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تیئاهب زا  هتفای  تاجن  کی  تارطاخ  موش : هیاس 

باتک تاصخشم 

زانهم یفوئر ، هسانشرس : 
. ناهیک هسسوم  ياهشهوژپ  رتفد  یفوئر ؛ زانهم  تیئاهب / زا  هتفای  تاجن  کی  تارطاخ  موش : هیاس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ناهیک ، 1385. نارهت : رشن :  تاصخشم 
320ص. يرهاظ :  تاصخشم 

.26 ج ] [ ؛ ناهنپ همین  تسورف : 
978-964- مهد : پاچ  لایر :  48000( مهن ؛  پاچ   ) لایر  35000 متشه ؛ ) پاچ   ) لایر  30000 9644582098 ؛  لایر : 19000 کباش : 

458-209-7
The half undercover : . یسیلگنا هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

.1385 مراهچ : پاچ  تشاددای : 
.1385 مجنپ : پاچ  تشاددای : 

رویرهش 1387. متشه : پاچ  تشاددای : 
يد 1387. مهن : پاچ  تشاددای : 

تشهبیدرا 1389. مهد : پاچ  تشاددای : 
. تیئاهب زا  هتفای  تاجن  کی  تارطاخ  رگید  :  ناونع 

همانتشذگرس یناریا --  نارادمتسایس  عوضوم : 
همانتشذگرس ناییاهب --  عوضوم : 

اهشهوژپ رتفد  ناهیک . هسسوم  هدوزفا :  هسانش 
ناهیک تاراشتنا  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 
.26 ج ] [ ؛ ناهنپ همین  هدوزفا :  هسانش 

DSR1485/ن93 26.ج 1385 هرگنک :  يدنب  هدر 
955/0820922 ییوید :  يدنب  هدر 

م15728-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

رثؤم يرازبا  دناوتیم  تسا ، هتفر  ناریا  ناملسم  يهعماج  يهتشذگ  رب  هچنآ  لیلحت  هیزجت و  یسررب و  ای  رـصاعم و  خیرات  یـسانش  نایرج 
هلـسلس اب  نونکات  ناهیک  يهسـسؤم  ياهشهوژپ  رتفد  دشاب . موب  زرم و  نیا  خیرات  زا  هدنیآ ، ياهلسن  هژیوب ، رـضاح  لسن  تخانـش  يارب 

نیا رد  تسا . هتخادرپ  رصاعم  خیرات  زا  ییاههشوگ  نشور  کیرات و  يایاوز  لیلحت  هیزجت و  یـسررب و  هب  ناهنپ  همین  یـشهوژپ  ياهباتک 
هتفرگ دوخ  هب  توافتم  ياهویـش  لکـش و  ناریا ، یخیرات  یـسایس و  یتسیز ، نایرج  رد  رثؤم  یخیرات و  تاعوضوم  تاعلاطم  هاگ  دنیارف ،
هرطاخ اسب  هچ  هصق و  تیاور ، بلاـق  رد  هجوت  دروم  لـئاسم  اـهارجام و  هاـگ  تسا . عوضوم  شزادرپ  شور  زا  یـشان  تواـفت  نیا  تسا .

ییاهباتک دراد  نآ  دصق  دشاب ، هدرک  لودع  دوخ  لومعم  لاور  زا  هک  نآ  یب  ناهیک  هسـسؤم  ياهشهوژپ  رتفد  دناهتفرگ . لکـش  یـسیون 
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هیاس  » باتک دراپسب . پاچ  تسد  هب  دزادرپیم ، یخیرات  یعامتجا و  یسایس ، لئاسم  حرط  هب  ییوگهرطاخ  یناتساد و  تیاور  شور  اب  هک 
دوخ ندش  ناملسم  تلع  باتک  نیا  رد  هدنسیون  تساهباتک ، نیا  هحفص 8 ] هلمج [  زا  مالسا ، هب  هتشگزاب  ییاهب  نز  کی  تارطاخ  موش »
دقن هب  ار  اـهنآ  کـسانم  راـتفر و  دـیوگیم . ناـییاهب  اـب  یتـسیز  مه  ياـهارجام  زا  رثؤم  ناور و  یقلت  اـب  و  دـهدیم . حرـش  حوـضو  هب  ار 

دـنمفده و هدرتسگ ، راک  زا  تیاور ، نابز  هب  باتک  نیا  رد  هدنـسیون  دـنکیم . ییاسرف  ملق  اهنآ  ياهقرف  ییوجهطلـس  هراـبرد  دـشکیم و 
رد ینکـش  راجنه  روظنم  هب  ناییاهب  طلتخم  ياهودرا  هب  ار  هدنناوخ  درادیمرب و  هدرپ  ناکدوک  كاپ  ریمـض  نهذ و  يور  ناییاهب  یبیرخت 

و دنکیم ، تیاور  تییاهب  يهقرف  هاگدید  زا  درم  نز و  يواست  هرابرد  رثؤم  قیقد و  یلکـش  هب  نینچمه  دـهدیم . هجوت  ناناملـسم  هعماج 
غورد و زا  هناعاجش  هک  تسا ، ینز  تارطاخ  يوار  رضاح ، باتک  دنتسه . تییاهب  یتالیکشت  ياههمانرب  ریسا  هنوگچ  اهنآ  يود  ره  هکنیا 

ياهدـیدع ياهروظحم  ربارب  رد  یبلط  تقیقح  مرج  هب  هک  يرتخد  دـیوگ . مالـس  باتفآ  تقیقح  هب  هنیآ  رد  ات  دـباتیمرب ، يور  اهیهایس 
شردام هداوناـخ و  ياـضعا  رادـید  زا  یتح  هک  ياهنوگ  هب  دـنناوخیم ، دورطم  ار  وا  ددرگیمنزاـب . یکیراـت  هب  زگره  اـما  دریگیم ، رارق 

، شیوخ نامیا  تیوقت  ددـم  هب  یهلا و  هوق  لوح  هب  تسا ، هتفاـی  یلجت  شراو  هنیآ  بلق  رد  تقیقح  رون  هک  اـجنآ  زا  اـما  دوشیم . مورحم 
هلاض هقرف  نیا  رگاشفا  دـنک و  سفنت  دنلبرـس  شنیمزرـس  مدرم  نایم  رد  ات  دـنکیم . لمحت  ار  تییاهب  ییاـیفام  لـفحم  ياـهتازاجم  همه 

شیوـخ رد  ار  سفق  نتـسکش  تراـسج  هقرف ، نیا  لد  هداـس  ناوریپ  رگید  هک  دـیما  نیا  اـب  تسا . هتـسکش  ار  راوـید  نیا  زورما ، وا  دـشاب .
تبقارم يرورپ و  سوساـج  عوضوم  دـنزیرگب . اهیهایـس  زا  دـنیوگب و  مالـس  تقیقح  دیـشروخ  هب  وا  نوـچمه  يزور  دـننک و  ساـسحا 

رظن تقد  یفاکـشوم و  دروم  دندامتعایب ، مه  هب  تبـسن  دنراد و  سرت  رگیدکی  زا  ناییاهب  هزادـنا  هچ  ات  هکنیا  رگیدـکی و  زا  یتالیکـشت 
ناکم نییعت  رد  یتح  يراـبجا ، یگدـنز  چوک و  تییاـهب ، نارـس  هحفـص 9 ] ناـیم [  رد  یگدولآ  غورد و  عویـش  دریگیم . رارق  هدنـسیون 

رد ار  یتالیکشت  راتفر  و  دراد ، هراشا  اهنآ  هب  هدنسیون  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  اهنآ ، زا  ییادج  ای  رسمه و  باختنا  یگنوگچ  یگدنز ،
یگناگیب قارع و  طسوت  ناریا  یناریو  زا  ناییاهب  يدونشخ  تیاور  سپ  زا  یبوخ  هب  هدنـسیون  روط  نیمه  دنادیم . رثؤم  اهنآ  يریگ  لکش 

هجوت لاـبقا و  دروم  ناریا  رـصاعم  خـیرات  لـئاسم  هنوگ  تیاور  حرط  تسا . هدـمآرب  نارگید  اـب  یتسود  يزرورهم و  اـب  هقرف  نیا  ياـضعا 
حرط رد  دـنراد و  یگدنـسیون  قوذ  هک  یناـسک  ناتـسد و  هب  ملق  زا  هدرمـش و  منتغم  ار  تـصرف  تساـهباتک . زا  تـسد  نـیا  ناگدـنناوخ 

درکلمع يرکفنشور و  هبـش  يرگیفوص ، تییاهب ، نوچ  یتاعوضوم  هرابرد  ات  میهاوخیم ، دنتـسه ، دنمناوت  یتیاور  هویـش  هب  تاعوضوم 
ار اهنآ  پاچ  ناکما  ناهیک  همانزور  ياهشهوژپ  رتفد  هب  دوخ  بلاطم  هئارا  اب  و  دنسیونب . هرطاخ  روشک  زا  جراخ  رد  هتسباو  نارکفنـشور 

اهلسن ریاس  يارب  تارطاخ ، براجت و  لاقتنا  ناـمروشک و  رـصاعم  خـیرات  تخانـش  زا  يرتسب  قیرط  نیدـب  تسا ، یهیدـب  دـنزاس . مهارف 
هحفص 11 ]  ] 1385  / 4 ناهیک 15 /  هسسؤم  ياهشهوژپ  رتفد  قیفوتلا  هللا  نم  و  دش . دهاوخ  مهارف 

راتفگشیپ

نیرتیناسنا دـض  رایتخا  تحت  شایناوج  رمع و  ياهلاس  نیرتهب  هک  تسا  یـسک  یگدـنز  ثداوح  نیرتمهم  تیاـکح  موش  هیاـس  باـتک 
نآ رد  هک  دـشکب  ریوـصت  هب  ار  یخلت  قیاـقح  هتـسناوت  موـش  هیاـس  تسا . هتـشذگ  تیئاـهب  تالیکـشت  ماـن  هب  یـسایس  ياهقرف و  ناـمزاس 

یمالـسا بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  نایئاهب  یگدـنز  اب  باتک  نیا  رد  دوشیم ، هتـشاگنا  هدـیدان  هدـش و  لامدـگل  ناسنا  قوقح  نیرتیئادـتبا 
ربج و ملظ و  هب  هتـسنادن  دناهدرک و  تیئاهب  تالیکـشت  فقو  هتـساوخان  ار  دوخ  زورهنابـش  تاقوا  همه  هک  ینایئاهب  میوشیم  انـشآ  ناریا 
رب هک  تسا  یسک  تشذگرس  باتک  نیا  دناهدیرخ . ناج  هب  اهنآ  یلاشوپ  دیعو  هدعو و  رد  ار  تراسا  هداد و  نت  شیوخ  نابحاص  تنایخ 

تماهـش و هنوگره  هدـیقع و  زاربا  هنوگ  ره  تردـق  هتـسب و  یبانط  شاهدروخبیرف  ياهکلـسممه  ریاـس  لـثم  مه  وا  ناـبز  لد  تسد و 
، اهر دازآ و  یئایند  دنکفایم  هحفص 12 ] يرگید [  يایند  هب  ار  وا  دهدیم و  خر  ياهزجعم  اما  دناهدومن . بلس  وا  زا  ار  هزرابم  تعاجش و 
زا توافت  دـباییم و  تسد  ناـفرع  تفرعم و  ناـمیا ، قشع و  يدازآ ، یقیقح  موهفم  هب  هزاـت  وا  ناـمرفیب و  رمایب و  هناـیزات ، باـنطیب و 
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يویند و ذئاذل  همه  زا  هک  تسا  یسک  یگدنز  ناتـساد  موش  هیاس  دنکیم . كرد  یبوخ  هب  یـسایس  هقرف  کی  اب  ار  نید  نامـسآ  ات  نیمز 
همه هتشذگ و  يدام  تاقلعت  یمامت  زا  یقیقح  لامک  یلاعت و  هب  ندیـسر  يارب  دشوپیم و  مشچ  ترـشع  شیع و  جیهم و  ياهیمرگرس 
دهاش وا  دوشیم !!! یگرزب  تافلخت  هجوتم  یئاهب  کچوک  هعماج  رد  وا  دـهدیم . شنم  شور و  رییغت  هدـش و  لمحتم  ار  هار  ياهیتخس 

تیئاهب تلاطب  هب  ندرب  یپ  زا  سپ  دنکیم و  ضارعا  نانآ  زا  هدوب و  یئاهب  تالیکشت  نارـس  ناگرزب و  یقالخا  دض  یناسنا و  ریغ  لامعا 
دوجو یقیقح  رهوج  یناـسنا و  تلاـصا  دـیآیمرب و  شیوـخ  یعقاو  تیوـه  نتفاـی  ددـصرد  ییاذـک  هقرف  نیا  رد  تیوـنعم  حور  مدـع  و 

أـشنمرس هک  مالـسا  هدش و  جراخ  تیئاهب  زا  وا  دهدیم . ینعم  مالـسا  سدـقم  نید  نوچ  يریظنیب  گرزب و  تقیقح  هیاس  رد  ار  شیوخ 
هب دریذپیم و  ادـخ  يوس  زا  هدـمآ  نید  نیرخآ  ناونع  هب  تسادـخ  يوس  زا  هدـمآ  نید  نیرخآ  نیرتلماک و  اهییابیز و  اهیکاپ و  همه 

هکلب تسین  یعقاو  ریغ  یلایخ و  یناتـساد  ناتـساد  نیا  دوشیم . یگدنز  ياهدرواتـسد  نیرتهب  راوازـس  هدش و  لئان  يراگتـسر  تداعس و 
اهنت دوشیم و  ناملـسم  هدرب و  یپ  تقیقح  هب  هک  تسا  یئاـهب  هدروخ  بیرف  ءاـضعا  زا  یلومعم  ـالماک  يدرف  یعقاو و  تارطاـخ  وگزاـب 
يارب ثداوـح  تاـقافتا و  نیا  هک  تسا  نیا  باـتک  نیا  رد  هتفهن  هصق  نیرتبلاـج  هدرک و  رییغت  یعقاو  ناتـساد  نیا  رد  صاخـشا  یماـسا 

ماد نیا  زا  دناهتسناوت  هحفص 13 ] ياهدع [  هک  تسا  نایئاهب  زا  يرایسب  یگدنز  هب  نتخادرپ  عقاو  رد  هداد و  خر  یئاهب  دارفا  زا  نت  اهدص 
رایتخا توکس  دروآیم  دوجو  هب  اهنآ  يارب  نانآ  هدیقع  زاربا  زا  دعب  تالیکشت  هک  یتالکشم  زا  رارف  يارب  ياهدع  دنبای و  تاجن  هتسر و 
هتخادنا ندرگ  هب  وگروز  بلط و  تعفنم  ياهدع  لباقم  رد  ار  یگدرب  یگدنب و  قوط  هدنام و  توافتیب  تیئاهب  تلاطب  هب  تبسن  هدرک و 

ریرحت هتشر  هب  نآ  ياهبیشن  زارف و  همه  اب  تساک  مکیب و  ار  مایگدنز  تارطاخ  دناهدنام . بیصن  هرهبیب و  مالسا  راختفا  تزع و  زا  و 
ناج شوگ  هب  ار  ادـخ  نید  نیرخآ  دـنلب  يادـص  ات  موش  یبلق  توق  ناـشیارب  هدروآ و  دوخ  هب  ار  ناـگدروخ  بیرف  هک  دـشاب  مدروآرد ،

دنمهرهب مالسلاهیلع  يرکسعلا  نب  تجح  ترضح  نامز  رصع و  ماما  ناهج  يالوم  تعافش  زا  هدمآرد و  هب  تئاند  تراقح و  زا  دنونشب و 
هحفص 15 ] ناتسبات 1384 [  یفوئر  زانهم  قیفوتلا  هللا  نم  و  دندرگ .

ییاهنت هرجنپ  تشپ 

فقوتم ادـخ  اـب  مزاـین  زار و  ياهظحل  متـسشیمن و  تسد  هشیدـنا  زا  ياهظحل  دوبن ، مرارق  مارآ و  ياهظحل  لاـب ، هتـسکش  ياهدـنرپ  لـثم 
ارم متساوخیم  وا  زا  يدازآ ... يارب  نتشاد ، نارگید  هب  قلعت  يارب  نتسیز ، تسرد  يارب  نتـساخرب ، يارب  متـسجیم  يرای  وا  زا  دشیمن ،

متساوخیم و ار  وا  طقف  وا  زا  دزاس ، مکیدزن  دوخ  هب  دناهرب و  مرب  رود و  کچوک  يایند  بلاق  زا  ارم  متساوخیم  وا  زا  دراذگناو  دوخ  هب 
ارم هرمزور  تاـقافتا  ار ، یقیقح  لاـمک  هـب  ندیـسر  مدرکیم و  بـلط  ار  یقیقح  ناـفرع  قـشع و  طـقف  وا  زا  ار ، مدرم  هـب  ندرک  تمدـخ 

ار نیمز  تسین و  رود  مدرکیم  سح  هک  متـشگیم  يزیچ  لابند  هب  ناشکهک  رد  یئوگ  تشادیمن ، زاب  ماهشیدـنا  زا  درکیمن و  مرگرس 
نازیرگ تخس  ندیسوپ  ندنام و  زا  مدزیم و  مد  رییغت  زا  ماهناکدوک  زیخ  تسج و  رد  مدیدیم ، مدوب  شایپ  رد  هچنآ  زا  رتکچوک  رایسب 
رادشه نم  هب  نک ، تیوقت  دوخ  رد  ار  تماقتسا  ناوت  هک  دادیم  رادشه  نم  هب  دیـشکیم  دوخ  لابند  هب  ارم  هچنآ  مدش  هک  رتگرزب  مدوب ،

ایند رهاوظ  هب  نک ، یئاهنت  نیرمت  نک ، يزابقشع  نیرمت  زاسب ، ار  تحور  گرزب ، یلوحت  تسا ، هحفص 16 ] هار [  رد  یلوحت  هک  داد  یم 
، نیچب ار  هدیدنگ  ياهبیـس  بیـس ، ناتخرد  زا  تفگیم  نم  هب  یئوگ  یـسک  هاکب ، ناج  شیاسرف  زا  ایب و  نوریب  نت  شیاسآ  زا  دـنبم ، لد 

یط بورغ  قـشع  هب  ار  زور  شاـب . اـهنآ  بقارم  دـناهتخاس ، هنایـشآ  وـت  دـنلب  هناـخ  ماـب  يور  اـهکل  کـل  نک ، یئادز  تفآ  ار  ناـتخرد 
. مدـشیم تذـل  قرغ  هناخ  رب  رود و  تعیبط  زیگنا  لد  ياضف  زا  متفریم و  ماب  تشپ  هب  دـشیم  ناهنپ  اههوک  تشپ  هک  باتفآ  مدرکیم .
زا هدیرفآ  یئابیز  نیا  هب  ار  ناهج  هک  یئادـخ  زیگنارب ، تریح  دوب و  نیرفآ  یتفگـش  هک  ردـق  نآ  دـشیم  رپ  اههراتـس  زا  مکمک  نامـسآ 

نداتـسیا ایآ  دنزب  رـس  ام  زا  یتکرح  تسا  رارق  رگا  دمآیمرب و  يراک  هچ  ام  زا  تساوخیم ؟ هچ  میئوا  تاقولخم  فرـشا  هک  ام  شنیرفآ 
کیدزن وت  تقیقح  هب  ار  وت  هک  هچنآ  هب  دیـسر  یهاوخ  وت  هک  دادیم  ماهلا  نم  هب  هراتـسرپ  يابیز  ياهبـش  دوبن ؟ تیرـشب  ملاع  هب  تنایخ 
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دنادرگزاب . تیمدآ  هب  ار  وت  هچنآ  ره  هب  دنک .

هتسب راگنز  ياهنیآ  رد  نم 

تیئاهب دنلفاغ و  هداتفا و  ماد  هب  هک  هاگآان  هدروخ و  بیرف  ياهناسنا  ياهتـسد  دناهتـسد : ود  نایئاهب  هک  میوگب  ادتبا  رد  . » میدوب یئاهب  ام 
هدمآ ینید  ناونع  هب  ار  تیئاهب  هداتفا و  نآ  ماد  رد  تناید  نید و  زا  یفاک  شناد  مدع  تلع  هب  ای  هدیـسر و  نانآ  هب  یثوروم  تروص  هب  ای 

هب دنراد و  زین  ياهنسح  کین و  لامعا  اضعب  دننکیم و  شتسرپ  ار  ادخ  رگید  نایدا  ناوریپ  ریاس  لثم  هورگ  نیا  دناهتفریذپ . ادخ  يوس  زا 
تیئاهب نابابرا  ياعدا  ياهدننک  عناق  لیلد  نیرتکچوک  نودب  هک  دنتـسه  ياهدروخ  بیرف  نالفاغ  اما  دنزادرپیم  ادـخ  اب  زاین  زار و  اعد و 

شتـسرپ وا  زا  رتارف  یهاگ  ادخ و  هزادـنا  هب  ار  اهب  دـننادیم و  نامز  بحاص  ادـخ و  ناربمایپ  ار  اهب  باب و  هحفـص 17 ] دناهتفریذپ و [  ار 
اعد و همه  دـننکیم و  ترفغم  بلط  وا  زا  هدرک و  نیزگیاج  ار  اهب  مان  دـننکیمن و  رارقرب  طابترا  ادـخ  اب  اهب  دوخ  روتـسد  هب  دـننکیم و 
هب يدابع  لامعا  ناونع  هب  دناهدرک  نییعت  ناشیارب  اهنآ  هک  ار  يزامن  هزور و  تساهبلادبع  شرسپ  اهب و  هب  باطخ  ناشزاین  زار و  شیاین و 
اما دنراد  لماک  یهاگآ  هقرف  نیا  ندوب  یسایس  زا  دنراد و  رارق  یئاهب  تالیکـشت  سأر  رد  هک  دنتـسه  یناسک  مود  هتـسد  دنروآیم و  اج 

بیرف ناوریپ  دوجو  زا  دنناوتیم  ات  دنتسین و  فارتعا  هب  رضاح  هاگآان  هدع  کی  رب  تیمکاح  تسایر و  يویند و  ياهتیعقوم  ظفح  يارب 
بیرف زا  ینعی  لوا  هتـسد  زا  نم  هداوناخ  دـنربیم و  يداصتقا  یـسایس و  صخألاب  ياهرهب  هنوگ  ره  نانآ  زا  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  هدروخ 

هنافسأتم نانآ  دشیمن ، يراج  ناشنابز  رب  تشز  ياهملک  زگره  دندوب ، نابرهم  مارآ و  رایسب  تاداس و  زا  مردام  ردپ و  دندوب . ناگدروخ 
تاـسلج يرازگرب  يارب  هشیمه  دادیمن  رکفت  لاـجم  اـهنآ  هب  روـک  قـشع  نیا  دـندوب و  ناـیئاهب  صوـصخم  ياـهتدابع  لاـح  رد  هـشیمه 

ناشیکمه ریاس  زا  رتکاپ  دندوب  هدرک  یگدـنز  ياهدولآ  يرکف  ياضف  نینچ  رد  هکنیا  اب  اهنآ  دـنداتفایم ، تمحز  هب  لزنم  رد  یتالیکـشت 
یکین هب  نانآ  زا  جدننس  نامکچوک  رهش  مدرم  همه  هک  يدنزرف  هد  دنتشادیم ، رذحرب  ایند  شیالآ  زا  ار  شیوخ  دنزرف  هد  دندوب و  دوخ 

جاودزا اهرتخد  اهرـسپ و  میدوب . یتیعمجرپ  هداوناخ  دـندرکیم . یگدـنز  مدرم  رانک  رد  رازآیب  فیرـش و  دـنموربآ و  دـندرکیم و  داـی 
رد تفریم  يزابرـس  هب  دوب و  رتگرزب  نم  زا  لاس  ود  هک  مناردارب  زا  یکی  اـب  مدوب  يراـغت  هت  حالطـصا  هب  هک  نم  دـندوب و  هتفر  هدرک و 

هحفص 18] درکیم [ . یگدنز  ام  اب  شردام  ردپ و  یئادج  رطاخ  هب  دوب  رتکچوک  نم  زا  لاس  راهچ  هک  ام  هیاسمه  رـسپ  ایوپ  میدوب ، هناخ 
یپ تیئاهب  تلاطب  هب  رکفت  یکدنا  یمالـسا و  ياهباتک  هعلاطم  رثا  رد  شدوخ  هتفگ  لوق و  هب  شردپ  اما  دـندوب  یئاهب  ایوپ  ردام  ردـپ و 
مه شردپ  تفر ، نیوزق  هب  دش و  ادج  ایوپ  ردپ  زا  دوب  ياهدروخ  بیرف  یئاهب  هک  مه  ایوپ  ردام  دوب ، هدـش  درط  يربت  مالعا  اب  دوب و  هدرب 

ردپ و تشادن ، يدـب  ساسحا  درکیم  یگدـنز  ام  اب  هکنیا  زا  تشاد و  تسود  یلیخ  ار  مردام  ردـپ و  ایوپ  درک . جاودزا  یناملـسم  نز  اب 
تمدـخ نم  يوزرآ  همه  مدـیتسرپیم و  ار  اهنآ  بلق  میمـص  زا  متـسنادیم و  تمینغ  ار  ناـشدوجو  دـندشیم ، ریپ  دنتـشاد  رگید  مرداـم 

دنراد هک  ییوزرآ  ره  تساوخیم  ملد  منک . ناربج  ار  اهنآ  هتـشذگ  تاـمحز  ماـمت  تساوخیم  ملد  دوب . نینزاـن  دوجو  ود  نیا  هب  ندرک 
لاح رد  مئاد  مردام  میدرکیم ، وگتفگ  مراکفا  مهبم  لئاسم  هرابرد  میتسـشنیم و  طایح  غاب  ناتخرد  ریز  اهتعاس  مردـپ  اـب  منک ، هدروآرب 

ار وا  تحارتـسا  هک  دوبن  يزور  تشاد . ینوگاـنوگ  ياهتیلوغـشم  فلتخم  ياهلـصف  رد  تخپیم و  اذـغ  تخپیم ، ناـن  دوـب . ندرک  راـک 
غارـس تشادیمرب و  اذـغ  نان و  ینیمزبیـس و  هویم و  هناخ  زا  تفریم . اهضیرم  ندـید  هب  دـشیم  غراف  يراک  زا  هکنیا  ضحم  هب  منیبب .

