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 یى( )لىو دسباسۀ دافا

آن بىاا وهااظش ناعش  بؽ اقاـها، ؾمیه و خهان  آن چیؿی اقت که آقمان .بىای آ٢ؽیىم اقت ظا٢ا ضؽظ آ٢ؽیعگاؼ اقت. قىگ
اؾ قآىذ هكاِیب باعن  هؽیاتکاه ظؼ   زاایی وهایات ٚٗای د ظؼ وهایات کىچات  اا بی گیؽظ، اؾ بی می بؽ ؼا ظؼ چیؿ همهاقت. 

نااىوع و ظؼ  اای آن،  نااىظ. اؾ فؼ٢ااای بااعن کیهاااوی، ابِااعا ؼیؿ ااؽیه غؼام  عیااعاؼ می ای م٣ِاااوم مِد اای می گىوااه کیهاااوی، به
نىاقاع، یٛىای  ای کاه بهاؽیت می های گىواگىن، اؾ کىچت  ا بؿؼگ،  اا قآىذ بیؽووای نماؼ ظؼ اوعاؾش های غؼام بی الیه الیه
های گىوااگىن،  وع. غؼا ی با اواعاؾش ؽ  بؿؼگو ویؿ آن چیؿهایی که باؾه  ها  آن و وؼای ،ها اؼام و کهکهانها، قی ها، مىیکىل ا  

 هؽیاتهای کیهاوی  طم هكِىع. مىخىظا ی کاه ظؼ  قاؾوع که ظؼ بعن های گىواگىن ؼا می مىخىظام و ویؿ ظویاهایی ظؼ اوعاؾش
ناان  َبٛعی، قیاؼا ی ظؼ آقمان  ؽ بؿؼگىع که غؼام مىخىظ ظؼ قٓر کى ْىؼ ظؼک می اؾ قٓىذ گىواگىنب ایه غؼام هكِىع، ایه

کاؽان  اؾ قٓىذ گىواگىن ایه خهان، ایه  ا بای هؽیتنکل اقت. بؽای مىخىظام ظؼ  به همیه ت قٓىذ  هكِىع، و ظؼ  ت
ی کاه وخاىظ ظاؼظ، چیاؿهؽ  .ها و هما  آ٢اؽیىم ؼا  عیاع آوؼظ اوبىش مىخىظام و گىواه مکان،اظامه ظاؼظ. ایه ظا٢ا بىظ که ؾمان و 

ن م مىـ ویژگیهای  خ ىشها،  چیؿی بیؽون اؾ آن ویكت.  مام ایه مؽهىن آن اقت و هیچ اه، َناه، ؼب ظؼ  1،های ظا٢ا یٛىای خب
 قٓىذ مطِ ١ اقت. 

 آمعش، مسعوظ به ٦كمِی اؾ ایه ظقت ابؿاؼ مؽظم بؽای کاول ٢ُا و بؽؼقی زیام هؽ اوعاؾش ه  که  یهؽ٢ِه بانع، ظاوم به
های ما٦بال  ااؼیص،   ماعن ظؼ ْاىلی اقت که مىخىظام بهؽی ظؼ آن وخاىظ ظاؼواع، یٛىای قآر  ااییىی اؾ ایاه خهاان. ُبٛع 

کاه  هؽ هىىؾ اؾ ٚهعۀ ایاه بؽویاماعشنعش، ب ها قیاؼام ظیگؽی ؼا کاول کؽظوع. اما بعون  ىخه به اؼ ٣ا٘ و مكا٢ت  یمىظش اوكان
 یمىخاىظ ىاع. اگاؽک  ًىیؽ ز٧ی٧ی خهان بؽای همیهاه ضاىظ ؼا اؾ بهاؽ  ىهاان میی که ظؼ آن وخىظ ظاؼظ، ضاؼج نىظ. ُبٛع  اؾ
و باعن بهاؽی ؼا ظؼک کىاع، بایاع  ؿکیاه ظؼ یات ؼول ؼاقاِیه ؼا بؽگؿیىاع و باه  ٢ُااؾمانهؽی بطىاهع اقاؽاؼ ایاه خهاان، ب

ال واال  اضال٦ای اؾ ْؽیا٥  ؿکیاه، ضًىيایامظؼ ایاه ياىؼم ظهاع. ا یابع و قٓر وخىظل ؼا اؼ ٧ا  بیىی ز٧ی٧ی ظقت ؼونه
بِىاوع ویکیب وا٦ٛی ؼا اؾ نؽاؼم و ضىبی ؼا اؾ   یعی  هطیى ظهع و ٢ؽاقىی قٓر بهؽی بؽوظ، ز٧اای٥  هىگامی کهنىظ و  می

 کىع.  ظقِؽقی  یعا میها  آن بیىع و به های ظیگؽ ؼا میُبٛع ایه خهان و مىخىظامب قٓىذ و

اماا ایاه « ،کی٣یات ؾواعگی ؼا بهباىظ بطهاىع»نان بؽای ایه اقت که  ٚ میهای  کىىع ٢ٛاییت با آوکه مؽظم اٞ ب اظٚا می
که مؽظم ایهیاام ؼا  ها بؽ ایه اقاـ اودام نعش ییتؼاوع. و ظؼ بیهِؽ مىاؼظ، ایه ٢ٛا یؼا به  یم مها  آن ؼ٦ابت ٢ىاوؼاوه اقت که

های گػناِه باؼهاا ویاؽان  بىظ که  ماعن  تهمیه ٚوع. به ا شظاؼی ؼا ؼها کؽظ و ايىل اضال٦ی الؾم بؽای ضىیهِه کىاؼ گػانِه
ای هكاِىع کاه ياؽ٢ان آو اه  گىوه های کاول به و ایه نیىش چاؼ مسعوظ به ایه ظویای ماظی اقتوا های مؽظم به نعوع. کاول

ْىؼ  بهؽی وام مىـ یا واامؽیی هكاِىع، اماا باه ُبٛع چیؿهایی که ظؼ ایهضًىو  ظؼگیؽظ.  مٓایٛه ٦ؽاؼ می نعش، مىؼظ  ػیؽ٢ِه
ٛىىیات، ایماان، قاطه کىىع، هم اىن م های وا٦ٛی هىیعا می وا٦ٛی وخىظ ظاؼوع و ضىظنان ؼا ظؼ ایه ظویای زاَؽ، به نکل

 اوع.  ایهیام ؼا ظوؼ اوعاضِهها  آن وؿظیت نىوع، چؽاکهها  آن کىىع به ت ومییمؽظم هؽگؿ خؽ  و مٛدؿام، ضعایی

 اػیؽ ضىاهاع باىظ کاه  های اضال٦ی بهبىظ بطهاع، آوگااش امکان  ای  اؼؾل اگؽ وژاظ بهؽ بِىاوع مىم، ؼ٢ِاؼ و  ٣کؽ ضىظ ؼا بؽ
هااایی کااه  گػنااِه، ٢ؽهىگ مااعن  ایااعاؼ بماوااع و زِاای ظوباااؼش مٛدااؿام ظؼ ایااه ظویااای بهااؽی ؼوی ظهىااع. باؼهااا ظؼ 

ظؼ  خهاان بؽقاىع. ؽی اؾ ؾوعگی و  بهؽی بىظوع، ظؼ ایه ظویا ٖاهؽ نعوع و به مؽظم کمت کؽظوع به ظؼک ظؼقت ویمه ضعایی ویمه

                                                                    
ن: ز٧ی٧ت، ویت 1 ه، َنه، ؼب  نىظ. وامه اوِهای کِاب مؽاخٛه ضىاهی، بؽظباؼی. به وافش خب



۰ 

 

نىظ، و٦ِی مؽظم ازِؽام و  کؽی  مىاقبی به آن وهان ظهىع، ضىظنان، وژاظنان یاا  می عیعاؼ ظا٢ا ایىدا، ظؼ ایه ظویا زایی که 
مىع ضىاهىع نع. ایه ظا٢ا، ؼاش بؿؼگ خهان باىظ کاه باعن کیهااوی، خهاان، ؾواعگی و  ماام  اؾ بؽکت و قؽب ىعی بهؽشنان  م یت

ؼاقِی  باش اقات. هاؽ نطًای کاه بِىاواع مٓااب٥ باا ظا٢اا باناع  ؼظ. هؽ مىخىظی که اؾ ظا٢ا مىسؽ٠ نىظ بهآ٢ؽیىم ؼا  عیع آو 
ای کاه بِىاواع باا ظا٢اا یکای ناىظ،  کىىاعش ناىظ. و هاؽ  ؿکیه ؼاقِی ٢ؽظ ضىبی اقت و با قالمِی و ناظماوی  اظال ظاظش می به

 بیه اقت، مىخىظی ضعایی. مىخىظی ؼونه
 ی هىگد یی

 ۰۲۲2مه  ۰2
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 اول یعخًشاي

 عطىح باال یعى  هشدم به یقیت حقیهذا
ؽ یح ضىب بىظش و  أثیام. وِا خامٛه و ناگؽظان مكئىل بىظشظؼ بؽابؽ ام،  ؽظشک  یها ؼا مى٧ِل م هیها و  مؽ  ه آمىؾلک یظؼ  مام مع 

گىوگ ضىظ  یچ یها هیه  مؽ کوع ا شگىوگ بىظ یاؾ اقِاظان چ یاؼ یبكهای اضیؽ  ظؼ قالاخِما٘ گػانِه اقت.  یه  ؼو  یضىب
ه کا  یگاى ی. ایبِاه ومش اقاتباىظ یو  ىعؼقاِقاالمِی ظؼ قآر یهاه واع همظاظ آماىؾلی کاه مٓاایبوع، اما ا شؼا آمىؾل ظاظ

گىواگ  یت چیؽظواع. اؾ وَاٛکؼا مى٧ِل وقٓر باال ؽی  ؿیچ چیه هکب که مىٗىؼم ایه اقت كت. یگؽان ضىب ویظ یها هی مؽ 
گاش هكِ  و مامؽوؾی چیه ظؼ  چىایه ؼونای ؼا اؾ کهىؼ ویكات کاه  ا ضاؼجیظاضل  ی ظؼکك هیچ زاَؽظؼ زال   ی ىاو  بگى یآ

 ؽی ظؼ  و وقایٙ  اؽ بؿؼگل كت؟ ٚ یاودام آن وظؼ زال  یکك هیچبؽظ. چؽا ببه قٓىذ باال ؽ  یْىؼ وا٦ٛ بهاؼایه ظهع که نما ؼا 
گىواه  هیا ع.بؽاوگیؿ بانا ع بسا  ىاوا و میگاؽظظ  بؽمیهای ظوؼ ظؼ  ااؼیص  باه گػناِههاا  آن که بؽضی اؾ ایه ضًىو وخىظ ظاؼظ

ایاه  ظاؼظ.قاؽوکاؼ گاؽ یظ یهاا اؾ ؼول یاؼ یبا بكاایه کاؼ  هکؼا آمىؾل ظهع، چؽا چىیه چیؿی بِىاوع  هؽکكیویكت که يؽ٢ان 
و ؼوواع  کىىاع و ٢اؽظا قاؽاٜ ؼول ظیگاؽی می  ماؽیه میاماؽوؾ ؼونای ؼا  بكایاؼی اؾ ا٢اؽاظ ؽ نعش اقت.  ؼوؾها ایه مهکل زاظ

 کاه بِىاواعع باناىع یبىا ا٦اىی  ۀنیىبه یت خای ایىکه ٧٢ّ  بهاودامع.  به نکكت مینان   ؿکیه و ىىعک یم ؼا آن٣ِهنان  بعن
کىاع.   اعاضل ایدااظ می ٦ب ایگؿیىىاع باا  خعیعی که بؽمی هؽچیؿؼووع و  میچیؿها وا٦كام  اوىا٘قؽاٜ ؼا به خایی بؽقاوع، ها  آن

 مى٥٢ نىوع.یه ک ؿ ظؼ  ىاوىع  ىع و ظیگؽ ومیک ایداظ می عاضل ها  آن ی باهؽچیؿ

باا  .باؽی  بیه میاقت اؾ بع آو ه  و  یظاؼ  یموگه  ان  یضىب اقت بؽاآو ه   .یقامان ظه ان  یؿها ؼا بؽایه چیع  مام ایبا 
ی ها یوابكاِگ باه ع. اگاؽیبانا ایىدا «ظا٢ا»ه یگؽ٢ِه ااظ ی یع بؽایع. اما وا٦ٛان بایىک هیکه یسٗه به بٛع  ؿ یاؾ ا ىاویع  ایه کاؼ می

وٗاؽام و  یعن بؽضایناى ی، بؽانعن ظؼمان ی، بؽایٛیْب ٢ى٤ یها ییآوؼظن  ىاوا ظقت به یا اگؽ بؽایچكبیعش بانیع  گىواگىن
به یااظ ظاناِه بانایع کاه آو اه ظؼ زاال اوداام آن هكاِ  ٚم ی وطىاهع بىظ. ايالن  بانیع، آمعش ایىدابه  یبع ویت  ا بایها  عشیا

ى  کا یؽ ماکال آمىؾل وطىاه  ظاظ. ٢که نیهه به ایهم یبؽاو  ه وخىظ وعاؼظیمثل ا یاظیؾ  یها  ٢ؽيت٢ؽظ اقت.  مىسًؽبه
ناىیع  و مِىخاه میع باؽظ یضىاه ی به اهمیت آن ىعش یبٛعان ظؼ آ... وا٦ٛان  ىعکت ک  نؽ یها یه بِىاوع نطًان ظؼ قطىؽاوک هؽکكی

 ان اقات کاه ایىداا  ی ؽی ٧ع  ضاْؽ ؼابٓ بهگىی   می  و یظاؼ  یؽ ی ٧ع  ایبِه ما ا٧ِٚاظ به ؼابٓی بؿؼگی بىظش اقت. ضىنبطِه چ
 هكِیع.

عن به ماؽظم و وداام یبطه ییؼهایٛىی ظاؼظ؟  ییمٛىاه نما ؼا به قٓىذ باال ببؽظ چه ک یع: او٧ِال ؼونیهیىعیه بیاۀ ظؼباؼ 
 یوا٦ٛا  یاک ؿ  باؽ همایه اقااـ،ع. یقای  و  ىعؼقات ناىيؽ٢ان ایىکه  ع و وهیىک هیک ؿ  یْىؼ وا٦ٛ ضىظ ان ؼا به .  ف بایعها آن

، اقات آماعش ایىدااظا٢اا گؽ٢ِه  اظیا یبؽا وهكِه ایىداکه  هؽکكیظانِه بانیع.  یباال ؽ  «ىگین هین»مكِ ؿم ایه اقت که 
به ایىداا  های واضایى اوگیؿشبا  ع. اگؽیىکؼا ؼها  ان  یها یع وابكِگیو باگىل کىیع بؽای  ؿکیه  ضایًی با ویتع یبا ایىدا ف 

ؼوواع چیاؿی ویكات خاؿ  هیک ؿ ق٣ؽ  : یگى یؼا به نما م ی٧ِی. ز٧گیؽیع میاظ وی یؿیع، چیؽ یاظ بگیها و ظا٢ا ؼا  هیه  مؽ کبیاییع 
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ؾؼوگای ماؽظم ؼا ٢ؽیاب باا و  کىیاع ناعم باا ظیگاؽان ؼ٦ابات می اگؽ کكی هكِیع که به. یبهؽ  یها یوابكِگ کؽظن ؼها یظایم
اماؽوؾ کاه نما مطًىيان ؼا  ٟییؽ ظهیع.  ان  های  ا ظؼ ؼأـ ٦ؽاؼ بگیؽیع، بایع نیىشگػاؼیع  ظهیع یا زِی ظیگؽان ؼا ؾیؽ  ا می می

  ؽ اقت. َؽوؼی ان  بؽایه ا٢کاؼ یا کؽظن ؼهاع، یؽ یگباظ یه ؼا یه  مؽ یایىدا هكِیع  ا ا

ؼا  یوا٦ٛا  یاکع  ؿ یااماا اگاؽ بطىاهؼا ن٣ا ظهیع، ؾیؽا بطهی اؾ ؼول ما ویكت. ها  بیماؼیظه  چگىوه  به نما آمىؾل ومی
ه کا کى  مای کؼا  اا  ی٧٢ّ بعن ا٢اؽاظاما ى . ک کؼا  ا  ان  بعنع ی ف بااقت.   ؿکیهماوٙ بؿؼگی بؽای بعن بیماؼ  ،عیاودام ظه

 ۀبااؼ ظؼ  یا وگؽاوایا یع وابكاِگیى : اگؽ وِىاوک عیک أ ؼا  ای ِهکوبایع ؽوع. یاظ بگیؼا  «٢ا»ها و  هی مؽ  یْىؼ وا٦ٛ اوع  ا به آمعش ایىدا
  ه خهان وخىظ ظاؼظ: بؽ ْب٥ معؼقیظؼ ا ی٧ِیؽا ز٧یاقت؟ ؾ  گىوه هی . چؽا ایىک ان  تمک  ی ىاو یع، ومیىاؼ بگػاؼ کؼا  یماؼ یب

 ییؿهاایچ یماؽظم ٚااظ یبؽاو  نعش ظاؼوع هیی ٛ می اؾ  یها ؼابٓه یا٢ِع، همگ یا ٣ا٤ م یمؽظم ٚاظ یه بؽاک ییؿهایچ بىظا،
کىىاع وانای اؾ  کاه ماؽظم  دؽباه می ییها یو قاطِ یماؼ یهكِىع. ب یاؾ ؾوعگ ی٧ِیز٧يؽ٢ان و مؽگ،  یماؼ ی، بیؽ یمثل  ىیع،  

ظؼ زاال ناىوع،  یمىاخاه م ییها یباا قاطِ یو٦ِا .گػنِه اودام ظاظوع ظؼاقت که  یبع  یاؼهاکمسًىل کاؼما اقت و کاؼما 
اقت که مؽظم  ایه ماوىعؽ آن ییؽ ظهع.  ٟیی ٟآن ؼا  ل ضىظی ىاوع به م یوم یکك هیچه یبىابؽا. هكِىع ییاؼماک یباؾ ؽظاضت بعه

ؾواعگی ماؽظم ؼا  ٟییاؽ ل ضىظ یمبه ع ی ىاو یوم. ظؼ وِیده، عوبپؽظاؾ آن ؼا  عهی خمٙ کىىع بعون ایىکه مدبىؼ بانىعمداؾ بانىع ب
 انِباش اقت.اودام آن و  ظهیع

ظؼ هیچ مىؼظی نطى وا٦ٛان بیى   ْىؼ که می آناقت. اما  یاؼ ضىبکمؽظم  ظاظن ن٣اه کىىع ک یؽ مک٢ انِباش بها٢ؽاظ  یبؽض
باه ایىکه  یبؽاوؽ٢ِه اقت.  اؾ بیهوا٦ٛان اما یا٢ِه ل کؽ نیی ٟبه چیؿ ظیگؽی یا ٢ِاظش ٥ ایبه  ٛىاو  یماؼ ی٧٢ّ بن٣ا ویا٢ِه اقت. 

اؾ بایه ىاع و چىایه کاؼماایی ؼا کوا٦ٛان بِىاوع مؽظم ؼا ظؼماان  یكکاگؽ . عیه ببؽ یاؼما ؼا اؾ بکع یباضا مه ظهیع ٢ؽظ  یؼوح و قطِ
ْىؼ قؽقاؽی  به ىاوع  یوم یه مؽظم ٚاظی٦ىاو: عش بانعیؼا ظ ی٧ِیز٧ یها یم ع یاو بابایع ضی ی باال بانع.  ف قٓسم  ،ببؽظ

 یضاىب هاایاؼ کو نا٧٣ت  یهماعؼظ یاؾ ؼو ناىظ  با ایه زال، به ا٢ؽاظی که ظؼ ؼووع  ؿکیه هكاِىع اخااؾش ظاظش میو٧ٍ نىظ. 
نىظ.  اودام ومیامل کْىؼ  بهایه ن٣ای بیماؼی . اما آوان یو  ىعؼقِ یقالمِکمت به ا یگؽان یظ ظاظن ن٣ا ماوىعع، ىاودام ظه

ىىاعش ک هیکؽ ؿ یٞ یب نطى ٚاظآن ، ؼ٢ت می اؾ بیه یْىؼ وا٦ٛ بهال  یماؼ یبمىهأ کاؼمای ٢ؽظی ٚاظی،  بؽظن اؾبیهبا اگؽ ؾیؽا 
 ىان  چگىوه میبىظ.  میمىا٢ٙ نطًی ظوبال ؼ٦ابت و  گهت و به و به ؾوعگی قاب٧م بؽمیبىظ  همان ٢ؽظ ظویىی ٦ب ی میهىىؾ 

 ٘ اقت.مٓ ٧ان ممىىْىؼ وا٦ٛی ن٣ا ظاظ؟  چىیه ٢ؽظی ؼا به

 ضىاهاع یكات. او میىىاعش وک هیاک ؽ اؾ  ؿ  باااؼؾل یکك هیچؽا ی؟ ؾ ظاظىىعگان اودام ک هیک ؿ  ی ىان بؽا یمؼا  ایه کاؼ ف چؽا 
ظاؼظ و ایاه  ضاعاییقؽنات  ،هؽکكایکاه ایه باوؼ وخاىظ ظاناِه های گػنِه  ؾماناؾ ؽ اقت. که ٢ی ؽ  بااؼؾلایه ىع و که یک ؿ 

گاىی   کمای باه  ىَایر ویااؾ ظاؼظ. میىىع. ک تمک ىاوىع به او   یمواال ؽ مىخىظام  ،همیه اقاـباؾ ابی اؾ آن اقت. بؽ  ،٢کؽ
اؾ ناىظ.  یمؽباىِ ممهمای اؼ ی٥ قآىذ بااال و مىَاىٚام بكای، به ز٧اظه  بكیاؼ  یهؽ٢ِه اقت ؼونی که آمىؾل می چىن

ظؼ هاا  آن ظؼ ایىداا  عیاع ویاماعش اقات. ؼوذؾوعگی ا٢ؽاظی که ؼوی ؾمایه هكاِىع  ىان ظیع   ؽ ظؼ ایه خهان، میی باال ظیعگاه
ناان   ٛامل٥ یااؾ ْؽ  ىاوىاع  میچیؿهای بكیاؼ ؾیاظی ظؼ ایه خهان وخىظ ظاؼوع کاه ٦ مؽوهای باال ؽ خهان مِىیع نعش اقت. 

٢ٓؽ اان ایاه خهاان ه هكاِی گػانات. ٦اعم باؼوذ نطى ابِعا ىظ که ی ب ؽ  بؿؼگظؼ خهان ، بیان ظیگؽ به. زیام ؼا ایداظ کىىع
نضىاش اقت و قؽنت خهان،  تیو ه، َنه، ؼب ه ناطى مِىیاع کا یهىگاام .ؼا ظاؼا اقات ضىاهی، بؽظبااؼی( )ز٧ی٧ت، ویت خب
ؽظ. یاگ یل مکه ا٢اؽاظ نایبا یاؾ ؼواباّ اخِمااٚ ی ک، نابا ا٢ؿایم  ٛعاظ مىخىظامنىظ، همان قؽنت خهان ؼا ظاؼظ. اما  یم

 ؽی بی٣ِىاع،  بایع به قآر  ااییهنىوع و ظیگؽ الی٥ آن ٦ مؽویی ویكِىع که ظؼ آن ٦ؽاؼ ظاؼوع و  می اؾ مىخىظام ضىظضىاش یبؽض
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اما ظؼ آن ٦ مؽو خعیع ممکه اقات ظوبااؼش باع ؽ ناىوع و اخااؾش وعاناِه باناىع ؾیؽا اخاؾش وعاؼوع ظؼ خایی که بىظوع با٦ی بماوىع. 
 ىىع.ک یق٧ىِ مبهؽی ه قٓر مىخىظام یظؼ اوِها به انىظ  ا  کىىع. ایه چؽضه  کؽاؼ می می ظوباؼش ق٧ىِظؼ وِیده بماوىع و 

مىخاىظام  ْىؼ کاه همانا ی وگؽیكِه نىظ یٛیْب ٢ى٤ یها یی ىاواگؽ با ٦ؽاؼ ظاؼظ. ا یکكاوی ظؼ قٓر  ی مام اخِما٘ اوكاو
اؾ ؼوی  ضااعایینااعوع. امااا مىخااىظام  یمه بااؽظش یاؾ باابایااع ه قاآر یااه مىخااىظام  ااف اؾ قاا٧ىِ بااه ایاا، ابیىىااع می ضااعایی

ا ٢ؽظ ؼ  مىسًاؽبه٦ ماؽو  هیاّ مطًاىو و ایه مسایاو ابعهىاع  یگؽ ی٢ؽيت ظ ًمی  گؽ٢ِىع به ایه مىخىظام  یضىاه تیو
ه و٦ مؽو ه ی. مىخىظام ظؼ اگؽ خهان م٣ِاوم هكِىعیظ٦ مؽوهای مىخىظام ظؼ  مام ، اؾ ٦ مؽوظؼ ایه مىخىظام ؽظوع. کداظ یا
اوع.    ناعشگ ىه  ظؼ ایىدا اوگاؼ  ؼو ایه مىخىظامب  . اؾایهؼاز٧ی٧ت خهان ؼا ببیىىع و وه گؽ یظ٦ مؽوهای  ىاوىع مىخىظام ظؼ  یم

ىىاع و که یاک ؿ   ىها ؼاش ایه اقت کهه ببؽوع، یؼا اؾ بنان  یاؼماکا یابىع ی ییت ؼهاکو ٢ال یاگؽ بطىاهىع ظؼمان نىوع، اؾ بعبطِ
مٛىای هاع٠ و  ظؼ وا٦اٙه مىَى٘ اقات. یه به ایک ؿ  یها وگؽل ؼول یه چگىوگیبؽگؽظوع. انان  وا٦ٛی  و ضاو هیاوی  اکیب به 

ظؼ وٗاؽ گؽ٢ِاه  ضاعایی، چیاؿی کاؽظن و  ؿکیاه نبهِاؽی ناع وی ٢اؽظب ؾ کىع که چاؽا آؼ  ایه  ىَیر ؼونه میاقت. ؾوعگی ایه 
ه یاا ی٢ؽاقاى ال بؽگاؽظظ و  وا٦ٛی آقماوی  ضاوو  اوییهبه ض ىو ظوباؼش  ضىاهع یمایه ٢ؽظ ؽا یؾ  بااؼؾل اقت.نىظ و بكیاؼ  می

 بؽوظ. یقٓر مؽظم ٚاظ

 هؽکكاییؽؾاواع.  یؼا مخهِاه  ظش یاینىظ، ظو یان میوما ٢ؽظ ضعاییقؽنت ٦ِی واؾ ٦عی  ظؼ بىظیك  ایه باوؼ بىظش اقت که 
و٦ِای مىخاىظام واال  هکابىظا م٧ِٛع اقات   . معؼقعکى یم تمکبه او  ٦یعونؽِو بعون  ؼقاوع یاؼی میاو  به ىع،یب یه ؼا میا

همیهاه باعون ناان  کمتو  گیؽواع ، ٦یمِای باؽای آن ظؼ وٗاؽ ومیظهىع چیؿی ظؼ اؾای آن اوِٗااؼ وعاؼواع ٢ؽظی ؼا ودام می
 یاؼها بؽاکه ی . اما اودام ایظهاودام مان  ناگؽظان یبؽا ىاوی  کاؼهای بكیاؼی  میه کاقت  ٚ تبه همیه  نؽِ اقت.٦یعو
اگاؽ ایاه ؼول : »ىىاعک یؽ ماکا٢ یا . ٚاعشیكاتو یباناع و ظؼماان ناىظ ٚم ا یٚاظ یضىاهع ٢ؽظ  یه ٧٢ّ مک یٚاظ ی٢ؽظ

ه ؼا یاکع،  اف  ؿ یاىکه یاکع  ؿ یاضىاه یاگاؽ م نما به  ؿکیه وبایع مهؽوِ بانع.  اما ٚال٦« کى .  ؿکیه میؼا ن٣ا ظاظ ام  بیماؼی
 هؽگاؿ یآنا٣ِه ظاؼواع، بُٛاهاای  اوؽفیناان  ا٢اؽاظ ظؼ بعن یظاؼظ و بُٛا ییهاا یماؼ یا٢ؽاظ ب یبعن بُْٛبیِٛان ع. یىکنؽو٘ 
ه یکهؽ٢ت ظؼ  ؿ ی بعون اوع اما  ؽظشکؼا  مؽیه ها  آن ها قال ه ظشکهكِىع  ویؿ یاوع و ا٢ؽاظ ؽظشکوگىوگ ؼا  مؽیه  های چی ؼول

 .اوع قؽگؽظان «یچ» یب اوؽف ۀ هىىؾ ظؼ مسعوظ

 . یؽ قااؾ ی ػ انکامها  آن یقٓىذ باال ؽ ؼا بؽا یقى  ه بهیک  و  ؿ یىک کؼا  ا نان  ع بعنی ؟ بایىکاؼ کع چه یآن با ی ف بؽا
عان ی، م ان بع ظؼ غهه یؿهای مام چ،  یىک کامل  ا کْىؼ  ؼا به ان  بعننامل ایه اقت که  ؿکیه    ؽیه مؽز  اوییه و ابِعایی

اؼ ؼا کاه یا . اگاؽ ایىاک ؿیا م ان  یؼا بؽا چیؿ همه  و یبؽظاؼ قاؾوع  یماؼ میؼا ب ان  بعنه ک یو  مام ٚىام  ان  بعنؽامىن یاؼما  ک
 ماؽیه چای ع؟ ماا یاىکه یاکقآىذ بااال ؽ  ؿ  یقى  ع بهی ىاو یچگىوه م وا اکو غهىی  اشیقو  بعن آیىظشچىیه  ، با یاودام وعه
 تماکو ظهی   مایآن ُهال اؾ ٢ؽا اؽ . ناما ؼا باه ی ؼا  ماؽیه کىیاعىییقآر  اا یؿهایچچىیه ع یوعاؼ  یاؾ یو ظهی . اودام ومی

 یباؽاکىی  کاه  وًاب مای ان  باعنؼا ظؼ  ای آمااظشهاای  کاویؿمؾماان، م ه  ااک ناىظ.  یمااؼ یهؽگىواه باؾ  ان  بعن  یىک یم
 .عیکى یماؼ باال نؽو٘ یبك یقٓسظؼ ه ؼا یکؿ  اؾ همان اول ل، که نیبه اهكِىع. ه الؾم ییظؼ قٓر  ا یؿیؼ  هی ا

 یچا اف اؾ  ی٧ایز٧  یاکوخىظ ظاؼظ. اما  ؿ   مؽیه قه قٓرمؽقىم اقت که با ازِكاب چی، آقیایی   های  ؿکی ظؼ ؼول
 «٢ؽاقاىی ٦ ماؽو بهاؽی»  یاک ؿ و ظیگاؽی  «٦ ماؽو بهاؽی»  یاک ؿ  یکیظاؼظ:  یظو قٓر اي نىظ و بىابؽایه ٧٢ّ  نؽو٘ می

باه مهاابه هكِىع که ممکاه اقات  «ظویىیباؾگهت به ؾوعگی »و  «کىعن اؾ ظویا ظل» م٣اهی  مػهبیب م٣ِاوم اؾ ها  هیاقت. ا
 وا٦ٛای  کىاع کاه ظؼ  ؿکیا انااؼش می بعیل بعن بهؽی کىی  به ظو مؽز   اي ی  ایه ظو ايٓالزی که اق٣ِاظش می بؽقىع. وٗؽ

باا ۀ امالن باا مااظکا، باعن ظؼ وهایات ا ایىکه  نىظ  یم کىقِه باؼها  ا یْىؼ   بهبعن ، ٦ مؽو بهؽی  یک ؿ  ٢ؽایىعظؼ ظهع.  ؼوی می
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آن بعن نىظ.  اودام می ضعاییای اقت که با بعوی  هیک ؿ ايىالن ، ٢ؽاقىی ٦ مؽو بهؽی  یکنىظ. اما  ؿ  یه میگؿ یباال خا یاوؽف 
ه کاهكاِىع ای  مؽز اه هاا ظو هیابىاع. ای ی ىقاٛه ماظوباؼش  یٛیْب ٢ى٤ یها یینىظ و  مام  ىاوا یباال قاضِه م یبا اوؽف ۀ اؾ ماظ
  .یىک یآن يسبت مۀ ظؼباؼ 

ناما اوداام ظها .  یاؼها ؼا باؽاکه ی ىاو  ا یمبه ایه کالـ  ان  با آمعنبىابؽایه وخىظ ظاؼظ.  ٧عیؽی ه ؼوابّ ک  یما م٧ِٛع
هاؿاؼ و٣اؽ، هىاىؾ  ظش یگؽ ه  بىظوع، زِایاگؽ هؿاؼان و٣ؽ ظ یاوع، اما زِ وهكِه ایىداه ک  یم اؾ ظوهؿاؼ و٣ؽ ظاؼ یه االن بیهم

 ، یىاک کؼا  اا  ان  باعن آوکاهع.  ف اؾ یىکه یه  مؽ یی ا یع ظؼ قٓسیوعاؼ  یاؾ یویٛىی اؼها ؼا اودام ظه . ک ىاوكِ  آن  یه  م
ناؽو٘، ظؼ   ه اؾ یسٗک یْىؼ   ، بهیظه یؽاؼ م٦ ان  بعن ؼا ظؼ کام ی  یکكِ   ؿ یو قظهی   میآن قٓر ُهل ٢ؽا ؽ اؾ نما ؼا به 

ایىکاه  ىاع.یآ یم ایىدااه یاک ؿ  یه وا٦ٛاان باؽاکاظه   یاودام م یناگؽظاو یبؽااؼها ؼا ٧٢ّ که یع. اما ایىک یه میکباال  ؿ  یقٓس
ه یا  ای اىاو ی، مْىؼ بىیاظی  ٟییؽ ظهیاع بهؽ ان ؼا کع  ٣یع. اگؽ بِىاویا ىىعشک هیک ؿ یع به مٛىی ایه ویكت که ا هوهكِ ایىدايؽ٢ان 

 ایىداا ، یگاى یظوبااؼش م .ام ی باه ناما ظاظشچیؿ چاه کاؽظظؼک ضىاهیاع بٛعان .  یاودام ظه ان  یؼا بؽا یهِؽ یب یاؼهاکاؼها و ک
ؼا مِٛااظل مان  باعن نااگؽظانای  خاوباه همهْىؼ  ه باهکه اقت ی  ایظه یه اودام مک یاؼ که ک ، ب یظه یها ؼا ن٣ا وم یماؼ یب
 اان ؼا  بیمااؼیاؾ مه ظؼضىاقت کىیع ع یع.  ف وبایؼا  ىقٛه ظه «گىوگ»ع ی ىاو یماؼ ومیع. با بعن بىىکه یک ؿ ع ى ا بِىاو  یىک یم

قآىذ  یقاى  ه ماؽظم ؼا بهکاه بىظ یاایىکه ایه ؼول ؼا ٚمىمی کؽظم ام اؾ  ی. هع٠ اي ظه  میاؼ ؼا اودام وکآن  ظؼمان کى .
 ى .کت یقٓىذ باال ؽ هعا یقى  مؽظم ؼا به یْىؼ وا٦ٛ ى ، بهکت یباال ؽ هعا

 داسيذ یهختلف یعطىح هختلف فا
ایاه  یهاؽ٢ِه ظاؼظ. اماا زِای، قآر مِىقاّ و قآر  ییقآر ابِاعا، گىوگ یه چکاوع  گىوگ گ٣ِه یاؾ اقِاظان چ یاؼ یبك

اکثاؽ  کىىاع. کااؼ می یچاوام   ؽی به  اییهقٓر اوؽفی ؼوی ؾیؽا  ،ای ابِعایی هكِىع ، مؽز ههؽ٢ِهی، مِىقّ و  ییابِعاقٓىذ 
گااهی وعاؼواع یاا  و آو اه ظؼ باؽ ظاؼواعهاا  آن مؽازل بااال ؽظؼباؼۀ کىىع،  گىوگ  مؽیه می های چی ؼولظؼ ا٢ؽاظی که  کمای آ

گاهی ظاؼوع هم ىایه، امیاعواؼم قٓىذ باال هكِىع.  ی٢اظهی   همان ؼوؾ اول آمىؾل می اؾ هؽچه ]ظؼ ایىدا[ اما بؽٚکف، .آ
ر ی.  ىَکى  یمه اناؼش یک ؿ  یایبع ظؼ ظو یها عشیاؾ  ع ی  به بؽضیها الـکظؼ نىظ. ه ؼونه یک ؿ ۀ ؽ مؽظم ظؼباؼ ک٢کمت کى  

ه و ٢اا ظؼ قآىذ یاکكاِ   ؿ ی، آماىؾل قٚالوش بهبىگؽی . ها  عشیع به آن  عی  و چگىوه بایىکؼ٢ِاؼ ها  آن ع بایچگىوه با ظه  یم
ه یااباه ٦ًاع ظاؼم . واعبؽاوگیؿ بس  ی ایض یزِاها  آن اؾ یؽظ، بُٛیگ یؼا ظؼ بؽ م یهممها و مىَىٚام  اؾ خىبه یاؼ یباال، بك
اؾ کىىاعگان هكاِىع   عاضل با اخِماا٘ بهاؽی و مطًىياان اخِماا٘  ؿکیهظؼ زال ه ک ییؿهایچبؽضی اؾ ویؿ اناؼش کى .  مكایل
ه یاى . اگاؽ اکا و٢ًال زلمان  نااگؽظان یؼا باؽامكاایل ه یا  و ایبگاىویاؿ هاا  آن ۀظؼبااؼ ًع ظاؼم ٦ ىع ویآ یگؽ میظ یُبٛعها

ٚىىان  ع ناما ؼا باهیااوداام آن با یهاه زال ناىوع و باؽایع اؾ ؼ یاالم باکه مهیاع. یىکه یک ؿ  عی ىاو یمالم زل وهىوع، وکمه
اماا اؾ اماؽوؾ  ٟییؽ ظهیع.  شباؼ  یت اؾ همان ؼوؾ اول و بهؽ ان ؼا ک ٣ممکه اقت وِىاویع   . ایبِهیؽ یوٗؽ بگ ظؼ ی٧یز٧ۀ ىىعک هیک ؿ 

ظ٦ت گاىل  باه یعواؼم همگایا اف ام .کىاع  ٟییاؽ میؽ ان کح  ٣ی عؼ  ع، بهیىک یت مک  نؽ یها الـکه ظؼ کْىؼ  به بٛع، همان
وٗؽیا  ۀ ؼبااؼ مٛماىالن ظظهىاع،  یآماىؾل مآن ؼا  ظیگاؽان یىع. و٦ِک یگؽان ٢ؽ٤ میظۀ ىیه با نیکمه ظؼ آمىؾل  ؿ ۀ ىیع. نیىک

اؾ  . بكایاؼیظهىاع یؼا به نما آمىؾل م یا کزؽ  مدمىٚهو کىىع  هایی ؼا به نما مى٧ِل می اوؽفی، کىىع یميسبت  ضىظ ؼول
 اوع. ؽظشکه ؼولب آمىؾل ٚاظم یبه ا مؽظم

اياىل ، خ كاهه ظش یاع. ظؼ ْىل ایؼا آمىؾل ظه «ظایى»ا یع ٢ا یع، بایه ؼا آمىؾل ظهیکكِ   ؿ یق یْىؼ وا٦ٛ بهایىکه  یبؽا
ه یاکع  ؿ یكاِ ىاو یوخاه وم چیها ، باهياىؼم ظؼ ٞیؽ ایهع. یىکه یک ؿ ِىاویع بْىؼی که  بهکى   میان یب  هؽیر بهباال ؽ ؼا قٓىذ 
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 قاىی ع بهیااگاؽ بطىاه. اقات ینا٣اظاظن و  ىعؼقاِۀ ظؼبااؼ ياؽ٢ان آمىؾل آن هكاِىع، ظؼ زال ا٢ؽاظ اکثؽ ه ک ییؿهایع. چیىک
 یهاا ِابک  ایه اقت که با مٓایٛنبیه نىیع.  باال، ظؼ  ؿکیه مى٥٢ ومی بعون ؼاهىمایی ٢ای قٓرع، یىکه یکقٓىذ باال ؽ  ؿ 

وا٦كاام  اوىا٘ا٢اؽاظ  یبؽضظانِیع.  میؼا  ییابِعا  معؼق ٛ یمام قٓر  :ظـؼ بطىاویعظؼ ظاوهگاش ضىاقِیع  می ییابِعا  معؼق
ؽ کا٢اماا ؽظش اقات. کاهىاىؾ ؼناع وان آوا گىواگویی اوع،  ها ؼا گؽ٢ِه ان ظوؼشی ا  وام یاؾ گىاهاوبىهی و  اوع اظ گؽ٢ِهیها ؼا  ؼول

 قآسیب  بطامب ٧٢اّ هاا  آن .كتیو گىوه هیا. اقته هیگىوگ هم یل چکو بىظش گىوگ  یچ ی٧یؿها خىهؽ ز٧یىىع آن چک یم
، گىواگ هاای چی ؼول چؽاکاهناىظ،  یؿها مسعوظ ومیگىوگ به آن چ یچ ه قٓر هكِىع.ی ؽ  هییظؼ  او چیؿهایی گىوگ  یچ
اکثاؽ   ًاىؼباؽضال٠ وخىظ ظاؼظ.  یمطِ ٣ یظؼ قٓىذ مطِ ١، ٢اوع. مه  اقت که بعاویع ا فؼ٠ٙ و یاؼ وقیو بكهكِىع ه یک ؿ 

، آمؽیکاایی، یكایاوگ  ییابِاعا  معؼقا یها ِابکع یىک٢ؽٌ  بیهِؽ یاظ بگیؽظ بهِؽ اقت. هؽچه ٢ؽظ گىوه ویكت که ، ایها٢ؽاظ
زِای باع ؽ  ان  وَاٙگىوگ  های چی ؼولظؼ ضًىو  ع.یهكِ ییابِعا  هىىؾ ناگؽظ معؼق دعیا ؽظشکؼا مٓایٛه  و چیىی فا ىی

ؼا  ان  باعن بیىیاع. ياعمه میهاِؽ ی ؽ ناعش باناع، بها  آن ع و قؽ ان اؾیؽ یاظ بگیه ؼا ییقٓر  ا یها هِؽ ظـؼیهؽچه ب اقت:
 .کىیع میضؽاب 

 ه اقاتک . ممیؿ آمىؾل ظهیواظش و ٢ا ؼا ظاظ یها ؼا به نما  هیع  مؽ یه بایک: ظؼ  ؿ که بایع  أکیع کى  هكت مىَى٘ ظیگؽی
ناىىوع،  یؼا م «آمىؾل ٢ا»ٚباؼم ایىکه  مسٍ بهظانِه بانىع.  یم٣ِاو ك ب غن، وٗؽ یؼاهبان بىظویژش  مٛابع، به ؼاهبان بؽضی

٢اا ؼا اگاؽ ع و یاع آماىؾل ظهیاه بِىاوکاكت یو یؿیك ب غن م٧ِٛع اقت ٢ا چیاقت؟ بىظ گىوه هیضىاهىع گىل ظهىع. چؽا ا یوم
باه  ظؼک کىیاع.آن ؼا  ؼوذ ضاىظع باا ٦ اب و یا٧٢ّ با ده بِىان آمىؾل ظاظ وخىظ وعاؼظک ییكت و ٢ایگؽ ٢ا وی، آن ظآمىؾل ظهیع

 یکی  یبؽ  ا، ك ب غنیبىظ گػاؼ بىیان ،ظاؼما یؼا آمىؾل ظهع. بىظ ییچ ٢ایهِىاوكِه ك ب غن ویبىظ ،امؽوؾ ا ه کاقت ٚ ت همیه 
 «ویكات. ٦ٓٛای و وهااییچ ظاؼماایی یها» :ان کاؽظیاب یامىویکناا  چىایه چیؿهاایی ؼا آماىؾل ظاظ. ،یامىویکنا  یها اؾ گ٣ِه

« ظؼ ناش گاو٢ؽوؼ٢ِه »ایه نیىۀ  ؿکیه ؼا ان وهاظ. ما یبى یامىویکنا   یت خم  ك ب غن ؼا بؽ اقاـ آنیبىظ  معؼق ،ظاؼما یبىظ
ظؼ ظوم  باؿؼگ یؼوزااواقت. و٦ِی خاظاؼ  ی یؽظ ضکازكاـ ظاؼما ظؼ آن ؼ٢ت،  یبىظ یچگىوه؟ ظؼ ابِعا و٦ِ گیؽی . می ظؼ وٗؽ

چهااؼم  باؿؼگ یاماا ظؼ ؾماان ؼوزااوٚباىؼ باىظ،  هىىؾ ٦ابلقىم  بؿؼگ یؼوزاو یبؽا. یكتخاظاؼ وآن ؼ٢ت، ازكاـ کؽظ ضی ی 
ىگ یینه ، هى بؿؼگ یوخىظ وعانت و ظؼ ؾمان ؼوزاوی بؽای زؽکت خایبان ی ىد   ٧ؽ  بؿؼگ یؼوزاو یبؽا. بىظ تیباؼ بكیاؼ  ، وب
هاا  آن اؾ یؿیاچوبایاع ع، یاؽ یاظ بگیع  ا ٢ا ؼا یغن بؽومٛبع یت به ىع. امؽوؾش اگؽ کت کگؽ زؽ یعش بىظ و وِىاوكت ظیبكت ؼق به به

ه کا یه مٛىیوامىع. به ا یم «ههعاؼ   ؽک»آن ؼا که ؾوىع  یم ان به قؽ  یا ع، با  ؽکه َؽبهیبپؽقها  آن اؾ یؿیؽا اگؽ چیؾ  .عیپؽقب
گاش نىیع و ضىظ ان بایع بپؽقیوبا گااش یابا یچیؿ چهظاو ، به  یوم یؿیچ چیؽا هیؽم، ؾ یاظ بگیه کآمعم  ایىدا: »عییگى یع. میع آ ع آ

آماىؾل وخاىظ  یباؽا یؿیاو چ عشیناش گاو ؼق ی، به اوِهاك ب غنیبىظظهع که  ه وهان مییا «ع؟!یؾو ینىم؟ چؽا مؽا با  ؽکه م
 ىاوع  ا نم وكل مى٧ِل ناىظ و بٛاع اؾ آن ماإثؽ وطىاهاع باىظ. ياعها  ی٧ّ مهایم ٢ آمىؾله کظاؼما گ٣ت  یبىظ یزِ وعاؼظ.

  گ٣ِایه  یوا٦ٛ یىىع.  ف مٛىک یو ؼها وم اوع عشیغن چكبهای  وٗؽیهه به کهكِىع  یاقت اما امؽوؾش هىىؾ ا٢ؽاظقال گػنِه 
.  اف اؾ او، ؼقایع قآر  ا اگا اا باه ظؼ وهایات یامىویکكات؟ ناا یچ «،كاتیو ٦ٓٛی و وهااییظاؼمایی چ یه» که یامىویکنا 
گاش وهعوع، به  یامىویکظؼ قٓر نا مكایل اؾ ؼاهبان به  یاؼ یبك ه او کاظاؼماایی  یوا٦ٛا یمٛى، به ال ظؼ ٦ مؽو ٢کؽی او  ٣کؽآ

گاش وهعوع. ای ما م وک یوا٦ٛ یآمىؾل ظاظ و به مٛى ؽ ی ٣كاایاه یاا آن ناکل ؼا باه ها  آن ،ه بٛع اؾ او آمعوعک یا٢ؽاظؼو  ؾایهؿ آ
آن  عیه وباکىىع ک یم یْىؼ مٛى هیؼا ا «كتیو وهایی٦ٓٛی و ظاؼمایی چ یه»ها  آن ؽظوع.کؽ ی ٣ك یا ىىعشک حیيىؼم گ و بهش ؽظک

ؽ یاؾ  یامىویکناا و٦ِای ىٗاىؼ نااکیامىوی ایاه وباىظ. م ظؼ ز٧ی٧تكت. یوظاؼما گؽ یع و اگؽ آمىؾل ظاظش نىظ، ظیآمىؾل ظهؼا 
، ظاظ مایآماىؾل ؼا ظاؼماا ه کا یقاای 21 ماام  ی ا اگا اا وایال وهاع. باؽا باؼش به قٓر تیع یؼق یىیب به ؼونه «یبىظ» ظؼضتب 

واکامل آمىؾل ظاظش بىظ بؽظ ظاؼمایی که ٦بالن   ی میؽظ، ک یؼنع م مه قٓسکظاظ. هؽ ؾمان  یىقِه ؼنع میْىؼ   ضىظل ؼا به
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ؽظ، کاهاِؽ ؼناع یب یزِایىکه  بىظ.  ف اؾکامل وا  ىظآمىؾل ظاظش به کظاؼمایی بؽظ  یم ی  ظوباؼش ؽظ،ک یهِؽ ؼنع میبو٦ِی بىظ. 
ی اؼ ٧اا ظؼ زاالىقِه یْىؼ   ل بهکه نیه به اک یقای 21 مام  یبىظ. بؽاواکامل ه  هىىؾ  ش بىظظاظ ه آمىؾلکظاؼمایی بؽظ  ی 

ظانات.  یىیی ااظؼک ه ٦ابالن آماىؾل ظاظش باىظ کاظاؼماایی  باؽظ ؼقایع،  ای می باؼ که به قآر بااال ؽی میقٓسم بىظ، هؽ 
هاا  آن یات اؾ چی، اماا هظاؼماایی ظاؼظ ،هؽ قآرظؼ آن قٓر اقت و ظاؼما  یظؼ هؽ قٓر،  د ظاؼما ه که مِىخه نع یهم ى

گااش ناعش باىظ  باه  ظاؼمااآن   ىاوكات ببیىاع ؼقیع، مای ظؼ هؽ قٓر باال ؽی که به آن می. كتی٧ت مٓ ٥ ویز٧ ]کاه باه آن آ
 «ویكت. ٦ٓٛی و وهاییظاؼمایی چ یه» :ان کؽظیبؼو  اؾایه اقت.  ؽ تیقؽنت خهان وؿظ

ْىؼ بؽظانت  هیغن ظوباؼش ابىظیك   «ؼا آمىؾل وعاظم.ظاؼمایی چ یام ه یظؼ ؾوعگ» :کؽظان یه بیهم ى یامىویکنا  ظؼ اوِها
باه قآر باىظ و آضاؽ ٚماؽل  یها قاالای ؼا بیاان کاؽظ  چىیه گ٣ِاه یامىویکنا و٦ِی  ىان آمىؾل ظاظ.  یا ومظاؼما ؼ ه کؽظ ک

ه باىظ یاا لوا٦ٛان مىٗىؼل چه باىظ؟ مىٗاىؼ ت و اقؼا آمىؾل وعاظش ظاؼمایی چ یه هکان کؽظ ی.  ف چؽا بش بىظ ا اگا ا وایل نع
ه کا٢ؽاظی ضىاقت  او ومی «.ام عشیؼا ظ ییوهاظاؼمای ٧ت خهان و وه یه ظؼ آن هكِ ، هىىؾ وه ز٧کظؼ قٓر  ا اگا ا  یزِ: »هک

ؽظ کا ی ؽ مسعوظ م هیی اا یبٛعان مؽظم ؼا به قٓر  ا اگا ا . وگؽوه ؽوعیگب ظؼ وٗؽوهایی  یا ز٧ی٧تب مٓ ٥  ما م ؼاک ،آمعوع یبٛعان م
ؽظواع کْاىؼ بؽظانات  هیؽظواع و اکو ک ما م ؼا ظؼ ک یوا٦ٛ یمٛىهای بٛعی  وكل ىاوكِىع به قٓىذ باال ؽ بؽووع.  یوممؽظم و 
قآىذ مطِ ا١ : »ه مٓ اب باىظ کاهیاان ایابظؼ زال  یامىویکنا  اما «.كتیوظاؼما ظیگؽ  ،آمىؾل ظاظش نىظظاؼما اگؽ : »هک

ظؼ آن ٚىىان ؼاهىماا  باه یظؼ هاؽ قآسظاؼماا كات، اماا یخهاان ومٓ ٥ ٧ت یز٧ ،ظؼ هؽ قٓرظاؼما ظاؼوع و  یمطِ ٣ظاؼمای 
 بىظ. یه اي یان چىیبظؼ زال او  ظؼ ز٧ی٧ت «.ىعک یٚمل مقٓر 

باه ناما  یكک. اگؽ ىعظانِ یانِباه کو ظؼ  یظاوؼ  میه  یهه چىیك ب غن، همیؼ بىظویژش ظ به اؾ ا٢ؽاظ، یاؼ یبكظؼ گػنِه 
های  ظاقاِانكا  یع؟ بىظیىکه یکع  ؿ ی ىاو یىع؟ چگىوه مک ییؼاهىما ان  ه نما ؼا ظؼ ؼولکوخىظ ظاؼظ  یچیؿ چهآمىؾل وعهع 

وام  ماِه بىظیكاِی مٛؽو٢ای باهو  ؽظکاها ياٛىظ  ه به آقامانکایع  ضىاوعشؼا  یآن ٢ؽظظاقِان اؾ نما  یع بؽضیظاؼظ. نابكیاؼی 
اؾ باىظ کاه ظؼ ظویاای بهاؽی ٦اؽاؼ ظانات،  ای کاامالن م٣ِااوم اؾ وكاطه الماس یسوترا  ایه وكط اما .ؼا ظیع سوترای الماس

 یگاؽ ی ٣ااوم ظانات؟ ا٢اؽاظ ظ یبهاؽ  یایاظؼ ظو المواس یسووترا با الماس یسوتراچؽا آن ک مام گؽ٢ِه  ا مٛاوی ظؼون آن. 
 ىها  واه. كاِىعیه ها  ویوخه ناب چیه و به ظاؼوع  ٣اومکامالن  ایىدابا مِىن  ییمِىن ظؼ بههت قٛاظم ٞا» :اوع ه گ٣ِهکهكِىع 

ه که ٦ؽاؼ اقت یماخؽا اؾ ا ظؼ ز٧ی٧ت «.اوع ؽظشکؽ یی ٟها  آن ، اوگاؼاوع ؿ م٣ِاومیوها  آن م٣هىمو  ی، ب که مٛىاوع ک مام م٣ِاوم
ْىؼ  ظؼ قٓىذ مطِ ١ بهؼا کىىعگان   ؿکیه ىاوع  ینىظ و م یاؼ مکآن یم٣ِاو  نکل بهکىع و  یؽ میی ٟ یهمان ٢ا، ظؼ هؽ قٓس

 ىع.ک ییت و ؼاهىمایهعا یمطِ ٣

ظؼ زاال  هکااقات  یؼاهباۀ ِاب ه ظؼباؼ که ی. اییبهشت سعادت غای به سفر وام  بهت هك یا ِاب هکك  یظؼ بىظظاویع  می
 ،ظؼ آودا قاپؽی کاؽظ ؼا یت ؼوؾاو ؽظ. کمهاهعش ؼا  ییها ؼ٢ت و يسىه ییو ؼوزم به بههت قٛاظم ٞاوهكِه بىظ هه یِیمع
آو اه ظیاع زایات وا٦ٛای آن ب اه ؼ٢ات، اماا ؟ وا٦ٛان به آودا ؼ٢ت نم قال گػنِه بىظ. آیا او و٦ِی به ظویای بهؽی بؽگهتاما 

 ی باىظا٢ااباىظ کاه  یوماىظی اؾ آن بههاِ آو ه به او وهان ظاظش نع ٧٢ّ. بىابؽایه کا٢ی باال وبىظ ۀاوعاؾ  ؾیؽا قٓسم به ،وبىظ
آن ؼا  وا٦ٛایاخااؾش وعانات ماهیات ؼو  ، اؾایاهاقات ٢اامٗهؽی اؾ بههِی ماوىع آن، اؼایه کؽظش بىظ.  به او مِىاقب با قٓسم

 کى ، مىٗىؼ ایه اقت. يسبت می« كتیو ٦ٓٛی و وهاییظاؼمایی چ یه»ۀ . و٦ِی ظؼباؼ ببیىع
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 کًذ یض هیاتمهه ؽخـ خىب سا اص ؽخـ بذ کاعت  یاس یِجى، َؽى، ِسو، تًها هؼ
كا  آماىؾل ظاظش یه ظؼ بىظکاظاؼماایی ىىع ک یؽ مکاؾ مؽظم ٢ یا كت. ٚعشیچ ی بىظاه ٢اکاؾ ٦عی  بس  بىظش اقت ك  یظؼ بىظ
آماىؾل ظاظ ٧٢اّ   ایم قاال هؿاؼو اوًاعظو یامىویکه نا کظاؼمایی كت. یو گىوه هیا ظؼ ز٧ی٧تاقت. اما  ی بىظا٢اکل نع، 

عا یاامل  ک  یبعو   ه  اؾش اؾ خامٛکبىظوع  یا٢ؽاظها  آن بىظ وهىىؾ ظؼ مؽازل اوییه ها  آن  معن .آن ؾمان بىظ بؽای مؽظم ٚاظی
هاایم ظیگاؽ  ؾمااوی کاه آمىؾل یٛىای ،قطه گ٣ات «ان ظاؼمایًٚؽ  ا»ظوؼان آیىعش یا قاظش بىظ. او اؾ نان  و غههبىظوع ؽظش ک

 یبؽا یان ظاؼما زِیظؼ ًٚؽ  ااو بیان کؽظ که اقت. یه ظوؼان ان ظاؼما ایًٚؽ  ا ،ظؼ ز٧ی٧ت .ا٢ؽاظ بانع  وِىاوع ؼاهىمای  ؿکی
آماىؾل ظؼ آن ؾماان  یامىویکه نا کظاؼمایی گؽان. یچه ؼقع به ودام ظ ،ه ضىظ ؼا ودام ظهىعکاقت قطت  ؼاهبان ظؼ مٛابع

ظاوكات آماىؾل واعاظ. اگاؽ  یم ی باىظا٢ااۀ ه ظؼ قٓر ضىظل ظؼبااؼ کؼا  یهؽچیؿه یت بىظ و هم ىیمطًىو آن مى٦ٛظاظ 
 كت.یؽ وی ػ انکع، امیؽ وگه ظاؼ ییبعون  ٟآن ؼا  ا ابع  عیاهبطى 

ه یاکه آن ؼول  ؿ مؽظم بااقت قطت  زاَؽظؼ زال ه ی ؽ نعش اقت، بىابؽا عشی یعش و  ی ی مؽظم اخِما٘، غهه   با  ىقٛ
اؾ بكایاؼی  ظؼ معؼق  بىظا اقت. ی بىظااؾ ٢ا یکىچک٧٢ّ ٦كمت ب که ؽظ، یگ یؼا ظؼ بؽ وم ی بىظا٢اکل  ك یبىظظاؼمای ع. ىىک

مؽیاع  تیاص ٧٢اّ باه یؼ ْاىل  ااؼ و ظ مى٧ِل نعشه مؽظم یه ظؼ بکع وه وخىظ ظاؼ یک ؿ ویؿ بؽای ای  نعش کمِؽنىاضِه یها ؼول
ظؼ  ی بىظا٢ا یها  د  هیا یظاؼوع و  مام یمطِ ٣ یمطِ ١، ٢ا یظاؼوع و ُبٛعها یمطِ ٣ ی. قٓىذ مطِ ١، ٢ااوع مى٧ِل نعش

یااا  بىظانااعن  یااک ؿ  یؼول بااؽا وچهاؼهؿاؼههااِاظاؾ وخااىظ  یامىویک. نااا هكااِىعمطِ اا١ و ظؼ قاآىذ مطِ اا١  یُبٛااعها
، که  اا یكا ب غن، قاؽؾمیمثل بىظ ،ه ظاؼظیک ؿ  مٛؽو٠ ؼولیا کمی بیهِؽ اؾ ظش ظش  ك  ٧٢ّیقطه گ٣ت. اما بىظ نعن ضعایی

ب کاه ، بیاان وکاؽظضاىظ ؼا ظاؼماای   هم ویؿ یامىویکنا ضىظ ویكِىع.  ی بىظا مام ٢امٛؽ٠ ها  آن ك .یان و  اوِؽ ی، هىآ ای ن یا
 ظؼک کىىع. ىاوكِىع  یه مؽظم آن ؾمان مکبؽای آمىؾل اوِطاب کؽظ ضىظ ؼا ظاؼمای ٦كمت اؾ آن ٧٢ّ 

ن، باال ؽ ی ؽ  یاظیكت؟ بىیچ ی بىظا ف ٢ا ه، َنه، ؼب  ی باىظاخىهؽ ٢ااها  آن اقت، ی بىظا٢ا یه  د یه قؽنت خهان، خب
ٚىىان  باه یمطِ ٣ا یهاا و ظؼ قٓىذ مطِ ١ باه ؼاشیابع  می ی د  یم٣ِاو  یها لکظؼ قٓىذ مطِ ١ به ن ی بىظا٢ا هكِىع.

نه قؽنات یانىظ.  ی ؽ م عشی یآن  های  خ ىشنىظ،  ی ؽ م هییه هؽچه قٓر  اک یْىؼ  ىع، بهک  یؼاهىما ٚمل م اه، َناه، ؼب  خب
ه  اىح ٚىًاؽ، کا٦عما م٧ِٛاع بىظواع . بعن اوكان ٢ ؿ و، کقىگ، چىب، ضا گؽ٢ِه  ا  غؼام هىااؾ  ،آ٢ؽیىم وخىظ ظاؼظ  همظؼ 
نه قؽنت یؿ ایوها  آن .عىظه یل مکنهكِی ؼا   هم ه، َنه، ؼب ی بطًىو ٢ا ی ىاوع اؾ  د  یىىعش ٧٢ّ مک هیکؼا ظاؼوع.  ؿ  خب

گاش نىظ  یظؼ قٓس بىظا ع، ٢اا یال نؽذ ظهی ٣ً . اگؽ بهاوقت قٓرا ی «هیک ؿ ۀ ثمؽ » ،و آن اقت ؽظشکه یکه  ا آن قٓر  ؿ کآ
اؼ بااال یاؼ بكایهؽم اقت. ظؼ قٓر بكنبیه نکل ه کع قاظش اقت، چؽا یآن بؽق  ه و٧ٓیبه باال ؽ  یٙ اقت. اما و٦ِیوق ی یض
نع: یىک مه ضاليه ک٧٢ّ ظؼ قه آن ؼا  عی ىاو یم ه، َنه، ؼب اؼ یاباع، بكای یما ی د  یه ظؼ هؽ قٓر مطِ ٣کْىؼ  . اما همانخب
ظؼ  تىچاک یياىؼم خهااو ظایى بعن اوكان ؼا به  ع. معؼقیؽ یبگوٗؽ ظؼ ؼا  یاـ، مىخىظام اوكاویٚىىان ٦ نىظ. به یعش می ی 

 ی٢اؽظایىکاه  یكت. بؽایامل وک، نطى یکیؿ یظاؼوع، اما ٧٢ّ با ظانِه بعن ٢ یکیؿ یبعن ٢ یؽظ. مىخىظام اوكاویگ  یم وٗؽ
ه خهاان یاا یو ؼوذ ظانِه بانع. بؽا یام اوكاویضًىي ،تیوضى، نطً ض ٥ عیؽظ، او بایل بگکت نیامل، مك٧ِل و با ٢ؽظک

ی ؿهاایچچىیه و آب وخىظ ظاؼوع.  مام  یه ؾوعگیگؽ و هم ىیظ یها هانکهک و یؽ یهان ؼاش نکهکاقت: گىوه   هیؿ همیما و
اه،  یٛىی ،ضىظوامؽیی قؽنت ایه خهان هكِىع، اما ماظی اؾ وخىظ  ییها ا خىبهیظؼ ظو یم مىق نخب  ؿ ظاؼظ. غؼامیاؼا و َناه، ؼب

 ع.وه قؽنت ؼا ظاؼ یه  اؼیؿ ت یوها یو غؼام بع وه قؽنت ؼا ظاؼ یای که هكِی ظاؼظ هؽچیؿ مام چیؿها و 

نه قؽنت یا ه، َنه، ؼب ایاه باع اقات.  یچیؿ چاهضاىب و  یچیؿ چاهه خهاان یاىاع ظؼ اک  یه مییه  ٛکاقت مٛیاؼی  ،خب
ظؼ وٗاؽ «  ٧اىا»اقت کاه ماؽظم ظؼ گػناِه  کىىعۀ چیؿی کىع. هم ىیه  ٛییه چیؿی اقت که ضىب و بع ؼا  ٛییه می ،قؽنت
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 یكاکاماؽوؾش اگاؽ اقت.  مىسؽ٠ نعش یاضال٦ یاقِاوعاؼظها یؽظش و زِکؽ ییاخِما٘  ٟ یایبِه زاال قٓر اضال٦گؽ٢ِىع.  می
ىگ ایگى بگ یبطىاهع اؾ یب  گ٣ت  یم یكک، چه ۲15۲ا ی ۲12۲ظه  اما ظؼ مهکل ؼواوی ظاؼظ.  هکىع یگى یمؽظ، ازِماالن مؽظم ی٢ب

 .ناىظ ی اؽ م ؼوؾ ضؽاب خامٛاه ؼوؾباه یاضال٦ا یها اؼؾل .ا٢ىل اقتظؼ زال نعم  بهمؽظم  یىاوه اقت؟ اقِاوعاؼظ اضال٦یاو ظ
باا  .بؿوىاعگؽان ياعمه یظ بهزاَؽوع به ضىظنان قىظؼقاوعن ی ؽابزِی  .کىىع ٢کؽ ومیخؿ مى٣ٛت  یؿیه چبكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ ب

 ی؟ و٦ِایاباعه اظامه اینىظ  میا اخاؾش ظاظش یع، آیهیىعیه بیاۀ ىىع.  ف ظؼباؼ ک یگؽ ؼ٦ابت و خىگ و ظٚىا میعکیبا  یا  هیهؽ وق
وا٦ٛاان بااوؼ  .ىىاعک یؼا بااوؼ وما اان  ظهىاع، زؽ٠ یاودام م یاؼ بع کع ییگى یمها  آن به ظهىع و یبع اودام م یاؼهاکمؽظم ُٛی ب

عن یچىن اقِاوعاؼظ قاىد قىدىع و یمىسّ م یضىظ ؼا با اقِاوعاؼظ اضال٦ؽضی انِباش هكِىع. ب یاؼ کاودام ظؼ زال ىىع ک یوم
قؽنات  کىاع، میؽ ییاچگىواه  ٟماؽظم  یاقِاوعاؼظ اضال٦ابعون  ىخه به ایىکه . اما اوع گؽانیىىع بهِؽ اؾ ظک یؽ مک٢ ؽظشکؽ یی ٟ

ایىکاه  یباؽاؼو  اؾایاه. اقات بع یكکا چه یضىب  یكکچه کىع  ه میییاقت که  ٛ یآن  ىها اقِاوعاؼظ ىع وک یؽ ومییخهان  ٟ
ماؽظم  یاقاِاوعاؼظها باؽ ْبا٥ع یا ىاو یع. ومیاىیٚىىان ؼاهىما بؽگؿ  ع قؽنت خهان ؼا بهیؼنع ضىظ، با یع، بؽایىىعش بانک هیک ؿ 

اؾ ع یاضىاه یاگاؽ م ، اان بؽگؽظیاع وا٦ٛی  آوؼیاع و باه ضاوا به ظقتش  ان ؼا ظوباؼ  ض ىو اوییهع یضىاه یع. اگؽ میىکؼ٢ِاؼ  یٚاظ
نکیهاویب قؽنت ه یاؽ ْب٥ ع بیع، مدبىؼ یؼا باال ببؽ  ان  ه قٓریک ؿ ْؽی٥  ه، َناه، ؼب ظؼ ياىؼ ی ٢اؽظ  ع. ٧٢اّیاىک یؾواعگ خب

وا٦ٛاان باع ٢اؽظی ناىظ،  یمىساؽ٠ مکیهااوی ه قؽنات یه اؾ اک ینطً .عیىک یؽو ی کیهاوی قؽنت ایه اؾ ضىبی هكِیع که 
ع ضاىب یابگى یكاکع یناا .عیوا٦ٛاان باع وباناممکاه اقات اماا  ،عیع بع هكِیبگى یكکنایع ا ظؼ اخِما٘ یاؼ ک. ظؼ مسل اقت
ه کاع یهكاِ یكاکع، ینىهمگىن ه قؽنت یامالن با اکىىعش، اگؽ ک هیکٚىىان  ؿ  ع. بهیوا٦ٛان ضىب وبانممکه اقت  ، اماعیهكِ

 اقت. یه قاظگیآن به ا٧ت یؽظش اقت. ز٧کكب کظایى ؼا 

ن  یک ؿ ظؼ  ه، َنه، ؼب ه یا  یظایى ؼو   معؼق ،خب به  یؽوان ضىظ  ظایى  معؼق اقت که ٚ تبه همیه ىع. ک یع میک٧ت  أ یز٧خب
ضاىظ  یوا٦ٛا اىو ض زایات باه، ظؼقت و وا٦ٛی بانىع،  ؿکیه کىىع، ؼاقت بگىیىع و با يعا٦ت ؼ٢ِاؼ کىىع ظهع که آمىؾل می

ن ؿ یوها  آن امابیه نىوع.  ٢ؽظی ؼونه ،ظؼ وهایتوع و بؽگؽظ ه  یع ؼو یک أ  یؼا ظاؼوع، ویَنه و ؼب   یاکباىظا ظؼ  ؿ   اقت. معؼقاخب
ن ه، َنه، ؼب ه یاه اکا یوخاىظ آوؼظ و هىگاام   ؼا باهی ىاوع ؼزمت ٚٗ یمَنه   یکىع.  ؿ ک یع میک أ  یضىاه تیوَنه یا  ی، ؼو خب

ىاعش اؾ که آ کا یْىؼ  هكِىع، بهکهیعن  ؾخؽظؼ زال نٛىؼ  ی مام مىخىظام غ ه کع یىیع ببی ىاو ینىظ م یان می  ومایؼزمت ٚٗ
ن ؿ یوها  آن ع. امایودام ظهکهیعن  اؾ ؼوحنٛىؼ ؼا  یمىخىظام غ   ع: همینى یم ییآؼؾو ه و ؼب   یاک ؿ  یع ؼو یک أ  یؼا ظاؼوع ویخب

ن خهاان، ؼظ ٢ایىن ظا٢ای ما بؽ  ای  واال اؽیه اقاِاوعا اقت.َنه  اه، َناه، ؼب کىی .   ؿکیاه مای ؾماان ه اقات و هاؽ قاه ؼا خب
 کىی  بكیاؼ ٚٗی  اقت. که  ؿکیه میقیكِمی 

 خ اعتیاص فشهًگ هاقبل تاس  یگىيگ، قغمت یچ
  یگاى یماه م آو اهىىاع، اماا که مىَاى٘ ياسبت یاۀ باؼ ىىع ظؼ ک یم یگىوگ قٛ یاؾ اقِاظان چ یاؼ یكت؟ بكیگىوگ چ یچ
 ظیعگاشاؾ ه مه ک یزای ىىع، ظؼک یآن يسبت مۀ باؼ گىوگ، ظؼ قٓر ضىظنان ظؼ  یاؾ اقِاظان چ یاؼ یامالن م٣ِاوم اقت. بكک

اؾ اقاِاظان  یا . ٚاعشاقاته آن کاؾ ظؼ کاامالن م٣ِااوم  کاهى  کا یگىوگ يسبت م یچگی ظؼک چگىوۀ ظؼباؼ  یقٓر باال ؽ 
٦اعمت  باهو  قاایه هؿاؼ  اىح یطیىاع  ااؼ یگى یم یظاؼظ. بؽضچیه ظؼ  قایه هؿاؼ یا قه ظو یطی اؼ  ،گىوگ یىع چیگى یگىوگ م یچ

، یٛىی بیم اؾ ٦اعمت اقتهؿاؼ قال  ه٣تگىوگ   اؼیص چی ،نىاقی های باقِان ْب٥ یا٢ِهگىیىع  بؽضی میه ظاؼظ. ی معن چ
ا٢اؽاظی   مساقب بؽ ْب٥ ضی ی ٢ؽا ؽ اؾ  اؼیص  معن بهؽی ویكت.ویؿ نعش  مٓؽذ  اؼیصب  ؽیه  ْىالویاما زِی ایه   معن چیه.

هؿاؼ قال وگػنِه و  بیم اؾ ظش٢کؽ و  معن  ظاؼایاوكان امؽوؾیب اؾ ؾمان  عیعاؼنعن ، هكِىع هیامل ظاؼوک وٗؽی   که مىا٥٢
 یباه خااوىاؼان آباؿ یاهاان آباؿیاوكان ابِعا اؾ گای  بؽ اقاـ چىیه وٗؽیهاقت.  یچ نک ی اؾ  معن نؽو٘ وهعش٦بل اؾ آن ه
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ل یماىن  باعیمو باه آماع ؼوی ؾمایه ظوبااؼش  قپف ،ؾوعگی کؽظ ظؼضت یبٛع ؼو  ،ؾوعگی کؽظ یکضهؼوی ا٢ت، قپف یامل ک 
و باا باؽگ ظؼضِاان ضاىظ ؼا  وعاناِىع ؼا هایچ ناک ی اؾ ثبات و٦اایٙ، ماؽظم یم  معن بهاؽ یعای ٦بل اؾ  . ْب٥ ایه وٗؽیه،نع

 بىظوع. یو بعو  یوزه ىىع وکظاوكِىع چگىوه اؾ آ م اق٣ِاظش  یوم یع زِینا و ضىؼظوع ی ىناوعوع و گىنت ضام م یم

ماواعش  خا به یباقِاو یها  معن یه ؼظ اکع ووخىظ ظاؼ  ییها انکا میاؾ مىا٥ْ ظو یاؼ یظؼ بك ی ظاؼظ. الکمهایه وگؽل اما 
هىؽهاای هكاِىع.  یٚاای یو هىاؽ  یاؾ وٗاؽ ياىِٛگؽ  یباقاِاو یایاه ب٧ایا ؽ اؾ  معن ما هكاِىع. ا یمی٦ع ی یضها  آن اقت و

کىاع.  ؼا  ٧ یع میمؽظم باقِان  یهىؽهااوكان مٛايؽ که ؼقع  می به وٗؽْىؼ  ایهظانِىع و  ٧ؽیبان بكیاؼی اؼؾل هىؽی باقِان 
م اؾ یبا یا زِایام یهاا قاال  ا ىنی یم، میم، ياعهاهؿاؼ قاال  ایقال  ا هؿاؼيعم اؾ یب اؼیص بؽضی اؾ ایه ب٧ایا به اما 
 ؽظیاع ایدااظ  ااؼیص هاای کىاىوی باه  وگؽلظؼ آیاا ایاه مكائ ه  :عیهایىعیب ایاه ۀ ف ظؼبااؼ گؽظظ.  بؽمی میىن قال  ی یميع
ه یاخامٛه باه ا ه١ مدعظ ضىظ بىظش وکؼنع و ظؼ زال هه یهماوكان ه کكت، چؽا یىىعش وک قؽگؽم یمىَىٚ هیاما ا ؟کىع ومی

 بانع.کامل ومكایل  ۀها و وگؽل مؽظم ظؼباؼ  یا٢ِهممکه اقت ه یبىابؽا. ابعی یل  ىقٛه مکن

ع یا. بگػاؼ بانایع عشینىؼا « ما٦بل  اؼیص های  معن»یا  «صیما٦بل  اؼ  های ٢ؽهىگ»ايٓالذ ممکه اقت اؾ نما  یاؼ یبك
ه، یاوىقی، ا٦ینمای یاکیآمؽ ، یخىىب یاکیمؽ آا، اؼو ا، یه، آقیؾم یظؼ ؼو امؽوؾش  . یىکص يسبت یما٦بل  اؼ  های  معنۀ ظؼباؼ 

گػنِه اقات  ها ٦اؼش یؽ یگ لکىن قال اؾ نی یمها ىع. ظشوام یم٦اؼش ؼا ها  آن نىاقان هیه ؾمکوخىظ ظاؼظ ٦ٓب خىىب ٧ا و ی٢ؽ آ
ا ٢اؽو ؼ٢ِىاع و اؾ ؾماان یاباه ٦ٛاؽ ظؼ  ییها هیاوىـ بااال آمعواع و قاؽؾمیا١ ا٦کااؾ  ییها هیه قاؽؾمکا ىان گ٣ات  یْىؼ م هیا ای

 یباقاِاو یهاا، بىاهاا اوىـیا٦اؾ ؽضی ىن قال گػنِه اقت. اما ظؼ ٦ٛؽ بی یمها ه امؽوؾ هكِىع ظشک ینک  بهها  آن ماوعن ثابت
هاا  آن  فعاؼوع. و یامؽوؾ هیچ نباهِی به آثاؼ  معن اوكان ظاؼوع و  ییبایؾ  یها بىاها ْؽذ . ایهه١ نعش اقتک یب ىع و بؿؼگ

زِای  ٢ؽَاان  اوكاانظؼ آن ؾماان، اگؽ  .میىن قال  ی یهام ظشد یٛىی ا ٢ؽو ؼووع قاضِه نعش بانىعیظؼ ٦ٛؽ ظؼ ایىکه  ٦بل اؾ عیبا
 ،ظیگاؽ مٛماایبىظواع.   اػیؽ ومی امکان ای هىنمىعاوه یؿهایچچىیه  ؟ؼا قاضِه اقتها  آن  ف چه کكی مىن ه  وبىظش،یم

م  ا یىن قال  ی یمنهًعه یب که مىخىظی بىظیىبیت   ؽی اوع. آن ؼا که١ کؽظش نىاقان باقِاناقت که  ییىبیِ ٢كیل  ؽی
ؽظ کاه١ کؼا  یِییىب یل  ؽ ی٢ك ییاکیمؽ آ یآن مى٧ؽٌ نع. ظاوهمىع و بٛع اؾ  م وخىظ ظانتیىن قال  ی یم نًتو تكیظو
 ،هیاا ایاْىؼ واَر و٧م بكاِه اقات. آ ل بهی٢ك ی٣م به  ا ظانت ؼو که ک ی٢ؽظ ی ا یآن بىظ. خا یؼو  اوكان ی ا یه خاک

 یم مىخىظام اوكاویىن قال  ی یم نًتو كتیظو ىاوكِه ظؼ  یا میه، آیظاؼووٗؽی   اوعاؾظ. بؽ ْب٥ یكان ؼا ظقت ومیوى صی اؼ 
 وخىظ ظانِه بانىع؟

ه کا  اف اؾ بؽؼقای مهاطى ناعناعش اقات.  یکا کآن ز یه و٧م اوكان ؼو کهكت  ی ؽو، قىگ یظاوهگاش م ۀ ظؼ مىؾ 
٣ام باه  اا کالش به قاؽ ظاؼظ، کعش اقت، ییباـ  ىننطى ه یاما ا .ش بىظنع یکا کقىگ ز یم ؼو یقال  هؿاؼ  یق ،و٧م

ه چگىوه ک ىاوكِىع بعاوىع  یم میقال  هؿاؼ  یق یها ىع. چگىوه اوكانک یؼا مهاهعش مها  شظؼ ظقت، قِاؼ  یى کظاؼظ و با   ك
وداىم ۀ ىع و ظؼبااؼ ک یؼا مهاهعش مها  شظؼ ظقِم قِاؼ  یى که او با   كکه اقت ی ؽ ا بیؿ ٚدی اؼچه ببا٢ىع و یباـ بپىنىع؟ چ

اماا  .ؽظکاىپ ؼا اضِاؽا٘ ک  ك ًع قال  یمقی زعوظ هکبىظ  ییؼو اا  گایی   یؽظک میؽ کهه ٢یظاوكِه اقت. هم یم ییها ؿیچ
 یاؼ یال، بكامثا یع. بؽاووخىظ ظاؼ  یاظیؾ ۀ وهع زل ی؟ هىىؾ ه  مٛماهام   كکىپ ؼا اضِؽا٘ کؽظیهؿاؼ قال   یق یچه کك

ه یواَار و ناب ی ایه ضکاظاؼواع ناان  یها ىاؼیظ یؼو  ییها یآیپ، و٧انا یها ىشکو ؼنِه  یخىىب ی٧ای٢ؽ اؾ ٞاؼها ظؼ ٢ؽاوكه، آ
اوع. اماا آن  نعش یؿیآم ؼوگ یمٛعو  ظاو ؼوگ یو با وىٚ شنع یکا کبا زیاؼ ؾ ی، بكیؽ اوكاویاوع.  ًاو نعش یکا کز یوا٦ٛچیؿی 

اوع.  عشیاقات و نا ىاؼ  ىاگ  ىنا یٞؽب یها ه یباـینب یمکنان  یها اوع و یباـ عشییباـ  ىن یمثل مؽظم امؽوؾ انطاو 
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هؿاؼ ياعها یهاا مىنیقاؽ ظاؼواع. چگىواه م الش باؽکًٚا ظؼ ظقت و  یپ ظؼ ظقت ظاؼوع و بؽضیه  ینب یؿیچها  آن اؾ یبؽض
 بؽقىع؟ یا هؽ٢ِهی  یه قٓر هىؽ ی ىاوكِىع به چى یم میقال  

ضىظناان ا٢ِاه اقات و یو هىؼ وكبِان  ىقٛهکه یىم ظاؼظ. ای٧ا مٛعن اوؼاوی٢ؽ گابه ظؼ آ ی ، خمهىؼ ی ؽ بؽو ٧ٚب یمکع یبگػاؼ 
 ۲17۰ىىاع. ظؼ قاال ک یا٢ِه يااظؼ مای  ىقٛه یهىؼهاکىم ؼا اؾ قىگ مٛعن وعاؼوع و قىگ مٛعن ؼا به یاقِطؽاج اوؼاو یی ىاوا

ه قاىگ کابؽظواع  ی،  اییایمیل نایو س  هیؽظ و  ف اؾ  دؿ کىم ؼا واؼظ یقىگ مٛعن اوؼاوم٧عاؼی اؾ آن ظؼ ٢ؽاوكه  یا اؼضاوهک
اوداام  یؼا باؽا یاؾ ظاوهامىعان و  ؽقاىل ٢ىا یا ب اقات و ٚاعشیاؽظوع ٚدکؽ کش نعش بىظ. ٢و اق٣ِاظ ؽظاؾل  ىمیمٛعن اوؼاو

 اه آوه کاؽظواع کع ییا أ ظؼ وهایتؼ٢ِىع. آودا  به یبؽؼق یبؽا یاظیؾ  یهىؼهاک٢ؽقِاظوع. ظاوهمىعان آودا  ظؼ مسل، به یبؽؼق
بهِاؽ اؾ زِای بكایاؼ ضاىب ْؽازای ناعش باىظ، اقت که  یبؿؼگ یِىؼ ا مکؼا  ظؼ وا٦ٙاقت  ىمیمٛعن قىگ اوؼاو کؽظوع ٢کؽ می

 هاا هیؽ باىظ. ایقال ظاهؿاؼ  اوًعمعم  م و بهیاؼظ قال  ی یماضِه نع؟ ظوق یظؼ چه ؾماو ىاوكت قاضِه نىظ.  امؽوؾ می آو ه
وخاىظ هایی   ٛعاظ بكیاؼی اؾ چىیه ومىوهر ظاظ. ی ىَآن ؼا  هیامل ظاؼوک  وٗؽی  ىان با  یوخه وم چیه هكِىع. به یاٚعاظ ودىم

ؽ ظهاع. ییاماان ؼا  ٟ ی٢ٛ  یظؼق یها ِابکه کاقت  ؽظشکه١ کؼا  یع یخع یؿهایچ یا٢ک به اوعاؾۀ یو ٢ى یٚ م  ع. خامٛوظاؼ 
اؼ ک٧ات آنایز٧ و٦ِای یؽوع. زِایع ؼا بپػیخع یها عشیاقت اقطت  ىع،ک یؽ میهه گکو ٥ یٚم یها ظؼ ٚاظ  ؽ اوكانک ٣و٦ِی 

ه، اماؽوؾش هاکؽ کا ٣ یهاا ؽ ؼولیضاْؽ  اأث ىىع. بهک یؼظ مآن ؼا  ْىؼ ٞؽیؿی هؽوع و بیبپػآن ؼا  ىىعک یت ومینىظ، مؽظم خؽ  یم
ع یاخع یها هاؽ٢تیهه اؾ  یهمم٣اهی  بهؽی ه یىع و بىابؽاک یوم یآوؼ  ؼا خمٙ ییها ا٢ِهیه یچىمىعی  وٗام نکل به یکك هیچ

. اماا و٦ِای اوع ها١ ناعشکزاَاؽ ظؼ زال اما  ،اوع به ٚمىم نىاقاوعش وهعش یا گكِؽظشْىؼ  بهایه چیؿها گؽچه ا٢ِع.  ی٧ٚب م
 ىىع.ک یؼا ؼظ مها  آن ؿها ضؽا٢ام هكِىع ویه چیىع ایگى یم ی ، بؽضیىک یيسبت مها  آن ظؼباؼۀ

یاا ص یما٦بال  ااؼ  های ٚىىان ٢ؽهىگ ؿها ؼا بهیه چیا یْىؼ ٚ ى ه بهکهكِىع گؽ یظ یهىؼهاکظؼ  یاظیظاوهمىعان ندا٘ ؾ 
م یب وبىظش ویؿ  یگؽ یظ های ه  معن ما،  معنی٦بل اؾ ا یٛىیاوع.  ؽ٢ِهی،  ػ وخىظ ظانِىعما  یه ٦بل اؾ  معن بهؽ ک هایی  معن

 هی ماعن وبىظواع. بىاابؽاۀ ظوؼ  تیااؾ ٧٢ّ ها  آن هکع ییع بگىی ىاو یم یباقِاو یای معن وخىظ ظانِه اقت. با وگاش به ب٧ا تیاؾ 
ؽظواع. ک یؾواعگ یياىؼم باعو  اؾ ا٢اؽاظ ؾواعش ماوعواع و به یمک٧٢ّ  ٛعاظ  و مىهعم نعوعظ٢ٛام  بهها  ىىع  معنک یمؽ ک٢ها  آن

ناعوع و  ؽظواع. قاپف ظوبااؼش مىهاعمکع ؼا ناؽو٘ یاخع یو  معو وعنع یع یخع یاظ نع، وژاظ بهؽ یح  ٛعاظنان ؾ ی عؼ  قپف به
ظاؼظ.  هااییت مااظش ایگىکاىاع زؽ یگى یها م عانکایؿ ی. ٢چؽضه باؼها  کؽاؼ نعش اقات هیقاضِىع. ا ؼا یع یخع یظوباؼش وژاظ بهؽ 

 ظاؼظ.هایی ؿ ایگىیل خهان ما وکؽام یی ٟ

باىظش هاه آؼام و هماىاؼ ی ىاوكاِه هم یوخاه وم چیها ه بهیؾمۀ اؼ یت قکچؽضان، زؽ  یؽ یه ؼاش نیٙ و ظؼ ایه خهان وقیظؼ ا
 ظیاعگاشاگاؽ اؾ مىاخاه ناعش اقات.  یگاؽ یظو ٢داایٙ باؿؼگ الم کمهاباا  ایؽظش کگؽ بؽضىؼظ یاؼام ظیه اقت به قکممو  بانع
ی هكاِىع. ؾمااوی  اؽ  بؿؼگهاای  و  ؽ یبوٗ    ىاوی  بگىیی  ایه و٦ایٙ بطهی اؾ می  ،یبه آن وگاش کى یٛیْب ٢ى٤ یها یی ىاوا

اؾ ا٢ؽاظ ؾوعش  ی٧٢ّ  ٛعاظ کم هؽ باؼ اقت.ت باؼ ظقِطىل اوهعام کامل نعش یت ههِاظویبؽظم بهؽ  یکؽظم و   یابیؼظ ظ٦ت به
باا کؽظواع.  مای یؾواعگ یياىؼم باعو  ناعوع و به می یبٛع ۀ ماوع و قپف واؼظ ظوؼ  می یبا٦٦ب ی اؾ  معن  یماوعوع، ٧٢ّ کم می

آن  گػنِه اقت و ماه یا ه چؽضهیان چىیت باؼ اؾ میههِاظوبهؽیت نع.  یوباؼش  معن ٖاهؽ مظ ظؼ وهایتخمٛیت، ا٢ؿایم 
و همااهىگی  یهاای مكااٚع ؾمیىا بىاعی کیهااوی، مى٦ٛیت ؾمان» اهمیتب  ۀظؼباؼ اؾ ظیؽباؾ ه یوکؽظم. مؽظم چ یابیاوِها ؼظ ا ؼا 

ع اوَا٘ مطِ ٣ای ظؼ اخِماا٘ ٚااظی  ىاو بىعی کیهاوی مطِ ١ می ؾمان کیهاوی مطِ ١ و ؽامیی ٟ. اوع کؽظشيسبت « اوكاوی
 یؿیاه چیؿ چىایازؽکات خهاان وظؼ ضًىو کىع،  یؼا ظوبال م ییها زؽکت ماظش ایگى ،تیؿ یبؽ ْب٥ ٚ   ٢ .بهؽی  عیع آوؼظ

 کىع. یيع٤ م
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باه گىواگ  یچ اؼیص ه وکِه ؼا ؼونه کى : یه بىظ که ایص يسبت کؽظم ایما٦بل  اؼ  های ٢ؽهىگۀ ظؼباؼ ایىکه  یٚ ت اي 
بااؼش  هی  ظؼای اىاو یممى٧ِل نعش اقات. ظوؼ بكیاؼ  یها اؾ ؾمانو  ،وه به ایه  معن کىىویگؽظظ  های ما٦بل  اؼیص بؽمی ٢ؽهىگ
م کامال ی  «کایپا»ىن ی یميعهاضىظ ؼا ظؼ   ی ؿک ان کؽظ کهیب یامىویکنا بؽای ومىوه،  . یعا کىی مػهبی ؼا ظؼ مِىن اناؼا ی 

ه یبه ا یٚعظع ی ىاو یوم یىن قال اقت. زِی یميعهاایپا ک تینامل چىع قال اقت؟ ت کایپا یع. یؼق یىیب کؽظ و به ؼونه
ع؟ یاآ یه خاىؼ ظؼ ومیل ؾماکاؽام ییات و  ٟیص بهاؽ یا آن باا  ااؼ یار باناع، آیان کاؽظ ياسیااو ب آو هاگؽ  .عیىکؼا  ًىؼ  یبؿؼگ
 یاقاِاظاوضىظناان هاا  آن اؾ هؽیاته کا ىعه وخىظ ظاناِیظوؼان اوی یه ٦بل اؾ او نم بىظاکان کؽظ یه بیهم ى یامىویکنا 

ا یار بانع، آیؿها وا٦ٛان يسیه چیه نعش بىظوع. اگؽ ایب ؽظش و ؼونهکه یکایپا ٦بل  ؿ کىن ی یميعهاها  آن  ؽش و همیو ٞ عىظانِ
آماىؾل ظاظش  یا هیاک ؿ  یهاا ه ؼولیماا چىا  ه، اماؽوؾش ظؼ خامٛایؼاقاِهاای  آمىؾلو  یوا٦ٛا یقىِ یها ان آن ؼولیاؾ م

، اما  ب ه،  یگى یع، مینىظ؟ اگؽ اؾ مه بپؽق یم  یهاا گىوگ ی، چی ٧ با یهاا گىوگ یؼوؾهاا آن چه یاکمیاب هكِىع. مٓمئىان
 یهاا گىوگ یاؾ چناان و  ٛعاظؼا ٢ؽیب ظهىع آوؼوع  ا مؽظم  یؼا اؾ ضىظ ظؼم ییؿهایظیطىاش چ ؽنعش، بهیه و آن ا٢ؽاظ  كطیظؼوٞ
 یوا٦ٛاگىوگ  یى چیاقت.  هطظنىاؼ ، ی ٧ ب تی عامکو  اقت یوا٦ٛ تی عامکایىکه  عنیهِؽ اقت. ٢همیمؽا ب ب به یوا٦ٛ

 كت.یؿ آقان ویآن و کؽظن عایاقت و  ظنىاؼ 

ِى و یى های  ؽقیمه ،یخ ی اوماظ چیؿهایی ماوىع كت. یماوعش اؾ ظوؼان گػنِه و خا ؿ بهیگىوگ  ىها چ یچ ،ظؼ وا٦ٙ ناى، یىهب
 اؾ ؼاهاا  آن اقات کاه اگاؽ کكایٚ ت ه همیه اوع. ب عشیص به اؼث ؼقیؼ اؾ ما٦بل  ا ، همگیوگاؼش ههت قه و ویؿ راتییتاب تغک

باؽای هاا  آن ؼاؾؼماؿو بؽقاع. هاا  آن بطىاهع ظؼک کىع، هیچ ؼاهی ویكت بِىاواع باه ظؼکای اؾو  کىع مٓایٛه یٚاظ ی٢ؽظ ظیعگاش
 نىظ. آنکاؼ ومی ،٦ؽاؼ ظاؼظ یٚاظ یقٓر ٢ؽظ ظؼنان  غهىی ا ٦ایبظیعگاش یکكاوی که  ٣کؽ، 

 ه اعتیکض بشای تگىيگ  یچ
اؾ ای   یهاؽ٢ِهؼول  ؼول مااکاه   یبه ناما بگاى ىاو   میكت؟ یچ ی٧ان بؽایظاؼظ، ظ٦ یطیه ٦عمت  اؼ یگىوگ چى یه چکزاال 

ناىظ.  ویؿ وامیعش می« بىظانعن»آو ه  ،مىخىظی ضعایی کىعایه اقت که نما ؼا  ظوبال بهِٛان یبىظا اقت،  ف ْب  معؼق  ی ؿک
 اىاو  باه  یموایل ناىظ. ظایى به  یا ٢ؽظ ؼا ٦اظؼ کىع بیىی ؼا  ؽوؼل ظهع ایه اقت که ؼونه ظوبال بهْىؼ مهابه  ویؿ به ظایى  معؼق

 ت، ؾباانیؽ کاؾ قاوكا یا وافش باىظاؼا ظؼ وٗؽ بگیؽیع.  «بىظا»بؽای مثال، م٣هىم كت. یؽا٢ام وض« نعن ضعایی» هک  ینما بگى
٢اى »ياىؼم  باهآن ؼا  ؿیااؾ ا٢ؽاظ و ینع. بؽض ی  ٣ٕ م «یى٠ُ  ى» مه ظانت و که ما آوؼظش نع، ظو یبه چ و٦ِی  اقت. ی٦عهىع 

 و واعؽظک مام ؼا زػ٠ کاؾ آن  یکیه، یؽظم چمنع،  میمى٧ِل وافش اؾ وك ی به وكل ظیگؽ ه آن کْىؼ  ؽظوع. همانک ؽخمه  « ى
گااش ناعش هیب ؼونه که ینطً» یاؼظ؟ به مٛىظ ییچه مٛىا یىیه وافش ظؼ چیا وع.عیوام «٠ُ »آن ؼا   ینطًااقات و باه  «یاا آ

گاهی ؼقیعش  یىیب ؼونهبه ه یک ؿ  ٥یاؾ ْؽ ه ککىع  اناؼش می  ظؼ آن اقت؟ یاقت. چه ضؽا٢ا یا آ

نام اماؽوؾش ظؼ ظویاا ؼا ؼنع ظهاع. ضىظ  یٛیْب ٢ى٤ یها یی ىاوا ،هیک ؿ  ىاوع اؾ ْؽی٥  ٢ؽظ می ع:یهیىعیب باؼش ظؼایههمگی 
 یوا٦ٛ یٛیْب ٢ى٤ ییهؿاؼ  ىاوا م اؾ ظشی  بیگى ینىظ. م یسعوظ ومها م هی، اما ٧٢ّ به ااقتنعش  نىاضِه یٛیْب ٢ى٤ ییىاوا 

ؼا  یاؼ کام بِىاواع یا  اهاایاها  ظقات ظاظن تکاباعون زؽ  ،اقت وهكِه یظؼ مس  ظؼ زایی که یع نطًیىکوخىظ ظاؼظ.  ًىؼ 
ىاع، یهؽ ُبٛاع خهاان ؼا بب یوا٦ٛز٧ی٧ت  ىاوىع اودام ظهىع و او بِىاوع  یومنان  یا  اهایها  با ظقت یگؽان زِیه ظکاودام ظهع 

كاب که، ظایى ؼا یک ؿ اؾ ْؽی٥  هکكت یو یكکا او یىىع. آی ىاوىع بب یوم یه مؽظم ٚاظکىع یؼا بب ییؿهایچ ز٧ی٧ت خهان و بِىاوع
   یوقا ه بهکاكات یو یكاکا او یااقات؟ آ یٚااظ یع او مثل ٢ؽظییع بگىی ىاو یا میكت؟ آیو ضعاییی ا او مىخىظیؽظش اقت؟ آک
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  او ی٦اعهىاع   ؟ باه ؾباانیبىاام «ضعاییمىخىظ »یا  «هیب مىخىظ ؼونه»ه او ؼا کكت یا ظؼقت وینعش اقت؟ آبیه  ؼونهه یک ؿ 
 ه کاؼ اقت.یا یگىوگ بؽا یه اقت و چیت امؽ اینىظ. وا٦ٛ یعش میوام «ىظاب»یت 

ؼا گىواگ  یچنا٣ای بیمااؼی و  ىعؼقاِی بایاع ٞیاؽ اؾ نطى بؽای چیؿ ظیگاؽی ظؼک کىىع که چؽا  ىاوىع  بؽضی ا٢ؽاظ ومی
ؽ ی ٧ًااقات. اماا  یاؼ قآسیبك یه ظؼکیا .اقته یماؼ یب ین٣ا یگىوگ ٧٢ّ بؽا یه اقت که چیا انمىٗىؼن  مؽیه کىع.

 یبؽاها  آن بهکمت و مؽظم  یماؼ یب  مٛایدماوىع  ییاودام کاؼهاظؼ زال گىوگ ٧٢ّ  یاؾ اقِاظان چ یاؼ یؽا بكی، ؾ كتینما و
مؽباىِ باه  یؿهاایچ یکكا هیچکىىاع و  یياسبت م یهاا و قاالمِ یماؼ یب  مٛایداۀ ٧٢ّ ظؼباؼ ها  آن .هكِىع یمِالز٣ٕ ق
ه اقات کاه یااهاا  آن تیامأمىؼ  ،وا٦اٙ كات. ظؼیضاىب ونان  یها   که ؼولیگى یؼا وم هیظهع. ا یباال ؽ ؼا آمىؾل ومقٓىذ 

کاه هكاِىع بكایاؼی گىواگ آماىؾل ظهىاع. اماا ا٢اؽاظ  یچ کؽظن حیؼاویؿ و  یها و قالمِ یماؼ یب  ؼا ظؼ قٓر مٛاید ییؿهایچ
ه یاع ضىظ ؼا  ؿکیظاوىع چگىوه با یآن ظاؼوع اما وم یبؽا یهىع و ٦ بیاوع یآن مۀ ظؼباؼ ها  آن ه کىىع.یضىاهىع  ا قٓىذ باال  ؿک یم

آماىؾل وا٦ٛای اواع. ایبِاه  ا٢ِاظش یاؼ یآوؼظش اقت و ظؼ مهکالم بك عیع ها  آن یؼا بؽا یاؼ یبك یها یه مكئ ه قطِیکىىع و ا
ؽظم و خامٛاه ظؼ بؽاباؽ ما کاه اظؼا آماىؾل ظای آن  و بایع باه نایىش ظاؼظقؽوکاؼ مىَىٚام بكیاؼ فؼ٢ی ظؼ قٓىذ باال، با  یؼون

 کىی  ناان ياسبت مای یی کاه ظؼباؼشؿهاایاؾ چُٛای ب ای . به وِایح ضىبی ؼقایعشظؼ کل به همیه ٚ ت اقت که  .مكئىل بىظ
باا اقا٣ِاظش اؾ   یکى یما یقٛبه بهِؽیه نکل  ؼو ایه . اؾعیایمثل ضؽا٢ام به وٗؽ بؽضی ب بؽایممکه اقت قٓر باال هكِىع و 

 ؼا  هؽیر کىی .ها  نآ ٚ   وىیه

ه یاؼ چىایا؟ مٛچاؽاوامىاع.  ؼا ضؽا٢اام میهاا  آن اؼیااضِ یاؾ ا٢ؽاظ ب یبؽضکىی   مىَىٚام ضايی يسبت می ظؼباؼۀو٦ِی 
ا یا ضؽا٢اام یهمگاو  اػیؽ ویكات  امکان هىىؾ  دؽباه وکاؽظشیا ضىظل  وبؽظش یٚ   هىىؾ به آن  آو ه ه اقت که یا ینطً

ایىکاه  ضاْؽ ؼا ٧٢ّ به یؿیع چی ىاو یا میْىؼ ٢کؽکؽظن ظؼقت اقت؟ آ هیا ایگىوه اقت.  ف آ هیت او ایغهى .هكِىع ٞیؽوا٦ٛی
ع؟ یاؼظ کى ٞیؽوا٦ٛایا یا یضؽا٢ا یؿیٚىىان چ هؽ٢ت ٚ   اقت بهی  یوؼاایىکه  ضاْؽ ا ٧٢ّ بهیوبؽظش اقت  یٚ   هىىؾ به آن  

کاه  ییؿهاای؟ چ یهاؽ٢ت کىاع ىاوكات  یبهاؽی م  خامٛا ی؟ آ ىقٛه یابع  ىاوكت یا ٚ   میکؽظ آ یگىوه ٢کؽ م هیا هؽکكیاگؽ 
ظؼ ضؽا٢اام هاا  آن  اگاؽ هما .وعبىظوانىاضِه مؽظم بؽای  یکه ؾماوهكِىع  ییؿهایچ یهمگ ما ابعا٘ کؽظش یو ٢ى یٚ م  خامٛ
و  کىىع گىوگ ؼا ظؼک ومی چیهایی ماوىع  ؼولبكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ  بىظ. یهؽ٢ت و  ىقٛه ومیبه   یاؾ یگؽ وی، ظوعنع یگؽ٢ِه م وٗؽ

 گىواگ چیؿهاای باعن اقاِاظان چیاواع کاه  آناکاؼ کؽظش یٚ م یامؽوؾش ابؿاؼهاگىوه ویكت.  اما ایه اوع. کىىع ضؽا٢ام ٢کؽ می
مااظون ٦ؽماؿ، های  اناٛه، یكایامىاج ماظون يىم، امىاج ما٢ى٤ يىم، اماىاج ایکِؽومٟىاْ، ماوىع: کىع قاْٙ می بكیاؼی

ياىؼم  ویكاِىع کاه به ییؿهاایچها  آن ایآ کمیاب. یها و ٚىايؽ ٢ ؿ ها، ا   گاما، وى ؽونهای  ، انٛهبى٣م یماوؼاهای  انٛه
گاؽ اؾ مااظش قااضِه یظ یها ٢ُااؾمانا یا؟ آاقت اؾ ماظش قاضِه وهعشی هؽچیؿا یهكِىع. آی ماظویؿ ها  آن ؟ماظی وخىظ ظاؼوع

 هاؽ ياسبِیکىىاع،  ضاعاییایه اقت که ماا ؼا ها  هع٠ اؾ ایه ؼول اؾ آودا کهع؟ یؼا ضؽا٢ام بىامها  آن عی ىاو یا میاوع؟ آ وهعش
  ؽظاؾی . میها  آن ظاؼظ و ما بهقؽوکاؼ مىَىٚام فؼ٠ اؾ  یاؼ یبا بكْبیِٛان ها  آن ظؼباؼۀ

گىواگ  یؼا چهاا  آن ماؽظمو  عىؼقا می به وٗؽ ضی ی ٚاظیها  آن اقامی، چؽا عوچىیه هع٢ی ظاؼ گىوگ  یچهای  ؼولاگؽ 
 یهاا ایبِاه وامهمایه اقات. ناان  وامیع، چؽاکه هع٠«  ؿکیه»یا  «مٛىىی مؽیه »ؼا  ها  ؽ اقت آن مىاقب ظؼ وا٦ٙوامىع؟  یم

ؼا  هاا آن ع.  اف چاؽا ماؽظمیاه وامیا ؿکبایاع ْىؼ ک ای  باهؼا ها  آن اما ،هایی وخىظ ظاؼظ ؼولبؽای چىیه ؿ یو یگؽ یبطًىو ظ
ؾماان ناؽو٘ مسبىبیات  دگاؽظظ ظؼ زعوظ بیكت قال  ایم ظانات بؽمیچیه که  یایه مكئ ه به اوَاٚوامىع؟  یگىوگ م یچ

مىخی اؾ ضًىمت و کیىه ازاْه کاؽظش ا٢کاؼ و ٢ؽهىگ قىِی ؼا بىظ و  یاواقّ او٧الب ٢ؽهىگ ؾمانآن  .گىوگ یچهای  ؼول
بپاؽظاؾی  هاایی  باه وامیىکاه بعون ا .وعضىظ ؼقیعمسبىبیت به اوج گىوگ  های چی اواضؽ او٧الب ٢ؽهىگی بىظ که ؼولظؼ . بىظ
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ی  ببیىی  مىَى٘ چه  ىاو ظؼ ایه ظوؼۀ  معن مینان  های ، اؾ وامىعِص ظانهای ما٦بل  اؼی گىوگ ظؼ ٢ؽهىگ چیهای  ؼولکه 
ماؽظم آن اقاامی ؼا ناان ضی ای ماػهبی باىظ و  گهاِىع، اقامی ظوؼان ٦بال بؽمیهاا باه  ایىکاه ایاه ؼولضاْؽ  اقت: به بىظش

اش ؼ  واخاؽا،معیِیهاه  ظایى،  ی ؿکؼاش بؿؼگ  :ها هكِىع ایه ها وام هایی اؾ ایه ومىوه .گؽ٢ِىع می ظؼ وٗؽا٢ِاظش  یا ٧ٚب «ی٢ئىظای»
اقا٣ِاظش  ییهاا ه وامیاؾ چىا یاگاؽ ظؼ ْاىل او٧االب ٢ؽهىگا الیاه. هُواکیمیااگؽی ظؼووای ، ظاؼماا باىظا  ی ؿکؼاش بؿؼگ آؼهام، 

 گىواگ ظاناِىع ضاىب باىظ و یچ کؽظن یهمگااو یگىوگ باؽا یع؟ آن آؼؾو که اقِاظان چینع یا مؽظوظ نمؽظش ومیع، آیکؽظ یم
نان ؼا  وَٛیت خكماویا ز٣ٕ کىىع و نان ؼ  کىىع، قالمِی ظؼمانها ؼا  ىىع بیماؼیکمت ک مؽظممىم ٦ًع ظانِىع به ٚها  آن

اؾ اقاِاظان  یاؼ یبكاکااؼی کاه  هیبىاابؽاها اقا٣ِاظش کىىاع.  اؾ آن وامکؽظوع  یت ومیاما خؽ  دبىظ یٚایه   چ٧عؼ بهبىظ بطهىع و
ؼول، ) و گىواگ )اواؽفی( چایبؽاوگیؿ  ٞیؽبسا   ظو ک ما ناان، های ؼش باه ؼولانا یبؽا اودام ظاظوع ایه بىظ که گىوگ یچ

ظؼبااؼۀ زِای  ا٢ؽاظ یعوع. بؽضیوام «گىوگ یچ»ؼا  ها آن واوِطاب کؽظوع  دائو َذنگو  نگیج نظَ  یها اؾ مِىن کِابؼا  مؽیه( 
ياؽ٢ان  «گىواگ یچ»ناع.  یعش میاه وامیاؿکظؼ گػنِه  وخىظ وعاؼظ.   ژوهم یبؽا یؿی، اما چکىىع می  ژوهمگىوگ  یچۀ واف
 ظؼک مؽظم مٛايؽ بانع. مىاقب که  قاضِه نع ایه مىٗىؼ و بهظؼ ظوؼان اضیؽ که  ای اقت شواف

 ابذ؟ی یيم ؼیافضا ىیتمش  باتاو  گىيگ چشا
. اگاؽ  ام ؽظشکو ا٢تیؼا ظؼ  یوا٦ٛ آمىؾل مه» :ىىعک یؽ مک٢ گىوه هیا٢ؽاظ ااؾ  یاؼ یابع؟ بكی یوم میا٢ؿا هی مؽ  با ان  گىوگ چؽا

 ؼوؾهاا هیاا «یاباع. می میا٢اؿا ماه ظهاع، گىواگ آمىؾل مه به ؼا ای هؽ٢ِهی  های  کىیتو  بطًىو های مهاؼم یاقِاظ
 ت مؽظمی کى ییها ؼولچىیه  ؽای. ؾ  ظاؼ اقت ضىعشو چىیه ٢کؽی به وٗؽم  ىىعک یؽ مک٢ گىوه هیا ظؼيع اؾ مؽظم و ىحوىظ زعوظ

ه کا  ی اىاو  باه هماه بگاى یؽظ. مک یابیاؼؾ  باال قٓىذ با ايىلبایع ها ؼا  آنه ی. بىابؽااوع ٚاظی ٢ى٤ ، ب که کامالن  ىعكِیو یٚاظ
ؼا  هیاىىاع و  ؿکک یما  ىخاه هی ماؽ  باه ٧٢اّ مؽظم «،هی مؽ »و  «هی ؿک»   مکاقت: اؾ ظو  هیا گىوگ ؼنعوکؽظن یاقاق ٚ ت

اؼ کو ا٢ یٚاظ٢ؽظی  یها ، ظقت یٚاظ٢ؽظی  با بعنهای ٢یؿیکی و بیؽووی ویكت.  ک یع مى٧٢یت ظؼ  کىیتؽوع. یگ یعش میواظ
  ىاواع باه یم ع؟ چگىواهیؼا ؼنع ظه ع و گىوگیىک لی بع گىوگ ؼا به اوؽفی باالبا ۀ ماظ عی ىاو یع میىک یؽ مکا ٢ی، آ یٚاظ٢ؽظی 

 یؿیچ ؽونیع و ظؼ بیبان ؽونیظؼ ب یؿیچ ظؼ ْ ب هکاقت  هیا . مثل اقت ینىضچىیه چیؿی ،  مه ظؼ وٗؽبانع!  یآقاو هیا
 . یابیع میوآن ؼا  ع. هؽگؿیىک ؼا خكِدى

چیاؿی .  عیاىک كبکآن ؼا  ییها تیىک  یؽ یاظگیبا  یا  ىل یمک ع با  ؽظاضتیبِىاو هک كتیوهای ظویىی   مهاؼم مثل ؿکیه 
 ىَایر و بىاابؽایه ایؿاماام بااال ؽی ظاؼظ.  اقات یٚااظ ؽظمما٢ؽا ؽ اؾ کىع که  ظؼ قٓسی ٚمل میؽا ی، ؾ کامالن م٣ِاوم اقت

ع. ا٢اؽاظ یوبان ؽونیظؼ ب ییؿهایچ یکمت ظؼ خكِدى  یع و بؽایه کىی ؿکؼا  ان  ظؼونچىیه  مؽیىی بایع ظؼ ضًىو ظه .  می
گاؽ یظ یؿیاچ گاؽ ظوباالیؿ و ؼوؾ ظیاچ تیا یهكاِىع. اماؽوؾ ظؼ خكاِدى  ییؿهایچ یظؼ خكِدى  ؽونیه ظؼ بکهكِىع  یاظیؾ 

 هکاهكاِىع  یا٢اؽاظزِای های گىوااگىوی ظاؼواع.  اهعا٠ و اوگیؿش. اوع عشیچكب یٛیْب ٢ى٤ یؽوهایکكب و یهكِىع و به آؼؾو 
ع یاه کىیؼا  ؿک ان  ع غههی، بایوا٦ٛ  یاوؼوع! اما ظؼ  ؿکیب به ظقتها  ىل  یماؼ یب  نىوع و با مٛاید گىوگ یضىاهىع اقِاظ چ یم

اا ی  ، ظؼ ْىؼ مثاال ناىظ. باه یم عشیاوام ىگینا هین  ی ؿک هیو ا  باه اقات الؾمآیاع  بایه ناما و ظیگاؽان  ایم می کاه ٛاَؼ
وبایاع ؼ٦ابات باا ظیگاؽان بانایع، ظؼ زاال اگؽ بؽٚکف، بؽای مىاا٢ٙ نطًای  مطِ ١ کمِؽ اهمیت ظهیع.امیال و  ازكاقام

 ان  اؾ  مؽیهماوىع ا٢ؽاظ ٚاظی هكِیع و وبایع اوِٗاؼ ظانِه بانیع ظؼ ایه يىؼم . ظانِه بانیع ان  اوِٗاؼ وِایح ؾیاظی اؾ  مؽیه
گىواه  ایه٦ؽاؼ ظهیاع. اگاؽ بِىاویاع  ان  ؼا ظؼ ٦ ب  مؽیه ىگین هین  ی ؿکبه همیه ٚ ت اقت که بایع  بیاوؼیع. به ظقتگىوگ 

 کىع. ؼنع می ان  گىوگ ؼویع و باال ؽ میبؽیع که ظؼ  ؿکیه  کىیع  ی میٚمل 
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و  الیاام کؽظن ، ؼهاای٢اعاکاؼ ، بًایؽمو  ایماان، ی، بؽظبااؼ اقات( مااظش ی ٧ىا )کاه واىٚ ؟ آن نامل كتیچ ىگین هین
اؾ  هااؽ خىبااهظاؼظ.  بااؽ چیؿهااای گىواااگىوی ؼا ظؼها و ماوىااع آن اقاات.  ی سماال قااطِ یی ىاوااا، یمااؽظم ٚاااظ یها یوابكااِگ

 . اقت گىوگ ظؼ ؼنع  ىان یع ی ک یٚام  هی. ا عیع  ا وا٦ٛان ؼنع کىیظها اؼ ٧ عیؼا باضىظ  ىگین هین

وٗاؽی  یمىَاىٚم٣هىمی اضال٦ای و ع، یکى یآن يسبت مۀ ظؼباؼ  هک ىگین هین» :ىىعکؽ ک٢ ه اقتکا٢ؽاظ مم یبُٛ 
چایه ی ٢ كا٣ی ظؼ یها اؾ ظیؽباؾ بس  و خاعلگىوه ویكت.  اما ایه «اؼ باْی وعاؼظ.  یه کىی   ؿکیضىاه یکه م یا گىوگب و اقت

های  ،  عیاعشظؼ وهایات هکا  یبگاى اان  یع بؽایابگػاؼ ای غهىای.  قااضِهچیؿی ماظی اقت یا اقاقان بىظش اقت که آیا وا٦ٛیت 
. عواهاای مااظی ظاؼ  ع ویژگیونى یع میمٟؿ اوكان  ىیظؼ  هک یؼ اک٢ااوع   ی بؽظش ظاوهمىعانماهیِان یکی هكِىع.  یو غهى یماظ

ظؼ  اىان گ٣ات ایاه ظو   اف میای غهىی هكِىع. ه ، اما ظؼ ٚیه زال ٦ٓٛان  عیعشيىؼم ماظی هكِی ظاؼوع ایه یٛىی ا٢کاؼ به
قؽنات  ؾماان ه  هکضىظ ؼا ظاؼظ، ب  یماظهكِیب   ىها وهگ٣ِ : خهان خهان  ۀمهابه چیؿی اقت که ظؼباؼ یکی هكِىع.  وا٦ٙ

ن خهان، قؽنتوخىظ   ىاوع ٢ؽظی ٚاظی ومی . ظاؼظویؿ ضىظ ؼا  ه، َنه، ؼب یات ظؼ  یهمگا یماؽظم ٚااظ ؾیاؽازاف کىاع،  ؼا خب
؟  عیاکى ی دؽباه مآن ؼا  ع. چگىواهیاه قؽنات ؼا  دؽباه کىیع ای ىاو یع، میبؽو یٚاظ مؽظم قٓر ی٢ؽاقى  یهكِىع. و٦ِ قٓر

هاا  آن ؽ هكاِىع،  ماامکا٢ یؾواعش و ظاؼا یکىىاع، مىخاىظا  ی اؽ من ؼا اکال خها هک یمىاظ ، نامل  مام ؿها ظؼ خهانیچ  مام
ع اماا یاىکع ياٛىظ یاضىاه یمایىکه  ع. بایيٛىظ کى گػاؼوع یومها  آن مطِ ١ هكِىع. ظؼ قٓىذ هانیک ی٢ا یهكِ یها لکن
کاا٢ی ؼناع وکاؽظش  ۀباه اواعاؾ نما  ىگین هین ؽای؟ ؾ ظهىع اخاؾش ومیع. چؽا یبه باال يٛىظ کىظهىع  اخاؾش ومیها  آن ع.ی ىاو یوم

ضاىظ ؼا ظوؼ  ظؼون وا اکب  هؽچیؿو اؼ بع کا٢ بایعع، یباال ببؽ  ع قٓر ضىظ ؼایبطىاه ظاؼظ و اگؽضىظ ؼا  اقِاوعاؼظ یهؽ قٓساقت. 
 ع.یع باال بؽویىاو  به ایه نکل می ٧٢ّع. یاقِاوعاؼظ آن قٓر نىمٓاب٥ بؽیؿیع  ا 

ٓمئىان م ان  همؽاش با  ٟییؽام مثبت ظؼ غهه. نىظ یم بؿؼگی ؽیی ٟقِطىل ظ ان  بعن، کىع نع مینما ؼ  ىگین هین یو٦ِ
ظاظن  نااما ؼا بااه نااکلبااعی کااه چیؿهااای ظهااع ایااه اقاات کااه  ؼوی می آو ااهظهااع.  ؼوی می ان  بااعن ٟییااؽام ٢یؿیکاای ظؼ 

 اؾ ماىاظ ای   ؽناعش یبٓاؽ  ًاىؼ کىیاع ظؼک بهِؽ ایه مكائ ه،  بؽای کمت بهع. ونى ظوؼ اوعاضِه میها کهاوعش اقت  وابكِگی
 ١یاکث یؿهاایاؾ آن چ یماک. قاپف  ؼوظ یم٢ؽو  آب ؽیؾ  ، بال٢اي هاوعاؾیع میع و ظؼ آب یبىع میآن ؼا  ؼب ع، ظیظاؼ  می١ ؼا بؽیثک

ؼوی  ،ناىظ یامالن ضاایکاع. اگؽ یآ یباال م قٓر آب قمت بههِؽ یع، بیىک یضایآن ؼا  هِؽیب هؽچهع. یؿ یؼ  میؽون یبآن ؼا  ظؼون
ضىظ ؼا اؾ  ماام چیؿهاای کىی  ظؼ ؼووع  ؿکیه اودام ظهی :  ایه همان کاؼی اقت که قٛی میظ. نى یمامالن نىاوؼ ک آبقٓر 

 ىگینا هیاگاؽ نکىاع.  ظؼ و٧م ظؼبان ٚمال میاقت که  ه قؽنت خهانیاکىی   ا بِىاوی  يٛىظ کىی .  ها میؼ مان  بع ظؼون
قؽنات ع، یو اگؽ اؾ ا٢کاؼ بع و ماىاظ باع ؼهاا وهاى عیؼا ؼنع وعه ضىظ یاقِاوعاؼظ اضال٦ یکا٢ به اوعاؾۀع، اگؽ یوکى هیضىظ ؼا  ؿک

كاِىع؟ یو مثال ها  و یکایهای غهىای و مااظی   عیعشع ییع بگىی ىاو یا میع.  ف آیگػاؼظ به قٓىذ باال ؽ يٛىظ کى یمخهان و
خااؾش ظاؼظ، اؼا امیاال و  ازكاقاام وا٦كاام اوىا٘کاه به ٢ؽظی ٚاظی ع ی. ٢ؽٌ کى ر ظه ی ىَ ان  یبؽا ینىض تی ع بایبگػاؼ 

یات ؾیبااییب  یع و٦ِای؟ ناا باناع اػیؽ  امکان ىاواع  یما یاع، آیهیىعیب هیاۀ نىظ. ظؼباؼ  ضعاییمىخىظی ظاظش نىظ به باال بؽوظ و 
ه یاا کىاع.ایدااظ ظؼظقاؽ  ضاعاییبؽای مىخاىظام  ،بگػؼظ و چىن اؾ زكاظم ؼها وهعشقؽل اؾ  یؽ بع ک٢ىع ببی ؼا« كا ىابىظی»
 ماام ا٢کااؼ باع ؼهاا کىاع. اؾ ضىظ ؼا  اقتهىىؾ ظؼ ایه ظوی ظؼ زایی کهبىابؽایه ٢ؽظ بایع ع؟ مداؾ بانآودا   ىاوع یمچگىوه ؿها یچ

  ىاوع يٛىظ کىع. ٧٢ّ به ایه نکل می

نو بؽ ْب٥ قؽنت خهان، مؽکؿ کىیع ىگ  ین هین  ی ؿکؼوی بایع ، ظیگؽبیان  به ه، َنه، ؼب ال یااؾ ام. بایاع عیاه کىیا ؿک خب
باع ظؼ  یؿهایچم٧عاؼی اؾ  ،  ان غههم٧عاؼ کمی اؾ ؼنع ٦ مؽو . با هؽ  عیبع ؼها نى یاودام کاؼهاو ٦ًع بع ا٢کاؼ ، یمؽظم ٚاظ

پف قابایه ببؽیاع.  ؼا اؾ اان  هایی ؼا  سمال کىیاع  اا کاؼمای و قاطِیبکهیع ؼوح  یکم عیؾمان، با . ه  ؼوظ می هیاؾ ب ان  بعن
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اوداام  ؼا باهضاىظ   االلناما . کىاع میمساعوظ و ناما ؼا ماوىاع ٦بالقؽنات خهاان ظیگاؽ چؽاکاه ع، یوباال بؽ  یع کمی ىاو یم
ایاه  .ظهاع ؼا ؼناع می اان  گىوگ ظهع که گىوگی می اقِاظ به نما مکاویؿمب  کىع. ؼا اظاؼش میمكایل   ؼقاویع و اقِاظ ان ب٧ی می

ىقاِه یْىؼ   ه باهکْىؼ  همان .کىع گىوگ  بعیل می٦ؽاؼ ظاؼظ به  ان  بعنای  یؽامىن  ماظشيىؼم  ؼا که بهما ی ن٧ىا  ،مکاویؿم
ؽظ. کابااال ؽ و٣اىغ ضىاهاع  قٓىذ یقى  به ىقِهیْىؼ   ؿ بهیو ان  گىوگ ، قِىن عیىک یه يٛىظ میع و ظؼ  ؿکیظه یضىظ ؼا ؼنع م

ْىؼ که اؾ میان مكایل ظنىاؼ  همان دکىیعه ی ؿک ضىظ ؼا :کاؼی که بایع اودام ظهیع ایه اقتکىیع  می هی ؿککكی که  ٚىىان به
ظؼ زاایی اوداام  ؼا ایاه کاؼهاا  هما .ؼهاا کىیاعگىوااگىن ؼا امیاال ها و  یوابكِگ ْىؼ  یىقِه به دعیىآبعیعش کضىظ ؼا گػؼیع  می
قٓىذ  ظیعگاشگیؽوع، اؾ  می ظؼ وٗؽو مٓ ىب ظویا ضىب ظؼ ایه ها  اوكان آو ه. بطهی اؾ ایه ظویای بهؽی هكِیعظهیع که  می

چیؿهای ماظی بیهِؽی ؼا ظؼ ایاه ظویاا  هؽچهکىىع  اکثؽ مؽظم ٢کؽ مینىظ.  ِه میوٗؽ گؽ٢ظؼ ٚىىان چیؿی بع  بهمٛمىالن باال ؽ 
ممکاه اقات ؟  . چگىواهعیا٦اؽاؼ ظاؼ  یظؼ وَاٙ باع ؽ ناما ،  واال اؽ ظؼ آن بااال مىخاىظاماؾ وٗاؽ اقات.  بهِاؽ عیاآوؼ  به ظقت

وباناع و ممکاه اقات باٚا  ناىظ باه نما ز٥ ها  آن  ع و همیآوؼظش بان به ظقتبه ٦یمت َؽؼ ظیگؽان  ماظی ؼاهای  ظاؼایی
باعون  بىابؽایهع. یظه یم اقت که  ٧ىا اؾ ظقتایه ها  آن  مام  دیو وِ عیبیهِؽ وابكِه نى ،چیؿهای ماظی ماوىع م٧ام و ثؽوم

 کىع. ايالن ؼنع ومی ان  گىوگ نیىگ نیه   ؿکی

کاه کاؽظ  ياسبت می هیااۀ ظؼباؼ  ی، اگؽ کك  ؽ می  یؼوظ. کم یوم هینطى اؾ ب ؼوذ  ییگى یکىىعگان م هیظؼ اخِما٘  ؿک
هاا،  ىلک  کاه مىییظاو یت بعن اوكان میؿ ی٢  ژوهمؾ اکىىن ا . امابىامىعضؽا٢ام آن ؼا  مؽظمممکه بىظ ها ؼوذ ظاؼوع،  اوكان

ظؼ آن و٧ٓاه، . ؽش وخاىظ ظاؼواعیاهاا و ٞ ىىیهاا، وى ؽ  کىاؼ ک ، ی ؽ باؽو هییها ظؼ بعن اوكان وخىظ ظاؼواع و  اا ِؽونکای و ها  ؽو ىن
 هکا  یظاو یظاؼظ. ما اؼ ٢ايا هیبكا مااظش  ا قؽچهامیازیاام   هىىؾ اؾ قؽچهام ىع. اما آنیؼا بب یؿی ىاوع چ یوم ىپکؽوقکیم
ا٢ت کنا یباؽا زؽاؼم یاظیاؼ ؾ ی ًاظم اقت و م٧عاؼ بك ظاظن یؼو  یبؽا یاوؽف  یاظیاؼ ؾ یمكِ ؿم م٧عاؼ بك یا ا٢ت هكِهکن
ه یاؾ با یآقااو بهم ظؼ باعو ا ا  یها ع هكاِهیاکى ی٢کاؽ ما یآؽظ، یم یم ینطً ی.  ف و٦ِ اقت الؾم یا هكِه یا همدىنی
ه ی اؽ  بؿؼگ  یاال  هیا، ا ُبٛاع ماا هكاِىع هیااو کاه ظؼ ا یاخاؿا ؽظ ٧٢اّیام یم ینطً یو٦ِ هک  یا بؽظش یؼو ما   هیاؾاؼووع؟  یم

 یا ع یسٗاهییاایناىوع. ب یگاؽ واابىظ ومیظ یاو ظؼ ُبٛعها یها بعن ظؼ زایی کهؿوع، یؼ  یهكِىع که ٢ؽو مها  آن ها، ٧٢ّ مىیکىل
،  اقات تکازؽ ظؼ زاال بعن اوكاان  ؟  ماماقت ی کن چه هبظیعش نىظ  میکؽوقکىپبا بؿؼگىمایی اوكان بعن اگؽ  . یهیىعیب

 و  ماام اواع تکزؽ ظؼ زاال ناما  یىیکامىی یها ق ىل ، اقت تکزؽ ظؼ زال  بعن ع  مامیبان زؽکت وهكِه یبآودا  یو٦ِ یزِ
ا باه یاناىظ و ا یم عشیاظ لکنا هیا ىپ بهکؽوقکیمبا بؿؼگىمایی  اقت. بعن اوكان نعش قاضِه اؾ نهاوگاؼ  ، اقت الیبعن ق

 باه وخاىظ ناما یباؽابؽظانت واظؼقاِی  ىاوع  یم اوكان چه  ٣تخ هیاؾیؽا  ٣اوم ظاؼظ. بكیاؼ ىع یب یما م یها که چه  یبعو
 ناعش ییوماا باؿؼگْىؼ  هباؿهاا ؼا یع چیا ىاو ی، م باؾ باناع ان  قىم چه  یظاؼظ. اما و٦ِ یؿها باؾمیآن چ عنیاوؼظ و نما ؼا اؾ ظیب

 یهاا ییع  ىاوایا. اگاؽ بطىاه نىظ یعش میوام یٛیْب ٢ى٤ ییزاَؽ  ىاواظؼ زال اما ،  هاقت اوكان یماظؼؾاظ یی ىاوا هیو اببیىیع 
 .عی ان بؽگؽظ هیاوی ىو ض به اؾ ْؽی٥  ؿکیه عی، با  ان ٖاهؽ نىوع  یٛیْب ٢ى٤

ر ی هاؽ آن ؼا  امیاخؿی .و ببیىی  با مٓایبی کاه  ااکىىن گ٣ِای  چگىواه اؼ بااِ ظاؼظ  یىک  ٧ىا يسبتۀ ظؼباؼ  یع کمیبگػاؼ 
  ىاواع ببیىاع می کاه چها  اوكاان باعن خؿء هی ؽ  . بؿؼگ  یت بعن ظاؼ یاظ یؾ اؼ یبك یاؾ ُبٛعها هؽیتظؼ  ها . ما اوكان کىی  می

٢ُاای بایه ا یاهاا  ىلکها و مىی قا ىل ىاوكاِیع واؼظ ٢ُاای بایه  اگاؽ میقااؾوع.  ها باعن ٢یؿیکای ؼا می و ق ىل ق ىل اقت
باىظن  ابِعا مٓاب٥ ایؿاماامب بایع  ان  بعنا، داما بؽای ؼ٢ِه به آو. یعؽظک می دؽبه ؼا  گؽیظ یُبٛع به  نعن واؼظ ،نىیعها  مىیکىل

هایی کاه  ظؼک کىیاع، باعنظؼ آن ُبٛعها ؼا  گىواگىنهای  بعنیع  ىاو ومیظؼ ایه ُبٛع ظاؼی  که  یم٣اهیمبا ه یبِع. ان میآودا  ظؼ
ی هایاؾ ُبٛاع ای  ناکل قااظش  ىيای١ظؼ زاال  ياؽ٢ان . اوع ْىؼ  ًىؼوا ػیؽی وقیٙ آن ُبٛعها به ىاوىع بؿؼگ یا کىچت نىوع.  می
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ُبٛاع  یاتاؼظ و ظؼ م٣ِااو ی ظباعن  ،گىوااگىن یُبٛاعهااؾ  هؽیات اوكاان ظؼ ع.وامکاان وخاىظ ظاؼ  یاتؾماان ظؼ  ه هكِ  که 
 ی ٧ىا واىٚکؽظی . بیان  هک  ٧ىا اقتهمان  ،عانیم ؟ آن  یعاویم چه آن ؼا ازاْه کؽظش اقت.میعاوی بعوی ظاؼظ که  ، بطًىو

،  ظؼ گػناِهاقات کاه ٚ ات باه همایه اقات و  یآن ٦ٓٛاان مااظ ویكات.وٗاؽی يؽ٢ان م٣هىمی اضال٦ی یا اقت و  عیق٣ۀ ماظ
میاعاوی ؼا ٧اىا ایاه  گ٣ِىاع.  یم یامالن مى٧ٓاکاها  آن کؽظوع. يسبت می٧ىا  « ظاظن اؾظقت»یا « کؽظن خمٙ»ظؼباؼۀ  ؽها  مكه

 اقاِاظخای ایىکه مؽیع ظؼ خكاِدىی اقاِاظ باناع،  ، بهظایى  معؼقظؼ  گػنِه ظؼکىع.  ؼا ازاْه میظهع که بعن ٢ؽظ  نکل می
او آقاان  یه باؽایااظ باىظ  ؿکیااگاؽ ؾ  .اواعاضت یم یع وٗاؽ یمؽ  یم٧عاؼ  ٧ىا اقِاظ به؟  كتیچ مىٗىؼ .ظؽ ک یع ؼا خكِدى میمؽ 

 ظانت. یباال م قٓىذ یقى  به ؼنع گىوگ یبؽا یاؼ یبك یها یقطِ ؿکیه کىع و آقاوی   ىاوكت به ومیاظ وبىظ یبىظ. اگؽ ؾ  یم

ظو  هیاوامىاع. ا یم «گىااشوانای اؾ  یاؼمااک» ك یظؼ بىظ و  یوام یم «اؼماک»آن ؼا  که وخىظ ظاؼظ اشیق ۀماظ یوىٚ ؾمان ه 
٥  سمال یاؾ ْؽ ؼا ا ٧اىا ظاؼواع؟ مااظۀ   چاه اؼ بااْی باا ها ظو مااظش هیاوخاىظ ظاؼواع. ا با ها  ؾمان ه  اشیع و قیق٣ۀ وى٘ ماظ

یا بع  یودام کاؼهاا اؾ ْؽی٥ اشیق ۀماظ ظؼ زایی که . یآوؼ  یم به ظقتضىب  یودام کاؼهاایا ها، گػؼ اؾ او٦ام قطت  یقطِ
 ىها ٧٢اّ باه قاىظ و مى٣ٛات اهمیات  اماؽوؾش بؽضای ا٢اؽاظ واه. یعآ یم به وخىظگؽان یآؾاؼؼقاوعن به ظا یواظؼقت  یاودام کاؼها

ؼقااوىع،  یگىاش ؼا به ٦ِل م یظهىع. ا٢ؽاظ ب یاودام م ی ىل هؽ کاؼ  یبؽا. کىىع یچ نؽاؼ ی ٢ؽوگػاؼ ومیظهىع، ب که زِی اؾ ه می
 یظهىاع. و٦ِا یم اوداام یاؼ کا هاؽ. ىىاعک یما و مىاظ مطعؼ مًؽ٠ کؽظش یباؾ  خىف هىع، ه کآظم ب کهکىىع  یؽ میمؽظم ؼا اخ

گىیع، ٢کؽ  و٦ِی نطًی به ظیگؽی واقؿا میظهع؟  یم اؾ ظقتآن ؼا  ظهع. چگىوه یم ظهع  ٧ىا اؾ ظقت اودام یبع  اؼککكی 
باه نطى اؾ ظقت وعهاع، اگؽ » :وخىظ ظاؼظ خهان هیظؼ ا یاما اي  کىع بؽ ْؽ٠ م٧ابل چیؽش نعش و ازكاـ ضىبی ظاؼظ. می

 ع. چاهیابعه اؾ ظقت نىیع میع، مدبىؼ یظه اؾ ظقتوطىاهیع ع. اگؽ یبعه اؾ ظقتبایع ،  آوؼظن ظقت به یبؽا «.آوؼظ یوم ظقت
 یظؼ آؼؾو  ٧٢اّ هکا اقات هکؽممیٞ ؼو هیظهع. اؾا یاؼ ؼا اودام مکه یا هک اقت ٧ان قؽنت خهانی؟ ظ٦کىع مدبىؼ ان می یكک

اؾ  یا و٦ِایاکىاع  یه می ىه یگؽ یبه ظ ینطً یو٦ِ که ظهع بعیه يىؼم اقت آو ه ؼوی میع. یبان ییؿهایچ آوؼظن ظقت به
 یضىبه ازكاـ کاقت  یْؽ٢ ،گؽیظ نطى اؾ آودا کهىع. ک یم  ؽ اب یگؽ یظ ضىظ ؼا به یکىع،  ٧ىا یاق٣ِاظش م قىء یگؽ یظ

 ایىداا ،آن ناطى ظؼ زایی کهنىظ.  یم ها خبؽان هیا او  مام یبؽا ٥یْؽ  هیظاظش، بع ؼا اؾ ظقت یؿیو چ عشیهکو ؾخؽ  وعاؼظ
 یو ظؼقات ؼو کىاع  میآن ناطى  اؽواؾ  یُبٛع  عانیاؾ  ٧ىا اؾ م یا هک  ،نىوع یآن ک مام ضاؼج م ی٦ِوکىع،  یه میبه او  ىه

 هیهما ؿ بهیو گؽانیظ ظهع. ؾظن و قىءاق٣ِاظش اؾ یبه او م یهِؽ یب یه کىع،  ٧ىای. هؽچه بع ؽ به او  ىهعیآ یم٢ؽوظ ٢ؽظ م٧ابل 
آن  یؾوع، هؽ اوعاؾش که َاؽبه قاطت باناع، باه هماان اواعاؾش  ٧اىا ؼو  یو یگع م مهت یگؽ یبه ظ ینطً ی. و٦ِ اقت لکن

 ،ؽ ناعشیاکىع  س٧ یم ازكاـ ظؼ زایی کهىع. یه قٓر ببیه ايل ؼا ظؼ ای ىاوع ا یوم یٚاظ ی. ٢ؽظعیآ یم٢ؽوظ م٧ابل نطى 
ظهاع  یخاىاب او ؼا م ا مهتب «.بؿو  ٚىٌ ظؼ ى ؼا ع ی، مه ه  با یؾظ تِکمؽا  ى » :ىعک یم ؽکىع و ٢ک  سملآن ؼا   ىاوع یوم

 :ىاعکؽ کا٢ْؽ٠ م٧ابل ه اقت کاوع. مم آوؼظش و وه اؾ ظقت ظاظش به ظقتؼا  یؿیوه چ ،تی چیگؽظاوع. ه یاو بؽم و آن  ٧ىا ؼا به
او  یقاى  بهم یاؾ  ٧اىا یگؽ یظ  کو  ؾوع  می تِکاو ؼا  ظوباؼش «.بگیؽم او٧ِام ا  ع  ى ؼا ظو باؼ بؿو یبا ،  ف یا باؼ ؾظش تی ى مؽا »

 .کىع می ؽواؾ 

ا  ٧اىا، با: »عش ظاؼوع کهیاؾ مػاهب ٧ٚ ی ٧ىا وخىظ ظاؼظ؟ ظؼ بؽض لیظؼ  بع یا ؼابٓه  ؟ چهیظه یت میاهمبكیاؼ  ٧ىا  چؽا به
ایاه  ،ی ظاؼظاؼ یبكا ی ٧اىا بؽای نطًی کاه« آوؼظ. ظقت می هایی ؼا، اگؽ وه ظؼ ایه ؾوعگی، ظؼ ؾوعگی بٛعی به بؽکتنطى 

 ییه  ٧اىایچىااؾای ها ظؼ  هیا  مامنعن آؼؾوها ٖاهؽ نىظ.  بؽآوؼظشیا  اظیؾ  ثؽومومىًبی ٚایی،   ىاوع ظؼ نکل م٧ام می ها بؽکت
اؾ هاؽ ظو او  و ؼوذ باعن ،بانع وعانِه ییچ  ٧ىایه یه اقت که اگؽ نطًیا اؾ مػاهب یگؽ ظؼ بؽضیظۀ عینىوع. ٧ٚ یم مباظیه
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ماواع. اماا ظؼ اخِماا٘  یوم یباا٦ یؿیاؽظ و چیام یامالن مکا ناطى و بٛاع اؾ ماؽگ، ؼوظ مای هیاو اؾ با یاي  . ؼوذ عوؼو می هیب
 نىظ. لیگىوگ  بع بهْىؼ مك٧ِی   به  ىاوع ی   ٧ىا میىىعگان، ما م٧ِٛعک هی ؿک

٢اؽظ » :هكت یا ىىعگان گ٣ِهک هینىظ. ظؼ اخِما٘  ؿک یم لی بع گىوگ بهچگىوه که  ٧ىا يسبت کىی   هیاۀ ع ظؼباؼ یبگػاؼ 
 ا٢اؽاظ قات کاه بؽضایاایه مٟایؽ ؼویکؽظهایی  «کىع. اظاؼش می لؼا اقِاظ  مكایل ب٧یو  ٧٢ّ ویاؾ ظاؼظ ظؼ  ؿکی  ضىظ  الل کىع

آو اه   ینما بگى ضىاه  به یاما مبعن.  ظؼون کیمیاگؽی های٢ؽایىعظ٦ی٥ دك    گیؽوع، ماوىع می ظؼ وٗؽگؿیىىع یا مه   بؽمی
م اؾ زاع یاگاؽ با ممکه اقت وابكِگی نىوع. عىمهٟىل کى بیم اؾ زعؼا  ان  وا٦ٙ اگؽ غهه چیؿها ویكت و ظؼ آنمه  اقت 

ؼا باه   مكاایل ب٧یابىاابؽایه ٧٢اّ  االل الؾم ؼا ياؽ٠ کىیاع و  .عیا عشنوابكِه ها  آن بهؼقع  وٗؽ می بهع یىکؽ ک٢ها  آن ۀظؼباؼ 
ظ ان اوداام کااؼ وا٦ٛای ؼا اقاِااقت. که بؽای ؼنع گىوگ و  یهؽ٢ت ظاؼیع کا٢ی ای  ضىاقت و اؼاظشاقِاظ ان بكپاؼیع. همیه 

ی باعو ان بِىاویاع  با بعن ٚاظینما ِىاویع اودام ظهیع. هیچ ؼاهی ویكت که ضىظ ان بکه اقت هؽ کاؼی  ٢ؽا ؽ اؾظهع و آن  می
ظؼ  بعن اوكاان لیؼووع  بعاقت. ظاؼ  ضىعشزِی ٢کؽ آن ویؿ  .نىظ میقاضِه  اوؽفی باالبا ۀ ماظ ه اؾک ل ظهیعنکؼا ْبیٛی  ٢ى٤

 ع.یاؼها ؼا اودام ظهکع آن یىاو  ومیضىظ ان وخه  چیه بهو  ؿ اقتیو اقؽاؼآم عشی یاؼ  یگؽ بكیظ یُبٛعها

 باعنبیاؽون ظؼ  ظهاع.  ٧اىا یؼا ؼناع م ان  گىوگ هکظهع  یم یمکاویؿمنما  بهظهع ایه اقت که  م میاودا  اناقِاظآو ه 
 به ظقات  ٧ىاایه گىوگ او، هؽ ظو اؾ   ىان و نطى قٓر اؼ ٣ا٘نىظ.  یم  ٧ىا قاضِه هیاؾ ا یوا٦ٛ وخىظ ظاؼظ و گىوگ اوكان

 یوا٦ٛاْىؼ  باه هکا ىاع. گىواگک یباال ؼنع ما ْؽ٠  به چیماؼ  يىؼم  به هکىع ک یم لی بع گىوگ نما ؼا به ی. اقِاظ  ٧ىا عیآ یم
 ؼقاع قاِىن یقاؽ م یبااال باه آوکاهو بٛاع اؾ  عىک میؼنع  چیماؼ  نکل  به مبعوبیؽون ىع ظؼ ک یم ؼا مهطى نطى قٓر

 قآر هیاظاظ. ا ىیؼا  هط مگىوگ قٓر  ىان ی، م نطى گىوگ قِىن یب ىع  وٗؽ به تیبا  ظهع. ٧٢ّ یم لکگىوگ ؼا ن
 هكاِىع، ؼوذ هاهیِیمعظؼ زاال اؾ ا٢اؽاظ  یبؽضا ی. و٦ِا اقات ناعش انااؼش آن باه كا یظؼ بىظ هکا اقت نطى  ی ؿکۀ و ثمؽ 

 با وهكاِه ؼا وعاؼظ. باالؼ٢ِه تی ىاوع باال ؽ بؽوظ و خؽ  یوم بؽقع، اما یبطًىي قٓر و به ىعک ک ىاوع بعن ؼا  ؽ  یمنان  یاي 
 اؼ ٣اا٘ اوعاؾش همان بهنطى  گىوگ قِىنایىکه  ضاْؽ  ىاوع  ا آن قٓر بؽوظ. به یو ٧٢ّ م عیؼقآودا  به مگىوگ قِىن یؼو 

 . ه اقتیه ای ؿکۀ ثمؽ  اؾ ك یمىٗىؼ بىظ .باال ؽ بؽوظ ىاوع  یظاؼظ، وم

 یكاِىع، ویایُبٛاع و تیاظؼ  گىواگ اؼ و قاِىنیامٛ هیاوخىظ ظاؼظ. ا ىگین هین قٓر یؽ یگ اوعاؾش یبؽا یاؼ یمٛ هیهم ى
 یكک یو٦ِ یٚاظ مؽظم انیظؼ م ْىؼ مثال بهاگؽ  اقت ؽظشک ؼنعزاَؽ ظؼ زال نما  ىگین هین  یوخىظ ظاؼوع.  ؿک ؾمان ه 

ع و باا ییاوگى یؿیاچؾوع  ینما م به با مهت یكک یا و٦ِی .آؼام بماویعع و یه  خىاب او ؼا وعه  مهک تی کىع یه مینما  ىه به
 ٚىاىان   اف باه.  قاتاؼ باال یبكا ناما ىگینا هین که قآراقت بیاوگؽ ایه وَٛیت ظو یت اؾ ایه هؽ  ع.یبگػؼ  یبطىع اؾ آن

 اان  گىوگ،  نما بهِاؽ ناىظ ىگین هین یع آوؼظ؟ و٦ِیوطىاه به ظقتؼا  ا گىوگیع؟ آیىک می كبکؼا  یچیؿ چهىىعش، ک هی مؽ 
 اؾ ا٢اؽاظ بىظواع کاه یگػنِه بؽض ظؼوعاؼظ. ا و اقِثى اوقت ىگین هیقٓر ن یبه ب ىع همیهه ٢ؽظ  گىوگ . قٓرکىع میؼنع 

 ا ضاوه بانىع، وا٦ٛان باه آن بااوؼ ظاناِىع ویظاظوع و مه  وبىظ که ظؼ  اؼک  یاودام م یو اؾضىظگػنِگ یضىظ ؼا با قٛ یها هی مؽ 
ن ؼا اضىظنا ؽظواع و ؼاشک یما ٚمال یگاؽ یظ ناکل  بهناعوع  یضااؼج مایىکاه  مساٍ اما باهظاظوع.  یاودام م کامالن ضىبآن ؼا 

 نان ع گىوگیکى یا ٢کؽ می. آکؽظوع می ؼ٦ابتخىگ و  گؽانیبا ظ و نهؽم ینطً ٢ٙاىم یبؽاظؼ میان مؽظم ٚاظی ؼ٢ِىع،  یم
ْىؼ اقات کاه  هی. چؽا ایا٢ت ومی ن٣انان  یها یماؼ یؿ بیو ٚ ت هیهم و به ىاوكت ؼنع کىع  ومی ايالن  ىاوكت ؼنع کىع؟  یم

ه ی ؿکٚمل  گىوگ یؽا چیگؽظظ؟ ؾ  یبؽومنان  یظهىع اما قالمِ یاودام م یْىالو یگىوگ ؼا مع  یچ یها هیاؾ ا٢ؽاظ  مؽ  یبؽض
ع باه یم گىوگ، بایو ا٢ؿا یا٢ِه قالمِیمىٗىؼ باؾ  . به كتیو یٚاظ مؽظم یکیؿ ی٢ یها وؼؾل ، مثل اقت یٛیْب ٢ى٤ یؿیو چ

 ع.یىکؿ کىگ ضىظ  مؽ ین هین
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ْاىؼ  هیاماا اای اؾ ؼناعظاظن گىواگ اقات.  نایىش (َظن)ضىنا  مِمؽکاؿی اؾ اواؽفی  ظاظن نکل هکا٢ؽاظ م٧ِٛعوع  یبُٛ
ؼا ناکل  ظن  ؽظاؾوع  ا مینان  ظؼ بعن کیمیاگؽی ٟییؽام  دك  ظ٦ی٥ به اودام  نان، ٚىىان بطهی اؾ  مؽیه بهها  آن كت.یو

اقات؟  یا چاه واى٘ مااظش ظن واه هما  آن ؼا.ىاع، ک یؽش مایاغض ؼا یاواؽف  کال ْیا١گكِؽۀ ضايی اؾ  ٧٢ّ ظن اما ایهظهىع. 
 یؽوهاایوکىاع  کىىاعگان ؼا ٦ااظؼ می ،  مؽیهبطامایاه ٢یؿیکای ویاؿ ظاؼظ و بطام  ول مااؼ   یظاو یما یهمگا هکْىؼ  همان

ۀ هكاِىع و اخااؾ  ٣٦الْبیٛی  های ٢اى٤ ییایه  ىاوا ثؽکا  ها، ظؼ  مام ؼول ع.ىظهگؽ ؼا ؼنع یظ یها تی٦اب  ی یو ض یٛیْب ٢ى٤
ایىکاه  مسٍ به. هؿاؼ ها ظشهِؽ اؾ یب وخىظ ظاؼظ، یٛیْب  ٢ى٤ یها ییاؾ  ىاوا یاظیاؼ ؾ ینىظ.  ٛعاظ بك یوم ظاظشها  آن اؾ اق٣ِاظش

 ظاظش ناما اخااؾش باه هکا اقات هی؟ مىٗىؼ اعوىاهؽ ننىظ ٖ ش ظاظش ومیاخاؾ ها  آن ظ. چؽا به نى یم ىع، ٣٦لک ؼنعها  آن اؾ یکی
ع یابؿو ها  ؼا به یٚاظ مؽظم اخِما٘ ل ضىظیم بهیع مداؾ وه ع. نما یاؼ ببؽ کؼا به ها  آن یٚاظ مؽظم  ظؼ خامٛ ل ضىظیوهىظ به م

 مؽظم اخِما٘ تیوَٛ يىؼم ظؼ ٞیؽ ایه ؽایع. ؾ یبگػاؼ  میوما به ؼا ظؼ اخِما٘ ان  یها یی ىاواْىؼ قؽقؽی  بهع یوه اخاؾش ظاؼ و 
 وهاانهماه  ؼا باه اان  یها یی ىاوا اگاؽ  مااممِکای اقات و ٦كمت ؾیاظی اؾ مكیؽ  ؿکی  ٢ؽظ به ایمان نع.  می مطِل یٚاظ
باع  یاؼهااک هکا یا٢اؽاظ کؽظواع. می ؿکیاه ؼا ناؽو٘ و کاؽظش همه بااوؼ ، هكِىع یها وا٦ٛ یی ىاوا  هم هک ظیعوع و می ظاظیع می

ٚامال  ع.یابگػاؼ  میباه وماا به ایه يىؼمع یوعاؼ  . اخاؾش كتیمداؾ و هیو امعوع آ یم هی ؿک یؿ بؽایاوع و اودام ظاظشوابطهىظوی 
ؼازِی کاؼهای انِباش اوداام  ممکه اقت به عیىیؼا ببماهیت وا٦ٛی مكایل و  یؽ ی ٧ع ع ؼوابّی ىاو یمچىن و ظیگؽ ایه اقت که

ؼا هاا  آن اؼبؽظنکا باهۀ اخااؾ  ؼو اؾایاهباناع.  واظؼقات ی ىاوع کااؼ  یع، اما میظه یم ؼا اودام ظؼقت یع کاؼ یىک ؽکع ٢ی. ناظهیع
اؾ  یاؼ ی، بكا ظؼ وِیداه. ظىنا بیهاىظش می ان  هی ؿکآیع و   اییه می ان  قٓرظهیع ؼا اودام  یکاؼ بع ایىکه  مسٍ بهؽا یع. ؾ یوعاؼ 
و  باؾناعن ٣٦ال گىواگ  مؽز ا باه ناطىو٦ِای ؟ ا٢ِاع یم ظن باؽای یا ٣اا٦ ناىوع. چاه ی٣٦ال م یٛیْب  ٢اى٤ یها یی ىاوا

 یٛیْب ٢اى٤ یهاا یی ىاوا و  مامنىظ مى٣دؽ نىظ  ا  نىظ. اؾ آن اق٣ِاظش می اق٣ِاظش می بمب مثل ظن هیااؾ ، قعبؽ  یىیب ؼونه
گاهی او٦ام و٦ِی باعن  ع.ونى های نطى آؾاظ می ٦عؼم  ىع. همک ؼا باؾبعن  بىظوع و و٧اِ ْب قىؾوی٣٦ل نعش ظؼ بعن که 

ا٢اؽاظ اٖهااؼ  یماوع. بُٛ یم یؽا با٦یقاؼ وام  ی بهنک  ماوىع کىچت و کؽیكِایی ب٧ایای مهؽش ،قىؾاوىع یمؼاهبی ؼا  ف اؾ مؽگ 
و اقات  ناعش مى٣داؽ ظنب  ماواعۀ با٦یؼا وعاؼواع؟ آن هاا  آن یٚااظ ها هكاِىع. چاؽا ماؽظم ا ظواعانیاها  اقاِطىانها  آن ىىعک یم

 یماکۀ ، اماا اقا٣ِاظ اقات یمااظ یؿیچ ؿی. آن واقت گؽیظ یاؾ ُبٛعها یاؼ یبك مىاظ یزاو  ظن . آن اقت نعش ؾاظال آ یاوؽف 
 یؿیاچ هیچىا ٧٢اّ. اقات اؼ قطتیو بك ظانِه و ن٣ا٠ یاوؽف  اقت. آن کىىع آن وا٦ٛان بااؼؾل ی٢کؽ م ه ؼوؾها مؽظمیظاؼظ. ا
 . اقت

گاهی ظؼباؼۀ ٢ا ظؼ قٓىذ بااال، ومی ظیگؽی ویؿ وخىظ ظاؼظ که چؽا گىوگ مؽظم ؼنع ومیٚ ت  قاىی   ىاویاع به کىع: بعون آ
 .اواع ؽظشک هیؼا  ماؽ  گىواگ یچ واى٘ ا٢اؽاظ چىاع ی، بؽضا ؽظمکا  اؽ انااؼش می  هکاْىؼ  كت؟ همانیمىٗىؼم چ کىیع.ه ی ؿک باال

الـ کانااگؽظ  . ٧٢اّ اقات داهیوِ یببااؾه   ، عیؽ یگ یاظ میؼا ها  آن  ٛعاظ اؾ چهبعون  ىخه به ایىکه ،   یبگى ان  یع بؽایبگػاؼ 
ظؼ  یاياىی . چىاان ه هكاِىعیی اا ظؼ قآر یاياىی یهمگاها  آن .هیظؼ  ؿک ییابِعا الـکع ماوع، ناگؽظ یضىاه یبا٦ ییابِعا

ؼا  ییابِاعا الـکا یظؼق یها ِابکىىع. اگؽ ک٣ا یباال ا قٓىذ یقى  بهنما   ی ؿک ییظؼ ؼاهىما ی ىاوىع و٧ه یوم هیی ا یقٓس
.  اقات عشیا٢ا یببااؾه   ، عیاىک مٓایٛاه ؼاهاا  آن  ٛاعاظ اؾ. هاؽ  ماویاع می یبا٦ ییابِعا الـکع، ناگؽظ یىک مٓایٛه ظؼ ظاوهگاش

مطِ ا١، ٢اا باه  قآىذو ظؼ اقات ه ماؽ بّ باا آن قآىذ کاظاؼواع  یمطِ ٣ا یمطِ ١، ٢اا . قٓىذنىیع می، بع ؽ بؽٚکف
ع. بااال بانا قآىذ یقاى  نما به  ی ؿک ی ىاوع ؼاهىما یوم هیی ا قٓر ، ايىل هیکىع. بىابؽا یم ییؼاهىما یمطِ ٣ یها نکل
 بیاک ؽ ؼا مطِ ا١  اؾ قآىذهاایی  ظؼک آمىؾنا  بااال هكاِىع. ظؼ ظؼ قٓىذ هی ؿک یبؽا یايىی یهمگگىیی   ایىدا می آو ه

ع یابؽ  یم ی.   ظاؼم ًىیؽی  وىاؼو يى ی  وىاؼ ،ِابک . چىعکىىع یینما ؼا ؼاهىما  ی ؿک ىاوىع  می ههیهم ها آن هی. بىابؽا ى ک یم
ع کاه  اف اؾ یابؽ  یما یو  کىىع  یم یی، نما ؼا ؼاهىماها آن ؽظنک  ماناها یا  کؽظن به آن گىلها،  باؼ ضىاوعن آن تیکه بٛع اؾ 
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ْىؼ کاه  همان کىىع. می ییاهىمانما ؼا ؼ باؾه   ،ؼا  مانا کىیع ها نگىل کىیع یا آها  به آنع، یؼا بطىاوها  آنظوباؼش  یو٦ِ یمع 
ظاویاع  اکىىن میگىوه اقت.  هی٢ا اماهیت . کىىع یم یینما ؼا ؼاهىماْىؼ  یىقِه  بهها  آن ظهیع، میؼا ؼنع  ضىظْىؼ  یىقِه  به

گاه بعونیکی ایىکه گیؽوع چیكت:  میده ویوِنان  اؾ  مؽیه ٢ؽاظا که یٚ ِظو   هیا ؿک ظؼ عىا ىاو یبااال، وم ٢ا ظؼ قآىذ به یآ
ظو  اباع.ی یم ومای٢اؿاا ناان گىوگ عىاه وکىیضىظ ؼا  ؿک ىگین هیع، اگؽ نىوکى هیاگؽ ظؼون ؼا  ؿکظیگؽ ایىکه و  یهؽ٢ت کىىع 

 ایه اقت. ٚ ت

 دافا خاؿ فالىو یها یژگیو
  ماعن چؽضا  هیاهؽگؿ ظؼ ا٢ایىن ظا٢ا  ظؼ زایی که.  بىظا اقت  ه ظؼ معؼقیوچهاؼهؿاؼ ؼول  ؿکاؾ ههِاظ یکیما  یظا٢ا ٢ایىن

ه یاظؼ اکىاىن ا نع. ٚ ىی وقیٙ ای  گكِؽشٚىىان ؼاهی بؽای ودام مؽظم ظؼ  به ی٦ب  معن ظؼ ، ؾماوی اقت وهعش یٚ ىکىىوی 
 ۀبااؼ . ظؼ  اقات باااؼؾلت یاوها یبٚ ت  به همیه .ظه  و ظؼ ظقِؽـ همگان ٦ؽاؼ می ى ک یم یٚمىمآن ؼا  ظوباؼشان  ایاوی ظوؼ 

 باه ظقات هیاؾ  ماؽ  گىواگظاویاع کاه  اکىاىن میناىظ ياسبت کاؽظم.  یم لی باع گىوگ   بهیمك٧ِْىؼ  بهچگىوه  ٧ىا ایىکه 
ها  هی مؽ ٧٢ّ کىىع  ی٢کؽ م ؼا ؼنع ظهىع، اما ىىع گىوگ ضىظک یم یقٛ اؾ مؽظم یاؼ ینىظ. بك یم كبک هیاؾ  ؿکب که  ،عیآ یوم

چاؽا  ع.  افیاآ یم باه ظقات ىگینا هین  یاؾ  ؿکهمیهه ه اقت که گىوگ ی٧ت ایؽوع. اما ز٧یگ یوم یه ؼا خع یو  ؿک اوع مه 
ٚمع ان ظؼ ها  آن ىىع.ک یوم هیؼا  مؽ  یِکزؽ  چیه ؼاهبان چؽا هک ظه  ری ىَ بِعاع ای ؟ بگػاؼ یظه یم آمىؾل ایىداها ؼا  هی مؽ 

ؼا  یگاىوگها  آن .ىعک یؼنع منان  گىوگ با ایه زالو  کىىع یم هیؼا  ؿک ىگین هیضىاوىع، ن یىىع، مِىن ؼا میوه یممعیِیهه 
 باه یامىویکنا کىىع ایه اقت که  ٚ ت ایىکه اؾ هیچ  مؽیه زؽکِی اق٣ِاظش ومی .ىعک یٛیه مؼا منان  قٓر هک ظهىع ؼنع می

ناٛىؼ ياسبت  یغ  مىخاىظام  هما وداامۀ ظایى ظؼبااؼ   ىىع. معؼقکؼا ؼها  بعن ا، اؾ خم هیظو مِٛ ٧ام  هم آمىضت یؽواوم 
بؽضای و  مطِ ١ مؽظمی ویكِىع که غهىیت و قٓر مطِ ٣ای ظاناِه باناىع اوىا٘ ظهىع یآمىؾل مها  آن که یکىع. ا٢ؽاظ یوم

 عا کىىاع، اماا ٧٢اّیاع  یامؽ  ممکه اقت قهمثالن  ىىع.ک یم ؼا اوِطابضىظ  عانیمؽ ها  آن .بانىعبیهِؽ و بؽضی کمِؽ ضىظضىاش 
 ی ایظاؼظ، ض یاظیااؼ ؾ یبك ی ٧ىا نىظ ی که اوِطاب میع یع مؽ ىون ع مٓمئهیىع. باک یم ا٢تیؼا ظؼ  یوا٦ٛ آمىؾلها  آن اؾ یکی

ظوبال  باهکىىاع، چؽاکاه   أکیاع میهاا  آن اقا٣ِاظش و ؼویهاای باعوی   مؽیه اؾ ىاابؽایه. ب ا٢ِاع یاقات و ظؼ مهاکالم وم ضىب
 الؾم  آن، چىیه ؼویکؽظی اقت.و هكِىع  یٛیْب ٢ى٤ یها یی ىاوا ٚمؽ و  ىقٛ  کؽظن ْىالوی

 یه باؽای ماؽ  امکا، زؽ قى   تیؼا ظانِه بانع. اؾ  ییها هیع  مؽ یه بایو غهه اقت، بىابؽا بعن  ی ؿک یبؽا یظا٢ا ؼون ٢ایىن
 یهاا ییت  ىاوایا ٧ى یؽومىع گىوگ باؽایاق٣ِاظش اؾ  ىان ویٛىی  ؟ كتیچ «کؽظن  تی ٧ى»اقت.  یٛیْب ٢ى٤ یها یی ىاوا تی ٧ى

ظؼ ؼا ْبیٛی  ٢اى٤ اؾ مىخاىظام یاؼ یگؽ، بكایظقىی ىع. اؾ ک ی ؽ م ی٦ى ای  ْىؼ ٢ؿایىعش ؼا بهها  آن بعیه نکل ان.   یٛیْب ٢ى٤
باعن قاطت »ۀ باىظا ظؼبااؼ   معؼقا و «خااوظان کىظ کا ىیاع »ۀ ظایاى ظؼبااؼ   باال، معؼق قٓر  یظؼ  ؿکظهع.  میؼنع  ان  بعن
 ٥یاؾ ْؽ  ظاؼوع اجیازِچیؿها  هیاع. ىکىؼنع  ظؼ بعن عیبا ویؿ یٛیْب ٢ى٤ یها ییاؾ  ىاوا یاؼ یکىع. بك یيسبت م «ؽیوا ػ ی باه
ه و یا ؿک یباه هاؽ ظو  و غهه بعن املک  یه  ؿکیع.  مؽ ىظه ی ؽوؼل مؼا ها  آن ما یها هیو  مؽ کىىع ؼنع  یکیؿ ی٢ یها هی مؽ 
ؼا  ان  قٓر یْىؼ وا٦ٛ به هک یگىوگآیع.  می به وخىظ گىوگ چگىوه هکع یا عشی٢هم یهمگ ىىنکا  ى ک یؽ مک٢ اؾ ظاؼظ.یو هی مؽ 

قؽنات باا  ناعن همگىنىگ و ینا هینی نىظ. با اؼ ٧ا یم زايل هیاؾ  ؿک هکع، ب یآ یوم به ظقت هیىع اؾ  مؽ ک یم مهطى
باه بااال ناىظ  میو به ناما اخااؾش ظاظش  کىع مینما ؼا مسعوظ و گؽی، ظ، قؽنت خهان یٚاظ مؽظم هیظؼ ب هی ؿک زیه خهان ظؼ

 ىاع،ک یؼنع منما  ىگین هیْىؼ که ن همان .نىظ لی بعگىوگ به  کىع می نما نؽو٘ یه  ٧ىاکاقت  یه ؾماوی. ا عیىکيٛىظ 
 گىوه اقت. ایهها  آن اؼ باِابع. ی یم میبا آن ا٢ؿا ان  گىوگ
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ناىظ، اؾ  غضیاؽش می ان  نباع یها قا ىل  ماام ظؼ  یظه یؼنع م هک ی. گىوگ اقت و غهه بعن یوا٦ٛ  ی ؿک ما  ی ؿک ؼول
اؾ   اان ٢یؿیکی هكاِیب کاه ی یهمان ٦ مؽوهاا دوهایت ؼیؿ و وامؽیی غؼام بعن ٢یؿیکی ایه ُبٛع گؽ٢ِه  ا غؼا ی ظؼ ٦ مؽوهای بی

اباع. ی یما میؿ ا٢اؿایاو گىواگ و ٦اعؼم  کنىظ،  اؽا  یهِؽ میهِؽ و بیب ان  گىوگ  ىان هکْىؼ  همانگیؽظ.  می قؽچهمهآودا 
ؽش یاغض امیاز  ؽ  اا قؽچهامیمكا باعن اوكاان و ظؼ  ماام ظؼ هاؽ قا ىلچاىن .  نٛىؼ اقتظاؼای  ییباال  یاوؽف  باۀ ماظ چىان

ؽظ. اماا یاگ یؼا به ضىظ م یا م یها هكِه لکو ن یىیکمىیآؼایم  نعش، همان ان  بعن یها ق ىل لکن ه  حی عؼ   ، به نىظ یم
 ٢ؽاقاىی  اىحا ناما ظؼ یا.  اف آ كتیو هیاوی یکیؿ ی٢ یها ق ىلاؾ  لکمِه یگؽ بعویظ، بعن هیو ا اقت ٟییؽ کؽظش خىهؽ آن 

 هیظؼ ٖاهؽ نبؼو  اؾایه.  کىیع هی ؿک یٚاظ مؽظم هیع بیظاؼ  اجیهىىؾ ازِ و وهعش نما هىىؾ  مام  ی؟ ایبِه  ؿک ع بىظیٚىًؽ وطىاه
 عیابا اؾ هماه اولْىؼ زاِ   باه.  ؼقایع یما باه وٗاؽ ان  اؾ قاه ؽ  خاىان هک اقت هیا عیظاؼ  هک ی.  ىها ٢ؽ٦ عیهكِ یٚاظ ی٢ؽظ

 کناما ؼا  اا  عنبا، ب کاه  یىاک یوماظؼماان هاا ؼا  یماؼ یب ایىداااما  .ها بیماؼیاؾ خم ه  ،ظبؽظانِه نى ان  بعنبع ظؼ  یؿهایچ
 کؼا  اا  یوا٦ٛ ىىعگانک هیو بعن  مؽ   یوام یم «بعن می اال »آن ؼا  ب که ، یىک یوم ؼا اق٣ِاظش «یماؼ یب ین٣ا»ۀ واف . یىک یم
ۀ اخااؾ وضای   یهاا یماؼ یباا ب ینىظ. اما باه ا٢اؽاظظؼمان ان ن یماؼ یبایىکه  ضاْؽ به ىع ٧٢ّیآ یم ایىداا٢ؽاظ  ی. بُٛ  یىک یم

ىىاع. اگاؽ کؼا ؼهاا  یمااؼ یؽب ظاناِه بک٢ یا یماؼ یب  مٛاید ی ىاوىع وابكِگ یومها  آن ؽای، ؾ  نىظ یها ظاظش وم ظوؼش هیظؼ ا تکنؽ 
کىاع.  مكئ ه  ؿکیه ؼا باؽایم ضی ای قاطت می هیىع؟ اکؼها آن ؼا   ىاوع یا می، آبكیاؼی ظانِه بانعؼظ ظ و وضی  یماؼ یب یكک

و   ؿکیاه اقات ۀهاای ماا ظؼبااؼ  کالـىاع. یایب ایىداا بهاخاؾش وعاؼوع ظاؼوع وضیمی  یها یماؼ یب هکا٢ؽاظی   یا ؽظشکع یکباؼها  أ 
اؼهاا ک آن اودام یؼا بؽا یگؽ یظ گىوگ ی ىاوىع اقِاظان چ یمها  آن ظاؼوع.نان  غهه ظؼها  آن هک اقت یؿیچ اؼ ٢ؽا ؽ اؾ آنیبك

ؼا  ااک  ان  بعن  ی ىاو یه می، بىابؽاعیکى هیع  ؿکیضىاه یظاؼوع. اما نما م ییها یماؼ یب ىىعگانک هیاؾ  مؽ بؽضی  ىىع. ایبِهکعا ی 
 کىی .

ؼونه و و یٓی١ وؽم و ها  آن  ىقتظهع.  ؼوی مینان ٖاهؽ  ظؼ یاظیؽ ؾ یی ٟ ه،ی ؿک یما بٛع اؾ مع  یظا٢ا ٢ایىن ناگؽظان
ها  ماوع. ایاه  عیاعش که چؽوک بكیاؼ کمی با٦ی می ا زعی ، زِی نىظ مِؽ میکنان  يىؼم ک ؽها چؽو  . مكهنىظ گ گىن می

،  ٚاالوش باهکىىاع.  ایاه ؼا  ًاعی٥ میزُاىؼ ظاؼواع  ایىدا هک یمی٦ع اؾ ناگؽظانبكیاؼی  ؽاکهچ ى ،ک یٞ ى وم هكِىع. یٚاظ
 بعن ؼا  ؿکیاه کىاع. به ٚاظم ماهاوه ویاؾ ظاؼظ  ا و غهه بعن  یه  ؿکیؽا  مؽ یؾ گؽظظ،  بؽمی نان ماهاوه ٚاظم  ؽ مكه یها ضاو 

 یا عشیاؿ  عیاو هیا. ااقات یا٢کا اؾ آن یمک ،ایه مؽز ه اؾ  مؽیه ظؼیكت. اظ ویؾ  آن انیخؽ  یگؽظظ، وی  ی٢ؽظ بؽم  ماهاو ٚاظم
هاا و  : خىان کىىاع  ٟییؽا ای ؼا  دؽباه می ویاؿان یاع؟ آ٦ایاه کىیا ؿکؼا  ان  باعنباعون آن، ع ی ىاو یم چگىوه . وگؽوه اقت یٚاظ

 اان  یع،  ٟییؽا ی کاه  ىيای١ کاؽظم بؽایْىؼ وا٦ٛی  ؿکیه کى گؽ بها نىظ.   ؽ می تقبنان  بعن کل کىىع می ها ازكاـ مكه
 ظهع. ؼوی می

ؼا  ىاواامیزؽکاام زناان  هیظؼ  مؽ  هکا هاا ویكات ؼولبكایاؼی اؾ ه یاقت، نب  یٚٗ  یکى یه می ؿکمان  هیظؼ  مؽ  آو ه
 ضاىظ ظؼ ؾماان الیاىؾیو  یامىویکناا  هکا یايىی اقت.  مامٚٗی  اؼ یبك  یکى یه می ؿکؼول  هیما ظؼ ا آو هىىع. ک یع می ٧ 

ه یا ؿکؼا  یچیؿ چاه ظا٢اا ناع. ماا ظؼ ٢اایىن یماا مساعوظ م یؽ ینا ؼاش هاانکهک گكاِؽۀ ظؼ یاياىی به یآمىؾل ظاظوع، همگ
ن، خهانه قؽنت ی ، واال ؽ یکى یه میهان  ؿکیه کیه زاک  بؽ  کامل ایاؾ ٦ىاو یؽو ی؟ ما با   یکى یم ه، َنه، ؼب ٚىىان  ؼا به خب

ت یا  یا ؿک   اقات، مٛااظلیاؼ ٚٗایبكا یؿیاچ  یکى یه مایا ؿکما  آو ه  .یىیگؿ  یمان بؽم هی ؿک ییؼاهىما یبؽا یاقِاوعاؼظ
 . هان اقتیک

 زاَؽ  ماامظؼ زال .  اقت م٣ِاوم یگؽ یبا هؽ ؼول ظ هکظاؼظ  یگؽ یظ  ؽ و بؽخكِیوٗ یاؼ بیبك  مهطً ما یظا٢ا ٢ایىن
 یهاا ىىاع. ظؼ ؼولک یما ؼا ظوباال ظن هیا  ماؽ یا ظن  یا ؿک ؼاش ی که ظؼ ظقِـؽ ٚمىم ماؽظم ٦اؽاؼ ظاؼواعگىوگ یچ یها ؼول
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ظناىاؼ اؼ ینطى بكا یبؽا یٚاظ مؽظم انیظؼ م یىیب ؼونه بهؼقیعن و  گىوگ کؽظن ، باؾکىىع یه می ؿکؼا  ظن هک یگىوگ یچ
  یهاا . ظؼ ْاىل کالـکىاع یه میا ؿک  کنوازی   اییه ؼا ظؼ  ٢ایىن تیما  . ؼولکىع یه ومی ؿک ؼا ظن ما یظا٢ا . ٢ایىن اقت

ظؼ مىاعی  ْىؼ وٗام باهؼا  ٢اایىن ، ماا ظه  یما ظا٢ا ؼا آماىؾل ٢ایىنظؼ زایی که  . گػاؼم یاؼ مک ناگؽظان یؼا بؽا نطًان ٢ایىن
 ازكااـآن ؼا   ىاوىاع یما٢اؽاظ  ثؽکا  . ىاوىع یومو بؽضی ىىع ک ازكاـآن ؼا   ىاوىع یاؾ ا٢ؽاظ م ی. بُٛ  یىک یم همه وًب بعن

  مام هک اقت اؾ خهان یا ىؼ یىیم . ٢ایىن یکى یه می ؿک ظن یخا بهؼا  ظاؼوع. ما ٢ایىن یگىواگىو یکیؿ ی٢ ّینؽاا٢ؽاظ اما ىىع. ک
ظؼ زاال گاؽظل  ان   کنا ااییه   ا ابع ظؼ ٦كامت ىع و ب ؽضع. آنک  ىاوع ٚمل یم ْىؼ ضىظکاؼ به ظ وظاؼ ن ؼا اخه یها تی٦اب 

ظؼ  ی. و٦ِا عیاضىاهاع چؽض لکنا هیاا  ا ابع باه  ى١٦ بعون قال انی، قای گؽ٢ت یخا ان  بعنظؼ  ٢ایىن هک هی. هم ضىاهع بىظ
ىاع و کل ی باع اان  آن ؼا بؽای، ىعک ػبؼا اؾ خهان خ یْىؼ ضىظکاؼ اوؽف   ىاوع به یچؽضع، م یم قاٚت یها ٧ٚؽبهگؽظل  خهت

چؽضاع  یم قااٚت یها ٧ٚؽباهخهت گؽظل ضال٠  یو٦ِ یاؾ ظاؼظ  سىیل ظهع.بعیل وکه بؽای   ان  بعنآن ؼا به هؽ بطهی اؾ 
 اا ٢ايا   ٢ؽقِاظش نع  بیؽون بهایه اوؽفی و٦ِی . ٢ؽقِع یم بیؽون بهاوؽفی  نکل بهعاؼظ ظیگؽ ویاؾ و ان  بعنای ؼا که  هؽ ماظش

ا٢ؽاظ  ی ىاوع بؽا یمنعش  قاْٙ یآوؼظ. اوؽف  یم ظاضل ع ؼا بهیخع یاوؽف  ظوباؼش قپفنىظ.   ؽاکىعش می ان  بعنظؼ اْؽا٠ ظوؼی 
ه یاضاىظ ؼا  ؿک ىهاا  . ٢اؽظ واهعش ظاؼظیاناٛىؼ ٧ٚ یغ  مىخاىظام  ضىظ و ودام هم بىظا به ودام  ع بانع. معؼقینما م٣ اْؽا٠

ا٢اؽاظ  ، باعن ٦ًاع ع باعونی ىاو یبؽوع و نما م یم و٣ٙویؿ  گؽانیظظهع.  نٛىؼ ؼا ویؿ ودام می مىخىظام غی  هم هککىع، ب  می
 اؾ ظقات یاواؽف ناىظ ناما  اما و٦ِی اوؽفی به بیؽون ٢ؽقِاظش میؽش. یع و ٞیؼا ن٣ا ظهنان  یها یماؼ یع، بیىک گؽ ؼا ايالذیظ

ْىؼ  باه ؽا ٢اایىنیاؾ  آوؼظ، ظوباؼش اوؽفی ؼا باه ظاضال مای چؽضع، یم قاٚت یها گؽظل ٧ٚؽبه ظؼ خهت ٢ایىن یو٦ِ ظهیع. ومی
 نىظ. یو مِى١٦ ومچؽضع  می ىقِهی 

 ىاواع  یمچاؽا » : ؽقاىع می اؾ ماها٢اؽاظی ویاؿ  «؟چؽضع یىقِه میْىؼ   به ٢ایىن هیچؽا ا» :ىىعک ع  ٛدبیا٢ؽاظ نا یبُٛ
ؽظ، اماا یال بگک ىاواع نا یم ظن ناىظ یؽش میغض یاوؽف  یه و٦ِکؼازت اقت ظؼک ایه مؽظم  یبؽا «؟كتیچ آنٚ ت ب ؽضع؟ 

 یهاا ؼاش و  ماام اقات تکاظؼ زؽ  . خهان بؿو  یمثای عی ىاوع ب ؽضع. بگػاؼ  یچگىوه م ابىع ٢ایىنیاقت که ظؼ قطت نان  یبؽا
ۀ ظؼبااؼ  یچؽضاع. همگا یم ظوؼ ضىظ بهویؿ  هیو ؾمع وگؽظ یع میظوؼ ضىؼن اؼشیُوه ق. اوع تکزؽ  ظؼهای خهان  و کهکهان یؽ ین
غهىیات ٢اؽظی باا آن ؼا  عیا ىاو یومویؽو ظاظش اقات؟ ها  آن ؟ چه کكی بهاقته آن ظاظن هلظؼ زال چه کكی ع: یهیىعیب هیا

ياؽ٢ان  آن .ىاعک یما ياع٤ویاؿ ماا  ٢ایىنباؼۀ ظؼ  هیهمکىع.  وخىظ ظاؼظ که ٚمل می. ظؼ  هت آن، مکاویؿمی ٚاظی ظؼک کىیع
ؾوعگی ٚاظی ؼوؾاواه ؼا ظؼ  ٢ؽيِی بؽای  مؽیه کؽظن  یعا لکمه ظهع و ؼا گكِؽل می ان  هی مؽ  ؾماناؾ ایه ْؽی٥ چؽضع.  یم

و  خاػب ؼا ظایماان اؾ خهاان یچؽضع، اواؽف  یىقِه میْىؼ   به اؾ آودا که؟ ؾمان گكِؽل یا٢ِه اقته یا چگىوه .زل کؽظش اقت
 یهاا ؿمیاوکها و م كاِ یاؾ ق یاؼ ی، بكا ایبِاه ٚاالوش باؽ ٢اایىن. اقت  نمی ؿکظؼ زال ،  عیؼو یاؼ مکقؽ  یىع. و٦ِک یم لی بع
 هیهما ىىاع. باهک لیؼا  باع ناما ْىؼ ضىظکااؼ ب ؽضىع و به با ٢ایىن همؽاش  ىاوىع یم هککىی   وًب می ان  بعنؿ ظؼ یؼا و یاوؽف 

 ٢اا»و « عىاکى بؽای ناما  ماؽیه میها  مکاویؿم» ىان گ٣ت:  میبىابؽایه کىع و  نما ؼا  بعیل می ْىؼ ضىظکاؼ به ؼول هی، اٚ ت
 یو٦ِا ظؼقت ماوىع ع،ىکى  یم االیم نما ؼا ها  ایه مکاویؿمظهیع  ها ؼا اودام ومی  هی مؽ  هک یماوؾ زِی .«کىع  یه می ؿکنما ؼا 

 ان  باعن ا هكِىع ها ظؼ زال کاؼ  ایه مکاویؿم،  کؽظن اؼکا یعن ی، ضىاب ٞػاضىؼظن ظؼ مى٦ٙ. زِی ظهیع ها ؼا اودام می هی مؽ که 
 یها كاِ یهاا و ق ؿمیاوکم هیاا ع و  ماامیاىک یؼا ٦اى  ٢ایىن هکع یىک یم هیع؟  مؽ یىک یم هی مؽ  چه یبؽا  ف .عىؼا  بعیل کى

ی ٦ًاع  یامالن ظؼ زایات باکاع یابا ؿکیاه ، کىاع میه یؿک باال  ظؼ قٓىذ نطى یع. و٦ِیىک تی ٧ىام  به نما ظاظش هکؼا  یاوؽف 
ل یاه ٦بیااؾ ا ییؿهاایا چیا یچ ؼول  ى٣كای، ها یؽ کا٢ تیهعا چیه .ىعک ؼا ظوبال ها  ؿمیاوکع میه بای مؽ زؽکام و اودام نىظ 
 وخىظ وعاؼظ.
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 یباؽا یؾمااو چاه» اوع:  ؽقایعشا٢اؽاظ  ی. بُٛا  یىاک یما هی ماؽ   یظاناِه بانا انکاو م ؾماان باه ی اىخهایىکه  ما بعون
هایی که ظاؼیاع همیهاه  ویؿممکا.   یوعاؼ  هی مؽ  ؾمان یبؽا ینؽْ چیما ه «؟ا ٖهؽی، قسؽ  نب مهی؟ و ؽظن بهِؽ اقتک هی مؽ 

یاا ؾظن  ٦اعمظؼ زاال یا بعون  ىخه به ایىکه ضىابیعش بانیع، يبر ضىاش نب بانع یا  ،عىکى و بؽای نما  مؽیه می وعکاؼ ظؼ زال 
 باهع ىاضىاه یم ٦ اب  یؾ ياما٢اؽاظ ا اؾ یاؼ یبكا یاباع؟  یوما اهمک ان  هی مؽ  ؾمان یا مالزٗه ٦ابل ْىؼ ا بهیآ قؽ کاؼ بانیع.

ا٢ؽاظ  ی. اما بُٛ اقت بیىی و کمال ؼقیعن به ؼونه ،هی ؿک ییوها هع٠ .اقتهمیه ه   هیهع٠  ؿکو  بیىی ظقت یابىع ؼونه
وباناع.  یا٢کاه یا ؿک یع باؽایو ناا ماواعش یباا٦هاا  آن یاؾ ؾوعگ یمک یها قالاقت.  ماوعش یبا٦معم مسعوظی اؾ ٚمؽنان 

و  باعناقت که  یه ؼونیاظؼ ٚیه زال، ىع. کزل نان  بؽایؼا  لکمه هیا ، ؿکیه ۀظوؼ  کؽظن با کى اش  ىاوع یما م یظا٢ا ٢ایىن
 هی. باا  ماؽ  عیاىک یما یضاىظ ؼا ْاىالوٚماؽ ، ظایماان  عیظه یه ؼا اظامه می ؿک ىقِهیْىؼ   هب یه و٦ِیکىع. بىابؽا یه میؼا  ؿک غهه

ه یا ؿک یباؽا یا٢کاۀ اواعاؾ  ظاؼوع به یضىب یماظؼؾاظ تی٣یک هک یمكىا٢ؽاظ . نىظ یم  ؽ یْىالو ىقِهیْىؼ   به ان ٚمؽ ،  مكِمؽ
 ان  هیا ؿک یامال باؽاکْىؼ  باه  اان، یؽ ی ٧اع ٚماؽ ی٢ؽاقاى ۀ ناع یْاىالو یؾوعگ وخىظ ظاؼظ. ی. اما نؽْ ضىاهىع ظانت و٦ت

 ماام بایاع  میها  ا معم، ؾیؽا ظؼ ضٓؽ ضىاهع بىظ ان  یىع، ؾوعگک ییضٓا هی ؽ  تىچک ان ؽ ک. اگؽ ٢ اقت نعشاضًِاو ظاظش 
،  ع. بٛاع اؾ آنیبؽقا٦ مؽو بهاؽی  ی٢ا٢ؽاقىی   مؽز  ه بهی ؿک ظؼ ؾماوی که ع ظانت  ایؼا ضىاه ییها تیمسعوظ هی. چىنع می

 ضىاهع بىظ.  کزا  یگؽ یظ تیوَٛ

ماوىاع ا یا  یكاِیبا یقامت مهطًا یقاى  بهظهی   هاا ؼا اوداام مای و٦ِای  مؽیهکاه   یواعاؼ ظؼ ایه ضًاىو  یمایؿاما 
 یاباع. « ایاان»و هؽگؿ ویاؾ وعاؼظ  اقت ظؼ چؽضم ىقِهی٢ایىن  ؾیؽا  . یظه «انی ا»ه ؼا ی مؽ  یْىؼ مهطً بههای ظیگؽ  ؼول

ؾوگ بؿوع یا کكی  اگؽ   ٣ه، مثالن ٦ٓٙ کىیعؼا ؼا  مام کىیع آن  مؽیه بعون ایىکه   ىاویع الؾم ظانِه بانیع میاگؽ مان  ظؼ ؼول
 قااٚت یها ٧ٚؽباهخهات گاؽظل  ظؼ ظؼواگ  یب ع، ٢اایىنیاىک یما٦ٓٙ ه ؼا ی مؽ  یاؼ ک اودام یبؽا یو٦ِؾیؽا  .ضاوه ؼا بؿوع ظؼب 

آن ؼا  ظاؼواع و یم ؼا وگه یچ، با ٦ًع ها که ا٢ؽاظ ظؼ قایؽ ؼول گؽظاوع. یمبؽؼا  ان  بعن اْؽا٠ظؼ  نعش قاْٙ یو اوؽف چؽضع  می
 ٣اوم ایاه اقات کاه  ؼوظ. می اوع هىىؾ ه  اؾ ظقت ظانِه وگهآن ؼا  چگىوهایىکه  به  ىخه ىىع، بعونک یم یقؽنان خاؼ  یؼو 

ماان  ظهای  کاه ؼوی ایاه ویاؿ اهمیات ومای باه ماچه کاؼی بایع اودام نىظ. ظاوع  یم و ضىظل باهىل اقت یمىخىظ ،٢ایىن
نمال،  قمت بهؼو  ضىاقِیع اقت. زِی اگؽ می  ؽ بؿؼگخهت ضايی بانع. ؾیؽا ؼول ما بؽ ْب٥ ٚم کؽظهای خهانب  قمت به

 تکاظؼ زؽ  خهاان ؽا  ماامیاؾ د  ىاوكاِیع کىی  ومی ٚمال مایگكاِؽش ظؼ آن ، با م٧یاقی که ما ٦ؽاؼ بگیؽیعخىىب، نؽ٤ یا ٞؽب 
 هی مؽ ؼو به هؽ قمِی که چؽضع.  یم ظوؼ ضىظ ؿ بهیو هیؾم و گؽظوع میع یظوؼ ضىؼن اؼشیق ُوهاقت،  تکظؼ زؽ  یؽ ین ؼاش ،اقت
ْىؼ  باه هکا اقات هیاا مثال ظؼقات یخهِا هاؽ یقاى  به هی مؽ  ٦ؽاؼ گؽ٢ِیع و خهام  مام قمت بهایه اقت که ؼو ماوىع کىیع 

 .نىوع مسا٢ٗت می ناگؽظانایه اقت که  ظا٢ا ٢ایىن ویژگی ظیگؽ.  عیىک هی مؽ  و نمال ، ٞؽب ، خىىب نؽ٤ ْؽ٠  به ؾمان ه 
اگاؽ .  اقات ظؼ خهان مه های ههی. ؼ ىعک یم اؾ نما ز٣اٖت ع، ٢ایىنیبان ی٧یز٧ۀ ىىعک هی مؽ  ؟ اگؽنىوع یم٣اٖت ز چگىوه

 ه خهاانیاا باه ىاوكات  بایاع می ٚباؼ ی، یاا باه ،بؽقااوعقایب آ مه به ىاوكت  بایع مینما آقیب بؽقاوع،  ىاوكت به  کكی می
ؿ یاو یگاؽ یظ لی. مكااکىیاع ظؼک میآن ؼا  هاِؽیب  ع. بٛعان با مٓایٛایایب به وٗؽ یؽظوکباوؼو  گ٣ِ آو هممکه اقت بؿوع.  يعمه

ی ٢اامىاعی  وٗامْىؼ  . ما به باال هكِىع يسبت کى  قٓر بیم اؾ زع هک ییؿهایچۀ ظؼباؼ ضىاه  اکىىن  یوخىظ ظاؼوع، اما وم
 یؿیاچ وطىاهع بىظ. اگاؽ ظؼ ْ اب یوبانع ٚم  نما ظؼقت ىگین هیاگؽ ن . ظهی  مینؽذ  ا فؼ٠،  ، اؾ قاظشؼا باال ؽ قٓىذ

. چاؽا؟ ناما  اقات ا٢ِااظش لکاؾ نا یمی٦اع اؾ نااگؽظان یاؼ یبكا ٢اایىن ام باؽظش ی.  ا عیناى لکظچاؼ مه اقت هکع، ممیبان
 به ىع؟ آنک یوم ز٣اٖتنما اؾ  چؽا ٢ایىن  ف .ایع کؽظش مط ىِ ضىظ ا  مؽیهبظوقت ظاؼیع که  ؼا های ظیگؽ اؾ ؼول ییؿهایچ

ایىکاه  وخاىظ ظاؼظ مبىای باؽ خهاان هیاظؼ ا ینىظ. اي  یم ىِؽلکؽ نما ک٢   یوق و به اقتنمِٛ ٥ به ،  ف م  نعش نما ظاظش
ىاع، ک ىاوع نما ؼا مدباىؼ  یوم یکك هیچ،  عیه کىی ؿک عیضىاه یاگؽ ومضىاهیع.  میگیؽیع چه  هكِیع که  ًمی  می٢ؽظی نما 
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ع یا؟ ضىظ اان با  ٟییاؽ ظهیاعؼا  اان  غهه ىعک ىاوع نما ؼا مدبىؼ  یم یكکا وا٦ٛان ی. آ  انِباش اقت یکاؼ   مىؿی به ان  کؽظن مدبىؼ
 تیاع. اگاؽ اماؽوؾ یاىک ؼا ٦بىل ییؿهایچ هؽکكیاؾ  هکه اقت یمثل ا ،هؽ معؼقه یها هیبهِؽ  . بؽظانِه عیکى ضىظ ؼا مىُبّ

آن ؼا  عی ىاو یم . ٧٢ّؽیض؟ یابع مین٣ا   ان ی بیماؼا یؼا، آ یگؽ یع و ٢ؽظا ظیىک هی مؽ   ان ی بیماؼ ین٣ا یؼا بؽا گىوگ یؼول چ
ؼا  یبماواع. اگاؽ ؼونا یباا٦ و ظؼ آن ىاعکؿ کامعؼقه  مؽ  تی ٢ؽظ به هک ه اقتیباال ا ظؼ قٓىذ هی ؿک  ع. الؾمیىعاؾ یب ٥ی ٛى به

ظؼ  عیا ىاو یم اؾ آن بٛاع ع. ٧٢اّیناى هیب ؼوناه معؼقاه ظؼ آنایىکاه   اابه آن اضًِاو ظهیع ؼا  ان  ٦ ب عیع، بایىک یم ظوبال
 مى٧ِل ناعش یاؼ ظوؼ یبك اؾ ؾمان ،آمىؾل یوا٦ٛ كِ یقهؽ ؽا یضىاهع بىظ. ؾ  یگؽ یكِ  ظیع و آن قیکى هیگؽ  ؿکیظ یا معؼقه

ؼا  یؼونانان  ازكاـ ا٢ؽاظ بؽ ْب٥ یبُٛاقت.  عشی ی بكیاؼ کىع  کىع  ا بعن ؼا  بعیل هایی که آن قیكِ  اق٣ِاظش می ؼاشو 
هاا  اؾ میاان آنکاه باعن ٢اؽظ ظؼ  ؿکیاه   ٟییاؽام وا٦ٛای . كتیو یؿیچ ضىؼظ؟ آن یظؼظ م چه نما به ىىع. ازكاـک یم هی مؽ 
 مثال مداؾ بانع. ظؼقاتآودا   ىاوع ظؼ یومضٓایی  هیچاوع.  فؼ٠وهایت  ی یعش و  بیظهىع و  وی میظؼ ُبٛعهای ظیگؽ ؼ گػؼظ  می

ظؼ زاال  یظؼ هاؽ ُبٛاع  ان  ا٢ِاع. باعن یاؼ مکااؾ  ع بال٢ايا هیىک اَا٢ه آن ؼا به یخؿء ضاؼخ تیاگؽ  هکاقت  ی٧یظ٦ ظقِگاش
ویاؿ مًاعا٤  ایىدا٦بالن گ٣ِ   آو ه. ظهع یؼو  ىاوع  یوم یانِباه هی ؽ  تىچک یکه زِ ؿ اقتیاوگ ٦عؼ نگ٣ت و آن بىظشؽ یی ٟ

ْىؼ  باهاگاؽ کىاع.  ؼا اظاؼش می  مكاایل و اقاِاظ ان ب٧یا ؼا اوداام ظهیاع ؿکیاه، یٛىی  ضىظ به نما ٧٢ّ بایع بطم مؽبىِظاؼظ: 
  ماا ؼا یا ؿک  معؼق هیاهایی که با ضىظ ظاؼوع ٚم کؽظ  اوؽفیع، یىک اَا٢ه ان  هی مؽ  و بهبگیؽیع گؽ ؼا یا٢ؽاظ ظمٓایب قؽقؽی 

مان و هنىظ  مىٛکف می ان  ؼوؾاوه یؾوعگظؼ آیع  می به وخىظمهکال ی که و  نىیع می عشیهک ؽاههیب نما بهع و ىىک مطِل می
اقات کاه ناما  یؿیاه چیاؽا ایاؾ  ،ظؼمیااوی کىىاع ا ىاوىاع  یگاؽان ومیاماا ظ .ظاؼوع یٚاظ ه مؽظمؼا ضىاهیع ظانت ک یال کهم

هایی ؼا کاه باه ناما ظاظم  مکاویؿمع یىک یاَا٢ه م آو هؾمان،  . ه اقتنمبًیؽم ظؼک و ىَىٚی مؽبىِ به ه میا .عیضىاقِ
 ماؽیه کىىاع. ظا٢ا ؼا  مدبىؼوع ٢ایىن همه هک  یگى ی. ومظهع می یؼو  لکمه هیع. ایه کىی ؿک عی ىاو یگؽ ومیو ظکىع  میآن٣ِه 

مطای١ آن ویكاِ . اماا  ، بانیع ؽظشک ا٢تیظؼ  گىوگ یچ یها ؼولقایؽ ؼا اؾ  یوا٦ٛ یها آمىؾل و عیؽ یاظ وگیظا٢ا ؼا  اگؽ ٢ایىن
مٓ اب ع. یاىک ایبىع ه ی ؿک ؼول تیبه ٧٢ّ ع ضىظ ؼا یبا ،باال قٓىذ یقى  به ی٧یز٧  ی ؿک یؽابایع به نما یاظآوؼی کىی  که ب

ؼا  یوا٦ٛا یؼونا ی٧ایْىؼ ز٧ باه هکاویكات  یگاؽ یزاَاؽ، ناطى ظظؼ زاال ان بگػاؼم. یع با نما ظؼ میبا هکهكت  یگؽ یظ
 عیابِىاو عواؼمیاه امیع باؽظ. بىاابؽایاضىاه ی ا ام ظاظش اودام ان  یبؽا آو ه به ىعشیظهع. ظؼ آ آمىؾل مؽظم باال به قٓىذ یقى  به

  ااناؼ یظؼ اضِ هیازاَاؽ ا ظؼ زااله کىىاع. یباال  ؿک قٓىذ یقى  ضىاهىع به یم هکهكِىع ا٢ؽاظ بكیاؼی کىیع. اوِطاب  ظؼقت
 یاظیاؾ  و  اىل باىظش مٛ ا یات  یخا ظؼ خكاِدى  بااؼؾل اقت. همه چ٧عؼع که یاقت مِىخه وهعش بان هکو مم نعش گػانِه
ظؼ !  عیمِىخاه وهاعش باناهىاىؾ  عیناا اماا ناعشاؼایه نما  به  ان ضاوهؼب ظ ظم هی. امؽوؾ ا عیا ؽظشکعا وی  یؿی، اما چ عیا ؽظشکهؿیىه 
ناما ناؽو٘  و بًایؽم ٦اعؼم  هاطیىباا  بكاِگی باه ضىظ اان ظاؼظ و  ىاویع اؾ ایه ظویا ودام  یعا کىیع آیا میایىکه  ،وهایت

   .نىظ یم
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  دوم عخًشايی

 عىم چؾن هىضىع
های مطِ ٣ای مِد ای  مطِ ا١ باه ناکل اواع. اماا ٢اا ظؼ قآىذ کؽظش قىم ياسبت ظؼباؼۀ چه مٛىىی  اؼی اؾ اقِاظانیبك

ز٧اای٥ وؼای آن ىاع. ی ىاواع بب ام ظؼ آن قآر ؼا مییاال به قٓر ضايی ؼقیعش، ٧٢ّ  د  ای که  ؿکیه کىىعش هینىظ.  ؿک می
 اا  آوکاهاؾ  ظ. ٦بلگیؽ  ظؼ وٗؽ میىع ظؼقت یب ضىظ می ظؼ قٓرؼا  آو هؼو ٧٢ّ  اؾایهقٓر وه بؽایم مؽیی هكِىع و وه باوؼ ػیؽ. 

