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دسباسۀ دافا (لىویى)
ظا٢ا ضؽظ آ٢ؽیعگاؼ اقت .قىگبىای آ٢ؽیىم اقت .آن چیؿی اقت که آقمانها ،ؾمیه و خهان بؽ اقاـ آن بىاا وهااظش ناعش
هكاِی باعن
اقت .همهچیؿ ؼا ظؼ بؽ میگیؽظ ،اؾ بیوهایات کىچات اا بیوهایات ٗٚای د ظؼ زاایی کاه ظؼ هؽیات اؾ قآىذ
ب
کیهاااوی ،بهگىوااهای مِ٣اااوم مِد اای مینااىظ .اؾ فؼ٢ااای بااعن کیهاااوی ،ابِااعا ؼیؿ ااؽیه غؼام عیااعاؼ مینااىوع و ظؼ اای آن،
الیهالیههای غؼام بینماؼ ظؼ اوعاؾشهای گىواگىن ،اؾ کىچت ا بؿؼگ ،اا قآىذ بیؽووایای کاه بهاؽیت مینىاقاع ،یٛىای
ا ها ،مىیکىلها ،قیاؼام و کهکهانها ،و وؼای آنها و ویؿ آن چیؿهایی که باؾه بؿؼگ ؽوع .غؼا ی با اواعاؾشهای گىوااگىن،
مىخىظام و ویؿ ظویاهایی ظؼ اوعاؾشهای گىواگىن ؼا میقاؾوع که ظؼ بعنهای کیهاوی طم هكِىع .مىخىظا ی کاه ظؼ هؽیات
گىواگىن ایه غؼام هكِىع ،ایهْىؼ ظؼک میکىىع که غؼام مىخىظ ظؼ قٓر بؿؼگ ؽ َبٛعی ،قیاؼا ی ظؼ آقمانناان
اؾ قٓىذ
ب
هكِىع ،و ظؼ ت ت قٓىذ به همیه نکل اقت .بؽای مىخىظام ظؼ هؽیت اؾ قٓىذ گىواگىن ایه خهان ،ایه ا بایکاؽان
اظامه ظاؼظ .ایه ظا٢ا بىظ که ؾمان و مکان ،اوبىش مىخىظام و گىواهها و هما آ٢اؽیىم ؼا عیاع آوؼظ .هؽچیاؿی کاه وخاىظ ظاؼظ،
َ
مؽهىن آن اقت و هیچچیؿی بیؽون اؾ آن ویكت .مام ایهها ،خ ىشهای م مىـ ویژگیهای ظا٢ا یٛىای بخاه ،ناه ،بؼن 1،ظؼ
قٓىذ مطِ  ١اقت.
ابؿاؼ مؽظم بؽای کاول ُ٢ا و بؽؼقی زیام هؽ اوعاؾش ه که یهؽِ٢ه بانع ،ظاوم بهظقتآمعش ،مسعوظ به ٦كمِی اؾ ایه
ُبٛعی اقت که مىخىظام بهؽی ظؼ آن وخاىظ ظاؼواع ،یٛىای قآر ااییىی اؾ ایاه خهاان .ظؼ ْاىل ماعنهای ما٦بال ااؼیص،
اوكانها قیاؼام ظیگؽی ؼا کاول کؽظوع .اما بعون ىخه به اؼ ٣ا٘ و مكا٢ت یمىظشنعش ،بهؽ هىىؾ اؾ ٚهعۀ ایاه بؽویاماعش کاه
اؾ ُبٛعی که ظؼ آن وخىظ ظاؼظ ،ضاؼج نىظً .ىیؽ ز٧ی٧ی خهان بؽای همیهاه ضاىظ ؼا اؾ بهاؽ ىهاان میکىاع .اگاؽ مىخاىظی
بهؽی بطىاهع اقاؽاؼ ایاه خهاانُ٢ ،ااؾمان و باعن بهاؽی ؼا ظؼک کىاع ،بایاع ؿکیاه ظؼ یات ؼول ؼاقاِیه ؼا بؽگؿیىاع و باه
ؼونهبیىی ز٧ی٧ی ظقت یابع و قٓر وخىظل ؼا اؼ ٧اا ظهاع .ظؼ ایاه ياىؼم اؾ ْؽیا ٥ؿکیاه ،ضًىيایام اضال٦ایال واال
ویکی واٛ٦ی ؼا اؾ نؽاؼم و ضىبی ؼا اؾ یعی هطیى ظهع و ٢ؽاقىی قٓر بهؽی بؽوظ ،ز٧اای٥
مینىظ و هىگامی که بِىاوع ب
مىخىظام قٓىذ و ُبٛعهای ظیگؽ ؼا میبیىع و به آنها ظقِؽقی یعا میکىع.
ایه خهان و
ب
با آوکه مؽظم ا ٞب اظٚا میکىىع ٛ٢اییتهای  ٚمینان بؽای ایه اقت که «کی٣یات ؾواعگی ؼا بهباىظ بطهاىع »،اماا ایاه
ؼ٦ابت ٢ىاوؼاوه اقت که آنها ؼا به یم میؼاوع .و ظؼ بیهِؽ مىاؼظ ،ایه ٛ٢اییتها بؽ ایه اقاـ اودام نعش که مؽظم ایهیاام ؼا
کىاؼ گػانِه و ايىل اضال٦ی الؾم بؽای ضىیهِهظاؼی ؼا ؼها کؽظشاوع .به همیه  ٚت بىظ که ماعنهای گػناِه باؼهاا ویاؽان
ن
نعوع .کاولهای مؽظم بهواچاؼ مسعوظ به ایه ظویای ماظی اقت و ایه نیىشهای کاول بهگىوهای هكاِىع کاه ياؽ٢ا آو اه
ػیؽِ٢ه نعش ،مىؼظ مٓایٛه ٦ؽاؼ میگیؽظ .ظؼ ضًىو چیؿهایی که ظؼ ایه ُبٛع بهؽی وام مىـ یا واامؽیی هكاِىع ،اماا باهْىؼ
واٛ٦ی وخىظ ظاؼوع و ضىظنان ؼا ظؼ ایه ظویای زاَؽ ،به نکلهای واٛ٦ی هىیعا میکىىع ،هم اىن مٛىىیات ،ایماان ،قاطه
ضعایی و مٛدؿام ،مؽظم هؽگؿ خؽیت ومیکىىع به آنها وؿظیت نىوع ،چؽاکه آنها ایهیام ؼا ظوؼ اوعاضِهاوع.
اگؽ وژاظ بهؽ بِىاوع مىم ،ؼِ٢اؼ و ٣کؽ ضىظ ؼا بؽ ای اؼؾلهای اضال٦ی بهبىظ بطهاع ،آوگااش امکان اػیؽ ضىاهاع باىظ کاه
مااعن ایااعاؼ بماوااع و زِاای ظوباااؼش مٛدااؿام ظؼ ایااه ظویااای بهااؽی ؼوی ظهىااع .باؼهااا ظؼ گػنااِه٢ ،ؽهىگهااایی کااه
ویمهضعاییویمهبهؽی بىظوع ،ظؼ ایه ظویا ٖاهؽ نعوع و به مؽظم کمت کؽظوع به ظؼک ظؼقت ؽی اؾ ؾوعگی و خهاان بؽقاىع .ظؼ
َ
 1بخه ،نه ،بؼن :ز٧ی٧ت ،ویتضىاهی ،بؽظباؼی .به وافشوامه اوِهای کِاب مؽاخٛه نىظ.

۲

زایی که ظا٢ا ایىدا ،ظؼ ایه ظویا عیعاؼ مینىظ ،وِ٦ی مؽظم ازِؽام و کؽی مىاقبی به آن وهان ظهىع ،ضىظنان ،وژاظنان یاا
م یتنان اؾ بؽکت و قؽب ىعی بهؽشمىع ضىاهىع نع .ایه ظا٢ا ،ؼاش بؿؼگ خهان باىظ کاه باعن کیهااوی ،خهاان ،ؾواعگی و ماام
آ٢ؽیىم ؼا عیع آوؼظ .هؽ مىخىظی که اؾ ظا٢ا مىسؽ ٠نىظ بهؼاقِی باش اقات .هاؽ نطًای کاه بِىاواع مٓااب ٥باا ظا٢اا باناع
بهؼاقِی ٢ؽظ ضىبی اقت و با قالمِی و ناظماوی اظال ظاظش میناىظ .و هاؽ ؿکیهکىىاعشای کاه بِىاواع باا ظا٢اا یکای ناىظ،
مىخىظی ؼونهبیه اقت ،مىخىظی ضعایی.
یی هىگدی
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۰

فهشعت
عخًشايی اول
هعایت ز٧ی٧ی مؽظم بهقىی قٓىذ باال7 ..................................................................................................
قٓىذ مطِ ٢ ١ای مطِ ٣ی ظاؼوع۲۲ .......................................................................................................
َ
بخه ،نه ،بؼن ،ىها مٛیاؼی اقت که نطى ضىب ؼا اؾ نطى بع مِمایؿ میکىع۲3 ............................................
چیگىوگ٦ ،كمِی اؾ ٢ؽهىگ ما٦بل اؼیص اقت ۲2 .....................................................................................
چیگىوگ بؽای ؿکیه اقت۲7 ................................................................................................................
چؽا گىوگ ان با مؽیه ا٢ؿایم ومییابع؟۲1 ...............................................................................................
ویژگیهای ضاو ٢ایىن ظا٢ا۰2 ..............................................................................................................
عخًشايی دوم
مىَى٘ چه قىم 3۲ ..........................................................................................................................
ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی ظیعناؾؼاشظوؼ31 ..........................................................................................................
ىاوایی ٢ىْ٤بی ٛبی آگاه بی یم اؾ و٦ى٘ و آگاه بی ف اؾ و٦ى٘2۲ .....................................................................
ؼِ٢ه به ٢ؽاقىی ىح ٚىًؽ و قه  ٦مؽو22 .................................................................................................
مىَى٘ ظؼْ ببىظن27 ........................................................................................................................
عخًشايی عىم
هم ناگؽظان ؼا بهٚىىان مؽیعاو ظؼ وٗؽ میگیؽم22 ....................................................................................
ؼولهای چیگىوگ معؼق بىظا و بىظیك 25 ............................................................................................
 ّ٧٢یت ؼاش ؿکیه ؼا مؽیهکؽظن21 .........................................................................................................
ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی و ىان گىوگ 5۲ ...................................................................................................
ؿکی مٛکىـ و ٦ؽٌگؽِ٢ه گىوگ5۰ .....................................................................................................
به كطیؽ ؼوذ یا زیىان ظؼآمعن55 ...........................................................................................................
ؾبان کیهاوی7۲ ...................................................................................................................................
آو ه م ٛان بؽای ناگؽظاوم اودام میظهع73 .........................................................................................
میعان اوؽفی77 ..................................................................................................................................
ناگؽظان ٢ایىن ظا٢ا چگىوه ایه ؼول ؼا مٛؽ٢ی کىىع71 .................................................................................
عخًشايی چهاسم
اؾظقتظاظن و بهظقتآوؼظن 73 ..............................................................................................................
بعیل کاؼما72 ....................................................................................................................................
3

بهبىظ نیهنیىگ1۲ ............................................................................................................................
گىانظیىگ 12 ....................................................................................................................................
٦ؽاؼظهی گػؼ اقؽاؼآمیؿ17 ......................................................................................................................
عخًشايی پًجن
ْؽذ ٢ایىن۲۲3 ..................................................................................................................................
ؼولهای ؿکی ٞیؽمٛمىیی۲۲2 .............................................................................................................
مؽیهکؽظن ؼونی اهؽیمىی۲۲5 .............................................................................................................
ؿکی ظوگاو مؽظ و ؾن۲۲7 .....................................................................................................................
ؿکی ظوگاو بعن و غهه ۲۲۲ .................................................................................................................
٢انه۲۲۲ .........................................................................................................................................
بؽک۲۲۲ ..........................................................................................................................................
خىیى که۲۲7 ......................................................................................................................................
عخًشايی ؽؾن
خىىن زايل اؾ ؿکیه۲۲1 .....................................................................................................................
معاض اهؽیمىی ظؼ ؿکیه۲۰2 ................................................................................................................
معاض اهؽیمىی وانی اؾ غهه ضىظ نطى۲3۲ .........................................................................................
ضىظآ گاش اي ی نما بایع ٦ىی بانع۲32 .....................................................................................................
ا٢کاؼ نما بایع ظؼقت بانع۲32 ...............................................................................................................
گىوگ هىؽهای ؼؾمی۲31 .................................................................................................................
چی ب
ضىظومایی۲2۰ ....................................................................................................................................
عخًشايی هفتن
مىَى٘ کهِه۲27 ..............................................................................................................................
مىَى٘ ضىؼظن گىنت ۲2۲ ...................................................................................................................
زكاظم۲22 ......................................................................................................................................
مىَى٘ معاواکؽظن بیماؼیها ۲27 ...........................................................................................................
ظؼمان بیماؼقِان و ظؼمان چیگىوگ۲5۰ ..................................................................................................
عخًشايی هؾتن
بیگى۲57 ..........................................................................................................................................
ظؾظیعن چی۲57 .................................................................................................................................
خمٙکؽظن چی ۲7۲ .............................................................................................................................
2

هؽکكی که ؿکیه کىع گىوگ ؼا به ظقت میآوؼظ۲7۰ ....................................................................................
معاؼ آقماوی۲77 .................................................................................................................................
وابكِگی نىؼوهیدان بیم اؾ زع۲72 ......................................................................................................
ؿکی گِ٣اؼ ۲75 ..................................................................................................................................
عخًشايی يهن
چیگىوگ و وؼؾلهای مٛمىیی۲71 ........................................................................................................
ویت غهىی۲1۲ ...................................................................................................................................
غهىی اک و ن٣ا۲12 ........................................................................................................................٠
کی٣یت ماظؼؾاظی۲11 ...........................................................................................................................
ؼونهبیىی۰۲۲ ...................................................................................................................................
نطًی با کی٣یت ماظؼؾاظی ٢ى٤ایٛاظش۰۲2 ................................................................................................
ضمیمه ۰۲۲ .....................................................................................................................................
هؼًی تحتاللفظی بشخی اص واژهها ۰۲۰ .............................................................................................

2

عخًشايی اول

هذایت حقیقی هشدم بهعىی عطىح باال
ظؼ مام مع ی که آمىؾلها و مؽیهها ؼا مىِ٧ل میکؽظشام ،ظؼ بؽابؽ خامٛه و ناگؽظان مكئىل بىظشام .وِایح ضىب بىظش و أثیؽ
ضىبی ه ؼوی اخِما٘ گػانِه اقت .ظؼ قالهای اضیؽ بكیاؼی اؾ اقِاظان چیگىوگ بىظشاوع که مؽیههای چیگىوگ ضىظ
ؼا آمىؾل ظاظشاوع ،اما مٓاایبی کاه آماىؾل ظاظواع همیهاه ظؼ قآر قاالمِی و ىعؼقاِی باىظش اقات .ایبِاه ومیگاىی کاه
مؽیههای ظیگؽان ضىب ویكت .ب که مىٗىؼم ایه اقت که هیچچیؿ قٓر باال ؽی ؼا مىِ٧ل وکؽظواع .اؾ وَاٛیت چیگىواگ
ظؼ چیه امؽوؾی آگاش هكِ و می ىاو بگىی ظؼ زال زاَؽ هیچکكی ظؼ ظاضل یا ضاؼج اؾ کهىؼ ویكات کاه چىایه ؼونای ؼا
اؼایه ظهع که نما ؼا بهْىؼ واٛ٦ی به قٓىذ باال ؽ ببؽظ .چؽا هیچکكی ظؼ زال اودام آن ویكت؟  ٚل بؿؼگ اؽ و وقای ٙؽی ظؼ
ایه ضًىو وخىظ ظاؼظ که بؽضی اؾ آنهاا باه گػناِههای ظوؼ ظؼ ااؼیص بؽمیگاؽظظ و می ىاواع بسا بؽاوگیؿ باناع .ایهگىواه
ن
ویكت که يؽ٢ا هؽکكی بِىاوع چىیه چیؿی ؼا آمىؾل ظهع ،چؽا که ایه کاؼ با بكایاؼی اؾ ؼولهاای ظیگاؽ قاؽوکاؼ ظاؼظ .ایاه
ؼوؾها ایه مهکل زاظ ؽ نعش اقت .بكایاؼی اؾ ا٢اؽاظ ؼونای ؼا اماؽوؾ ماؽیه میکىىاع و ٢اؽظا قاؽا ٜؼول ظیگاؽی میؼوواع و
بعننان ؼا آنِ٣ه میکىىع و ؿکیهنان به نکكت میاودامع .بهخای ایىکه  ّ٧٢به یت نیىۀ ٦اىی ایبىاع باناىع کاه بِىاواع
آنها ؼا به خایی بؽقاوع ،قؽا ٜاوىا٘وا٦كام چیؿها میؼووع و هؽچیؿ خعیعی که بؽمیگؿیىىاع باا ٦ب ای اعاضل ایدااظ میکىاع.
هؽچیؿی با آنها عاضل ایداظ میکىع و ظیگؽ ومی ىاوىع ظؼ ؿکیه مى ٥٢نىوع.
بایع مام ایه چیؿها ؼا بؽای ان قامان ظهی  .آو ه ضىب اقت بؽای ان وگه میظاؼی و آو ه بع اقت اؾ بیه میباؽی  .باا
ن
ایه کاؼ می ىاویع اؾ ایه یسٗه به بٛع ؿکیه کىیع .اما واٛ٦ا بایع بؽای یاظگؽِ٢ه ایه «ظا٢ا» ایىدا بانایع .اگاؽ باه وابكاِگیهای
گىواگىن چكبیعش بانیع یا اگؽ بؽای بهظقتآوؼظن ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ،بؽای ظؼماننعن ،بؽای ناىیعن بؽضای وٗاؽام و
ن
ایعشها یا با ویت بعی به ایىدا آمعش بانیع ،ايال ٚم ی وطىاهع بىظ .به یااظ ظاناِه بانایع کاه آو اه ظؼ زاال اوداام آن هكاِ
مىسًؽبه٢ؽظ اقت٢ .ؽيتهای ؾیاظی مثل ایه وخىظ وعاؼظ و بؽای همیهه به ایه نکل آمىؾل وطىاه ظاظ٢ .کاؽ مایکاى
ن
ن
ن
هؽکكی که بِىاوع نطًا ظؼ قطىؽاویهای نؽکت کىع واٛ٦ا ...بٛعا ظؼ آیىعش به اهمیت آن ی ضىاهیع باؽظ و مِىخاه میناىیع
چه ضىنبطِی بؿؼگی بىظش اقت .ایبِه ما ا٧ِٚاظ به ؼابٓ ٧عیؽی ظاؼی و میگىی بهضاْؽ ؼابٓ ٧عیؽی ان اقات کاه ایىداا
هكِیع.
ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع :اوِ٧ال ؼونی که نما ؼا به قٓىذ باال ببؽظ چه مٛىایی ظاؼظ؟ یٛىی ؼهاییبطهیعن به ماؽظم و وداام
ن
آنها .ف بایع ضىظ ان ؼا بهْىؼ واٛ٦ی ؿکیه کىیع و وه ایىکه يؽ٢ا قای و ىعؼقات ناىیع .باؽ همایه اقااـ ،ؿکیا واٛ٦ای
مكِ ؿم ایه اقت که «نیهنیىگ» باال ؽی ظانِه بانیع .هؽکكی که ایىدا وهكِه بؽای یااظگؽِ٢ه ظا٢اا ایىداا آماعش اقات،
ف ایىدا بایع با ویت ضایًی بؽای ؿکیه گىل کىیع و بایع وابكِگیهای ان ؼا ؼها کىیع .اگؽ با اوگیؿشهای واضایى به ایىداا
بیاییع که مؽیهها و ظا٢ا ؼا یاظ بگیؽیع ،چیؿی یاظ ومیگیؽیع .ز٧یِ٧ی ؼا به نما میگىی  :ق٣ؽ ؿکیه چیاؿی ویكات خاؿ ؼوواع
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ظایمی ؼهاکؽظن وابكِگیهای بهؽی .اگؽ کكی هكِیع که بهناعم باا ظیگاؽان ؼ٦ابات میکىیاع و باا ؾؼوگای ماؽظم ؼا ٢ؽیاب
ن
میظهیع یا زِی ظیگؽان ؼا ؾیؽ ا میگػاؼیع ا ظؼ ؼأـ ٦ؽاؼ بگیؽیع ،بایع نیىشهای ان ؼا ٟییؽ ظهیع .مطًىيا نما کاه اماؽوؾ
ایىدا هكِیع ا ایه مؽیه ؼا یاظ بگیؽیع ،ؼهاکؽظن ایه ا٢کاؼ بؽای ان َؽوؼی ؽ اقت.
به نما آمىؾل ومیظه چگىوه بیماؼیها ؼا ن٣ا ظهیع ،ؾیؽا بطهی اؾ ؼول ما ویكت .اماا اگاؽ بطىاهیاع ؿکیا واٛ٦ای ؼا
اودام ظهیع ،بعن بیماؼ ماو ٙبؿؼگی بؽای ؿکیه اقت .ف بایع بعن ان ؼا اک کى  .اما  ّ٧٢بعن ا٢اؽاظی ؼا ااک مایکى کاه
ایىدا آمعشاوع ا بهْىؼ واٛ٦ی مؽیهها و «٢ا» ؼا یاظ بگیؽوع .بایع وکِهای ؼا أ کیع کى  :اگؽ وِىاویع وابكاِگی یاا وگؽاوای ظؼبااؼۀ
بیماؼی ؼا کىاؼ بگػاؼیع ،ومی ىاوی کمت ان کىی  .چؽا ایهگىوه اقت؟ ؾیؽا ز٧یِ٧ی ظؼ ایه خهان وخىظ ظاؼظ :بؽ ْب ٥معؼق
بىظا ،چیؿهایی که بؽای مؽظم ٚاظی ا ٣ا ٤میاِ٢ع ،همگی ؼابٓههای اؾ یم ٛییهنعش ظاؼوع و بؽای ماؽظم ٚااظی چیؿهاایی
ن
مثل ىیع ،یؽی ،بیماؼی و مؽگ ،يؽ٢ا ز٧یِ٧ی اؾ ؾوعگی هكِىع .بیماؼی و قاطِیهایی کاه ماؽظم دؽباه میکىىاع وانای اؾ
کاؼما اقت و کاؼما مسًىل کاؼهای بعی اقت که ظؼ گػنِه اودام ظاظوع .وِ٦ای باا قاطِیهایی مىاخاه میناىوع ،ظؼ زاال
باؾ ؽظاضت بعهی کاؼمایی هكِىع .بىابؽایه هیچکكی ومی ىاوع به میل ضىظ آن ؼا ٟییؽ ظهعٟ .ییؽ آن ماوىع ایه اقت که مؽظم
مداؾ بانىع بعهی خم ٙکىىع بعون ایىکه مدبىؼ بانىع آن ؼا بپؽظاؾوع .ظؼ وِیده ،ومی ىاویع به میل ضىظ ؾواعگی ماؽظم ؼا ٟییاؽ
ظهیع و اودام آن انِباش اقت.
ن
بؽضی ا٢ؽاظ بهانِباش ٢کؽ میکىىع که ن٣اظاظن مؽظم کاؼ ضىبی اقت .اما آنْىؼ که میبیى ظؼ هیچ مىؼظی نطى واٛ٦ا
ن
ن٣ا ویاِ٢ه اقت ّ٧٢ .بیماؼی او به ٛىی ٥اِ٢اظش یا به چیؿ ظیگؽی ٟییؽ نکل یاِ٢ه اما واٛ٦ا اؾ بیه وؽِ٢ه اقت .بؽای ایىکه باه
ن
ؼوح و قطِی ٢ؽظ ضا مه ظهیع بایع کاؼما ؼا اؾ بیه ببؽیع .اگؽ کكی واٛ٦ا بِىاوع مؽظم ؼا ظؼماان کىاع و چىایه کاؼماایی ؼا اؾ بایه
ببؽظ ،ف قٓسم بایع ضی ی باال بانع .او بایع یها یم ز٧یِ٧ی ؼا ظیعش بانع٦ :ىاویه مؽظم ٚاظی ومی ىاوع بهْىؼ قؽقاؽی
و ٍ٧نىظ .با ایه زال ،به ا٢ؽاظی که ظؼ ؼووع ؿکیه هكاِىع اخااؾش ظاظش میناىظ اؾ ؼوی هماعؼظی و نا٧٣ت کاؼهاای ضاىبی
اودام ظهىع ،ماوىع ن٣اظاظن ظیگؽان یا کمت به قالمِی و ىعؼقِی آوان .اما ایه ن٣ای بیماؼی بهْىؼ کامل اودام ومینىظ.
ؾیؽا اگؽ با اؾبیهبؽظن کاؼمای ٢ؽظی ٚاظی ،مىهأ بیماؼیال بهْىؼ واٛ٦ی اؾ بیه میؼ٢ت ،آن نطى ٚاظ بی ٞیؽ ؿکیهکىىاعش
هىىؾ همان ٢ؽظ ظویىی ٦ب ی میبىظ و به ؾوعگی قاب٧م بؽمیگهت و بهظوبال ؼ٦ابت و مىا ٙ٢نطًی میبىظ .چگىوه می ىان
ن
چىیه ٢ؽظی ؼا بهْىؼ واٛ٦ی ن٣ا ظاظ؟ مٓ ٧ا ممىى٘ اقت.
ف چؽا ایه کاؼ ؼا می ىان بؽای ؿکیهکىىعگان اودام ظاظ؟ ؾیؽا هیچکكی باااؼؾل ؽ اؾ ؿکیاهکىىاعش ویكات .او میضىاهاع
ؿکیه کىع و ایه بااؼؾل ؽیه ٢کؽ اقت .اؾ ؾمانهای گػنِه ایه باوؼ وخاىظ ظاناِه کاه هؽکكای ،قؽنات ضاعایی ظاؼظ و ایاه
٢کؽ ،باؾ ابی اؾ آن اقت .بؽ همیه اقاـ ،مىخىظام واال ؽ می ىاوىع به او کمت کىىع .کمای باه ىَایر ویااؾ ظاؼظ .میگاىی
چىن ؼونی که آمىؾل میظه بكیاؼ یهؽِ٢ه اقت ،به ز٧ای ٥قآىذ بااال و مىَاىٚام بكایاؼ مهمای مؽباىِ میناىظ .اؾ
ظیعگاهی باال ؽ ظؼ ایه خهان ،می ىان ظیع ؾوعگی ا٢ؽاظی که ؼوی ؾمایه هكاِىع ظؼ ایىداا عیاع ویاماعش اقات .ؼوذ آنهاا ظؼ
 ٦مؽوهای باال ؽ خهان مِىیع نعش اقت .چیؿهای بكیاؼ ؾیاظی ظؼ ایه خهان وخىظ ظاؼوع کاه می ىاوىاع اؾ ْؽیاٛ ٥املناان
ن
زیام ؼا ایداظ کىىع .بهبیان ظیگؽ ،ظؼ خهان بؿؼگ ؽی بىظ که ؼوذ نطى ابِعا ٦اعم باه هكاِی گػانات .ایاه خهاان ٓ٢ؽ اا
َ
ویتضىاش اقت و قؽنت خهان ،بخه ،نه ،بؼن (ز٧ی٧ت ،ویتضىاهی ،بؽظبااؼی) ؼا ظاؼا اقات .هىگاامی کاه ناطى مِىیاع
مینىظ ،همان قؽنت خهان ؼا ظاؼظ .اما با ا٢ؿایم ٛعاظ مىخىظام ،ناک ی اؾ ؼواباّ اخِمااٚی بایه ا٢اؽاظ ناکل میگیاؽظ.
بؽضی اؾ مىخىظام ضىظضىاش مینىوع و ظیگؽ الی ٥آن  ٦مؽویی ویكِىع که ظؼ آن ٦ؽاؼ ظاؼوع و بایع به قآر ااییه ؽی بیِ٣ىاع،
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ؾیؽا اخاؾش وعاؼوع ظؼ خایی که بىظوع با٦ی بماوىع .اما ظؼ آن  ٦مؽو خعیع ممکه اقات ظوبااؼش باع ؽ ناىوع و اخااؾش وعاناِه باناىع
بماوىع و ظؼ وِیده ظوباؼش ق٧ىِ میکىىع .ایه چؽضه کؽاؼ مینىظ ا ظؼ اوِها به ایه قٓر مىخىظام بهؽی ق٧ىِ میکىىع.
مام اخِما٘ اوكاوی ظؼ قٓر یکكاوی ٦ؽاؼ ظاؼظ .ا گؽ با ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی وگؽیكِه نىظ یا همانْىؼ کاه مىخاىظام
ضااعایی میبیىىااع ،ایاه مىخااىظام ااف اؾ قاا٧ىِ بااه ایاه قاآر بایااع اؾ بایه بااؽظش مینااعوع .امااا مىخااىظام ضااعایی اؾ ؼوی
ویتضىاهی ًمی گؽِ٢ىع به ایه مىخىظام ٢ؽيت ظیگؽی بعهىاع و ایاه مسایّ مطًاىو و ایاه  ٦ماؽو مىسًاؽبه٢ؽظ ؼا
ایداظ کؽظوع .مىخىظام ظؼ ایه  ٦مؽو ،اؾ مىخىظام ظؼ مام  ٦مؽوهای ظیگؽ خهان مِ٣اوم هكِىع .مىخىظام ظؼ ایه  ٦مؽو وه
مىخىظام ایىدا اوگاؼ ظؼ ىه گ ناعشاوع.
می ىاوىع مىخىظام ظؼ  ٦مؽوهای ظیگؽ ؼا ببیىىع و وه ز٧ی٧ت خهان ؼا .اؾایهؼو ایه
ب
اگؽ بطىاهىع ظؼمان نىوع ،اؾ بعبطِی و ٢الکت ؼهایی یابىع یا کاؼماینان ؼا اؾ بیه ببؽوع ،ىها ؼاش ایه اقت که ؿکیاه کىىاع و
اکی اوییه و ضاو واٛ٦ینان بؽگؽظوع .ایه چگىوگی وگؽل ؼولهای ؿکیه به ایه مىَى٘ اقات .ظؼ وا٦ا ٙهاع ٠و مٛىای
به ب
٢اؽظ بهِاؽی ناعن و ؿکیاهکاؽظن ،چیاؿی ضاعایی ظؼ وٗاؽ گؽِ٢اه
ؾوعگی ایه اقت .ایه ىَیر ؼونه میکىع که چاؽا آؼؾوی ب
مینىظ و بكیاؼ بااؼؾل اقت .ؾیؽا ایه ٢ؽظ میضىاهع ظوباؼش به ض ىو اوییه و ضاو واٛ٦ی آقماویال بؽگاؽظظ و ٢ؽاقاىی ایاه
قٓر مؽظم ٚاظی بؽوظ.
اؾ ٦عی ظؼ بىظیك ایه باوؼ بىظش اقت که وِ٦ی قؽنت ضعایی ٢ؽظ ومایان مینىظ ،ظویای ظشخهِاه ؼا مییؽؾاواع .هؽکكای
ایه ؼا میبیىع ،به او یاؼی میؼقاوع و بعون ٦یعونؽِ به او کمت میکىع .معؼق بىظا م٧ِٛع اقات کاه وِ٦ای مىخاىظام واال
٢ؽظی ؼا ودام میظهىع چیؿی ظؼ اؾای آن اوِٗااؼ وعاؼواع٦ ،یمِای باؽای آن ظؼ وٗاؽ ومیگیؽواع و کمتناان همیهاه باعون
٦یعونؽِ اقت .به همیه  ٚت اقت که می ىاوی کاؼهای بكیاؼی بؽای ناگؽظانمان اودام ظهی  .اما اودام ایه کاؼها بؽای
٢ؽظی ٚاظی که  ّ٧٢میضىاهع ٢ؽظی ٚاظی باناع و ظؼماان ناىظ ٚم ای ویكاتٚ .اعشای ٢کاؽ مایکىىاع« :اگاؽ ایاه ؼول
بیماؼیام ؼا ن٣ا ظاظ ؿکیه میکى  ».اما ٚال ٦نما به ؿکیه وبایع مهؽوِ بانع .اگاؽ میضىاهیاع ؿکیاه کىیاع ،اف ؿکیاه ؼا
ن
نؽو٘ کىیعْ .بیِٛا بعن بُٛی ا٢ؽاظ بیماؼیهاایی ظاؼظ و بُٛای ا٢اؽاظ ظؼ بعنناان اوؽفیهاای آناِ٣ه ظاؼواع ،بُٛای هؽگاؿ
ؼولهای چیگىوگ ؼا مؽیه وکؽظشاوع و ا٢ؽاظی ویؿ هكِىع که ظشها قال آنها ؼا مؽیه کؽظشاوع اما بعون یهؽ٢ت ظؼ ؿکیه
هىىؾ ظؼ مسعوظۀ اوؽف بی «چی» قؽگؽظاناوع.
ف بؽای آن بایع چه کاؼ کىی ؟ بایع بعننان ؼا اک کىی و ؿکیه بهقىی قٓىذ باال ؽ ؼا بؽای آنها امکان ػیؽ قااؾی .
اوییه و ابِعایی ؽیه مؽز ؿکیه نامل ایه اقت که بعن ان ؼا بهْىؼ کامل اک کىی  ،مام چیؿهای بع ظؼ غهه ان ،میعان
کاؼما یؽامىن بعن ان و مام ٚىام ی که بعن ان ؼا بیماؼ میقاؾوع بؽظاؼی و همهچیؿ ؼا بؽای ان میاؿ کىای  .اگاؽ ایاه کااؼ ؼا
اودام وعهی  ،با چىیه بعن آیىظش و قیاش و غهىی وا اک چگىوه می ىاویع بهقىی قآىذ بااال ؽ ؿکیاه کىیاع؟ ماا ماؽیه چای
اودام ومیظهی  .ویاؾی وعاؼیع چىیه چیؿهای قآر ااییىی ؼا ماؽیه کىیاع .ناما ؼا باه ٢ؽا اؽ اؾ آن ُهال مایظهی و کمات
میکىی بعن ان اؾ هؽگىواه بیمااؼی ااک ناىظ .ه ؾماان ،مکاویؿمهاای آمااظشای ؼا ظؼ باعن ان وًاب مایکىی کاه باؽای
ایهؼیؿی ظؼ قٓر اییه الؾم هكِىع .به ایه نکل ،اؾ همان اول ؿکیه ؼا ظؼ قٓسی بكیاؼ باال نؽو٘ میکىیع.
ظؼ ؼولهای ؿکی آقیایی مؽقىم اقت که با ازِكاب چی ،قه قٓر مؽیه وخىظ ظاؼظ .اما ؿکیا ز٧ی٧ای اف اؾ چای
نؽو٘ مینىظ و بىابؽایه  ّ٧٢ظو قٓر اي ی ظاؼظ :یکی ؿکیا « ٦ماؽو بهاؽی» و ظیگاؽی ؿکیا «٢ؽاقاىی  ٦ماؽو بهاؽی»
مػهبی «ظلکىعن اؾ ظویا» و «باؾگهت به ؾوعگی ظویىی» هكِىع که ممکاه اقات مهاابه باه
اقت .ایهها مِ٣اوم اؾ م٣اهی
ب
وٗؽ بؽقىع .ایه ظو ايٓالزی که اقِ٣اظش میکىی به ظو مؽز اي ی بعیل بعن بهؽی انااؼش میکىاع کاه ظؼ ؿکیا واٛ٦ای
ن
ؼوی میظهع .ظؼ ٢ؽایىع ؿکی  ٦مؽو بهؽی ،بعن بهْىؼ یىقِه باؼها اک مینىظ ا ایىکه ظؼ وهایات ،باعن کاامال باا مااظۀ باا
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ن
اوؽفی باال خایگؿیه مینىظ .اما ؿکی ٢ؽاقىی  ٦مؽو بهؽی ،ايىال ؿکیهای اقت که با بعوی ضعایی اودام مینىظ .آن بعن
اؾ ماظۀ با اوؽفی باال قاضِه مینىظ و مام ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ظوباؼش ىقاٛه ماییابىاع .ایههاا ظو مؽز اهای هكاِىع کاه
ظؼباؼۀ آن يسبت میکىی .
ما م٧ِٛعی که ؼوابّ ٧عیؽی وخىظ ظاؼظ .بىابؽایه با آمعن ان به ایه کالـ می ىاو ایه کاؼها ؼا باؽای ناما اوداام ظها .
همیه االن بیم اؾ ظوهؿاؼ و٣ؽ ظاؼی که ایىدا وهكِهاوع ،اما زِی اگؽ هؿاؼان و٣ؽ ظیگؽ ه بىظوع ،زِای ظشهاؿاؼ و٣اؽ ،هىاىؾ
ه می ىاوكِ آن کاؼها ؼا اودام ظه  .یٛىی ویاؾی وعاؼیع ظؼ قٓسی اییه مؽیه کىیع .ف اؾ آوکاه باعن ان ؼا ااک کىای ،
نما ؼا به ٢ؽا ؽ اؾ آن قٓر ُهل میظهی و قیكِ ؿکی کام ی ؼا ظؼ بعن ان ٦ؽاؼ میظهی  ،بهْىؼی که اؾ یسٗ ناؽو٘ ،ظؼ
ن
قٓسی باال ؿکیه میکىیع .اما ایه کاؼها ؼا  ّ٧٢بؽای ناگؽظاوی اودام میظه کاه واٛ٦اا باؽای ؿکیاه ایىداا میآیىاع .ایىکاه
ن
يؽ٢ا ایىدا وهكِهایع به مٛىی ایه ویكت که ؿکیهکىىعشایع .اگؽ بِىاویع ٣کؽ ان ؼا بهْىؼ بىیاظی ٟییؽ ظهیاع ،می اىاوی ایاه
ن
کاؼها و کاؼهای بیهِؽی ؼا بؽای ان اودام ظهی  .بٛعا ظؼک ضىاهیاع کاؽظ چاهچیؿی باه ناما ظاظشام .ظوبااؼش میگاىی  ،ایىداا
بیماؼیها ؼا ن٣ا ومیظهی  ،ب که کاؼی که اودام میظهی ایه اقت که باهْىؼ همهخاوباهای باعن نااگؽظانمان ؼا مِٛااظل
میکىی ا بِىاوىع ؿکیه کىىع .با بعن بیماؼ ومی ىاویع «گىوگ» ؼا ىقٛه ظهیع .ف وبایع اؾ مه ظؼضىاقت کىیع بیمااؼی اان ؼا
ظؼمان کى  .آن کاؼ ؼا اودام ومیظه  .هع ٠اي یام اؾ ایىکه ایه ؼول ؼا ٚمىمی کؽظم ایه بىظ کاه ماؽظم ؼا بهقاىی قآىذ
باال ؽ هعایت کى  ،بهْىؼ واٛ٦ی مؽظم ؼا بهقىی قٓىذ باال ؽ هعایت کى .

عطىح هختلف فای هختلفی داسيذ
بكیاؼی اؾ اقِاظان چیگىوگ گِ٣هاوع که چیگىوگ ،قآر ابِاعایی ،قآر مِىقاّ و قآر یهاؽِ٢ه ظاؼظ .اماا زِای ایاه
قٓىذ ابِعایی ،مِىقّ و یهؽِ٢ه ،مؽز های ابِعایی هكِىع ،ؾیؽا ؼوی اوؽفی قٓر اییه ؽی بهوام چای کااؼ میکىىاع .اکثاؽ
ا٢ؽاظی که ظؼ ؼولهای چیگىوگ مؽیه میکىىع ،ظؼباؼۀ مؽازل بااال ؽ آنهاا و آو اه ظؼ باؽ ظاؼواع آ گااهی وعاؼواع یاا کمای
آ گاهی ظاؼوع .اما بؽٚکف] ،ظؼ ایىدا[ هؽچه اؾ همان ؼوؾ اول آمىؾل میظهی ٢ای قٓىذ باال هكِىع .هم ىایه ،امیاعواؼم
کمت کى ٢کؽ مؽظم ظؼباؼۀ ؿکیه ؼونه نىظ .ظؼ کالـهای به بؽضی اؾ عیعشهای بع ظؼ ظویای ؿکیه اناؼش میکى  .ىَیر
میظه چگىوه بایع با آنها ؼِ٢اؼ کىی و چگىوه بایع به آن عیعشها بىگؽی  .بهٚالوش ،آماىؾل قیكاِ ؿکیاه و ٢اا ظؼ قآىذ
باال ،بكیاؼی اؾ خىبهها و مىَىٚام مهمی ؼا ظؼ بؽ میگیؽظ ،بُٛی اؾ آنها زِای ضی ای بس بؽاوگیؿواعً٦ .اع ظاؼم باه ایاه
ن
مكایل ویؿ اناؼش کى  .بؽضی اؾ چیؿهایی که ظؼ زال عاضل با اخِماا٘ بهاؽی و مطًىياا اخِماا٘ ؿکیهکىىاعگان هكاِىع اؾ
ُبٛعهای ظیگؽ میآیىع و ً٦ع ظاؼم ظؼبااؼۀ آنهاا ویاؿ بگاىی و ایاه مكاایل ؼا باؽای نااگؽظانمان زلوً٢ال کاى  .اگاؽ ایاه
مهکالم زل وهىوع ،ومی ىاویع ؿکیه کىیع .ایه مهکالم بایاع اؾ ؼیهاه زال ناىوع و باؽای اوداام آن بایاع ناما ؼا باهٚىىان
ؿکیهکىىعۀ ز٧ی٧ی ظؼ وٗؽ بگیؽی  .ایبِه ممکه اقت وِىاویع ٣کؽ ان ؼا اؾ همان ؼوؾ اول و بهیتباؼش ٟییؽ ظهیع .اماا اؾ اماؽوؾ
به بٛع ،همانْىؼ که ظؼ کالـهای نؽکت میکىیع ،به عؼیح ٣کؽ ان ٟییاؽ میکىاع .اف امیاعواؼم همگای باهظ٦ت گاىل
ن
کىیع .نیىۀ مه ظؼ آمىؾل ؿکیه با نیىۀ ظیگؽان ٢ؽ ٤میکىع .وِ٦ی ظیگاؽان آن ؼا آماىؾل میظهىاع ،مٛماىال ظؼبااؼۀ وٗؽیا
ؼول ضىظ يسبت میکىىع ،اوؽفیهایی ؼا به نما مىِ٧ل میکىىع و مدمىٚه زؽکا ی ؼا به نما آمىؾل میظهىاع .بكایاؼی اؾ
ؼول آمىؾل ٚاظم کؽظشاوع.
مؽظم به ایه ب
بؽای ایىکه بهْىؼ واٛ٦ی قیكِ ؿکیه ؼا آمىؾل ظهیع ،بایع ٢ا یا «ظایى» ؼا آمىؾل ظهیع .ظؼ ْىل ایاه ظش خ كاه ،اياىل
قٓىذ باال ؽ ؼا به هؽیر بیان میکى بهْىؼی که بِىاویع ؿکیه کىیع .ظؼ ٞیؽ ایه ياىؼم ،باههایچوخاه ومی ىاوكاِیع ؿکیاه
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ن
کىیع .چیؿهایی که اکثؽ ا٢ؽاظ ظؼ زال آمىؾل آن هكاِىع ،ياؽ٢ا ظؼبااؼۀ نا٣اظاظن و ىعؼقاِی اقات .اگاؽ بطىاهیاع بهقاىی
قٓىذ باال ؽ ؿکیه کىیع ،بعون ؼاهىمایی ٢ای قٓر باال ،ظؼ ؿکیه مى ٥٢ومینىیع .نبیه ایه اقت که با مٓای ٛکِابهاای
معؼق ابِعایی میضىاقِیع ظؼ ظاوهگاش ظؼـ بطىاویع :قٓر  ٛیمام معؼق ابِعایی ؼا میظانِیع .بؽضی ا٢اؽاظ اوىا٘وا٦كاام
ؼولها ؼا یاظ گؽِ٢هاوع و اوبىهی اؾ گىاهیوام ایان ظوؼشها ؼا گؽِ٢هاوع ،ویی گىواگ آواان هىاىؾ ؼناع وکاؽظش اقات .اماا ٢کاؽ
قآسی
بطام
میکىىع آن چیؿها خىهؽ ز٧ی٧ی چیگىوگ بىظش و کل چیگىوگ همیههاقت .ایهگىوه ویكت .آنهاا ٧٢اّ ب
ب
چیگىوگ و چیؿهایی ظؼ اییه ؽیه قٓر هكِىع .چیگىوگ به آن چیؿها مسعوظ ومیناىظ ،چؽاکاه ؼولهاای چیگىواگ،
ؿکیه هكِىع و بكیاؼ وقی ٙو فؼ٠اوع .مه اقت که بعاویع ظؼ قٓىذ مطِ ٢ ،١ای مطِ ٣ی وخىظ ظاؼظ .باؽضالً ٠اىؼ اکثاؽ
ا٢ؽاظ ،ایهگىوه ویكت که ٢ؽظ هؽچه بیهِؽ یاظ بگیؽظ بهِؽ اقت٢ .ؽٌ کىیع کِابهای معؼقا ابِاعایی اوگ یكای ،آمؽیکاایی،
فا ىی و چیىی ؼا مٓایٛه کؽظشایعد هىىؾ ناگؽظ معؼق ابِعایی هكِیع .ظؼ ضًىو ؼولهای چیگىوگ وَا ٙان زِای باع ؽ
اقت :هؽچه بیهِؽ ظؼـهای قٓر اییه ؼا یاظ بگیؽیع و قؽ ان اؾ آنها ؽ ناعش باناع ،بیهاِؽ ياعمه میبیىیاع .باعن ان ؼا
ضؽاب میکىیع.
مىَى٘ ظیگؽی هكت که بایع أکیع کى  :ظؼ ؿکیه بایع مؽیهها ؼا به نما یاظ ظاظش و ٢ا ؼا ویؿ آمىؾل ظهی  .ممکه اقات
بؽضی ؼاهبان مٛابع ،بهویژش ؼاهبان بىظیك ب غن ،وٗؽ مِ٣او ی ظانِه بانىع .بهمسٍ ایىکه ٚباؼم «آمىؾل ٢ا» ؼا میناىىوع،
ومیضىاهىع گىل ظهىع .چؽا ایهگىوه اقت؟ بىظیك ب غن م٧ِٛع اقت ٢ا چیؿی ویكت کاه بِىاویاع آماىؾل ظهیاع و اگاؽ ٢اا ؼا
آمىؾل ظهیع ،آن ظیگؽ ٢ا ویكت و ٢ایی که بِىان آمىؾل ظاظ وخىظ وعاؼظد  ّ٧٢بایاع باا  ٦اب و ؼوذ ضاىظ آن ؼا ظؼک کىیاع .باه
همیه  ٚت اقت که ا امؽوؾ ،بىظیك ب غن وِىاوكِه هیچ ٢ایی ؼا آمىؾل ظهع .بىظیظاؼما ،بىیانگػاؼ بىظیك ب غن ،بؽ ای یکی
اؾ گِ٣ههای ناکیامىوی ،چىایه چیؿهاایی ؼا آماىؾل ظاظ .نااکیامىوی بیاان کاؽظ« :هایچ ظاؼماایی ٛٓ٦ای و وهاایی ویكات».
بىظیظاؼما ،معؼق بىظیك ب غن ؼا بؽ اقاـ آن یت خم ناکیامىوی بىیان وهاظ .ما ایه نیىۀ ؿکیه ؼا «٢ؽوؼِ٢ه ظؼ ناش گاو»
ظؼ وٗؽ میگیؽی  .چگىوه؟ ظؼ ابِعا وِ٦ی بىظیظاؼما ظؼ آن ؼ٢ت ،ازكاـ کؽظ ضی ی خاظاؼ اقت .وِ٦ی ؼوزااوی باؿؼگ ظوم ظؼ
آن ؼ٢ت ،ازكاـ کؽظ ضی ی خاظاؼ ویكت .بؽای ؼوزاوی بؿؼگ قىم هىىؾ ٦ابلٚباىؼ باىظ ،اماا ظؼ ؾماان ؼوزااوی باؿؼگ چهااؼم
ن
بكیاؼ باؼیت بىظ .بؽای ؼوزاوی بؿؼگ ىد ٧ؽیبا خایی بؽای زؽکت وخىظ وعانت و ظؼ ؾمان ؼوزاوی بؿؼگ نه  ،هىیی بوىگ،
به بهبكت ؼقیعش بىظ و وِىاوكت ظیگؽ زؽکت کىع .امؽوؾش اگؽ به یت مٛبع غن بؽویع ا ٢ا ؼا یاظ بگیؽیاع ،وبایاع چیاؿی اؾ آنهاا
بپؽقیع .ؾیؽا اگؽ چیؿی اؾ آنها بپؽقیع ،با ؽکه َؽبهای به قؽ ان میؾوىع که آن ؼا « ؽک ههعاؼ» میوامىع .به ایه مٛىی کاه
وبایع بپؽقیع و ضىظ ان بایع آ گاش نىیع .میگىییع« :ایىدا آمعم که یاظ بگیؽم ،ؾیؽا هیچچیؿی ومیظاو  ،به چهچیؿی بایاع آ گااش
نىم؟ چؽا مؽا با ؽکه میؾویع؟!» ایه وهان میظهع که بىظیك ب غن ،به اوِهای ناش گاو ؼقیعش و چیاؿی باؽای آماىؾل وخاىظ
وعاؼظ .زِی بىظیظاؼما گ٣ت که آمىؾلهایم  ّ٧٢می ىاوع ا نم وكل مىِ٧ل ناىظ و بٛاع اؾ آن ماإثؽ وطىاهاع باىظ .ياعها
قال گػنِه اقت اما امؽوؾش هىىؾ ا٢ؽاظی هكِىع که به وٗؽیههای غن چكبیعشاوع و ؼها ومیکىىع .ف مٛىی واٛ٦ی ایه گِ٣
ناکیامىوی که «هیچ ظاؼمایی ٛٓ٦ی و وهاایی ویكات »،چیكات؟ نااکیامىوی ظؼ وهایات باه قآر ا اگا اا ؼقایع .اف اؾ او،
بكیاؼی اؾ ؼاهبان به مكایل ظؼ قٓر ناکیامىوی آ گاش وهعوع ،به ٣کؽ او ظؼ  ٦مؽو ٢کؽیال ،به مٛىی واٛ٦ای ظاؼماایی کاه او
آمىؾل ظاظ و به مٛىی واٛ٦ی ک ما م ویؿ آ گاش وهعوع .اؾایهؼو ا٢ؽاظی که بٛع اؾ او آمعوع ،آنها ؼا باه ایاه یاا آن ناکل ٣كایؽ
کؽظش و بهيىؼم گیحکىىعشای ٣كیؽ کؽظوع .آنها «هیچ ظاؼمایی ٛٓ٦ی و وهایی ویكت» ؼا ایهْىؼ مٛىی میکىىع که وبایع آن
ؼا آمىؾل ظهیع و اگؽ آمىؾل ظاظش نىظ ،ظیگؽ ظاؼما ویكت .ظؼ ز٧ی٧ت مىٗاىؼ نااکیامىوی ایاه وباىظ .وِ٦ای نااکیامىوی ؾیاؽ
ظؼضت «بىظی» به ؼونهبیىی ؼقیع یتباؼش به قٓر ا اگا اا وایال وهاع .باؽای ماام  21قاایی کاه ظاؼماا ؼا آماىؾل مایظاظ،
ب
ن
ضىظل ؼا بهْىؼ یىقِه ؼنع میظاظ .هؽ ؾمان که قٓسم ؼنع میکؽظ ،ی میبؽظ ظاؼمایی که ٦بال آمىؾل ظاظش بىظ واکامل
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بىظ .وِ٦ی بیهِؽ ؼنع میکؽظ ،ظوباؼش ی میبؽظ ظاؼمایی که آمىؾل ظاظش بىظ واکامل بىظ .ف اؾ ایىکه زِی بیهاِؽ ؼناع کاؽظ،
ی بؽظ ظاؼمایی که آمىؾل ظاظش بىظ هىىؾ ه واکامل بىظ .بؽای مام  21قایی که به ایه نکل بهْىؼ یىقِه ظؼ زاال اؼ ٧اای
ن
قٓسم بىظ ،هؽ باؼ که به قآر بااال ؽی میؼقایع ،ای میباؽظ ظاؼماایی کاه ٦ابال آماىؾل ظاظش باىظ ظؼک ااییىی ظانات.
هم ىیه مِىخه نع که ظاؼما ظؼ هؽ قٓر ،د ی ظاؼما ظؼ آن قٓر اقت و هؽ قآر ،ظاؼماایی ظاؼظ ،اماا هیچیات اؾ آنهاا
ز٧ی٧ت مٓ  ٥ویكت .ظؼ هؽ قٓر باال ؽی که به آن میؼقیع ،مای ىاوكات ببیىاع آن ظاؼماا [کاه باه آن آگااش ناعش باىظ باه
قؽنت خهان وؿظیت ؽ اقت .اؾایهؼو بیان کؽظ« :هیچ ظاؼمایی ٛٓ٦ی و وهایی ویكت».
ظؼ اوِها ناکیامىوی هم ىیه بیان کؽظ« :ظؼ ؾوعگیام هیچ ظاؼمایی ؼا آمىؾل وعاظم ».بىظیك غن ظوباؼش ایهْىؼ بؽظانت
کؽظ که ظاؼما ؼا ومی ىان آمىؾل ظاظ .وِ٦ی ناکیامىوی چىیه گِ٣اهای ؼا بیاان کاؽظ قاالهای آضاؽ ٚماؽل باىظ و باه قآر
ن
ا اگا ا وایل نعش بىظ .ف چؽا بیان کؽظ که هیچ ظاؼمایی ؼا آمىؾل وعاظش اقت و واٛ٦ا مىٗىؼل چه باىظ؟ مىٗاىؼل ایاه باىظ
که« :زِی ظؼ قٓر ا اگا ا که ظؼ آن هكِ  ،هىىؾ وه ز٧ی٧ت خهان و وه ظاؼمای وهایی ؼا ظیعشام ».او ومیضىاقت ا٢ؽاظی که
ن
ن
ز٧ی٧ت مٓ  ٥یا وهایی ظؼ وٗؽ بگیؽوع .وگؽوه بٛعا مؽظم ؼا به قٓر ا اگا ا یا اییه ؽ مسعوظ میکاؽظ
بٛعا میآمعوع ،ک ما م ؼا
ب
و مؽظم ومی ىاوكِىع به قٓىذ باال ؽ بؽووع .وكلهای بٛعی مٛىی واٛ٦ی ک ما م ؼا ظؼک وکؽظواع و ایهْاىؼ بؽظانات کؽظواع
که« :اگؽ ظاؼما آمىؾل ظاظش نىظ ،ظیگؽ ظاؼما ویكت ».اما ناکیامىوی ظؼ زال بیاان ایاه مٓ اب باىظ کاه« :قآىذ مطِ ا١
ظاؼمای مطِ ٣ی ظاؼوع و ظاؼما ظؼ هؽ قٓر ،ز٧ی٧ت مٓ  ٥خهاان ویكات ،اماا ظاؼماا ظؼ هاؽ قآسی باهٚىىان ؼاهىماا ظؼ آن
قٓر ٚمل میکىع ».ظؼ ز٧ی٧ت او ظؼ زال بیان چىیه اي ی بىظ.
ظؼ گػنِه بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ ،بهویژش ظؼ بىظیك ب غن ،همیهه چىیه یمظاوؼی و ظؼک انِباهی ظانِىع .اگؽ کكی باه ناما
آمىؾل وعهع چهچیؿی وخىظ ظاؼظ که نما ؼا ظؼ ؼول ان ؼاهىمایی کىع؟ چگىوه می ىاویع ؿکیه کىیع؟ بىظیكا ظاقاِانهای
بكیاؼی ظاؼظ .نایع بؽضی اؾ نما ظاقِان آن ٢ؽظی ؼا ضىاوعشایع که به آقامانها ياٛىظ کاؽظ و ماِه بىظیكاِی مٛؽو٢ای باهوام
ن
سوترای الماس ؼا ظیع .اما ایه وكط سوترای الماس کاامال مِ٣ااوم اؾ وكاطهای باىظ کاه ظؼ ظویاای بهاؽی ٦اؽاؼ ظانات ،اؾ
ک مام گؽِ٢ه ا مٛاوی ظؼون آن .چؽا آن سوترای الماس با سووترای المواس ظؼ ظویاای بهاؽی ٣ااوم ظانات؟ ا٢اؽاظ ظیگاؽی
ن
هكِىع که گِ٣هاوع« :مِىن ظؼ بههت قٛاظم ٞایی با مِىن ایىدا کامال ٣اوم ظاؼوع و بههیچوخه نابیه ها ویكاِىع .واه ىها
ک مام مِ٣اوماوع ،ب که مٛىی و م٣هىم آنها ویؿ مِ٣اوماوع ،اوگاؼ آنها ٟییؽ کؽظشاوع ».ظؼ ز٧ی٧ت ماخؽا اؾ ایه ٦ؽاؼ اقت که
همان ٢ا ،ظؼ هؽ قٓسی ٟییؽ میکىع و بهنکل مِ٣او ی آنکاؼ مینىظ و می ىاوع ؿکیهکىىعگان ؼا ظؼ قٓىذ مطِ  ١بهْىؼ
مطِ ٣ی هعایت و ؼاهىمایی کىع.
میظاویع ظؼ بىظیك کِاب های هكت بهوام سفری به بهشت سعادت غایی .ایه کِاب ه ظؼباؼۀ ؼاهبای اقات کاه ظؼ زاال
معیِیهه وهكِه بىظ و ؼوزم به بههت قٛاظم ٞایی ؼ٢ت و يسىههایی ؼا مهاهعش کؽظ .او یت ؼوؾ ؼا ظؼ آودا قاپؽی کاؽظ،
ن
اما وِ٦ی به ظویای بهؽی بؽگهت نم قال گػنِه بىظ .آیا او واٛ٦ا به آودا ؼ٢ت؟ ب اه ؼ٢ات ،اماا آو اه ظیاع زایات واٛ٦ای آن
وبىظ ،ؾیؽا قٓسم به اوعاؾۀ کا٢ی باال وبىظ .بىابؽایه آو ه به او وهان ظاظش نع  ّ٧٢وماىظی اؾ آن بههاِی باىظ کاه ٢اای باىظا
مِىاقب با قٓسم به او اؼایه کؽظش بىظ .بههِی ماوىع آن ،مٗهؽی اؾ ٢اا اقات ،اؾایاهؼو اخااؾش وعانات ماهیات واٛ٦ای آن ؼا
ببیىع .وِ٦ی ظؼباؼۀ «هیچ ظاؼمایی ٛٓ٦ی و وهایی ویكت» يسبت میکى  ،مىٗىؼ ایه اقت.

۲۰

َ
ِجى ،ؽىِ ،سو ،تًها هؼیاسی اعت که ؽخـ خىب سا اص ؽخـ بذ هتمایض هیکًذ

ظؼ بىظیك اؾ ٦عی بس بىظش اقت که ٢ای بىظا چیكتٚ .عشای اؾ مؽظم ٢کؽ میکىىع ظاؼماایی کاه ظؼ بىظیكا آماىؾل ظاظش
نع ،کل ٢ای بىظا اقت .اما ظؼ ز٧ی٧ت ایهگىوه ویكت .ظاؼمایی که ناکیامىوی ظوهؿاؼو اوًاع قاال ایم آماىؾل ظاظ ٧٢اّ
بؽای مؽظم ٚاظی آن ؾمان بىظ .معن آنها هىىؾ ظؼ مؽازل اوییه بىظ و آنها ا٢ؽاظی بىظوع که اؾش اؾ خام ٛبعوی کامل یاعا
کؽظش بىظوع و غههنان قاظش بىظ .او اؾ ظوؼان آیىعش یا «ًٚؽ ایان ظاؼما» قطه گ٣ات ،یٛىای ؾمااوی کاه آمىؾلهاایم ظیگاؽ
وِىاوع ؼاهىمای ؿکی ا٢ؽاظ بانع .ظؼ ز٧ی٧تًٚ ،ؽ ایان ظاؼما ایه ظوؼان اقت .او بیان کؽظ که ظؼ ًٚؽ ایان ظاؼما زِی بؽای
ؼاهبان ظؼ مٛابع قطت اقت که ضىظ ؼا ودام ظهىع ،چه ؼقع به ودام ظیگؽان .ظاؼمایی که ناکیامىوی ظؼ آن ؾماان آماىؾل
ظاظ مطًىو آن مىٛ٦یت بىظ و هم ىیه هؽچیؿی ؼا که ظؼ قٓر ضىظل ظؼبااؼۀ ٢اای باىظا میظاوكات آماىؾل واعاظ .اگاؽ
بطىاهیع ا ابع آن ؼا بعون ٟییؽ وگه ظاؼیع ،امکان ػیؽ ویكت.
با ىق ٛاخِما٘ ،غهه مؽظم ی یعش و ی یعش ؽ نعش اقت ،بىابؽایه ظؼ زال زاَؽ قطت اقت مؽظم باه آن ؼول ؿکیاه
کىىع .ظاؼمای بىظیك کل ٢ای بىظا ؼا ظؼ بؽ ومیگیؽظ ،ب که ٦ ّ٧٢كمت کىچکی اؾ ٢ای بىظا اقت .ظؼ معؼق بىظا بكایاؼی اؾ
ؼولهای کمِؽنىاضِهنعشای ویؿ بؽای ؿکیه وخىظ ظاؼوع که ظؼ بیه مؽظم مىِ٧ل نعش و ظؼ ْاىل ااؼیص ٧٢اّ باه یات مؽیاع
مىِ٧ل نعشاوع .قٓىذ مطِ ٢ ،١ای مطِ ٣ی ظاؼوع و ُبٛعهای مطِ ٢ ،١ای مطِ ٣ی ظاؼوع و مامی ایهها د ی ٢ای بىظا ظؼ
ُبٛااعهای مطِ اا ١و ظؼ قاآىذ مطِ اا ١هكااِىع .ناااکیامىوی اؾ وخااىظ ههااِاظوچهاؼهؿاؼ ؼول بااؽای ؿکی ا بىظانااعن یااا
ضعایینعن قطه گ٣ت .اما بىظیك  ّ٧٢ظش یا کمی بیهِؽ اؾ ظش ؼول مٛؽو ٠ؿکیه ظاؼظ ،مثل بىظیكا ب غن ،قاؽؾمیه ااک،
یان ای ،هىآیان و اوِؽیك  .آنها مٛؽ ٠مام ٢ای بىظا ویكِىع .ضىظ ناکیامىوی ویؿ هم ظاؼماای ضاىظ ؼا بیاان وکاؽظ ،ب کاه
 ّ٧٢آن ٦كمت اؾ ظاؼمای ضىظ ؼا بؽای آمىؾل اوِطاب کؽظ که مؽظم آن ؾمان می ىاوكِىع ظؼک کىىع.
َ
ف ٢ای بىظا چیكت؟ بىیاظی ؽیه قؽنت خهان ،بخه ،نه ،بؼن ،باال ؽیه د ی ٢ای بىظا اقت ،آنها خىهؽ ٢اای باىظا
هكِىع٢ .ای بىظا ظؼ قٓىذ مطِ  ١به نکلهای مِ٣او ی د ی مییابع و ظؼ قٓىذ مطِ  ١باه ؼاشهاای مطِ ٣ای باهٚىىان
َ
ؼاهىما ٚمل میکىع ،بهْىؼی که هؽچه قٓر اییه ؽ مینىظ ،خ ىشهای آن ی یعش ؽ مینىظ .ایه قؽنات بخاه ،ناه ،بؼن
ظؼ هم آ٢ؽیىم وخىظ ظاؼظ ،اؾ غؼام هىا گؽِ٢ه ا قىگ ،چىب ،ضاک ٢ ،ؿ و بعن اوكان٦ .عما م٧ِٛاع بىظواع کاه اىح ٚىًاؽ،
َ
هم هكِی ؼا نکل میظهىع .آنها ویؿ ایه قؽنت بخه ،نه ،بؼن ؼا ظاؼوع .ؿکیهکىىعش  ّ٧٢می ىاوع اؾ د ی بطًىو ٢ای
بىظا ظؼ قٓسی آ گاش نىظ که ا آن قٓر ؿکیه کؽظش اقت و آن« ،ثمؽۀ ؿکیه» یا قٓر اوقت .اگؽ به ً٣یل نؽذ ظهیاع٢ ،اا
ضی ی وقی ٙاقت .اما وِ٦ی به باال ؽیه و ٓ٧آن بؽقیع قاظش اقت ،چؽا که نبیه نکل هؽم اقت .ظؼ قٓر بكیاؼ بكایاؼ بااال
َ
می ىاویع آن ؼا  ّ٧٢ظؼ قه ک مه ضاليه کىیع :بخه ،نه ،بؼن .اما همانْىؼ که ظؼ هؽ قٓر مطِ ٣ی د ی ماییاباع ،بكایاؼ
ی یعش مینىظ .بهٚىىان ٦یاـ ،مىخىظام اوكاوی ؼا ظؼ وٗؽ بگیؽیع .معؼق ظایى بعن اوكان ؼا بهياىؼم خهااوی کىچات ظؼ
وٗؽ میگیؽظ .مىخىظام اوكاوی بعن ٢یؿیکی ظاؼوع ،اما  ّ٧٢با ظانِه بعن ٢یؿیکی ،نطى کامل ویكت .بؽای ایىکاه ٢اؽظی
کامل ،مكِ٧ل و با ٢ؽظیت نکل بگیؽظ ،او بایع ض ٥وضى ،نطًیت ،ضًىيیام اوكاوی و ؼوذ ظانِه بانع .بؽای ایاه خهاان
ما ویؿ همیهگىوه اقت :کهکهان ؼاش نیؽی و کهکهانهای ظیگؽ و هم ىیه ؾوعگی و آب وخىظ ظاؼوع .مام چىیه چیؿهاای
َ
م مىقی ظؼ ظویا خىبههایی اؾ وخىظ ماظی هكِىع ،اما ایه خهان قؽنت وامؽیی ضىظ ،یٛىی بخاه ،ناه ،بؼن ؼا ویاؿ ظاؼظ .غؼام
مام چیؿها و هؽچیؿی که هكِی ظاؼظ ایه قؽنت ؼا ظاؼوع و غؼام بیوهایت ؼیؿ ه ایه قؽنت ؼا ظاؼوع.
َ
ایه قؽنت بخه ،نه ،بؼن ،مٛیاؼی اقت که ٛییه میکىاع ظؼ ایاه خهاان چاهچیؿی ضاىب و چاهچیؿی باع اقات .ایاه
قؽنت ،چیؿی اقت که ضىب و بع ؼا ٛییه میکىع .هم ىیه ٛییهکىىعۀ چیؿی اقت کاه ماؽظم ظؼ گػناِه « ٧اىا» ظؼ وٗاؽ
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میگؽِ٢ىع .ایبِه زاال قٓر اضال٦ی اخِما٘ ٟییؽ کؽظش و زِی اقِاوعاؼظهای اضال٦ی مىسؽ ٠نعش اقت .اماؽوؾش اگاؽ کكای
ن
بطىاهع اؾ بیی ب٢ىگ ایگى بگیؽظ ،ازِماال مؽظم میگىیىع که مهکل ؼواوی ظاؼظ .اما ظؼ ظه  ۲12۲یا  ،۲15۲چه کكی میگ٣ت
او ظیىاوه اقت؟ اقِاوعاؼظ اضال٦ی مؽظم بهنعم ظؼ زال ا٢ىل اقت .اؼؾلهای اضال٦ای خامٛاه ؼوؾباهؼوؾ ضؽاب اؽ میناىظ.
بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ به چیؿی خؿ مىٛ٣ت ٢کؽ ومیکىىع .زِی بؽای قىظؼقاوعن به ضىظنان زاَؽوع به ظیگؽان ياعمه بؿوىاع .باا
هؽ وقی های با یکعیگؽ ؼ٦ابت و خىگ و ظٚىا میکىىع .ف ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع ،آیا اخاؾش ظاظش مینىظ ایه اظامه یاباع؟ وِ٦ای
ن
بُٛی مؽظم کاؼهای بع اودام میظهىع و به آنها میگىییع کاؼ بعی اودام میظهىاع ،زؽ ٠اان ؼا بااوؼ ومایکىىاع .واٛ٦اا بااوؼ
ومیکىىع ظؼ زال اودام کاؼی انِباش هكِىع .بؽضی ضىظ ؼا با اقِاوعاؼظ اضال٦ی مىسّ میقىدىع و چىن اقِاوعاؼظ قاىدیعن
ٟییؽ کؽظش ٢کؽ میکىىع بهِؽ اؾ ظیگؽاناوع .اما بعون ىخه به ایىکه اقِاوعاؼظ اضال٦ای ماؽظم چگىواه ٟییاؽ میکىاع ،قؽنات
خهان ٟییؽ ومیکىع و آن ىها اقِاوعاؼظی اقت که ٛییه میکىع چه کكی ضىب یا چه کكی بع اقات .اؾایاهؼو باؽای ایىکاه
ؿکیهکىىعش بانیع ،بؽای ؼنع ضىظ ،بایع قؽنت خهان ؼا بهٚىىان ؼاهىما بؽگؿیىیاع .ومی ىاویاع باؽ ْبا ٥اقاِاوعاؼظهای ماؽظم
ٚاظی ؼِ٢اؼ کىیع .اگؽ میضىاهیع ض ىو اوییه ان ؼا ظوباؼش به ظقت آوؼیاع و باه ضاوا واٛ٦ی اان بؽگؽظیاع ،اگاؽ میضىاهیاع اؾ
َ
کیهاوی بخه ،ناه ،بؼن ؾواعگی کىیاع٧٢ .اّ ظؼ ياىؼ ی ٢اؽظ
ْؽی ٥ؿکیه قٓر ان ؼا باال ببؽیع ،مدبىؼیع بؽ ْب ٥ایه قؽنت
ب
ن
ضىبی هكِیع که اؾ ایه قؽنت کیهاوی یؽوی کىیع .نطًی که اؾ ایه قؽنات کیهااوی مىساؽ ٠میناىظ٢ ،اؽظی واٛ٦اا باع
ن
اقت .ظؼ مسل کاؼ یا ظؼ اخِما٘ نایع کكی بگىیع بع هكِیع ،اماا ممکاه اقات واٛ٦اا باع وبانایع .ناایع کكای بگىیاع ضاىب
ن
ن
هكِیع ،اما ممکه اقت واٛ٦ا ضىب وبانیع .بهٚىىان ؿکیهکىىعش ،اگؽ کامال با ایه قؽنت همگىن نىیع ،کكای هكاِیع کاه
ظایى ؼا کكب کؽظش اقت .ز٧ی٧ت آن به ایه قاظگی اقت.
َ
ظؼ ؿکی بخه ،نه ،بؼن ،معؼق ظایى ؼوی بخه یا ز٧ی٧ت أ کیع میکىع .به همیه  ٚت اقت که معؼق ظایى به یؽوان ضىظ
آمىؾل میظهع که ؿکیه کىىع ،ؼاقت بگىیىع و با يعا٦ت ؼِ٢اؼ کىىع ،ظؼقت و واٛ٦ی بانىع ،باه زایات ض اىو واٛ٦ای ضاىظ
َ
بؽگؽظوع و ظؼ وهایت٢ ،ؽظی ؼونهبیه نىوع .اما آنها ویؿ نه و بؼن ؼا ظاؼوع ،ویی أ کیع ؼوی بخه اقت .معؼقا باىظا ظؼ ؿکیا
َ
َ
َ
بخه ،نه ،بؼن ،ؼوی نه یا ویتضىاهی أ کیع میکىع .ؿکی نه می ىاوع ؼزمت ٗٚی ؼا باه وخاىظ آوؼظ و هىگاامی کاه ایاه
ؼزمت ٗٚی ومایان مینىظ می ىاویع ببیىیع که مام مىخىظام غینٛىؼ ظؼ زال ؾخؽکهیعن هكِىع ،بهْىؼی کاه آ کىاعش اؾ
آؼؾویی مینىیع :هم مىخىظام غینٛىؼ ؼا اؾ ؼوحکهیعن ودام ظهیع .اما آنها ویؿ بخه و بؼن ؼا ظاؼوع ویی أ کیع ؼوی ؿکیا
َ
َ
نه اقت٢ .ایىن ظا٢ای ما بؽ ای واال اؽیه اقاِاوعاؼظ خهاان ،بخاه ،ناه ،بؼن اقات و هاؽ قاه ؼا ه ؾماان ؿکیاه مایکىی .
قیكِمی که ؿکیه میکىی بكیاؼ ٗٚی اقت.

چیگىيگ ،قغمتی اص فشهًگ هاقبل تاسیخ اعت
چیگىوگ چیكت؟ بكیاؼی اؾ اقِاظان چیگىوگ قٛی میکىىع ظؼباؼۀ ایه مىَاى٘ ياسبت کىىاع ،اماا آو اه ماه میگاىی
ن
کامال مِ٣اوم اقت .بكیاؼی اؾ اقِاظان چیگىوگ ،ظؼ قٓر ضىظنان ظؼباؼۀ آن يسبت میکىىع ،ظؼ زایی که مه اؾ ظیعگاش
ن
قٓر باال ؽی ظؼباؼۀ چگىوگی ظؼک چیگىوگ يسبت میکاى کاه کاامال مِ٣ااوم اؾ ظؼک آنهاقاتٚ .اعشای اؾ اقاِاظان
چیگىوگ میگىیىع چیگىوگ ،اؼیطی ظو یا قههؿاؼقایه ظؼ چیه ظاؼظ .بؽضی میگىیىاع ااؼیطی اىحهؿاؼقاایه و باه٦اعمت
معن چیه ظاؼظ .بؽضی میگىیىع ْب ٥یاِ٢ههای باقِاننىاقی ،اؼیص چیگىوگ ه٣تهؿاؼ قال اقت ،یٛىی بیم اؾ ٦اعمت
اؼیص مٓؽذنعش ویؿ ضی ی ٢ؽا ؽ اؾ اؼیص معن بهؽی ویكت .بؽ ْب ٥مساقب ا٢اؽاظی
معن چیه .اما زِی ایه ْىالوی ؽیه ب
امؽوؾی ظاؼای ٢کؽ و معن بیم اؾ ظشهؿاؼ قال وگػنِه و
که مىا ٥٢وٗؽی کامل ظاؼویه هكِىع ،اؾ ؾمان عیعاؼنعن اوكان
ب
٦بل اؾ آن هیچ نک ی اؾ معن نؽو٘ وهعش اقت .بؽ اقاـ چىیه وٗؽیهای اوكان ابِعا اؾ گیاهاان آباؿی باه خااوىاؼان آباؿی
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کامل یا٢ت ،قپف ؼوی ضهکی ؾوعگی کؽظ ،بٛع ؼوی ظؼضت ؾوعگی کؽظ ،قپف ظوبااؼش ؼوی ؾمایه آماع و باه میماىن باعیل
نعْ .ب ٥ایه وٗؽیه٦ ،بل اؾ یعایم معن بهاؽی ،ماؽظم هایچ ناک ی اؾ ثبات و٦اای ٙؼا وعاناِىع و باا باؽگ ظؼضِاان ضاىظ ؼا
می ىناوعوع و گىنت ضام میضىؼظوع و نایع زِی ومیظاوكِىع چگىوه اؾ آ م اقِ٣اظش کىىع و وزهی و بعوی بىظوع.
اما ایه وگؽل مهکال ی ظاؼظ .ظؼ بكیاؼی اؾ مىاْ ٥ظویا مکانهایی وخىظ ظاؼوع که ؼظ ای معنهای باقِاوی بهخا ماواعش
اقت و آنها ضی ی ٦عیمی ؽ اؾ معن ما هكاِىع .ایاه ب٧ایاای باقاِاوی اؾ وٗاؽ ياىِٛگؽی و هىاؽی ٚاایی هكاِىع .هىؽهاای
ن
باقِان اؼؾل هىؽی بكیاؼی ظانِىع و ٧ؽیبا ایهْىؼ به وٗؽ میؼقع که اوكان مٛايؽ هىؽهای مؽظم باقِان ؼا  ٧یع میکىاع.
اما اؼیص بؽضی اؾ ایه ب٧ایا به بیم اؾ يعهؿاؼ قال ایم ،ياعهاهؿاؼ قاال ایم ،می یىنهاا قاال ایم یاا زِای بایم اؾ
يعمی یىن قال یم بؽمیگؽظظ .ف ظؼبااؼۀ ایاه بیىعیهایع :آیاا ایاه مكائ ه ظؼ وگؽلهاای کىاىوی باه ااؼیص ؽظیاع ایدااظ
ومیکىع؟ اما ایه مىَىٚی قؽگؽمکىىعش ویكت ،چؽا که اوكان همیهه ظؼ زال ؼنع و که ١مدعظ ضىظ بىظش و خامٛه باه ایاه
نکل ىقٛه مییابع .بىابؽایه ممکه اقت یاِ٢هها و وگؽل مؽظم ظؼباؼۀ مكایل کامل وبانع.
بكیاؼی اؾ نما ممکه اقت ايٓالذ «٢ؽهىگهای ما٦بل اؼیص» یا « معنهای ما٦بل اؼیص» ؼا نىیعش بانایع .بگػاؼیاع
ظؼباؼۀ معنهای ما٦بل اؼیص يسبت کىی  .امؽوؾش ظؼ ؼوی ؾمیه ،آقیا ،اؼو ا ،آمؽیکای خىىبی ،آمؽیکای نمایی ،ا٦یاوىقیه،
آ٢ؽی٧ا و ٓ٦ب خىىب وخىظ ظاؼظ که ؾمیهنىاقان آنها ؼا ٦اؼش میوامىع .ظشهامی یىن قال اؾ نکلگیؽی ٦اؼشها گػنِه اقات
یا ایهْىؼ می ىان گ٣ات کاه قاؽؾمیههایی اؾ کا ١ا٦یااوىـ بااال آمعواع و قاؽؾمیههایی باه ٛ٦اؽ ظؼیاا ٢اؽو ؼِ٢ىاع و اؾ ؾماان
ثابتماوعن آنها بهنک ی که امؽوؾ هكِىع ظشهامی یىن قال گػنِه اقت .اما ظؼ ٛ٦ؽ بؽضی اؾ ا٦یاوىـهاا ،بىاهاای باقاِاوی
ب ىع و بؿؼگی که ١نعش اقت .ایه بىاها ْؽذهای ؾیبایی ظاؼوع و هیچ نباهِی به آثاؼ معن اوكان امؽوؾی وعاؼوع .ف آنهاا
ن
بایع ٦بل اؾ ایىکه ظؼ ٛ٦ؽ ظؼیا ٢ؽو ؼووع قاضِه نعش بانىعد یٛىی ظشهامی یىن قال یم .اگؽ ظؼ آن ؾماان ،اوكاان ٢ؽَاا زِای
میمىن ه وبىظش ،ف چه کكی آنها ؼا قاضِه اقت؟ چىیه چیؿهای هىنمىعاوهای امکان اػیؽ ومیبىظواع .مٛماای ظیگاؽ،
٢كیل ؽییىبیِی اقت که باقِاننىاقان آن ؼا که ١کؽظشاوع .ؽییىبیت مىخىظی بىظ که بیه نهًعمی یىن قال یم ا
ظویكتونًتمی یىن قال یم وخىظ ظانت و بٛع اؾ آن مى٧ؽٌ نع .ظاوهمىعی آمؽیکایی ٢كیل ؽییىبیِی ؼا که ١کاؽظ
که خای ای اوكان ؼوی آن بىظ .خای ای ٢ؽظی که ک٣م به ا ظانت ؼوی ٢كیل بهْىؼ واَر و٧م بكاِه اقات .آیاا ایاه،
اؼیصوىیكان ؼا ظقت ومیاوعاؾظ .بؽ ْب ٥وٗؽی ظاؼویه ،آیا می ىاوكِه ظؼ ظویكتونًتمی یىن قال یم مىخىظام اوكاوی
وخىظ ظانِه بانىع؟
ظؼ مىؾۀ ظاوهگاش م ی ؽو ،قىگی هكت که و٧م اوكان ؼوی آن زکاکی ناعش اقات .اف اؾ بؽؼقای مهاطى ناع کاه
و٧م ،قیهؿاؼ قال یم ؼوی قىگ زکاکی نعش بىظ .اما ایه نطى یباـ ىنیعش اقت ،کالش به قاؽ ظاؼظ ،ک٣ام باه اا
ظاؼظ و با كکى ی ظؼ ظقت ،قِاؼشها ؼا مهاهعش میکىع .چگىوه اوكانهای قیهؿاؼ قال یم می ىاوكِىع بعاوىع که چگىوه
اؼچه ببا٢ىع و یباـ بپىنىع؟ چیؿ ٚدیب ؽ ایه اقت که او با كکى ی ظؼ ظقِم قِاؼشها ؼا مهاهعش میکىع و ظؼبااؼۀ وداىم
چیؿهایی میظاوكِه اقت .همیهه ٢کؽ میکؽظی گایی اؼو ایی بىظ که زعوظ قیًع قال یم كکىپ ؼا اضِاؽا٘ کاؽظ .اماا
چه کكی قیهؿاؼ قال یم كکىپ ؼا اضِؽا٘ کؽظ؟ هىىؾ ه مٛماهای زلوهعۀ ؾیاظی وخىظ ظاؼوع .بؽای مثاال ،بكایاؼی
اؾ ٞاؼها ظؼ ٢ؽاوكه ،آ٢ؽی٧ای خىىبی و ؼنِه کىشهای آیپ ،و٧انایهایی ؼوی ظیىاؼهایناان ظاؼواع کاه ضی ای واَار و نابیه
چیؿی واٛ٦ی زکاکی نعشاوعً .اویؽ اوكاوی ،بكیاؼ ؾیبا زکاکی نعش و با وىٚی ؼوگظاو مٛعوی ؼوگآمیؿی نعشاوع .اماا آن
انطاو مثل مؽظم امؽوؾی یباـ ىنیعشاوع و یباـهاینان کمی نبیه یباـهای ٞؽبی اقات و نا ىاؼ ىاگ ىنایعشاوع.
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بؽضی اؾ آنها چیؿی نبیه یپ ظؼ ظقت ظاؼوع و بؽضی ًٚا ظؼ ظقت و کالش باؽ قاؽ ظاؼواع .چگىواه میمىنهاای ياعهاهؿاؼ
قال یم می ىاوكِىع به چىیه قٓر هىؽی یهؽِ٢های بؽقىع؟
ن
بگػاؼیع کمی ٧ٚب ؽ بؽوی  ،خمهىؼی گابه ظؼ آ٢ؽی٧ا مٛعن اوؼاویىم ظاؼظ .ایه کهىؼ وكبِا ىقٛهویاِ٢اه اقات و ضىظناان
ىاوایی اقِطؽاج اوؼاویىم ؼا اؾ قىگ مٛعن وعاؼوع و قىگ مٛعن ؼا به کهىؼهای ىقٛهیاِ٢ه يااظؼ مایکىىاع .ظؼ قاال ۲17۰
کاؼضاوهای ظؼ ٢ؽاوكه م٧عاؼی اؾ آن قىگ مٛعن اوؼاویىم ؼا واؼظ کؽظ و ف اؾ دؿیهو س یل نایمیایی ،ای بؽظواع کاه قاىگ
مٛعن اوؼاویىم ؽظاؾل و اقِ٣اظش نعش بىظ٢ .کؽ کؽظوع ٚدیاب اقات و ٚاعشای اؾ ظاوهامىعان و ؽقاىل ٢ىای ؼا باؽای اوداام
بؽؼقی ظؼ مسل ،به آودا ٢ؽقِاظوع .ظاوهمىعان کهىؼهای ؾیاظی بؽای بؽؼقی به آودا ؼِ٢ىع .ظؼ وهایت أییاع کؽظواع کاه آو اه
٢کؽ میکؽظوع مٛعن قىگ اوؼاویىم اقت ظؼ وا ٙ٦ؼا کِىؼ ا می بؿؼگی اقت که بكایاؼ ضاىب ْؽازای ناعش باىظ ،زِای بهِاؽ اؾ
آو ه امؽوؾ می ىاوكت قاضِه نىظ .ظؼ چه ؾماوی قاضِه نع؟ ظومی یاؼظ قال یم و بهمعم اوًعهؿاؼ قال ظایؽ باىظ .ایههاا
اٚعاظ ودىمی هكِىع .بههیچوخه ومی ىان با وٗؽی کامل ظاؼویه آن ؼا ىَیر ظاظٛ .عاظ بكیاؼی اؾ چىیه ومىوههایی وخاىظ
ظاؼوع .خام ٚ ٛمی و ٢ىی به اوعاؾۀ کا٢ی چیؿهای خعیعی ؼا که ١کؽظش اقت که کِابهای ظؼقی  ٛ٢یماان ؼا ٟییاؽ ظهاع.
وِ٦ی ٣کؽ اوكانها ظؼ ٚاظ ی ٚمی ٥و کهه گیؽ میکىع ،قطت اقت ایعشهای خعیع ؼا بپػیؽوع .زِای وِ٦ای ز٧ی٧ات آناکاؼ
مینىظ ،مؽظم خؽیت ومیکىىع آن ؼا بپػیؽوع و بهْىؼ ٞؽیؿی آن ؼا ؼظ میکىىع .بهضاْؽ اأثیؽ ؼولهاای ٣کاؽ کهاه ،اماؽوؾش
هیچکكی بهنکل وٗاممىعی چىیه یاِ٢ههایی ؼا خمٙآوؼی ومیکىع و بىابؽایه م٣اهی بهؽی همیهه اؾ یهاؽ٢تهای خعیاع
٧ٚب میاِ٢ع .گؽچه ایه چیؿها بهْىؼ گكِؽظشای به ٚمىم نىاقاوعش وهعشاوع ،اما ظؼ زال زاَاؽ کها ١ناعشاوع .اماا وِ٦ای
ظؼباؼۀ آنها يسبت میکىی  ،بؽضی میگىیىع ایه چیؿها ضؽا٢ام هكِىع و آنها ؼا ؼظ میکىىع.
ظاوهمىعان ندا٘ ؾیاظی ظؼ کهىؼهای ظیگؽ هكِىع که بهْىؼ  ٚىی ایه چیؿها ؼا بهٚىىان ٢ؽهىگهای ما٦بال ااؼیص یاا
معنهایی که ٦بل اؾ معن بهؽی ما وخىظ ظانِىع ،ػیؽِ٢هاوع .یٛىی ٦بل اؾ ایه معن ما ،معنهای ظیگؽی ویؿ بىظش و بیم
اؾ یت معن وخىظ ظانِه اقت .با وگاش به ب٧ایای باقِاوی می ىاویع بگىییع که آنها  ّ٧٢اؾ یات ظوؼۀ ماعن وبىظواع .بىاابؽایه
آنها ٢کؽ میکىىع معنها بهظٛ٢ام مىهعم نعوع و ٛ ّ٧٢عاظ کمی اؾ ا٢اؽاظ ؾواعش ماوعواع و بهياىؼم باعوی ؾواعگی کؽظواع.
قپف به عؼیح ٛعاظنان ؾیاظ نع ،وژاظ بهؽی خعیعی نعوع و معوی خعیاع ؼا ناؽو٘ کؽظواع .قاپف ظوبااؼش مىهاعم ناعوع و
ظوباؼش وژاظ بهؽی خعیعی ؼا قاضِىع .ایه چؽضه باؼها کؽاؼ نعش اقات٢ .یؿیکاعانها میگىیىاع زؽکات مااظش ایگىهاایی ظاؼظ.
ٟییؽام کل خهان ما ویؿ ایگىهایی ظاؼظ.
ظؼ ایه خهان وقی ٙو ظؼ ایه ؼاش نیؽی چؽضان ،زؽکت قیاؼۀ ؾمیه بههایچوخاه ومی ىاوكاِه همیهاه آؼام و هماىاؼ باىظش
بانع و ممکه اقت به قیاؼام ظیگؽ بؽضىؼظ کؽظش یا باا مهاکالم و ٢داای ٙباؿؼگ ظیگاؽی مىاخاه ناعش اقات .اگاؽ اؾ ظیاعگاش
ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی به آن وگاش کىی  ،می ىاوی بگىیی ایه و٦ای ٙبطهی اؾ وٗ و ؽ یبهاای بؿؼگ اؽی هكاِىع .ؾمااوی
بهظ٦ت ؼظیابی کؽظم و ی بؽظم بهؽیت ههِاظویت باؼ ظقِطىل اوهعام کامل نعش اقت .هؽ باؼ ٛ ّ٧٢عاظ کمی اؾ ا٢ؽاظ ؾوعش
میماوعوع ّ٧٢ ،کمی اؾ معن ٦ب ی با٦ی میماوع و قپف واؼظ ظوؼۀ بٛعی میناعوع و بهياىؼم باعوی ؾواعگی مایکؽظواع .باا
ا٢ؿایم خمٛیت ،ظؼ وهایت ظوباؼش معن ٖاهؽ مینع .بهؽیت ههِاظویت باؼ اؾ میان چىیه چؽضهای گػنِه اقت و ماه آن
اهمیت «ؾمانبىاعی کیهااوی ،مىٛ٦یتهاای مكااٚع ؾمیىای و همااهىگی
ؼا ا اوِها ؼظیابی وکؽظم .مؽظم چیه اؾ ظیؽباؾ ظؼباؼۀ
ب
اوكاوی» يسبت کؽظشاوعٟ .ییؽام کیهاوی مطِ  ١و ؾمانبىعی کیهاوی مطِ  ١می ىاوع اوَا٘ مطِ ٣ای ظؼ اخِماا٘ ٚااظی
بهؽی عیع آوؼظ .بؽ ْب٢ ٚ ٥یؿیت ،زؽکت ماظش ایگىهایی ؼا ظوبال میکىع ،ظؼ ضًىو زؽکات خهاان ویاؿ چىایه چیاؿی
يع ٤میکىع.
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 ٚت اي ی ایىکه ظؼباؼۀ ٢ؽهىگهای ما٦بل اؼیص يسبت کؽظم ایه بىظ که ایه وکِه ؼا ؼونه کى  :اؼیص چیگىواگ باه
٢ؽهىگهای ما٦بل اؼیص بؽمیگؽظظ وه به ایه معن کىىوی ،و اؾ ؾمانهای بكیاؼ ظوؼ مىِ٧ل نعش اقات .می اىاوی ظؼایهبااؼش
اناؼا ی ؼا ظؼ مِىن مػهبی یعا کىی  .بؽای ومىوه ،ناکیامىوی بیان کؽظ که ؿکی ضىظ ؼا ظؼ يعهامی یىن «کایپا» یم کامال
کؽظ و به ؼونهبیىی ؼقیع .یت کایپا نامل چىع قال اقت؟ یت کایپا يعهامی یىن قال اقت .زِی ومی ىاویع ٚعظی به ایه
بؿؼگی ؼا ًىؼ کىیع .اگؽ آو ه او بیاان کاؽظ ياسیر باناع ،آیاا آن باا ااؼیص بهاؽیت و ٟییاؽام کال ؾمایه خاىؼ ظؼ ومیآیاع؟
ناکیامىوی هم ىیه بیان کؽظ که ٦بل اؾ او نم بىظای ظوؼان اوییه وخىظ ظاناِىع کاه هؽیات اؾ آنهاا ضىظناان اقاِاظاوی
ن
ظانِىع و ٞیؽش و هم آنها يعهامی یىن کایپا ٦بل ؿکیه کؽظش و ؼونهبیه نعش بىظوع .اگؽ ایه چیؿها واٛ٦ا يسیر بانع ،آیاا
اؾ میان آن ؼولهای قىِی واٛ٦ای و آمىؾلهاای ؼاقاِیه ،اماؽوؾش ظؼ خامٛا ماا چىایه ؼولهاای ؿکیاهای آماىؾل ظاظش
ن
مینىظ؟ اگؽ اؾ مه بپؽقیع ،میگىی ب ه ،مٓمئىا ،اما کمیاب هكِىع .ایه ؼوؾهاا آن چیگىوگهاای  ٧بای ،چیگىوگهاای
ظؼوٞیه و آن ا٢ؽاظ كطیؽنعش ،بهظیطىاش چیؿهایی ؼا اؾ ضىظ ظؼمیآوؼوع ا مؽظم ؼا ٢ؽیب ظهىع و ٛعاظناان اؾ چیگىوگهاای
واٛ٦ی بهمؽا ب بیهِؽ اقت٢ .همیعن ایىکه کعامیت واٛ٦ی اقت و کعامیت  ٧بی ،ظنىاؼ اقت .هطیى چیگىوگ واٛ٦ای
ظنىاؼ اقت و یعاکؽظن آن ویؿ آقان ویكت.
ظؼ وا ،ٙ٦چیگىوگ ىها چیؿ بهخاماوعش اؾ ظوؼان گػنِه ویكت .چیؿهایی ماوىع وماظ ایخی ،ؽقیمههای بهِى و یىیىناى،
کتاب تغییرات و ویؿ ههت قهوگاؼش ،همگی اؾ ما٦بل اؼیص به اؼث ؼقیعشاوع .به همیه  ٚت اقات کاه اگاؽ کكای آنهاا ؼا اؾ
ظیعگاش ٢ؽظی ٚاظی مٓایٛه کىع و بطىاهع ظؼک کىع ،هیچ ؼاهی ویكت بِىاواع باه ظؼکای اؾ آنهاا بؽقاع .ؼماؿوؼاؾ آنهاا باؽای
کكاوی که ٣کؽ ،ظیعگاش یا ٦ایب غهىینان ظؼ قٓر ٢ؽظی ٚاظی ٦ؽاؼ ظاؼظ ،آنکاؼ ومینىظ.

چیگىيگ بشای تضکیه اعت

ن
زاال که چیگىوگ چىیه ٦عمت اؼیطی ظاؼظ ،ظ٦ی٧ا بؽای چیكت؟ می ىاو به ناما بگاىی کاه ؼول ماا ؼول یهاؽِ٢های اؾ
ن
ؿکی معؼق بىظا اقت ،ف ْبیِٛا بهظوبال ایه اقت که نما ؼا مىخىظی ضعایی کىع ،آو ه «بىظانعن» ویؿ وامیعش میناىظ.
معؼق ظایى ویؿ بهْىؼ مهابه بهظوبال ایه اقت که ؼونهبیىی ؼا ؽوؼل ظهع یا ٢ؽظ ؼا ٦اظؼ کىع به ظایى وایل ناىظ .می اىاو باه
نما بگىی که «ضعایینعن» ضؽا٢ام ویكت .بؽای مثال ،م٣هىم «بىظا» ؼا ظؼ وٗؽ بگیؽیع .باىظا وافشای اؾ قاوكاکؽیت ،ؾباان
ُ
هىع ٦عی اقت .وِ٦ی به چیه ما آوؼظش نع ،ظو ک مه ظانت و « ٠ىیى»  ٕ٣مینع .بؽضی اؾ ا٢ؽاظ ویاؿ آن ؼا باهياىؼم «٢اى
ى» ؽخمه کؽظوع .همانْىؼ که آن وافش اؾ وك ی به وكل ظیگؽ مىِ٧ل مینع ،مؽظم چیه ،یکی اؾ آن ک مام ؼا زػ ٠کؽظواع و
ُ
آن ؼا « »٠وامیعوع .ایه وافش ظؼ چیىی چه مٛىایی ظاؼظ؟ به مٛىی «نطًی که ؼونهبیه یاا آگااش ناعش» اقات و باه نطًای
اناؼش میکىع که اؾ ْؽی ٥ؿکیه به ؼونهبیىی یا آ گاهی ؼقیعش اقت .چه ضؽا٢ا ی ظؼ آن اقت؟
همگی ظؼایهباؼش بیىعیهیع٢ :ؽظ می ىاوع اؾ ْؽی ٥ؿکیه ،ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ضىظ ؼا ؼنع ظهاع .اماؽوؾش ظؼ ظویاا نام
ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی نىاضِه نعش اقت ،اما  ّ٧٢به ایهها مسعوظ ومینىظ .میگىی بیم اؾ ظشهؿاؼ ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی واٛ٦ی
وخىظ ظاؼظً .ىؼ کىیع نطًی ظؼ زایی که ظؼ مس ی وهكِه اقت ،باعون زؽکاتظاظن ظقاتها یاا اهاایم بِىاواع کااؼی ؼا
اودام ظهع که ظیگؽان زِی با ظقتها یا اهاینان ومی ىاوىع اودام ظهىع و او بِىاوع ز٧ی٧ت واٛ٦ی هؽ ُبٛاع خهاان ؼا ببیىاع،
بِىاوع ز٧ی٧ت خهان و چیؿهایی ؼا ببیىع که مؽظم ٚاظی ومی ىاوىع ببیىىع .آیا او کكی ویكت که اؾ ْؽی ٥ؿکیه ،ظایى ؼا کكاب
کؽظش اقت؟ آیا او مىخىظی ضعایی ویكت؟ آیا می ىاویع بگىییع او مثل ٢ؽظی ٚااظی اقات؟ آیاا او کكای ویكات کاه بهوقای
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ؿکیه ؼونهبیه نعش اقت؟ آیا ظؼقت ویكت که او ؼا «مىخىظ ؼونهبیه» یا «مىخىظ ضعایی» بىاامی ؟ باه ؾباان هىاع ٦اعی او
یت «بىظا» وامیعش مینىظ .واٛ٦یت امؽ ایه اقت و چیگىوگ بؽای ایه کاؼ اقت.
بؽضی ا٢ؽاظ ومی ىاوىع ظؼک کىىع که چؽا نطى بؽای چیؿ ظیگاؽی ٞیاؽ اؾ نا٣ای بیمااؼی و ىعؼقاِی بایاع چیگىواگ ؼا
مؽیه کىع .مىٗىؼنان ایه اقت که چیگىوگ  ّ٧٢بؽای ن٣ای بیماؼیهاقت .ایه ظؼکی بكیاؼ قآسی اقات .اماا ً٧ایؽ
نما ویكت ،ؾیؽا بكیاؼی اؾ اقِاظان چیگىوگ  ّ٧٢ظؼ زال اودام کاؼهایی ماوىع مٛاید بیماؼی مؽظم و کمت به آنها بؽای
ز ٕ٣قالمِی هكِىع .آنها  ّ٧٢ظؼباؼۀ مٛایدا بیماؼیهاا و قاالمِی ياسبت میکىىاع و هیچکكای چیؿهاای مؽباىِ باه
قٓىذ باال ؽ ؼا آمىؾل ومیظهع .ایه ؼا ومیگىی که ؼولهاینان ضاىب ویكات .ظؼ وا٦ا ،ٙمأمىؼیات آنهاا ایاه اقات کاه
چیؿهایی ؼا ظؼ قٓر مٛاید بیماؼیها و قالمِی و ویؿ ؼایحکؽظن چیگىواگ آماىؾل ظهىاع .اماا ا٢اؽاظ بكایاؼی هكاِىع کاه
میضىاهىع ا قٓىذ باال ؿکیه کىىع .آنها ظؼباؼۀ آن میاوعیهىع و  ٦بی بؽای آن ظاؼوع اما ومیظاوىع چگىوه بایع ضىظ ؼا ؿکیاه
کىىع و ایه مكئ ه قطِیهای بكیاؼی ؼا بؽای آنها عیع آوؼظش اقت و ظؼ مهکالم بكیاؼی اِ٢اظشاواع .ایبِاه آماىؾل واٛ٦ای
ؼونی ظؼ قٓىذ باال ،با مىَىٚام بكیاؼ فؼ٢ی قؽوکاؼ ظاؼظ و بایع باه نایىشای آن ؼا آماىؾل ظاظ کاه ظؼ بؽاباؽ ماؽظم و خامٛاه
مكئىل بىظ .به همیه  ٚت اقت که ظؼ کل به وِایح ضىبی ؼقایعشای  .بُٛای اؾ چیؿهاایی کاه ظؼباؼشناان ياسبت مایکىی
قٓر باال هكِىع و ممکه اقت بؽای بؽضی مثل ضؽا٢ام به وٗؽ بیایع .اؾایهؼو به بهِؽیه نکل قٛی مایکىی باا اقاِ٣اظش اؾ
 ٚوىیه آنها ؼا هؽیر کىی .
وِ٦ی ظؼباؼۀ مىَىٚام ضايی يسبت میکىی بؽضی اؾ ا٢ؽاظ بیاضِیااؼ آنهاا ؼا ضؽا٢اام میوامىاع .چاؽا؟ مٛیااؼ چىایه
نطًی ایه اقت که آو ه  ٚهىىؾ به آن ی وبؽظش یا ضىظل هىىؾ دؽباه وکاؽظش امکان اػیؽ ویكات و همگای ضؽا٢اام یاا
ٞیؽواٛ٦ی هكِىع .غهىیت او ایهگىوه اقت .ف آیا ایهْىؼ ٢کؽکؽظن ظؼقت اقت؟ آیا می ىاویع چیؿی ؼا  ّ٧٢بهضاْؽ ایىکاه
 ٚهىىؾ به آن ی وبؽظش اقت یا  ّ٧٢بهضاْؽ ایىکه وؼای یهؽ٢ت  ٚاقت بهٚىىان چیؿی ضؽا٢ای یاا ٞیؽواٛ٦ای ؼظ کىیاع؟
اگؽ هؽکكی ایهگىوه ٢کؽ میکؽظ آیا  ٚمی ىاوكت ىقٛه یابع؟ آیا خام ٛبهاؽی می ىاوكات یهاؽ٢ت کىاع؟ چیؿهاایی کاه
خام ٚ ٛمی و ٢ىی ما ابعا٘ کؽظش همگی چیؿهایی هكِىع که ؾماوی بؽای مؽظم وانىاضِه بىظوع .اگاؽ هما آنهاا ضؽا٢اام ظؼ
وٗؽ گؽِ٢ه مینعوع ،ظیگؽ ویاؾی به یهؽ٢ت و ىقٛه ومیبىظ .بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ ؼولهایی ماوىع چیگىوگ ؼا ظؼک ومیکىىع و
٢کؽ میکىىع ضؽا٢اماوع .اما ایهگىوه ویكت .امؽوؾش ابؿاؼهای  ٚمی آناکاؼ کؽظشاواع کاه باعن اقاِاظان چیگىواگ چیؿهاای
بكیاؼی قاْ ٙمیکىع ،ماوىع :امىاج ماظون يىم ،امىاج ما٢ى ٤يىم ،اماىاج ایکِؽومٟىاْیكای ،اناٛههای مااظون ٦ؽماؿ،
انٛههای ماوؼای بى٣م ،انٛههای گاما ،وى ؽونها ،ا ها و ٚىايؽ  ٢ؿی کمیاب .آیا آنها چیؿهاایی ویكاِىع کاه بهياىؼم
ماظی وخىظ ظاؼوع؟ آنها ویؿ ماظی هكِىع .آیا هؽچیؿی اؾ ماظش قاضِه وهعش اقت؟ آیاا ُ٢ااؾمانهای ظیگاؽ اؾ مااظش قااضِه
وهعشاوع؟ آیا می ىاویع آنها ؼا ضؽا٢ام بىامیع؟ اؾ آودا که هع ٠اؾ ایه ؼولها ایه اقت که ماا ؼا ضاعایی کىىاع ،هاؽ ياسبِی
ن
ظؼباؼۀ آنها ْبیِٛا با بكیاؼی اؾ مىَىٚام فؼ ٠قؽوکاؼ ظاؼظ و ما به آنها می ؽظاؾی .
اگؽ ؼولهای چیگىوگ چىیه هع٢ی ظاؼوع ،چؽا اقامی آنها ضی ی ٚاظی به وٗؽ میؼقاىع و ماؽظم آنهاا ؼا چیگىواگ
میوامىع؟ ظؼ وا ٙ٦مىاقب ؽ اقت آنها ؼا « مؽیه مٛىىی» یا « ؿکیه» وامیع ،چؽاکه هع٠ناان همایه اقات .ایبِاه وامهاای
بطًىو ظیگؽی ویؿ بؽای چىیه ؼولهایی وخىظ ظاؼظ ،اما آنها ؼا باهْىؼ ک ای بایاع ؿکیاه وامیاع .اف چاؽا ماؽظم آنهاا ؼا
چیگىوگ میوامىع؟ ایه مكئ ه به اوَاٚی که چیه ظؼ زعوظ بیكت قال ایم ظانات بؽمیگاؽظظد ؾماان ناؽو٘ مسبىبیات
ؼولهای چیگىوگ .آن ؾمان اواقّ او٧الب ٢ؽهىگی بىظ و ا٢کاؼ و ٢ؽهىگ قىِی ؼا مىخی اؾ ضًىمت و کیىه ازاْه کاؽظش
بىظ .ظؼ اواضؽ او٧الب ٢ؽهىگی بىظ که ؼولهای چیگىوگ به اوج مسبىبیت ضىظ ؼقیعوع .بعون ایىکاه باه وامهاایی بپاؽظاؾی
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که ؼولهای چیگىوگ ظؼ ٢ؽهىگهای ما٦بل اؼیص ظانِىع ،اؾ وامهاینان ظؼ ایه ظوؼۀ معن می ىاوی ببیىی مىَى٘ چه
بىظش اقت :بهضاْؽ ایىکاه ایاه ؼولهاا باه ظوؼان ٦بال بؽمیگهاِىع ،اقامیناان ضی ای ماػهبی باىظ و ماؽظم آن اقاامی ؼا
«٢ئىظایی» یا ٧ٚباِ٢اظش ظؼ وٗؽ میگؽِ٢ىع .ومىوههایی اؾ ایه وامها ایهها هكِىع :ؼاش بؿؼگ ؿکی ظایى ،معیِیهاه واخاؽا ،ؼاش
ُ
آؼهام ،ؼاش بؿؼگ ؿکی باىظا ظاؼماا ،کیمیااگؽی ظؼووای واهالیاه .اگاؽ ظؼ ْاىل او٧االب ٢ؽهىگای اؾ چىایه وامهاایی اقاِ٣اظش
میکؽظیع ،آیا مؽظوظ نمؽظش ومینعیع؟ آن آؼؾو که اقِاظان چیگىوگ باؽای همگااویکؽظن چیگىواگ ظاناِىع ضاىب باىظ و
آنها ً٦ع ظانِىع به ٚمىم مؽظم کمت کىىع بیماؼیها ؼا ظؼمان کىىع ،قالمِینان ؼا ز ٕ٣کىىع و وَٛیت خكماوینان ؼا
بهبىظ بطهىع و چ٧عؼ ه ٚایی بىظد اما خؽیت ومیکؽظوع اؾ آن وامها اقاِ٣اظش کىىاع .بىاابؽایه کااؼی کاه بكایاؼی اؾ اقاِاظان
چیگىوگ اودام ظاظوع ایه بىظ که بؽای اناؼش باه ؼولهایناان ،ظو ک ما ٞیؽبسا بؽاوگیؿ چای (اواؽفی) و گىواگ (ؼول،
َ
مؽیه) ؼا اؾ مِىن کِابهای َظن جینگ و دائو ذنگ اوِطاب کؽظوع و آنها ؼا «چیگىوگ» وامیعوع .بؽضی ا٢ؽاظ زِای ظؼبااؼۀ
ن
وافۀ چیگىوگ ژوهم میکىىع ،اما چیؿی بؽای ژوهم وخىظ وعاؼظ .ظؼ گػنِه ؿکیاه وامیاعش میناع« .چیگىواگ» ياؽ٢ا
وافشای اقت که ظؼ ظوؼان اضیؽ و به ایه مىٗىؼ قاضِه نع که مىاقب ظؼک مؽظم مٛايؽ بانع.

چشا گىيگتاو با تمشیى افضایؼ يمییابذ؟
چؽا گىوگ ان با مؽیه ا٢ؿایم ومییابع؟ بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ ایهگىوه ٢کؽ میکىىع« :مه آمىؾل واٛ٦ی ؼا ظؼیا٢ت وکؽظشام .اگاؽ
اقِاظی مهاؼمهای بطًىو و کىیتهای یهؽِ٢های ؼا به مه آمىؾل ظهاع ،گىواگ ماه ا٢اؿایم مییاباع ».ایاه ؼوؾهاا
زعوظ وىظو ىحظؼيع اؾ مؽظم ایهگىوه ٢کؽ میکىىع و چىیه ٢کؽی به وٗؽم ضىعشظاؼ اقت .ؾیؽا چىیه ؼولهایی کىیت مؽظم
ن
ٚاظی ویكِىع ،ب که کامال ٢ىٚ٤اظیاوع .بىابؽایه آنها ؼا بایع با ايىل قٓىذ باال اؼؾیابی کؽظ .می اىاو باه هماه بگاىی کاه
 ٚت اقاقی ؼنعوکؽظن گىوگ ایه اقت :اؾ ظو ک م « ؿکیه» و « مؽیه »،مؽظم ٧٢اّ باه ماؽیه ىخاه مایکىىاع و ؿکیاه ؼا
واظیعش میگیؽوع .ک یع مى٧٢یت ظؼ کىیتهای ٢یؿیکی و بیؽووی ویكت .با بعن ٢ؽظی ٚاظی ،ظقتهای ٢ؽظی ٚاظی و ا٢کاؼ
٢ؽظی ٚاظی ،آیا ٢کؽ میکىیع می ىاویع ماظۀ با اوؽفی باال ؼا به گىوگ بعیل کىیع و گىوگ ؼا ؼنع ظهیع؟ چگىواه می ىاواع باه
ایه آقاوی بانع! ظؼ وٗؽ مه ،چىیه چیؿی نىضی اقت .مثل ایه اقت که ظؼ ْ ب چیؿی ظؼ بیؽون بانیع و ظؼ بیؽون چیؿی
ؼا خكِدى کىیع .هؽگؿ آن ؼا ومییابیع.
ؿکیه مثل مهاؼمهای ظویىی ویكت که بِىاویع با ؽظاضت کمی ىل یا با یاظگیؽی کىیتهایی آن ؼا کكب کىیاع .چیاؿی
ن
کامال مِ٣اوم اقت ،ؾیؽا ظؼ قٓسی ٚمل میکىع که ٢ؽا ؽ اؾ ماؽظم ٚااظی اقات و بىاابؽایه ایؿاماام بااال ؽی ظاؼظ .ىَایر
میظه  .ظؼ ضًىو چىیه مؽیىی بایع ظؼون ان ؼا ؿکیه کىیع و بؽای کمت ظؼ خكِدىی چیؿهایی ظؼ بیؽون وبانیع .ا٢اؽاظ
ؾیاظی هكِىع که ظؼ بیؽون ظؼ خكِدىی چیؿهایی هكاِىع .اماؽوؾ ظؼ خكاِدىی یات چیاؿ و ؼوؾ ظیگاؽ ظوباال چیاؿی ظیگاؽ
هكِىع و به آؼؾوی کكب ویؽوهای ٢ىْ٤بیٛی چكبیعشاوع .اهعا ٠و اوگیؿشهای گىوااگىوی ظاؼواع .زِای ا٢اؽاظی هكاِىع کاه
میضىاهىع اقِاظ چیگىوگ نىوع و با مٛاید بیماؼیها ىل به ظقت بیاوؼوع! اما ظؼ ؿکی واٛ٦ی ،بایع غهه ان ؼا ؿکیه کىیاع
و ایه ؿکی نیهنایىگ وامیاعش میناىظ .باهْىؼ مثاال ،ظؼ ٛاؼَاا ی کاه بایه ناما و ظیگاؽان ایم میآیاع الؾم اقات باه
ازكاقام و امیال مطِ  ١کمِؽ اهمیت ظهیع .اگؽ بؽٚکف ،بؽای مىاا ٙ٢نطًای ظؼ زاال ؼ٦ابات باا ظیگاؽان بانایع ،وبایاع
اوِٗاؼ وِایح ؾیاظی اؾ مؽیه ان ظانِه بانیع .ظؼ ایه يىؼم ماوىع ا٢ؽاظ ٚاظی هكِیع و وبایع اوِٗاؼ ظانِه بانیع اؾ مؽیه ان
گىوگ به ظقت بیاوؼیع .به همیه  ٚت اقت که بایع ؿکی نیهنیىگ ؼا ظؼ  ٦ب مؽیه ان ٦ؽاؼ ظهیاع .اگاؽ بِىاویاع ایهگىواه
ٚمل کىیع ی میبؽیع که ظؼ ؿکیه باال ؽ میؼویع و گىوگ ان ؼنع میکىع.
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نیهنیىگ چیكت؟ آن نامل ٧ىا (کاه واىٚی مااظش اقات) ،بؽظبااؼی ،ایماان و بًایؽم٢ ،اعاکاؼی ،ؼهااکؽظن امیاال و
وابكااِگیهای مااؽظم ٚاااظی ،ىاوااایی سماال قااطِیها و ماوىااع آن اقاات .چیؿهااای گىواااگىوی ؼا ظؼ بااؽ ظاؼظ .هااؽ خىبااه اؾ
ن
نیهنیىگ ضىظ ؼا بایع اؼ ٧ا ظهیع ا واٛ٦ا ؼنع کىیع .ایه ٚام ی ک یعی ظؼ ؼنع ىان گىوگ اقت.
بُٛی ا٢ؽاظ ممکه اقت ٢کؽ کىىع« :نیهنیىگ که ظؼباؼۀ آن يسبت میکىیع ،م٣هىمی اضال٦ای و مىَاىٚی وٗاؽی
اقت و با گىوگی که میضىاهی ؿکیه کىی اؼ باْی وعاؼظ ».اما ایهگىوه ویكت .اؾ ظیؽباؾ بس و خاعلهایی  ٢كا٣ی ظؼ چایه
ن
بىظش اقت که آیا واٛ٦یت اقاقا چیؿی ماظی اقت یا قااضِهای غهىای .بگػاؼیاع بؽای اان بگاىی کاه ظؼ وهایات ،عیاعشهای
ن
ماظی و غهىی ماهیِا یکی هكِىع .ظاوهمىعان ی بؽظشاوع ا٢کاؼی که ظؼ مٟؿ اوكان ىییع مینىوع ویژگیهاای مااظی ظاؼواع.
ن
ایه یٛىی ا٢کاؼ بهيىؼم ماظی هكِی ظاؼوع ،اما ظؼ ٚیه زال ٛٓ٦ا عیعشهای غهىی هكِىع .اف می اىان گ٣ات ایاه ظو ظؼ
هكِی ماظی ضىظ ؼا ظاؼظ ،ب که ه ؾماان قؽنات
وا ٙ٦یکی هكِىع .مهابه چیؿی اقت که ظؼباؼۀ خهان گ : ِ٣خهان وه ىها
ب
َ
ضىظ ؼا ویؿ ظاؼظ٢ .ؽظی ٚاظی ومی ىاوع وخىظ قؽنت خهان ،بخه ،نه ،بؼن ؼا زاف کىاع ،ؾیاؽا ماؽظم ٚااظی همگای ظؼ یات
قٓر هكِىع .وِ٦ی ٢ؽاقىی قٓر مؽظم ٚاظی بؽویع ،می ىاویع ایه قؽنات ؼا دؽباه کىیاع .چگىواه آن ؼا دؽباه میکىیاع؟
مام چیؿها ظؼ خهان ،نامل مام مىاظی که کال خهاان ؼا اؽ میکىىاع ،مىخاىظا ی ؾواعش و ظاؼای ٢کاؽ هكاِىع ،ماام آنهاا
نکلهای هكِی ٢ای کیهان ظؼ قٓىذ مطِ  ١هكِىع .آنها ومیگػاؼوع يٛىظ کىیع .با ایىکه میضىاهیاع ياٛىظ کىیاع اماا
ومی ىاویع .آنها اخاؾش ومیظهىع به باال يٛىظ کىیع .چؽا اخاؾش ومیظهىع؟ ؾیؽا نیهنیىگ نما باه اواعاؾۀ کاا٢ی ؼناع وکاؽظش
اک ظؼون ضاىظ ؼا ظوؼ
اقت .هؽ قٓسی اقِاوعاؼظ ضىظ ؼا ظاؼظ و اگؽ بطىاهیع قٓر ضىظ ؼا باال ببؽیع ،بایع ا٢کاؼ بع و هؽچیؿ وا ب
بؽیؿیع ا مٓاب ٥اقِاوعاؼظ آن قٓر نىیع ّ٧٢ .به ایه نکل می ىاویع باال بؽویع.
ن
وِ٦ی نیهنیىگ نما ؼنع میکىع ،بعن ان ظقِطىل ٟییؽ بؿؼگی مینىظ .همؽاش با ٟییؽام مثبت ظؼ غهه ان مٓمئىا
ٟییااؽام ٢یؿیکاای ظؼ بااعن ان ؼوی میظهااع .آو ااه ؼوی میظهااع ایااه اقاات کااه چیؿهااای بااعی کااه نااما ؼا بااه نااکلظاظن
وابكِگیها کهاوعش اقت ظوؼ اوعاضِه مینىوع .بؽای کمت به ظؼک بهِؽ ایه مكائ هً ،اىؼ کىیاع بٓاؽی ؽناعشای اؾ ماىاظ
کثی ١ؼا بؽمیظاؼیع ،ظ بؼ آن ؼا میبىعیع و ظؼ آب میاوعاؾیع ،بال٢اي ه ؾیؽ آب ٢ؽو میؼوظ .قاپف کمای اؾ آن چیؿهاای کثیا١
ن
ظؼون آن ؼا بیؽون میؼیؿیع .هؽچه بیهِؽ آن ؼا ضایی کىیع ،بیهِؽ بهقمت قٓر آب باال میآیع .اگؽ کاامال ضاایی ناىظ ،ؼوی
ن
قٓر آب کامال نىاوؼ مینىظ .ایه همان کاؼی اقت که قٛی میکىی ظؼ ؼووع ؿکیه اودام ظهی  :ضىظ ؼا اؾ ماام چیؿهاای
بع ظؼونمان ؼها میکىی ا بِىاوی يٛىظ کىی  .ایه قؽنت خهان اقت که ظؼ و٧م ظؼبان ٚمال میکىاع .اگاؽ نیهنایىگ
ضىظ ؼا ؿکیه وکىیع ،اگؽ به اوعاؾۀ کا٢ی اقِاوعاؼظ اضال٦ی ضىظ ؼا ؼنع وعهیع و اگؽ اؾ ا٢کاؼ بع و ماىاظ باع ؼهاا وهاىیع ،قؽنات
خهان ومیگػاؼظ به قٓىذ باال ؽ يٛىظ کىیع .ف آیا می ىاویع بگىییع عیعشهای غهىای و مااظی یکای و مثال ها ویكاِىع؟
بگػاؼیع با یت نىضی بؽای ان ىَیر ظه ٢ .ؽٌ کىیع به ٢ؽظی ٚاظی کاه اوىا٘وا٦كاام ازكاقاام و امیاال ؼا ظاؼظ ،اخااؾش
ؾیباایی یات
ظاظش نىظ به باال بؽوظ و مىخىظی ضعایی نىظ .ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع ،آیاا می ىاواع امکان اػیؽ باناع؟ ناایع وِ٦ای
ب
«بىظیكا ىا» ؼا ببیىع ٢کؽ بعی اؾ قؽل بگػؼظ و چىن اؾ زكاظم ؼها وهعش ،بؽای مىخاىظام ضاعایی ظؼظقاؽ ایدااظ کىاع .ایاه
چیؿها چگىوه می ىاوع آودا مداؾ بانع؟ بىابؽایه ٢ؽظ بایع ظؼ زایی که هىىؾ ظؼ ایه ظویاقت ضىظ ؼا اؾ ماام ا٢کااؼ باع ؼهاا کىاع.
 ّ٧٢به ایه نکل می ىاوع يٛىظ کىع.
َ
بهبیان ظیگؽ ،بایع ؼوی ؿکی نیهنیىگ مؽکؿ کىیع و بؽ ْب ٥قؽنت خهان ،بخه ،نه ،بؼن ؿکیاه کىیاع .بایاع اؾ امیاال
مؽظم ٚاظی ،ا٢کاؼ بع و ً٦ع اودام کاؼهای بع ؼها نىیع .با هؽ م٧عاؼ کمی اؾ ؼنع  ٦مؽو غهه ان ،م٧عاؼی اؾ چیؿهای باع ظؼ
بعن ان اؾ بیه میؼوظ .ه ؾمان ،بایع کمی ؼوح بکهیع و قاطِیهایی ؼا سمال کىیاع اا کاؼمای اان ؼا اؾ بایه ببؽیاع .قاپف
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می ىاویع کمی باال بؽویع ،چؽاکاه ظیگاؽ قؽنات خهاان ماوىاع ٦بال ناما ؼا مساعوظ ومیکىاع .ناما االل ضاىظ ؼا باه اوداام
مکاویؿم گىوگی میظهع که گىوگ اان ؼا ؼناع میظهاع .ایاه
میؼقاویع و اقِاظ ان ب٧ی مكایل ؼا اظاؼش میکىع .اقِاظ به نما
ب
مکاویؿم٧ ،ىای نما ؼا که بهيىؼم ماظشای یؽامىن بعن ان ٦ؽاؼ ظاؼظ به گىوگ بعیل میکىع .همانْىؼ که باهْىؼ یىقاِه
ضىظ ؼا ؼنع میظهیع و ظؼ ؿکیه يٛىظ میکىیع ،قِىن گىوگ ان ویؿ بهْىؼ یىقِه بهقىی قٓىذ بااال ؽ و٣اىغ ضىاهاع کاؽظ.
بهٚىىان کكی که ؿکیه میکىیع کاؼی که بایع اودام ظهیع ایه اقت :ضىظ ؼا ؿکیه کىیعد همانْىؼ که اؾ میان مكایل ظنىاؼ
میگػؼیع ضىظ ؼا آبعیعش کىیعد بهْىؼ یىقِه وابكِگیها و امیاال گىوااگىن ؼا ؼهاا کىیاع .هما ایاه کاؼهاا ؼا ظؼ زاایی اوداام
میظهیع که بطهی اؾ ایه ظویای بهؽی هكِیع .آو ه اوكانها ظؼ ایه ظویا ضىب و مٓ ىب ظؼ وٗؽ میگیؽوع ،اؾ ظیعگاش قٓىذ
ن
باال ؽ مٛمىال بهٚىىان چیؿی بع ظؼ وٗؽ گؽِ٢ه مینىظ .اکثؽ مؽظم ٢کؽ میکىىع هؽچه چیؿهای ماظی بیهِؽی ؼا ظؼ ایاه ظویاا
به ظقت آوؼیاع بهِاؽ اقات .اؾ وٗاؽ مىخاىظام واال اؽ ظؼ آن بااال ،ناما ظؼ وَا ٙباع ؽی ٦اؽاؼ ظاؼیاع .چگىواه؟ ممکاه اقات
ظاؼاییهای ماظی ؼا به ٦یمت َؽؼ ظیگؽان به ظقت آوؼظش بانیع و هم آنها ز ٥نما وباناع و ممکاه اقات باٚا ناىظ باه
چیؿهای ماظی ماوىع م٧ام و ثؽوم ،بیهِؽ وابكِه نىیع و وِید مام آنها ایه اقت که ٧ىا اؾ ظقت میظهیع .بىابؽایه باعون
ن
ؿکی نیهنیىگ گىوگ ان ايال ؼنع ومیکىع.
ظؼ اخِما٘ ؿکیهکىىعگان میگىیی ؼوذ نطى اؾ بیه ومیؼوظ .کمی یم ؽ ،اگؽ کكی ظؼباؼۀ ایاه ياسبت میکاؽظ کاه
اوكانها ؼوذ ظاؼوع ،ممکه بىظ مؽظم آن ؼا ضؽا٢ام بىامىع .اما اکىىن اؾ ژوهم ٢یؿیت بعن اوكان میظاوی کاه مىیکىلهاا،
ؽو ىنها و ایکِؽونها ظؼ بعن اوكان وخىظ ظاؼواع و ااییه ؽ باؽوی  ،کىاؼکهاا ،وى ؽیىىهاا و ٞیاؽش وخاىظ ظاؼواع .ظؼ آن وٓ٧اه،
میکؽوقکىپ ومی ىاوع چیؿی ؼا ببیىع .اما آن هىىؾ اؾ قؽچهام زیاام یاا قؽچهام مااظش بكایاؼ ٢ايا ه ظاؼظ .مایظاوی کاه
نکا٢ت هكِهای مكِ ؿم م٧عاؼ بكیاؼ ؾیاظی اوؽفی بؽای ؼویظاظن ًاظم اقت و م٧عاؼ بكیاؼ ؾیاظی زؽاؼم باؽای ناکا٢ت
یا همدىنی هكِهای الؾم اقت .ف وِ٦ی نطًی میمیؽظ ،آیا ٢کاؽ میکىیاع هكاِههای ا ا ظؼ باعوم بهآقااوی اؾ بایه
میؼووع؟ اؾایهؼو ما یبؽظشای که وِ٦ی نطًی میمیاؽظ ٧٢اّ اخاؿای او کاه ظؼ ایاه ُبٛاع ماا هكاِىع ،ایاه الیا بؿؼگ اؽیه
مىیکىلها ّ٧٢ ،آنها هكِىع که ٢ؽو میؼیؿوع ،ظؼ زایی که بعنهای او ظؼ ُبٛعهای ظیگاؽ واابىظ ومیناىوع .بیاییاع یسٗاهای
بیىعیهی  .اگؽ بعن اوكان با بؿؼگىمایی میکؽوقکىپ ظیعش نىظ به چه نک ی اقت؟ مام بعن اوكاان ظؼ زاال زؽکات اقات،
زِی وِ٦ی آودا بیزؽکت وهكِه بانیع مام بعن ظؼ زال زؽکت اقت ،ق ىلهای مىیکاىیی ناما ظؼ زاال زؽکتاواع و ماام
بعن قیال اقت ،اوگاؼ اؾ نه قاضِه نعش اقت .بعن اوكان با بؿؼگىمایی میکؽوقکىپ به ایه ناکل ظیاعش میناىظ و ایاه باا
بعوی که چه های ما میبیىع بكیاؼ ٣اوم ظاؼظ .ؾیؽا ایه خ٣ت چه اوكان می ىاوع بؽظانت واظؼقاِی باؽای ناما باه وخاىظ
بیاوؼظ و نما ؼا اؾ ظیعن آن چیؿها باؾمیظاؼظ .اما وِ٦ی چه قىم ان باؾ باناع ،می ىاویاع چیؿهاا ؼا باهْىؼ باؿؼگومااییناعش
ببیىیع و ایه ىاوایی ماظؼؾاظی اوكانهاقت ،اما ظؼ زال زاَؽ ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی وامیعش مینىظ .اگاؽ بطىاهیاع ىاواییهاای
٢ىْ٤بیٛی ان ٖاهؽ نىوع ،بایع اؾ ْؽی ٥ؿکیه به ض ىو اوییه ان بؽگؽظیع.
بگػاؼیع کمی ظؼباؼۀ ٧ىا يسبت کىی و ببیىی با مٓایبی کاه ااکىىن گِ٣ای چگىواه اؼ بااِ ظاؼظ .خؿییاام آن ؼا هاؽیر
میکىی  .ما اوكانها ظؼ هؽیت اؾ ُبٛعهای بكیاؼ ؾیاظ یت بعن ظاؼی  .بؿؼگ ؽیه خؿء باعن اوكاان کاه چها می ىاواع ببیىاع
ق ىل اقت و ق ىلها باعن ٢یؿیکای ؼا میقااؾوع .اگاؽ می ىاوكاِیع واؼظ ُ٢اای بایه قا ىلها و مىیکىلهاا یاا ُ٢اای بایه
ایؿاماام باىظن
مىیکىلها نىیع ،واؼظنعن به ُبٛعی ظیگؽ ؼا دؽبه میکؽظیع .اما بؽای ؼِ٢ه به آودا ،بعن ان بایع ابِعا مٓاب٥
ب
ظؼ آودا مینع .ایبِه با م٣اهیمی که ظؼ ایه ُبٛع ظاؼی ومی ىاویع بعنهای گىواگىن ظؼ آن ُبٛعها ؼا ظؼک کىیاع ،باعنهایی کاه
ن
می ىاوىع بؿؼگ یا کىچت نىوع .آن ُبٛعها بهْىؼ ًىؼوا ػیؽی وقیٙاوع .ياؽ٢ا ظؼ زاال ىيای ١ناکل قااظشای اؾ ُبٛاعهایی
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هكِ که ه ؾماان ظؼ یات مکاان وخاىظ ظاؼواع .اوكاان ظؼ هؽیات اؾ ُبٛاعهای گىوااگىن ،باعن مِ٣ااو ی ظاؼظ و ظؼ یات ُبٛاع
بطًىو ،بعوی ظاؼظ که میعاوی آن ؼا ازاْه کؽظش اقت .چه میعاوی؟ آن میعان ،همان ٧ىا اقت که بیان کؽظی ٧ .ىا واىٚی
ن
ن
ماظۀ ق٣یع اقت و يؽ٢ا م٣هىمی اضال٦ی یا وٗاؽی ویكات .آن ٛٓ٦اا مااظی اقات و باه همایه  ٚات اقات کاه ظؼ گػناِه،
ن
مكه ؽها ظؼباؼۀ «خمٙکؽظن» یا «اؾظقتظاظن» ٧ىا يسبت میکؽظوع .آنها کاامال مىٓ٧ای میگِ٣ىاع .ایاه ٧اىا میاعاوی ؼا
نکل میظهع که بعن ٢ؽظ ؼا ازاْه میکىع .ظؼ گػنِه ظؼ معؼق ظایى ،بهخای ایىکه مؽیع ظؼ خكاِدىی اقاِاظ باناع ،اقاِاظ
مؽیع ؼا خكِدى میکؽظ .مىٗىؼ چیكت؟ اقِاظ به م٧عاؼ ٧ىای مؽیع وٗاؽی میاواعاضت .اگاؽ ؾیااظ باىظ ؿکیاه باؽای او آقاان
میبىظ .اگؽ ؾیاظ وبىظ ومی ىاوكت بهآقاوی ؿکیه کىع و قطِیهای بكیاؼی بؽای ؼنع گىوگ بهقىی قٓىذ باال میظانت.
ه ؾمان وىٚی ماظۀ قیاش وخىظ ظاؼظ که آن ؼا «کاؼما» میوامی و ظؼ بىظیك «کاؼماای وانای اؾ گىااش» میوامىاع .ایاه ظو
وى٘ ماظۀ ق٣یع و قیاش ه ؾمان با ها وخاىظ ظاؼواع .ایاه ظو مااظش چاه اؼ بااْی باا ها ظاؼواع؟ مااظۀ ٧اىا ؼا اؾ ْؽیا ٥سمال
قطِیها ،گػؼ اؾ او٦ام قطت یا اودام کاؼهای ضىب به ظقت میآوؼی  .ظؼ زایی که ماظۀ قیاش اؾ ْؽی ٥اودام کاؼهای بع یا
اودام کاؼهای واظؼقت یا آؾاؼؼقاوعن به ظیگؽان به وخىظ میآیع .اماؽوؾش بؽضای ا٢اؽاظ واه ىها ٧٢اّ باه قاىظ و مىٛ٣ات اهمیات
میظهىع ،ب که زِی اؾ هیچ نؽاؼ ی ٢ؽوگػاؼ ومیکىىع .بؽای ىل هؽ کاؼی اودام میظهىع .ا٢ؽاظ بیگىاش ؼا به ِ٦ل میؼقااوىع،
مؽظم ؼا اخیؽ میکىىع که آظم بکهىع ،ه خىفباؾی کؽظش و مىاظ مطعؼ مًؽ ٠مایکىىاع .هاؽ کااؼی اوداام میظهىاع .وِ٦ای
کكی کاؼ بعی اودام ظهع ٧ىا اؾ ظقت میظهع .چگىوه آن ؼا اؾ ظقت میظهع؟ وِ٦ی نطًی به ظیگؽی واقؿا میگىیع٢ ،کؽ
میکىع بؽ ْؽ ٠م٧ابل چیؽش نعش و ازكاـ ضىبی ظاؼظ .اما اي ی ظؼ ایه خهان وخىظ ظاؼظ« :اگؽ نطى اؾ ظقت وعهاع ،باه
ظقت ومیآوؼظ ».بؽای بهظقتآوؼظن ،بایع اؾ ظقت بعهیع .اگؽ وطىاهیع اؾ ظقت ظهیع ،مدبىؼ مینىیع اؾ ظقت بعهیاع .چاه
ن
کكی مدبىؼ ان میکىع؟ ظ٦ی٧ا قؽنت خهان اقت که ایه کاؼ ؼا اودام میظهع .اؾایهؼو ٞیؽممکه اقات کاه ٧٢اّ ظؼ آؼؾوی
بهظقتآوؼظن چیؿهایی بانیع .آو ه ؼوی میظهع بعیه يىؼم اقت که وِ٦ی نطًی به ظیگؽی ىهیه میکىاع یاا وِ٦ای اؾ
ظیگؽی قىءاقِ٣اظش میکىع٧ ،ىای ضىظ ؼا به ظیگؽی ؽ اب میکىع .اؾ آودا که نطى ظیگؽْ ،ؽ٢ی اقت که ازكاـ ضىبی
وعاؼظ و ؾخؽ کهیعش و چیؿی ؼا اؾ ظقت ظاظش ،بعیه ْؽی ٥بؽای او مام ایهها خبؽان مینىظ .ظؼ زایی که آن ناطى ،ایىداا
به او ىهیه میکىع ،وِ٦ی آن ک مام ضاؼج مینىوع ،کهای اؾ ٧ىا اؾ میعان ُبٛعی آن ناطى اؽواؾ میکىاع و ظؼقات ؼوی
٢ؽظ م٧ابل ٢ؽوظ میآیع .هؽچه بع ؽ به او ىهیه کىع٧ ،ىای بیهِؽی به او میظهع .ؾظن و قىءاقِ٣اظش اؾ ظیگؽان ویؿ به همایه
نکل اقت .وِ٦ی نطًی به ظیگؽی مهت و یگع میؾوع ،هؽ اوعاؾش که َاؽبه قاطت باناع ،باه هماان اواعاؾش ٧اىا ؼوی آن
نطى م٧ابل ٢ؽوظ میآیع٢ .ؽظی ٚاظی ومی ىاوع ایه ايل ؼا ظؼ ایه قٓر ببیىع .ظؼ زایی که ازكاـ میکىع س٧یاؽ ناعش،
ومی ىاوع آن ؼا سمل کىع و ٢کؽ میکىع « :ى مؽا کِت ؾظی ،مه ه بایع ى ؼا ظؼ ٚىٌ بؿو  ».با مهت خاىاب او ؼا میظهاع
و آن ٧ىا ؼا به او بؽمیگؽظاوع .هیچیت ،وه چیؿی ؼا به ظقت آوؼظش و وه اؾ ظقت ظاظشاوع .ممکه اقت ْؽ ٠م٧ابل ٢کاؽ کىاع:
« ى مؽا یتباؼ ؾظشای ،ف بایع ى ؼا ظو باؼ بؿو ا اوِ٧ام بگیؽم ».ظوباؼش او ؼا کِت میؾوع و ک ظیگؽی اؾ ٧اىایم بهقاىی او
ؽواؾ میکىع.
چؽا به ٧ىا بكیاؼ اهمیت میظهی ؟ چه ؼابٓهای ظؼ بعیل ٧ىا وخىظ ظاؼظ؟ ظؼ بؽضی اؾ مػاهب ٧ٚیعش ظاؼوع که« :باا ٧اىا،
نطى بؽکتهایی ؼا ،اگؽ وه ظؼ ایه ؾوعگی ،ظؼ ؾوعگی بٛعی به ظقت میآوؼظ ».بؽای نطًی کاه ٧اىای بكایاؼی ظاؼظ ،ایاه
بؽکتها می ىاوع ظؼ نکل م٧امومىًبی ٚایی ،ثؽوم ؾیاظ یا بؽآوؼظشنعن آؼؾوها ٖاهؽ نىظ .مام ایهها ظؼ اؾای چىایه ٧اىایی
مباظیه مینىوع٧ٚ .یعۀ ظیگؽ ظؼ بؽضی اؾ مػاهب ایه اقت که اگؽ نطًی هیچ ٧ىایی وعانِه بانع ،باعن و ؼوذ او هاؽ ظو اؾ
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ن
بیه میؼووع .ؼوذ اي ی او اؾ بایه مایؼوظ و بٛاع اؾ ماؽگ ،ناطى کاامال میمیاؽظ و چیاؿی باا٦ی ومیماواع .اماا ظؼ اخِماا٘
ؿکیهکىىعگان ،ما م٧ِٛعی ٧ىا می ىاوع بهْىؼ مكِ٧ی به گىوگ بعیل نىظ.
بگػاؼیع ظؼباؼۀ ایه يسبت کىی که ٧ىا چگىوه به گىوگ بعیل مینىظ .ظؼ اخِما٘ ؿکیهکىىعگان گِ٣های هكت٢« :اؽظ
 ّ٧٢ویاؾ ظاؼظ ظؼ ؿکی ضىظ الل کىع و ب٧ی مكایل ؼا اقِاظل اظاؼش میکىع ».ایه مٟایؽ ؼویکؽظهایی اقات کاه بؽضای ا٢اؽاظ
بؽمیگؿیىىع یا مه ظؼ وٗؽ میگیؽوع ،ماوىع دك ظ٦ی٢ ٥ؽایىعهای کیمیاگؽی ظؼون بعن .اما میضىاه به نما بگىی آو اه
مه اقت آن چیؿها ویكت و ظؼ وا ٙ٦اگؽ غهه ان ؼا بیم اؾ زع مهٟىل کىىع ممکه اقت وابكِگی نىوع .اگاؽ بایم اؾ زاع
ظؼباؼۀ آنها ٢کؽ کىیع به وٗؽ میؼقع به آنها وابكِه نعشایع .بىاابؽایه ٧٢اّ االل الؾم ؼا ياؽ ٠کىیاع و ب٧یا مكاایل ؼا باه
اقِاظ ان بكپاؼیع .همیه ضىاقت و اؼاظشای که بؽای ؼنع گىوگ و یهؽ٢ت ظاؼیع کا٢ی اقت .کااؼ واٛ٦ای ؼا اقاِاظ ان اوداام
میظهع و آن ٢ؽا ؽ اؾ هؽ کاؼی اقت که ضىظ ان بِىاویع اودام ظهیع .هیچ ؼاهی ویكت که نما با بعن ٚاظی ان بِىاویاع باعوی
٢ىْ٤بیٛی ؼا نکل ظهیع که اؾ ماظۀ با اوؽفی باال قاضِه مینىظ .زِی ٢کؽ آن ویؿ ضىعشظاؼ اقت .ؼووع بعیل بعن اوكاان ظؼ
ُبٛعهای ظیگؽ بكیاؼ ی یعش و اقؽاؼآمیؿ اقت و بههیچوخه ضىظ ان ومی ىاویع آن کاؼها ؼا اودام ظهیع.
آو ه اقِاظ ان اودام میظهع ایه اقت که به نما مکاویؿمی میظهع که گىوگ ان ؼا ؼناع میظهاع٧ .اىا ظؼ بیاؽون باعن
اوكان وخىظ ظاؼظ و گىوگ واٛ٦ی اؾ ایه ٧ىا قاضِه مینىظ .اؼ ٣ا٘ قٓر نطى و ىان گىوگ او ،هؽ ظو اؾ ایه ٧ىا به ظقات
میآیع .اقِاظ ٧ىای نما ؼا به گىوگ بعیل میکىع که بهيىؼم ماؼ یچ بهْؽ ٠باال ؼنع مایکىاع .گىواگ کاه باهْىؼ واٛ٦ای
قٓر نطى ؼا مهطى میکىع ظؼ بیؽون بعوم بهنکل ماؼ یچ ؼنع میکىع و بٛاع اؾ آوکاه باه بااالی قاؽ میؼقاع قاِىن
گىوگ ؼا نکل میظهع ّ٧٢ .با یت وٗؽ به ب ىعی قِىن گىوگ نطى ،می ىان قٓر گىوگم ؼا هطیى ظاظ .ایاه قآر
و ثمؽۀ ؿکی نطى اقت کاه ظؼ بىظیكا باه آن انااؼش ناعش اقات .وِ٦ای بؽضای اؾ ا٢اؽاظ ظؼ زاال معیِیهاه هكاِىع ،ؼوذ
اي ینان می ىاوع بعن ؼا ؽک کىع و به قٓر بطًىيی بؽقع ،اما ومی ىاوع باال ؽ بؽوظ و خؽیت باالؼِ٢ه ؼا وعاؼظ .با وهكاِه
ؼوی قِىن گىوگم به آودا ؼقیع و  ّ٧٢می ىاوع ا آن قٓر بؽوظ .بهضاْؽ ایىکه قِىن گىوگ نطى به همان اوعاؾش اؼ ٣اا٘
ظاؼظ ،ومی ىاوع باال ؽ بؽوظ .مىٗىؼ بىظیك اؾ ثمؽۀ ؿکیه ایه اقت.
هم ىیه مٛیاؼی بؽای اوعاؾشگیؽی قٓر نیهنیىگ وخىظ ظاؼظ .ایاه مٛیااؼ و قاِىن گىواگ ظؼ یات ُبٛاع ویكاِىع ،ویای
ه ؾمان وخىظ ظاؼوع .ؿکی نیهنیىگ نما ظؼ زال زاَؽ ؼنع کؽظش اقت اگؽ بهْىؼ مثال ظؼ میان مؽظم ٚاظی وِ٦ی کكی
به نما ىهیه میکىع یت ک مه ه خىاب او ؼا وعهیع و آؼام بماویع .یا وِ٦ی کكی با مهت به نما میؾوع چیاؿی وگىییاع و باا
یبطىع اؾ آن بگػؼیع .هؽ یت اؾ ایه ظو وَٛیت بیاوگؽ ایه اقت که قآر نیهنایىگ ناما بكایاؼ باالقات .اف باهٚىاىان
مؽیهکىىعش ،چهچیؿی ؼا کكب میکىیع؟ آیا گىوگ ؼا به ظقت وطىاهیع آوؼظ؟ وِ٦ی نیهنیىگ نما بهِاؽ ناىظ ،گىوگ اان
ؼنع میکىع .قٓر گىوگ ٢ؽظ همیهه به ب ىعی قٓر نیهنیىگ اوقت و اقِثىا وعاؼظ .ظؼ گػنِه بؽضی اؾ ا٢اؽاظ بىظواع کاه
ن
مؽیههای ضىظ ؼا با قٛی و اؾضىظگػنِگی اودام میظاظوع و مه وبىظ که ظؼ اؼک یا ضاوه بانىع ،واٛ٦ا باه آن بااوؼ ظاناِىع و
ن
آن ؼا کامال ضىب اودام میظاظوع .اما باهمساٍ ایىکاه ضااؼج میناعوع بهناکل ظیگاؽی ٚمال مایکؽظواع و ؼاش ضىظناان ؼا
میؼِ٢ىع ،ظؼ میان مؽظم ٚاظی بؽای مىا ٙ٢نطًی و نهؽم با ظیگؽان خىگ و ؼ٦ابت میکؽظوع .آیا ٢کؽ میکىیع گىوگنان
ن
می ىاوكت ؼنع کىع؟ ايال ومی ىاوكت ؼنع کىع و به همیه  ٚت ویؿ بیماؼیهاینان ن٣ا ومییا٢ت .چؽا ایهْىؼ اقات کاه
بؽضی اؾ ا٢ؽاظ مؽیههای چیگىوگ ؼا مع ی ْىالوی اودام میظهىع اما قالمِینان بؽومیگؽظظ؟ ؾیؽا چیگىوگ ٚمل ؿکیه
و چیؿی ٢ىْ٤بیٛی اقت ،مثل وؼؾلهای ٢یؿیکی مؽظم ٚاظی ویكت .بهمىٗىؼ باؾیاِ٢ه قالمِی و ا٢ؿایم گىوگ ،بایع باه
نیهنیىگ ضىظ مؽکؿ کىیع.
۰3

بُٛی ا٢ؽاظ م٧ِٛعوع که نکلظاظن ضىنا مِمؽکاؿی اؾ اواؽفی ( َظن) نایىشای اؾ ؼناعظاظن گىواگ اقات .اماا ایهْاىؼ
ویكت .آنها بهٚىىان بطهی اؾ مؽیهنان ،به اودام دك ظ٦یٟ ٥ییؽام کیمیاگؽی ظؼ بعننان می ؽظاؾوع ا ظن ؼا ناکل
ظهىع .اما ایه ظن  ّ٧٢گكِؽۀ ضايی اؾ کال ْیا ١اواؽفی ؼا غضیاؽش مایکىاع ،واه هما آن ؼا .ظن چاه واى٘ مااظشای اقات؟
همانْىؼ که همگای مایظاوی ؼول ماا بطام ٢یؿیکای ویاؿ ظاؼظ و ایاه بطام ،مؽیهکىىاعگان ؼا ٦ااظؼ میکىاع ویؽوهاای
٢ىْ٤بیٛی و ضی ی ٦اب یتهای ظیگؽ ؼا ؼنع ظهىع .ظؼ مام ؼولها ،ا کثؽ ایه ىاواییهای ٢اىْ٤بیٛی ٣٦ال هكاِىع و اخااؾۀ
اقِ٣اظش اؾ آنها ظاظش ومینىظٛ .عاظ بكیاؼ ؾیاظی اؾ ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی وخىظ ظاؼظ ،بیهِؽ اؾ ظشهاهؿاؼ .بهمسٍ ایىکاه
یکی اؾ آنها ؼنع کىع٣٦ ،ل مینىظ .چؽا به آنها اخاؾش ظاظش ومینىظ ٖاهؽ نىوع؟ مىٗىؼ ایه اقات کاه باه ناما اخااؾش ظاظش
وهىظ به میل ضىظ ظؼ خام ٛمؽظم ٚاظی آنها ؼا به کاؼ ببؽیع .نما وه مداؾیع به میل ضىظ اخِما٘ مؽظم ٚاظی ؼا به ها بؿویاع
و وه اخاؾش ظاؼیع بهْىؼ قؽقؽی ىاواییهای ان ؼا ظؼ اخِما٘ به ومایم بگػاؼیع .ؾیؽا ظؼ ٞیؽ ایه يىؼم وَٛیت اخِما٘ مؽظم
ٚاظی مطِل مینع٦ .كمت ؾیاظی اؾ مكیؽ ؿکی ٢ؽظ به ایمان مِکای اقات و اگاؽ ماام ىاواییهای اان ؼا باه هماه وهاان
میظاظیع و میظیعوع که هم ىاواییها واٛ٦ی هكِىع ،همه بااوؼ کاؽظش و ؿکیاه ؼا ناؽو٘ میکؽظواع .ا٢اؽاظی کاه کاؼهاای باع
وابطهىظوی اودام ظاظشاوع ویؿ بؽای ؿکیه میآمعوع و ایه مداؾ ویكت .اخاؾش وعاؼیع به ایه يىؼم باه وماایم بگػاؼیاعٚ .امال
ظیگؽ ایه اقت که چىن ومی ىاویع ؼوابّ ٧عیؽی و ماهیت واٛ٦ی مكایل ؼا ببیىیع ممکه اقت بهؼازِی کاؼهای انِباش اوداام
ظهیع .نایع ٢کؽ کىیع کاؼی ظؼقت ؼا اودام میظهیع ،اما می ىاوع کااؼی واظؼقات باناع .اؾایاهؼو اخااؾۀ باهکااؼبؽظن آنهاا ؼا
وعاؼیع .ؾیؽا بهمسٍ ایىکه کاؼ بعی ؼا اودام ظهیع قٓر ان اییه میآیع و ؿکیه ان بیهاىظش میناىظ .ظؼ وِیداه ،بكایاؼی اؾ
ىاواییهای ٢اىْ٤بیٛی ٣٦ال میناىوع .چاه ا ٣اا٦ی باؽای ظن میاِ٢اع؟ وِ٦ای ناطى باه مؽز ا باؾناعن ٣٦ال گىواگ و
ؼونهبیىی بؽقع ،اؾ ایه ظن مثل بمب اقِ٣اظش مینىظ .اؾ آن اقِ٣اظش مینىظ ا مى٣دؽ نىظ و مام ىاواییهاای ٢اىْ٤بیٛی
ظؼ بعن که ٣٦ل نعش بىظوع و و٧اِ ْب قىؾوی بعن ؼا باؾ کىع .هم ٦عؼمهای نطى آؾاظ مینىوع .گاهی او٦ام وِ٦ی باعن
ؼاهبی ؼا ف اؾ مؽگ میقىؾاوىع ،ب٧ایای مهؽشماوىع کىچت و کؽیكِایینک ی بهوام قاؼیؽا با٦ی میماوع .بُٛی ا٢اؽاظ اٖهااؼ
ظن مى٣داؽناعش اقات و
میکىىع آنها اقاِطىانها یاا ظواعانها هكاِىع .چاؽا ماؽظم ٚااظی آنهاا ؼا وعاؼواع؟ آن با٦یماواعۀ ب
اوؽفیال آؾاظ نعش اقت .آن ظن زاوی مىاظ بكیاؼی اؾ ُبٛعهای ظیگؽ اقت .آن ویؿ چیؿی مااظی اقات ،اماا اقاِ٣اظۀ کمای
ن
ظاؼظ .ایه ؼوؾها مؽظم ٢کؽ میکىىع آن واٛ٦ا بااؼؾل اقت .آن اوؽفی ظانِه و ن٣ا ٠و بكیاؼ قطت اقات٧٢ .اّ چىایه چیاؿی
اقت.
 ٚت ظیگؽی ویؿ وخىظ ظاؼظ که چؽا گىوگ مؽظم ؼنع ومیکىع :بعون آ گاهی ظؼباؼۀ ٢ا ظؼ قٓىذ بااال ،ومی ىاویاع بهقاىی
باال ؿکیه کىیع .مىٗىؼم چیكت؟ همانْىؼ کاه یم اؽ انااؼش کاؽظم ،بؽضای ا٢اؽاظ چىاع واى٘ چیگىواگ ؼا ماؽیه کؽظشاواع.
بگػاؼیع بؽای ان بگىی  ،بعون ىخه به ایىکه چه ٛعاظ اؾ آنها ؼا یاظ میگیؽیع ،بااؾه بیوِیداه اقات٧٢ .اّ نااگؽظ کاالـ
ابِعایی با٦ی ضىاهیع ماوع ،ناگؽظ کالـ ابِعایی ظؼ ؿکیه .آنها همگای اياىیی ظؼ قآر ااییه هكاِىع .چىاان اياىیی ظؼ
قٓسی اییه ومی ىاوىع و٧هی ظؼ ؼاهىمایی ؿکی نما بهقىی قٓىذ باال ای٣ا کىىع .اگؽ کِابهای ظؼقی کاالـ ابِاعایی ؼا
ظؼ ظاوهگاش مٓایٛه کىیع ،ناگؽظ کالـ ابِعایی با٦ی میماویاع .هاؽ ٛاعاظ اؾ آنهاا ؼا مٓایٛاه کىیاع ،بااؾه بی٢ایاعش اقات.
بؽٚکف ،بع ؽ مینىیع .قٓىذ مطِ ٢ ،١اای مطِ ٣ای ظاؼواع کاه ماؽ بّ باا آن قآىذ اقات و ظؼ قآىذ مطِ ا٢ ،١اا باه
نکلهای مطِ ٣ی ؼاهىمایی میکىع .بىابؽایه ،ايىل قٓر اییه ومی ىاوع ؼاهىمای ؿکی نما بهقاىی قآىذ بااال باناع.
آو ه ایىدا میگىیی همگی ايىیی بؽای ؿکیه ظؼ قٓىذ بااال هكاِىع .ظؼ آمىؾنا ظؼکهاایی اؾ قآىذ مطِ ا ١ؼا ؽکیاب
میکى  .بىابؽایه آنها همیهه می ىاوىع ؿکی نما ؼا ؼاهىمایی کىىع .چىع کِاب ،وىاؼ يى ی و وىاؼ ًىیؽی ظاؼم .ی میبؽیاع
که بٛع اؾ یتباؼ ضىاوعن آنها ،گىلکؽظن به آنها یا ماناکؽظن آنها ،نما ؼا ؼاهىمایی میکىىع و ی مایبؽیاع کاه اف اؾ
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مع ی وِ٦ی ظوباؼش آنها ؼا بطىاویع ،به آنها گىل کىیع یا آنها ؼا مانا کىیع ،باؾه نما ؼا ؼاهىمایی میکىىع .همانْىؼ کاه
بهْىؼ یىقِه ضىظ ؼا ؼنع میظهیع ،آنها بهْىؼ یىقِه نما ؼا ؼاهىمایی میکىىع .ماهیت ٢ا ایهگىوه اقت .اکىىن میظاویاع
ظو ِ ٚی که ا٢ؽاظ اؾ مؽیهنان وِیده ومیگیؽوع چیكت :یکی ایىکه بعون آگاهی به ٢ا ظؼ قآىذ بااال ،ومی ىاوىاع ظؼ ؿکیاه
یهؽ٢ت کىىع و ظیگؽ ایىکه اگؽ ظؼون ؼا ؿکیه وکىىع ،اگؽ نیهنیىگ ضىظ ؼا ؿکیه وکىىاع گىوگناان ا٢اؿایم وماییاباع .ظو
 ٚت ایه اقت.

ویژگیهای خاؿ فالىو دافا
٢ایىن ظا٢ای ما یکی اؾ ههِاظوچهاؼهؿاؼ ؼول ؿکیه ظؼ معؼق بىظا اقت .ظؼ زایی که ٢ایىن ظا٢ا هؽگؿ ظؼ ایاه چؽضا ماعن
کىىوی  ٚىی وهعش اقت ،ؾماوی ظؼ معن ٦ب ی بهٚىىان ؼاهی بؽای ودام مؽظم ظؼ گكِؽشای وقی ٚ ٙىی نع .ا کىاىن ظؼ ایاه
ظوؼان ایاوی ظوباؼش آن ؼا ٚمىمی میکى و ظؼ ظقِؽـ همگان ٦ؽاؼ میظه  .به همیه  ٚت بیوهایات باااؼؾل اقات .ظؼبااؼۀ
ایىکه ٧ىا چگىوه بهْىؼ مكِ٧ی به گىوگ باعیل میناىظ ياسبت کاؽظم .اکىاىن میظاویاع کاه گىواگ اؾ ماؽیه باه ظقات
ومیآیع ،ب که اؾ ؿکیه کكب مینىظ .بكیاؼی اؾ مؽظم قٛی میکىىع گىوگ ضىظ ؼا ؼنع ظهىع ،اما ٢کؽ میکىىع  ّ٧٢مؽیهها
مه اوع و ؿکیه ؼا خعی ومیگیؽوع .اما ز٧ی٧ت ایه اقت که گىوگ همیهه اؾ ؿکی نیهنایىگ باه ظقات میآیاع .اف چاؽا
ن
مؽیهها ؼا ایىدا آمىؾل میظهی ؟ بگػاؼیع ابِعا ىَیر ظه که چؽا ؼاهبان هیچ زؽکِی ؼا مؽیه ومیکىىع .آنها ٚمع ا ظؼ
معیِیهه میوهیىىع ،مِىن ؼا میضىاوىع ،نیهنیىگ ؼا ؿکیه میکىىع و با ایه زال گىوگنان ؼنع میکىع .آنها گاىوگی ؼا
ؼنع میظهىع که قٓرنان ؼا مٛیه میکىع ٚ .ت ایىکه اؾ هیچ مؽیه زؽکِی اقِ٣اظش ومیکىىع ایه اقت که ناکیامىوی باه
یؽواوم آمىضت هم مِ٧ ٛام ظویا ،اؾ خم ه بعن ؼا ؼها کىىع .معؼق ظایى ظؼبااؼۀ وداام هما مىخاىظام غیناٛىؼ ياسبت
ومیکىع .ا٢ؽاظی که آنها آمىؾل میظهىع اوىا٘ مطِ  ١مؽظمی ویكِىع که غهىیت و قٓر مطِ ٣ای ظاناِه باناىع و بؽضای
ن
بیهِؽ و بؽضی کمِؽ ضىظضىاش بانىع .آنها مؽیعان ضىظ ؼا اوِطاب میکىىع .مثال ممکه اقت قه مؽیاع یاعا کىىاع ،اماا ٧٢اّ
یکی اؾ آنها آمىؾل واٛ٦ی ؼا ظؼیا٢ت میکىع .بایع مٓمئه نىوع مؽیعی که اوِطاب مینىظ ٧ىای بكیاؼ ؾیااظی ظاؼظ ،ضی ای
ضىب اقات و ظؼ مهاکالم ومیاِ٢اع .بىاابؽایه اؾ مؽیههاای باعوی اقاِ٣اظش و ؼوی آنهاا أکیاع میکىىاع ،چؽاکاه باهظوبال
ْىالویکؽظن ٚمؽ و ىق ٛىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی هكِىع و الؾم آن ،چىیه ؼویکؽظی اقت.
٢ایىن ظا٢ا ؼونی بؽای ؿکی بعن و غهه اقت ،بىابؽایه بایع مؽیههایی ؼا ظانِه بانع .اؾ یت قى ،زؽکاام ماؽیه باؽای
٧ىیت ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی اقت٧ « .ىیتکؽظن» چیكت؟ یٛىی اقِ٣اظش اؾ ىان ویؽومىع گىوگ باؽای ٧ىیات ىاواییهاای
٢ىْ٤بیٛی ان .بعیه نکل آنها ؼا بهْىؼ ٢ؿایىعشای ٦ىی ؽ میکىع .اؾ قىی ظیگؽ ،بكایاؼی اؾ مىخاىظام ٢اىْ٤بیٛی ؼا ظؼ
بعن ان ؼنع میظهع .ظؼ ؿکی قٓر باال ،معؼق ظایاى ظؼبااؼۀ « ىیاع کاىظک خااوظان» و معؼقا باىظا ظؼبااؼۀ «باعن قاطت
باهیوا ػیؽ» يسبت میکىع .بكیاؼی اؾ ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ویؿ بایع ظؼ بعن ؼنع کىىع .ایه چیؿها ازِیاج ظاؼوع اؾ ْؽی٥
مؽیههای ٢یؿیکی ؼنع کىىع و مؽیههای ما آنها ؼا ؽوؼل میظهىع .مؽیه ؿکی کامل بعن و غهه باه هاؽ ظوی ؿکیاه و
مؽیه ویاؾ ظاؼظ٢ .کؽ میکى ا کىىن همگی ٢همیعشایع که چگىوه گىوگ به وخىظ میآیع .گىوگی که بهْىؼ واٛ٦ی قٓر ان ؼا
مهطى میکىع اؾ مؽیه به ظقت ومیآیع ،ب که اؾ ؿکیه زايل مینىظ .با اؼ ٧ای نیهنایىگ و همگىنناعن باا قؽنات
خهان ظؼ زیه ؿکیه ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ،قؽنت خهان ،ظیگؽ نما ؼا مسعوظ ومیکىع و به ناما اخااؾش ظاظش میناىظ باه بااال
يٛىظ کىیع .ایه ؾماوی اقت که ٧ىای نما نؽو٘ میکىع به گىوگ بعیل نىظ .همانْىؼ که نیهنیىگ نما ؼنع میکىاع،
گىوگ ان با آن ا٢ؿایم مییابع .اؼ باِ آنها ایهگىوه اقت.
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ؼول ؿکی ما ؿکی واٛ٦ی بعن و غهه اقت .گىوگی که ؼنع میظهی ظؼ ماام قا ىلهای باعن ان غضیاؽش میناىظ ،اؾ
هكاِی ٢یؿیکی اان اؾ
غؼام بعن ٢یؿیکی ایه ُبٛع گؽِ٢ه ا غؼا ی ظؼ  ٦مؽوهای بیوهایت ؼیؿ و وامؽیید همان  ٦مؽوهاایی کاه
ب
آودا قؽچهمه میگیؽظ .همانْىؼ که ىان گىوگ ان بیهِؽ و بیهِؽ مینىظ ،اؽا ک و ٦اعؼم گىواگ ویاؿ ا٢اؿایم ماییاباع.
چىان ماظۀ با اوؽفی باالیی ظاؼای نٛىؼ اقت .چاىن ظؼ هاؽ قا ىل باعن اوكاان و ظؼ ماام مكایؽ اا قؽچهام زیاام غضیاؽش
مینىظ ،به عؼیح ه نکل ق ىلهای بعن ان نعش ،همان آؼایم مىیکىیی و نکل هكِههای ا می ؼا به ضىظ میگیاؽظ .اماا
خىهؽ آن ٟییؽ کؽظش اقت و ایه بعن ،ظیگؽ بعوی مِهکل اؾ ق ىلهای ٢یؿیکی اوییه ویكت .اف آیاا ناما ظؼ ٢ؽاقاىی اىح
ٚىًؽ وطىاهیع بىظ؟ ایبِه ؿکی نما هىىؾ مام وهعش و هىىؾ ازِیاج ظاؼیع بیه مؽظم ٚاظی ؿکیه کىیع .اؾایهؼو ظؼ ٖاهؽ نبیه
٢ؽظی ٚاظی هكِیع .ىها ٢ؽ٦ی که ظاؼیع ایه اقت که خاىان ؽ اؾ قاه ان باه وٗاؽ مایؼقایع .باهْىؼ زاِ اول اؾ هماه بایاع
چیؿهای بع ظؼ بعن ان بؽظانِه نىظ ،اؾ خم ه بیماؼیها .اما ایىداا بیماؼیهاا ؼا ظؼماان ومایکىای  ،ب کاه باعن ناما ؼا ااک
میکىی  .وافۀ «ن٣ای بیماؼی» ؼا اقِ٣اظش ومیکىی  ،ب که آن ؼا « االیم بعن» میوامی و بعن مؽیهکىىعگان واٛ٦ی ؼا ااک
میکىی  .بُٛی ا٢ؽاظ ایىدا میآیىع  ّ٧٢بهضاْؽ ایىکه بیماؼینان ظؼمان نىظ .اما باه ا٢اؽاظی باا بیماؼیهاای وضای اخااؾۀ
نؽکت ظؼ ایه ظوؼشها ظاظش ومینىظ ،ؾیؽا آنها ومی ىاوىع وابكِگی مٛاید بیماؼی یا ٢ک بؽ ظاناِه بیمااؼی ؼا ؼهاا کىىاع .اگاؽ
کكی بیماؼی وضی و ظؼظ بكیاؼی ظانِه بانع ،آیا می ىاوع آن ؼا ؼها کىع؟ ایه مكئ ه ؿکیه ؼا باؽایم ضی ای قاطت میکىاع.
باؼها أ کیع کؽظشای ا٢ؽاظی که بیماؼیهای وضیمی ظاؼوع اخاؾش وعاؼوع به ایىداا بیایىاع .کالـهاای ماا ظؼبااؼۀ ؿکیاه اقات و
بكیاؼ ٢ؽا ؽ اؾ آن چیؿی اقت که آنها ظؼ غههنان ظاؼوع .آنها می ىاوىع اقِاظان چیگىوگ ظیگؽی ؼا بؽای اودام آن کاؼهاا
یعا کىىع .ایبِه بؽضی اؾ مؽیهکىىعگان بیماؼیهایی ظاؼوع .اما نما میضىاهیع ؿکیه کىیع ،بىابؽایه می ىاوی بعن ان ؼا ااک
کىی .
ناگؽظان ٢ایىن ظا٢ای ما بٛع اؾ مع ی ؿکیهٟ ،ییؽ ؾیاظی ظؼ ٖاهؽنان ؼوی میظهع .ىقت آنها وؽم و یٓی ١و ؼونه و
گ گىن مینىظ .مكه ؽها چؽوک يىؼمنان کمِؽ مینىظ ،زِی ا زعی که چؽوک بكیاؼ کمی با٦ی میماوع .ایاه عیاعشها
ٚاظی هكِىع ٞ .ى ومیکى  ،چؽاکه بكیاؼی اؾ ناگؽظان ٦عیمی که ایىدا زُاىؼ ظاؼواع ایاه ؼا ًاعی ٥میکىىاع .باه ٚاالوش،
ضاو های مكه ؽ ٚاظم ماهاوهنان بؽمیگؽظظ ،ؾیؽا مؽیه ؿکی بعن و غهه به ٚاظم ماهاوه ویاؾ ظاؼظ ا بعن ؼا ؿکیاه کىاع.
ٚاظم ماهاو ٢ؽظ بؽمیگؽظظ ،ویی خؽیان آن ؾیاظ ویكت .ظؼ ایه مؽز ه اؾ مؽیه ،کمی اؾ آن کاا٢ی اقات .ایاه ویاؿ عیاعشای
ٚاظی اقت .وگؽوه چگىوه می ىاویع باعون آن ،باعن ان ؼا ؿکیاه کىیاع؟ آ٦ایاان ویاؿ ٟییؽا ای ؼا دؽباه میکىىاع :خىانهاا و
مكهها ازكاـ میکىىع کل بعننان قبت ؽ مینىظ .ا گؽ بهْىؼ واٛ٦ی ؿکیه کىیعٟ ،ییؽا ی کاه ىيای ١کاؽظم بؽای اان
ؼوی میظهع.
آو ه ظؼ مؽیهمان ؿکیه میکىی ٗٚی اقت ،نبیه بكایاؼی اؾ ؼولهاا ویكات کاه ظؼ مؽیهناان زؽکاام زیىاواام ؼا
 ٧یع میکىىع .آو ه ما ظؼ ایه ؼول ؿکیه میکىی بكیاؼ ٗٚی اقت .مام ايىیی کاه نااکیامىوی و الیاىؾی ظؼ ؾماان ضاىظ
آمىؾل ظاظوع ،همگی به اياىیی ظؼ گكاِؽۀ کهکهاان ؼاش نایؽی ماا مساعوظ میناع .ماا ظؼ ٢اایىن ظا٢اا چاهچیؿی ؼا ؿکیاه
َ
میکىی ؟ ما با یؽوی اؾ ٦ىاویه زاک بؽ کامل ایه کیهان ؿکیه میکىی  ،واال ؽیه قؽنت خهان ،بخه ،نه ،بؼن ؼا بهٚىىان
اقِاوعاؼظی بؽای ؼاهىمایی ؿکیهمان بؽمیگؿیىی  .آو ه ما ؿکیاه مایکىی چیاؿی بكایاؼ ٗٚای اقات ،مٛااظل ؿکیا یات
کیهان اقت.
٢ایىن ظا٢ای ما مهطً بكیاؼ بیوٗیؽ و بؽخكِ ظیگؽی ظاؼظ که با هؽ ؼول ظیگؽی مِ٣اوم اقت .ظؼ زال زاَؽ ماام
ؼولهای چیگىوگی که ظؼ ظقِؽـ ٚمىم ماؽظم ٦اؽاؼ ظاؼواع ؼاش ؿکیا ظن یاا ماؽیه ظن ؼا ظوباال مایکىىاع .ظؼ ؼولهاای
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چیگىوگی که ظن ؼا ؿکیه میکىىع ،باؾکؽظن گىوگ و ؼقیعن به ؼونهبیىی ظؼ میان مؽظم ٚاظی بؽای نطى بكایاؼ ظناىاؼ
اقت٢ .ایىن ظا٢ای ما ظن ؼا ؿکیه ومیکىع .ؼول ما یت ٢ایىن ؼا ظؼ وازی اییه نک ؿکیاه میکىاع .ظؼ ْاىل کالـهاای
ن
نطًا ٢ایىن ؼا بؽای ناگؽظان کاؼ میگػاؼم .ظؼ زایی که ٢ایىن ظا٢ا ؼا آماىؾل مایظه  ،ماا ٢اایىن ؼا باهْىؼ وٗاممىاعی ظؼ
بعن همه وًب میکىی  .بُٛی اؾ ا٢ؽاظ می ىاوىع آن ؼا ازكاـ کىىع و بؽضی ومی ىاوىع .ا کثؽ ا٢اؽاظ می ىاوىاع آن ؼا ازكااـ
کىىع .اما ا٢ؽاظ نؽایّ ٢یؿیکی گىواگىوی ظاؼوع .ما ٢ایىن ؼا بهخای ظن ؿکیه میکىی ٢ .ایىن میىیا ىؼی اؾ خهان اقت که مام
٦اب یتهای خهان ؼا ظاؼظ و بهْىؼ ضىظکاؼ می ىاوع ٚمل کىع و ب ؽضع .آن ا ابع ظؼ ٦كامت ااییه ناک ان ظؼ زاال گاؽظل
ضىاهع بىظ .همیه که ٢ایىن ظؼ بعن ان خای گؽ٢ت ،قاییان قال بعون ى ١٦ا ابع باه ایاه ناکل ضىاهاع چؽضیاع .وِ٦ای ظؼ
خهت گؽظل ٧ٚؽبههای قاٚت میچؽضع ،می ىاوع بهْىؼ ضىظکاؼ اوؽفی ؼا اؾ خهان خػب کىع ،آن ؼا بؽای اان باعیل کىاع و
آن ؼا به هؽ بطهی اؾ بعن ان که بؽای بعیل ویاؾ ظاؼظ سىیل ظهع .وِ٦ی ضال ٠خهت گؽظل ٧ٚؽباههای قااٚت میچؽضاع
هؽ ماظشای ؼا که بعن ان ظیگؽ ویاؾ وعاؼظ بهنکل اوؽفی به بیؽون می٢ؽقِع .وِ٦ی ایه اوؽفی به بیؽون ٢ؽقِاظش نع اا ٢ايا
ظوؼی ظؼ اْؽا ٠بعن ان ؽاکىعش مینىظ .قپف ظوباؼش اوؽفی خعیع ؼا به ظاضل میآوؼظ .اوؽفی قاْٙنعش می ىاوع بؽای ا٢ؽاظ
اْؽا ٠نما م٣یع بانع .معؼق بىظا به ودام ضىظ و ودام هم مىخاىظام غیناٛىؼ ٧ٚیاعش ظاؼظ٢ .اؽظ واه ىهاا ضاىظ ؼا ؿکیاه
میکىع ،ب که هم مىخىظام غینٛىؼ ؼا ویؿ ودام میظهع .ظیگؽان ویؿ و ٙ٣میبؽوع و نما می ىاویع باعون ً٦اع ،باعن ا٢اؽاظ
ظیگؽ ؼا ايالذ کىیع ،بیماؼیهاینان ؼا ن٣ا ظهیع و ٞیؽش .اما وِ٦ی اوؽفی به بیؽون ٢ؽقِاظش میناىظ ناما اواؽفی اؾ ظقات
ومیظهیع .وِ٦ی ٢ایىن ظؼ خهت گؽظل ٧ٚؽبههای قاٚت میچؽضع ،ظوباؼش اوؽفی ؼا باه ظاضال مایآوؼظ ،ؾیاؽا ٢اایىن باهْىؼ
یىقِه میچؽضع و مِى ١٦ومینىظ.
بُٛی ا٢ؽاظ نایع ٛدب کىىع« :چؽا ایه ٢ایىن بهْىؼ یىقِه میچؽضع؟» ا٢اؽاظی ویاؿ اؾ ماه می ؽقاىع« :چاؽا می ىاواع
ب ؽضع؟  ٚت آن چیكت؟» بؽای مؽظم ظؼک ایه ؼازت اقت که وِ٦ی اوؽفی غضیؽش میناىظ ظن می ىاواع ناکل بگیاؽظ ،اماا
بؽاینان قطت اقت که ظؼیابىع ٢ایىن چگىوه می ىاوع ب ؽضع .بگػاؼیع مثایی بؿو  .خهان ظؼ زؽکات اقات و ماام ؼاشهاای
ُ
نیؽی و کهکهانهای خهان ظؼ زؽکتاوع .وه قیاؼش ظوؼ ضىؼنیع میگؽظوع و ؾمیه ویؿ به ظوؼ ضىظ میچؽضاع .همگای ظؼبااؼۀ
ایه بیىعیهیع :چه کكی ظؼ زال هلظاظن آنهاقت؟ چه کكی به آنها ویؽو ظاظش اقات؟ ومی ىاویاع آن ؼا باا غهىیات ٢اؽظی
ن
ٚاظی ظؼک کىیع .ظؼ هت آن ،مکاویؿمی وخىظ ظاؼظ که ٚمل میکىع .همیه ظؼباؼۀ ٢ایىن ماا ویاؿ ياع ٤مایکىاع .آن ياؽ٢ا
میچؽضع .اؾ ایه ْؽی ٥ؾمان مؽیه ان ؼا گكِؽل میظهع و مهکل یعاکؽظن ٢ؽيِی بؽای مؽیه ظؼ ؾوعگی ٚاظی ؼوؾاواه ؼا
ن
زل کؽظش اقت .چگىوه ایه ؾمان گكِؽل یاِ٢ه اقت؟ اؾ آودا که بهْىؼ یىقِه میچؽضع ،اواؽفی ؼا ظایماا اؾ خهاان خاػب و
بعیل میکىع .وِ٦ی قؽ کاؼ میؼویع ،ظؼ زال ؿکی نماقت .ایبِاه ٚاالوش باؽ ٢اایىن ،بكایاؼی اؾ قیكاِ ها و مکاویؿمهاای
اوؽفی ؼا ویؿ ظؼ بعن ان وًب میکىی که می ىاوىع همؽاش با ٢ایىن ب ؽضىع و بهْىؼ ضىظکااؼ ناما ؼا باعیل کىىاع .باه همایه
 ٚت ،ایه ؼول بهْىؼ ضىظکاؼ نما ؼا بعیل میکىع و بىابؽایه می ىان گ٣ت« :مکاویؿمها بؽای ناما ماؽیه میکىىاع» و «٢اا
نما ؼا ؿکیه میکىع ».زِی ؾماوی که مؽیهها ؼا اودام ومیظهیع ایه مکاویؿمها نما ؼا االیم میکىىع ،ظؼقت ماوىع وِ٦ای
که مؽیهها ؼا اودام میظهیع .زِی ظؼ مىٞ ٙ٦ػاضىؼظن ،ضىابیعن یا کاؼکؽظن ،ایه مکاویؿمها ظؼ زال کاؼ هكِىع ا باعن ان
ؼا بعیل کىىع .ف بؽای چه مؽیه میکىیع؟ مؽیه میکىیع که ٢ایىن ؼا ٦اىی کىیاع و ماام ایاه مکاویؿمهاا و قیكاِ های
ن
اوؽفی ؼا که به نما ظاظشام ٧ىیت کىیع .وِ٦ی نطى ظؼ قٓىذ باال ؿکیه میکىاع ،ؿکیاه بایاع کاامال ظؼ زایات بایً٦اعی
اودام نىظ و زؽکام مؽیه بایع مکاویؿمها ؼا ظوبال کىع .هیچ هعایت ٢کاؽی ،هایچ ؼول ى٣كای یاا چیؿهاایی اؾ ایاه ٦بیال
وخىظ وعاؼظ.
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ما بعون ایىکه اىخهی باه ؾماان و مکاان ظاناِه بانای ماؽیه مایکىای  .بُٛای ا٢اؽاظ ؽقایعشاوع« :چاه ؾمااوی باؽای
مؽیهکؽظن بهِؽ اقت؟ ویمهنب ،قسؽ یا ٖهؽ؟» ما هیچ نؽْی بؽای ؾمان مؽیه وعاؼی  .مکاویؿمهایی که ظاؼیاع همیهاه
ظؼ زال کاؼوع و بؽای نما مؽیه میکىىع ،ضىاش نب بانع یا يبر یا بعون ىخه به ایىکه ضىابیعش بانیع ،ظؼ زاال ٦اعمؾظن یاا
قؽ کاؼ بانیع .آیا بهْىؼ ٦ابلمالزٗهای ؾمان مؽیه ان کاهم وماییاباع؟ بكایاؼی اؾ ا٢اؽاظ اؾ يامی  ٦اب میضىاهىاع باه
ؼونهبیىی ظقت یابىع و هع ٠ؿکیه ه همیه اقت .هع ٠وهایی ؿکیه ،ؼقیعن به ؼونهبیىی و کمال اقت .اما بُٛی ا٢ؽاظ
معم مسعوظی اؾ ٚمؽنان با٦ی ماوعش اقت .قالهای کمی اؾ ؾوعگی آنهاا باا٦ی ماواعش و ناایع باؽای ؿکیاه کاا٢ی وباناع.
٢ایىن ظا٢ای ما می ىاوع با کى اشکؽظن ظوؼۀ ؿکیه ،ایه مهکل ؼا بؽاینان زل کىع .ظؼ ٚیه زال ،ایه ؼونی اقت که باعن و
ن
غهه ؼا ؿکیه میکىع .بىابؽایه وِ٦ی بهْىؼ یىقِه ؿکیه ؼا اظامه میظهیع ،ظایماا ٚماؽ ضاىظ ؼا ْاىالوی مایکىیاع .باا ماؽیه
مكِمؽٚ ،مؽ ان بهْىؼ یىقِه ْىالوی ؽ مینىظ .ا٢ؽاظ مكىی که کی٣یت ماظؼؾاظی ضىبی ظاؼوع به اواعاؾۀ کاا٢ی باؽای ؿکیاه
و٦ت ضىاهىع ظانت .اما نؽْی وخىظ ظاؼظ .ؾوعگی ْاىالویناعۀ ٢ؽاقاىی ٚماؽ ٧اعیؽی اان ،باهْىؼ کامال باؽای ؿکیاه ان
اضًِاو ظاظش نعش اقت .اگؽ ٢کؽ ان کىچت ؽیه ضٓایی کىع ،ؾوعگی ان ظؼ ضٓؽ ضىاهع بىظ ،ؾیؽا معمها ایم بایاع ماام
مینع .چىیه مسعوظیتهایی ؼا ضىاهیع ظانت ا ؾماوی که ظؼ ؿکیه به مؽز ٢ؽاقىی ٢ای  ٦مؽو بهاؽی بؽقایع .بٛاع اؾ آن،
وَٛیت ظیگؽی زاک ضىاهع بىظ.
ما ایؿامی ظؼ ایه ضًاىو واعاؼی کاه وِ٦ای مؽیههاا ؼا اوداام مایظهی بهقاىی قامت مهطًای بایكاِی یاا ماوىاع
ؼولهای ظیگؽ بهْىؼ مهطًی مؽیه ؼا « ایان» ظهی  .ؾیؽا ٢ایىن یىقِه ظؼ چؽضم اقت و هؽگؿ ویاؾ وعاؼظ « ایاان» یاباع.
ن
ظؼ ؼولمان اگؽ الؾم ظانِه بانیع می ىاویع بعون ایىکه مؽیه ؼا مام کىیع آن ؼا  ٙٓ٦کىیع ،مثال اگؽ ٣ه ؾوگ بؿوع یا کكی
ظؼ ضاوه ؼا بؿوع .ؾیؽا وِ٦ی بؽای اودام کاؼی مؽیه ؼا  ٙٓ٦مایکىیاع٢ ،اایىن بیظؼواگ ظؼ خهات گاؽظل ٧ٚؽباههای قااٚت
ب
میچؽضع و اوؽفی قاْٙنعش ظؼ اْؽا ٠بعن ان ؼا بؽمیگؽظاوع .ظؼ قایؽ ؼولها که ا٢ؽاظ ،با ً٦ع چی ؼا وگه میظاؼواع و آن ؼا
ؼوی قؽنان خاؼی میکىىع ،بعون ىخه به ایىکه چگىوه آن ؼا وگه ظانِهاوع هىىؾ ه اؾ ظقت میؼوظ٣ .اوم ایاه اقات کاه
٢ایىن ،مىخىظی باهىل اقت و ضىظل میظاوع چه کاؼی بایع اودام نىظ .ما باه ایاه ویاؿ اهمیات ومایظهای کاه ؼویماان
خهان بؿؼگ ؽ اقت .زِی اگؽ میضىاقِیع ؼو بهقمت نمال،
بهقمت خهت ضايی بانع .ؾیؽا ؼول ما بؽ ْبٚ ٥م کؽظهای ب
خىىب ،نؽ ٤یا ٞؽب ٦ؽاؼ بگیؽیع ،با م٧یاقی که ما ظؼ آن گكاِؽش ٚمال مایکىی ومی ىاوكاِیعد ؾیاؽا ماام خهاان ظؼ زؽکات
ُ
اقت ،ؼاش نیؽی ظؼ زؽکت اقت ،وه قیاؼش ظوؼ ضىؼنیع میگؽظوع و ؾمیه ویؿ به ظوؼ ضىظ میچؽضع .ؼو به هؽ قمِی که مؽیه
کىیع ماوىع ایه اقت که ؼو بهقمت مام خهام ٦ؽاؼ گؽِ٢یع و مؽیه بهقاىی هاؽ خهِای ظؼقات مثال ایاه اقات کاه باهْىؼ
ه ؾمان بهْؽ ٠نؽ ،٤خىىبٞ ،ؽب و نمال مؽیه کىیع .ویژگی ظیگؽ ٢ایىن ظا٢ا ایه اقت که ناگؽظان مساٗ٢ت مینىوع.
چگىوه ز٣اٖت مینىوع؟ اگؽ مؽیهکىىعۀ ز٧ی٧ی بانیع٢ ،ایىن اؾ نما ز٣اٖت میکىع .ؼیهههای مه ظؼ خهان اقات .اگاؽ
کكی می ىاوكت به نما آقیب بؽقاوع ،بایع می ىاوكت به مه آقایب بؽقااوع ،یاا باهٚباؼ ی ،بایاع می ىاوكات باه ایاه خهاان
ن
يعمه بؿوع .ممکه اقت آو ه گ ِ٣باوؼوکؽظوی به وٗؽ بیایع .بٛعا با مٓایٛا بیهاِؽ آن ؼا ظؼک میکىیاع .مكاایل ظیگاؽی ویاؿ
وخىظ ظاؼوع ،اما ومیضىاه اکىىن ظؼباؼۀ چیؿهایی که بیم اؾ زع قٓر باال هكِىع يسبت کى  .ما بهْىؼ وٗاممىاعی ٢اای
قٓىذ باال ؽ ؼا ،اؾ قاظش ا فؼ ،٠نؽذ میظهی  .اگؽ نیهنیىگ نما ظؼقت وبانع ٚم ی وطىاهع بىظ .اگاؽ ظؼ ْ اب چیاؿی
بانیع ،ممکه اقت ظچاؼ مهکل ناىیع .ای باؽظشام ٢اایىن بكایاؼی اؾ نااگؽظان ٦اعیمی اؾ ناکل اِ٢ااظش اقات .چاؽا؟ ناما
چیؿهایی اؾ ؼولهای ظیگؽ ؼا که ظوقت ظاؼیع با مؽیه ضىظ مط ىِ کؽظشایع .ف چؽا ٢ایىن اؾ نما ز٣اٖت ومیکىع؟ آن به
نما ظاظش نعش ،ف مِ ٥ ٛبه نماقت و بهوقی ٢کؽ نما کىِؽل مینىظ .اي ی ظؼ ایاه خهاان وخاىظ ظاؼظ مبىای باؽ ایىکاه
نما ٢ؽظی هكِیع که ًمی میگیؽیع چه میضىاهیع .اگؽ ومیضىاهیع ؿکیه کىیع ،هیچکكی ومی ىاوع نما ؼا مدباىؼ کىاع،
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ن
مدبىؼکؽظن ان بهمىؿی کاؼی انِباش اقت .آیا واٛ٦ا کكی می ىاوع نما ؼا مدبىؼ کىع غهه اان ؼا ٟییاؽ ظهیاع؟ ضىظ اان بایاع
ضىظ ؼا مىُبّ کىیع .بؽظانِه بهِؽیههای هؽ معؼقه ،مثل ایه اقت که اؾ هؽکكی چیؿهایی ؼا ٦بىل کىیاع .اگاؽ اماؽوؾ یات
ؼول چیگىوگ ؼا بؽای ن٣ای بیماؼی ان مؽیه کىیع و ٢ؽظا ظیگؽی ؼا ،آیا بیماؼی ان ن٣ا مییابع؟ ضیؽ ّ٧٢ .می ىاویع آن ؼا
به ٛىی ٥بیىعاؾیع .الؾم ؿکیه ظؼ قٓىذ باال ایه اقت که ٢ؽظ به یت معؼقه مؽکاؿ کىاع و ظؼ آن باا٦ی بماواع .اگاؽ ؼونای ؼا
ظوبال میکىیع ،بایع  ٦ب ان ؼا به آن اضًِاو ظهیع اا ایىکاه ظؼ آن معؼقاه ؼوناهبیه ناىیع٧٢ .اّ بٛاع اؾ آن می ىاویاع ظؼ
معؼقهای ظیگؽ ؿکیه کىیع و آن قیكِ ظیگؽی ضىاهع بىظ .ؾیؽا هؽ قیكِ واٛ٦ی آمىؾل ،اؾ ؾمان بكیاؼ ظوؼی مىِ٧ل ناعش
و ؼاشهایی که آن قیكِ اقِ٣اظش میکىع ا بعن ؼا بعیل کىع بكیاؼ ی یعش اقت .بُٛی ا٢ؽاظ بؽ ْب ٥ازكاـنان ؼونای ؼا
مؽیه میکىىع .ازكاـ نما به چه ظؼظ میضىؼظ؟ آن چیؿی ویكتٟ .ییاؽام واٛ٦ای کاه باعن ٢اؽظ ظؼ ؿکیاه اؾ میاان آنهاا
میگػؼظ ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ ؼوی میظهىع و بیوهایت ی یعش و فؼ٠اوع .هیچ ضٓایی ومی ىاوع ظؼ آودا مداؾ بانع .ظؼقات مثال
ظقِگاش ظ٦ی٧ی اقت که اگؽ یت خؿء ضاؼخی ؼا به آن اَا٢ه کىیع بال٢ايا ه اؾ کااؼ میاِ٢اع .باعن ان ظؼ هاؽ ُبٛاعی ظؼ زاال
ن
ٟییؽ بىظش و آن٦عؼ نگ٣تاوگیؿ اقت که زِی کىچت ؽیه انِباهی ومی ىاوع ؼوی ظهع .آو ه ٦بال گ ِ٣ایىدا ویاؿ مًاعا٤
ظاؼظ :نما  ّ٧٢بایع بطم مؽبىِ به ضىظ ،یٛىی ؿکیاه ؼا اوداام ظهیاع و اقاِاظ ان ب٧یا مكاایل ؼا اظاؼش میکىاع .اگاؽ باهْىؼ
قؽقؽی مٓایب ا٢ؽاظ ظیگؽ ؼا بگیؽیع و به مؽیه ان اَا٢ه کىیع ،اوؽفیهایی که با ضىظ ظاؼوع ٚم کؽظ ایه معؼق ؿکیا ماا ؼا
مطِل میکىىع و نما به بیؽاهه کهیعش مینىیع و مهکال ی که به وخىظ میآیع ظؼ ؾوعگی ؼوؾاوه ان مىٛکف مینىظ و همان
مهکال ی ؼا ضىاهیع ظانت که مؽظم ٚاظی ظاؼوع .اماا ظیگاؽان ومی ىاوىاع اظؼمیااوی کىىاع ،ؾیاؽا ایاه چیاؿی اقات کاه ناما
ضىاقِیع .ایه مىَىٚی مؽبىِ به ظؼک و بًیؽم نماقت .ه ؾمان ،آو ه اَا٢ه میکىیع مکاویؿمهایی ؼا کاه باه ناما ظاظم
آنِ٣ه میکىع و ظیگؽ ومی ىاویع ؿکیه کىیع .ایه مهکل ؼوی میظهع .ومیگىی که همه مدبىؼوع ٢ایىن ظا٢ا ؼا ماؽیه کىىاع.
اگؽ ٢ایىن ظا٢ا ؼا یاظ وگیؽیع و آمىؾلهای واٛ٦ی ؼا اؾ قایؽ ؼولهای چیگىوگ ظؼیا٢ت کؽظش بانیع ،مطای ١آن ویكاِ  .اماا
بایع به نما یاظآوؼی کىی که بؽای ؿکی ز٧ی٧ی بهقىی قٓىذ باال ،بایع ضىظ ؼا  ّ٧٢به یت ؼول ؿکیه ایبىع کىیاع .مٓ اب
ظیگؽی هكت که بایع با نما ظؼ میان بگػاؼم .ظؼ زاال زاَاؽ ،ناطى ظیگاؽی ویكات کاه باهْىؼ ز٧ی٧ای ؼونای واٛ٦ای ؼا
بهقىی قٓىذ باال به مؽظم آمىؾل ظهع .ظؼ آیىعش به آو ه بؽای ان اودام ظاظشام ای ضىاهیاع باؽظ .بىاابؽایه امیاعواؼم بِىاویاع
ظؼقت اوِطاب کىیع .ا٢ؽاظ بكیاؼی هكِىع که میضىاهىع بهقىی قٓىذ باال ؿکیه کىىاع .ظؼ زاال زاَاؽ ایاه ظؼ اضِیاؼ اان
گػانِه نعش و ممکه اقت مِىخه وهعش بانیع که چ٧عؼ بااؼؾل اقت .همهخا ظؼ خكاِدىی یات م ٛا باىظش و اىل ؾیااظی
هؿیىه کؽظشایع ،اما چیؿی یعا وکؽظشایع .امؽوؾ ایه ظم ظ بؼ ضاوه ان به نما اؼایه ناعش اماا ناایع هىاىؾ مِىخاه وهاعش بانایع! ظؼ
وهایت ،ایىکه آیا می ىاویع اؾ ایه ظویا ودام یعا کىیع بكاِگی باه ضىظ اان ظاؼظ و باا ٦اعؼم هاطیى و بًایؽم ناما ناؽو٘
مینىظ.
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عخًشايی دوم