ار یتیمیمص  زا  رپ  طاشنرپ و  مایا  مدیشچن و  ار  رقف  معط  تقو  چیه  نم  ینعی  دوبن  دب  ام  یلام  عضو  دنتشاد ، شتـسود  همه  تفریم  ءارقف 
دندرکیم رکف  اههیاسمه  دـندشیم  عمج  ام  هناخ  رد  همه  یتقو  دوبن . یفالتخا  لیماف  لها  زا  مادـک  چـیه  نیب  رد  مدـنارذگ . هداوناـخ  اـب 

ام دندوب و  دیـس  ود  ره  مردام  ردپ و  دـندمآیم . ام  هناخ  هب  مه  اب  دنتـشاذگیم و  رارق  مه  اب  همه  دـشیم و  غولـش  یلیخ  تسا . یـسورع 
هداز یئاهب  مردام  ردـپ و  عبطلاب  دـندوب و  هدـش  یئاـهب  میاهگرزبردـپ  هک  یناـمز  زا  اـما  میدـمآیم . باـسح  هب  یئاـبطابط  دیـس  اـههچب 

، مردام تداع  قبط  اما  دوب . هدش  بلس  نانآ  زا  اهبنارگ  هحفص 19 ] مان [  نیا  دندوب و  بیصنیب  راختفا  نیا  زا  عقاو  رد  دندشیم  بوسحم 
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يورهبور تشد  دوب  زبسرـس  ياهغاب  هپت و  زا  رپ  هناخ  رب  رود و  تشاد ، هلـصاف  رهـش  زا  رتمولیک  جنپ  ام  هناخ  درکیم . ادص  دیـس  ار  مردپ 
تفر و هک  دشیم  رپ  بآ  زا  يدـح  هب  تشذـگیم  ام  هناخ  يولج  زا  هک  ياهناخدور  دـشیم و  قیاقـش  زا  رپ  راهب  لصف  رد  لاس  ره  هناخ 

اهرگراک میتشاد و  یتاسیـسأت  هاگراک  اهنآ  زا  یکی  رد  تشاد  گرزب  اتبـسن  طایح  ود  ام  گرزب  هناخ  تفرگیم ، ماـجنا  یتخـس  هب  دـمآ 
لبق حبص  هک  ولآدرز  بیس و  تخرد  نیدنچ  روگنا و  غاب  کی  تشاد و  اهرگراک  تحارتسا  يارب  قاتا  کی  دندوب ، راک  لوغشم  هشیمه 

ناتخرد غاب و  يرایبآ  يارب  تشاد  یبآ  روتوم  دوب و  طایح  نامه  رد  هک  یهاچ  زا  دـشیم و  راک  لوغـشم  نآ  رد  مردـپ  باـتفآ  عولط  زا 
هدافتسا نآ  زا  ام  همه  اهناتسبات  دوب و  هدیشوپرس  ابیرقت  هک  دوب  هتخاس  رختـسا  کی  مردارب  غاب  نیا  زا  یتمـسق  رد  درکیم  هدافتـسا  طایح 

هک رتکچوک  درکیم  یئامندوخ  دیفـس  نامیـس  راکور  اب  هک  دوب  عقاو  طایح  طسو  رد  ینوکـسم  ناـمتخاس  يدـعب  طاـیح  رد  میدرکیم .
دوب هدش  هتخیر  قیچالآ  فقس  يورب  هک  دوب  روگنا  ياههتوب  زا  رپ  هناخ  رود  ات  رود  متسنادیم . هناخ  نیرتدنلب  ار  هقبط  ود  هناخ  نآ  مدوب 

دـندوزفایم و نآ  یئابیز  هب  زمرق  ياهیهام  یهاگ  هک  دوب  طایح  طسو  رد  کچوک  ضوح  کی  دوب  هتفرگارف  ار  طاـیح  رود  رـساترس  و 
دوب و کیئازوم  طایح  نیا  فک  دوب . هدز  هقلح  ولآدرز  ودرگ و  ولابلآ  سالیگ و  گرب  خاـش و  رپ  ناـتخرد  ار  ضوح  نیا  هشوگ  راـهچ 
خرس و يدنویپ  ياهسالیگ  وم و  ناتخرد  زا  هتخیوآ  ياهروگنا  دوب . هدوزفا  ام  هناخ  طایح  تنیز  هب  هک  میتشاد  مه  يراهب  هشیمه  ياهلگ 
زا رپ  هناخ  رود  ات  رود  دوب . ازفا  حور  شخب و  ماهلا  نم  يارب  شاهظحل  ره  هک  دوب  هدرک  لیدبت  یتشهب  هب  ار  هناخ  نآ  هدیـسر ، ياهولابلآ 

لثم اقیقد  میدـشیم  هجاوم  یئابیز  زادـنا  مشچ  اب  میدرکیم  هاگن  ار  نوریب  هک  هحفـص 20 ] ياهرجنپ [  ره  زا  نشور ، زاـبلد و  دوب . هرجنپ 
زا وا  دوب  لیماف  هداوناخ و  ءاضعا  کت  کت  تسود  اما  درکیم  سراپ  اـههبیرغ  يارب  هک  میتشاد  يزومآ  تسد  گـس  یـشاقن . ياـهولبات 

راـنک رد  ار  وا  میدرک و  هیرگ  همه  درم  یتـقو  دـیمهفیم . ار  اـم  فرح  دوب و  یلها  تشگیمرب ، درکیم و  هقردـب  هسردـم  اـت  ارم  یگچب 
ات هتفرگ  ینیچ  رادخاـش و  ياـهسورخ  غرم و  هبرگ  شوگرخ و  زا  میتشاد  هناـخ  طاـیح  رد  ار  تاـناویح  رتشیب  میدرپس . كاـخ  هب  ياهپت 

هارمه عقاوم  رثکا  میتفریم و  هناخ  فارطا  ياهارحـص  هب  مه  اب  همه  هعمج  ره  میدرکیم . يرادهگن  اهنآ  زا  یتدم  يارب  هک  هابور  بسا و 
اب ام  زا  همه  دـندوب و  نابرهم  ام  اب  مدرم  میتفریم . هناخ  فارطا  ياهغاب  هب  کشمت  کلازلاز و  یگنرف و  توت  ندـیچ  يارب  ناـمیاهنامهم 

انـشآ تسود و  اههیاسمه و  یهاگ  هک  میدوب  هداد  رارق  نیئاپ  هقبط  ياـهقاتا  زا  یکی  رد  یگنپ  گـنیپ  زیم  دـندرکیم . لابقتـسا  زاـب  يور 
نامه ینعم  هژاو  ره  زونه  یتقو  یئاضف  نینچ  اب  ياهناخ و  نینچ  رد  میتشاد . يدـمآ  تفر و  رپ  هناخ  دـنتخادرپیم ، يزاـب  هب  دـندمآیم و 

، ناتـسمز زونه  یتقو  دادیم  زورب  ار  شنورد  تقیقح  هک  دوب  باذج  بلاج و  میارب  هزادـنا  نامه  هب  ياهدـیدپ  ره  تشاد و  میارب  ار  هژاو 
مدیسوب و ار  مردام  يابیز  يور  لومعم  قبط  متشگرب و  هسردم  زا  مدوب  هتشاذگ  رس  تشپ  ار  راهب  هدزناش  ناتسبات  ناتسبات ، دوب و  ناتسمز 

هسردم رد  یهاگ  دوب  دزنابز  درکیم  تسرد  وا  هک  یئاهرینپ  مدرک . رکـشت  وا  زا  دوب  هتـشاذگ  محیرفت  گنز  يارب  یبوخ  هیذغت  هکنیا  زا 
زامن يارب  دـنتفر  همه  لومعم  قبط  نامام  یچیه  متفگ  هسردـم ؟ زا  ربخ  هچ  تفگیم  نامام  دنتـشاذگیم ، تمیق  مرداـم  ياـههمقل  يور 
زامن تفگ  دوخ  راویطوط  ياـههتخومآ  هحفـص 21 ] قبط [  نامام  میرادـن ؟ تعامج  زامن  ام  ارچ  نامام  یتسار  متفرن . نم  یلو  تعاـمج 
يوت مدیود  اهـسابل  ندرک  ضوع  زا  دـعب  مقاتا و  يوت  متفر  دوب ، یگنـشق  راعـش  میرادـن . رهاظت  هب  يزاین  ام  زامن  هب  رهاظت  ینعی  تعامج 
هشیم اباب  مدمآ ، هرآ  يدمآ ؟ مرتخد  یشاب  تمالس  تفگ : یشابن ، هتسخ  اباب  مالس  متفگ  دیچیم  ار  اهوم  یفاضا  ياههخاش  مردپ  طایح ،
یئاهب امـش  هک  دش  روطچ  دیـسرپ  یـشرورپ  ملعم  یچیه  هگم ؟ هدش  یچ  الاح  اباب ، هشیمن  ارچ  دش ؟ یئاهب  مگرزبردپ  دش  روطچ  دـیگب 
شیتفت وگب  نکن ، ثحب  نزن ، فرح  شاهاب  الـصا  تفگ : اباب  دش ؟ یئاهب  تگرزبردپ  ارچ  تفگ : دـش . یئاهب  مگرزبردـپ  متفگ  دـیدش ؟
نارگید دیاقع  زا  ندرک  وج  سرپ و  ینعی  تفگ : اباب ؟ هچ  ینعی  دیاقع  شیتفت  متفگ  هچ !؟ ینعی  دیاقع  شیتفت  متسنادیمن  عونمم ! دیاقع 

متفگ مینزب . نید  هب  عجار  یفرح  دیابن  ام  هتالیکشت ، روتـسد  تفگ : دنک ؟ وج  سرپ و  هک  دراد  یلاکـشا  هگم  ارچ ؟ بوخ  متفگ : عونمم .
تلود فرط  زا  بـالقنا  زا  لـبق  رخآ  تفگ : عونمم ؟ دـیاقع  شیتـفت  میئوگب  دـیاب  ارچ  ـالاح  میدرکیم  غیلبت  یلیخ  بـالقنا  زا  لـبق  یلو 

نید ام  رگم  دـشاب ؟ تلود  عبات  دـیاب  اـم  نید  رگم  متفگ  دـهدیمن . هزاـجا  تلود  ـالاح  یلو  میتشاد  ار  یغیلبت  تیلاـعف و  هنوگ  ره  هزاـجا 
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تیعبات ام  نید  تاروتـسد  زا  یکی  تفگ : تلود . تاروتـسد  هن  مینک  لمع  نید  تاروتـسد  قبط  دیاب  نامز  ره  رد  سپ  میرادن ؟ یلقتـسم 
تاغیلبت يارب  ار  ام  تالیکـشت  رگم  مینک  یگدنز  نارهت  میورب  میدنام  اجنیا  ارچ  رگید  سپ  متفگ : میـشاب . نوناق  عبات  عیاب  ام  تسا  نوناق 

هتسخ مدرک  سح  مدرکن  ثحب  وا  اب  رگید  دننک . ادیپ  یئانشآ  تیئاهب  اب  همه  ات  میشاب  رجاهم  اجنیا  رد  ام  هداتسرف  تفگ : هداتسرفن ؟ اجنیا 
ام لاح  ره  رد  متفگ  دوخ  اب  اما  مدینـشیمن . یتسرد  باوج  منک  لاؤس  یلیخ  متـساوخیم  رگا  دزیم  فرح  ضیقن  دـض و  هکنیا  اب  هدـش 

هکنیا هن  میدرکیمن  غیلبت  رگید  اعقاو  دیاب  تسام  ینید  تاروتـسد  وزج  ندوب  هحفص 22 ] تلود [  عبات  رگا  میتسه  غیلبت  لوغـشم  هنایفخم 
اب متـسشن و  باـت  يور  لومعم  قبط  متفر و  میتـشاد  طاـیح  زا  یتمـسق  رد  یگرزب  باـت  مینک . دوجو  راـهظا  میزادرپـب و  غیلبت  هب  اـفخ  رد 

رتالاب و یجوا  ات  متشگیمزاب  هک  هراب  رگید  مدرکیم و  سح  ار  نامسآ  یئوگ  متفرگیم  جوا  یتقو  متخادرپ . دوخ  نداد  بات  هب  تعرس 
شوشغم ار  منهذ  یلوهجم  هطقن  چیه  دربب و  مرب  رود و  يایند  زا  رتالاب  ارم  هک  يزاورپ  مدوب  یعقاو  زاورپ  هشیدـنا  رد  منک  ناحتما  ار  رتهب 

ندیچ هب  دمآ و  کیدزن  مردپ  هک  دـعب  ياهظحل  دـشابن  لح  لباق  ریغ  مهبم و  میارب  زیچ  چـیه  مشاب و  هتـشاد  فارـشا  زیچ  همه  هب  دـنکن .
لاغشا ار  اجنآ  الصا  ارچ  دنکیمن ؟ دازآ  ار  نیطسلف  ارچ  لیئارسا  اباب  مدیسرپ  دش  لوغشم  طایح  تمـسق  نیا  ياهوم  یفاضا  گرب  خاش و 

نوچ تفگ : ارچ ؟ متفگ : دنزجاع . لقتسم  تموکح  کی  يرارقرب  زا  ینعی  دننادیمن . يراد  تموکح  اهینیطسلف  رخآ  تفگ : اباب  هدرک ؟
اهنیا اباب  متفگ : دشاپیم . مه  زا  يدوزب  دنامیمن و  رارقرب  نیمه  يارب  تفگ : تسین ؟ یمالـسا  ام  روشک  تموکح  رگم  متفگ : دنناملـسم .
دروخ هب  ار  اهفرح  يرـس  کی  تالیکـشت  لومعم  قبط  مدـیمهف  تسا . هللاءاهب  ترـضح  ياـهیئوگشیپ  زا  تفگ : دـینادیم ؟ اـجک  زا  ار 

اب تالیکـشت  ینمـشد  همه  نیا  رفنت و  همه  نیا  تلع  متـسنادیمن  تسا . هتخادرپ  اهنآ  رارکت  هب  راویطوط  مه  مردـپ  هداد و  دوخ  هعماـج 
عماج و نید  مالسا  هک  میدقتعم  ام  هک  یلاح  رد  متفگ  مدوخ  اب  دنتشاد . لوبق  ار  یحیـسم  يدوهی و  ياهتموکح  ارچ  و  دوب ؟ هچ  مالـسا 

هتشذگ نایدا  ریاس  لثم  مه  مالسا  ارچ  سپ  هدش  خوسنم  هدیـسر و  نایاپ  هب  نآ  تقو  مه  لاح  هدمآ و  تیحیـسم  زا  سپ  هک  تسا  یلماک 
نامز هک  هحفص 23 ] اهیحیـسم [  اهيدوهی و  دنتـسین !؟ يرادتموکح  هب  رداق  اهناملـسم  دنیوگیم  یتح  تسین و  مارتحا  لباق  نامیارب 
طایح زا  طایح  رود  ندز  رود  دنچ  زا  دعب  مدش و  راوس  ار  ماهخرچود  دنتـسه ؟ يراک  نینچ  هب  رداق  درذـگیم  ناشتوبن  روهظ  زا  يرتشیب 

اوه دوب و  بورغ  کیدزن  مدرک . یط  دیـسریم  اههیاسمه  زا  یکچوک  ياهغاب  هب  هک  ار  یکاـخ  هداـج  کـی  ینـالوط  هار  هدـش و  جراـخ 
یتسرد راک  دوب  هدـش  غلاب  رگید  هک  يرتخد  يارب  يراوسهخرچود  اـههیاسمه  رظن  زا  دوب  بورغ  کـیدزن  ینعی  دـشیم . کـنخ  مکمک 

هارمه متفریم و  ـالاب  کـلازلاز  توـت و  ناـتخرد  زا  هشیمه  متـشادن و  اـهرتخد  هب  یتهابـش  یگچب  زا  نم  هک  دنتـسنادیم  هـمه  اـما  دوـبن 
دریگب و نم  زا  ارم  يدازآ  تسناوتیمن  زیچ  چیه  مدوب . لوغـشم  راکـش  يریگیهام و  يزادـناریت و  هب  هشیمه  اهنآ  ناتـسود  میاهردارب و 
. متـشادن یـساره  دـننکیم  یتواـضق  هچ  ماهراـبرد  نارگید  هکنیا  زا  مدادیم و  ماـجنا  تسا  تسرد  مدرکیم  رکف  هـک  ار  يراـک  ره  نـم 

هیکت یتخرد  هب  ار  ماهخرچود  مدیسر و  اهنآ  هب  هرخألاب  دندادیم  ناکت  تسد  میارب  دندوب  مناتسود  هک  هیاسمه  ياهرتخد  غاب  هب  هدیسرن 
يارب دـنتخیریم و  گرب  شیور  دـندرکیم و  رپ  ار  ولآدرز  ياههبعج  دـندوب و  ولآدرز  ندـیچ  لوغـشم  اهنآ  متفر . اهنآ  راـنک  هب  مداد و 

دعب هدرک  باترپ  ناشتمس  هب  ار  هدش  هل  ياهولآدرز  مدرک  یخوش  اهرتخد  اب  یمک  متفگ . دیـشابن  هتـسخ  اهنآ  هب  دندرکیم  هدامآ  شورف 
نم متفگ  متفرگیم . نامیرن  يارب  ار  وا  درکیمن  يراوسهخرچود  اهر  هگا  هتفگ  مرهوش  تفگ  اههچب  ردام  مدش . ندرک  کمک  لوغـشم 

رهوش ار  اهنیا  ارچ  مرتکچوک  هک  نیشقن  نیمـشن و  زا  مشاب  هک  لاس  دنچ  ره  متفگ  هتلاس ؟ دنچ  هگم  ارچ  تفگ  تسین  مجاودزا  تقو  هک 
طلغ تاـغیلبت  ریثأـت  تحت  رهاوخ  ود  نیا  میدوب . هدـش  مه  رادهچب  لاـح  هب  اـت  میدوـب  هداـتفاین  نادـنز  رگا  اـم  تفگ  نیمـشن  دـیهدیمن ؟

هچ ام  هب  وت  تفگ  نیشقن  دندوب . هدش  هحفص 24 ] موکحم [  سبح  لاس  ود  هب  هدش و  یسایس  ياهنایرج  لخاد  بالقنا  دض  ياهکهورگ 
اب یئاهب  رگم  تفگ : نیـشقن  مینکیمن ، جاودزا  اهناملـسم  اب  دـینادیم  هک  امـش  میتسه  یئاهب  ام  متفگ : يوشیم ؟ ناـمیرن  نز  يراد  راـک 

زا 6 هک  ار  یئاـهفرح  هملک  هب  هملک  مزادرپـب  غیلبت  هب  روطچ  مدوـب  هتفرگ  داـی  تالیکـشت  روتـسد  قـبط  هک  نم  دراد و  یقرف  هچ  ناملـسم 
شیتفت متفگیمن  رگید  اجنیا  مدرک  یفرعم  ادخ  يوس  زا  هدـمآ  نید  کی  ار  تیئاهب  مدروآ و  نابز  هب  مدوب  هتفرگ  دای  زور  نآ  ات  یگلاس 
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ریسا ام  لثم  مه  امش  تفگ  دیـشک و  یهآ  نیمـشن  دوب . تالیکـشت  تسایـس  اقیقد  نیا  درکیمن و  دیدهت  ارم  يرطخ  نوچ  عونمم ! دیاقع 
مالسا ربمایپ  هک  هدماین  نآرق  رد  رگم  نید ؟ مادک  دوب .) بالقنا  دض  ياهکهورگ  شروظنم  . ) دیاهدش بلط  تردق  رادمتسایس  هدع  کی 

یلیخ اههچب  ردپ  مدرک ، مالس  اهنآ  هب  دنتـسویپ . ام  هب  دندرکیم  راک  رتالاب  هک  شردپ  نامیرن و  دعب  هقیقد  دنچ  تسادخ ؟ ربمایپ  نیرخآ 
درک یـسرپ  لاوحا  نم  اب  دوخ  یگـشیمه  دنخبل  اب  دوب  مسبتم  شاهرهچ  هشیمه  هک  ياهلاس  جنپ  لهچ و  درم  دوب  نابرهم  دروخرب و  شوخ 

میئآیم هدایپ  ار  هار  همه  نیا  میتسین  مدآ  ام  سپ  تفگ : مدـمآیم ؟ هدایپ  ار  هار  همه  نیا  سپ  متفگ : يدـمآ ؟ هخرچود  اب  زاب  وت  تفگ  و 
رد دوب  نم  سالک  مه  نامیرن  شیپ  لاس  دـنچ  دـندیدنخ . همه  دـیدمآیمن . هدایپ  هک  دـیتشاد  هخرچود  رگا  متفگ : میدرگیمرب ؟ هدایپ  و 
اب وا  میدوب و  نامـسالک  لوا  درگاش  زیورپ  نم و  اما  دوب  رتفیعـض  نم  هب  تبـسن  شـسرد  نامیرن  دـندوب . مه  اب  رـسپ  رتخد و  ام  هسردـم 

؟ يدـیدن ار  زیورپ  دیـسرپ  نامیرن  دوب . مه  لثم  میتفرگیم  هک  يزیاوج  دوب و  مه  لثم  ناـمتارمن  همه  زیورپ  نم و  درکیم . تباـقر  زیورپ 
زیورپ دیدوب ، سالک  مه  هک  اهتقو  نآ  تشذگ  يدـش  گرزب  رگید  وت  رتخد  اباب  تفگ : اههچب  ردـپ  دوبن . وا  زا  يربخ  زورما  هن ، متفگ :

هک زیورپ  تفگ : نامیرن  دـنکیم ، يزاب  گنپ  گنیپ  نمهب  ایوپ و  اـب  هحفـص 25 ] دیآیم [  متفگ : دیآیم ؟ امـش  هناخ  هب  هچ  يارب  رگید 
تخادنا و نیئاپ  ار  شرـس  نامیرن  تسا ، نم  ردارب  ياج  وا  تسا  یبوخ  رـسپ  زیورپ  متفگ : شلابند ، دـنوریم  ناشدوخ  دوریمن  شدوخ 

یتراسج نینچ  مه  زیورپ  زا  دوب و  دیعب  یلیخ  فرح  نیا  نتفگ  نامیرن  زا  دز  مکـشخ  اج  رد  دراد ؟ رظن  شرهاوخ  هب  ردارب  مادـک  تفگ :
نم تشذـگ و  زور  نآ  دومن . مرگرـس  راـک  اـب  ار  شدوخ  دزن و  یفرح  يرگید  ناـمیرن  يرظن ؟ هچ  متفگ : دیـسریم . رظن  هب  دـیعب  یلیخ 

مدرکیم شومارف  یهاگ  اعقاو  مدرکیم و  راتفر  وا  اب  رـسپ  تسود  کی  لثم  اقیقد  نم  مدوب  هدـش  ساسح  زیورپ  تاکرح  هب  تبـسن  رگید 
هک دـشیمن  شرواـب  سک  چـیه  دوب و  دـنلب  دـق  هناـشراهچ و  وا  دوب . مردارب  اـب  متیمیمـص  لـثم  متـشاد  وا  اـب  هک  یتیمیمـص  مرتـخد . هک 

. دوب یتلاجخ  ابیرقت  بدؤم و  هدیمهف ، یلیخ  دوب  هتفر  هسردم  هب  رترید  لاس  کی  دوب و  رتگرزب  نم  زا  لاس  کی  اما  دـشاب . نم  سالکمه 
تقو چـیه  وا  نامیرن  لوق  هب  اما  دـشیم  غاـب  دراو  تحار  یلیخ  تخانـشیم  ار  اـم  هک  سک  ره  دوب و  زاـب  اـم  طاـیح  برد  تاـقوا  رتشیب 

زا تسا ؟ هدز  ناـمیرن  هب  یفرح  زیورپ  اـیآ  هک  مدوـب  رکف  نیا  رد  مئاد  دروآیم . ار  وا  تـفریم و  شلاـبند  هـب  مردارب  هـکنیا  اـت  دـمآیمن 
مراتفر رد  يرییغت  هک  دـشیمن  ثعاب  راکفا  نیا  اما  هدزن  ار  فرح  نیا  تهجیب  نامیرن  مدوب  نئمطم  دـیمهف . يزیچ  دـشیمن  هک  شراتفر 

هطبار نیا  منک و  راتفر  يرگید  روط  وا  اب  موش  روبجم  هک  دنزبرـس  وا  زا  یتکرح  تساوخیمن  ملد  مدرکیم و  راتفر  وا  اب  قباس  لثم  مهد .
هعلاطم لوغـشم  بترم  مه  نم  دـنکیم  بسک  یگدـنز  رد  يدایز  ياهتیقفوم  مدوب  نئمطم  دوب و  يرکفتم  رـسپ  وا  دورب . نیب  زا  هناتـسود 

یلیـصحت لاس  زاغآ  زا  لبق  زور  دـنچ  تشذـگ  هام  دـنچ  متفگیم . مه  وا  يارب  دوب  بلاج  میارب  هک  یبلطم  ره  مدوب و  یجراخ  ياـهنامر 
فراعت مدـیود و  مدوب  باتک  هعلاطم  لوغـشم  هتـسشن و  طاـیح  رد  لومعم  هحفـص 26 ] قبط [  هک  نم  دـش و  رهاظ  اـم  هناـخ  يولج  زیورپ 

هدرک کیدزن  مردپ  هب  ار  دوخ  مارآ  مارآ  دوب  شانشپاک  بیج  لخاد  شتـسد  ود  ره  هک  یلاح  رد  دش ، دراو  وا  دیایب  لخاد  هب  هک  مدرک 
، دیوگب دهاوخیم  يزیچ  مدرک  سح  دسریم  رظن  هب  نیگمغ  یلیخ  هتفرگ ، شلاح  مدش  هجوتم  دش  یسرپلاوحا  مالس و  مرگرس  وا  اب  و 

تفگ اجک ؟ مدیـسرپ  بجعت  اـب  موریم . اـجنیا  زا  مراد  تفگ  ياهتفرگ ، یلیخ  متفگ : هگم ؟ روطچ  هن  تفگ : زیورپ  هدـش ؟ يزیچ  متفگ :
مهم میارب  یلیخ  یلو  تفرگ  ملاـح  یمک  منم  مناوخب ، سرد  مه  منک  راـک  مه  اـجنآ  رد  تسا  رارق  موـمع ، هناـخ  نارهت  مورب  مهاوـخیم 

مناوـتیمن يدوز  نیا  هب  یلو  متـسین  تحاراـن  هن  تفگ ، يدرگنرب ؟ رگید  هک  تسا  رارق  رگم  یتحاراـن ؟ ارچ  ـالاح  بوـخ  مـتفگ ، دوـبن ،
. مدرگیمنرب لاس  رخآ  ات  هن  تفگ : يدرگرب . هعمج  یئایب و  هبنـشجنپ  ياهزور  یناوتیم  تساـجک ؟ نارهت  رگم  اـباب  يا  متفگ : مدرگرب .