ٚىىان ٚاام ی  باهاو  قآر، داهیظؼ وِكاِىع.  اػیؽ وی امکانوعاؼواع و  ؿهاا وخاىظیچ کىاع آن کىع، ٢کؽ می هیباال ؽی  ؿک قٓر
مىَاى٘  ظؼبااؼۀاقت که  ىَیسام بكیاؼ م٣ِااو ی ٚ ت به همیه کىع.  مسعوظکىىعش ٚمل کؽظش و ٦ مؽو ٢کؽ او ؼا مسعوظ می

، ٧اتیظؼ ز٧ر وکاؽظش اقات. یضىبی  هاؽ  بهآن ؼا  کكی اوع و باٚ  نعش قؽظؼگمی  عیع آیع و  اکىىن هیچ قىم اؼایه کؽظش چه 
قااضِاؼ  ظؼ گػناِههىع. ر ظیواَر  ىَ ْىؼ بهآن ؼا   اییه اقت بِىاوىعنان  اظی که قٓرا٢ؽ  که كتیقىم مىَىٚی و چه 
 ااؼیص،  ظؼ ْاىلاقات کاه ٚ ات بعاوىع. به همایه  ٚاظی اخاؾش وعانِىع ظؼباؼۀ آن و مؽظم ظانت ؼاؾ اقؽاؼ  ٛ ٥ به قىم چه 

مٛاياؽ و  باا ٚ ا آن ؼا  ؽظاؾی . ما  گػنِه به آن ومیهای  وٗؽیهمبىای آن  بؽ ایىدااما نعش اقت. م٧عاؼ کمی ظؼباؼۀ آن ٢ال 
 کىی . می بىیاظیه آن يسبت ر کؽظش و ظؼباؼۀ مىَىٚامی هؽ  یايٓالزام امؽوؾ  هی ؽ  قاظش

 هیاابؽوها ٦ؽاؼ گؽ٢ِاه و باه ٞاعۀ ياىىبؽی ويال اقات. ا  ، کمی باال ؽ اؾ وقّیکى ظؼباؼۀ آن يسبت می که قىم چه 
.  اقات چها  بعن هؽ مى٣ػ که ظاؼظ. معؼق  ظایى م٧ِٛع اقت ی ه گؽ یاظ ظیاؼ ؾ یبك های چه اوكان  . بعن اي ی اقت کاوال

واماع. معؼقا   می «یقىؾو و٧ٓ  ْب»آن ؼا  یىیچ ْبظؼ زایی که  وامع، می« مى٣ػ»ؼا  قىؾوی ظؼ بعن معؼق  ظایى و٧ٓ  ْب
 ىاوىاع اؾ  هات  بطىاوىع و بؽضی مینان  ىع با گىل ىاو ؼو بُٛی ا٢ؽاظ می . اؾایه اقت ، چه  هؽ مى٣ػ ٚؽ٤ بىظا م٧ِٛع اقت که

 . ؽ اقتی ػ ها امکان هیا ىىع.  مامیببنان   ا نکی ىاوىع با  ا  ؿ هكِىع که مییگؽی ویىىع و ا٢ؽاظ ظیببنان  ا با ظقتیقؽنان 

ياسبت ها ظاؼی   که ما اوكانکی یؿ یه خ٣ت چه  ٢یع ابِعا ظؼباؼۀ ایقىم بیهِؽ بگىیی ، بگػاؼ  ظؼباؼۀ چه ایىکه  ٦بل اؾ
ای ٧ٚیاعۀ  ٚاعشٚ ات ه یهم هؽ ماظش یا نیئی ظؼ ظویا ؼا ببیىىع. به  ىاوىع ها می چه  هیا بُٛی ا٢ؽاظ م٧ِٛعوع که کىی . امؽوؾش

 آو اه باههاا  آن . ىای اقاتی٧ای و ٚیىاع ز٧یضىظ بب  ىاوع با چهمان می نطى آو ه ٧٢ّ اوع که ؽی ؼا نکل ظاظشیوا ػ اوٛٓا٠
گؽچاه  ناعوع، ِه میوٗؽ گؽ٢ظؼ  «ا٢ؽاظی که ایمان کمی ظاؼوع»ٚىىان  ا٢ؽاظی به چىیه ىىع باوؼ وعاؼوع. ظؼ گػنِهی ىاوىع بب ومی

ؼا  آو اهؼقاع کاه  می باه وٗاؽمى٧ٓای  هیااا آن ظاؼظ. باچاه اؼ بااْی االن ممکه اقت مؽظم وِىاوىع  ىَیر ظهىاع کاه ایماان 
های ظیگاؽ ویاؿ ماوىاع ایاه  ٢ُااؾمانكت. یع، مى٧ٓی ویؾ قٓسی کمی باال ؽ به آن وگاش کىع. اما اگؽ اىکى ع، باوؼ ومیىبیى ومی

 م٣ِاوم اقت.آودا  و نکل  د ی مىخىظامها  آن و وا٦ٛی هكِىع، ٧٢ّ قاضِاؼ ماظی اوع  نعش قاضِه ُبٛع، اؾ ماظش

  اىه هاا  آن ٞیؽوا٦ٛای اقات. چگىواهو  ای ظؼ خامٛا  بهاؽی  اىه  عشیاهاؽ  ع ىعیگى ك  میی. ظؼ بىظ بگػاؼیع مثایی بؿو 
به ا ؽوا٦ٛی هكِىع؟ ْىؼی که انییٞها  آن عیگى کكی می ٦ؽاؼ ظاؼوع، چه ىدایاظؼ  وا٦ٛی و م مىـ کیب یؿ یؿهای ٢یهكِىع؟ چ

 ؿهای ماظی ؼا ظؼ ُبٛع ماظیی ىاوع چ : میؼا ظاؼظی ی ىاوا هیما ا اقت که وا٦ٛان هكِىع. چه  آن چیؿیؼقىع م٣ِاوم اؾ  می وٗؽ
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زِای ظؼ ُبٛاع ماا ویاؿ ها  آن كِىع ویو تیوَٛ هیظؼ اا انی ظؼ وا٦ٙظاؼظ.  وگه ، ثابت  یکى می مهاهعش اکىىن ه  وَٛی که ما به
باه وٗاؽ ؟ باىظ میناک ی  چاه به نع ظیعش می کؽوقکىپیمبا بؿؼگىمایی  اوكاناگؽ بعن ،  ْىؼ مثال كِىع. بهیزایِی و هیظؼ چى

هاا ظوؼ  ایکِؽون .هكاِىع ظؼ زؽکات های ناه ظاواه مثلؽظی که و گب های ؼیؿ  مىیکىل ؽکیب بعن قیال اقت، با  که ؼقیع می
ؿهاای یچ .  مام كتیو مىٗ  و ویؿ يا٠ بعن . قٓر بىظ می و ظؼ زؽکت و اب چیظؼ   بعن و  مامبىظوع  می گؽظل ظؼ هكِ  ا  

ع یا ىاو . ومیاوع نان ظؼ زؽکت ها،  مام ٚىايؽ مىیکىیی و ظؼون آن بىظش ه ْىؼیهم و قىگ ، آهه ٢ىالظ ، مثل مىخىظ ظؼ خهان
آن ؼا  ٧اتی ىاواع ز٧ ناما ومی  ، اماا چها  اقت  ابو چی ظؼ زال ؿ ه  یم هیكِىع. ایو ثابتها  آن ع ویىیؼا ببها  آنامل ک نکل

 ٞ ٓی به نما بعهع. ؽی ىاوع چىیه  ًى می چه  خ٣ت هیىع. ایبب

ی ؼا وعاؼواع. یه  ىاواایاا ماؽظم كات کاهیْىؼ و هیا . یىیؿها ؼا ظؼ قٓر میکؽوقکى ی ببیچ  ی ىاو ومیما  که كتیوگىوه  هیا
ظؼ ایاه ایىکاه  ضاْؽ ىىع. اما ظ٦ی٧اان باهیىی ببیؿها ؼا ظؼ قٓر میکؽوقکى ی مٛی ىاوىع چ اوع و می ا آمعشیظو ی بهی ىاوا هیبا ا مؽظم

ببیىای . بىاابؽایه ظؼ آن ؼا   ىاوی  وؼای   و ومییکى می ا٢تیاؾ وا٦ٛیت ؼا ظؼ  ٞ ٓی ؽی ًى ٛع ٢یؿیکی ایه خ٣ت چه  ؼا ظاؼی ،بُ 
٘ب اؾ ظیعگاش اکىىع،   ىاوىع ببیىىع باوؼ ومی ومیآو ه ؼا هایی که  نع آن گػنِه گ٣ِه می کىىعگان ا٢ؽاظی ظؼ وٗؽ گؽ٢ِه   ؿکیه خِما

مػاهب ظؼ ْىل اوع.  نعش ؼا ٢ؽیب ظاظش و ظؼ ایه ظویا گ  ها آن چؽاکه ٖاهؽ ظؼوٞیه ایه ظویا« ایمان کمی ظاؼوع،»نعوع که  می
 ؼقع. می به وٗؽاوع. اؾ وٗؽ ما ویؿ مى٧ٓی  ِهوٗؽ گؽ٢ظؼ گىوه  ایهآن ؼا   اؼیص

،  ىاواایی مها  ظیگاؽی  خؿ آن ظاؼظ، اما باه وگه زایِی ثابت ُبٛع ماظی ما ظؼ چىان هیؿها ؼا ظؼ ای ىاوع چ می چه  خ٣ت هیا
و اقات  هیؽظ. چه  ماوىع ٚعقای ظوؼبایگ ومی او نکل ظؼ چه  مان یؽ مك٧ِیکىع،  ًى می ؿی وگاشیچ به نطى وعاؼظ. و٦ِی

یابىاع،  گیؽظ، یىؿها گكِؽل می ظوؼی ٦ؽاؼ ظاؼظ ٚکف می  کىع. و٦ِی ظوؼبیه اؾ چیؿی که ظؼ ٢اي  می ٚملوقی ه  مثل ٧٢ّ
ناىظ،  می گهااظ ، مؽظمات  یکى مای کی وگااشیو٦ِی ظؼ  ااؼ  ایىکه کىع. یا ماوىع چه  ما که بؽای ٢ىايل ظوؼ ضىظ ؼا  ىٗی  می

 اشیقا ٚکافگؽواه و  ناىظ  اا واىؼ کاا٢ی  اأمیه ناىظ می ؽظ و ؼوؾو  آن باؿؼگیگ کی ٚکف مییىی ظؼ  اؼ یظوؼب مهابه و٦ِی که
 چها  ناىظ، وگؽواه می مى٧ابٍ بال٢ايا هچه   ، مؽظمت ؼوظ اؼ ؼونه ظؼ ٢ُای بیؽون مییمس ی بك نىظ. و٦ِی ٢ؽظ به می

کىع و و٦ِی وىؼ ؾیااظ باناع  می ٚمل ه نکلیویؿ به هم هیىع. ظوؼبیبب وَىذ  ؿها ؼا بهی ىاوع چ و ومینىظ  می ؽشی   وىؼ ضیوق به
٢اؽظ  تی، ای. و٦ِی ما ان اقت  هیوق تی کىع و ٧٢ّ می ؼا َبّ نیءؽ ی ًى نىظ. بىابؽایه ظوؼبیه ٧٢ّ ؼوؾو  آن بایع مى٧بٍ

  یکى مای مهااهعش چها باا اقا٣ِاظش اؾ  آو اهٛىای یؽواع. یگ می ؽ ظؼ مٟؿ ناکلی،  ًاو  یکى می ا نکل هكِی چیؿی ؼا وگاشی
ماىٛکف  مسال ؽ ظؼ آنیناکل  ًاى به ناىظ و قاپف می مٟؿ ٢ؽقِاظش  هت م یٞعۀ يىىبؽی ظؼ و به چه     اًٚابیوق به

ؿ یاه ویبیىی . ٚ    ؿنکی وى ؼا می آننىظ و  ٚباؼم ظیگؽ، ظؼ مى٧ٓ  ٞعۀ يىىبؽی مٟؿ اقت که  ًىیؽ قاضِه می نىظ. به می
 ایه  ی بؽظش اقت. به

و کاؽظش  اخِىااب ییىاایب اًٚااب کاؼبؽظن اؾ باهایه اقت کاه  ، ظؼباؼۀ یکى می يسبت« قىم باؾکؽظن چه »و٦ِی ظؼباؼۀ 
ه اقت. بُٛی یا قىم چه  کؽظن ىع. مىٗىؼ اؾ باؾیؼا بب بیؽون مان ی ا ٞعۀ يىىبؽی بِىاوع مك٧ِباؾ کىی  نما  ابؽوان هیکاوایی ب
 ىاواع  کىع، چؽاکاه می و٧م مهمی ای٣ا می هىىؾ ه  ه خ٣ت چه یبانع ا كت. هؽچهیبیىاوه و وا٦ٙ هیا»ع ٢کؽ کىىع: یا٢ؽاظ نا

ظؼ  نکا٢ی  ی بؽظش اقت که ٚ    ؿنکی وىیه اؾ ْؽی٥ کایبعاما .« یكتو ها ممکه چه  کىع و بعون ها ؼا َبّ عشیؽ  عی ًاو
 ْاىؼ گ٣ِاه هیکىع، ا خمدمه ؼنع می ظؼون اؾ آودا که.  اوكاوی وخىظ ظاؼظ قاضِاؼ کام ی اؾ چه  ،یيىىبؽ خ ىی ٞعۀ  ٦كمت

کىىاعگان ظؼبااؼۀ چىایه بؽظاناِی اؾ ایاه چها   هی. اخِما٘  ؿک و بعون کاؼبؽظ اقتاؾ گػنِه ماوعش  با٦ی آن، چه ب  نىظ که می
بااؾ  ی کاهیاوخاىظ ظاؼظ. مدؽا کاق  قؽ، چهامی ظؼ وقّ ٥ کؽظش کهیاکىىن  ًع ه ه ی ؿنکی وى به هؽ زالع ظاؼوع. اما ی ؽظ
های  چها  باؽضال٠ چه  هیظاؼظ. ا مٓاب٧ت هیهای ٚ    ؿنکی وى ؼوظ و کامالن با یا٢ِه مسل وهاوه می هیا ٧ان بهیظ٦  یکى می
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ؼو نطًای کاه  ىاع. اؾایاهیو ماهیات چیؿهاا ؼا بب  ىاوع خاىهؽ که می ْىؼی آوؼظ، به ومی به وخىظؼا  ؽ کاغبی ًاو مان کییؿ ی٢
ی ؼا یها  ىاواع ياسىه ىاع و مییگاؽی ؼا ببیهای ظ ٢ُااؾمان ىاوع ُبٛع ما ؼا نکا٢ِه  ا  قىمم ظؼ قٓسی باال باؾ نعش می چه 

عن اؾ یای ظیهایی ماوىاع  ىاواا  ىاوع ٦اعؼم ه ویؿ هىىؾ میییظؼ قٓسی  ا قىم با چه   ىاوع. نطًی ٢ؽظی ٚاظی ومی ببیىع که
 بعن اوكان ؼا ظانِه بانع. ظؼون ظیعنان ظیىاؼ و یم

 ییىاایی ظاؼماا و بیىاای، ب ی ضاؽظیىاای، ب ی آقاماوییىاای، ب خكاماوی ییىایکىع: ب می ی يسبتیىایقٓر ب معؼق  بىظا اؾ  ىح
اوع. معؼقا  ظایاى اؾ  ناعش  یىی  ٧كییاوی و  ای، م ییباال  قٓىذ به هكِىع و هؽکعام قىم قٓر اي ی چه  ها  ىح هیا .ضعایی

ظؼ آن ؼا  ، اماا  یکى بااؾ مای بؽای هماه ىدایاؼا  قىم کىع. ما چه  می بیىایی مٛىىی يسبت ٓرب ق ههِاظویت ایَؽبعؼ ُوه  ُوه
 اؾ قآر به هؽ زال،  عیا کؽظش ه ؼا نؽو٘یع و  ؿکیا وهكِه ىدایا. چؽا؟ اگؽچه   یکى  ؽ اؾ آن باؾ ومی هییا  ایی آقماوی یىایب قٓر

ظؼ قآر بیىاایی  ان  مقى های ظویىی بكیاؼی ظاؼیع که بایع ؼها نىوع. اگؽ چه  ایع و هىىؾ وابكِگی کؽظش٢ؽظی ٚاظی نؽو٘ 
ؽوع، یگ می ظؼ وٗؽٛی یْب ٢ى٤  یی ىاوا ٚىىان بهآن ؼا  ٚاظی مؽظم که عینع می ؿییچظاؼای نع،  باؾ می ؽ اؾ آن  آقماوی یا  اییه

 گكاِؽظش ياىؼم ٛی ؼا بهیْب ی ٢ى٤ی ىاوا هی. اگؽ ا ها ؼا ببیىیع بعن اوكان ظؼون ع یایىیىاؼ ببیظ انیاؾ م عی ىاوكِ ْىؼی که می به
آن ؼا  اماىؼ ۀٚاظی و نایى ْىؼ خعی خامٛ  مؽظم نع، به باؾ می قٓر هیظؼ ا همه قىم و اگؽ چه   یظاظ ظؼ ظقِـؽ ٦ؽاؼ می

 بیاؽون و اؾ ا واهیاظاناِىع  یبااـناان   ه باه ماؽظم کاؽظ کاه گاؽ ٢ؽ٦ای ومییظ. باىظ کؽظ. اقاؽاؼ کهاىؼ ظؼ ضٓاؽ می مطِل می
ی یآؾماا بطت ۀبؽوعهای  تیب   مام عی ىاوكِ می عیؾظ می ٦عم ابانیظؼ ضظؼ زایی که  . عیکى مهاهعش ؼا ظؼ ضاوه مؽظم عی ىاوكِ می

 ،ناع آقماوی بااؾ میی یىایظؼ قٓر ب همه قىم : اگؽ چه  عیهیىعیب هیبىظ! ظؼباؼۀ ا مداؾ ومی هی. ا ؼا بؽظاؼیعها  آن ؼا ببیىیع و
خامٛ  بهاؽی مٓ ٧اان ممىاى٘ اقات. اگاؽ وا٦ٛاان  ای بهؽی بانع؟ ایداظ اضِالل خعی ظؼ  ىاوكت خامٛه می هىىؾ ه  ا خامٛهیآ

اوع  ظاناِه وؾ هاه آؼ یهم ع. بؽضییبىام گىوگ ظؼوگ ضىظ ؼا اقِاظ چی یب بىظ ، ممکه کؽظم باؾ می قٓر نما ؼا ظؼ آن قىم چه 
ا ظؼ یاکىىاع. آظؼماان ؼا  ماؼانیگیؽوع که ب باؾ نىظ ظؼ مى٦ٛیت مٓ ىبی ٦ؽاؼ مینان  مقى نىوع و اگؽ چه  گىوگ که اقِاظ چی

 ؟ کؽظم ی ومییقىی  باهی ؼاهىما نما ؼا به مكیؽی به يىؼم آن

. اگاؽ ظؼ  کى  بااؾ مای ی ضاؽظیىاایب مان ظؼ قآرینما ؼا مكا٧ِ قىم چه  ؟ کى  ؼا باؾ می ان  مقى قٓسی چه  ظؼ چه  ف
 خامٛا  ماؽظم تیْىؼ خعی مى٦ٛ نع، به باؾ می  ؽ هییکا٢ی وبىظ. اگؽ ظؼ قٓسی  انما  ىگین هینع، ن باال ؽی باؾ می قٓر

ع، اماا یاباعن اوكاان ؼا وگااش کى ظؼون ایاؿهاایی ؼا ببیىیاع یىاؼ چیاظ انیا ىاویاع اؾ م ، ومی ضؽظ ییىایکؽظ. با ب ٚاظی ؼا مطِل می
 ىاویاع  میظهع.  میه ا٢ؿای ؿک  ىاوع اِٚماظ نما ؼا به ؟ می ی ظاؼظیها تیمؿ  ع. چهیىیگؽ ؼا ببیُبٛعهای ظاؾ هایی  ع يسىهی ىاو می

ع یاِىاوبزاَاؽ ظؼ زاال وا٦ٛی هكِىع. ضىاش ها  آن  ىاویع زف کىیع که اوع و می امؽییٚاظی و مؽظمبؽای  ع کهیىیی ؼا ببهایؿیچ
٧ای یکىىاعۀ ز٧ هی.  مؽ  اقت ضىب ان  هیبؽای  ؿک هینىظ و ا باؾ می قٓر هیظؼ ا ان  مقى ، چه  وِىاویعا یع یىیبب ْىؼ واَر به

 ؽ بانع.یگ قطت ىگ، با ضىظین هیظؼ ؼنع ن که نؽْی بؽقع، به دهیوِ  ىاوع به همان می کِاب هیا ظا٢ا با ضىاوعن

ؼا  چیؿ هماهبااؾ ناع، بِىاویاع  ان  مقاى و٦ِای چها  که كتیو ْىؼ هیکىع؟ ا می هیی٢ؽظ ؼا  ٛ قىم چه  ٚىام ی قٓر چه
 ٚامال ؟ قاه اقات کىىاعۀ قآر ی  ٛییهچیؿ چه ب که به ایه بكِگی ظاؼظ که ایه چه  ظؼ چه قٓسی ٦ؽاؼ ظاؼظ.  ف .عیىیبب

 ظؼون ظهىعۀ میعاوی اقت کاه اؾ ه خىهؽ چی،  هکیلیوامی . ا می« چی خىهؽب »آن ؼا  ، چیؿی اقت که اول وخىظ ظاؼظ. ٚامل
ىن اقات: یاؿ یيا٣س    ىٚم کؽظ آن نبیه . ببیىع به آن ویاؾ اقت قىم و بؽای ایىکه چه  چه  قىم ٢ؽظ وخىظ ظاؼظ بیؽون  ا

ؽی وخىظ واعاؼظ. ی، اما  ًى ی ظاؼظیؼونىا . ٧٢ّ اقت المپ نىظ، ٧٢ّ مثل ؼونه ىکهیىن ٢ك٣ؽ وعانِه بانع بٛع اؾ ایؿ یاگؽ   ى
ظؼ   یىیب   ماییْىؼ مك٧ِ ؽا ما بهیؾ  ، كتیو کامالن مىاقب مثال هیىظ. ایبِه ان ظاظش می میوما ؽی ًاو که ضاْؽ ٢ك٣ؽ اقت به

 هاؽیر آن ظؼ زاال کاه ه خاىهؽ چای یاک ی ایه اقات. ا ۀظهع. ایع ای وهان می ي٣سهوقی    بهؽ ؼا ی ًاو ىنیؿ ی  ىزایی که 
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خاىهؽ چایب هاؽ م٧اعاؼ ناىظ. مٛماىالن  اقاِطؽاج می  ؽی قاضِه نعش که اؾ  ٧ىا و اؾ ماظۀ ضایى اقت بااؼؾل تیوها بیهكِ  
 ظانِه بانىع.آن ؼا  اؾمكاوی  هؿاؼ و٣ؽ، ظو و٣ؽ م٧عاؼ  ع اؾ ظشی. نا اقت گؽ م٣ِاومیظ با نطى نطى

٢اؽظ بكاِگی  ىگین هین و بهکه ُبٛع مٛىىی ظانِه  ؿی اقتی. چ اقتمی اؾ ٢ای خهان می د ی مك٧ِ قىم چه  قٓر
 ىگینا هین قٓربىظن  هییضاْؽ  ا بهؾیؽا .  ه اقتییاو  اچه  قىم  بانع، قٓر هیینطًی  ا ىگین هین ظاؼظ. اگؽ قٓر

ٚااظی اؾ  نطًای بااال باناع و ظؼ خامٛا  ماؽظم ىگینا هین اقت. اگؽ قآر ه ؼ٢ِهیاؾ بو اچیب  خىهؽ هِؽب ی، بایه نطى
 ،یبهاؽ  و امیاال گىوااگىن و ازكاقاامنطًای مىاا٢ٙ ،  گؽانی،  ُاظهای ضىظ با ظ ،  ىل نهؽم ، به قایی ضؽظقایی  ا بؿؼگ
بااؾ ناىظ  مقاىم چها  ایىکاه ، بٛع اؾ ظؼ وِیدهنعش بانع.  او ممکه اقت بهِؽ ز٣اٖتچیب  بانع، خىهؽ کمِؽ اهمیت ظاظش

چه   کؽظن ىىع. باؾیبب  ىاوىع واَر می باؾ نىظ،ظاؼوع  قال نمی که کمِؽ اؾ ىع. و٦ِی چه  قىم کىظکاوی ؽ بب  ىاوع واَر می
 نىظ.   باؾ مییت ک مه بگىیآقان اقت. اگؽ نان  قىم

 آو ه، دهیظؼ وِکىىعۀ نعیعی ؼوی مؽظم ظاؼظ و م٧اومت ظؼ بؽابؽ خؽیان ٦عؼ مىع آن قطت اقت.  ظویای بهؽی  أثیؽ آیىظش
اقت. ایه ْبیٛی اقت که نطى بطىاهع ؾوعگی ضىبی ظانِه باناع، اماا ایاه  انِباش ظاوىع، اٞ ب ر و ظؼقت مییيس مؽظم

گؽان قىظ بباؽظ، یظهؿیى  ممکه اقت به  . ؽ نىظ  ىاوع مىدؽ به ایه نىظ که ٢ؽظ، ظیگؽان ؼا مسؽوم کىع یا ضىظضىاش گؽایم می
ا ایاه یا. آ کىاع به ضىظ قاىظ بؽقااوع، باا ظیگاؽان ظٚاىا و ؼ٦ابات میایىکه  آؾاؼ بؽقاوع. بؽایها  آن ا بهیقىءاق٣ِاظش کىع ها  آن اؾ

ممکه اقت ایؿامان يسیر وبانع. و٦ِی وایاعیه  اقت ریکىىع يس ٢کؽ می مؽظم آو هویكت؟ بىابؽایه  بؽضال٠ قؽنت خهان
بِىاوىاع  ىعشیْىؼی که ظؼ آ به« بانی، ؾؼوگ ؽییاظ بگیع ی ى با»ىع: یگى میها  آن ظهىع، اؾ ب گی به ضىظ آمىؾل می به ٢ؽؾوعان
ؽا ماا یا، ؾ  اقات ٞ اّ« بىظن ؾؼواگ»ه یاهاان، ایک ظیاعگاشاما اؾ ٚاظی مى٦ٛیت مٓمئه و امىی ظانِه بانىع.  مؽظم ظؼ اخِما٘
ْاىؼ  . باا آن قاىظ نطًای اهمیات ظهای  اظ باهیاع ؾ یاو وبا ٛای ظاناِه باناىعی  اماىؼ ؼوواعی ْبیع بگػاؼ ی  که بایا٧ِٚاظ ظاؼ 

عا یاؼا   مىیوایاع ،او ظهع، بؽو قؽاٜ مٛ   اگؽ کكی  ى ؼا آؾاؼ می»بانع.  ال نطًی ظوبال ٚالی٥ ضىاهع به ، او می بىظن ؾؼوگ
چىایه  ، هؽچاه قایی ظهىع. اؾ ضؽظقایی  ا بؿؼگ می آمىؾل نکل هیبع کىظک به« ىی بؽظاؼ.یب ه مییاگؽ  ىیی ؼوی ؾم« »که،

کىاع و  ٧اىای  می قىءاقا٣ِاظش گؽانینىظ. او اؾ ظ  ؽ می ٚاظی ضىظضىاش ح ظؼ خامٛ  مؽظمی عؼ  به گیؽظ یاظ می بیهِؽؼا ی یؿهایچ
 ظهع. می ضىظ ؼا اؾ ظقت

ع یاه خاىهؽ چای وا عیاناىظ. اماا ا می گؽی مى٧ِلیظ نطى نىظ، ب که به ع ومییؼ٢ت وا ع ىکه اؾ ظقتیبٛع اؾ ا ماظۀ  ٧ىا
 هؽچیاؿاؾ  و ٦بالبعهاع نطًای  مىاا٢ٙ اظی بهیت ؾ یو اهمانع اؼ مکاؼ بیقایی بك نىظ. اگؽ نطًی اؾ ضؽظقایی  ا بؿؼگ می

كات کاه او هؽگاؿ یگىواه و  هیىاع. اماا ایضىبی بب  ىاوع به ، ومی نعن بٛع اؾ باؾ نطى هیقىم ا بانع، چه  ضىظ مى٣ٛت ظوبال به
 ىقاِهیْىؼ     باهی اىاو ه معاوم مییو با  مؽ   یباؾگؽظمان   ىو اوییهض به  یکى قٛی می هیان  ؿکیؽا ظؼ خؽ ی. چؽا؟ ؾ ِىاوع ببیىعو

ی بعهاع. ماا باؽ ؼناع و اؼ ٧اا تیااهم ىگینا هین ع باهیابا ؼو ناطى . اؾایه  یبؽگؽظاو ال هیاوی زایت و بهىی  ک خبؽانآن ؼا 
بااال  ىگینا هیکىاع. اگاؽ ن ياٛىظ می ؿ همؽاش باا آنیگؽ ویظ هؽچیؿباال ؼوظ،  ىگین هی . اگؽ نیکى ع مییخاوب  نما  أک همه

 اقت.گىوه  هیاؼ باِ آن اآیع.  ومی به ظقتظوباؼش  ،قاؾظ ؼا  ىاومىع می ان  منما که چه  قىچیب  وؽوظ، خىهؽ

کىی . بؽضی اؾ ا٢ؽاظ اگؽ کی٣یت ماظؼؾاظی ضىبی ظانِه بانىع، ممکه اقات  ای  ظومی ویؿ وخىظ ظاؼظ که  هؽیر می ٚامل
 ناىظ. و٦ِای چها  بااؾ میناان  مظهىاع ویاؿ چها  قى گىوگ ؼا زِای ضىظناان نطًاان اوداام می ببؽوع که و٦ِی  مؽیه چی

 اقات و قااکت تیا اؼ  کاه ناب مٛمىالن ظؼ آضاؽ مؽظم ت ایه اقت که ٚنىظ، اٞ ب  ؽقىاک اقت.  می باؾظؼ ابِعا نان  مقى
های  ؼا ؼوباؽوی چها  چهامی باؿؼگ واگهاان اقت کىع، ممکه می هینطى  مؽ ظؼ زایی که  کىىع. می هیؼا  مؽ  گىوگ چی

 دضی ای  ؽقاىاک اقات کىع. هیؼا  مؽ  گىوگ کىع چی ومی تیخؽ  ٦عؼ  ؽقىاک اقت که بٛع اؾ آن، . آنوزهت کىعىع و یضىظ بب
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بؽضای وامىاع،  می اهاؽیمه چه آن ؼا  ؼو، بُٛی هی. اؾا اؼ واَر اقتیکىع و بك نما وگاش می ؾوع و به می   ت که یبؿؼگ چه 
یاظ ظانِه بانیع که ٢اؽظ ٧٢اّ ویااؾ ظاؼظ باه  ؿکیا    . اما به اقت ان ضىظ چه  هی، ا٧تیظؼ ز٧.  وامىع می ضعایی چه آن ؼا  ویؿ

.  اقت عشی یاؼ  یظهع و بك گؽ ؼوی مییظؼ ُبٛعهای ظ ل گىوگیو ب٧یه ظؼ ظقِان اقِاظ ٢ؽظ ٦ؽاؼ ظاؼظ. کل ؼووع  بع ضىظ بپؽظاؾظ
ا یاگیاؽظ. آ ؿ ایاه  ٟییاؽ ياىؼم مییاُبٛاعهای مطِ ا١ و ظؼ  ماام ناىظ، ب کاه ُبٛع ظقِطىل  ٟییؽ می تی٧٢ّ ظؼ  ىها  وهبعن 

وقای   او  ناىوع و به ظاظش می و  ؽ یابوٗ   وقی   اقِاظ ؿها بهیچ هیع. ای ىاو ومیع؟ یظه اودام ظقت ضىظ ان بهآن ؼا  عی ىاو می
کىاع.  ا اظاؼش می  مكاایل ؼ و اقِاظل ب٧ییه بانع  ؿک مؽکؿل بؽ  ٢ؽظ ٧٢ّ بایع نىظ که می ، گ٣ِهٚ ت هیهم نىوع. به اخؽا می

 کىع اقِاظ اقت. مكایل ؼا اظاؼش میکه کكی  ظؼ وا٦ٙممکه اقت امیعواؼ بانیع یا  الل کىیع به چیؿی بؽقیع، اما 

چه  آن ؼا  گؽچهکىىع.  ؼا  دؽبه می قىم  مؽیه هكِىع، باؾنعن چه ظؼ زال ضىظنان نطًان ظؼ زایی که  بُٛی ا٢ؽاظ
ؼنع ظهع. بُٛی ا٢ؽاظ اقِاظی ظاؼوع و و٦ِی اقِاظ آن ؼا  ِىاوعب او كت که ضىظیؿی ویی ، اما آن چگیؽ  ظؼ وٗؽ میضىظ نطى 

بُٛای ا٢اؽاظ  . ایبِاه نىظ می عشیوام ٧ییز٧ چه ب که  کىع می لیبع نان  ؼا بؽای ی، چهم باؾ اقتها  آن قىم ىع که چه یب می
زُاىؼ  خا هماه ضاعاییمىخاىظام »نىظ:  می بانع. ظؼ معؼق  بىظا گ٣ِه ع اقِاظی گػؼی وخىظ ظانِهیاقِاظی وعاؼوع، اما نا

مِؽی باالی  تیمىخىظا ی آقماوی ظؼ »ىع: یگى ویؿ میؽضی هكِىع. ب خا همه وا٦ٙظؼ  که اظ اقتی٦عؼی ؾ  به  ٛعاظنان« ظاؼوع.
ىمم قا کىاع و چها  ه میی مؽ ضىبی  ی بهىع که ٢ؽظی. اگؽ اقِاظی گػؼی بب اظ اقتیؾ ها  آن ٛىی  ٛعاظی« وخىظ ظاؼوع، ان قؽ 

ؼنع ظاظش مسكاىب آن ؼا  ه ضىظلی مؽ ا بؿی که او یٚىىان چ کىع و هىىؾ به می لیم  بعیبؽاآن ؼا  ، باؾ اقت اما چهمی وعاؼظ
آن ؼا  اقات و هاا ٧٢اّ وداام ماؽظم اوگیؿۀ آنی مؽظم ٚاظی هكِىع، ؾیؽا ها بكیاؼ ٢ؽا ؽ اؾ ٦هؽمانچىیه مىخىظا ی  نىظ. می

 .ىکه ٢کؽی ظؼباؼۀ  اظال یا نهؽم ظانِه بانىعبعون اید ظهىع ضىاهی اودام می کامالن اؾ ؼوی ویت

ظؼ ع. وناى ؾ آن اغیات میناعش و ا ؽشیا   واىؼ ضیوقا بهناعم  ٢یؿیکی او به اننىظ، چهم ٢ؽظ باؾ می قىم چه  آوکهبٛع اؾ 
کىاع  می ازكااـ ای اقت که گىوه نىظ. يؽ٢ان به اغیت میٞعۀ يىىبؽی او  ع. ب کهونى ت مییاغ که كتیاو و چهمان ٧تیز٧

باه او ز٧ی٧ی  چه  آن آوکهاقت. بٛع اؾ  اوؼظشیو به ظقتز٧ی٧ی ؼا  هىىؾ چه  که اقتٚ ِم ایه ع. ونى ت مییچهماوم اغ
ا یاىىاع یؼا ببز٧ی٧ای  چها آن  ىاوىاع  ماا می کىىاعگان هیع. بؽضای اؾ  مؽ وناى ومی تیاال ظیگاؽ اغ  کییؿ ی٢ ظاظش نع، چهمان

ىاع یکىع  ا بب وگاهی می ظؼون بهٚ ت و کىدکاو اقت و به همیه گىاش  بیقؽنت خهان اقت.  مثل کىىع. قؽنت آن ازكاـ
 ان  مقى چه  اؾ آودا کهکىع.  می به نما وگاش ظؼون قمت  به بؽای ظیعن اق٣ِاظش نىظ. ىاوع  ا مییباؾ نعش و آ ان  مقى ا چه یآ

اکىاىن بطهای اؾ  چها  هیا، ا٧اتیظؼ ز٧و بِؽقایع.  اقاتبه نم کؽظن وگاشظؼ زال ع که یىی، ممکه اقت واگهان بب باؾ نعش
ع یا ىاو اياالن ومی چها  آن بٛع ٦ مؽوهای ظیگؽ ؼا ببیىیع. بعون  ىاویع اؾ آن یسٗه به و با ایه چه  اقت که میضىظ ان اقت 

 باؾ بانع. ان  مع، زِی اگؽ چه  قىیىیبب

ظؼ چاه قآسی کااؼ  ان  مکىاع چها  قاى ْىؼ وا٦ٛای مهاطى می ی ویؿ وخىظ ظاؼظ و ایه چیؿی اقت که باهقىم ٚامل
ع ظؼ ُبٛاعهای مطِ ا١ مِد ای یاگػاؼ  مطِ ١ ؼا  هت قاؽ می قٓىذو٦ِی  ٟییؽا ی اقت که ىو ظؼ ضًکىع. ایه ٚامل  می
کىع. معؼقا   ؿ اق٣ِاظش میی٢ؽٚی و ، ب که اؾ چىع کاوال اي ی  ىها اؾ کاوال ع، وهبیى چه  قىمم میبا نىظ. و٦ِی نطى  می

 و٧ااِ ٛىای  ماامی.  اقات چه  ع هؽ مى٣ػ بعنیگى معؼق  ظایى میظؼ زایی که  ، اقت چه  هؽ مى٣ػ ٚؽ٤ که بىظا م٧ِٛع اقت
ای کاه ٢اا ایدااظ کاؽظش  مىٗىؼنان ایه اقت که چىیه چیؿی باا واىٚی اؾ زایات باعویب  ٟییؽیا٢ِاه هكِىع. قىؾوی چه  ْب

 ی بعن ببیىع.هؽخا ىاوع اؾ   ػیؽ اقت و ٢ؽظ می امکان

 ، چىاع کاواال گ٣ِ اي ی که  وش بؽ کاوالٚالقٓر چه  قىم وخىظ ظاؼظ. ظؼ ضًىو ویی ما م٧ِٛعی  ومىظهای بیهِؽی 
و ظؼ و٧ٓا  ْاب قاىؾوی  چهامان   ات هیی، بااال و  اا های ٢ؽٚی ظؼ باالی هؽ ظو اباؽو ؿ وخىظ ظاؼظ و ایه کاوالیو مه  ٢ؽٚی
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ه  َنه قؽگػانِه قٓىذ مطِ ١ چه  قىم، مىَاىٚی اؾ ایاه اقات کاه آیاا ایاه  ع.  هتووخىظ ظاؼ ظؼ ٦كمت باالی بیىی گب
اؼ یبكا قآر باه یٛىایها اق٣ِاظش کىع،  کاوال هیای مٛمىیی بِىاوع اؾ ا کىىعش هیاگؽ  مؽ   ىاوىع اق٣ِاظش نىوع. ایبِه میها  کاوال

٢یؿیکی ضىظ اقا٣ِاظش کىىاع  اا ٦ مؽوهاای وؼای ایاه ُبٛاع ؼا ان  ىاوىع اؾ چهم . ا٢ؽاظی هكِىع که زِی می اقت عشیی ؼقیباال 
٢یؿیکای ؼناع ظاظش باناىع. اماا ان ْبیٛی گىواگىوی ؼا ظؼ ایه چهام ى٤های ٢ کیه،  ىاواییاؾ ْؽی٥  ؿ  آوکهایبِه  ف اؾ  دببیىىع

 یاا ٛعهابیىىع اما وه ظؼ قایؽ بُ  ٛع میضىبی اق٣ِاظش کىىع، ٧٢ّ چیؿهایی ؼا ظؼ یت بُ  ْبیٛی به های ٢ى٤  ىاوایی هیاگؽ وِىاوىع اؾ ا
ؼو بؽضی ا٢اؽاظ اؾ یات چها   كت. اؾایهیایٛاظش و ٦عؼ ٢ى٤ هىىؾ ه  آنظؼ ایه يىؼم که  ،ٛع ماها و وه ظؼ ایه بُ ُبٛع ٧٢ّ ظؼ قایؽ

 کای )چها یؿ یه چها  ٢یاؽ ایاکىىع. زاال ؾ  ٛع اق٣ِاظش میٛعی وؼای ایه بُ ٛع و اؾ چهمی ظیگؽ بؽای ظیعن بُ بؽای ظیعن ایه بُ 
کای یؿ ی٢ ل ظاؼوع اؾ چه ی ما : مؽظم اقت ؽبى٢ِا م مان بهیی که مك٧ِٚ ٢ِؽٚی وخىظ وعاؼظ، بىا به  کاوال چی( ه کی ؼاقتیؿ ی٢

  ٢اای یاا٢اؽاظ ظؼ  ؿک ٢ؽٚی مهمی اقت کاه کاوال گ٣ِ  ظؼباؼۀ چىع ایىدا ا  آو هکىىع.  کاؼهای بع اق٣ِاظش بؽای اودام ؼاقت
 ظهىع.  ىقٛه می٦ مؽو بهؽی 

 مؽکاب چها  باه ناباهت گیؽظ که می ، چهمی نکل٢ؽاقىی ٦ مؽو بهؽیاؼ باال و ؼ٢ِه به یقٓسی بك به عنیبٛع اؾ ؼق
بؽضای اؾ نماؼ چه  کىچت ظؼون آن وخاىظ ظاؼظ.  که بی نىظ ٖاهؽ می بؿؼگ چهمی ، م  باالی يىؼمیظاؼظ. مطًىيان ظؼ و

ظؼ قؽاقاؽ  ها ایاه چها  کاهْىؼی  باهاواع  ظاظشؼناع ؼا  های بكیاؼ ؾیااظی چه باال  ایٛاظش ظؼ قٓىزی ٢ى٤ ضعاییمىخىظام 
ىىاع و یبطىاهىع بب ؼا  ىاوىع هؽچه میها  آن ىىع ویب ؿها ؼا مییچ بؿؼگ چه  هیا ٥یاؾ ْؽ ها  چه  ع.  مامووخىظ ظاؼ نان  يىؼم

اواع کاه  کىىاع  ای بؽظش می  اژوهم مگاف نىاقاوی که ؼوی و زهؽش ىىع. خاوىؼنىاقانیبب ؼا  ىاوىع  مام قٓىذ ت وٗؽ مییبا 
آن ؼا  و ناعش لی هاک کىچات ناماؼ چها  باؿؼگ اؾ بی ایه چها  اوع که عشیظ کؽوقکىپیؽ میظؼ ؾ  و ظچه  بؿؼگی ظاؼ   مگف

 ی بااال ؽ یض ان  ع قٓرینىظ. اما با ٖاهؽ تیمى٦ٛ هی، ممکه اقت ابؽقیع اؼ باالیقٓسی بك وامىع. و٦ِی به چه  مؽکب می
ای ظؼ  کىىاعش  مؽیه ؼا ببیىىاع وها   ىاوىاع ایاه چها  ه ٖااهؽ ناىظ. ا٢اؽاظ ٚااظی ومییت  ؿکیه مى٦ٛیاؾ قٓر  ا اگا ا بانع  ا ا
ؼقاع.  می به وٗؽٚاظی  چیؿ همه ایىداگؽ ٦ؽاؼ ظاؼوع و یظؼ ُبٛعی ظها  ایه چه ؾیؽا ؼا ببیىع. ها  آن  ىاوع قٓسی مِىقّ ویؿ ومی

 ظهع. گػاؼظ چه ؼوی می قؽ می ٛعهای ظیگؽ ؼا  هتو٦ِی کكی قٓىذ باال ؽ یا بُ ایىکه  ظؼباؼۀایه  ىَیسی اقت 

ؼا بااؾ  ان  مقاى کىی   اا چها  اقا٣ِاظش مایبیؽووای ام. ما اؾ ویؽویای  نؽذ ظاظش ان  یؼا بؽا قىم چه  ا زع ؾیاظی قاضِاؼ 
  ىاوكاِیع ، هؽیات اؾ ناما می کاؽظم می يسبت قىم و٦ِی ظؼباؼۀ چه ظهع.  ؼوی می ؽ   ؽ و آقانٙ یکىی ، بىابؽایه وكبِان قؽ 

ا یا. آ ناىوع می قاىؼاشؼون ْؽ٠ ظ عش ناعش و باهیکها  ه   ها به  اهی٢هاؽظش ناعش، اوگااؼ ماه ه  به  ان هاویی  کىیع که ازكاـ
ع یاؽ یاظ بگیاظا٢اا ؼا  ع  اا ٢اایىنیآمعش بان ىدایاؼا کىاؼ گػانِه و  ان  های .  ا و٦ِی وابكِگی ه يىؼم بىظی؟ ب ه بع ْىؼ وبىظ هیا

 ان  م٦ىی اقت. ما چه  قى ،آوؼظ ی٢هاؼ واؼظ م ؼونْؽ٠ ظ کىیع به ی که ازكاـ مییؽویکىیع. و ازكاـ میآن ؼا  ان  همگی
ؿ باؽای یای ؼا ویهاا ٢ایىنظؼ زایی که   ،یکى چه  قىم اقت باؾ می کؽظن ٢ؽقِاظن گىوگی که مطًىو باؾ ؽونی   بیوق ؼا به
ناؽْی  کى ، باه اؾ نما باؾ می هؽیتبؽای آن ؼا  ، کى  می يسبت قىم چه  ظؼباؼۀظؼ زایی که   .ی٢ؽقِ ؽون میی  آن بی ؽم
ىىاع. ایاه باه یْىؼ واَر ببیىىع یا زِای کاالن بب گىوه ویكت که همه ایؿامان بِىاوىع به  ؿکی  ٢ایىن ظا٢ا بانیع. اما ایهظؼ زال که 

ع. یا ان اظاماه ظه هیاْىؼ اقاِىاؼ باه  ؿک ع، ٧٢اّ باهیع وگؽان وبانایىیبب عی ىاو مكای ی ظؼ قمت ضىظ ان بكِگی ظاؼظ. اگؽ ومی
ناىظ.  اا و٦ِای باا  واَر می حی عؼ  ع  اؼ نما بهیع و ظیىی ىاویع بب می حی عؼ  ، به عیظه اظامه می ان  قٓری ْىؼ که به اؼ ٧ا همان

 . ا٢تی عیضىاه ظاظش بانیع باؾ ممکه اقت ٦بالن اؾ ظقتؼا که  آو هکىیع، هم   هیای مًم   ؿک اؼاظش

مطِ ٣ای ياسبت کاى  کاه ا٢اؽاظ هاای  ع ظؼباؼۀ ؼولیقىمم ؼا باؾ کىع. بگػاؼ  چه  ضىظ نطى که اقتقطت وكبِان 
چها  خاایی کاه کىع، به  یهاوی،  معیِیهه میظؼ زایی که  کىىع. یت ؼول نامل ایه اقت که ٢ؽظ ؼا باؾ مینان  مقى چه 
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، زاف  ماؽوؼ ؾماان ؿی وخىظ وعاؼظ. بهیچآودا  و اقت تیهاوی  اؼ ی  ظؼون بؽظ که کىع. ظؼ ابِعا  ی می می ، وگاش٦ؽاؼ ظاؼظ قىم
٦ؽماؿ  و قاپف  ؽ ظؼضهاان حی اعؼ  هااوی بهی  ظؼون بؽظ که ،  ی می هینىظ.  ف اؾ مع ی  ؿک هاوی ق٣یع میی  ظؼون کىع که می
ع، یاىیب می   یا ٢ایا ىنیؿ یهایی که ظؼ   ى گل نىظ، مثل می نک٣ِه  یهاوی ظؼون ؼقع که اوگاؼ می به وٗؽؾمان  نىظ. ظؼ آن می

 یهاوی کاه ظؼ ابِاعا  ؼوننىظ. آن ٦كمت ٦ؽمؿ ظ ی ٖاهؽ مییها يسىه چىاننىظ.  باؾ مینان  یها بؽگ گل یسٗه تیکه ظؼ 
نک٣ع. اگؽ ٢ؽظی بطىاهع ضىظل ایاه ؼوواع ؼا  نک٣ع و می ؼقیع، واگهان ظؼ مؽکؿ بؽخكِه نعش و قپف می می به وٗؽمكٓر 

 . مكعوظ اقت مقى ؽا کل چه یکا٢ی وبانع، ؾ  ه  قال ا ظشی ْىؼ کامل بگػؼاوع، ممکه اقت زِی ههت  ا اوِها به

 هی ماؽ هایچ ؾیاؽا  ،واعاؼظوخاىظ  اواؽفی چیظاؼوع. اما آودا هاباؾ کاوایی ها  آن و كتیمكعوظ وکامالن بؽضی ا٢ؽاظ  قىم چه 
اش خ اىی چها  آواان ٖااهؽ یؿی گاؽظ و قایاچ کىىع، واگهاان ه مییبىابؽایه و٦ِی نؽو٘ به اودام  مؽ اوع.  مٛىىی اودام وعاظش

های  ناىظ  اا زاعی کاه چها  می ای ظؼضهان ْىؼ ٢ؿایىعش ع و قپف بهیق٣ حی عؼ  کىىع، به هی مؽ مع ی  آوکهنىظ.  ف اؾ  می
اما آو اه ظیعواع واه « عم.یؼا ظ ماش»ا ی« عمیع ؼا ظیضىؼن»ىع: یگى بُٛی ا٢ؽاظ می ؼو کىع. اؾایه کی نطى ؼا کمی اغیت مییؿ ی٢

گػاؼواع و و٦ِای چها   ؼا  هات قاؽ می  ؽ قآىذٙ یاظ قاؽ ضىظنان بىظ. بُٛای ا٢اؽ  کاوال ظؼ وا٦ٙ، ب که ع بىظ و وه ماشیضىؼن
باناع. و٦ِای قاطت ممکاه اقات بكایاؼ ظیاعن ،  گاؽانیىىع. بؽای ظی ىاوىع ٦ مؽوهای ظیگؽ ؼا بب ظاظش نع میها  آن ز٧ی٧ی به

. زِای  اقات ا چااشی  ىولنبیه که  هكِىع عنیظوظؼ زال  بیؽونْؽ٠  به کاوال هیا کىىع ظؼ ْىل می کىىع، ازكاـ می هی مؽ 
قاىاؼی  اقبظؼ زاال کىىاع  هكاِىع. بُٛای اؾ ا٢اؽاظ ازكااـ می بیاؽون ْؽ٠ به عنیظوظؼ زال کىىع  می ، ازكاـ ظؼ ضىاب
کىىع ظؼ  ازكاـ میؽضی هكِىع و ب عنیظوظؼ زال کىىع  ازكاـ می  ؽواؾوع، بُٛیظؼ زال کىىع  ازكاـ میؽضی هكِىع، ب

. ٚ اِم اوِهاای آن بؽقاىع  ىاوىع باه ومیؼقع که اوگاؼ  ْىؼ به وٗؽ می یها ههیاما همؼاوىع.  خ ى می ْؽ٠  بهبا نِاب ی ا ىمبی 
وٗاؽ ظؼ  خهااوی کىچات بهاؽی ؼا مثال قىمم ؼا باؾ کىع. معؼقا  ظایاى باعن ضىظ ٢ؽظ چه  اقتقطت اؼ یبكایه اقت که 

اقات. « یای»هؿاؼ ۲۲7بیم اؾ هاوی  ا ٞعۀ يىىبؽی ی ٢اي   ، بیىعیهیعال  ، ظؼباؼشبانع خهاوی کىچتبعن، ؽظ. اگؽ یگ می
 اوِها بؽقىع.  ىاوىع به ؼووع اما ومی می بیؽون ْؽ٠ کىىع با نِاب به می ازكاـ ههیهمها  آن اقت کهٚ ت ه همیه ب

ؽظ. مىٗىؼنان ایه ویكت که قاضِاؼ و یگ میوٗؽ ظؼ  کىچت خهاوی بهؽی ؼا مثل معؼق  ظایى بعن که اؼ مى٧ٓی اقتیبك
ه ُبٛاع ٢یؿیکای ها  ویكات. ماا یاماا ظؼ ا و مىٗىؼناان ناکل هكاِی باعن اقات ب خهاانیاقاضِاؼ و  ؽک هیببعن نب ی ؽک
 ناعش ظؼ چاه لیها  هاک اؾ قا ىل کای کاهیؿ ی٢ کؽوقاکى ی، باعنیاؼ میوىیه، ظؼ قٓسی بكا ٚ   ظؼکاقاـ  : بؽ ی ؽق می

هاا  ، ایکِؽون ی ا   ها ها، هكِه ها،  ؽو ىن ها، ا    ؽ اؾ مىیکىل مىیکىیی مطِ ٣ی وخىظ ظاؼظ. کىچت بامیِی اقت؟  ؽکیوَٛ
 هااا هكااِىع.  ااف ىىیوى ؽ  نااعش  ااژوهمهااا  آن ظؼباااؼۀ  اااکىىن کؽوقااکى ی کااهیم غؼام هی ؽ  کىچااتهااا هكااِىع.  و کىاؼک
 ال های آضاؽ ؾواعگی امىوی ظؼ قاالیکؽظ. ناک  ژوهماقت ظؼباؼۀ آن قطت اؼ ی؟ بك كتیکؽوقکى ی چیغؼۀ م هی ؽ  کىچت

ٛىی زِی باؽای مىخاىظی ظؼ یكت؟ یمٛىی آن چ اقت.« وهایت کىچت وهایت بؿؼگ و ه  بی ه  بی»که ایه خهان  ان کؽظیب
 ؽیه  کؽوقاکى یی٦اعؼ کىچات اقات کاه م  ىان ظؼک کاؽظ و آن آن ؼا ومی ٦عؼ بؿؼگ اقت که زعومؽؾ  ا اگا ا، خهان آن قٓر

« وهایات کىچات وهایات باؿؼگ و ها  بی ها  بی»ان کاؽظ: یااقت که او بٚ ت  ىان ظؼک کؽظ. به همیه  ؼا ویؿ ومیغؼام ماظش 
 اقت.

ان کاؽظ کاه ظؼ کهکهاان ؼاش یاا  ىيی١ کاؽظ. او بیهؿاؼ ظو آمىؾل ضىظ ظؼباؼۀ قه اؾ ْؽی٥امىوی گكِؽظگی خهان ؼا یناک
ت یا ظؼون و زِی مهابه ما ظاؼوع کیب یؿ ی٢ بعنکه  وخىظ ظاؼوع  یمىخىظاها  آن ؼویکه هكت  اؼشیهؿاؼ ق  ما، قه ؽی خهانین

باهىنی مثال  خهاوی اقت که مىخىظامماوىع  ظاو  نه تیوخىظ ظاؼظ. یٛىی  ایه ظویکؽان مثل ا ای بییهؿاؼ ظو ظاو  نه، قه
  اف ه ظؼقات باناع،یاقطت اقت! اگاؽ ا مکؽظو هایی ظؼ آن. باوؼ اوهضها و ؼوظ اوكان و ظویاهایی مثل ظویای ما ظاؼظ، با کىش
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ای یاهؿاؼ ظو  ا قاهیا، آ ی ناه ها ظاواه اؾ آن هؽیات ؽ، نه وخاىظ واعاؼظ؟ و ظؼ  اهای کىچتیظو ا ظؼ آنیع: آیهیىعیب ال ظؼباؼش
ا ظوبااؼش یای ناه، آ ها ظاواه اؾ آن هؽیاتکؽان، نه وخاىظ واعاؼظ؟ و ظؼ  ای بییهؿاؼ ظو قه ا ظؼ آنیآ وخىظ وعاؼظ؟  ف کؽان بی
 ىع.یببآن ؼا   ىاوع اوِهای  ا اگا ا، ٢ؽظ ومی ظؼ قٓر هیکؽان وخىظ وعاؼظ؟ بىابؽا ای بییهؿاؼ ظو قه

 اؾ بؿؼگای خهاان ویؿ گ٣ِه ناىظ. ماؽظماوكان های  و مىیکىل ها ق ىل ظؼباؼۀ ىاوع  های نه گ٣ِه نع، می ظاوه ظؼباؼۀ آو ه
ؼقاع  می باه وٗاؽ ا اگا ا ه  هىىؾ  ظؼ قٓرگؽچه مؽؾی ضىظ ؼا ظاؼظ،  ؿ ضّیو خهان هیا که  یبگى ان  ع بؽاییبگػاؼ  . ؽقىع می
ی  ا مىیکىیکه مِهکل اؾ غؼا ی ظؼ قٓر  بعن اوكانؼون اما ظ م قطت اقتکؽظو گؽچه باوؼ اقت.وهایت بؿؼگ  بیکؽان و   بی

ع، یاآ می باه وخاىظ یاامای اؾ ز ا هاؽ گىواهیا و٦ِی اوكان .اقت خهان هیبه بؿؼگی ا ظؼ وا٦ٙقٓر بكیاؼ میکؽوقکى ی اقت، 
ظقِؽقای ٢ؽا اؽ اؾ چىایه چیؿهاایی .  ؽوعیگ می کؽوقکى ی نکلیاؼ میبك او ظؼ قٓسی زیام و قؽنت ٢ؽظ به مىسًؽٚىايؽ 
ابِاعایی اؼ یبكا ،قؽاقاؽ خهاان گاؽ ظؼیاؼام ظیظؼ قازیام   های  یهؽ٢ِ ٚ   نکلبا  كهیظؼ م٧اٚ می که  هكِىع، هیٚ   وى
ظؼ زااایی کااه  و٣ااىغ کىااع کااه ظؼ هماایه ؾمااان و هماایه مکااان مااا وخااىظ ظاؼوااع.ی یُبٛااعها بااهع  ىاواا مااا زِاای ومیٚ اا  .  اقاات

.  اقات کاامالن م٣ِااوم ٢ُااؾمانآن  گاؽ قا٣ؽ کىىاع. م٣هاىمیُبٛعهای ظ  ىاوىع به میآقاوی  بهگؽ یظ اؼامیق یها  ؽوعش  به٧اب
 قطت اقت.باوؼل بؽای مؽظم ٙ که ی٦عؼ قؽ  آن ،ؼووع ىع و مییآ ت آن مییؼو ظؼ  اؾایه

 ْؽ٠  باهباا ناِاب  اان  کاوال ؽا و٦ِی ظؼ ْاىلی، ؾ گ٣ِی  میآن ؼا  بایعقىم  ؿی بىظ که هىگام يسبت ظؼباؼۀ چه یچایه 
. کىىاع گؽی ؼا مهاهعشیظ تیوَٛ اقت . بُٛی ا٢ؽاظ ممکه ان اقتی ا کؽان و بی بی آن که عیکى می ، ازكاـظویع می بیؽون

ظؼ زایی که  ظووع و می اویی ا و بی خاظۀ  هه ظؼ ْىلازكاـ کىىع کىىع ب که   ىو ی زؽکت میظؼ کىىع و ازكاـ ممکه اقت
 ؽ اقات.  آن قاطت کؽظن ناهؽی وخاىظ ظاؼظ. بااوؼ ها و مىااٖؽ هاا، ؼوظضاواه کىش خااظش، ، ظؼ ظو ْاؽ٠ ظووع می بیؽون ْؽ٠  به

هاا و ٦ٓاؼهاا  ا ىمبیل نهؽی وخىظ ظاؼظ کاه اوكان، ت مى٣ػ ٚؽ٤ بعنیزِی ظؼ : » آیع یاظم می گىوگی به های اقِاظ چی گ٣ِه
   کهیظاو زاَؽ میظؼ زال  ًىؼ وبىظ.  ٦ابلنان  نعوع و بؽایؾظش  نگ٣توا٦ٛان  عوعینىآن ؼا  بؽضی که« کىىع. زؽکت می ظؼ آن

ؽ  اا ی ماام مكاؼا آن  عی ىاو نىوع و می می لیها  هک ها و  ؽو ىن ها، ا   نان اؾ مىیکىل کؽوقکى ییؿهای ماظی ظؼ قٓر میچ
 ىاوكِیع ي٣س  قٓر  ع، اگؽ مییىیؼا بب و٧ٓه، ي٣س  هؽ قٓر تیخای   ىاوكِیع به ع. اگؽ ظؼ هؽ قٓر، مییابی کىیه ؼظیی ا

های  ناکل  ىاوكاِیع ع، مییاىیؼا بب ی ا ا  ها ها و ي٣س  قآر هكاِه ها، ي٣س  قٓر  ؽو ىن ها، ي٣س  قٓر ا   مىیکىل
ٛعهای ظیگاؽ خهاان وخاىظ به مىاؾام قٓىذ بُ ،  بهؽی ؿهای ماظی، نامل بعنیچ ع.  مامیىیؼا بب هكِی ظؼ ُبٛعهای مطِ ١

ؼوی  ت ؾمان ٧٢ّیکىىع، ظؼ  می  ژوهم کؽوقکى ی ماظشیم ه و٦ِی ؼوی غؼامیت وىیؿ یظؼ ٢مؽ بّ هكِىع. ها  آن ظاؼوع و به
ىکاه یظهىاع و ٧٢اّ  اف اؾ ا ای اوداام می  که ل  کهیو  س  نکا٢ِه ٥یاؾ ْؽ آن ؼا  کىىع و می  ژوهمکؽوقکى ی یغؼۀ م تی

  کاه یظاناِ اگاؽ ظقاِگاهی میاما کىىع.  مٓایٛه میآن ؼا  بب  ف اؾ نکا٢تیگػؼظ،  ؽک ای می نکا٢ت هكِه ٢ؽایىعهكِه اؾ 
ظاظ،  آنکاؼ کىاع و کال  ًاىیؽ آن ؼا وماایم مایمان  ها وخىظ ظاؼظ بؽای ها یا مىیکىل ا    ظؼ ي٣سچیؿهایی ؼا که  ىاوكت  می

 ظاؼظ و ٛعهای ظیگاؽ مٓاب٧اتبهؽی با بُ  . بعن یعیظ میؼا گؽ ی٧ت ُبٛع ظیز٧  و کؽظی بىظ که به ُبٛعی ظیگؽ و٣ىغ میمٛاظل ایه 
 ای هكِىع که  ىيی١ کؽظم. گىوه ٛعها بههم  آن بُ 

ظؼبااؼۀ  ایىدااکىع ممکه اقت  دؽبه کىاع.  اا  باؾ می قىم ؼا چه  نطىضىظ ع که و٦ِی وچیؿهای ظیگؽی ویؿ وخىظ ظاؼ 
چؽضاع، اماا چىایه چیاؿی  میناان  مقى ضی ی ؼایح ویكت که ا٢ؽاظ ببیىىع چه  . ام کؽظش های ٚمىمی يسبت عشیبُٛی اؾ  ع

ىکاه خی وخاىظ ظاؼظ و ٦بال اؾ ای گاؽظ  اای  ْىؼی که یات يا٣س ؼایح اقت، بهظایى   ظهع. ایه  عیعش بیهِؽ ظؼ معؼق ؼوی می
٦اؽاؼ ٢اؽظ  قاؽ ظؼونخی   اای تیا كات کاهیگىواه و هیاما ا کىىعش بِىاوع چیؿهایی ؼا ببیىع ایه ي٣سه بایع  اؼش و باؾ نىظ.  ؿکیه

.  خی باىظ  اایهاا  آن کای اؾیال ؼا ممکاه کىاع و   اا  ؿکیاه کؽظ وًب مؿهایی ؼا بؽاییچاؾ همان آٞاؾ  لاقِاظظانت. ب که 
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ناىظ.  می قاىمم بؽقاع،  ااؼش چها  ناعن . و٦ِی ؾمان باؾ بىظ او ؼا ُمهؽومىم کؽظش قىم چه خی  با اق٣ِاظش اؾ  ایاقِاظل 
 كت که ظؼ ابِعا ظؼ قؽل ٦ؽاؼ ظانت.یؿی ویچو  بىظ ظاظش بیؿی اقت که اقِاظ اؾ ؼوی ٦ًع بؽای او  ؽ یچآن ه یبىابؽا

ازِماال آن ؼا کىىاع، قاٛی هاِؽ یب چههؽ ، ا٢ؽاظی که هكِىع قىم چه  نعن ا٢ؽاظی ویؿ وخىظ ظاؼوع که ظؼ خكِدىی باؾ
 قاىم ظوبال چها   اىان باه ومی که اقت هیاقاقی اٚ ت ظاوىع ماخؽا چیكت.  ومیها  آن كت؟ ضىظیچکىىع. ٚ ِم  کمِؽ می

،  بع ؽ نىظ، ب که باؾ ومی ىها  وهع، یبان آن هِؽ ظؼ ْ بیب ع. هؽچهیآوؼ  می به ظقتؽ ؽ یع، ظیبان هِؽ ظؼ آؼؾوی آنیب هؽچه .بىظ
هاِؽ چها  قاىم بااؾ وهاىظ، یب  ىنااوع. هؽچاه میوقایٛی ؼا  ۀمسعوظ کىع و  ؽاول می قىم اؾ چه  ؼوگ ضاکكِؽیای  ماظش

 ىاواع   ىناوع. زِی می ؼا ضىاهع ان  بعن نىظ که  مام ه مییده اینىظ و وِ هِؽ خاؼی مییب ماظش هیضىاهیع و ا میآن ؼا  هِؽیب
ع، یاىی ىاوكاِیع باا آن بب ومی نع، هىاىؾ ها  باؾ می وا٦ٛان ه  ان  مقى اگؽ چه  بؿؼگی ظانِه بانع. زِی عانی  نىظ و میَط

ناىظ کاه  وا عیاع  باؽوظ و بایه اؾکىاع  میایه مااظش ٧٢اّ ؾمااوی ناؽو٘ نع.  مهؽومىم می ان   چه ، ان وابكِگی  دیوِ ظؼؽا یؾ 
  یا ؿک ان یات ظوؼشیاع ناع اؾ میامدباىؼ ضىاهاماا کىیع. ؼها ک ی  ؼا بهآن وابكِگی به چه  قىم ؼا مِى١٦ کىیع و  کؽظن ٢کؽ

ؼا ظؼک  هیاآماع. بؽضای ا٢اؽاظ ا  عیاع میبایاع اؾ اول ه  وببؽیعد وَٛیِی که  اؾ بیهآن ماظش ؼا ع  ا ی٢ؽقای ْىالوی بگػؼ  ْا٦ت
ْىؼ  کىىااع و بااه باااوؼ ومیآن ؼا  امااا« ظوبال آن وبااال، ظؼ ْ ااب آن وبااال، بااه»ع: یااگى میهااا  آن کىىااع. اقِاظنااان بااه ومی

 آوؼوع. می به ظقتضىاقِىع،  می آو هٚکف بؽ ظهىع و ظؼ اوِها  ای به ضىاقِه آن اظامه می قؽقطِاوه

 دوس اصساه دیذوطبیؼی  تىايایی فىق
ظؼ »ع: یاگى می٢ؽظی هكت کاه .  نىظ عش مییوام ظوؼ اؾؼاش ظیعن اقت مؽبىِ قىم چه  مان بهیْبیٛی که مك٧ِ  ىاوایی ٢ى٤ تی

 ظؼکآن ؼا   ىاوىاع ومی بُٛی اؾ ماؽظم« ى .یببقىی ظویا  آنا یکا یآمؽ  ، ی ؼا ظؼ  کهیها  ىاو  يسىه ام می وهكِه ىدایا زایی که
آن ؼا  ای گىواه اواع باه کؽظش بُٛای ا٢اؽاظ قاٛی ؽ اقات؟ی اػ ه امکانیاا ر ظهع. چگىوهی ىَآن ؼا   ىاوع ه  ومی ٚ  ؾیؽا کىىع 
هاا  آن نىظ که  ىَیر ظهىع. بطهی اؾ مهکل به ایه مؽبىِ می نؽذ ای کىىعش ٦اوْٙىؼ  بهآن ؼا   ىاوىع ظهىع، ویی ومی ری ىَ

٢اای  گىواه ویكات. ا٢اؽاظی کاه ظؼ قآر ایهظؼ يىؼ ی که  بهؽی اقتد بؽ اقاـ ایه ٢ؽٌ اقت که آن، وىٚی  ىاوایی ٢ى٤
بیىىاع،  گاؽ مییهای ظ ا ٦اعؼمیا ظوؼ اؾؼاش ظیاعناؾ ْؽی٥  آو هبهؽی وعاؼوع.  های وا٦ٛی ٢ى٤ کىىع ٦عؼم ه میی ؿک٦ مؽو بهؽی 

هكِی   ها ظؼ آن ما اوكان کی کهیؿ یُبٛع ٢ هیوؼای انان  های ظهع. وهایت بؽظ  ىاوایی ؼوی می ٧٢ّ ظؼ گكِؽۀ ُبٛعی بطًىو
 ؼوظ. ؿ ومییُبٛعی ضىظنان و عانیم ؼوظ و مٛمىالن وؼای ومی

كاِىع، اماا یُبٛاع و تیاظؼ هاا  آن . اقات م٣ِااوم  ٧اىا عانیام اؾ کاه اقاتعاوی یم بهؽی ظاؼای ، بعن ظؼ ُبٛعی بطًىو
ْىؼ   ىاواع باه می وخىظ ظاؼظ بیؽون ظؼ خهان چه مٓاب٧ت ظاؼظ و هؽ عان با خهانیم ت اوعاؾش اقت. آنیبه نان  عانیم مسعوظۀ

اؾ چیؿهاای وا٦ٛای  ناعش مىٛکفؽ ی ًااوها  آن نىظ.  ىاوع مىٛکف ی میهؽچیؿنىظ و  مىٛکف ىدایاعان نما یمِىاٖؽ ظؼ م
 کاا و واناىگِهیه ظؼ میاعان ناطى، آمؽ یقای وخاىظ ظاؼظ، بىاابؽا ظی کاا و واناىگِهیآمؽ  ه،یؼوی ؾما ْىؼ مثال . به هكِىع

مِىااٖؽ  ناکل بههاا  آن مااظی وخاىظ ظاؼواع و نکل بهؿ یها و هیهكِىع. اما قا ییها هیقاها  آن نىظ، ویی می قی مىٛکف ظی
کاه بُٛای  ظوؼ اؾؼاش ظیاعن هیکىىع. بىابؽا ؽ میییؽظ،  ٟیگ می يىؼمآودا  ظؼ ؽی کهیی ٟ بؽ ْب٥ که ْىؼی نىوع، به مىٛکف می

 ٢ؽاقاىی ٢اای ٦ ماؽو بهاؽی ظؼ اقت. و٦ِی نطًی عان ُبٛعی ضىظ نطىیی ظؼ میؿهایچ عنیکىىع ظ می اناؼش آن ا٢ؽاظ به
٢ای باىظا وامیاعش  ضعایی ٦عؼم بیىع و آن میچیؿها ؼا ْىؼ مك٧ِی   بهاو بیىع.  ومی يىؼم هیا ؿها ؼا ظیگؽ بهیکىع، چ می هی ؿک
 وا ػیؽی ٦ىی اقت. ْىؼ ٦یاـ که به نىظ می
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،  عان وخاىظ ظاؼظیام ٛعی کاه آنظه . ظؼ بُ  می ری ىَه بؽای همآن ؼا  كت؟یچ٦ مؽو بهؽی ، ظؼ قٓر ٢ای ظوؼ اؾؼاش ظیعن
گؽظظ. و٦ِای  کىىعش بؽمی ، اما آیى   ؿکیهاوقت ْؽ٠ کىىعش ؼو به ظاؼظ. آیى  ٢ؽظی ٞیؽ ؿکیه٦ؽاؼ  هاوی نطىیای ظؼ مسل   ىهیآ

   یىکاه ٢ایظاوىاع باؽای ا می کىاع. هماه ناؽو٘ باه چاؽضم می ىاهی، آ اقات نعن ٖاهؽظؼ زال نطى  ظوؼ اؾؼاش ظیعنی ی ىاوا
ظهااع. اگااؽ کمِااؽ اؾ  می ؽ ؼا وهااانیاؼ ٚااعظ  ًااىوچه كااتیب هیااظؼ هااؽ ثاو ایداااظ کىااعمااعاوم  ؽی ؼا بااا زؽکااتیی  ًاااویىمایقاا

هاِؽ اؾ یب ىاهیایاه آ چاؽضم ؽ  اؽل ضىاهاع ظانات. قاؽٚتیناىظ،  ًااو ظاظش وهاان هیاؽ ظؼ هاؽ ثاویوچهاؼ ٚعظ  ًاى كتیب
 ع. باا ظوبااؼشیاىیببآن ؼا  گؽظاواع  اا ناما بؽمی ْؽ٠  باهو کىاع  می ؽظ مىٛکفیگ ؼا می و هؽچه اقت هیؽ ظؼ ثاویوچهاؼ  ًى كتیب

 ؽ ؼا  ااکیچؽضع و ظوباؼش  ًاى ؽظ، ظوباؼش مییگ ؽ ؼا میینىظ. قپف ظوباؼش  ًى می ؽی که ٦بالن گؽ٢ِه بىظ،  اکی،  ًاو بؽگهِه
ظؼ ؼا کاه  آو اهظهاع  اخااؾش می ىاهی. ایاه آ اقات ع ظؼ زؽکاتیىیب می آو ه هیابع. بىابؽای می اظامه  ى١٦ بعون کىع. چؽضم می

 ظاؼظ.  ؽ بیؽون مٓاب٧ت  بؿؼگ ببیىیع و با چیؿهای وا٦ٛی ظؼ خهان نعش مىٛکف ان  ُبٛعی عانیم

ی ظؼ هؽچیاؿ ىاواع  ا آن مییا، آ ىه وا٦ٛاان کىچات اقاتیع؟ آن آیىیبب قؽ ان اقت ظؼ  هتؼا که  آو هع ی ىاو می چگىوه  ف
 ظؼ زاالؼوظ و  ی آقاماوی ماییىایب٢ؽا ؽ اؾ  نطى قىم و٦ِی قٓر چه ای   ْىؼ که گ٣ِه همانکىع؟  ؼا مىٛکف بعن اْؽا٠

ت یااو٦ِاای وؿظ یسٗااه ه ُبٛااع مااا اقاات. ظؼ آنیااقؽگػانااِه ا قااىم ظؼ آقااِاو   هت ، چهاا  اقاات ی ضااؽظیىااایب عن بااهیؼقاا
باناع یاا ا بیىاع، ضاىاش انای ٛع ؼا ومی: ظیگؽ چیؿهای ٢یؿیکی ایه بُ کىع می ؽی ؼا  دؽبهیی ٟ قىم قؽگػانِه اقت، چه   هت

ع یابؽ  ع  ای مییااوعاؾ   ؽ وٗؽ می ٥یظؼ آن ُبٛع بطًىو ٚمو٦ِی گؽ، یٚباؼم ظ اوع. به ع نعشیوا عها  آن  هممؽظم یا زِی ظیىاؼ. 
که ظؼ  ىهیىه اقت. اما آن آیت آی٦ؽاؼ ظاؼظ  ان  عان ُبٛعییؿی که ظؼ مسعوظۀ آن میؼؤیت ویكت و  ىها چ گؽ ٦ابلیظ ان  بعن که

ؿی وخاىظ واعاؼظ کاه یاچ عچؽضا و خ اى می ٧ٚب و٦ِی به  ف .اقتُبٛعی نم عانیم بؿؼگی  مام ٦ؽاؼ ظاؼظ به ان  عان ُبٛعییم
 ىاواع  میآیىاه ، ضاىاوی ظاناِه باناع  ان ٦ؽاؼ ظاؼظ با خهاان ها  میعان ُبٛعی ۀآو ه ظؼ مسعوظکه  ییکىع.  ا خا وِىاوع مىٛکف

 .  یوام می ظوؼ اؾؼاش ظیعنآن ؼا  ما که ؿی اقتیچ هی. اَبّ کىع ان  عان ُبٛعییظؼ مسعوظۀ مآن ؼا  ؽی ًى

٦اؽاؼ  هیباع آنٚ ات کىىاع.  ؼازِی  أییع ومی کىىع، ایه  ىاوایی ؼا به می  ژوهمهای ٢ؽازكی  ظاوهمىعاوی که ظؼباؼۀ ٦عؼم
 مبگىیع آنىای نطى ضايای ظؼ مىاؿیها  آن قٛی کىع بهکه بیىع، بطىاهىع  . ٢ؽٌ کىیع اؾ نطًی که اؾ ؼاش ظوؼ می اقت

کىاع باه  نىظ و او بال٢ايا ه ناؽو٘ می مهٟىل اودام چه کاؼی اقت. وام و اْالٚام ٚمىمی آن آنىا ظاظش میاکىىن  ظؼ  که
ع یاگى او می آو اهنک ی اقت، چگىوه بایع واؼظ ضاوه نع و چیعمان ا ا٤ چگىوه اقت.  چه گىیع قاضِمان ظیعن. او به نما می

ؿی یچ وىنِهظؼ زال آنىا  عیگى می .کاؼی اقت اودام چهآنىا مهٟىل  هی ؽقىع ا می  ژوههگؽاناقت. قپف  ریيس همه
گىیاع همایه االن  کاؼی بىظش اقت. می اودام چهظؼ زال  ؽقىع همیه االن  ؾوىع و می می آنىا ؾوگ ، به آن بؽای اثبام اقت.

 کػیب کىىع. اماا  ی ؼای ىاوا هینع ا ؽ آن چیؿی اقت که او ظیعش بىظ. همیه مكایل باٚ  میی، که مٟاشٞػاضىؼظن بىظظؼ زال 
، م٣ِااوم اؾ ٢ُااؾمانظؼ ایه ُبٛع یا ایه  نؾماگىوه  ىَیر ظاظ که  ایه ىان  میآن ؼا وبىظ.  انِباش بىظ ايالن  عشیاو ظ ٓی کهیمس

ای کاه  ىيای١ کاؽظم، آن  . ظؼ ایه ومىوه اقت م٣ِاومُبٛع ظو  ظؼ آن ؾمان ی ظؼ آن وخىظ ظاؼظ. م٣هىمیاقت که آن  ىاواُبٛعی 
 ،دهیظؼ وِؾماوی وخىظ ظانت.   ٣اوم هیضىؼظن ٞػا بىظد چىظؼ زال آنىا ٦بالن مهٟىل وىنِه بىظ و ؾماوی که به او   ٣ه ؾظوع 

مؽقىم اوداام های   وٗؽیهامؽوؾش و  ؼا بؽ اقاـ ظاوم ژوهم ضىظ  ،کىىع می  ژوهمى  ٚ   بعن اوكان یظؼ ؾم اگؽ ا٢ؽاظی که
 هیبىاابؽا ٚاظی هكاِىع. ها ٢ؽا ؽ اؾ امىؼ مؽظم اثؽ ضىاهع بىظ. ایه  عیعش یبنان   اللگؽ ویؿ یظ هؿاؼ قال ظهىع، زِی بٛع اؾ ظش

 ه مكایل ؼا به ایه نکل ظؼک کىىع.یع ایوباها  آن ؽ ظاؼظ ویی ٟ اؾ بهیها و  ٣کؽ اوكان
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 پظ اص وقىع آگاهِی پیؼ اص وقىع و  آگاهِی  طبیؼِی  تىايایی فىق
گاهیب  یم اؾ و٦ى٘  ْبیٛیب   ىاوایی ٢ى٤» اقت مؽبىِ قىم چه  مان بهیمك٧ِ گؽی کهیْبیٛی ظ  ىاوایی ٢ى٤ گاهیب  اف اؾ آ و آ

و  ظوؼ اؾؼاش ظیاعن،  قىم چه  اوع، نامل ع کؽظشییا  أیْىؼ ٚمىمی ظؼ ظو ٦عؼم ٢ؽازكی ؼا به نم نىظ. امؽوؾش می عشیوام« و٦ى٘
گاهی  ف اؾ و٦ى٘ ْبیٛی  ىاوایی ٢ى٤ گاهی  یم اؾ و٦ى٘ و آ گااهی  اف اؾ ْبیٛی   ىاواایی ٢اى٤. آ گااهی  ایم اؾ و٦اى٘ و آ آ

اؾ ؼا  خامٛه  ىاوع يٛىظ و وؿول ، ٢ؽظ میی ؽ  ٦ىی ییع. با  ىاوایؼا بگىکكی ىعۀ یو آ  ىاوع گػنِه می ٛىی نطىی؟  كتیچ و٦ى٘
ْبیٛی   ىاوایی ٢اى٤ها با  هاوی ؼا ببیىع.  مام ایهیک ؽامیی٦اوىن  مام  ٟ ىاوع  می ، نطىی ؽ   یی زِی ٚٗی. با  ىاوا٦بل بگىیع

گاهی  ف اؾ و٦ى٘ گاهی  یم اؾ و٦ى٘ و آ ه انیایی کاه ظؼ ُبٛاع یکىع، بىابؽا ی ؼا ظوبال مییایگى  ػیؽ اقت. زؽکت ماظش امکان آ
 مثاال ٚىىان باه مطِ ٣ای وخاىظ ظاؼواع. های ناکل ٛعهای ظیگؽ ویؿ باهؾمان ظؼ بكیاؼی اؾ بُ  ْىؼ ه  مهطًی وخىظ ظاؼوع، به

هاا،  مىیکىل کؽوقاکى ی،یو ظؼ قآسی م کىىاع می ؿ زؽکاتیاو مهای باعو قا ىلظهاع،  نطًی بعوم ؼا زؽکت میو٦ِی 
ْىؼ  گؽچاه هاؽ غؼش باه .کىىاع می ؽکاتزؿ یواو  ۀظهىع ٚىايؽ  هیکل  مامْىؼ ک ی  و به ه غؼامیؿ ؽ یها و ؼ  ها، ایکِؽون  ؽو ىن

های او ظؼ آن ُبٛاعها و ٦ مؽوهاای ظیگاؽ ماىٛکف  گیاؽظ، ظؼ باعن مك٧ِل هكِی ظاؼظ، اما زؽکت هؽ غؼش که ایىدا يىؼم می
 نىظ. می

ظیگؽی وا٦ٛیِای ٢یؿیکای  ظهع، ظؼ ُبٛع بطًىو نطى ظؼ ایه ظویا اودام میآو ه  ؟ ؼوظ ومی هیاؾ ب ماظش کهای   وگ٣ِها یآ
 اوداام گىواه اقات. هاؽ کااؼی کاه ظاظن ظقات اوداام ظاظش باناع ویاؿ ایه ای ماوىع  کان نطى زؽکت قاظش ظاؼظ و زِی اگؽ

هاای  . ٢ؽظی با  ىاواییبىظ ضىاهعآودا  و  ا ابع ظؼؼوظ  میو هیگؽ اؾ بیظ گػاؼظ. ظؼ آن ُبٛعب  خا می ؽ و اْالٚا ی ؼا بهیظهع،  ًى می
 ىاواایی اگاؽ  ىاعشی ىاوع ب٣همع ظؼ گػنِه چه ا ٣ا٦ی ا٢ِاظش اقات. ظؼ آ ، میآوداهای مىخىظ ظؼ  يسىه ْبیٛی، با وٗؽی به ٢ى٤
گاهی  ف اؾ و٦ىْ٘بیٛی  ٢ى٤ گاهی  یم اؾ و٦ى٘ و آ ظاؼیا  مهااهعش  ایىداا ىاویع کالقی ؼا کاه اماؽوؾ  ؼا ظانِه بانیع، می آ

،  ظؼ آن کاه ع، ظؼ ُبٛاعی بطًاىویآ ا مییظو وخىظ ظاؼظ. و٦ِی ٢ؽظی بهآودا  اکىىن ظؼ ه  دبىظضىاهع آودا  کىیع، چؽاکه هىىؾ
هاِؽ اؾ یب وخىظ ظاؼظ. بؽای بؽضی ا٢ؽاظ، زِی ؾمان ْىؼ ه  نىاقی  وخىظ وعاؼظ، کل ؾوعگی او به ای که می گىوه به م٣هىم ؾمان

 وخىظ ظاؼظ.آودا  ظوؼۀ ؾوعگی ظؼ تی

هاا  آن « ؟یاظ  االل کىایاؾ مان  و  ٟییاؽ ؾواعگیبىظ کكب چیؿی و بهكت بؽای یاؾی وی ف و: »بپؽقىعع بُٛی ا٢ؽاظ ینا
ناىظ.  ظؼ ؾواعگی او ؿهای کىچتیؽ بُٛی چیی ٟ  ىاوع باٚ  های نطًی می ،  الل٧تیظؼ ز٧کىىع.  ؼا ٦بىل هی ىاوىع ا ومی

 اقت کاه ؽ آنییهای نما بؽای  ٟ ضاْؽ  الل ٧ان بهیؽ ظاظ، اما ظ٦یینطًی  ٟ با  اللکمی   ىان ؼا می کىچت بُٛی مكایل
اوداام  ىکه کاؼهاای ضاىبیو ا ظانت آوؼظن کاؼما وخىظ ومیوخىظ به ، مىَى٘ ْىؼ وبىظ هی. اگؽ اایداظ کىیعممکه اقت کاؼما 

 ؼا ماىؼظ اقا٣ِاظش گؽانیکىع، ظ ىۀ ضىظل مییی به نیکاؼها اودام بىظ. و٦ِی ٢ؽظی ايؽاؼ به ا کاؼهای بع، مه  ومییع یظاظ می
ؿهاا یع چیاع بگػاؼ یابا هیا ؿک   ظؼ ٚمالیا ٣ِاهبه همیه ٚ ت اقت کاه همیهاه گظهع.   می ی واظؼقت اودامیو کاؼها ٦ؽاؼ ظاظش

ممکه اقت مىدؽ باه  ،ضىاهیع که نما می یم بؽووع ای  الل کىیع که امىؼ به نیىشقطت  اگؽ ٣ِىع. یٛی ا ٣ا٤ بیْىؼ ْب به
آوؼیع که ٦اؽاؼ باىظش باه ظیگاؽان  به ظقتمىدؽ به ایه نىظ که چیؿی ؼا  ان   الل ع. اگؽیگؽان يعمه بؽقاویبه ظایه نىظ که 

 نىیع. بعهکاؼ میها  آن به ، ٛ ٥ ظانِه بانع

ىؼ که قٛی کىىع ومی و٦ِای اقات کاه ا  ىهاا اقاِثى ناان ؼا  ٟییاؽ ظهىاع. مها  ؾوعگیؼویاعاظهای  ىاوىع  مؽظم ٚاظی هْؽ
ال ؼا  ٟییؽ ظهاع،   ىاوع ؾوعگی ؽوگػاؼ وکىع. گؽچه به ایه نیىش مینؽاؼ ی ٢ چیظهع و اؾ ه کاؼهای واظؼقت اودام ٧٢ّ نطى

ؽظ، ؼوذ ايا ی او یام و٦ِی نطًی می  ىاوی  ببیىی  که . اؾ قٓسی باال، می اقت کامل نىظ وابىظی می با آن مىاخه آو ه اما
 ناطى ایىکه ف اؾ  بعیه ٦ؽاؼ اقت.  یا کؽظش مهاهعشچیؿی که ؼوظ؟  ومی هیاؾ ب اي ی نطى ؼوذگىوه ؼوظ. چ ومی هیاؾ ب
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م، باعو ظؼون هاای با٢تو ا اُٚکل بعن نامل كت. یهای بهؽی ظؼ ُبٛع ما و ؿی خؿ ق ىلیچ ؽظ، خكع او ظؼ قؽظضاوهیم می
گااؽ کااه اؾ غؼام ماااظی یظؼ ُبٛااعهای ظ های او ؿوااع. امااا بااعنیؼ  ی هكااِىع کااه ٢ااؽو مییؿهااایه ُبٛااع، چیااها ظؼ ا ٛىاای قاا ىلی
گاؽ وخاىظ یظؼ ُبٛاعهای ظهاا  آن اواع. نىوع، اياالن ومؽظش قاضِه می ؽشیها و ٞ ها،  ؽو ىن ها، ا   ؽ اؾ مىیکىلؿ یکؽوقکى ی ؼ یم

کام ی اؾ  ظهع با اوهعام می کاؼ واظؼقت ؼا اودام وى٘ هؽ نطًی که ظانِه و هىىؾ ه  ظؼ ُبٛعهای میکؽوقکى ی هكِی ظاؼوع.
 وامع. می«  و ؼوذ بعن وابىظی کامل»آن ؼا  ك ینىظ، چیؿی که بىظ ؼوبؽو می ها هم  ق ىل

مكایؽ بؽگؿیاعن :  مىخاىظ اقات  ىهاا ؼاش هیا ظؼ وا٦ٙؽ ظهع و یی ىاوع ؾوعگی ضىظ ؼا  ٟ نطى می گؽی وخىظ ظاؼظ کهیظ ؼاش
آو ه  ؟٦عؼم اودام ایه کاؼ ؼا ظاؼظکكی  ؽ کىع؟ چهیی ىاوع  ٟ ال می  کىع ؾوعگی ؼا اوِطاب هیه. چؽا اگؽ نطًی مكیؽ  ؿکی ؿک

ظش »باىظا   معؼقؼا که  کل ظویا یا آو هظؼضهع و  ْال می مثلقاؾظ ایه اقت که ویت نطى بؽای  ؿکیه  ایه امؽ ؼا ممکه می
بهاؽ  ٧٢اّ کاه كاتیو هیاواال، هع٠ اؾ ؾوعگی اوكاان ا ع مىخىظامیاؾ ظا٢ِع ؾیؽا  ایه ا ٣ا٤ مییؽؾاوع.  میوامع  می« ایخهت ظو

. اقاتؼا ظاؼ  خهاان قؽنت ع و همانیآ می به وخىظ بیىىع، ؾوعگی ا٢ؽاظ ظؼ ٢ُای خهان مىخىظام میْىؼ که ایه  بانع. همان
هو اؾ ماظۀ  اقت ضىاش تیو مهؽبان وآن  ن ، خب و  ظهىاع اخِمااٚی ناکل می ؼوابّ ه مىخىظامی. اما ا اقت قاضِه نعشَنه، ؼب

کىىع. و٦ِای وِىاوىاع  می وؿول هیی ا به دهیظؼ وِ نىوع و میبع  ، بُٛی اؾ مىخىظام ه گؽوشیاخِماٚی ظؼ ب ظؼ ْی ؼ٢ِاؼ م٧ِابل
 باه تیوها ظهىع  ا ظؼ می اظامه وؿول ٦عؼ به کىىع و آن می  ؽ وؿول هییقٓسی  ا بع ؽ نىوع، به با٦ی بماوىع و ظوباؼش قٓر ظؼ آن

 کىىع. می مؽظم ٚاظی ق٧ىِ ه قٓریا

ناان  ٚٗی  ضىاهی تیااؾ ؼوی وواال  ضاعاییمىخاىظام ناعوع. اماا  و وابىظ میؼ٢ِىع  می هیاؾ ببایع ا٢ؽاظ  هیا قٓر هیظؼ ا
ظهىاع  اَاا٢ی می چها  خ٣ات تیکی اَا٢ی و یؿ ی٢ بعن تیها  آن ُبٛع به هیع. ظؼ اؽظوک ای بهؽی ؼا ض ٥یه ُبٛع ظویٛمعان ا 

ها   ىاوىع با آن چها  ومیها  آن ا٢ِىع. میهب  ىه  یه قؽؾمیع. یٛىی ظؼ اىبیى ُبٛع ماظی ما ؼا می هیؿهای مىخىظ ظؼ ایچ ٧٢ّ که
 ت، باهیه وَاٛیه  ىه ، ظؼ اینىظ. ظؼ ا عش مییؽ وا٦ٛی آن ظیگؽ  ًىیظؼ ُبٛعهای ظظؼ زایی که  ىىع،یببؼا هان ؽ وا٦ٛی خی ًى

ظهىع  ه بعن ؼا مییاها  آن . به ؾخؽ هكِىع هی ؽ  ان بؿؼگیه  ىه  ٦ؽاؼ ظاؼوع، ظؼ میظؼ اچىن نىظ.  می ٢ؽيِی ظاظش هیچىها  آن
 باؽ ْبا٥ضىظ ؼا  یعا کىاع یاا  وا٦ٛی آقماوی  ظؼ ایه مى٦ٛیت بطىاهع ؼاش باؾگهت به ضاونطًی اما اگؽ .  که با آن ؾخؽ بکهىع

.  اقت او ٖاهؽ نعش ضعایی ه مٛىی اقت که قؽنتیو بطىاهع  ؿکیه کىع، بع« بؽگؽظظ ال زایت ض ىو اوییهبه »معؼق  ظایى 
 هیزِای ظؼ چىاباه ایاه مٛىای اقات کاه کىىاع.  می او کمت به گؽانیه ظینىظ. بىابؽا ِه میوٗؽ گؽ٢ظؼ  ؼؾلاؼ باایبك آؼؾو هیا

 او کمات به هاؽ ؼول ممکىای باهو  نؽِ بعونمىخىظام واال ؽ ، ظؼ وِیدهباؾگؽظظ. ضىاهع  وهعش و می ظنىاؼی گمؽاش ّینؽا
 . ظ ٚاظیا٢ؽ ابؽای  اما وه  یظه اودامگان کىىع  هیکاؼی ؼا بؽای  مؽ  هیچى  ی ىاو میبه همیه ٚ ت اقت که کىىع.  می

٢اؽظی  . ٢اؽظی ٚااظی ٧٢اّ  یکى ابع کمتیم ن٣ا یها ماؼییضىاهع ب میيؽ٢ان  ٢ؽظی ٚاظی که به  ی ىاو وخه ومی چیه به
ی به ضىاه ویتمت به بهؽیت و ىع کیگى اؼی اؾ ا٢ؽاظ مییهای ٚاظی بانع. بك اوكان اخِما٘ ّیمٓاب٥ نؽا عیباو  ٚاظی اقت

یت  ت و ظؼ هیچوٗؽ گؽ٢ظؼ های ٚاظی  های اوكان بیماؼی ظاظن اقت. اما آن ؼا وبایع مٛاظل ن٣ا ضعاییهمه، اؼاظش و ضىاقت 
ماؽظم ؼا ظؼ ایاه ؾمیىاه قاؽظؼگ  ؽ یاض های قال ظؼ گىوگ چی هیظؼوٞ اقِاظان اؾ مِىن بىظیك  ویؿ چىیه چیؿی وخىظ وعاؼظ.

گؽان ؼا یهای ظ ماؼییب نما وگ٣ِىع کؽظوع، هؽگؿ به ؼا آماظش ؼاش گىوگی که چی ، اقِاظان ىوگگ وا٦ٛی چی اما اقِاظاناوع.  کؽظش
ع. ناما ٢اؽظی ٚااظی یابماو ع و قاای یاؼا نا٣ا ظه ع  اا ضىظ اانیکى هیچگىوه  مؽ  ظاظوع نما آمىؾل به ٧٢ّها  آن ع.ین٣ا ظه

 هیا ای؟ آ ظهىع ومی بی٢ؽ  مؽظم ؼاها  آن ای؟ آ عیکىظؼمان  ها ؼا ماؼیی، ب ؼوؾشچىع ع بٛع اؾ آمىؾلی ىاو ع مییکى ا ٢کؽ مییع، آیهكِ
 کؽظن ْ اب. چىایه کااؼی نطًای اقات مىاا٢ٙو  ناهؽم کكابچىایه کااؼی  ظهاع؟ های ناما ضاىؼاک ومی به وابكاِگی

اقات کاه بؽضای اؾ ا٢اؽاظ ٚ ات  . باه همایه اقات مٓ ٧ان ممىى٘ هی! ا ٚاظی اقت مؽظم هیظؼ ب میهای باال ؽ بؽای وما ٦عؼم
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مى٦ٛیت  عیاخاؾش وعاؼ  ع ویکى ْىؼ ٚمل ع آنیكِیآوؼوع. نما مداؾ و می به ظقتآن ؼا  ؿی بانىع، کمِؽیچ هِؽ ظؼ ْ بیب هؽچه
 ع.یه  بؿو ٚاظی ؼا به خامٛ  مؽظم

 ناما کمات باهمىخاىظام واال اؽ ع، یا اان بؽگؽظ وا٦ٛی  اواض ع باهیبطىاه ایه اقت که اگؽ وخىظ ظاؼظ ظؼ خهانکه اي ی 
ز٧ی٧ای ضاىظ بؽگاؽظظ. اگاؽ   ع باه ضاوایاباا٦ی بماواع با ٚااظی مؽظم ّیظؼ مس ایىکهی خا به اوكان م٧ِٛعوع کهها  آن کىىع. می

ناع کاه مىخاىظی  کؽظ، زِی اگاؽ باه او ٢ؽياِی ظاظش می م ؾوعگی میینع و ظؼ کمال آقا ها ؼها می ماؼیینطًی اؾ  مام ب
چ قاطِی یظانات، ها مااؼی ومییباىظ اگاؽ کكای ب چ٧اعؼ ٚاایی میه اقت ٢کؽ کىیع ممکظانت.   ی ومییآقماوی نىظ،  ما

 هیاا باع ناعیع،  ااضاْؽ ایىکه  بىظ. اما به ای مىخىظام آقماوی مییه ظویظانت! نب ضىاقت، می ظانت و هؽچه ؼا که می ومی
 ىاوىع کاؼهای باع  ؼازِی می هكِىع بهها ظؼ  ىه   و٦ِی اوكانضىنایىع و ظیپػیؽ بانع. ٦ؽاؼ ویكت ؼو  ع، اؾایهیکؽظ ق٧ىِ قٓر

واماع وخاىظ ضىاهاع ظانات.  می «ییکاؼماا ٧ٚىبات» ك ینىوع، چیؿی که بىظ ضاْؽ ضٓاهایی که مؽ کب می اودام ظهىع و به
بؽضی هكِىع. ظؼ نان  باؾ ؽظاضت کاؼمایظؼ زال ی یکاؼما ی ظاؼوع، ظؼوِید  ٧ٚىبتیها و٦ِی مؽظم، قطِی یا بعبطِی هیبىابؽا

اؾ بایه   ىاوكات میها  اوكاانهاای  ماؼییب  ماامها  آن . با زؽکت ظقتهكِىع خا همه ضعاییمىخىظام ىع که یگى میمػاهب 
 کااؼ ؼا اوداام هیااهاا  آن یات اؾ چیچاؽا ه ضاعاییمىخىظ  همه .  ف با وخىظ آن ه کاؼ ؼا ظاؼوعیی اودام ایو آوان ٦ٓٛان  ىاوا بؽوظ
 مااؼییو اگاؽ ب هایی ظاؼواع باعهی ضاْؽ اودام کاؼهاای باع ظؼ گػناِه، ؽا بهیبکهىع ؾ ه ؾخؽ یچى هیظهىع؟ مؽظم مدبىؼوع ا ومی

 ىاوع کاؼهای بعی اودام ظهاع و  ٢ؽظ میکه  اقت هیا ع، مثلیا کؽظش و٧ٍؼا هان خ هی٦ىاو اقت که هیا ع مثلیؼا ن٣ا ظهها  آن
خامٛا  ٚااظی  تیوَاٛکىىاع  قاٛی می ضاعاییمىخاىظام   هما.  كتیمداؾ و هیپؽظاؾظ. اوؼا ها  آناما به کكی بعهکاؼ نىظ، 

ْىؼ وا٦ٛی هكِیب ظیپػیؽ و ٚاؼی اؾ بیماؼی ظاناِه بانایع و  ضىاهیع به اگؽ می .به ه  بؿوىعوه ایىکه آن ؼا ع ىکى بهؽی ؼا ز٣ٕ
ه یاع ماؽظم ؼونای ظؼقات ؼا  ؿکیاىکاه کااؼی کىیااؾ نؽایّ بهؽی ؼها نىیع ٧٢ّ یت ؼاش وخىظ ظاؼظ:  مؽیه  ؿکیه!  ظؼ وهایت

 ؼقاوع. بهؽیت قىظ می  چیؿی اقت که به همکىىع، 

هاا و  ماؼییباه نا٣ای ب گىواگ چی ممکه اقت ایه  ؽقم بؽای بؽضی اؾ نما  یم آمعش بانع که چؽا بؽضای اؾ اقاِاظان
ظؼ ْای  گىواگ ظؼ مكیؽ انِباهی ٦ؽاؼ ظاؼواع. اقاِاظان وا٦ٛای چی گىوگ چی آن اقِاظان  ؽظاؾوع. اکثؽ آمىؾل ایه چیؿها می

ضىاهی، اؾ ؼوی  اؽز  باه ماؽظم کمات  تیاعن هكاِىع و اؾ ؼوی ویؾخؽکهاظؼ زاال ؽظم هما  ما ىىع کهیب نان می هیوؼۀ  ؿکظ
ا یابیماؼی ؼا  كاکیه ظهىاع  ْىؼ مى٦ت  ىاوىع به می ها ؼا ن٣ا ظهىع، ٧٢ّ ماؼیی ىاوىع ب ومیها  آن ه مداؾ اقت. امایکىىع. ا می

هاا  آن ، اماا بٛاعان باه عیؼا وعاؼ ها  آن زاَؽظؼ زال کىىع،  گؽ مىکىل مییؾماوی ظ ؼا بههای نما  ماؼییبچىن ىعاؾوع. یب ٥ی ٛى به
ْىؼ وا٦ٛی و کامال  ؼا به ی نما ىاوىع کاؼما کىىع. ومی مى٧ِل ان  وابكِگان بعن ها ؼا به ماؼییبیا ممکه اقت .  عینى مبِال می

ىؼ کهببؽوع. اخاؾش وعاؼوع  اؾ بیه کىىاعگان   هیظهىع، ب که ایه کاؼ ٧٢ّ باؽای  ؿک ٚاظی اودام بؽای مؽظمکاؼ ؼا آن بطىاهىع  هْؽ
 . اقت هیا ٚ ِم.   ىاوع اودام نىظ می

ه اقات یبااؼ ؽ  های ٚااظی، کاه ٢الکت ت اوكانینما اؾ وَٛ ه اقت کهیا« مىخىظام  مام ودام»كِی یمٛىی گ٣ِ  بىظ
  گ٣ِا. اقاته آن ه مىٗاىؼیع. ایع و آؾاظ نىیهؽگؿ ظوباؼش ؾخؽ وکهکه  ْىؼی ع بهیباال ؽ بؽظش نى ع و به قٓىذیؽون آوؼظش نىیب

باىظ ووٛمت واؾ  ان ؼوی ؾمیه قؽناؼ اؾ  ؾوعگیاگؽ کىع.  به ایه اناؼش می ؽواوایو «و ؼقیعن به قازلب  نعن ؼظ»ؼباؼۀ ظ امىوییناک
ناع،  ناما ٢ؽياِی ظاظش میياىؼم زِای اگاؽ باه  ع، ظؼ آنیعیکها ای ها  ؾخاؽ ومی و غؼشظاناِیع  و ثؽوم بكایاؼ ؾیااظی می

باه همایه یات ؽ ظاظش ناىظ و ٧٢اّ یی ٟ  ىاوع می ان  ؾوعگیکىىعش بانیع مكیؽ  اگؽ  ؿکیهع. یع مىخىظی آقماوی نىیضىاقِ ومی
 آن ؼا  ٟییؽ ظاظ.  ىان میٚ ت اقت که 
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گاهی  ف اؾ و٦ى٘ ْبیٛی  ىاوایی ٢ى٤ْؽؾ کاؼ  گاهی  یم اؾ و٦ى٘ و آ کاىچکی   ي٣ساوی هیظؼ ؼوی   که اقت ْىؼ هیا آ
و ٦اؽاؼ ظاؼظ هاوی ی کمی اؾ   ظؼ ٢اي ای  هاوی و بؽای ٚعشی ؼوی  . بؽای بُٛی اؾ انطاو، ىن وخىظ ظاؼظیؿ یي٣س    ىنبیه 

 اؼ ٦اىی باناع، ناطىیی بكایىىاع. اگاؽ  ىاواایبب های بكِه چه ٧٢ّ با  ىاوىع  هاوی اقت. بُٛی میی ؼون بؽای بؽضی ویؿ ظ
عان یاؿی ظؼ مساعوظۀ میاچ باه هاؽ زاالؽا یکىىع، ؾ  مهاهعشآن ؼا   ىاوىع ومی گؽانیىع. ظیهای باؾ بب چه ؿها ؼا با ی ىاوع چ می

گاؽی یی ظی ىاوا عیىع، باینىظ، اگؽ نطى بطىاهع با چه  قىمم بب ٛی ٖاهؽ مییْب ی ٢ى٤ی ىاوا هی. و٦ِی ا ُبٛعی ٢ؽظ اقت
 ىاوع  کىع. او می مىٛکف ؼوی ایه ي٣سه نىظ میگؽ٢ِه گؽ ؼا که یی اؾ ُبٛعهای ظیها يسىه زامل، مثل بانع که وخىظ ظانِه

 ىاوىاع  ، ومیمااهؽ باناىع کىىع، هؽ٦اعؼ ها  ىی مییب ىع. ا٢ؽاظی که ٢الیاظی ببیؼا با ظ٦ت ؾ ها  آن ىع ویو گػنِ  ٢ؽظ ؼا بب ىعشیآ
ع و زِای یاىیْىؼ واَر بب ؼا بهها  آن عیو ىا میْبیٛی  . اما با ایه  ىاوایی ٢ى٤ىعیت وا٦ٛه ؼا بگىیام یا خؿییؼویعاظهای کىچت 

 گؽ اقت.یظؼ ُبٛعهای ظا یمؽظم و انظ٦ی٥  ع اوٛکاـیىیب میآو ه  ؽایع، ؾ یىیٙ ؼا ببیو٦ا نعن ام چگىوگی اخؽایقال و خؿی

انااؼش هاا  آن باه کاه ؼا ٛییْب هاای ٢اى٤ ییکى . اما  ىاوا ؼا باؾ می مقىم کىع، چه  هیظا٢ا ؼا  ؿک کكی ٢ایىن کهآودا   ا
گااهی  اف اؾ  یْبیٛ  ىاوایی ٢اى٤  ان، وطىاه  گػانت. با ؼنع  یىقِ  قٓر   ظؼ ظقِـؽیکى می گااهی  ایم اؾ و٦اى٘ و آ آ

 ع چاهیاع ٢همیای آنکاؼ نىظ ضىاهی ىاواایه و و٦ِی کىیع  می ان  دؽبه  هیبٛعان ظؼ  ؿکآن ؼا  نىظ. ٛی ٖاهؽ مییْىؼ ْب به و٦ى٘
 .  یا ظاظش ايىل ٢ا ؼا آمىؾل هیؼو ا ظهع. اؾایه ا ٣ا٦ی ؼوی می

 و عه قلمشو فشاعىی پًج ػًقش به سفتى
. بكایاؼی اؾ  اؼ زكااـ اقاتیبكا مىَاى٘ هیاکاؽظن ا كات؟ مٓؽذیچ« و قاه ٦ ماؽو ٢ؽاقىی  ىح ٚىًؽ به ؼ٢ِه»مىٗىؼ اؾ 
ا٧ِٚااظ وعاناِىع  گىواگ چی باه های کكاوی که  ؽقم اوع و ظؼ خىاب گ٣ِه قطه مىَى٘ هیظؼباؼۀ ا گىوگ ٦بالن  چی اقِاظان

ع و ظؼ قه ٦ مؽو با٦ی یا ؼ٢ِه ٢ؽاقىی  ىح ٚىًؽ ع بهیا ه کؽظشیؼا  مؽ  گىوگ که چی اؾ نما تی کعام»:  اقت بىع آمعشنان  ؾبان
ؼا  مىَاى٘ هیا ىاوىاع ا اوع. اگاؽ ومی ظاظش گىوگ كِىع و به ضىظ ٚىىان اقِاظی چییو گىوگ بُٛی ا٢ؽاظ اقِاظ چی« ع؟یا وماوعش

باا  گاؽانیظ داهیظؼ وِکىىاع و  ياسبت ه مىَاى٘یاکىىاع ظؼبااؼۀ ا می تیابانىع. اما هىاىؾ خؽ  قاکت اقت الؾمر کىىع، ی هؽ 
 وماؽج  هؽجو  ناعش کىىاعگان هیخامٛا   ؿک بؿؼگای باه ياعمام باٚ  هیکىىع. ا می قکىم ؼا مدبىؼ بهها  آننان  های  ؽقم

 ٢ؽاقىی  ىح ٚىًاؽ به کىىع. ؼ٢ِه می اق٣ِاظش گىوگ چی به بؽای زم ه ٢ؽيت هیها اؾ ا . بُٛی اقت آوؼظش به وخىظاظی ؼا یؾ 
   باعونی اىاو ؼو ومی اؾ ماػهب آماعش اقات. اؾایاه و اقت. آن مىهأ مػهبی ظاؼظ کىىعگان هیای ظؼ خامٛ   ؿک و قه ٦ مؽو گ٣ِه

 .  یکى يسبت مىَى٘ هی  ظؼباؼۀ ایظانِه بان ظؼ وٗؽؾمان ؼا  آن ّیطی و مسیؾمیى   اؼ   یمایىکه 

 ؼا ظؼقات  اىح ٚىًاؽ ىایب یچوٗؽیا  ه، یت واىیاؿ یه باقاِان و ٢یت چیؿ یی ظاؼظ؟ ٢یمٛىا چه ٢ؽاقىی  ىح ٚىًؽ به ؼ٢ِه
و ماا ویاؿ  ظاؼظ ٧اتیظهىاع ز٧ ی ظؼ خهاان ماا ؼا ناکل میهؽچیاؿ،  و ضاک ، آ م ، آب ٢ ؿ، چىب  ىح ٚىًؽ ىکهی ىعاؼظ. ا می

٢ؽاقاىی  او باهیٛىای اماؽوؾی ماا  ؾباان ، باه  ؼ٢ِاه  ىح ٚىًؽ ٢ؽاقىی نطًی به نىظ که اگؽ گ٣ِههكِی . وٗؽیه مىا٥٢ ایه 
 گىواگ چیوا٦ٛای  . اقاِاظان یهایىعیب بااؼش ظؼایهع ییاای. اما بؼقع میبه وٗؽ  ػیؽل  ؽ٦ابلی. کمی ٞ اقت ماظی ما ؼ٢ِه خهان
 میآؾماا ناان اوؽفی ؽییگ ؿ بؽای اوعاؾشیو گىوگ چی و بكیاؼی اؾ اقِاظان مکؽظ هی نؽکتیآؾما . مه ظؼ هكِىع گىوگظاؼای 
های ظؼقاِی  ٛىای اگاؽ ظقاِگاشیی کىىاع. ینىاقاا  ىاوىع ٚىايؽ ماظی ؼا ظؼ گىوگ می های امؽوؾی اؼی اؾ ظقِگاشیبكنعوع. 

ىاع و ىا های اماؽوؾی می ع. ظقاِگاشوی ناىیىاع نىاقااو ىا می گىواگ اؾ اقاِاظان چی ناعش  ع، ٚىاياؽ قااْٙىوخىظ ظانِه بان
،  ِهیكای، ایکِؽ  ياىم ، اماىاج مااظون ياىم ، اماىاج ماا٢ى٤ های ماوؼای باى٣م ٦ؽمؿ، انٛه های ماظون ی مثل انٛهیؿهایچ
هاا ؼا قااْٙ  هیهما  ا گىواگ چی وا٦ٛای ىاع. اقاِاظانىی کیهاا ؼا نىاقاا ها و وى ؽون ی گاما، ا   ها كی، انٛهیؽوی مٟىاْیو
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آوداا   اانىاقایی کىاع. ها ؼا  اؼظ که بِىاوع آنوخىظ وعظقِگاهی هىىؾ  کىىع، اما یؿ قاْٙ میچیؿهای بیهِؽی وکىىع. زِی  می
ماظش اوىا٘ بكیاؼی اؾ  ،گىوگ که اقِاظان چیمهطى نعش ی نىوع. ی ىاوىع نىاقا ظقِگاش مىاقبی وخىظ ظانِه بانع، می که

 کىىع. ؼا قاْٙ می

با وى٘ مىاقبی اؾ میعان آن ؼا   ىان کىىع، که می با و ٦عؼ مىعی ؼا قاْٙ مییاؼ ؾ یوىؼاوی بك های  گىوگ اقِاظان وا٦ٛی چی
کىع. مؽظم ٚاظی   ؽی ؼا قاْٙ می بؿؼگ  های وكبت، همان هِؽ بانع، بهیاوؽفی نطى ب ٦عؼم ایکِؽومٟىاْیكی ظیع. هؽچه

ظاوی  کاه اواؽفی اؾ غؼا ای ماوىاع  بااال مای اوؽفی تیؿ یظؼ ؾمیى  ٢  ژوهم. اؾ  اقت ١یو َٛ اؼ کىچتیظاؼوع، اما بك ؿ هایهیو
ؿ یاو ؽااوع. ما  نعش می، آؾماوعا مٛؽو٠ ی کهیها آن ، اؾ خم ه گىوگ چی اؼی اؾ اقِاظانیها قاضِه نعش اقت. بك و ا   ها وى ؽون

م٧عاؼی بىظ هِؽ اؾ یههِاظ  ا يعوه٣ِاظ باؼ ب قاْٙ کؽظمکه های زؽاؼ ی  انٛ  گاما و وى ؽون م٧عاؼو  ی بؽظوع آؾمایم کؽظوع 
 باه گیؽی کىع، چؽاکه ٧ٚؽبا  ظقاِگاش  ىاوكت اوعاؾش و ایه ٧٢ّ زعی بىظ که آن ظقِگاشکىع  ْىؼ مٛمىل قاْٙ می که ماظش به

٦عؼم ظانِه بانع! چگىوه  هیی به ایها که نطًی وى ؽونل قطت بىظ باوؼ  ژوههگؽان بؽای عش بىظ. یاوِهای ظؼخ  ضىظ ؼق
ٚ مای ویاؿ  أییاع ناعش اقات کاه  اؾ وٗاؽ  ىاوی  بگاىیی  ه ٦عؼم قاْٙ کىع؟ بىابؽایه مییی به ایها ممکه اقت ٢ؽظی وى ؽون

 گىوگ، اوؽفی و گىوگ ظاؼوع. چی اقِاظان

هایی کاه باعن ؼا  ؼول.  کىع می هیؼا  ؿک ظهع که هؽ ظوی بعن و غهه ، ٧٢ّ ظؼ ؼونی ؼوی می ٢ؽاقىی  ىح ٚىًؽ به ؼ٢ِه
ياسبت  ٢ؽاقاىی  اىح ٚىًاؽ باه ظؼبااؼۀ ؼ٢اِهو  ظهىاع ؼناع میر اقات قآ ۀکىىع  ٛییه٧٢ّ گىوگ ؼا که  کىىع  ؿکیه ومی

ناىظ. و٦ِای  ؽش مییغض مبعو ق ىلهؽ کىىع، اوؽفی نطى ظؼ  ه مییی که هؽ ظوی بعن و غهه ؼا  ؿکیها کىىع. ظؼ ؼول ومی
هاا  آن هی،  اؽاک  کمای ظاؼظ و بااقتبؿؼگ نان  نعش ظهىع، غؼام اوؽفی قاْٙ کىىعگان ظؼ ابِعا گىوگ ؼا ؼنع می هیاکثؽ  مؽ 

ياع  اواؽفی او  اؽاک  ه وخاىظ ظاؼظ کاهیاؼوظ، امکان ا باال ؽ می نطى ٦عؼم کمی ظاؼظ. و٦ِی قٓر دهیظؼ و٢ِاي ه اقت. 
٢ؽظ بااال ؽ ؼوظ، اواؽفی  قٓر بؽابؽ بیهِؽ اؾ  ؽاک  اوؽفی آب ظؼ قٓر مىیکىیی بانع. ؾیؽا هؽچه ىنی یيعم ای هؿاؼ بؽابؽ بؽابؽ،

ؽش یاغض های باعن اؾ قا ىل هؽیت، اوؽفی ظؼ  ٓیینؽا چىان ستنىظ.   هِؽ میی ؽ و ٦عؼم آن ب ١ی ؽ، غؼام آن ٖؽ  او مِؽاک 
ایاه نىظ.  ؽش مییگؽ غضیها ظؼ ُبٛعهای ظ ظؼ  مام بعن ُبٛع ماظی ما، ب که هیظؼ ا های بعن  اؾ ق ىل هؽیت ىها ظؼ  نىظ و وه می

ظؼ  ها ؽ  ا قا ىلیها و  مام مك ایکِؽونها و  ها،  ؽو ىن ا  گؽ٢ِه  ا  ها مىیکىلکىع، اؾ قٓر  های نطى ؼا  ؽ می اوؽفی ق ىل
 نىظ. باال  ؽ می کامالن با آن ماظۀ با اوؽفی نطى ، بعن ؾمان ؿ. با گػنتیت ؼ یوها بیقٓىذ 

 ىکاه  ماامیناىظ و  اف اؾ ا و مِاؽاک باع ای میا٢اؿا اوعاؾۀ آن . ؾماوی کهاقتاؼ  ىاویو بكؼظ باال هىل ظا آن ماظۀ با اوؽفی
ظؼ م٧ایكاه َاٛی١ هكاِىع.  ها آن قا ىلچؽاکاه ، مهاؼ کىاع او ؼابعن های   ىاوع ق ىل ها ظؼ بعن نطى ؼا  ؽ کىع، می ق ىل

ناىظ،  مِى٦ا١ میهاا  آن های خعیاع باا های ٦عیمی و خاایگؿیىی قا ىل ؼووع ٢ؽوؼیطِه ق ىلنىوع،  ها مهاؼ ق ىل که هیهم
اماا  اقت آقان هیا گ٣ِه ایبِه ىظ که ظؼ ابِعا بعن اوكان ؼا  هکیل ظاظش بىظ.ن ای می با اوؽفی باال خایگؿیه ماظش ۀچؽاکه ماظ

ه یگؿ یبااال خاا ع، ماظۀ باا اواؽفییه کؽظش بانی. و٦ِی  ا آن مؽز ه  ؿک دی و ْىالوی اقتیؼووعی  عؼ   ا آن مؽز ه، کؽظن هی ؿک
ا هىاىؾ یا؟ آ اقت نعش لی هک اؾ  ىح ٚىًؽ ان  بعن ا هىىؾ ه یع: آیهیىعیب نعش اقت.  ف ظؼباؼۀ آن ان  های بعن ق ىل  مام
ؾ قاىی ظیگاؽ، . ا اقات گؽ قااضِه ناعشینعش اؾ ُبٛعهای ظ باال، خمٙ اؾ ماظۀ با اوؽفی ؟ آن ُبٛع اقت هیای مِٛ ٥ به ا ماظش ه 

 ویكت. ُبٛعایه عان ؾمان یممِٛ ٥ به ُبٛعهای ظیگؽ قاضِه نعش و ظؼ مٛؽٌ  ۀْىؼ مهابه اؾ ماظ  ٧ىا ویؿ به

 وقای   آن ؾماان عانب ؾماوی وبانع، بهیت میؿی ظؼ مسعوظۀ یعاوی ظاؼظ و و٦ِی چی، م م٧ِٛعوع که ؾمان ؽوؾش ظاوهمىعانام
 ىاواع  میو ىداایا ؾماانبىاابؽایه م٣ِاوم اقات.  ىدایا ٢ُاؾمان گؽ با م٣هىمیظؼ ُبٛعهای ظ ٢ُاؾمان نىظ. م٣هىم مسعوظ ومی

 ،٦اعما  گ٣ِ بؽ ْب٥ظیگؽ بعوی ٢اوی ویكت. که ویؿ مًعا٤ ظاؼظ  ان  همیه بؽای بعن. ؽ بگػاؼظیگؽ  أثیاؾ ُبٛعهای ظ ؼوی ماظش
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 انیاه هىىؾ  ای، ا ؽ کؽظشییه زع  ٟی ا ا ان  ىىع. اگؽچه بعنیببآن ؼا   ىاوىع ٢ؽ٤ ومی ٚاظی اما مؽظم .عیا ؼ٢ِه ٚىًؽ ٢ؽاقىی  ىح
 هىىؾ ها  دهیظؼ وِع. یکى هیباال ؽ  ؿک قىی ظؼخام  ع و بهیهِؽی ؼا  هت قؽ گػاؼ یع قٓىذ بیاؾ ظاؼ ی. هىىؾ و كتیو   نمای ؿک

 . بىظ ىىع، ٚم ی ومییؼا بب  ىاوكِىع نما ومی ع و اگؽ مؽظمیکى هیٚاظی  ؿک مؽظم هیع ظؼ بیبا

 اان  های مىیکىیی قا ىل ه  ماامیگؿ یبااال خاا مااظۀ باا اواؽفی اگؽچاه  ان، هیان  ؿکیا٢ِع؟ ظؼ خؽ  چه ا ٣ا٦ی می  ف اؾ آن
و وٗا   کىاع. ؽ ومیییاؿ  ٟیاهای ا ا  و هاا و هكاِه ع و  یکؽبىاعی مىیکىلىع  یکؽبىعی ضىظ ؼا ظانِه بانیها با اما ا   ، نىظ می

ای  گىواه به اقاِطىان مىیکاىییب  و  ؽ یابوٗا   .اقتکؽظن وؽم  هىگام یمف  ىقت کهاقت ی نک  بهها  مىیکىییب ق ىل  ؽ یب
ٙ اقات. یه ماایاؼ ک  باىظش و بىاابؽایبك های ضىن مىیکىل  ؽاک  .اقت طتکؽظن ق ی ظاؼظ و هىگام یمفیباال   ؽاک  اقت که

های مىیکاىیی هىاىؾ قااضِاؼ و  یکؽبىاعی  ؽا ی وخىظ ظانِه اقت. قا ىلییىع که  ٟی ىاوىع بگى مؽظم ٚاظی اؾ ؼوی ٖاهؽ ومی
بعیه مٛىی اقات کاه ؽ کؽظش اقت. یی ٟها  آن ظؼون ؽ وکؽظش، اما اوؽفییی ٟها  آن قاضِاؼ هیىع. بىابؽاىک می ضىظ ؼا ز٣ٕ هیهی 

ماویاع. ظؼ  باا٦ی می خاىان هاهیباؽای هم ظؼ وِیدهؽوع، یم ومی ان  های ع. ق ىلینى ؽ ومییٛی  یْىؼ ْب اؾ آن مؽز ه به بٛع به
 ع.ینى ؽ ومییه  یم اؾ ایع که بیؼق ای می مؽز ه ت بهیع و ظؼوهاییآ به وٗؽ می  ان خىان هیْىل  ؿک

عش ناىظ، هىاىؾ یاگؽ با چا٦ى بؽ ظچاؼ نکكِگی اقِطىان نىظ یا  اقت کىع، ممکه  ًاظ٠ ا ىمبیلبعوی با چىان اگؽ  ایبِه
ٛای یْىؼ ْب ها باه قا ىل ْاىؼ اقات کاه  هیا . ٧٢اّ اقات ؽ وکؽظشییؽا  یکؽبىعی مىیکىیی آن  ٟیؿی کىع. ؾ یضىوؽ  اقت ممکه

ه یا« ٢ؽاقىی  ىح ٚىًؽ به ؼ٢ِه»وخىظ وعاؼظ. مىٗىؼ ما اؾ ی وقاؾ  قىضتگىوه  چینىوع و ه ؽ ومییٛی  یْىؼ ْب ؽوع، بهیم ومی
ر ی ىَاآن ؼا   ىاوىع ومی ایىکهظاظ. اما بُٛی ا٢ؽاظ با  ریٚ می  ىَْىؼ  هب  ىان میآن ؼا  وخىظ ظاؼظ؟ ضؽا٢ا ی ظؼ آن اقت. چه

 ه ٚباؼ ی اقات کاهی . ایظه می حیؼا  ؽو ما ضؽا٢ام ىع کهیگى می گؽانیظ دهیظؼ وِکىىع و  ظهىع، آؾاظاوه ظؼباؼۀ آن يسبت می
 وكاضِه اقت.آن ؼا  امؽوؾی گىوگ ع و چییآ می اؾ مػهب

ْىؼ  ىگ اقات. هماانینا هینما  ؿکی  ن ع ؼنع گىوگیؽان گ٣ِ  ک یْىؼ که اض ؟ همان كتیچ« اؾ قه ٦ مؽو نعن  ضاؼج»
 باه  ٧اىا ۀمااظ ، ان ىگینا هینکىاع. باا ؼناع  گؽ مسعوظ ومیینما ؼا ظ ع، قؽنت خهان،ینى میهمگىن قؽنت خهان با که 

اؼ ٣اا٘  گىوگ قِىن هیا هؽ اوعاؾشظهع.  قِىن گىوگ ؼا نکل می ظؼ وهایتو با ؼنع  یىقِه و يٛىظل  نىظ می لی بع گىوگ
 اان  ٦ ب کاامالن باه ؿکیاه  اقات. زاعومؽؾ : ظا٢ا بایهكتای  گ٣ِهبیهِؽ اقت.   ان گىوگ اوؽفی بانع، قٓر بیهِؽی ظانِه
ؼا ها  قاطِی  سمال ییو  ىاواا بؽظبااؼیایه ظاؼظ کاه چ٧اعؼ  ع، بكِگی بهیه کىیع  ؿکی ىاو  ا چه اؼ ٣اٚی می ایىکهبكِگی ظاؼظ. 

ع یمااظۀ قا٣ ها باه قاطِی  سمال ٥یاضىظ ؼا اؾ ْؽ  اشیع ماظۀ قی ىاو ، می  بعیل نىظع ان یماظۀ ق٣ؼوؾی  مام اگؽ ظاؼیع. زِی 
 هیا ؿک کاه  اان وؿظیت ا ظوقاِانیااُٚاای ضااوىاظش  گىاهااناؾ ْؽیا٥  سمال  عی ىاو کا٢ی وبانع، میباؾه   ع. اگؽیکى لی بع

اواع.  کؽظش هیای  ؿکیت بااال یاوها بی  اا قآر ؼوظ که کاؼ می هبؽای ا٢ؽاظی ب ٧٢ّ هیااما .  عیم ظهیا٢ؿا اؼ   ان گىوگ کىىع، ومی
کاؼمای  ؽا با چىانیال ٢کؽ کىع، ؾ  ضاوىاظشاُٚای  گىاهان  سمل ع ظؼباؼۀیوباکىع  ؼا  اؾش نؽو٘ میه یو٦ِی ٢ؽظی مٛمىیی  ؿک

 کى . يسبت میمؽازل مطِ ١  ؿکیه ظؼباؼۀ  ىدایاع. ونى مى٥٢ هیىع ظؼ  ؿکو ىا ومیاکثؽ ا٢ؽاظ ؾیاظی، 

کىعد یٛىی ٦ مؽوهای آقمان، ایاه ظویاا  مؽا بیب وخىظ ؼا  ىيی١ می ق ك ه قه ٦ مؽوب و  ايٓالزی مػهبی اقتقه ٦ مؽو 
ؿهاا یچ ىع  مامیگى می وقه قٓر وخىظ ظاؼظ. ایه قه ٦ مؽو، ُوه قٓر مه ب هكِی و ظؼ مدمى٘ قی ۀگكِؽ و ظویای ؾیؽیه. ظؼ 

 هیاظؼ اکاه نطًای یٛىای ی یعایاکىىاع. باؾ  ی ٚباىؼیعایاؽۀ باؾ یاظا انیمدبىؼوع اؾ منان،  ٦ مؽو، بعون  ىخه به قٓر قهظؼ 
ه یای ؼا که ظؼ ایها ع ٦عؼ قالینطى باکه گىیىع  می ك ینىظ. ظؼ بىظ ىانیگؽ زیظؼ ؾوعگی ظ اقت ممکه اقت ؾوعگی اوكان

 هیااخااؾش وعاؼواع  ؿک ىاوامیزنان ایه اقت که  ویایع. ظییل گ٣ِه به ظقتممکه اقت ظوباؼش ٢ؽيت  ؿکیه ؾوعگی ظاؼظ بعاوع و 
 گىواگ ناىظ. اگاؽ قآر وایال ٧اییثماؽۀ ز٧  ىاوع به کىع، ومی هیه  زیىاوی  ؿکزِی اگؽ  ؼا بهىىوع و٢ا مداؾ ویكِىع کىىع و 
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باه بهاؽی  یباعوایع  ا  يعها قال یا بیهِؽ مىِٗؽ بىظشع یناُکهىع.  میآن ؼا واال  ضعاییمىخىظام ی بؽقع، یبه زع باال زیىان 
ممکاه ،  عیناى عایاباؾ  قاىگی  کاه يىؼم  بهاگؽ  ظاویع. آوؼظیع االن ٦عؼ آن ؼا ومی به ظقتو هىگامی که باالضؽش  عیآوؼ  ظقت
واؽوظ، هؽگاؿ  هیخاىی اؾ با ؽامییا بؽ اثؽ  ٟیوهىظ  نکكِه قىگ  که اگؽ آنؼها نىیع.  اؾ آنْىل بکهع  ا  قالهؿاؼ  ظشاقت 

اؼ یکىاع بكا ! اگؽ نطًی وا٦ٛاان بِىاواع ظا٢اا ؼا کكاب اقت اؼ قطتیبعن بهؽی بك آوؼظن ظقت بهنىیع. ؼها  ىاویع اؾ آن  ومی
 . ىىعیب گىوه می هیه ؼا ایاها  آن اقت، اؼ قطتیبعن بهؽی بك آوؼظن ظقت به.  اقت ضىنبطت

 ٢ؽاقاىی قاه ع باهیاضىاه   نما بكاِگی ظاؼظ. اگاؽ میی ؿک  . قٓر نما کامالن بهیکى يسبت می ه ظؼباؼۀ قٓىذیظؼ  ؿک
اؾ  بیاؽون ]یاا ٢ؽاقىی قه ٦ ماؽو ا اؼ ٣ا٘ بكیاؼ باالیی بؽقع،  ان  گىوگ به  مؽیه اظامه ظهیع و و٦ِی قِىن ف ع، ی٦ مؽو بؽو

کىع و بال٢ايا ه  بعن ؼا  ؽک مینان  اي ی ؼوذ هه هكِىعیِیمعظؼ زال ؾماوی که بؽضی ا٢ؽاظ ضىاهیع بىظ. باؾ یعایی    ؽضچ
قآسی اؾ وچىاان  چىایه باه ، ماه مٛ ا »وىنات:   بؽای ال  دؽبه ای ظؼ گؿاؼل کىىعش هیؼقع.  مؽ  اؼ باال مییبك قٓسی به

  اىاو  کى  بااال ؽ باؽوم، ومی ومی تی. خؽ   ىاو  ومی»باال ؽ بؽوظ. گ٣ت:  او گ٣ِ  به.« ظیعمی ؼا یها و يسىه کؽظم يٛىظ آقمان
  ىاوكاِه گىواگ باؽ قاِىن بىظ و با وهكاِه اوعاؾش همان به او ٧٢ّ گىوگ ؽا قِىنیْىؼ بىظ؟ ؾ  چؽا آن« باال بؽوم. هیهِؽ اؾ ایب

کىىاعش،  هی. اماا باؽای  ؿک ه کاؽظش باىظی ا آن ثمؽش  ؿکه اقت. او ی، ا نعش يسبت اؾ آن ك یظؼ بىظ که« ثمؽش»بؽقع. آودا  بىظ به
ىقاِه ضاىظ ؼا یْىؼ   کىاع و باه ىقِه يٛىظ مییْىؼ   کىع، به می باال زؽکت ىقِه بهیْىؼ   ؽا بهی، ؾ  كتیهىىؾ ٦   ثمؽۀ او و هیا

بؽؼقای آن ؼا  ؾماویا ظؼ ٢ؽاقىی قه ٦ مؽو ویكِیع؟ یقه ٦ مؽو بؽقع، آ زعومؽؾ٢ؽاقىی  به  ان گىوگ ظهع. اگؽ قِىن ؼنع می
اؼۀ اي ی ما ٦اؽاؼ ظاؼظ. بؽضای اؾ یق ظؼ مسعوظۀ ُوه کىىع ٧٢ّ ظؼباؼۀ آن يسبت می مػاهب ی کهی  قه ٦ مؽوی  و  ی بؽظیکؽظ

 بُٛای اؾ اقاِاظان گىواگ قِىن که ام ا٢ِهیوعاؼظ. ظؼ  ٧تیايالن ز٧  یبگى  ىاو  اؼۀ اي ی وخىظ ظاؼظ. مییق ىع ظشیگى ا٢ؽاظ می
که « ٢ؽاقىی قه ٦ مؽو به ؼ٢ِه»ه یاؼ باال ؽ اؾ قه ٦ مؽو ؼ٢ِه بىظوع. ایبكها  آن بىظ،ؼ٢ِه  ؽیین شا ؽ اؾ ؼا٢ؽ  گػنِه گىوگب  چی

 اقت. مىَىٚی ظؼباؼۀ قٓىذ ظؼ وا٦ٙ کؽظم ظؼباؼۀ آن يسبت

  بىدو دسطلب هىضىع
هاای  یی ىاوا کكاب ا٤یىاع. بُٛای ا٢اؽاظ ظؼ اناِیآ   ماا مییا ؿک مسال ؿی بىظن باهیچ ظؼ ْ ب اؼی اؾ ا٢ؽاظ با وابكِگیب یبك

ای  ٚعش .ابعین٣ا نان  یها ماؼییضىاهىع ب ای می ٚعش .ظهىع گىل هایی وٗؽیه ضىاهىع به بؽضی ا٢ؽاظ می .ٛی هكِىعیْب ٢ى٤
 کكای هكات ضاوىاظۀ مهظؼ »ىع: یگى میه   ْؽؾ  ٣کؽی وخىظ ظاؼظ. ا٢ؽاظی وى٘ ؼا ظاؼوع. همه ٢ایىن آوؼظن ظقت به٦ًع  ه 
زايال  االل  ٢اایىن« ع.یابعه ٢اایىن تیااو   اؽظاؾم. ی٣ٓاان باه می کاالـ ؼا  کىاع. ناهؽی ظؼ قطىؽاوی نؽکت وِىاوكِه که

ع، چؽاکاه اًٚااؼ یناع گ٣ِ  ناىکه می به نما میآن ؼا  اظ اقت. اگؽ  ٛعاظیوهایت ؾ  های بی ْىل قال اظ ظؼیاؼ ؾ یهای بك وكل
آن   ی ىاو ع؟  ف چؽا مییت ٢ایىن بطؽ یع  ا یع کمی  ىل بعهیضىاه ا مییگیؽی آن ؾمان بؽظش اقت. آ نکلبكیاؼ ؾیاظی بؽای 

و٦ِی قؽنات  ع. ٧٢ّیمِی ضؽ ی٦ چیبا ه  ىان ؼا ومی ٦ ب هیع. ایکىىعش بان هیع  ؿکیضىاه ؟ ؾیؽا می  ینما بعه به نؽِ بعونؼا 
 .  یظه ٥ اودامیْؽ ه یکاؼ ؼا بع هیا  ی ىاو نىظ می ٖاهؽ می ان  ضعایی

اؾ گاؽ یظؼ ُبٛعی ظ مه ٢انه .عیا آمعش ىدایاآوؼیع به  به ظقتبایع اؾ ضىظ بپؽقیع که آیا ٧٢ّ بؽای ایىکه چیؿی اؾ ایه ؼول 
گاش اقت. گػؼظ  می ان  ظؼ غههآو ه  ، ؾیاؽا  اقاتآهكاِه  اؼیا٢کاؼ اان بكاگیؽی  و٦ِی اؾ ُبٛعی ظیگؽ ظیعش ناىظ، ؼوواع ناکلآ

گاش اقت. مىٗىؼ ایه اقت که  ع، ٢انهیؿی ٢کؽ کىیچ به ایىکهاؾ  م٣ِاوم اقت. زِی ٦بل ؾمان٢ُام٣هىم آن ظو   عیبااؾ آن آ
 ىدایا ؽی بهیای  ٧ع ضاْؽ ؼابٓه به هؽکكی.  ؽی م٧ِٛع اقتیؼابٓ   ٧ع ع. معؼق  بىظا بهیضىظ ضا مه ظه ا٢کاؼ واظؼقت به  مام
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٦عؼ آن ؼا بعاویع و هؽ ویت ظویاىی ؼا کاه ع یبىابؽایه بایاظ بگیؽیع. آن ؼا  بىظشع ٦ؽاؼ یناگیؽیع  ایه ؼول ؼا یاظ می. اگؽ  اقت آمعش
 ممکه اقت ظؼ ابِعا نما ؼا به یاظگیؽی ایه ؼول  ؽٞیب کؽظش ؼها کىیع.

ظاظ کاه   أکیع ظانت و به مؽیعان آماىؾل مای« بىظن ضایی»بؽ م٣هىم ، معؼق  بىظا  های گػنِه   مػهبی ظؼ ؾمانیظؼ  ؿک
 أکیاع ظانات و اؾ « بىظن چیه»ْىؼ مهابه بؽ  ویؿ بهمعؼق  ظایى بؽگؽظاوىع.  اؼ ضایی کىىع و اؾ ظویای ماظی ؼوؼا اؾ ا٢کنان  غهه

وعاناِه هاا  آن آوؼظن ظقات ؼا وطىاهىاع و قاٛی ظؼ بههاا  آن وٗؽ کىىاع و های ماظی يؽ٠ ضىاقت که اؾ ظاؼایی  یؽوان ضىظ می
ؼا بؽ اودام  ؿکیه مِمؽکؿ کىیع، واه باؽ گاىوگی  ان  ظهىع که غهه که ظؼ  ؿکیه آمىؾل میبانىع. ایه مهابه همان چیؿی اقت 

ضاىظ  ىگینا هی  نیا٧٢اّ ؼوی  ؿککىیع بِىاویع ؼهاا اؾ ٦ًاع بانایع و  نىظ. اگؽ ظؼ زایی که  ؿکیه می که اؾ  ؿکیه زايل می
چیؿی ع ظانت. اگؽ یع، ضىاهیع ظانِه بانیبای ؼا که هؽچیؿْىؼ ْبیٛی  بهو ضىاهیع گػانت ع، قٓىذ ؼا  هت قؽ یکى  مؽکؿ
ظه  اؾ همان ؼوؾ اول بكایاؼ  هایی که اؼایه می آمىؾلكت؟ یوابكِگی و ا آنیع، آیؼها کىآن ؼا  عیوِىاوؼا انٟال کىع و  ان  غهه

ؽی ٢ا، یاظگیع بؽای ی ىاو ومی، اؾ خم ه ایىکه قتباال بؽای نما ظاؼم  ىگین هینظؼ ضًىو ی که ایؿاما بىابؽایه ، اوع  یهؽ٢ِه
 ع.ییایب بىظن ْ ب ظؼ با وابكِگیب 

ْىؼ کامل به ناما آماىؾل  ٢ا ؼا به هیٛىی بایع ایکى  و ایه  ییامؼاهى نما ؼا به ؼاهی ظؼقتکى  که  ازكاـ مكئىییت می
 اؽ انااؼش   ایمناىظ.  ، ممکه اقات آن مكاعوظ و مهؽوماىم اقت قىم چه  و٦ِی کكی ظؼ ْ بْىؼ که گ٣ِ ،  همانظه . 

د کای هكاِىعیؿ یه باعن ٢یاهای مااظؼؾاظی ا ییظهع  ىاوا ؼنع می٦ مؽو بهؽی   ٢ای ی٢ؽظ ظؼ  ؿک کههایی  ٦عؼم  مامکؽظم که 
 ُبٛاع ماا ٚمال کىىاع و ؼوی ماؽظم هیا ىاوىع ظؼ ا می ٧٢ّها  آن . وامىع می «ْبیٛی های ٢ى٤  ىاوایی»ؼا ها  آن مؽظم امؽوؾشگؽچه 

ع؟ ناما ایاه یاا آن ؼا یهكاِ  اا٢ِاظش می های  ؿ و مهاؼمیهای واچ ییبؽای چه ظؼ خكِدىی آن  ىاوا ٚاظی  أثیؽ ظانِه بانىع.
٢ؽاقىی گؽ وعاؼوع. و٦ِی به یؽی ظؼ ُبٛعهای ظیچ  أثیهها  آن ع،یبؽق ٢ؽاقىی ٢ای ٦ مؽو بهؽیبه  ایىکهع، اما بٛع اؾ یضىاه می

ناىوع  ٢هؽظش می ٥یاؼ ٚمیظؼ ُبٛعی بكها  آن نىوع، کىاؼ گػانِه عیباهای واچیؿ  ٦عؼم آن ع،  مامیبؽو  ؿکی  ٢ای ٦ مؽو بهؽی
 و ٧٢ّ همیه و٧م ؼا ظاؼوع.کىىع  میٚمل   ان هیؽ  ؿکیای اؾ مك قاب٧ه ٚىىان ه٧٢ّ بىعش ینىوع. ظؼ آ وگهعاؼی میآودا  و

ؿی یابعوی کاه او ظاؼظ هماوىاع چکىع.  ؼا نؽو٘ هی ؿک ظوباؼش عیؼوظ با می ٢ؽاقىی ٢ای ٦ مؽو بهؽی نطى به ایىکهبٛع اؾ 
 باعوی ؼا باعن ا چىاانیا. آ اقات ضاعایی بعوی ؼ٢ِه اقت. آن اقت که ظؼباؼۀ آن يسبت کؽظم، بعوی که به ٢ؽاقىی  ىح ٚىًؽ

هاا  آن ٛی ؼا ؼناع ظهاع. اماایْب هاای ٢اى٤ ییکىاع و ظوبااؼش  ىاوا هیا ؿک اؾ اول ع ظوبااؼشیابا ضاعاییع؟ آن بعن یوام ومی ضعایی
زاعومؽؾ   بیهاا  آن ناىوع. ٦اعؼم می عشیاوام« ی بىظا٢ا ضعاییهای  ٦عؼم»ها  آن نىوع، ومی عشیوام« یٛیْب های ٢ى٤ یی ىاوا»

هاای  یی ىاوا ظؼ ْ اب ای ظاؼظ کاه عشیا٢ا ع، چاهییاو وا٦ٛان مإثؽ بانىع.  ف به مه بگىىىع ک  ىاوىع ظؼ هؽ ُبٛعی ٚمل و میاقت 
ه یظؼ باهاا  آن اؾ که كتیه ویت نما ایا ویع، آیٛی هكِیْب های ٢ى٤ یی ىاوا ظوبال به ع؟ هم  نما ا٢ؽاظی کهیٛی بانیْب ٢ى٤

؟ عیاضىاه ؼا میهاا  آن ، باؽای چاه كاتیْاىؼ و هیع؟ اگاؽ ایاٚاظی وهاان ظه مؽظم هیؼا بها  آن ع، کهیکى مؽظم ٚاظی اق٣ِاظش
ؾیىت اق٣ِاظش کؽظ، ؾیؽا زعا٦ل آن چیؿهای ؾیبا  ىان بؽای   ؽ اؾ چیؿهای ؾیبایی هكِىع که می مًؽ٠ زِی بیها  آن ٚالوش، به

هاا  آن ضىاهیع،  ا زعی بؽای ایه اقت که بؽای کاؼی اؾ ؼا میها  آن اگؽ ه کى  کهی ىاو   ُم میاوع.   ىان ظیع و م مىـ ؼا می
ٛی یْب ٢اى٤ ی ک  الل کاؽظ. ب کاه باهنان  آوؼظن ظقت بههای ٚاظی ویكِىع که بِىان بؽای  مثل مهاؼمها  آن اق٣ِاظش کىیع.

اؼ ٦اىی اقات، یابكِگی بكایت و  ، ضىظومایی کىیع. ضىظوماییها  با آنٚاظی  مؽظم هیع و ظؼ بیع بؽویكِیهكِىع و نما مداؾ و
ثؽوم به ظقت بیاوؼیاع و   ىلها  آن   یوق ع بهیاهنىظ. بكیاؼ بع ؽ ایىکه بطى  ع اؾ آن ؼهایکىىعش با هیوابكِگی بكیاؼ بعی که  ؿک

بااال ؽ  ؿهاای قآریمٛااظل اقا٣ِاظش اؾ چ یکااؼ چىیه ٚاظی بؽقیع.  مؽظم هیظؼ ب  ان نطًی اهعا٠ به ها آن طىاهیع بابا ی
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ٚ ات ٚاظی اقت و ایه ا٢کاؼ زِای باع ؽ اؾ ضىظوماایی هكاِىع. باه همایه  ؼقاوعن به خامٛ  مؽظم و آقیب کؽظن بؽای مطِل
ىؼ که مایل ْبیٛی ؼا  های ٢ى٤ وعاؼظ  ىاوایی شی اخاؾ کك هیچ  ظؼ ایه ظویا اق٣ِاظش کىع.اقت هْؽ

هاای  ها. مطًىيان ظؼ ضاو  و مكه هِؽ اقت: کىظکانیب اؾ مؽظم ٛی ظؼ ظو گؽوشیْب های ٢ى٤ ییمٛمىالن ازِمال ؼنع  ىاوا
،  ٛییْب ى٤های ٢ا یی. بٛع اؾ ؼنع  ىاوا اظی وعاؼوعیؾ ظویىی های  ضىبی بؽضىؼظاؼوع و وابكِگی ىگین هیمٛمىالن اؾ نؾیؽا  مكه،

و مطًىياان  خاىان چاؽا باؽای ا٢اؽاظظوبال ضىظوماایی ویكاِىع.  ىىاع، ؾیاؽا باهضىبی اظاؼش ک ؼا باه ضىظ  ىاوىع میاظ یازِمال ؾ به 
قاطت  االل کىىاع باه ضىاهىاع  می هىاىؾ ها ؾیاؽا ٛی ؼا ؼناع ظهىاع؟ یْب های ٢اى٤ یی ىاوا که اقتقطت خىان های مؽظ

ناان  اهعا٠ باه عنیباؽای ؼقاها  آن ، اؾ اوؼوعیب به ظقتٛی ؼا یْب های ٢ى٤ یی ىاواظؼ ؾوعگی بؽقىع و هىگامی که نان  اهعا٠
 ای اؾ چىایه اقا٣ِاظشؽواع. اماا یگ می ظؼ وٗاؽنان  اهعا٠ به عنیبطه ی بؽای  س٥٧یها ه مهاؼمیؼا نبها  آن .کىىع می اق٣ِاظش

 کىع. ؼنع ومیها  آن ٛییْب های ٢ى٤ یی ىاواٚ ت مٓ ٧ان ممىى٘ اقت. به همیه ها  آن

بِىاویاع آن ؼا ا یاکىیع  هی ؿک عیبطىاه ایىکه.   وا٦ٛان خعی اقت ب که كت،یٚاظی و مؽظم ، مهاؼم كتیو گاوه باؾی ب ه هی ؿک
اگؽ  بىظ می ع. وا٦ٛان وزهِىاکیظه ؼا ؼنع ضىظ ىگین هیع نیضىاه ه بكِگی ظاؼظ که چگىوه مییبه اْىؼ کامل  بهاودام ظهیع 

مها   هیاع کاه باؽای او  ؿکیابؽظ اوؼظ.  ای مییب به ظقتنان  کؽظن  ْ ب ٥یٛی ؼا اؾ ْؽ یْب های ٢ى٤ یی ىاوكت  ىاوا کكی می
هااای  یی ىاواچااىن و ظاناات  میاو ظؼ قاآر ٢ااؽظ ٚاااظی ٦ااؽاؼ  ىگیناا هین چااىن کىااع. ظؼباااؼۀ آن ٢کااؽ ومی و ايااالن ویكاات 

اظی ظؼ یاؾ  ظاظ.  اىل کااؼ واظؼقاِی ؼا اوداام مای ع هؽ واى٘ی، ناآوؼظ می ظقت بهها  آن کؽظن  ْ ب ٥یٛی ضىظ ؼا اؾ ْؽ یْب ٢ى٤
ؿۀ یؼوظ و او خاا مای ٢ؽول به ابانیی ظؼ ضیآؾما بطت تیاظی ب یظانت.  ٛعاظ ؾ  ؼا بؽمیها  آن و او م٧عاؼی اؾ مىخىظ اقت باوت

 ٢اؽظی کاه باه  ٧اىا»ىاع: یگى می گىواگ چی ا٢ِاع؟ بُٛای اؾ اقاِاظان ومی مكایل ا ٣اا٤ هیکؽظ.  ف چؽا ا اول ؼا اوِطاب می
 ایاه  یگاى می« ظهاع.  ىاوع کاؼهای بع اودام ؼازِی می ال ؼنع کؽظ به ٛییْب های ٢ى٤ یی ىاوا ایىکه، بٛع اؾ  ظهع ت ومییاهم

هااای   یی،  ىاوا عیااوکى هیااضااىظ ؼا  ؿک ىگیناا هیع، اگااؽ نیاات وعهیاااهم  ٧ااىا . اگااؽ بااه كااتیگىوااه و  هیانااِباش اقاات. ايااالن ا
هااای  ییضااىبی ظاؼوااع و ظؼ قاآر ضااىظ،  ىاوا ىگیناا هیکااه نهكااِىع . ا٢ااؽاظی  کىااع ت غؼش هاا  ؼنااع ومییاا ااان  ٛییْب ٢ى٤
ظاظواع.  می ع اوداامیاوبا کىىاع کاه ی مییکىىاع و کاؼهاا ضىبی اظاؼش ومی ؼا به نىظ، اما  ف اؾ آن ضىظ نان ٖاهؽ می ٛییْب ٢ى٤
 هیا اؾ بایاناىظ  می ١ینان َٛ ٛییْب های ٢ى٤ ییظهىع،  ىاوا کاؼهای بع اودامو٦ِی وخىظ ظاؼظ. اما  هیه ایی نبیها تیمى٦ٛ
 نىوع. ه میوابكِ  ؽ ایه اقت که به آن وع. ضٓؽ خعیا ظاظش اؾ ظقت ههیظهىع، بؽای هم ؼا اؾ ظقتها  آن و٦ِیؼوظ و  می

ع یا ىاو می و قاپف عیاؽ یبگاظ یاقاه یاا  اىح ؼوؾ ظؼ ٚاؽٌ ؼا هاا  آنؼول  ىاع کاهىک اظٚاا می گىواگ چی انقِاظؽضی اؾ اب
گهی  ب یٟا ینبایه ع. یها ؼا ن٣ا ظه ماؼییب ع: یهایىعیه بیاظؼباؼۀ اکىىع.  ٢ٛاییت می گىوگ چیوکاؼ  ، اوگاؼ ظؼ کكب اقت یه آ

ماؼی یضىظ، بچیب  کمی اؾ٢ؽقِاظن  بیؽون ٥یاؾ ْؽ  ٧٢ّکىىع   ]ْب٥ آو ه  ب یٝ می ىاویع  می اگؽ ٢ؽظی ٚاظی بانیع، چگىوه
گىواگ  چی هی مؽ  به نؽو٘ اکىىن ؿ چی ظاؼظ. نما ه ی٢ؽظی ٚاظی چی ظاؼظ، بعن نما و ؟ بعن کىیعظؼمان گؽ ؼا یظ انطاو

واؼظ و اؾ  ظؼون ع چای ؼا باهی ىاو می دهیظؼ وِ،  باؾ اقت ان  ظقتقىؾوی الیىگىوگ  و٧ٓ  ْب که ْىؼ اقت  هیو ٧٢ّ ا عیا کؽظش
هاای ناما ؼا  ماؼییبها  آنچیب  عیؿ چی ظاؼظ،  ف نایوها  آن ع، بعنیظه ن٣ا میؼا  گؽانیظ های ماؼییع. و٦ِی بیکى آن ضاؼج

، و٦ِای  ٚالوش چ مؽَی ؼا نا٣ا ظهاع. باهی ىاوع ه گؽی ؼا کىِؽل کىع؟ چی ومییظ٢ؽظ   ىاوع چیب  میکكی  چیب  ن٣ا ظهع! چگىوه
 ان  مااؼ واؼظ باعنیب ٍب یماؽ  چایب  و  ماامع ظهیا میعان وازاعی ؼا ناکل یماؼ می، نما و آن ٢ؽظ ب عیکى ماؼ ؼا معاوا میی٢ؽظی ب

مااؼ ٦اؽاؼ یمااؼی ظؼ باعن بیها  بیع ظانت. اگؽچه ؼ یؿ همان م٧عاؼ ؼا ضىاهیماؼ ظاؼظ، نما ویای که آن ٢ؽظب ب نىظ و به اوعاؾش می
 عیا ىاو می عیکى می ٢کؽو٦ِی ع. یماؼ نىینىظ ب می ع باٚ یٍ ظانِه بانیمؽ چیب  اظیی، اما اگؽ م٧عاؼ ؾ نىظ و مى٧ِل ومی ظاؼظ

مااؼی ی. و٦ِای ب ناىیع ع و وابكاِه مییاکى  کكای ؼا ؼظ ومی چی. ه عیاکى می ناؽو٘ؼا  بیمااؼان اػیؽل ،  عیکىظؼمان ها ؼا  ماؼییب
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 ع: اقاِاظانیناى که مِىخاه ومیهكت ؿی ی؟ چبىعیا ىاوىع ن٣ا  ! اما چؽا می نىیع می اؼ ضىنسالیبك عیظه ؼا ن٣ا می گؽانیظ
باوؼنان  ایىکهبؽای گیؽوع. قپف  میها  آن نان ؼا اؾ اوؽفیؽکىىعش ظاؼوع و یىان  كطیا زیؼوذ نان  ؼوی بعن گىوگ ٦البی چی

ناىظ.  میاواؽفی وا عیاع  آن عیاماؼ ؼا ن٣ا ظهیب ا ظشی  ، ههت ،  ىح قه ایىکهبٛع اؾ  ظهىع. به نما میکمی اؾ ایه اوؽفی ؼا ، کىیع
کؽظیاع  ایه اوؽفی که اقا٣ِاظش میکىع.  مًؽ٠ می ؼا اوؽفیآن کاؼ، ایه دام اوؾیؽا ؼوظ،  آن اوؽفی کمی که ظانِیع اؾ ظقت می

اؼ یبكا هیا ؿک اوداام . ظؼ گػنِه  یا کؽظش هیها قال  ؿک ظش گىوگ اقِاظان چی ماگىوگ وبىظ ؾیؽا اؾ همان اول گىوگ وعانِیع. 
 ؿکیه کىع، بكیاؼ  ی ؽ  کىچت ؼولال بكیاؼ ظنىاؼ اقت و اگؽ ظؼ  بىظ. اگؽ ٢ؽظ ؼونی وا٦ٛی ؼا  یعا وکؽظش بانع،  ؿکیه قطت

 به قٓىذ بكیاؼ باال بؽقع. که قطت اقت

هؽچىاع اواع  اا آن م٧اعاؼ  کؽظش هیا ؿک ها قال ظشها  آن ع،یىعاؾ یکه مٛؽو٠ هكِىع وگاهی ب گىوگ چی بؿؼگ به آن اقِاظان
و بعون ایىکاه  ؿکیاه  گىوگ چی با ؼ٢ِه به کالـيؽ٢ان ع یکى ٢کؽ میآیا ، عیا وکؽظش هیاوؼوع. نما  ؿکیب به ظقتؼا  گىوگ ؿیواچ

ظهیاع.  هایی ؼا ناکل می وابكاِگی ها کالـاؾ آن بٛع   ػیؽ اقت؟ چگىوه ایه امکانع؟ یاوؼ یب به ظقتگىوگ  عی ىاو می کىیع،
هكاِىع، آیاا ماؼ یمعاوای نطًی بظؼ زال و٦ِی بؽضی ا٢ؽاظ نىیع.  می ، وگؽان عیکى ظؼمان ماؼی مؽظم ؼایع بیاگؽ وِىاوقپف 

اؾ ؼوی  آن.« یاباعمااؼ بِىاواع نا٣ا یؽم  اا بیابگضاىظم مااؼی او ؼا یبگاػاؼ ب»؟ کىىاع به چه ٢کاؽ میؽای ز٣ٕ نهؽم ب ظاویع می
یىکاه چیؿهایی ماوىع  ىل و نهؽم  ؽ نعش اقات. ا  ىاوع ظؼ غهىی  عیع آیع که با قطِی می ضىاهی به كت. ویتیضىاهی و تیو

ضىاهع ضىظل مؽٌ ٢ؽظ بیماؼ ؼا بگیؽظ بیاوگؽ ایه اقت که وابكِگی ناعیعی ظاؼظ! بىاابؽایه  او بؽای ز٣ٕ نهؽ م زِی می
 ىاوع مىدؽ به ایه ناىظ کاه باه باعن ضاىظل مى٧ِال ناىظ و قاپف ایاه  آوؼظ. می می به ظقتکىع  چیؿی ؼا که ظؼضىاقت می

کىع  کهع. ٢کؽ می ؾخؽ میکؽظش  ف اؾ آن  ظؼماننىظ، ٢ؽظی که او ؼا  زایم ضىب میماؼ یبظؼ زایی که  ظهع. ه ؼوی میمكئ 
وابكاِگی  هیا اینىظ. آ می اؾضىظؼاَیوامىع، بكیاؼ مهٛى٠ و  می گىوگ او ؼا اقِاظ چی گؽانیکكی ؼا ن٣ا ظاظش اقت. و٦ِی ظ

 ال باه وابكاِگی ضاْؽ به هیا ایکىع. آ ا٢كؽظگی می و ازكاـاوعاؾظ  می هییا  ا؟ و٦ِی وِىاوع کكی ؼا ن٣ا ظهع، قؽل ؼ  كتیو
 ع. آن اقاِاظیاآ بعوم می کؽظش به ظؼمانؼا ها  آن ٍب آن ا٢ؽاظی که اویمؽ  چیب  ،  مام ٚالوش ؟ به كتینطًی و مىا٢ٙو  نهؽم

ناما  اماا باه .کىاع ؼا اؾ باعوم ضااؼج چیب ماؽیٍا آن کاؼ ؼا اودام ظهع  ا یه یا ظاظش که او آمىؾل ٖاهؽان به گىوگ ٦البی چی
 ظؼون ، ؾماان بع ؼا وعاؼظ. با گػنتچیب  اؾ ضىبچیب  ىیی  هطی ىاواؾیؽا ٢ؽظی ٚاظی کىع،  ضاؼجآن ؼا   ىاوع ومیکه   یگى می

 .نىظ می اشیقاؾ کاؼما بعوم 

ای واعاؼظ. بكایاؼ ظناىاؼ و  زال قااظش ْىؼ وا٦ٛای  ؿکیاه کىاع، ؼوؾگااؼ قاطِی ظاؼظ و ؼاش اگؽ چىیه ٢ؽظی بطىاهع ؾماوی به
ی ظاؼظ بیهِؽ مكاِٛع ایاه گؽ٢ِااؼی ماظؼؾاظی ضىب تی٣یک کهنطًی  ع.کى لیع  بعیماظۀ ق٣ کاؼما ؼا بهظؼظواک ضىاهع بىظ  ا 

 ان  ىىاع و قاؽاٜیب میآن ؼا  یىاویازاؼواذ ،  چىایه ویِای ظاؼیاعمؽظم ؼا ن٣ا ظهىع. اما و٦ِای ايؽاؼ ظاؼوع که  بُٛی ا٢ؽاظاقت. 
 و ؼا ن٣ا ظهاع ها بیماؼیضىاهع  بیىىع که ایه ٢ؽظ می میها  آن ىان اقت.یا زیوقی   ؼوذ  به نعن ؽی كطچىیه چیؿی ىع. یآ می

ع بیمااؼی ؼا نا٣ا ظهاع. اگاؽ ناطى اؾ ظقات ىاکى ومی کمتو ا به لیظی ع ایه کاؼ ؼا اودام ظهع. اما بعونىکى می کمتاو  به
آن زیىاوام به ضىظ چ٧عؼ ظنىاؼ اقات کاه  کؽظن  ف اؾ خػبظاویع  آیا می. اقت اؼ ضٓؽواکیبك هیآوؼظ. ا ومی به ظقتوعهع، 

 ظؼ  ؿکیه بیهىظش ضىاهع بىظ. ان   مام  الل ؟ ؿکیه کىیع

 ناطى کىىاع. آن مباظیاه می گاؽانیظ ؼا باا کاؼماایناان  ضىب مااظؼؾاظی تیا٣یکاؾ ْؽی٥ ن٣ای بیماؼی،  بُٛی ا٢ؽاظ
ع یاؽوب، و٦ِی بٛع اؾ مٛاید  او باه ضاواه  عیاؼی ظاؼظ. اگؽ مؽیُی ؼا که بیماؼی وضیمی ظاؼظ ن٣ا ظهیو کاؼمای بك اقت ٍیمؽ 

مااؼ قاالمت ی دؽباه ؼا ظاؼواع، کاه به یاوع، ا کؽظش ظؼمانگؽان ؼا یاؼی اؾ ا٢ؽاظی که ظی! بك ع ظانتیاؼ بعی ضىاهیبك ازكاـ
هاا  آناؼی باه یؾماان کاؼماای بكا ع. باا گػناتىکها عی ؾخؽ مییماؼی نعیع و اؾ بوؼو می به ضاوهها  آنابع، اما ی ضىظ ؼا باؾمی
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آو اه  ع. گؽچاهیاآ ومی باه ظقاتؿی یا، چظاظن ع. بعون اؾظقتىظه می  ٧ىاان آو به ،گؽانینىظ و ظؼ اؾای کاؼمای ظ ى٧ِل میم
ؿی ؼا یاوخاىظ ظاؼظ کاه اگاؽ ناما چ خهاان هیمباظیه نىظ. ٦اوىوی ظؼ ا ع با  ٧ىایکاؼما با به هؽ زالؽیع بیماؼی اقت، اما گی می

ر ی ًاؽ  ه خهاانیاؿی وخىظ ظاؼظ که ظؼ ای. چ عیهكِ ضىب گىیع که کكی ه  ومی نىظ. ان   ىاوع ماوٙ ومیکكی  چیهع یبطىاه
مااظؼؾاظی ضاىظ ؼا ظؼ اؾای کاؼماا باا او مباظیاه  تیا٣ی. ناما ک باعی اقات ٢ؽظبانع  اظی ظانِهیکاؼمای ؾ  هؽکكینعش اقت: 

 هیاا ای. آ ؼوظ می هیاؾ ب نطى وقی   آن به ان  ماظؼؾاظی تی٣ی؟  مام ک عیکى هی ؿک عی ىاو می ع و با آن همه کاؼما چگىوهیکى می
ؾخاؽ  وؼویاع  میؼازِی ظاؼظ، اما نما باه ضاواه  زاَؽ ازكاـظؼ زال و  اقت ؼ٢ِه هیاؾ ب نطى ماؼی آنی؟ ب كتیو  ؽقىاک

ؿی یاه چیا؟ ا كتیو ضٓؽواک هیا ای. آ عیؽ یبمها  آن نىیع به خای مدبىؼ می ، ظؼمان کىیعماؼ قؽْاوی ؼا ی. اگؽ چىع ب عیکه می
 ظاوىع. ومیآن ؼا   هت ٧تیاؼی اؾ ا٢ؽاظ ز٧یظهع. بك اقت که ؼوی می

 ظاوىاع. ماؽظم مههىؼ بانىع، اما یؿومان به ایاه مٛىای ویكات کاه بكایاؼ می گىوگ ٦البی چی ممکه اقت بؽضی اؾ اقِاظان
ایاه اقاِاظان ظؼوٞایه ممکاه اقات زااال  ػیؽواع.  ٝ نىظ آن ؼا مییو٦ِی چیؿی بیم اؾ زع  ب ظاوىع؟  ی ؼا میچیؿ چهٚاظی 

ا ظو یا تیاؼقااوىع. ظؼ  می بیویاؿ آقا ضىظناان به ؾوىع، ب که می يعمه گؽانیظ  ىها به  ظهىع، اما وه کاؼها ؼا اودام هیبِىاوىع ا
 ىاواع  می هیاب ٦اؽاؼ گیاؽظ.  ؿکیآقا ماىؼظ گىواه  ىاواع ایه ا٢ِاع.  ؿکیاه ومی بؽای آواان چاه ا ٣اا٦ی می ع کهیظ عیبٛع ضىاه قال

ؿی یااكاات ب کااه چیهای ٚاااظی و  کىیاات اوكااان هیااكاات. ایهااا و ماؼییهااا ؼا ناا٣ا ظهااع، امااا مىٗااىؼ اؾ آن، ناا٣ای ب ماؼییب
 چیؿ همه گىوگ ٦البی چی ؼوؾها بُٛی اؾ اقِاظان هیع. ایب بؽقاویه نکل به آن آقیع بعیاقت. مٓ ٧ان اخاؾش وعاؼ ْبیٛی  ٢ى٤
با  کىىع می قٛیها  آن کىىع. می ی اق٣ِاظشیا ظاؼای نهؽمکكب ؼاهی بؽای  ٚىىان هب گىوگ چیاؾ اوع و  کهاوعش ومؽج  هؽجؼا به 

اقات.  گىواگ وا٦ٛای چی چىع بؽابؽ  ٛعاظ اقاِاظانها  آن ظهىع و  ٛعاظ ؼا گكِؽل نانهای نؽوؼ ضىظ و٣ىغ ظقِه ظاظن نکل
 اقات ؟ ممکاه عیکى ؼا باوؼ میها  آن کىىع، نما می ٚمل نکل هیا ىع و بهیگى می گىوه هیٚاظی ا ل که مؽظمیه ظییا ٧٢ّ به ایآ

 .  یگى ما میبه نآن ؼا  ٧تی. ز٧ كتیگىوه و  هی، اما ا اقت بعان يىؼم گىوگ چی عی٢کؽ کى

ناىوع و  ظهىع و به ظیگؽان باعهکاؼ می ای، ظؼ  ٛامل با ظیگؽان کاؼهای انِباش اودام می ظالیل ضىظضىاهاوه مؽظم ٚاظی به
ع. زِای اگاؽ وا٦ٛاان ها  یاکىظؼماان ع و کكی ؼا یبؽو عیکى و  اوان آن ؼا بپؽظاؾوع. ٢ؽٌبکهىع  بٛام آن ؾخؽ  ضاْؽ بهمدبىؼوع 

چاؽا ، اماا زُاىؼ ظاؼواعظؼ اْاؽا٠ ماا  خا هماه ضاعاییمىخاىظام ؟   ىاوكت مداؾ باناع ا آن مییع، آین٣ا ظهع او ؼا ی ىاوكِ می
کؽظوع که وژاظ بهؽ ظؼ ؼازِای کامال  بىظ اگؽ کاؼی می اوگیؿ می ظهىع؟ چ٧عؼ نگ٣ت ومی کاؼی ؼا اودام هیچىها  آن ت اؾی چیه

 تیاخؽ کكی  چیهه اي ی اقت که ی اوان کاؼمای ضىظ ؼا بپؽظاؾوع و اکىىع؟ مؽظم مدبىؼوع  کاؼ ؼا ومی هیؾوعگی کىع!  ف چؽا ا
کىاع.  کمات گؽانیظ به گاشیوب ضىاهی گاش تی، اؾ ؼوی و   ضىظیکىىعش ممکه اقت ظؼ ْىل  ؿک و٧ٍ کىع.  ؿکیهآن ؼا  کىع ومی

ل کىع، یبؽای نما  بعآن ؼا  عیا نایکهیع.  ، بٛعان ؾخؽ می عیکه ؾخؽ ومی اوعاؾظ. اگؽ اکىىن می ٥ی ٛى ماؼی ؼا کمی بهیاما ٧٢ّ ب
بانع. اودام وا٦ٛی آن،  يىؼم هیع. ممکه اقت بعیا قطِی ظانِه بانی عیبعه اؾ ظقت ماؼی،  ىلیخای آن ب به ْىؼی که به
 ٧٢اّ اياىل ىدایانىظ وه بؽای مؽظم ٚاظی.  اودام کىىعگان هی ىاوع بؽای  ؿک می آن، ٧٢ّ تیظؼ نطى کاؼمای  بؽظن هیب اؾ

کىىاعگان ياسبت   هیکى ، ظؼباؼۀ وَاٛیت وا٦ٛای ظؼ اخِماا٘  ؿک می . ظؼباؼۀ ايىل کل خهان يسبت  یگى ضىظ ؼا ومیؼول 
 . کى  می

و نما   یکى ی مییؼاهىما بؿؼگ و مكیؽی ظؼقت ؼاش . ما نما ؼا به عیکىظؼمان  ها ؼا  ماؼییب  یظه ومی نما آمىؾل به ىدایا
هاا  ماؼییوعاؼواع ب ظا٢اا اخااؾش عان ٢اایىنی  که مؽ یگى می ههی  همیها اقت که ظؼ کالـٚ ت . به همیه   یبطه ؼا  ٛایی می

ظؼ ْاىل و   یکى ی مییؼاهىما ظؼقت ؼاش ظا٢ا ویكِیع. ما نما ؼا به کىىعۀ ٢ایىن هیع،  مؽ یکىظؼمان  کىىع. اگؽ مؽظم ؼا ظؼمان  ؼا 
ناىظ. اگاؽ  لی باع اواؽفی بااالماظۀ باا  کامالن به ایىکه ا   ،یهكِ ان  بعن کؽظن  اکظؼ زال هه ی، هم٦ مؽو بهؽی   ٢ایی ؿک
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 هیا ؿک عیا ىاو اياالن ومی !ؿها کاؼماا هكاِىعیچ ؟ آن ه کىیعی ىاویع  ؿک ع، چگىوه مییکى ان  ؼا واؼظ بعن اشیؿهای قیهىىؾ آن چ
 ٚ اتع. یاکى هیا ؿک عیا ىاو ع، ومییم اؾ زع ؾخؽ بکهیع بیع. اگؽ مدبىؼ بانیکى  سملآن ؼا   ىاویع کاؼما، ومی همه ع. با آنیکى
اما با ی هكِ . چیؿ چهآمىؾل ظؼ زال ع یوعاو ع هىىؾ ه یام، اما نا ظا٢ا ؼا ٚمىمی کؽظش هیه اقت. ایا ایؿامی که گػانِی  آن

کاه ی ؼا یؿهاای مام چ مه ع، ٢انهیکىظؼمان  ؼا  ظیگؽانماؼی یع بیاگؽ قٛی کى ظاؼم. آناؾ  ی بؽای ز٣اٖتیها ؼاشایه زال ویؿ 
بااؼؾنای  هیاا ی باهیؿهاینطًی به چ مىا٢ٙو  ضاْؽ نهؽم به عیوعاؼ  . اخاؾش گیؽظ می گػانِه نع،  ف ان  ه ظؼ بعنیبؽای  ؿک

ظوبااؼش باه قآر ماؽظم ٚااظی  ان  ع. باعنیكاِیظا٢اا و کىىاعۀ ٢اایىن هیع،  مؽ یاوکى ع. اگؽ ایؿامام ٢ا ؼا مؽاٚاامیب بؽقاویآق
 ع.یع ٢ؽظی ٚاظی بانیضىاه  ؽا مییگؽظاوی ، ؾ  میباؾؿهای بع ؼا به نما یو چگؽظظ  میباؾ

وضیمای   بیمااؼی کاه قبت اقت. اما  ٛعاظ کمای اؾ ا٢اؽاظ ان  بعن عیکؽظ اؼی اؾ نما ازكاـیؽوؾ، بكیبٛع اؾ قطىؽاوی ظ
بؽظاناِ ،  ان  ؿهای بع ؼا اؾ باعنیچ ایىکهؽوؾ  ف اؾ یظضىب ویكت. نان  ، اوییه کكاوی بىظوع که ازكاـ کؽظوع زالظانِىع

، ظاظن بعون اؾظقات» :٦اوىن وخىظ ظاؼظ هیما ا  ؽ اؾ اوؽفی و ؼازت اقت. اما ظؼ خهان ان  بعن  مام عیکؽظ اکثؽ نما ازكاـ
ٚباؼم  . باه عیی ؼا  سمل کىیؿهایع چی. ٦ٓٛان ضىظ ان با کىی  ی ؼا بؽای نما ؼ٢ٙهؽچیؿ  ىاوكِی  ومی« ع.یآ ومی به ظقتؿی یچ
باا٦ی ماواعش هىاىؾ  اان  ماؼییبمیاعان . اما   یا بؽظش هینما ؼا اؾ ب ای واضىنیب  ههیؼ  ماؼی نما، ٚ تیای ب ههیؼ  ، ما ٚ ت گؽیظ

و  یاؽش  اشیقابیمااؼ  ی اؾ چیب یها  ىظش ان  ع که بعنیىیع ببی ىاو میزِی ظؼ قٓسی  اییه ه  باؾ بانع،  ان  مقى چه اقت. اگؽ 
 کىىع. ؼا  ؽ می ان  بعن نىوع،  مام می  ؽاک  هكِىع و و٦ِی  ؽاکىعش ؽ ٕ یاش ٞ یقچیب  های  ىظشها  آن ظاؼظ.

اوع  گی ناعشقؽماضىؼظ نعم ظچاؼ  به ایىکه قؽما ظاؼظ، مثل ازكاـنان  بعن  مامبؽوع   ی میبٛع، بُٛی ا٢ؽاظ  اؾ امؽوؾ به
ناان   اهای .اهىاع ظاناتوااؼازِی ضى  ازكااـناان  ی اؾ بعنیظؼظ کىع. اکثؽ ا٢اؽاظ ظؼ خاا اقت ممکهنان  های و اقِطىان

   یوقا ع ٦بالن بهیکؽظ ٢کؽ می مهک ی ظانت وظؼ گػنِه که  ان  ی اؾ بعنیها  بؽوظ. ٦كمت حیگ ظؼظ کىع و قؽنان اقت ممکه
 گىواگ اقاِاظ چی . ؾیاؽا آن مااؼی ضىاهاع ظاناتیب ظوبااؼش ،عا کؽظشین٣ا   گىوگ    اقِاظ چییوق ا بهی گىوگ های چی هی مؽ 

و ٦ابالن باه قآر ش ٦اؽاؼ ظاؼظ باىظ٦ابالن ی کاه یخاا ماؼی هىىؾ ه ی. ب بىظ اوعاضِه ٥ی ٛى بهآن ؼا  وعاظش بىظ، ٧٢ّماؼی ؼا ن٣ا یب
.   یبباؽ  هیاؾ با ههی  و کامالن اؾ ؼ یبؽاو ؽونیب ان  ؼا بؽایها  آن  ، هم یؽون بکهیؼا بها  آن ع هم یآمع. با امعش بىظ اما بٛعان مییو

ظهاع ایاه اقات کاه کاؼماا اؾ  ، اماا ا ٣اا٦ی کاه ؼوی میاقات بؽگهاِه ظوبااؼش اان  ماؼییب عیکى ازكاـ اقت ه ممکهیبىابؽا
ع ظؼ هؽ ٦كمت باعن و ى ىاو ها می ایه واکىمضىاهیع ظانت. ی یها واکىمؼ٢ِه اقت. به همیه ٚ ت  اؾبیهظؼ زال ال  ؼیهه

٧عؼ ه  کاه مٛاػب چبه کالـ اظامه ظهیع، هؽ  کى  به آمعن ؼا  ؽٞیب می. نما اوع ٛییها ْب هیع. اما هم  اىبه هؽ نک ی بان
 ىاو  باه ناما  ضٓؽی وخىظ وطىاهع ظانت. می چینىظ و ه ع مییوا ع ان   ٚالی  مامواؼظ کالـ نىیع  ایىکهمسٍ  به بانیع.

ی کاه اؾ وٗاؽ هؽچیاؿآیع، بىاابؽایه وگػاؼیاع  می به ظقتیاظگیؽی ٢ا هكِیع و ٢ؽيت بؽای کكب ٢ا قطت ظؼ زال بگىی  که 
ؿی باه یاو٦ِی چ»مٛىی اقت که:  هیع، به ایاؼ مٛػبیع بكیکى می ه  بؽیؿظ. و٦ِی ازكاـ کىیع، نما ؼا به ٢یؿیکی  دؽبه می

ؽون یاب اان  ماؼییها  بیزاَاؽ ؼ ظؼ زاال ناىظ.   ااک عیضىاهع نع و با  اک ان   مام بعن« نىظ. ؼقع، بؽٚکف می ت مییوها
ناِه کمای قاطِی ظاناىظ  و باٚ  می آیع می ؽونیب ضىظل ه  آن با٦ی ماوعش که اشیقچیب  ؿیآوؼظش نعش و ٧٢ّ آن م٧عاؼ واچ

 بىظ. ع ٚم ی ومیینع ؿی ؼا مِسمل ومییچ چیع. اگؽ هیگػؼ بان کمی ظنىاؼی یو اؾ م بانیع

 ىاوكاِیع  با ظیگؽان ظؼ ؼ٦ابت بىظیع  اا زاعی کاه ومی نطًی مىا٢ٙنهؽم و بؽای اخِما٘ ٚاظی بهؽی ظؼ ممکه اقت 
ناعش  اشیقاممکه اقت  ان  یها اقِطىان زِی گؽیی ظهاُبٛعظؼ . بانیع کؽظش باش ؼا  ان  بعنو  ضىب بطىابیع یا ضىب بطىؼیع

ی یهاا واکىماقات کاه ٚ ات ی ظانِه بانع. باه همایه یها ع واکىمییسٗه، با تیبعوی ظؼ  هیقاؾی چى ه  اکی. بىابؽاعىبان
 هیاا مطِ ا١، اؼی اؾ ناگؽظان ظؼ مىاا٥ْیا اق٣ِؽاٜ ظانِه بانىع. بكی. بُٛی ا٢ؽاظ زِی ممکه اقت اقهال  ع ظانتیضىاه
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 ،  ماام ضاواه باه ؽ بؽگهاتی، بٛع اؾ زُىؼ ظؼ کالـ نما، ظؼ مكا مٛ  »اوع:  کؽظش مٓؽذنان  یها  دؽبه ؼا ظؼ گؿاؼل مكئ ه
بؽوواع و  ضاىاب نىوع.  ٛعاظ کمی اؾ ا٢ؽاظ ممکه اقت زِی به ع  اکیبا ان  ؼووی مام اُٚای ظؾیؽا « بىظم.  ىایت ظوبال معم

 وخاىظ ظاؼظهاا  آن ی ظؼ مٟاؿیها ماؼییؽا بیا٢ِع؟ ؾ  ه ا ٣ا٤ مییعاؼ نىوع. چؽا ایب نىظ اؾ ضىاب  مامام  قطىؽاویایىکه  مسٍ به
زف کاؽظ،  ؼا بایهاا  آن عیبا ظؼ وِیده . سمل کىىعآن ؼا   ىاوىع نىظ، ومی کاؼ میها  آن ؼوی قؽ ع ظؼقت نىظ. ؾماوی کهیکه با

٧ان بطىابىاع یگیؽظ و زِی اگؽ ٚم ٦ؽاؼ ومی أثیؽ   ستی یاما بؽای بُٛی ا٢ؽاظ، ٦كمت نىىاکىىع.  چیؿی زف ومیها  آن هؽچىع
ؼوؾ ه  وطىابىاع  زِی اگؽ چىعنىوع و  بكیاؼ قؽزال می ظهىع.  ف اؾ آن ومی ت ک مه ؼا ه  اؾ ظقتینىىوع و  ویؿ همه ؼا می

ع یاع، همگای باىبانا هؽچاهبیایع. اماا  ایىدامطِ ٣ی  ممکه اقت با وَٛیت هؽکكیآیىظگی وطىاهىع ظانت.  ضىاب ازكاـ
 نىظ. ع  اکیبا ان  ظؼقت نىوع، چؽاکه کل بعن

 ،ؼا ؼهااا کىیااع ان  یها ْىؼ وا٦ٛاای وابكااِگی ع، اؾ امااؽوؾ بااه بٛااع، و٦ِاای بااهیااه کىیظا٢ااا ؼا  مااؽ  ْىؼ وا٦ٛاای ٢ااایىن اگااؽ بااه
ظؼ ياىؼ ی کاه اواع،  ىاع ؼهاا کؽظشیؼا ؼهاا کىىاع ممکاه اقات بگىهاا  آن  ىاوىاع ع ظانت. ا٢اؽاظی کاه ومییی ضىاهیها واکىم

ه کاالـ یاظؼ اؼا  آو اه ؿ هكاِىع کاهیاکاؽظ. ا٢اؽاظی و ؼا  اکنان  ه قطت اقت که بعنیؼا ؼها کىىع، بىابؽاها  آن  ىاوىع ومی
 ای  گاؽانیناىظ. ظ  ااک میناان  گػاؼواع و قاپف بعن ؼا کىااؼ میناان  های ظؼک ضىاهىع کؽظ. وابكِگی ام بٛعان  آمىؾل ظاظش

ضىاهىاع ازكااـ واضىنای ناىظ و  ناؽو٘ میه ا٢اؽاظ ظؼ آن هىگاام یا معاوانعن ظؼ زایی که  ؽاوؽفی نعشنان  بؽوع بعن می
 ىخاه باه  ؼو باعون كات. اؾایاهیضاىب وناان  ماوىع، ا٢ؽاظی که ظؼک می ٧ٚب که هكِىعا٢ؽاظی  هیچى ظؼ هؽ کالـظانت. 

ؽضای هكاِىع ام ب مِىخه نعشام، همیهه  ٛی هكِىع. هؽخا که آمىؾل ظاظشیها ْب هیع، هم  ایکى ی ؼا  دؽبه میچیؿ چه ایىکه
  یایاب هیی اا بىنیاؾ  ؽ  ماوىع که می ضىاهىع بؽووع. مىِٗؽم وهیىىع و ومی ٦عؼ ازكاـ واؼازِی ظاؼوع که قؽ خای ضىظ می که آن

 ای اؾ یو٦ِای باا ض ىاعشی، ظؼ آ عیاؼا بگػؼاو امِساان هیاا عیا. زِای اگاؽ وِىاوظها  ومیاودام کاؼ ؼا  هیا . اما ؼا معاوا کى ها  آن و
ْىؼ  باه؟  ٞ باه کىیاعىچکی ؾخاؽ کا هیچى بؽ عی ىاو ا ومیی؟ آ عیه کىی ؿک ع هىىؾ ه ی ىاو می ، چگىوه عینى مىاخه های بؿؼگ ؼوح

ای  ظه . یسٗه ها ؼا ن٣ا ومی ماؼییب ع نما ؼا ن٣ا ظه . مهیظؼضىاقت وکى ه اؾ مهیع، بىابؽایها ٞ به کى هیاع بؽ ی ىاو یزِ  م
 کى .  گىل آن ضىاه  به ومی« ماؼی،یب»ع ییکه بگى

ماوىاع.  ٧ٚاب می کاههكاِىع  ظؼياع   اا ظش زاعوظ  اىح هاهیهم ظاظ. ظؼ هاؽ کاالـ قطت اقت کاه ماؽظم ؼا وداام وا٦ٛان 
ع یا ىاو می ایاكت آی ان اظامه ظهیع، هىىؾ مٛ ىم و کىىع. زِی اگؽ بِىاویع به  ؿکیه همه بِىاوىع ظایى ؼا کكب که اقت ؽممکهیٞ

 ضاعاییمىخاىظی هماه بِىاوىاع  کاه اقات ؽممکهیاع. ٞیظاؼ  هیٚؿم ؼاقص بؽای اودام  ؿک ایآ تكیع و هىىؾ مٛ ىم وینى مى٥٢
آو ه و  مام  ؼا ضىاهىع ظانتهای مهابه زُىؼ ظؼ کالـ   دؽبه کِاب هیا ضىاوعن ٥یوا٦ٛی ظا٢ا اؾ ْؽ  کىىعگان هینىوع.  ؿک

 آوؼوع. می به ظقتؼا که قؿاواؼ آن هكِىع، 
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  عخًشايی عىم

 مگیش  دس يظش هیذاين یػًىاو هش  همۀ ؽاگشداو سا به
خم اه ا٢اؽاظی کاه  ؽم، اؾیاگ می ظؼ وٗؽعان ضىظ یٚىىان مؽ  بؽوع، مه هم  ناگؽظان ؼا به گؽچه بكیاؼی به ایه مىَى٘  ی ومی

ه ناکل یاقىی قٓىذ باال، اگؽ نما ؼا باه ا ْىؼ وا٦ٛی  ؿکیه کىىع. ظؼ آمىؾل  ؿکیه به  ىاوىع به مٓایٛه می اؾ ْؽی٥ضىظنان 
اظی ؼا بیاان یااؼ ؾ ی٥ بكیای  و ز٧ا بىظ. ما چیؿهای بكیاؼی به نما ظاظش میو ضٓؽواک ؽمكئىالوه یٞبؽای  کؽظم  ی ومییؼاهىما

 اظ ظیگؽی به نما ضاىاه  ظاظ. باعنیاؼ ؾ یؿهای بكیام و چ ع بعاوىع. ایه ظا٢ا ؼا به نما آمىؾل ظاظشیای  که ا٢ؽاظ ٚاظی وبا کؽظش
ظؼ عاو  یاٚىىان مؽ  بىظ اگاؽ ناما ؼا باه ه ايالن ٚم ی ومییبىابؽانىظ.  نامل میکى  و مكایل ظیگؽی ویؿ  می قاؾی  اکنما ؼا 

ؽ ییا. ؾماوه  ٟهكتای  كت. اما وکِهیْىؼ قؽقؽی به ا٢ؽاظ ٚاظی مداؾ و همه اقؽاؼ آقمان به هیا کؽظن . ٢الگؽ٢ِ  ومی وٗؽ
ظهی . آن  هاؽی٣ام ٢ایاعۀ  ؼا اوداام ومای گػاناِه کؽظن و  یهاوی بؽ ؾمایه زاَؽ، ما آن آظاب و ؼقىمب  ٛٗی ظؼ زال کؽظش و 

ای ظاؼظ اگاؽ  ٛٗای    . چاه ٢ایاعشیظه ه کاؼها ؼا اوداام وماییه ما ایؼقع. بىابؽا می به وٗؽمػهبی  مؽاق  هیاظی وعاؼظ و نبیؾ 
ىۀ یع، باه نایؽون گػاناِیؼا اؾ ظؼ ب ان   ای ایىکهع، اما بٛع اؾ ییت ظؼآیا ْی مؽاقمی به ُٚىیبگػاؼیع  یهاوی بؽ ؾمیه و کىیع 
ع؟ ممکه اقت زِی  ست وام ماه چهاؽۀ یبت و ظٚىا کىع و بؽای چیؿهایی ماوىع نهؽم و ثؽوم، ؼ٦ای ان بؽگؽظ و ظویىی قاب٥

 ع!یظاؼ کى ظا٢ا ؼا ضعنه

ْىؼ مسکا  و اقاِىاؼ باه  ع بهیع و  ا و٦ِی بِىاویه کىیبكِگی ظاؼظ.  ا و٦ِی بِىاویع  ؿک ان    غههیبه  ؿک   وا٦ٛی کامالن ی ؿک
باىظ. اماا بؽضای اؾ ا٢اؽاظ ممکاه  ایه باىظ ٚم ای ومیم. اگؽ ٞیؽ اؾ گیؽ  ظؼ وٗؽ میعم یٚىىان مؽ  ع، نما ؼا بهی ان اظامه ظه هی ؿک

كت. اما بكیاؼی یو ػیؽ   ؿکیه امکان عهىع. بؽای بؽضی اؾ ا٢ؽاظ اوداموه اظامه یؽوع و به  ؿکیگو ظؼ وٗؽکىىعش  هی ؿک اقت ضىظ ؼا
 کىی . ی مییع ؼاهىمایٚىىان مؽ  ع نما ؼا بهی ان اظامه ظه هی  ضىظ اظامه ضىاهىع ظاظ.  ا و٦ِی به  ؿکیاؾ ا٢ؽاظ به  ؿک

ع؟ واه وناى ِاه میوٗاؽ گؽ٢ظؼ ع ٢ایىن ظا٢ا یٚىىان مؽ  آیا بهظهىع چٓىؼ؟  ا٢ؽاظی که هؽ ؼوؾ ٧٢ّ زؽکام  مؽیه ؼا اودام می
. ؾیؽا و٦ِی به ْىؼ  ایا   یاؽوی کىیاع و بایاع باه ىگ که آمىؾل ظاظشین هیع بایع اؾ آن اقِاوعاؼظ نیکى ه مییْىؼ وا٦ٛی  ؿک ایؿامان

ؼناع کىاع، ٧٢اّ  ان  نایىگ نیهایىکاه    وا٦ٛای اقات. اگاؽ باعونی ؿکظؼ ایه يىؼم ع و یؼا ؼنع ظه ان  ىگین هیوا٦ٛی ن
ظؼ  ىان  ؿکیه وامیع.  ومیآن ؼا  ؿها ؼا وعاؼیع ویبه  مام چ ظاظن ؽویبؽای و مىؼظویاؾع، آن اوؽفی ٦ىی یؼا اودام ظه زؽکام  مؽیه

ع ویای اؾ یظه ها ؼا اودام هیه نکل اظامه ظهیع،  مؽ ی . اگؽ به همیؽ یبگ ظؼ وٗؽع ٢ایىن ظا٢ا ی  نما ؼا مؽ ی ىاو ومیایه يىؼم 
عش یان مؽظم ٚاظی چكبیه ضىظ ظؼ میهیهای   ع و به ؼولیؼا ؼنع وعه ان  ىگین هیع و نیؽوی وکىیّ ٢ایىن ظا٢ای ما  ینؽا

 اان  ع ٢ایىن ظا٢ا آن مهاکالم ؼا بؽایییه اقت بگى، زِی ممکایىکهبانیع، ممکه اقت با مهکل ظیگؽی مىاخه نىیع. بع ؽ 
ایا  يااظ٦اوه ؼوی  هكِیع که ْبا٥ آو اه آماىؾل ظاظشکىىعۀ وا٦ٛی  هی ؿک٧٢ّ ؾماوی اقت. مسِمل ایداظ کؽظش اقت. بكیاؼ 

مؽاقا  ٣ا ی ماوىاع یؼونه قااضِ ، امیاعواؼم ظیگاؽ باؽای اوداام  هاؽ  ان  ه وکِه ؼا بؽاییزاال که اکاؼ کىیع.  ان  ىگین هین
٦عؼ ٢اناه ظاؼم کاه  م. آنگیؽ  ظؼ وٗؽ میع، نما ؼا مؽیع ضىظ یه کىیْىؼ وا٦ٛی  ؿک ظؼآمعن، وؿظ مه ویاییع.  ا و٦ِی به تیُٚى به



25 

 

زُاىؼ  ىداایا ىاو  اؾ هؽ  ٛعاظ ناگؽظ که بانع مؽا٦بت کى ، چه ؼقع باه نااگؽظاوی کاه  ه میینماؼ اقت، بىابؽا  ٛعاظنان بی
 ظاؼوع.

  غنیهذسعۀ بىدا و بىد گىيگ چیهای  سوػ
 گىواگب  چیهاای  ؼول،  ٧اتیظؼ ز٧.  كاتیك  ویبىظ معؼق  بىظا مػهب گىوگب  چیهای  ؼولبایع ایه وکِه ؼا  ًؽیر کى  که 

واع. بؽضای اؾ گیؽ  ظؼ وٗاؽ میکىىعگان ما اٞ ب ایاه ظو ؼا باا ها  یکای  . بؽضی اؾ  مؽیه كتیو ك ییظایى ؿ مػهبیمعؼق  ظایى و
 دهیظؼ وِظاوىع،  گؽان مییهِؽ اؾ ظیك  بیبىظ کىىع ظؼباؼۀ مػهب ؽؼوزاوی، ٢کؽ مییهای ٞ كتیزِی بؽضی بىظؼاهبان مٛابع یا 

هاای  ؿکیا   هاا ؼول ؽا ایهیاع، ؾ یاوعه ه کاؼ ؼا اودامیا  :یظهىع. بگػاؼیع به نما بگى ما  ؽویح می ناگؽظان هیك  ؼا ظؼ بیبىظ
ظهی .  مان ؼا آماىؾل مای ٦كامت  ؿکیا  معؼقاه ىداایاماا زاایی کاه ظؼ  ، های ماػهبی ظاؼظ ناکل هكِىع. ماػهب م٣ِاو ی

کىىاع. بىاابؽایه  های ماػهبی ؼا ظوباال ع ناکلیاوبا گاؽانیظا٢ا هكاِىع، ظ عان ٢ایىنیمؽ  هایی که و ؼاهبه ها ؼاهب اقِثىای به
 . كتیظاؼما و انیظؼ ًٚؽ  ا ك یمعؼق  ما بىظ

ع و قآىذ واهای فؼ٠ ظیگؽی ویؿ وخاىظ ظاؼ  اقت. بكیاؼی اؾ آمىؾشبىظا کىچکی اؾ ٢ای  ٦كمت ٧٢ّ ك یبىظهای  آمىؾل
ك  ٧٢اّ  ٛاعاظ یه وخىظ ظاؼظ. ظؼ مػهب بىظی ؿک ههِاظوچهاؼهؿاؼ ؼول ان کؽظ کهیامىوی بیع. ناکومطِ ١ ٢ای مطِ ٣ی ظاؼ 

زِی ٦كمِی اؾ آن ها  باه ها  آن . ك ی اوِؽ  و  اک هیقؽؾم ك ب غن،ی، بىظ انی، هىآ ای  نیاکمی ؼول  ؿکیه وخىظ ظاؼظ، مثل  
 . ٢اایىن اقات٢اای باىظا  ؼا  ىنم ظهاع، ٧٢اّ ٦كامت کاىچکی اؾ ی بىظا ىاوع کل ٢ا ومی ك ی، بىظ هی! بىابؽا ىعیآ زكاب ومی

ه گؽ٢ِه یاوی ك یوعاؼظ، اؾ بىظ ك ی، اما اؼ باْی به بىظنعاناؼش ای اقت که  هی ؿک کی اؾ ههِاظوچهاؼهؿاؼ ؼولیؿ یما و ظا٢ای
 چ اؼ باْی وعاؼظ.یامؽوؾش ه  ه مػاهب ظاؼما و به انی ا ظؼ ًٚؽك  ی ا بىظ

 باؾنعن ٣٦ل گىوگامىوی به یان گػانت. و٦ِی ناکیظؼ هىع باقِان بى می  ؼا ناکیامىوی ظؼ ظوهؿاؼو اوًع قال ك یبىظ
 ایىکاهاظ آوؼظ و بؽای ودام مؽظم اناٚه ظاظ. ظؼ ؼول او، باعون  ىخاه باه ی ه کؽظش بىظ بهی٦بالن  ؿکؼا  آو ه ، عیىی ؼقیب و ؼونه

، ایاه قاه ک ماه ومعؼق  ا و مهطًام «و ضؽظ ازکام،  مؽکؿ»وخىظ ظاؼظ:  ٧٢ّ قه ک مه ظؼ وا٦ٙ هؿاؼ مِه وىنِه نعش، چىع
ضاىظ باؽای  لیااو ؼا مدبىؼ کاؽظ  اا م ال مؽظم ٚاظی ؼها نىظ،یه بىظ که ٢ؽظ ؼا واظاؼ کؽظ  ا اؾ  مامی امیاقت. ازکام، ظؼباؼۀ ا

ناىظ و باه  ىی ٦ٓٙ کىع و ماوىع آن. باه ایاه ناکل، غهاه ٢اؽظ ضاایی مییظو هؽچیؿؽاوع، ضىظ ؼا اؾ یؿها ؼا بمیآوؼظن چ ظقت به
غهاه ٢اؽظ  ایىکاه.  اف اؾ واعگؽ یکعیؼو ازکام و  مؽکاؿ مکمال    ىاوع واؼظ  مؽکؿ نىظ. اؾایه می ظؼ وِیدهکىع و  چیؿی ٢کؽ ومی

ه هماان یاه کىاع. ایاقامت بااال  ؿک ه بؽ قکىن ضاىظ، بهی ىاوع بؽای  ؿکی  وا٦ٛی ظؼ معیِیهه بىهیىع و با  ک اکه نىظ، میق
ضاىظ ؼا باعن مااظؼؾاظی  ظهىع و ؿب مؽ بّ با زؽکام  مؽیه ؼا آمىؾل ومییچ چیهها  آن ه ظؼ آن معؼقه اقت.ی٦كمت وا٦ٛی  ؿک

ىع. ىک ه مییىگ ضىظ ؼا  ؿکین هیه ٧٢ّ نیکىع. بىابؽا ه میییکىىع که قٓر ٢ؽظ ؼا  ٛ می٧٢ّ گىوگ ؼا  ؿکیه  ،کىىع ل ومیی بع
ع ٦عؼم  مؽکؿ ضىظ ى ىاو معیِیهه می اؾ ْؽی٥ع. ظؼ ٚیه زال، ىظه ل گىوگ ومییِی به  بعیاهمو  عىکى ه ومییبعن ضىظ ؼا  ؿک

کىاع کاه ناطى باه  ه انااؼش مییاع. ضؽظ به اوبؽ  می بیهاؾ ؼا نان  یها، کاؼما ع و ظؼ ایه ؼووع، با  سمل قطِیىؼا ا٢ؿایم ظه
ت هاؽ ُبٛاع خهاان ؼا ببیىاع. یا٧ت خهان و ویؿ وا٦ٛی ىاوع ز٧ کىع. او می کكب میواال ؽی ؼقع و ضؽظ و بًیؽم  ىی مییب ؼونه

عش یاؿ وامیاو« ٣٦ال گىواگ ناعن باؾ»بیىی،  و ؼونهواال ؽ ع. ایه ؼووع ظقِیابی به ضؽظ ونى ی او ٖاهؽ مییهای ضعا هم  ٦عؼم
 نىظ. می

٧اان یٚمهاا  آن کای اؾیانااٚه باىظ. ظؼ زاال  ظؼ هىاع ماػهب ان گػانات، ههاتیاؼا بى   ضىظیامىوی ؼول  ؿکیو٦ِی ناک
گؽ مباؼؾش یىقِه اؾ وٗؽ ایعیىیىفی با مػاهب ظیْىؼ   امىوی ظؼ ْىل ٚمؽ ضىظ، بهینع. ناک عش مییك  وامیظاؼ بىظ و بؽهمى ههیؼ 
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ظاظ مسبىبیات  آماىؾلآو اه  آمىؾل ظاؼماای ضاىظ،ْىل ه ظؼ یظاظ ؼاهی ظؼقت بىظ، بىابؽا امىوی آمىؾلیناکه آو  کؽظ. می
ظؼ  كا یظاؼ بؽهمى هاهیؼ  نعوع. زِای ماػهب  ؽ ١یْىؼ ؼوؾا٢ؿووی َٛ گؽ بهیظ مػاهبظؼ زایی که  هِؽی  یعا کؽظ،یهِؽ و بیب

 ك یؼوو٥ گؽ٢ِىع. قپف بؽای بىظ ، ظوباؼش ك ی، مطًىيان بؽهمى مػاهب، قایؽ  امىوییؽواوای ناکیمؽؾ وابىظی بىظ. اما بٛع اؾ و
، اماا قآسی کاه ظؼ آن  عوعیىی ؼقایب ا ؼوناهیا ٣٦ل گىواگ نعن به باؾ مطِ ١ ظؼ قٓىذ چه ا ٣ا٦ی ا٢ِاظ؟ بؽضی اؾ ؼاهبان،

 عوع.یوؽق قٓر هیا به اؼی اؾ ؼاهبانیع، اما بكی ا اگا ا ؼق قٓر امىوی بهیبیه نعوع بكیاؼ  اییه بىظ. ناک ؼونه

 ؽ  هیی اا قآر  ؽ اقت و هؽچه تیوؿظ ٧تیز٧ باال ؽ بانع، به قٓر مطِ ١ ظاؼظ. هؽچه مطِ ٣ی ظؼ قٓىذهای  خ ىش ٢ا
باؽ  ناعوع، هیب ؼوناه هیی اا عوع و ظؼ قآىذیؼقا ٣٦ل گىوگ نعن به باؾ آن ؼاهبان آوکهظوؼ ؽ اقت.  ف اؾ  ٧تیز٧ بانع، اؾ
عش بىظواع، یا٧ی کاه ٢همیی کاه ظؼک کاؽظش بىظواع و باا ز٧اایهاا تیمى٦ٛو  عوعیظ ضىظنان قٓرکه ظؼ  خهانهای  خ ىشمبىای 

 هیاا امىوی آماىؾل ظاظ باهیی ؼا که نااکیگؽ، ؼاهبان ظاؼمایٚباؼم ظ ؽ کؽظوع. بهی ٣ك ناکیامىوی بیان کؽظش بىظ چیؿهایی ؼا که
ضىظناان ؼا آو ه  ىع،یامىوی ؼا به مؽظم بگىیک مام اي ی ناک ایىکهخای  ؽ کؽظوع. بؽضی اؾ ؼاهبان، بهی ٣كنکل ا آن ینکل 

 ْىؼ كااِی بااهی، ظاؼمااای بىظدااهیظؼ وِظاظوااع.  ؼا بااه ناااکیامىوی وكاابت میهااا  آن کؽظوااع و  ماای٢همیعوااع بااؽای مااؽظم مىٚٗااه 
ظاؼماای  نع کاه باٚ  هی، ا تیوها بىظ. ظؼ ظاظش امىوی آمىؾلیناک ی وبىظ کهیگؽ ظاؼمای١ نع و آن ظیًی  سؽ ی هط ؽ٦ابلیٞ

هىاع زاػ٠   اؾ ياسى ك یبىظ ،ظهع که چؽا بٛع اؾ آن اقت و وهان می صیظؼقی خعی اؾ  اؼ  هیع نىظ. ایوا ع كِی ظؼ هىعیبىظ
طِاه ناع و ماػهبی ؼا یظؼآم كا یی اؾ بؽهمىیؿهاایؽ نکل ؼا گػؼاوع و ظؼ اوِها با چیی ٟ ، چىع منعو عیاؾ وا ع ٦بل ك یبىظنع. 