هىضىع چؾن عىم
بكیاؼی اؾ اقِاظان مٛىىی ظؼباؼۀ چه قىم ياسبت کؽظشاواع .اماا ٢اا ظؼ قآىذ مطِ ا ١باه ناکلهای مطِ ٣ای مِد ای
مینىظ .ؿکیهکىىعشای که ؿکیهال به قٓر ضايی ؼقیعش ّ٧٢ ،د یاام ظؼ آن قآر ؼا می ىاواع ببیىاع .ز٧اای ٥وؼای آن
قٓر وه بؽایم مؽیی هكِىع و وه باوؼ ػیؽ .اؾایهؼو  ّ٧٢آو ه ؼا ظؼ قٓر ضىظ میبیىع ظؼقت ظؼ وٗؽ میگیؽظ٦ .بل اؾ آوکاه اا
قٓر باال ؽی ؿکیه کىع٢ ،کؽ میکىاع آن چیؿهاا وخاىظ وعاؼواع و امکان اػیؽ ویكاِىع .ظؼ وِیداه ،قآر او باهٚىىان ٚاام ی
مسعوظکىىعش ٚمل کؽظش و  ٦مؽو ٢کؽ او ؼا مسعوظ میکىع .به همیه  ٚت اقت که ىَیسام بكیاؼ مِ٣ااو ی ظؼبااؼۀ مىَاى٘
چه قىم اؼایه کؽظشاوع و با ٚنعش قؽظؼگمی عیع آیع و اکىىن هیچکكی آن ؼا بهضىبی هاؽیر وکاؽظش اقات .ظؼ ز٧ی٧ات،
چه قىم مىَىٚی ویكت که ا٢ؽاظی که قٓرنان اییه اقت بِىاوىع آن ؼا بهْىؼ واَر ىَیر ظهىع .ظؼ گػناِه قااضِاؼ
چه قىم به ؼاؾ اقؽاؼ  ٥ ٛظانت و مؽظم ٚاظی اخاؾش وعانِىع ظؼباؼۀ آن بعاوىع .به همایه  ٚات اقات کاه ظؼ ْاىل ااؼیص،
م٧عاؼ کمی ظؼباؼۀ آن ٢ال نعش اقت .اما ایىدا بؽ مبىای آن وٗؽیههای گػنِه به آن ومی ؽظاؾی  .ما آن ؼا باا  ٚا مٛاياؽ و
قاظش ؽیه ايٓالزام امؽوؾی هؽیر کؽظش و ظؼباؼۀ مىَىٚام بىیاظیه آن يسبت میکىی .
چه قىم که ظؼباؼۀ آن يسبت میکىی  ،کمی باال ؽ اؾ وقّ ابؽوها ٦ؽاؼ گؽِ٢اه و باه ٞاعۀ ياىىبؽی ويال اقات .ایاه
کاوال اي ی اقت .بعن اوكان چه های بكیاؼ ؾیاظ ظیگؽی ه ظاؼظ .معؼق ظایى م٧ِٛع اقت که هؽ مى٣ػ بعن چها اقات.
معؼق ظایى وْ ٓ٧ب قىؾوی ظؼ بعن ؼا «مى٣ػ» میوامع ،ظؼ زایی که ْب چیىی آن ؼا «وْ ٓ٧ب قىؾوی» میواماع .معؼقا
بىظا م٧ِٛع اقت که هؽ مى٣ػ ٚؽ ،٤چه اقت .اؾایهؼو بُٛی ا٢ؽاظ می ىاوىع با گىلنان بطىاوىع و بؽضی می ىاوىاع اؾ هات
قؽنان یا با ظقتنان ببیىىع و ا٢ؽاظ ظیگؽی ویؿ هكِىع که می ىاوىع با ا یا نک نان ببیىىع .مام ایهها امکان ػیؽ اقت.
٦بل اؾ ایىکه ظؼباؼۀ چه قىم بیهِؽ بگىیی  ،بگػاؼیع ابِعا ظؼباؼۀ ایه خ٣ت چه ٢یؿیکی که ما اوكانها ظاؼی ياسبت
کىی  .امؽوؾش بُٛی ا٢ؽاظ م٧ِٛعوع که ایه چه ها می ىاوىع هؽ ماظش یا نیئی ظؼ ظویا ؼا ببیىىع .به همیه  ٚات ٚاعشای ٧ٚیاعۀ
اوٓٛا٠وا ػیؽی ؼا نکل ظاظشاوع که  ّ٧٢آو ه نطى می ىاوع با چهمان ضىظ ببیىاع ز٧ی٧ای و ٚیىای اقات .آنهاا باه آو اه
ومی ىاوىع ببیىىع باوؼ وعاؼوع .ظؼ گػنِه چىیه ا٢ؽاظی بهٚىىان «ا٢ؽاظی که ایمان کمی ظاؼوع» ظؼ وٗؽ گؽِ٢ه میناعوع ،گؽچاه
االن ممکه اقت مؽظم وِىاوىع ىَیر ظهىاع کاه ایماان چاه اؼ بااْی باا آن ظاؼظ .ایاه مىٓ٧ای باه وٗاؽ میؼقاع کاه آو اه ؼا
ومیبیىىع ،باوؼ ومیکىىع .اما اگؽ اؾ قٓسی کمی باال ؽ به آن وگاش کىیع ،مىٓ٧ی ویكتُ٢ .ااؾمانهای ظیگاؽ ویاؿ ماوىاع ایاه
ُبٛع ،اؾ ماظش قاضِه نعشاوع و واٛ٦ی هكِىع ّ٧٢ ،قاضِاؼ ماظی آنها و نکل د ی مىخىظام آودا مِ٣اوم اقت.
بگػاؼیع مثایی بؿو  .ظؼ بىظیك میگىیىع هاؽ عیاعشای ظؼ خامٛا بهاؽی اىه و ٞیؽواٛ٦ای اقات .چگىواه آنهاا اىه
کی واٛ٦ی و م مىـ ظؼ ایىدا ٦ؽاؼ ظاؼوع ،چه کكی میگىیع آنها ٞیؽواٛ٦ی هكِىع؟ ْىؼی که انیا به
هكِىع؟ چیؿهای ٢یؿی ب
ن
وٗؽ میؼقىع مِ٣اوم اؾ آن چیؿی اقت که واٛ٦ا هكِىع .چه ما ایه ىاوایی ؼا ظاؼظ :می ىاوع چیؿهای ماظی ؼا ظؼ ُبٛع ماظی
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ما به وَٛی که ه اکىىن مهاهعش میکىی  ،ثابت وگه ظاؼظ .ظؼ وا ٙ٦انیا ظؼ ایه وَٛیت ویكِىع و آنها زِای ظؼ ُبٛاع ماا ویاؿ
ظؼ چىیه زایِی ویكِىع .بهْىؼ مثال ،اگؽ بعن اوكان با بؿؼگىمایی میکؽوقکىپ ظیعش مینع به چاه ناک ی میباىظ؟ باه وٗاؽ
میؼقیع که ؽکیب بعن قیال اقت ،با مىیکىلهای ؼیؿ و بگؽظی که مثل ظاواههای ناه ظؼ زؽکات هكاِىع .ایکِؽونهاا ظوؼ
هكِ ا ظؼ گؽظل میبىظوع و مام بعن ظؼ یچو اب و ظؼ زؽکت میبىظ .قٓر بعن ویؿ يا ٠و مىٗ ویكت .مام چیؿهاای
مىخىظ ظؼ خهان ،مثل ٢ىالظ ،آهه و قىگ همیه ْىؼ بىظش و ظؼون آنها ،مام ٚىايؽ مىیکىیینان ظؼ زؽکتاوع .ومی ىاویاع
نکل کامل آنها ؼا ببیىیع و آنها ثابت ویكِىع .ایه میؿ ه ظؼ زال یچو اب اقت ،اماا چها ناما ومی ىاواع ز٧ی٧ات آن ؼا
ببیىع .ایه خ٣ت چه می ىاوع چىیه ًىیؽ ٓ ٞی به نما بعهع.
ایهگىوه ویكت که ما ومی ىاوی چیؿها ؼا ظؼ قٓر میکؽوقکى ی ببیىی  .ایهْىؼ ویكات کاه ماؽظم ایاه ىاواایی ؼا وعاؼواع.
ن
مؽظم با ایه ىاوایی به ظویا آمعشاوع و می ىاوىع چیؿها ؼا ظؼ قٓر میکؽوقکى ی مٛیىی ببیىىع .اما ظ٦ی٧اا باهضاْؽ ایىکاه ظؼ ایاه
ُبٛع ٢یؿیکی ایه خ٣ت چه ؼا ظاؼی ً ،ىیؽ ٓ ٞی اؾ واٛ٦یت ؼا ظؼیا٢ت میکىی و ومی ىاوی وؼای آن ؼا ببیىای  .بىاابؽایه ظؼ
خِما٘ ؿکیهکىىعگان ا٢ؽاظی ظؼ وٗؽ گؽِ٢ه
گػنِه گِ٣ه مینع آنهایی که آو ه ؼا ومی ىاوىع ببیىىع باوؼ ومیکىىع ،اؾ ظیعگاش ا
ب
مینعوع که «ایمان کمی ظاؼوع »،چؽاکه ٖاهؽ ظؼوٞیه ایه ظویا آنها ؼا ٢ؽیب ظاظش و ظؼ ایه ظویا گ نعشاوع .مػاهب ظؼ ْىل
اؼیص آن ؼا ایهگىوه ظؼ وٗؽ گؽِ٢هاوع .اؾ وٗؽ ما ویؿ مىٓ٧ی به وٗؽ میؼقع.
ایه خ٣ت چه می ىاوع چیؿها ؼا ظؼ ایه ُبٛع ماظی ما ظؼ چىان زایِی ثابت وگه ظاؼظ ،اما باهخؿ آن ،ىاواایی مها ظیگاؽی
ن
وعاؼظ .وِ٦ی نطى به چیؿی وگاش میکىعً ،ىیؽ مكِ٧یما ظؼ چه او نکل ومیگیؽظ .چه ماوىع ٚعقای ظوؼبایه اقات و
 ّ٧٢مثل وقی ه ٚمل میکىع .وِ٦ی ظوؼبیه اؾ چیؿی که ظؼ ٢اي ظوؼی ٦ؽاؼ ظاؼظ ٚکف میگیؽظ ،یىؿها گكِؽل مییابىاع،
ماوىع چه ما که بؽای ٢ىايل ظوؼ ضىظ ؼا ىٗی میکىع .یا ایىکه وِ٦ی ظؼ ااؼیکی وگااش مایکىی  ،مؽظمات گهااظ میناىظ،
مهابه وِ٦ی که ظوؼبیىی ظؼ اؼیکی ٚکف میگیؽظ و ؼوؾو آن باؿؼگ میناىظ اا واىؼ کاا٢ی اأمیه ناىظ وگؽواه ٚکاف قایاش
مینىظ .وِ٦ی ٢ؽظ به مس ی بكیاؼ ؼونه ظؼ ُ٢ای بیؽون میؼوظ ،مؽظمت چه بال٢ايا ه مى٧ابٍ میناىظ ،وگؽواه چها
بهوقی وىؼ ضیؽش مینىظ و ومی ىاوع چیؿها ؼا بهوَىذ ببیىع .ظوؼبیه ویؿ به همیه نکل ٚمل میکىع و وِ٦ی وىؼ ؾیااظ باناع
ؼوؾو آن بایع مى٧بٍ نىظ .بىابؽایه ظوؼبیه ً ّ٧٢ىیؽ نیء ؼا َبّ میکىع و  ّ٧٢یت وقی ه اقت .وِ٦ی ما انیا ،یت ٢اؽظ
یا نکل هكِی چیؿی ؼا وگاش میکىی ً ،اویؽ ظؼ مٟؿ ناکل میگیؽواع .یٛىای آو اه باا اقاِ٣اظش اؾ چها مهااهعش مایکىی
بهوقی اًٚاب چه به ٞعۀ يىىبؽی ظؼ ویم هت مٟؿ ٢ؽقِاظش میناىظ و قاپف بهناکل ًاىیؽ ظؼ آن مسال ماىٛکف
مینىظ .بهٚباؼم ظیگؽ ،ظؼ مىٓٞ ٧عۀ يىىبؽی مٟؿ اقت که ًىیؽ قاضِه مینىظ و آن ؼا میبیىی  ٚ .ؿنکی وىیه ویاؿ
به ایه ی بؽظش اقت.
وِ٦ی ظؼباؼۀ «باؾکؽظن چه قىم» يسبت میکىی  ،ظؼباؼۀ ایه اقت کاه اؾ باهکاؼبؽظن اًٚااب بیىاایی اخِىااب کاؽظش و
ن
کاوایی بیه ابؽوان نما باؾ کىی ا ٞعۀ يىىبؽی بِىاوع مكِ٧یما بیؽون ؼا ببیىع .مىٗىؼ اؾ باؾکؽظن چه قىم ایه اقت .بُٛی
ا٢ؽاظ نایع ٢کؽ کىىع« :ایه واٙ٦بیىاوه ویكت .هؽچه بانع ایه خ٣ت چه هىىؾ ه و٧م مهمی ای٣ا میکىع ،چؽاکاه می ىاواع
ًاویؽ عیعشها ؼا َبّ کىع و بعون چه ها ممکه ویكت ».اما  ٚؿنکی وىیه اؾ ْؽی ٥کایبعنکا٢ی ی بؽظش اقت که ظؼ
٦كمت خ ىی ٞعۀ يىىبؽی ،قاضِاؼ کام ی اؾ چه اوكاوی وخىظ ظاؼظ .اؾ آودا که ظؼون خمدمه ؼنع میکىع ،ایهْاىؼ گِ٣اه
مینىظ که آن ،چه ب با٦یماوعش اؾ گػنِه و بعون کاؼبؽظ اقت .اخِما٘ ؿکیهکىىاعگان ظؼبااؼۀ چىایه بؽظاناِی اؾ ایاه چها
ؽظیع ظاؼوع .اما به هؽ زال ؿنکی وىیه ه اکىىن ًعی ٥کؽظش که ظؼ وقّ کاق قؽ ،چهامی وخاىظ ظاؼظ .مدؽایای کاه بااؾ
ن
ن
میکىی ظ٦ی٧ا به ایه مسل وهاوه میؼوظ و کامال با یاِ٢ههای  ٚؿنکی وىیه مٓاب٧ت ظاؼظ .ایه چه باؽضال ٠چها های
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٢یؿیکیمان ًاویؽ کاغب ؼا به وخىظ ومیآوؼظ ،بهْىؼی که می ىاوع خاىهؽ و ماهیات چیؿهاا ؼا ببیىاع .اؾایاهؼو نطًای کاه
چه قىمم ظؼ قٓسی باال باؾ نعش می ىاوع ُبٛع ما ؼا نکاِ٢ه ا ُ٢ااؾمانهای ظیگاؽی ؼا ببیىاع و می ىاواع ياسىههایی ؼا
ببیىع که ٢ؽظی ٚاظی ومی ىاوع .نطًی با چه قىم ظؼ قٓسی اییه ویؿ هىىؾ می ىاوع ٦اعؼمهایی ماوىاع ىاواایی ظیاعن اؾ
میان ظیىاؼ و ظیعن ظؼون بعن اوكان ؼا ظانِه بانع.
معؼق بىظا اؾ ىح قٓر بیىایی يسبت میکىع :بیىایی خكاماوی ،بیىاایی آقاماوی ،بیىاایی ضاؽظ ،بیىاایی ظاؼماا و بیىاایی
ضعایی .ایهها ىح قٓر اي ی چه قىم هكِىع و هؽکعام به قٓىذ باالیی ،میاوی و اییىی ٧كی ناعشاوع .معؼقا ظایاى اؾ
ُ
ُ
ٓر بیىایی مٛىىی يسبت میکىع .ما چه قىم ؼا ایىدا بؽای هماه بااؾ مایکىی  ،اماا آن ؼا ظؼ
وه َؽبعؼ وه یا ههِاظویت ق ب
قٓر بیىایی آقماوی یا اییه ؽ اؾ آن باؾ ومیکىی  .چؽا؟ اگؽچه ایىدا وهكِهایع و ؿکیه ؼا نؽو٘ کؽظشایع ،به هؽ زال اؾ قآر
٢ؽظی ٚاظی نؽو٘ کؽظشایع و هىىؾ وابكِگیهای ظویىی بكیاؼی ظاؼیع که بایع ؼها نىوع .اگؽ چه قىم ان ظؼ قآر بیىاایی
آقماوی یا اییه ؽ اؾ آن باؾ مینع ،ظاؼای چیؿی مینعیع که مؽظم ٚاظی آن ؼا بهٚىىان ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی ظؼ وٗؽ میگیؽوع،
بهْىؼی که می ىاوكِیع اؾ میان ظیىاؼ ببیىیع یا ظؼون بعن اوكانها ؼا ببیىیع .اگؽ ایه ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی ؼا بهياىؼم گكاِؽظش
ظؼ ظقِؽـ ٦ؽاؼ میظاظی و اگؽ چه قىم همه ظؼ ایه قٓر باؾ مینع ،بهْىؼ خعی خام ٛمؽظم ٚاظی و نایىۀ اماىؼ آن ؼا
مطِل میکؽظ .اقاؽاؼ کهاىؼ ظؼ ضٓاؽ میباىظ .ظیگاؽ ٢ؽ٦ای ومیکاؽظ کاه ماؽظم باه هناان یبااـ ظاناِىع یاا واه و اؾ بیاؽون
می ىاوكِیع مؽظم ؼا ظؼ ضاوه مهاهعش کىیع .ظؼ زایی که ظؼ ضیابان ٦عم میؾظیع می ىاوكِیع مام ب یتهای بؽوعۀ بطتآؾماایی
ؼا ببیىیع و آنها ؼا بؽظاؼیع .ایه مداؾ ومیبىظ! ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع :اگؽ چه قىم همه ظؼ قٓر بیىایی آقماوی بااؾ میناع،
ن
ن
آیا خامٛه هىىؾ ه می ىاوكت خامٛهای بهؽی بانع؟ ایداظ اضِالل خعی ظؼ خام ٛبهاؽی مٓ ٧اا ممىاى٘ اقات .اگاؽ واٛ٦اا
چه قىم نما ؼا ظؼ آن قٓر باؾ میکؽظم ،ممکه بىظ بیظؼوگ ضىظ ؼا اقِاظ چیگىوگ بىامیع .بؽضی همیهاه آؼؾو ظاناِهاوع
که اقِاظ چیگىوگ نىوع و اگؽ چه قىمنان باؾ نىظ ظؼ مىٛ٦یت مٓ ىبی ٦ؽاؼ میگیؽوع که بیماؼان ؼا ظؼماان کىىاع .آیاا ظؼ
آن يىؼم نما ؼا به مكیؽی بهقىی باهی ؼاهىمایی ومیکؽظم؟
ن
ف ظؼ چه قٓسی چه قىم ان ؼا باؾ میکى ؟ چه قىم نما ؼا مكاِ٧یما ظؼ قآر بیىاایی ضاؽظ بااؾ مایکى  .اگاؽ ظؼ
قٓر باال ؽی باؾ مینع ،نیهنیىگ نما کا٢ی وبىظ .اگؽ ظؼ قٓسی اییه ؽ باؾ مینع ،بهْىؼ خعی مىٛ٦یت خامٛا ماؽظم
ٚاظی ؼا مطِل میکؽظ .با بیىایی ضؽظ ،ومی ىاویاع اؾ میاان ظیاىاؼ چیؿهاایی ؼا ببیىیاع یاا ظؼون باعن اوكاان ؼا وگااش کىیاع ،اماا
می ىاویع يسىههایی اؾ ُبٛعهای ظیگؽ ؼا ببیىیع .چه مؿیتهایی ظاؼظ؟ می ىاوع اِٚماظ نما ؼا به ؿکیه ا٢ؿایم ظهع .می ىاویاع
چیؿهایی ؼا ببیىیع که بؽای مؽظم ٚاظی وامؽییاوع و می ىاویع زف کىیع که آنها واٛ٦ی هكِىع .ضىاش ظؼ زاال زاَاؽ بِىاویاع
بهْىؼ واَر ببیىیع یا وِىاویع ،چه قىم ان ظؼ ایه قٓر باؾ مینىظ و ایه بؽای ؿکیه ان ضىب اقت .مؽیهکىىاعۀ ز٧ی٧ای
ظا٢ا با ضىاوعن ایه کِاب می ىاوع به همان وِیده بؽقع ،بهنؽْی که ظؼ ؼنع نیهنیىگ ،با ضىظ قطتگیؽ بانع.
چه ٚىام ی قٓر چه قىم ٢ؽظ ؼا ٛییه میکىع؟ ایهْىؼ ویكت که وِ٦ای چها قاىم ان بااؾ ناع ،بِىاویاع هماهچیؿ ؼا
ببیىیع .ب که به ایه بكِگی ظاؼظ که ایه چه ظؼ چه قٓسی ٦ؽاؼ ظاؼظ .ف چهچیؿی ٛییهکىىاعۀ قآر اقات؟ قاه ٚامال
خىهؽ چی» میوامی  .ایه خىهؽ چی ،هکیلظهىعۀ میعاوی اقت کاه اؾ ظؼون
وخىظ ظاؼظٚ .امل اول ،چیؿی اقت که آن ؼا « ب
ا بیؽون چه قىم ٢ؽظ وخىظ ظاؼظ و بؽای ایىکه چه قىم ببیىع به آن ویاؾ اقتٚ .م کؽظ آن نبیه يا٣س ىیؿیاىن اقات:
اگؽ ىیؿیىن ٢ك٣ؽ وعانِه بانع بٛع اؾ ایىکه ؼونه نىظ ّ٧٢ ،مثل المپ اقت ّ٧٢ .ؼونىایی ظاؼظ ،اما ًىیؽی وخىظ واعاؼظ.
ن
بهضاْؽ ٢ك٣ؽ اقت که ًاویؽ ومایم ظاظش مینىظ .ایبِه ایه مثال کامال مىاقب ویكت ،ؾیؽا ما بهْىؼ مكِ٧ی مایبیىی ظؼ
زایی که ىیؿیىن ًاویؽ ؼا بهوقی ي٣سهای وهان میظهع .ایعۀ ک ی ایه اقات .ایاه خاىهؽ چای کاه ظؼ زاال هاؽیر آن
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ن
چای هاؽ
خاىهؽ
م٧اعاؼ
مٛماىال
هكِ بیوهایت بااؼؾل اقت و اؾ ماظۀ ضایى ؽی قاضِه نعش که اؾ ٧ىا اقاِطؽاج میناىظ.
ب
نطى با نطى ظیگؽ مِ٣اوم اقت .نایع اؾ ظشهؿاؼ و٣ؽ ،ظو و٣ؽ م٧عاؼ مكاوی اؾ آن ؼا ظانِه بانىع.
قٓر چه قىم د ی مكِ٧یمی اؾ ٢ای خهان ماقت .چیؿی اقت که ُبٛع مٛىىی ظانِه و به نیهنیىگ ٢اؽظ بكاِگی
ظاؼظ .اگؽ قٓر نیهنیىگ نطًی اییه بانع ،قٓر چه قىم او اییه اقت .ؾیؽا بهضاْؽ اییهبىظن قٓر نیهنایىگ
چی او اؾ بیه ؼِ٢ه اقت .اگؽ قآر نیهنایىگ نطًای بااال باناع و ظؼ خامٛا ماؽظم ٚااظی اؾ
هِؽ خىهؽ ب
ایه نطى ،بی ب
ضؽظقایی ا بؿؼگقایی ،به نهؽم ،ىلُ ،اظهای ضىظ با ظیگؽان ،مىاا ٙ٢نطًای و ازكاقاام و امیاال گىوااگىن بهاؽی،
چی او ممکه اقت بهِؽ ز٣اٖت نعش بانع .ظؼ وِیده ،بٛع اؾ ایىکاه چها قاىمم بااؾ ناىظ
کمِؽ اهمیت ظاظش بانع ،خىهؽ ب
می ىاوع واَر ؽ ببیىع .وِ٦ی چه قىم کىظکاوی که کمِؽ اؾ نم قال ظاؼوع باؾ نىظ ،می ىاوىع واَر ببیىىع .باؾکؽظن چه
قىمنان آقان اقت .اگؽ یت ک مه بگىی باؾ مینىظ.
ظویای بهؽی أثیؽ آیىظشکىىعۀ نعیعی ؼوی مؽظم ظاؼظ و م٧اومت ظؼ بؽابؽ خؽیان ٦عؼ مىع آن قطت اقت .ظؼ وِیده ،آو ه
مؽظم يسیر و ظؼقت میظاوىع ،ا ٞب انِباش اقت .ایه ْبیٛی اقت که نطى بطىاهع ؾوعگی ضىبی ظانِه باناع ،اماا ایاه
گؽایم می ىاوع مىدؽ به ایه نىظ که ٢ؽظ ،ظیگؽان ؼا مسؽوم کىع یا ضىظضىاش ؽ نىظ .ممکه اقت به هؿیى ظیگؽان قىظ بباؽظ،
اؾ آنها قىءاقِ٣اظش کىع یا به آنها آؾاؼ بؽقاوع .بؽای ایىکه به ضىظ قاىظ بؽقااوع ،باا ظیگاؽان ظٚاىا و ؼ٦ابات میکىاع .آیاا ایاه
ن
بؽضال ٠قؽنت خهان ویكت؟ بىابؽایه آو ه مؽظم ٢کؽ میکىىع يسیر اقت ممکه اقت ایؿاما يسیر وبانع .وِ٦ی وایاعیه
به ٢ؽؾوعان ضىظ آمىؾل میظهىع ،اؾ ب گی به آنها میگىیىع « :ى بایع یاظ بگیؽی ؾؼوگ بانی »،بهْىؼی که ظؼ آیىعش بِىاوىاع
ظؼ اخِما٘ مؽظم ٚاظی مىٛ٦یت مٓمئه و امىی ظانِه بانىع .اما اؾ ظیاعگاش کیهاان ،ایاه «ؾؼواگبىظن»  ٞاّ اقات ،ؾیاؽا ماا
ا٧ِٚاظ ظاؼی که بایع بگػاؼی اماىؼ ؼوواعی ْبیٛای ظاناِه باناىع و وبایاع ؾیااظ باه قاىظ نطًای اهمیات ظهای  .باا آنْاىؼ
ؾؼوگبىظن ،او میضىاهع بهظوبال ٚالی ٥نطًیال بانع« .اگؽ کكی ى ؼا آؾاؼ میظهع ،بؽو قؽا ٜم ٛاو ،وایاعیىم ؼا یاعا
که« »،اگؽ ىیی ؼوی ؾمیه میبیىی بؽظاؼ ».به کىظک بعیه نکل آمىؾل میظهىع .اؾ ضؽظقایی ا بؿؼگقایی ،هؽچاه چىایه
چیؿهایی ؼا بیهِؽ یاظ میگیؽظ به عؼیح ظؼ خام ٛمؽظم ٚاظی ضىظضىاش ؽ مینىظ .او اؾ ظیگؽان قىءاقاِ٣اظش میکىاع و ٧اىای
ضىظ ؼا اؾ ظقت میظهع.
ماظۀ ٧ىا بٛع اؾ ایىکه اؾ ظقت ؼ٢ت وا عیع ومینىظ ،ب که به نطى ظیگؽی مىِ٧ل میناىظ .اماا ایاه خاىهؽ چای وا عیاع
مینىظ .اگؽ نطًی اؾ ضؽظقایی ا بؿؼگقایی بكیاؼ مکاؼ بانع و اهمیت ؾیاظی به مىاا ٙ٢نطًای بعهاع و ٦بال اؾ هؽچیاؿ
بهظوبال مىٛ٣ت ضىظ بانع ،چه قىم ایه نطى بٛع اؾ باؾنعن ،ومی ىاوع بهضىبی ببیىاع .اماا ایهگىواه ویكات کاه او هؽگاؿ
وِىاوع ببیىع .چؽا؟ ؾیؽا ظؼ خؽیان ؿکیه قٛی میکىی به ض ىو اوییهمان باؾگؽظی و با مؽیه معاوم می اىاوی باهْىؼ یىقاِه
آن ؼا خبؽان کىی و به زایت اوییهال بؽگؽظاوی  .اؾایهؼو ناطى بایاع باه نیهنایىگ اهمیات بعهاع .ماا باؽ ؼناع و اؼ ٧اای
همهخاوب نما أکیع میکىی  .اگؽ نیهنیىگ باال ؼوظ ،هؽچیؿ ظیگؽ ویؿ همؽاش باا آن ياٛىظ میکىاع .اگاؽ نیهنایىگ بااال
چی نما که چه قىم ان ؼا ىاومىع میقاؾظ ،ظوباؼش به ظقت ومیآیع .اؼ باِ آن ایهگىوه اقت.
وؽوظ ،خىهؽ ب
ٚامل ظومی ویؿ وخىظ ظاؼظ که هؽیر میکىی  .بؽضی اؾ ا٢ؽاظ اگؽ کی٣یت ماظؼؾاظی ضىبی ظانِه بانىع ،ممکه اقات ای
ن
ببؽوع که وِ٦ی مؽیه چیگىوگ ؼا زِای ضىظناان نطًاا اوداام میظهىاع ویاؿ چها قىمناان بااؾ میناىظ .وِ٦ای چها
ن
قىمنان ظؼ ابِعا باؾ مینىظ ،ا ٞب ؽقىاک اقت ٚ .ت ایه اقت که مؽظم مٛمىال ظؼ آضاؽ ناب کاه اؼیات و قااکت اقات
چیگىوگ ؼا مؽیه میکىىع .ظؼ زایی که نطى مؽیه میکىع ،ممکه اقت واگهاان چهامی باؿؼگ ؼا ؼوباؽوی چها های
ضىظ ببیىع و وزهت کىع .آن٦عؼ ؽقىاک اقت که بٛع اؾ آن ،خؽیت ومیکىع چیگىوگ ؼا مؽیه کىع .ضی ای ؽقاىاک اقاتد
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چه بؿؼگی که ت میؾوع و به نما وگاش میکىع و بكیاؼ واَر اقت .اؾایهؼو ،بُٛی آن ؼا چه اهاؽیمه میوامىاع ،بؽضای
ویؿ آن ؼا چه ضعایی میوامىع .ظؼ ز٧ی٧ت ،ایه چه ضىظ ان اقت .اما به یاظ ظانِه بانیع که ٢اؽظ ٧٢اّ ویااؾ ظاؼظ باه ؿکیا
ضىظ بپؽظاؾظ و ب٧یه ظؼ ظقِان اقِاظ ٢ؽظ ٦ؽاؼ ظاؼظ .کل ؼووع بعیل گىوگ ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ ؼوی میظهع و بكیاؼ ی یعش اقت.
بعن وه ىها  ّ٧٢ظؼ یت ُبٛع ظقِطىل ٟییؽ میناىظ ،ب کاه ظؼ ماام ُبٛاعهای مطِ ا ١ویاؿ ایاه ٟییاؽ ياىؼم میگیاؽظ .آیاا
می ىاویع آن ؼا بهظقت ضىظ ان اودام ظهیع؟ ومی ىاویع .ایه چیؿها بهوقی اقِاظ وٗ و ؽ یاب ظاظش میناىوع و بهوقای او
اخؽا مینىوع .به همیه  ٚت ،گِ٣ه مینىظ که ٢ؽظ  ّ٧٢بایع مؽکؿل بؽ ؿکیه بانع و اقِاظل ب٧ی مكاایل ؼا اظاؼش میکىاع.
ممکه اقت امیعواؼ بانیع یا الل کىیع به چیؿی بؽقیع ،اما ظؼ وا ٙ٦کكی که مكایل ؼا اظاؼش میکىع اقِاظ اقت.
ن
بُٛی ا٢ؽاظ ظؼ زایی که ضىظنان نطًا ظؼ زال مؽیه هكِىع ،باؾنعن چه قىم ؼا دؽبه میکىىع .گؽچه آن ؼا چه
ضىظ نطى ظؼ وٗؽ میگیؽ ی  ،اما آن چیؿی ویكت که ضىظ او بِىاوع آن ؼا ؼنع ظهع .بُٛی ا٢ؽاظ اقِاظی ظاؼوع و وِ٦ی اقِاظ
میبیىع که چه قىم آنها باؾ اقت ،چهمی ؼا بؽاینان بعیل میکىع که چه ب ز٧ی٧ی وامیعش مینىظ .ایبِاه بُٛای ا٢اؽاظ
اقِاظی وعاؼوع ،اما نایع اقِاظی گػؼی وخىظ ظانِه بانع .ظؼ معؼق بىظا گِ٣ه مینىظ« :مىخاىظام ضاعایی هماهخا زُاىؼ
ظاؼوعٛ ».عاظنان به٦عؼی ؾیاظ اقت که ظؼ وا ٙ٦همهخا هكِىع .بؽضی ویؿ میگىیىع« :مىخىظا ی آقماوی ظؼ یتمِؽی باالی
قؽ ان وخىظ ظاؼوع »،یٛىی ٛعاظ آنها ؾیاظ اقت .اگؽ اقِاظی گػؼی ببیىع که ٢ؽظی بهضىبی مؽیه میکىاع و چها قاىمم
باؾ اقت اما چهمی وعاؼظ ،آن ؼا بؽایم بعیل میکىع و هىىؾ بهٚىىان چیؿی که او با مؽیه ضىظل آن ؼا ؼنع ظاظش مسكاىب
مینىظ .چىیه مىخىظا ی بكیاؼ ٢ؽا ؽ اؾ ٦هؽمانهای مؽظم ٚاظی هكِىع ،ؾیؽا اوگیؿۀ آنهاا ٧٢اّ وداام ماؽظم اقات و آن ؼا
ن
کامال اؾ ؼوی ویتضىاهی اودام میظهىعد بعون ایىکه ٢کؽی ظؼباؼۀ اظال یا نهؽم ظانِه بانىع.
بٛع اؾ آوکه چه قىم ٢ؽظ باؾ مینىظ ،چهمان ٢یؿیکی او بهناعم بهوقای واىؼ ضیاؽش ناعش و اؾ آن اغیات میناىوع .ظؼ
ن
ز٧ی٧ت چهمان او ویكت که اغیت مینىوع .ب که ٞعۀ يىىبؽی او اغیت مینىظ .يؽ٢ا بهگىوهای اقت که ازكااـ میکىاع
چهماوم اغیت مینىوعِ ٚ .م ایه اقت که هىىؾ چه ز٧ی٧ی ؼا به ظقت ویاوؼظش اقت .بٛع اؾ آوکه آن چه ز٧ی٧ی باه او
ظاظش نع ،چهمان ٢یؿیکیال ظیگاؽ اغیات ومیناىوع .بؽضای اؾ مؽیهکىىاعگان ماا می ىاوىاع آن چها ز٧ی٧ای ؼا ببیىىاع یاا
ازكاـ کىىع .قؽنت آن مثل قؽنت خهان اقت .بیگىاش و کىدکاو اقت و به همیه  ٚت به ظؼون وگاهی میکىع ا ببیىاع
آیا چه قىم ان باؾ نعش و آیا می ىاوع بؽای ظیعن اقِ٣اظش نىظ .بهقمت ظؼون به نما وگاش میکىع .اؾ آودا که چه قىم ان
باؾ نعش ،ممکه اقت واگهان ببیىیع که ظؼ زال وگاشکؽظن به نماقات و بِؽقایع .ظؼ ز٧ی٧ات ،ایاه چها اکىاىن بطهای اؾ
ن
ضىظ ان اقت و با ایه چه اقت که می ىاویع اؾ آن یسٗه به بٛع  ٦مؽوهای ظیگؽ ؼا ببیىیع .بعون آن چها اياال ومی ىاویاع
ببیىیع ،زِی اگؽ چه قىم ان باؾ بانع.
ٚامل قىمی ویؿ وخىظ ظاؼظ و ایه چیؿی اقت که باهْىؼ واٛ٦ای مهاطى میکىاع چها قاىم ان ظؼ چاه قآسی کااؼ
میکىع .ایه ٚامل ظؼ ضًىو ٟییؽا ی اقت که وِ٦ی قٓىذ مطِ  ١ؼا هت قاؽ میگػاؼیاع ظؼ ُبٛاعهای مطِ ا ١مِد ای
مینىظ .وِ٦ی نطى با چه قىمم میبیىع ،وه ىها اؾ کاوال اي ی ،ب که اؾ چىع کاوال ٢ؽٚی ویؿ اقِ٣اظش میکىع .معؼقا
بىظا م٧ِٛع اقت که هؽ مى٣ػ ٚؽ ٤چه اقت ،ظؼ زایی که معؼق ظایى میگىیع هؽ مى٣ػ بعن چه اقات .یٛىای ماام و٧ااِ
باعوی ٟییؽیاِ٢اهای کاه ٢اا ایدااظ کاؽظش
ْب قىؾوی چه هكِىع .مىٗىؼنان ایه اقت که چىیه چیؿی باا واىٚی اؾ زایات ب
امکان ػیؽ اقت و ٢ؽظ می ىاوع اؾ هؽخای بعن ببیىع.
ویی ما م٧ِٛعی ومىظهای بیهِؽی ظؼ ضًىو قٓر چه قىم وخىظ ظاؼظٚ .الوش بؽ کاوال اي ی که گ ، ِ٣چىاع کاواال
٢ؽٚی مه ویؿ وخىظ ظاؼظ و ایه کاوالهای ٢ؽٚی ظؼ باالی هؽ ظو اباؽو ،بااال و ااییه ات چهامان و ظؼ وٓ٧ا ْاب قاىؾوی
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َ
نه بگه ظؼ ٦كمت باالی بیىی وخىظ ظاؼوع .هتقؽگػانِه قٓىذ مطِ  ١چه قىم ،مىَاىٚی اؾ ایاه اقات کاه آیاا ایاه
کاوالها می ىاوىع اقِ٣اظش نىوع .ایبِه اگؽ مؽیهکىىعشای مٛمىیی بِىاوع اؾ ایه کاوالها اقِ٣اظش کىع ،یٛىای باه قآر بكایاؼ
باالیی ؼقیعش اقت .ا٢ؽاظی هكِىع که زِی می ىاوىع اؾ چهمان ٢یؿیکی ضىظ اقاِ٣اظش کىىاع اا  ٦مؽوهاای وؼای ایاه ُبٛاع ؼا
ببیىىعد ایبِه ف اؾ آوکه اؾ ْؽی ٥ؿکیه ،ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی گىواگىوی ؼا ظؼ ایه چهامان ٢یؿیکای ؼناع ظاظش باناىع .اماا
اگؽ وِىاوىع اؾ ایه ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی بهضىبی اقِ٣اظش کىىع ّ٧٢ ،چیؿهایی ؼا ظؼ یت ُبٛع میبیىىع اما وه ظؼ قایؽ ُبٛعها یاا
 ّ٧٢ظؼ قایؽ ُبٛعها و وه ظؼ ایه ُبٛع ما ،که ظؼ ایه يىؼم هىىؾ ه آن٦عؼ ٢ى٤ایٛاظش ویكت .اؾایهؼو بؽضی ا٢اؽاظ اؾ یات چها
بؽای ظیعن ایه ُبٛع و اؾ چهمی ظیگؽ بؽای ظیعن ُبٛعی وؼای ایه ُبٛع اقِ٣اظش میکىىع .زاال ؾیاؽ ایاه چها ٢یؿیکای (چها
ن
٢یؿیکی ؼاقت) هیچ کاوال ٢ؽٚی وخىظ وعاؼظ ،بىا به ِ ٚی که مكِ٧یما به ٢ا مؽبىِ اقت :مؽظم مایل ظاؼوع اؾ چه ٢یؿیکای
ؼاقت بؽای اودام کاؼهای بع اقِ٣اظش کىىع .آو ه ا ایىدا گ ِ٣ظؼباؼۀ چىع کاوال ٢ؽٚی مهمی اقت کاه ا٢اؽاظ ظؼ ؿکیا ٢اای
 ٦مؽو بهؽی ىقٛه میظهىع.
بٛع اؾ ؼقیعن به قٓسی بكیاؼ باال و ؼِ٢ه به ٢ؽاقىی  ٦مؽو بهؽی ،چهمی نکل میگیؽظ که ناباهت باه چها مؽکاب
ن
ظاؼظ .مطًىيا ظؼ ویم باالی يىؼم ،چهمی بؿؼگ ٖاهؽ مینىظ که بینماؼ چه کىچت ظؼون آن وخاىظ ظاؼظ .بؽضای اؾ
مىخىظام ضعایی ظؼ قٓىزی ٢ى٤ایٛاظش باال چه های بكیاؼ ؾیااظی ؼا ؼناع ظاظشاواع باهْىؼی کاه ایاه چها ها ظؼ قؽاقاؽ
يىؼمنان وخىظ ظاؼوع .مام چه ها اؾ ْؽی ٥ایه چه بؿؼگ چیؿها ؼا میبیىىع و آنها می ىاوىع هؽچه ؼا بطىاهىع ببیىىاع و
با یت وٗؽ می ىاوىع مام قٓىذ ؼا ببیىىع .خاوىؼنىاقان و زهؽشنىاقاوی که ؼوی مگاف اژوهم میکىىاع ای بؽظشاواع کاه
مگف چه بؿؼگی ظاؼظ و ظؼ ؾیؽ میکؽوقکىپ ظیعشاوع که ایه چها باؿؼگ اؾ بیناماؼ چها کىچات هاکیل ناعش و آن ؼا
چه مؽکب میوامىع .وِ٦ی به قٓسی بكیاؼ باال بؽقیع ،ممکه اقت ایه مىٛ٦یت ٖاهؽ نىظ .اما بایع قٓر ان ضی ی بااال ؽ
اؾ قٓر ا اگا ا بانع ا ایه مىٛ٦یت ؿکیه ٖااهؽ ناىظ .ا٢اؽاظ ٚااظی ومی ىاوىاع ایاه چها ها ؼا ببیىىاع و مؽیهکىىاعشای ظؼ
قٓسی مِىقّ ویؿ ومی ىاوع آنها ؼا ببیىع .ؾیؽا ایه چه ها ظؼ ُبٛعی ظیگؽ ٦ؽاؼ ظاؼوع و ایىدا همهچیؿ ٚاظی به وٗؽ میؼقاع.
ایه ىَیسی اقت ظؼباؼۀ ایىکه وِ٦ی کكی قٓىذ باال ؽ یا ُبٛعهای ظیگؽ ؼا هت قؽ میگػاؼظ چه ؼوی میظهع.
ا زع ؾیاظی قاضِاؼ چه قىم ؼا بؽای ان نؽذ ظاظشام .ما اؾ ویؽویای بیؽووای اقاِ٣اظش مایکىی اا چها قاىم ان ؼا بااؾ
ن
کىی  ،بىابؽایه وكبِا قؽی ٙؽ و آقان ؽ ؼوی میظهع .وِ٦ی ظؼباؼۀ چه قىم يسبت میکاؽظم ،هؽیات اؾ ناما می ىاوكاِیع
ازكاـ کىیع که یهاوی ان بهه ٢هاؽظش ناعش ،اوگااؼ ماهی اهها بهه کهایعش ناعش و باهْؽ ٠ظؼون قاىؼاش میناىوع .آیاا
ایهْىؼ وبىظ؟ ب ه بعیه يىؼم بىظ .ا وِ٦ی وابكِگیهای ان ؼا کىاؼ گػانِه و ایىدا آمعش بانیع اا ٢اایىن ظا٢اا ؼا یااظ بگیؽیاع
همگی ان آن ؼا ازكاـ میکىیع .ویؽویی که ازكاـ میکىیع بهْؽ ٠ظؼون ٢هاؼ واؼظ میآوؼظ٦ ،ىی اقت .ما چه قىم ان
ؼا بهوقی بیؽون٢ؽقِاظن گىوگی که مطًىو باؾکؽظن چه قىم اقت باؾ میکىی  ،ظؼ زایی که ٢ایىنهاایی ؼا ویاؿ باؽای
ؽمی آن بیؽون می٢ؽقِی  .ظؼ زایی که ظؼباؼۀ چه قىم يسبت میکى  ،آن ؼا بؽای هؽیت اؾ نما باؾ میکى  ،باهناؽْی
ن
ن
که ظؼ زال ؿکی ٢ایىن ظا٢ا بانیع .اما ایهگىوه ویكت که همه ایؿاما بِىاوىع بهْىؼ واَر ببیىىع یا زِای کاال ببیىىاع .ایاه باه
مكای ی ظؼ قمت ضىظ ان بكِگی ظاؼظ .اگؽ ومی ىاویع ببیىیع وگؽان وبانایع٧٢ ،اّ باهْىؼ اقاِىاؼ باه ؿکیاه ان اظاماه ظهیاع.
همانْىؼ که به اؼ ٧ای قٓر ان اظامه میظهیع ،به عؼیح می ىاویع ببیىیع و ظیع اؼ نما به عؼیح واَر میناىظ .اا وِ٦ای باا
ن
اؼاظشای مًم ؿکیه کىیع ،هم آو ه ؼا که ممکه اقت ٦بال اؾ ظقت ظاظش بانیع باؾ ضىاهیع یا٢ت.
ن
وكبِا قطت اقت که ضىظ نطى چه قىمم ؼا باؾ کىع .بگػاؼیع ظؼباؼۀ ؼولهاای مطِ ٣ای ياسبت کاى کاه ا٢اؽاظ
چه قىمنان ؼا باؾ میکىىع .یت ؼول نامل ایه اقت که ٢ؽظ ظؼ زایی که معیِیهه میکىع ،به یهاوی ،خاایی کاه چها
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قىم ٦ؽاؼ ظاؼظ ،وگاش میکىع .ظؼ ابِعا ی میبؽظ که ظؼون یهاوی اؼیت اقت و آودا چیؿی وخىظ وعاؼظ .بهماؽوؼ ؾماان ،زاف
میکىع که ظؼون یهاوی ق٣یع مینىظ .ف اؾ مع ی ؿکیه ،ی میبؽظ که ظؼون یهااوی به اعؼیح ظؼضهاان ؽ و قاپف ٦ؽماؿ
مینىظ .ظؼ آن ؾمان به وٗؽ میؼقع که اوگاؼ ظؼون یهاوی نکِ٣ه مینىظ ،مثل گلهایی که ظؼ ىیؿیىن یاا ٢ای میبیىیاع،
که ظؼ یت یسٗه گلبؽگهاینان باؾ مینىظ .چىان يسىههایی ٖاهؽ مینىظ .آن ٦كمت ٦ؽمؿ ظؼون یهاوی کاه ظؼ ابِاعا
مكٓر به وٗؽ میؼقیع ،واگهان ظؼ مؽکؿ بؽخكِه نعش و قپف مینک٣ع و مینک٣ع .اگؽ ٢ؽظی بطىاهع ضىظل ایاه ؼوواع ؼا
ا اوِها بهْىؼ کامل بگػؼاوع ،ممکه اقت زِی ههت یا ظش قال ه کا٢ی وبانع ،ؾیؽا کل چه قىم مكعوظ اقت.
ن
چه قىم بؽضی ا٢ؽاظ کامال مكعوظ ویكت و آنها کاوایی باؾ ظاؼوع .اما آودا هایچ اواؽفی وخاىظ واعاؼظ ،ؾیاؽا هایچ ماؽیه
مٛىىی اودام وعاظشاوع .بىابؽایه وِ٦ی نؽو٘ به اودام مؽیه میکىىع ،واگهاان چیاؿی گاؽظ و قایاش خ اىی چها آواان ٖااهؽ
مینىظ .ف اؾ آوکه مع ی مؽیه کىىع ،به عؼیح ق٣یع و قپف بهْىؼ ٢ؿایىعشای ظؼضهان میناىظ اا زاعی کاه چها های
٢یؿیکی نطى ؼا کمی اغیت میکىع .اؾایهؼو بُٛی ا٢ؽاظ میگىیىع« :ضىؼنیع ؼا ظیعم» یا «ماش ؼا ظیعم ».اما آو اه ظیعواع واه
ضىؼنیع بىظ و وه ماش ،ب که ظؼ وا ٙ٦کاوال ضىظنان بىظ .بُٛای ا٢اؽاظ قاؽی ٙؽ قآىذ ؼا هات قاؽ میگػاؼواع و وِ٦ای چها
ز٧ی٧ی به آنها ظاظش نع می ىاوىع  ٦مؽوهای ظیگؽ ؼا ببیىىع .بؽای ظیگاؽان ،ظیاعن ممکاه اقات بكایاؼ قاطت باناع .وِ٦ای
مؽیه میکىىع ،ازكاـ میکىىع ظؼ ْىل ایه کاوال بهْؽ ٠بیؽون ظؼ زال ظویعن هكِىع که نبیه ىول یا چااش اقات .زِای
ظؼ ضىاب ،ازكاـ میکىىع ظؼ زال ظویعن بهْؽ ٠بیاؽون هكاِىع .بُٛای اؾ ا٢اؽاظ ازكااـ میکىىاع ظؼ زاال اقبقاىاؼی
هكِىع ،بؽضی ازكاـ میکىىع ظؼ زال ؽواؾوع ،بُٛی ازكاـ میکىىع ظؼ زال ظویعن هكِىع و بؽضی ازكاـ میکىىع ظؼ
ا ىمبی ی با نِاب بهْؽ ٠خ ى میؼاوىع .اما همیهه ایهْىؼ به وٗؽ میؼقع که اوگاؼ ومی ىاوىع باه اوِهاای آن بؽقاىع ٚ .اِم
ایه اقت که بكیاؼ قطت اقت ضىظ ٢ؽظ چه قىمم ؼا باؾ کىع .معؼقا ظایاى باعن بهاؽی ؼا مثال خهااوی کىچات ظؼ وٗاؽ
میگیؽظ .اگؽ بعن ،خهاوی کىچت بانع ،ظؼباؼشال بیىعیهیع٢ ،اي یهاوی ا ٞعۀ يىىبؽی بیم اؾ ۲۲7هؿاؼ «یای» اقات.
به همیه  ٚت اقت که آنها همیهه ازكاـ میکىىع با نِاب بهْؽ ٠بیؽون میؼووع اما ومی ىاوىع به اوِها بؽقىع.
بكیاؼ مىٓ٧ی اقت که معؼق ظایى بعن بهؽی ؼا مثل خهاوی کىچت ظؼ وٗؽ میگیؽظ .مىٗىؼنان ایه ویكت که قاضِاؼ و
ؽکیب بعن نبیه قاضِاؼ و ؽکیاب خهاان اقات و مىٗىؼناان ناکل هكاِی باعن ماا ظؼ ایاه ُبٛاع ٢یؿیکای ها ویكات .ماا
می ؽقی  :بؽ اقاـ ظؼک  ٚوىیه ،ظؼ قٓسی بكایاؼ میکؽوقاکى ی ،باعن ٢یؿیکای کاه اؾ قا ىلها هاکیل ناعش ظؼ چاه
وَٛیِی اقت؟ ؽکیبام مىیکىیی مطِ ٣ی وخىظ ظاؼظ .کىچت ؽ اؾ مىیکىلها ،ا ها ،ؽو ىنها ،هكِههای ا  ،ایکِؽونهاا
و کىاؼکهااا هكااِىع .کىچاات ؽیه غؼام میکؽوقااکى ی کااه اااکىىن ظؼباااؼۀ آنهااا ااژوهم نااعش وى ؽیىىهااا هكااِىع .ااف
کىچت ؽیه غؼۀ میکؽوقکى ی چیكت؟ بكیاؼ قطت اقت ظؼباؼۀ آن ژوهم کؽظ .ناکیامىوی ظؼ قاالهای آضاؽ ؾواعگیال
بیان کؽظ که ایه خهان «ه بیوهایت بؿؼگ و ه بیوهایت کىچت» اقت .مٛىی آن چیكت؟ یٛىی زِی باؽای مىخاىظی ظؼ
قٓر ا اگا ا ،خهان آن٦عؼ بؿؼگ اقت که زعومؽؾ آن ؼا ومی ىان ظؼک کاؽظ و آن٦اعؼ کىچات اقات کاه میکؽوقاکى ی ؽیه
غؼام ماظش ؼا ویؿ ومی ىان ظؼک کؽظ .به همیه  ٚت اقت که او بیاان کاؽظ« :ها بیوهایات باؿؼگ و ها بیوهایات کىچات»
اقت.
ناکیامىوی گكِؽظگی خهان ؼا اؾ ْؽی ٥آمىؾل ضىظ ظؼباؼۀ قههؿاؼ ظویا ىيی ١کاؽظ .او بیاان کاؽظ کاه ظؼ کهکهاان ؼاش
کی مهابه ما ظاؼوع و زِی ظؼون یات
نیؽی خهان ما ،قههؿاؼ قیاؼش هكت که ؼوی آنها مىخىظا ی وخىظ ظاؼوع که بعن ٢یؿی ب
ظاو نه ،قههؿاؼ ظویای بیکؽان مثل ایه ظویا وخىظ ظاؼظ .یٛىی یت ظاو نه ماوىع خهاوی اقت که مىخىظام باهىنی مثال
اوكان و ظویاهایی مثل ظویای ما ظاؼظ ،با کىشها و ؼوظضاوههایی ظؼ آن .باوؼکؽظوم قطت اقت! اگاؽ ایاه ظؼقات باناع ،اف
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ظؼباؼشال بیىعیهیع :آیا ظؼ آن ظویاهای کىچت ؽ ،نه وخاىظ واعاؼظ؟ و ظؼ هؽیات اؾ آن ظاواههای ناه ،آیاا قاههؿاؼ ظویاای
بیکؽان وخىظ وعاؼظ؟ ف آیا ظؼ آن قههؿاؼ ظویای بیکؽان ،نه وخاىظ واعاؼظ؟ و ظؼ هؽیات اؾ آن ظاواههای ناه ،آیاا ظوبااؼش
قههؿاؼ ظویای بیکؽان وخىظ وعاؼظ؟ بىابؽایه ظؼ قٓر ا اگا ا٢ ،ؽظ ومی ىاوع اوِهای آن ؼا ببیىع.
آو ه ظؼباؼۀ ظاوههای نه گِ٣ه نع ،می ىاوع ظؼباؼۀ ق ىلها و مىیکىلهای اوكان ویؿ گِ٣ه ناىظ .ماؽظم اؾ بؿؼگای خهاان
می ؽقىع .بگػاؼیع بؽای ان بگىی که ایه خهان ویؿ ضّ مؽؾی ضىظ ؼا ظاؼظ ،گؽچه ظؼ قٓر ا اگا ا ه هىىؾ باه وٗاؽ میؼقاع
بیکؽان و بیوهایت بؿؼگ اقت .گؽچه باوؼکؽظوم قطت اقت اما ظؼون بعن اوكان که مِهکل اؾ غؼا ی ظؼ قٓر مىیکىیی ا
قٓر بكیاؼ میکؽوقکى ی اقت ،ظؼ وا ٙ٦به بؿؼگی ایه خهان اقت .وِ٦ی اوكان یاا هاؽ گىواهای اؾ زیاام باه وخاىظ میآیاع،
ٚىايؽ مىسًؽبه٢ؽظ زیام و قؽنت او ظؼ قٓسی بكیاؼ میکؽوقکى ی نکل میگیؽوع .چىایه چیؿهاایی ٢ؽا اؽ اؾ ظقِؽقای
 ٚوىیه هكِىع ٚ ،می که ظؼ م٧ایكه با  ٚنکلهای یهؽ ِ٢زیام ظؼ قایاؼام ظیگاؽ ظؼ قؽاقاؽ خهاان ،بكایاؼ ابِاعایی
اقاات ٚ .ا مااا زِاای ومی ىاواع بااه ُبٛااعهایی و٣ااىغ کىااع کااه ظؼ هماایه ؾمااان و هماایه مکااان مااا وخااىظ ظاؼوااع .ظؼ زااایی کااه
ن
به٧اب ؽوعشهای قیاؼام ظیگؽ بهآقاوی می ىاوىع به ُبٛعهای ظیگاؽ قا٣ؽ کىىاع .م٣هاىم آن ُ٢ااؾمان کاامال مِ٣ااوم اقات.
اؾایهؼو ظؼ یت آن میآیىع و میؼووع ،آن٦عؼ قؽی ٙکه باوؼل بؽای مؽظم قطت اقت.
ایه چیؿی بىظ که هىگام يسبت ظؼباؼۀ چه قىم بایع آن ؼا میگِ٣ی  ،ؾیؽا وِ٦ی ظؼ ْاىل کاوال اان باا ناِاب باهْؽ٠
بیؽون میظویع ،ازكاـ میکىیع که آن بیکؽان و بی ایان اقت .بُٛی ا٢ؽاظ ممکه اقت وَٛیت ظیگؽی ؼا مهاهعش کىىاع.
ممکه اقت ازكاـ وکىىع ظؼ ىو ی زؽکت میکىىع ب که ازكاـ کىىع ظؼ ْىل خاظۀ هه و بی ایاوی میظووع و ظؼ زایی که
بهْؽ ٠بیؽون میظووع ،ظؼ ظو ْاؽ ٠خااظش ،کىشهاا ،ؼوظضاواهها و مىااٖؽ ناهؽی وخاىظ ظاؼظ .بااوؼکؽظن آن قاطت ؽ اقات.
گِ٣ههای اقِاظ چیگىوگی به یاظم میآیع« :زِی ظؼ یت مى٣ػ ٚؽ ٤بعن اوكان ،نهؽی وخىظ ظاؼظ کاه ا ىمبیلهاا و ٓ٦اؼهاا
ن
ظؼ آن زؽکت میکىىع ».بؽضی که آن ؼا نىیعوع واٛ٦ا نگ٣تؾظش نعوع و بؽاینان ٦ابل ًىؼ وبىظ .ظؼ زال زاَؽ میظاوی که
چیؿهای ماظی ظؼ قٓر میکؽوقکى ینان اؾ مىیکىلها ،ا ها و ؽو ىنها هکیل مینىوع و می ىاویع آن ؼا ماام مكایؽ اا
اییه ؼظیابی کىیع .اگؽ ظؼ هؽ قٓر ،می ىاوكِیع بهخای یت وٓ٧ه ،ي٣س هؽ قٓر ؼا ببیىیع ،اگؽ می ىاوكِیع ي٣س قٓر
مىیکىلها ،ي٣س قٓر ا ها ،ي٣س قٓر ؽو ىنها و ي٣س قآر هكاِههای ا ا ؼا ببیىیاع ،می ىاوكاِیع ناکلهای
هكِی ظؼ ُبٛعهای مطِ  ١ؼا ببیىیع .مام چیؿهای ماظی ،نامل بعن بهؽی ،به مىاؾام قٓىذ ُبٛعهای ظیگاؽ خهاان وخاىظ
ظاؼوع و به آنها مؽ بّ هكِىع .ظؼ ٢یؿیت وىیه وِ٦ی ؼوی غؼام میکؽوقکى ی ماظش ژوهم میکىىع ،ظؼ یت ؾمان  ّ٧٢ؼوی
یت غؼۀ میکؽوقکى ی ژوهم میکىىع و آن ؼا اؾ ْؽی ٥نکاِ٢ه و س یل که کهای اوداام میظهىاع و ٧٢اّ اف اؾ ایىکاه
هكِه اؾ ٢ؽایىع نکا٢ت هكِهای میگػؼظ ،ؽکی بب ف اؾ نکا٢ت آن ؼا مٓایٛه میکىىع .اما اگاؽ ظقاِگاهی میظاناِی کاه
می ىاوكت چیؿهایی ؼا که ظؼ ي٣س ا ها یا مىیکىلها وخىظ ظاؼظ بؽایمان آنکاؼ کىاع و کال ًاىیؽ آن ؼا وماایم مایظاظ،
مٛاظل ایه میبىظ که به ُبٛعی ظیگؽ و٣ىغ کؽظی و ز٧ی٧ت ُبٛع ظیگؽ ؼا میظیعی  .بعن بهؽی با ُبٛعهای ظیگاؽ مٓاب٧ات ظاؼظ و
هم آن ُبٛعها بهگىوهای هكِىع که ىيی ١کؽظم.
چیؿهای ظیگؽی ویؿ وخىظ ظاؼوع که وِ٦ی ضىظ نطى چه قىم ؼا باؾ میکىع ممکه اقت دؽبه کىاع .اا ایىداا ظؼبااؼۀ
بُٛی اؾ عیعشهای ٚمىمی يسبت کؽظشام .ضی ی ؼایح ویكت که ا٢ؽاظ ببیىىع چه قىمناان میچؽضاع ،اماا چىایه چیاؿی
ؼوی میظهع .ایه عیعش بیهِؽ ظؼ معؼق ظایى ؼایح اقت ،بهْىؼی که یات يا٣س گاؽظ اایخی وخاىظ ظاؼظ و ٦بال اؾ ایىکاه
ؿکیهکىىعش بِىاوع چیؿهایی ؼا ببیىع ایه ي٣سه بایع اؼش و باؾ نىظ .اما ایهگىواه ویكات کاه یات اایخی ظؼون قاؽ ٢اؽظ ٦اؽاؼ
ظانت .ب که اقِاظل اؾ همان آٞاؾ چیؿهایی ؼا بؽایم وًب کؽظ اا ؿکیاهال ؼا ممکاه کىاع و یکای اؾ آنهاا اایخی باىظ.
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اقِاظل با اقِ٣اظش اؾ ایخی چه قىم او ؼا ُمهؽومىم کؽظش بىظ .وِ٦ی ؾمان باؾناعن چها قاىمم بؽقاع ،ااؼش میناىظ.
بىابؽایه آن چیؿی اقت که اقِاظ اؾ ؼوی ً٦ع بؽای او ؽ یب ظاظش بىظ و چیؿی ویكت که ظؼ ابِعا ظؼ قؽل ٦ؽاؼ ظانت.
ا٢ؽاظی ویؿ وخىظ ظاؼوع که ظؼ خكِدىی باؾنعن چه قىم هكِىع ،ا٢ؽاظی که هؽچه بیهاِؽ قاٛی کىىاع ،ازِماال آن ؼا
کمِؽ میکىىعِ ٚ .م چیكت؟ ضىظ آنها ومیظاوىع ماخؽا چیكت ٚ .ت اقاقی ایه اقت که ومی اىان باهظوبال چها قاىم
بىظ .هؽچه بیهِؽ ظؼ آؼؾوی آن بانیع ،ظیؽ ؽ به ظقت میآوؼیع .هؽچه بیهِؽ ظؼ ْ ب آن بانیع ،وه ىها باؾ ومینىظ ،ب که بع ؽ،
ماظشای ضاکكِؽیؼوگ اؾ چه قىم ؽاول میکىع و مسعوظۀ وقایٛی ؼا می ىنااوع .هؽچاه بیهاِؽ چها قاىم بااؾ وهاىظ،
بیهِؽ آن ؼا میضىاهیع و ایه ماظش بیهِؽ خاؼی مینىظ و وِیده ایه مینىظ که مام بعن ان ؼا ضىاهع ىناوع .زِی می ىاواع
ن
َطی نىظ و میعان بؿؼگی ظانِه بانع .زِی اگؽ چه قىم ان واٛ٦ا ه باؾ مینع ،هىاىؾ ها ومی ىاوكاِیع باا آن ببیىیاع،
ؾیؽا ظؼ وِید وابكِگی ان ،چه ان مهؽومىم مینع .ایه مااظش ٧٢اّ ؾمااوی ناؽو٘ میکىاع اؾ بایه باؽوظ و وا عیاع ناىظ کاه
٢کؽکؽظن به چه قىم ؼا مِى ١٦کىیع و آن وابكِگی ؼا بهک ی ؼها کىیع .اماا مدباىؼ ضىاهیاع ناع اؾ میاان یات ظوؼش ؿکیا
ْا٦ت٢ؽقای ْىالوی بگػؼیع ا آن ماظش ؼا اؾ بیه ببؽیعد وَٛیِی که اؾ اول ه وبایاع عیاع میآماع .بؽضای ا٢اؽاظ ایاه ؼا ظؼک
ومیکىىااع .اقِاظنااان بااه آنهااا میگىی اع« :ظؼ ْ ااب آن وبااال ،بااهظوبال آن وبااال »،امااا آن ؼا باااوؼ ومیکىىااع و بااهْىؼ
قؽقطِاوهای به ضىاقِه آن اظامه میظهىع و ظؼ اوِها بؽٚکف آو ه میضىاقِىع ،به ظقت میآوؼوع.

تىايایی فىقطبیؼی دیذواصساهدوس

ن
یت ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی که مكِ٧یما به چه قىم مؽبىِ اقت ظیعناؾؼاشظوؼ وامیعش مینىظ٢ .ؽظی هكت کاه میگىیاع« :ظؼ
زایی که ایىدا وهكِهام می ىاو يسىههایی ؼا ظؼ که ،آمؽیکا یا آنقىی ظویا ببیى  ».بُٛی اؾ ماؽظم ومی ىاوىاع آن ؼا ظؼک
کىىع ؾیؽا  ٚه ومی ىاوع آن ؼا ىَیر ظهع .چگىوه ایاه امکان اػیؽ اقات؟ بُٛای ا٢اؽاظ قاٛی کؽظشاواع باهگىواهای آن ؼا
ىَیر ظهىع ،ویی ومی ىاوىع آن ؼا بهْىؼ ٦اوٙکىىعشای نؽذ ظهىع .بطهی اؾ مهکل به ایه مؽبىِ مینىظ که ىَیر آنهاا
بؽ اقاـ ایه ٢ؽٌ اقت که آن ،وىٚی ىاوایی ٢ى٤بهؽی اقتد ظؼ يىؼ ی که ایهگىواه ویكات .ا٢اؽاظی کاه ظؼ قآر ٢اای
 ٦مؽو بهؽی ؿکیه میکىىع ٦عؼمهای واٛ٦ی ٢ى٤بهؽی وعاؼوع .آو ه اؾ ْؽی ٥ظیاعناؾؼاشظوؼ یاا ٦اعؼمهای ظیگاؽ میبیىىاع،
 ّ٧٢ظؼ گكِؽۀ ُبٛعی بطًىو ؼوی میظهع .وهایت بؽظ ىاواییهاینان وؼای ایه ُبٛع ٢یؿیکی که ما اوكانها ظؼ آن هكِی
ن
ومیؼوظ و مٛمىال وؼای میعان ُبٛعی ضىظنان ویؿ ومیؼوظ.
ظؼ ُبٛعی بطًىو ،بعن بهؽی ظاؼای میعاوی اقات کاه اؾ میاعان ٧اىا مِ٣ااوم اقات .آنهاا ظؼ یات ُبٛاع ویكاِىع ،اماا
مسعوظۀ میعاننان به یت اوعاؾش اقت .آن میعان با خهان مٓاب٧ت ظاؼظ و هؽچه ظؼ خهان بیؽون وخىظ ظاؼظ می ىاواع باهْىؼ
مِىاٖؽ ظؼ میعان نما ایىدا مىٛکف نىظ و هؽچیؿی می ىاوع مىٛکف نىظ .آنها ًااویؽ مىٛکفناعش اؾ چیؿهاای واٛ٦ای
هكِىع .بهْىؼ مثال ؼوی ؾمایه ،آمؽیکاا و واناىگِه ظیقای وخاىظ ظاؼظ ،بىاابؽایه ظؼ میاعان ناطى ،آمؽیکاا و واناىگِه
ظیقی مىٛکف مینىظ ،ویی آنها قایههایی هكِىع .اما قایهها ویؿ بهنکل مااظی وخاىظ ظاؼواع و آنهاا بهناکل مِىااٖؽ
مىٛکف مینىوع ،بهْىؼی که بؽ ْبٟ ٥ییؽی که ظؼ آودا يىؼم میگیؽظٟ ،ییؽ میکىىع .بىابؽایه ظیاعناؾؼاشظوؼ کاه بُٛای
ا٢ؽاظ به آن اناؼش میکىىع ظیعن چیؿهایی ظؼ میعان ُبٛعی ضىظ نطى اقت .وِ٦ی نطًی ظؼ ٢ؽاقاىی ٢اای  ٦ماؽو بهاؽی
ؿکیه میکىع ،چیؿها ؼا ظیگؽ به ایه يىؼم ومیبیىع .او بهْىؼ مكِ٧ی چیؿها ؼا میبیىع و آن ٦عؼم ضعایی ٢ای باىظا وامیاعش
مینىظ که بهْىؼ ٦یاـوا ػیؽی ٦ىی اقت.
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ظیعناؾؼاشظوؼ ،ظؼ قٓر ٢ای  ٦مؽو بهؽی چیكت؟ آن ؼا بؽای همه ىَیر میظه  .ظؼ ُبٛعی کاه آن میاعان وخاىظ ظاؼظ،
آیىهای ظؼ مسل یهاوی نطى ٦ؽاؼ ظاؼظ .آیى ٢ؽظی ٞیؽ ؿکیهکىىعش ؼو بهْؽ ٠اوقت ،اما آیى ؿکیهکىىعش بؽمیگؽظظ .وِ٦ای
ىاوایی ظیعناؾؼاشظوؼ نطى ظؼ زال ٖاهؽنعن اقات ،آیىاه ناؽو٘ باه چاؽضم میکىاع .هماه میظاوىاع باؽای ایىکاه ٢ای
قایىمایی ًاااویؽی ؼا بااا زؽکاات مااعاوم ایداااظ کىااع ظؼ هااؽ ثاویاه بیكااتوچهاؼ ٚااعظ ًااىیؽ ؼا وهااان میظهااع .اگااؽ کمِااؽ اؾ
بیكتوچهاؼ ٚعظ ًاىیؽ ظؼ هاؽ ثاویاه وهاان ظاظش ناىظً ،ااویؽ اؽل ضىاهاع ظانات .قاؽٚت چاؽضم ایاه آیىاه بیهاِؽ اؾ
بیكتوچهاؼ ًىیؽ ظؼ ثاویه اقت و هؽچه ؼا میگیؽظ مىٛکف میکىاع و باهْؽ ٠ناما بؽمیگؽظاواع اا آن ؼا ببیىیاع .باا ظوبااؼش
ن
بؽگهِهً ،اویؽی که ٦بال گؽِ٢ه بىظ ،اک مینىظ .قپف ظوباؼش ًىیؽ ؼا میگیؽظ ،ظوباؼش میچؽضع و ظوباؼش ًاىیؽ ؼا ااک
میکىع .چؽضم بعون ى ١٦اظامه مییابع .بىابؽایه آو ه میبیىیع ظؼ زؽکات اقات .ایاه آیىاه اخااؾش میظهاع آو اه ؼا کاه ظؼ
میعان ُبٛعی ان مىٛکف نعش ببیىیع و با چیؿهای واٛ٦ی ظؼ خهان بؿؼگ ؽ بیؽون مٓاب٧ت ظاؼظ.
ن
ف چگىوه می ىاویع آو ه ؼا که ظؼ هت قؽ ان اقت ببیىیع؟ آن آیىه واٛ٦اا کىچات اقات ،آیاا آن می ىاواع هؽچیاؿی ظؼ
اْؽا ٠بعن ؼا مىٛکف کىع؟ همانْىؼ که گِ٣های وِ٦ی قٓر چه قىم نطى ٢ؽا ؽ اؾ بیىایی آقاماوی مایؼوظ و ظؼ زاال
ؼق ایعن بااه بیىااایی ضااؽظ اقاات ،چه ا قااىم ظؼ آقااِاو هتقؽگػانااِه ای اه ُبٛااع مااا اقاات .ظؼ آن یسٗااه وِ٦اای وؿظی ات
هتقؽگػانِه اقت ،چه قىم ٟییؽی ؼا دؽبه میکىع :ظیگؽ چیؿهای ٢یؿیکی ایه ُبٛع ؼا ومیبیىاع ،ضاىاش انایا باناع یاا
مؽظم یا زِی ظیىاؼ .هم آنها وا عیع نعشاوع .بهٚباؼم ظیگؽ ،وِ٦ی ظؼ آن ُبٛع بطًىو ٚمی ٥ؽ وٗؽ میاوعاؾیاع ای میبؽیاع
که بعن ان ظیگؽ ٦ابلؼؤیت ویكت و ىها چیؿی که ظؼ مسعوظۀ آن میعان ُبٛعی ان ٦ؽاؼ ظاؼظ یت آیىه اقت .اما آن آیىه که ظؼ
میعان ُبٛعی ان ٦ؽاؼ ظاؼظ به بؿؼگی مام میعان ُبٛعی نماقت .ف وِ٦ی به ٧ٚب و خ اى میچؽضاع چیاؿی وخاىظ واعاؼظ کاه
وِىاوع مىٛکف کىع .ا خایی که آو ه ظؼ مسعوظۀ میعان ُبٛعی ان ٦ؽاؼ ظاؼظ با خهاان ها ضاىاوی ظاناِه باناع ،آیىاه می ىاواع
ًىیؽ آن ؼا ظؼ مسعوظۀ میعان ُبٛعی ان َبّ کىع .ایه چیؿی اقت که ما آن ؼا ظیعناؾؼاشظوؼ میوامی .
ظاوهمىعاوی که ظؼباؼۀ ٦عؼمهای ٢ؽازكی ژوهم میکىىع ،ایه ىاوایی ؼا بهؼازِی أییع ومیکىىاع ٚ .ات آن باعیه ٦اؽاؼ
اقت٢ .ؽٌ کىیع اؾ نطًی که اؾ ؼاش ظوؼ میبیىع ،بطىاهىع که قٛی کىع به آنها بگىیع آنىای نطى ضايای ظؼ مىاؿیم
ظؼ که اکىىن مهٟىل اودام چه کاؼی اقت .وام و اْالٚام ٚمىمی آن آنىا ظاظش مینىظ و او بال٢ايا ه ناؽو٘ میکىاع باه
ظیعن .او به نما میگىیع قاضِمان چه نک ی اقت ،چگىوه بایع واؼظ ضاوه نع و چیعمان ا ا ٤چگىوه اقت .آو اه او میگىیاع
همه يسیر اقت .قپف ژوههگؽان می ؽقىع ایه آنىا مهٟىل اودام چه کاؼی اقت .میگىیع آنىا ظؼ زال وىنِه چیؿی
اقت .بؽای اثبام آن ،به آنىا ؾوگ میؾوىع و می ؽقىع همیه االن ظؼ زال اودام چه کاؼی بىظش اقت .میگىیاع همایه االن
ظؼ زال ٞػاضىؼظن بىظش ،که مٟایؽ آن چیؿی اقت که او ظیعش بىظ .همیه مكایل با ٚمینع ایه ىاوایی ؼا کػیب کىىع .اماا
ن
مسیٓی که او ظیعش بىظ ايال انِباش وبىظ .آن ؼا می ىان ایهگىوه ىَیر ظاظ که ؾمان ظؼ ایه ُبٛع یا ایه ُ٢ااؾمان ،مِ٣ااوم اؾ
ُبٛعی اقت که آن ىاوایی ظؼ آن وخىظ ظاؼظ .م٣هىم ؾمان ظؼ آن ظو ُبٛع مِ٣اوم اقت .ظؼ ایه ومىوهای کاه ىيای ١کاؽظم ،آن
ن
آنىا ٦بال مهٟىل وىنِه بىظ و ؾماوی که به او ٣ه ؾظوع ظؼ زال ضىؼظن ٞػا بىظد چىیه ٣اوم ؾماوی وخىظ ظانت .ظؼ وِیده،
اگؽ ا٢ؽاظی که ظؼ ؾمیى  ٚبعن اوكان ژوهم میکىىع ،ژوهم ضىظ ؼا بؽ اقاـ ظاوم امؽوؾش و وٗؽیههای مؽقىم اوداام
ظهىع ،زِی بٛع اؾ ظشهؿاؼ قال ظیگؽ ویؿ اللنان بیاثؽ ضىاهع بىظ .ایه عیعشها ٢ؽا ؽ اؾ امىؼ مؽظم ٚاظی هكاِىع .بىاابؽایه
٣کؽ اوكانها ویاؾ به ٟییؽ ظاؼظ و آنها وبایع ایه مكایل ؼا به ایه نکل ظؼک کىىع.
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و٦ى٘» وامیعش مینىظ .امؽوؾش نم ٦عؼم ٢ؽازكی ؼا بهْىؼ ٚمىمی ظؼ ظویا أییع کؽظشاوع ،نامل چه قىم ،ظیاعناؾؼاشظوؼ و
ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی آ گاهی یم اؾ و٦ى٘ و آ گاهی ف اؾ و٦ى٘ .ىاواایی ٢اىْ٤بیٛی آ گااهی ایم اؾ و٦اى٘ و آگااهی اف اؾ
و٦ى٘ چیكت؟ یٛىی نطى می ىاوع گػنِه و آیىعۀ کكی ؼا بگىیع .با ىاوایی ٦ىی ؽی٢ ،ؽظ می ىاوع يٛىظ و وؿول خامٛه ؼا اؾ
٦بل بگىیع .با ىاوایی زِی ٗٚی ؽی ،نطى می ىاوع ٦اوىن مام ٟییؽام کیهاوی ؼا ببیىع .مام ایهها با ىاوایی ٢اىْ٤بیٛی
آ گاهی یم اؾ و٦ى٘ و آ گاهی ف اؾ و٦ى٘ امکان ػیؽ اقت .زؽکت ماظش ایگىیی ؼا ظوبال میکىع ،بىابؽایه انیایی کاه ظؼ ُبٛاع
مهطًی وخىظ ظاؼوع ،بهْىؼ ه ؾمان ظؼ بكیاؼی اؾ ُبٛعهای ظیگؽ ویؿ باه ناکلهای مطِ ٣ای وخاىظ ظاؼواع .باهٚىىان مثاال
وِ٦ی نطًی بعوم ؼا زؽکت میظهاع ،قا ىلهای باعوم ویاؿ زؽکات میکىىاع و ظؼ قآسی میکؽوقاکى ی ،مىیکىلهاا،
ؽو ىنها ،ایکِؽونها و ؼیؿ ؽیه غؼام و بهْىؼ ک ی مام ٚىايؽ هیکلظهىعۀ او ویؿ زؽکات میکىىاع .گؽچاه هاؽ غؼش باهْىؼ
مكِ٧ل هكِی ظاؼظ ،اما زؽکت هؽ غؼش که ایىدا يىؼم میگیاؽظ ،ظؼ باعنهای او ظؼ آن ُبٛاعها و  ٦مؽوهاای ظیگاؽ ماىٛکف
مینىظ.
آیا وگِ٣های که ماظش اؾ بیه ومیؼوظ؟ آو ه نطى ظؼ ایه ظویا اودام میظهع ،ظؼ ُبٛع بطًىو ظیگؽی واٛ٦یِای ٢یؿیکای
ظاؼظ و زِی اگؽ نطى زؽکت قاظشای ماوىع کانظاظن ظقات اوداام ظاظش باناع ویاؿ ایهگىواه اقات .هاؽ کااؼی کاه اوداام
ُ
ٛع ظیگؽ اؾ بیه ومیؼوظ و ا ابع ظؼ آودا ضىاهع بىظ٢ .ؽظی با ىاواییهاای
میظهعً ،ىیؽ و اْالٚا ی ؼا بهخا میگػاؼظ .ظؼ آن ب ب
٢ىْ٤بیٛی ،با وٗؽی به يسىههای مىخىظ ظؼ آودا ،می ىاوع ب٣همع ظؼ گػنِه چه ا ٣ا٦ی اِ٢اظش اقات .ظؼ آیىاعش اگاؽ ىاواایی
٢ىْ٤بیٛی آ گاهی یم اؾ و٦ى٘ و آ گاهی ف اؾ و٦ى٘ ؼا ظانِه بانیع ،می ىاویع کالقی ؼا کاه اماؽوؾ ایىداا ظاؼیا مهااهعش
کىیع ،چؽاکه هىىؾ آودا ضىاهع بىظد ه اکىىن ظؼ آودا وخىظ ظاؼظ .وِ٦ی ٢ؽظی به ظویا میآیع ،ظؼ ُبٛاعی بطًاىو کاه ظؼ آن،
م٣هىم ؾمان بهگىوهای که مینىاقی وخىظ وعاؼظ ،کل ؾوعگی او بهْىؼ ه ؾمان وخىظ ظاؼظ .بؽای بؽضی ا٢ؽاظ ،زِی بیهاِؽ اؾ
یت ظوؼۀ ؾوعگی ظؼ آودا وخىظ ظاؼظ.
نایع بُٛی ا٢ؽاظ بپؽقىع « :ف ویاؾی ویكت بؽای کكب چیؿی و بهبىظ و ٟییاؽ ؾواعگیمان ؾیااظ االل کىای ؟» آنهاا
ومی ىاوىع ایه ؼا ٦بىل کىىع .ظؼ ز٧ی٧ت ،اللهای نطًی می ىاوع باٟ ٚییؽ بُٛی چیؿهای کىچت ظؼ ؾواعگی او ناىظ.
ن
بُٛی مكایل کىچت ؼا می ىان کمی با الل نطًی ٟییؽ ظاظ ،اما ظ٦ی٧ا بهضاْؽ اللهای نما بؽای ٟییؽ آن اقت کاه
ممکه اقت کاؼما ایداظ کىیع .اگؽ ایهْىؼ وبىظ ،مىَى٘ بهوخىظآوؼظن کاؼما وخىظ ومیظانت و ایىکه کاؼهاای ضاىب اوداام
میظاظیع یا کاؼهای بع ،مه ومیبىظ .وِ٦ی ٢ؽظی ايؽاؼ به اودام کاؼهایی به نیىۀ ضىظل میکىع ،ظیگؽان ؼا ماىؼظ اقاِ٣اظش
٦ؽاؼ ظاظش و کاؼهایی واظؼقت اودام میظهع .به همیه  ٚت اقت کاه همیهاه گِ٣اهای ظؼ ٚمال ؿکیاه بایاع بگػاؼیاع چیؿهاا
بهْىؼ ْبیٛی ا ٣ا ٤بیِ٣ىع .اگؽ قطت الل کىیع که امىؼ به نیىشای یم بؽووع که نما میضىاهیع ،ممکه اقت مىدؽ باه
ایه نىظ که به ظیگؽان يعمه بؽقاویع .اگؽ الل ان مىدؽ به ایه نىظ که چیؿی ؼا به ظقت آوؼیع که ٦اؽاؼ باىظش باه ظیگاؽان
 ٥ ٛظانِه بانع ،به آنها بعهکاؼ مینىیع.
مؽظم ٚاظی هؽْىؼ که قٛی کىىع ومی ىاوىع ؼویاعاظهای مها ؾوعگیناان ؼا ٟییاؽ ظهىاع .ىهاا اقاِثىا وِ٦ای اقات کاه
نطى  ّ٧٢کاؼهای واظؼقت اودام ظهع و اؾ هیچ نؽاؼ ی ٢ؽوگػاؼ وکىع .گؽچه به ایه نیىش می ىاوع ؾوعگیال ؼا ٟییؽ ظهاع،
اما آو ه با آن مىاخه مینىظ وابىظی کامل اقت .اؾ قٓسی باال ،می ىاوی ببیىی که وِ٦ی نطًی میمیاؽظ ،ؼوذ ايا ی او
اؾ بیه ومیؼوظ .چگىوه ؼوذ اي ی نطى اؾ بیه ومیؼوظ؟ چیؿی که مهاهعش کؽظشای بعیه ٦ؽاؼ اقت .ف اؾ ایىکه ناطى
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میمیؽظ ،خكع او ظؼ قؽظضاوه چیؿی خؿ ق ىلهای بهؽی ظؼ ُبٛع ما ویكت .کل بعن نامل اُٚا و با٢تهاای ظؼون باعوم،
یٛىاای ق ا ىلها ظؼ ای اه ُبٛااع ،چیؿهااایی هكااِىع کااه ٢ااؽو میؼیؿوااع .امااا بااعنهای او ظؼ ُبٛااعهای ظیگااؽ کااه اؾ غؼام ماااظی
ن
میکؽوقکى ی ؼیؿ ؽ اؾ مىیکىلها ،ا ها ،ؽو ىنها و ٞیؽش قاضِه مینىوع ،اياال ومؽظشاواع .آنهاا ظؼ ُبٛاعهای ظیگاؽ وخاىظ
ظانِه و هىىؾ ه ظؼ ُبٛعهای میکؽوقکى ی هكِی ظاؼوع .نطًی که هؽ وى٘ کاؼ واظؼقت ؼا اودام میظهع با اوهعام کام ی اؾ
هم ق ىلها ؼوبؽو مینىظ ،چیؿی که بىظیك آن ؼا «وابىظی کامل بعن و ؼوذ» میوامع.
ؼاش ظیگؽی وخىظ ظاؼظ که نطى می ىاوع ؾوعگی ضىظ ؼا ٟییؽ ظهع و ظؼ وا ٙ٦ایه ىهاا ؼاش مىخاىظ اقات :بؽگؿیاعن مكایؽ
ؿکیه .چؽا اگؽ نطًی مكیؽ ؿکیه ؼا اوِطاب کىع ؾوعگیال می ىاوع ٟییؽ کىع؟ چه کكی ٦عؼم اودام ایه کاؼ ؼا ظاؼظ؟ آو ه
ایه امؽ ؼا ممکه میقاؾظ ایه اقت که ویت نطى بؽای ؿکیه مثل ْال میظؼضهع و کل ظویا یا آو ه ؼا که معؼق باىظا «ظش
خهت ظویا» میوامع مییؽؾاوع .ایه ا ٣ا ٤میاِ٢ع ؾیؽا اؾ ظیع مىخىظام واال ،هع ٠اؾ ؾوعگی اوكاان ایاه ویكات کاه ٧٢اّ بهاؽ
بانع .همانْىؼ که ایه مىخىظام میبیىىع ،ؾوعگی ا٢ؽاظ ظؼ ُ٢ای خهان به وخىظ میآیع و همان قؽنت خهاان ؼا ظاؼاقات.
َ
آن مهؽبان و ویتضىاش اقت و اؾ ماظۀ بخه ،نه ،بؼن قاضِه نعش اقت .اما ایه مىخىظام ؼوابّ اخِمااٚی ناکل میظهىاع و
ظؼ ْی ؼِ٢اؼ مِ٧ابل اخِماٚی ظؼ بیه گؽوش ،بُٛی اؾ مىخىظام بع مینىوع و ظؼ وِیده به اییه وؿول میکىىع .وِ٦ای وِىاوىاع
ظؼ آن قٓر با٦ی بماوىع و ظوباؼش بع ؽ نىوع ،به قٓسی اییه ؽ وؿول میکىىع و آن٦عؼ به وؿول اظامه میظهىع ا ظؼ وهایت باه
ایه قٓر مؽظم ٚاظی ق٧ىِ میکىىع.
ظؼ ایه قٓر ایه ا٢ؽاظ بایع اؾ بیه میؼِ٢ىع و وابىظ میناعوع .اماا مىخاىظام ضاعایی واال اؾ ؼوی ویاتضىاهی ٗٚی ناان
ن
ٛمعا ایه ُبٛع ظویای بهؽی ؼا ض  ٥کؽظوع .ظؼ ایه ُبٛع به آنها یت بعن ٢یؿیکی اَا٢ی و یت خ٣ات چها اَاا٢ی میظهىاع
که  ّ٧٢چیؿهای مىخىظ ظؼ ایه ُبٛع ماظی ما ؼا میبیىىع .یٛىی ظؼ ایه قؽؾمی به ىه میاِ٢ىع .آنها ومی ىاوىع با آن چها ها
ًىیؽ واٛ٦ی خهان ؼا ببیىىع ،ظؼ زایی که ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ ًىیؽ واٛ٦ی آن ظیعش مینىظ .ظؼ ایه ىه  ،ظؼ ایه وَاٛیت ،باه
آنها چىیه ٢ؽيِی ظاظش مینىظ .چىن ظؼ ایه ىه ٦ؽاؼ ظاؼوع ،ظؼ میان بؿؼگ ؽیه ؾخؽ هكِىع .به آنها ایه بعن ؼا میظهىع
که با آن ؾخؽ بکهىع .اما اگؽ نطًی ظؼ ایه مىٛ٦یت بطىاهع ؼاش باؾگهت به ضاو واٛ٦ی آقماوی ضىظ ؼا یعا کىاع یاا باؽ ْبا٥
معؼق ظایى «به زایت ض ىو اوییهال بؽگؽظظ» و بطىاهع ؿکیه کىع ،بعیه مٛىی اقت که قؽنت ضعایی او ٖاهؽ نعش اقت.
ایه آؼؾو بكیاؼ بااؼؾل ظؼ وٗؽ گؽِ٢ه مینىظ .بىابؽایه ظیگؽان به او کمت میکىىاع .باه ایاه مٛىای اقات کاه زِای ظؼ چىایه
نؽایّ ظنىاؼی گمؽاش وهعش و میضىاهع باؾگؽظظ .ظؼ وِیده ،مىخىظام واال ؽ بعون نؽِ و به هاؽ ؼول ممکىای باه او کمات
میکىىع .به همیه  ٚت اقت که می ىاوی چىیه کاؼی ؼا بؽای مؽیهکىىعگان اودام ظهی اما وه بؽای ا٢ؽاظ ٚاظی.
ن
بههیچوخه ومی ىاوی به ٢ؽظی ٚاظی که يؽ٢ا میضىاهع بیماؼیهایم ن٣ا یابع کمت کىی ٢ .اؽظی ٚااظی ٧٢اّ ٢اؽظی
ٚاظی اقت و بایع مٓاب ٥نؽایّ اخِما٘ اوكانهای ٚاظی بانع .بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ میگىیىع کمت به بهؽیت و ویتضىاهی به
همه ،اؼاظش و ضىاقت ضعایی اقت .اما آن ؼا وبایع مٛاظل ن٣اظاظن بیماؼیهای اوكانهای ٚاظی ظؼ وٗؽ گؽ٢ت و ظؼ هیچیت
اؾ مِىن بىظیك ویؿ چىیه چیؿی وخىظ وعاؼظ .اقِاظان ظؼوٞیه چیگىوگ ظؼ قالهای اضیؽ ماؽظم ؼا ظؼ ایاه ؾمیىاه قاؽظؼگ
کؽظشاوع .اما اقِاظان واٛ٦ی چیگىوگ ،اقِاظان چیگىوگی که ؼاش ؼا آماظش کؽظوع ،هؽگؿ به نما وگِ٣ىع بیماؼیهای ظیگؽان ؼا
ن٣ا ظهیع .آنها  ّ٧٢به نما آمىؾل ظاظوع چگىوه مؽیه کىیع اا ضىظ اان ؼا نا٣ا ظهیاع و قاای بماویاع .ناما ٢اؽظی ٚااظی
هكِیع ،آیا ٢کؽ میکىیع می ىاویع بٛع اؾ آمىؾل چىعؼوؾش ،بیماؼیها ؼا ظؼمان کىیع؟ آیا آنها مؽظم ؼا ٢ؽیب ومیظهىع؟ آیا ایه
به وابكاِگیهای ناما ضاىؼاک ومیظهاع؟ چىایه کااؼی کكاب ناهؽم و مىاا ٙ٢نطًای اقات .چىایه کااؼی ْ ابکؽظن
ن
٦عؼمهای باال ؽ بؽای ومایم ظؼ بیه مؽظم ٚاظی اقت! ایه مٓ ٧ا ممىى٘ اقات .باه همایه  ٚات اقات کاه بؽضای اؾ ا٢اؽاظ
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هؽچه بیهِؽ ظؼ ْ ب چیؿی بانىع ،کمِؽ آن ؼا به ظقت میآوؼوع .نما مداؾ ویكِیع آنْىؼ ٚمل کىیع و اخاؾش وعاؼیع مىٛ٦یت
خام ٛمؽظم ٚاظی ؼا به ه بؿویع.
اي ی که ظؼ خهان وخىظ ظاؼظ ایه اقت که اگؽ بطىاهیع باه ضاوا واٛ٦ی اان بؽگؽظیاع ،مىخاىظام واال اؽ باه ناما کمات
میکىىع .آنها م٧ِٛعوع که اوكان بهخای ایىکه ظؼ مسیّ مؽظم ٚااظی باا٦ی بماواع بایاع باه ضاوا ز٧ی٧ای ضاىظ بؽگاؽظظ .اگاؽ
نطًی اؾ مام بیماؼیها ؼها مینع و ظؼ کمال آقایم ؾوعگی میکؽظ ،زِی اگاؽ باه او ٢ؽياِی ظاظش میناع کاه مىخاىظی
آقماوی نىظ ،مای ی ومیظانت .ممکه اقت ٢کؽ کىیع چ٧اعؼ ٚاایی میباىظ اگاؽ کكای بیمااؼی ومیظانات ،هایچ قاطِی
ومیظانت و هؽچه ؼا که میضىاقت ،میظانت! نبیه ظویای مىخىظام آقماوی میبىظ .اما بهضاْؽ ایىکه باع ناعیع ،اا ایاه
قٓر ق٧ىِ کؽظیع ،اؾایهؼو ٦ؽاؼ ویكت ضىنایىع و ظیپػیؽ بانع .وِ٦ی اوكانها ظؼ ىه هكِىع بهؼازِی می ىاوىع کاؼهای باع
اودام ظهىع و بهضاْؽ ضٓاهایی که مؽ کب مینىوع ،چیؿی که بىظیك «٧ٚىبات کاؼماایی» میواماع وخاىظ ضىاهاع ظانات.
بىابؽایه وِ٦ی مؽظم ،قطِی یا بعبطِیهایی ظاؼوع ،ظؼوِید ٧ٚىبت کاؼمایی ظؼ زال باؾ ؽظاضت کاؼماینان هكِىع .ظؼ بؽضی
مػاهب میگىیىع که مىخىظام ضعایی همهخا هكِىع .با زؽکت ظقت آنها ماام بیماؼیهاای اوكاانها می ىاوكات اؾ بایه
ن
بؽوظ و آوان ٛٓ٦ا ىاوایی اودام ایه کاؼ ؼا ظاؼوع .ف با وخىظ آن همه مىخىظ ضاعایی چاؽا هیچیات اؾ آنهاا ایاه کااؼ ؼا اوداام
ومیظهىع؟ مؽظم مدبىؼوع ایهچىیه ؾخؽ بکهىع ؾیؽا بهضاْؽ اودام کاؼهاای باع ظؼ گػناِه ،باعهیهایی ظاؼواع و اگاؽ بیمااؼی
آنها ؼا ن٣ا ظهیع مثل ایه اقت که ٦ىاویه خهان ؼا و ٍ٧کؽظشایع ،مثل ایه اقت که ٢ؽظ می ىاوع کاؼهای بعی اودام ظهاع و
به کكی بعهکاؼ نىظ ،اما آنها ؼا وپؽظاؾظ .ایه مداؾ ویكت .هما مىخاىظام ضاعایی قاٛی میکىىاع وَاٛیت خامٛا ٚااظی
هكِی ظیپػیؽ و ٚاؼی اؾ بیماؼی ظاناِه بانایع و
بهؽی ؼا ز ٕ٣کىىع وه ایىکه آن ؼا به ه بؿوىع .اگؽ میضىاهیع بهْىؼ واٛ٦ی
ب
ظؼ وهایت اؾ نؽایّ بهؽی ؼها نىیع  ّ٧٢یت ؼاش وخىظ ظاؼظ :مؽیه ؿکیه! ایىکاه کااؼی کىیاع ماؽظم ؼونای ظؼقات ؼا ؿکیاه
کىىع ،چیؿی اقت که به هم بهؽیت قىظ میؼقاوع.
ممکه اقت ایه ؽقم بؽای بؽضی اؾ نما یم آمعش بانع که چؽا بؽضای اؾ اقاِاظان چیگىواگ باه نا٣ای بیماؼیهاا و
آمىؾل ایه چیؿها می ؽظاؾوع .اکثؽ آن اقِاظان چیگىوگ ظؼ مكیؽ انِباهی ٦ؽاؼ ظاؼواع .اقاِاظان واٛ٦ای چیگىواگ ظؼ ْای
ظوؼۀ ؿکیهنان میبیىىع که هما ماؽظم ظؼ زاال ؾخؽکهایعن هكاِىع و اؾ ؼوی ویاتضىاهی ،اؾ ؼوی اؽز باه ماؽظم کمات
میکىىع .ایه مداؾ اقت .اما آنها ومی ىاوىع بیماؼیها ؼا ن٣ا ظهىع ّ٧٢ ،می ىاوىع بهْىؼ مى٦ت بیماؼی ؼا كاکیه ظهىاع یاا
ن
به ٛىی ٥بیىعاؾوع .چىن بیماؼیهای نما ؼا به ؾماوی ظیگؽ مىکىل میکىىع ،ظؼ زال زاَؽ آنها ؼا وعاؼیع ،اماا بٛاعا باه آنهاا
مبِال مینىیع .یا ممکه اقت بیماؼیها ؼا به بعن وابكِگان ان مىِ٧ل کىىع .ومی ىاوىع کاؼمای نما ؼا بهْىؼ واٛ٦ی و کامال
اؾ بیه ببؽوع .اخاؾش وعاؼوع هؽْىؼ که بطىاهىع آن کاؼ ؼا بؽای مؽظم ٚاظی اودام ظهىع ،ب که ایه کاؼ  ّ٧٢باؽای ؿکیهکىىاعگان
می ىاوع اودام نىظِ ٚ .م ایه اقت.
مٛىی گ ِ٣بىظیكِی «ودام مام مىخىظام» ایه اقت که نما اؾ وَٛیت اوكانهای ٚااظی ،کاه ٢الکتبااؼ ؽیه اقات
بیؽون آوؼظش نىیع و به قٓىذ باال ؽ بؽظش نىیع بهْىؼی که هؽگؿ ظوباؼش ؾخؽ وکهیع و آؾاظ نىیع .ایه مىٗاىؼ آنهاقات .گِ٣ا
قازل» ویؽواوا به ایه اناؼش میکىع .اگؽ ؾوعگی ان ؼوی ؾمیه قؽناؼ اؾ واؾووٛمت باىظ
ناکیامىوی ظؼباؼۀ «ؼظنعن و ؼقیعن به
ب
و ثؽوم بكایاؼ ؾیااظی میظاناِیع و غؼشای ها ؾخاؽ ومیکهایعیع ،ظؼ آن ياىؼم زِای اگاؽ باه ناما ٢ؽياِی ظاظش میناع،
ومیضىاقِیع مىخىظی آقماوی نىیع .اگؽ ؿکیهکىىعش بانیع مكیؽ ؾوعگی ان می ىاوع ٟییؽ ظاظش ناىظ و ٧٢اّ باه همایه یات
 ٚت اقت که می ىان آن ؼا ٟییؽ ظاظ.
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ْؽؾ کاؼ ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی آ گاهی یم اؾ و٦ى٘ و آ گاهی ف اؾ و٦ى٘ ایهْىؼ اقت که ظؼ ؼوی یهاوی ي٣س کاىچکی
نبیه ي٣س ىیؿیىن وخىظ ظاؼظ .بؽای بُٛی اؾ انطاو ،ؼوی یهاوی و بؽای ٚعشای ظؼ ٢اي کمی اؾ یهاوی ٦اؽاؼ ظاؼظ و
بؽای بؽضی ویؿ ظؼون یهاوی اقت .بُٛی می ىاوىع  ّ٧٢با چه های بكِه ببیىىاع .اگاؽ ىاواایی بكایاؼ ٦اىی باناع ،ناطى
می ىاوع چیؿها ؼا با چه های باؾ ببیىع .ظیگؽان ومی ىاوىع آن ؼا مهاهعش کىىع ،ؾیؽا باه هاؽ زاال چیاؿی ظؼ مساعوظۀ میاعان
ُبٛعی ٢ؽظ اقت .وِ٦ی ایه ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی ٖاهؽ مینىظ ،اگؽ نطى بطىاهع با چه قىمم ببیىع ،بایع ىاوایی ظیگاؽی
وخىظ ظانِه بانع که مثل زامل ،يسىههایی اؾ ُبٛعهای ظیگؽ ؼا که گؽِ٢ه مینىظ ؼوی ایه ي٣سه مىٛکف کىع .او می ىاوع
آیىعش و گػنِ ٢ؽظ ؼا ببیىع و آنها ؼا با ظ٦ت ؾیاظی ببیىع .ا٢ؽاظی که ٢البیىی میکىىع ،هؽ٦اعؼ ها مااهؽ باناىع ،ومی ىاوىاع
ؼویعاظهای کىچت یا خؿییام یت واٛ٦ه ؼا بگىیىع .اما با ایه ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی می ىاویع آنها ؼا بهْىؼ واَر ببیىیاع و زِای
قال و خؿییام چگىوگی اخؽانعن و٦ای ٙؼا ببیىیع ،ؾیؽا آو ه میبیىیع اوٛکاـ ظ٦ی ٥مؽظم و انیا ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ اقت.
ا آودا که کكی ٢ایىن ظا٢ا ؼا ؿکیه کىع ،چه قىمم ؼا باؾ میکى  .اما ىاواییهاای ٢اىْ٤بیٛی ؼا کاه باه آنهاا انااؼش
میکىی ظؼ ظقِؽـ وطىاه گػانت .با ؼنع یىقِ قٓر ان ،ىاوایی ٢اىْ٤بیٛی آگااهی ایم اؾ و٦اى٘ و آ گااهی اف اؾ
ن
و٦ى٘ بهْىؼ ْبیٛی ٖاهؽ مینىظ .آن ؼا بٛعا ظؼ ؿکیه ان دؽبه میکىیع و وِ٦ی ایه ىاوایی آنکاؼ نىظ ضىاهیاع ٢همیاع چاه
ا ٣ا٦ی ؼوی میظهع .اؾایهؼو ایه ايىل ٢ا ؼا آمىؾل ظاظشای .

سفتى به فشاعىی پًج ػًقش و عه قلمشو
مىٗىؼ اؾ «ؼِ٢ه به ٢ؽاقىی ىح ٚىًؽ و قاه  ٦ماؽو» چیكات؟ مٓؽذکاؽظن ایاه مىَاى٘ بكایاؼ زكااـ اقات .بكایاؼی اؾ
ن
اقِاظان چیگىوگ ٦بال ظؼباؼۀ ایه مىَى٘ قطه گِ٣هاوع و ظؼ خىاب ؽقمهای کكاوی که باه چیگىواگ ا٧ِٚااظ وعاناِىع
ؾباننان بىع آمعش اقت« :کعامیت اؾ نما که چیگىوگ ؼا مؽیه کؽظشایع به ٢ؽاقىی ىح ٚىًؽ ؼِ٢هایع و ظؼ قه  ٦مؽو با٦ی
وماوعشایع؟» بُٛی ا٢ؽاظ اقِاظ چیگىوگ ویكِىع و به ضىظ ٚىىان اقِاظی چیگىوگ ظاظشاوع .اگاؽ ومی ىاوىاع ایاه مىَاى٘ ؼا
هؽیر کىىع ،الؾم اقت قاکت بانىع .اما هىاىؾ خؽیات میکىىاع ظؼبااؼۀ ایاه مىَاى٘ ياسبت کىىاع و ظؼ وِیداه ظیگاؽان باا
ؽقمهاینان آنها ؼا مدبىؼ به قکىم میکىىع .ایه با ٚياعمام بؿؼگای باه خامٛا ؿکیهکىىاعگان ناعش و هؽجوماؽج
ؾیاظی ؼا به وخىظ آوؼظش اقت .بُٛیها اؾ ایه ٢ؽيت بؽای زم ه به چیگىوگ اقِ٣اظش میکىىع .ؼِ٢ه به ٢ؽاقىی ىح ٚىًاؽ
و قه  ٦مؽو گِ٣های ظؼ خام ٛؿکیهکىىعگان اقت .آن مىهأ مػهبی ظاؼظ و اؾ ماػهب آماعش اقات .اؾایاهؼو ومی اىاوی باعون
ایىکه یمؾمیى اؼیطی و مسیّ آن ؾمان ؼا ظؼ وٗؽ ظانِه بانی ظؼباؼۀ ایه مىَى٘ يسبت کىی .
ىای اىح ٚىًاؽ ؼا ظؼقات
ؼِ٢ه به ٢ؽاقىی ىح ٚىًؽ چه مٛىایی ظاؼظ؟ ٢یؿیت چیه باقاِان و ٢یؿیات واىیه ،وٗؽیا چی ب
می ىعاؼظ .ایىکه ىح ٚىًؽ  ٢ؿ ،چىب ،آب ،آ م و ضاک ،هؽچیاؿی ظؼ خهاان ماا ؼا ناکل میظهىاع ز٧ی٧ات ظاؼظ و ماا ویاؿ
مىا ٥٢ایه وٗؽیه هكِی  .اگؽ گِ٣ه نىظ که نطًی به ٢ؽاقىی ىح ٚىًؽ ؼِ٢اه ،باه ؾباان اماؽوؾی ماا یٛىای او باه ٢ؽاقاىی
خهان ماظی ما ؼِ٢ه اقت .کمی ٞیؽ٦ابل ػیؽل به وٗؽ میؼقع .اما بیاییاع ظؼایهبااؼش بیىعیهای  .اقاِاظان واٛ٦ای چیگىواگ
ظاؼای گىوگ هكِىع .مه ظؼ آؾمایهی نؽکت کؽظم و بكیاؼی اؾ اقِاظان چیگىوگ ویؿ بؽای اوعاؾشگیؽی اوؽفیناان آؾماایم
نعوع .بكیاؼی اؾ ظقِگاشهای امؽوؾی می ىاوىع ٚىايؽ ماظی ؼا ظؼ گىوگ نىاقاایی کىىاع .یٛىای اگاؽ ظقاِگاشهای ظؼقاِی
وخىظ ظانِه بانىعٚ ،ىاياؽ قااْٙناعش اؾ اقاِاظان چیگىواگ می ىاوىاع نىاقاایی ناىوع .ظقاِگاشهای اماؽوؾی می ىاوىاع
چیؿهایی مثل انٛههای ماظون ٦ؽمؿ ،انٛههای ماوؼای باى٣م ،اماىاج ماا٢ى ٤ياىم ،اماىاج مااظون ياىم ،ایکِؽیكایِه،
ویؽوی مٟىاْیكی ،انٛههای گاما ،ا ها و وى ؽونهاا ؼا نىاقاایی کىىاع .اقاِاظان واٛ٦ای چیگىواگ هما ایههاا ؼا قااْٙ
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میکىىع .زِی چیؿهای بیهِؽی ویؿ قاْ ٙمیکىىع ،اما هىىؾ ظقِگاهی وخىظ وعاؼظ که بِىاوع آنها ؼا نىاقایی کىاع .اا آوداا
که ظقِگاش مىاقبی وخىظ ظانِه بانع ،می ىاوىع نىاقایی نىوع .مهطى نعش که اقِاظان چیگىوگ ،بكیاؼی اؾ اوىا٘ ماظش
ؼا قاْ ٙمیکىىع.
اقِاظان واٛ٦ی چیگىوگ های وىؼاوی بكیاؼ ؾیبا و ٦عؼ مىعی ؼا قاْ ٙمیکىىع ،که می ىان آن ؼا با وى٘ مىاقبی اؾ میعان
ایکِؽومٟىاْیكی ظیع .هؽچه ٦عؼم اوؽفی نطى بیهِؽ بانع ،به همان وكبت ،های بؿؼگ ؽی ؼا قاْ ٙمیکىع .مؽظم ٚاظی
ویؿ هایه ظاؼوع ،اما بكیاؼ کىچت و َٛی ١اقت .اؾ ژوهم ظؼ ؾمیى ٢یؿیت اوؽفی بااال مایظاوی کاه اواؽفی اؾ غؼا ای ماوىاع
وى ؽونها و ا ها قاضِه نعش اقت .بكیاؼی اؾ اقِاظان چیگىوگ ،اؾ خم ه آنهایی که مٛؽو٠اوع ،آؾمایم نعشاوع .ماؽا ویاؿ
آؾمایم کؽظوع و ی بؽظوع م٧عاؼ ان ٛگاما و وى ؽونهای زؽاؼ ی که قاْ ٙکؽظم ههِاظ ا يعوهِ٣اظ باؼ بیهِؽ اؾ م٧عاؼی بىظ
که ماظش بهْىؼ مٛمىل قاْ ٙمیکىع و ایه  ّ٧٢زعی بىظ که آن ظقِگاش ىاوكت اوعاؾشگیؽی کىع ،چؽاکه ٧ٚؽبا ظقاِگاش باه
اوِهای ظؼخ ضىظ ؼقیعش بىظ .بؽای ژوههگؽان باوؼل قطت بىظ که نطًی وى ؽونهایی به ایه ٦عؼم ظانِه بانع! چگىوه
ممکه اقت ٢ؽظی وى ؽونهایی به ایه ٦عؼم قاْ ٙکىع؟ بىابؽایه می ىاوی بگاىیی اؾ وٗاؽ  ٚمای ویاؿ أییاع ناعش اقات کاه
اقِاظان چیگىوگ ،اوؽفی و گىوگ ظاؼوع.
ؼِ٢ه به ٢ؽاقىی ىح ٚىًؽ ّ٧٢ ،ظؼ ؼونی ؼوی میظهع که هؽ ظوی بعن و غهه ؼا ؿکیه میکىع .ؼولهایی کاه باعن ؼا
ؿکیه ومیکىىع  ّ٧٢گىوگ ؼا که ٛییهکىىعۀ قآر اقات ؼناع میظهىاع و ظؼبااؼۀ ؼ٢اِه باه ٢ؽاقاىی اىح ٚىًاؽ ياسبت
ومیکىىع .ظؼ ؼولهایی که هؽ ظوی بعن و غهه ؼا ؿکیه میکىىع ،اوؽفی نطى ظؼ هؽ ق ىل بعوم غضیؽش میناىظ .وِ٦ای
اکثؽ مؽیهکىىعگان ظؼ ابِعا گىوگ ؼا ؼنع میظهىع ،غؼام اوؽفی قاْٙنعشنان بؿؼگ اقت ،اؽاک کمای ظاؼظ و بایه آنهاا
٢اي ه اقت .ظؼ وِیده ٦عؼم کمی ظاؼظ .وِ٦ی قٓر نطى باال ؽ میؼوظ ،امکان ایاه وخاىظ ظاؼظ کاه اؽاک اواؽفی او ياع
بؽابؽ ،هؿاؼ بؽابؽ یا يعمی یىن بؽابؽ بیهِؽ اؾ ؽاک اوؽفی آب ظؼ قٓر مىیکىیی بانع .ؾیؽا هؽچه قٓر ٢ؽظ بااال ؽ ؼوظ ،اواؽفی
او مِؽاک ؽ ،غؼام آن ٖؽی ١ؽ و ٦عؼم آن بیهِؽ مینىظ .ست چىان نؽایٓی ،اوؽفی ظؼ هؽیت اؾ قا ىلهای باعن غضیاؽش
مینىظ و وه ىها ظؼ هؽیت اؾ ق ىلهای بعن ظؼ ایه ُبٛع ماظی ما ،ب که ظؼ مام بعنها ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ غضیؽش مینىظ .ایاه
اوؽفی ق ىلهای نطى ؼا ؽ میکىع ،اؾ قٓر مىیکىلها گؽِ٢ه ا ا ها ،ؽو ىنها و ایکِؽونها و مام مكیؽ ا قا ىلها ظؼ
ن
قٓىذ بیوهایت ؼیؿ .با گػنت ؾمان ،بعن نطى کامال با آن ماظۀ با اوؽفی باال ؽ مینىظ.
آن ماظۀ با اوؽفی باال هىل ظاؼظ و بكیاؼ ىاواقت .ؾماوی که اوعاؾۀ آن ا٢اؿایم یاباع و مِاؽاک ناىظ و اف اؾ ایىکاه ماام
ق ىلها ظؼ بعن نطى ؼا ؽ کىع ،می ىاوع ق ىلهای بعن او ؼا مهاؼ کىاع ،چؽاکاه آن قا ىلها ظؼ م٧ایكاه َاٛی ١هكاِىع.
همیه که ق ىلها مهاؼ نىوع ،ؼووع ٢ؽوؼیطِه ق ىلهای ٦عیمی و خاایگؿیىی قا ىلهای خعیاع باا آنهاا مِى٦ا ١میناىظ،
چؽاکه ماظۀ با اوؽفی باال خایگؿیه ماظشای مینىظ که ظؼ ابِعا بعن اوكان ؼا هکیل ظاظش بىظ .ایبِه گِ٣ه ایه آقان اقت اماا
ؿکیهکؽظن ا آن مؽز ه ،ؼووعی عؼیدی و ْىالوی اقت .وِ٦ی ا آن مؽز ه ؿکیه کؽظش بانیع ،ماظۀ باا اواؽفی بااال خاایگؿیه
مام ق ىلهای بعن ان نعش اقت .ف ظؼباؼۀ آن بیىعیهیع :آیا هىىؾ ه بعن ان اؾ ىح ٚىًؽ هکیل نعش اقت؟ آیاا هىاىؾ
ه ماظشای مِ ٥ ٛبه ایه ُبٛع اقت؟ آن اؾ ماظۀ با اوؽفی باال ،خمٙنعش اؾ ُبٛعهای ظیگؽ قااضِه ناعش اقات .اؾ قاىی ظیگاؽ،
٧ىا ویؿ بهْىؼ مهابه اؾ ماظۀ مِ ٥ ٛبه ُبٛعهای ظیگؽ قاضِه نعش و ظؼ مٛؽٌ میعان ؾمان ایه ُبٛع ویكت.
عان ؾماوی وبانع ،بهوقای آن ؾماان
امؽوؾش ظاوهمىعان م٧ِٛعوع که ؾمان ،میعاوی ظاؼظ و وِ٦ی چیؿی ظؼ مسعوظۀ یت می ب
مسعوظ ومینىظ .م٣هىم ُ٢اؾمان ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ با م٣هىم ُ٢اؾمان ایىدا مِ٣اوم اقات .بىاابؽایه ؾماان ایىداا ومی ىاواع
ؼوی ماظش اؾ ُبٛعهای ظیگؽ أثیؽ بگػاؼظ .همیه بؽای بعن ان ویؿ مًعا ٤ظاؼظ که ظیگؽ بعوی ٢اوی ویكت .بؽ ْب ٥گ٦ ِ٣اعما،
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٢ؽاقىی ىح ٚىًؽ ؼِ٢هایع .اما مؽظم ٚاظی ومی ىاوىع ٢ؽ ٤آن ؼا ببیىىع .اگؽچه بعن ان ا ایه زع ٟییؽ کؽظش ،ایه هىىؾ ایاان
ؿکی نما ویكت .هىىؾ ویاؾ ظاؼیع قٓىذ بیهِؽی ؼا هت قؽ گػاؼیع و بهقىی ظؼخام باال ؽ ؿکیه کىیع .ظؼ وِیده هىىؾ ها
بایع ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ؿکیه کىیع و اگؽ مؽظم ومی ىاوكِىع نما ؼا ببیىىعٚ ،م ی ومیبىظ.
ف اؾ آن چه ا ٣ا٦ی میاِ٢ع؟ ظؼ خؽیان ؿکیه ان ،اگؽچاه مااظۀ باا اواؽفی بااال خاایگؿیه ماام قا ىلهای مىیکىیی اان
مینىظ ،اما ا ها بایع یکؽبىعی ضىظ ؼا ظانِه بانىع و یکؽبىاعی مىیکىلهاا و هكاِههای ا ا ویاؿ ٟییاؽ ومیکىاع .وٗا و
مىیکاىیی اقاِطىان بهگىواهای
مىیکىیی ق ىلها بهنک ی اقت که ىقت هىگام یمفکؽظن وؽم اقت .وٗا و ؽ یاب
ؽ یب
ب
ب
اقت که ؽاک باالیی ظاؼظ و هىگام یمفکؽظن قطت اقت .ؽاک مىیکىلهای ضىن بكیاؼ ک باىظش و بىاابؽایه ماای ٙاقات.
مؽظم ٚاظی اؾ ؼوی ٖاهؽ ومی ىاوىع بگىیىع که ٟییؽا ی وخىظ ظانِه اقت .قا ىلهای مىیکاىیی هىاىؾ قااضِاؼ و یکؽبىاعی
یهیه ضىظ ؼا ز ٕ٣میکىىع .بىابؽایه قاضِاؼ آنها ٟییؽ وکؽظش ،اما اوؽفی ظؼون آنها ٟییؽ کؽظش اقت .بعیه مٛىی اقات کاه
اؾ آن مؽز ه به بٛع بهْىؼ ْبیٛی یؽ ومینىیع .ق ىلهای ان ومیمیؽوع ،ظؼ وِیده باؽای همیهاه خاىان باا٦ی میماویاع .ظؼ
ْىل ؿکیه ان خىان به وٗؽ میآییع و ظؼوهایت به مؽز های میؼقیع که بیم اؾ ایه یؽ ومینىیع.
ایبِه اگؽ چىان بعوی با ا ىمبیل ًاظ ٠کىع ،ممکه اقت ظچاؼ نکكِگی اقِطىان نىظ یا اگؽ با چا٦ى بؽیعش ناىظ ،هىاىؾ
ممکه اقت ضىوؽیؿی کىع .ؾیؽا یکؽبىعی مىیکىیی آن ٟییؽ وکؽظش اقات٧٢ .اّ ایهْاىؼ اقات کاه قا ىلها باهْىؼ ْبیٛای
ومیمیؽوع ،بهْىؼ ْبیٛی یؽ ومینىوع و هیچگىوه قىضتوقاؾی وخىظ وعاؼظ .مىٗىؼ ما اؾ «ؼِ٢ه به ٢ؽاقىی ىح ٚىًؽ» ایه
اقت .چه ضؽا٢ا ی ظؼ آن وخىظ ظاؼظ؟ آن ؼا می ىان بهْىؼ  ٚمی ىَیر ظاظ .اما بُٛی ا٢ؽاظ با ایىکه ومی ىاوىع آن ؼا ىَایر
ظهىع ،آؾاظاوه ظؼباؼۀ آن يسبت میکىىع و ظؼ وِیده ظیگؽان میگىیىع که ما ضؽا٢ام ؼا ؽویح میظهی  .ایه ٚباؼ ی اقات کاه
اؾ مػهب میآیع و چیگىوگ امؽوؾی آن ؼا وكاضِه اقت.
ن
«ضاؼجنعن اؾ قه  ٦مؽو» چیكت؟ همانْىؼ که اضیؽا گ ِ٣ک یع ؼنع گىوگ نما ؿکی نیهنایىگ اقات .هماانْىؼ
که با قؽنت خهان همگىن مینىیع ،قؽنت خهان ،نما ؼا ظیگؽ مسعوظ ومیکىاع .باا ؼناع نیهنایىگ ان ،مااظۀ ٧اىا باه
گىوگ بعیل مینىظ و با ؼنع یىقِه و يٛىظل ظؼ وهایت قِىن گىوگ ؼا نکل میظهع .هؽ اوعاؾش ایه قِىن گىوگ اؼ ٣اا٘
ن
بیهِؽی ظانِه بانع ،قٓر اوؽفی گىوگ ان بیهِؽ اقت .گِ٣های هكت :ظا٢ا بایزاعومؽؾ اقات .ؿکیاه کاامال باه  ٦ب اان
بكِگی ظاؼظ .ایىکه ا چه اؼ ٣اٚی می ىاویع ؿکیه کىیع ،بكِگی به ایه ظاؼظ کاه چ٧اعؼ بؽظبااؼی و ىاواایی سمال قاطِیها ؼا
ظاؼیع .زِی اگؽ ؼوؾی مام ماظۀ ق٣یع ان بعیل نىظ ،می ىاویع ماظۀ قیاش ضىظ ؼا اؾ ْؽیا ٥سمال قاطِیها باه مااظۀ قا٣یع
بعیل کىیع .اگؽ باؾه کا٢ی وبانع ،می ىاویع اؾ ْؽیا ٥سمال گىاهاان اُٚاای ضااوىاظش یاا ظوقاِان وؿظیت اان کاه ؿکیاه
ومیکىىع ،گىوگ ان ؼا ا٢ؿایم ظهیع .اما ایه  ّ٧٢بؽای ا٢ؽاظی به کاؼ میؼوظ که اا قآر بیوهایات بااالیی ؿکیاه کؽظشاواع.
وِ٦ی ٢ؽظی مٛمىیی ؿکیه ؼا اؾش نؽو٘ میکىع وبایع ظؼباؼۀ سمل گىاهان اُٚای ضاوىاظشال ٢کؽ کىع ،ؾیؽا با چىان کاؼمای
ؾیاظی ،اکثؽ ا٢ؽاظ ومی ىاوىع ظؼ ؿکیه مى ٥٢نىوع .ایىدا ظؼباؼۀ مؽازل مطِ  ١ؿکیه يسبت میکى .
بی وخىظ ؼا ىيی ١میکىعد یٛىی  ٦مؽوهای آقمان ،ایاه ظویاا
قه  ٦مؽو ايٓالزی مػهبی اقت و ُقه  ٦ب
مؽو ق ك همؽا ب
و ظویای ؾیؽیه .ظؼ گكِؽۀ ایه قه  ٦مؽو ،وه قٓر مه ب هكِی و ظؼ مدمى٘ قیوقه قٓر وخىظ ظاؼظ .میگىیىع مام چیؿهاا
ظؼ قه  ٦مؽو ،بعون ىخه به قٓرنان ،مدبىؼوع اؾ میان ظایاؽۀ باؾ یاعایی ٚباىؼ کىىاع .باؾ یاعایی یٛىای نطًای کاه ظؼ ایاه
ؾوعگی اوكان اقت ممکه اقت ظؼ ؾوعگی ظیگؽ زیىان نىظ .ظؼ بىظیك میگىیىع که نطى بایع ٦عؼ قالهایی ؼا که ظؼ ایاه
ؾوعگی ظاؼظ بعاوع و ممکه اقت ظوباؼش ٢ؽيت ؿکیه به ظقت ویایع .ظییل گِ٣هنان ایه اقت که زیىاوام اخااؾش وعاؼواع ؿکیاه
کىىع و مداؾ ویكِىع ٢ا ؼا بهىىوع و زِی اگؽ ه زیىاوی ؿکیه کىع ،ومی ىاوع به ثماؽۀ ز٧ی٧ای وایال ناىظ .اگاؽ قآر گىواگ
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ُ
زیىان به زع باالیی بؽقع ،مىخىظام ضعایی واال آن ؼا میکهىع .نایع يعها قال یا بیهِؽ مىِٗؽ بىظشایع ا باعوی بهاؽی باه
ظقت آوؼیع و هىگامی که باالضؽش به ظقت آوؼظیع االن ٦عؼ آن ؼا ومیظاویع .اگؽ بهيىؼم کاه قاىگی باؾ یاعا ناىیع ،ممکاه
اقت ظشهؿاؼ قال ْىل بکهع ا اؾ آن ؼها نىیع .اگؽ آن که قىگ نکكِه وهىظ یا بؽ اثؽ ٟییؽام خاىی اؾ بایه واؽوظ ،هؽگاؿ
ن
ومی ىاویع اؾ آن ؼها نىیع .بهظقتآوؼظن بعن بهؽی بكیاؼ قطت اقت! اگؽ نطًی واٛ٦اا بِىاواع ظا٢اا ؼا کكاب کىاع بكایاؼ
ضىنبطت اقت .بهظقتآوؼظن بعن بهؽی بكیاؼ قطت اقت ،آنها ایه ؼا ایهگىوه میبیىىع.
ن
ظؼ ؿکیه ظؼباؼۀ قٓىذ يسبت میکىی  .قٓر نما کامال به ؿکی نما بكاِگی ظاؼظ .اگاؽ میضىاهیاع باه ٢ؽاقاىی قاه
 ٦مؽو بؽویع ،ف به مؽیه اظامه ظهیع و وِ٦ی قِىن گىوگ ان ا اؼ ٣ا٘ بكیاؼ باالیی بؽقع٢ ،ؽاقىی قه  ٦ماؽو [یاا بیاؽون اؾ
چؽض باؾ یعایی ضىاهیع بىظ .ؾماوی که بؽضی ا٢ؽاظ ظؼ زال معیِیهه هكِىع ؼوذ اي ینان بعن ؼا ؽک میکىع و بال٢ايا ه
به قٓسی بكیاؼ باال میؼقع .مؽیهکىىعشای ظؼ گؿاؼل دؽبهال بؽای وىنات« :م ٛا  ،ماه باه چىایهوچىاان قآسی اؾ
آقمان يٛىظ کؽظم و يسىههایی ؼا ظیعم ».به او گ ِ٣باال ؽ بؽوظ .گ٣ت« :ومی ىاو  .خؽیت ومیکى بااال ؽ باؽوم ،ومی اىاو
بیهِؽ اؾ ایه باال بؽوم ».چؽا آنْىؼ بىظ؟ ؾیؽا قِىن گىوگ او  ّ٧٢به همان اوعاؾش بىظ و با وهكاِه باؽ قاِىن گىواگ ىاوكاِه
بىظ به آودا بؽقع« .ثمؽش» که ظؼ بىظیك اؾ آن يسبت نعش ،ایه اقت .او ا آن ثمؽش ؿکیه کاؽظش باىظ .اماا باؽای ؿکیهکىىاعش،
ایه هىىؾ  ٦ثمؽۀ او ویكت ،ؾیؽا بهْىؼ یىقِه به باال زؽکت میکىع ،بهْىؼ یىقِه يٛىظ میکىاع و باهْىؼ یىقاِه ضاىظ ؼا
ؼنع میظهع .اگؽ قِىن گىوگ ان به ٢ؽاقىی زعومؽؾ قه  ٦مؽو بؽقع ،آیا ظؼ ٢ؽاقىی قه  ٦مؽو ویكِیع؟ ؾماوی آن ؼا بؽؼقای
ُ
کؽظی و ی بؽظی قه  ٦مؽویی که مػاهب ظؼباؼۀ آن يسبت میکىىع  ّ٧٢ظؼ مسعوظۀ وه قیاؼۀ اي ی ما ٦اؽاؼ ظاؼظ .بؽضای اؾ
ن
ا٢ؽاظ میگىیىع ظش قیاؼۀ اي ی وخىظ ظاؼظ .می ىاو بگىی ايال ز٧ی٧ت وعاؼظ .ظؼیاِ٢هام که قِىن گىواگ بُٛای اؾ اقاِاظان
گىوگ گػنِه ٢ؽا ؽ اؾ ؼاش نیؽی ؼِ٢ه بىظ ،آنها بكیاؼ باال ؽ اؾ قه  ٦مؽو ؼِ٢ه بىظوع .ایه «ؼِ٢ه به ٢ؽاقىی قه  ٦مؽو» که
چی ب
ظؼباؼۀ آن يسبت کؽظم ظؼ وا ٙ٦مىَىٚی ظؼباؼۀ قٓىذ اقت.

هىضىع دسطلببىدو
وابكِگی ظؼ ْ ب چیؿی بىظن باه مسال ؿکیا ماا میآیىاع .بُٛای ا٢اؽاظ ظؼ اناِیا ٤کكاب ىاواییهاای
بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ با
ب
٢ىْ٤بیٛی هكِىع .بؽضی ا٢ؽاظ میضىاهىع به وٗؽیههایی گىل ظهىعٚ .عشای میضىاهىع بیماؼیهاینان ن٣ا یابعٚ .عشای
ه ً٦ع بهظقتآوؼظن ٢ایىن ؼا ظاؼوع .همه وى٘ ْؽؾ ٣کؽی وخىظ ظاؼظ .ا٢ؽاظی ه میگىیىع« :ظؼ ضاوىاظۀ مه کكای هكات
ن
که وِىاوكِه ظؼ قطىؽاوی نؽکت کىاع .ناهؽی کاالـ ؼا می اؽظاؾم .یٓ٣اا باه او یات ٢اایىن بعهیاع٢ ».اایىن زايال االل
وكلهای بكیاؼ ؾیاظ ظؼ ْىل قالهای بیوهایت ؾیاظ اقت .اگؽ ٛعاظ آن ؼا به نما میگ ِ٣ناىکه میناعیع ،چؽاکاه اًٚااؼ
بكیاؼ ؾیاظی بؽای نکلگیؽی آن ؾمان بؽظش اقت .آیا میضىاهیع کمی ىل بعهیع ا یت ٢ایىن بطؽیع؟ ف چؽا می ىاوی آن
ؼا بعون نؽِ به نما بعهی ؟ ؾیؽا میضىاهیع ؿکیهکىىعش بانیع .ایه  ٦ب ؼا ومی ىان با هیچ ٦یمِی ضؽیع ّ٧٢ .وِ٦ی قؽنات
ضعایی ان ٖاهؽ مینىظ می ىاوی ایه کاؼ ؼا بعیه ْؽی ٥اودام ظهی .
بایع اؾ ضىظ بپؽقیع که آیا  ّ٧٢بؽای ایىکه چیؿی اؾ ایه ؼول به ظقت آوؼیع به ایىدا آمعشایع٢ .انه مه ظؼ ُبٛعی ظیگاؽ اؾ
آو ه ظؼ غهه ان میگػؼظ آ گاش اقت .وِ٦ی اؾ ُبٛعی ظیگؽ ظیعش ناىظ ،ؼوواع ناکلگیؽی ا٢کاؼ اان بكایاؼ آهكاِه اقات ،ؾیاؽا
م٣هىم آن ظو ُ٢اؾمان مِ٣اوم اقت .زِی ٦بل اؾ ایىکه به چیؿی ٢کؽ کىیع٢ ،انه اؾ آن آگاش اقت .مىٗىؼ ایه اقت که بایع
به مام ا٢کاؼ واظؼقت ضىظ ضا مه ظهیع .معؼق بىظا به ؼابٓ ٧عیؽی م٧ِٛع اقت .هؽکكی بهضاْؽ ؼابٓهای ٧عیؽی به ایىدا
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آمعش اقت .اگؽ ایه ؼول ؼا یاظ میگیؽیع نایع ٦ؽاؼ بىظش آن ؼا یاظ بگیؽیع .بىابؽایه بایع ٦عؼ آن ؼا بعاویع و هؽ ویت ظویاىی ؼا کاه
ممکه اقت ظؼ ابِعا نما ؼا به یاظگیؽی ایه ؼول ؽٞیب کؽظش ؼها کىیع.
ظؼ ؿکی مػهبی ظؼ ؾمانهای گػنِه ،معؼق بىظا بؽ م٣هىم «ضاییبىظن» أکیع ظانت و به مؽیعان آماىؾل مایظاظ کاه
غههنان ؼا اؾ ا٢کاؼ ضایی کىىع و اؾ ظویای ماظی ؼو بؽگؽظاوىع .معؼق ظایى ویؿ بهْىؼ مهابه بؽ «هیچبىظن» أکیاع ظانات و اؾ
یؽوان ضىظ میضىاقت که اؾ ظاؼاییهای ماظی يؽ٠وٗؽ کىىاع و آنهاا ؼا وطىاهىاع و قاٛی ظؼ بهظقاتآوؼظن آنهاا وعاناِه
بانىع .ایه مهابه همان چیؿی اقت که ظؼ ؿکیه آمىؾل میظهىع که غهه ان ؼا بؽ اودام ؿکیه مِمؽکؿ کىیع ،واه باؽ گاىوگی
که اؾ ؿکیه زايل مینىظ .اگؽ ظؼ زایی که ؿکیه میکىیع بِىاویع ؼهاا اؾ ً٦اع بانایع و ٧٢اّ ؼوی ؿکیا نیهنایىگ ضاىظ
مؽکؿ کىیع ،قٓىذ ؼا هت قؽ ضىاهیع گػانت و بهْىؼ ْبیٛی هؽچیؿی ؼا که بایع ظانِه بانیع ،ضىاهیع ظانت .اگؽ چیؿی
غهه ان ؼا انٟال کىع و وِىاویع آن ؼا ؼها کىیع ،آیا آن وابكِگی ویكت؟ آمىؾلهایی که اؼایه میظه اؾ همان ؼوؾ اول بكایاؼ
یهؽِ٢هاوع ،بىابؽایه ایؿاما ی که ظؼ ضًىو نیهنیىگ بؽای نما ظاؼم باالقت ،اؾ خم ه ایىکه ومی ىاویع بؽای یاظگیؽی ٢ا،
وابكِگی ظؼْ ببىظن بیاییع.
با
ب
ازكاـ مكئىییت میکى که نما ؼا به ؼاهی ظؼقت ؼاهىمایی کى و ایه یٛىی بایع ایه ٢ا ؼا بهْىؼ کامل به ناما آماىؾل
ظه  .همانْىؼ که گ ، ِ٣وِ٦ی کكی ظؼ ْ ب چه قىم اقت ،ممکه اقات آن مكاعوظ و مهؽوماىم ناىظ .ایم اؽ انااؼش
کؽظم که مام ٦عؼمهایی که ٢ؽظ ظؼ ؿکی ٢ای  ٦مؽو بهؽی ؼنع میظهع ىاواییهای مااظؼؾاظی ایاه باعن ٢یؿیکای هكاِىعد
گؽچه امؽوؾش مؽظم آنها ؼا « ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی» میوامىع .آنها  ّ٧٢می ىاوىع ظؼ ایاه ُبٛاع ماا ٚمال کىىاع و ؼوی ماؽظم
ٚاظی أثیؽ ظانِه بانىع .بؽای چه ظؼ خكِدىی آن ىاواییهای واچیؿ و مهاؼمهای یم ااِ٢اظش هكاِیع؟ ناما ایاه یاا آن ؼا
میضىاهیع ،اما بٛع اؾ ایىکه به ٢ؽاقىی ٢ای  ٦مؽو بهؽی بؽقیع ،آنها هیچ أثیؽی ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ وعاؼوع .وِ٦ی به ٢ؽاقىی
ؿکی ٢ای  ٦مؽو بهؽی بؽویع ،مام آن ٦عؼمهای واچیؿ بایع کىاؼ گػانِه نىوع ،آنها ظؼ ُبٛعی بكیاؼ ٚمی٢ ٥هؽظش میناىوع
و آودا وگهعاؼی مینىوع .ظؼ آیىعش  ّ٧٢بهٚىىان قاب٧های اؾ مكیؽ ؿکیه ان ٚمل میکىىع و  ّ٧٢همیه و٧م ؼا ظاؼوع.
بٛع اؾ ایىکه نطى به ٢ؽاقىی ٢ای  ٦مؽو بهؽی میؼوظ بایع ظوباؼش ؿکیه ؼا نؽو٘ کىع .بعوی کاه او ظاؼظ هماوىاع چیاؿی
اقت که ظؼباؼۀ آن يسبت کؽظم ،بعوی که به ٢ؽاقىی ىح ٚىًؽ ؼِ٢ه اقت .آن بعوی ضاعایی اقات .آیاا چىاان باعوی ؼا باعن
ضعایی ومیوامیع؟ آن بعن ضاعایی بایاع ظوبااؼش اؾ اول ؿکیاه کىاع و ظوبااؼش ىاواییهاای ٢اىْ٤بیٛی ؼا ؼناع ظهاع .اماا آنهاا
« ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی» وامیعش ومینىوع ،آنها «٦عؼمهای ضعایی ٢ای بىظا» وامیاعش میناىوع٦ .اعؼم آنهاا بیزاعومؽؾ
ن
اقت و می ىاوىع ظؼ هؽ ُبٛعی ٚمل کىىع و واٛ٦ا مإثؽ بانىع .ف به مه بگىییاع ،چاه ٢ایاعشای ظاؼظ کاه ظؼ ْ اب ىاواییهاای
٢ىْ٤بیٛی بانیع؟ هم نما ا٢ؽاظی که بهظوبال ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی هكِیع ،آیا ویت نما ایه ویكت که اؾ آنهاا ظؼ بایه
مؽظم ٚاظی اقِ٣اظش کىیع ،که آنها ؼا بیه مؽظم ٚاظی وهاان ظهیاع؟ اگاؽ ایهْاىؼ ویكات ،باؽای چاه آنهاا ؼا میضىاهیاع؟
بهٚالوش ،آنها زِی بیمًؽ ٠ؽ اؾ چیؿهای ؾیبایی هكِىع که می ىان بؽای ؾیىت اقِ٣اظش کؽظ ،ؾیؽا زعا٦ل آن چیؿهای ؾیبا
ؼا می ىان ظیع و م مىـاوع .می ىاو ُمیه کى که اگؽ آنها ؼا میضىاهیع ،ا زعی بؽای ایه اقت که بؽای کاؼی اؾ آنهاا
اقِ٣اظش کىیع .آنها مثل مهاؼمهای ٚاظی ویكِىع که بِىان بؽای بهظقتآوؼظننان الل کاؽظ .ب کاه باهک ی ٢اىْ٤بیٛی
هكِىع و نما مداؾ ویكِیع بؽویع و ظؼ بیه مؽظم ٚاظی با آنها ضىظومایی کىیع .ضىظومایی ،یت وابكِگی بكایاؼ ٦اىی اقات،
وابكِگی بكیاؼ بعی که ؿکیهکىىعش بایع اؾ آن ؼها نىظ .بكیاؼ بع ؽ ایىکه بطىاهیع بهوقی آنها ىل و ثؽوم به ظقت بیاوؼیاع
یا بطىاهیع با آنها به اهعا ٠نطًی ان ظؼ بیه مؽظم ٚاظی بؽقیع .چىیه کااؼی مٛااظل اقاِ٣اظش اؾ چیؿهاای قآر بااال ؽ
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بؽای مطِلکؽظن و آقیبؼقاوعن به خام ٛمؽظم ٚاظی اقت و ایه ا٢کاؼ زِای باع ؽ اؾ ضىظوماایی هكاِىع .باه همایه  ٚات
هیچکكی اخاؾش وعاؼظ ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ؼا هؽْىؼ که مایل اقت ظؼ ایه ظویا اقِ٣اظش کىع.
ن
ن
مٛمىال ازِمال ؼنع ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ظؼ ظو گؽوش اؾ مؽظم بیهِؽ اقت :کىظکان و مكهها .مطًىيا ظؼ ضاو هاای
ن
مكه ،ؾیؽا مٛمىال اؾ نیهنیىگ ضىبی بؽضىؼظاؼوع و وابكِگیهای ظویىی ؾیاظی وعاؼوع .بٛع اؾ ؼنع ىاواییهای ٢اىْ٤بیٛی،
ن
به ازِمال ؾیاظ می ىاوىع ضىظ ؼا باهضىبی اظاؼش کىىاع ،ؾیاؽا باهظوبال ضىظوماایی ویكاِىع .چاؽا باؽای ا٢اؽاظ خاىان و مطًىياا
مؽظهای خىان قطت اقت که ىاواییهای ٢اىْ٤بیٛی ؼا ؼناع ظهىاع؟ ؾیاؽا هىاىؾ ها میضىاهىاع قاطت االل کىىاع باه
اهعا٠نان ظؼ ؾوعگی بؽقىع و هىگامی که ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ؼا به ظقت بیاوؼوع ،اؾ آنها باؽای ؼقایعن باه اهعا٠ناان
اقِ٣اظش میکىىع .آنها ؼا نبیه مهاؼمهایی بؽای س٥٧بطهیعن به اهعا٠نان ظؼ وٗاؽ میگیؽواع .اماا چىایه اقاِ٣اظشای اؾ
ن
آنها مٓ ٧ا ممىى٘ اقت .به همیه  ٚت ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی آنها ؼنع ومیکىع.
ن
ؿکیه باؾی ب هگاوه ویكت ،مهاؼم مؽظم ٚاظی ویكت ،ب که واٛ٦ا خعی اقت .ایىکه بطىاهیع ؿکیه کىیع یاا بِىاویاع آن ؼا
ن
اودام ظهیع بهْىؼ کامل به ایه بكِگی ظاؼظ که چگىوه میضىاهیع نیهنیىگ ضىظ ؼا ؼنع ظهیع .واٛ٦ا وزهِىاک میبىظ اگؽ
کكی می ىاوكت ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ؼا اؾ ْؽی ْ ٥بکؽظننان به ظقت بیاوؼظ .ای میبؽظیاع کاه باؽای او ؿکیاه مها
ن
ویكاات و ايااال ظؼباااؼۀ آن ٢کااؽ ومیکىااع .چااىن نیهن ایىگ او ظؼ قاآر ٢ااؽظ ٚاااظی ٦ااؽاؼ میظاناات و چااىن ىاواییهااای
٢ىْ٤بیٛی ضىظ ؼا اؾ ْؽی ْ ٥بکؽظن آنها به ظقت میآوؼظ ،نایع هؽ واى٘ کااؼ واظؼقاِی ؼا اوداام مایظاظ .اىل ؾیااظی ظؼ
باوت مىخىظ اقت و او م٧عاؼی اؾ آنها ؼا بؽمیظانتٛ .عاظ ؾیاظی ب یت بطتآؾمایی ظؼ ضیابان به ٢ؽول مایؼوظ و او خاایؿۀ
اول ؼا اوِطاب میکؽظ .ف چؽا ایه مكایل ا ٣اا ٤ومیاِ٢اع؟ بُٛای اؾ اقاِاظان چیگىواگ میگىیىاع٢« :اؽظی کاه باه ٧اىا
اهمیت ومیظهع ،بٛع اؾ ایىکه ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛیال ؼنع کؽظ بهؼازِی می ىاوع کاؼهای بع اودام ظهاع ».میگاىی ایاه
ن
انااِباش اقاات .ايااال ایهگىوااه ویكاات .اگااؽ بااه ٧ااىا اهمی ات وعهی اع ،اگااؽ نیهن ایىگ ضااىظ ؼا ؿکی اه وکىی اع ،ىاواییهااای
٢ىْ٤بیٛی ااان یات غؼش ها ؼنااع ومیکىااع .ا٢ااؽاظی هكااِىع کااه نیهنایىگ ضااىبی ظاؼوااع و ظؼ قاآر ضااىظ ،ىاواییهااای
٢ىْ٤بیٛینان ٖاهؽ مینىظ ،اما ف اؾ آن ضىظ ؼا بهضىبی اظاؼش ومیکىىاع و کاؼهاایی میکىىاع کاه وبایاع اوداام میظاظواع.
مىٛ٦یتهایی نبیه ایه وخىظ ظاؼظ .اما وِ٦ی کاؼهای بع اودام ظهىع ،ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛینان َٛی ١میناىظ یاا اؾ بایه
میؼوظ و وِ٦ی آنها ؼا اؾ ظقت ظهىع ،بؽای همیهه اؾ ظقت ظاظشاوع .ضٓؽ خعی ؽ ایه اقت که به آن وابكِه مینىوع.
بؽضی اؾ اقِاظان چیگىواگ اظٚاا میکىىاع کاه ؼول آنهاا ؼا ظؼ ٚاؽٌ قاه یاا اىح ؼوؾ یااظ بگیؽیاع و قاپف می ىاویاع
بیماؼیها ؼا ن٣ا ظهیع .ایه نبیه آگهی ب یٟا ی اقت ،اوگاؼ ظؼ کكبوکاؼ چیگىوگ ٛ٢اییت میکىىع .ظؼباؼۀ ایاه بیىعیهایع:
چی ضىظ ،بیماؼی
اگؽ ٢ؽظی ٚاظی بانیع ،چگىوه می ىاویع [ْب ٥آو ه ب ی ٝمیکىىع  ّ٧٢اؾ ْؽی ٥بیؽون٢ؽقِاظن کمی اؾ ب
انطاو ظیگؽ ؼا ظؼمان کىیع؟ بعن ٢ؽظی ٚاظی چی ظاؼظ ،بعن نما ویؿ چی ظاؼظ .نما ه اکىىن نؽو٘ به مؽیه چیگىواگ
کؽظشایع و  ّ٧٢ایهْىؼ اقت که وْ ٓ٧ب قىؾوی الیىگىوگ ظقت ان باؾ اقت ،ظؼ وِیده می ىاویع چای ؼا باه ظؼون واؼظ و اؾ
چی آنها بیماؼیهاای ناما ؼا
آن ضاؼج کىیع .وِ٦ی بیماؼیهای ظیگؽان ؼا ن٣ا میظهیع ،بعن آنها ویؿ چی ظاؼظ ،ف نایع ب
چی ٢ؽظ ظیگؽی ؼا کىِؽل کىع؟ چی ومی ىاوع هیچ مؽَی ؼا نا٣ا ظهاع .باهٚالوش ،وِ٦ای
چی کكی می ىاوع ب
ن٣ا ظهع! چگىوه ب
چای ماؽی بٍ بیمااؼ واؼظ باعن ان
٢ؽظی بیماؼ ؼا معاوا میکىیع ،نما و آن ٢ؽظ بیماؼ میعان وازاعی ؼا ناکل میظهیاع و ماام ب
٢ؽظ بیماؼ ظاؼظ ،نما ویؿ همان م٧عاؼ ؼا ضىاهیع ظانت .اگؽچه ؼیها بیمااؼی ظؼ باعن بیمااؼ ٦اؽاؼ
مینىظ و به اوعاؾشای که آن ب
چی مؽیٍ ظانِه بانیع با ٚمینىظ بیماؼ نىیع .وِ٦ی ٢کؽ میکىیع می ىاویاع
ظاؼظ و مىِ٧ل ومینىظ ،اما اگؽ م٧عاؼ ؾیاظی ب
بیماؼیها ؼا ظؼمان کىیع ،اػیؽل بیمااؼان ؼا ناؽو٘ میکىیاع .هیچکكای ؼا ؼظ ومیکىیاع و وابكاِه میناىیع .وِ٦ای بیمااؼی
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ظیگؽان ؼا ن٣ا میظهیع بكیاؼ ضىنسال مینىیع! اما چؽا می ىاوىع ن٣ا یابىع؟ چیؿی هكت که مِىخاه ومیناىیع :اقاِاظان
٦البی چیگىوگ ؼوی بعننان ؼوذ یا زیىان كطیؽکىىعش ظاؼوع و اوؽفینان ؼا اؾ آنها میگیؽوع .قپف بؽای ایىکه باوؼنان
کىیع ،کمی اؾ ایه اوؽفی ؼا به نما میظهىع .بٛع اؾ ایىکه قه ،ىح ،ههت یا ظش بیماؼ ؼا ن٣ا ظهیاع آن اواؽفی وا عیاع میناىظ.
آن اوؽفی کمی که ظانِیع اؾ ظقت میؼوظ ،ؾیؽا اودام ایه کاؼ ،آن اوؽفی ؼا مًؽ ٠میکىع .ایه اوؽفی که اقاِ٣اظش میکؽظیاع
گىوگ وبىظ ؾیؽا اؾ همان اول گىوگ وعانِیع .ما اقِاظان چیگىوگ ظشها قال ؿکیه کؽظشای  .ظؼ گػنِه اوداام ؿکیاه بكایاؼ
قطت بىظ .اگؽ ٢ؽظ ؼونی واٛ٦ی ؼا یعا وکؽظش بانع ،ؿکیهال بكیاؼ ظنىاؼ اقت و اگؽ ظؼ ؼول کىچت ؽی ؿکیه کىع ،بكیاؼ
قطت اقت که به قٓىذ بكیاؼ باال بؽقع.
به آن اقِاظان بؿؼگ چیگىوگ که مٛؽو ٠هكِىع وگاهی بیىعاؾیع ،آنها ظشها قال ؿکیاه کؽظشاواع اا آن م٧اعاؼ هؽچىاع
ن
واچیؿ گىوگ ؼا به ظقت بیاوؼوع .نما ؿکیه وکؽظشایع ،آیا ٢کؽ میکىیع يؽ٢ا با ؼِ٢ه به کالـ چیگىوگ و بعون ایىکاه ؿکیاه
کىیع ،می ىاویع گىوگ به ظقت بیاوؼیع؟ چگىوه ایه امکان ػیؽ اقت؟ بٛع اؾ آن کالـها وابكاِگیهایی ؼا ناکل میظهیاع.
قپف اگؽ وِىاویع بیماؼی مؽظم ؼا ظؼمان کىیع ،وگؽان مینىیع .بؽضی ا٢ؽاظ وِ٦ی ظؼ زال معاوای نطًی بیماؼ هكاِىع ،آیاا
میظاویع بؽای ز ٕ٣نهؽم به چه ٢کاؽ میکىىاع؟ «بگاػاؼ بیمااؼی او ؼا ضاىظم بگیاؽم اا بیمااؼ بِىاواع نا٣ا یاباع ».آن اؾ ؼوی
ویتضىاهی ویكت .ویتضىاهی بهقطِی می ىاوع ظؼ غهىی عیع آیع که با چیؿهایی ماوىع ىل و نهؽم ؽ نعش اقات .ایىکاه
او بؽای ز ٕ٣نهؽ م زِی میضىاهع ضىظل مؽٌ ٢ؽظ بیماؼ ؼا بگیؽظ بیاوگؽ ایه اقت که وابكِگی ناعیعی ظاؼظ! بىاابؽایه
چیؿی ؼا که ظؼضىاقت میکىع به ظقت میآوؼظ .می ىاوع مىدؽ به ایه ناىظ کاه باه باعن ضاىظل مىِ٧ال ناىظ و قاپف ایاه
مكئ ه ؼوی میظهع .ظؼ زایی که بیماؼ زایم ضىب مینىظ٢ ،ؽظی که او ؼا ظؼمان کؽظش ف اؾ آن ؾخؽ میکهع٢ .کؽ میکىع
کكی ؼا ن٣ا ظاظش اقت .وِ٦ی ظیگؽان او ؼا اقِاظ چیگىوگ میوامىع ،بكیاؼ مهٛى ٠و اؾضىظؼاَی مینىظ .آیا ایه وابكاِگی
ویكت؟ وِ٦ی وِىاوع کكی ؼا ن٣ا ظهع ،قؽل ؼا اییه میاوعاؾظ و ازكاـ ا٢كؽظگی میکىع .آیا ایه بهضاْؽ وابكاِگیال باه
چی مؽی بٍ آن ا٢ؽاظی که او آنها ؼا ظؼمان کؽظش به بعوم میآیاع .آن اقاِاظ
نهؽم و مىاٙ٢
نطًی ویكت؟ بهٚالوش ،مام ب
ن
چی ماؽیٍ ؼا اؾ باعوم ضااؼج کىاع .اماا باه ناما
٦البی چیگىوگ ٖاهؽا به او آمىؾل ظاظش که ایه یا آن کاؼ ؼا اودام ظهع ا ب
چی بع ؼا وعاؼظ .با گػنت ؾماان ،ظؼون
چی ضىب اؾ ب
میگىی که ومی ىاوع آن ؼا ضاؼج کىع ،ؾیؽا ٢ؽظی ٚاظی ىاوایی هطیى ب
بعوم اؾ کاؼما قیاش مینىظ.
اگؽ چىیه ٢ؽظی بطىاهع ؾماوی بهْىؼ واٛ٦ای ؿکیاه کىاع ،ؼوؾگااؼ قاطِی ظاؼظ و ؼاشزال قااظشای واعاؼظ .بكایاؼ ظناىاؼ و
ظؼظواک ضىاهع بىظ ا کاؼما ؼا به ماظۀ ق٣یع بعیل کىع .نطًی که کی٣یت ماظؼؾاظی ضىبی ظاؼظ بیهِؽ مكاِٛع ایاه گؽِ٢ااؼی
اقت .بُٛی ا٢ؽاظ ايؽاؼ ظاؼوع که مؽظم ؼا ن٣ا ظهىع .اما وِ٦ای چىایه ویِای ظاؼیاع ،اؼواذ زیاىاوی آن ؼا میبیىىاع و قاؽا ٜان
میآیىع .چىیه چیؿی كطیؽنعن بهوقی ؼوذ یا زیىان اقت .آنها میبیىىع که ایه ٢ؽظ میضىاهع بیماؼیها ؼا ن٣ا ظهاع و
به او کمت میکىىع ایه کاؼ ؼا اودام ظهع .اما بعون ظییل به او کمت ومیکىىاع بیمااؼی ؼا نا٣ا ظهاع .اگاؽ ناطى اؾ ظقات
وعهع ،به ظقت ومیآوؼظ .ایه بكیاؼ ضٓؽواک اقت .آیا میظاویع ف اؾ خػبکؽظن آن زیىاوام به ضىظ چ٧عؼ ظنىاؼ اقات کاه
ؿکیه کىیع؟ مام الل ان ظؼ ؿکیه بیهىظش ضىاهع بىظ.
بُٛی ا٢ؽاظ اؾ ْؽی ٥ن٣ای بیماؼی ،کی٣یات مااظؼؾاظی ضىبناان ؼا باا کاؼماای ظیگاؽان مباظیاه میکىىاع .آن ناطى
مؽیٍ اقت و کاؼمای بكیاؼی ظاؼظ .اگؽ مؽیُی ؼا که بیماؼی وضیمی ظاؼظ ن٣ا ظهیع ،وِ٦ی بٛع اؾ مٛاید او باه ضاواه بؽویاع
ازكاـ بكیاؼ بعی ضىاهیع ظانت! بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظی که ظیگؽان ؼا ظؼمان کؽظشاوع ،ایه دؽباه ؼا ظاؼواع ،کاه بیمااؼ قاالمت
ضىظ ؼا باؾمییابع ،اما آنها به ضاوه میؼووع و اؾ بیماؼی نعیعی ؾخؽ میکهاىع .باا گػنات ؾماان کاؼماای بكایاؼی باه آنهاا
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مىِ٧ل مینىظ و ظؼ اؾای کاؼمای ظیگؽان ،به آوان ٧ىا میظهىع .بعون اؾظقتظاظن ،چیاؿی باه ظقات ومیآیاع .گؽچاه آو اه
میگیؽیع بیماؼی اقت ،اما به هؽ زال کاؼما بایع با ٧ىا مباظیه نىظ٦ .اوىوی ظؼ ایه خهاان وخاىظ ظاؼظ کاه اگاؽ ناما چیاؿی ؼا
بطىاهیع هیچکكی ومی ىاوع ماو ٙان نىظ .کكی ه ومیگىیع که ضىب هكِیع .چیؿی وخىظ ظاؼظ که ظؼ ایاه خهاان ًاؽیر
نعش اقت :هؽکكی کاؼمای ؾیاظی ظانِه بانع ٢ؽظ باعی اقات .ناما کی٣یات مااظؼؾاظی ضاىظ ؼا ظؼ اؾای کاؼماا باا او مباظیاه
میکىیع و با آن همه کاؼما چگىوه می ىاویع ؿکیه کىیع؟ مام کی٣یت ماظؼؾاظی ان بهوقی آن نطى اؾ بیه میؼوظ .آیا ایاه
ؽقىاک ویكت؟ بیماؼی آن نطى اؾ بیه ؼِ٢ه اقت و ظؼ زال زاَؽ ازكاـ ؼازِی ظاؼظ ،اما نما باه ضاواه میؼویاع و ؾخاؽ
میکهیع .اگؽ چىع بیماؼ قؽْاوی ؼا ظؼمان کىیع ،مدبىؼ مینىیع به خای آنها بمیؽیع .آیا ایه ضٓؽواک ویكت؟ ایاه چیاؿی
اقت که ؼوی میظهع .بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ ز٧ی٧ت هت آن ؼا ومیظاوىع.
ن
ممکه اقت بؽضی اؾ اقِاظان ٦البی چیگىوگ مههىؼ بانىع ،اما یؿوما به ایاه مٛىای ویكات کاه بكایاؼ میظاوىاع .ماؽظم
ٚاظی چهچیؿی ؼا میظاوىع؟ وِ٦ی چیؿی بیم اؾ زع ب ی ٝنىظ آن ؼا می ػیؽواع .ایاه اقاِاظان ظؼوٞایه ممکاه اقات زااال
بِىاوىع ایه کاؼها ؼا اودام ظهىع ،اما وه ىها به ظیگؽان يعمه میؾوىع ،ب که به ضىظناان ویاؿ آقایب میؼقااوىع .ظؼ یات یاا ظو
قال بٛع ضىاهیع ظیع که بؽای آواان چاه ا ٣اا٦ی میاِ٢اع .ؿکیاه ومی ىاواع ایهگىواه ماىؼظ آقایب ٦اؽاؼ گیاؽظ .ؿکیاه می ىاواع
بیماؼیهااا ؼا ناا٣ا ظهااع ،امااا مىٗااىؼ اؾ آن ،ناا٣ای بیماؼیهااا ویكاات .ایاه کىیاات اوكااانهای ٚاااظی ویكاات ب کااه چیاؿی
ن
٢ىْ٤بیٛی اقت .مٓ ٧ا اخاؾش وعاؼیع بعیه نکل به آن آقیب بؽقاویع .ایه ؼوؾها بُٛی اؾ اقِاظان ٦البی چیگىوگ همهچیؿ
ؼا به هؽجومؽج کهاوعشاوع و اؾ چیگىوگ بهٚىىان ؼاهی بؽای کكب نهؽم یا ظاؼایی اقِ٣اظش میکىىع .آنها قٛی میکىىع با
نکلظاظن ظقِههای نؽوؼ ضىظ و٣ىغنان ؼا گكِؽل ظهىع و ٛعاظ آنها چىع بؽابؽ ٛعاظ اقاِاظان واٛ٦ای چیگىواگ اقات.
آیا  ّ٧٢به ایه ظییل که مؽظم ٚاظی ایهگىوه میگىیىع و به ایه نکل ٚمل میکىىع ،نما آنها ؼا باوؼ میکىیع؟ ممکاه اقات
٢کؽ کىیع چیگىوگ بعان يىؼم اقت ،اما ایهگىوه ویكت .ز٧ی٧ت آن ؼا به نما میگىی .
مؽظم ٚاظی بهظالیل ضىظضىاهاوهای ،ظؼ ٛامل با ظیگؽان کاؼهای انِباش اودام میظهىع و به ظیگؽان باعهکاؼ میناىوع و
ن
مدبىؼوع بهضاْؽ بٛام آن ؾخؽ بکهىع و اوان آن ؼا بپؽظاؾوع٢ .ؽٌ کىیع بؽویع و کكی ؼا ظؼماان کىیاع .زِای اگاؽ واٛ٦اا ها
می ىاوكِیع او ؼا ن٣ا ظهیع ،آیا آن می ىاوكت مداؾ باناع؟ مىخاىظام ضاعایی هماهخا ظؼ اْاؽا ٠ماا زُاىؼ ظاؼواع ،اماا چاؽا
هیچیت اؾ آنها چىیه کاؼی ؼا اودام ومیظهىع؟ چ٧عؼ نگ٣تاوگیؿ میبىظ اگؽ کاؼی میکؽظوع که وژاظ بهؽ ظؼ ؼازِای کامال
ؾوعگی کىع! ف چؽا ایه کاؼ ؼا ومیکىىع؟ مؽظم مدبىؼوع اوان کاؼمای ضىظ ؼا بپؽظاؾوع و ایه اي ی اقت که هیچکكی خؽیات
ومیکىع آن ؼا و ٍ٧کىع .ؿکیهکىىعش ممکه اقت ظؼ ْىل ؿکی ضىظ ،اؾ ؼوی ویتضىاهی گاشوبیگاش به ظیگؽان کمات کىاع.
ن
اما  ّ٧٢بیماؼی ؼا کمی به ٛىی ٥میاوعاؾظ .اگؽ اکىىن ؾخؽ ومیکهیع ،بٛعا ؾخؽ میکهیع .یا نایع آن ؼا بؽای نما بعیل کىع،
بهْىؼی که بهخای آن بیماؼی ،ىل اؾ ظقت بعهیع یا قطِی ظانِه بانیع .ممکه اقت بعیه يىؼم بانع .اودام واٛ٦ی آن،
اؾبیهبؽظن کاؼمای نطى ظؼ یت آن ّ٧٢ ،می ىاوع بؽای ؿکیهکىىعگان اودام نىظ وه بؽای مؽظم ٚاظی .ایىدا ٧٢اّ اياىل
ؼول ضىظ ؼا ومیگىی  .ظؼباؼۀ ايىل کل خهان يسبت میکى  ،ظؼباؼۀ وَاٛیت واٛ٦ای ظؼ اخِماا٘ ؿکیهکىىاعگان ياسبت
میکى .
ایىدا به نما آمىؾل ومیظهی بیماؼیها ؼا ظؼمان کىیع .ما نما ؼا به ؼاش بؿؼگ و مكیؽی ظؼقت ؼاهىمایی میکىی و نما
ؼا ٛایی میبطهی  .به همیه  ٚت اقت که ظؼ کالـهای همیهه میگىی که مؽیعان ٢اایىن ظا٢اا اخااؾش وعاؼواع بیماؼیهاا
ؼا ظؼمان کىىع .اگؽ مؽظم ؼا ظؼمان کىیع ،مؽیهکىىعۀ ٢ایىن ظا٢ا ویكِیع .ما نما ؼا به ؼاش ظؼقت ؼاهىمایی میکىی و ظؼ ْاىل
ن
ؿکی ٢ای  ٦مؽو بهؽی ،همیهه ظؼ زال اککؽظن بعن ان هكِی  ،ا ایىکه کامال به ماظۀ باا اواؽفی بااال باعیل ناىظ .اگاؽ
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ن
هىىؾ آن چیؿهای قیاش ؼا واؼظ بعن ان کىیع ،چگىوه می ىاویع ؿکیه کىیع؟ آن چیؿها کاؼماا هكاِىع! اياال ومی ىاویاع ؿکیاه
کىیع .با آن همه کاؼما ،ومی ىاویع آن ؼا سمل کىیع .اگؽ مدبىؼ بانیع بیم اؾ زع ؾخؽ بکهیع ،ومی ىاویاع ؿکیاه کىیاع ٚ .ات
آن ایؿامی که گػانِی ایه اقت .ایه ظا٢ا ؼا ٚمىمی کؽظشام ،اما نایع هىىؾ ه وعاویع ظؼ زال آمىؾل چهچیؿی هكِ  .اما با
ایه زال ویؿ ؼاشهایی بؽای ز٣اٖت اؾ آن ظاؼم .اگؽ قٛی کىیع بیماؼی ظیگؽان ؼا ظؼمان کىیع٢ ،انه مه مام چیؿهاایی ؼا کاه
بؽای ؿکیه ظؼ بعن ان گػانِه نع ،ف میگیؽظ .اخاؾش وعاؼیع بهضاْؽ نهؽم و مىا ٙ٢نطًی به چیؿهایی باه ایاه بااؼؾنای
آقیب بؽقاویع .اگؽ ایؿامام ٢ا ؼا مؽاٚاام وکىیاع ،مؽیهکىىاعۀ ٢اایىن ظا٢اا ویكاِیع .باعن ان ظوبااؼش باه قآر ماؽظم ٚااظی
باؾمیگؽظظ و چیؿهای بع ؼا به نما باؾمیگؽظاوی  ،ؾیؽا میضىاهیع ٢ؽظی ٚاظی بانیع.
بٛع اؾ قطىؽاوی ظیؽوؾ ،بكیاؼی اؾ نما ازكاـ کؽظیع بعن ان قبت اقت .اما ٛعاظ کمای اؾ ا٢اؽاظ کاه بیمااؼی وضیمای
ظانِىع ،اوییه کكاوی بىظوع که ازكاـ کؽظوع زالنان ضىب ویكت .ظیؽوؾ ف اؾ ایىکه چیؿهای بع ؼا اؾ باعن ان بؽظاناِ ،
اکثؽ نما ازكاـ کؽظیع مام بعن ان ؽ اؾ اوؽفی و ؼازت اقت .اما ظؼ خهان ما ایه ٦اوىن وخىظ ظاؼظ« :بعون اؾظقاتظاظن،
ن
چیؿی به ظقت ومیآیع ».ومی ىاوكِی هؽچیؿی ؼا بؽای نما ؼ ٙ٢کىی ٛٓ٦ .ا ضىظ ان بایع چیؿهایی ؼا سمل کىیع .باهٚباؼم
واضىنی نما ؼا اؾ بیه بؽظشای  .اما میاعان بیماؼی اان هىاىؾ باا٦ی ماواعش
ظیگؽ ،ما  ٚت ؼیههای بیماؼی نما ٚ ،ت ؼیههای
ب
چی بیمااؼ قایاش و یاؽش
اقت .اگؽ چه قىم ان زِی ظؼ قٓسی اییه ه باؾ بانع ،می ىاویع ببیىیع که بعن ان ىظشهایی اؾ ب
چی قیاش  ٞیٕ ؽ ؽاک هكِىع و وِ٦ی ؽاکىعش مینىوع ،مام بعن ان ؼا ؽ میکىىع.
ظاؼظ .آنها ىظشهای ب
اؾ امؽوؾ به بٛع ،بُٛی ا٢ؽاظ ی میبؽوع مام بعننان ازكاـ قؽما ظاؼظ ،مثل ایىکه بهنعم ظچاؼ قؽماضىؼظگی ناعشاوع
و اقِطىانهاینان ممکه اقت ظؼظ کىع .اکثؽ ا٢اؽاظ ظؼ خاایی اؾ بعنناان ازكااـ وااؼازِی ضىاهىاع ظانات .اهایناان
ن
ممکه اقت ظؼظ کىع و قؽنان گیح بؽوظ٦ .كمتهایی اؾ بعن ان که ظؼ گػنِه مهک ی ظانت و ٢کؽ میکؽظیع ٦بال بهوقای
مؽیههای چیگىوگ یا بهوقی اقِاظ چیگىوگ ن٣ا یعا کؽظش ،ظوبااؼش بیمااؼی ضىاهاع ظانات .ؾیاؽا آن اقاِاظ چیگىواگ
ن
ن
بیماؼی ؼا ن٣ا وعاظش بىظ ّ٧٢ ،آن ؼا به ٛىی ٥اوعاضِه بىظ .بیماؼی هىىؾ ه خاایی کاه ٦ابال باىظش ٦اؽاؼ ظاؼظ و ٦ابال باه قآر
ن
ن
ویامعش بىظ اما بٛعا میآمع .بایع هم آنها ؼا بیؽون بکهی  ،هم آنها ؼا بؽای ان بیؽون بؽاوی و کامال اؾ ؼیهه اؾ بایه بباؽی .
بىابؽایه ممکه اقت ازكاـ کىیع بیماؼی اان ظوبااؼش بؽگهاِه اقات ،اماا ا ٣اا٦ی کاه ؼوی میظهاع ایاه اقات کاه کاؼماا اؾ
ؼیههال ظؼ زال اؾبیهؼِ٢ه اقت .به همیه  ٚت واکىمهایی ضىاهیع ظانت .ایه واکىمها می ىاوىع ظؼ هؽ ٦كمت باعن و
به هؽ نک ی بانىع .اما هم ایهها ْبیٛیاوع .نما ؼا ؽٞیب میکى به آمعن به کالـ اظامه ظهیع ،هؽچ٧عؼ ه کاه مٛاػب
بانیع .بهمسٍ ایىکه واؼظ کالـ نىیع مام ٚالی ان وا عیع مینىظ و هیچ ضٓؽی وخىظ وطىاهع ظانت .می ىاو باه ناما
بگىی که ظؼ زال یاظگیؽی ٢ا هكِیع و ٢ؽيت بؽای کكب ٢ا قطت به ظقت میآیع ،بىاابؽایه وگػاؼیاع هؽچیاؿی کاه اؾ وٗاؽ
٢یؿیکی دؽبه میکىیع ،نما ؼا به ه بؽیؿظ .وِ٦ی ازكاـ میکىیع بكیاؼ مٛػبیع ،به ایه مٛىی اقت که« :وِ٦ی چیاؿی باه
وهایت میؼقع ،بؽٚکف مینىظ ».مام بعن ان اک ضىاهع نع و بایع ااک ناىظ .ظؼ زاال زاَاؽ ؼیها بیماؼی اان بیاؽون
چی قیاش با٦ی ماوعش که آن ه ضىظل بیؽون میآیع و با ٚمیناىظ کمای قاطِی ظاناِه
آوؼظش نعش و  ّ٧٢آن م٧عاؼ واچیؿ ب
بانیع و اؾ میان کمی ظنىاؼی بگػؼیع .اگؽ هیچچیؿی ؼا مِسمل ومینعیع ٚم ی ومیبىظ.
ممکه اقت ظؼ اخِما٘ ٚاظی بهؽی بؽای نهؽم و مىا ٙ٢نطًی با ظیگؽان ظؼ ؼ٦ابت بىظیع اا زاعی کاه ومی ىاوكاِیع
ضىب بطىابیع یا ضىب بطىؼیع و بعن ان ؼا باش کؽظش بانیع .ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ زِی اقِطىانهای ان ممکه اقت قایاش ناعش
بانىع .بىابؽایه اکقاؾی چىیه بعوی ظؼ یت یسٗه ،بایع واکىمهایی ظانِه بانع .باه همایه  ٚات اقات کاه واکىمهاایی
ضىاهیع ظانت .بُٛی ا٢ؽاظ زِی ممکه اقت اقهال یا اقِ٣ؽا ٜظانِه بانىع .بكیاؼی اؾ ناگؽظان ظؼ مىااْ ٥مطِ ا ،١ایاه
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مكئ ه ؼا ظؼ گؿاؼل دؽبههاینان مٓؽذ کؽظشاوع« :م ، ٛبٛع اؾ زُىؼ ظؼ کالـ نما ،ظؼ مكایؽ بؽگهات باه ضاواه ،ماام
معم ظوبال ىایت بىظم ».ؾیؽا مام اُٚای ظؼووی ان بایع اک نىوعٛ .عاظ کمی اؾ ا٢ؽاظ ممکه اقت زِی به ضاىاب بؽوواع و
بهمسٍ ایىکه قطىؽاویام مام نىظ اؾ ضىاب بیعاؼ نىوع .چؽا ایه ا ٣ا ٤میاِ٢ع؟ ؾیؽا بیماؼیهایی ظؼ مٟاؿ آنهاا وخاىظ ظاؼظ
که بایع ظؼقت نىظ .ؾماوی که ؼوی قؽ آنها کاؼ مینىظ ،ومی ىاوىع آن ؼا سمل کىىع .ظؼ وِیده بایع آنهاا ؼا بایزف کاؽظ،
ن
هؽچىع آنها چیؿی زف ومیکىىع .اما بؽای بُٛی ا٢ؽاظ٦ ،كمت نىىایی ست أثیؽ ٦ؽاؼ ومیگیؽظ و زِی اگؽ ٚمی٧ا بطىابىاع
ویؿ همه ؼا مینىىوع و یت ک مه ؼا ه اؾ ظقت ومیظهىع .ف اؾ آن بكیاؼ قؽزال مینىوع و زِی اگؽ چىع ؼوؾ ه وطىابىاع
ازكاـ ضىابآیىظگی وطىاهىع ظانت .هؽکكی ممکه اقت با وَٛیت مطِ ٣ی ایىدا بیایع .اماا هؽچاه باناىع ،همگای بایاع
ظؼقت نىوع ،چؽاکه کل بعن ان بایع اک نىظ.
اگااؽ بااهْىؼ واٛ٦اای ٢ااایىن ظا٢ااا ؼا مااؽیه کىیاع ،اؾ امااؽوؾ بااه بٛااع ،وِ٦اای بااهْىؼ واٛ٦اای وابكااِگیهای ان ؼا ؼهااا کىیااع،
واکىمهایی ضىاهیع ظانت .ا٢اؽاظی کاه ومی ىاوىاع آنهاا ؼا ؼهاا کىىاع ممکاه اقات بگىیىاع ؼهاا کؽظشاواع ،ظؼ ياىؼ ی کاه
ومی ىاوىع آنها ؼا ؼها کىىع ،بىابؽایه قطت اقت که بعننان ؼا اک کاؽظ .ا٢اؽاظی ویاؿ هكاِىع کاه آو اه ؼا ظؼ ایاه کاالـ
ن
آمىؾل ظاظشام بٛعا ظؼک ضىاهىع کؽظ .وابكِگیهایناان ؼا کىااؼ میگػاؼواع و قاپف بعنناان ااک میناىظ .ظیگاؽان ای
میبؽوع بعننان ؽاوؽفی نعش ظؼ زایی که معاوانعن ایه ا٢اؽاظ ظؼ آن هىگاام ناؽو٘ میناىظ و ازكااـ واضىنای ضىاهىاع
ظانت .ظؼ هؽ کالـ چىیه ا٢ؽاظی هكِىع که ٧ٚب میماوىع ،ا٢ؽاظی که ظؼکناان ضاىب ویكات .اؾایاهؼو باعون ىخاه باه
ایىکه چهچیؿی ؼا دؽبه میکىیع ،هم ایهها ْبیٛی هكِىع .هؽخا که آمىؾل ظاظشام ،همیهه مِىخه نعشام بؽضای هكاِىع
که آن٦عؼ ازكاـ واؼازِی ظاؼوع که قؽ خای ضىظ میوهیىىع و ومیضىاهىع بؽووع .مىِٗؽم میماوىع که اؾ ؽیبىن ااییه بیاای
و آنها ؼا معاوا کى  .اما ایه کاؼ ؼا اودام ومیظها  .زِای اگاؽ وِىاویاع ایاه امِساان ؼا بگػؼاویاع ،ظؼ آیىاعش وِ٦ای باا ضی ای اؾ
ؼوحهای بؿؼگ مىاخه نىیع ،چگىوه می ىاویع هىىؾ ه ؿکیه کىیع؟ آیا ومی ىاویع بؽ چىیه ؾخاؽ کاىچکی  ٞباه کىیاع؟ باهْىؼ
زِ می ىاویع بؽ ایهها  ٞبه کىیع ،بىابؽایه اؾ مه ظؼضىاقت وکىیع نما ؼا ن٣ا ظه  .مه بیماؼیها ؼا ن٣ا ومیظه  .یسٗهای
که بگىییع «بیماؼی »،ومیضىاه به آن گىل کى .
ن
واٛ٦ا قطت اقت کاه ماؽظم ؼا وداام ظاظ .ظؼ هاؽ کاالـ همیهاه زاعوظ اىح اا ظشظؼياع هكاِىع کاه ٧ٚاب میماوىاع.
ٞیؽممکه اقت که همه بِىاوىع ظایى ؼا کكب کىىع .زِی اگؽ بِىاویع به ؿکیه ان اظامه ظهیع ،هىىؾ م ٛىم ویكت آیاا می ىاویاع
مى ٥٢نىیع و هىىؾ م ٛىم ویكت آیا ٚؿم ؼاقص بؽای اودام ؿکیه ظاؼیعٞ .یاؽممکه اقات کاه هماه بِىاوىاع مىخاىظی ضاعایی
نىوع .ؿکیهکىىعگان واٛ٦ی ظا٢ا اؾ ْؽی ٥ضىاوعن ایه کِاب دؽبههای مهابه زُىؼ ظؼ کالـ ؼا ضىاهىع ظانت و مام آو ه
ؼا که قؿاواؼ آن هكِىع ،به ظقت میآوؼوع.
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همۀ ؽاگشداو سا بهػًىاو هشیذاين دس يظش هیگیشم
گؽچه بكیاؼی به ایه مىَى٘ ی ومیبؽوع ،مه هم ناگؽظان ؼا بهٚىىان مؽیعان ضىظ ظؼ وٗؽ میگیاؽم ،اؾ خم اه ا٢اؽاظی کاه
ضىظنان اؾ ْؽی ٥مٓایٛه می ىاوىع بهْىؼ واٛ٦ی ؿکیه کىىع .ظؼ آمىؾل ؿکیه بهقىی قٓىذ باال ،اگؽ نما ؼا باه ایاه ناکل
ؼاهىمایی ومیکؽظم بؽای ٞیؽمكئىالوه و ضٓؽواک میبىظ .ما چیؿهای بكیاؼی به نما ظاظشای و ز٧ای ٥بكیاؼ ؾیااظی ؼا بیاان
کؽظشای که ا٢ؽاظ ٚاظی وبایع بعاوىع .ایه ظا٢ا ؼا به نما آمىؾل ظاظشام و چیؿهای بكیاؼ ؾیاظ ظیگؽی به نما ضاىاه ظاظ .باعن
ن
نما ؼا اکقاؾی میکى و مكایل ظیگؽی ویؿ نامل مینىظ .بىابؽایه ايال ٚم ی ومیبىظ اگاؽ ناما ؼا باهٚىىان مؽیاعاو ظؼ
وٗؽ ومیگؽ٢ . ِ٢الکؽظن ایههمه اقؽاؼ آقمان بهْىؼ قؽقؽی به ا٢ؽاظ ٚاظی مداؾ ویكت .اما وکِهای هكت .ؾماوه ٟییاؽ
ؼقىم ٗٛی کؽظن و یهاوی بؽ ؾمایه گػاناِه ؼا اوداام ومایظهی  .آن هاؽی٣ام ٢ایاعۀ
کؽظش و ظؼ زال زاَؽ ،ما آن آظاب و ب
ؾیاظی وعاؼظ و نبیه مؽاق مػهبی به وٗؽ میؼقع .بىابؽایه ما ایه کاؼها ؼا اوداام ومایظهی  .چاه ٢ایاعشای ظاؼظ اگاؽ ٗٛای
کىیع و یهاوی بؽ ؾمیه بگػاؼیع یا ْی مؽاقمی به ُٚىیت ظؼآییع ،اما بٛع اؾ ایىکه ای ان ؼا اؾ ظؼ بیؽون گػاناِیع ،باه نایىۀ
قاب ٥و ظویىی ان بؽگؽظیع و بؽای چیؿهایی ماوىع نهؽم و ثؽوم ،ؼ٦ابت و ظٚىا کىیع؟ ممکه اقت زِی ست وام ماه چهاؽۀ
ظا٢ا ؼا ضعنهظاؼ کىیع!
ن
ؿکی واٛ٦ی کامال به ؿکی غهه ان بكِگی ظاؼظ .ا وِ٦ی بِىاویع ؿکیه کىیع و ا وِ٦ی بِىاویع بهْىؼ مسکا و اقاِىاؼ باه
ؿکیه ان اظامه ظهیع ،نما ؼا بهٚىىان مؽیعم ظؼ وٗؽ میگیؽم .اگؽ ٞیؽ اؾ ایه باىظ ٚم ای ومیباىظ .اماا بؽضای اؾ ا٢اؽاظ ممکاه
اقت ضىظ ؼا ؿکیهکىىعش ظؼ وٗؽ وگیؽوع و به ؿکیه اظامه وعهىع .بؽای بؽضی اؾ ا٢ؽاظ اودام ؿکیه امکان ػیؽ ویكت .اما بكیاؼی
اؾ ا٢ؽاظ به ؿکی ضىظ اظامه ضىاهىع ظاظ .ا وِ٦ی به ؿکیه ان اظامه ظهیع نما ؼا بهٚىىان مؽیع ؼاهىمایی میکىی .
ا٢ؽاظی که هؽ ؼوؾ  ّ٧٢زؽکام مؽیه ؼا اودام میظهىع چٓىؼ؟ آیا بهٚىىان مؽیع ٢ایىن ظا٢ا ظؼ وٗاؽ گؽِ٢اه میناىوع؟ واه
ن
ایؿاما .ؾیؽا وِ٦ی بهْىؼ واٛ٦ی ؿکیه میکىیع بایع اؾ آن اقِاوعاؼظ نیهنیىگ که آمىؾل ظاظشایا یاؽوی کىیاع و بایاع باهْىؼ
واٛ٦ی نیهنیىگ ان ؼا ؼنع ظهیع و ظؼ ایه يىؼم ؿکی واٛ٦ای اقات .اگاؽ باعون ایىکاه نیهنایىگ ان ؼناع کىاع٧٢ ،اّ
زؽکام مؽیه ؼا اودام ظهیع ،آن اوؽفی ٦ىی مىؼظویاؾ بؽای ویؽوظاظن به مام چیؿها ؼا وعاؼیع و آن ؼا ومی ىان ؿکیه وامیع .ظؼ
ایه يىؼم ومی ىاوی نما ؼا مؽیع ٢ایىن ظا٢ا ظؼ وٗؽ بگیؽی  .اگؽ به همیه نکل اظامه ظهیع ،مؽیهها ؼا اودام ظهیع ویای اؾ
نؽایّ ٢ایىن ظا٢ای ما یؽوی وکىیع و نیهنیىگ ان ؼا ؼنع وعهیع و به ؼولهای یهیه ضىظ ظؼ میان مؽظم ٚاظی چكبیعش
بانیع ،ممکه اقت با مهکل ظیگؽی مىاخه نىیع .بع ؽ ایىکه ،زِی ممکه اقت بگىییع ٢ایىن ظا٢ا آن مهاکالم ؼا بؽای اان
ایداظ کؽظش اقت .بكیاؼ مسِمل اقت ّ٧٢ .ؾماوی ؿکیهکىىعۀ واٛ٦ی هكِیع که ْبا ٥آو اه آماىؾل ظاظشایا يااظ٦اوه ؼوی
نیهنیىگ ان کاؼ کىیع .زاال که ایه وکِه ؼا بؽای ان ؼونه قااضِ  ،امیاعواؼم ظیگاؽ باؽای اوداام هاؽی٣ا ی ماوىاع مؽاقا
بهُٚىیتظؼآمعن ،وؿظ مه ویاییع .ا وِ٦ی بهْىؼ واٛ٦ی ؿکیه کىیع ،نما ؼا مؽیع ضىظ ظؼ وٗؽ میگیؽم .آن٦عؼ ٢اناه ظاؼم کاه
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ٛعاظنان بینماؼ اقت ،بىابؽایه می ىاو اؾ هؽ ٛعاظ ناگؽظ که بانع مؽا٦بت کى  ،چه ؼقع باه نااگؽظاوی کاه ایىداا زُاىؼ
ظاؼوع.