تـسا رارق  دراد  وپماش  دیلوت  هناخراک  میومع  تفگ : تسه ؟ يراک  هچ  الاح  مدیـسرپ : دوبن ) مهم  یلیخ  نم  يارب  مه  زاب   ) منک راک  دـیاب 
یلو مرـسپ  نک ، راک  یناوج  اـت  تفگ : مردـپ  ینزن . همطل  تسرد  هب  طـقف  دزرایم  دـشاب  هتـشاد  یبوخ  قوقح  رگا  متفگ : وا ، شیپ  مورب 

تـشپ تفرگ و  نم  زا  دوب  نم  تسد  رد  هک  ار  یباتک  زیورپ  اـقآ . مشچ  تفگ : مارتحا  اـب  زیورپ  تسا . مهم  یلیخ  سرد  ناوخب  مه  سرد 
: تفگ زیورپ  شیدناوخ ؟ نالور ، نمور  هتشون  گوگ  نو  یگدنز  ناتساد  هنامر ، متفگ : تسا ؟ یباتک  هچ  تفگ : درک و  هاگن  ار  شدلج 
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تفرگ ار  مردارب  ردام و  غارس  دهدیم ، یگدنز  روش  مدآ  هب  اعقاو  تسا  رـشحم  تسا  یلاع  یلیخ  متفگ  تسا ؟ یبوخ  باتک  مدناوخن  هن 
یظفاحادخ ردپ  زا  منک . یظفاحادخ  مدوب  هدمآ  مدرگیمرب  هرابود  موریم  نم  سپ  تفگ : هدماین  زونه  مه  نمهب  هدیباوخ  نامام  متفگ :

نم تفگ : نم  هب  ثکم  یمک  زا  دعب  دـش و  هریخ  اهنآ  هب  دـنک و  یجنران  درز و  گرب  دـنچ  تفرگ و  هلـصاف  هحفـص 27 ] وا [  زا  درک و 
نیلوا يارب  تشگرب و  هرابود  دش  جراخ  طایح  برد  زا  دیـشک و  یهآ  جراخ ؟ يریم  يراد  هگم  ارچ ؟ متفگ  مدرگرب  رید  یلیخ  هنکمم 

نیا مدیمهف  نک ، شیادیپ  درگب و  متـشاذگ  تیارب  هاگراک  ياهرجآ  يال  يزیچ  کی  متفر  هک  ادرف  تفگ : درک و  نم  هب  یقیمع  هاگن  راب 
هک غاب  راوید  رجآ ؟ مادـک  يال  زا  متفگ : دوشیمن  تفگ : یهدیمن ؟ مدوخ  هب  اجنآ ؟ ارچ  متفگ : دوشیم  طوبرم  وا  نم و  هب  طقف  بلطم 

. تفر دـعب  تمـس و  نیمه  تفگ : درک و  هناـخراک  گرزب  هزاورد  تمـس  هب  ياهراـشا  دوب  لـیوط  یلیخ  اـبیرقت  دوب  مه  هناـخراک  راوـید 
ناهنپ ار  شلد  فرح  تسناوتیم  هک  دوب  هدیمهف  گرزب و  ردقنآ  شاک  يا  داتفا ، دتفیب  دیابن  هک  یقافتا  هرخألاب  متفگ  دوخ  اب  متشگرب و 

هک یلئاسم  متـشادن  يدایز  نس  هک  نیا  اب  تشادن . تیمها  دایز  میارب  مه  زاب  لاح  نیا  اب  تسین . نم  اب  جاودزا  ناکما  دنادیم  هک  وا  دنک 
هدناوخ هراب  نیا  رد  هک  یئاهباتک  درکیم . هولج  کچوک  هناگچب و  میارب  دشیم  رـسپ  رتخد و  ناهنپ  طباور  یقـشاع و  قشع و  هب  طوبرم 
محور هک  يزیچ  مدوب  يرگید  زیچ  لابند  هب  مهد  رییغت  دودحم  کچوک و  راکفا  اب  ار  دوخ  تشونرـس  دـیابن  هک  دوب  هتخومآ  نم  هب  مدوب 
یـضار نم  زا  ار  ادخ  دوخ و  زا  ارم  دهد و  مجوا  دهد ، تزع  نم  هب  هک  يزیچ  دناهرب ، یـشیدنا  هداس  يرکف و  هتوک  زا  دـنک و  ءاضرا  ار 

يزیچ نم  زا  شنابرهم  سدقم و  دوجو  شمیظع ، دوجو  هک  متشاد  نیقی  مدیشیدنایم و  ادخ  هب  طقف  هناقشاع  يابیز  تعیبط  نآ  رد  دنک .
مدرکیم رکف  دوبن ، مدوخ  صتخم  رکف  نیا  مدوب . تیرومأم  نآ  یپ  رد  تخـس  مراد و  یتیرومأم  ایند  نیا  رد  هک  متـسنادیم  دـهاوخیم ،

 ] متـشاد متح  اما  دـیامنیمن . لمع  شاهفیظو  هب  هدرک و  یهاـتوک  دـیاش  هک  دراد  ياهفیظو  اـیند  نیا  رد  مه  یلطاـب  لـطاع و  صخـش  ره 
ماهدماین . ایند  هب  هدوهیب  هک  هحفص 28 ]

ناهنپ يهمان 

رادیب باوخ  زا  مردام  متفر . هناخ  هب  متـسب و  ار  باتک  درک  داجیا  للخ  ماهعلاطم  رد  تخیر و  مه  هب  ار  مراکفا  یمک  دز  زیورپ  هک  یفرح 
ناـهنپ وا  زا  يزیچ  مادـک  چـیه  هک  دوـب  یمیمـص  اـههچب  اـب  يدـح  هب  اـما  تفریم  يریپ  هـب  ور  هـکنیا  اـب  درکیم  مد  ياـچ  دوـب و  هدـش 

دوب و هدـمآ  زیورپ  نامام  متفگ : وا  هب  تساهزار . نزخم  اـجنیا  تفگیم  دزیم و  شاهنیـس  هسفق  هب  تسد  اـب  هشیمه  شدوخ  میدرکیمن .
: تفگ دراد . وپماش  هناخراک  شیومع  دناوخیم . مه  سرد  متفگ ، یچ ؟ شـسرد  سپ  تفگ : منک . راک  نارهت  مورب  مهاوخیم  تفگیم 

ثکم یمک  زا  دـعب  ددرگرب  هراـبود  بش  دـش  رارق  دوبن  مه  نمهب  يدوب  باوخ  امـش  دـنک . یظفاحادـخ  دوب  هدـمآ  متفگ : دـشاب . قـفوم 
ناـمام ددرگنرب . رگید  هک  دوریم  راـگنا  تفریم  راـبجا  هب  راـگنا  دوب  هتفرگ  شلاـح  یلیخ  دوب ، يروج  هی  زیورپ  ناـمام ! متفگ : هراـبود 

منتفر زا  دـعب  ماهتـشاذگ  تیارب  هاگراک  راوید  ياـهرجآ  يـالبال  يزیچ  هی  تفگ  نم  هب  نتفر  عقوم  متفگ : هنکن . ادـخ  ياو  تفگ : يروف 
دیدـنخ تسا . همان  امتح  منادیمن  متفگ : دوشیمن ، اج  يزیچ  هک  رجآ  يال  اهرجآ ؟ يال  ارچ  تفگ : درک و  رکف  یمک  ناـمام  راد ، شرب 

تفگ هرخـسم  هب  دـش و  جراخ  قاـتا  زا  دربیم  ياـچ  مردـپ  يارب  کـچوک  ینیـس  کـی  اـب  هک  یلاـح  رد  هدـش و  قشاـع  اـمتح  تفگ : و 
هناخ هب  متـسشن و  هرجنپ  رانک  مدز  الاب  ار  هرکرک  هدرپ  هکنیا  زا  دعب  هرجنپ  تمـس  متفر  دشیم  هدید  زیورپ  هناخ  قاتا ، هرجنپ  زا  اههناوید ،

ناملـسم وا  دـنامیم  یقاب  دـح  نیمه  رد  دـشاب  هچ  ره  وا  نم و  نیب  مدوب  نئمطم  نوچ  تشادـن  یناجیه  چـیه  مدـش ، هریخ  اهنآ  کچوک 
ملع ظاحل  زا  هک  دوب  یسک  نم  ياهایؤر  درم  منک . جاودزا  وا  اب  هک  متشادن  ياهقالع  چیه  نم  نمـض  رد  یئاهب  هحفص 29 ] نم [  تسا و 

هرخألاب . مسرب يرتشیب  ياهتیقفوم  هب  منک و  بسک  يرتشیب  تامولعم  منک ، تفرشیپ  وا  کمک  هب  مناوتب  ات  دشاب  نم  زا  رترب  یلیخ  شناد  و 
رتتکاس یلیخ  وا  دروایب  لاح  رس  ار  وا  ات  تفرگیم  یتشک  وا  اب  بترم  درکیم  یخوش  وا  اب  یلیخ  ایوپ  دمآ  ام  هناخ  هب  زیورپ  دش و  بش 

اب تشادـن  نتـسشن  لمحت  دـشاب  گنت  شیارب  هناخ  ياضف  هک  راگنا  دروخ و  بیـس  چاق  کی  طقف  مدروآ  هویم  ياچ و  دوب . هدـش  لبق  زا 
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ای کچوک  يراگدای  کی  الثم  دوبن و  همان  مه  دـیاش  متـشادن  شاهمان  ندـناوخ  يارب  يدایز  قایتشا  تفر . درک و  یظفاحادـخ  ام  یگمه 
نآ يادرف  لاح  نیا  اب  دـشاب  هناقـشاع  ظافلا  زا  رپ  ياهمان  هک  مدرکیم  رکف  رتشیب  اما  تساههتـشذگ . روآدای  هک  یکدوک  نامز  زا  يزیچ 

ناهنپ وا  هک  ار  يزیچ  روطچ  متـشگیم و  دـیاب  ار  اجک  نم  رجآ  همه  نآ  نیب  رد  اما  هاـگراک  هزاورد  تمـس  متفر  دوب  رهظ  کـیدزن  بش 
هناگچب ردقچ  دوب ؟ يراک  هچ  نیا  مدوب  ینابصع  زیورپ  تسد  زا  مدشیم ، هفالک  متـشاد  رگید  متـشگ و  یتدم  مدرکیم ؟ ادیپ  دوب  هدرک 

هاگن دیسریم  مدق  هک  یئاج  ات  ار  راوید  رساترس  ابیرقت  تفگیم ؟ هچ  مدرگیم  ار  اهرجآ  يالهبال  هک  دیدیم  ارم  یـسک  رگا  هناقمحا ، و 
مدرک و جراخ  ار  نآ  تمحز  هب  دوشیم  هدـید  راوید  شبنرـس  ياهرجآ  زا  یکی  ریز  اـقیقد  يدیفـس  ذـغاک  مدـش  هجوتم  هرخـالاب  مدرک .

هتـسکش يابیز  طخ  اب  مدرک  زاب  ار  هدـش  ات  ذـغاک  متـسشن و  بات  يور  مدـمآ  طایح  لـخاد  هب  مناوخب  ار  نآ  مناوتب  رتتحار  هکنیا  يارب 
تخرد نآ  هن  نم  تسا  یلوتسم  مناج  رب  يروابان  تریح و  مدناوخیم و  دوخ  هب  یتفگش  همزمز  هراومه  مبلق  يارو  رد  مالس  دوب : هتـشون 

ار مدوجو  مدع  ات  موریم  تفر ، دـناوتب  هحفـص 30 ] الاب [  قشع  دنلب  قاور  زا  هک  كاپ  رفولین  نآ  هن  دشاب و  متماقتـسا  ناوت  هک  مدـنمونت 
هک اجنآ  ره  هب  دباتب  دشاب و  اهر  دنامن ، تراسا  هب  نم  یهاوخدوخ  ربا  یهایـس  تشپ  رد  دـباتب و  دیـشروخ  ات  موریم  موشن ، فقاو  زگره 

هنهپ رد  سرتسد  زا  رود  قفا  تسد  رود  رد  ياهدـنرپ  لثم  اهر ... شاب  اـهر  دوش  نشور  مرگ و  وا  اـب  دـیاب  هک  اـجنآ  ره  درادیم و  تسود 
یتخـسرس بیقر  نامـسآ  هک  سوسفا  دـناوخیم  وت  يوس  هب  ارم  مبلق  يادـن  تسین  وـت  نآ  زا  نیمز  هک  جوا ، رد  نک  زاورپ  نامـسآ ، دـنلب 
ياهدـگل ریز  مرورغ  موشن و  اوسر  ات  موریم  دربن  یپ  منورد  یگتفـشآ  هب  یـسک  ات  موریم  سپ  دیـسر  مهاوخن  وت  هب  هک  منادیم  تسا .

نابرهم ردام  بوخ و  ردپ  ياهتبحم  هدنمرـش  ات  موریم  دوشن . هل  درب ، دهاوخ  دوخ  اب  ار  وت  دمآ و  دـهاوخ  يزور  هک  وت  نابهیاس  محریب 
یگدنز قوش  روش و  زا  رپ  وت  نادب ، ار  تدوخ  ردـق  منکیم  شهاوخ  اهر  مشاب . هدروآ  اج  هب  کمن  قح  هک  موریم  مشابن  زیزع  نمهب  و 

اهفرح نیا  وت  رظن  زا  هک  منادیم  مدادن  تدوخ  هب  ار  همان  هک  شخبب  ارم  دعلبب . ار  وت  نامز  روک  ثداوح  راذـگم  ياهداعلا ، قوف  وت  یتسه 
سـالک رد  وا  تسا ، بوـخ  زیورپ  ياـشنا  متـسنادیم  هشیمه  يارب  ظفاحادـخ  شاـب . مکحم  هشیمه  دروـخیم ، راوـید  زرج  يـال  درد  هب 

هلمج هب  هلمج  يور  متفر و  ورف  رکف  رد  الماک  دـیآرب ، بلطم  يادا  زا  یئابیز  نیا  هب  مدرکیمن  رکف  اـما  تشونیم  یبوخ  یلیخ  ياـهاشنا 
تلـصو اهناملـسم  اـب  اـم  تسنادیم  هکنیا  رطاـخ  هب  طـقف  دیـسر ؟ دـهاوخن  نم  هب  هک  دوب  نئمطم  ردـقنیا  اـجک  زا  وا  مدرک  رکف  وا  هماـن 

؟ دادن زورب  ار  دوخ  تاساسحا  تقو  چیه  ارچ  درکن ؟ ار  شدوخ  یعس  ارچ  اما  درادن ؟ یئاج  نم  بلق  رد  درکیم  رکف  هکنیا  ای  مینکیمن ؟
هتفرگارف ار  قاتا  ياضف  مامت  بابک  يوب  متفر ، مناخ  لخاد  هب  منامب  طایح  رد  نآ  زا  رتشیب  متـسناوتیمن  رگید  دیباتیم  تدـش  هب  باتفآ 

يور هک  ار  بابک  زا  رپ  ياهخیس  اما  داد . متسد  هب  تشاذگ و  همقل  کی  لخاد  ار  بابک  هحفص 31 ] هجنچ [  دنچ  لومعم  قبط  نامام  دوب 
هب دندرکیم  زاربا  مه  هب  هشیمه  ار  ناشقـشع  دندوب و  مه  قشاع  مردام  ردـپ و  درکیم . هدامآ  اباب  يارب  دـشیم  خرـس  یمارآ  هب  زپبابک 

هکلب دوبن  هناگچب  اهنت  هن  وا  راک  مدرکیم  سح  اما  موش  زیورپ  روظنم  هجوتم  الماک  متسناوتیمن  مدوب . رکف  رد  تخس  متفر و  مدوخ  قاتا 
ات مدـیمهفیمن و  ار  قشع  ینعم  مریگب  رارق  یـسک  تبحم  زاربا  ریثأت  تحت  مدرکیمن  رکف  تقو  چـیه  درک و  رییغت  وا  هب  تبـسن  مساـسحا 
اما مداهنیم . دوخ  يور  قشاع  مان  هکنآ  هن  متفریذپیم و  یسک  زا  ار  نآ  هن  مدرکیمن  كرد  دوجو  مامت  اب  ار  هژاو  نیا  موهفم  هک  ینامز 

تانونکم هرابرد  منیبب و  ار  وا  رگید  راب  کی  اـت  دـشاب  هتفرن  زونه  وا  مدرکیم  وزرآ  دوب  هتخیر  مه  هب  مراـکفا  هماـن  نیا  ندـناوخ  زا  دـعب 
میادص راهن  يارب  نامام  تشگیمرب . وا  شاک  يا  دشاب . هناگچب  يزاب  کی  یظفاحادخ  نیا  تساوخیم  ملد  . منک تبحـص  وا  اب  شایبلق 

مدیباوخیم و تحار  رهظزادعب  ره  هک  نم  دربیمن . مباوخ  یتح  دوب  هتخیر  مهب  مشمارآ  متفر . مقاتا  هب  مه  زاب  راهن  ندروخ  زا  دـعب  درک 
متسشن و ردقنآ  مناوخب  باتک  متسناوتیمن  رگید  درب  مباوخ  یک  مدیمهفیمن  دشیم و  نیگنـس  میاهکلپ  هک  مدرکیم  هعلاطم  ردق  نیا  ای 

يزیچ نامه  نیا  متفگ : شیارب  دید  متـسد  ار  همان  دروآ  هویم  میارب  نامام  دندش و  رادیب  باوخ  زا  مردام  ردپ و  هک  متخود  همان  هب  هدـید 
مناوـتیمن وـتیب  مراد و  تتـسود  هتـشون  اـمتح  منادیم  تفگ : ناـمام  دوـشیمن . ترواـب  مناوـخب  تیارب  رگا  یلو  هداد  زیورپ  هـک  تـسا 

ردقنیا یئوگیم  تسار  تفگ : نامام  موریم . اجنیا  زا  مسرب  وت  هب  مناوتیمن  منادیم  هکنیا  رطاخ  هب  هتفگ  نامام  هن  متفگ : منک . یگدـنز 
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 ] نامام منک ، یسانشن  کمن  مندنام  اب  متساوخیمن  هتفگ  هدرک و  رکـشت  امـش  زا  میتسنادیمن  ام  دوب و  تریغاب  یلیخ  متفگ : ساهدیمهف ؟
الـصا طقف  یچیه  متفگ : يرکف ؟ يوت  ردقنیا  ارچ  وت  الاح  دشاب . قفوم  تسه  هک  اج  ره  الاح  دنک  ادخ  تفگ : دز و  يدنخبل  هحفص 32 ]

هک متـشاذگیمن  دوب  هتفگ  نم  هب  البق  رگا  دنامیم ؟ هک  دشیم  هچ  رگم  دنک ، ناکم  لقن  نم  رطاخ  هب  یـسک  موش  ثعاب  مدرکیمن  رکف 
تمرح وا  دشیم . رتشیب  اهفرح  دیاش  دنامیم  اجنیا  رگا  دهاوخیم  ار  اهر  زیورپ  دنیوگیم  اهیضعب  هدشن  یچیه  زونه  رخآ  تفگ : دورب .

هب رگا  یئوگیم  يراد  الاح  تفگ : نامام  دـنیوگب . دـنهاوخیم  هچره  مدرم  تسین  مهم  میارب  الـصا  هک  نم  متفگ : هتفر . هک  هتفرگ  ار  ام 
تـسار هرآ  متفگ : یئوگیم . هتفر  هک  ـالاح  يدرک . هدافتـسا  ءوـس  اـم  داـمتعا  زا  یتـفگیم  يدرکیم و  اوـعد  وا  اـب  تفگیم  يزیچ  وـت 

زور هدزون  ره  تفرگ  ملاـح  یباـسح  میراد ، تفایـض  بشما  ینک  روج  عمج و  ار  هناـخ  دـیاب  وشاـپ  روخب  هویم  تفگ : ناـمام  یئوـگیم ،
موش ضیرم  تساوخیم  ملد  هک  دوب  هدننک  هتـسخ  يدح  هب  دـشیم  رارکت  بلاطم  نامه  هشیمه  اهمدآ و  نامه  هشیمه  میتشاد و  تفایض 

يرابجا نایئاهب  مسارم  همه  ینعی  دوب . يرابجا  نایئاهب  همه  يارب  تفایـض  رد  تکرـش  دشاب ، هجوم  مرذع  ات  منکن  تکرـش  تفایـض  رد  و 
ره دوش  فورعم  ینامیایب  هب  نایئاهب  نیب  رد  هک  یـسک  دنتـشاذگیم و  وا  ینامیایب  باـسح  هب  ار  نیا  درکیمن  تکرـش  یـسک  رگا  دوب 

ار تاسلج  ارابجا  دوشیم  رـضاح  هداد و  تسد  زا  تمواقم  ناوت  هک  دننکیم  همکاحم  ار  وا  يدـح  هب  دبـسچیم و  وا  هب  یئارتفا  تمهت و 
زا لبق  مدش  هناخ  يریگ  درگ  لوغشم  متـساخرب و  یگلـصوحیب  اب  دبای . تاجن  تالیکـشت  تالاؤس  موجه  زا  هک  یطرـش  هب  دنک  تکرش 

دش و هتـسب  نکاما  نآ  همه  بالقنا  زا  دعب  اما  دشیم  رازگرب  سدـقلا  هریـضح  مان  هب  ینکاما  رد  نایئاهب  صاخ  مسارم  تاسلج و  بالقنا 
ام لزنم  رد  طقف  هحفـص 33 ] هتبلا [  دوب . ام  تبون  تفایـض  نانامهم  زا  یئاریذپ  بش  نآ  دـندرکیم و  رازگرب  اههناخ  رد  ار  مسارم  رگید 

دندـمآ اـم  هناـخ  هب  رفن  جـنپ  تسیب و  دودـح  دـندرکیم ، رازگرب  ار  هزور  هدزون  یناـمهیم  لزنم  دـنچ  رد  هدـش و  میـسقت  دارفا  هکلب  دوبن 
ییاریذپ قاتا  ياهیلدنـص  اهلبم و  يور  دندوب ، تیعمج  مک  هداوناخ  تشه  یلا  تفه  ینعی  دوب  ناوج  ریپ و  زا  معا  ام  تفایـض  ياضعا 

رـسپ ، ءاهبلادبع سکع  راوید  طسو  رد  دنتـسشن  دوب  هدرک  نیئزت  یعیبط  ياهلگ  زا  رپ  گرزب  ياهنادـلگ  اب  مردام  ار  نآ  هشوگ  هشوگ  هک 
میداتـسیایم و زامن  هب  تسا  لیئارـسا  رد  هک  نایئاهب  هلبق  هب  ور  سکع و  نیا  لباقم  رد  تدابع  عقاوم  رد  ام  یگمه  هک  دشیم  هدـید  ءاهب 

قرف زا  عقاو  رد  تسا و  یـسایس  هقرف  کی  تیئاهب  نوچ  میتسنادیمن  مه  ادخ  زا  ادج  یلو  میتسنادیمن  ادـخ  ار  وا  هتبلا  میدرکیم  هدـجس 
اب ناسنا  یطابترا  هلیـسو  اهبلادبع  ءاهب و  دندقتعم  هدرک و  گنرمک  ار  ادخ  گنر  فوصت  لها  زا  ياهقرف  لثم  هتفرگرب  یتامیلعت  مه  رگید 

نایئاهب يارب  ار  ادخ  ياج  اهبلادبع  اهب و  مکمک  تسایـس  نیا  اب  دنریگب و  طابترا  ادـخ  اب  امیقتـسم  دارفا  هک  درادـن  یلیلد  دنتـسه و  ادـخ 
ار وا  مکح  میدیتسرپیم و  رتشیب  یهاگ  ادخ و  هزادنا  هب  ار  ءاهب  ام  ور  نیا  زا  دهدیم  ناشن  ار  بزح  نیا  ملسم  كرـش  عقاو  رد  دنتفرگ و 
رد هک  لفحم  ياضعا  رفن  هن  زا  لکـشتم  هک  دندوب  یلـصا  نیـشناج  تالیکـشت  ياضعا  ءاهبلادبع ، گرم  زا  دعب  میتشادـنپیم  ادـخ  مکح 

دوخ هدش  باختنا  هک  رهش  ره  رد  رفن  هن  سپـس  روشک و  ره  تختیاپ  رد  رفن  هن  دعب  دنتـشاد و  رارق  همه  سأر  رد  هدوب و  رقتـسم  لیئارـسا 
مکح نانآ  مکح  میتشادنپیم . اطخ  زا  نوصم  ادخ و  نیـشناج  عقاو  رد  ءاهب و  نیـشناج  ار  دارفا  نیا  دـندوب  روشک  نآ  رهـش و  نآ  نایئاهب 
نودب ینعی  مب  مل و  نودب  ارم  ماکحا  هک  دوب  ءاهب  روتـسد  نیا  میدرکیم و  لمع  ناشتاروتـسد  هب  ارچ  نوچیب و  تسیابیم  ام  دوب و  ادخ 
گنچ ریسا  ار  یئاهب  دارفا  دنتـشاد و  هدهع  رب  ار  رما  هرادا  تالیکـشت  هحفـص 34 ] ياضعا [  شگرم  زا  دعب  و  دیریذپب . دـیاب  ارچ  نوچ و 

هـشیدنا لاجم  هک  دننکیم  مرگرـس  ار  وا  ردقنآ  دـنهدیم و  تیلوئـسم  وا  هب  ردـقنآ  تسا  یئاهب  یـسک  هک  ینامز  ات  دـندوب . هدومن  دوخ 
مارتحا و لباق  مه  يارب  دشاب  مه  نیمز  يور  دارفا  نیرتفیثک  رگا  دشاب  هتـشاد  يرتشیب  تیلوئـسم  هک  سک  ره  نایئاهب  نیب  رد  دـباییمن .
وا هب  تالیکشت  هک  ار  ییاهتیلوئسم  ای  دنک و  تکرش  رتمک  تاسلج  رد  اما  دشاب  درف  نیرترازآیب  نیرتكاپ و  یسک  رگا  اما  تسا  شزرا 

دهاوخن یمارتحا  شزرا و  چـیه  دـشاب  شاعم  رارما  رکف  هب  رتشیب  رابجا  هب  شاهداوناخ  مکـش  ندرک  ریـس  رطاخ  هب  اـی  دریذـپن و  دراپـسیم 
ار يدنفا  یقوشو  ءاهبلادبع و  ءاهب و  باب و  تانایب  زا  يرتشیب  تانایب  دننکیم  یعـس  ناناوجون  ناناوج و  اصوصخ  همه  ور  نیا  زا  تشاد .

دنشاب رادروخرب  يرتشیب  شزرا  تیمها و  زا  ات  دننک  تکرش  اهـسالک  تاسلج و  رد  رتشیب  ای  دننک و  ظفح  دنتـسه  هقرف  نیا  ناسـسؤم  هک 
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دروم لـیلد  نیا  هب  طـقف  هک  یناـسک  مدـیدیم  مشچ  هب  هک  نیا  يارب  دـنکیم  رکف  هنوـگچ  ماهراـبرد  هعماـج  هک  دوـبن  مهم  میارب  نم  اـما 
کی هکنآ  اـت  مشاـب  يدازآ  لـماک و  تـسرد و  ناـسنا  مدادیم  حـیجرت  نـم  دنتـسه و  نیئاـپ  حطـس  رد  یناـسنا  رظن  زا  ردـقچ  دـنمارتحا 

بذـج ارم  دوب ، ناـیئاهب  دوـخ  نیب  رد  حالطـصا  کـی  هک  يرما »  » تاـسلج اهـسالک و  هک  دـیمهفیم  مرداـم  لاـعف . بوـخ و  یتالیکـشت 
قبط هسلج  مشاب . شیدنلبرـس  ثعاـب  اـت  دـنک  قیوشت  ارم  درکیم  یعـس  اـما  منازیرگ  مسارم  اهـسالک و  نیا  زا  هک  تسنادیم  دـنکیمن و 

ياعد دش . هدناوخ  دارفا  طسوت  تارـضح  نیا  ياهباتک  زا  دنچ  یتاحفـص  دـش و  عورـش  ءاهبلادـبع  ياهتاجانم  زا  تاجانم  کی  اب  لومعم 
هحفـص 35] مردام [  فرح  دای  هب  دـشیم  هدـناوخ  یعمج  هتـسد  ياعد  هک  یماگنه  رد  نم  میدرک  تئارق  مه  اب  یگمه  ار  یعمج  هتـسد 
زا نایئاهب  اعد ؟ هب  رهاظت  ینعی  مه  ام  یعمج  هتـسد  ياهاعد  سپ  متفگ : مدوخ  اب  زاـمن ، هب  رهاـظت  ینعی  تعاـمج  زاـمن  تفگ : هک  مداـتفا 

تـسا نکمم  مه  اهنآ  دوخ  هک  یتروص  رد  دنریگیم  رخـسمت  داب  هب  ار  یمالـسا  میلاعت  ماکحا و  همه  دـنراد  مالـسا  اب  هک  یتیدـض  يور 
هتـسد ياهاعد  هک  دوب  هدرک  شومارف  ایوگ  درک  یقلت  رهاظت  ار  اهناملـسم  تعامج  زاـمن  مرداـم  یتقو  دنـشاب  هتـشاد  ار  یتاـمیلعت  نینچ 

چیه تسین و  هتفهن  نآ  رد  یتـیونعم  چـیه  هک  اـصوصخ  تسا  هیبـش  رهاـظت  هب  رتـشیب  دـنلب  يالـص  توـص و  اـب  مهنآ  تیئاـهب  رد  یعمج 
ای حوبس  ای  مهللا  دیامرفیم : هک  تسا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترضح  ياعد  یعمج  هتسد  ياهاعد  نیا  زا  یکی  هتبلا  . دشخبیمن یـشمارآ 

رتشیب اعد و  نیا  میدـناوخیم  مه  اب  یگمه  یـصاخ  یقیـسوم  توص و  هب  راـب  دـیاب 9  ار  اعد  نیا  حورلا  ۀـکئالملا و  بر  اـنبر و  سودـق 
هیضق نیا  ام  دندوب و  هدرک  تبث  دوخ  مان  هب  ار  اهنآ  ءاهبلادبع  ءاهب و  اما  دوب  راهطا  همئا  زا  تسـشنیم  لد  رب  هک  ام  یعمج  هتـسد  ياهاعد 

یمالسا و بتک  دض  رب  تالیکـشت  تاغیلبت  ردقنآ  هکلب  میتشادن  یمالـسا  ياهباتک  هعلاطم  يارب  يدایز  تقو  اهنت  هن  ام  میتسنادیمن . ار 
هک نارگید  دیاقع  نارگید و  يایند  زا  یعالطایب  تدش  زا  یتح  ام  میتشادن . راک  نیا  هب  مه  یقایتشا  چیه  هک  دوب  دایز  ناملـسم  تعامج 
رما کـین  لاـمعا  هب  هدرک و  یهن  یقالخادـض  لـئاسم  زا  ار  دارفا  هک  تسا  تیئاـهب  رد  طـقف  مـیدرکیم  رکف  میدـناوخیم  راـیغا  ار  اـهنآ 

هدزون تفایض  ياهتمسق  نیرتمهم  زا  یکی  تمسق  نیا  دننک . عمج  لوپ  هک  دنتشاذگ  قاتا  طسو  زیم  يور  قودنـص  هشیمه  لثم  دننکیم .
دوش یتالیکـشت  لئاسم  فرـص  ات  دنتـسرفیم  لیئارـسا  هب  دـننکیم و  عمج  اهیناریا  اـصوصخ  اـیند  رـسارس  رد  ار  اـهلوپ  نیا  تسا . هزور 
همه زا  رتشیب  ناریا  ناـیئاهب  هک  دـمآیم  ماـیپ  دوب  یتالیکـشت  يرادا و  روما  هحفـص 36 ] زکرم [  هک  لدـعلا  تیب  ینعی  لیئارـسا  زا  هشیمه 