خای  کىاع، باه ومی ی ؼا ٚبااظمیباىظا چیگؽ هاینىظ. آن ظ می عشیك  وامینىظ، که هىعوی ا٢ت میی هىعنکل ظاظ که امؽوؾش ظؼ 
 گىوه اقت. ا٧ِٚاظی وعاؼظ. وَٛیت ایه امىوییناک گؽ بهیکىع و ظ می گؽی ؼا ٚباظمیؿ ظیآن، چ

ا یااوا یبىظیك ب ماها أقیف ا ه آن اؾ کیی.  گػؼ کؽظ ؽ نکل ٚمعشییان چىع  ٟیا٢ت، اؾ می ك   ىقٛه مییکه بىظ همان گىوه
ی کاه یبااال  قآر ای اؾ مؽظم بؽ اقاـ اياىل ٚعشيىؼم گؽ٢ت. امىوی یناک  ف اؾ ظؼگػنتبىظ که کمی  « ؽ بؿؼگ َمؽکب»

امىوی ینااک ی کاهیظاؼماامطاْاب ا٧ِٚااظ ظاناِىع  گػاؼاوم بىیانان گػانِىع. یاوا ؼا بىیامىوی آمىؾل ظاظ، بىظیك ب ماهایناک
٦ًاعی باؽای اؼایا  وداام باه هما  آن ظاؼماا  . هم ىایه ا٧ِٚااظ ظاناِىع کاهواعبىظمؽظم ٚاظی  ،آمىؾل ظاظْىؼ ٚمىمی  به

 ؼو، اؾایاه .آؼهام آقماویب مٛؽو٠ به  هعایت کىع، یٛىی به مؽ ب لضىظودام  ىاوكت ٢ؽظ ؼا به  ٧٢ّ میمىخىظام ؼا وعانت و 
اما آن هماان بىظیكا  عوع. یوام « ؽ َمؽکب کىچت»ا یاوا یوا بىظیك ب هی نع ظاظش ْىؼ ٚمىمی آمىؾل بهؼا که ی یایه ظاؼماها  آن

ظؼ کىىاع.   یاؽوی میآن ؼا  اینؽ٦ی آقا خىىب ؼاهبان کهىؼهایای اقت که امؽوؾش  اي ی ظوؼان ناکیامىوی بىظ و همان نیىش
آن ؼا  کىىاع، یٛىای گىوه ٢کؽ ومی یها اینؽ٦ی آق خىىب ایبِه ؼاهبان کهىؼهایىع. وام اوا مییوا بىظیك  هیآن ؼا  ویؿ مؽظم هیچ
ه ٢کؽناان ظؼقات یا ٧تیظؼ ز٧اوع.  بؽظش اؼث امىوی ؼا بهیاي ی ناک کىىع قىت د ب که ٢کؽ میگیؽوع ظؼ وٗؽ ومی«  ؽ کىچت»

 اوع. ز٣ٕ کؽظشامىوی ؼا یناک   ؾمانیؼول  ؿک ا زعوظ ؾیاظی ؽا یاقت، ؾ 

ظؼ كامی ناع کاه یظواواع و بىظ ههیمٛؽ٢ی نع، ظؼ کهىؼ ما ؼ  هیبه چ واایماها ۀنع ظاظش بىظیك   ٟییؽنکلایه  ایىکهبٛع اؾ 
 ا کل زایت  گؽ٢ِه امىوی کامالن  ٣اوم ظاؼظ. اؾ یباـیناک ؾمان ك ب یبا بىظ ا٢ِه اقت. اما آنیزاَؽ ظؼ کهىؼ ما گكِؽل زال 

 کؽی   لبىیاوگػاؼ  ٚىىان به امىوی بىظ کهیناک ، ٧٢ّ هیاوی ك ی ٟییؽ کؽظش اقت. ظؼ بىظ چیؿ همهه، یىی و کل ؼووع  ؿکیب ؼونه
اؼی اؾ  ا اگا اهاا ٚبااظم یىاهای بؿؼگ بكیاؼی ظاؼظ و به چىع بىظا ا٧ِٚاظ ظاؼظ. بكبىظیكا ك ، بىظاها و یاکىىن بىظ . امانع می
ع ی ا اگا ا ضىؼنا و  ابا، بىظا اقِاظ ْب کىع، ماوىع بىظا آمی نىوع و بىظیك ، مػهبی نعش که بىظاهای بكیاؼی ؼا ٚباظم می می

 ضاىظل امىوی ظؼ ؾماانینااکآو اه  اؾ كا یبىظ کل ٥یْؽ  هیا ؿ وخىظ ظاؼوع. بهیىاهای بؿؼگ وبىظیكا اظی اؾ یؾ  و  ٛعاظ بؿؼگ
 . اقت کؽظش ک ی ٢ؽ٤ ان وهاظ بهیبى
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ظاظ. ایاه ؼول ای ؼا ظؼ هىع آمىؾل  ىوا ؼول ؼمؿگىوهخواگاؼ  ىابىظیكا ظیگؽی يىؼم گؽ٢ت.  ؽ نکلیی،  ٟ ظوؼش ظؼ ْی آن
 داهیظؼ وِا٢ِااظ،  ا ٣اا٤ ظؼ ق كا    اواگ مىِهؽ نع. آن هیو ظؼ چآمع اوگ یخ هیمى٧ٓ  نبه ؼ٢ت و بٛع  ا٢ٟاوكِان قپف به

هاای  تیهاای اضال٦ای م  باا اؼؾل هیهای اضال٦ای چا ، اؼؾل ویك ىیؽ کى٣كیضاْؽ  أث به عوع.یك   اوگ وامی اوِؽ آن ؼا  مؽظم
ؽظ. یبپاػآن ؼا  وِىاوكات ؾماان ظؼ آن ناع و خامٛاه می ؼا نااملماؽظ و ؾن   ظوگاو  یؼمؿگىوه،  ؿکبىظ. ایه ؼول  گؽ م٣ِاومیظ

 عیاوا ع هیكا   اواگ ظؼ چایه ؼ٢ت و  اوِؽ ینع، اؾ ب ك  قؽکىبیو٦ِی بىظ وگ اؾ ق ك    اوگ،اچ ییظوؼۀ هى ظؼ ْىلؼو  اؾایه
ؼا  ىاگیظ گىانهاا  آن ، اماا ؼ٢اتآوداا  باه هیاؾ چا ؾماان ظؼ آن وخاىظ ظاؼظ کاه نؽ٦ی ظؼ فا اه كمییزاَؽ،  اوِؽ  ظؼ زالنع. 

هاا  آن ظاؼماای ه اقت کهیؽظ، مثل ایاظ بگیك  ؼا ی،  اوِؽ  ىگیظ گىانکه بعون گػؼاوعن  هؽکكی،  ك ی اوِؽ  وگػؼاوعوع. بؽ ْب٥
 ٥یاگاؽی اؾ ْؽ ینااض  ظنىاقاىع.  ؼقامیت ومی عش باهیوقی   ضىظ اقِاظ آمىؾل ظ ٚىىان کكی که به او ؼا بهها  آن و عشیؼا ظؾظ

.  اقات گىوه هیا ك یظؼ بىظ تی. ايىالن وَٛ اقت نعش مى٧ِل نع و  ا امؽوؾ عشیوام « بِی ك ی اوِؽ »به  بت ؼ٢ت و  وپال اؾ هىع
گاؽ یهای ظ ك ، ظؼ مؽازل مطِ ١، بؽضی اؾ ؼولیبىظ  . ظؼ ْىل  ىقٛ کؽظم انیبآن ؼا  ؽامییؼنع و  ٟ انیْىؼ مطًِؽ خؽ  به

باؽ ها  آن ان. هم یهىآ ك یو بىظ  اک هیك  قؽؾمی، بىظ گػانت انیبىآن ؼا  ظاؼما ك ب غن که بىظییعوع، ماوىع بىظویؿ  عیعاؼ ن
ا٢ِاه ی ؽناکلیی ٟ كا یهاا باه بىظ هیا  ان کؽظ، بىیان گػانِه نعوع. همیؾمان ب امىوی ظؼ آنیناکآو ه  ؽی اؾی  ظؼک و  ٣كی ا

اواع.  ضاىظ گؽ٢ِه باه ماػهب نکلها  آن ای ظؼ بىظیك  وخىظ ظاؼظ و هم  هیهای  ؿک ؼولٚعظ اؾ چىیه  اؾ ظش می ٛ ٥ ظاؼوع. ب
  ٛ ٥ ظاؼوع. ك یبه مػهب بىظها  آن هیبىابؽا

 های مطِ ا١ ظؼ ٦كامت ناعش فیع  أقیخع  ی اؾ مػاهبیض ب که ٦ؽن هیظؼ ا ٧٢ّ  ا وهی٦ؽن،  هیظؼ ا نعش  فی أق مػاهب
 و ضاىظ ؼا ظاؼظ بههاتآیع،  که بؽای ودام مؽظم می ضعاییی مىخىظهؽ ٦البی هكِىع. نان  ؽ، اٞ بیاض ا ظؼ چىعيع قالیظو

ع ی اباا و  ا اگا اا ضىؼنا باىظا آمیگؽ٢ِاه  اا  امىویینااکاؾ  ،کىع ویؿ يع٤ می شیی که بؽای ودام مؽظم آمع ا اگا اهؽ ایه بؽای 
ی یها بههات هیم اؾ ياع واى٘ اؾ چىایؽی ما، باین ؼاشکهکهان کىىع. ظؼ  قؽ ؽقِی میآن ؼا  بههِی ظاؼوع که هؽیت .بؿؼگ

 ؼا ظاؼظ. ٢ایىن بههت ؿیظا٢ای ما و وخىظ ظاؼظ. ٢ایىن

 ؾیاؽاظهىاع،  ؼا وداام  ىاوىاع ماؽظم  ىاوكِىع بؽووع؟ ایه مػاهب ومی یا٢ِىع، کدا می اگؽ  یؽوان مػاهب ظؼوٞیه ودام می
ی اواهؽیمىا ىعًع وعان٦ِنان  انگػاؼ  ابِعا  أقیف نعوع، بىیانچىیه مػاهبی ظؼ . ایبِه و٦ِی  كتیظهىع ٢ا و می آمىؾلآو ه 

 و وععیمطِ ا١ ؼقا ىی ظؼ قآىذیب ٣٦ال گىواگ و ؼوناه ناعن به مؽز   باؾها  آن ع.ىب بؽقاویاي ی آق ع که به مػاهبىبان
بكایاؼ ٢ايا ه  ظهىاع وداامؼا   ىاوىاع ماؽظم می ىاوی کاهیب ؼوناهو با  بىظ هییاؼ  ایكها ب آن اما قٓر .وععی٥ ؼا ظیبُٛی اؾ ز٧ا

 ىاعگ٣ِ می ماؽظم اقت و باه ٚاظی انِباش ؿها بیه مؽظمیبُٛی اؾ چ وعنع مِىخهو  وع٥  ی بؽظیه بُٛی اؾ ز٧ايؽ٢ان ب. ىعظانِ
 .م٧ِٛاع ناعوعهاا  آن. اما با گػنت ؾمان، مؽظم باه وعگؽ وبىظیظ مػاهب ظهىع. ظؼ آٞاؾ مطای١ اودام چگىوه کاؼهای ضىب که

، ماؽظم  داهیظؼ وِِٚمااظ کؽظواع. هاا ا آن هاِؽ باهیهاِؽ و بیب قاپف .آیاع می به وٗؽع م٧ٛىل ىگىی می ها آن آو ه که ٢کؽ کؽظوع
ا٢ؿایم  نطًی مىا٢ٙو  نهؽمآن ا٢ؽاظ به   وابكِگیو٦ِی نعوع. ا٢ؽاظ   آن، قؽقپؽظۀ ظل بكپاؼوع هبامػآن به  آوکهخای  به

 کاه  یگاى ناما می . باهىعگػاناِ عی ؼا بىیاان میی ف اؾ آن، مػهب خعظاظوع و  اویه و ای٧اب مٛىىی میٚىبه ضىظ ، یا٢ت می
باا ا٧ِٚااظ  ی هكاِىع، چؽاکاهاهؽیمىامػاهب  وؽقاوىع، هىىؾ ه  يعمه مؽظم ی هكِىع. زِی اگؽ بهاهؽیمىمػاهب،  هیهم  ا
، ظؼ  ؾمان  ىاوىع. با گػنت ومیها  آن ظهىع، اما ؼا ودام مؽظم ىاوىع  میوا٦ٛی  اوع. مػاهب معاض ه کؽظشوا٦ٛی  مػاهب به مؽظم
ايآالذ ؼول  عا کؽظش اقت. بؽای مثال، بهیاناٚه   هیؿها ظؼ چیچ هیاؼی اؾ ایؽان بكیظهىع. اض می کاؼهای بعی اودام وهان
 ایظؼ ناؽ٤ آقا بطًىيایظؼ کهاىؼ  اؾ ظوهاؿاؼ ؼول میبا که نعش ع. گ٣ِهیبان ه مسِاِی. بىابؽااقته آن کی اؾی ییه گىآن

 ياىؼم کهاىؼ زِای به تیاظؼ ا و بؽضی اؾ کهاىؼهای ٞؽبای وخاىظ ظاؼظ. ینؽ٦ی آق ٧ِٚاظا ی ظؼ خىىب ا وى٘ وخىظ ظاؼظ. همه
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 انیااوع. ًٚاؽ  ا نعش ظاؼما ٖاهؽ انیظؼ ًٚؽ  ا ی هكِىع کهیها اهؽیمهؿها یچ هیا  مام. نىظ میاودام  ؽقِی  نیٓان آنکاؼ
. آن باه ا٢اىل ٢اا ظؼ ماػاهب  اوع باال بع ناعش اؼ قٓریؽ ُبٛعی بكیاؼی اؾ ُبٛعهای ؾ یبك. نىظ ؽبىِ ومیم ك یظاؼما ٧٢ّ به بىظ

اؾ ظقات آن ؼا  ْبیٛای هماؽاشظاؼی  ضىظ و آن ضىیهِه٢ٓؽی و به ایه ز٧ی٧ت که بهؽیت مٛیاؼ اضال٦ی  کىع اناؼش می وا٦ٛی
 ظاظش اقت.

  کشدو ىیه سا تمش یساه تضک کی فقط
ع یا، وبا عیظه ه ؼا اودام مییکعام  ؿک ایىکهه کىع. بعون  ىخه به یع  مؽ یؼا با هی ؿک ؼاش تی ٧٢ّ نطى که  یظه می ما آمىؾل

ظا٢اای ماا  و ه  ٢ایىن ك ی، ه  بىظ كِییبىظ ىنیؽؼوزاویع. بُٛی اؾ ٞیکى ؼا آن٣ِه   ضىظیگؽ،  ؿکیؿهای ظیچ کؽظن  با اَا٢ه
ظهاع.  ناما ومی ؿی باهیاکكای چ  چیکىیع، ؾیؽا ه ومی ؿی ؼا کكبیچ تیوها ظؼ که  ینما بگى ضىاه  به کىىع. می ه مییؼا  ؿک

 وخاىظ ظاؼظ. ناما ٧٢اّ ؼول تیبه  ی ایبىع مىَى٘  و ىگین هی، اما مىَى٘ ن وعظاؼ  معؼق  بىظا  ٛ ٥ بهؽ ظو ؼول اگؽچه ه
؟ کداا گاػؼظ وى٘ ؼوواع  باعیل میاؾ میان کعام  ان  گىوگ ظهع؟ ؼا ؼنع کعام معؼقه گىوگ٦ؽاؼ اقت  ان  ع. بعنیبعن ظاؼ  تی

ع، یاکى هیا ااک  ؿک هیكا  قاؽؾمیؽوی اؾ بىظیاباؽظ. اگاؽ باا    ان ناما ؼا می هیی ضىاهیع ؼ٢ت که  ؿکیخا ع؟ بهیع بؽویضىاه می
ظؼضهاان  بههات قاىی ع، بهیکى   بىظا اقِاظ ْب ؼا ظوبالیکىیع. اگؽ  ؿک  ابا زؽکت می بىظا آمی ییٞا قٛاظم بههت قىی به

 نىظ. می عشیوام« ؾمان ظؼ ظو ؼول وکؽظن ه  هی ؿک»نىظ و  گ٣ِه می ظؼ مػاهب ؿی اقت کهیچ هیکىیع. ا میزؽکت 

  ضاىظ ٢اؽظ ؼا یه، معؼق   ؿکیو ا گىوگ اقت لیىع  بعیظؼباؼۀ کل ٢ؽا ظؼ وا٦ٙ  یکى می يسبت اؾ آن ىدایاظؼ  کهای  هی ؿک
اؾ  ظؼ وهایاات، ؼووااع اوااع بااه چااه قاامِی می و  اای وبؽظش عوااگػاؼ  ماای ٦ااعم ٥یظؼ ظو ٦ااا ؾمااان ه آوهااایی کااه کىااع.  می ظوبااال
نىظ، ب کاه   ؽکیبمػهبی های   ىاوع با ؼول ومی گىوگ چی های هی ىها  مؽ  . وه ع آوؼظىوطىاه به ظقتچیؿی نان  های  الل
  ؿکیه ظؼ ماػهبیع. زِی هىگام ونى ؽکیب ىع و ىا ومیزِی ظو مػهب ویؿ گىوگ یا  چیظو ؼول مطِ ١  ؿکیه، ظو ؼول زِی 

كا  ی  بىظیاع. اگاؽ ؼول  ؿکیاکى ؼا اوِطااب هیاؼول  ؿک تینىوع. ٧٢ّ بایع  ؽکیب  ىاوىع  های مطِ ١ ومی ، ناضه مهطى
ك  ؼا اودام ی   اوِؽ ی، اگؽ ؼول  ؿک عیؼا اودام ظه  اک هیك  قؽؾمی  بىظیع ٧٢ّ ؼول  ؿکی، با عیظه ؼا اودام می  اک هیقؽؾم

  یاع ٧٢ّ ؼول  ؿکی، با عیظه ؼا اودام می ك ب غنی  بىظی، اگؽ ؼول  ؿک  عیك  ؼا اودام ظهی   اوِؽ ی ؿک ؼول ع ٧٢ّی، با عیظه می
 باه ظقاتؿی یا، چ عیاه کىیاه و آن ؼا  ؿکیاع، هاؽ ظوی ایبگػاؼ  ٥یؼا ظؼ ظو ٦ا ان   ای ؾمان . اگؽ ه   عیؼا اودام ظه ك ب غنیبىظ

ظهىع و به نما اخاؾش  ؼا آمىؾل می «ؾمان ظؼ ظو ؼول ه وکؽظن  هی ؿک»ویؿ  ك ی، زِی ظؼ مػهب بىظ گؽیٚباؼم ظ آوؼیع. به ومی
ه ضاىظل ؼا ظاؼظ و یگاؽ ؼول  ماؽ یه ضاىظ ؼا ظاؼظ، گاؽوش ظیت گاؽوش ؼول  ماؽ یاع. یاکى ؽکیب ه ؼا یهای  ؿک ظهىع ؼول ومی

گاؽ، یوباال کىىاع. ظؼ ُبٛاعهای ظه و  بعیل ظؼ معؼق  ضىظ ؼا ظیظهىع، مدبىؼوع ؼول  ؿک ها، اگؽ گىوگ ؼا ؼنع می اؾ آن هؽیت
هؽْاىؼ کاه آن ؼا  عیا ىاو ؿ اقت و ناما ومییو اقؽاؼآم عشی یاؼ  یبك ىع،ی٢ؽا هیوخىظ ظاؼظ و ا گىوگ یؽیگ ىعی بؽای نکلی٢ؽا

 ع.یکى ؽکیب ه یگؽی ظؼ  ؿکیؿهای ظیبا چمایل بانیع 

،   یظه اؾ معؼق  بىظا ؼا اودام مای گىوگ چی  یما ؼول  ؿک نىىوع که كِی مییبىظ ىنیؽؼوزاویاؾ ٞ بُٛی ایىکهمسٍ  به
ه کااؼ ؼا اوداام یاا :  یع بگاىیا وهكاِه ىداایا هم  نما که ع بهیبؽوع. بگػاؼ  ؽ مػهب به مٛابع میییما ؼا بؽای  ٟ کىىعگان هی مؽ 
هاا  آن ع کاهیاکى ناىیع و کااؼی می می کىىعگان هی مؽ  مؿاز  ؾمان ع. ه یؼقاو ب مییآق ك یظا٢ای ما و ازکام بىظ هبع. یوعه

ؽوی کىاع. یا  ؼول تیاع اؾ یابا . ناطى اؼ خعی اقاتیمىَىٚی بك هی.  ؿک كتیمداؾ و هیاوؼوع. ایب به ظقتؿی یوِىاوىع چ
ؼقایعن باه :  هماان اقات هی، اما هع٢م ظؼ  ؿک كتیو مػهب  یظه می ٚاظی آمىؾل مؽظم هیما ظؼ ب ٦كمت که هیهؽچىع ا

 کمال ظؼ  ؿکیه.ىی و یب ٣٦ل گىوگ، ؼونه نعن اؾب  مؽز 
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ضىاهع بىظ که ضىظ ؼا وداام ظهىاع، قطت اؼ یان ظاؼما زِی بؽای ؼاهبان ظؼ مٛابع بكیظؼ ًٚؽ  ا ان کؽظ کهیامىوی بیناک
ضاىظ « اقاِاظ»ٚىىان  کىاع. زِای اگاؽ کكای ؼا باه مؽا٦بات ومیهاا  آن کكای اؾ كِی که هیچیبىظ ىنیؽؼوزاویچه ؼقع به آن ٞ

٢ؽ٦ای باا یات نااگؽظ واعاؼظ. ه وکىاع، یکىىعش اقت. اگؽ وا٦ٛان  ؿک ؿ  ؿکیهیع ویوام ؼا اقِاظ میع، آن نطًی که او یعش بانیبؽگؿ 
ؽ ییاا  اف اؾ  ٟیا. آ  ٚااظی اقات ، مؽاقامی مؽباىِ باه ماؽظم ؽ ماػهبیی ىاوع مى٥٢ نىظ.  ٟ کكی ومی بعون  ؿکی  ٦ ب، هیچ

كات. زِای اگاؽ هاؽ ؼوؾ ظؼ یؿی ویچ هیکىع؟ چى یم ع؟ و  ف اؾ آن، بىظا اؾ نما مؽا٦بتیمػهب، ُٚىی اؾ معؼق  بىظا هكِ
ها  هىاىؾ ،  عیاٚىظ ؼوناه کى ظقِه ظقِهاگؽ ظؼظ بگیؽیع یا  ؼا ٚباظم کىیع که بعناو  ٦عؼ آن ٛٗی  کىیع و مدكم  بىظا م٧ابل 

 ؽامییا ٟ ظقِطىل ظاؼما، خهان انیع. ظؼ ًٚؽ  ایه کىیؼا  ؿک ان  ْىؼ وا٦ٛی غهه اقت. ٧٢ّ و٦ِی مإثؽ اقت که به عشی٢ا بی
ٛی ظاؼواع یْب هاای ٢اى٤ یی ىاوا كِىع. ا٢ؽاظی کاهیگؽ بؽای ٚباظم ضىب ویؿ ظیهای مػهبی و و زِی مکان شاؼ بؿؼگی نعیبك

ع ظه می ی ؼاقِیه ؼا آمىؾلیْىؼ ٚ ىی ٢ا به ایظؼ ظو ىها کكی که زاَؽ،  ظؼ زالاوع.  عشیؼا ظ تیوَٛ هیؿ ای( و ؼاهبان )نامل
ه ؼا ظؼ ظقِؽـ همه ٦ؽاؼ یظاؼما ا انیکكی هؽگؿ اودام وعاظش اقت و ظؼ ًٚؽ  ا چی٦بالن ه که ام ظش. کاؼی ؼا اودام ظامه هكِ 

یابیاع،  ع وداامیابِىاو ایىکاهآیاع. اماا   ایم ومی ،هؿاؼ قال ا ظشی ه اقت که چىیه ٢ؽيِی ظؼ هؽ هؿاؼ قالیا ٧تی. ز٧ ام ظاظش
  یگ٣ِه آن هكِ  اي ی اؾ خهان ٚٗظؼ زال آو ه  . بكِگی ظاؼظ ان ضىظ به ع، هىىؾ ه یه کىیع  ؿکیبِىاو ایىکهگؽ، یان ظیب  به

 اقت.

ه یا ؿک عیاضىاه گاػاؼم. اگاؽ می ان مییاع، ب که ايىیی ؼا باا ناما ظؼ میؽ یاظ بگیؼا  ظا٢ا ع ٢ایىنیمدبىؼ  که  یگى ه ؼا ومییا
وخاه  هیچ بهع، یه کىی ؿک عیضىاه اگؽ ومی . ایبِه عیه کىیع  ؿکی ىاو . وگؽوه ايالن ومی عیکى هیؼا  مؽ  هی ؿک ؼاش تی ع ٧٢ّیع، بایکى

ع ٧٢اّ ؼوی یات ؼول یه بایضىاهىع  ؿکیه کىىع. بىابؽا ْىؼ وا٦ٛی می که بهبؽای ا٢ؽاظی اقت ٢ا  هی. ا کىی  مدبىؼ ومینما ؼا 
 کىیات  ، هایچ ظه ومی ؼا آمىؾل کىیت غهىی  ایىدا ع.یوکى گؽ ؼا ظؼ آن مط ىِیهای ظ  مؽکؿ کىیع و زِی ا٢کاؼی اؾ ؼول

 ع کاهیبانا کىاع. مٓمائه اَا٢ه آن به ؼا کىیت مؽ بّ با غهه ع یوباکكی  چیهؼو  ظا٢ای ما وخىظ وعاؼظ. اؾایه ظؼ ٢ایىنغهىی 
معؼق  بىظا و  «بىظنب  ضایی» ۀبا ٧ٚیع قى ه ایه وخىظ وعاؼظ.  کىیت غهىی  چیايىالن هظؼ ؼول ما ع: یقپاؼ  ضاْؽ می ؼا به هیا

 اقت.معؼق  ظایى  «بىظنب  چیه»

ت بااال یاوها بی٦ مؽوهاایی ظؼ ويل نىظ کاه  وااله یب ؼونهمىخىظ  ا  ىحیغهه چهاؼ  به اخاؾش ظاظم غهى  مى٦ٛیت تیظؼ 
ضىاقاِىع بعاوىاع  میهاا  آن باىظ. کؽظم بؽای ماؽظم ٚااظی باوؼوا اػیؽ می اگؽ  ىيی١ می ٦عؼی باال بىظ که بهها  آن قٓربىظوع. 

گاؽ غهاه ماؽا یا٢اؽاظ ظ اقات کاه ؽممکهیاام. مٓ ٧اان ٞ های بكیاؼی اقت که  ؿکیاه کاؽظش گػؼظ. قال میی ظؼ غهى  چیؿ چه
 ایا ىاواع ماؽا ب٣هماع  کكی ومی  چینىظ. ه٢ُای مه  ىاوع واؼظ  غؼش ه  ومی تیزِی  انگؽ یٛی ظیْب های ٢ى٤ ییبطىاوىع.  ىاوا

گاش نىوع و ها  آن اما ظؼ ایه مىؼظ، با ضىاقتگػؼظ.  می چه بعاوع ظؼ ٢کؽم  بؽای ماع ی غهاه ماؽا باهمىا٧٢ت کؽظم  ا اؾ ا٢کاؼم آ
 اواعاؾش چاه اوؼم. بعون  ىخه به ایىکه قآس یقطت بىظ که  اب ب ، کمی بؽای  ويل نع ایىکهکؽظوع. بٛع اؾ  غهه ضىظ ويل

ماؽظم. ٦ اب  كِ د یٛىی ودااماودام کاؼی اؾ ؼوی ٦ًع هظؼ زال ٚاظی هكِ  و هىىؾ  مؽظم هیاقت، هىىؾ ظؼ ب هییا  ایباال 
٧٢اّ  ؿ باىظ. اگاؽیااوگ ٦عؼ قاکه که هؽاـ قاکه بىظ؟ آن چ٧عؼها  آن . اما غهه اقت اضًِاو ظاظش نعش ودام مؽظمبه مه 

ای اؾ آب قااکه  بؽکاه هیبىظوع که ظؼ قکىوی نابآودا  و٣ؽ ا  ىحیكت، اما چهاؼ یؿ مهمی ویبؽقع چ قکىن هیا به نطى تی
و زف ظانِ  واؼازِی  چىع ؼوؾ اؾ وٗؽ غهىی وا٦ٛان ازكاـ ظؼ ْىل آنازكاـ کى . ها  آنوِىاوكِ  چیؿی اؾ وهكِه بىظوع و 

 ٚاؼی اؾ ٦ًع بىظ.ضایی و  ىاوىع آن ؼا  ًىؼ یا ازكاـ کىىع، کامالن  وخه ومی هیچ ٢ؽاظ بهکثؽ اا وا ػیؽی ؼا  دؽبه کؽظم.   ىيی١

ٚىىان  و٦ِای ناؽو٘ کؽظیاع، باهظؼ ابِعا ت ٢کؽی وخىظ وعاؼظ. یوخه ٢ٛای هیچ ع، بهیکى می هیاؼ باال  ؿکیو٦ِی ظؼ قٓسی بك
و٦ِای بىظیع و بىابؽایه کاؼهای بىیاظیه الؾم بىظ. اما کاؼهای بىیاظیه بؽای نما اودام نعش اقات. اوییه   ٢ؽظی ٚاظی ظؼ مؽز 
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ضىبی اؾ ایه مكائ ه اقات:  قیكِ   ؿکی  ما ومىو کىع و  ضىظکاؼ ٚمل میْىؼ  بهه کامالن ی،  ؿک ی بؽقعیباال  قٓر به ان  هی ؿک
ت یاهاای ماا باؽای  ٧ى هیکىاع.  مؽ  ؼناع میهاا  مكا٧ِل اؾ  مؽیه  اان گىوگ ع،یبطها ىگ ضاىظ ؼا بهباىظ میین هی ا و٦ِی ن

 . ممکاه ٦ًاعی کامال اقات وهایىىع؟ آن بی بىظیكِی همیهه قااکه می ههیِی. چؽا ا٢ؽاظ ظؼ مع های ضىظکاؼ اقت ؿمیمکاو
 اىاو  باه  ظهع. اما می ٢کؽی ؼا آمىؾل می تیا هعایهای ٢کؽی  تیزؽکام، ٢ٛایوا٦كام  اوىا٘ع که معؼق  ظایى یعش بانیظ اقت

 تیاوچىان ٢ٛای هیگؽ اؾ چىیؿی وطىاهع ظانت و ظیؼقع، چ چی می ٢ؽاقىی قٓر معؼق  ظایى بهایىکه  مسٍ ، به  ینما بگى
ی مثال یؿهاایچ کؽظن هه ظؼ ؼهاایاوع هم کؽظش هیا  مؽ ؼ  گىوگ چیهای ظیگؽ  ؼول که ٢کؽی اق٣ِاظش وطىاهع کؽظ. اما ا٢ؽاظی

ها  آن ظه ، اما می آمىؾلها  آن ی ظؼ قٓر ظاوهگاش ؼا بهیؿهایچ های ٢کؽی مهکل ظاؼوع. مه تیهای  ى٣كی و ٢ٛای تی کى
هاای ٢کاؽی ؼا اقا٣ِاظش و  تی٢ٛایچگىواه  ی مثال،یؿهاایکىىاع، چ می قاإال ی اؾ مهیی اؾ معؼق  ابِعایؿهایظؼباؼۀ چ ههیهم
گىواه  هیا ٧اتیظؼ ز٧گىوه اقات، اماا  هیا گىوگ چی کىىع که اوع و ٢کؽ می کؽظش زاَؽ به آن ؼول ٚاظمظؼ زال  ت کؽظ.یهعا

 . كتیو

  ؼی و تىاو گىيگیطب های فىق ییتىايا
گیؽواع. یات ومىواه ایاه  اناِباش میایه ايٓالزام ؼا باا ها  ع و وگىوگ وعاؼ  چی ظؼک ؼونىی اؾ ايٓالزاما٢ؽاظ اؼی اؾ یبك

 باه ظقات ىگینا هی  نیا ؿک اؾ ْؽیا٥ کاه گاىوگی گیؽوع. انِباش می « ىان گىوگ» اؼا ب «ٛییْب های ٢ى٤ یی ىاوا»اقت که 
 ؽایااقات ؾ  بكایاؼ مها  ،ه گىواگینعن ما ظؼ قؽنت خهان،  بعیل نعش اقت. ا  ، همان  ٧ىای ما اقت که با خػبیآوؼ  می

ِی باؽای یوَاٛ ، چاه هیا ؿکىل ْا . ظؼ کىاع ه مییایه  ٛیا  او ؼا ظؼ  ؿکیااو و ثمؽۀ  ؿک ٦عؼم  ىان گىوگ،  نطى اؼ ٣ا٘ قٓر
ْاىؼ ضالياه   باهؼا هاا  آن ٛی ؼا ؼناع ظهاع کاهیْب ؽٚاظی و ٢اى٤یهای ٞ یی ىاوع بُٛی اؾ  ىاوا میاو نىظ؟  عاؼ میینطى  ع

 «گ اىان گىوا»کىاع،  ؼا مهاطى می ناطى قآر کاؽظم، کاهبیاان . گىوگی که االن   یوام می «ٛییْب های ٢ى٤ یی ىاوا»
  ؽ اقت.  ان ٦ىی ٛییْب های ٢ى٤ ییو  ىاوا هِؽیب  ان گىوگ باال ؽ بانع،  ىان ان  قٓر نىظ. هؽچه می عشیوام

 یهاؽ٢ت یاا وه مٛؽ٠ ها  آن كِىع.ینطى و هكِىع و مٛؽ٠ قٓر هیخاوبی ؼووع  ؿک عامی ىی ٛی ٧٢ّیْب های ٢ى٤ یی ىاوا
ؼا ظاناِه باناىع و هاا  آن هاِؽی اؾیا٢ؽاظ ممکاه اقات م٧اعاؼ ب نطى هكِىع و وه مٛؽ٠ ٦عؼم  ىان گىوگ او. بُٛیقٓر 

چیؿی ویكِىع ها  آن ع ویؽ یبگ ظؼ وٗؽه یاي ی  ؿک ٚىىان هع٠ ٛی ؼا بهیْب های ٢ى٤ ییع  ىاوای ىاو ومی ٚالوش، ای کمِؽ. به ٚعش
ناىظ  می ٢اؽظ مًام  ناىوع کاه ؾمااوی  عیاعاؼ می ٛی ٧٢اّیْب های ٢اى٤ یی ىاواآوؼیع.  به ظقتبِىاویع نان  کؽظن که با ْ ب

ع؟ آیاا ٧٢اّ باؽای یاضىاه ؼا میهاا  آن ال ٦ؽاؼ ظهع. بؽای چه هیاي ی  ؿک ؼا هع٠ها  آن  ىاوع ه کىع. او ومیی٧ی  ؿکیْىؼ ز٧ به
ع. باه یاکااؼ ببؽ  ٚاظی به مؽظم هیظؼ ب ظیطىاش  ؼا بهها  آن عیكِیع؟ اما مٓ ٧ان مداؾ ویکاؼ ببؽ  ٚاظی به مؽظم هیؼا ظؼ بها  آن ایىکه

ع. ظؼ ْ اب یؿی هكاِیاآوؼیع. ؾیؽا ظؼ ْ ب چ می به ظقتع، کمِؽ یبانها  آن هِؽ ظؼ خكِدىییب اقت که هؽچهٚ ت همیه 
 ع ؼها نىوع.یی هكِىع که باهای٧ان چیؿیها ظ٦ ه، وابكِگیی. ظؼ  ؿک وابكِگی اقت ضىظل ؿی بىظن،یچ

هاا ؼا  ییآن  ىاوا ناانٛی وعاؼواع. اقِاظیْب ی ٢اى٤ی ىاواا چیاوع اما ها کؽظش هیی  ؿکیاؼ باال ی٦ مؽوهای بك  ا اؼی اؾ ا٢ؽاظیبك
ظهاع  ومی اخااؾشهاا  آن ؼو به ضىبی اظاؼش وکىىع و کاؼهای بعی اودام ظهىع. اؾایه ؼا به ضىظها  آن ٣٦ل کؽظش، چؽاکه وگؽان اقت

کاؽ ؼا ٢ ٛییْب هاای ٢اى٤ ییا٢اؽاظ وخاىظ ظاؼواع.  ىاوا هیااظی اؾ ایااؼ ؾ یوع.  ٛاعاظ بكاکاؼ ببؽ  نان ؼا به ْبیٛی های ٢ى٤  ىاوایی
 ؼوؾ بٛاعل ،باا یات ؼؤیاا ناایع ظؼقِی ؼ٢ِااؼ کىاع و ممکه اقت وِىاوع بهاقت نطًی ضىاب و٦ِی . کىع می تینطى هعا

ٚاظی اوداام  مؽظم هیظؼ ب  ما ی ؿکؼول  که آودا اؾكت. یمداؾ و هیا. اقتؾمیه و آقمان ؼا ؾیؽ و ؼو کؽظش  مهطى نىظ که
هاا   یی ىاوا اکثاؽ ػیؽ ویكاِىع.  باؽایم ظقاِـؽمٛمىالن  بانکىهی ظانِه بانع ٛییْب های ٢ى٤ یی ىاوا٢ؽظ هؽ٦عؼ ه   نىظ، می
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هاای  ییظاؼواع ٦كامِی اؾ  ىاوا اواع اخااؾش ه کؽظشیاضىبی  ؿک باه ا٢اؽاظی کاهبكایاؼی اؾ .  كاتیو مٓ ا٥ هی، ویی انىوع ٣٦ل می
هاای  یی ىاوا ع کاهیاا٢اؽاظ بطىاه هیااگاؽ اؾ ا .کىىاع ضىبی اظاؼش ؼا باه  ىاوىاع ضاىظ می دؽباه کىىاع، چؽاکاه ٛی ضىظ ؼا یْب ٢ى٤
  ىاوىع ضىظ ؼا کىِؽل کىىع. میها  آن کىىع. کاؼ ؼا ومی هیظهىع، مٓ ٧ان ا ْىؼ قؽقؽی وهان بهن ؼا ان ٛییْب ٢ى٤

  گىيگگشفتى  و قشك ۀ هؼکىطیتضک
هاا  آن اوع، اماا اظ گؽ٢ِهی گىوگ چی ؿهای کمی ؼا ظؼ کالـیچ ٧٢ّ ایىکها یاوع  ه وکؽظشیؼا  مؽ  گىوگ هؽگؿ چیاؾ ا٢ؽاظ  بُٛی

 ا٢اتی٧ی ؼا ظؼ یز٧ هؽگؿ آمىؾل انطاو هی، ا گؽیٚباؼم ظ كِىع. بهیه وی ىعؼقِی هكِىع و  ؿک ها و ز٣ٕ ماؼییبؽای ن٣ای ب
 چىاعبه ع. یآ اؾ کدا می گىوگ وى٘ هیا کىی  که می يسبت هیآوؼوع. ظؼباؼۀ ا می به ظقت نبه گىوگ یت اوع. اما واگهان وکؽظش
   ا٢ِع. ا ٣ا٤ مینکل 

باناع و  ظهاع کاه کكای وكابِان مكاه و٦ِای ؼوی می واى٘ كت؟ ایهیچ   مٛکىـیاقت.  ؿک   مٛکىـی ؿکها  آن کی اؾی
 تیامسبىب ظؼ اوج گىواگ چی ه ؼا نؽو٘ کىع. و٦ِییابِعا  ؿکه کىع، اما ؾمان کا٢ی بؽای او با٦ی وماوعش بانع  ا اؾ یبطىاهع  ؿک

 گىواگ  ىاوىاع باا چی ماؽظم می ظاوكاِىع کاه میهاا  آن ه کىىاع.یاضىاقِىع ماوىع قایؽیه  ؿک ضىظ بىظ، ا٢ؽاظ مكىی بىظوع که می
ضاىظ ؼا  ضىاقاِىع میؿ با آن ؼنع ظهىاع. چىایه آؼؾویای ظاناِىع، یؼا و ضىظ ؾمان گؽان اودام ظهىع و ه یکاؼهای ضىبی بؽای ظ

ؼا ؼواج  گىواگ همگای ٧٢اّ چی گىواگ چی بىظ، آن اقاِاظان حیؼا گىوگ چی که ه کىىع. اما چىع قال  یمیؼنع ظهىع و  ؿک
ْىؼ وا٦ٛای  باه کاه هكاِ  ،  ىهاا کكای  اا اماؽوؾ ها  ی ؼا مى٧ِل وکاؽظ. زِاییباال  ؿهای قٓریکكی وا٦ٛان چ چیظاظوع و ه می
ظاظواع  ؼا اوداام می   مٛکاىـی. ا٢ؽاظی که  ؿکویكت گؽییکى . ٢ؽظ ظ ْىؼ ٚمىمی مى٧ِل می گىوگی ظؼ قٓىذ باال ؼا به چی

ناان  اؼ ضاىبی ؼا ظؼ بعنیؿهاای بكایو چهاا ضاىب باىظ  آنمااظؼؾاظی  تی٣یکمكه بىظوع. ظانِىع و وكبِان  قال بیم اؾ  ىداش
بىظواع. اگاؽ  ا٢اؽاظ مكاه هیاضاىب بىظواع. اماا اناىوع ناان ه اقِاظیا خاوهایاع یازعی کاه مؽ  بهها  آن همگی بان یظانِىع.  ٧ؽ 

آؼؾوی  ؿکیه مثال ْاال ظؼ ابىع؟ اما ی ىاوكِىع اقِاظی ب م بىظ! کدا میکؽظو  ؽ اؾ ٚمل آقان ه کىىع، گ٣ِىمیضىاقِىع  ؿک می
قؽنات  هیاىع و ایگى قطه می ضعایی اؾ قؽنت ع که مؽظمیا عشییؽؾاوع. اٞ ب نى ؼا می خهِه ظشای یع و ظویظؼضه مینان  ٦ ب

 .ش بىظنع ٖاهؽ نان بىظ که  ضعایی

ْىؼ  و باه ناع ض ا٥ خهاانایاه ُبٛعی ظؼ اوكان بانع. ؾوعگی ٢ؽظ ظؼ  که كتیو هیباال، ؾوعگی ٢ؽظ بؽای ا قٓىذ عگاشیاؾ ظ
ن قؽنت خهان،ْبیٛی با  ه، َنه، ؼب ْىؼ کاه  ٛاعاظ  باىظ و قؽنات او ظؼ آٞااؾ ضاىب و مهؽباان باىظ. اماا هماانهماهىگ  خب
 . ظؼ آن مؽز اهناعوع ا باعیا ضىظضاىاشهاا  آن ؼواباّ اخِمااٚی ناکل ظاظواع و قاپف بُٛای اؾهاا  آن اظ ؽ نعوع،یؾ  مىخىظام

 ؽ  و ظوبااؼش بایاع  ااییه باع ناعوع ظؼ آن قٓر ظوبااؼشا٢ِاظوع.   ؽ می و بایع به قٓسی  اییه باال با٦ی بماوىع وِىاوكِىع ظؼ قٓىذ
،  قآر هیا به ق٧ىِمىخىظام  ف اؾ . ا٢ِاظوعمؽظم ٚاظی  قٓر ظؼ آضؽ به ایىکهاظامه ظاظوع  ا  ه به ق٧ىِیبىابؽا ا٢ِاظوع. می

اؼ یبكا ٓاییی ظؼ مس گؽیظ مؽظم ٢ؽيت گؽ٢ِىع به  ی ًم ؽضىاهییاؾ ؼوی ضواال ؽ ، اما مىخىظام ىعؼ٢ِ می هیکامالن اؾ ببایع 
 عوع.یؼا آ٢ؽ  ه ُبٛعیا دهیظؼ وِبعهىع،  ظؼظواک

 هیا ؽ ناىوع. اماا ظؼ ا ا کىچاتی ؽ   ىاوىع ظؼ هىا  ؽواؾ کىىع و بؿؼگ وعاؼوع. می نکل هیی بعیها بعن گؽ، مؽظمیظؼ ُبٛعهای ظ
ع یا ىاو ع، اگؽ هاىا قاؽظ یاا گاؽم باناع ومییه بعن ؼا ظاؼ ینىظ. و٦ِی ا ظاظش می ُبٛع، ایه بعن ٢یؿیکی که اکىىن ظاؼی ، به مؽظم

،  سمال آن  عیناى مااؼ مییوا ػیؽ اقات. و٦ِای ب اخِىاب ظؼظ و ؼوحع. ی سمل کى  ىاویع ع، ضكِگی و گؽقىگی ؼا ومیی سمل کى
ؼا  اان  یکاؼما عن،یظؼظکها ٥یاه اقات کاه اؾ ْؽ یاع. باؽای ایاگػؼ  می مااؼی و ماؽگی، ب ؽییا ىیاع،   انیااقات و اؾ مقطت 

ٚ ت اقات کاه ع. به همیه یباؾگؽظبه ايل ضىظ  عی ىاو ا مییعش نىظ آی٢ؽيت ظیگؽ ظاظش نعش  ا ظیت ع. به نما یباؾ ؽظاضت کى
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عن ینىظ  ا نما ؼا اؾ ظ می چه  بؽای نما ض ٥ خ٣ت هیع، ایا٢ِاظ ایىدا ایىکهبٛع اؾ اوع.  ا٢ِاظشهب  ىه  یقؽؾمایه ها ظؼ  اوكان
،  ای ضىاهىاع باؽظ کاه  باؾگؽظواع ضاىظ ايال هاایی کاه بِىاوىاع باه . آن گؽ و اؾ ظیاعن ماهیات ظویاای مااظی بااؾظاؼظیُبٛعهای ظ

اؾ ْؽی٥  کیاه ع بؽای باؾگهت به ايل ضىظ، یکى اؼ بااؼؾل بىظش اقت. و٦ِی قٛی مییبك ایىداظؼ نان  ه ؾخؽهایی ؽ  ظؼظواک
اگؽ اما ع. یگؽظ قؽٚت بؽمی گىوه به هیع و ایاؼی ؼا  دؽبه کىیهای بك ع قطِییع، مدبىؼ یه کىیان  ىه   ؿکیظؼ مبؽ ایمان ضىظ 

باه  که اقت هیا هع٠، ب که كتی، مىٗىؼ اؾ ؾوعگی و بىظن یه اؾ وٗؽ مىخىظام باال ؽ، اوكانبىابؽاع نع. یوابىظ ضىاه عیبع ؽ نى
گاش نىوع. ی ىاوىع به ا ع. مؽظم ٚاظی ومیی ان باؾگؽظ ضاو  آقماویبه و ضىظ    ىو اوییض ؾیؽا ایه ظویای مااظی  ماام چیاؿی ه آ

ممکاه بهِؽ ؾواعگی کىىاع،  هؽچهاما ضىبی ؾوعگی کىىع.  بؽووع و به میکىىع که چگىوه به   ه ٢کؽ مییو به اظاوىع  اقت که می
 ؼووع. وابىظی و  باهی می قمت به و نىوع ظوؼ ؽ می خهان اؾ قؽنتظؼ ایه يىؼم نىوع و   ؽ و زؽیى  ؽ ضىظضىاشاقت 

ها  ع. اوكاانیاؼو ٧ٚاب می باه ٧اتیظؼ ز٧ع، یاؼو م مییع به خ ى  یکى ٢کؽ میظؼ زایی که  عش نىظ،یو٦ِی اؾ قٓسی باال ظ
 کىىاع. خاواگ ه زااک  باؽ خهاان زؽکات میی٦اىاو بؽ ْبا٥ظؼ زایی که  هؽ٢ت هكِىع،ی ىقٛ  ٚ   و  ظؼ زال کىىع  ٢کؽ می

ظاوع چؽا او  ؼاوع. کمِؽ کكی می وهكت و آن ؼا می قمت ٧ٚب می ، ؼوی االٜ ؼو به عانیكت خاوییظایى کی اؾ ههتیگىیىالیى، 
،  هیناع. بىاابؽا قاىاؼ آن می باؽٚکف دهیظؼ وِاقت،  کؽظن زؽکت ٧ٚب ، به خ ى ؼ٢ِه  ی بؽظ بهنع. او  گىوه قىاؼ االٜ می ایه

 ىاوىاع  ناىوع و می اؼی ٦ایال مییبكا ٦ ب اؼؾل هیبؽای ا بؿؼگ هیب ه کىىع، مىخىظام ؼونهیبطىاهىع  ؿک ای که مؽظم یسٗه
 عیاضىاه زُاىؼ ظاؼواع. اگاؽ میایىداا  اماؽوؾ هکىىعگاوی اقات کا هی مؽ مى٦ٛیت  مثل ظؼقت کمت کىىع.ها  آن به نؽِ بعون

یاا٢ِه  ظؼباؼۀ ن٣ا کؽظن ٢کؽظؼ زال ع، یع ٢ؽظی ٚاظی بانی. اما اگؽ بطىاه کى  نما کمت به نؽِ  ىاو  بعون ، می ه کىیعی ؿک
ع و یٚااظی بانا٢اؽظی  عیاضىاه می ؽای؟ ؾ  . چؽا و ٚم ی وطىاهع بىظ کى  نما کمت  ىاو  به  ومی ع،یا آن ؼا بطىاهی هیع و ایبان

 ىاوع  ومی ضىظ ؼا ظاؼظ و ییی ؼابٓ  کاؼماهؽچیؿ و گىوه بانع هیع ایبا. بگػؼظ ماؼی و مؽگی، ب ؽیی ىیع،   انیع اؾ می٢ؽظ ٚاظی با
ع، یاه کىیا ؿک عیاضىاه ممکه اقت ظؼ ابِعا  ؿکیا  وا٦ٛای بطهای اؾ ؾواعگی ناما وباىظش باناع، اماا زااال کاه میطِل نىظ. م

  .یؼا مِٛاظل کى ان    بعنی ىاو ؼو می ظاظش نىظ و اؾایه و  ؽ یبوٗ   ع ظوباؼشیبه بٛع با ایىدا ان اؾ   ؾوعگی

اؼ یبكا بیىىاع و میآن ؼا  واال اؽآؼؾو ظؼ او ٖااهؽ ناىظ، مىخاىظام  هیاکاه اىیا مسٍ ه کىع، بهیو٦ِی نطًی بطىاهع  ؿک
اقاِاظی  کؽظن  ػیؽ وبىظش که اؾ ْؽی٥  یاعا مىخىظام واال ؽ امکانهای اضیؽ  بؽای ایه  ]ظؼ قالوع. اما گیؽ  ظؼ وٗؽ می بااؼؾل

.  ظاناِىع قال  ىداشیم اؾ ب٢ؽاظی که  ىيی١ کؽظم ، ا ٚالوش به زمایت کىىع.ها  آن ظؼ ایه ظویا که به آن ا٢ؽاظ آمىؾل ظهع اؾ
 ظاظواع و باه وهان می ایىدا ؼا ضىظها  آن گؽؽا ا یظهىع، ؾ  آمىؾلْىؼ مك٧ِی  به ایه ا٢ؽاظ  بیایىع و به ىاوىع  ومیواال ؽ مىخىظام 

قا٧ىِ ویاؿ ضاْؽ آن کااؼ، ضىظناان  بىظواع و باه اقؽاؼ آقماوی می کؽظن ٢الظؼ زال ظاظوع،  ها ؼا آمىؾل می هی٢ا و  مؽ ها  آن
٥ یاْؽ ه مدبىؼواع اؾ یاواع، بىاابؽا هب  اىه  ا٢ِاظشیه قاؽؾمیااواع و ظؼ ا کؽظوع. مىخاىظام بهاؽی کاؼهاای باعی اوداام ظاظش می

گاش  تیاآماىؾل ظهىاع. اگاؽ هاا  آن  ىاوىع به ومیواال ؽ اقت که مىخىظام ٚ ت ه کىىع و به همیه ی ىه ،  ؿکمیان  ظؼ نعن آ
ظاظ، زِی ا٢اؽاظی کاه  ها ؼا آمىؾل می هیظاظ و ٢ا و  مؽ  ؼ م٧ابل چه  مؽظم ظؼ ؾوعگی وا٦ٛی، ضىظ ؼا وهان میظ ضعاییمىخىظ 
بًایؽم ایماان و اؾ مىَىٚی ظیگؽ کؽظوع.  آمعوع و همه باوؼ می میگؽ٢ِه  اظیؿ بؽای یوع وبىظ وابطهىظوی مؽ کب نعش گىاهان

هب  ىه  ا٢ِاظواع. اماا یه قؽؾمیواقٓ  کاؼهای ضىظنان ظؼ ا ؼ٢ِىع چؽاکه به می هیاؾ ببایع ظانت. مىخىظام اوكاوی  وخىظ ومی
ع، یاع باؾگؽظیا. اگاؽ بِىاو عیاضاىظ باؾگؽظ و ايال قؽچهامه و قؽظؼگمی باه ظؼ ایه  ىه  که نعش گؽ ظاظشیظ ت ٢ؽيتینما  به

 نىیع. وابىظ می ظؼ وهایتظهیع و  ی اظامه مییعایع، به چؽض  باؾ یع باؾگؽظیع، اما اگؽ وِىاویگؽظ باؾمی

 ىاوكاِىع کمات  ه کىع، آن مىخاىظام واال اؽ چگىواه مییضىاقت  ؿک ع.  ف اگؽ نطًی مییمایؽ ضىظ ؼا بپی٢ؽظ بایع مك
هااوی باىظ. باؽای یک ّیؽی ظؼ ناؽاییادا   ٟیاؼ مسباىب و آن وِیبكا ؾماان ظؼ آن گىواگ عا کؽظوع. چییؼاهی ؼا  ها  نآ کىىع؟
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باه  واؽم ی ا یىیهها  آن ظاظوع. میگىوگ به او  نطى هیىگ این هیمِىاقب با قٓر نها  آن ، هاوییک ؽامیی ٟ هیهمکاؼی با ا
ؼا  اگؽ بطىاهاع گىواگ بؽظ که او  ی میآمع.  میاوؽفی نع  کؽظ و و٦ِی باؾ می ؽ آب کاؼ مییکه ماوىع ن وعکؽظ میبعن او مًِل 

 .ناىظ می عشیاوام «  مٛکاىـی ؿک» ه،یگىوه بىظ و ا هی  او ایزایت  ؿکآیع.  آیع و اگؽ وطىاهع ومی قىی او می بهؽون ب٣ؽقِع، یب
قامت مؽز ا   ْىؼ مٛمىل مؽز   باالی  ؿکیه اقات به اؾ چیؿی که به .کىع يىؼم مٛکىـ  ؿکیه می  ا به کمال بؽقع بهیٛىی 

 .کىع  ؿکیه می  ؽ آن ای  ایه

٣٦ال  ناعن باه باؾ ظؼ وهایات ایىکاهکىاع  اا   ؽ ؼنع می قمت مؽازل  یهؽ٢ِه مٛمىالن نطى ظؼ  ؿکیه، اؾ مؽز   ابِعایی به
اؾ مؽز   ابِعایی ْىؼ مٛمىل  بهؾمان کا٢ی وعانِىع  ا  بؽای آن ا٢ؽاظ مكىی بىظ که   مٛکىـیه بؽقع.  ؿکیگىوگ و کمال  ؿک

 ؾماان ظؼ آن ای بىظ که  عشی ع هیبىظ که مك٧ِیمان اؾ مؽز    یهؽ٢ِه نؽو٘ کىىع. ا  ؽ میٙ یقؽ ها  آن  ا  یهؽ٢ِه  ؿکیه کىىع. بؽای
ناع.  می اوؽفی ظاظشها  به آن ننا نیىگ نیه قٓر ظانِىع و مِىاقب با ىگ بكیاؼ باالیی میین هیایداظ نع. آن ا٢ؽاظ بایع ن

کاؼهاای  ناطى هیاا ؾماان کاه ه بىظ.  ؾمان هاوی ظؼ آنیک ؽامیی ٟظییل، زمایت اؾ  تیه کاؼ ؼا اودام ظاظوع؟ یاها  آن چؽا
وا٦كاام  اوىا٘ع، یٚاظی ظؼ اؼ باِ هكِ ؽا و٦ِی با مؽظمیکىع. ؾ  ی ؼا  سملیها ؼوح  ىاوكت ظاظ، می می گؽان اودامیضىبی بؽای ظ

کؽظواع.  زِای او ؼا بااوؼ ومیهاا  آن ظاظ، های مؽظم ٚاظی با نما ظؼ  عاضل هكِىع. و٦ِی او بؽضی اؾ ا٢ؽاظ ؼا نا٣ا مای وابكِگی
، اما ممکه بىظ ظؼ ظانت بؽمیها  آن ؼا اؾ بعنبكیاؼی بع ؿهای یکؽظ، چ میؼا ظؼمان نان  های و بیماؼی ؼا مٛایدهها  آن و٦ِی

کؽظواع و  ناعوع و زِای اؾ او  هاکؽ ها  ومی ؼاَای ومیها  آن هیؼا ن٣ا ظاظش اقت. بىابؽاها  آن چ٧عؼآن ؾمان مهطى وبانع 
ٓی اقت کاه یه مهکالم و ظؼ چىیه مسیظؼ مىاخهه با ا ٧ان یب ظاظش اقت! ظ٦یؼا ٢ؽ ها  آن ممکه بىظ زِی او ؼا مِه  کىىع که

 ظهاع و بااال باؽوظ. ؼا ؼنع ه کىع و ضىظیبِىاوع  ؿک بىظ که هیاو ا بهاوؽفی  اؾ ظاظنظوم  نىظ. هع٠ عش مییآبعکىىعش   مؽیهغهه 
 گىوگو  ظاظش ؼا ؼنع ٛی ضىظیْب های ٢ى٤ یی ىاوا  ىاوكت ؾمان می ظاظ، ه  اودام می کاؼهای ضىب گؽانیبؽای ظظؼ زایی که 

 ىاوكاِىع باه او ٢اا ؼا  ومیها  آن کهوگ٣ِ  ا ٦بالن یظاوكِىع مىَى٘ اؾ چه ٦ؽاؼ اقت. آ م ظهع. اما بؽضی اؾ ا٢ؽاظ ومییؼا ا٢ؿا ضىظ
گاش ه به ضىظ ٢ؽظ بكِگی ظانت که به آنیآمىؾل ظهىع؟ ا آن ؼا   ىاوكات بىظ. اگاؽ ومی نعن  ی ببؽظ. مىَىٚی ظؼ ضًىو آ

 چ ؼاهی وعانِىع که به او کمت کىىع.یظؼک کىع، آوان ه

قاطِی   اظی کؽظواع و بهیاگؽماای ؾ  ـازكاا ظؼ ْىل ضىاب واگهاان ت نبیا٢ت کؽظوع، یؼا ظؼ اوؽفی و٦ِی بُٛی ا٢ؽاظ 
قااکه   ؾظواع ایکِؽیكایِ می ظقات هؽچاه ، باه اؾ ضاىاب ناعن عاؼیاؾ ب ف کىىع. ؼوؾ بٛع،  اؾ ؼواوعاؾنان اق٣ِاظش  ىاوكِىع می

  ىاوكِىع با ی اؾ بعوم ظؼظ ظانت، مییاوع. اگؽ کكی ظؼ خا آوؼظش به ظقتاوؽفی  ٢همیعوع کؽظوع. ظؼ آن هىگام می ازكاـ می
 گىوگ ظاوكِىع که اوؽفی ظاؼوع. ضىظ ؼا اقِاظ چی . اؾ آن به بٛع، می بىظ بكیاؼ ضىب ال دهیکىىع و وِ ؼا زل مهکلنان  ظقت

ظاظواع و ؼول ضاىظ ؼا  أقایف  می «گىواگ اقاِاظ چی»باه ضاىظ ٚىاىان هاا  آن کؽظواع. میوًاب ظاوكِىع و  اب ىی ضىظ ؼا   می
هاا  آن اواماا ظاظوع،  به او  ىل یا هعایایی می آوان کؽظ، میظؼمان  ظ. و٦ِی مؽظم ؼا بى اؼ ضىبیکؽظوع. ایه نطى ظؼ آٞاؾ بك می

  یاا٢اؽاظ کاه  ؿک هیاؽا ایاکىع. ؾ  کىىعۀ ُض  ؼوگؽؾی مؽظم ٚاظی م٧اومت ؽوی آیىظشیظؼ م٧ابل و  ىاوكت میویی و ػیؽ٢ت.  ؼا ومی
 بىظ قطت اؼیبكها  آن بؽایٚ ت ه یوگػنِه بىظوع و به هم ىگین هی  وا٦ٛی نیان  ؿکیظاظوع هؽگؿ اؾ م ؼا اودام می مٛکىـ

ؿ یا اؽ ؼا و های بؿؼگ هیاکؽظ. قاپف هع می های کىچت ؼا ٦بىل هینطى هع هی عؼیح، ا کىىع. به ضىظ ؼا اظاؼش ىگین هین که
 هماه هیاا ماه چؽا باه»کؽظ:  ، اِٚؽاٌ می تیوها نع. ظؼ ظانت، ؼاَی ومی ظؼ وٗؽؿی که یؽ٢ت. ظؼ آضؽ، به کمِؽ اؾ چی ػ می

گاىل او  اؽ ظؼ زاایی کاه  نع. ظاظوع، ؼاَی و ضىنسال ومی اگؽ مؽظم به او  ىل کمی می« ع!یبعه  ىل مه ع؟ بهیظه ؿ مییچ
. اگؽ کكای  گػانت ومی ؼاقِیه ویؿ ازِؽام اؾ معاـؼ گىوگ چی اقِاظان  بسؽ ظاؼظ، به چ٧عؼایىکه  بىظ اؾ چا  ىقی ظیگؽان و

کاؽظ  باىظ. ٢کاؽ می ناعیع ؽ ناعشنطًای  مىا٢ٙو  نهؽم به مهای نع. وابكِگی ، بؽاوگیطِه می گ٣ت بعی ظؼباؼۀ او می ؿیچ
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ظؼ زایی که  و ثؽو مىع نىظ، گىوگ اقِاظ چی  ا نع ظاظشاوؽفی او  کؽظ به ٢کؽ می انِباش بهایٛاظش اقت.  بهِؽ اؾ ظیگؽان و ضاؼ٤
ویاؿ  مىگینا هین ناع، قآر نطًای بیهاِؽ می مىاا٢ٙو  نهؽم به میها ْىؼ که وابكِگی بىظ. همان ال هیبؽای  ؿک آن

 آمع.  ؽ می هیی ا

ؾیاظی  گىوگ ،٢ؽظی  اییه بیایع ىگین هین . و٦ِی قٓراوقت ىگین هین ب ىعی قٓر ٢ؽظ بهگىوگ  قٓر که ام گ٣ِه
هاِؽ باه یب هؽچاه ٢اؽظع. ىو ایاه ظو بایاع مِىاقاب بانا ىگ او ظاظش ناىظین هیبایع مِىاقب با ن ؽایؾ  ظاظش نىظ،به او  ىاوع  ومی

همؽاش با آن واؿول ویؿ  مگىوگو  کىع می ٚاظی وؿول ّ مؽظمی ؽی ظؼ مس ، به قٓر  اییه نطًی وابكِه نىظ مىا٢ٙ و نهؽم
 ظؼظیگاؽ اثاؽی اؾ آن باا٦ی وطىاهاع ماواع.  ناىظ و ومی ظاظش او گىوگ گؽ بهیش بانع، ظ کىع. ظؼ آضؽ، و٦ِی کامالن ق٧ىِ کؽظ می

 ضاو نایع ظانِىع.  قال  ىداشبىظوع که بیم اؾ  ییها ضاو ها  آن ا٢ؽاظ وخىظ ظانِىع و اکثؽ هیاظی اؾ ایؽ  ٛعاظ ؾ یهای اض قال
 گاىوگی چی کاالـ ع ظؼیبىظ. ناا وکؽظش ا٢تیظؼ  ؼا وا٦ٛی آمىؾل ؽگؿکىع، اما ه می هیؼا  مؽ  گىوگ چی کهظیعیع  میمكىی ؼا 

ناع  می باع مىگین هینع. و٦ِی ن میگىوگ ظاؼای  واگهان یؼوؾ بىظ.  اظ گؽ٢ِهیو ز٣ٕ قالمِی  ظاظن بؽای ن٣ا چىع زؽکت
ناع کاه ناطى  ه ضِ  مییبه ا ظؼ وهایتکؽظ.   وؿول می ، قٓر اونع نعیع مینطًی  مىا٢ٙو  نهؽم به مهای و وابكِگی

اوداام ظاظواع و    مٛکاىـیاا٢ؽاظ وخىظ ظاؼواع کاه  ؿک هیاظی اؾ ایؼوؾها  ٛعاظ ؾ  هینع. ا ع مییؿ وا عیو مگىوگضايی وبانع و 
آواان  ناان باه هیبؽای  ؿکاوؽفی ظاوكِىع که آن  ومیها  آن ؽایاؼ ک  هكِىع. چؽا؟ ؾ یاوع بك . ا٢ؽاظی که با٦ی ماوعش ق٧ىِ کؽظوع

ه ماؽظم ٚااظی اقاِاظ یظؼ با ایىکاهباىظ و  ی و ناهؽمیاظاؼا آوؼظن ظقات بهباؽای  کؽظواع کاه ٢کؽ می انِباش بهو نعش بىظ  ظاظش
 ه کىىع.ی ؿکها  آن ه بىظ کهیبؽای ا ظؼ وا٦ٙا ام.  نىوع گىوگ چی

 اؼ ضاىبی ظاناِهیىگ بكاینا هیع نیبا ظاؼظ: ٢ؽظ یت نؽِ قىی وعاؼظ، اما تیمسعوظ كت؟ آنیچ «گىوگگؽ٢ِه   ٦ؽٌ»
 آؼؾویهاا  آن ه کىىاع.یاه اق٣ِاظش نىظ و آوان ضىاقِىع که  ؿکی ىاوع بؽای  ؿک می گىوگ چی ظاوكِىع که می بىظوعبانع. ا٢ؽاظی 

وا٦ٛاان وخاىظ  می  قال چىعکه  گىوگ چیمٛؽو٠  اقِاظانزِی عا کىىع؟ ی  ی ضىب ىاوكِىع اقِاظ ه ظانِىع، اما کدا میی ؿک
ظاظ کاه ٢اؽظ ؼا  کكای ؼونای ؼا آماىؾل ومای چیهظاظواع.  ؼا آماىؾل میو ز٣ٕ قالمِی  ظاظن ن٣ا ی بؽاییؿهایچ٧٢ّ  ظانِىع

 که آن ؼا آمىؾل ظهع.قىی قٓىذ باال هعایت کىع و کكی ه  وبىظ  به

 ها ٚاالوش باؽ ؼوذ کى . اوكاان مای گؽی ؼا مٓاؽذیظ  ، مىَى٘یهكِ گىوگگؽ٢ِه   يسبت ظؼباؼۀ ٦ؽٌظؼ زال زاال که 
گاش گاش (، ؼوذیاي  اي ی )ضىظآ کمکای  ؼوذ ا زِای  اىحیا، چهااؼ  ، ظو، قاه تیؿ ظاؼوع. بؽضی ا٢ؽاظ ی( ویکمک کمکی )ضىظآ

یؿومان همان خىكیت ضىظ ٢ؽظ ویكت. ممکه اقت ؾن یا مؽظ بانىع و ایاه مكائ ه باؽای ا٢اؽاظ کمکی  های ؼوذ تیظاؼوع. خىك
  یا  ی بؽظش ؽایؿ یؿومان همان خىكیت بعن ٢یؿیکی ویكت، ؾ یاي ی و ؼوذ تی، خىك ٧تیظؼ ز٧م٣ِاو ی اقت.  نکل به مطِ ١

ه مىا٢ا٥ باا یاايا ی ماؽظ ظاؼواع. ا ؼوذها  اؾ ؾناؼی یبكظؼ زایی که  ظاؼوع، اي ی ؾن ؼوذها اؼی اؾ مؽظیزاَؽ بكظؼ زال  که
 کیهاویب ییه و یاوگ، ظؼ ایه ؾماوه ویؽوهای ییه ٞایب هكِىع. نعن واقٓ  بؽٚکف ای ظؼ معؼقه ظایى اقت: به ٧ٚیعش

 ا٢اؽاظ، ؼوذؽضای بظؼ ضًاىو ع. مطًىياان یاآ ايا ی او می باال ؽی وكبت به ؼوذ قٓر کمکی نطى مٛمىالن اؾ ؼوذ 
ماظؼ اان  باا ناما اؾ بٓاه ؾمان كت، چؽاکه ه یؽکىىعش وی، ؼوذ  كط کمکی ع. اما ؼوذیآ می ییاؼ باال یبك قٓر اؾها  آن کمکی

کىىاع  ؿی ٢کاؽ مییظؼ ؾوعگی ؼوؾاوه ظؼباؼۀ چ اقت. مٛمىالن و٦ِی مؽظم ان  بعن٦كمِی اؾ  نما ؼا ظاؼظ و وام مِىیع نعش و همان
 کؽظن ظهاع مهااؼ کمکای اوداام می ٚمع ان ؼوذآو ه  ؽظ.یگ   میی ًم اقت کهنان  اي ی ه ؼوذیظهىع، ا می ا کاؼی ؼا اودامی

ظوباال چیاؿی  ايا ی قؽقاطِاوه باه ْىؼی که  ا زع امکان کاؼهای بع کمِؽی اودام ظهع. اما و٦ِی ؼوذ اي ی اقت، به ؼوذ
 ؼوذظؼ زاایی کاه  ضاىؼظ، ومیٚاظی ؼا  کمکی ٢ؽیب خامٛ  مؽظم  ىاوع کاؼی ظؼباؼۀ آن اودام ظهع. ؼوذ کمکی ومی بانع، ؼوذ

 ؽ اقت.ی ػ بیاي ی ظؼ بؽابؽ آن  ىه ، آق
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ه هكاِىع. و٦ِای ی٧ی ظؼ  ؿکیثمؽۀ ز٧ به عنیىع و ازِماالن ظؼ مؽؾ ؼقیآ ی مییاؼ باال یبك کمکی اؾ قٓىذ های اؾ ؼوذ بُٛی
اؼ یبكا گىواگ چی ظهاع. و٦ِای  ىاوع کااؼی اوداام وبانع ومی آن اودام به لیاي ی ما ه کىع، اگؽ ؼوذیکمکی بطىاهع  ؿک ؼوذ

 ه کىاع. ایبِاهیابااال  ؿک قىی قآىذ کىع و به هیؼا  مؽ  گىوگ گؽ، چییمثل ا٢ؽاظ ظ ؿ ضىاقتیاي ی و ؼوذ یبىظ، ؼوؾ  مسبىب
 ضىاقِ  می مه»کمکی بكیاؼ ضىنسال نع:  وعانت. ؼوذ نعن ا ثؽو مىعیی بؽای مههىؼ یگىوه  مىا چیؿۀ او  اک بىظ و هیاوگ
اماا او کداا « ضاىاه . می ماه کاه همااوی اقات هیاه کىی و ایضىاهی  ؿک . زاال می ؽمیگ ها ؼا مه ومی  ی ًمه کى ، اما ی ؿک
ظؼ  ؼا  یاعا کىاع کاهواال اؽی کاؽظ  اا مىخاىظام  کمکی بكیاؼ  ىاوا بىظ و بعن ؼا  اؽک عا کىع؟ ؼوذی  وا٦ٛی  ىاوكت اقِاظی می

کىىاع.  ؼا  ؽک  ىاوىع بعن ىع، مییآ ی مییاؼ باال یبك ی کمکی اؾ قٓىذها بُٛی اؾ ؼوذ اؾ آودا که.  نىاضت می ال ؾوعگی ٦ب ی
اؼ ضىب اقت یه نطى بكیعوع ایظها  آن ؽظ.ی٦ؽٌ بگ گىوگکىع و  هیضىاهع  ؿک گ٣ت که میها  آن آودا، به عن بهیبٛع اؾ ؼق

 ی اواؽفیاٞ اب واىٚ گىواگ هیا٦اؽٌ بگیاؽظ. ا گىوگگىوه ؼوذ کمکی  ىاوكت  هیکؽظوع. ا ه کمت مییو مٓمئىان او ؼا ظؼ  ؿک
ناع ظؼ ناک ی  ٦اؽٌ گؽ٢ِاه میآو اه  نع. ظؼ مىاؼظ ظیگاؽ، نکل به نطى مى٧ِل می ای ان مكیؽی یىیهیو اؾ م ؽاکىعش بىظ 

 ْبیٛی ؼا همؽاش ضىظ ظاؼوع. های ٢ى٤ نعش هكِىع مٛمىالن  ىاوایی کامل نکل بهآمع. چیؿهایی که  نعش می کامل

کاؽظ کاه  آوؼظ و چیؿی ؼا  دؽبه می به ظقتْبیٛی ویؿ  های ٢ى٤ ،  ىاواییگىوگنطى ٚالوش بؽ مکه بىظ م ظؼ ایه زایت
 گىواگناع  عاؼ مییب کؽظ و و٦ِی ؼوؾ بٛع اؾ ضىاب اظی ازكاـ مییت نب ظؼ ْىل ضىاب گؽمای ؾ یاالن  ىيی١ کؽظم، که 

ع یا٢هم نا٣ا ظهاع. او میؼا  ظیگؽانماؼی ی ىاوكت ب کؽظ و می قاکه ازكاـ می  ؾظ ایکِؽیكیِ می ظقت هؽچه . به ظانت می
، اماا آمعش هانیاؾ ٢ُای ک که زكی ک ی ظانت وبىظ. ٧٢ّ آمعش بىظ؟ ظؼباؼۀ آن ؼونه . اؾ کدا اقت آوؼظش به ظقت گىوگ که
ؿی کاه یکؽظ.  ىها چ ه میی ؿک کمکی بىظ که ؽا ؼوذیگ٣ت، ؾ  ؿی ومییاو چ کمکی به ؼوذ آمعش اقت. چگىوه ظاوكت ٧ان ومییظ٦

 .اقت آوؼظش به ظقت گىوگکه  ه بىظیا ظاوكت می

٦اؽٌ گؽ٢ِىاع اواؽفی های اضیاؽ  ای وبىظ. ا٢ؽاظی کاه ظؼ قاال کىىعش ه ٢ؽظ ٚامل  ٛییهاوؽفی، قگؽ٢ِه  ظؼ ٦ؽٌمٛمىالن 
ای . باؽ بىظواع ؽی ویؿ  قایه بىظوع و ا٢ؽاظ مكه قایه و بؽضی چهل  قایه، بؽضی قی كتیْىؼی که بؽضی ب بىظوع، به اٞ ب خىان

هاای ٚااظی ا٢اؽاظ ضاىبی هكاِىع و  مى٦ٛیتع کاه ظؼ یىیب ؼا میها  آن ضىبی اظاؼش کىع. ٢ؽظی خىان ظنىاؼ ؽ اقت که ضىظ ؼا به
 أثیؽ   ستم ظاؼوع یچهىع، گؽا . اما و٦ِی ْٛ  مى٧٢یت ؼا میگیؽوع مكایل ظویىی ؼا قبت می ىعکه ٢ؽظ ضايی ویكِ هىگامی

ضىاهىاع باه هاؽ  ْىالوی بؽای ؼ٢ِه ظؼ ؾوعگی ظاؼواع و هىاىؾ ها  می یکىىع هىىؾ ه  ؼاه میؽوع. ٢کؽ یو مى٣ٛت ٦ؽاؼ گ نهؽم
باه هاا ؼا  ٛی و بُٛای مهاؼمیْب هاای ٢اى٤ یی ىاوا ایىکاهنک ی  الل کىىع  ا به بُٛی اؾ اهعا٠ مؽظم ٚاظی بؽقىع. بٛاع اؾ 

 امااکىىاع.  میاقا٣ِاظش ها  آن اؾا٘ ٚاظی بهؽی ظؼ اخِمنان  عن به اهعا٠یای بؽای ؼق  هیٚىىان وق آوؼوع، اٞ ب به می ظقت
کمِاؽ اواؽفی ،  اقا٣ِاظش کىىاعهاا  آن هاِؽ اؾیب اقا٣ِاظش کىىاع. هؽچاهها  آن ه نکل اؾیا ٚم ی وطىاهع بىظ، اخاؾش وعاؼوع به آن
 ه ناکل قا٧ىِ کاؽظشیاباه اناان  قٓر کاه هِؽی وخىظ ظاؼواعیچیؿی وطىاهىع ظانت. زِی ا٢ؽاظ ب ، هیچظؼ وهایتنىظ.  می

 ماوعش اقت.وت و٣ؽ ه  با٦ی یزاَؽ زِی ظؼ زال ام،  ْىؼ که ظیعش . آن اقت

ناان  زايال  مؽیههاا  آن گىواگنایىگ ضاىبی ظاناِىع.  ایه ا٢ؽاظ ظؼ ابِعا نیه، گ٣ِ  اکىىن ه  کهای  ومىوهظو  ظؼ هؽ
 بىظ. ضىبضىظ  ضىظی بهاوؽفی  آن ،دهیظؼ وِوبىظ، ب که مىخىظام واال ؽ اؼایه کؽظش بىظوع. 

 ىاو دسآهذویا حیش سوح یبه تغخ
و  ضاؼ هات، ؼاقاى،  ؼوبااش های زیىاویب زیىاوا ی ماوىاع ؼوذکىىعگان ممکه اقت ظؼباؼۀ  هیان اخِما٘  ؿکیاؼی اؾ نما ظؼ میبك
هاای  ییگىواگ  ىاوا ه چییىاع  ماؽ یگى كاِىع؟ بُٛای ا٢اؽاظ مییها چ هیکىىع. ا ؽ میی، که بعن اوكان ؼا  كطنىیعش بانیع ماؼ
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های مااظؼؾاظی بهاؽی  یی ىاواها  آن یابىع، ب که ٛی  ىقٛه ومییْب های ٢ى٤ یی،  ىاوا٧تیظؼ ز٧ظهع.  ٛی ؼا  ىقٛه مییْب ٢ى٤
کی ماا  ىخاه یؿ یای ٢یه ظویظؼ ا ؿهای م مىـیچ هِؽ بهیهِؽ و بیْىؼ اقت که مؽظم با ؼنع خامٛ  بهؽی، ب هیا هكِىع. ٧٢ّ

ل یاىقاِه  س یْىؼ   مااظؼؾاظی بهاؽی ماا باه های یی،  ىاوا دهیظؼ وِنىوع.  ه ما وابكِه مییهِؽ به ابؿاؼ وىیه بیکىىع، بىابؽا می
 نىوع. ع مییکامالن وا ع ظؼ وهایتؼووع و  می

ای ؼا کاه ظاناِه، باؾیاباع. اماا  وییاهایى اه، زایات ضایاع اؾ ْؽیا٥  ؿکیابا ، ناطى ٛییْب های ٢ى٤ یی ىاوا بؽای ظانِه
ظؼ هااا  آن هااای ماااظؼؾاظی ییمًِاال هكااِىع و  ىاوا ه بااه قؽناات خهااانیای وعاؼوااع، بىااابؽا  عشیاا یا٢کاااؼ   ىاوااام چىاایهیز

ه یاؼا  ؿک ظن ظاوىاع چگىواه هاا می ه کىىاع، ؼوباشیاظاوىع چگىوه  ؿک می ىاوامیىع زیگى ٦ؽاؼ ظاؼظ. بؽضی اؾ ا٢ؽاظ مینان  ظقِـؽ
 ه کىىاع. ظؼ ابِاعا،یاظاوىع چگىواه  ؿک ىاوام مییكت که زیىؼ وْ هیه کىىع. ای ؿک ظاوىع چگىوه ىاوام مییکىىع یا ماؼها و قایؽ ز

ٓی مىاقاب، یناؽا های ماظؼؾاظی ؼا ظاؼوع. قپف  سات یی ىاوا ْىؼ اقت که همان هیا هیچ ظؼکی اؾ  ؿکیه وعاؼوع، ٧٢ّها  آن
 ٛی ؼا ؼنع ظهىع.یْب ٢ى٤های  ییاوؼوع و  ىاوایب به ظقتبِىاوىع اوؽفی  ؾمان کا٢ی، امکان ظاؼظ ٓی مىاقب و معمیظؼ مس

باه اوؽفی مٛىاىی  ىانیز هیا   کهیگ٣ِ ، می ضايی ظقت یابىع. ظؼ گػنِه های  یی ىاوىع به  ىاوا می ىاوامیبه ایه نکل، ز
اماا ؼا کىِاؽل کىىاع.  آقااوی ماؽظم  ىاوىاع به ٦عؼ مىعوع و میام ىاوی، ز ٚاظی هایی ظاؼظ. اؾ وٗؽ مؽظم ییآوؼظش و زاال  ىاوا ظقت

ه یا ؿک بان هؿاؼ قاالیكِىع. هؽچىع ممکه اقت  ٧ؽ یؿی ویکىىعۀ وا٦ٛی چ هی مؽ  كِىع و ظؼ م٧ابلب ی٦عؼ مىع وها  آن که  یگى می
ىاواام ایاه  ىاواایی ٢ٓاؽی ؼا ظاؼواع و یای  که ز گ٣ِهگؽچه کا٢ی اقت. ها  آن کؽظن بؽای ضؽظ ان  کىچت ع، اوگهتىکؽظش بان

کىىاع، چاه ؼقاع باه ه یاوعاؼواع  ؿک اخااؾش ىاوامیما وخىظ ظاؼظ: ز اما اي ی ظؼ خهان ،بانىعها ؼا ظانِه  یی ىاوىع بؽضی  ىاوا می
 ىاواامیز ظؼ هؽ چىعيع قاال، ع کهیبان ضىاوعشنایع می یهای ٦ع اقت که ظؼ کِابٚ ت نىوع. به همیه  مى٥٢ایىکه ظؼ آن 

ىی ؼناع کىاع، یىاوام  ا قٓر مٛی، اوؽفی ز مع ی نىوع. و٦ِی  ف اؾ گػنت می کهِه کىچت ای هیا زاظث ای بؿؼگ ظؼ ٢اخٛه
عوبؽ٦نىوع،  بایع وابىظ ممىاى٘ اقات. چاىن هاا  آن کؽظن باؽای هیابی٣ِاع، چؽاکاه  ؿکظیگؽی ا ٣ا٤ ا ی کىع ايابتها  آن ی بهٚؼ

ظاؼواع،  ها هاایی ؼا وعاؼواع کاه اوكاان کی٣یتهاا  آن ه کىىاع.یاها  ؿک اوكان  ىاوىع مثل ها ؼا وعاؼوع، ومی قؽنت ماظؼؾاظی اوكان
ه مى٥٢ ینعوع. بىابؽایه اخاؾش وعاؼوع ظؼ  ؿک می مهیاهؽ  نعوع، مٓمئىان  می کىىع و اگؽ مى٥٢ هیؼو اگؽ امکان ظانت که  ؿک اؾایه
، خامٛا   گ٣ِ  ْىؼ که ظاوىع. اما همان ؼا می هیؿ ایىظنان و. ضىعکهِ ؼا میها  آن ضعاییمىخىظام نعوع  و اگؽ مى٥٢ می نىوع

،  ؼقاع ه مؽز اه مییانىوع. و٦ِی به ا می گىاهی ؼا مؽ کب هؽ وى٘ و بُٛی اؾ مؽظممىسّ نعش نعم  بهزاَؽ ظؼ زال بهؽی 
 ؟ كتیبهؽی ظؼ ضٓؽ و ا خامٛ یآ

 صی ااؼ  هاای ما٦بال بهاؽی ظؼ ؾمان خىاماٙ هؽو٦ات   کهیا نىظ!  ی بؽظش می ؼقع بؽٚکف ضىظ می تیؿی به وهایو٦ِی چ
زاَاؽ، ُبٛاعی  ظؼ زاالنعش بىظ.  ْىؼ وزهِىاکی ٢اقع به اوكان امیاضال٦ ا٢ِاظ که می و٦ِی ا ٣ا٤ ههی، هم نعوع مىهعم می

ظؼبااؼۀ  ٧تیز٧ هی٦ؽاؼ ظاؼوع. ا اؼ ضٓؽواکیِی بكیظؼ وَٛ، گؽیاؼی اؾ ُبٛعهای ظیبك هیقاکه اقت و هم ى ظؼ آن اوكان که
 ؽ ٢اؽاؼ کىىاع، ٙ یضىاهىاع هؽچاه قاؽ  ویاؿ میکىىعش  کىاع. اؼواذ یاا زیىاواام  كاطیؽ می ؿ ياع٤یاو قٓر هیگؽ ظؼ ایُبٛعهای ظ

 ظؼ ببؽواع. اماا چگىواه باه قاای   ىاوىاع خاان باال ؽ می قٓىذ به با ؼ٢ِه کىىع ٢کؽ میها  آن باال ؽ بؽووع. ضىاهىع به قٓىذ می
 اقاتهاایی  ٚ تکای اؾ یه یؼو، ا ع. اؾایهیع بعوی بهؽی ظانِه بانیع بایه کىیع  ؿکیضىاه بانع؟ اگؽ می ه قاظگیی ىاوع به ا می
 ىع.یآ ىان ظؼمییا زیؽ ؼوذ یبه  كط گىوگ چی کىىعگان هیچؽا بُٛی اؾ  مؽ  که

گاؽی یايال ظ« ظهاع؟ باؼش اودام ومی هیکاؼی ظؼاواال ؽ یا اقِاظ ٦عؼ مىعی  مىخىظیچ چٓىؼ ه: » ؽقىع یبُٛی اؾ ا٢ؽاظ م
ناما مااوٙ مایال واعاؼظ  کكای  چیؼا بطىاهیاع، هْ ب چیؿی بانیع یا ضىظ ان چیؿی  ظؼ ان ما وخىظ ظاؼظ: اگؽ ضىظ ظؼ خهان

  و یظه ناما آماىؾل مای ْىؼ کامال باه ع و همؽاش با آن، ٢ا ؼا باهیىیؼا بؽگؿ  ظؼقت ؼاش که  یظه می آمىؾل نما به ایىدا .نىظ
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گاش نىیع. اما  می اقاِاظ »اقت. مؽبىِ  ان ع، هىىؾ ه  به ضىظیؽ یاظ بگیآن ؼا  عیؽ ی  بگی ًم ایىکهگػاؼی  ضىظ ان به مكایل آ
ه یاکىع که  ؿک نما ؼا مدبىؼ یا واظاؼ ومیکكی  چیه« بكِگی ظاؼظ. ان ه به ضىظی ؿک کىع، اما ی مییوؼوظی ؼاهىما نما ؼا به ظؼب 

ع، یاؽی ؼا اوِطااب کىیچاه مكاایىکاه  گاؽ، ظؼیظ ٚباؼم ع یا وکىیع،  ًمی  نطًی ضىظ اان اقات. باهیه کىی ؿک ایىکهع. یکى
 ىاوىع قٛی کىىع ناما  ظیگؽان ٧٢ّ می کىع. کكی با نما معاض ه ومی چیآوؼیع، ه به ظقتی ؼا چیؿ چه یا ی ؼا بطىاهیعچیؿ چه

 بهِؽیه کاؼ ؼا اودام ظهیع. ؼا  ؽٞیب کىىع

ؽکىىعش اقات کاه یىان  كاطیاا زیاه ؼوذ یاا ظؼ وا٦اٙکىىاع، اماا  می هیؼا  ماؽ  گىواگ بُٛای اؾ ا٢اؽاظ چی عیاىیب می اگؽچه
گىواگ  اؾ ا٢ؽاظی که ظؼ قؽاقؽ کهىؼ چی آن مىخىظام چگىوه ظؼ ابِعا مؽظم ؼا  كطیؽ کؽظوع؟ آوؼظ. می به ظقتنان ؼا  اوؽفی

خؽیات ا٢اؽاظ اؼی اؾ ی، بكاگ٣ِ  نان ؼوذ یا زیىان  كطیؽکىىعش ظاؼوع؟ اگؽ  ٛعاظل ؼا می  هت بعن کىىع چىع و٣ؽ ؼا  مؽیه می
آوؼظ؟  مای باه وخاىظؼا  تیوَاٛ هیی اچیؿ چه  فکی ؾیاظ اقت. زع وزهِىا   ٛعاظل بهکىىع.  هیؼا  مؽ  گىوگ کؽظوع چی ومی

ه مهکل ی؟ ا آمعش اقت به وخىظمی یعۀ وضی ع هیٚاظی هكِىع. چگىوه چى مؽظم اخِما٘ کؽظن ؽانیوظؼ زال ان ؿها وا٦ٛیچ هیا
ویژش، هما  آن  ظاؼواع. باهخاا وخاىظ   اقت و اهؽیمىان هماه نعن بعظؼ زال  تیچؽاکه بهؽ  ،عیآ می به وخىظ وقی   ضىظ مؽظم به

هاای ضاىظ  ؽکىىعش ظاؼواع و ایاه چیاؿی اقات کاه ظؼ آمىؾلیىاوام  كاطیا زیاؼواذ نان  ؼوی بعن گىوگ اقِاظان ٦البی چی
 کؽظواع کهاِه کااؼ ؼا می هیاؼا  كاطیؽ کىىاع. اگاؽ ا مداؾ وبىظوع مؽظم ىاوامی، هؽگؿ ز صب بهؽیتیکىىع. ظؼ قؽاقؽ  اؼ  مى٧ِل می

ْ ب ها  آن امؽوؾی ما بُٛی ا٢ؽاظ بؽای کمت، اؾ ع ظؼ خامٛ یکى ا باوؼ مییظاظ. اما آ ومی ع اخاؾشیظ میآن ؼا  ؽکكی. هنعوع می
كت کاه یؿی ویاما آن، چ»بُٛی ا٢ؽاظ ممکه اقت ٢کؽ کىىع:  ؟کىىع ؼا ٚباظم میها  آن زِیضىاهىع و  ؼا میها  آن کىىع، می
 های ه بؿؼگب ؼولیب ؼونه اما مىخىظی. آ عیٛی بىظیْب های ٢ى٤ ییىی  ىاواع، اما ظؼ خكِدیوطىاقِآن ؼا  نما!«  ضىاقِ  مه

وابكِگی بایاع ؼهاا ناىظ.  هیٚاظی اقت و ا چیؿی بىظن، وابكِگی مؽظم ع ظاظ؟ ظؼ ْ بىنما ضىاه ؼا بهها  آن ه،ی ؿکظؼقت 
ؼا باه ناما هاا  آن  ىاوىاع ىاواام مییاهؽیمىان اؾ ُبٛعهای ظیگؽ و اوىا٘ مطِ ا١ ز ظهع؟ ٧٢ّ نما می ؼا بهها  آن کكی چه  ف

 آیع. کىیع؟  ف آن می وقی   ؼوذ یا زیىان ؼا ظؼضىاقت می ا آن نبیه ایه ویكت که  كطیؽنعن بهیبعهىع. آ

 ٧اىا ؼا خاعی  عیاظهاع با ؼا اوداام می گىوگ چی هیکىىع؟ و٦ِی کكی  مؽ  گىوگ ؼا با غهىی ظؼقت  مؽیه می چیىع و٣ؽ چ
ؼ٢ِااؼ کىاع. ضاىاش  ناکل هیٓی باعیهؽ ناؽا و  ست هؽخاع ظؼ یهع و ٢ؽظی مهؽبان بانع. ٢ؽظ باظ اودام ؽظ، کاؼهای ضىبیبگ

 واى٘ ا٢اؽاظ چاهظاوع بُٛی  ومیکكی  چیهکىىع؟  ٢کؽ می گىوه هیگىوگ ؼا ظؼ  اؼک اودام ظهىع یا ظؼ ضاوه، چىع و٣ؽ ا  مؽیه چی
 اوش، ٚؽوقا »ع: ىایگى می ؽ یبیع، ؾ وآوؼ  ظؼ می وىقان بهؼا نان  ع و بعنىکى می هی مؽ ظؼ زایی که  کىىع. می هیگىوگی  مؽ  چی

ظهىاع، اؾ مسال کاؼناان  ی وٗؽ میهؽچیؿبُٛی ا٢ؽاظ زِی ظؼباؼۀ !«  اقت  ی مى٣ىؼیض ماظؼؾو »یا « گػاؼظ ومی ازِؽام مه به
وباناع، ناان  ياسبت وکىىاع و اگاؽ چیاؿی مىا٢ا٥ ٧ٚیاعش و ا٢کااؼب نطًیال  شکه ظؼبااؼ ویكت ؿی یگؽ٢ِه  ا امىؼ کهىؼ. چ

اوداام ٦اعؼ ْاىالوی  آنؼا  كاِاظشیهاای ا هیکاه  مؽ هكاِىع ؟ ا٢اؽاظی  وامیاع گىواگ می چی هی ماؽ آن ؼا  اینىوع. آ بؽآن٣ِه می
ظؼ هاا  متیو ٦ نعش اؼ گؽانیبكاخىاـ ؼوؾها  هیا»كت: یو آؼامنان  ، اما غههکىع نؽو٘ به یؽؾل مینان  ی اهاکه  ظهىع می

 هی ماؽ  ٥یاٛی ؼا اؾ ْؽ یْب هاای ٢اى٤ ییماؽا بپاؽظاؾظ. چاؽا بُٛای اؾ  ىاوا ىاواع ز٧اى٤  کااؼم ومی ا٢اؿایم اقات. مسالزال 
 باه ظقاتم و ثاؽوم ىنا می گىواگ ؿ اقاِاظ چییاو ، ماه آوؼم باه ظقاتٛی ؼا یْب های ٢ى٤ یی؟ اگؽ  ىاوا عه وؼنع  گىوگ چی
،  ٖااهؽ ناعش گاؽانیٛی ظیْب های ٢ى٤ یی ىاواىع یب و٦ِی می« اوؼم.یب به ظقت  ىل ماؼانی٥ مٛاید  بیاؾ ْؽ   ىاو  آوؼم. می می

مااؼی یهاای نا٣ای ب ٛی، چها  قاىم و کكاب مهاؼمیْب هاای ٢اى٤ ییکكب  ىاوا نىظ. غهىم با می هِؽ مُٓؽبیزِی ب
نماا،  خهان اؾ قؽنت هیا چ٧عؼع: یهیىعیب هینىظ. همگی ظؼباؼۀ ا مهٟىل می اه، َناه، ؼب  کاامالن باؽضال٠ آن ظوؼ اقات! خب
گاهاوه اودام میاهؽیمىی ه ظؼ ؼونی ی مؽ ظؼ زال  ، او یی ؽ بگى اقت. خعی  ٥یْؽ  هیهِؽ بعیب ظهع. هؽچه اقت! اما آن ؼا واآ
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ؽظ. یؼا خعی بگ ع  ٧ىایظاوع که با نطى ٢ا ؼا کكب وکؽظش و ومی هینىظ. ا کىع بع ؽ می قاْٙ می م٢کؽ کىع، ا٢کاؼی که غهى
 کؽظن  ىاوع باا ْ اب ؼا بطىاهع، می هؽچه کىع اوؼظ و ٢کؽ مییب به ظقتوؽفی  ىاوع ا ها می هیآن  مؽ  يؽ٢ان با اودام کىع ٢کؽ می

 کىع ایه اقت. اوؼظ. آو ه ایه نطى ٢کؽ مییب به ظقتآن 

 هی ماؽ  ضىاهاع باا میو٦ِای کكای کىاع.  ؿهاای باعی ؼا خاػب مییكت چیا٢کاؼل ظؼقت و ایىکهضاْؽ  ٧ان بهینطى ظ٦
  اؾ ایاه ضىاقاِهاا  آن ىاع.ىیببآن ؼا  عى ىاو می یزیىاواؼواذ  اوؼظیب به ظقتٛی یْب های ٢ى٤ یی ىاواو  و نهؽم  ىل گىوگ چی

ببیىىاع کاه  چیؿهای ضاىبی ؼا ظؼ ضاىظ ظاناِه باناع. میو  ضىب بانع مبعوآیىع ؾیؽا ممکه اقت ماهیت  نطى به وخع می
واع.  ؽقای وعاؼ  باناع، ظاناِهه  اقِاظی ٢ؽظ اگؽ  ! اما زِی ٛی اقتیْب های ٢ى٤ یی ىاوا ظوبال بهؾیؽا غهىم ضی ی بع اقت 

هاا  آن نىظ که ل بیهِؽ مًم  میاقِاظ ْبیٛی بانع، های ٢ى٤ ظوبال  ىاوایی کكی بیهِؽ به هؽچه که ىعوظا میاؼواذ زیىاوی 
ىظ. ٢اؽظ کاه بایاع ؼهاا ناگیؽظ  ظؼ وٗؽ میوابكِگی وىٚی ؾیؽا آن ؼا  دبانع  وا٦ٛی یؼول  ؿکاؾ  ویژش اگؽ اقِاظ ؼا به او وعهع، به

گااش . اما اگؽ نىظ ٛی به او ظاظش مییْب های ٢ى٤ یی٢کؽ کىع، به ازِمال کمِؽی  ىاوا ٥یْؽ  هیا هِؽ بهیب هؽچه  وهاىظ،به آن آ
 ؽ اقت، با آهییوا ػ ايالذو ا ایىکه ف اؾ مهاهعۀ  ل، اقِاظوهایتنىظ. ظؼ  ا٢کاؼل بع ؽ میکىع و  میْ ب آن ؼا  هم ىان

 اؾکىع. بُٛی ا٢ؽاظ اقِاظی وعاؼوع اما ممکاه اقات ماع ی اقاِاظی گاػؼی  گؽ اؾ او مؽا٦بت ومییظکىع و  ٥ او ؼا  ؽک مییٚم
ه ناطى یمِىخه اواالیی گؽ وخىظ ظاؼوع. نایع مىخىظ یاظی ظؼ ُبٛعهای ظیاؼ ؾ یكواال ؽ بمىخىظام  که ، چؽاکىعمؽا٦بت ها  آن

گاؽ یم کىاع. ؼوؾ ظیكات ؼهاایع ضاىب ویظ ایىکهکىع و  ف اؾ  الؼوؾ یا بیهِؽ، او ؼا ظوب یتمعم  نىظ، وگاهی به او بیىعاؾظ، به
 کىع. كت و او ؼا  ؽکیىعاؾظ،  ی ببؽظ که او ضىب ویؼظ نىظ، به او وٗؽی ب اقت گؽی ممکهیظواالی مىخىظ 

ظؼ ْ ب آن اقت باه او چیؿهایی ؼا که آن نطى   ىاوع ا گػؼی، ومییاقِاظ نطى، ضىاش ٚاظی بانع  ظاوع که می ىانیز
ؿ یا ؽقاىع و اؾ ایاه ؼاش گؽ  ومیهاا  آن هیىىع. بىابؽایهكِىع، ببآودا  ظؼواال ؽ مىخىظام  ی ؼا کهی ىاوىع ُبٛعها ىاوام ومییبعهع. ز

ؿی بطىاهاع، قاایؽ یاا چیاؿی باناع یاو٦ِی کكی بطىاهع ظؼ ْ ب چ ما وخىظ ظاؼظ که کىىع: اي ی ظؼ خهان می قىءاق٣ِاظش
باه او آن ؼا ضىاهاع،  اگاؽ او چیاؿی می»ع. ىاکى می ؿ قىءاقا٣ِاظشیاه ؼاش گؽ یااؾ ا واامىایکىىع. ز ىاوىع ظؼ آن ظضایت  ا٢ؽاظ ومی

کىاع او ؼا  ومی ظؼ ابِاعا خؽیات ىانیاظهاع. ز او می باهآن ؼا  ىانیز «، وه؟ کى  او کمت به که كتیو ظه . بؽای مه انِباش می
ظؼ  کاه ؼا اواؽفیآن واى٘  باؽظ می  ای ؼوؾی واگهاان ناطى ظهاع. او کمای اواؽفی می باه میآؾما ٚىىان کىع و اول به  كطیؽ

آن کامالن ضاىب ٚمال کاؽظش، ایىکه  . زیىان با مهاهعۀظؼمان کىعها ؼا  ماؼیی ىاوع ب آوؼظش و زِی می به ظقتبىظ  میخكِدى
 چكاب . باه میاو  ضىاهع، باه باعن میآن ؼا چىن »کىع.  م اق٣ِاظش مییظؼآمع ٦بل اؾ نؽو٘ وا٦ٛی وما میاؾ آن ماوىع اخؽای  

باه  چیؿ هماهضىاقِی؟ زاال   ؽ اودام ظه . مگؽ چه  قىم ومی آقانآن ؼا  و هِؽی بعه یاو چیؿهای ب به  ىاو  ه نکل مییا
 کىع. ؼا  كطیؽ می آیع و نطى يىؼم می به ایه« نىظ.  ى ظاظش می

ؽون یباوؽفی  ىاوع  نىظ و زِی می باؾ می مقىم کىع، چه  ؿها ٢کؽ مییچ هیبه ضىاقِه ا نطى هیا غهه ظؼ زایی که
ظؼ  آو اه کىاع ناىظ و ٢کاؽ می ؾظش می اؼ هیداانیآوؼظ. بكا مای باه ظقاتٛی خؿیای یْب ی ٢اى٤یب٣ؽقِع. هم ىیه کمای  ىاواا

 ٥یا٧ت ایه اقات کاه اؾ ْؽ ی. اما ز٧ ىم بىظش اقتیزايل  مؽ  کىع که آن آوؼظش و ٢کؽ می به ظقت خكِدىیم بىظش باالضؽش
هاا ؼا ظؼ باعن  ماؼییب ىاع و مسالیبعن اوكاان ؼا بب ظؼون  ىاوع می کىع که . ٢کؽ می اوؼظش اقتیو به ظقتؿی ؼا یچ چیه هی مؽ 

باا  ىانیاکىاع. آن ز می مٟؿ او ؼا کىِؽل که اقت ىانیز ، ب کهاو ايالن باؾ وهعش قىم ، چه  ٧تیظؼ ز٧ی کىع. ینىاقا نطى
 قاىمم چها کىاع  او ٢کؽ می دهیظؼ وِکىع،  می مٟؿ او مىٛکف ىع بهیب میؼا  آو ه ىع و قپفیب ؿها ؼا مییهای ضىظ چ چه 

٢ؽقاِاظن اواؽفی وگاه  ضاىظ ؼا باؽای بیاؽون و٦ِای او ظقات« ؼا بیؽون ب٣ؽقِی؟ نؽو٘ که.اوؽفی ضىاهی  می. » اقت باؾ نعش
 ؾباانناطى چكابیعش باناع و یا نایع ظؼ بؽضی مىاؼظ، ماؼی به  آیع می ؽونی٢ؽظ ب بعن ىان ویؿ اؾ  هتیهای ز ظاؼظ،  ىده می
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ه وخاىظ یااظی ماوىع ایاؼ ؾ یكع. مىاؼظ بكیٍ ؼا ب یا مِىؼم مؽ یماؼ یب ٦كمت ع  ا آنیآ می ؽونیکىچت آن ب ظاؼ ماؼ اؾ قؽ نکا٠
 کىىع. ْ ب میها  آن ه ا٢ؽاظ اؾیکه ا آیىع ایه ضاْؽ می کىىع ٧٢ّ به ؽ مییه ا٢ؽاظ ؼا  كطیظاؼوع. آن اؼواذ یا زیىاوا ی که ا

هاا ؼا   ىاواع بیماؼی ٛی ظاؼظ، مییْب هاای ٢اى٤ ییْ ب  ىل و نهؽم بىظش، زااال  ىاوا ظؼایىکه  ضاْؽ ، نطى بهوِیده ظؼ
آیاا »اواعاؾظ:  میگااهی و ىانیاکىاع. ز می اؼ ضىناسالیهاا او ؼا بكا ىاع و هما  ایهیبب قاىمم  ىاوع با چها  و می ظؼمان کىع

 ىانیاکاؽظ. ز غهه ٢اؽظ ٚااظی ؼا کىِاؽل که اقت اؼ آقانیبك« کى . ظاؼ می ل،  ى ؼا  ى  اؼ ضبی؟ بك ظاؼ نىی ضىاقِی  ىل ومی
ی ؼا یهاٍ یمؽ  ایىدااو ظؼ زایی که  اوؼظ. ٚدب،یوؿظ او بظؼمان  بؽای  ظقِه ظقِه ؼاها  آن اظی ؼا کىِؽل کىع وی ىاوع مؽظم ؾ  می

کاؼهاا  هیاا ٚاظی ؼا باؽای اوداام کىىع. او مؽظم ٝیها  ب  بؽای او ظؼ ؼوؾوامه ضبؽوگاؼان کىع که کاؼی می ىانی، زکىع ظؼمان می
کاه او گاػاؼظ  ومی زیاىان  ؽظاؾظ، ومی ایؿزمه او ز٥ اوعاؾۀ کا٢ی به ع بهیآ وؿظ او میظؼمان  کىع. و٦ِی کكی که بؽای  می کىِؽل

 اظی  ىل بپاؽظاؾظ. ها  باهیؾ  او م٧عاؼ بایع به به هؽ زالؽظ و بیماؼ یماؼ قؽظؼظ بگیب نىظ که می قبب ىانیز .بعون ظؼظقؽ بؽوظ
. مٛماىالن  ویاؿ ناعش اقات گىواگ اظی کكب کؽظش، مههىؼ نعش و اقِاظ چییؾ  ، چؽاکه  ىل ه  به نهؽمؼقیعش اقت و  ثؽوم

ظؼ وٗاؽ « باال ؽیه و٣ؽ بٛع اؾ ضعا» و ضىظ ؼا ىعیی بگىهؽچیؿکىىع  می ظهىع و خؽیت ِی ومییاهم ىگین هین ا٢ؽاظی به هیچى
ها  هكاِىع. ی ا امپؽا ىؼ باؿؼگیماظؼ  های مٛؽو٠ مثل م که  نعۀ ایههعایکىىع باؾ  ؼووع که اظٚا می م میی ا زعی   وع.گیؽ  می

 ظوبال باهناان  ، ظؼ  مؽیه اواع ؼا اودام وعاظش ىگین هین  یْىؼ وا٦ٛی  ؿک به اؾ آودا کهکىىع ضىظ ؼا بىظا بىامىع.  زِی خؽیت می
 .کىىع ل میؽ یىاوام  كطی، زظؼ وِیدهٛی هكِىع. یْب های ٢ى٤ یی ىاوا

 مهاهىؼ ناع ضاىب وا ثؽو مىاع یاآوؼظ  باه ظقاتبِاىان  اىل  کاه انکایی ظاؼظ؟  ا آودا چه»ع: یع بُٛی اؾ نما ٢کؽ کىینا
نما  بهچیؿی  لیظی بعون بؽوام  ضىظ ؼا ظاؼظ و ىانیکىىع. بگػاؼیع به نما بگىی  که ز ٢کؽ می گىوه هیاؾ ا٢ؽاظ ا اؼییبك« اقت.

آوؼظ؟  مای به ظقتی ؼا چیؿ چه ىانیع. زیآ ومی به ظقتؿی ی، چظاظن اؾظقتوخىظ ظاؼظ: بعون  ه خهانیظؼ اظهع. اي ی  ومی
ه یبىاابؽا .کىع هی ؿک بهؽی، اوؼظ  ا ظؼ نک ییب به ظقتؼا  ان  ضىاهع خىهؽ بعن می ؟ او ظؼباؼۀ آن يسبت وکؽظم اکىىن ا ه یآ

م٧اعاؼ مساعوظی اؾ ایاه خاىهؽ وخاىظ ظاؼظ و اگاؽ کكای  ٧٢ّ اوكانکىع. اما ظؼ بعن  می خمٙ نطى خىهؽ بهؽی ؼا اؾ بعن
ع. یاکى ه ؼا ٢ؽامىلیع  ؿکیاؾ نما بؽظاؼظ، باآن ؼا  ىانیع زیم٧عاؼ مسعوظ وخىظ ظاؼظ. اگؽ بگػاؼ  هیهم ه کىع، ٧٢ّیبطىاهع  ؿک

ع ی. ناا عیاه کىیا ىاویاع  ؿک  ومیع ظاظ و اياالن یاؾ ظقت ضىاهالؾم ؼا  ۀآن ماظه کىیع؟ یع که  ؿکماوَ  ی بؽای نما با٦ی میچیؿ چه
 اوؼم.  ا و٦ِی بِاىاو   اىل ظاناِه بانا یب به ظقت  ىل ضىاه  می ، ٧٢ّ ه کى ی ؿک ضىاه  ايالن ومی مه»ىع: یبؽضی ا٢ؽاظ بگى

بیاوؼیع، اماا بٛاع اؾ  به ظقت ع  ىلیع بطىاهینا ظه ، ری ىَ ان  یع بؽایبگػاؼ « گؽ بان ؟یؿهای ظی. چؽا وگؽان چ اقت ضىب
ع ىضىاه ١یاؼ َٛیبك ان  اُٚای بعنکىع،  ؼا ؾوظ  ؽک ان  ع. چؽا؟ اگؽ بعنیکى ٢کؽ ومی نکل هیا به ىَیر ظاظم آن ؼا  ایىکه

.  اقات ؼا بؽظاناِه اظی اؾ خىهؽ نامایم٧عاؼ ؾ  ؽایع ماوع، ؾ یضىاه نکل هیا به ماوعۀ ٚمؽ ان معم با٦ی ، ظؼ  مام نع. بٛع اؾ آن
 ؼا با ٧٢ّ و٣كی کاه اؾ ناما باا٦ی ماواعش، ظؼ  طاتٚمؽ ان   یکىع، ؾوعگی وبا ی ضىاهیع ظانت و ب٧ ؽ  ؽکیؼا ظ ان  اما اگؽ بعن

 یاػم  ىاوكِیع اؾ آن ا مییع، آینع ع؟ زِی اگؽ مههىؼ مییضؽج کىآن ؼا   ىاوكِیع ا مییع، آیظانِ گػؼاویع. زِی اگؽ  ىل می می
 ؟ بىظ ومی وزهِىاک هیا ای؟ آ عیببؽ 

 ىها  واه ىانیاکىىاع وخاىظ ظاؼظ. ز ه مییگىواگ ؼا  ماؽ  ه ؼوؾهاا چییه ا٢ؽاظی که ایو ظؼ ب ؾیاظ نعش وا٦ٛان مهکال ی  هیچى
ناىظ.  می  یم٧اآوداا  و ظؼؼوظ  مای ىان ناطىیاو هاع و ظؼ کااشکُ  ؼا می اي ی ناطى ؼوذ کىع، ب که ؽی ىاوع ٢ؽظ ؼا  كط می

هاای  ظهاع، ؾیاؽا اؼؾل ها  ؼوی می ؿهاا اماؽوؾشیچ هیا. زِای ا كاتیو ٧اتیظؼ ز٧نىظ، ویی  می عشیظ اوكان هی٢ؽظ نب اگؽچه
ظهاع  می اوداام کاؼی واظؼقات ع کهییگى او می ظهع و به می اودام . و٦ِی کكی کاؼی واظؼقت ؽ کؽظش اقتییاضال٦ی اوكان  ٟ

ه کاؼهاا ظؼقات یقت و ااو ٛییز٥ ْب نعن ، ضىاقِه  ىل و ثؽو مىع  ىل آوؼظن ظقت بهکىع  کىع. ٢کؽ می باوؼ ومیآن ؼا  زِی
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 ، هاؽ گىااهی ؼا مؽ کاب  اىل آوؼظن ظقات بهؾواع و باؽای  گاؽان ياعمه مییؼقاوع، به ظ می انیگؽ ؾ یا٢ؽاظ ظ هكِىع. بىابؽایه به
 ىاواع ظؼ  ا مییآوؼظ. آ ومی به ظقتؿی ؼا ی، چ ؿی اؾ ظقت وعهعیىان اگؽ چیکىع هؽ کاؼی ؼا اودام ظهع! ز نىظ و خؽیت می می

ه مهاکالم ؼا ٢اؽا یاماؽظم ا کاه  یا ایبِاه گ٣ِاه باؽظاؼظ. ان  اؾ باعنی ؼا یؿهاایضىاهاع چ ؿی بعهاع؟ میینما چ چ، بهیهاؾای 
 كت.یظؼقت ونان  يسیر ویكت و غههنان  ها و مٛیاؼهای اؼؾلایىکه  ضاْؽ ضىاوىع ٧٢ّ به می

 عیابِىاوو٦ِای ع،  اا یاکى میه ی. و٦ِی ظؼ ؼول ما  ؿک ظا٢ای ما مًعا٤ ظاؼظ   چگىوه ایه مىَى٘ بؽای ٢ایىنیىیع ببیبگػاؼ 
« کىاع. مه ٞ باهی ىاوع بؽ يع اهاؽ  ٢کؽ ظؼقت می تی»، هیچ مهک ی وطىاهیع ظانت، چؽاکه  عیؼا ز٣ٕ کى ىگ ضىظین هین

ع ا٢ِااظ. یبه ظؼظقؽ ضىاهْىؼ زِ   به ، عیؿ بؽویچ ا آنی هیا ظوبال بهع، اگؽ یکى ضىبی ز٣ٕ ضىظ ؼا به ىگین هیع نیویی اگؽ وِىاو
ظاوی  که ٢ؽظ ٧٢اّ یات ؼول  ؿکیاه ؼا   ىاوىع ؼها کىىع. ما الؾم می اوع ومی کؽظش هیؾماوی ٦بالن  مؽ  ی ؼا کهیؿهایا٢ؽاظ، چبُٛی 

ی یهاا کِاب گىواگ چی   وا٦ٛی ٢ؽظ بایع ٧٢ّ ؼوی یت ؼول  مؽکؿ کىاع. گؽچاه بؽضای اؾ اقاِاظانیاودام ظهع، چؽاکه ظؼ  ؿک
کىىاع:  می هیی هكِىع که  مؽ یؿهایچ همان هیچیؿها بىظش و نبوا٦كام  اوىا٘ها نامل  کِاب آن که  یگى می اوع، به نما وىنِه

 ؽواع.  می ؽونیاب ک ماام هات ؿهاا اؾ یچ هیاع، ایکى ها ؼا مٓایٛه کِاب وخىظ ظاؼوع. و٦ِی آنها  آن ها و ؼاقىها ظؼ ماؼها، ؼوباش
ع. یاى ظهیؼا  هاطهاا  آن  ىاویاع وا٦ٛی اقات و ناما ومی چىعبؽابؽ  ٛعاظ اقِاظان گىوگ ٦البی چی ام که  ٛعاظ اقِاظان گ٣ِه
ع ظؼ هؽ ؼونی که مایل هكاِیع، ی ىاو ع. مییه کىیظا٢ا  ؿک ع ظؼ ٢ایىنیگىی  که با ومی اؼ  هیع. ایکى ع چه کاؼ مییع بعاویؼو با اؾایه

«  ؿکیاه ظؼ ؼونای ظؼوٞایه.ت ؼوؾ یبعون کكب ؼاهی ظؼقت بهِؽ اقت اؾ  قال هؿاؼ»ای بىظ:  ع. اما ظؼ ٦عی  گ٣ِهیکى هی ؿک
  ضاىظ یاگاؽی ؼا ظؼ  ؿکیظ ؿیاع. چیاه کىیاع و وا٦ٛاان ظؼ ؼونای ظؼقات  ؿکیاودام چه کاؼی هكِظؼ زال ع که یع بعاویه بایبىابؽا

هاا  آن ا٢ِااظش اقات؟ . چاؽا اؾ ناکل اقت ا٢ِاظش بُٛی ا٢ؽاظ اؾ نکل ع. ٢ایىنی٢کؽی ؼا اَا٢ه وکى چیزِی ه ع،یوکى مط ىِ
اؾ ناان   ماؽیه هكاِىع، ظؼ غههظؼ زاال  کاه هؽو٦اتاواع. اماا  وکؽظش هیؼا  ماؽ  گىواگ گؽ چییهای ظ ؼول کهکىىع  اظٚا می

 کاه ؿی اقاتیاهما  آن چ هینىوع؟ ا ومی آوؼظش هی مؽ  ؿها بهیچ ا آنیکىىع. آ می ی ؼا اَا٢هیها ؿییچنان  های قاب٥ هی مؽ 
 گىی . ىاوام مییا زی   اؼواذ یوق ؽ بهیظؼباؼۀ  كط

 هايی یک صباو
 ؽ یابیاؿی ؼا ؾ یاکىاع. او چ ياسبت وانىاضِه  ىاوع به ؾباوی می نطى واگهان که اقت هی؟ مىٗىؼ ا كتیچ« هاوییک ؾبان»

کىاع، اماا  ا٢اتیظؼ آن ؼا   ىاواع ٢همای ک ای اؾ  ا ی می ی   اهیآوؼظ. نطًای باا  ىاواا قاؽ ظؼ ومای ویؿ اؾ آن ضىظل ع کهیگى می
 ؾباان  ىاوىاع باه چىاع کىع. بُٛی اؾ ا٢ؽاظ ویؿ می می ی يسبتچیؿ چهظؼباؼۀ  نطى هیا ع کهیبگى ْىؼ مهطى  ىاوع به ومی

ٛی یْب ٢اى٤ ییکىىاع واىٚی مهااؼم یاا  ىاواا وع و ٢کاؽ میگیؽ  ظؼ وٗؽ میؿ یاوگ نگ٣تآن ؼا  کىىع. بؽضی زِی يسبت مطِ ١
ماهیات آن  ها  ویكات.  اف ناطى ه بیاوگؽ قٓریهم ىو  کىىعش هی ؿک وه مهاؼم ٛی اقت ویْب ی ٢ى٤یوه  ىاوا اقت. آن

آن ؼا  اقات، ظاناِه ع آن ضاىبیاکى کىع. اما ٢کؽ می ؼوزی اؾ ُبٛعی ظیگؽ، غهه نما ؼا کىِؽل می که گىوه اقت هیكت؟ ایچ
کىاع.  می ناما ؼا کىِاؽلناعیع ؽ ،  ظوقات ظاناِه بانایعآن ؼا  هاِؽیب . هؽچاه عیهكاِ ع و اؾ ظانِه آن ضىنسالیظوقت ظاؼ 

 ٚىىان اقات. باه هییآن وا٦ٛاان  اا ، قٓر ٚالوش  کىع؟ به نما ؼا کىِؽل که عیع بگػاؼ ی ىاو می ، چگىوه وا٦ٛیکىىعۀ  هی ؿک ٚىىان به
 .  ی٢ؽا بطىاو ضىظ ع چىیه مهکال ی ؼا بهی، وبا کىىعۀ وا٦ٛی  هی ؿک

 چ٧اعؼناىیع؟  ؿهاا کىِاؽلیچ هیاوقای   ا به عیا ىاو می  ؽیه نکل زیام و باال ؽیهب مط ى٦ام اقت. چگىوه بااؼؾل اوكان
چكبىع، اماا ظؼ  ها ومی چكبىع. بُٛی اوكان می بعن به ؿهایچ هیاؾ ا ! بُٛی کىیع ؼا ؼها می ان  بعنؿ اقت که کىِؽل یاوگ ٞ 

به ا٢اؽاظی کاه بطىاهىاع باه ؾباان  ایه مىخىظامکىىع.  کىِؽل میؼا اظاؼش یا نما ْىؼ مهابه  به٢اي   کمی اؾ نما ٦ؽاؼ ظاؼوع و 
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 ع. اگاؽىاقاطه بگىیناک ی واام٣هىم   ىاوىاع به بؽوع که می و قپف ایه ا٢ؽاظ  ی می ظهىع ال ؼا می  ىاواییها يسبت کىىع  آن
اواعاؾۀ کاا٢ی  باه آن ناطى ناىظ. و٦ِای او مى٧ِال  ىاوع باه میایه  ىاوایی  ؽظ،یاظ بگیؼا  ؾبان ؿ بطىاهع آنیگؽی وینطى ظ

گؽوهای  ياىؼم به ؿهاای، آن چ ٧اتیظؼ ز٧کىع.  به آن ؾبان يسبت ىاوع  ؿ مییکىع، او و امِسانآن ؼا  بانع که ظانِه خكاؼم
 . عیکى کىع که يسبت آیع و کمت می قؽاٜ نما میها  آن کی اؾی عیکى آن ؾبان يسبت ع بهیىع و و٦ِی بطىاهیآ می

قاطِی وخاىظ آوداا  ؼا بااال ببؽواع، اماا ظؼ ضاىظ ضىاهىع قآر ، می گ٣ِ  ْىؼ که ظهع؟ همان ِی ؼوی مییوَٛ هیچؽا چى
ضىاهىاع باا اوداام کاؼهاای ضاىب، باه  ا٢ِىاع. مییای ؼا  عشیااها  آن ه کىىع و ضىظ ؼا ؼنع ظهىع.ی ىاوىع  ؿک ومی دهیظؼ وِوعاؼظ، 

ؼا  ٍیمؽ  ماؼی نطىی ىاوع ب ٢ؽقِىع، می می بیؽون به ظاوىع آن اوؽفی که . اما می ظاوىع چگىوه گؽان کمت کىىع، ویی ومییظ
ایاه کااؼ باا  ظاوىاع کاه میهاا  آن مااؼی ؼا نا٣ا ظهاع.ی ىاواع ب ه ظهع، گؽچاه ومییؼا بؽای مع ی  كک میکمی کاهم و ظؼظها

 ظهاع. بُٛای ؼوی می کاه ؿی اقاتیاچ هیاودام بؽقع. ا  ىاوع به میبیؽون ب٣ؽقِع ؼا  نان اوؽفی که نطى اؾ ظهان اق٣ِاظش
مٛىای  زؽ٢ای بیآمیؿ و  ای  ىهیه اما ایه گ٣ِهوامىع.  بىظا می ؾبانآن ؼا  وامىع و ا٢ؽاظی هكِىع که آقماوی می ؾبانآن ؼا  ا٢ؽاظ
 ! اقت

کؽظواع،  می ظؼ ُبٛاع ماا ياسبتهاا  آن کىىاع. اگاؽ می ياسبت واعؼم به ضاعاییمىخاىظام که الؾم اقت ضاْؽوهان کىی  
 باا چها »اوع:  گ٣ِهؽضی ب .بىظ وزهِىاک میبا چىان يعای مهیبی  .داظ کىىعیای اوكاوی ایی ظؼ ظویها یؽؾش هی ىاوكِىع ؾم می

ه یاؿ به ایعوع ویمؽا ظ کؽظ. بؽای آن ا٢ؽاظی که ٢انه ومی او با نما يسبت« کؽظ. يسبت با مهمىخىظی واال  عم کهیقىم  ظ
ياىؼم  ع بهى٢ؽقاِ ؽون مییابها  آن ٢کؽی که ظهع ایه اقت: چیؿی که ؼوی می کؽظ. ومی ؿ با نما يسبتیيىؼم اقت. او و

هاا  آن هكاِىع.ياسبت باا ناما ظؼ زاال هاا  آن ه اقت کاهیا ، مثل عینىى میآن ؼا  ه ؾماوی کهیُبٛعی اقت، بىابؽا قه يىم
  یؽا م٣ااهیؾ  ع،یبهىى ْىؼ واَر ع بهىیگى میؼا  آو ه عی ىاو ُبٛع ما ومی به بٛع اؾ او٧ِال ع. اماىکى می يسبت مٛمىالن ظؼ ُبٛع ضىظ

ه نی» تیهكِىع. ظؼ ُبٛع ما،  ه ظو ُبٛع م٣ِاومیظؼ ا ٢ُاؾمان ه ماا  نای تیا، اماا ظؼ آن ُبٛاع باؿؼگ  اقات ظو قااٚت «چب چب
 .اقتآود ظؼ  ؽ اؾ ؾمان ما آهكِه . ؾماناقته آن ت قال به ؾمانیمٛاظل 

انااؼش باه ظویاهاای  ایاه گ٣ِاه «ه اقات.یؼوی ؾما قاال ها بؽاباؽ باا هاؿاؼ  ؼوؾ ظؼ آقمان تی ٧٢ّ»ای بىظ:  ظؼ ٦عی  گ٣ِه
  یم٧اآوداا  ظؼ ضاعاییمىخاىظام  هایی کاه و ؾماان وخاىظ واعاؼظ، یٛىای هماان بههات٢ُا   یم٣اهآودا  ظؼ مك٧ِ ی ظاؼظ که

ظاؼظ. اماا  ی انااؼشیهاا مکان چىان . به وی ى٢ؽ آبی ٢ایىن و بههت ، بههت ظؼضهان ، بههت ییٞا قٛاظم بههت هكِىع، مثل
. اگاؽ ایاه  ىاواایی ؼا ظاناِه بانایع کاه  اقات  ؽ اؾ ؾمان ظؼ ُبٛع مااٙ یؾمان ظؼ آن ُبٛعهای بؿؼگی که اناؼش کؽظم، بؽٚکف، قؽ 

ظوؼ ظاؼواع و گاىل  اؾؼاش کىع. بؽضی ا٢ؽاظ  ىاواایی ناىیعن  ىاویع بهىىیع که کكی يسبت می ع، مییا٢ت کىیؼا ظؼ ها  آن يسبت
ع وناىى میآو اه   ىاوىع بهاىىوع. ْىؼ واَر ومی کىع، اما به  ىاوىع بهىىوع که کكی يسبت می میها  آن نان باؾ اقت. آقماوی
همگی وام٣هىم هكِىع. ایبِاه بُٛای ا٢اؽاظ . چؽضع ؾیاظ می با قؽٚت ا يعای گؽاما٢ىوی اقت کهیت  ؽوعگان یخ تینبیه خ

ٛی ظانِه بانىع یْب ی ٢ى٤یت  ىاوایع یباها  آن ُبٛعی ظیگؽ ؼا بهىىوع. امااؾ قىی  ٧ی یا يعای يسبتی ىاوىع يعای مىق می
ه ببؽظ و ٧٢اّ ظؼ آن ياىؼم یمى٧ِل نىظ اضِال٠ ؾماوی ؼا اؾ بنان  يعا به گىلایىکه  ل اؾ ا ٦بىع ٚىىان زامل ٚمل ک که به

ظؼ ياىؼ ی کاه وامىاع،  می ضاعاییؼا ؾباان  «ؾباان کیهااوی»کىع. بؽضی ا٢ؽاظ  گىوه ٚمل می هیْىؼ واَر بهىىوع. ا  ىاوىع به می
 . كتیگىوه و هیايالن ا

 ا ی  اؾ واىٚی   اههاا  آن کىىاع. ٧٢ّ با یبطىع مىٗىؼنان ؼا مى٧ِال میکىىع،  می گؽ ؼا مال٦امیکعی ضعایی و٦ِی ظو مىخىظ
 ىاوىع ا٢کاؼناان  ٧٢ّ با یبطىعی میُبٛعی اقت.  يىؼم يعای قه نىظ به می ا٢تیظؼ آو ه  کىىع و يعا اق٣ِاظش می غهىی بی

ایع کىىاع. نا می گاؽی اقا٣ِاظشیظ ؼول کىىع، ب کاه گااهی او٦اام اؾ ومی ت نکل ؼا اق٣ِاظشیه ی٧٢ّ اها  آن ؼا مى٧ِل کىىع.
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گىیاع  ، میىعكاِیچ هاا مىظؼا ؽوع. اما اگؽ اؾ ؼاهبی بپؽقیع کهیگ اؼ خعی مییؼا بكمىظؼاها  ، ؼاهبان  ك   بِییظؼ  اوِؽ بعاویع که 
و بىظش ظاوىع. مىظؼاها زؽکام ظقت  بؽیع که چیؿی وؼای آن ومی هكِىع. اگؽ بیهِؽ بؽؼقی کىیع  ی میىگا یظؼخ   هیباال ؽ  که

، کاه بؽواع کاؼ می ؼا بهمىظؼاهای بؿؼگ  ضعاییزُاؼ ؾیاظ بانع، مىخىظام  ٛعاظ  و٦ِیهكِىع.  ضعاییمىخىظام  ؾبان ظؼ وا٦ٙ
. اواع و مِىى٘باا یاؼ ؾ یؿ بكیوها  آن بؽوع، که کاؼ می ؼا بههای کىچت  ٛعاظ زُاؼ ک  بانع، مىظؼاو٦ِی . اوع ه  ؾیبا و ه  مِىى٘

ناع،  ِاه میوٗاؽ گؽ٢ظؼ ها ؼاؾ آقماوی  هی،  مام ا . ظؼ گػنِهاوع اؼ  ؽمایه و ظؼ  ىى٘ ٞىی هكِىع، چؽاکه وىٚی ؾبانیبكمىظؼاها 
ناىظ.  ه اق٣ِاظش مییاقت که يؽ٢ان بؽای  مؽ   ٛعاظی زؽکت ٧٢ّنىظ  می اق٣ِاظش ظؼ  بتآو ه  .  یا ٢ال کؽظشآن ؼا  اما زاال

و کىىاع  می٧٢ّ ظؼ و٧م یت ؾباان ظؼ  ماؽیه ٚمال ها  آن اوع. كِ  ظؼآوؼظشیت قیيىؼم  بىعی کؽظش و به آوان زؽکام ؼا ْب٧ه
 .اوع اؼ م٣ًلیوا٦ٛی بكمىظؼاهای ىع. هكِ  هی٧٢ّ چىع نکل بؽای  مؽ 

 دهذ ايجام هیؽاگشدايؼ شای بتاو  نهؼلآيچه 
باا ماه  اناطاو هیاا ىىع کاهیب می گؽانیکىىع. و٦ِی ظ ؼها ومیآن ؼا  ظهىع و ىىع با مه ظقت مییب بؽضی اؾ ا٢ؽاظ مؽا می و٦ِی
ها ضی ای ظوقات  گاػؼظ. بُٛای می چاه ظؼ ٢کؽناان ظاو  کاؼ ؼا اودام ظهىع. مای هیضىاهىع هم ؿ مییوها  آن ظهىع، می ظقت

ناما  کىىاع. باه ؽواع ؼهاا ومییگ مؽا می ظقتایىکه  ؽوع و بٛع اؾیبگاوؽفی اهىع ضى  ظقت بعهىع. بؽضی ویؿ مینان   ظاؼوع با مٛ 
 ویكاِی ، ایىداا ان  و ز٣إ  ىعؼقاِی نما ظاظن بؽای ن٣ا . ما عیظه   وا٦ٛی کاؼی اقت که ضىظ نما اودام میی:  ؿک  ییگى می

  یْىؼ مكا٧ِ باهناىی .  ظؼگیاؽ ایاه کاؼهاا ومی . یهاا ؼا نا٣ا ظها ماؼییبیاا   یناما باعه باههایی  اوؽفی بىابؽایه ٦ًع وعاؼی 
٢انااه مااه   ؽظاؾوااع، هااا می ه، بااه اودااام  مؽیهیهااای  مااؽ  ظاؼم. بااؽای ا٢ااؽاظی کااه ظؼ مسل ؼا بؽماای هااای نااما ماؼییب

ؿ ٢انه ماؽا ضىاهىاع یؽوع ویگ اظ مییها ظا٢ا ؼا  ضىاوعن کِابا ن نطًان بضىظناکىع. ا٢ؽاظی که  میظؼمان  ؼا نان  های بیماؼی
ناىضی  هیاا ایایابع؟ آ می مینما ا٢ؿا گىوگ مه ظقت کؽظن  ع با یمفیکى ا ٢کؽ میینىظ. آظؼمان  نان  یها ماؼییظانت  ا ب

 ؟ كتیو

ؼناع   اان گىوگ ع،یاه وکىیاْىؼ وا٦ٛای ضاىظ ؼا  ؿک . اگاؽ باهناىظ زايال می  ان نایىگ نیه  ی ؿک ْؽی٥ اؾ٧٢ّ  گىوگ
بااال  اباع، مىخاىظام ظؼ قآىذی م ماییناما ا٢اؿا وخاىظ ظاؼظ. و٦ِای گىواگ ىگین هیکىع، چؽاکه اقِاوعاؼظی بؽای ن ومی
 ناکل به مسات هیاکىاع. ا باالی قؽ ان ؼنع می نىظ، مسکی ىىع که و٦ِی وابكِگی نما، آن ماظش، بؽظانِه میی ىاوىع بب می

و باؾ اابی اؾ  عیاا ه کاؽظشیا ؿک کاه اقات و ومایااوگؽ گاىوگی اقات وخىظ ظاؼظ. ایه مست به ب ىعی قِىن گىواگ گىوگ قِىن
کىع، زِی اگؽ م٧عاؼ کمی ه   بؽای نما به آن اَا٢ه می چ٧عؼچه کكی و ایىکه  . بعون  ىخه بهاقت  ان نیىگ نیهکی٣یت 

« آیىاع قه گل ؼوی قؽ گاؽظه  می»مؽز    ٢ىؼان نما ؼا به  ىاو  نىظ. می ؽ مییقؽاؾ  ماوع و هم  آن ومیآودا  به آن اَا٢ه کىع،
 وعاؼظ، نما نما  ٛ ٥ به ؽاینىظ، ؾ  می ؽیقؽاؾ  بال٢اي ه ، آن گىوگ عیبگػاؼ  ؽونیظؼ ب هیؼا اؾ ا ان   ای ای که یسٗهبؽقاو . اما 

کكای  چیبماواع. هآوداا   ىاواع عش، ومییوؽقا آن مؽز اه هىاىؾ باه  ان نایىگ نیهاقاِاوعاؼظ  اؾ آوداا کاهع. یا ه وکؽظشی ؿکآن ؼا 
 ىاویاع ؼناع کىیاع و بااال بؽویاع کاه  . ٧٢ّ و٦ِی میانع  ضىظ ان بی ؿکزايل ع یآن با ؿی به آن اَا٢ه کىع.  مامی ىاوع چ ومی

قؽنات خهاان باا ع و یضىظ ان اظامه ظه کؽظن هه به بهِؽیع، همیؼا ؼنع ظه  ان گىوگ ىقِهیْىؼ   ع، بهیه کىیؼا  ؿک ان  غهه
. ممکه اقت بؽضی اؾ ا٢ؽاظ به ضىظ ببایىع  كِ یوه کاؼ یل به ایما ضىاهىع، اما مه مؽا می ضّ ع. بُٛی ا٢ؽاظ ظقتینىهمگىن 
 هیاا ایاکىاع. آ مسا٢ٗاتهاا  آن ضّ اؾ اواؽفی آن ظقاتی کىىاع یاا یضىاهىع با آن ضىظوما میها  آن ضّ مٛ   ؼا ظاؼوع. که ظقت

ا ظؼ یاع؟ آیاکى می يسبتهای مسا٢ٕ  اوؽفیه به  الل ضىظ ٢ؽظ بكِگی ظاؼظ، بؽای چه ظؼباؼۀ ی؟  ؿک كتیگؽی ویوابكِگی ظ
ظوبال  به ا٢ؽاظی هكِىع کاه باهمؽبىِ  آیىع؟ ٧٢ّ به چه زكاب میها  آن ؿهایی بانیع؟یظوبال چىیه چ ع بهیباال با   قٓری ؿک

 .اوع قالمِی یا٢ِه و ز٣ٕن٣ا
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.  اقات ضىظ ان هی٧ان نبیهؽ غؼۀ میکؽوقکى ی اؾ آن گىوگ، ظ٦ یا ایع ، گىوگی که ؼنع ظاظش اؼ میکؽوقکى ییظؼ قٓسی بك
ؼا  ضاعاییمىخاىظی ع کاؽظ. آن گىواگ،  ًاىیؽ یاؼا ناؽو٘ ضىاه ضعایی   بعوییع،  ؿکیؼو می ٢ؽاقىی ٢ای ٦ مؽو بهؽیو٦ِی 

. اماا  اقات ه آنیىع و بكیاؼ ؾیبا اقت. هؽ غؼۀ میکؽوقکى ی، نبیوه می وی ى٢ؽ آبی ؼوی گل ضعاییمىخىظ ضىاهع ظانت و آن 
 اؼ میکؽوقاکى ی، غؼام کىچاتیا ماؼهای کىچت  هاکیل ناعش و ظؼ قآسی بكایها  ؼوباش هیؿهایی نبی، اؾ چ  ىانیزاوؽفی 

 هاای مااوؼای اوؽفی»وىناىع کاه ٖااهؽان  هاایی ؼا می چیؿ ظیگؽ ایه اقت کاه بؽضای ا٢اؽاظ چایهكِىع.  ییؿهایچچىیه  ها آن
اکثؽ ا٢اؽاظ ٚااظی ای ٢کؽ کىىع چه وى٘ اوؽفی ٦ؽاؼ اقت ظؼ آن بانع.  یسٗهایىکه  مط ىِ نعش اقت، بعونها  آن ظؼ« ْبیٛی

 ؼا قاؽکىبها  آن ىعاؾوع ویب ٥ی ٛى نان ؼا به یماؼ ینىوع ب ه ظهىع، ضىنسال مییؼا  كکنان ظؼظ ْىؼ مى٦ت  ا و٦ِی بِىاوىع به
کىىاع، باه ماا  ؼا آنا٣ِه میناان  ىواه بعنچگایىکاه  ، ا٢ؽاظ ٚاظی، يؽ٢ان ا٢ؽاظ ٚاظی هكِىع و بعون  ىخه بهبه هؽ زالکىىع. 

 هیوبایع ا . اؾ زاال به بٛع، ام ه مكایل ؼا به نما گ٣ِهیاقت که اٚ ت  هیع و به همیهكِ کىىعش هینىظ. اما نما  مؽ  مؽبىِ ومی
وعاناِه ی ؼا یؿهاایو چىایه چ« ْبیٛای اواؽفی مااوؼای »ايآالذ  به ی مثالیؿهایع. زِی ٢کؽ ضىاقِه چیظه کاؼها ؼا اودام

 ؼا ظؼ قؽاقاؽهاا  آن عیا ىاو ظه  و می یْبیٛای ما هاای مااوؼای اوؽفیبه نما »ىع: یگى می گىوگ ع. بؽضی اؾ اقِاظان چییبان
اظی یعۀ ؾ یؿها ٢ایآن چ  ،یگى نما می به انِه بانیع.ظ ىاویع  میی ؼا چیؿ چهظاو  اوِٗاؼ ظؼیا٢ت  اما ومی« ع.یا٢ت کىیکهىؼ ظؼ 

ناما  ، گىواگایاع کىىعش هیقاالمِی هكاِىع. ناما  مؽ  و ز٣ٕ ظاظن بؽای ن٣ا ه  ظانِه بانىع، ٧٢ّ ییایوعاؼوع. زِی اگؽ مؿا
ناما ؼا بااال   ىاوع قٓر ٢ؽقِىع ومی بؽای نما می گؽانیظ کهْبیٛی  اوؽفی ماوؼایع. هؽ یآ می به ظقت   ضىظ انیاؾ  ؿک ٧٢ّ

ه کىع. یخای نما  ؿک  ىاوع به ومیکكی  چیهع ٢کؽی ظؼقت ؼا ز٣ٕ کىیع. یبا اقت.بؽای مٛاید  ا٢ؽاظ ٚاظی  ببؽظ، چؽاکه ٧٢ّ
 . عیؼا باال ببؽ  ان  ع قٓری ىاو می عیه کىیْىؼ وا٦ٛی  ؿک و٦ِی ضىظ ان به ٧٢ّ

اواع و  وکؽظش هیؼا  ماؽ  گىواگ کىىاعگان ماا هؽگاؿ چی ظاوىاع کاه بكایاؼی اؾ  ؿکیه ؟ همه می ظه  نما می ی بهچیؿ چه ف 
چ یچای قاؽگؽظاوىع و ها قآر ظؼ اواع، ویای هىاىؾ کؽظش هیگىواگ ؼا  ماؽ  ها چی ؿ قالیماؼی ظاؼظ. بؽضی اؾ ا٢ؽاظ ویبنان  بعن

و٦ِای ه مكاای ی ظؼ آن ظؼگیاؽ اقات. اوع و ممکه اقت وعاوىاع چا گؽان ؼا معاوا کؽظشیا٢ؽاظی هكِىع که ظ گىوگی وعاؼوع. ایبِه
کىىاعگان وا٦ٛای ظا٢اا  هیؽکىىعش ؼا اؾ باعن  مؽ یىاواام  كاطیا زین اؼواذ ،  مام آ کؽظم می ىان يسبتیا زیؽ ؼوذ یظؼباؼۀ  كط

ضىظناان نطًاان  . و٦ِی ا٢ؽاظی کاه٦ؽاؼ ظانِىعنان  یا ؼوی بعن ظؼون ضىاش و بىظوع چهها  آنایىکه  بؽظانِ ، بعون  ىخه به
ضاوا   ّیه، مسایاکى . ٚالوش باؽ ا می  اکه نکل یؿ به همیؼا وها  آن ظا٢ا ؼا بطىاوىع، بعن هیظهىع ا   وا٦ٛی ؼا اودام میی ؿک

ع، یاکؽظ میناان  فی٦بالن  ٧ع و ؼاقى ؼا که ؼوباش نعش اؾ عشیعانت  ىنیهای گؽام ع و آن یىزهینىظ. ٚد ه کى ع  اکیؿ باینما و
ع، یاه کىیا ؿک عیاضىاه میایىکه  ضاْؽ گؽ وخىظ وعاؼوع. بهیاوع و ظ ؿ نعشیو  م طِهیؿها بؽای نما ظوؼ ؼ یع.  مام آن چیىعاؾ یظوؼ ب

ؼا ٧٢اّ باؽای ها  آن  ىاوع بؽای نما اودام نىظ، اما ؼو ایه کاؼها می . اؾایهآقان کىی  ان  مكایل ؼا  ا زع امکان بؽای ىاوی   می
كاِىع یهىاىؾ مِىخاه و یسٗاه هیاه کىىع و زِی  اا ایضىاهىع  ؿک  . ایبِه بُٛی ا٢ؽاظ ومییظه می ٧ی اودامیز٧ کىىعگان هی ؿک

 .  یکى می وا٦ٛی مؽا٦بت کىىعگان هیاؾ  ؿک  . ٧٢ّیکمت کىها  آن به  ی ىاو  . وا٦ٛان ومییکى بت میظؼباؼۀ چه يس

ؽ یکؽظواع  كاط ازكااـ می یا ایىکاهؽکىىعش ظاؼوع یىان  كطیا زینع ؼوذ  گ٣ِهها  آن به که ظؼ گػنِهه  هكِىع ا٢ؽاظی 
آن چیؿهاا  کاه ىىاعک ٢کؽ میو  بانع گؽاوىع که آن مهکل با٦ی ماوعش، هىىؾ وبؽظانِ نان  بؽایآن ؼا ایىکه  بٛع اؾ اوع. اما نعش

 ممکاهاگؽ به همیه نکل اظامه ظهىع نىظ.  عش مییوامو ؽظیع  نتو نعش مسكىب ه وىٚی وابكِگی یاما اهىىؾ وخىظ ظاؼوع. 
نان  های  آن چیؿها ؼا بؽای کالـوع و بعاوىع که ظؼ ْىل ؼها نىو ؽظیع  نت هیاؾ ا عیکىىع. با ضىظ خػب بهآن ؼا  ظوباؼش اقت

 اوع. ام.  مام ایه چیؿها بؽظانِه نعش شاؾ بیه بؽظ
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آقاماوی،  هاایی ؼا بىاا قااؾظ. ماعاؼ انیه، بىیاهاای  ؿک هیاودام  مؽ ظؼ زال  ظاوع که می ه، معؼق  ظایى الؾمییظؼ قٓسی  ا
و  هیاهاا باؽای  ؿک ؿمیمکاو هاای اواؽفی،  ماام ؿمیمکاو٢ایىن،  ایىدا ؽوع.یع نکل بگیؿ بایگؽ ویؿهای ظیو بؽضی چ «ان  ی َظن»

هاا  آن   ویع باه ناما باعهیاؼا باهاا  آن .  مامؼاها  آن هؿاؼ اؾ م اؾ ظشیکىی ، ب گؽ ؼا بؽای نما ٢ؽاه  مییؿهای ظیچاؾ اؼی یبك
اوداام  اان  ناىظ، بؽایهاؽ کااؼی کاه بایاع اوداام   ان، های نىوع. بٛع اؾ بؽظانِه بیماؼی می کانِه ان  بعنی ظؼ یبػؼها مثل
 ان  ْىؼ وا٦ٛای ظؼ معؼقا  ماا باه  ؿکیاه  ىاویع  ا اوِهاا باه  . قپف مییظه ی که بایع ظاظش نىظ، به نما میهؽچیؿ  و یظه می

، اگؽ بُٛی   ییبىظ. ياظ٦اوه بگى و ز٣ٕ قالمِی می ظاظن  ، ٧٢ّ بؽای ن٣ایظاظ ؿها ؼا به نما ومییه چیاظامه ظهیع. اما اگؽ ا
 ظهىع. های وؼؾنی ؼا اودام هی مؽ  خای آن، که به ضىظ وبانىع، بهِؽ اقت ىگین هیمؽا٦ب ن ا٢ؽاظ

ؽواع یگ اظ مییاکىىعگاوی که ضىظناان نطًاان  .  ؿکیه  یع ظؼ بؽابؽ نما مكئىل بانیع، بایظه   وا٦ٛی ؼا اودام مییو٦ِی  ؿک
 ؿهاا ؼا باهیچ هیا٧ای باناىع. ماا  ماام ایکىىاعۀ ز٧  هی ؿک عیااوؼواع، اماا بایب به ظقتؿها ؼا به همان نکل ی ىاوىع  مام چ ؿ مییو

ع ٢اای یٚالوش، با . به ت کى یْىؼ وا٦ٛی هعا عم بهیٚىىان مؽ  ع نما ؼا بهیبا ْىؼ که گ٣ِ  همان .  یظه می ٧ییز٧ کىىعگان  هی ؿک
نىظ و  یکدا به نما آمىؾل ظاظش می بهه، ی مؽ  ع.  مام  ىحیکى هی ؿک چگىوه ع کهیع و بعاویکى مٓایٛهکامل ْىؼ  باال ؼا به قٓر
ع.  اا یاع  ًاىؼ کىیبِىاوآو ه  ع، باال ؽ اؾیاؼ باال بؽقیقٓسی بك ، ضىاهیع  ىاوكت بهظؼ وهایتؼا یاظ ضىاهیع گؽ٢ت. ها  آن هم 

ام.  ظاظشؾمان قٓىذ مطِ ا١ ؼا  ىنام  ٢ا، ه  هی٧ی مهک ی وطىاهع بىظ. ظؼ آمىؾل ایعن به ثمؽۀ ز٧یو٦ِی  ؿکیه کىیع، ؼق
 کىع. ت مییهه نما ؼا هعایهم آن بؽیع که ه  ی مییاؾ زاال به بٛع، ظؼ قٓىذ مطِ ١ب  ؿک

ؿی یؼ  بؽوامه ان  یبؽا ظوباؼش آن ؼا مه کىع. ٢انه ؽ مییی ٟ زاال هی ان اؾ هم ه مكیؽ ؾوعگییع، بىابؽایکىىعش هكِ هینما  ؿک
ظاواع. بُٛای  ومیآن ؼا  لاقات؟ ضاىظ با٦ی ماوعشهىىؾ  چىع قالى اؾ ٚمؽ نط؟  کىع ؿی مییؼ  بؽوامهآن ؼا  کىع. چگىوه می

ع یْاىل بکهاع. ناا ا و٦ِی بیماؼ نعوع ممکه اقت چىع قاالیؽوع یمی بگیماؼی وضیقال ب  یو ای قال تیع بٛع اؾ یا٢ؽاظ نا
ظؼ  عیا ىاو می چگىواهکىىاع.  اف  گؽ نىوع و وِىاوىع زؽکتیهای ظ ماؼییا بیظؼ مٟؿ  ضىن نعن ماؼی یطِهیبُٛی ا٢ؽاظ ظچاؼ ب

مهاکال ی  هیو اؾ و٦اى٘ چىاؽظش ظؼقات کا هاا ؼا باؽای ناما هیا ع  ماامیع؟ ما بایه کىیبا٦ی ماوعش  ؿک ان هایی که اؾ ٚمؽ  قال
   اوداامی اىاو وا٦ٛی می کىىعگان هیکاؼها ؼا ٧٢ّ بؽای  ؿک هیا :  یکى ؼونه ان  یؼا بؽا هیا ع اؾ آٞاؾی. اما بگػاؼ   یؽی کىیخ ىگ

ماوىاع اوداام کااؼی واظؼقات چؽاکاه ظؼ ایاه ياىؼم  ،نىوع ٢ؽظی ٚاظی اودام ی بؽایه ْىؼ یهمكِىع یمداؾ وها  آن .  یظه
ؼا هاا  آن ظیطىاش ع بهی ىاو ی ظاؼوع و ومییکاؼما همگی ؼوابّ ماؼی و مؽگ،ی، ب ؽیی ىیع،   مثلكای ی ، م ٚاظی . بؽای مؽظماقت

 ع.یؽ  ا بگػاؼ یؾ 

ه کاؼهاا ؼا باؽای یا  ای اىاو اقات کاه میٚ ات ی ، به همیه گیؽ  ظؼ وٗؽ می ؽیه ا٢ؽاظ  ٚىىان بااؼؾل کىىعگان ؼا به ما  ؿکیه
ٛىی اگاؽ اقاِاظی ی؟ اگؽ اقِاظی  ٧ىای ٚٗیمی ظانِه بانع،  ظهی  ایه کاؼها ؼا اودام می . چگىوه  یکىىعگان اودام ظه هی ؿک

 ىاواع بكایاؼی  اوؽفی اقِاظی باال بانع، می ببؽظ. اگؽ قٓر هیىاوع کاؼمای نما ؼا اؾ ب  ٚٗیمی ظانِه بانع، می ٦عؼم گىوگ
بباؽظ.  هی ىاوع م٧عاؼ کمی اؾ کاؼماای ناما ؼا اؾ با می بانع ٧٢ّ اییه اوؽفی اقِاظی  ببؽظ و اگؽ قٓر هیاؾ کاؼمای نما ؼا اؾ ب

 یاا و ٦كامِی اؾ آن  یکى  ان وخىظ ظاؼظ خماٙ مای ماوعش با٦یؽ ؾوعگی یکاؼمای مطِ ٣ی ؼا که ظؼ مك  .  مامیع مثایی بؿویبگػاؼ 
 .  اف چگىواه باه عینى ؽشیچ بؽ آن عی ىاو و ومی هِؽ اقتیب کىش تیهىىؾ ه  اؾ  ماوعش م  با٦یی . ویبؽ  می هیاؾ بآن ؼا  ویمی اؾ

اؼی اؾ ی ه بكایوقا هیو٣ٙ ببؽوع و باعىعش اؾ آن یاؼی اؾ مؽظم ظؼ آیع، بكیابی ؟ نایع و٦ِی بٛعان به ظایى ظقت یکى عگی مییآن ؼق
ظؼ  اؼی اؾ مىخاىظامیبكا ه،یا ؿک ٥یا. اؾ ْؽ  كاتیوهاا  آن ؿی بؽاییچ هینىوع. ایبِه ا مؽظم ٦كمِی ؼا بؽای نما مِسمل می

 قاهمی اؾها  آن وخىظ ظاؼوع و هم ضىظ ان گؽی اؾ یاظ ظی،  ٛعاظ ؾ  کمکی اي ی و ؼوذ ٚالوش بؽ ؼوذ ؼنع ضىاهىع کؽظ. ان  بعن
ع م٧اعاؼ بكایاؼ کمای اؾ آن باا٦ی ماواعش اقات. اگؽچاه یاگػؼ  ها می ان قاطِییاناىوع. و٦ِای اؾ م بؽای نما مِسمل میآن ؼا 
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ؼا  سمال هاا  آن بااؼش  ىاوكاِیع یات ومی و هىىؾ ها  ای اقت مالزٗه اظی با٦ی وماوعش، اما هىىؾ م٧عاؼ ٦ابلی  م٧عاؼ ؾ ییگى می
 ان ٦اؽاؼ  هیاؼا ظؼ قآىذ مطِ ا١  ؿکهاا  آن   ویکى   ماییناماؼی  ٧كا های بی ٦كمت بهآن ؼا   ؟یکى کاؼ می چه کىیع.  ف

 م ظهىع.یؼا ا٢ؿا  ان گىوگ کىىع و لیؼا  بع ان  ؼا ؼنع ظهىع، کاؼمای  ان نیىگ نیه   ا یکى اق٣ِاظش میها  آن   و اؾیظه می

 خاعی اقات. چیاؿی ٢ؽاقاىی ماؽظماؼ یه مىَاىٚی بكای ؿکبیى ،  ْىؼ که می آنکه  ؿکیه ايالن ؼازت ویكت. بایع گ٣ت 
؟ بىاابؽایه  كاتیٚااظی و ؿی ٢ى٤یه چیا ای. آ ظهىع ٚاظی اودام می ٚاظی اقت و اودام آن ظنىاؼ ؽ اؾ هؽ کاؼی اقت که مؽظم

ناىظ. اگاؽ  اي ی ما مىهعم ومی   و ؼوذیاي ی ظاؼ  ؼوذ ها . ما اوكان ٚاظی اقت ایؿامام بؽای نما باال ؽ اؾ هؽ مىَى٘ مؽظم
های   ىاوكِه ظؼ  ٛامالم اخِمااٚی ظؼ ؾواعگی ومی ان  اي ی ا ؼوذیع: آیهیىعیب هینىظ، همگی ظؼباؼۀ ا مىهعم ومی اي ی ؼوذ

نعش بانیع، به کكی باعهکاؼ ناعش  مؽ کب ٦ِل اقت . ممکه اظ اقتیاؼ ؾ یبك ومکاؼهای بعی اودام ظاظش بانع؟ امکا ٦ب ی،
ه کاؼهاا ؼا ممکاه اقات اوداام ظاظش یاؾ ا هؽیتع. یب ؼقاوعش بانیؽان آقگیبه ظ و عیگؽان قىءاق٣ِاظش کؽظش بانیع، اؾ ظیبان
ی بؽای یىىع. اگؽ کاؼهایب می وَىذ ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ نما ؼا بهها  آن ،عیکى ه میی ؿک ایىدا گىوه بانع، و٦ِی هیع.  ف اگؽ ایبان
هاا  آن اواعاضِه ٥ی ٛى بهظؼ زال ظاوىع ٧٢ّ  ظهىع، چؽاکه می ِی ومییع اهمی ان اودام ظه ا ز٣ٕ قالمِییها  ی ماؼیب ظاظن ن٣ا

ع ؽ ضىاهاع باىظ. بىاابؽایه زِای اگاؽ یع، ناعیابپؽظاؾ آن ؼا  و و٦ِای بٛاعان  عیا ؽظاؾ  ع، بٛعان مییوپؽظاؾ  اکىىن ه آن ؼا  ع. اگؽیهكِ
 ظهىع. ِی ومییع، اهمیوپؽظاؾ  زاَؽ ظؼ زالؼا  ان  یها بعهی

 و٦ِی گىواگاما ه کىی و بٛع بؽوی. یضىاهی  ؿک می»گػاؼوع آن ؼا اودام ظهیع:  ع، ومییه کىیظاؼیع  ؿکاما اگؽ بگىییع ٦ًع 
کىىاع کاه  ٣ِع و هؽ کاؼی مییب ا ٣ا٤ هیا ظهىع ومی اخاؾشها  آن «ع.ی ى بؽق ، ظقِ  به  ى وطىاهع ؼق  ىاو  به ؼا ؼنع ظهی ومی

کىىاع و ممکاه  ای بؽای  عاضل با ناما اقا٣ِاظش می ه اؾ هؽ نیىشیىىع. بىابؽامِى١٦ ک کؽظن  هینىوع و نما ؼا اؾ  ؿک ان  قع ؼاش
٦ٓاٙ ناىظ.  ان ع و قاؽ یهه بانایِیاودام معظؼ زال  ایىدا ا٢ِع که ْىؼ ا ٣ا٤ ومی هیا ىع. ایبِهیایب ان  اقت زِی بؽای کهِه

باا  عیاؼو می ؽونیاع و٦ِای اؾ ضاواه بیخامٛا  ماؽظم ٚااظی مىٓبا٥ باناع. ناا ظؼامىؼ  ۀنیىع با یبا ، چؽاکه اقت ؽممکهیه ٞیا
 ا ٣اا٤ اقات ؿهاا ممکاهیچ هی. ا عینى گؽی مىاخهیظ ا با ضٓؽامی عیکى ق٧ىِ هیی ا ا اؾ قاضِماوی بهیع یکى ی  ًاظ٠ا ىمبی 

 ضاْؽ ع ٧٢اّ باهیاکى ا ٢کاؽ مییاکىیع. آ می  ًىؼ آقاوی ویكت که آن   وا٦ٛی بهیبانىع.  ؿک  ىاوىع ضی ی ضٓؽواک ٣ِىع و مییب
ضٓاؽ  ظؼواگ ظؼ بی اان  ع، خانیاه کىیاْىؼ وا٦ٛای  ؿک ع باهیع مى٥٢ نىیع؟ و٦ِی بطىاهی ىاو ع، مییه کىیع  ؿکیضىاه میایىکه 

 قىی قآىذ کىىع مؽظم ؼا به ومی خؽیت گىوگ چی ان ضىاهع آمع. بكیاؼی اؾ اقِاظانیبه م بال٢اي ه مهکل هیبىظ و اضىاهع 
 نما مسا٢ٗت کىىع.اؾ  ىاوىع  مهکل مؽا٦بت کىىع و ومی هی ىاوىع اؾ ا ومیایىکه  ضاْؽ ٧ان بهیظهىع. چؽا؟ ظ٦ باال آمىؾل

ع آمااىؾل ظهىااع، چؽاکااه ٧٢ااّ یاات مؽ یاا ىاوكااِىع بااه  اؼی اؾ اقااِاظان بىظوااع کااه ظؼ یاات ؾمااان ٧٢ااّ مییظؼ گػنااِه بكاا
هاا  آن ظهی ، اکثاؽ مای کاه ماا اوداامای  گكاِؽشاودام آن ظؼ چىایه ظؼ ضًىو  ع مسا٢ٗت کىىع. امای ىاوكِىع اؾ یت مؽ  می

ناماؼی  بی ؽا ٢اناهیا، ؾ  کاؼ ؼا اودام ظها  هیا  ىاو  ام، می نما گ٣ِه ْىؼ که به . اما همان اودام ظهىعآن ؼا  کؽظوع خؽیت ومی
های  ْبیٛی و ٦اعؼم های باؿؼگ ٢اى٤  ىاوىاع ٦اعؼم میهاا  آن ٚٗی  ٢ایی ؼا ظاؼوع که مه ظاؼم. همان ٦عؼم ،هؽیتکه  ظاؼم
ؼقاع. ماه  می به وٗؽکه ظؼ ٖاهؽ  قاظگی ویكت آن به  یظه می ما امؽوؾ اودامآو ه  ، ٚالوش  به ا ؼا وهان ظهىع.٢  یی ٚٗیضعا

گؽ  وٗااؼشواال اؽ اؼی اؾ مىخىظام یبك که  یبه نما بگى  ىاو  ه کاؼ ؼا اؾ ؼوی وىٚی هىـ اودام ظه . مییام که ا امعشیؽون ویب
 کااؼ ؼا اوداام هیا. و٦ِای ا  یظه مای ظاؼما آماىؾل انی ا ؼاهی ظؼقت ؼا ظؼ ًٚؽ که باؼی اقت هیآضؽ  هیؼویعاظ هكِىع. ا هیا

ل یاباه م کىاع ومی کكی خؽیات چیع، هیه کىی٧ی  ؿکیؽی ز٧یْىؼ وا٦ٛی ظؼ مك . اگؽ به  یاوسؽا٠ بؽو   بهیاخاؾش وعاؼ   یظه می
 نىیع. چ ضٓؽی ؼوبؽو ومییبا ه مه بؽضىؼظاؼیع و ٚالوش، نما اؾ مسا٢ٗت ٢انه ضىظ به نما کاؼی ظانِه بانع. به
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. اماا ایاه ا ٣ا٦اام اقت ؼش ظهىاع ممکه ضٓؽواک ٣ا٦ام  ان بُٛی ا هیؽ  ؿکیؼو ظؼ مك نىوع، اؾایه ع  ؽظاضتیها با بعهی
ظؼ  . و٦ِای ظؼ  کاه باؿو  اان  بؽای چىع مثاال  ىاو  میآقیب خعی به نما بؽقع. گػاؼی   طىاهع بىظ و ومی ؽقىاک و ان  بؽای

 ،  ی یعن باىظظؼ زال  ی یْىؼ که قؽ   . همان نع ؼظ می ابانیای با ظوچؽض  ضىظ اؾ ض کىىعش هی،  مؽ  ظاظم می ؾلکالقی آمى
واگهاان باا او  ا ىمبیالآن ظانات. قاال   ىداشبىظ که بیم اؾ کؽظ. او ضاومی  ناگؽظ ما  ًاظ٠ هیچ  ىع با ایقؽ آن   یا ىمبی 

٦اعؼ واگهااوی  آن َؽبه آنايابت کؽظ.  ا ىمبیلب ىعی به ق١٧  «بىگ»نعم به او َؽبه ؾظ. قؽل با يعای  بؽضىؼظ کؽظ و به
ظؼظی ؼا ازكااـ وکاؽظ.  چیهااماا  .باىظ ظوچؽضاهقىاؼ  هىىؾ بؽضىؼظ کؽظ ا ىمبیلکىىعش به  و٦ِی قؽ ایه  مؽیهو نعیع بىظ که 

 ا ىمبیالباىظ و اؾ  عشی ؽقبكیاؼ  وکؽظ. ؼاوىعش امع و زِی وؼم ه یه  و ضىن وکؽظ، ب که اؾ قؽل ازكاـظؼظی ؼا  چی ىها ه  وه
 اقات. ایبِاه ضاىب زاایم ماؼقِان ببؽظ. او  اقص ظاظ کهیهىهاظ کؽظ او ؼا به بیعش و  یظ ا يعمهیکه آقؽیٙ  ؽقیع ع. ی ؽ  ؽونیب
 ضاىب چیؿ هماه کاه دااظ کىاع. گ٣اتیمؿازمِای ا بؽای ؼاوىاعش تضىاق ومیی ظانت و یاؼ باال یبك ىگین هین نماناگؽظ هیا

 خا گػانت. به ا ىمبیل٢ؽوؼ٢ِگی بؿؼگی ؼا ؼوی  اقت، اما  ًاظ٠

 کالقای ظؼ ظاوهاگاش ع بىظ. ظ٢ٛ  آضؽی کاهیؽوع، اما نما ظؼ ضٓؽ وطىاهیؼا بگ ان  خان ىع کهیآ ؼویعاظهایی  یم می چىان
 وقاّ باه ایىکاهمسٍ  بگػؼظ. به ظؼب اي ی ظاوهگاش انیبا ظوچؽض  ضىظ اؾ م ضىاقت ما می کی اؾ ناگؽظانی،   یظانِ هیی خی

ع. ی، ویای او اياالن وِؽقاؽضىؼظ کىىعها به او ب ا ىمبیل ت یسٗه ماوعش بىظ کهیؽ ا٢ِاظ. یگ ا ىمبیلظو  هیب ع، واگهانیؼق ابانیض
 چیكاِاظوع و هایهاا ا ا ىمبیل،  ؾماان . ظؼ هماانىع ؽق ومی نىوع میمىاخه ی یؿهایچ هیبا چىمان  کىىعگان  مؽیهمٛمىالن و٦ِی 

 ٣ِاظ.یا ٣ا٦ی و

هاا ضاایی و  ابانیضىابىع. ض کمی ؾوظ ؽ می نىظ و مؽظم می تیهىا ؾوظ ؽ  اؼ  ا ٣ا٤ ا٢ِاظ. ظؼ ؾمكِان ظؼ  که یگؽ یظؼویعاظ 
باىظ.  خ اىی او ظؼ زؽکات پیاخ ا ىمبیلت ی ٧٢ّ.  ؼ٢ت می به ضاوه با ظوچؽضه کی اؾ ناگؽظان ما با ٚد هیبىظ.  کامالن قاکت

 پیخ ظاظ. اما واگهان اظامه می قىاؼی ضىظ ظوچؽضه ، به هیی ا به  ؽمؿ کؽظ. آن ناگؽظ مِىخه آن وهع و با قؽ ض  پیواگهان خ
 باا ها  آوکاهاؾ  گؽ٢ات. ٦بال کاؽظ.  ًااظم آن ظو ویاؽو خاان او ؼا می زؽکت ٧ٚب قمت بهاظی یؾ  ٧ٚب ؼ٢ت و با قؽٚت ٧ٚب

ناع.  مِى٦ا١ ظوچؽض  او ٢ىؼان ظؼ کىاؼ چؽش پیکهاوع و خ ٧ٚب مِؽ به  یاؾ و میی ظوچؽض  او ؼا بیؽویکىىع، واگهان و  ًاظ٠
 ییهاا تیمى٦ٛ هیباا چىا ا٢اؽاظی کاه ع.  مامیوِؽق مى٦ٙ ناگؽظ ظؼ آن هی. اقتاو کكی  هت نع که مِىخه پیع ؼاوىعۀ خینا

:  باىظ هیااو ٢کاؽ کاؽظ ا ؿی کاهیاچ هیبٛعان و٦ِی به آن ٢کؽ کىىع بِؽقىع. اویا قتا ممکه  ؽقىع، اگؽچه کىىع ومی بؽضىؼظ می
 اباانیض  هاکؽ کىاع،  ای باؽظ ضىاقت و٦ِی به ٧ٚب بؽگهت و می« ع اؾ او  هکؽ کى .یکهاوع؟ با ٧ٚب کكی مؽا به چه ی!وا»

 «مسا٢ٗت کؽظ!اؾ مه  بىظ که مٛ   هیا»ع: ی٢هم وبىظ. بال٢اي هآودا  اقت و کكی ظؼ ض ىماؼ یبك

ها  ؼوؾها، قااضِمان هیبىظ. ا قاضِهظؼ زال کی ضاو  ناگؽظی یا٢ِاظ. قاضِماوی ظؼ وؿظ چىن ا ٣ا٤ گؽ ظؼ چاوگیظؼویعاظ 
 هیاا ایىکاه. بٛاع اؾ  ناىوع قااضِه می ىچ و ْىل چهااؼ مِاؽیهای آهىی به ٦ٓؽ ظو ا  هیاؾ م ها قاؾوع و ظاؼبكت اؼ ب ىع مییؼا بك

 کاؽظ. هماه ظؼ ق٧ىِ ْىؼ ٦ای  قؽ او به ْؽ٠  به ای آهىی اؾ باالی قاضِمان  هیؼا ْی کؽظش بىظ، م ضاوهناگؽظ ٢اي   کمی اؾ 
.  اقت ؾظش قؽ او ظقت ٢کؽ کؽظ کكی به« ؾظ؟ ظقت قؽ مه کكی به چه»کىب نعوع. اما او گ٣ت:  صیقؽ خای ضىظ م ابانیض

   آهىی ظؼ امِعاظ یم . آن چؽضم اقتظؼ زال  لباالی قؽ  بؿؼگی ٢ایىن ع کهیو ظ چؽضاوع ٧ٚب ؼا به ، قؽل ؾمان ظؼ همان
کاؽظ، ظؼبااؼۀ آن  کكای اياابت می . اگاؽ وا٦ٛاان باه ٣ِاعیبؼوی ؾمیه ایىکه  ٢ؽو ؼ٢ت، بعون هیو ظؼ ؾم ُقؽ ضىؼظ هیی ا به لقؽ 

 بىظ!  ی ضٓؽواکینکا٢ت. ض ؼا می مبعو عن میىش،یکه صیق هب بىظ که مثل هی٦عؼی قىگ ع، بهیهیىعیب

ضٓاؽی ؼا  دؽباه وکاؽظش کكای  چیهؼا نامؽظ. اماا هاا  آن  ىان ومی وخىظ ظاؼوع کهچىیه ؼویعاظهایی اظی اؾ یاؼ ؾ یبك  ٛعاظ
 هینىوع. ضىاش باا چىا مىاخه میها  آن  ، ویی بؽضی ا٢ؽاظ بایی بگػؼ یؿهایه چیان چىیع اؾ میكت که هم  ما بایْىؼ و هیاقت. ا
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ع باىظ. بؽضای نااگؽظان اؾ ایؿاماام ماا یايالن ظؼ ضٓؽ وطىاه که ىاو  به نما اْمیىان بعه   میع، یا وهىی عیمىاؼظی ؼوبؽو نى
 عیا ىاو ه ومییکىىع، بىاابؽا ه ومییؼا  ؿک ضىظ ىگین هیظهىع و ن می ها ؼا اودام هی مؽ  کىىع. ٧٢ّ ىگ  یؽوی ومیین هیبؽای ن

 ع.یبىام کىىعش هیؼا  مؽ ها  آن

 عیامسا٢ٗات کى ع اؾ ضىظ اانیا ا و٦ِی ؼوؾی بؽقاع کاه بِىاوظه .  ی به نما میچیؿ چه ان   ٚىىان مٛ  ظاویع به اکىىن می
 باه ظقاتع و ظایاى ؼا یاا ؼ٢ِه ٢ؽاقىی  ؿکی  ٢ای ٦ مؽو بهؽی،  ؾمان . ظؼ آنکىع نما مسا٢ٗت میاؾ ْىؼ  یىقِه  به٢انه مه 

ظؼ  ماؽا کِااب کاهبىظ . نطًی  عینى  ىاویع مى٥٢ آن هىگام میع و ٧٢ّ ظؼ یکىىعۀ وا٦ٛی ؼ٢ِاؼ کى  هی ؿک ىعاوع می. اما با عیا آوؼظش
« ی  ًااظ٠ کاى .ا اىمبی که با   ؽق  ، اؾ ایه ومی با ز٣اٖت مٛ   یی»ؾظ:  ؼ٢ت و ظاظ می ؼاش می ابانیگؽ٢ِه بىظ، ظؼ ض ظقِم

ه ناکل ٚمال یا٧ای باه ایعان ز٧یاه اقات کاه مؽ یا٧ات ای. ز٧ کىی  ٗت ومی٢سامه نطًی یچىاؾ ظا٢ا بىظ. ما  ١ی ُٛ آن
 کىىع. ومی

 ايشژی  ذاویه
،  چای عانیامآن ؼا  ؟ بُٛای ا٢اؽاظ اقات عاوییوى٘ م چه هیؽظ. ایگ عاوی نکل میی، ظوؼ ما م  یظه ها ؼا اودام می هیو٦ِی  مؽ 

ه یای کاه ا ا ؽا مااظشیاؾ  ،هؽ وى٘ میعاوی ها  بىامیاع ياسیر ویكاتآن ؼا  وامىع. اما کی مییایکِؽ  عانیم ای،  كییمٟىاْ عانیم
ه یا ىاواع ظؼ ا ظهاع، می می لی هاکؼا هاان هما  ُبٛاعهای خ ای که ماظش بان هؽ وى٘ی.  ٧ؽ  ٞىی اقت تیوها ظاؼظ بی بؽ ظؼ عانیم

ْىؼ  باهاقت که ٚ ت  . به همیه یاوؽفی بىام عانیمآن ؼا  که  ؽ اقت مىاقب هیا٢ت نىظ. بىابؽای ظهی  ی که  ؽوؼل میگىوگ
 .  یوام اوؽفی می عانیم آن ؼامٛمىل 

 بؽ ضىاهی ؼا ظؼ  ؿکیه ظؼ ؼونی ؼاقِیه هكِی  که ویتظؼ زال ع، ما یظاو ْىؼ که می اثؽی ظاؼظ؟ همان چه عانیم هیا  ف
ن قؽنت خهان، همگىن با ظاؼظ و  ه، َنه، ؼب ایع کاه هىگاام وهكاِه  ظاویع یا  دؽبه کؽظش ه بكیاؼی اؾ نما مییاقت. بىابؽاخب

 هؽکكیا٢ِىع.  ومی ه  عنیگاؼکهی٢کؽ ق کكاوی که قاب٧  قیگاؼکهیعن ظاؼوع زِی بهظؼ کالـ ما، هیچ ٢کؽ بعی وعاؼیع و 
گىواه  ؼاقِیه ایهونی ؼ  کىىعگانب   هیو وا٦ٛان ازكاـ ضىبی ظاؼظ. اوؽفی  ؿک بطم اقت ی آؼاممیکىع که وا٦ٛان ٢ُا ازكاـ می

ع ظانات، وا٦ٛاان گىواگ یاضىاه ىواگنىظ.  ف اؾ  ایان ایه کالـ، اکثؽ ناما گ اقت و ظؼ زُىؼنان چىیه چیؿی زف می
ظؼ قمت ضىظ ان نما ویؿ ظؼ زایی که  ٧ی هكِىع،ی  ز٧یظه  چیؿهایی اؾ  ؿک به نما آمىؾل میآو ه  ، چؽاکهع ظانتیضىاه

ع و یاظه می اظامه ها هیاودام  مؽ  ىقِه بهیْىؼ   ْىؼ که به همانهكِیع. مان  های نیىگ بؽ اقاـ آمىؾل ؼنع نیهظؼ زال 
 نىظ.  ؽ می  ؽ و ٦ىی ىقِه ٦ىییْىؼ   به ان  یع، اوؽف یظه   ضىظ اظامه مییبه  ؿک ىگ ماین هین ّیبؽ اقاـ نؽابعون و٣٦ه 

 ظؼون ْؽ٠ باه ه و٦ِای ٢اایىنیظهی . بىاابؽا نٛىؼ ؼا آمىؾل می غی گؽان و ودام هم  مىخىظامیما ودام ضىظ، ودام ظ
 بیاؽون ْؽ٠ ظهاع. و٦ِای باه گاؽان ؼا وداام مییچؽضع، ظ می بیؽون ْؽ٠ ظهع و و٦ِی به ؼا ودام می چؽضع، ضىظ نطى می
٦اؽاؼ  ان  اوؽفی عانیؼقاوع. به ایه نکل، ا٢ؽاظی که ظؼ مسعوظۀ م و٣ٙ می گؽانی٢ؽقِع و به ظ می ؽونیچؽضع اوؽفی ؼا به ب می

کااؼ، ظؼ  ، ظؼ مسال عیبؿو ٦عم ابانیع، ضىاش ظؼ ضیبان هؽخابانىع.  اؼ ضىبی ظانِهیبك ازكاـ اقت بؽوع و ممکه می و٣ٙ ظاؼوع
اواؽفی  عانیابعن ا٢ؽاظی ؼا که ظؼ مساعوظۀ م اقت . ممکه ع ظانتیضىاه گؽانیؽ ؼا بؽ ظی أث هی، ا عیگؽ بانیی ظهؽخاا یضاوه 

گاهاوه  ىٗ ع واضىنی یوبا بعن اوكان کىع. ؼا ايالذچیؿهای واظؼقت  ىاوع  مام  می عانیم هیا ؽایع، ؾ ی  کىینما ٦ؽاؼ ظاؼوع واآ
کىع. و٦ِی ا٢ؽاظ باع٢کؽ  ٛی ؼا ايالذیؽْبیٞ تیه وَٛی ىاوع ا . آن می ٛی اقتیؽْبیٞ ِییماؼی وَٛیظانِه بانع، ظانِه ب

ؼا ٚىٌ کىىع، ممکاه اقات بٛاع اؾ نان ٢کؽ  اقت عان نما ممکهی٦ىی م  أثیؽ  ستکىىع،  ؿهای واظؼقت ٢کؽ مییظؼباؼۀ چ
گاؽ یکىاع و ظ ؼا ٚاىٌ ع، اما واگهان ٢کؽلیکكی واقؿا بگى بطىاهع به ع نطًییوطىاهىع مؽ کب کاؼ انِباش نىوع. نا آن،
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اقات ٚ ت ؽ ؼا ظانِه بانع. به همیه ی أث هی ىاوع ا ظؼقت می یظؼ ؼاه هی ؿکمؽبىِ به اوؽفی  عانیم وطىاهع  ىهیه کىع. ٧٢ّ
 اقت. هیمٛىی آن ا« کىع. ؼا هماهىگ می چیؿ همهؼا ؼونه و  خا همه ضعایی وىؼ» بىظ:ای  گ٣ِه ك یکه ظؼ بىظ

 ایى سوػ سا هؼشفی کًًذ چگىيه دافا فالىو ؽاگشداو
 بااآن ؼا  ضىاهىاع اقات و می اؼ ضاىبیؼول بك هیا کىىع که اؼی اؾ ناگؽظان ما ٢کؽ مییبك مان، های کالـنؽکت ظؼ بٛع اؾ 

میاان  ظؼ هماها باآن ؼا  عیا ىاو ع، مییاکااؼ ؼا اوداام ظه هیاع ایا ىاو ، هم  نما می ان بگػاؼوع. ب هیظؼ م و ظوقِان ضىظ ضاوىاظش
 ؼوی  اىان ومی کاه  یظه اؼی ماییؿهاای بكاینما چ . ما به کى  انیبؽای همگی بآن ؼا  عیبا کههكت ای  . اما مكئ هبگػاؼیع

 هیا  ای اىاو ع، مییاکى میه یو٦ِی  ؿک   نما هكِىع. ٧٢ّیبؽای  ؿکها  آن ؟  یظه نما می ؼا بهها  آن مت گػانت. چؽای٦ها  آن
ؿهاا باؽای یچ هیاع اؾ ایا ىاو ع، ومییاکى گؽان مٛؽ٢ی مییایه ؼول ؼا به ظ ىعشی، و٦ِی ظؼ آبیان ظیگؽ به . ینما بعه ؿها ؼا بهیچ

  یای ظاؼ یها ىاهیع. ماا هؿ یاؽ یه بگیع ماوىع ما کالقی بؽگؿاؼ کىیاع و ناهؽ ی ىاو ومی نطًی اق٣ِاظش کىیع.  ف مىا٢ٙو  نهؽم
 ظؼ زاال  ماا ی. ناهؽ   یقا٣ؽ کىا مطِ ١ و٧اِ و بؽای آمىؾل ایه ؼول، به  یکى ها و مٓایبی ؼا چاپ   کِابیاؾ ظاؼ یچؽاکه و

بااال  قاىی قآىذ ؼا به ْىؼ وا٦ٛای ماؽظم . ماا باهوعناماؼ  بی  یظه ی که مییؿهای، اما چ ه ظؼ کهىؼ اقتینهؽ  هیزاَؽ کمِؽ 
ؼا باه ماؽظم مٛؽ٢ای  هیه  ماؽ یا ىعشیظا٢ا، و٦ِی ظؼ آ ٚىىان ناگؽظان ٢ایىن ع. بهیا ه ؼا مِىخه نعشی  و ضىظ ان ایکى می تیهعا
 . کىیع، ظو ایؿام بؽای نما ظاؼی  می

 كِىع کهیو هیبؽای اها  آن ، اما  یا اؼی ظاظشیؿهای بكینما چ ع. بهیؽ یای بگ هیچ نهؽ یع هی ىاو که ومی ه اقتیا ایؿام اول
ع. اگاؽ یاه کىیابه نما کمت کىىع  ؿکایىکه بؽای ودام نما هكِىع و  ها آنع. یبان ظؼ خكِدىی نهؽم ایىکها ی ىل ظؼآوؼیع 

 آو اه و ظا٢اای ماا ویكاِیع کىىعۀ ٢ایىن هیگؽ  مؽ یگیؽظ و ظ می ،  ف نعش نما ظاظش به ی ؼا کههؽچیؿ مه ع، ٢انهیؽ ی ىیی بگ
نطًی بانیع، ب کاه  مىا٢ٙع ظؼ ْ ب نهؽم و یکىیع وبا ؼا مٛؽ٢ی می ظا٢ای ما ویكت. و٦ِی ایه ؼول ع ٢ایىنیظه می اناٚه

 ظؼ مىاا٥ْ اؼانیاواع و ظقاِ ه نکل اودام ظاظشیبه اآن ؼا  ع. ناگؽظان ما ظؼ قؽاقؽ کهىؼیکى ضعمت گؽانیظ ع ظاوْ باوه بهیبا
ع ی ىاو بگیؽیع، مییاظ آن ؼا  ع،  ا و٦ِی بطىاهیعیؽ یاظ بگیع ؼول ما ؼا یضىاه اوع. اگؽ می خا گػانِه ومىو  ضىبی ؼا به ؿیو مطِ ١

 کىی . ْىؼ ؼایگان به نما کمت می ظؼ بؽابؽ نما مكئىل بانی  و همیهه به  ی ىاو ع. ما میییایب

،  کىیاع گؽ، و٦ِی ایه ؼول ؼا مٛؽ٢ای مییظ ٚباؼم ع. بهیکى ظا٢ا اَا٢ه ؿهای نطًی ؼا بهیع چیوبا که اقت هیایؿام ظوم ا
ٛی ٖااهؽ ناعش باناىع، یْب هاای ٢اى٤ ییا بُٛای اؾ  ىاوایاع یبانا عشیؿی ؼا ظیچباؾ بانع،  ان  مقى چه  ایىکه به  ىخه بعون
ع یاا عشیظ ضىظ اان ظؼ قآر چیؿهاای مساعوظی کاه ع. آنیاظا٢ای ما يسبت کى ع ظؼباؼۀ ٢ایىنیا عشیظ آو ه  یع بؽ  ای ىاو ومی

ؼول ؼا مٛؽ٢ای  هیابٛاع و٦ِای ا اؾ زااال باه اؼ ظوؼواع.  اف،یبكا  یظه مای ماا آماىؾل كِىع و اؾ مٛىای وا٦ٛی ٢ا کهیؿی ویچ
ظا٢ای  ؿهای اي ی ٢ایىنیچ که  یبان مٓمئه  ی ىاو ع. ٧٢ّ به ایه نکل مییه مكئ ه ؼا ظؼ غهه ظانِه بانیع ایکىیع، با می

 ماوىع. ؽ با٦ی مییی ٟ ما بعون

ع با اؼای  قاطىؽاوی ظؼ ی ىاو ظه ، آمىؾل ظهیع. ومی آمىؾل می ه ؼول ؼا به همان نک ی که مهیا عیوعاؼ  ه اخاؾشیهم ى
آو اه  اقات کاه هیاع. نما  ىاوایی آمىؾل ٢اا ؼا وعاؼیاع. ٚ ات ایظه  ٢ا ؼا آمىؾل ظه ی که مه اودام مینک  بهخمٛی بؿؼگ 

ظؼ مطِ ا١  ناما ظؼ قآىذكیاؼی ظؼ آن گىداوعش ناعش اقات. قٓىذ بمٓایب و فؼ٠ ظاؼظ و گكِؽظش مٛاوی  ظه  آمىؾل می
 ؼنع و بهبىظ اظاماه ع، بهیکى نعش گىل َبّمٓایب  هیا به کىیع، اگؽ ظوباؼش هؽ٢تی  آوکهبٛع اؾ ىعش یع. ظؼ آیه هكِی ؿکزال 
 باه ظقاتای   ااؾش حیع ظانت و وِایای ضىاه  اؾش ظؼک ههیع، همیظه اظامه میها  آن کؽظن  ْىؼ که به گىل ع ظاظ. همانیضىاه
ظؼ  ظه  وخاىظ ظاؼظ. های بكیاؼی ظؼ آو اه آماىؾل مای الیهگىوه اقت.  هیهِؽ ایع زِی بیضىاو ع آوؼظ. و٦ِی کِاب ؼا مییضىاه



7۲ 

 

ع، یااقا٣ِاظش کى ضىظ ان ٚىىان ک مام ع اؾ ک مام مه بهیع. اخاؾش وعاؼ یع آمىؾل ظهیكت که نما بِىاویؿی ویه ٢ا چی، ادهیوِ
 ْىؼ کاه هماان»ع: یاکى اَا٢هگ٣ِ  بیان کؽظش و  ؼا آو هظ٦ی٧ان ع ی ىاو می عن ٢ا اقت. بؽای گ٣ِه آن، ٧٢ّیظؾظ  مىؿی چؽاکه به

 ؽایاع. چاؽا؟ ؾ ییابگى ع ظؼباؼۀ آنی ىاو ٥ مییْؽ  هیا به ٧٢ّ« اقت. نعش وىنِه ظؼ کِاب ْىؼ که همان»ا ی« عیگى میآن ؼا  مٛ  
 ٚىىان باه عیاظاو می ؼا کاه ییؿهاایچ عیا ىاو کىع. ومی ظا٢ا ؼا با ضىظ زمل می ٦عؼم ان  ، ک مام عییبگىآن ؼا  نکل هیا و٦ِی به

 کؽظن ٢اایىن ١یمٛااظل  ُاٛ عیاظه می اوداامآو اه  و كاتیظا٢ا و ٢ایىن عیکى می مى٧ِلآو ه  وگؽوه ، عیظه ظا٢ا اناٚه ٢ایىن
 چیو ها ظهىاع ؼا وداام  ىاوىع مؽظم كِىع و ومیی٢ا وها  آنع، ییگى ع و ا٢کاؼ ضىظ میی  ٧ٚایی بؽ  ایؿهای. و٦ِی چ ظا٢ای ما اقت

 ظهع. ٢ا ؼا آمىؾل هی ىاوع ا کكی ومی چیاقت که هٚ ت  . به همیه وطىاهىع ظانت ؽی ه ی أث

ظؼ مسل  مؽیه ها  آن کىیع، به ایه نکل که وىاؼهای يى ی یا  ًىیؽی ؼا بؽای واؼظیه مى٧ِل ؼول ؼا به  اؾش  ىاویع ایه می
ىاؼ یقام ع اؾ ناکلیا ىاو آماىؾل ظهاع. میهاا  نآ ها ؼا به یا مسل آمىؾل اخؽا کىیع و  ف اؾ آن، یکی اؾ ا٢ؽاظ ظاوْ ب  مؽیه

ه اقت یگؽ ایؿ ظیانِؽاک بگػاؼوع. چ های ضىظ ؼا با یکعیگؽ به وٗؽ کىىع و ظؼک گؽ گ٣ِگى و  باظلیکعیع  ا ا٢ؽاظ با یاق٣ِاظش کى
اقِاظ  تی ؼ ظا٢ا ٧٢ّع، چؽاکه ظیبىام« اقِاظ»ا ی« مٛ  »کىع،  ٢ایىن ظا٢ا ؼا به مؽظم مٛؽ٢ی می عی( کهیع ناگؽظ )یا مؽ یکه وبا

 ع اقت.یکؽظش اقت، هىىؾ مؽ  ه ؼا نؽو٘یؾماوی  مؽ  ٢ؽظ چهایىکه  وخىظ ظاؼظ. بعون  ىخه به

ؼا ظؼ مؽظم کااؼ   ىاوع ٢ایىن می مٛ  »بُٛی اؾ نما ٢کؽ کىیع:  اقت کىیع، ممکه و٦ِی ایه ؼول ؼا به ظیگؽان مٛؽ٢ی می
 ام کاه هماؽاش هاؽ ع. باه هما  ناما گ٣ِاهیوگؽان وبان«  .یظه اودامآن ؼا   ی ىاو ومیکىع. اما ما  ؼا ايالذها  آن بگػاؼظ و بعن

ه ؼا ینطًای  ماؽ  ظهع. و٦ِی باه ه کاؼها ؼا اودام مییا مه ه ٢انهی. بىابؽا کیی ٧٢ّ وخىظ ظاؼظ و وه مه کىىعش، ٢انه هی مؽ 
ؽی ضاىبی ی ٧اع آوؼظ. اگاؽ ؼابٓا  می به ظقتؼا بال٢اي ه  بانع، ٢ایىن ؽی بؽای آن ظانِهیای  ٧ع ع، اگؽ ؼابٓهیظه می آمىؾل
باه او  ماه ت ٢اایىن ضىاهاع گؽ٢ات. ٢اناهیا هی٥  ماؽ ی عؼیح اؾ ْؽ   بعوم ظوباؼش مِٛاظل نىظ، بهایىکه  بانع، بٛع اؾ وعانِه

عن ٥ ضىاوایاگاىی . ا٢اؽاظی کاه اؾ ْؽ  گاؽی ویاؿ وخاىظ ظاؼظ کاه باه ناما مییهاای ظ کىع بعوم مِٛااظل ناىظ. ؼاش کمت می
ْىؼ وا٦ٛای  گیؽواع، اگاؽ باه ها ؼا یااظ می به وىاؼهای يى ی، ٢ا و  مؽیه کؽظن  ٥ گىلیا اؾ ْؽ یعیىها یو کؽظن  ،  مانایها کِاب

 آوؼوع. می به ظقتهكِىع به همیه نکل  قؿاواؼل ی ؼا کهیؿهایکىىعش ؼ٢ِاؼ کىىع،  مام چ هیماوىع  مؽ 

نا٣ا ؼا  ظیگاؽانمااؼی یظا٢ا مٓ ٧ان اخاؾش وعاؼواع ب ن٣ا ظهىع. ناگؽظان ٢ایىنؼا  بیماؼان  یظه ومی اخاؾشمان  ناگؽظان ما به
ظهی  بعن ضاىظ  ع و اخاؾش ومییچ وابكِگی ؼا ؼنع ظهی  هیگػاؼ  ع، ومییيٛىظ کى هیظؼ  ؿک که  یظه می نما آمىؾل ظهىع. به

ه یهای  مؽ  ها ؼا ظؼ مسل هیع  مؽ یبِىاوگؽی اقت. اگؽ یظ گىوگ  چی هی مؽ  ما بهِؽ اؾ هؽ مسل هیهای  مؽ  ؼا  باش کىیع. مسل
عانب یاىع و ظؼ بااالی میوها می ای ؽشیظؼ ظا مه ع. ٢انهیؼا ن٣ا ظه های ضىظ ماؼییب که اقت  ی بهِؽ اؾ آنیع، ضیما اودام ظه

بؿؼگای ظؼ بااالی ایاه ز٣اأ، اؾ ایاه مسال مؽا٦بات  بؿؼگی ؼوی آن اقت و ٢انه ه ما ز٣اٖی ٦ؽاؼ ظاؼظ که ٢ایىنی مؽ  مسل
.  ه اقاتیامس ای باؽای  ؿک ب کاه كات،یمٛماىیی و گىوگ چی و مس ی بؽای  مؽیه كتیمسل، مس ی مٛمىیی و هیکىع. ا می
ناىی ، آن  اوع که هؽخایی بؽای اودام  مؽیه ٢ایىن ظا٢ا خماٙ می ٛی ظیعشیْب های ٢ى٤ ییما با  ىاوا کىىعگان هیاؼی اؾ  مؽ یبك

 گیؽظ. ٢ؽا میآن ؼا  ظؼ ظاضل چیؿ مههکىع و ایه وىؼ  مسل ؼا وىؼی ٦ؽمؿ ازاْه می

.   یع کىایهای ناما ؼا  هاع    وابكِگییضىاه وًب کىع، اما ومی کىىعگان هیؼا بؽای  مؽ   ىاوع ضىظل ٢ایىن می مه ٢انه
 ناما ع کهیممکه اقت ٢کؽ کى« ظاؼم. ٢ایىن االن ، مه اوش»ع: یبگى اقت ع، ممکهیظه می ها ؼا آمىؾل هیکكی  مؽ  و٦ِی به

اقات کاه  مه وعهیع. ٢انهنکل ایه وابكِگی ؼا  ا   یگى نما می ؼا به هیكت. ایگىوه و هیاظؼ يىؼ ی که ع، یکاؼ گػانِآن ؼا 
 گىوه به ظیگؽان مٛؽ٢ی کىىع. هیع ایه ؼول ؼا ایعان ٢ایىن ظا٢ای ما بایظهع. مؽ  می ه کاؼها ؼا اودامی مام ا



7۲ 

 

ه یاؼقااوعن باه ا بیآقاظؼ زاال ؼقاوعن به ظا٢ا اقات،  بیآقال ظؼ زکاؼی کىع  ظا٢ا ؼا ظقت های ٢ایىن هیاگؽ کكی  مؽ 
های  .  مام ؼول كتیه مٓ ٧ان مداؾ ویاوع. ا ظاؼی بؽگؽظاوعش هیؿهای ٦ا٢یؼا به چ ها هی مؽ ظقِىؼایٛمل ؼول اقت. بُٛی ا٢ؽاظ 

 ضاعایی ه، مىخىظامی٥  ؿکیْؽ ؼقىع و اؾ    به اؼث میی٦ع های ؼقىع، اؾ ؾمان به اؼث می صی اؼ  ما٦بل ٧ی، اؾ اًٚاؼی  ز٧ی ؿک
 ظاؼماا انی ا ًٚؽ هیظؼ ا ؿی ٧٢ّیچ هیؿهایی ؼا  ٟییؽ ظهع. چىیوکؽظش چىیه چ خؽیتکكی  چیهاوع.  ه ظاظشینماؼی ؼا  کى بی

 اؼ مؽا٦ب بانىع.یباؼش بك هیع ظؼای. همه با اوع ٣ِاظشیو ؿها ا ٣ا٤یه چیص، هؽگؿ ایٖاهؽ نعش اقت. ظؼ ْىل  اؼ 
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  عخًشايی چهاسم

  آوسدو دعت بهو  دادو اصدعت
ؿ ظؼبااؼۀ یابیه مؽظم ٚاظی و نىظ. ظؼ ْىؼ مکؽؼ مٓؽذ می به آوؼظن ظقت بهو  ظاظن اؾظقت هی، ؼابٓ  ب کىىعگان هیظؼ خامٛ   ؿک

اقاات.  وگااؽل اکثااؽ مااؽظمم٣ِاااوم اؾ  آوؼظن ظقاات بهو  ظاظن اؾظقااتبااه  کىىااعگان  هینااىظ. وگااؽل مااا  مؽ  آن يااسبت می
ظوبایم هكاِىع ناامل چیؿهاای ظویاىی اقات، ماوىاع ظاناِه  های ضىظ باه آوؼظوی که مؽظم ٚاظی مٛمىالن ظؼ  الل ظقت به

اقات کاامالن م٣ِااو ی ظاؼظ و چیاؿی ماهیت ظوبایم هكِی   به کىىعگان هیآوؼظوی که ما  مؽ  ظقت ؾوعگی ؼازت و مؽ٢ه. ویی به
  ىاوىع  دؽبه کىىع، مگؽ ایىکه  ؿکیه کىىع. اهىع ویؿ هؽگؿ ومیکه مؽظم ٚاظی زِی اگؽ بطى 

 ياسبت ظاظن كات. و٦ِای ظؼبااؼۀ اؾظقاتی ای مساعوظی ویؿ ضیا ، مىٗىؼ چیکى اناؼش می ظاظن اؾظقتمٛمىالن و٦ِی به 
باه ا٢اؽاظ  ناایع کماتا یاویاؾمىاع  ا٢اؽاظ باه ، کمات کمی  ىل عنیبطه، آنمىٗىؼ اؾ کىىع که  می٢کؽ مٛمىالن مؽظم ع، یکى می
آن کاؼها ٧٢ّ بیاوگؽ ایه اقت که به  اىل  اودام هكِىع. اما ظاظن بطهم و اؾظقتنک ی اؾ ؿ یوها  آن ضاومان اقت. ایبِه بی

اقت و وكبِان خىبا  ٚماعۀ  ظاظن اؾظقتهای  کی اؾ خىبهیگمان  عن اؾ ثؽوم، بییکه ظقت. ایع یا چیؿهای ماظی کمِؽ وابكِه
گان  االل کىىاع  هی مؽ  ماا ه،یاكات. ظؼ ؼوواع  ؿکی  باه آن مساعوظی ویکى ظؼباؼۀ آن يسبت مای ما ی کهظاظو آن. اما اؾظقت

م اؾ یباهیدان ناىؼوو  ییخى ی، زكاظم، غهىیات ؼ٦اباتی ، مثل غهىیت ضىظومایها ؼا ؼها کى اؼی اؾ وابكِگییبكکىی   می
  ؽ اؾ بكایاؼ گكاِؽظش  یکى يسبت مای آن ما ظؼباؼۀ ی کهظاظو اؾظقتؼا ؼها کىی . بىابؽایه ها  وابكِگی  ضىاهی  هم ما می.  زع

 ها و امیال مؽظم ٚاظی اقت. وابكِگی  هم کؽظن کىىع، ؾیؽا نامل ؼها چیؿی اقت که مؽظم ٚاظی  ًىؼ می

هاا و  ؼاهب ا مثالیا، آ  یظقت ظه ؼا اؾ چیؿ همه. اگؽ   یکى می هیٚاظی  ؿک مؽظم هیما ظؼ ب»ممکه اقت بؽضی ٢کؽ کىىع: 
هم  ما کاه هىاىؾ بطهای اؾ ایاه ظؼ معؼق  ما، «  ػیؽ وبانع. امکان چیؿ همه ظاظن اؾظقتؼقع  می به وٗؽنىی ؟  ها ومی ؼاهبه

. اؾ ناما ؾواعگی ْبیٛای ظاناِه بانای  اا زاع امکاان کىی   ظؼ زاایی کاه  ؿکیاه مای، الؾم اقات هكِی ٚاظی  مؽظماخِما٘ 
ؼظۀ  ِای واعاؼظ کاهیاهم اا و٦ِای باه آن وابكاِه وبانایع، ع. یابعهاؾ ظقات ؼم مااظی ياى ؿی ؼا بهی  که چیکى ظؼضىاقت ومی

وعاناِه  وابكاِگیهاا  آن باهه اقات کاه یابؽای ما عی یوکِ  ک یا چ٧عؼ ثؽوم ظانِه بانیع، چؽاکه  بانع باال چ٧عؼ ان  نٟ ی
 بانیع.