سوػهای چیگىيگ هذسعۀ بىدا و بىدیغن
گىواگ
گىوگ معؼق بىظا مػهب بىظیك ویكات .ظؼ ز٧ی٧ات ،ؼولهاای چی
ب
بایع ایه وکِه ؼا ًؽیر کى که ؼولهای چی ب
معؼق ظایى ویؿ مػهب ظایىییك ویكت .بؽضی اؾ مؽیهکىىعگان ما ا ٞب ایاه ظو ؼا باا ها یکای ظؼ وٗاؽ میگیؽواع .بؽضای اؾ
ؼاهبان مٛابع یا زِی بؽضی بىظیكتهای ٞیؽؼوزاوی٢ ،کؽ میکىىع ظؼباؼۀ مػهب بىظیك بیهِؽ اؾ ظیگؽان میظاوىع ،ظؼ وِیده
بىظیك ؼا ظؼ بیه ناگؽظان ما ؽویح میظهىع .بگػاؼیع به نما بگىی  :ایه کاؼ ؼا اودام وعهیاع ،ؾیاؽا ایههاا ؼولهاای ؿکیا
مِ٣او ی هكِىع .ماػهب ناکلهای ماػهبی ظاؼظ ،ظؼ زاایی کاه ماا ایىداا ٦كامت ؿکیا معؼقاهمان ؼا آماىؾل مایظهی .
بهاقِثىای ؼاهبها و ؼاهبههایی که مؽیعان ٢ایىن ظا٢ا هكاِىع ،ظیگاؽان وبایاع ناکلهای ماػهبی ؼا ظوباال کىىاع .بىاابؽایه
معؼق ما بىظیك ظؼ ًٚؽ ایان ظاؼما ویكت.
آمىؾلهای بىظیك ٦ ّ٧٢كمت کىچکی اؾ ٢ای بىظا اقت .بكیاؼی اؾ آمىؾشهای فؼ ٠ظیگؽی ویؿ وخاىظ ظاؼواع و قآىذ
مطِ ٢ ١ای مطِ ٣ی ظاؼوع .ناکیامىوی بیان کؽظ که ههِاظوچهاؼهؿاؼ ؼول ؿکیه وخىظ ظاؼظ .ظؼ مػهب بىظیك ٧٢اّ ٛاعاظ
کمی ؼول ؿکیه وخىظ ظاؼظ ،مثل یان ای ،هىآیان ،بىظیك ب غن ،قؽؾمیه اک و اوِؽیك  .آنها زِی ٦كمِی اؾ آن ها باه
زكاب ومیآیىع! بىابؽایه ،بىظیك ومی ىاوع کل ٢ای بىظا ؼا ىنم ظهاع٧٢ ،اّ ٦كامت کاىچکی اؾ ٢اای باىظا اقات٢ .اایىن
ظا٢ای ما ویؿ یکی اؾ ههِاظوچهاؼهؿاؼ ؼول ؿکیهای اقت که اناؼش نع ،اما اؼ باْی به بىظیك وعاؼظ ،اؾ بىظیك اوییه گؽِ٢ه
ا بىظیك ظؼ ًٚؽ ایان ظاؼما و به مػاهب امؽوؾش ه هیچ اؼ باْی وعاؼظ.
بىظیك ؼا ناکیامىوی ظؼ ظوهؿاؼو اوًع قال یم ظؼ هىع باقِان بىیان گػانت .وِ٦ی ناکیامىوی به باؾنعن ٣٦ل گىوگ
ن
و ؼونهبیىی ؼقیع ،آو ه ؼا ٦بال ؿکیه کؽظش بىظ به یاظ آوؼظ و بؽای ودام مؽظم اناٚه ظاظ .ظؼ ؼول او ،باعون ىخاه باه ایىکاه
چىعهؿاؼ مِه وىنِه نعش ،ظؼ وا ّ٧٢ ٙ٦قه ک مه وخىظ ظاؼظ« :ازکام ،مؽکؿ و ضؽظ» و مهطًام معؼق او ،ایاه قاه ک ماه
اقت .ازکام ،ظؼباؼۀ ایه بىظ که ٢ؽظ ؼا واظاؼ کؽظ ا اؾ مامی امیال مؽظم ٚاظی ؼها نىظ ،او ؼا مدبىؼ کاؽظ اا میال ضاىظ باؽای
بهظقتآوؼظن چیؿها ؼا بمیؽاوع ،ضىظ ؼا اؾ هؽچیؿ ظویىی  ٙٓ٦کىع و ماوىع آن .باه ایاه ناکل ،غهاه ٢اؽظ ضاایی میناىظ و باه
چیؿی ٢کؽ ومیکىع و ظؼ وِیده می ىاوع واؼظ مؽکؿ نىظ .اؾایهؼو ازکام و مؽکاؿ مکمال یکعیگؽواع .اف اؾ ایىکاه غهاه ٢اؽظ
قاکه نىظ ،می ىاوع بؽای ؿکی واٛ٦ی ظؼ معیِیهه بىهیىع و با کیه بؽ قکىن ضاىظ ،بهقامت بااال ؿکیاه کىاع .ایاه هماان
٦كمت واٛ٦ی ؿکیه ظؼ آن معؼقه اقت .آنها هیچچی بؿ مؽ بّ با زؽکام مؽیه ؼا آمىؾل ومیظهىع و باعن مااظؼؾاظی ضاىظ ؼا
بعیل ومیکىىع ّ٧٢ ،گىوگ ؼا ؿکیه میکىىع که قٓر ٢ؽظ ؼا ٛییه میکىع .بىابؽایه  ّ٧٢نیهنیىگ ضىظ ؼا ؿکیه میکىىع.
بعن ضىظ ؼا ؿکیه ومیکىىع و اهمیِی به بعیل گىوگ ومیظهىع .ظؼ ٚیه زال ،اؾ ْؽی ٥معیِیهه می ىاوىع ٦عؼم مؽکؿ ضىظ
ؼا ا٢ؿایم ظهىع و ظؼ ایه ؼووع ،با سمل قطِیها ،کاؼماینان ؼا اؾ بیه میبؽوع .ضؽظ به ایاه انااؼش میکىاع کاه ناطى باه
ؼونهبیىی میؼقع و ضؽظ و بًیؽم واال ؽی کكب میکىع .او می ىاوع ز٧ی٧ت خهان و ویؿ واٛ٦یات هاؽ ُبٛاع خهاان ؼا ببیىاع.
هم ٦عؼمهای ضعایی او ٖاهؽ مینىوع .ایه ؼووع ظقِیابی به ضؽظ واال ؽ و ؼونهبیىی« ،باؾناعن ٣٦ال گىواگ» ویاؿ وامیاعش
مینىظ.
ن
وِ٦ی ناکیامىوی ؼول ؿکی ضىظ ؼا بىیاان گػانات ،ههات ماػهب ظؼ هىاع ظؼ زاال انااٚه باىظ .یکای اؾ آنهاا ٚمی٧اا
ؼیههظاؼ بىظ و بؽهمىیك وامیعش مینع .ناکیامىوی ظؼ ْىل ٚمؽ ضىظ ،بهْىؼ یىقِه اؾ وٗؽ ایعیىیىفی با مػاهب ظیگؽ مباؼؾش
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میکؽظ .آو ه ناکیامىوی آمىؾل ظاظ ؼاهی ظؼقت بىظ ،بىابؽایه ظؼ ْىل آمىؾل ظاؼماای ضاىظ ،آو اه آماىؾل ظاظ مسبىبیات
بیهِؽ و بیهِؽی یعا کؽظ ،ظؼ زایی که مػاهب ظیگؽ بهْىؼ ؼوؾا٢ؿووی َٛی ١ؽ نعوع .زِای ماػهب ؼیهاهظاؼ بؽهمىیكا ظؼ
ن
مؽؾ وابىظی بىظ .اما بٛع اؾ ویؽواوای ناکیامىوی ،قایؽ مػاهب ،مطًىيا بؽهمىیك  ،ظوباؼش ؼوو ٥گؽِ٢ىع .قپف بؽای بىظیك
چه ا ٣ا٦ی اِ٢اظ؟ بؽضی اؾ ؼاهبان ،ظؼ قٓىذ مطِ  ١به باؾنعن ٣٦ل گىواگ یاا ؼوناهبیىی ؼقایعوع ،اماا قآسی کاه ظؼ آن
ؼونهبیه نعوع بكیاؼ اییه بىظ .ناکیامىوی به قٓر ا اگا ا ؼقیع ،اما بكیاؼی اؾ ؼاهبان به ایه قٓر وؽقیعوع.
٢ا خ ىشهای مطِ ٣ی ظؼ قٓىذ مطِ  ١ظاؼظ .هؽچه قٓر باال ؽ بانع ،به ز٧ی٧ت وؿظیت ؽ اقت و هؽچه قآر ااییه ؽ
بانع ،اؾ ز٧ی٧ت ظوؼ ؽ اقت .ف اؾ آوکه آن ؼاهبان به باؾنعن ٣٦ل گىوگ ؼقایعوع و ظؼ قآىذ ااییه ؼوناهبیه ناعوع ،باؽ
مبىای خ ىشهای خهان که ظؼ قٓر ضىظنان ظیعوع و مىٛ٦یتهاایی کاه ظؼک کاؽظش بىظواع و باا ز٧اای٧ی کاه ٢همیاعش بىظواع،
چیؿهایی ؼا که ناکیامىوی بیان کؽظش بىظ ٣كیؽ کؽظوع .بهٚباؼم ظیگؽ ،ؼاهبان ظاؼمایی ؼا که نااکیامىوی آماىؾل ظاظ باه ایاه
نکل یا آن نکل ٣كیؽ کؽظوع .بؽضی اؾ ؼاهبان ،بهخای ایىکه ک مام اي ی ناکیامىوی ؼا به مؽظم بگىیىع ،آو ه ؼا ضىظناان
٢همیعوااع بااؽای مااؽظم مىٗٚااه ماایکؽظوااع و آنهااا ؼا بااه ناااکیامىوی وكاابت میظاظوااع .ظؼ وِیدااه ،ظاؼمااای بىظیكااِی بااهْىؼ
ٞیؽ٦ابل هطیًی سؽی ١نع و آن ظیگؽ ظاؼمایی وبىظ که ناکیامىوی آمىؾل ظاظش بىظ .ظؼ وهایت ،ایه با ٚنع کاه ظاؼماای
بىظیكِی ظؼ هىع وا عیع نىظ .ایه ظؼقی خعی اؾ اؼیص اقت و وهان میظهع که چؽا بٛع اؾ آن ،بىظیك اؾ ياسى هىاع زاػ٠
نع .بىظیك ٦بل اؾ وا عیعنعوم ،چىع ٟییؽ نکل ؼا گػؼاوع و ظؼ اوِها با چیؿهاایی اؾ بؽهمىیكا ظؼآمیطِاه ناع و ماػهبی ؼا
نکل ظاظ که امؽوؾش ظؼ هىع یا٢ت مینىظ ،که هىعوییك وامیعش مینىظ .آن ظیگؽ هایچ باىظایی ؼا ٚبااظم ومیکىاع ،باهخای
آن ،چیؿ ظیگؽی ؼا ٚباظم میکىع و ظیگؽ به ناکیامىوی ا٧ِٚاظی وعاؼظ .وَٛیت ایهگىوه اقت.
همان گىوه که بىظیك ىقٛه مییا٢ت ،اؾ میان چىع ٟییؽ نکل ٚمعش گػؼ کؽظ .یکی اؾ آنها أقیف بىظیك ب ماهایاوا یاا
« َمؽکب بؿؼگ ؽ» بىظ که کمی ف اؾ ظؼگػنت ناکیامىوی يىؼم گؽ٢تٚ .عشای اؾ مؽظم بؽ اقاـ اياىل قآر بااالیی کاه
ناکیامىوی آمىؾل ظاظ ،بىظیك ب ماهایاوا ؼا بىیان گػانِىع .بىیانگػاؼاوم ا٧ِٚااظ ظاناِىع مطاْاب ظاؼماایی کاه نااکیامىوی
بهْىؼ ٚمىمی آمىؾل ظاظ ،مؽظم ٚاظی بىظواع .هم ىایه ا٧ِٚااظ ظاناِىع کاه آن ظاؼماا ً٦اعی باؽای اؼایا وداام باه هما
آقماوی مٛؽو ٠به آؼهام .اؾایاهؼو،
مىخىظام ؼا وعانت و  ّ٧٢می ىاوكت ٢ؽظ ؼا به ودام ضىظل هعایت کىع ،یٛىی به مؽ ب
ب
آنها ایه ظاؼمایی ؼا که بهْىؼ ٚمىمی آمىؾل ظاظش نع بىظیك ب هیوایاوا یا « َمؽکب کىچت ؽ» وامیعوع .اما آن هماان بىظیكا
اي ی ظوؼان ناکیامىوی بىظ و همان نیىشای اقت که امؽوؾش ؼاهبان کهىؼهای خىىبنؽ٦ی آقایا آن ؼا یاؽوی میکىىاع .ظؼ
چیه ویؿ مؽظم آن ؼا بىظیك هیوایاوا میوامىع .ایبِه ؼاهبان کهىؼهای خىىبنؽ٦ی آقیا ایهگىوه ٢کؽ ومیکىىاع ،یٛىای آن ؼا
«کىچت ؽ» ظؼ وٗؽ ومیگیؽوعد ب که ٢کؽ میکىىع قىت اي ی ناکیامىوی ؼا به اؼث بؽظشاوع .ظؼ ز٧ی٧ت ایه ٢کؽناان ظؼقات
اقت ،ؾیؽا ا زعوظ ؾیاظی ؼول ؿکی ؾمان ناکیامىوی ؼا ز ٕ٣کؽظشاوع.
بٛع اؾ ایىکه ایه بىظیك ٟییؽنکلظاظشنعۀ ماهایاوا به چیه مٛؽ٢ی نع ،ظؼ کهىؼ ما ؼیهه ظواواع و بىظیكامی ناع کاه ظؼ
ن
زال زاَؽ ظؼ کهىؼ ما گكِؽل یاِ٢ه اقت .اما آن با بىظیك ب ؾمان ناکیامىوی کامال ٣اوم ظاؼظ .اؾ یباـ گؽِ٢ه ا کل زایت
ؼونهبیىی و کل ؼووع ؿکیه ،همهچیؿ ٟییؽ کؽظش اقت .ظؼ بىظیك اوییه ّ٧٢ ،ناکیامىوی بىظ که بهٚىىان بىیاوگػاؼل کؽی
مینع .اما اکىىن بىظیك  ،بىظاها و بىظیكا ىاهای بؿؼگ بكیاؼی ظاؼظ و به چىع بىظا ا٧ِٚاظ ظاؼظ .بكیاؼی اؾ ا اگا اهاا ٚبااظم
مینىوع و بىظیك  ،مػهبی نعش که بىظاهای بكیاؼی ؼا ٚباظم میکىع ،ماوىع بىظا آمی ابا ،بىظا اقِاظ ْب و ا اگا ا ضىؼنایع
بؿؼگ و ٛعاظ ؾیاظی اؾ بىظیكا ىاهای بؿؼگ ویؿ وخىظ ظاؼوع .به ایه ْؽی ٥کل بىظیكا اؾ آو اه نااکیامىوی ظؼ ؾماان ضاىظل
بىیان وهاظ بهک ی ٢ؽ ٤کؽظش اقت.
27

ظؼ ْی آن ظوؼشٟ ،ییؽ نکل ظیگؽی يىؼم گؽ٢ت .بىظیكا ىا واگاؼخىوا ؼول ؼمؿگىوهای ؼا ظؼ هىع آمىؾل ظاظ .ایاه ؼول
قپف به اٟ٢اوكِان ؼ٢ت و بٛع به مىٓ ٧نیهخیاوگ آمع و ظؼ چیه مىِهؽ نع .آن ظؼ ق كا اواگ ا ٣اا ٤اِ٢ااظ ،ظؼ وِیداه
مؽظم آن ؼا اوِؽیك اوگ وامیعوع .بهضاْؽ أثیؽ کى٣كیىویك  ،اؼؾلهای اضال٦ای چایه باا اؼؾلهاای اضال٦ای م یتهاای
ظیگؽ مِ٣اوم بىظ .ایه ؼول ؼمؿگىوه ،ؿکی ظوگاو ماؽظ و ؾن ؼا ناامل میناع و خامٛاه ظؼ آن ؾماان وِىاوكات آن ؼا بپاػیؽظ.
اؾایهؼو ظؼ ْىل ظوؼۀ هىیی چاوگ اؾ ق ك اوگ ،وِ٦ی بىظیك قؽکىب نع ،اؾ بیه ؼ٢ت و اوِؽیكا اواگ ظؼ چایه وا عیاع
نع .ظؼ زال زاَؽ ،اوِؽیكمی نؽ٦ی ظؼ فا اه وخاىظ ظاؼظ کاه ظؼ آن ؾماان اؾ چایه باه آوداا ؼ٢ات ،اماا آنهاا گىانظیىاگ ؼا
وگػؼاوعوع .بؽ ْب ٥اوِؽیك  ،هؽکكی که بعون گػؼاوعن گىانظیىگ ،اوِؽیك ؼا یاظ بگیؽظ ،مثل ایه اقت که ظاؼماای آنهاا
ؼا ظؾظیعش و آنها او ؼا بهٚىىان کكی که بهوقی ضىظ اقِاظ آمىؾل ظیعش باه ؼقامیت ومینىاقاىع .نااض ظیگاؽی اؾ ْؽیا٥
ن
وپال اؾ هىع به بت ؼ٢ت و « اوِؽیك بِی» وامیعش نع و ا امؽوؾ مىِ٧ل نعش اقت .ايىال وَٛیت ظؼ بىظیك ایهگىوه اقات.
بهْىؼ مطًِؽ خؽیان ؼنع و ٟییؽام آن ؼا بیان کؽظم .ظؼ ْىل ىق ٛبىظیك  ،ظؼ مؽازل مطِ  ،١بؽضی اؾ ؼولهای ظیگاؽ
ویؿ عیعاؼ نعوع ،ماوىع بىظیك ب غن که بىظیظاؼما آن ؼا بىیان گػانت ،بىظیك قؽؾمیه اک و بىظیك هىآیان .هم آنها باؽ
ای ظؼک و ٣كیؽی اؾ آو ه ناکیامىوی ظؼ آن ؾمان بیان کؽظ ،بىیان گػانِه نعوع .هم ایههاا باه بىظیكا ٟییؽناکلیاِ٢اه
 ٥ ٛظاؼوع .بیم اؾ ظش ٚعظ اؾ چىیه ؼولهای ؿکیهای ظؼ بىظیك وخىظ ظاؼظ و هم آنها نکل ماػهب باه ضاىظ گؽِ٢هاواع.
بىابؽایه آنها به مػهب بىظیك  ٥ ٛظاؼوع.
مػاهب أقیفنعش ظؼ ایه ٦ؽن ،یا وه ّ٧٢ظؼ ایه ٦ؽن ب که ضی ی اؾ مػاهب خعیع أقیفناعش ظؼ ٦كامتهای مطِ ا١
ظویا ظؼ چىعيع قال اضیؽ ،ا ٞبنان ٦البی هكِىع .هؽ مىخىظی ضعایی که بؽای ودام مؽظم میآیع ،بههات ضاىظ ؼا ظاؼظ و
ایه بؽای هؽ ا اگا ایی که بؽای ودام مؽظم آمعش ویؿ يع ٤میکىع ،اؾ نااکیامىوی گؽِ٢اه اا باىظا آمی اباا و ا اگا اا ضىؼنایع
بؿؼگ .هؽیت بههِی ظاؼوع که آن ؼا قؽ ؽقِی میکىىع .ظؼ کهکهان ؼاش نیؽی ما ،بایم اؾ ياع واى٘ اؾ چىایه بههاتهایی
وخىظ ظاؼظ٢ .ایىن ظا٢ای ما ویؿ بههت ٢ایىن ؼا ظاؼظ.
اگؽ یؽوان مػاهب ظؼوٞیه ودام مییاِ٢ىع ،کدا می ىاوكِىع بؽووع؟ ایه مػاهب ومی ىاوىاع ماؽظم ؼا وداام ظهىاع ،ؾیاؽا
آو ه آمىؾل میظهىع ٢ا ویكت .ایبِه وِ٦ی چىیه مػاهبی ظؼ ابِعا أقیف نعوع ،بىیانگػاؼاننان ً٦ع وعانِىع اهؽیمىااوی
بانىع که به مػاهب اي ی آقیب بؽقاوىع .آنها به مؽز باؾناعن ٣٦ال گىواگ و ؼوناهبیىی ظؼ قآىذ مطِ ا ١ؼقایعوع و
بُٛی اؾ ز٧ای ٥ؼا ظیعوع .اما قٓر آنها بكیاؼ اییه بىظ و با ؼوناهبیىاوی کاه می ىاوىاع ماؽظم ؼا وداام ظهىاع بكایاؼ ٢ايا ه
ن
ظانِىع .يؽ٢ا به بُٛی اؾ ز٧ای ٥ی بؽظوع و مِىخه نعوع بُٛی اؾ چیؿها بیه مؽظم ٚاظی انِباش اقت و باه ماؽظم میگِ٣ىاع
که چگىوه کاؼهای ضىب اودام ظهىع .ظؼ آٞاؾ مطای ١مػاهب ظیگؽ وبىظوع .اما با گػنت ؾمان ،مؽظم باه آنهاا م٧ِٛاع ناعوع.
٢کؽ کؽظوع که آو ه آنها میگىیىع م٧ٛىل به وٗؽ میآیاع .قاپف بیهاِؽ و بیهاِؽ باه آنهاا اِٚمااظ کؽظواع .ظؼ وِیداه ،ماؽظم
بهخای آوکه به آن مػاهب ظل بكپاؼوع ،قؽقپؽظۀ آن ا٢ؽاظ نعوع .وِ٦ی وابكِگی آن ا٢ؽاظ به نهؽم و مىا ٙ٢نطًی ا٢ؿایم
مییا٢ت ،به ضىظ ٚىاویه و ای٧اب مٛىىی میظاظوع و ف اؾ آن ،مػهب خعیعی ؼا بىیاان میگػاناِىع .باه ناما میگاىی کاه
هم ایه مػاهب ،اهؽیمىی هكِىع .زِی اگؽ به مؽظم يعمه وؽقاوىع ،هىىؾ ه مػاهب اهؽیمىای هكاِىع ،چؽاکاه باا ا٧ِٚااظ
مؽظم به مػاهب واٛ٦ی معاض ه کؽظشاوع .مػاهب واٛ٦ی می ىاوىع مؽظم ؼا ودام ظهىع ،اما آنها ومی ىاوىع .با گػنت ؾمان ،ظؼ
ن
وهان کاؼهای بعی اودام میظهىع .اضیؽا بكیاؼی اؾ ایه چیؿها ظؼ چیه اناٚه یعا کؽظش اقت .بؽای مثال ،بهايآالذ ؼول
گىآنییه یکی اؾ آنهاقت .بىابؽایه مسِاِ بانیع .گِ٣ه نعش که بایم اؾ ظوهاؿاؼ ؼول ظؼ کهاىؼ بطًىيای ظؼ ناؽ ٤آقایا
وخىظ ظاؼظ .همه وى٘ ا٧ِٚاظا ی ظؼ خىىبنؽ٦ی آقیا و بؽضی اؾ کهاىؼهای ٞؽبای وخاىظ ظاؼظ .ظؼ یات کهاىؼ زِای بهياىؼم
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آنکاؼ نیٓان ؽقِی اودام مینىظ .مام ایه چیؿها اهؽیمههایی هكِىع که ظؼ ًٚؽ ایان ظاؼما ٖاهؽ نعشاوعًٚ .اؽ ایاان
ظاؼما  ّ٧٢به بىظیك مؽبىِ ومینىظ .بكیاؼی اؾ ُبٛعهای ؾیؽ ُبٛعی بكیاؼ قٓر باال بع ناعشاوع .آن باه ا٢اىل ٢اا ظؼ ماػاهب
واٛ٦ی اناؼش میکىع و به ایه ز٧ی٧ت که بهؽیت مٛیاؼ اضال٦ی ٓ٢ؽی ضىظ و آن ضىیهِهظاؼی ْبیٛای هماؽاش آن ؼا اؾ ظقات
ظاظش اقت.

فقط یک ساه تضکیه سا تمشیىکشدو
ما آمىؾل میظهی که نطى  ّ٧٢یت ؼاش ؿکیه ؼا بایع مؽیه کىع .بعون ىخه به ایىکه کعام ؿکیه ؼا اودام میظهیع ،وبایاع
با اَا٢هکؽظن چیؿهای ظیگؽ ،ؿکی ضىظ ؼا آنِ٣ه کىیع .بُٛی اؾ ٞیؽؼوزاویىن بىظیكِی ،ه بىظیك و ه ٢ایىن ظا٢اای ماا
ؼا ؿکیه میکىىع .میضىاه به نما بگىی که ظؼ وهایت چیؿی ؼا کكب ومیکىیع ،ؾیؽا هیچکكای چیاؿی باه ناما ومیظهاع.
اگؽچه هؽ ظو ؼول به معؼق بىظا  ٥ ٛظاؼوع ،اما مىَى٘ نیهنیىگ و مىَى٘ ایبىعی به یت ؼول وخاىظ ظاؼظ .ناما ٧٢اّ
یت بعن ظاؼیع .بعن ان ٦ؽاؼ اقت گىوگ کعام معؼقه ؼا ؼنع ظهع؟ گىوگ ان اؾ میان کعام وى٘ ؼوواع باعیل میگاػؼظ؟ کداا
میضىاهیع بؽویع؟ به خایی ضىاهیع ؼ٢ت که ؿکیه ان ناما ؼا میباؽظ .اگاؽ باا یاؽوی اؾ بىظیكا قاؽؾمیه ااک ؿکیاه کىیاع،
بهقىی بههت قٛاظم ٞایی بىظا آمی ابا زؽکت میکىیع .اگؽ ؿکی بىظا اقِاظ ْب ؼا ظوبال کىیع ،بهقاىی بههات ظؼضهاان
زؽکت میکىیع .ایه چیؿی اقت که ظؼ مػاهب گِ٣ه مینىظ و « ؿکیهوکؽظن ه ؾمان ظؼ ظو ؼول» وامیعش مینىظ.
ؿکیهای که ظؼ ایىدا اؾ آن يسبت میکىی ظؼ وا ٙ٦ظؼباؼۀ کل ٢ؽایىع بعیل گىوگ اقت و ایه ،معؼق ؿکی ضاىظ ٢اؽظ ؼا
ظوبااال میکىااع .آوهااایی کااه ه ؾمااان ظؼ ظو ٦ااای٦ ٥ااعم ماایگػاؼو اع و اای وبؽظشاوااع بااه چااه قاامِی میؼووااع ،ظؼ وهایاات اؾ
اللهاینان چیؿی به ظقت وطىاهىع آوؼظ .وه ىها مؽیههای چیگىوگ ومی ىاوع با ؼولهای مػهبی ؽکیب نىظ ،ب کاه
زِی ظو ؼول ؿکیه ،ظو ؼول مطِ  ١چیگىوگ یا زِی ظو مػهب ویؿ ومی ىاوىع ؽکیب نىوع .زِی هىگام ؿکیه ظؼ ماػهبی
مهطى ،ناضههای مطِ  ١ومی ىاوىع ؽکیب نىوع ّ٧٢ .بایع یت ؼول ؿکیاه ؼا اوِطااب کىیاع .اگاؽ ؼول ؿکیا بىظیكا
قؽؾمیه اک ؼا اودام میظهیع ،بایع  ّ٧٢ؼول ؿکی بىظیك قؽؾمیه اک ؼا اودام ظهیع ،اگؽ ؼول ؿکی اوِؽیك ؼا اودام
میظهیع ،بایع  ّ٧٢ؼول ؿکی اوِؽیك ؼا اودام ظهیع ،اگؽ ؼول ؿکی بىظیك ب غن ؼا اودام میظهیع ،بایع  ّ٧٢ؼول ؿکیا
بىظیك ب غن ؼا اودام ظهیع .اگؽ ه ؾمان ای ان ؼا ظؼ ظو ٦ای ٥بگػاؼیع ،هاؽ ظوی ایاه و آن ؼا ؿکیاه کىیاع ،چیاؿی باه ظقات
ومیآوؼیع .بهٚباؼم ظیگؽ ،زِی ظؼ مػهب بىظیك ویؿ « ؿکیهوکؽظن ه ؾمان ظؼ ظو ؼول» ؼا آمىؾل میظهىع و به نما اخاؾش
ومیظهىع ؼولهای ؿکیه ؼا ؽکیب کىیاع .یات گاؽوش ؼول ماؽیه ضاىظ ؼا ظاؼظ ،گاؽوش ظیگاؽ ؼول ماؽیه ضاىظل ؼا ظاؼظ و
هؽیت اؾ آنها ،اگؽ گىوگ ؼا ؼنع میظهىع ،مدبىؼوع ؼول ؿکیه و بعیل ظؼ معؼق ضىظ ؼا ظوباال کىىاع .ظؼ ُبٛاعهای ظیگاؽ،
٢ؽایىعی بؽای نکلگیؽی گىوگ وخىظ ظاؼظ و ایه ٢ؽایىع ،بكیاؼ ی یعش و اقؽاؼآمیؿ اقت و ناما ومی ىاویاع آن ؼا هؽْاىؼ کاه
مایل بانیع با چیؿهای ظیگؽی ظؼ ؿکیه ؽکیب کىیع.
بهمسٍ ایىکه بُٛی اؾ ٞیؽؼوزاویىن بىظیكِی مینىىوع که ما ؼول ؿکی چیگىوگ اؾ معؼق بىظا ؼا اودام مایظهی ،
مؽیهکىىعگان ما ؼا بؽای ٟییؽ مػهب به مٛابع میبؽوع .بگػاؼیع به هم نما که ایىداا وهكاِهایع بگاىی  :ایاه کااؼ ؼا اوداام
وعهیع .به ظا٢ای ما و ازکام بىظیك آقیب میؼقاویع .ه ؾمان مؿاز مؽیهکىىعگان میناىیع و کااؼی میکىیاع کاه آنهاا
وِىاوىع چیؿی به ظقت بیاوؼوع .ایه مداؾ ویكت .ؿکیه مىَىٚی بكیاؼ خعی اقات .ناطى بایاع اؾ یات ؼول یاؽوی کىاع.
هؽچىع ایه ٦كمت که ما ظؼ بیه مؽظم ٚاظی آمىؾل میظهی مػهب ویكت ،اما هع٢م ظؼ ؿکیه هماان اقات :ؼقایعن باه
مؽز باؾنعن ٣٦ل گىوگ ،ؼونهبیىی و کمال ظؼ ؿکیه.
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ناکیامىوی بیان کؽظ که ظؼ ًٚؽ ایان ظاؼما زِی بؽای ؼاهبان ظؼ مٛابع بكیاؼ قطت ضىاهع بىظ که ضىظ ؼا وداام ظهىاع،
چه ؼقع به آن ٞیؽؼوزاویىن بىظیكِی که هیچکكای اؾ آنهاا مؽا٦بات ومیکىاع .زِای اگاؽ کكای ؼا باهٚىىان «اقاِاظ» ضاىظ
ن
بؽگؿیعش بانیع ،آن نطًی که او ؼا اقِاظ میوامیع ویؿ ؿکیهکىىعش اقت .اگؽ واٛ٦ا ؿکیه وکىاع٢ ،ؽ٦ای باا یات نااگؽظ واعاؼظ.
بعون ؿکی  ٦ب ،هیچکكی ومی ىاوع مى ٥٢نىظٟ .ییؽ ماػهب ،مؽاقامی مؽباىِ باه ماؽظم ٚااظی اقات .آیاا اف اؾ ٟییاؽ
مػهبُٚ ،ىی اؾ معؼق بىظا هكِیع؟ و ف اؾ آن ،بىظا اؾ نما مؽا٦بت میکىع؟ چىیه چیؿی ویكات .زِای اگاؽ هاؽ ؼوؾ ظؼ
م٧ابل مدكم بىظا ٗٛی کىیع و آن٦عؼ او ؼا ٚباظم کىیع که بعنظؼظ بگیؽیع یا اگؽ ظقِهظقِه ٚىظ ؼوناه کىیاع ،هىاىؾ ها
بی٢ایعش اقت ّ٧٢ .وِ٦ی مإثؽ اقت که بهْىؼ واٛ٦ی غهه ان ؼا ؿکیه کىیع .ظؼ ًٚؽ ایان ظاؼما ،خهان ظقِطىل ٟییاؽام
بكیاؼ بؿؼگی نعش و زِی مکانهای مػهبی ویؿ ظیگؽ بؽای ٚباظم ضىب ویكِىع .ا٢ؽاظی کاه ىاواییهاای ٢اىْ٤بیٛی ظاؼواع
(نامل ؼاهبان) ویؿ ایه وَٛیت ؼا ظیعشاوع .ظؼ زال زاَؽ ،ىها کكی که ظؼ ظویا بهْىؼ  ٚىی ٢ایی ؼاقِیه ؼا آمىؾل میظهع
ن
مه هكِ  .کاؼی ؼا اودام ظاظشام که ٦بال هیچکكی هؽگؿ اودام وعاظش اقت و ظؼ ًٚؽ ایان ظاؼما ایه ؼا ظؼ ظقِؽـ همه ٦ؽاؼ
ظاظشام .ز٧ی٧ت ایه اقت که چىیه ٢ؽيِی ظؼ هؽ هؿاؼ قال یا ظشهؿاؼ قال ،ایم ومیآیاع .اماا ایىکاه بِىاویاع وداام یابیاع،
بهبیان ظیگؽ ،ایىکه بِىاویع ؿکیه کىیع ،هىىؾ ه به ضىظ ان بكِگی ظاؼظ .آو ه ظؼ زال گِ٣ه آن هكِ اي ی اؾ خهان ٗٚی
اقت.
ایه ؼا ومیگىی که مدبىؼیع ٢ایىن ظا٢ا ؼا یاظ بگیؽیع ،ب که ايىیی ؼا باا ناما ظؼ میاان میگاػاؼم .اگاؽ میضىاهیاع ؿکیاه
ن
کىیع ،بایع  ّ٧٢یت ؼاش ؿکیه ؼا مؽیه کىیع .وگؽوه ايال ومی ىاویع ؿکیه کىیع .ایبِه اگؽ ومیضىاهیع ؿکیه کىیع ،بههیچوخاه
نما ؼا مدبىؼ ومیکىی  .ایه ٢ا بؽای ا٢ؽاظی اقت که بهْىؼ واٛ٦ی میضىاهىع ؿکیه کىىع .بىابؽایه بایع ٧٢اّ ؼوی یات ؼول
مؽکؿ کىیع و زِی ا٢کاؼی اؾ ؼولهای ظیگؽ ؼا ظؼ آن مط ىِ وکىیع .ایىدا کىیت غهىی ؼا آمىؾل ومیظه  ،هایچ کىیات
غهىی ظؼ ٢ایىن ظا٢ای ما وخىظ وعاؼظ .اؾایهؼو هیچکكی وبایع کىیت مؽ بّ با غهه ؼا به آن اَا٢ه کىاع .مٓمائه بانایع کاه
ن
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«هیچ ب
ظؼ یت مىٛ٦یت اخاؾش ظاظم غهى به غهه چهاؼ یا ىح مىخىظ ؼونهبیه واال ويل نىظ کاه ظؼ  ٦مؽوهاایی بیوهایات بااال
بىظوع .قٓر آنها به٦عؼی باال بىظ که اگؽ ىيی ١میکؽظم بؽای ماؽظم ٚااظی باوؼوا اػیؽ میباىظ .آنهاا میضىاقاِىع بعاوىاع
ن
چهچیؿی ظؼ غهى میگػؼظ .قالهای بكیاؼی اقت که ؿکیاه کاؽظشام .مٓ ٧اا ٞیاؽممکه اقات کاه ا٢اؽاظ ظیگاؽ غهاه ماؽا
بطىاوىع .ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ظیگؽان زِی یتغؼش ه ومی ىاوع واؼظ ُ٢ای مه نىظ .هیچکكی ومی ىاواع ماؽا ب٣هماع یاا
بعاوع ظؼ ٢کؽم چه میگػؼظ .اما ظؼ ایه مىؼظ ،با ضىاقت آنها مىا٧٢ت کؽظم ا اؾ ا٢کاؼم آ گاش نىوع و بؽای ماع ی غهاه ماؽا باه
غهه ضىظ ويل کؽظوع .بٛع اؾ ایىکه ويل نع ،کمی بؽای قطت بىظ که اب بیاوؼم .بعون ىخه به ایىکه قآس چاه اواعاؾش
باال یا اییه اقت ،هىىؾ ظؼ بیه مؽظم ٚاظی هكِ و هىىؾ ظؼ زال اودام کاؼی اؾ ؼوی ً٦ع هكِ د یٛىی وداام ماؽظم ٦ .اب
مه به ودام مؽظم اضًِاو ظاظش نعش اقت .اما غهه آنها چ٧عؼ قاکه بىظ؟ آن٦عؼ قاکه که هؽاـاوگیاؿ باىظ .اگاؽ ٧٢اّ
یت نطى به ایه قکىن بؽقع چیؿ مهمی ویكت ،اما چهاؼ یا ىح و٣ؽ آودا بىظوع که ظؼ قکىوی نابیه بؽکاهای اؾ آب قااکه
ن
وهكِه بىظوع و وِىاوكِ چیؿی اؾ آنها ازكاـ کى  .ظؼ ْىل آن چىع ؼوؾ اؾ وٗؽ غهىی واٛ٦ا ازكاـ واؼازِی ظانِ و زف
ن
ىيی١وا ػیؽی ؼا دؽبه کؽظم .ا کثؽ ا٢ؽاظ بههیچوخه ومی ىاوىع آن ؼا ًىؼ یا ازكاـ کىىع ،کامال ضایی و ٚاؼی اؾ ً٦ع بىظ.
وِ٦ی ظؼ قٓسی بكیاؼ باال ؿکیه میکىیع ،بههیچوخه ٛ٢اییت ٢کؽی وخىظ وعاؼظ .ظؼ ابِعا وِ٦ای ناؽو٘ کؽظیاع ،باهٚىىان
٢ؽظی ٚاظی ظؼ مؽز اوییه بىظیع و بىابؽایه کاؼهای بىیاظیه الؾم بىظ .اما کاؼهای بىیاظیه بؽای نما اودام نعش اقات .وِ٦ای
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ن
ؿکیه ان به قٓر باالیی بؽقع ،ؿکیه کامال بهْىؼ ضىظکاؼ ٚمل میکىع و قیكِ ؿکی ما ومىو ضىبی اؾ ایه مكائ ه اقات:
ا وِ٦ی نیهنیىگ ضاىظ ؼا بهباىظ میبطهایع ،گىوگ اان مكاِ٧ل اؾ مؽیههاا ؼناع میکىاع .مؽیههاای ماا باؽای ٧ىیات
مکاویؿمهای ضىظکاؼ اقت .چؽا ا٢ؽاظ ظؼ معیِیهه بىظیكِی همیهه قااکه میوهایىىع؟ آن بیً٦اعی کامال اقات .ممکاه
اقت ظیعش بانیع که معؼق ظایى اوىا٘وا٦كام زؽکامٛ٢ ،اییتهای ٢کؽی یا هعایت ٢کؽی ؼا آمىؾل میظهع .اما می اىاو باه
نما بگىی  ،بهمسٍ ایىکه معؼق ظایى به ٢ؽاقىی قٓر چی میؼقع ،چیؿی وطىاهع ظانت و ظیگؽ اؾ چىیهوچىان ٛ٢اییات
٢کؽی اقِ٣اظش وطىاهع کؽظ .اما ا٢ؽاظی که ؼولهای ظیگؽ چیگىوگ ؼا مؽیه کؽظشاوع همیهه ظؼ ؼهااکؽظن چیؿهاایی مثال
کىیتهای ى٣كی و ٛ٢اییتهای ٢کؽی مهکل ظاؼوع .مه چیؿهایی ظؼ قٓر ظاوهگاش ؼا به آنها آمىؾل میظه  ،اما آنها
همیهه ظؼباؼۀ چیؿهایی اؾ معؼق ابِعایی اؾ مه قاإال میکىىاع ،چیؿهاایی مثال ،چگىواه ٛ٢اییتهاای ٢کاؽی ؼا اقاِ٣اظش و
هعایت کؽظ .ظؼ زال زاَؽ به آن ؼول ٚاظم کؽظشاوع و ٢کؽ میکىىع که چیگىوگ ایهگىوه اقات ،اماا ظؼ ز٧ی٧ات ایهگىواه
ویكت.

تىاياییهای فىقطبیؼی و تىاو گىيگ
بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ ظؼک ؼونىی اؾ ايٓالزام چیگىوگ وعاؼوع و ایه ايٓالزام ؼا باا ها اناِباش میگیؽواع .یات ومىواه ایاه
اقت که « ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی» ؼا با « ىان گىوگ» انِباش میگیؽوع .گاىوگی کاه اؾ ْؽیا ٥ؿکیا نیهنایىگ باه ظقات
میآوؼی  ،همان ٧ىای ما اقت که با خػبنعن ما ظؼ قؽنت خهان ،بعیل نعش اقت .ایه گىواگ ،بكایاؼ مها اقات ؾیاؽا
اؼ ٣ا٘ قٓر نطى٦ ،عؼم ىان گىوگ او و ثمؽۀ ؿکیا او ؼا ظؼ ؿکیاه ٛیایه میکىاع .ظؼ ْاىل ؿکیاه ،چاه وَاٛیِی باؽای
نطى عیعاؼ مینىظ؟ او می ىاوع بُٛی اؾ ىاواییهای ٞیؽٚاظی و ٢اىْ٤بیٛی ؼا ؼناع ظهاع کاه آنهاا ؼا باهْاىؼ ضالياه
« ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی» میوامی  .گىوگی که االن بیاان کاؽظم ،کاه قآر ناطى ؼا مهاطى میکىاع « ،اىان گىواگ»
وامیعش مینىظ .هؽچه قٓر ان باال ؽ بانع ،ىان گىوگ ان بیهِؽ و ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ان ٦ىی ؽ اقت.
ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی  ّ٧٢ىییعام خاوبی ؼووع ؿکیه هكِىع و مٛؽ ٠قٓر نطى ویكِىع .آنها وه مٛؽ ٠یهاؽ٢ت یاا
قٓر نطى هكِىع و وه مٛؽ٦ ٠عؼم ىان گىوگ او .بُٛی ا٢ؽاظ ممکاه اقات م٧اعاؼ بیهاِؽی اؾ آنهاا ؼا ظاناِه باناىع و
ٚعشای کمِؽ .بهٚالوش ،ومی ىاویع ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ؼا بهٚىىان هع ٠اي ی ؿکیه ظؼ وٗؽ بگیؽیع و آنها چیؿی ویكِىع
که با ْ بکؽظننان بِىاویع به ظقت آوؼیع .ىاواییهای ٢اىْ٤بیٛی ٧٢اّ ؾمااوی عیاعاؼ میناىوع کاه ٢اؽظ مًام میناىظ
بهْىؼ ز٧ی٧ی ؿکیه کىع .او ومی ىاوع آنها ؼا هع ٠اي ی ؿکیهال ٦ؽاؼ ظهع .بؽای چه آنهاا ؼا میضىاهیاع؟ آیاا ٧٢اّ باؽای
ن
ایىکه آنها ؼا ظؼ بیه مؽظم ٚاظی به کاؼ ببؽیع؟ اما مٓ ٧ا مداؾ ویكِیع آنها ؼا بهظیطىاش ظؼ بیه مؽظم ٚاظی به کااؼ ببؽیاع .باه
همیه  ٚت اقت که هؽچه بیهِؽ ظؼ خكِدىی آنها بانیع ،کمِؽ به ظقت میآوؼیع .ؾیؽا ظؼ ْ ب چیاؿی هكاِیع .ظؼ ْ اب
ن
چیؿی بىظن ،ضىظل وابكِگی اقت .ظؼ ؿکیه ،وابكِگیها ظ٦ی٧ا چیؿهایی هكِىع که بایع ؼها نىوع.
بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ ا  ٦مؽوهای بكیاؼ باالیی ؿکیه کؽظشاوع اما هایچ ىاواایی ٢اىْ٤بیٛی وعاؼواع .اقِاظناان آن ىاواییهاا ؼا
٣٦ل کؽظش ،چؽاکه وگؽان اقت آنها ضىظ ؼا بهضىبی اظاؼش وکىىع و کاؼهای بعی اودام ظهىع .اؾایهؼو به آنهاا اخااؾش ومیظهاع
ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛینان ؼا به کاؼ ببؽوعٛ .اعاظ بكایاؼ ؾیااظی اؾ ایاه ا٢اؽاظ وخاىظ ظاؼواع .ىاواییهاای ٢اىْ٤بیٛی ؼا ٢کاؽ
نطى هعایت میکىع .وِ٦ی نطًی ضىاب اقت ممکه اقت وِىاوع بهظؼقِی ؼِ٢ااؼ کىاع و ناایع باا یات ؼؤیاا ،ؼوؾ بٛاعل
مهطى نىظ که ؾمیه و آقمان ؼا ؾیؽ و ؼو کؽظش اقت .ایه مداؾ ویكت .اؾ آودا که ؼول ؿکی ما ظؼ بیه مؽظم ٚاظی اوداام
ن
مینىظ٢ ،ؽظ هؽ٦عؼ ه ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی بانکىهی ظانِه بانع مٛمىال باؽایم ظقاِؽـ ػیؽ ویكاِىع .اکثاؽ ىاواییهاا
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٣٦ل مینىوع ،ویی ایه مٓ ا ٥ویكات .بكایاؼی اؾ ا٢اؽاظی کاه باهضىبی ؿکیاه کؽظشاواع اخااؾش ظاؼواع ٦كامِی اؾ ىاواییهاای
٢ىْ٤بیٛی ضىظ ؼا دؽباه کىىاع ،چؽاکاه می ىاوىاع ضاىظ ؼا باهضىبی اظاؼش کىىاع .اگاؽ اؾ ایاه ا٢اؽاظ بطىاهیاع کاه ىاواییهاای
ن
٢ىْ٤بیٛینان ؼا بهْىؼ قؽقؽی وهان ظهىع ،مٓ ٧ا ایه کاؼ ؼا ومیکىىع .آنها می ىاوىع ضىظ ؼا کىِؽل کىىع.

تضکیۀ هؼکىط و قشكگشفتى گىيگ
بُٛی اؾ ا٢ؽاظ هؽگؿ چیگىوگ ؼا مؽیه وکؽظشاوع یا ایىکه  ّ٧٢چیؿهای کمی ؼا ظؼ کالـ چیگىوگ یاظ گؽِ٢هاوع ،اماا آنهاا
بؽای ن٣ای بیماؼیها و ز ٕ٣ىعؼقِی هكِىع و ؿکیه ویكِىع .بهٚباؼم ظیگؽ ،ایه انطاو هؽگؿ آمىؾل ز٧ی٧ی ؼا ظؼیا٢ات
وکؽظشاوع .اما واگهان یتنبه گىوگ به ظقت میآوؼوع .ظؼباؼۀ ایه يسبت میکىی که ایه وى٘ گىوگ اؾ کدا میآیع .به چىاع
نکل ا ٣ا ٤میاِ٢ع.
ن
یکی اؾ آنها ؿکی مٛکىـ اقت .ؿکی مٛکىـ چیكت؟ ایه واى٘ وِ٦ای ؼوی میظهاع کاه کكای وكابِا مكاه باناع و
بطىاهع ؿکیه کىع ،اما ؾمان کا٢ی بؽای او با٦ی وماوعش بانع ا اؾ ابِعا ؿکیه ؼا نؽو٘ کىع .وِ٦ی چیگىواگ ظؼ اوج مسبىبیات
ضىظ بىظ ،ا٢ؽاظ مكىی بىظوع که میضىاقِىع ماوىع قایؽیه ؿکیاه کىىاع .آنهاا میظاوكاِىع کاه ماؽظم می ىاوىاع باا چیگىواگ
کاؼهای ضىبی بؽای ظیگؽان اودام ظهىع و ه ؾمان ضىظ ؼا ویؿ با آن ؼنع ظهىاع .چىایه آؼؾویای ظاناِىع ،میضىاقاِىع ضاىظ ؼا
ؼنع ظهىع و ؿکیه کىىع .اما چىع قال یم که چیگىوگ ؼایح بىظ ،آن اقاِاظان چیگىواگ همگای ٧٢اّ چیگىواگ ؼا ؼواج
ن
میظاظوع و هیچکكی واٛ٦ا چیؿهای قٓر باالیی ؼا مىِ٧ل وکاؽظ .زِای اا اماؽوؾ ها  ،ىهاا کكای هكاِ کاه باهْىؼ واٛ٦ای
چیگىوگی ظؼ قٓىذ باال ؼا بهْىؼ ٚمىمی مىِ٧ل میکى ٢ .ؽظ ظیگؽی ویكت .ا٢ؽاظی که ؿکی مٛکاىـ ؼا اوداام میظاظواع
ن
بیم اؾ ىداش قال ظانِىع و وكبِا مكه بىظوع .کی٣یت مااظؼؾاظی آنهاا ضاىب باىظ و چیؿهاای بكایاؼ ضاىبی ؼا ظؼ بعنناان
ن
ظانِىع٧ .ؽیبا همگی آنها بهزعی کاه مؽیاع یاا خاوهایه اقِاظناان ناىوع ضاىب بىظواع .اماا ایاه ا٢اؽاظ مكاه بىظواع .اگاؽ
میضىاقِىع ؿکیه کىىع ،گِ٣ىم آقان ؽ اؾ ٚملکؽظوم بىظ! کدا می ىاوكِىع اقِاظی بیابىع؟ اما آؼؾوی ؿکیه مثال ْاال ظؼ
 ٦بنان میظؼضهیع و ظویای ظشخهِه ؼا مییؽؾاوع .ا ٞب نىیعشایع که مؽظم اؾ قؽنت ضعایی قطه میگىیىع و ایاه قؽنات
ضعایینان بىظ که ٖاهؽ نعش بىظ.
اؾ ظیعگاش قٓىذ باال ،ؾوعگی ٢ؽظ بؽای ایه ویكت که اوكان بانع .ؾوعگی ٢ؽظ ظؼ ُبٛعی ظؼ ایاه خهاان ض ا ٥ناع و باهْىؼ
َ
ْبیٛی با قؽنت خهان ،بخه ،نه ،بؼن هماهىگ باىظ و قؽنات او ظؼ آٞااؾ ضاىب و مهؽباان باىظ .اماا هماانْىؼ کاه ٛاعاظ
مىخىظام ؾیاظ ؽ نعوع ،آنهاا ؼواباّ اخِمااٚی ناکل ظاظواع و قاپف بُٛای اؾ آنهاا ضىظضاىاش یاا باع ناعوع .ظؼ آن مؽز اه
وِىاوكِىع ظؼ قٓىذ باال با٦ی بماوىع و بایع به قٓسی اییه ؽ میاِ٢اظوع .ظؼ آن قٓر ظوبااؼش باع ناعوع و ظوبااؼش بایاع ااییه ؽ
میاِ٢اظوع .بىابؽایه به ق٧ىِ اظامه ظاظوع ا ایىکه ظؼ آضؽ به قٓر مؽظم ٚاظی اِ٢اظوع .مىخىظام ف اؾ ق٧ىِ به ایه قآر،
ن
بایع کامال اؾ بیه میؼِ٢ىع ،اما مىخىظام واال ؽ اؾ ؼوی ضیؽضىاهی ًمی گؽِ٢ىع به مؽظم ٢ؽيت ظیگؽی ظؼ مسیٓای بكایاؼ
ظؼظواک بعهىع ،ظؼ وِیده ایه ُبٛع ؼا آ٢ؽیعوع.
ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ ،مؽظم بعنهایی بعیه نکل وعاؼوع .می ىاوىع ظؼ هىا ؽواؾ کىىع و بؿؼگ ؽ یا کىچات ؽ ناىوع .اماا ظؼ ایاه
ُبٛع ،ایه بعن ٢یؿیکی که اکىىن ظاؼی  ،به مؽظم ظاظش مینىظ .وِ٦ی ایه بعن ؼا ظاؼیع ،اگؽ هاىا قاؽظ یاا گاؽم باناع ومی ىاویاع
سمل کىیع ،ضكِگی و گؽقىگی ؼا ومی ىاویع سمل کىیع .ظؼظ و ؼوح اخِىابوا ػیؽ اقات .وِ٦ای بیمااؼ میناىیع ،سمال آن
قطت اقات و اؾ میاان ىیاع ،یاؽی ،بیمااؼی و ماؽگ میگػؼیاع .باؽای ایاه اقات کاه اؾ ْؽیا ٥ظؼظکهایعن ،کاؼمای اان ؼا
باؾ ؽظاضت کىیع .به نما یت ٢ؽيت ظیگؽ ظاظش نعش ا ظیعش نىظ آیا می ىاویع به ايل ضىظ باؾگؽظیع .به همیه  ٚت اقات کاه
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اوكانها ظؼ ایه قؽؾمی به ىه اِ٢اظشاوع .بٛع اؾ ایىکه ایىدا اِ٢اظیع ،ایه خ٣ت چه بؽای نما ض  ٥مینىظ ا نما ؼا اؾ ظیعن
ُبٛعهای ظیگؽ و اؾ ظیاعن ماهیات ظویاای مااظی بااؾظاؼظ .آنهاایی کاه بِىاوىاع باه ايال ضاىظ باؾگؽظواع ،ای ضىاهىاع باؽظ کاه
ظؼظواک ؽیه ؾخؽهاینان ظؼ ایىدا بكیاؼ بااؼؾل بىظش اقت .وِ٦ی قٛی میکىیع بؽای باؾگهت به ايل ضىظ ،اؾ ْؽی ٥کیاه
بؽ ایمان ضىظ ظؼ میان ىه ؿکیه کىیع ،مدبىؼیع قطِیهای بكیاؼی ؼا دؽبه کىیع و ایهگىوه بهقؽٚت بؽمیگؽظیع .اما اگؽ
بع ؽ نىیع وابىظ ضىاهیع نع .بىابؽایه اؾ وٗؽ مىخىظام باال ؽ ،اوكانبىظن ،مىٗىؼ اؾ ؾوعگی ویكت ،ب که هع ٠ایه اقت که باه
ض ىو اویی ضىظ و به ضاو آقماوی ان باؾگؽظیع .مؽظم ٚاظی ومی ىاوىع به ایه آگاش نىوع .ؾیؽا ایه ظویای مااظی ماام چیاؿی
اقت که میظاوىع و به ایه ٢کؽ میکىىع که چگىوه به یم بؽووع و بهضىبی ؾوعگی کىىع .اما هؽچه بهِؽ ؾواعگی کىىاع ،ممکاه
اقت ضىظضىاش ؽ و زؽیى ؽ نىوع و ظؼ ایه يىؼم اؾ قؽنت خهان ظوؼ ؽ مینىوع و بهقمت وابىظی و باهی میؼووع.
وِ٦ی اؾ قٓسی باال ظیعش نىظ ،ظؼ زایی که ٢کؽ میکىیع به خ ى یم میؼویاع ،ظؼ ز٧ی٧ات باه ٧ٚاب میؼویاع .اوكاانها
٢کؽ میکىىع ظؼ زال ىق ٚ ٛو یهؽ٢ت هكِىع ،ظؼ زایی که بؽ ْبا٦ ٥اىاویه زااک باؽ خهاان زؽکات میکىىاع .خاواگ
گىیىالیى ،یکی اؾ ههت ظایىییكت خاویعان ،ؼوی اال ٜؼو بهقمت ٧ٚب میوهكت و آن ؼا میؼاوع .کمِؽ کكی میظاوع چؽا او
ایهگىوه قىاؼ اال ٜمینع .او ی بؽظ به خ ى ؼِ٢ه ،به ٧ٚب زؽکتکؽظن اقت ،ظؼ وِیده باؽٚکف قاىاؼ آن میناع .بىاابؽایه،
یسٗهای که مؽظم بطىاهىع ؿکیه کىىع ،مىخىظام ؼونهبیه بؿؼگ بؽای ایه  ٦ب اؼؾل بكایاؼی ٦ایال میناىوع و می ىاوىاع
بعون نؽِ به آنها کمت کىىع .ظؼقت مثل مىٛ٦یت مؽیهکىىعگاوی اقات کاه اماؽوؾ ایىداا زُاىؼ ظاؼواع .اگاؽ میضىاهیاع
ؿکیه کىیع ،می ىاو بعون نؽِ به نما کمت کى  .اما اگؽ بطىاهیع ٢ؽظی ٚاظی بانیع ،ظؼ زال ٢کؽکؽظن ظؼباؼۀ ن٣ایااِ٢ه
بانیع و ایه یا آن ؼا بطىاهیع ،ومی ىاو به نما کمت کى و ٚم ی وطىاهع بىظ .چؽا؟ ؾیؽا میضىاهیاع ٢اؽظی ٚااظی بانایع و
٢ؽظ ٚاظی بایع اؾ میان ىیع ،یؽی ،بیماؼی و مؽگ بگػؼظ .بایع ایهگىوه بانع و هؽچیؿی ؼابٓ کاؼمایی ضىظ ؼا ظاؼظ و ومی ىاوع
مطِل نىظ .ممکه اقت ظؼ ابِعا ؿکیا واٛ٦ای بطهای اؾ ؾواعگی ناما وباىظش باناع ،اماا زااال کاه میضىاهیاع ؿکیاه کىیاع،
ؾوعگی ان اؾ ایىدا به بٛع بایع ظوباؼش وٗ و ؽ یب ظاظش نىظ و اؾایهؼو می ىاوی بعن ان ؼا مِٛاظل کىی .
وِ٦ی نطًی بطىاهع ؿکیه کىع ،بهمسٍ ایىکاه ایاه آؼؾو ظؼ او ٖااهؽ ناىظ ،مىخاىظام واال اؽ آن ؼا میبیىىاع و بكایاؼ
بااؼؾل ظؼ وٗؽ میگیؽوع .اما [ظؼ قالهای اضیؽ بؽای ایه مىخىظام واال ؽ امکان ػیؽ وبىظش که اؾ ْؽی ٥یاعاکؽظن اقاِاظی
ظؼ ایه ظویا که به آن ا٢ؽاظ آمىؾل ظهع اؾ آنها زمایت کىىع .بهٚالوش ،ا٢ؽاظی که ىيی ١کؽظم بیم اؾ ىداش قال ظاناِىع.
مىخىظام واال ؽ ومی ىاوىع بیایىع و بهْىؼ مكِ٧ی به ایه ا٢ؽاظ آمىؾل ظهىع ،ؾیؽا ا گؽ آنها ضىظ ؼا ایىدا وهان میظاظواع و باه
آنها ٢ا و مؽیهها ؼا آمىؾل میظاظوع ،ظؼ زال ٢الکؽظن اقؽاؼ آقماوی میبىظواع و باهضاْؽ آن کااؼ ،ضىظناان ویاؿ قا٧ىِ
میکؽظوع .مىخاىظام بهاؽی کاؼهاای باعی اوداام ظاظشاواع و ظؼ ایاه قاؽؾمی به اىه اِ٢اظشاواع ،بىاابؽایه مدبىؼواع اؾ ْؽیا٥
آ گاشنعن ظؼ میان ىه  ،ؿکیه کىىع و به همیه  ٚت اقت که مىخىظام واال ؽ ومی ىاوىع به آنهاا آماىؾل ظهىاع .اگاؽ یات
مىخىظ ضعایی ظؼ م٧ابل چه مؽظم ظؼ ؾوعگی واٛ٦ی ،ضىظ ؼا وهان میظاظ و ٢ا و مؽیهها ؼا آمىؾل میظاظ ،زِی ا٢اؽاظی کاه
گىاهان وابطهىظوی مؽ کب نعش بىظوع ویؿ بؽای یاظگؽِ٢ه میآمعوع و همه باوؼ میکؽظوع .ظیگؽ مىَىٚی اؾ ایماان و بًایؽم
وخىظ ومیظانت .مىخىظام اوكاوی بایع اؾ بیه میؼِ٢ىع چؽاکه بهواقٓ کاؼهای ضىظنان ظؼ ایه قؽؾمی به ىه اِ٢اظواع .اماا
به نما یت ٢ؽيت ظیگؽ ظاظش نعش که ظؼ ایه ىه و قؽظؼگمی باه قؽچهامه و ايال ضاىظ باؾگؽظیاع .اگاؽ بِىاویاع باؾگؽظیاع،
باؾمیگؽظیع ،اما اگؽ وِىاویع باؾگؽظیع ،به چؽض باؾ یعایی اظامه میظهیع و ظؼ وهایت وابىظ مینىیع.
٢ؽظ بایع مكیؽ ضىظ ؼا بپیمایع .ف اگؽ نطًی میضىاقت ؿکیه کىع ،آن مىخاىظام واال اؽ چگىواه می ىاوكاِىع کمات
کىىع؟ آنها ؼاهی ؼا یعا کؽظوع .چیگىواگ ظؼ آن ؾماان بكایاؼ مسباىب و آن وِیدا ٟییاؽی ظؼ ناؽایّ کیهااوی باىظ .باؽای
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همکاؼی با ایه ٟییؽام کیهاوی ،آنها مِىاقب با قٓر نیهنیىگ ایه نطى به او گىوگ میظاظوع .آنها یىیهای واؽم باه
بعن او مًِل میکؽظوع که ماوىع نیؽ آب کاؼ میکؽظ و وِ٦ی باؾ مینع اوؽفی میآمع .او ی میبؽظ که اگؽ بطىاهاع گىواگ ؼا
بیؽون ب٣ؽقِع ،بهقىی او میآیع و اگؽ وطىاهع ومیآیع .زایت ؿکی او ایهگىوه بىظ و ایه « ،ؿکی مٛکاىـ» وامیاعش میناىظ.
یٛىی ا به کمال بؽقع بهيىؼم مٛکىـ ؿکیه میکىع .اؾ چیؿی که بهْىؼ مٛمىل مؽز باالی ؿکیه اقات بهقامت مؽز ا
ایهای ؽ آن ؿکیه میکىع.
ن
مٛمىال نطى ظؼ ؿکیه ،اؾ مؽز ابِعایی بهقمت مؽازل یهؽِ٢ه ؽ ؼنع میکىاع اا ایىکاه ظؼ وهایات باه باؾناعن ٣٦ال
گىوگ و کمال ؿکیه بؽقع .ؿکی مٛکىـ بؽای آن ا٢ؽاظ مكىی بىظ که ؾمان کا٢ی وعانِىع ا بهْىؼ مٛمىل اؾ مؽز ابِعایی
ن
ا یهؽِ٢ه ؿکیه کىىع .بؽای آنها قؽی ٙؽ میبىظ که مكِ٧یما اؾ مؽز یهؽِ٢ه نؽو٘ کىىع .ایه عیعشای بىظ که ظؼ آن ؾماان
ایداظ نع .آن ا٢ؽاظ بایع نیهنیىگ بكیاؼ باالیی میظانِىع و مِىاقب با قٓر نیهنیىگنان به آنها اوؽفی ظاظش میناع.
چؽا آنها ایه کاؼ ؼا اودام ظاظوع؟ یت ظییل ،زمایت اؾ ٟییؽام کیهاوی ظؼ آن ؾمان بىظ .ه ؾماان کاه ایاه ناطى کاؼهاای
ضىبی بؽای ظیگؽان اودام میظاظ ،می ىاوكت ؼوحهایی ؼا سمل کىع .ؾیؽا وِ٦ی با مؽظم ٚاظی ظؼ اؼ باِ هكِیع ،اوىا٘وا٦كاام
وابكِگیهای مؽظم ٚاظی با نما ظؼ عاضل هكِىع .وِ٦ی او بؽضی اؾ ا٢ؽاظ ؼا نا٣ا مایظاظ ،آنهاا زِای او ؼا بااوؼ ومیکؽظواع.
وِ٦ی آنها ؼا مٛایده و بیماؼیهاینان ؼا ظؼمان میکؽظ ،چیؿهای بع بكیاؼی ؼا اؾ بعن آنها بؽمیظانت ،اما ممکه بىظ ظؼ
آن ؾمان مهطى وبانع چ٧عؼ آنها ؼا ن٣ا ظاظش اقت .بىابؽایه آنها ؼاَای ومیناعوع و زِای اؾ او هاکؽ ها ومیکؽظواع و
ن
ممکه بىظ زِی او ؼا مِه کىىع که آنها ؼا ٢ؽیب ظاظش اقت! ظ٦ی٧ا ظؼ مىاخهه با ایه مهکالم و ظؼ چىیه مسیٓی اقت کاه
غهه مؽیهکىىعش آبعیعش مینىظ .هع ٠ظوم اؾ ظاظن اوؽفی به او ایه بىظ که بِىاوع ؿکیه کىع و ضىظ ؼا ؼنع ظهاع و بااال باؽوظ.
ظؼ زایی که بؽای ظیگؽان کاؼهای ضىب اودام میظاظ ،ه ؾمان می ىاوكت ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ضىظ ؼا ؼنع ظاظش و گىوگ
ن
ضىظ ؼا ا٢ؿایم ظهع .اما بؽضی اؾ ا٢ؽاظ ومیظاوكِىع مىَى٘ اؾ چه ٦ؽاؼ اقت .آیا ٦بال وگ ِ٣که آنها ومی ىاوكاِىع باه او ٢اا ؼا
آمىؾل ظهىع؟ ایه به ضىظ ٢ؽظ بكِگی ظانت که به آن ی ببؽظ .مىَىٚی ظؼ ضًىو آ گاشنعن بىظ .اگاؽ ومی ىاوكات آن ؼا
ظؼک کىع ،آوان هیچ ؼاهی وعانِىع که به او کمت کىىع.
وِ٦ی بُٛی ا٢ؽاظ اوؽفی ؼا ظؼیا٢ت کؽظوع ،یت نب ظؼ ْىل ضىاب واگهاان ازكااـ گؽماای ؾیااظی کؽظواع و بهقاطِی
می ىاوكِىع اؾ ؼواوعاؾنان اقِ٣اظش کىىع .ؼوؾ بٛع ،ف اؾ بیعاؼناعن اؾ ضاىاب ،باه هؽچاه ظقات میؾظواع ایکِؽیكایِ قااکه
ازكاـ میکؽظوع .ظؼ آن هىگام می٢همیعوع اوؽفی به ظقت آوؼظشاوع .اگؽ کكی ظؼ خایی اؾ بعوم ظؼظ ظانت ،می ىاوكِىع با
ظقتنان مهکل ؼا زل کىىع و وِیدهال بكیاؼ ضىب بىظ .اؾ آن به بٛع ،میظاوكِىع که اوؽفی ظاؼوع .ضىظ ؼا اقِاظ چیگىوگ
میظاوكِىع و اب ىی ضىظ ؼا وًاب میکؽظواع .آنهاا باه ضاىظ ٚىاىان «اقاِاظ چیگىواگ» میظاظواع و ؼول ضاىظ ؼا أقایف
میکؽظوع .ایه نطى ظؼ آٞاؾ بكیاؼ ضىب بىظ .وِ٦ی مؽظم ؼا ظؼمان میکؽظ ،آوان به او ىل یا هعایایی میظاظوع ،اماا او آنهاا
ُ
ؼا ومی ػیؽ٢ت .ویی ومی ىاوكت ظؼ م٧ابل ویؽوی آیىظشکىىعۀ ض ؼوگؽؾی مؽظم ٚاظی م٧اومت کىع .ؾیاؽا ایاه ا٢اؽاظ کاه ؿکیا
مٛکىـ ؼا اودام میظاظوع هؽگؿ اؾ میان ؿکی واٛ٦ی نیهنیىگ وگػنِه بىظوع و به همیه  ٚت بؽای آنها بكیاؼ قطت بىظ
که نیهنیىگ ضىظ ؼا اظاؼش کىىع .به عؼیح ،ایه نطى هعیههای کىچت ؼا ٦بىل میکؽظ .قاپف هعیاههای بؿؼگ اؽ ؼا ویاؿ
می ػیؽ٢ت .ظؼ آضؽ ،به کمِؽ اؾ چیؿی که ظؼ وٗؽ ظانت ،ؼاَی ومینع .ظؼ وهایت ،اِٚؽاٌ میکؽظ« :چؽا باه ماه ایاههماه
چیؿ میظهیع؟ به مه ىل بعهیع!» اگؽ مؽظم به او ىل کمی میظاظوع ،ؼاَی و ضىنسال ومینع .ظؼ زاایی کاه گاىل او اؽ
بىظ اؾ چا ىقی ظیگؽان و ایىکه چ٧عؼ بسؽ ظاؼظ ،به اقِاظان چیگىوگ اؾ معاؼـ ؼاقِیه ویؿ ازِؽام ومیگػانت .اگؽ کكای
چیؿ بعی ظؼباؼۀ او میگ٣ت ،بؽاوگیطِه مینع .وابكِگیهایم به نهؽم و مىا ٙ٢نطًای ناعیع ؽ ناعش باىظ٢ .کاؽ میکاؽظ
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بهِؽ اؾ ظیگؽان و ضاؼ٤ایٛاظش اقت .بهانِباش ٢کؽ میکؽظ به او اوؽفی ظاظش نع ا اقِاظ چیگىوگ و ثؽو مىع نىظ ،ظؼ زایی که
آن بؽای ؿکیهال بىظ .همانْىؼ که وابكِگیهایم به نهؽم و مىاا ٙ٢نطًای بیهاِؽ میناع ،قآر نیهنایىگم ویاؿ
اییه ؽ میآمع.
گِ٣هام که قٓر گىوگ ٢ؽظ به ب ىعی قٓر نیهنیىگ اوقت .وِ٦ی قٓر نیهنیىگ ٢ؽظی اییه بیایع ،گىوگ ؾیاظی
ومی ىاوع به او ظاظش نىظ ،ؾیؽا بایع مِىاقب با نیهنیىگ او ظاظش ناىظ و ایاه ظو بایاع مِىاقاب باناىع٢ .اؽظ هؽچاه بیهاِؽ باه
نهؽم و مىا ٙ٢نطًی وابكِه نىظ ،به قٓر اییه ؽی ظؼ مسیّ مؽظم ٚاظی وؿول میکىع و گىوگم ویؿ همؽاش با آن واؿول
ن
میکىع .ظؼ آضؽ ،وِ٦ی کامال ق٧ىِ کؽظش بانع ،ظیگؽ به او گىوگ ظاظش ومیناىظ و ظیگاؽ اثاؽی اؾ آن باا٦ی وطىاهاع ماواع .ظؼ
قالهای اضیؽ ٛعاظ ؾیاظی اؾ ایه ا٢ؽاظ وخىظ ظانِىع و اکثؽ آنها ضاو هایی بىظوع که بیم اؾ ىداش قال ظانِىع .نایع ضاو
مكىی ؼا میظیعیع که چیگىوگ ؼا مؽیه میکىع ،اما هؽگؿ آمىؾل واٛ٦ی ؼا ظؼیا٢ت وکؽظش بىظ .ناایع ظؼ کاالـ چیگاىوگی
چىع زؽکت بؽای ن٣اظاظن و ز ٕ٣قالمِی یاظ گؽِ٢ه بىظ .ؼوؾی واگهان ظاؼای گىوگ مینع .وِ٦ی نیهنیىگم باع میناع
و وابكِگیهایم به نهؽم و مىا ٙ٢نطًی نعیع مینع ،قٓر او وؿول میکؽظ .ظؼ وهایت به ایه ضِ میناع کاه ناطى
ضايی وبانع و گىوگم ویؿ وا عیع مینع .ایه ؼوؾها ٛعاظ ؾیاظی اؾ ایه ا٢ؽاظ وخىظ ظاؼواع کاه ؿکیا مٛکاىـ اوداام ظاظواع و
ق٧ىِ کؽظوع .ا٢ؽاظی که با٦ی ماوعشاوع بكیاؼ ک هكِىع .چؽا؟ ؾیؽا آنها ومیظاوكِىع که آن اوؽفی بؽای ؿکیهناان باه آواان
ظاظش نعش بىظ و بهانِباش ٢کؽ میکؽظواع کاه باؽای بهظقاتآوؼظن ظاؼایای و ناهؽم باىظ و ایىکاه ظؼ بایه ماؽظم ٚااظی اقاِاظ
چیگىوگ نىوع .اما ظؼ وا ٙ٦بؽای ایه بىظ که آنها ؿکیه کىىع.
«٦ؽٌگؽِ٢ه گىوگ» چیكت؟ آن مسعوظیت قىی وعاؼظ ،اما یت نؽِ ظاؼظ٢ :ؽظ بایع نیهنایىگ بكایاؼ ضاىبی ظاناِه
بانع .ا٢ؽاظی بىظوع که میظاوكِىع چیگىوگ می ىاوع بؽای ؿکیه اقِ٣اظش نىظ و آوان ضىاقِىع که ؿکیاه کىىاع .آنهاا آؼؾوی
ن
ؿکیه ظانِىع ،اما کدا می ىاوكِىع اقِاظی ضىب یعا کىىع؟ زِی اقِاظان مٛؽو ٠چیگىوگ که چىع قال یم واٛ٦اا وخاىظ
ظانِىع  ّ٧٢چیؿهایی بؽای ن٣اظاظن و ز ٕ٣قالمِی ؼا آماىؾل میظاظواع .هیچکكای ؼونای ؼا آماىؾل ومایظاظ کاه ٢اؽظ ؼا
بهقىی قٓىذ باال هعایت کىع و کكی ه وبىظ که آن ؼا آمىؾل ظهع.
زاال که ظؼ زال يسبت ظؼباؼۀ ٦ؽٌگؽِ٢ه گىوگ هكِی  ،مىَى٘ ظیگؽی ؼا مٓاؽذ مایکى  .اوكاانها ٚاالوش باؽ ؼوذ
اي ی (ضىظآ گاش اي ی) ،ؼوذ کمکی (ضىظآ گاش کمکی) ویؿ ظاؼوع .بؽضی ا٢ؽاظ یت ،ظو ،قاه ،چهااؼ یاا زِای اىح ؼوذ کمکای
ن
ظاؼوع .خىكیت ؼوذهای کمکی یؿوما همان خىكیت ضىظ ٢ؽظ ویكت .ممکه اقت ؾن یا مؽظ بانىع و ایاه مكائ ه باؽای ا٢اؽاظ
ن
مطِ  ١بهنکل مِ٣او ی اقت .ظؼ ز٧ی٧ت ،خىكیت ؼوذ اي ی ویؿ یؿوما همان خىكیت بعن ٢یؿیکی ویكت ،ؾیؽا ی بؽظشای
که ظؼ زال زاَؽ بكیاؼی اؾ مؽظها ؼوذ اي ی ؾن ظاؼوع ،ظؼ زایی که بكیاؼی اؾ ؾنها ؼوذ ايا ی ماؽظ ظاؼواع .ایاه مىا٢ا ٥باا
کیهاوی ییه و یاوگ ،ظؼ ایه ؾماوه ویؽوهای ییه ٞایب هكِىع.
٧ٚیعشای ظؼ معؼقه ظایى اقت :بهواقٓ بؽٚکفنعن
ب
ن
ن
ؼوذ کمکی نطى مٛمىال اؾ قٓر باال ؽی وكبت به ؼوذ ايا ی او میآیاع .مطًىياا ظؼ ضًاىو بؽضای ا٢اؽاظ ،ؼوذ
کمکی آنها اؾ قٓر بكیاؼ باالیی میآیع .اما ؼوذ کمکی ،ؼوذ كطیؽکىىعش ویكت ،چؽاکه ه ؾمان باا ناما اؾ بٓاه ماظؼ اان
ن
مِىیع نعش و همان وام نما ؼا ظاؼظ و ٦كمِی اؾ بعن ان اقت .مٛمىال وِ٦ی مؽظم ظؼ ؾوعگی ؼوؾاوه ظؼباؼۀ چیؿی ٢کاؽ میکىىاع
ن
یا کاؼی ؼا اودام میظهىع ،ایه ؼوذ اي ینان اقت که ًمی میگیؽظ .آو ه ٚمع ا ؼوذ کمکای اوداام میظهاع مهااؼکؽظن
ؼوذ اي ی اقت ،بهْىؼی که ا زع امکان کاؼهای بع کمِؽی اودام ظهع .اما وِ٦ی ؼوذ ايا ی قؽقاطِاوه باهظوباال چیاؿی
بانع ،ؼوذ کمکی ومی ىاوع کاؼی ظؼباؼۀ آن اودام ظهع .ؼوذ کمکی ٢ؽیب خام ٛمؽظم ٚاظی ؼا ومیضاىؼظ ،ظؼ زاایی کاه ؼوذ
اي ی ظؼ بؽابؽ آن ىه  ،آقیب ػیؽ اقت.
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ن
بُٛی اؾ ؼوذهای کمکی اؾ قٓىذ بكیاؼ باالیی میآیىع و ازِماال ظؼ مؽؾ ؼقیعن به ثمؽۀ ز٧ی٧ی ظؼ ؿکیه هكاِىع .وِ٦ای
ؼوذ کمکی بطىاهع ؿکیه کىع ،اگؽ ؼوذ اي ی مایل به اودام آن وبانع ومی ىاوع کااؼی اوداام ظهاع .وِ٦ای چیگىواگ بكایاؼ
مسبىب بىظ ،ؼوؾی ؼوذ اي ی ویؿ ضىاقت مثل ا٢ؽاظ ظیگؽ ،چیگىوگ ؼا مؽیه کىع و بهقىی قآىذ بااال ؿکیاه کىاع .ایبِاه
اوگیؿۀ او اک بىظ و هیچگىوه مىایی بؽای مههىؼ یا ثؽو مىعنعن وعانت .ؼوذ کمکی بكیاؼ ضىنسال نع« :مه میضىاقِ
ؿکیه کى  ،اما ًمی ها ؼا مه ومیگیؽم .زاال میضىاهی ؿکیه کىی و ایاه همااوی اقات کاه ماه میضاىاه  ».اماا او کداا
می ىاوكت اقِاظی واٛ٦ی یعا کىع؟ ؼوذ کمکی بكیاؼ ىاوا بىظ و بعن ؼا اؽک کاؽظ اا مىخاىظام واال اؽی ؼا یاعا کىاع کاه ظؼ
ؾوعگی ٦ب یال مینىاضت .اؾ آودا که بُٛی اؾ ؼوذهای کمکی اؾ قٓىذ بكیاؼ باالیی میآیىع ،می ىاوىع بعن ؼا ؽک کىىاع.
بٛع اؾ ؼقیعن به آودا ،به آنها گ٣ت که میضىاهع ؿکیه کىع و گىوگ ٦ؽٌ بگیؽظ .آنها ظیعوع ایه نطى بكیاؼ ضىب اقت
ن
و مٓمئىا او ؼا ظؼ ؿکیه کمت میکؽظوع .ایهگىوه ؼوذ کمکی ىاوكت گىوگ ٦اؽٌ بگیاؽظ .ایاه گىواگ ا ٞاب واىٚی اواؽفی
ؽاکىعش بىظ و اؾ میان مكیؽی یىیهاینکل به نطى مىِ٧ل مینع .ظؼ مىاؼظ ظیگاؽ ،آو اه ٦اؽٌ گؽِ٢اه میناع ظؼ ناک ی
ن
کاملنعش میآمع .چیؿهایی که بهنکل کاملنعش هكِىع مٛمىال ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ؼا همؽاش ضىظ ظاؼوع.
ظؼ ایه زایت ممکه بىظ نطى ٚالوش بؽ گىوگ ،ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ویؿ به ظقت آوؼظ و چیؿی ؼا دؽبه میکاؽظ کاه
االن ىيی ١کؽظم ،که یت نب ظؼ ْىل ضىاب گؽمای ؾیاظی ازكاـ میکؽظ و وِ٦ی ؼوؾ بٛع اؾ ضىاب بیعاؼ میناع گىواگ
میظانت .به هؽچه ظقت میؾظ ایکِؽیكیِ قاکه ازكاـ میکؽظ و می ىاوكت بیماؼی ظیگؽان ؼا نا٣ا ظهاع .او می٢همیاع
که گىوگ به ظقت آوؼظش اقت .اؾ کدا آمعش بىظ؟ ظؼباؼۀ آن ؼونه وبىظ ّ٧٢ .زكی ک ی ظانت که اؾ ُ٢ای کیهان آمعش ،اماا
ن
ظ٦ی٧ا ومیظاوكت چگىوه آمعش اقت .ؼوذ کمکی به او چیؿی ومیگ٣ت ،ؾیؽا ؼوذ کمکی بىظ که ؿکیه میکؽظ .ىها چیؿی کاه
میظاوكت ایه بىظ که گىوگ به ظقت آوؼظش اقت.
ن
مٛمىال ظؼ ٦ؽٌگؽِ٢ه اوؽفی ،قه ٢ؽظ ٚامل ٛییهکىىعشای وبىظ .ا٢ؽاظی کاه ظؼ قاالهای اضیاؽ اواؽفی ٦اؽٌ گؽِ٢ىاع
ا ٞب خىان بىظوع ،بهْىؼی که بؽضی بیكتقایه ،بؽضی قیقایه و بؽضی چهلقایه بىظوع و ا٢ؽاظ مكه ؽی ویؿ بىظواع .باؽای
٢ؽظی خىان ظنىاؼ ؽ اقت که ضىظ ؼا بهضىبی اظاؼش کىع .آنها ؼا میبیىیع کاه ظؼ مىٛ٦یتهاای ٚااظی ا٢اؽاظ ضاىبی هكاِىع و
هىگامی که ٢ؽظ ضايی ویكِىع مكایل ظویىی ؼا قبت میگیؽوع .اما وِ٦ی ْ ٛمى٧٢یت ؼا میچهىع ،گؽایم ظاؼوع ست أثیؽ
نهؽم و مىٛ٣ت ٦ؽاؼ گیؽوع٢ .کؽ میکىىع هىىؾ ه ؼاهی ْىالوی بؽای ؼِ٢ه ظؼ ؾوعگی ظاؼواع و هىاىؾ ها میضىاهىاع باه هاؽ
نک ی الل کىىع ا به بُٛی اؾ اهعا ٠مؽظم ٚاظی بؽقىع .بٛاع اؾ ایىکاه ىاواییهاای ٢اىْ٤بیٛی و بُٛای مهاؼمهاا ؼا باه
ظقت میآوؼوع ،ا ٞب بهٚىىان وقی های بؽای ؼقیعن به اهعا٠نان ظؼ اخِما٘ ٚاظی بهؽی اؾ آنها اقاِ٣اظش میکىىاع .اماا
آن ٚم ی وطىاهع بىظ ،اخاؾش وعاؼوع به ایه نکل اؾ آنها اقاِ٣اظش کىىاع .هؽچاه بیهاِؽ اؾ آنهاا اقاِ٣اظش کىىاع ،اواؽفی کمِاؽ
مینىظ .ظؼ وهایت ،هیچچیؿی وطىاهىع ظانت .زِی ا٢ؽاظ بیهِؽی وخىظ ظاؼواع کاه قٓرناان باه ایاه ناکل قا٧ىِ کاؽظش
اقت .آنْىؼ که ظیعشام ،ظؼ زال زاَؽ زِی یت و٣ؽ ه با٦ی وماوعش اقت.
ظؼ هؽ ظو ومىوهای که ه اکىىن گ ، ِ٣ایه ا٢ؽاظ ظؼ ابِعا نیهنایىگ ضاىبی ظاناِىع .گىواگ آنهاا زايال مؽیهناان
وبىظ ،ب که مىخىظام واال ؽ اؼایه کؽظش بىظوع .ظؼ وِیده ،آن اوؽفی بهضىظیضىظ ضىب بىظ.

به تغخیش سوح یا حیىاو دسآهذو
زیىاوی زیىاوا ی ماوىاع ؼوبااش ،ؼاقاى ،ضاؼ هات و
بكیاؼی اؾ نما ظؼ میان اخِما٘ ؿکیهکىىعگان ممکه اقت ظؼباؼۀ ؼوذهای
ب
ماؼ نىیعش بانیع ،که بعن اوكان ؼا كطیؽ میکىىع .ایهها چیكاِىع؟ بُٛای ا٢اؽاظ میگىیىاع ماؽیه چیگىواگ ىاواییهاای
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٢ىْ٤بیٛی ؼا ىقٛه میظهع .ظؼ ز٧ی٧ت ،ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ىقٛه ومییابىع ،ب که آنها ىاواییهای مااظؼؾاظی بهاؽی
هكِىع ّ٧٢ .ایهْىؼ اقت که مؽظم با ؼنع خام ٛبهؽی ،بیهِؽ و بیهِؽ به چیؿهای م مىـ ظؼ ایه ظویای ٢یؿیکی ماا ىخاه
میکىىع ،بىابؽایه بیهِؽ به ابؿاؼ وىیه ما وابكِه مینىوع .ظؼ وِیده ،ىاواییهای مااظؼؾاظی بهاؽی ماا باهْىؼ یىقاِه س یال
ن
میؼووع و ظؼ وهایت کامال وا عیع مینىوع.
بؽای ظانِه ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ،ناطى بایاع اؾ ْؽیا ٥ؿکیاه ،زایات ضاایى اوییاهای ؼا کاه ظاناِه ،باؾیاباع .اماا
زیىاوااام چىاایه ا٢کاااؼ ی ی اعشای وعاؼوااع ،بىااابؽایه بااه قؽناات خهااان مًِاال هكااِىع و ىاواییهااای ماااظؼؾاظی آنهااا ظؼ
ظقِؽـنان ٦ؽاؼ ظاؼظ .بؽضی اؾ ا٢ؽاظ میگىیىع زیىاوام میظاوىع چگىوه ؿکیاه کىىاع ،ؼوباشهاا میظاوىاع چگىواه ظن ؼا ؿکیاه
کىىع یا ماؼها و قایؽ زیىاوام میظاوىع چگىوه ؿکیه کىىع .ایهْىؼ ویكت که زیىاوام میظاوىع چگىواه ؿکیاه کىىاع .ظؼ ابِاعا،
آنها هیچ ظؼکی اؾ ؿکیه وعاؼوع ّ٧٢ ،ایهْىؼ اقت که همان ىاواییهای ماظؼؾاظی ؼا ظاؼوع .قپف سات ناؽایٓی مىاقاب،
ظؼ مسیٓی مىاقب و معمؾمان کا٢ی ،امکان ظاؼظ بِىاوىع اوؽفی به ظقت بیاوؼوع و ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ؼا ؼنع ظهىع.
به ایه نکل ،زیىاوام می ىاوىع به ىاواییهای ضايی ظقت یابىع .ظؼ گػنِه ،میگِ٣ی که ایه زیىان اوؽفی مٛىاىی باه
ظقت آوؼظش و زاال ىاواییهایی ظاؼظ .اؾ وٗؽ مؽظم ٚاظی ،زیىاوام ٦عؼ مىعوع و می ىاوىاع بهآقااوی ماؽظم ؼا کىِاؽل کىىاع .اماا
ن
م٧ابل مؽیهکىىعۀ واٛ٦ی چیؿی ویكِىع .هؽچىع ممکه اقت ٧ؽیبا هؿاؼ قاال ؿکیاه
میگىی که آنها ٦عؼ مىع ویكِىع و ظؼ ب
کؽظش بانىع ،اوگهت کىچت ان بؽای ضؽظکؽظن آنها کا٢ی اقت .گؽچه گِ٣های که زیىاواام ایاه ىاواایی ٓ٢اؽی ؼا ظاؼواع و
می ىاوىع بؽضی ىاواییها ؼا ظانِه بانىع ،اما اي ی ظؼ خهان ما وخىظ ظاؼظ :زیىاوام اخااؾش وعاؼواع ؿکیاه کىىاع ،چاه ؼقاع باه
ایىکه ظؼ آن مى ٥٢نىوع .به همیه  ٚت اقت که ظؼ کِابهای ٦عیمی نایع ضىاوعش بانیع که ظؼ هؽ چىعيع قاال ،زیىاواام
ظؼ ٢اخٛهای بؿؼگ یا زاظثهای کىچت کهِه مینىوع .وِ٦ی ف اؾ گػنت مع ی ،اوؽفی زیىاوام ا قٓر مٛیىی ؼناع کىاع،
بایع وابىظ نىوع ،ؼٚعوبؽ٦ی به آنها ايابت کىع یا ا ٣ا ٤ظیگؽی بیِ٣اع ،چؽاکاه ؿکیاهکؽظن باؽای آنهاا ممىاى٘ اقات .چاىن
قؽنت ماظؼؾاظی اوكانها ؼا وعاؼوع ،ومی ىاوىع مثل اوكانها ؿکیاه کىىاع .آنهاا کی٣یتهاایی ؼا وعاؼواع کاه اوكاانها ظاؼواع،
ن
اؾایهؼو اگؽ امکان ظانت که ؿکیه کىىع و اگؽ مى ٥٢مینعوع ،مٓمئىا اهؽیمه مینعوع .بىابؽایه اخاؾش وعاؼوع ظؼ ؿکیه مى٥٢
نىوع و اگؽ مى ٥٢مینعوع مىخىظام ضعایی آنها ؼا میکهِىع .ضىظنان ویؿ ایه ؼا میظاوىع .اما همانْىؼ که گ ، ِ٣خامٛا
بهؽی ظؼ زال زاَؽ بهنعم مىسّ نعش و بُٛی اؾ مؽظم هؽ وى٘ گىاهی ؼا مؽ کب مینىوع .وِ٦ی به ایاه مؽز اه میؼقاع،
آیا خام ٛبهؽی ظؼ ضٓؽ ویكت؟
وِ٦ی چیؿی به وهایت ضىظ میؼقع بؽٚکف مینىظ! ی بؽظشای که هؽو٦ات خىاما ٙبهاؽی ظؼ ؾمانهاای ما٦بال ااؼیص
مىهعم مینعوع ،همیهه وِ٦ی ا ٣ا ٤میاِ٢اظ که اضال٦یام اوكان بهْىؼ وزهِىاکی ٢اقع نعش بىظ .ظؼ زاال زاَاؽُ ،بٛاعی
که اوكان ظؼ آن قاکه اقت و هم ىیه بكیاؼی اؾ ُبٛعهای ظیگؽ ،ظؼ وَٛیِی بكیاؼ ضٓؽواک ٦ؽاؼ ظاؼوع .ایه ز٧ی٧ت ظؼبااؼۀ
ُبٛعهای ظیگؽ ظؼ ایه قٓر ویاؿ ياع ٤میکىاع .اؼواذ یاا زیىاواام كاطیؽکىىعش ویاؿ میضىاهىاع هؽچاه قاؽی ٙؽ ٢اؽاؼ کىىاع،
میضىاهىع به قٓىذ باال ؽ بؽووع .آنها ٢کؽ میکىىع با ؼِ٢ه به قٓىذ باال ؽ می ىاوىاع خاان قاای باه ظؼ ببؽواع .اماا چگىواه
می ىاوع به ایه قاظگی بانع؟ اگؽ میضىاهیع ؿکیه کىیع بایع بعوی بهؽی ظانِه بانیع .اؾایهؼو ،ایه یکای اؾ  ٚتهاایی اقات
که چؽا بُٛی اؾ مؽیهکىىعگان چیگىوگ به كطیؽ ؼوذ یا زیىان ظؼمیآیىع.
بُٛی اؾ ا٢ؽاظ می ؽقىع« :چٓىؼ هیچ مىخىظ واال ؽ یا اقِاظ ٦عؼ مىعی کاؼی ظؼایهباؼش اودام ومیظهاع؟» ايال ظیگاؽی
ظؼ خهان ما وخىظ ظاؼظ :اگؽ ضىظ ان ظؼ ْ ب چیؿی بانیع یا ضىظ ان چیؿی ؼا بطىاهیاع ،هیچکكای مایال واعاؼظ مااو ٙناما
نىظ .ایىدا به نما آمىؾل میظهی که ؼاش ظؼقت ؼا بؽگؿیىیع و همؽاش با آن٢ ،ا ؼا باهْىؼ کامال باه ناما آماىؾل مایظهی و
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میگػاؼی ضىظ ان به مكایل آگاش نىیع .اما ایىکه ًمی بگیؽیع آن ؼا یاظ بگیؽیع ،هىىؾ ه به ضىظ ان مؽبىِ اقت« .اقاِاظ
ظؼ وؼوظی ؼاهىمایی میکىع ،اما ؿکیه به ضىظ ان بكِگی ظاؼظ ».هیچکكی نما ؼا مدبىؼ یا واظاؼ ومیکىع که ؿکیاه
نما ؼا به ب
کىیع .ایىکه ؿکیه کىیع یا وکىیعً ،می نطًی ضىظ اان اقات .باهٚباؼم ظیگاؽ ،ظؼ ایىکاه چاه مكایؽی ؼا اوِطااب کىیاع،
چهچیؿی ؼا بطىاهیع یا چهچیؿی ؼا به ظقت آوؼیع ،هیچکكی با نما معاض ه ومیکىع .ظیگؽان  ّ٧٢می ىاوىع قٛی کىىع ناما
ؼا ؽٞیب کىىع بهِؽیه کاؼ ؼا اودام ظهیع.
اگؽچه میبیىیاع بُٛای اؾ ا٢اؽاظ چیگىواگ ؼا ماؽیه میکىىاع ،اماا ظؼ وا٦ا ٙایاه ؼوذ یاا زیاىان كاطیؽکىىعش اقات کاه
اوؽفینان ؼا به ظقت میآوؼظ .آن مىخىظام چگىوه ظؼ ابِعا مؽظم ؼا كطیؽ کؽظوع؟ اؾ ا٢ؽاظی که ظؼ قؽاقؽ کهىؼ چیگىواگ
ؼا مؽیه میکىىع چىع و٣ؽ هت بعننان ؼوذ یا زیىان كطیؽکىىعش ظاؼوع؟ اگؽ ٛعاظل ؼا میگ ، ِ٣بكایاؼی اؾ ا٢اؽاظ خؽیات
ومیکؽظوع چیگىوگ ؼا مؽیه کىىعٛ .عاظل بهزع وزهِىاکی ؾیاظ اقت .ف چهچیؿی ایه وَاٛیت ؼا باه وخاىظ مایآوؼظ؟
ن
ایه چیؿها واٛ٦ا ظؼ زال ویؽانکؽظن اخِما٘ مؽظم ٚاظی هكِىع .چگىوه چىیه عیعۀ وضیمی به وخىظ آمعش اقت؟ ایه مهکل
بهوقی ضىظ مؽظم به وخىظ میآیع ،چؽاکه بهؽیت ظؼ زال بعنعن اقت و اهؽیمىان هماهخاا وخاىظ ظاؼواع .باهویژش ،هما آن
اقِاظان ٦البی چیگىوگ ؼوی بعننان اؼواذ یا زیىاوام كاطیؽکىىعش ظاؼواع و ایاه چیاؿی اقات کاه ظؼ آمىؾلهاای ضاىظ
مىِ٧ل میکىىع .ظؼ قؽاقؽ اؼی بص بهؽیت ،هؽگؿ زیىاوام مداؾ وبىظوع مؽظم ؼا كاطیؽ کىىاع .اگاؽ ایاه کااؼ ؼا میکؽظواع کهاِه
مینعوع .هؽکكی آن ؼا میظیع اخاؾش ومیظاظ .اما آیا باوؼ میکىیع ظؼ خام ٛامؽوؾی ما بُٛی ا٢ؽاظ بؽای کمت ،اؾ آنها ْ ب
میکىىع ،آنها ؼا میضىاهىع و زِی آنها ؼا ٚباظم میکىىع؟ بُٛی ا٢ؽاظ ممکه اقت ٢کؽ کىىع« :اما آن ،چیؿی ویكت کاه
بؿؼگ ؼولهای
مه ضىاقِ !» نما آن ؼا وطىاقِیع ،اما ظؼ خكِدىی ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی بىظیع .آیا مىخىظام ؼونهبیه ب
ظؼقت ؿکیه ،آنها ؼا به نما ضىاهىع ظاظ؟ ظؼ ْ ب چیؿی بىظن ،وابكِگی مؽظم ٚاظی اقت و ایه وابكِگی بایاع ؼهاا ناىظ.
ف چه کكی آنها ؼا به نما میظهع؟  ّ٧٢اهؽیمىان اؾ ُبٛعهای ظیگؽ و اوىا٘ مطِ ا ١زیىاواام می ىاوىاع آنهاا ؼا باه ناما
بعهىع .آیا آن نبیه ایه ویكت که كطیؽنعن بهوقی ؼوذ یا زیىان ؼا ظؼضىاقت میکىیع؟ ف آن میآیع.
چىع و٣ؽ چیگىوگ ؼا با غهىی ظؼقت مؽیه میکىىع؟ وِ٦ی کكی مؽیه چیگىوگ ؼا اوداام میظهاع بایاع ٧اىا ؼا خاعی
بگیؽظ ،کاؼهای ضىب اودام ظهع و ٢ؽظی مهؽبان بانع٢ .ؽظ بایع ظؼ هؽخا و ست هؽ ناؽایٓی باعیه ناکل ؼِ٢ااؼ کىاع .ضاىاش
مؽیه چیگىوگ ؼا ظؼ اؼک اودام ظهىع یا ظؼ ضاوه ،چىع و٣ؽ ایهگىوه ٢کؽ میکىىع؟ هیچکكی ومیظاوع بُٛی ا٢اؽاظ چاه واى٘
چیگىوگی مؽیه میکىىع .ظؼ زایی که مؽیه میکىىع و بعننان ؼا به وىقان ظؼ میآوؼوع ،ؾیؽ یب میگىیىاع« :اوشٚ ،ؽوقا
به مه ازِؽام ومیگػاؼظ» یا «ماظؼؾو ضی ی مى٣ىؼ اقت!» بُٛی ا٢ؽاظ زِی ظؼباؼۀ هؽچیؿی وٗؽ میظهىاع ،اؾ مسال کاؼناان
ا٢کااؼ نطًیناان وباناع،
گؽِ٢ه ا امىؼ کهىؼ .چیؿی ویكت که ظؼبااؼشال ياسبت وکىىاع و اگاؽ چیاؿی مىا٢ا٧ٚ ٥یاعش و
ب
بؽآنِ٣ه مینىوع .آیا آن ؼا ماؽیه چیگىواگ میوامیاع؟ ا٢اؽاظی هكاِىع کاه مؽیههاای ایكاِاظش ؼا آن٦اعؼ ْاىالوی اوداام
میظهىع که اهاینان نؽو٘ به یؽؾل میکىع ،اما غههنان آؼام ویكت« :ایه ؼوؾها اخىاـ بكیاؼ گؽان نعش و ٦یمتهاا ظؼ
زال ا٢اؿایم اقات .مسال کااؼم ومی ىاواع ز٧اى ٤ماؽا بپاؽظاؾظ .چاؽا بُٛای اؾ ىاواییهاای ٢اىْ٤بیٛی ؼا اؾ ْؽیا ٥ماؽیه
چیگىوگ ؼنع وعه ؟ اگؽ ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ؼا باه ظقات آوؼم ،ماه ویاؿ اقاِاظ چیگىواگ میناىم و ثاؽوم باه ظقات
میآوؼم .می ىاو اؾ ْؽی ٥مٛاید بیماؼان ىل به ظقت بیاوؼم ».وِ٦ی میبیىع ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ظیگاؽان ٖااهؽ ناعش،
زِی بیهِؽ مُٓؽب مینىظ .غهىم با کكب ىاواییهاای ٢اىْ٤بیٛی ،چها قاىم و کكاب مهاؼمهاای نا٣ای بیمااؼی
ن
َ
مهٟىل مینىظ .همگی ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع :چ٧عؼ ایه اؾ قؽنت خهان ماا ،بخاه ،ناه ،بؼن ظوؼ اقات! کاامال باؽضال ٠آن
اقت .خعی ؽ بگىیی  ،او ظؼ زال مؽیه ظؼ ؼونی اهؽیمىی اقت! اما آن ؼا واآگاهاوه اودام میظهع .هؽچه بیهِؽ بعیه ْؽی٥
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٢کؽ کىع ،ا٢کاؼی که غهىم قاْ ٙمیکىع بع ؽ مینىظ .ایه نطى ٢ا ؼا کكب وکؽظش و ومیظاوع که بایع ٧ىا ؼا خعی بگیؽظ.
ن
٢کؽ میکىع يؽ٢ا با اودام آن مؽیهها می ىاوع اوؽفی به ظقت بیاوؼظ و ٢کؽ میکىع هؽچه ؼا بطىاهع ،می ىاوع باا ْ ابکؽظن
آن به ظقت بیاوؼظ .آو ه ایه نطى ٢کؽ میکىع ایه اقت.
ن
نطى ظ٦ی٧ا بهضاْؽ ایىکه ا٢کاؼل ظؼقت ویكت چیؿهاای باعی ؼا خاػب میکىاع .وِ٦ای کكای میضىاهاع باا ماؽیه
چیگىوگ ىل و نهؽم و ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی به ظقت بیاوؼظ اؼواذ زیىاوی می ىاوىع آن ؼا ببیىىاع .آنهاا اؾ ایاه ضىاقاِ
نطى به وخع میآیىع ؾیؽا ممکه اقت ماهیت بعوم ضىب بانع و چیؿهای ضاىبی ؼا ظؼ ضاىظ ظاناِه باناع .میببیىىاع کاه
غهىم ضی ی بع اقت ؾیؽا بهظوبال ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی اقت! اما زِی اگؽ ٢ؽظ اقِاظی ه ظاناِه باناع ،ؽقای وعاؼواع.
اؼواذ زیىاوی میظاوىع که هؽچه کكی بیهِؽ بهظوبال ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی بانع ،اقِاظل بیهِؽ مًم مینىظ که آنهاا
ؼا به او وعهع ،بهویژش اگؽ اقِاظ اؾ ؼول ؿکی واٛ٦ی بانعد ؾیؽا آن ؼا وىٚی وابكِگی ظؼ وٗؽ میگیؽظ کاه بایاع ؼهاا ناىظ٢ .اؽظ
هؽچه بیهِؽ به ایه ْؽی٢ ٥کؽ کىع ،به ازِمال کمِؽی ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی به او ظاظش مینىظ .اما اگؽ به آن آ گااش وهاىظ،
هم ىان آن ؼا ْ ب میکىع و ا٢کاؼل بع ؽ مینىظ .ظؼ وهایت ،اقِاظل ف اؾ مهاهعۀ ایىکه او ايالذوا ػیؽ اقت ،با آهی
ٚمی ٥او ؼا ؽک میکىع و ظیگؽ اؾ او مؽا٦بت ومیکىع .بُٛی ا٢ؽاظ اقِاظی وعاؼوع اما ممکاه اقات ماع ی اقاِاظی گاػؼی اؾ
آنها مؽا٦بت کىع ،چؽاکه مىخىظام واال ؽ بكیاؼ ؾیاظی ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ وخىظ ظاؼوع .نایع مىخىظ واالیی مِىخه ایه ناطى
نىظ ،وگاهی به او بیىعاؾظ ،بهمعم یت ؼوؾ یا بیهِؽ ،او ؼا ظوبال کىع و ف اؾ ایىکه ظیع ضاىب ویكات ؼهاایم کىاع .ؼوؾ ظیگاؽ
مىخىظ واالی ظیگؽی ممکه اقت ؼظ نىظ ،به او وٗؽی بیىعاؾظ ،ی ببؽظ که او ضىب ویكت و او ؼا ؽک کىع.
زیىان میظاوع که اقِاظ نطى ،ضىاش ٚاظی بانع یا گػؼی ،ومی ىاوع چیؿهایی ؼا که آن نطى ظؼ ْ ب آن اقت باه او
بعهع .زیىاوام ومی ىاوىع ُبٛعهایی ؼا که مىخىظام واال ؽ ظؼ آودا هكِىع ،ببیىىع .بىابؽایه آنهاا ومی ؽقاىع و اؾ ایاه ؼاش گؽیاؿ
قىءاقِ٣اظش میکىىع :اي ی ظؼ خهان ما وخىظ ظاؼظ که وِ٦ی کكی بطىاهع ظؼ ْ ب چیاؿی باناع یاا چیاؿی بطىاهاع ،قاایؽ
ا٢ؽاظ ومی ىاوىع ظؼ آن ظضایت کىىع .زیىاواام اؾ ایاه ؼاش گؽیاؿ قىءاقاِ٣اظش میکىىاع« .اگاؽ او چیاؿی میضىاهاع ،آن ؼا باه او
میظه  .بؽای مه انِباش ویكت که به او کمت کى  ،وه؟» زیىان آن ؼا باه او میظهاع .زیاىان ظؼ ابِاعا خؽیات ومیکىاع او ؼا
كطیؽ کىع و اول بهٚىىان آؾمایم باه او کمای اواؽفی میظهاع .ناطى ؼوؾی واگهاان ای میباؽظ آن واى٘ اواؽفی ؼا کاه ظؼ
ن
خكِدىیم بىظ به ظقت آوؼظش و زِی می ىاوع بیماؼیها ؼا ظؼمان کىع .زیىان با مهاهعۀ ایىکه آن کامال ضاىب ٚمال کاؽظش،
اؾ آن ماوىع اخؽای یمظؼآمع ٦بل اؾ نؽو٘ واٛ٦ی ومایم اقِ٣اظش میکىع« .چىن آن ؼا میضىاهع ،باه باعن او میچكاب  .باه
ایه نکل می ىاو به او چیؿهای بیهِؽی بعه و آن ؼا آقان ؽ اودام ظه  .مگؽ چه قىم ومیضىاقِی؟ زاال هماهچیؿ باه
ى ظاظش مینىظ ».به ایه يىؼم میآیع و نطى ؼا كطیؽ میکىع.
ظؼ زایی که غهه ایه نطى به ضىاقِه ایه چیؿها ٢کؽ میکىع ،چه قىمم باؾ مینىظ و زِی می ىاوع اوؽفی بیؽون
ب٣ؽقِع .هم ىیه کمای ىاواایی ٢اىْ٤بیٛی خؿیای باه ظقات مایآوؼظ .بكایاؼ هیداانؾظش میناىظ و ٢کاؽ میکىاع آو اه ظؼ
خكِدىیم بىظش باالضؽش به ظقت آوؼظش و ٢کؽ میکىع که آن زايل مؽیىم بىظش اقت .اما ز٧ی٧ت ایه اقات کاه اؾ ْؽیا٥
مؽیه هیچچیؿی ؼا به ظقت ویاوؼظش اقت٢ .کؽ میکىع که می ىاوع ظؼون بعن اوكاان ؼا ببیىاع و مسال بیماؼیهاا ؼا ظؼ باعن
ن
نطى نىاقایی کىع .ظؼ ز٧ی٧ت ،چه قىم او ايال باؾ وهعش ،ب که زیىان اقت که مٟؿ او ؼا کىِؽل میکىاع .آن زیاىان باا
چه های ضىظ چیؿها ؼا میبیىع و قپف آو ه ؼا میبیىع به مٟؿ او مىٛکف میکىع ،ظؼ وِیده او ٢کؽ میکىاع چها قاىمم
باؾ نعش اقت« .میضىاهی اوؽفی ؼا بیؽون ب٣ؽقِی؟ نؽو٘ که ».وِ٦ای او ظقات ضاىظ ؼا باؽای بیاؽون٢ؽقاِاظن اواؽفی وگاه
میظاؼظ ،ىدههای زیىان ویؿ اؾ هت بعن ٢ؽظ بیؽون میآیع یا نایع ظؼ بؽضی مىاؼظ ،ماؼی به ناطى چكابیعش باناع و ؾباان
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نکا٠ظاؼ ماؼ اؾ قؽ کىچت آن بیؽون میآیع ا آن ٦كمت بیماؼ یا مِىؼم مؽیٍ ؼا ب یكع .مىاؼظ بكیاؼ ؾیاظی ماوىع ایاه وخاىظ
ظاؼوع .آن اؼواذ یا زیىاوا ی که ایه ا٢ؽاظ ؼا كطیؽ میکىىع  ّ٧٢به ایه ضاْؽ میآیىع که ایه ا٢ؽاظ اؾ آنها ْ ب میکىىع.
ظؼ وِیده ،نطى بهضاْؽ ایىکه ظؼ ْ ب ىل و نهؽم بىظش ،زااال ىاواییهاای ٢اىْ٤بیٛی ظاؼظ ،می ىاواع بیماؼیهاا ؼا
ظؼمان کىع و می ىاوع با چها قاىمم ببیىاع و هما ایههاا او ؼا بكایاؼ ضىناسال میکىاع .زیاىان وگااهی میاواعاؾظ« :آیاا
ومیضىاقِی ىلظاؼ نىی؟ بكیاؼ ضب ،ى ؼا ىلظاؼ میکى  ».بكیاؼ آقان اقت که غهه ٢اؽظ ٚااظی ؼا کىِاؽل کاؽظ .زیاىان
می ىاوع مؽظم ؾیاظی ؼا کىِؽل کىع و آنها ؼا ظقِهظقِه بؽای ظؼمان وؿظ او بیاوؼظٚ .دب ،ظؼ زایی که او ایىدا مؽیٍهایی ؼا
ظؼمان میکىع ،زیىان کاؼی میکىع که ضبؽوگاؼان بؽای او ظؼ ؼوؾوامهها ب ی ٝکىىع .او مؽظم ٚاظی ؼا باؽای اوداام ایاه کاؼهاا
کىِؽل میکىع .وِ٦ی کكی که بؽای ظؼمان وؿظ او میآیع به اوعاؾۀ کا٢ی به او ز٥ایؿزمه ومی ؽظاؾظ ،زیاىان ومیگاػاؼظ کاه او
بعون ظؼظقؽ بؽوظ .زیىان قبب مینىظ که بیماؼ قؽظؼظ بگیؽظ و بیماؼ به هؽ زال بایع به او م٧عاؼ ؾیاظی ىل بپاؽظاؾظ .ها باه
ن
ثؽوم ؼقیعش اقت و ه به نهؽم ،چؽاکه ىل ؾیاظی کكب کؽظش ،مههىؼ نعش و اقِاظ چیگىواگ ویاؿ ناعش اقات .مٛماىال
چىیه ا٢ؽاظی به نیهنیىگ اهمیِی ومیظهىع و خؽیت میکىىع هؽچیؿی بگىیىع و ضىظ ؼا «باال ؽیه و٣ؽ بٛع اؾ ضعا» ظؼ وٗاؽ
میگیؽوع .ا زعی یم میؼووع که اظٚا میکىىع باؾ یعانعۀ ایهههای مٛؽو ٠مثل م که ماظؼ یا امپؽا ىؼ باؿؼگ یها هكاِىع.
زِی خؽیت میکىىع ضىظ ؼا بىظا بىامىع .اؾ آودا که بهْىؼ واٛ٦ی ؿکی نیهنیىگ ؼا اودام وعاظشاواع ،ظؼ مؽیهناان باهظوبال
ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی هكِىع .ظؼ وِیده ،زیىاوام كطیؽل میکىىع.
نایع بُٛی اؾ نما ٢کؽ کىیع« :چه انکایی ظاؼظ؟ ا آودا کاه بِاىان اىل باه ظقات آوؼظ یاا ثؽو مىاع و مهاهىؼ ناع ضاىب
اقت ».بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ ایهگىوه ٢کؽ میکىىع .بگػاؼیع به نما بگىی که زیىان بؽوام ضىظ ؼا ظاؼظ و بعون ظییل چیؿی به نما
ومیظهع .اي ی ظؼ ایه خهان وخىظ ظاؼظ :بعون اؾظقتظاظن ،چیؿی به ظقت ومیآیع .زیىان چهچیؿی ؼا به ظقت مایآوؼظ؟
آیا ه اکىىن ظؼباؼۀ آن يسبت وکؽظم؟ او میضىاهع خىهؽ بعن ان ؼا به ظقت بیاوؼظ ا ظؼ نک ی بهؽی ،ؿکیه کىع .بىاابؽایه
خىهؽ بهؽی ؼا اؾ بعن نطى خم ٙمیکىع .اما ظؼ بعن اوكان  ّ٧٢م٧اعاؼ مساعوظی اؾ ایاه خاىهؽ وخاىظ ظاؼظ و اگاؽ کكای
بطىاهع ؿکیه کىع ّ٧٢ ،همیه م٧عاؼ مسعوظ وخىظ ظاؼظ .اگؽ بگػاؼیع زیىان آن ؼا اؾ نما بؽظاؼظ ،بایع ؿکیه ؼا ٢ؽامىل کىیاع.
ن
َ
چهچیؿی بؽای نما با٦ی میماوع که ؿکیه کىیع؟ آن ماظۀ الؾم ؼا اؾ ظقت ضىاهیع ظاظ و اياال ومی ىاویاع ؿکیاه کىیاع .ناایع
ن
بؽضی ا٢ؽاظ بگىیىع« :مه ايال ومیضىاه ؿکیه کى  ّ٧٢ ،میضىاه ىل به ظقت بیاوؼم .ا وِ٦ی بِاىاو اىل ظاناِه بانا
ضىب اقت .چؽا وگؽان چیؿهای ظیگؽ بان ؟» بگػاؼیع بؽای ان ىَیر ظه  ،نایع بطىاهیع ىل به ظقت بیاوؼیع ،اماا بٛاع اؾ
ایىکه آن ؼا ىَیر ظاظم به ایه نکل ٢کؽ ومیکىیع .چؽا؟ اگؽ بعن ان ؼا ؾوظ ؽک کىع ،اُٚای بعن ان بكیاؼ َٛی ١ضىاهىع
نع .بٛع اؾ آن ،ظؼ مام معم با٦یماوعۀ ٚمؽ ان به ایه نکل ضىاهیع ماوع ،ؾیؽا م٧عاؼ ؾیاظی اؾ خىهؽ ناما ؼا بؽظاناِه اقات.
اما اگؽ بعن ان ؼا ظیؽ ؽک کىع ،ؾوعگی وبا ی ضىاهیع ظانت و ب٧ی ٚمؽ ان ؼا با  ّ٧٢و٣كی کاه اؾ ناما باا٦ی ماواعش ،ظؼ طات
میگػؼاویع .زِی اگؽ ىل میظانِیع ،آیا می ىاوكِیع آن ؼا ضؽج کىیع؟ زِی اگؽ مههىؼ مینعیع ،آیا می ىاوكِیع اؾ آن یاػم
ببؽیع؟ آیا ایه وزهِىاک ومیبىظ؟
ن
چىیه مهکال ی واٛ٦ا ؾیاظ نعش و ظؼ بیه ا٢ؽاظی که ایه ؼوؾهاا چیگىواگ ؼا ماؽیه میکىىاع وخاىظ ظاؼظ .زیاىان واه ىها
ُ
می ىاوع ٢ؽظ ؼا كطیؽ کىع ،ب که ؼوذ اي ی ناطى ؼا میکهاع و ظؼ کااش ویاىان ناطى مایؼوظ و ظؼ آوداا م٧ای میناىظ.
اگؽچه ٢ؽظ نبیه اوكان ظیعش مینىظ ،ویی ظؼ ز٧ی٧ات ویكات .زِای ایاه چیؿهاا اماؽوؾش ها ؼوی میظهاع ،ؾیاؽا اؼؾلهاای
اضال٦ی اوكان ٟییؽ کؽظش اقت .وِ٦ی کكی کاؼی واظؼقت اودام میظهع و به او میگىییع که کاؼی واظؼقات اوداام میظهاع
زِی آن ؼا باوؼ ومیکىع٢ .کؽ میکىع بهظقتآوؼظن ىل ،ضىاقِه ىل و ثؽو مىعنعن زْ ٥بیٛی اوقت و ایه کاؼهاا ظؼقات
7۲

هكِىع .بىابؽایه به ا٢ؽاظ ظیگؽ ؾیان میؼقاوع ،به ظیگاؽان ياعمه میؾواع و باؽای بهظقاتآوؼظن اىل ،هاؽ گىااهی ؼا مؽ کاب
مینىظ و خؽیت میکىع هؽ کاؼی ؼا اودام ظهع! زیىان اگؽ چیؿی اؾ ظقت وعهع ،چیؿی ؼا به ظقت ومیآوؼظ .آیا می ىاواع ظؼ
اؾای هیچ ،به نما چیؿی بعهاع؟ میضىاهاع چیؿهاایی ؼا اؾ باعن ان باؽظاؼظ .ایبِاه گِ٣اهای کاه ماؽظم ایاه مهاکالم ؼا ٢اؽا
میضىاوىع  ّ٧٢بهضاْؽ ایىکه اؼؾلها و مٛیاؼهاینان يسیر ویكت و غههنان ظؼقت ویكت.
بگػاؼیع ببیىی چگىوه ایه مىَى٘ بؽای ٢ایىن ظا٢ای ما مًعا ٤ظاؼظ .وِ٦ی ظؼ ؼول ما ؿکیه میکىیاع ،اا وِ٦ای بِىاویاع
نیهنیىگ ضىظ ؼا ز ٕ٣کىیع ،هیچ مهک ی وطىاهیع ظانت ،چؽاکه «یت ٢کؽ ظؼقت می ىاوع بؽ يع اهاؽیمه  ٞباه کىاع».
ویی اگؽ وِىاویع نیهنیىگ ضىظ ؼا بهضىبی ز ٕ٣کىیع ،اگؽ بهظوبال ایه یا آن چیؿ بؽویع ،بهْىؼ زِ به ظؼظقؽ ضىاهیع اِ٢ااظ.
ن
بُٛی ا٢ؽاظ ،چیؿهایی ؼا که ؾماوی ٦بال مؽیه کؽظشاوع ومی ىاوىع ؼها کىىع .ما الؾم میظاوی که ٢ؽظ ٧٢اّ یات ؼول ؿکیاه ؼا
اودام ظهع ،چؽاکه ظؼ ؿکی واٛ٦ی ٢ؽظ بایع  ّ٧٢ؼوی یت ؼول مؽکؿ کىاع .گؽچاه بؽضای اؾ اقاِاظان چیگىواگ کِابهاایی
وىنِهاوع ،به نما میگىی که آن کِابها نامل اوىا٘وا٦كام چیؿها بىظش و نبیه همان چیؿهایی هكِىع که مؽیه میکىىاع:
ماؼها ،ؼوباشها و ؼاقىها ظؼ آنها وخىظ ظاؼوع .وِ٦ی آن کِابها ؼا مٓایٛه کىیع ،ایاه چیؿهاا اؾ هات ک ماام بیاؽون می ؽواع.
گِ٣هام که ٛعاظ اقِاظان ٦البی چیگىوگ چىعبؽابؽ ٛعاظ اقِاظان واٛ٦ی اقات و ناما ومی ىاویاع آنهاا ؼا هاطیى ظهیاع.
اؾایهؼو بایع بعاویع چه کاؼ میکىیع .ایه ؼا ومیگىی که بایع ظؼ ٢ایىن ظا٢ا ؿکیه کىیع .می ىاویع ظؼ هؽ ؼونی که مایل هكاِیع،
ؿکیه کىیع .اما ظؼ ٦عی گِ٣های بىظ« :هؿاؼ قال بعون کكب ؼاهی ظؼقت بهِؽ اقت اؾ یت ؼوؾ ؿکیاه ظؼ ؼونای ظؼوٞایه».
ن
بىابؽایه بایع بعاویع که ظؼ زال اودام چه کاؼی هكِیع و واٛ٦اا ظؼ ؼونای ظؼقات ؿکیاه کىیاع .چیاؿ ظیگاؽی ؼا ظؼ ؿکیا ضاىظ
مط ىِ وکىیع ،زِی هیچ ٢کؽی ؼا اَا٢ه وکىیع٢ .ایىن بُٛی ا٢ؽاظ اؾ نکل اِ٢اظش اقت .چاؽا اؾ ناکل اِ٢ااظش اقات؟ آنهاا
اظٚا میکىىع که ؼولهای ظیگؽ چیگىواگ ؼا ماؽیه وکؽظشاواع .اماا هؽو٦ات کاه ظؼ زاال ماؽیه هكاِىع ،ظؼ غههناان اؾ
مؽیههای قاب٥نان چیؿیهایی ؼا اَا٢ه میکىىع .آیا آن چیؿها به مؽیه آوؼظش ومینىوع؟ ایه هما آن چیاؿی اقات کاه
ظؼباؼۀ كطیؽ بهوقی اؼواذ یا زیىاوام میگىی .

صباو کیهايی
«ؾبان کیهاوی» چیكت؟ مىٗىؼ ایه اقت که واگهان نطى می ىاوع به ؾباوی وانىاضِه ياسبت کىاع .او چیاؿی ؼا ؾیاؽ یاب
میگىیع که ضىظل ویؿ اؾ آن قاؽ ظؼ ومایآوؼظ .نطًای باا ىاواایی اه ا ی می ىاواع ٢همای ک ای اؾ آن ؼا ظؼیا٢ات کىاع ،اماا
ومی ىاوع بهْىؼ مهطى بگىیع که ایه نطى ظؼباؼۀ چهچیؿی يسبت میکىع .بُٛی اؾ ا٢ؽاظ ویؿ می ىاوىاع باه چىاع ؾباان
مطِ  ١يسبت کىىع .بؽضی زِی آن ؼا نگ٣تاوگیؿ ظؼ وٗؽ میگیؽوع و ٢کاؽ میکىىاع واىٚی مهااؼم یاا ىاواایی ٢اىْ٤بیٛی
اقت .آن وه ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی اقت و وه مهاؼم ؿکیهکىىعش و هم ىیه بیاوگؽ قٓر ناطى ها ویكات .اف ماهیات آن
چیكت؟ ایهگىوه اقت که ؼوزی اؾ ُبٛعی ظیگؽ ،غهه نما ؼا کىِؽل میکىع .اما ٢کؽ میکىیاع آن ضاىب اقات ،ظاناِه آن ؼا
ظوقت ظاؼیع و اؾ ظانِه آن ضىنسال هكاِیع .هؽچاه بیهاِؽ آن ؼا ظوقات ظاناِه بانایع ،ناعیع ؽ ناما ؼا کىِاؽل میکىاع.
ن
بهٚىىان ؿکیهکىىعۀ واٛ٦ی ،چگىوه می ىاویع بگػاؼیع که نما ؼا کىِؽل کىع؟ بهٚالوش ،قٓر آن واٛ٦اا ااییه اقات .باهٚىىان
ؿکیهکىىعۀ واٛ٦ی ،وبایع چىیه مهکال ی ؼا به ضىظ ٢ؽا بطىاوی .
ؽیه مط ى٦ام اقت .چگىوه می ىاویاع بهوقای ایاه چیؿهاا کىِاؽل ناىیع؟ چ٧اعؼ
اوكان بااؼؾل ؽیه نکل زیام و باال ب
 ٞاوگیؿ اقت که کىِؽل بعن ان ؼا ؼها میکىیع! بُٛی اؾ ایه چیؿها به بعن اوكان میچكبىع .بُٛیها ومیچكبىع ،اماا ظؼ
٢اي کمی اؾ نما ٦ؽاؼ ظاؼوع و بهْىؼ مهابه نما ؼا اظاؼش یا کىِؽل میکىىع .ایه مىخىظام به ا٢اؽاظی کاه بطىاهىاع باه ؾباان
7۲

آنها يسبت کىىع ىاواییال ؼا میظهىع و قپف ایه ا٢ؽاظ ی میبؽوع که می ىاوىاع بهناک ی واام٣هىم قاطه بگىیىاع .اگاؽ
نطى ظیگؽی ویؿ بطىاهع آن ؾبان ؼا یاظ بگیؽظ ،ایه ىاوایی می ىاوع باه او مىِ٧ال ناىظ .وِ٦ای آن ناطى باه اواعاؾۀ کاا٢ی
خكاؼم ظانِه بانع که آن ؼا امِسان کىع ،او ویؿ می ىاوع به آن ؾبان يسبت کىع .ظؼ ز٧ی٧ات ،آن چیؿهاا بهياىؼم گؽوهای
میآیىع و وِ٦ی بطىاهیع به آن ؾبان يسبت کىیع یکی اؾ آنها قؽا ٜنما میآیع و کمت میکىع که يسبت کىیع.
چؽا چىیه وَٛیِی ؼوی میظهع؟ همانْىؼ که گ ، ِ٣میضىاهىع قآر ضاىظ ؼا بااال ببؽواع ،اماا ظؼ آوداا قاطِی وخاىظ
وعاؼظ ،ظؼ وِیده ومی ىاوىع ؿکیه کىىع و ضىظ ؼا ؼنع ظهىع .آنها ایاعشای ؼا یاِ٢ىاع .میضىاهىاع باا اوداام کاؼهاای ضاىب ،باه
ظیگؽان کمت کىىع ،ویی ومیظاوىع چگىوه .اما میظاوىع آن اوؽفی که به بیؽون می٢ؽقِىع ،می ىاوع بیماؼی نطى مؽیٍ ؼا
کمی کاهم و ظؼظهایم ؼا بؽای مع ی كکیه ظهع ،گؽچاه ومی ىاواع بیمااؼی ؼا نا٣ا ظهاع .آنهاا میظاوىاع کاه ایاه کااؼ باا
اقِ٣اظش اؾ ظهان نطى که اوؽفینان ؼا بیؽون ب٣ؽقِع می ىاوع به اودام بؽقع .ایه چیاؿی اقات کاه ؼوی میظهاع .بُٛای
ا٢ؽاظ آن ؼا ؾبان آقماوی میوامىع و ا٢ؽاظی هكِىع که آن ؼا ؾبان بىظا میوامىع .اما ایه گِ٣های ىهیهآمیؿ و زؽ٢ای بیمٛىای
اقت!
الؾم اقت ضاْؽوهان کىی که مىخاىظام ضاعایی بهواعؼم ياسبت میکىىاع .اگاؽ آنهاا ظؼ ُبٛاع ماا ياسبت میکؽظواع،
می ىاوكِىع ؾمیهیؽؾشهایی ظؼ ظویای اوكاوی ایداظ کىىع .با چىان يعای مهیبی وزهِىاک میبىظ .بؽضی گِ٣هاوع« :باا چها
قىم ظیعم که مىخىظی واال با مه يسبت کؽظ ».او با نما يسبت ومیکؽظ .بؽای آن ا٢ؽاظی که ٢انه مؽا ظیعوع ویؿ به ایاه
يىؼم اقت .او ویؿ با نما يسبت ومیکؽظ .چیؿی که ؼوی میظهع ایه اقت٢ :کؽی که آنها بیاؽون می٢ؽقاِىع بهياىؼم
يىم قه ُبٛعی اقت ،بىابؽایه ؾماوی که آن ؼا مینىىیع ،مثل ایه اقت کاه آنهاا ظؼ زاال ياسبت باا ناما هكاِىع .آنهاا
ن
مٛمىال ظؼ ُبٛع ضىظ يسبت میکىىع .اما بٛع اؾ اوِ٧ال به ُبٛع ما ومی ىاویع آو ه ؼا میگىیىع بهْىؼ واَر بهىىیع ،ؾیؽا م٣ااهی
ُ٢اؾمان ظؼ ایه ظو ُبٛع مِ٣اوم هكِىع .ظؼ ُبٛع ما ،یت «نی بچه» ظو قااٚت اقات ،اماا ظؼ آن ُبٛاع باؿؼگ یات نای بچه ماا
مٛاظل یت قال به ؾمان آنهاقت .ؾمان ما آهكِه ؽ اؾ ؾمان ظؼ آوداقت.
ظؼ ٦عی گِ٣های بىظ ّ٧٢« :یت ؼوؾ ظؼ آقمانها بؽاباؽ باا هاؿاؼ قاال ؼوی ؾمایه اقات ».ایاه گِ٣اه انااؼش باه ظویاهاای
مكِ ٧ی ظاؼظ که ظؼ آودا م٣اهی ُ٢ا و ؾماان وخاىظ واعاؼظ ،یٛىای هماان بههاتهایی کاه مىخاىظام ضاعایی ظؼ آوداا م٧ای
هكِىع ،مثل بههت قٛاظم ٞایی ،بههت ظؼضهان ،بههت ٢ایىن و بههت وی ى٢ؽ آبی .به چىان مکانهاایی انااؼش ظاؼظ .اماا
ؾمان ظؼ آن ُبٛعهای بؿؼگی که اناؼش کؽظم ،بؽٚکف ،قؽی ٙؽ اؾ ؾمان ظؼ ُبٛع ماا اقات .اگاؽ ایاه ىاواایی ؼا ظاناِه بانایع کاه
يسبت آنها ؼا ظؼیا٢ت کىیع ،می ىاویع بهىىیع که کكی يسبت میکىع .بؽضی ا٢ؽاظ ىاواایی ناىیعناؾؼاشظوؼ ظاؼواع و گاىل
آقماوینان باؾ اقت .آنها می ىاوىع بهىىوع که کكی يسبت میکىع ،اما بهْىؼ واَر ومی ىاوىع بهاىىوع .آو اه میناىىوع
نبیه خیتخیت ؽوعگان یا يعای گؽاما٢ىوی اقت که با قؽٚت ؾیاظ میچؽضع .همگی وام٣هىم هكِىع .ایبِاه بُٛای ا٢اؽاظ
می ىاوىع يعای مىقی٧ی یا يعای يسبت اؾ قىی ُبٛعی ظیگؽ ؼا بهىىوع .اما آنها بایع یت ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی ظانِه بانىع
که بهٚىىان زامل ٚمل کىع ا ٦بل اؾ ایىکه يعا به گىلنان مىِ٧ل نىظ اضِال ٠ؾماوی ؼا اؾ بیه ببؽظ و ٧٢اّ ظؼ آن ياىؼم
می ىاوىع بهْىؼ واَر بهىىوع .ایهگىوه ٚمل میکىع .بؽضی ا٢ؽاظ «ؾباان کیهااوی» ؼا ؾباان ضاعایی میوامىاع ،ظؼ ياىؼ ی کاه
ن
ايال ایهگىوه ویكت.
وِ٦ی ظو مىخىظ ضعایی یکعیگؽ ؼا مال٦ام میکىىع ّ٧٢ ،با یبطىع مىٗىؼنان ؼا مىِ٧ال میکىىاع .آنهاا اؾ واىٚی اه ا ی
غهىی بیيعا اقِ٣اظش میکىىع و آو ه ظؼیا٢ت مینىظ بهيىؼم يعای قه ُبٛعی اقت ّ٧٢ .با یبطىعی می ىاوىع ا٢کاؼناان
ؼا مىِ٧ل کىىع .آنها  ّ٧٢ایه یت نکل ؼا اقِ٣اظش ومیکىىع ،ب کاه گااهی او٦اام اؾ ؼول ظیگاؽی اقاِ٣اظش میکىىاع .ناایع
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بعاویع که ظؼ اوِؽیك بِی ،ؼاهبان مىظؼاها ؼا بكیاؼ خعی میگیؽوع .اما اگؽ اؾ ؼاهبی بپؽقیع که مىظؼاهاا چیكاِىع ،میگىیاع
که باال ؽیه ظؼخ یىگا هكِىع .اگؽ بیهِؽ بؽؼقی کىیع ی میبؽیع که چیؿی وؼای آن ومیظاوىع .مىظؼاها زؽکام ظقت بىظش و
ظؼ وا ٙ٦ؾبان مىخىظام ضعایی هكِىع .وِ٦ی ٛعاظ زُاؼ ؾیاظ بانع ،مىخىظام ضعایی مىظؼاهای بؿؼگ ؼا به کاؼ میبؽواع ،کاه
ه ؾیبا و ه مِىى٘اوع .وِ٦ی ٛعاظ زُاؼ ک بانع ،مىظؼاهای کىچت ؼا به کاؼ میبؽوع ،که آنها ویؿ بكیاؼ ؾیباا و مِىى٘اواع.
مىظؼاها بكیاؼ ؽمایه و ظؼ ىى٘ ٞىی هكِىع ،چؽاکه وىٚی ؾباناوع .ظؼ گػنِه ،مام ایهها ؼاؾ آقماوی ظؼ وٗاؽ گؽِ٢اه میناع،
ن
اما زاال آن ؼا ٢ال کؽظشای  .آو ه ظؼ بت اقِ٣اظش مینىظ ٛ ّ٧٢عاظی زؽکت اقت که يؽ٢ا بؽای مؽیه اقِ٣اظش میناىظ.
آوان زؽکام ؼا ْب٧هبىعی کؽظش و بهيىؼم یت قیكِ ظؼآوؼظشاوع .آنها  ّ٧٢ظؼ و٧م یت ؾباان ظؼ ماؽیه ٚمال میکىىاع و
 ّ٧٢چىع نکل بؽای مؽیه هكِىع .مىظؼاهای واٛ٦ی بكیاؼ مً٣لاوع.

آيچه هؼلنتاو بشای ؽاگشدايؼ ايجام هیدهذ
وِ٦ی بؽضی اؾ ا٢ؽاظ مؽا میبیىىع با مه ظقت میظهىع و آن ؼا ؼها ومیکىىع .وِ٦ی ظیگؽان میبیىىع کاه ایاه اناطاو باا ماه
ظقت میظهىع ،آنها ویؿ میضىاهىع همیه کاؼ ؼا اودام ظهىع .مایظاو ظؼ ٢کؽناان چاه میگاػؼظ .بُٛایها ضی ای ظوقات
ظاؼوع با م ٛنان ظقت بعهىع .بؽضی ویؿ میضىاهىع اوؽفی بگیؽوع و بٛع اؾ ایىکه ظقت مؽا میگیؽواع ؼهاا ومیکىىاع .باه ناما
میگىیی  :ؿکی واٛ٦ی کاؼی اقت که ضىظ نما اودام میظهیع .ما بؽای ن٣اظاظن نما و ز٣إ ىعؼقاِی ان ایىداا ویكاِی ،
بىابؽایه ً٦ع وعاؼی اوؽفیهایی باه ناما باعهی یاا بیماؼیهاا ؼا نا٣ا ظهای  .ظؼگیاؽ ایاه کاؼهاا ومیناىی  .باهْىؼ مكاِ٧ی
بیماؼیهااای نااما ؼا بؽماایظاؼم .بااؽای ا٢ااؽاظی کااه ظؼ مسلهااای مااؽیه ،بااه اودااام مؽیههااا می ؽظاؾوااع٢ ،انااه مااه
ن
بیماؼیهاینان ؼا ظؼمان میکىع .ا٢ؽاظی که ضىظنان نطًا با ضىاوعن کِابها ظا٢ا ؼا یاظ میگیؽوع ویؿ ٢انه ماؽا ضىاهىاع
ظانت ا بیماؼیهاینان ظؼمان نىظ .آیا ٢کؽ میکىیع با یمفکؽظن ظقت مه گىوگ نما ا٢ؿایم مییابع؟ آیاا ایاه ناىضی
ویكت؟
گىوگ  ّ٧٢اؾ ْؽی ٥ؿکی نیهنایىگ ان زايال میناىظ .اگاؽ باهْىؼ واٛ٦ای ضاىظ ؼا ؿکیاه وکىیاع ،گىوگ اان ؼناع
ومیکىع ،چؽاکه اقِاوعاؼظی بؽای نیهنیىگ وخاىظ ظاؼظ .وِ٦ای گىواگ ناما ا٢اؿایم ماییاباع ،مىخاىظام ظؼ قآىذ بااال
می ىاوىع ببیىىع که وِ٦ی وابكِگی نما ،آن ماظش ،بؽظانِه مینىظ ،مسکی باالی قؽ ان ؼنع میکىاع .ایاه مسات بهناکل
قِىن گىوگ وخىظ ظاؼظ .ایه مست به ب ىعی قِىن گىواگ اقات و ومایااوگؽ گاىوگی اقات کاه ؿکیاه کاؽظشایاع و باؾ اابی اؾ
کی٣یت نیهنیىگ ان اقت .بعون ىخه به ایىکه چه کكی و چ٧عؼ بؽای نما به آن اَا٢ه میکىع ،زِی اگؽ م٧عاؼ کمی ه
ن
به آن اَا٢ه کىع ،آودا ومیماوع و هم آن قؽاؾیؽ مینىظ .می ىاو ٢ىؼا نما ؼا به مؽز «قه گل ؼوی قؽ گاؽظه میآیىاع»
بؽقاو  .اما یسٗهای که ای ان ؼا اؾ ایه ظؼ بیؽون بگػاؼیع ،آن گىوگ بال٢اي ه قؽاؾیؽ مینىظ ،ؾیؽا به نما  ٥ ٛوعاؼظ ،نما
آن ؼا ؿکیه وکؽظشایع .اؾ آوداا کاه اقاِاوعاؼظ نیهنایىگ ان هىاىؾ باه آن مؽز اه وؽقایعش ،ومی ىاواع آوداا بماواع .هیچکكای
ومی ىاوع چیؿی به آن اَا٢ه کىع .مام آن بایع زايل ؿکی ضىظ ان بانع ّ٧٢ .وِ٦ی می ىاویاع ؼناع کىیاع و بااال بؽویاع کاه
غهه ان ؼا ؿکیه کىیع ،بهْىؼ یىقِه گىوگ ان ؼا ؼنع ظهیع ،همیهه به بهِؽکؽظن ضىظ ان اظامه ظهیع و باا قؽنات خهاان
همگىن نىیع .بُٛی ا٢ؽاظ ظقتضّ مؽا میضىاهىع ،اما مه مایل به ایه کاؼ ویكِ  .ممکه اقت بؽضی اؾ ا٢ؽاظ به ضىظ ببایىع
که ظقتضّ م ٛؼا ظاؼوع .آنها میضىاهىع با آن ضىظومایی کىىاع یاا اواؽفی آن ظقاتضّ اؾ آنهاا مساٗ٢ات کىاع .آیاا ایاه
وابكِگی ظیگؽی ویكت؟ ؿکیه به الل ضىظ ٢ؽظ بكِگی ظاؼظ ،بؽای چه ظؼباؼۀ اوؽفیهای مسا ٕ٢يسبت میکىیاع؟ آیاا ظؼ
ؿکی قٓر باال بایع بهظوبال چىیه چیؿهایی بانیع؟ آنها به چه زكاب میآیىع؟  ّ٧٢مؽبىِ به ا٢ؽاظی هكِىع کاه باهظوبال
ن٣ایاِ٢ه و ز ٕ٣قالمِیاوع.
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ظؼ قٓسی بكیاؼ میکؽوقکى ی ،گىوگی که ؼنع ظاظشایع یا هؽ غؼۀ میکؽوقکى ی اؾ آن گىوگ ،ظ٦ی٧ا نبیه ضىظ ان اقات.
وِ٦ی ٢ؽاقىی ٢ای  ٦مؽو بهؽی میؼویع ،ؿکی بعوی ضعایی ؼا ناؽو٘ ضىاهیاع کاؽظ .آن گىواگً ،اىیؽ مىخاىظی ضاعایی ؼا
ضىاهع ظانت و آن مىخىظ ضعایی ؼوی گل وی ى٢ؽ آبی میوهیىع و بكیاؼ ؾیبا اقت .هؽ غؼۀ میکؽوقکى ی ،نبیه آن اقات .اماا
اوؽفی زیىان ،اؾ چیؿهایی نبیه ؼوباشها یا ماؼهای کىچت هاکیل ناعش و ظؼ قآسی بكایاؼ میکؽوقاکى ی ،غؼام کىچات
ن
آنها چىیه چیؿهایی هكِىع .چیؿ ظیگؽ ایه اقت کاه بؽضای ا٢اؽاظ چایهاایی ؼا میوىناىع کاه ٖااهؽا «اوؽفیهاای مااوؼای
ْبیٛی» ظؼ آنها مط ىِ نعش اقت ،بعون ایىکه یسٗهای ٢کؽ کىىع چه وى٘ اوؽفی ٦ؽاؼ اقت ظؼ آن بانع .اکثؽ ا٢اؽاظ ٚااظی
ا وِ٦ی بِىاوىع بهْىؼ مى٦ت ظؼظنان ؼا كکیه ظهىع ،ضىنسال مینىوع بیماؼینان ؼا به ٛىی ٥بیىعاؾوع و آنها ؼا قاؽکىب
ن
کىىع .به هؽ زال ،ا٢ؽاظ ٚاظی ،يؽ٢ا ا٢ؽاظ ٚاظی هكِىع و بعون ىخه به ایىکاه چگىواه بعنناان ؼا آناِ٣ه میکىىاع ،باه ماا
مؽبىِ ومینىظ .اما نما مؽیهکىىعش هكِیع و به همیه  ٚت اقت که ایه مكایل ؼا به نما گِ٣هام .اؾ زاال به بٛع ،وبایع ایه
کاؼها ؼا اودام ظهیع .زِی ٢کؽ ضىاقِه چیؿهایی مثال بهايآالذ «اواؽفی مااوؼای ْبیٛای» و چىایه چیؿهاایی ؼا وعاناِه
بانیع .بؽضی اؾ اقِاظان چیگىوگ میگىیىع« :به نما اوؽفیهاای مااوؼای ْبیٛای مایظه و می ىاویاع آنهاا ؼا ظؼ قؽاقاؽ
کهىؼ ظؼیا٢ت کىیع ».اما ومیظاو اوِٗاؼ ظؼیا٢ت چهچیؿی ؼا می ىاویع ظانِه بانیع .به نما میگىی  ،آن چیؿها ٢ایعۀ ؾیاظی
وعاؼوع .زِی اگؽ مؿایایی ه ظانِه بانىع ّ٧٢ ،بؽای ن٣اظاظن و ز ٕ٣قاالمِی هكاِىع .ناما مؽیهکىىعشایاع ،گىواگ ناما
 ّ٧٢اؾ ؿکی ضىظ ان به ظقت میآیع .هؽ اوؽفی ماوؼای ْبیٛی که ظیگؽان بؽای نما می٢ؽقِىع ومی ىاوع قٓر ناما ؼا بااال
ببؽظ ،چؽاکه  ّ٧٢بؽای مٛاید ا٢ؽاظ ٚاظی اقت .بایع ٢کؽی ظؼقت ؼا ز ٕ٣کىیع .هیچکكی ومی ىاوع بهخای نما ؿکیه کىع.
 ّ٧٢وِ٦ی ضىظ ان بهْىؼ واٛ٦ی ؿکیه کىیع می ىاویع قٓر ان ؼا باال ببؽیع.
ف چهچیؿی به نما میظه ؟ همه میظاوىاع کاه بكایاؼی اؾ ؿکیهکىىاعگان ماا هؽگاؿ چیگىواگ ؼا ماؽیه وکؽظشاواع و
بعننان بیماؼی ظاؼظ .بؽضی اؾ ا٢ؽاظ ویؿ قالها چیگىواگ ؼا ماؽیه کؽظشاواع ،ویای هىاىؾ ظؼ قآر چای قاؽگؽظاوىع و هایچ
گىوگی وعاؼوع .ایبِه ا٢ؽاظی هكِىع که ظیگؽان ؼا معاوا کؽظشاوع و ممکه اقت وعاوىاع چاه مكاای ی ظؼ آن ظؼگیاؽ اقات .وِ٦ای
ظؼباؼۀ كطیؽ ؼوذ یا زیىان يسبت میکؽظم ،مام آن اؼواذ یا زیىاواام كاطیؽکىىعش ؼا اؾ باعن مؽیهکىىاعگان واٛ٦ای ظا٢اا
ن
بؽظانِ  ،بعون ىخه به ایىکه آنها چه بىظوع و ضىاش ظؼون یا ؼوی بعننان ٦ؽاؼ ظانِىع .وِ٦ی ا٢ؽاظی کاه ضىظناان نطًاا
ؿکی واٛ٦ی ؼا اودام میظهىع ایه ظا٢ا ؼا بطىاوىع ،بعن آنها ؼا ویؿ به همیه نکل اک میکى ٚ .الوش باؽ ایاه ،مسایّ ضاوا
ن
نما ویؿ بایع اک نىظٚ .د ه کىیع و آن یىزههای گؽامیعانت ىنیعشنعش اؾ ؼوباش و ؼاقى ؼا که ٦بال ٧عیفناان میکؽظیاع،
ظوؼ بیىعاؾیع .مام آن چیؿها بؽای نما ظوؼ ؼیطِه و میؿ نعشاوع و ظیگؽ وخىظ وعاؼوع .بهضاْؽ ایىکه میضىاهیاع ؿکیاه کىیاع،
می ىاوی مكایل ؼا ا زع امکان بؽای ان آقان کىی  .اؾایهؼو ایه کاؼها می ىاوع بؽای نما اودام نىظ ،اما آنها ؼا ٧٢اّ باؽای
ؿکیهکىىعگان ز٧ی٧ی اودام میظهی  .ایبِه بُٛی ا٢ؽاظ ومیضىاهىع ؿکیه کىىع و زِی اا ایاه یسٗاه هىاىؾ مِىخاه ویكاِىع
ن
ظؼباؼۀ چه يسبت میکىی  .واٛ٦ا ومی ىاوی به آنها کمت کىی  ّ٧٢ .اؾ ؿکیهکىىعگان واٛ٦ی مؽا٦بت میکىی .
ا٢ؽاظی ه هكِىع که ظؼ گػنِه به آنها گِ٣ه نع ؼوذ یا زیىان كطیؽکىىعش ظاؼوع یا ایىکاه ازكااـ میکؽظواع كاطیؽ
نعشاوع .اما بٛع اؾ ایىکه آن ؼا بؽاینان بؽظانِ  ،هىىؾ وگؽاوىع که آن مهکل با٦ی ماوعش بانع و ٢کؽ میکىىاع کاه آن چیؿهاا
هىىؾ وخىظ ظاؼوع .اما ایه وىٚی وابكِگی مسكىب نعش و نتو ؽظیع وامیعش مینىظ .اگؽ به همیه نکل اظامه ظهىع ممکاه
اقت ظوباؼش آن ؼا به ضىظ خػب کىىع .بایع اؾ ایه نتو ؽظیع ؼها نىوع و بعاوىع که ظؼ ْىل کالـهای آن چیؿها ؼا بؽاینان
اؾ بیه بؽظشام .مام ایه چیؿها بؽظانِه نعشاوع.
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ظؼ قٓسی اییه ،معؼق ظایى الؾم میظاوع که ظؼ زال اودام مؽیههاای ؿکیاه ،بىیانهاایی ؼا بىاا قااؾظ .ماعاؼ آقاماوی،
« َظن یان» و بؽضی چیؿهای ظیگؽ ویؿ بایع نکل بگیؽوع .ایىدا ٢ایىن ،مکاویؿمهاای اواؽفی ،ماام مکاویؿمهاا باؽای ؿکیاه و
بكیاؼی اؾ چیؿهای ظیگؽ ؼا بؽای نما ٢ؽاه میکىی  ،بیم اؾ ظشهؿاؼ اؾ آنها ؼا .مام آنهاا ؼا بایاع باه ناما باعهی و آنهاا
مثل بػؼهایی ظؼ بعن ان کانِه مینىوع .بٛع اؾ بؽظانِه بیماؼیهای ان ،هاؽ کااؼی کاه بایاع اوداام ناىظ ،بؽای اان اوداام
میظهی و هؽچیؿی که بایع ظاظش نىظ ،به نما میظهی  .قپف می ىاویع ا اوِهاا باهْىؼ واٛ٦ای ظؼ معؼقا ماا باه ؿکیاه ان
اظامه ظهیع .اما اگؽ ایه چیؿها ؼا به نما ومیظاظی  ّ٧٢ ،بؽای ن٣اظاظن و ز ٕ٣قالمِی میبىظ .ياظ٦اوه بگىیی  ،اگؽ بُٛی
ا٢ؽاظ مؽا٦ب نیهنیىگ ضىظ وبانىع ،بهِؽ اقت که بهخای آن ،مؽیههای وؼؾنی ؼا اودام ظهىع.
ن
وِ٦ی ؿکی واٛ٦ی ؼا اودام میظهیع ،بایع ظؼ بؽابؽ نما مكئىل بانی  .ؿکیهکىىعگاوی که ضىظناان نطًاا یااظ میگیؽواع
ویؿ می ىاوىع مام چیؿها ؼا به همان نکل به ظقت بیاوؼواع ،اماا بایاع ؿکیهکىىاعۀ ز٧ی٧ای باناىع .ماا ماام ایاه چیؿهاا ؼا باه
ؿکیهکىىعگان ز٧ی٧ی میظهی  .همانْىؼ که گ ِ٣بایع نما ؼا بهٚىىان مؽیعم بهْىؼ واٛ٦ی هعایت کى  .بهٚالوش ،بایع ٢اای
قٓر باال ؼا بهْىؼ کامل مٓایٛه کىیع و بعاویع که چگىوه ؿکیه کىیع .مام ىح مؽیه ،بهیکدا به نما آمىؾل ظاظش مینىظ و
هم آنها ؼا یاظ ضىاهیع گؽ٢ت .ظؼ وهایت ،ضىاهیع ىاوكت به قٓسی بكیاؼ باال بؽقیع ،باال ؽ اؾ آو ه بِىاویع ًاىؼ کىیاع .اا
وِ٦ی ؿکیه کىیع ،ؼقیعن به ثمؽۀ ز٧ی٧ی مهک ی وطىاهع بىظ .ظؼ آمىؾل ایه ٢ا ،ه ؾمان قٓىذ مطِ ا ١ؼا ىنام ظاظشام.
اؾ زاال به بٛع ،ظؼ قٓىذ مطِ ب ١ؿکیه ی میبؽیع که آن همیهه نما ؼا هعایت میکىع.
نما ؿکیهکىىعش هكِیع ،بىابؽایه مكیؽ ؾوعگی ان اؾ همیه زاال ٟییؽ میکىع٢ .انه مه آن ؼا ظوباؼش بؽای ان بؽوامهؼیؿی
میکىع .چگىوه آن ؼا بؽوامهؼیؿی میکىع؟ اؾ ٚمؽ نطى چىع قال هىىؾ با٦ی ماوعش اقات؟ ضاىظل آن ؼا ومیظاواع .بُٛای
ا٢ؽاظ نایع بٛع اؾ یت قال یا وی قال بیماؼی وضیمی بگیؽوع یا وِ٦ی بیماؼ نعوع ممکه اقت چىع قاال ْاىل بکهاع .ناایع
بُٛی ا٢ؽاظ ظچاؼ بیماؼی یطِهنعن ضىن ظؼ مٟؿ یا بیماؼیهای ظیگؽ نىوع و وِىاوىع زؽکت کىىاع .اف چگىواه می ىاویاع ظؼ
قالهایی که اؾ ٚمؽ ان با٦ی ماوعش ؿکیه کىیع؟ ما بایع ماام ایههاا ؼا باؽای ناما ظؼقات کاؽظش و اؾ و٦اى٘ چىایه مهاکال ی
خ ىگیؽی کىی  .اما بگػاؼیع اؾ آٞاؾ ایه ؼا بؽای ان ؼونه کىی  :ایه کاؼها ؼا  ّ٧٢بؽای ؿکیهکىىعگان واٛ٦ی می اىاوی اوداام
ظهی  .آنها مداؾ ویكِىع همیه ْىؼی بؽای ٢ؽظی ٚاظی اودام نىوع ،چؽاکاه ظؼ ایاه ياىؼم ماوىاع اوداام کااؼی واظؼقات
اقت .بؽای مؽظم ٚاظی ،مكای ی مثل ىیع ،یؽی ،بیماؼی و مؽگ ،همگی ؼوابّ کاؼمایی ظاؼوع و ومی ىاویع بهظیطىاش آنهاا ؼا
ؾیؽ ا بگػاؼیع.
ما ؿکیهکىىعگان ؼا بهٚىىان بااؼؾل ؽیه ا٢ؽاظ ظؼ وٗؽ میگیؽی  ،به همیه  ٚات اقات کاه می اىاوی ایاه کاؼهاا ؼا باؽای
ؿکیهکىىعگان اودام ظهی  .چگىوه ایه کاؼها ؼا اودام میظهی ؟ اگؽ اقِاظی ٧ىای ٗٚیمی ظانِه بانع ،یٛىی اگاؽ اقاِاظی
٦عؼم گىوگ ٗٚیمی ظانِه بانع ،می ىاوع کاؼمای نما ؼا اؾ بیه ببؽظ .اگؽ قٓر اوؽفی اقِاظی باال بانع ،می ىاواع بكایاؼی
اؾ کاؼمای نما ؼا اؾ بیه ببؽظ و اگؽ قٓر اوؽفی اقِاظی اییه بانع  ّ٧٢می ىاوع م٧عاؼ کمی اؾ کاؼماای ناما ؼا اؾ بایه بباؽظ.
بگػاؼیع مثایی بؿوی  .مام کاؼمای مطِ ٣ی ؼا که ظؼ مكیؽ ؾوعگی با٦یماوعش ان وخىظ ظاؼظ خما ٙمایکىی و ٦كامِی اؾ آن یاا
ویمی اؾ آن ؼا اؾ بیه میبؽی  .ویم با٦یماوعش هىىؾ ه اؾ یت کىش بیهِؽ اقت و ومی ىاویع بؽ آن چیؽش نىیع .اف چگىواه باه
ن
آن ؼقیعگی میکىی ؟ نایع وِ٦ی بٛعا به ظایى ظقت یابیع ،بكیاؼی اؾ مؽظم ظؼ آیىعش اؾ آن و ٙ٣ببؽوع و باعیه وقای ه بكایاؼی اؾ
مؽظم ٦كمِی ؼا بؽای نما مِسمل مینىوع .ایبِه ایه چیؿی بؽای آنهاا ویكات .اؾ ْؽیا ٥ؿکیاه ،بكایاؼی اؾ مىخاىظام ظؼ
بعن ان ؼنع ضىاهىع کؽظٚ .الوش بؽ ؼوذ اي ی و ؼوذ کمکیٛ ،عاظ ؾیاظ ظیگؽی اؾ ضىظ ان وخىظ ظاؼوع و هم آنها قاهمی اؾ
آن ؼا بؽای نما مِسمل میناىوع .وِ٦ای اؾ میاان قاطِیها میگػؼیاع م٧اعاؼ بكایاؼ کمای اؾ آن باا٦ی ماواعش اقات .اگؽچاه
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میگىیی م٧عاؼ ؾیاظی با٦ی وماوعش ،اما هىىؾ م٧عاؼ ٦ابلمالزٗهای اقت و هىىؾ ها ومی ىاوكاِیع یاتبااؼش آنهاا ؼا سمال
کىیع .ف چه کاؼ میکىی ؟ آن ؼا به ٦كمتهای بیناماؼی ٧كای مایکىی و آنهاا ؼا ظؼ قآىذ مطِ ا ١ؿکیاه ان ٦اؽاؼ
میظهی و اؾ آنها اقِ٣اظش میکىی ا نیهنیىگ ان ؼا ؼنع ظهىع ،کاؼمای ان ؼا بعیل کىىع و گىوگ ان ؼا ا٢ؿایم ظهىع.
ن
بایع گ٣ت که ؿکیه ايال ؼازت ویكت .آنْىؼ که میبیى  ،ؿکیه مىَاىٚی بكایاؼ خاعی اقات .چیاؿی ٢ؽاقاىی ماؽظم
ٚاظی اقت و اودام آن ظنىاؼ ؽ اؾ هؽ کاؼی اقت که مؽظم ٚاظی اودام میظهىع .آیا ایه چیؿی ٢ىٚ٤ااظی ویكات؟ بىاابؽایه
ایؿامام بؽای نما باال ؽ اؾ هؽ مىَى٘ مؽظم ٚاظی اقت .ما اوكانها ؼوذ اي ی ظاؼی و ؼوذ اي ی ما مىهعم ومیناىظ .اگاؽ
ؼوذ اي ی مىهعم ومینىظ ،همگی ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع :آیا ؼوذ اي ی ان ومی ىاوكِه ظؼ ٛامالم اخِمااٚی ظؼ ؾواعگیهای
٦ب ی ،کاؼهای بعی اودام ظاظش بانع؟ امکاوم بكیاؼ ؾیاظ اقت .ممکه اقت مؽ کب ِ٦ل نعش بانیع ،به کكی باعهکاؼ ناعش
بانیع ،اؾ ظیگؽان قىءاقِ٣اظش کؽظش بانیع و به ظیگؽان آقیب ؼقاوعش بانیع .هؽیت اؾ ایه کاؼهاا ؼا ممکاه اقات اوداام ظاظش
بانیع .ف اگؽ ایهگىوه بانع ،وِ٦ی ایىدا ؿکیه میکىیع ،آنها ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ نما ؼا بهوَىذ میبیىىع .اگؽ کاؼهایی بؽای
ن٣اظاظن بیماؼیها یا ز ٕ٣قالمِی ان اودام ظهیع اهمیِی ومیظهىع ،چؽاکه میظاوىع  ّ٧٢ظؼ زال به ٛىی٥اواعاضِه آنهاا
ن
ن
هكِیع .اگؽ آن ؼا ه اکىىن وپؽظاؾیع ،بٛعا می ؽظاؾیاع و وِ٦ای بٛاعا آن ؼا بپؽظاؾیاع ،ناعیع ؽ ضىاهاع باىظ .بىاابؽایه زِای اگاؽ
بعهیهای ان ؼا ظؼ زال زاَؽ وپؽظاؾیع ،اهمیِی ومیظهىع.
اما اگؽ بگىییع ً٦ع ظاؼیع ؿکیه کىیع ،ومیگػاؼوع آن ؼا اودام ظهیع« :میضىاهی ؿکیه کىی و بٛع بؽوی .اما وِ٦ی گىواگ
ؼا ؼنع ظهی ومی ىاو به ى بؽق  ،ظقِ به ى وطىاهع ؼقیع ».آنها اخاؾش ومیظهىع ایه ا ٣ا ٤بیِ٣ع و هؽ کاؼی میکىىاع کاه
قع ؼاش ان نىوع و نما ؼا اؾ ؿکیهکؽظن مِى ١٦کىىع .بىابؽایه اؾ هؽ نیىشای بؽای عاضل با ناما اقاِ٣اظش میکىىاع و ممکاه
اقت زِی بؽای کهِه ان بیایىع .ایبِه ایهْىؼ ا ٣ا ٤ومیاِ٢ع که ایىدا ظؼ زال اودام معیِیهه بانایع و قاؽ ان ٓ٦ا ٙناىظ.
ایه ٞیؽممکه اقت ،چؽاکه بایع با نیىۀ امىؼ ظؼ خامٛا ماؽظم ٚااظی مىٓبا ٥باناع .ناایع وِ٦ای اؾ ضاواه بیاؽون میؼویاع باا
ا ىمبی ی ًاظ ٠کىیع یا اؾ قاضِماوی به اییه ق٧ىِ کىیع یا با ضٓؽام ظیگؽی مىاخه نىیع .ایه چیؿهاا ممکاه اقات ا ٣اا٤
بیِ٣ىع و می ىاوىع ضی ی ضٓؽواک بانىع .ؿکی واٛ٦ی به آن آقاوی ویكت که ًىؼ میکىیع .آیاا ٢کاؽ میکىیاع ٧٢اّ باهضاْؽ
ایىکه میضىاهیع ؿکیه کىیع ،می ىاویع مى ٥٢نىیع؟ وِ٦ی بطىاهیع باهْىؼ واٛ٦ای ؿکیاه کىیاع ،خان اان بیظؼواگ ظؼ ضٓاؽ
ضىاهع بىظ و ایه مهکل بال٢اي ه به میان ضىاهع آمع .بكیاؼی اؾ اقِاظان چیگىوگ خؽیت ومیکىىع مؽظم ؼا بهقىی قآىذ
ن
باال آمىؾل ظهىع .چؽا؟ ظ٦ی٧ا بهضاْؽ ایىکه ومی ىاوىع اؾ ایه مهکل مؽا٦بت کىىع و ومی ىاوىع اؾ نما مساٗ٢ت کىىع.
ظؼ گػنااِه بكایاؼی اؾ اقااِاظان بىظوااع کااه ظؼ یاات ؾمااان ٧٢ااّ می ىاوكااِىع بااه یات مؽیاع آمااىؾل ظهىااع ،چؽاکااه ٧٢ااّ
می ىاوكِىع اؾ یت مؽیع مساٗ٢ت کىىع .اما ظؼ ضًىو اودام آن ظؼ چىایه گكاِؽشای کاه ماا اوداام مایظهی  ،اکثاؽ آنهاا
خؽیت ومیکؽظوع آن ؼا اودام ظهىع .اما همانْىؼ که به نما گِ٣هام ،می ىاو ایه کاؼ ؼا اودام ظها  ،ؾیاؽا ٢اناه بیناماؼی
ظاؼم که هؽیت ،همان ٦عؼم ٗٚی ٢ایی ؼا ظاؼوع که مه ظاؼم .آنهاا می ىاوىاع ٦اعؼمهای باؿؼگ ٢اىْ٤بیٛی و ٦اعؼمهای
ضعایی ٗٚی ٢ا ؼا وهان ظهىع .بهٚالوش ،آو ه ما امؽوؾ اودام میظهی به آن قاظگی ویكت که ظؼ ٖاهؽ به وٗؽ میؼقاع .ماه
بیؽون ویامعشام که ایه کاؼ ؼا اؾ ؼوی وىٚی هىـ اودام ظه  .می ىاو به نما بگىی که بكیاؼی اؾ مىخىظام واال اؽ وٗااؼشگؽ
ایه ؼویعاظ هكِىع .ایه آضؽیه باؼی اقت که ؼاهی ظؼقت ؼا ظؼ ًٚؽ ایان ظاؼما آماىؾل مایظهی  .وِ٦ای ایاه کااؼ ؼا اوداام
میظهی اخاؾش وعاؼی به اوسؽا ٠بؽوی  .اگؽ بهْىؼ واٛ٦ی ظؼ مكیؽی ز٧ی٧ی ؿکیه کىیع ،هیچکكی خؽیات ومیکىاع باه میال
ضىظ به نما کاؼی ظانِه بانع .بهٚالوش ،نما اؾ مساٗ٢ت ٢انه مه بؽضىؼظاؼیع و با هیچ ضٓؽی ؼوبؽو ومینىیع.
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بعهیها بایع ؽظاضت نىوع ،اؾایهؼو ظؼ مكیؽ ؿکیه ان بُٛی ا ٣ا٦ام ضٓؽواک ممکه اقت ؼش ظهىاع .اماا ایاه ا ٣ا٦اام
بؽای ان ؽقىاک وطىاهع بىظ و ومیگػاؼی آقیب خعی به نما بؽقع .می ىاو چىع مثاال بؽای اان باؿو  .وِ٦ای ظؼ کاه ظؼ
کالقی آمىؾل میظاظم ،مؽیهکىىعشای با ظوچؽض ضىظ اؾ ضیابان ؼظ مینع .همانْىؼ که قؽ ی ی ظؼ زال ی یعن باىظ،
ا ىمبی ی قؽ آن یچ ىع با ایه ناگؽظ ما ًاظ ٠کؽظ .او ضاومی بىظ که بیم اؾ ىداش قاال ظانات .آن ا ىمبیال واگهاان باا او
بؽضىؼظ کؽظ و بهنعم به او َؽبه ؾظ .قؽل با يعای «بىگ» ب ىعی به ق ١٧ا ىمبیل ايابت کؽظ .آن َؽبه آن٦اعؼ واگهااوی
و نعیع بىظ که وِ٦ی قؽ ایه مؽیهکىىعش به ا ىمبیل بؽضىؼظ کؽظ هىىؾ قىاؼ ظوچؽضاه باىظ .اماا هایچ ظؼظی ؼا ازكااـ وکاؽظ.
وه ىها هیچ ظؼظی ؼا ازكاـ وکؽظ ،ب که اؾ قؽل ضىن ه ویامع و زِی وؼم ه وکؽظ .ؼاوىعش بكیاؼ ؽقیعش باىظ و اؾ ا ىمبیال
بیؽون ؽیع .قؽی ٙؽقیع که آیا يعمه ظیعش و یهىهاظ کؽظ او ؼا به بیماؼقِان ببؽظ .او اقص ظاظ که زاایم ضاىب اقات .ایبِاه
ایه ناگؽظمان نیهنیىگ بكیاؼ باالیی ظانت و ومیضىاقت بؽای ؼاوىاعش مؿازمِای ایدااظ کىاع .گ٣ات کاه هماهچیؿ ضاىب
اقت ،اما ًاظ٢ ٠ؽوؼِ٢گی بؿؼگی ؼا ؼوی ا ىمبیل بهخا گػانت.
چىان ؼویعاظهایی یم میآیىع که خان ان ؼا بگیؽوع ،اما نما ظؼ ضٓؽ وطىاهیع بىظ .ظ ٛ٢آضؽی کاه کالقای ظؼ ظاوهاگاش
ظؼ اي ی ظاوهگاش بگػؼظ .بهمسٍ ایىکاه باه وقاّ
خیییه ظانِی  ،یکی اؾ ناگؽظان ما میضىاقت با ظوچؽض ضىظ اؾ میان ب
ن
ضیابان ؼقیع ،واگهان بیه ظو ا ىمبیل گیؽ اِ٢اظ .یت یسٗه ماوعش بىظ که ا ىمبیلها به او بؽضىؼظ کىىع ،ویای او اياال وِؽقایع.
ن
مٛمىال وِ٦ی مؽیهکىىعگانمان با چىیه چیؿهایی مىاخه مینىوع ومی ؽقىع .ظؼ هماان ؾماان ،ا ىمبیلهاا ایكاِاظوع و هایچ
ا ٣ا٦ی ویِ٣اظ.
ؼویعاظ ظیگؽی ظؼ که ا ٣ا ٤اِ٢اظ .ظؼ ؾمكِان هىا ؾوظ ؽ اؼیت مینىظ و مؽظم کمی ؾوظ ؽ میضىابىع .ضیابانهاا ضاایی و
ن
کامال قاکت بىظ .یکی اؾ ناگؽظان ما با ٚد ه با ظوچؽضه به ضاوه میؼ٢ت ّ٧٢ .یت ا ىمبیل خیاپ خ اىی او ظؼ زؽکات باىظ.
واگهان خیپ ؽمؿ کؽظ .آن ناگؽظ مِىخه آن وهع و با قؽ ض به اییه ،به ظوچؽضهقىاؼی ضىظ اظامه میظاظ .اما واگهان خیپ
٧ٚب٧ٚب ؼ٢ت و با قؽٚت ؾیاظی بهقمت ٧ٚب زؽکت کاؽظً .ااظم آن ظو ویاؽو خاان او ؼا میگؽ٢ات٦ .بال اؾ آوکاه باا ها
ن
ًاظ ٠کىىع ،واگهان ویؽویی ظوچؽض او ؼا بیم اؾ وی مِؽ به ٧ٚب کهاوع و خیپ ٢ىؼا ظؼ کىاؼ چؽش ظوچؽض او مِى٦ا ١ناع.
نایع ؼاوىعۀ خیپ مِىخه نع که کكی هت اوقت .ایه ناگؽظ ظؼ آن مى ٙ٦وِؽقیع .مام ا٢اؽاظی کاه باا چىایه مىٛ٦یتهاایی
ن
بؽضىؼظ میکىىع ومی ؽقىع ،اگؽچه ممکه اقت بٛعا وِ٦ی به آن ٢کؽ کىىع بِؽقىع .اویایه چیاؿی کاه او ٢کاؽ کاؽظ ایاه باىظ:
«وای! چه کكی مؽا به ٧ٚب کهاوع؟ بایع اؾ او هکؽ کى  ».وِ٦ی به ٧ٚب بؽگهت و میضىاقت هاکؽ کىاع ،ای باؽظ ضیاباان
بكیاؼ ض ىم اقت و کكی ظؼ آودا وبىظ .بال٢اي ه ٢همیع« :ایه م ٛبىظ که اؾ مه مساٗ٢ت کؽظ!»
ؼویعاظ ظیگؽ ظؼ چاوگچىن ا ٣ا ٤اِ٢اظ .قاضِماوی ظؼ وؿظیکی ضاو ناگؽظی ظؼ زال قاضِه بىظ .ایه ؼوؾها ،قااضِمانها
ؼا بكیاؼ ب ىع میقاؾوع و ظاؼبكتها اؾ می ههای آهىی به ٓ٦ؽ ظو ایىچ و ْىل چهااؼ مِاؽ قااضِه میناىوع .بٛاع اؾ ایىکاه ایاه
ناگؽظ ٢اي کمی اؾ ضاوه ؼا ْی کؽظش بىظ ،می های آهىی اؾ باالی قاضِمان بهْؽ ٠قؽ او بهْىؼ ٦ای ق٧ىِ کاؽظ .هماه ظؼ
ضیابان قؽ خای ضىظ میصکىب نعوع .اما او گ٣ت« :چه کكی به قؽ مه ظقت ؾظ؟» ٢کؽ کؽظ کكی به قؽ او ظقت ؾظش اقت.
ظؼ همان ؾمان ،قؽل ؼا به ٧ٚب چؽضاوع و ظیع که ٢ایىن بؿؼگی باالی قؽل ظؼ زال چؽضم اقت .آن می آهىی ظؼ امِعاظ
ن
قؽل به اییه ُقؽ ضىؼظ و ظؼ ؾمیه ٢ؽو ؼ٢ت ،بعون ایىکه ؼوی ؾمیه بیِ٣اع .اگاؽ واٛ٦اا باه کكای اياابت میکاؽظ ،ظؼبااؼۀ آن
بیىعیهیع ،به٦عؼی قىگیه بىظ که مثل بهقیصکهیعن میىش ،بعوم ؼا مینکا٢ت .ضی ی ضٓؽواک بىظ!
ٛعاظ بكیاؼ ؾیاظی اؾ چىیه ؼویعاظهایی وخىظ ظاؼوع که ومی ىان آنهاا ؼا نامؽظ .اماا هیچکكای ضٓاؽی ؼا دؽباه وکاؽظش
اقت .ایهْىؼ ویكت که هم ما بایع اؾ میان چىیه چیؿهایی بگػؼی  ،ویی بؽضی ا٢ؽاظ با آنها مىاخه مینىوع .ضىاش باا چىایه
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ن
مىاؼظی ؼوبؽو نىیع یا وهىیع ،می ىاو به نما اْمیىان بعه که ايال ظؼ ضٓؽ وطىاهیع باىظ .بؽضای نااگؽظان اؾ ایؿاماام ماا
بؽای نیهنیىگ یؽوی ومیکىىع ّ٧٢ .مؽیهها ؼا اودام میظهىع و نیهنیىگ ضىظ ؼا ؿکیه ومیکىىع ،بىاابؽایه ومی ىاویاع
آنها ؼا مؽیهکىىعش بىامیع.
اکىىن میظاویع بهٚىىان م ٛان چهچیؿی به نما میظه  .ا وِ٦ی ؼوؾی بؽقاع کاه بِىاویاع اؾ ضىظ اان مساٗ٢ات کىیاع
٢انه مه بهْىؼ یىقِه اؾ نما مساٗ٢ت میکىع .ظؼ آن ؾمان٢ ،ؽاقىی ؿکی ٢ای  ٦مؽو بهؽی ؼِ٢هایاع و ظایاى ؼا باه ظقات
آوؼظشایع .اما بایع ماوىع ؿکیهکىىعۀ واٛ٦ی ؼِ٢اؼ کىیع و  ّ٧٢ظؼ آن هىگام می ىاویع مى ٥٢نىیع .نطًی بىظ کاه کِااب ماؽا ظؼ
ظقِم گؽِ٢ه بىظ ،ظؼ ضیابان ؼاش میؼ٢ت و ظاظ میؾظ« :با ز٣اٖت م ٛیی ،اؾ ایه ومی ؽق که با ا اىمبی ی ًااظ ٠کاى ».
آن ُٛی ١ظا٢ا بىظ .ما اؾ چىیه نطًی مساٗ٢ت ومیکىی  .ز٧ی٧ات ایاه اقات کاه مؽیاعان ز٧ی٧ای باه ایاه ناکل ٚمال
ومیکىىع.

هیذاو ايشژی
وِ٦ی مؽیهها ؼا اودام میظهی  ،ظوؼ ما میعاوی نکل میگیؽظ .ایه چه وى٘ میعاوی اقات؟ بُٛای ا٢اؽاظ آن ؼا میاعان چای،
میعان مٟىاْیكی ،یا میعان ایکِؽیکی میوامىع .اما آن ؼا هؽ وى٘ میعاوی ها بىامیاع ياسیر ویكات ،ؾیاؽا مااظشای کاه ایاه
ن
میعان ظؼ بؽ ظاؼظ بیوهایت ٞىی اقت٧ .ؽیبا هؽ وى٘ ماظشای که هما ُبٛاعهای خهاان ؼا هاکیل میظهاع ،می ىاواع ظؼ ایاه
گىوگی که ؽوؼل میظهی یا٢ت نىظ .بىابؽایه مىاقب ؽ اقت که آن ؼا میعان اوؽفی بىامی  .به همیه  ٚت اقت که باهْىؼ
مٛمىل آن ؼا میعان اوؽفی میوامی .
ف ایه میعان چه اثؽی ظاؼظ؟ همانْىؼ که میظاویع ،ما ظؼ زال ؿکیه ظؼ ؼونی ؼاقِیه هكِی که ویتضىاهی ؼا ظؼ بؽ
َ
ظاؼظ و همگىن با قؽنت خهان ،بخه ،نه ،بؼن اقت .بىابؽایه بكیاؼی اؾ نما میظاویع یا دؽبه کؽظشایع کاه هىگاام وهكاِه
ظؼ کالـ ما ،هیچ ٢کؽ بعی وعاؼیع و کكاوی که قاب ٧قیگاؼکهیعن ظاؼوع زِی به ٢کؽ قیگاؼکهیعن ه ومیاِ٢ىع .هؽکكی
ن
ن
کىىعگان ؼونی ؼاقِیه ایهگىواه
ازكاـ میکىع که واٛ٦ا ُ٢ایی آؼاممبطم اقت و واٛ٦ا ازكاـ ضىبی ظاؼظ .اوؽفی ؿکیه
ب
ن
اقت و ظؼ زُىؼنان چىیه چیؿی زف مینىظ .ف اؾ ایان ایه کالـ ،اکثؽ ناما گىواگ ضىاهیاع ظانات ،واٛ٦اا گىواگ
ضىاهیع ظانت ،چؽاکه آو ه به نما آمىؾل میظه چیؿهایی اؾ ؿکی ز٧ی٧ی هكِىع ،ظؼ زایی که نما ویؿ ظؼ قمت ضىظ ان
ظؼ زال ؼنع نیهنیىگ بؽ اقاـ آمىؾلهایمان هكِیع .همانْىؼ که بهْىؼ یىقِه به اودام مؽیهها اظامه میظهیاع و
بعون و٣٦ه بؽ اقاـ نؽایّ نیهنیىگ ما به ؿکی ضىظ اظامه میظهیع ،اوؽفی ان بهْىؼ یىقِه ٦ىی ؽ و ٦ىی ؽ مینىظ.
ما ودام ضىظ ،ودام ظیگؽان و ودام هم مىخىظام غینٛىؼ ؼا آمىؾل میظهی  .بىاابؽایه وِ٦ای ٢اایىن باهْؽ ٠ظؼون
میچؽضع ،ضىظ نطى ؼا ودام میظهع و وِ٦ی بهْؽ ٠بیؽون میچؽضع ،ظیگاؽان ؼا وداام میظهاع .وِ٦ای باهْؽ ٠بیاؽون
میچؽضع اوؽفی ؼا به بیؽون می٢ؽقِع و به ظیگؽان و ٙ٣میؼقاوع .به ایه نکل ،ا٢ؽاظی که ظؼ مسعوظۀ میعان اوؽفی ان ٦اؽاؼ
ظاؼوع و ٙ٣میبؽوع و ممکه اقت ازكاـ بكیاؼ ضىبی ظانِه بانىع .هؽخا بانیع ،ضىاش ظؼ ضیابان ٦عم بؿویع ،ظؼ مسال کااؼ ،ظؼ
ضاوه یا هؽخای ظیگؽ بانیع ،ایه أثیؽ ؼا بؽ ظیگؽان ضىاهیع ظانت .ممکه اقت بعن ا٢ؽاظی ؼا که ظؼ مساعوظۀ میاعان اواؽفی
نما ٦ؽاؼ ظاؼوع واآگاهاوه ىٗی کىیع ،ؾیؽا ایه میعان می ىاوع مام چیؿهای واظؼقت ؼا ايالذ کىع .بعن اوكان وبایع واضىنی
ظانِه بانع ،ظانِه بیماؼی وَٛیِی ٞیؽْبیٛی اقت .آن می ىاوع ایه وَٛیت ٞیؽْبیٛی ؼا ايالذ کىع .وِ٦ی ا٢ؽاظ باع٢کؽ
ظؼباؼۀ چیؿهای واظؼقت ٢کؽ میکىىع ،ست أثیؽ ٦ىی میعان نما ممکه اقت ٢کؽنان ؼا ٚىٌ کىىع ،ممکاه اقات بٛاع اؾ
آن ،وطىاهىع مؽ کب کاؼ انِباش نىوع .نایع نطًی بطىاهع به کكی واقؿا بگىیع ،اما واگهان ٢کؽل ؼا ٚاىٌ کىاع و ظیگاؽ
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وطىاهع ىهیه کىع ّ٧٢ .میعان اوؽفی مؽبىِ به ؿکیه ظؼ ؼاهی ظؼقت می ىاوع ایه أثیؽ ؼا ظانِه بانع .به همیه  ٚت اقات
که ظؼ بىظیك گِ٣های بىظ« :وىؼ ضعایی همهخا ؼا ؼونه و همهچیؿ ؼا هماهىگ میکىع ».مٛىی آن ایه اقت.

ؽاگشداو فالىو دافا چگىيه ایى سوػ سا هؼشفی کًًذ
بٛع اؾ نؽکت ظؼ کالـهایمان ،بكیاؼی اؾ ناگؽظان ما ٢کؽ میکىىع که ایه ؼول بكیاؼ ضاىب اقات و میضىاهىاع آن ؼا باا
ضاوىاظش و ظوقِان ضىظ ظؼ میان بگػاؼوع .ب ه ،هم نما می ىاویاع ایاه کااؼ ؼا اوداام ظهیاع ،می ىاویاع آن ؼا باا هماه ظؼ میاان
بگػاؼیع .اما مكئ های هكت که بایع آن ؼا بؽای همگی بیان کى  .ما به نما چیؿهاای بكایاؼی مایظهی کاه ومی اىان ؼوی
آنها ٦یمت گػانت .چؽا آنها ؼا به نما میظهی ؟ آنها بؽای ؿکی نما هكِىع ّ٧٢ .وِ٦ی ؿکیه میکىیاع ،می اىاوی ایاه
چیؿها ؼا به نما بعهی  .بهبیان ظیگؽ ،وِ٦ی ظؼ آیىعش ایه ؼول ؼا به ظیگؽان مٛؽ٢ی میکىیاع ،ومی ىاویاع اؾ ایاه چیؿهاا باؽای
نهؽم و مىا ٙ٢نطًی اقِ٣اظش کىیع .ف ومی ىاویع ماوىع ما کالقی بؽگؿاؼ کىیاع و ناهؽیه بگیؽیاع .ماا هؿیىاههایی ظاؼیا
چؽاکه ویاؾ ظاؼی کِابها و مٓایبی ؼا چاپ کىی و بؽای آمىؾل ایه ؼول ،به و٧اِ مطِ  ١قا٣ؽ کىای  .ناهؽی ماا ظؼ زاال
زاَؽ کمِؽیه نهؽیه ظؼ کهىؼ اقت ،اما چیؿهایی که میظهی بیناماؼوع .ماا باهْىؼ واٛ٦ای ماؽظم ؼا بهقاىی قآىذ بااال
هعایت میکىی و ضىظ ان ایه ؼا مِىخه نعشایع .بهٚىىان ناگؽظان ٢ایىن ظا٢ا ،وِ٦ی ظؼ آیىعش ایه ماؽیه ؼا باه ماؽظم مٛؽ٢ای
میکىیع ،ظو ایؿام بؽای نما ظاؼی .
ایؿام اول ایه اقت که ومی ىاویع هیچ نهؽیهای بگیؽیع .به نما چیؿهای بكیاؼی ظاظشای  ،اما آنها بؽای ایه ویكِىع که
ىل ظؼآوؼیع یا ایىکه ظؼ خكِدىی نهؽم بانیع .آنها بؽای ودام نما هكِىع و ایىکه به نما کمت کىىع ؿکیاه کىیاع .اگاؽ
ىیی بگیؽیع٢ ،انه مه هؽچیؿی ؼا که به نما ظاظش نعش ،ف میگیؽظ و ظیگؽ مؽیهکىىعۀ ٢ایىن ظا٢اای ماا ویكاِیع و آو اه
اناٚه میظهیع ٢ایىن ظا٢ای ما ویكت .وِ٦ی ایه ؼول ؼا مٛؽ٢ی میکىیع وبایع ظؼ ْ ب نهؽم و مىا ٙ٢نطًی بانیع ،ب کاه
بایع ظاوْ باوه به ظیگؽان ضعمت کىیع .ناگؽظان ما ظؼ قؽاقؽ کهىؼ آن ؼا به ایه نکل اودام ظاظشاواع و ظقاِیاؼان ظؼ مىااْ٥
مطِ  ١ویؿ ومىو ضىبی ؼا بهخا گػانِهاوع .اگؽ میضىاهیع ؼول ما ؼا یاظ بگیؽیع ،ا وِ٦ی بطىاهیع آن ؼا یاظ بگیؽیع ،می ىاویع
بیاییع .ما می ىاوی ظؼ بؽابؽ نما مكئىل بانی و همیهه بهْىؼ ؼایگان به نما کمت میکىی .
ایؿام ظوم ایه اقت که وبایع چیؿهای نطًی ؼا به ظا٢ا اَا٢ه کىیع .بهٚباؼم ظیگؽ ،وِ٦ی ایه ؼول ؼا مٛؽ٢ای میکىیاع،
بعون ىخه به ایىکه چه قىم ان باؾ بانع ،چیؿی ؼا ظیعش بانایع یاا بُٛای اؾ ىاواییهاای ٢اىْ٤بیٛی ٖااهؽ ناعش باناىع،
ومی ىاویع بؽ ای آو ه ظیعشایع ظؼباؼۀ ٢ایىن ظا٢ای ما يسبت کىیاع .آن چیؿهاای مساعوظی کاه ظؼ قآر ضىظ اان ظیعشایاع
چیؿی ویكِىع و اؾ مٛىای واٛ٦ی ٢ا که ماا آماىؾل مایظهی بكایاؼ ظوؼواع .اف ،اؾ زااال باه بٛاع وِ٦ای ایاه ؼول ؼا مٛؽ٢ای
میکىیع ،بایع ایه مكئ ه ؼا ظؼ غهه ظانِه بانیع ّ٧٢ .به ایه نکل می ىاوی مٓمئه بانی که چیؿهای اي ی ٢ایىن ظا٢ای
ما بعون ٟییؽ با٦ی میماوىع.
هم ىیه اخاؾش وعاؼیع ایه ؼول ؼا به همان نک ی که مه آمىؾل میظه  ،آمىؾل ظهیع .ومی ىاویع با اؼای قاطىؽاوی ظؼ
خمٛی بؿؼگ بهنک ی که مه اودام میظه ٢ا ؼا آمىؾل ظهیع .نما ىاوایی آمىؾل ٢اا ؼا وعاؼیاع ٚ .ات ایاه اقات کاه آو اه
آمىؾل میظه مٛاوی گكِؽظش و فؼ ٠ظاؼظ و مٓایب قٓىذ بكیاؼی ظؼ آن گىداوعش ناعش اقات .ناما ظؼ قآىذ مطِ ا ١ظؼ
زال ؿکیه هكِیع .ظؼ آیىعش بٛع اؾ آوکه یهؽ٢ت کىیع ،اگؽ ظوباؼش به ایه مٓایب َبّنعش گىل کىیع ،به ؼنع و بهبىظ اظاماه
ضىاهیع ظاظ .همانْىؼ که به گىلکؽظن آنها اظامه میظهیع ،همیهه ظؼک اؾشای ضىاهیع ظانت و وِایح ااؾشای باه ظقات
ضىاهیع آوؼظ .وِ٦ی کِاب ؼا میضىاویع زِی بیهِؽ ایهگىوه اقت .الیههای بكیاؼی ظؼ آو اه آماىؾل مایظه وخاىظ ظاؼظ .ظؼ
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وِیده ،ایه ٢ا چیؿی ویكت که نما بِىاویع آمىؾل ظهیع .اخاؾش وعاؼیع اؾ ک مام مه بهٚىىان ک مام ضىظ ان اقاِ٣اظش کىیاع،
ن
چؽاکه بهمىؿی ظؾظیعن ٢ا اقت .بؽای گِ٣ه آن ّ٧٢ ،می ىاویع ظ٦ی٧ا آو ه ؼا گ ِ٣بیان کؽظش و اَا٢ه کىیاع« :هماانْىؼ کاه
م ٛآن ؼا میگىیع» یا «همانْىؼ که ظؼ کِاب وىنِه نعش اقت ّ٧٢ ».به ایه ْؽی ٥می ىاویع ظؼباؼۀ آن بگىییاع .چاؽا؟ ؾیاؽا
وِ٦ی به ایه نکل آن ؼا بگىییع ،ک مام ان ٦عؼم ظا٢ا ؼا با ضىظ زمل میکىع .ومی ىاویاع چیؿهاایی ؼا کاه میظاویاع باهٚىىان
٢ایىن ظا٢ا اناٚه ظهیع ،وگؽوه آو ه مىِ٧ل میکىیع ٢ایىن ظا٢ا ویكات و آو اه اوداام میظهیاع مٛااظل ُاٛی١کؽظن ٢اایىن
ظا٢ای ما اقت .وِ٦ی چیؿهایی بؽ ای ٧ٚایع و ا٢کاؼ ضىظ میگىییع ،آنها ٢ا ویكِىع و ومی ىاوىع مؽظم ؼا وداام ظهىاع و هایچ
أثیؽی ه وطىاهىع ظانت .به همیه  ٚت اقت که هیچکكی ومی ىاوع ایه ٢ا ؼا آمىؾل ظهع.
می ىاویع ایه ؼول ؼا به اؾشواؼظیه مىِ٧ل کىیع ،به ایه نکل که وىاؼهای يى ی یا ًىیؽی ؼا بؽای آنها ظؼ مسل مؽیه
یا مسل آمىؾل اخؽا کىیع و ف اؾ آن ،یکی اؾ ا٢ؽاظ ظاوْ ب مؽیهها ؼا به آنهاا آماىؾل ظهاع .می ىاویاع اؾ ناکل قامیىاؼ
اقِ٣اظش کىیع ا ا٢ؽاظ با یکعیگؽ گِ٣گى و باظلوٗؽ کىىع و ظؼکهای ضىظ ؼا با یکعیگؽ به انِؽاک بگػاؼوع .چیؿ ظیگؽ ایه اقت
که وبایع ناگؽظ (یا مؽیعی) که ٢ایىن ظا٢ا ؼا به مؽظم مٛؽ٢ی میکىع« ،م » ٛیا «اقِاظ» بىامیع ،چؽاکه ظؼ ظا٢ا  ّ٧٢یت اقِاظ
وخىظ ظاؼظ .بعون ىخه به ایىکه ٢ؽظ چه ؾماوی مؽیه ؼا نؽو٘ کؽظش اقت ،هىىؾ مؽیع اقت.
وِ٦ی ایه ؼول ؼا به ظیگؽان مٛؽ٢ی میکىیع ،ممکه اقت بُٛی اؾ نما ٢کؽ کىیع« :م ٛمی ىاوع ٢ایىن ؼا ظؼ مؽظم کااؼ
بگػاؼظ و بعن آنها ؼا ايالذ کىع .اما ما ومی ىاوی آن ؼا اودام ظهی  ».وگؽان وبانیع .باه هما ناما گِ٣اهام کاه هماؽاش هاؽ
مؽیهکىىعش٢ ،انه مه وخىظ ظاؼظ و وه  ّ٧٢یکی .بىابؽایه ٢انه مه ایه کاؼها ؼا اودام میظهع .وِ٦ی باه نطًای ماؽیه ؼا
آمىؾل میظهیع ،اگؽ ؼابٓهای ٧عیؽی بؽای آن ظانِه بانع٢ ،ایىن ؼا بال٢اي ه به ظقت میآوؼظ .اگاؽ ؼابٓا ٧اعیؽی ضاىبی
وعانِه بانع ،بٛع اؾ ایىکه بعوم ظوباؼش مِٛاظل نىظ ،به عؼیح اؾ ْؽی ٥ماؽیه یات ٢اایىن ضىاهاع گؽ٢ات٢ .اناه ماه باه او
کمت میکىع بعوم مِٛااظل ناىظ .ؼاشهاای ظیگاؽی ویاؿ وخاىظ ظاؼظ کاه باه ناما میگاىی  .ا٢اؽاظی کاه اؾ ْؽیا ٥ضىاواعن
کِابهای  ،ماناکؽظن ویعیىها یا اؾ ْؽی ٥گىلکؽظن به وىاؼهای يى ی٢ ،ا و مؽیهها ؼا یااظ میگیؽواع ،اگاؽ باهْىؼ واٛ٦ای
ماوىع مؽیهکىىعش ؼِ٢اؼ کىىع ،مام چیؿهایی ؼا که قؿاواؼل هكِىع به همیه نکل به ظقت میآوؼوع.
ن
ما به ناگؽظانمان اخاؾش ومیظهی بیماؼان ؼا ن٣ا ظهىع .ناگؽظان ٢ایىن ظا٢ا مٓ ٧ا اخاؾش وعاؼواع بیمااؼی ظیگاؽان ؼا نا٣ا
ظهىع .به نما آمىؾل میظهی که ظؼ ؿکیه يٛىظ کىیع ،ومیگػاؼی هیچ وابكِگی ؼا ؼنع ظهیع و اخاؾش ومیظهی بعن ضاىظ
ؼا باش کىیع .مسلهای مؽیه ما بهِؽ اؾ هؽ مسل مؽیه چیگىوگ ظیگؽی اقت .اگؽ بِىاویع مؽیهها ؼا ظؼ مسلهای مؽیه
عان
ما اودام ظهیع ،ضی ی بهِؽ اؾ آن اقت که بیماؼیهای ضىظ ؼا ن٣ا ظهیع٢ .انه مه ظؼ ظایؽشای میوهایىع و ظؼ بااالی میا ب
مسل مؽیه ما ز٣اٖی ٦ؽاؼ ظاؼظ که ٢ایىن بؿؼگی ؼوی آن اقت و ٢انه بؿؼگای ظؼ بااالی ایاه ز٣اأ ،اؾ ایاه مسال مؽا٦بات
میکىع .ایه مسل ،مس ی مٛمىیی ویكت و مس ی بؽای مؽیه چیگىوگ مٛماىیی ویكات ،ب کاه مس ای باؽای ؿکیاه اقات.
بكیاؼی اؾ مؽیهکىىعگان ما با ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ظیعشاوع که هؽخایی بؽای اودام مؽیه ٢ایىن ظا٢ا خما ٙمیناىی  ،آن
مسل ؼا وىؼی ٦ؽمؿ ازاْه میکىع و ایه وىؼ همهچیؿ ظؼ ظاضل آن ؼا ٢ؽا میگیؽظ.
٢انه مه می ىاوع ضىظل ٢ایىن ؼا بؽای مؽیهکىىعگان وًب کىع ،اما ومیضىاهی وابكِگیهای ناما ؼا هاعیع کىای .
وِ٦ی به کكی مؽیهها ؼا آمىؾل میظهیع ،ممکه اقت بگىیع« :اوش ،مه االن ٢ایىن ظاؼم ».ممکه اقت ٢کؽ کىیع که ناما
آن ؼا کاؼ گػانِیع ،ظؼ يىؼ ی که ایهگىوه ویكت .ایه ؼا به نما میگىی ا ایه وابكِگی ؼا نکل وعهیع٢ .انه مه اقات کاه
مام ایه کاؼها ؼا اودام میظهع .مؽیعان ٢ایىن ظا٢ای ما بایع ایه ؼول ؼا ایهگىوه به ظیگؽان مٛؽ٢ی کىىع.
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اگؽ کكی مؽیههای ٢ایىن ظا٢ا ؼا ظقتکاؼی کىع ظؼ زال آقیبؼقاوعن به ظا٢ا اقات ،ظؼ زاال آقایبؼقااوعن باه ایاه
ن
ؼول اقت .بُٛی ا٢ؽاظ ظقِىؼایٛمل مؽیهها ؼا به چیؿهای ٦ا٢یهظاؼی بؽگؽظاوعشاوع .ایه مٓ ٧ا مداؾ ویكت .مام ؼولهای
ؿکی ز٧ی٧ی ،اؾ اًٚاؼ ما٦بل اؼیص به اؼث میؼقىع ،اؾ ؾمانهای ٦عی به اؼث میؼقىع و اؾ ْؽی ٥ؿکیه ،مىخىظام ضاعایی
بینماؼی ؼا کىیه ظاظشاوع .هیچکكی خؽیت وکؽظش چىیه چیؿهایی ؼا ٟییؽ ظهع .چىیه چیؿی  ّ٧٢ظؼ ایه ًٚؽ ایان ظاؼماا
ٖاهؽ نعش اقت .ظؼ ْىل اؼیص ،هؽگؿ ایه چیؿها ا ٣ا ٤ویِ٣اظشاوع .همه بایع ظؼایهباؼش بكیاؼ مؽا٦ب بانىع.
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عخًشايی چهاسم

اصدعتدادو و بهدعتآوسدو
ظؼ خام ٛؿکیهکىىعگان ،ؼابٓ بیه اؾظقتظاظن و بهظقتآوؼظن بهْىؼ مکؽؼ مٓؽذ مینىظ .ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ویاؿ ظؼبااؼۀ
آن يااسبت مینااىظ .وگااؽل مااا مؽیهکىىااعگان بااه اؾظقااتظاظن و بهظقااتآوؼظن مِ٣اااوم اؾ وگااؽل اکثااؽ مااؽظم اقاات.
ن
بهظقتآوؼظوی که مؽظم ٚاظی مٛمىال ظؼ اللهای ضىظ باهظوبایم هكاِىع ناامل چیؿهاای ظویاىی اقات ،ماوىاع ظاناِه
ن
ؾوعگی ؼازت و مؽ٢ه .ویی بهظقتآوؼظوی که ما مؽیهکىىعگان بهظوبایم هكِی ماهیت کاامال مِ٣ااو ی ظاؼظ و چیاؿی اقات
که مؽظم ٚاظی زِی اگؽ بطىاهىع ویؿ هؽگؿ ومی ىاوىع دؽبه کىىع ،مگؽ ایىکه ؿکیه کىىع.
ن
مٛمىال وِ٦ی به اؾظقتظاظن اناؼش میکىی  ،مىٗىؼ چیاؿ ضی ای مساعوظی ویكات .وِ٦ای ظؼبااؼۀ اؾظقاتظاظن ياسبت
ن
میکىیع ،مٛمىال مؽظم ٢کؽ میکىىع که مىٗىؼ اؾ آن ،بطهیعن کمی ىل ،کمات باه ا٢اؽاظ ویاؾمىاع یاا ناایع کمات باه ا٢اؽاظ
بیضاومان اقت .ایبِه آنها ویؿ نک ی اؾ بطهم و اؾظقتظاظن هكِىع .اما اودام آن کاؼها  ّ٧٢بیاوگؽ ایه اقت که به اىل
ن
یا چیؿهای ماظی کمِؽ وابكِهایع .ظقتکهیعن اؾ ثؽوم ،بیگمان یکی اؾ خىبههای اؾظقتظاظن اقت و وكبِا خىبا ٚماعۀ
آن .اما اؾظقتظاظوی که ما ظؼباؼۀ آن يسبت مایکىی باه آن مساعوظی ویكات .ظؼ ؼوواع ؿکیاه ،ماا مؽیهکىىاعگان االل
میکىی بكیاؼی اؾ وابكِگیها ؼا ؼها کىی  ،مثل غهىیت ضىظومایی ،زكاظم ،غهىیات ؼ٦اباتخىیی و ناىؼوهیدان بایم اؾ
زع .ما میضىاهی هم وابكِگیها ؼا ؼها کىی  .بىابؽایه اؾظقتظاظوی که ما ظؼباؼۀ آن يسبت مایکىی بكایاؼ گكاِؽظش ؽ اؾ
چیؿی اقت که مؽظم ٚاظی ًىؼ میکىىع ،ؾیؽا نامل ؼهاکؽظن هم وابكِگیها و امیال مؽظم ٚاظی اقت.
ممکه اقت بؽضی ٢کؽ کىىع« :ما ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ؿکیه میکىی  .اگؽ همهچیؿ ؼا اؾ ظقت ظهی  ،آیاا مثال ؼاهبهاا و
ؼاهبهها ومینىی ؟ به وٗؽ میؼقع اؾظقتظاظن همهچیؿ امکان ػیؽ وبانع ».ظؼ معؼق ما ،هم ما کاه هىاىؾ بطهای اؾ ایاه
اخِما٘ مؽظم ٚاظی هكِی  ،الؾم اقات ظؼ زاایی کاه ؿکیاه مایکىی اا زاع امکاان ؾواعگی ْبیٛای ظاناِه بانای  .اؾ ناما
ظؼضىاقت ومیکىی که چیؿی ؼا بهياىؼم مااظی اؾ ظقات بعهیاع .اا وِ٦ای باه آن وابكاِه وبانایع ،اهمیِای واعاؼظ کاه ؼظۀ
ن ٟی ان چ٧عؼ باال بانع یا چ٧عؼ ثؽوم ظانِه بانیع ،چؽاکه وکِ ک یعی بؽای ما ایه اقات کاه باه آنهاا وابكاِگی وعاناِه
بانیع.
ن
معؼق ؿکی ما مكِ٧یما وابكِگیهای نما ؼا هع٦ ٠ؽاؼ میظهع .وِ٦ی ٚالی ٥نطًی ان ظؼ مطاْؽش اقت یا وِ٦ای باا
کكی مهک ی ظاؼیع ،ایىکه بِىاویع آنها ؼا قبت بگیؽیع و به آن مكایل کمِؽ اهمیت بعهیع ،مىَىٚی ک یاعی اقات .ؿکیاه
ن
ظؼ مٛابع یا ظؼ خىگلها و کىشهای ظوؼاِ٢اظش به ایه مىٗىؼ اقت که ظقِؽقی نما به خامٚ ٛاظی اوكاوی ؼا کامال ٓ٦ا ٙکىاع.
آنها نما ؼا مدبىؼ میکىىع وابكِگیهای مؽظم ٚااظی ؼا اؾ ظقات بعهیاع و ناما ؼا اؾ مىاا ٙ٢مااظی ظوؼ میکىىاع اا بِىاویاع
وابكِگی به آنها ؼا اؾ ظقت بعهیع .اما ا٢ؽاظی که ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ؾوعگی میکىىع ایه نیىش ؼا ظوبال ومیکىىع .ما بایع ظؼ
ن
زایی که ظؼ ایه مسیّ مؽظم ٚاظی هكِی  ،وابكِگیها ؼا قبت بگیؽی  .ایبِه ایه واٛ٦ا قطت اقت .ایه زیاا ی ؽیه خىبا
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معؼق ؿکی ما اقت .بىابؽایه اؾظقتظاظوی کاه ماا ظؼبااؼشال ياسبت مایکىی وقای ٙاقات ،واه ایىکاه مساعوظ باناع .ظؼ
ضًىو اودام کاؼی ضىب و بطهم ىل ،امؽوؾش به گعاها ظؼ ضیابان وگاش کىیع ،بؽضای اؾ آنهاا زؽ٢اهای هكاِىع و ممکاه
اقت زِی بیهِؽ اؾ نما ىل ظانِه بانىع .ما بایع باهخای مؽکاؿ باؽ چیؿهاای خؿیای بیاهمیات ،باه مساعوظۀ وقای ٙؽی اؾ
ن
مكایل مؽکؿ کىی ٚ .مل ؿکیه بهْىؼ باؾ و مى٦ؽاوهای به مسعوظۀ وقی ٙؽی مؽکؿ میکىع .ظؼ ؼووع اؾظقتظاظن ،آو ه واٛ٦اا
اؾ ظقت میظهی چیؿهای بع هكِىع.
مؽظم ا ٞب ٢کؽ میکىىع هؽچیؿی که ْ ب میکىىاع ضاىب اقات .ظؼ ز٧ی٧ات ،وِ٦ای اؾ قآسی بااال ؽ وگااش میکىیاع،
همگی  ّ٧٢بؽای بؽآوؼظشکؽظن ٚالی ٥نطًی ظؼ بیه مؽظم ٚاظی اقت .مػاهب گِ٣هاوع :بعون ىخه به ایىکه چ٧اعؼ ثاؽوم
ظانِه بانیع یا ؼظۀ نما چ٧عؼ باال بانع ّ٧٢ ،بؽای چىع ظهه ظوام ظاؼظ .آنها ؼا ومی ىاویاع هىگاام ىیاع باا ضىظ اان بیاوؼیاع و
ن
ومی ىاویع هىگام مؽگ همؽاش ضىظ ببؽیع .چؽا گىوگ ایه٦عؼ بااؼؾل اقات؟ ؾیاؽا مكاِ٧یما ؼوی ؼوذ ايا ی ان ؼناع میکىاع،
ن
می ىاوع هىگام ىیع با نما آوؼظش نىظ و هىگام مؽگ همؽاش نما بؽظش نىظ .بهٚالوش ،گىوگ مكِ٧یما ثمؽۀ ؿکی نما ؼا ٛیایه
میکىع ،اؾایهؼو ؿکی آن قطت اقت .بهٚباؼم ظیگؽ ،آو ه اؾ ظقات میظهیاع چیؿهاای باع هكاِىع .بىاابؽایه می ىاویاع باه
ن
ض ىو اوییه ان بؽقیع .ف چهچیؿی ؼا به ظقت میآوؼیع؟ ؼنع قآر ان .وهایِاا ثماؽۀ ز٧ی٧ای ؼا باه ظقات میآوؼیاع و باه
ن
کمال میؼقیع و مهک ی بىیاظی ؼا زل میکىع .ایبِه بؽای نما آقان ویكت که ٢ىؼا امیال مطِ  ١ظویىی ؼا اؾ ظقات بعهیاع
و به اقِاوعاؼظ ؿکیهکىىعۀ واٛ٦ی بؽقیع ،چؽاکه ؼقیعن به آن ؾمان می َبؽظ .بٛع اؾ نىیعن ایىکه میگىی ؾمان می َبؽظ ،وبایع اؾ
ایه گِ٣هام بهٚىىان مدىؾی بؽای قؽقؽیگؽِ٢ه و قؽ ٢ؽيت اودامظاظن ؿکیه اقِ٣اظش کىیاع .ایاه ظؼقات ویكات! بایاع باا
ضىظ ان خعی بانیع ،گؽچه اخاؾش میظهی به عؼیح ؼنع کىیع .هیچکكی یتنبه مىخىظی ضعایی ومینىظ .باه ؼوواعی ویااؾ
ظاؼظ و به عؼیح به آن میؼقیع.
آو ه اؾ ظقت میظهی ظؼ وا ٙ٦چیؿی بع اقت .آن چیكت؟ آن کاؼماا اقات و باا وابكاِگیهای مطِ ا ١بهاؽی ظؼ ها
ىیعش نعش اقت .بؽای مثال ،مؽظم ٚاظی اوىا٘وا٦كام ا٢کاؼ بع ظاؼوع .بؽای ٚال ٦نطًای ،اوىا٘وا٦كاام کاؼهاای باع اوداام
ن
میظهىع و ایه ماظۀ قیاش یا همان کاؼما ؼا به ظقت میآوؼوع .کاؼما مكِ٧یما به وابكِگیها اؼ باِ ظاؼظ .بؽای اؾبیهباؽظن ایاه
چیؿ مى٣ی ،بایع ابِعا غهه ان ؼا ٟییؽ ظهیع.