شیوخ عسو  هزادنا  هب  سک  ره  یتقو  دـندادیم . ار  ءاهب  هب  برقت  تشهب و  هدـعو  دـندرکیم و  رکـشت  اهنآ  زا  دـنهدیم و  لوپ  اهروشک 
هسلج مظان  هجوت  هک  مدیمهف  دش  هداد  تفایض  راد  تناما  ای  رادقودنص  تسد  هب  دش و  عمج  اهلوپ  تخادنا و  سانکـسا  قودنـص  لخاد 

. تسا هدش  بلج  نم  هب  دوب  هدرک  یتالیکـشت  ياهتیلاعف  فقو  ار  شایگدـنز  مامت  دوب و  ياهلاس  هن  تسیب و  ناوج  اتبـسن  مناخ  رتخد  هک 
دیاب اهنامهم  زا  یئاریذپ  تمسق  رد  هکنیا  ای  دوب و  نم  هدهع  رب  همتاخ  ای  عورـش  تاجانم  تاسلج  رد  تاقوا  رتشیب  یئادص  شوخ  هناهب  هب 

هب عمج  نیب  رد  مناوخب  يزیچ  متـشادن  تسود  رگا  یتح  هک  ارچ  مدوب  تحاران  مه  هیـضق  نیا  زا  مدادیمرـس و  يزاوآ  ای  دورـس و  هنارت ،
. مدوب هدرک  رکف  تسرد  الماک  دوبن . متعاطا  زج  هب  یهار  مدرکیم و  سح  مرـس  رب  ار  راـبجا  بوچ  ـالماک  هک  دـندرکیم  رارـصا  يدـح 

لثم هکنیا  زا  دـنناوخیم ، ار  همتاخ  تاجانم  دوخ  يابیز  توص  شوخ و  نحل  اب  مناخ  اهر  الاح  تفگ : درک و  نم  هب  یهاـگن  مناـخ  ارهز 
تروص ره  هب  درکیمن  لاحـشوخ  ارم  هاگ  چـیه  اـهنآ  زیمآ  قلمت  ياـهفیرعت  مدـشیم  یبصع  یلیخ  دـنتخادرپیم  نم  قیوشت  هب  اـههچب 

رخآ دیسر . مامتا  هب  هسلج  هناتخبـشوخ  مدرک و  توالت  توص  اب  مدوب  هدرک  ظفح  هک  ار  کچوک  ياهتاجانم  زا  یکی  هک  متـشادن  یهار 
یظفاحادخ دنتـساوخیمرب و  همه  دشیم  هدناوخ  همتاخ  تاجانم  هکنیا  ضحم  هب  دندیـشکیم  هزایمخ  تفرگیم و  ناشباوخ  همه  هسلج 

دنتفریم . دندرکیم و 

زیورپ دای 

ياهظحل متفر ، مقاتا  هب  یئاچ  ياهناکتـسا  هویم و  ياهیتسد  هحفص 37 ] شیپ [  يوشتـسش  يروآ و  عمج  زا  دعب  اهنامهم و  نتفر  زا  دعب 
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بترم تشاد  مان  گنـشوه  هک  يرـسپ  هسردـم  هار  رد  متفرگیم  هماـن  یـسک  زا  هک  دوبن  يراـب  نیلوا  نیا  مدـشیمن . لـفاغ  زیورپ  داـی  زا 
ار همان  مدـشیم  روبجم  درادـنرب  ار  نآ  یـسک  هکنیا  رطاـخ  هب  نم  تشاذـگیم و  هماـن  سوبوتا  هاگتـسیا  تکمین  يور  دـشیم و  محازم 
ار شیاهفرح  تحار  هدش و  ورهبور  نم  اب  دهد  هزاجا  دوخ  هب  راب  کی  یتح  هک  مدادن  هزاجا  مدرکن و  تبحص  وا  اب  تقو  چیه  اما  مرادرب 

نتـشاد مناتـسود  اهیـسالکمه و  نیب  رد  هسردم  رد  هک  یلاح  رد  مدوب . رفنتم  ندش  سوه  ریـسا  ینکارپ و  همان  ندش و  تسود  زا  دـنزب .
درادن یلیلد  هدـشن  مجاودزا  تقو  هک  یماگنه  ات  دوب  نیا  رب  ماهدـیقع  مدوب  رازیب  راک  نیا  زا  اعقاو  نم  دوب و  هدـش  باب  یناهنپ  ياهتـسود 
یعون عطق  روط  هب  ار  اهراک  نیا  متـشادن و  يدصق  نینچ  مدرکیمن و  رکف  جاودزا  هب  یلک  روط  هب  هک  اصوصخ  مهدب . لوق  یـسک  هب  هک 

لحم مدوـب  هدـش  ثعاـب  هکنیا  زا  مدرک و  رکف  زیورپ  هب  بش  ياـههمین  اـت  متـسنادیم . یناـسنا  ياهـشزرا  نداـهن  اـپ  ریز  تـقو و  فـالتا 
اب وا  اب  همه  نآ  رگا  دـیاش  مدوب  نم  رـصقم  دـیاش  مدرکیم . هانگ  ساـسحا  دـهد  رییغت  نم  رطاـخ  هب  ار  شایگدـنز  ریـسم  شایگدـنز و 
ارچ مدرک !؟ رواب  ار  وا  قشع  ارچ  دوب  هتفرگ  نم  زا  رارق  مارآ و  هک  دوب  یـسح  هچ  نیا  داـتفایمن و  قاـفتا  نیا  مدرکیمن  راـتفر  تیمیمص 
دش هک  حبـص  دوب ؟ هدش  زکرمتم  وا  رب  مراکفا  دح  نیا  ات  وا  ندرک  ضرف  کچوک  تینابـصع و  ياج  هب  ارچ  تسـشن !؟ ملد  هب  شیاهفرح 

يربخ وا  زا  منزب و  زیورپ  هناخ  هب  يرـس  هک  دوب  نیا  مدـصق  اما  مورب  رازاـب  هب  یلیـصحت  لاـس  ریرحتلا  مزاول  دـیرخ  يارب  اـت  مدـش  هداـمآ 
لاس دنچ  میدوب و  کلسم  مه  شیک و  مه  دوب و  میسن  وا  مسا  میتشاذگ . رارق  میدوب  یمیمص  یلیخ  مه  اب  هک  مناتسود  زا  یکی  اب  مریگب ،
ردام مدز  دوب  مهار  رـس  هک  ار  زیورپ  هناخ  گنز  رارق ، رـس  نتفر  زا  لبق  میدـناوخیم  سرد  سالک  کی  رد  مه  اـب  هک  دوب  هحفص 38 ] ] 
هعیلط زا  مدرکن  لوبق  اما  مورب  هناخ  هب  هک  درک  فراعت  یلیخ  درک . یـسرپلاوحا  ینابرهم  اـب  هشیمه  لـثم  دـید و  ارم  درک  زاـب  ار  رد  زیورپ 

ایب ادـخ  هب  ار  وت  ملد  زیزع  نونمم  یلیخ  تفگ : هشابن . یلاـخ  شیاـج  متفگ : تفر . هرآ  تفگ : تفر ؟ زیورپ  مدیـسرپ : زیورپ  رداـم  مناـخ 
رارق هک  تفگ  ارچ  متفگ : تفگن ؟ اهامـش  هب  رگم  هدرگیمنرب ، اهالاح  تفگ : هدرگیمرب ؟ یک  الاح  مورب ، دیاب  هن  متفگ : نیـشنب ، لخاد 
مگب یچ  تفگ : هن ؟ رگم  شیومع  شیپ  هرآ  متفگ : نارهت ؟ اجک ؟ تفگ : بجعت  اب  داد و  ناـکت  يرـس  زیورپ  رداـم  دورب ، نارهت  هب  تسا 
ادـخ هب  ار  امـش  هتفر ؟ اـجک  سپ  متفگ : نارهت . دوـب  هتفر  شاـک  يا  تفگ : دیـشک و  یهآ  مناـخ  هـعیلط  نارهت ؟ هـتفرن  رگم  مـتفگ : ـالاو ،
اجک رگم  هتفگن  اـم  هب  يزیچ  هن  متفگ : دـیدوبن . هبیرغ  هک  امـش  هتفگ ، اـهیلیخ  هب  نوچ  هتفگ  امـش  هب  مدرکیم  رکف  نم  تفگ : دـیئوگب .

شايرـسور یمک  دیئوگب . اج  نیمه  مرخب . ریرحتلا  مزاول  هسردم  يارب  دیاب  مورب  دـیاب  مراد  رارق  رخآ  متفگ : مگب . ات  وت  ایب  تفگ : هتفر ؟
ینعی هوک ؟ متفگ : هوک . دورب  هک  درک  قیوشت  مه  ار  نیا  دوب  هتشگرب  هوک  زا  مردارب  رسپ  دنک  شراکچ  مگب  ادخ  تفگ : درک و  تفس  ار 
ابیرقت تفر  درک و  لو  ار  زیچ  همه  مه  وا  هک  دوب  شوخ  رـسپ  کی  نیا  هب  ناملد  مه  ام  یتخبدب ، هرآ  تفگ : هدش ؟ قحلم  اهبالقنا  دض  هب 
تـسین هچب  رگید  مه  وا  تسین  ردام  ردپ و  تسد  هک  يزورما  ياههچب  هزاجا  تفگ : دیداد ؟ هزاجا  ارچ  نم  يادخ  متفگ : دنلب  يادـص  اب 

دتفیب قافتا  شیارب  رگا  هدرکان  يادـخ  هتفر  هدرک  هابتـشا  یلیخ  متفگ : تسا . شلاس  تسیب  کیدزن  الاح  وا  دـنک  شوگ  اـم  فرح  هب  هک 
 ] هک ام  تفگ : دـیراد ؟ یـسرتسد  وا  هب  الاح  دوشیمن  يزیچ  هک  هللاءاش  نا  متفگ : ینـالیگ . ثوغ  ترـضح  تسد  شمدرپس  تفگ : هچ ؟

هماـن ناـتیارب  یک  اـی  ددرگیمرب  یک  تفگن  متفگ : دـنناویرم . فارطا  ياـههوک  يوت  مینادیم  طـقف  دنتـسه  اـجک  مینادیمن  هحفص 39 ]
کی تساجک  ناشیاج  دنادیم  مشاداد  تفگ : دیریگب ؟ سردآ  دیناوتیم  ناتردارب  زا  متفگ : تفگن . يزیچ  الـصا  هن  تفگ : دتـسرفیم ؟

. دنادرگرب ار  وا  دناوتب  دیاش  دنک  تبحص  وا  اب  دورب  ای  دروایب  ربخ  زیورپ  زا  ناتیارب  دیهاوخب  وا  زا  سپ  متفگ : هدز ، رس  دومحم  هب  هتفر  راب 
هعیلط زا  توهبم  گنگ و  دنتـسه . کیدزن  مه  هب  دننکیم  یگدنز  ناویرم  رد  ناشدوخ  نوچ  اهنآ  دراذگیمن ، ربخیب  ار  ام  امتح  تفگ :

وا رـس  یئالب  هدرکان  يادخ  رگا  دش  نادنچ  دـص  مدرکیم  هک  یتیلوئـسم  ساسحا  دـش . ناشیرپ  مراکفا  متفر . هدرک و  یظفاحادـخ  مناخ 
هب ارچ  تخادنا ؟ رطخ  هب  ار  دوخ  تشونرـس  دح  نیا  ات  تمیق  هچ  هب  هچ ؟ دـشیم  ریگتـسد  ای  دـشیم و  هتـشک  اهيریگرد  رد  دـمآیم و 

دیاب هچ  ایادخ  نتفر ، گرم  زاوشیپ  هب  ینعی  ندیسر ، یچوپ  هب  ینعی  راک  نیا  یشکدوخ ، ینعی  راک  نیا  دز ؟ تسد  ياهناقمحا  راک  نینچ 
یلیخ نآ  اب  ندمآ  رانک  دوب و  نیگنس  یلیخ  يربخ  نینچ  لمحت  نم  لاس  نس و  يارب  مراذگب  تسد  يور  تسد  متـسناوتیمن  مدرکیم ؟

تیئاهب زا  هتفای  تاجن  کی  تارطاخ  موش : www.Ghaemiyeh.comهیاس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


دقتعم ردقنآ  زیورپ  متسنادیم  مدوب ، هدیسرت  مرادن . نتشادرب  مدق  تردق  مدرکیم  سح  مدوب . نم  راوگان  ربخ  نیا  ببس  نوچ  رتنیگنس 
هک یطیارـش  طیحم و  نیا  زا  تیعـضو و  نیا  زا  طقف  وا  دگنجب  ناشفادها  هار  رد  دنک و  یفرعم  اهبالقنا  دض  هب  ار  دوخ  هک  تسین  زرابم  و 

باـتک مدـناوخیم ، زاوآ  مدزیم ، مدـق  متفریم و  ماـب  تشپ  هب  بورغ  ره  مداـتفا  ناتـسبات  ياـهزور  داـی  هب  هدرک  رارف  مدوـب  نآ  رد  نـم 
يور رب  هشیمه  هک  مدـنلب  ياهوم  اهنآ  هناخ  هرجنپ  يورهبور  تسرد  مدوب ، اجنآ  دـشیم  کیرات  الماک  اوه  هک  یماگنه  ات  مدـناوخیم و 

ياهدننیب ره  هجوت  دوب  يرگید  هحفص 40 ] زا [  رتابیز  مادک  ره  هک  ییاهسابل  شیامن  اب  دشیم و  اجهباج  داب  شزو  اب  دوب  ناشیرپ  اههناش 
الماک نایئاهب  ام  نیب  رد  لامعا  نیا  مشاب  هتـشاد  يدـصق  نینچ  هکنیا  نودـب  مدوب  هدرک  دوخ  راـتفرگ  ار  وا  نم  مدرکیم  بلج  دوخ  هب  ار 
عماوج ریاـس  زا  رترب  ار  دوخ  هریغ  ناـنز و  ندـناوخ  زاوآ  ناـمرحمان و  دزن  رد  باـجح  فـشک  ینعی  لـیالد  نیمه  هب  یتـح  دوـب و  يداـع 

زا يراک  چیه  اما  متسه . وا  ناج  لوئسم  نم  دوش  هتشک  وا  رگا  مدرکیم  رکف  میتخادرپیم . لامعا  نیا  دیاقع و  نیا  غیلبت  هب  میتسنادیم و 
ار لح  هار  دمآیم و  مرطاخ  هب  يرگید  هلئسم  دیسریم  مرظن  هب  هک  یهار  ره  متشادن  یسرتسد  هنوگ  چیه  وا  هب  رگید  دوبن . هتخاس  متـسد 
ار یگشیمه  هلصوح  لاح و  متفر  شتمس  هب  مدش و  هدایپ  یسکات  زا  دوب . نم  رظتنم  هاگتسیا  رس  هک  مدید  ار  میسن  دیـشکیم . تسب  نب  هب 

ورای هچ ؟ وت  هب  بوخ  تفگ : یلایخیب  اب  یلیخ  مدرک  فیرعت  شیارب  هتخیرگ  هتسج و  ار  زیچ  همه  يرکف ؟ وت  هیچ  تفگ : میسن  متشادن .
وا اب  یگچب  زا  یسانشیمن  ار  وا  وت  میسن  متفگ : هراد ؟ یطبر  هچ  وت  هب  هدروآ  رد  ار  هتخوس  هنیس  ناقـشاع  يادا  دوش  هتـشک  هراد  تسود 

راکفا مریگب  داریا  وا  زا  ماهتسناوتن  لاح  هب  ات  دنزیمن  فرح  تهجیب  الصا  یلو  دنزیم  فرح  مک  یلیخ  تسا  يرادوت  رسپ  مدش  گرزب 
شیادیپ هدش  روط  ره  یلو  منادیمن  الصا  متفگ : ینک ؟ راکچ  یهاوخیم  الاح  تفگ : میسن  درک !؟ ار  راک  نیا  ارچ  منادیمن  دراد  يدنلب 

میوگب وا  هب  مهاوـخیم  اـباب  هن  متفگ : یهدـب ؟ تبثم  باوـج  وا  هب  یهاوـخیم  ینعی  يدـج ؟ ا ... تفگ : میـسن  منادرگ . شرب  هک  منکیم 
وگب وت  میسن  موشیم  هناوید  مراد  متفگ : ینک . جاودزا  وا  اب  یناوتیمن  هک  وت  هدرک ؟ رییغت  يزیچ  رگم  یچ ؟ هک  ددرگرب  تفگ : ددرگرب .

مه اب  قباس  لثم  مه  زاب  درگرب  یئوگب  مه  رگا  مراد  تتسود  ینعی  درگرب  یئوگب  وا  هب  رگا  لایخیب ، نک  شلو  تفگ : میسن  منک ؟ راکچ 
، وشن سول  میـسن  ا ... متفگ : تینابـصع  اب  تسا . رتهب  دزاسب  دزوسب و  اـج  هحفـص 41 ] نامه [  بوخ  زاسب  زوسب و  عمـش  لثم  یلو  میـشاب 

هدرک ریگ  مدوخ  يولگ  يوت  وگب  تفگ : دیدنخ و  میـسن  شردام ، هراچیب  منادرگرب ؟ ار  وا  يروطچ  منک ؟ راکچ  وگب  نزب ، فرح  يدج 
شاک يا  طقف  ادـخب ... هن  متفگ : يدـش . شراـتفرگ  هتفر  هک  ـالاح  يدـشیم  ناـیرپ  هاـش  رظتنم  دوب  اـجنیا  رگا  هدـش  زیزع  هتفر  هک  ـالاح 
هفاضا خـیرات  ياـهنونجم  هب  نونجم  کـی  یچیه  تفگ : میـسن  هچ ؟ دریمب  هدرکن  يادـخ  رگا  دوشیمن  مرواـب  الـصا  دـشیمن . يروطنیا 

تتـسود مه  نم  درگرب  هدب  ماغیپ  بوخ  تفگ : دیدنخ و  دنلب  يادـص  اب  میـسن  منزیم . فرح  يدـج  تاهاب  مراد  یتنعل  متفگ : دوشیم .
ینعی مدیـسرپ : هتـشگرب . هوک و  هتفر  مشاداد  ناتـسود  زا  یکی  تفگ : مهدـب ؟ ماغیپ  روطچ  متفگ : مهدیمن . جاودزا  لوق  وت  هب  یلو  مراد 

. اباب تسا  هناقمحا  متفگ  یهدـب . ماـغیپ  وا  هب  دـیاب  روطچ  سرپب  شزا  وا  غارـس  ورب  تشگرب  تفرگ و  هماـن  ناـما  هرآ  تفگ : هدرک ؟ هبوت 
: متفگ تشاد . يرتهب  لح  هار  کی  دـیاش  الاح  بوخ  تفگ : یهدـب ، ماغیپ  تساـجک  دـنادیم  هک  یـسک  قیرط  زا  دـیاب  دـیوگیم  بوخ 

یتقو دیشک . لوط  تعاس  ود  ادودح  ام  هار  نیب  ياهتبحص  ام و  ندرک  دیرخ  تسا . رتهب  نتـشاذگ  تسد  يور  تسد  زا  ییوگیم  تسار 
هنیـس يور  ار  شگنر  زمرق  يویدار  هشیمه  لثم  ژاـفوش  راـنک  رد  ردـپ  دوب . هدرک  هداـمآ  ار  هرفـس  ياهيرـضاح  ناـمام  مدیـسر  هناـخ  هب 

هناخزپشآ هب  دعب  مداد و  مالس  ماباب  هب  لوا  مزیزع ؟ يدموا  درک  ادص  هناخزپشآ  زا  نامام  دوب  هداد  هیکت  شصوصخم  یتشپ  هب  هتـشاذگ و 
تسام و اب  هک  مه  سـس  زا  رپ  دالاس  ابلاغ  هزمـشوخ  روآاهتـشا و  دوبن . مردام  ياهاذـغ  زا  رتهب  یئاذـغ  چـیه  مدوب و  هنـسرگ  یلیخ  متفر .
: متفگ يدرک ؟ دیرخ  یشابن ، هتسخ  وت  تفگ : نوج . نامام  یـشابن  هتـسخ  متفگ : دوب . اذغ  رانک  رد  درکیم  تسرد  لفلف  نوتیز و  نغور 
ات تفگ : دـیدنخ و  اباب . بابک  زج  هب  هتبلا  متفگ  میدروخن . راهن  مه  ام  وت  رطاـخ  هب  هحفص 42 ] نک [  نهپ  ار  هرفـس  تفگ : مدیرخ . هرآ 

دروخن و مه  ار  بابک  هرذ  کی  نآ  یهاوخیم  تساپ  رـس  نالا  ات  هدـش  رادـیب  عولط  زا  لـبق  دوز  حبـص  زا  یلفط  اـباب  روک . دوسح  مشچ 
دینـش ار  ام  يادـص  اباب  مدرک . یخوش  یهلا ، موشب  شیادـف  دوش ، هلاس  هاجنپ  دـص و  یهلا  منکب . طلغ  متفگ : دـتفیب . اپ  زا  هدرکان  يادـخ 
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باتفآ هزبس  تسوپ  اب  دادیم و  ناشن  رتگرزب  ار  شنامـشچ  هک  نیبرود  کنیع  نآ  اب  مردپ  هفایق  امـش ؟ دـیئوگیم  یچ  هدـش  یچ  تفگ :
سلجم یناوج  نینس  رد  مدوب  هدینـش  ندرک  یخوش  هب  درک  عورـش  دوب ، باذج  یلیخ  تروص  بیکرت  اب  بسانتم  یناهد  بل و  هتخوس و 
یخوش رتمک  دیـسریم  داتفه  زرم  هب  دوب  هدـش  ریپ  ابیرقت  هک  الاح  یلو  دوب  انـشآ  تسود و  همه  دبـسرس  لگ  لحم و  لها  همه  نک  مرگ 
همروق شروخ  جنرب و  اهيرـضاح و  متخادـنا و  ار  هرفـس  مدـیدنخ و  روایب . ار  اذـغ  رتدوز  تفگ  ورغرغ  نز  ریپ  کی  يادـص  اب  درکیم .

قشاق اب  ار  میاذغ  طقف  رگید  دش و  هتسب  میاهتشا  همه  زیورپ  دای  هب  متسشن  هرفس  رـس  یتقو  قایتشا  همه  نآ  اب  مدیچ ، هرفـس  يوت  ار  يزبس 
؟ هدش یچ  ینادیم  نامام  متفگ : يروخیمن ؟ تسرد  ارچ  دیودیم  تمـشچ  همه  نیا  تفگ : نامام  مدروخیمن . يزیچ  مدزیم و  مه  هب 
ار یگناوید  نیا  ارچ  شرداـم  هتخوس  رگج  تخبدـب  ياو  تفگ : مرداـم  دادیب . داد  يا  تفگ  داد و  ناـکت  يرـس  مردـپ  هوک . هتفر  زیورپ 
: تفگ مردپ  نروخیم . لوگ  دنتسه  اهبالقنا  دض  ریثأت  تحت  اهیکلفط  تفگ : نامام  هن ؟ دوب  دیعب  زیورپ  زا  یلو  منادیمن  متفگ : هدرک ؟

ترـضح ياهیئوگ  شیپ  زا  اعقاو  ینئمطم ، یلیخ  اباب  متفگ  دـندادیمن . نتـشک  هب  ار  ناـشدوخ  هردـقچ  میژر  نیا  رمع  دنتـسنادیم  رگا 
اهرهـش زا  یـضعب  تفگ : هدـش ؟ یچ  رگم  متفگ : تسا . ناـشرمع  يارخآ  هگید  هرادـن ، روخ  در  مرتخد ، هرآ  تفگ : اـباب  تسا ؟ هللاءاـهب 
اههچب زا  روظنم  روشب . ار  اهفرظ  نک و  عمج  دوز  دـنیآیم  اـههچب  نـالا  تفگ : ناـمام  میدروخ  هک  ار  راـهن  دـندرک . هحفـص 43 ] غولش [ 
جاودزا اهرهاوخ  زا  ات  ود  نوچ  اهنآ  همه  هن  هتبلا  دـندمآیم  ام  هناخ  هب  ندز  رـس  يارب  هبترم  ود  یکی  ياهتفه  هک  دوب  اهردارب  اهرهاوخ و 

زا یکی  دوب  هدرک  رفـس  اـقیرفآ  هب  غـیلبت  يارب  تسا  لـصفم  شاهیـضق  هک  مه  مگرزب  ياـهردارب  زا  یکی  دـندوب  هتفر  جدننـس  زا  هدرک و 
دعب دندمآ  شدنزرف  هس  رـسمه و  اب  مگرزب  رهاوخ  لوا  تشادن . یـصخرم  دوب و  زابرـس  هک  مه  نمهب  دوب  هتفر  ناملآ  هب  هک  مه  اهردارب 

دندرکیم يزاب  ییاریذپ  قاتا  لخاد  اههچب  دش  غولش  یلیخ  هناخ  دندیسر  دنتشاد  دنزرف  هس  مادک  ره  اهنآ  هک  میاهردارب  نز  ردارب و  هس 
خر میگدنز  رد  یگرزب  قافتا  مدرکیم  رکف  متـشاد  یئاوه  لاح و  هچ  نم  دندیدنخیم و  دـندزیم و  فرح  دـنلب  يادـص  اب  اهرتگرزب  و 

لئاسم همه  شاک  يا  دوب . زیچان  کچوک و  هلئسم  نیا  دمآ  شیپ  میگدنز  رد  هک  یلئاسم  داد و  خر  اهدعب  هک  یتاقافتا  لباقم  رد  اما  هداد 
ارم یگدـنز  لئاسم  دـح  نیا  اـت  هک  دوب  هدـید  نم  رد  یتردـق  هچ  ادـخ  منادیمن  اـما  یکچوک  نیمه  هب  دوب . یگداـس  نیمه  هب  میگدـنز 
چیه متـشاد و  تسود  ار  شاهظحل  هب  هظحل  متـشاد  یگدنز  رد  هک  یئاهیتخـس  تالکـشم و  مامت  لاح  نیا  اب  دوب  هدرک  جنرغب  هدیچیپ و 

متـشاد تسود  اهیدنلب  یتسپ و  نیا  مامت  اب  ار  یگدنز  منک . گرم  يوزرآ  هکنیا  ای  دوب  هدـماین  دوجو  هب  شاک  يا  مدرکیمن  وزرآ  تقو 
اـهدوبمک و ماـمت  اـب  یناـسنا  حور  ءاـقترا  یقیقح و  لاـمک  هب  ندیـسر  يارب  اهلآهدـیا و  هب  ندیـسر  يارب  اههتـساوخ و  هب  ندیـسر  يارب 
ار دوخ  شـالت  ماـمت  ود  ره  عـفر  يارب  هک  نتـسناوتن  دوـب و  نتـسنادن  درزآیم  یگدـنز  رد  ارم  هک  يزیچ  اـهنت  مدـیگنجیم . اـهيراوشد 

هحفص مدرکیم و [  دروخرب  یصاخ  قوش  روش و  اب  زیچ  همه  هب  مدوب و  هدش  جراخ  یناوجون  مایا  زا  هزات  مدوب و  هار  لوا  زونه  مدرکیم 
تاناجیه اب  متخاسیم . یئاـبیز  موهفم  ینعم و  یگدـنز  زا  هظحل  ره  يارب  درکیم و  هولج  اـبیز  دوب و  اـبیز  باذـج و  میارب  زیچ  همه  [ 44

. دنتـشاد تالیکـشت  رد  ییاهتیلوئـسم  نم  هداوناخ  ءاـضعا  همه  مدوب . لـئاق  شزرا  شیارب  مدادیم و  اـهب  متاـظحل  همه  هب  شیوخ  یحور 
دروم هیقب  زا  رتشیب  ور  نیا  زا  دندوب  هنجل  دنچ  تئیه و  دنچ  وضع  مادک  ره  هک  دنتـشاد  يدایز  ياهتیلاعف  شرـسمه  هارمه  هب  ممود  ردارب 
لمع وا  يأر  هتـساوخ و  زا  ریغ  هک  دادیمن  قح  شدوخ  هب  سک  چـیه  دزیم و  مردارب  ار  لوا  فرح  ام  هناـخ  رد  هک  يروط  دـندوب  لوبق 