ا و٦ِای باا ی ان ظؼ مطاْؽش اقت  ظهع. و٦ِی ٚالی٥ نطًی ما ؼا هع٠ ٦ؽاؼ میهای ن وابكِگیمان یمعؼق   ؿکی  ما مك٧ِ
 هیاعی اقات.  ؿکیاع، مىَىٚی ک یت بعهیؼا قبت بگیؽیع و به آن مكایل کمِؽ اهمها  آن عیبِىاوایىکه  ع،یکكی مهک ی ظاؼ 

 ٚاظی اوكاوی ؼا کامالن ٦ٓاٙ کىاع.  ه مىٗىؼ اقت که ظقِؽقی نما به خامٛیبه ا های ظوؼا٢ِاظش ها و کىش ظؼ مٛابع یا ظؼ خىگل
کىىاع  اا بِىاویاع  ع و ناما ؼا اؾ مىاا٢ٙ مااظی ظوؼ مییاظقات بعه ٚااظی ؼا اؾ های مؽظم کىىع وابكِگی نما ؼا مدبىؼ میها  آن

ظؼ  عیکىىع. ما با ىش ؼا ظوبال ومیین هیکىىع ا ٚاظی ؾوعگی می مؽظم هیع. اما ا٢ؽاظی که ظؼ بیؼا اؾ ظقت بعهها  آن وابكِگی به
 ؽیه خىبا   ه زیاا ییه وا٦ٛان قطت اقت. ایها ؼا قبت بگیؽی . ایبِه ا  ، وابكِگییّ مؽظم ٚاظی هكِیه مسیظؼ ازایی که 
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ظؼ مساعوظ باناع.  ایىکاه ، واه ٙ اقاتیوقا  یکى ياسبت مای ال شماا ظؼبااؼ  ی کاهظاظو ه اؾظقتیمعؼق   ؿکی  ما اقت. بىابؽا
ای هكاِىع و ممکاه  زؽ٢اههاا  آن ع، بؽضای اؾیابان وگاش کىیامؽوؾش به گعاها ظؼ ضو بطهم  ىل،  کاؼی ضىب اودامضًىو 

 ؽی اؾ ٙ یت، باه مساعوظۀ وقایااهم ؿهاای خؿیای بییخای  مؽکاؿ باؽ چ ع باهیظانِه بانىع. ما با هِؽ اؾ نما  ىلیاقت زِی ب
وا٦ٛاان آو ه  ، ظاظن اؾظقتکىع. ظؼ ؼووع  ی ؽی  مؽکؿ مٙ یای به مسعوظۀ وق ْىؼ باؾ و مى٦ؽاوه ه بهی . ٚمل  ؿکیمكایل  مؽکؿ کى

 ؿهای بع هكِىع.ی  چیظه اؾ ظقت می

ع، یاکى وگااش می  ؽ، و٦ِای اؾ قآسی بااال  ٧اتیظؼ ز٧کىىاع ضاىب اقات.  ی که ْ ب میهؽچیؿکىىع  اٞ ب ٢کؽ میمؽظم 
ثاؽوم  چ٧اعؼایىکه  بهاوع: بعون  ىخه  گ٣ِه ه مؽظم ٚاظی اقت. مػاهبی٥ نطًی ظؼ بیٚال کؽظن همگی ٧٢ّ بؽای بؽآوؼظش

 ىاویاع هىگاام  ىیاع باا ضىظ اان بیاوؼیاع و  ؼا ومیها  آن باال بانع، ٧٢ّ بؽای چىع ظهه ظوام ظاؼظ. چ٧عؼا ؼظۀ نما یع یظانِه بان
کىاع،  ؼناع می ان  ايا ی مان ؼوی ؼوذیؽا مكا٧ِیا؟ ؾ  اقات ٦عؼ بااؼؾل هیا  ىاویع هىگام مؽگ همؽاش ضىظ ببؽیع. چؽا گىوگ ومی
ه یای  نما ؼا  ٛیمان ثمؽۀ  ؿکیٚالوش، گىوگ مك٧ِ هىگام  ىیع با نما آوؼظش نىظ و هىگام مؽگ همؽاش نما بؽظش نىظ. به  ىاوع می
باه  ىاویاع  ؿهاای باع هكاِىع. بىاابؽایه مییع چیاظه می اؾ ظقاتآو ه  گؽ،یٚباؼم ظ   آن قطت اقت. بهیؼو  ؿک کىع، اؾایه می

ع و باه یاآوؼ  می باه ظقات٧ای ؼا یِاان ثماؽۀ ز٧ی ان. وها ع؟ ؼنع قآریآوؼ  می ظقت بهی ؼا چیؿ چه  ف ان بؽقیع.  ض ىو اوییه
ع یاؼا اؾ ظقات بعهظویىی ال مطِ ١ یکىع. ایبِه بؽای نما آقان ویكت که ٢ىؼان ام اظی ؼا زل مییمهک ی بىو  ؼقیع کمال می

وبایع اؾ َبؽظ،  گىی  ؾمان می میایىکه  اؾ نىیعن َبؽظ. بٛع کىىعۀ وا٦ٛی بؽقیع، چؽاکه ؼقیعن به آن ؾمان می و به اقِاوعاؼظ  ؿکیه
ع باا یا! با كاتیه ظؼقات ویااظاظن  ؿکیه اق٣ِاظش کىیاع.  گؽ٢ِه و قؽ ٢ؽيت اودام قؽقؽیٚىىان مدىؾی بؽای  ام به ایه گ٣ِه

نىظ. باه ؼوواعی ویااؾ  ومی ضعایینبه مىخىظی  ی یتکك هیچع. یح ؼنع کىی عؼ  ظهی  به ع، گؽچه اخاؾش مییضىظ ان خعی بان
 ؼقیع. می ح به آنی عؼ  بهظاؼظ و 

های مطِ ا١ بهاؽی ظؼ ها   و باا وابكاِگی ؟ آن کاؼماا اقات كتی. آن چ ؿی بع اقتیچ ظؼ وا٦ٙ  یظه می ظقت اؾ آو ه
باع اوداام  کاؼهاایوا٦كاام  اوىا٘ا٢کاؼ بع ظاؼوع. بؽای ٚال٦  نطًای، وا٦كام  اوىا٘ٚاظی  ، مؽظم عش نعش اقت. بؽای مثالی ى

ایاه  باؽظن هیاؼ باِ ظاؼظ. بؽای اؾبها  وابكِگی مان بهیمك٧ِ آوؼوع. کاؼما می به ظقتهمان کاؼما ؼا  یا اشیه ماظۀ قیظهىع و ا می
 ؼا  ٟییؽ ظهیع. ان  ع ابِعا غههی، با ؿ مى٣ییچ

 ل کاسهایتبذ
ٛااٌؼ  و خاایگؿیه ها  ناىوع. و٦ِای باا ظیگاؽان ظؼگیاؽ مهااخؽش و  ناعش لیگؽ  بعیکعیبه   ىاوىع می اشیع و ماظۀ قیماظۀ ق٣

 باه ظقات ٧اىا ؼا  ،عیظهیاع، مااظۀ قا٣ ظهع. اگؽ کاؼ ضىبی اوداام ؼوی می لی بع ٢ؽایىعایه  نىیع یکی اؾ زاال ی اقت که می
ؿ وخاىظ ظاؼظ. یاو ناعن مى٧ِلباؽظن و  اؼث ىع باهیاع. ٢ؽ یآوؼ  می به ظقتکاؼما ؼا  ،اشیظهیع، ماظۀ ق ع. اگؽ کاؼ بعی اودامیآوؼ  می

ممکاه اقات « اقات؟ ظاظش اوداام  اؽ ظؼ ؾواعگی ضاىظ می٢ؽظ،   ه اؾ کاؼهای بعی اقت کهیا ایآ»کكی بپؽقع:  اقت ممکه
 که اقت هیا٧ِٚاظ بؽ ا کىىعگان هیت ظوؼۀ ؾوعگی خمٙ وهعش اقت. ظؼ خامٛ   ؿکیظؼ  ؽا ایه کاؼما ٧٢ّیؾ  گىوه وبانع، کامالن ایه

ه ؾواعگی  ٛاامالم اخِمااٚی ظاناِه اقات. ممکاه ی، ممکه اقت ٦بل اؾ اْىؼ بانع ایهاگؽ  ف ؼوظ.  ومی هیاي ی اؾ ب ؼوذ
ه کاؼماا یاگؽی مثل کهِه اودام ظاظش کاه مىداؽ باه ایا کاؼهای بع ظینعش، اؾ کكی قىءاق٣ِاظش کؽظش  بعهکاؼاقت به کكی 

گىوه اقت. مىهأ ظیگؽی ویؿ بؽای  اقت.  ٧ىا ویؿ همیههه همؽاش نطى ینىظ و هم میخمٙ گؽ یظؼ ُبٛعی ظکاؼما نعش بانع. 
 ٧اىا  کؽظن ظؼباؼۀ خماٙ  ؽها ظؼ گػنِه، مكه ىاوع ظؼ میان ضاوىاظش یا اؾ ْؽ٠ اخعاظ نطى بانع.  ها وخىظ ظاؼظ، یٛىی می ایه
قاطه  «ظهاع هاعؼ می»ا آن ؼ  یاا« ظهاع اؾ ظقات می»اوع یا ظؼباؼۀ ایىکه کكی  ٧ىا  گ٣ِىع و ایىکه اخعاظ ٢ؽظ  ٧ىا خمٙ کؽظش می
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ظؼبااؼۀ  خاىان ا٢اؽاظ قاپاؼوع. اگاؽ باه گاىل ظل ومی ه گ٣ِااؼیاا هبا ماؽظماکثاؽ  ؼوؾهاا هیبىظ. ا ریيس گ٣ِىع آو ه گ٣ِىع. می
٢اؽظ « بىظنب باا ٧ىا»ؾیؽا ، وعها بكیاؼ فؼ٠ بىظ آن گ٣ِهگیؽوع. اما  ؼا خعی ومی ان  ، قطىان عییبگى و ٧٢عان  ٧ىا  ٧ىا ظاظن اؾظقت

ب کاه آن،  ؼظ. ٣کاؽ و مٛیااؼ اضال٦ای واالیای ظااو يؽ٢ان ظؼبااؼۀ ایاه باناع کاه یٛىی  وع،گیؽ  ظؼ وٗؽ میگىوه ویكت که مؽظم  آن
 ه  ىيی١ کؽظم، همؽاش بعن ما هكِىع.کای  وا٦ٛیت ماظی ویؿ ظاؼظ و ایه ظو وى٘ ماظش

ب اه،  اا « ه کىع؟یقٓىذ باال  ؿکىظ که ٢ؽظ بِىاوع  ا ن ماظۀ قیاش ماوٙ اؾ ایه می٧ت ظاؼظ که یا ز٧یآ» ؽقىع:  بؽضی ا٢ؽاظ می
اش، ظوؼ باعن یؾیؽا ماظۀ قاظهع.  ٦ؽاؼ می أثیؽ   ستظانِه ٢ؽظ ؼا  قیاش ٢ؽاوان،  ىاوایی ایمان ۀظانِه ماظ ای ظؼقت اقت. اوعاؾش

ن اؾ قؽنات خهاان،  ؽظ، او ؼایاگ باؽ می ظهاع و او ؼا ظؼ عاوی نکل میینطى م اه، َناه، ؼب ه یاا، ظؼ وِیداه. کىاع میخاعا خب
کىىاع، ٢کاؽ  می ياسبت گىوگ چی یا هیی مثل  ؿکیؿهایظؼباؼۀ چ گؽانینطى ممکه اقت ایمان کمی ظانِه بانع. و٦ِی ظ

ه ياىؼم یهكِىع. مٛمىالن به امكطؽش ها  آن کىع کىع. ٢کؽ می ؼا باوؼ ومیها  آن یت اؾ هیچ ها ضؽا٢ام اقت و هیکىع هم  ا می
اظ ی ىاوع ؾ  ومی مگىوگبؽایم ٞیؽممکه ضىاهع بىظ یا اگؽ  ؿکیه کىع ه ی ؿکویكت که ه مٛىی یكت. به ایه مٓ ٥ ویاقت، اما ا

اوداام ظهاع. آن ؼا   ىاواع ٦ بای باؽای  ؿکیاه ظاناِه باناع می هؽکكای، بىابؽایه اگاؽ کؽان اقت ای  که ظا٢ا بی گ٣ِه. ؼنع کىع
ْىؼ  بهبكِگی ظاؼظ.  یهؽ٢ت وا٦ٛی به ضىظ ناگؽظ کىع، اما  ی مییؼاهىمابه ظؼب وؼوظی اگؽظ ؼا اقِاظ، ناوع:  ْىؼ که گ٣ِه همان
ه بكِگی ظاؼظ که یبه اْىؼ کامل  بهع یه کىیع  ؿکی ىاو ا مییآایىکه  ع.یکى ه مییچگىوه  ؿک ان ه بكِگی ظاؼظ که ضىظیبه اکامل 

ع، یاه کىی اان ؼا آهىا ع. اگاؽ بِىاویاع اؼاظشیبکها ع قاطِییا ىاو ا مییاع و آیاع ٢اعاکاؼی کىی ىاو ا مییع، آیع  سمل کىی ىاو ا مییآ
 نىظ. مهک ی مسكىب ومی ان  کاؼمای  یگى نىظ و می ان   ىاوع ماوٙ گىوه قطِی ومی چیه

هِؽی ظاؼظ ٢عاکاؼی کىاع. ؾیاؽا مااظۀ یع بیماظۀ ق٣ هِؽ اؾ نطًی کهیهِؽ، مٛمىالن مدبىؼ اقت بیب اشب یبا ماظۀ ق نطًی
ن ،  خهان تقى با قؽن مان ه یع مك٧ِیق٣ ه، َناه، ؼب ؼناع  اؾ ْؽیا٥. بىاابؽایه ٢اؽظی کاه مااظۀ قا٣یع بیهاِؽی ظاؼظ اقاتخب

ها  ا و واقااؾگاؼیه ٌؼ ٛا  کؽظن ضىب اظاؼش اؾ ْؽی٥ْىؼ مثال، يؽ٢ان   ىاوع گىوگ ضىظ ؼا ا٢ؿایم ظهع. به نیىگ ضىظ می نیه
ها ؼا  سمال کىاع،   ىاواع قاطِی ظاؼظ. می ؽی  ٦اىی، ایماان ی ظاؼظهِؽ ی ٧ىای بکه نطًی  ىاوع گىوگ ضىظ ؼا ؼنع ظهع.  می

 هاِؽ ؾخاؽ بکهاع و اؾ وٗاؽ غهىای کمِاؽ،یزِی اگؽ اؾ وٗؽ ٢یؿیکی ب.« ىعآبعیعش کال ؼا  خكمی ؼا  سمل کىع و اؼاظشطِی ق»
اؾ  عیول باكت، چؽاکه ایؼازِی و هیه مكئ ه به ایهِؽی ظاؼظ ایب اشیماظۀ ق یابع. اما بؽای ٢ؽظی که م مییگىوگ او ا٢ؿاباؾه  

، ٢اؽظی باا ظؼ وِیداهاقات.  اؼ ظؼظوااکیؼووعی بكا هیکىع. ا لیع  بعیؼا به ماظۀ ق٣ اشیبگػؼظ: بایع ابِعا ماظۀ ق ه ؼووعیا انیم
 ؽ  باؽای او قاطت کؽظن هیااظ و ایمااوی َاٛی١،  ؿکیاهِؽی ؼا  سمل کىع. با کاؼماای ؾ یع قطِی بیبا  ؽ مٛمىالن  ایماوی َٛی١

 اقت.

هاه یِیبؽای وهكاِه ظؼ معکىع.  ایه مكئ ه چه و٧هی ؼا ظؼ  مؽیه ٢ؽظ ای٣ا می ظیع  یؾو  و ضىاه می ان  ىی بؽاییمثایی ٚ
ؽوااع و یگ ظؼظ می ی،  اهاااَااؽبعؼ  ی اهااا ااف اؾ مااع ی وهكااِه بااا ع. یىیالؾم اقاات بااا  اهااای َااؽبعؼی مااع ی ْااىالوی بىهاا

 سمال قاطِی »ظؼ زاال ناما  .عیناى ٦اؽاؼ می بی نىظ و  ف اؾ آن وا٦ٛاان  ٦ؽاؼی نؽو٘ می ازكاـ بی، نىوع قىؾن می قىؾن
 ىاوىع ظؼظ  اهاا ؼا  ومی. بؽضی ا٢ؽاظ ْىؼ همیهؿ یو ان  ازكاـ ضىبی وعاؼظ و غهه ان  بعنع. یهكِ« اؼاظش کؽظن ، آبعیعشخكمی

 اهاا ؼا بااؾ ظؼ وهایات بااؾه   ظهىع اماا کمی بیهِؽ اظامه میبؽضی  .کىىع ؼا باؾ مینان  ی اهاخای  سمل آن،   اب بیاوؼوع و به
اؾ وهكاِه ظؼ زایات ناان   اهای نىظ. بؽضی ا٢اؽاظ و٦ِای هىظش مییبنان   اللکىىع  ؼا باؾ مینان  یاما و٦ِی  اها کىىع. می

ظهىاع.  ای  ؼا ظؼ زایات َاؽبعؼ ٦اؽاؼ میهاا  آن ظوباؼش ،وؽممکهم و کىىع و  ف اؾ کمی  ها ؼا باؾ می گیؽظ،  ا َؽبعؼ ظؼظ می
کاؼماا  اشیقا اقات. مااظۀ زم ه به  اهااظؼ زال  اشیؽظ، ماظۀ قیگ ای  که و٦ِی  اها ظؼظ می كت. ؾیؽا ظیعشیمإثؽ و ای  که آن بؽظش

ؼ٢ِه کاؼما  نىظ، اؾبیه ظؼظ ازكاـ می ایىکه مسٍ  کىع. به ل مییبه  ٧ىا  بعآن ؼا  بؽظ و می هیکاؼما ؼا اؾ ب عنیؾخؽکهو  اقت
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باؽای ظؼظ  اهاا ٚ ِای ه ینىظ. بىاابؽا می هِؽی ظؼ  اها ازكاـیاوؼظ، ظؼظ بیه ٢هاؼ بییهِؽ کاؼما به  ایب نىظ. هؽچه می نؽو٘
ماواع،  ؽظ. ظؼظ ماع ی مییاگ ْىؼ مِىااوب ظؼظ می هاه وهكاِه اقات،  اهاایم باهیِیظؼ معظؼ زایی که  وخىظ ظاؼظ. مٛمىالن ٢ؽظ

 ناىظ. مٛماىالن  کاه ظؼظ ظوبااؼش ناؽو٘ می کهاع اظ ْاىل ومییانىظ. ؾ  ؼ٢ت، کمی آقىظش میایىکه  نىظ و  ف اؾ ٢ؽقا می ْا٦ت
 ؼوظ. م مییگىوه   هیا

عا یاکمای ازكااـ بهِاؽی   اان  یؼوظ،  اها اؾ کاؼما اؾ بیه مای ای  کهایىکه  ه بٛع اؾیؼوظ، بىابؽا ه میی که اؾ ب کاؼما  که
،  ؼوظ مای هیاؾ با اشیمااظۀ قا ایىکاهگیاؽظ. بٛاع اؾ  ظوباؼش ظؼظ می ان  ی ع و  اهایآ گؽی مییاما  ف اؾ مع ی کى اش  ک  ظ کىع. می
ه مااظۀ یاناىظ. ا می لیع  بعیماظۀ ق٣ مان بهیؼوظ، مك٧ِ می هیاؾ بایىکه  نىظ. بٛع اؾ وابىظ ومی ماظش هینىظ، چؽاکه ا ع ومییوا ع
ؼا  و ظؼظ کاؽظش ىاه ؼا  ؽظاضاتی، هؿ   ٢ؽظ قطِی ؼا  سمال کاؽظش هیا ؽاینىظ؟ ؾ  لی بع نکل هیا  ىاوع به . چؽا می اقت ع  ٧ىایق٣

ه یاع. بىاابؽایه ایاآ می به ظقات کاؼهای ضىب یا اودامکهیعن  و ؾخؽ کؽظن  سمل ٥یاؾ ْؽ    که  ٧ىایا . گ٣ِه اقت کؽظش  سمل
کىىاع و  ؼا بااؾ میهاا  آن ؽظیاگ کمی ظؼظ مینان  یهاا٢ِع. بؽضی ا٢ؽاظ و٦ِی  ا ا٤ میا ٣ ههیِیوَٛیت ظؼ زیه وهكِه ظؼ مع

 هیكات. و٦ِای ا٢اؽاظ  ماؽ یوخه ماإثؽ و چیه ظهىع. به می ؼا کمی وؽممها  آن  اها ؼا مثل ٦بل ؼوی ه  ٦ؽاؼ ظهىع ایىکهاؾ  ٦بل
. ضكاِه ناىظناان  های ، ممکه اقت ظقتظاؼوع ؼا باالی قؽ وگه مینان  های که ظقت ظهىع ؼا اودام می ای كِاظشیزایت ا

گاىی   ع؟ مییاآ زكااب می چاه غؼش ظؼظ به یت كت. آنیوع. وا٦ٛان مإثؽ وآوؼ  ه میییا  اؼ نان  های ، ظقتضاْؽ ظؼظ بؽضی ا٢ؽاظ به
باىظ. و٦ِای ا٢اؽاظ  اؼ ؼازات مییه مى٥٢ نىظ بكیه نکل ظؼ  ؿکیم به اهای ظانِه ظقت  ىاوكت ٧٢ّ با باال وگه اگؽ کكی می

 ظهع. ؿی ؼوی مییظهىع، چىیه چ  مؽیه مع یهیه ؼا اودام می

٥  ُااظ یای ظاؼظ. اکثؽ  بعیل کاؼمای ما اؾ ْؽ بطًىيکىع، اگؽچه هىىؾ و٧م  کؽظ ؼا اوِطاب ومییمعؼق  ما ٚمع ان آن ؼو
ظؼ  ُااظی ٦اؽاؼ ظاؼظ، آن  ظهاع. و٦ِای ٢اؽظی ه نکل ضاىظ ؼا وهاان مییگیؽظ. مٛمىالن به ا با ظیگؽان يىؼم می ىگین هین

 ؽیه چیاؿ باؽای  سمال اقات: ٧٢اّ  ی آقاان  کاه ظؼظ خكامیگاى ؼوظ. می زِای ٢ؽا اؽ اؾ ظؼظ ٢یؿیکای مای بؽضىؼظ و مداظیه
کىِاؽل غهاه  کهاىع، گؽ و٧هاه مییکاعیه یاناىظ. اماا و٦ِای ا٢اؽاظ ٚ  ع و آن  ماام مییاظه ؼا به ه  ٢هااؼ می ان  های ظوعان
 ؿ اقت.یه چی ؽ  قطت

ی یؿهایچ .ىعیگى ؿهای بعی مییچال  شنىىظ که ظو و٣ؽ ظؼباؼ  ْىؼ ا ٣ا٦ی می ، نطًی با وؼوظ به مسل کاؼ، به ْىؼ مثال به
ع و٦ِی ماىؼظ زم اه یکىىعش وبا هی  که  مؽ یا آوؼظ. اما گ٣ِه خىل می ت بهیًٚباونعم بع اقت که او ؼا اؾ  ٦عؼ آنىع یگى که می

ؽظ. یابگ ظؼ وٗاؽی ؼا بؽای ضاىظ یع اقِاوعاؼظ باال یب که با دخىابم ؼا بعهعنىظ  میه ی ىه به او ا و٦ِیی ال٢ی کىع گیؽظ  می ٦ؽاؼ
ظؼ ع اقِاوعاؼظ باالیی ؼا بؽای ضاىظ یبانی  و با گؽانیکىىعگان وبایع ماوىع ظ هیکه ما  مؽ  اقت گ٣ِه مٛ  »کىع:  ٢کؽ میه یبىابؽا
طِه یع، اگؽ اؾ وٗؽ غهىی نما ؼا بؽاوگیآ می میکىع. اما مٛمىالن و٦ِی  ُاظی   مگى ومی بگى ظو نطى او با آن« بگیؽی . وٗؽ

کىاع.  آن بؽآیاع و ازكااـ ؼودام می  ىاوع اؾ  فب   ىاوع باٚ  ؼنع ان نىظ. او ومی وعاؼظ و ومیع، اثؽی یآ وکىع، به زكاب ومی
گؽظاواع  ضىاهع بؽگؽظظ و وگاهی به چهؽۀ آن ظو و٣ؽ بیىعاؾظ. و٦ِی قؽل ؼا بؽمی می ؽون کىع و ظایمان یاؾ غهىم بآن ؼا   ىاوع ومی

 ىاواع  ااب بیااوؼظ،  گ٣ِگاى هكاِىع. ظؼ آن یسٗاه، ظیگاؽ ومی ای گاؽمب  ۀ ناؽوؼاوه ىع آن ظو و٣ؽ با چهاؽیب که وگاهی بیىعاؾظ، می
ه مهک ی یقطت اقت که و٦ِی ظؼ ب نؽو٘ به ظٚىا کىع. وا٦ٛان ها  آن کىع و ممکه اقت همان یسٗه با ِم ٢ىؼان مییًٚباو

هاه اظاؼش یِیظؼ مع ٥ وهكِهی ىاوكت اؾ ْؽ  ی میهؽچیؿ  که اگؽ یگى ع. مییؼا  ست کىِؽل وگه ظاؼ  ان  ع غههیبا کكی هكِ
 كت.یگىوه و هیبىظ، اما همیهه ا نىظ، آقان می

؟  عیاکى هیاها  ؿک بعون ایه قطِی عی ىاوكِ می نىیع. چگىوه می ؼودی مىاخه وى٘  ان با هؽ هیه اؾ زاال به بٛع ظؼ  ؿکیبىابؽا
کاؽظ و اگاؽ  ىهاا کااؼی  معاض ه ومی ان  ؿی با غههیچ چیظانت و ه چ  ُاظ مىا٢ٛی وخىظ ومییبىظوع و ه ضىب با ه  اگؽ همه
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باىظ. ناطى مدباىؼ اقات ضاىظ ؼا ظؼ  کاؽظ؟ ٚم ای ومی ؼنع میا نم ىگین هیا نیبىهیىیع، آ ایىداکؽظیع ایه بىظ که  که می
مان  هیظؼ  ؿک ههیچؽا هم» ؽقىع:  ع. بؽضی ا٢ؽاظ مییع ؼنع کىی ىاو ه  ىها ؼاهی اقت که مییا .عش کىعیهای وا٦ٛی آبع تیمى٦ٛ

ایاه ٚ ِم « نىوع. میها  آن ٚاظی گؽ٢ِاؼ چىعان ٢ؽ٦ی با مهکال ی وعاؼوع که مؽظم مهکالم ؟ آن  ینى ِی مىاخه میبا قط
ع و ظؼ هاىا ؾخاؽ یاه،  اؽواؾ کىیقامت ؾما ناىیع باا قاؽ ان به ه ومیقاؽو َ  ع. واگهانیکى می هیٚاظی  ؿک مؽظم هیاقت که ظؼ ب

کكی نما ؼا واؼازات ایىکه  گیؽظ، اؾ ٦بیل ضىظ می های ٚاظی ؼا به تیمى٦ٛی نکل هؽچیؿ.  ه نکل وطىاهع بىظیع. به ایبکه
 هیاکىاع. باؽای ا ازِؽامای می ا کكی واگهان به ناما بییکىع  کىع، کكی با نما بع ؼ٢ِاؼ می کىع، کكی نما ؼا ًٚباوی می می

 ایه چیؿها چگىوه اقت.ظؼ بؽابؽ ایٛمل نما  ٚکف عش نىظیظ اقت که

آن ؼا نماؼی اؾ  های بی نىظ.  ا زاال ٦كمت اؾ کاؼمای ضىظ ان وانی میها  آن ؟  مام عینى می ىاخهم مهکالم هیچؽا با ا
 ناىوع  اا می  ی ٧كا مطِ ا١ ی ظؼ قآىذیها باه قاطِی ای  کاه ، ٧٢ّ آن م٧عاؼ ک  ؼا با٦ی گػاناِه  یا ه بؽظشیبؽای نما اؾ ب

های  هاا قاطِی ه ببؽواع. هما  ایهیؼا اؾ ب ان  های مطِ ١ وابكِگیؼا آبعیعش کىىع و  ان  ؼنع ظهىع، غههؼا نما  ىگین هین
ٞ باه کىیاع.  اا و٦ِای هاا  آن  ىاویاع باؽ   و ناما مییکى اق٣ِاظش مایها  آن اؾنما  ىگین هیضىظ ان هكِىع که ما بؽای ؼنع ن

 ىاویاع اؾ ٚهاعۀ آن بؽآییاع،  وطىاهیاع. می اان ضىظایىکاه  . مگاؽچیاؽش ناىیعها  آن  ىاویع بؽ ع، مییظه ؼا ؼنع ضىظ ىگین هین
ع یاع ٢کاؽ کىیاوباکىیاع  مهکال ی با ماؽظم ؼا  دؽباه میه اؾ زاال به بٛع و٦ِی یع. بىابؽایٞ به کىها  آن ع بؽیبطىاه آوکهنؽِ  به
ًااظ٢ی ظهاع. اماا ؼویاعاظی   ْىؼ ٞیؽمىِٗاؽش ؼوی می ع، باهیاآ م میی اچىیه مكای ی . ؾیؽا و٦ِی  ْىؼ  ًاظ٢ی بىظش اقت به

ضىبی اظاؼش  باهؼا  هاا آن  ىاویاع بگیؽیاع، می ظؼ وٗاؽکىىاعش  هی ا و٦ِی ضاىظ ؼا  مؽ  نماقت. ىگین هیب که بؽای ؼنع ن ،ویكت
 ع.یکى

 هیا ؿک ناع چگىواه ی باه ناما گ٣ِاه میهؽچیاؿىع. اگؽ یآ ا  ُاظها چه و٦ت میینىظ که مهکالم  ایبِه به نما گ٣ِه ومی
م کىىاع و یناما ؼا آؾماا ىگینا هیىع  اا بِىاوىاع نیآ ؽمىِٗؽش مییْىؼ ٞ مٛمىالن بهها  آن ظانت. ومیای  عشیچ ٢ایع؟ هیکؽظ می

بىاابؽایه  ىاوع هىیاعا ناىظ.  می  ان نیىگ نیهماهیت ه نکل ی٧ی ؼنع کىع. ٧٢ّ به ایْىؼ ز٧ به  ان نیىگ نیهاخاؾش ظهىع 
 بااعیل آیااع و   اایم می ان  هیااظوؼۀ  ؿکىاؼ ظؼ قؽاقااؽ هااای ظناا ظهااع. مى٦ٛیت ؼوی ومیْىؼ  ًاااظ٢ی  بااههااا بااا ظیگااؽان   ىم
  ؽ اؾ قاطِی خكامی اقات. اؼ قاطتیه بكایاکىىاع، ا ماؽظم ٚااظی  ًاىؼ میآو اه  باؽضال٠کىع.  ؼا  كهیل می ان  یکاؼما
ظانِه  وگهیابع یا با ایكِاظن و باال  یم می ؽ  مؽیه یا معیِیهه ا٢ؿا بیىاوه ویكت که ٢کؽ کؽظ گىوگ يؽ٢ان با اودام ْىالوی وا٦ٙ

 تیااما باؽای  ٧ى. عىکى ل مییؼا  بع ان  بعن ماظؼؾاظی٧٢ّ  ها آنها و  اها ظؼظ بگیؽوع.  ها  ا زعی که ظقت معم ظقت ْىالوی
بؽظ. وکِ  ک یعی بؽای بااالؼ٢ِه  قٓر نما ؼا باال ومیضىظ  ضىظی بهها  ع. اودام  مؽیهیاؾ ظاؼ یو قٓر باال ؽ هىىؾ به اوؽفی ،آن

ىای یچ   کهااوؼؾانیگاى ؼناع کىاع، می باه باعن ظاظن  ىاوكت ٧٢ّ با ؼوح اقت. اگؽ کكی می ان  غهه کؽظن شعی ان، آبع قٓر
 ع،یاظه چ٧عؼ باه باعن ؼواح میایىکه  نىوع؟ بعون  ىخه به گىوگ اقِاظ چیها  آن  ع همیا وبایبؽوع.  ف آ می ؼوح هِؽ اؾ همهیب

ه کهظهىع  اودام میها  آنآو ه  باویكت  م٧ایكه ٦ابل به ایاه  کىىع. هؽ ؼوؾ کاؼ می قىؾان ؽ آ٢ِابیؾ  با قطِی و ؾزمت ظؼ مؿٚؼ
ْىؼ   ىاویاع باه میآوگااش  ٧٢اّیاباع. و بهبىظ کىع ؼنع  ان  ع غههیع، بایع ؼنع کىیضىاه ای  که اگؽ وا٦ٛان می گ٣ِهقاظگی ویكت. 

 وا٦ٛی ؼنع کىیع.

٦ بی  ههیع، بایع همیع و مثل ا٢ؽاظ ٚاظی کاؼها ؼا ضؽاب وکىیکى ضىبی اظاؼش بهآن ؼا ایىکه  ظؼ ْىل ؼووع  بعیل کاؼما، بؽای
 ْىؼ مىاقبی آن ؼا اظاؼش کىیع. اگؽ . اگؽ واگهان با مهک ی مىاخه نىیع، ٦اظؼ ضىاهیع بىظ به عیو غهىی آؼام ظانِه بان ضىاش تیو

ؽ و یگ هاه َاؽبهیناىوع، هم ضىاش باناع، و٦ِای مهاکالم واگهاان ٖااهؽ مای تیخى و و ه يىؼم ي ریهه به ایهم ان  غهه
ضاْؽ ایاه یاا آن چیاؿ  یع که با ظیگؽان ؼ٦ابت کىیع و بههه ظؼباؼۀ ایه ٢کؽ کىیع. اما اگؽ همیع که ظؼباؼۀ آن ٢کؽ کىیی ظاؼ ی٢ُا
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ه و٦ِای باا  ُااظی مىاخاه یع. بىاابؽایکى با ظیگؽان نؽو٘ به ظٚىا می ْىؼ زِ  به ،  عیع آیع   هؽگاش مهک ییگى ظٚىا کىیع، می
 ل کىع.یع، به  ٧ىا  بعیؼا به ماظۀ ق٣ ان  بعناش ظؼ یه مىٗىؼ اقت که ماظۀ قی  به ایگى ع، میینى می

های ٦ب ای ؼوی ها  اوباناِه ناعش  با کاؼمایی که اؾ ؾواعگی هؽکكیبان ی،  ٧ؽ اقت به ایه مؽز ه ؼقیعشبهؽیت  زایی که ظؼ
ظؼ  ظهع: وَٛیت ؼوی می هیل کاؼما مٛمىالن ایه ظؼ  بعیبىابؽا اظی کاؼما ظاؼظ.یاؼ ؾ یو بعن هؽ نطًی م٧عاؼ بكنىظ  مِىیع می
ناىظ. و٦ِای باا  ل مییؼوظ و  باع اؾ بایه مای اان  اباع، کاؼمایی بهباىظ مای  ان نایىگ نیهکىاع و  ؼنع می  ان گىوگ زایی که

باؾ اابی اؾ ایاه   ىاواع می، اقات  ان نایىگ نیهآؾماایم ظؼ زال بؽیع که کكی  و  ی می عینى می ُاظی مىاخهواقاؾگاؼی و  
بهباىظ   ان نایىگ نیهؼوظ،  مای هیاؾ با اان  ی، کاؼما عیاکى  سملآن ؼا  عیاگؽ بِىاو. اقتاخؽ ظؼ زال یىعی بانع که چىیه ٢ؽا

ضاىبی ظاناِىع.  ىگینا هین وؾیااظ گػنِه مؽظم  ٧ىای  ىقِه هكِىع. ظؼی  ه  کىع. همگی به ویؿ ؼنع می  ان گىوگ ابع وی می
ؾخاؽ ایىکاه  مسٍ كاِىع. باهیْىؼ و هیم ظهىع. اما امؽوؾش مؽظم ای ىاوكِىع گىوگ ضىظ ؼا ا٢ؿا میکهیعن  قطِیزِی با کمی 

 قاؾظ. ظنىاؼ ؽ مینان  نىظ و  ؿکیه ؼا بؽای می کمِؽو  کمِؽه، باوؼنان به آن یه کىىع. ٚالوش بؽ ایضىاهىع  ؿک کهىع، ومی می

 ىاواع  ت مییه ظو وَاٛیاکای اؾ ایا و٦ِی ظیگؽان با نما ؼ٢ِااؼ باعی ظاؼواع، ینىیع  ه، و٦ِی با  ُاظهایی مىاخه مییظؼ  ؿک
ایاه  کاه عیاکى می ازكااـ اان  ایع. ظؼ ٦ ب ؼ٢ِااؼ باعی ظاناِهها  آن  ان با ممکه اقت نما ظؼ ؾوعگی ٦ب یایىکه  کییبانع. 

؟  عیاؼ٢ِاؼ کؽظ يىؼم به آنها  آن ه با ف چؽا ظؼ گػنِ« گىوه با مه ؼ٢ِاؼ کىىع؟ هی ىاوىع ا میها  آن چٓىؼ»ٞیؽمى٣ًاوه اقت: 
گاش وبىظیع و ا گىواه  ایه چ اؼ باْی با آن ظوؼۀ ؾواعگی واعاؼظ. اماایظوؼۀ ؾوعگی ه هیممکه اقت بگىییع ظؼ آن ؾمان وا٦ٛان اؾ آن آ

ع یا  بایکى ه و٦ِای  ُااظها ؼا اظاؼش ماییل کاؼما مٓؽذ اقت. بىاابؽایظؼ  ُاظها مكئ    بعایه اقت که  مىَى٘ ظیگؽویكت. 
کااؼ ؼوظ.  گاؽ باهیهای کااؼی ظ ّ یا مسیکاؼ  مسل ع ظؼیبا امؽ  . همیهیع مثل ا٢ؽاظ ٚاظی ؼ٢ِاؼ کىی  و وبای ی باگػنت بانیض

ظؼ  باا خامٛاه اقات ؽممکهیاویؿ  ٛامالم اخِمااٚی ظاؼواع. ٞها  آن ؽای، ؾ گىوه اقت ؿ همیهینٟل آؾاظ ظاؼوع و بؽای ا٢ؽاظی که
 ها ؼوابٓی وخىظ ظاؼظ. هیهمكا هیب ، چؽاکه زعا٦ل عی ماـ وبان

 کىىاع، می هیٚاظی  ؿک مؽظم هیب آن ا٢ؽاظی کهظؼ ضًىو نىیع.   ُاظها مىاخه میوا٦كام  اوىا٘اخِماٚی با  ظؼ  ٛامالم
بااال اقات، چاه واى٘ ناؽکت ضًىيای ؼا اظاؼش  چ٧اعؼ ان  ع، ؼظۀ ناٟ یی ىل ظاؼ  چ٧عؼ ،ی هكِیعوکاؼ  کكبظؼ چه وى٘ ایىکه 

 ماام ٢ِااؼ کىیاع. ع و ظؼقات ؼ یاکاؼها ؼا مى٣ًاوه اودام ظه: وکِ  اي ی ایه اقت که کىع  ٣او ی ایداظ ومییت  هیچکىیع،  می
اقت، واه ناٟل و زؽ٢ا  ٢اؽظ. ظؼ گػناِه اوكان وبىظن ٦ ب  بانىع. مىَى٘، ظؼقت وخىظ ظانِه بهؽیع ظؼ خامٛ  یها با زؽ٢ه
مهکل ظؼ ٦ ب مؽظم وه٣ِاه اقات.   یگى گ٣ِ  مؽظم ٚاظی اقت. می هیا« ؼوع.کا بیو٣ؽ ٢ؽ  ُوه و٣ؽ باؾؼگان، اؾ ظش: »بىظای  گ٣ِه

 باه ظقاتهِؽی یع، قؿاواؼ ایه هكِیع که  ىل بیهِؽ  الل کىیع، اگؽ بیظؼقت بانع و مى٣ًاوه ظاظوقِع کى ان   ا و٦ِی ٦ ب
، ظاظن اؾظقاتع. باعون یعیؾزمات کهاای ٚاظی باؽای آن یه ظویظؼ اایىکه  ضاْؽ ع ٧٢ّ بهیآوؼ  می به ظقتآن ؼا  ع. نمایاوؼ یب

 ْب٧اام ع. باؽای ا٢اؽاظب یع ٢اؽظ ضاىبی بانایا ىاو ایع. ظؼ هؽ ْب٧  اخِماٚی هىىؾ می ع. بؽای آن کاؼ کؽظشیآ ومی به ظقتؿی یچ
 ىاوىاع  میهاا  آن  ی اؾ واى٘ ْب٧ا  بااال ظاؼواع و همایاخِماٚی مطِ ١،  ُاظهای مطِ ٣ای وخاىظ ظاؼظ. ْب٧ا  بااال،  ُااظها

 ؽ بگیؽیاع.  های گىواگىن ؼا قابت  ىاویع ٢ؽظ ضىبی بانیع و امیال و وابكِگی اظاؼش نىوع. ظؼ هؽ ْب٧  اخِماٚی، میظؼقِی  به
 ه کىیع.ی ىاویع ظؼ قٓر اخِماٚی ضىظ ان  ؿک  ىاویع ٢ؽظ ضىبی بانیع و می ظؼ قٓىذ اخِماٚی مطِ ١ می

گؽ ظاؼوع وا٦ٛان ٞیؽٚااظی یکعیها،  ُاظهایی که مؽظم با  های ظویِی بانع یا قایؽ نؽکت ضىاش ظؼ نؽکت ،هیؼوؾها ظؼ چ هیا
اام ماؽظم باؽای ینعش اقت. ظؼ قایؽ کهىؼها و ظؼ ْىل  اؼیص، ایه  ع ْىؼ  نطًای باه مىاا٢ٙعش هؽگؿ ؼوی وعاظش اقت. مىاٚؾ

و ا٢کااؼی کاه ظاؼواع  ،کىىاع کهاىع، باؽای قاىظی خؿیای مبااؼؾش می گؽ و٧هاه مییکاعیه یاع نعش اقات. ماؽظم ٚ یضايی نع
ناىیع و  کااؼ می ، واؼظ مسل ْىؼ مثال . به بىظ زِی قطت اقت که ٢ؽظی ضىبوزهِىاک اقت. بؽوع  کاؼ می ی که بهی ؽ٢ىعها
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 باع گ٣ِاه  انقؽ  ْىؼ  هت ْىؼ و آن هیع کكی ایگى نما می . بٛعان نطًی به كتیو ظؼقتآودا  وهىای  زال کىیع می ازكاـ
کىاع.  بی به نما وگااش مییْىؼ ٚد به هؽکكی ظاؼ کؽظش اقت. ؼا یکه ان  و نهؽم ظاظش ؼ٢ِه و ظؼباؼۀ نما گؿاؼل فیؼی میو  

اگاؽ او باؽای ماه مهاکل »ه بعؼ٢ِاؼی ؼا  سمل کىىع؟ ی ىاوىع چى ه ؼا  سمل کىىع؟ چگىوه میی ىاوىع ا ا٢ؽاظ ٚاظی چگىوه می
 ایا. ب ا٢اؽاظی ؼا ظاؼم ها  کىىاع، ماه می تیاظه . اگؽ ا٢اؽاظی اؾ او زما ؽظش، مه ه  ظؼ م٧ابل، همان کاؼ ؼا اودام میایداظ ک

کااؼ  هیاکىىاعش، ا هی. اماا باؽای  مؽ  عیگىیىع ٢ؽظی ٦ىی هكِ ، می عیظه ٚاظی اودام مؽظم هیکاؼ ؼا ظؼ ب هیاگؽ ا«  .یمباؼؾش کى
ِؽ اؾ او اوداام هی. اگؽ آن کاؼ ؼا با نىؼوزؽاؼ ی ب عی، ٢ؽظی ٚاظی هكِ عی٢ؽظی ٚاظی ؼ٦ابت و ظٚىا کى . اگؽ مثل اؼ بع اقتیبك
 ع.یع، زِی بع ؽ اؾ آن ٢ؽظ ٚاظی هكِیظه

ع یا  و وبایع آؼامم ضىظ ؼا ز٣إ کىای ، اول باینى  ؟ و٦ِی با چىیه  ُاظی مىاخه مییع ایه مىَى٘ ؼا اظاؼش کىیچگىوه با
 . اماا یؼونه کى   و مهک ی ویكت که مىَى٘ ؼایظه ریمكئ ه ؼا با مهؽباوی  ىَ  ی ىاو . ایبِه می  یؼ٢ِاؼ کى نطى آن مثل

. اگاؽ   یکىا و ؼ٦ابات مبااؼؾش گاؽانیظ ع مثالیا، وبا  ینى می مىاخه مهکالم هی. و٦ِی با ا عیبان وابكِه آن اؾ زع به میع بیوبا
 اان  ع، ب کاه وبایاع ظؼ ٦ بیاکى و ؼ٦ابات او مبااؼؾش ع مثالیا ىها وبا ع؟ واهیكاِیا ٢ؽظی ٚاظی ویؼ٢ِاؼی مهابه او ظانِه بانیع، آ

ا ًٚاباوی ویكااِیع؟  ااف یاا، آ عیع. و٦ِاای اؾ او مِى٣اؽ باناایع اؾ او مِى٣اؽ باناایاا. وا٦ٛااان وبا عیظانااِه بانا نااطى آنؼودهای اؾ 
ایا وِىاوكِه نضىاهی ؼا زِی کمِؽ. ما  ع و ویتیکى تیع بؽظباؼی ؼا ٚؼ ه، َنه، ؼب ع ماوىاع او ؼ٢ِااؼ یاوبا کىی .  اف ؼا  مؽیه می خب

 ىاویع قؽ ضىظ ؼا ب ىاع  ، گؽچه نما ؼا ظؼ چىان مى٦ٛیت وزهِىاکی ٦ؽاؼ ظاظش که زِی ومی عیع اؾ او ًٚباوی نىیع و وا٦ٛان وبایکى
مؽظم ٚاظی ٢کاؽ ع ی. نا عیع و ضایًاوه اؾ او  هکؽ کىیاؾ او  هکؽ کى ان  ع ظؼ ٦ بیع، بایاؾ او ضهمگیه نىایىکه  خای کىیع. به
 كت.یگىوه و هیکه اظه   اْمیىان میبه نما ا کىع. ام  ، نما ؼا اب هی ضىظ٢ؽیب میگىوه ؼ٢ِاؼکؽظن کىىع ایه

ع؟ ايىل مؽظم ٚاظی وبایاع یکى یؽوی اقِاوعاؼظ باال ؽی اؾ ع یا وبایع. آیهكِ کىىعش هیع: نما  مؽ یهیىعیب همگی ظؼباؼۀ آن
ع اؾ ايىل یبا كِىع؟  فیع چیؿهایی اؾ قٓىذ باال ؽ ویآوؼ  می به ظقتکىىعگان  نما  ؿکیهآو ه  ایآ. بؽای نما به کاؼ بؽظش نىظ

ع: یهایىعیب هیا؟ ظؼبااؼۀ ا ع اؾ او  هاکؽ کىیاعیاچاؽا با ع؟  افیكاِیاو و ا مثلیع، آیع. اگؽ مثل او ؼ٢ِاؼ کىیؽوی کىیقٓىذ باال  
« ع.یآ ومی به ظقتؿی ی، چظاظن اؾظقتبعون »ع: یگى می ، اي ی وخىظ ظاؼظ که خهان هیع کؽظ؟ ظؼ ایضىاه ی ؼا کكبچیؿ چه

او  .ٚااظی ٦اؽاؼ ظاظ ماؽظم هیوزهاِىاک ظؼ با یِیع. او ناما ؼا ظؼ ماى٦ٛیع اؾ ظقت بعهیع، مدبىؼ یاوؼ یب به ظقتع یاگؽ بطىاه
ٓی کاه ناما ؼا ظؼ یناؽا . هؽچه اقت نما و٣ٙ بؽظشهؿیى  به و آوؼظش  به ظقتنک ی ظویىی  بهنىظ که  ِه میوٗؽ گؽ٢ظؼ ْؽ٢ی 

ظهع. هم  ایاه  ٧اىا  هِؽ  ٧ىا اؾ ظقت مییع و او بیکى هِؽ  سمل مییهِؽ بانع، بیب ؽ آنیظهع بع ؽ بانع و هؽچه  أث آن ٦ؽاؼ می
 گؽ٢ِه و به ظل وگؽ٢ِه بانیع. قبتآن ؼا  کىیع، ممکه اقت  مام آن ؼا  سمل میظؼ زایی که  نىظ. به نما ظاظش می

کاه ؾخاؽ وداا آ ناىظ. اؾ می لی، کاؼماای ناما  باع بانایع عشی٢ؽاواوای کها وخىظ ظاؼظ: اگؽ ؼوح ه خهانیگؽی ظؼ ایايل ظ
کىىاعش  هی مؽ  کاه كاتیؿی ویا ٧اىا چ هیاا ایاناىظ. آ ل مییاوعاؾش به  ٧ىا  باع همان ، هؽ اوعاؾش  سمل کؽظش بانیع به عیا عشیکه
کاؽظ،  ؼا بؽای ناما ایدااظ ومی تیمى٦ٛ هی. اگؽ او ا ؼوظ می هیؿ اؾ بیبؽیع، چؽاکه کاؼمای نما و می ٥ و٣ٙیظو ْؽ  ضىاهع؟ به می

ظؼ همااهىگی ایىداا    ویکىا گؽ باا ازِاؽام ؼ٢ِااؼیکاعی؟ اگؽ ماه و ناما باا  عیؼا ؼنع ظه ضىظ ىگین هین عی ىاوكِ می چگىوه
کاؽظ،  دااظیؼا باؽای ناما ا مهکل هیا نطى آنایىکه  ضاْؽ ٧ان بهیؽ بانع؟ ظ٦ی ػ  ىاوع ؼنع گىوگ امکان می ، چگىوه  یىیبىه

ضاىظ ؼا بهباىظ  ىگینا هیآماعش اقات. اگاؽ بِىاویاع اؾ آن اقا٣ِاظش کىیاع  اا ن به وخىظنما  ىگین هیایه ٢ؽيت بؽای ؼنع ن
ه زااال کاه یع، بىاابؽایهكاِ کىىعش هی. نما  مؽ  عیا بؽظش و٣ٙ ٥یْؽ  کىع؟ به قه ْؽی٥ ؼنع ومی بعیه  ان نیىگ نیها یبطهیع، آ

 ع. چاؽا وبایاع اؾ آنیاا بؽظش ٥یاچهااؼ ْؽ  هبا زؽکت تیابع؟ با ی م ومییؿ ا٢ؿایو  ان گىوگ ایباال ؽ ؼ٢ِه اقت، آ  ان نیىگ نیه
 . گىوه اقت ایه ظؼ وا٦ٙ ع.یاؾ او  هکؽ کى ٦ ب  یع اؾ يمیع؟ بایبان ممىىن نطى
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به نما  ىگین هین ٙیظاظ. اما او وا٦ٛان ٢ؽيِی ؼا بؽای  ؽ٢ نما ومی  ٧ىای ضىظ ؼا به وگؽوه وبىظ ضىب نطى ت آنیو ایبِه
 ىاوی  باه قآر بااال ؽی باؽوی   مان ٦ؽاؼ گیؽظ. ؾیؽا ٧٢ّ و٦ِی می نیىگ بایع ظؼ ٦ ب  ؿکیه نیه یو بؽای ما، اؼ ٧ا آوؼظ وخىظ

 نایىگ ضاىظ هكاِیع. ظهاع کاه ظؼ زاال  ؿکیا  نیه زایی ؼوی می ها ظؼ و هم  ایه نىظ لی بع  ٧ىا و به وظبؽ  هیکاؼما اؾ بکه 
ْىؼ م٣ِاو ی به ا ٣ا٦ام ایاه  آوهایی که ظؼ ٦ مؽوهای باال ؽی هكِىع وكبت به مؽظم ٚاظی بهظقت ظؼ ظقت ه  ظاؼوع. ها  آن

ؼقع. آو ه ظؼ ایه خهان ظویاىی باؽای  می به وٗؽکامالن م٣ِاوم ايىل بىگؽیع،  هیا و٦ِی اؾ قٓسی باال بهکىىع.  ظویا وگاش می
 ؼاقِی ظؼقت اقت. نىظ به اؾ قٓىذ باال ظیعش میو ه آ ٧٢ّؼقع ممکه اقت ظؼقت وبانع. مٛمىالن  می به وٗؽ« ظؼقت»ما 

ظؼ کىىعش  هی مؽ  ٚىىان ظؼ  ؿکی   یمب ؼو همه بِىاویع ضىظ ؼا به عواؼمیام و ام ْىؼ کامل بؽای همه نؽذ ظاظش ؼا به ايىل هیا
ه ماؽظم ٚااظی یچىن ظؼ باا٢ؽاظ، ؽضی ع بیاوع. نا مٛؽ٢ی نعش ایىداع، چؽاکه ایه ايىل، یکى هیْىؼ وا٦ٛی  ؿک و به وٗؽ بگیؽیع

الب ی اؽ هكاِىع. ظؼ قا ٦اؽاؼ ظاؼظ ٚم یهاا  آن ظؼ م٧ابالایىدا  ىی و م مىـ مؽظم ٚاظی کهیکىىع مىا٢ٙ ٚ هىىؾ ٢کؽ هكِىع،
ع ٦هؽماواان و یا ىاو ع مییع ٢ؽظ مٛمىیی ضىبی بانیاقِاوعاؼظی باال ؼ٢ِاؼ کىىع. اگؽ بطىاه بؽ ْب٥ ىاوىع  ٦ىی مؽظم ٚاظی ومی

 مامان مى٧٢یت ظؼ  ؿکیه .  ٚاظی هكِىع ایگىهایی ظؼ بیه مؽظمها  آن اما ع،یٚىىان ایگىی ضىظ اوِطاب کى وه ؼا بهنهؽووعان ومى
باؽای ایگاىیی . هایچ ظهیاع اضًِااو می ؿکیاه باه ؼا  اان  بكِگی ظاؼظ و ایىکه چ٧عؼ ٦ ب و بًیؽم نما ٦عؼم  هطیىبه 

چىایه چیاؿی ؼ گػناِه ظظؼ ياىؼ ی کاه ، ای  کؽظش هؽیر  ان  ؼا بؽایایه ظا٢ا هكِیع ؾیؽا  ضىنبطتنما وخىظ وعاؼظ.  یؽوی 
 ىاویاع ظؼ  ْىؼ آنکاؼ آمىؾل ظاظش وهع، زِی به ا٢ؽاظی که ظؼ خكِدىی  ؿکیه بىظوع. بىابؽایه با ظاوهی کاه ظاؼیاع می هؽگؿ به

چه قٓسی  ا نىیع و  ا مى٥٢ مییع، آیه کىیع  ؿکی ىاو ا مییآایىکه  ع.یکى میبهِؽ ٚمل باوؼ ظاؼم ع و یؽوی کىیظا٢ا   ان اؾ  ؾوعگی
 بكِگی ظاؼظ. ان به ضىظ یهؽ٢ت کىیع همگی  ىاویع  می

نىظ. ومایان ؿ یگؽ ویهای ظ  ىاوع ظؼ مسیّ می .١ کؽظمیکه االن  ىيویكت نک ی ایه هه به یکاؼما هم بعیل ایبِه ؼول 
هاای اخِمااٚی،  ؾویاع یاا ظؼ قاایؽ مسیّ اباان ٦اعم مییظؼ ضظؼ زایی که  ٣ِع.یی ا ٣ا٤ بیهؽخاا ی ىاوع ظؼ خامٛه، ظؼ مىؿل  می

ظقات بکهایع.  اا ایع  چكابیعشها  آن بهکه  ی ظویىیها نىیع اؾ  مام وابكِگی ممکه اقت با مهکال ی مىاخه نىیع. واظاؼ می
ع یاا َاٛی١ یا ٟؿ بؽوواع. واظاؼ ضىاهیاع ناع ب اؾ بایههای مطِ ١ ّ یع ظؼ مسیباها  آن هایی ظانِه بانیع،  مام و٦ِی وابكِگی

گاش می ٚمل کىیع و اؾ آن  .نىیع و مى٥٢ می گػؼیع ه مییگىوه اؾ میان  ؿک هینىیع. ا ها، به ز٧ی٧ت آ

ع، یاظه هاای ماا ؼا اوداام می هیبؽیع که و٦ِی  مؽ  اؼی اؾ نما  ی مییگؽی وخىظ ظاؼظ. ظؼ ْىل  ؿکیه، بكیح ظیت ؼایوَٛ
گؽی ؼا یکىع. اگؽ کاؼ ظ ع، همكؽ ان با نما ظٚىا مییکى ها ؼا نؽو٘ می  مؽیهایىکه  مسٍ نىظ. به همكؽ ان اٞ ب واؼازت می

ع، ممکه اقات ضىناسال وباناع، یکى ىوگ میخاظی ؼا يؽ٠ باؾی مایع و٦ت ؾ یوعاؼظ. ٢ؽٌ کى  انع، کاؼی به کاؼ یاودام ظه
کىاع و ضی ای ها  ضاىب اقات،  یدااظ ومیچ مهاک ی ایهای نما بؽای او ه هیع.  مؽ یکى ه مییاما وه به واؼازِی و٦ِی که  مؽ 

ی یؿهایکىیع او چ ها ؼا نؽو٘ می هیىکه  مؽ یا مسٍ بهع و مؿازمِی بؽای او وعاؼظ. اما یهكِ ان  بعنمؽا٦بت اؾ ظؼ زال چؽاکه 
 ظهاع. ها ؼا اوداام می هی مؽ ها  آن کی اؾیؽا یاوع، ؾ  گؽ ظٚىا کؽظشیکعیها  ا مؽز   ْال٤ با  کىع. بؽضی اؾ ؾوج ؼا  ؽ اب و ظٚىا می

ؼا  اان  یها هیؽا و٦ِی  مؽ که چ ا٢ِع. اگؽ بٛعان اؾ همكؽ ان بپؽقیع ه ا ٣ا٤ مییهىع که چؽا ایاوع یاما ٧٢ّ  ٛعاظ کمی به ایه م
٦اعؼ  وا٦ٛان چؽا ظؼ آن ؾمان ایهکه  عا کىعی ی  ی ىاوع ظی  ىاوع  ىَیر ظهع و وا٦ٛان ومی ومیاقت، ٦عؼ ًٚباوی  هیا یعظه اودام می

ناىظ.  ع، کاؼماای ناما  باعیل مییهاا هكاِ هیاوداام  مؽ ظؼ زال كت؟ و٦ِی ی ف وا٦ٛان مىَى٘ چ بىظ.ًٚباوی و ضهمگیه 
 اؾ ظقت بعهیع.ع یؿهای بع هكِىع. بایع چیظه اؾ ظقت میآو ه  ع ویآ ومی به ظقتؿی ی، چظاظن اؾظقتبعون 

 آن عیاع، همكؽ ان ظؼقات خ اىی ؼوی ناما اؾ ناعم ضها  مى٣داؽ ناىظ. اگاؽ بِىاوینىواؼظ مىؿل ایىکه  مسٍ بهع ینا
ْىؼ  ناایع باه ظاویع بایع  ٧ىا ؼا خاعی بگیؽیاع میچىن  کىیع.  یهؽ٢ت می ان  وَٛیت ؼا يبىؼاوه  سمل کىیع، آن ؼوؾ ظؼ  مؽیه
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ناایع . کاامالن ٞیؽمى٧ٓای باناع اان  ایل بؽ اماؽوؾ  ممکاه اقات ایاه ؼ٢ِااؼاما ظانِه بانیع،  ای با ه  ؼ٢ِاؼ ظوقِاوهمٛمىل 
وِىاویع ضاىظ ؼا کىِاؽل کىیاع و باا او ناؽو٘ باه  ظؼ وِیدهو  اقتبه نم بیم اؾ زع ىهیه  لازكاـ کىیع ایه ضه  و او٣داؼ 

اؾ آن ؼا  باىظ کاهنما کمت به ظؼ زال  ان بىظ و همكؽ آودا  ؽا کاؼماینىظ. ؾ  بیهىظش می  انه آن ؼوؾ یبا ایه کاؼ،  مؽ ظٚىا کىیع. 
ها  ه وؽ٢ت. بكیاؼی اؾ ایاه ومىواهی، آن کاؼما اؾ بظؼ وِیده. یعنؽو٘ کؽظ ان و ظٚىایی ؼا با همكؽ  یعع. اما آن ؼا وپػیؽ٢ِیه ببؽ یب

گىوه باىظ. اگاؽ کاؼهاای  اوع، اما ظؼباؼۀ ایه ویىعیهیعوع که چؽا ایه ؼا  دؽبه کؽظشها  آن کىىعگان ما وخىظ ظاؼظ و بكیاؼی اؾ  ؿکیه
ؿ ضىبی بانع، اما همكاؽ ان همیهاه باه ناما یها بایع چ ظاظ.  مؽیه ه زع اهمیت ومییظاظیع، همكؽ ان به ا م میگؽی اودایظ

ظاواع.  ه ؼا ومییاع، گؽچه ضىظل ایه ببؽ یؼا اؾ ب ان  یکه کاؼما اقتکمت به نمظؼ زال همكؽ ان  ٧تیظؼ ز٧گیؽظ.  ایؽاظ می
 هؽکكایؽا یاكت. او ز٧ی٧ِان ًٚباوی اقت، ؾ یْىؼ و هینما مهؽبان بانعد ا کىع و ظؼ ظؼون با او ٧٢ّ ظؼ ٖاهؽ با نما ظٚىا ومی

 ه نکل اقت.یکىع. ٦ٓٛان به ا آوؼظش بانع ازكاـ واؼازِی می به ظقتکاؼما 

 ًگیؽ ىیؽبهبىد 
نع و نان  بؽایمهکالم بكیاؼی  و ایه مكئ ه قبب ىگ ضىظ مسا٢ٗت کىىعین هیاؼی اؾ ا٢ؽاظ وِىاوكِىع اؾ نیظؼ گػنِه بك

ه، چها  یی ظاؼواع. ظؼ ْاىل  ماؽ یىگ بااال ینا هیبؽضای ا٢اؽاظ اؾ ابِاعا قآر ننان مِى٦ا١ ناىظ.   یهؽ٢ت  ؿکیه باٚ  نع
وكاابِان ضااىب و قاآر ا٢ااؽاظی ه یت ماااظؼؾاظی چىاایاا٣ی ىاوىااع بااه ٦ مااؽو ضاياای بؽقااىع. ک نااىظ و می ٢ااىؼان باااؾ مینااان  مقى

کىاع،  ؼناع می نان نیىگ نیه ا قٓر ها  آن ع. و٦ِی گىوگکى ٙ ؼنع مییقؽ  نان گىوگ هیباالقت، بىابؽا نان نیىگ نیه
ع. ىاىگ ضىظ اظاماه ظهین هینىظ، چؽاکه بایع به ؼنع ن ع،  ُاظها بكیاؼ نعیع میىع به ؼنع گىوگ ضىظ اظامه ظهىاگؽ بطىاه

ضىبی ؼناع  باه ناان گىوگ عىاع. ممکه اقت ٢کؽ کىوت ماظؼؾاظی ضىبی ظاؼ ی٣یيست ظاؼظ که کا٢ؽاظی ه مطًىيان بؽای یا
ؼوظ.  م وماییضىبی  ا ؿ بهیچ چینىظ؟ ه همه مهکل ٖاهؽ می هیا م ؼ٢ِه اقت. چؽا واگهانیضىبی   ویؿ بهنان  هیکؽظش و  مؽ 

.  ناىظ می مِهاىح ؿیکىع. زِی اوَا٘ مىؿل و  ىخه ومیها  آن ؿ ظیگؽ بهیونان  فیکىىع و ؼی بعی ؼ٢ِاؼ می ْىؼ بهها  آن مؽظم با
اماا ٚ ات ایىکاه ظؼ ابِاعا باعون ظؼظقاؽ  اا قآر  ع.ىوعاوآن ؼا  ٚ تنىظ؟ ممکه اقت  مهکل ٖاهؽ میهمه  هیا چؽا واگهان

 ؿکیه بانع؟ ٢ايا   ؼقیعن به کمال ظؼ  ىاوع مٛیاؼ وهایی  ایه می چگىوهبىظ. ویی نان  ماظؼؾاظی ضىب تی٣یک ضايی ؼقیعوع
مؽز   ٦ب ی ٢ؽا ؽ اؾ ؼ٢ِه به بىابؽایه اقِاوعاؼظ ویؿ بایع باال بؽوظ.  . عىظه ؼنع ضىظ اظامه به عیبكیاؼ ؾیاظی  ا  ایان  ؿکیه ظاؼظ! با

اقاِاوعاؼظ خعیاع بااال ؽ  به  ػیؽ اقت که امکان ٧٢ّ و٦ِیآن ؼقیعوع   به بعون ظؼظقؽنان  ضىب  ماظؼؾاظی  ضاْؽ کی٣یت که به
 .بؽقىع

ه باناىع  اا مدباىؼ ی اأم ام نىم ضااوىاظش میآوؼم و مٓمئه  می به ظقتهِؽی یب مه ابِعا  ىل»ممکه اقت کكی بگىیع: 
، نما  ىاوایی ایه ایىکه. اول  کىیع  ؽظاؾی می ضیال که  یگى می« کى . میؼا نؽو٘ ه یوبان  وگؽان چیؿی بان .  ف اؾ آن،  ؿک

ا یاباناع. آ اان ؼ ا ضاىاهؽ و بؽاظیاه یزِی اگؽ آن ٢ؽظ، همكؽ، ٢ؽؾوع، وایع د ٟییؽ ظهیعؼا  ظیگؽانؼا وعاؼیع که ؾوعگی و قؽوىنت 
ه یاع، چگىواه  ؿکیچ مهاکل یاا وگؽاوای وعاناِه بانای، اگاؽ ٦اؽاؼ باىظ ها ایىکاه؟ ظوم   ىاویع  ٧عیؽ کكی ؼا  ٟییؽ ظهیع وا٦ٛان می

گىواه ویكات کاه  ًاىؼ   ىاویع ظؼ  ؿکیه ؼنع کىیاع. ایه قطِی می  ان قؽناؼ اؾ ؼازِی و آقایم بانع، به کؽظیع؟ اگؽ ؾوعگی می
 . مؽظم ٚاظی اقت ظیعگاشنما اؾ  کؽظن ىوگی ٢کؽچگ هیایع. ا کؽظش

ؼا ٦ٓٙ  ان  الیع ازكاقام و امی ىاو ا مییکه آع ىکى میم ینما ؼا آؾماها  آن بگػؼیع وها  قطِیمدبىؼیع اؾ میان  هی ؿکظؼ 
ی ؼابٓ  کاؼمایی هؽچیؿ.  نىیع ه مى٥٢ ومیی، ظؼ  ؿک عیبان ؿها وابكِهیچ ایه ع. اگؽ بهیؽ یؼا قبت بگها  آن عی ىاو ا مییع و آیکى

 ٧اان وخاىظ ازكاقاام اقات، چؽاکاه ماؽظم ٧٢اّیها مىخىظام بهاؽی باناىع؟ ظ٦ نىظ اوكان ی باٚ  میچیؿ چهضىظ ؼا ظاؼظ. 
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ها،  ، ازكااـ هیوایاع باه ؾن و ماؽظ، ٚها٥ هیبا ، ٚها٥ ه اُٚاای ضااوىاظشیبا ٥یاکىىاع. ٚال ؾواعگی می ضاْؽ ازكاقام به
آیا ٢اؽظی ظوقات ایىکه  ظیگؽی همگی مؽ بّ با ازكاقام هكِىع. هؽچیؿضاْؽ ظوقِی و  ی بهیکاؼها ظاظن  مها، اودا ظوقِی

ؿی یاوؼؾظ، اؾ چ ؿی ٚها٥ ماییاه اقات، باه چیظاؼظ کاؼی اودام ظهع، ظوقت وعاؼظ کاؼی اودام ظهع، ضىنسال اقت، ٞمگ
ع. اگاؽ اؾ یه کىیع  ؿکی ىاو ع ومییكاقام ؼا ٦ٓٙ وکىع. اگؽ ازیآ ی ظؼ کل خامٛ  بهؽی، اؾ ازكاقام میهؽچیؿو  ،مِى٣ؽ اقت
آو اه   ىاوع نما ؼا وىقان ظهع. ؽ ٦ؽاؼ ظهع و غهه مؽظم ٚاظی ومیی أث  ىاوع نما ؼا  ست کكی ومی چیع هییایؽون بیازكاقام ب

ه یا٦ٓاٙ کاؽظ.  ؿکبااؼش ازكاقاام ؼا  تیكت ی ؽ اقت. ایبِه ؼازت و ضىاهی بىظش که چیؿی بانکىش تینىظ و ه آن مییگؿ یخا
 ع.یع با ضىظ ان خعی بانیؼا ؼها کىیع. اما نما با ان  های ْىؼ  عؼیدی وابكِگی بهایىکه  اقت، ؼووعی اؾ ؼووعی ْىالوی

و غهىای  هه ٦ بی قؽناؼ اؾ مسبتیع؟ اگؽ همیکاؼ کى ع چهینىوع. با ْىؼ واگهاوی ٖاهؽ می کىىعگان  ُاظها به هیبؽای  ؿک
ؽ یگ ٚىىان َاؽبه ی باهیؽا باه ناما ٢ُاایکىیع ؾ  ضىبی اظاؼش می ؼا بهها  آن ، عینى می با مهکالم مىاخه و٦ِی ع،یآؼام ظانِه بان

ع. هؽگااش باا یاؽ یبگ ظؼ وٗاؽگاؽان ؼا یع ظیاظه ع و و٦ِی کاؼی اودام مییگؽان مهؽبان و بامسبت بانیهه با ظیظهع. بایع هم می
ای  باٚا  ياعمههاا  آن ا بؽاییا آی ىاوىع ایه مىَى٘ ؼا  سمل کىىع  ا ظیگؽان مییع آینىیع، بایع اول ٢کؽ کى مهک ی مىاخه می

 ع.یؽوی کىیع اؾ اقِاوعاؼظهای باال و باال ؽی  ینىظ. با اودام ایه کاؼ، مهک ی وخىظ وطىاهع ظانت. ظؼ  ؿکیه با ومی

بااؾ باناع و مىخاىظ نان  مقى چه  ٚىىان مثال، ممکه اقت . بهاوع ؼقع ٢ا٦ع ایمان می به وٗؽهمیهه ا٢ؽاظی هكِىع که 
گ ه و ناکایت ظؼبااؼۀ وا٦كام  اوىا٘کىىع،  اما و٦ِی ظٚا می .، ببیىىعکىىع میکىىع و اؾ او ظؼضىاقت  ٚباظم میاو ؼا واالیی ؼا که 

کى  باه ماه  مای چؽا بؽای مه ایه کاؼ ؼا اودام وعاظی؟ ضىاهم»کىىع:  مینان ؼا ظؼ آن مط ىِ  وهعش  های مس٥٧ ظؼضىاقت
 کىاع. ؾیاؽا او آن ؼا باؽآوؼظش ومیناان  های آن مىخاىظ واال ضىاقِهکاه اماا مكا   اقات «  ؽ ناىظ. ام ؼازات کمت کاه ؾواعگی

٥ یاْىؼی کاه بِىاوىاع اؾ ْؽ  یابع، بها اؼ ٧ نان نیىگ نیهظاظش بىظ و بؽای آن بىظ که  و  ؽ یبوٗ   نان ؼا ظؼ ؾوعگی مهکالم
زال ؼا هاا  زال کىاع؟ اياالن آن اان  مهاکالم ؼا بؽایآن آن مىخاىظ واال امکاان ظاؼظ چگىواه  ، ضىظ ؼا ؼنع ظهىاع.مهکالم

ع؟ یاؼا بااال ببؽ  ان  ع و قٓریؼا ؼنع ظه  ان نیىگ نیهؼا ا٢ؿایم و   ان گىوگ  ىاویع ؼا زل کىع چگىوه میها  آنکىع. اگؽ  ومی
هاع٠ اؾ ؾواعگی اوكاان ياؽ٢ان  ىىع،یب میآن ؼا  ضعاییْىؼ که مىخىظام  ؼنع کىع. همان  ان گىوگ ه اقت کهیااي ی مكئ   
 ضاعاییکهىع. مىخاىظام  به ايل ضىظ باؾگؽظظ. مىخىظام بهؽی ؼوح ٢ؽاواوی میهع٠ ایه اقت که ب که ویكت،  کؽظن ؾوعگی

بؽضی  اما  ؽ بپؽظاؾظ. های ضىظ ؼا قؽیٙ  ىاوع بعهی هِؽ ؾخؽ بکهع بهِؽ اقت، چؽاکه به ایه نکل مییکىىع ٢ؽظ هؽچه ب ٢کؽ می
کىای؟  چؽا به ماه کمات ومی»نکایت کىىع: نان  ضعایکىىع به  اثؽ وکىع نؽو٘ مینان  اگؽ ظٚای .بؽوع ا٢ؽاظ به ایه  ی ومی

کىىاع و اؾ آن  اف باه  ؼا به ؾمیه  اؽم مینان  های مػهبی  وهانضاْؽ آن، زِی  بؽضی ا٢ؽاظ به« کى . ؼا ٚباظم می هؽ ؼوؾ  ى
ىاع کاه وظا میهاا  آن ناىظ. وا عیاع می ناان گىوگ کىاع و قا٧ىِ می نان نیىگ نیها ایه کاؼها کىىع. ب ه میی ىهنان  ضعای

ناان  ؾوعگی کؽظن  بااشظؼ زاال او ىاع ىک نىظ. ٢کاؽ می زِی بیهِؽ مینان  ضعایاؾ نان  ؼو ظیطىؼی ؿی با٦ی وماوعش، اؾایهیچ
ابی یاه ناکل اؼؾ یاباه اآن ؼا  ىعو ىا ىع. چگىوه میىک ؼا با مٛیاؼ ٢ؽظی ٚاظی اؼؾیابی میمىخىظی واال نیىگ  نیهها  آن اقت.

ه و٦ِی ماؽظم ی ىاوع ٚم ی بانع اگؽ ٢ؽظی مكایل قٓر باال ؼا با اقِاوعاؼظهای مؽظم ٚاظی وگاش کىع؟ بىابؽا ىع؟ چگىوه میىک
ه ناکل قا٧ىِ یاباه ااؼی اؾ ا٢ؽاظ یکىع. بك وع، چىیه مهک ی اٞ ب بؽوؾ میگیؽ  ظؼ وٗؽ میاوًا٢ی  نان ؼا بی ها ظؼ ؾوعگی ؼوح
 کىىع. می

وا٦ٛاای  اوااع. ایبِااه اقااِاظان گىوااگ، نااامل اقااِاظان مهااهىؼ، قاا٧ىِ کؽظش چی اؼی اؾ اقااِاظانیهای اضیااؽ، بكاا ظؼ قااال
ظیگؽ ٢ٛال ویكِىع. ٧٢ّ آوهایی هىىؾ ٢ٛال هكِىع که ؼاش ضىظ ؼا ظؼ ظویا گا  ؼا کامل کؽظوع و  طی ضىظیت  اؼ یمأمىؼ  گىوگ چی

مٛاؽو٠  ظؼ گػناِه گىواگ کاه چی بؽضی اؾ اقِاظاناوع.  ؼا اؾ ظقت ظاظش نان گىوگ ق٧ىِ کؽظش و نان نیىگ نیهاوع و  کؽظش
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 مىاا٢ٙقمت ناهؽم و  بهو  نعوع ٚاظی گ  مؽظم هیظؼ بها  آن که وععیظنان  انهكِىع. اقِاظ ٢ٛال ظؼ خامٛه بىظوع هىىؾ ه 
 ؼوذناان  انه اقِاظیعی ویكات. بىاابؽایاامهاا  آن گؽ بهیکه ظ وعؽون بکهىع و ظیعیعش نعوع و وِىاوكِىع ضىظ ؼا بینطًی که

 نان ک  ویكت.هكِىع و  ٛعاظ ؼایحها  ومىوهه ینان بىظ. ا کمکی ؼوی بعن ؼوذها  آن . گىوگوععیؽون کهیؼا بها  آن کمکی

كاِىع. ظؼ یو باناىع، ظؼضاىؼ  ىخاه وخاىظ ظاناِه هكِىع. زِی اگؽ  ٛعاظی ها  وكِبان ک ها  ومىوهه ی  ما، ایظؼ معؼق   ؿک
 با٢ی ظؼ نهؽی ظؼ اقاِان اظی وخىظ ظاؼظ. ناگؽظی بىظ که ظؼ کاؼضاو   اؼچهیؾ  چهمگیؽ های ، مثال ىگین هیبا ؼنع ن ؼابٓه
 ه بىظ که کاؼضاوهیده ایاظ ظاظ. وِی قایؽ همکاؼاوم ها ؼا به هیاظ گؽ٢ت،  مؽ یظا٢ا ؼا  ٢ایىنایىکه  کؽظ. بٛع اؾ کاؼ می ظووگ نان

کاؼ ؼا  هیؿ همیو   کاؼکىانیبؽظ و ب٧ می ضاوه با٢ی به ها ؼا اؾ کاؼضاو   اؼچه ی اؾ زىیهیها  که . او ٦بالن  ضىظ گؽ٢ت ای به  اؾش نکل
 باه٦بالن  ی ؼا کهیؿهای ىها بؽظن اخىاـ به ضاوه ؼا مِى١٦ کؽظ، ب که هم  چ ه ظا٢ا ؼا نؽو٘ کؽظ، وهی مؽ ایىکه  کؽظوع. بٛع اؾ می

 . بُٛای اؾ کاؼکىاان زِایبه ضاوه وبؽظوعؼا آن ا٦الم ظیگؽ ؿ یوها  آن عوع،یؼا ظ لگؽان ایه کاؼ یو٦ِی ظبىظ باؾگؽظاوع.  بؽظش ضاوه
 ا٢ِاظ. ا ٣ا٤ کاؼضاوه ظؼ  مام تیوَٛ هیباؾگؽظاوعوع. ا کاؼضاوه بىظوع به بؽظش ضاوه ٦بالن بهکه ؼا  آو ه

  یاع  ؿکىىیبب که ىعؼ٢ِ ای کاؼضاوه ظا٢ا ظؼ ٢ایىن ناگؽظان عنیظ ظا٢ا ظؼ نهؽی به اؼی ٢ایىنیکی اؾ مؽاکؿ ظقِی النمكئى 
اظ یاظا٢اا ؼا  ٢اایىن کاؼگؽان هیاؾ و٦ِی ا»ضىنامع بگىیع: ها  آن نطًان بیؽون آمع  ا به ؽ کاؼضاوهیؼوظ. مع م مییآوان چگىوه  

کىنا هكِىع و به کااؼی کاه  ظؼ کاؼنان بكیاؼها  آن ؼووع. می ضاوه به ؽ ؽ ه یىع و ظیآ می کاؼضاوه ؾوظ به اوع همگی يبر گؽ٢ِه
کىىع. با اودام کاؼها به ایاه نایىش،  ؽوع، ظیگؽ بؽای مىا٢ٙ نطًی ؼ٦ابت ومییگ ؽاظ ومییکىع ا ه مییمٛنان  یبؽانان  مكئىل
 و٦ات . چاه اؼ ٦عؼ مىاع اقاتی  نما بكی. ؼول  ؿک اقت ؿ بهِؽ نعشیو اوع و قىظ کاؼضاوه ای بطهیعش  اؾش نکل کاؼضاوه به کل

قاىی  به ماؽظم تیهاعا   ٢اایىن ظا٢اایاايا ی اؾ  ؿک هاع٠ «کى . های او نؽکت ؿ مای   ظؼ قطىؽاوییو ع؟ مهیآ ا مینم مٛ  
 ىاواع باا  اؽویح  ماعن مٛىاىی ظؼ خامٛاه، و٧ام  می به هاؽ زاالآوؼظ، اما  به وخىظچىیه  ٟییؽا ی ؼا ایىکه  ، وه باالقت قٓىذ

  یگاى ه ٢کؽ کىع که چگىوه بهِؽ ٚمال کىاع، مییخكِدى کىع و ظؼباؼۀ ا ضىظ ؼا ظؼون هؽکكیقاؾوعۀ بؿؼگی ظانِه بانع. اگؽ 
 کىع. نىظ و اقِاوعاؼظ اضال٦ی مؽظم ظوباؼش ؼنع می می تی ثب خامٛه

 قال ظانت. او و نىهؽل بیم اؾ  ىداش ، ناگؽظی بىظ که ظاظم ىآن آمىؾل میی ؼا ظؼ نهؽ  ای ها هی٢ا و  مؽ  هىگامی که
ؽ یاگ مكاه ضااو  یبااـ باه مى  بٟ یؼظ نع و آ قؽٚت ی بها ىمبی ،  ابانیٚبىؼ اؾ ضهىگام  ىظوع.آمعش ببؽای نؽکت ظؼ کالـ 

مسکا  باه ؾمایه ا٢ِااظ. قاپف  .او ؼا کهااوعمِاؽ  ظش م اؾیبا ىمبیل  ،که یباقم به آیى  ا ىمبیل گیؽ کؽظش بىظ ظؼ زاییکؽظ. 
، نما وگاش  آهای»ع بكیاؼ مُٓؽب بىظ: یؽون  ؽ یب ا ىمبیلاؾ  کؽظ. و٦ِی ؼاوىعش  ى١٦ و قپف زؽکت ظیگؽ مِؽ كتیب ا ىمبیل

ه کااؼی کاه یناىوع اویا باا مهاک ی مىاخاه می هؽو٦اتکىىاع و  گىوه ؼ٢ِااؼ می هیا ؼوؾها، مؽظم هیا «.یؼ٢ِ کؽظی کدا می ومی
آیاا  هیببا»گ٣ِىاع:  ا ىمبیل ظاضل ضایی کىىع. مكا٢ؽان ت ناوهیؽ مكئىییه اقت که زِی اگؽ م٧ًؽ ه  بانىع اؾ ؾ یکىىع ا می

ْىؼ اقات  چاه اوَاا٘»گ٣ات:  آمع و باا ٚد اه قؽ ٧ٚل ؼاوىعش «ایه ضاو  يعمه ظیعش و آیا ویاؾ اقت به بیماؼقِان بؽظش نىظ.
یچ ها»ت: ب ىاع ناع و گ٣ا هیُکىعی اؾ ؾم  کىىعش به هی مؽ  آن .«نعش چه  یىیو بب ماؼقِانیب  یای؟ بیا بؽو عشیظ ا يعمهی؟ آ ضاو 

 کؽظ. ؼا  ؽکآودا  یباقم ؼا  کاوع و با نىهؽل او گؽظوضاک.«   ىاوی بؽوی مهک ی ویكت. می

کىىعۀ ما وا٦ٛان ؼناع  هی مؽ  ىگین هی. ن ضىنسال نعم معویکؽظ و مه اؾ نى ١ی ٛؽ  ماخؽا ؼا بؽای  هیآمع و ا کالـ او به
 هیا، امؽوؾ ا اظ وگؽ٢ِه بىظمیظا٢ا ؼا  ٢ایىن . اگؽ ظا٢ا هكِ  اظگیؽی ٢ایىنیظؼ زال اکىىن  ، مه مٛ  : » گ٣ت مه کؽظش بىظ. او به

اؼ ؾیااظ یى  ؾواعگی بكای : ایه ؼوؾها بؽای ٢ؽظی باؾوهكِه هؿ یهیىعیه بیع ظؼباؼۀ اییایب «کؽظم. اظاؼش ومی نکل هیا ؼا به زاظثه
ه مكاا٢ِی ؼوی ی اا چىا ا ىمبیاله ضىؼظش و با یظاؼظ، ؾم قال م اؾ  ىداشیای ؼ٢اهی وخىظ وعاؼظ. ٢ؽظی که بیمؿا چیو ه اقت

ب ىع  میبا٦ی بماوع و اؾ خا هیؼوی ؾم  ىاوكت . او میخا همه ىاوكت مدؽوذ نىظ؟  عش نعش اقت. کدای بعوم مییه کهیؾم
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 ه بؽای ٢ؽظی ٚاظی ا ٣اا٤یع. و٦ِی ایایو ؽونیبآودا  بماوع و اؾ ماؼقِانیظؼ ب  ىاوكت  . او میی ؟ بؽویبؽو ماؼقِانیب وهىظ. به
ا باع اؾ ٢کاؽب اوییا  یا ضىب  ییگى و به ایه نکل ؼ٢ِاؼ وکؽظ. ما می کىىعش اقت هیْىؼ بانع. اما او  مؽ  هیا اقت ا٢ِع، ممکه می

 بااالی او، اگاؽ ٢اؽظی ٚااظی باىظ، چگىواه بااؼ بیااوؼظ. باا قاه مطِ ٣ی ؼا به حی ىاوع وِا ع و آن ٢کؽ ظؼ آن یسٗه مییآ ٢ؽظ می
ظؼاؾ آودا  آوؼظ. اگؽ ظؼ به وخىظها ؼا  ؽوعانت. یت ٢کؽ هم  ایه  ٣اومىع؟ اما زِی  ىقِم ه  ضؽانی بیوب يعمه  ىاوكت می
بااىظ  وا٦ٛااان ممکااه  ااف« کىااع... ظؼظ می کىاع، آودااای مااه ظؼظ می ىدااای مااهی. ا بااع اقاات ، زااای  آش»گ٣اات:  ع و مییکها می

 ىاوكت ؼازت  ، چگىوه مینع به او  ؽظاضت می م٧عاؼ  ىل چهایىکه  نع. بعون  ىخه به می ٢ ح عیبهکىع و نا مهای اقِطىان
قاٛی  مكاه ضاو  آن بىظ که بیؿ ٚدیو بگػؼاوع؟ زِی بؽای واٖؽان ماؼقِانی  ٚمؽ ضىظ ؼا ظؼ بینع ب٧ بانع و٦ِی مدبىؼ می

 با قؽٚت . ب ه، ؼاوىعش اقت نعش ١یاضال٦ی مؽظم  سؽ   های ؼوؾها، اؼؾل هیبگیؽظ. ا قىءاق٣ِاظش کىع و اؾ او  ىل وکؽظ اؾ ؼاوىعش
،  ؽظیاوگ گىواه هكاِىع. اگاؽ اؾ او  اىل هیا ضىاقت آن کاؼ ؼا اودام ظهع. اما امؽوؾش مؽظم اما او ٚمعان به کكی وؿظ. ومی ؼ٢ت، می

ظهىاع. اگاؽ  ىی ىاوىع ظؼقت ؼا اؾ اناِباش  هاط ه ؼوؾها مؽظم ومییا ام که اقت. گ٣ِه کىىع آن واٚاظالوه ٢کؽ می هیزِی واٖؽ 
 ٟییاؽ کاؽظش  های اضال٦ی ماؽظم اؼؾل چىنکىع.  باوؼ ومیآن ؼا  کاؼی انِباش اقت، اودامظؼ زال نطًی به کكی بگىیع که 

ظهىاع. بؽضای ا٢اؽاظ زِای نٛاؼناان ایاه ناعش  قىظ هكِىع و بؽای  ىل هؽ کااؼی اوداام می ظوبال ، بُٛی ا٢ؽاظ ٧٢ّ به اقت
 «ُکهىع. او ؼا می و آقمان هینطًی وبانع، ؾم مىا٢ٙ اگؽ ٢ؽظی ظوبال»اقت: 

ه باؽظ. مؽکاؿ  دااؼی چیاان باه بٛع اؾ ناامؾظن   ؼا بؽای ٦عم ای ظؼ  که  كؽل کىىعش  مؽیه عواع کاه یؼا ظای  ظکاههاا  آن مب
ضىاهاع،  باؾی کىع.  عؼ به او گ٣ات کاه اگاؽ می که مىع نع و ظؼضىاقت کؽظ کؽظ.  كؽ ٚال٦ه ٝ مییی ؼا  ب یآؾما های بطت  ب یت

اؼ یبك کىچکی بىظ. کىظک ؿۀ ظوم نع، که ظوچؽض  یىکفیبؽوعۀ خا  ا باؾی کىع. کىظک ظاظ ىآنی تیاو  بؽوظ امِسان کىع و به
ؿی یاچ چىاان ظوباال  اىاو  می ، چگىواه کىىعش هكاِ  هی مؽ  مه: » اؾ قؽ  عؼ گػنت بؽ٤ ٢کؽی مثل ؾظش نع. واگهان دانیه

:  گ٣ات کاىظک او باه« باعه ؟اؾ ظقات ع ظؼ اؾای آن یابا م٧عاؼ  ٧ىا ، چه ام وپؽظاضِهآن ؼا  هؿیى  ؿی ؼا بگیؽم کهی؟ اگؽ چ بان 
کای ی  یاؾ  ى ضىاقِ  باؽا مه»ًٚباوی نع:  کىظک « .یبطؽ  کیی ضىظمان  ی ىاو ضىاهی، می میآن ؼا  . اگؽ وگیؽی آن ؼا  ایب»

 هیبؽظاؼ ه  وبىظ. ا ظقتؾاؼی کؽظ و   هیگؽ  کىظک« ظانِه بان .آن ؼا  گػاؼی . زاال ضىظم بؽوعش نعم و ومی عیی، اما وطؽ  بطؽی
هاِؽ ی٢کاؽ کاؽظ، ب هاِؽ ظؼبااؼۀ آنیب ، هؽچاه بباؽظ. ظؼ ضاواه ضاواه ؼا با ضىظ باه ظوچؽضهایىکه  ای وعانت خؿ کىىعش چاؼش هی مؽ 

هاا  آن اواع. اگاؽ  اىل ؼا باه ؼ٢ِه ی ٢ؽولیآؾما های بطت تیب »٢کؽ کؽظ:  قپف« گؽظاو .  ىل ؼا بؽمی»واؼازِی کؽظ.  ازكاـ
 «اهعا کى . کاؼم مسل ؼا به ع  ىلیکىىع؟ با ومی  ی ٧ك ضىظنان هیبآن ؼا  ایبؽگؽظاو ، آ

کااؼ  ظؼ مسال هیاو ؼا ظؼک کىع. اگؽ ا  ىاوكتم كیو ؼی بىظوعظا٢ا  ٢ایىنۀ کىىع هی مؽ همکاؼاوم ،  ٛعاظی اؾ  ضىنبطِاوه
 عیاضىاه ع ومییی بؽوعش نعیآؾما که اؾ بطتای ؼا   و ظوچؽضه عیکىىعش هكِ هی مؽ  عیگ٣ِ ا٢ِاظ و می می ا ٣ا٤ ٓی مٛمىییییا مس

ؿ یاو گاؽانیع ظی. ناا عیامهاکل ؼواوای ظاؼ  کاؽظ میویؿ ٢کاؽ  ان  فیزِی ؼی نایع ، عیکاؼ ببطه به مسلآن ؼا   ىل ٦ًع ظاؼیعو 
ظؼ زاال  کاه ام گ٣ِاه «؟ظىنا ىاواهی ؿکیه باٚ  نعش ظا یؼ٢ِه  ؽاههیب به گىوگ چی هی مؽ  ظؼ نطى هیا ایآ»کؽظوع:  اٖهاؼ می

 آمع و کامالن  ومی زكاب به مهمی مىَى٘ ۲15۲ ای ۲12۲ؿی ظؼ ظه  یچ هی. چى اقت نعش ١یهای اضال٦ی  سؽ  زاَؽ اؼؾل
 . نع ومی ؾظش نگ٣تکكی   چیمٛمىیی بىظ و ه

ن،،  خهان ، ایه قؽنت ؽ کؽظشیی٧عؼ  ٟمؽظم چهای اضال٦ی  اؼؾلایىکه  گىیی  بعون  ىخه به می ه، َنه، ؼب ؽ ییاهؽگاؿ  ٟ خب
، ممکاه اقات  عیهكِ بع ىعیگى می ع. و٦ِی بؽضییوبان ، ممکه اقت وا٦ٛان ضىب عیهكِ ضىب ىعیگى کىع. و٦ِی بؽضی می ومی

کىىع ا٢اؽاظی  ؽوی میی  اؾ قؽنت خهان ا٢ؽاظی که . ٧٢ّ اوع نعش ١یابی ضىبی و بعی  سؽ یؽا مٛیاؼهای اؼؾ یع. ؾ یوبان وا٦ٛان بع
 تیؼقام کىع ٢ؽظی ضىب اقت یا بع و ظؼ قؽاقؽ خهان، چیاؿی کاه باه می اقت که مهطى ىها مٛیاؼی  هی. ا هكِىع ضىب
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ناعم ا٢اىل  هاای اضال٦ای اوكاان به نىظ ایه اقت. گؽچه  ٟییؽام بؿؼگی ظؼ اخِما٘ بهؽی  عیع آمعش، اماا اؼؾل می نىاضِه
اقات. اماا خهاان باؽ اقااـ اوگیاؿۀ ماؽظم ناعش یگاواه نىظ و ٚال٦ا  نطًای  کؽظش اقت. اضال٦یام بهؽی ؼوؾاوه ٢اقع می

 ىاویع کاؼهایی  ؽوی کىیع. ومییع اؾ اقِاوعاؼظهای مؽظم ٚاظی  یوباگان کىىع  هی ؿکنما بىابؽایه  کىع. ؽ ومیییت  ٟیؽام بهؽ یی ٟ
ظؼ وٗاؽ ؿی کاه ماؽظم ٚااظی ضاىب یاواع. چگیؽ  ظؼ وٗاؽ میؼا ظؼقات ها  آن ؼا يؽ٢ان بؽ ایه اقاـ اودام ظهیع که مؽظم ٚاظی

ای کاه اقاِاوعاؼظهای  كات. ظؼ ؾماواهیوع َؽوؼ ان باع وگیؽ  ظؼ وٗؽ میؿی که مؽظم ٚاظی بع یكت و چیؽوؼ ان ضىب ووع َگیؽ  می
ناما کىاع!  اوداام کااؼی باع اقات، زِای آن ؼا بااوؼ ومیظؼ زاال  که گىییع اضال٦ی مىسؽ٠ نعش اقت، و٦ِی به نطًی می

ی وا٦ٛاان چیؿ چاهع  هاطیى ظهیاع کاه ی ىاو میآوگاش  کىیع. ٧٢ّع مكایل ؼا بؽ اقاـ قؽنت خهان اؼؾیابی یبا گانکىىع   ؿکیه
 ی وا٦ٛان بع اقت.چیؿ چهضىب و 

  ًگید گىاو
 ؼولاقت که ظؼ ايال ظؼ  مػهبی مؽاقمی ىگ،یظ وخىظ ظاؼظ. گىان ىگیظ وام گىان ای به گان،  عیعش کىىع هی ؿک ان خمٙیظؼ م
گاؽی ؼا ی  ظیاناما ؼاش  ؿکمٓمائه ناىوع  کاه اقات هیاا ىاگیظ گىاناؾ  . هاع٠نع ٣اظش میت ظؼ معؼق  بىظا اقِی   اوِؽ ی ؿک

ه مؽاقا  ماػهبی ظؼ یااقات کاه ا هیااٚدیاب  ؿیاه باه ناماؼ آوؼواع. چیا٧ای آن ؼاش  ؿکیع ز٧یٚىىان مؽ  ع و نما ؼا بهیىیبؽوگؿ 
ْاىؼ ٚماىمی  باه كا ی سات واام  اوِؽ  چیاؿی ؼا که هؽکكی ام . گ٣ِه ویؿ ٖاهؽ نعش اقتو معؼق  ظایى  گىوگ های چی هی مؽ 

و  ع ناعشیااقت که ظؼ کهاىؼ ماا وا ع م اؾ هؿاؼ قالی اوگ ب ك یؽا  اوِؽ ی ؟ ؾ یگى ؼا می هیظهع م٧ِ ب اقت. چؽا ا آمىؾل می
ع کاه آن ماػهبی یاظ ظاناِه بانایا باه ْىؼ کامل واؼظ چیه وهع. به بِی هؽگؿ  ك ی،  اوِؽ  ؾباوی ضاْؽ ماوٙ گؽ وخىظ وعاؼظ. بهیظ

ْىؼ مسؽماواه آماىؾل ظهاع و ناطى ؼا بباؽظ  اا  بهآن ؼا  ها  مؽیه نىظ. اقِاظ ویؿ بایع ض٣ا ظؼ يىمٛهؼمؿگىوه اقت و بایع ظؼ 
ا  ْىؼ مسؽماوه به  نىظ. ظاظش  ىاوع آمىؾل ّ، مٓ ٧ان ومییه نؽایت ای مؽیه کىع. بعون ٚؼ

 بِی  ك یعا کىىع  ا  اوِؽ ی  ضىاهىع اقِاظی ؽوع: مییؼا با ایه هع٠ یاظ بگ گىوگ ؼووع  ا چی می  بت اؼی اؾ انطاو بهیبك
ع: یهایىعیب و  ف اؾ آن ثؽو مىع و مهاهىؼ ناىوع. همگای ظؼبااؼۀ آن عشن گىوگ ْىؼی که ظؼ آیىعش اقِاظ چی ؼا یاظ بگیؽوع، به

 ىاواع  ٛی ٦عؼ مىعی ظاؼظ و مییْب های ٢ى٤ یی ىاوا کؽظش ا٢تی٧ی ظؼ یهای ز٧ که آمىؾل امیع زیظؼ ٦ وا٦ٛیب  بِی المای  تی
 ایىداا او باه»اقات:  آمعش ایىدا ع بؽای چهی ىان ظ نطًی اقت. ٧٢ّ با وگاهی به غهىم می هیی ظؼ غهه چىچیؿ چهىع یبب

اوؼظ و مهاهىؼ یاب باه ظقاتناىظ و ثاؽوم  گىواگ ؼا  ؽک کىع اقِاظ چی ایىدا ْىؼی که و٦ِی ؽظ بهیاظ بگیه ؼا یه  مؽ ی ا ا آمعش
ناان   ىاوىع اخاؾش ظهىع کكی يؽ٢ان بیایع و چىیه ؼول خاعی  ؿکیه آیا می«   ما ؼا  ُٛی١ کىع.ی ا ؼول  ؿک اقتایىد نىظ. او

اظ یاؿی یاچ ناطى هیاا بىاابؽایه باهؼا  ُٛی١ کىع؟ چه ؼقع به ایىکه اوگیؿۀ کكی بؽای ایه کاؼ کكب  ىل و نهؽم باناع. 
ؿهاای یم٧اعاؼی چ ممکاه اقاتاظی وخاىظ ظاؼظ و یامٛاباع ؾ آودا  کىع. ایبِه ومی ا٢تیآمىؾل وا٦ٛی ؼا ظؼ  چیظهىع و او ه ومی

نىظ  ا بِىاواع کاؼهاای باعی اوداام  گىوگ کىع اقِاظ چی قٛی میظؼ زایی که  وبانع، ظؼقت امىؾظ. اگؽ ا٢کاؼلیقٓسی ؼا ب
كات. ی بِای و كا ی اوِؽ  ؿ اوؽفی ظاؼوع، اماا آن اؾیىاوام  كطیؽکىىعش ویکىع. ز ؽکىىعش ؼا خػب مییىاوام  كطیا زیظهع، اؼواذ 

هاا  آن قااکه ناىوع و بؽوگؽظواع.آوداا  و٦ِی واؼظ ناعوع اقت ؼووع ممکه می  بت ایًاوه ظؼ خكِدىی ظاؼما بهض ی کهیها آن
 وا٦ٛی هكِىع. کىىعگان هی ؿک

ظهىاع. معؼقا  ظایاى اؾ  ؼا اوداام می ىاگیظ گىان ؿیاهاای معؼقا  ظایاى و اؼی اؾ ؼولیزاَاؽ بكاظؼ زال  که اقت بیٚد
 بىظم، بؽ ْب٥ ظهع؟ و٦ِی بؽای آمىؾل ظؼ خىىب ؼا اودام ىگیظ ايٓالذ گىان بایع به کىع، چؽا می های اوؽفی اق٣ِاظش کاوال
ع. مطًىياان ظؼ ىاظه می ؼا اوداام ىاگیظ گىان هاا ظؼ آن ؼول بؽه  وخاىظ ظاؼظ کاه اؾ ظش ؼول ظؼه  می، بمِىخه نعمآو ه 
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ؾ ٦اؽاؼ اظهاع،  ؼا اوداام ىاگیظ ناما گىانکىىع چه کاؼی اودام ظهىع؟ اگؽ آن اقِاظ باؽای  قٛی میها  آن .ظووگ گىانمى٧ٓ  
چىیه کااؼی ؼا اوداام او  نىیع. وگؽوه  ىبیه می عیؽ یاظ بگیها ؼا  قایؽ ؼول عی ىاو ظیگؽ ومی ف اؾ آن  و عینى میل مٛ ىم مؽیع

 ظهاع باؽای نا٣ا و ز٣إ قاالمِی اقات و ماؽظم می او آمىؾلآو ه  اهؽیمىی ویكت؟و کاؼی  ظاظن ایه ٢ؽیبا یآ اما ظهع. می
 هیاو ؼا  ماؽ  گىواگ کىع اگؽ ماؽظم چی كت؟ کكی اظٚا مییه کاؼ چینىوع. م٧ًىظ اؾ اودام ا ؽوع  ا قای یگ اظ مییآن ؼا  يؽ٢ان 

ظهىاع ظؼ زاال  بكایاؼی اؾ ا٢اؽاظی کاه چىایه کااؼی اوداام میکىىاع.  هیگاؽی ؼا  ماؽ یظ چ ؼولی ىاوىاع ها کىىع، ظیگاؽ ومی
 .عىی کىیؼاهىما ؼا  ا کمالها  آن ع وىؼا ودام ظه مؽظمىع و ىا میىع، چؽاکه ومؽظم هكِ کؽظن گمؽاش

اقاِاظ باؽ ْبا٥ آو اه مهااهعش کاؽظم ؿ ٖاهؽ نعش اقت. یوآودا  زاَؽظؼ زال ، اما  ٛ ٥ وعاؼظمعؼق  ظایى ظیىگ به  گىان
قاضِماوی ظو یا ٣اٚم به ب ىعی گىوگی ظاؼظ که اؼ  قِىنبه ؼاش اوعاضِه ه قؽويعا ؼا یهِؽ یبظیىگ  ظؼباؼۀ گىان گىوگی که چی
آوؼی کا  ناعش   أقا١ ْىؼ ه زع ق٧ىِ کؽظش و باهیاقت، اما  ی بؽظم گىوگم  ا امٛؽو٢ی گىوگ  اقت. او اقِاظ چی ْب٧ه قه

ظ ؽ ک می ؾوظی ق٧ىِ او مسعوظ به آن اؼ ٣ا٘ بىظ و به ظهع. گىوگ ؼا اودام ىگیظ  ا او گىانبىظوع   عشیکه اقت. يعها و٣ؽ ي١
ماؽظم  ظاظن بیاه ٢ؽ یاا ایااقا٣ِاظش کىاع؟ آ كات ىاو ی میچیؿ چاهباؽای ماؽظم اؾ  ىگیظ ی اودام گىاننع.  ف بؽا و وا عیع می

ها ب ی اؾ قؽ  ا  ا مثل های نطى، نىظ اقِطىان ع، باٚ  مییگؽ به آن وگاش کىیو٦ِی اؾ ُبٛعی ظ ٧ی،یز٧ ىگیظ كت؟ گىانیو
ا یاکىاع. آ میؼا اؾ قؽ  ا  ا  ااال  ان  بعنکىع  ا  اق٣ِاظش می ،باال ، ماظۀ با اوؽفی آن اؾ گىوگ ،گؽیٚباؼم ظ بؽقع. به به وٗؽ عیق٣
ظهع؟ ایبِاه ازِمااالن اهاعا٠ ماػهبی باؽای  می کاؼی اودام  ىاوع. چه ظهع؟ ومی ه کاؼ ؼا اودامی ىاوع ا می گىوگ اقِاظ چی آن

ع و یاهاای او بؽو ناىیع. بایاع باه کالـ ع یکی اؾ ا٢اؽاظ اویاظ گؽ٢ِیه او ؼا یو٦ِی  مؽ  که اقت هیا اودام ایه کاؼ وعاؼظ. هع٢م
 . وعاؼظ ؽظ ظؼآمعییاظ وگیکكی ؼول او ؼا  چیبیاوؼظ. اگؽ ه ظؼ . هع٢م ایه اقت که اؾ نما  ىل عیؽ یاظ بگیمٓایب او ؼا 

ظیىاگ ؼا ظؼ ُبٛاعهای ظیگاؽ  گىانباؼها  اقِاظنان مؽیعان ٢ایىن ظا٢ا ویؿبؽای  ،ظؼ معؼق  بىظا هیهای  ؿک ؼولقایؽ ماوىع 
ٛی ممکه اقت بِىاوىع مِىخاه یْب های ٢ى٤ ییا٢ؽاظی با  ىاواگؽچه ممکه اقت آن ؼا زف وکىىع. ظهعد  اودام مینان  بؽای

گاؽ، یهاای ظ ا ظؼ ؾمانیا ازكاـ کىىع. ظؼ ْىل ضىابآن ؼا  اقت ؿ ممکهیاودام اقت و ا٢ؽاظ زكاـ وظؼ زال نىوع که آن 
 کاه كاتیو هیاا ىاگیظ گىان ٚباىؼ کىاع. هاع٠ باعن ناىظ و اؾ  ماام ان گؽمی اؾ بااالی قاؽ خااؼییممکه اقت واگهان خؽ 

اقات و  کىىاعش تی ٧ى ىگ، واىٚی ؼولیظ کىع. گىان ؼنع می ان   ضىظیؼا ا٢ؿایم ظهع، چؽاکه گىوگ اؾ ْؽی٥  ؿک  ان گىوگ
ناىظ.  هؽ قٓسی  اک ع ظؼیبا ان  بعن .گػؼظ ظیىگ می . ٢ؽظ باؼها اؾ میان گىان اقت ان  بعنبیهِؽ  قاؾی  اکو  میبؽای  اال 

 مؽکاؿ کىیاع و اقاِاظ ان  ان  ام، نما بایع ٧٢ّ ؼوی  مؽیه ْىؼ که گ٣ِه  ، ؾیؽا همانیظه ؼا اودام ومی ىگیظ گىان ٣امیما  هؽ 
 کىع. مكایل مؽا٦بت می  اؾ ب٧ی

انااؼش کاى .     باه مىَاىٚیی، مااباؼش ظؼایهظهىع  ا ناگؽظ اقِاظنان نىوع. با يسبت  بُٛی اؾ ا٢ؽاظ مؽاقمی اودام می
طی ٢ٛ ای ماا اؾ ظوؼان گػناِه و ٦اعی  یؼا اودام ظهىع  ا ناگؽظ مه نىوع. ظوؼۀ  اؼ  یمؽاقمچىیه ضىاهىع  اؼی اؾ ا٢ؽاظ مییبك

ؼا اوداام  ٣امی؟ ما ایه  هؽ ایع شؼقمان ناگؽظ نعمىؿی  ایه اقت که   به و ؾاوىؾظن، یهاوی ؼا بؽ ؾمیه ٦ؽاؼظاظن ا ی. آ اقت م٣ِاوم
بؽضی مؽاق  مػهبی که ومىظ بیؽووی ظاؼظ اودام ظهىع و کمای گؽ ا  کىىع ٢کؽ می اؼی اؾ مؽظمیبكظاؼ اقت که  ضىعش .  یظه ومی

اقات  عشیا٢ا بی ع،یکى ه مییه بكِگی ظاؼظ که چگىوه  ؿکیا ٧ی کامالن بهی  ز٧ییابع.  ؿک می میا٢ؿا نان گىوگ  ؽ نىوع مػهبی
ع یكاِیو مدباىؼ و یهاوی ؼا بؽ ؾمایه ٦اؽاؼ ظهیاع  ع ویه ظؼ م٧ابل بىظا ؾاوى بؿوک عیكِیبؽای چیؿی ظؼضىاقت کىیع. مدبىؼ و که

اؼ یعن نما بكایاؾ ظمىخىظام واال ع و یه کىیکىىعش  ؿک هیاقِاوعاؼظ  ؿک ٧ی ضىظ ان ؼا بؽ ْب٥یْىؼ ز٧ ع، ٧٢ّ بهیٚىظ ؼونه کى
 ع، هؽچىع کاهونى ع مىؿخؽ میىىینما ؼا ببایىکه  ، اؾ عیظه گؽ کاؼهای واظؼقت اودامیع. اما اگؽ ظؼ خاهای ظونى می ضىنسال

ای ظاؼظ  ضىظ اان بكاِگی ظاؼظ. چاه ٢ایاعش ٧ی بهی  ز٧یكت؟  ؿکیگىوه و هی٧ِان ایا ز٧یآؼا ٚباظم کىیع. ها  آن و عیٚىظ ؼونه کى



17 

 

بگػاؼیاع هاؽ  ؽونیاؼ بظ هیاؼا اؾ ا اان  یع، اما و٦ِی  ایو مؽاقمی اودام ظهیع  ا ناگؽظ مه نى عیکى  یاقِاظ  ٛٗ اگؽ امؽوؾ به
وامی مه آقایب  به ویتمکه اقت . زِی م  یظه ٣ام ومیی هؽ  هیا ِی بهیضىاهیع، اودام ظهیع؟ ما ايالن اهم کاؼی ؼا که می

 ! بؿویع

ع، ناما ؼا یاظا٢اا ؼ٢ِااؼ کى ْىؼ خاعی باؽ ْبا٥ ع و باهیکى هیْىؼ وا٦ٛی  ؿک .  ا و٦ِی به  یا ؿهای بكیاؼی ظاظشینما چ ما به
ظؼ وٗاؽ ع یاٚىىان مؽ  ع، نما ؼا باهیکى هیظا٢ا ؼا  ؿک کى .  ا و٦ِی ٢ایىن ی مییؽم و نما ؼا ؼاهىمایگ می ظؼ وٗؽعاو  یمؽ ٚىىان  به

ع، یاؼا مِى٦ا١ کى هی. اگؽ  ؿک  یظه   کاؼی بؽای نما اودامی ىاو ع، ومییوکى هیکى . اما اگؽ  ؿک ی مییم و نما ؼا ؼاهىماگیؽ  می
ظهىاع  هاا ؼا اوداام می ؼقمی ظؼ خكِدىی ایه بانیع که ناگؽظ وامیعش نىیع؟ ا٢ؽاظی که ٧٢ّ  مؽیهْىؼ  ای ظاؼظ به عشیچه ٢ا

ْىؼ  ها ناؽکت کاؽظش باناىع. بایاع باه ناگؽظان مه ویكِىع، زِی اگؽ ظؼ بیه کكاوی بانىع که ظؼ قاؽی اول یاا ظوم قاطىؽاوی
٧ای باه یْىؼ ز٧ ع و باهیع بعوی قای  ظانِه بانای ىاو یع و ٧٢ّ  ف اؾ آن میه کىیىگ ما  ؿکین هی٧ی بؽ ْب٥ اقِاوعاؼظ نیز٧

باه  ماه . ٢اناه عیاع به معؼق  ماا  ٛ ا٥ ظاؼ یکى هی.  ا و٦ِی  ؿک ظهی  اهمیِی ومی ٣امی هؽ  ؼو به آن ع. اؾایهیقٓىذ باال ؽ بؽو
گاش چیؿ همه گاش اقت و می ان  ی ظؼ غهههؽچیؿاقت. به  آ ع مؽا٦ب نما وطىاهاع یه وکىی ىاوع هؽ کاؼی اودام ظهع. اگؽ  ؿک آ

 کىع. ؽ  ا اوِها به نما کمت مییع  مام مكیه کىیبىظ، اما اگؽ  ؿک

گ٣ِه نعش اگؽ ؼو به خهت ضايی ها  آن اوع. به عشیؼا وع ، هؽگؿ اقِاظ ضىظ گىوگ های چی کىىعگان ظؼ بُٛی اؾ ؼول هی مؽ 
هاِؽ یضاىظ و ظیگاؽان ویكات؟ ب ظاظن ا ایه ٢ؽیابیآ ىاوىع ناگؽظ مسكىب نىوع.  بپؽظاؾوع، می  ىل ىآنیيع   کىىع و چىعی ٛٗ

 گاؽانیظ کىاع. او زِای باه ظ٢اا٘ و اقاِاظل کىاع اؾ ؼول می نىاقاع و اؾ آن  اف ناؽو٘ نطًی قؽ اؾ  ا ومیچىیه ، ایىکه
 کاؽظن یمف»ايآالذ  که مؽاق  بههكِىع  ه . ا٢ؽاظی  مٛىی اقت ؽوع. به وٗؽم کامالن بییاظ وگیگؽ ؼا یهای ظ ؼول عیگى می

  ىاوع کاؼی اودام ظهع. می کؽظن ظاو  چگىوه آن یمف ظهىع. ومی می ؼا اودام« ؽ٤ قؽ٢

ؼا  گىواگ  مام ا٢ؽاظی کاه چی ظهىع ٦البی هكِىع، ب که می آمىؾل ك یگىوگ ؼا  ست ٚىىان  اوِؽ  چی  ىها کكاوی که  وه
ظؼ  هیاهاای  ؿک هاؿاؼان قاال اقات کاه ؼولع: یهیىعیه بیؿ  ٧ بی هكِىع. همگی ظؼباؼۀ ایظهىع و می ك  آمىؾلیبه وام بىظ

هاای   ؟ ؼولناىوع به چیؿ ظیگاؽی  باعیل ومیا یآی ایداظ کىع ؽ یی ٟ ها آنظؼ  ف اگؽ کكی . اوع ها ؼا ظانِه نکل هیا ك یبىظ
ؼا  چیؿ هماه ؽ کاىچکیییا. زِای  ٟوعؿیاوگ ای نگ٣ت ایٛاظش ْىؼ ٢ى٤ و به هكِىع نعن ضعایی مىخىظیخعی هع٠ بؽای  هی ؿک

ه ٢اؽظ یآیاع. بىاابؽا کىع چیؿی به زكااب ومی ٢ؽظ ازكاـ میآو ه  و اقت عشی یت  یوها کىع. ؼووع  بعیل گىوگ بی ضؽاب می
هاؽ   آواان اقات و یاهاای  ؿک ؼاش ماػهبی ؼاهباان های ه کىاع. ناکلیکىع،  ؿک چگىوه ازكاـ میایىکه   ىاوع بؽ اقاـ ومی

آن  ظاؼظ کاه مكائىلواالیای  ضاعایی. هؽ معؼقه، مىخىظ کىع چیؿ ظیگؽی  بعیل می ها ؼا به آننىظ  ها ایداظ ی که ظؼ آنؽ یی ٟ
ظؼ  هیاْىؼ قؽقاؽی ؼول  ؿک کىع به ومی خؽیتکكی  چیه.  ه کؽظش اقتیؼا  ؿک ضعاییمىخىظام اؼی اؾ یبك اقت و هؽ معؼقه

ظهع و  بیع اقِاظ آن ؼول ؼا ٢ؽ خؽیت کى  ٧ىای ٦عؼ مىعی ظاؼظ که چه  گىوگ اقِاظ کىچت چی تیؽ ظهع. ییؼا  ٟ آن معؼقه
باىظ؟ ناما   ا هىاىؾ هماان معؼقاه مییاؽ کىاع آییا ىاوكت  ٟ ؽ ظهع؟ اگؽ وا٦ٛان میییؼا  ٟنعن  ضعایی مىخىظی  یآن معؼق   ؿک

 ٦البی ؼا  هطیى ظهیع. گىوگ ع چیی ىاو می

 ضیقشاسدهی گزس اعشاسآه
، نوگیج َدنهاای  ؼا ظؼ کِاب ايٓالزام هیع ای ىاو . می نىظ می عشیؿ وامیو« ؿیت ؼوؾو  اقؽاؼآمی« »ؿ،ی٦ؽاؼظهی گػؼ اقؽاؼآم»

 ری ىَاآن ؼا  وَاىذ  ىاوىاع به ومی گىواگ چی اؼی اؾ اقاِاظانیكت؟ بكیع. آن چیعا کىی جی  یینگ گویم نگیشو  دائوَذنگ
ای  کىىاعش هی ؿک ببیىاع. اگاؽظاؼظ آن ؼا   ىاوع آن ؼا ببیىع و واه اخااؾش گىوگ، ٢ؽظ وه می ظهىع. ؾیؽا ظؼ قٓر اقِاظان مٛمىیی چی
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 هیاا  ىاوىاع باه ومی گىواگ . اقِاظان مٛمىیی چیؼقیعش بانعاؾ آن  ضؽظ یا باال ؽ باال ؽب چه  قٓر ع بهیىع، بایببآن ؼا  بطىاهع
ش باىظ بااؼش ایههاایی ظؼ کىىاعگان بسا  و گ٣ِگى اخِماا٘  ؿکیهظؼ ىىع. ظؼ ْىل  اؼیص، یببآن ؼا   ىاوىع ه ومییبؽقىع، بىابؽا قٓر

 هااای گااػؼ اقااؽاؼآمیؿ ؼا ظؼ مساال ٦ااؽاؼ ظاظ. ظؼ کِاب و چگىوااه ت ؼوؾوااه کدااا ٦ااؽاؼ ظاؼظیااكاات، یؿ چیگااػؼ اقااؽاؼآم اقاات کااه
ايااالن  اوااع و بااه خااىهؽ آن ظؼباااؼۀ آن بساا  کؽظشيااىؼم وٗااؽی  به ٧٢ااّ جی، یینگ گووویم نگیشووو  دائوَذنووگ، نووگیج ظن

آن ؼا   ىاواع کكای ومی چیکىىاع. ها هِؽ قؽظؼگ  مییاما ٧٢ّ نما ؼا ب ظهىع، ظهىع و نؽذ می نؽذ میآن ؼا ها  آن اوع. وپؽظاضِه
 بعاوىع.آن ؼا  ؽا مؽظم ٚاظی اخاؾش وعاؼوع خىهؽیظهع ؾ  ضىبی نؽذ به

باؽه  ؼا  ظؼها  گىوگ های چی کِاب  : هؽگؿ آنیؼا به نما بگى ضىاه  ایه ع، مییعان ٢ایىن ظا٢ای ما هكِیمؽ  اؾ آودا که
 کى  کاه اناؼش مای گىوگ های ٦البی چی آن کِاب کى ، ب که به کؽظم يسبت ومیبیان می که یهای ٦ع کِابع. ظؼباؼۀ یوطىاو

 هیا، ا بكیاؼ ضاب» ع:یه ٢کؽی ظانِه بانی ؽ  زِی کىچتایىکه  مسٍ ع. بهیؼا باؾ وکىها  آن كىع. زِییوى می ه ؼوؾها مؽظمیا
چكاباوىع.  می ان  بعنضىظنان ؼا به  کِاب ؽکىىعش ظؼ آنیزیىاوام  كطبا ایه ٢کؽ، اؼواذ یا « ع،یآ می به وٗؽ ػیؽل  ٦ابل خم ه

و  ناهؽموىیكاىعش باه های  وابكاِگیاؾ اوع کاه  ناعش ای وىنِه ؽکىىعشیاؼواذ یا زیىاوام  كط کىِؽل ها  ست اؼی اؾ کِابیبك
اؼی اؾ ا٢اؽاظ یوخاىظ ظاؼواع. بكا گىواگ چی٢ؽیبىاعۀ  هاای اظی اؾ کِابیاایه ؼوؾها  ٛاعاظ بكایاؼ ؾ  اوع. قىءاق٣ِاظش کؽظش ثؽوم

ْىؼ ک ی زِی بهِاؽ اقات  ؿهای آن٣ِه ظاؼوع. بهیؽکىىعش و چیكىع که اؼواذ  كطیوى یمهایی  کِابهكِىع و زِی  تیمكئىی بی
وکاؽظ، چؽاکاه مىَاى٘  ؼا ویاؿ مٓایٛاههاا  آن می ماؽ بّ باایهاای ٦اع ا قاایؽ کِابیاکاؽظم بیاان  االنکاه  مییهای ٦اع کِاب
 ت ؼول وخىظ ظاؼظ.ی بىظن ظؼ ٦عم ثابت

 او گ٣اتماؽا بكایاؼ ضىعاواع.  کاؽظ کاه   و٧البؽایؼا باؼ ماخؽایی  تی هیگىوگ چ ٚ   چی  ژوهمکی اؾ مكئىییه اودمه ی
کاؽظ  ها، ازكااـ اؼی اؾ قاطىؽاوییبكا ناىیعنبٛاع اؾ  ؼ٢ات. می گىواگ قامیىاؼهای چی اٞ اب باه بىظ که نطًی ظؼ  که

ظؼباؼۀ مٓ اب مهاابهی  همه ظؼ قٓر مهابهی بىظوع، همهایىکه  ضاْؽ . به عش بىظینىیؿی ویكت که چ آن هِؽ اؾیب گىوگ چی
! قپف او ویؿ ضىاقات  اقت همان ٧٢ّ گىوگ مسِىای چی ، ٢کؽ کؽظ گىوگ ٦البی چی اقِاظان ه آنیکؽظوع. نب يسبت می

 گىواگ ضىاهاع کِااب چی میکىاع  ومی هیگىواگ  ماؽ  ع: کكای کاه چییهایىعیه بیاگىوگ بىىیكع. ظؼبااؼۀ ا کِابی ظؼباؼۀ چی
ع یؼقا ؿیبه مىَى٘ گػؼ اقؽاؼآمایىکه  نىوع. او وىنت و وىنت  ا اؾ ؼوی ه  کپی می گىوگ های چی ؼوؾها، کِاب هیكع. ایبىى

گىواگ،  ٛاعاظ کمای  وا٦ٛای چی بایه اقاِاظان ؟ زِی ظؼ كتیچ ؿیظاوع گػؼ اقؽاؼآم کكی وا٦ٛان می . چهاظامه ظهعو وِىاوكت 
ؿ یاؽا ضاىظل ویؾ  د٦البی بىظ گىوگ، اقِاظ چی آن که ظاوكت . او ومی  ؽقیع گىوگ اقِاظ ٦البی چی تیت و اؾ ظاوىع. او ؼ٢ می

ا ماؽظم یاباه ایاه  ؽقام  اقاص ظهاع، آ  ىاوكات ومی گىوگ اقِاظ ٦البی چی هی. اما اگؽ ا ظاوكت ؿی ومییچ گىوگ ظؼباؼۀ چی
 ظؼ وىک آیات ؿیت ؼوؾو  گػؼ اقؽاؼآمیگ٣ت  .ظؼآوؼظی بگىیع مه ؿییکؽظ چ ؼو خؽیت ؟ اؾایه او ٦البی اقت نعوع که ومی مِىخه

ه اقات یا  ایگاى ؿی که مییمىِهؽ نعش اقت. چ کِاب هیؽا ایع، ؾ یوطىعؼقع.  می به وٗؽ مكطؽشبكیاؼ   ىاق ی مؽظ ٦ؽاؼ ظاؼظ.
هاا  آن ع؟یها ؼا بطىاو کِاب آنکه ای ظاؼظ  عشیچ ٢ایا هیاوع. آ عشیؼقمُسکی  تیوَٛ چىان امؽوؾش به گىوگ های چی کِاب که
 بؿوىع.  ىاوىع به نما يعمه ضىؼوع و ٧٢ّ می ومی ان ظؼظ به

، و٦ِی اؾ قٓر میاوی آن گػؼ کىیاع یاا ظؼ قآر بااالی ٦ مؽو بهؽی  ٢ای یكت؟ ظؼ ْىل  ؿکیؿ چی٦ؽاؼظهی گػؼ اقؽاؼآم
 ناعش  هی ؿک ٚىىان کاىظک باهکاه  م٣ِااوم اؾ چیاؿی اقات خااوظان کىاع. کاىظک آن بانیع، کىظک خاوظان نؽو٘ به ؼناع می

 کىىاع. کاىظک ظوواع و بااؾی می می اْاؽا٠ و باا نااظماوی باه هكاِىع گىلیو باؾ  نعش کىچت هیهای  ؿک   . کىظکینىاق می
 و «هیای هیاخ»ت ینعش ظؼ وَاٛ ويل ه  وکىع، با ظقِاوی به کىِؽلؼا  خاوظان اي ی، کىظک کىع. اگؽ ؼوذ ومی زؽکت خاوظان
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ع او ؼا ظؼ یا ىاو ناىظ. ناما می مِىیاع می ان  ی ظن اؾ خاوظان کىظک وهیىع.  ى٢ؽ آبی مییت گل ویزؽکت ؼوی   اها َؽبعؼ، بی
 . اقت  ؽ اؾ قؽ قىؾن ع، زِی و٦ِی کىچتیىیکؽوقکى ی ببیقٓسی م

 هییمى٧ٓا   ااظؼ  ان ٧ای وخاىظ ظاؼظ و آن هماان  اییان ز٧  ای ظن تی کى . ٧٢ّ    ؼونهیگؽی هكت که مایمىَى٘ ظ
،  گىواگ های اؼی اؾ ناکلی٦اؽاؼ ظاؼظ. بكا هیای ییهاىْب قىؾوی باالی و٧ٓ  و ظؼ ظؼ  اییه نک  ظؼون بعن  . آن اقت نک 

اؼی اؾ ینااعش و بكاا هی ؿکهااای  ، کىظک خاااوظان ، کااىظک هااا، ٢انااه ییاؼی اؾ  ىاوای، بكاا ٛییْب هااای ٢ااى٤ ییاؼی اؾ  ىاوایبكاا
 نىوع. مِىیع میان  ه  ییهمگی اؾ ا گؽیمىخىظام ظ

 ىی ياسبتییان  ا  ی ظن اوی ویان م  ی ظن ، ییان باال   ی ظن معؼق  ظایى ظؼباؼۀ کىىعگان هی،  ٛعاظی اؾ  ؿک گػنِه ظؼ ؾمان
 ٥یْؽ  هیا به اقِاظان ،های مطِ ١ ظؼ ْىل وكل کىىع که ؿ اظٚا مییبىظوع. بُٛی ا٢ؽاظ و ظؼ انِباشها  آن که  یگى کؽظوع. می

مٛىی  مٓایب بی ویؿ  ی٦ع امی ، زِی ظؼ ایگى . به نما می ه نکل وىنِه نعش اقتیها ویؿ به ا ظؼ کِابایىکه  اوع و ظاظش آمىؾل
ر یاوع، َاؽوؼ ان باه ایاه مٛىای ویكات کاه ياس گؽچه بؽضی مٓایب قاییان قال مى٧ِل ناعش اقت. ظؼظوطىؼ وخىظ ظانِه و به

 ىاوىاع باه ناما کمات  اوع، اما ومی عا کؽظشیٚاظی اناٚه   ّ مؽظمیمس ظؼ ههیىی همیظو کىچت های هكِىع. بُٛی اؾ ؼول
کىىاع،  ىی ياسبت میییان  اا  ای ظن اوی ویاان م  ی ظن ، ییان باال   ی ظن ظؼباؼۀها  آن . و٦ِیاوع ٢ایعش ع و بییه کىیکىىع که  ؿک
اظی یاؾ  ماعم ؟ و٦ِای ناطى كاتیوناىضی  هیا ای ىاوع ؼنع کىع. آ می ظن که ی اقتیان خا  ی ظن ه اقت کهیمىٗىؼنان ا

ع غهاه یاکى ظهاع. اگاؽ بااوؼ ومی می ؼا نکل ظن که نىظ می ایداظ ای اوؽفی  ىظش مِمؽکؿ کىع، غهىم ؼا ؼوی ٦كمِی اؾ بعن
ه یگیاؽظ. بىاابؽا می نکل ظن آودا ع و  ف اؾ مع ییظه اظامه يىؼم هیا اظی بهیؾ  ع و معمیمِمؽکؿ کى ان  یضىظ ؼا ؼوی باؾو 

کىىاع  ٢کاؽ میهاا  آن ع.یآ ظاؼ ؽ به وٗؽ می زِی ضىعش هیوخىظ ظاؼظ. ا خا همهان   ی ظن ىعیگى ىىع و مییب ه ؼا مییا٢ؽاظ ابؽضی اؾ 
 عییاع بگىیا ىاو . می كاتیان و  ای تیااقت، اما  ظن تی ، آن ه اقت کهی٧ت ایان اقت. ز٧  ی ظن ؽظ،ینکل بگ ظن هؽخاکه 
ْىؼ  به ان که  ی تی ىی وخىظ ظاؼظد آن ظؼقت اقت. اما، ٧٢ّیی ا ظن اوی ویم ظن ، ییباال  ظن ایىکها یوخىظ ظاؼظ،  خا همه ظن
ها  ، آن گ٣ِاه داهیظؼ و٦ِاؽاؼ ظاؼظ.   ؽ ناک  هییع کىع وخىظ ظاؼظ و آن ظؼ مى٧ٓ   اینماؼی ؼا  ىی  یهای ب ٦عؼم ىاوع  ٧ی مییز٧

 عیاؼا ماع ی ْاىالوی مِمؽکاؿ کى ان  غهه ی کهیهؽخا انِباش اقت.ىی ییان  ا  ی ظن اوی ویان م  ی ظن ، ییان باال   ی ظن ظؼباؼۀ
 . گیؽظ می نکل ظن

  ؽ نىظ. و٦ِی  اا  ؽ و بؿؼگ کىع  ا بؿؼگ ح ؼنع میی عؼ  نىظ و به مِىیع می ه نک یی ا ان ظؼ ٦كمت  ی ظن اؾ خاوظان کىظک
 که کاىظک اوع. ؾماوی  گؽ٢ِه های او نکل چه ىی و یعش نىظ و بی ىاوع ظ می ک ی بعوم ؼنع کىع، نکل  ىگ ىگی  اوعاؾۀ  ىپ

 گیؽظ، با ؼنع کاىظک نکل می آوکهکىع. بٛع اؾ  گؽظ کىچکی ظؼ کىاؼ او ؼنع می زباب ، اقت  ىگ ىگی  اوعاؾۀ  ىپ به خاوظان
 تیاؼقاع،  می مِؽ( )قایؿظش قااوِی ىچیااکمای بایم اؾ  اىح به  خاوظان کىع. و٦ِی ٦ع کىظک ؿ ؼنع مییخاوظان، آن زباب و

ؼقاع،  می مِؽ( )ه٣اعش  اا بیكات قااوِی ىچیاووی   ا ههت  نم به خاوظان نىظ. و٦ِی کىظک  ى٢ؽ آبی ٖاهؽ مییو گل گ بؽگ
 ی ظؼضهاىعشیاْال خاوظان نىظ. کىظک  ى٢ؽ آبی ٖاهؽ مییو ای اؾ گل هیؽوع و ال یگ می نکليىالن  ى٢ؽ آبی ایو های گل گ بؽگ

 ظؼ معؼق  بىظا که ؽ اقتیوا ػ  باهی ضعاییبعنب  هیؼقع. ا می به وٗؽبا یاؼ ؾ یبكىع و یوه ی میی ى٢ؽ آبی ْالیو ؼوی ي٣س  گل
 وامىع. می« خاوظان کىظک»آن ؼا  و ظؼ معؼق  ظایى« بىظاگىن بعن»آن ؼا 

د یٛىای باعن الؾم هكاِىعهاا  آن هاؽ ظویکىی  و ه  بعوی که با آن مِىیع نعیع، و    ایه بعن ؼا  ؿکیه میه ،مان ظؼ ؼول
ٚااظی ٖااهؽ ناىظ. باا  النای  ماؽظم هیواعاؼظ با خاؾشا ضعاییع، بعن یظاو ْىؼ که می . همان ان ویؿ بایع  بعیل نىظ ماظؼؾاظی

ایاه باعن ایىکاه  ىىع. اما  ف اؾیببآن ؼا   ىاوىع ٢ؽوؾوعگی های ا٢ؽاظ ٚاظی می  ىاوع وهان ظاظش نىظ و چه  اؼ، ٦ایب آن مییبك
ؼقاع و ماؽظم ٚااظی  کی ٢ؽظی ٚاظی به وٗؽ مییؿ یم ٚاظی ٦ؽاؼ ظاؼظ، به همان نکل بعن ٢مؽظ ظؼ بیهنع، و٦ِی  لی بعُبٛع 
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اوعاؾۀ زعوظ  ىح  به خاوظان ُبٛعها زؽکت کىع. و٦ِی ٦ع کىظک هی ىاوع آؾاظاوه ب بعن می هیىىع، گؽچه ایببآن ؼا   ىاوىع ٢ؽ٤ ومی
 . کاىظک اقات باظکىات، نا٣ا٠ تیا ىقاِ   مثالو  کىاع میؼناع  اؼ ٣اا٘ آن ؿ  ایی ویهىا ؼقع، زباب می ىچیووی  ا ایی نم

کىع.  می ان ؼا  ؽک  ی ظن ییکىع زباب هىا ه اوعاؾش ؼنع مییکىع. و٦ِی به ا ىع و زؽکت ومییوه با  اهای َؽبعؼی می خاوظان
، اما هاؽ ؼوؾ  اقت آهكِهاؼ یباال بك قمت بهاو  کىع. ؼووع زؽکت می باال زؽکت قمت بهؼنع کؽظش و بایٝ نعش اقت،  اؾ آودا که

  ی ىاو   میی دؽبه و مهاهعش کىآن ؼا  ؼوظ. اگؽ با ظ٦ت و باال ؽ میکىع  میباال زؽکت  به حی عؼ  عش نىظ. بهی ىاوع ظ  او می زؽکت
  .یزف کىآن ؼا  وخىظ

اؾ آودا بماوع. آودا  اؾ ظاؼظ که مع ییؼقع، و ىه مییظؼ مؽکؿ ٣٦ك  ق خىوگ  انْب قىؾوی و٧ٓ   ی بهیهىا و٦ِی ایه زباب
ؽظ. یاگ می ی ناکلیهاىا ه زبابیا ظؼون ؿهایای اؾ چ (، مدمىٚه اقتآود ؿیو )٦ ب اقتآود بهؽی بكیاؼی اؾ خىهؽ بعن که

گ اى  انیاکىع. و٦ِی اؾ م می باال زؽکت ْؽ٠ به ، ظوباؼش کىع.  ف اؾ مع ی ٞىی میآن ؼا  نىظ و ی مییهىا ایه خىهؽ واؼظ زباب
زف واضىنایىعی ظاؼظ، گاىیی وؼم  ان  اوع و گ ىی مكعوظ نعش ان  های ؼگ ىکهیا ع، مثلیکى ض٣گی می کىع، ازكاـ ٚبىؼ می

 «ىانیاياٛىظ باه و»آن ؼا  ؼقاع و ماا ٢اؽ٤ قاؽ می ایاه زبااب هاىایی باه کهع. قاپف می چىع ؼوؾ ْىل ٧٢ّ هیکؽظش اقت. ا
ع اوگاؼ قؽ ان یکى . ازكاـ میاقتقؽ نم اوعاؾۀ کل به ٧تیظؼ ز٧نىظ، ویی  واؼظ می ىانیو به   آنییگى . اگؽچه می  یوام می
 ؽظ.  افیبگ ی نکلیهىا زباب ظؼون عیؿ بایو ، خىهؽ آن مس ی بكیاؼ مه  ظؼ وخىظ نطى اقت ىانیکؽظش اقت. چىن و وؼم

ْىؼ  اقات. چها  قاىم باه بكایاؼ ظؼظوااک هیاع و ایاایب ؽونیاب قاىم اؾ  ىوال چها  کىع با ٢هاؼ ی قٛی مییهىا اؾ آن، زباب
زبااب  ایىکاهابع  اا ی ه ازكاـ اظامه مییا٢ِىع. ا ها گىظ می اوع و چه  ؿ اوگاؼ وؼم کؽظشیها و ٧هینىظ و ن٧ ؼظواکی ٢هؽظش میظ

عش یاؿ وامیه ٦ؽاؼظهای گاػؼ اقاؽاؼآمیاناىظ. ا می ؿانیاهااوی آویع و بال٢اي ه ظؼ خ اىی  یآ می ؽونیی اؾ  ىول چه  قىم بیهىا
 نىظ. می ؿانیآوآودا  نىظ، می

 ىاوىع چیؿی ببیىىاعد چؽاکاه  باؾ اقت ظؼ ایه مؽز ه ومینان  مکىىع و چه  قى ا٢ؽاظی که ظؼ معؼق  بىظا یا ظایى  ؿکیه می
 خاىظ ظاؼظ و هما ٧ٚب، مدمىٚه ظؼهایی وظؼ خ ى و نىظ.   ؽ می گػؼ اقؽاؼآمیؿ قؽیٙؼون ظؼ ظگیؽی چیؿها  يىؼم، نکل بعیه

باه  ظاظن . باؽای قاؽٚت ظؼ  کاه، ظو ظؼب باؿؼگ ظؼ هاؽ ْاؽ٠ وخاىظ ظاؼظ آومه  یاان نبیه گػؼگاش میاعانع. ونى می بكِهها  آن
ْىؼ مٛماىل  باهاؼ ضااو. ا٢اؽاظی کاه یبكا ّیناؽا  سات ناىظ، مگاؽ هاا بااؾ ومی ، ظؼ ؿیقاؾی گػؼ اقؽاؼآم ؽی و ٞىییگ نکل

آن ظؼ  ناعن  ؿانیااؾ آو ؼوع ببیىىاع. هاع٠اخاؾش وعا چؽاکه ىىع،ی ىاوىع بب ه مؽز ه ومییظؼ ا ،ىىعیبب قىم چه اؾ ْؽی٥   ىاوىع  می
 انیاع اؾ میاه يعها کاوال اواؽفی بایؼقىع، بىابؽا به ه  می مکان اوؽفی ظؼ بعن ما ظؼ آن كت؟ يعها کاوالیهاوی چیخ ىی  

هاای  انیبى کاه اقات هیاٚبىؼ کىىاع. هاع٠ ا ؿیگػؼ اقؽاؼآم انیع اؾ مینىوع. همگی با ظوؼ بؿوىع و قپف ضاؼج ؿیگػؼ اقؽاؼآم
 خهااوی کىچات باعن بهاؽی، اؾ آوداا کاهظهاع.  ناکل ؿیگػؼ اقؽاؼآم ظؼون ؿها ؼایای اؾ چ نىظ و مدمىٚه هِؽی گػانِهیب

ای اؾ  مدمىٚاه گیؽظ. اما آن ٧٢ّ می نکل آنؼون ظ ظهع و  مامی خىهؽ بعن بهؽی ظؼ ؼا نکل می کىچت خهاوی ، آن اقت
 كت.یبؽظاؼی و بهؽش ْىؼ کامل ٦ابل ظهع و هىىؾ به امکاوام ؼا نکل می

 ع، ماوىع اقِىاوهیآ می ؽونیبا ٢هاؼ ب ؿی. و٦ِی گػؼ اقؽاؼآم نىظ باؾ گػانِه می ؿی، گػؼ اقؽاؼآم ؽٚاظییظؼ معؼق  ٞ هیظؼ  ؿک
واه باه  ؽٚااظی،یهاای معؼقا  ٞ باؾ هكاِىع. ؼول خ ى و ٧ٚب های آن ظؼ ٦كمت ه ظؼینىظ. بىابؽا می گؽظ حی عؼ  به اقت، اما

اؼی یبكا بىظا و ظایاى اقاِاظان کىىع. ظؼ معاـؼ مسا٢ٗت ضىظاؾ ه مدبىؼوع ی، بىابؽاظاؼوع و وه به معؼق  ظایىمعؼق  بىظا  ٛ ٥ 
مهاک ی مىاخاه  چیع و باا هاىاىیبب عوااؾی وعاؼ یاومؽیاعان ه یبىابؽا .بانىعمؽیعان   ىاوىع مىاٖب میها  آن وخىظ ظاؼوع و همگی

ىىع. اما و٦ِای یع بِىاوىع ببیؼو با کىىع. اؾایه ضىظ مسا٢ٗتاؾ مدبىؼوع ها  آن كت،یگىوه و ؽٚاظی ایهی. اما ظؼ معؼق  ٞ عونى ومی
مدمىٚاه اؾ  هیاا ایىکاهاقت. بٛاع اؾ  ان یىی    كکىپیاؾ م کؽظن ه وگاشیىىع، نبیب مینان  مؿها ؼا با چه  قىیظؼ آن ؾمان چ
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ؽ ییا ٟ»، گؽظظ قاؽ بااؾمی ظؼون بؽگاؽظظ. و٦ِای باه ظؼون به کىع می ، آن نؽو٘ ؽظیگ می هِؽ نکلیا بیماش  تیؿها ظؼ معم یچ
 نىظ. عش مییوام« ؿیخایگاش گػؼ اقؽاؼآم

اؾ و٧ٓا   گؽظظ، قؽ نما ظوباؼش ازكاـ ظؼظواکی ظاؼظ، گىیی وؼم کؽظش اقت. قپف بؽمی ظؼون ؿ بهیگػؼ اقؽاؼآم ؾماوی که
ه ظؼ  هتی ناکا٢ِه و بااؾ  ان قاؽ  ایىکاه ؼظواکی ظاؼظ، مثالظ ؿ ازكاـیو بیؽون ٢هاؼ به هینىظ. ا می گؽظن با ٢هاؼ ضاؼج ىخب

ظؼ ُبٛاعی  ؿی، گػؼ اقؽاؼآم آمعن ؽونینىیع. بٛع اؾ ب ع و بال٢اي ه آقىظش مییآ می ؽونیب باؼش یت به ؿی. قپف گػؼ اقؽاؼآم نىظ می
٦اؽاؼ ظاؼظ کاه ظؼ  ، چؽاکاه ظؼ باعوی اؾ ناماظهیاع  ست ٢هاؼ ٦ؽاؼ ومیآن ؼا  عیهكِ نىظ. و٦ِی ظؼ ضىاب می ؿانیآوفؼ٠ اؼ یبك

ع یاکى ناىظ، ازكااـ می بااؼ ٦ؽاؼظهای می هیؿ باؽای اویایای وخىظ ظاؼظ: و٦ِی گػؼ اقؽاؼآم . اما مكئ هُبٛعی بكیاؼ فؼ٠ اقت
 چیاؿ  ااؼی ظؼ م٧ابال عیاکى می ازكااـ هاهیگؽ اقت، اماا همیوخىظ ظاؼظ. گؽچه آن ظؼ ُبٛعی ظ ان  ؿی ظؼ م٧ابل چهمانیچ

اؾ ىعی ظاناِه بانایع. یناىظ ازكااـ واضىناا و باٚ  می اقت ا  ىناوعشؼ  ان  ؿی چهمانیچ هایىک ، مثل چهمان وخىظ ظاؼظ
هیو٧ٓ   آودا که  ناکل ظهاع. قاپفآوداا  ؿهاا ؼا ظؼیای اؾ چ ، گػؼگاش اقؽاؼآمیؿ بایاع مدمىٚاه گػؼگاش بكیاؼ مهمی اقت، ىخب

کىاع،  به یت مى٦ٛیات گاػؼ اقاؽاؼآمیؿ انااؼش ومی ٧تیظؼ ز٧« ؿیت ؼوؾو  اقؽاؼآمی»بعن بؽگؽظظ.  ظؼون کىع به ظوباؼش نؽو٘ می
ْاب  باه و٧ٓا ایىکه  بؽوظ  ا هییبعن  ا ظؼون کىع ظؼ می گؽظظ، نؽو٘ بؽمی ىانیو ت ظهع. و٦ِی بهیؽ مى٦ٛییع باؼها  ٟیچؽاکه با
ه ظؼ ٢ُای ب ىگیمقىؾوی  ه ىگیم ها بؽقع. ظؼ و٧ٓ  هیه ک یمب  ع.یآ می ؽونیب ظوباؼش مب

ه ىگیمْب قىؾوی و٧ٓ   ت یاآن ؼا  واماع و ماا می «ؼوؾواه»ت یاآن ؼا  . معؼق  ظایى اقت ظؼ بعن ت مهمییوها بی و٧ٓ  مب
هاای  ناماؼی اؾ ظؼواؾش های بی هیا، ال  ای آهىای اقات ظؼواؾش هیو وا٦ٛاان ناب اي ی مهمی اقت گػؼگاش هی . ایوام می «گػؼگاش»

  یاال هاا  آن ظؼون هاای و مىیکىل هكِىع هیال  تیهای ٢یؿیکی  . ق ىل نماؼی ظاؼظ های بی هیکه بعن ال   یظاو آهىی ظاؼظ. می
 ؽ و زِای  ، غؼام کىچات اؼ کىچاتیهاا، غؼام بكا هاا، ایکِؽون هاا،  ؽو ىن ی اؾ ا   ا ظهىاع. ظؼ هاؽ الیاه گؽی ؼا نکل مییظ

هاای  ییٛی و  ىاوایْب هاای ٢اى٤ یی،  ىاوا ناکله یهما ای وخاىظ ظاؼظ. باه کؽوقکى ی، ظؼواؾشیت میوها  ؽ،  ا غؼام بی کىچت
 هیاؼا  ؿک ظن گاؽ کاهیهاای ظ اوع. ظؼ ؼول های مطِ ١ ٣٦ل نعش الیه ۀآن ظؼواؾ  ظؼون ع که همگیونماؼی وخىظ ظاؼ  ضاو بی

ه با ىگی، اول و٧ٓ  م ظؼ آقِاو  او٣داؼ اقت ظن کىىع، و٦ِی می ٛی یْب ٢اى٤هاای  ییبا او٣داؼ باؾ نىظ. اگؽ باؾ وهىظ،  ىاوا عیمب
ه نکل ىگیمْب قىؾوی ؿها ؼا ظؼ و٧ٓ  یه مدمىٚه اؾ چیا ؿیگػؼ اقؽاؼآم آوکه ىاوىع آؾاظ نىوع.  ف اؾ  ومی  باه ظاظ، ظوباؼش مب

 نىظ. می عشیوام« گاش ضىظیخا به ؿیباؾگهت گػؼ اقؽاؼآم»،  هیگؽظظ. ا بؽمی نک  هیی ا ٦كمت گؽظظ. قپف به بعن بؽمی ظؼون

 ناعش اؼ باؿؼگیبكا خااوظان گؽظظ. ظؼ آن ؾماان، کاىظک   ضىظ بااؾومییاوی مسل گؽظظ، به بؽمی ؿیاقؽاؼآمگػؼ ایىکه  بٛع اؾ
 خااوظان ْىؼ کاه کاىظک ضىاهع  ىنااوع. هماانؼا  خاوظان بؽ ضىاهع گؽ٢ت و کىظک ظؼؼا  خاوظان کىظک ی،یهىا . زباب اقت

ا یا نم اوعاؾۀ کىظک به خاوظان معؼق  ظایى، مٛمىالن و٦ِی کىظککىع. ظؼ  ؿ همؽاش با او ؼنع مییؿ ویکىع، گػؼ اقؽاؼآم ؼنع می
 کىِاؽل ناىظ.  سات می عشیاوام« خاوظان  ىیع کىظک»کىع و آن،  بعن ؼا  ؽک نىظ می ظاظش او اخاؾش کىع، به ؼنع می قایه ه٣ت

 ؼوذظؼ زاایی کاه  ماواع، میثابات آوداا  کییؿ ی٢ کىع. بعن زؽکت ع و ظؼ اْؽا٠یایؽون بی ىاوع ب می خاوظان ، کىظک اي ی ؼوذ
گاؽ باا یابع که به بؿؼگی نطى بؽقع، ظیای  ؽوؼل  اوعاؾش  ا خاوظان و٦ِی کىظک ع. ظؼ معؼق  بىظا، مٛمىالن یآ می ؽونیاي ی ب

اؾ باعن خاعا ناىظ و آن و  ناىظ باعن ؼا  اؽک کىاع می ظاظش او اخااؾش ، مٛماىالن باه ؾماان وطىاهع نع. ظؼ آن ضٓؽی مىاخه چیه
ایه زباب که همان گػؼ اقؽاؼآمیؿ اقات و  اوعاؾۀ ضىظ نطى ؼنع کؽظش  ا خاوظان ، کىظک ؼج نىظ. ظؼ آن هىگام ىاوع ضا می

اواعاؾۀ بؿؼگای ؼناع  ا چىیه  خاوظان کىظک کهآودا  اؾگؽ٢ِه، بؿؼگ بىظش و ٢ؽا ؽ اؾ اوعاؾۀ بعن ٢یؿیکی ضىاهع بىظ.  بؽ و او ؼا ظؼ
 اؾ اوعاؾۀ بعن بانع. ٢ؽا ؽ ؿیگػؼ اقؽاؼآمْبیٛی اقت که ،  کؽظش
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و مطًىياان  هكِىعهای مػهبی  یا قایؽ مکانکه ظؼ مٛابع  ضعایی ًاویؽ مىخىظام ها و  مدكمهظیعش بانیع که ظؼ ع ینا
 ناکل ظؼ  هات ای ظوؼنان اقات یاا واىاؼی بیُی اوع که ظایؽش کهیعش نعش ای به  ًىیؽ گىوه ها، اکثؽان ایه مىخىظام به و٧انی

ضىبی   ىاواع باه ی ومیکكا هیچ. مییها ظؼ مٛاباع ٦اع هكِىع، مطًىيان و٧انی نکل هیؽها بعیاؼی اؾ  ًىیبك٦ؽاؼ ظاؼظ. ها  آن
 عشیاوام ؿیگاؽ گاػؼ اقاؽاؼآمیظ ،مؽز اه هیااقت. اماا ظؼ ا ؿیگػؼ اقؽاؼآم آن  ،یگى به نما می ٚ ت آن چیكت.  ىَیر ظهع که

ه مدمىٚا  یاا ع، چؽاکه ٧٢ّیوام بههتآن ؼا  ْىؼ کامل به ىان  هىىؾ ومی ٧تیظؼ ز٧نىظ.  می عشیوام« بههت» نىظ. آن ومی
بِىاواع  آوکاهاؾ  ع ؼا واعاؼظ. ٦بالیا ىی ی بؽاییای اؾ امکاوام ؼا ظاؼظ اما  ىاوا ای اقت که مدمىٚه امکاوام ؼا ظاؼظ. ماوىع کاؼضاوه

بااال ؽ  نان گىوگ ٓرکه ق گ٣ِىع گانکىىع  هیاؼی اؾ  ؿکی، بك می  قال عاؾ ظاؼظ. چىیو ع ؼا نؽو٘ کىع به اوؽفی و مىاظ ضامی ىی
آو اه  ، ٧اتیظؼ ز٧ؼقاع.  می باه وٗاؽ وا اػیؽه باوؼ یاگؽان ٢کؽ کؽظوع ایظگىواگىن ؼ٢ِه اقت.  ضعاییمىخىظام گىوگ  اؾ قٓر

 ؿکیاه ی یاؼ بااال یبكا ع  ا قآریبا وا٦ٛان   ان گىوگ عیای بهؽی هكِیظؼ ظوظؼ زایی که  ؾیؽا وبىظ، وا ػیؽباوؼ  گ٣ِىع ظؼ کلها  آن
 نىظ.

 ای قآسی یضآن ؼا  عیاه کاؽظش اقات؟ وبایا ؿک ضاعاییمىخاىظام  گىوه بانع: او  ا قآسی بااال ؽ اؾ هی ىاوع ا چگىوه می
ؼقیعش بانع،  اؼ باالیال به قٓسی بك  ؿکیهایىکه  . ؾیؽا  ف اؾ اؼ باالقتیبك ینطًی وا٦ٛان ظؼ قٓس هیع. گىوگ چىیب٣هم

 به نعن  و وایل باؾنعن ٣٦ل گىوگاؾ  ش بانع، قٓر گىوگ او بكیاؼ باالقت. ظؼقت ٦بلعیىی کامل ؼقیب و٦ِی به ؾمان ؼونه
 کاؽظن اواؽفی باؽای ٞىی ناىوع. آن او، هاؽ ظو بؽظاناِه می ىگینا هینمٛیاؼ او، با  ، ههِاظظؼيع اؾ گىوگ ىی کاملیب ؼونه

ؿی اقت کاه ی، چ ىگ اوین هیهمؽاش با قٓر نکىىعش،  هیع گىوگ  ؿکیظاو ْىؼ که می کاؼ ضىاهع ؼ٢ت. همان او بهضىظ  بههت
ؼو  ال  ؽوؼل ظاظش اقت. اؾایاه ٢ؽقا ظؼ  مام ؾوعگی ّ ْا٦تیضىظ  ست نؽا کؽظن عشینماؼ و آبع های بی ان قطِییبا گػؼ اؾ م

 ىاعشیظؼ آو٦ِای ٚ ات  هیهم ؼوظ. به کاؼ می او به بههت کؽظن بؽای ٞىی ماظۀ بااؼؾل هیاؾ ا ظؼيع  . ههِاظ اقت اؼ بااؼؾلیبك
اگاؽ ناىظ و  می عیاعاؼ بال٢ايا ه آن بطىاهع ٧٢ّ ویاؾ ظاؼظ ظقِم ؼا ظؼاؾ کىاع و بؽای ظانِه هؽچه نىظ،  می مى٥٢ هیظؼ  ؿک

اؾ ْؽیا٥  کاه اوقات  ی ٧اىای ٚٗا هیظاؼظ. ا چیؿ همهاو ظؼ بههت ضىظ ؼقع.  نىظ، به اودام می اودامهؽ کاؼی که اؼاظش کىع 
 .ش اقتکؽظ هیها  ؿک  سمل قطِی

آؾاظ اقات هاؽ ْاىؼ کاه ه ینىظ. بىاابؽا لیی  بعهؽچیؿؼازِی به   ىاوع به میاقت  ضعاییمىخىظی که به ایه نکل  اوؽفی
آیىاع، کاه  ال می اؾ ظقاِاوؼظ  ؿکیاهها  آن ی ظانِه بانع.هؽچیؿ ىاوع  میمىع نىظ و  مایل اقت آن ؼا مًؽ٠ کىع یا اؾ آن بهؽش

 هیاظؼ اال مى٥٢ وهعش اقت.  ظؼ  ؿکیه ظؼ وهایتبعیه مٛىی اقت که  ،ضعایی٧ام ی کمِؽ اؾ ایه مهؽچیؿ. اوقت ضعاییم٧ام 
 ظؼياع  كتیببا  نىظ. ایه نطى ٧٢ّ عشیضىظل وام «ظویای»یا « بههت» ىاوع  می  ه ٦بالن گػؼ اقؽاؼآمیؿ بىظ اکىىنآو ؾمان
ظؼ ایاه ، اماا  اقات او باا٦ی ماواعش اؾ گىواگ ظؼياع  كتی٧٢ّ ب اگؽچهؼقع.  بیىی می به کمال و ؼونهضىظ  اؾ گىوگ ماوعش با٦ی

باا مااظۀ باا ایاه باعن  یهاا یم  وگه ظاؼظ، امااآن ؼا   ىاوع ایه بعن ؼا ؼها کىع یا . او میكتیو ٣ل٦ مبعومؽز ه هیچ بطهی اؾ 
وا اػیؽ  ٦یاـهاا  آن ع و ٦اعؼموناى ْىؼ کامال آناکاؼ می ی او باهیهای ضاعا یی،  ىاوا ؾمان هیل نعش اقت. ظؼ ایباال  بع اوؽفی
ؼا  هاای بؿؼگای ه مهاؼمیو چىا اقت اقت، بعن او مٛمىالن ٣٦ل هی ؿکظؼ زال ٚاظی  مؽظم هیو٦ِی نطًی ظؼ بگؽچه . اقت
ای کاه ظؼ بااال  ىيای١ ناع، ظیگاؽ  مؽز هظؼ ایه . اما  مسعوظ اقت هىىؾ بانعباال  چ٧عؼ مگىوگایىکه   ىخه به بعون و وعاؼظ

 گىوه وطىاهع بىظ. ایه
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  عخًشايی پًجن

  طشح فالىو
 چاؽضمظؼ زاال  ٢اایىن هی ىاوىع ببیىىع که ا می ،ٛی ظاؼوعیْب های ٢ى٤ یی ىاوا . کكاوی که ظا٢ای ما اقت ٢ایىن ٢ایىن، وماظ

ن، های ٢ایىن. قؽنت خهان،   وهانؼوی  یها اقت، نامل آن ٢ایىن ه، َنه، ؼب کىاع. گكاِؽۀ  ت میی  ما ؼا هاعای ؿک ؼولخب
کاه  ًاىیؽ آن ظؼ ابِاعای  ، ؾیؽا بؽ اقاـ ٦ىاویه زاک  بؽ  ٟییؽام خهاان اقات. ایاه ٢اایىن اقت  یاؼ ٚٗیؼول  ؿکی  ما بك

کىع کاه ظؼ ظش  ؼ میيىؼم گؽوهی اؾ ظویاهایی  ًى . معؼق  بىظا خهان ؼا به  خهان اقت ا ىؼیىیماؾ خهِی ٦ؽاؼ ظاؼظ، مان  کِاب
خهت وخىظ ظاؼوع. چهاؼ وخه و ظؼ مدمى٘ ههت خهت وخىظ ظاؼظ. نایع بؽضی ا٢ؽاظ ظیعش بانىع که باال و  اییه ٢ایىن، قاِىن 

ه، ظؼ مدماى٘، ظش خهِای ظاؼیا  کاه ظویاهاا ظؼ آن خهاام بىاا ییاوؽفی وخىظ ظاؼظ. بىابؽایه با ازِكاب ایه ظو خهتب بااال و  اا
 ْىؼ قاظش، ایه م٣هىمی اقت که معؼق  بىظا اؾ خهان ظاؼظ. قاؾوع. به که خهان ؼا می نىوعد ظویاهایی می

ياىؼم یات کال ظؼ  به . خهااناقاته آن کای اؾیؽی ما یه خهان وخىظ ظاؼظ و ؼاش نینماؼی ظؼ ا های بی کهکهان ایبِه
هاای  خی و ٚالمت  اایهاای  . به همیه ٚ ت اقات کاه ٚالمت آن ظؼون های ْىؼ هم  کهکهان زال زؽکت اقت و همیه

  ؽ ظؼ مؽکؿ و کال ٢اایىن بؿؼگ 卍 کاییْىؼ قىآقِ چؽضم هكِىع و همیهظؼ زال ؿ ی ؽ ظؼ ایه وماظ و کىچت 卍 کاییقىآقِ
 ، ایاه یاؽی اقت و چىن به معؼق  بىظا  ٛ ٥ ظاؼ ی ؽ  مٛؽ٠ کهکهان ؼاش ن بؿؼگ 卍 کایینک ی، ]قىآقِ چؽضىع. به ؿ مییو

های هكاِی  ی ناکلهؽچیاؿؼقع. اما ظؼ ُبٛاعهای ظیگاؽ  می به وٗؽگىوه  اؼ ظاؼظ. ٖاهؽ آن ایهٚالمت معؼق  بىظا ظؼ مؽکؿ ٦ؽ 
ْىؼ مهاابهی بكایاؼ  ی یاعش اقات.  آیاع ویاؿ باه  عیاع می اؾ ْؽی٥ آن یهؽچیؿای ظاؼظ و ؼووعی که  با٢ِه بكیاؼ مِىى٘ و ظؼه 

های ٢ؽایىعهای هكِی و  ؿ نکلیگؽ وی مامی ُبٛعهای ظظؼ ایه ٢ایىن اقت.  ا ىؼیب خهانیىیم ًىیؽ  بىابؽایه ایه وماظ ٢ایىن،
 . مگیؽ  ظؼ وٗؽ میا یظو تیآن ؼا  ؼو ، اؾایه ؼا ظاؼظ  سىل ضىظ

کىاع و  ضىظ خاػب به اوؽفی ؼا اؾ خهان ْىؼ ضىظکاؼ  ىاوع به چؽضع، می می های قاٚت گؽظل ٧ٚؽبه ظؼ خهت و٦ِی ٢ایىن
٢اایىن ایاه اقات کاه  ؽون ب٣ؽقِع. یت ویژگایی ىاوع اوؽفی ؼا به ب میچؽضع  می های قاٚت خهت گؽظل ٧ٚؽبه و٦ِی ضال٠

کىاع و  مىاع می ( ٢ؽظی ؼا که ٢ایىن ظؼ بعوم ٦ؽاؼ ظاؼظ بهؽش های قاٚت ٧ٚؽبه چؽضع )ظؼ خهت گؽظل می ظؼون ْؽ٠ و٦ِی به
ىع که  یؽامىن آن ٢ؽظ ک مىع می گؽاوی ؼا بهؽشی( ظ های قاٚت خهت گؽظل ٧ٚؽبه چؽضع )ضال٠ می بیؽون ْؽ٠ هىگامی که به

خی   ای ؿ وخىظ ظاؼظ؟ مگؽ ٚالمتیخی و  ای ،  ف چؽا ٚالمت  یظاؼ  معؼق  بىظا  ٛ ٥ ما به»اوع:   ؽقیعش هكِىع. بؽضی ا٢ؽاظ
ؼا هاان خ کل اقت که هیاقت، مٛاظل ا  یاؼ ٚٗیبك  یکى می هیما  ؿکآو ه  ٚ ِم ایه اقت که« وعاؼظ؟ معؼق  ظایى  ٛ ٥ به

، معؼقا  باىظا و معؼقا  ظایاى. باعون  وخاىظ ظاؼظ ظو معؼق  ايا ی ع: ظؼ خهانیهیىعیب .  ف همگی ظؼباؼۀ آن  یکى می هی ؿک
 ی ؼا اؾ معؼق  ظایاى باهیؿهایه چیع. بىابؽایبىام خهاوی کاملآن ؼا  عی ىاو قاؾظ و ومی کام ی ؼا ومی ، ٢ایىن خهان ها اؾ آن هؽیت

ؿ وخاىظ یگؽی ویظ و مػاهب ویك ىیکى٣ىق و تیسیٚالوش بؽ معؼق  ظایى، مك: »ىعی. ممکه اقت بؽضی بگى  یا کؽظش اَا٢ه آن
ی بؽقاع، یاؼ باال یقٓىذ بك بهویك  ىیه ظؼ کى٣ىقیو٦ِی  ؿک٢ال کى  ایه اقت که  ان  بؽای ىاو   میآو ه « چه؟ها  آن ظاؼوع.
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بىاعی  ی بؽقاع، ظؼ معؼقا  باىظا ْب٧هیقآىذ بااال  ٞؽبی باه اؼی اؾ مػاهبی  بكیظاؼظ و هىگامی که  ؿک معؼق  ظایى  ٛ ٥ به
 های اي ی وخىظ ظاؼظ. معؼقه هیظو ٚعظ اؾ چى ی ظؼ معؼق  بىظا هكِىع. ٧٢ّیها نىوع و مدمىٚ  آمىؾل می

؟  هكاِىعهاای ٦ؽماؿ و مهاکی  ؼوگ باهگاؽ یخی ظ و ظو ٚالمت  ای های ٦ؽمؿ و آبی ؼوگ بهخی  چؽا ظو ٚالمت  ای  ف
ه و یایچایب  ع،یگاؽی قا٣یکای مهاکی و ظیاؾ ظو وى٘ مااظش،  آن که اقت هیظاوىع ا خی می  ایمؽظم ظؼباؼۀ  ؿی که مٛمىالن یچ
ظاؼظ. ظؼ  هاای مطِ ٣ای ظؼ ُبٛاعهای مطِ ا١  خ اىشخی   اای ه ظؼکی ابِعایی اؾ آن اقات، چؽاکاهی. ا ل نعش اقتیاوگ  هکی

 خیب   ،  ایینىاق میآن ؼا  ْىؼ مِعاول به ی کهیکىی . ظایى نىظ که ایىدا اق٣ِاظش می میومایان هایی   ، ظؼ ؼوگ قٓر هیباال ؽ 
 ماا کاه چها  کىىاعگان هیبگػاؼیع مٓ بی ؼا ظؼ همیه ؾمیىاه بیاان کاى . بُٛای اؾ  مؽ اقت.  های ٦ؽمؿ و مهکی  ؼوگبه آن 
ایىداا ؾؼظ و آو اه  اقات خاىاؼ قابؿؼوگ ؼقع ظؼ ُبٛاعی ه  می به وٗؽ٦ؽمؿ  ،اوع که آو ه ظؼ ایه ُبٛع  ی بؽظش باؾ اقتنان  مقى

ىاوی اقت.یؼقع ظؼ ُبٛعی ظ می به وٗؽی یْال هاا اؾ  ؼوگ، ؾیاؽا بیىىع  ىى٘ وخاىظ ظاؼظ هایی که ا٢ؽاظ می بىابؽایه ظؼ ؼوگ گؽ اٞؼ
  ٛ ا٥ ظاؼظ کاه« ؼاش باؿؼگ ٦ ماؽو آقاماوی اوییاه» به ،٦ؽمؿ و آبی ظؼ آن های خی با ؼوگ کىىع.  ای ُبٛعی به ُبٛع ظیگؽ  ٟییؽ می

ٚالمت  هینبها  آن کىچت اؾ معؼق  بىظا هكِىع. 卍 . چهاؼ قىآقِیکای ؽمٛمىیی اقتیٞ ظؼ معؼق  هی ؿکهای  ؼول نامل
ظا٢اا  ٚالمت ٢اایىن ٚىىان  و اؾ ایه ٢ایىن بهاقت وكبِان ؼونه  های ایه ٢ایىن بىظش که آن ویؿ اؾ معؼق  بىظا اقت. ؼوگ وقّ

 .  یکى می اق٣ِاظش

ؽ ییا ىاواع  ٟ می ىا  آنیؾم  ف ؼواگ ایه ومااظ ویكات. به ؼوگیؿومان  عیىیب قىم می چه  ٥یبؽضی اؾ نما اؾ ْؽ  ٢ایىوی که
ام،  کاؽظش وًب ان   نک هیی ا ظؼ ٦كمت بیىع که ٢ایىن چؽضاوی ؼا می ان  منىظ. و٦ِی چه  قى ومی ٚىٌ کىع، اما ْؽذ آن

 ای و یمؽ بان بیه ٦ؽمؿ، واؼودی، ؾؼظ، قبؿ، آبی، و بانع. ایه ؼوگ ؼوگ بی ا زِیی، قبؿ  ٦ؽمؿ، بى٣م  ىاوع ؾمیى  آن می ؼوگ  ف
ایه وماظ ما ظاؼظ م٣ِاوم باناع. اماا ؼواگ و ایگاىی  ی کهبیىیع اؾ ؼوگ ممکه اقت ؼوگی که می ظؼ وِیدهکىع.  ؽ میییبى٣م  ٟ

 وكبِان ضىببیىیع  ه  ًىیؽی که مییى  ایؾم  ف ؼوگ   کهیکى کىع. زف می ؽ ومییی٢ایىن  ٟؼون خی ظ  ایو  卍 قىآقِیکاها
اظی ؼا یااؼ ؾ یؿهاای بكای ىاوىع ظؼ ایه ٢اایىن چ ٛی ظاؼوع مییْب های ٢ى٤ یی ىاوا . کكاوی که  یا کؽظش اوِطابآن ؼا  ،  ف اقت

 ىىع. یُبٛع بب هیوؼای ا

 چیغا ان به ها ٚالمت هیا که  یبگى ان  یع بؽایبگػاؼ « ِ ؽ اقت.یٚالمت ه هینب 卍 ه قىآقِیکایا»اوع:  گ٣ِه بُٛی ا٢ؽاظ
« ناىظ. ِ اؽ مییه کاح ناىظ، ٚالمات ْؽ٠ هیا به اگؽ گىن  آن»ىع: یگى ویكت. بُٛی ا٢ؽاظ میبىِ گؽوش ضايی اؾ مؽظم مؽ 

ا یاٛی ظؼ ظویْىؼ وقا باه می ا ه ٚالمات زاعوظ ظوهؿاؼو اوًاع قاالیاظؼ ظو خهت. اآن ه  چؽضع و  ؽا میی، ؾ  كتیگىوه و  هیا
 . او اقت گػنِه چىع ظهه ٧٢ّ خهاوی ظوم ِ ؽ و خىگیه نىاضِىع. اما اؾ ؾمانآن ؼا  امىوی بىظ کهیناک ظؼ ؾمان .نىاضِه نع

 اش بىظ و گىن  آن ؼو بهیآن ق ما بىظ. ؼوگ اؾ ؼوگ کؽظ م٣ِاوم اق٣ِاظش بؽای اق٣ِاظۀ ضىظل  ًازب کؽظ، اما ؼوگی کهآن ؼا 
گىی . ایبِه آو ه گ٣اِ  ٧٢اّ  می ؼۀ ایه ٢ایىنؿی اقت که ظؼبایه  مام چینع. ا می اق٣ِاظش ٦ای  يىؼم کؽظ و به می باال اناؼش

 ظؼباؼۀ نکل ٖاهؽی آن بىظ.

، اماا  مٛؽ٠ ناظی و ضىنبطِی اقت آن گىیىع ؟ بُٛی ا٢ؽاظ می كتیظؼ معؼق  بىظای ما مٛؽ٠ چ 卍 قِیکاقىآ هیا  ف
ی یهاا آن ٧٢اّ ظهاع و وهاان میبىظا ؼا  قٓر 卍   که قىآقِیکایبگى ان  یع بؽایایه بؽظانِی وكبِان ظویىی اؾ آن اقت. بگػاؼ 

ىاهای بىظیكاا اماا  دوعاؼوعآن ؼا  ها ىاها و آؼهامبىظیكا ماوىع  ، ؽ  اییه ضعاییظاؼوع. مىخىظام آن ؼا  اوع عشیبىظا ؼق که به قٓر
بىظاهای  اؼ ٢ؽا ؽ اؾ قٓریىاهای بؿؼگ بكبىظیكا   که آن یی  بگىی ىاو ظاؼوع. میآن ؼا  «ىای بؿؼگبىظیكا چهاؼ »بؿؼگ، ماوىع 
ؼا نمؽظ. ها  آن  ىان ٦عؼ بىظا وخىظ ظاؼظ که ومی  ا اگا ا، آن اوع، زِی باال ؽ اؾ  ا اگا اها هكِىع. ظؼ ٢ؽاقىی قٓر مٛمىیی ؼ٢ِه

ظاؼواع. ظؼ  卍 اقىآقاِیک اوع  ٛاعاظ بیهاِؽی قآر  ا اگا اا ؼقایعش٢ؽا ؽ اؾ هایی که  اؼوع. آنظ 卍 قىآقِیکا تی  ا اگا اها ٧٢ّ
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ع و یاظاؼ  卍 ع و زِی ظؼ قٓىذ بااال ؽ، قاه، چهااؼ،  اىح... قىآقاِیکایظاؼ  卍 باال ؽ اؾ  ا اگا ا، ظو قىآقِیکا قٓسی ظو بؽابؽ
وخاىظ هاا  آن و ؾاوى. و٦ِای ٢ُاای کاا٢ی باؽای  ، نامل قؽ، ناوهؼا  ىناوعش اقتنان  اظ ظاؼوع که قؽاقؽ بعنی٦عؼ ؾ  بؽضی آن

ْىؼ که قٓر باال ؽ  نىظ. همان ٖاهؽ می ؽشیو ٞاوگهِان  ا  ا،  ک١ ، ٦ىـ ظقت ظقت، اوگهِان وعانِه بانع، زِی ظؼ ک١
ظهاع.  م٧اام باىظا ؼا وهاان می 卍 هِؽ و بیهِؽی ضىاهع ظانت. بىابؽایه، قىآقاِیکایب 卍ی قىآقِیکاها ؼوظ، ٢ؽظ و باال ؽ می

 ظاؼظ. 卍 یت بىظا باال ؽ بانع،  ٛعاظ بیهِؽی قىآقِیکا قٓر هؽچه

 شهؼمىلییۀ غیهای تضک سوػ
  یاهاای  ؿک ضاىظ ؼا ؼول هاا آن ؿ وخىظ ظاؼواع.یؽمٛمىیی ویهای ٞ ظایى، ؼول های  ؿکی  معؼق  بىظا و معؼقه ٚالوش بؽ ؼول

باقِان  اا اماؽوؾ، ماؽظم معؼقا   هیؼا ظاؼوع: اؾ ؾمان چ اقِىباِ هیا هیهای  ؿک ٚاظی ظؼباؼۀ ؼول وامىع. ا٢ؽاظ ؽمٛمىیی مییٞ
ؿ یا٧ای ویز٧   ماعاـؼیاهاای  ؿک ؼاش واام ؼا باههاا  آن اواع و ِهوٗاؽ گؽ٢ظؼ ه ی  ؼاقِیهای  ؿک ؼاش ٚىىان بىظا و معؼق  ظایى ؼا به

٥ یوخىظ ظاؼوع. مؽظم ٧٢ّ اؾ ْؽ ها  آن ظاوىع که اؼ کمی مییاوع و ا٢ؽاظ بك  ؽمٛمىیی هؽگؿ ٚمىمی وهعشیهای ٞ اوع. ؼول عشیوام
 ظاوىع. میها  آن آثاؼ هىؽی و اظبی ظؼباؼۀ

های  ، مطًىياان ظؼ قاال ام هیا ؿک انیاؽمٛمىیی وخىظ ظاؼظ؟ ب اه وخاىظ ظاؼظ. ظؼ خؽ یهای ٞ ٚىىان ؼول بهؿی یچوا٦ٛان ا یآ
 ماه ؼا باهناان  یها خاىهؽ آمىؾلها  آن . کؽظم ْىؼ ا ٣ا٦ی مال٦ام ؽمٛمىیی ؼا بهیهای ٞ ؼول ماهؽب  و٣ؽ اؾ اقِاظان آضؽ، قه

٢ؽظ اقات،  اؼ مىسًاؽبهیبكاآو اه ظاؼواع ایىکاه  ضاْؽ بىظوع. باه ب٢ؽظ و بكیاؼ ضى ؿهایی که بكیاؼ مىسًؽبهیچ دکؽظوع مى٧ِل
هاا  آن ٚالوش، باه ىاوىع ظؼکی اؾ آن ظانِه بانىع.  نىظ ضی ی ضاو اقت. اکثؽ ا٢ؽاظ ومی نان زايل می چیؿهایی که اؾ  ؿکیه

اؾ ایه ظو معؼقه ویكت. همیه یت  ظؼ ؾمؽۀ هیچها  آن ، چؽاکه ؼولکىىع وه اؾ معؼق  بىظا هكِىع و وه اؾ معؼق  ظایى بیان می
ممکاه وامىاع.  ؽمٛماىیی مییهاای ٞ ضىظ ؼا ؼولها  آن اما، ىامىعب« وامِٛاؼ٠»یا « ٢ؽٚی»ؼاش ؼا ها  آن مكئ ه باٚ  نعش مؽظم

به ایه مٛىای ویكات ٦ٓٛان  س٧یؽآمیؿی ظاؼظ، اما مٛىی َمىیب يىؼم ؼاش ٢ؽٚی یا وامِٛاؼ٠  بهها  آن وامیعناقت به وٗؽ بؽقع 
ویاؿ هاا  ایاه وافشزِای مٛىای ٖااهؽی . ی هكاِىعاهؽیمى های ؼولها  آن گىیىع که هكِىع. مؽظم ومیها  آن مؽظم مطای١که 

ظایااى ؼا  معؼقاا  بااىظا و معؼقاا چاایه ظؼ مااؽظم ص، ی اااؼ ظؼ ْااىل ی هكااِىع. اهؽیمىااهااای  ؼولهااا  آن كاات کااهیه ویااگؽ ااویااب
وامىاعد  ؼاش ٢ؽٚای میؼا ها  آن کىىع، ؽٚاظی ؼا ظؼک ومییهای ٞ ؼولبىابؽایه و٦ِی اوع.  عشیوام ه میی ؿک« هیهای ؼاقِ معؼقه»

ظؼ  باىظ.« ؼویکاؽظی وانایاوه»مىٗىؼناان « وامِٛااؼ٠،»ی٧اب ظؼ ضًاىو یا مِٛاؼ٠ بانىع. مىاقب ظؼ م٧ایكه با ایىکه کامالن 
 نع. ْىؼ بؽظانت می ایهٛمىالن مه باقِان یوافگان چ

ظاؼواع و قؽنات خهاان ؼا مبىاای  ىگینا هیؿ ایؿاما ی خعی باؽای نیوها  آن ؽای؟ ؾ  كِىعیو یاهؽیمىهای  ؼولها  آن چؽا
 عیا ىاو ه ومییظهىاع، بىاابؽا ومی کىىع و کاؼهای باع اوداام ومی خهان ؼا و٧ٍ هیا ٦ىاویقؽنت ها  آن ظهىع. نان ٦ؽاؼ می هی ؿک
قؽنات خهاان  کاه ایه ٚ ته هكِىع، وه به یهای ؼاقِ معؼقهع. معؼق  بىظا و معؼق  ظایى یی بىاماهؽیمىهای  ؼا ؼولها  آن
قاى باا قؽنات خهاان هكاِىع. اگاؽ  ؿکیا   معؼق  بىظا و معؼق  ظایى ه  کهایه ٚ ت  ، ب که به اقته آن های قى با ؼول ه 

ؾیاؽا  ه هكِىع.یهای ؼاقِ كِىع، ب که ؼولیی واهؽیمىهای  ؼولها  آن قى با قؽنت خهان بانع، های ٞیؽمٛمىیی ه  ؼول
ظهىاع،    قؽنت خهان ٦ؽاؼ میینان ؼا بؽ  ا هی ؿکها  آن عی، قؽنت خهان اقت.یکی و   یا ویه ضىبی و بعی ییاؼ بؽای  ٛیمٛ

باا ایؿاماام و مهطًاام معؼقا  باىظا و ها  آن ْىؼ اقت که ایؿامام و مهطًام هیه هكِىع. ٧٢ّ ایؿ ؼاقِیوها  آن هیبىابؽا
کىىع، ٧٢ّ به  ٛعاظ بكیاؼ کمای  ٛی اؾ ناگؽظان مى٧ِل ومییؼا به مسعوظۀ وقنان  یها ىؾلآمها  آن معؼق  ظایى  ٣اوم ظاؼظ.

هاای وا٦ٛای ؼا   آمىؾلهاا  آن کای اؾی ظهاع، ٧٢اّ آماىؾل انمؽیاعاؾ به  ٛعاظ ؾیاظی زِی اگؽ ظهىع. معؼق  ظایى  آمىؾل می
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اوداام آن ؼا   ىاواع ه کىاع، مییابطىاهع  ؿک هؽکكیؼو  هم  مىخىظام ا٧ِٚاظ ظاؼظ، اؾایه ودام کىع. معؼق  بىظا به می ا٢تیظؼ 
 ظهع.

ؾمااوی  ت نطى ظؼ ْىل ماعمی ىاوىع به ظو و٣ؽ ظاظش نىوع. ب که ٧٢ّ  نىوع ومی ؽمٛمىیی مى٧ِل مییهای ٞ و٦ِی ؼول
ظوؼان  ظؼ گىوگ چی اوع. ؾماوی که عشیؼا وعها  آن  اؼیص، مؽظم ٚاظی ظؼ ْىلاقت که ٚ ت نىظ. به همیه  ْىالوی اوِطاب می

ؽون آمعوع. اما  ف اؾ آمىؾل ٚمىمی مِىخاه یب ؿ بؽای آمىؾلیو ها ؼولایه ا٢ؽاظ   ٛعاظی اؾ ی ضىظ بىظ، مِىخه نعمینکى٢ا
ع ؼونای ؼا یاظاوكت بؽضی اؾ آن چیؿها به ٚمىم مؽظم مى٧ِال ناىظ. اگاؽ بطىاه ؽا اقِاظ مداؾ ومییؾ  ، ػیؽ ویكت نعوع امکان

آیىاع قآىذ مطِ ا١  ع. ا٢اؽاظی کاه باؽای یااظگیؽی مییکى ناگؽظان ضىظ ؼا اوِطاب عی ىاو ومیع، یْىؼ گكِؽظش اناٚه ظه به
ؼو  ع. اؾایاهیاؼا اوِطااب کى ان  عانیع مؽ ی ىاو آیع. ومی وى٘ ٢ؽظی می ؽآوؼوع، چؽاکه ه های مطِ ٣ی ؼا می نیىگ و غهىیت نیه
نااگؽظان ؼا ظؼ  ىاواع  ظاظش ناىوع. اوداام ایاه کااؼ می ای ظؼ اخِماا٘ آماىؾل ْىؼ گكِؽظش  ىاوىع به ؽمٛمىیی ومییهای ٞ ؼول

 اقت. بطًىووا٦ٛان ها  آن ؽا ؼولی، ؾ مٛؽٌ ضٓؽ ٦ؽاؼ ظهع

٢ؽظ مىخىظ کاام ی  کىع و معؼق  ظایى قٛی می بیىی بؽقع ٢ؽظ به ؼونه کىع معؼق  بىظا قٛی می»: گىیىع می بؽضی اؾ ا٢ؽاظ
خهاان مساعوظ چ ٦ مؽو ثابِی ظؼ یهبه که نع ضىاهع زعوزًؽ  بیخاوظاوی ٢ؽظ « ؟چٓىؼؽمٛمىیی یؼول ٞظؼ ضًىو نىظ. 

ی ؼا ظاؼظ و باىظا اقاِاظ ْاب ی ابا بههت قاٛاظم ٞاا امىوی بههت قاها ؼا ظاؼظ، بىظا آمییظاوىع  ا اگا ا ناک همه مینىظ.  ومی
اؼی یکىاع و بكا ظ ؼا بىا میبههت ضى ضعاییبههت ظؼضهان ؼا ظاؼظ. هؽ  ا اگا ا و بىظای بؿؼگی بههت ضىظ ؼا ظاؼظ. هؽ مىخىظ 

ىی ظؼ خهان واعاؼظ یمسعوظۀ مٛنىظ  مى٥٢ میؽمٛمىیی یهای ٞ ؼول ؿکی   که ظؼ کىىع. اما ٢ؽظی ؾوعگی میآودا  عاومیاؾ مؽ 
 ضايی ظؼ آقمان وعاؼظ.مکان زعوزًؽی ضىاهع نع که هیچ  خاوظان بیو 

 ی اهشیمًسوؽی  کشدو ىیتمش 
ی اهؽیمىهای  ْىؼ مهطى ؼول به نکل ظاؼظ. ا٢ؽاظی هكِىع که هیكت؟ چىعیچ« یاهؽیمىؼونی  کؽظن هی مؽ »مىٗىؼ اؾ 

 ؿهاا ؼا مى٧ِالیچ کىىاع. چاؽا آن اواع کاه چىایه چیؿهاایی ؼا مى٧ِال می ظهىع، چؽاکه ظؼ ْىل  ااؼیص ا٢اؽاظی بىظش ؼا اودام می
 ی هكااِىع کااهیؿهااایچ هااا هیاوااع. ا بىظش نطًاای و  ااىل مىااا٢ٙ،  ٚاااظی ظؼ خكااِدىی نااهؽم مااؽظم هیکىىااع؟ ؾیااؽا ظؼ باا می
یکای اؾ آوؼواع؟ کاؼماا.  می به ظقتی چیؿ چه چ گىوگی وعاؼوع.  فیكت و هیباال وها  آن ىگین هین قٓر ضىاهىع. ایبِه می

 ناطى هیاظهع. اما ا میظانِه بانع، وىٚی اؾ اوؽفی ؼا نکل اؾ آن ؼا  اگؽ کكی م٧عاؼ ؾیاظیهای کاؼما ایه اقت که  ویژگی
ؼا مهاؼ و مسعوظ ها  آن  ىاوع كه با ا٢ؽاظ ٚاظی، مییکىىعش م٧ایكه نىظ. اما ظؼ م٧ا  ىاوع با  ؿکیه وعاؼظ و ومیای  قٓر  ؿکیه چیه

ٛی ظؼ باعن ٢اؽظ ؼا یْب هاای ٢اى٤ یی ىاوع  ىاوا نىظ، می آن بكیاؼ ؾیاظ می . و٦ِی  ؽاک  وىٚی اؾ اوؽفی اقت ؿیکىع، ؾیؽا کاؼما و
 ی ؼا آماىؾل ظهىاع.یؿهاایه چیاوع که چى هه ا٢ؽاظی بىظشیص همی اؼ  ؼو ظؼ ْىل کىع. اؾایه داظیؽی ؼا ایه  أثیکؽظش و چى تی ٧ى
ؼا  ضاىظ گىواگها  آن « ىاو  گىوگ ضىظ ؼا ا٢ؿایم ظه . به ظیگؽان، می ظاظن با اودام کاؼهای بع و با ظنىام»ىع: یگى میها  آن

هاا  آن هكِىع، چؽاکه اودام کاؼهای بع به اشیآن ماظۀ ق ا٢ؿایم  ؽاک ظؼ زال ها  آن ه اقت کهی٧ت ایظهىع. ز٧ ومی میا٢ؿا
هاا  آن ت کىىاع.یاٛی وااچیؿ مااظؼؾاظی ؼا باا آن کاؼماا  ٧ىیْب ٢ى٤ های یی ىاوىع آن  ىاوا ه مییظهع. بىابؽا اش، کاؼما مییماظۀ ق

 انِباش به ا٢ؽاظ هیدام ظهىع. اچ کاؼ مهمی اوی ىاوىع ه ٛی کىچت ؼا ؼنع ظهىع، اما ومییْب های ٢ى٤ یی ىاوىع بؽضی اؾ  ىاوا می
 .ظهىع میؼا ا٢ؿا گىوگ  ىاوىع کاؼهای بع می اودام کىىع با ٢کؽ می

اهاؽیمه هؽگاؿ ٚااظی اقات.  ماؽظم ظؼ بایهای انِباش  گ٣ِه هیا« ظایى اقت. ؽ اؾ  ىی٦اهؽیمه »ىع: یگى بؽضی اؾ ا٢ؽاظ می
خهاان  تیا   ٧٢اّینىاقا ها می ما اوكاان ظاؼظ: خهاوی که وخىظهایی ظؼ ایه ضًىو  ؾمیىه  یمب ىع ؽ اؾ ظایى وطىاهع بىظ. 
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که خهان ماا ؾمااوی ْاىالوی ؼا  هات قاؽ  هؽو٦ت.   یوام خهان میآن ؼا  و بؽای اضًِاؼ نماؼ اقت های بی اؾ خهان کىچت
 ماام ها و  کىاع، ناامل قایاؼش می ظؼ خهاان ؼا مىهاعم چیؿ هماهکىاع کاه  مای ؼا  دؽباه مییهمیهه ٢اخٛ  ٚٗ گػانِه بانع،

اؼی اؾ ی. بك اوع كِىع که بع نعشیمىخىظام اوكاوی و٧٢ّ ه ظوؼۀ خهان، یکىع. ظؼ ا خهان ٦اوىوی ؼا ظوبال می مىخىظام. زؽکت
. ماع ی بكایاؼ ْاىالوی گػناِه اقات ظاظ ُبٛاع خهاان ؼش هیااؼ ظاو٣داؼ آضؽیه که ؾماوی اؾ  اوع عشیظظؼ زال زاَؽ  مىخىظام

  یىیها بب   كکىپ هی ؽ  ٦ىی انیاؾ مامؽوؾش   ی ىاو یمآو ه  ؽایؾ  ،کىىع ا مهاهعشؼ و٣داؼ اآضؽیه   ىاوىع امؽوؾش ومی نىاقان  قِاؼش
اکىاىن ظؼ  کاه ه ببیىای  ؽا ای ؼا یی   ٟی. اگاؽ بطاىاه م ا ٣اا٤ ا٢ِااظیواىؼی  ا هؿاؼ قاال يعو ىداش تیی هكِىع که یؿهایچ

 . ىعۀ ظوؼی اقتیوا٦ٛان آ هیوىؼی بگػؼظ. ا هؿاؼ قال يعو ىداش  تی   ا ی  مىِٗؽ بانیظهع، مدبىؼ  هاوی ؼوی مییهای ک بعن

ظؼ  مىخىظام  ماماظش اقت، بؽای ظ ؽی ؼشیی ٟ هیکه چى ؾمان هؽ.  می گػنِه اقتیؽ ٚٗییان  ٟیکل خهان اؾ مکىىن  ا 
ها و ٚىاياؽ  ٦اؽاؼ باىظش ضًیًاهظ، اا٢ِا می ِی ا ٣اا٤یوَٛ هیچى که هؽ باؼباؼ آوؼظش اقت. ظؼ  بهکامل  وابىظی خهانقؽاقؽ 

، ایاه او٣دااؼ هاؽ بااؼبؽوواع. اماا  اؾ بایه مىخىظام  مامْىؼی که چیؿی با٦ی وماوع و  سى نىظ، بهْىؼ کامل م بهماظی خهان 
اوع، همیهاه  بكایاؼ قآر بااال اؾ واى خهااوی ؼا قااضِه ضاعاییْىؼ کامل يىؼم وگؽ٢ِه اقات. بىاابؽایه هؽگااش مىخاىظام  به

مىخاىظام هایی اؾ گػنِه  یها یم ظؼ خهان زُىؼ ظانِىع. اما خهااوی کاه  ماوعش با٦یٚىىان  اوع که به ىظشمىخىظام ضايی ب
 نت. ٣اوم ظاضًیًه و مٛیاؼهای ٦بل با نع که  ضىظنان بىا میضًیًه و مٛیاؼهای بؽ اقاـ قاضِىع  ظوباؼش می ضعایی

ناىاضِىع باا ضاىظ باه خهاان  هایی ؼا که اؾ ٦بال می ًههای ٚم کؽظ و ضًی عوع، نیىشن ی که ظؼ او٣داؼ کهِه ومییها آن
هایی که ظؼ او٣داؼ  ه آنیبىابؽا ها و ٦ىاویه خهان خعیع زاک  بىظ. ضًیًه عیخعگؽ٢ِ   نکل خهانآوؼظوع. اما بؽ ایه  خعیع می

باع  ٦اعؼ ها  آنهاا  آن . اماؽظوعک ع معاض ه مییخهان خعکؽظوع که با ٚم کؽظ  ٚمل میی یها مهیاهؽ  عوع ظؼ و٧من کهِه ومی
ٚىىان ویؽوهاای  هماان چیاؿی هكاِىع کاه باهها  آن کىىع. هان ٦ب ی ٚمل میهای خ ضًیًهبؽ اقاـ يؽ٢ان كِىع چؽاکه یو

باؽای اوداام  ؼقااوىع. ٧٢اّ ومی ماؽظم ياعمه كِىع و باهیٚاظی و عی بؽای مؽظمی هع چیهها  آن نىوع. اما  اؼیت نىاضِه می
٢ؽا اؽ ام کاه  ه ؼا بعاوىع. گ٣ِهی، مؽظم ٚاظی اخاؾش وعانِىع ا چكبىع. ظؼ گػنِه مینعم  بهان نضىظهای کهه  نیىش کاؼها، به

 ،ضاعاییمىخاىظام باا  كهیآیىع؟ ظؼ م٧ا ها به چه زكاب می مهیاهؽ  بكیاؼی وخىظ ظاؼوع. آن ضعاییمىخىظام قٓر  ا اگا ا اؾ 
و وگهاعاؼی قؽنات خهاان  هكِىع ویای باؽای ز٣إمىخىظام  اؼیت هایی اؾ  ؿ نکلیو ماؼی و مؽگیؽی، بی.  وعوا٦ٛان واچیؿ
 . وخىظ ظاؼوع

نىظ. آقىؼا مىخىظام ُبٛعهای ظیگؽی  عش مییوام آقىؼا کىع که میبیان ، چیؿی ؼا ؼوذ ییعایظؼباؼۀ باؾ  ك یهای بىظ آمىؾش
و بكایاؼ واا ىان  هیی اا ت قآریاوها بیهاا  آن ، واال اؽ ضاعایی هیب هكِىع که قؽنت بهؽی وعاؼوع. ظؼ وٗؽ مىخاىظام ؼوناه

ظؼ وٗاؽ  ىانیاٚىىان ز های ٚااظی ؼا باه اوكانو  م٧عاؼی اوؽفی ظاؼوعها  آن .وعا اؼ  ؽقىاکیاما ظؼ وٗؽ مؽظم ٚاظی بك دهكِىع
هاای  ؼولاواع  اا  اؾ ٢ؽيات اقا٣ِاظش کؽظشها  آن ؽ،یاض های ه کىىع. ظؼ قالیها  ٟػ ظاؼوع اؾ اوكان ظوقت دهیظؼ وِگیؽوع،  می
ؼقاىع. و٦ِای  می به وٗؽ ؽقىاک و  و زِی ٖاهؽ بهؽی وعاؼوعمىخىظام واچیؿی هكِىع ها  آن آمىؾل ظهىع. اماؼا گىوگ  چی

هاای  هیع. بؽضای ا٢اؽاظ و٦ِای  مؽ یناىهاا  آن کای اؾیع و یاىوعیبپهاا  آن ع و باهیاع بؽویا، مدبىؼ  ؼا یاظ بگیؽیعنان  های آمىؾل
آیىع  ا به ایاه ا٢اؽاظ  میها  آن آن مىخىظام بانع، قى با  ٣کؽ ه نان ا٢کاؼ اگؽ ظهىع ا٢کاؼ بعی ظاؼوع و  گىوگ ؼا اودام می چی

،  عیؿی وبانایااگؽ ظؼ ْ ب چ «کىع. ٞ به مهی ىاوع بؽ يع اهؽ  می ت غهه ظؼقتی» ،اوع ْىؼ که گ٣ِه اما همانآمىؾل ظهىع. 
آیىع  اا  میها  آن ، عیؿهای بع بؽویچ ظوبال ع یا بهیی ظانِه باناهؽیمىا٢کاؼ  کىع. اما اگؽ تیا ؼا اغکىع نم ومی کكی خؽیت  چیه

  ىاوع ؼوی ظهع. مهکل می هیا٢ِع. ا مىی مییؽی اهؽ ی  نما ظؼ مكیبه نما کمت کىىع و  ف اؾ آن،  ؿک
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گاهاوه ظؼ ؼاهی »گؽی وخىظ ظاؼظ که یوَٛیت ظ گاهاواه ظؼ ؼاهای  می عشیوام «کؽظن  هیی  مؽ اهؽیمىواآ ناىظ. مىٗاىؼ اؾ واآ
گاش باىظ. اایىکه  ه کؽظ بعونیی  مؽ اهؽیمىٛىی ظؼ ؼونی ی؟  كتیچ کؽظن هیی  مؽ اهؽیمى  چیاؿی اقات کاه بكایاؼه یااؾ آن آ

گىواگ ؼا اوداام  هاای چی هی مؽ ظؼ زاایی کاه  م گ٣اِ ، بؽضای ا٢اؽاظیْىؼ که چىاع ؼوؾ  ا ح اقت. همانیؼاضی ی ع و یىیب می
اؾ ضكاِگی  کاان ناان  یكاِاظش هكاِىع و باؾوهاا و  اهایهاای ا هیاوداام  مؽ ظؼ زاال آودا  ا٢کاؼ بعی ظاؼوع. گؽچه ظهىع می
م اقات. بهِاؽ اقات بٛاع اؾ اوداام یا٢اؿاظؼ زاال ها  متی٦»کىع:  کكی ٢کؽ میخای ظیگؽی اقت. نان  ضىؼظ، اما غهه می
 طًایى ظؼ زاال کااؼ  مسال»کىاع:  گؽی ٢کاؽ مییظ« نىوع. ی ؽ م ع بؽوم. اگؽ ٚد ه وکى  اخىاـ گؽانیبؽای ضؽ  ها هی مؽ 

« مهاکل ظاؼظ. با ماه ههیهم اقته آ اؼ مانطًیى   مكئىل گیؽظ؟ نطًی که ا وازعی به مه  ٛ ٥ میی. آاقته آ اؼ مان
باا او   ىاو  می . چگىوه ظهع ومی مٓمئى  که وازعی به مه»نىظ:   ؽ می کىع، ًٚباوی ٢کؽ می ه مىَى٘یهِؽ ظؼباؼۀ ایب هؽچه
 مكایل ضاوىاظگی گؽ٢ِاه ، اؾؼوظ یی میهؽخانان  غهه،  ٦بالن گ٣ِ  ْىؼ که نىظ. همان عاؼ میی٢کؽی  ع وى٘ هؽ...«  کى  مباؼؾش

 کىع. ؼا ًٚباوی میها  آن ی، و بؽضی مكایل زِی ا امىؼ م 

ا٢کاؼ ضىبی وعاؼیاع، ع، اگؽ یظه می ؼا اودامهای زؽکِی  هی. هىگامی که  مؽ  عیؽ یؼا خعی بگ ع  ٧ىایع بایکى ه مییو٦ِی  مؽ 
ظؼ قآىذ ظؼ زاایی کاه  ؾیؽای وعانِه بانیع. کؽ ٢چ یايالن ه که اقت هیا بهِؽ اؾ همها٢کاؼ بعی ظانِه بانیع.  عیزعا٦ل وبا

٢ؽظ ؼووع ٢کؽی و  عىکى ٣ا مییاؼ مهمی ؼا ایبك و٧م ها بٛعان  انیبى بایع گػانِه نىظ. آن های ضايی انیبى کىیع میه یه  مؽ یی ا
 ىاواع  میظهیاع  ؼنع میؿی که یچ ع؟ چگىوهیکى می اَا٢ه ضىظ ی به گىوگچیؿ چهع: یهیىعیب باؼش هیظؼا. همگی  ؽا ی ظاؼظی أث

ظهىاع چىاان ا٢کااؼی  نان ؼا اودام می های زؽکِی هیوبانع؟ چىع و٣ؽ هكِىع که و٦ِی  مؽ  اشی ىاوع ق می بانع؟ چگىوه ضىب
کىىاع  میه ی ماؽ ظؼ زاایی کاه  ع بؽضی ا٢ؽاظیاوع؟ نا وؽ٢ِه هیاؾ ب ان  یها ماؼییع، بیکى ه مییهه  مؽ یهمایىکه وعاؼوع؟ چؽا با 

ْ اب ایاه یاا آن چیاؿ  ٛی، ظؼیْب هاای ٢اى٤ ییگىوگ ؼا با وابكِگی به  ىاوا هه چیی٢کؽ وکىىع، اما هم ؿهای بعیظؼباؼۀ آن چ
گاش بانىع، ایىکه  نبعو ظؼ وا٦ٙکىىع.  بىظن و امیال نعیع مطِ ٣ی  مؽیه می ی هكاِىع. اهؽیمىاه ظؼ ؼاهی ی ؿکظؼ زال اؾ آن آ

مٛ ا  ماه  گىوگ، اقِاظ بؿؼگ چیوچىان  چىیه »نىوع:  می کىىع، واؼازت ه مییی  ؿکاهؽیمىکه ظؼ ؼاهی  عییبگىها  آن اگؽ به
گىواگ ؼا اوداام  هاای چی هیو٦ِای  مؽ ؟  عیاا کااؼ ؼا کؽظش هیاا ایاما آن اقِاظ بؿؼگ اؾ نما ضىاقت به  ٧ىا بها بعهیع. آ« اقت!