تبذیل کاسها
ماظۀ ق٣یع و ماظۀ قیاش می ىاوىع به یکعیگؽ بعیل ناعش و خاایگؿیه ها ناىوع .وِ٦ای باا ظیگاؽان ظؼگیاؽ مهااخؽش و ٛااؼٌ
مینىیع یکی اؾ زاال ی اقت که ایه ٢ؽایىع بعیل ؼوی میظهع .اگؽ کاؼ ضىبی اوداام ظهیاع ،مااظۀ قا٣یع٧ ،اىا ؼا باه ظقات
میآوؼیع .اگؽ کاؼ بعی اودام ظهیع ،ماظۀ قیاش ،کاؼما ؼا به ظقت میآوؼیع٢ .ؽایىع باهاؼثباؽظن و مىِ٧لناعن ویاؿ وخاىظ ظاؼظ.
ممکه اقت کكی بپؽقع« :آیا ایه اؾ کاؼهای بعی اقت که ٢ؽظ ،یم اؽ ظؼ ؾواعگی ضاىظ اوداام ظاظش اقات؟» ممکاه اقات
ن
کامال ایهگىوه وبانع ،ؾیؽا ایه کاؼما  ّ٧٢ظؼ یت ظوؼۀ ؾوعگی خم ٙوهعش اقت .ظؼ خام ٛؿکیهکىىعگان ا٧ِٚاظ بؽ ایه اقت که
ؼوذ اي ی اؾ بیه ومیؼوظ .ف اگؽ ایهْىؼ بانع ،ممکه اقت ٦بل اؾ ایه ؾواعگی ٛاامالم اخِمااٚی ظاناِه اقات .ممکاه
اقت به کكی بعهکاؼ نعش ،اؾ کكی قىءاقِ٣اظش کؽظش یا کاؼهای بع ظیگؽی مثل کهِه اودام ظاظش کاه مىداؽ باه ایاه کاؼماا
نعش بانع .کاؼما ظؼ ُبٛعی ظیگؽ خم ٙمینىظ و همیهه همؽاش نطى اقت٧ .ىا ویؿ همیهگىوه اقت .مىهأ ظیگؽی ویؿ بؽای
ایهها وخىظ ظاؼظ ،یٛىی می ىاوع ظؼ میان ضاوىاظش یا اؾ ْؽ ٠اخعاظ نطى بانع .ظؼ گػنِه ،مكه ؽها ظؼباؼۀ خماٙکؽظن ٧اىا
میگِ٣ىع و ایىکه اخعاظ ٢ؽظ ٧ىا خم ٙکؽظشاوع یا ظؼباؼۀ ایىکه کكی ٧ىا «اؾ ظقات میظهاع» یاا آن ؼا «هاعؼ میظهاع» قاطه
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میگِ٣ىع .آو ه گِ٣ىع يسیر بىظ .ایه ؼوؾهاا اکثاؽ ماؽظم باه ایاه گِ٣ااؼ گاىل ظل ومیقاپاؼوع .اگاؽ باه ا٢اؽاظ خاىان ظؼبااؼۀ
بىظن» ٢اؽظ
اؾظقتظاظن ٧ىا و ٧٢عان ٧ىا بگىییع ،قطىان ان ؼا ن خعی ومیگیؽوع .اما آن گِ٣هها بكیاؼ فؼ ٠بىظوع ،ؾیؽا «باا ٧ىا ب
آنگىوه ویكت که مؽظم ظؼ وٗؽ میگیؽوع ،یٛىی يؽ٢ا ظؼبااؼۀ ایاه باناع کاه او ٣کاؽ و مٛیااؼ اضال٦ای واالیای ظاؼظ .ب کاه آن،
واٛ٦یت ماظی ویؿ ظاؼظ و ایه ظو وى٘ ماظشای که ىيی ١کؽظم ،همؽاش بعن ما هكِىع.
بؽضی ا٢ؽاظ می ؽقىع« :آیا ز٧ی٧ت ظاؼظ که ماظۀ قیاش ماو ٙاؾ ایه مینىظ که ٢ؽظ بِىاوع ا قٓىذ باال ؿکیه کىع؟» ب اه ،اا
اوعاؾشای ظؼقت اقت .ظانِه ماظۀ قیاش ٢ؽاوان ،ىاوایی ایمانظانِه ٢ؽظ ؼا ست أثیؽ ٦ؽاؼ میظهع .ؾیؽا ماظۀ قایاش ،ظوؼ باعن
َ
نطى میعاوی نکل میظهاع و او ؼا ظؼ باؽ میگیاؽظ ،او ؼا اؾ قؽنات خهاان ،بخاه ،ناه ،بؼن خاعا میکىاع .ظؼ وِیداه ،ایاه
نطى ممکه اقت ایمان کمی ظانِه بانع .وِ٦ی ظیگؽان ظؼباؼۀ چیؿهایی مثل ؿکیه یا چیگىوگ ياسبت میکىىاع٢ ،کاؽ
ن
میکىع هم ایهها ضؽا٢ام اقت و هیچیت اؾ آنها ؼا باوؼ ومیکىع٢ .کؽ میکىع آنها مكطؽش هكِىع .مٛمىال به ایه ياىؼم
اقت ،اما ایه مٓ  ٥ویكت .به ایه مٛىی ویكت که ؿکیه بؽایم ٞیؽممکه ضىاهع بىظ یا اگؽ ؿکیه کىع گىوگم ومی ىاوع ؾیاظ
ؼنع کىع .گِ٣های که ظا٢ا بیکؽان اقت ،بىابؽایه اگاؽ هؽکكای  ٦بای باؽای ؿکیاه ظاناِه باناع می ىاواع آن ؼا اوداام ظهاع.
ظؼ وؼوظی ؼاهىمایی میکىع ،اما یهؽ٢ت واٛ٦ی به ضىظ ناگؽظ بكِگی ظاؼظ .بهْىؼ
همانْىؼ که گِ٣هاوع :اقِاظ ،ناگؽظ ؼا به ب
کامل به ایه بكِگی ظاؼظ که ضىظ ان چگىوه ؿکیه میکىیع .ایىکه آیا می ىاویع ؿکیه کىیع بهْىؼ کامل به ایه بكِگی ظاؼظ که
آیا می ىاویع سمل کىیع ،آیا می ىاویع ٢اعاکاؼی کىیاع و آیاا می ىاویاع قاطِی بکهایع .اگاؽ بِىاویاع اؼاظش اان ؼا آهىایه کىیاع،
هیچگىوه قطِی ومی ىاوع ماو ٙان نىظ و میگىی کاؼمای ان مهک ی مسكىب ومینىظ.
ن
نطًی با ماظۀ قی باش بیهِؽ ،مٛمىال مدبىؼ اقت بیهِؽ اؾ نطًی که ماظۀ ق٣یع بیهِؽی ظاؼظ ٢عاکاؼی کىاع .ؾیاؽا مااظۀ
ن
َ
ق٣یع مكِ٧یما ه قى با قؽنت خهان ،بخه ،ناه ،بؼن اقات .بىاابؽایه ٢اؽظی کاه مااظۀ قا٣یع بیهاِؽی ظاؼظ اؾ ْؽیا ٥ؼناع
ن
نیهنیىگ ضىظ می ىاوع گىوگ ضىظ ؼا ا٢ؿایم ظهع .بهْىؼ مثال ،يؽ٢ا اؾ ْؽی ٥ضىب اظاؼشکؽظن ٛاؼٌها و واقااؾگاؼیها
می ىاوع گىوگ ضىظ ؼا ؼنع ظهع .نطًی که ٧ىای بیهِؽی ظاؼظ ،ایماان ٦اىی ؽی ظاؼظ .می ىاواع قاطِیها ؼا سمال کىاع،
«قطِی خكمی ؼا سمل کىع و اؼاظشال ؼا آبعیعش کىع ».زِی اگؽ اؾ وٗؽ ٢یؿیکی بیهاِؽ ؾخاؽ بکهاع و اؾ وٗاؽ غهىای کمِاؽ،
باؾه گىوگ او ا٢ؿایم مییابع .اما بؽای ٢ؽظی که ماظۀ قیاش بیهِؽی ظاؼظ ایه مكئ ه به ایه ؼازِی ویكت ،چؽاکه اول بایع اؾ
میان ایه ؼووع بگػؼظ :بایع ابِعا ماظۀ قیاش ؼا به ماظۀ ق٣یع بعیل کىع .ایه ؼووعی بكایاؼ ظؼظوااک اقات .ظؼ وِیداه٢ ،اؽظی باا
ن
ایماوی َٛی ١ؽ مٛمىال بایع قطِی بیهِؽی ؼا سمل کىع .با کاؼماای ؾیااظ و ایمااوی َاٛی ،١ؿکیاهکؽظن باؽای او قاطت ؽ
اقت.
مثایی ٚیىی بؽای ان میؾو و ضىاهی ظیع ایه مكئ ه چه و٧هی ؼا ظؼ مؽیه ٢ؽظ ای٣ا میکىع .بؽای وهكاِه ظؼ معیِیهاه
الؾم اقاات بااا اهااای َااؽبعؼی مااع ی ْااىالوی بىهایىیع .ااف اؾ مااع ی وهكااِه بااا اهااای َااؽبعؼی ،اهااا ظؼظ میگیؽوااع و
ن
قىؾنقىؾن مینىوع ،ازكاـ بی٦ؽاؼی نؽو٘ مینىظ و ف اؾ آن واٛ٦اا بی٦اؽاؼ میناىیع .ناما ظؼ زاال « سمال قاطِی
خكمی ،آبعیعشکؽظن اؼاظش» هكِیع .بعن ان ازكاـ ضىبی وعاؼظ و غهه ان ویؿ همیهْىؼ .بؽضی ا٢ؽاظ ومی ىاوىع ظؼظ اهاا ؼا
اب بیاوؼوع و بهخای سمل آن ،اهاینان ؼا باؾ میکىىع .بؽضی کمی بیهِؽ اظامه میظهىع اماا بااؾه ظؼ وهایات اهاا ؼا بااؾ
میکىىع .اما وِ٦ی اهاینان ؼا باؾ میکىىع اللنان بیهىظش مینىظ .بؽضی ا٢اؽاظ وِ٦ای اهایناان اؾ وهكاِه ظؼ زایات
َؽبعؼ ظؼظ میگیؽظ ،اها ؼا باؾ میکىىع و ف اؾ کمی کهم و وؽمم ،ظوباؼش آنهاا ؼا ظؼ زایات َاؽبعؼ ٦اؽاؼ میظهىاع .ای
بؽظشای که آن مإثؽ ویكت .ؾیؽا ظیعشای که وِ٦ی اها ظؼظ میگیؽظ ،ماظۀ قیاش ظؼ زال زم ه به اهاا اقات .مااظۀ قایاش کاؼماا
اقت و ؾخؽکهیعن کاؼما ؼا اؾ بیه میبؽظ و آن ؼا به ٧ىا بعیل میکىع .بهمسٍ ایىکه ظؼظ ازكاـ مینىظ ،اؾبیهؼِ٢ه کاؼما
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نؽو٘ مینىظ .هؽچه بیهِؽ کاؼما به اییه ٢هاؼ بیاوؼظ ،ظؼظ بیهِؽی ظؼ اها ازكاـ مینىظ .بىاابؽایه ِ ٚای باؽای ظؼظ اهاا
ن
وخىظ ظاؼظ .مٛمىال ٢ؽظ ظؼ زایی که ظؼ معیِیهاه وهكاِه اقات ،اهاایم باهْىؼ مِىااوب ظؼظ میگیاؽظ .ظؼظ ماع ی میماواع،
ن
ْا٦ت٢ؽقا مینىظ و ف اؾ ایىکه ؼ٢ت ،کمی آقىظش مینىظ .ؾیااظ ْاىل ومیکهاع کاه ظؼظ ظوبااؼش ناؽو٘ میناىظ .مٛماىال
ایهگىوه یم میؼوظ.
کاؼما که که اؾ بیه میؼوظ ،بىابؽایه بٛع اؾ ایىکه کهای اؾ کاؼما اؾ بیه مایؼوظ ،اهای اان کمای ازكااـ بهِاؽی یاعا
میکىع .اما ف اؾ مع ی کى اش ک ظیگؽی میآیع و اهای ان ظوباؼش ظؼظ میگیاؽظ .بٛاع اؾ ایىکاه مااظۀ قایاش اؾ بایه مایؼوظ،
ن
وا عیع ومینىظ ،چؽاکه ایه ماظش وابىظ ومینىظ .بٛع اؾ ایىکه اؾ بیه میؼوظ ،مكِ٧یما به ماظۀ ق٣یع بعیل میناىظ .ایاه مااظۀ
ق٣یع ٧ىا اقت .چؽا می ىاوع به ایه نکل بعیل نىظ؟ ؾیؽا ایه ٢ؽظ قطِی ؼا سمال کاؽظش ،هؿیىاه ؼا ؽظاضات کاؽظش و ظؼظ ؼا
سمل کؽظش اقت .گِ٣های که ٧ىا اؾ ْؽی ٥سملکؽظن و ؾخؽکهیعن یا اودام کاؼهای ضىب به ظقات میآیاع .بىاابؽایه ایاه
وَٛیت ظؼ زیه وهكِه ظؼ معیِیهه ا ٣ا ٤میاِ٢ع .بؽضی ا٢ؽاظ وِ٦ی اهاینان کمی ظؼظ میگیاؽظ آنهاا ؼا بااؾ میکىىاع و
٦بل اؾ ایىکه اها ؼا مثل ٦بل ؼوی ه ٦ؽاؼ ظهىع آنها ؼا کمی وؽمم میظهىع .بههیچوخه ماإثؽ ویكات .وِ٦ای ا٢اؽاظ ماؽیه
زایت ایكِاظشای ؼا اودام میظهىع که ظقتهاینان ؼا باالی قؽ وگه میظاؼوع ،ممکه اقت ظقتهایناان ضكاِه ناىظ.
ن
بؽضی ا٢ؽاظ بهضاْؽ ظؼظ ،ظقتهاینان ؼا اییه میآوؼوع .واٛ٦ا مإثؽ ویكت .آن یتغؼش ظؼظ به چاه زكااب میآیاع؟ میگاىی
اگؽ کكی می ىاوكت  ّ٧٢با باال وگهظانِه ظقتهایم به ایه نکل ظؼ ؿکیه مى ٥٢نىظ بكیاؼ ؼازات میباىظ .وِ٦ای ا٢اؽاظ
مؽیه مع یهیه ؼا اودام میظهىع ،چىیه چیؿی ؼوی میظهع.
ن
معؼق ما ٚمع ا آن ؼویکؽظ ؼا اوِطاب ومیکىع ،اگؽچه هىىؾ و٧م بطًىيی ظاؼظ .اکثؽ بعیل کاؼمای ما اؾ ْؽیاُ ٥ااظ
ن
نیهنیىگ با ظیگؽان يىؼم میگیؽظ .مٛمىال به ایه نکل ضاىظ ؼا وهاان میظهاع .وِ٦ای ٢اؽظی ظؼ ُااظی ٦اؽاؼ ظاؼظ ،آن
بؽضىؼظ و مداظیه زِای ٢ؽا اؽ اؾ ظؼظ ٢یؿیکای مایؼوظ .میگاىی کاه ظؼظ خكامی آقاان ؽیه چیاؿ باؽای سمال اقات٧٢ :اّ
ظوعانهای ان ؼا به ه ٢هااؼ میظهیاع و آن ماام میناىظ .اماا وِ٦ای ا٢اؽاظ  ٚیاه یکاعیگؽ و٧هاه میکهاىع ،کىِاؽل غهاه
قطت ؽیه چیؿ اقت.
بهْىؼ مثال ،نطًی با وؼوظ به مسل کاؼ ،بهْىؼ ا ٣ا٦ی مینىىظ که ظو و٣ؽ ظؼباؼشال چیؿهای بعی میگىیىع .چیؿهایی
که میگىیىع آن٦عؼ بع اقت که او ؼا اؾ نعم ًٚباویت به خىل میآوؼظ .اما گِ٣های که مؽیهکىىعش وبایع وِ٦ی ماىؼظ زم اه
٦ؽاؼ میگیؽظ ال٢ی کىع یا وِ٦ی به او ىهیه مینىظ خىابم ؼا بعهعد ب که بایع اقِاوعاؼظ باالیی ؼا بؽای ضاىظ ظؼ وٗاؽ بگیاؽظ.
بىابؽایه ٢کؽ میکىع« :م ٛگِ٣ه اقت که ما مؽیهکىىعگان وبایع ماوىع ظیگؽان بانی و بایع اقِاوعاؼظ باالیی ؼا بؽای ضاىظ ظؼ
ن
وٗؽ بگیؽی  ».او با آن ظو نطى بگىمگى ومیکىع .اما مٛمىال وِ٦ی ُاظی یم میآیع ،اگؽ اؾ وٗؽ غهىی نما ؼا بؽاوگیطِه
وکىع ،به زكاب ومیآیع ،اثؽی وعاؼظ و ومی ىاوع با ٚؼنع ان نىظ .او ومی ىاوع اؾ بف آن بؽآیاع و ازكااـ ؼودام میکىاع.
ن
ومی ىاوع آن ؼا اؾ غهىم بیؽون کىع و ظایما میضىاهع بؽگؽظظ و وگاهی به چهؽۀ آن ظو و٣ؽ بیىعاؾظ .وِ٦ی قؽل ؼا بؽمیگؽظاواع
گاؽم گِ٣گاى هكاِىع .ظؼ آن یسٗاه ،ظیگاؽ ومی ىاواع ااب بیااوؼظ،
که وگاهی بیىعاؾظ ،میبیىع آن ظو و٣ؽ با چهاؽۀ ناؽوؼاوهای ب
ن
ًٚباویِم ٢ىؼان میکىع و ممکه اقت همان یسٗه با آنها نؽو٘ به ظٚىا کىع .واٛ٦ا قطت اقت که وِ٦ی ظؼ بیه مهک ی
با کكی هكِیع غهه ان ؼا ست کىِؽل وگه ظاؼیع .میگىی که اگؽ هؽچیؿی می ىاوكت اؾ ْؽی ٥وهكِه ظؼ معیِیهاه اظاؼش
نىظ ،آقان میبىظ ،اما همیهه ایهگىوه ویكت.
بىابؽایه اؾ زاال به بٛع ظؼ ؿکیه ان با هؽ وى٘ ؼودی مىاخه مینىیع .چگىوه می ىاوكِیع بعون ایه قطِیها ؿکیاه کىیاع؟
اگؽ همه با ه ضىب بىظوع و هیچ ُاظ مىاٛ٢ی وخىظ ومیظانت و هیچچیؿی با غهه ان معاض ه ومیکاؽظ و اگاؽ ىهاا کااؼی
75

که میکؽظیع ایه بىظ که ایىدا بىهیىیع ،آیا نیهنیىگ نما ؼنع میکاؽظ؟ ٚم ای ومیباىظ .ناطى مدباىؼ اقات ضاىظ ؼا ظؼ
مىٛ٦یتهای واٛ٦ی آبعیعش کىع .ایه ىها ؼاهی اقت که می ىاویع ؼنع کىیع .بؽضی ا٢ؽاظ می ؽقىع« :چؽا همیهه ظؼ ؿکیهمان
با قطِی مىاخه مینىی ؟ آن مهکالم چىعان ٢ؽ٦ی با مهکال ی وعاؼوع که مؽظم ٚاظی گؽِ٢اؼ آنها مینىوعِ ٚ ».م ایاه
َ
اقت که ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ؿکیه میکىیع .واگهان قاؽو ه ومیناىیع باا قاؽ ان بهقامت ؾمایه ،اؽواؾ کىیاع و ظؼ هاىا ؾخاؽ
بکهیع .به ایه نکل وطىاهع بىظ .هؽچیؿی نکل مىٛ٦یتهای ٚاظی ؼا به ضىظ میگیؽظ ،اؾ ٦بیل ایىکه کكی نما ؼا واؼازات
میکىع ،کكی نما ؼا ًٚباوی میکىع ،کكی با نما بع ؼِ٢اؼ میکىع یا کكی واگهان به ناما بیازِؽامای میکىاع .باؽای ایاه
اقت که ظیعش نىظ ٚکفایٛمل نما ظؼ بؽابؽ ایه چیؿها چگىوه اقت.
چؽا با ایه مهکالم مىاخه مینىیع؟ مام آنها اؾ کاؼمای ضىظ ان وانی مینىظ .ا زاال ٦كمتهای بینماؼی اؾ آن ؼا
بؽای نما اؾ بیه بؽظشای  ّ٧٢ ،آن م٧عاؼ ک ؼا با٦ی گػاناِهای کاه باه قاطِیهایی ظؼ قآىذ مطِ ا٧ ١كای میناىوع اا
نیهنیىگ نما ؼا ؼنع ظهىع ،غهه ان ؼا آبعیعش کىىع و وابكِگیهای مطِ  ١ان ؼا اؾ بیه ببؽواع .هما ایههاا قاطِیهای
ضىظ ان هكِىع که ما بؽای ؼنع نیهنیىگ نما اؾ آنها اقِ٣اظش مایکىی و ناما می ىاویاع باؽ آنهاا  ٞباه کىیاع .اا وِ٦ای
نیهنیىگ ضىظ ؼا ؼنع ظهیع ،می ىاویع بؽ آنها چیاؽش ناىیع .مگاؽ ایىکاه ضىظ اان وطىاهیاع .می ىاویاع اؾ ٚهاعۀ آن بؽآییاع،
بهنؽِ آوکه بطىاهیع بؽ آنها  ٞبه کىیع .بىابؽایه اؾ زاال به بٛع وِ٦ی مهکال ی با ماؽظم ؼا دؽباه میکىیاع وبایاع ٢کاؽ کىیاع
بهْىؼ ًاظ٢ی بىظش اقت .ؾیؽا وِ٦ی چىیه مكای ی ایم میآیاع ،باهْىؼ ٞیؽمىِٗاؽش ؼوی میظهاع .اماا ؼویاعاظی ًااظ٢ی
ویكت ،ب که بؽای ؼنع نیهنیىگ نماقت .ا وِ٦ی ضاىظ ؼا مؽیهکىىاعش ظؼ وٗاؽ بگیؽیاع ،می ىاویاع آنهاا ؼا باهضىبی اظاؼش
کىیع.
ایبِه به نما گِ٣ه ومینىظ که مهکالم یا ُاظها چه و٦ت میآیىع .اگؽ هؽچیاؿی باه ناما گِ٣اه میناع چگىواه ؿکیاه
ن
میکؽظیع؟ هیچ ٢ایعشای ومیظانت .آنها مٛمىال بهْىؼ ٞیؽمىِٗؽش میآیىع اا بِىاوىاع نیهنایىگ ناما ؼا آؾماایم کىىاع و
اخاؾش ظهىع نیهنیىگ ان بهْىؼ ز٧ی٧ی ؼنع کىع ّ٧٢ .به ایه نکل ماهیت نیهنیىگ ان می ىاوع هىیاعا ناىظ .بىاابؽایه
ىمهااا بااا ظیگااؽان بااهْىؼ ًاااظ٢ی ؼوی ومیظهااع .مىٛ٦یتهااای ظناىاؼ ظؼ قؽاقااؽ ظوؼۀ ؿکیاه ان اایم میآیااع و بااعیل
کاؼمای ان ؼا كهیل میکىع .باؽضال ٠آو اه ماؽظم ٚااظی ًاىؼ میکىىاع ،ایاه بكایاؼ قاطت ؽ اؾ قاطِی خكامی اقات.
ن
واٙ٦بیىاوه ویكت که ٢کؽ کؽظ گىوگ يؽ٢ا با اودام ْىالوی ؽ مؽیه یا معیِیهه ا٢ؿایم مییابع یا با ایكِاظن و باالوگهظانِه
ْىالویمعم ظقتها ا زعی که ظقتها و اها ظؼظ بگیؽوع .آنها  ّ٧٢بعن ماظؼؾاظی ان ؼا بعیل میکىىع .اما باؽای ٧ىیات
آن ،هىىؾ به اوؽفی قٓر باال ؽ ویاؾ ظاؼیع .اودام مؽیهها بهضىظیضىظ قٓر نما ؼا باال ومیبؽظ .وکِ ک یعی بؽای بااالؼِ٢ه
قٓر ان ،آبعیعشکؽظن غهه ان اقت .اگؽ کكی می ىاوكت  ّ٧٢با ؼوحظاظن باه باعن ؼناع کىاع ،میگاىی کهااوؼؾان چیىای
بیهِؽ اؾ همه ؼوح میبؽوع .ف آیا وبایع هم آنها اقِاظ چیگىوگ نىوع؟ بعون ىخه به ایىکه چ٧عؼ باه باعن ؼواح میظهیاع،
٦ابلم٧ایكه ویكت با آو ه آنها اودام میظهىع که با قطِی و ؾزمت ظؼ مؿؼٚه ؾیؽ آِ٢اب قىؾان هؽ ؼوؾ کاؼ میکىىع .به ایاه
ن
قاظگی ویكت .گِ٣های که اگؽ واٛ٦ا میضىاهیع ؼنع کىیع ،بایع غهه ان ؼنع کىع و بهبىظ یاباع٧٢ .اّ آوگااش می ىاویاع باهْىؼ
واٛ٦ی ؼنع کىیع.
ظؼ ْىل ؼووع بعیل کاؼما ،بؽای ایىکه آن ؼا بهضىبی اظاؼش کىیع و مثل ا٢ؽاظ ٚاظی کاؼها ؼا ضؽاب وکىیع ،بایع همیهه  ٦بی
ویتضىاش و غهىی آؼام ظانِه بانیع .اگؽ واگهان با مهک ی مىاخه نىیع٦ ،اظؼ ضىاهیع بىظ بهْىؼ مىاقبی آن ؼا اظاؼش کىیع .اگؽ
غهه ان همیهه به ایه يىؼم ي رخى و ویتضىاش باناع ،وِ٦ای مهاکالم واگهاان ٖااهؽ مایناىوع ،همیهاه َاؽبهگیؽ و
ُ٢ایی ظاؼیع که ظؼباؼۀ آن ٢کؽ کىیع .اما اگؽ همیهه ظؼباؼۀ ایه ٢کؽ کىیع که با ظیگؽان ؼ٦ابت کىیع و بهضاْؽ ایاه یاا آن چیاؿ
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ظٚىا کىیع ،میگىی هؽگاش مهک ی عیع آیع ،بهْىؼ زِ با ظیگؽان نؽو٘ به ظٚىا میکىیع .بىاابؽایه وِ٦ای باا ُااظی مىاخاه
مینىیع ،میگىی به ایه مىٗىؼ اقت که ماظۀ قیاش ظؼ بعن ان ؼا به ماظۀ ق٣یع ،به ٧ىا بعیل کىع.
ن
ظؼ زایی که بهؽیت به ایه مؽز ه ؼقیعش اقت٧ ،ؽیبا هؽکكی با کاؼمایی که اؾ ؾواعگیهای ٦ب ای ؼوی ها اوباناِه ناعش
ن
مِىیع مینىظ و بعن هؽ نطًی م٧عاؼ بكیاؼ ؾیاظی کاؼما ظاؼظ .بىابؽایه ظؼ بعیل کاؼما مٛمىال ایه وَٛیت ؼوی میظهع :ظؼ
زایی که گىوگ ان ؼنع میکىاع و نیهنایىگ ان بهباىظ ماییاباع ،کاؼمای اان اؾ بایه مایؼوظ و باعیل میناىظ .وِ٦ای باا
واقاؾگاؼی و ُاظی مىاخه مینىیع و ی میبؽیع که کكی ظؼ زال آؾماایم نیهنایىگ ان اقات ،می ىاواع باؾ اابی اؾ ایاه
بانع که چىیه ٢ؽایىعی ظؼ زال اخؽاقت .اگؽ بِىاویع آن ؼا سمل کىیاع ،کاؼمای اان اؾ بایه مایؼوظ ،نیهنایىگ ان بهباىظ
مییابع و گىوگ ان ویؿ ؼنع میکىع .همگی بهه یىقِه هكِىع .ظؼ گػنِه مؽظم ٧ىای ؾیااظ و نیهنایىگ ضاىبی ظاناِىع.
زِی با کمی قطِیکهیعن می ىاوكِىع گىوگ ضىظ ؼا ا٢ؿایم ظهىع .اما امؽوؾش مؽظم ایهْىؼ ویكاِىع .باهمسٍ ایىکاه ؾخاؽ
میکهىع ،ومیضىاهىع ؿکیه کىىعٚ .الوش بؽ ایه ،باوؼنان به آن کمِؽ و کمِؽ مینىظ و ؿکیه ؼا بؽاینان ظنىاؼ ؽ میقاؾظ.
ظؼ ؿکیه ،وِ٦ی با ُاظهایی مىاخه مینىیع یا وِ٦ی ظیگؽان با نما ؼِ٢ااؼ باعی ظاؼواع ،یکای اؾ ایاه ظو وَاٛیت می ىاواع
بانع .یکی ایىکه ممکه اقت نما ظؼ ؾوعگی ٦ب ی ان با آنها ؼِ٢ااؼ باعی ظاناِهایع .ظؼ  ٦ب اان ازكااـ میکىیاع کاه ایاه
ٞیؽمىً٣اوه اقت« :چٓىؼ آنها می ىاوىع ایهگىوه با مه ؼِ٢اؼ کىىع؟» ف چؽا ظؼ گػنِه با آنها به آن يىؼم ؼِ٢اؼ کؽظیاع؟
ن
ممکه اقت بگىییع ظؼ آن ؾمان واٛ٦ا اؾ آن آ گاش وبىظیع و ایه ظوؼۀ ؾوعگی هیچ اؼ باْی با آن ظوؼۀ ؾواعگی واعاؼظ .اماا ایهگىواه
ویكت .مىَى٘ ظیگؽ ایه اقت که ظؼ ُاظها مكئ بعیل کاؼما مٓؽذ اقت .بىاابؽایه وِ٦ای ُااظها ؼا اظاؼش مایکىی بایاع
ضی ی باگػنت بانی و وبایع مثل ا٢ؽاظ ٚاظی ؼِ٢اؼ کىی  .همیه امؽ بایع ظؼ مسل کاؼ یا مسیّهای کااؼی ظیگاؽ باه کااؼ ؼوظ.
بؽای ا٢ؽاظی که نٟل آؾاظ ظاؼوع ویؿ همیهگىوه اقت ،ؾیؽا آنها ویؿ ٛامالم اخِمااٚی ظاؼواعٞ .یاؽممکه اقات باا خامٛاه ظؼ
ماـ وبانیع ،چؽاکه زعا٦ل بیه همكایهها ؼوابٓی وخىظ ظاؼظ.
ظؼ ٛامالم اخِماٚی با اوىا٘وا٦كام ُاظها مىاخه مینىیع .ظؼ ضًىو آن ا٢ؽاظی که بیه مؽظم ٚاظی ؿکیه میکىىاع،
ایىکه ظؼ چه وى٘ کكبوکاؼی هكِیع ،چ٧عؼ ىل ظاؼیع ،ؼظۀ نا ٟی ان چ٧اعؼ بااال اقات ،چاه واى٘ ناؽکت ضًىيای ؼا اظاؼش
میکىیع ،هیچیت ٣او ی ایداظ ومیکىع :وکِ اي ی ایه اقت که کاؼها ؼا مىً٣اوه اودام ظهیاع و ظؼقات ؼِ٢ااؼ کىیاع .ماام
زؽ٢هها بایع ظؼ خام ٛبهؽی وخىظ ظانِه بانىع .مىَى٘ ،ظؼقتوبىظن  ٦ب اوكان اقت ،واه ناٟل و زؽ٢ا ٢اؽظ .ظؼ گػناِه
ُ
گِ٣های بىظ« :اؾ ظش و٣ؽ باؾؼگان ،وه و٣ؽ ٢ؽیبکاؼوع ».ایه گ ِ٣مؽظم ٚاظی اقت .میگىی مهکل ظؼ  ٦ب مؽظم وهِ٣اه اقات.
ا وِ٦ی  ٦ب ان ظؼقت بانع و مىً٣اوه ظاظوقِع کىیع ،اگؽ بیهِؽ الل کىیع ،قؿاواؼ ایه هكِیع که ىل بیهِؽی باه ظقات
بیاوؼیع .نما آن ؼا به ظقت میآوؼیع  ّ٧٢بهضاْؽ ایىکه ظؼ ایه ظویای ٚاظی باؽای آن ؾزمات کهایعیع .باعون اؾظقاتظاظن،
ا٢اؽاظ ْب٧اام
چیؿی به ظقت ومیآیع .بؽای آن کاؼ کؽظشایع .ظؼ هؽ ْب ٧اخِماٚی هىىؾ می ىاویاع ٢اؽظ ضاىبی بانایع .باؽای ب
اخِماٚی مطِ ُ ،١اظهای مطِ ٣ای وخاىظ ظاؼظْ .ب٧ا بااالُ ،ااظهایی اؾ واى٘ ْب٧ا بااال ظاؼواع و هما آنهاا می ىاوىاع
بهظؼقِی اظاؼش نىوع .ظؼ هؽ ْب ٧اخِماٚی ،می ىاویع ٢ؽظ ضىبی بانیع و امیال و وابكِگیهای گىواگىن ؼا قابت ؽ بگیؽیاع.
ظؼ قٓىذ اخِماٚی مطِ  ١می ىاویع ٢ؽظ ضىبی بانیع و می ىاویع ظؼ قٓر اخِماٚی ضىظ ان ؿکیه کىیع.
ن
ایه ؼوؾها ظؼ چیه ،ضىاش ظؼ نؽکتهای ظویِی بانع یا قایؽ نؽکتهاُ ،اظهایی که مؽظم با یکعیگؽ ظاؼوع واٛ٦ا ٞیؽٚااظی
نعش اقت .ظؼ قایؽ کهىؼها و ظؼ ْىل اؼیص ،ایه عیعش هؽگؿ ؼوی وعاظش اقت .مىاؾٚاام ماؽظم باؽای مىاا ٙ٢نطًای باهْىؼ
ضايی نعیع نعش اقات .ماؽظم  ٚیاه یکاعیگؽ و٧هاه میکهاىع ،باؽای قاىظی خؿیای مبااؼؾش میکىىاع ،ا٢کااؼی کاه ظاؼواع و
ؽ٢ىعهایی که به کاؼ میبؽوع وزهِىاک اقت .زِی قطت اقت که ٢ؽظی ضىب بىظ .بهْىؼ مثال ،واؼظ مسل کااؼ میناىیع و
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ن
ازكاـ میکىیع زالوهىای آودا ظؼقت ویكت .بٛعا نطًی به نما میگىیع کكی ایهْىؼ و آنْىؼ هت قؽ ان باع گِ٣اه
و یم ؼییف ؼِ٢ه و ظؼباؼۀ نما گؿاؼل ظاظش و نهؽم ان ؼا یکهظاؼ کؽظش اقت .هؽکكی بهْىؼ ٚدیبی به نما وگااش میکىاع.
ا٢ؽاظ ٚاظی چگىوه می ىاوىع ایه ؼا سمل کىىع؟ چگىوه می ىاوىع چىیه بعؼِ٢اؼی ؼا سمل کىىع؟ «اگاؽ او باؽای ماه مهاکل
ایداظ کؽظش ،مه ه ظؼ م٧ابل ،همان کاؼ ؼا اودام میظه  .اگؽ ا٢اؽاظی اؾ او زمایات میکىىاع ،ماه ها ا٢اؽاظی ؼا ظاؼم .بیاا
مباؼؾش کىی  ».اگؽ ایه کاؼ ؼا ظؼ بیه مؽظم ٚاظی اودام ظهیع ،میگىیىع ٢ؽظی ٦ىی هكِیع .اماا باؽای مؽیهکىىاعش ،ایاه کااؼ
بكیاؼ بع اقت .اگؽ مثل ٢ؽظی ٚاظی ؼ٦ابت و ظٚىا کىیع٢ ،ؽظی ٚاظی هكِیع .اگؽ آن کاؼ ؼا با نىؼوزؽاؼ ی بیهِؽ اؾ او اوداام
ظهیع ،زِی بع ؽ اؾ آن ٢ؽظ ٚاظی هكِیع.
چگىوه بایع ایه مىَى٘ ؼا اظاؼش کىی ؟ وِ٦ی با چىیه ُاظی مىاخه مینىی  ،اول بایع آؼامم ضىظ ؼا ز٣إ کىای و وبایاع
مثل آن نطى ؼِ٢اؼ کىی  .ایبِه می ىاوی مكئ ه ؼا با مهؽباوی ىَیر ظهی و مهک ی ویكت که مىَى٘ ؼا ؼونه کىی  .اماا
وبایع بیم اؾ زع به آن وابكِه بانیع .وِ٦ی با ایه مهکالم مىاخه مینىی  ،وبایاع مثال ظیگاؽان مبااؼؾش و ؼ٦ابات کىای  .اگاؽ
ؼِ٢اؼی مهابه او ظانِه بانیع ،آیا ٢ؽظی ٚاظی ویكاِیع؟ واه ىها وبایاع مثال او مبااؼؾش و ؼ٦ابات کىیاع ،ب کاه وبایاع ظؼ  ٦ب اان
ن
ؼودهای اؾ آن نااطى ظانااِه بانایع .واٛ٦ااا وبایاع اؾ او مِى٣اؽ بانایع .وِ٦اای اؾ او مِى٣اؽ بانایع ،آیاا ًٚاباوی ویكااِیع؟ ااف
َ
وِىاوكِهایع بؽظباؼی ؼا ؼٚایت کىیع و ویتضىاهی ؼا زِی کمِؽ .ما بخه ،نه ،بؼن ؼا مؽیه میکىی  .اف وبایاع ماوىاع او ؼِ٢ااؼ
ن
کىیع و واٛ٦ا وبایع اؾ او ًٚباوی نىیع ،گؽچه نما ؼا ظؼ چىان مىٛ٦یت وزهِىاکی ٦ؽاؼ ظاظش که زِی ومی ىاویع قؽ ضىظ ؼا ب ىاع
کىیع .بهخای ایىکه اؾ او ضهمگیه نىیع ،بایع ظؼ  ٦ب ان اؾ او هکؽ کىیع و ضایًاوه اؾ او هکؽ کىیع .نایع مؽظم ٚاظی ٢کاؽ
کىىع ایهگىوه ؼِ٢اؼکؽظن ،نما ؼا اب هی ضىظ٢ؽیب میکىع .اما به نما اْمیىان میظه که ایهگىوه ویكت.
همگی ظؼباؼۀ آن بیىعیهیع :نما مؽیهکىىعش هكِیع .آیا وبایع اؾ اقِاوعاؼظ باال ؽی یؽوی کىیع؟ ايىل مؽظم ٚاظی وبایاع
بؽای نما به کاؼ بؽظش نىظ .آیا آو ه نما ؿکیهکىىعگان به ظقت میآوؼیع چیؿهایی اؾ قٓىذ باال ؽ ویكِىع؟ ف بایع اؾ ايىل
قٓىذ باال یؽوی کىیع .اگؽ مثل او ؼِ٢اؼ کىیع ،آیا مثل او ویكاِیع؟ اف چاؽا بایاع اؾ او هاکؽ کىیاع؟ ظؼبااؼۀ ایاه بیىعیهایع:
چهچیؿی ؼا کكب ضىاهیع کؽظ؟ ظؼ ایه خهان ،اي ی وخىظ ظاؼظ که میگىیع« :بعون اؾظقتظاظن ،چیؿی به ظقت ومیآیع».
اگؽ بطىاهیع به ظقت بیاوؼیع ،مدبىؼیع اؾ ظقت بعهیع .او ناما ؼا ظؼ ماىٛ٦یِی وزهاِىاک ظؼ بایه ماؽظم ٚااظی ٦اؽاؼ ظاظ .او
ْؽ٢ی ظؼ وٗؽ گؽِ٢ه مینىظ که بهنک ی ظویىی به ظقت آوؼظش و به هؿیى نما و ٙ٣بؽظش اقت .هؽچه ناؽایٓی کاه ناما ؼا ظؼ
آن ٦ؽاؼ میظهع بع ؽ بانع و هؽچه أثیؽ آن بیهِؽ بانع ،بیهِؽ سمل میکىیع و او بیهِؽ ٧ىا اؾ ظقت میظهع .هم ایاه ٧اىا
به نما ظاظش مینىظ .ظؼ زایی که مام آن ؼا سمل میکىیع ،ممکه اقت آن ؼا قبت گؽِ٢ه و به ظل وگؽِ٢ه بانیع.
ايل ظیگؽی ظؼ ایه خهان وخىظ ظاؼظ :اگؽ ؼوح ٢ؽاواوای کهایعش بانایع ،کاؼماای ناما باعیل میناىظ .اؾ آوداا کاه ؾخاؽ
کهیعشایع ،هؽ اوعاؾش سمل کؽظش بانیع به همان اوعاؾش به ٧ىا باعیل میناىظ .آیاا ایاه ٧اىا چیاؿی ویكات کاه مؽیهکىىاعش
میضىاهع؟ به ظو ْؽی ٥و ٙ٣میبؽیع ،چؽاکه کاؼمای نما ویؿ اؾ بیه میؼوظ .اگؽ او ایه مىٛ٦یت ؼا بؽای ناما ایدااظ ومیکاؽظ،
چگىوه می ىاوكِیع نیهنیىگ ضىظ ؼا ؼنع ظهیع؟ اگؽ ماه و ناما باا یکاعیگؽ باا ازِاؽام ؼِ٢ااؼ کىای و ایىداا ظؼ همااهىگی
ن
بىهیىی  ،چگىوه می ىاوع ؼنع گىوگ امکان ػیؽ بانع؟ ظ٦ی٧ا بهضاْؽ ایىکه آن نطى ایه مهکل ؼا باؽای ناما ایدااظ کاؽظ،
ایه ٢ؽيت بؽای ؼنع نیهنیىگ نما به وخىظ آماعش اقات .اگاؽ بِىاویاع اؾ آن اقاِ٣اظش کىیاع اا نیهنایىگ ضاىظ ؼا بهباىظ
بطهیع ،آیا نیهنیىگ ان بعیهْؽی ٥ؼنع ومیکىع؟ به قه ْؽی ٥و ٙ٣بؽظشایع .نما مؽیهکىىعش هكاِیع ،بىاابؽایه زااال کاه
نیهنیىگ ان باال ؽ ؼِ٢ه اقت ،آیا گىوگ ان ویؿ ا٢ؿایم ومییابع؟ با یت زؽکت باه چهااؼ ْؽیا ٥بؽظشایاع .چاؽا وبایاع اؾ آن
نطى ممىىن بانیع؟ بایع اؾ يمی  ٦ب اؾ او هکؽ کىیع .ظؼ وا ٙ٦ایهگىوه اقت.
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ن
ایبِه ویت آن نطى ضىب وبىظ وگؽوه ٧ىای ضىظ ؼا به نما ومیظاظ .اما او واٛ٦ا ٢ؽيِی ؼا بؽای ؽ٢ی ٙنیهنیىگ نما به
وخىظ آوؼظ و بؽای ما ،اؼ ٧ای نیهنیىگ بایع ظؼ  ٦ب ؿکیهمان ٦ؽاؼ گیؽظ .ؾیؽا  ّ٧٢وِ٦ی می ىاوی باه قآر بااال ؽی باؽوی
که کاؼما اؾ بیه بؽوظ و به ٧ىا بعیل نىظ و هم ایهها ظؼ زایی ؼوی میظهاع کاه ظؼ زاال ؿکیا نیهنایىگ ضاىظ هكاِیع.
آنها ظقت ظؼ ظقت ه ظاؼوع .آوهایی که ظؼ  ٦مؽوهای باال ؽی هكِىع وكبت به مؽظم ٚاظی بهْىؼ مِ٣او ی به ا ٣ا٦ام ایاه
ن
ظویا وگاش میکىىع .وِ٦ی اؾ قٓسی باال به ایه ايىل بىگؽیع ،کامال مِ٣اوم به وٗؽ میؼقع .آو ه ظؼ ایه خهان ظویاىی باؽای
ن
ما «ظؼقت» به وٗؽ میؼقع ممکه اقت ظؼقت وبانع .مٛمىال  ّ٧٢آو ه اؾ قٓىذ باال ظیعش مینىظ بهؼاقِی ظؼقت اقت.
ایه ايىل ؼا بهْىؼ کامل بؽای همه نؽذ ظاظشام و امیعواؼم ظؼ ؿکی بیم ؼو همه بِىاویع ضىظ ؼا بهٚىىان مؽیهکىىعش ظؼ
وٗؽ بگیؽیع و بهْىؼ واٛ٦ی ؿکیه کىیع ،چؽاکه ایه ايىل ،ایىدا مٛؽ٢ی نعشاوع .نایع بؽضی ا٢ؽاظ ،چىن ظؼ بایه ماؽظم ٚااظی
هكِىع ،هىىؾ ٢کؽ کىىع مىاٚ ٙ٢یىی و م مىـ مؽظم ٚاظی که ایىدا ظؼ م٧ابال آنهاا ٦اؽاؼ ظاؼظ ٚم ی اؽ هكاِىع .ظؼ قایالب
٦ىی مؽظم ٚاظی ومی ىاوىع بؽ ْب ٥اقِاوعاؼظی باال ؼِ٢اؼ کىىع .اگؽ بطىاهیع ٢ؽظ مٛمىیی ضىبی بانیع می ىاویاع ٦هؽماواان و
ن
نهؽووعان ومىوه ؼا بهٚىىان ایگىی ضىظ اوِطاب کىیع ،اما آنها ایگىهایی ظؼ بیه مؽظم ٚاظی هكِىع .مى٧٢یت ظؼ ؿکیه ماما
به ٦عؼم هطیى و بًیؽم نما بكِگی ظاؼظ و ایىکه چ٧عؼ  ٦ب اان ؼا باه ؿکیاه اضًِااو میظهیاع .هایچ ایگاىیی باؽای
یؽوی وخىظ وعاؼظ .نما ضىنبطت هكِیع ؾیؽا ایه ظا٢ا ؼا بؽای ان هؽیر کؽظشای  ،ظؼ ياىؼ ی کاه ظؼ گػناِه چىایه چیاؿی
هؽگؿ بهْىؼ آنکاؼ آمىؾل ظاظش وهع ،زِی به ا٢ؽاظی که ظؼ خكِدىی ؿکیه بىظوع .بىابؽایه با ظاوهی کاه ظاؼیاع می ىاویاع ظؼ
ؾوعگی ان اؾ ظا٢ا یؽوی کىیع و باوؼ ظاؼم بهِؽ ٚمل میکىیع .ایىکه آیا می ىاویع ؿکیه کىیع ،آیا مى ٥٢مینىیع و ا چه قٓسی
می ىاویع یهؽ٢ت کىیع همگی به ضىظ ان بكِگی ظاؼظ.
ایبِه ؼول بعیل کاؼما همیهه به ایه نک ی ویكت که االن ىيی ١کؽظم .می ىاوع ظؼ مسیّهای ظیگؽ ویؿ ومایان نىظ.
می ىاوع ظؼ خامٛه ،ظؼ مىؿل یا هؽخایی ا ٣ا ٤بیِ٣ع .ظؼ زایی که ظؼ ضیاباان ٦اعم میؾویاع یاا ظؼ قاایؽ مسیّهاای اخِمااٚی،
ممکه اقت با مهکال ی مىاخه نىیع .واظاؼ مینىیع اؾ مام وابكِگیهای ظویىی که به آنها چكابیعشایع ظقات بکهایع .اا
وِ٦ی وابكِگیهایی ظانِه بانیع ،مام آنها بایع ظؼ مسیّهای مطِ  ١اؾ بایه بؽوواع .واظاؼ ضىاهیاع ناع ب ٟؿیاع یاا َاٛی١
ٚمل کىیع و اؾ آنها ،به ز٧ی٧ت آ گاش مینىیع .ایهگىوه اؾ میان ؿکیه میگػؼیع و مى ٥٢مینىیع.
وَٛیت ؼایح ظیگؽی وخىظ ظاؼظ .ظؼ ْىل ؿکیه ،بكیاؼی اؾ نما ی میبؽیع که وِ٦ی مؽیههاای ماا ؼا اوداام میظهیاع،
همكؽ ان ا ٞب واؼازت مینىظ .بهمسٍ ایىکه مؽیهها ؼا نؽو٘ میکىیع ،همكؽ ان با نما ظٚىا میکىع .اگؽ کاؼ ظیگؽی ؼا
اودام ظهیع ،کاؼی به کاؼ ان وعاؼظ٢ .ؽٌ کىیع و٦ت ؾیاظی ؼا يؽ ٠باؾی ماخىوگ میکىیع ،ممکه اقات ضىناسال وباناع،
اما وه به واؼازِی وِ٦ی که مؽیه میکىیع .مؽیههای نما بؽای او هیچ مهاک ی ایدااظ ومیکىاع و ضی ای ها ضاىب اقات،
چؽاکه ظؼ زال مؽا٦بت اؾ بعن ان هكِیع و مؿازمِی بؽای او وعاؼظ .اما بهمسٍ ایىکه مؽیهها ؼا نؽو٘ میکىیع او چیؿهایی
ؼا ؽ اب و ظٚىا میکىع .بؽضی اؾ ؾوجها ا مؽز ْال ٤با یکعیگؽ ظٚىا کؽظشاوع ،ؾیؽا یکی اؾ آنها مؽیهها ؼا اوداام میظهاع.
ن
اما ٛ ّ٧٢عاظ کمی به ایه میاوعیهىع که چؽا ایه ا ٣ا ٤میاِ٢ع .اگؽ بٛعا اؾ همكؽ ان بپؽقیع که چؽا وِ٦ی مؽیههای اان ؼا
ن
ن
اودام میظهیع ایه٦عؼ ًٚباوی اقت ،ومی ىاوع ىَیر ظهع و واٛ٦ا ومی ىاوع ظیی ی یعا کىع که واٛ٦ا چؽا ظؼ آن ؾمان ایه٦اعؼ
ن
ًٚباوی و ضهمگیه بىظ .ف واٛ٦ا مىَى٘ چیكت؟ وِ٦ی ظؼ زال اوداام مؽیههاا هكاِیع ،کاؼماای ناما باعیل میناىظ.
بعون اؾظقتظاظن ،چیؿی به ظقت ومیآیع و آو ه اؾ ظقت میظهیع چیؿهای بع هكِىع .بایع اؾ ظقت بعهیع.
نایع بهمسٍ ایىکه واؼظ مىؿل نىیع ،همكؽ ان ظؼقات خ اىی ؼوی ناما اؾ ناعم ضها مى٣داؽ ناىظ .اگاؽ بِىاویاع آن
وَٛیت ؼا يبىؼاوه سمل کىیع ،آن ؼوؾ ظؼ مؽیه ان یهؽ٢ت میکىیع .چىن میظاویع بایع ٧ىا ؼا خاعی بگیؽیاع ناایع باهْىؼ
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ن
مٛمىل با ه ؼِ٢اؼ ظوقِاوهای ظانِه بانیع ،اما ممکاه اقات ایاه ؼِ٢ااؼ اماؽوؾل بؽای اان کاامال ٞیؽمىٓ٧ای باناع .ناایع
ازكاـ کىیع ایه ضه و او٣داؼل ىهیه بیم اؾ زع به نماقت و ظؼ وِیده وِىاویع ضاىظ ؼا کىِاؽل کىیاع و باا او ناؽو٘ باه
ظٚىا کىیع .با ایه کاؼ ،مؽیه آن ؼوؾ ان بیهىظش مینىظ .ؾیؽا کاؼما آودا بىظ و همكؽ ان ظؼ زال کمت به نما باىظ کاه آن ؼا اؾ
بیه ببؽیع .اما آن ؼا وپػیؽِ٢یع و ظٚىایی ؼا با همكؽ ان نؽو٘ کؽظیع .ظؼ وِیده ،آن کاؼما اؾ بیه وؽ٢ت .بكیاؼی اؾ ایاه ومىواهها
وخىظ ظاؼظ و بكیاؼی اؾ ؿکیهکىىعگان ما آنها ؼا دؽبه کؽظشاوع ،اما ظؼباؼۀ ایه ویىعیهیعوع که چؽا ایهگىوه باىظ .اگاؽ کاؼهاای
ظیگؽی اودام میظاظیع ،همكؽ ان به ایه زع اهمیت ومیظاظ .مؽیهها بایع چیؿ ضىبی بانع ،اما همكاؽ ان همیهاه باه ناما
ایؽاظ میگیؽظ .ظؼ ز٧ی٧ت همكؽ ان ظؼ زال کمت به نماقت که کاؼمای ان ؼا اؾ بیه ببؽیع ،گؽچه ضىظل ایاه ؼا ومیظاواع.
ن
او  ّ٧٢ظؼ ٖاهؽ با نما ظٚىا ومیکىع و ظؼ ظؼون با نما مهؽبان بانعد ایهْىؼ ویكت .او ز٧یِ٧ا ًٚباوی اقت ،ؾیاؽا هؽکكای
ن
کاؼما به ظقت آوؼظش بانع ازكاـ واؼازِی میکىعٛٓ٦ .ا به ایه نکل اقت.

بهبىد ؽیىؽیًگ
ظؼ گػنِه بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ وِىاوكِىع اؾ نیهنیىگ ضىظ مساٗ٢ت کىىع و ایه مكئ ه قبب مهکالم بكیاؼی بؽاینان نع و
با ٚنع یهؽ٢ت ؿکیهنان مِى٦ا ١ناىظ .بؽضای ا٢اؽاظ اؾ ابِاعا قآر نیهنایىگ بااالیی ظاؼواع .ظؼ ْاىل ماؽیه ،چها
ن
ن
قىمنااان ٢ااىؼا باااؾ مینااىظ و می ىاوىااع بااه  ٦مااؽو ضاياای بؽقااىع .کی٣یات ماااظؼؾاظی چىایه ا٢ااؽاظی وكاابِا ضااىب و قاآر
نیهنیىگنان باالقت ،بىابؽایه گىوگنان قؽی ٙؼنع میکىع .وِ٦ی گىوگ آنها ا قٓر نیهنیىگنان ؼناع میکىاع،
اگؽ بطىاهىع به ؼنع گىوگ ضىظ اظامه ظهىعُ ،اظها بكیاؼ نعیع مینىظ ،چؽاکه بایع به ؼنع نیهنیىگ ضىظ اظاماه ظهىاع.
ن
ایه مطًىيا بؽای ا٢ؽاظی يست ظاؼظ که کی٣یت ماظؼؾاظی ضىبی ظاؼوع .ممکه اقت ٢کؽ کىىاع گىوگناان باهضىبی ؼناع
کؽظش و مؽیهنان ویؿ بهضىبی یم ؼِ٢ه اقت .چؽا واگهان ایههمه مهکل ٖاهؽ مینىظ؟ هیچچیؿ بهضىبی ایم ومایؼوظ.
مؽظم با آنها بهْىؼ بعی ؼِ٢اؼ میکىىع و ؼییفنان ویؿ ظیگؽ به آنها ىخه ومیکىع .زِی اوَا٘ مىؿل ویؿ مِهاىح میناىظ.
چؽا واگهان ایههمه مهکل ٖاهؽ مینىظ؟ ممکه اقت  ٚت آن ؼا وعاوىع .اماا  ٚات ایىکاه ظؼ ابِاعا باعون ظؼظقاؽ اا قآر
ضايی ؼقیعوع کی٣یت ماظؼؾاظی ضىبنان بىظ .ویی چگىوه ایه می ىاوع مٛیاؼ وهایی ؼقیعن به کمال ظؼ ؿکیه بانع؟ ٢ايا
بكیاؼ ؾیاظی ا ایان ؿکیه ظاؼظ! بایع به ؼنع ضىظ اظامه ظهىع .بىابؽایه اقِاوعاؼظ ویؿ بایع باال بؽوظ .ؼِ٢ه به ٢ؽا ؽ اؾ مؽز ٦ب ی
که بهضاْؽ کی٣یت ماظؼؾاظی ضىبنان بعون ظؼظقؽ به آن ؼقیعوع  ّ٧٢وِ٦ی امکان ػیؽ اقت که به اقاِاوعاؼظ خعیاع بااال ؽ
بؽقىع.
ممکه اقت کكی بگىیع« :مه ابِعا ىل بیهِؽی به ظقت میآوؼم و مٓمئه مینىم ضااوىاظشام اأمیه باناىع اا مدباىؼ
وبان وگؽان چیؿی بان  .ف اؾ آن ،ؿکیه ؼا نؽو٘ میکى  ».میگىی که ضیال ؽظاؾی میکىیع .اول ایىکه ،نما ىاوایی ایه
ؼا وعاؼیع که ؾوعگی و قؽوىنت ظیگؽان ؼا ٟییؽ ظهیعد زِی اگؽ آن ٢ؽظ ،همكؽ٢ ،ؽؾوع ،وایعیه یاا ضاىاهؽ و بؽاظؼ اان باناع .آیاا
ن
واٛ٦ا می ىاویع ٧عیؽ کكی ؼا ٟییؽ ظهیع؟ ظوم ایىکاه ،اگاؽ ٦اؽاؼ باىظ هایچ مهاکل یاا وگؽاوای وعاناِه بانایع ،چگىواه ؿکیاه
میکؽظیع؟ اگؽ ؾوعگی ان قؽناؼ اؾ ؼازِی و آقایم بانع ،بهقطِی می ىاویع ظؼ ؿکیه ؼنع کىیاع .ایهگىواه ویكات کاه ًاىؼ
کؽظشایع .ایه چگىوگی ٢کؽکؽظن نما اؾ ظیعگاش مؽظم ٚاظی اقت.
ظؼ ؿکیه مدبىؼیع اؾ میان قطِیها بگػؼیع و آنها نما ؼا آؾمایم میکىىع که آیا می ىاویع ازكاقام و امیال ان ؼا ٙٓ٦
کىیع و آیا می ىاویع آنها ؼا قبت بگیؽیع .اگؽ به ایه چیؿها وابكِه بانیع ،ظؼ ؿکیه مى ٥٢ومینىیع .هؽچیؿی ؼابٓ کاؼمایی
ن
ضىظ ؼا ظاؼظ .چهچیؿی با ٚمینىظ اوكانها مىخىظام بهاؽی باناىع؟ ظ٦ی٧اا وخاىظ ازكاقاام اقات ،چؽاکاه ماؽظم ٧٢اّ
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بهضاْؽ ازكاقام ؾواعگی میکىىاعٚ .الیا ٥بایه اُٚاای ضااوىاظشٚ ،ها ٥بایه ؾن و ماؽظٚ ،ها ٥باه وایاعیه ،ازكااـها،
ظوقِیها ،اودامظاظن کاؼهایی بهضاْؽ ظوقِی و هؽچیؿ ظیگؽی همگی مؽ بّ با ازكاقام هكِىع .ایىکه آیا ٢اؽظی ظوقات
ظاؼظ کاؼی اودام ظهع ،ظوقت وعاؼظ کاؼی اودام ظهع ،ضىنسال اقتٞ ،مگیه اقات ،باه چیاؿی ٚها ٥مایوؼؾظ ،اؾ چیاؿی
مِى٣ؽ اقت ،و هؽچیؿی ظؼ کل خام ٛبهؽی ،اؾ ازكاقام میآیع .اگؽ ازكاقام ؼا  ٙٓ٦وکىیع ومی ىاویع ؿکیه کىیع .اگاؽ اؾ
ازكاقام بیؽون بیاییع هیچکكی ومی ىاوع نما ؼا ست أثیؽ ٦ؽاؼ ظهع و غهه مؽظم ٚاظی ومی ىاوع نما ؼا وىقان ظهع .آو اه
خایگؿیه آن مینىظ ویتضىاهی بىظش که چیؿی بانکىش ؽ اقت .ایبِه ؼازت ویكت یتبااؼش ازكاقاام ؼا ٓ٦ا ٙکاؽظ .ؿکیاه
ؼووعی ْىالوی اقت ،ؼووعی اؾ ایىکه بهْىؼ عؼیدی وابكِگیهای ان ؼا ؼها کىیع .اما نما بایع با ضىظ ان خعی بانیع.
بؽای ؿکیهکىىعگان ُاظها بهْىؼ واگهاوی ٖاهؽ مینىوع .بایع چهکاؼ کىیع؟ اگؽ همیهه  ٦بی قؽناؼ اؾ مسبت و غهىای
آؼام ظانِه بانیع ،وِ٦ی با مهکالم مىاخه مینىیع ،آنها ؼا بهضىبی اظاؼش میکىیع ؾیؽا باه ناما ُ٢اایی باهٚىىان َاؽبهگیؽ
میظهع .بایع همیهه با ظیگؽان مهؽبان و بامسبت بانیع و وِ٦ی کاؼی اودام میظهیاع ظیگاؽان ؼا ظؼ وٗاؽ بگیؽیاع .هؽگااش باا
مهک ی مىاخه مینىیع ،بایع اول ٢کؽ کىیع آیا ظیگؽان می ىاوىع ایه مىَى٘ ؼا سمل کىىع یا آیا بؽای آنهاا باٚا ياعمهای
ومینىظ .با اودام ایه کاؼ ،مهک ی وخىظ وطىاهع ظانت .ظؼ ؿکیه بایع اؾ اقِاوعاؼظهای باال و باال ؽی یؽوی کىیع.
همیهه ا٢ؽاظی هكِىع که به وٗؽ میؼقع ٢ا٦ع ایماناوع .بهٚىىان مثال ،ممکه اقت چه قىمنان بااؾ باناع و مىخاىظ
واالیی ؼا که او ؼا ٚباظم میکىىع و اؾ او ظؼضىاقت میکىىع ،ببیىىع .اما وِ٦ی ظٚا میکىىع ،اوىا٘وا٦كام گ ه و ناکایت ظؼبااؼۀ
ظؼضىاقتهای مس٥٧وهعشنان ؼا ظؼ آن مط ىِ میکىىع« :چؽا بؽای مه ایه کاؼ ؼا اودام وعاظی؟ ضىاهم مایکى باه ماه
کمت کاه ؾواعگیام ؼازات ؽ ناىظ ».اماا مكا اقات کاه آن مىخاىظ واال ضىاقِههایناان ؼا باؽآوؼظش ومیکىاع .ؾیاؽا او آن
مهکالم ؼا ظؼ ؾوعگینان وٗ و ؽ یب ظاظش بىظ و بؽای آن بىظ که نیهنیىگنان اؼ ٧ا یابع ،بهْىؼی کاه بِىاوىاع اؾ ْؽیا٥
ن
مهکالم ،ضىظ ؼا ؼنع ظهىاع .چگىواه امکاان ظاؼظ آن مىخاىظ واال آن مهاکالم ؼا بؽای اان زال کىاع؟ اياال آنهاا ؼا زال
ومیکىع .اگؽ آنها ؼا زل کىع چگىوه می ىاویع گىوگ ان ؼا ا٢ؿایم و نیهنیىگ ان ؼا ؼنع ظهیع و قٓر ان ؼا بااال ببؽیاع؟
ن
مكئ اي ی ایه اقت که گىوگ ان ؼنع کىع .همانْىؼ که مىخىظام ضعایی آن ؼا میبیىىع ،هاع ٠اؾ ؾواعگی اوكاان ياؽ٢ا
ؾوعگیکؽظن ویكت ،ب که هع ٠ایه اقت که به ايل ضىظ باؾگؽظظ .مىخىظام بهؽی ؼوح ٢ؽاواوی میکهىع .مىخاىظام ضاعایی
٢کؽ میکىىع ٢ؽظ هؽچه بیهِؽ ؾخؽ بکهع بهِؽ اقت ،چؽاکه به ایه نکل می ىاوع بعهیهای ضىظ ؼا قؽی ٙؽ بپؽظاؾظ .اما بؽضی
ا٢ؽاظ به ایه ی ومیبؽوع .اگؽ ظٚاینان اثؽ وکىع نؽو٘ میکىىع به ضعاینان نکایت کىىع« :چؽا به ماه کمات ومیکىای؟
هؽ ؼوؾ ى ؼا ٚباظم میکى  ».بؽضی ا٢ؽاظ بهضاْؽ آن ،زِی وهانهای مػهبینان ؼا به ؾمیه اؽم میکىىاع و اؾ آن اف باه
ضعاینان ىهیه میکىىع .با ایه کاؼها نیهنیىگنان قا٧ىِ میکىاع و گىوگناان وا عیاع میناىظ .آنهاا میظاوىاع کاه
چیؿی با٦ی وماوعش ،اؾایهؼو ظیطىؼینان اؾ ضعاینان زِی بیهِؽ مینىظ٢ .کاؽ میکىىاع او ظؼ زاال بااشکؽظن ؾوعگیناان
اقت .آنها نیهنیىگ مىخىظی واال ؼا با مٛیاؼ ٢ؽظی ٚاظی اؼؾیابی میکىىع .چگىوه می ىاوىع آن ؼا باه ایاه ناکل اؼؾیاابی
کىىع؟ چگىوه می ىاوع ٚم ی بانع اگؽ ٢ؽظی مكایل قٓر باال ؼا با اقِاوعاؼظهای مؽظم ٚاظی وگاش کىع؟ بىابؽایه وِ٦ی ماؽظم
ؼوحها ظؼ ؾوعگینان ؼا بیاوًا٢ی ظؼ وٗؽ میگیؽوع ،چىیه مهک ی ا ٞب بؽوؾ میکىع .بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ باه ایاه ناکل قا٧ىِ
میکىىع.
ظؼ قااالهای اضیااؽ ،بكایاؼی اؾ اقااِاظان چیگىوااگ ،نااامل اقااِاظان مهااهىؼ ،قاا٧ىِ کؽظشاوااع .ایبِااه اقااِاظان واٛ٦اای
چیگىوگ مأمىؼیت اؼیطی ضىظ ؼا کامل کؽظوع و ظیگؽ ٛ٢ال ویكِىع ّ٧٢ .آوهایی هىىؾ ٛ٢ال هكِىع که ؼاش ضىظ ؼا ظؼ ظویا گا
کؽظشاوع و نیهنیىگنان ق٧ىِ کؽظش و گىوگنان ؼا اؾ ظقت ظاظشاوع .بؽضی اؾ اقِاظان چیگىواگ کاه ظؼ گػناِه مٛاؽو٠
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بىظوع هىىؾ ه ظؼ خامٛه ٛ٢ال هكِىع .اقِاظاننان ظیعوع که آنها ظؼ بیه مؽظم ٚاظی گ نعوع و بهقمت ناهؽم و مىااٙ٢
نطًی کهیعش نعوع و وِىاوكِىع ضىظ ؼا بیؽون بکهىع و ظیعوع که ظیگؽ به آنهاا امیاعی ویكات .بىاابؽایه اقِاظانناان ؼوذ
کمکی آنها ؼا بیؽون کهیعوع .گىوگ آنها ؼوی بعن ؼوذ کمکینان بىظ .ایه ومىوهها ؼایح هكِىع و ٛعاظنان ک ویكت.
ن
ظؼ معؼق ؿکی ما ،ایه ومىوهها وكِبا ک هكِىع .زِی اگؽ ٛعاظی ها وخاىظ ظاناِه باناىع ،ظؼضاىؼ ىخاه ویكاِىع .ظؼ
ؼابٓه با ؼنع نیهنیىگ ،مثالهای چهمگیؽ ؾیاظی وخىظ ظاؼظ .ناگؽظی بىظ که ظؼ کاؼضاو اؼچهبا٢ی ظؼ نهؽی ظؼ اقاِان
نانظووگ کاؼ میکؽظ .بٛع اؾ ایىکه ٢ایىن ظا٢ا ؼا یاظ گؽ٢ت ،مؽیهها ؼا به قایؽ همکاؼاوم یاظ ظاظ .وِیده ایه بىظ که کاؼضاوه
ن
نکل اؾشای به ضىظ گؽ٢ت .او ٦بال کههایی اؾ زىیهها ؼا اؾ کاؼضاو اؼچهبا٢ی به ضاوه میبؽظ و ب٧ی کاؼکىان ویؿ همیه کاؼ ؼا
ن
میکؽظوع .بٛع اؾ ایىکه مؽیه ظا٢ا ؼا نؽو٘ کؽظ ،وه ىها بؽظن اخىاـ به ضاوه ؼا مِى ١٦کؽظ ،ب که هم چیؿهایی ؼا که ٦بال باه
ضاوه بؽظش بىظ باؾگؽظاوع .وِ٦ی ظیگؽان ایه کاؼل ؼا ظیعوع ،آنها ویؿ ظیگؽ آن ا٦الم ؼا به ضاوه وبؽظوع .بُٛای اؾ کاؼکىاان زِای
ن
آو ه ؼا که ٦بال به ضاوه بؽظش بىظوع به کاؼضاوه باؾگؽظاوعوع .ایه وَٛیت ظؼ مام کاؼضاوه ا ٣ا ٤اِ٢اظ.
مكئىالن یکی اؾ مؽاکؿ ظقِیاؼی ٢ایىن ظا٢ا ظؼ نهؽی به ظیعن ناگؽظان ٢ایىن ظا٢ا ظؼ کاؼضاوهای ؼِ٢ىع که ببیىىع ؿکیا
ن
آوان چگىوه یم میؼوظ .معیؽ کاؼضاوه نطًا بیؽون آمع ا به آنها ضىنامع بگىیع« :اؾ وِ٦ی ایه کاؼگؽان ٢اایىن ظا٢اا ؼا یااظ
گؽِ٢هاوع همگی يبر ؾوظ به کاؼضاوه میآیىع و ظیؽ ؽ ه به ضاوه میؼووع .آنها ظؼ کاؼنان بكیاؼ کىنا هكِىع و به کااؼی کاه
مكئىلنان بؽاینان مٛیه میکىع ایؽاظ ومیگیؽوع ،ظیگؽ بؽای مىا ٙ٢نطًی ؼ٦ابت ومیکىىع .با اودام کاؼها به ایاه نایىش،
به کل کاؼضاوه نکل اؾشای بطهیعشاوع و قىظ کاؼضاوه ویؿ بهِؽ نعش اقت .ؼول ؿکی نما بكیاؼ ٦عؼ مىاع اقات .چاه و٦ات
م ٛنما میآیع؟ مه ویؿ مای ظؼ قطىؽاویهای او نؽکت کى  ».هاع ٠ايا ی اؾ ؿکیا ٢اایىن ظا٢اا هاعایت ماؽظم بهقاىی
قٓىذ باالقت ،وه ایىکه چىیه ٟییؽا ی ؼا به وخىظ آوؼظ ،اما به هاؽ زاال می ىاواع باا اؽویح ماعن مٛىاىی ظؼ خامٛاه ،و٧ام
قاؾوعۀ بؿؼگی ظانِه بانع .اگؽ هؽکكی ظؼون ضىظ ؼا خكِدى کىع و ظؼباؼۀ ایه ٢کؽ کىع که چگىوه بهِؽ ٚمال کىاع ،میگاىی
خامٛه ثبیت مینىظ و اقِاوعاؼظ اضال٦ی مؽظم ظوباؼش ؼنع میکىع.
هىگامی که ٢ا و مؽیهها ؼا ظؼ نهؽ اییىآن آمىؾل میظاظم ،ناگؽظی بىظ که بیم اؾ ىداش قال ظانت .او و نىهؽل
بؽای نؽکت ظؼ کالـ آمعش بىظوع .هىگام ٚبىؼ اؾ ضیابان ،ا ىمبی ی بهقؽٚت ؼظ نع و آیى ب ٟم باه یبااـ ضااو مكاه گیاؽ
کؽظ .ظؼ زایی که یباقم به آیى ا ىمبیل گیؽ کؽظش بىظ ،ا ىمبیل بیم اؾ ظش مِاؽ او ؼا کهااوع .قاپف مسکا باه ؾمایه اِ٢ااظ.
ا ىمبیل بیكت مِؽ ظیگؽ زؽکت و قپف ى ١٦کؽظ .وِ٦ی ؼاوىعش اؾ ا ىمبیل بیؽون ؽیع بكیاؼ مُٓؽب بىظ« :آهای ،نما وگاش
ومیکؽظی کدا میؼِ٢ی ».ایه ؼوؾها ،مؽظم ایهگىوه ؼِ٢ااؼ میکىىاع و هؽو٦ات باا مهاک ی مىاخاه میناىوع اویایه کااؼی کاه
میکىىع ایه اقت که زِی اگؽ مً٧ؽ ه بانىع اؾ ؾیؽ مكئىییت ناوه ضایی کىىع .مكا٢ؽان ظاضل ا ىمبیل گِ٣ىاع« :ببایه آیاا
ایه ضاو يعمه ظیعش و آیا ویاؾ اقت به بیماؼقِان بؽظش نىظ ».ؼاوىعش قؽ ٧ٚل آمع و باا ٚد اه گ٣ات« :اوَاا٘ چاهْىؼ اقات
ُ
ضاو ؟ آیا يعمه ظیعشای؟ بیا بؽوی بیماؼقِان و ببیىی چه نعش ».آن مؽیهکىىعش بهکىعی اؾ ؾمیه ب ىاع ناع و گ٣ات« :هایچ
مهک ی ویكت .می ىاوی بؽوی ».او گؽظوضاک یباقم ؼا کاوع و با نىهؽل آودا ؼا ؽک کؽظ.
ن
او به کالـ آمع و ایه ماخؽا ؼا بؽای ٛؽی ١کؽظ و مه اؾ نىیعوم ضىنسال نعم .نیهنیىگ مؽیهکىىعۀ ما واٛ٦ا ؼناع
کؽظش بىظ .او به مه گ٣ت« :م ، ٛمه اکىىن ظؼ زال یاظگیؽی ٢ایىن ظا٢ا هكِ  .اگؽ ٢ایىن ظا٢ا ؼا یاظ وگؽِ٢ه بىظم ،امؽوؾ ایاه
زاظثه ؼا به ایه نکل اظاؼش ومیکؽظم ».بیاییع ظؼباؼۀ ایه بیىعیهی  :ایه ؼوؾها بؽای ٢ؽظی باؾوهكِه هؿیى ؾواعگی بكایاؼ ؾیااظ
اقت و هیچ مؿایای ؼ٢اهی وخىظ وعاؼظ٢ .ؽظی که بیم اؾ ىداش قال ظاؼظ ،ؾمیه ضىؼظش و با ا ىمبیال اا چىایه مكااِ٢ی ؼوی
ؾمیه کهیعش نعش اقت .کدای بعوم می ىاوكت مدؽوذ نىظ؟ همهخا .او می ىاوكت ؼوی ؾمیه با٦ی بماوع و اؾ خایم ب ىع
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وهىظ .به بیماؼقِان بؽوی ؟ بؽوی  .او می ىاوكت ظؼ بیماؼقِان بماوع و اؾ آودا بیؽون ویایع .وِ٦ی ایه بؽای ٢ؽظی ٚاظی ا ٣اا٤
٢کاؽ اوییا
میاِ٢ع ،ممکه اقت ایهْىؼ بانع .اما او مؽیهکىىعش اقت و به ایه نکل ؼِ٢اؼ وکؽظ .ما میگىیی ضىب یاا باع اؾ ب
٢ؽظ میآیع و آن ٢کؽ ظؼ آن یسٗه می ىاوع وِایح مطِ ٣ی ؼا به بااؼ بیااوؼظ .باا قاه بااالی او ،اگاؽ ٢اؽظی ٚااظی باىظ ،چگىواه
می ىاوكت يعمه وبیىع؟ اما زِی ىقِم ه ضؽانی بؽوعانت .یت ٢کؽ هم ایه ٣اومها ؼا به وخىظ آوؼظ .اگؽ ظؼ آودا ظؼاؾ
ن
میکهایع و میگ٣اات« :آش ،زااای بااع اقاات .ایىدااای مااه ظؼظ میکىاع ،آودااای مااه ظؼظ میکىااع »...ااف واٛ٦ااا ممکااه بااىظ
اقِطىانهایم بهکىع و نایع  ٢ح مینع .بعون ىخه به ایىکه چه م٧عاؼ ىل به او ؽظاضت مینع ،چگىوه می ىاوكت ؼازت
بانع وِ٦ی مدبىؼ مینع ب٧ی ٚمؽ ضىظ ؼا ظؼ بیماؼقِان بگػؼاوع؟ زِی بؽای واٖؽان ویؿ ٚدیب بىظ که آن ضاو مكاه قاٛی
وکؽظ اؾ ؼاوىعش قىءاقِ٣اظش کىع و اؾ او ىل بگیؽظ .ایه ؼوؾها ،اؼؾلهای اضال٦ی مؽظم سؽی ١نعش اقت .ب ه ،ؼاوىعش با قؽٚت
ن
میؼ٢ت ،اما او ٚمعا به کكی وؿظ .ومیضىاقت آن کاؼ ؼا اودام ظهع .اما امؽوؾش مؽظم ایهگىواه هكاِىع .اگاؽ اؾ او اىل وگیاؽظ،
زِی واٖؽیه ٢کؽ میکىىع آن واٚاظالوه اقت .گِ٣هام که ایه ؼوؾها مؽظم ومی ىاوىع ظؼقت ؼا اؾ اناِباش هاطیى ظهىاع .اگاؽ
نطًی به کكی بگىیع که ظؼ زال اودام کاؼی انِباش اقت ،آن ؼا باوؼ ومیکىع .چىن اؼؾلهای اضال٦ی ماؽظم ٟییاؽ کاؽظش
اقت ،بُٛی ا٢ؽاظ  ّ٧٢بهظوبال قىظ هكِىع و بؽای ىل هؽ کااؼی اوداام میظهىاع .بؽضای ا٢اؽاظ زِای نٛاؼناان ایاه ناعش
ُ
اقت« :اگؽ ٢ؽظی ظوبال مىا ٙ٢نطًی وبانع ،ؾمیه و آقمان او ؼا میکهىع».
مؽیهکىىعشای ظؼ که كؽل ؼا بؽای ٦عمؾظن بٛع اؾ ناام باه مؽکاؿ دااؼی چیاان بمه باؽظ .آنهاا ظکاهای ؼا ظیعواع کاه
ب یتهای بطتآؾمایی ؼا ب ی ٝمیکؽظ .كؽ ٚال٦همىع نع و ظؼضىاقت کؽظ که باؾی کىع .عؼ به او گ٣ات کاه اگاؽ میضىاهاع،
بؽوظ امِسان کىع و به او یت یىآن ظاظ ا باؾی کىع .کىظک بؽوعۀ خایؿۀ ظوم نع ،که ظوچؽض یىکف کىچکی بىظ .کىظک بكیاؼ
هیدانؾظش نع .واگهان ٢کؽی مثل بؽ ٤اؾ قؽ عؼ گػنت« :مه مؽیهکىىعش هكاِ  ،چگىواه می اىاو ظوباال چىاان چیاؿی
بان ؟ اگؽ چیؿی ؼا بگیؽم که هؿیى آن ؼا وپؽظاضِهام ،چه م٧عاؼ ٧ىا بایاع ظؼ اؾای آن اؾ ظقات باعه ؟» او باه کاىظک گ٣ات:
«بیا آن ؼا وگیؽی  .اگؽ آن ؼا میضىاهی ،می ىاوی ضىظمان یکی بطؽی  ».کىظک ًٚباوی نع« :مه اؾ ى ضىاقِ باؽای یکای
بطؽی ،اما وطؽیعی .زاال ضىظم بؽوعش نعم و ومیگػاؼی آن ؼا ظانِه بان  ».کىظک گؽیهؾاؼی کؽظ و ظقتبؽظاؼ ه وبىظ .ایه
مؽیهکىىعش چاؼشای وعانت خؿ ایىکه ظوچؽضه ؼا با ضىظ باه ضاواه بباؽظ .ظؼ ضاواه ،هؽچاه بیهاِؽ ظؼبااؼۀ آن ٢کاؽ کاؽظ ،بیهاِؽ
ازكاـ واؼازِی کؽظ « .ىل ؼا بؽمیگؽظاو  ».قپف ٢کؽ کؽظ« :ب یتهای بطتآؾمایی ٢ؽول ؼِ٢هاواع .اگاؽ اىل ؼا باه آنهاا
بؽگؽظاو  ،آیا آن ؼا بیه ضىظنان ٧كی ومیکىىع؟ بایع ىل ؼا به مسل کاؼم اهعا کى ».
ضىنبطِاوهٛ ،عاظی اؾ همکاؼاوم مؽیهکىىعۀ ٢ایىن ظا٢ا بىظوع و ؼییكم ىاوكت او ؼا ظؼک کىع .اگؽ ایه ظؼ مسال کااؼ
یا مسیٓی مٛمىیی ا ٣ا ٤میاِ٢اظ و میگِ٣یع مؽیهکىىعش هكِیع و ظوچؽضهای ؼا که اؾ بطتآؾمایی بؽوعش نعیع ومیضىاهیاع
و ً٦ع ظاؼیع ىل آن ؼا به مسل کاؼ ببطهیع ،نایع زِی ؼییف ان ویؿ ٢کاؽ میکاؽظ مهاکل ؼواوای ظاؼیاع .ناایع ظیگاؽان ویاؿ
اٖهاؼ میکؽظوع« :آیا ایه نطى ظؼ مؽیه چیگىوگ به بیؽاهه ؼِ٢ه یا ؿکیه با ٚنعش ظیىاواه ناىظ؟» گِ٣اهام کاه ظؼ زاال
ن
زاَؽ اؼؾلهای اضال٦ی سؽی ١نعش اقت .چىیه چیؿی ظؼ ظه  ۲12۲یا  ۲15۲مىَى٘ مهمی به زكاب ومیآمع و کامال
مٛمىیی بىظ و هیچکكی نگ٣تؾظش ومینع.
َ
میگىیی بعون ىخه به ایىکه اؼؾلهای اضال٦ی مؽظم چ٧عؼ ٟییؽ کؽظش ،ایه قؽنت خهان ،بخه ،نه ،بؼن ،هؽگاؿ ٟییاؽ
ن
ومیکىع .وِ٦ی بؽضی میگىیىع ضىب هكِیع ،ممکه اقت واٛ٦ا ضىب وبانیع .وِ٦ی بؽضی میگىیىع بع هكِیع ،ممکاه اقات
ن
واٛ٦ا بع وبانیع .ؾیؽا مٛیاؼهای اؼؾیابی ضىبی و بعی سؽی ١نعشاوع ّ٧٢ .ا٢ؽاظی که اؾ قؽنت خهان یؽوی میکىىع ا٢اؽاظی
ضىب هكِىع .ایه ىها مٛیاؼی اقت که مهطى میکىع ٢ؽظی ضىب اقت یا بع و ظؼ قؽاقؽ خهان ،چیاؿی کاه باه ؼقامیت
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نىاضِه مینىظ ایه اقت .گؽچه ٟییؽام بؿؼگی ظؼ اخِما٘ بهؽی عیع آمعش ،اماا اؼؾلهاای اضال٦ای اوكاان بهناعم ا٢اىل
کؽظش اقت .اضال٦یام بهؽی ؼوؾاوه ٢اقع مینىظ و ٚال٦ا نطًای یگاواه اوگیاؿۀ ماؽظم ناعش اقات .اماا خهاان باؽ اقااـ
ٟییؽام بهؽیت ٟییؽ ومیکىع .بىابؽایه نما ؿکیهکىىعگان وبایع اؾ اقِاوعاؼظهای مؽظم ٚاظی یؽوی کىیع .ومی ىاویع کاؼهایی
ن
ؼا يؽ٢ا بؽ ایه اقاـ اودام ظهیع که مؽظم ٚاظی آنها ؼا ظؼقات ظؼ وٗاؽ میگیؽواع .چیاؿی کاه ماؽظم ٚااظی ضاىب ظؼ وٗاؽ
ن
ن
میگیؽوع َؽوؼ ا ضىب ویكت و چیؿی که مؽظم ٚاظی بع ظؼ وٗؽ میگیؽوع َؽوؼ ا باع ویكات .ظؼ ؾماواهای کاه اقاِاوعاؼظهای
اضال٦ی مىسؽ ٠نعش اقت ،وِ٦ی به نطًی میگىییع که ظؼ زاال اوداام کااؼی باع اقات ،زِای آن ؼا بااوؼ ومیکىاع! ناما
ن
ؿکیهکىىعگان بایع مكایل ؼا بؽ اقاـ قؽنت خهان اؼؾیابی کىیع ّ٧٢ .آوگاش می ىاویع هاطیى ظهیاع کاه چاهچیؿی واٛ٦اا
ن
ضىب و چهچیؿی واٛ٦ا بع اقت.

گىاودیًگ
ظؼ میان خم ٙؿکیهکىىعگان ،عیعشای بهوام گىانظیىگ وخىظ ظاؼظ .گىانظیىگ ،مؽاقمی مػهبی اقت که ظؼ ايال ظؼ ؼول
ؿکی اوِؽیت ظؼ معؼق بىظا اقِ٣اظش مینع .هاع ٠اؾ گىانظیىاگ ایاه اقات کاه مٓمائه ناىوع ناما ؼاش ؿکیا ظیگاؽی ؼا
بؽوگؿیىیع و نما ؼا بهٚىىان مؽیع ز٧ی٧ای آن ؼاش ؿکیاه باه ناماؼ آوؼواع .چیاؿ ٚدیاب ایاه اقات کاه ایاه مؽاقا ماػهبی ظؼ
مؽیههای چیگىوگ و معؼق ظایى ویؿ ٖاهؽ نعش اقت .گِ٣هام هؽکكی که چیاؿی ؼا سات واام اوِؽیكا باهْاىؼ ٚماىمی
آمىؾل میظهع مِ ٧ب اقت .چؽا ایه ؼا میگىی ؟ ؾیؽا اوِؽیك اوگ بیم اؾ هؿاؼ قال اقت که ظؼ کهاىؼ ماا وا عیاع ناعش و
ظیگؽ وخىظ وعاؼظ .بهضاْؽ ماو ٙؾباوی ،اوِؽیك بِی هؽگؿ بهْىؼ کامل واؼظ چیه وهع .باه یااظ ظاناِه بانایع کاه آن ماػهبی
ؼمؿگىوه اقت و بایع ظؼ ض٣ا ظؼ يىمٛهها مؽیه نىظ .اقِاظ ویؿ بایع آن ؼا بهْىؼ مسؽماواه آماىؾل ظهاع و ناطى ؼا بباؽظ اا
ن
بهْىؼ مسؽماوه مؽیه کىع .بعون ؼٚایت ایه نؽایّ ،مٓ ٧ا ومی ىاوع آمىؾل ظاظش نىظ.
بكیاؼی اؾ انطاو به بت میؼووع ا چیگىوگ ؼا با ایه هع ٠یاظ بگیؽوع :میضىاهىع اقِاظی یعا کىىع ا اوِؽیك بِی
ؼا یاظ بگیؽوع ،بهْىؼی که ظؼ آیىعش اقِاظ چیگىوگ نعش و ف اؾ آن ثؽو مىع و مهاهىؼ ناىوع .همگای ظؼبااؼۀ آن بیىعیهایع:
واٛ٦ی ظؼ ٦یع زیام که آمىؾلهای ز٧ی٧ی ظؼیا٢ت کؽظش ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ٦عؼ مىعی ظاؼظ و می ىاواع
یت المای بِی ب
ببیىع چهچیؿی ظؼ غهه چىیه نطًی اقت ّ٧٢ .با وگاهی به غهىم می ىان ظیع بؽای چه ایىدا آمعش اقات« :او باه ایىداا
آمعش ا ایه مؽیه ؼا یاظ بگیؽظ بهْىؼی که وِ٦ی ایىدا ؼا ؽک کىع اقِاظ چیگىواگ ناىظ و ثاؽوم باه ظقات بیااوؼظ و مهاهىؼ
ن
نىظ .او ایىداقت ا ؼول ؿکی ما ؼا ُٛی ١کىع ».آیا می ىاوىع اخاؾش ظهىع کكی يؽ٢ا بیایع و چىیه ؼول خاعی ؿکیهناان
ؼا ُٛی ١کىع؟ چه ؼقع به ایىکه اوگیؿۀ کكی بؽای ایه کاؼ کكب ىل و نهؽم باناع .بىاابؽایه باه ایاه ناطى چیاؿی یااظ
ومیظهىع و او هیچ آمىؾل واٛ٦ی ؼا ظؼیا٢ت ومیکىع .ایبِه آودا مٛاباع ؾیااظی وخاىظ ظاؼظ و ممکاه اقات م٧اعاؼی چیؿهاای
قٓسی ؼا بیامىؾظ .اگؽ ا٢کاؼل ظؼقت وبانع ،ظؼ زایی که قٛی میکىع اقِاظ چیگىوگ نىظ ا بِىاواع کاؼهاای باعی اوداام
ظهع ،اؼواذ یا زیىاوام كطیؽکىىعش ؼا خػب میکىع .زیىاوام كطیؽکىىعش ویؿ اوؽفی ظاؼوع ،اماا آن اؾ اوِؽیكا بِای ویكات.
آنهایی که ضایًاوه ظؼ خكِدىی ظاؼما به بت میؼووع ممکه اقت وِ٦ی واؼظ ناعوع آوداا قااکه ناىوع و بؽوگؽظواع .آنهاا
ؿکیهکىىعگان واٛ٦ی هكِىع.
ٚدیب اقت که ظؼ زال زاَاؽ بكایاؼی اؾ ؼولهاای معؼقا ظایاى ویاؿ گىانظیىاگ ؼا اوداام میظهىاع .معؼقا ظایاى اؾ
کاوالهای اوؽفی اقِ٣اظش میکىع ،چؽا بایع بهايٓالذ گىانظیىگ ؼا اودام ظهع؟ وِ٦ی بؽای آمىؾل ظؼ خىىب بىظم ،بؽ ْب٥
ن
آو ه مِىخه نعم ،بیم اؾ ظش ؼول ظؼه بؽه وخاىظ ظاؼظ کاه ظؼ آن ؼولهاا گىانظیىاگ ؼا اوداام میظهىاع .مطًىياا ظؼ
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مىٓ ٧گىانظووگ .آنها قٛی میکىىع چه کاؼی اودام ظهىع؟ اگؽ آن اقِاظ باؽای ناما گىانظیىاگ ؼا اوداام ظهاع ،اؾ ٦اؽاؼ
م ٛىم مؽیعل مینىیع و ف اؾ آن ظیگؽ ومی ىاویع قایؽ ؼولها ؼا یاظ بگیؽیع وگؽوه ىبیه مینىیع .او چىیه کااؼی ؼا اوداام
میظهع .اما آیا ایه ٢ؽیبظاظن و کاؼی اهؽیمىی ویكت؟ آو ه او آمىؾل میظهاع باؽای نا٣ا و ز٣إ قاالمِی اقات و ماؽظم
ن
يؽ٢ا آن ؼا یاظ میگیؽوع ا قای نىوع .مً٧ىظ اؾ اودام ایه کاؼ چیكت؟ کكی اظٚا میکىع اگؽ ماؽظم چیگىواگ او ؼا ماؽیه
کىىع ،ظیگاؽ ومی ىاوىاع هایچ ؼول ظیگاؽی ؼا ماؽیه کىىاع .بكایاؼی اؾ ا٢اؽاظی کاه چىایه کااؼی اوداام میظهىاع ظؼ زاال
گمؽاشکؽظن مؽظم هكِىع ،چؽاکه ومی ىاوىع مؽظم ؼا ودام ظهىع و آنها ؼا ا کمال ؼاهىمایی کىىع.
گىانظیىگ به معؼق ظایى  ٥ ٛوعاؼظ ،اما ظؼ زال زاَؽ آودا ویؿ ٖاهؽ نعش اقت .باؽ ْبا ٥آو اه مهااهعش کاؽظم اقاِاظ
چیگىوگی که ظؼباؼۀ گىانظیىگ بیهِؽیه قؽويعا ؼا به ؼاش اوعاضِه قِىن گىوگی ظاؼظ که اؼ ٣اٚم به ب ىعی قاضِماوی ظو یا
قهْب٧ه اقت .او اقِاظ چیگىوگ مٛؽو٢ی اقت ،اما ی بؽظم گىوگم ا ایه زع ق٧ىِ کؽظش و باهْىؼ أقا١آوؼی کا ناعش
اقت .يعها و٣ؽ ي ١کهیعش بىظوع ا او گىانظیىگ ؼا اودام ظهع .گىوگ او مسعوظ به آن اؼ ٣ا٘ بىظ و بهؾوظی ق٧ىِ میکؽظ
و وا عیع مینع .ف بؽای اودام گىانظیىگ باؽای ماؽظم اؾ چاهچیؿی می ىاوكات اقاِ٣اظش کىاع؟ آیاا ایاه ٢ؽیابظاظن ماؽظم
ُ
ویكت؟ گىانظیىگ ز٧ی٧ی ،وِ٦ی اؾ بٛعی ظیگؽ به آن وگاش کىیع ،با ٚمینىظ اقِطىانهای نطى ،اؾ قؽ ا ا مثل یها ب
ق٣یع به وٗؽ بؽقع .بهٚباؼم ظیگؽ ،آن اؾ گىوگ ،ماظۀ با اوؽفی باال ،اقِ٣اظش میکىع ا بعن ان ؼا اؾ قؽ ا ا ااالیم کىاع .آیاا
ن
آن اقِاظ چیگىوگ می ىاوع ایه کاؼ ؼا اودام ظهع؟ ومی ىاوع .چه کاؼی اودام میظهع؟ ایبِاه ازِمااال اهاعا ٠ماػهبی باؽای
اودام ایه کاؼ وعاؼظ .هع٢م ایه اقت که وِ٦ی مؽیه او ؼا یاظ گؽِ٢یع یکی اؾ ا٢اؽاظ او ناىیع .بایاع باه کالـهاای او بؽویاع و
مٓایب او ؼا یاظ بگیؽیع .هع٢م ایه اقت که اؾ نما ىل ظؼ بیاوؼظ .اگؽ هیچکكی ؼول او ؼا یاظ وگیؽظ ظؼآمعی وعاؼظ.
ماوىع قایؽ ؼولهای ؿکیه ظؼ معؼق بىظا ،بؽای مؽیعان ٢ایىن ظا٢ا ویؿ اقِاظنان باؼها گىانظیىاگ ؼا ظؼ ُبٛاعهای ظیگاؽ
بؽاینان اودام میظهعد گؽچه ممکه اقت آن ؼا زف وکىىع .ا٢ؽاظی با ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ممکه اقت بِىاوىع مِىخاه
نىوع که آن ظؼ زال اودام اقت و ا٢ؽاظ زكاـ ویؿ ممکه اقت آن ؼا ازكاـ کىىع .ظؼ ْىل ضىاب یاا ظؼ ؾمانهاای ظیگاؽ،
ممکه اقت واگهان خؽیان گؽمی اؾ بااالی قاؽ خااؼی ناىظ و اؾ ماام باعن ٚباىؼ کىاع .هاع ٠گىانظیىاگ ایاه ویكات کاه
گىوگ ان ؼا ا٢ؿایم ظهع ،چؽاکه گىوگ اؾ ْؽی ٥ؿکی ضىظ ان ؼنع میکىع .گىانظیىگ ،واىٚی ؼول ٧ىیتکىىاعش اقات و
بؽای االیم و اکقاؾی بیهِؽ بعن ان اقت٢ .ؽظ باؼها اؾ میان گىانظیىگ میگػؼظ .بعن ان بایع ظؼ هؽ قٓسی اک ناىظ.
ما هؽی٣ام گىانظیىگ ؼا اودام ومیظهی  ،ؾیؽا همانْىؼ که گِ٣هام ،نما بایع  ّ٧٢ؼوی مؽیه ان مؽکاؿ کىیاع و اقاِاظ ان
اؾ ب٧ی مكایل مؽا٦بت میکىع.
بُٛی اؾ ا٢ؽاظ مؽاقمی اودام میظهىع ا ناگؽظ اقِاظنان نىوع .با يسبت ظؼایهباؼش ،ماای باه مىَاىٚی انااؼش کاى .
بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ میضىاهىع چىیه مؽاقمی ؼا اودام ظهىع ا ناگؽظ مه نىوع .ظوؼۀ اؼیطی  ٛ٢ای ماا اؾ ظوؼان گػناِه و ٦اعی
ن
مِ٣اوم اقت .آیا یهاوی ؼا بؽ ؾمیه ٦ؽاؼظاظن و ؾاوىؾظن ،بهمىؿی ایه اقت که ؼقما ناگؽظ نعشایع؟ ما ایه هؽی٣ام ؼا اوداام
ومیظهی  .ضىعشظاؼ اقت که بكیاؼی اؾ مؽظم ٢کؽ میکىىع ا گؽ بؽضی مؽاق مػهبی که ومىظ بیؽووی ظاؼظ اودام ظهىع و کمای
ن
مػهبی ؽ نىوع گىوگنان ا٢ؿایم مییابع .ؿکی ز٧ی٧ی کامال به ایه بكِگی ظاؼظ که چگىوه ؿکیه میکىیع ،بی٢ایاعش اقات
که بؽای چیؿی ظؼضىاقت کىیع .مدبىؼ ویكِیع که ظؼ م٧ابل بىظا ؾاوى بؿویع و یهاوی ؼا بؽ ؾمایه ٦اؽاؼ ظهیاع و مدباىؼ ویكاِیع
ٚىظ ؼونه کىیع ّ٧٢ ،بهْىؼ ز٧ی٧ی ضىظ ان ؼا بؽ ْب ٥اقِاوعاؼظ ؿکیهکىىعش ؿکیه کىیع و مىخىظام واال اؾ ظیعن نما بكایاؼ
ضىنسال مینىوع .اما اگؽ ظؼ خاهای ظیگؽ کاؼهای واظؼقت اودام ظهیع ،اؾ ایىکه نما ؼا ببیىىع مىؿخؽ مینىوع ،هؽچىع کاه
ن
ٚىظ ؼونه کىیع و آنها ؼا ٚباظم کىیع .آیا ز٧یِ٧ا ایهگىوه ویكت؟ ؿکی ز٧ی٧ی به ضىظ اان بكاِگی ظاؼظ .چاه ٢ایاعشای ظاؼظ
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اگؽ امؽوؾ به اقِاظ ٗٛی کىیع و مؽاقمی اودام ظهیع ا ناگؽظ مه نىیع ،اما وِ٦ی ای اان ؼا اؾ ایاه ظؼ بیاؽون بگػاؼیاع هاؽ
ن
کاؼی ؼا که میضىاهیع ،اودام ظهیع؟ ما ايال اهمیِی به ایه هؽی٣ام ومیظهی  .زِی ممکه اقت به ویتوامی مه آقایب
بؿویع!
ما به نما چیؿهای بكیاؼی ظاظشای  .ا وِ٦ی بهْىؼ واٛ٦ی ؿکیه کىیع و باهْىؼ خاعی باؽ ْبا ٥ظا٢اا ؼِ٢ااؼ کىیاع ،ناما ؼا
بهٚىىان مؽیعاو ظؼ وٗؽ میگیؽم و نما ؼا ؼاهىمایی میکى  .ا وِ٦ی ٢ایىن ظا٢ا ؼا ؿکیه کىیع ،نما ؼا باهٚىىان مؽیاع ظؼ وٗاؽ
میگیؽم و نما ؼا ؼاهىمایی میکى  .اما اگؽ ؿکیه وکىیع ،ومی ىاوی کاؼی بؽای نما اودام ظهی  .اگؽ ؿکیه ؼا مِى٦ا ١کىیاع،
چه ٢ایعشای ظاؼظ بهْىؼ ؼقمی ظؼ خكِدىی ایه بانیع که ناگؽظ وامیعش نىیع؟ ا٢ؽاظی که  ّ٧٢مؽیههاا ؼا اوداام میظهىاع
ناگؽظان مه ویكِىع ،زِی اگؽ ظؼ بیه کكاوی بانىع که ظؼ قاؽی اول یاا ظوم قاطىؽاویها ناؽکت کاؽظش باناىع .بایاع باهْىؼ
ز٧ی٧ی بؽ ْب ٥اقِاوعاؼظ نیهنیىگ ما ؿکیه کىیع و  ّ٧٢ف اؾ آن می ىاویع بعوی قای ظانِه بانایع و باهْىؼ ز٧ی٧ای باه
قٓىذ باال ؽ بؽویع .اؾایهؼو به آن هؽی٣ام اهمیِی ومیظهی  .ا وِ٦ی ؿکیه کىیع به معؼق ماا  ٛا ٥ظاؼیاع٢ .اناه ماه باه
همهچیؿ آ گاش اقت .به هؽچیؿی ظؼ غهه ان آ گاش اقت و می ىاوع هؽ کاؼی اودام ظهع .اگؽ ؿکیه وکىیع مؽا٦ب نما وطىاهاع
بىظ ،اما اگؽ ؿکیه کىیع مام مكیؽ ا اوِها به نما کمت میکىع.
مؽیهکىىعگان ظؼ بُٛی اؾ ؼولهای چیگىوگ ،هؽگؿ اقِاظ ضىظ ؼا وعیعشاوع .به آنها گِ٣ه نعش اگؽ ؼو به خهت ضايی
ٗٛی کىىع و چىعيع یىآن ىل بپؽظاؾوع ،می ىاوىع ناگؽظ مسكىب نىوع .آیا ایه ٢ؽیابظاظن ضاىظ و ظیگاؽان ویكات؟ بیهاِؽ
ایىکه ،چىیه نطًی قؽ اؾ ا ومینىاقاع و اؾ آن اف ناؽو٘ میکىاع اؾ ؼول و اقاِاظل ظ٢اا٘ کىاع .او زِای باه ظیگاؽان
ن
میگىیع ؼولهای ظیگؽ ؼا یاظ وگیؽوع .به وٗؽم کامال بیمٛىی اقت .ا٢ؽاظی ه هكِىع که مؽاق بهايآالذ «یمفکاؽظن
٢ؽ ٤قؽ» ؼا اودام میظهىع .ومیظاو چگىوه آن یمفکؽظن می ىاوع کاؼی اودام ظهع.
وه ىها کكاوی که چیگىوگ ؼا ست ٚىىان اوِؽیك آمىؾل میظهىع ٦البی هكِىع ،ب که مام ا٢ؽاظی کاه چیگىواگ ؼا
به وام بىظیك آمىؾل میظهىع ویؿ  ٧بی هكِىع .همگی ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع :هاؿاؼان قاال اقات کاه ؼولهاای ؿکیاه ظؼ
بىظیك ایه نکلها ؼا ظانِهاوع .ف اگؽ کكی ظؼ آنها ٟییؽی ایداظ کىع آیا به چیؿ ظیگاؽی باعیل ومیناىوع؟ ؼولهاای
ؿکیه بؽای هع ٠خعی مىخىظیضعایینعن هكِىع و بهْىؼ ٢ى٤ایٛاظشای نگ٣تاوگیؿوع .زِای ٟییاؽ کاىچکی هماهچیؿ ؼا
ضؽاب میکىع .ؼووع بعیل گىوگ بیوهایت ی یعش اقت و آو ه ٢ؽظ ازكاـ میکىع چیؿی به زكااب ومیآیاع .بىاابؽایه ٢اؽظ
ومی ىاوع بؽ اقاـ ایىکه چگىوه ازكاـ میکىع ،ؿکیه کىاع .ناکلهای ماػهبی ؼاهباان ؼاشهاای ؿکیا آواان اقات و هاؽ
ٟییؽی که ظؼ آنها ایداظ نىظ آنها ؼا به چیؿ ظیگؽی بعیل میکىع .هؽ معؼقه ،مىخىظ ضاعایی واالیای ظاؼظ کاه مكائىل آن
اقت و هؽ معؼقه بكیاؼی اؾ مىخىظام ضعایی ؼا ؿکیه کؽظش اقت .هیچکكی خؽیت ومیکىع بهْىؼ قؽقاؽی ؼول ؿکیاه ظؼ
آن معؼقه ؼا ٟییؽ ظهع .یت اقِاظ کىچت چیگىوگ چه ٧ىای ٦عؼ مىعی ظاؼظ که خؽیت کىع اقِاظ آن ؼول ؼا ٢ؽیب ظهع و
ن
آن معؼق ؿکی مىخىظیضعایینعن ؼا ٟییؽ ظهع؟ اگؽ واٛ٦ا می ىاوكت ٟییاؽ کىاع آیاا هىاىؾ هماان معؼقاه میباىظ؟ ناما
می ىاویع چیگىوگ ٦البی ؼا هطیى ظهیع.

قشاسدهی گزس اعشاسآهیض

َ
«٦ؽاؼظهی گػؼ اقؽاؼآمیؿ« »،یت ؼوؾو اقؽاؼآمیؿ» ویؿ وامیعش مینىظ .می ىاویع ایه ايٓالزام ؼا ظؼ کِابهاای دنجینوگ،
َ
دائوذنگ و شینگمینگ گوییجی یعا کىیع .آن چیكت؟ بكیاؼی اؾ اقاِاظان چیگىواگ ومی ىاوىاع بهوَاىذ آن ؼا ىَایر
ظهىع .ؾیؽا ظؼ قٓر اقِاظان مٛمىیی چیگىوگ٢ ،ؽظ وه می ىاوع آن ؼا ببیىع و واه اخااؾش ظاؼظ آن ؼا ببیىاع .اگاؽ ؿکیهکىىاعشای
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بطىاهع آن ؼا ببیىع ،بایع به قٓر باال بؽ چه ضؽظ یا باال ؽ اؾ آن ؼقیعش بانع .اقِاظان مٛمىیی چیگىواگ ومی ىاوىاع باه ایاه
قٓر بؽقىع ،بىابؽایه ومی ىاوىع آن ؼا ببیىىع .ظؼ ْىل اؼیص ،ظؼ اخِماا٘ ؿکیهکىىاعگان بسا و گِ٣گىهاایی ظؼایهبااؼش باىظش
اقاات کااه گااػؼ اقااؽاؼآمیؿ چیكاات ،یات ؼوؾوااه کدااا ٦ااؽاؼ ظاؼظ و چگىوااه گااػؼ اقااؽاؼآمیؿ ؼا ظؼ مساال ٦ااؽاؼ ظاظ .ظؼ کِابهااای
َ
ن
ظنجینووگ ،دائوذنووگ و ش وینگمینگ گوووییجی٧٢ ،ااّ بهيااىؼم وٗااؽی ظؼباااؼۀ آن بس ا کؽظشاوااع و بااه خااىهؽ آن ايااال
وپؽظاضِهاوع .آنها آن ؼا نؽذ میظهىع و نؽذ میظهىع ،اما  ّ٧٢نما ؼا بیهِؽ قؽظؼگ میکىىاع .هایچکكای ومی ىاواع آن ؼا
بهضىبی نؽذ ظهع ؾیؽا مؽظم ٚاظی اخاؾش وعاؼوع خىهؽ آن ؼا بعاوىع.
اؾ آودا که مؽیعان ٢ایىن ظا٢ای ما هكِیع ،میضىاه ایه ؼا به نما بگىی  :هؽگؿ آن کِابهای چیگىوگ ظؼها باؽه ؼا
وطىاویع .ظؼباؼۀ کِابهای ٦عیمی که بیان کؽظم يسبت ومیکى  ،ب که به آن کِابهای ٦البی چیگىوگ اناؼش مایکى کاه
ایه ؼوؾها مؽظم میوىیكىع .زِی آنها ؼا باؾ وکىیع .بهمسٍ ایىکه زِی کىچت ؽیه ٢کؽی ظانِه بانیع« :بكیاؼ ضاب ،ایاه
خم ه ٦ابل ػیؽل به وٗؽ میآیع »،با ایه ٢کؽ ،اؼواذ یا زیىاوام كطیؽکىىعش ظؼ آن کِاب ضىظنان ؼا به بعن ان میچكاباوىع.
بكیاؼی اؾ کِابها ست کىِؽل اؼواذ یا زیىاوام كطیؽکىىعشای وىنِه ناعشاوع کاه اؾ وابكاِگیهای وىیكاىعش باه ناهؽم و
ثؽوم قىءاقِ٣اظش کؽظشاوع .ایه ؼوؾها ٛاعاظ بكایاؼ ؾیااظی اؾ کِابهاای ٢ؽیبىاعۀ چیگىواگ وخاىظ ظاؼواع .بكایاؼی اؾ ا٢اؽاظ
بیمكئىییت هكِىع و زِی کِابهایی میوىیكىع که اؼواذ كطیؽکىىعش و چیؿهای آنِ٣ه ظاؼوع .بهْىؼ ک ی زِی بهِاؽ اقات
کِابهای ٦اعیمی کاه االن بیاان کاؽظم یاا قاایؽ کِابهاای ٦اعیمی ماؽ بّ باا آنهاا ؼا ویاؿ مٓایٛاه وکاؽظ ،چؽاکاه مىَاى٘
ثابت٦عمبىظن ظؼ یت ؼول وخىظ ظاؼظ.
یکی اؾ مكئىییه اودمه ژوهم  ٚچیگىوگ چیه یتباؼ ماخؽایی ؼا بؽای و٧ال کاؽظ کاه ماؽا بكایاؼ ضىعاواع .او گ٣ات
نطًی ظؼ که بىظ که ا ٞاب باه قامیىاؼهای چیگىواگ میؼ٢ات .بٛاع اؾ ناىیعن بكایاؼی اؾ قاطىؽاویها ،ازكااـ کاؽظ
چیگىوگ بیهِؽ اؾ آن چیؿی ویكت که نىیعش بىظ .بهضاْؽ ایىکه همه ظؼ قٓر مهابهی بىظوع ،همه ظؼباؼۀ مٓ اب مهاابهی
يسبت میکؽظوع .نبیه آن اقِاظان ٦البی چیگىوگ٢ ،کؽ کؽظ مسِىای چیگىوگ  ّ٧٢همان اقت! قپف او ویؿ ضىاقات
کِابی ظؼباؼۀ چیگىوگ بىىیكع .ظؼبااؼۀ ایاه بیىعیهایع :کكای کاه چیگىواگ ماؽیه ومیکىاع میضىاهاع کِااب چیگىواگ
بىىیكع .ایه ؼوؾها ،کِابهای چیگىوگ اؾ ؼوی ه کپی مینىوع .او وىنت و وىنت ا ایىکه به مىَى٘ گػؼ اقؽاؼآمیؿ ؼقایع
ن
و وِىاوكت اظامه ظهع .چه کكی واٛ٦ا میظاوع گػؼ اقؽاؼآمیؿ چیكت؟ زِی ظؼ بایه اقاِاظان واٛ٦ای چیگىواگٛ ،اعاظ کمای
میظاوىع .او ؼ٢ت و اؾ یت اقِاظ ٦البی چیگىوگ ؽقیع .او ومیظاوكت که آن اقِاظ چیگىوگ٦ ،البی بىظد ؾیؽا ضاىظل ویاؿ
ظؼباؼۀ چیگىوگ چیؿی ومیظاوكت .اما اگؽ ایه اقِاظ ٦البی چیگىوگ ومی ىاوكات باه ایاه ؽقام اقاص ظهاع ،آیاا ماؽظم
مِىخه ومینعوع که او ٦البی اقت؟ اؾایهؼو خؽیت کؽظ چیؿی مهظؼآوؼظی بگىیع .گ٣ت یت ؼوؾو گػؼ اقؽاؼآمیؿ ظؼ وىک آیات
ىاق ی مؽظ ٦ؽاؼ ظاؼظ .بكیاؼ مكطؽش به وٗؽ میؼقع .وطىعیع ،ؾیؽا ایه کِاب مىِهؽ نعش اقت .چیؿی که میگاىی ایاه اقات
که کِابهای چیگىوگ امؽوؾش به چىان وَٛیت مُسکی ؼقیعشاوع .آیا هیچ ٢ایعشای ظاؼظ که آن کِابها ؼا بطىاویع؟ آنهاا
بهظؼظ ان ومیضىؼوع و  ّ٧٢می ىاوىع به نما يعمه بؿوىع.
٦ؽاؼظهی گػؼ اقؽاؼآمیؿ چیكت؟ ظؼ ْىل ؿکی ٢ای  ٦مؽو بهؽی ،وِ٦ی اؾ قٓر میاوی آن گػؼ کىیاع یاا ظؼ قآر بااالی
آن بانیع ،کىظک خاوظان نؽو٘ به ؼناع میکىاع .کاىظک خااوظان مِ٣ااوم اؾ چیاؿی اقات کاه باهٚىىان کاىظک ؿکیهناعش
مینىاقی  .کىظکهای ؿکیهنعش کىچت و باؾیگىل هكاِىع و باا نااظماوی باه اْاؽا ٠میظوواع و بااؾی میکىىاع .کاىظک
خاوظان زؽکت ومیکىع .اگؽ ؼوذ اي ی ،کىظک خاوظان ؼا کىِؽل وکىع ،با ظقِاوی بهه ويلنعش ظؼ وَاٛیت «خیاهیایه» و
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اها َؽبعؼ ،بیزؽکت ؼوی یت گل وی ى٢ؽ آبی میوهیىع .کىظک خاوظان اؾ ظن یان مِىیاع میناىظ .ناما می ىاویاع او ؼا ظؼ
قٓسی میکؽوقکى ی ببیىیع ،زِی وِ٦ی کىچت ؽ اؾ قؽ قىؾن اقت.
مىَى٘ ظیگؽی هكت که مای ؼونه کى  ّ٧٢ .یت ظن ایان ز٧ی٧ای وخاىظ ظاؼظ و آن هماان ایان ظؼ مىٓ٧ا ااییه
نک اقت .آن ظؼون بعن ظؼ اییه نک و ظؼ باالی وْ ٓ٧ب قىؾوی هاىیییایه ٦اؽاؼ ظاؼظ .بكایاؼی اؾ ناکلهای گىواگ،
بكایاؼی اؾ ىاواییهااای ٢ااىْ٤بیٛی ،بك ایاؼی اؾ ىاواییهااا٢ ،انااه ،کااىظک خاااوظان ،کىظکهااای ؿکیهنااعش و بك ایاؼی اؾ
مىخىظام ظیگؽ همگی اؾ ایه یان مِىیع مینىوع.
ظؼ ؾمان گػنِهٛ ،عاظی اؾ ؿکیهکىىعگان معؼق ظایى ظؼباؼۀ ظن یان باالیی ،ظن یان میاوی و ظن یان اییىی ياسبت
کؽظوع .میگىی که آنها ظؼ انِباش بىظوع .بُٛی ا٢ؽاظ ویؿ اظٚا میکىىع که ظؼ ْىل وكلهای مطِ  ،١اقِاظان به ایه ْؽی٥
آمىؾل ظاظشاوع و ایىکه ظؼ کِابها ویؿ به ایه نکل وىنِه نعش اقت .به نما میگىی  ،زِی ظؼ ایام ٦عی ویؿ مٓایب بیمٛىی
ن
و بهظؼظوطىؼ وخىظ ظانِه اقت .گؽچه بؽضی مٓایب قاییان قال مىِ٧ل ناعشاوعَ ،اؽوؼ ا باه ایاه مٛىای ویكات کاه ياسیر
هكِىع .بُٛی اؾ ؼولهای کىچت ظویىی همیهه ظؼ مسیّ مؽظم ٚاظی اناٚه یعا کؽظشاوع ،اما ومی ىاوىاع باه ناما کمات
کىىع که ؿکیه کىیع و بی٢ایعشاوع .وِ٦ی آنها ظؼباؼۀ ظن یان باالیی ،ظن یان میااوی و ظن ایان ااییىی ياسبت میکىىاع،
مىٗىؼنان ایه اقت که ظن یان خایی اقت که ظن می ىاوع ؼنع کىع .آیا ایه ناىضی ویكات؟ وِ٦ای ناطى ماعم ؾیااظی
غهىم ؼا ؼوی ٦كمِی اؾ بعن مِمؽکؿ کىع ،ىظشای اوؽفی ایداظ مینىظ که ظن ؼا نکل میظهاع .اگاؽ بااوؼ ومیکىیاع غهاه
ضىظ ؼا ؼوی باؾوی ان مِمؽکؿ کىیع و معم ؾیاظی به ایه يىؼم اظامه ظهیع و ف اؾ مع ی آودا ظن نکل میگیاؽظ .بىاابؽایه
بؽضی اؾ ا٢ؽاظ ایه ؼا میبیىىع و میگىیىع ظن یان همهخا وخىظ ظاؼظ .ایه زِی ضىعشظاؼ ؽ به وٗؽ میآیع .آنهاا ٢کاؽ میکىىاع
که هؽخا ظن نکل بگیؽظ ،ظن یان اقت .ز٧ی٧ت ایه اقت که ،آن یت ظن اقت ،اما یات ایان ویكات .می ىاویاع بگىییاع
ظن همهخا وخىظ ظاؼظ ،یا ایىکه ظن باالیی ،ظن میاوی و ظن اییىی وخىظ ظاؼظد آن ظؼقت اقت .اما ّ٧٢ ،یت یان که بهْىؼ
ز٧ی٧ی می ىاوع ٦عؼمهای بینماؼی ؼا ىییع کىع وخىظ ظاؼظ و آن ظؼ مىٓ ٧اییه ؽ ناک ٦اؽاؼ ظاؼظ .ظؼ وِیداه ،آن گِ٣اهها
ظؼباؼۀ ظن یان باالیی ،ظن یان میاوی و ظن یان اییىی انِباش اقت .هؽخایی که غهه ان ؼا ماع ی ْاىالوی مِمؽکاؿ کىیاع
ظن نکل میگیؽظ.
کىظک خاوظان اؾ ظن یان ظؼ ٦كمت اییه نک مِىیع مینىظ و به عؼیح ؼنع میکىع ا بؿؼگ ؽ و بؿؼگ ؽ نىظ .وِ٦ی اا
اوعاؾۀ ىپ یىگ ىگ ؼنع کىع ،نکل ک ی بعوم می ىاوع ظیعش نىظ و بیىی و چه های او نکل گؽِ٢هاوع .ؾماوی که کاىظک
خاوظان به اوعاؾۀ ىپ یىگ ىگ اقت ،زباب گؽظ کىچکی ظؼ کىاؼ او ؼنع میکىع .بٛع اؾ آوکه نکل میگیؽظ ،با ؼنع کاىظک
خاوظان ،آن زباب ویؿ ؼنع میکىع .وِ٦ی ٦ع کىظک خاوظان به کمای بایم اؾ اىح ایاىچ (قایؿظش قااوِیمِؽ) میؼقاع ،یات
گ بؽگ گل وی ى٢ؽ آبی ٖاهؽ مینىظ .وِ٦ی کىظک خاوظان به نمووی ا ههت ایىچ (ه٣اعش اا بیكات قااوِیمِؽ) میؼقاع،
ن
گ بؽگهای گل وی ى٢ؽ آبی ايىال نکل میگیؽوع و الیهای اؾ گل وی ى٢ؽ آبی ٖاهؽ مینىظ .کىظک خاوظان ْالیای ظؼضهاىعش
بعن ضعایی باهیوا ػیؽ اقت که ظؼ معؼق بىظا
ؼوی ي٣س گل وی ى٢ؽ آبی ْالیی میوهیىع و بكیاؼ ؾیبا به وٗؽ میؼقع .ایه ب
آن ؼا «بعن بىظاگىن» و ظؼ معؼق ظایى آن ؼا «کىظک خاوظان» میوامىع.
ظؼ ؼولمان ،ه ایه بعن ؼا ؿکیه میکىی و ه بعوی که با آن مِىیع نعیع ،و هاؽ ظوی آنهاا الؾم هكاِىعد یٛىای باعن
ماظؼؾاظی ان ویؿ بایع بعیل نىظ .همانْىؼ که میظاویع ،بعن ضعایی اخاؾش واعاؼظ بایه ماؽظم ٚااظی ٖااهؽ ناىظ .باا النای
بكیاؼ٦ ،ایب آن می ىاوع وهان ظاظش نىظ و چه های ا٢ؽاظ ٚاظی می ىاوىع ٢ؽوؾوعگی آن ؼا ببیىىع .اما ف اؾ ایىکاه باعن ایاه
ُبٛع بعیل نع ،وِ٦ی ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ٦ؽاؼ ظاؼظ ،به همان نکل بعن ٢یؿیکی ٢ؽظی ٚاظی به وٗؽ میؼقاع و ماؽظم ٚااظی
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ومی ىاوىع ٢ؽ ٤آن ؼا ببیىىع ،گؽچه ایه بعن می ىاوع آؾاظاوه بیه ُبٛعها زؽکت کىع .وِ٦ی ٦ع کىظک خاوظان به اوعاؾۀ زعوظ ىح
ایی نمووی ایىچ میؼقع ،زباب هىایی ویؿ ا آن اؼ ٣اا٘ ؼناع میکىاع و مثال ىقاِ یات باظکىات ،نا٣ا ٠اقات .کاىظک
خاوظان با اهای َؽبعؼی میوهیىع و زؽکت ومیکىع .وِ٦ی به ایه اوعاؾش ؼنع میکىع زباب هىایی ظن یان ؼا ؽک میکىع.
اؾ آودا که ؼنع کؽظش و بای ٝنعش اقت ،بهقمت باال زؽکت میکىع .ؼووع زؽکت او بهقمت باال بكیاؼ آهكِه اقت ،اما هاؽ ؼوؾ
زؽکت او می ىاوع ظیعش نىظ .به عؼیح به باال زؽکت میکىع و باال ؽ میؼوظ .اگؽ با ظ٦ت آن ؼا دؽبه و مهاهعش کىی می ىاوی
وخىظ آن ؼا زف کىی .
وِ٦ی ایه زباب هىایی به وْ ٓ٧ب قىؾوی انخىوگ ظؼ مؽکؿ ٣٦ك قیىه میؼقع ،ویاؾ ظاؼظ که مع ی آودا بماوع .اؾ آودا
که بكیاؼی اؾ خىهؽ بعن بهؽی آوداقت ( ٦ب ویؿ آوداقت) ،مدمىٚهای اؾ چیؿها ظؼون ایه زباب هاىایی ناکل میگیاؽظ.
ایه خىهؽ واؼظ زباب هىایی مینىظ و آن ؼا ٞىی میکىع .ف اؾ مع ی ،ظوباؼش بهْؽ ٠باال زؽکت میکىع .وِ٦ی اؾ میاان گ اى
ٚبىؼ میکىع ،ازكاـ ض٣گی میکىیع ،مثل ایىکه ؼگهای ان مكعوظ نعشاوع و گ ىی ان زف واضىنایىعی ظاؼظ ،گاىیی وؼم
کؽظش اقت .ایه  ّ٧٢چىع ؼوؾ ْىل میکهع .قاپف ایاه زبااب هاىایی باه ٢اؽ ٤قاؽ میؼقاع و ماا آن ؼا «ياٛىظ باه ویاىان»
میوامی  .اگؽچه میگىیی آن به ویىان واؼظ مینىظ ،ویی ظؼ ز٧ی٧ت به اوعاؾۀ کل قؽ نماقت .ازكاـ میکىیع اوگاؼ قؽ ان
وؼم کؽظش اقت .چىن ویىان مس ی بكیاؼ مه ظؼ وخىظ نطى اقت ،خىهؽ آن ویؿ بایع ظؼون زباب هىایی نکل بگیؽظ .اف
اؾ آن ،زباب هىایی قٛی میکىع با ٢هاؼ اؾ ىوال چها قاىم بیاؽون بیایاع و ایاه بكایاؼ ظؼظوااک اقات .چها قاىم باهْىؼ
ظؼظواکی ٢هؽظش مینىظ و ن٧ی٧هها ویؿ اوگاؼ وؼم کؽظشاوع و چه ها گىظ میاِ٢ىع .ایه ازكاـ اظامه مییابع اا ایىکاه زبااب
هىایی اؾ ىول چه قىم بیؽون میآیع و بال٢اي ه ظؼ خ اىی یهااوی آویاؿان میناىظ .ایاه ٦ؽاؼظهای گاػؼ اقاؽاؼآمیؿ وامیاعش
مینىظ ،آودا آویؿان مینىظ.
ا٢ؽاظی که ظؼ معؼق بىظا یا ظایى ؿکیه میکىىع و چه قىمنان باؾ اقت ظؼ ایه مؽز ه ومی ىاوىع چیؿی ببیىىاعد چؽاکاه
بعیهيىؼم ،نکلگیؽی چیؿها ظؼ ظؼون گػؼ اقؽاؼآمیؿ قؽی ٙؽ مینىظ .ظؼ خ ى و ٧ٚب ،مدمىٚه ظؼهایی وخاىظ ظاؼظ و هما
ظؼ باؿؼگ ظؼ هاؽ ْاؽ ٠وخاىظ ظاؼظ .باؽای قاؽٚتظاظن باه
آنها بكِه مینىوع .نبیه گػؼگاش میاعان یاانآومه ظؼ کاه ،ظو ب
نکلگیؽی و ٞىیقاؾی گػؼ اقؽاؼآمیؿ ،ظؼهاا بااؾ ومیناىظ ،مگاؽ سات ناؽایّ بكایاؼ ضااو .ا٢اؽاظی کاه باهْىؼ مٛماىل
می ىاوىع اؾ ْؽی ٥چه قىم ببیىىع ،ظؼ ایه مؽز ه ومی ىاوىع ببیىىع ،چؽاکه اخاؾش وعاؼوع ببیىىاع .هاع ٠اؾ آویاؿانناعن آن ظؼ
خ ىی یهاوی چیكت؟ يعها کاوال اوؽفی ظؼ بعن ما ظؼ آن مکان به ه میؼقىع ،بىابؽایه يعها کاوال اواؽفی بایاع اؾ میاان
گػؼ اقؽاؼآمیؿ ظوؼ بؿوىع و قپف ضاؼج نىوع .همگی بایع اؾ میان گػؼ اقؽاؼآمیؿ ٚبىؼ کىىاع .هاع ٠ایاه اقات کاه بىیانهاای
بیهِؽی گػانِه نىظ و مدمىٚهای اؾ چیؿها ؼا ظؼون گػؼ اقؽاؼآمیؿ ناکل ظهاع .اؾ آوداا کاه باعن بهاؽی ،خهااوی کىچات
اقت ،آن خهاوی کىچت ؼا نکل میظهع و مامی خىهؽ بعن بهؽی ظؼ ظؼون آن نکل میگیؽظ .اما آن  ّ٧٢مدمىٚاهای اؾ
امکاوام ؼا نکل میظهع و هىىؾ بهْىؼ کامل ٦ابلبهؽشبؽظاؼی ویكت.
ظؼ ؿکیه ظؼ معؼق ٞیؽٚاظی ،گػؼ اقؽاؼآمیؿ باؾ گػانِه مینىظ .وِ٦ی گػؼ اقؽاؼآمیؿ با ٢هاؼ بیؽون میآیع ،ماوىع اقِىاوه
اقت ،اما به عؼیح گؽظ مینىظ .بىابؽایه ظؼهای آن ظؼ ٦كمت خ ى و ٧ٚب باؾ هكاِىع .ؼولهاای معؼقا ٞیؽٚااظی ،واه باه
معؼق بىظا  ٥ ٛظاؼوع و وه به معؼق ظایى ،بىابؽایه مدبىؼوع اؾ ضىظ مساٗ٢ت کىىع .ظؼ معاؼـ بىظا و ظایاى اقاِاظان بكایاؼی
وخىظ ظاؼوع و همگی آنها می ىاوىع مىاٖب مؽیعان بانىع .بىابؽایه مؽیاعان ویااؾی وعاؼواع ببیىىاع و باا هایچ مهاک ی مىاخاه
ومینىوع .اما ظؼ معؼق ٞیؽٚاظی ایهگىوه ویكت ،آنها مدبىؼوع اؾ ضىظ مساٗ٢ت کىىع .اؾایهؼو بایع بِىاوىع ببیىىع .اما وِ٦ای
ظؼ آن ؾمان چیؿها ؼا با چه قىمنان میبیىىع ،نبیه وگاشکؽظن اؾ میان یىی كکىپ اقت .بٛاع اؾ ایىکاه ایاه مدمىٚاه اؾ
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چیؿها ظؼ معم یت ماش یا بیهِؽ نکل میگیؽظ ،آن نؽو٘ میکىع به ظؼون بؽگاؽظظ .وِ٦ای باه ظؼون قاؽ بااؾمیگؽظظٟ « ،ییاؽ
خایگاش گػؼ اقؽاؼآمیؿ» وامیعش مینىظ.
ؾماوی که گػؼ اقؽاؼآمیؿ به ظؼون بؽمیگؽظظ ،قؽ نما ظوباؼش ازكاـ ظؼظواکی ظاؼظ ،گىیی وؼم کؽظش اقت .قپف اؾ وٓ٧ا
ىخه ظؼ هت گؽظن با ٢هاؼ ضاؼج مینىظ .ایه ٢هاؼ به بیؽون ویؿ ازكاـ ظؼظواکی ظاؼظ ،مثال ایىکاه قاؽ ان ناکاِ٢ه و بااؾ
ی ب
ُ
مینىظ .قپف گػؼ اقؽاؼآمیؿ بهیتباؼش بیؽون میآیع و بال٢اي ه آقىظش مینىیع .بٛع اؾ بیؽونآمعن ،گػؼ اقؽاؼآمیؿ ظؼ بٛاعی
بكیاؼ فؼ ٠آویؿان مینىظ .وِ٦ی ظؼ ضىاب هكِیع آن ؼا ست ٢هاؼ ٦ؽاؼ ومیظهیاع ،چؽاکاه ظؼ باعوی اؾ ناما ٦اؽاؼ ظاؼظ کاه ظؼ
ُبٛعی بكیاؼ فؼ ٠اقت .اما مكئ های وخىظ ظاؼظ :وِ٦ی گػؼ اقؽاؼآمیؿ باؽای اویایه بااؼ ٦ؽاؼظهای میناىظ ،ازكااـ میکىیاع
چیؿی ظؼ م٧ابل چهمان ان وخىظ ظاؼظ .گؽچه آن ظؼ ُبٛعی ظیگؽ اقت ،اماا همیهاه ازكااـ میکىیاع چیاؿ ااؼی ظؼ م٧ابال
چهمان وخىظ ظاؼظ ،مثل ایىکه چیؿی چهمان ان ؼا ىناوعش اقت و با ٚمیناىظ ازكااـ واضىناایىعی ظاناِه بانایع .اؾ
ىخه ،گػؼگاش بكیاؼ مهمی اقت ،گػؼگاش اقؽاؼآمیؿ بایاع مدمىٚاهای اؾ چیؿهاا ؼا ظؼ آوداا ناکل ظهاع .قاپف
آودا که و ٓ٧ی ب
ظوباؼش نؽو٘ میکىع به ظؼون بعن بؽگؽظظ« .یت ؼوؾو اقؽاؼآمیؿ» ظؼ ز٧ی٧ت به یت مىٛ٦یات گاػؼ اقاؽاؼآمیؿ انااؼش ومیکىاع،
چؽاکه بایع باؼها ٟییؽ مىٛ٦یت ظهع .وِ٦ی به ویىان بؽمیگؽظظ ،نؽو٘ میکىع ظؼ ظؼون بعن اییه بؽوظ ا ایىکه باه وٓ٧ا ْاب
قىؾوی میىگ بمه ظؼ ُ٢ای بیه ک یهها بؽقع .ظؼ و ٓ٧میىگ بمه ظوباؼش بیؽون میآیع.
وْ ٓ٧ب قىؾوی میىگ بمه و ٓ٧بیوهایت مهمی ظؼ بعن اقت .معؼق ظایى آن ؼا یات «ؼوؾواه» میواماع و ماا آن ؼا یات
ن
«گػؼگاش» میوامی  .ایه گػؼگاش اي ی مهمی اقت و واٛ٦اا نابیه ظؼواؾشای آهىای اقات ،الیاههای بیناماؼی اؾ ظؼواؾشهاای
آهىی ظاؼظ .میظاوی که بعن الیههای بینماؼی ظاؼظ .ق ىلهای ٢یؿیکی یت الیه هكِىع و مىیکىلهاای ظؼون آنهاا الیا
ظیگؽی ؼا نکل میظهىاع .ظؼ هاؽ الیاهای اؾ ا هاا ،ؽو ىنهاا ،ایکِؽونهاا ،غؼام بكایاؼ کىچات ،غؼام کىچات ؽ و زِای
کىچت ؽ ،ا غؼام بیوهایت میکؽوقکى ی ،ظؼواؾشای وخاىظ ظاؼظ .باه همایه ناکل ،ىاواییهاای ٢اىْ٤بیٛی و ىاواییهاای
ضاو بینماؼی وخىظ ظاؼوع که همگی ظؼون آن ظؼواؾۀ الیههای مطِ ٣٦ ١ل نعشاوع .ظؼ ؼولهاای ظیگاؽ کاه ظن ؼا ؿکیاه
میکىىع ،وِ٦ی ظن ظؼ آقِاو او٣داؼ اقت ،اول و ٓ٧میىگ بمه بایع با او٣داؼ باؾ نىظ .اگؽ باؾ وهىظ ،ىاواییهاای ٢اىْ٤بیٛی
ومی ىاوىع آؾاظ نىوع .ف اؾ آوکه گػؼ اقؽاؼآمیؿ ایه مدمىٚه اؾ چیؿها ؼا ظؼ وْ ٓ٧ب قىؾوی میىگ بمه نکل ظاظ ،ظوباؼش باه
ظؼون بعن بؽمیگؽظظ .قپف به ٦كمت اییه نک بؽمیگؽظظ .ایه« ،باؾگهت گػؼ اقؽاؼآمیؿ به خایگاش ضىظ» وامیعش مینىظ.
بٛع اؾ ایىکه گػؼ اقؽاؼآمیؿ بؽمیگؽظظ ،به مسل اویی ضىظ بااؾومیگؽظظ .ظؼ آن ؾماان ،کاىظک خااوظان بكایاؼ باؿؼگ ناعش
اقت .زباب هىایی ،کىظک خاوظان ؼا ظؼ بؽ ضىاهع گؽ٢ت و کىظک خاوظان ؼا ضىاهع ىنااوع .هماانْىؼ کاه کاىظک خااوظان
ن
ؼنع میکىع ،گػؼ اقؽاؼآمیؿ ویؿ همؽاش با او ؼنع میکىع .ظؼ معؼق ظایى ،مٛمىال وِ٦ی کىظک خاوظان به اوعاؾۀ کىظک نم یاا
ه٣تقایه ؼنع میکىع ،به او اخاؾش ظاظش مینىظ بعن ؼا ؽک کىع و آن « ،ىیع کىظک خاوظان» وامیاعش میناىظ .سات کىِاؽل
ؼوذ اي ی ،کىظک خاوظان می ىاوع بیؽون بیایع و ظؼ اْؽا ٠زؽکت کىع .بعن ٢یؿیکی آوداا ثابات میماواع ،ظؼ زاایی کاه ؼوذ
ن
اي ی بیؽون میآیع .ظؼ معؼق بىظا ،مٛمىال وِ٦ی کىظک خاوظان ا اوعاؾشای ؽوؼل یابع که به بؿؼگی نطى بؽقع ،ظیگاؽ باا
ن
هیچ ضٓؽی مىاخه وطىاهع نع .ظؼ آن ؾماان ،مٛماىال باه او اخااؾش ظاظش میناىظ باعن ؼا اؽک کىاع و اؾ باعن خاعا ناىظ و آن
می ىاوع ضاؼج نىظ .ظؼ آن هىگام ،کىظک خاوظان ا اوعاؾۀ ضىظ نطى ؼنع کؽظش و ایه زباب که همان گػؼ اقؽاؼآمیؿ اقات
و او ؼا ظؼ بؽ گؽِ٢ه ،بؿؼگ بىظش و ٢ؽا ؽ اؾ اوعاؾۀ بعن ٢یؿیکی ضىاهع بىظ .اؾ آودا که کىظک خاوظان ا چىیه اواعاؾۀ بؿؼگای ؼناع
کؽظشْ ،بیٛی اقت که گػؼ اقؽاؼآمیؿ ٢ؽا ؽ اؾ اوعاؾۀ بعن بانع.
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ن
نایع ظیعش بانیع که ظؼ مدكمهها و ًاویؽ مىخىظام ضعایی که ظؼ مٛابع یا قایؽ مکانهای مػهبی هكِىع و مطًىياا
ن
و٧انیها ،اکثؽا ایه مىخىظام بهگىوهای به ًىیؽ کهیعش نعشاوع که ظایؽشای ظوؼنان اقات یاا واىاؼی بیُیناکل ظؼ هات
ن
آنها ٦ؽاؼ ظاؼظ .بكیاؼی اؾ ًىیؽها بعیه نکل هكِىع ،مطًىيا و٧انیها ظؼ مٛاباع ٦اعیمی .هیچکكای ومی ىاواع باهضىبی
ىَیر ظهع که  ٚت آن چیكت .به نما میگىی  ،آن گػؼ اقؽاؼآمیؿ اقت .اماا ظؼ ایاه مؽز اه ،ظیگاؽ گاػؼ اقاؽاؼآمیؿ وامیاعش
ومینىظ .آن «بههت» وامیعش مینىظ .ظؼ ز٧ی٧ت هىىؾ ومی ىان بهْىؼ کامل آن ؼا بههت وامیع ،چؽاکه  ّ٧٢ایاه مدمىٚا
امکاوام ؼا ظاؼظ .ماوىع کاؼضاوهای اقت که مدمىٚهای اؾ امکاوام ؼا ظاؼظ اما ىاوایی بؽای ىییاع ؼا واعاؼظ٦ .بال اؾ آوکاه بِىاواع
ىییع ؼا نؽو٘ کىع به اوؽفی و مىاظ ضام ویاؾ ظاؼظ .چىع قال یم ،بكیاؼی اؾ ؿکیهکىىعگان گِ٣ىع که قٓر گىوگنان بااال ؽ
اؾ قٓر گىوگ مىخىظام ضعایی گىواگىن ؼِ٢ه اقت .ظیگؽان ٢کؽ کؽظوع ایاه باوؼوا اػیؽ باه وٗاؽ میؼقاع .ظؼ ز٧ی٧ات ،آو اه
ن
آنها گِ٣ىع ظؼ کل باوؼوا ػیؽ وبىظ ،ؾیؽا ظؼ زایی که ظؼ ظویای بهؽی هكِیع گىوگ ان واٛ٦ا بایع ا قآر بكایاؼ بااالیی ؿکیاه
نىظ.
چگىوه می ىاوع ایهگىوه بانع :او ا قآسی بااال ؽ اؾ مىخاىظام ضاعایی ؿکیاه کاؽظش اقات؟ وبایاع آن ؼا ضی ای قآسی
ن
ب٣همیع .گىوگ چىیه نطًی واٛ٦ا ظؼ قٓسی بكیاؼ باالقت .ؾیؽا ف اؾ ایىکه ؿکیهال به قٓسی بكیاؼ باال ؼقیعش بانع،
وِ٦ی به ؾمان ؼونهبیىی کامل ؼقیعش بانع ،قٓر گىوگ او بكیاؼ باالقت .ظؼقت ٦بل اؾ باؾنعن ٣٦ل گىوگ و وایلنعن به
ؼونهبیىی کامل ،ههِاظظؼيع اؾ گىوگ او ،با مٛیاؼ نیهنایىگ او ،هاؽ ظو بؽظاناِه میناىوع .آن اواؽفی باؽای ٞىیکاؽظن
بههت ضىظ او به کاؼ ضىاهع ؼ٢ت .همانْىؼ که میظاویع گىوگ ؿکیهکىىعش ،همؽاش با قٓر نیهنیىگ او ،چیؿی اقت کاه
با گػؼ اؾ میان قطِیهای بینماؼ و آبعیعشکؽظن ضىظ ست نؽایّ ْا٦ت٢ؽقا ظؼ مام ؾوعگیال ؽوؼل ظاظش اقت .اؾایاهؼو
بكیاؼ بااؼؾل اقت .ههِاظظؼيع اؾ ایه ماظۀ بااؼؾل بؽای ٞىیکؽظن بههت او به کاؼ میؼوظ .به همیه  ٚات وِ٦ای ظؼ آیىاعش
ظؼ ؿکیه مى ٥٢مینىظ ،بؽای ظانِه هؽچه بطىاهع  ّ٧٢ویاؾ ظاؼظ ظقِم ؼا ظؼاؾ کىاع و آن بال٢ايا ه عیاعاؼ میناىظ و اگاؽ
اؼاظش کىع که هؽ کاؼی اودام نىظ ،به اودام میؼقع .او ظؼ بههت ضىظ همهچیؿ ظاؼظ .ایه ٧اىای ٗٚای اوقات کاه اؾ ْؽیا٥
سمل قطِیها ؿکیه کؽظش اقت.
اوؽفی مىخىظی که به ایه نکل ضعایی اقت می ىاوع بهؼازِی به هؽچیؿی بعیل نىظ .بىاابؽایه آؾاظ اقات هاؽ ْاىؼ کاه
مایل اقت آن ؼا مًؽ ٠کىع یا اؾ آن بهؽشمىع نىظ و می ىاوع هؽچیؿی ظانِه بانع .آنها اؾ ظقاِاوؼظ ؿکیاهال میآیىاع ،کاه
م٧ام ضعایی اوقت .هؽچیؿی کمِؽ اؾ ایه م٧ام ضعایی ،بعیه مٛىی اقت که ظؼ وهایت ظؼ ؿکیهال مى ٥٢وهعش اقت .ظؼ ایاه
ن
ؾمان آو ه ٦بال گػؼ اقؽاؼآمیؿ بىظ اکىىن می ىاوع «بههت» یا «ظویای» ضىظل وامیعش نىظ .ایه نطى  ّ٧٢با بیكتظؼياع
با٦یماوعش اؾ گىوگ ضىظ به کمال و ؼونهبیىی میؼقع .اگؽچه  ّ٧٢بیكتظؼياع اؾ گىواگ او باا٦ی ماواعش اقات ،اماا ظؼ ایاه
مؽز ه هیچ بطهی اؾ بعوم ٣٦ل ویكت .او می ىاوع ایه بعن ؼا ؼها کىع یا آن ؼا وگه ظاؼظ ،اماا ایاه باعن یهاا یم باا مااظۀ باا
اوؽفی باال بعیل نعش اقت .ظؼ ایه ؾمان ،ىاواییهای ضاعایی او باهْىؼ کامال آناکاؼ میناىوع و ٦اعؼم آنهاا ٦یاـوا اػیؽ
ن
اقت .گؽچه وِ٦ی نطًی ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ظؼ زال ؿکیه اقت ،بعن او مٛمىال ٣٦ل اقت و چىایه مهاؼمهاای بؿؼگای ؼا
وعاؼظ و بعون ىخه به ایىکه گىوگم چ٧عؼ باال بانع هىىؾ مسعوظ اقت .اما ظؼ ایه مؽز های کاه ظؼ بااال ىيای ١ناع ،ظیگاؽ
ایهگىوه وطىاهع بىظ.

۲۲۰

عخًشايی پًجن

طشح فالىو
٢ایىن ،وماظ ٢ایىن ظا٢ای ما اقت .کكاوی که ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ظاؼوع ،می ىاوىع ببیىىع که ایه ٢اایىن ظؼ زاال چاؽضم
َ
اقت ،نامل آن ٢ایىنهای ؼوی وهانهای ٢ایىن .قؽنت خهان ،بخه ،نه ،بؼن ،ؼول ؿکی ما ؼا هاعایت میکىاع .گكاِؽۀ
ؼول ؿکی ما بكیاؼ ٗٚی اقت ،ؾیؽا بؽ اقاـ ٦ىاویه زاک بؽ ٟییؽام خهاان اقات .ایاه ٢اایىن کاه ًاىیؽ آن ظؼ ابِاعای
کِابمان ٦ؽاؼ ظاؼظ ،اؾ خهِی میىیا ىؼ خهان اقت .معؼق بىظا خهان ؼا بهيىؼم گؽوهی اؾ ظویاهایی ًىؼ میکىع کاه ظؼ ظش
خهت وخىظ ظاؼوع .چهاؼ وخه و ظؼ مدمى٘ ههت خهت وخىظ ظاؼظ .نایع بؽضی ا٢ؽاظ ظیعش بانىع که باال و اییه ٢ایىن ،قاِىن
خهت بااال و ااییه ،ظؼ مدماى٘ ،ظش خهِای ظاؼیا کاه ظویاهاا ظؼ آن خهاام بىاا
اوؽفی وخىظ ظاؼظ .بىابؽایه با ازِكاب ایه ظو ب
مینىوعد ظویاهایی که خهان ؼا میقاؾوع .بهْىؼ قاظش ،ایه م٣هىمی اقت که معؼق بىظا اؾ خهان ظاؼظ.
ایبِه کهکهانهای بینماؼی ظؼ ایه خهان وخىظ ظاؼظ و ؼاش نیؽی ما یکای اؾ آنهاقات .خهاان بهياىؼم یات کال ظؼ
زال زؽکت اقت و همیهْىؼ هم کهکهانهای ظؼون آن .به همیه  ٚت اقات کاه ٚالمتهاای اایخی و ٚالمتهاای
قىآقِیکای  卍کىچت ؽ ظؼ ایه وماظ ویؿ ظؼ زال چؽضم هكِىع و همیهْىؼ قىآقِیکای  卍بؿؼگ ؽ ظؼ مؽکؿ و کال ٢اایىن
ویؿ میچؽضىع .به نک ی[ ،قىآقِیکای  卍بؿؼگ ؽ مٛؽ ٠کهکهان ؼاش نیؽی اقت و چىن به معؼق بىظا  ٥ ٛظاؼیا  ،ایاه
ٚالمت معؼق بىظا ظؼ مؽکؿ ٦ؽاؼ ظاؼظٖ .اهؽ آن ایهگىوه به وٗؽ میؼقع .اما ظؼ ُبٛاعهای ظیگاؽ هؽچیاؿی ناکلهای هكاِی
بكیاؼ مِىى٘ و ظؼه باِ٢های ظاؼظ و ؼووعی که هؽچیؿی اؾ ْؽی ٥آن عیاع میآیاع ویاؿ باهْىؼ مهاابهی بكایاؼ ی یاعش اقات.
ىؼی خهان اقت .ایه ٢ایىن ظؼ مامی ُبٛعهای ظیگؽ ویؿ نکلهای هكِی و ٢ؽایىعهای
بىابؽایه ایه وماظ ٢ایىنً ،ىیؽ میىیا ب
سىل ضىظ ؼا ظاؼظ ،اؾایهؼو آن ؼا یت ظویا ظؼ وٗؽ میگیؽم.
وِ٦ی ٢ایىن ظؼ خهت گؽظل ٧ٚؽبههای قاٚت میچؽضع ،می ىاوع بهْىؼ ضىظکاؼ اوؽفی ؼا اؾ خهان به ضىظ خاػب کىاع و
وِ٦ی ضال ٠خهت گؽظل ٧ٚؽبههای قاٚت میچؽضع می ىاوع اوؽفی ؼا به بیؽون ب٣ؽقِع .یت ویژگای ٢اایىن ایاه اقات کاه
وِ٦ی بهْؽ ٠ظؼون میچؽضع (ظؼ خهت گؽظل ٧ٚؽبههای قاٚت) ٢ؽظی ؼا که ٢ایىن ظؼ بعوم ٦ؽاؼ ظاؼظ بهؽشمىاع میکىاع و
هىگامی که بهْؽ ٠بیؽون میچؽضع (ضال ٠خهت گؽظل ٧ٚؽبههای قاٚت) ظیگؽاوی ؼا بهؽشمىع میکىع که یؽامىن آن ٢ؽظ
هكِىع .بؽضی ا٢ؽاظ ؽقیعشاوع« :ما به معؼق بىظا  ٥ ٛظاؼی  ،ف چؽا ٚالمت ایخی ویؿ وخىظ ظاؼظ؟ مگؽ ٚالمت ایخی
به معؼق ظایى  ٥ ٛوعاؼظ؟» ِ ٚم ایه اقت که آو ه ما ؿکیه میکىی بكیاؼ ٗٚی اقت ،مٛاظل ایه اقت که کل خهاان ؼا
ؿکیه میکىی  .ف همگی ظؼباؼۀ آن بیىعیهیع :ظؼ خهان ظو معؼق ايا ی وخاىظ ظاؼظ ،معؼقا باىظا و معؼقا ظایاى .باعون
هؽیت اؾ آنها٢ ،ایىن خهان کام ی ؼا ومیقاؾظ و ومی ىاویع آن ؼا خهاوی کامل بىامیع .بىابؽایه چیؿهایی ؼا اؾ معؼق ظایاى باه
آن اَا٢ه کؽظشای  .ممکه اقت بؽضی بگىیىعٚ« :الوش بؽ معؼق ظایى ،مكیسیت و کى٣ىقیىویك و مػاهب ظیگؽی ویؿ وخاىظ
ظاؼوع .آنها چه؟» آو ه می ىاو بؽای ان ٢ال کى ایه اقت که وِ٦ی ؿکیه ظؼ کى٣ىقیىویك به قٓىذ بكیاؼ باالیی بؽقاع،
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به معؼق ظایى  ٥ ٛظاؼظ و هىگامی که ؿکی بكیاؼی اؾ مػاهب ٞؽبی باه قآىذ بااالیی بؽقاع ،ظؼ معؼقا باىظا ْب٧هبىاعی
مینىوع و مدمى ٚآمىؾلهایی ظؼ معؼق بىظا هكِىع ّ٧٢ .ظو ٚعظ اؾ چىیه معؼقههای اي ی وخىظ ظاؼظ.
ف چؽا ظو ٚالمت ایخی به ؼوگهای ٦ؽمؿ و آبی و ظو ٚالمت ایخی ظیگاؽ باه ؼوگهاای ٦ؽماؿ و مهاکی هكاِىع؟
ن
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یاوگ هکیل نعش اقت .ایه ظؼکی ابِعایی اؾ آن اقات ،چؽاکاه اایخی خ اىشهاای مطِ ٣ای ظؼ بٛاعهای مطِ ا ١ظاؼظ .ظؼ
خی
باال ؽیه قٓر ،ظؼ ؼوگهایی ومایان مینىظ که ایىدا اقِ٣اظش میکىی  .ظایىیی که بهْىؼ مِعاول آن ؼا مینىاقی  ،ای ب
آن به ؼوگهای ٦ؽمؿ و مهکی اقت .بگػاؼیع مٓ بی ؼا ظؼ همیه ؾمیىاه بیاان کاى  .بُٛای اؾ مؽیهکىىاعگان ماا کاه چها
قىمنان باؾ اقت ی بؽظشاوع که آو ه ظؼ ایه ُبٛع٦ ،ؽمؿ به وٗؽ میؼقع ظؼ ُبٛاعی ه خاىاؼ قابؿؼوگ اقات و آو اه ایىداا ؾؼظ
ْالیی به وٗؽ میؼقع ظؼ ُبٛعی ظیگؽ اؼٞىاوی اقت .بىابؽایه ظؼ ؼوگهایی که ا٢ؽاظ میبیىىع ىى٘ وخاىظ ظاؼظ ،ؾیاؽا ؼوگهاا اؾ
ُبٛعی به ُبٛع ظیگؽ ٟییؽ میکىىع .ایخی با ؼوگهای ٦ؽمؿ و آبی ظؼ آن ،به «ؼاش باؿؼگ  ٦ماؽو آقاماوی اوییاه»  ٛا ٥ظاؼظ کاه
نامل ؼولهای ؿکیه ظؼ معؼق ٞیؽمٛمىیی اقت .چهاؼ قىآقِیکای  卍کىچت اؾ معؼق بىظا هكِىع .آنها نبیه ٚالمت
ن
وقّ بىظش که آن ویؿ اؾ معؼق بىظا اقت .ؼوگهای ایه ٢ایىن وكبِا ؼونه اقت و اؾ ایه ٢ایىن بهٚىىان ٚالمت ٢اایىن ظا٢اا
اقِ٣اظش میکىی .
ن
٢ایىوی که بؽضی اؾ نما اؾ ْؽی ٥چه قىم میبیىیع یؿوما به ؼوگ ایه ومااظ ویكات .ؼواگ فؾمیىا آن می ىاواع ٟییاؽ
کىع ،اما ْؽذ آن ٚىٌ ومینىظ .وِ٦ی چه قىم ان ٢ایىن چؽضاوی ؼا میبیىع که ظؼ ٦كمت اییه نک ان وًب کاؽظشام،
ن
ؼوگ فؾمیى آن می ىاوع ٦ؽمؿ ،بى٣م ،قبؿ یا زِی بیؼوگ بانع .ایه ؼوگ مؽ با بیه ٦ؽمؿ ،واؼودی ،ؾؼظ ،قبؿ ،آبی ،وی ای و
بى٣م ٟییؽ میکىع .ظؼ وِیده ممکه اقت ؼوگی که میبیىیع اؾ ؼوگی که ایه وماظ ما ظاؼظ مِ٣اوم باناع .اماا ؼواگ و ایگاىی
ن
قىآقِیکاها  卍و ایخی ظؼون ٢ایىن ٟییؽ ومیکىع .زف میکىی که ؼوگ فؾمیى ایه ًىیؽی که میبیىیع وكبِا ضىب
اقت ،ف آن ؼا اوِطاب کؽظشای  .کكاوی که ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ظاؼوع می ىاوىع ظؼ ایه ٢اایىن چیؿهاای بكایاؼ ؾیااظی ؼا
وؼای ایه ُبٛع ببیىىع.
ن
بُٛی ا٢ؽاظ گِ٣هاوع« :ایه قىآقِیکا  卍نبیه ٚالمت هیِ ؽ اقت ».بگػاؼیع بؽای ان بگىی که ایه ٚالمت غا ا به هایچ
گؽوش ضايی اؾ مؽظم مؽبىِ ویكت .بُٛی ا٢ؽاظ میگىیىع« :اگؽ گىن آن به ایه ْؽ ٠کاح ناىظٚ ،المات هیِ اؽ میناىظ».
ایهگىوه ویكت ،ؾیؽا میچؽضع و آن ه ظؼ ظو خهت .ایاه ٚالمات زاعوظ ظوهؿاؼو اوًاع قاال ایم باهْىؼ وقایٛی ظؼ ظویاا
نىاضِه نع .ظؼ ؾمان ناکیامىوی بىظ که آن ؼا نىاضِىع .اما اؾ ؾمان هیِ ؽ و خىگ خهاوی ظوم  ّ٧٢چىع ظهه گػنِه اقت .او
آن ؼا بؽای اقِ٣اظۀ ضىظل ًازب کؽظ ،اما ؼوگی که اقِ٣اظش کؽظ مِ٣اوم اؾ ؼوگ ما بىظ .ؼوگ آن قیاش بىظ و گىن آن ؼو به
باال اناؼش میکؽظ و بهيىؼم ٦ای اقِ٣اظش مینع .ایه مام چیؿی اقت که ظؼباؼۀ ایه ٢ایىن میگىی  .ایبِه آو ه گ٣اِ ٧٢اّ
ظؼباؼۀ نکل ٖاهؽی آن بىظ.
ف ایه قىآقِیکا  卍ظؼ معؼق بىظای ما مٛؽ ٠چیكت؟ بُٛی ا٢ؽاظ میگىیىع آن مٛؽ ٠ناظی و ضىنبطِی اقت ،اماا
ن
ایه بؽظانِی وكبِا ظویىی اؾ آن اقت .بگػاؼیع بؽای ان بگىی که قىآقِیکا  卍قٓر بىظا ؼا وهاان میظهاع و ٧٢اّ آنهاایی
که به قٓر بىظا ؼقیعشاوع آن ؼا ظاؼوع .مىخىظام ضعایی اییه ؽ ،ماوىع بىظیكا ىاها و آؼهامها آن ؼا وعاؼوعد اماا بىظیكاا ىاهای
بؿؼگ ،ماوىع «چهاؼ بىظیكا ىای بؿؼگ» آن ؼا ظاؼوع .می ىاوی بگىیی که آن بىظیكا ىاهای بؿؼگ بكیاؼ ٢ؽا ؽ اؾ قٓر بىظاهای
مٛمىیی ؼِ٢هاوع ،زِی باال ؽ اؾ ا اگا اها هكِىع .ظؼ ٢ؽاقىی قٓر ا اگا ا ،آن٦عؼ بىظا وخىظ ظاؼظ که ومی ىان آنها ؼا نمؽظ.
ا اگا اها  ّ٧٢یت قىآقِیکا  卍ظاؼوع .آنهایی که ٢ؽا ؽ اؾ قآر ا اگا اا ؼقایعشاوع ٛاعاظ بیهاِؽی قىآقاِیکا  卍ظاؼواع .ظؼ
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قٓسی ظو بؽابؽ باال ؽ اؾ ا اگا ا ،ظو قىآقِیکا  卍ظاؼیع و زِی ظؼ قٓىذ بااال ؽ ،قاه ،چهااؼ ،اىح ...قىآقاِیکا  卍ظاؼیاع و
بؽضی آن٦عؼ ؾیاظ ظاؼوع که قؽاقؽ بعننان ؼا ىناوعش اقت ،نامل قؽ ،ناوه و ؾاوى .وِ٦ای ُ٢اای کاا٢ی باؽای آنهاا وخاىظ
وعانِه بانع ،زِی ظؼ ک ١ظقت ،اوگهِان ظقت٦ ،ىـ ک ١ا ،اوگهِان ا و ٞیؽش ٖاهؽ مینىظ .همانْىؼ که قٓر باال ؽ
و باال ؽ میؼوظ٢ ،ؽظ قىآقِیکاهای  卍بیهِؽ و بیهِؽی ضىاهع ظانت .بىابؽایه ،قىآقاِیکا  卍م٧اام باىظا ؼا وهاان میظهاع.
هؽچه قٓر یت بىظا باال ؽ بانعٛ ،عاظ بیهِؽی قىآقِیکا  卍ظاؼظ.

سوػهای تضکیۀ غیشهؼمىلی
ٚالوش بؽ ؼولهای ؿکی معؼق بىظا و معؼقه ظایى ،ؼولهای ٞیؽمٛمىیی ویؿ وخىظ ظاؼواع .آنهاا ضاىظ ؼا ؼولهاای ؿکیا
ٞیؽمٛمىیی میوامىع .ا٢ؽاظ ٚاظی ظؼباؼۀ ؼولهای ؿکیه ایه اقِىباِ ؼا ظاؼوع :اؾ ؾمان چیه باقِان اا اماؽوؾ ،ماؽظم معؼقا
بىظا و معؼق ظایى ؼا بهٚىىان ؼاشهای ؿکی ؼاقِیه ظؼ وٗاؽ گؽِ٢هاواع و آنهاا ؼا باه واام ؼاشهاای ؿکیا ماعاؼـ ز٧ی٧ای ویاؿ
وامیعشاوع .ؼولهای ٞیؽمٛمىیی هؽگؿ ٚمىمی وهعشاوع و ا٢ؽاظ بكیاؼ کمی میظاوىع که آنها وخىظ ظاؼوع .مؽظم  ّ٧٢اؾ ْؽی٥
آثاؼ هىؽی و اظبی ظؼباؼۀ آنها میظاوىع.
ن
ن
آیا واٛ٦ا چیؿی بهٚىىان ؼولهای ٞیؽمٛمىیی وخىظ ظاؼظ؟ ب اه وخاىظ ظاؼظ .ظؼ خؽیاان ؿکیاهام ،مطًىياا ظؼ قاالهای
ماهؽ ؼولهای ٞیؽمٛمىیی ؼا بهْىؼ ا ٣ا٦ی مال٦ام کؽظم .آنها خاىهؽ آمىؾلهایناان ؼا باه ماه
آضؽ ،قه و٣ؽ اؾ اقِاظان ب
مىِ٧ل کؽظوعد چیؿهایی که بكیاؼ مىسًؽبه٢ؽظ و بكیاؼ ضىب بىظوع .باهضاْؽ ایىکاه آو اه ظاؼواع بكایاؼ مىسًاؽبه٢ؽظ اقات،
چیؿهایی که اؾ ؿکیهنان زايل مینىظ ضی ی ضاو اقت .اکثؽ ا٢ؽاظ ومی ىاوىع ظؼکی اؾ آن ظانِه بانىع .باهٚالوش ،آنهاا
بیان میکىىع وه اؾ معؼق بىظا هكِىع و وه اؾ معؼق ظایى ،چؽاکه ؼول آنها ظؼ ؾمؽۀ هیچیت اؾ ایه ظو معؼقه ویكت .همیه
مكئ ه با ٚنعش مؽظم آنها ؼا ؼاش «٢ؽٚی» یا «وامِٛاؼ »٠بىامىع ،اما آنها ضىظ ؼا ؼولهاای ٞیؽمٛماىیی میوامىاع .ممکاه
ن
َمىی س٧یؽآمیؿی ظاؼظ ،اما ٛٓ٦ا به ایه مٛىای ویكات
اقت به وٗؽ بؽقع وامیعن آنها بهيىؼم ؼاش ٢ؽٚی یا وامِٛاؼ ٠مٛىی
ب
که مؽظم مطای ١آنها هكِىع .مؽظم ومیگىیىع که آنها ؼولهای اهؽیمىی هكاِىع .زِای مٛىای ٖااهؽی ایاه وافشهاا ویاؿ
بیااوگؽ ایاه ویكاات کااه آنهااا ؼولهااای اهؽیمىای هكااِىع .ظؼ ْااىل اااؼیص ،مااؽظم ظؼ چاایه معؼقا بااىظا و معؼقا ظایااى ؼا
«معؼقههای ؼاقِیه» ؿکیه میوامیعشاوع .بىابؽایه وِ٦ی ؼولهای ٞیؽٚاظی ؼا ظؼک ومیکىىع ،آنها ؼا ؼاش ٢ؽٚای میوامىاعد
ن
ظؼ م٧ایكه با ایىکه کامال مىاقب یا مِٛاؼ ٠بانىع .ظؼ ضًاىو ی٧اب «وامِٛااؼ »،٠مىٗىؼناان «ؼویکاؽظی وانایاوه» باىظ .ظؼ
ن
وافگان چیه باقِان مٛمىال ایهْىؼ بؽظانت مینع.
چؽا آنها ؼولهای اهؽیمىی ویكِىع؟ ؾیؽا آنها ویؿ ایؿاما ی خعی باؽای نیهنایىگ ظاؼواع و قؽنات خهاان ؼا مبىاای
ؿکیهنان ٦ؽاؼ میظهىع .آنها قؽنت یا ٦ىاویه خهان ؼا و ٍ٧ومیکىىع و کاؼهای باع اوداام ومیظهىاع ،بىاابؽایه ومی ىاویاع
آنها ؼا ؼولهای اهؽیمىی بىامیع .معؼق بىظا و معؼق ظایى معؼقههای ؼاقِیه هكِىع ،وه به ایه  ٚت کاه قؽنات خهاان
ه قى با ؼولهای آنهاقت ،ب که به ایه  ٚت که معؼق بىظا و معؼق ظایى ه قاى باا قؽنات خهاان هكاِىع .اگاؽ ؿکیا
ؼولهای ٞیؽمٛمىیی ه قى با قؽنت خهان بانع ،آنها ؼولهای اهؽیمىی ویكِىع ،ب که ؼولهای ؼاقِیه هكِىع .ؾیاؽا
مٛیاؼ بؽای ٛییه ضىبی و بعی یا ویکی و یعی ،قؽنت خهان اقت .آنها ؿکیهنان ؼا بؽ ای قؽنت خهان ٦ؽاؼ میظهىاع،
بىابؽایه آنها ویؿ ؼاقِیه هكِىع ّ٧٢ .ایهْىؼ اقت که ایؿامام و مهطًام آنها باا ایؿاماام و مهطًاام معؼقا باىظا و
معؼق ظایى ٣اوم ظاؼظ .آنها آمىؾلهاینان ؼا به مسعوظۀ وقیٛی اؾ ناگؽظان مىِ٧ل ومیکىىع ّ٧٢ ،به ٛعاظ بكیاؼ کمای
آمىؾل میظهىع .معؼق ظایى زِی اگؽ به ٛعاظ ؾیاظی اؾ مؽیاعان آماىؾل ظهاع٧٢ ،اّ یکای اؾ آنهاا آمىؾلهاای واٛ٦ای ؼا
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ظؼیا٢ت میکىع .معؼق بىظا به ودام هم مىخىظام ا٧ِٚاظ ظاؼظ ،اؾایهؼو هؽکكی بطىاهع ؿکیاه کىاع ،می ىاواع آن ؼا اوداام
ظهع.
وِ٦ی ؼولهای ٞیؽمٛمىیی مىِ٧ل مینىوع ومی ىاوىع به ظو و٣ؽ ظاظش نىوع .ب که  ّ٧٢یت نطى ظؼ ْىل ماعمؾمااوی
ْىالوی اوِطاب مینىظ .به همیه  ٚت اقت که ظؼ ْىل اؼیص ،مؽظم ٚاظی آنها ؼا وعیعشاوع .ؾماوی که چیگىوگ ظؼ ظوؼان
نکى٢ایی ضىظ بىظ ،مِىخه نعم ٛعاظی اؾ ا٢ؽاظ ایه ؼولها ویؿ بؽای آمىؾل بیؽون آمعوع .اما ف اؾ آمىؾل ٚمىمی مِىخاه
نعوع امکان ػیؽ ویكت ،ؾیؽا اقِاظ مداؾ ومیظاوكت بؽضی اؾ آن چیؿها به ٚمىم مؽظم مىِ٧ال ناىظ .اگاؽ بطىاهیاع ؼونای ؼا
بهْىؼ گكِؽظش اناٚه ظهیع ،ومی ىاویع ناگؽظان ضىظ ؼا اوِطاب کىیع .ا٢اؽاظی کاه باؽای یااظگیؽی میآیىاع قآىذ مطِ ا١
نیهنیىگ و غهىیتهای مطِ ٣ی ؼا میآوؼوع ،چؽاکه هؽ وى٘ ٢ؽظی میآیع .ومی ىاویع مؽیعان ان ؼا اوِطااب کىیاع .اؾایاهؼو
ؼولهای ٞیؽمٛمىیی ومی ىاوىع بهْىؼ گكِؽظشای ظؼ اخِماا٘ آماىؾل ظاظش ناىوع .اوداام ایاه کااؼ می ىاواع نااگؽظان ؼا ظؼ
ن
مٛؽٌ ضٓؽ ٦ؽاؼ ظهع ،ؾیؽا ؼول آنها واٛ٦ا بطًىو اقت.
بؽضی اؾ ا٢ؽاظ میگىیىع« :معؼق بىظا قٛی میکىع ٢ؽظ به ؼونهبیىی بؽقع و معؼق ظایى قٛی میکىع ٢ؽظ مىخىظ کاام ی
نىظ .ظؼ ضًىو ؼول ٞیؽمٛمىیی چٓىؼ؟» ٢ؽظ خاوظاوی بیزعوزًؽ ضىاهع نع که به هیچ  ٦مؽو ثابِی ظؼ خهاان مساعوظ
ومینىظ .همه میظاوىع ا اگا ا ناکیامىوی بههت قاها ؼا ظاؼظ ،بىظا آمی ابا بههت قاٛاظم ٞاایی ؼا ظاؼظ و باىظا اقاِاظ ْاب
بههت ظؼضهان ؼا ظاؼظ .هؽ ا اگا ا و بىظای بؿؼگی بههت ضىظ ؼا ظاؼظ .هؽ مىخىظ ضعایی بههت ضىظ ؼا بىا میکىاع و بكایاؼی
اؾ مؽیعاوم آودا ؾوعگی میکىىع .اما ٢ؽظی که ظؼ ؿکی ؼولهای ٞیؽمٛمىیی مى ٥٢مینىظ مسعوظۀ مٛیىی ظؼ خهان واعاؼظ
و خاوظان بیزعوزًؽی ضىاهع نع که هیچ مکان ضايی ظؼ آقمان وعاؼظ.

تمشیىکشدو سوؽی اهشیمًی
مىٗىؼ اؾ « مؽیهکؽظن ؼونی اهؽیمىی» چیكت؟ چىعیه نکل ظاؼظ .ا٢ؽاظی هكِىع که بهْىؼ مهطى ؼولهای اهؽیمىی
ؼا اودام میظهىع ،چؽاکه ظؼ ْىل ااؼیص ا٢اؽاظی بىظشاواع کاه چىایه چیؿهاایی ؼا مىِ٧ال میکىىاع .چاؽا آن چیؿهاا ؼا مىِ٧ال
میکىىااع؟ ؾیااؽا ظؼ بایه مااؽظم ٚاااظی ظؼ خكااِدىی نااهؽم ،مىااا ٙ٢نطًاای و ااىل بىظشاوااع .ایههااا چیؿهااایی هكااِىع کااه
میضىاهىع .ایبِه قٓر نیهنیىگ آنها باال ویكت و هیچ گىوگی وعاؼوع .ف چهچیؿی به ظقت میآوؼواع؟ کاؼماا .یکای اؾ
ویژگیهای کاؼما ایه اقت که اگؽ کكی م٧عاؼ ؾیاظی اؾ آن ؼا ظانِه بانع ،وىٚی اؾ اوؽفی ؼا نکل میظهع .اما ایاه ناطى
هیچ قٓر ؿکیهای وعاؼظ و ومی ىاوع با ؿکیهکىىعش م٧ایكه نىظ .اما ظؼ م٧ایكه با ا٢ؽاظ ٚاظی ،می ىاوع آنها ؼا مهاؼ و مسعوظ
کىع ،ؾیؽا کاؼما ویؿ وىٚی اؾ اوؽفی اقت .وِ٦ی ؽاک آن بكیاؼ ؾیاظ مینىظ ،می ىاوع ىاواییهاای ٢اىْ٤بیٛی ظؼ باعن ٢اؽظ ؼا
٧ىیت کؽظش و چىیه أثیؽی ؼا ایداظ کىع .اؾایهؼو ظؼ ْىل اؼیص همیهه ا٢ؽاظی بىظشاوع که چىیه چیؿهاایی ؼا آماىؾل ظهىاع.
آنها میگىیىع« :با اودام کاؼهای بع و با ظنىامظاظن به ظیگؽان ،می ىاو گىوگ ضىظ ؼا ا٢ؿایم ظه  ».آنها گىواگ ضاىظ ؼا
ا٢ؿایم ومیظهىع .ز٧ی٧ت ایه اقت که آنها ظؼ زال ا٢ؿایم ؽاک آن ماظۀ قیاش هكِىع ،چؽاکه اودام کاؼهای بع به آنهاا
ماظۀ قیاش ،کاؼما میظهع .بىابؽایه می ىاوىع آن ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی وااچیؿ مااظؼؾاظی ؼا باا آن کاؼماا ٧ىیات کىىاع .آنهاا
می ىاوىع بؽضی اؾ ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی کىچت ؼا ؼنع ظهىع ،اما ومی ىاوىع هیچ کاؼ مهمی اودام ظهىع .ایه ا٢ؽاظ بهانِباش
٢کؽ میکىىع با اودام کاؼهای بع می ىاوىع گىوگ ؼا ا٢ؿایم ظهىع.
بؽضی اؾ ا٢ؽاظ میگىیىع« :اهؽیمه ٦ىی ؽ اؾ ظایى اقت ».ایه گِ٣های انِباش ظؼ بایه ماؽظم ٚااظی اقات .اهاؽیمه هؽگاؿ
ب ىع ؽ اؾ ظایى وطىاهع بىظ .یمؾمیىههایی ظؼ ایه ضًىو وخىظ ظاؼظ :خهاوی که ما اوكاانها مینىاقای ٧٢اّ یات خهاان
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کىچت اؾ خهانهای بینماؼ اقت و بؽای اضًِاؼ آن ؼا خهان میوامی  .هؽو٦ت که خهان ماا ؾمااوی ْاىالوی ؼا هات قاؽ
گػانِه بانع ،همیهه ٢اخٗٚ ٛیمای ؼا دؽباه میکىاع کاه هماهچیؿ ظؼ خهاان ؼا مىهاعم میکىاع ،ناامل قایاؼشها و ماام
مىخىظام .زؽکت خهان ٦اوىوی ؼا ظوبال میکىع .ظؼ ایه ظوؼۀ خهان ّ٧٢ ،مىخىظام اوكاوی ویكِىع که بع نعشاوع .بكیاؼی اؾ
مىخىظام ظؼ زال زاَؽ ظیعشاوع اؾ ؾماوی که آضؽیه او٣داؼ ظؼ ایاه ُبٛاع خهاان ؼش ظاظ ماع ی بكایاؼ ْاىالوی گػناِه اقات.
قِاؼشنىاقان ومی ىاوىع امؽوؾش آضؽیه او٣داؼ ؼا مهاهعش کىىع ،ؾیؽا آو ه می ىاوی امؽوؾش اؾ میان ٦ىی ؽیه كکىپها ببیىی
چیؿهایی هكِىع که یتيعو ىداشهؿاؼ قاال واىؼی ایم ا ٣اا ٤اِ٢ااظ .اگاؽ بطاىاهی ٟییؽا ای ؼا ببیىای کاه ه اکىاىن ظؼ
ن
بعنهای کیهاوی ؼوی میظهع ،مدبىؼی مىِٗؽ بانی ا یتيعو ىداشهؿاؼ قال وىؼی بگػؼظ .ایه واٛ٦ا آیىعۀ ظوؼی اقت.
اکىىن کل خهان اؾ میان ٟییؽ ٗٚیمی گػنِه اقت .هؽ ؾمان که چىیه ٟییؽی ؼش ظاظش اقت ،بؽای مام مىخىظام ظؼ
قؽاقؽ خهان وابىظی کامل به باؼ آوؼظش اقت .ظؼ هؽ باؼ که چىیه وَٛیِی ا ٣اا ٤میاِ٢ااظ٦ ،اؽاؼ باىظش ضًیًاهها و ٚىاياؽ
ماظی خهان بهْىؼ کامل مسى نىظ ،بهْىؼی که چیؿی با٦ی وماوع و مام مىخىظام اؾ بایه بؽوواع .اماا هاؽ بااؼ ،ایاه او٣دااؼ
بهْىؼ کامل يىؼم وگؽِ٢ه اقات .بىاابؽایه هؽگااش مىخاىظام ضاعایی بكایاؼ قآر بااال اؾ واى خهااوی ؼا قااضِهاوع ،همیهاه
مىخىظام ضايی بىظشاوع که بهٚىىان با٦یماوعشهایی اؾ گػنِه یها یم ظؼ خهان زُىؼ ظانِىع .اما خهااوی کاه مىخاىظام
ضعایی ظوباؼش میقاضِىع بؽ اقاـ ضًیًه و مٛیاؼهای ضىظنان بىا مینع که با ضًیًه و مٛیاؼهای ٦بل ٣اوم ظانت.
آنهایی که ظؼ او٣داؼ کهِه ومینعوع ،نیىشهای ٚم کؽظ و ضًیًههایی ؼا که اؾ ٦بال میناىاضِىع باا ضاىظ باه خهاان
خعیع میآوؼظوع .اما بؽ ایه خهان نکلگؽ ِ٢خعیع ضًیًهها و ٦ىاویه خهان خعیع زاک بىظ .بىابؽایه آنهایی که ظؼ او٣داؼ
کهِه ومینعوع ظؼ و٧م اهؽیمههایی ٚمل میکؽظوع که با ٚم کؽظ خهان خعیع معاض ه میکؽظوع .اما آنهاا آن٦اعؼ ها باع
ن
ویكِىع چؽاکه يؽ٢ا بؽ اقاـ ضًیًههای خهان ٦ب ی ٚمل میکىىع .آنها هماان چیاؿی هكاِىع کاه باهٚىىان ویؽوهاای
اؼیت نىاضِه مینىوع .اما آنها هیچ هعیعی بؽای مؽظم ٚاظی ویكِىع و باه ماؽظم ياعمه ومیؼقااوىع٧٢ .اّ باؽای اوداام
کاؼها ،به نیىشهای کهه ضىظنان بهنعم میچكبىع .ظؼ گػنِه ،مؽظم ٚاظی اخاؾش وعانِىع ایه ؼا بعاوىع .گِ٣هام کاه ٢ؽا اؽ
اؾ قٓر ا اگا ا مىخىظام ضعایی بكیاؼی وخىظ ظاؼوع .آن اهؽیمهها به چه زكاب میآیىع؟ ظؼ م٧ایكه باا مىخاىظام ضاعایی،
ن
واٛ٦ا واچیؿوع .یؽی ،بیماؼی و مؽگ ویؿ نکلهایی اؾ مىخىظام اؼیت هكِىع ویای باؽای ز٣إ و وگهاعاؼی قؽنات خهاان
وخىظ ظاؼوع.
آمىؾشهای بىظیك ظؼباؼۀ باؾ یعایی ؼوذ ،چیؿی ؼا بیان میکىع که آقىؼا وامیعش مینىظ .آقىؼا مىخىظام ُبٛعهای ظیگؽی
هكِىع که قؽنت بهؽی وعاؼوع .ظؼ وٗؽ مىخاىظام ؼوناهبیه ضاعایی واال اؽ ،آنهاا بیوهایات قآر ااییه و بكایاؼ واا ىان
هكِىعد اما ظؼ وٗؽ مؽظم ٚاظی بكیاؼ ؽقىاکاوع .آنها م٧عاؼی اوؽفی ظاؼوع و اوكانهای ٚااظی ؼا باهٚىىان زیاىان ظؼ وٗاؽ
میگیؽوع ،ظؼ وِیده ظوقت ظاؼوع اؾ اوكانها ٟػیه کىىع .ظؼ قالهای اضیؽ ،آنها اؾ ٢ؽيات اقاِ٣اظش کؽظشاواع اا ؼولهاای
چیگىوگ ؼا آمىؾل ظهىع .اما آنها مىخىظام واچیؿی هكِىع و زِی ٖاهؽ بهؽی وعاؼوع و ؽقىاک به وٗؽ میؼقاىع .وِ٦ای
آمىؾلهاینان ؼا یاظ بگیؽیع ،مدبىؼیاع بؽویاع و باه آنهاا بپیىوعیاع و یکای اؾ آنهاا ناىیع .بؽضای ا٢اؽاظ وِ٦ای مؽیههاای
چیگىوگ ؼا اودام میظهىع ا٢کاؼ بعی ظاؼوع و اگؽ ا٢کاؼنان ه قى با ٣کؽ آن مىخىظام بانع ،آنها میآیىع ا به ایاه ا٢اؽاظ
آمىؾل ظهىع .اما همانْىؼ که گِ٣هاوع« ،یت غهه ظؼقت می ىاوع بؽ يع اهؽیمه  ٞبه کىع ».اگؽ ظؼ ْ ب چیاؿی وبانایع،
هیچکكی خؽیت ومیکىع نما ؼا اغیت کىع .اما اگؽ ا٢کاؼ اهؽیمىی ظانِه بانیع یا بهظوبال چیؿهای بع بؽویع ،آنها میآیىع اا
به نما کمت کىىع و ف اؾ آن ،ؿکی نما ظؼ مكیؽی اهؽیمىی میاِ٢ع .ایه مهکل می ىاوع ؼوی ظهع.
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وَٛیت ظیگؽی وخىظ ظاؼظ که «واآگاهاوه ظؼ ؼاهی اهؽیمىی مؽیهکؽظن» وامیعش میناىظ .مىٗاىؼ اؾ واآگاهاواه ظؼ ؼاهای
اهؽیمىی مؽیهکؽظن چیكت؟ یٛىی ظؼ ؼونی اهؽیمىی مؽیه کؽظ بعون ایىکه اؾ آن آ گاش باىظ .ایاه چیاؿی اقات کاه بكایاؼ
میبیىیع و ضی ی ؼایح اقت .همانْىؼ که چىاع ؼوؾ ایم گ٣اِ  ،بؽضای ا٢اؽاظ ظؼ زاایی کاه مؽیههاای چیگىواگ ؼا اوداام
میظهىع ا٢کاؼ بعی ظاؼوع .گؽچه آودا ظؼ زاال اوداام مؽیههاای ایكاِاظش هكاِىع و باؾوهاا و اهایناان اؾ ضكاِگی کاان
میضىؼظ ،اما غههنان خای ظیگؽی اقت .کكی ٢کؽ میکىع٦« :یمتها ظؼ زاال ا٢اؿایم اقات .بهِاؽ اقات بٛاع اؾ اوداام
مؽیهها بؽای ضؽیع بؽوم .اگؽ ٚد ه وکى اخىاـ گؽان ؽ مینىوع ».ظیگؽی ٢کاؽ میکىاع« :مسال کااؼ ظؼ زاال طًایى
آ اؼ مانهاقت .آیا وازعی به مه  ٥ ٛمیگیؽظ؟ نطًی که مكئىل طًیى آ اؼ مانهاقت همیهه با ماه مهاکل ظاؼظ».
هؽچه بیهِؽ ظؼباؼۀ ایه مىَى٘ ٢کؽ میکىعًٚ ،باوی ؽ مینىظ« :مٓمئى که وازعی به مه ومیظهع .چگىوه می ىاو باا او
ن
مباؼؾش کى  »...هؽ وى٘ ٢کؽی عیعاؼ مینىظ .همانْىؼ که ٦بال گ ، ِ٣غههنان هؽخایی میؼوظ ،اؾ مكایل ضاوىاظگی گؽِ٢اه
ا امىؼ م ی ،و بؽضی مكایل زِی آنها ؼا ًٚباوی میکىع.
وِ٦ی مؽیه میکىیع بایع ٧ىا ؼا خعی بگیؽیع .هىگامی که مؽیههای زؽکِی ؼا اودام میظهیع ،اگؽ ا٢کاؼ ضىبی وعاؼیاع،
ن
زعا٦ل وبایع ا٢کاؼ بعی ظانِه بانیع .بهِؽ اؾ همه ایه اقت که ايال هیچ ٢کؽی وعانِه بانیع .ؾیؽا ظؼ زاایی کاه ظؼ قآىذ
ن
اییه مؽیه میکىیع بىیانهای ضايی بایع گػانِه نىظ .آن بىیانها بٛعا و٧م بكیاؼ مهمی ؼا ای٣ا میکىىع و ؼووع ٢کؽی ٢ؽظ
أثیؽا ی ظاؼظ .همگی ظؼایهباؼش بیىعیهیع :چهچیؿی به گىوگ ضىظ اَا٢ه میکىیع؟ چگىوه چیؿی که ؼنع میظهیاع می ىاواع
ضىب بانع؟ چگىوه می ىاوع قیاش وبانع؟ چىع و٣ؽ هكِىع که وِ٦ی مؽیههای زؽکِینان ؼا اودام میظهىاع چىاان ا٢کااؼی
وعاؼوع؟ چؽا با ایىکه همیهه مؽیه میکىیع ،بیماؼیهای ان اؾ بیه وؽِ٢هاوع؟ نایع بؽضی ا٢ؽاظ ظؼ زاایی کاه ماؽیه میکىىاع
ظؼباؼۀ آن چیؿهای بع ٢کؽ وکىىع ،اما همیهه چیگىوگ ؼا با وابكِگی به ىاواییهاای ٢اىْ٤بیٛی ،ظؼ ْ اب ایاه یاا آن چیاؿ
بىظن و امیال نعیع مطِ ٣ی مؽیه میکىىع .ظؼ وا ٙ٦بعون ایىکه اؾ آن آگاش بانىع ،ظؼ زال ؿکیه ظؼ ؼاهی اهؽیمىای هكاِىع.
اگؽ به آنها بگىییع که ظؼ ؼاهی اهؽیمىی ؿکیه میکىىع ،واؼازت مینىوع « :چىیهوچىان اقِاظ بؿؼگ چیگىوگ ،م ٛا ماه
اقت!» اما آن اقِاظ بؿؼگ اؾ نما ضىاقت به ٧ىا بها بعهیع .آیا ایاه کااؼ ؼا کؽظشایاع؟ وِ٦ای مؽیههاای چیگىواگ ؼا اوداام
میظهیع ،همیهه ا٢کاؼ بعی ؼا اَا٢ه میکىیع .ف آیا اؾ مؽیهها چیؿهای ضىبی به ظقت ضىاهیع آوؼظ؟ مهکل ایاه اقات.
ایه واآگاهاوه ظؼ ؼاهی اهؽیمىی ؿکیهکؽظن و چیؿی بكیاؼ ؼایح اقت.