تایصوصخ دنامن  هتفگ  ان  هتبلا  دیشوپیم  لمع  هماج  وا  يأر  میمـصت و  تیاهن  رد  دشیم و  تروشم  وا  اب  لوا  مه  يدروم  ره  رد  دنک و 
تدش هلئسم  نیا  هناخ  رد  اما  دنتشاد  لوبق  ار  وا  دندرکیم و  باسح  وا  يور  مه  تیئاهب  هعماج  زا  جراخ  مدرم  هک  دوب  يروط  وا  یقالخا 
میلـس شمان  مردارب  نیا  دندشیم . بوسحم  رتنامیا  اب  همه  زا  حالطـصا  هب  دـندوب و  رتیتالیکـشت  همه  زا  شرـسمه  وا و  هک  ارچ  تشاد 
ياقآ تفگ : درک و  نم  هب  ور  میلـس  دـش  تبحـص  هرمزور  لئاسم  راک و  هرابرد  هک  یقیاـقد  زا  دـعب  تشاد . ماـن  هبادوس  شرـسمه  دوب و 

ود دودـح  هک  ياهیـضق  رارکت  مه  زاب  تندـش . لیجـست  هب  عجار  تفگ  هچ ؟ هب  عجار  متفگ : منزب . فرح  وت  اب  هک  دوب  هداد  ماـغیپ  اـسراپ 
روط نیا  ینک . نشور  ار  تفیلکت  دـیاب  وت  هچ ؟ ینعی  تفگ : دـش ؟ عورـش  مه  زاب  متفگ : دوب . هداد  رارق  یحور  راشف  انگنت و  رد  ارم  لاـس 
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دصق العف  متفگ : رتهب . رتدوز  هچ  ره  بوخ  تفگ : موشیم . لیجست  دوشیمن  رید  متفگ : هن ؟ ای  يوشب  لیجـست  دیاب  هرخألاب  دوشیمن  هک 
دنتفگ ود  ره  موش . لیجست  لماک  تاعالطا  اب  دیاب  طقف  الصا . هن ، متفگ : يراد ؟ کش  امـش  رگم  تفگ : هبادوس  منک . هعلاطم  رتشیب  مراد 

: تفگ نامام  یناوتیم . مه  تندش  لیجست  هحفص 45 ] زا [  دعب  یشاب  هتشاد  يرتشیب  تاعالطا  یهاوخیم  رگا  وت  تسین  یبوخ  هناهب  نیا 
تسا طوبرم  هچ  نم  هب  متفگ : دشاب ؟ هدشن  لیجست  هک  تسه  یـسک  تدوخ  ياهلاس  نس و  مه  نیب  رد  نیبب  یـشکیمن ؟ تلاجخ  الـصا 

ایند نیا  يوت  تسا  زاورپ  لاح  رد  اهر  تفگ : نامداماد  داهرف  راذن . نهد  هب  نهد  شکب  تلاجخ  تفگ : مردام  مراد . ار  مدوخ  رایتخا  نم 
رظن فالتخا  یلیخ  رگید  نم  اب  هک  اصوصخ  دنزب . ار  شیاهفرح  هیانک  اب  هشیمه  تشاد . تداع  وا  درادن . راک  مه  سک  چیه  اب  تسین  هک 
وگب سپ  اه ... تفگ : مگرزب  ردارب  موشیمن . اـی  موشیم  اـی  دراد ؟ یطبر  هچ  نارگید  هب  نم  ندـش  لیجـست  ممهفیمن  نم  متفگ : تشاد 
شیپ یفالتخا  موش و  تحاران  نم  هک  دیوگب  يزیچ  مردارب  هکنیا  سرت  زا  مگرزبردارب  نز  يرکف ؟ هچ  متفگ : يراد ؟ رـس  يوت  یئاهرکف 

اب دراد  یفرح  رگا  وگب  اسراپ  ياقآ  هب  متفگ : دوب . نیگنـس  میارب  هبناج  همه  هلمح  همه  نآ  لمحت  دنکیم . یخوش  اباب  یچیه  تفگ : دیآ 
مباوخ متفگ : يدنلب  ابیرقت  يادـص  اب  نک . یئاریذـپ  ایب  اهر ؟ اجک  درک ، میادـص  يروف  نامام  متفر . مقاتا  هب  متـساوخرب  دـنزب و  نم  دوخ 
يزیچ متـساوخن  رگید  یلو  دروآ  نابز  هب  ار  هملک  نیا  هک  مدینـش  دوب  هناوید )  ) نامام مالک  هیکت  ننک . یئاریذـپ  اههچب  وگب  نامام ، داـیم 

هب متـساوخرب و  دوز  دـننزیم . فرح  یعمج  هتـسد  کین  کیپ  هرابرد  مدـش  هجوتم  یقیاقد  زا  دـعب  اما  متـشادن . ار  شلاح  الـصا  مونـشب .
، امتح هرآ  متفگ : يوریم ؟ رگید  هک  اجنیا  هتـشاذگ ، ناناوج  يارب  یحیرفت  همانرب  کی  ناناوج  تئیه  تفگ : هبادوس  متفر . لاـح  لـخاد 

سرد متفگ : دـنورب . هوک  هب  دـندمآ  هک  قـالخا  سرد  سـالک  زا  هعمج  زور  دـعب  هتفه  ود  اـهناوج  همه  هدـش  رارق  تفگ  یک ؟ و  اـجک ؟
هدـش بیوصت  يروط  نیا  لاح  ره  هب  تفگ : هبادوس  تسا . رتبسانم  نتفر  هوک  يارب  دوز  حبـص  دوشیم . مامت  رهظ  کـیدزن  هک  قـالخا 

متشاد و یبوخ  قایتشا  لاح  نیا  اب  ناناوج . تئیه  هدیشک  تمحز  متفگ : يربب . تدوخ  اب  دیاب  هلوه  هله و  هنارصع و  هحفص 46 ] راهن و [ 
مدوب لئاسم  یلیخ  هجوتم  هدش و  رتهاگآ  هتشذگ  هب  تبسن  نوچ  میتفر  هک  دعب  هتفه  ود  اما  درذگیم . شوخ  متسنادیم  مدش . لاحـشوخ 

دوبن . لمحت  لباق  میارب  یلیخ  تاظحل  و  مدیشکیم . باذع 

هزجعم

درم نز و  تشذگ  مرـس  زا  یگرزب  رطخ  دندوب  هدمآ  نایئاهب  همه  دوب و  رهـش  يرتمولیک  دنچ  رد  هاگحیرفت  کی  هک  یلبق  کین  کیپ  رد 
دنت رایسب  یبیش  اب  يدومع  الماک  دنلب و  هوک  کی  رانک  رد  هناخدور  نیا  دندرکیم . انـش  دوبن  قیمع  یلیخ  هک  ياهناخدور  رد  مه  اب  همه 

هب مدوب  رتتماهشرپ  رتهلکیب و  همه  زا  هک  نم  مینکشب و  دروکر  میتفرگ  میمصت  رگید  رـسپ  ود  رتخد و  کی  میـسن و  اب  نم  تشاد . رارق 
يولج ار  گرم  هک  مدیـسرت  يدـح  هب  هظحل  کی  يارب  دوب  يدومع  ـالماک  تشاذـگ  بیـش  ار  نآ  ماـن  دـشیمن  رگید  هک  متفر  یتمـسق 

یکانتـشحو زرط  هب  دوب  نکمم  مدرکیم  یتـکرح  نیرتـکچوک  رگا  شیپ  هار  هن  متـشاد  سپ  هار  هن  هک  مدیـسر  ياهطقن  هب  مدـید  ممـشچ 
راب کی  مدرک  ادیپ  تاجن  یئاسآ  هزجعم  روط  هب  و  تشذگ . مرس  زا  رطخ  هک  مدرک  اعد  ردقنآ  مداتفا و  ادخ  سامتلا  هب  طقف  منک  طوقس 
مرـس لاح  نیا  اب  اما  متخادـنا  هناـخدور  تمـسق  نیرتقیمع  هب  ار  دوخ  متفر و  هجریـش  یگرزب  هرخـص  کـی  يور  زا  لـحم  ناـمه  رد  مه 
یتقو اما  هتفاکـش  مه  زا  مرـس  امتح  مدرک  رکف  هک  دوب  دیدش  يدح  هب  بآ  لخاد  دروخرب  نیا  يادـص  دروخ و  هناخدور  فک  هب  مکحم 
هکنیا رب  هوالع  نوچ  مدرکیم  انش  هدیشوپ  ياهسابل  اب  نم  هتبلا  هدرک ، مرو  یمک  طقف  مدش  هجوتم  مدیسر  قمع  مک  تمـسق  هب  نانک  انش 

مدـع مکح  اب  ـالماک  ناـشقالخا  نیا  دـندوب و  بصعتم  مه  مناردارب  مدوب  بصعتم  ساـسح و  یلیخ  مدوخ  هب  هحفص 47 ] تبـسن [  مدوخ 
هنوگ ره  تیئاـهب  رد  دوب ، هدرک  بصعتاـب  تریغاـب و  لکـش  نیا  هب  ار  اـهنآ  ناشتدایـس  هکنیا  لـثم  تشاد و  تریاـغم  تیئاـهب  رد  بصعت 
قرع ره  ینطو و  بصعت  ینید ، بصعت  یلم ، بصعت  داقتعا  نیا  جیورت  اب  هک  دراد  رامعتسا  تسایس  رد  هشیر  نیا  تسا و  عونمم  یبصعت 

اما دندوب  تریغاب  بصعتم و  داقتعا  نیا  فالخ  رب  نم  هداوناخ  دنک . یشکهرهب  دناوتب  یتحار  هب  ات  دریگیم  ناسنا  زا  ار  یتریغ  هقالع و  و 
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هب يزیچ  تالیکشت  ياسؤر  دندروآیم و  دوجوب  یتشز  هیرک و  رایسب  هرظنم  دندیـشوپیم و  یکزان  ياهـسابل  هک  دندوب  اهمناخ  زا  یلیخ 
یلک روط  هب  ندرک  ضارتعا  ناـیئاهب  نیب  رد  نمـض  رد  تشادـن  ضارتعا  قح  یـسک  رگید  دـندوب  هداد  قلطم  يدازآ  دـنتفگیمن و  اـهنآ 
نیا تفگ : داـهرف  مالـسا . رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  مـکح  وـغل  ینعی  نادـنزرف ، هـب  رداـم  ردـپ و  ضارتـعا  یتـح  تـسا . عوـنمم 

( رـسپ رتخد   ) ینعی یکرت  هملک  نیا  زا  روظنم  تشگرب ، یقفا  تفر  يدومع  يدـید  هعفد  کی  اـه ! هدرگیمنرب  ملاـس  هوک  زا  نـالغوازق » »
شفرح زا  یلیخ  دنزیم ، رس  اهنآ  زا  هنارـسپ  ياهتنطیـش  دنرادن و  هنارتخد  تاکرح  هک  دنربیم  راک  هب  ینارتخد  يارب  ار  حالطـصا  نیا 

يدـح هب  مدوب و  تعیبط  قشاع  يدـح  هب  مزیورپ . نارگن  تخـس  هک  دوب  هتفر  مداـی  یتاـظحل  يارب  مدرواـین . مدوخ  يور  هب  اـما  مدـیجنر 
دهاکب . نم  رد  ار  قایتشا  قشع و  نیا  تسناوتیمن  زیچ  چیه  هک  دوب  باذج  میارب  یعیبط  رگید  ياههدیدپ 

اهداضت نم و 

راب کی  اب  هکنیا  اب  هک  دوب  ءاهبلادـبع  تاـفیلأت  زا  هحفـص 48 ] یکی [  باتک  نیا  میتشاد . تاضوافم  سالک  دـعب  زور  تشذـگ . بش  نآ 
ناوج مناخ ، ارهز  ردارب  لامک  اقآ  دوب . هداد  بیترت  مه  ار  یسالک  نینچ  تالیکشت  اما  دیمهف  لماک  روط  هب  ار  شبلاطم  دوشیم  ندناوخ 
هدیپس نامرآ و  میمش و  دیمح و  ادن و  دیون و  اون و  میسن و  دوب و  هدش  عورش  سالک  مدیسر  یتقو  دوب . سالک  نیا  یبرم  لاس  نس و  مک 

زا تبحـص  تخادرپ  دوخ  سیردت  همادا  هب  و  تفگ : دمآ  شوخ  نم  هب  لامک  اقآ  دنتـشاد ، روضح  سالک  نیا  رد  هک  دـندوب  یناسک  مه 
دیـشروخ نیا  ياپ  رد  دنکیم  نشور  ار  دوخ  طیحم  زا  رترود  رون  تسه و  یکیرات  رون  ياپ  رد  هشیمه  تفگ  وا  دوب  ءاهبلادـبع  نانمـشد 

دنشاب و ترضح  نآ  ياج  هب  تساوخیم  ناشلد  دندرکیم و  تداسح  ترضح  هب  دنتشاد و  ینمشد  ترـضح  اب  هک  دندوب  یناسک  رونرپ 
درط هدش و  جراخ  سدقم  رما  زا  دنتشادن  ار  سدقم  رما  نیا  تقایل  نوچ  اهنیا  دنشاب  هتـشاد  هتخاب  لد  قشاع و  همه  نآ  رادفرط و  همه  نآ 
رـسپ هک  ءاهبلادبع  ترـضح  ردارب  وا و  نادـنزرف  هللاءاهب و  ترـضح  ردارب  لثم  دنتـسه  یهلا  هاگرد  ناگدـش  نیرفن  اهنیا  دـندش  یناحور 

رما اب  ناشتفلاخم  رطاخ  هب  هک  يدـتهم  هللالـضف  لـثم  هدـش و  هراوآ  تسادـیپ  شمـسا  زا  هک  ناـنچمه  هک  هراوآ  لـثم  دوب  ءاـهب  ترـضح 
زا هک  تسا  ءاهبلادـبع  ناکیدزن  رفن  ود  شروظنم  مدـیمهف  اروف  نم  دـندش . هیبنت  تدـش  هب  دـندش و  راـچد  ینامـسآ  ياـهالب  هب  كراـبم 

دیاب دوشیم  یحو  وا  هب  درکیم  اعدا  تفگیم و  ءاهبلادـبع  هچ  ره  هک  دوب  یحو  بتاک  اـهنآ  زا  یکی  دـندوب  تیئاـهب  ناـغلبم  نیرتگرزب 
يدـتهم هللالضف  شمان  درکیم و  یگدـنز  دوب  بقلم  هللا  رما  یلو  هب  هک  يدـنفا  یقوش  شاهون  ءاهبلادـبع و  اب  هیاـس  هب  هیاـس  تشونیم و 
تیئاـهب زا  هراـبکی  وا  اـما  دوـب . هدـش  رداـص  وا  دـییأت  وا و  حدـم  رد  ءاهبلادـبع  يوـس  زا  يداـیز  رایـسب  حاوـلا  هک  دوـب  یحبـص  هب  بقلم 

ءاهب و هلئاع  هداوناخ و  نورد  رد  هک  یلئاـسم  ياـشفا  هب  دـسیونیم و  هحفـص 49 ] یئاهباتک [  هقرف  نیا  تفلاخم  رد  هدرک و  يریگهراـنک 
هک دوب  هراوآ  هب  بقلم  یتیآ  نیـسحلادبع  ياقآ  مه  يرگید  دننکیم و  یناحور  درط  ار  وا  لیلد  نیمه  هب  دزادرپیم و  هداد  خر  ءاهبلادبع 
مان نیا  لوا  رطـس  رد  یحول  رد  دوب و  هداد  وا  هب  ءاهبلادبع  ار  هراوآ  بقل  دشیم  مازعا  فلتخم  ياهروشک  هب  تیئاهب  غیلبت  يارب  يدح  هب 

هدرک رداص  وا  يارب  يدایز  حاولا  هک  دوب  ءاهبلادبع  ءاهب و  ناکیدزن  زا  یکی  مه  صخـش  نیا  هراوآ ، نم  ياهراوآ  وت  دوب : هتفگ  يراذـگ 
یتقو هراوآ  اما  دنتـشاد ، لوبق  ءاهبلادبع  دوخ  هزادنا  هب  ار  وا  نایئاهب  هک  دوب  هداد  تیمها  شزرا و  وا  هب  يدح  هب  ءاهبلادبع  دوخ  دـندوب و 
یعطق روتـسد  نایئاهب  هب  دوب . هتـشون  هقرف  نیا  هیلع  هنارگاشفا  دنت و  رایـسب  باتک  دـلج  دـنچ  هدرک و  يربت  دوب  هدرب  تیئاهب  تلاطب  هب  یپ 

نآ زا  یکی  نم  دوش و  هدناوخ  دیابن  تسا  هدرک  ضارتعا  تیئاهب  هب  تبسن  هک  یسک  ره  رفن و  ود  نیا  ياهباتک  هجو  چیه  هب  هک  دیسریم 
اب دـسرب و  متـسد  هب  رفن  ود  نیا  ياـهباتک  زور  کـی  هک  تساوـخیم  ملد  هشیمه  و  متفریمن . يروتـسد  نینچ  راـب  ریز  هـک  مدوـب  يدارفا 

ریاس لثم  مه  لامک  اقآ  مدرکیمن . افتکا  نایئاهب  تاـغیلبت  هب  منادـب و  ار  ناـشلد  فرح  تساوخیم  ملد  مزادرپب  اـهنآ  هعلاـطم  هب  قاـیتشا 
مدیـسرپ لامک  اقآ  زا  هدومنیم  یفرعم  ملاع  ود  مولظم  ار  ءاهبلادـبع  درکیم و  یئوگدـب  صخـش  ود  نیا  زا  اهیتالیکـشت  ریاس  ناـیبرم و 

لامک اقآ  ارچ ؟ دیهد  حیضوت  دوشیم  میرادن  ار  اهنآ  هعلاطم  قح  ام  یلو  دنتشون  یئاهباتک  ام  نید  هیلع  نانمشد  نیا  مدینـش  نم  دیـشخبب 
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ار اهنآ  ياهغورد  ام  دراد  یلیلد  هچ  تفگ : دشاب . غورد  بوخ  متفگ  تسا . غورد  الماک  دندز  اهنآ  هک  یئاهفرح  همه  هکنیا  يارب  تفگ :
هحفـص 50] نیا [  متفگ : مینک . لمحت  میناوتیمن  ام  هک  دـناهدرک  ءاهبلادـبع  ترـضح  كرابم و  لامج  هب  نیهوت  هک  اـصوصخ  میناوخب ؟
، مونـشب ار  لئالد  نیا  مراد  تسود  نم  دـناهدرک  هراشا  نآ  هب  ناشیاهباتک  رد  هک  دـنراد  یلیالد  امتح  نید  زا  دوخ  یئوجهرانک  يارب  دارفا 

نامدوخ ياهبنارگ  بتک  زا  اهنآ  فیجارا  ندـناوخ  ياج  هب  تسا  رتهب  دـناهدرک  هئربت  ار  دوخ  طقف  دـنرادن ، لیلد  اهنیا  تفگ : لامک  اـقآ 
باوج لاـمک  اـقآ  مینک و  هعلاـطم  ار  یباـتک  ره  میناوتب  دـیاب  تقیقح  يرحت  مکح  قبط  اـم  اـما  متفگ  مینکن  فـلت  ار  ناـمتقو  میناوـخب و 

رگید ناگدنسیون  زا  مه  اهباتک  يرس  کی  تفگ : دیون  تشادن ، ياهدننک  عناق  لیلد  اعقاو  مدرکن . رارصا  رگید  دادن  لاؤس  نیا  هب  یتسرد 
يارب میرادن  هزاجا  الـصا  هن ، تفگ : لامک  اقآ  میناوخب ؟ دیابن  مه  ار  اهنآ  هدیـسر  پاچ  هب  ام  تناید  در  رد  هدـش  ناملـسم  نایئاهب  زا  ریغ 

نیا پاچ  مینک  يرادیرخ  ار  اهنآ  ياهباتک  رگا  نمـض  رد  دناهدرواین و  سدقم  تناید  در  يارب  یلیلد  دـناهدرک و  نیهوت  طقف  اهنیا  هکنیا 
اقآ میراد ؟ ياهزاجا  نینچ  هچ ؟ مینکن  يرادـیرخ  میناوخب و  میرواـیب و  یمومع  ياـههناخباتک  زا  رگا  دیـسرپ : ادـن  دوشیم . رتشیب  اـهباتک 

اب ینعی   ) دـننکیم جاودزا  دوخ  مراحم  اب  نایئاهب  دـناهتفگ  الثم  دـناهدرک  ام  هب  یفرخزم  ياهنیهوت  اهباتک  نیا  رد  اههچب  هن  تفگ  لاـمک 
ربمایپ تسا  ربمغیپ  نیرخآ  ص )  ) دـمحم ترـضح  نوچ  دـناهتفگ  الثم  اـی  دنتـسه و  سجن  ناـیئاهب  هک  دـناهتفگ  اـی  و  دوخ ) ردارب  ردـپ و 
هعلاطم ار  اهنآ  ام  هک  دـندیدن  حالـص  دـناهدناوخ و  ار  اهنیا  امتح  ام  ناگرزب  میناوخب  ار  اهزیچ  نیا  درادـن  یلیلد  تسا . وگغورد  ناـیئاهب 

ادـخ لوسر  ادـخ  ربمایپ  نیرخآ  تفگ : نم  هب  ام  سالک  ياـههچب  زا  یکی  لاـسراپ  تفگ : هدـیپس  دـندرکیمن . عنم  دوبن  مزـال  رگا  مینک 
ینعم متفگ  وا  هب  مداد و  ار  شباوج  قالخا  ياـهباتک  يور  زا  مه  نم  تسا . یفاـک  امـش  هار  نـالطب  يارب  لـیلد  کـی  نیمه  تسا ، (ص )

هک تسا  ینیگن  هحفـص 51 ] لثم [  ناربمایپ  نیب  رد  ربمایپ  ینعی  تسا . رتشگنا  نیگن  نآ  يانعم  هکلب  تسین  ربماـیپ  نیرخآ  ءاـیبنألا  متاـخ 
وم ناوج  رـسپ  هک  نامرآ  دتـسرفن . ینید  ادـخ  رگید  دـیایب و  اهنامز  مامت  يارب  نید  کی  درادـن  ناکما  متفگ  وا  هب  تسا و  شزرااب  یلیخ 

، دـندیدنخ نم  هب  یلک  دـناهدروآ  مناتـسود  زا  ات  دـنچ  يارب  مه  نم  ار  لیلد  نیا  تفگ : هلاـس  ود  تسیب و  ادودـح  دوب و  یقاـچ  يرفرف و 
ثیدح نارازه  تیاور و  نارازه  رد  نوچ  هدوبن  دـمحم  الـصا  ص )  ) مرکا لوسر  مسا  یئوگب  هک  تسا  نیا  لثم  وت  فرح  نیا  دـنتفگیم 

هب لقاال  هک  روایب  یلیلد  هدش  هراشا  (ص ) دمحم ترضح  ندوب  ربمایپ  نیرخآ  هب  هعیش  هچ  ینـس  هچ  مالـسا  ناگرزب  ریاس  راهطا و  همئا  زا 
حور و یگتخیر  مهب  هجوـتم  یـسک  درک  یعـس  دیـشک و  بقع  ار  شکنیع  یمک  دوـب  یکنیع  لاـمک  اـقآ  درک . در  ار  نآ  دوـشن  یتـحار 

باتفآ میوش . تسمرـس  وا  قشع  زا  میـسانشب و  ار  كرابم  لامج  تسا  یفاک  طقف  نامدوخ  نید  تیناقح  يارب  اـم  تفگ : دوشن و  شناور 
نیا ؟ زا  رتهب  لیلد  هچ  باتفآ  لیلد  دمآ 

خساپ یب  ياهشسرپ 

قـشاع یفاک  هزادنا  هب  ار  ام  دوب ، ام  قشع  تیوقت  اهنآ  رونام  نیرتشیب  دنروآیمن و  ام  تالاؤس  يارب  ياهدننک  عناق  لیلد  چیه  مدش  هجوتم 
دوب نیا  رطاخ  هب  طقف  میتفریذپیم  ار  تالیکشت  زا  يروتسد  ره  رگا  هتسب  مشچ  ام  دندوب و  ام  قوشعم  ءاهبلادبع  ءاهب و  اعقاو  دندوب  هدرک 
مدوب رفنتم  نایئاهب  رتشیب  زا  نامز  نآ  رد  نم  دور . شیپ  ءاهب  رما  ات  میدرکیم  لبقت  ار  یتمحز  تمدـخ و  ره  لـقاع و  هن  میدوب  قشاـع  هک 
یبلط هاج  یتالیکـشت و  عفانم  رکف  هب  طقف  همه  دـننکیم  يزاسرهاظ  همه  مدرکیم  ساسحا  دنتـسین  قداـص  مادـک  چـیه  مدرکیم  سح 

هک تسا  نیمه  يارب  دنتسین  هحفص 52 ] یبوخ [  ياهمدآ  نایئاهب  نوچ  مدرکیم  رکف  اما  دگنلیم  راک  ياج  کی  هک  متسنادیم  دنتـسه .
زا متاعالطا  تامولعم و  ردقنآ  مشابن و  اهسالک  نیلوئسم  یتالیکشت و  دارفا  لثم  متساوخیم  نمض  رد  موش و  لیجـست  مرادن  تسود  نم 

کـش نآ  هب  زگره  زین  دوخ  مزادرپب و  نآ  غیلبت  هب  رطاخ  شمارآ  هدوسآ و  یلاـیخ  اـب  مریذـپب و  ار  نآ  ناـنیمطا  اـب  هک  دـشاب  لـماک  منید 
بلق میمـص  زا  هک  يروط  دـنایامنب  نم  هب  ار  تقیقح  هک  مدرکیم  ساـمتلا  وا  هب  مدرکیم  زاـین  زار و  ادـخ  اـب  هک  تاـقوا  زا  یلیخ  منکن .