ه اقات. یاا ؟ مهکل ع آوؼظیضىاه به ظقتؿهای ضىبی یها چ هیا اؾ  مؽ ی.  ف آ عیکى ا٢کاؼ بعی ؼا اَا٢ه می ههیع، همیظه می
گاهاوه ظؼ ؼاهی یا  و چیؿی بكیاؼ ؼایح اقت. کؽظن  هیی  ؿکاهؽیمىه واآ

 ۀ دوگايۀ هشد و صویتضک
ك  ی اوِؽ های  ها یا و٧انی مدكمهع ظؼ ی. نا مؽظ و ؾن وخىظ ظاؼظ   ظوگاو ی ؿک ای به وام هی ؿک ؼول،  کىىعگان هیظؼ اخِما٘  ؿک

ه بىظا اقت و ؾن یگاهی او٦ام نب مؽظ ۀچهؽ اقت.  ظانِه مؽظی بعن ؾوی ؼا وگهٚىىان ؼونی بؽای  ؿکیه،  بهع که یا عشی بِی ظ
ظاؼواع و باعن  اقاب واخؽا با قؽ گاو و يىؼم یت هؽؿ وخىظ ظاؼوع که ٖایا٢ِ  بىظا ویؽ ییهای  ٟ ظاؼظ. نکل ؼا وگه می ای بؽهىه

 هیچا اؼۀ ماا ٧٢اّیظهی . ظؼ ق هكِىع؟ ابِعا مىَىٚی ؼا بؽای همه  ىَیر می يىؼم هیا ظاؼوع. چؽا به ؼا وگه می بؽهى  ؾوی
هاای اضال٦ای مهاابهی ظانات.  اؼؾل بهاؽ واژاظ ،  مام می  ٦ؽن .  ا چىع ٦ؽاؼ گؽ٢ِه اقتویك  ىیکى٣ىق أثیؽ   ست كت کهیو

ه یا ىاواع باؽای  ؿک ه ؼول مییااماا ا .گاؽی آماعیاؼۀ ظیاؾ قا، ب کاه  اماعیاؼۀ ما ویاؾ ق ٧تیظؼ ز٧ای  هی ؿک ؼو چىیه ؼول اؾایه
  ظوگاو  مؽظ ی ؿک، ؾیؽا ؽوعیبپػآن ؼا  ه وِىاوكِىعیمٛؽ٢ی نع، مؽظم چ هیظؼ آن ؾمان ظؼ چ هی ؿک ؼول هیاق٣ِاظش نىظ. و٦ِی ا

کاؽظ.  ممىى٘ اٚالمآن ؼا  اؾ ق ك    اوگ چاوگ ییه ظؼ ظوؼۀ هىی، امپؽا ىؼ چدهیظؼ وِهای مط٣ی ظانت.  و ؾن و بؽضی ؼول
 ناع. اماا ظؼ عشیاوام  اواگ كا ی اوِؽ  ؾمان، نىظ. ظؼ آن ظاظش آمىؾلظاضل چیه  ظؼ که عا وکؽظی  ممىى٘ نع و اخاؾش ؼول هیا

کىىاع؟  ه میی ؿک يىؼم هیا بهها  آن عا کؽظ. چؽایاو٧ِال   ٢ؽظی ظاؼظ، ت مىسًؽبهیاقت و وَٛ بطًىوای   بت که مى٧ٓه
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 ،آوؼی کىاع خمٙ هیی کؽظن لیاوگ ؼا بؽای  کمیو  اوگی کؽظن لیؼا بؽای  کم هیی که اقت هی  ظوگاو  مؽظ و ؾن ایهع٠ اؾ  ؿک
 ع.یاوگ ؼقیه و یی نعن ع٠ مِٛاظله کىىع  ا به هی ؿک ول یگؽ ؼا  کمیکعیاوگ یه و ییْىؼی که  به

ْىؼ  ، باعن بهاؽی باه معؼقا  ظایاى اواگب یه و ییم٣هىم  بؽ ْب٥ا معؼق  ظایى، مطًىيان یمعؼق  بىظا  بؽ ْب٥ که عیظاو می
هاای  یی ىاوىاع  ىاوا ظاؼواع، می اواگ، هاؽ ظو ظؼ باعن اوكاان وخاىظیو  هیی ایىکهضاْؽ   ؼا ظاؼظ. به اوگیو  هییٛی هؽ ظوی یْب

ه ییایىکه  ضاْؽ ؼا  ؽوؼل ظهىع. به نعش و ٢انه هی، کىظکان  ؿک کىظک خاوظان ٛی مطِ ١ و مىخىظام مطِ ٣ی مثلیْب ٢ى٤
باؽای باعن مؽظاواه و ؾواواه، هاؽ ظو ياع٤  ایه. یابىع ىاوىع  ؽوؼل  می اؾ مىخىظام بكیاؼیاوگ هؽ ظو ظؼ بعن وخىظ ظاؼوع، یو 

ظایاى مٛماىالن  . معؼقا  اقات ریىع ياسیگى میها  آن آو ه هیان ؼنع کىىع. بىابؽا  ی ظن ظؼ مى٧ٓ   ىاوىع می چیؿهاآن  .کىع می
 خ ىی باعن و ٦كمت اوگیبعن ؼا  ؽظ. بؽضی اؾ ا٢ؽاظ  هتیگ می ظؼ وٗؽه ییؼا  بعن هیی ا و ٦كمت اوگیؼا  باالی بعن ٦كمت

ای  ه گ٣ِاهیواع. ظؼ چاگیؽ  ظؼ وٗاؽ می هییؼا  ؼاقت و ْؽ٠ اوگیؼا  بعن چپ وع. ا٢ؽاظی هكِىع که ْؽ٠گیؽ  ظؼ وٗؽ میه ییؼا 
ؼا ظاؼظ،  اواگیو  هیای ٛای هاؽ ظوییْىؼ ْب بهاؽی باه . باعن ع و ظؼقت اقتیآ میآودا  ه اؾیا« مؽظ چپ، ؾن ؼاقت،» : یظاؼ 

 ىاوىاع  اظی مییؾ  اؼیبك بؽقع و مىخىظام اوگیو  هیی انیم  ٛاظل  ىاوع ضىظل به ، بعن می اوگیو  هیی ؽ م٧ِابلی أث ه بایبىابؽا
 ىع.یایب به وخىظ

 . اگاؽ یکى هی ؿک باال قٓىذ  ا  ی ىاو می   ظوگاو  مؽظ و ؾن، هىىؾ ه یکىع که چؽا بعون اق٣ِاظش اؾ  ؿک می ؼونه هی ف ا
مىی یضىبی اظاؼش کىع، ممکه اقت به زایِی اهؽ  بهآن ؼا    ظوگاو  مؽظ و ؾن اق٣ِاظش کىع، اما وِىاوعی  ضىظ اؾ  ؿکی٢ؽظی ظؼ  ؿک

کاؼ     ظوگاو  مؽظ و ؾن ؼا بهیك  بطىاهىع  ؿکیباالی  اوِؽ  های قٓر هیی نىظ. و٦ِی  ؿکاهؽیمى  یال  ؿک هیمىِهی نىظ و  ؿک
ی کىع ی ىاوع نطى ؼا ؼاهىما ه کؽظش بانىع. ظؼ آن هىگام، اقِاظ مییی  ؿکیاؼ باال یا الماها بایع  ا قٓىذ بكیببؽوع، آن ؼاهبان 

ناىظ  اهاؽیمه كا ی  ایىکاه   ىاواع باعون آن ٢ؽظ بكیاؼ باالقت، می ىگین هینایىکه  ضاْؽ اودام بؽقاوع. بهه ؼا به ی ا آن  ؿک
مٟ اىب مٓمئىاان ، چؽاکه ىی ظاؼوع، مٓ ٧ان وبایع اؾ آن اق٣ِاظش کىىعییىگ  این هیضىبی اظاؼش کىع. اما آن ا٢ؽاظی که ن ضىظ ؼا به
هاا  آن ىگینا هین و اوع ال ماؽظم ٚااظی ؼهاا وهاعشیاؾ نهىم و ام .قتمسعوظ اها  آن ىگین هیقٓر ننىوع.  می اهؽیمه
  اگاؽ ظؼ ییگاى اقات کاه میٚ ات ی ضىاهع باىظ. باه همایه اهؽیمىاودام ظهىع ٦ٓٛان آن ؼا  اگؽ. بىابؽایه ه زع اقتی٧٢ّ  ا ا

 ی هكِىع.اهؽیمىح ؼونی ی ؽوظؼ زال ظهىع مٓمئىان آمىؾل آن ؼا  هییقٓىذ  ا

؟  ب اقاتیاٚد آن چیؿ چاهاواع.  ظاظشآمىؾل   ظوگاو  مؽظ و ؾن ؼا ی،  ؿک گىوگ چی اؼی اؾ اقِاظانیبكؽ، یهای اض ظؼ قال
ظؼ  كات، ب کاهیؽ ویاعۀ مؽباىِ باه ؾماان اضیه  عیٚالوش، ا . به اقت ؿ ٖاهؽ نعشی  ظوگاو  مؽظ و ؾن زِی ظؼ معؼق  ظایى وی ؿک

 خیب   اای وٗؽیا  باؽ ْبا٥ ىاوع ظؼ معؼقا  ظایاى ٖااهؽ ناىظ؟    ظوگاو  مؽظ و ؾن میی ؿک نع. چگىوه نؽو٘ ؾمان ق ك    اوگ
اؾ  ٧ی و ظؼقتیهای ز٧ آمىؾل ؼا ظاؼظ.  مام اوگیو  هییْىؼ ْبیٛی  که به اقت معؼق  ظایى، بعن بهؽی مثل خهاوی کىچت

ؽ ییا ٟآن ؼا  عیل هكاِیاا هؽ ْاىؼ کاه مایع یؿی ؼا ظؼ آن واؼظ کىیْىؼ قؽقؽی چ اوع. اگؽ به اؼ ظوؼی مى٧ِل نعشیهای بك ؾمان
ه اگاؽ ؼول یبىاابؽاظقاِیابی وباناع.  ٦ابل هیا ؿک کؽظن کامال هع٠نىظ  باٚ  میکه ع یکى بؽه  می ع، آن معؼقه ؼا ظؼه یظه
ؼویع و ظچاؼ  میؼاهه  ع به بییه کاؼ ؼا اودام ظهیع. اگؽ ایاق٣ِاظش کى ع اؾ آنی  ظوگاو  مؽظ و ؾن ؼا وعاؼظ، هؽگؿ وبایی،  ؿک ا هی ؿک

 . یواعاؼ آن ؼا نبیه  هایچیؿ یا   ظوگاو  مؽظ و ؾنی ؿک مان، یظا٢ا  ، ظؼ معؼق  ٢ایىنییْىؼ مهطى بگى نىیع. به می مهکل
 ظاویع وٗؽ ما ظؼ ایه ؾمیىه چیكت. زاال می
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  ۀ دوگايۀ بذو و رهىیتضک
باا  ؿکیا  ؾماان  ه اقات کاه ه یاظوگاوا  باعن و غهاه ا  یاام. مىٗاىؼ اؾ  ؿک ل ناؽذ ظاظشی ٣ً   ظوگاو  بعن و غهه ؼا بهی ؿک 

ظؼ زاایی کاه   باعیل اقات.ظؼ زاال  اان  باعن ماظؼؾاظیگاؽ، یٚباؼم ظ ع. بهیؿ هكِیو ان  بعن  ی ؿکظؼ زال ،  ان نیىگ نیه
ناىظ.  کا  می ناعن ؽیناىظ، قاؽٚت   می های بهاؽی قا ىل هیگؿ یح خاای اعؼ  نىظ و ماظۀ با اوؽفی بااال به ل میی بع ان  بعن
ْىؼ  باال به ت ماظۀ با اوؽفییوها ظهع. و٦ِی ظؼ دی ؼا وهان مییل  عؼ یدی و  بعیٚالی  بؽگهت به خىاوی، بؽگهت  عؼ  ان  بعن

 ْىؼ کاه گ٣اِ ، ٢ؽاقاىی  اىح به بعوی اؾ وى٘ ظیگؽی اؾ ماظش  بعیل نعش اقات. آن باعن، هماان ان  بعننع،  هیگؿ یکامل خا
 نىظ. هؽگؿ ٢اقع ومی ان  بعنكت، یٚىًؽ و گؽ ظؼ مسعوظۀ  ىحیظ هاؾ آودا ک.  ٚىًؽ ؼ٢ِه اقت

هاا  آن کىىاع.   بعن ياسبت ومییا ظؼباؼۀ  ؿکیظؼباؼۀ زؽکام ها  آن ؼو   غهه قؽوکاؼ ظاؼظ، اؾایهیبا  ؿک ظؼ مٛابع ٧٢ّ هی ؿک
امىوی ؼول بااؿؼگ یناااک ٧ااتیز٧ظؼ ظاوااع.  ؽواوااا ؼا الؾم مییامىوی آمااىؾل ظاظ، ویکىىااع. ؼوناای کااه ناااک ه مییؽواوااا ؼا  مااؽ یو
کىاع و باا  لیبااال  باع مااظۀ باا اواؽفی ْىؼ کامل به ضىظ ؼا بهبعن ماظؼؾاظی ی ؼا ظانت که یه  ىاوایای ظانت و ٦ٓٛان ا هؽ٢ِهی 

ىداا که ظؼ آن، بعن ظؼ ای کؽظ خای آن اوِطاب ؽواوا ؼا بهیو ؼاشای بؽای قایؽیه با٦ی بگػاؼظ،  ومىوهایىکه  ببؽظ. اما بؽای ضىظل
 ؼها کىىاع، ؼا چیؿ همه ،ؼا ؼها کىىعنان  یها اؾ مؽظم ضىاقت؟ او ضىاقت مؽظم  ا زع امکان وابكِگیآن ؼا  . چؽاماوع با٦ی می
 ا به  یؽواوم کمت کىع  ا زاع امکاان  کؽظ ؽواوا ؼا اوِطابیؽ ویچ وابكِگی با٦ی وماوع. او مكیو ه ،ؼانان  ت بعنیوها زِی ظؼ

اقت که  هیؽواوا ایاوع. مىٗىؼ اؾ و کؽظش ؽواوا ؼا اوِطابیو ؽیهمگی مك صیی ظؼ قؽاقؽ  اؼ یؼاهبان بىظاٞیؽوابكِه بانىع. بىابؽایه 
 کىع. يٛىظ می او با گىوگم کىع و ؼوذ ؼا ؼها می ال کییؿ یؽظ بعن ٢یم و٦ِی ؼاهبی می

ياسبت  هما  مىخاىظام کىىاع و ظؼبااؼۀ وداام می ضىظ ؼا اوِطاب عانیمؽ ها  آن کىع. ن  مؽکؿ می  بعیمعؼق  ظایى بؽ  ؿک
اما ظؼ معؼقا  کىىع.  و چگىوگی  ؿکی  بعن يسبت میها  تیه ظؼباؼۀ  کىیاؼ ضىبی قؽوکاؼ ظاؼوع. بىابؽایکىىع و با ا٢ؽاظ بك ومی

هاا ظؼ معؼقا   ؼول كت کاه هما یگىوه و  هیااما نىظ.  ؿها آمىؾل ظاظش ومییچ هیا ، ٚمىمان  ك یبىظا، مطًىيان ظؼ مػهب بىظ
ظهىع. معؼقا   ؿها ؼا آمىؾل مییه چیؿ ایباال ظؼ معؼق  بىظا و های قٓر اؼی اؾ ؼولیؽا بكیظهىع، ؾ  ومی ؼا آمىؾل ها آن بىظا
ه کاىظک خااوظان ؼا یو هم ىا ؼؾاظیباعن مااظماا  ماان، یظا٢ا ظهع. ظؼ ؼول ٢ایىن   بعن و غهه ؼا آمىؾل میی  ما  ؿکی ؿک
 ىاواع آؾاظاواه  نىظ، اماا ومی باال قاضِه می که اؾ ماظۀ با اوؽفی بعوی اقت ظو م٣ِاوم هكِىع. کىظک خاوظان هی . ایضىاه می

 ، یاظاؼ  ای ْىالوی وگاه ُبٛع ظؼ ْی ظوؼش هیٖاهؽی مثل ٖاهؽ مؽظم ٚاظی ؼا ظؼ ا ایىکهظهع. بؽای  ضىظل ؼا ظؼ ُبٛع ما وهان
های  قا ىل هیگؿ یماظۀ با اوؽفی باال خاا ، اگؽچهبعن ماظؼؾاظیل یؼو،  ف اؾ  بع هی. اؾا  یبان ضىظ ؼا ظانِه بعن ماظؼؾاظیع یبا

ؼقاع. اماا  می به وٗؽه بعن ٢ؽظی ٚاظی یبان نبی ٧ؽ  ان  بعنه یکىع. بىابؽا ؽ ومیییها  ٟ ؽی مىیکىلینىظ، اما ْؽؾ ٦ؽاؼگ نما می
 گؽ نىظ.یُبٛعهای ظ  ىاوع واؼظ می بعن هیظاؼظ: ا وخىظ اضِال٠ تی هىىؾ ه 

م٣ِااوم اؾ قاه  ،بؽقع و ٢اؽظ به وٗؽنىوع ٢ؽظ ظؼ ٖاهؽ بكیاؼ خىان  کىىع باٚ  می می هیهایی که بعن و غهه ؼا  ؿک ؼول
بااان یاو  ٧ؽ  ٧ااتیظؼ ز٧« ؟ چىااع قااال ظاؼم عیااکى ، ٢کااؽ می مٛ اا » ؽقاایع:  ؼقااع. ؼوؾی نطًاای اؾ مااه می بااه وٗااؽال  وا٦ٛاای
ه یع. او نابیؼقا می باه وٗاؽع ی١ و قاؽش و قا٣یااو چؽوکی وعانات و یٓ آمع. يىؼم می به وٗؽ قایه اما چهل بىظ قایهه٣ِاظ

، بگاىی  نىضی ظهع. به ؼوی میکىیع چىیه  ٟییؽا ی  و٦ِی ٢ایىن ظا٢ا ؼا  مؽیه میع. یؼق ومی به وٗؽ قایهه٣ِاظ ان زعوظ٢ؽظی 
کاه ظاناِه باناىع  ؼا  ىقات ؾیبااییآن ْىؼ ْبیٛای  باهبعون ایىکه ویاؾ بانع مثل ٦بل آؼایم کىىاع  ىاوىع  می های خىان ضاو 

  یهاِؽ وطاىاهیهاا ب مثال هیاؾ اْىؼ وا٦ٛی ؼول  ؿکی  بعن و غهه ؼا اودام ظهىع.  نؽْی که به به دهكِىع مظوبای همیهه به
 باه ی خاىان٢اؽظ ٚىىان وخىظ ظانِىع، باه های گىواگىن ؽ٢ههِؽی ظؼ زی ؽ به وكبت ب ا٢ؽاظ مكه ایىکهضاْؽ  ؾظ. ظؼ گػنِه به
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گاؽ یظ ٧اتیظؼ ز٧ای وخاىظ ظاؼواع.  هِؽی ظؼ هؽ زؽ٢اهیب ها به وكبت نىوع و خىان ه ؼوؾها مكایل بهِؽ میی. ا آمعم می زكاب
 قایه هكِ . وقه چهلزاَؽ ظؼ زال .  نىم می تیقایگی وؿظ  ىداش كِ . بهیو ٦عؼ خىان آن

  فاؽى
ها  ظهىع. بُٛی ری ىَآن ؼا   ىاوىع ومی اؼی اؾ مؽظمی؟ بكکىىع اوؽفی قاْٙ میی بىظا  ها مدكمه ؼقع بؽضی اؾ می به وٗؽچؽا 
مىٗىؼناان ایاه « .ضىاوىاع می یىقِه ْىؼ  مِىن ؼا ظؼ م٧ابل آن به ؽا ؼاهبان،یؾ کىع  اوؽفی قاْٙ میدكم  بىظا م»ىع: یگى می

 هیاع. ضاىاش زايال اؾ  ؿکیا  ؼاهباان باناع یاا ظیگاؽان، ایآ می به وخىظ م٧ابل مدكمهظؼ    ؼاهبانیاؾ  ؿکایه اوؽفی اقت که 
چاؽا  مهاابهی ظاناِه باناىع.  افم٧عاؼ ىاؼهای کل مٛبع بایع ی، ق١٧ و ظ ظاؼ. ک١ خهت بانع وه يىؼم  ؽاکىعش اوؽفی بایع به

های ظوؼ، ظؼ بؽضی  های بىظا که ظؼ کىش ؟ مطًىيان مدكمهکىع قاْٙ می ؼا با٦عؼ یاوؽفی ه ی٧٢ّ مدكم  بىظا اقت که چى
های  ناکل باهآن ؼا  وخاىظ ظاؼظ؟ بُٛای اؾ ماؽظماواؽفی . چاؽا ایاه کىىاع اوؽفی قاْٙ می،  ای هكِىع ا ؼوی يطؽشیاؾ ٞاؼها 
 هب ٢انا ؽایاظاؼظ ؾ  اوؽفیمدكم  بىظا  ظؼ وا٦ٙؼونىی اؼایه کىىع.  ری ىَ بؽای آن  ىاوىع ظهىع اما هىىؾ ومی می ری ىَمطِ ٣ی 

 اوؽفی ظاؼظ. مدكمهزُىؼ ظاؼظ،  ٢انه آوداایىکه  ضاْؽ . به ؼا ظاؼظ ضعاییی مىخىظ

 ظاظوع، باا ٢اؽٌ نان ؼا اودام می هی ؿک ییه گىآنىا بىظیكا امىوی و یه يست وعاؼظ که و٦ِی ناکیا ای ، آیهیىعیب باؼش هیظؼا
باه ٦ ماؽو بهاؽی   ٢ؽاقاىی یاکىىعش بىظوع؟ و٦ِای نطًای ظؼ  ؿک هی ؿکؿ یوها  آن ه انطايی وا٦ٛان وخىظ ظانِىع،یچىایىکه 

 قااضِه ناىظ و اؾ ٢اا و گىواگ ان ٢اؽظ مِىیاع می  ای ظن  یاظؼ واز ظهاع. ٢اناه ؼا ؼناع می ؼقع، ٢انه میقٓسی بكیاؼ باال 
گااهی و  ؼظ،ظا ناطى ضاىظ مای ؼا ظاؼظ کاهیٚٗ همان ٦اعؼم نىظ. ٢انه گؽ مِد ی میینىظ. ٢انه ظؼ ُبٛعهای ظ می اماا آ

هاؽ   ىاواع ضاىظل ؼو می اقات. اؾایاه ، مىخىظ وا٦ٛی کامالب مكا٧ِ ی کىع. اما ضىظ ٢انه ا٢کاؼ ٢انه ؼا آن نطى کىِؽل می
گاهی اي ی ٢ؽظ می ظهع ظ٦ی٧ان مهابه آن اودام می ٢انهآو ه  ظهع. ْىؼ مك٧ِل اودام کاؼی ؼا به آن  ضىاهع چیؿی اقت که آ

ظهاع. مىٗاىؼ  می کاؼ ؼا به همان نکل اودام او آن ظهع، ٢انه ی اودامبطًىي نکل بهؼا  اگؽ نطًی کاؼی ظهع. اودامؼا 
 ىاواع  ی، مکىىاع ه مییاْىؼ وا٦ٛای  ؿک عاوی کاه باهیا  باعن مؽ یىٗااوىع  م، ضىاه  اودام ظه  میآو ه  . ه اقتی، ا ما اؾ ٢انه

چؽاکه بعن بهاؽی واعاؼظ. ناکل آن مىخاىظ، ثابات و نىظ  گؽ مِد ی میی٢انه ظؼ ُبٛعهای ظ .وقی   ٢انه مه اودام نىظ به
قاؽ   ىان  ماام ومی که ٦عؼ بؿؼگ نىظ، آن می نىظ. گاهی او٦ام بكیاؼ بؿؼگ یا کىچت  ىاوع بؿؼگ كت، ب که مییؽ وییبعون  ٟ

 ق ىل. تی ؽ اؾ  نىظ، زِی کىچت او ؼا ظیع. گاهی او٦ام بكیاؼ کىچت می

  تبشک
مىخاىظی  ٢اناه بؽای ظٚىم مؽاقمی اقت«  بؽک. » ای هىؽی اقت ٦ٓٛه نىظ ٧٢ّ میقاضِه  که ظؼ کاؼضاوهبىظا مدكم  

آن  واع  ااگیؽ  ظؼ وٗؽ میىی یٚ خكمی ٚىىان مدكمه ؼا بهآن ماوع و  ف اؾ آن، مؽظم   بىظا بمدكمآن ع و ؼوی یایکه ب ضعایی
 ، ٢اا ؼا باؽای او مسا٢ٗات  بىظامدكمآن  هب ظاؼظ، ٢ان ای ٦ بی قؽناؼ اؾ ازِؽام کىىعش هیکىىع. ظؼ  ؿکیه، و٦ِی  مؽ  میقِاؼا 

 ىاواع  . اودام ایه کاؼ ٧٢اّ می اقت هیوا٦ٛی  بؽک ا کىع. هع٠ می تیکىع او ؼا زما ه مییو و٦ِی  ؿکقت او مىاٖبو  کىع می
ؼ قآسی بكایاؼ بااال یاا باا کمات ظ ضاعایی یباا کمات مىخاىظ ؼقامی  باؽک نعش ظؼ مؽاقا  ٢ؽقِاظش ؽونیبا ا٢کاؼ ظؼقت ب

 قت به اودام بؽقع.ؼا ظاؼا ٦عؼم هیاؼ باالیی اؾ  ؿکیه که ایای ظؼ قٓر بك ش کىىع هی ؿک

های  ه، مدكام  باؽک بعون ٧ِٛعوع کهع و مواؾ میان  بؽک بگػؼ نان  بىظای های همدكمظاوىع که  میؾم ابع بىظیكِی ال مٛ
 اوع. اؾ ؾماان او٧االب همگی ظؼگػنِه .وخىظ وعاؼوعايیل  بؿؼگ ه ؼاهبان، اقِاظانیه ؼوؾها ظؼ مٛابع ظؼ بی. اىعىظا مإثؽ ویكِب
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هاا مى٧ِال  اوع. بكایاؼی اؾ آمىؾل ؼاهاب اؼناع ناعش ا٢ات وکؽظواع،یوا٦ٛی ؼا ظؼ  آمىؾل کاؼ که  اؾش بُٛی اؾ ؼاهبان ٢ؽهىگی،
« ماإثؽ ضىاهاع باىظ. مدكام  باىظا بٛاع اؾ  باؽک»گىیاع:  می« كت؟یچ اؾ  بؽک هع٠»ع: یبپؽقها  آن کی اؾیاوع. اگؽ اؾ  وهعش

ظهع اخؽای مؽاقا  اقات.  ه  مام کاؼی که اودام مییر ظهع. بىابؽای ىاوع  ىَ ظ٦ی٧ان چگىوه مإثؽ ضىاهع بىظ، ومیایىکه  ظؼباؼۀ
ْىؼ  باه کىاع و مِاىن ؼا ظؼ م٧ابال آن می مهؽوماىمظهع. قپف مدكمه ؼا با کاٞػی  مدكمه ٦ؽاؼ می ظؼون مِىن بىظیكِی ؼا

ه بكاِگی ظاؼظ یا  ىاوع بؽآوؼظش نىظ؟ به ا هع٠  بؽک مییکىع که  بؽک اودام نعش اقت. اما آ پف اظٚا میضىاوع. ق می یىقِه 
ؼول  کپاؼچه بطىاواع  اا بههاتیامىوی گ٣ت که ٢ؽظ بایع مِىن ؼا با غهىی ظؼقت و  ىخهی یضىاوع. ناک ؼا چگىوه می مِىن که
 واؼظواالیای  ضاعاییمىخاىظ  کای اؾ ٢اناهیو٦ِای  ؼا ظٚىم کؽظ. ٧٢ّ ضعاییی  ىان مىخىظ ال ؼا ب ؽؾاوع. ٧٢ّ آوگاش می هی ؿک

 نىظ.  ىاوع بؽآوؼظش می  بؽک مدكم  بىظا نىظ هع٠

 باه م٧اعاؼ  اىل ، چه بٛع اؾ  بؽک»کىىع:  ضىاوىع با ضىظنان ٢کؽ می میْىؼ  یىقِه  مِىن ؼا بهظؼ زایی که  بؽضی اؾ ؼاهبان
اؼ بع یبك با مه نطى ا آنی هیا»کىع:  می ضىاوع، ٢کؽ میْىؼ  یىقِه  مِىن ؼا به٢ؽظی ظؼ زایی که  ای« نىظ؟ مه  ؽظاضت می

کىىع و  ُاظهای بكیاؼی با ظیگاؽان ظاؼواع. اکىاىن ًٚاؽ  ایاان ظاؼماقات.  كه مییگؽ ظقیکعیه یؿ ٚ یوها  آن «کىع. ؼ٢ِاؼ می
ضاایى ان ظاؼماا یاویكاِی . بؽضای اؾ مٛاباع ظؼ ًٚاؽ  اكا  یاو٧ِاظ اؾ بىظظؼ زال  ایىدا اوکاؼ کؽظ. وخىظ ایه  عیعش ؼا  ىان ومی

چگىواه  ضاعاییمىخاىظ  آن ؽون ب٣ؽقاِع،یاو چىیه ا٢کاؼ باعی ؼا ب ٢کاؼ ظویىی و وامىاقب بانعاگؽ غهه ٢ؽظی  ؽ اؾ اویكِىع. 
  ياىمٛمٛباع و  كات، چؽاکاه  ٛاعاظییه مٓ ا٥ ویاوخه زايل نىظ. اماا ا هیچ  ىاوع به هع٠  بؽک ومیآوگاش  ع؟یای ىاوع ب می

 كِی ضىب وخىظ ظاؼظ.یظایىی

ْىؼ  باهآن ؼا  و گػانات مدكام  باىظا ظؼون . او مِاىوی ؼا ای ظانات ؽشیاهای بكایاؼ   ظقات که عمیظؼ نهؽی ؼاهبی ؼا ظ
 گاؽی ؼا بؽظانات و ظوبااؼشیمدكم  بىظای ظ کؽظ.  ف اؾ ؾمؿم  چىع ک مه، مؽاق   بؽک  مام نع. قپف ای مهؽومىم اوهیوان

اوع و اؾ آن کكب  ؼوؾها ؼاهبان  بؽک ؼا  داؼی کؽظش هی. ا گؽ٢ت ىآن ظقِمؿظ میی چهل کؽظ. بؽای هؽ  بؽک ؾمؿمهچىع ک مه ؼا 
 ىاوكت آن کاؼ ؼا اوداام ظهاع. ایاه ؼوؾهاا  وخه ومی چیه به .کىىع. وٗؽی اوعاضِ  و  ی بؽظم  بؽک زايل وهعش اقت ظؼآمع می

 باه وٗاؽ ؟ ظؼ مٛبعی نطًای باىظ کاه کؽظم گؽی مهاهعشیظ چیؿ چهع یظاو یظهىع. م ی ؼا اودام مییه کاؼهایؼاهبان زِی چى
ع وگه ظانت یای ؼا م٧ابل ضىؼن ىهیاودام  بؽک بؽای مدكم  بىظا بىظ. او آظؼ زال ٖاهؽ  ؽؼوزاوی بانع و بهیكت ٞیآمع بىظ می

ظاؼ ناعش اقات!  ه زاع ضىاعشیامكئ ه  ا ا هی. اش اقتنع اظٚا کؽظ  بؽک اودام  ا وىؼ ضىؼنیع ؼا به مدكم  بىظا بِاباوع. قپف
 .اوع هایی بكیاؼ ؼایح شعیعش و چىیه  عیای ؼق مؽز ه هی ا چى ك یامؽوؾش بىظ

ناع. آن مدكام  وًاب  کىاگ  ایى ظؼ هىاگ الن ؽۀیقاضِه نع و ظؼ خؿ  ىگ مدكم  بؽوؿی بؿؼگی اؾ بىظایخ ظؼ نهؽ وان
 کی اؾ ؼاهبان بؽای اوٛکااـیآمعوع  ا  بؽک ؼا اودام ظهىع. آودا  ا بهیواؾ قؽاقؽ ظ اؼی اؾ ؼاهبانیاؼ بؿؼگی اؾ بىظا اقت. بكیبك

ه مؽاقا  باناکىهی زِای ی باؽک وامیاع. ظؼ چىاآن ؼا  ع گؽ٢ت ویضىؼن ای ؼا م٧ابل ىهیآ بىظا، مدكم  ع ظؼ يىؼمیوىؼ ضىؼن
ظاؼماا،  انیاظؼ ًٚاؽ  ا»گ٣ات: امىوی یکه ناک كتیو  ٛدبی چی! ه باؼ اقت   بكیاؼ  أق١یگى نىظ. می چىیه کاؼی اودام می

،  اؼی اؾ ؼاهباانی، بك ٚالوش به« ظیگؽان ؼا ودام ظهىع.ایىکه  ؼقع به ضىاهىع ظانت، چه بؽای ودام ضىظنان مهکل ؼاهبان
ی یؿهای. چ اقت ا٢ِهی مٛابع ؼاش به ماظؼ كِی م کهیهای ظایىی کىىع. زِی وىنِه  ٣كیؽ می ضىظنان ظیعگاشكِی ؼا اؾ یمِىن بىظ

اوع. ایبِه  بؽه  کؽظش ها ؼا اکىىن کامالن آن٣ِه و ظؼه  مکان هیاوع و ا عا کؽظشیكِىع به مٛابع ؼاش  یكِی ویىن کالقیت بىظمِ که
مىخاىظ   باؽک باؽای ظٚاىم ٢اناه ظؼ وا٦اٙکىىع و ضی ی ضىب هكِىع.  می هی٧ی  ؿکیْىؼ ز٧ که بههكِىع  هىىؾ ه  ؼاهباوی

 .  اقت هیبىظا با٦ی بماوع.  بؽک ا بیایع و ظؼ مدكم که  اقتواالیی  ضعایی
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ناىظ، ٚىا٦اب وضیمای ضىاهاع  نىظ. اگاؽ ٚبااظم ، وبایع ٚباظمبانع وهعش بؽک ؿی یآم تیْىؼ مى٧٢ ه  بىظا بمدكماگؽ 
ا٢کااؼ یاا  اواع کاه کؽظش کىىاع کها١ می  اژوهمٚ   باعن اوكاان  ۀظانت. ٚىا٦ب وضی  چه هكِىع؟ امؽوؾش ا٢ؽاظی که ظؼباؼ 

  که آن وا٦ٛان وىٚی ماظش اقت، یىی  ببی ىاو باال، می ع کىع. ظؼ قٓسی بكیاؼی ىی  ىاوع وىٚی ماظش یاوكان م های غهىی   تی٢ٛای
اقات. اوكاان  کل مٟاؿ نکل  بهچیؿ ماظی،  آن  . ب کهیا کؽظش که١  ژوهمامؽوؾش با  مٟؿ ویكت که امىاج هینب ماظش هیاما ا

مٟاؿ اوكاان اقات.  نکل  به کىىع چیؿی ایداظ میآو ه  کىىع، مىَىٚی ٢کؽ مینان ظؼباؼۀ  و٦ِی ا٢ؽاظ ٚاظی ظؼ ؾوعگی ؼوؾاوه
ظؼ ضًاىو بىاابؽایه آوؼظ.  هاِؽی ظوام ماییب کىىاعش ماعم هینىظ. اما اوؽفی  مؽ  می قؽٚت  ؽاکىعش چىن اوؽفی وعاؼظ، به اما

 ظاؼای غهاه عوناى قااضِه می کاؼضاواهظؼ ایىکه   ف اؾها  هگىوه ویكت که بگىیی  ایه مدكم ایههای بىظا،  مىَى٘ مدكمه
به مٛابع بؽظش نعوع ویؿ ایىکه  اوع و زِی  ف اؾ وگػنِه های بىظا اؾ ؼووع  بؽک گىوه ویكت. بُٛی اؾ مدكمه ضیؽ، ایه هكِىع.

ا کكی اؾ ؼونی واظؼقت  بؽک ؼا اودام ظاظش باناع، زِای یگىوگ  ٦البی چی اقِاظ یت هع٠ اؾ  بؽک زايل وهعش اقت. اگؽ
 ؼوظ. میه ا ؼاقىیی به مدكمی  ؽ اقت، چؽاکه ؼوباش اکضٓؽو

 ام بانع؟ گ٣ِاه  ىاوع ظانِه ضٓؽی می . چه اقت اؼ ضٓؽواکیبك اؾ ؼووع  بؽک وگػنِه ٚباظم کىیع که  بىظا ؼا مدكم اگؽ
 اف اؾ کال خهاان، یکای  ی ظؼهؽچیاؿو  خامٛاه اقت.  مام نعن بع ؽظؼ زال ی هؽچیؿعش که یای ؼق ه مؽز هاوكان بامؽوؾش 

 قاطت . زِای اقات اٚمال ضىظناان وِید  ا٢ِع می ٚاظی ا ٣ا٤ بؽای مؽظم ی کههؽچیؿاقت.  نعن ٢اقعظؼ زال  ظیگؽی،
 یاعا کىىاع. آن ؼا کىىاع  کؽظ. هؽ وى٘ ماوٛی ظؼ اوِٗاؼ ا٢اؽاظی اقات کاه قاٛی می ظوبالآن ؼا عا کؽظ یا یؼا   ظؼقت ؼاهی اقت

؟ بكیاؼ قطت اقت کكی ؼا  یاعا کاؽظ  اا اؾ  کكی بىظا اقت کمت کىع، اما چه ضىاهع اؾ بىظا ظؼضىاقت ع ٢ؽظی میی٢ؽٌ کى
ان یااؾ م کاه  باىظا ؼا مدكام ، ناطى هی. و٦ِی اوی کى  ؼونه ان  یع بؽای، بگػاؼ  عیکى او ظؼضىاقت کمت کؽظ. اگؽ باوؼ ومی

ٚبااظم ٧ای یه ثماؽۀ ز٧باؽای ؼقایعن با ناىظ. اماؽوؾش چىاع و٣اؽ اؾ ماؽظم قاؾ می کىع، بكیاؼ مهکل میٚباظم  وگػنِه  بؽک
مهااکالم و  کؽظن ها، زاال قااطِی بااؽظن اؾبیه؟  كااتیچ اؾ ٚباااظم ؿۀ اياا ی مااؽظمیاا. اوگی اای کماای؟  ٛااعاظ ضکىىااع می

ايالن زاوی چىیه چیؿهاایی ها  آنكِی هكِىع؟ یؿها ظؼ مِىن بىظیچ هیا ای. آ ؿها هكِىعیچ هیظوبال ا به .آوؼظن ثؽوم ظقت به
 ویكِىع.

یاا ضاعای  ییه گاىآنا ىا مدكام  بىظیكاظوبال  ىل اقت ظؼ م٧ابل مدكم  بىظا یا  کىىعۀ بىظا که به ٢ؽٌ کىیع یت ٚباظم
 ناکل ، غهىای کامال كایاؼ ضابب« اوؼم.یاب باه ظقات  اا  اىل کاه کمات مه کى  به می ضىاهم»ع: ی ٛٗی  کىع و بگىضىظ 

ناکل مدكامه  گؽ،یؼوظ. ظؼ ُبٛعی ظ میآن ٢ِه، بال٢اي ه ؼوی نکل گؽ  هایه ظؼضىاقت ظؼ م٧ابل مدكم اؾ آودا کهؽظ. یگ می
ناىظ،  می کاؽظن ظاؼای مٟاؿ و  ىاواایی ٢کؽ هدكاموهایىع، م ٢ؽظ ؼوی مدكمه می٢کؽ   ىاوع مىبكّ یا مى٧بٍ نىظ. و٦ِی می

 اعؼیح م٧اعاؼی اواؽفی باه آن  کىىع. با چىیه ٚباظ ی، به ؼا ٚباظمه مدكمآن ىع  ا یآ ؿ مییگؽ ویا٢ؽاظ ظگؽچه هىىؾ بعن وعاؼظ. 
ظهاع و آن   عؼیح م٧عاؼی اوؽفی باه آن می ایه ٚباظم بهؾیؽا  ؽ اقت،  ای آن ؼا ٚباظم کىع ضٓؽواک کىىعش ظهىع. اگؽ  ؿکیه می

ؽظ، ظؼ ُبٛاعی یگ می نکل ایىکه. بٛع اؾ  ؽظیگ می گؽ نکلیبعن ٚیىی ظؼ ُبٛعی ظ هیکىع بعوی ٚیىی نکل ظهع. اما ا ؼا ٦اظؼ می
 ی ؼا بؽای مىخىظام بهؽی اودامی ىاوع کاؼها ؼو می خهان ؼا بعاوع. اؾایه ٥ی ىاوع کمی اؾ ز٧ا ظهع و می ام اظامه مییگؽ به زیظ

باؽای آن وخاىظ ای  هؿیىاهظهع با نؽِ همؽاش اقات و  ؼنع ظهع. اما کمکی که میاوؽفی  ىاوع م٧عاؼی  ظهع. به ایه ْؽی٥ می
ه ی٧اان ٖااهؽی نابیىای ظ٦یباعن ٚ هیاکىاع. ا  می ٚاظی ؼا کىِؽل ؼازِی مؽظم ؼوظ و به گؽ به اْؽا٠ مییظؼ ُبٛعی ظ اظاوهظاؼظ. آؾ 
 باه وٗاؽؼو گؽچه ممکه اقت چیؿی ؼا ظیاعش بانایع کاه مىخاىظی م٧اعـ  ای ؼا ظاؼظ که اؾ آن  عیع آمعش اقت. اؾایه همدكم

 ییه گىآن بىظیكا ىاٚباظم کؽظیع، اما ایه ٚباظم یا ظٚاهای مؽظم اقت که آن ؼا  ؼقع و نایع ظ٦ی٧ان نبیه  ًىیؽی بانع که می
نعم بع اقت و ٧٢اّ باه  ی ظؼوٞیه بهبىظیكا ىاظؼوٞیه یا  ا اگا ای  ٧ بی ؼا ض ٥ کؽظش اقت. اما غهه ایه بىظای ظؼوٞیه یا 
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کىع کاؼهاای  ومی خؽیت، عوظا ؼا می ٧تیی اؾ ز٧ ىاوع ٢کؽ کىع و کم میو  نىظ مِىیع می گؽیؼ ُبٛعی ظکىع. چىن ظ  ىل ٢کؽ می
، ؾیاؽا کىاع می کمت مؽظم ظهع. گاهی او٦ام زِی به اودام  ؽی ؼا  کىع کاؼهای بع خؿیی می اما خؽیت .ظهع اودام یبع ضی ی 

ظؼ کكای ٢اؽٌ کىیاع ع؟ ىاک می «کمت» مؽظم به نع. چگىوه می و کهِه بىظ مىی مییکامالن اهؽ  ظکؽ  اگؽ به مؽظم کمت ومی
باه آن مىخىظ باع بكیاؼ ضب، ال ؼا که بیماؼ اقت ن٣ا ظهع.  و اؾ او بطىاهع ُٚىی اؾ ضاوىاظش کىع ظٚام٧ابل  ًىیؽی م٧عـ 

ياىعو٤ ظؼ  هؽچاه.  اقت  ىل ظوبال به، چؽاکه غهىم یىعاؾیعب بطهم  ىليىعو٤ کىع که ظؼ  کىع. کاؼی می نما کمت می
گاؽ، ٢اؽظی ی ىاواع اؾ ُبٛاعی ظ م٧عاؼی اواؽفی ظاؼظ، می اؾ آودا کهیابع.  ن٣ا می  ؽٙ ی، بیماؼی قؽ یىعاؾیعب بطهم  ىل بیهِؽی

ویكت کاه گ٣ِه ایبِه الؾم به  ؽ اقت.  ٚباظم کىع ضٓؽواکآن ؼا  ویژش اگؽ کكی که گىوگ ظاؼظ بؽوظ و کىع. به ٚاظی ؼا کىِؽل
آوؼظن چیؿهایی ؼا وعاؼظ، چه ؼقع به ایىکه بؽای  ىل ظؼضىاقت کىع. اما بؽضای  ظقت بؽای به کؽظن کىىعش قؽوکاؼی با ظٚا  ؿکیه

 اان  وابكِگی ازكاقام باه ضاوىاظش ماؼی،ی ان اؾ بعبطِی و ب ضاوىاظش نعن بؽای ؼها کؽظن زِی ظٚاظهىع.  ایه کاؼ ؼا اودام می
 مىخاىظ ظؼوٞایه آن ظؼ بؽاباؽؼا ظاؼظ! اگؽ  ضىظل قؽوىنت هؽکكیع؟ یگؽ ؼا کىِؽل کىیا٢ؽاظ ظ قؽوىنت عیضىاه . آیا می اقت

هاِؽ یهِؽی بانایع، چؽاکاه هؽچاه بیظوبال  ىل ب بهکه کىع. بكیاؼ مهِا٤ اقت  می به نما کمت ظٚا کىیع و  ىل ْ ب کىیع،
اظی هكاات کااه قااایؽ یاا.  ااىل ؾ  ای اقاات . مٛام اا  مىًاا٣اوه اؾ نااما بااؽظاؼظ  ىاوااع هااِؽی ؼا مییؿهااای بی، چ عیاا ااىل بطىاه

ع؟ یاآوؼ  می باه ظقات اىل  . چگىواه عیاآوؼ  به ظقتآن ؼا  گػاؼظ م٧عاؼی اؾ اوع و می طِهیبطهم ؼ يىعو٤  ىعگان ظؼکى ٚباظم
ناک ی قاٛی  هاؽ ع. باهیاؽ یکاؼ اان بگ اقت  اظانی اؾ مسال ا ممکهی عیعا کىی ىیی   اؾ ظؼ که بیؽون ؼ٢ِیع کی١ اقت ممکه

ع. یاآ ومی باه ظقاتؿی ی، چظاظن اؾظقتکىع؟ بعون  به نما کمت نؽِ  ىاوع بعون . اما چگىوه می عیآوؼ  به ظقت  ىلکىع  می
 ضىاهع. میها ؼا  و ایه اقتؿهیچ هیا ، چؽاکه ٢ا٦عبؽظ ظاؼظ و می ع بؽمییا ه کؽظشیی ؼا که  ؿکظو ای ان  اوؽفیم٧عاؼی اؾ بىابؽایه 

بااؾ اقات ٢کاؽ ناان  مقى کاه چها ماا  کىىعگان هیاؼی اؾ  مؽ ی. بكبانىع اؼ ضٓؽواکیبك ىاوىع  بىظاهای ظؼوٞیه می هیا
هاا  آن کای اؾیایاه مٛباع آمعواع و  اماؽوؾ باههاا  آن اواع. ممکاه اقات کكای بگىیاع گؽوهای اؾ عشیؼا ظمىخىظ واالیای کىىع  می

اماؽوؾی  باىظ، گاؽوش ؽوؾی چگىواهیاظ گؽوش کىع که  ىيی١ می نطى هیکؽظ. ا وامی ظانت و گؽوش ؼا ؼهبؽی میوچىان  چىیه
کكااوی  چاههاا  آن گؽ کمای بٛاع اؾ آن آماع و ماوىاع آن.یآن گؽوش مع ی ماوع و  ؽک کؽظ، چگىوه گؽوش ظو چگىوه  اقت چگىوه

مىخاىظام واالی  كِىع، ب کهیوا٦ٛی ومىخىظام واالی ها  آن نان يسبت کؽظم. ی هكِىع که ظؼباؼشیها ٧ان همانیهكِىع؟ ظ٦
 .وعقاضِگی هكِىع. ایه مىاؼظ بكیاؼ ؾیاظ

ا یاآ»گیاؽظ:  ؼا به ٚهاعش میها  آن تیکىىع، مكئىی ٚباظمآن ؼا   ؽ اقت. اگؽ ؼاهبان ظهع ضٓؽواک اگؽ ایه ظؼ مٛبعی ؼوی
ع؟ اؾ نما مؽا٦بات یکى هیع  ؿکیضىاه ا ومیی، آ ضببكیاؼ ع! یٚباظم مه هكِظؼ زال ع؟ مهطى اقت که یکى ومی مؽا ٚباظم

ناان ؼا کامال کىىاع کداا  هایی ضىاهع ظاظ. اگاؽ  ؿکیه  ؽ یبو وٗ   ها آن بؽای« گىی  چگىوه  ؿکیه کىیع. کى  و به نما می می
اؾ آوداا  اػیؽظ.  ؼا ومیهاا  آن ای ظؼ قٓىذ بااال معؼقه چیظاظش نع، ه و  ؽ یبوٗ   آن وقی   نان به  ؿکیه اؾ آودا کهؼووع؟  می
 ثماؽ بیهاا  آن  یاا  ؿکیاىع. آی آن بانایکىع، مدبىؼوع اؾ زااال باه بٛاع  سات ؼاهىماا ؿی مییؼ  بؽوامهها  آن ی ؼا بؽایهؽچیؿ که

 به ظقات٧ی ؼا یه، ثمؽۀ ز٧ی٥  ؿکیاؾ ْؽ  که اقتقطت  اؼیزاَؽ بؽای مىخىظام بهؽی بكظؼ زال ام که  ؟ گ٣ِه وطىاهع بىظ
هاای مٛاؽو٠ و ظؼ امِاعاظ  ؼا ظؼ کىش ضاعاییمىخاىظی واىؼ اواع کاه  ا٢اؽاظ گ٣ِهاؼی اؾ یح اقات. بكایبكیاؼ ؼا عشی ع هیاوؼوع. ایب

ع. ىاکىومایاان ع ضىظ ؼا ى ىاو و می عواوؽفی ظاؼ ها  آن  ٛ ٥ ظاؼوع.مىخىظام ظؼوٞیه به ایه ها  آن اکثؽ، اما عوا ظیعش ؼوظهای مه 
 ع.ىکى ؼا آنکاؼ می ضىظ وعؼم به ز٧ی٧ی ضعاییام مىخىظ

زاَاؽ ظؼ زاال وخاىظ ظاناِىع. اماا ايٓالذ بىظاهای ؾمیىی و ظایىهای ؾمیىای  ایه به،  ٛعاظ وكبِان کمِؽی اؾ  ظؼ گػنِه
هاىع. و٦ِای بعاوىاع کُ  ؼا میها  آن ظهىع، مىخىظام باال ؽ وخىظ ظاؼوع. و٦ِی کاؼهای بعی اودام میها  آن اظی اؾیاؼ ؾ ی ٛعاظ بك
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ه ی٦اىاوواال اؽ  ضاعاییؼقااوىع. مٛماىالن مىخاىظام  یبىظا مهای  قؽٚت ضىظ ؼا به آن مدكمه نان ظؼ ضٓؽ اقت، به که ؾوعگی
باال ؽ بانع، به ازِمال کمِؽی ظؼ ايىل مؽظم ٚاظی  ضعاییمىخىظ آن  قٓر کىىع. هؽچه مطِل ومی زاک  بؽ مؽظم ٚاظی ؼا

عوبؽ٤با  ؼا واگهان  بىظا مدكمآن ها  آن بىابؽایه مٛمىالن ظهع.  غؼش ه  ایه کاؼ ؼا اودام ومی تیکىع، زِی  معاض ه می ُضاؽظ  ٚؼ
آن ؼا  واال اؽ امؼوظ، مىخاىظ مای  باىظا کىع و ؼوی مدكم آن ٢ؽاؼ می ع. و٦ِیىه کاؼی ؼا اودام ظهیع، چؽاکه وبایع چىىکى ومی

کىىاع. ظؼ  ٢اؽاؼ می هینان ظؼ ضٓؽ اقت، بىاابؽا ظاوىع که چه و٦ت ؾوعگی یمىخىظام ظؼوٞیه م ع. آنوگػاؼ  می ضىظل زال به
 بِىان گ٣ت. مهکل ؟بیىیع بىظای وا٦ٛی اقت ی وا٦ٛی اقت؟ آیا چیؿی که میبىظیكا ىا عیىیب ا چیؿی که مییوِیده، آ

ع بكایاؼی اؾ یناا«  ؟یکاؼ کى های بىظا ظؼ ضاوه بایع چه با مدكمه»بكیاؼی اؾ نما ممکه اقت به ایه مىَى٘ ٢کؽ کىیع: 
 ع:یظه ه کاؼ ؼا اودامیع ای ىاو   که مییگى به ناگؽظاو  ظؼ  ؿکیه کمت کى ، به نما میایىکه  اوع. بؽای ا٢ؽاظ به ٢کؽ مه ا٢ِاظش

ع. یاا ٚکاف ماؽا بؽظاؼ یاماؽا ظاؼظ(  ٚکاف ؽا کِابی ىاویع کِاب مه )ؾ  ظاؼیع، می مدكم  بىظا ؼا ظؼ ظقت وگه میظؼ زایی که 
ضىاقاِه اؾ  کماتظؼ زال ی یع و اؾ مٛ   بؽای  بؽک ظؼضىاقت کىیع، گىیظه  ى٢ؽ آبی بؿؼگ ؼا اودامیو گل قپف زایت ظقت

ماا  کىىاعگان هیباؽای  ؿک کااؼ ٧٢اّ هیا ، ایضىاه  به ناما بگاى نىظ. اما می می اودام ٧هیظ٦  یو ع.  بؽک ظؼ ٚؽٌیمه هكِ
کىىاعگان مؽا٦بات  هیکىاع، چؽاکاه ٧٢اّ اؾ  ؿک ٚمال ومی ان  ا بكاِگانیا ىاوع اودام ظاظش نىظ. ایاه  باؽک باؽای ظوقاِان  می
 ایىدای ؼا ظوؼ بؽاوىع. مه اهؽیمى بؽوع  ا اؼواذ مینان  ضاو  ظوقِان یا بكِگان مؽا به ٚکف ىع کهیگى کىی . بؽضی ا٢ؽاظ می می

 اقت. ان   ازِؽامی به مٛ  بی هیبع ؽ  هیٚاظی ظوؼ بؽاو . ا ی ؼا بؽای مؽظماهؽیمى ویكِ   ا اؼواذ

، ا٢اؽاظ  باقاِان هیگاؽی وخاىظ ظاؼظ. ظؼ چای ، مكائ   ظیىای ياسبت کاؽظیىی و ظایىهای ؾمیزاال که ظؼباؼۀ بىظاهای ؾم
 ٧اتیظؼ ز٧؟  كاتیکكای و مىاا٥ْ ظؼ آن کؽظوع. اما چؽا امؽوؾش می هی ؿک ها ٤ خىگلهای ظوؼ و اٚما ظؼ کىش بكیاؼی بىظوع که

 هیا. ا اقات ؿ کمِؽ وهاعشیبعاوىع، زِی  ٛعاظنان وها  آن ؿی ظؼباؼۀیٚاظی چ ظهىع مؽظم ومی اخاؾش اوع. ٧٢ّ ع وهعشیوا عها  آن
ه ْاؽ٠ و یهىىؾ ه  اها  آن اوع، ع نعشیها وا ع قال هیا ظؼ ْىل که كتیْىؼ و هیٛی ظاؼوع. ایْب های ٢ى٤ ییا٢ؽاظ همگی  ىاوا

ظؼ کهاىؼ ماا وخاىظ ظاؼواع، هاا  آن هاِؽی اؾیوخىظ ظاؼواع. وكابِان  ٛاعاظ بها  آن آن ْؽ٠ هكِىع. امؽوؾش ظؼ ظویا چىعهؿاؼ و٣ؽ اؾ
ناىوع، اماا اؾ  ا٢ات ماییؿ یاهاای مؽ ٣اٙ و ظؼ بؽضای اؾ کىشهاا  آن مههىؼ و ظؼ امِعاظ ؼوظهای مها . های مطًىيان ظؼ آن کىش

ؼا هاا  آن عیا ىاو اقات کاه ومیٚ ات کىىع و به همایه  مهؽومىمؼا نان  یٞاؼها کىىع  ا ظؼب  ٛی اق٣ِاظش مییْب های ٢ى٤ یی ىاوا
اواع.   ای وبؽظش هی، چؽاکه به اقاـ و خىهؽ  ؿکوامإثؽوعبان ی ٧ؽ نان  یها وكبِان آهكِه اقت و ؼولها  آن  یع.  یهؽ٢ت  ؿکیىیبب

  و باؽ ْبا٥ ناکل یکى می هیقؽنت خهان  ؿک هیواال ؽ  بؽ ْب٥  و یکى مان ؼوی غهه نما  مؽکؿ مییما مك٧ِاؾ قىی ظیگؽ، 
 ًاىؼ نابیه هاؽم ؼا  هیاهاای  ؿک ؼول  اىان میکىع.  ٙ ؼنع مییما قؽ  ٛی اقت که گىوگیه ْبی. بىابؽا  یکى می هیخهان  ؿک

ىع ممکاه یگؿ  ؽهای خاوبی و کىچت ؼا بؽمییه، مكی ؿکمؽکؿی ؼاش اي ی اقت. نطًی که ظؼ مسىؼ  ٧٢ّْىؼی که  کؽظ، به
  یااؾ ؼاش ايا ی  ؿکهاایی  چىیه ؼولی وعانِه بانع. اما یباال  ىگین هیننایع ، گؽچه ه نىظیب اقت ظؼ قٓسی  اییه ؼونه

 . وعاؼ ظوؼ ی٧ی بكیز٧

هاا  آن  یاؼول  ؿک اؾ آودا کاهظاؼوع. مؽیعاوی کىىع و  های ضىظ ؼا مى٧ِل می آمىؾشای ویؿ   ؿکیههای  هچىیه معؼقاقِاظان 
واچاؼ به همان قٓر مساعوظ  به مام مؽیعان  ؿکی  ، اقته آن ىگین هی ىاوع ٧٢ّ  ا قٓسی بؽقع که مِىاقب با قٓر ن می

 ؽ اقات، چؽاکاه  عشیا ی  آن  ی، ایؿامام بیهِؽی ظاؼظ و ؼول  ؿکاؾ مكیؽ اي ی ظوؼ ؽ بانعؽی ٢ؽٚی یؼول مك هؽچهاقت. 
هىاىؾ ایاه ؼا ظؼک هاا  آن ىگ ضاىظ ؼا  ؿکیاه کىاع.ین هیه، ٢ؽظ بایع ٚمع ان نیه  ی ببؽظ. ظؼ  ؿکیبه اقاـ و خىهؽ  ؿک ىاوع  ومی
ی ْىالوی و بٛع اؾ ياعها قاال ؾماو معمؼو بٛع اؾ   ىاوىع  ؿکیه کىىع. اؾایه میکهیعن  کىىع يؽ٢ان با قطِی کىىع و ٢کؽ می ومی

ها  قاطِی اؾ ْؽیا٥اواع  آوؼظش به ظقتگىوگی که  ظؼ وا٦ٙاوع.  آوؼظش به ظقته، ٧٢ّ م٧عاؼ کمی گىوگ یا زِی هؿاؼ قال  ؿکی
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اؼ یهای بكا زايل وهعش اقت. چگىوه آن ؼا کكب کؽظوع؟ نبیه وَٛیت ٢ؽظی ٚااظی اقات: و٦ِای خاىان اقات وابكاِگی
ٛای یْىؼ ْب ها باه نىظ. آن وابكاِگی ؼوگ می ىعش ک یعل به آینىظ، با گػنت ؾمان ام ؽ ؽ مییاظی ظاؼظ، اما هىگامی که  یؾ 

و٦ِای ٢اؽظ  بؽواع کاه  ی میها  آن کىىع. ؽ ٢ؽٚی ویؿ اؾ ایه نیىش اق٣ِاظش مییهای مك ه ؼولیؼووع. ا ل میینىوع و  س  ؼها می
ماا  ىاواع گىواگ ؼا ویاؿ ؼناع ظهاع. ا کىاع می  کیاه میکهایعن  بؽای  یهؽ٢ت ظؼ  ؿکیه، بؽ وهكِه ظؼ معیِیهه، ض كاه و ؼوح

ؼوظ و اؾ ْؽیاا٥ب  ل ماییاآهكاِگی  س  ظؼ ْاىل آن ؾمااان قاطتب ْاىالوی باهناان  یهای ا٢اؽاظ ٚاظ ظاوىاع کاه وابكاِگی ومی
 که گىوگ ؼنع کؽظش اقت. اقته آن وابكِگی کؽظن آهكِگی ؼها به

  یه بباؽ یؼا اؾ بها  آن  یْىؼی که بِىاو   بهیکى  اناؼش میها  آن ٧ی بهیْىؼ ز٧   و بهیظه ها ؼا هع٠ ٦ؽاؼ می اما ما وابكِگی
کاؽظم  ْىؼ ا ٣ا٦ی با ا٢ؽاظی بؽضىؼظ می ام که اٞ ب به ی ؼ٢ِهیها   ظانت. به مکانیٛی ضىاهیه ؼنع قؽ ی٥ ظؼ  ؿکیه ْؽ یو به ا

اوداام آن هكاِی ظؼ زاال  آو اه . باا  یهكاِ ایىداا ظاوع ما کكی ومی چیه»گ٣ِىع: ها  آن اوع. ه کؽظشیاظی  ؿکیهای ؾ  که قال
 ی ظؼ وٗؽ گؽ٢ت.ا٢ؽاظ وكبِان ضىب ىان  ؼا میها  آن «آوؼی . ومی به وخىظچ مهک ی بؽای  ى یکىی  و ه یمعاض ه وم

ه بااؼی کاه ظؼ اقاِان یؾو . اویا می ان  . مثایی بؽای  یقؽوکاؼ ظانِه بانها  آن با  یاوع و مدبىؼ بىظ بىظش اما ا٢ؽاظ بعی ه 
ایىکاه  ىاع ویضىاهاع ماؽا بب واؼظ نع و گ٣ت که اقاِاظ باؿؼگم می کالـ خى کالقی بؽگؿاؼ کؽظم، ٢ؽظی بىظ که ظؼ زیه ییگى

و با ؼظ مى٣ی ظاچیب  ه نطىیه کؽظش اقت.  ی بؽظم ایاظی اقت که  ؿکیاؼ ؾ یهای بك اقت و قالوچىان  چىیهاقِاظ بؿؼگم 
، اقاِاظ باؿؼگ او ؼا  ه کااؼی. ا کؽظم ى  و او ؼا ؼظیاو ؼا بب و٦ت وعاؼم آمع. گ٣ِ  می به وٗؽال بكیاؼ نؽوؼ  عشی ؽ  يىؼم ؾؼظ و ؼوگ

هایچ  که کؽظ. مه نطًی هكِ  کىع. هؽ ؼوؾ بؽای مه مهکل ایداظ می ظؼقت ظؼظقؽ  کؽظ بؽای طت و نؽو٘یوا٦ٛان به ه  ؼ 
 ؼا  ااکهاا  آن ٢ؽقاِاظ، ٧٢اّ می  قامِ هؿهاای باعی بیهؽ گااش چای به خعال با ظیگؽان وعاؼم و ویاؾی ه  به آن وبىظ.  ٚال٦ه

 ظاظم. می آمىؾل ٢ای ضىظ اظامه ، به . بٛع اؾ آن مکؽظ می

ٛاعان ایاه کاؽظ. ب ؽی كطال، ماؼی او ؼا  هی ؿک ظؼ ؾمان که كِی وخىظ ظانتیظایىی ىگیق ك   مچىع ٦ؽن  یم، ظؼ ظوؼان 
باه ضاىظ اوكااوی  و ناک یبه  كاطیؽ ظؼآوؼظ آن ظایىییكت ؼا  ال ؼا کامل کىع ظؼگػنت. ماؼ بعن  ؿکیهایىکه  ظایىییكت بعون

 ؽ وکاؽظشییقؽنت او  ٟایىکه  ضاْؽ بهضىاقت مؽا ببیىع، کكی وبىظ خؿ همان ماؼ ظؼ نکل اوكان.  که می« اقِاظ»گؽ٢ت. ایه 
ه او ؼا یبىاابؽا . اقت ؼ٢ِه٢ؽا ؽ بكیاؼ اؾ زعل  کؽظ  ا بؽای مه مهکل ایداظ کىع. ٢کؽ کؽظم ل مییبىظ، ضىظ ؼا به ماؼ بؿؼگی  بع

ل ی باع آب ؼا غوب و باه مبعو هیی ا اق٣ِاظش کؽظم  ا ٦كمت« کىىعش زل گىوگ»وام  ٦ىی به اؼیىوگی بكظؼ ظقِ  گؽ٢ِ  و اؾ گ
 ال بؽگهت. ضاوه ع و بهیضؿ  مباالی بعو کى . ٦كمت

خاى  مااـ گؽ٢ات و باه آن ضااو  گ٣ات کاه اقاِاظ باؿؼگم    ییگى اؼی ناهؽیمؽکاؿ ظقاِ ؽوان او با مكئىلیکی اؾ  یؼوؾی 
 کاهماوىعی  هیقاا ًاىیؽ خؿ  ، باه ىعیؿی ببیچ  ىاوكت نع و ومی تیٞاؼی  اؼ  ؼ٢ت. ظاضلآودا  اؼ بهیىع. ظقِیضىاهع او ؼا بب می

ؼا  ماونع و و٦ِی چهم می کؽظ، ٞاؼ ؼونه ؼا باؾ می اوممچه و٦ِینع.  قاْٙ میوىؼی قبؿ  مچهماووهكِه بىظ و اؾ آودا 
ت اؾ ماا ظوبااؼش یا چیگؽظظ و ایه باؼ ه بؽمی یی هىگدی ظوباؼش»گ٣ت: ای مس ی  نع. او با یهده می تی اؼ  ٞاؼ ظوباؼش بكت می

اقاِاظ : » ؽقایعاؾ او ل اؽو ی «  ا مؽظم ؼا ودام ظهع.آمعش . یی هىگدی  کؽظم می انِباش کىی . مه آن مهکالم ؼا ایداظ ومی
  شعیاظ   ياعمهی.  اهاا كاِ یبا ىاو   گؽ ومییظ»او  اقص ظاظ: « ؟ یم آمعشمهک ی  چه ان  یها ابؽای ع. یبؿؼگ، ی٣ٓان ب ىع نى

کؽظ. اماا  اف  ایداظ می چگىوه مهکلایىکه  يسبت ظؼباؼۀ کؽظ به ع، نؽو٘یظ يعمه نع که چگىوه و٦ِی اؾ او قإال« اقت.
 هاه کاؼهاای باعی اوداامیقاؽ باه قاؽ ماه گػانات. او هم ظوباؼش ی ظؼ  کهیایآق قالمت هگاشیظؼ وما ۲113 اؾ آن ظؼ قال

وهایىان  ، ه  ؼ٢ت هیاؾ ب ایىکه. بٛع اؾ  بؽظم هیه او ؼا کامالن اؾ بیظا٢ای مه معاض ه کىع، بىابؽا کؽظ با آمىؾل میظاظ و قٛی  می
همگای ناىکه  گ٣اِ .هاا  آن ای باه ، چىع ک ماه ؾمان ظؼ آنٚ یه مه ا٦عام کىىع. او،  یؽ و خىان و ؾن و مؽظ، همگی ضىاقِىع 
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باا بؽضای اؾ آواان زِای ٦ؽاؼ بىظ.  عوع مىَى٘ اؾ چهیظهىع. ٢هم وکؽظوع کاؼی اودام ت خؽیتی چی٦عؼ  ؽقیعوع که ه نعوع و آن
 اؽظاضِ   می  باؽکمىَاى٘ ظؼ زایی کاه باه  یچ ٢ؽ٦ی با مؽظم ظویىیب ٚاظی وعانِىع.بىظوع ه کؽظش هیؾماوی ْىالوی  ؿک ایىکه

 يسبت کؽظم.ویؿ  یه چىع ؼویعاظظؼباؼۀ ا

 ى کهیجى
 هیاٚىىان ٦كامِی اؾ  ؿک باهآن ؼا  گىواگ، چی اؼی اؾ ماؽظم ظؼ ْاىل آماىؾلی، بك  کىىعگان هی ؿک؟ ظؼ اخِما٘  كتیى که چیخى

يىؼم وىٚی مهااؼم، وؼظضاىاوی و  به هیایه چیؿی ویكت که به مدمىٚ   ؿکیه  ٛ ٥ ظانِه بانع. ا ظؼ وا٦ٙظهىع.  آمىؾل می
ه یوؼظ و چىا ٚاىظ، قاىؾاوعن کاٞاػ و ضىاواعن ، قاىؾاوعن ٚالیا  هایی ماوىاع  ؽقای  ناىظ. اؾ ناکل ت آماىؾل ظاظش میی کى

ٚىىان  . باه ٢ؽظ اقات بكایاؼ مىسًاؽبه های مٛاید  آن و ؼولظؼمان کىع ها ؼا   ىاوع بیماؼی کىع. آن می ی اق٣ِاظش مییؿهایچ
 کىاع و ٢اؽو مای ىشیای ؼا ظؼ خىهؽی اؾ قاىی٣ىؼ خیمى ى که، ٦  یکىىعۀ خى هی،  مؽ   بطال ؾظش بانع ، اگؽ کكی ظؼ يىؼ م مثال

كاِع و یبا ؽشیاظا ظؼ وقاّ ضىاهع کاه می کىع. قپف اؾ نطى می  ی ؽق آن ظؼ وقّ «×» تیکهع و  می هیؼوی ؾم ای ؽشیظا
 ی ظؼیها ؽشیکىع  ا ظا ٢ؽو ؼ٢ِه اق٣ِاظش می ىشیی که ظؼ خىهؽی اؾ قىی٣ىؼ خیمى کىع. قپف اؾ ٦   ی مییوؼظها ضىاوعن نؽو٘ به

 تیاماى  باا ٦   ایىکهظهع  ا  می اظامه عنیکه ضىاوع. به ؿ مییکهع وؼظها ؼا و ها ؼا می ؽشیظاظؼ زایی که  نطى بکهع. يىؼم
آن ظؼماان ناعش اقات.  عیاگى ناطى می نىظ. قاپف باه می  مام مى٦ٙ ؿ ظؼ آنیوؼظها و گػاؼظ و ضىاوعن ظؼ  بطال می و٧ٓه

 ىاوىاع  میهاا  نایىش  آن وعاؼظ. آن ماإثؽ باىظ.کىع ظؼظ  یمف میآن ؼا   ؽ نعش و و٦ِی بؽظ که  بطال وا٦ٛان کىچت نطى  ی می
کااؼ  کىاع چاه ظؼظ می اان  یع باؾو ییا. اگاؽ بگىوعاؼوع  ؼا یهای وض بیماؼی ىاوایی ظؼمان های خؿیی ؼا ظؼمان کىىع، اما  ماؼییب

و٧ٓا  ْاب  قپف بهباؾ کىیع.  ان  بعنظؼ امِعاظ ؼا  ان  ظقِانضىاهع  کىع و اؾ نما می ی مییوؼظها ضىاوعن به کىع؟ نؽو٘ می
گى گىی ظقت آن گػاؼظ که کىع و می می ٢ىم ظقت نما هیا ی قىؾوی هب  ع و نامایاایب ؽونیاب گؽ انیظ اؾ و٧ٓ  ْب قىؾوی هب

ٚالوش، بؽضای ا٢اؽاظ  . به ظؼظ وطىاهع ظانت ٦بل ع، مثلیکى ؼا یمف ان  یع کؽظ. و٦ِی ظوباؼش باؾو یضىاه هىا ؼا ازكاـخؽیان 
 چىیه کاؼهایی اودامها  آن ها. طِه ْ ك یآو و کاٞػ،  ؽقی  ٚالی  کىىع، ماوىع قىؾاوعن اق٣ِاظش میگؽی ویؿ یهای ظ اؾ ؼول

 ظهىع.  می

ىگیب به ٢اليؽ٢ان ها  آن ظهىع.  ؿکی  بعن ؼا آمىؾل ومی مكیؽ ٢ؽٚی ظؼ معؼق  ظایى های ظویىیب  ؼول ؼاواعن  ،یینى ىی، ٢ب
هاا  آن کىىاع. می هاا اقا٣ِاظش های ظویىی مكایؽ ٢ؽٚای اؾ ایه  ؽظاؾوع. اکثؽ ؼول ها می ماؼییب یع با ظٚا و وؼظ و ن٣ای   اؼواذ

هاا  كات. باه چیؿهاایی کاه باؽای نا٣ای بیماؼییو بؽواع ضاىب می باه کااؼ ی کهیها ها ؼا ن٣ا ظهىع، اما ؼول ماؼیی ىاوىع ب می
اقا٣ِاظش کىىاع، چؽاکاه هاا  آن ع اؾیاوبا کىىاع ه مییاؼا  ؿک ماا کاه ظا٢اا کىىاعگان هیکىی ، اماا  مؽ  کىىع انااؼش ومای اق٣ِاظش می

بىعی کؽظواع   یهایی  ٧كا ؼناِه ؼا باه های ن٣اظهىعش ، ؼول باقِان هیبعی ظاؼوع. ظؼ چو بكیاؼ ه ییبكیاؼ قٓر  اهای  اوؽفی
های  باه ظقاِههاا  آن .اهییگْب  و گىوگ ٢هاؼ، ن٣اظهی چی ت، ْبیؽو  ؽکِیقىؾوی، ماقاف، کا بىعی، ْب نکكِه اوىعم

بىاعی  ؿظهمیه ؼناِه ْب٧هیٚىىان قا ى کاه، باهینع. ایه خى عشیؼنِه وام تی ن٣اظهىعش بىعی نعوع. هؽ ؼول  ی ٧ك اؼییبك
های آن  ؾیؽا ٦اعؼمكت، یو   مایى که، چیؿی ظؼ مدمىٚ   ؿکیاقت. خى« ىیؿظش خىیؼنِ  نماؼۀ ق»ؼو وام کامل آن  نع. اؾایه

 ت اقت.ی کىنبیه ؿی یچ. گیؽظ قؽچهمه ومی ؿکیه اؾ اؾ گىوگب زايل 
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  ؽؾنی عخًشاي

 هیکتض حافل اص  جًىو
 ظاناِه ماؽظم باؽ ٚماىمؾیااظی اؼ یؽ بكای اأثکه  وخىظ ظاؼظ هیکاؾ  ؿ  زايل خىىن وام بهی ، ايٓالز ىىعگانک هیک ؿ اخِما٘ ظؼ 

 هی مؽ  کهنىىوع  یم مؽظمی . و٦ِ ؽقىع یم گىوگ یچ ا٢ؽاظ اؾ اودامُٛی ب هکاوع  ؽظشک طم آن ؼا  ٦عؼ آن ویژش بؽضی  ه. ب اقت
،  ٧اتیىىاع. ظؼ ز٧ک ناؽو٘آن ؼا  کاه ىىاعک یما وزهاتكایاؼ ب ،زايل اؾ  ؿکیاه ناىظ خىىنمىدؽ به  اقت هکمم گىوگ یچ

 وخىظ وعاؼظ. وخه چیه  به هیکاؾ  ؿ  زايل خىىن   کهیبگىع یبگػاؼ 

گااشاواع ظؼآمعشىاواام یا زیاؼواذ ؽ ین ٢کؽنان، به  كطوبىظ ضاْؽ ظؼقت بؽضی ا٢ؽاظ به اؼ یاضِ ياازبهاا  آنی ايا  . ضىظآ
ا یااؼواذ  ظهىاع. اماا آو اه ؼوی ظاظش ایاه اقات کاه وكابت می« اواؽفی ٦عؼ مىاع»ضىظ ؼا باه  كت، اما ایه زایت ٞیؽْبیٛیب یو

کىىاع ظیگاؽ ضىظناان ویكاِىع. ممکاه  و هىگامی که ایه ا٢اؽاظ  ماؽیه میکىىع  میؼا کىِؽل ها  آن بعن ىىعشکؽ یىاوام  كطیز
 ، اقات ياىؼم هیباع گىواگ یچا هی مؽ  هکىىع یب یم مؽظمی و٦ِو٢ؽیاظ بؿوىع. ٝ یخاقت هىگام زؽکت  ٛاظل وعانِه بانىع یا 

 گىواگ یچا هی ماؽ   ىاوع یمه یا اما چگىوه داقت گىوگ یچ هیا هکع یىک یؽ مکاؾ نما ٢ی اؼ یبك  ؽقىع آن ؼا  مؽیه کىىع. می
کاؼهاا ؼا  عیىک اگؽ ٚاظم . اقت کاؼ ضٓؽوا یاما بك ،اقت ظانِه وگه و ضىظ ؼا قای  ا٢ِهین٣ا ؽیه قٓر   اییه ٧٢ّ هیبانع؟ ا

گاشبه ایه نیىش اودام ظهیع،  گااش  اقات هکاممآوگااش  همیهه ظؼ کىِؽل ضىظ وا ىان ضىاهع بىظ. ان  یاي  ضىظآ  ی،کامکضىظآ
ضٓؽوااکی اوداام ی ؼا کىِاؽل کىىاع. ناایع کاؼهاا ان  باعن ؽشیو ٞ ىىعشکؽ یىاوام  كطیا زیاؼواذ  ی،ضاؼخی ها امی ها یا  اوؽفی
ی وابكاِگا٢اؽاظ و  ؽکا٢وباىظن  ضاْؽ ظؼقات ایاه مهاکالم باه ع.یناى ىىاعگانک هیاک ؿ  اخِما٘ بهی يعم  بؿؼگ و باٚ  ظهیع

ايآالذ  ا٢ؽاظ باهی بُٛ ظاوع چگىوه یومکكی  چیه.  كتیو هیکاؾ  ؿ  زايل خىىن آیع. ایه  عیعش، می به وخىظنان  ییضىظوما
باٚا   ىاواع  یوما گىواگ یچا هی مؽ  ظؼ وا٦ٙا٧ِٚاظ ظاؼوع.  هیکاؾ  ؿ  زايل ؿ به خىىنیوها  آن چؽاکه داوع نعش گىوگ یاقِاظ چ

 ؽشیاو ٞی ؼؾمای هاا هىاؽی هاا ؼماان ی،اظبا آثااؼؼا اؾ  ايٓالذ هیا مؽظمکثؽ . ا نىظ هیکاؾ  ؿ  زايل خىىنظچاؼ  نطىنىظ 
هاا  کِااب ظؼ آنی ؿیاچ هیچىا. عیاىک ؼخاى٘ هیاک ؿ ی ها ِابکا یی می٦عی ها ِابک ع بهی ىاو ی، م کىیع باوؼ ومی اگؽاوع.  نىیعش

 ؼوی ظهع.ی ؿیچ هیچى اقت هکؽممیٞ بانع؟ وخىظ ظانِه هیکاؾ  ؿ  زايل خىىنچگىوه ممکه اقت .  وخىظ وعاؼظ

 ضاْؽ باه . اقاته نکل هیااؾ ای کایگ٣اِ  االن  . آو هنکل ظاؼظ چىعؽظم به آن باوؼ ظاؼوع مکه ی ا هیکاؾ  ؿ  زايل خىىن
 مثالی م٣ِااو ی هاا تیغهى و ىاعک یما ضاىظ خاػب ؼا باه ىىعشکؽ یىاوام  كاطیا زی، اؼواذ  كتیو ظؼقت ؽلک٢نطى ایىکه 
ا یاهكاِىع ی ٛیْب ٢اى٤ی هاا یی ىاوااظؼ ْ اب  ا٢ؽاظی بُٛ ع.کىی یوماضىظظهع که  یؼا ؼنع م «گىوگ یچزایت » ؽظنک  ْ ب

گاش ىىع، ٚاظمک یم هیؼا  مؽ  گىوگ یچی اوع. و٦ِ ؽظشک هیؼا  مؽ ی ٦الب گىوگ یچ گااهؼها کىىاعن ؼا ان یاي  ظاؼوع ضىظآ ی . آ
گػاؼواع  یو ماناىوع  می قاؽظؼگ  یغهىااؾ وٗاؽ ىىع. ک یم  ی ٧ع گؽانیظ بهؼا نان  ظهىع و بعن یم اؾ ظقتؼا ی هؽچیؿ بهضىظ 
گاش  اؾنان  بعن  گػاؼوع. یم میوما ؼا به بیٚدی ؼ٢ِاؼهای ؽظ. بُٛیبگ ٢ؽمانی ضاؼخی ها امی ها یا  اوؽفیا ی نان یکمکضىظآ

. ضاىظ او ظهع ه کاؼها ؼا اودام میی، اؼوظ ؽخهین ا ظؼ آبیپؽظ ب هیی ا به قاضِمانی اؾ باال که نىظ گ٣ِهی نطً هیاگؽ به چى
ع یا ىاو ید ب کاه ما كاتیو هیاکاؾ  ؿ  زايال خىىن هیىع. اکواگػاؼ  گؽانیظ ؼا به ضىاهع بعوم یوعاؼظ و میكِه ؾ  بهی  ی مای زِ
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ؽ ک٢ اؾ مؽظمی اؼ ی. بكه نکل ؼ٢ِاؼ کؽظیبه ای ٚمع  يىؼم هآٞاؾ ب که ظؼ ٚ ت ایداظل ایه اقت وؼ٢ِه ی مؽاهع او به گییبگى
 زایات هیاظؼ ای ٧ات اگاؽ نطًای. ظؼ ز٧ اقات گىواگ یچ هی مؽ  ، اْؽا٠ بهنان  بعنضىؼظن    ابی ؽٚمع یْىؼ ٞ به ىىعک یم
هاا و  یوابكاِگ  دیوِ هک، ب  كتیو گىوگ یچ هی مؽ چىیه چیؿی . ضىاهع ظانتی میوضی امعهای ىع، ک هیؼا  مؽ  گىوگ یچ

 . اقتی ٚاظ مؽظمی ها ْ ب

و٦ِای چای باه بااالی قاؽ  ای نىظ مكعوظ می اؾ بعنی یظؼ خای چ ،گىوگ یچ هیظؼ  مؽ و٦ِی  هکایه اقت  گؽیظوَٛیت 
اؾ ی چای و٦ِای ِكایظایىیی هاا ظؼ ؼولویژش  به اقت. تىچکی خهاواوكان   ؽقع. بعن یمبیایع ٢ؽظ   ىاوع  اییه ؼقع و ومی می

 مِى٦ا١اْاؽا٠  اواال بگاػؼظ، ظؼ آنک انیاوِىاواع اؾ می ظ. اگؽ چنى یم مىاخه المکه مهیابا  گػؼظ، نطى یم یاوایکان یم
.  ؽیه ٦كمت اقات ظهع. اما قؽ اوكان زكاـ ؼوی میؿ یو گؽ بعنیظی ها ظؼ ٦كمت، ب که  ىها ظؼ قؽ  وهایه مكئ ه . ماوع می

و  هیاؼ قىگیع قؽ بكىک یم ازكاـ٢ؽظ ؼظ نىظ،  اوالک انیوِىاوع اؾ می ع. اگؽ چیآ یم هیی ا و قپفؼوظ  میقؽ ی باال بهی چ
ی  کمها  ىاوع باٚا  یم ىع و وهک ىِؽلکؼا ی ؿی ىاوع چ یوه می اما چ .به قؽ ظاؼظی اؾ چی ىیقىگ الشکنعش اقت، اوگاؼ مِىؼم 

خؽیاان ظهىاع و همایه  میؿ یاقاؽاؼآمی یظاوىع و وٗؽها یومؼا  گىوگ یچای٥ ز٧ اؾ مؽظمی وؼظ. بُٛایببه وخىظ ی ماؼ یا بیظ نى
اؾ  خىاىن٢ؽظ ع، یایب هییوِىاوع  او بؽوظ قؽ ی باال بهی اگؽ چکىىع  ٢کؽ می ، مؽظمبؽ همیه اقاـ.  اقت نعش ومؽج هؽج باٚ 

 .بِؽقىع اؾ مؽظمی اؼ یبكه باٚ  نعش یؼوظ و ٞیؽش. ا میی گیؽظ، به گمؽاه می هیک ؿ 

ی زِ ایی ْىالوؽضی ممکه اقت مع ی ب بؽای.  اقتی مى٦ِی ِیوَٛ ع، ٧٢ّیایب هییقؽ بؽقع و وِىاوع  ای باال بهی اگؽ چ
کاه چای ىع کعا ی  گىوگ یچی اقِاظ وا٦ٛ یت  ىاوع یم بانع، نطى آن اگؽ ٚ ِمع. یایو هیی ا و هىىؾ ه  اظامه یابعمكال یو

ؼظ ناىظ  یاوایک انیاؾ م ىاوع  میوها  آنچیب  ا٢ؽاظی که،  گىوگ یچ هیع. ظؼ  مؽ یایب هیی ىاوع  ا یمکىع و چی  تیعاؼا به  اییه ه
 قآر آنؼ ی ْاىالوی ظماع ْاىؼ اقات کاه  کىىاع و ببیىىاع آیاا ایه خكِدىنیىگ ضىظ  نیهؼ ٚ ت آن ؼا ظ عیبا ،عیایب هییا  ای

 هکابؽواع   ای میع، ىاظه یما ضىظ ؼا اؼ ٧ ىگین هینی ْىؼ وا٦ٛ بهو٦ِی  ؼنع ظهىع!ضىظ ؼا  ىگین هینبایع و اوع  مِى١٦ ماوعش
آوداا  مهاکل بانایع. ان  باعنظؼ  گىوگ لیظوبال  بع به ، ىگین هیؼنع ن ؽخای  مؽکؿ ب بهع ی ىاو ی. ومبیایع هیی ا ىاوع  میی چ

،  باناعوا٦ٛاان مكاعوظ ی اگاؽ چاظهع.  خاوبه ؼوی می ام همهؽ ییٟ  ، ٧٢ّ بٛع اؾ آن ؼنع کىع ونما  ىگین هینایىکه  ماوع  ا می
کكی ایىکه  بٛع اؾ،  ٚالوش هبکىىع.  میا ه ٚىامل غهىی ما هكِىع که و٧م ای٣یامٛمىالن  .نىظی  کمهباٚ   ىاوع  یوم هىىؾ ه 

،  ؽقع یمی و٦ِ ؽقع.  یمع، یآ می ی  کمه اقت هکؽقع ممبقؽ ی باال بهی چی ه و٦ِکنىىظ  یم گىوگ یچی اقِاظ ٦الب ؾا
؟  كاتیوی وابكاِگ تیاآن ا یآظؼ میان اقت.   ـؽی ، وابكِگ عی ؽق یمی . و٦ِاوؼظیبه وخىظ بی وا٦ٛی او مهک ی  ىاوع بؽا یم

ایاه ؼقاع.  یما باه وٗاؽ یمااؼ یبنابیه هاِؽ یع، بیهاِؽ بِؽقایب ظ؟ هؽچاهناىع ؼهاا یا وباینىظ، آ یٖاهؽ م نمای وابكِگو٦ِی 
 ع و ؼنع کىیع.ی ـؽ ؼها نىی وابكِگخؽا ظـؼ بگیؽیع  ا بِىاویع اؾ واظاؼ ضىاهیع نع اؾ ایه ما ه بؽوظ.یاؾ ب عیبا ان  یابكِگو 

ؼا ؼناع  اؾ گىواگی اظیؾ  اوىا٘نان  ؾیؽا بعن.  ظانت مب ؼو ظاؼوع ازكاـ ؼازِی وطىاهىعیکه  ی  ا هیکؿ گان ظؼ  ىىع ک هیمؽ  
ناکل  ا آنیا هیاا ناىوع باه یما باٚا ها  کىىع. ایه می تکزؽ  بعن ظؼون هک اوع اؼ با٦عؼمیبكی یؿهایچها  آن ظهع که هم  می

ظؼ ع. یمااؼ ناىیب ؽقایع  می هاهیهمازكاـ ؼازِی وعاؼیاع اقاقاان ایاه اقات کاه  هکىیاٚ ت ع. یبان ظانِهی واؼازِ ازكاـ
اؾ ی اؼ یو بكای ٛیْب ٢اى٤ی هاا یی،  ىاواا گىواگهاا  آن و هما ٦عؼ مىاع باىظش اواع  ظشکؽ ؼنع  ان  بعنظؼ  هکی یؿهای، چ ٧تیز٧

و ٞیاؽش بىظن  ازكااـ ضااؼل، ظؼظ، مٛاػب ان  باعن، زؽکت کىىاع ْؽ٠ آنْؽ٠ و  به ایههكِىع. اگؽ  ْبیٛی ٢ى٤ مىخىظامب 
ْاىؼ  باه ان  باعنو٦ِای .  اا نىوع ه ٖاهؽ میی ؿکی ها زایتوا٦كام  اوىا٘و  اقت اؼ زكاـیبك اًٚابی اوِهاضىاهع ظانت. 

ت. وٗاؽ گؽ٢اظؼ ای ضىب  ایه چیؿها ؼا  عیعش عی. باکىیع می ازكاـ لکن هیا ، به اقت وهعش لی بع باال یاوؽف با ماظۀ ا ب املک
 هیک ؿ  عی ىاو یم ، چگىوه ی ظاؼیعماؼ یع بیىکؽ ک٢ ههیو همبگیؽیع  ظؼ وٗؽی ٚاظ ی٢ؽظؼا  ضىظ ههیاگؽ همگان ىىع ک هی مؽ نما 
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  یگااى یما  ااف بگیؽیاع، ظؼ وٗااؽؼا ٢ااؽظی ٚااظی  ىظضا ع، اگاؽ هىااىؾ ها یااآ مای می اا هیاکظؼ  ؿ ی ظؼظ و مسىِاای ؟ و٦ِا عیاىک
 قآر ، به بطًىو مىَى٘ هیبا ا ظؼ ؼابٓه . زعا٦ل اقت ؽظشک ق٧ىِی ٚاظ مؽظم قٓر به یسٗه ظؼ همان  ان ىگین هین

 . عیا ؽظشک ق٧ىِی ٚاظمؽظم 

مؽظم ٚااظی وگااش کىىاع. اگاؽ  ظیعگاشاؾ ایىکه  خای کىىع، به می اؼ باال وگاشیبكی اؾ قٓس مكایل بهی گان وا٦ٛىىع ک هیمؽ  
قآر  ه  ناما ىگینا هین ع، قآریماؼ یب٢کؽ کىیع ی و٦ِ ؽایؾ اٚ  نىظ بیماؼ نىیع. وا٦ٛان ب اقت هک، مم یعماؼ یب عی٢کؽ کى

آن واىٚی کاه ظؼ ضًاىو ویژش  ، باهنىظ یوم ضِ ی ماؼ یب بهی   وا٦ٛیکو  ؿ  گىوگ یچ هی.  مؽ اقت ٚاظی مؽظمنیىگ  نیه
 ناىظ یما ماؽظمی مااؼ یب وا٦ٛاان باٚا آو اه  ظاوی  کاه ناىظ. همگای مای االن  ىيی١ کاؽظم، کاه چای ظؼ خاایی مكاعوظ می

 عیاآآن بؽ   ىاوع اؾ  فب  یومغهه و ؿظ یؼ  ی٢ؽو می ابِعا اؾ وٗؽ غهىاقت. مٛمىالن نطى ی خكم ظؼيع یو قی غهى ظؼيع ه٣ِاظ
 ياىؼم هیاا . مٛمىالن بهبؽظ میؼوح ی غهىه یاؾ باؼ قىگنطى  ،بع ؽ نىظی ؽ یْىؼ چهمگ بهی ماؼ یبوَٛیت  هکىیاو ٦بل اؾ 

ؽظواع کاظٚاا و  ىاعاو ؼا گؽ٢ِی ها ظقاتاؾ ی کایبىظواع.  بكاِه  طات باه  کاو ؼا مس هکبىظ ی نطًی ، ؾماو مثالؽای . ب اقت
او  عوع. )ظقاتیاو ؼا ضؽانا ظقت بكِىع و مچی ا او ؼا با  اؼچه چهمان نىظ. قپفی خاؼ  اؾ آن ببؽوع  ا ضىنآن ؼا  ضىاهىع یم

ظؼ وِیداه ؼا بهاىىظ و  آب عنیاکچ  ىاوكات یاو ما هکی ْىؼ  بهکؽظوع ؼا باؾ  ؽ آبین آمع.( یوم بىظ و ضىن وهعش عشیبؽ  ظؼ ايل
، وعاناتی ؿیبىظ و ضاىوؽ  وهعشی او ؾضم ٧تیظؼ ز٧.  ظؼگػنتی ى اهک بٛع اؾ ؾمان مؽظآن ع. کچ یمکه  اوقت ؽظ ضىنکؽ ک٢

ؼا  ضىظ اان، ازِمااالن  عیاماؼ یب هکباوؼ ظانِه بانیع  ههینع. اگؽ هم ممؽگ باٚ ال  ٚىامل غهىیع. یکچ یم هکبىظ  آبب که 
ْىؼ ْبیٛای ظچااؼ  و ماؽظم ٚااظی باه اقات ؽظشکا قا٧ىِی ٚااظماؽظم  قٓر  ا  ان ىگین هینؾیؽا  .کىیع می ماؼیب تیوها ظؼ

 نىوع. بیماؼی می

،  ظؼضىاقات کىیاعؼا ی ماؼ یب تی. اگؽ  ىعک ی ٧اَا م آنی بؽا ٧تی، ظؼ ز٧ اقت ماؼیب ىعکؽ ک٢ ههیهمای  ىىعشک هی مؽ اگؽ 
بیمااؼ  چیاؿی ناما ؼا هکا عیبانا وگاؽان هاهیع همیاع بااال باناع. وبایاىىعش باک هی مؽ  ىگین هین قٓر. نىظ می ان  واؼظ بعن

 الؾم هیاکع. ظؼ  ؿ ایداظ کى لکمه ان  یبؽا ىاوع  ها می ماوىع قایؽ وابكِگیو  اقتی وابكِگ ی،ماؼ یاؾ ب ه  ـؽیؽا ای، ؾ  کىع می
ؽ اؾ آن یاٞ چگىواه ؟عیاؼا ؼناع ظه گىواگؼازِای ع ظؼ یا ىاو یما . چگىواه اقت کظؼظوا  ببؽظ و آن هیاؼما ؼا اؾ بک نطى اقت

بٛاع اؾ  هکبىظ ی نطًی . ؾماو  یىگب ان  یؼا بؽا ك یاؾ بىظی ع ظاقِاوی؟ بگػاؼ عیضالو نى ان  یها یوابكِگاؾ نؽ ع ی ىاو یم
وباناع؟  ضىناسال  ىاوكات یمچگىوه  ظ،نى و آؼهام وایلی ٧یز٧ثمؽۀ بىظ به  تیوؿظی . و٦ِ، آؼهام نع هیکاظ ظؼ  ؿ یؾ ی  الن
 عیابا . آؼهاامضىنسایی بكایاؼ ؾیااظی وابكِگ ، اقتی وابكِگ تیاما ایه هیدان !  بىظ قه ٦ مؽوی ٢ؽاقى  بهؼ زال ؼ٢ِه او ظ

چاىن .  ا٢اتی ضا ماهی ثماؽ  یبا باهال  هیاکؽظ و  ؿ ک ؽظ. اما او ق٧ىِیگ یؽ ٦ؽاؼ ومی أث   ست هکی ، با ٦ بها بانع ؼها اؾ وابكِگی
ظؼ  ظوبااؼش اؼ  ؽؾزماتیبكای  النؽظ و بٛع اؾ ک نؽو٘ ؼا ظوباؼش ال هیکىع.  ؿ ک نؽو٘ اؾ اول بىظ، مدبىؼ بىظ ظوباؼش ؽظشک ق٧ىِ

،   اـؽ هیبا ا «کى . می ق٧ىِ ظوباؼش وگؽوه ، نىم ؾظش دانیع هیوبا»: به ضىظل یاظآوؼ نعع و ی ؽق ظ٢ٛه هی. ايٛىظ کؽظ هیک ؿ 
 . اقتی اؾ وابكِگی ؿ وىٚیو .  ـؽنکكت ضىؼظ ظوباؼش

 هیاکاؾ  ؿ  زايال خىاىن بؽچكاب نطى هیا نىظ، به یمبیماؼ ی ی اؾ وٗؽ غهىنطًی وخىظ ظاؼظ: و٦ِی گؽ یظ تیمى٦ٛ
 ی،ؼواوای مااؼ یه بکاگاىی   ی! م ى کاظؼمان  ؼا ها  آنی ؼواوی ماؼ یب نىوع  ا یم مىِٗؽ مهی زِ هکهكِىع ی ظ. ا٢ؽاظىن یم ؾظش

 او واه و بعن كتیوی ؽوقیو چیهی ظاؼای ماؼ ؼواویب ؾیؽا. چؽا؟  وعاؼم و٦تی مكای  هیچىؼقیعگی به ی بؽا و مه كتیوی ماؼ یب
گااش ايا  هکاظهاع  ؼوی میی و٦ِای ؼواوای مااؼ ی. ب كاتیوی ماؼ یب هیا اؾ وٗؽ مه .ی٣ٚىوِ ظاؼظ و وه ماؼگىوهیب ؽامیی ٟ ی ضىظآ

 باناع. ؼوذ ضاىظل اؼیاضِ ياازب ىاواع  یوما هکااقت ی كک ظ؟ مثلنى می ١یزع َٛ .  ا چه نىظ یم ١یَٛ نطى بكیاؼ
 ىاواع  یو وما اقات حیو گا  اؽم هاهی. همباناع باعناضِیاؼ  ياازبضىاهع  یومظیگؽ .  اقت لکن هیهم بهی ماؼ ؼواویبی اي 
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گاش  مؽز ه هیع. ظؼ اواماؼ بیهه  قآىذ ،ٛاعىىع. ظؼ هؽ بُ ک یمبا او معاض ه ی ضاؼخی ها امی ها یا  اوؽفیا ی نطىی کمک، ضىظآ
ی کاؼهاای ٦ب ای هاا یؾواعگظؼ ع یناا٢اؽظ ی اي  ، ؼوذ ٚالوش ه. بنىظ یماو  مؿاز ی امی اوؽفی یا  وى٘ ؽوخىظ ظاؼظ. هی اؼ یبك
 یمااؼ یبگىیی  کاه ماهیات  می ظهع.ی  ىاوع ؼو  یمی هؽچیؿبؿوىع.  او يعمه ضىاهىع به یم اؼانک ع ْ بیو نااودام ظاظش ی بع 

 ؼونه بانع که چؽا مایل ویكِ  چىیه چیؿهاایی ؼا باؽای ان  نىوع. اکىىن بایع بؽای ایه اقت و ایه چیؿها باٚ  آن میی ؼواو
اؼ یاماا بكا ،ظناى اؼیهه کىیع تمک او بههیع، ظ ؼا آمىؾل ظاظ؟ نطى اودام ظؼباؼۀ آن  ىان یمی اؼ ک چه .ى کظؼمان  ا ه آن

 ای  باناع،ی کایِؽ کایناىک  کاؽظن ظؼ آقاِاو  واؼظی ؼواوا ماؼقاِانیظؼ بی ِاؽ کظ ی ظ. و٦ِانىی ٚم کاؼ، ه یه اک اقتقطت 
،  یسٗاه ؟ ظؼ آن اقات ْاىؼ هیاچؽا ا .آوؼوع یوم بؽ ؾبانی مٛى یب زؽ٠ چیگؽ هیظ هک ؽقىع  یمزعی  هب واگهان ماؼانیب بؽیع می
  ؽقع. یمی کیِؽ کای کنىظ و اؾ نى  یاؼ میهه نطى هیای اي  ؼوذ

 هیاک ؿ ی باؽای ٦ با وی یباىظا قؽنات هؽکكایظهاع.  اظامهآن ؼا  ضىاهع یم کىع، ؼا نؽو٘ می هیک ؿ ی طًنی مٛمىالن و٦ِ
 هیاکِىاواع ظؼ  ؿ زِی اگؽ ٢اؽظ و. کىىع می هیک ؿ نان  ؾوعگیظؼ ْىل ،  آنی ؽ یاظگیگان بٛع اؾ  ىىعک هیاؾ  مؽ ی اؼ یبكؼو  اؾایه. ظاؼظ

 هیاا هکاظاوىاع  یما ىاع. هماهک هیک ؿ آن ؼا ضىاهع  یم ههیظایى ظاؼظ و همکؽظن  ظوبالی بؽای ٦ ب، ىعک كبکا ٢ا ؼا یظ نى مى٥٢
اْاال٘  هیااویاؿ اؾ  ها هیكااهم هما  اْؽا٢یاان و و ظاوىاع میل ایه ؼا اؼ کظؼ مسل  ىع. مؽظمک یه میؼا  مؽ  گىوگ یچ نطى

ْىؼ وا٦ٛای  کؽظوع  ٛعاظ اوعکی باه گىوگ ؼا  مؽیه می چىع قال ٦بل، اؾ ا٢ؽاظی که چی ع:یهیىعیب هیاظؼباؼۀ ی . اما همگظاؼوع
ی ظا٢اؽ انطاو ٧٢اّ ا هیىع. اما اکؽ یی ىاوع  ٟ یمال  یىع ق٣ؽ ؾوعگک هیک ؿ ی ٧یْىؼ ز٧ به اگؽ نطى ٧٢ّ کؽظوع.  ؿکیه می

ا٢اؽاظ  ظاظ. ؼا  ٟییاؽ ومایهاا  آنی ؾواعگکكای مكایؽ  هیچ. ؽظواعک یم هی مؽ  ىعؼقِی ن٣ا و ی بؽا گىوگ ؼا چیکه ٚاظی بىظوع 
ی ع. ؾواعگواؽ یبمزِی ا یع نىوی ماؼ ؼواویبنىوع یا ممکه اقت  مىاخه یال کمهنایع با  یا عونى ماؼیب یؼوؾ ٚاظی ممکه اقت 

وا٦ٛی  ؿکیاه ْىؼ  بهاما وع، ؽظک یه میؼا  مؽ  گىوگ یچ هکظیعیع  یم کظؼ  اؼ ؼا ها  آن هؽچىع.  اقت لکن هیهم بهی ٚاظا٢ؽاظ 
 آؼؾو ٧ا٢ّ ع.ناىو ع مى٢ا٥ىكاِ ىاو یؼاش ظؼقات وما  کكب اما بعونىع، ىک هیکباال  ؿ  قٓىذ ا وع ؽظک ی. هؽچىع آؼؾو مکؽظوع ومی

ی كاک  چی. ه  ىعؼقِی بىظوعو  ن٣ا هیی ا ظؼ قٓر گىوگ یىىعۀ چک هیمؽ   ه ظ هىىؾ ا٢ؽ ا هیىع. اىک هیکباال  ؿ  قٓىذ نِىع  ااظ
یاباع.  مینا٣ا  اان  یماؼ یب گػاؼیاع اؼؾل ا ٧ى ه ؽ بظانِىع. ٧٢ّ اگ میی یها یماؼ یب هیبىابؽا ظاظ،  ٟییؽ ومیؼا ها  آنی ؾوعگمكیؽ 

 .وگیؽیعی مؽَ چیهگؽ ی ىاوع باٚ  نىظ ظ گىوگ ومی يؽ٢ان اودام  مؽیه چی

 ىاواع اؾ  یمای   وا٦ٛایاکباا  ؿ  ٧٢ّاو بیماؼی بانع.  ظانِه ضىظ  ىخه ىگین هین ىع و بهک هیک ؿ ی ْىؼ وا٦ٛ ع بهیبا نطى
ی و اقاِاوعاؼظها اياىل عیااقات و بای ٚااظ ماؽظمی وؼای ؿیاچ هکب  ، كتیوی کیؿ ی٢ هی مؽ  گىوگ یچ هیؽا  مؽ یبؽوظ. ؾ  هیب

. ؼقاع یيىؼم اقت که به آن هع٠ م آنٚمل کىع و ظؼ ها  آن بؽ اقاـع یبانع. با وخىظ ظانِه ىىعگانک هی مؽ ی بؽا ؽی باال 
ایاه . ناىوع میمااؼ یبؽقاع ب مىٚاعل یو٦ِاؼو  اؾایاه اوع. ماوعشی با٦ی ٚاظ٢ؽظی اوع و  ؽظشکو ٚمل ْىؼ هیاا٢ؽاظ اؾ ی اؼ یاما بك

 هیؼا  مؽ  گىوگ یاو چ هکظاوىع  یم همهظ. نىی ؼواو هکىیاا یؽظ یؼا بگی ماؼ یب ا آنی هی، اقکِه کىع واگهان یؼوؾ  عینانطى 
 ؾظش او بؽچكاب و باه« اقات گؽ٢ِاه خىاىن هیاکاو اؾ  ؿ » گىیىاع: می ناىظ، ماؽظم یما ٍیماؽ ی ؼواواؾ وٗؽ  که هیهمىع. ک یم

ی اؼ یا بكیها  یا زؽ٢هی بؽای زِ .ظاوع یؼا وم ٧تیز٧ی ٚاظ٢ؽظی  ؟قتای مى٧ٓ هیا ای: آعیهیىعیب ظؼباؼۀ آنی . همگنىظ می
ممکاه اقات ناىظ،  ٍیماؽ ی ؼواوااؾ وٗاؽ  ظؼ ضاواه نطى هیابىع. اگؽ ایؼا ظؼ  آن ٧تیز٧ هک اقتقطت گان  ىىعک هی مؽ اؾ 

ی ؼواوا هی مؽ  ظؼ مسلاو . اگؽ  اقتباٚ  آن بىظش  گىوگ یچ هی مؽ گىیىع  می هىىؾ ه  گؽانی، هؽچىع ظبانعقاؾ  مكئ هکمِؽ 
 هی ماؽ  هک ظهىع یم ها گؿاؼل بؽوظ. ؼوؾوامه هیاؾ ب اقت هکؽممیو ٞظ ىن یم ؾظشی بؿؼگ ضىاهع بىظ. بؽچكب کوزهِىا  ظ،نى

باا آن  بیىعاؾواعی وگااه گىواگ یچا هی ماؽ  باه هکاىیا باعونی زِا اؾ مؽظمی . بُٛ اقت نعش هیکظؼ  ؿ  خىىن باٚ  گىوگ یچ
ی ْاىؼ  هیا االنو باىظ  ضاىبظاظ  یاوداام ماؼا آوداا  گىوگ یچ هی مؽ که م ی  ه چىع و٦تیهم، او  ببیه» :کىىع یم مطای٣ت
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ؽظ یابگی گؽ یظی ها یماؼ یب اقت هک. ممظهع وی می٣ِع ؼ یب او ا ٣ا٤ی بؽا ٦ؽاؼ اقت هؽچه اقت وی ٚاظ ی٢ؽظاما او  «نعش.
ماوىاع ٢اؽظی ظ؟ کاؽ  ؼا قاؽؾوم گىواگ یه چای ماؽ ی هؽچیاؿبؽای  هک اقت م٧ٛىل هیا ایظ. آنى مىاخهی گؽ یظ المکا با مهی

 هیاا باهآن ؼا   ىان یم چگىوه دظنىماؼ یبی ؾوعگ هیع هؽگؿ ظؼ ای، وبا اقت او  ؿنت هکىیضاْؽ ا : به اقت ماؼقِانیظؼ ب ؿنت 
 ؟ظؼک کؽظ لکن

ی ها گ٣ِاهبعاوىاع آن ؼا  هات  ا اياىلیا گىواگ یچا ٧اتیز٧ هکاىیا اؾ ا٢اؽاظ باعونی  ایض هکا  یی  بگاىی اىاو یم هیبىابؽا
 گىواگ یناىظ. چا یما ؾظش گىواگ یچ بهی بؽچكب وى٘ ؽهع، یآ یبه وخىظ م ی کمه هکىیا مسٍ  ىىع. بهک یمان یبی ؽ٧ٚالویٞ

آن ؼا  هاهیظاؼواع و همای  گىوگ وگؽل مًِٛباوه ظؼباؼۀ چیاؾ ا٢ؽاظ ی اؼ ی. بك اقت مههىؼ بىظش ظؼ خامٛه  اشىکی  ا ظوؼشی بؽا
 گىواگ ی٦اعؼ اؾ چا  آن .گػؼظ ظؼ ٢کؽ ایه ا٢ؽاظ چه می ظاوع یومی كک  چیىىع. هک یؼظ مآن ؼا و کؽظش  زم ه آن به ،وکىهم کؽظش

وامىاع.  یماضیاایی و ٞیؽوا٦ٛای ؼا  ، آنناىظ مٓؽذ می گىوگ ی م  چک هکىیا مسٍ  بهکاؼی به کاؼنان ظاؼظ. که اوگاؼ  بیؿاؼوع
 اقت.  کها  آن و ظاومبكِه اؼ یا٢ؽاظ بك هیا ؽا غههیا٢ِع ؾ  یم ا ٣ا٤ مىَى٘ هیا ،قتواال ی و ٚ م اقت ٚ   گىوگ یچ

ی غهىا ام ىهما٢ؽظی  هی. چىنىظ وامیعش می «گىوگ یچزایت » ىىعگانک هیکخامٛ   ؿ وخىظ ظاؼظ که ظؼ ی گؽ یوَٛیت ظ
زایات  ظها  ری ىَا اولبگػاؼیاع .  اقاتی مى٧ٓا کاامالن  تیه وَاٛیاواعاؼظ. ناطى ظؼ ا هیاکاؾ  ؿ  زايال خىاىنی ظاؼظ وی

 هکهكِىع ی ا ا٢ؽاظیظو ظؼی هىؼ ک. ظؼ هؽ  کىع یما ٣یای و٧م مهمی ماظؼؾاظ تی٣یک ،  گىوگ یچ هی مؽ  ظؼ.  كتیچ گىوگ یچ
٧ٚیاعش هاا  آن ؼواع.ا٧ِٚااظ ظا كا یو ظایىی كا یبىظ بهاوع که  بىظشی اقت ا٢ؽاظ هؿاؼ قال چىع، هیظؼ چ. ا٧ِٚاظ ظاؼوع مػهب به

ظؼ  ان مطًىياوعاؼواع.  عشیا٧ؿهاا ٚیچ هیاا ا٢اؽاظ باهی اما بُٛکاؼهای بع مداؾام. ظاؼظ و  همؽاش  به ل اظا ضىبی اؼهاکظاؼوع 
 ىاوىاع  یوما اؼ  هؽچاها٢اؽاظ ی . بُٛاناع ؾظش میام بؽچكب ضؽا٢ها  آن هو بنع  میاو٧ِاظ ؿها یه چیاؾ ا ی،٢ؽهىگ او٧الب ؾمان

ظؼک  اا زااال آو اه و  ؽظشکوهؽ٢ت یظؼ آن   هىىؾی امؽوؾ  ٚ   آو ه، ضتآمىی ظؼقی ها ِابکنىظ اؾ  یومؼا  آو هىىع، ک کظؼ 
اؾ ی ماکزاَؽ  ٛعاظ وكابِان  زال ، اما ظؼبىظوعه ا٢ؽاظ یاؾ ای اظی ٛعاظ ؾ  می  قال چىع گیؽوع. میظؼ وٗؽ  ضؽا٢ام ،اقت وهعش

 تیاخؽ ناایع اوع.  ناعش آناکاؼ ٛاع مااظؼ بُ هاا  آن اما،  عیىکو ها ؼا ٦بىل عشیاؾ  عی بُٛممکه اقت  وخىظ ظاؼوع. اگؽچهایه ا٢ؽاظ 
ؼوؾاواه ی ظؼ ؾواعگآو اه  ٥یاو اؾ ْؽ  ىىعک يسبتها  آن ىىع ظؼباؼۀک یم تیخؽ  هکهكِىع ی ا٢ؽاظ، اما  عیىک ؼا ٦بىلها  آن عیىکو

 .اوع بؽظشی   گىوگ یچ هیظؼباؼۀ  مؽ ی ٧یاوع به ز٧ا عشیا نىیعش یظ

ىىاع ک یؽ ماکا٢. ضىعواع یناما ما به ه ظل ، اؾ  گىوگ یچ وام آوؼظن مسٍ به هکبكِه اقت نان  ٦عؼ غهه آنا٢ؽاظ ی بُٛ
ظؼ وٗاؽ  اؼ وااظانیبكای ٢اؽظ، ناما ؼا  گىواگ یچا هیظؼ  ماؽ ی ا عشیاؼبااؼۀ  عياسبت ظ مساٍ  بهع. یا نعش و مكطؽشی ؽا٢ا ض

ی مااظؼؾاظ تیا٣یکباع وباناع. اگاؽ  ٦اعؼ ها  نآ ال  یمااظؼؾاظ تی٣یک عینای وی ،ای ظاؼظ غهه بكِه ٢ؽظایه . اگؽچه وعگیؽ  می
 هکابااؾ ناىظ و مم اؼ بااالیبكای ظؼ قآس مقاىم چه ممکه اقت ىع، ک هیؼا  مؽ  گىوگ یو بطىاهع چ ظانِه بانعی ضىب

. ناىظ میو مااؼیب هکاىاع ک  ىاوع َاماوت یاما وم باوؼ وعاؼظ، گىوگ یچ . او بهؼا  دؽبه کىعی ٛیْب ٢ى٤ی ها یی ىاوابؽضی  اقت
ی ىایچْاب   ؿنات ىاع، باهک ىاوع او ؼا مٛایدهِوی ٞؽب ْب ت ؿنی ىع. و٦ِک یم مؽاخٛه ماؼقِانیب نىظ، به یم ماؼیبی و٦ِ

وباناع، ماإثؽ ی وكط  بطًىي چیه هک یىع و ؾماوک او ؼا مٛایدهی ماؼ یوِىاوع به  ی ىیچ ؿنت ْب ی ىع. و٦ِک یم مؽاخٛه
 ىاواع  یوا٦ٛاان ما گىواگ یا چایاآ  یىایبب اا  ى ک یم میؼا آؾما ناوك »: گىیع   یمبا ضىظ ا٢ِع و  یم گىوگ یؽ چک٢ اؾ آن به  ف

 هیؼا  مؽ  گىوگ یچ هکىیا مسٍ بهی که ظاؼظ، ضىبی ماظؼؾاظ تی٣یک لیظی  . بهآیع  ؽظیع مینت و او با .« مؽا ن٣ا ظهعی ماؼ یب
 گاؽ بطىاهاع باه اویظی ٛاع ظؼ بُ  واال یمىخاىظیاا مىاع ناىظ  هاو ٚال٦ به یع اقِاظینانىظ.  ظؼ آن بكیاؼ مكِٛع ٖاهؽ میىع، ک
اؼ بااال، یبكای بااؾ ظؼ قآس قىم ؼقع. با چه  یمی ىیب ؼونه  مهیو تیوَٛ ا بهینىظ  یاو باؾ م قىم ىع. واگهان چه ک تمک
 نطىایه ی . و٦ِ ضىاهع ظانت ؿیوی ٛیْب ٢ى٤ی ها یی،  ىاوا هیا بؽ ىع. ٚالوشیببؼا هان خ ٧تیاؾ ز٧ی ٦كمِ  ىاوع واگهان یم



۲۰2 

 

 آو اه ؟اقاتاو چگىواه ی غهى تیَٛوع یىک یؽ مکىع؟ ٢ک  سملآن ؼا  بِىاوع لمٟؿ عیکى ی٢کؽ ما یآ ،ىعیؼا ببی ِیه وَٛیچى
اکىاىن ظؼ م٧ابال  ،گؽ٢ات یما ظؼ وٗاؽ مكاطؽش و هکؽممی، مٓ ٧ان ٞیضؽا٢چیؿی  ،ؽظوعک یم يسبت ظؼباؼۀ آن گؽانیظی و٦ِ

اؾ  میباغهىی ٢هاؼ  هکچؽا  کىع،  سمل ىاوع آن ؼا  ومی نطى هیمٟؿ ا ،دهیظؼ وِنىظ.  با آن مىاخه می٦ؽاؼ ظاؼظ و  مچهماو
  ٛاظل ظو ْؽ٠ هی ىاوع ب ی. اما وم ویكتی مى٧ٓغهىم ٞیؽ هؽچىعکىىع،  ظؼک ومی عیگى یمچیؿهایی ؼا که  ظیگؽان.  زع اقت

ناىظ مٛماىالن  یما گاؽ اوداامیٛع ظظؼ بُ آو ه  ظؼ زایی که،  اقت ظهع انِباش یم بهؽ اودامآو ه  هک اقت عشیىع. او ٢همکبؽ٦ؽاؼ 
 .اقات اناِباش ظؼ او ىاعیگى یم ظ، مؽظمىن  یاودام م ْؽ٠ ظؼ آن هکاودام ظهع ی ؼون ؼا بؽ ْب٥ی یاؼهاک. اگؽ او  اقت ریيس

 . اقت گؽ٢ِه خىىن هیکاؾ  ؿ گىیىع  می دهیظؼ وِ، ظؼک کىىع ىاوىع او ؼا  یومها  آن

ظچااؼ چىایه زاایِی  ع اياالن یاىک یماماؽیه ؼا   گىواگ یچا هکاناما کثاؽ واعاؼظ. ا  هیاکاؾ  ؿ  زايل خىىن نطى هیااما 
 ایىداا کهنما  اؾكیاؼی بچه  قىم  کىىع. یم دؽبه  ؼاگىوگ  یچ زایت ظاؼوعی ا بكِهکه غهه بكیاؼ ی ا٢ؽاظ . ٧٢ّنىیع ومی

 اان ناىکه ع و مٟؿیاظاؼ ی ضىب ع، ازكاـیكِیو ؾظش نگ٣ت. عیا عشیظگؽ یظی ٛعهاؼا ظؼ بُ ی یؿهایچ ان وا٦ٛع باؾ نعش و یزُىؼ ظاؼ 
گاشی، بك٦ؽاؼ ظاؼظ گىوگ یچزایت  ظؼی نطًی ع. و٦ِی٦ؽاؼ وعاؼ  گىوگ یچایه زایت و ظؼ هعش و اؼ ٚا٦الواه و یو بكا باىظش اؼ آ

گااهی  اقت هک. ممکىىع یمع باوؼ ویگى یاو مچیؿهایی ؼا که  یٚاظ مؽظم هک اقت هیا مىَى٘ ىع. ٧٢ّک یيسبت می مى٧ٓ
ؼا  هی ىاوىع ا یمی ٚاظ مؽظم ظهع. چگىوه ؼا اودامی اؼ ک او گ٣ِه به نطى هیو ا عشیظ اقت ظؼگػنِه هکؼا ی كکع یبگىاو٦ام 

 هکاظاؼظ. بٛاع اؾ آو وگاه ضاىظؼا واؿظ هاا  آنبایاع  کىاع يسبتایه مكایل ظؼباؼۀ  ىکهیی اخا به ٢همع ٢ؽظ می هی؟ بٛعان اکىىعباوؼ 
ی ٛیْب ٢اى٤ی ها یی ىاوا انطاو هیا مٛمىالن . ؼوظ می می ی ضىب به چیؿ همه، ظؼقِی اظاؼش کىع ؼا بهه ظو ْؽ٠ یبؼابٓ  بِىاوع 

 . كتیو هیکاؾ  ؿ  زايل خىىن ویؿ هی، اما اویؿ ظاؼوع

باه آن  هکی ٧یز٧ خىىنمىٗىؼ اؾ . نىظ می عشیظ وعؼم هنىظ و ب یعش میوام «ی٧یز٧ خىىن»ه کوخىظ ظاؼظ ی گؽ یظمى٦ٛیت 
  یگى ی؟ م كتیچی ٧یز٧ خىىناقت.  « ؿکی  ز٧ی٧ت»ب که مىٗىؼ، .  بانع ىاوهیوا٦ٛان ظ ،نطىکه  ه ویكتیا  یىک یاناؼش م

و  كاتیوؼایح  هی، ا دهیظؼ وِو٣ؽ ظؼ هؽ يعهؿاؼ و٣ؽ.  تیع ینىظ، نا یم عشیظی نطً هیچى وعؼم ه، ب ىىعگانک هی مؽ  انیظؼ م
 وعاؼظ. خامٛهی ه  ؼو ی ؽ ی أث

 ع مكاهیاباناع و با ظاناِهی اؼ ضىبیبكی ماظؼؾاظ تی٣یک عیبا نطى: وخىظ ظاؼظ ینؽْ  یمی ٧یز٧ خىىنی مٛمىالن بؽا
اؼ یبكای مااظؼؾاظ تی٣یک هکی یها آنؼووع  ؿکیه کا٢ی ویكت.  کؽظن با٦یماوعۀ ٚمؽل بؽای ْیهای  ٢ؽظی مكه، قالبانع. 

ی خامٛا  ٚااظ هیااؾ آماعن باه ا هؽکكای .ىاعیآ یمای یاؼ باال یبك هكِىع و اؾ قٓىذایىدا  یِیمأمىؼ ی مٛمىالن بؽا ،ظاؼوعی ضىب
 ّیمسا هیاا ٢اؽظ باه هکاىیااوؼظ. بٛاع اؾ یاخا ب ؼا بهی كک ىاوع  نىظ ومی یم ک ا ٢ؽظ زا٢ٗ   هکىیا ؽقع، ؾیؽا  ف اؾ  یمی اوكاو

 ماؽظم قآر باه تیاوها ظؼو  ثاؽوم باناعو  نهؽم ْ باو ظؼ  نىظ یباٚ  می بهؽ ی ها ، مؿازمتآیع میی ٚاظ خامٛ  مؽظم
 خؽیاتکكای  چیه ؽقاىع و  یما هماهؼو  ؼهاا ناىظ. اؾایاه ایىداا اؾ هکع یوطىاهع ؼقی او هؽگؿ ؼوؾ ی ىع. بؽاک یم ق٧ىِی ٚاظ

ی ضىب باه ماؽظم هی ىاوىاع ظؼ با ی، وما اوع. بٛع اؾ وؼوظنان آمعش ایىدا بهکه وخىظ ظاؼوع ی ا٢ؽاظ هیع. اما چىیایب هیؾم ىع بهک یوم
خىگاع  اا  یمی کكی . و٦ِظهىع یاودام می اؼ یبكانِباش ی ضىظ، کاؼهای ؾوعگ و ظؼ ْىل یٟؿوع یم هیی ا قٓىذ به. ىىعک ؼ٢ِاؼ

 هکاىع یب یم لظ. اقِاظنى یاؼ مکبعه گؽانیظ بهی اظیم٧عاؼ ؾ  و به ظهع یاودام می اؼ یبكبع ی کاؼها به ضىظل قىظ بؽقاوع،
ىاع! ک قا٧ىِایاه ؼازِای  ظهاع باه اقاِاظ اخااؾش ومی ظؼ وِیداه ید٧ایۀ ز٧ثماؽ  باا اقتی كک. اما او  اقت ق٧ىِآقِاو   او ظؼ

 ؿکیه بکهاوعد چؽاکاه  قمت به ىاوع ٢ؽظ ؼا  گؽظظ. اما به ازِمال ؾیاظ ومی ای می ظوبال ؼاش چاؼش اقِاظل بكیاؼ وگؽان اقت و به
او بِىاوع اؾ ْؽی٥  ؿکیه به ايل ضاىظ بااؾگؽظظ.  بىابؽایه  ٧ؽیبان ٞیؽممکه اقت ممکه اقت اقِاظی وا٦ٛی ظؼ ظقِـؽ وبانع.
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ال  ماواعش با٦یکىاع، ٚماؽ عا یا ها   غهاهو بعن ی بؽا ای هیک ؿ  ؼولؾیاظ اقت و زِی اگؽ او  قهمهکل ظیگؽ ایه اقت که 
 کا٢ی ویكت. هیک ؿ  بؽای  کمیل

 خىاىن ؼول  اىان یما ی،ؽٚااظیاؼ ٞیبكا ّینؽا هیا بانع و  ست ضىبی ظانِه اؼیبكی ماظؼؾاظ تی٣یک نطًی اگؽ ٧٢ّ
ضاىظ  ٧اتیو ز٧ ايال باه وخاىظ واعاؼظ  اا ناطىی باؽای ع یاام چیمٓ ٧ان های و٦ِ ،گؽیظ بیان بهاؼ بؽظ. ک هاو بی ؼا ؼو ی ٧یز٧

،  ْىؼ مثاال . باهظناى یماٞیؽ٢ٛاال  لٟاؿبؽضای اؾ ٚم کؽظهاای مؼوظ.  یما باه کااؼاو  ؽظنکا ىاواهیظی باؽا ؼول هیا ،باؾگؽظظ
ها  ه ٦كامتیاا هکىیا. بٛع اؾ نىظ نِه بانع ٞیؽ٢ٛال میؼا ظوقت وعای ٣یثکقؽما و نىظ ٢ؽظ  باٚ  می مٟؿ که ی اؾهای ٦كمت

ی اؼ باع ک چیه بکظاؼظ. اما مٛمىالن مؽ  وا٦ٛان خىىن هککىع  ٚمل میی كکماوىع و او  شنع ٖاهؽی ؼواو المک، مهنعٞیؽ٢ٛال 
 ؼزا  یاؼ بایبكا ضاىظل ااما ب .ظهع یم اودام ضىبی اؼهاک اٞ ب ب که ،ؾوع یؼا مها  آن وهگىیع  واقؿا می مؽظم به وه .نىظ یوم

 صیااو اؾ قاؽما ی ظوظ.  اهاا یما باؽ٠ی ؼو  کواؾ ی ها و با یباـ ٣مک بعون ، ظؼ ؾمكِانکىع ومیقؽما چىن  ىخهی به .  اقت
کكای ؼا  وىناع. اظؼاؼ مایو ضاىؼظ  می ماع٢ى٘ زِای کىاع، چىن  ىخهی به کثی٣ی ومیا٢ِع.  یمی ؿیضىوؽ  ع و بهک ؽ  یو مؾوع  می
 ؼا  سمالی یهاا یقاطِ ىاوكات  او می. عیخى یمی نعش بىظ با ضىنسایص ؾظش و مثل قىگ یکه ؼا  اقب مع٢ى٘ نىاضِ  که می

گاشی با غهىی ظ ٚاظا٢ؽ ا هکىع ک  هیایبِاه چىاناع.  باٚ  ؾخاؽ او می چ٧عؼ خىىن هیاع یىک ًىؼ  ٧٢ّىع. ىک  سمل ىع ىاو یوم آ
ضاىظ ی ها  اهاا ضاو  ،هكِىع. ظؼ گػنِه مكهی ها ضاو ها  آن کثؽا . هكِىعی ٛیْب ٢ى٤ی ها یی ىاوای مٛمىالن ظاؼای انطاي

مِاؽ اؼ ٣اا٘ ظانات ظو ی کاه بایم اؾ ىاؼ یاظی اؾ ؼو   ىاوكت یمضاو  مكىی بىظ که اما  بكِىع. یم ،بماوع تىچک هکىیای بؽاؼا 
 کؽظواع. میظؼب ضاوه ؼا به ؼوی او ٣٦ال ىع، ک ی٢ؽاؼ م اؾ ضاوه ههیو هم نعش او مدىىن هکعوع یظال  شضاوىاظی بپؽظ. و٦ِی ؼازِ به

ؽظ. بٛاعها او ؼا کا ی٢ؽاؼ مگهىظ و  کؽظ و ظؼ ؼا می با اوگهِم به ٣٦لب ظؼ اناؼش میؽظوع، ک یم کؼا  ؽ  ضاوه ضاوىاظشُٚای او٦ِی 
ىِاؽل او کؽظ. کا یبااؾ ماآن ؼا ی آقااو باه ،ؽیاؾود ظاظن  انکاباا  ، ؽظواعک یما کؼا  ؽ  ضاوهه همی ؽظوع. و٦ِکمهاؼ ی ؽ آهىیبا ؾود

ا ٢ؽقا و ناعیعی ؼ  بكیاؼ ْا٦تاو ؾخؽ  هکىیاضاْؽ  . بهکؽظ می ؼا  سملی اظیاؼ ؾ یبكی ها ی، قطِ ٥یْؽ  هیا بهبىظ.  هکؽممیٞ
ع، یهک یم ْىل قال قه تیوها ا ظو قال و ظؼی تیظ. مٛمىالن ؽ ک میؼا  ؽظاضت  بعلی ؼهااکی خؿاقؽٚت  به ،کؽظ می  سمل

ناعن  ضاْؽ کامل باهع. یا٢هم یما باىظ ا٢ِاظش ا ٣ا٤ ه ؼا که آو واگهان،  اؾ آن .  فبىظ اظیاؼ ؾ یکؽظ بك که  سمل میی ؽا ؾخؽ یؾ 
، اماا واعواظؼ  اؼیماىاؼظ بكا هیاناع. ا یٖااهؽ مای یضعای ها ٦عؼموا٦كام  اوىا٘و نع  یگىوگ او باؾ م ٣٦ل ال، بال٢اي ه هیک ؿ 

باىظ.  میمدااؾ وی ظانِىع مِىقٓی ماظؼؾاظ تی٣یکایه  عیعش بؽای ا٢ؽاظی که . ىعوخىظ ظانِ صیظؼ قؽاقؽ  اؼ ها  آن اؾی  ٛعاظ
ه ثبات ناعش اقاات. یاص وخاىظ ظاناِىع و ایوا٦ٛاان ظؼ  ااؼ هااا  آن ع،یاظاو یما مدىاىنی ها كاتیو ظایىی ؼاهباانزِمااالن ظؼبااؼۀ ا

ؼا باا خااؼو اؾ مٛباع  «ییهى هیچ» هکی مدىىو ؼاهبظاقِان  مثل .وخىظ ظاؼظ ىاوهیظی ها كتیظؼباؼۀ ظایىیی اظیؾ ی ها ظاقِان
 .ؽظک ؽونیب

 ىاوی  بگىیی  که ٦ٓٛان وخىظ وعاؼظ. اگؽ کكی بِىاوع آ م ایداظ کىع و اگاؽ  ، می هیک ؿ  اؾ زايل خىىنظؼ ضًىو ه یبىابؽا
ظقاِم  کؽظن ؽون ظهع، با ظؼاؾیٚاظی اقت. اگؽ کكی بِىاوع آ م ؼا اؾ ظهان ب گىی  ایه نطى ٢ى٤ گىوه بانع، می وا٦ٛان ایه

 وام ! ْبیٛی می قیگاؼی ؼا ؼونه کىع، آن ؼا  ىاوایی ٢ى٤ مآ هی ؼونه کىع یا با اوگهِ

  هیکدس تض ی اهشیمًهذاخلۀ 
 هی ماؽ  . چگىواه  یناى یم مىاخه با آن گىوگ یچ هیظؼ  مؽ  اٞ ب هک اقتی ا معاض ه هی؟ اكتیچ هیکظؼ  ؿ ی اهؽیمىمعاض   

.  وخىظ ضىاهع ظانتی اؼ یبك المکىع مهک هیکبطىاهع  ؿ  نطىی و٦ِ ظؼ وا٦ٙضىاوع؟  یؼا ٢ؽا می اهؽیمىمعاض    گىوگ یچ
،  عیابگػاؼ  ؽونیاؼا اؾ ظؼ ب اان  ی ا هکاىیا مسٍ باهظ. ناى مى٢ا٥ی ٧ی  ز٧یک ىاوع ظؼ  ؿ  یوم نطى،  ٢انه مه ز٣اٖت بعون
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ه یا٦بال اؾ ا ان  یاخِماٚی ها تی٢ٛایظؼ امکان ظاؼظ  .  فؼوظ یه ومیاؾ ب٢ؽظ ی اي  ظؼ ضٓؽ بانع. ؼوذ ان  ممکه اقت خان
ظؼ  اؼانکْ ب . آن عیش باننعی گؽ یواظؼقت ظی اؼهاک بکا مؽ ی،  يعمه ؼقاوعشها  آن به،  عینعش بان بعهکاؼ گؽانیظبه ی وعگؾ 

ی كاک . اگاؽ باه ىاعک یمای ؾواعگی یاؼماکی ها ضاْؽ ٧ٚىبت نطى به هک اقت نعش گ٣ِه ك ینما هكِىع. ظؼ بىظی خكِدى 
ی ظوؼۀ بٛع  ظؼآن ؼا  ىع، مدبىؼ اقتکا٢ت یاؾ زع ظؼ  می. اگؽ ب ا٢تیآن ضىاهع  باؾ ؽظاضتی ، او نما ؼا بؽا عیظانِه بانی بعه
ؽظ. کاضىاهىاع  ٚاىٌی بٛاع ی ؼا ظؼ ؾواعگنان  یخاها  آن ىع،کی ازِؽام یب ىمیوایع به ی٢ؽؾوع  بعهع. اگؽ نما  ف بهی ؾوعگ

کىىاع و  یکاه معاض اه ماهكاِىع ی یهاا اهؽیمه  یا عشیاظی ؼاقاِ هاما بؼ گؽظل اقت. ْىؼ  یىقِه ظ ٣ؽ و  اظال بهیگىوه، ک  هیا
اگاؽ ٚ ِای وخاىظ وعانات اخااؾش ظاظش . كِىعیوقبب  ظاؼوع و بعونی یاؼماکهای  ؿها ٚ تیچ هیا .  مام عیه کىیگػاؼوع  مؽ  یوم
 گىوه بانع. نع ایه یوم

 اان  اْؽا٠ ّی، مس  مؽیه کىیعگىوگ ؼا  یچ هکىیااؾ  ا٢ِع. ٦بل یم ا ٣ا٤ؾیؽ  يىؼم هبی اهؽیمىمعاض    لکن هی ؽ  یٚاظ
 هکاىیا مساٍ  باهاماا .  عیاىک هی ماؽ آن ؼا  عیاظاؼ  ظوقات هاهی، هم عیاا اظ گؽ٢ِهیاؼا  گىواگ یچ هکىیاضاْؽ  به. وكبِان آؼام اقت

 ظؼ ؼاهاؽو ؼاشی كاکؾوىاع،  یما هاا باى٤ ا ىمبیلنىظ.  ی ؽ اؾ قؽويعا م ا ا٤ بیؽون ، واگهان کىیع وهكِه ؼا نؽو٘ میهه یِیمع
. اگاؽ  كاتیوی ى کگاؽ قایظ ع. واگهاانیاآ یم يعا ظؼ به بیؽون ى ظؼیضىؼوع و ؼاظ یم ه  ها به ، ظؼعیآ یم گ٣ِگىی يعاؼوظ،  یم
اؾ ی اؼ یناىظ. بكا یما گىوه هیا  عیىک یم ؼا نؽو٘ گىوگ یچ هی مؽ و٦ِی اما  ، اقت امالن آؼامک مسیّ  عیىکه ویؼا  مؽ  گىوگ یچ

 هکاىیا و اؾ اقتی ؽٚاظیه ٞیا هکع یبؽ  یمی   ؟ ٧٢ّ ٦ؽاؼ اقت اؾ چه وا٦ٛان مىَى٘ع. یا عشیهیىعی ؽ و ٥یٚم هؽگؿ ظؼباؼۀ آننما 
 هیاىاع. اک یما ناما ؼا مِى٦ا١ هی ماؽ  «،باىظن یؽٚاظیٞ» هیع. ایىک یمواامیعی  ع ازكاـیىک هیؼا  مؽ  گىوگ یع چی ىاو یوم

 لکنا هی ؽ  قااظش هیاىىاع. اک یما ىِؽلکنما  مؿازمتی ؼا بؽا مؽظم هکی ْىؼ  به ،نىوع مینما  مؿاز  هکهكِىع ها  اهؽیمه
و ی وایال ناى ظایاى و باه ی ه کىای ماؽ ی ضاىاه یما». ناىظ گىواگ یچ هینما اؾ  مؽ  ماوٙه اقت که یا هع٢م و بىظش معاض ه

 گػاؼواع ومی ظؼ وِیده .کىىع یموؼا  سمل  هیاها  آن «ی؟ ؽظاضت وکىی هكِ بعهکاؼؼا که به مه ی یؿهای مام آن چی ضىاه یم
گاؽ وخاىظ یظ عش اخااؾش واعاؼظیه  عیا ی،بٛع اؾ مع  نىظ. یٖاهؽ م یبطًىياقت که ظؼ قٓر ی ؿیچ ؿیو هیع. اما ایىک هی مؽ 

 هکا ؾیؽا ا٢اؽاظیىىع. ک معاض ه باؼش با نماوظ نىظ یموظاظش  وع اخاؾشىن ک ها  یبعه هیا هکىیا، بٛع اؾ بیان ظیگؽ بهبانع.  ظانِه
 .گػاؼوع یقؽٚت قٓىذ ؼا  هت قؽ م به ظاؼوع وی ٛیقؽ  هؽ٢تیىىع  ک یم هیکما  ؿ ی ظا٢ا ظؼ ٢ایىن

بااؾ ناىظ. باا  گىواگ یچ هی مؽ  ٥ی ىاوع اؾ ْؽ  یما م قىم ه چه کع یظاو یم وخىظ ظاؼظ.ی اهؽیمىاؾ معاض   ی گؽ یظ لکن
ا یا ک ؽقاىا ی ها اؾ ياسىهی ىىع بُٛاک یم هی مؽ ؼا  گىوگ یچ ظؼ ضاوه هکی زای ظؼ اقت هکا٢ؽاظ ممی باؾ، بُٛ قىم چه 
ىىاع کضىاهىع با نما ظٚاىا  یگؽ میظی ظاؼوع و بُٛی و ب ىع ؼیطِه  ه  بهی مىهاها  آن اؾی ىىع. بُٛیؼا بب کوزهِىا های  چهؽش

 ظهع، یها ؼا اودام م هی مؽ  نطى٦ام هىگامی که گاهی او. اوع ضی ی  ؽقىاک هکظهىع  یؼا اودام می ام مطِ ٣کزؽ ی ا زِی
اؾ ی  کنا هیا٣ِع؟ ابی ا ٣ا٤ تیوَٛ هیا ىاوع  می. چگىوه اوع ک ؽقىا و وا٦ٛان  اوع عشیچكب  ىدؽش به بیؽون اؾ کهىع یب یؼا مها  آن

 تیی بؽااؾ هؽ يع و٣ؽ ع ی. نا نىظ می عشیظ وعؼم هاؼ بیبكوَٛیت  هیما، ای ظا٢ا ظؼ معؼق  ٢ایىناما اقت. ی اهؽیمىمعاض   
 لکنا هیاباه ا كاتیوعاؼظ، مدااؾ و ان  هیک ؿ ی بؽای و٣ٛ چیهنىوع. چىن  کثؽ ا٢ؽاظ با ایه وَٛیت ؼوبؽو ومیا  ٣ِع.یب و٣ؽ ا ٣ا٤

ی بُٛایاباع.  اظامه میی اظیمعم ؾ و  اقته عشی ع هی ؽ  حیؼا اؾ مؿازمت وى٘ هی، اهای مؽقىم قایؽ ؼولظ. ظؼ نىنما  مؿاز 
ظؼ  ظهاع یما ریمٛماىالن  اؽخ نىوع. ناطى یم ؾظش وزهتو ىىع ک هی مؽ ؼا  گىوگ ی ىاوىع چ یوم ٚ تهمیه  يؽ٢ان به اؾ مؽظم

 به وٗاؽنبر  اوكان ویمی ویمی هکىع یبب ظؼ م٧ابل چهماومؼا مىخىظی ىع. اگؽ ک هیؼا  مؽ  گىوگ یچ آؼامی ٓیو ظؼ مس نب
های  ومىواه واعاؼظ. امااماا وخاىظ ی ظا٢اا ظؼ ٢اایىنی ا عشیا ع هیىع. مٛماىالن چىاک هیؼا  مؽ  گىوگ ی ؽقع چ كیاؼ میب ؼقع، می

 ظاؼوع.ضايی اؼ یبك تیا٢ؽاظ وَٛی ؽا بُٛیوخىظ ظاؼظ، ؾ اقِثىایی بكیاؼ کمی 
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همؽاش  ؼا بهی ؼؾمی ها هىؽها  آن ظهىع. یاودام می ؽوویو بی   ظؼوویک ؿ با ی یها هیاقت که  مؽ ی مؽبىِ به ا٢ؽاظ گؽیظ وى٘
 ؽظ،یاگ یاظ مایاؼا ی ا هیک ؿ  ؼول هیچىی نطًی . و٦ِاوع حیؼاظؼ معؼق  ظایى هِؽ یها ب ؼول هی. اظهىع یاودام می   ظؼوویک ؿ 

ه یا. انىظ یوم با آن مىاخهکىع  یه میؼا  مؽ ی مٛمىیی ها ؼولکه ی نىظ )نطً یمىاخه می اهؽیمى مؿازمت هیبا چى اٞ ب
آو اه ؼوی  ناىظ.( یمای ؼؾمای هاا هىاؽ ا٢ِع که نامل ا ٣ا٤ میی یها هی مؽ  ایی ؽوویو بی   ظؼوویک ؿ ی ها ؼول ٧٢ّ ظؼ عشی ع

کىىاعگان  ؿکیهاؾ  ی اظیا ٛاعاظ ؾ  اؽظاؾظ.  ایاه نااگؽظ میی خكاِدى هىؽهای ؼؾمی به  ۀمباؼؾ ی بؽاظهع ایه اقت که کكی  می
هكاِىع. نااگؽظ ی ؽووایب وی   ظؼووایاک ؿ ا اؾ یای ؼؾمای هاا اؾ هىؽی نااگؽظاوهاا  آن اؾی اؼ یكاو بهكاِىع  ظؼ خهانی كِیظایىی
 هیؼا اؾ بای نطًا مىاا٢ٙو  نهؽماوىع ها م یوابكِگاؾ ی بؽضی ٢ؽظؼا ؼنع ظهع. چؽا؟ اگؽ   ىاوع گىوگ یمؿ یوی ؼؾمی هاهىؽ 

ناىظ.  یآن ؼها مااؾ کىعی  بهو بؽظ  یمو٦ت اؼ یبك ؼ٦ابتی ؽظن وابكِگب هیباؾ  اوی بؽا ع. اماکى ؼنع  ىاوع یم ؿیاو و ببؽظ، گىوگ
ظؼ ضاىاب یاا ظؼ زاال ی  ىاوع ظؼ قٓىذ ضايی ویاؿ ؼوی ظهاع. و٦ِا و زِی میظهع  ؼازِی چىیه کاؼی ؼا اودام می ؼو، به اؾایه

آن  کؽظن عایا ی ؼا باؽا مباعو او ايا ی ىاع. ؼوذک یما هی ماؽ  ؼای ؼؾمی ها هىؽا آن نطى یه یاه ک ظاوع یهه اقت، میِیمع
 هیااظهاع.  ؼوی می مبااؼؾش هیاا و قاپف ىع هىؽهای ؼؾمی چه کكای بهِاؽ اقاتیکىع  ا بب ی ؽک می ْ ب مباؼؾشی نطى بؽا

ىب ناطآن  ىاعکؼظ آن ؼا  . اگاؽبیایاعواؿظ او  مبااؼؾشظهىع. ممکه اقت ٢ؽظی بانع که باؽای  ؼوی می گؽیظی هاٛعؿها ظؼ بُ یچ
 باه مبااؼؾشی باؽای كاک، ضىاباع می ناطى هیااو٦ِای  گیاؽظ. ای بایه ایاه ظو ظؼمی مباؼؾش ظؼ وِیده ،کهع میگؽ وا٦ٛان او ؼا یظ

 هیاؾ با ؼ٦ابات باهال  یوابكاِگ هکا عشیؼق آن و٦ت ظؼ وا٦ٙ. کىع می میآقا او ؼا بعون نبمكئ ه  هیو اآیع  میاو ی خكِدى 
 انی، بٛاع اؾ قاای ضىاهاع باىظ. باا گػنات ؾماان يىؼم هیبعال  یؾوعگ ههیوؽوظ، هم هیاؾ ب خىیی ؼ٦ابت تیغهى ایه بؽوظ. اگؽ

اؾ زاع  میبا ظهع. با مًؽ٠ اظامه گىوگ یچ هی مؽ  به ىاوع  ومی گؽیظ. او بؽوظ قٓر هیای  ىاوع ٢ؽاقى  یوم هىىؾ ه ی مِماظ
ی هاا ؼول، ظؼ هیبىاابؽاظ. ناى واا ىانی ؼازِ باه اقات هکاىع و ممک  ىاوع  سمل یوم هیاؾ ا میؿ بیوال  یکیؿ ی٢ بعن ی،اوؽف 

ماا ی   ظؼووایک ؿ  . ظؼ ؼول اقتی ٚاظبكیاؼ ؿ یو هیو ا وَٛیت مىاخه نىظ هیبا ا اقت هکمم نطى ی،ؽوویو بی   ظؼوویک ؿ 
 .اوع حیؼابكیاؼ  ؽظمکبیان االن  هکنک ی  چىعایه ٣ِع. یب ا ٣ا٤ نىظ یظاظش وموخىظ وعاؼظ و اخاؾش ی ِیوَٛ هیچى

با هم  نما    معؼق  مایک ؿ ظؼ ی زِ .ظىن یم مىاخه با آن هؽکكی هکوخىظ ظاؼظ ی اهؽیمىاؾ معاض   ی گؽ یظنکل  ه باؾ 
ه ؾن و ناىهؽ یبا ی،اوكااوی . ظؼ خامٛا  ٚااظ اقاتی اؼ خع یبكی ا مكئ ه هی. ا اقت نهىم اهؽیمهآن نىیع.  می مىاخه آن

ظؼ  یاباع و  ىقاٛه می وساى هیاا باهی . وژاظ اوكاوعمثل کىىعی ىاوىع  ىی یه ؼوابّ می٧٢ّ با اها  اوكانوخىظ ظاؼظ و ی یؼوابّ ؾوانى
مىخاىظام بهاؽی .  اقاتی ٛایؼ٢ِااؼی ظؼ اؾظواج ْبباؽای ماؽظم ٚااظی چىایه  هی. بىاابؽاازكاقام وخىظ ظاؼظی خامٛ  بهؽ 

نطًای  ظاظن  اؽخیر ی،اؼ ک اؾ اودام بؽظنو یػم ی،اؼ ک اؾ اودام بؽظن  ٚه٥،  ى٣ؽ، یػمی، ضىنسای، ضه . عوزكاقام ظاؼ ا
ٚىىان  باه ىىع.  افک یمی ؾوعگ ازكاقام ضاْؽ ٧٢ّ بهی ٚاظ مؽظمازكاقام هكِىع.  ها ؿاؼبىظنیها و ب یقؽگؽمبؽ ظیگؽی، 

بگػؼظ ها  آن ع اؾیؽظ و بابب به کاؼ مكایلی ابیاؼؾ ی ؼا بؽاؼویکؽظ  هیع ایوباؼوظ، ٢ؽظ  بىظن می وؼای ٚاظی هکی كکو ىىعش ک هی مؽ 
 و قاؽاودام  یظها تیاهمکمِؽ ها  آن بهبایع ، ىعیآ یمبه وخىظ  اؾ ازكاقام هبكیاؼی کی ها یوابكِگظؼ ضًىو . و ؼظ نىظ

 ع.نىوؼها  عیباها  آن و  مام هكِىعبهؽی ی ها یوابكِگی همگ ، وى٘ هیاؾ ای و مىَىٚا  نهىم، امیال.   یىکؼا ؼها ها  آن

ع. یناى ها ؼاهبایا ؼاهب هکضىاهع  ی  ما اؾ نما ومیک، معؼق   ؿ کىىع  ؿکیه میی ٚاظ مؽظم هیظؼ ب هکی گاو ىىعک  ؿکیه ی بؽا
ْاىؼ  ه  معؼق  ما بایک ؿ  هک ام مىاخه نع؟ گ٣ِه مكئ ه هیبا اع یبا چگىوه .  فاؾظواج کىىع عیبا هىىؾ ه  خىان ىىعگانک هی مؽ 

ب کاه باؽٚکف، ع. یابعه اؾ ظقتوا٦ٛان ؼا  ان  یماظی ها نىظ مى٣ٛت یمكئ ه باٚ  وم هیؼوظ. ا یم ٢ؽظ وهاوه غهه به  یمك٧ِ
  ان نیىگ نیهع یظه یؼنع می ْىؼ وا٦ٛ بهآو ه  ع.یضىظ ؼا آبعیعش کىىگ ین هینی ٦ؽاؼ اقت ظؼ میان مىا٢ٙ ماظی مؽظم ٚاظ

ؼا ؼهاا ی مااظ ٢ٙامى هکنىظ  اؾ نما ضىاقِهی و٦ِ .ظقت بکهیع یهؽچیؿ ىاویع اؾ  می، ؼها کىیع ؼای وابكِگ عی. اگؽ بِىاو اقت
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ع. یهاکب ؿ ظقاتیاچ چیع بىظ اؾ هیع، ٦اظؼ وطىاهیىکؼا ؼها ی ع وابكِگیع. اگؽ وِىاویظه اودامآن ؼا   ىاویع ْىؼ زِ  می بهع، یىک
مكاایل ؼا  هیىىع اک یظؼ مٛابع نما ؼا مدبىؼ م هیک ؿ ی ها ؼولؼا  ؿکیه کىیع.  ان  ایه اقت که ٦ ب هیک ؿ ی وا٦ٛ هع٠ ؼو اؾایه

ْؽی٥، ناما ؼا مدباىؼ  ع و اؾ ایهیظهىع ظؼباؼۀ آن ٢کؽ کى یاخاؾش وم به نما .ؼها نىیعی وابكِگ هیاؾ اایىکه   اع یبعه اؾ ظقت
ع. اؾ ناما یااوداام ظهی اؼ کا هیچىا  یضاىاه یما اؾ نما وماویی . اوع عشیبؽگؿ ؼا ی ؼون هیچىؼا کامالن ْؽظ کىیع. ها  آن کىىع یم
اؼ یبكاماا   یا ؿکمعؼقا  به همیه ٚ ت اقت کاه  به ٚالی٥ ماظی که ظؼ م٧ابل نما ٦ؽاؼ ظاؼظ کمِؽ اهمیت ظهیع.  یضىاه یم

ظ، ناى یح مایاؼای ٛیْاىؼ وقا هىاعش بایؼول ما ظؼ آبا  ىخه به ایىکه ع. ینى ها ؼاهبی ؼاهب  یضىاه یاؾ نما وم مكِسک  اقت.
 ٢ایىن ىىعگانک هیىع.  مؽ یایظؼب هؼاهب ای ؼاهب يىؼم هع بیىىع وباک یم هیک ؿ ی ٚاظ مؽظم هیما ؼا ظؼ ب ؼول هکی ىىعگاوک هی مؽ 
 هیاک ؿ  ىىاع: اگؽچاهک ؼا مؽاٚاام مكاایلایاه   یضاىاه یمای ، اؾ همگا هیاکباا  ؿ  ىع. ظؼ ؼابٓهیظؼآ لکن هیبع اخاؾش وعاؼوع ظا٢ا

ؼا  مىَاى٘ هیاا عیاگؽ، ماا بایظ بیان ع. بهینىخعا  ه اؾ همكؽ انیکضاْؽ  ؿ  به عیىع، اخاؾش وعاؼ ک یوم هیک ؿ  ع و همكؽ انیىک یم
و ی خىكای هاا ی، آؾاظویژش بگیؽیاع. باه ظؼ وٗؽظهىع آن ؼا مه   می تیاهمکه مؽظم ٚاظی به آن ٦عؼ  ع آنیو وباقبت بگیؽی  

اماا ماا ؿهاا ظاؼواع. یچ هیاا هبای اظیااؼ ؾ یٚال٦ا  بكا اؾ مؽظمی . بُٛاوع ظؼ  عاضل با مؽظم ؿ ظؼ خامٛ  امؽوؾیاوگ نهىممٓایب 
 .  یمكایل بعه هیا بهی مِؽ کت یاهم عیىىعگان باک هی مؽ 

ال ظؼ کؽظن یباؾ ظؼ زال  ظؼ اخِما٘ هكِىعظؼ زایی که  ٚاظی مؽظمباال وگؽیكِه نىظ،  قٓىذ اؾی و٦ِ ، هكاِىع ویداه گب
ضاْؽ  باهع یاوبا هک  یا گ٣ِه ویده هكِىع. ظؼ گل کؽظن باؾیظؼ زال ظؼ ؼوی ؾمیه ها  آن مِىخه نىوع کثی١ اقت.ایىکه  بعون

 هکا اقات . ضىبعیبعه تیاهمکمِؽ  آن ع بهیبا ظؼ مؽز   زاَؽؼو  اؾایهع. ینىی واهماهىگ باٚ   ان ظؼ ضاوىاظش ،مىَى٘ هیا
 قآر ظؼ آنی گاؽ یظ تیَاٛو عیؽقابی بطًىيا قآر باهی و٦ِا ىعشیآ . ظؼؼا ز٣ٕ کىیع و ٚاظی ماهىگه کمهِؽ ی ؾوعگ

 ظؼ خامٛهؼا که  آو ه عی. ایبِه وبااقت ضىبایه ایؿام ؼا بؽآوؼظش قاؾیع بانع و اگؽ  يىؼم هیع بعیزاَؽ، باظؼ زال ضىاهع بىظ. 
 ؟ ىاوع آن مداؾ بانع چگىوه میع. یىک ظهع ظوبال یؼش م

ه کالـ ؼا  مام یکه ای ؾماو.  اقتی اوؽف  ما زامل ىىعگانک هی مؽ  بعن عیظاو یظضایت ظاؼظ. م مكئ ه هیا ظؼی گؽ یظ ٚامل
نما   ف بعن .کىع میؿ ؼنع یو  ان گىوگ هکب  یابع مین٣ا  ان  یها یماؼ ی ىها ب  وه الـک نما ظؼ ظؼيع ههِاظ  ا وىظ ع،یکى یم

ظؼ زال كت. یو مِىاقب عیزاَؽ ظاؼ ظؼ زال  کهی ىگین هین قٓرع با یکه ظاؼ ی گىوگ. با ضىظ ظاؼظؼا ی اؼ ٦عؼ مىع یبكی اوؽف 
ا اؼ ٧اظؼ زاال ناما  ىگینا هین زااال ام. نما باال بؽظشی ، چؽاکه آن ؼا واگهان بؽا اقتْىؼ مى٦ت باال ؽ  به  ان گىوگ زاَؽ
گاؽ، ناما یظ ٚباؼم بهای .  ؼا  یها یم باال بؽظش  ان گىوگ به همیه ٚ ت، ؼقع. میآن  به ْىؼ زِ  ظؼ آیىعش و به حی عؼ  هباقت. 
، هما  ظؼ وِیداه .اقات مهؽباانو نعش، ضاایى  که اؾ ؼونی ؼاقِیه  ؿکیهی اوؽف ایه . با ضىظ ظاؼیعی اوؽف  ىخهی  ٦ابل م٧عاؼ

ؿهاا ؼا یچ هیااام و  ه کاؽظشیاه ناکل  ؿکیامه ضاىظ ؼا باه اع. یىک یم ازكاـمهؽبان ؼا و  آؼامی ی٢ُا عیا وهكِه ایىدا که نما
٢کاؽی ی زِای کكا هیچواعاؼظ و  ؼ غهاىمظی باع ؽ کاچ ٢یاقت و هی ظؼ هماهىگ وهكِه ایىدا که هؽکكی. همؽاش ضىظ ظاؼم

ع یاناما  ع  یاکاؾ  ؿ  هکی گىوگو  عیىکی ؽو یما  ی ظا٢ا ٢ایىنبایع اؾ ایؿامام ؿ ی، نما و ىعشی. ظؼ آ ه  وعاؼظ عنیهکگاؼ یقظؼباؼۀ 
ی اؼ ٦اى یبكا ان  باعن گىواگ اابم ، کىاع یىقاِه ؼناع مایْىؼ   به ان  یاوؽف ْىؼ که  همانضىاهع بىظ.  لکن هیؿ بعیو عیآ یم

ناما ٦اؽاؼ ضىاهاع   اأثیؽ  ست٦اؽاؼ ظاؼظ،  ان  عانیاممسعوظۀ ظؼ که ی ٚاظ یوبانع، ٢ؽظی ٦ى  ٦عؼ ه  اگؽ آنی ضىاهع نع. زِ
 ؽی اأث  ستْىؼ مثبِی  به ىاوىع  ی ان م کىیع و اُٚای ضاوىاظش نکل ظیگؽان ؼا مهاؼ می به همیهیا اگؽ ظؼ مىؿل بانیع، .  گؽ٢ت

اق٣ِاظش کىیاع. ایاه  ان  بؽای ایه کاؼ اؾ غههع یكِیمدبىؼ وی ؟ زِگىوه اقت چؽا ایهمهاؼ نىوع.  ان  اوؽفی ىقّ ٦ؽاؼ گیؽوع و 
باع ی ؿهایؼۀ چباظؼ  کؽظن ل به ٢کؽیؼو مؽظم مِما اؾایه ی و ا٢کاؼ ظؼقت اقت.ضىاه ویتمیعان، میعاوی اؾ هماهىگیب ضایى، 

 ظانِه بانع.ی ؽ یه  أثی ىاوع چى كِىع. مییبع وی ا اودام کاؼهای
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ناعش اؾ  قااْٙی اواؽف ٚباؼم ظیگاؽ،   به. کىع ؼا هماهىگ می چیؿ همهؼا ؼونه و  خا همه ضعایی وىؼ هک م گ٣ِ یچىع ؼوؾ  
ؽ کا٢ مكاایل هیاا باه نمااگؽ  ی،اوؽف  عانیم هیؽ ای أث  ست هیىابؽاىع. بکؼا ايالذ ٞیؽٚاظی ی ها زایت  ىاوع  مام یبعن ما م

 باهویاؿ همكؽ ان و  ؼا وطىاهیع ظانتی اؼ کا٢ چىان ،عیىکؽ وک٢ آن بهاگؽ نما .  کىیع مهاؼ می٦ًع همكؽ ان ؼا  ، بعون عیىکو
، عیاىعاؾ یبی ع و وگااهیاکى ونهؼا ؼ  ىنیؿ ی  ىاقت ی ٧٢ّ کا٢زاَؽ  ّیؽا ظؼ مسیكت، ؾ یو ه مٓ ٥یؽظ. اما اکؽ وطىاهع ک٢ آن

نِه ؼا ظای مهاؼکىىعگاثؽ  هیا عی ىاو یم ی،ٚاظ ّیؿظ. اما ظؼ نؽایؼا بؽاوگ نطىامیال  ىاوع  یمی ؼازِ بهوخىظ ظاؼظ و ی هؽچیؿ
 هىگاام آنظؼ . عیاکىاؼ ک چه عیظاو یضىظ ان م،   ینما بگى به هکىیا ع، بعونیبؽق باال ذىقٓ به هیکظؼ  ؿ  یو٦ِ ىعشی. ظؼ آعیبان

 ،عیاباه آن  ىخاه کىاؾ زاع  میع بایضاْؽ، وبا هیهم بهزایت ظیگؽی وخىظ ضىاهع ظانت  ا ؾوعگی هماهىگ ؼا مٓمئه قاؾظ. 
امیاال وخاىظ ظاؼظ.  اا وخاىظ واعاؼظ، اماا مكائ    نهىمو نىهؽ مكئ    ؾن هی. ب اقتی وابكِگ ؿیاؾ زع و میبی وگؽاو چؽاکه

 . ضىاهع ؼ٢ت می ی ضىب به چیؿ همهع یّ وؽویو  ٣ؽ  ع و به ا٢ؽاِیؽ یقبت بگآن ؼا  و٦ِی بِىاویع

وباناع،  ضاىبی ا٢کااوعاؾۀ  بههه یِیظؼ معنما  قکىنی یع نع؟ اگؽ  ىاوایؼوبؽو ضىاه نهىم هیاْیاؾ نی وىٚ با چه  ف
ٖااهؽ  ، واگهاان عیا وهكِه ههیِیمع ا ظؼ زایتی عیهكِ ظؼ ضىاب هکی . ؾماوٖاهؽ ضىاهىع نع ان  اهاییؼؤ ْىل ضىاب ظؼ ظؼ

 .هكاِىع بؽهىهها  آن امانىظ.  ٖاهؽ می ان  ی، مؽظ آؼؾوها عیبان . اگؽ ؾننىظ میٖاهؽ ی ا باچهؽشی، ؾ  عیبان اگؽ مؽظنىوع.  می
. قااؾظ ت مییاوا٦ٛؼا یت  و آنظهع  می ظقت نما اوؿال به، به ازِمال ؾیاظ اگؽ به هؽ نک ی نما ؼا  سؽیت و بؽاوگیطِه کىع

 هیا به ههیع همی ىاو یوم .ؼوظ یم به کاؼ نطىی   ؾوعگیک ؿ ی بؽا بعن خىهؽ  ما، یک ؿ  : ظؼ ؼولعیهیىعیب هیظؼباؼۀ ای همگ
ناما  باهؼو  اؾایاه ىاواع مدااؾ باناع؟  یم هیا ع. چگىوهیا ؼا ه  وگػؼاوعش نهىم امِسان هکىیا ع. َمهیبان ظانِه اوؿال لکن
ی اواؽف ٢ؽقاِاظن ظؼ زاال  ظه  یم ٢ا ؼا آمىؾلظؼ زایی که  نىیع. مىاخه می مىَى٘ هیاْىؼ زِ  با    نما بههم هک  یگى یم

ع. یااوؼ یاظ ویا باه ٥یاْىؼ ظ٦ به ام گ٣ِهؼا  آو ه نىیع ضاؼج می ایىدا اؾ ایىکهبٛع اؾ  اقت هک. مم هكِ نما به غهه ی ٦عؼ مىع 
 ظؼ وٗاؽکىىاعش  هیؼا  ؿک ضاىظی و٦ِا.  اا آوؼیاع میضااْؽ  باه ام گ٣ِهؼا  آو ه ع،یىکبؽضىؼظ  مىَى٘ هیبا ای ْىؼ وا٦ٛ هبی اما و٦ِ

ع. اگاؽ ظؼ یاؼا بگػؼاوآؾماىن  هیاا عی ىاو یقپف م ع ویىک ىِؽلکؼا  ضىظ ىاویع  میو آوؼیع  میضاْؽ  بهآن ؼا  ظؼ آن ؾمان ع،یؽ یبگ
باؼی کاه ظؼ آؾماىن مى٢ا٥ اوییه اما بكیاؼ قطت اقت که باؼ ظوم آن ؼا بگػؼاویع. ، نکكت بطىؼیعباؼ  هیاویی بؽاآؾمىن  هیا

بگاػاؼظ  اان   أثیؽ ٚمی٧ی ؼوی غههی ؽ ک٢ تیَٛو هیا عینااؾ ضىاب بكیاؼ ا٢كىـ بطىؼیع،  نعن نىیع اگؽ  ف اؾ بیعاؼ ومی
وهاعن   اف اؾ مى٢ا٥ی كکاگؽ بٛع بِىاویع ضىظ ؼا کىِؽل کىیع و ایه آؾمىن ؼا بگػؼاویع.   و ازِمال ایه ؼا ا٢ؿایم ظهع که ظ٢ٛ

 .اقتْىؼ  هی ؽ ضىاهع بىظ. مك مان ا لکمهآن  وعهع، گػؼاوعن آن بهی ِیاهمظؼ ایه آؾمىن 

ایىکه  یکه اقِاظ ان بؽای یها ا زایتیکىىع  یمعاض ه م هیاْین هكِىع کهی یها ا زایتیظهىع،  ه مكایل ؼوی مییای و٦ِ
ؼا بگػؼاوىاع. ماا آؾمىن  هیع ایبا همه ، چؽاکهوخىظ ظاؼظ وى٘هؽ ظو کىع.  ؼا به چیؿ ظیگؽی  بعیل میی ؿینما ؼا امِسان کىع چ

ی مثای ان  یبؽا عیبگػاؼ . عینى یمؼوبؽو  ا آنهمه بو  اقتآؾمىن  هیا مؽز ه هی. اوی  یىک یؼا نؽو٘ م هیک ؿ ی ٢ؽظ ٚاظ ٚىىان هب
 عنیبٛع اؾ نىبىظ. ظؼقت  قایه یه قکی خىاو مؽظ دناگؽظی آودا بىظ،  ظاظم یم آمىؾل هانوو  نهؽ ظؼی القکظؼ و٦ِی .  بؿو 

 اباا ؼا  یباىظا آما ، واگهان ع. بٛع اؾ آنیؼق قکىن ٚمی٥مؽز    به . بال٢اي ه وهكت ههیِیو ظؼ مع ؼ٢ت ضاوه بهی قطىؽاو هیا
ایىکاه  . بٛاع اؾ گ٣ات ال  دؽبه او ظؼ گؿاؼل هک اقتی ؿیچ هیه ٖاهؽ نعوع. اکع یگؽ ظیظ ؼا ظؼ ْؽ٠ الیىؾیو  ْؽ٠ تیظؼ 

 هکاٖااهؽ ناع  ییه گاىآن ىابىظیكاا  قاپفع نعوع. یو بٛع وا ع ؽظوعک او وگاش به بعون ایىکه چیؿی بگىیىعهؽ ظو  نعوع،ٖاهؽ 
ها  ياسىه هیاابىظ و  وهكِه ههیِیمعظؼ زال آودا  ْىؼ که همان. آمع بیؽون میع یق٣ی ظوظ اؾ آن هک ظانت ظؼ ظقتی خام

بىظواع کاه ی همان ظضِؽان آقماوها  آن نع. لی بعبا یباوىی ؾ  چىع واگهان ظوظ به ىنسال نع.ضضی ی ع، یظ یاؼ مکاؼ آنیؼا بك
،  ى کا یماماؽیه   ایىدا ظؼ هکىیاضاْؽ  به»ؽظ: کؽ ک٢ عوع. او با ضىظلیاو ؼ٦ًی ؽ بؽایاؼ ظیپػیبكی ا ک. با زؽ با هكِىعیاؼ ؾ یبك
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 ؼ٦ًىع باه یم مهی بؽا ىانک ؽواؾ  هکی ظضِؽان آقماو ٢ؽقِاظنى  و با که  مانا کی اویباؼویؾ  ؽظنک لیبا  بع ییه گىآن ىابىظیكا 
 ؼا ظؼ اْؽا٠ی گىواگىو امکنعوع و زؽ  بؽهىه انیباؼویؾ  هیا ؽ ضؽقىع بىظ، واگهانک٢ هیا اب هکْىؼ  همان .«ظهع یم  اظال مه

 باىظ. ظؼ آن ؽظشکاؼناع  ٙیقاؽ ضی ای ىىاعش ک هی مؽ  هیا ىگین هینظقت ضىظ ؼا ظوؼ گؽظن و کمؽ او اوعاضِىع.  .ظاظوع او اودام
.  ىىاعش هكاِ ک هی ماؽ  . ماه كِ یوی ٚاظ ی٢ؽظ مه»ه بىظ: یع ایؼق غهىم به هکی ؽ ک٢ هیاؼ نع. اوییهه ، بال٢اي ه یسٗه

واگهاان ؽ ٖااهؽ ناع، کا٢ هیااایىکه  مسٍ به «هكِ . ظا٢ا ٢ایىنکىىعۀ  ، ؾیؽا  ؿکیهعیىکؼ٢ِاؼ  يىؼم هیا به ع با مهینما وبا
 هیاا به الیىؾیٖاهؽ نعوع.  ظوباؼش الیىؾی ابا و  یبىظا آم نعش بىظوع. قپف لی بعها  آن به هؽ زال، چؽاکه نعع یوا ع چیؿ همه
و  اقات ضاىب٢اؽظ  هیاای ٛىی «ت.اق ػیؽ  آمىؾل خىان هیا»:   ابا گ٣ت یبىظا آم به با یبطىعی ؽظ وک اناؼش خىانىىعۀ ک هی مؽ 

 ظاظ. او آمىؾل به  ىان یم

ىاع ک هیک ىاوع  ؿ  یم نطىا یآ هکىیا هییظؼ  ٛ اوكان و نهىمامیال  باال ؽ، مىَى٘ی ٛعهابُ  ظیعگاشا اؾ ی،  صیظؼ قؽاقؽ  اؼ 
  یىک یم هیک ؿ ی ٚاظ مؽظم هیظؼ باما .  ٚال٦  کمی به ایه چیؿها ظانِه بانی  عیبا ،دهیظؼ وِ.   اقت بىظشی اؼ بسؽاویبكضیؽ ا ی

ماوىاع ع و وهاان ظهیای مِاؽ کٚال٦ا   آن ع باهیامؽز ا  زاَاؽ، با ظؼ ع. زاعا٦لیاىکامالن ؼهاا کآن ؼا  هک  یضىاه یو اؾ نما وم
 عیاباناع، با وخىظ ظاناِهی ا معاض ه هؽ وى٘ هیک ؿ  هیظؼ ز ؾمان هؽبانع.  گىوه هیع ایىىعش باک هی مؽ ٢ؽظی   ان وبانیع. گػنِه

  ایع. وکؽظشی اقت که هىىؾ ؼها چیؿ چهببیىیع  ع ویبان آنٚ ت  ظوبال به ضىظ ان ظؼون

  خىد ؽخـ رهى اصی ياؽی اهشیمًهذاخلۀ 
 عانیامگكاِؽۀ  ظاؼظ. ظؼی مااظ یعاویامُبٛاع، ظؼ هاؽ  ،؟ باعن اوكاان كاتیچى ضاىظ ناط غهاهاؾ ی وانای اهؽیمىا  معاض 

وخاىظ هكاِىع، اماا  هیقااهاا  آن نىظ. اگؽچاه فکمىٛ ان  یٛع بُ  عانیظؼ م هیقا  ىاوع مثل یم خهان ظؼی هؽچیؿ ی،بطًىي
اقا٣ِاظش  باعونو  آؼامماگؽ با ی ٛىی. نىظ یکىِؽل م ان مٟؿاؼ نما ظؼ ک   ا٢یوق به ان  یٛع بُ  عانیظؼ می هؽچیؿماظی ظاؼوع. 

آو اه  اگاؽ ناؽو٘ کىیاع کمای ٢کاؽ کىیاع، .اقت ٧تیز٧کىیع  مهاهعش میآو ه  ؼا ببیىیع، ؿهایچ ان  مقى با چه  ان  اؾ غهه
 عشیاوام «باؽ ْبا٥ ا٢کااؼ لی باع»ا یا ضاىظ ناطى غهاهاؾ ی وانای اهؽیمىامعاض     عیعش، هیضىاهع بىظ. اظؼوٞیه ع یىیب یم
 ىاوىاع ضاىظ ؼا  ومیىىاع و کؼ٢ِااؼ  شىىاعک هی ماؽ ماوىع   ىاوىع یوم ىىعگانک هیاؾ  مؽ ؽضی ؽا بیا٢ِع ؾ  یا ٣ا٤ م مكئ هه یا .نىظ یم

چیؿهاای  عنیناى باهی ا زِی تیاهم یبی یها مهاؼم و به هكِىعی ٛیْب ٢ى٤ی ها یی ىاوا ظؼ ْ بها  آن ىىع.کاظاؼش ی ظؼقِ به
نان  اؾ غههی وانی اهؽیمىمعاض    یآقاو بها٢ؽاظ  هیمكایل هكِىع. ا هیای ظؼ  ها  آن .اوع  گؽ وابكِهیظی ٛعهااؾ بُ  یبطًىي

بااؼ  تیای و٦ِا ،٦ؽاؼ ظاؼظی یباال  قٓر   ٢ؽظ ظؼ چهیک ؿ ایىکه  بعون  ىخه بهىىع. ک می ق٧ىِ هیی ا قٓىذ  اظهىع و  میؼنع  ؼا
ماىاؼظ  هیناب .اقاتكیاؼ وضای  بهک ی م هیا .ظؼو یم هیاؾ ب ظؼ وهایتو کىع  می ق٧ىِک ی  به نىظ نطى عاؼی ع لکمه هیا

 هیاک ؿ  و باه ب ىاع ناىظ ظوبااؼش كتکبٛع اؾ ن اقت هکىع، ممک یم ق٧ىِ ىگین هینآؾمىن با  نطىی و٦ِ هک كتیگؽ ویظ
 ناطى هیاای ؾواعگ اقات وی وا٦ٛی ٣ِع، مهک یا ٣ا٤ بضىظ نطى اؾ غهه ی وانی اهؽیمىمعاض   ی و٦ِ ب کهظهع.  اظامه

ؼوی  یآقااو  باه ىاواع  می ، ایه مهکل باؾ اقتنان  مقى چه ضايی ظؼ قٓر  هکی ىىعگاوک هی مؽ بؽای ویژش  به. نىظ وابىظ می
ماىؼظ معاض اه ٦اؽاؼ  یضااؼخی هاا اوؽفییاا  هاا امی  ًاویؽ،  بانان  غهه ػیؽوع کكاوی هكِىع که  گؽوش ظیگؽی که آقیبظهع. 

کاه اؾ خاهاای  ظؼ مٌٛؽ چىیه ماعاضال ینان   ف اؾ باؾنعن چه  قىم نمابؽضی اؾ کىىع.  ؼا باوؼ می او ایه چیؿه گیؽظ می
 ٦ؽاؼ ضىاهیع گؽ٢ت. آیىع مطِ ٣ی می

 اان   مٛ  عیاىیبب وَاىذ هبوِىاویع ع ی. ناوگؽ٢تؽ ٦ؽاؼ ی أث ه، قطت اقت  ستیظؼ قٓر  اییىی اؾ  ؿک.  بؿو ی مثایبگػاؼیع 
 ما  ک. چىاع  عیاىیؼا بب٦امِی و ب ىاع ؽ باؿؼگیمىخاىظ ٢ىاوا اػ واگهاان یؼوؾ  اقات هکا. مم ل اقتکن چه بهظؼ ُبٛعهای ظیگؽ 
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 عیمهٛى٠ ناىو٦ِی . نىظ می بؽه  ظؼه   ان گىوگ ، عیؽ یبپػآن ؼا  . اگؽظهع چیؿی به نما یاظ میع و یگى ینما م ؿ بهیآم  م ٥
  باعیل  ىاواع یم ومٛع، بعبُ  . ظؼ آن اقت شعیوؽقی ٧یز٧ثمؽۀ  بهؿ یو. اما او  ع ؼ٢تی، با او ضىاه عیؽ یبپػ  اناقِاظ ٚىىان  و او ؼا به

ه یا. باا ا عیناى یم ؾظش دانیهبكیاؼ ، بیىیع ؼا ظؼ م٧ابل ضىظ میؽ یو ٢ىاوا ػ مىخىظ بؿؼگ هیاو٦ِی ظ. نى بؿؼگ یا تىچکو  نىظ
، بكایاؼ ىاعکاظاؼش ی ضىب ؼا به وِىاوع ضىظ ای ىىعشک هی مؽ اگؽ  بگیؽیع؟اظ یی ؿیاؾ او چ٦ًع وعاؼیع او ؼا ظوبال کىیع و  ایدان، آیه

 باه ویاؿها  آن ؽوع، امای٢ىاوا ػی آقماو مىخىظام  ماموابىظ کىع. ؼا   ىاوع ضىظ یمی آقاو  به .ودام ظاظاقت او ؼا آمىؾل و  قطت
 ظؼ وٗاؽؼا اقاِاظ ضاىظ ی مىخاىظ هیضىاهىاع ظاظ. اگاؽ چىا اظاماهی یعایباؾ ؽۀ یظؼ ظاْىؼ مهابه  بهاوع و  وهعش وایلی ٧یز٧ثمؽۀ 

یهاىظش ب اان   هیاکا  ؿ یاظ. آناى وایالی ٧ایز٧ثماؽۀ   ىاوع باه یومی  ىاوع ببؽظ؟ او زِ یدا مک ، نما ؼا به عیىک او ؼا ظوبال بگیؽیع و
ظاؼی ضاىظ ؼا  ٢اؽظ ضىیهاِه هاایی ظؼ چىایه مى٦ٛیت تاق قطتاؼ ی. بكنىظ می بؽه  ظؼه   ان گىوگ قؽاوداموطىاهع نع؟ 

 . ٢اا ؼا باه ع ظاناتیاؼا بٛعان ضىاه لکمه هیاؾ نما ای اؼ یاقت و بكی اؼ خع یبك یا مكئ ه هیا هک  یگى یمه هم . بهز٣ٕ کىع
ه یاااؾ ای کاایگ٣ااِ  آو ااه  . بكااِگی ظاؼظضىظ ااان  گااؽ بااهیظ عیااىک اظاؼشی ظؼقااِ ؼا به ع ضااىظیاابِىاو هکااىیا، ام ظاظش نااما آمااىؾل

ظؼ  ٧٢اّ ٦اؽاؼ گیاؽظ.  اأثیؽ  ست ان  ع غههیوگػاؼ  عیىیب یؼا می گؽ ی  ظیک ؿ   اؾ معؼق یىیب ؼونهمىخىظ ی . و٦ِ اقته تیوَٛ
 .٦اؽاؼ ظهىاع  أثیؽ  ستؼا  ان  وبایع ٦ بها  آن ،اهؽیمه ایؽ ی٢ىاوا ػیا  ظایىبانع یا  ضىاش آن مىخىظ، بىظا. نیعبا هیکمعؼق   ؿ  تی

 عواؼ بىظ.یه امیت نما ظؼ  ؿکی ىان به مى٧٢ ْىؼ زِ  می ع بهیگىوه بان هیای و٦ِ

ع کاه یىیاؾ ضاوىاظش ؼا ببی یاُٚاع ی. نانىظ ومایان میؿ یگؽ ویظی ها نکل به ،ضىظ نطى غههاؾ ی وانی اهؽیمىمعاض   
ع. یاظه اؼ ؼا اودامک ا آنی هیىع اک یىع و اؾ نما  ٧اَا مک یم هیگؽ  نطى هیا کىىع. یداظ مینما معاض ه ای اوع و بؽا ظؼگػنِه

ؼا  ان  هیا وایاعیا٢ؽؾواع ٢اؽٌ کىیاع ؟ ٦اؽاؼ وگیاؽظ  اأثیؽ  ست ىاواع  می ان  غهها ی٣ِع. آیب ا ٣ا٤ اقت هکممی ا مكئ ه وى٘ؽ ه
اگاؽ ع و یاظه اوداام عیاوباکىىع کاؼهایی ؼا اوداام ظهیاع کاه  و اؾ نما  ٧اَا می اوع ظؼگػنِه ان  هیع و وایعیظاؼ  ظوقت ٚان٧اوه

ی زِا و اقات وماؽج ظؼ هؽج كا یبىظ هکانىظ  می ىىعش بىظ. گ٣ِهک هی مؽ  هک قطت اقت گىوه هیا. بىظبع ضىاهع  عیظه اودام
چىایه چیؿهاایی وعانات. مٛىای آن بىظیكا  .  اقات ناعش ویكا  واؼظىیى٣ىقکاؾ ان، و ٢ؽؾواع هیوایاع اوىع ٚه٥ باهمی مكای 

 ظؼ ْاىل.  نماقتی ٧یظهع ماظؼ ز٧ یم خان ان  یاي  ؼوذ به هکی كک،  اوقت یاي  ؼوذ اوكانی وا٦ٛ چىن وخىظ؟ چیكت
ؼا نامؽظ. هاا  آن  اىان یوما هکااقات اظ یؾ ی ٦عؼ  هبها  آن اوع و  ٛعاظ ؽ بهؽ بىظشیا ٞیبهؽ  هک عیا ظانِهی یقامكاؼا، نما ماظؼها

ظؼ ؟  اقاتمااظؼ نمی كاک . چاه وا ػیؽوع ویاؿ ناماؼل عیا ظانِه ان  مطِ ١ی ها یظؼ قؽاقؽ ؾوعگ هایی کهو ظضِؽ  ها كؽ  ٛعاظ 
باعهکاؼ  گاؽانیظ به آو ه عیبا هىىؾ ه ظیگؽ،  هؽکكینىاقىع، وه ماظؼ و وه ٢ؽؾوع. ماوىع  یت همعیگؽ ؼا ومی ؾوعگی بٛعی هیچ

اؾ ظؼگػنات ٢ؽؾواع یاا ا٢اؽاظ ی ىىاع. بُٛاکؼا ؼهاا كاایل م هیا ىاوىاع ا یىىع و ومک یمی ؾوعگ ها ظؼ  ىه  . اوكان وعبپؽظاؾ ىع هكِ
ایاه ا یا؟ آعیهایاوع یوما هیاچاؽا ظؼبااؼۀ اها هكاِىع.   ا آضؽ ٚمؽ ظؼ انِیا٤ آننىوع و  مینکكِه و قىگىاؼ  بكیاؼ ظل ماظؼنان

  ان ؼا ظنىاؼ کىىع؟ کىىع و ٦ًع وعاؼوع ؾوعگی ها نما ؼا ٢ؽقىظش ومی قطِی

گىواه اقات و باه  کىاع. اماا ایه مكایل،  ؿکیاه ؼا ٞیاؽممکه می هیا بهبىظن  وابكِه ظؼک کىىع که وِىاوىعی ٚاظ ع مؽظمینا
اگاؽ ناىظ.  آمىؾل ظاظش ومی ك یبىظوایعیه و  یىوع بیه وایعیه و ٢ؽؾوع، ظؼ ظانِه  گؽامیؿهایی ماوىع یهمیه ٚ ت اقت که چ

 ضاىظ ازِاؽام هیوایاع ع باهیبا یٚاظ ظؼ خامٛ  مؽظم هیک. ایبِه ظؼ  ؿ عیکىاؼ بگػاؼ  عیباؼا ی بهؽ  ع، ازكاقامیىک هیک ؿ  عیبطىاه
ی ُٚاا، چاه ؼقاع باه ا   یمهؽباان بانا و با مؽظم گؽان ضىبیبا ظ عیبا یٓیهؽ نؽامؽا٦بت کىی . ظؼ مان  ٢ؽؾوعاناؾ  و  یبگػاؼ 

ایهمو   یبان ضىبمان  ٢ؽؾوعانو  هیبا وایع ،  یىکؼ٢ِاؼ  كانکی به ع با همهی. با مان ضاوىاظش گاؽان ؼا ماعوٗؽ یت زاال ظیاهه ٚؼ
 مطاِى اقاتی ؿیاچ . ازكاقام اقت ،  ؽمسبت و مهؽبانضىاش تیوی ، ب که ٦ ب كتیو ضىظضىاشی ٦ ب هی. چىظانِه بانی 

 ىىع.ک یمی ازكاقام ؾوعگی بؽا ٧٢ّی ٚاظ و مؽظمی ٚاظ مؽظم
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 هکامم ی. نطًاناىظ ناان می هیکؼ  ؿ هایی ظ قابب قاطِی هیىىع و اک اظاؼشی ضىب بهؼا   ىاوىع ضىظ یوم اؾ مؽظمی اؼ یبك
ع ظانات و یاضىاهی  کىاع اماؽوؾ مهایگى یه به نما مکی كاوک.  مام  اقت گ٣ِهی ؿیاو چ بهمىخىظی آقماوی  هک عیبگى اقت

ع یاىکامِسان آن ؼا  ىعیگى یو م ٣ِهگ به نماؼا ی که ت بؽوعۀ ٦ؽٚهینماؼۀ ب ه کی یها ع، آنیىکاخِىاب  ا ٣ا٦ام آیىعشچگىوه اؾ 
ی ضٓاؽ  هکىیامگؽ  ده هكِىعیاْینی ، همگعیاوؼ یب به ظقتؼا ی ؿیچی بهؽ ی ٚاظ  ظؼ خامٛچگىوه ىع یگى یه مکی یها و آن
ضىبی  مكاایل ظویاىی باه« کمات،»اگؽ به ی١ٓ آن . عیْؽ٠ کىبؽ آن ؼا  ه چگىوهکنىظ  ىع و به نما گ٣ِهک عیؼا  هع ان  یؾوعگ

اگاؽ ظؼ ْىؼ که ٦ؽاؼ بىظش،  یهاؽ٢ت کىیاع.  ؼیؿی نعش بىظ مى٥٢ نىیع و آن بؽوامه ان   ىاویع ظؼ آؾمىوی که بؽای ومی یم بؽوظ، 
ناىظ؟  لی ىاواع  باع یما ان  یاؼماک ؟ چگىوه عیىک هیکع  ؿ ی ىاو یم ، چگىوه عیبان ظانِهی و ضىب ؼازتی ؾوعگی ٚاظ مؽظم هیب

. بكاپاؼیع ضااْؽ ؼا باه هیااهماه بایاع ؟ ظاناِه بانایع اان  یکاؼما لیىگ و  باعینا هیؼناع نی بؽا ىاویع مسیٓی  می چگىوه
یا به نما بگىیىع چ٧عؼ ٢ؽظ ضااو یاا  قتاال بی  یض ان  قٓر هکع ىیبگى ، به نماعىىک هینما ؼا  سك ممکه اقت ها اهؽیمه

ی هاا یوابكاِگ ع  ماامیاىاع، باک یم هیکباال  ؿ  قٓىذی قى  بهی ْىؼ وا٦ٛ هب هک یکك ظؼوٜ اقت.ها  هیاهم  م٧عقی هكِیع. 
 ع!یاؼ بانیو هه ع مؽا٦بیع باینى یمىاخه م مكایل هیبا ای . و٦ِکىعؼها م ؼا مطِ ٣

ؼا ضاىظ ی هاا ه چایمیاه  ؿکیزا اقات، ظؼ بااؾناان  مقى چه که ی ا٢ؽاظظ. ىباؾ ن ان  مقى چه ممکه اقت ه یک ؿ  ظؼ
 هکاىیا. بٛاع اؾ كاتیو آقاان هیک،  ؿ زایت . ظؼ هؽ ظوؼا ظاؼوعضىظ ی ها چایم كت ه یو باؾنان  مقى چه که ی ظاؼوع و ا٢ؽاظ

 ضىبی اظاؼش باهؼا  ضاىظ هاقت ک قطت ان  یبؽاْىؼ زِ   به، نىوع نما مؿاز  گىواگىنی ها امی ی و٦ِظ ىباؾ ن ان  مقى چه 
اٞىا نما ؼا   ىاوىع ٦ ب یمها  آن هم اقت و  با و ٦هىگیاؼ ؾ یبك،  ها ظؼضهان چه  ظؼ م٧ابل چیؿ همهگؽ یظی ٛعهاع. ظؼ بُ یىک
 لکنا هیمٛماىالن باع .ظناى بؽه  ظؼه نما  و گىوگممکه اقت با نما معاض ه کىىع ،  ٦ؽاؼ گیؽیع أثیؽ   ستبا آن ی ىىع. و٦ِک

ایاه وَاٛیت  ىاع،کاظاؼش ی ضىب ؼا به وِىاوع ضىظکىع و ٢ؽظ  ٢ؽظ با او معاض ه می ضىظغهه اؾ ی وان اهؽیمهبىابؽایه و٦ِی  . اقت
او بااؾ  قاىم چها  ی. ؼوؾ  اقات کاؼ ضٓؽواا یظهع، بك یؼنع مؼا ی ؽ واظؼقِک٢ی نطًی و٦ِ ،مثالی بؽا  ىاوع ؼوی ظهع. می

بااؾ ی ضىب باه ماه قاىم چها  ، ٧٢ّ هی مؽ  مسل هیظؼ ا» :ىعک یؽ مکىع. ٢ک مهاهعش وَىذ ؼا بهی یؿهای ىاوع چ یو م نىظ یم
،  ام ؽظشک مٓایٛهی ضىب بهآن ؼا  و ؽمیاظ بگیؼا ی ی مٛ  ی ظا٢ا ٢ایىن ىاوكِ   مه. هكِ ای    ایٛاظش ٢ى٤ ع نطىی. نا اقت نعش

ضىاهاع ی او با نگ٣ِما زِی ظانِه چىیه ا٢کاؼی ه  ظؼقت ویكت. ا .«كِ یوی یمٛمى  ی٢ؽظ عیگؽ. نایظهؽ نطى بهِؽ اؾ 
ىع که یب یمىع، ک یم وگاش ضىظل بهی و٦ِ .«ىعاؾمیبی وٗؽ  ضىظم ، به . ضب بىظا هكِ و  ضعاییمىخىظی  ویؿ ع مهینا»:  گ٣ت
 ناىظ می لی بع لاؼ کا٢ بؽ ْب٥ ،مبعو اْؽا٠ی ٛع بُ  عانیمگكِؽۀ  ظؼی هؽچیؿؾیؽا ؟  اقتگىوه   هی. چؽا ااقتبىظا  تیوا٦ٛان 

 نىظ. یم عشیوامؿ یو «ل بؽ ْب٥ ا٢کاؼیبع » هک

 سات  ال یٛاع بُ  عانیاممساعوظۀ  ظؼی هؽچیاؿؽا یؾ  ظهع، نطى  ٟییؽ نکل می اؼکبا ا٢ ،اؾ خهان ا٢ِهی اـکاوٛ هؽچیؿ
 ناطى هیااظهىاع.   ٟییاؽ ناکل میيىؼم ه  وخىظ ماظی ظاؼوع به همیه ها  آن نعش که . آن  ًاویؽ مىٛکفاوقت ٢ؽمان

 ىنایعش وا٦ٛاان ؼظای آو اه  بیىاع می قپف.« بىظا اقتؼظای ؿ یو ىنیعم آو ه  عیو نا بىظا هكِ  تی ع مهینا»ىع: ک یؽ مک٢
باا  .«كاِ یو تىچاکی باىظا تیای ع زِاینا»نىظ.  یم ؾظش دانیاؼ هیاو بك .«بىظا هكِ  تیوا٦ٛان  مهی او »بىظا اقت.  یت
 وا٦ٛاان ی او » :اوعاؾظ میی ظوباؼش وگاه «! هكِ  یدهىگی اؾ ی ؽ  بانکىشی ع زِینا».  اقت یبؿؼگی بىظاىع یب یمگؽ، یظ یوٗؽ 

 ى »ع: یگى یىع و مک یم معاض هبا او  یاهؽیمى نىىوع. یمضىظ  ؼا با گىل هیا ؿیا٢ؽاظ وی بُٛ .«هكِ ی دهىگی اؾ ی ؽ  نکىشبا
 هک عیا عشیهیاوع هیا ا بهیع. آکى یباوؼ مآن ؼا  ویؿو ا .«یهكِی دهىگ یی ؽ اؾ  انکىشببكیاؼ .  ى  یهكِی دهىگی اؾ ی ؽ  نکىشبا

 تیا یو٦ِای ؟ زِا ؾل ظاظؼا آماى هیاکنما  ؿ  بهی كک ؟ چهعیبىظ ؽظشک هیک ؿ  آن، ٦بل اؾا ی؟ آکىیع ه میی ف اؾ آن  ؿک چگىوه
 او ظاظش باهال  یايا  ىاع. گىواگک هیاک ؿ  ع اؾ اولیاؿ بایاع، او ویآ یمایىدا  بهمأمىؼیِی ی بؽا ضعایییا مىخىظی  یوا٦ٛی بىظا
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م یع، باؽایاآ یم میاو  ی بؽا لکمه هیای و٦ِؼو  اؾایهىع. ک یم هؽ٢تی  ؽ ٙ یقؽ  هیکاو ظؼ  ؿ  هک اقت ْىؼ هیا نىظ و ٧٢ّ یوم
 ؼناع ظاظشی وابكاِگ هیاا هکاىیا. بٛع اؾ ظهع میؼا ؼنع ی وابكِگ هیبال٢اي ه ا و اوؼظیؽون بیؼا اؾ آن ب ضىظل هاقت کقطت 

 ناما باه ،  اف باىظا هكاِ  ع. مهیؽ یبگیاظ  گؽانیوعاؼظ اؾ ظی . یؿوم بىظا هكِ  تی مه: »عیبگىی هؽچیؿىع ک یم نع، خؽیت
 .گىوه ٚمل کىع  هیىع اک یم او نؽو٘ .«عیىککاؼ   چه هک ضىاه  گ٣ت

، نؽو٘ بىظ. ضىب ؟ ظؼ اول  یؼ وعا چىن ظؼ چاوگ هیا ؼا مثلی كکا یآ  تیاؽظ کاؽ کا. او ٢ؼا اوداام ظهاعاؼها ک هیا کؽظ بٛعان
اظاؼش ی ضاىب ؼا باه ضاىظكات وِىاوا ٣ا٤ ا٢ِاظ کاه او ی و٦ِه مكئ ه یا. توٗؽ گؽ٢ظؼ مه هؼا باال ؽ اؾ  بىظا اقت. ظؼ آضؽ، ضىظل

ع، یاؽ یعش بگیاع واظیىیب یؼا م هؽچهع یىع که بایگى یم ك یبىظظؼ وخىظ ظاؼظ؟ ی ا عشی ع هی. چؽا چى ال ؼا ؼنع ظاظ یىع و وابكِگک
 ظهىع یش ومخاؾ اچؽا ع یظاو یا میآ. عیه کىیباال  ؿکی قى  ع و بهیکى ههیِیمع ٧٢ّع یهكِىع و بای اهؽیمى ىه  ها  آن چؽاکه  مام

چ نیىۀ ضايی یه ك یظؼ بىظ هیک.  ؿ کىىع یاِ میازِی ه مهک یؽا ظؼ بؽابؽ و٦ى٘ چىیؾ ع؟ ینى وابكِهها  آن ع و بهیىیؼا ببها  آن
ه یاظهاع کاه ٢اؽظ چگىواه اؾ ا مِىوم هیچ ؼاهىماایی اؼایاه ومیو  چىیه چیؿهایی  ٧ىیت کىع ظؼ بؽابؽوعاؼظ که ظ٢ا٘ نطى ؼا 

اؾ ی وانای اهؽیمىا معاض ا  لکاؾ مه اخِىابی بؽا .وعاظ آمىؾل ؾمان ؼا ظؼ آنی یظاؼما هیچىی امىویک. نا کىعی ظوؼ مهکل 
ی و٦ِا وهاظ.  ف وامی اهؽیمى امىهم ؼا  هیک ؿ  ظؼ نعش مهاهعشی ها يسىه ، او  مامل بؽ ْب٥ ا٢کاؼی بعا ی ضىظ نطى غهه

. اگاؽ وا٦ٛاان قاطت اقات کاه اؾ آن ؼهاا ناىظ ناىظ. باؽای ٢اؽظ میی اهؽیمى ه  ىه یمىدؽ به ا ،ؼنع ظاظش نىظی وابكِگت ی
،  اقات عشیبىظا وام تیؼا  ضىظدا که آو ىع. اؾک یم ؼا ظوبالی اهؽیمىمكیؽی  ونىظ  یم  باش ظؼقِی اظاؼش وکىع،  بهنطى آن ؼا 

و کىاع  میگاؽ ؼا  دؽباه یظی ؿهاایا چیا ناىظ می ؽیىاواام  كاطیا زیاؼواذ    یوق ه، ب تیوها . ظؼ اقت ظشکؽ ی اهؽیمىؼا  ضىظل
ی . زِاهكاِىعی انطايا هیاؾ چىی اظی ٛعاظ ؾ . کىع یم ق٧ىِ ا اوِها و  نىظ ٢اقع می ؿیاو و نىظ. ٦ ب یامل وابىظ مکْىؼ  به

 ك یظؼ بىظی ىىع. زِک یم يسبتی ؽ ضايکو با ْؽؾ ٢ وعگیؽ  ظؼ وٗؽ میؼا ضی ی باال  ضىظ هکهكِىع ی الـ انطايک هیظؼ ا
معاض ا  اؾ ی گاؽ یظ لکناگ٣اِ  زاَاؽ  ظؼ زاالآو اه  اقات.ی كکچه  لکظؼ ضىظل بطىاهع ب٣همع که کكی  اقت ممىى٘
 هکاناىظ.   یما عشیاوام« ل باؽ ْبا٥ ا٢کااؼی باع»ا یا «ضاىظ ناطى غهاهاؾ ی وانا یب اهؽیمىامعاض ا  » هکااقات ی اهؽیمى

ی اؼ خاع یبكای یهاا مؿازمتها  آن ، ٚالوش به ظاؼوع.گؽ وخىظ یظ مىا٥ْی ؿ ظؼ بُٛیوی ظاؼظ و  ٛعاظ چىیىی ایهگان  ىىعک هی مؽ 
 اوع. ؽظشکداظ یا ىىعگانک هی مؽ ی بؽا

 مكایؽؼا اؾ  مىاواٙ : اگاؽ  ماامعیهایىعیه بیااظؼباؼۀ ه هم «؟عیبؽ  یوم هیؼا اؾ ب لکمه هی، چؽا ا مٛ  »:  ؽقیع اؾ مهی كک
ع یا ىاو یا مایاع آیظه ع وهانی ىاو یماقت که ی اهؽیمىمعاض   ظؼ مى٦ٛیت  ظ٦ی٧ان   ؿکیه ضىاهیع کؽظ؟ ، چگىوه  یبؽظاؼ   ان هیک ؿ 
. یا ضیؽ عی٦عم بان ثابت هیکمعؼق   ؿ  هیو ظؼ ا عیؽ یگوها ٦ؽاؼ  مؿازمت  أثیؽ  ست ،عینى هیب ظؼ ظایى ؼونه ،عیظه اظامه هیک ؿ  به

.  اقاتی ٧ایز٧ی ْاال، ماواع یمای باا٦ تیاوها ظؼآو اه  گىوه اقت و هیه ای.  ؿکىعک یمو ماقه ؼا ٞؽبال  بؿؼگ نهی ها مىج
اؼ یكابهمایه زااال ویاؿ   نما یک،  ؿ  ظؼ وٗؽ مهىع. ىک هیک ؿ اقت  آقانی  یمؽظم ضی ؽاب،  ها مؿازمتوى٘  هیا بعون  یگى یم

 ی؟هكاِی اؼ ک هچاودام ظؼ زال »مى٣ًاوه اقت: ؽیٞهِؽ یقٓر باال ازِماالن م٧ِٛعوع ب بؿؼگی ها هیب ؼونهآن .  اقت آقان
آن  ایاآؽ  ؿکیه وبانع و ٢ؽظ بِىاوع مك٧ِی   ا اوِها  ؿکیاه کىاع، یمكظؼ ی ماوٛ چیهاگؽ ؟ ودام مؽظم هكِیظؼ زال گىوه  آیا ایه

 ىاوع مدااؾ  یه میا چگىوهای وعانِه بانع،   ؽ نىظ و هیچ معاض ه ای ؼازت ْىؼ ٢ؿایىعش اگؽ ظؼ ؼووع  ؿکیه، ٢ؽظ به؟  اقت هیک ؿ 
ی ىیاْیناچىایه  اؾی اؼ ی، بكمؽز   نؽو٘ ظؼایه  ىگىایی بىظ که با آن مىاخه بىظم و مدبىؼ نعم ظؼباؼۀ آن بیىعیه . « ؟بانع

 ى » کؽظم ظؼقت بانع. به مه گ٣ِه نع: یظاظم زِی مه ویؿ ٢کؽ وم می اودام معم اؼ ؼا  مامک هیاگؽ ااما  کؽظم. قاؾی  اکؼا 
. وخاىظ ظاؼظنان  . ٧٢ّ آن م٧عاؼ ک  مهکالم بیهؼا ظاؼوع ضىظهای ک   قطِی ٧٢ّا٢ؽاظ .  یا ؽظشک اؼ آقانیؼا بكها  آن  یک ؿ 

ماواع کاه و٦ِای ظؼ بایه قاؽظؼگمی و  ایه مىَى٘ باا٦ی می! ؼها کىىعؼا ها  آن  ىاوىع یهىىؾ وم هکظاؼوع ی اؼ یبكی ها یوابكِگ
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ها و  ْىؼ زاِ  قاطِی هم  ایاه مكاایل، باهظؼ ضًىو بىابؽایه «  ىاوىع ضىظب ظا٢ای  ى ؼا ظؼک کىىع. ها هكِىع آیا می قطِی
ی ٧ایْاىؼ ز٧ هبا اقاتاقات. وا٦ٛاان قاطت  اهاؽیمهناکل ضايای اؾ  کؽظم  ىيی١آو ه  . هایی وخىظ ضىاهع ظانت آؾمایم
ظؼقات وباناع، مهاکالم ظؼ اوِٗاؼ اان ضىاهاع   اناگؽ ٢کؽ ؽظ. کؼا وابىظ  او هک اقت آقان تیوها یبظاظ، اما  ؼا ودام نطى

 بىظ.

 باؽذی قى ذ یؽما بای خىدآگاه افل
آوؼظ و   عیاع مایناان  هایی ؼا بؽای های مطِ ١ ضىظ مؽ کاب ناعوع، قاطِی کاؼهای واظؼقِی که مىخىظام بهؽی ظؼ ؾوعگی

ی مٛماىیی اؼماکها  هی. انىظ می و مؽگی ماؼ یب ی،ؽ ی ىیع،  آوؼظ و مىدؽ به  می ؼا به وخىظی یاؼماک مىاوٙ ىىعگانک هی مؽ  یبؽا
.  اقاتی ؽ کا٢ی اؼمااک آن واام ،گػاؼظ یم ىىعگانک هیبؽ  مؽ ی اظیاؼ ؾ یؽ بكی أث هکوخىظ ظاؼظ ی گؽ ی٦عؼ مىع ظی اؼماکهكِىع. 