تضکیۀ دوگايۀ هشد و صو
ظؼ اخِما٘ ؿکیهکىىعگان ،ؼول ؿکیهای به وام ؿکی ظوگاو مؽظ و ؾن وخىظ ظاؼظ .نایع ظؼ مدكمهها یا و٧انیهای اوِؽیك
بِی ظیعشایع که بهٚىىان ؼونی بؽای ؿکیه ،مؽظی بعن ؾوی ؼا وگه ظانِه اقت .چهؽۀ مؽظ گاهی او٦ام نبیه بىظا اقت و ؾن
بؽهىهای ؼا وگه میظاؼظ .نکلهای ٟییؽیا ِ٢بىظا ویؿ وخىظ ظاؼوع که ٖاهؽ یت واخؽا با قؽ گاو و يىؼم اقاب ظاؼواع و باعن
بؽهى ؾوی ؼا وگه میظاؼوع .چؽا به ایه يىؼم هكِىع؟ ابِعا مىَىٚی ؼا بؽای همه ىَیر میظهی  .ظؼ قیاؼۀ ماا ٧٢اّ چایه
ویكت که ست أثیؽ کى٣ىقیىویك ٦ؽاؼ گؽِ٢ه اقت .ا چىع ٦ؽن یم ،مام واژاظ بهاؽ اؼؾلهاای اضال٦ای مهاابهی ظانات.
اؾایهؼو چىیه ؼول ؿکیهای ظؼ ز٧ی٧ت اؾ قیاؼۀ ما ویاماع ،ب کاه اؾ قایاؼۀ ظیگاؽی آماع .اماا ایاه ؼول می ىاواع باؽای ؿکیاه
اقِ٣اظش نىظ .وِ٦ی ایه ؼول ؿکیه ظؼ آن ؾمان ظؼ چیه مٛؽ٢ی نع ،مؽظم چیه وِىاوكِىع آن ؼا بپػیؽوع ،ؾیؽا ؿکی ظوگاو مؽظ
و ؾن و بؽضی ؼولهای مط٣ی ظانت .ظؼ وِیده ،امپؽا ىؼ چیه ظؼ ظوؼۀ هىییچاوگ اؾ ق ك اوگ آن ؼا ممىى٘ اٚالم کاؽظ.
ایه ؼول ممىى٘ نع و اخاؾش یعا وکؽظ که ظؼ ظاضل چیه آمىؾل ظاظش نىظ .ظؼ آن ؾمان ،اوِؽیكا اواگ وامیاعش ناع .اماا ظؼ
بت که مىٓ٧های بطًىو اقت و وَٛیت مىسًؽبه٢ؽظی ظاؼظ ،اوِ٧ال یعا کؽظ .چؽا آنها به ایه يىؼم ؿکیه میکىىاع؟
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هع ٠اؾ ؿکی ظوگاو مؽظ و ؾن ایه اقت که ییه ؼا بؽای کمیلکؽظن یاوگ و یاوگ ؼا بؽای کمیلکؽظن ییه خمٙآوؼی کىاع،
بهْىؼی که ییه و یاوگ یکعیگؽ ؼا کمیل و ؿکیه کىىع ا به هع ٠مِٛاظلنعن ییه و یاوگ ؼقیع.
ن
اواگ معؼقا ظایاى ،باعن بهاؽی باهْىؼ
میظاویع که بؽ ْب ٥معؼق بىظا یا معؼق ظایى ،مطًىيا بؽ ْب ٥م٣هىم ییه و ی ب
ْبیٛی هؽ ظوی ییه و یاوگ ؼا ظاؼظ .بهضاْؽ ایىکه ییه و یاواگ ،هاؽ ظو ظؼ باعن اوكاان وخاىظ ظاؼواع ،می ىاوىاع ىاواییهاای
٢ىْ٤بیٛی مطِ  ١و مىخىظام مطِ ٣ی مثل کىظک خاوظان ،کىظکان ؿکیهنعش و ٢انه ؼا ؽوؼل ظهىع .بهضاْؽ ایىکه ییه
و یاوگ هؽ ظو ظؼ بعن وخىظ ظاؼوع ،بكیاؼی اؾ مىخىظام می ىاوىع ؽوؼل یابىع .ایه باؽای باعن مؽظاواه و ؾواواه ،هاؽ ظو ياع٤
ن
میکىع .آن چیؿها می ىاوىع ظؼ مىٓ ٧ظن یان ؼنع کىىع .بىابؽایه آو ه آنها میگىیىع ياسیر اقات .معؼقا ظایاى مٛماىال
٦كمت باالی بعن ؼا یاوگ و ٦كمت اییه بعن ؼا ییه ظؼ وٗؽ میگیؽظ .بؽضی اؾ ا٢ؽاظ هت بعن ؼا یاوگ و ٦كمت خ ىی باعن
ؼا ییه ظؼ وٗؽ میگیؽوع .ا٢ؽاظی هكِىع که ْؽ ٠چپ بعن ؼا یاوگ و ْؽ ٠ؼاقت ؼا ییه ظؼ وٗاؽ میگیؽواع .ظؼ چایه گِ٣اهای
ظاؼی « :مؽظ چپ ،ؾن ؼاقت »،ایه اؾ آودا میآیع و ظؼقت اقت .باعن بهاؽی باهْىؼ ْبیٛای هاؽ ظوی یایه و یاواگ ؼا ظاؼظ،
بىابؽایه با أثیؽ مِ٧ابل ییه و یاوگ ،بعن می ىاوع ضىظل به ٛاظل میان ییه و یاوگ بؽقع و مىخىظام بكیاؼ ؾیاظی می ىاوىاع
به وخىظ بیایىع.
ف ایه ؼونه میکىع که چؽا بعون اقِ٣اظش اؾ ؿکی ظوگاو مؽظ و ؾن ،هىىؾ ه می ىاوی ا قٓىذ باال ؿکیه کىی  .اگاؽ
٢ؽظی ظؼ ؿکی ضىظ اؾ ؿکی ظوگاو مؽظ و ؾن اقِ٣اظش کىع ،اما وِىاوع آن ؼا بهضىبی اظاؼش کىع ،ممکه اقت به زایِی اهؽیمىی
مىِهی نىظ و ؿکیهال ؿکی اهؽیمىی نىظ .وِ٦ی ؿکیههای قٓر باالی اوِؽیك بطىاهىع ؿکی ظوگاو مؽظ و ؾن ؼا به کاؼ
ببؽوع ،آن ؼاهبان یا الماها بایع ا قٓىذ بكیاؼ باالیی ؿکیه کؽظش بانىع .ظؼ آن هىگام ،اقِاظ می ىاوع نطى ؼا ؼاهىمایی کىع
ا آن ؿکیه ؼا به اودام بؽقاوع .بهضاْؽ ایىکه نیهنیىگ آن ٢ؽظ بكیاؼ باالقت ،می ىاواع باعون ایىکاه كا ی اهاؽیمه ناىظ
ن
ن
ضىظ ؼا بهضىبی اظاؼش کىع .اما آن ا٢ؽاظی که نیهنیىگ اییىی ظاؼوع ،مٓ ٧ا وبایع اؾ آن اقِ٣اظش کىىع ،چؽاکه مٓمئىاا م ٟاىب
اهؽیمه مینىوع .قٓر نیهنیىگ آنها مسعوظ اقت .اؾ نهىم و امیال ماؽظم ٚااظی ؼهاا وهاعشاوع و نیهنایىگ آنهاا
ن
 ّ٧٢ا ایه زع اقت .بىابؽایه اگؽ آن ؼا اودام ظهىع ٛٓ٦ا اهؽیمىی ضىاهع باىظ .باه همایه  ٚات اقات کاه میگاىیی اگاؽ ظؼ
ن
قٓىذ اییه آن ؼا آمىؾل ظهىع مٓمئىا ظؼ زال ؽویح ؼونی اهؽیمىی هكِىع.
ظؼ قالهای اضیؽ ،بكیاؼی اؾ اقِاظان چیگىوگ ،ؿکی ظوگاو مؽظ و ؾن ؼا آمىؾل ظاظشاواع .چاهچیؿ آن ٚدیاب اقات؟
ؿکی ظوگاو مؽظ و ؾن زِی ظؼ معؼق ظایى ویؿ ٖاهؽ نعش اقت .بهٚالوش ،ایه عیعۀ مؽباىِ باه ؾماان اضیاؽ ویكات ،ب کاه ظؼ
خی
ؾمان ق ك اوگ نؽو٘ نع .چگىوه ؿکی ظوگاو مؽظ و ؾن می ىاوع ظؼ معؼقا ظایاى ٖااهؽ ناىظ؟ باؽ ْبا ٥وٗؽیا اای ب
معؼق ظایى ،بعن بهؽی مثل خهاوی کىچت اقت که بهْىؼ ْبیٛی ییه و یاوگ ؼا ظاؼظ .مام آمىؾلهای ز٧ی٧ی و ظؼقت اؾ
ؾمانهای بكیاؼ ظوؼی مىِ٧ل نعشاوع .اگؽ بهْىؼ قؽقؽی چیؿی ؼا ظؼ آن واؼظ کىیع یا هؽ ْاىؼ کاه مایال هكاِیع آن ؼا ٟییاؽ
ظهیع ،آن معؼقه ؼا ظؼه بؽه میکىیع که با ٚمینىظ هع ٠کامالکؽظن ؿکیاه ٦ابلظقاِیابی وباناع .بىاابؽایه اگاؽ ؼول
ؿکیهای ،ؿکی ظوگاو مؽظ و ؾن ؼا وعاؼظ ،هؽگؿ وبایع اؾ آن اقِ٣اظش کىیع .اگؽ ایه کاؼ ؼا اودام ظهیع به بیؼاهه میؼویع و ظچاؼ
مهکل مینىیع .بهْىؼ مهطى بگىیی  ،ظؼ معؼق ٢ایىن ظا٢ایمان ،ؿکی ظوگاو مؽظ و ؾن یا چیؿهای نبیه آن ؼا واعاؼی .
زاال میظاویع وٗؽ ما ظؼ ایه ؾمیىه چیكت.
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تضکیۀ دوگايۀ بذو و رهى
ؿکی ظوگاو بعن و غهه ؼا به ً٣یل ناؽذ ظاظشام .مىٗاىؼ اؾ ؿکیا ظوگاوا باعن و غهاه ایاه اقات کاه ه ؾماان باا ؿکیا
نیهنیىگ ان ،ظؼ زال ؿکی بعن ان ویؿ هكِیع .بهٚباؼم ظیگاؽ ،باعن ماظؼؾاظی اان ظؼ زاال باعیل اقات .ظؼ زاایی کاه
بعن ان بعیل مینىظ و ماظۀ با اوؽفی بااال به اعؼیح خاایگؿیه قا ىلهای بهاؽی میناىظ ،قاؽٚت یؽناعن کا میناىظ.
بعن ان ٚالی بؽگهت به خىاوی ،بؽگهت عؼیدی و بعیل عؼیدی ؼا وهان میظهع .وِ٦ی ظؼ وهایت ماظۀ با اوؽفی باال بهْىؼ
کامل خایگؿیه نع ،بعن ان به بعوی اؾ وى٘ ظیگؽی اؾ ماظش بعیل نعش اقات .آن باعن ،هماانْىؼ کاه گ٣اِ ٢ ،ؽاقاىی اىح
ٚىًؽ ؼِ٢ه اقت .اؾ آودا که ظیگؽ ظؼ مسعوظۀ ىح ٚىًؽ ویكت ،بعن ان هؽگؿ ٢اقع ومینىظ.
ؿکیه ظؼ مٛابع  ّ٧٢با ؿکی غهه قؽوکاؼ ظاؼظ ،اؾایهؼو آنها ظؼباؼۀ زؽکام یا ظؼباؼۀ ؿکی بعن ياسبت ومیکىىاع .آنهاا
ویؽواوااا ؼا مااؽیه میکىىااع .ؼوناای کااه ناااکیامىوی آمااىؾل ظاظ ،ویؽواوااا ؼا الؾم میظاوااع .ظؼ ز٧ی٧اات ناااکیامىوی ؼول بااؿؼگ
ن
یهؽِ٢های ظانت و ٛٓ٦ا ایه ىاوایی ؼا ظانت که بعن ماظؼؾاظی ضىظ ؼا بهْىؼ کامل به مااظۀ باا اواؽفی بااال باعیل کىاع و باا
ضىظل ببؽظ .اما بؽای ایىکه ومىوهای بؽای قایؽیه با٦ی بگػاؼظ ،ؼاش ویؽواوا ؼا بهخای آن اوِطاب کؽظ که ظؼ آن ،بعن ظؼ ایىداا
با٦ی میماوع .چؽا آن ؼا اؾ مؽظم ضىاقت؟ او ضىاقت مؽظم ا زع امکان وابكِگیهاینان ؼا ؼها کىىع ،همهچیؿ ؼا ؼها کىىاع،
زِی ظؼ وهایت بعننان ؼا ،و هیچ وابكِگی با٦ی وماوع .او مكیؽ ویؽواوا ؼا اوِطاب کؽظ ا به یؽواوم کمت کىع ا زاع امکاان
ٞیؽوابكِه بانىع .بىابؽایه ؼاهبان بىظایی ظؼ قؽاقؽ اؼیص همگی مكیؽ ویؽواوا ؼا اوِطاب کؽظشاوع .مىٗىؼ اؾ ویؽواوا ایه اقت که
وِ٦ی ؼاهبی میمیؽظ بعن ٢یؿیکیال ؼا ؼها میکىع و ؼوذ او با گىوگم يٛىظ میکىع.
معؼق ظایى بؽ ؿکی بعن مؽکؿ میکىع .آنها مؽیعان ضىظ ؼا اوِطاب میکىىاع و ظؼبااؼۀ وداام هما مىخاىظام ياسبت
ومیکىىع و با ا٢ؽاظ بكیاؼ ضىبی قؽوکاؼ ظاؼوع .بىابؽایه ظؼباؼۀ کىیتها و چگىوگی ؿکی بعن يسبت میکىىع .اما ظؼ معؼقا
ن
ن
بىظا ،مطًىيا ظؼ مػهب بىظیك ٚ ،مىما ایه چیؿها آمىؾل ظاظش ومینىظ .اما ایهگىوه ویكت کاه هما ؼولهاا ظؼ معؼقا
بىظا آنها ؼا آمىؾل ومیظهىع ،ؾیؽا بكیاؼی اؾ ؼولهای قٓر باال ظؼ معؼق بىظا ویؿ ایه چیؿها ؼا آمىؾل میظهىع .معؼقا
ؿکی ما ؿکی بعن و غهه ؼا آمىؾل میظهع .ظؼ ؼول ٢ایىن ظا٢ایماان ،ماا باعن مااظؼؾاظی و هم ىایه کاىظک خااوظان ؼا
میضىاهی  .ایه ظو مِ٣اوم هكِىع .کىظک خاوظان بعوی اقت که اؾ ماظۀ با اوؽفی باال قاضِه مینىظ ،اماا ومی ىاواع آؾاظاواه
ضىظل ؼا ظؼ ُبٛع ما وهان ظهع .بؽای ایىکه ٖاهؽی مثل ٖاهؽ مؽظم ٚاظی ؼا ظؼ ایه ُبٛع ظؼ ْی ظوؼشای ْىالوی وگاه ظاؼیا ،
بایع بعن ماظؼؾاظی ضىظ ؼا ظانِه بانی  .اؾایهؼو ،ف اؾ بعیل بعن ماظؼؾاظی ،اگؽچه ماظۀ با اوؽفی باال خاایگؿیه قا ىلهای
ن
نما مینىظ ،اما ْؽؾ ٦ؽاؼگیؽی مىیکىلها ٟییؽ ومیکىع .بىابؽایه بعن ان ٧ؽیبا نبیه بعن ٢ؽظی ٚاظی به وٗؽ میؼقاع .اماا
هىىؾ ه یت اضِال ٠وخىظ ظاؼظ :ایه بعن می ىاوع واؼظ ُبٛعهای ظیگؽ نىظ.
ؼولهایی که بعن و غهه ؼا ؿکیه میکىىع با ٚمینىوع ٢ؽظ ظؼ ٖاهؽ بكیاؼ خىان به وٗؽ بؽقع و ٢اؽظ ،مِ٣ااوم اؾ قاه
ن
واٛ٦اایال بااه وٗااؽ میؼقااع .ؼوؾی نطًاای اؾ مااه ؽقاایع« :م ٛا ٢ ،کااؽ میکىیاع چىااع قااال ظاؼم؟» ظؼ ز٧ی٧اات او ٧ؽیبااا
هِ٣اظقایه بىظ اما چهلقایه به وٗؽ میآمع .يىؼم او چؽوکی وعانات و یٓیا ١و قاؽش و قا٣یع باه وٗاؽ میؼقایع .او نابیه
ن
٢ؽظی زعوظا هِ٣اظقایه به وٗؽ ومیؼقیع .وِ٦ی ٢ایىن ظا٢ا ؼا مؽیه میکىیع چىیه ٟییؽا ی ؼوی میظهع .به نىضی بگاىی ،
ضاو های خىان می ىاوىع بعون ایىکه ویاؾ بانع مثل ٦بل آؼایم کىىاع باهْىؼ ْبیٛای آن ىقات ؾیباایی ؼا ظاناِه باناىع کاه
همیهه بهظوبایم هكِىعد بهنؽْی که بهْىؼ واٛ٦ی ؼول ؿکی بعن و غهه ؼا اودام ظهىع .اؾ ایه مثالهاا بیهاِؽ وطاىاهی
ؾظ .ظؼ گػنِه بهضاْؽ ایىکه ا٢ؽاظ مكه ؽ به وكبت بیهِؽی ظؼ زؽ٢ههای گىواگىن وخىظ ظانِىع ،باهٚىىان ٢اؽظی خاىان باه
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زكاب میآمعم .ایه ؼوؾها مكایل بهِؽ مینىوع و خىانها به وكبت بیهِؽی ظؼ هؽ زؽ٢اهای وخاىظ ظاؼواع .ظؼ ز٧ی٧ات ظیگاؽ
آن٦عؼ خىان ویكِ  .به ىداشقایگی وؿظیت مینىم .ظؼ زال زاَؽ چهلوقهقایه هكِ .

فاؽى
چؽا به وٗؽ میؼقع بؽضی اؾ مدكمههای بىظا اوؽفی قاْ ٙمیکىىع؟ بكیاؼی اؾ مؽظم ومی ىاوىع آن ؼا ىَیر ظهىع .بُٛیها
میگىیىع« :مدكم بىظا اوؽفی قاْ ٙمیکىع ؾیؽا ؼاهبان ،مِىن ؼا ظؼ م٧ابل آن بهْىؼ یىقِه میضىاوىاع ».مىٗىؼناان ایاه
اقت که ایه اوؽفی اؾ ؿکی ؼاهبان ظؼ م٧ابل مدكمه به وخىظ میآیع .ضاىاش زايال اؾ ؿکیا ؼاهباان باناع یاا ظیگاؽان ،ایاه
اوؽفی بایع بهيىؼم ؽاکىعش بانع وه خهتظاؼ .ک ،١ق ١٧و ظیىاؼهای کل مٛبع بایع م٧عاؼ مهاابهی ظاناِه باناىع .اف چاؽا
ن
 ّ٧٢مدكم بىظا اقت که چىیه اوؽفی با٦عؼ ی ؼا قاْ ٙمیکىع؟ مطًىيا مدكمههای بىظا که ظؼ کىشهای ظوؼ ،ظؼ بؽضی
اؾ ٞاؼها یا ؼوی يطؽشای هكِىع ،اوؽفی قاْ ٙمیکىىاع .چاؽا ایاه اواؽفی وخاىظ ظاؼظ؟ بُٛای اؾ ماؽظم آن ؼا باه ناکلهای
مطِ ٣ی ىَیر میظهىع اما هىىؾ ومی ىاوىع بؽای آن ىَیر ؼونىی اؼایه کىىع .ظؼ وا ٙ٦مدكم بىظا اوؽفی ظاؼظ ؾیاؽا ٢انا به
مىخىظی ضعایی ؼا ظاؼظ .بهضاْؽ ایىکه آودا ٢انه زُىؼ ظاؼظ ،مدكمه اوؽفی ظاؼظ.
ظؼایهباؼش بیىعیهی  ،آیا ایه يست وعاؼظ که وِ٦ی ناکیامىوی و بىظیكا ىا گىآنییه ؿکیهنان ؼا اودام میظاظوع ،باا ٢اؽٌ
ن
ایىکه چىیه انطايی واٛ٦ا وخىظ ظانِىع ،آنها ویؿ ؿکیهکىىعش بىظوع؟ وِ٦ای نطًای ظؼ ؿکیا ٢ؽاقاىی  ٦ماؽو بهاؽی باه
قٓسی بكیاؼ باال میؼقع٢ ،انه ؼا ؼناع میظهاع٢ .اناه ظؼ وازیا ظن ایان ٢اؽظ مِىیاع میناىظ و اؾ ٢اا و گىواگ قااضِه
مینىظ٢ .انه ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ مِد ی مینىظ٢ .انه همان ٦اعؼم ٗٚیمای ؼا ظاؼظ کاه ضاىظ ناطى ظاؼظ ،اماا آ گااهی و
کامال مكاِ ٧ی اقات .اؾایاهؼو می ىاواع ضاىظل هاؽ
ا٢کاؼ ٢انه ؼا آن نطى کىِؽل میکىع .اما ضىظ ٢انه ،مىخىظ واٛ٦ی
ب
ن
کاؼی ؼا بهْىؼ مكِ٧ل اودام ظهع .آو ه ٢انه اودام میظهع ظ٦ی٧ا مهابه آن چیؿی اقت که آگاهی اي ی ٢ؽظ میضىاهع آن
ؼا اودام ظهع .اگؽ نطًی کاؼی ؼا بهنکل بطًىيی اودام ظهع٢ ،انه او آن کاؼ ؼا به همان نکل اودام میظهاع .مىٗاىؼ
ما اؾ ٢انه ،ایه اقت .آو ه میضىاه اودام ظه  ،ماوىع ىٗای باعن مؽیاعاوی کاه باهْىؼ واٛ٦ای ؿکیاه میکىىاع ،می ىاواع
بهوقی ٢انه مه اودام نىظ٢ .انه ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ مِد ی مینىظ چؽاکه بعن بهاؽی واعاؼظ .ناکل آن مىخاىظ ،ثابات و
بعون ٟییؽ ویكت ،ب که می ىاوع بؿؼگ یا کىچت نىظ .گاهی او٦ام بكیاؼ بؿؼگ مینىظ ،آن٦عؼ بؿؼگ که ومی ىان ماام قاؽ
او ؼا ظیع .گاهی او٦ام بكیاؼ کىچت مینىظ ،زِی کىچت ؽ اؾ یت ق ىل.

تبشک
مدكم بىظا که ظؼ کاؼضاوه قاضِه مینىظ ٛٓ٦ ّ٧٢های هىؽی اقت « .بؽک» مؽاقمی اقت بؽای ظٚىم ٢اناه مىخاىظی
ضعایی که بیایع و ؼوی آن مدكم بىظا بماوع و ف اؾ آن ،مؽظم آن مدكمه ؼا بهٚىىان خكمی ٚیىی ظؼ وٗؽ میگیؽواع اا آن
ؼا قِایم کىىع .ظؼ ؿکیه ،وِ٦ی مؽیهکىىعشای  ٦بی قؽناؼ اؾ ازِؽام ظاؼظ٢ ،ان به آن مدكم بىظا٢ ،اا ؼا باؽای او مساٗ٢ات
میکىع و مىاٖب اوقت و وِ٦ی ؿکیه میکىع او ؼا زمایت میکىع .هع ٠واٛ٦ی بؽک ایه اقت .اودام ایه کاؼ ٧٢اّ می ىاواع
با ا٢کاؼ ظؼقت بیؽون٢ؽقِاظشنعش ظؼ مؽاقا ؼقامی باؽک باا کمات مىخاىظی ضاعایی ظؼ قآسی بكایاؼ بااال یاا باا کمات
ؿکیهکىىعشای ظؼ قٓر بكیاؼ باالیی اؾ ؿکیه که ایه ٦عؼم ؼا ظاؼاقت به اودام بؽقع.
مٛابع بىظیكِی الؾم میظاوىع که مدكمههای بىظاینان اؾ میان بؽک بگػؼوع و م٧ِٛعوع که بعون باؽک ،مدكامههای
بىظا مإثؽ ویكِىع .ایه ؼوؾها ظؼ مٛابع ظؼ بیه ؼاهبان ،اقِاظان بؿؼگ ايیل وخىظ وعاؼوع .همگی ظؼگػنِهاوع .اؾ ؾماان او٧االب
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٢ؽهىگی ،بُٛی اؾ ؼاهبان اؾشکاؼ که آمىؾل واٛ٦ی ؼا ظؼیا٢ات وکؽظواع ،ؼاهاب اؼناع ناعشاوع .بكایاؼی اؾ آمىؾلهاا مىِ٧ال
وهعشاوع .اگؽ اؾ یکی اؾ آنها بپؽقیع« :هع ٠اؾ بؽک چیكت؟» میگىیاع« :مدكام باىظا بٛاع اؾ باؽک ماإثؽ ضىاهاع باىظ».
ن
ظؼباؼۀ ایىکه ظ٦ی٧ا چگىوه مإثؽ ضىاهع بىظ ،ومی ىاوع ىَیر ظهع .بىابؽایه مام کاؼی که اودام میظهع اخؽای مؽاقا اقات.
مِىن بىظیكِی ؼا ظؼون مدكمه ٦ؽاؼ میظهع .قپف مدكمه ؼا با کاٞػی مهؽوماىم میکىاع و مِاىن ؼا ظؼ م٧ابال آن باهْىؼ
یىقِه میضىاوع .قپف اظٚا میکىع که بؽک اودام نعش اقت .اما آیا هع ٠بؽک می ىاوع بؽآوؼظش نىظ؟ به ایه بكاِگی ظاؼظ
که مِىن ؼا چگىوه میضىاوع .ناکیامىوی گ٣ت که ٢ؽظ بایع مِىن ؼا با غهىی ظؼقت و ىخهی یکپاؼچه بطىاواع اا بههات ؼول
ؿکیهال ؼا ب ؽؾاوع ّ٧٢ .آوگاش می ىان مىخىظی ضعایی ؼا ظٚىم کؽظ ّ٧٢ .وِ٦ای یکای اؾ ٢اناه مىخاىظ ضاعایی واالیای واؼظ
مدكم بىظا نىظ هع ٠بؽک می ىاوع بؽآوؼظش نىظ.
بؽضی اؾ ؼاهبان ظؼ زایی که مِىن ؼا بهْىؼ یىقِه میضىاوىع با ضىظنان ٢کؽ میکىىع« :بٛع اؾ بؽک ،چه م٧اعاؼ اىل باه
مه ؽظاضت مینىظ؟» یا ظؼ زایی که ٢ؽظی مِىن ؼا بهْىؼ یىقِه میضىاوع٢ ،کؽ میکىع« :ایه یا آن نطى با مه بكیاؼ بع
ؼِ٢اؼ میکىع ».آنها ویؿ  ٚیه یکعیگؽ ظقیكه میکىىع و ُاظهای بكیاؼی با ظیگاؽان ظاؼواع .اکىاىن ًٚاؽ ایاان ظاؼماقات.
ومی ىان وخىظ ایه عیعش ؼا اوکاؼ کؽظ .ایىدا ظؼ زال اوِ٧اظ اؾ بىظیكا ویكاِی  .بؽضای اؾ مٛاباع ظؼ ًٚاؽ ایاان ظاؼماا ضاایى
ویكِىع .اگؽ غهه ٢ؽظی ؽ اؾ ا٢کاؼ ظویىی و وامىاقب بانع و چىیه ا٢کاؼ باعی ؼا بیاؽون ب٣ؽقاِع ،آن مىخاىظ ضاعایی چگىواه
می ىاوع بیایع؟ آوگاش هع ٠بؽک ومی ىاوع بههیچوخه زايل نىظ .اماا ایاه مٓ ا ٥ویكات ،چؽاکاه ٛاعاظی مٛباع و ياىمٛ
ظایىییكِی ضىب وخىظ ظاؼظ.
ظؼ نهؽی ؼاهبی ؼا ظیعم که ظقاتهای بكایاؼ یاؽشای ظانات .او مِاىوی ؼا ظؼون مدكام باىظا گػانات و آن ؼا باهْىؼ
وانیاوهای مهؽومىم کؽظ .ف اؾ ؾمؿم چىع ک مه ،مؽاق بؽک مام نع .قپف مدكم بىظای ظیگاؽی ؼا بؽظانات و ظوبااؼش
چىع ک مه ؼا ؾمؿمه کؽظ .بؽای هؽ بؽک چهل یىآن ظقِمؿظ میگؽ٢ت .ایه ؼوؾها ؼاهبان بؽک ؼا داؼی کؽظشاوع و اؾ آن کكب
ظؼآمع میکىىع .وٗؽی اوعاضِ و ی بؽظم بؽک زايل وهعش اقت .بههیچوخه ومی ىاوكت آن کاؼ ؼا اوداام ظهاع .ایاه ؼوؾهاا
ؼاهبان زِی چىیه کاؼهایی ؼا اودام میظهىع .میظاویع چهچیؿ ظیگؽی مهاهعش کؽظم؟ ظؼ مٛبعی نطًای باىظ کاه باه وٗاؽ
میآمع بىظیكت ٞیؽؼوزاوی بانع و بهٖاهؽ ظؼ زال اودام بؽک بؽای مدكم بىظا بىظ .او آیىهای ؼا م٧ابل ضىؼنیع وگه ظانت
ا وىؼ ضىؼنیع ؼا به مدكم بىظا بِاباوع .قپف اظٚا کؽظ بؽک اودام نعش اقت .ایه مكئ ه ا ایاه زاع ضىاعشظاؼ ناعش اقات!
امؽوؾش بىظیك ا چىیه مؽز های ؼقیعش و چىیه عیعشهایی بكیاؼ ؼایحاوع.
ظؼ نهؽ وانخیىگ مدكم بؽوؿی بؿؼگی اؾ بىظا قاضِه نع و ظؼ خؿیؽۀ الن ایى ظؼ هىاگ کىاگ وًاب ناع .آن مدكام
بكیاؼ بؿؼگی اؾ بىظا اقت .بكیاؼی اؾ ؼاهبان اؾ قؽاقؽ ظویا به آودا آمعوع ا بؽک ؼا اودام ظهىع .یکی اؾ ؼاهبان بؽای اوٛکااـ
وىؼ ضىؼنیع ظؼ يىؼم مدكم بىظا ،آیىهای ؼا م٧ابل ضىؼنیع گؽ٢ت و آن ؼا باؽک وامیاع .ظؼ چىایه مؽاقا باناکىهی زِای
چىیه کاؼی اودام مینىظ .میگىی بكیاؼ أق١باؼ اقت! هیچ ٛدبی ویكت که ناکیامىوی گ٣ات« :ظؼ ًٚاؽ ایاان ظاؼماا،
ؼاهبان بؽای ودام ضىظنان مهکل ضىاهىع ظانت ،چه ؼقع به ایىکه ظیگؽان ؼا ودام ظهىع ».بهٚالوش ،بكیاؼی اؾ ؼاهباان،
مِىن بىظیكِی ؼا اؾ ظیعگاش ضىظنان ٣كیؽ میکىىع .زِی وىنِههای ظایىییكِی م که ماظؼ به مٛابع ؼاش یاِ٢ه اقت .چیؿهایی
ن
که مِىن کالقیت بىظیكِی ویكِىع به مٛابع ؼاش یعا کؽظشاوع و ایه مکانها ؼا اکىىن کامال آنِ٣ه و ظؼه بؽه کؽظشاوع .ایبِه
هىىؾ ه ؼاهباوی هكِىع که بهْىؼ ز٧ی٧ی ؿکیه میکىىع و ضی ی ضىب هكِىع .ظؼ وا٦ا ٙباؽک باؽای ظٚاىم ٢اناه مىخاىظ
ضعایی واالیی اقت که بیایع و ظؼ مدكم بىظا با٦ی بماوع .بؽک ایه اقت.
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اگؽ مدكم بىظا بهْىؼ مى٧٢یتآمیؿی بؽک وهعش بانع ،وبایع ٚباظم نىظ .اگاؽ ٚبااظم ناىظٚ ،ىا٦اب وضیمای ضىاهاع
ظانتٚ .ىا٦ب وضی چه هكِىع؟ امؽوؾش ا٢ؽاظی که ظؼباؼۀ  ٚباعن اوكاان اژوهم میکىىاع کها ١کؽظشاواع کاه ا٢کااؼ یاا
ن
ٛ٢اییتهای غهىی اوكان می ىاوع وىٚی ماظش ىییع کىع .ظؼ قٓسی بكیاؼ باال ،می ىاوی ببیىی که آن واٛ٦ا وىٚی ماظش اقت،
اما ایه ماظش نبیه امىاج مٟؿ ویكت که امؽوؾش با ژوهم که ١کؽظشای  .ب که آن چیؿ ماظی ،بهنکل کل مٟاؿ اوكاان اقات.
وِ٦ی ا٢ؽاظ ٚاظی ظؼ ؾوعگی ؼوؾاوهنان ظؼباؼۀ مىَىٚی ٢کؽ میکىىع ،آو ه ایداظ میکىىع چیؿی بهنکل مٟاؿ اوكاان اقات.
اما چىن اوؽفی وعاؼظ ،بهقؽٚت ؽاکىعش مینىظ .اما اوؽفی مؽیهکىىاعش ماعم بیهاِؽی ظوام مایآوؼظ .بىاابؽایه ظؼ ضًاىو
مىَى٘ مدكمههای بىظا ،ایهگىوه ویكت که بگىیی ایه مدكمهها ف اؾ ایىکه ظؼ کاؼضاواه قااضِه میناىوع ظاؼای غهاه
هكِىع .ضیؽ ،ایهگىوه ویكت .بُٛی اؾ مدكمههای بىظا اؾ ؼووع بؽک وگػنِهاوع و زِی ف اؾ ایىکه به مٛابع بؽظش نعوع ویؿ
هع ٠اؾ بؽک زايل وهعش اقت .اگؽ یت اقِاظ ٦البی چیگىوگ یا کكی اؾ ؼونی واظؼقت بؽک ؼا اودام ظاظش باناع ،زِای
ضٓؽواک ؽ اقت ،چؽاکه ؼوباش یا ؼاقىیی به مدكمه میؼوظ.
اگؽ مدكم بىظا ؼا که اؾ ؼووع بؽک وگػنِه ٚباظم کىیع بكیاؼ ضٓؽواک اقت .چه ضٓؽی می ىاوع ظانِه بانع؟ گِ٣اهام
امؽوؾش اوكان به مؽز های ؼقیعش که هؽچیؿی ظؼ زال بع ؽنعن اقت .مام خامٛاه و هؽچیاؿی ظؼ کال خهاان ،یکای اف اؾ
ظیگؽی ،ظؼ زال ٢اقعنعن اقت .هؽچیؿی که بؽای مؽظم ٚاظی ا ٣ا ٤میاِ٢ع وِید اٚمال ضىظناان اقات .زِای قاطت
اقت ؼاهی ظؼقت ؼا یعا کؽظ یا آن ؼا ظوبال کؽظ .هؽ وى٘ ماوٛی ظؼ اوِٗاؼ ا٢اؽاظی اقات کاه قاٛی میکىىاع آن ؼا یاعا کىىاع.
٢ؽٌ کىیع ٢ؽظی میضىاهع اؾ بىظا ظؼضىاقت کمت کىع ،اما چه کكی بىظا اقت؟ بكیاؼ قطت اقت کكی ؼا یاعا کاؽظ اا اؾ
او ظؼضىاقت کمت کؽظ .اگؽ باوؼ ومیکىیع ،بگػاؼیع بؽای ان ؼونه کى  .وِ٦ی اوییه ناطى ،مدكام باىظا ؼا کاه اؾ میاان
بؽک وگػنِه ٚباظم میکىع ،بكیاؼ مهکلقاؾ میناىظ .اماؽوؾش چىاع و٣اؽ اؾ ماؽظم باؽای ؼقایعن باه ثماؽۀ ز٧ی٧ای ٚبااظم
میکىىااع؟ ٛااعاظ ضی اای کم ای .اوگی اؿۀ اي ا ی مااؽظم اؾ ٚباااظم چیكاات؟ اؾبیهبااؽظن قااطِیها ،زاالکؽظن مهااکالم و
ن
بهظقتآوؼظن ثؽوم .بهظوبال ایه چیؿها هكِىع .آیا ایه چیؿها ظؼ مِىن بىظیكِی هكِىع؟ آنها ايال زاوی چىیه چیؿهاایی
ویكِىع.
٢ؽٌ کىیع یت ٚباظمکىىعۀ بىظا که بهظوبال ىل اقت ظؼ م٧ابل مدكم بىظا یا مدكام بىظیكاا ىا گاىآنییه یاا ضاعای
ضىظ ٗٛی کىع و بگىیع« :ضىاهم میکى به مه کمات کاه اا اىل باه ظقات بیااوؼم ».بكایاؼ ضاب ،غهىای کامال ناکل
میگیؽظ .اؾ آودا که ایه ظؼضىاقت ظؼ م٧ابل مدكمه نکل گؽِ٢ه ،بال٢اي ه ؼوی آن میؼوظ .ظؼ ُبٛعی ظیگؽ ،ناکل مدكامه
می ىاوع مىبكّ یا مى٧بٍ نىظ .وِ٦ی ٢کؽ ٢ؽظ ؼوی مدكمه میوهایىع ،مدكامه ظاؼای مٟاؿ و ىاواایی ٢کؽکاؽظن میناىظ،
گؽچه هىىؾ بعن وعاؼظ .ا٢ؽاظ ظیگؽ ویؿ میآیىع ا آن مدكمه ؼا ٚباظم کىىع .با چىیه ٚباظ ی ،به اعؼیح م٧اعاؼی اواؽفی باه آن
میظهىع .اگؽ ؿکیهکىىعشای آن ؼا ٚباظم کىع ضٓؽواک ؽ اقت ،ؾیؽا ایه ٚباظم به عؼیح م٧عاؼی اوؽفی باه آن میظهاع و آن
ؼا ٦اظؼ میکىع بعوی ٚیىی نکل ظهع .اما ایه بعن ٚیىی ظؼ ُبٛعی ظیگؽ نکل میگیؽظ .بٛع اؾ ایىکه نکل میگیؽظ ،ظؼ ُبٛاعی
ظیگؽ به زیام اظامه میظهع و می ىاوع کمی اؾ ز٧ای ٥خهان ؼا بعاوع .اؾایهؼو می ىاوع کاؼهایی ؼا بؽای مىخىظام بهؽی اودام
ظهع .به ایه ْؽی ٥می ىاوع م٧عاؼی اوؽفی ؼنع ظهع .اما کمکی که میظهع با نؽِ همؽاش اقات و هؿیىاهای باؽای آن وخاىظ
ن
ظاؼظ .آؾاظاوه ظؼ ُبٛعی ظیگؽ به اْؽا ٠میؼوظ و بهؼازِی مؽظم ٚاظی ؼا کىِؽل میکىاع .ایاه باعن ٚیىای ظ٦ی٧اا ٖااهؽی نابیه
مدكمهای ؼا ظاؼظ که اؾ آن عیع آمعش اقت .اؾایهؼو گؽچه ممکه اقت چیؿی ؼا ظیاعش بانایع کاه مىخاىظی م٧اعـ باه وٗاؽ
ن
میؼقع و نایع ظ٦ی٧ا نبیه ًىیؽی بانع که آن ؼا ٚباظم کؽظیع ،اما ایه ٚباظم یا ظٚاهای مؽظم اقت که بىظیكا ىا گىآنییه
ظؼوٞیه یا ا اگا ای  ٧بی ؼا ض  ٥کؽظش اقت .اما غهه ایه بىظای ظؼوٞیه یا بىظیكا ىای ظؼوٞیه بهنعم بع اقت و ٧٢اّ باه
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ىل ٢کؽ میکىع .چىن ظؼ ُبٛعی ظیگؽ مِىیع مینىظ و می ىاوع ٢کؽ کىع و کمی اؾ ز٧ی٧ت ؼا میظاوع ،خؽیت ومیکىع کاؼهاای
ضی ی بعی اودام ظهع .اما خؽیت میکىع کاؼهای بع خؿیی ؽی ؼا اودام ظهع .گاهی او٦ام زِی به مؽظم کمت میکىاع ،ؾیاؽا
ن
اگؽ به مؽظم کمت ومیکؽظ کامال اهؽیمىی میبىظ و کهِه مینع .چگىوه به مؽظم «کمت» میکىاع؟ ٢اؽٌ کىیاع کكای ظؼ
م٧ابل ًىیؽی م٧عـ ظٚا کىع و اؾ او بطىاهع ُٚىی اؾ ضاوىاظشال ؼا که بیماؼ اقت ن٣ا ظهع .بكیاؼ ضب ،آن مىخىظ باع باه
نما کمت میکىع .کاؼی میکىع که ظؼ يىعو ٤بطهم ىل بیىعاؾیع ،چؽاکه غهىم بهظوبال ىل اقت .هؽچاه ظؼ ياىعو٤
بطهم ىل بیهِؽی بیىعاؾیع ،بیماؼی قؽی ٙؽ ن٣ا مییابع .اؾ آودا که م٧عاؼی اواؽفی ظاؼظ ،می ىاواع اؾ ُبٛاعی ظیگاؽ٢ ،اؽظی
ٚاظی ؼا کىِؽل کىع .بهویژش اگؽ کكی که گىوگ ظاؼظ بؽوظ و آن ؼا ٚباظم کىع ضٓؽواک ؽ اقت .ایبِه الؾم به گِ٣ه ویكت کاه
ؿکیهکىىعش قؽوکاؼی با ظٚاکؽظن بؽای بهظقتآوؼظن چیؿهایی ؼا وعاؼظ ،چه ؼقع به ایىکه بؽای ىل ظؼضىاقت کىع .اما بؽضای
ایه کاؼ ؼا اودام میظهىع .زِی ظٚاکؽظن بؽای ؼهانعن ضاوىاظش ان اؾ بعبطِی و بیماؼی ،وابكِگی ازكاقام باه ضاوىاظش اان
اقت .آیا میضىاهیع قؽوىنت ا٢ؽاظ ظیگؽ ؼا کىِؽل کىیع؟ هؽکكی قؽوىنت ضىظل ؼا ظاؼظ! اگؽ ظؼ بؽاباؽ آن مىخاىظ ظؼوٞایه
ظٚا کىیع و ىل ْ ب کىیع ،به نما کمت میکىع .بكیاؼ مهِا ٤اقت که بهظوبال ىل بیهِؽی بانایع ،چؽاکاه هؽچاه بیهاِؽ
ااىل بطىاهی اع ،چیؿهااای بیهااِؽی ؼا می ىاوااع اؾ نااما بااؽظاؼظ .مٛام ا مىًاا٣اوهای اقاات .ااىل ؾی ااظی هكاات کااه قااایؽ
ٚباظمکىىعگان ظؼ يىعو ٤بطهم ؼیطِهاوع و میگػاؼظ م٧عاؼی اؾ آن ؼا به ظقت آوؼیاع .چگىواه اىل باه ظقات میآوؼیاع؟
ممکه اقت اؾ ظؼ که بیؽون ؼِ٢یع کی ١ىیی یعا کىیع یا ممکه اقت اظانی اؾ مسال کاؼ اان بگیؽیاع .باه هاؽ ناک ی قاٛی
میکىع ىل به ظقت آوؼیع .اما چگىوه می ىاوع بعون نؽِ به نما کمت کىع؟ بعون اؾظقتظاظن ،چیؿی باه ظقات ومیآیاع.
بىابؽایه م٧عاؼی اؾ اوؽفی ان یا ظوی ؼا که ؿکیه کؽظشایع بؽمیظاؼظ و میبؽظ ،چؽاکه ٢ا٦ع ایه چیؿهاقت و ایهها ؼا میضىاهع.
ایه بىظاهای ظؼوٞیه می ىاوىع بكیاؼ ضٓؽواک بانىع .بكیاؼی اؾ مؽیهکىىعگان ماا کاه چها قىمناان بااؾ اقات ٢کاؽ
میکىىع مىخىظ واالیای ؼا ظیعشاواع .ممکاه اقات کكای بگىیاع گؽوهای اؾ آنهاا اماؽوؾ باه ایاه مٛباع آمعواع و یکای اؾ آنهاا
چىیهوچىان وامی ظانت و گؽوش ؼا ؼهبؽی میکؽظ .ایه نطى ىيی ١میکىع که گؽوش ظیاؽوؾی چگىواه باىظ ،گاؽوش اماؽوؾی
چگىوه اقت و چگىوه آن گؽوش مع ی ماوع و ؽک کؽظ ،چگىوه گؽوش ظیگؽ کمای بٛاع اؾ آن آماع و ماوىاع آن .آنهاا چاه کكااوی
ن
هكِىع؟ ظ٦ی٧ا همانهایی هكِىع که ظؼباؼشنان يسبت کؽظم .آنها مىخىظام واالی واٛ٦ی ویكِىع ،ب که مىخاىظام واالی
قاضِگی هكِىع .ایه مىاؼظ بكیاؼ ؾیاظوع.
اگؽ ایه ظؼ مٛبعی ؼوی ظهع ضٓؽواک ؽ اقت .اگؽ ؼاهبان آن ؼا ٚباظم کىىع ،مكئىییت آنها ؼا به ٚهاعش میگیاؽظ« :آیاا
مؽا ٚباظم ومیکىیع؟ مهطى اقت که ظؼ زال ٚباظم مه هكِیع! بكیاؼ ضب ،آیا ومیضىاهیع ؿکیه کىیع؟ اؾ نما مؽا٦بات
میکى و به نما میگىی چگىوه ؿکیه کىیع ».بؽای آنها وٗ و ؽ یبهایی ضىاهع ظاظ .اگاؽ ؿکیهناان ؼا کامال کىىاع کداا
میؼووع؟ اؾ آودا که ؿکیهنان بهوقی آن وٗ و ؽ یب ظاظش نع ،هیچ معؼقهای ظؼ قٓىذ بااال آنهاا ؼا ومی اػیؽظ .اؾ آوداا
که هؽچیؿی ؼا بؽای آنها بؽوامهؼیؿی میکىع ،مدبىؼوع اؾ زااال باه بٛاع سات ؼاهىماایی آن باناىع .آیاا ؿکیا آنهاا بیثماؽ
وطىاهع بىظ؟ گِ٣هام که ظؼ زال زاَؽ بؽای مىخىظام بهؽی بكیاؼ قطت اقت که اؾ ْؽی ٥ؿکیه ،ثمؽۀ ز٧ی٧ی ؼا به ظقات
بیاوؼوع .ایه عیعش بكیاؼ ؼایح اقات .بكایاؼی اؾ ا٢اؽاظ گِ٣هاواع کاه واىؼ مىخاىظی ضاعایی ؼا ظؼ کىشهاای مٛاؽو ٠و ظؼ امِاعاظ
ؼوظهای مه ظیعشاوع ،اما اکثؽ آنها به ایه مىخىظام ظؼوٞیه  ٥ ٛظاؼوع .آنها اوؽفی ظاؼوع و می ىاوىع ضىظ ؼا ومایاان کىىاع.
مىخىظام ضعایی ز٧ی٧ی بهوعؼم ضىظ ؼا آنکاؼ میکىىع.
ن
ظؼ گػنِهٛ ،عاظ وكبِا کمِؽی اؾ ایه بهايٓالذ بىظاهای ؾمیىی و ظایىهای ؾمیىای وخاىظ ظاناِىع .اماا ظؼ زاال زاَاؽ
ُ
ٛعاظ بكیاؼ ؾیاظی اؾ آنها وخىظ ظاؼوع .وِ٦ی کاؼهای بعی اودام میظهىع ،مىخىظام باال ؽ آنها ؼا میکهاىع .وِ٦ای بعاوىاع
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ن
که ؾوعگینان ظؼ ضٓؽ اقت ،بهقؽٚت ضىظ ؼا به آن مدكمههای بىظا میؼقااوىع .مٛماىال مىخاىظام ضاعایی واال اؽ ٦اىاویه
زاک بؽ مؽظم ٚاظی ؼا مطِل ومیکىىع .هؽچه قٓر آن مىخىظ ضعایی باال ؽ بانع ،به ازِمال کمِؽی ظؼ ايىل مؽظم ٚاظی
ن
ُ
معاض ه میکىع ،زِی یتغؼش ه ایه کاؼ ؼا اودام ومیظهع .بىابؽایه مٛمىال آنها آن مدكم بىظا ؼا واگهان با ؼٚعوبؽ ٤ضاؽظ
ومیکىىع ،چؽاکه وبایع چىیه کاؼی ؼا اودام ظهىع .وِ٦ی آن ٢ؽاؼ میکىع و ؼوی مدكم باىظا مایؼوظ ،مىخاىظام واال اؽ آن ؼا
به زال ضىظل میگػاؼوع .آن مىخىظام ظؼوٞیه میظاوىع که چه و٦ت ؾوعگینان ظؼ ضٓؽ اقت ،بىاابؽایه ٢اؽاؼ میکىىاع .ظؼ
وِیده ،آیا چیؿی که میبیىیع بىظیكا ىای واٛ٦ی اقت؟ آیا چیؿی که میبیىیع بىظای واٛ٦ی اقت؟ مهکل بِىان گ٣ت.
بكیاؼی اؾ نما ممکه اقت به ایه مىَى٘ ٢کؽ کىیع« :با مدكمههای بىظا ظؼ ضاوه بایع چهکاؼ کىی ؟» ناایع بكایاؼی اؾ
ا٢ؽاظ به ٢کؽ مه اِ٢اظشاوع .بؽای ایىکه به ناگؽظاو ظؼ ؿکیه کمت کى  ،به نما میگىی که می ىاویع ایه کاؼ ؼا اودام ظهیع:
ظؼ زایی که مدكم بىظا ؼا ظؼ ظقت وگه میظاؼیع ،می ىاویع کِاب مه (ؾیؽا کِاب ٚکاف ماؽا ظاؼظ) یاا ٚکاف ماؽا بؽظاؼیاع.
قپف زایت ظقت گل وی ى٢ؽ آبی بؿؼگ ؼا اودام ظهیع و اؾ م ٛبؽای بؽک ظؼضىاقت کىیع ،گىیی ظؼ زال کماتضىاقاِه اؾ
مه هكِیع .بؽک ظؼ ٚؽٌ وی ظ٦ی٧ه اودام مینىظ .اما میضىاه به ناما بگاىی  ،ایاه کااؼ ٧٢اّ باؽای ؿکیهکىىاعگان ماا
می ىاوع اودام ظاظش نىظ .ایاه باؽک باؽای ظوقاِان یاا بكاِگان ان ٚمال ومیکىاع ،چؽاکاه ٧٢اّ اؾ ؿکیهکىىاعگان مؽا٦بات
میکىی  .بؽضی ا٢ؽاظ میگىیىع که ٚکف مؽا به ضاو ظوقِان یا بكِگاننان میبؽوع ا اؼواذ اهؽیمىی ؼا ظوؼ بؽاوىع .مه ایىدا
ویكِ ا اؼواذ اهؽیمىی ؼا بؽای مؽظم ٚاظی ظوؼ بؽاو  .ایه بع ؽیه بیازِؽامی به م ٛان اقت.
زاال که ظؼباؼۀ بىظاهای ؾمیىی و ظایىهای ؾمیىای ياسبت کاؽظی  ،مكائ ظیگاؽی وخاىظ ظاؼظ .ظؼ چایه باقاِان ،ا٢اؽاظ
بكیاؼی بىظوع که ظؼ کىشهای ظوؼ و اٚما ٤خىگلها ؿکیه میکؽظوع .اما چؽا امؽوؾش ظؼ آن مىااْ ٥کكای ویكات؟ ظؼ ز٧ی٧ات
آنها وا عیع وهعشاوع ّ٧٢ .اخاؾش ومیظهىع مؽظم ٚاظی چیؿی ظؼباؼۀ آنها بعاوىع ،زِی ٛعاظنان ویؿ کمِؽ وهاعش اقات .ایاه
ا٢ؽاظ همگی ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ظاؼوع .ایهْىؼ ویكت که ظؼ ْىل ایه قالها وا عیع نعشاوع ،آنها هىىؾ ه ایه ْاؽ ٠و
ن
آن ْؽ ٠هكِىع .امؽوؾش ظؼ ظویا چىعهؿاؼ و٣ؽ اؾ آنها وخىظ ظاؼواع .وكابِا ٛاعاظ بیهاِؽی اؾ آنهاا ظؼ کهاىؼ ماا وخاىظ ظاؼواع،
ن
مطًىيا ظؼ آن کىشهای مههىؼ و ظؼ امِعاظ ؼوظهای مها  .آنهاا ظؼ بؽضای اؾ کىشهاای مؽ ٣ا ٙویاؿ یا٢ات مایناىوع ،اماا اؾ
ظؼ ٞاؼهاینان ؼا مهؽومىم کىىع و به همایه  ٚات اقات کاه ومی ىاویاع آنهاا ؼا
ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی اقِ٣اظش نمیکىىع ا ب
ن
ببیىیع .یهؽ٢ت ؿکی آنها وكبِا آهكِه اقت و ؼولهاینان ٧ؽیبا وامإثؽوع ،چؽاکه به اقاـ و خىهؽ ؿکیه ای وبؽظشاواع.
ن
اؾ قىی ظیگؽ ،ما مكِ٧یما ؼوی غهه نما مؽکؿ میکىی و بؽ ْب ٥واال ؽیه قؽنت خهان ؿکیه میکىی و باؽ ْبا ٥ناکل
خهان ؿکیه میکىی  .بىابؽایه ْبیٛی اقت که گىوگ ما قؽی ٙؼنع میکىع .می اىان ؼولهاای ؿکیاه ؼا نابیه هاؽم ًاىؼ
کؽظ ،بهْىؼی که  ّ٧٢مسىؼ مؽکؿی ؼاش اي ی اقت .نطًی که ظؼ ؿکیه ،مكیؽهای خاوبی و کىچت ؼا بؽمیگؿیىع ممکاه
اقت ظؼ قٓسی اییه ؼونهبیه نىظ ،گؽچه نایع نیهنیىگ باالیی وعانِه بانع .اما چىیه ؼولهاایی اؾ ؼاش ايا ی ؿکیا
ز٧ی٧ی بكیاؼ ظوؼوع.
اقِاظان چىیه معؼقههای ؿکیهای ویؿ آمىؾشهای ضىظ ؼا مىِ٧ل میکىىع و مؽیعاوی ظاؼوع .اؾ آودا کاه ؼول ؿکیا آنهاا
می ىاوع  ّ٧٢ا قٓسی بؽقع که مِىاقب با قٓر نیهنیىگ آنهاقت ،ؿکی مام مؽیعان بهواچاؼ به همان قٓر مساعوظ
اقت .هؽچه ؼول مكیؽی ٢ؽٚی اؾ مكیؽ اي ی ظوؼ ؽ بانع ،ایؿامام بیهِؽی ظاؼظ و ؼول ؿکی آن ی یاعش ؽ اقات ،چؽاکاه
ن
ومی ىاوع به اقاـ و خىهؽ ؿکیه ی ببؽظ .ظؼ ؿکیه٢ ،ؽظ بایع ٚمع ا نیهنیىگ ضاىظ ؼا ؿکیاه کىاع .آنهاا هىاىؾ ایاه ؼا ظؼک
ن
ومیکىىع و ٢کؽ میکىىع يؽ٢ا با قطِیکهیعن می ىاوىع ؿکیه کىىع .اؾایهؼو بٛع اؾ معمؾماوی ْىالوی و بٛع اؾ ياعها قاال
یا زِی هؿاؼ قال ؿکیه ّ٧٢ ،م٧عاؼ کمی گىوگ به ظقت آوؼظشاوع .ظؼ وا ٙ٦گىوگی که به ظقت آوؼظشاواع اؾ ْؽیا ٥قاطِیها
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زايل وهعش اقت .چگىوه آن ؼا کكب کؽظوع؟ نبیه وَٛیت ٢ؽظی ٚااظی اقات :وِ٦ای خاىان اقات وابكاِگیهای بكایاؼ
ؾیاظی ظاؼظ ،اما هىگامی که یؽ ؽ مینىظ ،با گػنت ؾمان امیعل به آیىعش ک ؼوگ مینىظ .آن وابكاِگیها باهْىؼ ْبیٛای
ؼها مینىوع و س یل میؼووع .ایه ؼولهای مكیؽ ٢ؽٚی ویؿ اؾ ایه نیىش اقِ٣اظش میکىىع .آنها ی میبؽواع کاه وِ٦ای ٢اؽظ
بؽای یهؽ٢ت ظؼ ؿکیه ،بؽ وهكِه ظؼ معیِیهه ،ض كاه و ؼوحکهایعن کیاه میکىاع می ىاواع گىواگ ؼا ویاؿ ؼناع ظهاع .اماا
ا٥
ومیظاوىاع کاه وابكاِگیهای ا٢اؽاظ ٚاظیناان ظؼ ْاىل آن ؾمااان
ب
قاطت ْاىالوی باهآهكاِگی س یال مایؼوظ و اؾ ْؽیا ب
بهآهكِگی ؼهاکؽظن آن وابكِگیهاقت که گىوگ ؼنع کؽظش اقت.
اما ما وابكِگیها ؼا هع٦ ٠ؽاؼ میظهی و بهْىؼ ز٧ی٧ی به آنها اناؼش میکىی بهْىؼی که بِىاوی آنها ؼا اؾ بیه بباؽی
و به ایه ْؽی ٥ظؼ ؿکیه ؼنع قؽیٛی ضىاهی ظانت .به مکانهایی ؼِ٢هام که ا ٞب بهْىؼ ا ٣ا٦ی با ا٢ؽاظی بؽضىؼظ میکاؽظم
که قالهای ؾیاظی ؿکیه کؽظشاوع .آنها گِ٣ىع« :هیچکكی ومیظاوع ما ایىداا هكاِی  .باا آو اه ظؼ زاال اوداام آن هكاِی
ن
معاض ه ومیکىی و هیچ مهک ی بؽای ى به وخىظ ومیآوؼی  ».آنها ؼا می ىان ا٢ؽاظ وكبِا ضىبی ظؼ وٗؽ گؽ٢ت.
اما ا٢ؽاظ بعی ه بىظشاوع و مدبىؼ بىظی با آنها قؽوکاؼ ظانِه بانی  .مثایی بؽای ان میؾو  .اویایه بااؼی کاه ظؼ اقاِان
گىییخى کالقی بؽگؿاؼ کؽظم٢ ،ؽظی بىظ که ظؼ زیه کالـ واؼظ نع و گ٣ت که اقاِاظ باؿؼگم میضىاهاع ماؽا ببیىاع و ایىکاه
چی مى٣ی ظاؼظ و با
اقِاظ بؿؼگم چىیهوچىان اقت و قالهای بكیاؼ ؾیاظی اقت که ؿکیه کؽظش اقت .ی بؽظم ایه نطى ب
يىؼم ؾؼظ و ؼوگ ؽیعشال بكیاؼ نؽوؼ به وٗؽ میآمع .گ ِ٣و٦ت وعاؼم او ؼا ببیى و او ؼا ؼظ کؽظم .ایه کااؼ ،اقاِاظ باؿؼگ او ؼا
ن
واٛ٦ا به ه ؼیطت و نؽو٘ کؽظ بؽای ظؼظقؽ ظؼقت کىع .هؽ ؼوؾ بؽای مه مهکل ایداظ میکؽظ .مه نطًی هكِ که هایچ
ٚال٦های به خعال با ظیگؽان وعاؼم و ویاؾی ه به آن وبىظ .هؽ گااش چیؿهاای باعی بهقامِ می٢ؽقاِاظ٧٢ ،اّ آنهاا ؼا ااک
میکؽظم .بٛع اؾ آن ،به آمىؾل ٢ای ضىظ اظامه میظاظم.
ن
چىع ٦ؽن یم ،ظؼ ظوؼان ق ك میىگ ظایىییكِی وخىظ ظانت که ظؼ ؾمان ؿکیهال ،ماؼی او ؼا كطیؽ کاؽظ .بٛاعا ایاه
ظایىییكت بعون ایىکه ؿکیهال ؼا کامل کىع ظؼگػنت .ماؼ بعن آن ظایىییكت ؼا به كاطیؽ ظؼآوؼظ و ناک ی اوكااوی باه ضاىظ
گؽ٢ت .ایه «اقِاظ» که میضىاقت مؽا ببیىع ،کكی وبىظ خؿ همان ماؼ ظؼ نکل اوكان .بهضاْؽ ایىکه قؽنت او ٟییؽ وکاؽظش
بىظ ،ضىظ ؼا به ماؼ بؿؼگی بعیل میکؽظ ا بؽای مه مهکل ایداظ کىع٢ .کؽ کؽظم اؾ زعل بكیاؼ ٢ؽا ؽ ؼِ٢ه اقت .بىاابؽایه او ؼا
ظؼ ظقِ گؽ ِ٢و اؾ گىوگی بكیاؼ ٦ىی بهوام «گىوگ زلکىىعش» اقِ٣اظش کؽظم ا ٦كمت اییه بعوم ؼا غوب و باه آب باعیل
کى ٦ .كمت باالی بعوم ضؿیع و به ضاوهال بؽگهت.
ؼوؾی یکی اؾ یؽوان او با مكئىل مؽکاؿ ظقاِیاؼی ناهؽ گىییخاى مااـ گؽ٢ات و باه آن ضااو گ٣ات کاه اقاِاظ باؿؼگم
میضىاهع او ؼا ببیىع .ظقِیاؼ به آودا ؼ٢ت .ظاضل ٞاؼی اؼیت نع و ومی ىاوكت چیؿی ببیىع ،باهخؿ ًاىیؽ قاایهماوىعی کاه
آودا وهكِه بىظ و اؾ چهماوم وىؼی قبؿ قاْ ٙمینع .وِ٦ی چهماوم ؼا باؾ میکؽظٞ ،اؼ ؼونه مینع و وِ٦ی چهماوم ؼا
میبكت ٞاؼ ظوباؼش اؼیت مینع .او با یهدهای مس ی گ٣ت« :یی هىگدی ظوباؼش بؽمیگؽظظ و ایه باؼ هیچیات اؾ ماا ظوبااؼش
آن مهکالم ؼا ایداظ ومیکىی  .مه انِباش میکؽظم .یی هىگدی آمعش ا مؽظم ؼا ودام ظهع ».یؽوال اؾ او ؽقایع« :اقاِاظ
ن
بؿؼگ ،یٓ٣ا ب ىع نىیع .بؽای اهای ان چه مهک ی یم آمعش؟» او اقص ظاظ« :ظیگؽ ومی ىاو بایكاِ  .اهاای ياعمه ظیاعش
اقت ».وِ٦ی اؾ او قإال نع که چگىوه يعمه ظیع ،نؽو٘ کؽظ به يسبت ظؼباؼۀ ایىکه چگىوه مهکل ایداظ میکؽظ .اماا اف
اؾ آن ظؼ قال  ۲113ظؼ ومایهگاش قالمت آقیایی ظؼ که ظوباؼش قاؽ باه قاؽ ماه گػانات .او همیهاه کاؼهاای باعی اوداام
ن
میظاظ و قٛی میکؽظ با آمىؾل ظا٢ای مه معاض ه کىع ،بىابؽایه او ؼا کامال اؾ بیه بؽظم .بٛع اؾ ایىکه اؾ بیه ؼ٢ت ،ه وهایىان
او ،یؽ و خىان و ؾن و مؽظ ،همگی ضىاقِىع  ٚیه مه ا٦عام کىىع .ظؼ آن ؾمان ،چىع ک ماهای باه آنهاا گ٣اِ  .همگای ناىکه
۲۲5

نعوع و آن٦عؼ ؽقیعوع که هیچیت خؽیت وکؽظوع کاؼی اودام ظهىع٢ .همیعوع مىَى٘ اؾ چه ٦ؽاؼ بىظ .بؽضای اؾ آواان زِای باا
ظویىی ٚاظی وعانِىع .ظؼ زایی کاه باه مىَاى٘ باؽک می اؽظاضِ
ایىکه ؾماوی ْىالوی ؿکیه کؽظش بىظوع هیچ ٢ؽ٦ی با مؽظم
ب
ظؼباؼۀ ایه چىع ؼویعاظ ویؿ يسبت کؽظم.

جىیى که
خىیى که چیكت؟ ظؼ اخِما٘ ؿکیهکىىعگان ،بكیاؼی اؾ ماؽظم ظؼ ْاىل آماىؾل چیگىواگ ،آن ؼا باهٚىىان ٦كامِی اؾ ؿکیاه
آمىؾل میظهىع .ظؼ وا ٙ٦ایه چیؿی ویكت که به مدمى ٚؿکیه  ٥ ٛظانِه بانع .ایه بهيىؼم وىٚی مهااؼم ،وؼظضاىاوی و
کىیت آماىؾل ظاظش میناىظ .اؾ ناکلهایی ماوىاع ؽقای ٚالیا  ،قاىؾاوعن ٚاىظ ،قاىؾاوعن کاٞاػ و ضىاواعن وؼظ و چىایه
چیؿهایی اقِ٣اظش میکىع .آن می ىاوع بیماؼیها ؼا ظؼمان کىع و ؼولهای مٛاید آن بكایاؼ مىسًاؽبه٢ؽظ اقات .باهٚىىان
مثال ،اگؽ کكی ظؼ يىؼ م بطال ؾظش بانع ،مؽیهکىىعۀ خىیى که ٦ ،مىیی ؼا ظؼ خىهؽی اؾ قاىی٣ىؼ خیاىش ٢اؽو مایکىاع و
ظایؽشای ؼوی ؾمیه میکهع و یت «×» ظؼ وقّ آن ؽقی میکىع .قپف اؾ نطى میضىاهع کاه ظؼ وقاّ ظایاؽش بایكاِع و
نؽو٘ به ضىاوعن وؼظهایی میکىع .قپف اؾ  ٦مىیی که ظؼ خىهؽی اؾ قىی٣ىؼ خیىش ٢ؽو ؼِ٢ه اقِ٣اظش میکىع ا ظایؽشهایی ظؼ
يىؼم نطى بکهع .ظؼ زایی که ظایؽشها ؼا میکهع وؼظها ؼا ویؿ میضىاوع .به کهیعن اظامه میظهع ا ایىکه باا  ٦ماى یات
وٓ٧ه ظؼ بطال میگػاؼظ و ضىاوعن وؼظها ویؿ ظؼ آن مى ٙ٦مام مینىظ .قاپف باه ناطى میگىیاع آن ظؼماان ناعش اقات.
ن
نطى ی میبؽظ که بطال واٛ٦ا کىچت ؽ نعش و وِ٦ی آن ؼا یمف میکىع ظؼظ وعاؼظ .آن ماإثؽ باىظ .آن نایىشهاا می ىاوىاع
بیماؼیهای خؿیی ؼا ظؼمان کىىع ،اما ىاوایی ظؼمان بیماؼیهای وضی ؼا وعاؼوع .اگاؽ بگىییاع باؾوی اان ظؼظ میکىاع چاه کااؼ
میکىع؟ نؽو٘ به ضىاوعن وؼظهایی میکىع و اؾ نما میضىاهع ظقِان ان ؼا ظؼ امِعاظ بعن ان باؾ کىیع .قپف به وٓ٧ا ْاب
قىؾوی بهگىی ایه ظقت نما ٢ىم میکىع و میگػاؼظ که آن اؾ وْ ٓ٧ب قىؾوی بهگىی ظقت ظیگؽ ان بیاؽون بیایاع و ناما
خؽیان هىا ؼا ازكاـ ضىاهیع کؽظ .وِ٦ی ظوباؼش باؾوی ان ؼا یمف کىیع ،مثل ٦بل ظؼظ وطىاهع ظانت .بهٚالوش ،بؽضای ا٢اؽاظ
اؾ ؼولهای ظیگؽی ویؿ اقِ٣اظش میکىىع ،ماوىع قىؾاوعن کاٞػ ،ؽقی ٚالی و آویطِه ْ ك ها .آنها چىیه کاؼهایی اودام
میظهىع.
ن
ظویىی مكیؽ ٢ؽٚی ظؼ معؼق ظایى ؿکی بعن ؼا آمىؾل ومیظهىع .آنها يؽ٢ا به ٢البیىی ،ب٢ىگنىیی ،ؼاواعن
ؼولهای
ب
اؼواذ یع با ظٚا و وؼظ و ن٣ای بیماؼیها می ؽظاؾوع .اکثؽ ؼولهای ظویىی مكایؽ ٢ؽٚای اؾ ایههاا اقاِ٣اظش میکىىاع .آنهاا
می ىاوىع بیماؼیها ؼا ن٣ا ظهىع ،اما ؼولهایی که باه کااؼ میبؽواع ضاىب ویكات .باه چیؿهاایی کاه باؽای نا٣ای بیماؼیهاا
اقِ٣اظش میکىىع انااؼش ومایکىی  ،اماا مؽیهکىىاعگان ماا کاه ظا٢اا ؼا ؿکیاه میکىىاع وبایاع اؾ آنهاا اقاِ٣اظش کىىاع ،چؽاکاه
اوؽفیهای بكیاؼ قٓر اییه و بكیاؼ بعی ظاؼوع .ظؼ چیه باقِان ،ؼولهای ن٣اظهىعش ؼا باه ؼناِههایی ٧كای بىعی کؽظواع
ماوىع نکكِهبىعیْ ،ب قىؾوی ،ماقاف ،کایؽو ؽکِیتْ ،ب ٢هاؼ ،ن٣اظهی چیگىوگ و ْب گیاهی .آنهاا باه ظقاِههای
بكیاؼی ٧كی بىعی نعوع .هؽ ؼول ن٣اظهىعش یت ؼنِه وامیعش نع .ایه خىیى کاه ،باهٚىىان قایؿظهمیه ؼناِه ْب٧هبىاعی
نع .اؾایهؼو وام کامل آن «ؼنِ نماؼۀ قیؿظش خىیى» اقت .خىیى که ،چیؿی ظؼ مدمى ٚؿکی ما ویكت ،ؾیؽا ٦اعؼمهای آن
گىوگ زايل اؾ ؿکیه قؽچهمه ومیگیؽظ .چیؿی نبیه کىیت اقت.
اؾ
ب
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عخًشايی ؽؾن

جًىو حافل اص تضکیه
ظؼ اخِما٘ ؿکیهکىىعگان ،ايٓالزی به وام خىىن زايل اؾ ؿکیه وخىظ ظاؼظ که اأثیؽ بكایاؼ ؾیااظی باؽ ٚماىم ماؽظم ظاناِه
اقت .بهویژش بؽضی آن٦عؼ آن ؼا طم کؽظشاوع که بُٛی ا٢ؽاظ اؾ اودام چیگىوگ می ؽقىع .وِ٦ی مؽظم مینىىوع که مؽیه
چیگىوگ ممکه اقت مىدؽ به خىىن زايل اؾ ؿکیاه ناىظ ،بكایاؼ وزهات مایکىىاع کاه آن ؼا ناؽو٘ کىىاع .ظؼ ز٧ی٧ات،
بگػاؼیع بگىی که خىىن زايل اؾ ؿکیه بههیچوخه وخىظ وعاؼظ.
بؽضی ا٢ؽاظ بهضاْؽ ظؼقتوبىظن ٢کؽنان ،به كطیؽ اؼواذ یا زیىاواام ظؼآمعشاواع .ضىظآ گااش ايا ی آنهاا ياازباضِیاؼ
ٞیؽْبیٛی ضىظ ؼا باه «اواؽفی ٦عؼ مىاع» وكابت میظهىاع .اماا آو اه ؼوی ظاظش ایاه اقات کاه اؼواذ یاا
ویكت ،اما ایه زایت
ب
زیىاوام كطیؽکىىعش بعن آنها ؼا کىِؽل میکىىع و هىگامی که ایه ا٢اؽاظ ماؽیه میکىىاع ظیگاؽ ضىظناان ویكاِىع .ممکاه
اقت هىگام زؽکت ٛاظل وعانِه بانىع یا خیٝو٢ؽیاظ بؿوىع .وِ٦ی مؽظم میبیىىع که مؽیه چایگىواگ باعیه ياىؼم اقات،
می ؽقىع آن ؼا مؽیه کىىع .بكیاؼی اؾ نما ٢کؽ میکىیع که ایه چیگىوگ اقتد اما چگىوه ایه می ىاوع ماؽیه چایگىواگ
بانع؟ ایه  ّ٧٢اییه ؽیه قٓر ن٣ایاِ٢ه و ضىظ ؼا قای وگهظانِه اقت ،اما بكیاؼ ضٓؽواک اقت .اگؽ ٚاظم کىیع کاؼهاا ؼا
به ایه نیىش اودام ظهیع ،ضىظآ گاش اي ی ان همیهه ظؼ کىِؽل ضىظ وا ىان ضىاهع بىظ .آوگااش ممکاه اقات ضىظآ گااش کمکای،
اوؽفیها یا یامهای ضاؼخی ،اؼواذ یا زیىاوام كطیؽکىىعش و ٞیؽش باعن ان ؼا کىِاؽل کىىاع .ناایع کاؼهاای ضٓؽوااکی اوداام
ظهیع و با ٚيعم بؿؼگی به اخِما٘ ؿکیاهکىىاعگان ناىیع .ایاه مهاکالم باهضاْؽ ظؼقاتوباىظن ٢کاؽ ا٢اؽاظ و وابكاِگی
ضىظومایینان به وخىظ میآیع .ایه عیعش ،خىىن زايل اؾ ؿکیه ویكت .هیچکكی ومیظاوع چگىوه بُٛی ا٢ؽاظ باهايآالذ
اقِاظ چیگىوگ نعشاوعد چؽاکه آنها ویؿ به خىىن زايل اؾ ؿکیه ا٧ِٚاظ ظاؼوع .ظؼ وا ٙ٦مؽیه چایگىواگ ومای ىاواع باٚا
نىظ نطى ظچاؼ خىىن زايل اؾ ؿکیه نىظ .ا کثؽ مؽظم ایه ايٓالذ ؼا اؾ آثااؼ اظبای ،ؼماانهاای هىاؽهاای ؼؾمای و ٞیاؽش
نىیعشاوع .اگؽ باوؼ ومیکىیع ،می ىاویع به کِابهای ٦عیمی یا کِابهای ؿکیاه ؼخاى٘ کىیاع .چىایه چیاؿی ظؼ آن کِاابهاا
وخىظ وعاؼظ .چگىوه ممکه اقت خىىن زايل اؾ ؿکیه وخىظ ظانِه بانع؟ ٞیؽممکه اقت چىیه چیؿی ؼوی ظهع.
خىىن زايل اؾ ؿکیهای که مؽظم به آن باوؼ ظاؼوع چىع نکل ظاؼظ .آو ه االن گ٣اِ یکای اؾ ایاه نکلهاقات .باهضاْؽ
ایىکه نطى ٢کؽل ظؼقت ویكت ،اؼواذ یا زیىاوام كاطیؽکىىعش ؼا باه ضاىظ خاػب مایکىاع و غهىیتهاای مِ٣ااو ی مثال
ْ بکؽظن «زایت چیگىوگ» ؼا ؼنع میظهع که ضىظومایی کىع .بُٛی ا٢ؽاظ ظؼ ْ اب ىاوااییهاای ٢اىْ٤بیٛی هكاِىع یاا
چیگىوگ ٦البی ؼا مؽیه کؽظشاوع .وِ٦ی چیگىوگ ؼا مؽیه میکىىعٚ ،اظم ظاؼوع ضىظآ گاش اي ینان ؼا ؼها کىىاع .آگااهی
ضىظ به هؽچیؿی ؼا اؾ ظقت میظهىع و بعننان ؼا به ظیگؽان ٧عی میکىىع .اؾ وٗاؽ غهىای قاؽظؼگ میناىوع و مایگػاؼواع
بعننان اؾ ضىظآ گاش کمکینان یا اوؽفیها یا یامهای ضاؼخی ٢ؽمان بگیؽظ .بُٛی ؼِ٢اؼهای ٚدیب ؼا به ومایم میگػاؼوع.
اگؽ به چىیه نطًی گِ٣ه نىظ که اؾ باالی قاضِمان به اییه بپؽظ یا ظؼ آب نیؽخه ؼوظ ،ایه کاؼها ؼا اودام میظهع .ضاىظ او
زِی مای ی به ؾیكِه وعاؼظ و میضىاهع بعوم ؼا به ظیگؽان واگػاؼ کىع .ایه خىىن زايال اؾ ؿکیاه ویكاتد ب کاه مای ىاویاع
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بگىییع او به گمؽاهی ؼِ٢ه و  ٚت ایداظل ایه اقت که ظؼ آٞاؾ بهيىؼم ٚمعی به ایه نکل ؼِ٢اؼ کؽظ .بكیاؼی اؾ مؽظم ٢کؽ
میکىىع بهْىؼ ٞیؽٚمعی ابضىؼظن بعننان به اْؽا ،٠مؽیه چیگىواگ اقات .ظؼ ز٧ی٧ات اگاؽ نطًای ظؼ ایاه زایات
چیگىوگ ؼا مؽیه کىع ،یامعهای وضیمی ضىاهع ظانت .چىیه چیؿی مؽیه چیگىوگ ویكت ،ب که وِید وابكاِگیهاا و
ْ بهای مؽظم ٚاظی اقت.
وَٛیت ظیگؽ ایه اقت که وِ٦ی ظؼ مؽیه چیگىوگ ،چی ظؼ خایی اؾ بعن مكعوظ مینىظ یا وِ٦ای چای باه بااالی قاؽ
میؼقع و ومی ىاوع اییه بیایع ٢ؽظ می ؽقع .بعن اوكان خهاوی کىچت اقت .بهویژش ظؼ ؼولهاای ظایىییكاِی وِ٦ای چای اؾ
میان کاوایی میگػؼظ ،نطى با ایه مهکالم مىاخه مینىظ .اگؽ چی وِىاواع اؾ میاان کاواال بگاػؼظ ،ظؼ آن اْاؽا ٠مِى٦ا١
میماوع .ایه مكئ ه وه ىها ظؼ قؽ ،ب که ظؼ ٦كمتهای ظیگؽ بعن ویؿ ؼوی میظهع .اما قؽ اوكان زكاـ ؽیه ٦كمت اقات.
چی به باالی قؽ میؼوظ و قپف اییه میآیع .اگؽ چی وِىاوع اؾ میان کاوال ؼظ نىظ٢ ،ؽظ ازكاـ میکىع قؽ بكیاؼ قىگیه و
مِىؼم نعش اقت ،اوگاؼ کالش قىگیىی اؾ چی به قؽ ظاؼظ .اما چی وه می ىاوع چیؿی ؼا کىِؽل کىع و وه می ىاوع باٚا مهاک ی
نىظ یا بیماؼی به وخىظ بیاوؼظ .بُٛی اؾ مؽظم ز٧ای ٥چیگىوگ ؼا ومیظاوىع و وٗؽهایی اقاؽاؼآمیؿ میظهىاع و همایه خؽیاان
با ٚهؽجومؽج نعش اقت .بؽ همیه اقاـ ،مؽظم ٢کؽ میکىىع اگؽ چی به باالی قؽ بؽوظ و وِىاوع اییه بیایع٢ ،ؽظ خىاىن اؾ
ؿکیه میگیؽظ ،به گمؽاهی میؼوظ و ٞیؽش .ایه با ٚنعش بكیاؼی اؾ مؽظم بِؽقىع.
اگؽ چی به باالی قؽ بؽقع و وِىاوع اییه بیایع ّ٧٢ ،وَٛیِی مىِ٦ی اقت .بؽای بؽضی ممکه اقت مع ی ْىالوی یا زِی
ویمكال اظامه یابع و هىىؾ ه اییه ویایع .اگؽ ِ ٚم آن بانع ،نطى می ىاوع یت اقِاظ واٛ٦ی چیگىوگ یعا کىع کاه چای
چی آنها ومی ىاوع اؾ میان کاوایی ؼظ ناىظ
ؼا به اییه هعایت کىع و چی می ىاوع اییه بیایع .ظؼ مؽیه چیگىوگ ،ا٢ؽاظی که ب
یا اییه بیایع ،بایع  ٚت آن ؼا ظؼ نیهنیىگ ضىظ خكِدى کىىاع و ببیىىاع آیاا ایهْاىؼ اقات کاه ماع ی ْاىالوی ظؼ آن قآر
مِى ١٦ماوعشاوع و بایع نیهنیىگ ضىظ ؼا ؼنع ظهىع! وِ٦ی بهْىؼ واٛ٦ی نیهنیىگ ضىظ ؼا اؼ ٧ا میظهىاع ،ای میبؽواع کاه
چی می ىاوع اییه بیایع .ومی ىاویع بهخای مؽکؿ بؽ ؼنع نیهنیىگ ،بهظوبال بعیل گىوگ ظؼ باعن ان بانایع .مهاکل آوداا
ن
میماوع ا ایىکه نیهنیىگ نما ؼنع کىع و  ّ٧٢بٛع اؾ آنٟ ،ییؽام همهخاوبه ؼوی میظهع .اگاؽ چای واٛ٦اا مكاعوظ باناع،
ن
هىىؾ ه ومی ىاوع با ٚمهک ی نىظ .مٛمىال ایه ٚىامل غهىی ما هكِىع که و٧م ای٣ا میکىىع .بهٚالوش ،بٛع اؾ ایىکه کكی
اؾ اقِاظ ٦البی چیگىوگ مینىىظ که وِ٦ی چی به باالی قؽ بؽقع ممکه اقت مهک ی یم آیع ،می ؽقع .وِ٦ی می ؽقع،
می ىاوع بؽای او مهک ی واٛ٦ی به وخىظ بیاوؼظ .وِ٦ی می ؽقیع ،وابكِگی ؽـ ظؼ میان اقت .آیا آن یات وابكاِگی ویكات؟
وِ٦ی وابكِگی نما ٖاهؽ مینىظ ،آیا وبایع ؼهاا ناىظ؟ هؽچاه بیهاِؽ بِؽقایع ،بیهاِؽ نابیه بیمااؼی باه وٗاؽ مایؼقاع .ایاه
وابكِگی ان بایع اؾ بیه بؽوظ .واظاؼ ضىاهیع نع اؾ ایه ماخؽا ظؼـ بگیؽیع ا بِىاویع اؾ وابكِگی ؽـ ؼها نىیع و ؼنع کىیع.
مؽیهکىىعگان ظؼ ؿکیهای که ی بم ؼو ظاؼوع ازكاـ ؼازِی وطىاهىع ظانت .ؾیؽا بعننان اوىا٘ ؾیاظی اؾ گىواگ ؼا ؼناع
میظهع که هم آنها چیؿهایی بكیاؼ با٦عؼماوع که ظؼون بعن زؽکت میکىىع .ایهها باٚا مایناىوع باه ایاه یاا آن ناکل
ن
ازكاـ واؼازِی ظانِه بانیع ٚ .ت ایىکه ازكاـ ؼازِی وعاؼیاع اقاقاا ایاه اقات کاه همیهاه می ؽقایع بیمااؼ ناىیع .ظؼ
ز٧ی٧ت ،چیؿهایی که ظؼ بعن ان ؼنع کؽظشاواع ٦عؼ مىاع باىظش و هما آنهاا گىواگ ،ىاوااییهاای ٢اىْ٤بیٛی و بكایاؼی اؾ
مىخىظام ٢ىْ٤بیٛی هكِىع .اگؽ به ایهْؽ ٠و آنْؽ ٠زؽکت کىىاع ،باعن ان ازكااـ ضااؼل ،ظؼظ ،مٛاػببىظن و ٞیاؽش
ب
ضىاهع ظانت .اوِهای اًٚاب بكیاؼ زكاـ اقت و اوىا٘وا٦كام زایتهای ؿکیه ٖاهؽ مینىوع .اا وِ٦ای باعن ان باهْاىؼ
کامل با ماظۀ با اوؽفی باال بعیل وهعش اقت ،به ایه نکل ازكاـ میکىیع .بایع ایه چیؿها ؼا عیعشای ضىب ظؼ وٗاؽ گؽ٢ات.
نما مؽیهکىىعگان اگؽ همیهه ضىظ ؼا ٢ؽظی ٚاظی ظؼ وٗؽ بگیؽیع و همیهه ٢کؽ کىیع بیماؼی ظاؼیع ،چگىوه می ىاویع ؿکیه
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کىیاع؟ وِ٦ای ظؼظ و مسىِای ظؼ ؿکیاه ایم مایآیاع ،اگاؽ هىااىؾ ها ضاىظ ؼا ٢ااؽظی ٚااظی ظؼ وٗااؽ بگیؽیاع ،ااف مایگااىی
نیهنیىگ ان ظؼ همان یسٗه به قٓر مؽظم ٚاظی ق٧ىِ کؽظش اقت .زعا٦ل ظؼ ؼابٓه با ایه مىَى٘ بطًىو ،به قآر
مؽظم ٚاظی ق٧ىِ کؽظشایع.
مؽیهکىىعگان واٛ٦ی به مكایل اؾ قٓسی بكیاؼ باال وگاش میکىىع ،بهخای ایىکه اؾ ظیعگاش مؽظم ٚااظی وگااش کىىاع .اگاؽ
ن
٢کؽ کىیع بیماؼیع ،ممکه اقت واٛ٦ا با ٚنىظ بیماؼ نىیع .ؾیؽا وِ٦ی ٢کؽ کىیع بیماؼیع ،قآر نیهنایىگ ناما ه قآر
نیهنیىگ مؽظم ٚاظی اقت .مؽیه چیگىوگ و ؿکی واٛ٦ی به بیماؼی ضِ ومینىظ ،باهویژش ظؼ ضًاىو آن واىٚی کاه
ن
االن ىيی ١کاؽظم ،کاه چای ظؼ خاایی مكاعوظ میناىظ .همگای مایظاوی کاه آو اه واٛ٦اا باٚا بیمااؼی ماؽظم مایناىظ
ن
هِ٣اظظؼيع غهىی و قیظؼيع خكمی اقت .مٛمىال نطى ابِعا اؾ وٗؽ غهىی ٢ؽو میؼیؿظ و غهه ومی ىاوع اؾ بف آن بؽآیاع
ن
و ٦بل اؾ ایىکه وَٛیت بیماؼی بهْىؼ چهمگیؽی بع ؽ نىظ ،نطى اؾ باؼ قىگیه غهىی ؼوح میبؽظ .مٛمىال به ایاه ياىؼم
اقت .بؽای مثال ،ؾماوی نطًی بىظ که او ؼا مسک باه طات بكاِه بىظواع .یکای اؾ ظقاتهای او ؼا گؽِ٢ىاع و اظٚاا کؽظواع
میضىاهىع آن ؼا ببؽوع ا ضىن اؾ آن خاؼی نىظ .قپف چهمان او ؼا با اؼچهای بكِىع و مچ ظقت او ؼا ضؽانایعوع( .ظقات او
ظؼ ايل بؽیعش وهعش بىظ و ضىن ومیآمع ).نیؽ آب ؼا باؾ کؽظوع بهْىؼی که او مای ىاوكات چکیاعن آب ؼا بهاىىظ و ظؼ وِیداه
٢کؽ کؽظ ضىن اوقت که میچکع .آن مؽظ بٛع اؾ ؾمان کى اهی ظؼگػنت .ظؼ ز٧ی٧ت او ؾضمی وهعش بىظ و ضاىوؽیؿی وعانات،
ن
ب که آب بىظ که میچکیعٚ .ىامل غهىیال با ٚمؽگم نع .اگؽ همیهه باوؼ ظانِه بانیع که بیماؼیاع ،ازِمااال ضىظ اان ؼا
ظؼ وهایت بیماؼ میکىیع .ؾیؽا نیهنیىگ ان ا قٓر ماؽظم ٚااظی قا٧ىِ کاؽظش اقات و ماؽظم ٚااظی باهْىؼ ْبیٛای ظچااؼ
بیماؼی مینىوع.
اگؽ مؽیهکىىعشای همیهه ٢کؽ کىع بیماؼ اقت ،ظؼ ز٧ی٧ت بؽای آن ٧اَا میکىع .اگؽ یت بیماؼی ؼا ظؼضىاقات کىیاع،
واؼظ بعن ان مینىظ .قٓر نیهنیىگ مؽیهکىىعش بایاع بااال باناع .وبایاع همیهاه وگاؽان بانایع کاه چیاؿی ناما ؼا بیمااؼ
میکىع ،ؾیؽا ایه ؽـ اؾ بیماؼی ،وابكِگی اقت و ماوىع قایؽ وابكِگیها می ىاوع بؽای ان مهکل ایداظ کىع .ظؼ ؿکیاه الؾم
اقت نطى کاؼما ؼا اؾ بیه ببؽظ و آن ظؼظواک اقت .چگىواه مای ىاویاع ظؼ ؼازِای گىواگ ؼا ؼناع ظهیاع؟ چگىواه ٞیاؽ اؾ آن
می ىاویع اؾ نؽ وابكِگیهای ان ضالو نىیع؟ بگػاؼیع ظاقِاوی اؾ بىظیك ؼا بؽای ان بگىی  .ؾماوی نطًی بىظ که بٛاع اؾ
النی ؾیاظ ظؼ ؿکیه ،آؼهام نع .وِ٦ی وؿظیت بىظ به ثمؽۀ ز٧ی٧ی وایل و آؼهام نىظ ،چگىوه می ىاوكات ضىناسال وباناع؟
او ظؼ زال ؼِ٢ه به ٢ؽاقىی قه  ٦مؽو بىظ! اما ایه هیدان یت وابكِگی اقت ،وابكِگی ضىنسایی بكایاؼ ؾیااظ .آؼهاام بایاع
ؼها اؾ وابكِگیها بانع ،با  ٦بی که ست أثیؽ ٦ؽاؼ ومیگیؽظ .اما او ق٧ىِ کؽظ و ؿکیاهال باه بایثماؽی ضا ماه یا٢ات .چاىن
ق٧ىِ کؽظش بىظ ،مدبىؼ بىظ ظوباؼش اؾ اول نؽو٘ کىع .ؿکیهال ؼا ظوباؼش نؽو٘ کؽظ و بٛع اؾ النی بكایاؼ ؽؾزمات ظوبااؼش ظؼ
ؿکیه يٛىظ کؽظ .ایه ظٛ٢ه ؽقیع و به ضىظل یاظآوؼ نع« :وبایع هیدانؾظش نىم ،وگؽوه ظوباؼش ق٧ىِ میکى  ».با ایه اؽـ،
ظوباؼش نکكت ضىؼظ .ؽـ ویؿ وىٚی اؾ وابكِگی اقت.
مىٛ٦یت ظیگؽی وخىظ ظاؼظ :وِ٦ی نطًی اؾ وٗؽ غهىی بیماؼ مینىظ ،به ایه نطى بؽچكاب خىاىن زايال اؾ ؿکیاه
ؾظش مینىظ .ا٢ؽاظی هكِىع که زِی مىِٗؽ مه مینىوع ا بیماؼی ؼواوی آنها ؼا ظؼمان کاى ! میگاىی کاه بیمااؼی ؼواوای،
بیماؼی ویكت و مه بؽای ؼقیعگی به چىیه مكای ی و٦ت وعاؼم .چؽا؟ ؾیؽا بیماؼ ؼواوی ظاؼای هیچ ویؽوقی ویكت و بعن او واه
ٟییؽام بیماؼگىوه ظاؼظ و وه ٣ٚىوِی .اؾ وٗؽ مه ایه بیماؼی ویكات .بیمااؼی ؼواوای وِ٦ای ؼوی میظهاع کاه ضىظآ گااش ايا ی
نطى بكیاؼ َٛی ١مینىظ .ا چه زع َٛی ١مینىظ؟ مثل کكی اقت کاه ومای ىاواع ياازباضِیاؼ ضاىظل باناع .ؼوذ
اي ی بیماؼ ؼواوی به همیه نکل اقت .ظیگؽ ومیضىاهع ياازباضِیاؼ باعن باناع .همیهاه اؽم و گایح اقات و ومای ىاواع
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ههیاؼ بماوع .ظؼ ایه مؽز ه ،ضىظآ گاش کمکی نطى یا اوؽفیها یا یامهای ضاؼخی با او معاض ه میکىىع .ظؼ هؽ ُبٛاع ،قآىذ
بكیاؼی وخىظ ظاؼظ .هؽ وى٘ اوؽفی یا یامی مؿاز او مینىظ .بهٚالوش ،ؼوذ اي ی ٢اؽظ ناایع ظؼ ؾواعگیهاای ٦ب ای کاؼهاای
بعی اودام ظاظش و نایع ْ بکاؼان میضىاهىع به او يعمه بؿوىع .هؽچیؿی می ىاوع ؼوی ظهع .میگىیی کاه ماهیات بیمااؼی
ؼواوی ایه اقت و ایه چیؿها با ٚآن مینىوع .اکىىن بایع بؽای ان ؼونه بانع که چؽا مایل ویكِ چىیه چیؿهاایی ؼا باؽای
آنها ظؼمان کى  .چه کاؼی می ىان ظؼباؼۀ آن اودام ظاظ؟ نطى ؼا آمىؾل ظهیع ،به او کمت کىیع ههیاؼ ناىظ ،اماا بكایاؼ
قطت اقت که ایه کاؼٚ ،م ی نىظ .وِ٦ای ظکِاؽی ظؼ بیماؼقاِان ؼواوای ظؼ آقاِاو واؼظکاؽظن ناىک ایکِؽیکای باناع ،ای
میبؽیع بیماؼان واگهان بهزعی می ؽقىع که ظیگؽ هیچ زؽ ٠بیمٛىی بؽ ؾبان ومیآوؼوع .چؽا ایاهْاىؼ اقات؟ ظؼ آن یسٗاه،
ؼوذ اي ی ایه نطى ههیاؼ مینىظ و اؾ نىک ایکِؽیکی می ؽقع.
ن
مٛمىال وِ٦ی نطًی ؿکیه ؼا نؽو٘ میکىع ،میضىاهع آن ؼا اظامه ظهاع .هؽکكای قؽنات باىظایی و  ٦بای باؽای ؿکیاه
ظاؼظ .اؾایهؼو بكیاؼی اؾ مؽیهکىىعگان بٛع اؾ یاظگیؽی آن ،ظؼ ْىل ؾوعگینان ؿکیه میکىىع .زِی اگؽ ٢اؽظ وِىاواع ظؼ ؿکیاه
مى ٥٢نىظ یا ٢ا ؼا کكب کىع ٦ ،بی بؽای ظوبالکؽظن ظایى ظاؼظ و همیهه میضىاهع آن ؼا ؿکیه کىاع .هماه مایظاوىاع کاه ایاه
نطى چیگىوگ ؼا مؽیه میکىع .مؽظم ظؼ مسل کاؼل ایه ؼا میظاوىاع و هما اْؽا٢یاان و همكاایهها ویاؿ اؾ ایاه اْاال٘
ظاؼوع .اما همگی ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع :چىع قال ٦بل ،اؾ ا٢ؽاظی که چیگىوگ ؼا مؽیه میکؽظوع ٛعاظ اوعکی باهْىؼ واٛ٦ای
ؿکیه میکؽظوع ّ٧٢ .اگؽ نطى بهْىؼ ز٧ی٧ی ؿکیه کىع ق٣ؽ ؾوعگیال می ىاوع ٟییؽ کىع .اما ایه انطاو ٧٢اّ ا٢اؽاظی
ٚاظی بىظوع که چیگىوگ ؼا بؽای ن٣ا و ىعؼقِی مؽیه میکؽظواع .هیچکكای مكایؽ ؾواعگی آنهاا ؼا ٟییاؽ ومایظاظ .ا٢اؽاظ
ٚاظی ممکه اقت ؼوؾی بیماؼ نىوع یا نایع با مهکال ی مىاخه نىوع یا ممکه اقت بیماؼ ؼواوی نىوع یا زِی بمیؽواع .ؾواعگی
ا٢ؽاظ ٚاظی به همیه نکل اقت .هؽچىع آنها ؼا ظؼ اؼک میظیعیع که چیگىوگ ؼا مؽیه میکؽظوع ،اما بهْىؼ واٛ٦ی ؿکیاه
ومیکؽظوع .هؽچىع آؼؾو میکؽظوع ا قٓىذ باال ؿکیه کىىع ،اما بعون کكب ؼاش ظؼقات ومای ىاوكاِىع مى٢ا ٥ناىوع٧٢ .اّ آؼؾو
ظانِىع ا قٓىذ باال ؿکیه کىىع .ایه ا٢ؽاظ هىىؾ ه مؽیهکىىعۀ چیگىوگ ظؼ قٓر اییه ن٣ا و ىعؼقِی بىظوع .هیچکكای
مكیؽ ؾوعگی آنها ؼا ٟییؽ ومیظاظ ،بىابؽایه بیماؼیهایی میظانِىع ّ٧٢ .اگؽ به ٧ىا اؼؾل گػاؼیاع بیماؼی اان نا٣ا مییاباع.
ن
يؽ٢ا اودام مؽیه چیگىوگ ومی ىاوع با ٚنىظ ظیگؽ هیچ مؽَی وگیؽیع.
نطى بایع بهْىؼ واٛ٦ی ؿکیه کىع و به نیهنیىگ ضىظ ىخه ظانِه بانع .بیماؼی او  ّ٧٢باا ؿکیا واٛ٦ای مای ىاواع اؾ
بیه بؽوظ .ؾیؽا مؽیه چیگىوگ مؽیه ٢یؿیکی ویكت ،ب که چیاؿی وؼای ماؽظم ٚااظی اقات و بایاع اياىل و اقاِاوعاؼظهای
باال ؽی بؽای مؽیهکىىعگان وخىظ ظانِه بانع .بایع بؽ اقاـ آنها ٚمل کىع و ظؼ آن يىؼم اقت که به آن هع ٠میؼقاع.
اما بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ ایهْىؼ ٚمل وکؽظشاوع و ٢ؽظی ٚاظی با٦ی ماوعشاوع .اؾایاهؼو وِ٦ای مىٚاعل بؽقاع بیمااؼ میناىوع .ایاه
نطى نایع ؼوؾی واگهان قکِه کىع ،ایه یا آن بیماؼی ؼا بگیؽظ یا ایىکه ؼواوی نىظ .همه میظاوىع که او چیگىوگ ؼا مؽیه
میکىع .همیه که اؾ وٗؽ ؼواوی ماؽیٍ مایناىظ ،ماؽظم میگىیىاع« :او اؾ ؿکیاه خىاىن گؽِ٢اه اقات» و باه او بؽچكاب ؾظش
مینىظ .همگی ظؼباؼۀ آن بیىعیهیع :آیا ایه مىٓ٧ی اقت؟ ٢ؽظی ٚاظی ز٧ی٧ت ؼا ومیظاوع .زِی بؽای زؽ٢هایها یا بكیاؼی
اؾ مؽیهکىىعگان قطت اقت که ز٧ی٧ت آن ؼا ظؼیابىع .اگؽ ایه نطى ظؼ ضاواه اؾ وٗاؽ ؼواوای ماؽیٍ ناىظ ،ممکاه اقات
کمِؽ مكئ هقاؾ بانع ،هؽچىع ظیگؽان هىىؾ ه میگىیىع مؽیه چیگىوگ با ٚآن بىظش اقت .اگؽ او ظؼ مسل مؽیه ؼواوای
نىظ ،وزهِىاک ضىاهع بىظ .بؽچكب بؿؼگی ؾظش مینىظ و ٞیؽممکه اقت اؾ بیه بؽوظ .ؼوؾوامهها گؿاؼل میظهىع که ماؽیه
چیگىوگ با ٚخىىن ظؼ ؿکیه نعش اقت .بُٛی اؾ مؽظم زِای باعون ایىکاه باه ماؽیه چایگىواگ وگااهی بیىعاؾواع باا آن
مطای٣ت میکىىع« :ببیه ،او همیه چىع و٦ت یم که مؽیه چیگىوگ ؼا آوداا اوداام مایظاظ ضاىب باىظ و االن ایهْاىؼی
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نعش ».اما او ٢ؽظی ٚاظی اقت و هؽچه ٦ؽاؼ اقت بؽای او ا ٣ا ٤بیِ٣ع ؼوی میظهع .ممکه اقت بیماؼیهای ظیگؽی بگیاؽظ
یا با مهکالم ظیگؽی مىاخه نىظ .آیا ایه م٧ٛىل اقت که بؽای هؽچیاؿی ماؽیه چایگىواگ ؼا قاؽؾوم کاؽظ؟ ماوىاع ٢اؽظی
ؿنت ظؼ بیماؼقِان اقت :بهضاْؽ ایىکه او ؿنت اقت ،وبایع هؽگؿ ظؼ ایه ؾوعگی بیماؼ نىظد چگىوه می ىان آن ؼا باه ایاه
نکل ظؼک کؽظ؟
بىابؽایه می اىاوی بگاىیی کاه ضی ای اؾ ا٢اؽاظ باعون ایىکاه ز٧ی٧ات چایگىواگ یاا اياىل هات آن ؼا بعاوىاع گِ٣اههای
ٞیؽ٧ٚالوی بیان میکىىع .بهمسٍ ایىکه مهک ی به وخىظ میآیع ،هؽ وى٘ بؽچكبی به چیگىواگ ؾظش مایناىظ .چایگىواگ
بؽای ظوؼشای کى اش ظؼ خامٛه مههىؼ بىظش اقت .بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ ظؼباؼۀ چیگىوگ وگؽل مًِٛباوهای ظاؼواع و همیهاه آن ؼا
وکىهم کؽظش ،به آن زم ه کؽظش و آن ؼا ؼظ میکىىع .هیچکكی ومیظاوع ظؼ ٢کؽ ایه ا٢ؽاظ چه میگػؼظ .آن٦اعؼ اؾ چایگىواگ
بیؿاؼوع که اوگاؼ کاؼی به کاؼنان ظاؼظ .بهمسٍ ایىکه ک م چیگىوگ مٓؽذ میناىظ ،آن ؼا ضیاایی و ٞیؽواٛ٦ای مایوامىاع.
چیگىوگ  ٚاقت و  ٚمی واالقت ،ایه مىَى٘ ا ٣ا ٤میاِ٢ع ؾیؽا غهه ایه ا٢ؽاظ بكیاؼ بكِه و ظاوم آنها ک اقت.
وَٛیت ظیگؽی وخىظ ظاؼظ که ظؼ خام ٛؿکیهکىىعگان «زایت چیگىوگ» وامیعش مینىظ .چىیه ٢ؽظی ىهماام غهىای
ن
ظاؼظ ویی خىاىن زايال اؾ ؿکیاه واعاؼظ .ناطى ظؼ ایاه وَاٛیت کاامال مىٓ٧ای اقات .بگػاؼیاع اول ىَایر ظها زایات
چیگىوگ چیكت .ظؼ مؽیه چیگىوگ ،کی٣یت ماظؼؾاظی و٧م مهمی ای٣ا میکىع .ظؼ هؽ کهىؼی ظؼ ظویا ا٢ؽاظی هكِىع که
به مػهب ا٧ِٚاظ ظاؼوع .ظؼ چیه ،چىعهؿاؼ قال اقت ا٢ؽاظی بىظشاوع که به بىظیكا و ظایىییكا ا٧ِٚااظ ظاؼواع .آنهاا ٧ٚیاعش
ن
ظاؼوع کاؼهای ضىب اظال بههمؽاش ظاؼظ و کاؼهای بع مداؾام .اما بُٛی ا٢اؽاظ باه ایاه چیؿهاا ٧ٚیاعش وعاؼواع .مطًىياا ظؼ
ؾمان او٧الب ٢ؽهىگی ،اؾ ایه چیؿها اوِ٧اظ مینع و به آنها بؽچكب ضؽا٢ام ؾظش میناع .بُٛای ا٢اؽاظ هؽچاه ؼا ومای ىاوىاع
ظؼک کىىع ،آو ه ؼا ومینىظ اؾ کِابهای ظؼقی آمىضت ،آو ه  ٚامؽوؾی هىىؾ ظؼ آن یهؽ٢ت وکؽظش و آو اه اا زااال ظؼک
ن
وهعش اقت ،ضؽا٢ام ظؼ وٗؽ میگیؽوع .چىع قال یم ٛعاظ ؾیاظی اؾ ایه ا٢ؽاظ بىظوع ،اما ظؼ زال زاَؽ ٛعاظ وكابِا کمای اؾ
ایه ا٢ؽاظ وخىظ ظاؼوع .اگؽچه ممکه اقت بُٛی اؾ عیعشها ؼا ٦بىل وکىیع ،اما آنهاا ظؼ ُبٛاع ماا آناکاؼ ناعشاوع .ناایع خؽیات
وکىیع آنها ؼا ٦بىل کىیع ،اما ا٢ؽاظی هكِىع که خؽیت میکىىع ظؼباؼۀ آنها يسبت کىىع و اؾ ْؽیا ٥آو اه ظؼ ؾواعگی ؼوؾاواه
ظیعش یا نىیعشاوع به ز٧ای٧ی ظؼباؼۀ مؽیه چیگىوگ ی بؽظشاوع.
بُٛی ا٢ؽاظ آن٦عؼ غههنان بكِه اقت که بهمسٍ آوؼظن وام چیگىوگ ،اؾ ه ظل به ناما مایضىعواع٢ .کاؽ مایکىىاع
ضؽا٢ا ی و مكطؽش نعشایع .بهمساٍ ياسبت ظؼبااؼۀ عیاعشای ظؼ ماؽیه چایگىواگ ،ناما ؼا ٢اؽظی بكایاؼ وااظان ظؼ وٗاؽ
میگیؽوع .اگؽچه ایه ٢ؽظ غهه بكِهای ظاؼظ ،ویی نایع کی٣یت مااظؼؾاظیال آن٦اعؼ ها باع وباناع .اگاؽ کی٣یات مااظؼؾاظی
ضىبی ظانِه بانع و بطىاهع چیگىوگ ؼا مؽیه کىع ،ممکه اقت چه قاىمم ظؼ قآسی بكایاؼ بااال بااؾ ناىظ و ممکاه
اقت بؽضی ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ؼا دؽبه کىع .او به چیگىوگ باوؼ وعاؼظ ،اما ومی ىاوع َاماوت کىاع کاه بیمااؼ ومیناىظ.
وِ٦ی بیماؼ مینىظ ،به بیماؼقِان مؽاخٛه میکىع .وِ٦ی ؿنت ْب ٞؽبی وِىاوع او ؼا مٛایده کىاع ،باه ؿنات ْاب چیىای
مؽاخٛه میکىع .وِ٦ی ؿنت ْب چیىی ه وِىاوع بیماؼی او ؼا مٛایده کىع و ؾماوی که هیچ وكط بطًىيی ماإثؽ وباناع،
ن
ف اؾ آن به ٢کؽ چیگىوگ میاِ٢ع و با ضىظ میگىیع« :ناوك ؼا آؾمایم میکى اا ببیىای آیاا چایگىواگ واٛ٦اا مای ىاواع
بیماؼی مؽا ن٣ا ظهع ».او با نت و ؽظیع میآیع .بهظییل کی٣یت ماظؼؾاظی ضىبی که ظاؼظ ،بهمسٍ ایىکه چیگىوگ ؼا مؽیه
کىع ،ظؼ آن بكیاؼ مكِٛع ٖاهؽ مینىظ .نایع اقِاظی به او ٚال٦همىاع ناىظ یاا مىخاىظی واال ظؼ ُبٛاعی ظیگاؽ بطىاهاع باه او
کمت کىع .واگهان چه قىم او باؾ مینىظ یا به وَٛیت ویمهؼونهبیىی میؼقع .با چه قىم بااؾ ظؼ قآسی بكایاؼ بااال،
می ىاوع واگهان ٦كمِی اؾ ز٧ی٧ت خهان ؼا ببیىعٚ .الوش بؽ ایه ،ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ویؿ ضىاهع ظانت .وِ٦ی ایه نطى
۲۰3

چىیه وَٛیِی ؼا ببیىع ،آیا ٢کؽ میکىیع مٟؿل بِىاوع آن ؼا سمل کىع؟ ٢کؽ میکىیع وَٛیت غهىی او چگىواه اقات؟ آو اه
ن
وِ٦ی ظیگؽان ظؼباؼۀ آن يسبت میکؽظوع ،چیؿی ضؽا٢ی ،مٓ ٧ا ٞیؽممکه و مكاطؽش ظؼ وٗاؽ مایگؽ٢ات ،اکىاىن ظؼ م٧ابال
چهماوم ٦ؽاؼ ظاؼظ و با آن مىاخه مینىظ .ظؼ وِیده ،مٟؿ ایه نطى ومی ىاوع آن ؼا سمل کىع ،چؽا که ٢هاؼ غهىی بایم اؾ
زع اقت .ظیگؽان چیؿهایی ؼا که میگىیع ظؼک ومیکىىع ،هؽچىع غهىم ٞیؽمىٓ٧ی ویكت .اما ومی ىاوع بیه ظو ْؽٛ ٠اظل
ن
بؽ٦ؽاؼ کىع .او ٢همیعش اقت که آو ه بهؽ اودام میظهع انِباش اقت ،ظؼ زایی که آو ه ظؼ ُبٛع ظیگاؽ اوداام مایناىظ مٛماىال
يسیر اقت .اگؽ او کاؼهایی ؼا بؽ ْب ٥ؼونی اودام ظهع که ظؼ آن ْؽ ٠اودام مینىظ ،مؽظم میگىیىاع او ظؼ اناِباش اقات.
آنها ومی ىاوىع او ؼا ظؼک کىىع ،ظؼ وِیده میگىیىع اؾ ؿکیه خىىن گؽِ٢ه اقت.
ن
اما ایه نطى خىىن زايل اؾ ؿکیاه واعاؼظ .ا کثاؽ ناما کاه چایگىواگ ؼا ماؽیه مایکىیاع اياال ظچااؼ چىایه زاایِی
ومینىیع ّ٧٢ .ا٢ؽاظی که غهه بكیاؼ بكِهای ظاؼوع زایت چیگىوگ ؼا دؽبه میکىىع .چه قىم بكیاؼی اؾ نما که ایىداا
ن
زُىؼ ظاؼیع باؾ نعش و واٛ٦ا چیؿهایی ؼا ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ ظیعشایع .نگ٣تؾظش ویكِیع ،ازكاـ ضىبی ظاؼیاع و مٟؿ اان ناىکه
وهعش و ظؼ ایه زایت چیگىوگ ٦ؽاؼ وعاؼیع .وِ٦ی نطًی ظؼ زایت چیگىوگ ٦ؽاؼ ظاؼظ ،بكیاؼ آ گاش باىظش و بكایاؼ ٚا٦الواه و
مىٓ٧ی يسبت میکىع ّ٧٢ .مىَى٘ ایه اقت که مؽظم ٚاظی چیؿهایی ؼا که او میگىیع باوؼ ومیکىىع .ممکه اقت گااهی
او٦ام بگىیع کكی ؼا که ظؼگػنِه اقت ظیعش و ایه نطى به او گِ٣ه کاؼی ؼا اودام ظهع .چگىوه مؽظم ٚاظی می ىاوىع ایه ؼا
ن
باوؼ کىىع؟ بٛعا ایه ٢ؽظ می٢همع بهخای ایىکه ظؼباؼۀ ایه مكایل يسبت کىاع بایاع آنهاا ؼا واؿظ ضاىظ وگاه ظاؼظ .بٛاع اؾ آوکاه
ن
بِىاوع ؼابٓ بیه ظو ْؽ ٠ؼا بهظؼقِی اظاؼش کىع ،همهچیؿ بهضىبی یم میؼوظ .مٛمىال ایه انطاو ىاواییهای ٢اىْ٤بیٛی
ویؿ ظاؼوع ،اما ایه ویؿ خىىن زايل اؾ ؿکیه ویكت.
مىٛ٦یت ظیگؽی وخىظ ظاؼظ که «خىىن ز٧ی٧ی» وامیعش مینىظ و بهوعؼم ظیعش مینىظ .مىٗىؼ اؾ خىىن ز٧ی٧ی که باه آن
ن
اناؼش میکىی ایه ویكت که نطى ،واٛ٦ا ظیىاوه بانع .ب که مىٗىؼ « ،ؿکی ز٧ی٧ت» اقت .خىىن ز٧ی٧ی چیكت؟ میگىی
ظؼ میان مؽیهکىىعگان ،بهوعؼم چىیه نطًی ظیعش مینىظ ،نایع یت و٣ؽ ظؼ هؽ يعهؿاؼ و٣ؽ .ظؼ وِیده ،ایه ؼایح ویكات و
أثیؽی ه ؼوی خامٛه وعاؼظ.
ن
مٛمىال بؽای خىىن ز٧ی٧ی یمنؽْی وخىظ ظاؼظ :نطى بایع کی٣یت ماظؼؾاظی بكیاؼ ضىبی ظاناِه باناع و بایاع مكاه
بانع٢ .ؽظی مكه ،قالهای با٦یماوعۀ ٚمؽل بؽای ْیکؽظن ؼووع ؿکیه کا٢ی ویكت .آنهایی که کی٣یت مااظؼؾاظی بكایاؼ
ن
ضىبی ظاؼوع ،مٛمىال بؽای مأمىؼیِی ایىدا هكِىع و اؾ قٓىذ بكیاؼ باالیی مایآیىاع .هؽکكای اؾ آماعن باه ایاه خامٛا ٚااظی
اوكاوی می ؽقع ،ؾیؽا ف اؾ ایىکه زا٢ ٗ٢ؽظ اک مینىظ ومی ىاوع کكی ؼا به خا بیااوؼظ .بٛاع اؾ ایىکاه ٢اؽظ باه ایاه مسایّ
خام ٛمؽظم ٚاظی میآیع ،مؿازمتهای بهؽی با ٚمینىظ او ظؼ ْ ب نهؽم و ثاؽوم باناع و ظؼ وهایات باه قآر ماؽظم
ٚاظی ق٧ىِ میکىع .بؽای او هؽگؿ ؼوؾی وطىاهع ؼقیع که اؾ ایىداا ؼهاا ناىظ .اؾایاهؼو هماه مای ؽقاىع و هیچکكای خؽیات
ومیکىع به ؾمیه بیایع .اما چىیه ا٢ؽاظی وخىظ ظاؼوع که به ایىدا آمعشاوع .بٛع اؾ وؼوظنان ،ومای ىاوىاع ظؼ بایه ماؽظم باهضىبی
ؼِ٢اؼ کىىع .به قٓىذ اییه مییٟؿوع و ظؼ ْىل ؾوعگی ضىظ ،کاؼهای انِباش بكیاؼی اودام میظهىع .وِ٦ی کكی میخىگاع اا
به ضىظل قىظ بؽقاوع ،کاؼهای بع بكیاؼی اودام میظهع و به م٧عاؼ ؾیاظی به ظیگؽان بعهکاؼ مینىظ .اقِاظل میبیىع کاه
او ظؼ آقِاو ق٧ىِ اقت .اما او کكی اقت باا ثماؽۀ ز٧ی٧اید ظؼ وِیداه اقاِاظ اخااؾش ومیظهاع باه ایاه ؼازِای قا٧ىِ کىاع!
اقِاظل بكیاؼ وگؽان اقت و بهظوبال ؼاش چاؼشای میگؽظظ .اما به ازِمال ؾیاظ ومی ىاوع ٢ؽظ ؼا بهقمت ؿکیه بکهاوعد چؽاکاه
ن
ممکه اقت اقِاظی واٛ٦ی ظؼ ظقِؽـ وبانع .بىابؽایه ٧ؽیبا ٞیؽممکه اقت او بِىاوع اؾ ْؽی ٥ؿکیه به ايل ضاىظ بااؾگؽظظ.
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مهکل ظیگؽ ایه اقت که قه او ؾیاظ اقت و زِی اگؽ ؼول ؿکیهای بؽای بعن و غهاه ها یاعا کىاعٚ ،ماؽ با٦یماواعشال
بؽای کمیل ؿکیه کا٢ی ویكت.
 ّ٧٢اگؽ نطًی کی٣یت ماظؼؾاظی بكیاؼ ضىبی ظانِه بانع و ست ایه نؽایّ بكایاؼ ٞیؽٚااظی ،مای اىان ؼول خىاىن
ن
ز٧ی٧ی ؼا ؼوی او به کاؼ بؽظ .بهبیان ظیگؽ ،وِ٦ی مٓ ٧ا هایچ امیاعی باؽای ناطى وخاىظ واعاؼظ اا باه ايال و ز٧ی٧ات ضاىظ
باؾگؽظظ ،ایه ؼول باؽای ظیىاواهکاؽظن او باه کااؼ مایؼوظ .بؽضای اؾ ٚم کؽظهاای مٟاؿل ٞیؽٛ٢اال مایناىظ .باهْىؼ مثاال،
٦كمتهایی اؾ مٟؿ که با ٚمینىظ ٢ؽظ قؽما و کثی٣ی ؼا ظوقت وعانِه بانع ٞیؽٛ٢ال مینىظ .بٛع اؾ ایىکه ایاه ٦كامتها
ن
ن
ٞیؽٛ٢ال نع ،مهکالم ؼواوی ٖاهؽ نعش و او ماوىع کكی ٚمل میکىع که واٛ٦ا خىىن ظاؼظ .اما مٛمىال مؽ کب هیچ کاؼ باعی
ومینىظ .وه به مؽظم واقؿا میگىیع وه آنها ؼا میؾوع ،ب که ا ٞب کاؼهای ضىب اودام میظهع .اما با ضاىظل بكایاؼ بایؼزا
اقت .چىن ىخهی به قؽما ومیکىع ،ظؼ ؾمكِان بعون ک٣م و با یباـهای واؾک ؼوی باؽ ٠مایظوظ .اهاای او اؾ قاؽما یاص
میؾوع و می ؽکع و به ضىوؽیؿی میاِ٢ع .چىن ىخهی به کثی٣ی ومیکىاع ،زِای ماع٢ى٘ میضاىؼظ و اظؼاؼ مایوىناع .کكای ؼا
مینىاضِ که مع٢ى٘ اقب ؼا که یص ؾظش و مثل قىگ نعش بىظ با ضىنسایی میخىیع .او می ىاوكات قاطِیهاایی ؼا سمال
کىع که ا٢ؽاظ ٚاظی با غهىی آ گاش ومی ىاوىع سمل کىىعً ّ٧٢ .ىؼ کىیع ایه خىىن چ٧عؼ با ٚؾخاؽ او میناع .ایبِاه چىایه
ن
انطايی مٛمىال ظاؼای ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی هكِىع .ا کثؽ آنها ضاو های مكه هكِىع .ظؼ گػنِه ،ضاو ها اهاای ضاىظ
ؼا بؽای ایىکه کىچت بماوع ،میبكِىع .اما ضاو مكىی بىظ که می ىاوكت اؾ ؼوی ظیاىاؼی کاه بایم اؾ ظو مِاؽ اؼ ٣اا٘ ظانات
ظؼ ضاوه ؼا به ؼوی او ٣٦ال میکؽظواع.
بهؼازِی بپؽظ .وِ٦ی ضاوىاظشال ظیعوع که او مدىىن نعش و همیهه اؾ ضاوه ٢ؽاؼ میکىع ،ب
٣٦ل ظؼ اناؼش میکؽظ و ظؼ ؼا میگهىظ و ٢ؽاؼ میکاؽظ .بٛاعها او ؼا
وِ٦ی اُٚای ضاوىاظش ضاوه ؼا ؽک میکؽظوع ،با اوگهِم به ب
با ؾودیؽ آهىی مهاؼ کؽظوع .وِ٦ی همه ضاوه ؼا ؽک مایکؽظواع ،باا کاانظاظن ؾودیاؽ ،باهآقااوی آن ؼا بااؾ مایکاؽظ .کىِاؽل او
ٞیؽممکه بىظ .به ایه ْؽی ،٥قطِیهای بكیاؼ ؾیاظی ؼا سمل میکؽظ .بهضاْؽ ایىکه او ؾخؽ بكیاؼ ْا٦ت٢ؽقا و ناعیعی ؼا
ن
سمل میکؽظ ،بهقؽٚت خؿای کاؼهای بعل ؼا ؽظاضت میکؽظ .مٛمىال یت یا ظو قال و ظؼ وهایت قه قال ْىل میکهیع،
ؾیؽا ؾخؽی که سمل میکؽظ بكیاؼ ؾیاظ بىظ .ف اؾ آن ،واگهان آو ه ؼا که ا ٣ا ٤اِ٢اظش باىظ مای٢همیاع .باهضاْؽ کاملناعن
ؿکیهال ،بال٢اي ه ٣٦ل گىوگ او باؾ مینع و اوىا٘وا٦كام ٦عؼمهای ضعایی ٖااهؽ مایناع .ایاه ماىاؼظ بكایاؼ واظؼواع ،اماا
ٛعاظی اؾ آنها ظؼ قؽاقؽ اؼیص وخىظ ظانِىع .ایه عیعش بؽای ا٢ؽاظی که کی٣یت ماظؼؾاظی مِىقٓی ظانِىع مدااؾ ومیباىظ.
ن
ن
ازِمااال ظؼبااؼۀ ؼاهباان و ظایىییكاتهای مدىاىن مایظاویاع ،آنهااا واٛ٦اا ظؼ ااؼیص وخاىظ ظاناِىع و ایاه ثبات ناعش اقاات.
ظاقِانهای ؾیاظی ظؼباؼۀ ظایىییكتهای ظیىاوه وخىظ ظاؼظ .مثل ظاقِان ؼاهب مدىىوی که «چیه هىیی» ؼا باا خااؼو اؾ مٛباع
بیؽون کؽظ.
ن
بىابؽایه ظؼ ضًىو خىىن زايل اؾ ؿکیه ،می ىاوی بگىیی که ٛٓ٦ا وخىظ وعاؼظ .اگؽ کكی بِىاوع آ م ایداظ کىع و اگاؽ
ن
واٛ٦ا ایهگىوه بانع ،میگىی ایه نطى ٢ىٚ٤اظی اقت .اگؽ کكی بِىاوع آ م ؼا اؾ ظهان بیؽون ظهع ،با ظؼاؾکؽظن ظقاِم
آ هی ؼونه کىع یا با اوگهِم قیگاؼی ؼا ؼونه کىع ،آن ؼا ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی میوام !

هذاخلۀ اهشیمًی دس تضکیه
معاض اهؽیمىی ظؼ ؿکیه چیكت؟ ایه معاض های اقت که ا ٞب ظؼ مؽیه چیگىوگ با آن مىاخه میناىی  .چگىواه ماؽیه
چیگىوگ معاض اهؽیمىی ؼا ٢ؽا میضىاوع؟ ظؼ وا ٙ٦وِ٦ی نطى بطىاهع ؿکیه کىع مهکالم بكیاؼی وخىظ ضىاهع ظانت.
بعون ز٣اٖت ٢انه مه ،نطى ومی ىاوع ظؼ ؿکی ز٧ی٧ی مى٢ا ٥ناىظ .باهمسٍ ایىکاه ای اان ؼا اؾ ظؼ بیاؽون بگػاؼیاع،
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ممکه اقت خان ان ظؼ ضٓؽ بانع .ؼوذ اي ی ٢ؽظ اؾ بیه ومیؼوظ .ف امکان ظاؼظ ظؼ ٛ٢اییتهای اخِماٚی ان ٦بال اؾ ایاه
ؾوعگی به ظیگؽان بعهکاؼ نعش بانیع ،به آنها يعمه ؼقاوعش ،یا مؽ کب کاؼهای واظؼقت ظیگؽی نعش بانیع .آن ْ بکاؼان ظؼ
خكِدىی نما هكِىع .ظؼ بىظیك گِ٣ه نعش اقت که نطى بهضاْؽ ٧ٚىبتهای کاؼمایی ؾواعگی مایکىاع .اگاؽ باه کكای
بعهی ظانِه بانیع ،او نما ؼا بؽای باؾ ؽظاضت آن ضىاهع یا٢ت .اگؽ بیم اؾ زع ظؼیا٢ت کىع ،مدبىؼ اقت آن ؼا ظؼ ظوؼۀ بٛعی
ؾوعگی به نما ف بعهع .اگؽ ٢ؽؾوعی به وایعیىم بیازِؽامی کىع ،آنها خاینان ؼا ظؼ ؾواعگی بٛاعی ٚاىٌ ضىاهىاع کاؽظ.
ایهگىوه ،کی٣ؽ و اظال بهْىؼ یىقِه ظؼ گؽظل اقت .اما بهؼاقاِی ظیاعشای اهؽیمههاایی هكاِىع کاه معاض اه مایکىىاع و
ومیگػاؼوع مؽیه کىیع .مام ایه چیؿها  ٚتهای کاؼمایی ظاؼوع و بعون قبب ویكِىع .اگاؽ ِ ٚای وخاىظ وعانات اخااؾش ظاظش
ومینع ایهگىوه بانع.
ٚاظی ؽیه نکل معاض اهؽیمىی بهيىؼم ؾیؽ ا ٣ا ٤میاِ٢ع٦ .بل اؾ ایىکه چیگىوگ ؼا مؽیه کىیع ،مسیّ اْؽا ٠اان
ن
وكبِا آؼام اقت .بهضاْؽ ایىکه چیگىواگ ؼا یااظ گؽِ٢هایاع ،همیهاه ظوقات ظاؼیاع آن ؼا ماؽیه کىیاع .اماا باهمساٍ ایىکاه
معیِیهه وهكِه ؼا نؽو٘ میکىیع ،واگهان بیؽون ا ا ٤ؽ اؾ قؽويعا مینىظ .ا ىمبیلهاا باى ٤مایؾوىاع ،کكای ظؼ ؼاهاؽو ؼاش
میؼوظ ،يعای گِ٣گى میآیع ،ظؼها به ه میضىؼوع و ؼاظیى ظؼ بیؽون به يعا ظؼ میآیاع .واگهاان ظیگاؽ قاکى ی ویكات .اگاؽ
ن
چیگىوگ ؼا مؽیه وکىیع مسیّ کامال آؼام اقت ،اما وِ٦ی مؽیه چیگىوگ ؼا نؽو٘ میکىیع ایهگىوه مایناىظ .بكایاؼی اؾ
ن
نما هؽگؿ ظؼباؼۀ آن ٚمی ٥ؽ ویىعیهیعشایع .واٛ٦ا مىَى٘ اؾ چه ٦ؽاؼ اقت؟  ّ٧٢ی میبؽیع که ایه ٞیؽٚاظی اقت و اؾ ایىکاه
ومی ىاویع چیگىوگ ؼا مؽیه کىیع ازكاـ واامیعی میکىیع .ایه «ٞیؽٚاظیباىظن »،ماؽیه ناما ؼا مِى٦ا ١مایکىاع .ایاه
اهؽیمهها هكِىع که مؿاز نما مینىوع ،بهْىؼی که مؽظم ؼا بؽای مؿازمت نما کىِؽل مایکىىاع .ایاه قااظش ؽیه ناکل
معاض ه بىظش و هع٢م ایه اقت که ماو ٙنما اؾ مؽیه چیگىواگ ناىظ« .مایضاىاهی ماؽیه کىای و باه ظایاى وایال ناىی و
میضىاهی مام آن چیؿهایی ؼا که به مه بعهکاؼ هكِی ؽظاضت وکىی؟» آنها ایه ؼا سمل ومیکىىع .ظؼ وِیده ومیگػاؼواع
مؽیه کىیع .اما ایه ویؿ چیؿی اقت که ظؼ قٓر بطًىيی ٖاهؽ مینىظ .بٛع اؾ مع ی ،ایه عیعش اخااؾش واعاؼظ ظیگاؽ وخاىظ
ظانِه بانع .بهبیان ظیگؽ ،بٛع اؾ ایىکه ایه بعهیها ک نىوع اخاؾش ظاظش ومینىظ ظوباؼش با نما معاض ه کىىع .ؾیؽا ا٢اؽاظی کاه
ظؼ ٢ایىن ظا٢ای ما ؿکیه میکىىع یهؽ٢ت قؽیٛی ظاؼوع و بهقؽٚت قٓىذ ؼا هت قؽ میگػاؼوع.
نکل ظیگؽی اؾ معاض اهؽیمىی وخىظ ظاؼظ .میظاویع که چه قىم ما می ىاوع اؾ ْؽی ٥مؽیه چیگىواگ بااؾ ناىظ .باا
چه قىم باؾ ،بُٛی ا٢ؽاظ ممکه اقت ظؼ زایی که ظؼ ضاوه چیگىوگ ؼا مؽیه میکىىع بُٛای اؾ ياسىههای ؽقاىاک یاا
چهؽشهای وزهِىاک ؼا ببیىىع .بُٛی اؾ آنها مىهای بهه ؼیطِه و ب ىعی ظاؼوع و بُٛی ظیگؽ میضىاهىع با نما ظٚاىا کىىاع
یا زِی زؽکام مطِ ٣ی ؼا اودام میظهىع که ضی ی ؽقىاکاوع .گاهی او٦ام هىگامی که نطى مؽیهها ؼا اودام میظهع،
ن
آنها ؼا میبیىع که اؾ بیؽون به ىدؽش چكبیعشاوع و واٛ٦ا ؽقىاکاوع .چگىوه می ىاوع ایه وَٛیت ا ٣ا ٤بیِ٣ع؟ ایاه ناک ی اؾ
معاض اهؽیمىی اقت .اما ظؼ معؼق ٢ایىن ظا٢ای ما ،ایه وَٛیت بكیاؼ بهوعؼم ظیعش مینىظ .نایع اؾ هؽ يع و٣ؽ بؽای یت
و٣ؽ ا ٣ا ٤بیِ٣ع .ا کثؽ ا٢ؽاظ با ایه وَٛیت ؼوبؽو ومینىوع .چىن هیچ وٛ٣ی بؽای ؿکیه ان وعاؼظ ،مدااؾ ویكات باه ایاه ناکل
مؿاز نما نىظ .ظؼ قایؽ ؼولهای مؽقىم ،ایه وى٘ اؾ مؿازمت ؼایح ؽیه عیعشهاقت و معم ؾیاظی اظامه مییاباع .بُٛای
ن
ن
اؾ مؽظم يؽ٢ا به همیه  ٚت ومی ىاوىع چیگىوگ ؼا مؽیه کىىع و وزهتؾظش مینىوع .ناطى مٛماىال اؽخیر مایظهاع ظؼ
نب و ظؼ مسیٓی آؼام چیگىوگ ؼا مؽیه کىع .اگؽ مىخىظی ؼا ظؼ م٧ابل چهماوم ببیىع که ویمی اوكان ویمی نبر به وٗاؽ
ن
میؼقع ،بكیاؼ می ؽقع چیگىوگ ؼا مؽیه کىع .مٛماىال چىایه عیاعشای ظؼ ٢اایىن ظا٢اای ماا وخاىظ واعاؼظ .اماا ومىواههای
اقِثىایی بكیاؼ کمی وخىظ ظاؼظ ،ؾیؽا بُٛی ا٢ؽاظ وَٛیت بكیاؼ ضايی ظاؼوع.
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وى٘ ظیگؽ مؽبىِ به ا٢ؽاظی اقت که مؽیههایی با ؿکی ظؼووی و بیؽووی اودام میظهىع .آنها هىؽهای ؼؾمی ؼا بههمؽاش
ؿکی ظؼووی اودام میظهىع .ایه ؼولها بیهِؽ ظؼ معؼق ظایى ؼایحاوع .وِ٦ی نطًی چىیه ؼول ؿکیهای ؼا یااظ مایگیاؽظ،
ا ٞب با چىیه مؿازمت اهؽیمىی مىاخه مینىظ (نطًی که ؼولهای مٛمىیی ؼا مؽیه میکىع با آن مىاخه ومینىظ .ایاه
عیعش  ّ٧٢ظؼ ؼولهای ؿکی ظؼووی و بیؽووی یا مؽیههایی ا ٣ا ٤میاِ٢ع که نامل هىاؽهاای ؼؾمای مایناىظ ).آو اه ؼوی
میظهع ایه اقت که کكی بؽای مباؼؾۀ هىؽهای ؼؾمی به خكاِدىی ایاه نااگؽظ می اؽظاؾظٛ .اعاظ ؾیااظی اؾ ؿکیهکىىاعگان
ظایىییكِی ظؼ خهان هكاِىع و بكایاؼی اؾ آنهاا نااگؽظاوی اؾ هىؽهاای ؼؾمای یاا اؾ ؿکیا ظؼووای و بیؽووای هكاِىع .نااگؽظ
هىؽهای ؼؾمی ویؿ می ىاوع گىوگ ؼا ؼنع ظهع .چؽا؟ اگؽ ٢ؽظی بؽضی اؾ وابكِگیها ماوىع نهؽم و مىاا ٙ٢نطًای ؼا اؾ بایه
ببؽظ ،گىوگ او ویؿ می ىاوع ؼنع کىع .اما بؽای او اؾبیهبؽظن وابكِگی ؼ٦ابت بكیاؼ و٦ت میبؽظ و بهکىعی اؾ آن ؼها مایناىظ.
اؾایهؼو ،بهؼازِی چىیه کاؼی ؼا اودام میظهع و زِی می ىاوع ظؼ قٓىذ ضايی ویاؿ ؼوی ظهاع .وِ٦ای ظؼ ضاىاب یاا ظؼ زاال
معیِیهه اقت ،میظاوع که ایه یا آن نطى هىؽهای ؼؾمی ؼا ماؽیه مایکىاع .ؼوذ ايا ی او باعوم ؼا باؽای یاعاکؽظن آن
نطى بؽای مباؼؾشْ بی ؽک میکىع ا ببیىع هىؽهای ؼؾمی چه کكای بهِاؽ اقات و قاپف ایاه مبااؼؾش ؼوی میظهاع .ایاه
چیؿها ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ ؼوی میظهىع .ممکه اقت ٢ؽظی بانع که باؽای مبااؼؾش واؿظ او بیایاع .اگاؽ آن ؼا ؼظ کىاع آن ناط بى
ن
ظیگؽ واٛ٦ا او ؼا میکهع ،ظؼ وِیده مباؼؾشای بایه ایاه ظو ظؼمیگیاؽظ .وِ٦ای ایاه ناطى میضىاباع ،کكای باؽای مبااؼؾش باه
خكِدىی او میآیع و ایه مكئ ه نب او ؼا بعون آقایم میکىع .ظؼ وا ٙ٦و٦ت آن ؼقیعش کاه وابكاِگیال باه ؼ٦ابات اؾ بایه
بؽوظ .اگؽ ایه غهىیت ؼ٦ابتخىیی اؾ بیه وؽوظ ،همیهه ؾوعگیال بعیهيىؼم ضىاهاع باىظ .باا گػنات ؾماان ،بٛاع اؾ قااییان
مِماظی هىىؾ ه ومی ىاوع ٢ؽاقىی ایه قٓر بؽوظ .او ظیگؽ ومی ىاوع به مؽیه چیگىوگ اظامه ظهع .با مًؽ ٠بایم اؾ زاع
اوؽفی ،بعن ٢یؿیکیال ویؿ بیم اؾ ایه ومی ىاوع سمل کىع و ممکاه اقات باهؼازِی واا ىان ناىظ .بىاابؽایه ،ظؼ ؼولهاای
ؿکی ظؼووی و بیؽووی ،نطى ممکه اقت با ایه وَٛیت مىاخه نىظ و ایه ویؿ بكیاؼ ٚاظی اقت .ظؼ ؼول ؿکی ظؼووای ماا
چىیه وَٛیِی وخىظ وعاؼظ و اخاؾش ظاظش ومینىظ ا ٣ا ٤بیِ٣ع .ایه چىع نک ی که االن بیان کؽظم بكیاؼ ؼایحاوع.
باؾ ه نکل ظیگؽی اؾ معاض اهؽیمىی وخىظ ظاؼظ که هؽکكی با آن مىاخه مینىظ .زِی ظؼ ؿکی معؼق ما هم نما با
آن مىاخه مینىیع .آن اهؽیمه نهىم اقت .ایه مكئ های بكیاؼ خعی اقات .ظؼ خامٛا ٚااظی اوكااوی ،بایه ؾن و ناىهؽ
ؼوابّ ؾوانىیی وخىظ ظاؼظ و اوكانها  ّ٧٢با ایه ؼوابّ می ىاوىع ىییعمثل کىىع .وژاظ اوكاوی باه ایاه وساى ىقاٛه مییاباع و ظؼ
خام ٛبهؽی ازكاقام وخىظ ظاؼظ .بىاابؽایه باؽای ماؽظم ٚااظی چىایه ؼِ٢ااؼی ظؼ اؾظواج ْبیٛای اقات .مىخاىظام بهاؽی
ازكاقام ظاؼوع .ضه  ،ضىنساییٚ ،ه ،٥ى٣ؽ ،یػمبؽظن اؾ اودام کاؼی ،یػموبؽظن اؾ اودام کاؼی ،اؽخیرظاظن نطًای
بؽ ظیگؽی ،قؽگؽمیها و بیؿاؼبىظنها ازكاقام هكِىع .مؽظم ٚاظی  ّ٧٢بهضاْؽ ازكاقام ؾوعگی میکىىع .اف باهٚىىان
مؽیهکىىعش و کكی که وؼای ٚاظیبىظن میؼوظ٢ ،ؽظ وبایع ایه ؼویکؽظ ؼا بؽای اؼؾیابی مكایل به کاؼ ببؽظ و بایع اؾ آنها بگػؼظ
و ؼظ نىظ .ظؼ ضًىو وابكِگیهای بكیاؼی که اؾ ازكاقام به وخىظ میآیىع ،بایع به آنها کمِؽ اهمیت ظهای و قاؽاودام
آنها ؼا ؼها کىی  .امیال ،نهىم و مىَىٚا ی اؾ ایه وى٘ ،همگی وابكِگیهای بهؽی هكِىع و مام آنها بایع ؼها نىوع.
بؽای ؿکیهکىىعگاوی که ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ؿکیه میکىىع ،معؼق ؿکی ما اؾ نما ومیضىاهع که ؼاهب یاا ؼاهباه ناىیع.
مؽیهکىىعگان خىان هىىؾ ه بایع اؾظواج کىىع .ف چگىوه بایع با ایه مكئ ه مىاخه نع؟ گِ٣هام که ؿکی معؼق ما باهْاىؼ
ن
مكِ٧ی به غهه ٢ؽظ وهاوه میؼوظ .ایه مكئ ه با ٚومینىظ مىٛ٣تهای ماظی ان ؼا واٛ٦ا اؾ ظقت بعهیاع .ب کاه باؽٚکف،
٦ؽاؼ اقت ظؼ میان مىا ٙ٢ماظی مؽظم ٚاظی نیهنیىگ ضىظ ؼا آبعیعش کىیع .آو ه بهْىؼ واٛ٦ی ؼنع میظهیع نیهنیىگ ان
اقت .اگؽ بِىاویع وابكِگی ؼا ؼها کىیع ،می ىاویع اؾ هؽچیؿی ظقت بکهیع .وِ٦ی اؾ نما ضىاقِه نىظ که مىا ٙ٢مااظی ؼا ؼهاا
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کىیع ،بهْىؼ زِ می ىاویع آن ؼا اودام ظهیع .اگؽ وِىاویع وابكِگی ؼا ؼها کىیع٦ ،اظؼ وطىاهیع بىظ اؾ هیچچیاؿ ظقات بکهایع.
اؾایهؼو هع ٠واٛ٦ی ؿکیه ایه اقت که  ٦ب ان ؼا ؿکیه کىیع .ؼولهای ؿکیه ظؼ مٛابع نما ؼا مدبىؼ میکىىع ایه مكاایل ؼا
اؾ ظقت بعهیع ا ایىکه اؾ ایه وابكِگی ؼها نىیع .به نما اخاؾش ومیظهىع ظؼباؼۀ آن ٢کؽ کىیع و اؾ ایه ْؽی ،٥ناما ؼا مدباىؼ
ن
میکىىع آنها ؼا کامال ْؽظ کىیع .چىیه ؼونی ؼا بؽگؿیعشاوع .ویی ما اؾ نما ومایضاىاهی چىایه کااؼی اوداام ظهیاع .اؾ ناما
میضىاهی به ٚالی ٥ماظی که ظؼ م٧ابل نما ٦ؽاؼ ظاؼظ کمِؽ اهمیت ظهیع .به همیه  ٚت اقت کاه معؼقا ؿکیا ماا بكایاؼ
مكِسک اقت .اؾ نما ومیضىاهی ؼاهب یا ؼاهبه نىیع .با ىخه به ایىکه ؼول ما ظؼ آیىاعش باهْاىؼ وقایٛی ؼایاح مایناىظ،
مؽیهکىىعگاوی که ؼول ما ؼا ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ؿکیه میکىىع وبایع بهيىؼم ؼاهب یا ؼاهبه ظؼبیایىع .مؽیهکىىعگان ٢ایىن
ظا٢ا اخاؾش وعاؼوع بعیه نکل ظؼآیىع .ظؼ ؼابٓه باا ؿکیاه ،اؾ همگای مایضاىاهی ایاه مكاایل ؼا مؽاٚاام کىىاع :اگؽچاه ؿکیاه
میکىیع و همكؽ ان ؿکیه ومیکىع ،اخاؾش وعاؼیع بهضاْؽ ؿکیه اؾ همكؽ ان خعا نىیع .بهبیان ظیگؽ ،ماا بایاع ایاه مىَاى٘ ؼا
قبت بگیؽی و وبایع آن٦عؼ که مؽظم ٚاظی به آن اهمیت میظهىع آن ؼا مه ظؼ وٗؽ بگیؽیاع .باهویژش ،آؾاظیهاای خىكای و
مٓایب نهىماوگیؿ ظؼ خام ٛامؽوؾ با مؽظم ظؼ عاضلاوع .بُٛی اؾ مؽظم ٚال٦ا بكایاؼ ؾیااظی باه ایاه چیؿهاا ظاؼواع .اماا ماا
مؽیهکىىعگان بایع اهمیت کمِؽی به ایه مكایل بعهی .
وِ٦ی اؾ قٓىذ باال وگؽیكِه نىظ ،مؽظم ٚاظی ظؼ زایی که ظؼ اخِما٘ هكِىع ظؼ زال باؾیکؽظن ظؼ بگالویداه هكاِىع،
بعون ایىکه مِىخه نىوع کثی ١اقت .آنها ظؼ ؼوی ؾمیه ظؼ زال باؾیکؽظن ظؼ گلویده هكِىع .گِ٣های که وبایاع باهضاْؽ
ایه مىَى٘ ،ظؼ ضاوىاظش ان با ٚواهماهىگی نىیع .اؾایهؼو ظؼ مؽز زاَؽ بایع به آن کمِؽ اهمیت بعهیع .ضىب اقات کاه
ؾوعگی مهِؽک هماهىگ و ٚاظی ؼا ز ٕ٣کىیع .ظؼ آیىعش وِ٦ای باه قآر بطًىيای بؽقایع وَاٛیت ظیگاؽی ظؼ آن قآر
ضىاهع بىظ .ظؼ زال زاَؽ ،بایع بعیه يىؼم بانع و اگؽ ایه ایؿام ؼا بؽآوؼظش قاؾیع ضىب اقت .ایبِه وبایع آو ه ؼا که ظؼ خامٛه
ؼش میظهع ظوبال کىیع .چگىوه می ىاوع آن مداؾ بانع؟
ٚامل ظیگؽی ظؼ ایه مكئ ه ظضایت ظاؼظ .میظاویع بعن مؽیهکىىعگان ما زامل اوؽفی اقت .ؾماوی که ایه کالـ ؼا مام
میکىیع ،ههِاظ ا وىظظؼيع نما ظؼ کالـ وه ىها بیماؼیهای ان ن٣ا مییابع ب که گىوگ ان ویؿ ؼنع میکىع .ف بعن نما
اوؽفی بكیاؼ ٦عؼ مىعی ؼا با ضىظ ظاؼظ .گىوگی که ظاؼیع با قٓر نیهنیىگی که ظؼ زال زاَؽ ظاؼیع مِىاقب ویكت .ظؼ زال
زاَؽ گىوگ ان بهْىؼ مى٦ت باال ؽ اقت ،چؽاکه آن ؼا واگهان بؽای نما باال بؽظشام .زااال نیهنایىگ ناما ظؼ زاال اؼ ٧اا
اقت .به عؼیح و بهْىؼ زِ ظؼ آیىعش به آن میؼقع .به همیه  ٚت ،گىوگ ان ؼا یها یم باال بؽظشای  .بهٚباؼم ظیگاؽ ،ناما
م٧عاؼ ٦ابل ىخهی اوؽفی با ضىظ ظاؼیع .ایه اوؽفی که اؾ ؼونی ؼاقِیه ؿکیه نعش ،ضاایى و مهؽباان اقات .ظؼ وِیداه ،هما
نما که ایىدا وهكِهایع ُ٢ایی آؼام و مهؽبان ؼا ازكاـ میکىیع .مه ضاىظ ؼا باه ایاه ناکل ؿکیاه کاؽظشام و ایاه چیؿهاا ؼا
همؽاش ضىظ ظاؼم .هؽکكی که ایىدا وهكِه ظؼ هماهىگی اقت و هیچ ٢کاؽ باعی ظؼ غهاىم واعاؼظ و هیچکكای زِای ٢کاؽی
ظؼباؼۀ قیگاؼکهیعن ه وعاؼظ .ظؼ آیىعش ،نما ویؿ بایع اؾ ایؿامام ٢ایىن ظا٢ای ما یؽوی کىیع و گىوگی که اؾ ؿکیا ناما عیاع
میآیع ویؿ بعیه نکل ضىاهع بىظ .همانْىؼ که اوؽفی ان بهْىؼ یىقاِه ؼناع مایکىاع ،اابم گىواگ باعن ان بكایاؼ ٦اىی
ضىاهع نع .زِی اگؽ آن٦عؼ ه ٦ىی وبانع٢ ،ؽظی ٚاظی که ظؼ مسعوظۀ میاعان ان ٦اؽاؼ ظاؼظ ،ست اأثیؽ ناما ٦اؽاؼ ضىاهاع
گؽ٢ت .یا اگؽ ظؼ مىؿل بانیع ،به همیه نکل ظیگؽان ؼا مهاؼ میکىیع و اُٚای ضاوىاظش ان می ىاوىع بهْىؼ مثبِی ست اأثیؽ
٦ؽاؼ گیؽوع و ىقّ اوؽفی ان مهاؼ نىوع .چؽا ایهگىوه اقت؟ زِی مدبىؼ ویكِیع بؽای ایه کاؼ اؾ غهه ان اقِ٣اظش کىیاع .ایاه
هماهىگی ضایى ،ویتضىاهی و ا٢کاؼ ظؼقت اقت .اؾایهؼو مؽظم مِمایل به ٢کؽکؽظن ظؼباؼۀ چیؿهای باع
میعان ،میعاوی اؾ
ب
یا اودام کاؼهای بع ویكِىع .می ىاوع چىیه أثیؽی ظانِه بانع.
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چىع ؼوؾ یم گ ِ٣که وىؼ ضعایی همهخا ؼا ؼونه و همهچیؿ ؼا هماهىگ میکىع .بهٚباؼم ظیگاؽ ،اواؽفی قااْٙناعش اؾ
بعن ما می ىاوع مام زایتهای ٞیؽٚاظی ؼا ايالذ کىع .بىابؽایه ست أثیؽ ایه میعان اوؽفی ،اگؽ نما باه ایاه مكاایل ٢کاؽ
وکىیع ،بعون ً٦ع همكؽ ان ؼا مهاؼ میکىیع .اگؽ نما به آن ٢کؽ وکىیع ،چىان ا٢کاؼی ؼا وطىاهیع ظانت و همكؽ ان ویاؿ باه
آن ٢کؽ وطىاهع کؽظ .اما ایه مٓ  ٥ویكت ،ؾیؽا ظؼ مسیّ زاَؽ  ّ٧٢کا٢ی اقت ىیؿیىن ؼا ؼونه کىیاع و وگااهی بیىعاؾیاع،
هؽچیؿی وخىظ ظاؼظ و بهؼازِی می ىاوع امیال نطى ؼا بؽاوگیؿظ .اما ظؼ نؽایّ ٚاظی ،می ىاویع ایه اثؽ مهاؼکىىعگی ؼا ظانِه
بانیع .ظؼ آیىعش وِ٦ی ظؼ ؿکیه به قٓىذ باال بؽقیع ،بعون ایىکه به نما بگىی  ،ضىظ ان میظاویع چه کاؼ کىیاع .ظؼ آن هىگاام
زایت ظیگؽی وخىظ ضىاهع ظانت ا ؾوعگی هماهىگ ؼا مٓمئه قاؾظ .به همیه ضاْؽ ،وبایع بایم اؾ زاع باه آن ىخاه کىیاع،
چؽاکه وگؽاوی بیم اؾ زع ویؿ وابكِگی اقت .بیه ؾن و نىهؽ مكئ نهىم وخاىظ واعاؼظ ،اماا مكائ امیاال وخاىظ ظاؼظ .اا
وِ٦ی بِىاویع آن ؼا قبت بگیؽیع و به ا٢ؽاِ و ٣ؽیّ وؽویع همهچیؿ بهضىبی یم ضىاهع ؼ٢ت.
ف با چه وىٚی اؾ نیاْیه نهىم ؼوبؽو ضىاهیع نع؟ اگؽ ىاوایی قکىن نما ظؼ معیِیهه به اوعاؾۀ کاا٢ی ضاىب وباناع،
ظؼ ْىل ضىاب ظؼ ؼؤیاهای ان ٖاهؽ ضىاهىع نع .ؾماوی که ظؼ ضىاب هكِیع یا ظؼ زایت معیِیهه وهكِهایع ،واگهاان ٖااهؽ
مینىوع .اگؽ مؽظ بانیع ،ؾیباچهؽشای ٖاهؽ مینىظ .اگؽ ؾن بانیع ،مؽظ آؼؾوهای ان ٖاهؽ مینىظ .اما آنها بؽهىه هكاِىع.
اگؽ به هؽ نک ی نما ؼا سؽیت و بؽاوگیطِه کىع ،به ازِمال ؾیاظ به نما اوؿال ظقت میظهع و آن ؼا یت واٛ٦یات میقااؾظ.
همگی ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع :ظؼ ؼول ؿکی ما ،خىهؽ بعن بؽای ؿکی ؾوعگی نطى به کاؼ میؼوظ .ومی ىاویع همیهه به ایه
نکل اوؿال ظانِه بانیعَ .مه ایىکه امِسان نهىم ؼا ه وگػؼاوعشایع .چگىوه ایه می ىاواع مدااؾ باناع؟ اؾایاهؼو باه ناما
میگىی که هم نما بهْىؼ زِ با ایه مىَى٘ مىاخه مینىیع .ظؼ زایی که ٢ا ؼا آمىؾل میظه ظؼ زاال ٢ؽقاِاظن اواؽفی
٦عؼ مىعی به غهه نما هكِ  .ممکه اقت بٛع اؾ ایىکه اؾ ایىدا ضاؼج مینىیع آو ه ؼا گِ٣هام بهْىؼ ظ٦یا ٥باه یااظ ویاوؼیاع.
اما وِ٦ی بهْىؼ واٛ٦ی با ایه مىَى٘ بؽضىؼظ کىیع ،آو ه ؼا گِ٣هام باه ضااْؽ میآوؼیاع .اا وِ٦ای ضاىظ ؼا ؿکیهکىىاعش ظؼ وٗاؽ
بگیؽیع ،ظؼ آن ؾمان آن ؼا به ضاْؽ میآوؼیع و می ىاویع ضىظ ؼا کىِؽل کىیع و قپف می ىاویع ایاه آؾماىن ؼا بگػؼاویاع .اگاؽ ظؼ
ایه آؾمىن بؽای اوییه باؼ نکكت بطىؼیع ،بكیاؼ قطت اقت که باؼ ظوم آن ؼا بگػؼاویع .اما اوییه باؼی کاه ظؼ آؾماىن مى٢ا٥
ومینىیع اگؽ ف اؾ بیعاؼنعن اؾ ضىاب بكیاؼ ا٢كىـ بطىؼیع ،نایع ایه وَٛیت ٢کؽی أثیؽ ٚمی٧ی ؼوی غهه اان بگاػاؼظ
و ازِمال ایه ؼا ا٢ؿایم ظهع که ظ ٛ٢بٛع بِىاویع ضىظ ؼا کىِؽل کىیع و ایه آؾمىن ؼا بگػؼاویع .اگؽ کكی اف اؾ مى٢ا٥وهاعن
ن
ظؼ ایه آؾمىن اهمیِی به آن وعهع ،گػؼاوعن آن مهکل ؽ ضىاهع بىظ .مك ما ایهْىؼ اقت.
وِ٦ی ایه مكایل ؼوی میظهىع ،یا زایتهایی هكِىع که نیاْیه معاض ه میکىىع یا زایتهایی که اقِاظ ان بؽای ایىکه
نما ؼا امِسان کىع چیؿی ؼا به چیؿ ظیگؽی بعیل میکىع .هؽ ظو وى٘ وخىظ ظاؼظ ،چؽاکه همه بایع ایه آؾمىن ؼا بگػؼاوىاع .ماا
بهٚىىان ٢ؽظ ٚاظی ؿکیه ؼا نؽو٘ میکىی  .اوییه مؽز ه ایه آؾمىن اقت و همه با آن ؼوبؽو مینىیع .بگػاؼیع بؽای ان مثایی
بؿو  .وِ٦ی ظؼ کالقی ظؼ نهؽ ووهان آمىؾل میظاظم ،ناگؽظی آودا بىظد مؽظ خىاوی که قیقایه بىظ .ظؼقت بٛع اؾ نىیعن
ایه قطىؽاوی به ضاوه ؼ٢ت و ظؼ معیِیهه وهكت .بال٢اي ه به مؽز قکىن ٚمی ٥ؼقیع .بٛع اؾ آن ،واگهان باىظا آمای اباا ؼا
ظؼ یت ْؽ ٠و الیىؾی ؼا ظؼ ْؽ ٠ظیگؽ ظیع که ٖاهؽ نعوع .ایه چیؿی اقت که او ظؼ گؿاؼل دؽبهال گ٣ات .بٛاع اؾ ایىکاه
ٖاهؽ نعوع ،هؽ ظو بعون ایىکه چیؿی بگىیىع به او وگاش کؽظوع و بٛع وا عیع نعوع .قاپف بىظیكاا ىا گاىآنییه ٖااهؽ ناع کاه
خامی ظؼ ظقت ظانت که اؾ آن ظوظی ق٣یع بیؽون میآمع .همانْىؼ که آودا ظؼ زال معیِیهه وهكِه بىظ و ایاه ياسىهها
ؼا بكیاؼ آنکاؼ میظیع ،ضی ی ضىنسال نع .واگهان ظوظ به چىع باوىی ؾیبا بعیل نع .آنها همان ظضِؽان آقماوی بىظواع کاه
بكیاؼ ؾیبا هكِىع .با زؽکا ی بكیاؼ ظیپػیؽ بؽای او ؼً٦یعوع .او با ضىظل ٢کؽ کؽظ« :بهضاْؽ ایىکه ظؼ ایىدا ماؽیه مایکاى ،
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بىظیكا ىا گىآنییه با بعیلکؽظن ؾیباؼویاوی که مانا کى و با ٢ؽقِاظن ظضِؽان آقماوی که ؽواؾکىان بؽای مه میؼً٦ىع باه
مه اظال میظهع ».همانْىؼ که با ایه ٢کؽ ضؽقىع بىظ ،واگهان ایه ؾیباؼویان بؽهىه نعوع و زؽکام گىواگىوی ؼا ظؼ اْؽا٠
او اودام ظاظوع .ظقت ضىظ ؼا ظوؼ گؽظن و کمؽ او اوعاضِىع .نیهنیىگ ایه مؽیهکىىاعش ضی ای قاؽی ٙؼناع کاؽظش باىظ .ظؼ آن
یسٗه ،بال٢اي ه ههیاؼ نع .اوییه ٢کؽی که به غهىم ؼقیع ایه بىظ« :مه ٢ؽظی ٚاظی ویكِ  .ماه ماؽیهکىىاعش هكاِ .
نما وبایع با مه به ایه يىؼم ؼِ٢اؼ کىیع ،ؾیؽا ؿکیهکىىعۀ ٢ایىن ظا٢ا هكِ  ».بهمسٍ ایىکه ایاه ٢کاؽ ٖااهؽ ناع ،واگهاان
همهچیؿ وا عیع نع ،چؽاکه به هؽ زال آنها بعیلنعش بىظوع .قپف بىظا آمی ابا و الیىؾی ظوباؼش ٖاهؽ نعوع .الیىؾی به ایاه
مؽیهکىىعۀ خىان اناؼش کؽظ و با یبطىعی به بىظا آمی ابا گ٣ت« :ایه خىان آمىؾل ػیؽ اقت ».یٛىی ایاه ٢اؽظ ضاىب اقات و
می ىان به او آمىؾل ظاظ.
ظؼ قؽاقؽ اؼیص ،یا اؾ ظیعگاش ُبٛعهای باال ؽ ،مىَى٘ امیال و نهىم اوكان ظؼ ٛییه ایىکه آیا نطى می ىاوع ؿکیه کىاع
یا ضیؽ بكیاؼ بسؽاوی بىظش اقت .ظؼ وِیده ،بایع ٚال ٦کمی به ایه چیؿها ظانِه بانی  .اما ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ؿکیه میکىی
ن
و اؾ نما ومیضىاهی که آن ؼا کامال ؼهاا کىیاع .زاعا٦ل ظؼ مؽز ا زاَاؽ ،بایاع باه آن ٚال٦ا کمِاؽی وهاان ظهیاع و ماوىاع
گػنِه ان وبانیع٢ .ؽظی مؽیهکىىعش بایع ایهگىوه بانع .هؽ ؾمان ظؼ زیه ؿکیه هؽ وى٘ معاض های وخىظ ظاناِه باناع ،بایاع
ظؼون ضىظ ان بهظوبال  ٚت آن بانیع و ببیىیع چهچیؿی اقت که هىىؾ ؼها وکؽظشایع.

هذاخلۀ اهشیمًی ياؽی اص رهى خىد ؽخـ
معاض اهؽیمىای وانای اؾ غهاه ضاىظ ناطى چیكات؟ باعن اوكاان ،ظؼ هاؽ ُبٛاع ،میاعاوی مااظی ظاؼظ .ظؼ گكاِؽۀ میاعان
بطًىيی ،هؽچیؿی ظؼ خهان می ىاوع مثل قایه ظؼ میعان ُبٛعی ان مىٛکف نىظ .اگؽچاه آنهاا قاایه هكاِىع ،اماا وخاىظ
ماظی ظاؼوع .هؽچیؿی ظؼ میعان ُبٛعی ان بهوقی ا٢کاؼ نما ظؼ مٟؿ ان کىِؽل مینىظ .یٛىی اگؽ با آؼامم و باعون اقاِ٣اظش
اؾ غهه ان با چه قىم ان چیؿها ؼا ببیىیع ،آو ه مهاهعش میکىیع ز٧ی٧ت اقت .اگاؽ ناؽو٘ کىیاع کمای ٢کاؽ کىیاع ،آو اه
میبیىیع ظؼوٞیه ضىاهع بىظ .ایه عیعش ،معاض اهؽیمىای وانای اؾ غهاه ضاىظ ناطى یاا « باعیل باؽ ْبا ٥ا٢کااؼ» وامیاعش
مینىظ .ایه مكئ ه ا ٣ا ٤میاِ٢ع ؾیؽا بؽضی اؾ مؽیهکىىعگان ومی ىاوىع ماوىع ماؽیهکىىاعش ؼِ٢ااؼ کىىاع و ومی ىاوىاع ضاىظ ؼا
بهظؼقِی اظاؼش کىىع .آنها ظؼ ْ ب ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی هكِىع و به مهاؼمهایی بیاهمیت یا زِی باه ناىیعن چیؿهاای
بطًىيی اؾ ُبٛعهای ظیگؽ وابكِهاوع .آنها ظؼ ی ایه مكایل هكِىع .ایه ا٢ؽاظ بهآقاوی معاض اهؽیمىی وانی اؾ غههنان
ؼا ؼنع میظهىع و ا قٓىذ اییه ق٧ىِ میکىىع .بعون ىخه به ایىکه ؿکی ٢ؽظ ظؼ چه قٓر باالیی ٦ؽاؼ ظاؼظ ،وِ٦ای یاتبااؼ
ایه مهکل عیعاؼ نىظ نطى بهک ی ق٧ىِ میکىع و ظؼ وهایت اؾ بیه میؼوظ .ایه مهک ی بكیاؼ وضای اقات .نابیه ماىاؼظ
ظیگؽ ویكت که وِ٦ی نطى با آؾمىن نیهنیىگ ق٧ىِ میکىع ،ممکه اقت بٛع اؾ نکكت ظوبااؼش ب ىاع ناىظ و باه ؿکیاه
اظامه ظهع .ب که وِ٦ی معاض اهؽیمىی وانی اؾ غهه ضىظ نطى ا ٣ا ٤بیِ٣ع ،مهک ی واٛ٦ی اقات و ؾواعگی ایاه ناطى
وابىظ مینىظ .بهویژش بؽای مؽیهکىىعگاوی که ظؼ قٓر ضايی چه قىمنان باؾ اقت ،ایه مهکل می ىاواع باهآقااوی ؼوی
ظهع .گؽوش ظیگؽی که آقیب ػیؽوع کكاوی هكِىع که غههنان با ًاویؽ ،یامهاا یاا اوؽفیهاای ضااؼخی ماىؼظ معاض اه ٦اؽاؼ
میگیؽظ و ایه چیؿها ؼا باوؼ میکىىع .بؽضی اؾ نما ف اؾ باؾنعن چه قىمنان ظؼ مٛؽٌ چىیه ماعاضال ی کاه اؾ خاهاای
مطِ ٣ی میآیىع ٦ؽاؼ ضىاهیع گؽ٢ت.
بگػاؼیع مثایی بؿو  .ظؼ قٓر اییىی اؾ ؿکیه ،قطت اقت ست أثیؽ ٦ؽاؼ وگؽ٢ت .نایع وِىاویع بهوَاىذ ببیىیاع م ٛاان
ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ به چه نکل اقت .ممکاه اقات ؼوؾی واگهاان مىخاىظ ٢ىاوا اػیؽ باؿؼگ و ب ىاع٦امِی ؼا ببیىیاع .چىاع ک ما
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م ٥آمیؿ به نما میگىیع و چیؿی به نما یاظ میظهع .اگؽ آن ؼا بپػیؽیع ،گىوگ ان ظؼه بؽه مینىظ .وِ٦ی مهٛى ٠ناىیع
و او ؼا بهٚىىان اقِاظ ان بپػیؽیع ،با او ضىاهیع ؼ٢ت .اما او ویؿ به ثمؽۀ ز٧ی٧ی وؽقیعش اقت .ظؼ آن ُبٛع ،بعوم می ىاواع باعیل
نىظ و کىچت یا بؿؼگ نىظ .وِ٦ی ایه مىخىظ بؿؼگ و ٢ىاوا ػیؽ ؼا ظؼ م٧ابل ضىظ میبیىیع ،بكیاؼ هیدانؾظش میناىیع .باا ایاه
هیدان ،آیا ً٦ع وعاؼیع او ؼا ظوبال کىیع و اؾ او چیؿی یاظ بگیؽیع؟ اگؽ مؽیهکىىعشای وِىاوع ضىظ ؼا بهضىبی اظاؼش کىاع ،بكایاؼ
قطت اقت او ؼا آمىؾل و ودام ظاظ .بهآقاوی می ىاوع ضىظ ؼا وابىظ کىع .مام مىخىظام آقماوی ٢ىاوا ػیؽوع ،اما آنها ویاؿ باه
ثمؽۀ ز٧ی٧ی وایل وهعشاوع و بهْىؼ مهابه ظؼ ظایؽۀ باؾ یعایی اظاماه ضىاهىاع ظاظ .اگاؽ چىایه مىخاىظی ؼا اقاِاظ ضاىظ ظؼ وٗاؽ
بگیؽیع و او ؼا ظوبال کىیع ،نما ؼا به کدا می ىاوع ببؽظ؟ او زِی ومی ىاوع باه ثماؽۀ ز٧ی٧ای وایال ناىظ .آیاا ؿکیاه اان بیهاىظش
وطىاهع نع؟ قؽاودام گىوگ ان ظؼه بؽه مینىظ .بكیاؼ قطت اقت ظؼ چىایه مىٛ٦یتهاایی ٢اؽظ ضىیهاِهظاؼی ضاىظ ؼا
ن
ز ٕ٣کىع .به همه میگىی که ایه مكئ های بكیاؼ خعی اقت و بكیاؼی اؾ نما ایه مهکل ؼا بٛعا ضىاهیاع ظانات٢ .اا ؼا باه
نااما آمااىؾل ظاظشام ،ایىکاه بِىاویاع ضااىظ ؼا بهظؼقااِی اظاؼش کىیاع ظیگااؽ بااه ضىظ ااان بكااِگی ظاؼظ .آو ااه گ٣ااِ یکای اؾ ایاه
وَٛیتهاقت .وِ٦ی مىخىظ ؼونهبیىی اؾ معؼق ؿکی ظیگؽی ؼا میبیىیع وگػاؼیع غهه ان ست اأثیؽ ٦اؽاؼ گیاؽظ٧٢ .اّ ظؼ
یت معؼق ؿکیه بانیع .ضىاش آن مىخىظ ،بىظا بانع یا ظایى یا ٢ىاوا ػیؽ یا اهؽیمه ،آنها وبایع  ٦ب ان ؼا ست أثیؽ ٦اؽاؼ ظهىاع.
وِ٦ی ایهگىوه بانیع بهْىؼ زِ می ىان به مى٧٢یت نما ظؼ ؿکیه امیعواؼ بىظ.
معاض اهؽیمىی وانی اؾ غهه ضىظ نطى ،بهنکلهای ظیگؽ ویؿ ومایان مینىظ .نایع اُٚایی اؾ ضاوىاظش ؼا ببیىیع کاه
ظؼگػنِهاوع و بؽای نما معاض ه ایداظ میکىىع .ایه نطى گؽیه میکىع و اؾ نما ٧اَا میکىع ایه یا آن کاؼ ؼا اودام ظهیاع.
هؽ وى٘ مكئ های ممکه اقت ا ٣ا ٤بیِ٣ع .آیا غهه ان می ىاواع ست اأثیؽ ٦اؽاؼ وگیاؽظ؟ ٢اؽٌ کىیاع ٢ؽؾواع یاا وایاعیه ان ؼا
ٚان٧اوه ظوقت ظاؼیع و وایعیه ان ظؼگػنِهاوع و اؾ نما ٧اَا میکىىع کاؼهایی ؼا اوداام ظهیاع کاه وبایاع اوداام ظهیاع و اگاؽ
اودام ظهیع بع ضىاهع بىظ .ایهگىوه قطت اقت که مؽیهکىىعش بىظ .گِ٣ه مینىظ کاه بىظیكا ظؼ هؽجوماؽج اقات و زِای
مكای ی ماوىع ٚه ٥باه وایاعیه و ٢ؽؾواعان ،اؾ کى٣ىقیىویكا واؼظ ناعش اقات .بىظیكا چىایه چیؿهاایی وعانات .مٛىای آن
چیكت؟ چىن وخىظ واٛ٦ی اوكان ؼوذ اي ی اوقت ،کكی که به ؼوذ اي ی ان خان میظهع ماظؼ ز٧ی٧ی نماقت .ظؼ ْاىل
قامكاؼا ،نما ماظؼهایی ظانِهایع که بهؽ یا ٞیؽ بهؽ بىظشاوع و ٛعاظ آنها به٦عؼی ؾیاظ اقات کاه ومای اىان آنهاا ؼا نامؽظ.
ٛعاظ كؽها و ظضِؽهایی که ظؼ قؽاقؽ ؾوعگیهای مطِ  ١ان ظانِهایع ویاؿ ناماؼلوا ػیؽوع .چاه کكای مااظؼ نماقات؟ ظؼ
ؾوعگی بٛعی هیچیت همعیگؽ ؼا ومینىاقىع ،وه ماظؼ و وه ٢ؽؾوع .ماوىع هؽکكی ظیگؽ ،هىىؾ ه بایع آو ه به ظیگاؽان باعهکاؼ
هكِىع بپؽظاؾوع .اوكانها ظؼ ىه ؾوعگی میکىىع و ومی ىاوىاع ایاه مكاایل ؼا ؼهاا کىىاع .بُٛای ا٢اؽاظ اؾ ظؼگػنات ٢ؽؾواع یاا
ماظؼنان بكیاؼ ظلنکكِه و قىگىاؼ مینىوع و ا آضؽ ٚمؽ ظؼ انِیا ٤آنها هكاِىع .چاؽا ظؼبااؼۀ ایاه ومایاوعیهایع؟ آیاا ایاه
قطِیها نما ؼا ٢ؽقىظش ومیکىىع و ً٦ع وعاؼوع ؾوعگی ان ؼا ظنىاؼ کىىع؟
نایع مؽظم ٚاظی وِىاوىع ظؼک کىىع که وابكِهبىظن به ایه مكایل ،ؿکیاه ؼا ٞیاؽممکه میکىاع .اماا ایهگىواه اقات و باه
همیه  ٚت اقت که چیؿهایی ماوىع گؽامیظانِه وایعیه و یىوع بیه وایعیه و ٢ؽؾوع ،ظؼ بىظیك آمىؾل ظاظش ومیناىظ .اگاؽ
بطىاهیع ؿکیه کىیع ،ازكاقام بهؽی ؼا بایع کىاؼ بگػاؼیع .ایبِه ظؼ ؿکیه ظؼ خام ٛمؽظم ٚاظی بایع باه وایاعیه ضاىظ ازِاؽام
بگػاؼی و اؾ ٢ؽؾوعانمان مؽا٦بت کىی  .ظؼ هؽ نؽایٓی بایع با ظیگؽان ضىب و با مؽظم مهؽباان بانای  ،چاه ؼقاع باه اُٚاای
ضاوىاظشمان .بایع با همه به یکكان ؼِ٢اؼ کىی  ،با وایعیه و ٢ؽؾوعانمان ضىب بانی و همیهه ؼٚایات زاال ظیگاؽان ؼا ماعوٗؽ
ظانِه بانی  .چىیه  ٦بی ضىظضىاش ویكت ،ب که  ٦بی ویتضىاش ،ؽمسبت و مهؽبان اقت .ازكاقام چیاؿی اقات مطاِى
مؽظم ٚاظی و مؽظم ٚاظی  ّ٧٢بؽای ازكاقام ؾوعگی میکىىع.
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بكیاؼی اؾ مؽظم ومی ىاوىع ضىظ ؼا بهضىبی اظاؼش کىىع و ایه قابب قاطِیهایی ظؼ ؿکیهناان میناىظ .نطًای ممکاه
اقت بگىیع که مىخىظی آقماوی به او چیؿی گِ٣ه اقت .مام کكاوی که به نما میگىیىاع اماؽوؾ مهاک ی ضىاهیاع ظانات و
چگىوه اؾ ا ٣ا٦ام آیىعش اخِىاب کىیع ،آنهایی که نماؼۀ ب یت بؽوعۀ ٦ؽٚهکهی ؼا به نما گِ٣ه و میگىیىع آن ؼا امِسان کىیاع
و آنهایی که میگىیىع چگىوه ظؼ خامٚ ٛاظی بهؽی چیؿی ؼا به ظقت بیاوؼیع ،همگی نیاْیه هكِىعد مگؽ ایىکه ضٓاؽی
ؾوعگی ان ؼا هعیع کىع و به نما گِ٣ه نىظ که چگىوه آن ؼا بؽْؽ ٠کىیع .اگؽ به یٓ ١آن «کمات »،مكاایل ظویاىی باهضىبی
یم بؽوظ ،ومی ىاویع ظؼ آؾمىوی که بؽای ان بؽوامهؼیؿی نعش بىظ مى ٥٢نىیع و آنْىؼ که ٦ؽاؼ بىظش ،یهاؽ٢ت کىیاع .اگاؽ ظؼ
بیه مؽظم ٚاظی ؾوعگی ؼازت و ضىبی ظانِه بانیع ،چگىوه می ىاویع ؿکیه کىیع؟ چگىوه کاؼمای ان مای ىاواع باعیل ناىظ؟
چگىوه می ىاویع مسیٓی بؽای ؼناع نیهنایىگ و باعیل کاؼمای اان ظاناِه بانایع؟ هماه بایاع ایاه ؼا باه ضااْؽ بكاپاؼیع.
اهؽیمهها ممکه اقت نما ؼا سكیه کىىع ،به نما بگىیىع که قٓر ان ضی ی باالقت یا به نما بگىیىع چ٧عؼ ٢ؽظ ضااو یاا
م٧عقی هكِیع .هم ایهها ظؼو ٜاقت .کكی که بهْىؼ واٛ٦ی بهقىی قٓىذ باال ؿکیه میکىاع ،بایاع ماام وابكاِگیهاای
مطِ ٣م ؼا ؼها کىع .وِ٦ی با ایه مكایل مىاخه مینىیع بایع مؽا٦ب و ههیاؼ بانیع!
ظؼ ؿکیه ممکه اقت چه قىم ان باؾ نىظ .ا٢ؽاظی که چه قىمناان بااؾ اقات ،ظؼ زایه ؿکیاه چایمهاای ضاىظ ؼا
ظاؼوع و ا٢ؽاظی که چه قىمنان باؾ ویكت ه چایمهای ضىظ ؼا ظاؼوع .ظؼ هؽ ظو زایت ،ؿکیه آقاان ویكات .بٛاع اؾ ایىکاه
چه قىم ان باؾ نىظ وِ٦ی یامهای گىواگىن مؿاز نما نىوع ،بهْىؼ زِ بؽای ان قطت اقت که ضاىظ ؼا باهضىبی اظاؼش
کىیع .ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ همهچیؿ ظؼ م٧ابل چه ها ظؼضهان ،بكیاؼ ؾیبا و ٦هىگ اقت و هم آنها می ىاوىع  ٦ب نما ؼا اٞىا
ن
کىىع .وِ٦ی با آن ست أثیؽ ٦ؽاؼ گیؽیع ،ممکه اقت با نما معاض ه کىىع و گىوگ نما ظؼه بؽه ناىظ .مٛماىال باعیه ناکل
اقت .بىابؽایه وِ٦ی اهؽیمه وانی اؾ غهه ضىظ ٢ؽظ با او معاض ه میکىع و ٢ؽظ وِىاوع ضىظ ؼا بهضىبی اظاؼش کىاع ،ایاه وَاٛیت
می ىاوع ؼوی ظهع .بؽای مثال ،وِ٦ی نطًی ٢کؽ واظؼقِی ؼا ؼنع میظهع ،بكیاؼ ضٓؽوااک اقات .ؼوؾی چها قاىم او بااؾ
مینىظ و می ىاوع چیؿهایی ؼا بهوَىذ مهاهعش کىع٢ .کؽ میکىع« :ظؼ ایه مسل مؽیه ّ٧٢ ،چها قاىم ماه باهضىبی بااؾ
نعش اقت .نایع نطى ٢ى٤ایٛاظشای هكِ  .مه ىاوكِ ٢ایىن ظا٢ای م ٛیی ؼا یاظ بگیؽم و آن ؼا بهضىبی مٓایٛه کؽظشام،
بهِؽ اؾ هؽ نطى ظیگؽ .نایع ٢ؽظی مٛمىیی ویكِ  ».اما زِی ظانِه چىیه ا٢کاؼی ه ظؼقت ویكت .او با نگِ٣ی ضىاهاع
گ٣ت« :نایع مه ویؿ مىخىظی ضعایی و بىظا هكِ  .ضب ،به ضىظم وٗؽی بیىعاؾم ».وِ٦ی به ضىظل وگاش میکىع ،میبیىع که
ن
واٛ٦ا یت بىظا اقت .چؽا ایهگىوه اقت؟ ؾیؽا هؽچیؿی ظؼ گكِؽۀ میعان ُبٛعی اْؽا ٠بعوم ،بؽ ْب ٥ا٢کاؼل بعیل میناىظ
که « بعیل بؽ ْب ٥ا٢کاؼ» ویؿ وامیعش مینىظ.
هؽچیؿ اوٛکاـیاِ٢ه اؾ خهان ،با ا٢کاؼ نطى ٟییؽ نکل میظهع ،ؾیؽا هؽچیاؿی ظؼ مساعوظۀ میاعان ُبٛاعیال سات
٢ؽمان اوقت .آن ًاویؽ مىٛکفنعش که آنها ه وخىظ ماظی ظاؼوع به همیه يىؼم ٟییاؽ ناکل میظهىاع .ایاه ناطى
ن
٢کؽ میکىع« :نایع مه یت بىظا هكِ و نایع آو ه ىنیعم ویؿ ؼظای بىظا اقت ».قپف میبیىاع آو اه ىنایعش واٛ٦اا ؼظای
ن
یت بىظا اقت« .وای مه واٛ٦ا یت بىظا هكِ  ».او بكیاؼ هیدانؾظش مینىظ« .نایع زِای یات باىظای کىچات ویكاِ  ».باا
ن
وٗؽی ظیگؽ ،میبیىع بىظای بؿؼگی اقت« .نایع زِی بانکىش ؽ اؾ یی هىگدی هكِ !» ظوباؼش وگاهی میاوعاؾظ« :وای واٛ٦اا
بانکىش ؽ اؾ یی هىگدی هكِ  ».بُٛی ا٢ؽاظ ویؿ ایه ؼا با گىل ضىظ مینىىوع .اهؽیمىی با او معاض ه میکىع و میگىیع « :ى
بانکىش ؽ اؾ یی هىگدی هكِی .ى بكیاؼ بانکىش ؽ اؾ یی هىگدی هكِی ».او ویؿ آن ؼا باوؼ میکىع .آیا به ایه اوعیهیعشایع که
چگىوه ف اؾ آن ؿکیه میکىیع؟ آیا ٦بل اؾ آن ،ؿکیه کؽظش بىظیع؟ چه کكی به نما ؿکیاه ؼا آماىؾل ظاظ؟ زِای وِ٦ای یات
بىظای واٛ٦ی یا مىخىظی ضعایی بؽای مأمىؼیِی به ایىدا میآیع ،او ویاؿ بایاع اؾ اول ؿکیاه کىاع .گىواگ ايا یال باه او ظاظش
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ومینىظ و  ّ٧٢ایهْىؼ اقت که او ظؼ ؿکیه قؽی ٙؽ یهؽ٢ت میکىع .اؾایهؼو وِ٦ی ایه مهکل بؽای او یم میآیاع ،باؽایم
قطت اقت که ضىظل ؼا اؾ آن بیؽون بیاوؼظ و بال٢اي ه ایه وابكِگی ؼا ؼنع میظهع .بٛع اؾ ایىکاه ایاه وابكاِگی ؼناع ظاظش
نع ،خؽیت میکىع هؽچیؿی بگىیع« :مه یت بىظا هكِ  .یؿومی وعاؼظ اؾ ظیگؽان یاظ بگیؽیع .مه باىظا هكاِ  ،اف باه ناما
ضىاه گ٣ت که چهکاؼ کىیع ».او نؽو٘ میکىع ایهگىوه ٚمل کىع.
ن
آیا کكی ؼا مثل ایه ظؼ چاوگچىن وعاؼی ؟ ظؼ اول ضىب بىظ .بٛعا ،نؽو٘ کؽظ ایه کاؼها ؼا اوداام ظهاع .او ٢کاؽ کاؽظ یات
بىظا اقت .ظؼ آضؽ ،ضىظل ؼا باال ؽ اؾ همه ظؼ وٗؽ گؽ٢ت .ایه مكئ ه وِ٦ی ا ٣ا ٤اِ٢اظ کاه او وِىاوكات ضاىظ ؼا باهضاىبی اظاؼش
کىع و وابكِگیال ؼا ؼنع ظاظ .چؽا چىیه عیعشای وخىظ ظاؼظ؟ ظؼ بىظیك میگىیىع که بایع هؽچه ؼا میبیىیع واظیاعش بگیؽیاع،
چؽاکه مام آنها ىه اهؽیمىی هكِىع و بایع  ّ٧٢معیِیهه کىیع و بهقىی باال ؿکیه کىیع .آیا میظاویع چؽا اخاؾش ومیظهىع
آنها ؼا ببیىیع و به آنها وابكِه نىیع؟ ؾیؽا ظؼ بؽابؽ و٦ى٘ چىیه مهک ی ازِیاِ میکىىع .ؿکیه ظؼ بىظیك هیچ نیىۀ ضايی
وعاؼظ که ظ٢ا٘ نطى ؼا ظؼ بؽابؽ چىیه چیؿهایی ٧ىیت کىع و مِىوم هیچ ؼاهىماایی اؼایاه ومیظهاع کاه ٢اؽظ چگىواه اؾ ایاه
مهکل ظوؼی کىع .ناکیامىوی چىیه ظاؼمایی ؼا ظؼ آن ؾمان آمىؾل وعاظ .بؽای اخِىاب اؾ مهکل معاض ا اهؽیمىای وانای اؾ
غهه ضىظ نطى یا بعیل بؽ ْب ٥ا٢کاؼ ،او مام يسىههای مهاهعشنعش ظؼ ؿکیه ؼا ىهمام اهؽیمىی وام وهاظ .ف وِ٦ای
ن
یت وابكِگی ؼنع ظاظش نىظ ،مىدؽ به ایه ىه اهؽیمىی میناىظ .باؽای ٢اؽظ واٛ٦اا قاطت اقات کاه اؾ آن ؼهاا ناىظ .اگاؽ
نطى آن ؼا بهظؼقِی اظاؼش وکىع ،باش مینىظ و مكیؽی اهؽیمىی ؼا ظوبال میکىع .اؾ آودا که ضىظ ؼا یت بىظا وامیعش اقات،
ضىظل ؼا اهؽیمىی کؽظش اقت .ظؼ وهایت ،بهوقی اؼواذ یا زیىاواام كاطیؽ میناىظ یاا چیؿهاای ظیگاؽ ؼا دؽباه میکىاع و
بهْىؼ کامل وابىظ مینىظ ٦ .ب او ویؿ ٢اقع مینىظ و ا اوِها ق٧ىِ میکىعٛ .عاظ ؾیاظی اؾ چىیه انطايای هكاِىع .زِای
ظؼ ایه کالـ انطايی هكِىع که ضىظ ؼا ضی ی باال ظؼ وٗؽ میگیؽوع و با ْؽؾ ٢کؽ ضايی يسبت میکىىع .زِی ظؼ بىظیك
ممىى٘ اقت که کكی بطىاهع ب٣همع ضىظل ظؼ کل چه کكی اقات .آو اه ظؼ زاال زاَاؽ گ٣اِ ناکل ظیگاؽی اؾ معاض ا
اهؽیمىی اقات کاه «معاض ا اهؽیمىا بی وانای اؾ غهاه ضاىظ ناطى» یاا « باعیل باؽ ْبا ٥ا٢کااؼ» وامیاعش مایناىظ .کاه
مؽیهکىىعگان ایهچىیىی ظاؼظ و ٛعاظی ویؿ ظؼ بُٛی مىاْ ٥ظیگؽ وخىظ ظاؼوع .بهٚالوش ،آنها مؿازمتهاایی بكایاؼ خاعی
بؽای مؽیهکىىعگان ایداظ کؽظشاوع.
کكی اؾ مه ؽقیع« :م ، ٛچؽا ایه مهکل ؼا اؾ بیه ومیبؽیع؟» همه ظؼباؼۀ ایاه بیىعیهایع :اگاؽ ماام مىاوا ٙؼا اؾ مكایؽ
ن
ؿکیه ان بؽظاؼی  ،چگىوه ؿکیه ضىاهیع کؽظ؟ ظ٦ی٧ا ظؼ مىٛ٦یت معاض اهؽیمىی اقت که می ىاویع وهان ظهیع آیاا مای ىاویاع
به ؿکیه اظامه ظهیع ،ظؼ ظایى ؼونهبیه نىیع ،ست أثیؽ مؿازمتها ٦ؽاؼ وگیؽیع و ظؼ ایه معؼق ؿکیه ثابت٦عم بانیع یا ضیؽ.
مىجهای بؿؼگ نه و ماقه ؼا ٞؽبال میکىع .ؿکیه ایهگىوه اقت و آو اه ظؼ وهایات باا٦ی مایماواعْ ،االی ز٧ی٧ای اقات.
میگىی بعون ایه وى٘ مؿازمتها ،بؽای مؽظم ضی ی آقان اقت ؿکیه کىىع .ظؼ وٗؽ مه ،ؿکی نما همایه زااال ویاؿ بكایاؼ
ن
آقان اقت .آن ؼونهبیههای بؿؼگ قٓر باال ازِماال م٧ِٛعوع بیهِؽ ٞیؽمىً٣اوه اقت« :ظؼ زال اودام چهکاؼی هكاِی؟
آیا ایهگىوه ظؼ زال ودام مؽظم هكِی؟ اگؽ هیچ ماوٛی ظؼ مكیؽ ؿکیه وبانع و ٢ؽظ بِىاوع مكِ٧ی ا اوِها ؿکیاه کىاع ،آیاا آن
ؿکیه اقت؟ اگؽ ظؼ ؼووع ؿکیه٢ ،ؽظ بهْىؼ ٢ؿایىعشای ؼازت ؽ نىظ و هیچ معاض های وعانِه بانع ،چگىوه ایه می ىاوع مدااؾ
بانع؟» ایه ىگىایی بىظ که با آن مىاخه بىظم و مدبىؼ نعم ظؼباؼۀ آن بیىعیه  .ظؼ مؽز نؽو٘ ،بكیاؼی اؾ چىایه نایاْیىی
ؼا اکقاؾی کؽظم .اما اگؽ ایه کاؼ ؼا مام معم اودام میظاظم زِی مه ویؿ ٢کؽ ومیکؽظم ظؼقت بانع .به مه گِ٣ه نع « :ى
ؿکی آنها ؼا بكیاؼ آقان کؽظشای .ا٢ؽاظ  ّ٧٢قطِیهای ک ضىظ ؼا ظاؼوع ّ٧٢ .آن م٧عاؼ ک مهکالم بیهنان وخاىظ ظاؼظ.
وابكِگیهای بكیاؼی ظاؼوع که هىىؾ ومی ىاوىع آنها ؼا ؼها کىىع! ایه مىَى٘ باا٦ی میماواع کاه وِ٦ای ظؼ بایه قاؽظؼگمی و
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ضىظ ظا٢ای ى ؼا ظؼک کىىع ».بىابؽایه ظؼ ضًىو هم ایاه مكاایل ،باهْىؼ زاِ قاطِیها و
قطِیها هكِىع آیا می ىاوىع ب
ن
آؾمایمهایی وخىظ ضىاهع ظانت .آو ه ىيی ١کؽظم ناکل ضايای اؾ اهاؽیمه اقات .واٛ٦اا قاطت اقات باهْاىؼ ز٧ی٧ای
نطى ؼا ودام ظاظ ،اما بیوهایت آقان اقت که او ؼا وابىظ کؽظ .اگؽ ٢کؽ ان ظؼقات وباناع ،مهاکالم ظؼ اوِٗاؼ اان ضىاهاع
بىظ.

خىدآگاه افلی ؽما بایذ قىی باؽذ
کاؼهای واظؼقِی که مىخىظام بهؽی ظؼ ؾوعگیهای مطِ  ١ضىظ مؽ کاب ناعوع ،قاطِیهایی ؼا بؽایناان عیاع مایآوؼظ و
بؽای مؽیهکىىعگان مىاو ٙکاؼمایی ؼا به وخىظ میآوؼظ و مىدؽ به ىیع ،یؽی ،بیماؼی و مؽگ مینىظ .ایهها کاؼمای مٛماىیی
هكِىع .کاؼمای ٦عؼ مىع ظیگؽی وخىظ ظاؼظ که أثیؽ بكیاؼ ؾیاظی بؽ مؽیهکىىعگان میگػاؼظ ،واام آن کاؼماای ٢کاؽی اقات.
٢کؽکؽظن ،بطم ْبیٛی ؾوعگی مؽظم اقت .اؾ آودا که نطى ظؼ بیه مؽظم ٚاظی گ نعش اقت ،ا ٞب ظؼ غهاىم ا٢کااؼی
ظؼباؼۀ نهؽم ،قىظ ،نهىم ،ضها و ٞیاؽش ؼا ناکل مایظهاع .باه اعؼیح ،ایاه ا٢کااؼ باهياىؼم ا٢کااؼ کاؼماایی ٦عؼ مىاعی
ظؼمیآیىع .اؾ آودا که هؽچیؿی ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ ؾوعش اقت ،کاؼما ویؿ همیه ْىؼ اقات .وِ٦ای ٢اؽظ ناؽو٘ میکىاع ظؼ ؼاهای
ظؼقت ؿکیه کىع ،بایع کاؼمای ضىظ ؼا اؾ بیه ببؽظ .اؾبیهبؽظن کاؼما یٛىی آن ؼا اؾ ؼیهه اؾ بیه باؽظ و باعیل کاؽظ .ایبِاه کاؼماا
م٧اومت میکىع و بىابؽایه نطى ظؼظ و ؼوح و مىاوٛی ضىاهع ظانت .اما کاؼمای ٢کؽی می ىاوع بهْىؼ مكِ٧ی باا غهاه ٢اؽظ
معاض ه کىع .اؾایهؼو ممکه اقت نطى بهْىؼ قاکت به م ٛو ظا٢ا واقاؿا بگىیاع و ممکاه اقات باه بُٛای ا٢کااؼ یاع و
ک مام ؾنت ٢کؽ کىع .ظؼ وِیده ،بُٛی اؾ مؽیهکىىعگان ومیظاوىع که مىَى٘ اؾ چاه ٦اؽاؼ اقات و ٢کاؽ مایکىىاع کاه ایاه
چیؿها ا٢کاؼ ضىظنان اقت .بُٛی اؾ ا٢ؽاظ ویؿ م٧ِٛعوع که آنها اؾ ْؽ ٠اؼواذ یا زیىاوام كطیؽکىىعش هكاِىع ،اماا آنهاا اؾ
ْؽ ٠اؼواذ یا زیىاوام كطیؽکىىعش ویكِىع .ب که آنها وِید کاؼمای ٢کؽی هكِىع که ظؼ مٟؿ مىٛکف مینىظ .بؽضی ا٢ؽاظ
ضىظآ گاش اي ی بكیاؼ ٦ىی وعاؼوع و اؾ کاؼمای ٢کؽی یؽوی میکىىع و کاؼهای واظؼقت اودام میظهىع .چىایه ا٢اؽاظی واابىظ
مینىوع و به قٓىذ اییه ق٧ىِ میکىىع .اما اکثؽ مؽظم می ىاوىع اؾ غهه ٦ىیناان (ضىظآ گااش ايا ی ٦اىیناان) اقاِ٣اظش
کىىع ا آن ؼا اؾ بیه ببؽوع و ظؼ بؽابؽ آن م٧اومت کىىع .آن وهان میظهع که ایه نطى می ىاوع ودام یابع و می ىاوع ضاىب ؼا
اؾ بع هطیى ظهع ،یٛىی ظؼک و ٢همم ضىب اقت٢ .انه مه به او کمت میکىع ا ا کثؽ چىایه کاؼماای ٢کاؽی ؼا اؾ بایه
ببؽظ .آو ه ىيی ١کؽظم بكیاؼ ؼایح اقت .وِ٦ی آن ؼوی ظهع ،آؾمایهی بؽای نطى اقت ا ظیعش نىظ آیا مای ىاواع ضاىظل
به ایه ا٢کاؼ بع  ٞبه کىع .اگؽ ثابت٦عم بانیع ،می ىاوی کاؼما ؼا اؾ بیه ببؽی .