تاضوافم سالک  دوب  نم  یبلق  يوزرآ  نیرتنیریـش  نیا  مدرکیم و  تقیقح  هار  رد  تداهـش  يوزرآ  منک . یناـشفناج  تقیقح  نآ  يارب 
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تاحفـص نآ  حیـضوت  هب  لاـمک  اـقآ  میدـناوخیم و  ار  تاـضوافم  باـتک  زا  یتاحفـص  اـم  زا  مادـک  ره  دیـشک  لوط  تعاـس  ود  دودـح 
ندرک چـیپ  لاؤس  هب  هک  مدوبن  لاح  رـس  هشیمه  لثم  اما  دـمآیم  شیپ  نم  يارب  يدایز  تـالاؤس  مه  تاحیـضوت  نآ  همه  زا  تخادرپیم 

اهرتخد رـس  هب  رـس  اهرـسپ  یئاریذـپ  ماگنه  رد  دـش . دازآ  تقو  دـش  هدـناوخ  هک  همتاـخ  تاـجانم  یعمج و  هتـسد  ياـعد  مزادرپب . یبرم 
ادن هتبلا  دـنراد  یناهنپ  طباور  مه  اب  دـندش و  تسود  مه  اب  ادـن  دـیون و  یگزات  مدوب  هدینـش  درکیم . تنطیـش  یلیخ  دـیون  دنتـشاذگیم 

وا رظتنم  يرسپ  راب  کی  تقو  دنچ  ره  تشگیمرب  هسردم  زا  یتقو  وا  هک  میدیدیم  هشیمه  میـسن  نم و  تشاد و  يدایز  رـسپ  ياهتـسود 
ياهناوج اب  ار  یناهنپ  ياهشون  شیع و  رتشیب  یئاهب  ياهناوج  الومعم  اما  تفریم  اهنآ  هارمه  هدش و  کیدزن  اهنآ  هب  هدـنخ  اب  ادـن  دوب و 

نایئاهب نیب  رد  دندرکیم  یعس  نوچ  دوب  جاودزا  ناشدصق  عقاوم  رثکا  رد  دندشیم  تسود  دوخ  کلسم  مه  اب  رگا  دنتـشاد و  یئاهب  ریغ 
لوق ناملسم  ياهرـسپ  هب  غورد  هب  اهرتخد  دندشیم  یفالخ  ره  بکترم  یئاهب  هعماج  زا  جراخ  رد  ور  نیا  زا  دنوشن  فورعم  نارـسوه  هب 

دـندادیم و هلـصیف  هیـضق  هب  دـنفلاخم  اهنآ  جاودزا  اـب  هداوناـخ  هحفـص 53 ] هکنیا [  هناـهب  هـب  يراگتـساوخ  ماـگنه  دـندادیم و  جاودزا 
رفنت تدـش  هب  یناسناریغ  یقالخاریغ و  لئاسم  نیا  زا  نم  تشادـن . یتیمها  الـصا  ناـشیارب  ناملـسم  ياهرـسپ  یناور  یحور -  ياهبیـسآ 

هک دـیون  اما  دوب  هدرک  باختنا  جاودزا  يارب  ار  وا  ادـن  الامتحا  دوب  رادـلوپ  یلیخ  شردـپ  نوچ  دوب و  ياهفاـیق  شوخ  رـسپ  دـیون  متـشاد .
هب الومعم  ام  دـشیم و  لدـب  در و  میـسن  نم و  نیب  هشیمه  هک  دوب  یئاهفرح  اهنیا  دوب ؟ هتـسب  لد  وا  هب  روطچ  تخانـشیم  ار  ادـن  تیهاـم 

رگا تفگ : درک و  دـنب  نم  هب  درک  یخوش  نیریاس  اب  هک  یمک  دـیون  میتخادرپیم ، دوخ  ياهیکلـسم  مه  اهیـسالکمه و  راـتفر  لـیلحت 
شوج منکیم  تیذا  ور  اهرتخد  منکیم  فیک  ردق  نیا  خآ  تفگ : دیون  مرادن . هلـصوح  دـیون  نک  ملو  متفگ : هدوگ ؟ ارچ  هملباق  یتفگ 
میـسن میرب . وشاـپ  دوز  روخب  مک  متفگ : مارآ  مدرک و  میـسن  هب  ور  وا  هب  هجوتیب  نم  هبـسچیم . مهب  یلیخ  اـهرتخد  ندز  شوج  دـننزیم 

؟ مزادـنب شاهاب  سکع  هی  منم  يدیم  يراد  یئاهباروج  بجع  تفرگ ، هناشن  ارم  هرابود  دـیون  الاح . اسیاو  هلجع ؟ نیا  اب  اباب  اجک  تفگ :
یباروج لکـش  تدوخ  وت  مدـیدنخ  ردـقچ  هه  هه  هه  متفگ : یخوش  اب  مه  نم  دـندیدنخ . مه  هیقب  دـیدنخ و  دـنلب  يادـص  اـب  شدوخ  و 

نیا یـشورف  باروج  مادک  زا  يدـج  هن  دـینک ، هاگن  هنزیم  شوج  نالا  دز . فرح  نوجخآ  تفگ : دـیون  راکیچ ؟ ياوخیم  ونم  باروج 
تفگ نم  هب  هرآ  متفگ : مدـیرخ ، درگهرود  کی  زا  نم  تفگ : يرخیم . وت  هک  یـشورف  باروج  ناـمه  زا  متفگ : يرخیم ؟ ار  اـهباروج 

هرخـسم هب  هروخیم  صرح  هراد  نوریب ، دز  شاشوج  دینک  شاگن  تفگ : دیون  دوب . هدمآ  مه  ام  هناخ  ولج  هتخورف  باروج  مه  وت  هب  هک 
هگم متفگ : يروخب ؟ یناوتیم  ونم  ینعی  تفگ : مروخب ؟ صرح  ارچ  تسه ، هک  وت  لـثم  ياهزمـشوخ  رـسپ  مروـخب  صرح  ارچ  هن  متفگ :
عون کی  نیا  درک  سح  هک  لامک  اـقآ  هدـش ، شوج  زا  رپ  شتروص  دـینک  شاـگن  هحفـص 54 ] ادخ [  ور  وت  تفگ : مروخ ؟ لاغـشآ  نم 

ساسحا دیدنخیم  دـنلب  يادـص  اب  دـیون  ياهفرح  اب  ادـن  اههچب ، دـینک  سب  تفگ  دـناخرچ و  ام  فرط  هب  ار  شرـس  یخوش  هن  تساوعد 
هرآ تفگ : هدنخ  اب  هکرابم ! يدیرخ ؟ هزات  هقلح  یلاحـشوخ  یلیخ  ادن  هیچ  متفگ : دناهدرک . ینابت  مه  اب  نم  ندرک  تیذا  يارب  مدرکیم 

هـشیمه اراـبجا  ار  شدـعجم  ربز و  ياـهوم  تشاد . ياهزماـب  هفاـیق  مه  ادـن  تدوـخ . ینوزرا  متفگ : يرخیم ؟ مـشورفیم  ور  یلبق  هـقلح 
دوب سلجم  صاقر  ادن  یعمج  هتسد  ياهحیرفت  رتشیب  اهکین و  کیپ  رتشیب  رد  دیصقریم . بوخ  مه  یلیخ  دوش  هدید  فاص  ات  تسبیم 

وا اـب  تساوـخیمرب و  دنیـشنب  مارآ  تسناوـتیمن  دیـصقریم  ادـن  هک  ناـمز  مه  تشاد  نس  لاـس  لـهچ  ادودـح  هک  مـه  ناـیاقآ  زا  یکی 
تقو چـیه  اـما  میدوب  سلاـجم  هدـنناوخ  مه  نمهب  نم و  دـندیدنخیم . همه  هک  تخادرپیم  ياهزماـب  تاـکرح  شیاـمن  هب  دیـصقریم و 

ادص شوخ  ارثکا  ام  هداوناخ  میدناوخیم  ار  یبهذم  ياههدورـس  ای  یناریا  لیـصا  ياههنارت  هشیمه  میدناوخیمن  يرازاب  هچوک  ياههنارت 
یناوج ياقآ  مناخ و  هک  هناـخ  بحاـص  زا  دـش  ماـمت  هک  یئاریذـپ  میدوب . هدرب  ثرا  هب  رداـم  زا  مه  ردـپ و  زا  مه  ار  تمعن  نیا  دـندوب و 

لاح هب  اشوخ  تفگ  داد و  ناشن  ار  دیون  ادن و  رـس  تشپ  زا  میـسن  میدرک . یظفاحادخ  هدرک و  رکـشت  دندوب  هدرک  جاودزا  هزات  دـندوب و 
تلد یلیخ  رگا  الاح  هرخیم ؟ یتمیق  هچ  هب  متفگ : یتحاران  اب  منم  هرخیم ، وا  يارب  یجراخ  تالکـش  سمادآ و  ات  دـنچ  دـیون  نالا  ادـن 

یهاوخیم يدرک ؟ وتاهرکف  تفگ : ربخ ؟ هچ  تشاداد  تسود  زا  متفگ  میـسن  هب  میداتفا  هار  نانز  مدـق  مرخب و  وت  يارب  منم  اـیب  داوخیم 
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 ] لثم تفگ : میسن  مشخبیمن . ار  مدوخ  تمایق  ات  دوشب  هتـشک  رگا  هدرکان  يادخ  مینکب ، يراک  هی  دیاب  امتح  هرآ  متفگ : وا ؟ شیپ  يورب 
وت متفگن  هک  ار  نیا  تفگ : مـنک ؟ جاودزا  وا  اـب  مهاوـخیم  هـتفگ  یک  ـالاح  مـتفگ : میتـسه ؟ یئاـهب  اـم  هـتفر  تداـی  هـکنیا  هحفص 55 ]

ار مدوخ  دـبا  ات  الاح  بوخ  دـش  اپرب  كرابم  لامج  روهظ  اب  تمایق  یئوگیم  تسار  هرآ  متفگ  هدـش . اپرب  هک  تماـیق  تماـیق ، یئوگیم 
متسد هب  دروآرد و  ذغاک  کی  نآ  لخاد  زا  درک و  زاب  ار  شترپسا  فیک  پیز  مدروآ . تیارب  ار  شنفلت  هرامـش  تفگ  میـسن  مشخبیمن .

نوچ دز  فرح  وا  اب  دوشیمن  نفلت  تشپ  متفگ : يرداق . ياقآ  دوب  هتـشون  هدیـشک و  طخ  شریز  هک  دوب  نفلت  هرامـش  کی  نآ  يور  داد 
يزیچ تفگ : میوگب ؟ هچ  سپ  بوخ  متفگ : مدرک . شایفرعم  نم  هک  وگن  وا  هب  يراذگب . رارق  وا  اب  تسا  رتهب  هن  تفگ : دـنکیمن . رواب 

نابز اب  دوب  هتشادرب  ار  یشوگ  هک  یمناخ  هب  دش  رارقرب  هک  سامت  میداتفا  هار  نفلت  هجاب  فرط  هب  میسن  اب  ریگب . یئامنهار  وا  زا  طقف  وگن 
: تفگ دیسر  شوگ  هب  هلاس  جنپ  تسیب و  ناوج  کی  هتخپ  يادص  دعب  ياهظحل  یشوگ و  هلب  تفگ : دنتـسه ؟ يرداق  ياقآ  متفگ : يدرک 
؟ امـش دیـسرپ : بجعت  اب  وا  منیبب . ار  امـش  دیاب  هک  هدمآ  شیپ  یلکـشم  نم  يارب  يرداق  ياقآ  متفگ : هناگچب  یلیخ  مدش و  لوه  دیئامرفب 

درک رکف  شلوا  منک . تروشم  امش  اب  مناوتیم  هک  هتفگ  هدرک و  یفرعم  نم  هب  یسک  ور  امـش  اما  دیـسانشیمن . ونم  امـش  دیـشخبب  متفگ :
هب ار  دوخ  دوز  یلیخ  یسکات  اب  داد . سردآ  لزنم و  يولج  دیروایب  فیرشت  تفگ : وا  مدرک و  یـضار  ار  وا  هرخألاب  اما  متـسه  محازم  هک 

داش و يرـسور  مدوب  هدیـشوپ  دوب  اهزابهتاراک  سابل  هیبش  رتشیب  هک  دیفـس  يونومیک  نشپاک  کی  اب  یکـشم  يوتنام  کی  مدـناسر  اـجنآ 
هکنیا زا  لبق  مدیـسر  اهنآ  هناـخ  يولج  هکنیا  ضحم  هب  دنتخانـشیم  نآ  اـب  ارم  رود  زا  انـشآ  تسود و  رثکا  هک  متـشاد  مه  یگنر  شوخ 

مه اب  دش  جراخ  هناخ  هحفص 56 ] زا [  تشرد  ینامـشچ  تشپرپ و  ياههژم  اهوربا و  شیر و  زا  رپ  تروص  اب  ناوج  درم  کی  منزب  گنز 
مدینـش نونمم  یلیخ  متفگ : دیئامرفب . تسه  مردام  تفگ : موشیمن . محازم  هن  متفگ : لخاد  دیئامرفب  تفگ : مدرک  مالـس  میدـش  ورهبور 

: تفگ دنـسانشیم . ار  رگیدمه  همه  تسا  یکچوک  رهـش  بوخ  متفگ : دیدینـش ؟ اجک  زا  امـش  یلو  هلب  تفگ : دیاهتـشگرب . هوک  زا  امش 
یفرعم ار  امش  تخانشیم  ار  امش  هک  رفن  کی  مسانـشیمن  ار  یـسک  نم  متفگ : دیتفرن ؟ اهنآ  غارـس  ارچ  دنتـشگرب  هوک  زا  اهیلیخ  بوخ 

ربص يزور  دنچ  دـیاب  طقف  منک  کمک  مناوتیم  نم  تفگ : متفگ . شیارب  هتـسب  رـس  ار  هیـضق  تسیچ ؟ لکـشم  الاح  بوخ  تفگ : درک .
. ددرگرب هک  دنک  یـضار  ار  وا  دورب و  راب  نیا  تسا  رارق  اقافتا  دـنیبیم  ار  شردارب  دوریم و  هک  تسه  یـسک  تفگ : ارچ ؟ متفگ : ینک .

ادرف نم  سپ  متفگ : دناسرب . شهب  یئوگب  یناوتیم  یشاب  هتشاد  یماغیپ  رگا  دنک . ادیپ  مه  ار  امـش  هیاسمه  هدش  روط  ره  میوگیم  شهب 
: تفگ موشیم  نونمم  یلیخ  دـیهدب  ماجنا  میارب  ار  راک  نیا  رگا  دـسرب  شتـسد  هب  امتح  دـیاب  هک  مسیونیم  همان  کی  موشیم  ناتمحازم 

امش هب  يزیچ  هدرک  شهاوخ  متفگ : هداد ؟ امش  هب  ونم  هرامـش  یـسک  هچ  دیتفگن  امـش  یلو  مهدیم  ماجنا  دیایبرب  متـسد  زا  هک  يراک  ره 
متـسه و اـهر  نم  متفگ : دـیتفگن . ار  ناتمـسا  تـفگ : مورب  متـساوخ  هـک  نـیمه  متـسه ، امـش  هماـن  رظتنم  نـم  سپ  دـشاب  تـفگ : میوـگن 

همه نآ  زا  هرخألاب  مدرک و  ادیپ  یبسانم  هار  مدرکیم  ساسحا  هار  نیب  رد  مدرک  تکرح  هناخ  فرط  هب  یلاحـشوخ  اب  مدرک . یظفاحادخ 
رکف امتح  نوچ  مدرکیم  تحیـصن  ار  وا  دیابن  مراد ؟ شیارب  یفرح  هچ  متـشونیم ؟ هچ  زیورپ  يارب  دیاب  الاح  اما  مدـش  جراخ  یفیلکتالب 

هب هکنیا  ضحم  هب  متفرگ  میمـصت  مدیـسر و  یجیاتن  هب  ندرک  رکف  یلک  زا  دـعب  هرخألاب  هدرک ، باـختنا  ار  هار  نیا  هک  هدرک  ار  زیچ  همه 
دیزویم و يدـیدش  داب  دوب  هتـشذگ  رهظ  زا  یمک  هحفص 57 ] مدیسر [  یتقو  منکب ، همان  نتـشون  هب  عورـش  مورب و  مقاتا  هب  مدیـسر  هناخ 
ار مدعاس  ود  ره  مشچ  بیسآ  زا  تبقارم  يارب  نم  دوب و  هدش  هدنکارپ  اوه  رد  يدایز  رابغ  درگ و  دوب . ینافوط  ابیرقت  هناخ  فارطا  ياوه 

زاب ار  طایح  برد  مدز  گنز  تسا . نم  رظتنم  مدـیمهف  درکیم  هاگن  هرجنپ  زا  ناـمام  متفریم  هار  تمحز  هب  مدوب و  هتفرگ  متروص  يور 
اهـسورخ غرم و  دوب . کشخ  درز و  ياهگرب  زا  رپ  طایح  فک  دروخیم  مه  هب  تدـش  هب  ناـتخرد  ياـههخاش  مدـش . طاـیح  دراو  درک 

راهچ متـشاذگ و  نآ  يور  هچراپ  کی  طایح  لخاد  يرابنا  زا  متفر و  عیرـس  دندوب  هدـیبسچ  مهب  میدوب  هتخاس  ناشیارب  هک  ياهنال  لخاد 
متـشاد سالک  متفگ : يدوب ؟ اجک  دیـسرپ : نمهب  میدیـسوب  ار  رگیدـمه  هدـمآ  نمهب  مدـید  متفر  هک  لخاد  هب  متـشاذگ . رجآ  ار  شفرط 

هچ ینکیم ، یخوـش  متفگ : منیبیم . تیارب  يدـب  ياـهباوخ  رخآ  تفگ : ینکیم ؟ نیج  نیـس  هدـش . یچ  متفگ : تعاـس ؟ نیا  اـت  تفگ :
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دنتـسنادیم همه  دوب و  هقداص  نامیاهباوخ  نامام  نم و  متفرگن . يدج  ار  شفرح  الـصا  شاب . تدوخ  بظاوم  یلو  دنامب  تفگ : یباوخ ؟
مرـس هب  رـس  یلک  دوب  خوش  یلیخ  نمهب  دـشاب . هتـشاد  يریبـعت  شیاـهباوخ  تشادـن  هقباـس  نمهب  اـما  دوشیم . ریبـعت  مینیبـب  یباوـخ  رگا 

. دندیباوخ نامام  اباب و  میتفر و  نم  قاتا  هب  لومعم  قبط  نمهب  نم و  راهن  زا  دعب  درک  فیرعت  میارب  هزماب  داش و  تارطاخ  یلک  تشاذگ و 
دنکن اهر  ار  سرد  هنک  ادخ  تسا  یگنرز  دادعتـسا و  اب  رـسپ  یلیخ  وا  تفگ : درک و  بجعت  یلیخ  وا  متفگ و  نمهب  يارب  ار  زیورپ  هیـضق 

: تفگ دز و  گنز  مناـخ  الیهـس  میوگب  مدوب  هدرک  شومارف  تفگ : درک و  ادـص  ناـمام  میدرک  تبحـص  زیچ  همه  هراـبرد  مه  اـب  یتدـم 
تقو اباب  يا  متفگ : هدمآ ، نامهم  نارهت  زا  هکنیا  لثم  تفگ : ارچ ؟ متفگ : يدیهش ، هحفص 58 ] ياقآ [  هناخ  يورب  دیاب  رصع  جنپ  تعاس 

تـسود الـصا  مدادن . همادا  رگید  درک  نم  هب  یکانتـشحو  مخا  ياچ و  ینیـس  اب  دـش  دراو  هظحل  نامه  رد  نامام  میرادـن . ندیـشک  سفن 
نم یئاین  وت  رگا  رخآ  متفگ : يراد . هلصوح  اباب  هن  تفگ : یئآیم ؟ مه  وت  نمهب  متفگ : موش  ادج  دوب  هتـشگرب  هزات  هک  نمهب  زا  متـشادن 
نم رگا  متفگ  نامام  هب  میایب . مراد  ضرم  رگم  تسا  هجوم  مرذع  هک  الاح  تفگ : نمهب  ینکیم . طلغ  تفگ : نامام  مورب . مرادن  هلصوح 

نامام و رظن  زا  ندش  مدآ  وش . مدآ  شکب ، تلاجخ  یشابن  وت  دوشیم  رگم  وت  يارب  هدمآ  نامهیم  تفگ : دتفایم ؟ یقافتا  هچ  رگم  مشابن 
امش اباب  رخآ  متفگ : مدش  ینابصع  رگید  مدرک  رکف  هک  یمک  اما  دوب  یتالیکـشت  سلاجم  اهـسالک و  زا  ندرکن  یئوجهرانک  نایئاهب  ریاس 

زا دعب  میراد ، ماکحا  دودح و  هنیجنگ  سالک  حبص  هبنش  ياهزور  میرادن ؟ تاسلج  اهـسالک و  زج  هب  يرگید  راک  چیه  رگید  ام  دیئوگب 
روط نیمه  رهظزادعب ... یبرع ، سالک  حبص  هبنشود  نمحرلاءاما ، رهظزادعب  تیبرت  میلعت و  حبص  هبنـشکی  نادنمرنه ، نمجنا  سالک  رهظ 

دهاوخیمن تسامـش  رکف  هب  همه  نیا  تالیکـشت  یتحاران  تسا ؟ دب  رگم  مزیزع  بوخ  تفگ : هک  دمآ  اباب  يادـص  متفگیم  متـشاد  هک 
عفن هب  دینک  شالت  دینک ، تمدخ  هک  ردقچ  ره  كرابم  لامج  ادخ و  هار  رد  دیوش ؟ فرحنم  هدرکان  يادخ  داوخیمن  دیوش ، هدولآ  امش 

نآ ام  مرتخد  يراد  رایتخا  تفگ : اباب  دـیدوب . تحار  دوبن ، هسلج  هنجل و  همه  نیا  امـش  نامز  اباب . امـش  لاـح  هب  شوخ  متفگ : تساـمش .
یط هدایپ  ار  هار  خـسرف  دـنچ  دـیاب  اهناتـسمز  میوش . یئاریذـپ  روج  همه  ياهناخ و  کی  يوت  میورب  هک  میدوبن  تحار  امـش  لـثم  اـهتقو 

 ] ار نامتاقوا  مامت  دعب  میدرکیم و  تکرش  دیاب  ار  یغیلبت  ياهـسالک  ام  دیرادن  غیلبت  امـش  میدیـسریم  سدقلا  هریـضح  هب  ات  میدرکیم 
کمک تالیکـشت  یمک  رادقم  کی  تفگ : دیدرکیم ؟ شاعم  رارما  روطچ  سپ  متفگ : میتشاذـگیم  غیلبت  يارب  زور  بش و  هحفص 59 ]

طقف امـش  الاح  میتشادـن . دوخیب  تاراظتنا  میدوب ، قشاع  میدوب ، عناق  ام  لزنم ، جراـخم  جرخ و  يارب  مه  رفـس و  جرخ  يارب  مه  درکیم 
میدرکیم ظفح  تعرس  هب  دیاب  ام  دیشاب . هتـشاد  هتنچ  رد  يزیچ  دش  دازآ  ندرک  غیلبت  دش و  ضوع  میژر  هک  نامز  کی  ات  دیریگیم  دای 

اما درکیم . دیدهت  ار  ام  رطخ  نارازه  میدشیم  مازعا  ياهداتفارود  ياهاتسور  هب  غیلبت  يارب  میدزیم  هلکورـس  بصعتم  مدرم  اب  اعیرـس  و 
مدش هتـسخ  رگید  نم  میرادن  ندناراخرـس  تصرف  الـصا  ام  اباب  رخآ  متفگ : میدزیمن . رغ  اهامـش  لثم  میدیرخیم ، ناج  هب  ار  اهنیا  همه 

تفایض ای  مه  بش  هبقرتم و  ریغ  تاسلج  رصع  سالک ، رهظزادعب  سالک ، حبص  تشذگ  روطچ  ناتسبات  مدیمهفن  الصا  دوب  ناتـسبات  الثم 
هعمج زامن  هب  رگا  دنتـسه  لیطعت  هعمج  کی  اهناملـسم  میرادن . مه  یلیطعت  میتسین  تحار  زور  کی  دوعـص . هسلج  ای  اعد  هسلج  ای  میراد 

هب هشیمه  مناتسود  میراد  قالخا  سرد  ناناوج و  لافتحا  مه  هعمج  ام  اما  دوریم  دشاب  هتـشاد  تسود  سک  ره  تسین  يرابجا  دنورب  مه 
يزیچ هچ  يوریم  هک  همه  نیا  دنیوگیم  مراد  یبهذـم  سالک  میوگیم  اهنآ  هب  یتقو  یتسین ؟ تقو  چـیه  هک  یئاجک  وت  دـنیوگیم  نم 

هچ متفگیم  اهنآ  هب  یتقو  ؟ هدروخ تدرد  هب  اهـسالک  نیا  ردـقچ  هدـش ؟ اـم  زا  رتشیب  رتهب و  تتاـمولعم  ردـقچ  یتفرگ ؟ داـی  اـم  زا  رتشیب 
ار اهنیا  همه  مه  اـم  دـنتفگیم  دـندیدنخیم و  طـقف  مدادیم  ناـشن  اـهنآ  هب  ار  مقـالخا  سرد  باـتک  یتقو  اـی  مریگیم و  داـی  ییاـهزیچ 

ياهتفه ناتـسبات  رد  میریگب  راب  کی  ياهتفه  ار  اهنخان  مینک ، کمک  ءارقف  هب  میروخن ، مارح  لام  مینکن ، تبیغ  میئوگن ، غورد  مینادیم 
هک ریگب  دای  یبلطم  کی  دـنتفگیم : دـمهفیم . ياهچب  ره  ار  اـهنیا  هحفـص 60 ] میورب [  مامح  هب  راب  کـی  ياهتفه  ناتـسمز  رد  راـب و  ود 

ینزب فرح  اهنآ  اب  يریگیم  دای  سالک  رد  هک  یئاهزیچ  هرابرد  دیابن  الـصا  وت  تفگ : اباب  یـشاب . نیریاس  زا  رترب  و  دنک . تدیاع  يزیچ 
تسه اهسالک  نیا  رد  كرابم  لامج  رون  دمهفیمن  ار  نآ  سک  ره  دراد . يونعم  تلاح  کی  ام  تاسلج  اهسالک و  حور  دنمهفیمن  اهنآ 
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اهـسالک نیا  رد  هک  سب  زا  دراد ؟ يرون  هچ  يرفـس  ياقآ  نیبب  ـالثم  تفگ : هرخـسم  یخوش و  اـب  نمهب  دـهدیم ، یگدـنز  ناـسنا  هب  هک 
یلیخ نایئاهب  زا  یکی  يرفس  ياقآ  منیبب . وش  رـضاح  وشاپ  رامرهز  تفگ : يدنت  مخا  اب  نامام  مدیدنخ  دنلب  يادص  اب  نم  هدرک و  تکرش 

فخ و الماک  هرهچ  دوب  رهـش  رد  تالیکـشت  هبتر  نیرتالاب  ینعی  لفحم  وضع  لاس  نیدنچ  البق  تشاد و  يدنلب  دق  دوب ، تالیکـشت  لاعف 
: متفگ مگرزب  ردارب  هب  هک  راب  کی  نم  تسا و  كایرت  بورـشم و  لها  هک  دنتـسنادیم  همه  درکیم . یلئاسم  زا  تیاکح  شاهریت  تسوپ 
وا هب  شرـسمه  دناهتفر ، شاهناخ  هب  ربخ  نودـب  اهراب  تفگ : دـننکیمن  درط  ار  وا  تسا  فالخ  لها  اقآ  نیا  هک  دـننادیم  همه  یتقو  ارچ 

ياضعا دـشابن  يرفـس  ياقآ  رگا  تفگیم : داهرف  راب  کی  اما  تسین  لزنم  رد  دـیوگیم  غورد  هب  دـنکیم و  ناهنپ  ار  وا  دـنکیم  کمک 
همه هدش و  جراخ  لفحم  تیوضع  زا  هتیلامروف  دنریگیم . طخ  وا  زا  زیچ  همه  هرابرد  تسین  هتخاس  ناشتـسد  زا  يراک  چیه  اجنیا  لفحم 

كرابم لامج  نطو  ناریا  دنورب  جراخ  هب  ناتیاههچب  دیراذگن  نم  نازیزع  هک  دـنکیم  هیـصوت  ام  هب  هشیمه  دـخرچیم . وا  تسد  هب  زیچ 
دیورب دیئایب  ریز  نیا  زا  دیوگیم : شدوخ  ياهرـسپ  هب  دـنکیم  نییعت  ریـس  طخ  ام  يارب  هک  روط  نیمه  شزارد  ناتـسد  نآ  اب  یلو  تسا 

یتقو متفرگ . شیپ  ار  يدیهـش  ياقآ  هناخ  هار  مدـش و  رـضاح  متـساوخرب  راـبجا  یگلـصوحیب و  اـب  میدـیدنخ . اـم  یگمه  نم و  نارـسپ 
دـشیم هدـید  هناخ  يدورو  تمـسق  رد  يدایز  شفک  میدـش  دراو  مه  اب  همه  دـندوب  هحفـص 61 ] هدیـسر [  هزات  رگید  رفن  دنچ  میدیـسر 

دوب مناخ  الیهس  هک  هسلج  مظان  اما  منیشنب  یبسانم  ياج  هک  متشگ  مناتسود  لابند  مدش  هک  دراو  دندوب . هدمآ  يدایز  تیعمج  دوب  مولعم 
زا ات  دـنچ  اب  نمـض  رد  تسامـش . اب  عورـش  تاجانم  يدیـسر  دـش  بوخ  تفگ : دـمآ و  نم  تمـس  هب  دوب  رتگرزب  نم  زا  لاس  هس  طقف  و 
ارم ات  اهنآ  داد  ناشن  ار  اهنآ  هرآ و  تفگ : دـناهدمآ ؟ دورـس  ياههچب  همه  مدیـسرپ  دـیناوخب ، امتح  هک  دـینک  هداـمآ  دورـس  کـی  اـههچب 

نیریش و میمش و  دیون و  میسن و  ادن و  دورس  ياههچب  متسشن  تمحز  هب  ناشرانک  رد  متسویپ و  اهنآ  هب  دندناوخ  دوخ  عمج  هب  ارم  دندید 
تروشم مه  اب  طقف  میدوب  هدرک  نیرمت  یفاک  هزادـنا  هب  دورـس  سالک  رد  مدوب . نانآ  هورگرـس  نم  دـندوب و  بیلدـنع  رهپـس و  نیزرف و 
هدهعرب هک  تشاد  یناوخ  کت  شیاهتمـسق  زا  یـضعب  هک  دش  باختنا  اهدورـس  زا  یکی  مینک  ارجا  ار  اهدورـس  زا  کی  مادک  هک  میدرک 

مدرک رارـصا  درکن  لوبق  دورـس . ای  عورـش  تاجانم  ای  منک  ارجا  نم  ار  اههمانرب  زا  یکی  طـقف  تسا  نکمم  رگا  متفگ : الیهـس  هب  دوب ، نم 
گنت همه  مشاب  تحار  تاسلج  رد  متـسناوتیمن  تقو  چیه  هک  مدوب  باذع  رد  هشیمه  هلئـسم  نیا  زا  اما  مریذپب . مدـش  روبجم  تفریذـپن .