ی اؼ کاا٢ ظؼ غهاىم ، اٞ ب اقت شنع گ ی ٚاظ مؽظم هیظؼ ب نطى اؾ آودا که٢کؽکؽظن، بطم ْبیٛی ؾوعگی مؽظم اقت. 
ی ٦عؼ مىاع ی یاؼمااکاؼ کاا٢ ياىؼم هاؼ باکاا٢ هیا، ا حی اعؼ  هظهاع. با یناکل ما ؼا ؽشیاو ٞ ، ضها  ، قىظ، نهىم نهؽمظؼباؼۀ 

 یظؼ ؼاها کىاع ناؽو٘ می ٢اؽظی . و٦ِا اقات ه ْىؼیهمؿ یاؼما وکاقت، ؾوعش گؽ یظی ٛعهاظؼ بُ ی هؽچیؿ اؾ آودا کهىع. یآ یظؼم
اؼماا ک ایبِاه باعیل کاؽظ. و  باؽظ هیاؾ ب ههیاؾ ؼ آن ؼا  یٛىیاؼما ک بؽظن هیاؾبببؽظ.  هیؼا اؾ ب ضىظی اؼماکع یىع، باک هیک ؿ  ظؼقت

٢اؽظ  غهاهباا   یمك٧ِْىؼ  به  ىاوع میی ؽ ک٢ی اؼماک. اما  ضىاهع ظانتی و مىاوٛ ظؼظ و ؼوح نطى هیو بىابؽاکىع  می م٧اومت
ع و یااؼ   کاا٢ی بُٛا باه اقات هکاو مم واقاؿا بگىیاعو ظا٢ا  مٛ  ْىؼ قاکت به  به نطىممکه اقت  ؼو اؾایه .معاض ه کىع

 هیاا هکاىىاع ک یؽ ماکاو ٢ ٦اؽاؼ اقات اؾ چاه مىَى٘ هکظاوىع  یوم ىىعگانک هیاؾ  مؽ ی بُٛ ، دهیظؼ وِىع. کؽ ک٢ ؾنت  مامک
اؾ هاا  آن هكاِىع، اماا ىىعشکؽ یىاوام  كطیا زیاؼواذ  اؾ ْؽ٠ها  آن هکؿ م٧ِٛعوع یاؾ ا٢ؽاظ وی . بُٛاقتنان اؼ ضىظکا٢ چیؿها
ا٢ؽاظ  ؽضیب نىظ. میىٛکف هكِىع که ظؼ مٟؿ می ؽ ک٢ی اؼماک  وِید ها آن  که. بكِىعیو ىىعشکؽ یىاوام  كطیا زیاؼواذ  ْؽ٠

گاش واابىظ ی ا٢اؽاظ هی. چىاظهىع یاودام م واظؼقتی اؼهاکو  ىىعک یمی ؽو ی ی ؽ ک٢ی اؼماک وعاؼوع و اؾی ٦ى بكیاؼ ی اي  ضىظآ
گااش ايا  ناان ی٦ى  اؾ غهه ىاوىع  یمؽظم ماما اکثؽ . کىىع می ق٧ىِ هیی ا قٓىذ و بهنىوع  می اقا٣ِاظش ( ناان ی٦اى ی )ضىظآ

ؼا   ىاوع ضاىب یابع و می  ىاوع ودام یم نطى هیا هکظهع  یم وهان آن .و ظؼ بؽابؽ آن م٧اومت کىىع ه ببؽوعیاؾ بآن ؼا  کىىع  ا
 هیاؾ باؼا ی ؽ کا٢ی اؼمااکه یچىا ؽثکع  ا ا ىک یم تمکبه او  مه . ٢انه ، یٛىی ظؼک و ٢همم ضىب اقتظهع ىیبع  هط اؾ
 ضاىظل  ىاواع یما ایآؾمایهی بؽای نطى اقت  ا ظیعش نىظ آ، ؼوی ظهع آنی و٦ِآو ه  ىيی١ کؽظم بكیاؼ ؼایح اقت.  .بؽظب

 . یببؽ  هیاؾ بؼا اؼما ک  ی ىاو یم ع،یبان٦عم  ثابت. اگؽ  ىعک اؼ بع ٞ بهکا٢ هیا به

 باؽذ دسعت ذیباؽما س اکفا
 هیاکظؼ  ؿ گان ىىاع ک هی مؽ ظؼقت ویكت.  لبه ایه مٛىی اقت که ا٢کاؼ  کىع، کىىعش ؼ٢ِاؼ ومی و٦ِی نطًی مؽ بان ماوىع  مؽیه

ا یا، اؼ ناىظکآناا ظیگاؽان بای  کمها ياىؼم هبا اقات هکاع، ممیاآ یم مای ی ظؼظ و ؼودی ع. و٦ِونى یم مىاخه ظؼظ و ؼوحبا 
بكیاؼی مىاؼظ  کىىع. میؼا آؾمایم نما  ىگین هی  نیمك٧ِْىؼ  به هک ،و امثال آنی غهىی ها یها و باؾ   ىمماوىع ی یؿهایچ

ٚ اِم باناع.  ظانِهی مٛػب ازكاـ واگهان اقت هکمم ان  بعنع؟ یىن یمؼوبؽو  یگؽ یظ چیؿ چهبا ظؼ ایه ؾمیىه ضىاهع بىظ. 
ْاىؼ  هباع یاع ناع وِىاویاواظاؼ ضىاه،  بطًاىوی . ظؼ ؾماو نىظ یمٖاهؽ ی مطِ ٣ی ها نکل بهاؼما ک باؾ ؽظاضتایه اقت که 

 مى٢ا٥ ع و ظؼ آنیاىک هیاکع  ؿ ی ىاو یا می، آ وخىظ ظاؼظ  ان گىوگ ای، آ ضیؽا ی اقت ریيسی ا ا مكئ هیآ هکع یظه ىی هط واَر
ناما  ناىوع و ظؼ میٖااهؽ  ظوبااؼش اوَاا٘ هیاا ىاعشی. ظؼ آ یا ضیاؽ هكِىعی وا٦ٛها  آن آیاو  وخىظ ظاؼوعمىخىظام واال ا ی، آ عینى
 ناىظ مهاطىنىظ  ا   ا مىدؽ به ایه نىظ که به هم  ایه چیؿها نت کىیع. ایه کاؼ اودام می کىىع داظ مییا هیظؼوٞی ؽ ی أث
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آوگااش باا « بایع مًم  بماو  و مِؿیؿل وهاىم،»بماویع. اگؽ بِىاویع ٦اْٛاوه ایه ٢کؽ ؼا ظانِه بانیع که:  مًم  ىاویع  میا یآ که
کىیاع،  اظاؼش میی ضىب آن ؼا باهی ٛایْىؼ ْب گىواه بانایع و باه ع ایهگػؼیا  ىاویع و٦ِی اؾ میان ایه آؾمىن می ایه ٚؿم و اؼاظش می

کؽظیاع و  ظاظ، آن ؼا ظؼک ومی ؼوی مای اان  ظؼ باعو ناؽو٘ بؽای اگاؽ ایاه قاطِی. اما  اقت ؽظشکؼنع ا نم ىگین هینچؽاکه 
 ظهىع. می وهانضىظ ؼا ی مطِ ٣ی ها نکل بهها  یظاظد چؽاکه هىىؾ  ایعاؼ وبىظیع. قطِ  ان ؼا ضا مه می  ؿکیه

اؾ ی یظؼ خاااؾ ناما ی و٦ِی بُٛا هیىع. بىابؽاکباال ؽ يٛىظ  قٓىذ ىع  ا بهک هیک ؿ  لکن هیبع عیبا ، نطى هیک ؿ ؼووع ظؼ 
ه یاا باای و٦ِا بگیؽیاع. ظؼ وٗاؽىىاعش ک هی ماؽ  ىاویع ضىظ ؼا  اٞ ب ومیع. یهكِ ماؼیب کىیع یمؽ کع، ٢یظاؼ واؼازِی  ازكاـ بعن

 اىاو   می «؟وخاىظ ظاؼواع المکمها هماه هیچؽا ا»کىیع:  ییع و ٢کؽ مگیؽ  ظؼ وٗؽ مینىیع، آن ؼا یت بیماؼی  یؼوبؽو م مكئ ه
کىیع بكیاؼ کااهم ظاظش  زاَؽ  دؽبه میظؼ زال مهکال ی که اوع و  نعش نما بؽظانِهی بؽا یها یم ها  آن اؾی اؼ یبك  یبگى

. گیاؽ ناىیع  ان ضا مه یاباع یاا ؾمیه ؾوعگیه بىظ کع ممینع یممىاخه  مالکمه هیو با اظاظی   ایه کاؼ ؼا اودام ومیاگؽ نعوع. 
ْاىؼ  هبانع؟ با ٦عؼ ؼازت  ىاوع آن یم . اما چگىوهع  سمل آن قطت اقتیکى ی٢کؽ مع، ینى یؼوبؽو م تىچکی  کبا مهی و٦ِ

عواؼکىىاعش یو ام ظانتی اؼ ضىبیبكی ماظؼؾاظ تی٣یک هکبىظ ی ، نطً ظاظم یم آمىؾل چىن چاوگظؼ ی القکظؼ و٦ِی ،  مثال
ی ها میآؾما ،ظنى هیب و ؼونه ؽظاضت کىعؼا   میاؼماکقؽٚت  بهبِىاوع  هکىیامىٗىؼ  و به اقت اؼ ضىبیاو بك هک ا٢ِ ی. ظؼ بىظ

 باه. ظاؼظی مٟاؿقاکِ   ٚالیا ی ْاىؼ واگهااو به هکوٗؽ آمع  به یؼوؾ  . اما عمیظ یم ک عاؼ  ٥یْؽ  هیبع .ظاظم میا٢ؿای مکاو ؼا 
 باهی مؽا٦بات اَآؽاؼ ی بؽااو ؼا . کىىع یوم تکزؽ  میو ا ظقت ه بىظ کهیو مثل اىع ک تک ىاوع زؽ  یومو ٢کؽ کؽظ  ا٢ِاظ هیؾم

ه یاباه ا  ىاواع یما چگىوه نطى ی،مٟؿقکِ   : باعیهیىعیب هیاظؼباؼۀ ی . همگؽوظب ؼاش  ىاوكت ظوباؼشبٛعان . بؽظوع ماؼقِانیب
 هیاظؼبااؼۀ ا ظوباؼش زؽکت کىىع؟ اما او ظؼ ایه زاظثه، ٢ایىن ظا٢ا ؼا م٧ًؽ ظاوكت.م یو ا ظقتضىظل بؽگؽظظ و ی قؽٚت با  ا

 هکا، مم مؽیه وکؽظش بىظظا٢ا ؼا  ٢ایىنظؼ آن ؾمان اگؽ  ابع.یبهبىظ ی مٟؿقکِ  اؾ  تقؽٚ هیا به  ىاوكت چگىوه که ؽظکؽ وک٢
 ماوع. ٢ ح می ا آضؽ ٚمؽ  کؽظ اگؽ ز٧ی٧ِان قکِه می عیؽظ. نایبم ا٢ِاظ هیؾم یبىظ و٦ِ

و   ای وباؽظ آن باه هىىؾ ه اما نع  او اودامی اؼ بؽاک همه ظاظ. آن ؼا ودامکكی  اقت قطت چ٧عؼایه اقت که  مىٗىؼم
کى  باعو  کاالن  زف مای ، چؽا مٛ  » ىع:یگى یماوع اما هىىؾ  ا٢ؽاظ هكِىع که مع ی  مؽیه کؽظشی بُٛچىیه گ٣ت.  ، ظؼ ٚىٌ

ی زِاهاا  آن .«ىاعک یوماکمکی ؿ یظاؼو ومًؽ٠ ىع. ک یومی کمکاما  ؼوم یم ماؼقِانیب به ٥ی ؿؼ ی بؽا ههی؟ هم واضىل اقت
 كاِىع. چگىواهیوی مااؼ یبهاا  آن .ىىاعک یومای مك   اقت که ایاه مٛایداام کمکا! ایه ؼا به مه بگىیىعوع یعهک یوم ضدایت

اؾ ی کای. کىیاع وااضىل هكاِیع ازكااـ می ب که ٧٢ّ، وخىظ وعاؼظی مهک چ ی. هعیىه نىیمٛاو ع یبؽوىع؟ ىک تمکع ى ىاو یم
هىاىؾ  ؾظ و قاىؾن ؽونیب ظؼ آضؽ، ظاؼو با ٢ىؼانزِی چىع قىؾن ض  نع.  آمپىل ؼ٢ت و هىگام  ؿؼی٥ ماؼقِانیبناگؽظان ما به 

 آن ٧٢اّ «ضاىاه . یومای هاِؽ یب آمپاىل چیهاو  ىىعش هكاِ ک هی مؽ  ، مه اوش»نع:  مِىخهظؼ بعوم ٢ؽو وؽ٢ت. قؽاودام  ه 
 مكائ ه هیاا باهیع، به یاظ ظاناِه بانایع کاه نى یؼوبؽو مهایی  قطِیبا  ، هؽ مى٦ٙ هیىابؽاع. بىکو ٥ی ؿؼ  آمپىل هکبؽظ ی  مى٦ٙ 
 اگاؽ» ىىاع:ک یؽ ماکا٢ ،  فماؼقِان بؽووعیظه  به ب یاخاؾش ومها  آن بهْىؼ بؽظانت کؽظوع که  ایهؽضی ا٢ؽاظ ع. بیىک یم  ىخه
ضىاهىاع  یو ماواع گیؽ  ظؼ وٗاؽ میی مااؼ یبآن ؼا هىاىؾ  «ؼوم. یما گىوگ یاقِاظ چ تی، وؿظ  بؽوم ماؼقِانیب ع بهیظه یوم اخاؾش

واابىظ ظؼخاا ،  یاعا کىیاعی ٦البا یىىاع؟ اگاؽ اقاِاظکعا یا  گىواگ یچی ٧ی ىاوىع اقِاظ ز٧ یدا مک. ی ؼا ببیىىعگىوگ یاقِاظ چ
 نىیع. می

 گىواگ یچ اؾ اقِاظانی اؼ یبك «؟ ٧ بی ؼا اؾ اقِاظ وا٦ٛی  هطیى ظهیع گىوگ یاقِاظ چ عی ىاو یم گىوهچ»ای  که:  گ٣ِه
.  ظاؼمی کماعاؼ ی ٚ ماؽاکاؿ  اژوهم و اؾ م هایی ؼوی ماه ياىؼم گؽ٢ِاه اقات میاوع. آؾما ظاظشٚىىان  نانضىظ ضىظنان به

ؼا  ماؽظمؾوىاع و  هكاِىع کاه ال٠ میها  آن اؾی اؼ یبك           اوع! ظاظشی ىیو به ضىظنان ٚىاو اوع ی، ٦الب گىوگ یچ اؾ اقِاظانی اؼ یبك
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باه  كاطیؽ ظهاع؟ او  اؼ ؼا اودامکه ی ىاوع ا ی. چؽا مظؼمان کىعها ؼا  یماؼ ی ىاوع ب یؿ میوی ىیاقِاظ ظؼوٞ هی. چىظهىع یب می٢ؽ 
ؼا ی  ىاواع اواؽف  یؿ مایاىىعش وکؽ یىان  كطیا زیؼوذ آن ىع! کی کالهبؽظاؼ  مؽظم  ىاوكت اؾ یظؼآمعش و بعون آن ومىان یا زیؼوذ 

ىاع. اماا ک ىِاؽلکؼا ی ٚااظ ماؽظمی ؼازِ ه ىاوع ب یماقت، ی اؾ اوؽف ی نک  اؾ آودا کهکىع. ظؼمان ها ؼا  یماؼ یو ب ٣ؽقِعبؽون یب
هاا  آن بعن ظؼون بهی چیؿ چهع یظاو یچ میا هیآ ،عىىک یمظؼمان  ؼا مؽظم ی ماؼ یب ىىعشکؽ ی كط امىاویا زیذ اؼو ای ٦ِو: »ام گ٣ِه

 به باعن ناما ٢ؽقاِاظشی و٦ِ هكِىع. ىىعشکؽ یىان  كطیز یاؼوذ  نکل بهی گهم ی،ى کؽوقکیمبكیاؼ  ظؼ قٓر «؟٢ؽقِىع یم
 كاتیوی اؾ یاو.« اقاته آن کاؽظن   ؽ اؾ ضاؼج آقاناؼواذ  ؽظنک  ظٚىم»ىع: یگى یْىؼ که م کاؼ کىیع؟ همان چه ىاویع  می،  نىظ

ناما اما .  كکیه یابىعت ْىؼ مى٦ بهبماوىع و ی با٦ی ٚاظ ضىاهىع مؽظم یم ٧٢ّها  آن هکچؽا ،  یيسبت کىی ٚاظ مؽظمظؼباؼۀ 
اؾ  ىاویاع  می چه و٦ات، ب كبع ان  بعن به ع؟ اگؽ آنیىک می اال ؼا  ان  بعنْىؼ  یىقِه  بهع یضىاه یا ومیآ .عیىىعش هكِک هی مؽ 

ا یا؟ آآن بیایاعظهع  یم اخاؾش چؽا ٢ایىن» :عىؽق  یمها  یظاؼظ. بُٛی اوؽف ی  ىخه م٧عاؼ ٦ابل ، آن ٚالوش ه؟ ب عیؼها نى آن ظقت
ظؼ ی كاک  چیه عیؼا بطىاهی ؿیچ وخىظ ظاؼظ: اگؽ ضىظ انی ما اي  ظؼ خهان «؟عىک سا٢ٗتماؾ ما  هک  یؼا وعاؼ  مٛ   ما ٢انه

ناما  ع و باهىاک یما ناما ؼا مِى٦ا١ ماه ىاع. ٢اناهک ومای ظضایتی كک  چی، ه اگؽ ضىظ ان ضىاقِه بانیعىع. ک یومایت ظض آن
ؼا  ناطى اىان  چگىواه می. کىاع میو اؾ نما مىاٖباتظیگؽ ،  عیهكِ بعان يىؼم ههیهم عىیاگؽ بباما  ؼقاوع. یهایی م ناؼشا

مایال وبانایع اگؽ  ان به ضىظ ان بكِگی ظاؼظ.   یهؽ٢ت وا٦ٛی  ىان نما ؼا مدبىؼ کؽظ  ؿکیه کىیع. ومی کؽظ  ؿکیه کىع؟مدبىؼ 
ؼناع  عیاطىاهواگاؽ هىاىؾ  ام. اظشظ آمىؾلؼا به نما ٢ا و  ايىل اودام ظهع.ی اؼ ک آنبؽای  ىاوع  یومکكی  چیه یهؽ٢ت کىیع، 

مٓمائه بانایع.  کىىاعد میوظضایت  مه و ٢انه ٢ایىنظؼ آو ه ضىاهان آن هكِیع، ؟  عیىک  ىاویع قؽؾوم میؼا ی كک چه کىیع
ضی ای باع ناان  کؽظواع زال ازكااـ اوهبؽگهت به ضو بٛع اؾ  ىعؼ٢ِ گىوگ یچ اقِاظانقایؽ ی ها الـک بهزِی ا٢ؽاظ ی ُٛب

کاه آوداا ؼ٢ِیاع چیاؿی خؽیاان آیا همیه ؟  عیؼ٢ِآودا  بهچؽا ؟ مؽا٦ب نما وبىظ مه چؽا ٢انهنىظ.  میْىؼ   اقت. زِمان همیه
 ان  باعنواؼظ  كات ىاو یماآن  ، چگىوه نىیعیع ومی ان  ؟ اگؽ با گىل عیبىظی ؿیچی ظؼ خكِدى بهىىیع به ایه مٛىی ویكت که 

 . آن اقاتنمی  ؽ اؾ ؾواعگ باااؼؾل ٢اایىن هیاا هکاه نما بگىی  ع بیاوع. بگػاؼ  اوعاضِه لکاؾ نؼا نان  ا٢ؽاظ ٢ایىنی ؟ بُٛنىظ
ی و بُٛاهكاِىع  بكایاؼی هیظؼوٞ زاَؽ اقِاظان . ظؼ زالعیکىوابىظ آن ؼا ی ه ْىؼ یهم عی ىاو یوم هک اقت  ؽواال ی مىخىظ

مٛهى٦  مٛؽو٢ی باه واام ،  ظوؼان ٦عی ظؼ  هک ام گ٣ِه هیچ گىوگ یچ ٚ    ژوهم اودمه هیمكئىی . بهمٛؽو٢ىعضی ی ها  آن اؾ
ی ٦البا اؾ اقاِاظانی بُٛای بع  به ، اما هىىؾ ه اودام ظاظ یاظیؾ   یع ی اؼهاک ؼوباش آنؼا ویؽان کؽظ. ىؼ  ظؼباؼ امپؽا «ظا خی،»

 باه وٗاؽضاىب ظؼ ٖااهؽ ناایع اوع؟!  ناعشی ٦ؽباو مؽظمىع و٣ؽ اؾ چ .اوع ؼقاوعش هىؼ يعمهک  مام به هکوبىظ  گىوگ یچی امؽوؾ 
اواؽفی  ان  بعنگىوگی به  وخىظ ظاؼظ. اگؽ اقِاظ ظؼوٞیه چینان  ی بعی ظؼ بعنؿهایچها  آن ظاویع چه  ٛعاظ اؾ ومی، اما بؽقىع

  ىاوع ماهیت ایه چیؿها ؼا ببیىع. ومی٢ؽظی ٚاظی  .اوع مهاخ اؼ یبكها  آن آیىع. می ان  بعنچیؿها ؼوی  بعهع، آن

 ام باؽظشی امؽوؾ گ٣ت،  ی دهىگی یبه آو ه  کؽظن و گىل گىوگ یىاؼ چیقم هیانؽکت ظؼ بٛع اؾ »ىىع: کؽ نایع بؽضی ٢ک
 اياالن   یگاى یما «کى . تکنؽ بایع ؿ یوها  آن بانع، ظؼی گؽ یظ گىوگ یچی ىاؼهایقم ! اگؽ اقتٚایی و فؼ٠  چ٧عؼ گىوگ یچ

 وداام ؼا ها  ناطىکه  اقت قطتاؼ یظ. بكنى یم ان  بع واؼظ گىل یؿهای، چ عیىک گىلها  آن . اگؽ به عیبؽوآودا  ع بهیوبا
وخاىظ بكیاؼ ؾیاظی  گىوگ یچ هیظؼوٞ . اقِاظان اقتقطت اؼ یبك ؿیو نطى بعن ؽظنک ک.  ا  ٟییؽ ظاظؼا  لؽ ک٢ ظاظ و ه 
 وباناىع. ک اا اواع ویاؿ ممکاه اقات وا٦ٛاان  های ظؼقِی ظؼیا٢ات کؽظش آوهایی که اقِاظان ايی ی هكِىع و آمىؾلی ظاؼوع. زِ

او ْاىؼ ویكات کاه  ایه اماا ، كابىعب یات اقاِاظ باعن  ىاوىع به یومچیؿها  آن . اگؽچهاوع یوزهاؼواذ زیىاوی بكیاؼ اؾ ی بُٛ
ع، چاه ؼقاع باه یاؿهاا بؽآیچ اؾ ٚهاعۀ آن ٙیوقاای  گكاِؽشظؼ  هکه ؼا وعاؼظ یای یىاوااقِاظ   هیاضىظ . بؽاوع ؽونیبؼا ها  آن بِىاوع

گؽچاه ناایع . آمیطِاه ناعش اقاته باا آن ظؼ کوخىظ ظاؼظ ای  آن٣ِه ؿیوى٘ چ ؽ٢ؽقِع، ه یم ؽونیؼا ب گىوگی و٦ِناگؽظاوم. 
 .اوع نعشؽ ی كطمطِ ١ ىاوام یز ایاؼواذ وا٦كام  اوىا٘وقی    بهو  كِىعیوم يایر وناگؽظااما بانع،  كِهیضىب و نا ضىظل
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 عیاضىاه مای. ایبِه اگؽ و عیىک گىلها  آن و به عیبؽوها  آن ع وؿظی، وبا عیىک هیکظا٢ا  ؿ  ظؼ ٢ایىنْىؼ وا٦ٛی  به عیضىاه میاگؽ 
چؽاکاه ، ناىم میو اان  ماوٙ . عیاظه اظاماه آن باه عی ىاو ی، م عیىک هیکؼا  ؿ ظیگؽی  هؽچیؿ عیضىاه می و عیىک هیکظا٢ا ؼا  ؿ  ٢ایىن

اقاِاوعاؼظ ی و٦ِا . ٧٢اّ ظا٢اا باٚا  آن باىظش اقات ٢اایىن هی ماؽ  عییاوگى، م آماعی ای مهاک  . اگاؽ عیكاِیظا٢ا و ع ٢ایىنیمؽ 
ا یاآ»کكای  ؽقایعش اقات: .  عیظا٢اا هكاِ ٢اایىنی ىىاعۀ وا٦ٛاک  ؿکیاه،   عیىک هیکظا٢ا  ؿ  و بؽ ْب٥ عیىک ؼا مؽاٚام ىگین هین
 هیؼا  ماؽ  گىوگ یچ ٧٢ّها  آن ه نما بگىی ،بع یبگػاؼ  «؟ ى ک مٛانؽم گىوگ یچی ها ؼولقایؽ گان  ىىعک هیبا  مؽ   ىاو  یم
ضىاهاع هاا  آن ناما و قآره یبای اظی٢اي   ؾ ،  الـک هی. بٛع اؾ زُىؼ ظؼ ا عیىک یم هیکنما ظؼ ظا٢ا  ؿ  هکی زای ىىع ظؼک یم

، اگاؽ  عیاىک یبؽ٦اؽاؼ ما ؼابٓاهها  آن بای و٦ِبىابؽایه .  ٦عؼ مىع اقتی  یو ض گؽ٢ِه لکن هیک ؿ ها  اؾ ْؽی٥ وكل ٢ایىن هیا بىظ.
ی مٛماىی ظوقات و ٧٢اّوعانِه بانیع ها  آن چیؿی اؾ یا  مای ی به هیچع یىکو ا٢تیؼا ظؼ ی ؿیچها  آن اؾ هک عیظهی بی ؽ  عیبِىاو
ظؼ هاا  آن اياالن باا و بهِاؽ اقات ناىظ می بع اؼیبك زامل چیؿی بانع، انطاو آنبعن اگؽ اما  ضی ی مهک ی ویكت. ، عیبان

. اماا باناعی ا مكئ ه ى ک میوؽ کؿ ٢یىع وک هیؼا  مؽ ی گؽ یظ گىوگ یچ ان و نىهؽ، اگؽ همكؽ  ؾنظؼ ضًىو .   ماـ وبانیع
 یؼونا ان . اگاؽ همكاؽ ؼقااوع یما عشیا٢ا گاؽانیظ   ناما باهیاک،  ؿ  عیىک یم هیظؼقت ؼا  مؽ  یؼاه هکآودا  : اؾهكت ای وکِه

ع یاؿ بایاوهمكاؽ ان ناما، ی مىایاؾ ا ىانیاْم ی. بؽابانعی بع ی ؿهایچزامل  بعوم اقت هکىع، ممک یممؽیه ؼا  ی اهؽیمى
ظ و ىوها کا  ا اان ّ ی. اگاؽ مسناىظ می کؿ  اا یو  ان ضاوه ّی. مسنىظ یم ک ا  ان  یگؽ بؽایظی ٛعهاظؼ بُ  چیؿ همهظ. نى ک ا 

 ؟ کىیع هیک ؿ  عی ىاو یم بانع، چگىوه با نما ظؼ  عاضلی هؽچیؿ

مؽا  ٢انهی ؼوؾ  هک  یظاؼ ی ا ىىعشک هی. ما  مؽ کىع میوی کمکؿها یچکؽظن   ک ا ی بؽا مه ٢انه هکوخىظ ظاؼظ  یِیوَٛ اما
:  گ٣ات ماه ٢اناه .«عیواؼظ ناى ى کا یما ، ضىاهم . مٛ   اقتایىد ٢انه مٛ  » بىظ: ؾظش دانیاؼ هیآمع. بك ال ضاوه ع بهیظ
ی . مٛماىالن و٦ِااؾ آوداا ؼ٢ات قپف ٢اناه .«وخىظ ظاؼظی اظیاؼ ؾ یبكی ؿهایچایىدا  و اقت طِهیؼ  ه  اؾ زع به می ى ب ا ا٤»

 او  اؽ اؾ ا اا٤اماا ع. ىاک یما کناما  اا ی ؼا باؽاهاا  آن ماه ع، ٢اناهىبان گؽ وخىظ ظانِهیظی ٛعهاظؼ بُ ی اظیی ؾ اهؽیمى اؼواذ
 ظ.کاؽ  کؼا  اا  ضاواه ا٢ت،یباؾ ی بؽا ها آن ٢ؽولا یها  ِابکا قىؾاوعن نع و ب آن بىظ. او مِىخه بع مطِ ١ گىوگ یچی ها ِابک

 . گ٣ت مه به ناگؽظ هیا هکبىظ  مٓ بی هیا قپف ٢انه مه باؾگهت.

.  ى کا یما هیکظا٢ا ؼا  ؿ  ٢ایىناکىىن  ، مه مٛ  : »ؽظکقإال  کكی اؾ مهىىع. یب یها ؼا م هیب ْایٙ هکهكِىع ؿ یوی انطاي
 «. ام مىاع باىظش ؿهاا ٚال٦هیه چیاهاه باه ایاق٣ِاظش کى ؟ همی ىیب ْایٙمؽ بّ با ی یؿهایا چی راتییکتاب تغ ىاو  اؾ  یا هىىؾ میآ

. اگاؽ  ضىاهاع ظانات یاثؽ بگىییع  ، هؽچهعیظانِه بانی اوؽف ی ا مالزٗه ٦ابل: اگؽ م٧عاؼ  ظه  ری ىَ يىؼم هیا به عیبگػاؼ 
 . عیبانا ناعشی باع  ٚمال بکامؽ  اقات هک، مم اقت يىؼم بعان عییبگىی كک بهی بانع وی يىؼم آن به٦ؽاؼ وبانع ی ؿیچ

ؼا  اان  ىىاع. اگاؽ ظهانکؽ یی ٟ اقت هکو مم ایعاؼوع واىخىظ ظؼ بعوم ماْالٚام  ها و اوؽفی . اقت ١یاؼ َٛیبكی ٚاظ ی٢ؽظ
 باناع ظاناِهی اؼ یبكای اؼماک نطى هینىظ. اگؽ ا لی بع ٧تیز٧ به اقت هکممقطِی  ، آن عییاو بگى بهی ؿیو چ عیىکباؾ 
ظؼ ا یاآم ؼا بپؽظاؾظ، آیا ایاه مدااؾ اقات؟ ی ىاوع کاؼما ، و٦ِی ومیضىاهع ظانتی ىعۀ ضىبیآ عییگىباو  نما بهبپؽظاؾظ و  عیبا که

اوع، گاىیی اقاِٛعاظهایی  وابكاِههاا  آن باهؿهاا ؼا ؼهاا کىىاع و یچ هی ىاوىع ا یا٢ؽاظ ومی ؟ بُٛ ؼقاوعن به او ویكِیع آقیبزال 
 ینطًای باؽاْاىؼی  همیهؼا ی اقاؽاؼ آقاماووبایع ،  عیؼا بعاو ٧تیاگؽ ز٧ی ، زِ ٚالوش ه؟ ب كتیوی وابكِگ تی هیا ای. آظاؼوع

با اقا٣ِاظش اؾ چگىوه کكی ایىکه  بعون  ىخه به . اقت هیيىل آن ااظاؼ بانىع.  گان بایع ضىیهِهىىع ک هی مؽ . عیىک ٢الی ٚاظ
بیىی کاه باه ایاه یاا آن  ایه ْایٙ كِىع.یو ی٧یگؽ ز٧یاکىىن ظ ه ها  آن اؾی ، بُٛکىع یم  یهگىییؼا ی یؿهایچ راتییکتاب تغ

وخاىظ ی ٚااظ خامٛا  ماؽظمظؼقت و بؽضای ٞ اّ باناع، اخااؾش ظاؼظ ظؼ ها  آن کىع که بؽضی اؾ می  یهگىییای  گىوه نکل و به
اؾ ی . اماا بُٛا یاؽوی کىاع ؽی اقاِاوعاؼظ بااال اؾ  عیابای وا٦ٛی  ا ىىعشک هی مؽ گىی   ی، م چىن گىوگ وا٦ٛی ظاؼیعبانع.  ظانِه



۲37 

 

ام  هیاک ؿ و  اوَاا٘ ماه هکی ىیب یمؽا م ا ْایٙیآ» ؽقىع:  میو  ىعیبگىن ؼا ان ىعشیآ  ا ىىعک یعا میگؽ ؼا  یظ ا٢ؽاظگان  ىىعک هی مؽ 
ناما آن قاطِی ىىاع. اگاؽ ک  یهاگىییؿهاا ؼا یچ هیاا کىىاع  اا یعا مایا ؼا  ظیگؽانها  آن «ظاؼم؟ی ظؼظ و ؼود ایآ ؟ اقت چگىوه

. ناعظاظش  و  ؽ یابوٗا   ظوبااؼش ان  کىىاعش ناعیع ؾواعگی ؾماوی که  مؽیه؟  عیضىظ ؼا ؼنع ظه عی ىاو یم ىظ، چگىوهن  یهگىیی
و آن چیؿی ویكت که ظؼ   ٟییؽ کؽظشبا ضىظ ظاؼظ  ان  بعن ان، ؼوؾ  ىیع ان و   ان، چهؽش اْالٚا ی که ایگىی ک١ ظقت بىابؽایه

اؾ ی بُٛابگىیاع ناما   ىاواع باه یاو مآو ه  ؟ ؼویع می چهی بؽا وگؽوه کىیع. می باوؼ ؼا او زؽ٠،  عیبؽو هیب اگؽ وؿظ ْایٙابِعا بىظ. 
ه یااظؼبااؼۀ ی .  اف همگا اقات ؽظشکاؽ ییازاَؽ  ٟ ظؼ زالها  آن خىهؽ و غاماما .  اقتظؼباؼۀ گػنِ  نمی قٓسی ؿهایچ
ی باؽای ؼواو باؼ مكئ ه هیا ایآ ؟  فکىیع آن ؼا باوؼ ومیو  ظهیع ومی او گىلهای  زؽ٠ ا بهیع، آیبؽو هیب وؿظ ٢ال : اگؽعیهیىعیب

ی وابكاِگ هیاا كات؟  افیوی وابكاِگ تیاا یاآ ،عیاىک واؼازاتؼا  ضىظ ان ظؼباؼۀ آنکؽظن  ؽکاگؽ با ٢ آوؼظ؟ مینما به وخىظ و
ی ؼا باؽای هاِؽ یبقاطِی  عیكاِیوا مدباىؼ یا؟ آ ایع ضىظ ؼا ظؼ مٛؽٌ قطِی ظیگؽی ٦ؽاؼ وعاظشا یبؽوظ؟ آ هی ىاوع اؾ ب یم چگىوه

ا یاع یاکى یه ياٛىظ مایاا ظؼ  ؿکیاوخىظ ظاؼظ که آ ه مىَى٘یا ، قطِیو هؽ  میآؾما با هؽ؟  عیىک  سملی وابكِگ هیاکؽظن  ؼها
باؽ آن  عیا ىاو یما ع. چگىواهیاىک یاَاا٢ه ما آن بهقطِی ظیگؽی  ان اما ضىظ،  اقتقطت ضىظ  ضىظی به هیکؿ ع.  یؼو یه میی ا

ا٢ِا  یؽ ییؽ  ٟیمكا ع. ظیگاؽان مدااؾ ویكاِىعیمىاخاه ناىی یهاا یهاا و ظناىاؼ  یقاطِ د  آن، بایممکه اقت ظؼوِ؟  ٞ به کىیع
 هیاکع  ؿ یا ىاو یما ، چگىواهضىاهیع ظاناتی ظؼظ و ؼودی چه ؾماوظیگؽان آن ؼا ببیىىع و به نما بگىیىع . اگؽ ؼا ببیىىع ان  یؾوعگ

 هماؽاش عانیامؽ ی ىاع. زِایببآن ؼا  وعاؼظ شؾ ؿ اخایوه یک ؿ  معاـؼقایؽ اؾ کكی  چیهبىابؽایه ظیعن آن ايالن مداؾ ویكت. ع؟ یىک
اقات ی ؾواعگواىٚی اؾ ؽا آن یع، ؾ یبگىی ظؼقِ هبآن ؼا   ىاوع ومیکكی  چیهىىع. یببآن ؼا  وعاؼوع ؿ اخاؾشیو هیکمعؼق   ؿ همان ظؼ 

 . هیک ؿ ی بؽا ای یؾوعگ ،ؽظشکؽ یی ٟ هک

ی ها ِابک هکای   گ٣ِهىع. ک ؼا مٓایٛه گىوگ یچی ها ِابکقایؽ و ی مػهبی ها ِابکقایؽ   ىاوع یا میکكی اؾ مه  ؽقیع آ
معؼقا  باىظا  ؿ باهیىىع. ما وک هیکؼا  ؿ  ضىظ ىگین هین چگىوه ظهىع یم آمىؾل مؽظم بهی همگ ی،كِیمطًىيان بىظ ی،مػهب
ؼوواع  ؽخماه ؼ آن مِىن ظظؼ  اؾ مكایلی اؼ ی: بكکؽظبیان ع یؼا بای ا ِهکبانع. اما و وخىظ ظانِهی  کمهوبایع  ،  ف  یظاؼ   ٛ ٥

ْاىؼ  هو با ناعش اوداام مطِ ا١ قآىذ ظیاعگاشؿ اؾ یاوآن مِىن ی ؽهایاؾ  ٣كی اؼ ی، بك ٚالوش هاوع. ب نعش ْىؼ انِباش  ؽخمه هب
اؼ یباىظا بكا ؽو٦ مااوع اؾ  ؽظشکؽ یؼا  ٣كآن مِىن ی ْىؼ قؽقؽ  هب هکی . ا٢ؽاظ ظاؼما اقت کؽظن وابىظ اوع. آن نعشی مٛىی قؽقؽ 

 ناما آقاانی اوع. باؽا ظانِه اماؾ مىَىٚی مطِ ٣ی ها کؿ ظؼ یوها  آن ؼو اؾایهعوع. یو٣همؼا ها  آنی وا٦ٛی و مسِىاوع ظوؼ بىظ
ؼا هاا  آن ممىاع هٚال٦اياؽ٢ان » :عییا. اماا اگاؽ بگىعیاؼا ظؼک کىهاا  آن  ىاویع ضىظ ان ومیع و یب٣همْىؼ کامل  بهؼا  ها آن كتیو

. مهکل ایه اقت کاه ظؼ هاؽ ماِه ماػهبی، عیىک یم هیک ؿ  معؼقه آن ؼولظؼ ع، یىک ؼا مٓایٛهها  آن ههیو هم «ى کمٓایٛه 
٥ یاٚمْىؼ  باهؼا هاا  آن اگاؽ مؽیه هكاِیع. ظؼ زال ؼول  آنظؼ  عیىک ؼا مٓایٛهها  آنی و٦ِ گىداوعش نعش و آنی و ٢ا گىوگ

معؼقا  ظؼ ٚمل، آن معؼقه ؼا بؽگؿیعش بانایع و ظیگاؽ مِٛ ا٥ باه  ه اقتک، مم عیىک یو ؽ یؼا   معؼقه آن و ؼول عیىک مٓایٛه
 ؼول عیضىاه می. اگؽ ؾمان بؽوگؿیىع ه ؼا  هیکظو معؼق   ؿ  ه،یکظؼ  ؿ  هک نعش اؾ ٢ؽظ ضىاقِه صیظؼ قؽاقؽ  اؼ   ما وبانیع. یک ؿ 
 . عیىک ؼا مٓایٛه هیکمعؼق   ؿ  هیای ها وىنِه ع ٧٢ّی، با عیىک هیکؼا  ؿ  معؼقه هیا

ؼا ی گاىوگ یچای هاا ِاابویژش وبایع ک بهع. یبطىاوؼا  گىوگ یچی ها ِابکزِی وبایع  عیىک هیک ؿ  ظؼ ؼول ما عیضىاه یماگؽ 
 دائووو ی جو یینوگ گوویم نگیشو، جینگ دی نی هوآنگاوىع می یها ِابک ،ه ْىؼیهم .نىوع یؼوؾها مىِهؽ م هیا هکبطىاویع 

اؾ ی یهاا ؼاش و ضىظناان ظؼ ضىظ ظاؼواع مطِ ١ قٓىذهایی اؾ  اوؽفیؿ یوها  آن اماعاؼوع، ظؼ ضىظ وؼا ی بع ی ؿهایچگؽچه  .نگذَ 
 ان ظؼ وٗؽ ها  آنی ها اؾ خم هی کی. اگؽ کىىع می و با نما  عاضلظهىع  میی ؿینما چ ع، بهیطىاوبؼا ها  آنی و٦ِهكِىع.  هیک ؿ 

ی و٦ِاما ،  كتیوی ؿ بع یچ آن . اگؽچهنىظ می اَا٢ه  ان گىوگ و به نما آمعش ْؽ٠  بهها  آن اؾی ؿیچآوگاش ،  ػیؽل بانع ٦ابل



۲31 

 

ی کایِؽووکای٦ٓٛا   تیاآوؼظ؟ اگاؽ  یؼا به وخىظ ومی  الکمهویؿ  هیا ای؟ آعیکى می هیک ؿ چگىوه  ظىن نما ظاظش بهی گؽ یظ ؿیچ
اياىل  .ا٢ِع یماؼ ک؟ ٢ىؼان اؾ ا٢ِع میىن یؿ ی  ىؽای بی ا ٣ا٦ ع چهیىک یؽ مکع، ٢یىک اَا٢ه ىنیؿ ی  ى یاض ٦ٓٛام ظ ؼا بهی اَا٢

وا٦كاام چیؿهاای  ظهىاع و اوىا٘ ؼاهىمایی وا٦ٛی اؼایاه ومی ،گىوگ یچی ها ِابکاؾ ی اؼ یبكه ؼوؾها یا،  ٚالوش ه. ب اقتآن ایه 
 ع. ایبِاهیا ؽ  ؽونیاب اؾ آنبؿؼگای ؾظ ماؼ  یم ؼا وؼ٤ یگىوگ یچ ِابام کما ي٣س اؾ ناگؽظانی کیی و٦ِوا اک ؼا ظؼ ضىظ ظاؼوع. 

 ضىظناانی گان باؽا ىىاعک هیضىظ  مؽ هكِىع که  یال کمه اناؼش کؽظمها  آن االن بهآو ه  . آن بپؽظاؾم امیخؿی به ضىاه  یوم
باه وخاىظ  واظؼقاتی ؼ اکا٢ا   یوقا به المکمها هیاگاؽ، ایظ انیب  به .ىىعک اظاؼشی ضىب ؼا به  ىاوىع ضىظ یؽا ومی، ؾ کىىع ایداظ می

 ع و چگىواهیاىکاؼ کا هچا کاى  بعاویاع یع. کمت مایبعاو هک اقت ضىب  نما هم یبؽا ؽای  ؾ ىک یم اناؼش یلامك هیا ع. بهیآ یم
ع یاباهماه ،  مؽظکاو عیم اؾ زع  أکیب گ٣ِ  ىىنکا  ه آو ه  به اگؽچهؼوی وعهع.  ىعشیظؼ آی ال کمه ؼا  هطیى ظهیع  اها  آن
ضاىظ ؼا وهاان  ایىدااالم مٛماىالن کمهاه مىَاى٘ اقات و یا المکمه مٛمىالن ٚ ت ؽایؾ  دعیىک یم  ىخه آن بهع یبان هئممٓ
 تیاو ظؼ  عیب ٟؿ  ممکه اقت،  عیبان  ىخه یبای  زِی غؼش. اگؽ  اقتی اؼ خع یك٢ؽقا و ب ت ْا٦تیوها یب کؽظن  هیک ؿ  ظهىع. می

 بانع. ظؼقت عیا ان بؼ اک٢ؼو ا اؾایه.  عینى وابىظ یسٗه

 یسصهی هًشها گىيِگ  یچ
ی ؼؾمای گىواگ هىؽهاا یه ظؼبااؼۀ چاکای زاای ؿ وخىظ ظاؼظ. ظؼیوی ؼؾمی گىوگ هىؽها یچ ی،ظؼوو  یک ؿ ی ها ؼولٚالوش بؽ 
ضىاه  مٓ بی ظؼباؼۀ اقامی و ايٓالزا ی بگىی  که ایاه ؼوؾهاا ظؼ چایه ؼایاح هكاِىع و همگای  ابِعا می ، یىک یيسبت م

 ؼا ظؼ ضىظ ظاؼوع.« گىوگ چی»ٚباؼم 

 .ؼ٦اى وخاىظ ظاؼظ گىواگب  یو چای ضٓااْ گىواگب  یچ ی،٧یقمى گىوگب  یچ ی،و٧ان گىوگب  ايٓالذ چی بهزاَؽ ظؼ زال 
کاؽظن  ویؽانظؼ زاال اگؽ   یگى یم. اقتب یٚد وٗؽم بهگىوگ هكِىع؟  یچها  آن  ا همیآؿها وخىظ ظاؼظ. یه چیاوا٦كام  اوىا٘
ی نطًای و٦ِا ناىظ می كات؟ گ٣ِاهیچهاا  آنی ٗاؽ مبىاای و. هكِىع کؽظن مكایل آن٣ِهظؼ زال ع زعا٦ل ىگىوگ وبان چی
آیاا آن گىوگ بانع.  یت چیايٓالذ ظؼ وَٛ ا بهیت ض كه یظؼ وَٛ عیكع، بایوى یا میؼ٦ًع  یضىاوع، م یىع، آواؾ مک یمی و٧ان

گىواگ   ی؟ چایكاتگىواگ و یچا کؽظن واابىظآن ا ی. آگىوه ظؼک کؽظ بایع آن ؼا ایهونىظ؟  می گىوگ یچبه ایه نکل،  بعیل به 
ع؟  اف اگاؽ یاگىوگ وام یچؼا ت ض كه یظؼ وَٛ ىان بىظن  میاقت. اوش، چگىوه ی بهؽ  بعن  یک ؿ ی بؽاو خامٙ فؼ٠ ی ظاوه

 کؽظن گاىی  ایاه واابىظ یكات؟ میگىواگ و یچاکؽظن  ه واابىظیاا ایاناىظ؟ آ یعش مایچه وام   آنیت ض كه به  ىایت بؽویظؼ وَٛ
 . باهوامیعوع می« یگىوگ ضٓاْ یچ»آن ؼا چیؿی آودا بىظ که  ی،یایآقی هگاش  ىعؼقِیم ظؼ ومایظو قال   گىوگ اقت. چی

 ضاىظی وىنِه، با ظقِاوم چ ف اؾ عم. یوىنِه ظظؼ زال آودا ؼا ی نطً. كتیگىوگ ضٓاْی چ چینان ؼ٢ِ  ببیى   ٞؽ٢ه
 ىاوكت گىوگ ظاناِه  یمچگىوه او مهٟىل  ىل و نهؽم بىظ. غهه اش بىظ. یقنعش  قاْٙچیب  .ؽظک یمقاْٙ  مه کهؽ ؼوی ؼا 

٧٢اّ گػانِه نعش بىظد گؽچاه ها  آن گؽاوی ؼوی متیؿان بىظوع و ٦یاو آوی ها  ىاوكت ضىب بانع. وىنِه یؿ ومیاو وچیب  بانع؟
چایب  چگىواهآوؼظ.  یمای بعناوكا بؽظ و به ضاوه می عیضؽ  یؼا مها  آن هک هؽکكی  ی ىاو  بگى یعوع. میضؽ  یؼا مها  آن ها یضاؼخ

. ؽظکا یؽ ماکاآمع. غهه او مهٟىل  اىل باىظ و ٧٢اّ باه  اىل ٢ یاش به وٗؽ میق ، ىاوع ضىب بانع؟ يىؼم آن نطى یاش میق
ضٓااِ  ايآالذ بهل یا، اؾ ٦ب باىظ بای٧اا ه ویاؾ ٚىااوی اؼ یاؼم او ناامل بكاکااماا  ىاوكت گىوگ ظاناِه باناع؟  یمچگىوه 

 عش نىظ؟یگىوگ وام ی ىاوع چ یمی ؿیه چیچىگىی  چگىوه  یم .گىوگ چیی ایم   هیب

نا٣ا ضىاهاع ناان  های بیماؼی ىهاا  اؾ ا٢اؽاظ واه ظؼيع ههِاظ  ا وىظ  ف اؾ  ایان ایه کالـ، :عیهیىعیب هیاظؼباؼۀ ی همگ
ه یکضىظ ان  ؿ  نطًان اقت. اگؽ ی ٛیْب بعن نما با ضىظ ظاؼظ ٢ى٤آو ه  .یوا٦ٛگىوگ ظهىعد  میؼنع ؿ یوه گىوگ ؼا کب  یا٢ت،
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ه االن یاؾ هما ،خاىان یاگاؽ ٢اؽظی . زِه ؼا ؼنع ظهیعیا عی ىاوكِ یمو عیکؽظ یم هیک ؿ اگؽ  مام ٚمؽ ان ه  ی ، زِعیکؽظ یم
ؼا که باه ناما ظاظم ؼناع ظهاع و هىاىؾ باه ی یؿهای ىاوكت چ یکؽظ هىىؾ ه  وم یه می ؿکل ؽظ و  مام ٚمؽ ک یمنؽو٘ ؼا ه یک ؿ 

ؿهاا یه چیا . ایل ظهاکناؿم ؼا یاوکاه میاه ٢ایىن و ایا ا عش یهکىل ْچىع وكل ظانت.  ؼاهىمایی اقِاظ وا٦ٛیب ضىبی ویاؾ می
اؾ  آقااوی بهع یاآوؼظ به ظقتی ؼازِ بهؼا  ها آن هکىیاضاْؽ  به ، یگى ی، به نما مؼو اؾایه اوع. نعشوًب  ان  ؼ بعنهمگی با ه  ظ

 بااالی با اواؽف ماظۀ  ی،ع گىوگ وا٦ٛیبا ضىظ ظاؼ آو ه  الـ،که یف هكِىع. بٛع اؾ ایت بااؼؾل و و٣یوها یبها  آن ع.یظقت وعه
گىوگ اقت! ی زاو  ،عیظانِه بانی چه ظقِطٓایىکه  ، بعون  ىخه بهعیكیوى یمی ا  مهکع و چىع یؼو یبه ضاوه می و٦ِ .اقت
آن  گىواه باه ع ایهیا ىاو یوم  یگى یع؟ منىوی ضٓاْگىوگ  چی ظع و اقِاوؽ یبگ «اقِاظ»ع ٚىىان یاکالـ به یا مه ظؼا هی ف آ

ؼا یماف کىیاع ؼوی هؽچاه  ویاؾی ویكت با ٦ًع آن ؼا قاْٙ کىیع.، ظاؼظی ٧یز٧ی گىوگ و اوؽف که ی ٢ؽظماوىع هؽ . عیوگاش کى
 .ظؼضهع ؼونه میْىؼ  هو ب گػاؼیع میخا  بهی اوؽف  آن

ْاىؼ  هباآن ؼا  ؽگاؿاؼ ناىظ.بی گىواگ ضٓااْ یچاوىنِه بىظ ٦ؽاؼ اقت یت کاالـ ه کی ظیعم ضبؽ ای  مد هه ظؼ یهم ى
ؼا  اان  مظم و باؾظو   ی ىٗاؼا اول  ى٣ف  :ه وىنِه نعش بىظیظ. چىىن یظاظش مى  چگىوه آن ظوؼش آمىؾل یمطًِؽ ضىاوعم  ا بب

ی چع و  ًىؼ کىیع که یىک مِمؽکؿ ان ی  ظن ظؼ ٦كمتی چی ؼا ؼو  ان  بىهیىیع و غهه٧ه یظ٦ی قپف  اوؿظش  ا ق. عیىککىِؽل 
٦ ا   کؼا باه واى ی چ.  ف اؾ آن، عیىکو ظؼ خىهؽ ٢ؽو  عیؼ    ؼا بؽظاؼوظ. قپف ٦ می نىظ و به قاٚع ب ىع می ان ی  ظن ٦كمت اؾ

بِىاواع کكای كات؟ اوش، اگاؽ یمؽظم و ظاظن بیه ٢ؽ یا ای. آکىیع بىىیكیعع، نؽو٘ یؼق آودا  ان به ویت غهىیی و٦ِ. عیىکمى٧ِل 
هاه یِیمعظؼ ی ماع  عیا٦بال اؾ ضاىؼظن ٞاػا با ،ظؼ ایاه ياىؼم؟ ناىظ مسكىب میگىوگ  یا چیاو٧ِال ظهع، آی یؼا به خای چ

 گىواگب  یآن چا . یطىؼ بو ٞػا هی  ت ظکزؽ ی چىب ٞػاضىؼ  کْؽ٠ وى  ؼا بهی و چؼی  ؼا بؽظای  . قپف چىب ٞػاضىؼ یىیبىه
، ؾیاؽا واام  یگىوگ م ی١ چیه ؼا  ُٛی. ابىظ میی اوؽف ویؿ   یظضىؼ  یهؽچه مبا ایه مى٥ٓ، ؟ مگؽوه، نع میعش یوام ظنٞػاضىؼ 

 .گىوه ظؼک کىیع بایع آن ؼا ایهو ف . اقتی قٓس٦عؼ  هیای ؿیگىوگ چ یچکىىع  ی٢کؽ م

٦اعمِی ؽا یا. چاؽا؟ ؾ عومسكاىب ناىگىواگ مكا٧ِل  یچا هاای ولؼ ع ىا ىاو یمای ؼؾمای گىوگ هىؽها یچهای  ؼول اما
ع. ومسكاىب ناى املک یكِمیع قىو ىا یم و عوهای  ؿکیه ظاؼ   های  ؿکیه و ؼول اؾ وٗؽیهی مدمىٚ  کام  ع ووظاؼ  قایه انؿاؼ ه

نىوع ظؼ قآر  کامالن بؽای  ؿکیه اق٣ِاظش میکه  ییها وكبت به ؼولی ؼؾمی هىؽهاگىوگ  چیهای  ؼوله زال ویؿ، یاما با ا
 بگػاؼیاع ؼوظ. یم به کاؼؾظن و مباؼؾش  َؽبهی ه ٧٢ّ بؽاکاقت ی اوؽف ای  ضىنه نک ی اؾ ،قطت گىوگب  یچهكِىع.   ؽی  اییه

ؼا ٢هااؼ ظهاع. ی ؿیا ىاوكت باا ظقاِاوم چ یما، ومی الـ ٢ایىن ظا٢اکت ظؼ که بٛع اؾ نؽ کظؼ  ی ا ىىعشک هیبؿو .  مؽ ی مثای
 ؾظش ناگ٣تع و او یآن اؾ ه   ان ،ىعکی ؼا با ظقِم بؽؼق هکایكکضىاقت م٧اومت  یو م بىظ   ب هکایكکع یؼ زال ضؽ ظی و٦ِ

كات. کن یمی يىعیظاظ  ٢هاؼ میبا ظقِم ٢هاؼ ظهع. اگؽ آن ؼا   ىاوكت یوهكت، وم یيىعیی ؼو ؼ٢ت و ضاوه به ی نع. و٦ِ
ی ٛایْبؿهاا یه چیاگ٣ِ  ا٧٢ّ . عؼنع ظهی وابكِگیت ضىاقِ   یومؾیؽا وگ٣ِ  ی ؿیع. به او چیؼا اؾ مه  ؽقایه مكئ ه ٚ ت 

ماىؼظ ی ضاىب باهی ٛیْب ٢اى٤ی یه  ىاواایا. اگاؽ اهكاِىعی ضىبی هاؿیچی واظیعش بگیؽ چؽاکه همگآن ؼا  گػاؼ بانع وب ،ىعكِه
كت؟ اما او هؽگاؿ یگىوگ قطت و یچهمان ه یا ایع. آیيىؼم  ىظؼ ظؼآ ه ىاوع ب یقىگ با ٢هاؼ ظقت م تیؽظ، یاق٣ِاظش ٦ؽاؼ گ

ىىاع. ک ىاوىاع ؼناع  یمٛمىالن می ٛیْب ٢ى٤ی ها ییه  ىاوایا ی،  ظؼوویک ؿ ی ها هیؽظش بىظ. ظؼ  مؽ که ویگىوگ قطت ؼا  مؽ  یچ
ناىظ  یظاظش ومامٛماىالن اخااؾش  ٖاهؽ نعوعها  ییه  ىاوایاایىکه   ف اؾ، کىىعؼا ز٣ٕ ضىظ  ىگین هین ىاوىع  یچىن ا٢ؽاظ وماما 

ی هاا یی ىاوااه ی، بىاابؽاؽظش اقاتکاو ؼناع هىاىؾ ىگ ناطىین هیه، نیکه  ؿ ییظؼ قٓر  اویژش  بهىع. ىکاق٣ِاظش ها  آن که اؾ
ه یاىاع و اک یماؼنع قٓر نما  ،ؾمان. با گػنت ٖهىؼ بؽقىع  ىاوىع به یوم ايالن  کىىع یمه ؼنع ییه ظؼ قٓر  اکی ٛیْب ٢ى٤

 .ٖهىؼ بؽقىع به كتیوی اخیوعاؼوع و ازِی ا عشیگؽ ٢ایؿها ظیچ
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 ىٗای  ؼا ی چا عیاناطى با ی،ؼؾمی گىوگ هىؽها یه چینىظ؟ ظؼ  مؽ  یه می٧ان چگىوه  مؽ یظ٦ی ؼؾمی گىوگ هىؽها یچ
 اؼکاچه  عیبا  ف وِىاوع.ه اقت کمماما ىع، ک ىٗی   ؼای ضىاهع چ مینطى  چهكت. اگؽ یآن آقان وبِعا  ىٗی  اما ظؼ ا کىع،
ا٢اؽاظ باا ی ظهاع؟ بُٛا یه میؼا  مؽ ها  آن ه ظهع. چگىوهی مؽ  ؼا لها، باؾوان و قؽ  ىه،  اها، ؼانیق ٣٦ك  ها، ظقت عی؟ باکىع

ی و٦ِا ع کاهیاع  ًاىؼ کىیا ىاو یماىبىاع. ک یبه قىگ منان  ها با ظقت یؾوىع و بُٛ یبه ظؼضت منان  ١ ظقتکیا نان  ظقت
ی ناىظ! چا یمای ؿی ؽ ؾظش نىظ ظچااؼ ضاىوؽ   کاگؽ مسبگیؽظ و  ظؼظ ماقِطىاو  ىاوع یم چ٧عؼ کىع به قىگ بؽضىؼظ می  ظقت

به ٧ٚب و به باؾوان باؽوظ ضىن  گػاؼظ یو مظهع  یباؾواوم ؼا وىقان م؟ نطى کؽظ اؼک چهبایع  ظ. ىٗی  نى ىاوع  یهىىؾ ه  وم
ىبع، ک ی  به قىگ مکنطى مسی و٦ِ ،اؾ آن  ف. نىوع یممِىؼم وا٦ٛان ها  آن .نىوع میمِىؼم  مباؾوان و ظقِاو ظؼ وِیدهو 

ؼا ازكااـ ی ٦اعؼ ها  ظؼظ هاا آن ظقات و عىاىک یبؽ٦اؽاؼ ومای میو با قاىگ اؼ بااِ مكا٧ِظاؼوع وؽم ی  ىنهم یها نااقِطى 
ی ؽظ چایگ یاظ میبا گػنت ؾمان، . ظهع یه ٢ؽظ آمىؾل میا به ظهع، اقِاظ یه اظامه میه نطى به  مؽ کْىؼ  . همانکىىع میو

ناطى ی . ایبِاه و٦ِاناىظ ْؽ٠ م٧ابال مىِٗاؽ او ومی ی،ؽا ظؼ وبؽظ وا٦ٛیكت، ؾ یوی کا٢ی چ ىٗی  ی ی ىاوا اماىع. ک ىٗی  ؼا 
ی ظؼظضاىؼظ،  زِی و٦ِی با چىبی بكیاؼ َطی  َاؽبه میىع و کها م٧اومت  ظؼ م٧ابل زم ه ىاوع  میىع، ک تیهعاؼا ی بِىاوع چ

و اقات ؿ یاه چی اؽ  ییابِاعای چاظؼ مؽز   ناؽو٘، . اما نىوع یممِىؼم ها  آن به باؾوان،ی چهعایت بٛع اؾ  کىع. میازكاـ وؼا 
 بااالی اواؽف با به ماظۀ ی چی ظ. و٦ِنىل ی بع باالی اوؽف با به ماظۀ  ىاوع  می ، چیظهع ْىؼ که نطى به  مؽیه اظامه می همان

ؿ یاآن وؼو،  اؾایاه .هاىل اقاتظاؼای ی اوؽف ضىن   هیو ا ظهع چگایی ؾیاظی ؼا نکل می بای اوؽف ضىن  ح ی عؼ  ، بهنىظل ی بع
ی ياؽ٢ان باؽای ٛیْب ٢اى٤ی یه  ىاواایاااماا . اقاتی ٛیْب ٢اى٤ی ی ىاواا یواىٚٚباؼم ظیگاؽ  به یا یٛیْب ٢ى٤ی ی ىاوایت ضىن  

ها اق٣ِاظش نىظ، مإثؽ ویكات. چاىن  ی بیماؼین٣ای بؽای یه  ىاوایااگؽ ضىؼظن اقت.  و ظ٢ا٘ اؾ ضىظ ظؼ بؽابؽ َؽبهؾظن  َؽبه
باه ی . و٦ِاکىاع گػؼ می ؽ اؾ ؾمان ما ٙ یىع، ؾمان آن قؽ ک یٛع ما ٚبىؼ ومگؽ وخىظ ظاؼظ و ظؼ بُ یظی ٛع ظؼ بُ  باالی اوؽف  باه ماظۀ یا

ضىاهاع آوداا  ظؼ یها یم ؽا گىوگ یؾ  ،عیىکؽ کا به آن ٢یع یىک تیهعاؼا ی ع چیوعاؼ ی اخیع، ازِیؾو یمی ا با مهت َؽبهی كک
با ی با چه قؽِٚایىکه  بعون  ىخه بهضىاهع بىظ. آودا  ظؼ یها یم گىوگ  ویؿ عیىکؼا ظ٢ٙ ی كکع زم   یىک یمی قٛی بىظ. و٦ِ

ه ی٥  ماؽ یام٣هاىم ؾماان م٣ِااوم اقات. اؾ ْؽ ظؼ آن ظو ُبٛاع، ؽا یاؾ  کىاع یما اؽ اؾ ناما ٚباىؼ ٙ ی، آن قؽ ؾویع میمهت َؽبه 
ؼا  آؼهاامی  اا و واخاؽای ،  اانىگؽ٠آهه، ظقت  قىگ ظقت مثلی یها یی ىاوا ىاوع  ینطى م ی،ؼؾمی گىوگ هىؽها یچ

 ه قٓر بؽقع.یه به ای٥  مؽ ی ىاوع اؾ ْؽ  یمی ٚاظ یهكِىع. ٢ؽظی مؽظم ٚاظی ها ها مهاؼم هیؼنع ظهع. ا

هاای  ؼول ظؼ هکاه اقات یاای   ظؼووایاک ؿ ی هاا و ؼولی ؼؾمای گىواگ هىؽهاا یچاهای  ؼوله یه اضِال٠ بی ؽ  بؿؼگ
اؾ باه یاوچاىن ىاع. ک یت ماکاؽ  ىقت زؽ یظؼ ؾ ی چ دهیظؼ وِ، اودام نىظت کزؽ الؾم اقت  مؽیه با ی ؼؾمی گىوگ هىؽها یچ

 ،نطىچیب  ظ.نىن ا ی  ظن  ىاوع ظاضل یوم ویؿ نطىچیب  ىن بؽقع وک ىاوع به مؽز   ق یت ظاؼظ، نطى ومکزؽ  با هی مؽ 
ی هاا یی ىاواع  ىاواا یىاع و واه ماکه یک ىاوع بعن ؼا  ؿ  ی، ٢ؽظ وه مه همیه ٚ تىع. بک یمت کزؽ  ها  هیان ماهیؽ  ىقت و اؾ میؾ 

الؾم  مؽقاىمی هاا ظ. ؼولناىىن اوداام کت قایه ظؼ وَاٛیه  ماؽ کاظاواع  یماا الؾم مای   ظؼوویکىع.  ؿ که یکقٓر باال ؼا  ؿ 
ؼا  باعن مااظؼؾاظیل یو  باعىن کت قایوَاٛ ه ظؼی ماؽ هاا  آن ظ.ناى  که نیؽ ین ظؼ ٦كمت ؾ ا ی  ظن ظاضلی ه چکظاوىع  یم

 .ه کىىعی ؿکقٓىذ باال ؽ   ا ىىع وکه یکؼا  ؿ  بعن ىاوىع  یمها  آن ظاوىع. یمی َؽوؼ 

و  هیآهىایبااـ  ی،یاماوىاع واا٦ىـ ْال، ناىیعش بانایعی یهاا تیىکظؼبااؼۀ   یؼؾمای هىؽهااهاای  ظؼ ؼمانه اقت کمم
وؾن ناىوع و  اا  ی ىاوىع با کهىع که می بؽضی ا٢ؽاظی ؼا به  ًىیؽ می .کمان و با  یؽ ی٢اي   يع٦عم اؾ عاؼیظؼضت قپنکا٢ِه 

وخاىظ ی ؼؾمی هىؽهاایه  ایوع. آنىگؽ یظهای ٛع ىاوىع واؼظ بُ  یمؽضی بی زِْؽ٠ بؽووع و  ْؽ٠ و آن اؼ ٣ا٘ ب ىعی ظؼ هىا به ایه
ه یاکؼا  ؿ باناکىهی ی ؼؾمای ه هىؽهاایه چىاکی كاوکنىوع.  یا٢ت ومیی ه مؽظم ٚاظیظؼ بی وخىظ ظاؼوع. ویزِمان ظاؼوع؟ ب ه، 
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ب کاه  ،ىاعک یه ومایؼا  ماؽ ی ؼؾمای ٧٢اّ هىؽهاای ه نطًایؽا چىایوهان ظهىع. ؾ  مؽظم ؼا به ٚمىمها  آن  ىاوىع یاوع، وم ؽظشک
ىگ ضاىظ اؼؾل ین هیع به نینطى باایه .  ؿکیه کىعی   ظؼوویکؼول  ؿ با  یؽوی اؾ ع یاو با .اقتی قٓر مؽظم ٚاظی ٢ؽاقى 
ی ؼؾمای ه هىؽهاای ىاوع چى یه مکبعهع. هؽچىع ی مکت یاهمی ماظ مىا٢ٙمثل ی یؿهایع به چیؼنع ظهع. او باآن ؼا  ِه وگػان

او ی كاک. اگؽ ظؼ ض اىم اق٣ِاظش کىعها  آن ْىؼ قؽقؽی اؾ هبی ه مؽظم ٚاظیظؼ ب  ىاوع یگؽ ومیاؾ آن به بٛع ظ اما ىع،که یکؼا  ؿ 
چیؿهاای  یت ظاقاِان باؽاینطًا ممکاه اقات ببیىیاعها،  ناؼمی . با ضىاوعن بُٛاق٣ِاظش کىعها  آن اؾ اخاؾش ظاؼظ ،ىعیؼا وب

ؽ یباه  ًاىی ياىؼ  به هؽیاتهاع. کُ  یؼا مای كاکا یىع ک یمباؼؾش مضايی ا ؾن ی، گىح ؾوینمهیؽ  مهاؼمکِاب    ظویىی ماوىع
ی ا ا٢اؽاظیا: آعیهایىعیه بیااظؼباؼۀ ی همگ ؼووع. می آیىع و ای ظاؼوع و ماوىع قایه می ایٛاظش ضاؼ٤ی ها یی ىاوا که اوع عش نعشیکه

هاا ؼا  یی ىاواا ؟ آنکؽظش باناىعه یک ؿ ی   ظؼوویک٥  ؿ یؼا اؾ ْؽ ها  آن عیوباؼا ظاؼا هكِىع ی ؼؾمی هىؽهای ها ییه  ىاوایه وا٦ٛان اک
مطِ ا١ وعاناِه باناىع. امیاال ناهؽم، مى٣ٛات و  باهی ا ٚال٦اه عیااوع و با ؽظشکكب ضىظ ک ىگین هی  نیک٥  ؿ ی٧٢ّ اؾ ْؽ 

٧٢اّ هاا  آن ه اقات.کؽممیات بعهىاع؟ ٞیاهمه به  اىل و ثاؽوم اهم  ىاوىع آن یهىع؟ چگىوه مکگؽان ؼا بی ىاوىع ظ یچگىوه م
ه یاكاىعگان اؾ ایظهىاع. وى یاوداام مامی ای ه یچىای بؽای اؼ کؽ هكِىع و ههیدان  ظوبال بههكِىع. مؽظم ٧٢ّ ی هىؽ   مبایٟ

كاىع. هؽچاه یىاع بىىک یا ناما ؼا ضهاىىظ مایاع یم هكاِیهؽچه ظؼ خكِدىباؼۀ ىىع  ا ظؼ ک یمی قٛ ؽظش وکی بؽظاؼ  مكئ ه بهؽش
 وا٦ٛاان ه کای یهاا هكاِىع. آنی ٧٢ّ مبایٟه و اٞؽا٤ هىؽ ها  آن ع.یؼا بطىاوها  آن عیهِؽ ٚال٦ه ظاؼ یبانىع، بباوؼوا ػیؽ ؽ  ها وىنِه

م یه ومااماؽظم ویاؿ باؼا ظؼ مٛاؽٌ ٚماىم هاا  آنی و زِا ىىاعک یوماگىواه ؼ٢ِااؼ  آن واعؼا ظاؼ ی ؼؾمی هىؽهای ها ییه  ىاوایچى
 گػاؼوع. یوم

 ییيماخىد
اؾ ی اؼ یبكؼها کىىع. ؼا نان  یها یاؾ وابكِگی اؼ ی ىاوىع بك یىىعگان ما ومک هیؾ  مؽ ضی ی ا ی،ه مؽظم ٚاظیه ظؼ بیکضاْؽ  ؿ  به

ىع و کخ ىش ی ِی ىاوع ظؼ هؽ مى٦ٛ یمی یوماضىظؼا  هطیى ظهىع. غهىیت ها  آن  ىاوىع یو ومنعش  ٚاظینان  یؽاها ب یوابكِگ
نطًای و کمای قاىظ،  مىاا٢ٙبؽضی ا٢ؽاظ باؽای کكاب ناهؽم، ضىظ ؼا وهان ظهع. ویؿ ضىب ی اؼهاکهىگام اودام  ىاوع  یم

و٦ِای   . ماثالن یاؼ ظای ماىاؼظه یؿ چىیما و« بكیاؼ مكِٛعم، بهِؽ اؾ ظیگؽاو .مه »کىىع:  یمی یبایىع و ضىظوما یاٞ ب به ضىظ م
ظهاع، او  اودام میگؽان یظؼا ؾیبا ؽ اؾ  هیام  مؽ کا زؽ ی ؽی ظاؼظ  ظیع واَر مع، چه  قىمکى یممؽیه گؽان  یبهِؽ اؾ ظکكی 

 کىع.ی یوماضىظ ویؿ ظوقت ظاؼظ

ع گاىل یاگى یهؽچاه ماو باه نىوع  میبه ظوؼ او خمٙ قایؽیه  .«ام عشینىی ؼا اؾ مٛ   یی مه مٓ ب»گىیىع:  بؽضی ا٢ؽاظ می
ی ا٢اؽاظ.  ییوماكت؟ ضىظیچ ؿۀ اویاوگىع. ک یگؽان مى٧ِل میبه ظظهع و  وبؽگ می ها ناش ا ظؼک ضىظ به آن نىیعشىىع. او بک می

ىىاعگان ماا ک هیاؾ  ماؽ ی اؼ یبكاوگاؼ و  اوع مٓ ٙكیاؼ بگىیی ىىع، ک یگؽان  طم میه ظیٛه ؼا بیناوا٢ؽ ه با ٚال٦  که  هكِىع 
گاهیکىىع  ظؼک ومیها  آن به اوعاؾۀ آن ؼا  هطیى  ع ضىظنانیظؼآمعش و نای ٛیيىؼم ْب هبها  آنی بؽامكئ ه ه یوعاؼوع. ای ا آ

گاش ایه  ظهىع. به ومی ظؼبااؼۀ ؽضای كات؟ بیٛه چیيىؼم، هع٠ اؾ  طم نا هیؽ ایظؼ ٞظاؼوع. ؼا ی یومات ضىظیغهىْىؼ واضىظآ
ماه اؾ گىیىاع.  اقااـ می ناایٛام بی« ؼوظ به کىح ٚؿیت می»کىع و  آمىؾل ؼا مِى١٦ می مٛ   اؼیطی  وچىان چىیهظؼ  هکىیا

گ٣ِ  ی ؿیه یا آن نطى چیؼوؾی مه به ا وچىان چىیهظؼ  ىعیگى یه  می ا ٚعش ویامعم، چؽا بایع به اوؿوا بؽوم؟« ىح ٚؿیتک»
به هاؽ ایه چیؿها ايالن وِید  م٣یعی وعاؼوع.  ظاؼظ؟ی ا عشیؿها چه ٢ایه چیاکؽظن   طمیا بؽای کكی کاؼ ضايی اودام ظاظم. 

 .یید میل ضىظوماه انطاو اقتیای بؽای وابكِگ یه وىٚیه اک  یا ؽظشکزال مهاهعش 
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ؼا ی کكای ه امُااکااقات ی ه ٚاظم مؽظم ٚااظیكت؟ ای. مىٗىؼ چضىاهىع یم ی مؽااو امُآیىع  میمه وؿظ ا٢ؽاظ ی بؽض
 ،وىناِه ناعش  ِاابکه ظؼ کی ا  مهکضىؼظ. هؽ  یچ ظؼظ نما ومیمه به هی ع، امُایىکه ویکظاؼوع. اگؽ  ؿ  یم وگهی اظگاؼ یی بؽا

ؽ کااناطاو ٢ی ؟ بُٛاؼا ماه گ٣اِ . چاؽا هىاىؾ باه امُاای ماه ویااؾ ظاؼیاعؽ خم   کِاب ه .٢ایىن و  ًىیؽ مؽا با ضىظ ظاؼظ
ا٧ِٚاظ ظاؼوع. ما « هایی اوؽفی»ه یبه چىه  هىىؾ  .«ضىاهع بىظ مهمٛ   زا٢ٕ های  اوؽفیمٛ  ، ی با ظانِه امُا»ىىع: ک یم

ه مكاایل یا؟  مام اظیگؽی هكِیع چیؿ چه ظوبال بهبها و اؼؾنمىع اقت.  ِاب گؽانکه ی. ا یظه یومی ِیاهمچىیه چیؿهایی به 
هاا  آن ىىاع، اؾک یه باا ماه قا٣ؽ ماکا یىىعگاوک هی مؽ آن بٛع اؾ مالزٗ  ؼ٢ِاؼ بؽضی ه، یها هكِىع. هم ى یوابكِگ آن باؾ اب

بگیؽیاع.  ظؼ وٗاؽٚىىان ایگاىی ضاىظ  ضیؽ. وبایع کكی ؼا باها یاقت ضىب ایه کاؼنان مِىخه بانىع  هکىیاىىع بعون ک یع می ٧ 
ىىاع ک یقا٣ؽ ماماه  بااه کای انطاياباناع.  اان   ىاواع ظؼ و٧ام ؼاهىمای  ىاوع خایگؿیه ٢ا نىظ. ٧٢ّ ظا٢ا می کكی ومی هیچ

ه ی. چىاکىىاع یاودمه ما کاؼ می ْىؼ اقت که بؽا هیگؽان هكِىع، ٧٢ّ ایو مثل ظ اوع ؽظشکا٢ت ویؼ آمىؾل ضايی ظ گىوه چیه
ظؼ و٧اام  ،ه اقاات بااعون ٦ًااعکااممی یهااا یه وابكااِگیچىاا ظاظن لکمىا٦ااٙ بااا ناای ع. بُٛاایااؼا ؼنااع وعهی یهااا یوابكااِگ
ی طِه وابكاِگیا بؽاوگیه اقت باٚ   ُاظها کع ممیا ه اؾ ضىظ ظؼآوؼظشکی ؿیاوگ دانیٛ  هیناظا٢ا ٚمل کىیع.  کىىعۀ  ُٛی١

ه مهاکل یاؿها به ایچ هیا هم  ای. آبیهِؽی بهىىظ و ماوىع آنی ؿهای ا بِىاوع چ ظى ؽ ن تیبه مٛ   وؿظنىظ  ا  ای ىىعشک هی مؽ 
 ؟گؽظظ یبؽوم

ؼا آماىؾل  هیاکه  ؿ کازاعوظ ظو قاال اقات ؼوظ.  آو اه  ىيای١ کاؽظم مای٢ؽا ؽ اؾ مهکالم مؽبىِ به ضىظومایی مٛمىالن 
ؽضای گىواگ بؽقاىع. ب٣٦ال  ناعن باؾوَاٛیت باه ی ؾوظ هه اقت باک٢ایىن ظا٢ا ممی میىىعگان ٦عک هیاؾ  مؽ ی ظه . بُٛ یم

اگؽچاه ناما ؼا ؾیؽا ه وعانِىع؟ یؼا ؾوظ ؽ اؾ ای ٛیْب ٢ى٤ی ها یی ىاواایه نىوع. چؽا  یمی دی عؼ ی ىیب واؼظ مؽز   ؼونهواگهان 
ه یامال اؾ باکياىؼم  هب ان  بهؽیی ها یوابكِگبىظ، چؽاکه  میآن مداؾ واما اودام هل ظاظم، ی یاؼ باال یباؼش به مؽز   بك تی

واع. بىظ ؼهاا وهاعشها  وابكاِگیاؾ ی اؼ ی، اما بكابىظؽظش کؼنع ی ا مالزٗه ٦ابل ْىؼ هب  ان نیىگ نیهْىؼ زِ   به. بىظوع وؽ٢ِه
ظؼ مؽز ا   باؼش یت باه، عیعاؼ ناىیابگاػؼظ و  اه مؽز اه یاا هکاىیا. بٛع اؾ وعوهع شبه نما ظاظی ٛیْب ٢ى٤ی ها یی ىاواؼو آن  اؾایه

و ناىظ  میاؼ بااال بااؾ یبكای ظؼ قآس ان  مچها  قاى ی،دی اعؼ ی ىیب ه مؽز   ؼونهیع. ظؼ ایؽ یگ ی٦ؽاؼ می دی عؼ ی ىیب ؼونه
ؼنع  ،هی ؿکآٞاؾ اؾ همان ؾمان ، وا٦ٛیظؼ  ؿکی    که یبگػاؼیع به نما بگى. ظهیع میؼا ؼنع ی ٛیْب ٢ى٤ی ها ییاؾ  ىاوای اؼ یبك
اؾ ی اؼ یبكاو  عیا عشیؼقا ییبااال  بكایاؼ ىىن باه قآرکا  ه بؽضی اؾ نما . کىیع نؽو٘ میؼا ی ٛیْب ٢ى٤ی ها ییاؾ  ىاوای اؼ یبك

کؽظم بؽای بكیاؼی اؾ نما اضیؽان ناؽو٘   دؽب  چیؿهایی ؼا که  ىيی١ می اقتممکه  .عیؼا ظاؼا هكِی ٛیْب ٢ى٤ی ها یی ىاوا
ناعن ٣٦ال  بیىی و باؾ و ظؼ قٓسی  اییه به ؼونه بؽقىعی یباال قٓر ه به یک ىاوىع ظؼ  ؿ  یه ومکهكِىع  ویؿی ا٢ؽاظنعش بانع. 
و ٖؽ٢یات  ایاه نااگؽظان ظاؼظ باعن آو اهظهاع، ؾیاؽا  چىیه چیؿی ؼوی می بیىی کامل اقت. ؼقىع، مىٗىؼم ؼونه گىوگ می

 اوع.  یم م٧عؼ نعش اؾکىىع چؽاکه  ها  ٟییؽ ومی ، به ه  مؽ بّ هكِىع و ایهقطِیؼوح و بؽای ها  آن

 ؼا ه اوکاع یمٓمائه بانا عیاع، بایمىاخاه ناعی ه ٢اؽظیاگؽ با چى  یبگى ه اقت کهیکى  ا یضاْؽوهان مؼا  هیاایىکه  ٚ ت
 باؽ ْبا٥ی و٦ِاه اقات. ٧٢اّ یکظؼ  ؿ ی اؼ خع یبكی ا ه مكئ هی. اعیؽ یگ میو ظؼ وٗؽی ا ایٛاظش ضاؼ٤ه یب مىخىظ ؼونهٚىىان  هب
ظاؼظ یاا ی ٛیْب ٢اى٤ی هاا ییضاْؽ ایىکاه  ىاواا هياؽ٢ان باکكای ؼا  .ظؼقِی اودام ظهیاع  ىاویع کاؼها ؼا به کىیع می ؼ٢ِاؼ ه ظا٢ا یا

 او ویاؿباه ؼقااویع ب کاه   ىها باه ضىظ اان آقایب می واه .های او وبانیع زؽ٠، ظوبال وکىیع و نىىوعۀ  ىاوع چیؿهایی ؼا ببیىع می
 چیؿ همهظقت ضىاهع ظاظ. اؾ ؼا که ظاؼظ ظؼ اوِها ی هؽچیؿو  ظهع یمؼا ؼنع  بىظن یاؾضىظؼاَی وابكِگچؽاکه ، ؾویع میيعمه 

اگاؽ  ىاواع قا٧ىِ کىاع.  یؿ مایاؼقایعش وگىواگ ٣٦ال به مؽز   باؾنعن ه کی كککىع.  ت ق٧ىِ مییوها نىظ و ظؼ ضامىل می
وِىاوع ضىظ ی بىظا ه  و٦ِت یی . زِکىع ق٧ىِ میه ه  نعش بانع یب اگؽ ؼونهی ىع، زِکاظاؼش ی ضىب هنطى وِىاوع ضىظ ؼا ب
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باعون ، ؼو اؾایاه! کىیع  ؿکیه میی ه مؽظم ٚاظیظؼ بکه نما اوىع ما٢ؽاظی ، چه ؼقع به  ىاوع ق٧ىِ کىع یاظاؼش کىع می ضىب ؼا به
 چ٧اعؼناما ی یضاعای هاا یی ىاواا هکاىیاا یاباناىع ٧عؼ ٚایی ا چی عیبان ؼا ؼنع ظاظشی ٛیْب ٢ى٤ی یچه  ٛعاظ  ىاواایىکه  به  ىخه

ع و یایسٗاه وا ع تیا ىاوكات ظؼ  یه ماکا  یظاناِ ایىداا ؼای كاک ؽان یاع. اضیاىکاظاؼش ی ضىب ع ضىظ ؼا بهیباوا٦ٛان ٦عؼ مىع بانىع، 
آوگاش . ٖاهؽ نىوع ؽی  انکىشبی ٛیْب ٢ى٤ی ها ٦عؼمی زِچىیه چیؿی وخىظ ظاؼظ. ممکه اقت  .ان نىظیگؽ ومایظی ا یسٗه

عاؼ یا عگاؽان یا ظیاناما ی باؽا ؿهایچه یاظؼ آیىعش  مان، ضىاش ٚىىان ناگؽظان یا مؽیعان به؟ عیاظاؼش کىآن ؼا  عیضىاه یمچگىوه 
ناىیع و قا٧ىِ  ع، ظچاؼ مهکل مییؽ یؽ ٦ؽاؼ بگی أث اگؽ  ستع. یؿها بانیه چیای خكِدى ا ظؼ یبت بكاؾیع ها  آن اؾ عی، وباعونى
اوع.  ان وهاعشیا ان هىاىؾ وما یٛیْب ٢ى٤ی ها یی ىاواگىوه اقت که  بانیع اما يؽ٢ان ایهها  آن باال ؽ اؾی ع ظؼ قٓسینا کىیع. می

ه یااباؽ ماا ْىؼ ضاو به ایاه مكائ ه  ىخاه ظاناِه بانایع.  همه بایع به هی. بىابؽاعیا ضاو ق٧ىِ کؽظشه مىَى٘ یظؼ ازعا٦ل 
ع ضاىظ ؼا یا٣ِاع اگاؽ وِىاویبه مكائ ه ا ٣اا٤ یاای . و٦ِاظهع وی میؼ ی ؾوظ هبی ا ه مكئ هیؽا چىیؾ   یا ع کؽظشیبكیاؼ  أک مىَى٘

 .، ظؼظقؽ ضىاهع بىظعیىکاظاؼش ی ضىب به

ضىظ ؼا ٢اؽظ  عیوباه نعش یب گىوگ ؼقیعش یا وا٦ٛان ؼونه ٣٦ل نعن وَٛیت باؾؼنع ظاظش اقت و به گىوگ ای که  کىىعش  ؿکیه
ؾیاؽا  ىاواایی عش یه ظؼخاه ؼقای  او به ایکهكِىع.  ؿ  مقٓسهكِىع که مسعوظ به ی یؿهایچ ىعیب یماو آو ه  بعاوع.ی بطًىي

اقت مكایل ظؼ قٓىذ بااال ؽ ؼا بااوؼ ه ممکه یبىابؽاعش اقت. یه قٓر ؼقیاو به اضؽظ ىگ و ین هیاو، اقِاوعاؼظ نی ىیب ؼونه
ؿهاا وخاىظ یه چیىاع مٓ ا٥ اقات و ٧٢اّ همایب یماکه ىع هؽچه ؼا ک یؽ مک٢ کىع، میباوؼ و ؼاها  آن هکىیاضاْؽ  هب٧ان یوکىع. ظ٦

 ه زع اقت.یظؼ هميؽ٢ان ه قٓر او کچؽا ، بكیاؼ با آن ٢اي ه ظاؼظ ٧تیظاؼوع. ظؼ ز٧

قآر  آنيؽ٢ان ظؼ ، دهیظؼ وِبؽووع.  ؽ   یمه یک ىاوىع ظؼ  ؿ  یگؽ ومیظ ؽاینىظ ؾ  میقٓر باؾ  آنظؼ  نان گىوگ ا٢ؽاظی بُٛ
ع نع، بؽضای ىه مى٥٢ ضىاهیکه بٛعان ظؼ  ؿک یا٢ؽاظه ی. ظؼ ببؽقىعی ىیب گىوگ ؼا  دؽبه کىىع و به ؼونه٣٦ل  ىاوىع باؾنعن  می
ی ٧ایز٧ثماؽۀ به بؽضی و  عونى میه یب ؼونهباال ؽی ظؼ قٓىذ بؽضی ، عونى میه یب ؼونهی ى یظو ؽ  مكیؽهای قٓر  اییهظؼ 
ؼا ی یؿهاای ىاوىاع ظؼ  ماام قآىذ چ اوع و می به باال ؽیه قٓر ضاىظ ؼقایعشی ٧یز٧نعش با ثمؽۀ  هیب ؼونها٢ؽاظ ٧٢ّ  ع.ىؼق می

ناىوع  یبیه م ؼوناهه قآر ی ؽ  هیی اامكایؽهای ظویاىی ظؼ  ظؼ کاهی ا٢ؽاظی زِىىع و ضىظ ؼا ظؼ آن قٓىذ مِد ی کىىع. یبب
 ىىاع. ظؼ آن یسٗاهکاؼ بااِ بؽ٦اؽاؼ هاا  آن باا ىاوىاع  یماىىاع و یه ؼا ببیبا ؼوناهؽضای مىخاىظام ٛاعها و باؾ بُ ی بُٛا  ىاوىاع یم

ثماؽۀ باه   ىاوىاع یناىوع وما بیه می  ؽ ؼوناه هییظؼ قٓىذ  اای ى یهایی که ظؼ مكیؽهای کىچت ظو ع ؾیؽا آنیوهىی اؾضىظؼاَ
ی قاى  کؽظن به .  ؿکیهماوعبی قٓر با٦آن  ظؼ ىاوع  یم ٢ّ٧٢ؽظ ؟ نىظ قپف چه میاقت. گىوه   هیمٓمئىان انىوعد وایل ی ٧یز٧

ظاؼظ گىواگ ی ا داهی، چاه وِ ىاوع  یهؽ٢ت کىاع ل ٧٢ّ  ا ایه زع میا چىن  ؿکیه. قٓىذ باال ؽ مىَىٚی اؾ آیىعش ضىاهع بىظ
 باؾنعن ٣٦ال گىواگه به یباال ؽ بؽوظ. بىابؽا ىاوع  یه يىؼم اظامه ظهع، ومیاال به  هی ؿکنطى ؼا بكِه وگه ظانت؟ اگؽ به 

ایىکاه  باعون  ىخاه باهه ا٢ؽاظ وخاىظ ضىاهىاع ظانات. یاؾ ای اظی ٛعاظ ؾ  عش اقت.یال ؼق هی ؿکی ع چؽاکه به اوِهایضىاهع ؼق
ه اقت کاه یا ظؼقِی  یم بؽوظ مكایل بهایىکه  یو  ىها ؼاش بؽا ىعکىگ ضىظ ؼا ز٣ٕ ین هیع نیبا٢ؽظ ، ظهع یمؼوی ی چیؿ چه

ه ظؼ یاک٥  ؿ یا، اؾ ْؽ گاؽیظ هؽچیؿا ی گىوگ٣٦ل  نعن ا باؾینما بانىع ی ٛیْب ٢ى٤ی ها ییها  ىاوا هیا ضىاش. عیکىی ؽو یاؾ ظا٢ا  
 هکاىیاا یا اان ؼا ظؼ م٧اام اول،  یٛیْب ٢اى٤ی ؽوهاایع و ویاع. اگاؽ ظا٢اا ؼا ظؼ م٧اام ظوم بگػاؼ یا وایل نعشها  آن ه بهکظا٢ا اقت 

٦اعؼ  ع کاه آنیا٢کؽ کىی ا زِیر اقت یع يسی٢هم یمبه ایه یا آن نکل هؽچه ؼا  عی٢کؽ کى نعش، هیب ؼونهی ٚىىان نطً به
ع و بع ؽ یع و نما ظؼ ضٓؽ هكِیا به ق٧ىِ کؽظشه زاال نؽو٘ یه اؾ همک  ی ىاو  بگى ی، معیا ؼ٢ِهظا٢ا ی ٢ؽاقى ع که یبؿؼگ هكِ

ضىاهیاع اودام وهاىوع ی ظؼقِ اؼها بهکاگؽ ش ضىاهع نع. هىظی ان ب هیکو  ؿ ٢ِیع ا به ظؼظقؽ میظؼ آن ؾمان وا٦ٛان  ع.ینى یو بع ؽ م
  ان وابىظ ضىاهع نع.  یٟؿیع و  ؿکیه
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ؼا  چیؿ هماه .ام ه ظؼ چىاع ظوؼش آماىؾل ظاظشکی یاؾ ٢ا اقتی ٧یِاب   ٣که یای مسِىا  که ینما بگى هب عیه بگػاؼ یهم ى
يىؼم مِه وىنِاؼی  بعیل ناعش اقات.  بهنعش  َبّی وىاؼهای  مه اؾ ؼو کهؽ ؼا ضىظم گ٣ِ . و هؽ خم ه م آمىؾل ظاظ ضىظم

ؼا چىاع بااؼ ها  آن اوع. قپف ؽظشک تمکبه مه  به مِه وىنِاؼی نعش َبّی وىاؼهای اؾ ؼو ها  آن  بعیلظؼ  عاو یمؽ ناگؽظان و 
  ٢ا اقت. هیا ام ٧٢ّ ظاظشآمىؾل آو ه  نىظ و مسكىب میمه ی ٢ای ظؼ ایه کِاب هؽچیؿ. ویؽایم کؽظم
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 هفتنی عخًشاي

 ؾتىکهىضىع 
هاؽ  هاىع.کمىخاىظام ؼا ببایاع و:  یا ؽظشؼا م٧ؽؼ کخعی ایه ایؿام  ىىعگانک هی مؽ ی اؼ زكاـ اقت. ما بؽایهِه بكکمىَى٘ 

ه یاابانع یا هؽ معؼقه و ؼول  ؿکی  ؼاقاِیه ظیگاؽ، ی ؽمٛمىییٞمعؼق  ا یظایى ، معؼق  معؼق  بىظاؼول  ؿکی  ؼاقِیه، ضىاش 
خاان یات باؽظن  هیباؾ اچاىن  بٛاام . ْىؼ اقات هیْىؼ زِ  ا ظاوع. به یهِه ؼا ممىى٘ مکو ظ گیؽ  ظؼ وٗؽ میىَى٘ ؼا مٓ ٥ م

خاان باه گاؽ٢ِه ش ٚماعْىؼ  به «هِهک» ه،یك  اویی . ظؼ بىظیىکآن يسبت  ٣ًیل ظؼباؼۀ  به عیبا ،اقتقىگیه اؼ یبكمىخىظ 
ا یای ىاواام باؿؼگ ضااوگی، زی کاه اواعاؾۀ بؿؼگای ظاناِىعهِه مىخىظا ک. بٛعها، وى٘ بىظ  ؽیه وضی ه کؽظ، ک یاوكان اناؼش م

ؼ گػنِه، ظؼ ظاوع؟ ظ مه  می٦عؼ  هیاؼا هِه کىىعگان ک هیکامٛ   ؿ خ. چؽا نع ِهوٗؽ گؽ٢ظؼ مه  اؼ یبك ویؿ ىاوام وكبِان بؿؼگیز
 . ظؼنعوع میضاومان  یبی یها  ىها و نبری اؼوازنعوع،  کهِه میؽوع یؽاؼ وبىظ بمکه ٦ی اگؽ مىخىظا  ه بىظیعش بؽ ایك  ٧ٚیبىظ

و ی ه اؼواذ اؾ گؽقاىگیا ی،ه مؽاقمینع. بعون چى یاودام م ظؼظ و ؼوحه ا٢ؽاظ اؾ یا ؼوذ کؽظن آؾاظی بؽا ی ، مؽاقمی٦عظوؼان 
 ؽظش اقت.کان یك  ظؼ گػنِه بیه بىظکاقت ی ؿیه چیؽظوع. اک یمی ؾوعگی باؼ  اؼ مه٧تیّ بكیبؽظوع و ظؼ نؽا یؼوح می  هىگ

باه او ی اظیاع م٧اعاؼ ؾ یاباآن  اوان و خبؽان ؽای ظهع، ب یواظؼقت اودام می اؼ کی گؽ یظ ٚ یه ٢ؽظی كکی و٦ِ  ییگى یما م
. اماا اگاؽ ماوىع آنبؽظانِه اقت و  ؼاگؽان یبه ظ مِٛ ٥ی ؿهایه چک  یىک یاناؼش می كکْىؼ مٛمىل به  به ایىدا  ٧ىا بعهع. ظؼ

ظؼ  .آوؼظ یما به وخاىظا ؾیاظی ؼ اؼ یبكی اؼماکچىیه کاؼی گؽ، یظی ا مىخىظیىان بانع ی، ضىاش زواگهان خان کكی گؽ٢ِه نىظ
هاِه ک. اماا آوؼظ یما به وخاىظؼا ی اظیاؼ ؾ یبكی اؼما، که کؽظک یْىؼ ٚمعش به گؽ٢ِه خان اوكان اناؼش م به «هِهک»گػنِه، 

ایاه مكائ ه مها  . آوؼظ یما باه وخاىظؼا ی اظیؾ ی اؼماک  یْىؼ مك٧ِ ؿ بهیآن و و كتیوِؽی مکؿ گىاش یگؽ ویظی مىخىظام ٚاظ
اؾ وانای هاا  آن ناىظ.  ماام یماؼیؿی  بؽواماهظؼ قآىذ مطِ ا١ ی یهاا یقاطِ ،هیاک ؿ ی ظؼ ْ ،ىىعشک هی مؽ ی بؽااقت، ؾیؽا 

ی و٦ِا.  اا ناىوع  اا ضاىظ ؼا ؼناع ظهیاع یما ٦ؽاؼ ظاظشنما ی قٓىذ مطِ ١ بؽاه ظؼ ک هكِىع ان ضىظ ظؼظ و ؼوحو  ان  یاؼماک
ع یا ىاو یماع، چگىواه یآوؼ  به ظقتاؼما کع. اما اگؽ واگهان آن همه ینىؽش یچها  آن بؽ ىاویع  میع، یىگ ضىظ ؼا ؼنع ظهین هین

باٚا  ناىظ ظیگاؽ وِىاویاع  ه اقاتکع. ممییٚهعۀ آن بؽآ ع اؾی ىاو یموايالن ع، یه ظاؼ کی ىگین هیع؟ با قٓر نیىکٞ به  بؽ آن
  ؿکیه کىیع.

ْىؼ  باه هاانیکی ٢ُاه یاگكِؽۀ ضايی اؾ ؿ ظؼ یاؾ او وی اظیؾ  اؼیبك نىظ،  ٛعاظ یمِىیع می نطًی و٦ِ که  یا ا٢ِهیما ظؼ 
  ىان یمؼو  اؾایهظهىع.  یاودام می مهابهی اؼهاکو  ابهی ظاؼوعاق  مه ،ه ه  هكِىعینبها  آن  نىوع. هم یؾمان مِىیع م ه 
ظؼ  ه ْاىؼیهما)هاا  آن اؾی کایاگاؽ ناىظ:  یمای باٚا  مهاک  ه مكائ هیاع. ایانطى وامی هكِکل اؾ ی ؿ ٦كمِیؼا وها  آن

 ماام ؼا ناان  م٧عؼنعشی گاؽ قا٣ؽ ؾواعگیظ مطِ ا١ب ی   او ظؼ ُبٛاعهایاب٧ و ؽظیىاوام بؿؼگ( واگهان بمیزام قایؽ یضًىو ز
قاؽ  هبای و آواؼگای ضاوماو یت بیمؽظش ظؼ مى٦ٛ ه نطىب ی، اماوعش بانعی با٦اؾ ٚمؽنان ی اظیؾ ی ها و هىىؾ قالوکؽظش بانىع 

ی  هاىگ ی،اؾ گؽقاىگ،  اؼواذ  ىها و انباذ آواؼش کهنع  ١ی ىي. ظؼ گػنِه نع هان قؽگؽظان ضىاهعیکی ضىاهع بؽظ و ظؼ ٢ُا
٦اؽاؼ ی کوزهاِىا ی  که ایه ناطى ظؼ وَاٛیت ا ظیعش اما وا٦ٛان بانع. گىوه  هیه اقت اک. ممکهىع میگؽ ؼوح یظی ها یو قطِ
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نان ؼا باه  ایاان بؽقااوىع و ٧٢اّ ظؼ آن هىگاام  یؽ ؾوعگیمكی مىِٗؽ بانع  ا ا٢ؽاظ مِىاٖؽ او ظؼ هؽ ُبٛع ع یباگیؽظ و  یىقِه  می
 هع،کؾخؽ بهِؽ یهع. هؽچه بک یؾخؽ مبیهِؽ  ؽ نىظ،  یْىالواوِٗاؼ هؽچه ؾمان  قىی م٧ًع بٛعی ؼهكپاؼ نىوع.  ىاوىع به یم
ی هِؽ یبی اؼماک: چه م٧عاؼ عیهیىعیه بیا. ظؼباؼۀ ، ؾیؽا او مكبب ایه ظؼظ بىظظنى یبه خك  ٦ا ل او اَا٢ه می هِؽ یبی اؼماک
 . یا عشیظی ٛیْب ٢ى٤ی ها یی٥  ىاوایه اؾ ْؽ کاقت ی ؿیه چی؟ انىظ یه نما اَا٢ه مب

ایىکاه  گاؽ،یظبیان  به ظاؼظ.وخىظ  یٛع بطًىياو ظؼ بُ ی ؾوعگ نىظ،  مام یمِىیع می ٢ؽظی  : و٦ِیا ؽظشکمهاهعش ویؿ ه ؼا یا
ظاظش  و  ؽ یابوٗا   ؼا اوی ؾوعگی كکچه  هكِىع.آودا ی همگ ،ع اودام ظهعیؼا بای اؼ کو چه  ال ظؼ چه مکاوی بانع یؾوعگظؼ 

ماا، ناطى بٛاع ی ٚاظی ْىؼ مثال، ظؼ خامٛ  اوكاو . بهاوع ظاظش و  ؽ یبوٗ   ام واال ؽ آن ؼامىخىظمهطى اقت که اقت؟ 
 ،اؼ او ظؼ خامٛاهکا٥ یا ٛ ا٥ ظاؼظ و اؾ ْؽ ی ىایاؼ مٛکمسل  به نعن ه و بٛع اؾ بؿؼگیمٛی ا ه، معؼقهیمٛی  ا اؾ  ىیع به ضاوىاظش

ه مىخاىظ یا. اما اگؽ انىظ یب ظاظش می ؽ ه يىؼم یخامٛه به ا مام ی ْؽذ ک  ی،ٚباؼ  ع. بهیآ یم به وخىظی مطِ ٣ی ها  ماـ
واال اؽ  اممىخاىظآن ع، ىؽظش باناکاؽ ییاگاؽ مكاایل  ٟا ا یا، ؼا ظوباال وکىاع هیابطًىو اویی ها و  ؽ یبوٗ   وؽظ یواگهان بم

  یضاىاه یىىاعگان ماک هی ماؽ ماا : عیهایىعیه بیااظؼبااؼۀ ی ع. همگاىؽظش ببطهاکان ظضایت یه خؽ یه ظؼ اکؼا ی كکع ى ىاو یوم
ظؼ بؽضای ؟  ىاویاع  اا آوداا  ؿکیاه کىیاع نما ؼا وبطهاىع چگىواه می، اما اگؽ مىخىظام واال ؽ  یىکه یکقٓىذ باال ؽ  ؿ ی قى  هب

نعش  ؾوعگی ٢ؽظ کهِه کهواال ؽ ]ه مىخىظ یاا٢ِع، چؽاکه قٓر آن اقِاظ ٢ؽا ؽ اؾ قٓر  مىاؼظ، اقِاظ ٢ؽظ ٦ا ل ویؿ به ؾزمت می
ه یاا ایاآ ع:یهایىعیه بیاا. ظؼبااؼۀ ناىظ می٢ؽقِاظش  هییبه قٓر  اهمؽاش ٦ا ل  او ویؿ به، دهیظؼ وِ .ویكت  وٗ  و  ؽ یب ظاظش ؼا

 نىظ.  ؿکیه بؽایم بكیاؼ قطت می ،ظهع اودامکاؼی  هیچىکكی ی اقت؟  ف و٦ِی ٚاظی مىَىٚ

 ؽامییاه  ٟکبىظوع اوَاٚی ها  . خىگنؽکت کؽظش بانىعظؼ خىگ ی ه اقت ا٢ؽاظکىىعگان ٢ایىن ظا٢ا، ممک هیه  مؽ یظؼ ب
ها  ظاظ اوكاان ؼوی مایی هااویکؽام ییا ٟاگاؽ و٦ِای ع. یبىظاوَا٘ اؾ آن ی و نما ٧٢ّ خؿیوؼظوع ع آی عؼا ها  آنی هاویک  ؽ بؿؼگ

باؽ آن ؼویاعاظها ع. نا یعش ومایاؿ وامیاوی هااویکؽام یینع و  ٟ یعاؼ ومی عبهؽی  ظؼ خامٛ آن اوَا٘  ظاظوع، ا٦عامی اودام ومی
اؾ  زايالاقات ی یاؼماکگىیی   ظؼباؼۀ آن میایىدا  ظؼآو ه  وبىظ.ؽ نما ی ٧ًْىؼ ک ی  بهو  عیعاؼ نعوع  ؽ  ؽام بؿؼگییْب٥  ٟ
مؽباىِ باه ز٣اٖات اؾ چیؿهاای ا یا ینطًا مىاا٢ٙبؽای اهعا٠ ضىظضىاهاوه، واظؼقت ی اؼهاک ظاظن اودامبه نطى ايؽاؼ 

 ىان ناما ؼا باؽای  ومی بانىع، ظؼ خامٛهی ؽام بؿؼگییو  ٟ ؽ  قؽاقؽ ُبٛعی بؿؼگ ظؼی ؽا یی ٟ ا خایی که آن مكایل نامل  .ضىظ
 م٧ًؽ ظاوكت. ها آن

 ، اماا ماه ظؼ یهاکؼا بی   مىخىظی ىاو یما وم»ىع: کؽ ک٢ی كکه اقت کآوؼظ. مم یم به وخىظؼا ٚٗیمی ی اؼماک ،هِهک
ماه ٢اا ؼا باه   اؽظاؾم. باه خؿییاام ایاه مكائ ه ومی «بطىؼواع؟چاه ام  شه  ضاوىاظکبؼا ی ىاویزوِىاو  . اگؽ کى  ی میضاوه آنپؿ

مكاایل ظؼ  اؽظاضِه باه . ضاىظ بپؽظاؾواعی ؾواعگبه اماىؼ   چگىوه یبگىی به مؽظم ٚاظوه ایىکه ظه   یىىعگان آمىؾل مک هی مؽ 
ْبا٥ میال ی ماؽظم ٚااظ .ع ظؼقت اقات آن ؼا اظاؼش کىیاعیکى یع و هؽ ْىؼ که ٢کؽ میکىی ابیاؼؾ ظا٢ا  ؼا بؽ ْب٥ها  آن ،ضاو
گان ىىاع ک هی مؽ اما  ىىع.که یک ؿ ی ٧یْىؼ ز٧ كت همه بهیه وکمم .اقتبه ضىظنان مؽبىِ ظهىع و   میؼا اودام ی کاؼ هؽ ضىظ 

 اقت. ىىعگانک هی مؽ کى  بؽای  ؼو ایؿاما ی که ایىدا مٓؽذ می اؾایهع، ىىکؼا ظوبال ی  ؽ ع اقِاوعاؼظ باال یبا

چها  ی و٦ِای ؾواعش اقات. هؽچیاؿ، گاؽیظی ٛاعهاؼ بُ ظهكاِىع. زیاام ی ؿ ظاؼایاهان ویىاوام، گیها و ز ناؽ اؾ اوكیبه ٞ
ىع و به ناما ک با نما يسبت ىاوع  میی گؽ یظ هؽچیؿا ی ىاؼهایها، ظ ه يطؽشکبؽیع  میی  ؽقع، بظاؼما  ییىایب به قٓر ان  مقى

ظؼ ضاواه ویاؿ هاا  ها و مگف  هه .هكِىعؾوعش   یضىؼ  یه مک یدا یاهان و قبؿ یگ ٞالم،»ىع: کؽ ک٢ی كکع ی٣ؽقِع. نابظؼوظ 
  یاودام ظهی اؼ ک هکىیابعون   یمدبىؼ  ای، آ ینى یمٛػب م و ىعوؾ  یم میما ؼا و ها  ؟ ظؼ  ابكِان  ههیىکاؼ ک هع چیبا هكِىع.

١ یاثکآن ؼا  ىىع ویوها یمٞػا ی ؼو   یع ٧٢ّ  مانا کىی ، بایهکبها ؼا  مگف  ی ىاو یچىن وم بانی ؟ها  آن ؾظن میوگؽ  وٗاؼش
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ه یچىای هاه ؼو یوبایع هم اما ، یه ببؽ یؼا اؾ بی ل مىخىظیبعون ظیا یهىـ ی ع اؾ ؼو ی  که وبایبگىبگػاؼیع به نما  «؟ىعىک یم
مىاٖاب  یعظاؼ  یه بؽمکی هؽ ٦عم ،ؼ٢ِه زِی هىگام ؼاشه کنىیع ی ٣ینؽ م اؾ زع مسِاِ یع و ٢ؽظ بی مؽکؿ کىی کىچکمكایل 
كات؟ یوی ؿ وابكِگیه ویا ای. آظانِیع میی ا ىىعشک ضكِهی ؾوعگظؼ ایه يىؼم   یگى ی. میع ا بگػاؼ ی ا مىؼچهی مباظا ؼو بانیع 
ه یؼا اؾ بای اؼ یبكای ىایب مىخاىظام غؼشممکه اقات  اماع، یهکها ؼا و عن مىؼچهی ؽ ْؽ٠  ْؽ٠ و آن ایهه اقت با کمم هؽچىع

ی ع ؼو یناا دهاا یِؽ کو باا هاا  ٦اؼچوخىظ ظاؼواع، ناامل  ؽی  زِی کىچتمىخىظام بكیاؼی اؾ  ،ظؼ قٓر میکؽوقکى یع. یببؽ 
 . ماا یضا ماه ظهاکؽظن  یباه ؾواعگایىکاه  ای ویكت خؿ چاؼشع. ظؼ آن يىؼم، یه ببؽ یؼا اؾ بها  آن اؾی اؼ یو بكبگػاؼیع   اها  آن
ظؼقات و  ناکل بهو   یبؿؼگ  ىخه کىی ؽ یبه  ًىع یىع. باک یه مکؽممیه ؼا ٞیکؽا  ؿ ی ، ؾ ینابی ه ا٢ؽاظی  مثل چىیضىاه یوم

 . یکى هیک ؿ ی ا مى٦ؽاوه

 ع باؽ ْبا٥یاماا بای ّ ؾواعگی، مساظؼ وِیداه . یاظامه ظهای بهؽ ی ؾوعگبه ه ک  یه ز٥ ؼا ظاؼ یا یبهؽ مىخىظام ٚىىان  به
م اؾ یع بایا ، اماا وبایهاکؼا بها  آن یابؿوی  مىخىظام يعمه به ٦ًع ی   اؾ ؼو ی ىاو یظ. ما ومنى  ی ىٗی بهؽ ی ؾوعگویاؾهای 

ی ؿیا  چی اىاو ی. وماهكِىعؾوعش کىی   مًؽ٠ میه کٞال ی دام و یْىؼ مثال، قبؿ  به . یىکمكایل واچیؿ زع ضىظ ؼا مهٟىل 
ع باه ٢ؽا اؽ اؾ آن یا ؟ ناطى بایىکه یک   ؿ ی ىاو یچگىوه ميىؼم  ظؼ آنؽا ی، ؾ ؾوعش اقت آن هکىیاضاْؽ    بهیانامیا وی  یوطىؼ 
هاِه کت باناىع و کاظؼ زؽ  اان  ی اؾیؽ ها و زهؽام  اؾ مىؼچهی ه اقت بُٛکع، ممیؾو ی٦عم مو٦ِی مثال، ی ىعاؾظ. بؽایوٗؽ ب
 مىَاى٘  ٛااظل، ها زیىاواام و میکؽواؼگاویكا ی ایاع. ظؼ ظویهِکؼا وها  آن ٦ًعی اؾ ؼو  ؽایؾ ؽوع یبمها  آن ع ٦ؽاؼ بىظینا .نىوع

.  یکىا هیاک ؿ ی ا ظؼقات و مى٦ؽاواه ناکل بهع ی.  ف بااقته یآ٢ؽ  لکمهی ا اؾ هؽ گىوه م اؾ زعی ٛعاظ ب .وخىظ ظاؼظخمٛیت 
وًاب ی  اىؼ خ ىگیؽی اؾ وؼوظناان ی ا بؽایبیؽون کىی  ؼا اؾ ضاوه ها  آن  ی ىاو یم، نىوع واؼظ ضاوه می ها ها و  هه مگفو٦ِی 

ه کای یظؼ ٢ُااهاا  آن كات. اگاؽیوی  کمهاهاا  آن هِهکگؽ ی،  ف ظبیؽون کؽظ ىان اؾ ضاوه  یؼا ومها  آن ،او٦امی گاه . یىک
ؼا هاا  آن . اگاؽ یىاکؼا ضااؼج هاا  آن عیابابعون نت ، ؼقاوعن به مؽظم بانىع ؾظن و يعمه میوظؼ زال ىع، ک یمی ؾوعگ اوكان

ی ناما مهاک ی ه باؽایع، بىاابؽایهكاِىىاعش ک هی ماؽ نما به مؽظم بىظ. ها  آن ؾظن می ىان ٧٢ّ ناهع و ی، ومکؽظوِىان ضاؼج 
ی هاا یمااؼ یب وگاؽانهكاِىع و ی ٚااظی ا٢اؽاظىىع و ک یه ومیک ان  ؿ  ضاوىاظشی اما اُٚا ع.یمه هكِیاها  آن ظؼ م٧ابل .كتیو

  .یاودام وعهی اؼ کو   یىک ؾوع  مانا یم میؼا وی ا يىؼم ب هی ا  ههی   و٦ِی ىاو یؽظاؼ. ومیواگ

و  کىاعسمام اقاِضىاقت ظؼ خىگل  یمی امىویکنا  یؼوؾ و٧ل کى .  ان  بىظیك  ؼا بؽای های اویی  الاؾ ق یظاقِاو عیبگػاؼ 
 اؽ اؾ ؼ٢ات  اا آن ؼا  میاؿ کىاع اماا ظیاع کاه زاىٌ ع او یىع. مؽ کؿ ی مزىٌ مىؼظ اق٣ِاظش بؽای ایه کاؼ ؼا ضىاقت  لعیاؾ مؽ 
باؾگهت و ی امىویکع وؿظ نا ینعوع. مؽ  یهِه مکىع زهؽام کؿ یؼا  مزىٌ ضىاقت  یضؿوع. اگؽ م یه ظؼ آن مکا ی اقت زهؽ 

زاىٌ ْؽ٠  باهع یامؽ  .«هکاؿ یؼا  مو زىٌ  بؽو»:  اقص ظاظؽظ و کبه او وگاش وی امىویکنا  .«اؾ زهؽش اقت ؽ زىٌ »گ٣ت: 
باؾگهات و ی امىویکناا واؿظ ظوباؼش  نعوع. کهِه میزهؽام  آن، وٗا٢تبا ؾیؽا ىع، کؿ ی مؼا  آن ظاوكت چگىوه یوماما باؾگهت 

باه او ی وگااهی امىویکنا  .«ععون یمهِه ک، زهؽام کؽظم میؿ ی مؼا  آن  ؽ اؾ زهؽش اقت. اگؽزىٌ  مسِؽم، اقِاظ»گ٣ت: 
ؿ یاؼا  مزاىٌ  بال٢ايا هواگهان ظؼک کؽظ و ؼ٢ات و  عیمؽ  «وٗا٢ت زىٌ بىظ. اودام ظهی آو ه اؾ  ى ضىاقِ » ؽظ و گ٣ت:ک

یاا   یىاکؼ٢اِه ؼا مِى٦ا١  زماام ،ضاْؽ وخاىظ زهاؽام به مدبىؼ بانی  عی: ما وباکىع مىَىٚی ؼا ؼونه می ،ه ظاقِانی. اکؽظ
 اواع ٞاالم و قابؿیدام ؾوعشایىکاه  ضاْؽ  . هم ىیه وبایع بهیؾیكِه بانی بؽای گؽ یظی ظوبال خا ضاْؽ وخىظ زهؽام، به به

ای باه ایاه مكاایل  ْىؼ ضؽظمىعاواه باه عیبا ه يىؼم بانع.یع به ایوباؼا مِى١٦ کىی .  عنیامنآ  و ضىؼظن و یببىعؼا مان  یگ ى 
، ماؽظم ه زاالیظؼ ٚا. ضىب اقت  یب وؽقاویآقی چ مىخىظی٦ًع به هبا ه کآودا   .  ایىکه یک ؿ ی ا ْىؼ مى٦ؽاوه بهو بىگؽی  
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ی بهاؽ ها ؼا ز٣إ کىای . مىخاىظام  نکایی وعاؼظ ایهظانِه بانىع و ایكِه ؾ ی بؽامى٦ٛیِی و ی بهؽ ی ؾوعگی بؽای یع ٢ُایبا
 .کىىعی ؾوعگی ٛیْىؼ ْب بهو کؽظش ٣ٕ ضىظ ؼا زی ؾوعگاؾ ظاؼوع یو

ی ٦ماؽ مااش هاؽ  ااوؿظه   یاا ؼا ظؼ اولی  ىاوع مىخىظا  ی٢ؽظ م» :ىعگ٣ِ یمگىوگ  یه چیاؾ اقِاظان ظؼوٞؽضی بظؼ گػنِه 
آیاا کهاِه ظؼ . كاِىعی ا مىخىظام ؾوعش وىاوام ظویزگىیا  ا مداؾ اقت، ىاوام ظویهِه زک گ٣ِىعها  آن اؾی بُٛی زِ .«هعکب

اؾ ؽضای باهمیات خ اىش ظهىاع.  ظهىاع بی کىىع کاؼی ؼا که اودام می قٛی میها  آن ع؟یآ یزكاب وم  ، کهِه به اوؿظه یا اول 
ای ظؼ قاؽ  ع چاه و٧هاهیؼا بهىاقیع و ببیىها  آن  ىاویع  ٧ بی هكِىع و اؾ گ٣ِاؼ و کؽظاؼنان می ،گىوگ یاقِاظان چايٓالذ  به

قاِاظ اع یاىک٧٢اّ وگااش ظؼآماعش اقات. ىان یا زیؼوذ ه  كطیؽ ب گىیع مٛمىالن  چىیه مٓایبی میه کی گىوگ یچ اقِاظظاؼوع. هؽ 
اقاِطىان  اؾ كاتیزاَاؽ وی ، زِاضىؼظ زؽیًاوه میؼا  آنی ضىؼظ. و٦ِ یمؽٜ م کؽظش چگىوهؽ ی كطاو ؼا ه ؼوباش کی گىوگ یچ

 وٗؽ کىع. يؽ٠ آن

کىىاعگان  ما  مؽیها ینىظ. آ یممؽبىِ ؿ یوی ضىاه تیمكئ   وبه ه ک، ب آوؼظ یم به وخىظبكیاؼ ؾیاظی ی اؼماک ىها  هِه وهک
 عن هكِىعدیکه ؼوحظؼ زال   مام مىخىظام عیظ  یضىاهازِماالن ظ،  عیعاؼ نىما ی ضىاه تیو ؾماوی که ؟ یضىاش بان تیع ویوبا

 ه ا ٣ا٤ ضىاهع ا٢ِاظ.یا .اقتعن یکه ؼوحظؼ زال  هؽکكی

 خىسدو گىؽت ىضىعه
ضاىؼظن گىنات ای  که  نما ؼا م ؿم وکؽظشكت. یهِه وک ،ضىؼظن گىنت اقت، امای گؽ یظؿ مكئ   زكاـ یضىؼظن گىنت و

اؾ اقاِاظان ی اؼ یالـ بكاکا٦اعم باه  هکاىیامسٍ  به مؽیه کؽظش بانیع. ؼا ؼا مِى١٦ کىیع، زِی  ف اؾ ایىکه مع ی ؼول ما 
آمااظش غهىای اؾ یساأ  هما» :عیاىکؽ کاه اقات ٢کا. ممعیابطىؼ گىنت ع ی ىاو یگؽ ومیىع ظیگى یمنما به  عیگػاؼ بگىوگ  یچ
ی . باا ایىکاه باى ا مؽٜ بانعیی نىظ ماه یم طِهه امؽوؾ ظؼ ضاوه  کی یع ٞػاینا .«ى کباؼش ضىؼظن گىنت ؼا مِى١٦  تیكِ  یو

 اقات، ه ْاىؼیهماویاؿ ه ظؼ ماػاهب یک ؿ ی ها ؼولبؽضی اؾ ع. ظؼ یؼا بطىؼ ها  آن عیبىظ یمداؾ وؼقع، اما م به مهام میی ضىب
گىواه اقات  ایهؿ یمعؼق  ظایى وی ها اؾ ؼولؽضی معؼق  بىظا و بمؽقىم ی ها ؼولظؼ ع. کىى یؼا ممىى٘ مگىنت  ضىؼظنها  آن

گؽچه ما ویؿ ؼویکؽظ ضىظ ؼا ظاؼیا . باؽای ظؼک ، ضىاهی  چىیه چیؿی ومیاؾ نما ایىدا  .کىىع مىٙ میضىؼظن گىنت و ٢ؽظ ؼا اؾ 
. یٛىای ىعک یه میکىىعگان ؼا  ؿ ک هی٢ا  مؽ  ،ه ظؼ آنکاقت ی ؼول ما ؼونکه  ؼویکؽظی که ما ظاؼی ، بایع به ضاْؽ ظانِه بانیع

باه ؼا ی مطِ ٣ای ها تیوَاٛه، قٓىذ مطِ ١ یکظؼ ظوؼۀ  ؿ نىوع.  وانی میو ٢ا نما اؾ گىوگ های خكماوی،  بؽضی وَٛیت
گاؽ یظها  آن ؽوع:یت ٦ؽاؼ بگیه مى٦ٛیه اقت ظؼ اکا٢ؽاظ ممؽضی امؽوؾ مه، بی ا بٛع اؾ قطىؽاوی ؼوؾ تیؼو  اؾایهآوؼوع.  یم وخىظ

ْاىؼ  هیناىوع. ا یماظچااؼ زایات  هاى٘ اگؽ گىنات بطىؼواع نىظ و  بع مینان  اؾ بىی گىنت زال ىاوىع گىنت بطىؼوع و  یوم
زایات اؾ ظؼون  هیااضىظ اان ؼا مدباىؼ کاؽظش بانایع گىنات وطىؼیاع. ب کاه ایىکه  ای نعابؽظش کنما ؼا مدبىؼ ی كکكت که یو
بااال ؼا  آن ،بطىؼیاعاگؽ گىنت   ىاویع گىنت بطىؼیع. گػاؼظ که ومی یؽ می أثی ع گىوگ به ؼونیبؽق قٓر هیبه ا و٦ِی. عیآ یم
 .عیآوؼ  یم

قآىذ ظؼ ی ٛىایا٢ِاع،  یما  ٢اایىن ظا٢اا ا ٣اا٤ یاکت ظؼ ؼول  ؿ یه مى٦ٛیه اکظاوىع  میی ما همگی میىىعگان ٦عک هی مؽ 
ضاىؼظن گىنات  هباوكابِان ناعیعی ی و وابكاِگ لیمىىعگان ک هیاؾ  مؽ ؽضی ب کىع. یبؽوؾ می   مطِ ٣ی ؿکی ها زایتمطِ ١ 

به ها  آن ،نىظ یىع میاؼ واضىنایبكنان  بؽایگؽان گىنت یظی و٦ِزِی طىؼوع. بگىنت ی اظیؾ  ىاوىع م٧عاؼ  یمٛمىالن م و ظاؼوع
 اف ؟ ابىاعیی یؼهای ه وابكِگیااؾ  که کاؼ کؽظچه ع ی ف با ىاوىع گىنت بطىؼوع.  یىىع و هىىؾ ه  مک یيىؼم ازكاـ وم آن

ع یاباو هکاظهع  وهان میا٢ِع و  یمت ا ٣ا٤ یه وَٛیع ظانت. اىوطىاهی ظؼظگیؽوع و اگؽ وطىؼوع  میظؼظ  ظل ،گىنت اؾ ضىؼظن
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ع یكت. چگىوه بایْىؼ و هیوعاؼظ؟ ای اؼ کؼول معؼق  ما با ضىؼظن گىنت  ،ه  ف اؾ آنکویكت ی مٛىبعیه ا یع. آوگىنت بطىؼ 
 کؽظن٘ مىاىمكات؟ ی. هاع٠ چعیآ یم ان  ه زایت وا٦ٛان اؾ ظؼونیع، ایبطىؼ گىنت ع ی ىاو یومی و٦ِ ؟ یىکؼا اظاؼش ه مىَى٘ یا

ناىظ  آماعش ظؼ ؼول ماا اقات، زاایِی کاه باٚا  میوخىظ به ، مهابه همیه زایتب ه ظؼ مٛابعیک ؿ ی ها ؼولضىؼظن گىنت ظؼ 
ه یباه ضاىؼظن گىنات ؼا اؾ بای وابكاِگو ی بهؽ میل ه یظاؼوع ا ظؼ وٗؽهؽ ظو  مهابه اقت:نان  وِىاویع گىنت بطىؼیع. هع٠

 ببؽوع.

ظؼب اؾ ی ؼوؾ يبر و٦ِا تیاقت. بهؽی  میل یت هی. اضىؼوع ومیؼا نان  یوبانع ٞػانان  ظؼ ٖؽ٠ی ا٢ؽاظ اگؽ گىنِؽضی ب
ب ىاع ياسبت ی و باا ياعاآمعواع  میؽون یابی  هاِؼب ه اؾ ظکاعم یانعم، قه و٣اؽ ؼا ظ یؼظ م چىن چاوگ ظؼی ؽوؾ ی  ک اؼ ی  هِ

ظها  ظش قاال اؾ  یر مای ؽخ ! یگىنت بطىؼ ظهع  یکه اخاؾش وم اقتی گىوگ یه چه وى٘ چیا» :گ٣تها  آن اؾی کیؽظوع. ک یم
میال ه یاع ایا وبایآ ع:یهیىعیه بیاظؼباؼۀ ی همگ .یع ینعمیل چه  «ظقت وکه !گىنت اما اؾ ضىؼظن  اؾ ظقت بعه  ٚمؽم ؼا

 ، ی ؽ بگاى ىع. ؼوناهکمطِ ١ ؼا ؼها های  وابكِگیو بایع امیال ه، ٢ؽظ یک ؿ ْىل  ه بؽوظ. ظؼیع اؾ بیباْىؼ زِ   بهه بؽوظ؟ یاؾ ب
ه ؼا یاک ؿ  ع ىاوا یما٢اؽظ وهاعش اقات؟ چگىواه ؼها ی وابكِگبعیه مٛىی ویكت که ایه  ایه وؽوظ، آیضىؼظن گىنت اؾ بمیل اگؽ 

گىنات هؽگاؿ ظوبااؼش به ایاه مٛىای ویكات کاه ٢اؽظ  ظ. اماوبؽ اؾ بیه  عیبا بانع،ی وابكِگی ؿیچی و٦ِ ا ه یىابؽاىع؟ بکل یمک 
ع یا ىاو یه وماکای اگاؽ ظؼ ماع که آن وابكِگی ؼا وعانِه بانیع. ه اقت یهع٠ ا. كتیوهع٠، وطىؼظن گىنت ضىؼظ.  وطىاهع

مؿۀ بكایاؼ باعی ىع و یواضىنابىی ت گىنآوگاش  .بطىؼیعع بٛعان ظوباؼش گىنت ی ىاو یع، میىکؼا ؼها ی وابكِگ ایه عیگىنت بطىؼ 
 ؾمان ضىؼظن گىنت انکال وعاؼظ.آن ظؼ وطىاهع ظانت. 

ی ؽ بؿؼگاییا ٟاماا . اوع ؼ٢ِه هی، هؽ ظو اؾ بضىؼظن گىنتبه  ان  لیمؿ ی ان و و یع، وابكِگیع گىنت بطىؼ یظوباؼش بِىاوی و٦ِ
ضىؼیاع و اگاؽ  آواان میبا همؽاش   ان ٞػای گىنِی بپؿوع ىاظشضاوی مؿش ویكت. و٦ِ ضىل ان  گىنت بؽایظیگؽ  :ا٢ِع یا ٣ا٤ م

ه ظؼ یاک. اماا  ؿ ناىظ می ٖااهؽ زایاته ی. امؿش ویكت چىان ضىل آنع یبطىؼ ؼا  آن کىیع. و٦ِی هىـ ومی ٞػای گىنِی وپؿوع
ناىظ.  مؿش می ضىل ان  بؽایظوباؼش ی ، بٛع اؾ مع بطىؼوعهه گىنت ی ان هم عش اقت. اگؽ ضاوىاظشی ی بكیاؼ ی ه مؽظم ٚاظیب

 واگهاان ظوبااؼشنىظ. ممکه اقت   ان باؼها  کؽاؼ می ظهع و ظؼ ْىل کل ظوؼۀ  ؿکیه ظؼ آیىعش ایه بؽگهت به زایت اول ؼوی می
ع. یاآوؼ  یمابااال آن، ع و با ضىؼظن یبطىؼ  ىاویع  ومیوا٦ٛان ع. ی، وبایع بطىؼ عیع گىنت بطىؼ ی ىاو یومی ع. و٦ِیبطىؼ وِىاویع گىنت 

ع. ضاىؼظن یاا وطاىؼظن گىنات ؼوی ظهای ٛایْىؼ ْب ع آن باهیاو بگػاؼ  عیاگىنات بطىؼ ظوبااؼش ع یاىاوبِه کا یو٦ِ ا يبؽ کىیع 
 اقت.ی وابكِگآن  کؽظن ؼهای ع ی کضىظ هع٠ ویكت. وکِ   ضىظی به

ؼا  قآر ىاویاع هاؽ  می، ؼنع ظهیاعىگ ضىظ ؼا ین هینی و٦ِىع.  ا ک میهؽ٢ت ی  تقؽٚ ما ٢ؽظ بهی معؼق  ٢ایىن ظا٢اظؼ 
ناان  یظهىاع ظؼ ٞػا یومی ِیو اهم كِىعیووابكِه گىنت اظ به ضىؼظن یؾ ا٢ؽاظ اؾ اول ه  ی . بُٛعیقؽٚت  هت قؽ بگػاؼ  به

ه کاا٢اؽاظ ممی بُٛای . باؽاؼا اؾ ظقت بعهىعی ه وابكِگیاکه هع ک میچىع ه٣ِه ْىل ها  آنی ؽ. بؽایا ضیگىنت وخىظ ظاؼظ 
قاال ْاىل  تیاهاِؽ اؾ یب ی،ؽٚااظیاؼ ٞیماىاؼظ بكای ؽضاب اقاِثىای بههاع. کىل بمكال ْیع ویا نایا قه ماش ی، ظو تیاقت 

ای اؾ  بطام ٚماعشگىنات  زاَاؽظؼ زاال کهاع ؾیاؽا  ایه ؼووع مع ی ْاىل میبِىاوع ظوباؼش گىنت بطىؼظ. ٢ؽظ ه ککهع  میو
 .بطىؼوعگىنت  عیوباکىىع   مؽیه میظؼ مٛابع  ی کهىىعگاوک هی مؽ ظهع. اما  ؼا  هکیل میمؽظم ی ٞػا

 ؾمااوی کاهؽظ. کاو ممىى٘ضىؼظن گىنت ؼا  ،هیك  اویی . بىظیىکضىؼظن گىنت يسبت به ك  یوگؽل بىظ ۀظؼباؼ  عیبگػاؼ 
وخىظ وعانت که ضىؼظن گىنت ؼا ی چىیه زکم ع،ىىکه یک ؿ  ها یقطِ ٥یکه اؾ ْؽ ناگؽظان ضىظ ؼا به خىگل بؽظ ی امىویکنا 

م آماىؾل یضىظ ؼا ظؼ ظوهؿاؼو اوًاع قاال  ای ظاؼمای امىویکنا ی و٦ِؾیؽا  وخىظ وعانت؟ی ِیه ممىىٚی. چؽا چىممىى٘ کىع
ناعش  هتک. مؿاؼ٘ وعانِىعگؽ یظی ه مىا٧ْکی زای ظؼ ظانِىعی هاوؼؾ کاؾ مىا٥ْ ی بىظ. بُٛویا٢ِه   ىقٛهی ظاظ، خامٛ  بهؽ 
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ای ظؼ قآر  ماعن آن ظوؼان، باه  ماؽظم ظؼ خامٛاه. باىظ و کمیااب ٞالم ک ؼا  ىناوعش بىظ.  خا همهها    بىظ و خىگلکاؼ یبك
و ی مااظی ؿهاایاخاؾش واعاظ مؽیاعاوم باه  اىل، چی امىویکنا بىظ. اؾ مىا٥ْ گىنت ی اؼ یكٞػای اي ی ب مِکی بىظوع.اؼ کن

زاع امکاان  اا هاا  آن ضىاقات ىىاع. ؾیاؽا میکی یٞاػا گاعای باؽاکاه ؽظ ُبا یباا ضاىظ ماٞیؽش ظقِؽقی ظانِه بانىع. مؽیعان ؼا 
کىىاع، ؾیاؽا ناعش ؼا اوِطااب  ظاظشی ٞاػا  ىاوكِىع یومو  ضىؼظوع یمظاظوع  میها  آن ىع. هؽچه بهىکؼها ؼا  ی بهؽیها یوابكِگ

 .ه بىظ نامل گىنت بانعکممنع  ظاظش میها  آن بهه ککىىعش بىظوع. ٞػایی  هی ؿک

اقات، ه یاك  اوییبىظممىىٚه مؽبىِ به ی ٞػاهاه یعش نعوع. ایممىىٚه وامی اؾ ٞػاها وا٦ٛان ٞػاهای بؽض هیك  اوییؼ بىظظ
ممىىٚه گىنت ی ه اقت که ظؼ گػنِه مىٗىؼ اؾ ٞػای٧ت ایممىىٚه گىنت اقت. اما ز٧ی گىیىع مىٗىؼ اؾ ٞػا اما امؽوؾش می
ویاؿ هباان اؾ ؼای اؼ یه ؼوؾهاا، بكای؟ اعوعیؼا ٞػاهای ممىىٚه وامها  آن . چؽابىظؽ یل و قیاؾ، ؾودبی اوىع می یؿهاوبىظ، ب که چی

وخاىظ ظاؼظ ی اظیاؾ ی ؿهایو چ ىىعک یه ومیک ؿ ی ٧یز٧ْىؼ  بهها  آن اؾی اؼ یؽا بكیؾ  .ر ظهىعی ىَْىؼ واَر   بهؼا  آن  ىاوىع یوم
ی هاا ی ماام وابكاِگ ظاظن ؾظقاتظؼباؼۀ ا ازکامبىظ.  « مؽکؿ، ضؽظ، ازکام»آمىؾل ظاظ ی امىویکنا آو ه  .ظاوىع یومها  آن که

ه باؽ ض كا  کای هؽچیاؿ٢ؽظ  مؽیه معیِیهه اودام ظهع و به زایت ض ك  کامل بؽقع. ه بىظ که یا  مؽکؿمىٗىؼ اؾ بهؽی بىظ. 
ظاظ.  نعیعی میی ضىؼظ بى  یؽ میا قیل یاؾ، ؾودبیه  ک هؽکكی. نع مسكىب میی خع ماوٛی  نتگػا یؽ میال  أث هیک٢ؽظ و  ؿ 

ؿهاا یه چیای كک. اگؽ کؽظوع ش معیِیهه میو٣ؽ  ا ههتیه٣ت های  بىظوع و ظؼ ظایؽش ا ٞاؼیظؼ خىگل مٛمىالن ؾمان ؼاهبان  ظؼ آن
ماؿاز  ی ْىؼ خاع  و باه ناتگػا  مایؽ یه ظؼ ض كاه وهكاِه بىظواع  اأثکاگاؽان یظی ؼو   ىع وانی اؾ ایه مىاظ،ی ضىؼظ، بى  یؼا م

ؼا هاا  آن ِىع و مًاؽ٠وٗؽ گؽ٢ظؼ ممىىٚه ی ؼا ٞػاهای یم٧ؽؼ نع: چىان ٞػاهای ه زکمیه چىیىابؽانع. ب یمها  آن معیِیهه
ؽ یقا ول یااؾ، ؾودبیا  .ؼا ظوقات وعاؼواعناعیع ی ه بىهایانىوع   ؿکیه میه اؾ خك  ٢ؽظ کی اؾ مىخىظا ی اؼ ی. بكممىى٘ کؽظوع

هاا  آنٚ ات،  همایهمِٛااظ کىاع. باه هاا  آن ٢اؽظ ؼا باه ىاواع  یمها  آن و مًؽ٠ معاوم عىىک تینطى ؼا  سؽ امیال ع ى ىاو یم
 نعوع. ِهوٗؽ گؽ٢ظؼ ممىىٚه ی ٞػاها

ا یاگىواگ ٣٦ال مؽز ا  باؾناعن  ؼقایعن باهه و یکظؼ  ؿ ی یاؼ باال یعن به قٓر بكیاؾ ؼاهبان بٛع اؾ ؼقی اؼ یبك ،ظؼ گػنِه
كاِىع. اگاؽ ٢اؽظ بِىاواع ضاىظ ؼا اؾ وابكاِگی یه، آن ٦ىاٚع ضی ای مها  ویظؼ ْىل  ؿک هکگىوگ مِىخه نعوع ٣٦ل باؾنعن  مهیو

گاػاؼظ  ؼوی نما  أثیؽ میی ْىؼ وا٦ٛ بهآو ه  بؽهاوع، آن چیؿ ماظی که به آن وابكِه بىظ ظیگؽ ؼوی او  أثیؽی وعاؼظ، ؾیؽاضايی 
ىَاىٚی ا وطىؼظن گىنت میمىَى٘ ضىؼظن  ؿ  ی بؽظوع کهیظؼ ْىل  اؼیص، ؼاهبان قٓر باال و ؼو همان وابكِگی اقت. اؾایه

 وعاناِه باناع،ی چ وابكاِگیؽ. اگؽ نطى هیا ضیه بؽوظ ی ىاوع اؾ ب یمی ا وابكِگیه آکه اقت یای ع یک كت. مكئ   یوزیا ی 
ضايای باىظش  ناکل بههای  ؿکیه ظؼ مٛاباع  ؼول اؾ آودا کهؽظن مٛعش ضىب و مىاقب بانع. ک ؽ ی  ىاوع بؽا یمی هؽچیؿ  ٧ؽیبان 

ی ٦اوىن ؼقميىؼم  ه بهکكت، ب یقاظش وی ٚالوش، ایه مىَى٘ يؽ٢ان ممىىٚیِ . بهاوع ؽظشکاؾ مؽظم به آن ٚاظم ی اؼ یبكاقت، 
ع ظؼبااؼۀ ؼاهاب یااواع. بگػاؼ  ؽظشکه ٚااظم یاک ؿ یىۀ ه نایبه اها  آن .ممىى٘ اقت ان ضىؼظن گىنت مٓ ٧ :اقت ظؼ مٛابع ظؼآمعش

ضىؼظوع، اما او گىنت ضىؼظ  میگىنت بایع ؼاهبان ونعش اقت. به او اناؼش  یکه ظؼ بكیاؼی اؾ آثاؼ اظب  یىکگىوگ يسبت  یخ
مهکل مهمای  اوی بؽا ه ٞػایوع،  أمکؽظه اضؽاج یی گىیاو ؼا اؾ مٛبع یایىکه   ف اؾ ،٧تیظؼ ز٧نع.  بكیاؼ مههىؼ ظؼ وِیدهو 

او اياؽاؼ باه ٞاػای ضايای  .ضاىؼظ یآوؼظ ما یما ظقاتباه  هؽچه ؼا ضىظ،  کؽظن نک ؽ ی . بؽاماوعوم ظؼ ضٓؽ بىظ نع و ؾوعش
ايل ه یا ؿکیه، رب . ظؼ آن قٓوعانتی بطًىيی چ ٞػایبه هی ىع و وابكِگکمم ؼا  ؽ کضىاقت ن ی٧٢ّ موعانت چؽاکه 

ؼاهباان ضىؼظن  ه ياسبت اؾ گىناتکاه یهما بااؼ.ا ظو ی تیع ی، ناگىنت ضىؼظچىع باؼ گىوگ ٧٢ّ  یخ ظؼ وا٦ٙؼا ظؼک کؽظ. 
ی آثااؼ اظبا ناىوع. می  ؽمىع گان ٚال٦هىىع، ضىاوىع کاوگیؿ ؽ  هیداننىوع. هؽچه مىَى٘ ؼا  یؾظش م دانیكىعگان هینىظ، وى یم
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هیااهىی بؿؼگای باه ؼاش  گىواگ اوداام ظاظ ضاْؽ کااؼی کاه خی باهبىابؽایه  .ؼووع یآن می هكِىع و قپف وؼای اقاـ ؾوعگ بؽ
 ضىؼظ. ی میچیؿ چهضىظ   کن کؽظن بؽای  ؽ ٢ؽظ وعاؼظی ِیظ، اهمىؼها نوا٦ٛان ی وابكِگاگؽ  ه اقت کهی٧ت ایز٧اوعاضِىع. 

ی ها كاتیبىظبؽضای  ،ینا ظوواگ و گىاوگ گىاوگی ها ، مطًىيان ظؼ اقِانهیچی ا مىا٥ْ خىىبیا یآقی نؽ٦ ظؼ خىىب
ٞاػای بىظیكاِی  ىاعیگى ی. ماؼقاع یما باه وٗاؽاؾماعا٢ِاظش  اوگاؼوامىع،  یوم  كیبىظکىىعۀ  ضىظ ؼا  ؿکیهگ٣ِگى ظؼ  ی،ؽؼوزاویٞ

 قااظگیاوگاؼ به ایاه  دظؼ زال  یؽوی اؾ بىظیك  هكِىع ضىاؼوع  ف چىن گیاش ه اقت کهیمىٗىؼنان اوع. ضىاؼ  اشیگضىؼوع یا  می
ه ضاىؼظن گىنات کاظاوىاع  یهماه مابیىی ؼقیع.  قطِی بِىان به ؼونه ضىاؼی به اما يؽ٢ان با  یؽوی اؾ قبت ؾوعگی گیاشاقت. 

 عیابا. ٢ؽظ هىىؾ ها  بؽظ می اؾ بیهؼا ی وابكِگیت ه ی٧٢ّ ابىظن  ضىاؼ اشیاقت. گ ی اؾ امیالکی٧ّ ها و ٢ یوابكِگ ی اؾکی٧٢ّ 
اؼ ی ٛعاظ بكا .ىعکگؽ ؼا ؼها یظگىواگىن ی ها یو وابكِگی یغهىیت ضىظوما، م اؾ زعیب نىؼوهیدان ،ؼ٦ابتغهىیت زكاظم، 

ال ؼا باه  هیاک ىاوع  ؿ  یه نطى مکاقت امیال ها و  یوابكِگ ظاظن ظقتاؾ با وخىظ ظاؼظ. ٧٢ّ ی بهؽ ی ها یاؾ وابكِگی اظیؾ 
 ه وٗؽ واظؼقت اقت.ی؟ ابیىی بؽقع ه ؼونهضىؼظن گىنت بی وابكِگکؽظن   ىاوع ٧٢ّ با ؼها یمال بؽقاوع. چگىوه نطى مک

های ظیگاؽ ویاؿ اایه بس  ظؼبااؼۀ ٞاػ .وابكِه بانع ییٞػا چ وى٘یهنىظ. ٢ؽظ وبایع به  مىَى٘ ٞػا ٧٢ّ نامل گىنت ومی
ناىظ. و٦ِای  یکای اؾ امیاال مسكاىب میؿ یآن و . اماظوقت ظاؼوع ٞػای ضايی ؼا بطىؼوع ىعیگى یا٢ؽاظ مؽضی بمًعا٤ ظاؼظ. 

و اوع  های ما بكیاؼ  یهؽ٢ِه آمىؾلؼا وطىاهع ظانت. ایبِه ی ه وابكِگی، اکىع  یهؽ٢ت هیکاؾ  ؿ ضايی قٓر ای  ا  کىىعش  ؿکیه
ای  یهاؽ٢ت  نبه به ایه قٓر بؽقیع. و٦ِی  ا مؽز اه یت  ىان اوِٗاؼ ظانت که نىوع. ومی مؽازل مطِ ١  مؽیه ؼا نامل می

 ىاویاع آن ٞاػا ؼا بطىؼیاع، هؽچ٧اعؼ ها  آن ؼا ظوقات ظاناِه  ومیظیگاؽ کىیع که وابكِگی به ٞػای ضايی بایع اؾ بیه بؽوظ، 
ِ ، ؼ٢ا یاؼ ماکاقاؽ . ظؼ گػناِه و٦ِای هاعظ یاا ْٛا  همیهاگی ؼا ومییكات ْٛا  و ضاىل ان  ؼا بطىؼیع بؽایآن اگؽ بانیع. 

ه بكاِه ناع، کاو ظؼ آضاؽ بكاِه ناع. بٛاع اؾ آوهای ضىظ بؽآیع  هؿیىه  ىاوكت اؾ  فب  قطِی می بههه یاؼ همکمسل ی ای ؽ  ا٢هک
اؼ  ؽؾزمات و  ؽظؼظقاؽ باىظ. یبكا ٦بل اؾ ؼ٢اِه باه قاؽ کااؼ، ها يبر ٞػاکؽظن  آماظشآوؼظ.  یاؼ مکبا ضىظ ٞػا به مسل  هؽکكی

ضاىب بایاع چىان ٞػای قبکی  ،ٖاهؽ بهعم. یضؽ  یا میقف قىآٞهِه به ی ٦ٓٛه  ى٢ى  تیو   ؿظو ٚعظ وان بطاؼ  گاهی او٦ام
، معیاظ یه ظوباؼش  ى٢اى ؼا ماکه ینع. هم یه بؽظش میاؾ ببایع ی وابكِگ چؽاکه آنآن هىىؾ ضىب وبىظ،  مکؽؼ اما ضىؼظنبىظ،  می

آن ؼا بطاىؼم، مبااظا آن وابكاِگی ؼا ؼناع  ىاوكاِ   کؽظم، ومی نع و زِی اگؽ قٛی می ظؼ مه ایداظ میی ىع یازكاـ واضىنا
 یكت.يىؼم و هیا ٣ا٤ ضىاهع ا٢ِاظ. ظؼ آٞاؾ به ا آن عش بانعیه ؼقیکاؾ  ؿ ی ىینطى به قٓر مٛی ایبِه ٧٢ّ و٦ِ ظه .

. ؽیاضاؾ ناؽاب ظؼ ظقات ظاناِه باناع؟ ی ه خامکع یا عشیبىظا ؼا ظ تیا هؽگؿ ی. آیكتداؾ وم لکعن اییمعؼق  بىظا وىنظؼ 
ی  ک، مهاعیؼهاا ناعی اؾ آن وابكاِگی ه ماؽظم ٚااظیه ظؼ بیک ؿ ٥ یاؾ ْؽ ایىکه   ف اؾ، عیبطىؼ گىنت ع یاگؽ وِىاوه کام  گ٣ِه

ىىاعگان ظؼ ک هیا  ماؽ یا. آعیبىىناع ظوبااؼش یاباع ویؼا کىاؼ گػانِل کعن اییوىنایىکه  بٛع اؾ اما .عیه ظوباؼش گىنت بطىؼ کیكت و
و  نىوع یمی مِد  ان  بعنظؼ قٓر ی ٛیْب ٢ى٤ی ها ییاؾ  ىاوای گىوگ و بُٛاؾ ی مطِ ٣ی ها لکگىوگ وعاؼوع؟ ننان  بعن
ظؼ کكاؽی اؾ ثاویاه،  ظؼىىاع و ک یما کؼا  ؽ  بال٢اي ه بعنها  آن  ع، همیبىىن ایکل هکىیامسٍ  ضایى هكِىع. بهها  آن  هم

 ؽایااوگیؿی اقات، ؾ  ٚااظم ؼ٦ات ایکالعن یل وزهات ظاؼواع. وىناکاایی اؾ باى ها  آن  همؾیؽا ، ماوع میوی با٦ی ؿیچ ان  بعن
ؼوذ هاا  آن ؾیاؽاظاوىاع؟  یل ؼا الؾم ماکاضاىؼظن ای ی،كِی  ظایىییک ؿ ی ها اؾ ؼولی ىع. چؽا بُٛکوام٧ٛىل  ىاوع نطى ؼا  یم

گاهی ل ؼوذ اي کعن اییوىنضىاهىع با  میىىع و ک یه ومیکؼا  ؿ ی اي   ال ؼا اؾ ظقت بعهع. یآ

ل کاای باها٢اؽاظ ی بؽواع. بُٛا یل یاػم ماکعن اییؾ وىنؽضی ا٢ؽاظ اظوقت ظاؼوع. بنان  خانل ؼا به اوعاؾۀ کمؽظم ایی بُٛ
گىواه  هیع ایاوباگان ىىاع ک هی ماؽ ماا  ضىاهىع ٞػا بطىؼواع. یومی وبانع زِل کایاگؽ  .و مدبىؼوع که آن ؼا بىىنىع اوع نعشِٛاظ م

ی ًٚبی مؽ بّ با اِٚیاظ ؼا معاؼها امیال اقت. ایکلآوؼظ و انِیا٤ به آن یکی اؾ  می اظیاِْٚىؼ زِ   بهل کعن اییوىن . یبان
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ع یاوباگان ىىاع ک هی مؽ آیا ما   :یهیىعیبه یاظؼباؼۀ  عییاینىظ. ب یهِؽ به آن مِٛاظ میبىىنع، ب هِؽی٢ؽظ هؽچه ب ىع.ک یم تی سؽ 
ؽا ماه مكائىل یاؾ  اػیؽ ویكات،  امکان»نایع بؽضی ٢کاؽ کىىاع: ه بؽوظ. یع اؾ بیؿ بایوی ه وابكِگی؟ اؼها کىی  ؼای ه وابكِگیا

 « ؽظاضات. وکاؼ کكابباه ل کاعن اییعون وىناهمیهه باا ا٢اؽاظ خ كاه ظاؼم و قاطت اقات با»ا ی «هكِ ان یمهِؽ قؽگؽمی 
، هاا ضاؼخی ا مٛاامالم باایاوکاؼ  کكابمطًىيان ظؼ اودام  خ كام کاؼی با ا٢ؽاظ،. مٛمىالن ظؼ كتیگىوه و ایه َؽوؼ ان   یگى یم

کىیع بىىنیع، ضىاش وىناابه  هؽ وىنیعوی که اوِطاب می ىاویع هؽ اوعاؾش اؾ  بىىنیع و میایکل کىع  ومیکكی نما ؼا مدبىؼ  هیچ
 ه يىؼم اقت.یا٢ِع. مٛمىالن بع یوعؼم ا ٣ا٤ م هبچىیه وَٛیِی ؽان، ک٢ ه ؼونهیمطًىيان ظؼ ب .خى آب یای مٛعو آببانع یا 

اماا ماه ایاه ؼا  ناىظ، نان می باٚ   دعیع ٦ىا و ناظابیکهیعن  گاؼیىع قیگى یؽضی ماقت. بی وابكِگؿ یعن ویهکگاؼ یق
کمای گاؼ یعن قایهاکظوقت ظاؼوع باا ع ونى یا وىنِه ضكِه میاؼ کاؾ وام . بؽضی هىگامی که  ضىظ٢ؽیبی و ٢ؽیب ظیگؽان می

 ؽ  نااظابؼا هاا  آن ویكات کاه کهایعن وع. اما ایاه قیگاؼنى می ؽ   ؽاوؽفیکهیعن  گاؼیق بٛع اؾ کىىع اقِؽازت کىىع. ٢کؽ می
ه بٛاعان کاآوؼظ  به وخىظ هیظؼوٞی و  ىهم بؽظانت ىاوع  یم آیع. غهه . ب که ایه ازكاـ  ف اؾ کمی اقِؽازت  عیع میکىع می

ظؼ ياىؼ ی کىاعد  یما ؽ   ؽاوؽفی و ناظابنطى ؼا  عنیگاؼکهیق وىٚی ٧ٚیعش یا م٣هىمی انِباش ایداظ کىع که وا٦ٛان   ىاوع یم
های  ها وهاان ظاظش اقات کاه واای و نام کایبعنکا٢یوعاؼظ.  بعنی بؽای ا عشیچ ٢ایه عنیگاؼکهیقچىیه  أثیؽی وعاؼظ. که 

 .اوع کهىع قیاش ا٢ؽاظی که مع ی ْىالوی قیگاؼ می

ی قاى  هىقاِه بایه و  ی ًا٣ؼا مان  باعنىقاِه یع  یا ؟ بایىکم یه و  اال یؼا  ٣ًمان  بعن  یضىاه یىىعگان ومک هیا ما  مؽ یآ
ه یاا ٚالوش باه کىع. ضىاهی  ٚمل می کىع و ضال٠ آو ه می ؼا آیىظش می ان  بعنکهیعن  اما قیگاؼ . یىکهؽ٢ت یقٓىذ باال ؽ  

ه یا٧ات ایىىع. ز٧ک ک ؽ ؼا  آن  ىاوىع یكت، اما ومیضىب و عنیگاؼکهیقه کظاوىع  یؽضی ماقت. بیکی ظیگؽ اؾ امیال ٦ىی ؿ یو
زاال کاه هىع. کظقت ب عنیگاؼکهیقه بعان يىؼم اؾ ک كتیآقان ونان  بؽایوعاؼوع و  هعایِگؽر یاؼ يسکا٢ها  آن هکاقت 

ع یاضىاه میاگؽ وا٦ٛان ع. ی ؽک کىؼا  آن عی ىاو یم ایآع یىیببو ع ؼها نىظ یه باکع یؽ یبگوٗؽ ظؼ ی وابكِگ تیؼا  آن ،کىیع  ؿکیه می
ه یاا عانیامظؼ آن ؼا  اؽک کىیاع. ع یابِىاوکاى   یه مایو  ُامع یاگاؼ ؼا  اؽک کىیامؽوؾ قه یکى  اؾ هم یه می،  ىيعیىکه یک ؿ 
ظوبااؼش و٦ِای  .عیابِىاوکى  کاه  یه می،  ُمعی ؽک کىؼا  آن عیوعاؼظ. اگؽ بطىاه عنیگاؼکهیقی بؽای ؽ ک٢کكی  چیهالـ، ک
ضىاهیاع  ؿکیاه  ومی. ایبِه اگؽ ظاؼظه اثؽ ؼا یع، همیِاب بطىاوکؼا ظؼ ی ه قطىؽاویضىاهع ظانت. اگؽ ابعی  ع، مؿۀیهکگاؼ بیق

ا یا: آؾظم مایه مثاال ؼا یاای . ؾمااوعی ؽک کىؼا  آن ضىاهیع  ؿکیه کىیع بایع وعاؼی . اما اگؽ می ان  کهیعن کىیع، کاؼی به قیگاؼ
 اػیؽ باناع؟ باا  ىخاه باه   ىاواع امکان چگىواه میوهكِه باناع؟ آودا  بؽ یبمی گاؼ یبا ق که عیا عشیظایى ظ تیا یبىظا  تیهؽگؿ 

ع. یااىک کؼا  ااؽ  عنیگاؼکهاایقبایااع ع، یااىکه یااکع  ؿ یاااگااؽ بطىاهگااىی   هااع٢ی کااه ظؼ  ؿکیااه ظاؼیااع، بایااع آن ؼا  ااؽک کىیااع. می
  .یظاؼ مان  نکىىعگا هی ؿکی بؽاه کاقت ایؿاما ی اقت. مطای١ ی اؾ امیال کیؼقاوع و  یيعمه م ان  بعنبه  عنیگاؼکهیق

 حغادت
 ناعیعی ظؼ چایهاؼ یياىؼم بكا زكااظم به ؽایاؾ ى . چاؽا؟ ک یظه ، اٞ ب مىَى٘ زكاظم ؼا مٓؽذ م ی٢ا ؼا آمىؾل می و٦ِ

ه زكااظم یاه ایچاؽا ماؽظم چانىوع.  مِىخه ومیؼا  آن مؽظم زِیو نعش ی ٛیْبامؽی ه کنعیع اقت ٦عؼ   نىظ. آن میومایان 
بىظواع و ویكا  ىیى٣ىقک  اأثیؽ  ستْىؼ ناعیعی  باهگػنِه ی ها ناه ظؼ ؾمیچ ضىظل ؼا ظاؼظ. مؽظمی ها ههیؼ ا ظاؼوع؟ نعیع ؼ 
ی یبایکو نای ظاؼ  هاِهیباه ضىهاا  آن کىىاع. اباؽاؾ ومیؼا  آن ا ناظ هكِىع،یی ًٚباوی اوع. و٦ِ گؽا ؼا ؼنع ظاظش ظؼونی ِینطً

ؼا  ضىظی ایایبِه مؿا. اوع ؼا ؼنع ظاظشگؽا  ظؼونی ِینطًظؼ مدمى٘ اوع،  ؽظشکه ؼول ٚاظم یبه اچیه چىن مؽظم ا٧ِٚاظ ظاؼوع. 
ه ؼا بای خااوبی ؽام مى٣ای اأث ، ىاواع باا ضاىظ یضىظل ؼا ه  ظاؼظ و می ها بیضىظ. اما ٚی ظؼووی ؽوهایعن به ویظاؼظ، مثل وبای



۲22 

 

 ىاوع زكااظم ناطى  ینعش و م چهمگیؽهِؽ یآن بی مى٣ی ها ان ظاؼما، خىبهی ا ًٚؽه یظؼ ا بطًىومؽاش ظانِه بانع. ه
ا یا اؼلکااؾ مسال ی اگؽ کكنىظ.  یگؽان میظ، بال٢اي ه باٚ  زكاظم ظٚمىمی نىی كکضىب ضبؽهای ىع. اگؽ کؼا زاظ ؽ 

ی گاؽ و٦ِایؽا ا٢اؽاظ ظیاع، ؾ یظؼباؼۀ آن بگىی ا کىع ک مه یاوؼظ، خؽیت ومیب به ظقتی ؿ ضىبیا اگؽ چیؽظ، یبگی  اظانگؽ یظی یخا
  اأثیؽ  ستا ی ماام آقا ىاع.وام یما «ییایزكااظم آقا»ا ی« یزكاظم نؽ٦»ه ؼا یا ها یٞؽب نىوع. یظؼباؼۀ آن بهىىوع واؼازت م

 اقت. عیع٦عؼ ن هیاه یچهكت اما ٧٢ّ ظؼ  خا همه میوب  که زكاظم یو ا ٦ؽاؼ گؽ٢ِهی ىیچ ویك ىیى٣ىقک

باىظ. باؽ چىاعان ظوؼی ظؼ چایه مٓاؽذ  ؾماان وهه کاقت مٓ ٥ ْ بی  های مكاوام ٚ ت آمىؾش بهی ا  ا اوعاؾشه زكاظم یا
ی مكااو ی قهم عیباه همنِه بانع ضىب وخىظ ظای ؿیاگؽ چد ؽوعیع با ه  بمیباه همؿظ ی٢ؽو بؽ اگؽ آقمان  اقاـ ایه مى٥ٓ،

ه با همه به مكاوام ؼ٢ِاؼ ناىظ کؽ ک٣ ه ْؽؾ یا ع قه  مهابهی ظؼیا٢ت کىىع.یبانع همه بای م ظؼآمع یاگؽ ا٢ؿاظانِه بانىعد 
ظهىع م٣ِاوم اقت و ایىکاه  وى٘ کاؼی که اودام میانىع؟ مهابه ه  ب ىاوىع  یچگىوه مؽظم ماما ٚاظالوه بانع.  ؼقع یم به وٗؽ

ظهاع.  مكائىالوه کااؼ ضاىظ ؼا اوداام می هؽکكایگىوه ویكت کاه  ظهىع ویؿ م٣ِاوم اقتد ایه چ٧عؼ ضىب کاؼنان ؼا اودام می
ع اؾ ظقات یاآوؼظن، ناطى با ظقات باهی بؽا «ع.یآ یوم به ظقتی ؿی، چظاظن اؾظقتبعون »: ه خهان وخىظ ظاؼظیظؼ ای اي 

 باهی هاِؽ یقاىظ ب ،هاِؽیب اؼب کاآوؼظ.  ومی به ظقتچیؿی اودام وعهع ی اؼ کاگؽ نطى  ىعیىگ یویؿ می مؽظم ٚاظزِی بعهع. 
ه کٓ ٥ ْ بی م مكاوامآوؼظ.  به ظقتهِؽ یبع یباىع، ک ی الل مهِؽ یب کهی نطً. ظاؼظی مِؽ کقىظ  ،مِؽکاؼ کمؽاش ظاؼظ، ه

  یگاى ی. ماظهاع  ٟییاؽ میؼا ٢ؽظ ه کبٛع اؾ  ىیع اقت ؾوعگی اوع و  ا آمعشیظوه بی ه همه مكاو کؽظ ک یاظٚا م ٙ بىظیناظؼ گػنِه 
ظویاا   ؽضای ظضِاؽ باهبؽضای  كاؽ و چاؽا بناىظ.  ناىظ، واظؼقات می مٓ ٥ی هؽچیؿاقت. و٦ِی م اؾ اوعاؾش مٓ ٥ یبعش یه ایا

قآىذ اؾ آیىاع.  ظویا می یا مٛ ىل بهماؼ یبچؽاکه  اوع بؽضی اؾ همان بعو  ىیع م٣ِاومكت؟ یه ه  وینبچهؽۀ ا٢ؽاظ ؟ چؽا آیىع می
ماؽظم ناایع انىع؟ یکكان ب ىاوىع  یمها  آن چگىوه٦ؽاؼ گؽ٢ِه اقت.  گؽیظی ٛع اوكان ظؼ بُ ی ه  مام ؾوعگک  یىی  ببی ىاو یباال م

 ؾوعگی مؽظم م٣ِاوم اقت.؟  ىاوىع بؽابؽ بانىع یم، چگىوه وبانعی كکی اؾ ؾوعگی ٦كمِی ؿیاگؽ چ ضىاقِاؼ بؽابؽی بانىع، اما

ظؼ زایی کاه  .کىىع ابؽاؾ میا ٞ  ضىظ ؼا یی ضىنسایها  آن اقت. گؽا بؽونی ْىؼ وكب بهی ٞؽبی هىؼهاکت مؽظم ظؼ ینطً
هاا و  ٞؽبیی کاه م٣ِااو ضًا ت ه ظو یاا .یظاؼ  هاِهیٚاعم ضى مثال دضاىظل ؼا ها  ظاؼظی ها بیٚ، ضىظ ؼا ظاؼظی ها تیمؿ 

ا ٧اعیؽ ناىظ یا  ضىظ قؽ ؽقت  ىقّی ىیچ یاگؽ نطًنىظ.  های م٣ِاوم و  بٛام مطِ ٣ی می  باٚ  غهىیت ها ظاؼوع آقیایی
ظؼ ض٣ا ؼا  آن وعنىضبؽ باگؽان اؾ آن یبگػاؼظ ظ هکىیا، بعون گیؽظبی هِؽ یب اظال . اگؽ ؼیؿوع ه  میه بگؽان ی، ظمؿایایی بگیؽظ

اوِٗااؼ هاا  آن ای اؾ ْىؼ ٞیؽمىًا٣اوه ؼوؾگاؼ قطِی ظاؼوع، چؽاکه مؽظم بهومىوه مىعان اؼکه ؼوؾها یازِی گػاؼظ.  یبم میظؼ خ
« ٚاایی»ظاؼوع ؾوظ ؽ قؽ کاؼ بیایىع و ظیؽ ؽ به ضاوه بؽگؽظوع. ممکه اقت همکااؼان باا ْٛىاه و کىایاه بگىیىاع ایاه ا٢اؽاظ چ٧اعؼ 

 ٢ؽظی ضىب بىظ. هكِىع و کاؼها ؼا قؽنان بؽیؿوع. ایه ؼوؾها آقان ویكت که

اؼل ؼا کااماؽوؾ مىاعی اؼکه کاف مِىخاه ناىظ ی٣ِع م٣ِاوم ضىاهع بىظ. اگؽ ؼیایگؽ ا ٣ا٤ بیظی هىؼهاکظؼ  ماخؽا هیاگؽ ا
ف یؼیای وا»نمؽظ:  میگؽان یم٧ابل ظظؼ  ىل ؼا ی بعهع. او با ضىنسای او بهی هِؽ یب اظال ه اقت ک، مماودام ظاظشی ضىب به

ظاناِه باناع. ی اماع ی  هکاىیاىع بعون کگؽان يسبت یظ باظؼباؼۀ آن ی  ىاوع با ضىنسای یاو م .«ظاظىل به مه مب ٝ  ه یامؽوؾ ا
ؼا  آن هکاگىیاع  میف باه آن ناطى یؼیای زِا ظ،ؽ یگبی ا اَا٢ه اظال ف یاؾ ؼیی كکه ک٣ِع یه ا ٣ا٤ بیظؼ چماخؽا ه یاگؽ ا

ی ، با ضىنسایيع بگیؽظ ۀومؽ ی ظؼ امِساوی ا گؽ، اگؽ ب هیظی هىؼهاکوع. ظؼ نىگؽان اؾ آن باضبؽ ی ىهان وگه ظاؼظ و وگػاؼظ ظ
و کىاع  میضاواه ؼا بااؾ ظؼب  ای هیهمكاا !«ام گؽ٢ِاهياع وماؽۀ ام!  گؽ٢ِهيع مه امؽوؾ ومؽۀ » :ؾوع یاظ می٢ؽ  ،عشیضاوه ظو قىی به
 هیااگاؽ ااماا «  كؽ ضىب! هی، آ٢ؽ تقالم خ»ىع: ک یمگؽ  ىدؽش ؼا باؾ یظی ا  هیهمكا «ٚایی بىظ  كؽم! ام، قالم »ع: یگى یم

وماؽۀ  !ام گؽ٢ِاهياع مه ومؽۀ » ؾوع: و ٢ؽیاظ می ظوظ یضاوه م ا اؾ معؼقه  کىظ ک ضىاهع بىظ.٢اخٛه  ،٣ِعیه ا ٣ا٤ بیظؼ چ ماخؽا
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مگاؽ چاه »به بعوبیؽاش گ٣ِه:  ىعک یمنؽو٘  وهاضاؾ ظاضل ىع کال ؼا باؾ  وهاضؼب ظ هکىیا٦بل اؾ ی زِی  ا هیهمكا !«ام گؽ٢ِهيع 
هاای م٣ِااوم ظؼ  غهىیت« ؟وگؽ٢ِاه ياعومؽۀ  زال به ای كکچه ٧٢ّ ومؽۀ يع اقت ظیگؽ.  ؟کىع که ضىظومایی می نعش زاال

ماؽظم اؾ خای ایىکاه  باهو ظیطىؼی ناىظ. زكاظم مىدؽ به  ىاوع  یمنىظ. ظؼ چیه،  ایه ظو ٢ؽهىگ مىدؽ به وِایح م٣ِاو ی می
 چىیه مهکال ی وخىظ ظاؼظ. .ازكاـ ضىبی وعاؼوع ىنسال بانىع، اؾ آنض ضىنبطِی ظیگؽان

 عیاه کاؽظ. بگػاؼ مؽظم ؼا آن٣ِی ها اؼ و اؼؾلکا٢ نع که چىع قال  یم ظؼ چیه  ؽویح میمٓ ٥ ْ بی  های مكاوام آمىؾش
ؼا ی اؼ کاكاِىع. هاؽ یو ىاواا گاؽان باه اواعاؾۀ او یه ظکاىاع که اقت ازكاـ کممی اؼ، نطًکمهطى بؿو . ظؼ مسل ی مثای

اؼضاواه کؽ یماع یاف یؼیظاؼم ت یمه يالز»ىع: ک یؽ مکبا ضىظل ٢کىع ٢ؽظی بؽخكِه اقت.  ی٢کؽ مظهع.  یاودام می ضىب به
بكایاؼ او بگىیاع  ه اقاتکامم ها ف یؼیا .«ها  بهاىموؾیؽ   ىاوكِ  وطكات میی ى  زِک یؽ مک. ٢نىمباال ؽ ی م٧امی ا زِی

اماا ممکاه اقات اقات. مكاِٛع ٥ و یاال ضی ی او بگىیىع ه اقت کؿ ممیاؼان وکؼقاوع. هم یم ؼا به ا مامی اؼ کو هؽ  اقت ىاو
ی اؼ کا چیها به ظؼظ وعاؼظ یاؼا و  ىاوایی اودام هیچ کاؼی ىع ک یاؼ مکبا او اظاؼش همان  یا گؽوشهمان ه ظؼ کبانع ی گؽ ینطى ظ

امت ماعیؽیِی٥ یه نطى واال یهمخای او،  بهؼوؾ  تیی ضىؼظ. وی یوم او ناىظ.  یقؽ ؽقات او مای و زِایاباع  میا اؼ ٧ا باه قب
 .کىع یم زكاظمو نىظ  می اؼ آن٣ِهیبك .ىعک یت میاکاؼاوم نکف و همیو به ؼی اقتی اوًا٢ یبی  یکىع ض ازكاـ می

بؽقاع قاؿاواؼ چیاؿی هكاِیع،  به وٗؽه   هؽچ٧عؼ . یگى یم ىاوىع به آن  ی ببؽوع به نما  ومیی ه مؽظم ٚاظکه ايل ؼا یا
ظ. ظؼ زایی که ٢ؽظ ظیگؽی که واالی٥ اقت اگؽ بطهای وطىاهیع آوؼ  به ظقت ان وبانع،  ضىاهیع، بطهی اؾ ؾوعگی می آو هاگؽ 

آن ٧٢اّ  ظانِه بانىع، اما باؼش ظؼایهممکه اقت وٗؽ ضىظ ؼا ی مؽظم ٚاظآوؼظ.  به ظقتال بانع، ممکه اقت آن ؼا  اؾ ؾوعگی
گیاؽظ.   ىقٛه ياىؼم می مهطىب  ٦ىاویهب بؽ ْب٥ ی خامٛ  اوكاو ىقٛ  ، ال ؽواام مىخىظ ظیعگاش. اؾ اقتی ٚاظوگؽل مؽظم 

هاای بىظیكا   آمىؾشناىظ.  یومظاظش  و  ؽ یبوٗ   اوی ها ییظهع بؽ ْب٥  ىاوا یاودام م ال ینطى ظؼ ؾوعگآو ه  ظؼ وِیده،
بعون  ىخاه نىظ.  یمظاظش   ؽ یبو وٗ   اوی اؼماکبؽ ْب٥ کىع که ؾوعگی نطى  بیان میی یاؼماکمبىی بؽ  اظال و مداؾام 

ظیگاؽی ع ٢اؽظ یاىک یؽ ماکا٢ع. یعانِه بانوی ه ؾوعگیظؼ ای ؿیع چیع، نای، اگؽ  ٧ىا وعانِه بانعیهك٥ِ یچه اوعاؾش ال ایىکه  به
ا ثاؽوم یاناىظ  یؼ باه ما یٚاایی مىًب ه يازبیبكیاؼ بانع، بىابؽای  ٧ىای ظاؼا ممکه اقت، اما ضىؼظ ومیی اؼ کچ یهظؼظ   به

مت یا و٧هی ؼا که ظؼضىؼ آن هكاِىع یوع باع و م٧ِٛعىىیه مكئ ه ؼا ببیع اى ىاو یومی مؽظم ٚاظ. آوؼظ می به ظقت٢ؽاواوی  ع هؽ قب
  اص ی کىىع ؾواعگ یبیىىع. ٢کؽ م يعمه می ظؼ وهایتکىىع و  ضىظ ؼا يؽ٠ ؼ٦ابت با ظیگؽان میی ؾوعگآوؼوع. ظؼ وِیده،  به ظقت
 ىاوىاع ضاىب بطىؼواع یاا بطىابىاع و  یؽمى٣ًاوه اقت. چىیه ا٢اؽاظی ومایؿها ٞیکىىع چ ی٢کؽ مهه یکىىعش اقت و هم و ضكِه

مباِال هاا  یمااؼ یبوا٦كاام  اوىا٘ اواع و باه المِی ضاىظ ؼا ویاؽان کؽظشناىوع قا ینىوع. ؾماوی که مكاه ما یىـ میواؼازت و مأ
 نىوع. می

ماال ناما ی ؿیاگؽ چا کىىعش بایع ؼووع ْبیٛی ؼا ظوبال کىع.  هی ؿکىع. ىکه يىؼم ؼ٢ِاؼ یبه اع یکىىعگان ما وبا هیه  ؿکیبىابؽا
 ع آوؼظ.یاوطىاه به ظقاتآن ؼا  عیىکم مباؼؾش ه  یاگؽ بؽای ، زِمال نما وبانعی ؿیع ظاظ. اگؽ چیاؾ ظقت وطىاهآن ؼا  ،بانع

بؽضای گاؽ، یظ بیان باهظانت.  یومواظؼقت وخىظ ی کاؼها ظاظن بىظ، مكئ   اودام یمی كت. اگؽ به آن مٓ ٧یه مٓ ٥ ویایبِه ا
گاؽان ی. ظعیناى یمؽا٦بت ما ان   ٢انه مٛ   ىقّی ٛیّ ْبیع و ظؼ نؽایهكِ ىىعشک هی مؽ  نماعاؼ وخىظ ظاؼوع. اما یوا ا ٚىامل

به همیه ٚ ت اقت که م٧ِٛعی  بایاع ؼوواع ْبیٛای ؼا ظوباال  بؽظاؼوع، زِی اگؽ بطىاهىع. اقتمِٛ ٥ به نمؼا  آو ه  ىاوىع یوم
و ناما ویاؿ  اقتنممِٛ ٥ به ىع آن یگى یؿ به نما میگؽان ویو ظقت نماچیؿی مِٛ ٥ به ؼقع  به وٗؽ میاو٦ام ی گاهکىی . 

ه یا٥ ایااؾ ْؽ گیاؽظ.  باه ٢اؽظ ظیگاؽی  ٛ ا٥ میو ظؼ وهایات  كاتیْىؼ و هیا، ظؼ يىؼ ی که آن به نما  ٛ ٥ ظاؼظکىیع  ٢کؽ می
ی ع باؽایه ؼول بایاقت. ای وابكِگ تیع، یىکؼها ؼا  آن عیاگؽ وِىاو ع یا ضیؽ.یکىؼها ؼا  آن عی ىاو یا میع که آی ىان ظ یان میخؽ 
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ه یا ىاوىاع ا یومای ماؽظم ٚااظیه چیؿ اقات. چاىن  ؽ  مه نىظ، ؾیؽا ایه اق٣ِاظش ی به مىا٢ٙ نطًی نما اؾ وابكِگ نعن ؼها
 کىىع. یابىع، بؽ قؽ مىا٢ٙ ؼ٦ابت و مباؼؾش می٧ت ؼا ظؼ یز٧

ؿ ضی ی چهامگیؽ باىظش یو ىىعگانک هیک ؿ  اخِما٘ظؼ کىع.  بكیاؼ بعی ضىظ ؼا ومایان میْىؼ  به زكاظم ی،ه مؽظم ٚاظیظؼ ب
خى و  ا٢ؽاظ قاِیؿش هیااما  چكبىع. های یکعیگؽ می گػاؼوع و به ٚیب یوم زِؽامگؽ ایکعیگىوگ مطِ ١ به  یچی ها ؼول. اقت
واقآ   كاطیؽ اؼواذ یاا زیىاواام  عیاع  ، ؾیاؽا بهاوع آنا٣ِهمؽ بّ باىظش و ی ز٣ٕ  ىعؼقِاٞ ب با قٓر ن٣اظهی و ها  آن ؼول
 ماؽیه گىواگ  یقال چ كتیب م اؾیبی که نطً عیؽ یبگوٗؽ ظؼ  ىىع.ک یىگ  ىخه مین هیبه نها  آن اوع.  ٛعاظ کمی اؾ آمعش

ن آ ؽظشکاه ؼا ناؽو٘ ی ماؽ ایىکاه  ال٢اي ه  اف اؾب یگؽ یظ٢ؽظ ه کی زای ، ظؼؼنع وعاظش بانعی ٛیْب ٢ى٤ی ی ىاوا چیاما ه ؽظشک
قاال كات یب م اؾیماه با»:  سمال کىاعؼا  آن  ىاوع یاقت و ومی اوًا٢ یه بیکىع ا ی. ٢کؽ مش بانعآوؼظ به ظقتؼا ها  یی ىاوا
ی ٛیْب ٢ى٤ی یىاواوى٘  چه آوؼظش اقت. ایه  به ظقتؼا ها  آن یی او، و ام عاظشوؼنع  ؼای ٛیْب ٢ى٤ی یچ  ىاوایهاما ام  ؽظشکه ی مؽ 

اؾ  زايال و خىاىن ناعشؽ یىان  كاطیز ایؼوذ    یوق بهاو »: نىظ یبؽآن٣ِه مه نطى یا «اقت؟ آوؼظش به ظقت او اقت که
و باا  باناع وهكاِهآوداا  ؿیوی ه اقت نطًکظهع، مم یآمىؾل م یالقکظؼ  یگىوگ یاقِاظ چی و٦ِا ی «گؽ٢ِه اقت!ه یک ؿ 
آن ع یناا« گىیاع واعاؼم. ای به ناىیعن چیؿهاایی کاه می ٚال٦هاقت؟ ی گىوگ یاقِاظ چوى٘ ه چه یاوش، ا» :عیبگىی ازِؽام یب

اؾ  ٧٢اّی یؿهاایچىاع ک یيسبت ماها  آن ظؼباؼۀ گىوگ یاقِاظ چآن آو ه  ، اماىعکيسبت او ی ىبض وِىاوع به گىوگ یاقِاظ چ
ضاؽواؼ  تیا وکىاع  میگاىوگی ناؽکت  ، ظؼ هؽ کالـ چیکىع میؼا مٓایٛه  چیؿ همهه نطى یاقت. ا ل  ضىظیکمعؼق   ؿ 

و ز٣إ  ظاظن ال ظؼبااؼۀ نا٣ا ؟ همهای ظاؼظ عشیظاوع. اما چه ٢ا یگىوگ م یهِؽ اؾ آن اقِاظ چیبوا٦ٛان ه نطى یاظاؼظ.  کمعؼ 
 کؽظن هیاک ؿ ناىظ  باٚ  میو نعش   ؽ عشی یو    ؽ آن٣ِههایم  اوؽفی، کىعه مٓایب  ؽ یاؾ اضىظ ؼا هِؽ یاقت. هؽچه بی قالمِ

که ٢ؽظ بؽای ظوؼی اؾ مهکالم بایع ٧٢ّ یت ؼول ؼا ظوباال کىاع. زِای ظهع  یآمىؾل می ٧یز٧  یک ؿ . نىظ  ؽ لکمهبؽایم 
کىىاع. اگاؽ وابكاِگی  ازِؽامای می بیىیع که ا٢ؽاظ باه یکاعیگؽ بی هكِىع گاهی او٦ام میی کىىعۀ وا٦ٛ هیظؼ بیه کكاوی که  ؿک

  ىاوع مىدؽ به زكاظم نىظ. ؼازِی می  وؽوظ به اؾ بیهؼ٦ابت 

ؽ اقات. یات و  یياالز یبا ای یؾ  اوگیه خک بؽظ یمی  بایى  گىوگ ه، نب انتصاب خدایان ِابک. ظؼ  یبگىی اقِاوظ عیبگػاؼ 
اکاٚٓاا  انیضاعا هؼا بای ىیاوه ٚىاکاهاع ضىا یما ایا یؾ  اواگی  آقامان اؾ خیاویی اما ضعا ه یاا ظکاؽ  ٢کاؽباایى  گىواگ هىاع. نب

قاؽم ایىکاه  بٛاع اؾ .٥ هكِ یمه ال  چ٧عؼبیىیع  می ىع؟که ؼا اٚٓا یٚىاو انیبه ضعا نع چؽا اؾ او ضىاقِه» مى٣ًاوه اقت: ؽیٞ
٦اعؼ  آناو  «؟ى کاه ؼا اٚٓاا یٚىااو انیوهاع باه ضاعاضىاقاِه م بگػاؼم. چاؽا اؾ ماه یظوباؼش قؽ خاؼا  آن  ىاو  ی، مش نىظعیبؽ 
 آوؼظ. یم به وخىظؼا ی ال کمه ای یؾ  اوگیخی هه بؽایهمکؽظ که  ی میكىظز

ىاع ک یك  خؽیات ومایظؼ بىظکكی  چیه ه ؼوؾهایبىظ. ای امىویکظؼ ؾمان نا وییه ك  ایبىظبطهی اؾ ی ٛیْب ٢ى٤ی ها یی ىاوا
 ظؼ کل ؼاها  آن ع.یا ه گؽ٢ِهیکخىىن اؾ  ؿ  ىعیگى یمع، یىکيسبت ی ٛیْب ٢ى٤ی ها ییظؼباؼۀ  ىاواىع. اگؽ يسبت کها  آن ظؼباؼۀ

ظش ی امىویک. نا هكِىعی یهاچیؿ چه ها یی ىاواظاوىع آن  یؼاهبان ومی زِ ه ؼوؾهایا؟ ْىؼ اقت هیا . چؽانىاقىع یومت یبه ؼقم
ضااو  ویاؿ  عانیمؽ ی امىویکه بىظ. نا یاویی یضعای ها ٦عؼم ه ظؼی یی هی یمىخنع که اؾ بیه آوها،  و گ٣ِه می ظانتاؼنع ع یمؽ 

نع باه هماان ياىؼم ی ه مٛؽ٢یچ بهك  یبىظی ؽ اول بىظ. و٦ِو٣ی یضعای ها ٦عؼم ظؼ هقىآه انییوام  اؾ آوان بهی کیو ظانت 
ؾ ؼوظضاواه یات قاا٦ه وای ناع و اه آماع، قاىاؼ یظاؼماا باه چا یبىظ ؾماوی کهظانت. ی اؼ یبك  ٢ؽهیطِؼاهبان ی هؽ وك بىظ. 

ؼاهبان  اوىعمی ه ا٢ؽاظکه اقت یای اي  ٚ تاوع.  ىاؼ ؾظش نعشکی ا ىعشیْىؼ ٢ؿا بهی یضعای ها ا گػؼ ؾمان، ٦عؼمباما گػنت. 
 وع،ا ؼاهاب اؼناعیا مظكِىع. اگؽچه ضاایبؽضىؼظاؼ وی ا ایٛاظش ٢ى٤ی ت ماظؼؾاظی٣یکمان مٛابع َؽوؼ ان اؾ اظا ضیاؼنع، قؽ ؽقِان 

. ناما یت زؽ٢اه اقاتها  آن ه  ٣اوم که  ؿکیه بؽاییبا ا، اوع شىىعک هیؿ  مؽ یوها  آن .اوع  یمؽظم ٚاظی ها ها ٧٢ّ م٧ام هیای وی
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اؼظ. ظی بكِگ٦ ب   یکبه  ؿ ْىؼ کامل  به ،ا وهیع یه مى٥٢ نىیکظؼ  ؿ ایىکه  .کىیع مؽیه می های آؾاظ ضىظ  اخِما٘ و ظؼ ؾمانظؼ 
ع ینااو اؿ مهاٟىل اقات  ظؼ مٛبع باه کااؼ  طاته کوىآمىؾ  یاما ؼاهبهیچ ؼاش ظیگؽی وعاؼظ. ىع و ک یيع٤ م هؽکكیبؽای ه یا

او ی باؽا باؾناعن ٣٦ال گىواگؼقایعن باه مؽز ا  هع، کبهِؽ ؾخؽ یبوىآمىؾ  هؽچه ؼاهبوعانِه بانع. ی بع ی ت ماظؼؾاظی٣یک
ه مكائ   کاچؽا  اقات، اؽ  قاطتهاا  آنی گىوگ بؽا نعن ٣٦ل  ؽ بانع باؾ ؼاهبان اؼنع ؼازتی  ؽ ضىاهع بىظ. هؽچه ؾوعگ آقان

 وظهاع  یما اؽ  اف ٙ یؼا قاؽ ی یاؼماکی بعهگػؼاوع.  ای ؼا می کىىعش ی وىآمىؾ ؾوعگی قطت و ضكِهاؼما وخىظ ظاؼظ. ؼاهبک لی بع
ا یاای ىیب ؼونااه ایاا باؾنااعن ٣٦اال گىوااگ. بااا او باااؾ نااىظگىوااگ ٣٦اال  واگهااان یع ؼوؾ ی. ناااؼقااع یماای ىیب بااه ؼونااه  ؽٙ یقااؽ 

و هماه باه او   ؽقاىع اؾ او میی یها و قاإالآیىاع  می. ؼاهبان مٛبع واؿظ او نىظ میعاؼ یاو  عی یضعای ها ٦عؼم ی،ىیب ؼونه مهیو
 ی؟ىیب ؼوناهکاعام بانا ؟ ؼاهب کل هىىؾ ه  ٦ؽاؼ اقت چگىوه »: کىع  سملؼا  آن  ىاوع یؼاهب کل وماما  گػاؼوع. میازِؽام 

نىظ. با گػنت ؾماان،  یاؾ مٛبع اضؽاج موىآمىؾ ؼاهب  .«عیىعاؾ یؽون بیب ایىدا . او ؼا اؾنعش اقته یک ؿ  زايل اؾخىىن ظچاؼ او 
وگااش ىاع. کياسبت ی ٛیْب ٢اى٤ی ها یی ىاواظؼباؼۀ ىع ک یخؽیت ومی ىیك  چیظؼ بىظکكی  چیهعش که یؼقی یه مكئ ه به خایا

باه چااهی ظؼ  یمىش اب کؼا اؾ های چىب  ُکىعش ىاوكت  یمهایی ظانت که  ا٢ِاظ. او ٦عؼم گىوگ یخ کىیع چه ا ٣ا٦ی بؽای ؼاهب
]ظؼ وِیدا  زكااظم باه او  ظؼ ىع. اماا کؽون  ؽ اب یبه باؾ چاش ی گؽ یبٛع اؾ ظی کیؼا ها  آن ییه مى٧ِل کىع و قپف مٛبع ییىگ
 ؽون اوعاضِىع.یمٛبع بآن اؾ وهایت او ؼا 

باه کماال  ان  هیاک ؿ ظؼ ع یا ىاو مایا یه آکاؼ باِ ظاؼظ  مكئ ه هیبا ا  یْىؼ مك٧ِ ؽا بهیؾ  ،اقتی اؼ خع یمىَى٘ زكاظم بك 
ه ٦ااوىن یااناىظ.  وقی   آن  بااش می ع بهیا ه کؽظشیهم  چیؿهایی که  ؿک، کىیعؼها زكاظم وِىاویع ضىظ ؼا اؾ اگؽ بؽقیع یا ضیؽ. 

 . هیچ اقِثىا ه  واعاؼظ.ظنىوایل ی ٧یز٧ثمؽۀ  ىاوع به  ی، ومؼها وکىعزكاظم ضىظ ؼا اؾ  ،هیکؽ  ؿ یظؼ مكاگؽ کكی وخىظ ظاؼظ: 
زكااظم ایاه ا ٣اا٤  کؽظن بعون ؼها . اماکؽظ يسبت اؼماکاؾ ؼ٢ِه به بههت با   ابا یبىظا آم ىعیگى یمؽظم م هکع یا عشیع نىینا

 ،هِؽی  بی ؿکی ظانِه بانع و بؽای کاقِی ٢ؽٚی ها گؽ خىبهیاؾ ظی ؽ بانع که نطى ظؼ بؽضی ػ ا٢ِع. ممکه اقت امکان ومی
: چها   یگاى یىىاعگان ماک هیامؽوؾ به  ماؽ  ػیؽ ویكت.  وخه امکان هیچ ه وؽوظ بهیبا کاؼما به بههت بؽوظ. اما اگؽ زكاظم اؾ ب

ع. باه یع اؾ نؽ زكاظم ضالو ناىیه مدبىؼ یقٓىذ باال ؽ اقت، بىابؽای قى  ه بهینما  ؿک . هع٠عیوبىع ان  ضىظ ؼا بؽ مهکل
 .کؽظممٓؽذ ی ه قطىؽاویظؼ اْىؼ ضاو  بهؼا ىَى٘ ه میا ٚ تهمیه 

 ها یماس یبکشدو  هذاوا ىضىعه
 انعیامؽ  ت اؾیا چیهاؼا به نما آمىؾل ظه .  ها یماؼ یبکؽظن  معاواایه مىَى٘ به ایه مٛىی ویكت که ٦ؽاؼ اقت  کؽظن مٓؽذ

ؼا ی یؿهاای ماام چ ٢انه مه ،ایه کاؼ ؼا اودام ظهیع هکىیامسٍ  بهىع. ىکمعاوا ؼا گؽان یظی ها یماؼ یع بی٢ایىن ظا٢ا وبای وا٦ٛ
مكائ ه ظا٢اا  هیاگیؽی  ایه اقت که  ٦عؼ خعی می گیؽظ. ٚ ت ایىکه ایه مىَى٘ ؼا ایه می ف  به بعن نما ظاظش ٢ایىن ظا٢اکه 

ی ، باؽاکىىاع کكی ؼا ماعاوا میی ماؼ یا٢ؽاظ بؽضی ب هکىیامسٍ  به .ؼقاوع یمب یآقویؿ ضىظ ان ی قالمِکىع و به  ؼا و٧ٍ می
ظؼ ایاه  .کىىاعی یومااو ضىظکاؽظش ماعاوا  ال ؼا  یمااؼ یب اا ؽواع یگ یىىع میب یمه کؼا  هؽکكیو  ىىعک یمی  اب یاودام ظوباؼۀ آن ب

 نىظ. ٢ؽظ می  یکماوٙ  ؿ ی ْىؼ خع  بهاقت و ی وابكِگ تیه یايىؼم واَر اقت که 

 هاا ؼا مٛایداه کىىاع گىواگ بیماؼی ایىکه مؽظم  مایل ظاؼوع بٛاع اؾ یااظگیؽی چیگىوگ اؾ  یچظؼوٞیه اؾ اقِاظان ی اؼ یبك
هاا ؼا  یمااؼ ی ىاوع ب ینطى م ی،چ٢ؽقِاظن  ؽونیىىع با بک یو اظٚا مظهىع  میاظ یؿها ؼا به نما یچه یاها  آن اوع. اق٣ِاظش بؽظش

ع؟ یاىکظؼماان  ضاىظ  یب ع او ؼا باا چایا ىاو یظاؼوع. چگىوه مای ؿ چیگؽان ویع و ظیظاؼ ی كت؟ نما چیوی ه نىضیا ایىع. آکظؼمان 
ناطى گىواگ ؼا ظؼ قآر ی . و٦ِاؼا مسعوظ کىعی گؽ ی٢ؽظ ظ یب چ  ىاوع ی٢ؽظ وم یب ىع! چکنما ؼا ظؼمان ی ماؼ یاو ب یب ع چینا
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و ىب کقاؽ آن ؼا  و نا٣ا ظهاعبیمااؼی ؼا  ىاواع  یمه کاقت  باالی اوؽف با ىع ماظۀ ک یمقاْٙ آو ه  ظهع، یه ؼنع میکاؾ  ؿ ی یباال 
ی ع ظاؼایاامل آن، ناطى باکو مٛاید  ی ماؼ یبی ٧یز٧ی ن٣ای بؽا ؼو اؾایه .ای ؼا بؽظاؼظ ههیٚ ت ؼ  ىاوع  یاما وم ،ىعکىِؽل ک

ی هاا یی ىاواا ظؼ اؼ بااِ بااوخاىظ ظاؼظ. ی مهطًای ٛیْب ٢ى٤ی ی ىاوا ی،ماؼ یظؼمان هؽ بی بانع. بؽای ٛیْب ٢ى٤ی ها یی ىاوا
 ،ها یماؼ یب ٛعاظ  به و وخىظ ظاؼظی ٛیْب ٢ى٤ی ها ییم اؾ هؿاؼ وى٘ اؾ آن  ىاوای  بیگى یها، م یماؼ یمٛاید  بی بؽای ٛیْب ٢ى٤
 چ٧اعؼناما ی ماعاواایىکاه  ع، باعون  ىخاه باهیوعاناِه بانای ٛیْب ٢اى٤ی ها یی ىاوااگؽ وخىظ ظاؼظ. ی ٛیْب ٢ى٤ی ها یی ىاوا

 ٢ایعش ضىاهع بىظ. یمٛایده ب بانع،ماهؽاوه 

ی ه باؽاکگىوگ  یچی ه اقِاظان وا٦ٛیاوع. ظؼ ب هاوعشکی ىىعگان ؼا به آن٣ِگک هیکخامٛ   ؿ  ؽضی ا٢ؽاظ،ؽ بیاضی ها ظؼ قال
 باه ماؽظم آماىؾل ظاظی كاکچاه  ،ظواعکؽ ؼا هماىاؼ  ؼاشاؼ کاه ظؼ آٞااؾ کای یهاا ا آنیوؿظ ٚمىم آمعوع ی و ز٣ٕ قالمِ ظاظن ن٣ا

چگىواه  وع یاىکه یاکظاظوع چگىوه  ؿ  یا به نما وهان میؽظوع ک یؼا مٛایده م ان  یماؼ یهه بیهمها  آن ىىع؟کمعاوا ها ؼا  یماؼ یب
ؼا  اان  یها یمااؼ یع بی ىاوكاِ یه مای٥  ماؽ یاْؽ اؾ ضىظ اان  ،ظاظوع و بٛاع اؾ آن مینما آمىؾل  هایی ؼا به  مؽیه. عیای  بماوق

بطىاهاع باا  هؽکكایؼیطِگی ایدااظ کؽظواع.   ه باهان ماؽظم آمعواع و یاگىواگ باه م یچاظؼوٞایه . بٛعان اقاِاظان عیظؼمان کى
ظؼ آن ؾمان و آن مى٦ٛیات، ىع. ک یبه ضىظ خػب م ىىعش ؼاکؽ یىان  كطیا زیؼوذ ْىؼ زِ   به ،ىعکماؼان ؼا مٛایده یگىوگ ب یچ

 گىواگ مهااؼم یظؼ آن ؾماان باىظ. اماا چای هاویکبا اوَا٘ ، که همکاؼی ؽظوعکماؼان ؼا معاوا یگىوگ ب یاؾ اقِاظان چی بُٛ
و ٧٢اّ  ظؼ آن ؾماانی هااویکؽام اوَاا٘ ییااؾ  ٟی ا داهیاباع. آن وِیاباع اظاماه ی  ىاوع بؽا یعش ومیه  عیكت و ایوی مؽظم ٚاظ

 ه یه وقایباع ناعوع و ِطًاىمهاا  یمااؼ یبی نا٣ای گاؽان باؽایظؼ آماىؾل ظؽضای ا٢اؽاظ بىظ. بٛعها ب شآن ظوؼ  اؾی مسًىی
 کىع: می ظٚاای كکؽظ؟ یاظ بگیؼا ی ماؼ یبی ا  ىح ؼوؾ معاوایقه  ٚؽٌ  ىاوع ظؼ یمی ٚاظ یؽظ٢چگىوه ایداظ کؽظوع. ی وابكاماو

ا یاآظاؼواع. ىىعش کؽ ی كاط ىانیاا زیاه ا٢اؽاظ ؼوذ یااهم  ه ک  ینما بگى هب عیبگػاؼ  .«ى کؼا ظؼمان ی ماؼ یا آن بی هی ىاو  ا یم»
ىىاع و واه اؾ ک یازكاـ ماؼا  آن ىىعش ظاؼوع، اما وهکؽ یىان  كطیا زیؼوذ ها  آن عش اقت؟یچكبنان  به  هتی چیؿ چهظاوىع  یم

  ىاوىع ظؼمان کىىع چیؿ ضىبی اقت. کىىع ایىکه می کىىع  ىاومىعوع و ٢کؽ می ٢کؽ می انِباش بهظاؼوع. هىىؾ اْال٘ آن 

مااؼ ؼا یب٢اؽظی  ؾمااوی کاه. بؽقاىعه هع٠ یبه ابگػؼوع  ا  ٢ؽقا   ْا٦تی ؿک ها قالان یاؾ مع یگىوگ با یچی اقِاظان وا٦ٛ
ه یاای اؼمااکباؽظن  هیاؾبای ؼا باؽای ٛیْب ٦عؼ مىاع ٢اى٤ی هاا ییا  ىاواایاه آکاع یا ؽظشکؽ که ٢یا هؽگؿ ظؼباؼۀ ایع، آیىک یمعاوا م

هاا  یمااؼ یب یمعاوا ،ا  ىح ؼوؾیقه ظؼ ٚؽٌ ع ی ىاو یع؟ چگىوه میا شکؽظكب کؼا ی ٧یز٧ یآمىؾن ا هؽگؿیع؟ آینطى ظاؼا هكِ
ی گاىوگ یچای ٦الب انه اقِاظیچىاما ع؟ یىکؼا ظؼمان کكی ی ماؼ یبی ٚاظی ٢ؽظی ها ع با ظقتی ىاو یع؟ چگىوه میؽ یاظ بگیؼا 

بكایاؼ ضىناسال هاا  آن ع؟یكاِیهاا و یمااؼ یظؼماان بی ا ظؼ خكاِدى یاآاوع.  شکؽظمؽظم اق٣ِاظش ی ها یوابكِگو اؾ ١َٛ نما 
 ی،  چای ط  ی،ظؼماووىؼ  ی،قىؾن چ ی بیماؼی آمىؾل ظهىع، ماوىعاهایی بؽای معاو  هایی بؽگؿاؼ کىىع و نیىش نىوع کالـ می

ناان  هاای گىوااگىوی وخاىظ ظاؼظ و هع٠ . ؼول   ظقاتیوق بهگؽ٢ِه  ايٓالذ ؼول ٢هاؼ و بهايٓالذ ْب  به ی،چ خبؽان
 ایه اقت که  ىل نما ؼا بگیؽوع.

٢اؽظ و  ناعن بیماؼی ا هاهیؼ  بؽ ْب٥ مهاهعۀ ما ٚ اتى . کنما يسبت ی    ظقت بؽایوق بهگؽ٢ِه ظؼباؼۀ ؼول  عیبگػاؼ 
ؿ یاوی مىایو باع اقات.  ماام مىخاىظام اهؽ ی مى٣ای ؿیه چیا اش.یقماظۀ ایه ی یکاؼماعان یماقتد  اؼماکم یها ی مام بعبطِ

د قاتابىظن  ماؼیبی اي  ٚ ته یانىوع.  بانع واؼظ میمىاقب نان  یّ بؽایمسو هىگامی که  اش هكِىعیو قی مى٣ی مىخىظا 
ی چگاایباا ی ىایب اؼ غؼشیبكاا ی مىخىظنامل ها  آن اؾی کیآیع.  نیىۀ ظیگؽ ویؿ  عیع میظو بیماؼی به . ایبِه یماؼ یبهأ اي ی مى

و یىیاه ت یان یه اؾ مکه اقت یمثل اکه کمِؽ نایٙ اقت اما وخىظ ظاؼظ ی گؽ ی. ظهكِىعاؼما کاؾ ی ا ضىنهاقت که ماوىع باال 
 .ظىن یممى٧ِل اؾ اخعاظ نطى 
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ی ٣ٚىوت، بؽآماعگ اؾ بعوم ٞعش،ی یه اقت ظؼ خاکم. کكی ماوع هایی يسبت کىی  که بیهِؽ ؼایح یماؼ یبظؼباؼۀ  عیبگػاؼ 
 مى٣ی وخاىظی ىخىظم ،، ظؼ آن ٦كمت بیماؼ بعناقت  ؽ اؾ ایه ُبٛع که فؼ٠ گؽیظی ٛع ؽش ظانِه بانع. ظؼ بُ یاقِطىان و ٞی ؼو 

چایب   ىاوىاع ی٧٢اّ ماهاا  آن .عىاىکی ینىاقاؼا  آن  ىاوىع ْبیٛی مٛمىیی ومی های ٢ى٤ با  ىاواییگىوگ  یچان قِاظظاؼظ. اکثؽ ا
اش یقچیب  وخىظ ظاؼظ. امای ماؼ یبآودا  بانع،خىظ مىاش یقچیب  هؽخا  ییبگىه که ظؼقت اقت یىىع. اینطى بب بعناش ؼا ظؼ یق

ا٢اؽاظ ظؼبااؼۀ ی بُٛاکىاع.  ایدااظ میعان ؼا یاه میاه اکا  اؽ وخاىظ ظاؼظ  فؼ٠ی ٛع ظؼ بُ ی ؽا مىخىظی. ؾ كتیوی ماؼ یبی اي ٚ ت 
ى ااش بٛاع اؾ آن، کی ! ؾمااوعیاه کىیا ط ؼا  آن عیاضىاه یْىؼ که ما آن ع وی. بؽوىىعک یيسبت م آن  ی ط  و اشیقچیب  بؽظانِه

 ىاواع  یو مااقات اؼ ٦عؼ مىاع یبكازاالم، مىخاىظی کاه ظؼ ایاه مكائ ه ظضایات ظاؼظ اؾ ی بُٛظؼ ؽا ی، ؾ آیع می به وخىظظوباؼش 
 ویكِىع.مإثؽ های قٓسی  ایه ظؼمان .بؽگؽظاوعؼا ی چ ىاوع  ظ. میؽ ی ف بگؼا  آن نىظ بؽظانِهی چ هکىیامسٍ  به

وٗاؽ ظؼ گىواه  اش وخىظ ظاناِه باناع، آن مکاان ایهیقچیب  بیىع، هؽخا میی ٛیْب ٢ى٤ی ها ییبا  ىاوای بؽ اقاـ آو ه ٢ؽظ
ه کا یْىؼ  ، باهوعمكعوظی اوؽف ی ها اوالک ،ظؼ آن مى٧ٓهبؽظ که  یمی  ی ىیچ ْبِؽ ک. ظ ؾا ظاؼظ یماؼ یبچیب  نىظ که ِه میگؽ٢

اؾ ؾضا ، ی مای، آن مى٧ٓاه ٚالظؼ وٗؽ ظکِاؽ ْاب ٞؽبای. وعمكعوظگؽ٢ِه و ی اوؽف ی ها اوالکو  كِىعیضىن ظؼ گؽظل وو ی چ
 ع. بٛاع اؾیاآ یل ظؼ مکه نینىظ به ا یٛع ٖاهؽ مه بُ یظؼ ای . و٦ِظهع یؼا وهان مؽش یٞ واقِطىان، ایِهاب ی ؼو ی ٞعش، بؽآمعگ

ی ؼو ی ا بؽآماعگیاها باناع  مهؽش تكیآن ظ ضىاشوعاؼظ. ی  کچ مهیٛع هه بُ یبعن ظؼ ا عیبؽ  یمی ع  یظاؼ  یؼا بؽم آن مىخىظایىکه 
ؽظش اقات. کاعا یانا٣ا  بال٢ايا ه باعن  بؽیاع میی ع،  ایاىک یما کعان ؼا  اا یع و میظاؼ  یؿ ؼا بؽمیآن چ هکىیابٛع اؾ  ،اقِطىان

ه که اقت یای اي  ٚ ت .ع نعش اقتیوا ع اقِطىانی ؼو ی ه بؽآمعگکع یىیو ببع یؽ یبگی گؽ یٚکف ظف کیانٛ  ابا ع ی ىاو یم
 کؽظ. آن اثؽ ؼا ایداظ میه مىخىظ یا

ع یا ىاو ی، ماؼا به نما آماىؾل ظهىاع   ظقت یوق هبگؽ٢ِه  ؼولب  قه یا  ىح ؼوؾ  ف اؾ ایىکه ظؼ ٚؽٌ ىىعک یاظٚا مؽضی ب
ظؼ م٧ایكاه باا آن مىخاىظ مى٣ای هىیىااک، ع! یا   ظقات ؼا باه ماه وهاان ظهیوقا هباگاؽ٢ِه ع. ؼول یاىکها ؼا ظؼمان  یماؼ یب

ىؼ کاه میو  کىعىِؽل کنما ؼا   ىاوع غهه می یمىخىظچىان . اوع ١یَٛمىخىظام بهؽی بكیاؼ  ؼازِی کىِاؽل  ضىاهاع باه هْؽ
. چگىواه باا ظقات بگیؽیاعؼا  آن عی ىاو یه مک عییگى یمضا مه ظهع.  ان  یبه ؾوعگی ؼازِ  ىاوع به یمی زِنما ؼا ظؼ ظقت گیؽظ. 