افکاس ؽما بایذ دسعت باؽذ

ن
وِ٦ی نطًی مؽ با ماوىع مؽیهکىىعش ؼِ٢اؼ ومیکىع ،به ایه مٛىی اقت که ا٢کاؼل ظؼقت ویكت .مؽیهکىىاعگان ظؼ ؿکیاه
با ظؼظ و ؼوح مىاخه مینىوع .وِ٦ی ظؼظ و ؼودی یم مایآیاع ،ممکاه اقات باهياىؼم مهاک ی باا ظیگاؽان آناکاؼ ناىظ ،یاا
چیؿهایی ماوىع ىمها و باؾیهای غهىی و امثال آن ،که بهْىؼ مكِ٧ی نیهنیىگ نما ؼا آؾمایم میکىىع .مىاؼظ بكیاؼی
ظؼ ایه ؾمیىه ضىاهع بىظ .با چهچیؿ ظیگؽی ؼوبؽو مینىیع؟ بعن ان ممکه اقت واگهان ازكاـ مٛػبی ظانِه باناع ٚ .اِم
ایه اقت که باؾ ؽظاضت کاؼما به نکلهای مطِ ٣ی ٖاهؽ مینىظ .ظؼ ؾماوی بطًاىو ،واظاؼ ضىاهیاع ناع وِىاویاع باهْاىؼ
واَر هطیى ظهیع که آیا مكئ های يسیر اقت یا ضیؽ ،آیا گىوگ ان وخىظ ظاؼظ ،آیا می ىاویع ؿکیاه کىیاع و ظؼ آن مى٢ا٥
نىیع ،آیا مىخىظام واال وخىظ ظاؼوع و آیا آنها واٛ٦ی هكِىع یا ضیاؽ .ظؼ آیىاعش ایاه اوَاا٘ ظوبااؼش ٖااهؽ میناىوع و ظؼ ناما
أثیؽی ظؼوٞیه ایداظ میکىىع ا مىدؽ به ایه نىظ که به هم ایه چیؿها نت کىیع .ایه کاؼ اودام مینىظ ا مهاطى ناىظ
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که آیا می ىاویع مًم بماویع .اگؽ بِىاویع ٦اْٛاوه ایه ٢کؽ ؼا ظانِه بانیع که« :بایع مًم بماو و مِؿیؿل وهاىم »،آوگااش باا
ایه ٚؿم و اؼاظش می ىاویع وِ٦ی اؾ میان ایه آؾمىن میگػؼیاع ایهگىواه بانایع و باهْىؼ ْبیٛای آن ؼا باهضىبی اظاؼش میکىیاع،
چؽاکه نیهنیىگ نما ؼنع کؽظش اقت .اما اگاؽ ایاه قاطِی ظؼ باعو ناؽو٘ بؽای اان ؼوی مایظاظ ،آن ؼا ظؼک ومیکؽظیاع و
ؿکیه ان ؼا ضا مه میظاظد چؽاکه هىىؾ ایعاؼ وبىظیع .قطِیها بهنکلهای مطِ ٣ی ضىظ ؼا وهان میظهىع.
ظؼ ؼووع ؿکیه ،نطى بایع بعیه نکل ؿکیه کىع ا به قٓىذ باال ؽ يٛىظ کىع .بىابؽایه وِ٦ی بُٛای اؾ ناما ظؼ خاایی اؾ
بعن ازكاـ واؼازِی ظاؼیع٢ ،کؽ میکىیع بیماؼ هكِیع .ا ٞب ومی ىاویع ضىظ ؼا ماؽیهکىىاعش ظؼ وٗاؽ بگیؽیاع .وِ٦ای باا ایاه
مكئ ه ؼوبؽو مینىیع ،آن ؼا یت بیماؼی ظؼ وٗؽ میگیؽیع و ٢کؽ میکىیع« :چؽا ایههماه مهاکالم وخاىظ ظاؼواع؟» می اىاو
بگىی بكیاؼی اؾ آنها یها یم بؽای نما بؽظانِه نعشاوع و مهکال ی که ظؼ زال زاَؽ دؽبه میکىیع بكیاؼ کااهم ظاظش
نعوع .اگؽ ایه کاؼ ؼا اودام ومیظاظی و با ایه مهکالم مىاخه مینعیع ممکه بىظ ؾوعگی ان ضا مه یاباع یاا ؾمیهگیاؽ ناىیع.
وِ٦ی با مهک ی کىچت ؼوبؽو مینىیع٢ ،کؽ میکىیع سمل آن قطت اقت .اما چگىوه می ىاوع آن٦عؼ ؼازت بانع؟ باهْاىؼ
مثال ،وِ٦ی ظؼ کالقی ظؼ چاوگچىن آمىؾل میظاظم ،نطًی بىظ که کی٣یت ماظؼؾاظی بكیاؼ ضىبی ظانت و امیعواؼکىىاعش
بىظ .ظؼیا ِ٢که او بكیاؼ ضىب اقت و بهمىٗىؼ ایىکه بِىاوع بهقؽٚت کاؼمایم ؼا ؽظاضت کىع و ؼونهبیه نىظ ،آؾمایمهای
او ؼا کمی ا٢ؿایم ظاظم .بعیه ْؽی ٥عاؼک میظیعم .اما ؼوؾی به وٗؽ آمع که بهْاىؼ واگهااوی ٚالیا قاکِ مٟاؿی ظاؼظ .باه
ؾمیه اِ٢اظ و ٢کؽ کؽظ ومی ىاوع زؽکت کىع و مثل ایه بىظ که ظقتو ایم زؽکت ومیکىىع .او ؼا بؽای مؽا٦بات اَآؽاؼی باه
ن
بیماؼقِان بؽظوع .بٛعا ىاوكت ظوباؼش ؼاش بؽوظ .همگی ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع :با قکِ مٟؿی ،چگىوه نطى مای ىاواع باه ایاه
قؽٚت با ای ضىظل بؽگؽظظ و ظقتو ایم ظوباؼش زؽکت کىىع؟ اما او ظؼ ایه زاظثه٢ ،ایىن ظا٢ا ؼا مً٧ؽ ظاوكت .ظؼبااؼۀ ایاه
٢کؽ وکؽظ که چگىوه ىاوكت به ایه قؽٚت اؾ قکِ مٟؿی بهبىظ یابع .اگؽ ظؼ آن ؾمان ٢ایىن ظا٢ا ؼا مؽیه وکؽظش بىظ ،ممکاه
ن
بىظ وِ٦ی ؾمیه اِ٢اظ بمیؽظ .نایع اگؽ ز٧یِ٧ا قکِه میکؽظ ا آضؽ ٚمؽ  ٢ح میماوع.
مىٗىؼم ایه اقت که چ٧عؼ قطت اقت کكی ؼا ودام ظاظ .آن همه کاؼ بؽای او اودام نع اما هىىؾ ه باه آن ای وباؽظ و
ن
ظؼ ٚىٌ ،چىیه گ٣ت .بُٛی ا٢ؽاظ هكِىع که مع ی مؽیه کؽظشاوع اما هىىؾ میگىیىع« :م ، ٛچؽا زف مایکى باعو کاال
واضىل اقت؟ همیهه بؽای ؿؼی ٥به بیماؼقِان میؼوم اما کمکی ومیکىع .مًؽ ٠ظاؼو ویؿ کمکی ومایکىاع ».آنهاا زِای
ضدایت ومیکهیعوع ایه ؼا به مه بگىیىع! مك اقت که ایاه مٛایداام کمکای ومایکىىاع .آنهاا بیمااؼی ویكاِىع .چگىواه
می ىاوىع کمت کىىع؟ بؽویع و مٛایىه نىیع .هیچ مهک ی وخىظ وعاؼظ ،ب که  ّ٧٢ازكااـ میکىیاع وااضىل هكاِیع .یکای اؾ
ناگؽظان ما به بیماؼقِان ؼ٢ت و هىگام ؿؼی ٥آمپىل زِی چىع قىؾن ض نع .ظؼ آضؽ ،ظاؼو با ٢ىؼان بیؽون ؾظ و قاىؾن هىاىؾ
ه ظؼ بعوم ٢ؽو وؽ٢ت .قؽاودام مِىخه نع« :اوش ،مه مؽیهکىىعش هكاِ و هایچ آمپاىل بیهاِؽی ومایضاىاه ٧٢ ».اّ آن
مى ٙ٦ی بؽظ که آمپىل ؿؼی ٥وکىع .بىابؽایه ،هؽ مى ٙ٦با قطِیهایی ؼوبؽو مینىیع ،به یاظ ظاناِه بانایع کاه باه ایاه مكائ ه
ىخه میکىیع .بؽضی ا٢ؽاظ ایهْىؼ بؽظانت کؽظوع که به آنها اخاؾش ومیظه به بیماؼقِان بؽووع ،ف ٢کاؽ مایکىىاع« :اگاؽ
اخاؾش ومیظهیع به بیماؼقِان بؽوم ،وؿظ یت اقِاظ چیگىوگ مایؼوم ».هىاىؾ آن ؼا بیمااؼی ظؼ وٗاؽ میگیؽواع و مایضىاهىاع
اقِاظ چیگىوگی ؼا ببیىىع .کدا می ىاوىع اقِاظ ز٧ی٧ی چیگىواگ یاعا کىىاع؟ اگاؽ اقاِاظی ٦البای یاعا کىیاع ،ظؼخاا واابىظ
مینىیع.
گِ٣های که« :چگىوه می ىاویع اقِاظ چیگىوگ  ٧بی ؼا اؾ اقِاظ واٛ٦ی هطیى ظهیع؟» بكیاؼی اؾ اقِاظان چیگىواگ
ضىظنان به ضىظنان ٚىىان ظاظشاوع .آؾمایمهایی ؼوی ماه ياىؼم گؽِ٢اه اقات و اؾ مؽاکاؿ اژوهم  ٚمای ماعاؼکی ظاؼم.
بكیاؼی اؾ اقِاظان چیگىوگ٦ ،البیاوع و به ضىظنان ٚىاویىی ظاظشاوع! بكیاؼی اؾ آنها هكاِىع کاه ال ٠میؾوىاع و ماؽظم ؼا
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٢ؽیب میظهىع .چىیه اقِاظ ظؼوٞیىی ویؿ می ىاوع بیماؼیها ؼا ظؼمان کىع .چؽا می ىاوع ایه کاؼ ؼا اودام ظهاع؟ او باه كاطیؽ
ؼوذ یا زیىان ظؼآمعش و بعون آن ومی ىاوكت اؾ مؽظم کالهبؽظاؼی کىع! آن ؼوذ یا زیىان كطیؽکىىعش ویاؿ مای ىاواع اواؽفی ؼا
بیؽون ب٣ؽقِع و بیماؼیها ؼا ظؼمان کىع .اؾ آودا که نک ی اؾ اوؽفی اقت ،می ىاوع بهؼازِی ماؽظم ٚااظی ؼا کىِاؽل کىاع .اماا
گِ٣هام« :وِ٦ی اؼواذ یا زیىاوام كطیؽکىىعش بیماؼی مؽظم ؼا ظؼمان میکىىع ،آیا هیچ میظاویع چهچیؿی به ظؼون بعن آنهاا
می٢ؽقِىع؟» ظؼ قٓر بكیاؼ میکؽوقکى ی ،همگی بهنکل ؼوذ یا زیىان كطیؽکىىعش هكِىع .وِ٦ی به باعن ناما ٢ؽقاِاظش
نىظ ،می ىاویع چه کاؼ کىیع؟ همانْىؼ که میگىیىع« :ظٚىمکؽظن اؼواذ آقان ؽ اؾ ضاؼجکاؽظن آنهاقات ».ویااؾی ویكات
ظؼباؼۀ مؽظم ٚاظی يسبت کىی  ،چؽا که آنها  ّ٧٢میضىاهىع مؽظم ٚاظی با٦ی بماوىع و بهْىؼ مى٦ت كکیه یابىع .اما ناما
مؽیهکىىعش هكِیع .آیا ومیضىاهیع بهْىؼ یىقِه بعن ان ؼا االیم کىیع؟ اگؽ آن به بعن ان ب كبع ،چه و٦ات می ىاویاع اؾ
ظقت آن ؼها نىیع؟ بهٚالوش ،آن م٧عاؼ ٦ابل ىخهی اوؽفی ظاؼظ .بُٛیها می ؽقىع« :چؽا ٢ایىن اخاؾش میظهع آن بیایاع؟ آیاا
ما ٢انه م ٛؼا وعاؼی که اؾ ما مساٗ٢ت کىع؟» ظؼ خهان ما اي ی وخىظ ظاؼظ :اگؽ ضىظ ان چیؿی ؼا بطىاهیع هیچکكای ظؼ
آن ظضایت ومیکىع .اگؽ ضىظ ان ضىاقِه بانیع ،هیچکكی ظضایت ومایکىاع٢ .اناه ماه ناما ؼا مِى٦ا ١مایکىاع و باه ناما
اناؼشهایی میؼقاوع .اما اگؽ ببیىع همیهه بعان يىؼم هكِیع ،ظیگؽ اؾ نما مىاٖبات ومیکىاع .چگىواه می اىان ناطى ؼا
مدبىؼ کؽظ ؿکیه کىع؟ ومی ىان نما ؼا مدبىؼ کؽظ ؿکیه کىیع .یهؽ٢ت واٛ٦ی ان به ضىظ ان بكِگی ظاؼظ .اگؽ مایال وبانایع
یهؽ٢ت کىیع ،هیچکكی ومی ىاوع بؽای آن کاؼی اودام ظهع .ايىل و ٢ا ؼا به نما آمىؾل ظاظشام .اگاؽ هىاىؾ وطىاهیاع ؼناع
کىیع چه کكی ؼا می ىاویع قؽؾوم کىیع؟ ظؼ آو ه ضىاهان آن هكِیع٢ ،ایىن و ٢انه مه ظضایت ومیکىىاعد مٓمائه بانایع.
بُٛی ا٢ؽاظ زِی به کالـهای قایؽ اقِاظان چیگىوگ ؼِ٢ىع و بٛع اؾ بؽگهت به ضاوه ازكااـ کؽظواع زالناان ضی ای باع
ن
اقت .زِما همیهْىؼ مینىظ .چؽا ٢انه مه مؽا٦ب نما وبىظ؟ چؽا به آودا ؼِ٢یع؟ آیا همیه خؽیاان کاه آوداا ؼِ٢یاع چیاؿی
بهىىیع به ایه مٛىی ویكت که ظؼ خكِدىی چیؿی بىظیع؟ اگؽ با گىل ان ومینىیعیع ،چگىوه آن مای ىاوكات واؼظ باعن ان
نىظ؟ بُٛی ا٢ؽاظ ٢ایىننان ؼا اؾ نکل اوعاضِهاوع .بگػاؼیع به نما بگىی کاه ایاه ٢اایىن باااؼؾل ؽ اؾ ؾواعگی نماقات .آن
مىخىظی واال ؽ اقت که ومی ىاویع همیه ْىؼی آن ؼا وابىظ کىیع .ظؼ زال زاَؽ اقِاظان ظؼوٞیه بكایاؼی هكاِىع و بُٛای
اؾ آنها ضی ی مٛؽو٢ىع .به مكئىییه اودمه ژوهم  ٚچیگىوگ چیه گِ٣هام که ظؼ ظوؼان ٦عی  ،مٛهى ٦مٛؽو٢ی باه واام
«ظا خی »،ظؼباؼ امپؽا ىؼ ؼا ویؽان کؽظ .آن ؼوباش کاؼهای یع ؾیاظی اودام ظاظ ،اما هىىؾ ه به بعی بُٛای اؾ اقاِاظان ٦البای
امؽوؾی چیگىوگ وبىظ که به مام کهىؼ يعمه ؼقاوعشاوع .چىع و٣ؽ اؾ مؽظم ٦ؽباوی ناعشاوع؟! ناایع ظؼ ٖااهؽ ضاىب باه وٗاؽ
بؽقىع ،اما ومیظاویع چه ٛعاظ اؾ آنها چیؿهای بعی ظؼ بعننان وخىظ ظاؼظ .اگؽ اقِاظ ظؼوٞیه چیگىوگی به بعن ان اواؽفی
بعهع ،آن چیؿها ؼوی بعن ان میآیىع .آنها بكیاؼ مهاخ اوع٢ .ؽظی ٚاظی ومی ىاوع ماهیت ایه چیؿها ؼا ببیىع.
نایع بؽضی ٢کؽ کىىع« :بٛع اؾ نؽکت ظؼ ایه قمیىاؼ چیگىوگ و گىلکؽظن به آو ه یی هىگدی امؽوؾ گ٣ت ،ی باؽظشام
ن
چیگىوگ چ٧عؼ ٚایی و فؼ ٠اقت! اگؽ قمیىاؼهای چیگىوگ ظیگؽی بانع ،ظؼ آنها ویؿ بایع نؽکت کى  ».مایگاىی اياال
وبایع به آودا بؽویع .اگؽ به آنها گىل کىیع ،چیؿهای بع واؼظ گىل ان مینىظ .بكیاؼ قطت اقت که ناطى ؼا ها وداام
ظاظ و ه ٢کؽل ؼا ٟییؽ ظاظ .اککؽظن بعن نطى ویؿ بكیاؼ قطت اقت .اقِاظان ظؼوٞیه چیگىوگ بكیاؼ ؾیاظی وخاىظ
ن
ظاؼوع .زِی آوهایی که اقِاظان ايی ی هكِىع و آمىؾلهای ظؼقِی ظؼیا٢ات کؽظشاواع ویاؿ ممکاه اقات واٛ٦اا ااک وباناىع.
بُٛی اؾ اؼواذ زیىاوی بكیاؼ وزهیاوع .اگؽچه آن چیؿها ومی ىاوىع به باعن یات اقاِاظ ب كابىع ،اماا ایهْاىؼ ویكات کاه او
بِىاوع آنها ؼا بیؽون بؽاوع .ضىظ ایه اقِاظ ىاوایی ایه ؼا وعاؼظ که ظؼ گكاِؽشای وقای ٙاؾ ٚهاعۀ آن چیؿهاا بؽآیاع ،چاه ؼقاع باه
ناگؽظاوم .وِ٦ی گىوگ ؼا بیؽون می٢ؽقِع ،هؽ وى٘ چیؿ آنِ٣های وخىظ ظاؼظ که باا آن ظؼآمیطِاه ناعش اقات .گؽچاه ناایع
ضىظل ضىب و نایكِه بانع ،اما ناگؽظاوم يایر ویكِىع و بهوقی اوىا٘وا٦كام اؼواذ یا زیىاوام مطِ  ١كطیؽ نعشاوع.
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اگؽ میضىاهیع بهْىؼ واٛ٦ی ظؼ ٢ایىن ظا٢ا ؿکیه کىیع ،وبایع وؿظ آنها بؽویع و به آنها گىل کىیع .ایبِه اگؽ ومایضىاهیاع
٢ایىن ظا٢ا ؼا ؿکیه کىیع و میضىاهیع هؽچیؿ ظیگؽی ؼا ؿکیه کىیع ،می ىاویع باه آن اظاماه ظهیاع .ماو ٙاان ومیناىم ،چؽاکاه
مؽیع ٢ایىن ظا٢ا ویكاِیع .اگاؽ مهاک ی ایم آماع ،وگىییاع ماؽیه ٢اایىن ظا٢اا باٚا آن باىظش اقات٧٢ .اّ وِ٦ای اقاِاوعاؼظ
نیهنیىگ ؼا مؽاٚام کىیع و بؽ ْب ٥ظا٢ا ؿکیه کىیع ،ؿکیاهکىىاعۀ واٛ٦ای ٢اایىن ظا٢اا هكاِیع .کكای ؽقایعش اقات« :آیاا
می ىاو با مؽیهکىىعگان قایؽ ؼولهای چیگىوگ مٛانؽم کى ؟» بگػاؼیع به نما بگىی  ،آنها  ّ٧٢چیگىوگ ؼا ماؽیه
میکىىع ظؼ زایی که نما ظؼ ظا٢ا ؿکیه میکىیع .بٛع اؾ زُىؼ ظؼ ایه کالـ٢ ،اي ؾیاظی بایه قآر ناما و آنهاا ضىاهاع
بىظ .ایه ٢ایىن اؾ ْؽی ٥وكلها ؿکیه نکل گؽِ٢ه و ضی ی ٦عؼ مىع اقت .بىابؽایه وِ٦ی با آنها ؼابٓاه بؽ٦اؽاؼ مایکىیاع ،اگاؽ
بِىاویع ؽ یبی ظهیع که اؾ آنها چیؿی ؼا ظؼیا٢ت وکىیع یا مای ی به هیچچیؿی اؾ آنها وعانِه بانیع و ٧٢اّ ظوقات مٛماىیی
ن
بانیع ،ضی ی مهک ی ویكت .اما اگؽ بعن آن انطاو زامل چیؿی بانع ،بكیاؼ بع میناىظ و بهِاؽ اقات اياال باا آنهاا ظؼ
ماـ وبانیع .ظؼ ضًىو ؾن و نىهؽ ،اگؽ همكؽ ان چیگىوگ ظیگؽی ؼا مؽیه کىع ویؿ ٢کؽ ومیکى مكئ های باناع .اماا
وکِهای هكت :اؾ آودا که ؼاهی ظؼقت ؼا مؽیه میکىیع ،ؿکیا ناما باه ظیگاؽان ٢ایاعش مایؼقااوع .اگاؽ همكاؽ ان ؼونای
اهؽیمىی ؼا مؽیه میکىع ،ممکه اقت بعوم زامل چیؿهای بعی بانع .بؽای اْمیىان اؾ ایمىای ناما ،همكاؽ ان ویاؿ بایاع
اک نىظ .همهچیؿ ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ بؽای ان اک مینىظ .مسیّ ضاوه ان ویؿ ااک میناىظ .اگاؽ مسیّ اان ااک وهاىظ و
هؽچیؿی با نما ظؼ عاضل بانع ،چگىوه می ىاویع ؿکیه کىیع؟
اما وَٛیِی وخىظ ظاؼظ که ٢انه مه بؽای اککؽظن چیؿها کمکی ومیکىع .ما مؽیهکىىعشای ظاؼی که ؼوؾی ٢انه مؽا
ظیع به ضاوهال آمع .بكیاؼ هیدانؾظش بىظ٢« :انه م ٛایىداقت .م ، ٛضىاهم مایکاى واؼظ ناىیع٢ ».اناه ماه گ٣ات:
ن
«ا ا ٤ى بیم اؾ زع بهه ؼیطِه اقت و ایىدا چیؿهای بكیاؼ ؾیاظی وخىظ ظاؼظ ».قپف ٢اناه اؾ آوداا ؼ٢ات .مٛماىال وِ٦ای
اؼواذ اهؽیمىی ؾیاظی ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ وخىظ ظانِه بانىع٢ ،اناه ماه آنهاا ؼا باؽای ناما ااک مایکىاع .اماا ا اا ٤او اؽ اؾ
کِابهای چیگىوگ بع مطِ  ١بىظ .او مِىخه آن نع و با قىؾاوعن کِابها یا ٢ؽولآنها بؽای باؾیا٢ت ،ضاواه ؼا ااک کاؽظ.
قپف ٢انه مه باؾگهت .ایه مٓ بی بىظ که ایه ناگؽظ به مه گ٣ت.
انطايی ویؿ هكِىع که ْایٙبیهها ؼا میبیىىع .کكی اؾ مه قإال کؽظ« :م ، ٛمه اکىىن ٢ایىن ظا٢ا ؼا ؿکیه مایکاى .
آیا هىىؾ می ىاو اؾ کتاب تغییرات یا چیؿهایی مؽ بّ با ْایٙبیىی اقِ٣اظش کى ؟ همیهاه باه ایاه چیؿهاا ٚال٦همىاع باىظشام».
بگػاؼیع به ایه يىؼم ىَیر ظه  :اگؽ م٧عاؼ ٦ابلمالزٗهای اوؽفی ظانِه بانیع ،هؽچه بگىییع اثؽی ضىاهاع ظانات .اگاؽ
چیؿی ٦ؽاؼ وبانع به آن يىؼم بانع ویی به کكی بگىییع بعان يىؼم اقت ،ممکه اقات مؽ کاب ٚمال باعی ناعش بانایع.
٢ؽظی ٚاظی بكیاؼ َٛی ١اقت .اوؽفیها و اْالٚام مىخىظ ظؼ بعوم وا ایعاؼوع و ممکه اقت ٟییؽ کىىاع .اگاؽ ظهان اان ؼا
باؾ کىیع و چیؿی به او بگىییع ،آن قطِی ممکه اقت به ز٧ی٧ت بعیل نىظ .اگؽ ایه نطى کاؼمای بكایاؼی ظاناِه باناع
که بایع بپؽظاؾظ و نما به او بگىییع آیىعۀ ضىبی ضىاهع ظانت ،وِ٦ی ومی ىاوع کاؼمایم ؼا بپؽظاؾظ ،آیا ایاه مدااؾ اقات؟ آیاا ظؼ
زال آقیبؼقاوعن به او ویكِیع؟ بُٛی ا٢ؽاظ ومی ىاوىع ایه چیؿهاا ؼا ؼهاا کىىاع و باه آنهاا وابكاِهاوع ،گاىیی اقاِٛعاظهایی
ظاؼوع .آیا ایه یت وابكِگی ویكت؟ بهٚالوش ،زِی اگؽ ز٧ی٧ت ؼا بعاویع ،وبایع اقاؽاؼ آقاماوی ؼا همیهْاىؼی باؽای نطًای
ٚاظی ٢ال کىیع .مؽیهکىىعگان بایع ضىیهِهظاؼ بانىع .ايىل آن ایه اقت .بعون ىخه به ایىکه کكی چگىوه با اقاِ٣اظش اؾ
کتاب تغییرات چیؿهایی ؼا یهگىیی میکىع ،بُٛی اؾ آنها ه اکىىن ظیگؽ ز٧ی٧ی ویكِىع .ایه ْایٙبیىی کاه باه ایاه یاا آن
نکل و بهگىوهای یهگىیی میکىع که بؽضی اؾ آنها ظؼقت و بؽضای  ٞاّ باناع ،اخااؾش ظاؼظ ظؼ خامٛا ماؽظم ٚااظی وخاىظ
ظانِه بانع .چىن گىوگ واٛ٦ی ظاؼیع ،میگىی مؽیهکىىعشای واٛ٦ی بایاع اؾ اقاِاوعاؼظ بااال ؽی یاؽوی کىاع .اماا بُٛای اؾ
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مؽیهکىىعگان ا٢ؽاظ ظیگؽ ؼا یعا میکىىع ا آیىعشنان ؼا بگىیىع و می ؽقىع« :آیا ْای ٙمؽا میبیىی که اوَاا٘ ماه و ؿکیاهام
چگىوه اقت؟ آیا ظؼظ و ؼودی ظاؼم؟» آنها ظیگؽان ؼا یاعا مایکىىاع اا ایاه چیؿهاا ؼا یهاگىیی کىىاع .اگاؽ آن قاطِی ناما
یهگىیی نىظ ،چگىوه می ىاویع ضىظ ؼا ؼنع ظهیع؟ ؾماوی که مؽیهکىىاعش ناعیع ؾواعگی ان ظوبااؼش وٗا و ؽ یاب ظاظش ناع.
بىابؽایه اْالٚا ی که ایگىی ک ١ظقت ان ،چهؽش ان ،ؼوؾ ىیع ان و بعن ان با ضىظ ظاؼظ ٟییؽ کؽظش و آن چیؿی ویكت که ظؼ
ابِعا بىظ .اگؽ وؿظ ْایٙبیه بؽویع ،زؽ ٠او ؼا باوؼ میکىیع .وگؽوه بؽای چه میؼویع؟ آو ه او می ىاواع باه ناما بگىیاع بُٛای اؾ
چیؿهای قٓسی ظؼباؼۀ گػنِ نماقت .اما خىهؽ و غام آنها ظؼ زال زاَؽ ٟییاؽ کاؽظش اقات .اف همگای ظؼبااؼۀ ایاه
بیىعیهیع :اگؽ وؿظ ٢البیه بؽویع ،آیا به زؽ٠های او گىل ومیظهیع و آن ؼا باوؼ ومیکىیع؟ ف آیا ایه مكئ ه باؼ ؼواوی باؽای
نما به وخىظ ومیآوؼظ؟ اگؽ با ٢کؽکؽظن ظؼباؼۀ آن ضىظ ان ؼا واؼازات کىیاع ،آیاا یات وابكاِگی ویكات؟ اف ایاه وابكاِگی
چگىوه می ىاوع اؾ بیه بؽوظ؟ آیا ضىظ ؼا ظؼ مٛؽٌ قطِی ظیگؽی ٦ؽاؼ وعاظشایع؟ آیاا مدباىؼ ویكاِیع قاطِی بیهاِؽی ؼا باؽای
ؼهاکؽظن ایه وابكِگی سمل کىیع؟ با هؽ آؾمایم و هؽ قطِی ،ایه مىَى٘ وخىظ ظاؼظ که آیاا ظؼ ؿکیاه ياٛىظ مایکىیاع یاا
اییه میؼویع .ؿکیه بهضىظیضىظ قطت اقت ،اما ضىظ ان قطِی ظیگؽی به آن اَاا٢ه مایکىیاع .چگىواه مای ىاویاع باؽ آن
 ٞبه کىیع؟ ممکه اقت ظؼوِید آن ،با قاطِیهاا و ظناىاؼیهاایی مىاخاه ناىیع .ظیگاؽان مدااؾ ویكاِىع مكایؽ ٟییؽیاِ٢ا
ؾوعگی ان ؼا ببیىىع .اگؽ ظیگؽان آن ؼا ببیىىع و به نما بگىیىع چه ؾماوی ظؼظ و ؼودی ضىاهیع ظانات ،چگىواه مای ىاویاع ؿکیاه
ن
کىیع؟ بىابؽایه ظیعن آن ايال مداؾ ویكت .هیچکكی اؾ قایؽ معاؼـ ؿکیه ویؿ اخاؾش وعاؼظ آن ؼا ببیىاع .زِای مؽیاعان هماؽاش
ظؼ همان معؼق ؿکیه ویؿ اخاؾش وعاؼوع آن ؼا ببیىىع .هیچکكی ومی ىاوع آن ؼا بهظؼقِی بگىیع ،ؾیؽا آن واىٚی اؾ ؾواعگی اقات
که ٟییؽ کؽظش ،ؾوعگیای بؽای ؿکیه.
کكی اؾ مه ؽقیع آیا می ىاوع قایؽ کِابهای مػهبی و قایؽ کِابهای چیگىوگ ؼا مٓایٛه کىع .گِ٣های که کِابهای
ن
مػهبی ،مطًىيا بىظیكِی ،همگی به مؽظم آمىؾل میظهىع چگىوه نیهنیىگ ضىظ ؼا ؿکیه کىىع .ما ویؿ باه معؼقا باىظا
 ٥ ٛظاؼی  ،ف وبایع مهک ی وخىظ ظانِه بانع .اما وکِهای ؼا بایع بیان کؽظ :بكیاؼی اؾ مكایل ظؼ آن مِىن ظؼ ؼوواع ؽخماه
بهْىؼ انِباش ؽخمه نعشاوع .بهٚالوش ،بكیاؼی اؾ ٣كیؽهای آن مِىن ویاؿ اؾ ظیاعگاش قآىذ مطِ ا ١اوداام ناعش و باهْاىؼ
قؽقؽی مٛىی نعشاوع .آن وابىظکؽظن ظاؼما اقت .ا٢ؽاظی که بهْىؼ قؽقؽی آن مِىن ؼا ٣كیؽ کؽظشاوع اؾ  ٦ماؽو باىظا بكایاؼ
ظوؼ بىظوع و مسِىای واٛ٦ی آنها ؼا و٣همیعوع .اؾایهؼو آنها ویؿ ظؼکهای مطِ ٣ی اؾ مىَىٚام ظانِهاوع .باؽای ناما آقاان
ن
ویكت آنها ؼا بهْىؼ کامل ب٣همیع و ومی ىاویع ضىظ ان آنهاا ؼا ظؼک کىیاع .اماا اگاؽ بگىییاع« :ياؽ٢ا ٚال٦اهمىاعم آنهاا ؼا
مٓایٛه کى » و همیهه آنها ؼا مٓایٛه کىیع ،ظؼ ؼول آن معؼقه ؿکیه میکىیع .مهکل ایه اقت کاه ظؼ هاؽ ماِه ماػهبی،
گىوگ و ٢ای آن گىداوعش نعش و وِ٦ی آنها ؼا مٓایٛه کىیع ظؼ آن ؼول ظؼ زال مؽیه هكاِیع .اگاؽ آنهاا ؼا باهْىؼ ٚمیا٥
مٓایٛه کىیع و ؼول آن معؼقه ؼا یؽوی کىیع ،ممکه اقت ظؼ ٚمل ،آن معؼقه ؼا بؽگؿیعش بانایع و ظیگاؽ مِ ٛا ٥باه معؼقا
ؿکی ما وبانیع .ظؼ قؽاقؽ اؼیص اؾ ٢ؽظ ضىاقِه نعش که ظؼ ؿکیه ،ظو معؼق ؿکیه ؼا ه ؾمان بؽوگؿیىع .اگؽ میضىاهیع ؼول
ایه معؼقه ؼا ؿکیه کىیع ،بایع  ّ٧٢وىنِههای ایه معؼق ؿکیه ؼا مٓایٛه کىیع.
اگؽ میضىاهیع ظؼ ؼول ما ؿکیه کىیع زِی وبایع کِابهای چیگىوگ ؼا بطىاویع .بهویژش وبایع کِاابهاای چایگاىوگی ؼا
بطىاویع که ایه ؼوؾها مىِهؽ مینىوع .همیه ْىؼ ،کِابهایی ماوىع هوآنگدی نیجینگ ،شوینگمینوگ گووییجوی و دائوو
َ
ذنگ .گؽچه چیؿهای بعی ؼا ظؼ ضىظ وعاؼوع ،اما آنها ویؿ اوؽفیهایی اؾ قٓىذ مطِ  ١ظؼ ضىظ ظاؼواع و ضىظناان ؼاشهاایی اؾ
ؿکیه هكِىع .وِ٦ی آنها ؼا بطىاویع ،به نما چیؿی میظهىع و با نما عاضل میکىىع .اگؽ یکی اؾ خم ههای آنها ظؼ وٗؽ ان
٦ابل ػیؽل بانع ،آوگاش چیؿی اؾ آنها بهْؽ ٠نما آمعش و به گىوگ ان اَا٢ه مینىظ .اگؽچه آن چیؿ بعی ویكت ،اما وِ٦ی
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چیؿ ظیگؽی به نما ظاظش نىظ چگىوه ؿکیه میکىیع؟ آیا ایه ویؿ مهکال ی ؼا به وخىظ ومیآوؼظ؟ اگاؽ یات ٛٓ٦ا ایکِؽوویکای
ن
اَا٢ی ؼا به ٛٓ٦ام ظاض ی ىیؿیىن اَا٢ه کىیع٢ ،کؽ میکىیع چه ا ٣ا٦ی بؽای ىیؿیىن میاِ٢ع؟ ٢ىؼا اؾ کاؼ میاِ٢ع .اياىل
آن ایه اقت .بهٚالوش ،ایه ؼوؾها بكیاؼی اؾ کِابهای چیگىوگ ،ؼاهىمایی واٛ٦ی اؼایاه ومیظهىاع و اوىا٘وا٦كاام چیؿهاای
وا اک ؼا ظؼ ضىظ ظاؼوع .وِ٦ی یکی اؾ ناگؽظان ما ي٣سام کِاب چیگىوگی ؼا وؼ ٤میؾظ ماؼ بؿؼگای اؾ آن بیاؽون ؽیاع .ایبِاه
ومیضىاه به خؿییام آن بپؽظاؾم .آو ه االن به آنها اناؼش کؽظم مهکال ی هكِىع که ضىظ مؽیهکىىاعگان باؽای ضىظناان
ایداظ میکىىع ،ؾیؽا ومی ىاوىع ضىظ ؼا بهضىبی اظاؼش کىىع .بهبیان ظیگاؽ ،ایاه مهاکالم بهوقای ا٢کااؼی واظؼقات باه وخاىظ
میآیع .به ایه مكایل اناؼش میکى ؾیؽا بؽای هم نما ضىب اقت که بعاویع .کمت مایکاى بعاویاع چاهکااؼ کىیاع و چگىواه
آنها ؼا هطیى ظهیع ا مهکال ی ظؼ آیىعش ؼوی وعهع .اگؽچه به آو ه ه ا کىىن گ ِ٣بیم اؾ زع أکیع وکاؽظم ،هماه بایاع
ن
ن
مٓمئه بانیع به آن ىخه میکىیعد ؾیؽا مٛمىال  ٚت مهکالم ایه مىَاى٘ اقات و مهاکالم مٛماىال ایىداا ضاىظ ؼا وهاان
میظهىع .ؿکیهکؽظن بیوهایت ْا٦ت٢ؽقا و بكیاؼ خعی اقت .اگؽ زِی غؼشای بی ىخه بانیع ،ممکه اقت ب ٟؿیع و ظؼ یات
یسٗه وابىظ نىیع .اؾایهؼو ا٢کاؼ ان بایع ظؼقت بانع.

گىيگ هًشهای سصهی
چی
ِ
ٚالوش بؽ ؼولهای ؿکی ظؼووی ،چیگىوگ هىؽهای ؼؾمی ویؿ وخىظ ظاؼظ .ظؼ زاایی کاه ظؼبااؼۀ چایگىواگ هىؽهاای ؼؾمای
يسبت میکىی  ،ابِعا میضىاه مٓ بی ظؼباؼۀ اقامی و ايٓالزا ی بگىی که ایاه ؼوؾهاا ظؼ چایه ؼایاح هكاِىع و همگای
ٚباؼم «چیگىوگ» ؼا ظؼ ضىظ ظاؼوع.
گىواگ ؼ٦اى وخاىظ ظاؼظ.
گىواگ ضٓااْی و چای
گىوگ مىقی٧ی ،چی
ب
ب
گىوگ و٧انی ،چی ب
ظؼ زال زاَؽ بهايٓالذ چی ب
اوىا٘وا٦كام ایه چیؿها وخىظ ظاؼظ .آیا هم آنها چیگىوگ هكِىع؟ به وٗؽم ٚدیب اقت .میگىی اگؽ ظؼ زاال ویؽانکاؽظن
چیگىوگ وبانىع زعا٦ل ظؼ زال آنِ٣هکؽظن مكایل هكِىع .مبىاای وٗاؽی آنهاا چیكات؟ گِ٣اه میناىظ وِ٦ای نطًای
و٧انی میکىع ،آواؾ میضىاوع ،میؼً٦ع یا میوىیكع ،بایع ظؼ وَٛیت ض كه یا بهايٓالذ ظؼ وَٛیت چیگىوگ بانع .آیاا آن
به ایه نکل ،بعیل به چیگىوگ مینىظ؟ وبایع آن ؼا ایهگىوه ظؼک کؽظ .آیا آن واابىظکؽظن چایگىواگ ویكات؟ چایگىواگ
ظاوهی فؼ ٠و خام ٙبؽای ؿکی بعن بهؽی اقت .اوش ،چگىوه می ىان بىظن ظؼ وَٛیت ض كه ؼا چیگىوگ وامیاع؟ اف اگاؽ
ظؼ وَٛیت ض كه به ىایت بؽوی آن چه وامیعش مایناىظ؟ آیاا ایاه واابىظکؽظن چایگىواگ ویكات؟ میگاىی ایاه واابىظکؽظن
چیگىوگ اقت .ظو قال یم ظؼ ومایهگاش ىعؼقِی آقیایی ،چیؿی آودا بىظ که آن ؼا «چیگىوگ ضٓاْی» میوامیعوع .باه
ٞؽ٢هنان ؼ ِ٢ببیى چیگىوگ ضٓاْی چیكت .نطًی ؼا آودا ظؼ زال وىنِه ظیعم .ف اؾ وىنِه ،با ظقِاوم چی ضاىظ
چی قاْٙنعش قیاش بىظ .غهه او مهٟىل ىل و نهؽم بىظ .چگىوه می ىاوكت گىوگ ظاناِه
ؼا ؼوی هؽ ک مه قاْ ٙمیکؽظ .ب
چی او ویؿ ومی ىاوكت ضىب بانع .وىنِههای او آویؿان بىظوع و ٦یمت گؽاوی ؼوی آنها گػانِه نعش بىظد گؽچاه ٧٢اّ
بانع؟ ب
چای
ضاؼخیها آنها ؼا میضؽیعوع .می ىاو بگىی هؽکكی که آنها ؼا میضؽیع و به ضاوه میبؽظ بعناوكای مایآوؼظ .چگىواه ب
قیاش می ىاوع ضىب بانع؟ يىؼم آن نطى ،قیاش به وٗؽ میآمع .غهه او مهٟىل اىل باىظ و ٧٢اّ باه اىل ٢کاؽ مایکاؽظ.
چگىوه می ىاوكت گىوگ ظاناِه باناع؟ اماا کااؼم او ناامل بكایاؼی اؾ ٚىااویه و ای٧ااب باىظ ،اؾ ٦بیال بهايآالذ ضٓااِ
بیهایم ی چیگىوگ .میگىی چگىوه چىیه چیؿی می ىاوع چیگىوگ وامیعش نىظ؟
همگی ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع :ف اؾ ایان ایه کالـ ،ههِاظ ا وىظظؼيع اؾ ا٢اؽاظ واه ىهاا بیماؼیهایناان نا٣ا ضىاهاع
ن
یا٢ت ،ب که گىوگ ؼا ویؿ ؼنع میظهىعد گىوگ واٛ٦ی .آو ه بعن نما با ضىظ ظاؼظ ٢ىْ٤بیٛی اقت .اگؽ نطًا ضىظ ان ؿکیه
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میکؽظیع ،زِی اگؽ مام ٚمؽ ان ه ؿکیه میکؽظیع ومی ىاوكِیع ایه ؼا ؼنع ظهیع .زِی اگاؽ ٢اؽظی خاىان ،اؾ همایه االن
ؿکیه ؼا نؽو٘ میکؽظ و مام ٚمؽل ؿکیه میکؽظ هىىؾ ه ومی ىاوكت چیؿهایی ؼا که باه ناما ظاظم ؼناع ظهاع و هىاىؾ باه
واٛ٦ی ضىبی ویاؾ میظانت .چىع وكل ْىل کهیعش ا ایه ٢ایىن و ایاه مکااویؿم ؼا ناکل ظهای  .ایاه چیؿهاا
ؼاهىمایی اقِاظ ب
همگی با ه ظؼ بعن ان وًب نعشاوع .اؾایهؼو ،به نما میگىی  ،بهضاْؽ ایىکه آنها ؼا بهؼازِی به ظقت آوؼظیاع بهآقااوی اؾ
ظقت وعهیع .آنها بیوهایت بااؼؾل و و٣یف هكِىع .بٛع اؾ ایه کالـ ،آو ه با ضىظ ظاؼیع گىوگ واٛ٦ی ،ماظۀ با اواؽفی بااال
اقت .وِ٦ی به ضاوه میؼویع و چىع ک مهای میوىیكیع ،بعون ىخه به ایىکه چه ظقِطٓی ظانِه بانیع ،زاوی گىوگ اقت!
ف آیا همه ظؼ ایه کالـ بایع ٚىىان «اقِاظ» بگیؽوع و اقِاظ چیگىوگ ضٓاْی نىوع؟ میگىی ومی ىاویاع ایهگىواه باه آن
وگاش کىیع .ماوىع هؽ ٢ؽظی که گىوگ و اوؽفی ز٧ی٧ی ظاؼظ ،ویاؾی ویكت با ً٦ع آن ؼا قاْ ٙکىیع .هؽچاه ؼا یماف کىیاع ؼوی
آن اوؽفی بهخا میگػاؼیع و بهْىؼ ؼونه میظؼضهع.
هم ىیه ظؼ مد های ضبؽی ظیعم که وىنِه بىظ ٦ؽاؼ اقت یت کاالـ چایگىواگ ضٓااْی بؽگاؿاؼ ناىظ .آن ؼا باهْاىؼ
مطًِؽ ضىاوعم ا ببیى چگىوه آن ظوؼش آمىؾل ظاظش مینىظ .چىیه وىنِه نعش بىظ :اول ى٣ف ؼا ىٗای و ظم و باؾظم اان ؼا
کىِؽل کىیع .قپف اوؿظش ا قی ظ٦ی٧ه بىهیىیع و غهه ان ؼا ؼوی چی ظؼ ٦كمت ظن یان مِمؽکؿ کىیع و ًىؼ کىیع که چی
اؾ ٦كمت ظن یان ب ىع مینىظ و به قاٚع میؼوظ .قپف  ٦ؼا بؽظاؼیع و ظؼ خىهؽ ٢ؽو کىیع .ف اؾ آن ،چی ؼا باه واىک  ٦ا
مىِ٧ل کىیع .وِ٦ی ویت غهىی ان به آودا ؼقیع ،نؽو٘ کىیع بىىیكیع .آیا ایه ٢ؽیبظاظن مؽظم ویكات؟ اوش ،اگاؽ کكای بِىاواع
چی ؼا به خایی اوِ٧ال ظهع ،آیا چیگىوگ مسكىب میناىظ؟ ظؼ ایاه ياىؼم٦ ،بال اؾ ضاىؼظن ٞاػا بایاع ماع ی ظؼ معیِیهاه
گىواگ
بىهیىی  .قپف چىب ٞػاضىؼی ؼا بؽظاؼی و چی ؼا بهْؽ ٠وىک چىب ٞػاضىؼی زؽکت ظهی و ٞػا بطىؼی  .آن چای
ب
ٞػاضىؼظن وامیعش مینع ،مگؽوه؟ با ایه مىٓ ،٥هؽچه میضىؼظی ویؿ اوؽفی میبىظ .ایه ؼا ُٛی ١چیگىوگ میواام  ،ؾیاؽا
٢کؽ میکىىع چیگىوگ چیؿی ایه٦عؼ قٓسی اقت .ف وبایع آن ؼا ایهگىوه ظؼک کىیع.
اما ؼولهای چیگىوگ هىؽهای ؼؾمای مای ىاوىاع ؼولهاای چایگىواگ مكاِ٧ل مسكاىب ناىوع .چاؽا؟ ؾیاؽا ٦اعمِی
هؿاؼانقایه ظاؼوع و مدمى ٚکام ی اؾ وٗؽیههای ؿکیه و ؼولهای ؿکیه ظاؼوع و می ىاوىع قیكِمی کامل مسكاىب ناىوع.
ن
اما با ایه زال ویؿ ،ؼولهای چیگىوگ هىؽهای ؼؾمی وكبت به ؼولهایی که کامال بؽای ؿکیه اقِ٣اظش مینىوع ظؼ قآر
گىوگ قطت ،نک ی اؾ ضىنهای اوؽفی اقت که  ّ٧٢بؽای َؽبهؾظن و مباؼؾش به کاؼ میؼوظ .بگػاؼیاع
اییه ؽی هكِىع .چی ب
مثایی بؿو  .مؽیهکىىعشای ظؼ که بٛع اؾ نؽکت ظؼ کالـ ٢ایىن ظا٢ای ما ،ومی ىاوكت باا ظقاِاوم چیاؿی ؼا ٢هااؼ ظهاع.
وِ٦ی ظؼ زال ضؽیع کایكک ب ه بىظ و میضىاقت م٧اومت کایكکه ؼا با ظقِم بؽؼقی کىع ،آن اؾ ه انیع و او ناگ٣تؾظش
نع .وِ٦ی به ضاوه ؼ٢ت و ؼوی يىعیی وهكت ،ومی ىاوكت آن ؼا با ظقِم ٢هاؼ ظهع .اگؽ ٢هاؼ میظاظ يىعیی مینکكات.
 ٚت ایه مكئ ه ؼا اؾ مه ؽقیع .به او چیؿی وگ ِ٣ؾیؽا ومیضىاقِ یت وابكِگی ؼنع ظهع ّ٧٢ .گ ِ٣ایاه چیؿهاا ْبیٛای
هكِىع ،بگػاؼ بانع و آن ؼا واظیعش بگیؽ چؽاکه همگی چیؿهای ضىبی هكاِىع .اگاؽ ایاه ىاواایی ٢اىْ٤بیٛی باهضاىبی ماىؼظ
اقِ٣اظش ٦ؽاؼ گیؽظ ،یت قىگ با ٢هاؼ ظقت می ىاوع بهيىؼم ىظؼ ظؼآیع .آیا ایه همان چیگىوگ قطت ویكت؟ اما او هؽگاؿ
ن
چیگىوگ قطت ؼا مؽیه وکؽظش بىظ .ظؼ مؽیههای ؿکی ظؼووی ،ایه ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی مٛمىال می ىاوىاع ؼناع کىىاع.
ن
اما چىن ا٢ؽاظ ومی ىاوىع نیهنیىگ ضىظ ؼا ز ٕ٣کىىع ،ف اؾ ایىکه ایه ىاواییها ٖاهؽ نعوع مٛماىال اخااؾش ظاظش ومایناىظ
که اؾ آنها اقِ٣اظش کىىع .بهویژش ظؼ قٓر اییه ؿکیه ،نیهنیىگ ناطى هىاىؾ ؼناع وکاؽظش اقات ،بىاابؽایه ىاوااییهاای
ن
٢ىْ٤بیٛی که ظؼ قٓر اییه ؼنع میکىىع ايال ومی ىاوىع به ٖهىؼ بؽقىع .با گػنت ؾمان ،قٓر نما ؼنع مایکىاع و ایاه
چیؿها ظیگؽ ٢ایعشای وعاؼوع و ازِیاخی ویكت به ٖهىؼ بؽقىع.
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ن
چیگىوگ هىؽهای ؼؾمی ظ٦ی٧ا چگىوه مؽیه مینىظ؟ ظؼ مؽیه چیگىوگ هىؽهای ؼؾمی ،ناطى بایاع چای ؼا ىٗای
کىع ،اما ظؼ ابِعا ىٗی آن آقان ویكت .اگؽچه نطى میضىاهع چی ؼا ىٗی کىع ،اما ممکه اقت وِىاوع .ف بایع چه کااؼ
کىع؟ بایع ظقتها٣٦ ،ك قیىه ،اها ،ؼانها ،باؾوان و قؽل ؼا مؽیه ظهع .چگىوه آنها ؼا مؽیه میظهاع؟ بُٛای ا٢اؽاظ باا
ظقتنان یا ک ١ظقتنان به ظؼضت میؾوىع و بُٛیها با ظقتنان به قىگ میکىبىاع .مای ىاویاع ًاىؼ کىیاع کاه وِ٦ای
ظقت به قىگ بؽضىؼظ میکىع چ٧عؼ می ىاوع اقِطىاوم ظؼظ بگیؽظ و اگؽ مسک ؽ ؾظش نىظ ظچااؼ ضاىوؽیؿی مایناىظ! چای
هىىؾ ه ومی ىاوع ىٗی نىظ .بایع چهکاؼ کؽظ؟ نطى باؾواوم ؼا وىقان میظهع و میگػاؼظ ضىن به ٧ٚب و به باؾوان باؽوظ
ن
و ظؼ وِیده باؾوان و ظقِاوم مِىؼم مینىوع .آنها واٛ٦ا مِىؼم مینىوع .ف اؾ آن ،وِ٦ی نطى مسک به قىگ میکىبع،
اقِطىانهایم ىنهی وؽم ظاؼوع و با قاىگ اؼ بااِ مكاِ٧یمی بؽ٦اؽاؼ ومایکىىاع و ظقاتهاا آن٦اعؼ ها ظؼظی ؼا ازكااـ
ومیکىىع .همانْىؼ که نطى به مؽیه اظامه میظهع ،اقِاظ به ایه ٢ؽظ آمىؾل میظهع .با گػنت ؾمان ،یاظ میگیؽظ چای
ؼا ىٗی کىع .اما ىاوایی ىٗی چی کا٢ی ویكت ،ؾیؽا ظؼ وبؽظ واٛ٦یْ ،ؽ ٠م٧ابال مىِٗاؽ او ومیناىظ .ایبِاه وِ٦ای ناطى
بِىاوع چی ؼا هعایت کىع ،می ىاوع ظؼ م٧ابل زم هها م٧اومت کىع و زِی وِ٦ی با چىبی بكیاؼ َطی َاؽبه میضاىؼظ ،ظؼظی
ؼا ازكاـ ومیکىع .بٛع اؾ هعایت چی به باؾوان ،آنها مِىؼم مینىوع .اما ظؼ مؽز ناؽو٘ ،چای ابِاعایی اؽیه چیاؿ اقات و
همانْىؼ که نطى به مؽیه اظامه میظهع ،چی می ىاوع به ماظۀ با اوؽفی باال بعیل نىظ .وِ٦ی چی به ماظۀ با اواؽفی بااال
بعیل نىظ ،به عؼیح ضىن اوؽفی با چگایی ؾیاظی ؼا نکل میظهع و ایه ضىن اوؽفی ظاؼای هاىل اقات .اؾایاهؼو ،آن ویاؿ
ن
یت ضىن ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی یا بهٚباؼم ظیگاؽ واىٚی ىاواایی ٢اىْ٤بیٛی اقات .اماا ایاه ىاواایی ٢اىْ٤بیٛی ياؽ٢ا باؽای
َؽبهؾظن و ظ٢ا٘ اؾ ضىظ ظؼ بؽابؽ َؽبهضىؼظن اقت .اگؽ ایه ىاوایی بؽای ن٣ای بیماؼیها اقِ٣اظش نىظ ،مإثؽ ویكات .چاىن
ایه ماظۀ با اوؽفی باال ظؼ ُبٛعی ظیگؽ وخىظ ظاؼظ و ظؼ ُبٛع ما ٚبىؼ ومیکىع ،ؾمان آن قؽی ٙؽ اؾ ؾمان ما گػؼ میکىاع .وِ٦ای باه
کكی با مهت َؽبهای میؾویع ،ازِیاخی وعاؼیع چی ؼا هعایت کىیع یا به آن ٢کؽ کىیع ،ؾیؽا گىوگ یها یم ظؼ آوداا ضىاهاع
بىظ .وِ٦ی قٛی میکىیع زم کكی ؼا ظ ٙ٢کىیع ویؿ گىوگ یها یم ظؼ آودا ضىاهع بىظ .بعون ىخه به ایىکه با چه قؽِٚی با
مهت َؽبه میؾویع ،آن قؽی ٙاؽ اؾ ناما ٚباىؼ مایکىاع ؾیاؽا ظؼ آن ظو ُبٛاع ،م٣هاىم ؾماان مِ٣ااوم اقات .اؾ ْؽیا ٥ماؽیه
چیگىوگ هىؽهای ؼؾمی ،نطى می ىاوع ىاواییهایی مثل ظقت قىگ آهه ،ظقت نىگؽ ،٠اای واخاؽا و اای آؼهاام ؼا
ؼنع ظهع .ایهها مهاؼمهای مؽظم ٚاظی هكِىع٢ .ؽظی ٚاظی می ىاوع اؾ ْؽی ٥مؽیه به ایه قٓر بؽقع.
بؿؼگ ؽیه اضِال ٠بیه ؼولهای چایگىواگ هىؽهاای ؼؾمای و ؼولهاای ؿکیا ظؼووای ایاه اقات کاه ظؼ ؼولهاای
چیگىوگ هىؽهای ؼؾمی الؾم اقت مؽیه با زؽکت اودام نىظ ،ظؼ وِیده چی ظؼ ؾیؽ ىقت زؽکات مایکىاع .چاىن ویااؾ باه
چی نطى،
چی نطى ویؿ ومی ىاوع ظاضل ظن یان نىظ .ب
مؽیه با زؽکت ظاؼظ ،نطى ومی ىاوع به مؽز قکىن بؽقع و ب
ؾیؽ ىقت و اؾ میان ماهی هها زؽکت میکىع .به همیه  ٚت٢ ،ؽظ وه می ىاوع بعن ؼا ؿکیه کىاع و واه مای ىاواع ىاوااییهاای
قٓر باال ؼا ؿکیه کىع .ؿکی ظؼووی ماا الؾم مایظاواع کاه ماؽیه ظؼ وَاٛیت قاکىن اوداام ناىظ .ؼولهاای مؽقاىم الؾم
میظاوىع که چی ظاضل ظن یان ظؼ ٦كمت ؾیؽیه نک ناىظ .آنهاا ماؽیه ظؼ وَاٛیت قاکىن و باعیل باعن مااظؼؾاظی ؼا
َؽوؼی میظاوىع .آنها می ىاوىع بعن ؼا ؿکیه کىىع و ا قٓىذ باال ؽ ؿکیه کىىع.
ممکه اقت ظؼ ؼمانهاای هىؽهاای ؼؾمای ظؼبااؼۀ کىیتهاایی ناىیعش بانایع ،ماوىاع واا٦ىـ ْالیای ،یبااـ آهىایه و
نکاِ٢ه ظؼضت قپیعاؼ اؾ ٢اي يع٦عمی با یؽ و کمان .بؽضی ا٢ؽاظی ؼا به ًىیؽ میکهىع که می ىاوىع بایوؾن ناىوع و اا
اؼ ٣ا٘ ب ىعی ظؼ هىا به ایهْؽ ٠و آنْؽ ٠بؽووع و زِی بؽضی می ىاوىع واؼظ ُبٛعهای ظیگؽ نىوع .آیا ایه هىؽهای ؼؾمی وخاىظ
ن
ظاؼوع؟ ب ه ،زِما وخىظ ظاؼوع .ویی ظؼ بیه مؽظم ٚاظی یا٢ت ومینىوع .کكاوی که چىایه هىؽهاای ؼؾمای باناکىهی ؼا ؿکیاه
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کؽظشاوع ،ومی ىاوىع آنها ؼا به ٚمىم مؽظم وهان ظهىع .ؾیؽا چىایه نطًای ٧٢اّ هىؽهاای ؼؾمای ؼا ماؽیه ومایکىاع ،ب کاه
٢ؽاقىی قٓر مؽظم ٚاظی اقت .او بایع با یؽوی اؾ ؼول ؿکی ظؼووی ؿکیه کىع .ایه نطى بایع به نیهنیىگ ضاىظ اؼؾل
گػانِه و آن ؼا ؼنع ظهع .او بایع به چیؿهایی مثل مىا ٙ٢ماظی اهمیت کمی بعهع .هؽچىع که می ىاوع چىیه هىؽهاای ؼؾمای
ؼا ؿکیه کىع ،اما اؾ آن به بٛع ظیگؽ ومی ىاوع ظؼ بیه مؽظم ٚاظی بهْىؼ قؽقؽی اؾ آنها اقِ٣اظش کىع .اگؽ ظؼ ض اىم کكای او
ؼا وبیىع ،اخاؾش ظاؼظ اؾ آنها اقِ٣اظش کىع .با ضىاوعن بُٛی ؼمانها ،ممکاه اقات ببیىیاع نطًایت ظاقاِان باؽای چیؿهاای
ُ
ظویىی ماوىع کِاب مهاؼم نمهیؽؾوی ،گىح یا ؾن ضايی مباؼؾش میکىع یا کكای ؼا مایکهاع .هؽیات بهياىؼ ی باه ًاىیؽ
کهیعش نعشاوع که ىاواییهای ضاؼ٤ایٛاظشای ظاؼوع و ماوىع قایه میآیىع و میؼووع .همگی ظؼباؼۀ ایاه بیىعیهایع :آیاا ا٢اؽاظی
ن
که واٛ٦ا ایه ىاواییهای هىؽهای ؼؾمی ؼا ظاؼا هكِىع وبایع آنها ؼا اؾ ْؽی ٥ؿکی ظؼووی ؿکیه کؽظش باناىع؟ آن ىاوااییهاا ؼا
 ّ٧٢اؾ ْؽی ٥ؿکی نیهنیىگ ضىظ کكب کؽظشاوع و بایاع ٚال٦اهای باه ناهؽم ،مىٛ٣ات و امیاال مطِ ا ١وعاناِه باناىع.
چگىوه می ىاوىع ظیگؽان ؼا بکهىع؟ چگىوه می ىاوىع آنهمه به اىل و ثاؽوم اهمیات بعهىاع؟ ٞیاؽممکه اقات .آنهاا ٧٢اّ
مبای ٟهىؽی هكِىع .مؽظم  ّ٧٢بهظوبال هیدان هكِىع و هؽ کاؼی بؽای چىایه می ای اوداام مایظهىاع .وىیكاىعگان اؾ ایاه
مكئ ه بهؽشبؽظاؼی کؽظش و قٛی میکىىع ا ظؼباؼۀ هؽچه ظؼ خكِدىیم هكاِیع یاا ناما ؼا ضهاىىظ مایکىاع بىىیكاىع .هؽچاه
ن
وىنِهها باوؼوا ػیؽ ؽ بانىع ،بیهِؽ ٚال٦ه ظاؼیع آنها ؼا بطىاویع .آنها  ّ٧٢مبایٟه و اٞؽا ٤هىؽی هكاِىع .آنهاایی کاه واٛ٦اا
چىیه ىاواییهای هىؽهای ؼؾمی ؼا ظاؼواع آنگىواه ؼِ٢ااؼ ومایکىىاع و زِای آنهاا ؼا ظؼ مٛاؽٌ ٚماىم ماؽظم ویاؿ باه وماایم
ومیگػاؼوع.

خىديمایی
بهضاْؽ ؿکیه ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ،ضی ی اؾ مؽیهکىىعگان ما ومی ىاوىع بكیاؼی اؾ وابكِگیهاینان ؼا ؼها کىىع .بكیاؼی اؾ
وابكِگیها بؽاینان ٚاظی نعش و ومی ىاوىع آنها ؼا هطیى ظهىع .غهىیت ضىظومایی می ىاوع ظؼ هؽ مىٛ٦یِی خ ىش کىع و
می ىاوع هىگام اودام کاؼهای ضىب ویؿ ضىظ ؼا وهان ظهع .بؽضی ا٢ؽاظ باؽای کكاب ناهؽم ،مىاا ٙ٢نطًای و کمای قاىظ،
ن
ا ٞب به ضىظ میبایىع و ضىظومایی میکىىع« :مه بكیاؼ مكِٛعم ،بهِؽ اؾ ظیگؽاو  ».ما ویؿ چىیه ماىاؼظی ظاؼیا  .ماثال وِ٦ای
کكی بهِؽ اؾ ظیگؽان مؽیه میکىع ،چه قىمم ظیع واَر ؽی ظاؼظ یا زؽکام مؽیه ؼا ؾیبا ؽ اؾ ظیگؽان اودام میظهاع ،او
ویؿ ظوقت ظاؼظ ضىظومایی کىع.
بؽضی ا٢ؽاظ میگىیىع« :مه مٓ بی ؼا اؾ م ٛیی نىیعشام ».قایؽیه به ظوؼ او خم ٙمینىوع و باه هؽچاه مایگىیاع گاىل
میکىىع .او با ظؼک ضىظ به آن نىیعشها ناشوبؽگ میظهع و به ظیگؽان مىِ٧ل میکىع .اوگیؿۀ او چیكت؟ ضىظومایی .ا٢اؽاظی
ه هكِىع که با ٚال ٦وا٢ؽ نایٛه ؼا بیه ظیگؽان طم میکىىع ،گىیی بكیاؼ مٓ ٙاوع و اوگاؼ بكیاؼی اؾ ماؽیهکىىاعگان ماا
به اوعاؾۀ آنها ظؼک ومیکىىع یا آگاهی وعاؼوع .ایه مكئ ه بؽای آنها بهيىؼم ْبیٛی ظؼآمعش و نایع ضىظنان آن ؼا هطیى
ومیظهىع .بهْىؼ واضىظآ گاش ایه غهىیت ضىظومایی ؼا ظاؼوع .ظؼ ٞیؽ ایه يىؼم ،هع ٠اؾ طم نایٛه چیكات؟ بؽضای ظؼبااؼۀ
ایىکه ظؼ چىیهوچىان اؼیطی م ٛآمىؾل ؼا مِى ١٦میکىع و «به کىح ٚؿیت میؼوظ» ناایٛام بیاقااـ میگىیىاع .ماه اؾ
«کىح ٚؿیت» ویامعم ،چؽا بایع به اوؿوا بؽوم؟ ٚعشای ه میگىیىع ظؼ چىیهوچىان ؼوؾی مه به ایه یا آن نطى چیؿی گِ٣
ن
یا بؽای کكی کاؼ ضايی اودام ظاظم .طمکؽظن ایه چیؿها چه ٢ایعشای ظاؼظ؟ ایه چیؿها ايال وِید م٣یعی وعاؼوع .به هاؽ
زال مهاهعش کؽظشای که ایه وىٚی وابكِگی بؽای ایه انطاو اقتد میل ضىظومایی.
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بؽضی ا٢ؽاظ وؿظ مه میآیىع و امُای مؽا میضىاهىع .مىٗىؼ چیكت؟ ایه ٚاظم مؽظم ٚااظی اقات کاه امُاای کكای ؼا
بؽای یاظگاؼی وگه میظاؼوع .اگؽ ؿکیه وکىیع ،امُای مه به هیچ ظؼظ نما ومیضىؼظ .هؽ ک مهای که ظؼ کِااب وىناِه ناعش،
٢ایىن و ًىیؽ مؽا با ضىظ ظاؼظ .هؽ خم کِاب ؼا ماه گ٣اِ  .چاؽا هىاىؾ باه امُاای ماه ویااؾ ظاؼیاع؟ بُٛای اناطاو ٢کاؽ
میکىىع« :با ظانِه امُای م ، ٛاوؽفیهای م ٛزا ٕ٢مه ضىاهع بىظ ».هىىؾ ه به چىیه «اوؽفیهایی» ا٧ِٚاظ ظاؼوع .ما
به چىیه چیؿهایی اهمیِی ومیظهی  .ایه کِاب گؽانبها و اؼؾنمىع اقت .بهظوبال چهچیؿ ظیگؽی هكِیع؟ مام ایاه مكاایل
باؾ اب آن وابكِگیها هكِىع .هم ىیه ،بؽضی بٛع اؾ مالزٗ ؼِ٢اؼ آن مؽیهکىىعگاوی کاه باا ماه قا٣ؽ مایکىىاع ،اؾ آنهاا
 ٧یع میکىىع بعون ایىکه مِىخه بانىع ایه کاؼنان ضىب اقت یا ضیؽ .وبایع کكی ؼا باهٚىىان ایگاىی ضاىظ ظؼ وٗاؽ بگیؽیاع.
هیچکكی ومی ىاوع خایگؿیه ٢ا نىظ ّ٧٢ .ظا٢ا می ىاواع ظؼ و٧ام ؼاهىمای اان باناع .انطايای کاه باا ماه قا٣ؽ مایکىىاع
هیچگىوه آمىؾل ضايی ظؼیا٢ت وکؽظشاوع و مثل ظیگؽان هكِىع ّ٧٢ ،ایهْىؼ اقت که بؽای اودمه ما کاؼ میکىىاع .چىایه
وابكااِگیهااایی ؼا ؼنااع وعهی اع .ب ُٛای مىا٦اا ٙبااا ن اکلظاظن چى ایه وابكااِگیهااایی ممک اه اقاات بااعون ً٦ااع ،ظؼ و٧اام
ُٛی١کىىعۀ ظا٢ا ٚمل کىیع .نای ٛهیداناوگیؿی که اؾ ضىظ ظؼآوؼظشایع ممکه اقت باُ ٚاظها یا بؽاوگیطِه وابكاِگی
مؽیهکىىعشای نىظ ا به م ٛوؿظیت ؽ نىظ ا بِىاوع چیؿهای بیهِؽی بهىىظ و ماوىع آن .آیا هم ایه چیؿها به ایاه مهاکل
بؽومیگؽظظ؟
ن
مهکالم مؽبىِ به ضىظومایی مٛمىال ٢ؽا ؽ اؾ آو اه ىيای ١کاؽظم مایؼوظ .زاعوظ ظو قاال اقات کاه ؿکیاه ؼا آماىؾل
میظه  .بُٛی اؾ مؽیهکىىعگان ٦عیمی ٢ایىن ظا٢ا ممکه اقت باهؾوظی باه وَاٛیت باؾناعن ٣٦ال گىواگ بؽقاىع .بؽضای
واگهان واؼظ مؽز ؼونهبیىی عؼیدی مینىوع .چؽا ایه ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ؼا ؾوظ ؽ اؾ ایه وعانِىع؟ ؾیؽا اگؽچاه ناما ؼا
یتباؼش به مؽز بكیاؼ باالیی هل ظاظم ،اما اودام آن مداؾ ومیبىظ ،چؽاکه وابكِگیهای بهؽی ان بهياىؼم کامال اؾ بایه
وؽِ٢ه بىظوع .بهْىؼ زِ نیهنیىگ ان بهْىؼ ٦ابلمالزٗهای ؼنع کؽظش بىظ ،اما بكایاؼی اؾ وابكاِگیها ؼهاا وهاعش بىظواع.
اؾایهؼو آن ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی به نما ظاظش وهعوع .بٛع اؾ ایىکاه ایاه مؽز اه بگاػؼظ و ایاعاؼ ناىیع ،باهیتباؼش ظؼ مؽز ا
ؼونهبیىی عؼیدی ٦ؽاؼ میگیؽیع .ظؼ ایه مؽز ؼونهبیىی اعؼیدی ،چها قاىم ان ظؼ قآسی بكایاؼ بااال بااؾ میناىظ و
بكیاؼی اؾ ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ؼا ؼنع میظهیع .بگػاؼیع به نما بگىی که ظؼ ؿکی واٛ٦ی ،اؾ همان ؾمان آٞاؾ ؿکیه ،ؼنع
بكیاؼی اؾ ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ؼا نؽو٘ میکىیع .بؽضی اؾ نما ه ا کىىن باه قآر بكایاؼ بااالیی ؼقایعشایع و بكایاؼی اؾ
ن
ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ؼا ظاؼا هكِیع .ممکه اقت دؽب چیؿهایی ؼا که ىيی ١میکؽظم بؽای بكیاؼی اؾ نما اضیؽا ناؽو٘
نعش بانع .ا٢ؽاظی ویؿ هكِىع که ومی ىاوىع ظؼ ؿکیه به قٓر باالیی بؽقىع و ظؼ قٓسی اییه به ؼونهبیىی و باؾناعن ٣٦ال
گىوگ میؼقىع ،مىٗىؼم ؼونهبیىی کامل اقت .چىیه چیؿی ؼوی میظهاع ،ؾیاؽا آو اه باعن ایاه نااگؽظان ظاؼظ و ٖؽ٢یات
آنها بؽای ؼوح و قطِی ،به ه مؽ بّ هكِىع و ایهها ٟییؽ ومیکىىع چؽاکه اؾ یم م٧عؼ نعشاوع.
 ٚت ایىکه ایه ؼا ضاْؽوهان میکى ایه اقت که بگىی اگؽ با چىیه ٢اؽظی مىاخاه ناعیع ،بایاع مٓمائه بانایع کاه او ؼا
بهٚىىان مىخىظ ؼونهبیه ضاؼ٤ایٛاظشای ظؼ وٗؽ ومیگیؽیع .ایه مكئ های بكیاؼ خعی ظؼ ؿکیه اقات٧٢ .اّ وِ٦ای باؽ ْبا٥
ن
ایه ظا٢ا ؼِ٢اؼ کىیع می ىاویع کاؼها ؼا بهظؼقِی اودام ظهیاع .کكای ؼا ياؽ٢ا باهضاْؽ ایىکاه ىاوااییهاای ٢اىْ٤بیٛی ظاؼظ یاا
می ىاوع چیؿهایی ؼا ببیىع ،ظوبال وکىیع و نىىوعۀ زؽ٠های او وبانیع .واه ىها باه ضىظ اان آقایب میؼقااویع ب کاه باه او ویاؿ
يعمه میؾویع ،چؽاکه وابكِگی اؾضىظؼاَیبىظن ؼا ؼنع میظهع و هؽچیؿی ؼا که ظاؼظ ظؼ اوِها اؾ ظقت ضىاهع ظاظ .همهچیؿ
ضامىل مینىظ و ظؼ وهایت ق٧ىِ میکىع .کكی که به مؽز باؾنعن ٣٦ال گىواگ ؼقایعش ویاؿ مای ىاواع قا٧ىِ کىاع .اگاؽ
نطى وِىاوع ضىظ ؼا بهضىبی اظاؼش کىع ،زِی اگؽ ؼونهبیه ه نعش بانع ق٧ىِ میکىع .زِی یت بىظا ه وِ٦ی وِىاوع ضىظ
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ؼا بهضىبی اظاؼش کىع می ىاوع ق٧ىِ کىع ،چه ؼقع به ا٢ؽاظی ماوىع نما که ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ؿکیه میکىیع! اؾایاهؼو ،باعون
ىخه به ایىکه چه ٛعاظ ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی ؼا ؼنع ظاظش بانیع یا چ٧عؼ ٚایی باناىع یاا ایىکاه ىاوااییهاای ضاعایی ناما چ٧اعؼ
ن
ن
٦عؼ مىع بانىع ،واٛ٦ا بایع ضىظ ؼا بهضىبی اظاؼش کىیاع .اضیاؽا کكای ؼا ایىداا ظاناِی کاه مای ىاوكات ظؼ یات یسٗاه وا عیاع و
یسٗهای ظیگؽ ومایان نىظ .چىیه چیؿی وخىظ ظاؼظ .ممکه اقت زِی ٦عؼمهای ٢ىْ٤بیٛی بانکىش ؽی ٖاهؽ نىوع .آوگاش
چگىوه میضىاهیع آن ؼا اظاؼش کىیع؟ بهٚىىان ناگؽظان یا مؽیعانمان ،ضىاش ظؼ آیىعش ایه چیؿها باؽای ناما یاا ظیگاؽان عیاعاؼ
نىوع ،وبایع اؾ آنها بت بكاؾیع یا ظؼ خكِدىی ایه چیؿها بانیع .اگؽ ست أثیؽ ٦ؽاؼ بگیؽیع ،ظچاؼ مهکل میناىیع و قا٧ىِ
ن
میکىیع .نایع ظؼ قٓسی باال ؽ اؾ آنها بانیع اما يؽ٢ا ایهگىوه اقت که ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ان هىاىؾ ومایاان وهاعشاوع.
زعا٦ل ظؼ ایه مىَى٘ ضاو ق٧ىِ کؽظشایع .بىابؽایه همه بایع بهْىؼ ضاو به ایاه مكائ ه ىخاه ظاناِه بانایع .ماا باؽ ایاه
مىَى٘ بكیاؼ أکیع کؽظشای ؾیؽا چىیه مكئ های بهؾوظی ؼوی میظهع .وِ٦ای ایاه مكائ ه ا ٣اا ٤بیِ٣اع اگاؽ وِىاویاع ضاىظ ؼا
بهضىبی اظاؼش کىیع ،ظؼظقؽ ضىاهع بىظ.
ن
ؿکیهکىىعشای که گىوگ ؼنع ظاظش اقت و به وَٛیت باؾنعن ٣٦ل گىوگ ؼقیعش یا واٛ٦ا ؼونهبیه نعش وبایع ضىظ ؼا ٢اؽظ
بطًىيی بعاوع .آو ه او میبیىع چیؿهایی هكِىع که مسعوظ به قٓسم هكِىع .ؿکی او به ایه ظؼخاه ؼقایعش ؾیاؽا ىاواایی
ؼونهبیىی او ،اقِاوعاؼظ نیهنیىگ و ضؽظ او به ایه قٓر ؼقیعش اقت .بىابؽایه ممکه اقت مكایل ظؼ قٓىذ بااال ؽ ؼا بااوؼ
ن
وکىع .ظ٦ی٧ا بهضاْؽ ایىکه آنها ؼا باوؼ ومیکىع٢ ،کؽ میکىع هؽچه ؼا که مایبیىاع مٓ ا ٥اقات و ٧٢اّ همایه چیؿهاا وخاىظ
ن
ظاؼوع .ظؼ ز٧ی٧ت بكیاؼ با آن ٢اي ه ظاؼظ ،چؽا که قٓر او يؽ٢ا ظؼ همیه زع اقت.
ن
بُٛی ا٢ؽاظ گىوگنان ظؼ آن قٓر باؾ مینىظ ؾیؽا ظیگؽ ومی ىاوىع ظؼ ؿکیه یم ؽ بؽووع .ظؼ وِیده ،يؽ٢ا ظؼ آن قآر
ن
می ىاوىع باؾنعن ٣٦ل گىوگ ؼا دؽبه کىىع و به ؼونهبیىی بؽقىع .ظؼ بیه ا٢ؽاظی که بٛعا ظؼ ؿکیه مى ٥٢ضىاهىع نع ،بؽضای
ظؼ مكیؽهای قٓر اییه ؽ ظویىی ؼونهبیه مینىوع ،بؽضی ظؼ قٓىذ باال ؽی ؼونهبیه مینىوع و بؽضی به ثماؽۀ ز٧ی٧ای
میؼقىع ّ٧٢ .ا٢ؽاظ ؼونهبیهنعش با ثمؽۀ ز٧ی٧ی به باال ؽیه قٓر ضاىظ ؼقایعشاوع و می ىاوىاع ظؼ ماام قآىذ چیؿهاایی ؼا
ببیىىع و ضىظ ؼا ظؼ آن قٓىذ مِد ی کىىع .زِی ا٢ؽاظی کاه ظؼ مكایؽهای ظویاىی ظؼ ااییه ؽیه قآر ؼوناهبیه میناىوع
می ىاوىاع بُٛای اؾ ُبٛاعها و بؽضای مىخاىظام ؼوناهبایه ؼا ببیىىاع و مای ىاوىاع باا آنهاا اؼ بااِ بؽ٦اؽاؼ کىىاع .ظؼ آن یسٗاه
اؾضىظؼاَی وهىیع ؾیؽا آنهایی که ظؼ مكیؽهای کىچت ظویىی ظؼ قٓىذ ااییه ؽ ؼوناهبیه میناىوع ومای ىاوىاع باه ثماؽۀ
ن
ز٧ی٧ی وایل نىوعد مٓمئىا ایهگىوه اقت .قپف چه مینىظ؟ ٢ؽظ  ّ٧٢می ىاوع ظؼ آن قٓر با٦ی بماوع .ؿکیهکؽظن بهقاىی
قٓىذ باال ؽ مىَىٚی اؾ آیىعش ضىاهع بىظ .چىن ؿکیهال  ّ٧٢ا ایه زع می ىاوع یهؽ٢ت کىاع ،چاه وِیداهای ظاؼظ گىواگ
نطى ؼا بكِه وگه ظانت؟ اگؽ به ؿکیهال به ایه يىؼم اظامه ظهع ،ومی ىاوع باال ؽ بؽوظ .بىابؽایه به باؾنعن ٣٦ال گىواگ
ضىاهع ؼقیع چؽاکه به اوِهای ؿکیهال ؼقیعش اقتٛ .عاظ ؾیاظی اؾ ایه ا٢ؽاظ وخاىظ ضىاهىاع ظانات .باعون ىخاه باه ایىکاه
چهچیؿی ؼوی میظهع٢ ،ؽظ بایع نیهنیىگ ضىظ ؼا ز ٕ٣کىع و ىها ؼاش بؽای ایىکه مكایل بهظؼقِی یم بؽوظ ایه اقت کاه
اؾ ظا٢ا یؽوی کىیع .ضىاش ایهها ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی نما بانىع یا باؾنعن ٣٦ل گىوگ یا هؽچیؿ ظیگاؽ ،اؾ ْؽیا ٥ؿکیاه ظؼ
ظا٢ا اقت که به آنها وایل نعشایع .اگاؽ ظا٢اا ؼا ظؼ م٧اام ظوم بگػاؼیاع و ویؽوهاای ٢اىْ٤بیٛی اان ؼا ظؼ م٧اام اول ،یاا ایىکاه
بهٚىىان نطًی ؼونهبیهنعش٢ ،کؽ کىیع هؽچه ؼا به ایه یا آن نکل می٢همیع يسیر اقت یا زِی ٢کؽ کىیاع کاه آن٦اعؼ
بؿؼگ هكِیع که ٢ؽاقىی ظا٢ا ؼِ٢هایع ،می ىاو بگىی که اؾ همیه زاال نؽو٘ به ق٧ىِ کؽظشایع و نما ظؼ ضٓؽ هكِیع و بع ؽ
ن
و بع ؽ مینىیع .ظؼ آن ؾمان واٛ٦ا به ظؼظقؽ میاِ٢یع و ؿکیه ان بیهىظش ضىاهع نع .اگؽ کاؼها بهظؼقِی اودام وهاىوع ضىاهیاع
یٟؿیع و ؿکیه ان وابىظ ضىاهع نع.
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هم ىیه بگػاؼیع به نما بگىی که مسِىای ایه کِاب ٣ی٧ی اقت اؾ ٢ایی که ظؼ چىاع ظوؼش آماىؾل ظاظشام .هماهچیؿ ؼا
ضىظم آمىؾل ظاظم و هؽ خم ه ؼا ضىظم گ . ِ٣هؽ ک مه اؾ ؼوی وىاؼهای َبّنعش بهيىؼم مِه وىنِاؼی بعیل ناعش اقات.
ناگؽظان و مؽیعاو ظؼ بعیل آنها اؾ ؼوی وىاؼهای َبّنعش به مِه وىنِاؼی به مه کمت کؽظشاوع .قپف آنها ؼا چىاع بااؼ
ویؽایم کؽظم .هؽچیؿی ظؼ ایه کِاب ٢ای مه مسكىب مینىظ و آو ه آمىؾل ظاظشام  ّ٧٢ایه ٢ا اقت.
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عخًشايی هفتن

هىضىع کؾتى
مىَى٘ کهِه بكیاؼ زكاـ اقت .ما بؽای مؽیهکىىعگان ایه ایؿام خعی ؼا م٧ؽؼ کؽظشای  :وبایاع مىخاىظام ؼا بکهاىع .هاؽ
ؼول ؿکی ؼاقِیه ،ضىاش معؼق بىظا ،معؼق ظایى یا معؼق ٞیؽمٛمىیی بانع یا هؽ معؼقه و ؼول ؿکی ؼاقاِیه ظیگاؽ ،ایاه
مىَى٘ ؼا مٓ  ٥ظؼ وٗؽ میگیؽظ و کهِه ؼا ممىى٘ میظاوع .بهْىؼ زِ ایهْىؼ اقات .چاىن بٛاام اؾبایهباؽظن خاان یات
مىخىظ بكیاؼ قىگیه اقت ،بایع به ً٣یل ظؼباؼۀ آن يسبت کىی  .ظؼ بىظیك اوییه« ،کهِه» بهْىؼ ٚماعش باه گاؽِ٢ه خاان
اوكان اناؼش میکؽظ ،که وضی ؽیه وى٘ بىظ .بٛعها ،کهِه مىخىظا ی کاه اواعاؾۀ بؿؼگای ظاناِىع ،زیىاواام باؿؼگ ضااوگی یاا
ن
زیىاوام وكبِا بؿؼگ ویؿ بكیاؼ مه ظؼ وٗؽ گؽِ٢ه نع .چؽا خام ٛؿکیهکىىعگان کهِه ؼا ایه٦عؼ مه میظاوع؟ ظؼ گػنِه ،ظؼ
بىظیك ٧ٚیعش بؽ ایه بىظ اگؽ مىخىظا ی که ٦ؽاؼ وبىظ بمیؽوع کهِه مینعوع ،اؼوازی ىها و نبرهایی بیضاومان مینعوع .ظؼ
ظوؼان ٦عی  ،مؽاقمی بؽای آؾاظکؽظن ؼوذ ایه ا٢ؽاظ اؾ ظؼظ و ؼوح اودام مینع .بعون چىیه مؽاقمی ،ایه اؼواذ اؾ گؽقاىگی و
هىگی ؼوح میبؽظوع و ظؼ نؽایّ بكیاؼ مه٧تباؼی ؾوعگی میکؽظوع .ایه چیؿی اقت که بىظیك ظؼ گػنِه بیان کؽظش اقت.
ما میگىیی وِ٦ی کكی  ٚیه ٢ؽظ ظیگؽی کاؼی واظؼقت اودام میظهع ،بؽای اوان و خبؽان آن بایاع م٧اعاؼ ؾیااظی باه او
٧ىا بعهع .ظؼ ایىدا بهْىؼ مٛمىل به کكی اناؼش میکىی که چیؿهای مِ ٥ ٛبه ظیگؽان ؼا بؽظانِه اقت و ماوىع آن .اماا اگاؽ
واگهان خان کكی گؽِ٢ه نىظ ،ضىاش زیىان بانع یا مىخىظی ظیگؽ ،چىیه کاؼی کاؼمای بكیاؼ ؾیاظی ؼا به وخاىظ مایآوؼظ .ظؼ
گػنِه« ،کهِه» بهْىؼ ٚمعش به گؽِ٢ه خان اوكان اناؼش میکؽظ ،که کاؼمای بكیاؼ ؾیاظی ؼا به وخاىظ مایآوؼظ .اماا کهاِه
مىخىظام ٚاظی ظیگؽ ویؿ گىاش کمِؽی ویكت و آن ویؿ بهْىؼ مكِ٧ی کاؼمای ؾیاظی ؼا باه وخاىظ مایآوؼظ .ایاه مكائ ه مها
اقت ،ؾیؽا بؽای مؽیهکىىعش ،ظؼ ْی ؿکیاه ،قاطِیهاایی ظؼ قآىذ مطِ ا ١بؽواماهؼیؿی مایناىظ .ماام آنهاا وانای اؾ
کاؼمای ان و ظؼظ و ؼوح ضىظ ان هكِىع که ظؼ قٓىذ مطِ  ١بؽای نما ٦ؽاؼ ظاظش مایناىوع اا ضاىظ ؼا ؼناع ظهیاع .اا وِ٦ای
نیهنیىگ ضىظ ؼا ؼنع ظهیع ،می ىاویع بؽ آنها چیؽش نىیع .اما اگؽ واگهان آن همه کاؼما به ظقت آوؼیع ،چگىواه مای ىاویاع
ن
بؽ آن  ٞبه کىیع؟ با قٓر نیهنیىگی که ظاؼیع ،ايال ومی ىاویع اؾ ٚهعۀ آن بؽآییع .ممکه اقات باٚا ناىظ ظیگاؽ وِىاویاع
ؿکیه کىیع.
ما ظؼیاِ٢های که وِ٦ی نطًی مِىیع مینىظٛ ،عاظ بكیاؼ ؾیاظی اؾ او ویؿ ظؼ گكِؽۀ ضايی اؾ ایه ُ٢ای کیهاان باهْىؼ
ه ؾمان مِىیع مینىوع .هم آنها نبیه ه هكِىع ،اق مهابهی ظاؼوع و کاؼهای مهابهی اودام میظهىع .اؾایهؼو می ىان
آنها ؼا ویؿ ٦كمِی اؾ کل هكِی نطى وامیاع .ایاه مكائ ه باٚا مهاک ی مایناىظ :اگاؽ یکای اؾ آنهاا (همایه ْاىؼ ظؼ
ُ
ا ١ظیگاؽ قا٣ؽ ؾواعگی م٧عؼنعشناان ؼا ماام
ضًىو زیام قایؽ زیىاوام بؿؼگ) واگهان بمیؽظ و ب٧یا او ظؼ بٛاعهای مطِ ب
نطى مؽظش ظؼ مىٛ٦یت بیضاوماوی و آواؼگای باه قاؽ
وکؽظش بانىع و هىىؾ قالهای ؾیاظی اؾ ٚمؽنان با٦ی ماوعش بانع ،ایه
ب
ضىاهع بؽظ و ظؼ ُ٢ای کیهان قؽگؽظان ضىاهع نع .ظؼ گػنِه ىيی ١نع که اؼواذ ىها و انباذ آواؼش ،اؾ گؽقاىگی ،هاىگی
ن
و قطِیهای ظیگؽ ؼوح میکهىع .ممکه اقت ایهگىوه بانع .اما واٛ٦ا ظیعشای که ایه ناطى ظؼ وَاٛیت وزهاِىاکی ٦اؽاؼ
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میگیؽظ و یىقِه بایع مىِٗؽ بانع ا ا٢ؽاظ مِىاٖؽ او ظؼ هؽ ُبٛعی مكیؽ ؾوعگینان ؼا باه ایاان بؽقااوىع و ٧٢اّ ظؼ آن هىگاام
می ىاوىع بهقىی مً٧ع بٛعی ؼهكپاؼ نىوع .هؽچه ؾمان اوِٗاؼ ْىالوی ؽ نىظ ،بیهِؽ ؾخؽ میکهع .هؽچه بیهِؽ ؾخؽ بکهع،
کاؼمای بیهِؽی به خك ٦ا ل او اَا٢ه مینىظ ،ؾیؽا او مكبب ایه ظؼظ بىظ .ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع :چه م٧عاؼ کاؼمای بیهِؽی
به نما اَا٢ه مینىظ؟ ایه چیؿی اقت که اؾ ْؽی ٥ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ظیعشای .
ایه ؼا ویؿ مهاهعش کؽظشای  :وِ٦ی ٢ؽظی مِىیع مینىظ ،مام ؾوعگی او ظؼ ُبٛع بطًىيی وخىظ ظاؼظ .بهبیان ظیگاؽ ،ایىکاه
ظؼ ؾوعگیال ظؼ چه مکاوی بانع و چه کاؼی ؼا بایع اودام ظهع ،همگی آودا هكِىع .چه کكی ؾوعگی او ؼا وٗا و ؽ یاب ظاظش
اقت؟ مهطى اقت که مىخىظام واال ؽ آن ؼا وٗ و ؽ یب ظاظشاوع .بهْىؼ مثال ،ظؼ خام ٛاوكاوی ٚاظی ماا ،ناطى بٛاع
اؾ ىیع به ضاوىاظشای مٛیه ،معؼقهای مٛیه و بٛع اؾ بؿؼگنعن به مسل کاؼ مٛیىای  ٛا ٥ظاؼظ و اؾ ْؽیا ٥کااؼ او ظؼ خامٛاه،
ماـهای مطِ ٣ی به وخىظ میآیع .بهٚباؼ یْ ،ؽذ ک ی مام خامٛه به ایه يىؼم ؽ یب ظاظش مینىظ .اما اگؽ ایاه مىخاىظ
واگهان بمیؽظ و وٗ و ؽ یبهای بطًىو اوییاه ؼا ظوباال وکىاع ،یاا ا گاؽ مكاایل ٟییاؽ کاؽظش باناىع ،آن مىخاىظام واال اؽ
ومی ىاوىع کكی ؼا که ظؼ ایه خؽیان ظضایت کؽظش ببطهاىع .همگای ظؼبااؼۀ ایاه بیىعیهایع :ماا ماؽیهکىىاعگان مایضاىاهی
بهقىی قٓىذ باال ؽ ؿکیه کىی  ،اما اگؽ مىخىظام واال ؽ نما ؼا وبطهاىع چگىواه می ىاویاع اا آوداا ؿکیاه کىیاع؟ ظؼ بؽضای
مىاؼظ ،اقِاظ ٢ؽظ ٦ا ل ویؿ به ؾزمت میاِ٢ع ،چؽاکه قٓر آن اقِاظ ٢ؽا ؽ اؾ قٓر ایه مىخىظ واال ؽ [که ؾوعگی ٢ؽظ کهِهنعش
ؼا وٗ و ؽ یب ظاظش ویكت .ظؼ وِیده ،او ویؿ بههمؽاش ٦ا ل به قٓر اییه ٢ؽقِاظش میناىظ .ظؼبااؼۀ ایاه بیىعیهایع :آیاا ایاه
مىَىٚی ٚاظی اقت؟ ف وِ٦ی کكی چىیه کاؼی اودام ظهع ،ؿکیه بؽایم بكیاؼ قطت مینىظ.
ظؼ بیه مؽیهکىىعگان ٢ایىن ظا٢ا ،ممکه اقت ا٢ؽاظی ظؼ خىگ نؽکت کؽظش بانىع .خىگها اوَاٚی بىظوع که ٟییاؽام
بؿؼگ ؽ کیهاوی آنها ؼا عیع آوؼظوع و نما  ّ٧٢خؿیی اؾ آن اوَا٘ بىظیع .اگاؽ وِ٦ای ٟییاؽام کیهااوی ؼوی مایظاظ اوكاانها
ا٦عامی اودام ومیظاظوع ،آن اوَا٘ ظؼ خام ٛبهؽی عیعاؼ ومینع و ٟییؽام کیهااوی ویاؿ وامیاعش ومایناع .آن ؼویاعاظها باؽ
ْبٟ ٥ییؽام بؿؼگ ؽ عیعاؼ نعوع و بهْىؼ ک ی ً٧یؽ نما وبىظ .آو ه ظؼ ایىدا ظؼباؼۀ آن میگىیی کاؼمایی اقات زايال اؾ
ايؽاؼ نطى به اودامظاظن کاؼهای واظؼقت بؽای اهعا ٠ضىظضىاهاوه ،مىاا ٙ٢نطًای یاا ز٣اٖات اؾ چیؿهاای مؽباىِ باه
ضىظ .ا خایی که آن مكایل نامل ٟییؽا ی ظؼ قؽاقؽ ُبٛعی بؿؼگ ؽ و ٟییؽام بؿؼگی ظؼ خامٛه بانىع ،ومی ىان ناما ؼا باؽای
آنها مً٧ؽ ظاوكت.
کهِه ،کاؼمای ٗٚیمی ؼا به وخىظ میآوؼظ .ممکه اقت کكی ٢کؽ کىع« :ما ومی ىاوی مىخىظی ؼا بکهای  ،اماا ماه ظؼ
ضاوه آنپؿی میکى  .اگؽ وِىاو زیىاوی ؼا بکه ضاوىاظشام چاه بطىؼواع؟» باه خؿییاام ایاه مكائ ه ومی اؽظاؾم .ماه ٢اا ؼا باه
مؽیهکىىعگان آمىؾل میظه وه ایىکه به مؽظم ٚاظی بگىی چگىوه به اماىؼ ؾواعگی ضاىظ بپؽظاؾواع .ظؼ اؽظاضِه باه مكاایل
ضاو ،آنها ؼا بؽ ْب ٥ظا٢ا اؼؾیابی کىیع و هؽ ْىؼ که ٢کؽ میکىیع ظؼقت اقات آن ؼا اظاؼش کىیاع .ماؽظم ٚااظی ْبا ٥میال
ضىظ هؽ کاؼی ؼا اودام میظهىع و به ضىظنان مؽبىِ اقت .ممکه ویكت همه بهْىؼ ز٧ی٧ی ؿکیه کىىع .اما مؽیهکىىاعگان
بایع اقِاوعاؼظ باال ؽی ؼا ظوبال کىىع ،اؾایهؼو ایؿاما ی که ایىدا مٓؽذ میکى بؽای مؽیهکىىعگان اقت.
به ٞیؽ اؾ اوكانها و زیىاوام ،گیاهان ویؿ ظاؼای زیاام هكاِىع .ظؼ ُبٛاعهای ظیگاؽ ،هؽچیاؿی ؾواعش اقات .وِ٦ای چها
قىم ان به قٓر بیىایی ظاؼما بؽقع ،ی میبؽیع که يطؽشها ،ظیىاؼها یا هؽچیؿ ظیگؽی می ىاوع با نما يسبت کىع و به ناما
ظؼوظ ب٣ؽقِع .نایع کكی ٢کؽ کىعٞ« :الم ،گیاهان و قبؿیدا ی که میضىؼی ؾوعش هكِىع .ههها و مگفهاا ویاؿ ظؼ ضاواه
هكِىع .بایع چهکاؼ کىی ؟ ظؼ ابكِان ههها ما ؼا ویم میؾوىع و مٛػب مینىی  ،آیا مدبىؼی بعون ایىکه کاؼی اودام ظهی
وٗاؼشگؽ ویمؾظن آنها بانی ؟ چىن ومی ىاوی مگفها ؼا بکهی  ،بایع  ّ٧٢مانا کىی ؼوی ٞػا میوهایىىع و آن ؼا کثیا١
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میکىىع؟» بگػاؼیع به نما بگىی که وبایع اؾ ؼوی هىـ یا بعون ظییل مىخىظی ؼا اؾ بیه ببؽی  ،اما وبایع همیهاه ؼوی چىایه
مكایل کىچکی مؽکؿ کىیع و ٢ؽظ بیم اؾ زع مسِاِ نؽی٣ی نىیع که زِی هىگام ؼاشؼِ٢ه ،هؽ ٦عمی که بؽمیظاؼیع مىاٖاب
بانیع مباظا ؼوی مىؼچهای ا بگػاؼیع .میگىی ظؼ ایه يىؼم ؾوعگی ضكِهکىىعشای میظانِیع .آیا ایه ویؿ وابكِگی ویكات؟
هؽچىع ممکه اقت با ایهْؽ ٠و آنْؽ ٠ؽیعن مىؼچهها ؼا وکهیع ،اما ممکه اقات مىخاىظام غؼشبیىای بكایاؼی ؼا اؾ بایه
ببؽیع .ظؼ قٓر میکؽوقکى ی ،بكیاؼی اؾ مىخىظام زِی کىچت ؽی وخىظ ظاؼواع ،ناامل ٦اؼچهاا و بااکِؽیهااد ناایع ؼوی
آنها ا بگػاؼیع و بكیاؼی اؾ آنها ؼا اؾ بیه ببؽیع .ظؼ آن يىؼم ،چاؼشای ویكت خؿ ایىکاه باه ؾواعگیکؽظن ضا ماه ظهای  .ماا
ومیضىاهی مثل چىیه ا٢ؽاظی بانی  ،ؾیؽا ؿکیه ؼا ٞیؽممکه میکىع .بایع به ًىیؽی بؿؼگ ىخه کىی و بهناکل ظؼقات و
مى٦ؽاوهای ؿکیه کىی .
بهٚىىان مىخىظام بهؽی ایه ز ٥ؼا ظاؼی که به ؾوعگی بهؽی اظامه ظهای  .ظؼ وِیداه ،مسایّ ؾواعگی ماا بایاع باؽ ْبا٥
ویاؾهای ؾوعگی بهؽی ىٗی نىظ .ما ومی ىاوی اؾ ؼوی ً٦ع به مىخىظام يعمه بؿوی یا آنها ؼا بکهای  ،اماا وبایاع بایم اؾ
زع ضىظ ؼا مهٟىل مكایل واچیؿ کىی  .بهْىؼ مثال ،قبؿیدام و ٞال ی که مًؽ ٠میکىی ؾوعش هكِىع .ومای اىاوی چیاؿی
وطىؼی یا ویانامی بهضاْؽ ایىکه آن ؾوعش اقت ،ؾیؽا ظؼ آنيىؼم چگىوه می ىاوی ؿکیه کىی ؟ ناطى بایاع باه ٢ؽا اؽ اؾ آن
وٗؽ بیىعاؾظ .بؽای مثال ،وِ٦ی ٦عم میؾویع ،ممکه اقت بُٛی اؾ مىؼچهها و زهؽام ؾیؽ ای اان ظؼ زؽکات باناىع و کهاِه
نىوع .نایع ٦ؽاؼ بىظ آنها بمیؽوع ؾیؽا اؾ ؼوی ً٦ع آنها ؼا وکهِیع .ظؼ ظویاای زیىاواام و میکؽواؼگاویكا ها ،مىَاى٘ ٛااظل
خمٛیت وخىظ ظاؼظٛ .عاظ بیم اؾ زع اؾ هؽ گىوهای مهکلآ٢ؽیه اقت .ف بایع بهناکل ظؼقات و مى٦ؽاواهای ؿکیاه کىای .
وِ٦ی مگفها و ههها واؼظ ضاوه مینىوع ،می ىاوی آنها ؼا اؾ ضاوه بیؽون کىی یا بؽای خ ىگیؽی اؾ وؼوظناان اىؼی وًاب
کىی  .گاهی او٦ام ،آنها ؼا ومی ىان اؾ ضاوه بیؽون کؽظ ،ف ظیگؽ کهِه آنهاا مهاک ی ویكات .اگاؽ آنهاا ظؼ ُ٢اایی کاه
اوكان ؾوعگی میکىع ،ظؼ زال ویمؾظن و يعمهؼقاوعن به مؽظم بانىع ،بعون نت بایاع آنهاا ؼا ضااؼج کىای  .اگاؽ آنهاا ؼا
وِىان ضاؼج کؽظ ،ومی ىان  ّ٧٢ناهع ویمؾظن آنها به مؽظم بىظ .نما ماؽیهکىىاعش هكاِیع ،بىاابؽایه باؽای ناما مهاک ی
ویكت .ظؼ م٧ابل آنها ایمه هكِیع .اما اُٚای ضاوىاظش ان ؿکیه ومیکىىع و ا٢اؽاظی ٚااظی هكاِىع و وگاؽان بیمااؼیهاای
واگیؽظاؼ .ومی ىاوی وِ٦ی ههای يىؼم ب های ؼا ویم میؾوع مانا کىی و کاؼی اودام وعهی .
بگػاؼیع ظاقِاوی اؾ قالهای اویی بىظیك ؼا بؽای ان و٧ل کى  .ؼوؾی ناکیامىوی میضىاقت ظؼ خىگل اقاِسمام کىاع و
اؾ مؽیعل ضىاقت زىٌ مىؼظ اقِ٣اظش بؽای ایه کاؼ ؼا میؿ کىع .مؽیع او ؼ٢ات اا آن ؼا میاؿ کىاع اماا ظیاع کاه زاىٌ اؽ اؾ
زهؽا ی اقت که ظؼ آن میضؿوع .اگؽ میضىاقت زىٌ ؼا میؿ کىع زهؽام کهِه مینعوع .مؽیع وؿظ ناکیامىوی باؾگهت و
گ٣ت« :زىٌ ؽ اؾ زهؽش اقت ».ناکیامىوی به او وگاش وکؽظ و اقص ظاظ« :بؽو و زىٌ ؼا میؿ کاه ».مؽیاع باهْؽ ٠زاىٌ
باؾگهت اما ومیظاوكت چگىوه آن ؼا میؿ کىع ،ؾیؽا با وٗا٢ت آن ،زهؽام کهِه مینعوع .ظوباؼش واؿظ نااکیامىوی باؾگهات و
گ٣ت« :اقِاظ مسِؽم ،زىٌ ؽ اؾ زهؽش اقت .اگؽ آن ؼا میؿ میکؽظم ،زهؽام کهِه مینعوع ».ناکیامىوی وگااهی باه او
کؽظ و گ٣ت« :آو ه اؾ ى ضىاقِ اودام ظهی وٗا٢ت زىٌ بىظ ».مؽیع واگهان ظؼک کؽظ و ؼ٢ات و بال٢ايا ه زاىٌ ؼا میاؿ
کؽظ .ایه ظاقِان ،مىَىٚی ؼا ؼونه میکىع :ما وبایع مدبىؼ بانی بهضاْؽ وخاىظ زهاؽام ،زماامؼ٢اِه ؼا مِى٦ا ١کىای یاا
بهضاْؽ وخىظ زهؽام ،بهظوبال خای ظیگؽی بؽای ؾیكِه بانی  .هم ىیه وبایع بهضاْؽ ایىکاه ٞاالم و قابؿیدام ؾوعشاواع
گ ىیمان ؼا ببىعی و ضىؼظن و آنامیعن ؼا مِى ١٦کىی  .وبایع به ایه يىؼم بانع .بایع باهْىؼ ضؽظمىعاواهای باه ایاه مكاایل
بىگؽی و بهْىؼ مى٦ؽاوهای ؿکیه کىی  .ا آودا که با ً٦ع به هیچ مىخىظی آقیب وؽقاوی ضىب اقت .ظؼ ٚایه زاال ،ماؽظم
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بایع ُ٢ایی بؽای ؾوعگی بهؽی و مىٛ٦یِی بؽای ؾیكِه ظانِه بانىع و انکایی وعاؼظ ایهها ؼا ز٣إ کىای  .مىخاىظام بهاؽی
ویاؾ ظاؼوع ؾوعگی ضىظ ؼا ز ٕ٣کؽظش و بهْىؼ ْبیٛی ؾوعگی کىىع.
ظؼ گػنِه بؽضی اؾ اقِاظان ظؼوٞیه چیگىوگ میگِ٣ىع٢« :ؽظ می ىاوع مىخىظا ی ؼا ظؼ اول یاا ااوؿظه هاؽ مااش ٦ماؽی
بکهع ».زِی بُٛی اؾ آنها گِ٣ىع کهِه زیىاوام ظو ا مداؾ اقت ،گىیا زیىاوام ظو ا مىخىظام ؾوعش ویكاِىع .آیاا کهاِه ظؼ
اول یا اوؿظه  ،کهِه به زكاب ومیآیع؟ آنها قٛی میکىىع کاؼی ؼا که اودام میظهىاع بیاهمیات خ اىش ظهىاع .بؽضای اؾ
بهايٓالذ اقِاظان چیگىوگ ٧ ،بی هكِىع و اؾ گِ٣اؼ و کؽظاؼنان می ىاویع آنها ؼا بهىاقیع و ببیىیع چاه و٧هاهای ظؼ قاؽ
ن
ظاؼوع .هؽ اقِاظ چیگىوگی که چىیه مٓایبی میگىیع مٛمىال به كطیؽ ؼوذ یا زیىان ظؼآماعش اقات٧٢ .اّ وگااش کىیاع اقاِاظ
چیگىوگی که ؼوباش او ؼا كطیؽ کؽظش چگىوه مؽ ٜمیضىؼظ .وِ٦ی آن ؼا زؽیًاوه میضىؼظ ،زِای زاَاؽ ویكات اؾ اقاِطىان
آن يؽ٠وٗؽ کىع.
کهِه وه ىها کاؼمای بكیاؼ ؾیاظی به وخىظ میآوؼظ ،ب که به مكئ ویتضىاهی ویؿ مؽبىِ مینىظ .آیا ما مؽیهکىىاعگان
ن
وبایع ویتضىاش بانی ؟ ؾماوی که ویتضىاهی ما عیعاؼ نىظ ،ازِماال ضىاهی ظیع مام مىخىظام ظؼ زال ؼوحکهیعن هكِىعد
هؽکكی ظؼ زال ؼوحکهیعن اقت .ایه ا ٣ا ٤ضىاهع اِ٢اظ.

هىضىع خىسدو گىؽت
ضىؼظن گىنت ویؿ مكئ زكاـ ظیگؽی اقت ،اما ضىؼظن گىنت ،کهِه ویكت .نما ؼا م ؿم وکؽظشای که ضاىؼظن گىنات
ؼا مِى ١٦کىیع ،زِی ف اؾ ایىکه مع ی ؼول ما ؼا مؽیه کؽظش بانیع .بهمسٍ ایىکاه ٦اعم باه کاالـ بكایاؼی اؾ اقاِاظان
چیگىوگ بگػاؼیع به نما میگىیىع ظیگؽ ومی ىاویع گىنت بطىؼیاع .ممکاه اقات ٢کاؽ کىیاع« :ماه اؾ یساأ غهىای آمااظش
ویكِ یتباؼش ضىؼظن گىنت ؼا مِى ١٦کى  ».نایع ٞػایی که امؽوؾ ظؼ ضاوه طِه مینىظ ماهی یا مؽ ٜبانع .باا ایىکاه باىی
ضىبی به مهام میؼقع ،اما مداؾ ومیبىظیع آنها ؼا بطىؼیع .ظؼ بؽضی اؾ ؼولهای ؿکیه ظؼ ماػاهب ویاؿ همایه ْاىؼ اقات،
آنها ضىؼظن گىنت ؼا ممىى٘ میکىىع .ظؼ ؼولهای مؽقىم معؼق بىظا و بؽضی اؾ ؼولهای معؼق ظایى ویؿ ایهگىواه اقات
و ٢ؽظ ؼا اؾ ضىؼظن گىنت مى ٙمیکىىع .ایىدا اؾ نما چىیه چیؿی ومیضىاهی  ،گؽچه ما ویؿ ؼویکؽظ ضىظ ؼا ظاؼیا  .باؽای ظؼک
ؼویکؽظی که ما ظاؼی  ،بایع به ضاْؽ ظانِه بانیع که ؼول ما ؼونی اقت که ظؼ آن٢ ،ا مؽیهکىىعگان ؼا ؿکیه میکىع .یٛىای
بؽضی وَٛیتهای خكماوی ،اؾ گىوگ نما و ٢ا وانی مینىوع .ظؼ ظوؼۀ ؿکیه ،قٓىذ مطِ  ١وَاٛیتهای مطِ ٣ای ؼا باه
وخىظ میآوؼوع .اؾایهؼو یت ؼوؾ یا بٛع اؾ قطىؽاوی امؽوؾ مه ،بؽضی ا٢ؽاظ ممکه اقت ظؼ ایه مىٛ٦یت ٦ؽاؼ بگیؽوع :آنها ظیگاؽ
ومی ىاوىع گىنت بطىؼوع و اؾ بىی گىنت زالنان بع مینىظ و اگؽ گىنات بطىؼواع ظچااؼ زایات هاى٘ مایناىوع .ایهْاىؼ
ویكت که کكی نما ؼا مدبىؼ کؽظش بانع یا ایىکه ضىظ اان ؼا مدباىؼ کاؽظش بانایع گىنات وطىؼیاع .ب کاه ایاه زایات اؾ ظؼون
میآیع .وِ٦ی به ایه قٓر بؽقیع گىوگ به ؼونی أثیؽ میگػاؼظ که ومی ىاویع گىنت بطىؼیع .اگؽ گىنت بطىؼیاع ،آن ؼا بااال
میآوؼیع.
مؽیهکىىعگان ٦عیمی ما همگی میظاوىع که ایه مىٛ٦یت ظؼ ؼول ؿکیا ٢اایىن ظا٢اا ا ٣اا ٤مایاِ٢اع ،یٛىای ظؼ قآىذ
ن
مطِ  ١زایتهای ؿکی مطِ ٣ی بؽوؾ میکىع .بؽضی اؾ مؽیهکىىعگان میل و وابكاِگی وكابِا ناعیعی باه ضاىؼظن گىنات
ن
ظاؼوع و مٛمىال می ىاوىع م٧عاؼ ؾیاظی گىنت بطىؼوع .زِی وِ٦ی ظیگؽان گىنت بؽاینان بكیاؼ واضىنایىع مینىظ ،آنها به
آن يىؼم ازكاـ ومیکىىع و هىىؾ ه می ىاوىع گىنت بطىؼوع .ف بایع چه کاؼ کؽظ که اؾ ایه وابكِگی ؼهایی یابىاع؟ اف
اؾ ضىؼظن گىنت ،ظلظؼظ میگیؽوع و اگؽ وطىؼوع ظؼظی وطىاهىع ظانت .ایه وَٛیت ا ٣ا ٤میاِ٢ع و وهان میظهع کاه وبایاع
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گىنت بطىؼوع .آیا بعیه مٛىی ویكت که ف اؾ آن ،ؼول معؼق ما با ضىؼظن گىنت کاؼی وعاؼظ؟ ایهْىؼ ویكت .چگىوه بایع
ن
ایه مىَى٘ ؼا اظاؼش کىی ؟ وِ٦ی ومی ىاویع گىنت بطىؼیع ،ایه زایت واٛ٦ا اؾ ظؼون ان میآیع .هاع ٠چیكات؟ ممىاى٘کؽظن
زایت بهوخىظآماعش ظؼ ؼول ماا اقات ،زاایِی کاه باٚا میناىظ
ضىؼظن گىنت ظؼ ؼولهای ؿکیه ظؼ مٛابع ،مهابه همیه ب
وِىاویع گىنت بطىؼیع .هع٠نان مهابه اقت :هؽ ظو ظؼ وٗؽ ظاؼوع ایه میل بهؽی و وابكاِگی باه ضاىؼظن گىنات ؼا اؾ بایه
ببؽوع.
ظؼ
بؽضی ا٢ؽاظ اگؽ گىنِی ظؼ ٖؽ٠نان وبانع ٞػاینان ؼا ومیضىؼوع .ایه یت میل بهؽی اقت .یت ؼوؾ يبر وِ٦ای اؾ ب
هِی اؼک یؽوؾی ظؼ چاوگچىن ؼظ مینعم ،قه و٣اؽ ؼا ظیاعم کاه اؾ ظ بؼ هاِی بیاؽون میآمعواع و باا ياعای ب ىاع ياسبت
میکؽظوع .یکی اؾ آنها گ٣ت« :ایه چه وى٘ چیگىوگی اقت که اخاؾش ومیظهع گىنت بطىؼی ! ؽخیر مایظها ظش قاال اؾ
ٚمؽم ؼا اؾ ظقت بعه اما اؾ ضىؼظن گىنت ظقت وکه !» چه میل نعیعی .همگی ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع :آیا وبایع ایاه میال
اؾ بیه بؽوظ؟ بهْىؼ زِ بایع اؾ بیه بؽوظ .ظؼ ْىل ؿکیه٢ ،ؽظ بایع امیال و وابكِگیهای مطِ  ١ؼا ؼها کىع .ؼوناه ؽ بگاىی ،
اگؽ میل ضىؼظن گىنت اؾ بیه وؽوظ ،آیا بعیه مٛىی ویكت که ایه وابكِگی ؼها وهاعش اقات؟ چگىواه ٢اؽظ مای ىاواع ؿکیاه ؼا
کمیل کىع؟ بىابؽایه ا وِ٦ی چیؿی وابكِگی بانع ،بایع اؾ بیه بؽوظ .اما به ایاه مٛىای ویكات کاه ٢اؽظ هؽگاؿ ظوبااؼش گىنات
وطىاهع ضىؼظ .هع ،٠وطىؼظن گىنت ویكت .هع ٠ایه اقت که آن وابكِگی ؼا وعانِه بانیع .اگاؽ ظؼ ماع ی کاه ومای ىاویاع
ن
گىنت بطىؼیع ایه وابكِگی ؼا ؼها کىیع ،می ىاویع بٛعا ظوباؼش گىنت بطىؼیع .آوگاش گىنت بىی واضىنایىع و مؿۀ بكایاؼ باعی
وطىاهع ظانت .ظؼ آن ؾمان ضىؼظن گىنت انکال وعاؼظ.
وِ٦ی ظوباؼش بِىاویع گىنت بطىؼیع ،وابكِگی ان و ویؿ میل ان به ضىؼظن گىنت ،هؽ ظو اؾ بیه ؼِ٢هاوع .اماا ٟییاؽ بؿؼگای
ا ٣ا ٤میاِ٢ع :ظیگؽ گىنت بؽای ان ضىلمؿش ویكت .وِ٦ی ضاوىاظش ان ٞػای گىنِی بپؿوع همؽاش با آواان میضىؼیاع و اگاؽ
ٞػای گىنِی وپؿوع هىـ ومیکىیع .وِ٦ی آن ؼا بطىؼیع آنچىان ضىلمؿش ویكت .ایه زایات ٖااهؽ میناىظ .اماا ؿکیاه ظؼ
بیه مؽظم ٚاظی بكیاؼ ی یعش اقت .اگؽ ضاوىاظش ان همیهه گىنت بطىؼوع ،بٛع اؾ مع ی ظوباؼش بؽای ان ضىلمؿش میناىظ.
ظؼ آیىعش ایه بؽگهت به زایت اول ؼوی میظهع و ظؼ ْىل کل ظوؼۀ ؿکیه ان باؼها کؽاؼ مینىظ .ممکه اقت واگهاان ظوبااؼش
ن
وِىاویع گىنت بطىؼیع .وِ٦ی ومی ىاویع گىنت بطىؼیع ،وبایع بطىؼیع .واٛ٦ا ومی ىاویع بطىؼیع و با ضىؼظن آن ،بااال مایآوؼیاع.
يبؽ کىیع ا وِ٦ی کاه بِىاویاع ظوبااؼش گىنات بطىؼیاع و بگػاؼیاع آن باهْىؼ ْبیٛای ؼوی ظهاع .ضاىؼظن یاا وطاىؼظن گىنات
بهضىظیضىظ هع ٠ویكت .وکِ ک یعی ؼهاکؽظن آن وابكِگی اقت.
ظؼ معؼق ٢ایىن ظا٢ای ما ٢ؽظ بهقؽٚت یهؽ٢ت میکىع .ا وِ٦ی نیهنیىگ ضىظ ؼا ؼنع ظهیاع ،می ىاویاع هاؽ قآر ؼا
بهقؽٚت هت قؽ بگػاؼیع .بُٛی ا٢ؽاظ اؾ اول ه ؾیاظ به ضىؼظن گىنت وابكِه ویكِىع و اهمیِی ومیظهىاع ظؼ ٞػایناان
گىنت وخىظ ظاؼظ یا ضیؽ .بؽای آنها چىع هِ٣ه ْىل میکهع که ایه وابكِگی ؼا اؾ ظقت بعهىع .باؽای بُٛای ا٢اؽاظ ممکاه
اقت یت ،ظو یا قه ماش یا نایع ویمكال ْىل بکهاع .بهاقاِثىای بؽضای ماىاؼظ بكایاؼ ٞیؽٚااظی ،بیهاِؽ اؾ یات قاال ْاىل
ومیکهع که ٢ؽظ بِىاوع ظوباؼش گىنت بطىؼظ .ایه ؼووع مع ی ْاىل میکهاع ؾیاؽا ظؼ زاال زاَاؽ گىنات بطام ٚماعشای اؾ
ٞػای مؽظم ؼا هکیل میظهع .اما مؽیهکىىعگاوی که ظؼ مٛابع مؽیه میکىىع وبایع گىنت بطىؼوع.
بگػاؼیع ظؼباؼۀ وگؽل بىظیك به ضىؼظن گىنت يسبت کىی  .بىظیك اوییه ،ضىؼظن گىنت ؼا ممىى٘ وکاؽظ .ؾمااوی کاه
ناکیامىوی ناگؽظان ضىظ ؼا به خىگل بؽظ که اؾ ْؽی ٥قطِیها ؿکیه کىىع ،چىیه زکمی وخىظ وعانت که ضىؼظن گىنت ؼا
ممىى٘ کىع .چؽا چىیه ممىىٚیِی وخىظ وعانت؟ ؾیؽا وِ٦ی ناکیامىوی ظاؼمای ضىظ ؼا ظؼ ظوهؿاؼو اوًاع قاال ایم آماىؾل
ظاظ ،خام ٛبهؽی ىقٛهویاِ٢ه بىظ .بُٛی اؾ مىاْ ٥کهاوؼؾی ظانِىع ظؼ زایی که مىاْ٧ی ظیگؽ وعانِىع .مؿاؼ٘ کهتناعش
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بكیاؼ ک بىظ و خىگلها همهخا ؼا ىناوعش بىظٞ .الم ک باىظ و کمیااب .ماؽظم ظؼ خامٛاهای ظؼ قآر ماعن آن ظوؼان ،باه
نکاؼ مِکی بىظوعٞ .ػای اي ی بكیاؼی اؾ مىاْ ٥گىنت بىظ .ناکیامىوی اخاؾش واعاظ مؽیاعاوم باه اىل ،چیؿهاای مااظی و
ٞیؽش ظقِؽقی ظانِه بانىع .مؽیعان ؼا باا ضاىظ مای ُباؽظ کاه باؽای ٞاػا گاعایی کىىاع .ؾیاؽا میضىاقات آنهاا اا زاع امکاان
وابكِگیهای بهؽی ؼا ؼها کىىع .هؽچه به آنها میظاظوع میضىؼظوع و ومی ىاوكِىع ٞاػای ظاظشناعش ؼا اوِطااب کىىاع ،ؾیاؽا
ؿکیهکىىعش بىظوعٞ .ػایی که به آنها ظاظش مینع ممکه بىظ نامل گىنت بانع.
ن
ظؼ بىظیك اوییه بؽضی اؾ ٞػاها واٛ٦ا ٞػاهای ممىىٚه وامیعش نعوع .ایه ٞػاهای ممىىٚه مؽبىِ به بىظیك اوییاه اقات،
اما امؽوؾش میگىیىع مىٗىؼ اؾ ٞػای ممىىٚه گىنت اقت .اما ز٧ی٧ت ایه اقت که ظؼ گػنِه مىٗىؼ اؾ ٞػای ممىىٚه گىنت
وبىظ ،ب که چیؿهایی ماوىع یاؾ ،ؾودبیل و قیؽ بىظ .چؽا آنها ؼا ٞػاهای ممىىٚه وامیعوع؟ ایه ؼوؾهاا ،بكایاؼی اؾ ؼاهباان ویاؿ
ومی ىاوىع آن ؼا بهْىؼ واَر ىَیر ظهىع .ؾیؽا بكیاؼی اؾ آنها بهْىؼ ز٧ی٧ی ؿکیه ومیکىىع و چیؿهای ؾیااظی وخاىظ ظاؼظ
که آنها ومیظاوىع .آو ه ناکیامىوی آمىؾل ظاظ «ازکام ،مؽکؿ ،ضؽظ» بىظ .ازکام ظؼباؼۀ اؾظقاتظاظن ماام وابكاِگیهاای
بهؽی بىظ .مىٗىؼ اؾ مؽکؿ ایه بىظ که ٢ؽظ مؽیه معیِیهه اودام ظهع و به زایت ض ك کامل بؽقع .هؽچیاؿی کاه باؽ ض كا
٢ؽظ و ؿکیهال أثیؽ میگػانت ماوٛی خعی مسكىب مینع .هؽکكی که یاؾ ،ؾودبیل یا قیؽ میضىؼظ بىی نعیعی میظاظ.
ن
ظؼ آن ؾمان ؼاهبان مٛمىال ظؼ خىگل یا ٞاؼ بىظوع و ظؼ ظایؽشهای ه٣ت یا ههتو٣ؽش معیِیهه میکؽظوع .اگؽ کكی ایه چیؿهاا
ؼا میضىؼظ ،بىی ىع وانی اؾ ایه مىاظ ،ؼوی ظیگاؽان کاه ظؼ ض كاه وهكاِه بىظواع اأثیؽ مایگػانات و باهْىؼ خاعی ماؿاز
معیِیهه آنها مینع .بىابؽایه چىیه زکمی م٧ؽؼ نع :چىان ٞػاهایی ؼا ٞػاهای ممىىٚه ظؼ وٗؽ گؽِ٢ىع و مًاؽ ٠آنهاا ؼا
ممىى٘ کؽظوع .بكیاؼی اؾ مىخىظا ی که اؾ خك ٢ؽظ ؿکیه مینىوع ایه بىهای ناعیع ؼا ظوقات وعاؼواع .یااؾ ،ؾودبیال و قایؽ
می ىاوىع امیال نطى ؼا سؽیت کىىع و مًؽ ٠معاوم آنها می ىاواع ٢اؽظ ؼا باه آنهاا مِٛااظ کىاع .باه همایه  ٚات ،آنهاا
ٞػاهای ممىىٚه ظؼ وٗؽ گؽِ٢ه نعوع.
ظؼ گػنِه ،بكیاؼی اؾ ؼاهبان بٛع اؾ ؼقیعن به قٓر بكیاؼ باالیی ظؼ ؿکیه و ؼقایعن باه مؽز ا باؾناعن ٣٦ال گىواگ یاا
ویمهباؾنعن ٣٦ل گىوگ مِىخه نعوع که ظؼ ْىل ؿکیه ،آن ٦ىاٚع ضی ای مها ویكاِىع .اگاؽ ٢اؽظ بِىاواع ضاىظ ؼا اؾ وابكاِگی
ضايی بؽهاوع ،آن چیؿ ماظی که به آن وابكِه بىظ ظیگؽ ؼوی او أثیؽی وعاؼظ ،ؾیؽا آو ه بهْىؼ واٛ٦ی ؼوی نما أثیؽ میگاػاؼظ
همان وابكِگی اقت .اؾایهؼو ظؼ ْىل اؼیص ،ؼاهبان قٓر باال ویؿ ی بؽظوع که مىَى٘ ضىؼظن یا وطىؼظن گىنت مىَاىٚی
زیا ی ویكت .مكئ ک یعی ایه اقت که آیا وابكِگی می ىاوع اؾ بیه بؽوظ یا ضیؽ .اگؽ نطى هیچ وابكاِگی وعاناِه باناع،
ن
٧ؽیبا هؽچیؿی می ىاوع بؽای ؽکؽظن مٛعش ضىب و مىاقب بانع .اؾ آودا که ؼولهای ؿکیه ظؼ مٛاباع بهناکل ضايای باىظش
ن
اقت ،بكیاؼی اؾ مؽظم به آن ٚاظم کؽظشاوع .بهٚالوش ،ایه مىَى٘ يؽ٢ا ممىىٚیِی قاظش ویكت ،ب که بهيىؼم ٦اوىن ؼقمی
ن
ظؼ مٛابع ظؼآمعش اقت :ضىؼظن گىنت مٓ ٧ا ممىى٘ اقت .آنها به ایه نایىۀ ؿکیاه ٚااظم کؽظشاواع .بگػاؼیاع ظؼبااؼۀ ؼاهاب
خیگىوگ يسبت کىی که ظؼ بكیاؼی اؾ آثاؼ اظبی به او اناؼش نعش اقت .ؼاهبان وبایع گىنت میضىؼظوع ،اما او گىنت ضىؼظ
و ظؼ وِیده بكیاؼ مههىؼ نع .ظؼ ز٧ی٧ت ،ف اؾ ایىکه او ؼا اؾ مٛبع ییىگییه اضؽاج کؽظوع ،أمیه ٞػا بؽای او مهکل مهمای
نع و ؾوعشماوعوم ظؼ ضٓؽ بىظ .بؽای ؽکؽظن نک ضىظ ،هؽچه ؼا باه ظقات مایآوؼظ مایضاىؼظ .او اياؽاؼ باه ٞاػای ضايای
وعانت چؽاکه  ّ٧٢میضىاقت نکمم ؼا ؽ کىع و وابكِگی به هیچ ٞػای بطًىيی وعانت .ظؼ آن قٓ بر ؿکیه ،ایه ايل
ؼا ظؼک کؽظ .ظؼ وا ٙ٦خیگىوگ  ّ٧٢چىع باؼ گىنت ضىؼظ ،نایع یت یا ظو بااؼ .همایه کاه ياسبت اؾ گىناتضىؼظن ؼاهباان
مینىظ ،وىیكىعگان هیدانؾظش مینىوع .هؽچه مىَى٘ ؼا هیداناوگیؿ ؽ کىىع ،ضىاوىعگان ٚال٦همىع ؽ میناىوع .آثااؼ اظبای
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بؽ اقاـ ؾوعگی هكِىع و قپف وؼای آن میؼووع .بىابؽایه باهضاْؽ کااؼی کاه خیگىواگ اوداام ظاظ هیااهىی بؿؼگای باه ؼاش
ن
اوعاضِىع .ز٧ی٧ت ایه اقت که اگؽ وابكِگی واٛ٦ا ؼها نىظ ،اهمیِی وعاؼظ ٢ؽظ بؽای ؽکؽظن نک ضىظ چهچیؿی میضىؼظ.
ن
ظؼ خىىبنؽ٦ی آقیا یا مىاْ ٥خىىبی چیه ،مطًىيا ظؼ اقِانهای گىاوگظوواگ و گىاوگنای ،بؽضای بىظیكاتهای
ٞیؽؼوزاوی ،ظؼ گِ٣گى ضىظ ؼا ؿکیهکىىعۀ بىظیك ومیوامىع ،اوگاؼ اؾماعاِ٢اظش باه وٗاؽ مایؼقاع .مایگىیىاع ٞاػای بىظیكاِی
میضىؼوع یا گیاشضىاؼوع .مىٗىؼنان ایه اقت که چىن گیاشضىاؼوع ف ظؼ زال یؽوی اؾ بىظیك هكِىعد اوگاؼ به ایاه قااظگی
ن
اقت .اما يؽ٢ا با یؽوی اؾ قبت ؾوعگی گیاشضىاؼی بهقطِی بِىان به ؼونهبیىی ؼقیع .هماه مایظاوىاع کاه ضاىؼظن گىنات
 ّ٧٢یکی اؾ وابكِگیها و  ّ٧٢یکی اؾ امیال اقت .گیاشضىاؼبىظن  ّ٧٢ایه یت وابكِگی ؼا اؾ بیه میبؽظ٢ .ؽظ هىىؾ ها بایاع
زكاظم ،غهىیت ؼ٦ابت ،نىؼوهیدان بیم اؾ زع ،غهىیت ضىظومایی و وابكِگیهای گىواگىن ظیگؽ ؼا ؼها کىعٛ .عاظ بكایاؼ
ؾیاظی اؾ وابكِگیهای بهؽی وخىظ ظاؼظ ّ٧٢ .با اؾظقتظاظن وابكِگیها و امیال اقت که نطى می ىاوع ؿکیاهال ؼا باه
کمال بؽقاوع .چگىوه نطى می ىاوع  ّ٧٢با ؼهاکؽظن وابكِگی ضىؼظن گىنت به ؼونهبیىی بؽقع؟ ایه وٗؽ واظؼقت اقت.
مىَى٘ ٞػا  ّ٧٢نامل گىنت ومینىظ٢ .ؽظ وبایع به هیچ وى٘ ٞػایی وابكِه بانع .ایه بس ظؼبااؼۀ ٞاػاهای ظیگاؽ ویاؿ
مًعا ٤ظاؼظ .بؽضی ا٢ؽاظ میگىیىع ظوقت ظاؼوع ٞػای ضايی ؼا بطىؼوع .اما آن ویؿ یکای اؾ امیاال مسكاىب میناىظ .وِ٦ای
ؿکیهکىىعشای ا قٓر ضايی اؾ ؿکیه یهؽ٢ت کىع ،ایه وابكِگی ؼا وطىاهع ظانت .ایبِه آمىؾلهای ما بكیاؼ یهؽِ٢هاوع و
مؽازل مطِ  ١مؽیه ؼا نامل مینىوع .ومی ىان اوِٗاؼ ظانت که یتنبه به ایه قٓر بؽقیع .وِ٦ی ا مؽز اهای یهاؽ٢ت
کىیع که وابكِگی به ٞػای ضايی بایع اؾ بیه بؽوظ ،ظیگاؽ ومی ىاویاع آن ٞاػا ؼا بطىؼیاع ،هؽچ٧اعؼ ها آن ؼا ظوقات ظاناِه
بانیع .اگؽ آن ؼا بطىؼیع بؽای ان ضاىلْٛا ویكات یاا ْٛا همیهاگی ؼا ومیظهاع .ظؼ گػناِه وِ٦ای قاؽ کااؼ مایؼ٢اِ ،
کا٢ه ؽیای مسل کاؼ همیهه بهقطِی می ىاوكت اؾ بف هؿیىههای ضىظ بؽآیع و ظؼ آضاؽ بكاِه ناع .بٛاع اؾ آوکاه بكاِه ناع،
هؽکكی با ضىظ ٞػا به مسل کاؼ میآوؼظ .آماظشکؽظن ٞػا يبرها ٦بل اؾ ؼ٢اِه باه قاؽ کااؼ ،بكایاؼ ؽؾزمات و ؽظؼظقاؽ باىظ.
گاهی او٦ام ظو ٚعظ وان بطاؼ ؿ و یت ٛٓ٦ه ى٢ىی آٞهِه به قف قىیا میضؽیعم .بهٖاهؽ ،چىان ٞػای قبکی بایاع ضاىب
میبىظ ،اما ضىؼظن مکؽؼ آن هىىؾ ضىب وبىظ ،چؽاکه آن وابكِگی بایع اؾ بیه بؽظش مینع .همیه که ظوباؼش ى٢اى ؼا مایظیاعم،
ازكاـ واضىنایىعی ظؼ مه ایداظ مینع و زِی اگؽ قٛی میکؽظم ،ومی ىاوكاِ آن ؼا بطاىؼم ،مبااظا آن وابكاِگی ؼا ؼناع
ظه  .ایبِه  ّ٧٢وِ٦ی نطى به قٓر مٛیىی اؾ ؿکیه ؼقیعش بانع آن ا ٣ا ٤ضىاهع اِ٢اظ .ظؼ آٞاؾ به ایه يىؼم ویكت.
ظؼ معؼق بىظا وىنیعن ایکل مداؾ ویكت .آیا هؽگؿ یت بىظا ؼا ظیعشایع که خامی اؾ ناؽاب ظؼ ظقات ظاناِه باناع؟ ضیاؽ.
گِ٣هام که اگؽ وِىاویع گىنت بطىؼیع ،ف اؾ ایىکه اؾ ْؽی ٥ؿکیه ظؼ بیه ماؽظم ٚااظی اؾ آن وابكاِگی ؼهاا ناعیع ،مهاک ی
ویكت که ظوباؼش گىنت بطىؼیع .اما بٛع اؾ ایىکه وىنیعن ایکل ؼا کىاؼ گػانِیع وبایاع ظوبااؼش بىىنایع .آیاا ماؽیهکىىاعگان ظؼ
بعننان گىوگ وعاؼوع؟ نکلهای مطِ ٣ی اؾ گىوگ و بُٛی اؾ ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ظؼ قٓر بعن ان مِد ی مینىوع و
هم آنها ضایى هكِىع .بهمسٍ ایىکه ایکل بىىنیع ،هم آنها بال٢اي ه بعن ؼا ؽک مایکىىاع و ظؼ کكاؽی اؾ ثاویاه ،ظؼ
بعن ان چیؿی با٦ی ومیماوع ،ؾیؽا هم آنها اؾ باىی ایکال وزهات ظاؼواع .وىنایعن ایکال ٚااظم ؼ٦اتاوگیؿی اقات ،ؾیاؽا
می ىاوع نطى ؼا وام٧ٛىل کىع .چؽا بُٛی اؾ ؼولهای ؿکی ظایىییكِی ،ضاىؼظن ایکال ؼا الؾم مایظاوىاع؟ ؾیاؽا آنهاا ؼوذ
اي ی ؼا ؿکیه ومیکىىع و میضىاهىع با وىنیعن ایکل ؼوذ اي ی آگاهیال ؼا اؾ ظقت بعهع.
بُٛی مؽظم ایکل ؼا به اوعاؾۀ خاننان ظوقت ظاؼوع .بؽضی ا٢ؽاظ اؾ وىنیعن ایکل یاػم مایبؽواع .بُٛای ا٢اؽاظ باه ایکال
مِٛاظ نعشاوع و مدبىؼوع که آن ؼا بىىنىع .اگؽ ایکل وبانع زِی ومیضىاهىع ٞػا بطىؼواع .ماا ماؽیهکىىاعگان وبایاع ایهگىواه
بانی  .وىنیعن ایکل بهْىؼ زِ اِٚیاظ میآوؼظ و انِیا ٤به آن یکی اؾ امیال اقت .ایکل معاؼهای ًٚبی مؽ بّ با اِٚیاظ ؼا
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سؽیت میکىع٢ .ؽظ هؽچه بیهِؽ بىىنع ،بیهِؽ به آن مِٛاظ مینىظ .بیاییع ظؼباؼۀ ایه بیىعیهی  :آیا ما مؽیهکىىاعگان وبایاع
ایه وابكِگی ؼا ؼها کىی ؟ ایه وابكِگی ویؿ بایع اؾ بیه بؽوظ .نایع بؽضی ٢کاؽ کىىاع« :امکان اػیؽ ویكات ،ؾیاؽا ماه مكائىل
قؽگؽمی مهِؽیان هكِ » یا «همیهه باا ا٢اؽاظ خ كاه ظاؼم و قاطت اقات باعون وىنایعن ایکال باه کكابوکاؼ ؽظاضات».
ن
ن
ن
میگىی َؽوؼ ا ایهگىوه ویكت .مٛمىال ظؼ خ كام کاؼی با ا٢ؽاظ ،مطًىيا ظؼ اودام کكابوکاؼ یاا مٛاامالم باا ضاؼخیهاا،
هیچکكی نما ؼا مدبىؼ ومیکىع ایکل بىىنیع و می ىاویع هؽ اوعاؾش اؾ هؽ وىنیعوی که اوِطاب میکىیع بىىنیع ،ضىاش وىناابه
ن
ن
بانع یا آبمٛعوی یا آبخى .مطًىيا ظؼ بیه ؼونه٢کؽان ،چىیه وَٛیِی بهوعؼم ا ٣ا ٤میاِ٢ع .مٛمىال بعیه يىؼم اقت.
قیگاؼکهیعن ویؿ وابكِگی اقت .بؽضی میگىیىع قیگاؼکهیعن با ٚدعیع ٦ىا و ناظابینان میناىظ ،اماا ماه ایاه ؼا
ضىظ٢ؽیبی و ٢ؽیب ظیگؽان میوام  .بؽضی هىگامی که اؾ کاؼ یا وىنِه ضكِه مینىوع ظوقت ظاؼوع باا کهایعن قایگاؼ کمای
اقِؽازت کىىع٢ .کؽ میکىىع بٛع اؾ قیگاؼکهیعن ؽاوؽفی ؽ مینىوع .اما ایاه قیگاؼکهایعن ویكات کاه آنهاا ؼا نااظاب ؽ
ن
میکىع .ب که ایه ازكاـ ف اؾ کمی اقِؽازت عیع میآیع .غهه می ىاوع بؽظانت و ىهمی ظؼوٞیه به وخىظ آوؼظ کاه بٛاعا
ن
می ىاوع واٛ٦ا وىٚی ٧ٚیعش یا م٣هىمی انِباش ایداظ کىع که قیگاؼکهیعن نطى ؼا ؽاوؽفی و ناظاب ؽ مایکىاعد ظؼ ياىؼ ی
که چىیه أثیؽی وعاؼظ .قیگاؼکهیعن هیچ ٢ایعشای بؽای بعن وعاؼظ .کایبعنکا٢یها وهاان ظاظش اقات کاه واای و نامهای
ا٢ؽاظی که مع ی ْىالوی قیگاؼ میکهىع قیاشاوع.
آیا ما مؽیهکىىعگان ومیضىاهی بعنمان ؼا ً٣یه و االیم کىی ؟ بایاع یىقاِه باعنمان ؼا ًا٣یه و یىقاِه باهقاىی
قٓىذ باال ؽ یهؽ٢ت کىی  .اما قیگاؼکهیعن بعن ان ؼا آیىظش میکىع و ضال ٠آو ه میضىاهی ٚمل میکىع .باهٚالوش ایاه
ویؿ یکی ظیگؽ اؾ امیال ٦ىی اقت .بؽضی میظاوىع که قیگاؼکهیعن ضىب ویكت ،اما ومی ىاوىع آن ؼا ؽک کىىع .ز٧ی٧ات ایاه
اقت که آنها ا٢کاؼ يسیر هعایِگؽ وعاؼوع و بؽاینان آقان ویكت که بعان يىؼم اؾ قیگاؼکهیعن ظقت بکهىع .زاال کاه
ن
ؿکیه میکىیع ،آن ؼا یت وابكِگی ظؼ وٗؽ بگیؽیع که بایع ؼها نىظ و ببیىیع آیا می ىاویع آن ؼا ؽک کىیع .اگؽ واٛ٦ا میضىاهیاع
ؿکیه کىیع ،ىيیه میکى اؾ همیه امؽوؾ قیگاؼ ؼا اؽک کىیاع و ُامیه مایکاى بِىاویاع آن ؼا اؽک کىیاع .ظؼ میاعان ایاه
کالـ ،هیچکكی ٢کؽی بؽای قیگاؼکهیعن وعاؼظ .اگؽ بطىاهیع آن ؼا ؽک کىیعُ ،میه میکى کاه بِىاویاع .وِ٦ای ظوبااؼش
قیگاؼ بکهیع ،مؿۀ بعی ضىاهع ظانت .اگؽ ایه قطىؽاوی ؼا ظؼ کِاب بطىاویع ،همیه اثؽ ؼا ظاؼظ .ایبِه اگؽ ومیضىاهیاع ؿکیاه
کىیع ،کاؼی به قیگاؼکهیعن ان وعاؼی  .اما اگؽ میضىاهیع ؿکیه کىیع بایع آن ؼا ؽک کىیع .ؾمااوی ایاه مثاال ؼا مایؾظم :آیاا
هؽگؿ یت بىظا یا یت ظایى ظیعشایع که با قیگاؼی بؽ یبم آودا وهكِه باناع؟ چگىواه می ىاواع امکان اػیؽ باناع؟ باا ىخاه باه
هااع٢ی کااه ظؼ ؿکیااه ظاؼیااع ،بایااع آن ؼا ااؽک کىیااع .میگااىی اگااؽ بطىاهیاع ؿکیاه کىیاع ،بایااع قیگاؼکهایعن ؼا ااؽک کىیاع.
قیگاؼکهیعن به بعن ان يعمه میؼقاوع و یکی اؾ امیال اقت .مطای ١ایؿاما ی اقت که بؽای ؿکیهکىىعگانمان ظاؼی .

حغادت
وِ٦ی ٢ا ؼا آمىؾل میظه  ،ا ٞب مىَى٘ زكاظم ؼا مٓؽذ میکى  .چاؽا؟ ؾیاؽا زكااظم بهياىؼم بكایاؼ ناعیعی ظؼ چایه
ومایان مینىظ .آن٦عؼ نعیع اقت که امؽی ْبیٛی نعش و مؽظم زِی آن ؼا مِىخه ومینىوع .چاؽا ماؽظم چایه ایاه زكااظم
نعیع ؼا ظاؼوع؟ ؼیهههای ضىظل ؼا ظاؼظ .مؽظم چیه ظؼ ؾمانهای گػنِه باهْىؼ ناعیعی ست اأثیؽ کى٣ىقیىویكا بىظواع و
نطًیِی ظؼونگؽا ؼا ؼنع ظاظشاوع .وِ٦ی ًٚباوی یا ناظ هكِىع ،آن ؼا اباؽاؾ ومیکىىاع .آنهاا باه ضىیهاِهظاؼی و ناکیبایی
ا٧ِٚاظ ظاؼوع .چىن مؽظم چیه به ایه ؼول ٚاظم کؽظشاوع ،ظؼ مدمى٘ نطًیِی ظؼونگؽا ؼا ؼنع ظاظشاوع .ایبِه مؿایای ضىظ ؼا
ظاؼظ ،مثل وباییعن به ویؽوهای ظؼووی ضىظ .اما ٚیبهای ضىظل ؼا ه ظاؼظ و می ىاواع باا ضاىظ ،اأثیؽام مى٣ای خااوبی ؼا باه
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همؽاش ظانِه بانع .بطًىو ظؼ ایه ًٚؽ ایان ظاؼما ،خىبههای مى٣ی آن بیهِؽ چهمگیؽ نعش و می ىاوع زكااظم ناطى
ؼا زاظ ؽ کىع .اگؽ ضبؽهای ضىب کكی ٚمىمی نىظ ،بال٢اي ه با ٚزكاظم ظیگؽان مینىظ .اگؽ کكی اؾ مسال کااؼل یاا
خایی ظیگؽ اظانی بگیؽظ ،یا اگؽ چیؿ ضىبی به ظقت بیاوؼظ ،خؽیت ومیکىع ک مهای ظؼباؼۀ آن بگىیع ،ؾیاؽا ا٢اؽاظ ظیگاؽ وِ٦ای
ظؼباؼۀ آن بهىىوع واؼازت مینىوعٞ .ؽبیها ایه ؼا «زكاظم نؽ٦ی» یا «زكااظم آقایایی» مایوامىاع .ماام آقایا ست اأثیؽ
کى٣ىقیىویك چیىی ٦ؽاؼ گؽِ٢ه و ایه زكاظم ک وبیم همهخا هكت اما  ّ٧٢ظؼ چیه ایه٦عؼ نعیع اقت.
ایه زكاظم ا اوعاؾشای به ٚت آمىؾشهای مكاوامْ بی مٓ  ٥اقت که ؾماان وهچىاعان ظوؼی ظؼ چایه مٓاؽذ باىظ .باؽ
اقاـ ایه مىٓ ،٥اگؽ آقمان ٢ؽو بؽیؿظ همه بایع با ه بمیؽوعد اگؽ چیؿی ضىب وخىظ ظانِه بانع همه بایع قهمی مكااوی
ظانِه بانىعد اگؽ ا٢ؿایم ظؼآمعی بانع همه بایع قه مهابهی ظؼیا٢ت کىىع .ایه ْؽؾ ٣کؽ که با همه به مكاوام ؼِ٢اؼ ناىظ
به وٗؽ میؼقع ٚاظالوه بانع .اما چگىوه مؽظم می ىاوىع مهابه ه بانىع؟ وى٘ کاؼی که اودام میظهىع مِ٣اوم اقت و ایىکاه
چ٧عؼ ضىب کاؼنان ؼا اودام میظهىع ویؿ مِ٣اوم اقتد ایهگىوه ویكت کاه هؽکكای مكائىالوه کااؼ ضاىظ ؼا اوداام میظهاع.
اي ی ظؼ ایه خهان وخىظ ظاؼظ« :بعون اؾظقتظاظن ،چیؿی به ظقت ومیآیع ».بؽای باهظقاتآوؼظن ،ناطى بایاع اؾ ظقات
بعهع .زِی مؽظم ٚاظی ویؿ میگىیىع اگؽ نطى کاؼی اودام وعهع چیؿی به ظقت ومیآوؼظ .کا باؼ بیهاِؽ ،قاىظ بیهاِؽی باه
همؽاش ظاؼظ ،کاؼ کمِؽ ،قىظ کمِؽی ظاؼظ .نطًی که بیهِؽ الل میکىع ،بایع بیهِؽ به ظقت آوؼظ .مكاوامْ بی مٓ  ٥که
ظؼ گػنِه نای ٙبىظ اظٚا میکؽظ که همه مكاوی به ظویا آمعشاوع و ؾوعگی بٛع اؾ ىیع اقت که ٢ؽظ ؼا ٟییاؽ میظهاع .مایگاىی
ایه ایعش بیم اؾ اوعاؾش مٓ  ٥اقت .وِ٦ی هؽچیؿی مٓ  ٥ناىظ ،واظؼقات میناىظ .چاؽا بؽضای كاؽ و بؽضای ظضِاؽ باه ظویاا
میآیىع؟ چؽا چهؽۀ ا٢ؽاظ نبیه ه ویكت؟ بؽضی اؾ همان بعو ىیع مِ٣اوماوع چؽاکه بیماؼ یا م ٛىل به ظویا میآیىاع .اؾ قآىذ
باال می ىاوی ببیىی که مام ؾوعگی اوكان ظؼ ُبٛعی ظیگؽ ٦ؽاؼ گؽِ٢ه اقت .چگىوه آنها می ىاوىع یکكان بانىع؟ ناایع ماؽظم
ضىاقِاؼ بؽابؽی بانىع ،اما اگؽ چیؿی ٦كمِی اؾ ؾوعگی کكی وبانع ،چگىوه می ىاوىع بؽابؽ بانىع؟ ؾوعگی مؽظم مِ٣اوم اقت.
نطًیت مؽظم ظؼ کهىؼهای ٞؽبی بهْىؼ وكبی بؽونگؽا اقت .آنها ضىنسایی یا  ٞضىظ ؼا ابؽاؾ میکىىع .ظؼ زایی کاه
مؿیتهای ضىظ ؼا ظاؼظٚ ،یبهای ضاىظل ؼا ها ظاؼظد مثال ٚاعم ضىیهاِهظاؼی .ایاه ظو ضًا ت مِ٣ااو ی کاه ٞؽبیهاا و
آقیاییها ظاؼوع با ٚغهىیتهای مِ٣اوم و بٛام مطِ ٣ی مینىظ .اگؽ نطًی چیىی ىقّ قؽ ؽقت ضىظ ٧اعیؽ ناىظ یاا
مؿایایی بگیؽظ ،ظیگؽان به ه میؼیؿوع .اگؽ اظال بیهِؽی بگیؽظ ،بعون ایىکه بگػاؼظ ظیگؽان اؾ آن باضبؽ نىوع آن ؼا ظؼ ض٣ا
ظؼ خیبم میگػاؼظ .زِی ایه ؼوؾها کاؼمىعان ومىوه ؼوؾگاؼ قطِی ظاؼوع ،چؽاکه مؽظم بهْىؼ ٞیؽمىًا٣اوهای اؾ آنهاا اوِٗااؼ
ظاؼوع ؾوظ ؽ قؽ کاؼ بیایىع و ظیؽ ؽ به ضاوه بؽگؽظوع .ممکه اقت همکااؼان باا ْٛىاه و کىایاه بگىیىاع ایاه ا٢اؽاظ چ٧اعؼ «ٚاایی»
هكِىع و کاؼها ؼا قؽنان بؽیؿوع .ایه ؼوؾها آقان ویكت که ٢ؽظی ضىب بىظ.
اگؽ ایه ماخؽا ظؼ کهىؼهای ظیگؽ ا ٣ا ٤بیِ٣ع مِ٣اوم ضىاهع بىظ .اگؽ ؼیایف مِىخاه ناىظ کاه کاؼمىاعی اماؽوؾ کااؼل ؼا
بهضىبی اودام ظاظش ،ممکه اقت اظال بیهِؽی به او بعهع .او با ضىنسایی ىل ؼا ظؼ م٧ابل ظیگؽان مینمؽظ« :وای ؼیایف
امؽوؾ ایه مب  ٝىل به مه ظاظ ».او می ىاوع با ضىنسایی ظؼباؼۀ آن با ظیگؽان يسبت کىع بعون ایىکاه یاماعی ظاناِه باناع.
اگؽ ایه ماخؽا ظؼ چیه ا ٣ا ٤بیِ٣ع که کكی اؾ ؼییف اظال اَا٢های بگیؽظ ،زِای ؼیایف باه آن ناطى میگىیاع کاه آن ؼا
ىهان وگه ظاؼظ و وگػاؼظ ظیگؽان اؾ آن باضبؽ نىوع .ظؼ کهىؼهای ظیگؽ ،اگؽ ب های ظؼ امِساوی ومؽۀ يع بگیؽظ ،با ضىنسایی
ظؼ ضاواه ؼا بااؾ میکىاع و
بهقىی ضاوه ظویعش٢ ،ؽیاظ میؾوع« :مه امؽوؾ ومؽۀ يع گؽِ٢هام! وماؽۀ ياع گؽِ٢اهام!» همكاایهای ب
میگىیع« :قالم امٚ ،ایی بىظ كؽم!» همكایهای ظیگؽ ىدؽش ؼا باؾ میکىع« :قالم خت ،آ٢ؽیه كؽ ضىب!» اماا اگاؽ ایاه
ماخؽا ظؼ چیه ا ٣ا ٤بیِ٣ع٢ ،اخٛه ضىاهع بىظ .کىظک اؾ معؼقه ا ضاوه میظوظ و ٢ؽیاظ میؾوع« :مه ومؽۀ ياع گؽِ٢اهام! وماؽۀ
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يع گؽِ٢هام!» همكایهای زِی ٦بل اؾ ایىکه ظ بؼ ضاوهال ؼا باؾ کىع اؾ ظاضل ضاوه نؽو٘ میکىع به بعوبیؽاش گِ٣ه« :مگاؽ چاه
نعش زاال که ضىظومایی میکىع؟  ّ٧٢ومؽۀ يع اقت ظیگؽ .چه کكی ابهزال ومؽۀ ياع وگؽِ٢اه؟» غهىیتهاای مِ٣ااوم ظؼ
ایه ظو ٢ؽهىگ مىدؽ به وِایح مِ٣او ی مینىظ .ظؼ چیه ،می ىاوع مىدؽ به زكاظم و ظیطىؼی ناىظ .باهخای ایىکاه ماؽظم اؾ
ضىنبطِی ظیگؽان ضىنسال بانىع ،اؾ آن ازكاـ ضىبی وعاؼوع .چىیه مهکال ی وخىظ ظاؼظ.
آمىؾشهای مكاوامْ بی مٓ  ٥که چىع قال یم ظؼ چیه ؽویح مینع ا٢کاؼ و اؼؾلهای مؽظم ؼا آنِ٣ه کاؽظ .بگػاؼیاع
مثایی مهطى بؿو  .ظؼ مسل کاؼ ،نطًی ممکه اقت ازكاـ کىاع کاه ظیگاؽان باه اواعاؾۀ او ىاواا ویكاِىع .هاؽ کااؼی ؼا
بهضىبی اودام میظهع٢ .کؽ میکىع ٢ؽظی بؽخكِه اقت .با ضىظل ٢کؽ میکىع« :مه يالزیت ظاؼم ؼییف یا ماعیؽ کاؼضاواه
یا زِی م٧امی باال ؽ نىم٢ .کؽ میکى زِی می ىاوكِ وطكاتوؾیؽ ها بهاىم ».ؼیایف ها ممکاه اقات بگىیاع او بكایاؼ
ىاواقت و هؽ کاؼی ؼا به ا مام میؼقاوع .همکاؼان ویؿ ممکه اقت بگىیىع او ضی ی الیا ٥و مكاِٛع اقات .اماا ممکاه اقات
نطى ظیگؽی بانع که ظؼ همان گؽوش یا همان اظاؼش با او کاؼ میکىع و ىاوایی اودام هیچ کاؼی ؼا وعاؼظ یا به ظؼظ هایچ کااؼی
ومیضىؼظ .ویی یت ؼوؾ بهخای او ،همیه نطى واالی ٥باه بقامت ماعیؽیِی اؼ ٧اا مییاباع و زِای قؽ ؽقات او مایناىظ .او
ازكاـ میکىع ضی ی بیاوًا٢ی اقت و به ؼییف و همکاؼاوم نکایت میکىع .بكیاؼ آنِ٣ه مینىظ و زكاظم میکىع.
ایه ايل ؼا که مؽظم ٚاظی ومی ىاوىع به آن ی ببؽوع به نما میگىی  .هؽچ٧عؼ ه به وٗؽ بؽقاع قاؿاواؼ چیاؿی هكاِیع،
اگؽ آو ه میضىاهیع ،بطهی اؾ ؾوعگی ان وبانع ،به ظقت وطىاهیع آوؼظ .ظؼ زایی که ٢ؽظ ظیگؽی که واالی ٥اقت اگؽ بطهای
اؾ ؾوعگیال بانع ،ممکه اقت آن ؼا به ظقت آوؼظ .مؽظم ٚاظی ممکه اقت وٗؽ ضىظ ؼا ظؼایهباؼش ظانِه بانىع ،اما آن ٧٢اّ
مهطى ىقٛه ياىؼم میگیاؽظ.
٦ىاویه
وگؽل مؽظم ٚاظی اقت .اؾ ظیعگاش مىخىظام واال ؽ ،ىق ٛخام ٛاوكاوی بؽ ْب٥
ب
ب
ظؼ وِیده ،آو ه نطى ظؼ ؾوعگیال اودام میظهع بؽ ْب ٥ىاواییهای او وٗ و ؽ یب ظاظش ومیناىظ .آمىؾشهاای بىظیكا
مبىی بؽ اظال و مداؾام کاؼمایی بیان میکىع که ؾوعگی نطى بؽ ْب ٥کاؼمای او وٗ و ؽ یب ظاظش مینىظ .بعون ىخاه
به ایىکه چه اوعاؾش الی ٥هكِیع ،اگؽ ٧ىا وعانِه بانیع ،نایع چیؿی ظؼ ایه ؾوعگی وعانِه بانیع٢ .کاؽ مایکىیاع ٢اؽظ ظیگاؽی
به ظؼظ هیچ کاؼی ومیضىؼظ ،اما ممکه اقت ظاؼای ٧ىای بكیاؼ بانع ،بىابؽایه يازبمىًبی ٚااییؼ باه مایناىظ یاا ثاؽوم
٢ؽاواوی به ظقت میآوؼظ .مؽظم ٚاظی ومی ىاوىع ایه مكئ ه ؼا ببیىىع و م٧ِٛعوع بایع هؽ بقمت یا و٧هی ؼا که ظؼضىؼ آن هكاِىع
به ظقت آوؼوع .ظؼ وِیده ،ؾوعگی ضىظ ؼا يؽ ٠ؼ٦ابت با ظیگؽان میکىىع و ظؼ وهایت يعمه میبیىىع٢ .کؽ میکىىع ؾواعگی اص
و ضكِهکىىعش اقت و همیهه ٢کؽ میکىىع چیؿها ٞیؽمىً٣اوه اقت .چىیه ا٢اؽاظی ومای ىاوىاع ضاىب بطىؼواع یاا بطىابىاع و
واؼازت و مأیىـ مینىوع .ؾماوی که مكاه مایناىوع قاالمِی ضاىظ ؼا ویاؽان کؽظشاواع و باه اوىا٘وا٦كاام بیمااؼیهاا مباِال
مینىوع.
بىابؽایه ؿکیهکىىعگان ما وبایع به ایه يىؼم ؼِ٢اؼ کىىع .ؿکیهکىىعش بایع ؼووع ْبیٛی ؼا ظوبال کىع .ا گؽ چیاؿی ماال ناما
بانع ،آن ؼا اؾ ظقت وطىاهیع ظاظ .اگؽ چیؿی مال نما وبانع ،زِی اگؽ بؽایم مباؼؾش ه کىیع آن ؼا به ظقات وطىاهیاع آوؼظ.
ایبِه ایه مٓ  ٥ویكت .اگؽ به آن مٓ ٧ی میبىظ ،مكئ اودامظاظن کاؼهای واظؼقت وخىظ ومیظانت .باهبیان ظیگاؽ ،بؽضای
ٚىامل وا ایعاؼ وخىظ ظاؼوع .اما نما مؽیهکىىعش هكِیع و ظؼ نؽایّ ْبیٛی ىقّ ٢انه م ٛان مؽا٦بت مایناىیع .ظیگاؽان
ومی ىاوىع آو ه ؼا مِ ٥ ٛبه نماقت بؽظاؼوع ،زِی اگؽ بطىاهىع .به همیه  ٚت اقت که م٧ِٛعی بایاع ؼوواع ْبیٛای ؼا ظوباال
کىی  .گاهی او٦ام به وٗؽ میؼقع چیؿی مِ ٥ ٛبه نماقت و ظیگؽان ویؿ به نما میگىیىع آن مِ ٥ ٛبه نماقت و ناما ویاؿ
٢کؽ میکىیع آن به نما  ٥ ٛظاؼظ ،ظؼ يىؼ ی که ایهْىؼ ویكات و ظؼ وهایات باه ٢اؽظ ظیگاؽی  ٛا ٥میگیاؽظ .اؾ ْؽیا ٥ایاه
خؽیان می ىان ظیع که آیا می ىاویع آن ؼا ؼها کىیع یا ضیؽ .اگؽ وِىاویع آن ؼا ؼها کىیع ،یت وابكِگی اقت .ایه ؼول بایع باؽای
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ؼهانعن نما اؾ وابكِگی به مىا ٙ٢نطًی اقِ٣اظش نىظ ،ؾیؽا ایه مه ؽیه چیؿ اقات .چاىن ماؽظم ٚااظی ومای ىاوىاع ایاه
ز٧ی٧ت ؼا ظؼیابىع ،بؽ قؽ مىا ٙ٢ؼ٦ابت و مباؼؾش میکىىع.
ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ،زكاظم بهْىؼ بكیاؼ بعی ضىظ ؼا ومایان میکىع .ظؼ اخِما٘ ؿکیهکىىعگان ویؿ ضی ی چهامگیؽ باىظش
اقت .ؼولهای چیگىوگ مطِ  ١به یکعیگؽ ازِؽام ومیگػاؼوع و به ٚیبهای یکعیگؽ میچكبىع .اما ایه ا٢ؽاظ قاِیؿشخى و
ؼول آنها ا ٞب با قٓر ن٣اظهی و ز ٕ٣ىعؼقِی مؽ بّ باىظش و آناِ٣هاوع ،ؾیاؽا بهواقآ كاطیؽ اؼواذ یاا زیىاواام عیاع
آمعشاوعٛ .عاظ کمی اؾ آنها به نیهنیىگ ىخه میکىىع .ظؼ وٗؽ بگیؽیع که نطًی بیم اؾ بیكت قال چیگىواگ ماؽیه
کؽظش اما هیچ ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی ؼنع وعاظش بانع ،ظؼ زایی که ٢ؽظ ظیگؽی بال٢اي ه اف اؾ ایىکاه ماؽیه ؼا ناؽو٘ کاؽظش آن
ىاواییها ؼا به ظقت آوؼظش بانع٢ .کؽ میکىع ایه بیاوًا٢ی اقت و ومی ىاوع آن ؼا سمال کىاع« :ماه بایم اؾ بیكات قاال
مؽیه کؽظشام اما هیچ ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی ؼا ؼنع وعاظشام ،ویی او آنها ؼا به ظقت آوؼظش اقت .ایه چه وى٘ ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی
اقت که او به ظقت آوؼظش اقت؟» ایه نطى بؽآنِ٣ه مینىظ« :او بهوقی ؼوذ یا زیىان كاطیؽ ناعش و خىاىن زايال اؾ
ؿکیه گؽِ٢ه اقت!» یا وِ٦ی اقِاظ چیگىوگی ظؼ کالقی آمىؾل میظهع ،ممکه اقت نطًی ویؿ آوداا وهكاِه باناع و باا
بیازِؽامی بگىیع« :اوش ،ایه چه وى٘ اقِاظ چیگىوگی اقت؟ ٚال٦های به ناىیعن چیؿهاایی کاه میگىیاع واعاؼم ».ناایع آن
اقِاظ چیگىوگ وِىاوع بهضىبی او يسبت کىع ،اما آو ه آن اقِاظ چیگىوگ ظؼباؼۀ آنها يسبت مایکىاع چیؿهاایی ٧٢اّ اؾ
معؼق ؿکی ضىظل اقت .ایه نطى همهچیؿ ؼا مٓایٛه میکىع ،ظؼ هؽ کالـ چیگاىوگی ناؽکت میکىاع و یات ضاؽواؼ
ن
معؼک ظاؼظ .ایه نطى واٛ٦ا بیهِؽ اؾ آن اقِاظ چیگىوگ میظاوع .اما چه ٢ایعشای ظاؼظ؟ همهال ظؼبااؼۀ نا٣اظاظن و ز٣إ
قالمِی اقت .هؽچه بیهِؽ ضىظ ؼا اؾ ایه مٓایب ؽ کىع ،اوؽفیهایم آنِ٣ه ؽ و ی یعش ؽ نعش و با ٚمیناىظ ؿکیاهکؽظن
بؽایم مهکل ؽ نىظ .ؿکی ز٧ی٧ی آمىؾل میظهع که ٢ؽظ بؽای ظوؼی اؾ مهکالم بایع  ّ٧٢یت ؼول ؼا ظوباال کىاع .زِای
ظؼ بیه کكاوی که ؿکیهکىىعۀ واٛ٦ی هكِىع گاهی او٦ام میبیىیع که ا٢ؽاظ باه یکاعیگؽ بیازِؽامای میکىىاع .اگاؽ وابكاِگی
ؼ٦ابت اؾ بیه وؽوظ بهؼازِی می ىاوع مىدؽ به زكاظم نىظ.
بگػاؼیع ظاقِاوی بگىی  .ظؼ کِاب انتصاب خدایان ،بنه گىوگبایى ی میبؽظ که خیاوگ ؾییا بایياالزیت و یاؽ اقات.
اما ضعای اویی آقامان اؾ خیاواگ ؾییاا مایضىاهاع کاه ٚىااویىی ؼا باه ضاعایان آٚاا کىاع .بناه گىواگباایى ٢کاؽ کاؽظ ایاه
ٞیؽمىً٣اوه اقت« :چؽا اؾ او ضىاقِه نع به ضعایان ٚىاویه ؼا آٚا کىع؟ میبیىیع چ٧عؼ مه الی ٥هكِ  .بٛاع اؾ ایىکاه قاؽم
بؽیعش نىظ ،می ىاو آن ؼا ظوباؼش قؽ خایم بگػاؼم .چاؽا اؾ ماه ضىاقاِه وهاع باه ضاعایان ٚىااویه ؼا آٚاا کاى ؟» او آن٦اعؼ
زكىظی میکؽظ که همیهه بؽای خیاوگ ؾییا مهکال ی ؼا به وخىظ میآوؼظ.
ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی بطهی اؾ بىظیك اوییه ظؼ ؾمان ناکیامىوی بىظ .ایه ؼوؾها هیچکكی ظؼ بىظیك خؽیات ومایکىاع
ظؼباؼۀ آنها يسبت کىع .اگؽ ظؼباؼۀ ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی يسبت کىیع ،میگىیىع خىىن اؾ ؿکیه گؽِ٢هایع .آنها ؼا ظؼ کل
به ؼقمیت ومینىاقىع .چؽا ایهْىؼ اقت؟ ایه ؼوؾها زِی ؼاهبان ومیظاوىع آن ىاواییها چهچیؿهایی هكِىع .ناکیامىوی ظش
مؽیع اؼنع ظانت و گِ٣ه مینع که اؾ بیه آوها ،مىخییهیییه ظؼ ٦عؼمهای ضعایی اوییه بىظ .ناکیامىوی مؽیعان ضااو ویاؿ
ظانت و یکی اؾ آوان بهوام ییانهىآقه ظؼ ٦عؼمهای ضعایی و٣ؽ اول بىظ .وِ٦ی بىظیك به چیه مٛؽ٢ی نع باه هماان ياىؼم
بىظ .هؽ وك ی ؼاهبان ٢ؽهیطِ بكیاؼی ظانت .ؾماوی که بىظیظاؼماا باه چایه آماع ،قاىاؼ یات قاا٦ه وای ناع و اؾ ؼوظضاواه
گػنت .اما با گػؼ ؾمان٦ ،عؼمهای ضعایی بهْىؼ ٢ؿایىعشای کىاؼ ؾظش نعشاوع ٚ .ت اي ی ایه اقت که ا٢ؽاظی ماوىع ؼاهبان
ن
اؼنع ،قؽ ؽقِان یا ضاظمان مٛابع َؽوؼ ا اؾ کی٣یت ماظؼؾاظی ٢ى٤ایٛاظشای بؽضىؼظاؼ ویكِىع .اگؽچه ضااظم یاا ؼاهاب اؼناعوع،
ویی ایهها  ّ٧٢م٧امهای مؽظم ٚاظیاوع .آنها ویؿ مؽیهکىىعشاوع ،با ایه ٣اوم که ؿکیه بؽای آنها یت زؽ٢اه اقات .ناما
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ظؼ اخِما٘ و ظؼ ؾمانهای آؾاظ ضىظ مؽیه میکىیع .ایىکه ظؼ ؿکیه مى ٥٢نىیع یا وه ،بهْىؼ کامل به ؿکی  ٦ب بكِگی ظاؼظ.
ایه بؽای هؽکكی يع ٤میکىع و هیچ ؼاش ظیگؽی وعاؼظ .اما ؼاهبی وىآمىؾ که ظؼ مٛبع باه کااؼ طاتو اؿ مهاٟىل اقات ناایع
کی٣یت ماظؼؾاظی بعی وعانِه بانع .هؽچه ؼاهب وىآمىؾ بیهِؽ ؾخؽ بکهع ،ؼقایعن باه مؽز ا باؾناعن ٣٦ال گىواگ باؽای او
آقان ؽ ضىاهع بىظ .هؽچه ؾوعگی ؼاهبان اؼنع ؼازت ؽ بانع باؾنعن ٣٦ل گىوگ بؽای آنهاا قاطت اؽ اقات ،چؽا کاه مكائ
بعیل کاؼما وخىظ ظاؼظ .ؼاهبی وىآمىؾ ؾوعگی قطت و ضكِهکىىعشای ؼا میگػؼاوع .بعهی کاؼمایی ؼا قاؽی ٙاؽ اف مایظهاع و
قااؽی ٙؽ بااه ؼونااهبیىی مایؼقااع .نااایع ؼوؾی واگهااان ٣٦اال گىوااگ او باااؾ نااىظ .بااا باؾنااعن ٣٦اال گىوااگ یاا ؼونااهبیىی یاا
ویمهؼونهبیىی٦ ،عؼمهای ضعایی او عیعاؼ مینىظ .ؼاهبان مٛبع واؿظ او میآیىاع و قاإالهایی اؾ او می ؽقاىع و هماه باه او
ازِؽام میگػاؼوع .اما ؼاهب کل ومی ىاوع آن ؼا سمل کىع« :چگىوه ٦ؽاؼ اقت هىىؾ ه ؼاهب کل بانا ؟ کاعام ؼوناهبیىی؟
او ظچاؼ خىىن زايل اؾ ؿکیه نعش اقت .او ؼا اؾ ایىدا بیؽون بیىعاؾیع ».ؼاهب وىآمىؾ اؾ مٛبع اضؽاج مینىظ .با گػنت ؾماان،
ایه مكئ ه به خایی ؼقیعش که هیچکكی ظؼ بىظیك چیىی خؽیت ومیکىع ظؼباؼۀ ىاواییهای ٢اىْ٤بیٛی ياسبت کىاع .وگااش
ُ
کىیع چه ا ٣ا٦ی بؽای ؼاهب خیگىوگ اِ٢اظ .او ٦عؼمهایی ظانت که می ىاوكت کىعشهای چىب ؼا اؾ کىش بامی باه چااهی ظؼ
مٛبع ییىگییه مىِ٧ل کىع و قپف آنها ؼا یکی بٛع اؾ ظیگؽی اؾ چاش به بیؽون ؽ اب کىع .اماا [ظؼ وِیدا زكااظم باه او ظؼ
وهایت او ؼا اؾ آن مٛبع بیؽون اوعاضِىع.
مىَى٘ زكاظم بكیاؼ خعی اقت ،ؾیؽا بهْىؼ مكِ٧ی با ایه مكئ ه اؼ باِ ظاؼظ که آیا مای ىاویاع ظؼ ؿکیاه ان باه کماال
بؽقیع یا ضیؽ .اگؽ وِىاویع ضىظ ؼا اؾ زكاظم ؼها کىیع ،هم چیؿهایی که ؿکیه کؽظشایع بهوقی آن بااش میناىظ .ایاه ٦ااوىن
وخىظ ظاؼظ :اگؽ کكی ظؼ مكیؽ ؿکیه ،ضىظ ؼا اؾ زكاظم ؼها وکىع ،ومی ىاوع به ثمؽۀ ز٧ی٧ی وایل نىظ .هیچ اقِثىا ه واعاؼظ.
نایع نىیعشایع که مؽظم میگىیىع بىظا آمی ابا اؾ ؼِ٢ه به بههت با کاؼما يسبت کؽظ .اما بعون ؼهاکؽظن زكااظم ایاه ا ٣اا٤
ومیاِ٢ع .ممکه اقت امکان ػیؽ بانع که نطى ظؼ بؽضی اؾ ظیگؽ خىبههای ٢ؽٚی کاقِی ظانِه بانع و بؽای ؿکی بیهِؽ،
با کاؼما به بههت بؽوظ .اما اگؽ زكاظم اؾ بیه وؽوظ بههیچوخه امکان ػیؽ ویكت .امؽوؾ به ماؽیهکىىاعگان مایگاىی  :چها
ضىظ ؼا بؽ مهکل ان وبىعیع .هع ٠نما ؿکیه بهقىی قٓىذ باال ؽ اقت ،بىابؽایه مدبىؼیع اؾ نؽ زكاظم ضالو ناىیع .باه
همیه  ٚت ایه مىَى٘ ؼا بهْىؼ ضاو ظؼ ایه قطىؽاوی مٓؽذ کؽظم.

هىضىع هذاواکشدو بیماسیها
مٓؽذکؽظن ایه مىَى٘ به ایه مٛىی ویكت که ٦ؽاؼ اقت معاواکؽظن بیماؼیها ؼا به نما آمىؾل ظه  .هایچیات اؾ مؽیاعان
واٛ٦ی ٢ایىن ظا٢ا وبایع بیماؼیهای ظیگؽان ؼا معاوا کىىع .بهمسٍ ایىکه ایه کاؼ ؼا اودام ظهیع٢ ،انه مه ماام چیؿهاایی ؼا
که ٢ایىن ظا٢ا به بعن نما ظاظش ف میگیؽظ ٚ .ت ایىکه ایه مىَى٘ ؼا ایه٦عؼ خعی میگیؽی ایه اقت که ایه مكائ ه ظا٢اا
ؼا و ٍ٧میکىع و به قالمِی ضىظ ان ویؿ آقیب میؼقاوع .بهمسٍ ایىکه بؽضی ا٢ؽاظ بیماؼی کكی ؼا ماعاوا میکىىاع ،باؽای
اودام ظوباؼۀ آن بی ابی میکىىع و هؽکكی ؼا که میبیىىع میگیؽواع اا بیمااؼیال ؼا ماعاوا کاؽظش و ضىظوماایی کىىاع .ظؼ ایاه
يىؼم واَر اقت که ایه یت وابكِگی اقت و بهْىؼ خعی ماو ٙؿکی ٢ؽظ مینىظ.
بكیاؼی اؾ اقِاظان ظؼوٞیه چیگىوگ اؾ ایىکه مؽظم مایل ظاؼوع بٛاع اؾ یااظگیؽی چیگىواگ بیماؼیهاا ؼا مٛایداه کىىاع
اقِ٣اظش بؽظشاوع .آنها ایه چیؿها ؼا به نما یاظ میظهىع و اظٚا میکىىع با بیؽون٢ؽقِاظن چی ،نطى می ىاوع بیمااؼیهاا ؼا
ظؼمان کىع .آیا ایه نىضی ویكت؟ نما چی ظاؼیع و ظیگؽان ویؿ چی ظاؼوع .چگىوه مای ىاویاع او ؼا باا چا بی ضاىظ ظؼماان کىیاع؟
نایع چ بی او بیماؼی نما ؼا ظؼمان کىع! چ بی ٢ؽظ ومی ىاوع چ بی ٢ؽظ ظیگؽی ؼا مسعوظ کىع .وِ٦ای ناطى گىواگ ؼا ظؼ قآر
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باالیی اؾ ؿکیه ؼنع میظهع ،آو ه قاْ ٙمیکىع ماظۀ با اوؽفی باال اقت که می ىاواع بیمااؼی ؼا نا٣ا ظهاع و آن ؼا قاؽکىب و
کىِؽل کىع ،اما ومی ىاوع  ٚت ؼیههای ؼا بؽظاؼظ .اؾایهؼو بؽای ن٣ای ز٧ی٧ی بیماؼی و مٛاید کامل آن ،ناطى بایاع ظاؼای
ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی بانع .بؽای ظؼمان هؽ بیماؼی ،ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی مهطًای وخاىظ ظاؼظ .ظؼ اؼ بااِ باا ىاوااییهاای
٢ىْ٤بیٛی بؽای مٛاید بیماؼیها ،میگىی بیم اؾ هؿاؼ وى٘ اؾ آن ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی وخىظ ظاؼظ و به ٛعاظ بیماؼیها،
ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی وخىظ ظاؼظ .اگؽ ىاواییهای ٢اىْ٤بیٛی وعاناِه بانایع ،باعون ىخاه باه ایىکاه ماعاوای ناما چ٧اعؼ
ماهؽاوه بانع ،مٛایده بی٢ایعش ضىاهع بىظ.
ظؼ قالهای اضیؽ بؽضی ا٢ؽاظ ،خام ٛؿکیهکىىعگان ؼا به آنِ٣گی کهاوعشاوع .ظؼ بیه اقِاظان واٛ٦ی چیگىوگ که باؽای
ن٣اظاظن و ز ٕ٣قالمِی وؿظ ٚمىم آمعوع یا آنهاایی کاه ظؼ آٞااؾ کااؼ ؼاش ؼا هماىاؼ کؽظواع ،چاه کكای باه ماؽظم آماىؾل ظاظ
بیماؼیها ؼا معاوا کىىع؟ آنها همیهه بیماؼی ان ؼا مٛایده میکؽظوع یا به نما وهان میظاظوع چگىوه ؿکیاه کىیاع و چگىواه
قای بماویع .مؽیههایی ؼا به نما آمىؾل میظاظوع و بٛاع اؾ آن ،ضىظ اان اؾ ْؽیا ٥ماؽیه مای ىاوكاِیع بیمااؼیهای اان ؼا
ن
ظؼمان کىیع .بٛعا اقاِاظان ظؼوٞایه چایگىواگ باه میاان ماؽظم آمعواع و باهه ؼیطِگی ایدااظ کؽظواع .هؽکكای بطىاهاع باا
چیگىوگ بیماؼان ؼا مٛایده کىع ،بهْىؼ زِ ؼوذ یا زیىان كطیؽکىىعش ؼا به ضىظ خػب میکىع .ظؼ آن ؾمان و آن مىٛ٦یات،
بُٛی اؾ اقِاظان چیگىوگ بیماؼان ؼا معاوا کؽظوع ،که همکاؼی با اوَا٘ کیهاوی ظؼ آن ؾماان باىظ .اماا چایگىواگ مهااؼم
مؽظم ٚاظی ویكت و ایه عیعش ومی ىاوع بؽای اباع اظاماه یاباع .آن وِیداهای اؾ ٟییاؽام اوَاا٘ کیهااوی ظؼ آن ؾماان و ٧٢اّ
مسًىیی اؾ آن ظوؼش بىظ .بٛعها بؽضای ا٢اؽاظ ظؼ آماىؾل ظیگاؽان باؽای نا٣ای بیمااؼیهاا مِطًاى ناعوع و باعیه وقای ه
وابكاماوی ایداظ کؽظوع .چگىوه ٢ؽظی ٚاظی می ىاوع ظؼ ٚؽٌ قه یا ىح ؼوؾ معاوای بیماؼی ؼا یاظ بگیؽظ؟ کكی اظٚا میکىع:
«می ىاو ایه یا آن بیماؼی ؼا ظؼمان کى  ».بگػاؼیع به نما بگىی که هم ایاه ا٢اؽاظ ؼوذ یاا زیاىان كاطیؽکىىعش ظاؼواع .آیاا
میظاوىع چهچیؿی به هتنان چكبیعش اقت؟ آنها ؼوذ یا زیىان كطیؽکىىعش ظاؼوع ،اما وه آن ؼا ازكاـ مایکىىاع و واه اؾ
آن اْال٘ ظاؼوع .هىىؾ بهانِباش ٢کؽ میکىىع ىاومىعوع و ٢کؽ میکىىع ایىکه می ىاوىع ظؼمان کىىع چیؿ ضىبی اقت.
اقِاظان واٛ٦ی چیگىوگ بایع اؾ میان قالها ؿکی ْا٦ت٢ؽقا بگػؼوع ا به ایه هع ٠بؽقاىع .ؾمااوی کاه ٢اؽظی بیمااؼ ؼا
معاوا میکىیع ،آیا هؽگؿ ظؼباؼۀ ایه ٢کؽ کؽظشایع کاه آیاا ىاوااییهاای ٦عؼ مىاع ٢اىْ٤بیٛی ؼا باؽای اؾبایهباؽظن کاؼماای ایاه
نطى ظاؼا هكِیع؟ آیا هؽگؿ آمىؾنی ز٧ی٧ی ؼا کكب کؽظشایع؟ چگىوه می ىاویع ظؼ ٚؽٌ قه یا ىح ؼوؾ ،معاوای بیمااؼیهاا
ؼا یاظ بگیؽیع؟ چگىوه می ىاویع با ظقتهای ٢ؽظی ٚاظی بیماؼی کكی ؼا ظؼمان کىیع؟ اما چىیه اقِاظان ٦البی چایگاىوگی
اؾ َ ١ٛنما و وابكِگیهای مؽظم اقِ٣اظش کؽظشاوع .آیاا ظؼ خكاِدىی ظؼماان بیمااؼیهاا ویكاِیع؟ آنهاا بكایاؼ ضىناسال
مینىوع کالـهایی بؽگؿاؼ کىىع و نیىشهایی بؽای معاوای بیماؼی آمىؾل ظهىع ،ماوىع قىؾن چی ،وىؼظؼماوی ،ط ی چای،
خبؽان چی ،بهايٓالذ ْب ٢هاؼ و بهايٓالذ ؼول گؽِ٢ه بهوقی ظقات .ؼولهاای گىوااگىوی وخاىظ ظاؼظ و هع٠ناان
ایه اقت که ىل نما ؼا بگیؽوع.
بگػاؼیع ظؼباؼۀ ؼول گؽِ٢ه بهوقی ظقت بؽای نما يسبت کى  .بؽ ْب ٥مهاهعۀ ما  ٚات ؼیهاهای بیماؼناعن ٢اؽظ و
مام بعبطِیهایم کاؼما اقتد میعان کاؼمایی ایه ماظۀ قیاش .ایه چیؿی مى٣ای و باع اقات .ماام مىخاىظام اهؽیمىای ویاؿ
مىخىظا ی مى٣ی و قیاش هكِىع و هىگامی که مسیّ بؽاینان مىاقب بانع واؼظ مینىوع .ایه  ٚت اي ی بیماؼبىظن اقاتد
مىهأ اي ی بیماؼی .ایبِه بیماؼی به ظو نیىۀ ظیگؽ ویؿ عیع میآیع .یکی اؾ آنها نامل مىخىظا ی بكایاؼ غؼشبیىای باا چگاایی
باال اقت که ماوىع ضىنهای اؾ کاؼما هكِىع .ظیگؽی که کمِؽ نای ٙاقت اما وخىظ ظاؼظ مثل ایه اقت که اؾ میان یت یىیاه و
اؾ اخعاظ نطى مىِ٧ل مینىظ.
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بگػاؼیع ظؼباؼۀ بیماؼیهایی يسبت کىی که بیهِؽ ؼایحاوع .کكی ممکه اقت ظؼ خایی اؾ بعوم ٞعش٣ٚ ،ىوت ،بؽآماعگی
ؼوی اقِطىان و ٞیؽش ظانِه بانع .ظؼ ُبٛعی ظیگؽ که فؼ ٠ؽ اؾ ایه ُبٛع اقت ،ظؼ آن ٦كمت بیماؼ بعن ،مىخىظی مى٣ی وخاىظ
چای
ظاؼظ .اکثؽ اقِاظان چیگىوگ با ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی مٛمىیی ومی ىاوىع آن ؼا نىاقایی کىىاع .آنهاا ٧٢اّ مای ىاوىاع ب
چی قیاش
چی قیاش مىخىظ بانع ،آودا بیماؼی وخىظ ظاؼظ .اما ب
قیاش ؼا ظؼ بعن نطى ببیىىع .ایه ظؼقت اقت که بگىیی هؽخا ب
 ٚت اي ی بیماؼی ویكت .ؾیؽا مىخىظی ظؼ ُبٛعی فؼ ٠اؽ وخاىظ ظاؼظ کاه ایاه میاعان ؼا ایدااظ میکىاع .بُٛای ا٢اؽاظ ظؼبااؼۀ
چی قیاش و ط ی آن يسبت میکىىع .بؽویع و آنْىؼ که مایضىاهیاع آن ؼا ط یاه کىیاع! ؾمااوی کى ااش بٛاع اؾ آن،
بؽظانِه ب
ظوباؼش به وخىظ میآیع ،ؾیؽا ظؼ بُٛی اؾ زاالم ،مىخاىظی کاه ظؼ ایاه مكائ ه ظضایات ظاؼظ بكایاؼ ٦عؼ مىاع اقات و مای ىاواع
بهمسٍ ایىکه چی بؽظانِه نىظ آن ؼا ف بگیؽظ .می ىاوع چی ؼا بؽگؽظاوع .ایه ظؼمانهای قٓسی مإثؽ ویكِىع.
چی قیاش وخىظ ظاناِه باناع ،آن مکاان ایهگىواه ظؼ وٗاؽ
بؽ اقاـ آو ه ٢ؽظی با ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی میبیىع ،هؽخا ب
چی بیماؼیؾا ظاؼظ .ظکِؽ ْب چیىی ی میبؽظ که ظؼ آن مىٓ٧ه ،کاوالهای اوؽفی مكعوظوع ،باهْىؼی کاه
گؽِ٢ه مینىظ که ب
چی و ضىن ظؼ گؽظل ویكِىع و کاوالهای اوؽفی گؽِ٢ه و مكعوظوع .ظؼ وٗؽ ظکِاؽ ْاب ٞؽبای ،آن مىٓ٧اه ٚالیمای اؾ ؾضا ،
ٞعش ،بؽآمعگی ؼوی اقِطىان ،ایِهاب و ٞیؽش ؼا وهان میظهع .وِ٦ی ظؼ ایه ُبٛع ٖاهؽ مینىظ به ایه نکل ظؼ میآیاع .بٛاع اؾ
ایىکه آن مىخىظ ؼا بؽمیظاؼیع ی میبؽیع بعن ظؼ ایه ُبٛع هیچ مهک ی وعاؼظ .ضىاش آن ظیكت مهؽشها باناع یاا بؽآماعگی ؼوی
اقِطىان ،بٛع اؾ ایىکه آن چیؿ ؼا بؽمیظاؼیع و میعان ؼا ااک مایکىیاع ،ای میبؽیاع باعن بال٢ايا ه نا٣ا یاعا کاؽظش اقات.
می ىاویع با ان ٛایکف ٚکف ظیگؽی بگیؽیع و ببیىیع که بؽآمعگی ؼوی اقِطىان وا عیع نعش اقت ٚ .ت اي ی ایه اقت که
ایه مىخىظ آن اثؽ ؼا ایداظ میکؽظ.
ؼول گؽِ٢ه بهوقی ظقت ؼا به نما آماىؾل ظهىاع ،مای ىاویاع
بؽضی اظٚا میکىىع ف اؾ ایىکه ظؼ ٚؽٌ قه یا ىح ؼوؾ ب
بیماؼیها ؼا ظؼمان کىیاع .ؼول گاؽِ٢ه باهوقای ظقات ؼا باه ماه وهاان ظهیاع! ظؼ م٧ایكاه باا آن مىخاىظ مى٣ای هىیىااک،
مىخىظام بهؽی بكیاؼ َٛی١اوع .چىان مىخىظی می ىاوع غهه نما ؼا کىِؽل کىع و هؽْىؼ کاه میضىاهاع باهؼازِی کىِاؽل
نما ؼا ظؼ ظقت گیؽظ .زِی می ىاوع بهؼازِی به ؾوعگی ان ضا مه ظهع .میگىییع که می ىاویع آن ؼا باا ظقات بگیؽیاع .چگىواه
می ىاویع آن ؼا بگیؽیع؟ ظقت مٛمىیی ان زِی ومی ىاوع آن ؼا یمف کىع .وِ٦ی ظقت ضىظ ؼا به اْؽا ٠زؽکت مایظهیاع ،باه
نما اِٚىایی ومیکىع و زِی هت قؽ ان به نما میضىاعظ ،زؽکاام بی٦اٚاعۀ ظقات ان باؽای گاؽِ٢ه آن ظؼ وٗاؽل بكایاؼ
ن
ضىعشظاؼ اقت .اگؽ واٛ٦ا بِىاویع آن ؼا یمف کىیع ،بیظؼوگ به ظقت ان آقیب میؼقاوع و یت ؾض واٛ٦ی مینىظ! ا٢ؽاظی ؼا
ن
٦بال ظیعشام که با هاؽ آؾمایهای هاؽ ظو ظقتناان ْبیٛای باه وٗاؽ مایآماع .باعن و ظقتناان هایچ مهاک ی وعانات ،اماا
ومی ىاوكِىع ظقتنان ؼا که آویؿان بىظ ب ىع کىىع .چىیه ا٢اؽاظی ؼا ظیاعشام .آو اه ؼوی ظاظش باىظ آقایبظیاعن بعنناان ظؼ
ن
ُبٛعی ظیگؽ بىظ و به ایه مىدؽ نعش بىظ که ایىدا واٛ٦ا  ٢ح بانىع .همانْىؼ که می ىاویاع ًاىؼ کىیاع ،آقایبظیاعن آن باعن
اقت که با ٢ ٚحنعن مینىظ .ا٢ؽاظی که ست ٚمل خؽازی ٧ٚی قاؾی ٦ؽاؼ گؽِ٢هاوع یاا ْای ٚمال خؽازای ٦كامِی اؾ
بعننان بؽظانِه نعش اؾ مه ؽقیعشاوع که آیا هىىؾ می ىاوىع چیگىوگ ؼا مؽیه کىىع .همیهه به آنها اْمیىان میظه که
مكئ های ویكت ؾیؽا بعننان ظؼ ُبٛعی ظیگؽ خؽازی وهعش و ظؼ مؽیه چیگىوگ ،آن بعن اقات کاه ؼوی آن کااؼ مایناىظ.
بىابؽایه یؽو آو ه االن میگ ، ِ٣وِ٦ی قاٛی میکىیاع آن مىخاىظ مى٣ای ؼا بگیؽیاع ،اگاؽ وِىاویاع آن ؼا یماف کىیاع اهمیِای
ومیظهع ،اما اگؽ آن ؼا یمف میکؽظیع به ظقت ان يعمه میؾظ.
بؽای زمایت اؾ ؼویعاظ مه م ی چیگىواگٛ ،اعاظی اؾ مؽیاعان ؼا باؽای ناؽکت ظؼ ومایهاگاشهای ىعؼقاِی آقایایی ظؼ
که ،همؽاش ضىظ باؽظم .ظؼ هاؽ ظو ومایهاگاش ماا بؽخكاِه ؽیه ؼول باىظی  .ظؼ اویایه ومایهاگاش٢ ،اایىن ظا٢اای ماا «معؼقا
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چیگىوگ قِاؼش» اٚالم نع .ظؼ ومایهگاش ظوم ،ظؼ مسل ما به٦عؼی اؾظزام بىظ که ومی ىاوكِی اؾ ٚهعۀ آن باؽآیی  .ظؼ قاایؽ
ٞؽ٢ههای ومایهگاش ،ا٢ؽاظ چىعاوی وبىظوع ،اما ٞؽ ٢ما ؽ اؾ خمٛیت بىظ .قه ي ١اوِٗاؼ بىظ :ي ١اول بؽای آنهایی بىظ کاه
يبر ؾوظ بؽای معاوای يبسگاهی ثبتوام کؽظش بىظوع .ي ١ظوم ،بؽای معاوای بٛعاؾٖهؽ مىِٗؽ ثبتوام بىظوع و يا ١قاىم
ظؼ اوِٗاؼ گؽِ٢ه امُا اؾ مه بىظوع .ما بیماؼیها ؼا ن٣ا ومیظهی  .چؽا ایه کاؼ ؼا اودام ظاظی ؟ ؾیؽا میضىاقِی اؾ ؼویعاظ مه
م ی چیگىوگ زمایت و ظؼ ایه ؾمیىه همکاؼی کؽظش بانی .
گىوگ ضىظ ؼا بیه مؽیعاوی که با مه ظؼ آودا بىظوع ىؾی ٙکؽظم .هؽیت اؾ آنها ىظشای اوؽفی ظؼیا٢ت کؽظواع کاه بایم اؾ
يع ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی آن ؼا نکل ظاظش بىظ .ظقت آوان ؼا با گىوگ مهؽومىم کؽظم ،اما با ایه زال ه  ،ظقت بُٛی اؾ آنهاا
ن
ا زع ضىوؽیؿی و اولؾظن گؿیعش نع .ایه زِی باؼها ا ٣ا ٤اِ٢اظ .آن مىخىظام کامال ظؼوعش بىظواع .آیاا ٢کاؽ مایکىیاع بِىاویاع
آنها ؼا با ظقت بهؽی ضىظ یمف کىیع؟ زِی اگؽ قٛی میکؽظیع ،بعون ىاواییهاای ٢اىْ٤بیٛی مىؼظویااؾ ومی ىاوكاِیع باه
آنها ظقت یابیع .ؾیؽا اؾ ُبٛعی ظیگؽ میظاوىع به چه ٢کؽ میکىیع و زِی ٦بل اؾ اوییه زؽکت ان ٢ؽاؼ میکىىاع .اف اؾ ایىکاه
ن
بیماؼ ایم ؼا اؾ ظؼ بیؽون میگػاؼظ٢ ،ىؼا به آودا باؾمیگؽظوع و بیماؼی ظوباؼش ٖاهؽ مینىظ .بؽای ایىکه بؽ آن چیاؽش ناىیع باه
ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی ضايی ویاؾ ظاؼیع که ظقت ان ؼا ظؼاؾ کىیع و آن ؼا همان خا میصکىب کىیاع .اف اؾ آوکاه میصکاىب ناع،
ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی ظیگؽی ظاؼی که «ؼول ٚایی بیؽونکهیعن ؼوذ» وامیعش مینىظ و آن ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی زِی ویؽومىع ؽ
اقت .می ىاوع ؼوذ اي ی مىخىظی ؼا بیؽون بکهع و بال٢اي ه آن مىخىظ ومی ىاوع ظیگؽ زؽکت کىع .ایه ىاواایی ٢اىْ٤بیٛی
بؽای هع٠های ضايی اقِ٣اظش مینىظ و ما ظؼ آن ومایهگاش اؾ آن اقِ٣اظش کؽظی  .نایع با ایه ظاقِان آنىا بانیع کاه گؽچاه
اظناش میمىن ضی ی بؿؼگ بىظ ،اما ا اگا ا کاق ظؼ ظقِم ؼا بهقمت او وهاوه گؽ٢ت و او ؼا بكیاؼ کىچات کاؽظ .ایاه ىاواایی
٢ىْ٤بیٛی می ىاوع چىیه اثؽی ظانِه بانع .بعون ىخه به ایىکه ایه مىخىظ چ٧عؼ بؿؼگ یا کىچت بانع ،بال٢اي ه ظؼ ظقات
گؽِ٢ه و بكیاؼ کىچت مینىظ.
بهٚالوش ،مداؾ ویكت که ظقت نطى ظؼ بعن ٢یؿیکی بیماؼ ٢ؽو ؼوظ و چیؿی ؼا ضاؼج کىع .مای ىاواع ظؼ غهاه ماؽظم ظؼ
ن
خامٚ ٛاظی اضِالل به وخىظ آوؼظ و مٓ ٧ا ممىى٘ اقت .زِی اگؽ امکان ػیؽ بانع ،ومای ىاویاع باه ایاه ناکل اوداام ظهیاع.
ظقِی که ٢ؽظ ٢ؽو میبؽظ ،ظقِی ظؼ ُبٛعی ظیگؽ اقت .ظؼ وٗؽ بگیؽیع که نطًی بیماؼی  ٦بی ظاؼظ .وِ٦ی ایه ظقت بهْؽ٠
ن
 ٦ب زؽکت میکىع که آن مىخىظ ؼا بگیؽظ ،آن ظقت که ظؼ ُبٛعی ظیگؽ ٦ؽاؼ ظاؼظ بهْؽ ٠ظؼون بعن زؽکت میکىاع و ٢اىؼا آن
مىخىظ ؼا می٦ا ع .قپف ظقت بیؽووی ان آن ؼا میگیؽظ و هؽ ظو ظقت بكِه مینىوع و قپف آن مىخىظ ظؼ ظقت نماقات.
آن مىخىظ بكیاؼ ظؼوعش اقت ،گاهی او٦ام ظؼ ظقت ان زؽکت کؽظش و قٛی مایکىاع آن ؼا قاىؼاش کىاع ،گااهی او٦اام وایم
میؾوع و گاهی او٦ام زِی يعای گىلضؽال ایداظ میکىاع .باا آوکاه ظؼ ظقات ان کىچات باه وٗاؽ مایؼقاع ،اماا اگاؽ اؾ
ظقت ان ؼها کىیع به اواعاؾۀ اول ضاىظ بؽمیگاؽظظ .ایاه چیاؿی ویكات کاه هؽکكای بِىاواع اؾ ٚهاعۀ آن بؽآیاع .باعون ىاواایی
٢ىْ٤بیٛی الؾم بؽای آن ،هیچیت اؾ ایهها امکان ػیؽ ویكت .ایه وى٘ مٛایده بههیچوخه به ایاه قااظگی ویكات کاه ماؽظم
ًىؼ میکىىع.
ایبِه ایه وى٘ اؾ مٛاید چیگىوگ ممکه اقت ظؼ آیىعش مداؾ باناع کاه وخاىظ ظاناِه باناع ،هماانْاىؼ کاه ظؼ گػناِه
همیهه وخىظ ظانت .اما بایع نؽْی وخىظ ظانِه باناع٢ :اؽظی کاه اؾ آن اقاِ٣اظش میکىاع بایاع ؿکیاهکىىاعش باناع و اؾ ؼوی
ویتضىاهی آن ؼا اودام ظهع ّ٧٢ .می ىاوع بؽای ٛعاظی اؾ ا٢ؽاظ ضىب اودام ظهع .اما ومی ىاوع کاؼمای آنها ؼا بهْىؼ کامل
اؾ بیه ببؽظ چؽاکه ٧ىای ٗٚی کا٢ی وعاؼظ .اؾایهؼو ؼوحها هىىؾ ه وخىظ ضىاهىع ظانات ،اماا بیمااؼیهاای بطًاىو نا٣ا
ضىاهىع یا٢ت .یت اقِاظ مٛمىیی چیگىوگ کكی ویكت که ظؼ ؿکیه به ظایى وایل نعش بانع .او  ّ٧٢می ىاوع بیماؼیهاا ؼا باه
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ؼوواع باه ٛىیا٥اواعاضِه ؼا
آیىعش مىکىل کىع یا نایع آنها ؼا به بعبطِیهای ظیگؽی بعیل کىع .ضىظ او ویاؿ ممکاه اقات ایاه ب
وعاوع .اگؽ ؼول او ضىظآ گاش کمکی ؼا ؿکیه کىع ،ایه کاؼ ؼا ضىظآ گاش کمکی او اودام میظهعٛ .عاظی اؾ ا٢ؽاظی کاه ظؼ بؽضای
معؼقههای چیگىوگ مؽیه میکىىع بكیاؼ مٛؽو ٠به وٗؽ میؼقىع .بكیاؼی اؾ اقِاظان مههىؼ چایگىواگ ،گىواگ وعاؼواع
ؾیؽا گىوگنان ظؼ بعن ضىظآ گاش کمکینان ؼنع میکىع .ىها ِ ٚی کاه می ىاوىاع ظؼ ْاىل ؾواعگی ضاىظ مٛایدا بیمااؼان ؼا
اودام ظهىع ایه اقت که قالها یا زِی ظشها قال بعون یهؽ٢ت چىعاوی ظؼ ؿکیهنان اظامه میظهىع .آنها مداؾوع مٛاید
قٓر مسعوظ میماوع .مؽیعان ٢ایىن ظا٢ا بههیچوخه اخاؾش وعاؼواع بیمااؼان ؼا
بیماؼان ؼا اودام ظهىع ؾیؽا مؽیهنان ظؼ همان ب
معاوا کىىع .می ىاویع ایه کِاب ؼا بؽای بیماؼ بطىاویع .اگؽ بیماؼ بِىاوع مسِىای کِاب ؼا ٦بىل کىع ،می ىاوع او ؼا ن٣ا ظهع ،اماا
بؽزكب م٧عاؼ کاؼمای هؽ نطى ،وِایح مِ٣اوم ضىاهع بىظ.