. دوب هداد  بیترت  ناناوج  تئیه  ار  هسلج  نیا  دندوب و  ناناوج  رتشیب  اما  دندوب  يرفن  دص  دودح  رتخد  رسپ و  درم ، نز و  دندوب  هتـسشن  مه 
ناونع هب  هک  يدرف  مدومن  نآ  ياهتاجانم  زا  یکی  ندـناوخ  هب  عورـش  متـشادرب و  زیم  يور  زا  ار  یتاجانم  باتک  مناخ  الیهـس  هراـشا  هب 

. دوب شاشب  هدـنخ و  شوخ  یلیخ  ایوگ  هک  دیـسریم  رظن  هب  ياهلاس  یـس  درم  وا  تشاد  روضح  عمج  نیب  رد  دوب  هدـمآ  نارهت  زا  نامهم 
تاجانم زا  دـعب  دوب . هداد  یـصاخ  یئاریگ  وا  هب  شتخل  ياـهوم  هدیـشک و  يوربا  مشچ و  اـما  تشاد  یتفلک  ياـهبل  هدـمآرب و  ياهنادـند 

هک درک  تساوخرد  وا  زا  تفگ و  مدـقم  ریخ  وا  هب  تخادرپ و  نامهم  یفرعم  هب  الیهـس  هاـتوک  هحفـص 62 ] همانرب [  دنچ  يارجا  عورش و 
فرح دایز  نم  تسین  رارق  اقافتا  تفگ : هاتوک  همدقم  کی  زا  سپ  دومن و  ینارنخـس  هب  عورـش  مانهب  ياقآ  دـنک . ینارنخـس  ناناوج  يارب 

اب منکیم  شهاوخ  یلو  مینک  عورـش  فیدر  نیمه  زا  تسا  رتهب  سپ  موشب  انـشآ  راید  نیا  زیزع  ناناوج  امـش  اـب  رتشیب  مراد  تسود  منزب 
زا معا  دیسرپب  دیتشاد  یلاؤس  رگا  مه  امش  دوشن ، تحاران  نم  تالاؤس  زا  یـسک  میوگب  الاح  زا  نمـض  رد  میـشاب  یمیمـص  تحار و  مه 

مناـخ نیا  تخادرپ ، دوخ  یفرعم  هب  تساـخرب و  اـج  زا  یئاـنث  رتـکد  مناـخ  دوـب  هدـش  عورـش  هک  یفیدر  زا  یـصوصخ  ریغ  یـصوصخ و 
ینشور گنر و  شوخ  ياهوم  دوب ، هدش  یلیپمازیم  نوینش و  شیاهوم  امئاد  دوب و  هتسارآ  هشیمه  تشاد  یشقنزیر  مادنا  دیفس و  تروص 
نارسوه رایسب  درکیمن و  افتکا  تشاد  شرـسمه  رب  هک  ییاهيرترب  اهیئابیز و  مامت  اب  نز  نیا  هب  دوب  نانز  رتکد  هک  شرـسمه  تشاد و 

دنچ یئانث  مناخ  تفگ : رتکد  مناخ  هب  تیمیمص  اب  مانهب  ياقآ  دشیم . درم  نیا  ینارتوهش  زا  تبحص  نانز  نیب  هشیمه  دوب ، نارچمشچ  و 
مانهب مراد  لاس  ود  یـس و  نم  اما  دوشب  یتبحـص  نس  زا  دـنرادن  تسود  اهمناخ  هک  دـینادیم  تفگ : دـیدنخ و  رتکد  مناخ  يراد ؟ لاـس 
هدرک فطل  نیلوئـسم  مراد  ناطیـش  کچوک و  رـسپ  ات  ود  نوچ  نم  تفگ : یئاـنث  مناـخ  يراد ؟ ییاهتیلوئـسم  هچ  يرادهچب  زجب  دیـسرپ :
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مه ناناوجون  هنجل  وضع  متـسه  مجنپ  سالک  قالخا  سرد  ملعم  سورد و  تیوقت  تئیه  وضع  طقف  دـناهدادن  نم  هب  يدایز  ياهتیلوئـسم 
؟ يراد یئوزرآ  هچ  یئانث  مناخ  یئآیمرب ، مه  تامدـخ  نیا  هدـهع  زا  ناطیـش  کچوک  هچب  ود  نتـشاد  اـب  نیرفآ  نیرفآ ، تفگ : متـسه .
هحفـص 63] کی [  مروظنم  هن  تفگ : اهوزرآ ، یلیخ  تفگ : درک و  رکف  یمک  یئانث  مناخ  یمومع . ياـهوزرآ  زجب  هتبلا  وگب  ار  شتـسار 

مهاوخیم طقف  دـینک ، رواب  هن  تفگ : مانهب  تسا ؟ یـسانشناور  تست  هسلج  تفگ : دـیدنخ و  رتکد  مناخ  تسا . یـصخش  ـالماک  يوزرآ 
مناخ دـنکیم . هیکت  یتسود  تفلا و  هب  زیچ  همه  زا  شیب  اـم  رما  میـشاب . تسود  مه  اـب  مهاوخیم  طـقف  منک  رتکیدزن  مه  هب  ار  عمج  نیا 
ياقآ اب  ای  اهنت  تفگ : تشاذـگ و  رتکد  مناخ  اب  ار  یخوش  ياـنب  ماـنهب  منک . یگدـنز  اـجنآ  مدرگرب و  نارهت  هب  مراد  وزرآ  تفگ : رتکد 

هب هصالخ  مانهب ! ياقآ  اباب  يا  تفگ : وگب ، ار  شتـسار  تفگ : دنکن  ادـخ  اباب  هن  تفگ : هدـنخ  اب  هدـش و  خرـس  ابیرقت  رتکد  مناخ  رتکد ؟
تـالاؤس همه  زا  دوخ  هب  صوصخم  درگـش  اـب  ماـنهب  ياـقآ  درکیم و  یفرعم  ار  دوخ  تساوخیمرب و  اـهناوج  زا  مادـک  ره  بیترت  نیمه 

تساسحا وگب  ار  شتسار  ای  يدیشوپ ؟ ار  سابل  نیا  ارچ  ای  يراد ؟ تسود  ار  یگنر  هچ  دیـسرپیم  اهیـضعب  زا  الثم  دیـسرپیمن  يرارکت 
هک دوب  نیا  نآ  دیـسرپیم و  همه  زا  ار  لاؤس  کی  اما  تـالاؤس  عون  نیا  زا  و  يوشیم ؟ ینابـصع  یلیخ  يزیچ  هچ  زا  هیچ ؟ نم  هب  تبـسن 

متسه راگتسر  اهر  متفگ ! ادص  شوخ  مناخ  هبهب  تفگ : دیسر  نم  هب  تبون  یتقو  يراد ؟ ییاهتیلوئسم  هچ  و  یهدیم ؟ ماجنا  یتامدخ  هچ 
کج کی  تفگ : امش . هزادنا  هب  هن  متفگ : يروف  یفرحرپ  یلیخ  مدینـش  دیـسرپ : یخوش  اب  جدننـس  لها  لصحم و  هدازیئاهب  هلاس  هدفه 

هب داـمتعا  اـب  مینزب ؟ فرح  هچ  هراـبرد  يراد  تسود  تفگ : دـندیدنخ . همه  اـه ... موشیم  تحاراـن  دـندنخب  عمج  رگا  رخآ  متفگ  وگب :
لوق امـش  همه  هب  دـینک  رواب  هبهب  تفگ : زیمآ  نیـسحت  درک و  تکاـس  ار  همه  ماـنهب  دندیـشک  وه  همه  قشع »  » متفگ یئاـبا  چـیه  سفن و 

ياهتیقفوم اهر  نیا  رخآ  هک  متسه  نئمطم  نم  تسا  تماهش  اب  روسج و  یلیخ  دوشیم  يزیچ  کی  اهر  نیا  ناشن  نیا  طخ و  نیا  مهدیم 
کی يوت  هحفص 64 ] رگا [  دیـسرپ : دعب  تصرف و  نیلوا  رد  تفگ : مینزیم ؟ فرح  قشع  هرابرد  یک  الاح  متفگ  دنکیم . بسک  يدایز 

همه دریگیم . ماهدنخ  دریگن  مدرد  رگا  دریگیم و  ماهیرگ  دریگب  مدرد  رگا  هن  متفگ : یـشکیم ؟ تلاجخ  ینکیم ؟ راکچ  یتفیب  یعمج 
نآ زا  هرابکی  مدشن  لیجـست  متـسین و  یئاهب  زونه  ینعی  متـسه  هدازیئاهب  متفگن  رگم  متفگ : يراد ؟ ییاهتیلوئـسم  هچ  دیـسرپ  دندیدنخ ،

: تفگ مدرکن ، تقو  زونه  متفگ : یقـشاع ؟ ای  ینیبیم  یلکـشم  ارچ ؟ دیـسرپ : یتحاران  اـب  دـش و  جراـخ  یغولـش  هدـنخ و  یخوش و  همه 
شوـخ مه  یلگـشوخ  مه  یفیح  یلیخ  یفیح  وـت  منکب  ناـگرزب  هب  ار  تشرافـس  مسیوـنب  ار  امـش  مسا  دـهاوخیمن  تقو  ندـش  لیجـست 

؟ يراد یئوزرآ  هچ  يدیـسرپن  نم  زا  متفگ : تندزدب . دننکن  یگنرز  اهناملـسم  تقو  کی  یـشاب  نامدوخ  لام  دـیاب  یگنرز  مه  یئادـص 
تـسین یبوخ  يوزرآ  نیا  تفگ : موش . لیجـست  متـشاد  تسود  مدوخ  تقو  ره  مراد  وزرآ  متفگ  يراد ؟ یئوزرآ  هچ  وـگب  هشاـب  تفگ :

عمج نیب  رد  مینادیم . رتهب  ام  ار  امش  حالص  ریخ و  تسامـش  ریخ  تسامـش  يوزرآ  هچنآ  ره  دینکن  نامگ  دندومرف : ءاهبلادبع  ترـضح 
ياپ اهراب  دندشیم  بوسحم  ام  رهش  ریقف  نایئاهب  زا  ینعی  دندربیم  رس  هب  يدب  رایسب  حطـس  رد  يدام  ظاحل  زا  هک  دندوب  مه  يرفن  دنچ 
اهنآ دنتشاد  ترفن  دنتشاد  یبوخ  یلام  عضو  هک  ینایئاهب  همه  زا  دندوب  رفنتم  تالیکشت  نارس  زا  تدش  هب  اهنآ  مدوب  هتسشن  اهنآ  لد  درد 

ام و نیب  دوشیمن  راتفر  نیریاس  لثم  ام  اب  تسین  لـئاق  یـشزرا  نیرتکچوک  اـم  يارب  سک  چـیه  دـنهدیم و  راعـش  طـقف  همه  دـنتفگیم :
اهنآ لـثم  میـشوپب  ساـبل  میناوتیمن  اـهنآ  لـثم  نوچ  میتـسه  لـجخ  هدنکفارـس و  هشیمه  عمج  رد  اـم  دـنزادنایم و  هقرفت  یلیخ  نیریاـس 

میئآیمن باسح  هب  الـصا  دنکیمن . دمآ  تفر و  ام  اب  یـسک  دراذگیمن و  لحم  ام  هب  سک  چـیه  مینک ، یئاریذـپ  تاسلج  رد  میناوتیمن 
یناسک هب  ارچ  دنراد  دـمآرد  هک  همه  نیا  دـننکیم  عمج  هحفـص 65 ] لوپ [  تفایـض  رد  هک  همه  نیا  تسا  راعـش  طقف  ناشیاهفرح  همه 

نیا دـندوب  هتـسشن  نم  رانک  رد  شیومع  رتخد  رهاوخ و  هارمه  هب  دوب  هدز  نم  هب  ار  اهفرح  نیا  هک  یـسک  دـننکیمن ؟ یگدیـسر  اـم  لـثم 
اهنآ هناخ  هب  مردام  اب  هک  راب  کی  درکیم  نیمأت  ار  ناشجراخم  يدرک  ياهسابل  يزود  کلوپ  اب  ناشردام  دنتـشادن و  تسرپرـس  هداوناخ 

هب دزیم  دوب  تسار  كرابم  لامج  رگا  تفگیم  درکیم و  ثحب  رج و  دـنلب  دـنلب  اـهرتخد  زا  یکی  اـب  ناـشردام  هک  مدینـش  میدوب  هتفر 
زاـب دـینادیم  هک  اهامـش  مینکیم  یگدیـسر  هداوناـخ  نیا  هب  اـم  هک  دـیوگن  مدرم  نـیب  یه  هـک  هدـش  نـالف  نـالف  يوـگغورد  نـیا  رمک 
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، هدرکن کمک  ام  هب  لاح  هب  ات  لایر  کی  دـشکیم  الاب  ار  تفایـض  ياهلوپ  همه  هک  درماـن  نیا  اـما  دـننکیم  یگدیـسر  اـم  هب  اـههیاسمه 
رانک رد  ار  ءاهب  یتحار  هب  ینز  مدینـشیم  هک  دوب  راب  نیلوا  هدوب ، غورد  هدوب  لفحم  ياضعا  لـثم  مه  وا  رگا  دوب ؟ اـجک  كراـبم  لاـمج 

هلئـسم نیا  زا  تالیکـشت  هک  ياهمهاو  سرت و  رثا  رد  یئاهب  هعماج  رد  داوسیب  ياهنز  اصوصخ  اهنز  الومعم  درکیم  بیذـکت  شیاههچب 
هک یتماهـش  رطاـخ  هب  نز  نیا  اـما  دـنتفگیمن . يزیچ  سرت  زا  دـندربیم  تارـضح  نیا  تلاـطب  هب  یپ  مه  رگا  دوب  هتخادـنا  مدرم  لد  رد 

یلاح رد  هدش  یناور  تسا و  عضو  لخ  یمک  وا  هک  دـندوب  هدرک  هعیاش  دروآیم  نابز  هب  یئابا  سرت و  چـیهیب  ار  شلد  فرح  تشاد و 
زرط زا  دیـسر  رهاوخ  ود  نیا  یفرعم  تبون  یتقو  دـشاب . یتمهت  نینچ  هدـننک  تاـبثا  هک  مدرکن  هدـهاشم  وا  رد  یتلاـح  هاـگ  چـیه  نم  هک 

سفن هب  دامتعا  زا  دـنرقف  ریگنابیرگ  هک  یناسک  الوصا  دنـشاب . وا  يوگخـساپ  تسناوت  دـنهاوخن  هک  دـش  هجوتم  مانهب  ناشندرک  تبحص 
دـش و اهنآ  یتحاران  ثعاب  نیا  تشذـگ و  نانآ  زا  عیرـس  یلیخ  درکن و  تبحـص  دایز  نانآ  اب  مانهب  تهج  نیا  زا  دنتـسین  دـنمهرهب  یبوخ 

دیـسر مامتا  هب  دارفا  یفرعم  هلحرم  هک  دعب  هحفـص 66 ] یقیاقد [  دندش . جراخ  هسلج  زا  دنتـساوخرب و  یتحاران  اب  هس  ره  دعب  هقیقد  دنچ 
هناهب هب  دننک  بلج  دوخ  هب  ار  مانهب  هجوت  هکنیا  يارب  سلجم  نارتخد  هک  تشذگن  يزیچ  درک و  داهنـشیپ  یعمج  هتـسد  يزاب  کی  مانهب 

ار مانهب  تشادن . یمـسر  یبهذـم و  هسلج  هب  یتهابـش  چـیه  هک  دوب  هدـش  غولـش  يدـح  هب  هسلج  دـنتفریم و  الاب  وا  لوک  رـس و  زا  يزاب 
تبسانم هب  ياهسلج  زور  ره  دنامب و  ام  رهش  رد  زور  دنچ  دوب  رارق  دوب و  هداتسرف  ناتـسرهش  ناناوج  هب  یـشکرس  يارب  نارهت  تالیکـشت 

تذـل دـنکیم و  هدافتـساءوس  نارتـخد  دوجو  زا  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  طـقف  وا  مدرکیم  سح  نم  اـما  دوش  رازگرب  وا  روـضح 
یتسود حرط  دوب  هلاس  راـهچ  تسیب و  هک  ناوج  نارتخد  زا  یکی  اـب  مدینـش  تفر  هکنیا  زا  دـعب  درادـن  اـهنآ  يارب  یـصاخ  ماـیپ  دربیم و 

زا هک : دوب  هتفگ  میسن  ياهردارب  نز  زا  یکی  هب  وا  دوب . تالیکـشت  لاعف  رایـسب  رـصانع  زا  یکی  تشاد  مان  نیرـسن  هک  رتخد  نیا  هتخیر و 
وت لثم  یئابیز  نارتخد  رود  دیاب  تروص  نیا  رد  نوچ  منکیمن  جاودزا  تقو  چیه  تفگ : يدرکن ؟ جاودزا  لاح  هب  ات  ارچ  مدیـسرپ  مانهب 

فیخـس تشز و  نم  رظن  زا  يدـح  هب  نینچ  نیا  يدرم  يارب  نتـسکش  تـسد  رـس و  هـسلج و  نآ  یغولـش  مـشکب . طـخ  هـشیمه  يارب  ار 
طقف هسلج  نیا  هک  مهدب  صیخـشت  متـسناوتیم  متـشاد و  لاس  لهچ  یئوگ  هک  مدروخیم  فسأت  نارتخد  نآ  يارب  يدـح  هب  دـمآیم و 

نم هب  مـناردارب  ار  هـبرجت  هـمه  نـیا  هـچ  رگ  مدوـب  رجزنم  تدـش  هـب  ناـشندوب  اوـتحمیب  زا  هدـش و  اـپرب  ناـناوج  ندرک  مرگرـس  ضحم 
درک حیرشت  میارب  ار  مرب  رود و  دارفا  کی  هب  کی  تایقلخ  دزیم و  فرح  میارب  اهتعاس  دوب  هتفر  ناملآ  هب  هک  مردارب  نامه  دنتخومآیم 

وا و دوب . رکف  نشور  یلیخ  وا  تفگیم . میارب  دندوب  ییاهب  قالخا  نامیا و  یعدـم  رهاظ  هب  هک  ینارـسپ  نادرم و  یتاذدـب  یکاپان و  زا  و 
زا اما  دناهدرب  نیئآ  شیک و  نیا  تلاطب  هب  یپ  هک  مدـیمهفیم  دـندرکیم  هحفص 67 ] تبحص [  نم  اب  یتقو  نایانـشآ  ماوقا و  زا  يرایـسب 
ارچ سپ  مدیـسرپ  وا  زا  نم  تفگیم  نارـسپ  یکاـپان  زا  یتقو  مردارب  ناـمه  ـالثم  دـنیوگیمن  يزیچ  دـناهدرک و  توکـس  يراـچان  يور 
رد وا  دننک ؟ هدافتسا  ءوس  نارتخد  دوجو  زا  تمدخ  هناهب  هب  اهنآ  دنشاب و  مه  رانک  رد  رسپ  رتخد و  تیعـضو  نیا  اب  دهدیم  هراجا  لفحم 

ینعی مدوب  رتکچوک  نامز  نآ  نم  اما  دـنرتدب . همه  زا  ناـشدوخ  اـهنآ  دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  لـفحم  ياـضعا  ینکیم  رکف  تفگ : باوج 
مدش هجوتم  اهدعب  اما  نکن . رفک  متفگیم  وا  هب  تسا و  هدرک  رفک  دنک  نیهوت  لفحم  هب  یـسک  رگا  متـسنادیم  طقف  مدوب . هلاس  هدراهچ 

هب دننک و  توکـس  دـنهدیم  حـیجرت  اما  دـنربیم  تقیقح  هب  یپ  رکفت  كدـنا  اب  دارفا  رتشیب  هکلب  دـنادیم  ار  زیچ  همه  هک  تسین  وا  طقف 
هگن راوتـسا  مواقم و  ار  اهنآ  دناوتب  هک  یهار  تسار  هار  ندرک  ادیپ  دوب و  ياهلئـسم  تیئاهب  زا  ندـش  جراخ  هک  اصوصخ  دـنتفین  رـسدرد 
ادیپ یئانشآ  تسار  هار  اب  یسک  رتمک  تالیکشت  ياجبان  تاغیلبت  رثا  رد  هنافسأتم  هک  يرگید . هلئـسم  دنتفین  طلغ  ریـسم  هب  هرابود  ات  دراد 

نامرگید ياهسالک  اب  هک  دعب  زور  بورغ  يارب  ار  ام  اما  دیـسرن  دورـس  يارجا  هب  تبون  هناتخبـشوخ  تخیر و  مه  هب  هسلج  مظن  درکیم .
هدش فلت  هدوهیب  متقو  هک  نیا  زا  منکن و  تکرش  هسلج  نیا  رد  رگید  هک  متفرگ  میمصت  اج  نامه  زا  دندرک  توعد  دشاب  هتشادن  لخادت 

دیشیدنایم و تالیکشت  ار  ریبادت  نیا  هکنیا  زا  اصوصخ  موش  هچیزاب  نارتخد  زا  يرایسب  لثم  متـشادن  تسود  مدوب ، تحاران  تخـس  دوب 
ار شروش  رگید  اهرتخد  تفگیم : دوب و  قفاوم  نم  اب  میـسن  مدوب . بجعت  رد  درکیم  مرگرـس  رگیدـکی  اـب  نینچ  نیا  ار  اهرـسپ  رتخد و 
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هحفـص 68] روـظنم [  تـفگ : دراد . يروـظنم  هـسلج  نـیا  يرازگرب  زا  تالیکـشت  مـنکیم  ساـسحا  مـتفگ : میــسن  هـب  دـندوب . هدروآرد 
يرتشیب یگتـسبمه  اـهناوج  اـم  نیب  رد  هک  تسا  نیا  شروظنم  تسا ؟ يوق  تساـسحا  یلیخ  يدرک  رکف  تسا  حـضاو  ـالماک  تالیکـشت 

نیمه رد  دـنکیم  یقرف  هچ  رگم  هن ، متفگ : میدرگن . ـالتبم  یقـالخا  داـسف  هب  میوشن و  روخمد  اهناملـسم  اـب  ناـمز  کـی  هک  دـنک  داـجیا 
مه تیعـضو  نیا  اب  اما  متفگ : مینکن . جاودزا  رایغا  اب  نامز  کی  دـنهاوخیم  هن  تفگ : میـسن  دـنکیم . اغوغ  یقالخا  داـسف  مه  تاـسلج 
چیه رگید  دندوب  مه  اب  هک  سب  زا  هدرک ؟ يراگتـساوخ  يرتخد  زا  رـسپ  مادـک  ام  رهـش  نیمه  رد  دـننکیمن  جاودزا  مه  اب  الـصا  ناناوج 

هدرکن روطخ  ناشزغم  هب  رکف  نیا  تفگ : میـسن  دننکیم . جاودزا  رگید  ياهرهـش  ناناوج  اب  ناناوج  رتشیب  دـنرادن  مه  هب  تبـسن  یـششک 
زا يراک  دنشاب  هدرب  یپ  مه  رگا  تفگ : دنـشاب . هدربن  یپ  هلئـسم  نیا  هب  درادن  ناکما  متفگ : دننادیمن . هک  اهنآ  ینادیم  وت  ار  هلئـسم  نیا 

يرتگرزب فده  تالیکـشت  مدرکیم  سح  مدشیمن و  عناق  نم  اما  دننک . اهر  دوخ  لاح  هب  ار  همه  هک  دوشیمن  تسین ، هتخاس  ناشتـسد 
رتشیب ایوپ  مدرکیم . فیرعت  نمهب  نامام و  يارب  ار  زیچ  همه  مدیـسر  هک  هار  زا  دـنکیم ، لابند  اهیئامهدرگ  نیا  زا  تاسلج و  نیا  زا  ار 
نمهب تشاد  روضح  مه  وا  دشیم  اپرب  ياهسلج  ام  هناخ  رد  تقو  ره  اما  دهدیمن . هزاجا  مردپ  تفگیم : درکیمن و  تکرش  ار  اهـسالک 
رادیب حبـص  ات  ابیرقت  ایوپ  نمهب و  نم و  بش  دـنکیمن ؟ تکرـش  ارچ  هک  دـشیم  تساوخزاب  هشیمه  دوب و  نازیرگ  تاسلج  رتشیب  زا  مه 

هک لئاوا  تشاد . ياهزبس  درگ و  تروص  دوب  اهيدـنه  لثم  تشاد  ياهزماب  یلیخ  هفاـیق  اـیوپ  میتشاد  مه  اـب  ار  یـشوخ  تاـعاس  میدوب و 
هرابرد میدزیم  فرح  مه  اب  میتسـشنیم و  اهتعاس  هام  رون  ریز  ناتـسبات  ياهبـش  دـش  هک  رتگرزب  اما  میدوب  يزاـبمه  مه  اـب  دوب  رتکچوک 
هقـالع متفگ  هک  روط  ناـمه  درکیم . هحفـص 69 ] رپ [  تعیبط  یئابیز  ار  نامتبحـص  هدمع  ادـخ و  دوجو  هرابرد  فورعم  يارعـش  راعـشا 

نم تاساسحا  اههتشون و  نیا  همه  هب  هک  دوب  یسک  اهنت  وا  متـشونیم و  تعیبط  فصو  رد  يدایز  یبدا  تاعطق  متـشاد ، تعیبط  هب  يرفاو 
هب تیاهنیب  دوب و  یبدؤم  هار و  هب  رس  رسپ  اعقاو  ایوپ  دومنیم . نیسحت  ارم  درکیم و  شوگ  قایتشا  اب  ناتسبات  هراتسرپ  ياهبش  تولخ  رد 

تفریم دوخ  ياهلیماف  هناخ  هب  ای  ناشدوخ  هناخ  هب  هک  یهاگ  میتسنادیم و  دوخ  هداوناخ  وضع  ار  وا  مه  ام  تشاد  یگتـسبلد  ام  هداوناخ 
یکی تشاد . یئاریگ  باذج و  یلیخ  يادص  هکنیا  هفاضا  هب  دوب  رهش  يابیز  ياهرسپ  زا  مه  نمهب  دشیم . گنت  شیارب  ناملد  یباسح  ام 
لمحت ار  ام  يادص  رس و  دیاب  حبص  ات  مردام  ردپ و  هراچیب  دوب  هناخ  رد  وا  هک  یئاهبش  مدوب و  نم  نمهب  ياههنارت  بوخ  ياههدنونـش  زا 

میتفگیم و هفیطل  هکنیا  ای  میدشیم  لوغشم  دیدج  ياههنارت  نیرمت  هب  حبـص  ات  ام  دندرکیمن . ضارتعا  ام  هب  راب  کی  یتح  دندرکیم و 
تاسلج اهـسالک و  هک  مه  زور  لوط  رد  تشاذگیمن  اهنت  ارم  نمهب  نوچ  متـشادن  ار  همان  نتـشون  تقو  نم  میدیدنخیم  دنلب  يادـص  اب 

دندادیمن . لاجم 

رگید ياهمان 

يارب ار  وا  هنوگچ  متـشونیم ؟ دـیاب  هچ  اما  مدـناسریم  يرداق  ياقآ  تسد  هب  متـشونیم و  ار  همان  نیا  دـیاب  اـمتح  متـشادن  يداـیز  تقو 
زاب هب  رگید  زور  ود  ددرگرب . هک  منک  شهاوخ  وا  زا  و  منک . نایب  وا  هب  تبسن  ار  مایعقاو  سح  متشاد  میمصت  مدرکیم ؟ قیوشت  نتشگرب 