ع، باه یاظه یظقت ضىظ ؼا به اْؽا٠ زؽکت مای  ىاوع آن ؼا یمف کىع. و٦ِ ی ان زِی وم ظقت مٛمىیی؟ گیؽیعبؼا  آن عی ىاو یم
باؽای گاؽ٢ِه آن ظؼ وٗاؽل بكایاؼ  ان  ٦اٚاعۀ ظقات ، زؽکاام بیضىاعظ یمبه نما   ان هت قؽ ی زِو کىع  یومی ینما اِٚىا

ؼا ی نىظ! ا٢ؽاظ یمی ؾض  وا٦ٛ تیو ؼقاوع  میب یآق ان  به ظقتظؼوگ  بیع، یىکیمف ؼا  آن عیاقت. اگؽ وا٦ٛان بِىاوظاؼ  ضىعش
، اماا وعاناتی چ مهاک یهاناان  ظقتو    باعنآماع.  یباه وٗاؽ مای ٛایْبناان  هاؽ ظو ظقتی هایه با هاؽ آؾماکام  عشی٦بالن ظ

ظؼ ناان  ظیاعن بعن ظاظش باىظ آقایب آو اه ؼوی ام. ا٢اؽاظی ؼا ظیاعش هیىىع. چىکؿان بىظ ب ىع یه آوکؼا نان   ىاوكِىع ظقت یوم
ظیاعن آن باعن   ىاویاع  ًاىؼ کىیاع، آقایب ْىؼ که می و به ایه مىدؽ نعش بىظ که ایىدا وا٦ٛان ٢ ح بانىع. همان گؽ بىظیظی ٛع بُ 

اوع یاا ْای ٚمال خؽازای ٦كامِی اؾ  قاؾی ٦ؽاؼ گؽ٢ِه نىظ. ا٢ؽاظی که  ست ٚمل خؽازی ٧ٚی  می نعن اقت که باٚ  ٢ ح
ظه  که  اْمیىان میها  آن بهؼا  مؽیه کىىع. همیهه گىوگ  یچ ىاوىع  یماوع که آیا هىىؾ  ؽظانِه نعش اؾ مه  ؽقیعشبنان  بعن

 ناىظ. یما ؼوی آن کااؼه کااقات  بعنآن  ،گىوگ یه چیوهعش و ظؼ  مؽ ی خؽازگؽ یظی ٛع ظؼ بُ نان  بعنؽا یكت ؾ یوی ا كئ هم
کىیاع آن مىخاىظ مى٣ای ؼا بگیؽیاع، اگاؽ وِىاویاع آن ؼا یماف کىیاع اهمیِای  گ٣ِ ، و٦ِی قاٛی می بىابؽایه  یؽو آو ه االن می

 .ؾظ یميعمه  ان  ع به ظقتیؽظک یمیمف آن ؼا  اگؽظهع، اما  ومی

ظؼ ی یایآقای  ىعؼقاِی ها هاگاشیت ظؼ وماکناؽ ی عان ؼا باؽایااؾ مؽ ی  ٛاعاظ، گىواگ مه  م ی چی عاظیت اؾ ؼویزمای بؽا
معؼقا  »ماا ی هاگاش، ٢اایىن ظا٢اایه ومای . ظؼ اویایباىظؼول ه ی ؽ  هاگاش ماا بؽخكاِهیباؽظم. ظؼ هاؽ ظو وما همؽاش ضىظ ،هک 
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 قاایؽ  . ظؼیی  اؾ ٚهعۀ آن باؽآی ىاوكِ یه ومکاؾظزام بىظ ی ٦عؼ  همسل ما بظؼ هگاش ظوم، ی. ظؼ ومااٚالم نع «قِاؼش گىوگ یچ
 بىظ کاهی یها آنی اول بؽاي١  بىظ:اوِٗاؼ ي١ ت بىظ. قه ی، اما ٞؽ٢  ما  ؽ اؾ خمٛوبىظوع چىعاوی ا٢ؽاظ ،هگاشیومای ها ٞؽ٢ه

هؽ مىِٗؽ ی معاوای ظوم، بؽاي١  وام کؽظش بىظوع. ثبتی يبسگاهی معاوای يبر ؾوظ بؽا قاىم يا١ بىظوع و  وام ثبتبٛعاٖؾ
مه   عاظیؼوضىاقِی  اؾ  اودام ظاظی ؟ ؾیؽا میاؼ ؼا که یاچؽا  . یظه یومها ؼا ن٣ا  یماؼ ی. ما بوعمه بىظ اؾا ظؼ اوِٗاؼ گؽ٢ِه امُ

 کؽظش بانی .ی و ظؼ ایه ؾمیىه همکاؼ  تیزما گىوگ م ی چی

م اؾ یباای اوؽفی ظؼیا٢ت کؽظواع کاه   ىظشها  آن اؾ هؽیتؽظم. کٙ یبىظوع  ىؾ آودا  ه با مه ظؼکی عاویمؽ  هیگىوگ ضىظ ؼا ب
هاا  آن اؾی بُٛ ، ظقته  ه زالیؽظم، اما با اکؼا با گىوگ مهؽومىم  وانآ . ظقتنکل ظاظش بىظ آن ؼای ٛیْب ٢ى٤ی یيع  ىاوا

 عیاع بِىاویاىک یؽ ماکاا ٢یابىظواع. آ ظؼوعشامالن کمىخىظام آن باؼها ا ٣ا٤ ا٢ِاظ. ی ه زِیا عش نع.یگؿ ؾظن   اولو ی ؿی ا زع ضىوؽ 
  ىاوكاِیع باه ومی مىؼظویااؾْبیٛی  هاای ٢اى٤ کؽظیع، بعون  ىاوایی زِی اگؽ قٛی میع؟ یىکیمف بهؽی ضىظ ؼا با ظقت ها  آن
 هکاىیاکىىاع.  اف اؾ  ٢ؽاؼ می ان  کىیع و زِی ٦بل اؾ اوییه زؽکت ظاوىع به چه ٢کؽ می اؾ ُبٛعی ظیگؽ می ؽایؾ ع. یابیظقت ها  آن

ع باه یؽش ناىیابؽ آن چ هکىیای ظ. بؽاىن یمظوباؼش ٖاهؽ ی ماؼ یو بگؽظوع  میباؾآودا  گػاؼظ، ٢ىؼان به یؽون میم ؼا اؾ ظؼ بیماؼ  ایب
کاىب ناع،  صیم آوکاهع.  اف اؾ یاکىب کى صیخا م همانآن ؼا  ع ویؼا ظؼاؾ کى ان  ع که ظقتیاؾ ظاؼ یضايی وی ٛیْب ٢ى٤ی ی ىاوا
 ؽ  ؽومىعیوی زِی ٛیْب ٢ى٤ی ینىظ و آن  ىاوا یعش میوام« ؼوذکهیعن  ؼول ٚایی بیؽون»  که یظاؼ ی گؽ یظی ٛیْب ٢ى٤ی ی ىاوا

ی ٛیْب ٢اى٤ی ی ىاوع ظیگؽ زؽکت کىع. ایه  ىاواا ؽون بکهع و بال٢اي ه آن مىخىظ ومییمىخىظی ؼا بی  ىاوع ؼوذ اي  یاقت. م
نىظ و ما ظؼ آن ومایهگاش اؾ آن اق٣ِاظش کؽظی . نایع با ایه ظاقِان آنىا بانیع کاه گؽچاه  های ضايی اق٣ِاظش می بؽای هع٠

ی یه  ىاواایاااو وهاوه گؽ٢ت و او ؼا بكیاؼ کىچات کاؽظ.  قمت بهیمىن ضی ی بؿؼگ بىظ، اما  ا اگا ا کاق  ظؼ ظقِم ؼا  اظناش م
ظقات ظؼ ، بال٢اي ه بانع تىچکا یبؿؼگ  چ٧عؼه مىخىظ یاایىکه  چىیه اثؽی ظانِه بانع. بعون  ىخه به ىاوع  یمی ٛیْب ٢ى٤

 نىظ. یم تىچکاؼ یو بكگؽ٢ِه 

ماؽظم ظؼ  غهاه ىاواع ظؼ  یىع. ماکؼا ضاؼج ی ؿیماؼ ٢ؽو ؼوظ و چیب ٢یؿیکیه ظقت نطى ظؼ بعن کكت یمداؾ وٚالوش،  هب
 ظهیاع.ل اوداام که نایاه ایاع با ىاو یوما ػیؽ بانع،  امکان اگؽی ان ممىى٘ اقت. زِمٓ ٧آوؼظ و  به وخىظاضِالل ی خامٛ  ٚاظ

ْؽ٠  هه ظقت بیای ظاؼظ. و٦ِی ٦ بی ماؼ یبی ه نطًک عیؽ یبگوٗؽ ظؼ گؽ اقت. یظی ٛع ظؼ بُ ی ظقِ ،بؽظ یه ٢ؽظ ٢ؽو مکی ظقِ
ىاع و ٢اىؼان آن ک یت مکبعن زؽ  ظؼون ْؽ٠ به ٦ؽاؼ ظاؼظ گؽیظی ٛع ظؼ بُ که ظقت آن ، ؽظیبگه آن مىخىظ ؼا کىع ک یت مک٦ ب زؽ 

. اقاتظؼ ظقت نمآن مىخىظ قپف  نىوع و یبكِه م هؽ ظو ظقتؽظ و یگ یمآن ؼا  ان  بیؽوویظقت  قپف. ٦ا ع یممىخىظ ؼا 
م یوا او٦اامی گااه آن ؼا قاىؼاش کىاع،ىاع ک یمای و قٛ ؽظشک تکزؽ  ان  ظؼ ظقت او٦امی گاهاقت،  ظؼوعشاؼ یآن مىخىظ بك

اگاؽ اؾ اماا ؼقاع،  یما باه وٗاؽ تىچاک ان  ه ظؼ ظقاتکا. باا آوکىاع یداظ میضؽال ا گىلی يعای او٦ام زِی و گاه ؾوع یم
ی یىاواا باعون اؾ ٚهاعۀ آن بؽآیاع. بِىاواع  هؽکكایه کاكات یوی ؿیاه چیااگاؽظظ.  ه اواعاؾۀ اول ضاىظ بؽمیب عیؼها کى ان  ظقت

ماؽظم  ویكات کاهی ه قااظگیابه ا وخه چیه وى٘ مٛایده بهه یا ػیؽ ویكت.  ها امکان یت اؾ ایه هیچ، الؾم بؽای آنی ٛیْب ٢ى٤
 .ىىعک یم ؼ ًى

ه ظؼ گػناِه کاْاىؼ  وخاىظ ظاناِه باناع، هماانمداؾ باناع کاه ىعش یآ ه اقت ظؼکگىوگ مم یه وى٘ اؾ مٛاید  چیا ایبِه
و اؾ ؼوی  ىىاعش باناعک کىاع بایاع  ؿکیاه ٢اؽظی کاه اؾ آن اقا٣ِاظش میوخىظ ظانِه باناع:  یع نؽْیهه وخىظ ظانت. اما بایهم

 ْىؼ کامل بهؼا ها  آنی اؼماک ىاوع  یضىب اودام ظهع. اما وما٢ؽاظ اؾ ی  ٛعاظی بؽا ىاوع  آن ؼا اودام ظهع. ٧٢ّ میی ضىاه تیو
بطًاىو نا٣ا ی هاا یمااؼ یها هىىؾ ه  وخىظ ضىاهىع ظانات، اماا ب ؼوح ؼو اؾایه. کا٢ی وعاؼظ  یٚٗی  ٧ىاه ک ؽاه ببؽظ چیاؾ ب

باه هاا ؼا  یماؼ ی ىاوع ب یه به ظایى وایل نعش بانع. او ٧٢ّ میکه ظؼ  ؿ کكت یوی كکگىوگ  یچی اقِاظ مٛمىی تیا٢ت. یضىاهىع 
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اواعاضِه ؼا  ٥یا ٛى باه ه ؼوواعب یاه اقات اکاممؿ یاو اوضىظ  .ىعکل ی بعهای ظیگؽی  به بعبطِیؼا ها  آن عیناا ی مىکىل کىعآیىعش 
گاش وعاوع گاش ؼا ضاؼ که یىع، اکه یکؼا  ؿ ی کمک. اگؽ ؼول او ضىظآ  ٛعاظی اؾ ا٢ؽاظی کاه ظؼ بؽضای . ظهع یماودام  اوی کمکىظآ

گىواگ، گىواگ وعاؼواع  یچا مههىؼاؾ اقِاظان ی اؼ یبكؼقىع.  می به وٗؽکىىع بكیاؼ مٛؽو٠  گىوگ  مؽیه می های چی معؼقه
گا نان گىوگ ؽایؾ  بیمااؼان ؼا   ْاىل ؾواعگی ضاىظ مٛایداظؼ  ىاوىاع  کاه می  ىها ٚ ِیىع. ک یؼنع م نان یکمکش ظؼ بعن ضىظآ

  مداؾوع مٛایدها  آن ظهىع. نان اظامه می ها قال بعون  یهؽ٢ت چىعاوی ظؼ  ؿکیه ها یا زِی ظش اقت که قالاودام ظهىع ایه 
مااؼان ؼا یبش وعاؼواع ؾ اخاوخه  هیچ به٢ایىن ظا٢ا عان یماوع. مؽ  ظؼ همان قٓرب مسعوظ مینان  بیماؼان ؼا اودام ظهىع ؾیؽا  مؽیه

، اماا ؼا ن٣ا ظهع او ىاوع  یىع، مکِاب ؼا ٦بىل کی مسِىاِىاوع ماؼ بیباگؽ . عیماؼ بطىاویبی ِاب ؼا بؽاکه یع ای ىاو یىىع. مک عاوام
 بؽزكب م٧عاؼ کاؼمای هؽ نطى، وِایح م٣ِاوم ضىاهع بىظ.

 گىيگ یچ ماسعتاو و دسهاویب دسهاو
 ؼا باهگىواگ  یچ ی،ٞؽباؾ  ؿنکان ْب ی ؽض . بیىکگىوگ يسبت  یچظؼمان ماؼقِان و یب ه ظؼمانیظؼباؼۀ ؼابٓ  ب عیبگػاؼ 

هاا  یماؼ ی ىاوع ب یگىوگ م یاگؽ چ»ه: که اقت یاها  آن . وٗؽگىوه هكِىع ایهها  آن ثؽکگ٣ت ا  ىان  یو م نىاقىع قمیت ومیؼ 
 ناعن یبكِؽ ا یا٧ام، ظاؼو ی ؿؼ و بعون ی ضایبا ظقت  ىاوع  یم ان  گىوگ یچ؟ هاقت ماؼقِانیبه بی اؾ یچه و ؼا ن٣ا ظهع،  ف

كات. یاٖهاؼوٗؽ م٧ٛىل و مى٧ٓی و هیا «ع؟یؽ یما ؼا بگی ها ماؼقِانیبی ع خاییآ یمؽظم ؼا ن٣ا ظهع.  ف چؽا وم ماؼقِانیبظؼ 
چؽاکاه  ،باناعی ماؽظم ٚااظی هاا نا ىاوع مهاابه ظؼم یگىوگ وم یمٛاید  چ ظؼ وا٦ٙ. کىىع ؼا ظؼک ومیگىوگ  یا٢ؽاظ چی بؽض

اقات ی ٛیْب ٢ى٤ گىوه هیکه ای ؿیه چیاقت.  ف چگىوه چى یٛیْب ٢ى٤ی ؿی، ب که چكتیوی گىوگ مهاؼم مؽظم ٚاظ یچ
ت یاباا  عىا ىاو یو ما وعاؼ  ىاومىعیبك ضعاییمىخىظام  ؟داظ کىعیا عاضل ی بهؽ ی با خامٛ  ٚاظی ٛیوقگكِؽۀ مداؾ اقت ظؼ 

کاه  بطًاىو ؟عىاظه یاؼ ؼا اودام ومکه یاها  آنت اؾ ی چیه. چؽا وعه ببؽ یها ؼا اؾ ب نااوكی ها یماؼ ی مام بنان  زؽکت ظقت
خامٛا  ؾیاؽا ظهىاع؟  یناان ؼا وهاان وما یبطهاىعگ ان  یماؼ یظؼمان ببا ها  آن چؽا وخىظ ظاؼوع. یاظیاؼ ؾ یبك ضعاییمىخىظام 

هاای  ٚ تهاا  آن هكاِىع. هما يؽ٢ان وا٦ٛیت ؾواعگی و مؽگ ی ماؼ یب ی،ؽ یه يىؼم بانع.  ىیع،  یبع ٦ؽاؼ اقتی اوكاوی ٚاظ
 ع.یبپؽظاؾ آن ؼا  عیع مدبىؼ یظاؼ ی اگؽ بعه .نىوع وانی میی یاؼماک٧ٚىبت اؾ ظاؼوع و ی یاؼماک

 كات ىاو یما٢اؽظ ظؼ ایاه ياىؼم چؽاکاه ع، یاىک یايل ؼا و٧ٍ م آنه که اقت یع، مثل ایىکؼا ظؼمان کكی ی ماؼ یاگؽ ب
ه یا ؿکظؼ زاال که ی ا٢ؽاظبانع؟ مداؾ  كت ىاو یه می. چگىوه اؽظاؾظپبؼا ها  آن  اوان هکىیااودام ظهع بعون ی واظؼقِی ؼهااک

ممکه اقت اخااؾش  بانع ضىاهی اؾ ؼوی ویتْىؼ کامل زل کىىع و اگؽ  به ؼا مهکل٦عؼ ٦عؼم وعانِه بانىع که  آناگؽ  هكِىع
ْىؼ  ایاه ٦اعؼم ؼا ظاؼواع کاه باههاایی کاه  آن اما ضىاهی بانع. بؽ اقاـ ویت اما بایع .کىىعظؼمان  ظانِه بانىع ٢ؽظی بیماؼ ؼا 

باه ی ْىؼ خاع  يىؼم به آنظؼ ؾیؽا ایه کاؼ ؼا اودام ظهىع. ی ٛیوقگكِؽۀ ظؼ یكِىع مؽظم ؼا زل کىىع مداؾ و مهکلایه وا٦ٛی 
ی ها ناماؼقِیبکؽظن  هیگؿ یخا ىاوی  ببیىی  چؽا  بىابؽایه میكت. یه مداؾ ویاوع و ؼقاوع یب میآقی ت خامٛ  مؽظم ٚاظیوَٛ

 اقت.ی ٛیْب ٢ى٤ی یگىوگ ٢ا یه چکچؽا ، یكتوی ٚم ايالن  ،گىوگ یبا چی مؽظم ٚاظ

گىوگ اضًِاو ظانِه  هایی  أقیف نىوع که به چی بؽضی ا٢ؽاظ ظؼ چیه نایع چىیه  ًىؼی ظانِه بانىع که بیماؼقِان
باىظ، هؽگاؿ اثؽبطهای   اػیؽ می گىوگ بانىع. اما اگؽ اؾ وٗؽ  دهیاؿ و امکاواام ویاؿ اودام اقِاظان ماهؽ چیها  آن و کاؼمىعان

گىواگ،  یچای ها ناماؼقاِی. اگاؽ بٚاظی بهؽی هكاِىعت خامٛ  یوَٛٗت اؾ ٢امسظؼ زال مىخىظام واال ا ؽ یؾ ظانِىع.  ومی
 ظاظن ن٣ای ف نىوع، اثؽبطهیگىوگ  أق یچی ظؼماوی ها گاش گىوگ و اقِؽازت یچی ؿ قالمِکگىوگ، مؽا  یچی ها تیىی ک

اؾ آوداا کاه ضىب وطىاهع بىظ. چؽا؟ ی  کْىؼ  ها به ناد  ظؼمیظ و وِکؽ ا٢ت ضىاهع ی ا مالزٗه ٦ابل ْىؼ گىوگ به یاقِاظان چ
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مدبىؼواع ظؼ هماان هاا  آن باناع.ی ع ظؼ همان قآر ماؽظم ٚااظیباها  آنی ظهىع، ٢ا یاودام می ه مؽظم ٚاظیاؼ ؼا ظؼ بکه یا
 ،داهیظؼ وِماؼقاِان باناع. یبمهاابه اثؽبطهای ظؼماان ع یاباهاا  آن ظؼماناثؽبطهی بماوىع. ی با٦ی مؽظم ٚاظ تیوَٛقٓر 

مٛمىالن  .ظاؼوعاؾ یؼا و «خ ك  ظؼمان»ايٓالذ  بهچىع  ی،ماؼ یب تیی ن٣ای بؽا ؿیوها  آن و کىع یمٚمل وی ضىب بهها  آن ناظؼم
 ه يىؼم اقت.یبع

گىواگ  ی. چااوکااؼ کاؽظهاا ؼا  گىواگ ظؼ نا٣ای بیماؼی چی ىاواایی   اىان یها، وم ا بعون آنیگىوگ  یچی ها ناماؼقِیبا ب
هاا و ز٣إ  یمااؼ یبی نا٣اباه هاا  آن ٥یااؾ ْؽ اوع   ىاوكاِهاؾ اناطاو ی اؼ یمؽظم مههىؼ بىظش اقات. بكاه یظؼ بی ؾماو معم

باه هاؽ مٛایداه ناعش باناع، ی ناک  هؽ بها ی٥ ا٢ِاظش بانع یبه  ٛى یگىوگ یاقِاظ چ  ىقّی ماؼ یظقت یابىع. ضىاش بی قالمِ
قاؽاٜ ه کای انطايا کثؽىع. ا کها ؼا مٛایده  یماؼ ی ىاوع ب یگىوگ م یه چک اوکاؼ کؽظ ىان  یع نعش اقت. ومیوا عی ماؼ یب زال

 ؼاهاا  آن ها وِىاوكاِىع ماؼقاِانیبع کاه او ظانِهی ا عشی یظنىاؼ و  ی ها یماؼ یه بکهكِىع ی كاوکاوع  ٢ِهگىوگ ؼ  یاقِاظان چ
ظؼ ی مااؼ یبظؼ کماال ناگ٣ِی، و  کىىاع امِساان ؼاضاىظ  نااوف اا  ؼووع یمماهؽی گىوگ  یاقِاظ چ بىابؽایه وؿظ. ظؼمان کىىع

ظؼ  بطًاىو ؼوواع. میگىواگ و یوؿظ اقِاظان چنىظ  ظؼمان میماؼقِان یظؼ ب نان بیماؼیه ککكاوی . نىظ یم وهایت ظؼمان
قاایؽ  ىاوع مثال  یومایىکه  ٧٢ّ، ظؼمان کىعها ؼا  یماؼ ی ىاوع ب یگىوگ م یچبىابؽایه ؽظوع. ک یؽ مکه يىؼم ٢یآٞاؾ، مؽظم به ا

ای  گكاِؽش، اوداام آن ظؼ كاتیو دااؾوخه م هیچ به گكِؽظش یه  عاض کی زای ظؼاق٣ِاظش نىظ.  یخامٛ  بهؽ های مؽقىم  نیىش
ی ه ؼاش نا٣ایبهِاؽ  .ؼا نا٣ا ظهاعی مااؼ یب ْىؼ کامال به ىاوع  یومع ی ؽظ یباما  ،ؿ اقتیخاو٣ىغ  قاکت و ک ی نک  بها ی تىچک
 ىع.که یؼا  مؽ  گىوگ یه ضىظ ٢ؽظ چکه اقت یای ماؼ یب

 هاای ناظؼمی بطه ىىع و اثؽکها ؼا ظؼمان  یماؼ ی ىاوىع ب یها وم ناماؼقِیىىع بک یه اظٚا مکهكِىع  ی ویؿگىوگ یاقِاظان چ
ی هاا اؼؾل ا٢اىل ی،اي ل یبه وٗؽ مه ظی وخىظ ظاؼظ.ی اظیؾ  لی؟ ایبِه ظال  ییگى یچه مظؼباؼۀ آن مسعوظ اقت. ما ماؼقِان یب

ظؼماان کىىاع. ؼا هاا  آن  ىاوىاع یها وم ناماؼقِیه بک نعش یبیٚدی ها یماؼ یب گىواگىنمىدؽ به اوىا٘ که  اقت اوكانی اضال٦
ظؼ زاال ه کاقات ای مٛ  بهؽ ا٢كاظ خضاْؽ  بهها  هیؿ وخىظ ظاؼظ.  مام ایوی اظیؾ ی ٧ ب ی ظاؼوهاكت. یؿ مإثؽ ویًؽ٠ ظاؼو وم

ظؼ ظؼ آن قاهمی ظاناِه اقات.  هؽکكایؽا ی، ؾ کىعآن قؽؾوم ی ؽاگؽان ؼا بیع ظیوباکكی  چیه عش اقت.یه زع ؼقیزاَؽ به ا
 .نىظ میمىاخه ی یها یقطِه با یکؼ  ؿ ظ هؽکكی، دهیوِ

اؾ ی بیماؼی بؽضا  ىاوىع بیماؼی او ؼا  هطیى ظهىع.  ؿنکان ومی ،اقتماؼ یبوا٦ٛان نطى  هکىیابا ی زِظؼ بؽضی مىاؼظ، 
ؼا هاا  آن  ها هما نِاماؼقایاوع. ب عش وهاعشیؽا ٦بالن هؽگؿ ظیوخىظ وعاؼظ، ؾ ها  آنی بؽای اقم اما نىظ یمى ظاظش یؿ  هطیوا٢ؽاظ 

ها  ناماؼقاِی ىاوىاع. اگاؽ ب یماب اه ؟ مٛایداه کىىاعهاا ؼا  یمااؼ ی ىاوىاع ب یها ما ناماؼقِیا بیوامىع. آ یم «امؽوؾی یها یماؼ یب»
ها  ناماؼقاِیب ٢ِىاع.ؼ  یماوآوداا  مٛایداه باهی بؽاظانِىع و  اِٚماظ ومیها  آن ، مؽظم بهمٛایده کىىع ها ؼا یماؼ یىع بكِ ىاو یمو
ه کا یزاای ظؼ ،اواع یقآر ماؽظم ٚاظ ظؼهاا  آن مٛاید  های ْىؼ اقت که ؼول هی٧٢ّ اىىع، کها ؼا مٛایده  ی ماؼیب  ىاوىع یم
کىىاع ظؼ  ٚ ات اقات کاه  ؿناکان  أکیاع می به همایه. اوع بكیاؼ وضی ها  یماؼ یبؽضی بو  هكِىعی مؽظم وؼای آن ها یماؼ یب

ظؼمان کىىع. م٧اعاؼ آن ؼا   ىاوىع یها وم ماؼقِانیو٦ِی بیماؼی ٢ؽظی بكیاؼ زاظ نىظ ب .مؽازل اویی  بیماؼی ظؼمان اودام نىظ
 .٦اؽاؼ ظاؼظ ٢ىااوؼی مااٚ ا  و  ظؼ هماان قآراماؽوؾش ی  ؿناکی هاا ناظؼمقٓر . کىع یم ٢ؽظ ؼا مكمىمؿ یوزع ظاؼو م اؾ یب

ع یاكت که باهای  وکِه ه يىؼم بانع.ی ىاوع به ا ٧٢ّ میها  آنی ؽ ظؼماوگؽ ی أث هیبىابؽا. هكِىعی قٓر مؽظم ٚاظ ظؼی همگ
ا یاهاا  یه اقات کاه قاطِیاظهىاع ا یاودام مها  ناماؼقِیبی ها ظؼمان گىوگ و یچمٛمىل ی ها که ظؼمانی کى : کاؼ ؼونه 

ا باه یاناطى ی ماوعۀ ؾواعگ یبا٦ی ها ؼا به قالها  آن کىىع. یدا مو خاباوعاؾوع  می٥ یها ؼا به  ٛى بیماؼیی  ا ههیهمان ٚ ت ؼ 
 ؼوظ. ومی اؾ بیهکىىع و کاؼما ايالن  یىعش مىکىل میآ



۲52 

 

اکثاؽ  ه باقاِانیاقات. ظؼ چا تیااؼ وؿظیگىواگ بكا یچاظؼماان به ی ىیچ ْب . یىکيسبت ی ىیچ ْبظؼباؼۀ  عیبگػاؼ 
خاه و  ینی ، ییى ى هىآ، ایىیم یق نىق مثلی بؿؼگبان یْبْىؼ مثال  به ظانِىع.ی ٛیْب ٢ى٤ی ها یی ىاوای ىیچ  ؿنکان ْب

های  ه ؼوؾهااا اؾ ٦ااعؼمیاااامااا  اوع. مكااِىع نااعشی ظؼ مِااىن  ؿنااکی ظانااِىع و همگاای ٛاایْب ٢ااى٤ی هااا یی ىاوااا آن چااه، یباا
باه ضٓاا  و یاقات کاه اؾ قاٛی ا یاا  دؽبیاها  وكطهبه اؼث بؽظش ٧٢ّ ی ىیچ ْبآو ه  نىظ. میاو٧ِاظ اٞ ب نان  شایٛاظ ضاؼ٤
ٚ ا  » :ىىاعکؽ کا٢ؽضای بنایع . امؽوؾش بىظی  ؽ اؾ ٚ    ؿنک .  یهؽ٢ِههؽ٢ِه بىظیاؼ  یباقِان بكی ىیچ ْب اقت. آمعش ظقت

ی بؽظاؼ  فکٚيىم، ی کىىع و امىاج ماوؼای بعن ؼا بؽؼق ظؼون  ىاوىع یها م اقکه ی  ی، قهؽ٢ِه اقتی  اؼیبكی ىىوکی ک ؿن
ی ىایْاب چی ضىب اما ظؼ وٗاؽ ماه هىاىؾ باه ،بانىعهؽ٢ِه ی ی ؿام امؽوؾ یگؽچه ممکه اقت  ده« وخىظ ظاؼظ.ف کیا  و انٛ

 كِىع.یباقِان و

هاِه او ک٦ًع  یى ى ؽظ هىآکقایى  ًىؼ  ىع. قایىکخؽازی آن ؼا  و ضىاقت عیظؼا ی ا قایى ٞعش قایى امپؽا ىؼ ؼ مٟؿظ یى ى هىآ
اظ آوؼظ و یاؼا باه  یى ى ؽظ، هىآکٚىظ  ال یماؼ یبقایى قایى و٦ِی ظؼ ؾوعان ظؼگػنت.  یى ى ؽظ. هىآکی او ؼا ؾوعاو دهیظؼ وِؼا ظاؼظ، 

گاهی ماؼ یبه آن ب یى ى ظؼگػنت. چؽا هىآی ماؼ یب آنقایى با  قایىان ظؼگػنِه بىظ. بٛع یى ى اما هىآ او ؼا خكِدى کؽظ، ظانت؟ ی آ
چها  ایىکه  بٛع اؾ ظانِىع.آن ؼا  بان بؿؼگ ؾمان گػنِهیاقت که هم  ْببهؽی ما ی ٛیْب ٢ى٤ی ی ىاوا هیع. ایؼا ظی ماؼ یاو ب

 قامت  ىاواع یما خ اى قامتاؾ  .ىعیببؾمان چهاؼ ْؽ٠ بعن اوكان ؼا  ْىؼ ه  ْؽ٠ به تی ىاوع اؾ  یمباؾ نىظ او قىم نطى 
ای بیمااؼی ؼا   ىاوع وؼای ایه ُبٛع، ٚ ت ؼیهاه الی  بعن ؼا ببیىع. می  ىاوع الیه ٢ؽظ میىع. یؼاقت ؼا بب چپ و قمت ، قمت هت

ها، اماىاج  اقاکه ی ا یقگؽ! یهؿاؼ قال ظع ینا. ٢اي ه ظاؼوعاؼ یبك گىوه ٚمل کىىع؟ ایه ىاوىع  یمه یوىی ک ؿن ابؿاؼا یآببیىع. 
ؽ هكاِىع و چىاان یاؼ  اؽزد  و خااگیبكا ،ؿامی، اما  دهىىعیبببعن اوكان ؼا  ظؼون  ىاوىع یم ؿیکف ویيىم و انٛ  ای ماوؼا

ه ناطى کا هؽخاا ىاوع  یه چه  قىم میا کهی زای ظؼىىع. ک یوماؼ کكِىع و بعون بؽ٤ یو٧ل و و زمل ٦ابلی بؿؼگی ها ظقِگاش
 ؟نىوعكه ی ىاوىع م٧ا یها م هیوعاؼظ. چگىوه ابؽ٤  بهی اخیهمؽاش او بانع و ازِ ؽوظب

ی ىایچی یاهان ظاؼویگگىوه وبانع.  گىی  ممکه اقت ایه میىىع. ک یيسبت مه یوىی ک ؿننگ٣ِی اؾ مؽظم ظؼباؼۀ ی بُٛ
 اؾ ىخهی   ٛعاظ ٦ابلاوع، اما  ه ؼ٢ِهیاؾ ب ؿهایچاؾ آن ی اؼ یبك ه ببؽوع.یاؾ بها ؼا  یماؼ یبی ْىؼ مإثؽ  به ىاوكِىع  یوا٦ٛان م باقِان

ظؼ  هکاعم یاؼا ظی هاؼ ظاناِ ، نطًا یچ یچ نهؽ ظؼی القکنىوع. و٦ِی  میه مؽظم اق٣ِاظش یو هىىؾ ه  ب  ماوعشی با٦ها  آن
ه یه ناطى اؾ خىاىب چایاه اکاع یا٢همنع  یمی ؼازِ ع. بهیهک یظوعان مؽظم ؼا م بكاِ ظق٣ِؽونی  هه کؽظش بىظ و ضیابان

 ظؼ .عیهاک یآمع ما یموؿظل ه کؼا  هؽکكین اظوع و ؽظک یؼا ؼظ ومی كک هیچنؽ٤ وبىظ. او  ه مؽظم نمالیؽا یباقم نبیؾ آمعش 
آن ظاؼوی ماایٙ، ضاىظل باىظ. ظاؼوی مایٙ ه ٢ؽول کعن ظوعان وبىظ، ب یهک لؽظش بىظ. م٧ًىظکاؾ ظوعان خمٙ ی ا  ىظشآودا 

 ناطى،گىوا  ی ؼو آن ؼا  ؽظ وکا یؼا باؾ ماظاؼو  یب بٓؽ ؼب ع، ظیهک یؼا می ظوعاو ظؼ زایی که. کؽظ قاْٙ میی ؾؼظؼوگبطاؼ ٞ یٕ 
اؼ یم٧اعاؼ بكا. واؼظ ظهان کىاع با ظم ضىظ ؼاظاؼوی مایٙ ؾؼظؼوگ  بطاؼ ضىاقت یم اواؾ گػانت و  یم بىظ ضؽاب ظوعانب  کهی یخا
ظؼ زاایی آوؼظ.  یؽون میب مبیؼا اؾ خی ِیبؽ ک چىب قپفگػانت.  یمىاؼ کو بكت  یمؼب آن ؼا ظ. نع یممًؽ٠  اؾ مس ىلی کم
عن ظواعان یهاکآوؼظ.  یؽون مایابآن ؼا  ع ویهاک یت ظوعان ضاؽاب ؼا مایبؽ ک با چىبؽظ، ک یضىظل يسبت مظاؼوی ظؼباؼۀ  که

 تیاباه ع: یهایىعیه بیااظؼبااؼۀ ی . همگاکاؽظ یومای ؿی، اماا ضاىوؽ آماع میهمؽاش وعانات. ٧٢اّ چىاع ٦ٓاؽش ضاىن  بهی ظؼظ
 ؼا بکهع.ظوعان ی َؽب  کىچکبا کؽظ  ا  یاق٣ِاظش مآن اؾ ، اما او ىعکن یم٢هاؼ آوؼظش نىظ ی مکت اگؽ یبؽ ک چىب

ْاب ٥ یاظ٦ی ابؿاؼهاا و اواع ا٢ِهیه او٧ِاال یه مؽظم چایاؾ ؾمان گػنِه ظؼ بهكِىع که ی یؿهایه هىىؾ چیظؼ چه کام  گ٣ِه
ؼا  ی ىاواع ظواعاو یت او مایابؽ ک بهِؽ اقت. چاىبها  آن اؾ تی عامک  ظؼمان یىیبب عیبگػاؼ ع. ىىکؼ٦ابت ها  آن با عى ىاو یموی ٞؽب

٧اام یع.  ؿؼ کىا یما٥ یا ؿؼ ی زكا یبای ظاؼو آوداا  وایىداا  هاع، اولکؼا بی بطىاهاع ظواعاوی ْاب ٞؽباظؼ ی  ؿنکهع. اگؽ کب
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 ؽونیاباا اوبؽظقات ظواعان ؼا ب  ؿنات و٦ت آن اقت که قپف .اثؽ کىعی زك یبی ىع  ا ظاؼو کع يبؽ یو نطى با اوع کظؼظوا 
. بماواع یثاهؼون ظ هاه ظؼیؼ  ظواعان نکكاِه ناىظ و ه اقتک، اگؽ مىاٖب وبانع مم اللو ی و قٛ هع. بٛع اؾ يؽ٠ ؾمانکب

وگؽاوی و   ـؽپم ٦ ب بعهع و باٚ   ماؼ ی ىاوع به ب یه مکع، کى یمىعن آن اق٣ِاظش کی بؽای ا م و مِهکاؾ چ  ؿنتقپف 
ه اٞ ب کع یآ یظؼظنان مکؽظن  قىؼاشاؾ ی ٦عؼ  ها٢ؽاظ بی . بُٛوظؼ  یماؼ ک هکؽظن ب قىؼاشی ٥ بؽایظ٦ی ا  هیوققپف . نىظاو 

 تیا عامکاع مٛاید  ییگى یمىع. ک یؽون  ١ میضىن به بی مع   ؽاول کؽظش و نطىی اظیؾ   ؽوع. ظوعان ضىن یمنان  یاؾ خا
هاا  آنی ثمؽبطها باه بایاع هکاب وگاش کىی  ل یابؿاؼ و وقا ٖاهؽبه ٧٢ّ ع یباو؟ هكِىع ؽ  هؽ٢ِهی  تی عامکبهِؽ اقت؟ ها  آن اؾ

  ىاوع به ایه ؾوظی به آن بؽقع. ومی مٛايؽی ْب ٞؽب و هؽ٢ِه بىظی بكیاؼ باقِان ی ىیوگاش کىی . ْب چ

ت م٣ِاوم ی ىاوكت مى٦ٛ بؽگؿیع وگؽ ؼا یظی آن ؼاه .ای   ٣اوم ظاؼظ آمىضِهه اؾ ٞؽب ٛايؽمان کٚ   م باباقِان ه یچٚ   
 باقاِانه یو ٢ىااوؼی چاٚ   ٢ه  ی   بؽای٢هم یؿها ؼا میکه امؽوؾش چی ٥ ؼونیاؾ ْؽ   ی ىاو یومؼو  اؾایهبه باؼ آوؼظ.  ؼای گؽ یظ

  یْىؼ مكا٧ِ ه مىَىٚام باهیا ظؼباؼۀ ؽظ وک یؿ مکو خهان  مؽ ی بعن اوكان، ؾوعگی ؼو ْىؼ مك٧ِی   به آنؽا ی. ؾ  یاق٣ِاظش کى
وهكاِه ظؼ معیِیهاه ؼا ؼ٢ِىاع،  ینااگؽظان باه معؼقاه مای ظؼ آن ؾمان و٦ِکؽظ. ؼویکؽظ م٣ِاو ی ؼا بؽگؿیعش بىظ.  می  ژوهم

 وناان  ى٣ف ، ظاناِىع یبؽماؼا ناان   ٦ ی و٦ِا ظانِه بانىع.ی ضىب وهكِهنع زایت  یضىاقِه مها  آن اؾکؽظوع و   مؽیه می
 .گىوه بىظ هیا مام خامٛه ت یوَٛ،  ى٣ف ظانِىع  یو  ىٗغهه  کؽظن یضایها ا٧ِٚاظ به  ؽظوع.  مام زؽ٢هک ی  میؼا  ىٗی چ

ؼا ی اماؽوؾ ی قااؾ  هیوىا یاآ ظانِی ؟ ؼا می و ٦ٓاؼها ها ا ىمبیلا یآ  یؽظک یه باقِان ؼا ظوبال میاگؽ ٚ   چ»اوع:  بؽضی گ٣ِه
باعون  سىیی يىؼم گیؽظ.  عیا ان بؽ ک٣ ظؼ  ایه مسیّ ظؼک کىیع. ظیعگاش ىاویع وَٛیت ظیگؽ ؼا اؾ  ومی  یگى یم «؟ یظانِ یم

ىىاع. کبطىاهىاع مهااهعش   ىاوكاِىع هؽچاه ؼا یظاناِه باناىع و ما نان یهاوی ی ؼو  ىاوكِىع آن ؼا  یىن، مؽظم میؿ یظقِگاش   ى
اؾ خاایی کاه وهكاِىع   ىاوكاِىع ی، ماؽظم ماو هىا یما ظانِه بانىع. بعون ٦ٓاؼی ٛیْب ٢ى٤ی ها یی ىاوكِىع  ىاوا یه میهم ى
عا یا ىقاٛه  ی ٣ِااو ْىؼ م خامٛاه باهآوؼظ کاه ظؼ آن،  یهماؽاش ما باهی ٓی. نؽاظانِىع ومیی اؾ یوقاوكىؼ به آی و زِ ىىعک ؽواؾ 

ىىاع و ک یوا ػیؽی قا٣ؽ ماباا قاؽٚت  ًاىؼ هاا  ٢ؽاؾمیىیی ها  ؽواعش . بها٧ابناع یومچاؼچىب مسعوظ  ایهکؽظ و َؽوؼ ان به  یم
 اوع که ؼویکؽظ ٚ می ظیگؽی اقت. م٣ِاوم ظیگؽی ؼا بؽگؿیعش نیىۀ  ىقٛ ها  آن نىوع. تىچک ایبؿؼگ  ىاوىع  یم
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 عخًشايی هؾتن

 گى  بی
 ىها ظؼ خامٛا   گاى وخاىظ ظاؼظ و واه اوع. بی اؾ مه  ؽقیعش« ؾیكِه بعون ضىؼظن و آنامیعن»گى یا  بؽضی ا٢ؽاظ ظؼباؼۀ مىَى٘ بی

کىىعگان، ب که ظؼ بیه  ٛعاظ ؾیاظی اؾ مؽظم ظؼ قؽاقؽ ظویا ویؿ وخىظ ظاؼظ. بُٛی اؾ مؽظم چىع قال یا بایم اؾ یات ظهاه   ؿکیه
ظؼ  ی اقاتبطًىياگاى نااضى قآر  گىیىاع بی ای می کىىع. ٚاعش ضىبی ؾوعگی می ایه زال به آنامىع، با ضىؼوع یا ومی ومی

گىیىع آن ٦كمِی اؾ ؼووع  ؿکیاه ظؼ قآىذ  وع. ا٢ؽاظی ویؿ میگیؽ  ظؼ وٗؽ میٚالمِی بؽای  االیم بعن آن ؼا  ظیگؽانزایی که 
 باالقت.

ی اؾ  ؿکیه ظؼ ناؽایٓی ضااو اقات. بطًىيیىۀ گى ن یت اؾ مٓایب باال ویكت.  ف چیكت؟ بی گى هیچ ، بیظؼ ز٧ی٧ت
کىىاعگان ظؼ  گیؽی ماػاهب، بكایاؼی اؾ  مؽیه ویژش ٦بال اؾ ناکل نىظ؟ ظؼ چیه باقِان، به گى اق٣ِاظش می ظؼ چه نؽایٓی بی

 کؽظواع. و٦ِای اوِطااب او٣ؽاظی  ؿکیاه می مط٣ی یايىؼم  بههای ظوؼا٢ِاظش یا ٞاؼهایی که ظوؼ اؾ اقکان بهؽی بىظ  کىهكِان
 ىاوكات  گؽ٢ات اياالن ومی کاؼ ومی گى ؼا به کؽظوع به ایه نکل  ؿکیه کىىع، مهکل  أمیه ٞػا مٓؽذ بىظ. اگؽ ٢ؽظ نیىۀ بی می

چیىگ به نهؽ ووهان ؼ٢ِ ، قاىاؼ باؽ  چىوگ مؽظ. و٦ِی بؽای آمىؾل ٢ا اؾ نهؽ میآودا   ؿکیه کىع و اؾ گؽقىگی و  هىگی ظؼ
كه  ٦ای٧ی ظؼ امِعاظ ؼوظضاو  یاوگ هاا ظیاعم.  گؽظوه ظؼ ٦كمت میاوی کىش نؽ٤ ق٣ؽ کؽظم و ٞاؼهایی ؼا ظؼ ظو ْؽ٠ قهْؽ٠  به ب

کىىعگان با کمت ْىااب باه ظاضال ٞااؼ  های مههىؼ ویؿ ظاؼای چىیه ٞاؼهایی هكِىع. ظؼ گػنِه،  ؿکیه بكیاؼی اؾ کىهكِان
نعوع، ظؼ ظاضل  ه کىىع. اگؽ ظؼ  ؿکیه مى٥٢ ومیکؽظوع که ظؼ ٞاؼ  ؿکی بؽیعوع و ضىظ ؼا مِٛهع می ؼ٢ِىع و قپف ْىاب ؼا می می

 بؽظوع. کاؼ می مؽظوع. آب یا ٞػایی وبىظ و  ست ایه نؽایّ بكیاؼ ویژش بىظ که ایه نیىۀ ضاو  ؿکیه ؼا به ٞاؼ می

 گاى ؼا هاا بی نىظ. بكیاؼی اؾ ؼول گى می نامل بیها  آن اوع و ظؼ وِیده، ؼول ها به ایه نکل مى٧ِل نعش بكیاؼی اؾ ؼول
ای  که بایاع ٧٢اّ باه یات ؼول م٧یاع بانایع و کااؼی ؼا  گى ؼا وعاؼوع. گ٣ِه بی اوع هایی که ؼایح نعش وعاؼوع. امؽوؾش اکثؽیت ؼول

آن ؼا  ظوبال آن بانایع. چاؽا گى ضىب اقت و به اقت اودام وعهیع. ممکه اقت ٢کؽ کىیع بی ان  يؽ٢ان بؽای ایىکه مٓاب٥ میل
باه زاع کاا٢ی ناان  های کىىاع مهاؼم ناىوع و ناایع ٢کاؽ می گى ضىب اقت و کىدکاو می بیکىىع  ضىاهیع؟ بؽضی ٢کؽ می می

 ان  نع ایه ؼول ؼا ظؼ  ؿکیه های مطِ ١ وخىظ ظاؼوع. زِی اگؽ می ظهىع. ا٢ؽاظی با غهىیت ضىب اقت که به ظیگؽان ومایم
اؼؾیاع کاه آن ؼا امِساان  کؽظیاع و ومی ؽ٠ می اان مًا ایه بعن ٢یؿیکی کؽظن کاؼ ببؽیع، هىىؾ بایع اوؽفی ضىظ ؼا بؽای ز٣ٕ به

کىاع یاا ظؼ مٛباعی  گى ظیگؽ وخىظ وعاؼظ. ؾیؽا و٦ِی ٢اؽظ معیِیهاه می گػاؼی مػاهب، مىَى٘ بی ظاویع که بٛع اؾ  ایه کىیع. می
خامٛا  ماؽظم  ویژش که ما ظؼ بیه کىىع. به کىع، ا٢ؽاظی هكِىع که بؽای او ٞػا و وىنیعوی  أمیه می می يىؼم او٣ؽاظی  ؿکیه به

ناىظ،  گى نامل معؼق   ؿکیه نما ومی ٚالوش، اگؽ بی اؼ ببؽیع. بهک کىی . ايالن ازِیاخی وعاؼیع ایه ؼول ؼا به ٚاظی  ؿکیه می
 کااؼ ببؽیاع.  اا باهآن ؼا  گى ؼا  مؽیه کىیع، بؽویاع و ضىاهیع بی میل ضىظ اودام ظهیع. به هؽ زال، اگؽ وا٦ٛان می وبایع کاؼی ؼا به

کىاع و  ْىؼ وا٦ٛای مؽیاعی ؼا هاعایت می ظهع و به ظاو ، مٛمىالن و٦ِی اقِاظی ؼونی ؼا ظؼ قٓسی باال آمىؾل می که میآودا 
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ظؼ بایه ماؽظم آن ؼا   ىاوع گى بانع، ممکه اقت ایه  عیعش ؼوی ظهع. اما نطى ومی بی اگؽ معؼق   ؿکی  نطى ظاؼای ؼول
  ىهایی  ؿکیه کىع. ظؼ ض٣ا یا به کىع  ا ؼاهىمایی میؼایح کىع و مٛمىالن مؽیع ؼا 

ظهىاع. آیاا کكای ظؼ آن مى٢ا٥ ناعش اقات؟ ضیاؽ.  گاى ؼا آماىؾل می کاه بیهكاِىع گاىوگی  زاَؽ اقاِاظان چیظؼ زال 
اوع و ؾواعگی  ٛاعاظی اؾ ا٢اؽاظ ظؼ  ها بكِؽی ناعش ام بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ ظؼ بیماؼقِان ی ظؼ وهایت مى٥٢ وهعش اقت. ظیعشکك هیچ

گى وخىظ ظاؼظ. اما بایع  کىىعش بانع ؾیؽا همیه االن گ٣ِ  بی گیح ان  قت. نىیعن ایه ممکه اقت کمی بؽایضٓؽ ٦ؽاؼ گؽ٢ِه ا
ضاْؽ ظانِه بانیع که وَٛیت خامٛ  بهؽی وبایع ضؽاب یا با آن  اعاضل ناىظ.  ًاىؼ کىیاع  ٛاعاظ ؾیااظی اؾ ماؽظم قؽاقاؽ  به

ْىؼ  گى ظیگؽ ویاؾی وعانِىع بطىؼواع یاا بىىناىع. باه به ی١ٓ بی چىن کهىؼ یا زِی ٧٢ّ  مام قاکىیه نهؽ بؿؼگی ماوىع چاوگ
ؼیؿوع و اگؽ کكی   ؿ بانی . کهاوؼؾان اؾ کاؼ ؾیاظ ظؼ مؿاؼ٘ ٚؽ٤ می و بىظ وگؽان  طت کؽظ! ویاؾی ومی  ؽ می زِ  ؾوعگی ؼا آقان

ظواع و ویااؾی باه ضاىؼظن وعاناِىع. کؽ  ظاظ. ماؽظم ٧٢اّ کااؼ می ؼا اؾ ظؼظقؽهای ؾیاظی ودام میها  آن ضىؼظ، وا٦ٛان  چیؿی ومی
بىظ؟ ٦ٓٛان ممىى٘ اقت، ؾیؽا معاض ا  گكاِؽظش باا اخِماا٘ بهاؽی  ای اوكاوی می   ىاوع مداؾ بانع؟ آیا ایه خامٛه چگىوه ایه می

 مداؾ ویكت.

نعم  بهگیؽظ. بؽضی  ظهىع، ؾوعگی بكیاؼی اؾ مؽظم ظؼ ضٓؽ ٦ؽاؼ می گى ؼا آمىؾل می گىوگ بی و٦ِی بُٛی اؾ اقِاظان چی
اوع، هىىؾ امیال بهؽی بكیاؼی ظاؼوع. و٦ِای  ؼا اؾ ظقت وعاظشنان  های گى ؼا  دؽبه کىىع، اما وابكِگی ظوبال ایه هكِىع که بی

 ىاوىاع بطىؼواع  بیىىاع کاه ومی مؿش ؼا می کىىع وَٛیت قطِی ضىاهىاع ظانات. ؾیاؽا و٦ِای ٞاػاهای ضاىل گى ؼا نؽو٘ می بی
کىىاع. اماا اگاؽ قاٛی کىىاع  ضىاهىع بطىؼوع. اگؽ وطىؼواع ازكااـ گؽقاىگی می نىوع و می ا٢ِع. وگؽان می آب مینان  ظهان

ؾظش   ىاوىاع بطىؼواع بكایاؼ ًٚابی و وزهات ناىظ. چاىن ومی ناان بىاع ومی بؽوع چیاؿی ظؼ مٛعش آوؼوع و  ی می بطىؼوع باال می
گیاؽظ. ا٢اؽاظی  مؽظم ظؼ مٌٛؽ ضٓاؽ ٦اؽاؼ می نىوع و ؾوعگی بكیاؼی اؾ ها بكِؽی می نىوع. بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ ظؼ بیماؼقِان می

ی مایال کكا هیچکىىع ایه وابكاماوی ؼا ظؼقت کى  و مه مایل به اودام ایه کاؼ ویكاِ .  آیىع و  ٧اَا می هكِىع که وؿظ مه می
 ای ایداظ کؽظوع قؽوقامان ظهع. ْىؼ ٞیؽمكئىالوه گىوگ به ومؽخی ؼا که بؽضی اؾ اقِاظان چی ویكت هؽج

ای  کاه ایاه  کؽظیاع؟ گ٣ِاه چیؿی ویكت کاه ْ اب می گى ظچاؼ مهکل نىیع، آیا ایه وِید  ه، اگؽ ظؼ اودام بیٚالوش بؽ ای
ای اؾ  ؿکیاه  . ٧٢اّ نایىشویكات ناىظ که ظؼ مؽازل  یهؽ٢ِ   مؽیه ٖاهؽ می« قٓر باال»وخىظ ظاؼظ اما وىٚی اؾ زایت   عیعش

 گاى هكاِىع و ْىؼ وقیٙ ؼایح نىظ. ا٢ؽاظ بكیاؼی ظؼ خكاِدىی بی  ىاوع به نىظ و ومی اقت که ظؼ مى٦ٛیت ضايی اق٣ِاظش می
کىىاع ٧٢اّ  اوع. بُٛی ا٢ؽاظ اظٚا می بىعی کؽظش به قٓىذ مطِ ٣ی ْب٧هآن ؼا  اوع. زِی گى  ٧كی  کؽظش بی گى و ویمه به بیآن ؼا 

گاىی  ٧ بای هكاِىع و بٛاع اؾ ماع ی  هاا بی کىىع ٧٢ّ ویاؾ ظاؼوع میىش بطىؼواع. هما  ایه ای اظٚا می ویاؾ ظاؼوع آب بىىنىع. ٚعش
 .ماوع بعون ایىکه چیؿی بطىؼظ یاا بیاناامع کىع ظؼ ٞاؼی می ْىؼ وا٦ٛی با آن  ؿکیه می که بهآوؼوع. کكی  ام ومیْىؼ زِ  ظو  به

 گىی وا٦ٛی ایه اقت. بی

 دصدیذو چی
اواع و  وهاان ظاظشهاا  آن ؼا باه بباؽیایىکاه   اؽظ، مثال مینان  نىظ، بؽضی ا٢ؽاظ ؼوگ يىؼم و٦ِی اؾ ظؾظیعن چی يسبت می

ٚ ات ناایٛا ی ظؼبااؼۀ  کىىعگان بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ باه گىوگ ؼا  مؽیه کىىع. ظؼ خامٛ   ؿکیه ضىاهىع چی  ؽقىع که ومی می ٦عؼ آن
گىوگ ؼا  ماؽیه کىىاع یاا باه   ؽقىع که مایل ویكِىع چی می ٦عؼ آنی خىىن زايل اؾ  ؿکیه، ظؾظیعن چی و ماوىع آن،  ها  عیعش

گىوگی با  کؽظوع. اما اقِاظان چی گىوگ ؼا  مؽیه می ها وبىظ، نایع ا٢ؽاظ بیهِؽی چی ضاْؽ ایه وگؽل ن وؿظیت نىوع. اگؽ بهآ
ظؼ کىىاع.  کىىعگان ؼا آن٣ِه می ظهىع و خامٛ   ؿکیه ْىؼ ضاو آمىؾل می که ایه چیؿها ؼا به هكِىع قٓر  اییهنیىگ  نیه
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وطكاِیه  چایب »آن ؼا  ای  که چی ٧٢اّ چای اقات، زِای اگاؽ اوع. گ٣ِه  ىيی١ کؽظش ها آن ، به آن وزهِىاکی ویكت کهوا٦ٙ
ایه چی یا آن چی بىامیع.  ا و٦ِی ظؼ بعن ٢ؽظ هىىؾ چی وخىظ ظانِه بانع، بعوم يؽ٢ان ظؼ مؽز    مؽیه باؽای « نعش، مط ىِ

یه مٛىی اقت که باعوم هىاىؾ ظؼ قآر  یهؽ٢ت وکؽظش اقت.  ا و٦ِی او چی ظانِه بانع به ا و هىىؾ ظؼ  ؿکیهبىظش قالمِی 
ظؾظظ ظؼ قٓر چی اقات. اگاؽ کكای  ؾا ظاؼظ. نطًی که چیب مؽظم ؼا می بیماؼی ْىؼ زِ  هىىؾ چیب  باالیی  االیم وهعش و به

واضااایى بگیااؽظ. چاای ظؼ بااعن ٢ااؽظی چاایب  ضىاهااع اؾ ٢ااؽظ ظیگااؽی وا٦ٛااان بعاوااع ظؼ زااال اودااام چااه کاااؼی اقاات هؽگااؿ ومی
ظ ىگىواگ  میؿ اؽ ناىظ. و٦ِای ایاه اواؽفی  میؿ اؽ نا ؼ و واضایى اقت. ممکه اقت اؾ ْؽی٥  مؽیه چیکىىعش کع ٞیؽ مؽیه

 ىان ظیع ظؼ و٧اْی که او بیماؼی ظاؼظ  ىظۀ بؿؼگی اؾ ماظۀ قیاش با چگایی باال وخىظ ظاؼظ. با اظام   ماؽیه، اگاؽ ٢اؽظ وا٦ٛاان اؾ  می
ْىؼ وا٦ٛی ظؼمان  نىظ. اگؽ بیهِؽ به  مؽیه اظامه ظهع، بیماؼی به  عؼیح ؾؼظ می او به بیماؼی ن٣ا یا٢ِه و قای  نعش بانع، چیب 

 نىظ. نىظ. او واؼظ مؽز   بعن ق٣یع نیؽی می او ویؿ وا عیع می و چیب 

به چی ویاؾ ظانِه مان  کىىعش هكِی ، چؽا ظؼ  مؽیه هایی ظاؼظ. ما  ؿکیه  ىان گ٣ت اگؽ ٢ؽظی چی ظاؼظ هىىؾ ه  بیماؼی می
ضىاهاع  واضایى ویاؾ ظانِه بانی ؟ مٓ ٧ان ویاؾ وعاؼی . نطًای کاه چای می ما بایع  االیم نىظ. چؽا بایع به چیب  بانی ؟ بعن

بع ؼا اؾ ه   هطیى ظهع، ؾیاؽا آن  ىاواایی  ضىب و چیب   ىاوع چیب  هىىؾ ظؼ قٓر چی ٦ؽاؼ ظاؼظ. او که ظؼ قٓر چی اقت، ومی
هایی ظؼ قٓسی بااال  ؼا بؽظاؼظ، ؾیؽا ٧٢ّ نطًی با  ىاوایی ان  بعنان   ی ظن ی٧ی ظؼ ٦كمتز٧  ىاوع چیب  ؼا وعاؼظ. ایه ٢ؽظ ومی

ؼا باعؾظظ، بگػاؼیاع باعؾظظ.  ان  باعنواضاایى ظؼ  ضىاهع هؽگىوه چایب  وطكِیه ؼا بؽظاؼظ. بىابؽایه اگؽ کكی می  ىاوع آن چیب  می
ضىاقِ  ضىظ ؼا باا  وا٦ٛان چیؿ ضايی ویكت، ؾیؽا اگؽ میکؽظم  ی بؽظم که چی  مكئ   مهمی ویكت. ظؼ گػنِه و٦ِی  مؽیه می

  ىاوكِ  نک  ضىظ ؼا با آن  ؽ کى . ظؼباؼۀ آن، می کؽظن چی  ؽ کى ، ٧٢ّ با ٢کؽ

بااالی قاؽ ؼا  چی باه کؽظن معؼق  بىظا خاؼیظؼ زایی که  ظهع ؼا آمىؾل می ؾی خىآوگ ناب  معؼق  ظایى  مؽیه ایكِاظۀ  ی
 ىاویع ظؼ  مام معم ؼوؾ، ضىظ ؼا با آن  اؽ کىیاع. ناما و٧ٓا  ْاب  بكیاؼی ظؼ خهان وخىظ ظاؼظ و نما می ظهع. چیب  آمىؾل می

 ظؼون ؼا باه  ىاویع چای کىیع و قپف می هىیی ظؼ ٢ؽ٤ قؽ ان ؼا باؾ می کىیع، و٧ٓ  ْب قىؾوی بای قىؾوی الیىگىوگ ؼا باؾ می
کىیاع. ظؼ یات یسٗاه اؾ  ضىظ ؼا با چی  ؽ می ان  های اؾ ْؽی٥ ظقت کىیع و ان مِمؽکؿ می  ی ظن ؼا ؼوی ان  خاؼی کىیع. غهه

ضاىؼظ؟ و٦ِای بُٛای ا٢اؽاظ چای ؼا ؾیااظ  ایع، به چاه ظؼظی می با چه م٧عاؼ اؾ چی  ؽ نعشایىکه  نىیع. بعون  ىخه به چی  ؽ می
گؽان وؿظیت چىیه ٢اؽظی باظ کؽظش اقت. و٦ِی ظینان  مِىؼم نعش و بعننان  کىىع اوگهِان  مؽیه کؽظش بانىع، ازكاـ می

  اان گىوگ گاىی  آن چیاؿی ویكات. می« ای. وای، وا٦ٛاان ضاىب  ماؽیه کاؽظش»کىىع،  هكِىع، میعاوی  یؽامىن او ازكاـ می
ها  کاه ٢اؽظ چای ظاناِه باناع. هاع٠ اؾ  هؽچ٧اعؼ ىاوع خایگؿیه گىوگ نىظ،  کداقت؟ آن ٧٢ّ  مؽیه چی اقت. چی ومی

چای  کؽظن ؼا  االیم کىع. ياؽ٢ان خماٙ بعنبعن ٢ؽظ نىظ و  ظؼون ، خایگؿیه چیب بیؽون ضىب ظؼ  مؽیه چی ایه اقت که چیب 
 هؽچ٧اعؼچی، ٢ؽظ هىىؾ ظقِطىل  ٟییؽ بىیاظی وهعش و هىىؾ گىوگی ظؼ میان ویكات. ٢اؽظ  ٢ایعۀ چىعاوی وعاؼظ. ظؼ ایه قٓرب 

ضىؼظ؟ چی هىىؾ به مااظۀ باا اواؽفی بااال  یخؿ کیك  بؿؼگی اؾ چی ویكت. به چه ظؼظ م ه  که چی ظؾظیعش بانع، هىىؾ چیؿی به
 ظؾظظ. نما ؼا می  بعیل وهعش اقت.  ف وبایع بِؽقیع و وبایع وگؽان بانیع که کكی چیب 

نما ؼا بعؾظظ، آیاا  هایی ه  ظاؼظ.  ف اگؽ نطًی چیب  چی ظانِه بانع، بیماؼی ان  بعنهمگی ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع: اگؽ 
ضىاهاع ظؼ قآر  ها ؼا اؾ ه   میؿ ظهع، ؾیؽا ٢ؽظی کاه چای می  ىاوع ایه ظؾظظ؟ او ايالن ومی یؾای نما ؼا ویؿ وم بیماؼی او چیب 

ْاىؼ اقات. اگاؽ بااوؼ  ضىاهعد مٓمئىاان ایه بؽای ایه کاؼ وعاؼظ. نطًی که گىوگ ظاؼظ چی ومی چی ٦ؽاؼ ظانِه و هیچ  ىاوایی
 بایكاِیع و بگػاؼیاع چای ؼا باعؾظظ.آودا   ىاویع ؼا بعؾظظ، مینما  کىیع، بیاییع آؾمایم کىی . اگؽ نطًی وا٦ٛان بطىاهع چیب  ومی

خهاان مِمؽکاؿ کىیاع.  باا چایب  ان  باعن ىاویع ٢کاؽ ضاىظ ؼا ؼوی  ؽکاؽظن  ظؾظظ، می نما ؼا می او  هت قؽ ان چیب ظؼ زایی که 
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ؼا بااال ببؽیاع و  ان  ظقاِانکىع و مدبىؼ ویكاِیع  ؼا  كؽیٙ می ان  بعنضىاهیع ظیع چه مٛام   ضىبی اقت، ؾیؽا او ٧٢ّ  االیم 
ایىکه  ظؾظظ، با و چیؿی ؼا اؾ ظیگؽان میؼظ او ٦ًع بعی ظاایىکه  ضاْؽ ؼا با چی  ؽ و اؾ آن ضایی کىیع. به ان  بعن اییه بیاوؼیع  ا 
ناىظ.   ٧اىا  ماام می ظاظن اؾظقاتظهع کاه باؽایم باه ٦یمات  نعش ضىب ویكت اما هىىؾ ه  کاؼی ؼا اودام می آن چیؿ ظؾظیعش

گیاؽظ، ظؼ ُبٛاعی  ناما ؼا می چایب ظؼ زاایی کاه  ظهع. ظهع. ایه کاؼل معاؼی بیه نما ظو و٣ؽ نکل می بىابؽایه به نما  ٧ىا می
کؽظ ایاه کااؼ ؼا اوداام  ظاوكت، خؽیت ومی ظاوع. اگؽ می ظؾظظ ایه وکِه ؼا ومی ظهع. نطًی که چی ؼا می ظیگؽ به نما  ٧ىا می

 ظهع!

 ؽیعش و ؾؼظ اقت. همگی به ایه ياىؼم هكاِىع. بكایاؼی اؾ ا٢اؽاظی کاه باؽای  ؾظوع ؼوگظ چهؽۀ  مام ا٢ؽاظی که چی می
ها ؼا ظاؼوع. و٦ِای کكای بطىاهاع  بیماؼیوا٦كام  اوىا٘ها ؼا ظاؼوع و  بیماؼی بؽظن اؾبیهؼووع آؼؾوی  گىوگ به  اؼک می  مؽیه چی

وا٦كاام  اوىا٘کىع و  ظؾظظ چی ؼا  ط یه ومی ؾا ؼا  ط یه کىع. اما نطًی که چی می بیماؼی بعوم قای  نىظ بایع قٛی کىع چیب 
نىظ. اگؽ همیهاه  ٧اىا اؾ ظقات ظهاع، ٖااهؽ  بعوم بكیاؼ  یؽش می ظؼون کىع. زِی ؾا ؼا ظؼ قؽاقؽ بعوم اوباؼ می بیماؼی چیب 

 بیاؽون و ظؼون ظهاع م٧اعاؼ ؾیااظی  ٧اىا اؾ ظقات می ناىظ و ؼقع. و٦ِی میعان کاؼمای او بؿؼگ می می به وٗؽبعوم ویؿ قیاش 
گااهی می ا ٣اا٤ میناان  ظؾظواع اؾ ایاه  ٟییؽا ای کاه بؽای نىظ. اگاؽ ا٢اؽاظی کاه چای می بعوم قیاش می ظاناِىع یاا  ا٢ِااظ آ

 کؽظوع.  ؽک میآن ؼا  ها  یم ظهىع، معم چىیه ازم٧اوه ؼا اودام می ظهىع و کاؼی ایه ظاوكِىع به مؽظم  ٧ىا می می

 آن« »٢ؽقِ  ظؼیا٢ات کىیاع.  ىاویع چی ؼا که بیؽون می اگؽ ظؼ آمؽیکا بانیع، می»بؽضی ا٢ؽاظ ظؼباؼۀ چی اٞؽا٤ می کىىع: 
 و و٦ِای چای بیاؽون ٢ؽقاِاظش اوع بُٛی ا٢ؽاظ بكیاؼ زكااـ« گیؽیع. ٢ؽقِ  می ْؽ٠ ظیىاؼ مىِٗؽ بماویع، چی ؼا که بیؽون می

ناىظ. چای ظؼ ُبٛاعی ظیگاؽ کاه چىایه ظیاىاؼی وخاىظ واعاؼظ  ی ظؼ ایه ُبٛع خابدا ومیازكاـ کىىع. اما چآن ؼا   ىاوىع نىظ می
 ىاویع چیؿی ؼا ازكاـ کىیع؟ ؾیاؽا ظؼ  ٢ؽقِع ومی گىوگی ظؼ مسیٓی باؾ چی ؼا بیؽون می اقِاظ چی کىع. چؽا و٦ِی زؽکت می

 اوع ٦عؼم و٣ىغ وعاؼظ. مؽظم  ىيی١ کؽظش نىظ. بىابؽایه چی به آن اوعاؾش که ُبٛعی ظیگؽ چیؿی وخىظ ظاؼظ که قع ؼاش آن می

 ىاوع ماظۀ با اواؽفی  کىع، او ظیگؽ چی وعاؼظ و می کىىعش بِىاوع گىوگ قاْٙ  وا٦ٛان ٦عؼم ظاؼظ گىوگ اقت. و٦ِی  ؿکیهآو ه 
باٚا   ؼقع، نىظ. و٦ِی به نطى ظیگؽی می ی اؾ وىؼ ظیعش مینک  بهکىیع  باال بیؽون ب٣ؽقِع. و٦ِی با چه  قىم به آن وگاش

ْىؼ کامال نا٣ا   ىاوع نطى ؼا باه  ىاوع مك٧ِیمان ٢ؽظی ٚاظی ؼا کىِؽل کىع. اما ومی نىظ نطى گؽما ازكاـ کىع و می می
هااای  هااا ؼا ناا٣ا ظاظ، بایااع  ىاوایی ْىؼ ز٧ی٧اای بیماؼی بااهایىکااه  مهااکل ؼا ظاؼظ. بااؽای کؽظن ظهااع، ب کااه ٧٢ااّ  ااأثیؽ قااؽکىب

ی وخىظ ظاؼظ. ظؼ قٓسی بكیاؼ میکؽوقاکى ی، بطًىيْبیٛی  بیماؼی،  ىاوایی ٢ى٤ْبیٛی وخىظ ظانِه بانع. بؽای هؽ  ٢ى٤
 ىاوع ا٢اؽاظ ؼا اؾ ها   هاطیى ظهاع و هاىل ضاىظ ؼا ظاؼظ،  ؼا ظاؼظ. می ان هؽ غؼۀ میکؽوقکى ی اؾ گىوگ، همان  ًىیؽ ضىظ

  ىاواع ظؼ ماواع و ومی با٦ی ومیآودا  ع؟ ظؼبا٦ی بماوآودا   ىاوع بعؾظظ، چگىوه میآن ؼا  باالقت. اگؽ کكی چؽاکه نک ی اؾ اوؽفیب 
ی ظاؼظ کاه اقاِاظ ،ؼظو گىواگ ظا کىاع مایْىؼ وا٦ٛی  ؿکیه  که به هؽکكیمك٧ِؽ نىظ، ؾیؽا مِٛ ٥ به آن نطى ویكت. آودا 

 کكی بعیه نکل اوؽفی ؼا بؽظاؼظ.گػاؼظ  ومیهؽگؿ و هیچ اقِاظی  مؽا٦ب اوقت

 چی کشدو جمغ
ها  آن  ؽظاؾی . ظؼباؼۀ چی مىَىٚا ی ویكِىع که مٛمىالن به آن می کؽظن  باال ؽ، ظؾظیعن چی و خمٙظؼ آمىؾل  ؿکیه ظؼ قٓىذ 

 های باعی ؼا ٢اال های  ؿکیه ؼا ازیا کى ، کاؼ ضىبی اودام ظه  و چىیه  عیعش ضىاه  ویکىامی ؼول کى  ؾیؽا می يسبت می
با  هؽیر ایه مىَى٘، مؽظم چىیه کاؼهای بعی ؼا ظیگؽ اودام اناؼش وکؽظش اقت. امیعواؼم ها  آن ی ظؼ گػنِه بهکك هیچکى . 

گاش ویكِىع اؾ ایه چیؿها ظیگؽ وِؽقىع.  وعهىع و هم ىیه ا٢ؽاظی که اؾ ایه مكئ ه آ
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کىىاع.  ؾمیىی ییه يسبت میچیب  آقماوی یاوگ وچیب  م٧عاؼ بكیاؼ ؾیاظی چی ظؼ خهان وخىظ ظاؼظ. بُٛی اؾ مؽظم ظؼباؼۀ
کىىاع،  خهاان ؼا خماٙ ومیچایب  کىیع. اما بُٛای ا٢اؽاظ  ىاویع بؽویع و چی خمٙ ایه خهان هكِیع،  ف مینما ویؿ ٦كمِی اؾ 

چایب  گػاؼواع: ؼا باا ظیگاؽان باه اناِؽاک میناان  های گیاهان ؼا خمٙ کىىع. یا٢ِهچیب  ظهىع ب که همیهه به مؽظم آمىؾل می
خماٙ کاؽظ. زِای کكای ؾمااوی هاا  آن ه ؾماوی چی ؼا اؾظؼضت کاج ؾؼظ اقت. چگىوه و چچیب  ظؼضت قپیعاؼ ق٣یعؼوگ اقت،

باه بایاع آیا ایه چیؿی اقت که « کؽظم ضهت نع. خمٙآن ؼا  ظؼضِی ؼوبؽوی مىؿل ما وخىظ ظانت.  ف اؾ ایىکه چیب »گ٣ت: 
ىوی مثبات و همگا کىی ، چیؿهای ىؼ ز٧ی٧ی  ؿکیه میْ ظاوىع و٦ِی به آن ا٢ِطاؼ کؽظ؟ آیا ایه کاؼی واظؼقت ویكت؟ همه می

اه، َناه،  ،ضىاهی ؼا  ؽوؼل ظهیع؟ نطى بؽای همگاىوی باا قؽنات خهاان ضىاهی . آیا وبایع ویت با قؽنت خهان ؼا می خب
ن  ىاویاع گىواگ ؼا ا٢اؿایم ظهیاع؟  ضىاهی ؼا  ؽوؼل ظهع. اگؽ همیهه کاؼهای واظؼقِی اودام ظهیع، چگىواه می بایع ویت ،ؼب

کىىاعگان ماا بایاع اوداام ظهىاع؟ آن ویاؿ  آیا ایه مطای١ چیاؿی ویكات کاه  مؽیه ىاوىع ن٣ا یابىع؟  می ان  های چگىوه بیماؼی
گىییاع، بیهاِؽ  ًاىؼوا ػیؽ اقات. گ٣ِیاع  هؽچه بیهِؽ می»کهِه مىخىظام و اودام کاؼی واظؼقت اقت! نایع کكی بگىیع: 

ْىؼ اقت. ظؼ بىظیك  ظؼبااؼۀ  یهاما وا٦ٛان ا« گیاهان ویؿ کهِه اقت. بؽظن اؾبیهگىییع  کهِه زیىاوام، کهِه اقت و زاال می
يىؼم گیاش ظؼآییع. ایاه چیاؿی اقات کاه ظؼ بىظیكا     ىاویع به و٦ِی باؾ یعا نىیع میایىکه  کىىع، ظؼباؼۀ باؾ یعایی يسبت می

هاای اظؼاکای  و زِای  ىاواییاواع   اىاوی  بگاىیی  کاه ظؼضِاان ویاؿ ؾوعش  اؽظاؾی ، اماا می به ایه مكاایل ومی ایىداگىیىع. ما  می
 ای ظاؼوع.  یهؽ٢ِه

ظهع چگىوه  ایکِؽوویت  طًى ظاؼظ و به ظیگؽان آمىؾل میهای   ژوهمْىؼ مثال، ظؼ آمؽیکا نطًی هكت که ظؼ  به
قاىح ؼا ظؼ ٖاؽ٠ گیااش  قىح اق٣ِاظش کىىع. ؼوؾی واگهان ٢کؽی به وٗاؽل ؼقایع. او ظو اوِهاای ظقاِگاش ظؼوٜ اؾ وقایل ظؼوٜ

ؼقا  کاؽظ.  قؽٚت واىٚی مىسىای قىح به بال٢اي ه مِىخه نع ٦   ایکِؽوویکی ظقِگاش ظؼوٜافظها ٢ؽو کؽظ و به گیاش آب ظاظ. 
ؾظش ناع. چگىواه  کىع. نگ٣ت ای ایداظ می ایه مىسىی نبیه همان مىسىی بىظ که مٟؿ اوكان ظؼ ؾمان ناظی و هیدانب یسٗه

ایه ؼویعاظ « گیاهان ظاؼای ازكاقام هكِىع!»: ؿوعو ٢ؽیاظ ببؽوظ  ىاوع ازكاقام ظانِه بانع؟ وؿظیت بىظ به ضیابان  گیاش می
 های ؾیاظی اودام ظهع. م ظؼ ایه ؾمیىه اظامه و آؾمایمهای  ژوهماو ؼا بؽ آن ظانت  ا به 

ؼا ظؼ م٧ابل گیاش ظیگؽ یگعکىب کىع  ا اؾ بیه باؽوظ. ها  آن باؼ ظو گیاش ؼا کىاؼ ه  ٦ؽاؼ ظاظ و اؾ ناگؽظل ضىاقت یکی اؾ یت
 ؽ یب واؼظ  قىح ؼا به آن ويل کؽظ. اؾ  ىح و٣ؽ اؾ ناگؽظاوم ضىاقت باه به ا ا٤ ظیگؽی بؽظ و ظقِگاش ظؼوٜقپف گیاش قای  ؼا 

ا ا٤ نىوع. و٦ِی که چهاؼ ناگؽظ واؼظ ا ا٤ نعوع گیاش هیچ واکىهی وهان وعاظ. و٦ِی  ىدمیه ناگؽظ، همان کكی که گیاش ؼا 
قؽٚت وىٚی مىسىی ؼق  کؽظ که ٧٢اّ  ْؽ٠ گیاش بؽوظ، ٦   ایکِؽوویکی به هبایىکه  اؾ بیه بؽظش بىظ واؼظ ا ا٤ نع، زِی ٦بل اؾ

گىیاع:  ؾظش نع! ایه ؼویعاظ وکِ  بكیاؼ مهمی ؼا باه ماا می نىظ که نطًی وا٦ٛان  ؽقیعش بانع. او وا٦ٛان نگ٣ت ؾماوی ٖاهؽ می
ناان  واقآ  اُٚاای زكی ه بهکا هكاِىع یها، مىخاىظا  زیام، ماوىع اوكان  های  یهؽ٢ِ ٧٢ّ گىوهکؽظی   همیهه ٢کؽ می

چگىواه  .و س یل کىىاع  ىاوىاع  دؿیاه واقآ  مٟؿناان می بهها هكِىع که  ٧٢ّ آن ىاوىع چیؿها ؼا  هطیى و  میؿ ظهىع و  می
ویؿ اُٚای زكی ظاؼواع؟ ظؼ گػناِه، اگاؽ کكای ها  آن  ىاوىع چیؿها ؼا  هطیى ظهىع؟ آیا به ایه مٛىی ویكت که گیاهان می

گ٣ِىاع او   ىاوىع مؽظم ؼا  هطیى ظهىاع، ماؽظم می و ازكاقام ظاؼوع و می کؽظن اُٚای زكی،  ىاوایی ٢کؽ گ٣ت گیاهان می
 ها ٢ؽا ؽ اؾ مؽظم امؽوؾی ما هكِىع. ؼقع گیاهان ظؼ بؽضی خىبه می به وٗؽها،  ضؽا٢ا ی اقت. ٚالوش بؽ ایه ویژگی

های  چه آؾمایم ظیگؽی اودام ظه ؟ بؽگ»٢کؽ کؽظ:  قىح ؼا به گیاهی ويل و با ضىظ ظقِگاش ظؼوٜ ، ژوههگؽؼوؾی ایه 
آن کااؼ ؼا اوداام ظهاع، ٦ ا  ایىکاه  با ایه ٢کاؽ، زِای ٦بال اؾ« ظهع. قىؾاو   ا ببیىی  چه واکىهی وهان می گیاش ؼا با آ م می

اقت ال ظؼ ضٓؽ  کىع و ؾوعگی قؽٚت وىٚی مىسىی ؼق  کؽظ که و٦ِی نطًی بؽای ضىاقِه کمت گؽیه می ایکِؽوویکی به
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 نع یت ٚم کؽظ وه٣ِ  بهاؽی و یات  ىاواایی زكی که ظؼ گػنِه ضىاوعن ٢کؽ وامیعش می بیىیع. ایه  ىاوایی ٢ى٤ ایه وى٘ ؼا می
ض اىو زكی اؾ ظقت ؼ٢ِه اقات. باؽای باؾیاابی آن، بایاع  ؿکیاه کىیاع و باه  ماظؼؾاظی اقت. با ا٢ىل بهؽیت ایه  ىاوایی ٢ى٤

گػؼظ. ممکه اقات  ًاىؼوا ػیؽ باناع، اماا  می ان  ی ظؼ غههچیؿ چهظاوع  ها ؼا ظاؼظ و می  ىاواییباؾگؽظیع. اما گیاش ایه   ان اوییه
هایم  ظوؼ. اوِهاؼ وىنِه اؾؼاش کىِؽل های مطِ ٣ی اودام ظاظ، نامل بؽؼقی  ىاوایی ای ٚ می و وا٦ٛی بىظ. او آؾمایم ایه  دؽبه

 ظؼ قؽاقؽ ظویا ایداظ کؽظ.قؽويعای ؾیاظی 

ؼا ظؼ ایه ؾمیىاه ناؽو٘ نان  های  ژوهمهایی که ظؼ کهىؼ ما هكِىع ویؿ همگی  نىاقان ظؼ کهىؼهای مطِ ١ و آن گیاش
امؽوؾش اوكاان  دؽباه، اضِاؽا٘ و کها١ کاؽظش آو ه  نىظ. چىع ؼوؾ  یم گ٣ِ  اوع و ایه ظیگؽ چیؿی ضؽا٢ی مسكىب ومی کؽظش

 ؼا باههاا  آن های مؽقاىم، ماؽظم  ماای ی وعاؼواع ضاْؽ  أثیؽ غهىیت اما به های ظؼقی ؼا  ٟییؽ ظاظ. هكت که بِىان کِاب ٦عؼ آن
 کىع. ظهی ومی ْىؼ ؼونمىعی قاؾمان کكی ویؿ ایه چیؿها ؼا به ؼقمیت بهىاقىع و

گىوگ  مؽیه  وىٚی چیآودا  اوع. گؽوهی که مِىخه نعم گؽوهی اؾ ظؼضِان کاج ضهت نعشچیه  نؽ٤ ظؼ  اؼکی ظؼ نمال
کؽظواع. ماعم کى ااهی  ظؼضِاان ؼا خماٙ میچایب نان  یو ا ظقتضىؼظوع و قپف با اق٣ِاظش اؾ  کؽظوع، ؼوی ؾمیه ٞ ت می می

 ظیاعگاشاوداام ظاظواع کااؼ ضاىب یاا باعی باىظ؟ اؾ هاا  آنآو اه   ف اؾ آن، ظؼضِان کاج ظؼ آن مى٧ٓه  ژمؽظش و ضهات ناعوع.
 عؼیدی با قؽنت  نعن کىىعش هكِیع، بىابؽایه بؽای همگىن کهِه مىخىظام بىظ. نما  مؽیه کىىعگان ما ایه کاؼنان  مؽیه

٢اؽظی ٚااظی ویاؿ کاؼناان ضاىب وباىظ. چىایه  ظیعگاشبایع نطى ضىبی بانیع. زِی اؾ  خهان و ؼهایی اؾ ضًىيیام بع ان
بىظ. اؾ هؽ خهت کااؼ  ؾیكت مسیّ  ؾظن  ٛاظل قیكِ ٢ُای قبؿ و بؽه  کؽظن به امىال ٚمىمی و ضؽابؼقاوعن  کاؼی آقیب

خماٙ کىیاع. و٦ِای بؽضای ا٢اؽاظ ظؼ آن ؼا  کاه بطىاهیاع هؽ٦عؼ ىاویع  ضىبی ویكت. م٧عاؼ ؾیاظی چی ظؼ خهان وخىظ ظاؼظ و می
چایب مى٧ٓا  وقایٛی اؾ ناان  ؼقىع ممکه اقت ٦عؼ ی ظانِه بانىع که با یات زؽکات ظقت به مؽز   ضايی مینان   مؽیه
ضاىؼظ.  ها  خماٙ کىىاع باه ظؼظ ومی هؽ٦عؼکىىع چیؿی خؿ چی ویكت و  ظؼیا٢ت می هؽچهؾاؼ و ظؼضِان ؼا خمٙ کىىع. اما  قبؿش

ویااؾی واعاؼم »کىاع:  ظهىع. ٢اؽظی اظٚاا می ؼووع و هیچ کاؼ ظیگؽی اودام ومی چی به  اؼک می کؽظن بؽضی ٧٢ّ به ٦ًع خمٙ
کى  ضاىب اقات و  اف اؾ آن،  ماؽیه ماه اوداام ناعش اقات.  ؾو  و چی خمٙ مای ه که ٦عم میگىوگ  مؽیه کى . همی چی

کىىع چی، گىوگ اقت. و٦ِی ظیگؽان به ایه نطى وؿظیت  ٢کؽ می انِباش به« آوؼم کا٢ی اقت. به ظقتهمیه که ٧٢ّ چی 
کىىعش بایع  ٛاظل ییه و یاواگ   مؽیهظ؟ گیاهان، ْبیٛت ییه ؼا وعاؼ چیب  کىىع بعوم ضی ی قؽظ اقت. آیا نىوع ازكاـ می می

 کىع. ضىبی ٚمل می ظهع، هىىؾ ممکه اقت ٢کؽ کىع ظؼ  مؽیىم به ؼا ز٣ٕ کىع. اگؽچه بعن ایه نطى بىی ؼوٞه کاج می

 آوسد هی به دعتکه تضکیه کًذ گىيگ سا  هشکغی
آوؼظ بكیاؼ مه  اقات. و٦ِای اؾ ماه ظؼبااؼۀ مؿایاای  می به ظقتکكی گىوگ ؼا  کىع و چه کكی  ؿکیه می ایه مىَى٘ که چه

کىىعگان ؼا  االیم کىع و بىاابؽایه   مؽیه های اوؽفی ؼا ٦اظؼ کىع که مکاویؿم ىاوع  گىی  ٢ایىن ظا٢ا می  ؽقىع، می ٢ایىن ظا٢ا می
کىاع، ؾیاؽا گىواگ  ؼا زل میها  م٧عاؼ ؾمان الؾم بؽای  مؽیه ؼا کاهم ظهع. ٢ایىن ظا٢ا مهکل کمبىظ و٦ت بؽای اودام  مؽیه

 ظقاِطىلکىع. ظیگؽ ایىکه، ؼول ما ؼول  ؿکی  وا٦ٛی غهه و باعن اقات. باعن ٢یؿیکای ماا  ْىؼ  یىقِه ٢ؽظ ؼا  ؿکیه می به
وگ٣ِ . امؽوؾ باؽای اویایه بااؼ اؾ آن ؼا   ؽیه مؿیِی که  ا امؽوؾ نىظ. اما ٢ایىن ظا٢ا مؿیت ظیگؽی ظاؼظ، بؿؼگ  ٟییؽام بؿؼگی می

گااؽظظ و خامٛاا   ظاؼم. ٦اابالن آن ؼا وگ٣ااِ  ؾیااؽا مىَااى٘ مهماای ؼا ظؼ بااؽ ظاؼظ و بااه گػنااِ  ظوؼ ظؼ  اااؼیص بؽمی بااؽ ماای آن  ااؽظش
ؼا کكی هؽگؿ خؽیت کؽظش و واه اخااؾش ظاناِه اقات کاه آن  ظهع. ظؼ ْىل  اؼیص وه ٦ؽاؼ می أثیؽ   ستنعم  کىىعگان ؼا به  ؿکیه

 که به نما بگىی .٢ال کىع. اما هیچ گؿیى  ظیگؽی وعاؼم خؿ ایى
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اقاؽاؼ آقاماوی  کؽظن اای که اقِاظ یی هىگدی گ٣ِاه اقات یات ؼاؾ آقاماوی و ا٢ها هؽ خم ه»اوع:  بؽضی اؾ مؽیعان گ٣ِه
قآىذ بااال ؽ  قاىی بهْىؼ وا٦ٛای ماؽظم ؼا  کى . ما باه میا اقؽاؼ آقمان ؼا ا٢هْىؼ قؽقؽی  به ْىؼ ویكت که اما ایه« اقت.

ٚهاعش بگیاؽی . اگاؽ   اىاوی  آن مكائىییت ؼا باه ظهی . ما بایع مكئىل نما بانای  و می ودام می کىی  و مؽظم ؼا ؼاهىمایی می
ضىاه  ؼونه کى  ایه اقت: آن  اقؽاؼ آقماوی اقت. آو ه امؽوؾ می کؽظن ايسبت کىع، ا٢هها  آن کكی ٞیؽمكئىالوه ظؼباؼۀ

های  های  ؿکیا  اماؽوؾش، ناامل  ؿکیاه کىع. اؾ وٗؽ مه،  مام ؼول کىع ٢ؽظی اقت که گىوگ ؼا کكب می کكی که  ؿکیه می
باه كی کاه گىواگ ؼا اوع و ک قؽاقؽ  اؼیص ظؼ معؼق  بىظا، معؼق  ظایى و معؼق  ٞیؽمٛمىیی، ؼوذ کمکی نطى ؼا  ؿکیه کؽظش

کىع، غهىی که اؾ ْؽی٥  به غهه ههیاؼ ان اناؼش میکىی   بیان می ایىداآوؼظش ؼوذ کمکی بىظش اقت. ؼوذ اي ی که  می ظقت
گاش هكِیع و همیه غهاه ههایاؼ ان مٛاؽ٠ نم ظهیع و ٢کؽ می آن به آو ه اودام می  اان  . اماا آو اه ؼوذ کمکیاقاتکىیع آ

ؾمان با نما مِىیع نع و همان اق  و همان نکل نما  ْىؼ ه  ا وامهطى اقت. اگؽچه او بهظهع همیهه بؽای نم اودام می
 کىع، اما ظ٦ی٥ بگىیی ، او نما ویكت. ؼا ظاؼظ و او ویؿ همیه بعن ؼا کىِؽل می

که  ؿکیاه  آوؼظ گىوگ ؼا به ظقت می کكیآن ظهع.  اؾ ظقت میکه آوؼظ  به ظقت میآن کكی اي ی ظؼ خهان وخىظ ظاؼظ: 
گااهی ضاىظ اؾ  ها به مؽظم آمىضِه . ظؼ قؽاقؽ  اؼیص،  مام ؼولکىع می اوع که ٢ؽظ ظؼ ْىل معیِیهه یا  ٛم٥ مٛىىی بایع هم  آ

ضاىظ ناىظ. بؽضای قاه  ْىؼ کامل به زایات ض كاه ؼوظ و اؾ ضاىظ بی مسیّ و اْؽا٢م ؼا کىاؼ بگػاؼظ، به چیؿی ٢کؽ وکىع و به
ای کى اش گػنِه اقت. ظیگاؽان ممکاه اقات  ىاواایی  ٧٢ّ یسٗهایىکه  هیىىع مثلو قاٚت ظؼ معیِیهه یا ظؼ زایت  ٛم٥ می

کكااوی وبىظواع کاه  ماؽیه ضاىظ ایاه ا٢اؽاظ  اوع کاه  مؽکؿ چىیه ا٢ؽاظی ؼا  سكیه کىىع. اما ایه ا٢ؽاظ و ظیگؽان مِىخاه وهاعش
گاش»ظهع که  ْىؼ مثال، معؼق  ظایى آمىؾل می کؽظوع. به می ناىظ. مىٗىؼناان اؾ  مِىیاع می« ا٦ٛایؼوذ و »میاؽظ و  می« ؼوذ آ

گاش چیؿی اقت که ما ؼوذ اي ی می وامی . اگؽ ٦اؽاؼ  وامی  و مىٗىؼنان اؾ ؼوذ وا٦ٛی چیؿی اقت که ما ؼوذ کمکی می ؼوذ آ
گاش ماؽظ. ؾمااوی کكای اؾ ؼول  ؿکیا  ظیگاؽی باه ماه گ٣ات:   ان می نعیع ؾیؽا ؼوذ اي ی وا٦ٛان بمیؽظ، وابىظ می ان  بىظ ؼوذ آ

نطى ظیگؽی باه « ام بؽای  آنىا ویكِىع. کى ،  ا زعی که زِی اُٚای ضاوىاظش کى  غهى  ؼا ؼها می  ، و٦ِی  مؽیه میمٛ »
کىىع. و٦ِی به ضاواه  ها ظیؽو٦ت  مؽیه می های ؾوظ و نب قطِی  مؽیه کى ، مثل ب٧یه که يبر مدبىؼ ویكِ  به»مه گ٣ت: 

کى   ام ضىظم ؼا وٗاؼش می آودا ظؼاؾ کهیعشظؼ زایی که  نىم  ا  مؽیه کى . یکه  و اؾ ضىظم ضاؼج م ؼوم، ؼوی مبل ظؼاؾ می می
  ا زعی بؽایم مِأق١ نعم.« کى . که  مؽیه می

ظه   ماه  اؽخیر مای»بیه گ٣ات:  وام یى ظووگ یكِی بهیای ظایى ظهىع؟ ؾماوی ٢ؽؾاوه ؼوذ کمکی ؼا ودام میها  آن اما چؽا
گااش ناىوع. ؾیاؽا ماؽظم قطت  بكیاؼ« وی ؼا ودام ظه .اوكاایىکه  خای زیىاوی ؼا ودام ظه  به اقات ماؽظم اؾ وٗاؽ مٛىاىی آ

ؼا ؼهاا کىىاع. نان  های  ىاوىع وابكِگی با مىا٢ٙ ٚم ی ومی نعن اوع و هىگام ؼوبؽو ٚاظی ظؼ  ىه  خامٛ  ٚاظی بهؽی گ  نعش
نىوع ظوبااؼش ا٢اؽاظی  ی اؾ ایه قایه ضاؼج میکىیع، ٧٢ّ وگاش کىیع چگىوه بؽضی ا٢ؽاظ و٦ِی بٛع اؾ ضا م  قطىؽاو اگؽ باوؼ ومی

کىىاعش   مؽیهاوىاع ؼا واؼازت یا ًٚباوی کىع  اب وطىاهىع آوؼظ. بٛع اؾ گػنت ماع ی اياالن مها  آن نىوع و اگؽ کكی ٚاظی می
ؾیؽا ؼوذ ايا ی اقت،  قطت بكیاؼ اوع: ودام اوكان ها ظؼ  اؼیص ایه وکِه ؼا مِىخه نعش کىىع. بكیاؼی اؾ ظایىییكت ؼ٢ِاؼ ومی

بیىی ضاىبی ظاؼواع و ضاؽظی ؼا کاه ظؼ گ٣ِا  کكای وه٣ِاه اقات  او بیم اؾ زع اؾ ظقت ؼ٢ِه اقت. بُٛی ا٢ؽاظ کی٣یت ؼوناه
کىىاع و  کىیاع بااوؼ ومی  هاؽیر میناان  ظهىع. اما بؽضی ا٢ؽاظ بعون  ىخه به ایىکه چگىوه مكایل مٛىىی ؼا بؽای  هطیى می

کىی ، اما و٦ِای ظؼ بایه ماؽظم  نیىگ يسبت می همه با او ظؼباؼۀ  ؿکی  نیه ؾویع. ما ایه مٛىی می های بی کىىع زؽ٠ ٢کؽ می
ـب ظؼ ظقاِـؽ او ٚم ای  کىع مؿیت ظهع. ٢کؽ می ضىاهع اودام می کاؼی ؼا که می هؽباؾه   ٚاظی اقت هاای وا٦ٛای و م ماى

قاطت اقات اؾ آن  یاؽوی کىىاع. ناان  ی ػیؽل اقات، بؽا های  ٦ابل . زِی اگؽ  ی ببؽوع آمىؾلاقته آن هكِىع و ظؼ ْ ب
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اقات.  قاطت هایی ؼا ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ مهاهعش کىع، بكیاؼ  ىاوع يسىه ودام ؼوذ اي ی اوكان وكبت به ؼوذ کمکی که می
ام ویؿ ضاىظ  اى اقات. اگاؽ او ؼا  چؽا بایع ؼوذ اي ی  ى ؼا ودام ظه ؟ ؼوذ کمکی»ؼا به ایه وِیده ؼقاوع که: ها  آن همیه امؽ

ؼقاع مها  باناع وًایب  ومی باه وٗاؽآوؼظ،  باه ظقاتها ظقِاوؼظ  ؿکیه ؼا  ظه ، آیا یکكان ویكت؟  ا و٦ِی یکی اؾ ؼوذودام 
 «آوؼی. می به ظقتنىظ، ؾیؽا بعیه مٛىی اقت که  ى آن ؼا  یت می کعام

ؼا ظانِه بانایع، ازِمااالن چیاؿی  ظوؼ اؾؼاش ظیعنْبیٛی  ٢ى٤ ؼا نؽذ ظه . اگؽ  ىاواییها  آن های  ؿکی  بگػاؼیع ظ٦ی٧ان ؼول
ناىیع، ممکاه اقات  ضاىظ می یاا اؾ ضاىظ بی ناعش کىیع و واؼظ زایت ض كاه کىیع: و٦ِی معیِیهه می ؼا مهاهعش میه نبیه ای

یت اؾ ایاه ظو وا٦ٛاان ضاىظ  نىظ. اگؽ قاٛی کىیاع  ای ببؽیاع کاعام ضاؼج می ان  بعننکل نما اؾ  ببیىیع ظؼ آن یسٗه کكی ه 
کىاع و قاپف  باعن ؼا  اؽک می ،نکل ناما ه  ایع. آن ٢ؽظب  کىیع ضىظ ان کكی هكِیع که ایىدا وهكِه می ، ازكاـاقتنم

 ىاوع ناک ی اؾ اخِماا٘ ٦اعیمی، اخِماا٘  بؽظ. ایه ُبٛع ؼا اقِاظ  بعیل کؽظش اقت و می اقِاظ او ؼا بؽای  ؿکیه به ُبٛع ظیگؽی می
هاا ؼا یااظ  کهع،  مؽیه ا ؼوؾاوه مع ی که ظو یا قه قاٚتب ایىدا ْىل میامؽوؾش یا اخِماٚی ظؼ ُبٛعی ظیگؽ بانع. نطى ظؼ آود

گؽظظ، ناما ویاؿ اؾ  کىاع و بااؾمی نکل نما  مؽیه ؼا  مام می ه  کىع. و٦ِی آن ٢ؽظب  های ؾیاظی ؼا  سمل می گیؽظ و قطِی می
گاش نىوع. اوع که مداؾ بىظش ا ایه زع اوع  نِهآییع. ا٢ؽاظی که  ىاوایی ظیعن ظا ض كه بیؽون می  اؾ آن آ

 ؽ اقت. و٦ِی چىیه نطًی بٛاع اؾ ظو قااٚت باىظن ظؼ زایات ض كاه یاا  ٛما٥،  کىىعش اگؽ نطى وِىاوع ببیىع، واؼازت
گاهی ٚىىان ؼونی بؽای  ماؽیه، ظو یاا قاه  ظاوع چه ا ٣ا٦ی ا٢ِاظش اقت. ا٢ؽاظی ویؿ هكِىع که به یابع، هیچ ومی ال ؼا باؾمی آ

گااش  باه ياىؼم گااش هایی هكِىع که  ماؽیه به ها زایت کىىع. ایه ىظ ؼا کامالن به ظیگؽان واگػاؼ میؼووع و ض قاٚت به ضىاب می
های ظیگؽی اؾ  مؽیه وخىظ ظاؼظ کاه ظؼ یات  ظهىع. زایت نىظ و هؽ ؼوؾ مع ی ؼا به معیِیهه یا  ٛم٥ اضًِاو می اودام می

ه قال ؼو به ظیىاؼی وهكت. ظؼ گػنِه ؼاهبان ؾیاظی بىظواع کاه ظاؼما نىیعش بانیع که وُ  نىظ. نایع ظؼباؼۀ بىظی مؽ به  مام می
ها  نعۀ وهكِه ظؼ معیِیهه بیم اؾ وىظ قال اقت. بُٛی  ؽیه معم ثبت ها قال ظؼ معیِیهه وهكِىع. ظؼ  اؼیص، ْىالوی ظش

نان، باه  وی بعنؽظش ؼ کهای ؼنع  و ٚ ١نان  های زِی بیهِؽ اؾ ایه وهكِىع. زِی با الی  َطیمی اؾ ضاک وهكِه ؼوی مژش
هاا ظؼ معؼقا   ویژش بُٛای ؼول ظهىع. باه ؼا آمىؾل می ها ظاظوع. بؽضی ظؼ معؼق  ظایى ویؿ ایه ؼول اظامه میآودا  وهكِه ظؼ

هاا قاال  اؾ ض كاه بیاؽون بیایاع ظشایىکه  ظهىع. نطى بعون ٚىىان نک ی اؾ  ؿکیه آمىؾل می ؼ٢ِه ؼا به ضىاب بهٞیؽمٛمىیی 
کؽظ چه کكی باىظ؟ ؼوذ کمکای ناطى.  ها ٢ؽظی که  مؽیه می نىظ. اما ظؼ ایه زایت ه  بیعاؼ ومی باؼ ضىابع و زِی یت می

٢ؽظ  اقِاظی ؼوذ کمکی ایاه ٢اؽظ ؼا باؽای  ْىالویب  کىىع که ]ظؼ ْىل معیِیههب  انطايی که ٦عؼم ظیعن ظاؼوع مهاهعش می
اؾ بایه ْىؼ کامال   ىاواع کاؼماا ؼا باه بانع و اقِاظ ومی بعهکاؼ ىاوع کاؼمای ؾیاظی  کىع. ؼوذ کمکی ویؿ می  ؿکیه ؼاهىمایی می

گؽظم. مىِٗؽم  قطت  مؽیه کىی. مه مع ی ظوؼ ضىاه  بىظ و کمی بٛع بؽمی ایىدا ى بایع »گىیع:  . بىابؽایه اقِاظ به او میببؽظ
 «بال.

ؼوظ و قاپف  ل کىاع. اقاِاظ مایا٢ِع، اما هىىؾ ه  بایع به ایه ناکل ٚما ظاوع بٛع اؾ ؼ٢ِىم چه ا ٣ا٦ی می اقِاظ ظ٦ی٧ان می
ی ممکاه هؽچیاؿ .نىوع  ا او ؼا وقىقه کىىع هایی  بعیل می ش ؾیباچهؽ نکل بهآیىع یا  ها بؽای  ؽقاوعن ؼوذ کمکی می اهؽیمه

گیؽظ. ٚ ِم ایه اقت که بؽای ؼوذ کمکی  ٦ؽاؼ ومی أثیؽ   ستنىوع که ؼوذ کمکی  ها مِىخه می اهؽیمهاقت ؼوی ظهع. اما 
گاش بانع. قپف ایه   ؽ اقت  ؿکیه کىع، ؾیؽا می وكبِان آقان ضىاهىاع  و میناىوع  می ها واامیاع اهؽیمه ىاوع اؾ ز٧ی٧ت مكایل آ

ناىظ. ایاه ؼوذ  ؽظاضات میباؼش   ال یت میؽظ، بعهی کاؼمایی کهىع. و٦ِی می بؽای او٧ِام او ؼا به ٦ِل بؽقاوىع و وا٦ٛان او ؼا می
ای بكایاؼ ٧٢یاؽ. کاىظک اؾ اوایال  ناىظ، ناایع ظؼ ضااوىاظش ای اؾ ظوظ ظؼ اْؽا٠ نىاوؼ نعش و باؾ یعا می نىظ و مثل  ىظش ؼها می

 ىاواع ظؼ ابِاعا  و ومیگاؽظظ. ایبِاه ا  ىاوع مكایل ؼا ظؼک کىاع، اقاِاظل بؽمی نىظ و می کهع. و٦ِی بؿؼگ می ؾوعگی قطِی می
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کىع  ا بطهای اؾ زا٢ٗا  ایاه ؼوذ کمکای ؼا کاه ٣٦ال  ْبیٛی ضىظ اق٣ِاظش می های ٢ى٤ خا بیاوؼظ. اقِاظ اؾ  ىاواییبه اقِاظ ؼا 
زاال و٦ت آن اقت که  مؽیه ؼا »گىیع:  آوؼظ. اقِاظ به او می خا می  یاظ و اقِاظ ؼا به  گػنِه ؼا به ،نعش بىظ باؾ کىع. ؼوذ کمکی

 کىع. ها ؼا به ؼوذ کمکی مى٧ِل می یان بكیاؼ، اقِاظ آمىؾلبىابؽایه، بٛع اؾ قای« نؽو٘ کؽظ.

های بكیاؼی ظاؼی که بایع اؾ بیه بؽووع. بایاع  هىىؾ ه  وابكِگی»گىیع:  ها، اقِاظ به ؼوذ کمکی می  ف اؾ او٧ِال آمىؾل
 باؽوظ، باؽای ٞاػا گاعایی ظؼ خامٛه ؾخؽآوؼ اقت، ؾیؽا ٢ؽظ بایع اؾ مس ی به مسل ظیگاؽؾظن   ؽقه« به بیؽون بؽوی و  ؽقه بؿوی.

ناىظ. ممکاه اقات باا  کىىاع مىاخاه کىىاع یاا اؾ او اقا٣ِاظش می ضىعواع و  اىهیه می کىع و با اوىا٘ مطِ ١ مؽظمی که به او می
ضىبی  باهؼا و ؼوابّ ضىظ با ظیگاؽان گیؽظ  میوٗؽ ظؼ کىىعش  نىظ. اما ایه ؼوذ کمکی ظؼ همه زال ضىظ ؼا  مؽیه ی مىاخههؽچیؿ

های ماظی مطِ ١ ظؼ بیه ماؽظم  وقىقه أثیؽ   ستظهع.  میا اؼ ٧آن ؼا  واقت نیىگ ضىظ  همیهه مؽا٦ب نیه .کىع اظاؼش می
اکىىن به ظایاى وایال   ى ه »گىیع:  گؽظظ. اقِاظل به او می باؾمیؾظن  ها  ؽقه بٛع اؾ قالایه ؼوذ کمکی گیؽظ.  ٚاظی ٦ؽاؼ ومی

ن اقت ]به بعن ٢یؿیکی که اؾ آن نؽو٘ کؽظی  باؾگؽظی و بؽای ؼ٢اِه وهاایی ای و زاال ؾمان آ ای و  ؿکیه ؼا کامل کؽظش نعش
 اىاوی باؽوی و اماىؼ و مكاایل  آماظش نىی، ؾیؽا  مؽیه  ى کامل نعش اقت. اگؽ هىىؾ ه  کاؼی با٦ی ماوعش که اودام ظهای، می

ؼوذ کمکی، ؼوذ ايا ی ایاه ناطى گؽظظ.  ف اؾ باؾگهت  میؽها، ؼوذ کمکی ب بٛع اؾ قال« ؽقاوی.بمؽظم ٚاظی ؼا به  ایان 
گاش اي ی بیعاؼ می آیع می ویؿ اؾ زایت ض كه بیؽون  نىظ. و ضىظآ

، ؼوذ ظؼ وِیداهاما ایه نطًی که ایىدا وهكِه کكی ویكت که  ؿکیه کاؽظش، ب کاه ؼوذ کمکای او  ؿکیاه کاؽظش اقات و  
ياؽ٠ هؽ زال، ناطى  ماام خاىاوی ضاىظ ؼا  آوؼظ. اما ؼوذ اي ی ویؿ ؾخؽهایی کهیعش اقت. به می به ظقتکمکی گىوگ ؼا 

ا٢ِاع؟ ایاه ناطى بٛاع اؾ  ٚىىان اوكاوی مٛمىیی به  ایان ؼقیعش اقت.  ف چاه ا ٣اا٦ی می کؽظش و ٚمؽ او بهآودا  وهكِه ظؼ
ْبیٛی باه ظقات آوؼظش اقات.  های ٢ى٤ کىع اؾ ْؽی٥  مؽیىم گىوگ ؼا ؼنع ظاظش و  ىاوایی آمعن اؾ ض كه، ازكاـ می بیؽون

 ىاوع آن کاؼها ؼا باه اوداام بؽقااوع. اماا ٚ اِم ایاه اقات کاه ؼوذ  کىع یا کاؼی اودام ظهع، میظؼمان  اهع بیماؼی ؼا اگؽ بطى 
 ها ؼا او و ظؼ وهایات  ًامی کىاع  می ؼوذ ايا ی ٢اؽظ کاه باعن ؼا کىِاؽل کىاع و باه ازِاؽامب  ضىاهع او ؼا ضهىىظ ال می کمکی

ظؼ  ایىدااهای بكایاؼی ؼا  اقت که ایاه ناطى قاالیه کىع ا ه او ؼا ضهىىظ میظهع. ٚ ت ایىک گیؽظ، ایه کاؼ ؼا اودام می می
ؼوواعد  ؼاش خعاگاو  ضىظ ؼا میها  آن اؾ هؽیتمیؽظ،  وهكِه گػؼاوعش و ٚمؽل قپؽی نعش اقت. اما و٦ِی ایه نطى میزال 

واالیای مىخاىظ  اؾ آودا کاهگػنت. کىع. بؽ ْب٥ بىظیك ، ایه ٢ؽظ هىىؾ ه  اؾ میان باؾ یعایی ضىاهع  ؼوذ کمکی او ؼا  ؽک می
ا٢ِع؟ ممکه  آمیؿی  ؿکیه کؽظش، ایه نطى ویؿ  ٧ىای بكیاؼی خمٙ کؽظش اقت.  ف چه ا ٣ا٦ی می ْىؼ مى٧٢یت او به بعنظؼ 

 ىاواع باعیه ياىؼم باناع. آیاا  ؿکیا  ایاه  مىاع ناىظ. ٧٢اّ می ؼ به بهؽش ال اؾ ثؽو ی ؾیاظ یا م٧امی ٚایی اقت ظؼ ؾوعگی بٛعی
 نطى ظؼ وهایت بیهىظش وبىظش اقت؟

ام، ؼاؾ  ماه ؼاؾی اباعی ؼا ٢اال کاؽظشکكب کىای . ایه مىَى٘ ؼا مىا٧٢ت بؽای ا٢هاکؽظن  يؽ٠ کؽظی   ا الل بكیاؼی 
های مطِ ١  ؿکیه ظؼ قؽاقاؽ  ااؼیص ؼا   ىاوكت  ست هیچ نؽایٓی گ٣ِه نىظ. ماخؽای ظؼون  مام ؼول اقؽاؼ، که مٓ ٧ان ومی

گؽظظ. ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع: کاعام ؼول یاا    ظوؼ ظؼ  اؼیص بؽمیظاویع که چؽا گ٣ِ  ایه مىَى٘ به گػنِ ام. زاال می بؽمال کؽظش
آوؼیاع. آیاا  ومی باه ظقاتکىیع، اما هایچ گاىوگی  ای به ایه نکل  ؿکیه وکؽظش اقت؟ نما به ایه یا آن نکل  ؿکیه می معؼقه
ایىکاه  که بعون  ىخه بهاوع  نعش ٦عؼی ظؼ  ىه  گ   ىان قؽؾوم کؽظ. مىخىظام بهؽی به اوگیؿ ویكت؟ اما کكی ؼا ومی  أق١

گاش گاش نىوع. اگؽ اؾ  کىیع ومی مینان  چگىوه آ کىىع باوؼوکؽظوی اقات. اگاؽ  ی باال يسبت کىیع، ٢کؽ میظیعگاه ىاوىع به آن آ
گااش ناىوع. زِای و٦ِای باه ایاه ؼوناىی  ىَایر آو ه   ىاوىع به يسبت کىیع، ومی ی  اییهظیعگاهاؾ  ظؼ قٓسی باال ؽ اقت آ
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چاه بگاىی . ماا  ؿکیاه ؼا هاا  آن ظاو  به نان ؼا ن٣ا ظه . وا٦ٛان ومی کىىع بیماؼی ٢ؽاظ هىىؾ اؾ مه ظؼضىاقت میام، بُٛی ا ظاظش
 کىىع. قىی قٓىذ باال ؽ  ؿکیه می  ىاوی  اؾ کكاوی مؽا٦بت کىی  که به ظهی  و ٧٢ّ می آمىؾل می

گاش اي ی نما گىوگ ؼا  آوؼظ. اما ایه چیؿی ویكت که يؽ٢ان باا اوِطاابب آن مس٧ا٥  می به ظقتظؼ معؼق   ؿکی  ما، ضىظآ
کىع اؾ خامٛ  مؽظم ٚاظی ظوؼی کىاع و ناما  نىظ. نؽایّ ضايی بایع بؽآوؼظش نىظ. به یاظ ظانِه بانیع که معؼق  ما قٛی ومی

هاای  ها و ظام کىیاع و اؾ  ماام   اهبطهی اؾ ایه ظویا هكِیع  ؿکیه ظؼ زایی که  ویؿ وبایع اؾ  ُاظها ظوؼی یا ٢ؽاؼ کىیع. ب که بایع
گاش بانیعد بایع ان  اْؽا٠ گاهاوه َؽؼ میظؼ زایی که  آ کىىع چیؿهاایی ؼا   ٣اوم بانیعد و٦ِی ظیگؽان قٛی می کىیع به آن بی آ

کىىاع کاؼهاای آؾاؼظهىاعش اوداام ظهىاع  مبااؼؾش و ؼ٦ابات وکىیاعد و٦ِای ماؽظم قاٛی میهاا  آن بؽظاؼوع با اقتکه مِٛ ٥ به نم
ؼا ؼنع ظهیع و اؾ ضىظ  نیىگ  ان ؼا ٦ىی کىیع، نیه ٢ؽقا اؼاظش ظاؼی ضىظ ؼا ز٣ٕ کىیعد ظؼ ایه مسیّ قطت و ْا٦ت یهِهضى

 گیؽیع ٢ؽا ؽ ؼویع. های بع و گؽایهام ظویىی که ظؼ مٛؽٌ آن ٦ؽاؼ می هم  اوعیهه

گاهاوه قطِی ؼا  سمل می آیا ؼوذ اي ی نما ویكت که ٢اعاکاؼی کىیع؟  همگی ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع: آیا نما ویكِیع که آ
گاهاوه اؾ ظقت می ظهیع؟  ف گىوگ بایع به نما  ٛ ٥ ظانِه بانع، ؾیؽا همان کكای کاه اؾ  ومی کىع؟ آیا چیؿهای ظویىی ؼا آ

آوؼظ. به همیه ٚ ت اقت که معؼق  ما اؾ  ؿکیه ظؼ ایه مسیّ  ی یعش ظؼ بیه مؽظم  می به ظقتظهع کكی اقت که  ظقت می
ضاىاهی  هماان کكای   ؿکیاه کىای ، ؾیاؽا می مضىاهی  ظؼ ایه خهان ظویىی و  ماام مهاکال  کىع. ما می ِىاب ومیٚاظی اخ

کىىع بطهی اؾ ماا ناىوع، بایاع  کىىعگاوی که ظؼ مٛبع  ؿکیه می آوؼظ. زِی و٦ِی ظؼ آیىعش  مؽیه می به ظقتبانی  که گىوگ ؼا 
 بیؽون بؽووع و ظؼ خامٛ  بهؽی  ؽقه بؿوىع.

باه نىظ که ؼوذ ايا ی گىواگ ؼا  کىىع مىدؽ به ایه ومی های ظیگؽی که مؽظم  مؽیه می اوع چؽا ؼول مه  ؽقیعش بؽضی اؾ
قآىذ  های ؼاقِیىی که ٢اؽظ ؼا باه . ؼول ؽظاؾوع میقالمِی و  ىعؼقِی به ها ٧٢ّ  ؼول آوؼظ. ٚ ِم ایه اقت که آن ظقت

بؽواع  ناگؽظ ضىظ ؼا به خای ظیگاؽی میها  آن اوع وه به ٚمىم مؽظم. ظاظشبؽوع همیهه ٧٢ّ به یت مؽیع مى٣ؽظ آمىؾل  باال ؽ می
ی چىیه چیؿی ؼا باه ٚماىم ماؽظم آماىؾل واعاظش کك هیچها،  ظهىع. ظؼ  مام ایه قال  ا  مؽیه کىع و ظؼ اوؿوا به او آمىؾل می

آوؼی . ظؼ ٚایه زاال، معؼقا   مای ظقات باهگىوه گىوگ  کىی  و ایه گىوه  ؿکیه می ظهی  ؾیؽا ایه اقت. ما ایه کاؼ ؼا اودام می
ام  کىاع. گ٣ِاه ظهع  ا ضىظ نما کكی باناع کاه ثماؽۀ  ؿکیاه ؼا کكاب می  ان می  ؿکی  ما يعها و هؿاؼان چیؿ ؼا به ؼوذ اي ی

ام  گ٣ِااهآو ااه  اوااع، چؽاکااه ام. بؽضاای ایااه ک مااام مااؽا ظؼک کؽظش  ؽیه ظؼ ؼا گهااىظش ام و گكااِؽظش قاااب٧ه اودااام ظاظش کاااؼی بی
ظؼک ویكت. ٚاظ ی ظاؼم: اگؽ یت یاؼظ ظانِه بان  و ٧٢ّ اؾ یت ایىچ يسبت کى  هىىؾ ه  ممکه اقت بگىییع ٞ ى  ٦ابلٞیؽ 
 اىاو  هایچ خىبا  بااال ؽ یاا  ام. ظؼ ایه ؾماان ومی ظاو  به نما گ٣ِه میؼا که  آو ه٧٢ّ بطهی اؾ  ایىدا ظؼ ز٧ی٧تکى ، اما  می

  یهؽ٢ِه هكِىع. م اؾ زعبی ؽ ظا٢ا ؼا به نما بگىی ، چؽاکه  فؼ٠

آوؼظ. اؾ ؾماان  یاعایم  باه ظقاتْىؼ وا٦ٛای گىواگ ؼا  کىاع باه کىع، ضىظ نما ؼا ٦اظؼ می معؼق  ما بعیه يىؼم  ؿکیه می
 باه ظقات ىاویع  اؼیص ؼا بؽؼقی کىیع. ظؼ زایی که ایه مؿیت ؼا ظاؼظ کاه ضىظ اان گىواگ ؼا  می .ؾمیه و آقمان اوییه باؼ اقت

، بكایاؼ  نایىگ بایه ا٢اؽاظ آن های ضىظ ؼا ه  ظاؼظ. ظؼ میان خامٛ   ی یعۀ ماؽظم ٚااظی و ايآکاک نیه آوؼیع، قطِی می
گاهاوه مىا٢ٙ٢ؽا ؽ اؾ قطت اقت  ظهیاع،  ؼا ظؼ میان ماؽظم اؾ ظقات می ان  آن يٛىظ کىیع. قطِی آن ظؼ ایه اقت که و٦ِی آ

گیؽظ، و٦ِی ا٢اؽاظ  یؽاماىن ناما باؽای چیؿهاایی ؼ٦ابات و  ضٓؽ ٦ؽاؼ می ضی ی مه  اقت ظؼ مٛؽٌ ان  و٦ِی چیؿی که بؽای
نکل يسیسی به ایه مكایل  ٦ؽاؼ بگیؽیع. بایع یاظ بگیؽیع به أثیؽ   ستکهىع، وبایع  ؼوح می ان  کىىع یا و٦ِی ٚؿیؿان مباؼؾش می

ا٢ی ویكت ٧٢ّ اوكان ضاىبی بایه ماؽظم مٛ  ، آیا ک»ايالن ؼازت ویكت! ؾماوی کكی به مه گ٣ت: بىظن  کىىعش بىگؽیع.  ؿکیه
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اؾ نىیعن آن ضی ی مِأق١ نعم! به او یت ک مه ها  وگ٣اِ . هماه «  ىاوع ظؼ  ؿکیه مى٥٢ نىظ؟ ٚاظی بانی ؟ چه کكی می
 آوؼظ. می به ظقتکىع  . کكی که ظؼکبؽظ میؼوظ که  ىاوایی باوؼل او ؼا   ا زعی می هؽکكینیىگی وخىظ ظاؼظ.  وى٘ نیه

اگؽ ظایى چیؿی باىظ کاه « کىىع، اما ؼاهی ٚاظی ویكت. ال يسبت می ظایى ؼاهی اقت که ظؼباؼش»وىنت:  الیىؾیی ؾماو
بىظ. ظؼ ؼول  ؿکی  ما نما  یی آن ؼا بؽظاؼظ و ظؼ  ؿکی  آن مى٥٢ نىظ، بااؼؾل ومیهؽخا ىاوكت  ؼوی ؾمیه ؼیطِه بىظ و ٢ؽظ می

ع. بىابؽایه بایع  ا خایی که امکاوم هكت مىٓب٥ باا ماؽظم ٚااظی کىی ها گىوگ ؼا کكب می ٢ؽظی هكِیع که با گػؼ اؾ چایم
ؼا ؼناع  ضىظ نیىگ بانی . ویاؾی وعاؼیع ٧٢یؽ و  هیعقت نىیع. ب که بایع ظؼ زایی که بطهی اؾ ایه ظویای ماظی هكِیع نیه

کاه   ؿکیه کىیاع و ویااؾی ویكات ىاویع ظؼ بیه مؽظم ٚاظی    ؽیه ؼول. ؾیؽا می ظهیع. اؾ ایه وٗؽ، ایه ؼول ؼازت اقت، ؼازت
کىیع. اماا   ؽیه خىب  آن ویؿ همیه اقت، چؽاکه ظؼ مسیّ بكیاؼ  ی یعۀ مؽظم ٚاظی  ؿکیه می ؼاهبه یا ؼاهب نىیع. اما قطت

 ؽیه خىب  معؼق   ؿکی  ماا  آوؼظ. ایه زیا ی به ظقت ان گىوگ ؼا  نىظ ضىظب وا٦ٛی ضىبی آن ویؿ ظؼ همیه اقت، ؾیؽا باٚ  می
آوؼظ. چاؽا؟  مای باه ظقاتآن ؼا  آوؼظ، ؼوذ کمکی ویؿ می به ظقت٢ال کؽظم. ایبِه و٦ِی ؼوذ اي ی گىوگ آن ؼا  امؽوؾ اقت و

ْىؼ  آوؼواع، ؼوذ کمکای ویاؿ باه می باه ظقاتها گىوگ ؼا  و ویؿ مىخىظام ؾوعش و ق ىل ان  بعنهای ظیگؽ  ؾیؽا و٦ِی  مام خىبه
ذ کمکی هؽگؿ به اوعاؾۀ قٓر گىوگ نما باال وطىاهع بىظ، ؾیاؽا ناما مىخاىظ آوؼظ. اما قٓر گىوگ ؼو می به ظقتآن ؼا  زِ 

 اي ی هكِیع و او مىخىظ وگهبان اقت.

 کاه همیهاه قاٛیهكاِىع  کىىعگان ا٢ؽاظ ؾیاظی ای ؼا اَا٢ه کى . ظؼ میان خامٛ   ؿکیه ضىاه  مكئ ه ظؼ اظام  قطه می
اوع به ایه امیع که نایع اقِاظی مٛؽو٠   کؽظشهؿیىه کؽظش و  ىل ؾیاظی ق٣ؽ  خا همهقىی قٓىذ باال ؽ  ؿکیه کىىع.  اوع به کؽظش

کىع که او بیىم ضىبی ظانِه باناع. بىاابؽایه  نطى  ُمیه ومی اما مى٥٢ وهعوع. مههىؼبىظنب  دوهان ظهعها  آن بهؼا ؼاهی 
اوع. امؽوؾ ایه ؼول بكیاؼ ٚایی ؼا باؽای هماه  ویاوؼظش به ظقتای  هایی که هؿیىه کؽظوع هیچ وِیده با وخىظ هم  ق٣ؽها و  ىل

کىاع آیاا  کاه  ٛیایه می ای . بىابؽایه اؾ ایه یسٗه به بٛع کكی  ان به نما اؼایه کؽظش ضاوه ای ،  ٧ؽیبان آن ؼا ظم ظؼب  ٚمىمی قاضِه
 یهاؽ٢ت ضىاهىاع کاؽظ. آوهاایی کاه   ىاویع  ؿکیه کىیع و مى٥٢ نىیع ضىظ نما هكِیع. آوهایی که بِىاوىع آن ؼا اودام ظهىع، می

ظهىاع،  خؿ مىخاىظا ی کاه ناما ؼا ٢ؽیاب می وِىاوىع  ؿکیه کىىع، اؾ زاال به بٛع بایع  ؿکیه ؼا ٢ؽاماىل کىىاع. اؾ ایاه باه بٛاع باه
٢اؽظ ظیگاؽی  اگؽ ماه وِاىاو  ناما ؼا وداام ظها ، هایچ ىاویع  ؿکیه کىیع.  ظؼ آیىعش ومیو ظهع  میی به نما آمىؾل وکك هیچ
باه ناما آماىؾل ظهاع،   اا ىاوع. ز٧ی٧ت ایه اقت که ایه ؼوؾها، اگؽ بطىاهیع اقِاظی وا٦ٛی اؾ ؼاهی ظؼقت ؼا  یعا کىیع  ومی

ی ظؼ زال اودام چىیه کاؼی ویكت. زِی ٦ مؽوهاای بااال ویاؿ کك هیچ ؽ اقت، ؾیؽا ظیگؽ  زِی اؾ يٛىظ به آقمان ه  قطت
 ىها ظؼ  مىخىظام آودا ظؼ زال مؽا٦بت اؾ مؽظم ٚااظی ویكاِىع. معؼقا  ماا واه هكِىع و« آضؽ ؾمان»اکىىن ظؼ ظوؼان  ایاوی یا 

 ؽیه مكایؽ اقات، ؾیاؽا   ؽیه و مكا٧ِی  نىظ. ایه قؽیٙ  ؽیه ؼول اقت، ب که ظ٦ی٧ان بؽ  ای  قؽنت خهان  مؽیه می ظقِـؽ
 ال ظؼباؼۀ غهه و ٦ ب ٢ؽظ اقت. همه

 هذاس آعمايی
کىی  معاؼ آقاماوی چیكات. ماعاؼ آقاماوی کاه  نىظ.  هؽیر می بؿؼگ آمىؾل ظاظش میظؼ معؼق  ظایى، معاؼ آقماوی کىچت و 

ن»اوؽفی  کىىع معاؼی اقت که با ا ًال ظو کاوال مؽظم مٛمىالن ظؼباؼۀ آن يسبت می ظهیع. اما ایه  نکل میآن ؼا  «ظو»و  «ؼب
خؿ بؽای قالمِی و ز٣ٕ  ىعؼقِی ویكات. ایاه چیاؿی اقات کاه ماعاؼ آقاماوی  معاؼ آقماوی، بكیاؼ قٓسی اقت و چیؿی

نک ی « معاؼ آقماوی بؿؼگ،»نىظ و وه  وامیعش می« معاؼ آقماوی کىچت»نىظ. معاؼ آقماوی ظیگؽی که َوه  کىچت وامیعش می
ناىظ،  می ن ویاىان ناؽو٘کىع، با چاؽضم  یؽاماى بعن ٢ؽظ زؽکت می ظؼونآن اؾ معاؼ آقماوی بؽای  ؿکیه ظؼ معیِیهه اقت. 
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قامت بااال زؽکات  چؽضع و قاپف به ؼقع و  یؽامىن آن می ان می  ی ظن به ،کىع ْؽ٠  اییه زؽکت می بعن بهؼون ظ قپف ظؼ
گیؽظ و همان معاؼ آقماوی وا٦ٛی اقت که اؾ ْؽیا٥  ؿکیاه ظؼ معیِیهاه ناکل  بعن يىؼم میؼون ظ کىع. چؽضم آن ظؼ می
نىظ که ياعها کاواال اواؽفی باعن ؼا باه  ال خؽیان اوؽفی بكیاؼ ٦عؼ مىعی می گیؽی اؾ نکلگیؽظ. ایه معاؼ آقماوی  ف  می

هاای ظایىییكاِی ماعاؼ آقاماوی ؼا آماىؾل  بااؾ ناىظ. ؼول هاای ظیگاؽ اواؽفی کىاع  ماام کاوال آوؼظ و کمت می زؽکت ظؼمی
ظهىاع؟  ی ؼا آماىؾل میچیؿ چاههاای بىظیكاِی  ظهىاع. ؼول هاای بىظیكاِی مٛماىالن آن ؼا آماىؾل ومی ظهىع، اماا ؼول می

هاای  ظاظ. اما ؼول ؼا آمىؾل میها  آن کؽظ و وه های  مؽیىی  أکیع می های ضىظ، وه ؼوی زؽکت ناکیامىوی ظؼ خؽیان آمىؾل
ها یات مداؽای اواؽفی وخاىظ ظاؼظ کاه اؾ و٧ٓا   بىظیكِی ویؿ نیىۀ ضىظ ؼا بؽای  بعیل بعن اؾ ْؽی٥  ؿکیه ظاؼوع. ظؼ ایه ؼول

ظؼ ؼوظ و  های  اییه بعن مای قمت ٦كمت نکل ماؼ یچ به نىظ و به هىیی ظؼ ٢ؽ٤ قؽ نؽو٘ می کامالن باؾنعۀ بای ْب قىؾویب 
 کىع. های اوؽفی بعن ؼا ٢ٛال می  مام کاوال وهایت

یاباع. ناایع بؽضای  نىظ به ایه هاع٠ ظقات می وامیعش می« مدؽای مؽکؿی»ؼول بىظیكِی  اوِؽیك  اؾ ْؽی٥ چیؿی که 
بگػاؼیاع ببیىای  چگىواه « ْىؼ مٛمىل ظؼ بعن وخىظ وعاؼظ. چٓىؼ ممکه اقت آن ؼا ظانِه بانىع؟ چىیه مدؽایی به»بپؽقىع: 

ؼقاع.  هااهؿاؼ می های اوؽفی ظؼ بعن کكی ؼا ظؼ وٗؽ بگیؽیع،  ٛعاظنان به يعها یاا ظش کىىع. و٦ِی  مام کاوال آن ؼا ایداظ می
های باعن اقات. ظؼ ٢ُاای  کىىع و زِی  ٛعاظنان بیهِؽ اؾ ؼگ ٧ی ٦ٓٙ میْىؼ ٚمىظی و ا٢ های بعن یکعیگؽ ؼا به مثل ؼگ

هاای اواؽفی  ای اؾ کاوال نبکه ،اوؽفی وخىظ ظاؼظ. اؾ ٢ؽ٤ قؽ  ا  اییه بعن ی هیچ ؼگی وخىظ وعاؼظ، اما کاوالظؼوو بیه اُٚای
هاای بىظیكاِی  و٦ِای ایاه  ولکىىاع. ]ظؼ ایاه ؼ  ْىؼ ٚمىظی و ا٧٢ی یکاعیگؽ ؼا ٦ٓاٙ می ظؼ قؽاقؽ بعن گكِؽظش نعوع و به

 اوؽفی اؾ میاانٚبىؼ  اوع و ممکه اقت کىىع به یکعیگؽ مًِل نىوع، هىىؾ مدؽای مك٧ِیمی ؼا نکل وعاظش ها نؽو٘ می کاوال
ناىوع  اا مداؽای ٚماىظی مكا٧ِیمی ؼا  ه  مًِال می  ؽ و به  عؼیح  هه بهها  آن ،با گػنت ؾمانمكِ ؿم  الل بانع. ها  آن

ْىؼ ا٧٢ای  هاایی ؼا کاه باا ویات غهىای باه چؽضع و چؽش کىع که می دؽا قپف ظؼ و٧م یت مسىؼ ٚمل مینکل ظهىع. ایه م
 های اوؽفی بعن اقت.  مام کاوال کؽظن ویؿ م٧ًىظ، باؾ ایىداآوؼظ. ظؼ  می چؽضىع به زؽکت ظؼ می

ؼا باؾ کىاع. اؾ هماان آٞااؾ، الؾم  های اوؽفی بعن گؿیىع که یت مدؽا  مام کاوال  ؿکی  ٢ایىن ظا٢ای ما ایه ؼویکؽظ ؼا بؽومی
ای  ؼا اؾ مؽز    یهاؽ٢ِهمان  ؾمان ظؼ گؽظل بانىع.  مؽیه ْىؼ ه  ه  مًِل نىوع و به های اوؽفی به ظاوی  که  مام کاوال می

اق٣ِاظش های بعن  کاوال کؽظن گػاؼی . با ؼویکؽظ ظیگؽان که اؾ یت مدؽا بؽای باؾ  ؽ ؼا کىاؼ می کىی  و مؽازل ابِعایی نؽو٘ می
هاا قاال  کاا٢ی وباناع. ممکاه اقات الؾم باناع ظشهاا  آن کامال کؽظن نىظ، ممکه اقت زِی  مام ٚمؽ ٢ؽظ ویؿ بؽای باؾ می

که یت ظوؼۀ ؾوعگی بؽای مى٧٢یت ظؼ  ؿکیه کا٢ی ویكت. به همایه اوع  گ٣ِهها  قطِی  مؽیه کىىع. بىابؽایه بكیاؼی اؾ ؼول به
ایاه ؼا  دؽباه نان  کىىع ٚمؽ ٢ؽظ ؼا ْىالوی کىىع و بكیاؼی اؾ  یؽوان  ؽ قٛی می  یهؽ٢ِههای ظنىاؼ و  ٚ ت، بكیاؼی اؾ ؼول

 ؾماوی ْىالوی به  مؽیىم اظامه ظهع. نىظ  ا بِىاوع معم اوع. ٚمؽ ٢ؽظ ْىالوی می کؽظش

ؼ آقاماوی معاؼ آقماوی بؿؼگ بؽای  ؿکی  وا٦ٛی اقات. ماعاظؼ زایی که  معاؼ آقماوی کىچت ايىالن بؽای قالمِی اقت،
هاای باعن ؼا  کىع به ٦عؼ مىعی معاؼ آقماوی بؿؼگ ظؼ معؼقا  ماا ویكات کاه  ماام کاوال بؿؼگ که معؼق  ظایى به آن اناؼش می

کىع و همگی با ه  ظؼ چؽضم هكِىع. مىٗىؼ اؾ چؽضم معاؼ آقماوی بؿؼگ ظؼ معؼق  ظایى چاؽضم اواؽفی  ه  مًِل می به
قامت بااال  اا  ها  ا ک١  اها و قاپف اؾ  اهاا به اؾ ظقتکه  های قه ییه و قه یاوگ، ، اؾ ٦بیل کاوالاؾ میان چىع کاوال اقت

مىؿی  چؽضم اوؽفی اؾ میاان ماعاؼ آقاماوی باؿؼگ اقات. ماعاؼ  بؽای آوها، ایه بهؾوىع.  یت ظوؼ میظوؼ بعن  ،مىهای ؼوی قؽ
گىواگ  بؽضی اؾ اقِاظان چی ،همیه ٚ تآقماوی بؿؼگ که نؽو٘ به چؽضم کىع،  ؿکی  قٓر باال ؼا ظؼ  ی ضىاهع ظانت. به 

کىىع به زىؾۀ قالمِی. بؽضای  ؼا مسعوظ مینان  های کىىع. آمىؾل ؼقىع آمىؾل ؼا مِى١٦ می و٦ِی به معاؼ آقماوی بؿؼگ می
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کىىع. ایاه نااگؽظان  کىىع آن ؼا آمىؾل ظهىع، اما چیؿهایی ؼا که بؽای آن ویاؾ اقت ظؼ بعن ناگؽظان وًب ومی ویؿ قٛی می
ناان  غهه ظاظش وهعش اقت. نایع ضىظنان قٛی کىىع با اق٣ِاظش اؾ ٦عؼمها  آن ؾیؽا آو ه ویاؾ ظاؼوع به ، ىاوىع مى٥٢ نىوع ومی

ظهیاع.  ؿکیاه باه  بطىاهیاع آن ؼا ناکلهىاؾی های   ػیؽ ویكت. مثل ایه اقت که با اودام وؼؾل آن ؼا نکل ظهىع اما امکان
گیؽی ماعاؼ آقاماوی باؿؼگ ٧٢اّ و٦ِای ناؽو٘  ظهاع. ناکل بكِگی ظاؼظ اما  بعیل گىوگ ؼا اقاِاظ اوداام می  الل ضىظ ٢ؽظ

 ی بؽای آن ظؼ نما وًب نعش بانع.ظؼوو های نىظ که هم  مکاویؿم می

 ی باه بؿؼگایظؼووا ِه اقت. ا٧ِٚاظ ظاؼظ که ایه خهاانوٗؽ گؽ٢ظؼ ظؼ ْىل  اؼیص، معؼق  ظایى بعن اوكان ؼا خهاوی کىچت 
٢ه  ویكت. ایه خهاان بكایاؼ  ٦ابل آقاوی بهایه وگؽل قطت اقت و  کؽظن آیع. باوؼ می به وٗؽخهان بیؽووی اقت و نبیه آن 

 ىان آن ؼا  ىَیر ظاظ. ٢یؿیات   ىاوع با خك  اوكان م٧ایكه نىظ؟ اما مى٧ٓی بؽای آن وخىظ ظاؼظ و می بؿؼگ اقت، چگىوه می
هاا ؼقایعش  ها  ا وى ؽیىى ها و کىاؼک ها،  ؽو ىن ها، ایکِؽون ها به ا   ع و اؾ مىیکىلکى می  ژوهمًٚؽ زاَؽ ؼوی اخؿای ماظش 

چ٧اعؼ اقات. هاا  آن ی وخاىظ ظاؼظ و اواعاؾۀچیؿ چاهؼیؿ اؽ اؾ ایاه غؼام   ىاوع ببیىع اقت. اما ظؼ ایه قٓىذ، میکؽوقکىپ ومی
 ؽیه  کىع با کىچات امؽوؾش ٢یؿیت ظؼک میآو ه  ی وخىظ ظاؼظ.چیؿ چه ؽ  ظاوىع ظؼ قٓىذ زِی میکؽوقکى ی ومی  ژوههگؽان

 ىاوع آن ٦ مؽوهای ؼیاؿ  ؼوظ، می نکل ٢یؿیکی ٚاظی می٢ؽا ؽ اؾ غؼام میکؽوقکى ی خهان بكیاؼ ٢اي ه ظاؼظ. و٦ِی نطًی 
باناع، یىاع. هؽچاه قآر ٢اؽظ بااال ؽ ب ؼا می نعش ظویاهاای میکؽوقاکى ی و وامؽیی غؼام ؼا ظؼک کىع، ؾیؽا با بیىایی بؿؼگىمایی

 بیىع.  ؽی ؼا می قٓر میکؽوقکى ی وقیٙ

مىخاىظام  کاه کاؽظ هاایم بیاان می قٓر ضىظ،  ىيی١ کؽظ. آمىؾش ظیعگاشناکیامىوی بؿؼگی خهان ؼا  ف اؾ ظیعن آن اؾ 
اه قاه با بعن ٢یؿیکی نبیه ما اوكان ویؿ ظیگؽی هؿاؼ ظویاا  ها ظؼ کهکهان ؼاش نیؽی وخىظ ظاؼوع و زِی ٧٢اّ ظؼ یات ظاوا  نب

 هاا کاه ظؼ ماعاؼ هكاِ  ا ا  ظ ظاؼظ. ایه با ظؼک ٢یؿیت وىیه ما قاؾگاؼ اقت. چه ٢ؽ٦ی اقت بیه ایگاىی گاؽظل ایکِؽونوخى
نااکیامىوی بیاان کاؽظ کاه ظؼ قآر  ؼو کىاع؟ اؾایاه اؼ ضىؼنایع زؽکات میع و ایگىی گؽظل ؾمایه کاه ظؼ ماعىکى زؽکت می

ل خهاوی اقت کاه مىخاىظام و مااظش ظؼ آن وخاىظ ظاؼظ. اگاؽ ظویا اقت. ظؼقت مث هؿاؼ ای نه نامل قه میکؽوقکى ی، ظاوه
 ظؼون هایی کاه اؾ ناه هؽیتی آن ظاو  نه، آیا نه وخىظ وعاؼظ؟ آیا ظؼ هاز٧ی٧ت ظانِه بانع، ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع: ظؼ ظویا

نه ظیگاؽی  ظؼون هایی که اؾ نه هؽیتهؿاؼ ظویای  هؿاؼ ظویای ظیگؽی وخىظ وعاؼظ؟  ف آیا ظؼ قه آن ظاو  نه هكِىع، قه
اوِها ضىاهع بىظ. بىابؽایه زِی ظؼ قٓر  ا اگا ا ویاؿ  ، بییابعاقت، نىی وخىظ وعاؼظ؟ اگؽ بؽؼقی به همیه نکل به  اییه اظامه 

باؿؼگ اقات کاه او وِىاوكات  ٦اعؼ آن« وهایات کىچات اقات. وهایات باؿؼگ و ها  بی ه  بی»خهان  که ناکیامىوی بیان کؽظ
 کىچت اقت که وِىاوكت ؼیؿ ؽیه غؼۀ مىهأ ماظش ؼا  هطیى ظهع. ٦عؼ آنزال  ٚیه ببیىع، ظؼ آن ؼا  یؽامىن و ظوؼ اظوؼ

هایی که ظؼ آن  ا ىمبیل ىان ظیع، با ٦ٓاؼها و  ظؼ یت مى٣ػ ٚؽ٤  ىقت، نهؽی کامل ؼا می»اوع:  اقِاظاوی هكِىع که گ٣ِه
ظیعگاش ٚ می بؽؼقی کىی  و وا٦ٛاان ٦ًاع ظاناِه بانای  ظؼک ؼقع. اما اگؽ ایه گ٣ِه ؼا اؾ  می به وٗؽباوؼوا ػیؽ « کىىع. زؽکت می

 کاؽظم، بكایاؼی اؾ ا٢اؽاظ ظؼ ْاىل باؾناعن چها  آیع. و٦ِی ظؼباؼۀ باؾنعن چه  قاىم ياسبت می می به وٗؽکىی ، مى٧ٓی 
اوِهاای آن  ىاوكاِىع باه  ظویعواع اوگااؼ ومی ناان می ظؼ مكایؽ  اىو ی ظؼ  یهاویهاا  آن ایه وَٛیت ؼا  دؽبه کؽظوع:نان  مقى

هایی ظؼ ظو ْاؽ٠ خااظش  ها و ؼوظضاوه ای بؿؼگ، با کىش ظؼ ْىل خاظش ؽظوعک نان، ازكاـ می های ؼوؾاوه بؽقىع. ظؼ ْی  مؽیه
کىىع. ممکه اقت ٢کؽ  ظووع، اؾ میان نهؽها ٚبىؼ کؽظش و ا٢ؽاظ ؾیاظی ؼا مهاهعش می میظؼ زایی که و  ظویعن هكِىعظؼ زال 

باعن اوكاان باه آن  ظؼون بیىىع واَر و ؼونه اقت و  ىه  ویكت. اگاؽ ظویاای ىؼ اقت؟ آو ه میْ کىىع  ىه  اقت. چؽا ایه
ت. معؼق  ظایى همیهه م٧ِٛع بىظش اقات وٗؽ گؽ٢ظؼ اوع،  ف آن ؼا وبایع  ىه   ظیعشنان  مبؿؼگی بانع که اقِاظان با چه  قى
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٢اي   بیه  یهاوی  ا ٞعۀ يىىبؽی ]که چه  قاىم  ضىظ یت خهان اقت. اگؽ وا٦ٛان یت خهان بانع، ضىظی که بعن اوكان به
 اقت. کىع که ؼاهی بكیاؼ ْىالوی اقت. چىیه ازكاقی ایداظ می «یی»هؿاؼ ۲۲7ظؼ آودا وا٦ٙ اقت  بیم اؾ 

هماؽاش کىىاعگان باه  ْبیٛی باؽای  مؽیه ٢اى٤ ْىؼ کامال ناکل بگیاؽظ، ویؽویای اگؽ معاؼ آقماوی بؿؼگ ظؼ ْىل  ؿکیه باه
اؾ ایىکه به آن بپؽظاؾی  بایع یاظآوؼ ناىی  کاه ماعاؼ آقاماوی باؿؼگ اقاامی گىوااگىن ظیگاؽی ویاؿ ظاؼظ: ماعاؼ  آوؼظ. اما ٦بل می

ایىهاؼ، چؽضم ؾمیه و آقمان و چؽضم کاوال ؼوظضاوه. چؽضم معاؼ آقماوی بؿؼگ زِی ظؼ قٓر  اییه  ؿکیه  آقماوی و١ً
ظهاع و  ناىظ، باه چیاؿی اؾ قآىذ بااال ؽ  ٟییاؽ ناکل می می  ؽ ظهع که با گػنت ؾمان مِؽاک  خؽیاوی اؾ اوؽفی ؼا نکل می

 چؽضع. اگؽ کكی چه  قىمم ظؼ قٓسی  اییه باؾ نعش بانع ممکاه اقات ببیىاع نىظ که می کمؽبىع مِؽاکمی اؾ اوؽفی می
٦ اب چایب  ْىؼ مثاال  ىاوع چیب گىواگىن بعن ؼا اؾ مکاوی به مکان ظیگؽ خابداا کىاع. باه چؽضع می ایه کمؽبىع میظؼ زایی که 

 ىاوىاع ظویاای میکؽوقاکى ی ؼا ظؼک کىىاع ممکاه  مٛعش بؽوظ. ا٢اؽاظی کاه میْؽ٠  بهکبع چیب  ها بؽوظ یا ممکه اقت به ؼوظش
نىظ که ماؽظم  بعن آوؼظش نىظ، چیؿی می بیؽون نىظ بكیاؼ ٚٗی  اقت. اگؽ ایه کمؽبىع اوؽفی به اقت ببیىىع آو ه خابدا می

 ىاوىاااع چیؿهاااای بؿؼگااای ؼا زؽکااات ظهىاااع و آن   ؽ می وامىاااع. ا٢اااؽاظی باااا گىواااگ ٦اااىی ظوؼ می اؾؼاش ظاظن  ىاواااایی زؽکااات
 ىاوىااع چیؿهااای کااىچکی ؼا زؽکاات ظهىااع و آن   ؽ می اقاات. ا٢ااؽاظی بااا گىوااگ َااٛی١« ظوؼ بااؿؼگ اؾؼاش ظاظن زؽکاات»
 گیؽظ. میگىوه نکل  ظوؼ نبیه ایه اقت و ایه ؼاش اؾ ظاظن اقت.  ىاوایی زؽکت« ظوؼ کىچت ؼاشاؾ  ظاظن زؽکت»

هاای مطِ ا١  ؿکیاه و   ىاواع زایت ناىظ. می معاؼ آقماوی بؿؼگ ناکل بگیاؽظ ٢اؽظ واؼظ  ؿکیا  وا٦ٛای میایىکه  مسٍ به
یاا  دائوَذنوگ، جینوگ ظن ،حوا  نناناذوریرها شور  هاای ٦اعیمی ماوىاع همؽاش بیاوؼظ. اگؽ کِاب های مطِ ١ گىوگ ؼا به نکل

آناىا باناع. ایاه  اان  ناىظ بؽای هایی که ٖااهؽ می ؼا ضىاوعش بانیع، ممکه اقت یکی اؾ ایه وَٛیت جی مینگ گویی شینگ
کىىع که ا٢ؽاظی ظؼ  ایه يسبت می ظؼباؼۀاؾ ؾمیه و  ؽواؾ ؼا  دؽبه کؽظوع و  نعن گىیىع که ازكاـ ب ىع ها اؾ ا٢ؽاظی می کِاب

، بگػاؼیع به نما بگىی  که و٦ِی ظؼ ز٧ی٧تنىوع.  ان ظؼ هىا نىاوؼ میٚباؼم ظیگؽ ظؼ م٧ابل ظیعگ کىىع یا به ؼوؾ ؼونه  ؽواؾ می
ياعها » ىاوع  ؽواؾ کىع. به همیه قاظگی اقت. ممکه اقت بؽضای ٢کاؽ کىىاع:  معاؼ آقماوی بؿؼگ کكی نکل بگیؽظ، او می

« ناکل گؽ٢ِاه اقات. ناان اوع،  ف بایع  ٛعاظ ؾیاظی باىظش باناىع کاه ماعاؼ آقاماوی بؿؼگ کؽظش قال اقت که ا٢ؽاظی  ؿکیه
اوع، ؾیؽا ماعاؼ آقاماوی باؿؼگ ياؽ٢ان مؽز ا  ناؽو٘ ظؼ  هؿاؼ و٣ؽ به ایه مؽز ه ؼقیعش ها گىی  ٞیؽوا٦ٛی ویكت اگؽ بگىیی  ظش می

  ؿکیه اقت.

اؾ ؼوی ؾمیه وعیعش اقات؟ ؾیاؽا وَاٛیت خامٛا  بهاؽی ٦اؽاؼ ویكات  نعن  ؽواؾ یا ب ىعظؼ زال  ف چؽا کكی ایه ا٢ؽاظ ؼا 
هما   کؽظن  ىاوكت مداؾ بانع  ؽواؾ و نکل خامٛ  بهؽی ویؿ وبایع بعون ظییل مطِل نىظ یا  ٟییؽ کىع. چگىوه مینىظ  آن٣ِه

اوكاان ظؼ بایه ماؽظم  ؾواعگی بىظ؟ ٚ ت اي ی ایه اقت. ٚ ت ظیگؽ ایه اقت کاه آن ا٢ؽاظ ظیعش نىظ؟ آیا آن خامٛ  بهؽی می
ظوبااؼش ضاایى ناىظ و باه ضاوا  وا٦ٛای ضاْؽ ایاه اقات کاه  ال باه ، ب کاه ؾواعگیبؽای ایه ویكت که مىخىظی بهؽی باناع

 ىاوىع باه  اؽواؾ ظؼآیىاع، او  ظیع که بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ وا٦ٛان می  ف مكئ   ایمان ظؼ میان اقت. اگؽ کكی میال باؾگؽظظ.  آقماوی
ْىؼ  ؼ ْىل  ؿکیه بِىاویع به  ؽواؾ ظؼآییع، وبایع بهظانت. بىابؽایه اگؽ ظ ضىاقت  ؿکیه کىع و ظیگؽ مكئ   ایمان وخىظ ومی ویؿ می

، ظؼ وِیداهویؿ ویاؾ ظاؼوع  ؿکیاه کىىاع. ها  آن ظؼ مٛؽٌ ومایم آوان بگػاؼیع، ؾیؽاآن ؼا  اهیع یبه ظیگؽان وهان ظآن ؼا  قؽقؽی
ی اؾ بطًىيا٦كامت یاا  اان   ان، وىک اوگهات  ای نکل بگیؽظ، اگؽ وىک اوگهت ظقت ان  بؿؼگ معاؼ آقماویایىکه  بٛع اؾ

 بكِه بانع ٦اظؼ به  ؽواؾ وطىاهیع بىظ. ان  بعن

باه ناان  بؽوع که هىگام اودام معیِیهه بعن گؽ٢ِه اقت، بؽضی ا٢ؽاظ  ی می ؾماوی که معاؼ آقماوی بؿؼگ ظؼ آقِاو  نکل
ظؼ  ناىظ كااـ میضىبی خؽیان ظاؼظ و بىابؽایه  هت بعن قابت از نىظ. ٚ ِم ایه اقت که اوؽفی  هت بعن به خ ى ض  می
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نىوع و  هات باعن قاىگیه و خ اىی باعن  نىظ. بؽضی ا٢ؽاظ ویؿ به ٧ٚب مِمایل می خ ىی بعن قىگیه ازكاـ میزایی که 
باال بدهیع و ازكاـ کىیاع  قمت بهضىبی ظؼ خؽیان بانع، ممکه اقت  نىظ. اگؽ ظؼ قؽاقؽ بعن اوؽفی به قبت ازكاـ می

ؼویع. اما ایاه  عیاعش ظؼ ماىاؼظی اقاِثىایی مدااؾ اقات کاه ؼوی ظهاع. ا٢اؽاظی کاه ایاه  نىیع و باال می اوگاؼ اؾ ؾمیه خعا می
ها و مطًىيااان  ها و مكااه کىىااع مٛماىالن ظؼ ظو اوِهااای ْیا١ قااىی ٦اؽاؼ ظاؼوااع: ب اه ْبیٛی ؼا  دؽباه می هاای ٢ااى٤  ىاوایی

اؾ  ناعن هایی ماوىاع ب ىع های کمی ظاؼوع و ازِمال آن ؾیاظ اقت که  ىاوایی یه هؽ ظو گؽوش مٛمىالن وابكِگیهای مكه. ا ضاو 
آوؼواع  می باه ظقاتهاایی    ىاوایی ىان، و٦ِایهاای خا، مطًىياان مؽظمؽظهاا ؾمیه ؼا  دؽبه کىىع و بِىاوىع آن ؼا ز٣إ کىىاع.

مىٗىؼ ؼ٦ابات ظؼ بایه ماؽظم ٚااظی اقا٣ِاظش کىىاع.  به ها ایه  ىاوایی  ىاوىع ضىظومایی وکىىع. زِی ممکه اقت اؾ قطِی می به
ؼا ظانِه بانىع و زِی اگؽ اؾ ْؽی٥  ؿکیه نکل بگیؽوع بایع ٣٦ل نىوع. اگؽ زِای ٦كامِی اؾ باعن  ها آن بىابؽایه مداؾ ویكِىع

ایه زایت ممىى٘ بانیع. ممکه اقت باه ْىؼ ویكت که مٓ ٧ان اؾ  دؽب    ىاوع اؾ ؾمیه ب ىع نىظ. اما ایه ه  ٣٦ل بانع، ٢ؽظ ومی
 امِسان کىیع و بُٛی اؾ ا٢ؽاظ اخاؾش ظاؼوع به  دؽب  آن اظامه ظهىع.آن ؼا  نما اخاؾش ظاظش نىظ کمی

ظووگ  اؾ ؼوی ؾمیه ا ٣ا٤ ا٢ِاظش اقت. و٦ِی کالقای ظؼ اقاِان ناان نعن هایی اؾ ب ىع کى  ومىوه که قطىؽاوی می هؽخا
ظؼ  مٛ  ، چه ا ٣ا٦ی بؽای مه ا٢ِاظش اقات؟: » ؽقیع بىظوع. کكیآودا  ظؼ وان خینهؽهای  که و  کىىعگاوی اؾ ظانِ ،  مؽیه

کها  کاه  ظؼ ضاواه ظؼاؾ می اؾ ؼوی ؾمایه هكاِ . هم ىایه و٦ِای ناعن ب ىعظؼ زال کى   ؾو ، ازكاـ می ٦عم میزایی که 
و٦ِای کالقای « ناىم. باظکىت به هىا ب ىع میبطىاب  چىیه زكی ظاؼم، زِی و٦ِی  ِىیی ؼوی مه ا٢ِاظش بانع. همیهه مثل 

خى وخىظ ظانت که ضاومی مكه بىظ. او ظو  طت ظؼ ا ا٦م  ی ٦عیمی اؾ اقِان گىیی ا کىىعش یاوگ ظانِ ،  مؽیه گىیی ظؼ نهؽ
ها ظؼ زایت معیِیهه  ؼوی یکی اؾ ایه  طتو٦ِی ظانت که یت  طت وؿظیت یت ظیىاؼ و  طت ظیگؽ وؿظیت ظیىاؼ ظیگؽ بىظ. 

هایم ؼا باؾ کؽظ و  ی بؽظ ظؼ هىا ناىاوؼ ناعش و باه  طات  اؾ ؼوی ؾمیه اقت. چه  نعن هكِه بىظ ازكاـ کؽظ ظؼ زال ب ىعو
 و قپف ظوباؼش به خای اول بؽگهت.« بایع به خای اول بؽگؽظم»ظیگؽ آمعش اقت. با ضىظل ٢کؽ کؽظ: 

ای معیِیهاه  وباىظ ؼوی کاوا اه لکكی ظؼ ظ٢ِاؽ کااؼ ظایى بىظ که ظؼ و٦ت واهاؼ مى٦ٛی که  ای ظؼ نهؽ چیىگ کىىعش  مؽیه
ظاظ. ظؼ زال اودام معیِیهه ظؼ هىا نىاوؼ نع و به اوعاؾۀ یت مِؽ اؾ ؾمیه خعا نع و قپف  ااییه ا٢ِااظ. چىاع بااؼ اؾ  اودام می

یعش باىظ. ایاه ؾظش و کمای  ؽقا ؾمیه ب ىع نع و  اییه ا٢ِاظ.  ِىیی که کىاؼل  ا نعش باىظ ویاؿ ؼوی ؾمایه ا٢ِااظ. کمای هیداان
وبایاع بگاػاؼم »ا٢ِاظن ظؼ ْىل و٦ت واهاؼ اظامه ظانت. ظؼ وهایت ؾواگ کااؼ ؾظش ناع و او باا ضاىظ ٢کاؽ کاؽظ:  و  اییهؼ٢ِه  باال

او  ماؽیه ؼا ضا ماه ظاظ. « کىىع ایىدا چاه ا ٣اا٦ی ا٢ِااظش اقات. بهِاؽ اقات ٢اىؼان  ماام کاى . ؼا ببیىىع،  ٛدب می ظیگؽان ایه
ظاؼ بانىع. اگؽ ایه ماخؽا بؽای نطى خىاوی ا ٣ا٤ ا٢ِاظش بىظ، و٦ِی ؾواگ   ىاوىع بهِؽ ضىیهِه ٢ؽاظ مكه می ىاویع ببیىیع ا می

قت گىوه ا ایه« اؾ ؼوی ؾمیه هكِ . نعن ب ىعظؼ زال همه بیاییع و مؽا ببیىیع. »کؽظ:  ْىؼ ٢کؽ می نع ازِماالن ایه کاؼ ؾظش می
 اىاو   اؽواؾ  ام. می وگاش کىیاع چ٧اعؼ ضاىب  ؿکیاه کاؽظش» :ضىظ ؼا کىِؽل کىعؼازِی غهىیت ضىظومایی   ىاوع به که نطى ومی

 خا هماهؼوواع، ؾیاؽا مىٗاىؼ اؾ وخىظناان چىایه چیاؿی ویكات.  هاا ضىظوماایی کىیاع، اؾ ظقات می و٦ِی با ایه  ىاوایی« کى .
 کىىعگان وخىظ ظاؼظ. ظؼ بیه  مؽیه ها ایههای مهابهی ماوىع  ومىوه

 ان  باعنبؽیع که اکىاىن  اؾ نما  ی می ظؼيع عها کاوال اوؽفی اؾ همان ابِعا باؾ نىوع. ههِاظ  ا وىظظاوی  که ي ما الؾم می
ؼا  اا  ان  باعنظهی  بایم اؾ ایاه اقات کاه ياؽ٢ان  ها نعش اقت. اما ظؼ ایه کالـ کاؼی که اودام مای قبت و ؼها اؾ بیماؼی

هاا  ْىؼی کاه ظؼ ْاىل ایاه کالـ کىی  باه وًاب مای ان  بعنظؼ  ظهی . ما بكیاؼی اؾ چیؿها ؼا ویؿا مؽز    االیم کامل اؼ ٧
و قاپف بكایاؼ خ اى ؽ ٦اؽاؼ کهااو   میظه  مثل ایه اقت که نما ؼا باه بااال  بِىاویع گىوگ ؼا ؼنع ظهیع. کاؼی که اودام می

اقات. بٛاع اؾ  ْىؼ  یىقاِه ظؼ زاال  ٟییاؽ باهناما  نایىگ ظه ، نیه ها ٢ا ؼا آمىؾل می که ظؼ ایه کالـ ؾمان ه ظه .  می



۲7۰ 

 

ناما  کى  زِای وگاؽل ای هكاِیع.  ُامیه مای کىیع اوگاؼ ٢ؽظ وى و  اؾش ها بكیاؼی اؾ نما ازكاـ می ایه کالـ نعن  مام
قؽظؼگ  ویكاِیع. اؾ ایاه  ؾوعگیظؼ ضًىو چیكت و ظیگؽ بىظن  ظاویع مىٗىؼ اؾ ٢ؽظی ضىب یابع و می ظؼباؼۀ ظویا گكِؽل می

 کىع. گؽ٢ِ  ٢یؿیکی  ؼنع می  ای  ٟییؽام يىؼم ]ه نما  نیىگ ایه اقت که نیهال  ىان ظاؼم. مٛىییممكئ ه اْ

قابت اقات و و٦ِای ؼاش  ان  باعنکىیاع   یؽو مىَى٘ معاؼ آقماوی بؿؼگ، گؽچه مداؾ ویكِیع  ؽواؾ کىیع، اما ازكااـ می
 ؼازِی بطىاهیاع باه هؽچ٧اعؼ، االن نعیع ضكِه میؾظن  ظاؼیع. اگؽ ظؼ گػنِه بٛع اؾ کمی ٦عم ؼویع اوگاؼ ؼوی هىا گام بؽمی می
ظهىاع و اؾ هاؽ  ٛاعاظ   اه بااال  کىیع اوگاؼ نما ؼا به خ ى هال می کىیع ازكاـ می قىاؼی می ظوچؽضهظؼ زایی که  ؼویع. می ؼاش

اؾ ایاه ؼول ؼا  ىاوىع ظؼ کالـ نؽکت کىىاع اماا  نىظ به ایه يىؼم بانع. ا٢ؽاظی که ومی نىیع.  ُمیه می بؽویع ضكِه ومی
کىىاع. ماه کكای  هایی ؼا که ٦ؽاؼ اقت  دؽبه کىىع،  دؽباه می ْىؼ مهابه  مام زایت گیؽوع ویؿ به ٥ ضىاوعن کِاب یاظ میْؽی

گىی  بایع ز٧ی٧ت بانع. اگؽ زاال که ٦ؽاؼ اقات ٢اا ؼا آماىؾل ظها ،  میآو ه  گىی ، اما ضىاه  بگىی  ومی هكِ  که آو ه ومی
ضىظم ظؼ زال آمىؾل ٢اایی  ظیعگاشکؽظم، اؾ  هع٠ يسبت می گ٣ِ  یا مبه  و بی اقاـ می گ٣ِ ، چیؿهای بی ز٧ی٧ت ؼا ومی

کاؽظم  بٛاا ی  اگاؽ ناما ؼا گماؽاش میاقت. کل خهان ظؼ زال وٗاؼش  .ظه  ؼازت ویكت بىظم. کاؼی که اودام می اهؽیمىی می
 ظانت. می

کىىع. اما  ام  دؽبه ومی که  ىيی١ کؽظشؼا ْىؼ مٛمىل چیؿی بیم اؾ ایه معاؼ آقماوی بؿؼگی  کىىع به ا٢ؽاظی که  ؿکیه می
ْىؼ کامل به آن  بعیل نىظ، ایه معاؼ کا٢ی ویكات.  وقی   ماظۀ با اوؽفی باال خایگؿیه و به  ؽ به اگؽ بطىاهیع بعن هؽچه قؽیٙ

ماعاؼ »آن ؼا ؼا باه زؽکات ظؼآوؼظ.  ان  باعنهای اوؽفی ظؼ  بؽای ایه کاؼ، بایع چؽضم معاؼ آقماوی ظیگؽی بانع که هم  کاوال
، اماا خاایی ٢اال یاا آماعش اقاتهاا  ظؼ کِاب وبیگااش گاشظاوىع. ایه وام  ظؼباؼۀ آن میمٛعوظی ا٢ؽاظ وامىع و  می« آقماوی مایىیى

 اان  بؽای ایىداامهاؽ باىظش اقات. اماا  اوع، چؽاکه ؼاؾی قؽبه ظؼباؼۀ آن يسبت کؽظشيىؼم وٗؽی  به هؽیر وهعش اقت. ٧٢ّ 
نىظ. با ٢اؽٌ ایىکاه  ظوؼاش نؽو٘ ییه ظؼ میان ظؼ ٢ؽ٤ قؽ یا اؾ و٧ٓ  هىیی هىیی  ىاوع اؾ و٧ٓ  بای می کى . ایه معاؼ آنکاؼ می

و اؾ قامت کىاع  میکىاع زؽکات  اؾ ٢ؽ٤ قؽ نؽو٘ نىظ، ظؼ امِعاظ ضٓی که قمت ییه )خ ى( و یاوگ ) هت( باعن ؼا خاعا می
امِاعاظ  کىاع. قاپف ظؼ یات اوگهاِان زؽکات می امِاعاظ یتو ظؼ آیاع  میها  ااییه  امِعاظ ناوه آیع. قپف ظؼ  اییه می گىل

ؼوظ، ظؼ امِعاظ ظاضل ؼان ظیگؽ  اییه ؼ٢ِه، ؾیؽ  اای ظیگاؽ  کىع، ؾیؽ  ا ؼ٢ِه، ظؼ امِعاظ ظاضل ؼان باال می  ه ىی بعن زؽکت می
٢ؽ٤ قؽ، یات ظوؼ کامال کىع و با ؼقیعن به  یت اوگهِان زؽکت می ، ظؼ امِعاظ یتؼوظ میؼوظ، ظؼ امِعاظ  ه ىی بعن باال  می

ظؼ چىاع خم اه آن ؼا   ىاوىاع کِاابی ظؼبااؼۀ آن بىىیكاىع اماا ظهع. ایه همان معاؼ آقماوی مایىیى اقت. ظیگاؽان می ؼا نکل می
کىىاع ضی ای باااؼؾل اقات و ظؼبااؼۀ آن چیاؿی  کى  ؼاؾ آقماوی مسكىب نىظ، اما ظیگؽان ٢کؽ می ام. ٢کؽ ومی ضاليه کؽظش

هكِىع. نان  آمىؾل به مؽیعانظؼ زال ْىؼ وا٦ٛی  کىىع که به ی ظؼباؼۀ معاؼ آقماوی مایىیى يسبت میگىیىع. ٧٢ّ هىگام ومی
ظهی یاا کىِاؽل کىیاع. ظؼ  خهات اان  باا غههآن ؼا  کىیع یت اؾ نما وبایع و٦ِی  مؽیه می ام، اما هیچ اگؽچه ایه ؼا آنکاؼ کؽظش

قاىی قآىذ بااال ؽ ؼاهىماایی  ظهیاع کاه ناما ؼا به ای وا٦ٛی اوداام می  ؽظاؾی . و٦ِی  ؿکیه ومیامىؼ گىوه به  ٢ایىن ظا٢ا ایه
وًاب  ان  باعنظؼ  ،ی کاه ویااؾ ظاؼیاعهؽچیاؿکىع بایع ظؼ زایت بعون ٦ًع و آؾاظ اؾ هؽ وى٘ ٢ٛاییات ٢کاؽی اوداام ظهیاع.  می
هایی که  یىقاِه  کىع، مکاویؿم میْىؼ ضىظکاؼ ایداظ  به ان  های ظؼون آماظش بؽای اق٣ِاظش اقت. ایه معاؼ ؼا مکاویؿمو  نىظ می

چؽضع. ناایع ؼوؾی ظؼ زایه  ماؽیه  ْىؼ ْبیٛی ضىظل می کىىع  ا نما ؼا  بعیل کىىع. و٦ِی ؾماوم بؽقع، ایه معاؼ به کاؼ می
بعیه مٛىی اقت که ماعاؼ آقاماوی ماایىیى ظؼ آن خهات ظؼ زؽکات . مِىخه نىیع که قؽ ان به یت ْؽ٠ ظؼ زال وىقان اقت

ظیگؽ وىقان کىع بعیه مٛىی اقت که ایه معاؼ ظؼ آن خهت ظیگؽ ظؼ زؽکت اقات. ظؼ هاؽ ظو خهات ْؽ٠  بهن اقت. اگؽ قؽ ا
 کىع. زؽکت می
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آمعن   اییه ؽ او ظؼ زیه معیِیهه ]ماوىع زایتو٦ِی معاؼ آقماوی بؿؼگ یا کىچت ظؼ ٢ؽظی نکل بگیؽوع، ممکه اقت ق
ظهی  و ماعاؼ آقاماوی  ؼ اوؽفی اقات.  ماؽیه چهااؼم کاه اوداام مایقؽ به ٚالمت مىا٧٢ت   کان بطىؼظ و ایه ٚالمِی اؾ گػ

زِی  ف اؾ ایىکه اودام  مؽیه ؼا  ظؼ وا٦ٙآوؼظ.  همیه معاؼها اوؽفی ؼا ظؼ بعن به گؽظل ظؼ می ۀنىظ، به نیى ٢ایىن وامیعش می
 ان  بعنهای ظؼون  مکاویؿمظهع ایه اقت که  ظهع. کاؼی که ایه  مؽیه اودام می  مام کؽظیع ویؿ ضىظل به چؽضم اظامه می

ای  کااه ٢ااا،  ْىؼ  یىقااِه ب ؽضااع. آیااا وگ٣ِااه نااىظ ایااه مااعاؼ بااه کىااع و ایااه همااان چیااؿی اقاات کااه باٚاا  می ؼا  ٧ىیاات می
چؽضم اقت. زِی و٦ِای ظؼ ظؼ زال و٣٦ه   ان بی بؽیع که معاؼ آقماوی ْىؼ ْبیٛی  ی می کىع؟ به کىىعگان ؼا  ؿکیه می  مؽیه

هاای باؿؼگ بیؽووایب اواؽفی  ای اؾ کاوال نعش مٛاظل الیاه وًب ان  بعنهای چی که ظؼ  ایه الی  مکاویؿمزال  مؽیه ویكِیع، 
ع باؽٚکف ویاؿ ىا ىاو هاای بیؽووای می ْىؼ ضىظکااؼ اوداام ظهاع. ایاه کاوال کىع  ا ایاه کااؼ ؼا باه ؼا هعایت می ان  بعناقت و 

 ىع.ىک ؼا  ٧ىیت می ان  های اوؽفی ظؼ کاوال ْىؼ  یىقِه خؽیان چؽضىع و به ب ؽضىع، چؽاکه به ظو ْؽ٠ می

ضاىظ هاع٠ ویكات. ياؽ٢ان ظاناِه  ضىظی معاؼ آقماوی، به ظاظن معاؼ آقماوی چیكت؟ نکل ظاظن  ف هع٠ اي ی نکل
، اوؽفی باعن های  مام کاوال٢ؽظ ظؼ  ؿکیه،  با  یهؽ٢ت ؾمان ، ه ضاو ویكت. هع٠ ایه اقت که ٦عؼ آننعش ویؿ  معاؼ مًِل

هاا  چیاؿی  کاوال کؽظن کىع به ایه هاع٠ بؽقایع. اماا ]بااؾ ْىؼ کامل باؾ نىظ و معاؼ آقماوی کمت می بهاؾ ْؽی٥ یت معاؼ، 
ؼویع نایع بؽضی اؾ ناما  ای ببؽیاع کاه و٦ِای  ای . و٦ِی ظؼ  ؿکیه  یم می نؽو٘ کؽظش ان  اقت که اودام آن ؼا  یها یم بؽای

 ،نىوع. نایع به ٚؽٌ یت اوگهت  ؽ می  ؽ و وقیٙ گكِؽظش ظؼون ظؼ ان  های کاوالچؽضم اقت، ظؼ زال معاؼ آقماوی بؿؼگ 
ناىظ. اماا هىاىؾ ها  چیاؿ   ؽ مىداؽ می  اؽ و ؼوناه هاای  هه ا٢ِع ؾیؽا خؽیان ٦ىی اوؽفی به کاوال  ؽ نىوع. ایه ا ٣ا٤ می  هه

  ؽ  ؽ و ؼوناه  ؽ ناىوع و اواؽفی، ٦اىی ٚؽیٍ  عؼیح های اوؽفی بایع به ضايی ویكت.  ف  ا کدا بایع  مؽیه کىیع؟  مام کاوال
، هؿاؼان کاوال اوؽفی ظؼ ه  اظٞام نىوع. ظؼ ایه مؽز ه، ظیگؽ بعن ٢ؽظ هیچ کاوال اوؽفی یا و٧ٓ  ْاب ظؼ وهایتنىظ  ا ایىکه 

هاای  کامال کاوال کؽظن  که ؼا بكاؾوع. هع٠ وهاایی بااؾ نىوع  ا بعوی وازع و یت به یکعیگؽ م س٥ میها  آن قىؾوی وعاؼظ. ؾیؽا
 به ماظۀ با اوؽفی باال. ان  بعناوؽفی ایه اقت:  بعیل کل 

اقاقان با ماظۀ با اوؽفی بااال ظوبااؼش قااضِه ناعش  ان  بعنایه مؽز ه ؼقیعش بانیع بعیه مٛىی اقت که  به ان  هی مؽ  ظؼ اگؽ
بعن ٢یؿیکی بهؽی  ا اوج ضىظ  ؿکیاه کاؽظش ایع و   ؼقیعش٦ مؽو بهؽی اقت. بعیه مٛىی اقت که به باال ؽیه قٓر  ؿکی  ٢ای 

ظه . ظؼ ایاه مؽز اه، م٧اعاؼ ؾیااظی گىواگ  کىع که چىع یسٗه بٛاع  ىَایر مای وَٛیت خعیعی ؼا  دؽبه می ان  بعناقت. 
ْبیٛی  هاای ٢اى٤ ،  ماام  ىاواییایاع کؽظشؼا  ؿکیاه  ان  باعن٦ ماؽو بهاؽی ضىاهیع ظانت و ظؼ زایی که ظؼ ْاىل  ؿکیا  ٢اای 

( ممکه بؽای بعن بهؽی ؼا  ىقٛه ظاظش ) ىاوایی هاا  آن کىی ، اکثاؽ ایع. اما چىن ظؼ میان مؽظم ٚاظی  مؽیه می های ماظؼؾاظیب
های   اا اؼ ٣اا٘ ضی ای ب ىاعی ؼناع کاؽظش و ناکل  اان گىوگ گیؽوع. هم ىیه قِىن ٦ؽاؼ ومی ان  نىوع و ظؼ ظقِـؽ ٣٦ل می

ْبیٛی که ظؼ ایه  های ٢ى٤ نعم  ٧ىیت نعش اقت. اما  ىاوایی ویؽومىع ان بهوقی   گىوگ  مطِ ٣ی که گىوگ به ضىظ گؽ٢ِه به
اؾ باعن بهاؽی هاا  آن  ىاوىع ظؼ ایه ُبٛع ما  أثیؽ ظانِه بانىع و هیچ  أثیؽی ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ وعاؼواعد ؾیاؽا مؽز ه ظاؼیع ٧٢ّ می
ظؼ ُبٛاعهای  ان  باعنْبیٛی بطهای اؾ  هاای ٢اى٤ ایی. ایاه  ىاواواع  ىخه اوع. اما به هؽ زاال بكایاؼ ٦ابل ٢یؿیکی ما  ؿکیه نعش

اواع. بكایاؼ ٢اؽاوان و مِىاى٘ ضىاهىاع باىظ و زِای ممکاه اقات  های ناگؽ٢ی  ٟییاؽ ماهیات ظاظش مطِ ١ هكِىع و به نایىش
 ات مىا٢اػ  ىقات و ویاؿ  ها  ت نىظ و ایاه چها  با چه   ىنیعش مینان  بؽقىع. بؽضی ا٢ؽاظ قؽاقؽ بعن به وٗؽظهىعش   کان

 ًاىیؽ ناان  کىىع. چىن ایه گاىوگی اؾ معؼقا  باىظا اقات، بُٛای ا٢اؽاظ ظؼ قؽاقاؽ بعن ؼا  ؽ مینان  عهای مؽ بّ با بعنُبٛ
بكایاؼی اؾ  ناعن های مطِ ١ به ضىظ ضىاهاع گؽ٢ات و باٚا  مِد ی ىا یا بىظا ضىاهىع ظانت. گىوگی که ظاؼیع نکلبىظیكا 

 مىخىظام ؾوعش ضىاهع نع.
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گیؽ ایاه زاایِی بكایاؼ آناکاؼ و چهام« .آیىاع ها  می قه گل ؼوی قؽ گؽظ»وام  نىظ به هؽ میظؼ ایه مؽز ه، مى٦ٛیِی ٖا
ناىظ. یکای گال  ببیىع. قه گل باالی قاؽ ٖااهؽ میآن ؼا   ىاوع اقت. زِی ٢ؽظی که چه  قىمم ظؼ قٓسی باال ویكت می

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 
های  های قاٚت یاا ضاال٠ خهات گاؽظل ٧ٚؽباه ظؼ خهت گؽظل ٧ٚؽبهها  آنها باالی قؽ نطى ظؼ چؽضم هكِىع.  گل

ْىؼ مك٧ِل ب ؽضىع. هؽ گل قِىن بؿؼگی ظاؼظ که ٦ٓؽ ایه قِىن مٛاظل   ىاوىع به ها ویؿ می و هؽیت اؾ گلچؽضىع  میت قاٚ
های گىوگ ویكِىع، ب که يؽ٢ان ایه نکل ؼا به ضىظ  قِىنها  آن ؼووع، اما ها می ٦ٓؽ گل اقت. ایه قه قِىن  ا باالی آقمان

ؼوناه و  ان  باعنکاؽظش بانایع  نىیع. و٦ِی  ا ایه مؽز ه  ؿکیه ؼا ببیىیع، نىکه میها  آن اوگیؿوع. اگؽ گیؽوع و بكیاؼ نگ٣ت می
ایع، اماا  ایاان  ؼقایعش٦ ماؽو بهاؽی نىظ. ظؼ ایاه مؽز اه باه بااال ؽیه ناکل اؾ  ؿکیا  ٢اای  وؽم و یٓی١ می ان   اک و  ىقت

  ان ویكت. هىىؾ ه  بایع به  ؿکیه اظامه ظهیع و به  یم بؽویع.  ؿکیه

 ٢ؽاقاىی ٢اای ٦ ماؽو بهاؽیو قآر ٦ ماؽو بهاؽی کىع واؼظ مؽز   گػاؼ بیه قآر ٢اای  ْىؼ که ٢ؽظ  یهؽ٢ت می همان
نىظ(. و٦ِی  ؿکیا  باعن ٢یؿیکای باه بااال ؽیه  نىظ )بعن ن٣ا٠ ویؿ وامیعش می نىظ که زایت بعن ق٣یع ضایى وامیعش می می

 ا باال ؽیه نکل ضىظ  باعیل ناعش اقات. و٦ِای  ٢یؿیکیْىؼ اقت که بعن  ؼقیعش بانع، ٧٢ّ ایه٦ مؽو بهؽی نکل ظؼ ٢ای 
نىظ؟ ؾیاؽا  ْىؼ کامل اؾ ماظۀ با اوؽفی باال  هکیل نعش اقت. چؽا بعن ق٣یع ضایى وامیعش می  کل بعن به ایه نکل بانع، به

نیها  به باال ؽیه ظؼخ  ض ىو ؼقیعش اقت. اگؽ کكی با چه  قىم به آن وگاش کىع، کل باعن نا٣ا٠ اقات، مثال  ایه بعن
اقت. ؾیؽا بعوی اقت که اؾ مااظۀ باا اواؽفی  ضعاییبعوی  ،ویكت. بعیه مٛىی اقت که ایه بعنآودا  ن٣ا٠ اقت. اوگاؼ چیؿی

باؼش کىااؼ  یت ْبیٛی به های ٢ى٤ ها و مهاؼم مان ویكت. ظؼ ایه مؽز ه،  مام  ىاوایی اوییه باال قاضِه نعش و نبیه بعن ٢یؿیکی
نىوع، چؽاکه اق٣ِاظۀ بیهِؽی وعاؼوع و اؾ آن مؽز ه باه بٛاع ظیگاؽ  ُبٛعی بكیاؼ ٚمی٥ ٦ؽاؼ ظاظش میظؼ ها  آن نىوع. گػانِه می

 ان  ظؼ  ؿکیه مى٥٢ نعیع و ضىاقِیع ق٣ؽ  ؿکیاه نان ممکه اقت ایه بانع که ؼوؾی ظؼ آیىعش و٦ِی م٣یع ویكِىع.  ىها اق٣ِاظش
ماواعش اقات: قاِىن گىواگ و کاىظک خااوظان  ّ ظو چیاؿ هىاىؾ باا٦یبیىعاؾیع. ظؼ ایه ؾمان ٧٢ها  آن ؼا مؽوؼ کىیع، وگاهی به

نعش که به اوعاؾۀ بؿؼگی ؼنع کؽظش اقت. اما هؽ ظو ظؼ ُبٛعی ٚمی٥ وخاىظ ظاؼواع و ا٢اؽاظی باا چها  قاىمی ظؼ قآسی   ؿکیه
 ن٣ا٠ اقت.ن  ا بعن ىاوىع ببیىىع که  ؼا ببیىىع، ؾیؽا ظیعنان مٛمىالن مسعوظ اقت. ٧٢ّ میها  آن  ىاوىع مِىقّ ومی

ؼا ناؽو٘  ٢ؽاقاىی ٢اای ٦ ماؽو بهاؽی ؿکی   ،با  مؽیه بیهِؽ ،ی مى٦ِی اقت ا چىن مؽز   بعن ق٣یع ضایى ٧٢ّ مؽز ه
 نیىگ نىظ. ایه بعوی ضىاهع بىظ که ٧٢ّ مِهکل اؾ گىوگ اقت. هم ىیه نیه ویؿ وامیعش می ضعاییکىیع که  ؿکی  بعن  می

ؼا ظیگااؽ بایااع هااا  آن ظهیااع کااه خعیااعی ؼا نااکل می ْبیٛی هااای ٢اى٤ ؿکیااه،  ىاوایینااىظ. ظؼ ایااه مؽز ااه اؾ    ایااعاؼ میناما 
گااش  وهایت ٦عؼ مىعوع و می وامیع. بی« ٢ای بىظا ضعاییهای  ٦عؼم»  ىاوىع ظؼ هؽ ُبٛعی ٚمل کىىع. باا اظاما   ؿکیاه، ضىظ اان آ

 اوِٗاؼ ظانت.ی ؼا بایع چیؿ چهچگىوه ضىاهع بىظ و  باال ؽ ضىاهیع نع که  ؿکیه ظؼ قٓىذ

 بیؼ اص حذ ؽىسوهیجاووابغتگی 
ها  ناىظ. بكایاؼی اؾ ا٢اؽاظ ماعم بایم اؾ زاع مؽباىِ می نىؼوهیدانبگػاؼیع ظؼباؼۀ مىَىٚی يسبت کى  که به وابكِگی 

اوع، اما ظؼ ْ اب ز٧ی٧ات و مٛىای ؾواعگی اوكاان   مؽیه وکؽظشآن ؼا  اوع. ا٢ؽاظی ویؿ هكِىع که هؽگؿ گىوگ ؼا  مؽیه کؽظش چی
کىىع که  ؼا ظؼک می هایی  ؽقمگیؽوع واگهان  اقص بكیاؼی اؾ  اوع. و٦ِی ٢ایىن ظا٢ای ما ؼا یاظ می ظش و ظؼباؼۀ آن  ٛم٥ کؽظشبى

کىىاع  هاای خعیاعی کاه کكاب می ضاْؽ وگؽل ؼا ظاناِىع اماا وِىاوكاِىع. ْبیٛای اقات کاه باه هاا آن ظؼ ؾوعگی آؼؾوی ظؼک
ظاؼواع. اماا ایاه مهاکل  گؽامای میآن ؼا  بؽواع و ها  ای می ا٦ٛی به اؼؾل ایه آمىؾشکىىعگان و  ظاو   مؽیه ؾظش نىوع. می هیدان
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کىىاع یاا  نىوع و هىگام  ٛامل با مؽظم، ٞیؽٚاظی ؼ٢ِااؼ می می نىؼوهیدانظهع: ا٢ؽاظ اؾ ٢ؽِ ضىنسایی ظچاؼ  اٞ ب ؼوی می
 گىوه بانع. گىی  وبایع ایه ؼقىع. می وٗؽ می ظؼ م٧ایكه با ظیگؽان ٚدیب به

کىیع، بىابؽایه وبایع اؾ خامٛ  مؽظم ٚاظی ٢اي ه بگیؽیع و بایاع باا ٢کاؽی ؼوناه  اکثؽ نما ظؼ خامٛ  مؽظم ٚاظی  ؿکیه می
نیىگی ظؼ قٓسی بكایاؼ بااال و غهىای ظؼقات  ْىؼ ْبیٛی با٦ی بماوع. ایبِه نما نیه  ؿکیه کىیع. ؼوابّ بیه همعیگؽ بایع به

کىیاع کاؼهاای  و همیهاه قاٛی میظهیاع  میظهیع، کاؼهای واظؼقت اوداام و می نیىگ و قٓر ضىظ ؼا ؼنع ظاؼیع. نما نیه
اؾ ایاه خهاان ظویاىی ایىکاه  اواع یاا کىىع کاه اوگااؼ اؾ یساأ غهىای ٞیؽٚاظی ظهیع. بُٛی ا٢ؽاظ ْىؼی ؼ٢ِاؼ می ضىب اودام

چاؽا : »اناِباش بگىیىاع به ظمناىظ کاه ماؽ  مىدؽ به ایه می٢همىع.  ومیمؽظم گىیىع که  قؽضىؼظش و ظیكؽظ هكِىع. چیؿهایی می
نىوع که يؽ٢ان بایم اؾ زاع  مِىخه ومیها  آن «نىظ؟ ٖاهؽان مهکل ؼواوی ظاؼظ. ْىؼ می گیؽظ ایه ٢ؽظی که ٢ایىن ظا٢ا ؼا یاظ می

 ویؿ اناِباش کؽظن ْىؼ ؼ٢ِاؼ کؽظیع. همگی ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع: ایه بىظیع و مى٧ٓی وبىظیع و ْبیٛی ؼ٢ِاؼ ومی ؾظش نعش هیدان
ْىؼ مٛماىل مثال هماه  بهظؼ زایی که  ایع و ایه ویؿ وابكِگی ظیگؽی اقت. بایع ایه ؼا ؼها کىیع و اقت و به ا٢ؽاْی ظیگؽ ؼ٢ِه

ایع  کىیع،  ؿکیه کىیع. اگؽ ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ظیگؽان ٢کؽ کىىع نی٣ِ  ا٢ؽاْی ٢ایىن ظا٢اا ناعش ظؼ بیه مؽظم ٚاظی ؾوعگی می
نایىگ ظؼ اضِیاؼ اان  هایی ؼا باؽای ؼناع نیه ی ٢ؽياتکكا هیچگیؽوع.  و اؾ نما ٢اي ه میبا نما قؽوکاؼی وطىاهىع ظانت 

ضاْؽ ظانِه بانیع و مٓمئه   گ٣ِ  بهؼا آو ه کىىع ٢ؽظی ْبیٛی ویكِیع و ایه ضىب ویكت. بىابؽایه  گػاؼظ. مؽظم ٢کؽ می ومی
 ظاؼیع.نىیع که ؼ٢ِاؼ ظؼقِی 

باٚ  نىظ نطى زُىؼ غهه وعانِه بانع، ظؼ ض كه بانع یاا نای٣ِه و های مؽقىم ویكت که  ؼول  ؿکی  ما مثل ؼول
گاهی کامل  ؿکیه کىیع. بؽضی ا٢ؽاظ همیهه می نیعا نىظ. ؼول  ؿکی  ما اؾ نما می ایىکه  مسٍ مٛ  ، به»گىیىع:  ضىاهع با آ

قات کاه ٚااظ ی ؼا  اؽوؼل ْاىؼ باناع. مهاکل ایاه ا گىی  الؾم ویكات ایه می« آیع. بىعم بعو  به وىقان ظؼمی   ؼا میاوچهم
گاش اي ی ؼا ؼها می ظاظش گااش ايا ی ؼا اقاِؽازت می ؼا می ان  انمچهایىکه  مسٍ کىیع. به ایع که ضىظآ ظهیاع و  بىعیاع، ضىظآ

آیاع؟ اگاؽ آن  باه وىقاان ظؼومی ان  باعنایع  وهكِه ایىداظؼ زایی که  ایع. چؽا نىظ. چىیه ٚاظ ی ؼا نکل ظاظش قپف وا عیع می
ْىؼ زاِ   آیاع؟ باه باه وىقاان ظؼمی ان  باعنؼا ببىعیع، آیا  ان  انمؼا ز٣ٕ کىیع و اوعکی چه ان  انمچهبىظن  باؾ زایتب هىگام

 مسٍ ایاع. باه گىوگ بایع به ایه ْؽی٥  مؽیه نىظ و چىیه بؽظانِی ؼا نکل ظاظش کىیع چی ضیؽ. مهکل ایه اقت که ٢کؽ می
گااش ايا ی ناىیع. گ٣ِاه کدا هكِیع وا عیاع می بعاویعایىکه  بىعیع، بعون ؼا می ان  انمچهایىکه   ان بایاع ههایاؼ  ای  کاه ضىظآ

گااش  یهاؽ٢ت کىیاع. ماا  ماؽیه معیِیهاه ویاؿ ظاؼیا . چگىواه  بانع، ؾیؽا ایه ؼول، ضىظ نما ؼا  ؿکیه می کىع. بایع با غهىای آ
گاش بانیع که  ان  معیِیههایىکه  ظاوی  که هم  نما، بعون  ىخه به کىی ؟ الؾم می معیِیهه ؼا  مؽیه می چ٧عؼ ٚمی٥ اقت، آ

گاش وبانایع.  اف ظ٦ی٧اان چاه   مؽیه هكِیع. مٓ ٧ان اخاؾش وعاؼیع به مؽز   ض كه بؽویع، به زایِی که اؾ هیچظؼ زال  ایىدا چیؿ آ
مؽٞای   ىقاِ   طا  ظؼون ایىکاه بىهیىیع ازكاـ ضىب و بكیاؼ ؼازِی ضىاهیع ظانت، مثالآودا  ظهع؟ و٦ِی زایِی ؼوی می

گاه وهكِه زؽکات کىاع. ایاه آن چیاؿی  ىاواع  ومی ان  بعنکل کىیع  میاودام  مؽیه هكِیع، اما ازكاـ ظؼ زال که یع ایع، آ
ناىوع  بؽیع که  اها وا عیع می وهیىیع،  ی می اقت که بایع ظؼ  ؿکی  ما ا ٣ا٤ بی٣ِع. زایت ظیگؽی وخىظ ظاؼظ که و٦ِی مع ی می

ماواع.  ٧٢اّ قاؽ باا٦ی می .ناىوع ها ویاؿ وا عیاع می باؾوهاا و ظقات .ناىظ . بعن ویاؿ وا عیاع میاوع  ىاویع ب٣همیع کدا ؼ٢ِه و ومی
ماواع، ٧٢اّ کمای  باا٦ی می اان  نىیع که قؽ ان وا عیع نعش و ٧٢اّ غهه ظهیع مِىخه می ْىؼ که به معیِیهه اظامه می همان

گاهی اؾ ؽقیع، به اوعاؾۀ کا٢ی ضىب اقت. چؽا؟ و٦ِی ناطى  مؽیه هكِیع. اگؽ بِىاویع به ایه مؽز ه بظؼ زال  ایىداایىکه  آ
اقات و ایاه بهِاؽیه زایات اقات. بىاابؽایه اؾ ناما  ناعن  باعیلظؼ زاال ْىؼ کامال  کىاع، باعن باه ظؼ ایه زایت  ماؽیه می
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گاهی می ممکاه  ان ؼا اؾ ظقت بعهیع، ؾیؽا ظؼ ایه زایت  ضىاهی  به چىیه زایِی اؾ قکىن بؽقیع. اما وبایع به ضىاب بؽویع یا آ
 آوؼظ. به ظقتؼا  ان  های اقت ٢ؽظ ظیگؽی ثمؽۀ  الل

بیٛی ؼ٢ِاؼ ومی کىىعگان ما بایع مٓمئه بانىع که هؽگؿ ظؼ بیه مؽظم ٚاظی به هم   مؽیه کىىع. اگؽ و٧ام باعی  ْىؼ ٞیْؽ
٢اایىن ظا٢اا  ناعن بعوامکىع، باٚا   ٞؽیب می کىیع و کاؼی کىیع که ظیگؽان بگىیىع ٢ایىن ظا٢ا ا٢ؽاظ ؼا ٚدیبا ؼا بیه مؽظم ای٣

های ظیگاؽ ویاؿ بایاع مؽا٦اب بانایع کاه  ضىاه  ایه وکِه ؼا به ضاْؽ ظانِه بانیع. ظؼ ؼووع  ؿکیه و ظؼ ؾمیىاه نىیع. وا٦ٛان می می
  ىاوىع اؾ ایه غهىیت اق٣ِاظش کىىع. ؼازِی می بیم اؾ زع ؼا ؼنع وعهیع. اهؽیمىان به نىؼوهیدانوابكِگی 

 تضکیۀ گفتاس
ظهىاع  اواع. بطام ضايای اؾ خامٛا  ماػهبی کاه ایاه کااؼ ؼا اوداام می کؽظش هبی گىواگىن قکىم ؼا  مؽیه میهای مػ قىت

کىىاع. الؾما   ؿکیا  ایاه ا٢اؽاظ ایاه اقات کاه کاالن اؾ  ها ؾواعگی می و ظؼ مٛابع یا ياىمٛه اوع ا٢ؽاظی هكِىع که  ؽک ظویا کؽظش
 چیؿ هماهاؾ گیؽواع  اا زاع ممکاه  و  ًامی  می ظهىاع ضًِاو میاؾوعگی ؼهباوی به ضىظ ؼا ها  آن ضىظظاؼی کىىع.ؾظن  زؽ٠

کاؼمای »و ٧ٚیعش ظاؼوع زِی یت ٢کؽ بع ممکه اقت کاؼما ایداظ کىع یا گىاش مسكىب نىظ. مػاهب کاؼما ؼا به ٢اي ه بگیؽوع 
باىظوی  با  ىخه به ضاییآن کاؼمای ضىب یا کاؼمای بع بانع، ایىکه  اوع. بعون  ىخه به بىعی کؽظش  ٧كی « کاؼمای بع»و « ضىب

کىىعگان ظؼ  یهآیع.  مؽ  به وخىظظهع، کاؼما وبایع  بىظوی که معؼق  ظایى آمىؾل می کىع یا هیچ که معؼق  بىظا اؾ آن يسبت می
 ىاوكاِىع ؼابٓا   اواع هایچ کااؼی اوداام وعهىاع، ؾیاؽا ومی کىىع قاٛی کؽظش ای  ؿکیه می يىمٛه نکل بههای ضايی که  ؼول

چاه واى٘ ؼابٓا  کاؼماایی وخاىظ ظاؼظ. ایىکاه  ظاوكِىع آیا اودام کاؼی ضىب اقت یا باع یاا ایل ؼا ببیىىع یا ومیکاؼمایی  هت مك
وگؽان اقت اگؽ کاؼی ؼا کاه  ظؼ وِیده ىاوع ایه مكایل ؼا ببیىع،  میوی مٛمىیی که به چىیه قٓر باالیی وؽقیعش  ا کىىعش  مؽیه

ایه بىظ که  ا زع امکان هیچ ظضایِی وکىىاع باه نان  زل یؿ بعی  بعیل نىظ. ؼاشظهع، به چ آیع اودام می به وٗؽظؼ ٖاهؽ ضىب 
آیع،  به وخىظظاوكِىع که و٦ِی کاؼما  های ٞیؽالؾم، اؾ ایداظ کاؼما اخِىاب کىىع. می یا ٢ٛاییت کاؼهاایه امیع که با ضىظظاؼی اؾ 

بیىی و کمال چیؿی اقات کاه  ؼونه گان، ؾمان ؼقیعن بهکىىع  نىوع آن ؼا با ؾخؽ و قطِی اؾ بیه ببؽوع. بؽای  ؿکیه مدبىؼ می
٦ًاعی ؼا  ماؽیه  کىع. بىاابؽایه ٢اؽظ بی  اؾ ٦بل  ٛییه نعش و هؽ کاؼمایی که ظؼ ْىل مكیؽ اَا٢ه نىظ کل ق٣ؽ ؼا ظنىاؼ ؽ می

 کىع. می

و   ا٢کااؼ او ظیکِاه کاؽظشی اقت کاه آوؼظ چیؿ ٢ؽظ بؽ ؾبان می هؽچهظؼ معؼق  بىظا  ؿکی  گ٣ِاؼ بؽ مبىای ایه وٗؽ اقت که 
گاش ٢ؽظ باٚ   هت آن ا٢کاؼ ویؿ به نىظ کاه او ٢کاؽی  ْىؼ زِ  ٦ًع و ویِی وه٣ِه اقت و بكیاؼ مسِمل اقت که و٦ِی ضىظآ

وىٚی  ای وابكِگی ظؼ میان باناع. باؽای  کاؼ ببؽظ، به هایم ؼا به ها و اوعام نکل ظهع، وٗؽی بعهع، کاؼی اودام ظهع یا زف
اؾ ظؼ زاایی کاه  گىیىع اؾ ضىبی کكی می :، مكای ی ؼا که ا٢ؽاظ گاهی او٦ام بیه ضىظ ظاؼوع ظؼ وٗؽ بگیؽیعمىَى٘ نعن ؼونه

ضىبی  مؽیه کؽظش اقت. چىیه وٗؽا ی باؾ اب مكاای ی  ظهىع که کكی ظؼ م٧ایكه با ظیگؽی به گىیىع یا وٗؽ می بعی ظیگؽی می
ضىاهیع کاؼی به نیىۀ  ضىاهیع کاؼی اودام ظهیع یا می گىییع می می :عبیه ا٢ؽاظ اقت. یا مىَى٘ ؼایح ظیگؽی ؼا ظؼ وٗؽ بگیؽی

. باه  ُاٛی١ ناىظْىؼ واضىاقِه آقیب ببیىع یاا  گىییع ممکه اقت مىدؽ به ایه نىظ که کكی به ضايی اودام نىظ. آو ه می
گاش بؽای ان  ایه نکل، کالم یا ٚمل ا٢ؽاظ بكیاؼ  ی یعش اقت. به کاؼما ایداظ کىع، چؽاکه مكایل بیه  ان  ممکه اقت واضىظآ

اوع. بىابؽایه  ؿکیا  گ٣ِااؼ  ٢ؽظ ظؼ کل يسبت وکىع بكیاؼ خعی بىظشایىکه ها ظؼباؼۀ  همیه ٚ ت اقت که بؽضی مٛابع و يىمٛه
های مػهبی خایگاش مهمی ظانِه و مٓایاب ٢اى٤ ؼا باؽای  هاؽیر ؼویکؽظهاایی کاه اضِیااؼ  یا  مؽیه قکىم همیهه ظؼ ؼول

 ؽظم.کؽظوع بیان ک می
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ای یاا  هاایی کاه اؾ ٦بال  ؿکیا  ياىمٛه آن خؿ باهکىىاع ) کىىعگان ٢ایىن ظا٢ای ما ظؼ بیه مؽظم ٚاظی  ؿکیاه می اکثؽ  ؿکیه
 ىاوىع اؾ ؾوعگی ٚاظی ظؼ خامٛ  مٛمىیی اوكاوی و  ماـ با خامٛه اخِىاب کىىاع.  ؼهباوی ؼا ظؼ  یم گؽ٢ِه بىظوع(. بىابؽایه ومی

ای اقت که مدبىؼوع يسبت کىىع و ممکه  گىوه بهنان  ضىبی اودام ظهع. بؽضی ا٢ؽاظ نٟل بهآن ؼا  نٟ ی ظاؼظ و بایع هؽکكی
های  کىی  با نایىش وٗؽ بؽقع. اما ظؼ  ُاظ با آن ویكت، ؾیؽا وى٘  ؿکی  گ٣ِاؼ که ما  مؽیه می اقت ظؼ  ىا٦ٍ با  ؿکی  گ٣ِاؼ به

ضاىاهی  ویاؿ  های گػنِه م٣ِاوم اقت و آو اه اؾ ناما می نیىش کؽظوع م٣ِاوم اقت. نیىۀ  ؿکی  ما با گػنِه که قکىم می
آمیؿی  چیؿ بع یا  ٣ؽ٦اه کىىعش اقت و هیچ  مؽیه ای يسبت کىی  که ظؼضىؼ نیىش بهکىی  بایع  م٣ِاوم اقت. و٦ِی يسبت می

ىی  آیا مىاقب اقت یا ضیؽ. ٦ًع ظاؼی  بگىیی  با اقِاوعاؼظهای ٢ا بكىدی  و ببی ؼا آو هکىىعش هكِی  و بایع  وگىیی . ما  مؽیه
 اىاوی  ایاه  قاطِی می گىوه بانع  ف مهک ی ویكت که يسبت کىی . اؾ قىی ظیگؽ، اگؽ همیهاه قااکت بانای  به اگؽ ایه

ظهی  انااؼش ظاؼظ باه  ماؽیه  ؼول ؼا به مؽظم مٛؽ٢ی کىی  و آن ؼا با قایؽیه ظؼ میان بگػاؼی .  ؿکی  گ٣ِاؼ که ماا آماىؾل مای
کىیع، ماوىاع ياسبت ظؼبااؼۀ مىَاىٚام ظویاىی کاه ٢ؽا اؽ اؾ آن  ها يسبت می مىا٦ٛی که اؾ ؼوی وابكِگیظاؼی ظؼ  ضىیهِه

کىىااعگان ظؼباااؼۀ مىَااىٚام بیهااىظشد  های بیهااىظش بااا قااایؽ  مؽیه الؾم اقااتد يااسبت ان  چیااؿی اقاات کااه بااؽای نااٟل
هاا  آن ت ظؼبااؼۀ مكاایل ظویاىی کاه باهایع یا يسب اقاقی که نىیعش های بی اؾضىظ اقتد گ٣ِه زؽ٠ هایی که  ٛؽی١ يسبت

بانی  و واى٘  ماؽیه قاکىم مان  ها بایع مؽا٦ب يسبت کى  ظؼ ایه ؾمیىه اوگیؿ اقت. ٢کؽ می هیدان ان  ٚال٦ه ظاؼیع و بؽای
ایاه   ىاوع مىدؽ به کاؼما یا گىاش نىظ و گىوه اقت. ؼاهبان ظؼ گػنِه بؽ ایه باوؼ بىظوع که زِی یت ٢کؽ وامىاقب ویؿ می ما ایه

ظاظواع.  ٢ٛاییات ٢یؿیکای، کالمای و غهىای آماىؾل می کؽظن گؽ٢ِىع. به همیه ٚ ت ظؼباؼۀ مساعوظ مكایل ؼا بكیاؼ خعی می
کؽظوع  ا ٢ٛاییات کالمای ؼا  کؽظوع  ا اؾ اودام هؽ کاؼ انِباهی ضىظظاؼی کىىع.  مؽیه قکىم می ٢ٛاییت ٢یؿیکی ؼا مسعوظ می

هایی  ها ظؼ بؽضی اؾ ؼول گیؽی کؽظوع  ا غهه ؼا ضایی اؾ ا٢کاؼ وگه ظاؼوع. ایه قطت مسعوظ کىىع. ٢ٛاییت غهىی ؼا مسعوظ می
کاه آودا  کىىعش ؼ٢ِاؼ کىی .  ا نیىگ  مؽیه ما بایع بؽ ْب٥ نیهاقت.   کىىع بكیاؼ مه  بىظش ها یا مٛابع  ؿکیه می که ظؼ يىمٛه

 ضىاهع بىظ.ی وبایع بگىییع کا٢ی چیؿ چهی بایع بگىییع و چیؿ چهظؼک کىیع 
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 عخًشايی يهن

 های هؼمىلی گىيگ و وسصػ چی
گىواه ٢کاؽ کاؽظ،  گیؽوع. ایبِه ْبیٛی اقت که ایه گىوگ ؼا غا ان وىٚی وؼؾل ٢یؿیکی ظؼ وٗؽ می قاظگی چی  بكیاؼی اؾ مؽظم به

م٧ایكاه هكاِىع. اماا  ابال٦ ظقاِیابی باه باعوی قاای ظؼ ضًاىو هاای ٢یؿیکای  گىواگ و وؼؾل ؾیؽا ظؼ قآسی  ااییه، چی
های ٢یؿیکی ظاؼظ. بؽای ظقِیابی به بعوی قاای  اؾ ْؽیا٥  گىوگ اضِال٠ ؾیاظی با وؼؾل و ؼویکؽظ چی های ویژۀ  مؽیه ؼول

گىوگ ظ٦ی٧ان بؽٚکف اقت،  هایم ؼا ا٢ؿایم ظهع. اما  مؽیه چی های ٢یؿیکی، نطى بایع بیهِؽ  مؽیه کىع و وؼؾل وؼؾل
اقت. زِای گااهی او٦اام ؼوان نىظ زؽکت کىع. اگؽ هؽگىوه زؽکِی بانع، آهكِه، وؽم و  قِه ومیکه اؾ نطى ضىا ْىؼی به

گىوگ ٧٢ّ باه  قٓر باال، چی ظیعگاشهای ٢یؿیکی  ٣اوم ؾیاظی ظاؼظ. اؾ   زؽکت اقت. بىابؽایه با  مؽیه ٢ؽظ کامالن قاکه و بی
گىوگ بیم اؾ ایاه  ظاؼظ. چی بؽ و مسِىای فؼ٢ی ؼا ظؼی قٓىذ باال ؽ ؿهایچو ز٣ٕ قالمِی مسعوظ ویكت، چؽاکه  ظاظن ن٣ا

مطِ ٣ی ظؼ قآىذ مطِ ا١ ظاؼظ. ومىظهای ْبیٛی اقت و  اوعک چیؿهای قٓسی اقت که مؽظم با آن آنىا هكِىع. آن ٢ى٤
 گىوگ چیؿی وؼای مؽظم ٚاظی اقت. چی

بطىاهىاع  ،اماؽوؾی وؼؾناکاؼان مطًىياان ، وؼؾناکاؼانایىکه  ها ویؿ  ٣اوم ؾیاظی ظاؼوع. بؽای ها اؾ وٗؽ ماهیت  مؽیه آن
ها ؼا ا٢ؿایم ظهىع. بىابؽایه بایاع همیهاه  های وؼؾنی کىىوی بؽقىع، بایع م٧عاؼ  مؽیه ؼا آماظش کىىع و به قٓر ؼ٦ابتنان  بعن

اؾۀ کاا٢ی ظؼ ها ؼا ا٢ؿایم ظهىع  ا ضىن به اوع بعن ؼا ظؼ بهِؽیه زایت وگه ظاؼوع. بؽای ظقِیابی به ایه هع٠، بایع م٧عاؼ  مؽیه
ایاه  ظوبال باهؼا ظؼ زایت  یهؽ٢ت وگه ظاؼوع. وؼؾنکاؼان همیهاه  بعن ؼا ؾیاظ کىىع و همیهه آن وقاؾ قىضتبعن خؽیان یابع، 

همیهاه بایاع ظؼ بهِاؽیه زایات ؼ٦ابات باناع. باعن اوكاان اؾ ناان  باعن ؼا ا٢اؿایم ظهىاع، ؾیاؽا بعن وقاؾ قىضتهكِىع که 
 ٧كی  نعش   اؾش ی کهکىىع: ؾوعگی ق ىی ْىؼ ک ی ایه ؼووع ؼا ظوبال می بهها  آن قت. هم نماؼی  هکیل نعش ا های بی ق ىل

 ىاواع   ىاوع بیم اؾ آن به ؼنع اظامه ظهع و ٧٢ّ می ؼقع، ومی بكیاؼ ٦ىی و ظؼ مى٦ٛیت ؼنع اقت. و٦ِی به وهایت ؼنع ضىظ می
ظواؾظش قااٚت اؾ ؼوؾ  بؽای  ىَایر آن،  ىاوی  می گیؽظ. میآن ؼا  ای خای  ؽیه مؽز   ضىظ وؿول کىع. قپف ق ىل  اؾش به  اییه

ظهاع. قااٚت  ناىظ و باه ؼناع ضاىظ اظاماه می ق ىل ظؼ قاٚت نم يابر  ٧كای  میظؼ وٗؽ بگیؽی . ٚىىان یت ٦یاـ  ؼا به
٧اّ کىاع و ٢  ىاواع باه بااال زؽکات ؼقاع، ظیگاؽ ومی های ضىبی بؽای آن اقت. و٦ِی ٖهؽ ٢اؽا می ظش يبر، ؾمان یا ههت، ُوه

ماواعش باؽای وَاٛیت   ىاوع  اییه بیایع. ظؼ ایه ؾمان، ق ىل هىىؾ ویمی اؾ ٚمؽ ضىظ ؼا باا٦ی ظاؼظ، اماا ایاه ویما  ٚماؽ با٦ی می
 ؼ٦ابِی وؼؾنکاؼ وامىاقب اقت.