دسهاو بیماسعتاو و دسهاو چیگىيگ
بگػاؼیع ظؼباؼۀ ؼابٓ بیه ظؼمان بیماؼقِان و ظؼمان چیگىوگ يسبت کىی  .بؽضی اؾ ؿنکان ْب ٞؽبی ،چیگىواگ ؼا باه
ؼقمیت ومینىاقىع و می ىان گ٣ت ا کثؽ آنها ایهگىوه هكِىع .وٗؽ آنها ایه اقت که« :اگؽ چیگىوگ می ىاوع بیماؼیهاا
ؼا ن٣ا ظهع ،ف چه ویاؾی به بیماؼقِانهاقت؟ چیگىوگ ان می ىاوع با ظقت ضایی و بعون ؿؼی٧ام ،ظاؼو یاا بكِؽیناعن
ظؼ بیماؼقِان مؽظم ؼا ن٣ا ظهع .ف چؽا ومیآییع خای بیماؼقِانهای ما ؼا بگیؽیع؟» ایه اٖهاؼوٗؽ م٧ٛىل و مىٓ٧ی ویكات.
بؽضی ا٢ؽاظ چیگىوگ ؼا ظؼک ومیکىىع .ظؼ وا ٙ٦مٛاید چیگىوگ ومی ىاوع مهاابه ظؼمانهاای ماؽظم ٚااظی باناع ،چؽاکاه
چیگىوگ مهاؼم مؽظم ٚاظی ویكت ،ب که چیؿی ٢ىْ٤بیٛی اقت .ف چگىوه چىیه چیؿی که ایهگىوه ٢ىْ٤بیٛی اقات
مداؾ اقت ظؼ گكِؽۀ وقیٛی با خامٚ ٛاظی بهؽی عاضل ایداظ کىع؟ مىخىظام ضعایی بكیاؼ ىاومىعوع و مای ىاوىاع باا یات
زؽکت ظقتنان مام بیماؼیهای اوكانها ؼا اؾ بیه ببؽوع .چؽا هیچیت اؾ آنها ایه کاؼ ؼا اودام ومیظهىاع؟ بطًاىو کاه
مىخىظام ضعایی بكیاؼ ؾیاظی وخىظ ظاؼوع .چؽا آنها با ظؼمان بیماؼی ان بطهاىعگیناان ؼا وهاان ومایظهىاع؟ ؾیاؽا خامٛا
ن
ٚاظی اوكاوی ٦ؽاؼ اقت بعیه يىؼم بانع .ىیع ،یؽی ،بیماؼی و مؽگ يؽ٢ا واٛ٦یت ؾواعگی هكاِىع .هما آنهاا  ٚتهاای
کاؼمایی ظاؼوع و اؾ ٧ٚىبت کاؼمایی وانی مینىوع .اگؽ بعهی ظاؼیع مدبىؼیع آن ؼا بپؽظاؾیع.
اگؽ بیماؼی کكی ؼا ظؼمان کىیع ،مثل ایه اقت که آن ايل ؼا و ٍ٧میکىیاع ،چؽاکاه ظؼ ایاه ياىؼم ٢اؽظ مای ىاوكات
کاؼهای واظؼقِی اودام ظهع بعون ایىکه اوان آنها ؼا بپؽظاؾظ .چگىوه ایه می ىاوكت مداؾ بانع؟ ا٢ؽاظی که ظؼ زاال ؿکیاه
هكِىع اگؽ آن٦عؼ ٦عؼم وعانِه بانىع که مهکل ؼا بهْىؼ کامل زل کىىع و اگؽ اؾ ؼوی ویتضىاهی بانع ممکه اقت اخااؾش
ظانِه بانىع ٢ؽظی بیماؼ ؼا ظؼمان کىىع .اما بایع بؽ اقاـ ویتضىاهی بانع .اما آنهاایی کاه ایاه ٦اعؼم ؼا ظاؼواع کاه باهْىؼ
واٛ٦ی ایه مهکل مؽظم ؼا زل کىىع مداؾ ویكِىع ظؼ گكِؽۀ وقیٛی ایه کاؼ ؼا اودام ظهىع .ؾیؽا ظؼ آن يىؼم بهْىؼ خاعی باه
وَٛیت خام ٛمؽظم ٚاظی آقیب میؼقاوعوع و ایه مداؾ ویكت .بىابؽایه می ىاوی ببیىی چؽا خایگؿیهکؽظن بیماؼقِانهای
ن
مؽظم ٚاظی با چیگىوگ ،ايال ٚم ی ویكت ،چؽا که چیگىوگ ٢ایی ٢ىْ٤بیٛی اقت.
بؽضی ا٢ؽاظ ظؼ چیه نایع چىیه ًىؼی ظانِه بانىع که بیماؼقِانهایی أقیف نىوع که به چیگىوگ اضًِاو ظانِه
و کاؼمىعان آنها اقِاظان ماهؽ چیگىوگ بانىع .اما اگؽ اؾ وٗؽ دهیاؿ و امکاواام ویاؿ اودام اػیؽ میباىظ ،هؽگاؿ اثؽبطهای
ومیظانِىع .ؾیؽا مىخىظام واال ظؼ زال مساٗ٢ت اؾ وَٛیت خامٚ ٛاظی بهؽی هكاِىع .اگاؽ بیماؼقاِانهای چایگىواگ،
ک یىیتهای چیگىوگ ،مؽا کؿ قالمِی چیگىوگ و اقِؽازتگاشهای ظؼماوی چیگىوگ أقیف نىوع ،اثؽبطهی ن٣اظاظن
اقِاظان چیگىوگ بهْىؼ ٦ابلمالزٗهای ا٢ت ضىاهع کؽظ و وِید ظؼمانها بهْىؼ ک ی ضىب وطىاهع بىظ .چؽا؟ اؾ آوداا کاه
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ایه کاؼ ؼا ظؼ بیه مؽظم ٚاظی اودام میظهىع٢ ،ای آنها بایع ظؼ همان قآر ماؽظم ٚااظی باناع .آنهاا مدبىؼواع ظؼ هماان
قٓر وَٛیت مؽظم ٚاظی با٦ی بماوىع .اثؽبطهی ظؼمان آنهاا بایاع مهاابه اثؽبطهای ظؼماان بیماؼقاِان باناع .ظؼ وِیداه،
ن
ظؼمان آنها بهضىبی ٚمل ومیکىع و آنها ویؿ بؽای ن٣ای یت بیماؼی ،چىع بهايٓالذ «خ ك ظؼمان» ؼا ویاؾ ظاؼوع .مٛمىال
بعیه يىؼم اقت.
با بیماؼقِانهای چیگىوگ یا بعون آنها ،ومی اىان ىاواایی چیگىواگ ظؼ نا٣ای بیماؼیهاا ؼا اوکااؼ کاؽظ .چایگىواگ
معمؾماوی ظؼ بیه مؽظم مههىؼ بىظش اقات .بكایاؼی اؾ اناطاو ىاوكاِهاوع اؾ ْؽیا ٥آنهاا باه نا٣ای بیمااؼیهاا و ز٣إ
قالمِی ظقت یابىع .ضىاش بیماؼی ىقّ اقِاظ چیگىوگی به ٛىی ٥اِ٢اظش بانع یا به هؽ ناک ی مٛایداه ناعش باناع ،باه هاؽ
زال بیماؼی وا عیع نعش اقت .ومی ىان اوکاؼ کؽظ که چیگىوگ می ىاوع بیماؼیها ؼا مٛایده کىع .ا کثؽ انطايای کاه قاؽاٜ
اقِاظان چیگىوگ ؼِ٢هاوع کكاوی هكِىع که بیماؼیهای ظنىاؼ و ی یعشای ظانِهاوع کاه بیماؼقاِانها وِىاوكاِىع آنهاا ؼا
ظؼمان کىىع .بىابؽایه وؿظ اقِاظ چیگىوگ ماهؽی میؼووع اا نااوف ضاىظ ؼا امِساان کىىاع و ظؼ کماال ناگِ٣ی ،بیمااؼی ظؼ
وهایت ظؼمان مینىظ .کكاوی که بیماؼینان ظؼ بیماؼقِان ظؼمان مینىظ وؿظ اقِاظان چیگىواگ ومیؼوواع .بطًاىو ظؼ
آٞاؾ ،مؽظم به ایه يىؼم ٢کؽ میکؽظوع .بىابؽایه چیگىوگ می ىاوع بیماؼیها ؼا ظؼمان کىع ّ٧٢ ،ایىکه ومی ىاوع مثال قاایؽ
نیىشهای مؽقىم خام ٛبهؽی اقِ٣اظش نىظ .ظؼ زایی که عاض ی گكِؽظش بههیچوخه مدااؾ ویكات ،اوداام آن ظؼ گكاِؽشای
کىچت یا بهنک ی قاکت و ک و٣ىغ خایؿ اقت ،اما بی ؽظیع ومی ىاوع بهْىؼ کامال بیمااؼی ؼا نا٣ا ظهاع .بهِاؽیه ؼاش نا٣ای
بیماؼی ایه اقت که ضىظ ٢ؽظ چیگىوگ ؼا مؽیه کىع.
اقِاظان چیگىوگی ویؿ هكِىع که اظٚا میکىىع بیماؼقِانها ومی ىاوىع بیماؼیها ؼا ظؼمان کىىع و اثؽبطهی ظؼمانهاای
بیماؼقِان مسعوظ اقت .ما ظؼباؼۀ آن چه میگىیی ؟ ایبِه ظالیل ؾیاظی وخىظ ظاؼظ .به وٗؽ مه ظییل اي ی ،ا٢اىل اؼؾلهاای
اضال٦ی اوكان اقت که مىدؽ به اوىا٘ گىواگىن بیماؼیهای ٚدیبی نعش که بیماؼقِانها ومی ىاوىاع آنهاا ؼا ظؼماان کىىاع.
مًؽ ٠ظاؼو ویؿ مإثؽ ویكت .ظاؼوهای  ٧بی ؾیاظی ویؿ وخىظ ظاؼظ .مام ایهها بهضاْؽ ٢كاظ خام ٛبهؽی اقات کاه ظؼ زاال
زاَؽ به ایه زع ؼقیعش اقت .هیچکكی وبایع ظیگؽان ؼا بؽای آن قؽؾوم کىع ،ؾیؽا هؽکكای ظؼ آن قاهمی ظاناِه اقات .ظؼ
وِیده ،هؽکكی ظؼ ؿکیه با قطِیهایی مىاخه مینىظ.
ن
ظؼ بؽضی مىاؼظ ،زِی با ایىکه نطى واٛ٦ا بیماؼ اقت ،ؿنکان ومی ىاوىع بیماؼی او ؼا هطیى ظهىع .بیماؼی بؽضای اؾ
ن
ا٢ؽاظ ویؿ هطیى ظاظش مینىظ اما اقمی بؽای آنها وخىظ وعاؼظ ،ؾیؽا ٦بال هؽگؿ ظیعش وهاعشاوع .بیماؼقاِانها هما آنهاا ؼا
«بیماؼیهای امؽوؾی» میوامىع .آیا بیماؼقِانها مای ىاوىاع بیمااؼیهاا ؼا مٛایداه کىىاع؟ ب اه مای ىاوىاع .اگاؽ بیماؼقاِانها
ومی ىاوكِىع بیماؼیها ؼا مٛایده کىىع ،مؽظم به آنها اِٚماظ ومیظانِىع و بؽای مٛایداه باه آوداا ومایؼِ٢ىاع .بیماؼقاِانها
می ىاوىع بیماؼیها ؼا مٛایده کىىع ّ٧٢ ،ایهْىؼ اقت که ؼولهای مٛاید آنهاا ظؼ قآر ماؽظم ٚاظیاواع ،ظؼ زاایی کاه
بیماؼیهای مؽظم وؼای آن هكِىع و بؽضی بیماؼیها بكیاؼ وضی اوع .به همایه  ٚات اقات کاه ؿناکان أکیاع میکىىاع ظؼ
مؽازل اویی بیماؼی ظؼمان اودام نىظ .وِ٦ی بیماؼی ٢ؽظی بكیاؼ زاظ نىظ بیماؼقِانها ومی ىاوىع آن ؼا ظؼمان کىىع .م٧اعاؼ
بیم اؾ زع ظاؼو ویؿ ٢ؽظ ؼا مكمىم میکىع .قٓر ظؼمانهاای ؿناکی اماؽوؾش ظؼ هماان قآر  ٚا و ٢ىااوؼی ماا ٦اؽاؼ ظاؼظ.
همگی ظؼ قٓر مؽظم ٚاظی هكِىع .بىابؽایه أثیؽ ظؼماوگؽی آنها  ّ٧٢می ىاوع به ایه يىؼم بانع .وکِهای هكت که بایاع
ؼونه کى  :کاؼی که ظؼمانهای مٛمىل چیگىوگ و ظؼمانهای بیماؼقِانها اودام میظهىاع ایاه اقات کاه قاطِیهاا یاا
همان  ٚت ؼیههای بیماؼیها ؼا به ٛىی ٥میاوعاؾوع و خابدا میکىىع .آنها ؼا به قالهای با٦یماوعۀ ؾواعگی ناطى یاا باه
ن
آیىعش مىکىل میکىىع و کاؼما ايال اؾ بیه ومیؼوظ.
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بگػاؼیع ظؼباؼۀ ْب چیىی يسبت کىی ْ .ب چیىی به ظؼماان چایگىواگ بكایاؼ وؿظیات اقات .ظؼ چایه باقاِان اکثاؽ
ؿنکان ْب چیىی ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ظانِىع .بهْىؼ مثال ْبیبان بؿؼگی مثل قىن قیمیایى ،هىآ ىیى ،یی نیخاه و
بایآن چااه ،ىاواااییهااای ٢ااىْ٤بیٛای ظانااِىع و همگای ظؼ مِااىن ؿنااکی مكااِىع نااعشاوع .امااا ایاه ؼوؾهااا اؾ ٦ااعؼمهای
ضاؼ٤ایٛاظشنان ا ٞب اوِ٧اظ مینىظ .آو ه ْب چیىی به اؼث بؽظش  ّ٧٢وكطهها یاا دؽبیاا ی اقات کاه اؾ قاٛی و ضٓاا باه
ظقت آمعش اقتْ .ب چیىی باقِان بكیاؼ یهؽِ٢ه بىظ .یهؽِ٢ه ؽ اؾ  ٚؿنکی امؽوؾش بىظ .نایع بؽضای ٢کاؽ کىىاع ٚ« :ا
ؿنکی کىىوی بكیاؼ یهؽِ٢ه اقت ،قی یاقکهها می ىاوىع ظؼون بعن ؼا بؽؼقی کىىع و امىاج ماوؼای يىمٚ ،کفبؽظاؼی
و ان ٛایکف وخىظ ظاؼظ ».گؽچه ممکه اقت دهیؿام امؽوؾی یهؽِ٢ه بانىع ،اما ظؼ وٗاؽ ماه هىاىؾ باهضىبی ْاب چیىای
باقِان ویكِىع.
هىآ ىیى ظؼ مٟؿ امپؽا ىؼ قایى قایى ٞعشای ؼا ظیع و ضىاقت آن ؼا خؽازی کىع .قایى قایى ًىؼ کؽظ هىآ ىیى ً٦ع کهاِه او
ؼا ظاؼظ ،ظؼ وِیده او ؼا ؾوعاوی کؽظ .هىآ ىیى ظؼ ؾوعان ظؼگػنت .وِ٦ی قایى قایى بیماؼیال ٚىظ کؽظ ،هىآ ىیى ؼا باه یااظ آوؼظ و
ن
او ؼا خكِدى کؽظ ،اما هىآ ىیى ظؼگػنِه بىظ .بٛعا قایى قایى با آن بیماؼی ظؼگػنت .چؽا هىآ ىیى به آن بیماؼی آگاهی ظانت؟
او بیماؼی ؼا ظیع .ایه ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی بهؽی ما اقت که هم ْبیبان بؿؼگ ؾمان گػنِه آن ؼا ظانِىع .بٛع اؾ ایىکه چها
قىم نطى باؾ نىظ او می ىاوع اؾ یت ْؽ ٠بهْىؼ ه ؾمان چهاؼ ْؽ ٠بعن اوكان ؼا ببیىع .اؾ قامت خ اى مای ىاواع قامت
هت ،قمت چپ و قمت ؼاقت ؼا ببیىع٢ .ؽظ می ىاوع الیهالی بعن ؼا ببیىع .می ىاوع وؼای ایه ُبٛع ٚ ،ت ؼیهاهای بیمااؼی ؼا
ببیىع .آیا ابؿاؼ ؿنکی وىیه می ىاوىع ایهگىوه ٚمل کىىع؟ بكیاؼ ٢اي ه ظاؼوع .نایع هؿاؼ قال ظیگؽ! قی ایاقاکهها ،اماىاج
ماوؼای يىم و ان ٛایکف ویؿ می ىاوىع ظؼون بعن اوكان ؼا ببیىىع ،اما دهیؿام ،بكایاؼ اؽزد و خااگیؽ هكاِىع و چىاان
ظقِگاشهای بؿؼگی ٦ابلزملوو٧ل ویكِىع و بعون بؽ ٤کاؼ ومیکىىع .ظؼ زایی که ایه چه قىم می ىاوع هؽخاا کاه ناطى
بؽوظ همؽاش او بانع و ازِیاخی به بؽ ٤وعاؼظ .چگىوه ایهها می ىاوىع م٧ایكه نىوع؟
بُٛی اؾ مؽظم ظؼباؼۀ نگِ٣ی ؿنکی وىیه يسبت میکىىع .میگىی ممکه اقت ایهگىوه وبانع .گیاهان ظاؼویی چیىای
ن
باقِان واٛ٦ا می ىاوكِىع بهْىؼ مإثؽی بیماؼیها ؼا اؾ بیه ببؽوع .بكیاؼی اؾ آن چیؿها اؾ بیه ؼِ٢هاوع ،اما ٛعاظ ٦ابل ىخهی اؾ
آنها با٦ی ماوعش و هىىؾ ه بیه مؽظم اقِ٣اظش مینىوع .وِ٦ی کالقی ظؼ نهؽ چیچیهاؼ ظاناِ  ،نطًای ؼا ظیاعم کاه ظؼ
ضیابان بكاِ ظقِ٣ؽونی هه کؽظش بىظ و ظوعان مؽظم ؼا میکهیع .بهؼازِی مینع ٢همیاع کاه ایاه ناطى اؾ خىاىب چایه
آمعش ؾیؽا یباقم نبیه مؽظم نمالنؽ ٤وبىظ .او هیچکكی ؼا ؼظ ومیکؽظ و ظوعان هؽکكی ؼا که وؿظل میآمع مایکهایع .ظؼ
آودا ىظشای اؾ ظوعان خم ٙکؽظش بىظ .مً٧ىظل کهیعن ظوعان وبىظ ،ب که ٢ؽول ظاؼوی مای ٙضاىظل باىظ .آن ظاؼوی ماای،ٙ
بطاؼ  ٞیٕ ؾؼظؼوگی قاْ ٙمیکؽظ .ظؼ زایی که ظوعاوی ؼا میکهیع ،ظ بؼ بٓؽ بی ظاؼو ؼا باؾ مایکاؽظ و آن ؼا ؼوی گىوا ناطى،
ظوعان ضؽاب بىظ میگػانت و اؾ او میضىاقت بطاؼ ظاؼوی مای ٙؾؼظؼوگ ؼا با ظم ضىظ واؼظ ظهان کىاع .م٧اعاؼ بكایاؼ
خایی که ب
کمی اؾ مس ىل مًؽ ٠مینع .ظ بؼ آن ؼا میبكت و کىاؼ میگػانت .قپف چىبکبؽیِی ؼا اؾ خیبم بیؽون میآوؼظ .ظؼ زاایی
که ظؼباؼۀ ظاؼوی ضىظل يسبت میکؽظ ،با چىبکبؽیت ظوعان ضاؽاب ؼا مایکهایع و آن ؼا بیاؽون مایآوؼظ .کهایعن ظواعان
ظؼظی به همؽاش وعانات٧٢ .اّ چىاع ٓ٦اؽش ضاىن میآماع ،اماا ضاىوؽیؿی ومایکاؽظ .همگای ظؼبااؼۀ ایاه بیىعیهایع :باه یات
چىبکبؽیت اگؽ کمی ٢هاؼ آوؼظش نىظ مینکىع ،اما او اؾ آن اقِ٣اظش میکؽظ ا با َؽب کىچکی ظوعان ؼا بکهع.
گِ٣هام که ظؼ چیه هىىؾ چیؿهایی هكِىع که اؾ ؾمان گػنِه ظؼ بیه مؽظم چایه اوِ٧اال یاِ٢هاواع و ابؿاؼهاای ظ٦یاْ ٥اب
ٞؽبی ومی ىاوىع با آنها ؼ٦ابت کىىع .بگػاؼیع ببیىی ظؼمان کعامیت اؾ آنها بهِؽ اقت .چاىبکبؽیات او مای ىاواع ظواعاوی ؼا
بکهع .اگؽ ؿنکی ظؼ ْاب ٞؽبای بطىاهاع ظواعاوی ؼا بکهاع ،اول ایىداا و آوداا ظاؼوی بایزكای ؿؼیا ٥مایکىاع .ؿؼی٧اام
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ظؼظواکاوع و نطى بایع يبؽ کىع ا ظاؼوی بیزكی اثؽ کىع .قپف و٦ت آن اقت که ؿنات باا اوبؽظقات ظواعان ؼا بیاؽون
بکهع .بٛع اؾ يؽ ٠ؾمان و قٛی و الل ،اگؽ مىاٖب وبانع ممکه اقت ظواعان نکكاِه ناىظ و ؼیهاه ظؼ ظؼون یثاه بماواع.
قپف ؿنت اؾ چکم و مِهای بؽای کىعن آن اقِ٣اظش میکىع ،که می ىاوع به بیماؼ پم  ٦ب بعهع و با ٚؽـ و وگؽاوی
او نىظ .قپف وقی های ظ٦ی ٥بؽای قىؼاشکؽظن به کاؼ میؼوظ .بُٛی ا٢ؽاظ به٦عؼی اؾ قىؼاشکؽظن ظؼظنان میآیع که ا ٞب
اؾ خاینان می ؽوع .ظوعان ضىن ؾیاظی ؽاول کؽظش و نطى مع ی ضىن به بیؽون  ١میکىع .میگىییع مٛاید کاعامیات
اؾ آنها بهِؽ اقت؟ کعامیت یهؽِ٢ه ؽ هكِىع؟ وبایع  ّ٧٢به ٖاهؽ ابؿاؼ و وقایل وگاش کىی ب کاه بایاع باه ثمؽبطهای آنهاا
وگاش کىی ْ .ب چیىی باقِان بكیاؼ یهؽِ٢ه بىظ و ْب ٞؽبی مٛايؽ ومی ىاوع به ایه ؾوظی به آن بؽقع.
 ٚچیه باقِان با  ٚمٛايؽمان که اؾ ٞؽب آمىضِهای ٣اوم ظاؼظ .آن ؼاهی ظیگؽ ؼا بؽگؿیع و ىاوكت مىٛ٦یت مِ٣اوم
ظیگؽی ؼا به باؼ آوؼظ .اؾایهؼو ومی ىاوی اؾ ْؽی ٥ؼونی که امؽوؾش چیؿها ؼا می٢همی بؽای ٢ه  ٚو ٢ىااوؼی چایه باقاِان
اقِ٣اظش کىی  .ؾیؽا آن بهْىؼ مكِ٧ی ؼوی بعن اوكان ،ؾوعگی و خهان مؽکؿ میکؽظ و ظؼباؼۀ ایه مىَىٚام باهْىؼ مكاِ٧ی
ژوهم میکؽظ .ؼویکؽظ مِ٣او ی ؼا بؽگؿیعش بىظ .ظؼ آن ؾمان وِ٦ی نااگؽظان باه معؼقاه مایؼِ٢ىاع ،وهكاِه ظؼ معیِیهاه ؼا
مؽیه میکؽظوع و اؾ آنها ضىاقِه مینع زایت وهكِه ضىبی ظانِه بانىع .وِ٦ای  ٦ناان ؼا بؽمایظاناِىع ،ى٣فناان و
چی ؼا ىٗی میکؽظوع .مام زؽ٢هها ا٧ِٚاظ به ضاییکؽظن غهه و ىٗی ى٣ف ظانِىع ،وَٛیت مام خامٛه ایهگىوه بىظ.
بؽضی گِ٣هاوع« :اگؽ  ٚچیه باقِان ؼا ظوبال میکؽظی آیا ا ىمبیلها و ٓ٦اؼها ؼا میظانِی ؟ آیاا وىیهقااؾی اماؽوؾی ؼا
میظانِی ؟» میگىی ومی ىاویع وَٛیت ظیگؽ ؼا اؾ ظیعگاش ایه مسیّ ظؼک کىیع .ظؼ ٣کؽ ان بایع سىیی يىؼم گیؽظ .باعون
ظقِگاش ىیؿیىن ،مؽظم می ىاوكِىع آن ؼا ؼوی یهاوینان ظاناِه باناىع و مای ىاوكاِىع هؽچاه ؼا بطىاهىاع مهااهعش کىىاع.
هم ىیه می ىاوكِىع ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ظانِه بانىع .بعون ٓ٦اؼ و هىا یما ،ماؽظم مای ىاوكاِىع اؾ خاایی کاه وهكاِىع
ؽواؾ کىىع و زِی به آقاوكىؼ ویاؾی ومیظانِىع .نؽایٓی باه هماؽاش مایآوؼظ کاه ظؼ آن ،خامٛاه باهْىؼ مِ٣ااو ی ىقاٛه یاعا
ن
میکؽظ و َؽوؼ ا به ایه چاؼچىب مسعوظ ومیناع .بها٧اب ؽواعشهای ٢ؽاؾمیىیهاا باا قاؽٚت ًاىؼوا ػیؽی قا٣ؽ مایکىىاع و
می ىاوىع بؿؼگ یا کىچت نىوع .آنها نیىۀ ىق ٛمِ٣اوم ظیگؽی ؼا بؽگؿیعشاوع که ؼویکؽظ  ٚمی ظیگؽی اقت.
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عخًشايی هؾتن

بیگى
بؽضی ا٢ؽاظ ظؼباؼۀ مىَى٘ بیگى یا «ؾیكِه بعون ضىؼظن و آنامیعن» اؾ مه ؽقیعشاوع .بیگاى وخاىظ ظاؼظ و واه ىها ظؼ خامٛا
ؿکیهکىىعگان ،ب که ظؼ بیه ٛعاظ ؾیاظی اؾ مؽظم ظؼ قؽاقؽ ظویا ویؿ وخىظ ظاؼظ .بُٛی اؾ مؽظم چىع قال یا بایم اؾ یات ظهاه
ومیضىؼوع یا ومیآنامىع ،با ایه زال بهضىبی ؾوعگی میکىىعٚ .اعشای میگىیىاع بیگاى نااضى قآر بطًىيای اقات ظؼ
زایی که ظیگؽان آن ؼا ٚالمِی بؽای االیم بعن ظؼ وٗؽ میگیؽوع .ا٢ؽاظی ویؿ میگىیىع آن ٦كمِی اؾ ؼووع ؿکیاه ظؼ قآىذ
باالقت.
ظؼ ز٧ی٧ت ،بیگى هیچیت اؾ مٓایب باال ویكت .ف چیكت؟ بیگى نیىۀ بطًىيی اؾ ؿکیه ظؼ ناؽایٓی ضااو اقات.
ظؼ چه نؽایٓی بیگى اقِ٣اظش مینىظ؟ ظؼ چیه باقِان ،بهویژش ٦بال اؾ ناکلگیؽی ماػاهب ،بكایاؼی اؾ مؽیهکىىاعگان ظؼ
کىهكِانهای ظوؼاِ٢اظش یا ٞاؼهایی که ظوؼ اؾ اقکان بهؽی بىظ بهيىؼم مط٣ی یا او٣ؽاظی ؿکیاه میکؽظواع .وِ٦ای اوِطااب
ن
میکؽظوع به ایه نکل ؿکیه کىىع ،مهکل أمیه ٞػا مٓؽذ بىظ .اگؽ ٢ؽظ نیىۀ بیگى ؼا به کاؼ ومیگؽ٢ات اياال ومی ىاوكات
ؿکیه کىع و اؾ گؽقىگی و هىگی ظؼ آودا میمؽظ .وِ٦ی بؽای آمىؾل ٢ا اؾ نهؽ چىوگچیىگ به نهؽ ووهان ؼ ، ِ٢قاىاؼ باؽ
٦ای٧ی ظؼ امِعاظ ؼوظضاو یاوگ ب كه بهْؽ ٠نؽ ٤ق٣ؽ کؽظم و ٞاؼهایی ؼا ظؼ ظو ْؽ ٠قهگؽظوه ظؼ ٦كمت میاوی کىشهاا ظیاعم.
بكیاؼی اؾ کىهكِانهای مههىؼ ویؿ ظاؼای چىیه ٞاؼهایی هكِىع .ظؼ گػنِه ،ؿکیهکىىعگان با کمت ْىااب باه ظاضال ٞااؼ
میؼِ٢ىع و قپف ْىاب ؼا میبؽیعوع و ضىظ ؼا مِٛهع میکؽظوع که ظؼ ٞاؼ ؿکیه کىىع .اگؽ ظؼ ؿکیه مى ٥٢ومینعوع ،ظؼ ظاضل
ٞاؼ میمؽظوع .آب یا ٞػایی وبىظ و ست ایه نؽایّ بكیاؼ ویژش بىظ که ایه نیىۀ ضاو ؿکیه ؼا به کاؼ میبؽظوع.
بكیاؼی اؾ ؼولها به ایه نکل مىِ٧ل نعشاوع و ظؼ وِیده ،ؼول آنها نامل بیگى مینىظ .بكیاؼی اؾ ؼولهاا بیگاى ؼا
وعاؼوع .امؽوؾش اکثؽیت ؼولهایی که ؼایح نعشاوع بیگى ؼا وعاؼوع .گِ٣های که بایاع ٧٢اّ باه یات ؼول م٧یاع بانایع و کااؼی ؼا
ن
يؽ٢ا بؽای ایىکه مٓاب ٥میل ان اقت اودام وعهیع .ممکه اقت ٢کؽ کىیع بیگى ضىب اقت و بهظوبال آن بانایع .چاؽا آن ؼا
میضىاهیع؟ بؽضی ٢کؽ میکىىع بیگى ضىب اقت و کىدکاو میناىوع و ناایع ٢کاؽ میکىىاع مهاؼمهایناان باه زاع کاا٢ی
ضىب اقت که به ظیگؽان ومایم ظهىع .ا٢ؽاظی با غهىیتهای مطِ  ١وخىظ ظاؼوع .زِی اگؽ مینع ایه ؼول ؼا ظؼ ؿکیه ان
به کاؼ ببؽیع ،هىىؾ بایع اوؽفی ضىظ ؼا بؽای زٕ٣کؽظن ایه بعن ٢یؿیکی اان مًاؽ ٠میکؽظیاع و ومیاؼؾیاع کاه آن ؼا امِساان
کىیع .میظاویع که بٛع اؾ ایهگػاؼی مػاهب ،مىَى٘ بیگى ظیگؽ وخىظ وعاؼظ .ؾیؽا وِ٦ی ٢اؽظ معیِیهاه میکىاع یاا ظؼ مٛباعی
بهيىؼم او٣ؽاظی ؿکیه میکىع ،ا٢ؽاظی هكِىع که بؽای او ٞػا و وىنیعوی أمیه میکىىع .بهویژش که ما ظؼ بیه خامٛا ماؽظم
ن
ٚاظی ؿکیه میکىی  .ايال ازِیاخی وعاؼیع ایه ؼول ؼا به کاؼ ببؽیع .بهٚالوش ،اگؽ بیگى نامل معؼق ؿکیه نما ومیناىظ،
ن
وبایع کاؼی ؼا به میل ضىظ اودام ظهیع .به هؽ زال ،اگؽ واٛ٦ا میضىاهیع بیگى ؼا مؽیه کىیع ،بؽویاع و آن ؼا باه کااؼ ببؽیاع .اا
ن
آودا که میظاو  ،مٛمىال وِ٦ی اقِاظی ؼونی ؼا ظؼ قٓسی باال آمىؾل میظهع و بهْىؼ واٛ٦ای مؽیاعی ؼا هاعایت میکىاع و
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اگؽ معؼق ؿکی نطى ظاؼای ؼول بیگى بانع ،ممکه اقت ایه عیعش ؼوی ظهع .اما نطى ومی ىاوع آن ؼا ظؼ بایه ماؽظم
ن
ؼایح کىع و مٛمىال مؽیع ؼا ؼاهىمایی میکىع ا ظؼ ض٣ا یا به ىهایی ؿکیه کىع.
ظؼ زال زاَؽ اقاِاظان چیگاىوگی هكاِىع کاه بیگاى ؼا آماىؾل میظهىاع .آیاا کكای ظؼ آن مى٢ا ٥ناعش اقات؟ ضیاؽ.
هیچکكی ظؼ وهایت مى ٥٢وهعش اقت .ظیعشام بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ ظؼ بیماؼقِانها بكِؽی ناعشاوع و ؾواعگی ٛاعاظی اؾ ا٢اؽاظ ظؼ
ضٓؽ ٦ؽاؼ گؽِ٢ه اقت .نىیعن ایه ممکه اقت کمی بؽای ان گیحکىىعش بانع ؾیؽا همیه االن گ ِ٣بیگى وخىظ ظاؼظ .اما بایع
به ضاْؽ ظانِه بانیع که وَٛیت خام ٛبهؽی وبایع ضؽاب یا با آن اعاضل ناىظً .اىؼ کىیاع ٛاعاظ ؾیااظی اؾ ماؽظم قؽاقاؽ
کهىؼ یا زِی  ّ٧٢مام قاکىیه نهؽ بؿؼگی ماوىع چاوگچىن به یٓ ١بیگى ظیگؽ ویاؾی وعانِىع بطىؼواع یاا بىىناىع .باهْىؼ
زِ ؾوعگی ؼا آقان ؽ میکؽظ! ویاؾی ومیبىظ وگؽان طتو ؿ بانی  .کهاوؼؾان اؾ کاؼ ؾیاظ ظؼ مؿاؼ٘ ٚؽ ٤میؼیؿوع و اگؽ کكی
ن
چیؿی ومیضىؼظ ،واٛ٦ا آنها ؼا اؾ ظؼظقؽهای ؾیاظی ودام میظاظ .ماؽظم ٧٢اّ کااؼ میکؽظواع و ویااؾی باه ضاىؼظن وعاناِىع.
ن
چگىوه ایه می ىاوع مداؾ بانع؟ آیا ایه خامٛهای اوكاوی میبىظ؟ ٛٓ٦ا ممىى٘ اقت ،ؾیؽا معاض ا گكاِؽظش باا اخِماا٘ بهاؽی
مداؾ ویكت.
وِ٦ی بُٛی اؾ اقِاظان چیگىوگ بیگى ؼا آمىؾل میظهىع ،ؾوعگی بكیاؼی اؾ مؽظم ظؼ ضٓؽ ٦ؽاؼ میگیؽظ .بؽضی بهنعم
ظوبال ایه هكِىع که بیگى ؼا دؽبه کىىع ،اما وابكِگیهاینان ؼا اؾ ظقت وعاظشاوع ،هىىؾ امیال بهؽی بكیاؼی ظاؼوع .وِ٦ای
بیگى ؼا نؽو٘ میکىىع وَٛیت قطِی ضىاهىاع ظانات .ؾیاؽا وِ٦ای ٞاػاهای ضاىلمؿش ؼا میبیىىاع کاه ومی ىاوىاع بطىؼواع
ظهاننان آب میاِ٢ع .وگؽان مینىوع و میضىاهىع بطىؼوع .اگؽ وطىؼواع ازكااـ گؽقاىگی میکىىاع .اماا اگاؽ قاٛی کىىاع
بطىؼوع باال میآوؼوع و ی میبؽوع چیاؿی ظؼ مٛعشناان بىاع ومیناىظ .چاىن ومی ىاوىاع بطىؼواع بكایاؼ ًٚابی و وزهاتؾظش
مینىوع .بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ ظؼ بیماؼقِانها بكِؽی مینىوع و ؾوعگی بكیاؼی اؾ مؽظم ظؼ مٛؽٌ ضٓاؽ ٦اؽاؼ میگیاؽظ .ا٢اؽاظی
هكِىع که وؿظ مه میآیىع و ٧اَا میکىىع ایه وابكاماوی ؼا ظؼقت کى و مه مایل به اودام ایه کاؼ ویكاِ  .هیچکكای مایال
ویكت هؽجومؽخی ؼا که بؽضی اؾ اقِاظان چیگىوگ بهْىؼ ٞیؽمكئىالوهای ایداظ کؽظوع قؽوقامان ظهع.
ٚالوش بؽ ایه ،اگؽ ظؼ اودام بیگى ظچاؼ مهکل نىیع ،آیا ایه وِید چیؿی ویكت کاه ْ اب میکؽظیاع؟ گِ٣اهای کاه ایاه
عیعش وخىظ ظاؼظ اما وىٚی اؾ زایت «قٓر باال» که ظؼ مؽازل یهؽ ِ٢مؽیه ٖاهؽ میناىظ ویكات٧٢ .اّ نایىشای اؾ ؿکیاه
اقت که ظؼ مىٛ٦یت ضايی اقِ٣اظش مینىظ و ومی ىاوع بهْىؼ وقی ٙؼایح نىظ .ا٢ؽاظ بكیاؼی ظؼ خكاِدىی بیگاى هكاِىع و
آن ؼا به بیگى و ویمهبیگى ٧كی کؽظشاوع .زِی آن ؼا به قٓىذ مطِ ٣ی ْب٧هبىعی کؽظشاوع .بُٛی ا٢ؽاظ اظٚا میکىىاع ٧٢اّ
ویاؾ ظاؼوع آب بىىنىعٚ .عشای اظٚا میکىىع  ّ٧٢ویاؾ ظاؼوع میىش بطىؼواع .هما ایههاا بیگاىی  ٧بای هكاِىع و بٛاع اؾ ماع ی
بهْىؼ زِ ظوام ومیآوؼوع .کكی که بهْىؼ واٛ٦ی با آن ؿکیه میکىع ظؼ ٞاؼی میماوع بعون ایىکه چیؿی بطىؼظ یاا بیاناامع.
بیگىی واٛ٦ی ایه اقت.

دصدیذو چی
وِ٦ی اؾ ظؾظیعن چی يسبت مینىظ ،بؽضی ا٢ؽاظ ؼوگ يىؼمنان می اؽظ ،مثال ایىکاه بباؽی ؼا باه آنهاا وهاان ظاظشاواع و
آن٦عؼ می ؽقىع که ومیضىاهىع چیگىوگ ؼا مؽیه کىىع .ظؼ خام ٛؿکیهکىىعگان بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ باه ٚات ناایٛا ی ظؼبااؼۀ
عیعشهای خىىن زايل اؾ ؿکیه ،ظؾظیعن چی و ماوىع آن ،آن٦عؼ می ؽقىع که مایل ویكِىع چیگىوگ ؼا ماؽیه کىىاع یاا باه
آن وؿظیت نىوع .اگؽ بهضاْؽ ایه وگؽلها وبىظ ،نایع ا٢ؽاظ بیهِؽی چیگىوگ ؼا مؽیه میکؽظوع .اما اقِاظان چیگىوگی با
نیهنیىگ قٓر اییه هكِىع که ایه چیؿها ؼا بهْىؼ ضاو آمىؾل میظهىع و خام ٛؿکیهکىىعگان ؼا آنِ٣ه میکىىاع .ظؼ
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چای وطكاِیه
وا ،ٙ٦به آن وزهِىاکی ویكت که آنها ىيی ١کؽظشاوع .گِ٣های که چی ٧٢اّ چای اقات ،زِای
اگاؽ آن ؼا « ب
ن
مط ىِنعش »،ایه چی یا آن چی بىامیع .ا وِ٦ی ظؼ بعن ٢ؽظ هىىؾ چی وخىظ ظانِه بانع ،بعوم يؽ٢ا ظؼ مؽز مؽیه باؽای
قالمِی بىظش و هىىؾ ظؼ ؿکیه یهؽ٢ت وکؽظش اقت .ا وِ٦ی او چی ظانِه بانع به ایه مٛىی اقت که باعوم هىاىؾ ظؼ قآر
چی مؽظم ؼا میظؾظظ ظؼ قٓر چی اقات .اگاؽ کكای
چی بیماؼیؾا ظاؼظ .نطًی که ب
باالیی االیم وهعش و بهْىؼ زِ هىىؾ ب
ن
واٛ٦ااا بعاوااع ظؼ زااال اودااام چااه کاااؼی اقاات هؽگااؿ ومیضىاهااع اؾ ٢ااؽظ ظیگااؽی چا بای واضااایى بگیااؽظ .چاای ظؼ بااعن ٢ااؽظی
ٞیؽ مؽیهکىىعش کعؼ و واضایى اقت .ممکه اقت اؾ ْؽی ٥مؽیه چیگىواگ میؿ اؽ ناىظ .وِ٦ای ایاه اواؽفی میؿ اؽ ناىظ
ن
می ىان ظیع ظؼ و٧اْی که او بیماؼی ظاؼظ ىظۀ بؿؼگی اؾ ماظۀ قیاش با چگایی باال وخىظ ظاؼظ .با اظام ماؽیه ،اگاؽ ٢اؽظ واٛ٦اا اؾ
چی او به عؼیح ؾؼظ مینىظ .اگؽ بیهِؽ به مؽیه اظامه ظهع ،بیماؼی بهْىؼ واٛ٦ی ظؼمان
بیماؼی ن٣ا یاِ٢ه و قای نعش بانع ،ب
چی او ویؿ وا عیع مینىظ .او واؼظ مؽز بعن ق٣یع نیؽی مینىظ.
و ب
می ىان گ٣ت اگؽ ٢ؽظی چی ظاؼظ هىىؾ ه بیماؼیهایی ظاؼظ .ما ؿکیهکىىعش هكِی  ،چؽا ظؼ مؽیهمان به چی ویاؾ ظانِه
ن
چی واضایى ویاؾ ظانِه بانی ؟ مٓ ٧ا ویاؾ وعاؼی  .نطًای کاه چای میضىاهاع
بانی ؟ بعن ما بایع االیم نىظ .چؽا بایع به ب
چی بع ؼا اؾ ه هطیى ظهع ،ؾیاؽا آن ىاواایی
چی ضىب و ب
هىىؾ ظؼ قٓر چی ٦ؽاؼ ظاؼظ .او که ظؼ قٓر چی اقت ،ومی ىاوع ب
چی ز٧ی٧ی ظؼ ٦كمت ظن یان بعن ان ؼا بؽظاؼظ ،ؾیؽا  ّ٧٢نطًی با ىاواییهایی ظؼ قٓسی بااال
ؼا وعاؼظ .ایه ٢ؽظ ومی ىاوع ب
چای واضاایى ظؼ باعن ان ؼا باعؾظظ ،بگػاؼیاع باعؾظظ.
چی وطكِیه ؼا بؽظاؼظ .بىابؽایه اگؽ کكی میضىاهع هؽگىوه ن ب
می ىاوع آن ب
مكئ مهمی ویكت .ظؼ گػنِه وِ٦ی مؽیه میکؽظم ی بؽظم که چی واٛ٦ا چیؿ ضايی ویكت ،ؾیؽا اگؽ میضىاقِ ضىظ ؼا باا
چی ؽ کى  ّ٧٢ ،با ٢کؽکؽظن ظؼباؼۀ آن ،می ىاوكِ نک ضىظ ؼا با آن ؽ کى .
معؼق ظایى مؽیه ایكِاظۀ ی بانؾی خىآوگ ؼا آمىؾل میظهع ظؼ زایی که معؼق بىظا خاؼیکؽظن چی باه بااالی قاؽ ؼا
چی بكیاؼی ظؼ خهان وخىظ ظاؼظ و نما می ىاویع ظؼ مام معم ؼوؾ ،ضىظ ؼا با آن اؽ کىیاع .ناما وٓ٧ا ْاب
آمىؾل میظهع .ب
قىؾوی الیىگىوگ ؼا باؾ میکىیع ،وْ ٓ٧ب قىؾوی بایهىیی ظؼ ٢ؽ ٤قؽ ان ؼا باؾ میکىیع و قپف می ىاویع چای ؼا باه ظؼون
خاؼی کىیع .غهه ان ؼا ؼوی ظن یان مِمؽکؿ میکىیع و اؾ ْؽی ٥ظقتهای ان ضىظ ؼا با چی ؽ میکىیاع .ظؼ یات یسٗاه اؾ
چی ؽ مینىیع .بعون ىخه به ایىکه با چه م٧عاؼ اؾ چی ؽ نعشایع ،به چاه ظؼظی میضاىؼظ؟ وِ٦ای بُٛای ا٢اؽاظ چای ؼا ؾیااظ
مؽیه کؽظش بانىع ،ازكاـ میکىىع اوگهِاننان مِىؼم نعش و بعننان باظ کؽظش اقت .وِ٦ی ظیگؽان وؿظیت چىیه ٢اؽظی
ن
هكِىع ،میعاوی یؽامىن او ازكاـ میکىىع« ،وای ،واٛ٦اا ضاىب ماؽیه کاؽظشای ».میگاىی آن چیاؿی ویكات .گىوگ اان
کداقت؟ آن  ّ٧٢مؽیه چی اقت .چی ومی ىاوع خایگؿیه گىوگ نىظ ،هؽچ٧اعؼ ها کاه ٢اؽظ چای ظاناِه باناع .هاع ٠اؾ
ن
چی ظؼون بعن ٢ؽظ نىظ و بعن ؼا االیم کىع .ياؽ٢ا خماٙکؽظن چای
چی ضىب ظؼ بیؽون ،خایگؿیه ب
مؽیه چی ایه اقت که ب
قٓر چی٢ ،ؽظ هىىؾ ظقِطىل ٟییؽ بىیاظی وهعش و هىىؾ گىوگی ظؼ میان ویكات٢ .اؽظ هؽچ٧اعؼ
٢ایعۀ چىعاوی وعاؼظ .ظؼ ایه ب
ه که چی ظؾظیعش بانع ،هىىؾ چیؿی بهخؿ کیك بؿؼگی اؾ چی ویكت .به چه ظؼظ میضىؼظ؟ چی هىىؾ به مااظۀ باا اواؽفی بااال
چی نما ؼا میظؾظظ.
بعیل وهعش اقت .ف وبایع بِؽقیع و وبایع وگؽان بانیع که کكی ب
چی نما ؼا بعؾظظ ،آیاا
همگی ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع :اگؽ بعن ان
چی ظانِه بانع ،بیماؼیهایی ه ظاؼظ .ف اگؽ نطًی ب
ن
چی بیماؼیؾای نما ؼا ویؿ ومیظؾظظ؟ او ايال ومی ىاوع ایهها ؼا اؾ ه میؿ ظهع ،ؾیؽا ٢ؽظی کاه چای میضىاهاع ظؼ قآر
او ب
ن
چی ٦ؽاؼ ظانِه و هیچ ىاوایی بؽای ایه کاؼ وعاؼظ .نطًی که گىوگ ظاؼظ چی ومیضىاهعد مٓمئىاا ایهْاىؼ اقات .اگاؽ بااوؼ
ن
چی نما ؼا بعؾظظ ،می ىاویع آودا بایكاِیع و بگػاؼیاع چای ؼا باعؾظظ.
بطىاهع
واٛ٦ا
ومیکىیع ،بیاییع آؾمایم کىی  .اگؽ نطًی
ب
چای خهاان مِمؽکاؿ کىیاع.
چی نما ؼا میظؾظظ ،می ىاویع ٢کاؽ ضاىظ ؼا ؼوی ؽکاؽظن باعن ان باا ب
ظؼ زایی که او هت قؽ ان ب
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ضىاهیع ظیع چه مٛام ضىبی اقت ،ؾیؽا او  ّ٧٢االیم بعن ان ؼا كؽی ٙمیکىع و مدبىؼ ویكاِیع ظقاِان ان ؼا بااال ببؽیاع و
اییه بیاوؼیع ا بعن ان ؼا با چی ؽ و اؾ آن ضایی کىیع .بهضاْؽ ایىکه او ً٦ع بعی ظاؼظ و چیؿی ؼا اؾ ظیگؽان میظؾظظ ،با ایىکه
آن چیؿ ظؾظیعشنعش ضىب ویكت اما هىىؾ ه کاؼی ؼا اودام میظهع کاه باؽایم باه ٦یمات اؾظقاتظاظن ٧اىا ماام میناىظ.
چای ناما ؼا میگیاؽظ ،ظؼ ُبٛاعی
بىابؽایه به نما ٧ىا میظهع .ایه کاؼل معاؼی بیه نما ظو و٣ؽ نکل میظهع .ظؼ زاایی کاه ب
ظیگؽ به نما ٧ىا میظهع .نطًی که چی ؼا میظؾظظ ایه وکِه ؼا ومیظاوع .اگؽ میظاوكت ،خؽیت ومیکؽظ ایاه کااؼ ؼا اوداام
ظهع!
چهؽۀ مام ا٢ؽاظی که چی میظؾظوع ؼوگ ؽیعش و ؾؼظ اقت .همگی به ایه ياىؼم هكاِىع .بكایاؼی اؾ ا٢اؽاظی کاه باؽای
مؽیه چیگىوگ به اؼک میؼووع آؼؾوی اؾبیهبؽظن بیماؼیها ؼا ظاؼوع و اوىا٘وا٦كام بیماؼیها ؼا ظاؼوع .وِ٦ای کكای بطىاهاع
چی بیماؼیؾا ؼا ط یه کىع .اما نطًی که چی میظؾظظ چی ؼا ط یه ومیکىع و اوىا٘وا٦كاام
بعوم قای نىظ بایع قٛی کىع ب
چی بیماؼیؾا ؼا ظؼ قؽاقؽ بعوم اوباؼ میکىع .زِی ظؼون بعوم بكیاؼ یؽش مینىظ .اگؽ همیهاه ٧اىا اؾ ظقات ظهاعٖ ،ااهؽ
ب
بعوم ویؿ قیاش به وٗؽ میؼقع .وِ٦ی میعان کاؼمای او بؿؼگ میناىظ و م٧اعاؼ ؾیااظی ٧اىا اؾ ظقات میظهاع ظؼون و بیاؽون
بعوم قیاش مینىظ .اگاؽ ا٢اؽاظی کاه چای میظؾظواع اؾ ایاه ٟییؽا ای کاه بؽایناان ا ٣اا ٤میاِ٢ااظ آگااهی میظاناِىع یاا
میظاوكِىع به مؽظم ٧ىا میظهىع و کاؼی ایهچىیه ازم٧اوه ؼا اودام میظهىع ،معمها یم آن ؼا ؽک میکؽظوع.
بؽضی ا٢ؽاظ ظؼباؼۀ چی اٞؽا ٤می کىىع« :اگؽ ظؼ آمؽیکا بانیع ،می ىاویع چی ؼا که بیؽون می٢ؽقِ ظؼیا٢ات کىیاع« ».آن
ْؽ ٠ظیىاؼ مىِٗؽ بماویع ،چی ؼا که بیؽون می٢ؽقِ میگیؽیع ».بُٛی ا٢ؽاظ بكیاؼ زكااـاوع و وِ٦ای چای بیاؽون ٢ؽقاِاظش
نىظ می ىاوىع آن ؼا ازكاـ کىىع .اما چی ظؼ ایه ُبٛع خابدا ومیناىظ .چای ظؼ ُبٛاعی ظیگاؽ کاه چىایه ظیاىاؼی وخاىظ واعاؼظ
زؽکت میکىع .چؽا وِ٦ی اقِاظ چیگىوگی ظؼ مسیٓی باؾ چی ؼا بیؽون می٢ؽقِع ومی ىاویع چیؿی ؼا ازكاـ کىیع؟ ؾیاؽا ظؼ
ُبٛعی ظیگؽ چیؿی وخىظ ظاؼظ که قع ؼاش آن مینىظ .بىابؽایه چی به آن اوعاؾش که مؽظم ىيی ١کؽظشاوع ٦عؼم و٣ىغ وعاؼظ.
ن
آو ه واٛ٦ا ٦عؼم ظاؼظ گىوگ اقت .وِ٦ی ؿکیهکىىعش بِىاوع گىوگ قاْ ٙکىع ،او ظیگؽ چی وعاؼظ و می ىاوع ماظۀ با اواؽفی
باال بیؽون ب٣ؽقِع .وِ٦ی با چه قىم به آن وگاش کىیع بهنک ی اؾ وىؼ ظیعش مینىظ .وِ٦ی به نطى ظیگؽی میؼقع ،باٚا
ن
مینىظ نطى گؽما ازكاـ کىع و می ىاوع مكِ٧یما ٢ؽظی ٚاظی ؼا کىِؽل کىع .اما ومی ىاوع نطى ؼا باهْىؼ کامال نا٣ا
ظهااع ،ب کااه ٧٢ااّ ااأثیؽ قااؽکىبکؽظن مهااکل ؼا ظاؼظ .بااؽای ایىکااه بااهْىؼ ز٧ی٧اای بیماؼیهااا ؼا ناا٣ا ظاظ ،بایااع ىاواییهااای
٢ىْ٤بیٛی وخىظ ظانِه بانع .بؽای هؽ بیماؼی ،ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی بطًىيی وخىظ ظاؼظ .ظؼ قٓسی بكیاؼ میکؽوقاکى ی،
هؽ غؼۀ میکؽوقکى ی اؾ گىوگ ،همان ًىیؽ ضىظ ان ؼا ظاؼظ .می ىاوع ا٢اؽاظ ؼا اؾ ها هاطیى ظهاع و هاىل ضاىظ ؼا ظاؼظ،
اوؽفی باالقت .اگؽ کكی آن ؼا بعؾظظ ،چگىوه می ىاوع آودا با٦ی بماوع؟ ظؼ آودا با٦ی ومیماواع و ومی ىاواع ظؼ
چؽاکه نک ی اؾ ب
آودا مكِ٧ؽ نىظ ،ؾیؽا مِ ٥ ٛبه آن نطى ویكت .هؽکكی که بهْىؼ واٛ٦ی ؿکیه مایکىاع و گىواگ ظاؼظ ،اقاِاظی ظاؼظ کاه
مؽا٦ب اوقت و هیچ اقِاظی هؽگؿ ومیگػاؼظ کكی بعیه نکل اوؽفی ؼا بؽظاؼظ.

جمغکشدو چی

ن
ظؼ آمىؾل ؿکیه ظؼ قٓىذ باال ؽ ،ظؾظیعن چی و خمٙکؽظن چی مىَىٚا ی ویكِىع که مٛمىال به آن می ؽظاؾی  .ظؼباؼۀ آنها
يسبت میکى ؾیؽا میضىاه ویکىامی ؼولهای ؿکیه ؼا ازیا کى  ،کاؼ ضىبی اودام ظه و چىیه عیعشهای باعی ؼا ٢اال
کى  .هیچکكی ظؼ گػنِه به آنها اناؼش وکؽظش اقت .امیعواؼم با هؽیر ایه مىَى٘ ،مؽظم چىیه کاؼهای بعی ؼا ظیگؽ اودام
وعهىع و هم ىیه ا٢ؽاظی که اؾ ایه مكئ ه آ گاش ویكِىع اؾ ایه چیؿها ظیگؽ وِؽقىع.
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چی ؾمیىی ییه يسبت میکىىاع.
چی آقماوی یاوگ و ب
م٧عاؼ بكیاؼ ؾیاظی چی ظؼ خهان وخىظ ظاؼظ .بُٛی اؾ مؽظم ظؼباؼۀ ب
چای خهاان ؼا خما ٙومیکىىاع،
نما ویؿ ٦كمِی اؾ ایه خهان هكِیع ،ف می ىاویع بؽویع و چی خم ٙکىیع .اما بُٛای ا٢اؽاظ ب
چای
چی گیاهان ؼا خم ٙکىىع .یاِ٢ههایناان ؼا باا ظیگاؽان باه اناِؽاک میگػاؼواع :ب
ب که همیهه به مؽظم آمىؾل میظهىع ب
چی ظؼضت کاج ؾؼظ اقت .چگىوه و چه ؾماوی چی ؼا اؾ آنهاا خما ٙکاؽظ .زِای کكای ؾمااوی
ظؼضت قپیعاؼ ق٣یعؼوگ اقت ،ب
چی آن ؼا خم ٙکؽظم ضهت نع ».آیا ایه چیؿی اقت که بایاع باه
گ٣ت« :ظؼضِی ؼوبؽوی مىؿل ما وخىظ ظانت .ف اؾ ایىکه ب
آن اِ٢طاؼ کؽظ؟ آیا ایه کاؼی واظؼقت ویكت؟ همه میظاوىع وِ٦ی بهْىؼ ز٧ی٧ی ؿکیه میکىی  ،چیؿهای مثبات و همگاىوی
َ
با قؽنت خهان ؼا میضىاهی  .آیا وبایع ویتضىاهی ؼا ؽوؼل ظهیع؟ نطى بؽای همگاىوی باا قؽنات خهاان ،بخاه ،ناه،
بؼن ،بایع ویتضىاهی ؼا ؽوؼل ظهع .اگؽ همیهه کاؼهای واظؼقِی اودام ظهیع ،چگىواه می ىاویاع گىواگ ؼا ا٢اؿایم ظهیاع؟
چگىوه بیماؼیهای ان می ىاوىع ن٣ا یابىع؟ آیا ایه مطای ١چیاؿی ویكات کاه مؽیهکىىاعگان ماا بایاع اوداام ظهىاع؟ آن ویاؿ
کهِه مىخىظام و اودام کاؼی واظؼقت اقت! نایع کكی بگىیع« :هؽچه بیهِؽ میگىییاع ،بیهاِؽ ًاىؼوا ػیؽ اقات .گِ٣یاع
ن
کهِه زیىاوام ،کهِه اقت و زاال میگىییع اؾبیهبؽظن گیاهان ویؿ کهِه اقت ».اما واٛ٦ا ایهْىؼ اقت .ظؼ بىظیك ظؼبااؼۀ
باؾ یعایی يسبت میکىىع ،ظؼباؼۀ ایىکه وِ٦ی باؾ یعا نىیع می ىاویع بهيىؼم گیاش ظؼآییع .ایاه چیاؿی اقات کاه ظؼ بىظیكا
میگىیىع .ما ایىدا به ایه مكاایل ومی اؽظاؾی  ،اماا می اىاوی بگاىیی کاه ظؼضِاان ویاؿ ؾوعشاواع و زِای ىاواییهاای اظؼاکای
یهؽِ٢های ظاؼوع.
بهْىؼ مثال ،ظؼ آمؽیکا نطًی هكت که ظؼ ژوهمهای ایکِؽوویت طًى ظاؼظ و به ظیگؽان آمىؾل میظهع چگىوه
اؾ وقایل ظؼوٜقىح اقِ٣اظش کىىع .ؼوؾی واگهان ٢کؽی به وٗاؽل ؼقایع .او ظو اوِهاای ظقاِگاش ظؼوٜقاىح ؼا ظؼ ٖاؽ ٠گیااش
افظها ٢ؽو کؽظ و به گیاش آب ظاظ .بال٢اي ه مِىخه نع  ٦ایکِؽوویکی ظقِگاش ظؼوٜقىح بهقؽٚت واىٚی مىسىای ؼقا کاؽظ.
هیدان یسٗهای ایداظ میکىع .نگ٣تؾظش ناع .چگىواه
ایه مىسىی نبیه همان مىسىی بىظ که مٟؿ اوكان ظؼ ؾمان ناظی و
ب
گیاش می ىاوع ازكاقام ظانِه بانع؟ وؿظیت بىظ به ضیابان بؽوظ و ٢ؽیاظ بؿوع« :گیاهان ظاؼای ازكاقام هكِىع!» ایه ؼویعاظ
او ؼا بؽ آن ظانت ا به ژوهمهایم ظؼ ایه ؾمیىه اظامه و آؾمایمهای ؾیاظی اودام ظهع.
یتباؼ ظو گیاش ؼا کىاؼ ه ٦ؽاؼ ظاظ و اؾ ناگؽظل ضىاقت یکی اؾ آنها ؼا ظؼ م٧ابل گیاش ظیگؽ یگعکىب کىع ا اؾ بیه باؽوظ.
قپف گیاش قای ؼا به ا ا ٤ظیگؽی بؽظ و ظقِگاش ظؼوٜقىح ؼا به آن ويل کؽظ .اؾ ىح و٣ؽ اؾ ناگؽظاوم ضىاقت باه ؽ یب واؼظ
ا ا ٤نىوع .وِ٦ی که چهاؼ ناگؽظ واؼظ ا ا ٤نعوع گیاش هیچ واکىهی وهان وعاظ .وِ٦ی ىدمیه ناگؽظ ،همان کكی که گیاش ؼا
اؾ بیه بؽظش بىظ واؼظ ا ا ٤نع ،زِی ٦بل اؾ ایىکه بهْؽ ٠گیاش بؽوظ ٦ ،ایکِؽوویکی بهقؽٚت وىٚی مىسىی ؼق کؽظ که ٧٢اّ
ن
ن
ؾماوی ٖاهؽ مینىظ که نطًی واٛ٦ا ؽقیعش بانع .او واٛ٦ا نگ٣تؾظش نع! ایه ؼویعاظ وکِ بكیاؼ مهمی ؼا باه ماا میگىیاع:
همیهه ٢کؽ میکؽظی  ّ٧٢گىوههای یهؽ ِ٢زیام ،ماوىع اوكانها ،مىخاىظا ی هكاِىع کاه بهواقآ اُٚاای زكیناان
می ىاوىع چیؿها ؼا هطیى و میؿ ظهىع و  ّ٧٢آنها هكِىع که بهواقآ مٟؿناان می ىاوىاع دؿیاهو س یل کىىاع .چگىواه
گیاهان می ىاوىع چیؿها ؼا هطیى ظهىع؟ آیا به ایه مٛىی ویكت که آنها ویؿ اُٚای زكی ظاؼواع؟ ظؼ گػناِه ،اگاؽ کكای
میگ٣ت گیاهان اُٚای زكی ،ىاوایی ٢کؽکؽظن و ازكاقام ظاؼوع و می ىاوىع مؽظم ؼا هطیى ظهىاع ،ماؽظم میگِ٣ىاع او
ضؽا٢ا ی اقتٚ .الوش بؽ ایه ویژگیها ،به وٗؽ میؼقع گیاهان ظؼ بؽضی خىبهها ٢ؽا ؽ اؾ مؽظم امؽوؾی ما هكِىع.
ؼوؾی ایه ژوههگؽ ،ظقِگاش ظؼوٜقىح ؼا به گیاهی ويل و با ضىظ ٢کؽ کؽظ« :چه آؾمایم ظیگؽی اودام ظه ؟ بؽگهای
گیاش ؼا با آ م میقىؾاو ا ببیىی چه واکىهی وهان میظهع ».با ایه ٢کاؽ ،زِای ٦بال اؾ ایىکاه آن کااؼ ؼا اوداام ظهاع ٦ ،ا
ایکِؽوویکی بهقؽٚت وىٚی مىسىی ؼق کؽظ که وِ٦ی نطًی بؽای ضىاقِه کمت گؽیه میکىع و ؾوعگیال ظؼ ضٓؽ اقت
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ایه وى٘ ؼا میبیىیع .ایه ىاوایی ٢ى٤زكی که ظؼ گػنِه ضىاوعن ٢کؽ وامیعش مینع یت ٚم کؽظ وه ِ٣بهاؽی و یات ىاواایی
ماظؼؾاظی اقت .با ا٢ىل بهؽیت ایه ىاوایی ٢ى٤زكی اؾ ظقت ؼِ٢ه اقات .باؽای باؾیاابی آن ،بایاع ؿکیاه کىیاع و باه ض اىو
اوییه ان باؾگؽظیع .اما گیاش ایه ىاواییها ؼا ظاؼظ و میظاوع چهچیؿی ظؼ غهه ان میگػؼظ .ممکه اقات ًاىؼوا ػیؽ باناع ،اماا
ایه دؽبهای  ٚمی و واٛ٦ی بىظ .او آؾمایمهای مطِ ٣ی اودام ظاظ ،نامل بؽؼقی ىاوایی کىِؽلاؾؼاشظوؼ .اوِهاؼ وىنِههایم
قؽويعای ؾیاظی ظؼ قؽاقؽ ظویا ایداظ کؽظ.
گیاشنىاقان ظؼ کهىؼهای مطِ  ١و آنهایی که ظؼ کهىؼ ما هكِىع ویؿ همگی ژوهمهاینان ؼا ظؼ ایه ؾمیىاه ناؽو٘
کؽظشاوع و ایه ظیگؽ چیؿی ضؽا٢ی مسكىب ومینىظ .چىع ؼوؾ یم گ ِ٣آو ه امؽوؾش اوكاان دؽباه ،اضِاؽا٘ و کها ١کاؽظش
آن٦عؼ هكت که بِىان کِابهای ظؼقی ؼا ٟییؽ ظاظ .اما بهضاْؽ أثیؽ غهىیتهای مؽقاىم ،ماؽظم ماای ی وعاؼواع آنهاا ؼا باه
ؼقمیت بهىاقىع و کكی ویؿ ایه چیؿها ؼا بهْىؼ ؼونمىعی قاؾمانظهی ومیکىع.
ظؼ اؼکی ظؼ نمالنؽ ٤چیه مِىخه نعم گؽوهی اؾ ظؼضِان کاج ضهت نعشاوع .گؽوهی که آودا وىٚی چیگىوگ مؽیه
چای ظؼضِاان ؼا خما ٙمیکؽظواع .ماعم کى ااهی
میکؽظوع ،ؼوی ؾمیه  ٞت میضىؼظوع و قپف با اقِ٣اظش اؾ ظقتو اینان ب
ف اؾ آن ،ظؼضِان کاج ظؼ آن مىٓ٧ه ژمؽظش و ضهات ناعوع .آو اه آنهاا اوداام ظاظواع کااؼ ضاىب یاا باعی باىظ؟ اؾ ظیاعگاش
مؽیهکىىعگان ما ایه کاؼنان کهِه مىخىظام بىظ .نما مؽیهکىىعش هكِیع ،بىابؽایه بؽای همگىننعن عؼیدی با قؽنت
خهان و ؼهایی اؾ ضًىيیام بع ان بایع نطى ضىبی بانیع .زِی اؾ ظیعگاش ٢اؽظی ٚااظی ویاؿ کاؼناان ضاىب وباىظ .چىایه
کاؼی آقیبؼقاوعن به امىال ٚمىمی و ضؽابکؽظن ُ٢ای قبؿ و بؽه ؾظن ٛاظل قیكِ مسیّؾیكت بىظ .اؾ هؽ خهت کااؼ
ضىبی ویكت .م٧عاؼ ؾیاظی چی ظؼ خهان وخىظ ظاؼظ و می ىاویع هؽ٦عؼ کاه بطىاهیاع آن ؼا خما ٙکىیاع .وِ٦ای بؽضای ا٢اؽاظ ظؼ
چای مىٓ٧ا وقایٛی اؾ
مؽیهنان به مؽز ضايی میؼقىع ممکه اقت ٦عؼ ی ظانِه بانىع که با یات زؽکات ظقتناان ب
قبؿشؾاؼ و ظؼضِان ؼا خم ٙکىىع .اما هؽچه ظؼیا٢ت میکىىع چیؿی خؿ چی ویكت و هؽ٦عؼ ها خما ٙکىىاع باه ظؼظ ومیضاىؼظ.
بؽضی  ّ٧٢به ً٦ع خمٙکؽظن چی به اؼک میؼووع و هیچ کاؼ ظیگؽی اودام ومیظهىع٢ .اؽظی اظٚاا میکىاع« :ویااؾی واعاؼم
چیگىوگ مؽیه کى  .همیه که ٦عم میؾو و چی خم ٙمایکى ضاىب اقات و اف اؾ آن ،ماؽیه ماه اوداام ناعش اقات.
همیه که  ّ٧٢چی به ظقت آوؼم کا٢ی اقت ».بهانِباش ٢کؽ میکىىع چی ،گىوگ اقت .وِ٦ی ظیگؽان به ایه نطى وؿظیت
چی گیاهانْ ،بیٛت ییه ؼا وعاؼظ؟ مؽیهکىىعش بایع ٛاظل ییه و یاواگ
مینىوع ازكاـ میکىىع بعوم ضی ی قؽظ اقت .آیا ب
ؼا ز ٕ٣کىع .اگؽچه بعن ایه نطى بىی ؼوٞه کاج میظهع ،هىىؾ ممکه اقت ٢کؽ کىع ظؼ مؽیىم بهضىبی ٚمل میکىع.

هشکغی که تضکیه کًذ گىيگ سا به دعت هیآوسد
ایه مىَى٘ که چه کكی ؿکیه میکىع و چه کكی گىوگ ؼا به ظقت میآوؼظ بكیاؼ مه اقات .وِ٦ای اؾ ماه ظؼبااؼۀ مؿایاای
٢ایىن ظا٢ا می ؽقىع ،میگىی ٢ایىن ظا٢ا می ىاوع مکاویؿمهای اوؽفی ؼا ٦اظؼ کىع که مؽیهکىىعگان ؼا االیم کىع و بىاابؽایه
م٧عاؼ ؾمان الؾم بؽای مؽیه ؼا کاهم ظهع٢ .ایىن ظا٢ا مهکل کمبىظ و٦ت بؽای اودام مؽیهها ؼا زل میکىاع ،ؾیاؽا گىواگ
بهْىؼ یىقِه ٢ؽظ ؼا ؿکیه میکىع .ظیگؽ ایىکه ،ؼول ما ؼول ؿکی واٛ٦ی غهه و باعن اقات .باعن ٢یؿیکای ماا ظقاِطىل
ٟییؽام بؿؼگی مینىظ .اما ٢ایىن ظا٢ا مؿیت ظیگؽی ظاؼظ ،بؿؼگ ؽیه مؿیِی که ا امؽوؾ آن ؼا وگ . ِ٣امؽوؾ باؽای اویایه بااؼ اؾ
ن
آن ااؽظش بااؽ ماایظاؼم٦ .اابال آن ؼا وگ٣ااِ ؾیااؽا مىَااى٘ مهماای ؼا ظؼ بااؽ ظاؼظ و بااه گػنااِ ظوؼ ظؼ اااؼیص بؽمیگااؽظظ و خام ٛا
ؿکیهکىىعگان ؼا بهنعم ست أثیؽ ٦ؽاؼ میظهع .ظؼ ْىل اؼیص وه کكی هؽگؿ خؽیت کؽظش و واه اخااؾش ظاناِه اقات کاه آن ؼا
٢ال کىع .اما هیچ گؿیى ظیگؽی وعاؼم خؿ ایىکه به نما بگىی .
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بؽضی اؾ مؽیعان گِ٣هاوع« :هؽ خم های که اقِاظ یی هىگدی گِ٣اه اقات یات ؼاؾ آقاماوی و ا٢هااکؽظن اقاؽاؼ آقاماوی
اقت ».اما ایهْىؼ ویكت که بهْىؼ قؽقؽی اقؽاؼ آقمان ؼا ا٢ها میکى  .ما باهْىؼ واٛ٦ای ماؽظم ؼا بهقاىی قآىذ بااال ؽ
ؼاهىمایی میکىی و مؽظم ؼا ودام میظهی  .ما بایع مكئىل نما بانای و می اىاوی آن مكائىییت ؼا باه ٚهاعش بگیاؽی  .اگاؽ
کكی ٞیؽمكئىالوه ظؼباؼۀ آنها يسبت کىع ،ا٢هاکؽظن اقؽاؼ آقماوی اقت .آو ه امؽوؾ میضىاه ؼونه کى ایه اقت :آن
کكی که ؿکیه میکىع ٢ؽظی اقت که گىوگ ؼا کكب میکىع .اؾ وٗؽ مه ،مام ؼولهای ؿکیا اماؽوؾش ،ناامل ؿکیاههای
قؽاقؽ اؼیص ظؼ معؼق بىظا ،معؼق ظایى و معؼق ٞیؽمٛمىیی ،ؼوذ کمکی نطى ؼا ؿکیه کؽظشاوع و کكی کاه گىواگ ؼا باه
ظقت میآوؼظش ؼوذ کمکی بىظش اقت .ؼوذ اي ی که ایىدا بیان میکىی به غهه ههیاؼ ان اناؼش میکىع ،غهىی که اؾ ْؽی٥
آن به آو ه اودام میظهیع و ٢کؽ میکىیع آ گاش هكِیع و همیه غهاه ههایاؼ ان مٛاؽ ٠نماقات .اماا آو اه ؼوذ کمکی اان
اودام میظهع همیهه بؽای نما وامهطى اقت .اگؽچه او بهْىؼ ه ؾمان با نما مِىیع نع و همان اق و همان نکل نما
ؼا ظاؼظ و او ویؿ همیه بعن ؼا کىِؽل میکىع ،اما ظ٦ی ٥بگىیی  ،او نما ویكت.
اي ی ظؼ خهان وخىظ ظاؼظ :آن کكی به ظقت میآوؼظ که اؾ ظقت میظهع .آن کكی گىوگ ؼا به ظقت میآوؼظ که ؿکیاه
میکىع .ظؼ قؽاقؽ اؼیص ،مام ؼولها به مؽظم آمىضِهاوع که ٢ؽظ ظؼ ْىل معیِیهه یا ٛم ٥مٛىىی بایع هم آ گااهی ضاىظ اؾ
مسیّ و اْؽا٢م ؼا کىاؼ بگػاؼظ ،به چیؿی ٢کؽ وکىع و بهْىؼ کامل به زایات ض كاه ؼوظ و اؾ ضاىظ بیضاىظ ناىظ .بؽضای قاه
قاٚت ظؼ معیِیهه یا ظؼ زایت ٛم ٥میوهیىىع مثل ایىکه  ّ٧٢یسٗهای کى اش گػنِه اقت .ظیگاؽان ممکاه اقات ىاواایی
مؽکؿ چىیه ا٢ؽاظی ؼا سكیه کىىع .اما ایه ا٢ؽاظ و ظیگؽان مِىخاه وهاعشاوع کاه ضاىظ ایاه ا٢اؽاظ کكااوی وبىظواع کاه ماؽیه
میکؽظوع .بهْىؼ مثال ،معؼق ظایى آمىؾل میظهع که «ؼوذ آ گاش» میمیاؽظ و «ؼوذ واٛ٦ای» مِىیاع میناىظ .مىٗىؼناان اؾ
ؼوذ آ گاش چیؿی اقت که ما ؼوذ اي ی میوامی و مىٗىؼنان اؾ ؼوذ واٛ٦ی چیؿی اقت که ما ؼوذ کمکی میوامی  .اگؽ ٦اؽاؼ
ن
بىظ ؼوذ آ گاش ان واٛ٦ا بمیؽظ ،وابىظ مینعیع ؾیؽا ؼوذ اي ی ان میماؽظ .ؾمااوی کكای اؾ ؼول ؿکیا ظیگاؽی باه ماه گ٣ات:
«م ، ٛوِ٦ی مؽیه میکى غهى ؼا ؼها میکى  ،ا زعی که زِی اُٚای ضاوىاظشام بؽای آنىا ویكِىع ».نطى ظیگؽی باه
مه گ٣ت« :مدبىؼ ویكِ بهقطِی مؽیه کى  ،مثل ب٧یه که يبرهای ؾوظ و نبها ظیؽو٦ت مؽیه میکىىع .وِ٦ی به ضاواه
میؼوم ،ؼوی مبل ظؼاؾ میکه و اؾ ضىظم ضاؼج مینىم ا مؽیه کى  .ظؼ زایی که آودا ظؼاؾ کهیعشام ضىظم ؼا وٗاؼش میکى
که مؽیه میکى  ».ا زعی بؽایم مِأق ١نعم.
اما چؽا آنها ؼوذ کمکی ؼا ودام میظهىع؟ ؾماوی ٢ؽؾاوهای ظایىییكِی بهوام یى ظووگبیه گ٣ات« :ماه اؽخیر مایظه
زیىاوی ؼا ودام ظه بهخای ایىکه اوكاوی ؼا ودام ظه  ».بكیاؼ قطت اقات ماؽظم اؾ وٗاؽ مٛىاىی آ گااش ناىوع .ؾیاؽا ماؽظم
ٚاظی ظؼ ىه خامٚ ٛاظی بهؽی گ نعشاوع و هىگام ؼوبؽونعن با مىاٚ ٙ٢م ی ومی ىاوىع وابكِگیهاینان ؼا ؼهاا کىىاع.
اگؽ باوؼ ومیکىیع ّ٧٢ ،وگاش کىیع چگىوه بؽضی ا٢ؽاظ وِ٦ی بٛع اؾ ضا م قطىؽاوی اؾ ایه قایه ضاؼج مینىوع ظوبااؼش ا٢اؽاظی
ن
ٚاظی مینىوع و اگؽ کكی آنها ؼا واؼازت یا ًٚباوی کىع اب وطىاهىع آوؼظ .بٛع اؾ گػنت ماع ی اياال ماوىاع مؽیهکىىاعش
ؼِ٢اؼ ومیکىىع .بكیاؼی اؾ ظایىییكتها ظؼ اؼیص ایه وکِه ؼا مِىخه نعشاوع :ودام اوكان بكیاؼ قطت اقت ،ؾیؽا ؼوذ ايا ی
او بیم اؾ زع اؾ ظقت ؼِ٢ه اقت .بُٛی ا٢ؽاظ کی٣یت ؼوناهبیىی ضاىبی ظاؼواع و ضاؽظی ؼا کاه ظؼ گِ٣ا کكای وهِ٣اه اقات
هطیى میظهىع .اما بؽضی ا٢ؽاظ بعون ىخه به ایىکه چگىوه مكایل مٛىىی ؼا بؽایناان هاؽیر میکىیاع بااوؼ ومیکىىاع و
٢کؽ میکىىع زؽ٠های بیمٛىی میؾویع .ما ایههمه با او ظؼباؼۀ ؿکی نیهنیىگ يسبت میکىی  ،اما وِ٦ای ظؼ بایه ماؽظم
ماىـ ظؼ ظقاِؽـ او ٚم ای
ٚاظی اقت باؾه هؽ کاؼی ؼا که میضىاهع اودام میظهع٢ .کؽ میکىع مؿیتهاای واٛ٦ای و م ب
هكِىع و ظؼ ْ ب آنهاقت .زِی اگؽ ی ببؽوع آمىؾلهای ٦ابل ػیؽل اقات ،بؽایناان قاطت اقات اؾ آن یاؽوی کىىاع.
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ودام ؼوذ اي ی اوكان وكبت به ؼوذ کمکی که می ىاوع يسىههایی ؼا ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ مهاهعش کىع ،بكیاؼ قاطت اقات.
همیه امؽ آنها ؼا به ایه وِیده ؼقاوع که« :چؽا بایع ؼوذ اي ی ى ؼا ودام ظه ؟ ؼوذ کمکیام ویؿ ضاىظ اى اقات .اگاؽ او ؼا
ودام ظه  ،آیا یکكان ویكت؟ ا وِ٦ی یکی اؾ ؼوذها ظقِاوؼظ ؿکیه ؼا باه ظقات آوؼظ ،باه وٗاؽ ومیؼقاع مها باناع وًایب
کعامیت مینىظ ،ؾیؽا بعیه مٛىی اقت که ى آن ؼا به ظقت میآوؼی».
ن
ن
بگػاؼیع ظ٦ی٧ا ؼولهای ؿکی آنها ؼا نؽذ ظه  .اگؽ ىاوایی ٢ىْ٤بیٛی ظیعناؾؼاشظوؼ ؼا ظانِه بانایع ،ازِمااال چیاؿی
نبیه ایه ؼا مهاهعش میکىیع :وِ٦ی معیِیهه میکىیع و واؼظ زایت ض كاه ناعش یاا اؾ ضاىظ بیضاىظ میناىیع ،ممکاه اقات
ن
ببیىیع ظؼ آن یسٗه کكی ه نکل نما اؾ بعن ان ضاؼج مینىظ .اگؽ قاٛی کىیاع ای ببؽیاع کاعامیت اؾ ایاه ظو واٛ٦اا ضاىظ
٢ؽظ ه نکل ناما ،باعن ؼا اؽک میکىاع و قاپف
نماقت ،ازكاـ میکىیع ضىظ ان کكی هكِیع که ایىدا وهكِهایع .آن ب
اقِاظ او ؼا بؽای ؿکیه به ُبٛع ظیگؽی میبؽظ .ایه ُبٛع ؼا اقِاظ بعیل کؽظش اقت و می ىاوع ناک ی اؾ اخِماا٘ ٦اعیمی ،اخِماا٘
قاٚت ایىدا ْىل میکهع ،مؽیههاا ؼا یااظ
امؽوؾش یا اخِماٚی ظؼ ُبٛعی ظیگؽ بانع .نطى ظؼ آودا ؼوؾاوه مع ی که ظو یا قه
ب
٢ؽظ ه نکل نما مؽیه ؼا مام میکىاع و بااؾمیگؽظظ ،ناما ویاؿ اؾ
میگیؽظ و قطِیهای ؾیاظی ؼا سمل میکىع .وِ٦ی آن ب
ض كه بیؽون میآییع .ا٢ؽاظی که ىاوایی ظیعن ظانِهاوع ا ایه زع مداؾ بىظشاوع که اؾ آن آگاش نىوع.
اگؽ نطى وِىاوع ببیىع ،واؼازتکىىعش ؽ اقت .وِ٦ی چىیه نطًی بٛاع اؾ ظو قااٚت باىظن ظؼ زایات ض كاه یاا ٛما،٥
آ گاهیال ؼا باؾمییابع ،هیچ ومیظاوع چه ا ٣ا٦ی اِ٢اظش اقت .ا٢ؽاظی ویؿ هكِىع که بهٚىىان ؼونی بؽای ماؽیه ،ظو یاا قاه
ن
قاٚت به ضىاب میؼووع و ضىظ ؼا کامال به ظیگؽان واگػاؼ میکىىع .ایهها زایتهایی هكِىع که ماؽیه بهياىؼم گااشباهگااش
اودام مینىظ و هؽ ؼوؾ مع ی ؼا به معیِیهه یا ٛم ٥اضًِاو میظهىع .زایتهای ظیگؽی اؾ مؽیه وخىظ ظاؼظ کاه ظؼ یات
ُ
مؽ به مام مینىظ .نایع ظؼباؼۀ بىظیظاؼما نىیعش بانیع که وه قال ؼو به ظیىاؼی وهكت .ظؼ گػنِه ؼاهبان ؾیاظی بىظواع کاه
ظشها قال ظؼ معیِیهه وهكِىع .ظؼ اؼیصْ ،ىالوی ؽیه معم ثبتنعۀ وهكِه ظؼ معیِیهه بیم اؾ وىظ قال اقت .بُٛیها
زِی بیهِؽ اؾ ایه وهكِىع .زِی با الی َطیمی اؾ ضاک وهكِه ؼوی مژشهاینان و ١ ٚهای ؼنعکؽظش ؼوی بعننان ،باه
وهكِه ظؼ آودا اظامه میظاظوع .بؽضی ظؼ معؼق ظایى ویؿ ایه ؼولها ؼا آمىؾل میظهىع .باهویژش بُٛای ؼولهاا ظؼ معؼقا
ٞیؽمٛمىیی بهضىابؼِ٢ه ؼا بهٚىىان نک ی اؾ ؿکیه آمىؾل میظهىع .نطى بعون ایىکه اؾ ض كاه بیاؽون بیایاع ظشهاا قاال
میضىابع و زِی یتباؼ ه بیعاؼ ومینىظ .اما ظؼ ایه زایتها ٢ؽظی که مؽیه میکؽظ چه کكی باىظ؟ ؼوذ کمکای ناطى.
ْىالوی ٢ؽظ اقِاظی ؼوذ کمکی ایاه ٢اؽظ ؼا باؽای
معیِیهه
انطايی که ٦عؼم ظیعن ظاؼوع مهاهعش میکىىع که [ظؼ ْىل
ب
ب
ؿکیه ؼاهىمایی میکىع .ؼوذ کمکی ویؿ می ىاوع کاؼمای ؾیاظی بعهکاؼ بانع و اقِاظ ومی ىاواع کاؼماا ؼا باهْىؼ کامال اؾ بایه
ببؽظ .بىابؽایه اقِاظ به او میگىیع « :ى بایع ایىدا قطت مؽیه کىی .مه مع ی ظوؼ ضىاه بىظ و کمی بٛع بؽمیگؽظم .مىِٗؽم
بال».
ن
اقِاظ ظ٦ی٧ا میظاوع بٛع اؾ ؼِ٢ىم چه ا ٣ا٦ی میاِ٢ع ،اما هىىؾ ه بایع به ایه ناکل ٚمال کىاع .اقاِاظ مایؼوظ و قاپف
اهؽیمهها بؽای ؽقاوعن ؼوذ کمکی میآیىع یا بهنکل ؾیباچهؽشهایی بعیل مینىوع ا او ؼا وقىقه کىىع .هؽچیاؿی ممکاه
اقت ؼوی ظهع .اما اهؽیمهها مِىخه مینىوع که ؼوذ کمکی ست أثیؽ ٦ؽاؼ ومیگیؽظِ ٚ .م ایه اقت که بؽای ؼوذ کمکی
ن
وكبِا آقان ؽ اقت ؿکیه کىع ،ؾیؽا می ىاوع اؾ ز٧ی٧ت مكایل آ گاش بانع .قپف ایه اهؽیمهها واامیاع میناىوع و میضىاهىاع
ن
بؽای اوِ٧ام او ؼا به ِ٦ل بؽقاوىع و واٛ٦ا او ؼا میکهىع .وِ٦ی میمیؽظ ،بعهی کاؼماییال یتباؼش ؽظاضات میناىظ .ایاه ؼوذ
ؼها مینىظ و مثل ىظشای اؾ ظوظ ظؼ اْؽا ٠نىاوؼ نعش و باؾ یعا میناىظ ،ناایع ظؼ ضااوىاظشای بكایاؼ ٧٢یاؽ .کاىظک اؾ اوایال
ؾوعگی قطِی میکهع .وِ٦ی بؿؼگ مینىظ و می ىاوع مكایل ؼا ظؼک کىاع ،اقاِاظل بؽمیگاؽظظ .ایبِاه او ومی ىاواع ظؼ ابِاعا
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اقِاظ ؼا به خا بیاوؼظ .اقِاظ اؾ ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ضىظ اقِ٣اظش میکىع ا بطهای اؾ زاٗ٢ا ایاه ؼوذ کمکای ؼا کاه ٣٦ال
نعش بىظ باؾ کىع .ؼوذ کمکی ،گػنِه ؼا به یاظ و اقِاظ ؼا به خا میآوؼظ .اقِاظ به او میگىیع« :زاال و٦ت آن اقت که مؽیه ؼا
نؽو٘ کؽظ ».بىابؽایه ،بٛع اؾ قاییان بكیاؼ ،اقِاظ آمىؾلها ؼا به ؼوذ کمکی مىِ٧ل میکىع.
ف اؾ اوِ٧ال آمىؾلها ،اقِاظ به ؼوذ کمکی میگىیع« :هىىؾ ه وابكِگیهای بكیاؼی ظاؼی که بایع اؾ بیه بؽووع .بایاع
به بیؽون بؽوی و ؽقه بؿوی ».ؽقهؾظن ظؼ خامٛه ؾخؽآوؼ اقت ،ؾیؽا ٢ؽظ بایع اؾ مس ی به مسل ظیگاؽ باؽوظ ،باؽای ٞاػا گاعایی
کىع و با اوىا٘ مطِ  ١مؽظمی که به او میضىعواع و اىهیه میکىىاع یاا اؾ او اقاِ٣اظش میکىىاع مىاخاه ناىظ .ممکاه اقات باا
هؽچیؿی مىاخه نىظ .اما ایه ؼوذ کمکی ظؼ همه زال ضىظ ؼا مؽیهکىىعش ظؼ وٗؽ میگیؽظ و ؼوابّ ضىظ با ظیگاؽان ؼا باهضىبی
اظاؼش میکىع .همیهه مؽا٦ب نیهنیىگ ضىظ اقت و آن ؼا اؼ ٧ا میظهع .ست أثیؽ وقىقههای ماظی مطِ  ١ظؼ بیه ماؽظم
ٚاظی ٦ؽاؼ ومیگیؽظ .ایه ؼوذ کمکی بٛع اؾ قالها ؽقهؾظن باؾمیگؽظظ .اقِاظل به او میگىیع « :ى ه اکىىن به ظایاى وایال
نعشای و ؿکیه ؼا کامل کؽظشای و زاال ؾمان آن اقت [به بعن ٢یؿیکی که اؾ آن نؽو٘ کؽظی باؾگؽظی و بؽای ؼ٢اِه وهاایی
آماظش نىی ،ؾیؽا مؽیه ى کامل نعش اقت .اگؽ هىىؾ ه کاؼی با٦ی ماوعش که اودام ظهای ،می اىاوی باؽوی و اماىؼ و مكاایل
مؽظم ٚاظی ؼا به ایان بؽقاوی ».بٛع اؾ قالها ،ؼوذ کمکی بؽمیگؽظظ .ف اؾ باؾگهت ؼوذ کمکی ،ؼوذ ايا ی ایاه ناطى
ویؿ اؾ زایت ض كه بیؽون میآیع و ضىظآگاش اي ی بیعاؼ مینىظ.
اما ایه نطًی که ایىدا وهكِه کكی ویكت که ؿکیه کاؽظش ،ب کاه ؼوذ کمکای او ؿکیاه کاؽظش اقات و ظؼ وِیداه ،ؼوذ
کمکی گىوگ ؼا به ظقت میآوؼظ .اما ؼوذ اي ی ویؿ ؾخؽهایی کهیعش اقت .به هؽ زال ،ناطى ماام خاىاوی ضاىظ ؼا ياؽ٠
وهكِه ظؼ آودا کؽظش و ٚمؽ او بهٚىىان اوكاوی مٛمىیی به ایان ؼقیعش اقت .ف چاه ا ٣اا٦ی میاِ٢اع؟ ایاه ناطى بٛاع اؾ
بیؽونآمعن اؾ ض كه ،ازكاـ میکىع اؾ ْؽی ٥مؽیىم گىوگ ؼا ؼنع ظاظش و ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی باه ظقات آوؼظش اقات.
اگؽ بطىاهع بیماؼی ؼا ظؼمان کىع یا کاؼی اودام ظهع ،می ىاوع آن کاؼها ؼا باه اوداام بؽقااوع .اماا  ٚاِم ایاه اقات کاه ؼوذ
ازِاؽام ؼوذ ايا ی ٢اؽظ کاه باعن ؼا کىِاؽل میکىاع و ظؼ وهایات ًامی ها ؼا او
کمکیال میضىاهع او ؼا ضهىىظ کىاع و باه
ب
میگیؽظ ،ایه کاؼ ؼا اودام میظهع ٚ .ت ایىکه او ؼا ضهىىظ میکىع ایه اقت که ایاه ناطى قاالهای بكایاؼی ؼا ایىداا ظؼ
زال وهكِه گػؼاوعش و ٚمؽل قپؽی نعش اقت .اما وِ٦ی ایه نطى میمیؽظ ،هؽیت اؾ آنها ؼاش خعاگاو ضىظ ؼا میؼوواعد
ؼوذ کمکی او ؼا ؽک میکىع .بؽ ْب ٥بىظیك  ،ایه ٢ؽظ هىىؾ ه اؾ میان باؾ یعایی ضىاهع گػنت .اؾ آودا کاه مىخاىظ واالیای
ظؼ بعن او بهْىؼ مى٧٢یتآمیؿی ؿکیه کؽظش ،ایه نطى ویؿ ٧ىای بكیاؼی خم ٙکؽظش اقت .ف چه ا ٣ا٦ی میاِ٢ع؟ ممکه
اقت ظؼ ؾوعگی بٛعیال اؾ ثؽو ی ؾیاظ یا م٧امی ٚاییؼ به بهؽشمىاع ناىظ٧٢ .اّ می ىاواع باعیه ياىؼم باناع .آیاا ؿکیا ایاه
نطى ظؼ وهایت بیهىظش وبىظش اقت؟
الل بكیاؼی يؽ ٠کؽظی ا مىا٧٢ت بؽای ا٢هاکؽظن ایه مىَى٘ ؼا کكب کىای  .ماه ؼاؾی اباعی ؼا ٢اال کاؽظشام ،ؼاؾ
ن
اقؽاؼ ،که مٓ ٧ا ومی ىاوكت ست هیچ نؽایٓی گِ٣ه نىظ .ماخؽای ظؼون مام ؼولهای مطِ  ١ؿکیه ظؼ قؽاقاؽ ااؼیص ؼا
بؽمال کؽظشام .زاال میظاویع که چؽا گ ِ٣ایه مىَى٘ به گػنِ ظوؼ ظؼ اؼیص بؽمیگؽظظ .ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع :کاعام ؼول یاا
معؼقهای به ایه نکل ؿکیه وکؽظش اقت؟ نما به ایه یا آن نکل ؿکیه میکىیع ،اما هایچ گاىوگی باه ظقات ومیآوؼیاع .آیاا
أق١اوگیؿ ویكت؟ اما کكی ؼا ومی ىان قؽؾوم کؽظ .مىخىظام بهؽی به٦عؼی ظؼ ىه گ نعشاوع که بعون ىخه به ایىکاه
چگىوه آ گاشنان میکىیع ومی ىاوىع به آن آگاش نىوع .اگؽ اؾ ظیعگاهی باال يسبت کىیع٢ ،کؽ میکىىع باوؼوکؽظوی اقات .اگاؽ
اؾ ظیعگاهی اییه يسبت کىیع ،ومی ىاوىع به آو ه ظؼ قٓسی باال ؽ اقت آ گااش ناىوع .زِای وِ٦ای باه ایاه ؼوناىی ىَایر
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ن
ظاظشام ،بُٛی ا٢ؽاظ هىىؾ اؾ مه ظؼضىاقت میکىىع بیماؼینان ؼا ن٣ا ظه  .واٛ٦ا ومیظاو به آنهاا چاه بگاىی  .ماا ؿکیاه ؼا
آمىؾل میظهی و  ّ٧٢می ىاوی اؾ کكاوی مؽا٦بت کىی که بهقىی قٓىذ باال ؽ ؿکیه میکىىع.
ن
اوِطااب آن مس٧ا٥
باا
يؽ٢ا
ظؼ معؼق ؿکی ما ،ضىظآ گاش اي ی نما گىوگ ؼا به ظقت میآوؼظ .اما ایه چیؿی ویكت که
ب
نىظ .نؽایّ ضايی بایع بؽآوؼظش نىظ .به یاظ ظانِه بانیع که معؼق ما قٛی ومیکىع اؾ خام ٛمؽظم ٚاظی ظوؼی کىاع و ناما
ویؿ وبایع اؾ ُاظها ظوؼی یا ٢ؽاؼ کىیع .ب که بایع ظؼ زایی که بطهی اؾ ایه ظویا هكِیع ؿکیه کىیاع و اؾ ماام اهها و ظامهاای
اْؽا ٠ان آ گاش بانیعد بایع ظؼ زایی که آگاهاوه َؽؼ میکىیع به آن بی ٣اوم بانیعد وِ٦ی ظیگؽان قٛی میکىىع چیؿهاایی ؼا
که مِ ٥ ٛبه نماقت بؽظاؼوع با آنهاا مبااؼؾش و ؼ٦ابات وکىیاعد وِ٦ای ماؽظم قاٛی میکىىاع کاؼهاای آؾاؼظهىاعش اوداام ظهىاع
ضىیهِهظاؼی ضىظ ؼا ز ٕ٣کىیعد ظؼ ایه مسیّ قطت و ْا٦ت٢ؽقا اؼاظش ان ؼا ٦ىی کىیع ،نیهنیىگ ضىظ ؼا ؼنع ظهیع و اؾ
هم اوعیهههای بع و گؽایهام ظویىی که ظؼ مٛؽٌ آن ٦ؽاؼ میگیؽیع ٢ؽا ؽ ؼویع.
همگی ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع :آیا نما ویكِیع که آگاهاوه قطِی ؼا سمل میکىیع؟ آیا ؼوذ اي ی نما ویكت که ٢اعاکاؼی
میکىع؟ آیا چیؿهای ظویىی ؼا آگاهاوه اؾ ظقت ومیظهیع؟ ف گىوگ بایع به نما  ٥ ٛظانِه بانع ،ؾیؽا همان کكای کاه اؾ
ظقت میظهع کكی اقت که به ظقت میآوؼظ .به همیه  ٚت اقت که معؼق ما اؾ ؿکیه ظؼ ایه مسیّ ی یعش ظؼ بیه مؽظم
ٚاظی اخِىاب ومیکىع .ما میضىاهی ظؼ ایه خهان ظویىی و ماام مهاکال م ؿکیاه کىای  ،ؾیاؽا میضاىاهی هماان کكای
بانی که گىوگ ؼا به ظقت میآوؼظ .زِی وِ٦ی ظؼ آیىعش مؽیهکىىعگاوی که ظؼ مٛبع ؿکیه میکىىع بطهی اؾ ماا ناىوع ،بایاع
بیؽون بؽووع و ظؼ خام ٛبهؽی ؽقه بؿوىع.
بؽضی اؾ مه ؽقیعشاوع چؽا ؼولهای ظیگؽی که مؽظم مؽیه میکىىع مىدؽ به ایه ومینىظ که ؼوذ ايا ی گىواگ ؼا باه
ظقت آوؼظِ ٚ .م ایه اقت که آن ؼولها  ّ٧٢به قالمِی و ىعؼقِی می ؽظاؾوع .ؼولهای ؼاقِیىی که ٢اؽظ ؼا باه قآىذ
باال ؽ میبؽوع همیهه  ّ٧٢به یت مؽیع مى٣ؽظ آمىؾل ظاظشاوع وه به ٚمىم مؽظم .آنها ناگؽظ ضىظ ؼا به خای ظیگاؽی میبؽواع
ا مؽیه کىع و ظؼ اوؿوا به او آمىؾل میظهىع .ظؼ مام ایه قالها ،هیچکكی چىیه چیؿی ؼا باه ٚماىم ماؽظم آماىؾل واعاظش
اقت .ما ایه کاؼ ؼا اودام میظهی ؾیؽا ایهگىوه ؿکیه میکىی و ایهگىوه گىوگ باه ظقات مایآوؼی  .ظؼ ٚایه زاال ،معؼقا
ؿکی ما يعها و هؿاؼان چیؿ ؼا به ؼوذ اي ی ان میظهع ا ضىظ نما کكی باناع کاه ثماؽۀ ؿکیاه ؼا کكاب میکىاع .گِ٣اهام
کاااؼی بیقاااب٧ه اودااام ظاظشام و گكااِؽظش ؽیه ظؼ ؼا گهااىظشام .بؽضاای ایااه ک مااام مااؽا ظؼک کؽظشاوااع ،چؽاکااه آو ااه گِ٣ااهام
ٞیؽ٦ابل ظؼک ویكتٚ .اظ ی ظاؼم :اگؽ یت یاؼظ ظانِه بان و  ّ٧٢اؾ یت ایىچ يسبت کى هىىؾ ه ممکه اقت بگىییع  ٞى
میکى  ،اما ظؼ ز٧ی٧ت ایىدا  ّ٧٢بطهی اؾ آو ه ؼا که میظاو به نما گِ٣هام .ظؼ ایه ؾماان ومی اىاو هایچ خىبا بااال ؽ یاا
فؼ ٠ؽ ظا٢ا ؼا به نما بگىی  ،چؽاکه بیم اؾ زع یهؽِ٢ه هكِىع.
معؼق ما بعیه يىؼم ؿکیه میکىع ،ضىظ نما ؼا ٦اظؼ میکىاع باهْىؼ واٛ٦ای گىواگ ؼا باه ظقات آوؼظ .اؾ ؾماان یاعایم
ؾمیه و آقمان اوییه باؼ اقت .می ىاویع اؼیص ؼا بؽؼقی کىیع .ظؼ زایی که ایه مؿیت ؼا ظاؼظ کاه ضىظ اان گىواگ ؼا باه ظقات
میآوؼیع ،قطِیهای ضىظ ؼا ه ظاؼظ .ظؼ میان خام ٛی یعۀ ماؽظم ٚااظی و ايآکاک نیهنایىگ بایه ا٢اؽاظ آن ،بكایاؼ
قطت اقت ٢ؽا ؽ اؾ آن يٛىظ کىیع .قطِی آن ظؼ ایه اقت که وِ٦ی آگاهاوه مىا ٙ٢ان ؼا ظؼ میان ماؽظم اؾ ظقات میظهیاع،
وِ٦ی چیؿی که بؽای ان ضی ی مه اقت ظؼ مٛؽٌ ضٓؽ ٦ؽاؼ میگیؽظ ،وِ٦ی ا٢اؽاظ یؽاماىن ناما باؽای چیؿهاایی ؼ٦ابات و
مباؼؾش میکىىع یا وِ٦ی ٚؿیؿان ان ؼوح میکهىع ،وبایع ست أثیؽ ٦ؽاؼ بگیؽیع .بایع یاظ بگیؽیع بهنکل يسیسی به ایه مكایل
ن
بىگؽیع .ؿکیهکىىعشبىظن ايال ؼازت ویكت! ؾماوی کكی به مه گ٣ت« :م ، ٛآیا کا٢ی ویكت  ّ٧٢اوكان ضاىبی بایه ماؽظم
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ٚاظی بانی ؟ چه کكی می ىاوع ظؼ ؿکیه مى ٥٢نىظ؟» اؾ نىیعن آن ضی ی مِأق ١نعم! به او یت ک مه ها وگ٣اِ  .هماه
وى٘ نیهنیىگی وخىظ ظاؼظ .هؽکكی ا زعی میؼوظ که ىاوایی باوؼل او ؼا میبؽظ .کكی که ظؼک کىع به ظقت میآوؼظ.
ؾماوی الیىؾی وىنت« :ظایى ؼاهی اقت که ظؼباؼشال يسبت میکىىع ،اما ؼاهی ٚاظی ویكت ».اگؽ ظایى چیؿی باىظ کاه
ؼوی ؾمیه ؼیطِه بىظ و ٢ؽظ می ىاوكت هؽخایی آن ؼا بؽظاؼظ و ظؼ ؿکی آن مى ٥٢نىظ ،بااؼؾل ومیبىظ .ظؼ ؼول ؿکی ما نما
٢ؽظی هكِیع که با گػؼ اؾ چایمها گىوگ ؼا کكب میکىیع .بىابؽایه بایع ا خایی که امکاوم هكت مىٓب ٥باا ماؽظم ٚااظی
بانی  .ویاؾی وعاؼیع ٧٢یؽ و هیعقت نىیع .ب که بایع ظؼ زایی که بطهی اؾ ایه ظویای ماظی هكِیع نیهنیىگ ضىظ ؼا ؼناع
ظهیع .اؾ ایه وٗؽ ،ایه ؼول ؼازت اقت ،ؼازت ؽیه ؼول .ؾیؽا می ىاویع ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ؿکیه کىیاع و ویااؾی ویكات کاه
ؼاهبه یا ؼاهب نىیع .اما قطت ؽیه خىب آن ویؿ همیه اقت ،چؽاکه ظؼ مسیّ بكیاؼ ی یعۀ مؽظم ٚاظی ؿکیه میکىیع .اماا
ضىظ واٛ٦ی ان گىوگ ؼا به ظقت آوؼظ .ایه زیا ی ؽیه خىب معؼق ؿکی ماا
ضىبی آن ویؿ ظؼ همیه اقت ،ؾیؽا با ٚمینىظ ب
اقت و امؽوؾ آن ؼا ٢ال کؽظم .ایبِه وِ٦ی ؼوذ اي ی گىوگ به ظقت میآوؼظ ،ؼوذ کمکی ویؿ آن ؼا باه ظقات مایآوؼظ .چاؽا؟
ؾیؽا وِ٦ی مام خىبههای ظیگؽ بعن ان و ویؿ مىخىظام ؾوعش و ق ىلها گىوگ ؼا باه ظقات میآوؼواع ،ؼوذ کمکای ویاؿ باهْىؼ
زِ آن ؼا به ظقت میآوؼظ .اما قٓر گىوگ ؼوذ کمکی هؽگؿ به اوعاؾۀ قٓر گىوگ نما باال وطىاهع بىظ ،ؾیاؽا ناما مىخاىظ
اي ی هكِیع و او مىخىظ وگهبان اقت.
ظؼ اظام قطه میضىاه مكئ های ؼا اَا٢ه کى  .ظؼ میان خام ٛؿکیهکىىعگان ا٢ؽاظ ؾیاظی هكاِىع کاه همیهاه قاٛی
کؽظشاوع بهقىی قٓىذ باال ؽ ؿکیه کىىع .همهخا ق٣ؽ کؽظش و ىل ؾیاظی هؿیىه کؽظشاوع به ایه امیع که نایع اقِاظی مٛؽو٠
مههىؼبىظن نطى ُمیه ومیکىع که او بیىم ضىبی ظانِه باناع .بىاابؽایه
ؼاهی ؼا به آنها وهان ظهعد اما مى ٥٢وهعوع.
ب
با وخىظ هم ق٣ؽها و ىلهایی که هؿیىه کؽظوع هیچ وِیدهای به ظقت ویاوؼظشاوع .امؽوؾ ایه ؼول بكیاؼ ٚایی ؼا باؽای هماه
ن
ظؼ ضاوه ان به نما اؼایه کؽظشای  .بىابؽایه اؾ ایه یسٗه به بٛع کكی کاه ٛیایه میکىاع آیاا
ٚمىمی قاضِهای ٧ ،ؽیبا آن ؼا ظم ب
می ىاویع ؿکیه کىیع و مى ٥٢نىیع ضىظ نما هكِیع .آوهایی که بِىاوىع آن ؼا اودام ظهىع ،یهاؽ٢ت ضىاهىاع کاؽظ .آوهاایی کاه
وِىاوىع ؿکیه کىىع ،اؾ زاال به بٛع بایع ؿکیه ؼا ٢ؽاماىل کىىاع .اؾ ایاه باه بٛاع باهخؿ مىخاىظا ی کاه ناما ؼا ٢ؽیاب میظهىاع،
هیچکكی به نما آمىؾل ومیظهع و ظؼ آیىعش ومی ىاویع ؿکیه کىیع .اگؽ ماه وِاىاو ناما ؼا وداام ظها  ،هایچ ٢اؽظ ظیگاؽی
ومی ىاوع .ز٧ی٧ت ایه اقت که ایه ؼوؾها ،اگؽ بطىاهیع اقِاظی واٛ٦ی اؾ ؼاهی ظؼقت ؼا یعا کىیع اا باه ناما آماىؾل ظهاع،
زِی اؾ يٛىظ به آقمان ه قطت ؽ اقت ،ؾیؽا ظیگؽ هیچکكی ظؼ زال اودام چىیه کاؼی ویكت .زِی  ٦مؽوهاای بااال ویاؿ
اکىىن ظؼ ظوؼان ایاوی یا «آضؽ ؾمان» هكِىع و مىخىظام آودا ظؼ زال مؽا٦بت اؾ مؽظم ٚااظی ویكاِىع .معؼقا ماا واه ىها ظؼ
ن
ظقِؽـ ؽیه ؼول اقت ،ب که ظ٦ی٧ا بؽ ای قؽنت خهان مؽیه مینىظ .ایه قؽی ٙؽیه و مكاِ٧ی ؽیه مكایؽ اقات ،ؾیاؽا
همهال ظؼباؼۀ غهه و  ٦ب ٢ؽظ اقت.

هذاس آعمايی
ظؼ معؼق ظایى ،معاؼ آقماوی کىچت و بؿؼگ آمىؾل ظاظش مینىظ .هؽیر میکىی معاؼ آقاماوی چیكات .ماعاؼ آقاماوی کاه
ن
مؽظم مٛمىال ظؼباؼۀ آن يسبت میکىىع معاؼی اقت که با ا ًال ظو کاوال اوؽفی « بؼن» و «ظو» آن ؼا نکل میظهیع .اما ایه
معاؼ آقماوی ،بكیاؼ قٓسی اقت و چیؿی خؿ بؽای قالمِی و ز ٕ٣ىعؼقِی ویكات .ایاه چیاؿی اقات کاه ماعاؼ آقاماوی
َ
کىچت وامیعش مینىظ .معاؼ آقماوی ظیگؽی که وه «معاؼ آقماوی کىچت» وامیعش مینىظ و وه «معاؼ آقماوی بؿؼگ »،نک ی
اؾ معاؼ آقماوی بؽای ؿکیه ظؼ معیِیهه اقت .آن ظؼون بعن ٢ؽظ زؽکت میکىع ،با چاؽضم یؽاماىن ویاىان ناؽو٘ میناىظ،
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قپف ظؼ ظؼون بعن بهْؽ ٠اییه زؽکت میکىع ،به ظن یان میؼقع و یؽامىن آن میچؽضع و قاپف بهقامت بااال زؽکات
میکىع .چؽضم آن ظؼ ظؼون بعن يىؼم میگیؽظ و همان معاؼ آقماوی واٛ٦ی اقت که اؾ ْؽیا ٥ؿکیاه ظؼ معیِیهاه ناکل
میگیؽظ .ایه معاؼ آقماوی ف اؾ نکلگیؽیال خؽیان اوؽفی بكیاؼ ٦عؼ مىعی مینىظ که ياعها کاواال اواؽفی باعن ؼا باه
زؽکت ظؼمیآوؼظ و کمت میکىاع ماام کاوالهاای ظیگاؽ اواؽفی بااؾ ناىظ .ؼولهاای ظایىییكاِی ماعاؼ آقاماوی ؼا آماىؾل
ن
میظهىع ،اماا ؼولهاای بىظیكاِی مٛماىال آن ؼا آماىؾل ومیظهىاع .ؼولهاای بىظیكاِی چاهچیؿی ؼا آماىؾل میظهىاع؟
ناکیامىوی ظؼ خؽیان آمىؾلهای ضىظ ،وه ؼوی زؽکتهای مؽیىی أکیع میکؽظ و وه آنها ؼا آمىؾل میظاظ .اما ؼولهاای
بىظیكِی ویؿ نیىۀ ضىظ ؼا بؽای بعیل بعن اؾ ْؽی ٥ؿکیه ظاؼوع .ظؼ ایه ؼولها یات مداؽای اواؽفی وخاىظ ظاؼظ کاه اؾ وٓ٧ا
ن
قىؾوی کامال باؾنعۀ بایهىیی ظؼ ٢ؽ ٤قؽ نؽو٘ مینىظ و بهنکل ماؼ یچ بهقمت ٦كمتهای اییه بعن مایؼوظ و ظؼ
ْب
ب
وهایت مام کاوالهای اوؽفی بعن ؼا ٛ٢ال میکىع.
ؼول بىظیكِی اوِؽیك اؾ ْؽی ٥چیؿی که «مدؽای مؽکؿی» وامیعش مینىظ به ایه هاع ٠ظقات مییاباع .ناایع بؽضای
بپؽقىع« :چىیه مدؽایی بهْىؼ مٛمىل ظؼ بعن وخىظ وعاؼظ .چٓىؼ ممکه اقت آن ؼا ظانِه بانىع؟» بگػاؼیاع ببیىای چگىواه
آن ؼا ایداظ میکىىع .وِ٦ی مام کاوالهای اوؽفی ظؼ بعن کكی ؼا ظؼ وٗؽ بگیؽیعٛ ،عاظنان به يعها یاا ظشهااهؿاؼ میؼقاع.
مثل ؼگهای بعن یکعیگؽ ؼا بهْىؼ ٚمىظی و ا٧٢ی  ٙٓ٦میکىىع و زِی ٛعاظنان بیهِؽ اؾ ؼگهای باعن اقات .ظؼ ُ٢اای
بیه اُٚای ظؼووی هیچ ؼگی وخىظ وعاؼظ ،اما کاوال اوؽفی وخىظ ظاؼظ .اؾ ٢ؽ ٤قؽ ا اییه بعن ،نبکهای اؾ کاوالهاای اواؽفی
ظؼ قؽاقؽ بعن گكِؽظش نعوع و بهْىؼ ٚمىظی و ا٧٢ی یکاعیگؽ ؼا ٓ٦ا ٙمیکىىاع[ .ظؼ ایاه ؼولهاای بىظیكاِی وِ٦ای ایاه
کاوالها نؽو٘ میکىىع به یکعیگؽ مًِل نىوع ،هىىؾ مدؽای مكِ٧یمی ؼا نکل وعاظشاوع و ممکه اقت ٚبىؼ اوؽفی اؾ میاان
آنها مكِ ؿم الل بانع .با گػنت ؾمان ،آنها به عؼیح هه ؽ و بهه مًِال میناىوع اا مداؽای ٚماىظی مكاِ٧یمی ؼا
نکل ظهىع .ایه مدؽا قپف ظؼ و٧م یت مسىؼ ٚمل میکىع که میچؽضع و چؽشهاایی ؼا کاه باا ویات غهىای باهْىؼ ا٧٢ای
میچؽضىع به زؽکت ظؼمیآوؼظ .ظؼ ایىدا ویؿ مً٧ىظ ،باؾکؽظن مام کاوالهای اوؽفی بعن اقت.
ؿکی ٢ایىن ظا٢ای ما ایه ؼویکؽظ ؼا بؽومیگؿیىع که یت مدؽا مام کاوالهای اوؽفی بعن ؼا باؾ کىاع .اؾ هماان آٞااؾ ،الؾم
میظاوی که مام کاوالهای اوؽفی بهه مًِل نىوع و بهْىؼ ه ؾمان ظؼ گؽظل بانىع .مؽیهمان ؼا اؾ مؽز یهاؽِ٢های
نؽو٘ میکىی و مؽازل ابِعایی ؽ ؼا کىاؼ میگػاؼی  .با ؼویکؽظ ظیگؽان که اؾ یت مدؽا بؽای باؾکؽظن کاوالهای بعن اقِ٣اظش
مینىظ ،ممکه اقت زِی مام ٚمؽ ٢ؽظ ویؿ بؽای باؾکؽظن کامال آنهاا کاا٢ی وباناع .ممکاه اقات الؾم باناع ظشهاا قاال
بهقطِی مؽیه کىىع .بىابؽایه بكیاؼی اؾ ؼولها گِ٣هاوع که یت ظوؼۀ ؾوعگی بؽای مى٧٢یت ظؼ ؿکیه کا٢ی ویكت .به همایه
 ٚت ،بكیاؼی اؾ ؼولهای ظنىاؼ و یهؽِ٢ه ؽ قٛی میکىىع ٚمؽ ٢ؽظ ؼا ْىالوی کىىع و بكیاؼی اؾ یؽواننان ایاه ؼا دؽباه
کؽظشاوعٚ .مؽ ٢ؽظ ْىالوی مینىظ ا بِىاوع معمؾماوی ْىالوی به مؽیىم اظامه ظهع.
ن
معاؼ آقماوی کىچت ايىال بؽای قالمِی اقت ،ظؼ زایی که معاؼ آقماوی بؿؼگ بؽای ؿکی واٛ٦ی اقات .ماعاؼ آقاماوی
بؿؼگ که معؼق ظایى به آن اناؼش میکىع به ٦عؼ مىعی معاؼ آقماوی بؿؼگ ظؼ معؼقا ماا ویكات کاه ماام کاوالهاای باعن ؼا
بهه مًِل میکىع و همگی با ه ظؼ چؽضم هكِىع .مىٗىؼ اؾ چؽضم معاؼ آقماوی بؿؼگ ظؼ معؼق ظایى چاؽضم اواؽفی
اؾ میان چىع کاوال اقت ،اؾ ٦بیل کاوالهای قه ییه و قه یاوگ ،که اؾ ظقتها ا ک ١اها و قاپف اؾ اهاا بهقامت بااال اا
مىهای ؼوی قؽ ،ظوؼ بعن یت ظوؼ میؾوىع .بؽای آوها ،ایه بهمىؿی چؽضم اوؽفی اؾ میاان ماعاؼ آقاماوی باؿؼگ اقات .ماعاؼ
آقماوی بؿؼگ که نؽو٘ به چؽضم کىع ،ؿکی قٓر باال ؼا ظؼ ی ضىاهع ظانت .به همیه  ٚت ،بؽضی اؾ اقِاظان چیگىواگ
وِ٦ی به معاؼ آقماوی بؿؼگ میؼقىع آمىؾل ؼا مِى ١٦میکىىع .آمىؾلهاینان ؼا مسعوظ میکىىع به زىؾۀ قالمِی .بؽضای
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ویؿ قٛی میکىىع آن ؼا آمىؾل ظهىع ،اما چیؿهایی ؼا که بؽای آن ویاؾ اقت ظؼ بعن ناگؽظان وًب ومیکىىع .ایاه نااگؽظان
ومی ىاوىع مى ٥٢نىوع ،ؾیؽا آو ه ویاؾ ظاؼوع به آنها ظاظش وهعش اقت .نایع ضىظنان قٛی کىىع با اقِ٣اظش اؾ ٦عؼم غههناان
آن ؼا نکل ظهىع اما امکان ػیؽ ویكت .مثل ایه اقت که با اودام وؼؾلهای هىاؾی بطىاهیاع آن ؼا ناکل ظهیاع .ؿکیاه باه
الل ضىظ ٢ؽظ بكِگی ظاؼظ اما بعیل گىوگ ؼا اقاِاظ اوداام میظهاع .ناکلگیؽی ماعاؼ آقاماوی باؿؼگ ٧٢اّ وِ٦ای ناؽو٘
مینىظ که هم مکاویؿمهای ظؼووی بؽای آن ظؼ نما وًب نعش بانع.
ظؼ ْىل اؼیص ،معؼق ظایى بعن اوكان ؼا خهاوی کىچت ظؼ وٗؽ گؽِ٢ه اقت .ا٧ِٚاظ ظاؼظ که ایه خهاان ظؼووای باه بؿؼگای
خهان بیؽووی اقت و نبیه آن به وٗؽ میآیع .باوؼکؽظن ایه وگؽل قطت اقت و بهآقاوی ٦ابل٢ه ویكت .ایه خهاان بكایاؼ
بؿؼگ اقت ،چگىوه می ىاوع با خك اوكان م٧ایكه نىظ؟ اما مىٓ٧ی بؽای آن وخىظ ظاؼظ و می ىان آن ؼا ىَیر ظاظ٢ .یؿیات
ًٚؽ زاَؽ ؼوی اخؿای ماظش ژوهم میکىع و اؾ مىیکىلها به ا ها ،ایکِؽونها ،ؽو ىنها و کىاؼکها ا وى ؽیىىهاا ؼقایعش
اقت .اما ظؼ ایه قٓىذ ،میکؽوقکىپ ومی ىاوع ببیىع ؼیؿ اؽ اؾ ایاه غؼام چاهچیؿی وخاىظ ظاؼظ و اواعاؾۀ آنهاا چ٧اعؼ اقات.
ژوههگؽان ومیظاوىع ظؼ قٓىذ زِی میکؽوقکى ی ؽ چهچیؿی وخىظ ظاؼظ .آو ه امؽوؾش ٢یؿیت ظؼک میکىع با کىچات ؽیه
غؼام میکؽوقکى ی خهان بكیاؼ ٢اي ه ظاؼظ .وِ٦ی نطًی ٢ؽا ؽ اؾ نکل ٢یؿیکی ٚاظی میؼوظ ،می ىاوع آن  ٦مؽوهای ؼیاؿ
و وامؽیی غؼام ؼا ظؼک کىع ،ؾیؽا با بیىایی بؿؼگىمایینعش ظویاهاای میکؽوقاکى ی ؼا میبیىاع .هؽچاه قآر ٢اؽظ بااال ؽ باناع،
قٓر میکؽوقکى ی وقی ٙؽی ؼا میبیىع.
ناکیامىوی بؿؼگی خهان ؼا ف اؾ ظیعن آن اؾ ظیعگاش قٓر ضىظ ،ىيی ١کؽظ .آمىؾشهاایم بیاان میکاؽظ کاه مىخاىظام
ظیگؽی ویؿ با بعن ٢یؿیکی نبیه ما اوكانها ظؼ کهکهان ؼاش نیؽی وخىظ ظاؼوع و زِی ٧٢اّ ظؼ یات ظاوا بناه قاههؿاؼ ظویاا
وخىظ ظاؼظ .ایه با ظؼک ٢یؿیت وىیه ما قاؾگاؼ اقت .چه ٢ؽ٦ی اقت بیه ایگاىی گاؽظل ایکِؽونهاا کاه ظؼ ماعاؼ هكاِ ا ا
زؽکت میکىىع و ایگىی گؽظل ؾمایه کاه ظؼ ماعاؼ ضىؼنایع زؽکات میکىاع؟ اؾایاهؼو نااکیامىوی بیاان کاؽظ کاه ظؼ قآر
میکؽوقکى ی ،ظاوهای نه نامل قههؿاؼ ظویا اقت .ظؼقت مثل خهاوی اقت کاه مىخاىظام و مااظش ظؼ آن وخاىظ ظاؼظ .اگاؽ
ز٧ی٧ت ظانِه بانع ،ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع :ظؼ ظویاهای آن ظاو نه ،آیا نه وخىظ وعاؼظ؟ آیا ظؼ هؽیت اؾ ناههایی کاه ظؼون
آن ظاو نه هكِىع ،قههؿاؼ ظویای ظیگؽی وخىظ وعاؼظ؟ ف آیا ظؼ قههؿاؼ ظویای هؽیت اؾ نههایی که ظؼون نه ظیگاؽی
اقت ،نىی وخىظ وعاؼظ؟ اگؽ بؽؼقی به همیه نکل به اییه اظامه یابع ،بیاوِها ضىاهع بىظ .بىابؽایه زِی ظؼ قٓر ا اگا ا ویاؿ
ناکیامىوی بیان کؽظ که خهان «ه بیوهایات باؿؼگ و ها بیوهایات کىچات اقات ».آن٦اعؼ باؿؼگ اقات کاه او وِىاوكات
یؽامىن و ظوؼ اظوؼ آن ؼا ببیىع ،ظؼ ٚیه زال آن٦عؼ کىچت اقت که وِىاوكت ؼیؿ ؽیه غؼۀ مىهأ ماظش ؼا هطیى ظهع.
اقِاظاوی هكِىع که گِ٣هاوع« :ظؼ یت مى٣ػ ٚؽ ٤ىقت ،نهؽی کامل ؼا می ىان ظیع ،با ٓ٦اؼها و ا ىمبیلهایی که ظؼ آن
ن
زؽکت میکىىع ».باوؼوا ػیؽ به وٗؽ میؼقع .اما اگؽ ایه گِ٣ه ؼا اؾ ظیعگاش  ٚمی بؽؼقی کىی و واٛ٦اا ً٦اع ظاناِه بانای ظؼک
کىی  ،مىٓ٧ی به وٗؽ میآیع .وِ٦ی ظؼباؼۀ باؾنعن چه قاىم ياسبت میکاؽظم ،بكایاؼی اؾ ا٢اؽاظ ظؼ ْاىل باؾناعن چها
قىمنان ایه وَٛیت ؼا دؽبه کؽظوع :آنهاا ظؼ مكایؽ اىو ی ظؼ یهاویناان میظویعواع اوگااؼ ومی ىاوكاِىع باه اوِهاای آن
بؽقىع .ظؼ ْی مؽیههای ؼوؾاوهنان ،ازكاـ میکؽظوع ظؼ ْىل خاظشای بؿؼگ ،با کىشها و ؼوظضاوههایی ظؼ ظو ْاؽ ٠خااظش
ظؼ زال ظویعن هكِىع و ظؼ زایی که میظووع ،اؾ میان نهؽها ٚبىؼ کؽظش و ا٢ؽاظ ؾیاظی ؼا مهاهعش میکىىع .ممکه اقت ٢کؽ
کىىع ىه اقت .چؽا ایهْىؼ اقت؟ آو ه میبیىىع واَر و ؼونه اقت و ىه ویكت .اگاؽ ظویاای ظؼون باعن اوكاان باه آن
بؿؼگی بانع که اقِاظان با چه قىمنان ظیعشاوع ،ف آن ؼا وبایع ىه ظؼ وٗؽ گؽ٢ت .معؼق ظایى همیهه م٧ِٛع بىظش اقات
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ن
که بعن اوكان بهضىظیضىظ یت خهان اقت .اگؽ واٛ٦ا یت خهان بانع٢ ،اي بیه یهاوی ا ٞعۀ يىىبؽی [که چه قاىم
ظؼ آودا وا ٙ٦اقت بیم اؾ ۲۲7هؿاؼ «یی» اقت .چىیه ازكاقی ایداظ میکىع که ؼاهی بكیاؼ ْىالوی اقت.
اگؽ معاؼ آقماوی بؿؼگ ظؼ ْىل ؿکیه باهْىؼ کامال ناکل بگیاؽظ ،ویؽویای ٢اىْ٤بیٛی باؽای مؽیهکىىاعگان باه هماؽاش
میآوؼظ .اما ٦بل اؾ ایىکه به آن بپؽظاؾی بایع یاظآوؼ ناىی کاه ماعاؼ آقاماوی باؿؼگ اقاامی گىوااگىن ظیگاؽی ویاؿ ظاؼظ :ماعاؼ
آقماوی وً١ایىهاؼ ،چؽضم ؾمیه و آقمان و چؽضم کاوال ؼوظضاوه .چؽضم معاؼ آقماوی بؿؼگ زِی ظؼ قٓر اییه ؿکیه
خؽیاوی اؾ اوؽفی ؼا نکل میظهع که با گػنت ؾمان مِؽاک ؽ میناىظ ،باه چیاؿی اؾ قآىذ بااال ؽ ٟییاؽ ناکل میظهاع و
کمؽبىع مِؽاکمی اؾ اوؽفی مینىظ که میچؽضع .اگؽ کكی چه قىمم ظؼ قٓسی اییه باؾ نعش بانع ممکاه اقات ببیىاع
چای  ٦اب
چی گىواگىن بعن ؼا اؾ مکاوی به مکان ظیگؽ خابداا کىاع .باهْىؼ مثاال ب
ظؼ زایی که ایه کمؽبىع میچؽضع می ىاوع ب
چی کبع بهْؽ ٠مٛعش بؽوظ .ا٢اؽاظی کاه می ىاوىاع ظویاای میکؽوقاکى ی ؼا ظؼک کىىاع ممکاه
ممکه اقت به ؼوظشها بؽوظ یا ب
اقت ببیىىع آو ه خابدا مینىظ بكیاؼ ٗٚی اقت .اگؽ ایه کمؽبىع اوؽفی به بیؽون بعن آوؼظش نىظ ،چیؿی مینىظ که ماؽظم
ىاواااایی زؽکاااتظاظناؾؼاشظوؼ میوامىاااع .ا٢اااؽاظی باااا گىواااگ ٦اااىی ؽ می ىاوىاااع چیؿهاااای بؿؼگااای ؼا زؽکااات ظهىاااع و آن
«زؽکااتظاظناؾؼاشظوؼ بااؿؼگ» اقاات .ا٢ااؽاظی بااا گىوااگ َااٛی ١ؽ می ىاوىااع چیؿهااای کااىچکی ؼا زؽکاات ظهىااع و آن
«زؽکتظاظناؾؼاشظوؼ کىچت» اقت .ىاوایی زؽکتظاظناؾؼاشظوؼ نبیه ایه اقت و ایهگىوه نکل میگیؽظ.
بهمسٍ ایىکه معاؼ آقماوی بؿؼگ ناکل بگیاؽظ ٢اؽظ واؼظ ؿکیا واٛ٦ای میناىظ .می ىاواع زایتهاای مطِ ا ١ؿکیاه و
َ
نکلهای مطِ  ١گىوگ ؼا بههمؽاش بیاوؼظ .اگؽ کِابهاای ٦اعیمی ماوىاع شور حوا نناناذوریرها ،ظنجینوگ ،دائوذنوگ یاا
شینگمینگ گوییجی ؼا ضىاوعش بانیع ،ممکه اقت یکی اؾ ایه وَٛیتهایی که ٖااهؽ میناىظ بؽای اان آناىا باناع .ایاه
کِابها اؾ ا٢ؽاظی میگىیىع که ازكاـ ب ىعنعن اؾ ؾمیه و ؽواؾ ؼا دؽبه کؽظوع و ظؼباؼۀ ایه يسبت میکىىع که ا٢ؽاظی ظؼ
ؼوؾ ؼونه ؽواؾ میکىىع یا بهٚباؼم ظیگؽ ظؼ م٧ابل ظیعگان ظؼ هىا نىاوؼ مینىوع .ظؼ ز٧ی٧ت ،بگػاؼیع به نما بگىی که وِ٦ی
معاؼ آقماوی بؿؼگ کكی نکل بگیؽظ ،او می ىاوع ؽواؾ کىع .به همیه قاظگی اقت .ممکه اقت بؽضای ٢کاؽ کىىاع« :ياعها
قال اقت که ا٢ؽاظی ؿکیه کؽظشاوع ،ف بایع ٛعاظ ؾیاظی باىظش باناىع کاه ماعاؼ آقاماوی بؿؼگناان ناکل گؽِ٢اه اقات».
ن
میگىی ٞیؽواٛ٦ی ویكت اگؽ بگىیی ظشهاهؿاؼ و٣ؽ به ایه مؽز ه ؼقیعشاوع ،ؾیؽا ماعاؼ آقاماوی باؿؼگ ياؽ٢ا مؽز ا ناؽو٘ ظؼ
ؿکیه اقت.
ف چؽا کكی ایه ا٢ؽاظ ؼا ظؼ زال ؽواؾ یا ب ىعنعن اؾ ؼوی ؾمیه وعیعش اقات؟ ؾیاؽا وَاٛیت خامٛا بهاؽی ٦اؽاؼ ویكات
آنِ٣ه نىظ و نکل خام ٛبهؽی ویؿ وبایع بعون ظییل مطِل نىظ یا ٟییؽ کىع .چگىوه می ىاوكت مداؾ بانع ؽواؾکؽظن هما
آن ا٢ؽاظ ظیعش نىظ؟ آیا آن خام ٛبهؽی میبىظ؟  ٚت اي ی ایه اقت ٚ .ت ظیگؽ ایه اقت کاه ؾواعگی اوكاان ظؼ بایه ماؽظم
بؽای ایه ویكت که مىخىظی بهؽی باناع ،ب کاه ؾواعگیال باهضاْؽ ایاه اقات کاه ظوبااؼش ضاایى ناىظ و باه ضاوا واٛ٦ای
ن
آقماویال باؾگؽظظ .ف مكئ ایمان ظؼ میان اقت .اگؽ کكی میظیع که بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ واٛ٦ا می ىاوىع باه اؽواؾ ظؼآیىاع ،او
ویؿ میضىاقت ؿکیه کىع و ظیگؽ مكئ ایمان وخىظ ومیظانت .بىابؽایه اگؽ ظؼ ْىل ؿکیه بِىاویع به ؽواؾ ظؼآییع ،وبایع بهْىؼ
قؽقؽی آن ؼا به ظیگؽان وهان ظهیع یا آن ؼا ظؼ مٛؽٌ ومایم آوان بگػاؼیع ،ؾیؽا آنها ویؿ ویاؾ ظاؼوع ؿکیاه کىىاع .ظؼ وِیداه،
بٛع اؾ ایىکه معاؼ آقماوی بؿؼگ ان نکل بگیؽظ ،اگؽ وىک اوگهت ظقت ان ،وىک اوگهات ای اان یاا ٦كامت بطًىيای اؾ
بعن ان بكِه بانع ٦اظؼ به ؽواؾ وطىاهیع بىظ.
ؾماوی که معاؼ آقماوی بؿؼگ ظؼ آقِاو نکلگؽِ٢ه اقت ،بؽضی ا٢ؽاظ ی میبؽوع که هىگام اودام معیِیهه بعنناان باه
خ ى ض مینىظِ ٚ .م ایه اقت که اوؽفی هت بعن بهضىبی خؽیان ظاؼظ و بىابؽایه هت بعن قابت ازكااـ میناىظ ظؼ
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زایی که خ ىی بعن قىگیه ازكاـ مینىظ .بؽضی ا٢ؽاظ ویؿ به ٧ٚب مِمایل مینىوع و هات باعن قاىگیه و خ اىی باعن
قبت ازكاـ مینىظ .اگؽ ظؼ قؽاقؽ بعن اوؽفی بهضىبی ظؼ خؽیان بانع ،ممکه اقت بهقمت باال بدهیع و ازكاـ کىیاع
اوگاؼ اؾ ؾمیه خعا مینىیع و باال میؼویع .اما ایاه عیاعش ظؼ ماىاؼظی اقاِثىایی مدااؾ اقات کاه ؼوی ظهاع .ا٢اؽاظی کاه ایاه
ن
ن
ىاواییهاای ٢ااىْ٤بیٛی ؼا دؽباه میکىىااع مٛماىال ظؼ ظو اوِهااای ْیا ١قااىی ٦اؽاؼ ظاؼوااع :ب اهها و مكااهها و مطًىيااا
ن
ضاو های مكه .ایه هؽ ظو گؽوش مٛمىال وابكِگیهای کمی ظاؼوع و ازِمال آن ؾیاظ اقت که ىاواییهایی ماوىاع ب ىعناعن اؾ
ن
ؾمیه ؼا دؽبه کىىع و بِىاوىع آن ؼا ز٣إ کىىاع .مؽظهاا ،مطًىياا مؽظهاای خاىان ،وِ٦ای ىاواییهاایی باه ظقات میآوؼواع
بهقطِی می ىاوىع ضىظومایی وکىىع .زِی ممکه اقت اؾ ایه ىاواییها بهمىٗىؼ ؼ٦ابات ظؼ بایه ماؽظم ٚااظی اقاِ٣اظش کىىاع.
بىابؽایه مداؾ ویكِىع آنها ؼا ظانِه بانىع و زِی اگؽ اؾ ْؽی ٥ؿکیه نکل بگیؽوع بایع ٣٦ل نىوع .اگؽ زِای ٦كامِی اؾ باعن
ن
ه ٣٦ل بانع٢ ،ؽظ ومی ىاوع اؾ ؾمیه ب ىع نىظ .اما ایهْىؼ ویكت که مٓ ٧ا اؾ دؽب ایه زایت ممىى٘ بانیع .ممکه اقت باه
نما اخاؾش ظاظش نىظ کمی آن ؼا امِسان کىیع و بُٛی اؾ ا٢ؽاظ اخاؾش ظاؼوع به دؽب آن اظامه ظهىع.
هؽخا که قطىؽاوی میکى ومىوههایی اؾ ب ىعنعن اؾ ؼوی ؾمیه ا ٣ا ٤اِ٢اظش اقت .وِ٦ی کالقای ظؼ اقاِان ناانظووگ
ظانِ  ،مؽیهکىىعگاوی اؾ نهؽهای که و خیوان ظؼ آودا بىظوع .کكی ؽقیع« :م ، ٛچه ا ٣ا٦ی بؽای مه اِ٢اظش اقات؟ ظؼ
زایی که ٦عم میؾو  ،ازكاـ میکى ظؼ زال ب ىعناعن اؾ ؼوی ؾمایه هكاِ  .هم ىایه وِ٦ای ظؼ ضاواه ظؼاؾ میکها کاه
بطىاب چىیه زكی ظاؼم ،زِی وِ٦ی ِىیی ؼوی مه اِ٢اظش بانع .همیهه مثل باظکىت به هىا ب ىع میناىم ».وِ٦ای کالقای
ظؼ نهؽ گىیییاوگ ظانِ  ،مؽیهکىىعشای ٦عیمی اؾ اقِان گىییخى وخىظ ظانت که ضاومی مكه بىظ .او ظو طت ظؼ ا ا٦م
ظانت که یت طت وؿظیت یت ظیىاؼ و طت ظیگؽ وؿظیت ظیىاؼ ظیگؽ بىظ .وِ٦ی ؼوی یکی اؾ ایه طتها ظؼ زایت معیِیهه
وهكِه بىظ ازكاـ کؽظ ظؼ زال ب ىعنعن اؾ ؼوی ؾمیه اقت .چه هایم ؼا باؾ کؽظ و ی بؽظ ظؼ هىا ناىاوؼ ناعش و باه طات
ظیگؽ آمعش اقت .با ضىظل ٢کؽ کؽظ« :بایع به خای اول بؽگؽظم» و قپف ظوباؼش به خای اول بؽگهت.
مؽیهکىىعشای ظؼ نهؽ چیىگظایى بىظ که ظؼ و٦ت واهاؼ مىٛ٦ی که کكی ظؼ ظِ٢اؽ کااؼل وباىظ ؼوی کاوا اهای معیِیهاه
اودام میظاظ .ظؼ زال اودام معیِیهه ظؼ هىا نىاوؼ نع و به اوعاؾۀ یت مِؽ اؾ ؾمیه خعا نع و قپف ااییه اِ٢ااظ .چىاع بااؼ اؾ
ؾمیه ب ىع نع و اییه اِ٢اظِ .ىیی که کىاؼل ا نعش باىظ ویاؿ ؼوی ؾمایه اِ٢ااظ .کمای هیداانؾظش و کمای ؽقایعش باىظ .ایاه
باالؼِ٢ه و اییهاِ٢اظن ظؼ ْىل و٦ت واهاؼ اظامه ظانت .ظؼ وهایت ؾواگ کااؼ ؾظش ناع و او باا ضاىظ ٢کاؽ کاؽظ« :وبایاع بگاػاؼم
ن
ظیگؽان ایه ؼا ببیىىعٛ ،دب میکىىع ایىدا چاه ا ٣اا٦ی اِ٢ااظش اقات .بهِاؽ اقات ٢اىؼا ماام کاى  ».او ماؽیه ؼا ضا ماه ظاظ.
می ىاویع ببیىیع ا٢ؽاظ مكه می ىاوىع بهِؽ ضىیهِهظاؼ بانىع .اگؽ ایه ماخؽا بؽای نطى خىاوی ا ٣ا ٤اِ٢اظش بىظ ،وِ٦ی ؾواگ
ن
کاؼ ؾظش مینع ازِماال ایهْىؼ ٢کؽ میکؽظ« :همه بیاییع و مؽا ببیىیع .ظؼ زال ب ىعنعن اؾ ؼوی ؾمیه هكِ  ».ایهگىوه اقت
که نطى ومی ىاوع بهؼازِی غهىیت ضىظومایی ضىظ ؼا کىِؽل کىع« :وگاش کىیاع چ٧اعؼ ضاىب ؿکیاه کاؽظشام .می اىاو اؽواؾ
کى  ».وِ٦ی با ایه ىاواییهاا ضىظوماایی کىیاع ،اؾ ظقات میؼوواع ،ؾیاؽا مىٗاىؼ اؾ وخىظناان چىایه چیاؿی ویكات .هماهخا
ومىوههای مهابهی ماوىع ایهها ظؼ بیه مؽیهکىىعگان وخىظ ظاؼظ.
ما الؾم میظاوی که يعها کاوال اوؽفی اؾ همان ابِعا باؾ نىوع .ههِاظ ا وىظظؼيع اؾ نما ی میبؽیع که اکىاىن باعن ان
ن
قبت و ؼها اؾ بیماؼیها نعش اقت .اما ظؼ ایه کالـ کاؼی که اودام مایظهی بایم اؾ ایاه اقات کاه ياؽ٢ا باعن ان ؼا اا
مؽز االیم کامل اؼ ٧ا ظهی  .ما بكیاؼی اؾ چیؿها ؼا ویؿ ظؼ بعن ان وًاب مایکىی باهْىؼی کاه ظؼ ْاىل ایاه کالـهاا
بِىاویع گىوگ ؼا ؼنع ظهیع .کاؼی که اودام میظه مثل ایه اقت که نما ؼا باه بااال میکهااو و قاپف بكایاؼ خ اى ؽ ٦اؽاؼ
میظه  .ه ؾمان که ظؼ ایه کالـها ٢ا ؼا آمىؾل میظه  ،نیهنایىگ ناما باهْىؼ یىقاِه ظؼ زاال ٟییاؽ اقات .بٛاع اؾ
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مامنعن ایه کالـها بكیاؼی اؾ نما ازكاـ میکىیع اوگاؼ ٢ؽظ وى و اؾشای هكاِیعُ .امیه مایکى زِای وگاؽل ناما
ظؼباؼۀ ظویا گكِؽل مییابع و میظاویع مىٗىؼ اؾ ٢ؽظی ضىببىظن چیكت و ظیگؽ ظؼ ضًىو ؾوعگی قؽظؼگ ویكاِیع .اؾ ایاه
مكئ ه اْمیىان ظاؼم .مٛىیال ایه اقت که نیهنیىگ نما [ه ای ٟییؽام يىؼمگؽ٢ ِ٢یؿیکی ؼنع میکىع.
یؽو مىَى٘ معاؼ آقماوی بؿؼگ ،گؽچه مداؾ ویكِیع ؽواؾ کىیع ،اما ازكااـ میکىیاع باعن ان قابت اقات و وِ٦ای ؼاش
میؼویع اوگاؼ ؼوی هىا گام بؽمیظاؼیع .اگؽ ظؼ گػنِه بٛع اؾ کمی ٦عمؾظن ضكِه مینعیع ،االن هؽچ٧اعؼ بطىاهیاع باهؼازِی
ؼاش میؼویع .ظؼ زایی که ظوچؽضهقىاؼی میکىیع ازكاـ میکىیع اوگاؼ نما ؼا به خ ى هال میظهىاع و اؾ هاؽ ٛاعاظ اه بااال
بؽویع ضكِه ومینىیعُ .میه مینىظ به ایه يىؼم بانع .ا٢ؽاظی که ومی ىاوىع ظؼ کالـ نؽکت کىىاع اماا ایاه ؼول ؼا اؾ
ْؽی ٥ضىاوعن کِاب یاظ میگیؽوع ویؿ بهْىؼ مهابه مام زایتهایی ؼا که ٦ؽاؼ اقت دؽبه کىىع ،دؽباه میکىىاع .ماه کكای
هكِ که آو ه ومیضىاه بگىی ومیگىی  ،اما آو ه میگىی بایع ز٧ی٧ت بانع .اگؽ زاال که ٦ؽاؼ اقات ٢اا ؼا آماىؾل ظها ،
ز٧ی٧ت ؼا ومیگ ، ِ٣چیؿهای بیاقاـ میگ ِ٣یا مبه و بیهع ٠يسبت میکؽظم ،اؾ ظیعگاش ضىظم ظؼ زال آمىؾل ٢اایی
اهؽیمىی میبىظم .کاؼی که اودام میظه ؼازت ویكت .کل خهان ظؼ زال وٗاؼش اقت .اگاؽ ناما ؼا گماؽاش میکاؽظم بٛاا ی
میظانت.
ا٢ؽاظی که ؿکیه میکىىع بهْىؼ مٛمىل چیؿی بیم اؾ ایه معاؼ آقماوی بؿؼگی ؼا که ىيی ١کؽظشام دؽبه ومیکىىع .اما
اگؽ بطىاهیع بعن هؽچه قؽی ٙؽ بهوقی ماظۀ با اوؽفی باال خایگؿیه و بهْىؼ کامل به آن بعیل نىظ ،ایه معاؼ کا٢ی ویكات.
بؽای ایه کاؼ ،بایع چؽضم معاؼ آقماوی ظیگؽی بانع که هم کاوالهای اوؽفی ظؼ باعن ان ؼا باه زؽکات ظؼآوؼظ .آن ؼا «ماعاؼ
آقماوی مایىیى» میوامىع و ا٢ؽاظ مٛعوظی ظؼباؼۀ آن میظاوىع .ایه وام گاشوبیگااش ظؼ کِابهاا آماعش اقات ،اماا خاایی ٢اال یاا
هؽیر وهعش اقت ّ٧٢ .بهيىؼم وٗؽی ظؼباؼۀ آن يسبت کؽظشاوع ،چؽاکه ؼاؾی قؽبهمهاؽ باىظش اقات .اماا ایىداا بؽای اان
آنکاؼ میکى  .ایه معاؼ می ىاوع اؾ و ٓ٧بایهىیی ظؼ ٢ؽ ٤قؽ یا اؾ و ٓ٧هىییییه ظؼ میانظوؼاش نؽو٘ نىظ .با ٢اؽٌ ایىکاه
اؾ ٢ؽ ٤قؽ نؽو٘ نىظ ،ظؼ امِعاظ ضٓی که قمت ییه (خ ى) و یاوگ ( هت) باعن ؼا خاعا میکىاع زؽکات میکىاع و اؾ قامت
گىل اییه میآیع .قپف ظؼ امِعاظ ناوهها ااییه میآیاع و ظؼ امِاعاظ یتیات اوگهاِان زؽکات میکىاع .قاپف ظؼ امِاعاظ
ه ىی بعن زؽکت میکىع ،ؾیؽ ا ؼِ٢ه ،ظؼ امِعاظ ظاضل ؼان باال میؼوظ ،ظؼ امِعاظ ظاضل ؼان ظیگؽ اییه ؼِ٢ه ،ؾیؽ اای ظیگاؽ
میؼوظ ،ظؼ امِعاظ ه ىی بعن باال میؼوظ ،ظؼ امِعاظ یتیت اوگهِان زؽکت میکىع و با ؼقیعن به ٢ؽ ٤قؽ ،یات ظوؼ کامال
ؼا نکل میظهع .ایه همان معاؼ آقماوی مایىیى اقت .ظیگاؽان می ىاوىاع کِاابی ظؼبااؼۀ آن بىىیكاىع اماا آن ؼا ظؼ چىاع خم اه
ضاليه کؽظشام٢ .کؽ ومیکى ؼاؾ آقماوی مسكىب نىظ ،اما ظیگؽان ٢کؽ میکىىاع ضی ای باااؼؾل اقات و ظؼبااؼۀ آن چیاؿی
ومیگىیىع ّ٧٢ .هىگامی ظؼباؼۀ معاؼ آقماوی مایىیى يسبت میکىىع که بهْىؼ واٛ٦ی ظؼ زال آمىؾل به مؽیعاننان هكِىع.
اگؽچه ایه ؼا آنکاؼ کؽظشام ،اما هیچیت اؾ نما وبایع وِ٦ی مؽیه میکىیع آن ؼا باا غهه اان خهاتظهی یاا کىِاؽل کىیاع .ظؼ
٢ایىن ظا٢ا ایهگىوه به امىؼ ومی ؽظاؾی  .وِ٦ی ؿکیهای واٛ٦ی اوداام میظهیاع کاه ناما ؼا بهقاىی قآىذ بااال ؽ ؼاهىماایی
میکىع بایع ظؼ زایت بعون ً٦ع و آؾاظ اؾ هؽ وى٘ ٛ٢اییات ٢کاؽی اوداام ظهیاع .هؽچیاؿی کاه ویااؾ ظاؼیاع ،ظؼ باعن ان وًاب
مینىظ و آماظش بؽای اقِ٣اظش اقت .ایه معاؼ ؼا مکاویؿمهای ظؼون ان بهْىؼ ضىظکاؼ ایداظ میکىع ،مکاویؿمهایی که یىقاِه
کاؼ میکىىع ا نما ؼا بعیل کىىع .وِ٦ی ؾماوم بؽقع ،ایه معاؼ بهْىؼ ْبیٛی ضىظل میچؽضع .ناایع ؼوؾی ظؼ زایه ماؽیه
مِىخه نىیع که قؽ ان به یت ْؽ ٠ظؼ زال وىقان اقت .بعیه مٛىی اقت که ماعاؼ آقاماوی ماایىیى ظؼ آن خهات ظؼ زؽکات
اقت .اگؽ قؽ ان بهْؽ ٠ظیگؽ وىقان کىع بعیه مٛىی اقت که ایه معاؼ ظؼ آن خهت ظیگؽ ظؼ زؽکت اقات .ظؼ هاؽ ظو خهات
زؽکت میکىع.
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وِ٦ی معاؼ آقماوی بؿؼگ یا کىچت ظؼ ٢ؽظی نکل بگیؽوع ،ممکه اقت قؽ او ظؼ زیه معیِیهه [ماوىع زایت اییهآمعن
قؽ به ٚالمت مىا٧٢ت کان بطىؼظ و ایه ٚالمِی اؾ گػؼ اوؽفی اقات .ماؽیه چهااؼم کاه اوداام مایظهی و ماعاؼ آقاماوی
٢ایىن وامیعش مینىظ ،به نیىۀ همیه معاؼها اوؽفی ؼا ظؼ بعن به گؽظل ظؼ میآوؼظ .ظؼ وا ٙ٦زِی ف اؾ ایىکه اودام مؽیه ؼا
مام کؽظیع ویؿ ضىظل به چؽضم اظامه میظهع .کاؼی که ایه مؽیه اودام میظهع ایه اقت که مکاویؿمهای ظؼون بعن ان
ؼا ٧ىیاات میکىااع و ایااه همااان چیااؿی اقاات کااه باٚا مینااىظ ایااه مااعاؼ بااهْىؼ یىقااِه ب ؽضااع .آیااا وگِ٣ااهای کااه ٢ااا،
مؽیهکىىعگان ؼا ؿکیه میکىع؟ بهْىؼ ْبیٛی ی میبؽیع که معاؼ آقماوی ان بیو٣٦ه ظؼ زال چؽضم اقت .زِی وِ٦ای ظؼ
بیؽووای اواؽفی
زال مؽیه ویكِیع ،ایه الی مکاویؿمهای چی که ظؼ بعن ان وًب نعش مٛاظل الیاهای اؾ کاوالهاای باؿؼگ
ب
اقت و بعن ان ؼا هعایت میکىع ا ایاه کااؼ ؼا باهْىؼ ضىظکااؼ اوداام ظهاع .ایاه کاوالهاای بیؽووای می ىاوىاع باؽٚکف ویاؿ
ب ؽضىع ،چؽاکه به ظو ْؽ ٠میچؽضىع و بهْىؼ یىقِه خؽیان اوؽفی ظؼ کاوالهای ان ؼا ٧ىیت میکىىع.
ن
ف هع ٠اي ی نکلظاظن معاؼ آقماوی چیكت؟ نکلظاظن معاؼ آقماوی ،بهضىظیضاىظ هاع ٠ویكات .ياؽ٢ا ظاناِه
معاؼ مًِلنعش ویؿ آن٦عؼ ضاو ویكت .هع ٠ایه اقت که ،ه ؾمان با یهؽ٢ت ٢ؽظ ظؼ ؿکیه ،مام کاوالهای اوؽفی باعن،
اؾ ْؽی ٥یت معاؼ ،بهْىؼ کامل باؾ نىظ و معاؼ آقماوی کمت میکىع به ایه هاع ٠بؽقایع .اماا [بااؾکؽظن کاوالهاا چیاؿی
اقت که اودام آن ؼا یها یم بؽای ان نؽو٘ کؽظشای  .وِ٦ی ظؼ ؿکیه یم میؼویع نایع بؽضی اؾ ناما ای ببؽیاع کاه وِ٦ای
معاؼ آقماوی بؿؼگ ظؼ زال چؽضم اقت ،کاوالهای ان ظؼ ظؼون گكِؽظش ؽ و وقی ٙؽ مینىوع .نایع به ٚؽٌ یت اوگهت،
هه ؽ نىوع .ایه ا ٣ا ٤میاِ٢ع ؾیؽا خؽیان ٦ىی اوؽفی به کاوالهاای هه اؽ و ؼوناه ؽ مىداؽ میناىظ .اماا هىاىؾ ها چیاؿ
ضايی ویكت .ف ا کدا بایع مؽیه کىیع؟ مام کاوالهای اوؽفی بایع به عؼیح ٚؽیٍ ؽ ناىوع و اواؽفی٦ ،اىی ؽ و ؼوناه ؽ
نىظ ا ایىکه ظؼ وهایت ،هؿاؼان کاوال اوؽفی ظؼ ه اظٞام نىوع .ظؼ ایه مؽز ه ،ظیگؽ بعن ٢ؽظ هیچ کاوال اوؽفی یا وْ ٓ٧اب
قىؾوی وعاؼظ .ؾیؽا آنها به یکعیگؽ م س ٥مینىوع ا بعوی وازع و یت که ؼا بكاؾوع .هع ٠وهاایی بااؾکؽظن کامال کاوالهاای
اوؽفی ایه اقت :بعیل کل بعن ان به ماظۀ با اوؽفی باال.
ن
اگؽ ظؼ مؽیه ان به ایه مؽز ه ؼقیعش بانیع بعیه مٛىی اقت که بعن ان اقاقا با ماظۀ با اوؽفی بااال ظوبااؼش قااضِه ناعش
اقت .بعیه مٛىی اقت که به باال ؽیه قٓر ؿکی ٢ای  ٦مؽو بهؽی ؼقیعشایع و بعن ٢یؿیکی بهؽی ا اوج ضىظ ؿکیاه کاؽظش
اقت .بعن ان وَٛیت خعیعی ؼا دؽبه میکىع که چىع یسٗه بٛاع ىَایر مایظه  .ظؼ ایاه مؽز اه ،م٧اعاؼ ؾیااظی گىواگ
ضىاهیع ظانت و ظؼ زایی که ظؼ ْاىل ؿکیا ٢اای  ٦ماؽو بهاؽی باعن ان ؼا ؿکیاه کؽظشایاع ،ماام ىاواییهاای ٢اىْ٤بیٛی
ماظؼؾاظی) ممکه بؽای بعن بهؽی ؼا ىقٛه ظاظشایع .اما چىن ظؼ میان مؽظم ٚاظی مؽیه میکىی  ،اکثاؽ آنهاا
( ىاواییهای
ب
٣٦ل مینىوع و ظؼ ظقِؽـ ان ٦ؽاؼ ومیگیؽوع .هم ىیه قِىن گىوگ اان اا اؼ ٣اا٘ ضی ای ب ىاعی ؼناع کاؽظش و ناکلهای
مطِ ٣ی که گىوگ به ضىظ گؽِ٢ه بهوقی گىوگ ویؽومىع ان بهنعم ٧ىیت نعش اقت .اما ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی که ظؼ ایه
مؽز ه ظاؼیع  ّ٧٢می ىاوىع ظؼ ایه ُبٛع ما أثیؽ ظانِه بانىع و هیچ أثیؽی ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ وعاؼواعد ؾیاؽا آنهاا اؾ باعن بهاؽی
٢یؿیکی ما ؿکیه نعشاوع .اما به هؽ زاال بكایاؼ ٦ابل ىخهاواع .ایاه ىاواییهاای ٢اىْ٤بیٛی بطهای اؾ باعن ان ظؼ ُبٛاعهای
مطِ  ١هكِىع و به نایىشهای ناگؽ٢ی ٟییاؽ ماهیات ظاظشاواع .بكایاؼ ٢اؽاوان و مِىاى٘ ضىاهىاع باىظ و زِای ممکاه اقات
کانظهىعش به وٗؽ بؽقىع .بؽضی ا٢ؽاظ قؽاقؽ بعننان با چه ىنیعش مینىظ و ایاه چها ها ت ات مىا٢اػ ىقات و ویاؿ
ُبٛعهای مؽ بّ با بعننان ؼا ؽ میکىىع .چىن ایه گاىوگی اؾ معؼقا باىظا اقات ،بُٛای ا٢اؽاظ ظؼ قؽاقاؽ بعنناان ًاىیؽ
بىظیكا ىا یا بىظا ضىاهىع ظانت .گىوگی که ظاؼیع نکلهای مطِ  ١به ضىظ ضىاهاع گؽ٢ات و باٚا مِد یناعن بكایاؼی اؾ
مىخىظام ؾوعش ضىاهع نع.
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ظؼ ایه مؽز ه ،مىٛ٦یِی ٖاهؽ مینىظ بهوام «قه گل ؼوی قؽ گؽظ ها میآیىاع ».ایاه زاایِی بكایاؼ آناکاؼ و چهامگیؽ
اقت .زِی ٢ؽظی که چه قىمم ظؼ قٓسی باال ویكت می ىاوع آن ؼا ببیىع .قه گل باالی قاؽ ٖااهؽ میناىظ .یکای گال
وی ى٢ؽ آبی اقت ،اما اؾ وى٘ گل وی ى٢ؽ آبی ُبٛع ٢یؿیکی ما ویكت .ظو گل ظیگؽ ویؿ اؾ ُبٛعهای ظیگاؽ و بكایاؼ ؾیباا هكاِىع .ایاه
گلها باالی قؽ نطى ظؼ چؽضم هكِىع .آنها ظؼ خهت گؽظل ٧ٚؽبههای قاٚت یاا ضاال ٠خهات گاؽظل ٧ٚؽباههای
قاٚت میچؽضىع و هؽیت اؾ گلها ویؿ می ىاوىع بهْىؼ مكِ٧ل ب ؽضىع .هؽ گل قِىن بؿؼگی ظاؼظ که ٓ٦ؽ ایه قِىن مٛاظل
ن
ٓ٦ؽ گل اقت .ایه قه قِىن ا باالی آقمانها میؼووع ،اما آنها قِىنهای گىوگ ویكِىع ،ب که يؽ٢ا ایه نکل ؼا به ضىظ
میگیؽوع و بكیاؼ نگ٣تاوگیؿوع .اگؽ آنها ؼا ببیىیع ،نىکه مینىیع .وِ٦ی ا ایه مؽز ه ؿکیه کاؽظش بانایع باعن ان ؼوناه و
اک و ىقت ان وؽم و یٓی ١مینىظ .ظؼ ایاه مؽز اه باه بااال ؽیه ناکل اؾ ؿکیا ٢اای  ٦ماؽو بهاؽی ؼقایعشایع ،اماا ایاان
ؿکیه ان ویكت .هىىؾ ه بایع به ؿکیه اظامه ظهیع و به یم بؽویع.
همانْىؼ که ٢ؽظ یهؽ٢ت میکىع واؼظ مؽز گػاؼ بیه قآر ٢اای  ٦ماؽو بهاؽی و قآر ٢ؽاقاىی ٢اای  ٦ماؽو بهاؽی
مینىظ که زایت بعن ق٣یع ضایى وامیعش مینىظ (بعن ن٣ا ٠ویؿ وامیعش مینىظ) .وِ٦ی ؿکیا باعن ٢یؿیکای باه بااال ؽیه
نکل ظؼ ٢ای  ٦مؽو بهؽی ؼقیعش بانع ّ٧٢ ،ایهْىؼ اقت که بعن ٢یؿیکی ا باال ؽیه نکل ضىظ باعیل ناعش اقات .وِ٦ای
کل بعن به ایه نکل بانع ،بهْىؼ کامل اؾ ماظۀ با اوؽفی باال هکیل نعش اقت .چؽا بعن ق٣یع ضایى وامیعش مینىظ؟ ؾیاؽا
ایه بعن به باال ؽیه ظؼخ ض ىو ؼقیعش اقت .اگؽ کكی با چه قىم به آن وگاش کىع ،کل باعن نا٣ا ٠اقات ،مثال نیها
ن٣ا ٠اقت .اوگاؼ چیؿی آودا ویكت .بعیه مٛىی اقت که ایه بعن ،بعوی ضعایی اقت .ؾیؽا بعوی اقت که اؾ مااظۀ باا اواؽفی
باال قاضِه نعش و نبیه بعن ٢یؿیکی اوییهمان ویكت .ظؼ ایه مؽز ه ،مام ىاواییها و مهاؼمهای ٢ىْ٤بیٛی بهیتباؼش کىااؼ
گػانِه مینىوع .آنها ظؼ ُبٛعی بكیاؼ ٚمی٦ ٥ؽاؼ ظاظش مینىوع ،چؽاکه اقِ٣اظۀ بیهِؽی وعاؼوع و اؾ آن مؽز ه باه بٛاع ظیگاؽ
م٣یع ویكِىع .ىها اقِ٣اظشنان ممکه اقت ایه بانع که ؼوؾی ظؼ آیىعش وِ٦ی ظؼ ؿکیه مى ٥٢نعیع و ضىاقِیع ق٣ؽ ؿکیاه ان
ؼا مؽوؼ کىیع ،وگاهی به آنها بیىعاؾیع .ظؼ ایه ؾمان  ّ٧٢ظو چیاؿ هىاىؾ باا٦ی ماواعش اقات :قاِىن گىواگ و کاىظک خااوظان
ؿکیهنعش که به اوعاؾۀ بؿؼگی ؼنع کؽظش اقت .اما هؽ ظو ظؼ ُبٛعی ٚمی ٥وخاىظ ظاؼواع و ا٢اؽاظی باا چها قاىمی ظؼ قآسی
ن
مِىقّ ومی ىاوىع آنها ؼا ببیىىع ،ؾیؽا ظیعنان مٛمىال مسعوظ اقت ّ٧٢ .می ىاوىع ببیىىع که بعن ان ن٣ا ٠اقت.
چىن مؽز بعن ق٣یع ضایى  ّ٧٢مؽز های مىِ٦ی اقت ،با مؽیه بیهِؽ ،ؿکی ٢ؽاقاىی ٢اای  ٦ماؽو بهاؽی ؼا ناؽو٘
میکىیع که ؿکی بعن ضعایی ویؿ وامیعش مینىظ .ایه بعوی ضىاهع بىظ که  ّ٧٢مِهکل اؾ گىوگ اقت .هم ىیه نیهنیىگ
ناما ایااعاؼ مینااىظ .ظؼ ایااه مؽز ااه اؾ ؿکیااه ،ىاواییهااای ٢اىْ٤بیٛی خعیااعی ؼا نااکل میظهیااع کااه آنهااا ؼا ظیگااؽ بایااع
«٦عؼمهای ضعایی ٢ای بىظا» وامیع .بیوهایت ٦عؼ مىعوع و می ىاوىع ظؼ هؽ ُبٛعی ٚمل کىىع .باا اظاما ؿکیاه ،ضىظ اان آ گااش
ضىاهیع نع که ؿکیه ظؼ قٓىذ باال ؽ چگىوه ضىاهع بىظ و چهچیؿی ؼا بایع اوِٗاؼ ظانت.

وابغتگی ؽىسوهیجاو بیؼ اص حذ
بگػاؼیع ظؼباؼۀ مىَىٚی يسبت کى که به وابكِگی نىؼوهیدان بایم اؾ زاع مؽباىِ میناىظ .بكایاؼی اؾ ا٢اؽاظ ماعمها
چیگىوگ ؼا مؽیه کؽظشاوع .ا٢ؽاظی ویؿ هكِىع که هؽگؿ آن ؼا مؽیه وکؽظشاوع ،اما ظؼ ْ اب ز٧ی٧ات و مٛىای ؾواعگی اوكاان
بىظش و ظؼباؼۀ آن ٛم ٥کؽظشاوع .وِ٦ی ٢ایىن ظا٢ای ما ؼا یاظ میگیؽوع واگهان اقص بكیاؼی اؾ ؽقمهایی ؼا ظؼک میکىىع که
ظؼ ؾوعگی آؼؾوی ظؼک آنهاا ؼا ظاناِىع اماا وِىاوكاِىعْ .بیٛای اقات کاه باهضاْؽ وگؽلهاای خعیاعی کاه کكاب میکىىاع
هیدانؾظش نىوع .میظاو مؽیهکىىعگان واٛ٦ی به اؼؾل ایه آمىؾشها ای میبؽواع و آن ؼا گؽامای میظاؼواع .اماا ایاه مهاکل
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ا ٞب ؼوی میظهع :ا٢ؽاظ اؾ ٢ؽِ ضىنسایی ظچاؼ نىؼوهیدان مینىوع و هىگام ٛامل با مؽظمٞ ،یؽٚاظی ؼِ٢ااؼ میکىىاع یاا
ظؼ م٧ایكه با ظیگؽان ٚدیب به وٗؽ میؼقىع .میگىی وبایع ایهگىوه بانع.
اکثؽ نما ظؼ خام ٛمؽظم ٚاظی ؿکیه میکىیع ،بىابؽایه وبایع اؾ خام ٛمؽظم ٚاظی ٢اي ه بگیؽیع و بایاع باا ٢کاؽی ؼوناه
ؿکیه کىیع .ؼوابّ بیه همعیگؽ بایع بهْىؼ ْبیٛی با٦ی بماوع .ایبِه نما نیهنیىگی ظؼ قٓسی بكایاؼ بااال و غهىای ظؼقات
ظاؼیع .نما نیهنیىگ و قٓر ضىظ ؼا ؼنع میظهیع ،کاؼهای واظؼقت اوداام ومیظهیاع و همیهاه قاٛی میکىیاع کاؼهاای
ضىب اودام ظهیع .بُٛی ا٢ؽاظ ْىؼی ؼِ٢اؼ میکىىع کاه اوگااؼ اؾ یساأ غهىای ٞیؽٚاظیاواع یاا ایىکاه اؾ ایاه خهاان ظویاىی
قؽضىؼظش و ظیكؽظ هكِىع .چیؿهایی میگىیىع که مؽظم ومی٢همىع .مىدؽ به ایه میناىظ کاه ماؽظم بهاناِباش بگىیىاع« :چاؽا
ن
ن
٢ؽظی که ٢ایىن ظا٢ا ؼا یاظ میگیؽظ ایهْىؼ مینىظ؟ ٖاهؽا مهکل ؼواوی ظاؼظ ».آنها مِىخه ومینىوع که يؽ٢ا بایم اؾ زاع
هیدانؾظش نعش بىظیع و مىٓ٧ی وبىظیع و ْبیٛی ؼِ٢اؼ ومیکؽظیع .همگی ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع :ایهْىؼ ؼِ٢اؼکؽظن ویؿ اناِباش
اقت و به ا٢ؽاْی ظیگؽ ؼِ٢هایع و ایه ویؿ وابكِگی ظیگؽی اقت .بایع ایه ؼا ؼها کىیع و ظؼ زایی که بهْىؼ مٛماىل مثال هماه
ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ؾوعگی میکىیع ،ؿکیه کىیع .اگؽ ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ظیگؽان ٢کؽ کىىع نی ِ٣ا٢ؽاْی ٢ایىن ظا٢اا ناعشایع
با نما قؽوکاؼی وطىاهىع ظانت و اؾ نما ٢اي ه میگیؽوع .هیچکكای ٢ؽياتهایی ؼا باؽای ؼناع نیهنایىگ ظؼ اضِیاؼ اان
ومیگػاؼظ .مؽظم ٢کؽ میکىىع ٢ؽظی ْبیٛی ویكِیع و ایه ضىب ویكت .بىابؽایه آو ه ؼا گ ِ٣به ضاْؽ ظانِه بانیع و مٓمئه
نىیع که ؼِ٢اؼ ظؼقِی ظاؼیع.
ؼول ؿکی ما مثل ؼولهای مؽقىم ویكت که با ٚنىظ نطى زُىؼ غهه وعانِه بانع ،ظؼ ض كه بانع یاا نایِ٣ه و
نیعا نىظ .ؼول ؿکی ما اؾ نما میضىاهع با آ گاهی کامل ؿکیه کىیع .بؽضی ا٢ؽاظ همیهه میگىیىع« :م ، ٛبهمسٍ ایىکه
چهماو ؼا میبىعم بعو به وىقان ظؼمیآیع ».میگىی الؾم ویكات ایهْاىؼ باناع .مهاکل ایاه اقات کاه ٚااظ ی ؼا اؽوؼل
ظاظشایع که ضىظآ گاش اي ی ؼا ؼها میکىیع .بهمسٍ ایىکه چهمان ان ؼا میبىعیاع ،ضىظآ گااش ايا ی ؼا اقاِؽازت میظهیاع و
قپف وا عیع مینىظ .چىیه ٚاظ ی ؼا نکل ظاظشایع .چؽا ظؼ زایی که ایىدا وهكِهایع باعن ان باه وىقاان ظؼومیآیاع؟ اگاؽ آن
زایت هىگام باؾبىظن چهمان ان ؼا ز ٕ٣کىیع و اوعکی چهمان ان ؼا ببىعیع ،آیا باعن ان باه وىقاان ظؼمیآیاع؟ باهْىؼ زاِ
ب
ضیؽ .مهکل ایه اقت که ٢کؽ میکىیع چیگىوگ بایع به ایه ْؽی ٥مؽیه نىظ و چىیه بؽظانِی ؼا نکل ظاظشایاع .باهمسٍ
ایىکه چهمان ان ؼا میبىعیع ،بعون ایىکه بعاویع کدا هكِیع وا عیاع میناىیع .گِ٣اهای کاه ضىظآگااش ايا ی ان بایاع ههایاؼ
بانع ،ؾیؽا ایه ؼول ،ضىظ نما ؼا ؿکیه میکىع .بایع با غهىای آ گااش یهاؽ٢ت کىیاع .ماا ماؽیه معیِیهاه ویاؿ ظاؼیا  .چگىواه
معیِیهه ؼا مؽیه میکىی ؟ الؾم میظاوی که هم نما ،بعون ىخه به ایىکه معیِیهه ان چ٧عؼ ٚمی ٥اقت ،آگاش بانیع که
ن
ن
ایىدا ظؼ زال مؽیه هكِیع .مٓ ٧ا اخاؾش وعاؼیع به مؽز ض كه بؽویع ،به زایِی که اؾ هیچچیؿ آ گاش وبانایع .اف ظ٦ی٧اا چاه
زایِی ؼوی میظهع؟ وِ٦ی آودا بىهیىیع ازكاـ ضىب و بكیاؼ ؼازِی ضىاهیع ظانت ،مثال ایىکاه ظؼون ىقاِ طا مؽٞای
وهكِهایع ،آگاهیع که ظؼ زال اودام مؽیه هكِیع ،اما ازكاـ میکىیع کل بعن ان ومی ىاواع زؽکات کىاع .ایاه آن چیاؿی
اقت که بایع ظؼ ؿکی ما ا ٣ا ٤بیِ٣ع .زایت ظیگؽی وخىظ ظاؼظ که وِ٦ی مع ی میوهیىیع ،ی میبؽیع که اها وا عیع میناىوع
و ومی ىاویع ب٣همیع کدا ؼِ٢هاوع .بعن ویاؿ وا عیاع میناىظ .باؾوهاا و ظقاتها ویاؿ وا عیاع میناىوع٧٢ .اّ قاؽ باا٦ی میماواع.
همانْىؼ که به معیِیهه اظامه میظهیع مِىخه مینىیع که قؽ ان وا عیع نعش و ٧٢اّ غهه اان باا٦ی میماواع٧٢ ،اّ کمای
آ گاهی اؾ ایىکه ایىدا ظؼ زال مؽیه هكِیع .اگؽ بِىاویع به ایه مؽز ه بؽقیع ،به اوعاؾۀ کا٢ی ضىب اقت .چؽا؟ وِ٦ی ناطى
ظؼ ایه زایت ماؽیه میکىاع ،باعن باهْىؼ کامال ظؼ زاال باعیلناعن اقات و ایاه بهِاؽیه زایات اقات .بىاابؽایه اؾ ناما
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میضىاهی به چىیه زایِی اؾ قکىن بؽقیع .اما وبایع به ضىاب بؽویع یا آ گاهی ان ؼا اؾ ظقت بعهیع ،ؾیؽا ظؼ ایه زایت ممکاه
اقت ٢ؽظ ظیگؽی ثمؽۀ اللهای ان ؼا به ظقت آوؼظ.
هم مؽیهکىىعگان ما بایع مٓمئه بانىع که هؽگؿ ظؼ بیه مؽظم ٚاظی بهْىؼ ٞیؽْبیٛی ؼِ٢اؼ ومیکىىع .اگؽ و٧ام باعی
ؼا بیه مؽظم ای٣ا کىیع و کاؼی کىیع که ظیگؽان بگىیىع ٢ایىن ظا٢ا ا٢ؽاظ ؼا ٚدیبٞؽیب میکىع ،باٚا بعوامناعن ٢اایىن ظا٢اا
ن
مینىیع .واٛ٦ا میضىاه ایه وکِه ؼا به ضاْؽ ظانِه بانیع .ظؼ ؼووع ؿکیه و ظؼ ؾمیىاههای ظیگاؽ ویاؿ بایاع مؽا٦اب بانایع کاه
وابكِگی نىؼوهیدان بیم اؾ زع ؼا ؼنع وعهیع .اهؽیمىان بهؼازِی می ىاوىع اؾ ایه غهىیت اقِ٣اظش کىىع.