های  هاا قاؽٚت گاؽظل ضاىن ؼا ؾیااظ کىىاع و  اف اؾ آن، قا ىل کاؼ کؽظ؟ وؼؾنکاؼان بایع باا ا٢اؿایم  مؽیه  ف بایع چه
ؾواعگی قا ىل   چؽضایىکه  ظیگؽ، ٦بل اؾٚباؼم  نىوع. به های ٦عیمی می خعیع ؾوظ ؽ اؾ زع مٛمىل خایگؿیه ق ىل نعۀ  ٧كی 

باعن وؼؾناکاؼ همیهاه  ظؼ وِیداهناىظ.   مام نىظ یا و٦ِی ٧٢ّ ویمی اؾ ٚمؽ آن با٦ی اقت، قا ىل ظیگاؽی خاایگؿیه آن می
 ٧كای  ناىوع، ؾیاؽا  ٛاعاظ ظ٢ٛاا ی کاه ْىؼ وامسعوظ  به  ىاوىع ومی های اوكان کىع. اما ق ىل می ماوعش و  یهؽ٢ت با٦عؼم با٦ی

ياع بااؼ ظؼ ؾواعگی ناطى  ٧كای  ناىظ )گؽچاه   ىاوع  ٧كی  نىظ مسعوظ اقت. ٢ؽٌ کىیع یت ق ىل ٧٢ّ بِىاوع ق ىل می



۲1۲ 

 

ناىظ،   ٧كای يع باؼ بؽای ٢ؽظی مٛمىیی  یت ق ىل می یىن باؼ اقت( و ٢ؽٌ کىیع و٦ِی  ٛعاظ وا٦ٛی آن بكیاؼ بیهِؽ اؾ یت
 ىاواع ٧٢اّ  بىاابؽایه او می ،زاَؽ ٧٢ّ ویمی اؾ ٚمؽ ضىظ ؼا ْای کاؽظشظؼ زال يع قال ؾوعگی کىع. اما ایه ق ىل   ىاوع میاو 

ای ا ٣ا٤ بی٣ِاع، ؾیاؽا اماؽوؾش وؼؾناکاؼان  ای بؽای وؼؾنکاؼان زؽ٢ه ای  که هیچ مهکل ٚمعش  ىداش قال ؾوعگی کىع. اما وعیعش
اقات و  ٛاعاظ وؼؾناکاؼان ٢هاؽظش قایگی بؽقىع باؾوهكِه نىوع. مطًىيان امؽوؾش ؼ٦ابت بكایاؼ  به قی ایىکه مدبىؼوع ٦بل اؾ

آیاع کاه بایم اؾ  ومی به وٗاؽ ىاوىع ؾوعگی مٛمىیی ؼا اؾ قؽ بگیؽوع و  ْؽی٥ وؼؾنکاؼان می باؾوهكِه ویؿ بكیاؼ ؾیاظ اقت. بعیه
ع ٢ؽظ باعن وع باٚ  نىى ىاو های ٢یؿیکی می بعیه يىؼم اقت:  مؽیهايىالن وٗؽی ٦ؽاؼ گؽ٢ِه بانىع. اؾ یسأ  أثیؽ   ستزع 
نااىظ. اؾ یسااأ ٖاااهؽی، وؼؾنااکاؼان ظؼ ظوؼۀ وىخااىاوی مثاال   ؽ می کى اااش یمی ؼا ز٣اإ کىااع، امااا ظؼ ٚااىٌ، ٚمااؽ ٢ااؽظقااا

مٛمىالن ایه بؽظانت ؼقىع. وؼؾنکاؼان  می به وٗؽها  قایه قایگی نبیه قی ظؼ بیكتظؼ زایی که  آیىع، وٗؽ می ها به قایه بیكت
نىوع. اگؽ مؿیِی وخىظ ظانِه باناع ٚیبای ویاؿ وخاىظ  و ؾوظ ؽ  یؽ میکىىع  می ؽ ؼنع  کىىع که اوگاؼ قؽیٙ ؼا ظؼ مؽظم ایداظ می

 های ٚاظی هكِىع.  مؽیه یامعهای ظاؼظ. بایع به هؽ ظو ؼوی قکه وگاش کىی . آو ه گ٣ِ  

٢ؽقا ویكت. هؽ زؽکِی که ظؼ آن وخىظ  ی اقت. الؾم  آن زؽکام  ىانهای ٢یؿیک گىوگ ظ٦ی٧ان بؽٚکف  مؽیه  مؽیه چی
ظؼ ْاىل معیِیهاه، باعن ظاویاع کاه  نىظ. می زؽکت یا قاکه می گاهی او٦ام بی ا زعی که اقت.  آهكِه و ؼوانآؼام، ظاؼظ، 

ظؼ هىاع،  .ُکىاع ناىظ ، ماوىاع َاؽبان ٦ اب و گاؽظل ضاىن،٢ؽظ زؽکت نىظ که هؽ خىبه اؾ ٢یؿیىیىفی بعن ٦عؼ بی آن ىاوع  می
 ىاوىع کامالن ضىظ ؼا قاکه کؽظش و  میها  آن  ىاوىع ؼوؾها ؾیؽ آب بىهیىىع یا ؼوؾها ؾیؽ ؾمیه مع٢ىن بماوىع. ها می بكیاؼی اؾ یىگی

کىىاعش   ناىوع. یات  ؿکیه بااؼ ظؼ ؼوؾ  ٧كای  می  های ناطى یات ؼا کىِؽل کىىاع. ٢اؽٌ کىیاع قا ىلنان  زِی َؽبان ٦ ب
باؼ ظؼ هؽ ه٣ِه، یت باؼ ظؼ هؽ ظو ه٣ِاه یاا زِای یات بااؼ ظؼ   باؼ، یت های بعوم هؽ ظو ؼوؾ یت کىع که ق ىل  ىاوع کاؼی می

هاایی کاه ٧٢اّ غهاه ؼا  ؿکیاه  ْىل ٚمؽ ضىظ اقت. زِی با  مؽیها٢ؿایم  ؽ  ٧كی  نىوع. یٛىی ظؼ زال  ی ْىالویؾماو معم
 ىاوىع به ایه ظؼخه بؽقىع و ْىل ٚمؽ ٢ؽظ  ویؿ میها  آن  ػیؽ اقتد زِی کىىع ویؿ ایه مكئ ه امکان کىىع و بعن ؼا  ؿکیه ومی می

 ىاواع  مگؽ ؾوعگی ٢ؽظ یا ْىل ٚمؽ او اؾ ٦بل م٧اعؼ وهاعش اقات؟ چگىواه می» ؽ کىىع. ممکه اقت کكی ٢کؽ کىع:  ؼا ْىالوی
 قاه ٦ ماؽوای باه ٢ؽاقاىی  کىىعش  ب ه ظؼقت اقت، اما اگؽ قٓر  ؿکیه«  ؽ ؾوعگی کىع؟ بعن ؼا  ؿکیه کىع، ْىالویایىکه  بعون

 ضىاهع ؼقیع. به وٗؽ ؽ نىظ، اما ظؼ ٖاهؽ بكیاؼ  یؽ   ىاوع ْىالوی بؽقع ٚمؽل می

های باعن ناطى خماٙ  ْىؼ  یىقاِه مااظۀ باا اواؽفی بااال ؼا ظؼ قا ىل کىىاع باه ای که بعن ؼا  ؿکیاه می های  ؿکیه ؼول
و ؾواع  میهای ٚاظی ناطى ؼا وا اف   عؼیح ق ىل یابع به ْىؼ  یىقِه ا٢ؿایم می نعش به کىىع. و٦ِی چگایی اوؽفی غضیؽش می

ماواع. ایبِاه  آیع و ایه نطى  ا اباع خاىان باا٦ی می می به وخىظنىظ. ظؼ ایه ؾمان  ٟییؽی کی٣ی   میها  آن ظؼ وهایت خایگؿیه
کىع. غهه و بعن بایع آبعیعش ناىوع و ایاه کااؼی  ؼووع  ؿکیه ؼووعی بكیاؼ آهكِه و  عؼیدی اقت و نطى بایع بكیاؼ ٢عاکاؼی

آؼام بماویع؟ و٦ِی مىاا٢ٙ ظؼ ظؼون  ىاویع  نىیع آیا می نیىگ می ٢ؽقا اقت. بؽای مثال، و٦ِی با ظیگؽان ظچاؼ  ُاظ نیه ْا٦ت
ْاىؼ ویكات  و ایه آؼام بماویع؟ ؼقیعن به ایه مؽز ه بكیاؼ ظنىاؼ اقتظؼون   ىاویع ظؼ گیؽظ آیا می  ان ظؼ ضٓؽ ٦ؽاؼ می نطًی

 ضايی بؽقع.  به مؽز  ان  نیىگ و  ٧ىای که يؽ٢ان با ضىاقِه آن بِىاویع به آن مؽز ه بؽقیع. ابِعا بایع نیه

ایه ظو ضی ای باا ها  ٢اؽ٤ ظؼ زایی که  اوع، های ٢یؿیکی مٛمىیی ظؼ وٗؽ گؽ٢ِه گىوگ ؼا همان وؼؾل بكیاؼی اؾ مؽظم چی
ؼا ظؼ هاا  آن هاای ٢یؿیکای هكاِىع کاه گىواگ ٧٢اّ هىگاامی مهاابه وؼؾل ای چیه م٣ِاوم اقت. ؼولنان  ظاؼوع و اقاـ

گىواگ ظؼ  هاای چی کىىاع و  مؽکاؿ باؽ اواؽفیب چای اقات. اماا ؼول  ؽیه قٓر و بؽای قالمِی و  ىعؼقِی  مؽیه می ابِعایی
کىىاعگاوم  ی وه٣ِه اقت و  مؽیه ؽ  بؿؼگگىوگ هع٠  ک ی م٣ِاوم هكِىع. ظؼ  هت  االیم بعن ظؼ چی  ؽ به مؽازل  یهؽ٢ِه
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چیؿی بؽای های ٢یؿیکی ٧٢ّ  خای  یؽوی اؾ ايىل مؽظم ٚاظی بایع اؾ ايىل قٓر باال ؽی  یؽوی کىىع. ظؼ م٧ابل، وؼؾل به
 ٚاظی هكِىع.مؽظم 

 يیت رهًی
های غهىی ظؼ  کىىعگان به ٢ٛاییت های غهىی ما اقت. وگؽل خامٛ   ؿکیه يسبت ظؼباؼۀ ویت غهىی، يسبت ظؼباؼۀ ٢ٛاییت

ناىوع؟  ها چگىوه مِد ی می ظ؟ ایه نکلگیؽ  ظؼ وٗؽ میهای گىواگىن  ٣کؽ اوكان )ویت غهىی( ؼا چگىوه  مٟؿ چیكت؟ نکل
 اقص ظهاع، ؾیاؽا ظؼک مٟاؿ باه ها   ؽقم ىاوع به بكیاؼی اؾ  ظؼ ؾمیى  مٟؿ اوكان هىىؾ ه  ومیهایم   ژوهم ؿنکی وىیه ظؼ 

های م٣ِااو ی  هكِی ظاؼوع و ظؼ ُبٛاعهای مطِ ا١ ناکل،  ؽ . ا٢کاؼ، ظؼ قٓىزی ٚمی٥ویكت آقاویب ظؼک ٖاهؽ و قٓر بعن
ؼوناىی  ىَایر   ىاوىاع باه گىواگ ومی ؾ اقِاظان چیگىوگ  ًىؼ کؽظوع. بُٛی ا ْىؼ ه  ویكِىع که اقِاظان چی ظاؼوع. اما آن

کىىع  اق٣ِاظش مینان  کىىع و٦ِی اؾ غهه میکىىع. ٢کؽ  ْىؼ کامل آن ؼا ظؼک ومی کىىع، ؾیؽا به ظهىع که ا٢کاؼ چگىوه ٚمل می
ناان  کىىاع آن کاؼهاا ؼا ٢کؽناان یاا غهه ظهىع و بؽ همیه اقاـ اظٚاا می  ىاوىع کاؼی ؼا اودام کىىع می و ٢کؽی ؼا ایداظ می

 گىوه ویكت. ایه ظؼ وا٦ٙاودام ظاظ. 

ايآالذ « باا ٦ اب. کاؽظن ٢کؽ»ا٢کاؼ يسبت کىی . ظؼ چیه باقِان ايٓالزی وخىظ ظانت:  أبگػاؼیع اول ظؼباؼۀ مىه
 باؽ اؼ بااِهاایم   ژوهمهایی ظؼ  هت آن وه٣ِه اقت. ٚ   چیه باقِان بكیاؼ  یهؽ٢ِه باىظ چؽاکاه  ٚدیبی اقت، اما ٚ ت

ظؼ زاال ناان  کؽظواع ٦ ب ا٦ٛان ازكاـ میبیه بعن اوكان، مىخىظام ؾوعش و کیهان مِمؽکؿ بىظ. ظؼ گػنِه ا٢ؽاظی بىظوع که و 
اقت. چاؽا چىایه وَاٛیِی وخاىظ ظاؼظ؟  کؽظن کؽظوع مٟؿنان ظؼ زال ٢کؽ ظیگؽان ازكاـ میظؼ زایی که  اقت، کؽظن ٢کؽ

ای  ؼوذ اي ی اوكان  کىىع. ٚ ت ایه اقت که ظؼیا٢ِه ٦ ب يسبت می کؽظن ٦بىل اقت که بُٛی ا٢ؽاظ ظؼباؼۀ ٢کؽ ٦ابل کامالن 
وقای   مٟاؿ ایدااظ  بههاا  آن گیاؽظ ٚم کاؽظ ضاىظ مٟاؿ ویكات. میقؽچهامه هایی که اؾ مٟاؿ  یاؼ کىچت اقت و ایعشٚاظی بك

کىع. ؼوذ اي ی ٢ؽظ ٧٢ّ ظؼ کاش ویىان مك٧ِؽ ویكت. کاش ویىان کاه معؼقا   ؼا ایداظ میها  آن نىوع، ب که ؼوذ اي ی ٢ؽظ ومی
واماع. اگاؽ ؼوذ ايا ی ناطى ظؼ  ؿنکی وىیه ما ٞعۀ ياىىبؽی میکىع، آن چیؿی اقت که ٚ     ظایى ظؼباؼۀ آن يسبت می

٢ؽقِع. اگؽ ؼوذ ايا ی  می بیؽون هایی ؼا به یا  یامکىع  می کىع مٟؿل ظؼباؼۀ چیؿی ٢کؽ کاش ویىان بانع، او وا٦ٛان ازكاـ می
 کىع. کىع ٦ بم ظؼباؼۀ مىَىٚی ٢کؽ می بانع او ازكاـ می ٢ؽظ ظؼ ٦ ب

ممکاه هاا  آن اؾ هؽیاتبكیاؼی وخاىظ ظاؼواع و  ۀکىىعگان مىخىظام ؾوع اقت. ظؼ بعن  مؽیهبعن اوكان، خهاوی کىچت 
کىاع  ظهع، اگؽ باه ناک  باؽوظ، ناطى ازكااـ می اقت مکان ضىظ ؼا  ٟییؽ ظهىع. و٦ِی ؼوذ اي ی مکان ضىظ ؼا  ٟییؽ می

کىع وؽم  قا٤  ا یا  انى   ؽوظ، او ازكاـ میکىع. اگؽ ؼوذ اي ی به وؽم  قا٤  ا یا  انى   ا ب وا٦ٛان نک  ظؼباؼۀ چیؿی ٢کؽ می
 ان   ػیؽ اقت. زِی و٦ِی قٓر  ؿکیاه بیایع اما امکان به وٗؽممکه اقت باوؼوکؽظوی هؽچىع کىع.   ا ظؼباؼۀ مىَىٚی ٢کؽ می

ضاى، و نىیع. اگؽ بعن نطى ؼوذ اي ی وعانِه بانع، اگؽ چیؿهایی مثل ض ا٥ ؾیاظ باال ویكت ه  مِىخه وخىظ ایه  عیعش می
ای گىنت اقت و اوكاوی کامل با ضًىيیام ٢ؽظی ویكت.  اف مٟاؿ بهاؽی چاه  ویژگی و نطًیت وعانِه بانع، ٧٢ّ  که

اؾ ؼوذ  ظؼ وا٦اٙمان ٧٢ّ کاؼضاو   ؽظاؾل اقت. ا٢کااؼی کاه ظاؼیاع  کاؼکؽظی ظاؼظ؟ ظؼ وٗؽ مه مٟؿ بهؽی ظؼ ایه ُبٛع ٢یؿیکی
کىع   ان وىٚی  یام کیهاوی به مٟؿ مى٧ِل می ظهع ایه اقت که ؼوذ اي ی وی میکالم. آو ه ؼ  نکل بهآیع، اما وه   ان می اي ی
 دکىاع  ؽخماه می  اباؽاؾ ی ٦ابلنک  بهآن ؼا  کىع، مٟؿ ما چىیه  یامی ؼا ظؼیا٢ت میایىکه  ضايی همؽاش ضىظ ظاؼظ. بٛع اؾ ۀکه ایع

هاای وا٦ٛای اؾ ؼوذ  ماوىع ؾبان گ٣ِاؼ، زایت ظقت،  ماـ چهمی یا زؽکام بعن. مٟؿ ٧٢ّ چىیه و٧های ظاؼظ. ا٢کااؼ و ٢ؽمان
. اماا ز٧ی٧ات ایاه اقاتٚم کؽظ مك٧ِی  و مكا٧ِل مٟاؿ   هایی که ظاؼوع وِید ع. مؽظم مٛمىالن باوؼ ظاؼوع ایعشىآی اي ی ٢ؽظ می
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آوؼظ کاه باا  مای باه وخاىظی ظاؼظ و هىگامی که ظؼ ٦ ب ٦ؽاؼ ظاؼظ ایه ازكااـ ؼا ؼوذ اي ی ظؼ ایه مكئ ه و٧م مهمکه اقت 
 کىیع. ٢کؽ می ان  ٦ ب

٢ؽقاِع چیاؿی نابیه ماىج  مٟاؿ اوكاان بیاؽون میآو اه  کىىع بؽ ایه باوؼوع کاه می  ژوهمهایی که ظؼباؼۀ بعن اوكان  آن
  اىاوی  بگاىیی  کاه کىی ، اماا می ٢ؽقِع ياسبت ومای ن میی ؼا بیؽوچیؿ چهْىؼ وا٦ٛی  بهایىکه  ایکِؽیکی اقت. ٢ٛالن ظؼباؼۀ

ال يسبت کؽظم ضؽا٢ام ویكت. ممکه اقات بپؽقای   اوع آن ماظی اقت. بىابؽایه چیؿی که االن ظؼباؼش  ًعی٥ کؽظشها  آن
بهاؽی  کاؼهای ٢ى٤اق٣ِاظش کىىع  ا نان   ىاوىع اؾ غهه کىىع که می گىوگ اظٚا می بُٛی اؾ اقِاظان چی .ه  أثیؽی ظاؼظمٟؿ چ

ظاوىاع  گىیىع ؾیؽا ومی چىیه چیؿهایی ؼا میها  آن ها. چه  قىم یا ن٣ای بیماؼی کؽظن ، باؾاانی کؽظن ماوىع خابدا ،اودام ظهىع
ال، آن  ظؼبااؼش کاؽظن ظاوىع اگؽ کاؼی ؼا بطىاهىع اودام ظهىاع، باا ٢کؽ ْبیٛی ؼا ظؼ اضِیاؼ ظاؼوع. ٧٢ّ می های ٢ى٤ چه  ىاوایی

ناان  سات ٢ؽماان ا٢کاؼناان کاؼهاای  ْبیٛی های ٢ى٤ ظهع ایه اقات کاه ٦اعؼم ؼوی می ظؼ وا٦ٙنىظ. آو ه  ام میکاؼ اود
نىظ. باؽ همایه اقااـ، بؽضای اؾ کاؼهاایی کاه  چیؿی ومی ظاظن  ىهایی باٚ  ؼوی ظهىع، اما ضىظ غهه به مٛیىی ؼا اودام می

 گیؽظ که ظؼ اضِیاؼ ظاؼوع. ْبیٛی يىؼم می های ٢ى٤ یآن  ىاوای  واقٓ به ظؼ وا٦ٙظهىع  کىىعگان اودام می  مؽیه

ای  ْىؼ ٢ؿایىاعش های بای٧ىۀ بعن اوكان هكِىع. با  ىقٛ  خامٛ  بهاؽی، غهاه اوكاان باه ْبیٛی،  ىاوایی های ٢ى٤  ىاوایی
، وِیداه ظؼناىوع.  می  مِکای ، بیهاِؽگیؽواع و باه اباؿاؼ واىیه  اؽ ظؼ وٗاؽ می  ی یعش نعش اقت، مؽظم چیؿهای ٚم ای ؼا مه 

ظهع. ظؼ خؽیان   عؼیح  س یل ؼ٢ِه اقت. معؼق  ظایى باؾگهت به ضىظ وا٦ٛی اوییه ؼا آمىؾل می های ماظؼؾاظی اوكان به  ىاوایی
 ىاویاع ایاه   ان بؽگؽظیع. ٧٢ّ بٛع اؾ آن می و قؽنت اي ی ىو اوییه به ض ظؼ وهایت ؿکیه، بایع ظؼ خكِدىی ز٧ی٧ت بانیع و 

هااا  آن  همااظؼ زااایی کااه  وااامی ، می« ْبیٛی هااای ٢ااى٤  ىاوایی»ؼا هااا  آن  ااان ؼا باؾیابیااع. ایااه ؼوؾهااا ماظؼؾاظیهااای   ىاوایی
 كؽ٢ت اقات ظؼ زال  ظؼ وا٦ٙبانع، اما «  یهؽ٢ت»ظؼ زال آیع خامٛ  بهؽی  های ماظؼؾاظی اوكان هكِىع. به وٗؽ می  ىاوایی

وهكات و آن ؼا  قامت ٧ٚاب می ؼوی االٜ ؼو به گىیىالیاى خاواگ کاهناىظ. چىاع ؼوؾ  ایم گ٣اِ   و اؾ قؽنت خهان ظوؼ ؽ می
بهاؽیت اؾ قؽنات ایىکاه  اقات وؼ٢ِه   ٧ٚاب  هماانؼ٢ِه خ ىاما نایع مؽظم وِىاوكِىع مىٗىؼ او ؼا ب٣همىع. او  ی بؽظ  .ؼاوع می

گؽایی، بكایاؼی  بؿؼگ  داؼمخهان ظوؼ ؽ نعش اقت. ظؼ خؽیان  ٟییؽ و  سىل خهان و مطًىيان امؽوؾش بٛع اؾ  یىقِه به مىج 
نو اؾ قؽنت خهان،  اؾ مؽظم اؾ وٗؽ اضال٦ی ٢اقع نعش ه، َنه، ؼب هایی که ظؼ امِعاظ خؽیان مؽظم ٚااظی  اوع. آن ظوؼ ؽ نعش خب

 ىعاؼواع کاه اوَاا٘ ضاىب  بُٛای ا٢اؽاظ زِای می ظؼ وِیداه ىاوىع به وقٛت ٢كاظ اضال٦ی بهؽ  ی ببؽوع.  کىىع ومی زؽکت می
هاای  بؽواع کاه اؼؾل ؼنع کاؽظش اقات، باا وگااهی باه ٧ٚاب  ای میها  آن نیىگ نیه اظی که اؾ ْؽی٥  ؿکیه،اقت. ٧٢ّ ا٢ؽ 

 وزهِىاک ا٢ىل کؽظش اقت. اضال٦ی اوكان به ایه گكِؽظگیب 

چاه  ىاواایی « ْبیٛی ناما ؼا ؼناع ظها . هاای ٢اى٤  اىاو   ىاوایی ماه می»اواع:  گىواگ اظٚاا کؽظش بُٛی اؾ اقاِاظان چی
 ىاویاع باعون  ع. چگىواه میىاع ٚمل کىى ىاو ْبیٛی ٢ؽظ ومی های ٢ى٤  ىاوىع ؼنع ظهىع؟ بعون اوؽفی،  ىاوایی می ْبیٛی ؼا ٢ى٤

ع، ىوقی   اوؽفی ضىظ او نکل وگؽ٢ِه و  ٧ىیات وهاعش بانا ْبیٛی ٢ؽظی به های ٢ى٤ ؼا ؼنع ظهیع؟ و٦ِی  ىاواییها  آن اوؽفی،
اواع چیاؿی  ْبیٛی گ٣ِه هاای ٢اى٤ ظؼباؼۀ ؼنع  ىاواییها  نآآو ه  ؽممکه اقت.ؼا ؼنع ظهیع؟ مٓ ٧ان ٞیها  آن  ىاویع چگىوه می

باا ظقاِىؼ هاا  آن کىىاع. مًِال می اان  باه غهه اواع  اان ؼا کاه  یهاا یم ؼناع کؽظش ْبیٛی های ٢ى٤ ویكت خؿ ایىکه  ىاوایی
یات اؾ  ظهىاع ایاه اقات. هیچ میاوداام هاا  آن ْبیٛی، کااؼی کاه های ٢اى٤ ؼنع  ىاواییظؼ ضًىو کىىع.   ان کاؼ می غهىی
 اوع. اوع، ب که ٧٢ّ ایه کاؼ کىچت ؼا اودام ظاظش ا ؼنع وعاظش ان ؼ  ْبیٛی های ٢ى٤  ىاوایی

ظهع که کاؼهایی ؼا اودام ظهع، ظؼ زایی که ا٢کااؼ ٢اؽظی  ْبیٛی ٢ؽمان های ٢ى٤  ىاوع به  ىاوایی کىىعگان می ا٢کاؼ  مؽیه
ظهع که کاؼهایی ؼا اودام ظهاع. ظ٦ی٧اان ماوىاع بطام  ىییاع ظؼ کاؼضاواه  ال ٢ؽمان می و ا و اُٚای زكی ٚاظی به چهاؼ ظقت
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م ؼا اخؽا کىع. هم ىیه مثل مؽکؿ ٢ؽماوعهی ٣کىع که وٖای اقت: ؼییف بطم بؽای هؽ ٦كمت ضاو ظقِىؼهایی ياظؼ می
اؾ ناهؽ  بیاؽون کىع. ؾماوی که ظؼ ظهع و  مام اؼ م ؼا بؽای اودام مأمىؼیت هعایت می اؼ م اقت: اظاؼۀ ٢ؽماوعهی ظقِىؼ می

هاا  آن  کاؽظم. هما گىواگ گ٣ِگاى می هاای مس ای چی هایی ظانِ ، اٞ ب ظؼباؼۀ ایه مىَى٘ باا مكائىالن اودمه قطىؽاوی
گاهی ظاؼظ. چ٧عؼکؽظی  که غهه اوكان  می  ژوهمما »ؾظش بىظوع:  نگ٣ت  به ایه يىؼم ویكت. ظؼ ز٧ی٧ت« اوؽفی بای٧ىش و آ

ٚم کؽظهای بؽ ؽ بعن اوكان،  ٣کؽ نطى بایع  ٟییؽ کىع. بؽای ظؼباؼۀ   ژوهمام که بؽای  اؾ آٞاؾ ظؼ انِباش بىظوع. گ٣ِهها  آن
 اؼ ببؽظ.ک های مى٥ٓ یا ظؼک مؽظم ٚاظی ؼا به  ىاوع نیىش ٚاظی، ٢ؽظ ومی  ظؼک آن چیؿهای ٢ى٤

گااش، ویماه های مطِ ٣ی اؾ ا٢کاؼ وخىظ ظاؼوع. باؽای مثاال، بُٛای ا٢اؽاظ باه نکل گاش، واضىظآ ایهاام و ؼؤیاهاا انااؼش  ضىظآ
هایی  ی یاعش هكاِىع، ؾیاؽا   عیاعش هاا ایهؼا  هؽیر کىىع. ها  آن گىوگ مایل ویكِىع ؼؤیاها، اقِاظان چیظؼ ضًىو کىىع.  می

 همؽاش  باههاا  آن ؾمان ظؼ بكیاؼی اؾ ُبٛعهای خهان مِىیع نعوع و ْىؼ ه  هىگام  ىیع ان ضىظهای مىاؾی ظیگؽی اؾ نما ویؿ به
ؼوذ ايا ی،  ان  باعنٚالوش، ظؼ  ظهىع و اؾ ْؽی٥ غهه به یکعیگؽ مًِل هكِىع. باه نعۀ کام ی ؼا نکل می نما وخىظ  ؽکیب

ٖااهؽ  ان  ٖاهؽ ضىظ ؼا ظاؼوع. هؽ ق ىل و هم  اُٚای هؽیتْبیٛی ظاؼیع که  وقیٛی اؾ مىخىظام ٢ى٤ ۀؼوذ کمکی و گكِؽ 
ای  کىىع. ظؼ ؼؤیا، چیؿها ظؼ یت یسٗه ممکه اقت به ایاه ياىؼم و یسٗاه ظیگؽ ؼا مىٛکف میظؼ ُبٛعهای  ان  های و اوؽفی

ظهاع.  آیىع؟ ٚ    ؿنکی آن ؼا به  ٟییؽا ی ظؼ امىاج مٟؿ وكبت می اؾ کدا میها  آن ع. به هؽ زال،ىظیگؽ به يىؼم ظیگؽی بان
هایی اؾ ُبٛاعهای ظیگاؽ  هایی به  یام آن امىاج  اقص ظؼ ز٧ی٧تنىظ. اما  میومایان ایه واکىهی اقت که ظؼ ایه نکل ٢یؿیکی 

ها اؼ باْی به نما وعاؼوع و ویااؾی ویكات  کعام اؾ ایه کىیع. اما هیچ بیىیع ازكاـ گیدی می ؼو، و٦ِی ؼؤیایی می هكِىع. اؾایه
گااش ايا ی یاا ظؼ و« يؽ٢ان ؼؤیا» ىخه کىیع. اما یت وى٘ ؼؤیا وخىظ ظاؼظ که اهمیت ظاؼظ و وبایع آن ؼا ها  آن به ٗؽ بگیؽیاع. ضىظآ

ممکاه اقات وا٦ٛاان چیاؿی ؼا  دؽباه ایىکاه   ان ممکه اقت ظؼ ؼؤیایی ببیىع که ُٚىی اؾ ضاوىاظش وؿظ نما آمعش یا ؼوذ اي ی
 ان وا٦ٛاان ظؼ ُبٛاعی ظیگاؽ  گىوه اقت که ؼوذ اي ی کؽظش بانیع یا چیؿی ؼا ظیعش یا کاؼی ؼا اودام ظاظش بانیع. ظؼ ایه مىاؼظ، ایه

گاش اقت. ایه نما بىظیع که آن کاؼی ؼا اودام ظاظش یا چیؿی ؼا ظیعش ای وا٦ٛی  ؼونه بىظ و  دؽبه ان  کاؼ ؼا اودام ظاظیع و ضىظآ
های ظیگؽی اودام  ٢ُاؾمانگىوه اقت که ظؼ ُبٛعهای ظیگؽی وخىظ ظاؼوع و ظؼ   ظانِیع. ایه چیؿها وا٦ٛان وخىظ ظاؼوع، ٧٢ّ ایه

ظیعن چیاؿی ظؼ زال و  بىظ ایىدا ظؼ ایه ُبٛع ضىابیعش ان  بعنچیؿهایی ؼا وبایع يؽ٢ان ؼؤیا وامیع، گؽچه  نىوع. بىابؽایه چىیه می
 ْىؼ مك٧ِی  به نما مؽبىِ اقت. نىظ. اما ٧٢ّ چىیه ؼؤیاهایی مٓ بی ظاؼوع که به بىظ که ؼؤیا ظؼ وٗؽ گؽ٢ِه می

گاش و ٞیؽش، می ایهام، ویمهظؼ ضًىو  گاش، واضىظآ هاایی  وافشهاا  آن اوع. هاا ؼا ظاوهامىعان وكااضِه ه ایاه وافشگىی  ک ضىظآ
آناىا باىظ ناان  های غهىای ؼایدای کاه بؽای  عیعش بؽ اقاـؼا يؽ٢ان نان  اوع و ایه ا٢ؽاظ وٗؽام هكِىع که وىیكىعگان قاضِه

گاش»گػاؼی کؽظوع. بىابؽایه ضی ی ٚ می ویكِىع.   ایه  اىان  ایه ايٓالذ ؼا ومیکىىع چیكت؟  که مؽظم به آن اناؼش می« واضىظآ
ع بكایاؼ واگػاؼ  ٛاعهای ظیگاؽ کاه ؼوی ماؽظم  اأثیؽ میهاا و اْالٚاا ی اؾ بُ  آقاوی  ىَیر ظاظ و بكیاؼ مبه  اقت، ؾیؽا اوؽفی به

گاش ؼا می ناىوع. اؾ قاىی ظیگاؽ، ویماه اٞ ب با ؼظ اهای زا٢ٗه انِباش گؽ٢ِاه میها  آن و به همیه ضاْؽاوع   ی یعش  اىان  ضىظآ
گاش، آن به اودام کاؼی اناؼش می  ىَیر ظاظ. بؽ ْب٥  ٛؽی١ب ویمه ؼازِی به ْىؼ واضىاقاِه آن ؼا اوداام  کىع که نطى باه ضىظآ

گاهاوه و به گىیىع که ایه نطى ایه کاؼ ؼا ویمه ظهع. ظیگؽان مٛمىالن می می گاش  يىؼم ٞیؽٚمعی اودام ظاظ. ایاه ویماه آ ضىظآ
گاش کمکی اقت که ظؼباؼۀ  گااش ايا یظ٦ی٧ان مثل ضىظآ ظهاع یاا  ال اقاِؽازت می آن يسبت کؽظی . و٦ِای ناطى باه ضىظآ

گااهی کىع، ماوىع و٦ِی که ضىاب می مٟؿل ؼا کىِؽل ومی گااش کمکای یاا ؼوذ کمکای  ال ؼا اؾ ظقات می بیىع یا آ ظهاع، ضىظآ
گاش کمکی میکىع. ظؼ ایه مىا٦ٙ، یٛىی و٦ِی ٢ؽظ اؾ وٗؽ غهىی زُىؼ کامل وعاؼظ، ضىظ ؼازِی نطى ؼا کىِؽل می به  ىاوع اؾ  آ

گااش کمکای  سات ا٢كاىن  ضىبی اودام می کاؼها به ْؽی٥ او کاؼهای بطًىيی ؼا اودام ظهع. اما مٛمىالن آن نىوع، ؾیؽا ضىظآ
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ناطى ایىکاه  ٛاعی ظیگاؽ ٦اؽاؼ ظاؼظ. بٛاع اؾهاؽ زاال ظؼ بُ ه  ىاوع قؽنت مىَى٘ ؼا ببیىع، چؽاکه ب بهؽی ویكت و می  خامٛ
اگاؽ زىاقا  »یا « چگىوه  ىاوكِ  ایه کاؼ ؼا به ایه بعی اودام ظه ؟»کىع:  اودام ظاظش اقت ٢کؽ می نىظ چه کاؼی مِىخه می

ممکه اقت االن بگىیع آن ضىب ویكت، اما و٦ِی چىع ؼوؾ یا چىع ه٣ِه بٛع باه « ظاظم. بىظ ایه کاؼ ؼا به ایه يىؼم اودام ومی
چ٧اعؼ ضاىب اظاؼش کاؽظ یاا اوداام ظاظ. ایاه ماىاؼظ اٞ اب ا ٣اا٤  اآن ؼ  کىاع کاه و وگاهی به آن بیىعاؾظ  ٛداب میؽظظ ٧ٚب بؽگ

گااش کمکای باه  اأثیؽ آوای و کى اشاؼ، بكیاؼ ٚایی اودام ناع ؾیاؽا آن کا٢ِىع.  می ظاوكات کاه ظؼ  می. کاؽظ ماعم ٢کاؽ ومی ضىظآ
معم مٓؽذ ویكت و ٧٢ّ ؾمان زال مه  اقت، آو اه  ب ىعمعم  أثیؽ ضىبی ضىاهع ظانت. ظؼ قایؽ مىاؼظ که مىَى٘  أثیؽ ب ىع

گاش کمکی ٢ؽظ   نىظ که همان مى٦ٙ ٚایی بانع. ی اودام مینک  بهبه ازِمال ؾیاظ ظهع  اودام میضىظآ

گاش ویمه»] نکل ظیگؽی اؾ ٢ٛاییت غهىیب  ناىظ کاه کی٣یات مااظؼؾاظی    وخىظ ظاؼظ که مٛمىالن ظؼ ا٢ؽاظی یا٢ات می«ضىظآ
ظهع. ایبِه ایه کالن مىَاى٘  یه ؾماوی اقت که نطى کاؼهایی ؼا  ست ٢ؽمان مىخىظام واال ؽ اودام میضی ی ضىبی ظاؼوع. ا

 آیىع. کىی  که اؾ ْؽ٠ ضىظمان می  ؽظاؾی . ٚمع ان اؾ ا٢کاؼی يسبت می ظیگؽی اقت و ظؼ ایىدا به آن ومی

ظهع که ظاوام  وخىظ ظاؼظ که ایهام ؾماوی ؼوی میْىؼ ک ی ایه باوؼ  اوع. به ای اقت که وىیكىعگان قاضِه ویؿ وافش« ایهام»
گاىی  کاه باؽ  خهاع. می ای بیاؽون می ْىؼ ٞیؽمىِٗؽش و ظؼ کكؽی اؾ ثاویه مثل خؽ٦اه ال به نطى ظؼ ْىل ؾوعگی ۀنع خمٙ

ظ ناى  ؽ می کىع و مٟؿ ٢ٛال ْب٥ ظیعگاش ما ؽیاییك ، نطى هؽچه بیهِؽ ظؼ ؾوعگی ظاوم خمٙ کىع، بیهِؽ اؾ مٟؿ اق٣ِاظش می
ْىؼ  یىقِه به بیؽون خااؼی ناىظ و وبایاع ویااؾ باه  گیؽظ، ظاوم نطى بایع به کاؼ می ای که نطى مٟؿ ضىظ ؼا به و ظؼ یسٗه

چیاؿی  ٛما٥ ظؼبااؼۀ  ٦اعؼ آنهای ؼایح ایهام ممکه اقات ماىا٦ٛی باناع کاه ٢اؽظ  وامىع. ومىوه چیؿی بانع که مؽظم ایهام می
 ىاوع زِی ظؼ زع یت ي٣سه ه  به وىناِه  ش و اوگاؼ ظؼماوعش نعش اقت. ومیکىع ظاوم او مًؽ٠ نع ازكاـ میکه کىع  می

ٚ می ؼا کامل کىع. ظؼ ایاه یسٗاه ناطى   ژوهم ىاوع  ؽوفۀ  آوؼظ یا ومی ک  می اظامه ظهع، بؽای قاضت ٦ٓٛه آهىگی ایعش
 ىاواع ظیگاؽ اظاماه ظهاع، قاؽظؼظ  اوع. ومی هایی که ؼوی ؾمیه  طم ناعش قیگاؼ ؼ٢ِه و  ه مٛمىالن ضكِه اقت، با مٟؿی  س یل

کىاع:  نىظ؟ اگؽ ضكِه بانع ٢کاؽ می ظؼ چه زایِی ایهام ٖاهؽ می ظؼ وهایتؼقع.  ای به غهىم ومی گیؽظ و هىىؾ هیچ ایعش می
گااش ايا ی غهاه ؼا بیهاِؽ کىِاؽل کىاع، قاایؽ مىخاىظام کمِاؽ « کى . ٢ؽامىنم که. کمی اقِؽازت می» ؾیاؽا هؽچاه ضىظآ

ؼقاع. اکثاؽ  ز ی به غهىم می غهىم، واگهان بعون هیچ  النی ؼاش نعن  ىاوىع  ا به میان بگػاؼوع. با ایه اقِؽازت و آؼام می
 نىوع. ها به ایه يىؼم ٖاهؽ می ایهام

گاش اي ی، مٟؿ نطى ؼا کىِؽل می ظؼ ایه مى٦ٙ ٖاهؽ میچؽا ایهام  کىع، ٢ؽظ هؽچاه اؾ مٟاؿ بیهاِؽ  نىظ؟ ؾیؽا و٦ِی ضىظآ
گاش کمکی کمِؽ می گاش اي ی کىِؽل بیهِؽی ظاؼظ و ضىظآ گاش کمکی ٦كمِی  اق٣ِاظش کىع، ضىظآ  ىاوع  ا به میان بگػاؼظ. ضىظآ

 ٦اعؼ آنکىاع. اگاؽ ناطى  عش و او ویؿ ٦كمِی اؾ ایه بعن ؼا کىِؽل میؾمان اؾ بٓه همان ماظؼ مِىیع ن اؾ ایه بعن اقت و ه 
گاش کمکای ویاؿ ؼواح می چیؿی ٢کؽ کىع که قؽظؼظ بگیؽظ، ایعشظؼباؼۀ  باؽظ و  ای به غهىم وؽقع و بؽایم آؾاؼظهىعش بانع، ضىظآ

گاش اي ی نا  سمل آن بؽایم قطت می کىاع و  طى اقاِؽازتنىظ و او ویؿ ممکه اقت قؽظؼظ ظانِه بانع. اما و٦ِی ضىظآ
گاش کمکی می گااش  ظاواع ظؼ مٟاؿ ٢اؽظ ماىٛکف آن مىَاى٘ میظؼبااؼۀ  آو ه  ىاوع کىِؽل ضىظ ؼا کاهم ظهع، ضىظآ کىاع. ضىظآ

ناىظ آن اثاؽ کامال  کمکم باٚا  می ،ٛعی ظیگؽ ٦ؽاؼ ظاؼظ. به ایه نکل ىاوع قؽنت مىَى٘ ؼا ببیىع، چؽاکه ظؼ بُ  کمکی می
 نىظ. قاضِه نىظ یا آهىگ م٧ایه وىنِه نىظ،

گااش کمکای اقا٣ِاظش کىای . ظؼ ایه زایت، می»گىیىع:  بُٛی ا٢ؽاظ می چیاؿی اقات کاه نطًای  ماوىاع«  ىاوی  اؾ ضىظآ
گاش کمکای  مااـ بؽ٦اؽاؼ کىای ؟ چگىوه می»ای  ؽقیعش بىظ:  ای  یم ظؼ بؽگه یسٗه ظؼ او  ىاویاع باا  ناما ومی«  ىاوی  با ضىظآ

گىواه  ىاواایی وعاؼیاع. بهِاؽ اقات هایچ  ماقای باا او  هیچگؽ٢ِه  نؽو٘ نعش و بؽای  ماـ  اؾگی  ان به  ماـ بانیع ؾیؽا  ؿکیه
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گااش  آیاا می» اان وابكاِگی اقات. بُٛای ا٢اؽاظ ناایع ٢کاؽ کىىاع:  بؽ٦ؽاؼ وکىیع، چؽاکه باه ازِماال ؾیااظ اوگیؿش  اىاوی  ضىظآ
 ضیؽ! چاؽا ضیاؽ؟ ؾیاؽا«  ؽ کىی ؟ خامٛه ؼا قؽیٙ  کاؼ ببؽی   ا ثؽوم بیهِؽی بؽای ضىظمان ایداظ کىی  و  ىقٛ مان ؼا به کمکی
گاش کمکیآو ه   ٛاعاظ قآىذ بكایاؼ ؾیااظ و قااضِاؼ  ،اواع ظاوع هىىؾ ه  بكیاؼ مسعوظ اقت. ُبٛعها بكیاؼ  ی یعش  ان می ضىظآ

گاش کمکی ٧٢ّ می خهان بكیاؼ  ی یعش اقت. ؾ ُبٛاع ضاىظل ؼا بعاوع که ظؼ ُبٛع ضىظل وخىظ ظاؼظ و ظؼ ٢ؽا ؽ اآو ه   ىاوع ضىظآ
بهؽیت ؼا ٧٢اّ مىخاىظا ی واال اؽ   ٚالوش، ُبٛعها و قٓىذ ٚمىظی مطِ ١ بكیاؼ ؾیاظی وخىظ ظاؼظ.  ىقٛ ظاوع. به چیؿی ومی

 ؼوظ.  ىاوىع کىِؽل کىىع و آن بؽ ْب٥ ٦اوىنب  ىقٛه  یم می می ظؼ قٓىزی بكیاؼ باال

مکه اقات بطىاهیاع ظؼ مكایؽ ضايای  ىقاٛه یاباع و باه کىع. م خامٛ  اوكاوی ما بؽ ْب٥ ٦اوىن  ىقٛ   اؼیص  یهؽ٢ت می
هایی ماوىع هىا یماا،  گیؽوع. بؽای مثال، به ازِمال ؾیاظ ایعش ومی ظؼ وٗؽگىوه  اهعا٠ ضايی بؽقع، اما مىخىظام واال آن ؼا ایه

اضِؽا٘ کىىع ایه بىظ کاه ؼا ها  آن  ىاوكِىع کؽظش اما ٚ ت ایىکه ومی امؽوؾی به غهه مؽظم باقِان ویؿ ضٓىؼ می  ٦ٓاؼ و ظوچؽض
کىىاع باه ٚ ات مساعوظیت ٚ ا  ظؼ  ْىؼ مؽقىم ٢کؽ می مىاقب آن ظؼ  اؼیص ٢ؽا وؽقیعش بىظ. اما بؽٚکف، مؽظم به  هىىؾ یسٗ

 ااؼیص  و  ؽ یبوٗ   ؼا اضِؽا٘ کىىع. اما ز٧ی٧ت ایه اقت که چگىوگی  ىقٛ  ٚ   بهؽی ویؿها  آن  ىاوكِىع گػنِه بىظ که ومی
ؼوظ. ایبِاه   ایم ومای ،ضىاهیاع ْىؼ کاه ناما می ها ایه اقت که مكایل ایؿامان آن يسبت کىع. مىٗىؼ اؾ  مام ایه ؼا ظوبال می

گاش کمکی هاؿاؼ  هاا  اىاو  ظش می»کىاع:  ای اظٚاا می ؼازِی و٧هی ؼا ای٣ا کىع. وىیكاىعش  ىاوع به نان می ا٢ؽاظی هكِىع که ضىظآ
 ىاو  بكیاؼ قؽیٙ بىىیكا  و و٦ِای ماؽظم آن ؼا  ايالن ضكِه نىم. اگؽ بطىاه ، میایىکه  بىىیك  بعونک مه ظؼ ؼوؾ بؽای کِاب  

گااش ايا ی چؽا ایه« کىىع ضىب اقت. ٢کؽ میباؾه   ضىاوىع می گاش کمکای و ضىظآ  ْىؼ اقت؟ ایه وِید   الل مهِؽک ضىظآ
گاش کمکی او ویؿ می ، بهاوقت اودام ظهع. اماا چىایه چیاؿی وااظؼ اقات. ظؼ اکثاؽ ماىاؼظ،  ىاوع ویمی اؾ کاؼ ؼا  ْىؼی که ضىظآ

گاش گاش کمکی باه کؽظن کىع. هؽ  الل نما بؽای ظؼگیؽ کمکی ٢ؽظ ايالن ضىظ ؼا ظؼگیؽ ومی ضىظآ ؼوظ و  ضاىبی  ایم ومای ضىظآ
 ممکه اقت وِید  بؽٚکف بگیؽیع.

 رهًی پاک و ؽفاف
گىواگ  ؼووع  ا اؾ اقاِاظان چی یی میهؽخا مؽیه به زایت قکىن بؽقع و ایه ا٢ؽاظ به  ظؼ ْىل ىاوع  غهه بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ ومی

ی ٢کاؽ هؽچیاؿناىم، باه  آؼام میایىکاه  مسٍ باه ىاو  به قکىن بؽق .  کى  ومی مٛ  ، هؽ ْىؼ ه  که  مؽیه می»بپؽقىع: 
ؼوظضاواه و ظؼیاایی ماِالْ  اقات کاه وکؽظوی اقات، ماوىاع وا٦ٛاان مهااؼ « ٞؽیاب. های ٚدیاب ا٢کااؼ و ایاعش اؾ خم هکى ،  می

 ىاوىع   ىاوع به قکىن بؽقع؟ بُٛی ا٢ؽاظ ومی  ىاوع به قکىن بؽقع. چؽا ٢ؽظ ومی وخه ومی هیچ نىظ و ٢ؽظ به ی ٖاهؽ میهؽچیؿ
ضاىاهم »کىىاع:  های قؽی وخىظ ظانِه بانع. اقِاظاوی مٛؽو٠ ؼا  یاعا می کىىع بایع بُٛی  ؽ٢ىع ایه ؼا ظؼک کىىع و ٢کؽ می

اؾ وٗؽ مه، ایاه ا٢اؽاظ ظؼ خكاِدىی « های  یهؽ٢ِه ؼا آمىؾل ظهیع  ا غهى  بِىاوع قاکه نىظ. کى  به مه بُٛی اؾ  ؽ٢ىع یم
کاؼ کىیع. ایاه  ىهاا  ان  و قطت ؼوی ٦ ببه ضىظ ان بىگؽیع ضىاهیع ضىظ ان ؼا ؼنع ظهیع، بایع  کمت بیؽووی هكِىع. اگؽ می

 ظقِاوؼظیت  بِىاوع به زایت قکىن بؽقع ان  غههایىکه معیِیهه به قکىن بؽقیع.  ؼاهی اقت که بِىاویع  یهؽ٢ت کىیع و ظؼ
 .اقتاقت. ٦عؼم  مؽکؿ ان باؾ ابی اؾ قٓر نم و  یهؽ٢ت

کی٣یات ایىکاه   ىاوع ایاه کااؼ ؼا اوداام ظهاع مگاؽ میل ضىظ غهىم ؼا قاکه کىع؟ ايالن ومی  ىاوع به چگىوه ٢ؽظ ٚاظی می
و باه ایاه ٚ ات  ؼبٓی واعاؼظ نما  کىیتبه  ىاویع به قکىن بؽقیع  ومیایىکه  بانع. ٚ ت اي یماظؼؾاظی بكیاؼ ضىبی ظانِه 

اقت  اک و ضاایى ویكات.  ان  یا آو ه ظؼون ٦ ب ان  ایع، ب که ٚ ِم ایه اقت که غهه ؼمؿ مى٧٢یت ؼا ویا٢ِهه  ویكت که 
ها و امیاال ظؼ  كاقاام گىوااگىن بهاؽی و وابكاِگیضاْؽ مىا٢ٙ نطًای و از اگؽ ظؼ ؾوعگی ؼوؾاوه و ظؼ  ٛاٌؼ با ظیگؽان، به
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ؼازِی باه قاکىن بؽقایع؟   ىاویاع باه ؼا قابت وگیؽیاع چگىواه میها  آن زال ؼ٦ابت و مباؼؾش بانیع و ایه مكایل ؼا ؼها وکىیع و
کى  و به چیاؿی  کى . مه غهى  ؼا آؼام می باوؼ ومیآن ؼا »کىىع:  کىىع اظٚا می گىوگ ؼا  مؽیه می چیظؼ زایی که  بؽضی ا٢ؽاظ

 ىاویاع باه قاکىن  ناىوع. ٚ ات ایىکاه ومی نىظ،  مام ا٢کاؼنان ظوباؼش  عیاعاؼ می ایه بیان میایىکه  مسٍ به« کى . ٢کؽ ومی
  اک و ضایى ویكت. ان  بؽقیع ایه اقت که غهه

ظهىاع  آماىؾل میهاایی ؼا  گىواگ  کىیت نایع یکی اؾ ظالیل مطای٣ت ا٢ؽاظ با ایه وگؽل ایه بانع که بؽضی اقِاظان چی
و  کؽاؼ  کؽظن ان وگاش  ی ظن ان، ظؼووی به  ی ظن ،  مؽکؿ بؽکؽظن ،  دك نعن ماوىع مِمؽکؿ ،کىع ٖاهؽ غهه ؼا قاکه می که به

ها يؽ٢ان  کىیت ویكِىع. بیم اؾ  کىیت بىظش و باؾ ابی اؾ ظؼخ  مهاؼم ٢ؽظ ویؿ هكِىع. بؽ همیه اقاـ، ایاه  وام بىظا. اما ایه
هایی باه   ىاوع يؽ٢ان با اق٣ِاظش اؾ چىان  کىیت اؼ باِ ظاؼوع. ٢ؽظ ومیمان  نیىگ و ؼنع قٓر مك٧ِیمان به  ؿکی  نیهها   ىاوایی

ایع، امِسان کىیاع و ببیىیاع  های نعیع گىواگىوی که ؼها وکؽظش کىیع؟ امِسان کىیع. با امیال و وابكِگی قکىن بؽقع. باوؼ ومی
واام باىظا باه  کاؽاؼ  ىاویاع باا  کىع. آیاا می ام بىظا، غهه ؼا قاکه می کؽاؼ وگىیىع  ا٢ؽاظ می  ىاویع به قکىن بؽقیع. بُٛی آیا می

 کاؽاؼ آقان اقت که ٧٢ّ الؾم اقات واام باىظا ؼا  ٦عؼ آن ابا   ؿکی  معؼق  بىظا آمی»کىىع:  قکىن بؽقیع؟ بؽضی ا٢ؽاظ اظٚا می
گىی  به  گىییع آقان اقت، اما مه می . نما میاقتاؾ مهاؼم نم ای گىی  قکىن وهاوه ایع؟ می امِسان کؽظشآن ؼا  آیا.« کىیع

 ای آقان ویكت. ایه آقاوی ویكت، ؾیؽا هیچ معؼق   ؿکیه

و « ازکااام»ی ؼا آمااىؾل ظاظ؟ او چیؿ چااهؼا آمااىؾل ظاظ. امااا او ٦باال اؾ  مؽکااؿ «  مؽکااؿ»ظاوىااع کااه ناااکیامىوی  همااه می
 چیؿ با٦ی وماواعش باناع و ناطى ٧٢اّ ظؼ آن ای که هیچ ىؾل ظاظ،  ا مؽز هها ؼا آم مهٟىیی اؾ  مام امیال و ظلکهیعن  ظقت

ویؿ مهاؼم اقت و اؾ  یؽوان او چىیه اوِٗاؼی وبىظ کاه ظؼ «  مؽکؿ»گىوه ویكت؟ اما   ىاوع به  مؽکؿ ظقت یابع. آیا ایه يىؼم می
 ااعؼیدی اؾ هماا  چیؿهااای بااع ظقاات ْىؼ  بااههااا  آن ْىؼ کااه ٚماال کىىااع. همااان« ازکااام»ْىؼ کاماال بااه  همااان ؼوؾ اول بااه

ْىؼ مهابه به  ىخهی یکپاؼچه و غهىای ضاایی ویااؾ  وام بىظا ویؿ به کؽاؼ  کؽظ. ٦عم ؼنع می به کهیعوع،  ىاوایی  مؽکؿنان ٦عم می
گااهی باه ، ناىوع زف می های ظیگاؽ مٟاؿل بای  ماام ٦كامتکىاع   کاؽاؼ میبىظا ؼا  وامْىؼ  یىقِه  ظاؼظ. و٦ِی نطى به آ

نىظ.  و هؽ زؽ٠ وام بىظا ظؼ م٧ابل چهماوم ٖاهؽ مینعش یت ٢کؽ خایگؿیه هؿاؼان ٢کؽ ظیگؽ  ،ظهع اؾ ظقت می اؼ  چیؿ همه
اوداام ظهاع، آن ؼا  آیا ایه مهاؼم ویكت؟ ایه چیؿی ویكت که نطى بِىاوع اؾ همان ؼوؾ اول باه آن ظقات یاباع. اگاؽ وِىاواع

، کىاع  کاؽاؼ می یىقاِه واام باىظا ؼا ٢اؽظ  ظهاانظؼ زاایی کاه  ِسان کىیع.کىیع؟ ام  ىاوع به قکىن بؽقع. باوؼ ومی مٓمئىان ومی
« چؽا ؼییك  ظؼ مسل کاؼ ایه اوعاؾش اؾ مه بیؿاؼ اقت؟  اظال ایه ماش مه ضی ی ک  اقات.»کىع:  ی ٢کؽ میهؽچیؿغهىم به 

هاع٠  کىیاع بىظا اقت. آیا ٢کؽ میوام  کؽاؼ ظؼ زال نىظ، اما ظهاوم هىىؾ   ؽ می کىع، ًٚباوی هؽچه بیهِؽ ظؼباؼۀ آن ٢کؽ می
وباىظن غهاه ویكات؟  مىَاىٚی اؾ  ااک آیا ایه مىَىٚی اؾ مهاؼم ویكت؟ آیا ایه ىاوع زايل نىظ؟  گىوگ می چی  اؾ  مؽیه

که ظؼ مى٧ٓ  ؾیؽ ناک   ظن ظؼ ضًىوان وگاش کىىع.   ی ظن ْىؼ ظؼووی به  ىاوىع به باؾ اقت و مینان  مبؽضی ا٢ؽاظ چه  قى
 ؽ اقات و هؽچاه ایاه اواؽفی کمِاؽ ضاایى باناع کاعؼ ؽ و   ؽ بانع، ظؼضهاان نىظ، هؽچه ایه اوؽفی ضایى نطى خمٙ می

 ىاوع به آن ظقت یابع. ایاه باه  ان به قکىن بؽقع؟ ومی  ی ظن ظؼ ظن ظؼووی به کؽظن  ىاوع ٧٢ّ با وگاش  ؽ اقت. آیا ٢ؽظ می قیاش
 ْىؼ ظؼووای باه ا٢کااؼ ناطى  ااک و نا٣ا٠ ویكات. و٦ِای باه ضىظ  کىیت بكِگی وعاؼظ. وکِ  ک یعی ایه اقت که غهه و

ایاه ا اا٤ باؽای »ناىظ:  به آ اؼ مان  باعیل می ظن ای ظیگؽ، نىظ. یسٗه ؾیبا و ظؼضهان ظیعش می ظن کىیع، ان وگاش می  ی ظن
کؽظ و ا ا٤ وقاّ   كؽم ضىاهع بىظ و٦ِی اؾظواج کىع. آن ا ا٤ بؽای ظضِؽم اقت. ما ؾوج مكه ویؿ ظؼ ا ا٤ ظیگؽ ؾوعگی ضىاهی 

باؽای گاؽ٢ِه نىظ؟ بایع ٢کؽ کى   ا ؼاهی  ایٛاظش اقت! آیا ایه آ اؼ مان به مه  طًیى ظاظش می ا ا٤ وهیمه ضىاهع نع. ٢ى٤
کىیع بِىاویاع باعیه ْؽیا٥ باه قاکىن بؽقایع؟  اوع. آیا ٢کؽ می مؽظم يؽ٢ان به ایه چیؿها وابكِه« کاؼ کؽظ؟ آن  یعا کى . بایع چه
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بُٛی اؾ ماؽظم « کى . ایىدا ؼا  ؽک می قؽٚت عو  به ایه ظویا ماوىع ا٦امت ظؼ هِل اقت.  ف اؾ معم کى اهی بهآم»اوع:  گ٣ِه
 اوع. ضاو  وا٦ٛی ضىظ ؼا ٢ؽامىل کؽظشها  آن ای به ؼ٢ِه وعاؼوع. و ٚال٦ه اوع يؽ٢ان به ایه مکان ظل ضىل کؽظش

 ىاوع  ومی. ظؼون ضىظ ؼا خكِدى کىع و بایع ظؼون ضىظ ؼا  ؿکیه کىعظؼ  ؿکی  ز٧ی٧ی ٢ؽظ بایع ٦ ب و غهه ضىظ ؼا  ؿکیه کىع. 
گىیىع بىظا ظؼ ٦ ب ٢ؽظ اقت و ایه ویؿ  ا زعی وا٦ٛیت ظاؼظ. اما بُٛی ا٢ؽاظ ایه  به بیؽون وگاش کىع. بُٛی اؾ معاـؼ  ؿکیه می

باىظا وخاىظ ناان  بىظا هكِىع یا اوگاؼ ظؼ ٦ ب ها آن اقت، گىیا ضىظنان  گىیىع بىظا ظؼ ٦ ب اوع و می انِباش ظؼک کؽظش گ٣ِه ؼا به
يىؼم ٢همیعش نىظ؟ مىٗاىؼ ایاه اقات کاه  ه ایه ىاوع ب چگىوه می اوع. آیا ایه انِباش ویكت؟ به ایه نکل ٢همیعشآن ؼا  ظاؼظ.

٥ ناىیع ضىاهیع مى٢ بىظا وخىظ ظانِه بانع؟ اگؽ می ان  بعنؼ مکه اقت ظچگىوه م٦ ب اقت.   ک یع مى٧٢یت ظؼ  ؿکیه،  ؿکی
 بایع  ؿکیه کىیع.

ایع. ؼقایعن باه  ضایی ویكت و به چىان قٓر باالیی وؽقایعش ان   ىاویع به قکىن بؽقیع ایه اقت که غهه ومیایىکه  ٚ ت
کىیاع،  ها ؼا ؼهاا می ظاؼظ. و٦ِای وابكاِگی ان  زايل نىظ و اؼ بااِ  ىگاا ىگی باا ؼناع قآر ٦عم به ٦عم ىاوع  قکىن ٧٢ّ می

هاا باه قاکىن بؽقایع،  هاا و ؼول نىظ. اگؽ بطىاهیع اؾ ْؽی٥ بُٛی  کىیت  ؽ می ٚمی٥ ان  و قکىنیابع  می  ؽ٢یٙ ان  قٓر
کهااوع و  ا٢اؽاظ ؼا ظؼ مكایؽ  ؿکیاه باه بیؽاهاه می کاه گىی  که ظؼ خكِدىی کمت بیؽووی هكِیع. ایه ظ٦ی٧ان چیؿی اقات می

گىیىع ؼاهای  ؼا م٧ًؽ بعاویع، می کمت بیؽووی بانیع یا نؽایّ ویژش ظؼ بىظیك ، اگؽ ظؼ خكِدىی آوؼظ. به مهکال ی ؼا  عیع می
 ىاواع  می اان  ظهیاع غهه ؼا ؼناع ضىظ نیىگ ٢ؽظ بایع ٦ ب ؼا  ؿکیه کىع و ٧٢ّ و٦ِی نیه ،ایع. ظؼ  ؿکی  ز٧ی٧ی اهؽیمىی ؼ٢ِه

ىیع ناهمگىن خهان  قؽنتبا  ىاویع  ؼنع کىع می نما نیىگ ٦ًعی بؽقع. ٧٢ّ و٦ِی نیه  اک و ن٣ا٠ نىظ و به زایت بی
 ىاویاع چیؿهاای باع ظؼ  چیؿهای بع ضالو ناىیع. ٧٢اّ آوگااش میقایؽ ها و  وابكِگیبهؽی، ها و امیال مطِ ١  و اؾ ضىاقِه

 ىاواع  کىع و قپف ماظۀ  ٧اىا می ؼا بیؽون بؽیؿیع و يٛىظ کىیع. با ایه  ٟییؽام، قؽنت خهان نما ؼا ظیگؽ مسعوظ ومی ان  بعن
 گىوه اقت! ظقت ظؼ ظقت ه  وعاؼوع؟ ايىل آن ظ٦ی٧ان ایهها  آن آیا به گىوگ  بعیل نىظ.

 ىاواع مٓااب٥   ىاویع قاکه نىیع، ایه ٚ ِای اقات کاه باه ضاىظ ٢اؽظ اؼ بااِ ظاؼظ، چؽاکاه ومی چؽا ومیایىکه ظؼ ضًىو 
ا  ؿکی  ناما معاض اه ْىؼ خعی ب ٚىامل بیؽووی، ایه ؼوؾها وَٛیِی وخىظ ظاؼظ که بهظؼ ضًىو کىىعش بانع.  اقِاوعاؼظ  مؽیه

ظاویاع کاه باا  گاػاؼظ. می کىىاعگان می  اأثیؽ وا٦ٛاان باعی ؼوی  مؽیهنىظ و  قٓىذ باال ؽ می  ی بؽای  ؿکی  نما بهماوٛ کىع و می
هاای  های باؾ، ا٦ًِاظ مى١ٓٛ نعش و م٧ؽؼام کهىؼ ویؿ مسعوظیت کمِؽی  یاعا کاؽظش اقات. ٢ىاوؼی ايالزام و قیاقت ظؼ

کىىع ایاه چیاؿ ضاىبی اقات. اماا  ش و اقِاوعاؼظ ؾوعگی مؽظم بهبىظ یا٢ِه اقت.  مام مؽظم ٚاظی ٢کؽ میخعیع بكیاؼی واؼظ نع
وا٦كاام  اوىا٘هاا،  ی مؿایا و مٛایبی ظاؼظ و اگؽ به ظو ْؽ٠ قکه وگاش کىیع، ضىاهیع ظیع کاه باا اياالزام و گهاىظن ظؼهؽچیؿ

ؼقاع بِىاواع باه ٢اؽول  ومی به وٗاؽمسِىای خىكی وعانِه بانع،  ای م٧عاؼی . اگؽ کِاب یا مد هاوع چیؿهای بع ویؿ واؼظ نعش
باه هایی اؾ ا ا٤ ضىاب ؼا وهان وعهىاع،  های   ىیؿیىوی يسىه ها و بؽوامه نىوع. اگؽ ٢ی   وگؽان کمیت ٢ؽول میها  آن بؽقع و

 ىاوع  ی ومیکك هیچ« هىؽی،»اثؽی ظؼ ضًىو نىوع.  وگؽان آماؼ بیىىعگان میها  آن ؼا  مانا کىع وها  آن ؼقع کكی ومی وٗؽ
اوع. ظؼ هىؽهای قىِی چیىی باقِان ما چىیه چیؿهایی  ْىؼی قؽ ه  کؽظش بگىیع که آن اثؽی وا٦ٛی اقت یا چیؿی که همیه

ه  کؽظش بانع. هىگام اناؼش باه  های ٢ؽهىگی چیه چیؿهایی ویكِىع که کكی ابعا٘ یا قؽ وخىظ وعانت. ٚالوش بؽ ایه، قىت
هاای اضال٦ای اوكاان  ٟییاؽ کاؽظش و  بااش  ی مىهأ ضاىظ ؼا ظاؼظ. اماا اکىاىن اؼؾلهؽچیؿکؽظم که اناؼش ل  اؼیص، ٢ؽهىگ ما٦ب

چىیه  ٟییؽا ی ناعش،  ظقِطىلبهؽیت ظؼ زایی که  اوع. اما . اقِاوعاؼظهای قىدیعن ضىبی و بعی همگی  ٟییؽ کؽظشاوع نعش
نقؽنت و اقِاوعاؼظ ایه خهان،  ه، َنه، ؼب  ىها مٛیاؼ  مایؿ اوكان ضىب اؾ اوكان بع،  ٟییؽ وکؽظش و وطىاهع کاؽظ.  ٚىىان ، بهخب

٢ؽاقىی آن بؽویع، بایع اؾ ایه مٛیاؼ بؽای اؼؾیاابی مكاایل اقا٣ِاظش کىیاع.  ضىاهیع به باال و هكِیع اگؽ میکىىعش  نما که  مؽیه
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 ىيای١ کاؽظم ماعاضالم بیؽووای ظیگاؽی ویاؿ   ىاویع اؾ اقِاوعاؼظ مؽظم ٚاظی اق٣ِاظش کىیع. ٚالوش بؽ چیؿهایی که االن ومی
 خىكی، مىاظ مطعؼ و چیؿهای وانایكت ظیگؽ. ، آؾاظیگؽایی خىف ظهىع، ماوىع ه  ضىظ ٦ؽاؼ می  ع که نما ؼا ْٛمووخىظ ظاؼ 

ا٢ِاع؟  نکل اظامه یابع چاه ا ٣اا٦ی می به همیهو٦ِی امؽوؾش خامٛ  بهؽی به ایه مؽز ه ؼقیعش، ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع: اگؽ 
ها بؽای آن کاؼی اودام وعهىع، آقامان اوداام ضىاهاع ظاظ. هاؽ   ىان اخاؾش ظاظ بؽای ابع به ایه يىؼم بماوع؟ اگؽ اوكان آیا می

باؿؼگ بهاؽی داایٙ های  هؽگؿ ظؼباؼۀ ٢ مى٦ٙ ٢دایٛی بؽ قؽ مؽظم ٢ؽوظ آمعش، همیهه ظؼ چىیه اوَاٚی بىظش اقت. ظؼ کالـ
٘ب ظاٜ ياسبت می ظؼباؼۀام. مػاهب و بكیاؼی اؾ مؽظم  يسبت وکؽظش کىىاع. ياؽ٢ان ایاه مىَاى٘ ؼا باؽای همگای  ایه مىَاى

کى ،  ف همگی ظؼباؼۀ آن بیىعیهیع: ظؼ خامٛ  ٚاظی بهؽی ما، اقاِاوعاؼظهای اضال٦ای اوكاان  اا چىایه زاعی  مٓؽذ می
ایٛااظش ضٓؽوااکی ؼقایعش  کىیاع باه مؽز ا  ٢ى٤ اقت! آیا ٢کاؽ ومی های بیه مؽظم به ایه مؽز ه ؼقیعش  ٟییؽ کؽظش اقت!  ىم

ْىؼ خاعی باا ماا  کىی  ویؿ به کىی ، ایه مسیٓی که ظؼ آن ؾوعگی می قىی قٓىذ باال  ؿکیه می بهظؼ زایی که  اقت؟ بىابؽایه
قاؽ ان ایىکه  مسٍ بهو نىوع  های بؽهىه ظؼ ضیابان ظؼ مٛؽٌ ظیع ٦ؽاؼ ظاظش می کىع. ٚکف کىىعگان  عاضل ایداظ می  مؽیه
 بیىیع. ؼا میها  آن کىیع ؼا ب ىع

و٦ِای نطًای ضؽظمىاع « کىع.  مؽیه می با خعیت آن ؼا نىىظ، و٦ِی نطًی ضؽظمىع ظایى ؼا می»وىنت:  الیىؾیؾماوی 
و اؾ همایه زااال  ؿکیاه ؼا ناؽو٘ مىِٗاؽ بمااو  باالضؽش ؼاش ؼاقِیه  ؿکیه ؼا  یعا کؽظم. چؽا »کىع:  گیؽظ، ٢کؽ می ظایى ؼا یاظ می

آوؼظ. اگاؽ  می به وخىظ ؽ بانع، ا٢ؽاظ واال ؽی ؼا  اؾ وٗؽ مه مسیٓی  ی یعش و ظنىاؼ چیؿی ضىب اقت. هؽچه  ی یعش« وکى ؟
 ضىاهع بىظ. ال بكیاؼ مسک  ظهع،  ؿکیها کكی بِىاوع ضىظل ؼا به باال و ٢ؽاقىی مسیّ اؼ ٧

گاىی  مسیٓای  ی یاعش چیاؿی ضاىب اقات. باعون وخاىظ    اقات  ؿکیاه کىاع، میای کاه وا٦ٛاان مًام کىىعش بؽای  ؿکیه
 ىاویع  یهؽ٢ت کىیاع. اگاؽ هما  ماؽظم باا هماعیگؽ ضاىب باناىع،  ومی  ان نیىگ نیههایی بؽای ؼنع  ها یا ٢ؽيت واقاؾگاؼی

ای مٛماىیی اقات و  ىىاعشک ویؿ وىنات. او  ؿکیه« نىىظ نطًی مٛمىیی که ظایى ؼا می»ظؼباؼۀ  الیىؾیکىیع؟  چگىوه  ؿکیه می
ناىظ. بؽضای ا٢اؽاظ کاه   ؿکیه کىع یا وکىع و چىیه نطًی به ازِمال ؾیاظ ظؼ  ؿکیه مى٢ا٥ ومیآن ؼا  کىع که بؽایم ٢ؽ٦ی ومی

ظه  ضىب و مى٧ٓی اقت. اما  ف اؾ باؾگهت به مسیّ مؽظم ٚاظی ممکاه  آمىؾل میآو ه  کىىع زُىؼ ظاؼوع ٢کؽ می ایىدا
بؽقىع، زِی بكیاؼی اؾ می یىوؽهاا و  به وٗؽوا٦ٛی ها  آن ه  هؽچ٧عؼاٞىای مكایل ظویىی ٦ؽاؼ گیؽوع.  أثیؽ   ستنعم  اقت به

 ىاویع  اف اؾ ماؽگ  های ماظی ؼا ومی چیؿی وعاؼوع. آن ثؽوم ظؼ وا٦ٙاوع که  نان  ی بؽظش ا٢ؽاظ بكیاؼ ثؽو مىع ظؼ اوِهای ؾوعگی
کىاع ایاه اقات کاه هىگاام ماؽگ  ٦اعؼ باااؼؾل می همؽاش ضىظ ببؽیع و ظؼ وهایت  ىچ هكِىع. اما ظؼ م٧ابل، آو ه گىواگ ؼا ایه

کاه ؼوذ ايا ی اؾ بایه ای    ان با نما ضىاهع بىظ. گ٣ِاه  ان اقت و هىگام زیام بٛعی ىاهع بىظ. همؽاش ؼوذ اي یض ان  همؽاش
ها ظؼ   ؽ اؾ قا ىل ٢یؿیکای ماا بؽیاؿظ، غؼام کىچات های باعن ؼوظ و ایه ضؽا٢ام ویكت. بٛع اؾ مؽگ و  ف اؾ ایىکه ق ىل ومی

 نىظ. ای اقت که ؼیطِه می ؼووع. ٧٢ّ  ىقِه قایؽ ُبٛعهای ٢یؿیکی اؾ بیه ومی

ظاؼماا ؾمااوی  ؽظ  ٛ ٥ ظاؼظ. ناکیامىوی و ویاؿ بىظینیىگ ٢ ال يسبت کؽظم به مىَى٘ نیه اکىىن ظؼباؼش ه آو ه  هم 
بكایاؼی اؾ  ،ظؼ قؽاقاؽ  ااؼیص« قااؾظ. ایه قؽؾمیه نؽ٦ی چیه مکااوی اقات کاه باا ٧ىا ؽیه ا٢اؽاظ ؼا می»ایه ؼا بیان کؽظوع: 

هاا  يی به آناقِٛعاظ مٛىىی ضا اوع مىٗىؼ ایه اقت که اوع. گمان کؽظش ؼاهبان و مؽظم چیه به ایه مىَى٘ ضی ی ا٢ِطاؼ کؽظش
زاال ماا  ضىناا باه»کىىع:  و ازكاـ ضؽقىعی میهكِىع بكیاؼی اؾ انطاو اؾ ایه مىَى٘ ؼاَی  ؼو اؾایهظاظش نعش اقت. 

بكایاؼی اؾ  ظؼ وا٦اٙ« قااؾظ. ایٛااظش و  ٧اىای ؾیااظ می مؽظم چیه! کهىؼ چیه مکاوی اقت که ا٢ؽاظی با کی٣یت ماظؼؾاظی ٢ى٤
 آوؼظ؟ و چاؽا باه وخاىظ ىاوع ا٢ؽاظی باا  ٧اىای ؾیااظ  . چؽا کهىؼ چیه مکاوی اقت که میکىىع ظؼک ومیآن ؼا  مؽظم مٛىی  هت

کىىع و ٦ مؽو یا  باال ؼا ظؼک ومی   ىاوىع  ا قٓىذ باال  ؿکیه کىىع؟ بكیاؼی اؾ مؽظم مىٗىؼ وا٦ٛی گ٣ِاؼ ا٢ؽاظ قٓر مؽظم میآودا 
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کى  باؽای ظؼک مٛىای آن باه  کىىاع. ٢کاؽ ومای هكاِىع، ظؼک ومیغهىیت ا٢ؽاظی ؼا که ظؼ قٓىذ باال ؽ و ٦ مؽوهاای بااال ؽ 
  ىاواع  اا قآىذ  ؽیه مسیّ اقت کاه ٢اؽظ می  ؽیه  ىظۀ مؽظم یا ظؼ  ی یعش  ىَیر مه ویاؾ ظانِه بانیع: ٧٢ّ ظؼ بیه  ی یعش

 باال  ؿکیه کىع.

 کیفیت هادسصادی
 ٧ىا ظانِه کمِؽ کىع. اگؽ ٢ؽظی  ال ؼا مٛیه می ت ماظؼؾاظیم٧عاؼ ماظۀ  ٧ىایی که ظؼ بعن ٢ؽظ ظؼ ُبٛعی ظیگؽ وخىظ ظاؼظ، کی٣ی

ظؼ میاعان او کاؼماای بیهاِؽی وخاىظ ظاؼظ. ظؼ . ظؼ ایاه ياىؼم، ال َٛی١ اقت ماظۀ قیاش، کی٣یت ماظؼؾاظیبیهِؽ بانع و 
ماای کمِاؽی ال ضىب اقات و ظؼ میاعان او کاؼ ظانِه بانع کی٣یت ماظؼؾاظی یق٣یع بیهِؽ  ۀزایی که اگؽ ٢ؽظی  ٧ىا یا ماظ

ع. وع باه یکاعیگؽ  باعیل ناىىا ىاو مینان  وخىظ ظاؼظ. بىابؽایه مؽظم ایه ظو وى٘ ماظش ؼا با ضىظ ظاؼوع و ایه ظو ماظۀ ق٣یع و قیاش
یاا  کهایعب، ؾخاؽ  ىیاعها ؼا  سمال ک آوؼظ. و٦ِی قاطِی می به وخىظع؟ اودام کاؼهای ضىب ماظۀ ق٣یع ؼا ونى چگىوه  بعیل می

آوؼظ و  مای باه وخاىظماظۀ قیاش ؼا  ،آوؼیع. اودام کاؼهای انِباش و اٚمال بع می به ظقتماظۀ ق٣یع  ،ظهیعکاؼهای ضىب اودام 
چىایه چیاؿی  ع.وهای گػناِه مى٧ِال ناى ىاع اؾ ؾواعگیو ىا می هم ىایهآن کاؼما اقات. چىایه ٢ؽایىاع  باعی ی وخاىظ ظاؼظ. 

ْىؼی که همؽاش  ع، بهوگؽظ های ظوؼ بؽمی ع و به گػنِهونى یخمٙ م ان  های  ػیؽ اقت، ؾیؽا ایه ظو ماظش ظؼ ْىل زیام امکان
و  عوع ظؼ ْىل ؾمان خمٙ ناىى ىاو ع. بىابؽایه باوؼ ظاؼی  که کاؼما و  ٧ىا میونى اؾ یت ؾوعگی به ؾوعگی ظیگؽ مى٧ِل می ان  ؼوذ
قاال کىاىوی  ان یاا ا٢اؽاظ کهاهآوؼم که مؽظمان چایه باقاِ ع. گاهی او٦ام به یاظ میوع اؾ اخعاظ نطى ویؿ مى٧ِل نىى ىاو می

کؽظوع که  ٧ىا خمٙ کىىع و آن  ضاوىاظش  ٧ىا خمٙ کؽظوع و به مؽظم یاظآوؼی می  های گػنِ کؽظوع که وكل يسبت می باؼش ظؼایه
 گ٣ِىع! کؽظوع. چ٧عؼ ظؼقت می ای بیان می ضؽظمىعاوه  ؼا اؾ ظقت وعهىع. وا٦ٛان گ٣ِ

او بانع. ٢ؽظی کاه کی٣یات مااظؼؾاظی ظانِه   ىاوایی ایمان ۀکىىع  ٛییه  ىاوع کی٣یت ماظؼؾاظی ضىب یا َٛی١ نطى می
قا٣یع، باعون هایچ زاای ی ظؼ  ۀقا٣یع بكایاؼل گاؽایم ظاؼظ بیهاِؽ ایماان ظاناِه باناع. ایاه مااظ ۀضاْؽ مااظ ضىبی ظاؼظ به

نهماهىگی با خهان و قؽنت  ه، َنه، ؼب ظؼ باعوم مِد ای   ىاواع باعون هایچ مااوٛی ؼو ایه قؽنت خهان می اقت. اؾایه خب
ْىؼ مك٧ِی  با بعوم ظؼ  ماـ بانع. اما ٢ؽظی با کی٣یت ماظؼؾاظی َٛی١ گاؽایم ظاؼظ کمِاؽ ایماان ظاناِه باناع.  نىظ و به

ناىظ و ضاال٠ قؽنات خهاان  قیاش اؾ اودام کاؼهای انِباش وانی می ۀقیاش، ٚکف آن مًعا٤ ظاؼظ. ایه ماظ ۀؾیؽا بؽای ماظ
کىع. و٦ِی م٧عاؼ ؾیاظی اؾ ایه ماظۀ قیاش خمٙ ناعش باناع، میاعاوی  یؽاماىن  نت خهان خعا میاقت و ظؼ وِیده ٢ؽظ ؼا اؾ قؽ 

و ایماان  اقات ؽ بانع،  ؽاک  و َطامت آن بیهاِؽ  کىع. هؽچه ایه میعان بؿؼگ ظهع و او ؼا ازاْه می بعن نطى نکل می
اه، َناه، آوؼظش اقت او ؼا اؾ قؽنت کیهااوی  به ظقتقیاهی که با اودام کاؼهای بع  ۀکىع. ؾیؽا ماظ  ؽ می نطى ؼا َٛی١ خب

ن گیؽظ و  آن ٦ؽاؼ می أثیؽ   ستنان   ؽ اقت به  ؿکیه باوؼ ظانِه بانىع، ایمان کىع. مٛمىالن بؽای چىیه ا٢ؽاظی قطت خعا می ؼب
بىاابؽایه  ؿکیاه آوؼواع و  کىع. هؽچه اؾ ظؼظ و قطِی بیهِؽی ؼواح بکهاىع، کمِاؽ بااوؼ می ایداظ مینان  کاؼما ماوٙ بؿؼگی بؽای

  ؽ ضىاهع بىظ. قطتها  آن بؽای

که ایه ٢ؽظ خػب قؽنت خهان نىظ آودا   ؽ اقت. ؾیؽا ظؼ خؽیان  ؿکیه،  ا بؽای نطًی با ماظۀ ق٣یع ٢ؽاوان  ؿکیه آقان
ىاع نىظ. اما بؽای نطًای باا مااظۀ قایاش ٢اؽاوان، ٢ؽای ْىؼ مك٧ِی  به گىوگ  بعیل می کىع،  ٧ىایم به نیىگ او ؼنع و نیه

ظؼ زاایی  آیىاع، نىظ: ظیگؽان با ماظۀ آماظش بؽای  ىییع می ظیگؽی ویؿ وخىظ ظاؼظ. ماوىع مسًىیی اقت که ظؼ کاؼضاوه  ىییع می
هایی ؼا  آیع که به  ؽظاؾل ویاؾ ظاؼظ. بایع اؾ میان ایه ؼوواع بگاػؼظ. بىاابؽایه ابِاعا بایاع قاطِی ایه نطى با ماظۀ ضامی میکه 

 ىاواع گىواگ ؼا  به ماظۀ ق٣یع  بعیل کىع و ماظۀ  ٧ىا ؼا نکل ظهع. ٧٢ّ  اف اؾ آن میآن ؼا  ؾ بیه ببؽظ  ا سمل کىع و کاؼما ؼا ا
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کىع و  سمال  کمِؽ باوؼ میآن ؼا  ؼنع ظهع. اما مٛمىالن چىیه نطًی ایمان کمِؽی ظاؼظ. اگؽ اؾ او بطىاهیع بیهِؽ ؼوح بکهع،
هاای گػناِه، ظؼ  اقت که  ؿکیه کىع. ظؼ ؾمانظنىاؼ  با ماظۀ قیاش ؾیاظ،ؼو بؽای نطًی   ؽ ضىاهع بىظ. اؾایه آن بؽایم قطت

نااگؽظ ظؼ ایىکاه  یخا باهْاىؼ باىظ کاه  ظاظ، مٛماىالن ایه ای که ٧٢ّ باه یات نااگؽظ آماىؾل مای معؼق  ظایى یا معؼق   ؿکیه
کاه  کؽظواع اقاـ اوِطااب می مؽیع ؼا بؽ ایهها  آن ظؼ خكِدىی ناگؽظ بانع. ؼ٢ت خكِدىی اقِاظ بانع، اؾ اقِاظ اوِٗاؼ می

 کاؼما و  ٧ىا ؼا با ضىظ ظاؼظ. ۀبعوم چه م٧عاؼ اؾ ایه ظو ماظ

گىواه ویكات. بؽضای ا٢اؽاظ کی٣یات  ، اماا همیهاه ایهاوقات ایماان  کىىاعۀ ظؼخا کی٣یت ماظؼؾاظی نطى ٚمىماان  ٛیایه
ی ضاوىاظش، ا٢ؽاظی ماػهبی هكاِىع یاا نان بكیاؼ ضىب اقت و بكیاؼی اؾ اُٚا ماظؼؾاظی بكیاؼ ضىبی وعاؼوع، اما مسیّ ضاوه

ؼا  اؽوؼل  ل ىاوع ایمان چىیه نطًی ؼا  ٧ىیت کىع و ا٧ِٚااظ کىىع و به مكایل مٛىىی ٧ٚیعش ظاؼوع. ایه مسیّ می  ؿکیه می
ظانت. بىابؽایه ٚىامل ظیگؽی ٞیؽ اؾ کی٣یت ماظؼؾاظی ٢اؽظ ویاؿ  ا٧ِٚاظ چىعاوی ومیظیگؽی بىظ مسیّ اگؽ ظؼ ٢ؽظی که  دظهع

ناعم  بهآواان  ظاناِه  مااظؼؾاظی بكایاؼ ضاىبی ظاؼواع، اماا  ىاواایی ایماان وخىظ ظاؼظ. بؽٚکف، ا٢ؽاظی ویؿ هكِىع که کی٣یات
ؼا هاا  آن اواع کاه گؽا کكاب کؽظش مااظی یای اقت که ظؼ ایه ظویا کىىعش  ُٛی١ نعش اقت و باؼؾ ؽیه ٚ ت آن  ٛ یمام ضكِه

ظؼ ظوؼان اضیاؽ اوع نت کىىاع. ایاه مكائ ه ظؼ  ْىؼ ؼقمی آمىضِه وؼای آو ه به یهؽچیؿنىظ به  کىع و باٚ  می می٢کؽ   کى ه
 وق٣یع ظانِه بانىع. اوع  ٣کؽ قیاش معاـؼ به ا٢ؽاظ آمىضِهچؽاکه چیه باؼؾ ؽ بىظش اقت، 

کاؽظم. نطًای آوداا باىظ کاه کی٣یات مااظؼؾاظی  چه  قىم يسبت می نعن باؾ ظؼباؼۀْىؼ مثال، ظؼ ؼوؾ ظوم کالقی  به
نااماؼی ؼا ظیااع کااه قااایؽیه  های بی ضااىبی ظاناات و چهاا  قااىمم ؼا ظؼ قاآسی بكاایاؼ باااال باااؾ کااؽظم. او يااسىه بكاایاؼ

اناٚه باىظ ظؼ زال های بؽ٠ ظؼ قؽاقؽ قایىی که ٢ا  ها مثل ظاوه وای، مه ظیعم ٢ایىن» ىاوكِىع ببیىىع. به ظیگؽان گ٣ت:  ومی
. های  مٛ   یی ؼا ظیعم و ایىکه ٢اایىن چاه ناک ی اقتآمع. ظیعم بعن ز٧ی٧ی مٛ   یی به چه نک ی  همه  اییه می ؼوی بعن
ظاظ و ایىکاه ٢اایىن چگىواه باعن  او ظیع که مٛ   ٢ا ؼا ظؼ قٓىذ مطِ ١ آماىؾل مای« ؼظ.وخىظ ظاآودا  ٢انه ظؼ٧عؼ اقت و چ

هب  گىوگ»وی، ایه قطىؽا ظؼ ْىلکؽظ. او ظیع که  ناگؽظان ؼا مِٛاظل می مٛ ا  باىظ کاه ظؼ هاؽ قآر مطِ ٣ای قاطىؽاوی  «نب
ظهع کی٣یت  اوگیؿی ظیع، که وهان می کؽظوع و ٞیؽش. او چیؿهایی به ایه نگ٣ت ا٢هاوی می کؽظ. او ظیع ظضِؽان آقماوی گل می

« به ایه چیؿهاا بااوؼ واعاؼم.مه »يسبت کؽظ ظؼ اوِها گ٣ت: ها  آن ظؼباؼۀ هم ایىکه  ال ضی ی ضىب بىظ. اما بٛع اؾ ماظؼؾاظی
 اىان باا ٚ ا  واىیه  ىَایر ظاظ و ماا  اکىىن ٚ   بؽضی اؾ ایه چیؿها ؼا  أییع کؽظش و بكیاؼی اؾ چیؿهای ظیگؽ ؼا ویاؿ می اما ه 

کىع وؼای ظؼک ٚ   وىیه اقت. اؾ ایه وٗؽ، کی٣یت ماظؼؾاظی  گىوگ ظؼک می چیآو ه  ای . ؼا ایىدا  هؽیر کؽظشها  آن بؽضی اؾ
  ىان مٛاظل ایمان ٦ىی ظؼ وٗؽ گؽ٢ت. ب ٢ؽظ ؼا همیهه ومیضى

 بیًی  سوؽى
کىىاعش اؾ  ای اقت که مىهأ مػهبی ظاؼظ. ایه وافش ظؼ بىظیكا  باه ظؼک و ٢ها   ؿکیه وافش« بیىی ؼونه»چیكت؟ « بیىی ؼونه»

الد  بیىی وهاایی باؽای ؼوناه نىظ و ها  به ز٧ای٥ مطِ ١ اق٣ِاظش می نعن او ه  بؽای ؼونه .کىع های بىظا اناؼش می آمىؾش
ناىظ کاه  بىابؽایه به ضؽظ او اؼ باِ ظاؼظ. اما ایه ؼوؾها ظؼ چیه ایه وافش ظؼ مسیّ ظویىی و باؽای انااؼش باه کكای اقا٣ِاظش می

بیىی  ؼوناه کی٣یتآن ؼا  ظاوع چگىوه وٗؽ ما٢ى٤ ضىظ ؼا خ ب کىع. مؽظم  ىاوع غهه ؼییف ضىظ ؼا بطىاوع و می ؾؼوگ اقت، می
بؽیع  کىىع. اما اگؽ اؾ قٓسی کمی باال ؽ اؾ مؽظم ٚاظی بىگؽیع،  ی می بعیه يىؼم ظؼک میآن ؼا  وامىع ؾیؽا مٛمىالن  یضىب م

اياالن  کىی ، ؼا اق٣ِاظش می« بیىی ؼونه»کىىع مٛمىالن انِباش اقت. و٦ِی وافۀ  ٚىىان ز٧ی٧ت ظؼک می مؽظم ٚاظی بهآو ه  که
باؾ ضىب ویكت، ؾیؽا نطًی که بایم اؾ زاع ؾؼواگ  بیىی نطىب ؾبلب ز٧ه ؼونه مىٗىؼمان مٛىی ظویىی آن ویكت. کی٣یت
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اقت گؽایم ظاؼظ ٧٢ّ کاؼی قٓسی اودام ظهع  ا ما٢ى٦م اؾ او  ٧عیؽ کىع. ظؼ ایه زایت، آیا کااؼ وا٦ٛای ؼا ناطى ظیگاؽی 
اایت ظیگاؽان ؼا  ظاواع او ؾؼوگ اقات و می اؾ آودا کهنىظ.  ظهع؟  ف ایه نطى به ظیگؽان بعهکاؼ می اودام ومی چگىواه َؼ

ناىوع. چاىن ؾؼواگ اقات، هایچ َاؽؼی ؼا  ظیگاؽان بیهاِؽ مُِاؽؼ میظؼ زایی که  کىع، خ ب کىع، مىا٢ٙ بیهِؽی کكب می
، ظیگاؽان بایاع مِسمال َاؽؼهایی ناىوع. هؽچاه ظؼ وِیداهظهاع.  اؾ ظقت ومی آقاوی بهچیؿی ؼا ه   نىظ و هیچ مِسمل ومی

مىاا٢ٙ مااظی ؼازِی اؾ کىااؼ  وبایاع باهکىاع  ناىظ و ازكااـ می می  ؽ٢کؽ  اهمیت ظهاع، کى اهبیهِؽ به ایه مىا٢ٙ واچیؿ ظویىی 
 نىظ. بیه و کكی اقت که هیچ َؽؼی ؼا مِسمل ومی کىع ضىظل بكیاؼ وا٦ٙ بىابؽایه ٢کؽ میگػنت. 

ای  کىىعش ی ضكاِهظاویع چه ؾوعگ  گىی  به او ؼنت وبؽیع. ومی بؽوع! به نما می بؽضی اؾ ا٢ؽاظ زِی به ایه نطى ؼنت می
ظاظن مىا٢ٙ نطًی ظؼ هاؽاـ  و اؾظقت کؽظن ضىبی بطىؼظ یا بطىابع، زِی ظؼ ؼؤیاهایم ویؿ اؾ َؽؼ  ىاوع به گػؼاوع: ومی ؼا می

گىییاع  ایه چیؿهاا ناعش، آیاا ومیيؽ٠ ال  ظهع. و٦ِی  مام ؾوعگی نطًی هؽ کاؼی اودام می و٣ٙ ؽیه  اقت و بؽای کىچت
بؽیاع ظؼیاا و آقامان  ،  ای میبؽویاع٧ٚاب  یات ٦اعمیات واقااؾگاؼی گىیی  و٦ِای ظؼ  گػؼاوع؟ می ای ؼا می کىىعش ؾوعگی ضكِه

آوؼی ؼا  بكایاؼ ماالل  ىاواع کى ااش بیایاع و ؾواعگی ْىؼ زِ  وَٛیت م٣ِاوم ضىاهع نع. اما ٢اؽظی مثال او ومی و به اوع کؽان بی
ْىؼ کامال اؾ ظقات ؼ٢ِاه اقات. ؾیاؽا  چىایه ٢اؽظی باه»اواع:  کىىاعگان گ٣ِه ع. وبایع اؾ او یاظ بگیؽیع. ظؼ خامٛ   ؿکیهگػؼاو می

اؾ او ظؼضىاقات کاؽظ  ٧اىای ضاىظ ؼا ز٣إ  کاه اقاتقطت  چ٧عؼ« اقت. باش نعش ا٢ٙ ماظی ظؼ میان مؽظم ٚاظی ضاْؽ مى به
ؾوىع یا باه ناما  اىهیه  کىىعگان ؼا کِت می  ؿکیه؟ و٦ِی نما  ؿکیه»کىع:  کىع! اگؽ اؾ او بطىاهیع  ؿکیه کىع، نما ؼا باوؼ ومی

هاا  آن زِی اؾ ان  مثل کىیع، بایع ظؼ غهه به خای ایىکه م٧اب ه کىىع، به واز٥ ؼ٢ِاؼ می کىیع. و٦ِی با نما به کىىع  ال٢ی ومی می
گىیاع   ىاوع  ؿکیه ؼا ظؼک کىع. می چىیه نطًی ومی«  ان مهکل ؼواوی ظاؼیع! ایع! همگی عشن "ىی کی شآ"ی  هکؽ کىیع. همگ

 اقت؟ظنىاؼ  او ظاظن نما باوؼوکؽظوی و ازم٥ هكِیع. آیا ٦بىل وعاؼیع ودام

هكِىع، « کىظن»بؽی . ب که ا٢ؽاظی ؼا که اؾ وٗؽ او  میکاؼ و ؼا بؽای  ىيی١ چىیه نطًی به« بیه ؼونه»ْبیِٛان ما وافۀ 
ْاىؼ ویكات کاه وا٦ٛاان کاىظن بانای . ب کاه ياؽ٢ان باه مكاایل ظویاىی کاه ماؽظم  ی . ایبِه ایهگیؽ  ظؼ وٗؽ می ؽ اؾ او  بیه ؼونه

ای ظیگاؽ بكایاؼ ظاواا ه ظهی . ظؼ يىؼ ی که ظؼ ؾمیىاه وع، اهمیت کمِؽی میگیؽ  ظؼ وٗؽ میؼا مه  ها  آن  ىاوىع ؼها کىىع و ومی
ناىظ،  ٚ می بانع یا کاؼهایی که ظؼ مسل کاؼ به ما قپؽظش می  ژوهمظهی ، ضىاش  کاؼهایی که اودام میظؼ ضًىو هكِی . 

باا ا٢اؽاظ ؼا قابت  ٛااٌؼ اهمیت ماوىع مىاا٢ٙ ظویاىی و  ظهی . ٧٢ّ چیؿهایی ک  ضىبی اودام می ؼا بهها  آن بكیاؼ ههیاؼی  و
 گىوه اقت. گىیع کىظن هكِیع، مٓمئىان ایه ی ومیکك هیچوامع؟  گیؽی . چه کكی نما ؼا کىظن می می

گیؽوع، و٦ِی اؾ قٓىذ باال ؽ وگؽیكِه نىظ، ز٧ی٧ت ظؼبااؼۀ او کاامالن مٛکاىـ  ظؼ وٗؽ می« کىظن»زِی کكی ؼا که وا٦ٛان 
کهاع. او  ظهاع و ازِمااالن ٚ یاه ظیگاؽان و٧هاه ومی میان مؽظم ٚاظی اوداام ومینىظ. ٢ؽظ کىظن ازِماالن کاؼ بع مهمی ظؼ  می

کىىاع، باه  ؾوىع و به او  اىهیه می ظهىع. و٦ِی او ؼا می ظهع. اما ظیگؽان به او  ٧ىا می ظوبال نهؽم ویكت و  ٧ىا اؾ ظقت ومی به
 باه ظقاتظاظن، چیاؿی  باعون اؾظقات»اؼظ: ظهىع و آن ماظش بكیاؼ بااؼؾل اقت. ظؼ خهاان ماا ایاه ايال وخاىظ ظ او  ٧ىا می

کىىاع:  بیىىع، او ؼا  س٧یاؽ می آوؼظن بایع اؾ ظقت بعهع. و٦ِی ظیگؽان ایه نطى کىظن ؼا می ظقت نطى بؽای به« آیع. ومی
 ناىظ. ٢اؽظ م٧ابال  ؽ ااب می قامت بهای اؾ  ٧ىا   که ،کىىع  ا به او  ىهیه کىىع ؼا باؾ مینان  و٦ِی ظهان« چه اب هی هكِی!»

نىظ که چیؿی اؾ او گؽ٢ِه و بىابؽایه بایع چیؿی اؾ ظقت بعهع. و٦ِی کكی  کكی که با او بعؼ٢ِاؼی کؽظش، ْؽ٢ی مسكىب می
ناىظ. و٦ِای کكای باه او واقاؿا  او  ؽ اب میْؽ٠  بهای ظیگؽ اؾ  ٧ىا  ْىؼ مهابه  که به« چه اب هی هكِی!»به او یگعی بؿوع: 

ظهای و ٦ًاع واعاؼم  گىوه به مه  ٧اىا می اظامه بعش،  ى ایه» گىیع: ؾوع و اوگاؼ می ّ یبطىع میؾوع، او ٧٢ گىیع یا به او یگع می می
 ؽ  اقات؟ آیاا او ؾؼواگ  ؽ ز٧ای٥ قٓىذ بااال ؽ، چاه کكای ؾؼواگ بؽ ْب٥ظؼباؼۀ ایه بیىعیهیع: « ؼظ کى !آن ؼا  ای اؾ زِی غؼش
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ؼظ آن ؼا  ای اؾ کىیاع، غؼش ْؽ٠ او  ٧ىا  ؽ اب می ظهع. و٦ِی به ومیچؽاکه هیچ  ٧ىایی اؾ ظقت   ؽیه ٢ؽظ اقت، ویكت؟ او ؾؼوگ
باناع، اماا واه ظؼ ؾواعگی « کاىظن» ػیؽظ. ممکه اقت ظؼ ایه ؾواعگی  ظاؼظ و با ضىنسایی آن ؼا می ؼا بؽمیها  آن کىع.  مام ومی

یاظی ظاناِه باناع، ظؼ ؾواعگی گىیىع که اگؽ نطًی  ٧ىای بكیاؼ ؾ  بٛعی. ؼوذ اي ی او کىظن ویكت. ظؼ بؽضی اؾ مػاهب می
 نىظ. نىظ.  ٧ىایم با ایه چیؿها مباظیه می مىًبی واالم٧ام یا بكیاؼ ثؽو مىع می ال يازب بٛعی

 باه ظقات ان اؾ  باعیل ایاه  ٧اىا  ْىؼ مك٧ِی  به گىوگ  باعیل ناىظ. آیاا اؼ ٣اا٘ قآر  ؿکیاه  ىاوع به ای  که  ٧ىا می گ٣ِه
کىاع اؾ ایاه مااظش  باعیل  نما ؼا مٛایه میگىوگ گ  بعیل نىظ. آیا گىوگی که قٓر یا  ىان  ىاوع مك٧ِیمان به گىو آیع؟ می ومی
همؽاش ضاىظ  همؽاش ضىظ بیاوؼظ و هىگام مؽگآن ؼا   ىاوع هىگام  ىیع گىییع که آن بكیاؼ بااؼؾل اقت؟ ٢ؽظ می نىظ؟ آیا ومی ومی

آوؼیع،  می به ظقتاؾش اؾضىظگػنِگی کىیع به همان اوعاؾش . هؽ اوعاقتاوع که قٓر  ؿکی  نما ثمؽۀ نم ببؽظ. ظؼ بىظیك  گ٣ِه
ال   ىاوااع ظؼ ؾوااعگی بٛااعی گىیىااع نطًاای کااه  ٧ااىا ظانااِه بانااع می می گىوااه اقاات. ظؼ بؽضاای اؾ مااػاهب ايااىل آن ایه

م٧ام یا ثؽو مىع نىظ. ٢ؽظی که  ٧ىای کمی ظاؼظ، ؾوعگی قطِی ضىاهاع ظانات و زِای باؽای ٞاػا گاعایی  مىًبی واال يازب
آیاع! و٦ِای ناطى هایچ  ٧اىایی  ومی باه ظقات، چیاؿی ظاظن ىاهع کؽظ، ؾیؽا  ٧ىایی بؽای مباظیه وخىظ وعاؼظ. بعون اؾظقتض

 میؽظ. ْىؼ وا٦ٛی می نىظ و به وعانِه بانع، بعن و ؼوذ او وابىظ می

بىظ. اماا بٛاعها غهاه  بكیاؼ باالاو  ظاظ قٓر ْىؼ ٚمىمی آمىؾل می گىوگی بىظ که و٦ِی ظؼ ابِعا به ظؼ گػنِه، اقِاظ چی
ایه اقِاظ اؾ او ظوؼ کؽظ، ؾیؽا  ؼااو   ؼوذ کمکیم مٛ م، ظؼ وِیدهنطًی مهٟىل نع.  مىا٢ٙ گىوگ با نهؽم و ایه اقِاظ چی

ال هىىؾ زُىؼ ظانات،  کىىع. ٦بل اؾ آن، ؾماوی که ؼوذ کمکی به ا٢ؽاظی  ٛ ٥ ظانت که ؼوذ کمکی ؼا  ؿکیه میگىوگ  چی
ْىؼ مثال، ؼوؾی مسل کاؼل ظؼ زال  طًیى مكکه به کاؼکىان بىظ. قؽ ؽقات گ٣ات:  ال بىظ. به کمکیاو ظؼ کىِؽل ؼوذ 

ظالیال  هؽکكی« ضىظ ؼا نؽذ ظاظش و  ىَیر ظهع چؽا به آن ویاؾ ظاؼظ. بیایع و نؽایّ ایىداوازع مكکىوی ویاؾ ظاؼظ به  هؽکكی»
ظ. ظؼ آضاؽ، قؽ ؽقات مِىخاه ناع کاه ایاه ناطى بیهاِؽ اؾ ای به ؾبان ویااوؼ  ایه نطى ک مهظؼ زایی که  کؽظبیان ضىظ ؼا 

ضیؽ، وبایع به او ظاظش نىظ. بایع به مه ظاظش نىظ ؾیاؽا »او بایع آن ؼا بگیؽظ. ظیگؽان گ٣ِىع:  ظیگؽان به وازع مكکىوی ویاؾ ظاؼظ و
اقت. « ازم٥»ه نطى اؾ وٗؽ مؽظم ٚاظی ای«  ف یکی اؾ نما آن ؼا بؽظاؼظ.»ایه نطى گ٣ت: « نعم به آن ویاؾ ظاؼم. به

ضىاهع.  ی میچیؿ چهضىاهع  ف  کىىعش اقت و اؾ او  ؽقیعوع زِی اگؽ مكکه ؼایگان ومی ظاوكِىع که او  مؽیه ا٢ؽاظ می ؽضیب
 اقاص او اؾ ؼوی زماا٦ِم وباىظ، ب کاه باعیه ٚ ات باىظ کاه باه « ضىاهىع. ضىاه  که ظیگؽان ومی چیؿی ؼا می»او  اقص ظاظ: 

ظاظ و ا٧ِٚاظ ظانت که باا ؼوواع ْبیٛای  ایم باؽوظ. او بكایاؼ ها  بااهىل باىظ. ماؽظم اؾ او  می یچیؿهای ظویىی اهمیت کم
های  ماه قاىگ»او  اقاص ظاظ: « ضىاهىاع. ومی» ىاوكِىع چیؿی ؼا  ًىؼ کىىع که ماؽظم  ای بگىیع، چؽاکه ومی ضىاقِىع ومىوه

ماؽظم ٚااظی « ضىاهاع. ؼا ومیهاا  آن کكای کىىع و هیچ  ْؽ٠  ؽم می ْؽ٠ و آن ضىاه ، که با َؽب   ا به ایه ؼوی ؾمیه ؼا می
یا قٓر  ٣کؽنان بكیاؼ ظوؼ اؽ اؾ آن اقات ها  آن   ىاوىع ایه ؼا ظؼک کىىع، ؾیؽا مؽ ب ومیها  آن مٛىی اقت. کىىع آن بی ٢کؽ می

ظؼک آن ؼا   ىاوىاع ومیگ٣ت که مؽظم ٚاظی  که مٛىی آن ؼا ظؼک کىىع. ایبِه او ٦ًع وعانت قىگی ؼا بؽظاؼظ، ب که اي ی ؼا می
ظؼ »اوع:  ظاویاع ظؼ مِاىن بىظیكاِی وىناِه ظوبال چیؿهای ظویىی وبىظن. بگػاؼیاع ظؼبااؼۀ قاىگ ياسبت کىای . می کىىع: به

ها و زِای باعن  هاا و ضاواه ، اؾ ظؼضِان گؽ٢ِه  اا ؾمایه،  ؽواعگان، گلقاضِه نعش اقت ْالاؾ  چیؿ همهبههت قٛاظم ٞایی 
اواع  اىیی کاه آوداا اقا٣ِاظش  قىگ بكیاؼ کمیاب اقت و گ٣ِهآودا  «ویؿ ْالیی و ظؼضهان اقت. مىخىظام قٓر باال ظؼ آودا

ببؽظ، ب که مىٗىؼل اؾ ایه چیؿها بیانب اي ی بىظ که مؽظم آودا  کىىع قىگ اقت. ایبِه آن نطى ٦ًع وعانت قىگی به می
کىىاع کاه ماؽظم ٚااظی ظؼ  هایی مهاٟىل ومی ِهکىىعگان غهه ضاىظ ؼا باا ضىاقا  ىاوىع ظؼک کىىع. بعون نت  ؿکیه ٚاظی ومی
ناان ضىاهىاع  ظؼ ؾوعگیهاا  آن کىىعگان بؽای چیؿهای ظویىی اؼؾل کمی ٦ایل هكِىع. آو ه و  ؿکیه ،هكِىعها  آن خكِدىی
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ؼا هاا  آن بعاوىاع وهاا  آن  ىاوىاع ظاناِه باناىع، زِای اگاؽ ظؼبااؼۀ ْىؼ ٚااظی ومی ظانت چیؿهای واال ؽی هكِىع که مؽظم به
 ىاهىع.بط

نان باه  هایی اقت که ا٢ؽاظ ظؼ  ؿکیه ظؼکظؼ ضًىو اقت و ایه « بیىی ؼونه»آو ه اکىىن گ٣ِی  یکی اؾ مٛاوی  ظؼ وا٦ٙ
کىی . اماا  ناىظ، باؽٚکفب ْاىؼی کاه ماا اقا٣ِاظش مای ؼقىع. اما ایه وافش اکىىن ظؼ چیه به نیىۀ ظویاىی اقا٣ِاظش می آن می
کىاع، ظؼ هاؽ  ایه اقت که و٦ِی ٢اؽظ  ؿکیاه می ظؼباؼۀیؿی اقت که  ىيی١ کؽظم. آن بیىی ٢ؽا ؽ اؾ چ  ؽیه مٛىی ؼونه وا٦ٛی

 ىاوع ؼاهىمایی مٛ   ضىظ ؼا  ىگا ىگ ظوبال کىع و به یاظ ظانِه باناع  نىظ، آیا می میؼونی که بانع، و٦ِی با مهکالم مىاخه 
ای که ؼول  نیىش ع،  ػیؽای آن بانع و آن ؼا به ىاوع ماهیت مى٦ٛیت ؼا ظؼک کى ال یت ؾوعگی مٛىىی اقت و آیا می که ؾوعگی

ظهیع به ایاه چیؿهاا بااوؼ وعاؼواع و چیؿهاای   ىَیر میآن ؼا  چگىوهایىکه  او مٛیه کؽظش اظاؼش کىع. بؽضی ا٢ؽاظ بعون  ىخه به
کىع ایه اقت که مایل ویكِىع غهاه ضاىظ ؼا بااؾ  قطت مینان   ؽ اقت. آو ه باوؼظانِه ؼا بؽای وا٦ٛینان  ٚاظی هىىؾ بؽای

گاىی  چىایه ؼونای باؽای نا٣ای بیمااؼی  کىىع. بؽای مثال، بُٛی ا٢ؽاظ ٧٢ّ بؽای ن٣ای بیماؼی ایىدا هكاِىع و و٦ِای می
  ػیؽوع. گىی  ومی می ؼا هؽچهنىوع و اؾ آن به بٛع  ٚال٦ه می قؽظ و بی ویكت ظل

هاایی  ْىؼ قؽقؽی ظؼ کِاب یاظظانات یاا ٚالمت بهها  آن بیىی ضىظ ؼا بهبىظ بطهىع. نه ىاوىع کی٣یت ؼو بُٛی ا٢ؽاظ ومی
ْالیای و  وىاع ببیىىاع کاه ایاه کِااب، ؼوگاؼواگ و ىا می هؽیتباؾ اقت، نان  مکىىعگان ما که چه  قى گػاؼوع. آن  مؽیه می

باىظم. آن  ٢ؽیاب هماه میظؼ زاال ٜ بگاىی ، ؼقع. هؽ ک مه  ًىیؽ ٢انه مؽا ظؼ باؽظاؼظ. اگاؽ بىاا باىظ ظؼو می به وٗؽظؼضهان 
ظاویع  بگػاؼیع؟ آیا می ْىؼی ؼوی آن ٚالمت کىیع همیه . چگىوه خؽیت میاوع یؽش گػاؼیع بكیاؼ  هایی که ظؼ کِاب می ٚالمت

قىی قٓىذ باال ؽ  ؿکیه کىیع؟ بایع ظؼوگ کىیع  ؼاهىمایی نما ویكِی   ا بهظؼ زال اودام چه کاؼی هكِی ؟ آیا ظؼ زال  ایىدا
کىیاع ایاه کِااب باااؼؾل   ىاوع ؼاهىمای  ؿکی  ناما باناع. آیاا ٢کاؽ ومی بُٛی مكایل کمی ٢کؽ کىیع. ایه کِاب می ظؼباؼۀو 

هاؽ ؼوؾ  ظؼ ضاواه ظاؼیاعکاه ماػهبی ای ه وهاانْىؼ ز٧ی٧ی  ؿکیه کىیع؟ نما ظؼ م٧ابال   ىاویع با  ؽقِم بىظا، به اقت؟ آیا می
کىیع باه  آؼامی یمف کىیع، اما خؽیت می ؼا بهها  آن کىیع زِی خؽیت ومیکه مِىاَٙ و مإظب هكِیع ٦عؼ  آن کىیع و ٚباظم می

 ازِؽامی کىیع. بانع بی ان  هْىؼ ز٧ی٧ی ؼاهىمای  ؿکی  ىاوع به ایه ظا٢ا که می

ایه اقت که مكایل مطِ ٣ی ؼا که ظؼ خؽیان  ؿکیه ؼوی  ظؼباؼۀکىی ،  بیىی نطى يسبت می کی٣یت ؼونه ظؼباؼۀو٦ِی 
بیىی  کامل ایه ویكت. ؼونه بیىیب  کىیع. اما مىٗىؼ ما اؾ ؼونه ظهىع یا آمىؾنی ؼا که اقِاظ اؼایه کؽظش چ٧عؼ ٚمی٥ ظؼک می می

کىع به  ضىظ، اؾ ؾماوی که  ؿکیه ؼا نؽو٘ می ع: نطى ظؼ ْىل ؾوعگیکى کىی  به ایه اناؼش می کامل که ظؼباؼۀ آن يسبت می
ظهع و گىواگ او ویاؿ باه ؼناع ضاىظ  های بهؽی ضىظ اظامه می  مام امیال و وابكِگی ظاظن يٛىظ به قٓىذ باال ؽ و به اؾظقت

ىؼ کامل باه گىواگ  باعیل ناعش ْ ؼقع.  ٧ىای او، آن ماظش، به ال می ای به آضؽیه ٦عم  ؿکیه ظؼ مؽز هایىکه   اظهع  میاظامه 
ظاظ.  مام چیؿهایی که  ا آن یسٗاه ظؼ باعوم ٣٦ال ناعش  و  ؽ یبوٗ   ای ؼقیعش که اقِاظل اقت. او به اوِهای مكیؽ  ؿکیه

ؼقاع و ظؼ قآر ضاىظ، ز٧ی٧ات  نىوع. چه  قىمم به باال ؽیه و٧ٓا  قآسی کاه او ظؼ آن اقات می بىظوع با او٣داؼ باؾ می
های هكااِی ماااظش ظؼ  های مطِ اا١، نااکل ٢ُاااؾمانهای هكااِی مىخااىظام گىواااگىن ظؼ  لُبٛااعهای گىواااگىن، نااک

 ىاوع با اواىا٘ مطِ ا١  نىظ و می ال ومایان می های ضعایی بیىع.  مام ٦عؼم ؼا میمان  های مطِ ١ و ز٧ی٧ت خهان ٢ُاؾمان
؟ آیا او نطًی ویكت که اؾ ْؽیا٥ بیه بؿؼگی ویكت مىخىظام  ماـ بؽ٦ؽاؼ کىع. ظؼ ایه ؾمان، آیا ایه نطى، مىخىظ ؼونه

 اقت.« بىظا»بیه نعش اقت؟ و٦ِی به ؾبان هىعی باقِان  ؽخمه نىظ، او یت   ؿکیه ؼونه

مٛاؽو٠ اقات. ظؼ ایاه « بیىی واگهااوی ؼوناه»بیىی کامل اقات کاه باه  که االن گ٣ِ  وىٚی اؾ ؼونه بیىی ایه وى٘ ؼونه
ظاؼظ و اؾ  ظاواع گاىوگم چاه اؼ ٣ااٚی کىاع ٣٦ال اقات. او ومی یاه میهایی کاه  ؿک بیىی واگهاوی، نطى ظؼ  مام قاال ؼونه
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گاهی وعاؼظ. هیچ نکل های باعوم ٣٦ال و بكاِه  کىع و زِی  ماام قا ىل چیؿی ؼا ازكاـ ومی های گىوگی که  ؿکیه کؽظش آ
ناىظ. ٧٢اّ  می ماوع و قپف بااؾ هكِىع.  مام گىوگی که  ؿکیه کؽظش ٣٦ل اقت و  ا آضؽیه ٦عم  ؿکیه به همیه نکل با٦ی می

٢ؽقاا اقات. او باا اوكاان   ىاوع اؾ ٚهعۀ ایه بؽآیع، چؽاکه ایه ؼووع  ؿکیه بكایاؼ ْا٦ت ایٛاظش می ٢ؽظی با کی٣یت ماظؼؾاظی ٢ى٤
ْىؼ  یىقاِه ظؼ  ؿکیاه  ها ؼا  سمال و باه بطهاع، همیهاه قاطِی نیىگ ؼا بهبىظ می کىع، همیهه نیه ضىبی بىظن نؽو٘ می

 ىاوع گىواگ ضاىظ ؼا ببیىاع. مكایؽ  ؿکیا  چىایه ٢اؽظی  نیىگ اقت، گؽچه ومی ظوبال ؼنع نیه کىع و همیهه به  یهؽ٢ت می
زكی اؾ ظقِاوؼظهای ضىظ ظانِه باناع ایىکه  ایٛاظش بانع. او بعون اقت و او بایع ٢ؽظی با کی٣یت ماظؼؾاظی ٢ى٤ بكیاؼ قطت

 کىع. های ْىالوی  ؿکیه می قال

 ىاوىاع  کىىاعگان می ناىظ. بكایاؼی اؾ  مؽیه وامیاعش می« بیىی  اعؼیدی ؼوناه»بیىی وخىظ ظاؼظ که  نکل ظیگؽی اؾ ؼونه
ام. زِی اگؽ بؽضی ا٢ؽاظ باه ظالیال  کؽظش چؽضم ٢ایىن ؼا اؾ همان ابِعا ازكاـ کىىع. ظؼ ٚیه زال، چه  قىم همه ؼا ویؿ باؾ

چگىواه اؾ ایاه  گیؽواع ظؼ ْاىل ؾماان یااظ میْىؼ که همان   ىاوىع. اکىىن ببیىىع، ظؼ آیىعش می گىواگىوی وِىاوىع چیؿهایی ؼا ه 
باا بهباىظ ناىظ.   ؽ می ای واَار ْىؼ ٢ؿایىاعش ظیاع  اؼناان باه ،کىاع ْىؼ  یىقِه يٛىظ مای بهنان  قٓرچه  اق٣ِاظش کىىع و 

ا ای کاه یابىاع.  ماام  ٟییؽ  ْبیٛی گىواگىوی  ىقٛه می های ٢ى٤  ىاوایی  ان، های مطِ ١ وابكِگی و ؼهاکؽظن  ان نیىگ نیه
ؼا ببیىیاع یاا ازكااـ ها  آن  ىاویع نىوع که می نک ی اودام می  ان، به گػؼیع و ٢ؽایىع  بعیل بعن ظؼ مكیؽ  ؿکیه اؾ میان آن می

ْىؼ کامل ز٧ی٧ت خهان ؼا ظؼک کىیاع   ىاویع به ای که می ؼقیع، مؽز ه یابىع  ا به مؽز    ایاوی می کىیع. ایه  ٟییؽام اظامه می
هاای  و  ٧ىیات  ىاوایی باعن مااظؼؾاظیکاه ٦اؽاؼ باىظ ظؼ  ؿکیاه باه آن بؽقایع.  باعیل ؼقاع  میای  باال ؽیه و٧ٓهبه  ان  و قٓر

ظؼ « بیىی  اعؼیدی ؼوناه»ؼو  ناىظ و اؾایاه ْىؼ  عؼیدی زايل می ها به .  مام ایهؼقع می ان به و٧ٓ  بطًىيی  ْبیٛی ٢ى٤
باه ْبیٛی ؼا  هاای ٢اى٤ بیىی  عؼیدی ویؿ آقان ویكت. بُٛای ا٢اؽاظ و٦ِای  ىاوایی . ایه ؼول  ؿکی  ؼونهنىظ وٗؽ گؽ٢ِه می

گػاؼوع یا کاؼهای بعی اودام ظهىاع.  ؼا به ومایمها  آن ؼا ؼها کىىع و ازِمال ظاؼظنان  ی ها  ىاوىع وابكِگی آوؼوع ومی می ظقت
هاای   ىاوىاع خ ىش نىیع. بُٛی ا٢ؽاظ می و ظؼ اوِها وابىظ می نىظ میبیهىظش  ان  ؼوظ و  ؿکیه اؾ ظقت می  ان گىوگ به ایه نکل

مىخىظام گىواگىن ظؼ قٓىذ مطِ ١ ؼا ببیىىع. ممکه اقت آن مىخىظام اؾ نما بطىاهىع ایه یا آن کاؼ ؼا اوداام ظهیاع یاا اؾ 
 ىاوىع بؽای ؼقیعن به ثمؽۀ ز٧ی٧ای باه  ومیها  آن ٚىىان مؽیعنان ببؽوع. اما ؼا  ؿکیه کىیع و نما ؼا بهها  آن نما بطىاهىع ؼول

 اوع به ثمؽۀ ز٧ی٧ی وایل نىوع. ویؿ وِىاوكِهها  آن نما کمت کىىع، چؽاکه

هكاِىع و  ضاعایی ک  ویماه بؽاوگیؿ ؽ ایه اقت که  مام مىخىظام ظؼ ُبٛعهای باال ؽ ظقت ظؼ ایه ضًىو، مىَى٘ چایم
ْىؼ کامل به وماایم بگػاؼواع. اگاؽ ٢کؽ اان ظؼقات  نان ؼا به ْبیٛی های ٢ى٤ ضىظ ؼا گكِؽل ظهىع و  ىاوایی ۀ ىاوىع اوعاؾ  می

ناىظ. زِای اگاؽ آن مىخاىظ،   ان  باش می ؼا ظوبال کىیع،  ؿکیهها  آن کىیع. اما اگؽ ؼا ظوبالها  آن وبانع، ممکه اقت ظؼ وهایت
قاه ] یع. آیا مىخىظام ظؼ قٓىذ مطِ ١ آقامانب  ان ؼا ظوباؼش اؾ اول نؽو٘ کى بىظای ز٧ی٧ی یا ظایىی ز٧ی٧ی بانع، بایع  ؿکیه

قاه اوع و هىاىؾ ٢ؽا اؽ اؾ   به باال ؽیه قٓر ظقِیابی یا به هع٠ وهایی وؽقیعشها  آن  ، همگی مىخىظام آقماوی ویكِىع؟٦ مؽو
ؼقىع، زِی اگؽ باه ثماؽۀ ز٧ی٧ای وایال وهاعش  می به وٗؽب ىع، ٚٗی  و بكیاؼ  ىاوا ها  آن اوع. اما بؽای ٢ؽظی ٚاظی، وؽ٢ِه ٦ مؽو

  ىاویاع ظؼ ها  سؽیت نىیع، آیا می يسىهوا٦كام  اوىا٘با نما  عاضل کىىع و و٦ِی با ها  و اوؽفیها   یاموا٦كام  اوىا٘بانىع. و٦ِی 
 کاؽظن ت و کىِؽلبا چه  قىم باؾ ویاؿ قاطت اقا کؽظن گىیی   ؿکیه به همیه ٚ ت اقت که می ٦ؽاؼ وگیؽیع؟ أثیؽ   ستظؼون 
ناان   ؿکیه کىىعگان ما  ا ویم  مكایؽ مؽیهبكیاؼی اؾ   ْبیٛی های ٢ى٤  ؽ. اما ضىنبطِاوه  ىاوایی زِی قطت  ان نیىگ نیه

هاای  کىی ، ویای  ىاوایی نىوع. چه  قىم هما  ناما ؼا بااؾ مای بیىی  عؼیدی می ماوع و بٛع اؾ آن، واؼظ مؽز   ؼونه بكِه می
 عؼیح به قٓر بطًىيی بؽقاع، وَاٛیت  بهنما  نیىگ ا٢ؽاظ اخاؾش وعاؼوع ٖاهؽ نىوع. اما و٦ِی نیه ْبیٛی بكیاؼی اؾ ٢ى٤
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ضىاهی  کؽظ. بىابؽایه و٦ِی به قٓر بطًىيای  باؾ ان  ؼا بؽایها  آن ضىبی اظاؼش کىیع،  ان  ایعاؼ نىظ و بِىاویع ضىظ ؼا به غهىی
 ؽ اقت کاه ضاىظ ؼا اظاؼش   دؽبه کىیع، چؽاکه ظؼ آن ؾمان کمی آقان بیىی  عؼیدی ؼا بؽقیع، اخاؾش ضىاهیع ظانت زایت ؼونه

 چیؿ هماه ظؼ وهایتایىکه  ظهیع  ا باال اظامه میْؽ٠  به کؽظن نىظ و به  ؿکیه ْبیٛی مطِ ٣ی ٖاهؽ می های ٢ى٤ کىیع.  ىاوایی
کىىعگان ما به ایه گؽوش  ٛ ا٥  كیاؼی اؾ  مؽیه ان ظانِه بانیع. ب ؼا ظؼ ویم  ؼاش  ؿکیهها  آن نىظ باؾ نىظ. به نما اخاؾش ظاظش می

 ظاؼوع،  ف مهِا٤ ظیعن چیؿها وبانیع.

بیىی  عؼیدی ياسبت کاؽظش  بیىی واگهاوی و ؼونه هایی بیه ؼونه ممکه اقت نىیعش بانیع که بىظیك ب غن ویؿ اؾ  ٣اوم
ىگ، نهمیه ؼوزاوی بؿؼگ ظؼ بىظیك ب غن به ؼوناه اهظؼ زاایی کاه  ظ ظاناتبیىی واگهااوی ا٧ِٚاا اقت. هىیی وب اؾ  یى نای نب

کاه  اقاته ایه ظو ؼویکؽظ معم ظؼباؼۀوخعل  بیىی  عؼیدی ا٧ِٚاظ ظانت. ظؼ  اؼیص، بس  معؼق  نمایی بىظیك ب غن به ؼونه
کؽظواع ٢همیاعن  ظؼبااؼۀ آن ياسبت میهاا  آن آو اه ؾیاؽا مٛىی اقت. چاؽا؟ بیى  ایه بی ْىؼ که می اظامه ظانِه اقت. اما آن

ظیگاؽان ممکاه ظؼ زایی کاه  باؼش ب٣همىع، یتآن ؼا  ها ممکه اقت ؼووع  ؿکیه بىظ. ظؼ ؼابٓه با آن ز٧ی٧ت، بُٛی ز٧ی٧ِی ظؼ
گاش می اقت به آن ؼا  نىظ؟ ْبیِٛان بهِؽ اقات کاه ٢اؽظ  عؼیح به ظؼکی اؾ آن بؽقىع. آیا اهمیِی ظاؼظ که نطى چگىوه به آن آ

گاش نىظ. آیا ظؼ هؽ ظو زایت، ٢ؽظ به ظؼک خعیعی ومی ع باؼش ب٣همع، اما ایه ویؿ ضىب اقت که به یت ؼقع؟ هاؽ ظو  ؼیح به آن آ
 انِباش ویكت.ها  آن یت اؾ بیىی هكِىع و هیچ ؼونه

 الؼاده ؽخقی با کیفیت هادسصادی فىق
نطًای باا کی٣یات مااظؼؾاظی »چیؿی بیم اؾ کی٣یت ماظؼؾاظی ضىب الؾم اقت  ا ٢ؽظی نایكِگی آن ؼا ظاناِه باناع کاه 

ایٛاظش بكیاؼ واظؼ اقت و اؾ وٗؽ  اؼیطی ویؿ ؾماان بكایاؼ ؾیااظی ْاىل  وامیعش نىظ. ٢ؽظی با کی٣یت ماظؼؾاظی ٢ى٤« ایٛاظش ٢ى٤
ایٛاظش بایع اول اؾ هماه م٧اعاؼ بكایاؼ ؾیااظی  ٧اىا و  کهع  ا چىیه نطًی مِىیع نىظ. ایبِه ٢ؽظی با کی٣یت ماظؼؾاظی ٢ى٤ می

ها ؼا  سمال   ؽیه قاطِی ؼا ظاؼا بانع. مٓمئىان ایه ٢ؽظ بایع کكی بانع کاه بِىاواع قاطت میعان بكیاؼ بؿؼگی اؾ ایه ماظۀ ق٣یع
بیىی ضىبی ظانِه باناع  ضىبی ز٣اٖت کىع و کی٣یت ؼونه کىع، بؽظباؼی ٚٗیمی ظانِه بانع، ٢عاکاؼی کىع، اؾ  ٧ىای ضىظ به

 و ماوىع آن.

 ا و٦ِای کكای  .قاضِه نعوعکهیعن  ها بؽای ؼوح وكانها چیكت؟ ظؼ بىظیك  ا٧ِٚاظ بؽ ایه اقت که ا  ؽیه قطِی قطت
کاه   ْىؼی گىیىع مىخىظام ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ ایه بعن بهاؽی ماا ؼا وعاؼواع، باه میها  آن مىخىظی بهؽی اقت بایع ؼوح بکهع.

ظؼ ُبٛاعهای ظیگاؽ هایی ؼا وعاؼوع. مىخاىظام  ظؼظ و ؼوحنىوع و مهکالم  ىیع،  یؽی، بیماؼی و مؽگ ؼا وعاؼوع. چىیه  بیماؼ ومی
ضاْؽ ایه بعوی که ظاؼواع باا ایاه  اوگیؿ اقت. اما مؽظم ٚاظی ظ٦ی٧ان به وؾن هكِىع و ایه بكیاؼ نگ٣ت  ىاوىع  ؽواؾ کىىع و بی می

 ىاوىع  سمل کىىع و ٚاالوش باؽ آن بایاع اؾ چؽضا   ىیاع،  : قؽما، گؽما،  هىگی، گؽقىگی و ضكِگی ؼا ومیاوع مهکالم مىاخه
 ٚباؼ ی، ؼازت ویكِىع. و مؽگ بگػؼوع. به یؽی، بیماؼی 

ؼا اؾ ناان  یاؽؾش خان نان ا ٣ا٤ ا٢ِاظ، بكایاؼی اؾ ماؽظم ظؼ ؾمیه ای ظؼ نهؽ  اوگ یؽؾش ای ضىاوعم که و٦ِی ؾمیه ظؼ ؼوؾوامه
ا٢اؽاظ اؾ  ای ؼوی آن گاؽوش ظقت ظاظوع، اما بؽضی ا٢ؽاظ که  ا آقِاو  مؽگ ؼ٢ِه بىظوع ظوباؼش باه ؾواعگی باؾگهاِىع. بؽؼقای ویاژش

اؾ زایات مهاابه هاا    آناوگیؿی هما ْىؼ ناگ٣ت به« چه ازكاقی ظؼ آقِاو  مؽگ ظانِیع؟» ؽقیعش نع: ها  آن اودام نع. اؾ
ظؼ یسٗ  مؽگ ازكاـ  ـؽ وعانِىع. بؽٚکف، واگهاان زكای اؾ آؼامام و ؼهاایی و ها  آن ی يسبت کؽظوع:٢ؽظ به مىسًؽ

ْىؼ آؾاظ و   ىاوكاِىع بااه آؾاظ نااعوع و میناان  واگهااان اؾ ٦یعوبىاع بعن ازكااـ هیداان ظانااِىع. بؽضای ازكااـ کؽظوااع کاه
 ىاوكِىع هىگام  ؽواؾ، بعن ضىظ ؼا ظؼ آن  اییه ببیىىع. بؽضی گ٣ِىع مىخىظام ظؼ ُبٛعهای ظیگؽ  اوگیؿی  ؽواؾ کىىع و می نگ٣ت
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اویایه یسٗاه، ازكاقای اؾ ؼهاایی و  های گىواگىوی ؼ٢ِاه بىظواع. همگای گ٣ِىاع کاه ظؼ ؼا ظیعوع و بؽضی گ٣ِىع زِی به مکان
کهایعن  ؼها نعوع. چىیه چیؿی زاکی اؾ ایه اقات کاه ایاه باعن بهاؽی وقای   ؼوح ظؼظ و ؼوحآؼامم و هیدان ظانِىع و اؾ 

 نىی  چؽاکه همگی به ایه ْؽی٥ به ایه ظویا آمعی . اقت، اما آن ؼا مِىخه ومی

ها اؾ  اوكاان ٢ُااؾمانب . چىاع ؼوؾ  ایم گ٣اِ  کاه م٣هاىم ها ؼا  سمال کىاع  ؽیه قاطِی ام که ناطى بایاع قاطت  گ٣ِه
ه ظو قاٚت اقت، ظؼيىؼ ی یت نی ایىدا ؽب ظیگؽ م٣ِاوم اقت.  های ُبٛعهای بؿؼگ ٢ُاؾمان که ظؼ ُبٛاعی ظیگاؽ ممکاه   چب

ضىاهع ظایى  مینىظ. او  ِه میوٗؽ گؽ٢ظؼ ایٛاظش  ٢ؽقا  ؿکیه کىع، وا٦ٛان ٢ى٤ اقت یت قال بانع. اگؽ کكی ظؼ ایه مسیّ ْا٦ت
کهع، اماا قؽنات ايا ی  می چىیه قطِی اوگیؿ اقت. او ایه ضىاهع  ؿکیه کىع،  ف ایه نطى وا٦ٛان نگ٣ت ؼا  یعا کىع، می

 ٦یعوناؽِکىىاعگان باعون   اىان باه  ؿکیه ضىاهع  ؿکیه کىع و به ايال ضاىظ بؽگاؽظظ. چاؽا می ضىظ ؼا اؾ ظقت وعاظش و هىىؾ می
وهیىع، ظیگؽان با مهاهعۀ ایه  ایه ٢ؽظ ظؼ ْىل نب ظؼ ُبٛع مؽظم ٚاظی ظؼ معیِیهه می ِیکمت کؽظ؟ به ایه ٚ ت اقت. و٦

ماا  چهب  معم نم قال ظؼ معیِیهه وهكِه اقات. ؾیاؽا یات نای چؽاکه به گىیىع او وا٦ٛان ٢ؽظی اقِثىایی اقت، نطى می
 .اقت ٢ؽظ به مىسًؽوهایت  مٛاظل یت قال ظؼ آن ُبٛع اقت. ُبٛع بهؽی ما ُبٛعی بی

بیىع اوَاا٘  ؼوظ و می  ىاوع ظنىاؼ بانع؟ ٢ؽٌ کىیع نطًی ؼوؾی به مسل کاؼ می ها چ٧عؼ می  ؽیه قطِی  سمل قطت
گیاؽظ و اؾ کاؼکىاان  های مىؼظویاؾ اقت. ظؼ مسل کاؼ  ٛاعیل ياىؼم می مایی آودا ضىب ویكت و  ٛعاظ کاؼکىان بیهِؽ اؾ نٟل

و واگهاان ناٟ م ؼا اؾ  اقاته آن نىوع. ایه ناطى یکای اؾ َا٢ی اضؽاج مینىظ و بىابؽایه کاؼکىان ا ٦ؽاؼظاظی اق٣ِاظش می
ظهع. چه ازكاقی ضىاهع ظانت؟ زاال هیچ مىبٙ ظؼآماعی واعاؼظ  اا اماىؼ ضااوىاظۀ ضاىظ ؼا بگػؼاواع و هایچ مهااؼم  ظقت می

  او ع  عؼ  یاؽل کاه ظؼ ضاوابیى نىظ، می واؼظ ضاوه میایىکه  مسٍ بهؼوظ.  وًٞه به ضاوه می با ٞ  ظؼ وِیدهظیگؽی ه  وعاؼظ. 
ضىاهاع  اعؼ  یاؽل ؼا باه بیماؼقاِان بباؽظ.  کىع مؽیٍ اقت و ظؼ وَٛیت بعی ٦ؽاؼ ظاؼظ. او باا وگؽاوای و ٚد اه می می ؾوعگی

گاؽظظ  اا چیاؿی ؼا   عؼل  ىل ٦ؽٌ کىع. قپف باه ضاواه بؽمی کؽظن کىع  ا بؽای بكِؽی قطِی و مه٧ت ؾیاظی ؼا  سمل می
٢ؽؾواع ناما ظؼ ظٚاىایی »گىیاع:  آیع و می های معؼقه می ؼقع، یکی اؾ مٛ   به ضاوه میایىکه  مسٍ بؽای  عؼ  یؽ  هیه کىع. به

کىاع،  كائ ه ؼقایعگی می ف اؾ ایىکه به آن م« کىیع. و٢ًل زلکكی ؼا مدؽوذ کؽظش و بایع ٚد ه کىیع و بیاییع ایه مكئ ه ؼا 
ایبِاه « ا کكی ؼابٓاه ظاؼظ.ب مهمكؽ »گىیع:  ؾوع و کكی به او می وهیىع   ٣ه ؾوگ می مسٍ ایىکه می گؽظظ و به به ضاوه بؽمی

چاه ظیی ای ظاؼظ باه »کىع:  هایی ؼا  سمل کىع و ٢کؽ می   ىاوع چىیه قطِی نىیع. ٢ؽظی ٚاظی ومی با چىیه چیؿی مىاخه ومی
گاىی  ایاه  ای کاه می وکِاه« ظه ! ضا مه می چیؿ همهکى  و به  آویؿ می کى  و ضىظم ؼا ز ٥ ؟ ْىابی  یعا میؾوعگی اظامه ظه 

های  ها ناکل بگػؼیع. ممکه اقات ایاه قاطِیممکه  یها  ؽیه قطِی اقت که نایع مدبىؼ نىیع اؾ میان بؽضی اؾ قطت
کىىاع و ؼ٦ابات  ؼا آؾماایم میناما  نایىگ ی که نیههای های بیه مؽظم، ايٓکاک مطِ ٣ی ظانِه بانىع.  ُاظها و اضِال٠

ظؼظ  سمال  ٦اعؼ آن ؽ اؾ آن مهکال ی که  ىيی١ کؽظم ویكِىع. بؽای مثال، بؽضی ا٢ؽاظ  نطًی، چیؿهایی آقان مىا٢ٙبؽای 
نىاؼی ضىاهىع ضىظ ؼا ظاؼ بؿوىع. بىابؽایه بؽای  ؿکیه ظؼ چىیه مسیّ  ی یعش و ظ اقت که میقطت نان   س٧یؽ و  ىهیه بؽای

 ها ؼا  سمل کىی  و بایع بؽظباؼی ٚٗیمی ظانِه بانی .  ؽیه قطِی بایع بِىاوی  قطت

ناىظ  باه او زم اه می کىىعش بایع بِىاوع اودام ظهاع ایاه اقات کاه و٦ِای چیكت؟ اوییه کاؼی که  مؽیه« بؽظباؼی ٚٗی »
کىىاعش  ، چگىوه ضاىظ ؼا  مؽیهيىؼم ٞیؽ ایه ظؼنىظ خىاب وعهع. بایع  سمل کىع.   ال٢ی وکىع و هىگامی که به او  ىهیه می

 وضاىی ضاىبی وعاؼیاع، اگؽ ض ٥« وضىی بعی ظاؼم. وا٦ٛان قطت اقت که بؽظباؼ بىظ. مه ض ٥»گىیىع:  وامع؟ بؽضی ا٢ؽاظ می می
ؾ کاىؼش ظؼ ٢ؽؾوعان ا کؽظن کىىعگان بایع بؽظباؼ بانىع. بُٛی ا٢ؽاظ زِی هىگام  ؽبیت و مىُبّ  ٟییؽ ظهیع، چؽاکه  مؽیهآن ؼا 

کىیع و ضىظ ان ویؿ  اوعاؾوع. وبایع به ایه نکل ٢ؽؾوعان ضىظ ؼا  ؽبیت ؼاش می  و خىدال بهکهىع  می ٢ؽیاظظاظوها  آن ؼووع، قؽ می



۰۲7 

 

ضىب آمىؾل ظهیاع. اگاؽ وِىاویاع زِای اؾ  اف چیؿهاای ها  آن وبایع ًٚباوی نىیع. بایع آؼام و م٧ٛىل بانیع  ا بِىاویع وا٦ٛان به
اگاؽ کكای ظؼ »گ٣ت:  کىیع وا٦ٛان بِىاویع گىوگ ؼا ؼنع ظهیع؟ کكی می ؼازِی اؾ کىؼش ظؼ بؽویع، آیا ٢کؽ می ییع و بهبؽآ اؼؾل یب

کا٢ی ضاىب  ۀاوعاؾ  اما ایه به«  سمل کى .آن ؼا   ىاو  مألٚام به مه  ىهیه کىع،  ا و٦ِی کكی آودا وبانع که مؽا بهىاقع، می
 یم او بؽوظ، به ياىؼم ناما قای ی ؾظش ناىظ و  ان  ضىاقِیع آبؽوی کمِؽ اؾ همه می ویكت. نایع ظؼ آیىعش ظؼ م٧ابل کكی که

 سمال آن ؼا   سمال کىیاع. اگاؽ بِىاویاعآن ؼا   ىاویاع ظهع چ٧اعؼ می کىیع وهان می نؽمكاؼ نىیع. ایىکه چگىوه آن ؼا اظاؼش می
ویكت. به ضاْؽ ظانِه بانیع که و٦ِی کكی به قٓر اوعاؾۀ کا٢ی ضىب   ضاؼج کىیع، هىىؾ به ان  اؾ غههآن ؼا  کىیع اما وِىاویع
ظهع. مكایل ظویىی غهاه او ؼا مهاٟىل  ٦ؽاؼ أثیؽ   ستچیؿی اؾ وٗؽ ازكاقی او ؼا  گػاؼظ هیچ نىظ، هؽگؿ ومی آؼهام وایل می

بِىاویاع وا٦ٛاان ظهاع. و٦ِای  ؾوع و قؽؾوعش اقت و به آن اهمیِی ومی ه  با او بع ؼ٢ِاؼ نىظ همیهه یبطىع می هؽچ٧عؼکىع و  ومی
 ایع. گىوه بانیع به قٓر م٧عما ی ثمؽۀ آؼهام ؼقیعش ایه

 اؾ مااؼازات ضی ای گىیىع ماا بایم اؾ زاع َاٛی١ هكاِی  و  اگؽ  ا آن زع  سمل کىی ، مؽظم ٚاظی می»اوع:  بؽضی گ٣ِه
 ؽها و   ه مؽظم ٚاظی، مكاهویكت. بگػاؼیع ظؼباؼۀ ایه بیىعیهی . زِی ظؼ بیبىظن  گىی  ایه َٛی١ می.« کىىع  میقىءاق٣ِاظش 

کىىاع.  اف آیاا  س  ومیکىىع و با ظیگؽان خؽوب ی  أکیع میظاؼ  ا٢ؽاظی که قٓر ٢ؽهىگ باال ؽی ظاؼوع ویؿ همیهه بؽ ضىیهِه
ای  و وهااوهناما   گىی  ایه باؾ ابی اؾ  سمل  ىاوع ١َٛ بانع؟ می گىوه بانىع؟ چگىوه آن می کىىعگان ما وبایع بیهِؽ ایه  مؽیه

٢اؽظی ٚااظی »ای ٦اعیمی وخاىظ ظاؼظ:  کىىاعش اقات. گ٣ِاه . چىیه  سمل ٚٗیمی ناضى یت  مؽیهاقتنم یاؼاظۀ ٦ى اؾ 
بؽای ٢ؽظی ٚاظی ایه ْبیٛی اقت که اگؽ به مه  ىهیه کىی، مه ه  باه  اى  اىهیه « ظهع.  ىهیه ؼا با نمهیؽل  اقص می

کىىاعش بىامیاع؟ باؽای اوداام   ىاویع او ؼا  مؽیه اظی اقت، آیا میؾو . او يؽ٢ان ٢ؽظی ٚ کى  و اگؽ مؽا بؿوی، مه ه   ى ؼا می می
 ای آهىیه ظانِه بانیع و بِىاویع ضىظ ؼا کىِؽل کىیع. آو ه  ىيی١ کؽظم بایع اؼاظش

باوگ بكایاؼ الیا٥ و باک٣ایات  یى اوع او ظؼ م٧ام فوؽال اؼنع یی گ٣ِه .وامیعوع ظؼ ظوؼان ٦عی  مؽظی بىظ که او ؼا َهه نیه می
ه نایه، زِای اؾ ظوؼان اواع کاه ها او ؼا مِماایؿ کاؽظ؟ گ٣ِهی چیؿ چاهگیؽی امپؽا ىؼی او ظانات.  و و٧م مهمی ظؼ نکلبىظ 

هكت که او با ضىاقت ضىظل  س٧یؽب ضؿیعن اؾ میاان  اای نطًای ؼا ال  شال م٣ِاوم اؾ ظیگؽان بىظ. ظاقِاوی ظؼباؼ  خىاوی
کاؽظ و ؼقا  باىظ چىایه نطًای  هىؽهاای ؼؾمای ؼا  ماؽیه می ه نیه خاىان باىظکؽظ. بؽ ْب٥ ایه ظاقِان، و٦ِی ه  سمل

ؾظش باه کماؽل، ؼاش او ؼا  یکی اؾ اوبال مس ه با ظقِان ز ٧اهؾظ،  نمهیؽی با ضىظ ظانِه بانع. ؼوؾی و٦ِی ظؼ ضیابان ٦عم می
ن ؼا بؽای چه با ضىظ نمهیؽ ظاؼی؟ آیا خؽیات کهاِه کكای ؼا ظاؼی؟ باا بؽیاعن قاؽ ماه ثابات کاه خؽیات آ»بكت و گ٣ت: 

ظؼ « بؽای چه بایع قؽ  اى ؼا بباؽم؟»ه نیه ٢کؽ کؽظ: ظ، قؽ و گؽظوم ؼا به خ ى کهیع. هکؽ  ْىؼ که يسبت می همان« ظاؼی.
ناع  ظاظوع و نطى مدبىؼ باىظ خاان ضاىظ ؼا باؽای آن بعهاع. چگىواه می آن ؾمان ویؿ کهِه کكی ؼا به زکىمت گؿاؼل می

دباىؼی اؾ اگؽ خؽیت کهِه مؽا وعاؼی، م»ه خؽیت وکؽظ او ؼا بکهع، گ٣ت: ه نیاش کكی ؼا کهت؟ و٦ِی او ظیع که هظیطى  به
ه نایه ٦ بای قؽنااؼ اؾ يابؽ و  سمال اهای او ضؿیع. ایه وهان ظاظ که هه نیه وا٦ٛان اؾ میان  ه« میان  اهای مه بطؿی.

ایه  ٣کؽ کاه اثباام ضاىظ یاا های بؿؼگی ظقت یابع.   ىاوكت به چىان مى٧٢یت که او با مؽظم ٚاظی ٢ؽ٤ ظانت،آودا  ظانت. اؾ
ؾواعگی ظؼ ایاه ياىؼم ای اقت. همگی ظؼباؼۀ ایاه بیىعیهایع: آیاا  کىىعش ز٣ٕ آبؽو اؼؾل خىگیعن ؼا ظاؼظ،  ىعاؼ ظویىی گمؽاش

مؽا اب  کىىعگان بایع باه ه نیه نطًی ٚاظی بىظ. ما  مؽیهه ظاؼظ؟ به هؽ زال،آن ؼا  کىىعش و ظؼظآوؼ ویكت؟ آیا اؼؾل ضكِه
 یم ؼویا . گؽچاه باا  قىی قٓىذ باال ؽ به بانی . هع٠ ما ایه اقت که به قٓسی ٢ؽا ؽ اؾ مؽظم ٚاظی بؽقی  و به بهِؽ اؾ او

کىی  با  ىهیه یا  س٧یؽ مىاخه  نىی ، اما ظؼ زایی که ظؼ بیه مؽظم ٚاظی  ؿکیه می مى٦ٛیِی که هه نیه مىاخه نع ؼوبؽو ومی
ؼا آبعیاعش ناما  نیىگ کىیع و نیه که  دؽبه می های با ظیگؽان ىی  آن ايٓکاکگ  ؽ اؾ آن ویكت. می نىی  و ایؿامان ؼازت می
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بكیاؼ ها  آن کؽظن  ىاوع بع ؽ ه  بانع و اظاؼش  ؽ اؾ چیؿی ویكت که هه نیه اؾ میان آن گػنت و زِی می کىع ايالن ؼازت می
 قطت اقت.

ها و امیایی ؼا که ماؽظم ٚااظی ظاؼواع ؼهاا کىاع.  بكِگیواوا٦كام  اوىا٘کىىعش بایع بِىاوع ٢عاکاؼی کىع،  ظؼ ٚیه زال،  مؽیه
آن ؼا   ىاوكاِیع  اعؼیح اوداام ظهای . اگاؽ می بهآن ؼا   اىاوی  بااؼش اوداام ظاظ، اماا می هاا ؼا یت ٞیؽممکه اقت بِىان هم  ایه

 ؿم ؾمان اقت، آهكِه ظاوی   ؿکیه مكِ ضاْؽ ایىکه می بىظیع. اما وبایع به یم ضعاییاکىىن مىخىظی  ه اودام ظهیع، نبه  یت
باعیه ياىؼم « آهكِگی اوداام ظها ، مٛ   گ٣ِه اقت  ؿکیه مكِ ؿم ؾمان اقت،  ف بگػاؼ به»و قكت نىیع. اگؽ بگىییع: 

  یم بؽویع.ْىؼ ٦اْٙ به  ، بایع  ؽ ىان و بهی بىظااگیؽ بانیع. ظؼ  ؿکی  ٢ وطىاهع بىظ! نما بایع با ضىظ ان قطت

 ىاویاع وكاىدیعش ٚمال کىیاع.  نایىگ ضاىظ ؼا ز٣إ کىیاع و ومی ضىظ ؼا ز٣ٕ کىیع، بایع نیههم ىیه بایع بِىاویع  ٧ىای 
نیىگ ضىظ ؼا ز٣ٕ کىیع. ظؼ بیه مؽظم ٚاظی، ایاه گ٣ِاه اٞ اب  ضىاهیع، اودام ظهیع. بایع نیه  ىاویع هؽ کاؼی ؼا که می ومی

کىىع، کااؼی کاه ماا   ٧ىا  ؿکیه ومی کؽظن ای خمٙکىىعگان بؽ   مؽیه« با اودام کاؼهای ضىب  ٧ىا خمٙ کىیع.»نىظ:  نىیعش می
 ٧ىا چیؿی اقت  کؽظن ای : خمٙ  ٧ىا اقت. چؽا به ز٣ٕ  ٧ىا ا٧ِٚاظ ظاؼی ؟ ؾیؽا ایه مى٦ٛیت ؼا ظیعش کؽظن ظهی  ز٣ٕ اودام می

ظؼ ؾواعگی بٛاعی،  ضىاهىع  ٧ىا خمٙ کىىع و کاؼهای ضىب اودام ظهىع  ا بِىاوىاع که مؽظم ٚاظی به آن ا٧ِٚاظ ظاؼوع، چؽاکه می
بٛاعی  وام ؾواعگی ای به نىیع و مكئ ه ضىب ؾوعگی کىىع. اما ما ایه مكئ ه ؼا وعاؼی . اگؽ ظؼ  ؿکیه مى٥٢ نىیع، به ظایى وایل می

ای  کىی ، مٛىی ظیگؽی ویؿ بؽای آن وخىظ ظاؼظ. یٛىی ایه ظو مااظش  ٧ىا يسبت می« ز٣ٕ»وخىظ وطىاهع ظانت. و٦ِی ظؼباؼۀ 
اوع. اگاؽ  ماام  اؾ ؾمااوی بكایاؼ ظوؼ ؼقایعشهاا  آن اوع،  نىظ ٧٢ّ ظؼ ایه ظوؼۀ ؾوعگی اوعوضِه وهعش با ما زمل می مان که ظؼ بعن

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.

 ٧اىا اوداام  کؽظن ؼقىع و ماؽظم ظؼ  االل باؽای خماٙ می به وٗؽٛىی ظیگؽی ویؿ وخىظ ظاؼظ: کاؼهایی که ضىب اما هىىؾ م
ممکاه  ظهىاع، بیىیع مؽظم اودام می اوع و کاؼهای واَسان بعی که می ظهىع، ممکه اقت مهطى نىظ کاؼهای بعی بىظش می

وبانع. مهاهعش   هایی وه٣ِه اقت که ممکه اقت ٦ابل  تظؼ  هت ؼویعاظها ٚؾیؽا  اوع. اقت مهطى نىظ کاؼهای ضىبی بىظش
ْبیٛی.  اف  اماؽی اقات ٢اى٤بىظن  کىىاعش کىع و ایه مهک ی ویكت. اماا  مؽیه ٦ىاویه ٦ُایی، امىؼ مؽظم ٚاظی ؼا اظاؼش می

ماؽظم ٚااظی ضىظ ؼا با اياىل و مىٓا٥ ایىکه  یخا بهْبیٛی ؼ٢ِاؼ کىیع،  ْبیٛی، بایع بؽ ْب٥ ايىل ٢ى٤ ٚىىان ٢ؽظی ٢ى٤ به
ْىؼ واظؼقات اظاؼش کىیاع. باه همایه  باهآن ؼا  ظاویع، ازِمال آن وخىظ ظاؼظ کاه بكىدیع. و٦ِی ؼابٓ  کاؼمایی مىَىٚی ؼا ومی

ضاْؽ ایىکاه  گاىیی  وبایاع هاؽ کااؼی ؼا ياؽ٢ان باه کىی  و می يسبت می« وکؽظن معاض ه»٦ًعی و  ٚ ت اقت که ما ظؼباؼۀ بی
٧٢اّ »: گ٣ات چاؽا ظؼ مكاای ی ظؼگیاؽ ناعش و میباؽای  ظییال بیااوؼظ کاه کاؽظ  کكی قٛی می ؾماویضىاهیع، اودام ظهیع.  می
گاىیی  کاه و٦ِای باا    یف نىظ. اماا ایاه ؼا ومی بىظ می ظؼ ایه يىؼم بهِؽ اقط  ایه بىظ که  «ضىاقِ  ٚعایت اخؽا نىظ. می

کى  کاه و٦ِای  یاه ياسبت مایظؼبااؼۀ ا هیچ کاؼی اودام وعهیع.نىیع  میقىؾی مىاخه  چیؿهای ضٓؽواکی مثل ٦ِل یا آ م
ظؼ کىىع، ممکه اقت آن ا٢ؽاظ اؾ گػنِه به یکعیگؽ باعهکاؼ بىظواع و زااال  يىؼم ی٣ٗی یا ٢یؿیکی با یکعیگؽ ظٚىا می مؽظم به

  كاىیه کىىاع و بایاع مىِٗاؽ ناىوع  ااآن ؼا   ىاوىاع مِى١٦ کىیع، ومیآن ؼا  هكِىع. اگؽ  اظؼمیاوی ونان  های بعهی   كىیزال 
ظهیاع و  ٧اىا   ىاویع ؼوابّ کاؼمایی ؼا ببیىیع، ازِماالن کاؼ بعی اودام می ظوباؼش ظ٢ٛ  بٛع ایه کاؼ ؼا اودام ظهىع. یٛىی و٦ِی ومی

 ظهیع. اؾ ظقت می

ؼا با اقِعالل مؽظم ٚاظی ها  آن نىوع، چؽاکه  ىاویع اؾ مؽظم ٚاظی او٧ِاظ کىیع که چؽا ظؼ مكایل مؽظم ٚاظی ظؼگیؽ می ومی
اق٣ِاظش کىیع و وبایع ظؼ ایه مكایل ظؼگیؽ نىیع، مگاؽ ایىکاه باا چیؿهاای وزهاِىاکی واال ؽ  قىدىع. اما نما بایع اؾ ايىل می
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وخاىظ ظاؼظ، چؽاکاه  ان  نایىگ قىؾی مىاخه نىیع. ظؼ ایه نؽایّ اگؽ کاؼی اودام وعهیاع، مهاک ی ظؼ نیه مثل ٦ِل یا آ م
قاىؾی ؼوی ظاظش  ؼقیعن باناع یاا آ م ٦ِل بهظؼ زال اگؽ زِی و٦ِی کكی  ظهع. ٢ؽظی ضىب ظؼ ایه نؽایّ واکىم وهان می

ؾیااظ اؼ بااْی باه ماا  ،ای وخاىظ ظاؼظ: ایاه مكاایل ظهیع؟ اما وکِه ی اهمیت میچیؿ چهبانع و به آن اهمیِی وعهیع،  ف به 
کىی   مىاخه نىیع. آو ه  االل مایها  آن نىظ که با ظاظش ومی و  ؽ یبوٗ   ان  بؽایای  گىوه کىىعگان وعاؼوع و ازِماالن به   ؿکیه

وعاظن کاؼهای انِباش،  ٧ىا ؼا ز٣ٕ کىی . نایع اگؽ به م٧عاؼ کمی ه  ضاىظ ؼا ظؼگیاؽ کىیاع و  اودام ظهی  ایه اقت که با اودام
 ٧ىا بعیه مٛىی اقت که باه  ظاظن اؾظقتکاؼی اودام ظهیع، ظؼ وهایت کاؼ بعی اودام ظاظش بانیع و قپف  ٧ىا اؾ ظقت ظهیع. 

بیىی   یهؽ٢ت کىیع و به هع٠ وهاایی ضاىظ بؽقایع. بىاابؽایه ٢اؽظ بایاع کی٣یات ؼوناه ان   ؽ اقت ظؼ  مؽیه همان اوعاؾش قطت
 ىاوع اؾ کی٣یت ماظؼؾاظی ضىب یا  بیىی ضىب می کی٣یت ؼونه .ضىبی ظانِه بانع  ا  ٛییه کىع چه ؾماوی ظؼ مكایل ظؼگیؽ نىظ

 ضىب زايل نىظ.  أثیؽ مسیّ

 ا مىهأ هؽ مهک ی ؼا بىگؽی  نیىگ یا ا٢کاؼ ضىظ  اؾ ما ظؼون ضىظ ؼا  ؿکیه کىی ، به نیه هؽیتای  که اگؽ  هم ىیه گ٣ِه
ظهی   بٛع بهِؽ ٚمل کىی  و همیهه هاؽ کااؼی ؼا کاه اوداام مای نىی   یعا کىی  و قپف قٛی کىی  ظ٢ٛ  که با آن مىاخه می

ؼ٢ِااؼی و مٛؽ٢ات ماؽظم  کىاع، ویت نىظ. اضال٦یام ظوباؼش ؼنع می انِه بانی ، ظویا مکان بهِؽی میظ ظؼ وٗؽابِعا ظیگؽان ؼا 
نىظ. نایع زِی به   یف ویاؾی وعانِه بانی . ناایع الؾم وباناع کكای مؽا٦اب ماؽظم باناع و  و خىایام کمِؽ میکىع  میؼنع 

گىییاع آن ٚاایی ضىاهاع  . آیا ومیضىاهع کؽظ ؼا خكِدىو بؽای ايالذ امىؼ، ظؼون ضىظ ضىاهع بىظ مؽا٦ب اٚمال ضىظ  هؽکكی
اؾ هاا  آن ظهىاع. چاؽا مؽظم هىىؾ ه  کاؼهای بع اودام می ،نىوع  ؽ می بىظ؟ اما امؽوؾش زِی با ٦ىاویه و م٧ؽؼا ی که هؽ ؼوؾ خامٙ

ؼا مِى١٦ کىع، هىىؾ ه  ها  آن  ىاوىع ٦ ب مؽظم ؼا  ٟییؽ ظهىع و و٦ِی کكی وبانع که کىىع؟ ؾیؽا ٦ىاویه ومی ٦ىاویه  یؽوی ومی
ظؼبااؼۀ بىظ کكی  نع و ویاؾ ومی کؽظ، ظویا مکان م٣ِاو ی می ظؼون ضىظ ؼا  ؿکیه می هؽکكیظهىع. اما اگؽ  کاؼهای بع اودام می

 ز٣ٕ ٚعایت و ايالذ امىؼ ٢کؽ کىع.

 باه ظقاتىذ بااال ؽ ٦اؽاؼ ظاؼظ ظؼ قآ آو اه  ىاوع  ا ایه قٓر آمىؾل ظاظش نىظ. نما بایاع  ؿکیاه کىیاع  اا ایه ٢ا ٧٢ّ می
ظؼ ناان بپؽقایعد چؽاکاه   ان بپؽظاؾم که ممکه اقت مایال بانایع ظؼباؼش  ىاو  به  هؽیر  مام مكایل خؿیی ؾوعگی بیاوؼیع. ومی
گااش ناىیع. اگاؽ کىیع؟ بایع ضىظ ان  ؿکیه کىیاع و بایاع ضىظ اان باه  ماوع  ا  ؿکیه ی بؽای نما با٦ی میچیؿ چهایه يىؼم  آن آ

ظؼ کىیع. اماا وبایاع وگاؽان بانایع، ؾیاؽا ظا٢اا  ماوع  ا  ؿکیه چیؿی بؽای نما با٦ی ومی ظاظم، هیچ ظ٦ت  ىَیر می ؼا به چیؿ همه
  ىاویع کاؼها ؼا بؽ اقاـ ظا٢ا اودام ظهیع. زاَؽ ٚمىمی نعش و میزال 

*** 

ام ؼا ظؼ   هاای ز٧ی٧ای ظاؼم آمىؾل ظؼ وٗاؽهای آمىؾل ٢ا ؼا مِى٦ا١ کاى . بىاابؽایه  کى  به ؾوظی بؽگؿاؼی کالـ ٢کؽ می
نان ظانِه بانىع. ظؼ کل ظوؼۀ آمىؾل ایه ٢ا، ٦ًع  ؼا بؽای ؼاهىمایی  ؿکیهها  آن ظقِـؽ همگان ٦ؽاؼ ظه   ا همگان بِىاوىع

یىکه ا ظؼباؼۀکىع.  گىوه ویؿ اظامه  یعا می ظؼ بؽابؽ نما و خامٛه اودام ظه  و همیهبىظن  ام کاؼها ؼا بؽ ْب٥ ايل مكئىل ظانِه
ظه  و ا٢کاؼ ٚمىمی  اقص ضىاهع ظاظ. ایه ظا٢ا ؼا ٚماىمی کاؽظم  اا ا٢اؽاظ بیهاِؽی  ای  وٗؽی ومی ضىبی اودام ظاظش بهآن ؼا  آیا

ناان ظاناِه  هاایی باؽای ؼاهىمایی کىىاع آمىؾل ْىؼ وا٦ٛی  ؿکیه می مىع نىوع و هم ىیه آن ا٢ؽاظی که به بِىاوىع اؾ آن بهؽش
ایاه  ایاان ظاظی ،  ىَیر ظاظی  که چگىوه مثل اوكاوی ضىب ؼ٢ِاؼ کىیع و امیعواؼم بٛاع اؾ  ا آمىؾل می٢ا ؼ ظؼ زایی که  بانىع.

کالـ زِی اگؽ وِىاویع اؾ ایه ظا٢ا  یؽوی کىیع و وِىاویع  ؿکیه کىیع، زعا٦ل بِىاویاع اوكاان ضاىبی بانایع. ایاه باه خامٛا  ماا 
  ىاویع ٢ؽظ ضىبی بانیع. ٢ؽظ ضىبی بانیع. بٛع اؾ کالـ میظاویع چگىوه  اکىىن می ، ه ظؼ وا٦ٙؼقاوع.  مى٣ٛت می



۰۲۲ 

 

مطِ ٣ی اؾ  ماام خهاام باؽای ماا م اوع و معاضال آؼامی  یم وؽ٢ِه اوع که به ظؼ خؽیان آمىؾل ٢ا، مكای ی ویؿ وخىظ ظانِه
ماان  کاؼکىان وکىنام های مطِ ١ و ویاؿ قاٛی ظهىعگان، ؼهبؽان ٦كمت ضاْؽ زمایت ٚایی اؾ قىی قاؾمان اوع. اما به آمعش

 اوع. آمیؿ بىظش های ما بكیاؼ مى٧٢یت کالـ

قىی قٓىذ باال ؽ، ناما ؼا ؼاهىماایی  ام بؽای ایه اقت که ظؼ  ؿکیه به ها آمىؾل ظاظش  مام چیؿهایی که ظؼ ایه قطىؽاوی
  بكایاؼ ياؽیر و ایا آماىؾل ظاظشآو اه  ؼا آمىؾل وعاظش اقت.ها  آن گػنِه هؽگؿ کكی ام که ظؼ کىىع. چیؿهایی ؼا ٢ال کؽظش

آماىؾل ظاظش ناعش ظؼ قآسی بكایاؼ آو اه  ٚالوش، ؼونه اقت و با ٚ   وىیه و ٚ   مٛايؽ بعن اوكان   ٣ی٥ نعش اقات. باه
ْىؼ ز٧ی٧ی ٢ا ؼا کكب کىىع و اؾ ْؽی٥  ؿکیاه ياٛىظ کىىاع.  باالقت. ظؼ ظؼخ  اول مىٗىؼ ایه بىظش که همه بِىاوىع ظؼ آیىعش به

کىىع ٢ا بكیاؼ ضىب اقت، اما بكایاؼ  ها، بكیاؼی اؾ ا٢ؽاظ ازكاـ می آمىؾل ٢ا و  مؽیه ظؼ ْىل ایه ٦ًع و مىٗىؼ مه اقت.
آیا آن قطت اقت یا وه، بكِگی به ٢ؽظ ظاؼظ. ٢ؽظی ایىکه  کى  ، ٢کؽ میظؼ ز٧ی٧تکاؼ ببؽوع.   ظؼ ٚمل بهآن ؼا  قطت اقت که
وا ػیؽ و ٞیاؽممکه اقات. او ٢اؽظی ٚااظی  ؼ قطت،  ًىؼبكیا کؽظن کىع  ؿکیه ضىاهع  ؿکیه کىع، ازكاـ می ٚاظی که ومی

نىىظ،  و٦ِی نطًی ضؽظمىع ظایى ؼا می»ی وىنت: ىؾ کىع ضی ی قطت اقت. الی  ف ٢کؽ می دضىاهع  ؿکیه کىع اقت و ومی
آن ؼا  کىاع. و٦ِای ٢اؽظی ازما٥ بیگاش  مؽیه می و گاشآن ؼا  نىىظ، میآن ؼا  کىع. و٦ِی ٢ؽظی مِىقّ  مؽیه میآن ؼا  با خعیت

کىىاعۀ ز٧ی٧ای  گىی  باؽای  مؽیه می« بىظ. ضىعیع، آن ظایى ومی ضىعظ. اگؽ ایه نطى به آن ب ىع ومی نىىظ، ب ىع به آن می می
اوع و بكایاؼی اؾ  وهكاِه ایىدااکىىعگان ٦عیمی که  ، بكیاؼی اؾ  مؽیهظؼ ز٧ی٧تضی ی ؼازت اقت و چیؿی ٞیؽممکه ویكت. 

اواع. ایاه ؼا ٦ابالن باه ناما وگ٣اِ   اا مبااظا  زاَاؽ  اا قآر بكایاؼ بااالیی  ؿکیاه کؽظشزال ظؼ زُىؼ وعاؼوع  ایىداهایی که  آن
ای وا٦ٛاان  کىىاعش ٚىىان  ؿکیه گػانات. باه  اأثیؽ می  اان گىوگ چؽاکه ظؼ ؼنع  اىان، مٟؽوؼ نىیع هایی ؼا ؼنع ظهیع یا وابكِگی

هؽ وابكِگی ؼا ؼهاا کىاع یاا کمِاؽ باه آن  ی مطِ ١،ی ؼا  سمل کىع و ظؼ مىاخهه با مىا٢ٙ نطًهؽچیؿ ىاوع  مًم ، ٢ؽظ می
هایی هكاِىع  گىیىع قطت اقت، آن اهمیت ظهع.  ا و٦ِی ٢ؽظ بِىاوع ایه کاؼ ؼا اودام ظهع، قطت وطىاهع بىظ. ا٢ؽاظی که می

ضاىظ قاطت ویكات. باه ایاه ضااْؽ  ضىظی  ىاوىع ایه چیؿها ؼا ؼها کىىع. ضىظ  ؿکیه قطت ویكت و ؼنع قٓر ویاؿ باه که ومی
اؾ چیاؿی  ىاوىع امیال بهؽی ؼا ؼها کىىع. ؾیؽا بكیاؼ قاطت اقات ظؼ مىاخهاه باا مىاا٢ٙ ٚم ای  گىیىع قطت اقت که ومی می

به همیه ضاْؽ اقت کاه ٢اؽظ  ظؼ وا٦ٙها ؼا ؼها کىیع؟   ىاویع ایه وابكِگی خا هكِىع، چگىوه میظقت کهیع. آن مىا٢ٙ همیه 
ظاؼی  وِىاویع ضىیهاِه ها ظهع، اگؽ ظؼ مىاخهه با آن نىاؼ اقت. و٦ِی  ُاظهایی بیه نما و ظیگؽان ؼوی میکىع ظ ازكاـ می

گاىی   اػیؽ٢ِىی ویكات. ظؼ گػناِه و٦ِای  ؿکیاه  ، میوٗاؽ بگیؽیاعظؼ کىىاعش  ضىظ ؼا ز٣ٕ کىیع یا وِىاویاع زِای ضاىظ ؼا  مؽیه
 اىاوی آن ؼا  سمال کىای.  و٦ِی  سمال آن قاطت اقات، می»٣ِىع: کؽظم، بكیاؼی اؾ اقِاظان واال ایه ک مام ؼا به مه گ می

گىوه اقت. و٦ِای باه ضاواه بؽگهاِیع چاؽا ایاه ؼا  همیه ظؼ وا٦ٙ«  ىاوی آن ؼا اودام ظهی. و٦ِی اودام آن ٞیؽممکه اقت، می
 آن قطت اقت، ٞ به بؽ قطِی یا مهک ی وا٦ٛی هكِیع، ایه ؼا امِسان کىیع. و٦ِی  سملظؼ زال کىیع؟ و٦ِی  امِسان ومی

اواع کاه ٞیاؽممکه اقات، آن ؼا امِساان کىیاع و  ؼقع ٞیاؽممکه اقات و گ٣ِه می به وٗؽقٛی کىیع آن ؼا  سمل کىیع. و٦ِی 
های  اؼیات ظؼضِاان بیاع،   اف اؾ ٚباىؼ اؾ قاایه»بؽیع که:  ببیىیع آیا ممکه اقت. اگؽ وا٦ٛان بِىاویع آن ؼا اودام ظهیع،  ی می

 «ؽی  یم ؼو ضىاهع بىظ!های ؼونه و ؼوقِای ظیگ گل

آوؼظن  مام چیؿهاایی کاه آماىؾل ظاظم قاطت اقات. ظؼ ضا ماه امیاعواؼم وا٦ٛاان ضاىظ ؼا یاظ همه مٓ ب که گ٣ِ ، به با ایه
کىىعگان ٦عیمی و خعیع بِىاوىاع ظؼ ظا٢اا  ؿکیاه  ْىؼ کىنا به  ؿکیه اظامه ظهیع. امیعواؼم  مؽیه کىىعش ظؼ وٗؽ بگیؽیع و به  مؽیه

 وا٦ٛی اق٣ِاظش کىیع.  اؾ و٦ت ضىظ به بهِؽیه نکل بؽای  ؿکی ،کمال بؽقىع! امیعواؼم اؾ همیه امؽوؾ به بٛعو به ىىع ک
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 ضمیمه
ای  گىوه ها به و ایؿامان اؾ وافش بانعوبؽ همیه اقاـ ممکه اقت مٓاب٥ گؽامؽ امؽوؾش ٦ؽاؼ ویكت اثؽی اظبی بانع و  خىآن ٢ایىن

 کاؽظم ظا٢اا اؾ گؽاماؽ واىیه اقا٣ِاظش می اگاؽ باؽای وىناِه ایاه کِاابب اوع.  ٚاظم کؽظش  امؽوؾش مؽظم به آن که کىع اق٣ِاظش ومی
   اؽ و قآر ؾیبا و مٓااب٥ اقاِاوعاؼظ باناع، اماا م٣ااهی  فؼ٠ آمع: گؽچه قاضِاؼ ؾبان کِاب ممکه بىظ مهک ی خعی  عیع می

 ىاوع ؼاهىمایی ظا٢ا ظؼ قٓىذ مطِ ١ بااال ؽ و  د ای ٢اا ظؼ  میه های اقِاوعاؼظنعۀ وىیه و . ؾیؽا وافشنع باال ؽی ؼا نامل ومی
  عیع آوؼظ.ؼا  ؽ  وییا قایؽ  ٟییؽام بىیاکىىعگان  بعن و گىوگ  مؽیه بعیل  ىاوع  و وه می ؼا مى٧ِل کىعهؽ قٓر 

 یی هىگدی
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 ها اللفظی بشخی اص واژه هؼًی تحت
 اوع.( اوع ٢هؽقت نعش ها بؽ اقاـ اوییه باؼی که ظؼ مِه کِاب آمعش )ایه وافش

 یى و عخًشايی اول: لىو
باىظا هاای  یاا آمىؾش« ظاؼماا»باؽای انااؼش باه  «٢اا»(. ک م  چیىی )ظؼ م٣هىم اضال٦ی یا مٛىىی« ٦اوىن»یا  «ايىل« »،ؼاش»٢ا: 

 به کاؼ ؼ٢ِه اقت. « ٢ایىن»هماوی اقت که ظؼ ک م  « ٢ا»ک م  ایه ؼوظ.  کاؼ می ناکیامىوی ویؿ به
  نىظ. ویؿ ظؼ وٗؽ گؽ٢ِه می . مط١٣ ٢ایىن ظا٢ا«های بؿؼگ آمىؾش»یا « ٦اوىن بؿؼگ« »ؼاش بؿؼگ،»ظا٢ا: 

 یىن: چؽش.
نکل ؼوگای ابِاعای کِااب ویاؿ ٢اایىن واام  وهاو  ظایؽشاقت. « چؽش ظاؼما»یا « چؽش ٦اوىن»ه مٛىی  ؽخم  یٟىی آن ب٢ایىن: 

 ظاؼظ.
 کِاب اي ی  ؿکی  ٢ایىن ظا٢ا. «.چؽضاوعن چؽش ٦اوىن» خىآن ٢ایىن:

  یى: نؽذ و  ٣كیؽی با اق٣ِاظش اؾ ؾبان، بیاویه. یىن
ه ه به مٛىی -َنه -خب ن: خب ن ،ضىاهی، هماعؼظی، مهؽبااوی ویتبه مٛىی  د َنهؼاقِی، وا٦ٛی ، ظؼقِی،ز٧ی٧ت ؼب  ضاىبید ؼب

 . ظاؼی ، ضىیهِهبؽظباؼی، نکیبایی،  ایعاؼیبه مٛىی 
 کىع. ویؿ اناؼش می «یى ؼا کكب کؽظشظا»کكی که نىظ(د ایه ايٓالذ به    ٣ٕ می ویؿ«  ایى)» «ؼاش»ظایى: 

 ؽی اؾ  نکل قآر  ااییه« گىوگ،»و ظؼ م٧ایكه با  اوؽفی زیا ی اقت« چی،»چی: ظؼ ٢ؽهىگ چیىی ٧ٚیعش بؽ ایه اقت که 
 وامىع. می )به فا ىی( ویؿ «کی»یا  « ؽاوا»اوؽفی اقت. چی ؼا 

 اقت. « گاوه ٢ای ظویای قه» مِه اي ی، وافۀ چیىیای ٣ٗی  مٛىی  ست«: ٦ مؽو بهؽی»
 اقت.« گاوه قه٢ای ظویای ٢ؽاقىی » مِه اي ی، ای ٣ٗی وافۀ چیىی مٛىی  ست :«٢ؽاقىی ٦ مؽو بهؽی»

 کىع. یا اوؽفی زیا ی ؼا  ؿکیه می «چی»که  گىوگ: نک ی اؾ  مؽیه قىِی چیىی چی
 نىظ. ای قیاش که اؾ اودام کاؼی واظؼقت وانی می ماظشکاؼما: 

 ضًىيیام اضال٦ی.د «ؽنت ٦ بق»ا ی «قؽنت غهه» نیىگ: نیه
 خهان هكِی.خهِه:  ىعانِی بىظیكِی اؾ   ظش ظویای

 کىع. ای ؼا  ؿکیه می ؼونی که چىیه اوؽفی -۰ ؿکیه، اوؽفی -۲گىوگ: 
 ااالیم و  و کىاع کاه اؾ ْؽیا٥  ؿکیاه ٦عی ، قاوكکؽیت اقات و باه نطًای ظالیات می اؾ ؾبان هىع ای بىظا: ک م  بىظا وافش

باه باىظا(،  )مٛؽو٠ «قیػاؼ ا گى اما»َمیؽی یا ؼقِگاؼی( ؼقیعش اقت و وبایع با  بیىی، ؼونه  ؽوؼل ضىظ به بًیؽم )یا ؼونه
یا با مػهب بىظیك  یکی ظؼ وٗؽ گؽ٢ِه نىظ. وافۀ بىظا، باه ماػهب یاا ٦ىمیات نىظ  میگػاؼ بىظیك  نىاضِه  ٚىىان بىیان که به

 ویكت. ضايی مسعوظ
ناىظ او ظؼ هىاع  گػاؼ بىظیك  ناىاضِه ناعش اقات. گ٣ِاه می ٚىىان بىیان ْىؼ مههىؼی به بىظا ناکیامىوی: قیػاؼ ا گى اما. به

 ؾیكِه اقت. ن زعوظ قعۀ  ىد  ٦بل اؾ میالظ میباقِا
 های بىظا ناکیامىوی. ظاؼما: آمىؾل

 بكت. : ايٓالزی چیىی به مٛىی ؼ٢ِه ظؼ یت به«٢ؽو ؼ٢ِه ظؼ یت ناش گاو»
 ىا اقت.كا که باال ؽ اؾ قٓىذ آؼهام و بىظی بیه با ثمؽۀ ز٧ی٧ی ظؼ معؼق  بىظا و کكی مىخىظی ؼونه ا اگا ا: 

 مِىی کهه ظؼ بىظیك . قى ؽای ایماـ:
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نىظ، کاه ظؼ آن  نؽو٘ میظؼگػنِم ًٚؽ  ایان ظاؼما: بؽ ْب٥ اٖهاؼام بىظا ناکیامىوی، ظوؼۀ  ایان ظاؼما  اوًع قال بٛع اؾ 
  ؾمان ظاؼمایم ظیگؽ ٦اظؼ به ودام مؽظم وطىاهع بىظ.

 .۲15۲ایگىی اضال٦ی چیىی ظؼ ظه  یبی ٢ىگ: 
 نىظ. ٚىىان یت ٚعظ اق٣ِاظش می خا به ایهظؼ کهع، ایه وافش  ىل میای که ظو می یاؼظ قال ْ ظوؼشکایپا: 

 مههىؼ اقت. «اوگی ه ویی»وماظ ٚىىان  که ظؼ ٞؽب بهاقت و چیؿی ظایى معؼق  وماظ خی  د  ای«ت بؿؼگوهای: »خی  ای
ِى:     کىع. ای ما٦بل  اؼیطی،  ٟییؽام ظوؼۀ ْبیٛت ؼا ا٢ها می ٚىىان  ؽقیمه بههب

   کىع. ای ما٦بل  اؼیطی،  ٟییؽام ظوؼۀ ْبیٛت ؼا ا٢ها می ٚىىان  ؽقیمه بهنى: یىیى
 م(. ۰۰۲٤م  ا  ۲۲۲۲٤خى )یت کِاب  یهگىیی باقِاوی چیىی اؾ ق ك   کِاب  ٟییؽام: 

   کىع. نىظ  ٟییؽام ظوؼۀ ْبیٛت ؼا ا٢ها می که گ٣ِه میاقت ای   ؽقیمهو  اؾ کِاب  ٟییؽاموگاؼش:  ههت قه
  (.۲155-۲175ها و ٢ؽهىگ قىِی ؼا مؽظوظ نمؽظ ) که اؼؾل یقیاق یخىبه او٧الب ٢ؽهىگی:

 ٦ مؽو اقت.  ٢ؽاقىی قهکه  بیه با ثمؽۀ ز٧ی٧ی ظؼ معؼق  بىظا و کكی مىخىظی ؼونهآؼهام: 
 یت مِه کالقیت چیىی  ؿکیه. خیىگ: نظَ 

  ؽ اؾ  ا اگا ا اقت. آؼهام اما  اییه که باال ؽ اؾ بیه با ثمؽۀ ز٧ی٧ی ظؼ معؼق  بىظا و کكی مىخىظی ؼونهىا: كا بىظی
 کىىعش. ضىن  اوؽفی خمٙ نعش اؾ ُبٛعهای ظیگؽ ظؼ بعن یت  ؿکیهَظن: 

ؼوظ زاعوظ قاعۀ  نىظ و گمان مای گػاؼ ظایىییك  ظؼوٗؽ گؽ٢ِه می ٚىىان بىیان او به .: مٛؽو٠ به وىیكىعۀ ظایى ظب خیىگالیىؾی
 ؾیكِه اقت.  چهاؼم ٦بل اؾ میالظ می

 وم:عخًشايی د
ه: َنه  و٧ٓ  ْب قىؾوی وا٦ٙ ظؼ مسل ؼیه  بیىی. گب

ای  ايآالزی اقات باؽای  ىيای١ ٢ايا ه «ییهؿاؼ ۲۲7»، وی  کی ىمِؽ(. ظؼ چیىیمٛاظل یی: وازعی چیىی بؽای ٢اي ه )
 بكیاؼ ظوؼ.

 یىآن: وازع  ىل چیىی.
  بعوی قاضِه نعش اؾ گىوگ و ٢ا.  ،«بعن ٦اوىن»٢انه: 

 و٧ٓ  ْب قىؾوی ظؼ مؽکؿ ک١ ظقت. و٧ٓ  الیىگىوگ:
 کؽظن  ؿکیه ظؼ معؼق  بىظا ناکیامىوی. ، ؼول کامل)اؾ قاوكکؽیت(  ؽک کؽظن ظویای بهؽی بعون ایه بعن ٢یؿیکیویؽواوا: 

 عخًشايی عىم:
 خاؼی کؽظن اوؽفی اؾ باالی قؽ نطى، مؽاق  ُٚىیت.ظیىگ:  گىآن

 ٦ مؽو.   مإو  ظؼون قه ظؼ اقٓىؼۀ چیىی، قٓر باال ؽیه خاوظانم که ماظؼ: 
 کىع.  ٦ مؽو ؼا قؽ ؽقِی می  ظؼ اقٓىؼۀ چیىی، خاوظاوی که قهامپؽا ىؼ بؿؼگ یه : 

 ای ظایىییكِی بؽای ٞعۀ يىىبؽی. وافشکاش ویىان: 
ه: نی  مٛاظل ظو قاٚت.  وازعی چیىی بؽای ؾمان، چب
 مى٧ٓ   اییه نک . «،عان َظنمی»ان:   ی ظن

 چهاسم: عخًشايی
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 نىظ. باؾی قىِی چیىی که چهاؼ و٣ؽش باؾی میىوگ: ماخ
 ها. هان: اکثؽیت ٦ىمیت چیىی

 الما: ٚىىاوی بؽای یت اقِاظ ظؼ قىت بىظیك   بِی.
 یت مِه کالقیت چیىی  ؿکیه.خی:  میىگ گىیی نیىگ

ْاىؼی کاه   ، باهگیؽظ ها ؼوی ه . اوگهِان یت ظقت ؼوی اوگهِان ظقت ظیگؽ ٦ؽاؼ می : وَٛیِی اؾ ٦ؽاؼظاظن ظقتییه خیه
 بیُی نکل بگیؽظ.نىوع که یت  قمت باال اقت و ظو اوگهت نكت ْىؼی به یکعیگؽ مًِل می ها به ک١ ظقت

 یت مِه کالقیت چیىی  ؿکیه.ظایى غوگ: 
 گاش و آیت  ىاق ی(. ظوؼاش )مى٧ٓ  بیه وهیمه ظؼ مؽکؿ میان  و٧ٓ  ْب قىؾویییه:  هىیی

 ظؼ مؽکؿ ٣٦كه قیىه ٦ؽاؼ ظاؼظ.و٧ٓ  ْب قىؾوی که  ٧ؽیبان  خىوگ:  ان
ه: و٧ٓ  ْب قىؾوی که ظؼ ٦كمت  ا  یىی  هت قؽ ٦ؽاؼ ظاؼظ.ییىخب

ه:  میىگ  که ظؼ وقّ  اییه کمؽ ٦ؽاؼ ظاؼظ.   د و٧ٓ  ْب قىؾوی«امظؼواؾۀ زی»مب

 پًجن: عخًشايی
خهات نامال، خىاىب، نىظ که به چهااؼ  گىوه ظؼک می ایه« چهاؼ خهت»چهاؼ وخه... ههت خهت: بؽای ضىاوىعگان چیىی، 

ناؽ٦ی و  ٞؽبی، خىىب ناؽ٦ی، نامال ٚالوۀ نمال ناعش باه باه چهااؼ وخاه اناؼش« ههات خهات»نؽ٤ و ٞاؽب انااؼش ظاؼظ و 
 ٞؽبی. خىىب

یاا « باؾکؽظن وىؼ» ای ٣ٗی ایه ظو ک مه . مٛىی  ست اقت« گىآوگ  کای»وافۀ چیىی  ؽخمه نعش ظؼ ایىدا، اودام مؽاق   بؽک: 
ْىؼ که ظؼ ٦كمت مؽبىْه ظؼ کِااب   ىان  ی بؽظ که چؽا بؽضی اؾ ؼاهبان ظؼ مؽاق   بؽک، همان میاقت. « باؾکؽظن ]با  وىؼ»

مؽاق   بؽک ظؼ بىظیك  خىىب آقیا و ویؿ  «.وىؼ باؾ کىىع»، چهمان آن ؼا با هبا  اباوعن وىؼ به مدكمکىىع  آمعش اقت، قٛی می
 نؽ٤ آقیا ؼایح اقت.

 ذ بعوهاظ )اؾ قاوكکؽیت(.اؼواآقىؼا: 
 زایِی اؾ ظقت بؽای  بؽک. بؿؼگ:  وی ى٢ؽ آبی  گل  زایت ظقت

 اقِعٚا و قسؽ و خاظو.که:  خىیى
گى:    هت ظقت بیه اوگهت نكت و اوگهت اناؼش ٦ؽاؼ ظاؼظ. و٧ٓ  ْب قىؾوی که ظؼو٧ٓ  هب

 ؼونی چیىی بؽای  ٛبیؽ مىاٖؽ.نىیی:  ٢ىگ

 ؽؾن: عخًشايی
 م(.۲۰71م  ا ۲۲۰7م٧امام نؽوؼ ظؼباؼ ق ٓىِی ظؼ ق ك   قىوگ خىىبی )چیه هىیی: یکی اؾ 

٧ٚیعش بؽ ایه اقت که او  ىقاّ  (.م ۲۲۰۰٤م  ا  ۲752٤مٛهى٦  بعخىف آضؽیه امپؽا ىؼ ظؼ ق ك   َنىگ ): ه ظا خیمٛهى٦
 ؼوذ یت ؼوباش  كطیؽ نعش بىظ و باٚ  ق٧ىِ ق ك   َنىگ نع.

وسىی بااؾی باا ک ماام ياىؼم  باهظؼ ایاه  ااؼاگؽا٠،  :کكی بِىاوع آ هی ایداظ کىع ظؼ ضًىو خىىن زايل اؾ  ؿکیه... اگؽ
 ظهع. آ م ؼا ویؿ میکؽظن  ظؼقت، مٛىی «ىؾو ه» ىىن زايل اؾ  ؿکیه،افۀ خگؽ٢ِه اقت. ظؼ چیىی و 

 عخًشايی هفتن:
 م(.۲۰71م  ا ۲۲۰7گىوگ: ؼاهب بىظیكِی مههىؼی ظؼ ق ك   قىوگ خىىبی ) خی
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می: زعوظ هؿاؼ مایل ظوؼ اؾ مٛبع ییىگ  ییه، مس ی که چاش وا٦ٙ بىظ.  کىش اب
 .م(۰52م  ا ۰۰۲) «قه  اظناهی»اؾ  امپؽا ىؼ یکیقایى قایى: 

 :هؾتنعخًشايی 
 و٧ٓ  ْب قىؾوی که ظؼ  اج قؽ نطى ٦ؽاؼ ظاؼظ.هىیی:  بای

 بیه: یکی اؾ ههت ظایىییكت خاویعان ظؼ معؼق  ظایى. یى ظووگ
 ضّ مؽؾی بیه ْؽ٠ ییه و یاوگ بعن.مایىیى: 

 عخًشايی يهن:
 بعوی قاضِه نعش اؾ گىوگ.نه:  گىوگ

 نطًیِی ازم٥ ظؼ یت ؼمان چیىی.یى:  کی آش
ه ن ظؼ ق ك    اوگ. یى: بىیان نی نب  گػاؼ معؼق  نمایی بىظیك  غب