تضکیۀ گفتاس
قىتهای مػهبی گىواگىن قکىم ؼا مؽیه میکؽظشاواع .بطام ضايای اؾ خامٛا ماػهبی کاه ایاه کااؼ ؼا اوداام میظهىاع
ن
ا٢ؽاظی هكِىع که ؽک ظویا کؽظشاوع و ظؼ مٛابع یا ياىمٛهها ؾواعگی میکىىاع .الؾما ؿکیا ایاه ا٢اؽاظ ایاه اقات کاه کاال اؾ
زؽ٠ؾظن ضىظظاؼی کىىع .آنها ضىظ ؼا به ؾوعگی ؼهباوی اضًِاو میظهىاع و ًامی میگیؽواع اا زاع ممکاه اؾ هماهچیؿ
٢اي ه بگیؽوع و ٧ٚیعش ظاؼوع زِی یت ٢کؽ بع ممکه اقت کاؼما ایداظ کىع یا گىاش مسكىب نىظ .مػاهب کاؼما ؼا به «کاؼمای
ضىب» و «کاؼمای بع» ٧كی بىعی کؽظشاوع .بعون ىخه به ایىکه آن کاؼمای ضىب یا کاؼمای بع بانع ،با ىخه به ضاییباىظوی
که معؼق بىظا اؾ آن يسبت میکىع یا هیچبىظوی که معؼق ظایى آمىؾل میظهع ،کاؼما وبایع به وخىظ آیع .مؽیهکىىعگان ظؼ
ؼولهای ضايی که بهنکل يىمٛهای ؿکیه میکىىع قاٛی کؽظشاواع هایچ کااؼی اوداام وعهىاع ،ؾیاؽا ومی ىاوكاِىع ؼابٓا
کاؼمایی هت مكایل ؼا ببیىىع یا ومیظاوكِىع آیا اودام کاؼی ضىب اقت یا باع یاا ایىکاه چاه واى٘ ؼابٓا کاؼماایی وخاىظ ظاؼظ.
مؽیهکىىعشای مٛمىیی که به چىیه قٓر باالیی وؽقیعش ومی ىاوع ایه مكایل ؼا ببیىع ،ظؼ وِیده وگؽان اقت اگؽ کاؼی ؼا کاه
ظؼ ٖاهؽ ضىب به وٗؽ میآیع اودام ظهع ،به چیؿ بعی بعیل نىظ .ؼاشزلنان ایه بىظ که ا زع امکان هیچ ظضایِی وکىىاع باه
ایه امیع که با ضىظظاؼی اؾ کاؼها یا ٛ٢اییتهای ٞیؽالؾم ،اؾ ایداظ کاؼما اخِىاب کىىع .میظاوكِىع که وِ٦ی کاؼما به وخىظ آیع،
مدبىؼ مینىوع آن ؼا با ؾخؽ و قطِی اؾ بیه ببؽوع .بؽای ؿکیهکىىعگان ،ؾمان ؼقیعن به ؼونهبیىی و کمال چیؿی اقات کاه
اؾ ٦بل ٛییه نعش و هؽ کاؼمایی که ظؼ ْىل مكیؽ اَا٢ه نىظ کل ق٣ؽ ؼا ظنىاؼ ؽ میکىع .بىاابؽایه ٢اؽظ بیً٦اعی ؼا ماؽیه
میکىع.
ظؼ معؼق بىظا ؿکی گِ٣اؼ بؽ مبىای ایه وٗؽ اقت که هؽچه ٢ؽظ بؽ ؾبان میآوؼظ چیؿی اقت کاه ا٢کااؼ او ظیکِاه کاؽظش و
هت آن ا٢کاؼ ویؿ بهْىؼ زِ ً٦ع و ویِی وهِ٣ه اقت و بكیاؼ مسِمل اقت که وِ٦ی ضىظآ گاش ٢ؽظ با ٚنىظ کاه او ٢کاؽی
نکل ظهع ،وٗؽی بعهع ،کاؼی اودام ظهع یا زفها و اوعامهایم ؼا به کاؼ ببؽظ ،بهوىٚی ای وابكِگی ظؼ میان باناع .باؽای
ؼونهنعن مىَى٘ ،مكای ی ؼا که ا٢ؽاظ گاهی او٦ام بیه ضىظ ظاؼوع ظؼ وٗؽ بگیؽیع :اؾ ضىبی کكی میگىیىع ظؼ زاایی کاه اؾ
بعی ظیگؽی میگىیىع یا وٗؽ میظهىع که کكی ظؼ م٧ایكه با ظیگؽی بهضىبی مؽیه کؽظش اقت .چىیه وٗؽا ی باؾ اب مكاای ی
بیه ا٢ؽاظ اقت .یا مىَى٘ ؼایح ظیگؽی ؼا ظؼ وٗؽ بگیؽیع :میگىییع میضىاهیع کاؼی اودام ظهیع یا میضىاهیع کاؼی به نیىۀ
ضايی اودام نىظ .آو ه میگىییع ممکه اقت مىدؽ به ایه نىظ که کكی بهْىؼ واضىاقِه آقیب ببیىع یاا ُاٛی ١ناىظ .باه
ایه نکل ،کالم یا ٚمل ان ممکه اقت واضىظآ گاش بؽای ان کاؼما ایداظ کىع ،چؽاکه مكایل بیه ا٢ؽاظ بكیاؼ ی یعش اقت .به
همیه  ٚت اقت که بؽضی مٛابع و يىمٛهها ظؼباؼۀ ایىکه ٢ؽظ ظؼ کل يسبت وکىع بكیاؼ خعی بىظشاوع .بىابؽایه ؿکیا گِ٣ااؼ
یا مؽیه قکىم همیهه ظؼ ؼولهای مػهبی خایگاش مهمی ظانِه و مٓایاب ٢اى ٤ؼا باؽای هاؽیر ؼویکؽظهاایی کاه اضِیااؼ
میکؽظوع بیان کؽظم.
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اکثؽ ؿکیهکىىعگان ٢ایىن ظا٢ای ما ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ؿکیاه میکىىاع (باهخؿ آنهاایی کاه اؾ ٦بال ؿکیا ياىمٛهای یاا
ؼهباوی ؼا ظؼ یم گؽِ٢ه بىظوع) .بىابؽایه ومی ىاوىع اؾ ؾوعگی ٚاظی ظؼ خام ٛمٛمىیی اوكاوی و ماـ با خامٛه اخِىاب کىىاع.
هؽکكی ن ٟی ظاؼظ و بایع آن ؼا بهضىبی اودام ظهع .بؽضی ا٢ؽاظ نٟلنان بهگىوهای اقت که مدبىؼوع يسبت کىىع و ممکه
اقت ظؼ ىا ٍ٦با ؿکی گِ٣اؼ به وٗؽ بؽقع .اما ظؼ ُاظ با آن ویكت ،ؾیؽا وى٘ ؿکی گِ٣اؼ که ما مؽیه میکىی با نایىشهای
گػنِه که قکىم میکؽظوع مِ٣اوم اقت .نیىۀ ؿکی ما با نیىشهای گػنِه مِ٣اوم اقت و آو اه اؾ ناما میضاىاهی ویاؿ
مِ٣اوم اقت .وِ٦ی يسبت میکىی بایع بهنیىشای يسبت کىی که ظؼضىؼ مؽیهکىىعش اقت و هیچچیؿ بع یا ٣ؽ٦اهآمیؿی
وگىیی  .ما مؽیهکىىعش هكِی و بایع آو ه ؼا ً٦ع ظاؼی بگىیی با اقِاوعاؼظهای ٢ا بكىدی و ببیىی آیا مىاقب اقت یا ضیؽ.
اگؽ ایهگىوه بانع ف مهک ی ویكت که يسبت کىی  .اؾ قىی ظیگؽ ،اگؽ همیهاه قااکت بانای بهقاطِی می اىاوی ایاه
ؼول ؼا به مؽظم مٛؽ٢ی کىی و آن ؼا با قایؽیه ظؼ میان بگػاؼی  .ؿکی گِ٣اؼ که ماا آماىؾل مایظهی انااؼش ظاؼظ باه ماؽیه
ضىیهِهظاؼی ظؼ مىاٛ٦ی که اؾ ؼوی وابكِگیها يسبت میکىیع ،ماوىاع ياسبت ظؼبااؼۀ مىَاىٚام ظویاىی کاه ٢ؽا اؽ اؾ آن
چیااؿی اقاات کااه بااؽای نااٟل ان الؾم اقااتد يااسبتهای بیهااىظش بااا قااایؽ مؽیهکىىااعگان ظؼباااؼۀ مىَااىٚام بیهااىظشد
يسبتهایی که ٛؽی١اؾضىظ اقتد گِ٣ه زؽ٠های بیاقاقی که نىیعشایع یا يسبت ظؼبااؼۀ مكاایل ظویاىی کاه باه آنهاا
ٚال٦ه ظاؼیع و بؽای ان هیداناوگیؿ اقت٢ .کؽ میکى ظؼ ایه ؾمیىهها بایع مؽا٦ب يسبتمان بانی و واى٘ ماؽیه قاکىم
ما ایهگىوه اقت .ؼاهبان ظؼ گػنِه بؽ ایه باوؼ بىظوع که زِی یت ٢کؽ وامىاقب ویؿ می ىاوع مىدؽ به کاؼما یا گىاش نىظ و ایاه
مكایل ؼا بكیاؼ خعی میگؽِ٢ىع .به همیه  ٚت ظؼباؼۀ مساعوظکؽظن ٛ٢اییات ٢یؿیکای ،کالمای و غهىای آماىؾل میظاظواع.
ٛ٢اییت ٢یؿیکی ؼا مسعوظ میکؽظوع ا اؾ اودام هؽ کاؼ انِباهی ضىظظاؼی کىىع .مؽیه قکىم میکؽظوع ا ٛ٢اییات کالمای ؼا
مسعوظ کىىعٛ٢ .اییت غهىی ؼا مسعوظ میکؽظوع ا غهه ؼا ضایی اؾ ا٢کاؼ وگه ظاؼوع .ایه قطتگیؽیها ظؼ بؽضی اؾ ؼولهایی
که ظؼ يىمٛهها یا مٛابع ؿکیه میکىىع بكیاؼ مه بىظش اقت .ما بایع بؽ ْب ٥نیهنیىگ مؽیهکىىعش ؼِ٢اؼ کىی  .ا آودا کاه
ظؼک کىیع چهچیؿی بایع بگىییع و چهچیؿی وبایع بگىییع کا٢ی ضىاهع بىظ.
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عخًشايی يهن

چیگىيگ و وسصػهای هؼمىلی

ن
بكیاؼی اؾ مؽظم بهقاظگی چیگىوگ ؼا غا ا وىٚی وؼؾل ٢یؿیکی ظؼ وٗؽ میگیؽوع .ایبِه ْبیٛی اقت که ایهگىواه ٢کاؽ کاؽظ،
ؾیؽا ظؼ قآسی ااییه ،چیگىواگ و وؼؾلهاای ٢یؿیکای ظؼ ضًاىو ظقاِیابی باه باعوی قاای ٦ابالم٧ایكاه هكاِىع .اماا
ؼولهای ویژۀ مؽیه و ؼویکؽظ چیگىوگ اضِال ٠ؾیاظی با وؼؾلهای ٢یؿیکی ظاؼظ .بؽای ظقِیابی به بعوی قاای اؾ ْؽیا٥
ن
وؼؾلهای ٢یؿیکی ،نطى بایع بیهِؽ مؽیه کىع و وؼؾلهایم ؼا ا٢ؿایم ظهع .اما مؽیه چیگىوگ ظ٦ی٧ا بؽٚکف اقت،
بهْىؼی که اؾ نطى ضىاقِه ومینىظ زؽکت کىع .اگؽ هؽگىوه زؽکِی بانع ،آهكِه ،وؽم و ؼوان اقت .زِای گااهی او٦اام
ن
٢ؽظ کامال قاکه و بیزؽکت اقت .بىابؽایه با مؽیههای ٢یؿیکی ٣اوم ؾیاظی ظاؼظ .اؾ ظیعگاش قٓر باال ،چیگىوگ  ّ٧٢باه
ن٣اظاظن و ز ٕ٣قالمِی مسعوظ ویكت ،چؽاکه چیؿهای قٓىذ باال ؽ و مسِىای فؼ٢ی ؼا ظؼ بؽ ظاؼظ .چیگىوگ بیم اؾ ایاه
اوعک چیؿهای قٓسی اقت که مؽظم با آن آنىا هكِىع .آن ٢ىْ٤بیٛی اقت و ومىظهای مطِ ٣ی ظؼ قآىذ مطِ ا ١ظاؼظ.
چیگىوگ چیؿی وؼای مؽظم ٚاظی اقت.
ن
آنها اؾ وٗؽ ماهیت مؽیهها ویؿ ٣اوم ؾیاظی ظاؼوع .بؽای ایىکه وؼؾناکاؼان ،مطًىياا وؼؾناکاؼان اماؽوؾی ،بطىاهىاع
بعننان ؼا آماظش کىىع و به قٓر ؼ٦ابتهای وؼؾنی کىىوی بؽقىع ،بایع م٧عاؼ مؽیهها ؼا ا٢ؿایم ظهىع .بىابؽایه بایاع همیهاه
بعن ؼا ظؼ بهِؽیه زایت وگه ظاؼوع .بؽای ظقِیابی به ایه هع ،٠بایع م٧عاؼ مؽیهها ؼا ا٢ؿایم ظهىع ا ضىن به اوعاؾۀ کاا٢ی ظؼ
بعن خؽیان یابع ،قىضتوقاؾ بعن ؼا ؾیاظ کىىع و همیهه آن ؼا ظؼ زایت یهؽ٢ت وگه ظاؼوع .وؼؾنکاؼان همیهاه باهظوبال ایاه
هكِىع که قىضتوقاؾ باعن ؼا ا٢اؿایم ظهىاع ،ؾیاؽا بعنناان همیهاه بایاع ظؼ بهِاؽیه زایات ؼ٦ابات باناع .باعن اوكاان اؾ
ق ىلهای بینماؼی هکیل نعش اقت .هم آنها بهْىؼ ک ی ایه ؼووع ؼا ظوبال میکىىع :ؾوعگی ق ىیی که اؾش ٧كی نعش
بكیاؼ ٦ىی و ظؼ مىٛ٦یت ؼنع اقت .وِ٦ی به وهایت ؼنع ضىظ میؼقع ،ومی ىاوع بیم اؾ آن به ؼنع اظامه ظهع و  ّ٧٢می ىاواع
به اییه ؽیه مؽز ضىظ وؿول کىع .قپف ق ىل اؾشای خای آن ؼا میگیؽظ .می ىاوی بؽای ىَایر آن ،ظواؾظش قااٚت اؾ ؼوؾ
ؼا بهٚىىان یت ٦یاـ ظؼ وٗؽ بگیؽی  .ق ىل ظؼ قاٚت نم يابر ٧كای میناىظ و باه ؼناع ضاىظ اظاماه میظهاع .قااٚت
ُ
ههت ،وه یا ظش يبر ،ؾمانهای ضىبی بؽای آن اقت .وِ٦ی ٖهؽ ٢اؽا میؼقاع ،ظیگاؽ ومی ىاواع باه بااال زؽکات کىاع و ٧٢اّ
می ىاوع اییه بیایع .ظؼ ایه ؾمان ،ق ىل هىىؾ ویمی اؾ ٚمؽ ضىظ ؼا باا٦ی ظاؼظ ،اماا ایاه ویما ٚماؽ با٦یماواعش باؽای وَاٛیت
ؼ٦ابِی وؼؾنکاؼ وامىاقب اقت.
ف بایع چهکاؼ کؽظ؟ وؼؾنکاؼان بایع باا ا٢اؿایم مؽیههاا قاؽٚت گاؽظل ضاىن ؼا ؾیااظ کىىاع و اف اؾ آن ،قا ىلهای
٧كی نعۀ خعیع ؾوظ ؽ اؾ زع مٛمىل خایگؿیه ق ىلهای ٦عیمی مینىوع .بهٚباؼم ظیگؽ٦ ،بل اؾ ایىکه چؽض ؾواعگی قا ىل
مام نىظ یا وِ٦ی  ّ٧٢ویمی اؾ ٚمؽ آن با٦ی اقت ،قا ىل ظیگاؽی خاایگؿیه آن میناىظ .ظؼ وِیداه باعن وؼؾناکاؼ همیهاه
با٦عؼم با٦ی ماوعش و یهؽ٢ت میکىع .اما ق ىلهای اوكان ومی ىاوىع بهْىؼ وامسعوظ ٧كای ناىوع ،ؾیاؽا ٛاعاظ ظٛ٢اا ی کاه
ق ىل می ىاوع ٧كی نىظ مسعوظ اقت٢ .ؽٌ کىیع یت ق ىل  ّ٧٢بِىاوع ياع بااؼ ظؼ ؾواعگی ناطى ٧كای ناىظ (گؽچاه
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ٛعاظ واٛ٦ی آن بكیاؼ بیهِؽ اؾ یتمی یىن باؼ اقت) و ٢ؽٌ کىیع وِ٦ی یت ق ىل يع باؼ بؽای ٢ؽظی مٛمىیی ٧كای ناىظ،
او می ىاوع يع قال ؾوعگی کىع .اما ایه ق ىل ظؼ زال زاَؽ  ّ٧٢ویمی اؾ ٚمؽ ضىظ ؼا ْای کاؽظش ،بىاابؽایه او می ىاواع ٧٢اّ
ىداش قال ؾوعگی کىع .اما وعیعشای که هیچ مهکل ٚمعشای بؽای وؼؾنکاؼان زؽ٢های ا ٣ا ٤بیِ٣اع ،ؾیاؽا اماؽوؾش وؼؾناکاؼان
ن
مدبىؼوع ٦بل اؾ ایىکه به قیقایگی بؽقىع باؾوهكِه نىوع .مطًىيا امؽوؾش ؼ٦ابت بكایاؼ ٢هاؽظش اقات و ٛاعاظ وؼؾناکاؼان
باؾوهكِه ویؿ بكیاؼ ؾیاظ اقت .بعیه ْؽی ٥وؼؾنکاؼان می ىاوىع ؾوعگی مٛمىیی ؼا اؾ قؽ بگیؽوع و به وٗاؽ ومیآیاع کاه بایم اؾ
ن
زع ست أثیؽ ٦ؽاؼ گؽِ٢ه بانىع .اؾ یسأ وٗؽی ايىال بعیه يىؼم اقت :مؽیههای ٢یؿیکی می ىاوىع با ٚنىوع ٢ؽظ باعن
قااایمی ؼا ز٣اإ کىااع ،امااا ظؼ ٚااىٌٚ ،مااؽ ٢ااؽظ کى اااش ؽ مینااىظ .اؾ یسااأ ٖاااهؽی ،وؼؾنااکاؼان ظؼ ظوؼۀ وىخااىاوی مثاال
ن
بیكتقایهها به وٗؽ میآیىع ،ظؼ زایی که ظؼ بیكتقایگی نبیه قیقایهها به وٗؽ میؼقىع .وؼؾنکاؼان مٛمىال ایه بؽظانت
ؼا ظؼ مؽظم ایداظ میکىىع که اوگاؼ قؽی ٙؽ ؼنع میکىىع و ؾوظ ؽ یؽ مینىوع .اگؽ مؿیِی وخىظ ظانِه باناع ٚیبای ویاؿ وخاىظ
ظاؼظ .بایع به هؽ ظو ؼوی قکه وگاش کىی  .آو ه گ ِ٣یامعهای مؽیههای ٚاظی هكِىع.
ن
مؽیه چیگىوگ ظ٦ی٧ا بؽٚکف مؽیههای ٢یؿیکی اقت .الؾم آن زؽکام ىان٢ؽقا ویكت .هؽ زؽکِی که ظؼ آن وخىظ
ظاؼظ ،آؼام ،ؼوان و آهكِه اقت .ا زعی که گاهی او٦ام بیزؽکت یا قاکه مینىظ .میظاویاع کاه ظؼ ْاىل معیِیهاه ،باعن
ُ
می ىاوع آن٦عؼ بیزؽکت نىظ که هؽ خىبه اؾ ٢یؿیىیىفی بعن ٢ؽظ ،ماوىاع َاؽبان  ٦اب و گاؽظل ضاىن ،کىاع ناىظ .ظؼ هىاع،
ن
بكیاؼی اؾ یىگیها می ىاوىع ؼوؾها ؾیؽ آب بىهیىىع یا ؼوؾها ؾیؽ ؾمیه مع٢ىن بماوىع .آنها می ىاوىع کامال ضىظ ؼا قاکه کؽظش و
زِی َؽبان  ٦بنان ؼا کىِؽل کىىاع٢ .اؽٌ کىیاع قا ىلهای ناطى یات بااؼ ظؼ ؼوؾ ٧كای میناىوع .یات ؿکیهکىىاعش
می ىاوع کاؼی کىع که ق ىلهای بعوم هؽ ظو ؼوؾ یت باؼ ،یت باؼ ظؼ هؽ هِ٣ه ،یت باؼ ظؼ هؽ ظو هِ٣اه یاا زِای یات بااؼ ظؼ
معمؾماوی ْىالوی ؽ ٧كی نىوع .یٛىی ظؼ زال ا٢ؿایم ْىل ٚمؽ ضىظ اقت .زِی با مؽیههاایی کاه ٧٢اّ غهاه ؼا ؿکیاه
میکىىع و بعن ؼا ؿکیه ومیکىىع ویؿ ایه مكئ ه امکان ػیؽ اقتد زِی آنها ویؿ می ىاوىع به ایه ظؼخه بؽقىع و ْىل ٚمؽ ٢ؽظ
ؼا ْىالوی ؽ کىىع .ممکه اقت کكی ٢کؽ کىع« :مگؽ ؾوعگی ٢ؽظ یا ْىل ٚمؽ او اؾ ٦بل م٧اعؼ وهاعش اقات؟ چگىواه می ىاواع
بعون ایىکه بعن ؼا ؿکیه کىعْ ،ىالوی ؽ ؾوعگی کىع؟» ب ه ظؼقت اقت ،اما اگؽ قٓر ؿکیهکىىعشای باه ٢ؽاقاىی قاه  ٦ماؽو
بؽقع ٚمؽل می ىاوع ْىالوی ؽ نىظ ،اما ظؼ ٖاهؽ بكیاؼ یؽ به وٗؽ ضىاهع ؼقیع.
ؼولهای ؿکیهای که بعن ؼا ؿکیاه میکىىاع باهْىؼ یىقاِه مااظۀ باا اواؽفی بااال ؼا ظؼ قا ىلهای باعن ناطى خماٙ
میکىىع .وِ٦ی چگایی اوؽفی غضیؽشنعش بهْىؼ یىقِه ا٢ؿایم مییابع به عؼیح ق ىلهای ٚاظی ناطى ؼا وا اف میؾواع و
ظؼ وهایت خایگؿیه آنها مینىظ .ظؼ ایه ؾمان ٟییؽی کی٣ی به وخىظ میآیع و ایه نطى ا اباع خاىان باا٦ی میماواع .ایبِاه
ؼووع ؿکیه ؼووعی بكیاؼ آهكِه و عؼیدی اقت و نطى بایع بكیاؼ ٢عاکاؼی کىع .غهه و بعن بایع آبعیعش ناىوع و ایاه کااؼی
ْا٦ت٢ؽقا اقت .بؽای مثال ،وِ٦ی با ظیگؽان ظچاؼ ُاظ نیهنیىگ مینىیع آیا می ىاویع ظؼ ظؼون آؼام بماویع؟ وِ٦ی مىااٙ٢
نطًی ان ظؼ ضٓؽ ٦ؽاؼ میگیؽظ آیا می ىاویع ظؼ ظؼون آؼام بماویع؟ ؼقیعن به ایه مؽز ه بكیاؼ ظنىاؼ اقت و ایهْاىؼ ویكات
ن
که يؽ٢ا با ضىاقِه آن بِىاویع به آن مؽز ه بؽقیع .ابِعا بایع نیهنیىگ و ٧ىای ان به مؽز ضايی بؽقع.
بكیاؼی اؾ مؽظم چیگىوگ ؼا همان وؼؾلهای ٢یؿیکی مٛمىیی ظؼ وٗؽ گؽِ٢هاوع ،ظؼ زایی که ایه ظو ضی ای باا ها ٢اؽ٤
ظاؼوع و اقاـنان مِ٣اوم اقت .ؼولهای چیگىواگ ٧٢اّ هىگاامی مهاابه وؼؾلهاای ٢یؿیکای هكاِىع کاه آنهاا ؼا ظؼ
اواؽفی چای اقات .اماا ؼولهاای چیگىواگ ظؼ
ابِعایی ؽیه قٓر و بؽای قالمِی و ىعؼقِی مؽیه میکىىاع و مؽکاؿ باؽ
ب
مؽازل یهؽِ٢ه ؽ بهک ی مِ٣اوم هكِىع .ظؼ هت االیم بعن ظؼ چیگىوگ هع ٠بؿؼگ ؽی وهِ٣ه اقت و مؽیهکىىاعگاوم
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بهخای یؽوی اؾ ايىل مؽظم ٚاظی بایع اؾ ايىل قٓر باال ؽی یؽوی کىىع .ظؼ م٧ابل ،وؼؾلهای ٢یؿیکی  ّ٧٢چیؿی بؽای
مؽظم ٚاظی هكِىع.

يیت رهًی
يسبت ظؼباؼۀ ویت غهىی ،يسبت ظؼباؼۀ ٛ٢اییتهای غهىی ما اقت .وگؽل خام ٛؿکیهکىىعگان به ٛ٢اییتهای غهىی ظؼ
مٟؿ چیكت؟ نکلهای گىواگىن ٣کؽ اوكان (ویت غهىی) ؼا چگىوه ظؼ وٗؽ میگیؽظ؟ ایه نکلها چگىوه مِد ی میناىوع؟
ؿنکی وىیه ظؼ ژوهمهایم ظؼ ؾمیى مٟؿ اوكان هىىؾ ه ومی ىاوع به بكیاؼی اؾ ؽقمها اقص ظهاع ،ؾیاؽا ظؼک مٟاؿ باه
آقاوی ظؼک ٖاهؽ و قٓر بعن ویكت .ا٢کاؼ ،ظؼ قٓىزی ٚمی ٥ؽ ،هكِی ظاؼوع و ظؼ ُبٛاعهای مطِ ا ١ناکلهای مِ٣ااو ی
ب
ظاؼوع .اما آنْىؼ ه ویكِىع که اقِاظان چیگىوگ ًىؼ کؽظوع .بُٛی اؾ اقِاظان چیگىواگ ومی ىاوىاع باهؼوناىی ىَایر
ظهىع که ا٢کاؼ چگىوه ٚمل میکىىع ،ؾیؽا بهْىؼ کامل آن ؼا ظؼک ومیکىىع٢ .کؽ میکىىع وِ٦ی اؾ غههنان اقِ٣اظش میکىىع
و ٢کؽی ؼا ایداظ میکىىع می ىاوىع کاؼی ؼا اودام ظهىع و بؽ همیه اقاـ اظٚاا میکىىاع آن کاؼهاا ؼا ٢کؽناان یاا غههناان
اودام ظاظ .ظؼ وا ٙ٦ایهگىوه ویكت.
بگػاؼیع اول ظؼباؼۀ مىهأ ا٢کاؼ يسبت کىی  .ظؼ چیه باقِان ايٓالزی وخىظ ظانت٢« :کؽکاؽظن باا  ٦اب ».ايآالذ
ٚدیبی اقت ،اما  ٚتهایی ظؼ هت آن وهِ٣ه اقت ٚ .چیه باقِان بكیاؼ یهؽِ٢ه باىظ چؽاکاه ژوهمهاایم باؽ اؼ بااِ
ن
بیه بعن اوكان ،مىخىظام ؾوعش و کیهان مِمؽکؿ بىظ .ظؼ گػنِه ا٢ؽاظی بىظوع که واٛ٦ا ازكاـ میکؽظواع  ٦بناان ظؼ زاال
٢کؽکؽظن اقت ،ظؼ زایی که ظیگؽان ازكاـ میکؽظوع مٟؿنان ظؼ زال ٢کؽکؽظن اقت .چاؽا چىایه وَاٛیِی وخاىظ ظاؼظ؟
ن
کامال ٦ابل٦بىل اقت که بُٛی ا٢ؽاظ ظؼباؼۀ ٢کؽکؽظن  ٦ب يسبت میکىىع ٚ .ت ایه اقت که ظؼیاِ٢های ؼوذ اي ی اوكان
ٚاظی بكیاؼ کىچت اقت و ایعشهایی که اؾ مٟاؿ قؽچهامه میگیاؽظ ٚم کاؽظ ضاىظ مٟاؿ ویكات .آنهاا بهوقای مٟاؿ ایدااظ
ومینىوع ،ب که ؼوذ اي ی ٢ؽظ آنها ؼا ایداظ میکىع .ؼوذ اي ی ٢ؽظ  ّ٧٢ظؼ کاش ویىان مكِ٧ؽ ویكت .کاش ویىان کاه معؼقا
ظایى ظؼباؼۀ آن يسبت میکىع ،آن چیؿی اقت که  ٚؿنکی وىیه ما ٞعۀ ياىىبؽی میواماع .اگاؽ ؼوذ ايا ی ناطى ظؼ
ن
کاش ویىان بانع ،او واٛ٦ا ازكاـ میکىع مٟؿل ظؼباؼۀ چیؿی ٢کؽ میکىع یا یامهایی ؼا به بیؽون می٢ؽقِع .اگؽ ؼوذ ايا ی
٢ؽظ ظؼ  ٦ب بانع او ازكاـ میکىع  ٦بم ظؼباؼۀ مىَىٚی ٢کؽ میکىع.
بعن اوكان ،خهاوی کىچت اقت .ظؼ بعن مؽیهکىىعگان مىخىظام ؾوعۀ بكیاؼی وخاىظ ظاؼواع و هؽیات اؾ آنهاا ممکاه
اقت مکان ضىظ ؼا ٟییؽ ظهىع .وِ٦ی ؼوذ اي ی مکان ضىظ ؼا ٟییؽ میظهع ،اگؽ باه ناک باؽوظ ،ناطى ازكااـ میکىاع
ن
واٛ٦ا نک ظؼباؼۀ چیؿی ٢کؽ میکىع .اگؽ ؼوذ اي ی به وؽم قا ٤ا یا انى ا بؽوظ ،او ازكاـ میکىع وؽم قا ٤ا یا انى
ا ظؼباؼۀ مىَىٚی ٢کؽ میکىع .هؽچىع ممکه اقت باوؼوکؽظوی به وٗؽ بیایع اما امکان ػیؽ اقت .زِی وِ٦ی قٓر ؿکیاه ان
ؾیاظ باال ویكت ه مِىخه وخىظ ایه عیعش مینىیع .اگؽ بعن نطى ؼوذ اي ی وعانِه بانع ،اگؽ چیؿهایی مثل ض ا٥وضاى،
ویژگی و نطًیت وعانِه بانع ّ٧٢ ،کهای گىنت اقت و اوكاوی کامل با ضًىيیام ٢ؽظی ویكت .اف مٟاؿ بهاؽی چاه
کاؼکؽظی ظاؼظ؟ ظؼ وٗؽ مه مٟؿ بهؽی ظؼ ایه ُبٛع ٢یؿیکیمان  ّ٧٢کاؼضاو ؽظاؾل اقت .ا٢کااؼی کاه ظاؼیاع ظؼ وا٦ا ٙاؾ ؼوذ
اي ی ان میآیع ،اما وه بهنکل کالم .آو ه ؼوی میظهع ایه اقت که ؼوذ اي ی ان وىٚی یام کیهاوی به مٟؿ مىِ٧ل میکىع
که ایعۀ ضايی همؽاش ضىظ ظاؼظ .بٛع اؾ ایىکه مٟؿ ما چىیه یامی ؼا ظؼیا٢ت میکىع ،آن ؼا بهنک ی ٦ابلاباؽاؾ ؽخماه میکىاعد
ماوىع ؾبان گِ٣اؼ ،زایت ظقت ،ماـ چهمی یا زؽکام بعن .مٟؿ  ّ٧٢چىیه و٧های ظاؼظ .ا٢کااؼ و ٢ؽمانهاای واٛ٦ای اؾ ؼوذ
ن
اي ی ٢ؽظ میآیىع .مؽظم مٛمىال باوؼ ظاؼوع ایعشهایی که ظاؼوع وِید ٚم کؽظ مكِ٧ی و مكاِ٧ل مٟاؿ اقات .اماا ز٧ی٧ات ایاه
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اقت که ؼوذ اي ی ظؼ ایه مكئ ه و٧م مهمی ظاؼظ و هىگامی که ظؼ  ٦ب ٦ؽاؼ ظاؼظ ایه ازكااـ ؼا باه وخاىظ مایآوؼظ کاه باا
 ٦ب ان ٢کؽ میکىیع.
آنهایی که ظؼباؼۀ بعن اوكان ژوهم میکىىع بؽ ایه باوؼوع کاه آو اه مٟاؿ اوكاان بیاؽون می٢ؽقاِع چیاؿی نابیه ماىج
ن
ایکِؽیکی اقتٛ٢ .ال ظؼباؼۀ ایىکه بهْىؼ واٛ٦ی چهچیؿی ؼا بیؽون می٢ؽقِع ياسبت ومایکىی  ،اماا می اىاوی بگاىیی کاه
آنها ًعی ٥کؽظشاوع آن ماظی اقت .بىابؽایه چیؿی که االن ظؼباؼشال يسبت کؽظم ضؽا٢ام ویكت .ممکه اقات بپؽقای
مٟؿ چه أثیؽی ظاؼظ .بُٛی اؾ اقِاظان چیگىوگ اظٚا میکىىع که می ىاوىع اؾ غههنان اقِ٣اظش کىىع ا کاؼهای ٢ى٤بهاؽی
اودام ظهىع ،ماوىع خابداکؽظن انیا ،باؾکؽظن چه قىم یا ن٣ای بیماؼیها .آنها چىیه چیؿهایی ؼا میگىیىع ؾیؽا ومیظاوىاع
چه ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ؼا ظؼ اضِیاؼ ظاؼوع ّ٧٢ .میظاوىع اگؽ کاؼی ؼا بطىاهىع اودام ظهىاع ،باا ٢کؽکاؽظن ظؼبااؼشال ،آن
کاؼ اودام مینىظ .آو ه ظؼ وا ٙ٦ؼوی میظهع ایه اقات کاه ٦اعؼمهای ٢ىْ٤بیٛیناان سات ٢ؽماان ا٢کاؼناان کاؼهاای
مٛیىی ؼا اودام میظهىع ،اما ضىظ غهه به ىهایی با ٚؼویظاظن چیؿی ومینىظ .باؽ همایه اقااـ ،بؽضای اؾ کاؼهاایی کاه
مؽیهکىىعگان اودام میظهىع ظؼ وا ٙ٦بهواقٓ آن ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی يىؼم میگیؽظ که ظؼ اضِیاؼ ظاؼوع.
ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ،ىاواییهای بای٧ىۀ بعن اوكان هكِىع .با ىق ٛخام ٛبهاؽی ،غهاه اوكاان باهْىؼ ٢ؿایىاعشای
ی یعش نعش اقت ،مؽظم چیؿهای ٚم ای ؼا مه اؽ ظؼ وٗاؽ میگیؽواع و باه اباؿاؼ واىیه ،بیهاِؽ مِکای میناىوع .ظؼ وِیداه،
ىاواییهای ماظؼؾاظی اوكان به عؼیح س یل ؼِ٢ه اقت .معؼق ظایى باؾگهت به ضىظ واٛ٦ی اوییه ؼا آمىؾل میظهع .ظؼ خؽیان
ؿکیه ،بایع ظؼ خكِدىی ز٧ی٧ت بانیع و ظؼ وهایت به ض ىو اوییه و قؽنت اي ی ان بؽگؽظیع ّ٧٢ .بٛع اؾ آن می ىاویاع ایاه
ىاواییهااای ماظؼؾاظی ااان ؼا باؾیابیااع .ایااه ؼوؾهااا آنهااا ؼا « ىاواییهااای ٢ااىْ٤بیٛی» میوااامی  ،ظؼ زااایی کااه هما آنهااا
ىاواییهای ماظؼؾاظی اوكان هكِىع .به وٗؽ میآیع خام ٛبهؽی ظؼ زال « یهؽ٢ت» بانع ،اما ظؼ وا ٙ٦ظؼ زال كؽ٢ت اقات
و اؾ قؽنت خهان ظوؼ ؽ میناىظ .چىاع ؼوؾ ایم گ٣اِ کاه خاواگ گىیىالیاى ؼوی اال ٜؼو بهقامت ٧ٚاب میوهكات و آن ؼا
میؼاوع .اما نایع مؽظم وِىاوكِىع مىٗىؼ او ؼا ب٣همىع .او ی بؽظ خ ىؼِ٢ه هماان ٧ٚابؼِ٢ه اقات و ایىکاه بهاؽیت اؾ قؽنات
ن
خهان ظوؼ ؽ نعش اقت .ظؼ خؽیان ٟییؽ و سىل خهان و مطًىيا امؽوؾش بٛع اؾ یىقِه به مىج بؿؼگ داؼمگؽایی ،بكایاؼی
َ
اؾ مؽظم اؾ وٗؽ اضال٦ی ٢اقع نعش و اؾ قؽنت خهان ،بخه ،نه ،بؼن ظوؼ ؽ نعشاوع .آنهایی که ظؼ امِعاظ خؽیان مؽظم ٚااظی
زؽکت میکىىع ومی ىاوىع به وقٛت ٢كاظ اضال٦ی بهؽ ی ببؽوع .ظؼ وِیداه بُٛای ا٢اؽاظ زِای می ىعاؼواع کاه اوَاا٘ ضاىب
اقت ّ٧٢ .ا٢ؽاظی که اؾ ْؽی ٥ؿکیه ،نیهنیىگ آنها ؼنع کاؽظش اقات ،باا وگااهی باه ٧ٚاب ای میبؽواع کاه اؼؾلهاای
گكِؽظگی وزهِىاک ا٢ىل کؽظش اقت.
اضال٦ی اوكان به ایه
ب
بُٛی اؾ اقاِاظان چیگىواگ اظٚاا کؽظشاواع« :ماه می اىاو ىاواییهاای ٢اىْ٤بیٛی ناما ؼا ؼناع ظها  ».چاه ىاواایی
٢ىْ٤بیٛی ؼا می ىاوىع ؼنع ظهىع؟ بعون اوؽفی ،ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ٢ؽظ ومی ىاوىع ٚمل کىىاع .چگىواه می ىاویاع باعون
اوؽفی ،آنها ؼا ؼنع ظهیع؟ وِ٦ی ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ٢ؽظی بهوقی اوؽفی ضىظ او نکل وگؽِ٢ه و ٧ىیات وهاعش باناىع،
ن
چگىوه می ىاویع آنها ؼا ؼنع ظهیع؟ مٓ ٧ا ٞیؽممکه اقت .آو ه آنها ظؼباؼۀ ؼنع ىاواییهاای ٢اىْ٤بیٛی گِ٣هاواع چیاؿی
ویكت خؿ ایىکه ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی اان ؼا کاه یهاا یم ؼناع کؽظشاواع باه غهه اان مًِال میکىىاع .آنهاا باا ظقاِىؼ
غهىی ان کاؼ میکىىع .ظؼ ضًىو ؼنع ىاواییهای ٢اىْ٤بیٛی ،کااؼی کاه آنهاا اوداام میظهىاع ایاه اقات .هیچیات اؾ
ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ان ؼا ؼنع وعاظشاوع ،ب که  ّ٧٢ایه کاؼ کىچت ؼا اودام ظاظشاوع.
ا٢کاؼ مؽیهکىىعگان می ىاوع به ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی ٢ؽمان ظهع که کاؼهایی ؼا اودام ظهع ،ظؼ زایی که ا٢کااؼ ٢اؽظی
ن
ٚاظی به چهاؼ ظقتو ا و اُٚای زكیال ٢ؽمان میظهع که کاؼهایی ؼا اودام ظهاع .ظ٦ی٧اا ماوىاع بطام ىییاع ظؼ کاؼضاواه
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اقت :ؼییف بطم بؽای هؽ ٦كمت ضاو ظقِىؼهایی ياظؼ میکىع که وٖای٣م ؼا اخؽا کىع .هم ىیه مثل مؽکؿ ٢ؽماوعهی
اؼ م اقت :اظاؼۀ ٢ؽماوعهی ظقِىؼ میظهع و مام اؼ م ؼا بؽای اودام مأمىؼیت هعایت میکىع .ؾماوی که ظؼ بیاؽون اؾ ناهؽ
قطىؽاویهایی ظانِ  ،ا ٞب ظؼباؼۀ ایه مىَى٘ باا مكائىالن اودمههاای مس ای چیگىواگ گِ٣گاى میکاؽظم .هما آنهاا
نگ٣تؾظش بىظوع« :ما ژوهم میکؽظی که غهه اوكان چ٧عؼ اوؽفی بای٧ىش و آ گاهی ظاؼظ ».ظؼ ز٧ی٧ت به ایه يىؼم ویكت.
آنها اؾ آٞاؾ ظؼ انِباش بىظوع .گِ٣هام که بؽای ژوهم ظؼباؼۀ ٚم کؽظهای بؽ ؽ بعن اوكان٣ ،کؽ نطى بایع ٟییؽ کىع .بؽای
ظؼک آن چیؿهای ٢ىٚ٤اظی٢ ،ؽظ ومی ىاوع نیىشهای مىٓ ٥یا ظؼک مؽظم ٚاظی ؼا به کاؼ ببؽظ.
نکلهای مطِ ٣ی اؾ ا٢کاؼ وخىظ ظاؼوع .باؽای مثاال ،بُٛای ا٢اؽاظ باه واضىظآ گااش ،ویماهضىظآ گاش ،ایهاام و ؼؤیاهاا انااؼش
میکىىع .ظؼ ضًىو ؼؤیاها ،اقِاظان چیگىوگ مایل ویكِىع آنها ؼا هؽیر کىىع .ایههاا عیاعشهایی ی یاعش هكاِىع ،ؾیاؽا
هىگام ىیع ان ضىظهای مىاؾی ظیگؽی اؾ نما ویؿ بهْىؼ ه ؾمان ظؼ بكیاؼی اؾ ُبٛعهای خهان مِىیع نعوع و آنهاا باههمؽاش
نما وخىظ ؽکیبنعۀ کام ی ؼا نکل میظهىع و اؾ ْؽی ٥غهه به یکعیگؽ مًِل هكِىع .باهٚالوش ،ظؼ باعن ان ؼوذ ايا ی،
ؼوذ کمکی و گكِؽۀ وقیٛی اؾ مىخىظام ٢ىْ٤بیٛی ظاؼیع که هؽیت ٖاهؽ ضىظ ؼا ظاؼوع .هؽ ق ىل و هم اُٚای ان ٖااهؽ
و اوؽفیهای ان ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ ؼا مىٛکف میکىىع .ظؼ ؼؤیا ،چیؿها ظؼ یت یسٗه ممکه اقت به ایاه ياىؼم و یسٗاهای
ظیگؽ به يىؼم ظیگؽی بانىع .به هؽ زال ،آنها اؾ کدا میآیىع؟  ٚؿنکی آن ؼا به ٟییؽا ی ظؼ امىاج مٟؿ وكبت میظهاع.
ایه واکىهی اقت که ظؼ ایه نکل ٢یؿیکی ومایان مینىظ .اما ظؼ ز٧ی٧ت آن امىاج اقصهایی به یامهایی اؾ ُبٛاعهای ظیگاؽ
هكِىع .اؾایهؼو ،وِ٦ی ؼؤیایی میبیىیع ازكاـ گیدی میکىیع .اما هیچکعام اؾ ایهها اؼ باْی به نما وعاؼوع و ویااؾی ویكات
ن
به آنها ىخه کىیع .اما یت وى٘ ؼؤیا وخىظ ظاؼظ که اهمیت ظاؼظ و وبایع آن ؼا «يؽ٢ا ؼؤیا» ظؼ وٗؽ بگیؽیاع .ضىظآ گااش ايا ی یاا
ن
ؼوذ اي ی ان ممکه اقت ظؼ ؼؤیایی ببیىع که ُٚىی اؾ ضاوىاظش وؿظ نما آمعش یا ایىکاه ممکاه اقات واٛ٦اا چیاؿی ؼا دؽباه
ن
کؽظش بانیع یا چیؿی ؼا ظیعش یا کاؼی ؼا اودام ظاظش بانیع .ظؼ ایه مىاؼظ ،ایهگىوه اقت که ؼوذ اي ی ان واٛ٦اا ظؼ ُبٛاعی ظیگاؽ
کاؼی ؼا اودام ظاظش یا چیؿی ؼا ظیعش اقت .ایه نما بىظیع که آن کاؼ ؼا اودام ظاظیع و ضىظآ گاش ان ؼونه بىظ و دؽبهای واٛ٦ی
ن
ظانِیع .ایه چیؿها واٛ٦ا وخىظ ظاؼوع ّ٧٢ ،ایهگىوه اقت که ظؼ ُبٛعهای ظیگؽی وخىظ ظاؼوع و ظؼ ُ٢اؾمانهای ظیگؽی اودام
ن
مینىوع .بىابؽایه چىیه چیؿهایی ؼا وبایع يؽ٢ا ؼؤیا وامیع ،گؽچه بعن ان ایىدا ظؼ ایه ُبٛع ضىابیعش بىظ و ظؼ زال ظیعن چیاؿی
بىظ که ؼؤیا ظؼ وٗؽ گؽِ٢ه مینىظ .اما  ّ٧٢چىیه ؼؤیاهایی مٓ بی ظاؼوع که بهْىؼ مكِ٧ی به نما مؽبىِ اقت.
ظؼ ضًىو ایهام ،ویمهضىظآ گاش ،واضىظآ گاش و ٞیؽش ،میگىی که ایاه وافشهاا ؼا ظاوهامىعان وكااضِهاوع .آنهاا وافشهاایی
ن
هكِىع که وىیكىعگان قاضِهاوع و ایه ا٢ؽاظ وٗؽامنان ؼا يؽ٢ا بؽ اقاـ عیعشهای غهىای ؼایدای کاه بؽایناان آناىا باىظ
ایهگػاؼی کؽظوع .بىابؽایه ضی ی  ٚمی ویكِىع« .واضىظآ گاش» که مؽظم به آن اناؼش میکىىع چیكت؟ ایه ايٓالذ ؼا ومی اىان
بهآقاوی ىَیر ظاظ و بكیاؼ مبه اقت ،ؾیؽا اوؽفیهاا و اْالٚاا ی اؾ ُبٛاعهای ظیگاؽ کاه ؼوی ماؽظم اأثیؽ میگػاؼواع بكایاؼ
ی یعشاوع و به همیه ضاْؽ آنها ا ٞب با ؼظ اهای زاٗ٢ه انِباش گؽِ٢اه میناىوع .اؾ قاىی ظیگاؽ ،ویماهضىظآ گاش ؼا می اىان
ٛؽی ١ویمهضىظآ گاش ،آن به اودام کاؼی اناؼش میکىع که نطى باهْىؼ واضىاقاِه آن ؼا اوداام
بهؼازِی ىَیر ظاظ .بؽ ْب٥
ب
ن
میظهع .ظیگؽان مٛمىال میگىیىع که ایه نطى ایه کاؼ ؼا ویمهآگاهاوه و بهيىؼم ٞیؽٚمعی اودام ظاظ .ایاه ویماهضىظآ گاش
ن
ظ٦ی٧ا مثل ضىظآ گاش کمکی اقت که ظؼباؼۀ آن يسبت کؽظی  .وِ٦ای ناطى باه ضىظآ گااش ايا یال اقاِؽازت میظهاع یاا
مٟؿل ؼا کىِؽل ومیکىع ،ماوىع وِ٦ی که ضىاب میبیىع یا آ گااهیال ؼا اؾ ظقات میظهاع ،ضىظآ گااش کمکای یاا ؼوذ کمکای
بهؼازِی نطى ؼا کىِؽل میکىع .ظؼ ایه مىا ،ٙ٦یٛىی وِ٦ی ٢ؽظ اؾ وٗؽ غهىی زُىؼ کامل وعاؼظ ،ضىظآ گاش کمکی می ىاوع اؾ
ن
ْؽی ٥او کاؼهای بطًىيی ؼا اودام ظهع .اما مٛمىال آن کاؼها بهضىبی اودام مینىوع ،ؾیؽا ضىظآ گااش کمکای سات ا٢كاىن
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خام ٛبهؽی ویكت و می ىاوع قؽنت مىَى٘ ؼا ببیىع ،چؽاکه به هاؽ زاال ظؼ ُبٛاعی ظیگاؽ ٦اؽاؼ ظاؼظ .بٛاع اؾ ایىکاه ناطى
مِىخه مینىظ چه کاؼی اودام ظاظش اقت ٢کؽ میکىع« :چگىوه ىاوكِ ایه کاؼ ؼا به ایه بعی اودام ظه ؟» یا «اگاؽ زىاقا
بىظ ایه کاؼ ؼا به ایه يىؼم اودام ومیظاظم ».ممکه اقت االن بگىیع آن ضىب ویكت ،اما وِ٦ی چىع ؼوؾ یا چىع هِ٣ه بٛع باه
٧ٚب بؽگؽظظ و وگاهی به آن بیىعاؾظ ٛداب میکىاع کاه آن ؼا چ٧اعؼ ضاىب اظاؼش کاؽظ یاا اوداام ظاظ .ایاه ماىاؼظ ا ٞاب ا ٣اا٤
میاِ٢ىع .آن کاؼ ،بكیاؼ ٚایی اودام ناع ؾیاؽا ضىظآ گااش کمکای باه اأثیؽ آوای و کى اشماعم ٢کاؽ ومیکاؽظ .میظاوكات کاه ظؼ
ب ىعمعم أثیؽ ضىبی ضىاهع ظانت .ظؼ قایؽ مىاؼظ که مىَى٘ أثیؽ ب ىعمعم مٓؽذ ویكت و  ّ٧٢ؾمان زال مه اقت ،آو اه
ضىظآ گاش کمکی ٢ؽظ اودام میظهع به ازِمال ؾیاظ به نک ی اودام مینىظ که همان مىٚ ٙ٦ایی بانع.
ن
غهىی [«ویمهضىظآ گاش» وخىظ ظاؼظ که مٛمىال ظؼ ا٢ؽاظی یا٢ات میناىظ کاه کی٣یات مااظؼؾاظی
نکل ظیگؽی اؾ ٛ٢اییت ب
ن
ضی ی ضىبی ظاؼوع .ایه ؾماوی اقت که نطى کاؼهایی ؼا ست ٢ؽمان مىخىظام واال ؽ اودام میظهع .ایبِه ایه کال مىَاى٘
ن
ظیگؽی اقت و ظؼ ایىدا به آن ومی ؽظاؾی ٚ .مع ا اؾ ا٢کاؼی يسبت میکىی که اؾ ْؽ ٠ضىظمان میآیىع.
«ایهام» ویؿ وافشای اقت که وىیكىعگان قاضِهاوع .بهْىؼ ک ی ایه باوؼ وخىظ ظاؼظ که ایهام ؾماوی ؼوی میظهع که ظاوام
خمٙنعۀ نطى ظؼ ْىل ؾوعگیال بهْىؼ ٞیؽمىِٗؽش و ظؼ کكؽی اؾ ثاویه مثل خؽ٦اهای بیاؽون میخهاع .میگاىی کاه باؽ
ْب ٥ظیعگاش ما ؽیاییك  ،نطى هؽچه بیهِؽ ظؼ ؾوعگی ظاوم خم ٙکىع ،بیهِؽ اؾ مٟؿ اقِ٣اظش میکىع و مٟؿ ٛ٢ال ؽ میناىظ
و ظؼ یسٗهای که نطى مٟؿ ضىظ ؼا به کاؼ میگیؽظ ،ظاوم نطى بایع بهْىؼ یىقِه به بیؽون خااؼی ناىظ و وبایاع ویااؾ باه
چیؿی بانع که مؽظم ایهام میوامىع .ومىوههای ؼایح ایهام ممکه اقات ماىاٛ٦ی باناع کاه ٢اؽظ آن٦اعؼ ظؼبااؼۀ چیاؿی ٛما٥
میکىع که ازكاـ میکىع ظاوم او مًؽ ٠نعش و اوگاؼ ظؼماوعش نعش اقت .ومی ىاوع زِی ظؼ زع یت ي٣سه ه به وىناِه
اظامه ظهع ،بؽای قاضت ٛٓ٦ه آهىگی ایعش ک میآوؼظ یا ومی ىاوع ؽوفۀ ژوهم  ٚمی ؼا کامل کىع .ظؼ ایاه یسٗاه ناطى
ن
مٛمىال ضكِه اقت ،با مٟؿی س یلؼِ٢ه و هقیگاؼهایی که ؼوی ؾمیه طم ناعشاوع .ومی ىاواع ظیگاؽ اظاماه ظهاع ،قاؽظؼظ
میگیؽظ و هىىؾ هیچ ایعشای به غهىم ومیؼقع .ظؼ وهایت ظؼ چه زایِی ایهام ٖاهؽ مینىظ؟ اگؽ ضكِه بانع ٢کاؽ میکىاع:
«٢ؽامىنم که .کمی اقِؽازت میکى  ».ؾیاؽا هؽچاه ضىظآگااش ايا ی غهاه ؼا بیهاِؽ کىِاؽل کىاع ،قاایؽ مىخاىظام کمِاؽ
می ىاوىع ا به میان بگػاؼوع .با ایه اقِؽازت و آؼامنعن غهىم ،واگهان بعون هیچ النی ؼاشز ی به غهىم میؼقاع .اکثاؽ
ایهامها به ایه يىؼم ٖاهؽ مینىوع.
چؽا ایهام ظؼ ایه مىٖ ٙ٦اهؽ مینىظ؟ ؾیؽا وِ٦ی ضىظآ گاش اي ی ،مٟؿ نطى ؼا کىِؽل میکىع٢ ،ؽظ هؽچاه اؾ مٟاؿ بیهاِؽ
اقِ٣اظش کىع ،ضىظآ گاش اي ی کىِؽل بیهِؽی ظاؼظ و ضىظآگاش کمکی کمِؽ می ىاوع ا به میان بگػاؼظ .ضىظآ گاش کمکی ٦كمِی
اؾ ایه بعن اقت و ه ؾمان اؾ بٓه همان ماظؼ مِىیع نعش و او ویؿ ٦كمِی اؾ ایه بعن ؼا کىِؽل میکىاع .اگاؽ ناطى آن٦اعؼ
ظؼباؼۀ چیؿی ٢کؽ کىع که قؽظؼظ بگیؽظ ،ایعشای به غهىم وؽقع و بؽایم آؾاؼظهىعش بانع ،ضىظآ گاش کمکای ویاؿ ؼواح میباؽظ و
سمل آن بؽایم قطت مینىظ و او ویؿ ممکه اقت قؽظؼظ ظانِه بانع .اما وِ٦ی ضىظآ گاش اي ی ناطى اقاِؽازت کىاع و
کىِؽل ضىظ ؼا کاهم ظهع ،ضىظآ گاش کمکی می ىاوع آو ه ظؼبااؼۀ آن مىَاى٘ میظاواع ظؼ مٟاؿ ٢اؽظ ماىٛکف کىاع .ضىظآ گااش
کمکی می ىاوع قؽنت مىَى٘ ؼا ببیىع ،چؽاکه ظؼ ُبٛعی ظیگؽ ٦ؽاؼ ظاؼظ .به ایه نکل ،کمکم باٚا میناىظ آن اثاؽ کامال
نىظ ،م٧ایه وىنِه نىظ یا آهىگ قاضِه نىظ.
بُٛی ا٢ؽاظ میگىیىع« :ظؼ ایه زایت ،می ىاوی اؾ ضىظآ گااش کمکای اقاِ٣اظش کىای  ».ماوىاع چیاؿی اقات کاه نطًای
یسٗهای یم ظؼ بؽگهای ؽقیعش بىظ« :چگىوه می ىاوی با ضىظآ گاش کمکای مااـ بؽ٦اؽاؼ کىای ؟» ناما ومی ىاویاع باا او ظؼ
ماـ بانیع ؾیؽا ؿکیه ان به اؾگی نؽو٘ نعش و بؽای ماـگؽِ٢ه هیچگىواه ىاواایی وعاؼیاع .بهِاؽ اقات هایچ ماقای باا او
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بؽ٦ؽاؼ وکىیع ،چؽاکه باه ازِماال ؾیااظ اوگیؿش اان وابكاِگی اقات .بُٛای ا٢اؽاظ ناایع ٢کاؽ کىىاع« :آیاا می اىاوی ضىظآ گااش
کمکیمان ؼا به کاؼ ببؽی ا ثؽوم بیهِؽی بؽای ضىظمان ایداظ کىی و ىق ٛخامٛه ؼا قؽی ٙؽ کىی ؟» ضیؽ! چاؽا ضیاؽ؟ ؾیاؽا
آو ه ضىظآ گاش کمکی ان میظاوع هىىؾ ه بكیاؼ مسعوظ اقتُ .بٛعها بكیاؼ ی یعشاواعٛ ،اعاظ قآىذ بكایاؼ ؾیااظ و قااضِاؼ
خهان بكیاؼ ی یعش اقت .ضىظآ گاش کمکی  ّ٧٢می ىاوع آو ه ؼا بعاوع که ظؼ ُبٛع ضىظل وخىظ ظاؼظ و ظؼ ٢ؽا ؽ اؾ ُبٛاع ضاىظل
چیؿی ومیظاوع .بهٚالوشُ ،بٛعها و قٓىذ ٚمىظی مطِ  ١بكیاؼ ؾیاظی وخىظ ظاؼظ .ىق ٛبهؽیت ؼا ٧٢اّ مىخاىظا ی واال اؽ
٦اوىن ىقٛه یم میؼوظ.
ظؼ قٓىزی بكیاؼ باال می ىاوىع کىِؽل کىىع و آن بؽ ْب ٥ب
خام ٛاوكاوی ما بؽ ْب٦ ٥اوىن ىق ٛاؼیص یهؽ٢ت میکىع .ممکه اقات بطىاهیاع ظؼ مكایؽ ضايای ىقاٛه یاباع و باه
اهعا ٠ضايی بؽقع ،اما مىخىظام واال آن ؼا ایهگىوه ظؼ وٗؽ ومیگیؽوع .بؽای مثال ،به ازِمال ؾیاظ ایعشهایی ماوىع هىا یماا،
ٓ٦اؼ و ظوچؽض امؽوؾی به غهه مؽظم باقِان ویؿ ضٓىؼ میکؽظش اما  ٚت ایىکه ومی ىاوكِىع آنها ؼا اضِؽا٘ کىىع ایه بىظ کاه
هىىؾ یسٗ مىاقب آن ظؼ اؼیص ٢ؽا وؽقیعش بىظ .اما بؽٚکف ،مؽظم بهْىؼ مؽقىم ٢کؽ میکىىاع باه  ٚات مساعوظیت  ٚا ظؼ
گػنِه بىظ که ومی ىاوكِىع آنها ؼا اضِؽا٘ کىىع .اما ز٧ی٧ت ایه اقت که چگىوگی ىق ٚ ٛبهؽی ویؿ وٗ و ؽ یب ااؼیص
ن
ؼا ظوبال میکىع .مىٗىؼ اؾ مام ایه يسبتها ایه اقت که مكایل ایؿاما آنْىؼ کاه ناما میضىاهیاع ،ایم ومایؼوظ .ایبِاه
ا٢ؽاظی هكِىع که ضىظآ گاش کمکینان می ىاوع بهؼازِی و٧هی ؼا ای٣ا کىع .وىیكاىعشای اظٚاا میکىاع« :می اىاو ظشهااهاؿاؼ
ن
ک مه ظؼ ؼوؾ بؽای کِاب بىىیك بعون ایىکه ايال ضكِه نىم .اگؽ بطىاه  ،می ىاو بكیاؼ قؽی ٙبىىیكا و وِ٦ای ماؽظم آن ؼا
میضىاوىع باؾه ٢کؽ میکىىع ضىب اقت ».چؽا ایهْىؼ اقت؟ ایه وِید الل مهِؽک ضىظآ گاش کمکای و ضىظآگااش ايا ی
اوقت ،بهْىؼی که ضىظآ گاش کمکی او ویؿ می ىاوع ویمی اؾ کاؼ ؼا اودام ظهع .اماا چىایه چیاؿی وااظؼ اقات .ظؼ اکثاؽ ماىاؼظ،
ن
ضىظآ گاش کمکی ٢ؽظ ايال ضىظ ؼا ظؼگیؽ ومیکىع .هؽ الل نما بؽای ظؼگیؽکؽظن ضىظآ گاش کمکی باهضاىبی ایم ومایؼوظ و
ممکه اقت وِید بؽٚکف بگیؽیع.

رهًی پاک و ؽفاف
غهه بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ ومی ىاوع ظؼ ْىل مؽیه به زایت قکىن بؽقع و ایه ا٢ؽاظ به هؽخایی میؼووع ا اؾ اقاِاظان چیگىواگ
بپؽقىع« :م ، ٛهؽ ْىؼ ه که مؽیه میکى ومی ىاو به قکىن بؽق  .باهمسٍ ایىکاه آؼام میناىم ،باه هؽچیاؿی ٢کاؽ
ن
میکى  ،اؾ خم ه ا٢کااؼ و ایاعشهای ٚدیابٞؽیاب ».واٛ٦اا مهااؼوکؽظوی اقات ،ماوىاع ؼوظضاواه و ظؼیاایی ماِالْ اقات کاه
هؽچیؿی ٖاهؽ مینىظ و ٢ؽظ بههیچوخه ومی ىاوع به قکىن بؽقع .چؽا ٢ؽظ ومی ىاوع به قکىن بؽقع؟ بُٛی ا٢ؽاظ ومی ىاوىع
ایه ؼا ظؼک کىىع و ٢کؽ میکىىع بایع بُٛی ؽ٢ىعهای قؽی وخىظ ظانِه بانع .اقِاظاوی مٛؽو ٠ؼا یاعا میکىىاع« :ضاىاهم
میکى به مه بُٛی اؾ ؽ٢ىعهای یهؽِ٢ه ؼا آمىؾل ظهیع ا غهى بِىاوع قاکه نىظ ».اؾ وٗؽ مه ،ایاه ا٢اؽاظ ظؼ خكاِدىی
کمت بیؽووی هكِىع .اگؽ میضىاهیع ضىظ ان ؼا ؼنع ظهیع ،بایع به ضىظ ان بىگؽیع و قطت ؼوی  ٦ب ان کاؼ کىیع .ایاه ىهاا
ؼاهی اقت که بِىاویع یهؽ٢ت کىیع و ظؼ معیِیهه به قکىن بؽقیع .ایىکه غهه ان بِىاوع به زایت قکىن بؽقع یت ظقِاوؼظ
و یهؽ٢ت اقت٦ .عؼم مؽکؿ ان باؾ ابی اؾ قٓر نماقت.
ن
چگىوه ٢ؽظ ٚاظی می ىاوع به میل ضىظ غهىم ؼا قاکه کىع؟ ايال ومی ىاوع ایاه کااؼ ؼا اوداام ظهاع مگاؽ ایىکاه کی٣یات
ماظؼؾاظی بكیاؼ ضىبی ظانِه بانع ٚ .ت اي ی ایىکه ومی ىاویع به قکىن بؽقیع به کىیت نما ؼبٓی واعاؼظ و باه ایاه  ٚات
ه ویكت که ؼمؿ مى٧٢یت ؼا ویاِ٢هایع ،ب که ِ ٚم ایه اقت که غهه ان یا آو ه ظؼون  ٦ب ان اقت اک و ضاایى ویكات.
اگؽ ظؼ ؾوعگی ؼوؾاوه و ظؼ ٛاؼٌ با ظیگؽان ،بهضاْؽ مىا ٙ٢نطًای و ازكاقاام گىوااگىن بهاؽی و وابكاِگیها و امیاال ظؼ
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زال ؼ٦ابت و مباؼؾش بانیع و ایه مكایل ؼا ؼها وکىیع و آنها ؼا قابت وگیؽیاع چگىواه می ىاویاع باهؼازِی باه قاکىن بؽقایع؟
بؽضی ا٢ؽاظ ظؼ زایی که چیگىوگ ؼا مؽیه میکىىع اظٚا میکىىع« :آن ؼا باوؼ ومیکى  .مه غهى ؼا آؼام میکى و به چیاؿی
٢کؽ ومیکى  ».بهمسٍ ایىکه ایه بیان مینىظ ،مام ا٢کاؼنان ظوباؼش عیاعاؼ میناىوع ٚ .ات ایىکاه ومی ىاویاع باه قاکىن
بؽقیع ایه اقت که غهه ان اک و ضایى ویكت.
نایع یکی اؾ ظالیل مطای٣ت ا٢ؽاظ با ایه وگؽل ایه بانع که بؽضی اقِاظان چیگىواگ کىیتهاایی ؼا آماىؾل میظهىاع
که بهٖاهؽ غهه ؼا قاکه میکىع ،ماوىع مِمؽکؿنعن ،دك کؽظن ،مؽکؿ بؽ ظن یان ،ظؼووی به ظن یان وگاشکؽظن و کؽاؼ
ن
وام بىظا .اما ایهها يؽ٢ا کىیت ویكِىع .بیم اؾ کىیت بىظش و باؾ ابی اؾ ظؼخ مهاؼم ٢ؽظ ویؿ هكِىع .بؽ همیه اقاـ ،ایاه
ن
ن
ىاواییها مكِ٧یما به ؿکی نیهنیىگ و ؼنع قٓرمان اؼ باِ ظاؼوع٢ .ؽظ ومی ىاوع يؽ٢ا با اقِ٣اظش اؾ چىان کىیتهایی باه
قکىن بؽقع .باوؼ ومیکىیع؟ امِسان کىیع .با امیال و وابكِگیهای نعیع گىواگىوی که ؼها وکؽظشایع ،امِسان کىیاع و ببیىیاع
آیا می ىاویع به قکىن بؽقیع .بُٛی ا٢ؽاظ میگىیىع کؽاؼ وام بىظا ،غهه ؼا قاکه میکىع .آیاا می ىاویاع باا کاؽاؼ واام باىظا باه
قکىن بؽقیع؟ بؽضی ا٢ؽاظ اظٚا میکىىع « :ؿکی معؼق بىظا آمی ابا آن٦عؼ آقان اقت که  ّ٧٢الؾم اقات واام باىظا ؼا کاؽاؼ
کىیع ».آیا آن ؼا امِسان کؽظشایع؟ میگىی قکىن وهاوهای اؾ مهاؼم نماقت .نما میگىییع آقان اقت ،اما مه میگىی به
ایه آقاوی ویكت ،ؾیؽا هیچ معؼق ؿکیهای آقان ویكت.
همااه میظاوىااع کااه ناااکیامىوی « مؽکااؿ» ؼا آمااىؾل ظاظ .امااا او ٦باال اؾ مؽکااؿ چااهچیؿی ؼا آمااىؾل ظاظ؟ او «ازکااام» و
ظقتکهیعن اؾ مام امیال و ظلمهٟىییها ؼا آمىؾل ظاظ ،ا مؽز های که هیچچیؿ با٦ی وماواعش باناع و ناطى ٧٢اّ ظؼ آن
يىؼم می ىاوع به مؽکؿ ظقت یابع .آیا ایهگىوه ویكت؟ اما « مؽکؿ» ویؿ مهاؼم اقت و اؾ یؽوان او چىیه اوِٗاؼی وبىظ کاه ظؼ
همااان ؼوؾ اول بااهْىؼ کاماال بااه «ازکااام» ٚماال کىىااع .همااانْىؼ کااه آنهااا بااهْىؼ ااعؼیدی اؾ هما چیؿهااای بااع ظقاات
میکهیعوع ،ىاوایی مؽکؿنان ٦عمبه٦عم ؼنع میکؽظ .کؽاؼ وام بىظا ویؿ بهْىؼ مهابه به ىخهی یکپاؼچه و غهىای ضاایی ویااؾ
ظاؼظ .وِ٦ی نطى بهْىؼ یىقِه وام بىظا ؼا کاؽاؼ میکىاع ماام ٦كامتهای ظیگاؽ مٟاؿل بایزف میناىوع ،آ گااهی باه
همهچیؿ ؼا اؾ ظقت میظهع ،یت ٢کؽ خایگؿیه هؿاؼان ٢کؽ ظیگؽ نعش و هؽ زؽ ٠وام بىظا ظؼ م٧ابل چهماوم ٖاهؽ مینىظ.
آیا ایه مهاؼم ویكت؟ ایه چیؿی ویكت که نطى بِىاوع اؾ همان ؼوؾ اول باه آن ظقات یاباع .اگاؽ وِىاواع آن ؼا اوداام ظهاع،
ن
مٓمئىا ومی ىاوع به قکىن بؽقع .باوؼ ومیکىیع؟ امِسان کىیع .ظؼ زاایی کاه ظهاان ٢اؽظ یىقاِه واام باىظا ؼا کاؽاؼ میکىاع،
غهىم به هؽچیؿی ٢کؽ میکىع« :چؽا ؼییك ظؼ مسل کاؼ ایه اوعاؾش اؾ مه بیؿاؼ اقت؟ اظال ایه ماش مه ضی ی ک اقات».
هؽچه بیهِؽ ظؼباؼۀ آن ٢کؽ میکىعًٚ ،باوی ؽ مینىظ ،اما ظهاوم هىىؾ ظؼ زال کؽاؼ وام بىظا اقت .آیا ٢کؽ میکىیاع هاع٠
اؾ مؽیه چیگىوگ می ىاوع زايل نىظ؟ آیا ایه مىَىٚی اؾ مهاؼم ویكت؟ آیا ایه مىَاىٚی اؾ ااکوباىظن غهاه ویكات؟
بؽضی ا٢ؽاظ چه قىمنان باؾ اقت و می ىاوىع بهْىؼ ظؼووی به ظن یان وگاش کىىع .ظؼ ضًىو ظن که ظؼ مىٓ ٧ؾیؽ ناک
نطى خم ٙمینىظ ،هؽچه ایه اوؽفی ضایى ؽ بانع ،ظؼضهاان ؽ اقات و هؽچاه ایاه اواؽفی کمِاؽ ضاایى باناع کاعؼ ؽ و
قیاش ؽ اقت .آیا ٢ؽظ می ىاوع  ّ٧٢با وگاشکؽظن ظؼووی به ظن ظؼ ظن یان به قکىن بؽقع؟ ومی ىاوع به آن ظقت یابع .ایاه باه
ضىظ کىیت بكِگی وعاؼظ .وکِ ک یعی ایه اقت که غهه و ا٢کااؼ ناطى ااک و نا٣ا ٠ویكات .وِ٦ای باهْىؼ ظؼووای باه
ظن یان وگاش میکىیع ،ظن ؾیبا و ظؼضهان ظیعش مینىظ .یسٗهای ظیگؽ ،ظن به آ اؼ مان باعیل میناىظ« :ایاه ا اا ٤باؽای
كؽم ضىاهع بىظ وِ٦ی اؾظواج کىع .آن ا ا ٤بؽای ظضِؽم اقت .ما ؾوج مكه ویؿ ظؼ ا ا ٤ظیگؽ ؾوعگی ضىاهی کؽظ و ا ا ٤وقاّ
ا ا ٤وهیمه ضىاهع نع٢ .ى٤ایٛاظش اقت! آیا ایه آ اؼ مان به مه طًیى ظاظش مینىظ؟ بایع ٢کؽ کى ا ؼاهی باؽای گاؽِ٢ه
ن
آن یعا کى  .بایع چهکاؼ کؽظ؟» مؽظم يؽ٢ا به ایه چیؿها وابكِهاوع .آیا ٢کؽ میکىیع بِىاویاع باعیه ْؽیا ٥باه قاکىن بؽقایع؟
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گِ٣هاوع« :آمعو به ایه ظویا ماوىع ا٦امت ظؼ هِل اقت .ف اؾ معم کى اهی بهقؽٚت ایىدا ؼا ؽک میکى  ».بُٛی اؾ ماؽظم
ن
يؽ٢ا به ایه مکان ظل ضىل کؽظشاوع و ٚال٦های به ؼِ٢ه وعاؼوع .آنها ضاو واٛ٦ی ضىظ ؼا ٢ؽامىل کؽظشاوع.
ظؼ ؿکی ز٧ی٧ی ٢ؽظ بایع  ٦ب و غهه ضىظ ؼا ؿکیه کىع .بایع ظؼون ضىظ ؼا ؿکیه کىع و ظؼون ضىظ ؼا خكِدى کىع .ومی ىاوع
به بیؽون وگاش کىع .بُٛی اؾ معاؼـ ؿکیه میگىیىع بىظا ظؼ  ٦ب ٢ؽظ اقت و ایه ویؿ ا زعی واٛ٦یت ظاؼظ .اما بُٛی ا٢ؽاظ ایه
گِ٣ه ؼا بهانِباش ظؼک کؽظشاوع و میگىیىع بىظا ظؼ  ٦بنان اقت ،گىیا ضىظ آنها بىظا هكِىع یا اوگاؼ ظؼ  ٦بناان باىظا وخاىظ
ظاؼظ .آن ؼا به ایه نکل ٢همیعشاوع .آیا ایه انِباش ویكت؟ چگىوه می ىاوع به ایه يىؼم ٢همیعش نىظ؟ مىٗاىؼ ایاه اقات کاه
ک یع مى٧٢یت ظؼ ؿکیه ،ؿکی  ٦ب اقت .چگىوه ممکه اقت ظؼ بعن ان بىظا وخىظ ظانِه بانع؟ اگؽ میضىاهیع مى ٥٢ناىیع
بایع ؿکیه کىیع.
 ٚت ایىکه ومی ىاویع به قکىن بؽقیع ایه اقت که غهه ان ضایی ویكت و به چىان قٓر باالیی وؽقایعشایع .ؼقایعن باه
قکىن  ّ٧٢می ىاوع ٦عمبه٦عم زايل نىظ و اؼ بااِ ىگاا ىگی باا ؼناع قآر ان ظاؼظ .وِ٦ای وابكاِگیها ؼا ؼهاا میکىیاع،
قٓر ان ؽ٢ی ٙمییابع و قکىن ان ٚمی ٥ؽ مینىظ .اگؽ بطىاهیع اؾ ْؽی ٥بُٛی کىیتهاا و ؼولهاا باه قاکىن بؽقایع،
ن
میگىی که ظؼ خكِدىی کمت بیؽووی هكِیع .ایه ظ٦ی٧ا چیؿی اقات کاه ا٢اؽاظ ؼا ظؼ مكایؽ ؿکیاه باه بیؽاهاه میکهااوع و
مهکال ی ؼا عیع میآوؼظ .بهویژش ظؼ بىظیك  ،اگؽ ظؼ خكِدىی کمت بیؽووی بانیع یا نؽایّ ؼا مً٧ؽ بعاویع ،میگىیىع ؼاهای
اهؽیمىی ؼِ٢هایع .ظؼ ؿکی ز٧ی٧ی٢ ،ؽظ بایع  ٦ب ؼا ؿکیه کىع و  ّ٧٢وِ٦ی نیهنیىگ ضىظ ؼا ؼناع ظهیاع غهه اان می ىاواع
اک و ن٣ا ٠نىظ و به زایت بیً٦عی بؽقع ّ٧٢ .وِ٦ی نیهنیىگ نما ؼنع کىع می ىاویع با قؽنت خهان همگىن ناىیع
و اؾ ضىاقِهها و امیال مطِ  ١بهؽی ،وابكِگیها و قایؽ چیؿهای بع ضالو ناىیع٧٢ .اّ آوگااش می ىاویاع چیؿهاای باع ظؼ
بعن ان ؼا بیؽون بؽیؿیع و يٛىظ کىیع .با ایه ٟییؽام ،قؽنت خهان نما ؼا ظیگؽ مسعوظ ومیکىع و قپف ماظۀ ٧اىا می ىاواع
ن
به گىوگ بعیل نىظ .آیا آنها ظقت ظؼ ظقت ه وعاؼوع؟ ايىل آن ظ٦ی٧ا ایهگىوه اقت!
ظؼ ضًىو ایىکه چؽا ومی ىاویع قاکه نىیع ،ایه ِ ٚای اقات کاه باه ضاىظ ٢اؽظ اؼ بااِ ظاؼظ ،چؽاکاه ومی ىاواع مٓااب٥
اقِاوعاؼظ مؽیهکىىعش بانع .ظؼ ضًىو ٚىامل بیؽووی ،ایه ؼوؾها وَٛیِی وخىظ ظاؼظ که بهْىؼ خعی با ؿکی ناما معاض اه
ن
میکىع و ماوٛی بؽای ؿکی نما به قٓىذ باال ؽ مینىظ و اأثیؽ واٛ٦اا باعی ؼوی مؽیهکىىاعگان میگاػاؼظ .میظاویاع کاه باا
ايالزام و قیاقت ظؼهای باؾ ،اًِ٦اظ مى ١ٓٛنعش و م٧ؽؼام کهىؼ ویؿ مسعوظیت کمِؽی یاعا کاؽظش اقات٢ .ىاوؼیهاای
خعیع بكیاؼی واؼظ نعش و اقِاوعاؼظ ؾوعگی مؽظم بهبىظ یاِ٢ه اقت .مام مؽظم ٚاظی ٢کؽ میکىىع ایاه چیاؿ ضاىبی اقات .اماا
هؽچیؿی مؿایا و مٛایبی ظاؼظ و اگؽ به ظو ْؽ ٠قکه وگاش کىیع ،ضىاهیع ظیع کاه باا اياالزام و گهاىظن ظؼهاا ،اوىا٘وا٦كاام
چیؿهای بع ویؿ واؼظ نعشاوع .اگؽ کِاب یا مد های م٧عاؼی مسِىای خىكی وعانِه بانع ،به وٗاؽ ومیؼقاع بِىاواع باه ٢اؽول
بؽقع و آنها وگؽان کمیت ٢ؽول مینىوع .اگؽ ٢ی ها و بؽوامههای ىیؿیىوی يسىههایی اؾ ا ا ٤ضىاب ؼا وهان وعهىاع ،باه
وٗؽ ومیؼقع کكی آنها ؼا مانا کىع و آنها وگؽان آماؼ بیىىعگان مینىوع .ظؼ ضًىو اثؽی «هىؽی »،هیچکكی ومی ىاوع
بگىیع که آن اثؽی واٛ٦ی اقت یا چیؿی که همیهْىؼی قؽ ه کؽظشاوع .ظؼ هىؽهای قىِی چیىی باقِان ما چىیه چیؿهایی
وخىظ وعانتٚ .الوش بؽ ایه ،قىتهای ٢ؽهىگی چیه چیؿهایی ویكِىع که کكی ابعا٘ یا قؽ ه کؽظش بانع .هىگام اناؼش باه
٢ؽهىگ ما٦بل اؼیص ،اناؼش کؽظم که هؽچیؿی مىهأ ضاىظ ؼا ظاؼظ .اماا اکىاىن اؼؾلهاای اضال٦ای اوكاان ٟییاؽ کاؽظش و بااش
نعشاوع .اقِاوعاؼظهای قىدیعن ضىبی و بعی همگی ٟییؽ کؽظشاوع .اما ظؼ زایی که بهؽیت ظقِطىل چىیه ٟییؽا ی ناعش،
َ
قؽنت و اقِاوعاؼظ ایه خهان ،بخه ،نه ،بؼن ،بهٚىىان ىها مٛیاؼ مایؿ اوكان ضىب اؾ اوكان بعٟ ،ییؽ وکؽظش و وطىاهع کاؽظ.
نما که مؽیهکىىعش هكِیع اگؽ میضىاهیع به باال و ٢ؽاقىی آن بؽویع ،بایع اؾ ایه مٛیاؼ بؽای اؼؾیاابی مكاایل اقاِ٣اظش کىیاع.
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ومی ىاویع اؾ اقِاوعاؼظ مؽظم ٚاظی اقِ٣اظش کىیعٚ .الوش بؽ چیؿهایی که االن ىيای ١کاؽظم ماعاضالم بیؽووای ظیگاؽی ویاؿ
وخىظ ظاؼوع که نما ؼا ْٛم ضىظ ٦ؽاؼ میظهىع ،ماوىع ه خىفگؽایی ،آؾاظی خىكی ،مىاظ مطعؼ و چیؿهای وانایكت ظیگؽ.
وِ٦ی امؽوؾش خام ٛبهؽی به ایه مؽز ه ؼقیعش ،ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع :اگؽ به همیه نکل اظامه یابع چاه ا ٣اا٦ی میاِ٢اع؟
آیا می ىان اخاؾش ظاظ بؽای ابع به ایه يىؼم بماوع؟ اگؽ اوكانها بؽای آن کاؼی اودام وعهىع ،آقامان اوداام ضىاهاع ظاظ .هاؽ
مى٢ ٙ٦دایٛی بؽ قؽ مؽظم ٢ؽوظ آمعش ،همیهه ظؼ چىیه اوَاٚی بىظش اقت .ظؼ کالـهای هؽگؿ ظؼباؼۀ ٢داای ٙباؿؼگ بهاؽی
ن
مىَاى٘ ظا ٜياسبت میکىىاع .ياؽ٢ا ایاه مىَاى٘ ؼا باؽای همگای
يسبت وکؽظشام .مػاهب و بكیاؼی اؾ مؽظم ظؼباؼۀ ایه
ب
مٓؽذ میکى  ،ف همگی ظؼباؼۀ آن بیىعیهیع :ظؼ خامٚ ٛاظی بهؽی ما ،اقاِاوعاؼظهای اضال٦ای اوكاان اا چىایه زاعی
ٟییؽ کؽظش اقت! ىمهای بیه مؽظم به ایه مؽز ه ؼقیعش اقت! آیا ٢کاؽ ومیکىیاع باه مؽز ا ٢ى٤ایٛااظش ضٓؽوااکی ؼقایعش
اقت؟ بىابؽایه ظؼ زایی که بهقىی قٓىذ باال ؿکیه میکىی  ،ایه مسیٓی که ظؼ آن ؾوعگی میکىی ویؿ بهْىؼ خاعی باا ماا
مؽیهکىىعگان عاضل ایداظ میکىعٚ .کفهای بؽهىه ظؼ ضیابان ظؼ مٛؽٌ ظیع ٦ؽاؼ ظاظش مینىوع و بهمسٍ ایىکه قاؽ ان
ؼا ب ىع کىیع آنها ؼا میبیىیع.
ؾماوی الیىؾی وىنت« :وِ٦ی نطًی ضؽظمىع ظایى ؼا مینىىظ ،آن ؼا با خعیت مؽیه میکىع ».وِ٦ای نطًای ضؽظمىاع
ظایى ؼا یاظ میگیؽظ٢ ،کؽ میکىع« :باالضؽش ؼاش ؼاقِیه ؿکیه ؼا یعا کؽظم .چؽا مىِٗاؽ بمااو و اؾ همایه زااال ؿکیاه ؼا ناؽو٘
وکى ؟» اؾ وٗؽ مه مسیٓی ی یعش و ظنىاؼ چیؿی ضىب اقت .هؽچه ی یعش ؽ بانع ،ا٢ؽاظ واال ؽی ؼا به وخىظ میآوؼظ .اگاؽ
کكی بِىاوع ضىظل ؼا به باال و ٢ؽاقىی مسیّ اؼ ٧ا ظهع ،ؿکیهال بكیاؼ مسک ضىاهع بىظ.
ن
بؽای ؿکیهکىىعشای کاه واٛ٦اا مًام اقات ؿکیاه کىاع ،میگاىی مسیٓای ی یاعش چیاؿی ضاىب اقات .باعون وخاىظ
واقاؾگاؼیها یا ٢ؽيتهایی بؽای ؼنع نیهنیىگ ان ومی ىاویع یهؽ٢ت کىیاع .اگاؽ هما ماؽظم باا هماعیگؽ ضاىب باناىع،
چگىوه ؿکیه میکىیع؟ الیىؾی ظؼباؼۀ «نطًی مٛمىیی که ظایى ؼا مینىىظ» ویؿ وىنات .او ؿکیهکىىاعشای مٛماىیی اقات و
بؽایم ٢ؽ٦ی ومیکىع که آن ؼا ؿکیه کىع یا وکىع و چىیه نطًی به ازِمال ؾیاظ ظؼ ؿکیه مى٢ا ٥ومیناىظ .بؽضای ا٢اؽاظ کاه
ایىدا زُىؼ ظاؼوع ٢کؽ میکىىع آو ه آمىؾل میظه ضىب و مىٓ٧ی اقت .اما ف اؾ باؾگهت به مسیّ مؽظم ٚاظی ممکاه
اقت بهنعم ست أثیؽ اٞىای مكایل ظویىی ٦ؽاؼ گیؽوع .هؽچ٧عؼ ه آنها واٛ٦ی به وٗؽ بؽقىع ،زِی بكیاؼی اؾ می یىوؽهاا و
ا٢ؽاظ بكیاؼ ثؽو مىع ظؼ اوِهای ؾوعگینان ی بؽظشاوع که ظؼ وا ٙ٦چیؿی وعاؼوع .آن ثؽومهای ماظی ؼا ومی ىاویع اف اؾ ماؽگ
همؽاش ضىظ ببؽیع و ظؼ وهایت ىچ هكِىع .اما ظؼ م٧ابل ،آو ه گىواگ ؼا ایه٦اعؼ باااؼؾل میکىاع ایاه اقات کاه هىگاام ماؽگ
همؽاش ان ضىاهع بىظ .همؽاش ؼوذ اي ی ان اقت و هىگام زیام بٛعی ان با نما ضىاهع بىظ .گِ٣اهای کاه ؼوذ ايا ی اؾ بایه
ومیؼوظ و ایه ضؽا٢ام ویكت .بٛع اؾ مؽگ و ف اؾ ایىکه ق ىلهای باعن ٢یؿیکای ماا بؽیاؿظ ،غؼام کىچات ؽ اؾ قا ىلها ظؼ
قایؽ ُبٛعهای ٢یؿیکی اؾ بیه ومیؼووع ّ٧٢ .ىقِهای اقت که ؼیطِه مینىظ.
هم آو ه ه اکىىن ظؼباؼشال يسبت کؽظم به مىَى٘ نیهنیىگ ٢ؽظ  ٥ ٛظاؼظ .ناکیامىوی و ویاؿ بىظیظاؼماا ؾمااوی
ایه ؼا بیان کؽظوع« :ایه قؽؾمیه نؽ٦ی چیه مکااوی اقات کاه باا ٧ىا ؽیه ا٢اؽاظ ؼا میقااؾظ ».ظؼ قؽاقاؽ ااؼیص ،بكایاؼی اؾ
ؼاهبان و مؽظم چیه به ایه مىَى٘ ضی ی اِ٢طاؼ کؽظشاوع .گمان کؽظشاوع مىٗىؼ ایه اقت که اقِٛعاظ مٛىىی ضايی به آنهاا
ظاظش نعش اقت .اؾایهؼو بكیاؼی اؾ انطاو اؾ ایه مىَى٘ ؼاَی هكِىع و ازكاـ ضؽقىعی میکىىع« :ضىناا باه زاال ماا
مؽظم چیه! کهىؼ چیه مکاوی اقت که ا٢ؽاظی با کی٣یت ماظؼؾاظی ٢ى٤ایٛااظش و ٧اىای ؾیااظ میقااؾظ ».ظؼ وا٦ا ٙبكایاؼی اؾ
مؽظم مٛىی هت آن ؼا ظؼک ومیکىىع .چؽا کهىؼ چیه مکاوی اقت که می ىاوع ا٢ؽاظی باا ٧اىای ؾیااظ باه وخاىظ آوؼظ؟ و چاؽا
آودا مؽظم می ىاوىع ا قٓىذ باال ؿکیه کىىع؟ بكیاؼی اؾ مؽظم مىٗىؼ واٛ٦ی گِ٣اؼ ا٢ؽاظ قٓر باال ؼا ظؼک ومیکىىع و  ٦مؽو یا
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غهىیت ا٢ؽاظی ؼا که ظؼ قٓىذ باال ؽ و  ٦مؽوهاای بااال ؽ هكاِىع ،ظؼک ومیکىىاع٢ .کاؽ ومایکى باؽای ظؼک مٛىای آن باه
ىَیر مه ویاؾ ظانِه بانیع ّ٧٢ :ظؼ بیه ی یعش ؽیه ىظۀ مؽظم یا ظؼ ی یعش ؽیه مسیّ اقت کاه ٢اؽظ می ىاواع اا قآىذ
باال ؿکیه کىع.

کیفیت هادسصادی
م٧عاؼ ماظۀ ٧ىایی که ظؼ بعن ٢ؽظ ظؼ ُبٛعی ظیگؽ وخىظ ظاؼظ ،کی٣یت ماظؼؾاظیال ؼا مٛیه میکىع .اگؽ ٢ؽظی کمِؽ ٧ىا ظانِه
بانع و بیهِؽ ماظۀ قیاش ،کی٣یت ماظؼؾاظیال َٛی ١اقت .ظؼ ایاه ياىؼم ،ظؼ میاعان او کاؼماای بیهاِؽی وخاىظ ظاؼظ .ظؼ
زایی که اگؽ ٢ؽظی ٧ىا یا ماظۀ ق٣یع بیهِؽی ظانِه بانع کی٣یت ماظؼؾاظیال ضىب اقات و ظؼ میاعان او کاؼماای کمِاؽی
وخىظ ظاؼظ .بىابؽایه مؽظم ایه ظو وى٘ ماظش ؼا با ضىظ ظاؼوع و ایه ظو ماظۀ ق٣یع و قیاشنان می ىاوىاع باه یکاعیگؽ باعیل ناىوع.
چگىوه بعیل مینىوع؟ اودام کاؼهای ضىب ماظۀ ق٣یع ؼا به وخىظ میآوؼظ .وِ٦ی قاطِیها ؼا سمال کىیاع ،ؾخاؽ بکهایع یاا
کاؼهای ضىب اودام ظهیع ،ماظۀ ق٣یع به ظقت میآوؼیع .اودام کاؼهای انِباش و اٚمال بع ،ماظۀ قیاش ؼا باه وخاىظ مایآوؼظ و
آن کاؼما اقات .چىایه ٢ؽایىاع باعی ی وخاىظ ظاؼظ .هم ىایه می ىاوىاع اؾ ؾواعگیهای گػناِه مىِ٧ال ناىوع .چىایه چیاؿی
امکان ػیؽ اقت ،ؾیؽا ایه ظو ماظش ظؼ ْىل زیامهای ان خم ٙمینىوع و به گػنِههای ظوؼ بؽمیگؽظوع ،بهْىؼی که همؽاش
ؼوذ ان اؾ یت ؾوعگی به ؾوعگی ظیگؽ مىِ٧ل مینىوع .بىابؽایه باوؼ ظاؼی که کاؼما و ٧ىا می ىاوىع ظؼ ْىل ؾمان خم ٙناىوع و
می ىاوىع اؾ اخعاظ نطى ویؿ مىِ٧ل نىوع .گاهی او٦ام به یاظ میآوؼم که مؽظمان چایه باقاِان یاا ا٢اؽاظ کهاهقاال کىاىوی
ظؼایهباؼش يسبت میکؽظوع که وكلهای گػنِ ضاوىاظش ٧ىا خم ٙکؽظوع و به مؽظم یاظآوؼی میکؽظوع که ٧ىا خم ٙکىىع و آن
ن
ؼا اؾ ظقت وعهىع .واٛ٦ا گ ِ٣ضؽظمىعاوهای بیان میکؽظوع .چ٧عؼ ظؼقت میگِ٣ىع!
کی٣یت ماظؼؾاظی ضىب یا َٛی ١نطى می ىاوع ٛییهکىىعۀ ىاوایی ایمانظانِه او بانع٢ .ؽظی کاه کی٣یات مااظؼؾاظی
ضىبی ظاؼظ بهضاْؽ مااظۀ قا٣یع بكایاؼل گاؽایم ظاؼظ بیهاِؽ ایماان ظاناِه باناع .ایاه مااظۀ قا٣یع ،باعون هایچ زاای ی ظؼ
َ
هماهىگی با خهان و قؽنت بخه ،نه ،بؼن اقت .اؾایهؼو ایه قؽنت خهان می ىاواع باعون هایچ مااوٛی ظؼ باعوم مِد ای
نىظ و بهْىؼ مكِ٧ی با بعوم ظؼ ماـ بانع .اما ٢ؽظی با کی٣یت ماظؼؾاظی َٛی ١گاؽایم ظاؼظ کمِاؽ ایماان ظاناِه باناع.
ؾیؽا بؽای ماظۀ قیاشٚ ،کف آن مًعا ٤ظاؼظ .ایه ماظۀ قیاش اؾ اودام کاؼهای انِباش وانی میناىظ و ضاال ٠قؽنات خهاان
اقت و ظؼ وِیده ٢ؽظ ؼا اؾ قؽنت خهان خعا میکىع .وِ٦ی م٧عاؼ ؾیاظی اؾ ایه ماظۀ قیاش خم ٙناعش باناع ،میاعاوی یؽاماىن
بعن نطى نکل میظهع و او ؼا ازاْه میکىع .هؽچه ایه میعان بؿؼگ ؽ بانع ،ؽاک و َطامت آن بیهاِؽ اقات و ایماان
َ
نطى ؼا َٛی ١ؽ میکىع .ؾیؽا ماظۀ قیاهی که با اودام کاؼهای بع به ظقت آوؼظش اقت او ؼا اؾ قؽنت کیهااوی بخاه ،ناه،
ن
بؼن خعا میکىع .مٛمىال بؽای چىیه ا٢ؽاظی قطت ؽ اقت به ؿکیه باوؼ ظانِه بانىع ،ایماننان ست أثیؽ آن ٦ؽاؼ میگیؽظ و
کاؼما ماو ٙبؿؼگی بؽاینان ایداظ میکىع .هؽچه اؾ ظؼظ و قطِی بیهِؽی ؼواح بکهاىع ،کمِاؽ بااوؼ میآوؼواع و بىاابؽایه ؿکیاه
بؽای آنها قطت ؽ ضىاهع بىظ.
بؽای نطًی با ماظۀ ق٣یع ٢ؽاوان ؿکیه آقان ؽ اقت .ؾیؽا ظؼ خؽیان ؿکیه ،ا آودا که ایه ٢ؽظ خػب قؽنت خهان نىظ
و نیهنیىگ او ؼنع کىع٧ ،ىایم بهْىؼ مكِ٧ی به گىوگ بعیل مینىظ .اما بؽای نطًای باا مااظۀ قایاش ٢اؽاوان٢ ،ؽایىاع
ظیگؽی ویؿ وخىظ ظاؼظ .ماوىع مسًىیی اقت که ظؼ کاؼضاوه ىییع مینىظ :ظیگؽان با ماظۀ آماظش بؽای ىییع میآیىاع ،ظؼ زاایی
که ایه نطى با ماظۀ ضامی میآیع که به ؽظاؾل ویاؾ ظاؼظ .بایع اؾ میان ایه ؼوواع بگاػؼظ .بىاابؽایه ابِاعا بایاع قاطِیهایی ؼا
سمل کىع و کاؼما ؼا اؾ بیه ببؽظ ا آن ؼا به ماظۀ ق٣یع بعیل کىع و ماظۀ ٧ىا ؼا نکل ظهع ّ٧٢ .اف اؾ آن می ىاواع گىواگ ؼا
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ن
ؼنع ظهع .اما مٛمىال چىیه نطًی ایمان کمِؽی ظاؼظ .اگؽ اؾ او بطىاهیع بیهِؽ ؼوح بکهع ،آن ؼا کمِؽ باوؼ میکىع و سمال
آن بؽایم قطت ؽ ضىاهع بىظ .اؾایهؼو بؽای نطًی با ماظۀ قیاش ؾیاظ ،ظنىاؼ اقت که ؿکیه کىع .ظؼ ؾمانهاای گػناِه ،ظؼ
ن
معؼق ظایى یا معؼق ؿکیهای که  ّ٧٢باه یات نااگؽظ آماىؾل مایظاظ ،مٛماىال ایهْاىؼ باىظ کاه باهخای ایىکاه نااگؽظ ظؼ
خكِدىی اقِاظ بانع ،اؾ اقِاظ اوِٗاؼ میؼ٢ت ظؼ خكِدىی ناگؽظ بانع .آنها مؽیع ؼا بؽ ایه اقاـ اوِطااب میکؽظواع کاه
بعوم چه م٧عاؼ اؾ ایه ظو ماظۀ کاؼما و ٧ىا ؼا با ضىظ ظاؼظ.
ن
کی٣یت ماظؼؾاظی نطى ٚمىماا ٛیایهکىىاعۀ ظؼخا ایماان اوقات ،اماا همیهاه ایهگىواه ویكات .بؽضای ا٢اؽاظ کی٣یات
ماظؼؾاظی بكیاؼ ضىبی وعاؼوع ،اما مسیّ ضاوهنان بكیاؼ ضىب اقت و بكیاؼی اؾ اُٚای ضاوىاظش ،ا٢ؽاظی ماػهبی هكاِىع یاا
ؿکیه میکىىع و به مكایل مٛىىی ٧ٚیعش ظاؼوع .ایه مسیّ می ىاوع ایمان چىیه نطًی ؼا ٧ىیت کىع و ا٧ِٚااظل ؼا اؽوؼل
ظهعد ٢ؽظی که اگؽ ظؼ مسیّ ظیگؽی بىظ ا٧ِٚاظ چىعاوی ومیظانت .بىابؽایه ٚىامل ظیگؽی ٞیؽ اؾ کی٣یت ماظؼؾاظی ٢اؽظ ویاؿ
وخىظ ظاؼظ .بؽٚکف ،ا٢ؽاظی ویؿ هكِىع که کی٣یات مااظؼؾاظی بكایاؼ ضاىبی ظاؼواع ،اماا ىاواایی ایماانظاناِه آواان بهناعم
ُٛی ١نعش اقت و باؼؾ ؽیه  ٚت آن  ٛیمام ضكِهکىىعشای اقت که ظؼ ایه ظویای مااظیگؽا کكاب کؽظشاواع کاه آنهاا ؼا
کى ه٢کؽ میکىع و با ٚمینىظ به هؽچیؿی وؼای آو ه بهْىؼ ؼقمی آمىضِهاوع نت کىىاع .ایاه مكائ ه ظؼ ظوؼان اضیاؽ ظؼ
چیه باؼؾ ؽ بىظش اقت ،چؽاکه معاؼـ به ا٢ؽاظ آمىضِهاوع ٣کؽ قیاشوق٣یع ظانِه بانىع.
بهْىؼ مثال ،ظؼ ؼوؾ ظوم کالقی ظؼباؼۀ باؾنعن چه قىم يسبت میکاؽظم .نطًای آوداا باىظ کاه کی٣یات مااظؼؾاظی
بكاایاؼ ضااىبی ظاناات و چه ا قااىمم ؼا ظؼ قاآسی بكاایاؼ باااال باااؾ کااؽظم .او يااسىههای بینااماؼی ؼا ظیااع کااه قااایؽیه
ومی ىاوكِىع ببیىىع .به ظیگؽان گ٣ت« :وای ،مه ظیعم ٢ایىنها مثل ظاوههای بؽ ٠ظؼ قؽاقؽ قایىی که ٢ا ظؼ زال اناٚه باىظ
ؼوی بعن همه اییه میآمع .ظیعم بعن ز٧ی٧ی م ٛیی به چه نک ی اقت .های م ٛیی ؼا ظیعم و ایىکه ٢اایىن چاه ناک ی
اقت و چ٧عؼ ٢انه ظؼ آودا وخىظ ظاؼظ ».او ظیع که م٢ ٛا ؼا ظؼ قٓىذ مطِ  ١آماىؾل مایظاظ و ایىکاه ٢اایىن چگىواه باعن
ناگؽظان ؼا مِٛاظل میکؽظ .او ظیع که ظؼ ْىل قطىؽاوی ،ایه «گىوگ بن به» م ٛا باىظ کاه ظؼ هاؽ قآر مطِ ٣ای قاطىؽاوی
میکؽظ .او ظیع ظضِؽان آقماوی گلا٢هاوی میکؽظوع و ٞیؽش .او چیؿهایی به ایه نگ٣تاوگیؿی ظیع ،که وهان میظهع کی٣یت
ماظؼؾاظیال ضی ی ضىب بىظ .اما بٛع اؾ ایىکه ظؼباؼۀ هم آنها يسبت کؽظ ظؼ اوِها گ٣ت« :مه به ایه چیؿهاا بااوؼ واعاؼم».
اما ه اکىىن  ٚبؽضی اؾ ایه چیؿها ؼا أییع کؽظش و بكیاؼی اؾ چیؿهای ظیگؽ ؼا ویاؿ می اىان باا  ٚا واىیه ىَایر ظاظ و ماا
بؽضی اؾ آنها ؼا ایىدا هؽیر کؽظشای  .آو ه چیگىوگ ظؼک میکىع وؼای ظؼک  ٚوىیه اقت .اؾ ایه وٗؽ ،کی٣یت ماظؼؾاظی
ضىب ٢ؽظ ؼا همیهه ومی ىان مٛاظل ایمان ٦ىی ظؼ وٗؽ گؽ٢ت.

سوؽىبیًی
«ؼونهبیىی» چیكت؟ «ؼونهبیىی» وافشای اقت که مىهأ مػهبی ظاؼظ .ایه وافش ظؼ بىظیكا باه ظؼک و ٢ها ؿکیهکىىاعش اؾ
آمىؾشهای بىظا اناؼش میکىع .ه بؽای ؼونهنعن او به ز٧ای ٥مطِ  ١اقِ٣اظش مینىظ و ها باؽای ؼوناهبیىی وهااییالد
بىابؽایه به ضؽظ او اؼ باِ ظاؼظ .اما ایه ؼوؾها ظؼ چیه ایه وافش ظؼ مسیّ ظویىی و باؽای انااؼش باه کكای اقاِ٣اظش میناىظ کاه
ؾؼوگ اقت ،می ىاوع غهه ؼییف ضىظ ؼا بطىاوع و میظاوع چگىوه وٗؽ ما٢ى ٤ضىظ ؼا خ ب کىع .مؽظم آن ؼا کی٣یت ؼوناهبیىی
ن
ضىب میوامىع ؾیؽا مٛمىال آن ؼا بعیه يىؼم ظؼک میکىىع .اما اگؽ اؾ قٓسی کمی باال ؽ اؾ مؽظم ٚاظی بىگؽیع ،ی میبؽیع
ن
ن
که آو ه مؽظم ٚاظی بهٚىىان ز٧ی٧ت ظؼک میکىىع مٛمىال انِباش اقت .وِ٦ی وافۀ «ؼونهبیىی» ؼا اقِ٣اظش میکىی  ،اياال
ؾبل ز٧هباؾ ضىب ویكت ،ؾیؽا نطًی که بایم اؾ زاع ؾؼواگ
مىٗىؼمان مٛىی ظویىی آن ویكت .کی٣یت ؼونهبیىی
ب
نطى ب
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اقت گؽایم ظاؼظ  ّ٧٢کاؼی قٓسی اودام ظهع ا ما٢ى٦م اؾ او ٧عیؽ کىع .ظؼ ایه زایت ،آیا کااؼ واٛ٦ای ؼا ناطى ظیگاؽی
اودام ومیظهع؟ ف ایه نطى به ظیگؽان بعهکاؼ مینىظ .اؾ آودا که او ؾؼوگ اقات و میظاواع چگىواه ؼَاایت ظیگاؽان ؼا
خ ب کىع ،مىا ٙ٢بیهِؽی کكب میکىع ،ظؼ زایی که ظیگاؽان بیهاِؽ مُِاؽؼ میناىوع .چاىن ؾؼواگ اقات ،هایچ َاؽؼی ؼا
مِسمل ومینىظ و هیچچیؿی ؼا ه بهآقاوی اؾ ظقت ومیظهاع .ظؼ وِیداه ،ظیگاؽان بایاع مِسمال َاؽؼهایی ناىوع .هؽچاه
بیهِؽ به ایه مىا ٙ٢واچیؿ ظویىی اهمیت ظهاع ،کى اه٢کؽ ؽ میناىظ و ازكااـ میکىاع وبایاع باهؼازِی اؾ کىااؼ مىاا ٙ٢مااظی
گػنت .بىابؽایه ٢کؽ میکىع ضىظل بكیاؼ واٙ٦بیه و کكی اقت که هیچ َؽؼی ؼا مِسمل ومینىظ.
بؽضی اؾ ا٢ؽاظ زِی به ایه نطى ؼنت میبؽوع! به نما میگىی به او ؼنت وبؽیع .ومیظاویع چه ؾوعگی ضكاِهکىىعشای
ؼا میگػؼاوع :ومی ىاوع بهضىبی بطىؼظ یا بطىابع ،زِی ظؼ ؼؤیاهایم ویؿ اؾ َؽؼکؽظن و اؾظقتظاظن مىا ٙ٢نطًی ظؼ هاؽاـ
اقت و بؽای کىچت ؽیه و ٙ٣نطًی هؽ کاؼی اودام میظهع .وِ٦ی مام ؾوعگیال يؽ ٠ایه چیؿهاا ناعش ،آیاا ومیگىییاع
ؾوعگی ضكِهکىىعشای ؼا میگػؼاوع؟ میگىیی وِ٦ای ظؼ یات واقااؾگاؼی یات ٦اعم ٧ٚاب بؽویاع ،ای میبؽیاع ظؼیاا و آقامان
بیکؽاناوع و بهْىؼ زِ وَٛیت مِ٣اوم ضىاهع نع .اما ٢اؽظی مثال او ومی ىاواع کى ااش بیایاع و ؾواعگی بكایاؼ مااللآوؼی ؼا
میگػؼاوع .وبایع اؾ او یاظ بگیؽیع .ظؼ خام ٛؿکیهکىىاعگان گِ٣هاواع« :چىایه ٢اؽظی باهْىؼ کامال اؾ ظقات ؼِ٢اه اقات .ؾیاؽا
بهضاْؽ مىا ٙ٢ماظی ظؼ میان مؽظم ٚاظی باش نعش اقت ».چ٧عؼ قطت اقات کاه اؾ او ظؼضىاقات کاؽظ ٧اىای ضاىظ ؼا ز٣إ
کىع! اگؽ اؾ او بطىاهیع ؿکیه کىع ،نما ؼا باوؼ ومیکىع « :ؿکیه؟ وِ٦ی نما ؿکیهکىىعگان ؼا کِت میؾوىع یا باه ناما اىهیه
میکىىع ال٢ی ومیکىیع .وِ٦ی با نما بهواز ٥ؼِ٢اؼ میکىىع ،بهخای ایىکه م٧اب هبهمثل کىیع ،بایع ظؼ غهه ان زِی اؾ آنهاا
هکؽ کىیع .همگی "آش کییى" نعشایع! همگی ان مهکل ؼواوی ظاؼیع!» چىیه نطًی ومی ىاوع ؿکیه ؼا ظؼک کىع .میگىیاع
نما باوؼوکؽظوی و ازم ٥هكِیع .آیا ٦بىل وعاؼیع ودامظاظن او ظنىاؼ اقت؟
ن
ْبیِٛا ما وافۀ «ؼونهبیه» ؼا بؽای ىيی ١چىیه نطًی به کاؼ ومیبؽی  .ب که ا٢ؽاظی ؼا که اؾ وٗؽ او «کىظن» هكِىع،
ن
ن
ؼونهبیه ؽ اؾ او ظؼ وٗؽ میگیؽی  .ایبِه ایهْاىؼ ویكات کاه واٛ٦اا کاىظن بانای  .ب کاه ياؽ٢ا باه مكاایل ظویاىی کاه ماؽظم
ومی ىاوىع ؼها کىىع و آنها ؼا مه ظؼ وٗؽ میگیؽوع ،اهمیت کمِؽی میظهی  .ظؼ يىؼ ی که ظؼ ؾمیىاههای ظیگاؽ بكایاؼ ظاواا
هكِی  .ظؼ ضًىو کاؼهایی که اودام میظهی  ،ضىاش ژوهم  ٚمی بانع یا کاؼهایی که ظؼ مسل کاؼ به ما قپؽظش میناىظ،
بكیاؼ ههیاؼی و آنها ؼا بهضىبی اودام میظهی  ّ٧٢ .چیؿهایی ک اهمیت ماوىع مىاا ٙ٢ظویاىی و ٛااؼٌ باا ا٢اؽاظ ؼا قابت
ن
میگیؽی  .چه کكی نما ؼا کىظن میوامع؟ هیچکكی ومیگىیع کىظن هكِیع ،مٓمئىا ایهگىوه اقت.
ن
ن
زِی کكی ؼا که واٛ٦ا «کىظن» ظؼ وٗؽ میگیؽوع ،وِ٦ی اؾ قٓىذ باال ؽ وگؽیكِه نىظ ،ز٧ی٧ت ظؼبااؼۀ او کاامال مٛکاىـ
ن
ن
مینىظ٢ .ؽظ کىظن ازِماال کاؼ بع مهمی ظؼ میان مؽظم ٚاظی اوداام ومیظهاع و ازِمااال  ٚیاه ظیگاؽان و٧هاه ومیکهاع .او
بهظوبال نهؽم ویكت و ٧ىا اؾ ظقت ومیظهع .اما ظیگؽان به او ٧ىا میظهىع .وِ٦ی او ؼا میؾوىع و به او اىهیه میکىىاع ،باه
او ٧ىا میظهىع و آن ماظش بكیاؼ بااؼؾل اقت .ظؼ خهاان ماا ایاه ايال وخاىظ ظاؼظ« :باعون اؾظقاتظاظن ،چیاؿی باه ظقات
ومیآیع ».نطى بؽای بهظقتآوؼظن بایع اؾ ظقت بعهع .وِ٦ی ظیگؽان ایه نطى کىظن ؼا میبیىىع ،او ؼا س٧یاؽ میکىىاع:
«چه اب هی هكِی!» وِ٦ی ظهاننان ؼا باؾ میکىىع ا به او ىهیه کىىع ،کهای اؾ ٧ىا بهقامت ٢اؽظ م٧ابال ؽ ااب میناىظ.
کكی که با او بعؼِ٢اؼی کؽظشْ ،ؽ٢ی مسكىب مینىظ که چیؿی اؾ او گؽِ٢ه و بىابؽایه بایع چیؿی اؾ ظقت بعهع .وِ٦ی کكی
به او یگعی بؿوع« :چه اب هی هكِی!» بهْىؼ مهابه کهای ظیگؽ اؾ ٧ىا بهْؽ ٠او ؽ اب میناىظ .وِ٦ای کكای باه او واقاؿا
میگىیع یا به او یگع میؾوع ،او  ّ٧٢یبطىع میؾوع و اوگاؼ میگىیع« :اظامه بعش ،ى ایهگىوه به مه ٧اىا میظهای و ً٦اع واعاؼم
زِی غؼشای اؾ آن ؼا ؼظ کى !» ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع :بؽ ْب ٥ز٧ای ٥قٓىذ بااال ؽ ،چاه کكای ؾؼواگ ؽ اقات؟ آیاا او ؾؼواگ ؽ
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ویكت؟ او ؾؼوگ ؽیه ٢ؽظ اقت ،چؽاکه هیچ ٧ىایی اؾ ظقت ومیظهع .وِ٦ی بهْؽ ٠او ٧ىا ؽ اب میکىیاع ،غؼشای اؾ آن ؼا ؼظ
ومیکىع .مام آنها ؼا بؽمیظاؼظ و با ضىنسایی آن ؼا می ػیؽظ .ممکه اقت ظؼ ایه ؾواعگی «کاىظن» باناع ،اماا واه ظؼ ؾواعگی
بٛعی .ؼوذ اي ی او کىظن ویكت .ظؼ بؽضی اؾ مػاهب میگىیىع که اگؽ نطًی ٧ىای بكیاؼ ؾ یاظی ظاناِه باناع ،ظؼ ؾواعگی
بٛعیال يازبمىًبی واالم٧ام یا بكیاؼ ثؽو مىع مینىظ٧ .ىایم با ایه چیؿها مباظیه مینىظ.
گِ٣های که ٧ىا می ىاوع بهْىؼ مكِ٧ی به گىوگ باعیل ناىظ .آیاا اؼ ٣اا٘ قآر ؿکیاه ان اؾ باعیل ایاه ٧اىا باه ظقات
ن
ومیآیع؟ می ىاوع مكِ٧یما به گىوگ بعیل نىظ .آیا گىوگی که قٓر یا ىان گىوگ نما ؼا مٛایه میکىاع اؾ ایاه مااظش باعیل
ومینىظ؟ آیا ومیگىییع که آن بكیاؼ بااؼؾل اقت؟ ٢ؽظ می ىاوع هىگام ىیع آن ؼا همؽاش ضىظ بیاوؼظ و هىگام مؽگ همؽاش ضاىظ
ببؽظ .ظؼ بىظیك گِ٣هاوع که قٓر ؿکی نما ثمؽۀ نماقت .هؽ اوعاؾش اؾضىظگػنِگی کىیع به همان اوعاؾش به ظقت میآوؼیع،
ايااىل آن ایهگىوااه اقاات .ظؼ بؽضاای اؾ مااػاهب میگىیىااع نطًاای کااه ٧ااىا ظانااِه بانااع می ىاوااع ظؼ ؾوااعگی بٛااعیال
يازبمىًبی واالم٧ام یا ثؽو مىع نىظ٢ .ؽظی که ٧ىای کمی ظاؼظ ،ؾوعگی قطِی ضىاهاع ظانات و زِای باؽای ٞاػا گاعایی
ضىاهع کؽظ ،ؾیؽا ٧ىایی بؽای مباظیه وخىظ وعاؼظ .بعون اؾظقتظاظن ،چیاؿی باه ظقات ومیآیاع! وِ٦ای ناطى هایچ ٧اىایی
وعانِه بانع ،بعن و ؼوذ او وابىظ مینىظ و بهْىؼ واٛ٦ی میمیؽظ.
ظؼ گػنِه ،اقِاظ چیگىوگی بىظ که وِ٦ی ظؼ ابِعا بهْىؼ ٚمىمی آمىؾل میظاظ قٓر او بكیاؼ باال بىظ .اماا بٛاعها غهاه
ایه اقِاظ چیگىوگ با نهؽم و مىا ٙ٢نطًی مهٟىل نع .ظؼ وِیده ،م ٛمم ؼوذ کمکی او ؼا اؾ او ظوؼ کؽظ ،ؾیؽا ایه اقِاظ
چیگىوگ به ا٢ؽاظی  ٥ ٛظانت که ؼوذ کمکی ؼا ؿکیه میکىىع٦ .بل اؾ آن ،ؾماوی که ؼوذ کمکیال هىىؾ زُىؼ ظانات،
او ظؼ کىِؽل ؼوذ کمکیال بىظ .بهْىؼ مثال ،ؼوؾی مسل کاؼل ظؼ زال طًیى مكکه به کاؼکىان بىظ .قؽ ؽقات گ٣ات:
«هؽکكی وازع مكکىوی ویاؾ ظاؼظ به ایىدا بیایع و نؽایّ ضىظ ؼا نؽذ ظاظش و ىَیر ظهع چؽا به آن ویاؾ ظاؼظ ».هؽکكی ظالیال
ضىظ ؼا بیان کؽظ ظؼ زایی که ایه نطى ک مهای به ؾبان ویااوؼظ .ظؼ آضاؽ ،قؽ ؽقات مِىخاه ناع کاه ایاه ناطى بیهاِؽ اؾ
ظیگؽان به وازع مكکىوی ویاؾ ظاؼظ و او بایع آن ؼا بگیؽظ .ظیگؽان گِ٣ىع« :ضیؽ ،وبایع به او ظاظش نىظ .بایع به مه ظاظش نىظ ؾیاؽا
بهنعم به آن ویاؾ ظاؼم ».ایه نطى گ٣ت « :ف یکی اؾ نما آن ؼا بؽظاؼظ ».اؾ وٗؽ مؽظم ٚاظی ایه نطى «ازم »٥اقت.
بؽضی ا٢ؽاظ میظاوكِىع که او مؽیهکىىعش اقت و اؾ او ؽقیعوع زِی اگؽ مكکه ؼایگان ومیضىاهع ف چهچیؿی میضىاهع.
او اقص ظاظ« :چیؿی ؼا میضىاه که ظیگؽان ومیضىاهىع ».اقاص او اؾ ؼوی زمااِ٦م وباىظ ،ب کاه باعیه  ٚات باىظ کاه باه
چیؿهای ظویىی اهمیت کمی میظاظ و ا٧ِٚاظ ظانت که باا ؼوواع ْبیٛای ایم باؽوظ .او بكایاؼ ها بااهىل باىظ .ماؽظم اؾ او
ضىاقِىع ومىوهای بگىیع ،چؽاکه ومی ىاوكِىع چیؿی ؼا ًىؼ کىىع که ماؽظم «ومیضىاهىاع ».او اقاص ظاظ« :ماه قاىگهای
ؼوی ؾمیه ؼا میضىاه  ،که با َؽب ا به ایهْؽ ٠و آنْؽ ٠ؽم میکىىع و هیچکكای آنهاا ؼا ومیضىاهاع ».ماؽظم ٚااظی
٢کؽ میکىىع آن بیمٛىی اقت .آنها ومی ىاوىع ایه ؼا ظؼک کىىع ،ؾیؽا مؽ ب آنها یا قٓر ٣کؽنان بكیاؼ ظوؼ اؽ اؾ آن اقات
که مٛىی آن ؼا ظؼک کىىع .ایبِه او ً٦ع وعانت قىگی ؼا بؽظاؼظ ،ب که اي ی ؼا میگ٣ت که مؽظم ٚاظی ومی ىاوىاع آن ؼا ظؼک
کىىع :بهظوبال چیؿهای ظویىی وبىظن .بگػاؼیاع ظؼبااؼۀ قاىگ ياسبت کىای  .میظاویاع ظؼ مِاىن بىظیكاِی وىناِهاوع« :ظؼ
بههت قٛاظم ٞایی همهچیؿ اؾ ْال قاضِه نعش اقت ،اؾ ظؼضِان گؽِ٢ه اا ؾمایه ،ؽواعگان ،گلهاا و ضاواهها و زِای باعن
مىخىظام قٓر باال ظؼ آودا ویؿ ْالیی و ظؼضهان اقت ».آودا قىگ بكیاؼ کمیاب اقت و گِ٣هاواع اىیی کاه آوداا اقاِ٣اظش
بیان اي ی بىظ که مؽظم
میکىىع قىگ اقت .ایبِه آن نطى ً٦ع وعانت قىگی به آودا ببؽظ ،ب که مىٗىؼل اؾ ایه چیؿها ب
ٚاظی ومی ىاوىع ظؼک کىىع .بعون نت ؿکیهکىىعگان غهه ضاىظ ؼا باا ضىاقاِههایی مهاٟىل ومیکىىاع کاه ماؽظم ٚااظی ظؼ
خكِدىی آنها هكِىع ،و ؿکیهکىىعگان بؽای چیؿهای ظویىی اؼؾل کمی ٦ایل هكِىع .آو ه آنهاا ظؼ ؾوعگیناان ضىاهىاع
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ظانت چیؿهای واال ؽی هكِىع که مؽظم بهْىؼ ٚااظی ومی ىاوىاع ظاناِه باناىع ،زِای اگاؽ ظؼبااؼۀ آنهاا بعاوىاع و آنهاا ؼا
بطىاهىع.
ظؼ وا ٙ٦آو ه اکىىن گِ٣ی یکی اؾ مٛاوی «ؼونهبیىی» اقت و ایه ظؼ ضًىو ظؼکهایی اقت که ا٢ؽاظ ظؼ ؿکیهنان باه
باؽٚکف ْاىؼی کاه ماا اقاِ٣اظش مایکىی  .اماا
آن میؼقىع .اما ایه وافش اکىىن ظؼ چیه به نیىۀ ظویاىی اقاِ٣اظش میناىظ،
ب
واٛ٦ی ؽیه مٛىی ؼونهبیىی ٢ؽا ؽ اؾ چیؿی اقت که ىيی ١کؽظم .آن ظؼباؼۀ ایه اقت که وِ٦ی ٢اؽظ ؿکیاه میکىاع ،ظؼ هاؽ
ؼونی که بانع ،وِ٦ی با مهکالم مىاخه مینىظ ،آیا می ىاوع ؼاهىمایی م ٛضىظ ؼا ىگا ىگ ظوبال کىع و به یاظ ظانِه باناع
که ؾوعگیال یت ؾوعگی مٛىىی اقت و آیا می ىاوع ماهیت مىٛ٦یت ؼا ظؼک کىع ،ػیؽای آن بانع و آن ؼا بهنیىشای که ؼول
او مٛیه کؽظش اظاؼش کىع .بؽضی ا٢ؽاظ بعون ىخه به ایىکه چگىوه آن ؼا ىَیر میظهیع به ایاه چیؿهاا بااوؼ وعاؼواع و چیؿهاای
ٚاظی هىىؾ بؽاینان واٛ٦ی ؽ اقت .آو ه باوؼظانِه ؼا بؽاینان قطت میکىع ایه اقت که مایل ویكِىع غهاه ضاىظ ؼا بااؾ
کىىع .بؽای مثال ،بُٛی ا٢ؽاظ  ّ٧٢بؽای ن٣ای بیماؼی ایىدا هكاِىع و وِ٦ای میگاىی چىایه ؼونای باؽای نا٣ای بیمااؼی
ویكت ظلقؽظ و بیٚال٦ه مینىوع و اؾ آن به بٛع هؽچه ؼا میگىی ومی ػیؽوع.
بُٛی ا٢ؽاظ ومی ىاوىع کی٣یت ؼونهبیىی ضىظ ؼا بهبىظ بطهىع .آنها بهْىؼ قؽقؽی ظؼ کِاب یاظظانات یاا ٚالمتهاایی
میگػاؼوع .آن مؽیهکىىعگان ما که چه قىمنان باؾ اقت ،هؽیت می ىاوىاع ببیىىاع کاه ایاه کِااب ،ؼوگاؼواگ و ْالیای و
ظؼضهان به وٗؽ میؼقع .هؽ ک مه ًىیؽ ٢انه مؽا ظؼ باؽظاؼظ .اگاؽ بىاا باىظ ظؼو ٜبگاىی  ،ظؼ زاال ٢ؽیاب هماه میباىظم .آن
ٚالمتهایی که ظؼ کِاب میگػاؼیع بكیاؼ یؽشاوع .چگىوه خؽیت میکىیع همیه ْىؼی ؼوی آن ٚالمت بگػاؼیع؟ آیا میظاویع
ایىدا ظؼ زال اودام چه کاؼی هكِی ؟ آیا ظؼ زال ؼاهىمایی نما ویكِی ا بهقىی قٓىذ باال ؽ ؿکیه کىیع؟ بایع ظؼوگ کىیع
و ظؼباؼۀ بُٛی مكایل کمی ٢کؽ کىیع .ایه کِاب می ىاوع ؼاهىمای ؿکی ناما باناع .آیاا ٢کاؽ ومیکىیاع ایاه کِااب باااؼؾل
اقت؟ آیا می ىاویع با ؽقِم بىظا ،بهْىؼ ز٧ی٧ی ؿکیه کىیع؟ نما ظؼ م٧ابال وهاانهای ماػهبی کاه ظؼ ضاواه ظاؼیاع هاؽ ؼوؾ
ٚباظم میکىیع و آن٦عؼ مِىاَ ٙو مإظب هكِیع که زِی خؽیت ومیکىیع آنها ؼا بهآؼامی یمف کىیع ،اما خؽیت میکىیع باه
ایه ظا٢ا که می ىاوع بهْىؼ ز٧ی٧ی ؼاهىمای ؿکیه ان بانع بیازِؽامی کىیع.
وِ٦ی ظؼباؼۀ کی٣یت ؼونهبیىی نطى يسبت میکىی  ،ظؼباؼۀ ایه اقت که مكایل مطِ ٣ی ؼا که ظؼ خؽیان ؿکیه ؼوی
بیىی کامل ایه ویكت .ؼونهبیىی
میظهىع یا آمىؾنی ؼا که اقِاظ اؼایه کؽظش چ٧عؼ ٚمی ٥ظؼک میکىیع .اما مىٗىؼ ما اؾ ؼونه ب
کامل که ظؼباؼۀ آن يسبت میکىی به ایه اناؼش میکىع :نطى ظؼ ْىل ؾوعگی ضىظ ،اؾ ؾماوی که ؿکیه ؼا نؽو٘ میکىع به
يٛىظ به قٓىذ باال ؽ و به اؾظقتظاظن مام امیال و وابكِگیهای بهؽی ضىظ اظامه میظهع و گىواگ او ویاؿ باه ؼناع ضاىظ
اظامه میظهع ا ایىکه ظؼ مؽز های به آضؽیه ٦عم ؿکیهال میؼقع٧ .ىای او ،آن ماظش ،بهْىؼ کامل باه گىواگ باعیل ناعش
اقت .او به اوِهای مكیؽ ؿکیهای ؼقیعش که اقِاظل وٗ و ؽ یب ظاظ .مام چیؿهایی که ا آن یسٗاه ظؼ باعوم ٣٦ال ناعش
بىظوع با او٣داؼ باؾ مینىوع .چه قىمم به باال ؽیه وٓ٧ا قآسی کاه او ظؼ آن اقات میؼقاع و ظؼ قآر ضاىظ ،ز٧ی٧ات
ُبٛااعهای گىواااگىن ،نااکلهای هكااِی مىخااىظام گىواااگىن ظؼ ُ٢اااؾمانهای مطِ اا ،١نااکلهای هكااِی ماااظش ظؼ
ُ٢اؾمانهای مطِ  ١و ز٧ی٧ت خهانمان ؼا میبیىع .مام ٦عؼمهای ضعاییال ومایان مینىظ و می ىاوع با اواىا٘ مطِ ا١
مىخىظام ماـ بؽ٦ؽاؼ کىع .ظؼ ایه ؾمان ،آیا ایه نطى ،مىخىظ ؼونهبیه بؿؼگی ویكت؟ آیا او نطًی ویكت که اؾ ْؽیا٥
ؿکیه ؼونهبیه نعش اقت؟ وِ٦ی به ؾبان هىعی باقِان ؽخمه نىظ ،او یت «بىظا» اقت.
ایه وى٘ ؼونهبیىی که االن گ ِ٣وىٚی اؾ ؼونهبیىی کامل اقات کاه باه «ؼوناهبیىی واگهااوی» مٛاؽو ٠اقات .ظؼ ایاه
ؼونهبیىی واگهاوی ،نطى ظؼ مام قاالهایی کاه ؿکیاه میکىاع ٣٦ال اقات .او ومیظاواع گاىوگم چاه اؼ ٣ااٚی ظاؼظ و اؾ
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نکلهای گىوگی که ؿکیه کؽظش آگاهی وعاؼظ .هیچچیؿی ؼا ازكاـ ومیکىع و زِی ماام قا ىلهای باعوم ٣٦ال و بكاِه
هكِىع .مام گىوگی که ؿکیه کؽظش ٣٦ل اقت و ا آضؽیه ٦عم ؿکیه به همیه نکل با٦ی میماوع و قپف بااؾ میناىظ٧٢ .اّ
٢ؽظی با کی٣یت ماظؼؾاظی ٢ى٤ایٛاظش می ىاوع اؾ ٚهعۀ ایه بؽآیع ،چؽاکه ایه ؼووع ؿکیه بكایاؼ ْا٦ت٢ؽقاا اقات .او باا اوكاان
ضىبی بىظن نؽو٘ میکىع ،همیهه نیهنیىگ ؼا بهبىظ میبطهاع ،همیهاه قاطِیها ؼا سمال و باهْىؼ یىقاِه ظؼ ؿکیاه
یهؽ٢ت میکىع و همیهه بهظوبال ؼنع نیهنیىگ اقت ،گؽچه ومی ىاوع گىواگ ضاىظ ؼا ببیىاع .مكایؽ ؿکیا چىایه ٢اؽظی
بكیاؼ قطت اقت و او بایع ٢ؽظی با کی٣یت ماظؼؾاظی ٢ى٤ایٛاظش بانع .او بعون ایىکه زكی اؾ ظقِاوؼظهای ضىظ ظانِه باناع
قالهای ْىالوی ؿکیه میکىع.
نکل ظیگؽی اؾ ؼونهبیىی وخىظ ظاؼظ که «ؼوناهبیىی اعؼیدی» وامیاعش میناىظ .بكایاؼی اؾ مؽیهکىىاعگان می ىاوىاع
چؽضم ٢ایىن ؼا اؾ همان ابِعا ازكاـ کىىع .ظؼ ٚیه زال ،چه قىم همه ؼا ویؿ باؾ کؽظشام .زِی اگؽ بؽضی ا٢ؽاظ باه ظالیال
گىواگىوی وِىاوىع چیؿهایی ؼا ه اکىىن ببیىىع ،ظؼ آیىعش می ىاوىع .همان ْىؼ که ظؼ ْاىل ؾماان یااظ میگیؽواع چگىواه اؾ ایاه
چه اقِ٣اظش کىىع و قٓرنان بهْىؼ یىقِه يٛىظ مایکىاع ،ظیاع اؼناان باهْىؼ ٢ؿایىاعشای واَار ؽ میناىظ .باا بهباىظ
نیهنیىگ ان و ؼهاکؽظن وابكِگیهای مطِ  ١ان ،ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی گىواگىوی ىقٛه مییابىاع .ماام ٟییؽا ای کاه
ظؼ مكیؽ ؿکیه اؾ میان آن میگػؼیع و ٢ؽایىع بعیل بعن ان ،بهنک ی اودام مینىوع که می ىاویع آنها ؼا ببیىیاع یاا ازكااـ
کىیع .ایه ٟییؽام اظامه مییابىع ا به مؽز ایاوی میؼقیع ،مؽز های که می ىاویع بهْىؼ کامل ز٧ی٧ت خهان ؼا ظؼک کىیاع
و قٓر ان به باال ؽیه وٓ٧های میؼقاع کاه ٦اؽاؼ باىظ ظؼ ؿکیاه باه آن بؽقایع .باعیل باعن مااظؼؾاظی و ٧ىیات ىاواییهاای
٢ىْ٤بیٛی ان به و ٓ٧بطًىيی میؼقع .مام ایهها بهْىؼ عؼیدی زايل میناىظ و اؾایاهؼو «ؼوناهبیىی اعؼیدی» ظؼ
وٗؽ گؽِ٢ه مینىظ .ایه ؼول ؿکی ؼونهبیىی عؼیدی ویؿ آقان ویكت .بُٛای ا٢اؽاظ وِ٦ای ىاواییهاای ٢اىْ٤بیٛی ؼا باه
ظقت میآوؼوع ومی ىاوىع وابكِگیهاینان ؼا ؼها کىىع و ازِمال ظاؼظ آنها ؼا به ومایم گػاؼوع یا کاؼهای بعی اودام ظهىاع.
به ایه نکل گىوگ ان اؾ ظقت میؼوظ و ؿکیه ان بیهىظش مینىظ و ظؼ اوِها وابىظ مینىیع .بُٛی ا٢ؽاظ می ىاوىاع خ ىشهاای
مىخىظام گىواگىن ظؼ قٓىذ مطِ  ١ؼا ببیىىع .ممکه اقت آن مىخىظام اؾ نما بطىاهىع ایه یا آن کاؼ ؼا اوداام ظهیاع یاا اؾ
نما بطىاهىع ؼول آنها ؼا ؿکیه کىیع و نما ؼا بهٚىىان مؽیعنان ببؽوع .اما آنها ومی ىاوىع بؽای ؼقیعن به ثمؽۀ ز٧ی٧ای باه
نما کمت کىىع ،چؽاکه آنها ویؿ وِىاوكِهاوع به ثمؽۀ ز٧ی٧ی وایل نىوع.
ظؼ ایه ضًىو ،مىَى٘ چایمبؽاوگیؿ ؽ ایه اقت که مام مىخىظام ظؼ ُبٛعهای باال ؽ ظقتک ویماهضاعایی هكاِىع و
می ىاوىع اوعاؾۀ ضىظ ؼا گكِؽل ظهىع و ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛینان ؼا بهْىؼ کامل به وماایم بگػاؼواع .اگاؽ ٢کؽ اان ظؼقات
وبانع ،ممکه اقت ظؼ وهایت آنها ؼا ظوبال کىیع .اما اگؽ آنها ؼا ظوبال کىیع ،ؿکیه ان باش میناىظ .زِای اگاؽ آن مىخاىظ،
آقامان [قاه
بىظای ز٧ی٧ی یا ظایىی ز٧ی٧ی بانع ،بایع ؿکیه ان ؼا ظوباؼش اؾ اول نؽو٘ کىیع .آیا مىخىظام ظؼ قٓىذ مطِ ١
ب
 ٦مؽو  ،همگی مىخىظام آقماوی ویكِىع؟ آنها به باال ؽیه قٓر ظقِیابی یا به هع ٠وهایی وؽقیعشاوع و هىاىؾ ٢ؽا اؽ اؾ قاه
 ٦مؽو وؽِ٢هاوع .اما بؽای ٢ؽظی ٚاظی ،آنها ب ىعٗٚ ،ی و بكیاؼ ىاوا به وٗؽ میؼقىع ،زِی اگؽ باه ثماؽۀ ز٧ی٧ای وایال وهاعش
بانىع .وِ٦ی اوىا٘وا٦كام یامها و اوؽفیها با نما عاضل کىىع و وِ٦ی با اوىا٘وا٦كام يسىهها سؽیت نىیع ،آیا می ىاویاع ظؼ
ظؼون ست أثیؽ ٦ؽاؼ وگیؽیع؟ به همیه  ٚت اقت که میگىیی ؿکیهکؽظن با چه قىم باؾ ویاؿ قاطت اقات و کىِؽلکاؽظن
نیهنیىگ ان زِی قطت ؽ .اما ضىنبطِاوه ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی بكیاؼی اؾ مؽیهکىىعگان ما ا ویم مكایؽ ؿکیهناان
بكِه میماوع و بٛع اؾ آن ،واؼظ مؽز ؼونهبیىی عؼیدی مینىوع .چه قىم هما ناما ؼا بااؾ مایکىی  ،ویای ىاواییهاای
٢ىْ٤بیٛی بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ اخاؾش وعاؼوع ٖاهؽ نىوع .اما وِ٦ی نیهنیىگ نما به عؼیح به قٓر بطًىيی بؽقاع ،وَاٛیت
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غهىی ان ایعاؼ نىظ و بِىاویع ضىظ ؼا بهضىبی اظاؼش کىیع ،آنها ؼا بؽای ان باؾ ضىاهی کؽظ .بىابؽایه وِ٦ی به قٓر بطًىيای
بؽقیع ،اخاؾش ضىاهیع ظانت زایت ؼونهبیىی عؼیدی ؼا دؽبه کىیع ،چؽاکه ظؼ آن ؾمان کمی آقان ؽ اقت کاه ضاىظ ؼا اظاؼش
کىیع .ىاواییهای ٢ىْ٤بیٛی مطِ ٣ی ٖاهؽ مینىظ و به ؿکیهکؽظن بهْؽ ٠باال اظامه میظهیع ا ایىکه ظؼ وهایت هماهچیؿ
باؾ نىظ .به نما اخاؾش ظاظش مینىظ آنها ؼا ظؼ ویم ؼاش ؿکیه ان ظانِه بانیع .بكیاؼی اؾ مؽیهکىىعگان ما به ایه گؽوش  ٛا٥
ظاؼوع ،ف مهِا ٤ظیعن چیؿها وبانیع.
ممکه اقت نىیعش بانیع که بىظیك ب غن ویؿ اؾ ٣اومهایی بیه ؼونهبیىی واگهاوی و ؼونهبیىی عؼیدی ياسبت کاؽظش
اقت .هىیی بوىگ ،نهمیه ؼوزاوی بؿؼگ ظؼ بىظیك ب غن به ؼوناهبیىی واگهااوی ا٧ِٚااظ ظانات ظؼ زاایی کاه بناه ناییى اؾ
معؼق نمایی بىظیك ب غن به ؼونهبیىی عؼیدی ا٧ِٚاظ ظانت .ظؼ اؼیص ،بس وخعل ظؼباؼۀ ایه ظو ؼویکؽظ معمهاقات کاه
اظامه ظانِه اقت .اما آنْىؼ که میبیى ایه بیمٛىی اقت .چاؽا؟ ؾیاؽا آو اه آنهاا ظؼبااؼۀ آن ياسبت میکؽظواع ٢همیاعن
ز٧یِ٧ی ظؼ ؼووع ؿکیه بىظ .ظؼ ؼابٓه با آن ز٧ی٧ت ،بُٛیها ممکه اقت آن ؼا یتباؼش ب٣همىع ،ظؼ زایی کاه ظیگاؽان ممکاه
ن
اقت به عؼیح به ظؼکی اؾ آن بؽقىع .آیا اهمیِی ظاؼظ که نطى چگىوه به آن آ گاش مینىظ؟ ْبیِٛا بهِؽ اقات کاه ٢اؽظ آن ؼا
یتباؼش ب٣همع ،اما ایه ویؿ ضىب اقت که به عؼیح به آن آ گاش نىظ .آیا ظؼ هؽ ظو زایت٢ ،ؽظ به ظؼک خعیعی ومیؼقع؟ هاؽ ظو
ؼونهبیىی هكِىع و هیچیت اؾ آنها انِباش ویكت.

ؽخقی با کیفیت هادسصادی فىقالؼاده
چیؿی بیم اؾ کی٣یت ماظؼؾاظی ضىب الؾم اقت ا ٢ؽظی نایكِگی آن ؼا ظاناِه باناع کاه «نطًای باا کی٣یات مااظؼؾاظی
٢ى٤ایٛاظش» وامیعش نىظ٢ .ؽظی با کی٣یت ماظؼؾاظی ٢ى٤ایٛاظش بكیاؼ واظؼ اقت و اؾ وٗؽ اؼیطی ویؿ ؾماان بكایاؼ ؾیااظی ْاىل
میکهع ا چىیه نطًی مِىیع نىظ .ایبِه ٢ؽظی با کی٣یت ماظؼؾاظی ٢ى٤ایٛاظش بایع اول اؾ هماه م٧اعاؼ بكایاؼ ؾیااظی ٧اىا و
ن
میعان بكیاؼ بؿؼگی اؾ ایه ماظۀ ق٣یع ؼا ظاؼا بانع .مٓمئىا ایه ٢ؽظ بایع کكی بانع کاه بِىاواع قاطت ؽیه قاطِیها ؼا سمال
کىع ،بؽظباؼی ٗٚیمی ظانِه بانع٢ ،عاکاؼی کىع ،اؾ ٧ىای ضىظ بهضىبی ز٣اٖت کىع و کی٣یت ؼونهبیىی ضىبی ظانِه باناع
و ماوىع آن.
قطت ؽیه قطِیها چیكت؟ ظؼ بىظیك ا٧ِٚاظ بؽ ایه اقت که اوكانها بؽای ؼوحکهیعن قاضِه نعوع .ا وِ٦ای کكای
مىخىظی بهؽی اقت بایع ؼوح بکهع .آنها میگىیىع مىخىظام ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ ایه بعن بهاؽی ماا ؼا وعاؼواع ،باهْىؼی کاه
بیماؼ ومینىوع و مهکالم ىیع ،یؽی ،بیماؼی و مؽگ ؼا وعاؼوع .چىیه ظؼظ و ؼوحهایی ؼا وعاؼوع .مىخاىظام ظؼ ُبٛاعهای ظیگاؽ
ن
می ىاوىع ؽواؾ کىىع و بیوؾن هكِىع و ایه بكیاؼ نگ٣تاوگیؿ اقت .اما مؽظم ٚاظی ظ٦ی٧ا بهضاْؽ ایه بعوی که ظاؼواع باا ایاه
مهکالم مىاخهاوع :قؽما ،گؽما ،هىگی ،گؽقىگی و ضكِگی ؼا ومی ىاوىع سمل کىىع و ٚاالوش باؽ آن بایاع اؾ چؽضا ىیاع،
یؽی ،بیماؼی و مؽگ بگػؼوع .بهٚباؼ ی ،ؼازت ویكِىع.
ظؼ ؼوؾوامهای ضىاوعم که وِ٦ی ؾمیهیؽؾشای ظؼ نهؽ اوگنان ا ٣ا ٤اِ٢اظ ،بكایاؼی اؾ ماؽظم ظؼ ؾمیهیاؽؾش خانناان ؼا اؾ
ظقت ظاظوع ،اما بؽضی ا٢ؽاظ که ا آقِاو مؽگ ؼِ٢ه بىظوع ظوباؼش باه ؾواعگی باؾگهاِىع .بؽؼقای ویاژشای ؼوی آن گاؽوش اؾ ا٢اؽاظ
اودام نع .اؾ آنها ؽقیعش نع« :چه ازكاقی ظؼ آقِاو مؽگ ظانِیع؟» بهْىؼ ناگ٣تاوگیؿی هما آنهاا اؾ زایات مهاابه
مىسًؽبه٢ؽظی يسبت کؽظوع :آنها ظؼ یسٗ مؽگ ازكاـ ؽـ وعانِىع .بؽٚکف ،واگهاان زكای اؾ آؼامام و ؼهاایی و
ازكااـ هیداان ظانااِىع .بؽضای ازكااـ کؽظوااع کاه واگهااان اؾ ٦یعوبىاع بعنناان آؾاظ نااعوع و می ىاوكاِىع بااهْىؼ آؾاظ و
نگ٣تاوگیؿی ؽواؾ کىىع و می ىاوكِىع هىگام ؽواؾ ،بعن ضىظ ؼا ظؼ آن اییه ببیىىع .بؽضی گِ٣ىع مىخىظام ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ
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ؼا ظیعوع و بؽضی گِ٣ىع زِی به مکانهای گىواگىوی ؼِ٢اه بىظواع .همگای گِ٣ىاع کاه ظؼ اویایه یسٗاه ،ازكاقای اؾ ؼهاایی و
آؼامم و هیدان ظانِىع و اؾ ظؼظ و ؼوح ؼها نعوع .چىیه چیؿی زاکی اؾ ایه اقات کاه ایاه باعن بهاؽی وقای ؼوحکهایعن
اقت ،اما آن ؼا مِىخه ومینىی چؽاکه همگی به ایه ْؽی ٥به ایه ظویا آمعی .
ُ٢ااؾمان اوكاانها اؾ
گِ٣هام که ناطى بایاع قاطت ؽیه قاطِیها ؼا سمال کىاع .چىاع ؼوؾ ایم گ٣اِ کاه م٣هاىم
ب
ُ
ُ٢اؾمانهای ُبٛعهای بؿؼگ بؽ ظیگؽ مِ٣اوم اقت .ایىدا یت نی بچه ظو قاٚت اقت ،ظؼيىؼ ی که ظؼ بٛاعی ظیگاؽ ممکاه
ن
اقت یت قال بانع .اگؽ کكی ظؼ ایه مسیّ ْا٦ت٢ؽقا ؿکیه کىع ،واٛ٦ا ٢ى٤ایٛاظش ظؼ وٗؽ گؽِ٢ه مینىظ .او میضىاهع ظایى
ن
ؼا یعا کىع ،میضىاهع ؿکیه کىع ،ف ایه نطى واٛ٦ا نگ٣تاوگیؿ اقت .او ایهچىیه قطِی میکهع ،اماا قؽنات ايا ی
ضىظ ؼا اؾ ظقت وعاظش و هىىؾ میضىاهع ؿکیه کىع و به ايال ضاىظ بؽگاؽظظ .چاؽا می اىان باه ؿکیهکىىاعگان باعون ٦یعوناؽِ
کمت کؽظ؟ به ایه  ٚت اقت .وِ٦ی ایه ٢ؽظ ظؼ ْىل نب ظؼ ُبٛع مؽظم ٚاظی ظؼ معیِیهه میوهیىع ،ظیگؽان با مهاهعۀ ایه
ن
چه ماا
نای
یات
ؾیاؽا
اقات.
وهكِه
معیِیهه
ظؼ
قال
نم
معم
به
چؽاکه
اقت،
اقِثىایی
٢ؽظی
واٛ٦ا
نطى میگىیىع او
ب
مٛاظل یت قال ظؼ آن ُبٛع اقتُ .بٛع بهؽی ما ُبٛعی بیوهایت مىسًؽبه٢ؽظ اقت.
سمل قطت ؽیه قطِیها چ٧عؼ می ىاوع ظنىاؼ بانع؟ ٢ؽٌ کىیع نطًی ؼوؾی به مسل کاؼ میؼوظ و میبیىع اوَاا٘
مایی آودا ضىب ویكت و ٛعاظ کاؼکىان بیهِؽ اؾ نٟلهای مىؼظویاؾ اقت .ظؼ مسل کاؼ ٛاعیل ياىؼم میگیاؽظ و اؾ کاؼکىاان
٦ؽاؼظاظی اقِ٣اظش مینىظ و بىابؽایه کاؼکىان اَا٢ی اضؽاج مینىوع .ایه ناطى یکای اؾ آنهاقات و واگهاان نا ٟم ؼا اؾ
ظقت میظهع .چه ازكاقی ضىاهع ظانت؟ زاال هیچ مىب ٙظؼآماعی واعاؼظ اا اماىؼ ضااوىاظۀ ضاىظ ؼا بگػؼاواع و هایچ مهااؼم
ظیگؽی ه وعاؼظ .ظؼ وِیده با  ٞوًٞه به ضاوه میؼوظ .بهمسٍ ایىکه واؼظ ضاوه مینىظ ،میبیىع عؼ یاؽل کاه ظؼ ضاوا او
ؾوعگی میکىع مؽیٍ اقت و ظؼ وَٛیت بعی ٦ؽاؼ ظاؼظ .او باا وگؽاوای و ٚد اه میضىاهاع اعؼ یاؽل ؼا باه بیماؼقاِان بباؽظ.
قطِی و مه٧ت ؾیاظی ؼا سمل میکىع ا بؽای بكِؽیکؽظن عؼل ىل ٦ؽٌ کىع .قپف باه ضاواه بؽمیگاؽظظ اا چیاؿی ؼا
بؽای عؼ یؽ هیه کىع .بهمسٍ ایىکه به ضاوه میؼقع ،یکی اؾ م ٛهای معؼقه میآیع و میگىیاع٢« :ؽؾواع ناما ظؼ ظٚاىایی
کكی ؼا مدؽوذ کؽظش و بایع ٚد ه کىیع و بیاییع ایه مكئ ه ؼا زلوً٢ل کىیع ».ف اؾ ایىکه به آن مكائ ه ؼقایعگی میکىاع،
به ضاوه بؽمیگؽظظ و بهمسٍ ایىکه میوهیىع ٣ه ؾوگ میؾوع و کكی به او میگىیع« :همكؽم با کكی ؼابٓاه ظاؼظ ».ایبِاه
با چىیه چیؿی مىاخه ومینىیع٢ .ؽظی ٚاظی ومی ىاوع چىیه قطِیهایی ؼا سمل کىع و ٢کؽ میکىع« :چاه ظیی ای ظاؼظ باه
ؾوعگی اظامه ظه ؟ ْىابی یعا میکى و ضىظم ؼا ز ٥آویؿ میکى و به همهچیؿ ضا مه میظه !» وکِاهای کاه میگاىی ایاه
اقت که نایع مدبىؼ نىیع اؾ میان بؽضی اؾ قطت ؽیه قطِیهای ممکه بگػؼیع .ممکه اقات ایاه قاطِیها ناکلهای
مطِ ٣ی ظانِه بانىعُ .اظها و اضِال٠های بیه مؽظم ،ايٓکاکهایی که نیهنایىگ ناما ؼا آؾماایم میکىىاع و ؼ٦ابات
بؽای مىا ٙ٢نطًی ،چیؿهایی آقان ؽ اؾ آن مهکال ی که ىيی ١کؽظم ویكِىع .بؽای مثال ،بؽضی ا٢ؽاظ آن٦اعؼ ظؼظ سمال
س٧یؽ و ىهیه بؽاینان قطت اقت که میضىاهىع ضىظ ؼا ظاؼ بؿوىع .بىابؽایه بؽای ؿکیه ظؼ چىیه مسیّ ی یعش و ظنىاؼی
بایع بِىاوی قطت ؽیه قطِیها ؼا سمل کىی و بایع بؽظباؼی ٗٚیمی ظانِه بانی .
«بؽظباؼی ٗٚی » چیكت؟ اوییه کاؼی که مؽیهکىىعش بایع بِىاوع اودام ظهاع ایاه اقات کاه وِ٦ای باه او زم اه میناىظ
ال٢ی وکىع و هىگامی که به او ىهیه مینىظ خىاب وعهع .بایع سمل کىع .ظؼ ٞیؽ ایه يىؼم ،چگىوه ضاىظ ؼا مؽیهکىىاعش
ن
میوامع؟ بؽضی ا٢ؽاظ میگىیىع« :واٛ٦ا قطت اقت که بؽظباؼ بىظ .مه ض ٥وضىی بعی ظاؼم ».اگؽ ض ٥وضاىی ضاىبی وعاؼیاع،
آن ؼا ٟییؽ ظهیع ،چؽاکه مؽیهکىىعگان بایع بؽظباؼ بانىع .بُٛی ا٢ؽاظ زِی هىگام ؽبیت و مىُبّکؽظن ٢ؽؾوعان اؾ کاىؼش ظؼ
میؼووع ،قؽ آنها ظاظو٢ؽیاظ میکهىع و خىدال به ؼاش میاوعاؾوع .وبایع به ایه نکل ٢ؽؾوعان ضىظ ؼا ؽبیت کىیع و ضىظ ان ویؿ
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ن
وبایع ًٚباوی نىیع .بایع آؼام و م٧ٛىل بانیع ا بِىاویع واٛ٦ا به آنها ضىب آمىؾل ظهیاع .اگاؽ وِىاویاع زِای اؾ اف چیؿهاای
ن
بیاؼؾل بؽآییع و بهؼازِی اؾ کىؼش ظؼ بؽویع ،آیا ٢کؽ میکىیع واٛ٦ا بِىاویع گىوگ ؼا ؼنع ظهیع؟ کكی میگ٣ت« :اگاؽ کكای ظؼ
مألٚام به مه ىهیه کىع ،ا وِ٦ی کكی آودا وبانع که مؽا بهىاقع ،می ىاو آن ؼا سمل کى  ».اما ایه به اوعاؾۀ کا٢ی ضاىب
ویكت .نایع ظؼ آیىعش ظؼ م٧ابل کكی که کمِؽ اؾ همه میضىاقِیع آبؽوی ان یم او بؽوظ ،به ياىؼم ناما قای ی ؾظش ناىظ و
نؽمكاؼ نىیع .ایىکه چگىوه آن ؼا اظاؼش میکىیع وهان میظهع چ٧اعؼ می ىاویاع آن ؼا سمال کىیاع .اگاؽ بِىاویاع آن ؼا سمال
کىیع اما وِىاویع آن ؼا اؾ غهه ان ضاؼج کىیع ،هىىؾ به اوعاؾۀ کا٢ی ضىب ویكت .به ضاْؽ ظانِه بانیع که وِ٦ی کكی به قٓر
آؼهام وایل مینىظ ،هؽگؿ ومیگػاؼظ هیچچیؿی اؾ وٗؽ ازكاقی او ؼا ست أثیؽ ٦ؽاؼ ظهع .مكایل ظویىی غهاه او ؼا مهاٟىل
ن
ومیکىع و هؽچ٧عؼ ه با او بع ؼِ٢اؼ نىظ همیهه یبطىع میؾوع و قؽؾوعش اقت و به آن اهمیِی ومیظهاع .وِ٦ای بِىاویاع واٛ٦اا
ایهگىوه بانیع به قٓر م٧عما ی ثمؽۀ آؼهام ؼقیعشایع.
بؽضی گِ٣هاوع« :اگؽ ا آن زع سمل کىی  ،مؽظم ٚاظی میگىیىع ماا بایم اؾ زاع َاٛی ١هكاِی و ضی ای ؼازات اؾ ماا
قىءاقِ٣اظش میکىىع ».میگىی ایه َٛی١بىظن ویكت .بگػاؼیع ظؼباؼۀ ایه بیىعیهی  .زِی ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ،مكاه ؽها و
ا٢ؽاظی که قٓر ٢ؽهىگ باال ؽی ظاؼوع ویؿ همیهه بؽ ضىیهِهظاؼی أکیع میکىىع و با ظیگؽان خؽوبس ومیکىىاع .اف آیاا
مؽیهکىىعگان ما وبایع بیهِؽ ایهگىوه بانىع؟ چگىوه آن می ىاوع َ ١ٛبانع؟ میگىی ایه باؾ ابی اؾ سمل ناما و وهااوهای
اؾ اؼاظۀ ٦ىی نماقت .چىیه سمل ٗٚیمی ناضى یت مؽیهکىىاعش اقات .گِ٣اهای ٦اعیمی وخاىظ ظاؼظ٢« :اؽظی ٚااظی
ىهیه ؼا با نمهیؽل اقص میظهع ».بؽای ٢ؽظی ٚاظی ایه ْبیٛی اقت که اگؽ به مه ىهیه کىی ،مه ه باه اى اىهیه
ن
میکى و اگؽ مؽا بؿوی ،مه ه ى ؼا میؾو  .او يؽ٢ا ٢ؽظی ٚاظی اقت ،آیا می ىاویع او ؼا مؽیهکىىاعش بىامیاع؟ باؽای اوداام
آو ه ىيی ١کؽظم بایع اؼاظشای آهىیه ظانِه بانیع و بِىاویع ضىظ ؼا کىِؽل کىیع.
ظؼ ظوؼان ٦عی مؽظی بىظ که او ؼا َهه نیه میوامیعوع .گِ٣هاوع او ظؼ م٧ام فوؽال اؼنع یییى باوگ بكایاؼ الیا ٥و باک٣ایات
بىظ و و٧م مهمی ظؼ نکلگیؽی امپؽا ىؼی او ظانات .چاهچیؿی او ؼا مِماایؿ کاؽظ؟ گِ٣هاواع کاه هاه نایه ،زِای اؾ ظوؼان
س٧یؽ ضؿیعن اؾ میاان اای نطًای ؼا
خىاویال مِ٣اوم اؾ ظیگؽان بىظ .ظاقِاوی ظؼباؼشال هكت که او با ضىاقت ضىظل
ب
سمل کؽظ .بؽ ْب ٥ایه ظاقِان ،وِ٦ی هه نیه خاىان باىظ هىؽهاای ؼؾمای ؼا ماؽیه میکاؽظ و ؼقا باىظ چىایه نطًای
نمهیؽی با ضىظ ظانِه بانع .ؼوؾی وِ٦ی ظؼ ضیابان ٦عم میؾظ ،یکی اؾ اوبال مس ه با ظقِان ز ٧اهؾظش باه کماؽل ،ؼاش او ؼا
بكت و گ٣ت« :بؽای چه با ضىظ نمهیؽ ظاؼی؟ آیا خؽیات کهاِه کكای ؼا ظاؼی؟ باا بؽیاعن قاؽ ماه ثابات کاه خؽیات آن ؼا
ظاؼی ».همانْىؼ که يسبت میکؽظ ،قؽ و گؽظوم ؼا به خ ى کهیع .هه نیه ٢کؽ کؽظ« :بؽای چه بایع قؽ اى ؼا بباؽم؟» ظؼ
آن ؾمان ویؿ کهِه کكی ؼا به زکىمت گؿاؼل میظاظوع و نطى مدبىؼ باىظ خاان ضاىظ ؼا باؽای آن بعهاع .چگىواه میناع
بهظیطىاش کكی ؼا کهت؟ وِ٦ی او ظیع که هه نیه خؽیت وکؽظ او ؼا بکهع ،گ٣ت« :اگؽ خؽیت کهِه مؽا وعاؼی ،مدباىؼی اؾ
ن
میان اهای مه بطؿی ».هه نیه واٛ٦ا اؾ میان اهای او ضؿیع .ایه وهان ظاظ که هه نایه  ٦بای قؽنااؼ اؾ يابؽ و سمال
ظانت .اؾ آودا که او با مؽظم ٚاظی ٢ؽ ٤ظانت ،ىاوكت به چىان مى٧٢یتهای بؿؼگی ظقت یابع .ایه ٣کؽ کاه اثباام ضاىظ یاا
ز ٕ٣آبؽو اؼؾل خىگیعن ؼا ظاؼظ ،ىعاؼ ظویىی گمؽاشکىىعشای اقت .همگی ظؼباؼۀ ایاه بیىعیهایع :آیاا ظؼ ایاه ياىؼم ؾواعگی
ضكِهکىىعش و ظؼظآوؼ ویكت؟ آیا اؼؾل آن ؼا ظاؼظ؟ به هؽ زال ،هه نیه نطًی ٚاظی بىظ .ما مؽیهکىىعگان بایع باهمؽا اب
بهِؽ اؾ او بانی  .هع ٠ما ایه اقت که به قٓسی ٢ؽا ؽ اؾ مؽظم ٚاظی بؽقی و بهقىی قٓىذ باال ؽ به یم ؼویا  .گؽچاه باا
مىٛ٦یِی که هه نیه مىاخه نع ؼوبؽو ومینىی  ،اما ظؼ زایی که ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ؿکیه میکىی با ىهیه یا س٧یؽ مىاخه
ن
مینىی و ایؿاما ؼازت ؽ اؾ آن ویكت .میگىی آن ايٓکاکهای با ظیگؽان که دؽبه میکىیع و نیهنیىگ ناما ؼا آبعیاعش
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ن
میکىع ايال ؼازت ؽ اؾ چیؿی ویكت که هه نیه اؾ میان آن گػنت و زِی می ىاوع بع ؽ ه بانع و اظاؼشکؽظن آنها بكیاؼ
قطت اقت.
ظؼ ٚیه زال ،مؽیهکىىعش بایع بِىاوع ٢عاکاؼی کىع ،اوىا٘وا٦كام وابكِگیها و امیایی ؼا که ماؽظم ٚااظی ظاؼواع ؼهاا کىاع.
ٞیؽممکه اقت بِىان هم ایههاا ؼا یتبااؼش اوداام ظاظ ،اماا می اىاوی آن ؼا به اعؼیح اوداام ظهای  .اگاؽ می ىاوكاِیع آن ؼا
یتنبه اودام ظهیع ،ه اکىىن مىخىظی ضعایی میبىظیع .اما وبایع بهضاْؽ ایىکه میظاوی ؿکیه مكِ ؿم ؾمان اقت ،آهكِه
و قكت نىیع .اگؽ بگىییع« :م ٛگِ٣ه اقت ؿکیه مكِ ؿم ؾمان اقت ،ف بگػاؼ بهآهكِگی اوداام ظها  »،باعیه ياىؼم
وطىاهع بىظ! نما بایع با ضىظ ان قطتگیؽ بانیع .ظؼ ؿکی ٢ای بىظا ،بایع ؽ ىان و بهْىؼ ٦اْ ٙبه یم بؽویع.
هم ىیه بایع بِىاویع ٧ىای ضىظ ؼا ز ٕ٣کىیع ،بایع نیهنایىگ ضاىظ ؼا ز٣إ کىیاع و ومی ىاویاع وكاىدیعش ٚمال کىیاع.
ومی ىاویع هؽ کاؼی ؼا که میضىاهیع ،اودام ظهیع .بایع نیهنیىگ ضىظ ؼا ز ٕ٣کىیع .ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ،ایاه گِ٣اه ا ٞاب
نىیعش مینىظ« :با اودام کاؼهای ضىب ٧ىا خم ٙکىیع ».مؽیهکىىعگان بؽای خمٙکؽظن ٧ىا ؿکیه ومیکىىع ،کااؼی کاه ماا
اودام میظهی زٕ٣کؽظن ٧ىا اقت .چؽا به ز٧ ٕ٣ىا ا٧ِٚاظ ظاؼی ؟ ؾیؽا ایه مىٛ٦یت ؼا ظیعشای  :خمٙکؽظن ٧ىا چیؿی اقت
که مؽظم ٚاظی به آن ا٧ِٚاظ ظاؼوع ،چؽاکه میضىاهىع ٧ىا خم ٙکىىع و کاؼهای ضىب اودام ظهىع ا بِىاوىاع ظؼ ؾواعگی بٛاعی،
ضىب ؾوعگی کىىع .اما ما ایه مكئ ه ؼا وعاؼی  .اگؽ ظؼ ؿکیه مى ٥٢نىیع ،به ظایى وایل مینىیع و مكئ های بهوام ؾواعگی بٛاعی
وخىظ وطىاهع ظانت .وِ٦ی ظؼباؼۀ «ز٧ »ٕ٣ىا يسبت میکىی  ،مٛىی ظیگؽی ویؿ بؽای آن وخىظ ظاؼظ .یٛىی ایه ظو مااظشای
که ظؼ بعنمان با ما زمل مینىظ  ّ٧٢ظؼ ایه ظوؼۀ ؾوعگی اوعوضِه وهعشاوع ،آنهاا اؾ ؾمااوی بكایاؼ ظوؼ ؼقایعشاوع .اگاؽ ماام
نهؽ ؼا بگؽظیع ممکه اقت به هیچ کاؼ ضىبی بؽوطىؼیع که اودام ظهیع .زِی اگؽ هؽ ؼوؾ ایه کاؼ ؼا اودام ظهیع ،ممکه اقات
هىىؾ با چىیه ٢ؽيِی مىاخه وهىیع.
اما هىىؾ مٛىی ظیگؽی ویؿ وخىظ ظاؼظ :کاؼهایی که ضىب به وٗؽ میؼقىع و ماؽظم ظؼ االل باؽای خماٙکؽظن ٧اىا اوداام
ن
میظهىع ،ممکه اقت مهطى نىظ کاؼهای بعی بىظشاوع و کاؼهای واَسا بعی که میبیىیع مؽظم اودام میظهىاع ،ممکاه
اقت مهطى نىظ کاؼهای ضىبی بىظشاوع .ؾیؽا ظؼ هت ؼویعاظها  ٚتهایی وهِ٣ه اقت که ممکه اقت ٦ابلمهاهعش وبانع.
٦ىاویه ُ٦ایی ،امىؼ مؽظم ٚاظی ؼا اظاؼش میکىع و ایه مهک ی ویكت .اماا مؽیهکىىاعشبىظن اماؽی اقات ٢اىْ٤بیٛی .اف
بهٚىىان ٢ؽظی ٢ىْ٤بیٛی ،بایع بؽ ْب ٥ايىل ٢ىْ٤بیٛی ؼِ٢اؼ کىیع ،بهخای ایىکه ضىظ ؼا با اياىل و مىٓا ٥ماؽظم ٚااظی
بكىدیع .وِ٦ی ؼابٓ کاؼمایی مىَىٚی ؼا ومیظاویع ،ازِمال آن وخىظ ظاؼظ کاه آن ؼا باهْىؼ واظؼقات اظاؼش کىیاع .باه همایه
ن
 ٚت اقت که ما ظؼباؼۀ بیً٦عی و «معاض هوکؽظن» يسبت میکىی و میگاىیی وبایاع هاؽ کااؼی ؼا ياؽ٢ا باهضاْؽ ایىکاه
میضىاهیع ،اودام ظهیع .ؾماوی کكی قٛی میکاؽظ باؽای ظییال بیااوؼظ کاه چاؽا ظؼ مكاای ی ظؼگیاؽ ناعش و میگ٣ات٧٢« :اّ
میضىاقِ ٚعایت اخؽا نىظ ».اقط ایه بىظ که ظؼ ایه يىؼم بهِؽ میبىظ یف نىظ .اماا ایاه ؼا ومیگاىیی کاه وِ٦ای باا
چیؿهای ضٓؽواکی مثل ِ٦ل یا آ مقىؾی مىاخه مینىیع هیچ کاؼی اودام وعهیع .ظؼبااؼۀ ایاه ياسبت مایکى کاه وِ٦ای
مؽظم بهيىؼم یٗ٣ی یا ٢یؿیکی با یکعیگؽ ظٚىا میکىىع ،ممکه اقت آن ا٢ؽاظ اؾ گػنِه به یکعیگؽ باعهکاؼ بىظواع و زااال ظؼ
زال كىی بعهیهاینان هكِىع .اگؽ اظؼمیاوی و آن ؼا مِى ١٦کىیع ،ومی ىاوىاع آن ؼا كاىیه کىىاع و بایاع مىِٗاؽ ناىوع اا
ن
ظوباؼش ظ ٛ٢بٛع ایه کاؼ ؼا اودام ظهىع .یٛىی وِ٦ی ومی ىاویع ؼوابّ کاؼمایی ؼا ببیىیع ،ازِماال کاؼ بعی اودام میظهیاع و ٧اىا
اؾ ظقت میظهیع.
ومی ىاویع اؾ مؽظم ٚاظی اوِ٧اظ کىیع که چؽا ظؼ مكایل مؽظم ٚاظی ظؼگیؽ مینىوع ،چؽاکه آنها ؼا با اقِعالل مؽظم ٚاظی
میقىدىع .اما نما بایع اؾ ايىل واال ؽ اقِ٣اظش کىیع و وبایع ظؼ ایه مكایل ظؼگیؽ نىیع ،مگاؽ ایىکاه باا چیؿهاای وزهاِىاکی
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مثل ِ٦ل یا آ مقىؾی مىاخه نىیع .ظؼ ایه نؽایّ اگؽ کاؼی اودام وعهیاع ،مهاک ی ظؼ نیهنایىگ ان وخاىظ ظاؼظ ،چؽاکاه
٢ؽظی ضىب ظؼ ایه نؽایّ واکىم وهان میظهع .اگؽ زِی وِ٦ی کكی ظؼ زال بهِ٦لؼقیعن باناع یاا آ مقاىؾی ؼوی ظاظش
بانع و به آن اهمیِی وعهیع ،ف به چهچیؿی اهمیت میظهیع؟ اما وکِهای وخاىظ ظاؼظ :ایاه مكاایل ،ؾیااظ اؼ بااْی باه ماا
ن
ؿکیهکىىعگان وعاؼوع و ازِماال بهگىوهای بؽای ان وٗ و ؽ یب ظاظش ومینىظ که با آنها مىاخه نىیع .آو ه االل مایکىی
اودام ظهی ایه اقت که با اوداموعاظن کاؼهای انِباش٧ ،ىا ؼا ز ٕ٣کىی  .نایع اگؽ به م٧عاؼ کمی ه ضاىظ ؼا ظؼگیاؽ کىیاع و
کاؼی اودام ظهیع ،ظؼ وهایت کاؼ بعی اودام ظاظش بانیع و قپف ٧ىا اؾ ظقت ظهیع .اؾظقتظاظن ٧ىا بعیه مٛىی اقت که باه
همان اوعاؾش قطت ؽ اقت ظؼ مؽیه ان یهؽ٢ت کىیع و به هع ٠وهاایی ضاىظ بؽقایع .بىاابؽایه ٢اؽظ بایاع کی٣یات ؼوناهبیىی
ضىبی ظانِه بانع ا ٛییه کىع چه ؾماوی ظؼ مكایل ظؼگیؽ نىظ .کی٣یت ؼونهبیىی ضىب می ىاوع اؾ کی٣یت ماظؼؾاظی ضىب یا
أثیؽ مسیّ ضىب زايل نىظ.
هم ىیه گِ٣های که اگؽ هؽیت اؾ ما ظؼون ضىظ ؼا ؿکیه کىی  ،به نیهنیىگ یا ا٢کاؼ ضىظ بىگؽی ا مىهأ هؽ مهک ی ؼا
که با آن مىاخه مینىی یعا کىی و قپف قٛی کىی ظ ٛ٢بٛع بهِؽ ٚمل کىی و همیهه هاؽ کااؼی ؼا کاه اوداام مایظهی
ابِعا ظیگؽان ؼا ظؼ وٗؽ ظانِه بانی  ،ظویا مکان بهِؽی مینىظ .اضال٦یام ظوباؼش ؼنع میکىاع ،ویتؼِ٢ااؼی و مٛؽ٢ات ماؽظم
ؼنع میکىع و خىایام کمِؽ مینىظ .نایع زِی به یف ویاؾی وعانِه بانی  .ناایع الؾم وباناع کكای مؽا٦اب ماؽظم باناع و
هؽکكی مؽا٦ب اٚمال ضىظ ضىاهع بىظ و بؽای ايالذ امىؼ ،ظؼون ضىظ ؼا خكِدى ضىاهع کؽظ .آیا ومیگىییاع آن ٚاایی ضىاهاع
بىظ؟ اما امؽوؾش زِی با ٦ىاویه و م٧ؽؼا ی که هؽ ؼوؾ خام ٙؽ مینىوع ،مؽظم هىىؾ ه کاؼهای بع اودام میظهىاع .چاؽا آنهاا اؾ
٦ىاویه یؽوی ومیکىىع؟ ؾیؽا ٦ىاویه ومی ىاوىع  ٦ب مؽظم ؼا ٟییؽ ظهىع و وِ٦ی کكی وبانع که آنها ؼا مِى ١٦کىع ،هىىؾ ه
کاؼهای بع اودام میظهىع .اما اگؽ هؽکكی ظؼون ضىظ ؼا ؿکیه میکؽظ ،ظویا مکان مِ٣او ی مینع و ویاؾ ومیبىظ کكی ظؼبااؼۀ
زٚ ٕ٣عایت و ايالذ امىؼ ٢کؽ کىع.
ایه ٢ا  ّ٧٢می ىاوع ا ایه قٓر آمىؾل ظاظش نىظ .نما بایاع ؿکیاه کىیاع اا آو اه ظؼ قآىذ بااال ؽ ٦اؽاؼ ظاؼظ باه ظقات
بیاوؼیع .ومی ىاو به هؽیر مام مكایل خؿیی ؾوعگی ان بپؽظاؾم که ممکه اقت مایال بانایع ظؼباؼشناان بپؽقایعد چؽاکاه ظؼ
ایه يىؼم چهچیؿی بؽای نما با٦ی میماوع ا ؿکیه کىیع؟ بایع ضىظ ان ؿکیه کىیاع و بایاع ضىظ اان باه آن آ گااش ناىیع .اگاؽ
همهچیؿ ؼا بهظ٦ت ىَیر میظاظم ،هیچچیؿی بؽای نما با٦ی ومیماوع ا ؿکیه کىیع .اماا وبایاع وگاؽان بانایع ،ؾیاؽا ظا٢اا ظؼ
زال زاَؽ ٚمىمی نعش و می ىاویع کاؼها ؼا بؽ اقاـ ظا٢ا اودام ظهیع.
***
٢کؽ میکى به ؾوظی بؽگؿاؼی کالـهای آمىؾل ٢ا ؼا مِى٦ا ١کاى  .بىاابؽایه ظؼ وٗاؽ ظاؼم آمىؾلهاای ز٧ی٧ایام ؼا ظؼ
ظقِؽـ همگان ٦ؽاؼ ظه ا همگان بِىاوىع آنها ؼا بؽای ؼاهىمایی ؿکیهنان ظانِه بانىع .ظؼ کل ظوؼۀ آمىؾل ایه ٢اً٦ ،ع
ظانِهام کاؼها ؼا بؽ ْب ٥ايل مكئىلبىظن ظؼ بؽابؽ نما و خامٛه اودام ظه و همیهگىوه ویؿ اظامه یعا میکىع .ظؼباؼۀ ایىکه
آیا آن ؼا بهضىبی اودام ظاظشای وٗؽی ومیظه و ا٢کاؼ ٚمىمی اقص ضىاهع ظاظ .ایه ظا٢ا ؼا ٚماىمی کاؽظم اا ا٢اؽاظ بیهاِؽی
بِىاوىع اؾ آن بهؽشمىع نىوع و هم ىیه آن ا٢ؽاظی که بهْىؼ واٛ٦ی ؿکیه میکىىاع آمىؾلهاایی باؽای ؼاهىماییناان ظاناِه
بانىع .ظؼ زایی که ٢ا ؼا آمىؾل میظاظی  ،ىَیر ظاظی که چگىوه مثل اوكاوی ضىب ؼِ٢اؼ کىیع و امیعواؼم بٛاع اؾ ایاان ایاه
کالـ زِی اگؽ وِىاویع اؾ ایه ظا٢ا یؽوی کىیع و وِىاویع ؿکیه کىیع ،زعا٦ل بِىاویاع اوكاان ضاىبی بانایع .ایاه باه خامٛا ماا
مىٛ٣ت میؼقاوع .ظؼ وا ،ٙ٦ه اکىىن میظاویع چگىوه ٢ؽظ ضىبی بانیع .بٛع اؾ کالـ می ىاویع ٢ؽظ ضىبی بانیع.
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ظؼ خؽیان آمىؾل ٢ا ،مكای ی ویؿ وخىظ ظانِهاوع که بهآؼامی یم وؽِ٢هاوع و معاضالم مطِ ٣ی اؾ ماام خهاام باؽای ماا
آمعشاوع .اما بهضاْؽ زمایت ٚایی اؾ قىی قاؾمانظهىعگان ،ؼهبؽان ٦كمتهای مطِ  ١و ویاؿ قاٛیوکىنام کاؼکىانماان
کالـهای ما بكیاؼ مى٧٢یتآمیؿ بىظشاوع.
مام چیؿهایی که ظؼ ایه قطىؽاویها آمىؾل ظاظشام بؽای ایه اقت که ظؼ ؿکیه بهقىی قٓىذ باال ؽ ،ناما ؼا ؼاهىماایی
کىىع .چیؿهایی ؼا ٢ال کؽظشام که ظؼ گػنِه هؽگؿ کكی آنها ؼا آمىؾل وعاظش اقت .آو اه آماىؾل ظاظشایا بكایاؼ ياؽیر و
ؼونه اقت و با  ٚوىیه و  ٚمٛايؽ بعن اوكان ٣ی ٥نعش اقات .باهٚالوش ،آو اه آماىؾل ظاظش ناعش ظؼ قآسی بكایاؼ
باالقت .ظؼ ظؼخ اول مىٗىؼ ایه بىظش که همه بِىاوىع ظؼ آیىعش بهْىؼ ز٧ی٧ی ٢ا ؼا کكب کىىع و اؾ ْؽی ٥ؿکیاه ياٛىظ کىىاع.
ایه ً٦ع و مىٗىؼ مه اقت .ظؼ ْىل آمىؾل ٢ا و مؽیهها ،بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ ازكاـ میکىىع ٢ا بكیاؼ ضىب اقت ،اما بكایاؼ
قطت اقت که آن ؼا ظؼ ٚمل به کاؼ ببؽوع .ظؼ ز٧ی٧ت٢ ،کؽ میکى ایىکه آیا آن قطت اقت یا وه ،بكِگی به ٢ؽظ ظاؼظ٢ .ؽظی
ٚاظی که ومیضىاهع ؿکیه کىع ،ازكاـ میکىع ؿکیهکؽظن بكیاؼ قطتً ،ىؼوا ػیؽ و ٞیاؽممکه اقات .او ٢اؽظی ٚااظی
اقت و ومیضىاهع ؿکیه کىعد ف ٢کؽ میکىع ضی ی قطت اقت .الیىؾی وىنت« :وِ٦ی نطًی ضؽظمىع ظایى ؼا مینىىظ،
با خعیت آن ؼا مؽیه میکىع .وِ٦ی ٢ؽظی مِىقّ آن ؼا مینىىظ ،آن ؼا گاشوبیگاش مؽیه میکىاع .وِ٦ای ٢اؽظی ازما ٥آن ؼا
مینىىظ ،ب ىع به آن میضىعظ .اگؽ ایه نطى به آن ب ىع ومیضىعیع ،آن ظایى ومیبىظ ».میگىی باؽای مؽیهکىىاعۀ ز٧ی٧ای
ضی ی ؼازت اقت و چیؿی ٞیؽممکه ویكت .ظؼ ز٧ی٧ت ،بكیاؼی اؾ مؽیهکىىعگان ٦عیمی که ایىداا وهكاِهاوع و بكایاؼی اؾ
ن
آنهایی که ایىدا زُىؼ وعاؼوع ظؼ زال زاَاؽ اا قآر بكایاؼ بااالیی ؿکیاه کؽظشاواع .ایاه ؼا ٦ابال باه ناما وگ٣اِ اا مبااظا
ن
وابكِگیهایی ؼا ؼنع ظهیع یا مٟؽوؼ نىیع ،چؽاکه ظؼ ؼنع اىان گىوگ اان اأثیؽ میگػانات .باهٚىىان ؿکیهکىىاعشای واٛ٦اا
مًم ٢ ،ؽظ می ىاوع هؽچیؿی ؼا سمل کىع و ظؼ مىاخهه با مىا ٙ٢نطًی مطِ  ،١هؽ وابكِگی ؼا ؼهاا کىاع یاا کمِاؽ باه آن
اهمیت ظهع .ا وِ٦ی ٢ؽظ بِىاوع ایه کاؼ ؼا اودام ظهع ،قطت وطىاهع بىظ .ا٢ؽاظی که میگىیىع قطت اقت ،آنهایی هكاِىع
که ومی ىاوىع ایه چیؿها ؼا ؼها کىىع .ضىظ ؿکیه قطت ویكت و ؼنع قٓر ویاؿ باهضىظیضاىظ قاطت ویكات .باه ایاه ضااْؽ
میگىیىع قطت اقت که ومی ىاوىع امیال بهؽی ؼا ؼها کىىع .ؾیؽا بكیاؼ قاطت اقات ظؼ مىاخهاه باا مىااٚ ٙ٢م ای اؾ چیاؿی
ظقت کهیع .آن مىا ٙ٢همیه خا هكِىع ،چگىوه می ىاویع ایه وابكِگیها ؼا ؼها کىیع؟ ظؼ وا ٙ٦به همیه ضاْؽ اقت کاه ٢اؽظ
ازكاـ میکىع ظنىاؼ اقت .وِ٦ی ُاظهایی بیه نما و ظیگؽان ؼوی میظهع ،اگؽ ظؼ مىاخهه با آنها وِىاویع ضىیهاِهظاؼی
ضىظ ؼا ز ٕ٣کىیع یا وِىاویاع زِای ضاىظ ؼا مؽیهکىىاعش ظؼ وٗاؽ بگیؽیاع ،میگاىی اػیؽِ٢ىی ویكات .ظؼ گػناِه وِ٦ای ؿکیاه
میکؽظم ،بكیاؼی اؾ اقِاظان واال ایه ک مام ؼا به مه گِ٣ىع« :وِ٦ی سمال آن قاطت اقات ،می اىاوی آن ؼا سمال کىای.
وِ٦ی اودام آن ٞیؽممکه اقت ،می ىاوی آن ؼا اودام ظهی ».ظؼ وا ٙ٦همیهگىوه اقت .وِ٦ای باه ضاواه بؽگهاِیع چاؽا ایاه ؼا
امِسان ومیکىیع؟ وِ٦ی ظؼ زال  ٞبه بؽ قطِی یا مهک ی واٛ٦ی هكِیع ،ایه ؼا امِسان کىیع .وِ٦ی سمل آن قطت اقت،
قٛی کىیع آن ؼا سمل کىیع .وِ٦ی به وٗؽ میؼقع ٞیاؽممکه اقات و گِ٣هاواع کاه ٞیاؽممکه اقات ،آن ؼا امِساان کىیاع و
ن
ببیىیع آیا ممکه اقت .اگؽ واٛ٦ا بِىاویع آن ؼا اودام ظهیع ،ی میبؽیع که « :اف اؾ ٚباىؼ اؾ قاایههای اؼیات ظؼضِاان بیاع،
گلهای ؼونه و ؼوقِای ظیگؽی یم ؼو ضىاهع بىظ!»
ن
با ایههمه مٓ ب که گ ، ِ٣بهیاظآوؼظن مام چیؿهاایی کاه آماىؾل ظاظم قاطت اقات .ظؼ ضا ماه امیاعواؼم واٛ٦اا ضاىظ ؼا
مؽیهکىىعش ظؼ وٗؽ بگیؽیع و بهْىؼ کىنا به ؿکیه اظامه ظهیع .امیعواؼم مؽیهکىىعگان ٦عیمی و خعیع بِىاوىاع ظؼ ظا٢اا ؿکیاه
کىىع و به کمال بؽقىع! امیعواؼم اؾ همیه امؽوؾ به بٛع ،اؾ و٦ت ضىظ به بهِؽیه نکل بؽای ؿکی واٛ٦ی اقِ٣اظش کىیع.

۰۲۲

ضمیمه

ن
خىآن ٢ایىن ٦ؽاؼ ویكت اثؽی اظبی بانع و بؽ همیه اقاـ ممکه اقت مٓاب ٥گؽامؽ امؽوؾش وبانع و ایؿاما اؾ وافشها بهگىوهای
کِااب ظا٢اا اؾ گؽاماؽ واىیه اقاِ٣اظش میکاؽظم
اقِ٣اظش ومیکىع که امؽوؾش مؽظم به آن ٚاظم کؽظشاوع .اگاؽ باؽای وىناِه ایاه ب
مهک ی خعی عیع میآمع :گؽچه قاضِاؼ ؾبان کِاب ممکه بىظ ؾیبا و مٓااب ٥اقاِاوعاؼظ باناع ،اماا م٣ااهی فؼ ٠اؽ و قآر
باال ؽی ؼا نامل ومینع .ؾیؽا وافشهای اقِاوعاؼظنعۀ وىیه وه می ىاوع ؼاهىمایی ظا٢ا ظؼ قٓىذ مطِ  ١بااال ؽ و د ای ٢اا ظؼ
هؽ قٓر ؼا مىِ٧ل کىع و وه می ىاوع بعیل بعن و گىوگ مؽیهکىىعگان یا قایؽ ٟییؽام بىیاوی ؽ ؼا عیع آوؼظ.
یی هىگدی
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هؼًی تحتاللفظی بشخی اص واژهها
(ایه وافشها بؽ اقاـ اوییه باؼی که ظؼ مِه کِاب آمعشاوع ٢هؽقت نعشاوع).
لىویى و عخًشايی اول:
٢ا« :ؼاش« »،ايىل» یا «٦اوىن» (ظؼ م٣هىم اضال٦ی یا مٛىىی) .ک م چیىی «٢اا» باؽای انااؼش باه «ظاؼماا» یاا آمىؾشهاای باىظا
ناکیامىوی ویؿ بهکاؼ میؼوظ .ایه ک م «٢ا» هماوی اقت که ظؼ ک م «٢ایىن» به کاؼ ؼِ٢ه اقت.
ظا٢ا« :ؼاش بؿؼگ٦« »،اوىن بؿؼگ» یا «آمىؾشهای بؿؼگ» .مط٢ ١٣ایىن ظا٢ا ویؿ ظؼ وٗؽ گؽِ٢ه مینىظ.
یىن :چؽش.
٢ایىن :ؽخم یٟىی آن به مٛىی «چؽش ٦اوىن» یا «چؽش ظاؼما» اقت .وهاو ظایؽشنکل ؼوگای ابِاعای کِااب ویاؿ ٢اایىن واام
ظاؼظ.
خىآن ٢ایىن« :چؽضاوعن چؽش ٦اوىن» .کِاب اي ی ؿکی ٢ایىن ظا٢ا.
یىنیى :نؽذ و ٣كیؽی با اقِ٣اظش اؾ ؾبان ،بیاویه.
َ
َ
بخه -نه -بؼن :بخه به مٛىی ز٧ی٧ت ،ظؼقِی ،ؼاقِی ،واٛ٦ید نه به مٛىی ویتضىاهی ،هماعؼظی ،مهؽبااوی ،ضاىبید بؼن
به مٛىی بؽظباؼی ،نکیبایی ،ایعاؼی ،ضىیهِهظاؼی .
ظایى« :ؼاش» (« ایى» ویؿ  ٕ٣مینىظ)د ایه ايٓالذ به کكی که «ظایى ؼا کكب کؽظش» ویؿ اناؼش میکىع.
چی :ظؼ ٢ؽهىگ چیىی ٧ٚیعش بؽ ایه اقت که «چی »،اوؽفی زیا ی اقت و ظؼ م٧ایكه با «گىوگ »،نکل قآر ااییه ؽی اؾ
اوؽفی اقت .چی ؼا « ؽاوا» یا «کی» (به فا ىی) ویؿ میوامىع.
« ٦مؽو بهؽی» :مٛىی ستای ٗ٣ی وافۀ چیىی مِه اي ی٢« ،ای ظویای قهگاوه» اقت.
«٢ؽاقىی  ٦مؽو بهؽی» :مٛىی ستای ٗ٣ی وافۀ چیىی مِه اي ی٢« ،ؽاقىی ٢ای ظویای قهگاوه» اقت.
چیگىوگ :نک ی اؾ مؽیه قىِی چیىی که «چی» یا اوؽفی زیا ی ؼا ؿکیه میکىع.
کاؼما :ماظشای قیاش که اؾ اودام کاؼی واظؼقت وانی مینىظ.
نیهنیىگ« :قؽنت غهه» یا «قؽنت  ٦ب»د ضًىيیام اضال٦ی.
ظویای ظشخهِه :ىعانِی بىظیكِی اؾ خهان هكِی.
گىوگ-۲ :اوؽفی ؿکیه -۰ ،ؼونی که چىیه اوؽفیای ؼا ؿکیه میکىع.
بىظا :ک م بىظا وافشای اؾ ؾبان هىع ٦عی  ،قاوكکؽیت اقات و باه نطًای ظالیات میکىاع کاه اؾ ْؽیا ٥ؿکیاه و ااالیم و
ؽوؼل ضىظ به بًیؽم (یا ؼونهبیىی ،ؼونهَمیؽی یا ؼقِگاؼی) ؼقیعش اقت و وبایع با «قیػاؼ ا گى اما» (مٛؽو ٠باه باىظا)،
که بهٚىىان بىیانگػاؼ بىظیك نىاضِه مینىظ یا با مػهب بىظیك یکی ظؼ وٗؽ گؽِ٢ه نىظ .وافۀ بىظا ،باه ماػهب یاا ٦ىمیات
ضايی مسعوظ ویكت.
بىظا ناکیامىوی :قیػاؼ ا گى اما .بهْىؼ مههىؼی بهٚىىان بىیانگػاؼ بىظیك ناىاضِه ناعش اقات .گِ٣اه میناىظ او ظؼ هىاع
باقِان زعوظ قعۀ ىد ٦بل اؾ میالظ میؾیكِه اقت.
ظاؼما :آمىؾلهای بىظا ناکیامىوی.
«٢ؽو ؼِ٢ه ظؼ یت ناش گاو» :ايٓالزی چیىی به مٛىی ؼِ٢ه ظؼ یت بهبكت.
ا اگا ا :مىخىظی ؼونهبیه با ثمؽۀ ز٧ی٧ی ظؼ معؼق بىظا و کكیکه باال ؽ اؾ قٓىذ آؼهام و بىظیكا ىا اقت.
قى ؽای ایماـ :مِىی کهه ظؼ بىظیك .
۰۲۰

ًٚؽ ایان ظاؼما :بؽ ْب ٥اٖهاؼام بىظا ناکیامىوی ،ظوؼۀ ایان ظاؼما اوًع قال بٛع اؾ ظؼگػنِم نؽو٘ مینىظ ،کاه ظؼ آن
ؾمان ظاؼمایم ظیگؽ ٦اظؼ به ودام مؽظم وطىاهع بىظ.
بیی ٢ىگ :ایگىی اضال٦ی چیىی ظؼ ظه .۲15۲
کایپا :ظوؼشای که ظو می یاؼظ قال ْىل میکهع ،ایه وافش ظؼ ایهخا بهٚىىان یت ٚعظ اقِ٣اظش مینىظ.
ایخی« :وهایت بؿؼگ»د ایخی وماظ معؼق ظایى و چیؿی اقت که ظؼ ٞؽب بهٚىىان وماظ «ییه و یاوگ» مههىؼ اقت.
بهِى :بهٚىىان ؽقیمهای ما٦بل اؼیطیٟ ،ییؽام ظوؼۀ ْبیٛت ؼا ا٢ها میکىع.
یىیىنى :بهٚىىان ؽقیمهای ما٦بل اؼیطیٟ ،ییؽام ظوؼۀ ْبیٛت ؼا ا٢ها میکىع.
کِاب ٟییؽام :یت کِاب یهگىیی باقِاوی چیىی اؾ ق ك خى (٤۲۲۲۲م ا ٤۰۰۲م).
ههت قهوگاؼش :اؾ کِاب ٟییؽام و ؽقیمهای اقت که گِ٣ه مینىظ ٟییؽام ظوؼۀ ْبیٛت ؼا ا٢ها میکىع.
او٧الب ٢ؽهىگی :خىبهی قیاقی که اؼؾلها و ٢ؽهىگ قىِی ؼا مؽظوظ نمؽظ (.)۲155-۲175
آؼهام :مىخىظی ؼونهبیه با ثمؽۀ ز٧ی٧ی ظؼ معؼق بىظا و کكیکه ٢ؽاقىی قه  ٦مؽو اقت.
َظنخیىگ :یت مِه کالقیت چیىی ؿکیه.
بىظیكا ىا :مىخىظی ؼونهبیه با ثمؽۀ ز٧ی٧ی ظؼ معؼق بىظا و کكیکه باال ؽ اؾ آؼهام اما اییه ؽ اؾ ا اگا ا اقت.
َظن :ضىن اوؽفی خم ٙنعش اؾ ُبٛعهای ظیگؽ ظؼ بعن یت ؿکیهکىىعش.
الیىؾی :مٛؽو ٠به وىیكىعۀ ظایى بظ خیىگ .او بهٚىىان بىیانگػاؼ ظایىییك ظؼوٗؽ گؽِ٢ه مینىظ و گمان مایؼوظ زاعوظ قاعۀ
چهاؼم ٦بل اؾ میالظ میؾیكِه اقت.
عخًشايی دوم:
َ
نه بگه :وْ ٓ٧ب قىؾوی وا ٙ٦ظؼ مسل ؼیه بیىی.
یی :وازعی چیىی بؽای ٢اي ه (مٛاظل وی کی ىمِؽ) .ظؼ چیىی۲۲7« ،هؿاؼ یی» ايآالزی اقات باؽای ىيای٢ ١ايا های
بكیاؼ ظوؼ.
یىآن :وازع ىل چیىی.
٢انه« :بعن ٦اوىن» ،بعوی قاضِه نعش اؾ گىوگ و ٢ا.
و ٓ٧الیىگىوگ :وْ ٓ٧ب قىؾوی ظؼ مؽکؿ ک ١ظقت.
ویؽواوا( :اؾ قاوكکؽیت) ؽک کؽظن ظویای بهؽی بعون ایه بعن ٢یؿیکی ،ؼول کاملکؽظن ؿکیه ظؼ معؼق بىظا ناکیامىوی.
عخًشايی عىم:
گىآنظیىگ :خاؼی کؽظن اوؽفی اؾ باالی قؽ نطى ،مؽاق ُٚىیت.
م که ماظؼ :ظؼ اقٓىؼۀ چیىی ،قٓر باال ؽیه خاوظان مإو ظؼون قه  ٦مؽو.
امپؽا ىؼ بؿؼگ یه  :ظؼ اقٓىؼۀ چیىی ،خاوظاوی که قه  ٦مؽو ؼا قؽ ؽقِی میکىع.
کاش ویىان :وافشای ظایىییكِی بؽای ٞعۀ يىىبؽی.
نی بچه :وازعی چیىی بؽای ؾمان ،مٛاظل ظو قاٚت.
ظن یان« :میعان َظن »،مىٓ ٧اییه نک .
عخًشايی چهاسم:
۰۲3

ماخىوگ :باؾی قىِی چیىی که چهاؼ و٣ؽش باؾی مینىظ.
هان :اکثؽیت ٦ىمیت چیىیها.
الماٚ :ىىاوی بؽای یت اقِاظ ظؼ قىت بىظیك بِی.
نیىگمیىگ گىییخی :یت مِه کالقیت چیىی ؿکیه.
خیهییه :وَٛیِی اؾ ٦ؽاؼظاظن ظقتها ؼوی ه  .اوگهِان یت ظقت ؼوی اوگهِان ظقت ظیگؽ ٦ؽاؼ میگیؽظ ،باه ْاىؼی کاه
ک ١ظقتها بهقمت باال اقت و ظو اوگهت نكت ْىؼی به یکعیگؽ مًِل مینىوع که یت بیُی نکل بگیؽظ.
ظایى غوگ :یت مِه کالقیت چیىی ؿکیه.
هىییییه :وْ ٓ٧ب قىؾوی ظؼ مؽکؿ میانظوؼاش (مىٓ ٧بیه وهیمهگاش و آیت ىاق ی).
ن
انخىوگ :وْ ٓ٧ب قىؾوی که ٧ؽیبا ظؼ مؽکؿ ٣٦كه قیىه ٦ؽاؼ ظاؼظ.
یىخه :وْ ٓ٧ب قىؾوی که ظؼ ٦كمت اییىی هت قؽ ٦ؽاؼ ظاؼظ.
ب
میىگ بمه« :ظؼواؾۀ زیام»د وْ ٓ٧ب قىؾوی که ظؼ وقّ اییه کمؽ ٦ؽاؼ ظاؼظ.
عخًشايی پًجن:
چهاؼ وخه ...ههت خهت :بؽای ضىاوىعگان چیىی« ،چهاؼ خهت» ایهگىوه ظؼک مینىظ که به چهااؼ خهات نامال ،خىاىب،
نؽ ٤و ٞاؽب انااؼش ظاؼظ و «ههات خهات» باه چهااؼ وخاه اناؼشناعش باهٚالوۀ نمالناؽ٦ی ،نامالٞؽبی ،خىىبناؽ٦ی و
خىىبٞؽبی.
اودام مؽاق بؽک :وافۀ چیىی ؽخمه نعش ظؼ ایىدا« ،کای گىآوگ» اقت .مٛىی ستای ٗ٣ی ایه ظو ک مه «باؾکؽظن وىؼ» یاا
«باؾکؽظن [با وىؼ» اقت .می ىان ی بؽظ که چؽا بؽضی اؾ ؼاهبان ظؼ مؽاق بؽک ،همانْىؼ که ظؼ ٦كمت مؽبىْه ظؼ کِااب
آمعش اقت ،قٛی میکىىع با اباوعن وىؼ به مدكمه ،چهمان آن ؼا با «وىؼ باؾ کىىع ».مؽاق بؽک ظؼ بىظیك خىىب آقیا و ویؿ
نؽ ٤آقیا ؼایح اقت.
آقىؼا :اؼواذ بعوهاظ (اؾ قاوكکؽیت).
زایت ظقت گل وی ى٢ؽ آبی بؿؼگ :زایِی اؾ ظقت بؽای بؽک.
خىیى که :اقِعٚا و قسؽ و خاظو.
و ٓ٧بهگى :وْ ٓ٧ب قىؾوی که ظؼ هت ظقت بیه اوگهت نكت و اوگهت اناؼش ٦ؽاؼ ظاؼظ.
٢ىگنىیی :ؼونی چیىی بؽای ٛبیؽ مىاٖؽ.
عخًشايی ؽؾن:
چیه هىیی :یکی اؾ م٧امام نؽوؼ ظؼباؼ ق ٓىِی ظؼ ق ك قىوگ خىىبی (۲۲۰7م ا ۲۰71م).
َ
مٛهى٦ه ظا خی :مٛهى ٦بعخىف آضؽیه امپؽا ىؼ ظؼ ق ك نىگ (٤۲752م ا ٤۲۲۰۰م)٧ٚ .یعش بؽ ایه اقت که او ىقاّ
َ
ؼوذ یت ؼوباش كطیؽ نعش بىظ و با ٚق٧ىِ ق ك نىگ نع.
ظؼ ضًىو خىىن زايل اؾ ؿکیه ...اگؽ کكی بِىاوع آ هی ایداظ کىع :ظؼ ایاه ااؼاگؽا ،٠باهوسىی بااؾی باا ک ماام ياىؼم
گؽِ٢ه اقت .ظؼ چیىی وافۀ خىىن زايل اؾ ؿکیه« ،ؾو هى» ،مٛىی ظؼقتکؽظن آ م ؼا ویؿ میظهع.
عخًشايی هفتن:
خیگىوگ :ؼاهب بىظیكِی مههىؼی ظؼ ق ك قىوگ خىىبی (۲۲۰7م ا ۲۰71م).
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کىش بامی :زعوظ هؿاؼ مایل ظوؼ اؾ مٛبع ییىگییه ،مس ی که چاش وا ٙ٦بىظ.
قایى قایى :امپؽا ىؼ یکی اؾ «قه اظناهی» (۰۰۲م ا ۰52م).
عخًشايی هؾتن:
بایهىیی :وْ ٓ٧ب قىؾوی که ظؼ اج قؽ نطى ٦ؽاؼ ظاؼظ.
یى ظووگبیه :یکی اؾ ههت ظایىییكت خاویعان ظؼ معؼق ظایى.
مایىیى :ضّ مؽؾی بیه ْؽ ٠ییه و یاوگ بعن.
عخًشايی يهن:
گىوگنه :بعوی قاضِه نعش اؾ گىوگ.
آشکییى :نطًیِی ازم ٥ظؼ یت ؼمان چیىی.
بنهنییى :بىیانگػاؼ معؼق نمایی بىظیك بغن ظؼ ق ك اوگ.
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