دادعتـسااب و رـسپ  مدـش  ثعاب  مدوخ  زا  تبقارم  همه  نآ  اب  مراد و  هک  یئاعدا  همه  نآ  اـب  نم  مدرکیم  رکف  دوب  هدـنام  اههسردـم  ندـش 
رطخ رد  شناـج  یتح  هک  قیرط  هحفـص 70 ] نیا [  هب  مه  نآ  دنک  لیـصحت  كرت  دوب  تسیب  شلدـعم  هشیمه  هک  زیورپ  لثم  یناوخـسرد 

هچ رگم  ایادـخ  متفگیم : مئاد  دـنکن و  دـیدهت  ار  وا  يرطخ  هک  مداـتفایم  ادـخ  ساـمتلا  هب  دادیم  تسد  یتولخ  هکنیا  ضحم  هب  دـشاب .
قاتا هب  نم  دندیباوخ ، نمهب  ایوپ و  هک  دوب  حبص  کیدزن  هرخألاب  ددرگ ؟ یناسنا  ندش  هتشک  هب  رجنم  مدوجو  هک  ماهدش  بکترم  یهانگ 

ناتـسد نایم  رد  مبلق  هرهـس  یئوگ  ماهدش  نیگنـس  گنگ  ياههشیدنا  مکارت  زا  زیورپ  مالـس  مدـش . همان  نتـشون  لوغـشم  هتفر و  یئاریذـپ 
رد منادب  هکنآیب  یـسک  دیاش  ماهدش . وداج  دیاش  مزرلیم  دیب  نوچ  درـس  دولآهم و  یئاوه  ساره  زا  یئوگ  دـنزیم  رپرپ  گرزب  یناسنا 

وـسره هب  دـناوخیم و  وس  رازه  هب  ارم  گـنگ  ياههشیدـنا  نیا  اـما  تسوا . باـتیب  زورما  ماهدز  امرـس  بلق  يرآ  تسا  هدرک  لوـلح  نم 
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رد تخـس  نم  ياهتفر و  کنیا  تسامرگیب  هک  ینیمزرـس  تسا ، دیـشروخیب  هک  ینیمزرـس  تساجک ؟ رورغ  سیدنت  نیمزرـس  دناریم ،
شهاوخ ایب  زیورپ  هدوب  شزرا  اب  ردـقچ  تدوجو  هک  مدـیمهف  یتفر  هکنیا  زا  دـعب  درک  مریگلفاـغ  هوک  هب  تنتفر  متـسه ، تندـمآ  راـظتنا 

. درگرب منکیم  شهاوخ  متـسه ، ترظتنم  مدرگن  نامز  ناتفـص  هبور  همعط  ات  نکن  اهر  ارم  مدـنمزاین ، تخـس  تیراـی  هب  درگرب ، منکیم 
اب ینفلت  رارق  کی  زا  دعب  متسناوت  داد و  تسد  یتصرف  زور  نآ  يادرف  دسیونب . همان  میارب  هک  مداد  ار  میسن  لزنم  سردآ  اهر  وت  رادتسود 

، دروایب يربخ  نم  يارب  زین  وا  زا  دسرب و  زیورپ  تسد  هب  همان  نیا  لکش  ره  هب  هک  مدرک  رارصا  یلیخ  و  مناسرب . وا  هب  ار  همان  يرداق  ياقآ 
هک تسا  زور  ود  متـسود  تفگ  يرداق  ياقآ  متفرگ  سامت  رگید  زور  دنچ  موش . علطم  هجیتن  زا  مریگب و  سامت  رگید  زور  دنچ  دش  رارق 
هک مدیمهف  هحفـص 71 ] زور [  دنچ  زا  دـعب  هرخألاب  دـشن و  مدـیاع  يزیچ  زاب  متفرگ و  سامت  هرابود  دـعب  زور  ود  هتـشگنرب  زونه  هتفر و 
وا هب  هک  دوب  هتفگ  همان  ندـناوخ  زا  دـعب  هدوب  بوخ  الماک  مه  شلاح  هدـناسر  وا  هب  ار  همان  هدرک و  ادـیپ  ار  زیورپ  يرداـق  ياـقآ  تسود 

نکمم مدادیم  ار  نامدوخ  هناخ  سردآ  رگا  دـسیونب و  میارب  ياهمان  تسا  رارق  هک  مداد  عالطا  میـسن  هب  مسیونیم . هماـن  شیارب  دـیئوگب 
هب ار  مدوخ  روطچ  هک  مدیمهفن  هدمآ ، تیارب  ياهمان  هک  داد  عالطا  نم  هب  میـسن  دیـسر و  ارف  دوعوم  زور  هرخألاب  دوش  هجوتم  یـسک  دوب 

تکاپ تسیچ ؟ شلمعلاسکع  متشون  شیارب  ياهمان  نینچ  نم  هک  لاح  تسیچ و  زیورپ  میمصت  منادب  متشاد  تسود  یلیخ  مدناسر  اجنآ 
زا رپ  هشیمه  لثم  اـهر  مالـس  مدرکیم . ار  شرکف  هک  دوب  يزیچ  نآ  زا  رتمک  یلیخ  دوب  هتـشون  هلجع  اـب  ار  هماـن  هکنیا  لـثم  مدرک  زاـب  ار 

هدزتفگـش دـشیمن  مرواب  مدرک  تفایرد  یناور  یحور و  طیارـش  نیرتدـب  رد  ار  تاهمان  یتقو  یعورـش ، قوش و  روش و  زا  رپ  یگزاـت ،
نم زا  ممیلست ، تلباقم  رد  نم  هک  یتسه  یسک  اهنت  وت  متسین و  وت  رورغ  سیدنت  نم  اما  تسا  باتفآیب  نیمزرـس  هک  تسا  تسرد  مدش ،

گنریب نیا  رد  وت  شباـت  يدرکیم ، رونرپ  ارم  حوریب  درـس و  نیمزرـس  یتشونیم و  رتـشیب  شاـک  يا  اـما  مدرگرب . هک  يدوب  هتـساوخ 
ار بهذم  فالتخا  گرزب  لکـشم  تسناوت  یهاوخ  وت  ایآ  اما  داد  یگدنز  زیچ  همه  هب  فلع  بآیب و  تشد  هوک و  نیا  رد  ریوک  باتهم 

هتـشاد یئاج  نیرتمک  وت  بلق  رد  مدرکیمن  رکف  زگره  اما  مرادـن  یکـش  هک  وت  هدارا  رد  یتفارد ؟ میظع  تالیکـشت  کی  اـب  ینک و  لـح 
نیلوا رد  منکیم  یعـس  اما  مرادـن  نتـشگرب  قح  العف  ماهداد و  دـهعت  اجنیا  نم  مرکـشتم ، اعقاو  وت  زا  يدـنادرگزاب  یگدـنز  هب  ارم  مشاب ،

ارم هداوناـخ  شرداـم و  لاـح  مسیونب  هماـن  شیارب  هک  دوب  هداد  ناویرم  رد  ار  شایئاد  هناـخ  سردآ  شاـب . مرظتنم  سپ  مدرگرب ، تصرف 
یحارط کی  دوب و  هدرک  زاربا  ار  شایگنتلد  هتـشذگ  تارطاخ  هب  هراشا  اـب  و  هحفـص 72 ] دوب [  هدرک  فیرعت  یلیخ  نم  زا  دوب . هدیـسرپ 
يدیما دش ، هدـنز  مبلق  رد  يزیچ  مدرکیم  سح  مراد  شتـسود  مدرک  سح  مدـناوخ  هک  ار  همان  دوب  هدیـشک  میارب  ابیز  ینامـشچ  زا  ابیز 
میاهگر رد  نوخ  نایرج  رتدیدش و  مبلق  شپت  یئوگ  اما  تحاران  ای  ملاحـشوخ  متـسنادیمن  متـشاد  یـصاخ  باهتلا  ناجیه و  دمآ  دـیدپ 

: متفگ يدوب ، دـنب  یتوف  هب  هکنیا  لثم  یمکحم  یلیخ  یتفگ  هک  وت  تفگ : میـسن  مدـش  راـتفرگ  منک  رکف  متفگ : میـسن  هب  دوب  هدـش  رتشیب 
دنیبـب ددرگرب و  یتـقو  ددرگرب ، متفگ  مدرک و  تبحم  راـهظا  وا  هب  طـقف  مدادـن  جاودزا  لوق  وا  هب  هک  نم  متـسین  نئمطم  مه  زوـنه  ـالاح 

زا مدوب  هسردم  ياهسرد  مرگرس  تخس  یتقو  دعب  زور  دنچ  ماهداد . تاجن  گرم  زا  ار  وا  لقادح  یلو  دمهفیم  شدوخ  مراد  یتالکـشم 
لیجـست تلع  ات  دناهتـساوخ  ارم  تسا و  یگـشیمه  ثحب  مدیمهف  يروف  مدرکیم  هعجارم  لفحم  هب  دیاب  مدش ، راضحا  تالیکـشت  فرط 

هکنیا ضحم  هب  تسا ؟ يرایتخا  هچ  نیا  دـیراتخم ؟ الماک  دـنیوگیمن  رگم  دـننکیم  رابجا  همه  نیا  ارچ  متفگ  دوخ  اب  دـننادب  ار  مندـشن 
لیجـست هب  نایبرم  طسوت  ابترم  قالخا  ياهـسالک  رد  هکنیا  رب  هوالع  دندناوخ  نم  شوگ  رد  اهتعاس  دندمآ و  مغارـس  هب  دش  ملاس  هدزناپ 

الماک نید  باختنا  هک  لاـح  متفگ  دوخ  اـب  متفرگ و  داـی  ار  زاـمن  ناناملـسم  هسردـم  رد  دوب  ملاـس  هدزناـپ  یتقو  مدـشیم . قیوشت  ندـش 
زاـمن يارب  هناـخ  رد  هک  هاـگ  ره  اـما  منک . بسک  تاـعالطا  یفاـک  هزادـنا  هب  مالـسا  هراـبرد  اـت  موشیم  ناملـسم  یتدـم  تسا  يراـیتخا 
تخـس هداوناخ  ءاـضعا  ریاـس  اـی  هتفر  نارهت  هب  هدرک و  جاودزا  هک  منارهاوخ  زا  یکی  هرارـش  طـسوت  مدـناوخیم  نآرق  اـی  مداتـسیایم و 

هدهع زا  هک  دوب  هدش  نیقلت  نم  هب  هشیمه  يارب  اعقاو  هک  دندرکیم  ماهرخسم  يدح  هب  مدناوخیم  نآرق  توص  اب  یتقو  مدشیم  رخـسمت 
دـندرکیم و فیرعت  همه  زا  شیب  نم  نآرق  توـالت  هوـحن  زا  هسردـم  رد  هک  یلاـح  رد  میآیمنرب  تئارق  هحفـص 73 ] ای [  نآرق  توالت 
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مالسا هب  اما  منک  رکف  تیحیسم  هب  دوب  نکمم  هک  مدینش  ازسان  اهنآ  هرابرد  ردقنآ  دش  دایز  ردقنآ  نیملسم  مالـسا و  هیلع  تاغیلبت  مکمک 
هیطع کـی  تسا ، یهلا  تلاـسر  کـی  نید  مدرکیم  رکف  هک  یئاـجنآ  زا  منکیم  لوبق  هک  ار  ینید  ره  مدوـب  هتفرگ  میمـصت  اـما  زگره ...
نودب ار  یهار  چیه  متشاد  میمصت  مریذپب و  ار  نید  نیرتلماک  نیرتهب و  تساوخیم  ملد  تسادخ  قلخ و  نیب  ینتـسسگان  نامیپ  يونعم و 
یعقاو نمؤم  کی  یبلق  نانیمطا  اـب  مریذـپب و  يرتشیب  صحفت  قیقحت و  اـب  ار  نآ  موش  لیجـست  دوب  رارق  مه  رگا  یتح  هکلب  مریذـپن  لـیلد 

هچ ره  زا  ار  ناتنهذ  دـیئوگب  اـهنآ  هب  دـینک و  قیوشت  صحفت  قیقحت و  هب  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  تیئاـهب  رد  غیلبت  تاروتـسد  زا  یکی  موش .
طقف ار  تقیقح  يرحت  ایوگ  اما  تشاد ، مان  تقیقح  يرحت  مکح  نیا  دـشاب و  تقیقح  ندینـش  هدامآ  ات  دـینک  كاپ  دـیاهتخومآ  نونکاـت 
هیبـنت تساوخزاـب و  ار  وا  هـجو  نیرتدـیدش  هـب  درکیم  تـقیقح  يرحت  دـصق  ناـیئاهب  زا  يدرف  رگا  دـندرکیم و  هیــصوت  نارگید  يارب 

هب بالقنا  زا  دعب  هک  دندوب  رفن  هن  زا  لکـشتم  يرهـش  ره  رد  تالیکـشت  ياضعا  دندوب ، هدرک  راضحا  ارم  تالیکـشت  ياضعا  دندرکیم .
ياقآ دندوب و  ینسم  قاچ و  رهوش  نز و  هک  اسراپ  ياقآ  مناخ و  مدش  هسلج  دراو  مهد  هار  لد  هب  یـسرت  هکنیا  نودب  دش . لیدبت  رفن  هس 
الماـک هسلج  دـندوب  نم  دورو  رظتنم  تشاد  يرورغم  رایـسب  هرهچ  شاهتفر  ـالاب  ناوربا  اـب  دوـب و  ياهلاـس  جـنپ  لـهچ و  درم  هک  یمیمص 
میارب ار  ندش  لیجست  هک  متساوخ  اهنآ  زا  ماهدرکن . یمادقا  زونه  ندش  لیجست  يارب  ارچ  هک  مهد  حیـضوت  دنتـساوخ  نم  زا  دوب . یمـسر 
ینعم تیارب  ام  دراد  یلیلد  هچ  رگید  ياهدـش  انـشآ  الماک  هلئـسم  نیا  اب  قالخا  سرد  رد  وت  تفگ : یمیمـص  ياـقآ  دـننک . ینعم  هراـبود 

مینکیم و باختنا  ار  نامدوخ  هار  یگلاس  هدزناپ  رد  نایئاهب  ام  دـنتفگ  ام  هب  قـالخا  سرد  ياهـسالک  رد  هک  متفگ  هحفص 74 ] مینک [ ؟
تـسرد الماک  هلب  دنتفگ : یئاهب . مان  هب  ندش  لجـسم  ءاهب و  هار  باختنا  ینعی  ندـش  لیجـست  تسا و  نایدا  ریاس  هب  تبـسن  ام  يرترب  نیا 

تـسا راتخم  سک  ره  هن  دـنتفگ : تسا ؟ يرابجا  ءاهب  هار  باختنا  ندـش و  لیجـست  ایآ  متفگ : ینادیم ، بوخ  تدوخ  هک  وت  سپ  تسا ،
سرد ياهـسالک  وت  تفگ : اسراپ  مناخ  موش . لیجـست  مهاوخیمن  ـالعف  نم  سپ  متفگ : دـنک . باـختنا  دراد  تسود  هک  ار  یهار  ره  هک 

ياهـسرد زا  هک  تسا  دایز  ردـقنآ  مینک  ظفح  هتفه  لوط  رد  دـیاب  هک  ار  یئاهـسرد  نوچ  متفگ : ینکیمن . تکرـش  بترم  مه  ار  قالخا 
تأرج دـهدیم  حـیجرت  هسردـم  هب  ار  قالخا  سرد  ياهسرد  دـشاب  ءاهب  قشاع  سک  ره  تفگ : یمیمـص  ياقآ  متفایم . بقع  هسردـم 

اما متسه  ءاهب  قشاع  نم  متفگ : دوب  هدش  قیرزت  ام  نوخ  تسوپ و  تشوگ و  رد  یکدوک  زا  ار  قشع  نیا  متسین  ءاهب  قشاع  میوگب  متشادن 
یعـس تسین  یجایتحا  هن  متفگ : يوش . تیوقت  ات  میتسرفیم  یـصوصخ  ملعم  تیارب  دشاب  زاین  رگا  تفگ  تسا  دایز  یلیخ  اهـسرد  مجح 

دـشیم راتفر  ام  اب  اههچب  لثم  تسرد  مدوب  رفنتم  قـالخا  سرد  سـالک  زا  مراذـگب . تقو  قـالخا  سرد  يارب  رتشیب  نیا  زا  دـعب  منکیم 
رارکت امئاد  دندوب  هداد  شزومآ  یکدوک  زا  هک  ار  یبهذـم  لئاسم  يرـس  کی  و  هن ؟ ای  هدـش  هاتوک  هک  دـندرکیم  کچ  ار  ام  ياهنخان 
تـسود نم  دربیم . راک  هب  ام  زغم  يوشتـسش  يارب  تالیکـشت  هک  دوب  یتائاقلا  اقیقد  تشادن  ياهزات  فرح  دوب  هدننک  هتـسخ  دندرکیم ،

ظفح دـیاب  ار  ءاهبلادـبع  شرـسپ  ءاـهب و  تاـنایب  اـهتاجانم و  درکیمن و  باریــس  ارم  حور  يرارکت  بلاـطم  نـیا  موـش و  گرزب  متــشاد 
هحفـص 75] یتاقبط [  هلـصاف  دـهاش  دوخ  مشچ  هب  هک  نم  تساکیم ؟ هعماج  ياهدرد  زا  يدرد  هچ  تانایب  نیا  ندرک  ظفح  میدرکیم .
رد دـیاب  تالیکـشت  رابجا  هب  يداصتقا  دـیدش  ياهراشف  دوجو  اب  هک  مدـیدیم  ار  يدایز  نادـنمدرد  هک  نم  مدوب ، نایئاهب  نیب  رد  يدایز 

مدرکیم سح  الماک  دوخ  هناکدوک  دودحم  کچوک و  راکفا  اب  نم  دندرکیم  تکرـش  تالیکـشت  تاسلج  ریاس  هزور و  هدزون  تفایض 
. درادن ار  لفحم  ءاضعا  ياهوگتفگ  ندینـش  قح  سک  چـیه  ینلع  روط  هب  هک  مدـیدیم  دـنکیم و  ناهنپ  ام  زا  ار  یقیاقح  تالیکـشت  هک 

يارب ابیرقت  تالیکشت  تسایس  تسین ، تقیقح  مامت  دوشیم  هتفگ  ام  نم و  هب  هچنآ  متسنادیم  تسه و  یلئاسم  هدرپ  تشپ  رد  متسنادیم 
یپردیپ و تاـسلج  لیکـشت  همه  نیا  زا  تالیکـشت  دـصق  هک  مدـشیم  هجوـتم  مدرکیم  تقد  هک  اـهمایپ  زا  یلیخ  هب  دوـب  هدـش  ور  نـم 
مدوب و هدـمآ  راب  لقتـسم  دازآ و  نم  تسا . رگید  عماوج  قیاقح  زا  نانآ  ندومن  رود  ناـیئاهب و  ناـهذا  ندرک  مرگرـس  هقرفتم  ياهـسالک 

راـضحا نیا  تلع  متـسنادیم  مدوب و  هتـسشن  هسلج  رد  زونه  دـنک . دوخ  گـنچ  ریـسا  ارم  دوبن  رداـق  تشاد  هک  یناوت  همه  اـب  تالیکـشت 
هدز یتمهت  نم  هب  یـسک  هک  مدیـسرتیم  طقف  دننک  هراشا  يرگید  يایاضق  هب  مدوب  رظتنم  دشاب . تالاؤس  نیا  هب  رـصحنم  طقف  دـناوتیمن 
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جاودزا یناملـسم  درف  اب  يراد  دصق  هک  تسا  نیا  ندش  لیجـست  يارب  امـش  ندرکن  مادقا  تلع  مینکیم  رکف  ام  تفگ : اسراپ  ياقآ  دشاب 
زا مهاوخیمن  دـشاب  قطنم  لقع و  يور  زا  الماک  منکیم  باـختنا  هک  ار  یهار  ره  مراد  تسود  نم  تسین ، روطنیا  اـعقاو  هن  متفگ : ینک .

هرهچ مشاب . هتـشاد  يرتعیـسو  تاقیقحت  مهاوخیم  موش . یئاهب  دنتـسه  یئاهب  مردام  ردـپ و  هکنیا  رطاخ  هب  ای  منک و  لمع  ساسحا  يور 
لاح نیا  اب  دـنک  لرتنک  ار  شدوخ  درک  یعـس  اما  تفر . الاب  شنوخ  راشف  تینابـصع  زا  یئوگ  دـیئارگ و  یخرـس  هب  ـالماک  اـسراپ  ياـقآ 
همه نیا  زا  دعب  ياهدوب و  هحفـص 76 ] ياهداوناخ [  نینچ  کی  نماد  رد  هک  لاس  همه  نیا  زا  دـعب  یقیقحت ؟ هچ  تفگ  یتحاران  اب  ابیرقت 

هچ یمهفیم  چیه  وت  هداد ، دای  وت  هب  یسک  ار  فرح  نیا  ینک ؟ قیقحت  یهاوخیم  هزات  هدش  وت  هداوناخ  دارفا  زا  یضعب  بیصن  هک  راختفا 
، درک ياهفرس  اسراپ  مناخ  تسا ؟ يرابجا  ندش  لیجست  رگم  میوگیمن  يزیچ  ماهتفرگ  ارف  اهسالک  رد  هچنآ  زا  ریغ  نم  متفگ  یئوگیم ؟

شاهنیـس سخ  سخ  دراد  مسآ  هک  یـسک  لثم  تشاد و  ادـص  یگتفرگ  هشیمه  دـشیم  جراخ  ولگ  زا  تخـس  یلیخ  اسراپ  مناخ  يادـص 
ابیرقت نماد  دـشیم ، جـک  هدـش و  جراخ  یعیبط  تلاـح  زا  یمک  شناـهد  دزیم  فرح  یتقو  دـیزرلیم و  اـبیرقت  شرـس  دـشیم ، هدـینش 

ادیپ الماک  نآ  رد  هدرک  مرو  یبآ  ياهگر  دـشیم و  هدـید  وا  كزان  ياپ  گنر  باروج  تشپ  زا  شایـسیراو  ياهاپ  هک  تشاد  یهاتوک 
رگید وت  تفگ : یهاتوک  هفرـس  زا  سپ  وا  دوب . هداد  شوپ  ار  شاهدرک  گـنر  دـعجم و  ياـهوم  هدیـشوپ و  هاـتوک  نیتسآ  زولب  کـی  دوب .

ساسحا یلو  مراد  لوبق  ار  ءاهب  ترـضح  بوخ  متفگ : يرادـن ؟ لوبق  ار  ءاهب  ترـضح  هدرکاـن  يادـخ  رگم  يرادـن  قیقحت  هب  یجاـیتحا 
دعب هک  يدارفا  هتسد  نآ  زا  وت  مراودیما  یلیخ  وت  هب  نم  نکن  هلجع  تفگ : یمیمص  ياقآ  منادیمن . زونه  هک  تسه  اهزیچ  یلیخ  منکیم 
دیاش ینزیم  فرح  بوخ  یشوهاب و  یلیخ  يراد ، ياهداعلا  قوف  دادعتسا  وت  دش . دهاوخ  ءاهب  نیمداخ  نیرتهب  زا  یکی  ندش  لیجـست  زا 

هک مداد  لوق  اهنآ  هب  نک . يرتشیب  هعلاطم  تتامولعم  دییأت  يارب  دعب  وش  لیجـست  وت  يوش . ناهج  رد  یئاهب  هعماج  گرزب  ناغلبم  زا  یکی 
وا دنک  شیپ  زا  رتهتفیش  ءاهب  نیئآ  هب  تبسن  ارم  ات  هدرک  تبحص  تعاس  کی  دودح  اهنآ  زا  یکی  مریگب . ار  دوخ  میمصت  تقو  عرـسا  رد 

خیرات زا  تفگ : دناهدرک  ینابرق  هار  نیا  رد  ار  ناشناج  ناشدوخ  هتفگ  هب  دـناهدرک و  هعماج  نیا  رد  گرزب  دارفا  هک  یگرزب  تامدـخ  زا 
باذـع رمع  رخآ  اـت  اـی  هدـش و  هتـشک  هحفـص 77 ] اـی [  ناناملـسم  ياههجنکـش  رثا  رد  يداـیز  هدـع  هک  تفگیم  روـهظ  نـیا  شیادـیپ 

قباس لثم  دش و  یئاهب  یتقو  وا  تسام  بوخ  يادهـش  زا  یکی  تگرزب  ردـپ  تفگ : درک و  هراشا  نم  دوخ  گرزب  ردـپ  هب  وا  دناهدیـشک .
وا دروخ  هب  يدایز  ریـس  ام  يرادهزور  مایا  رد  دندرک و  هجنکـش  ار  وا  ناناملـسم  تفرگیمن  هزور  ناضمر  هام  رد  رگید  دوب  ناملـسم  هک 

يارب ار  نایئاهب  یئامن ، مولظم  اب  دهد و  رارق  ریثأت  تحت  ارم  ات  درک  هدافتسا  دوخ  ناوت  مامت  زا  تبحـص  لاح  رد  وا  دنتـشک ! ار  وا  دنداد و 
رارق ریثأت  تحت  هاگآدوخان  اما  دوب  يرارکت  میارب  اهتبحص  نیا  ندینش  هچرگ  دیامن . یفرعم  هدش  عقاو  ملظ  دروم  هدید و  متس  ياهدع  نم 
نیا همه  تسا  نکمم  مـنک  رکف  هـکنیا  نودـب  مدـشیم . هدز  لد  ریگلد و  تواقـش  یمحریب و  هـمه  نآ  يارب  ناناملـسم  زا  مـتفرگیم و 
شیب اهنآ  دندوب  هدمآ  اهردارب  اهرهاوخ و  مدیسر  هناخ  هب  یتقو  دشابن . شیب  یغورد  دوش و  وگزاب  سکعرب  عقاو و  فالخ  الماک  اهفرح 

گرزب هداوناـخ  نیا  رخآ  دـنزرف  هک  نم  ماهدـش و  رتینارون  لـفحم  هسلج  رد  روضح  اـب  دـنتفگیم  دنتـشاذگیم و  مارتحا  نم  هب  همه  زا 
؛ مشاب رادروخرب  يدایز  شزرا  زا  هداوناخ  ياضعا  دزن  رد  تساوخیم  ملد  رگید  ياهمدآ  همه  لثم  مدوب  همه  هجوت  دروم  هشیمه  مدوب و 

رکف بش  ياههمین  ات  بش  نآ  مشاب . هتـشاد  يرتشیب  مارتحا  تیمها و  ناشیارب  دـنرادب و  متـسود  دـننک ، باسح  نم  يور  متـشاد  تسود 
راذگورف یتمدخ  چیه  زا  مناعونمه  يارب  مشاب و  یگرزب  ناسنا  هک  متـسب  دـهع  دوخ  يادـخ  اب  هدـمآ و  رانک  دوخ  اب  هرخألاب  مدرکیم و 

ات ود  لثم  موشن  لیجست  رگا  هک  متسنادیم  منک . دونشوخ  یضار و  ار  مدوخ  هداوناخ  الوا  هک  مدیدیم  نیا  رد  ار  تمدخ  هار  اهنت  منکن و 
دننزیم فرح  ناشرس  تشپ  مئاد  هدرک و  هطبار  عطق  اهنآ  اب  هداوناخ  دندرک و  جاودزا  ناملسم  اب  دندشن و  لیجست  الصا  هک  میاههلاخ  زا 
تاقلعت مامت  زا  مشاب و  لاعف  لماک و  یئاهب  کی  متفرگ  میمصت  دوب . مهاوخ  هحفص 78 ] ماهداوناخ [  باذع  ثعاب  موشیم و  اهنت  مه  نم 

مدوب مردام  ردپ و  هب  تمدخ  قشاع  هک  نم  منک . تایونعم  قرغ  ار  دوخ  هدرک و  فرص  ادخ  هار  رد  ار  متاقوا  همه  هتـسش و  تسد  يویند 
دوب نم  هزیگنا  اهنت  نیا  دننک . راختفا  نم  هب  متـسه و  یتالیکـشت  لاعف  رـصنع  کی  نم  هک  دننیبب  اهنآ  هک  دوبن  نیا  زا  رتالاب  یتمدخ  چـیه 
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هک دوب  يدح  هب  اهناملسم  هیلع  تاغیلبت  متخانشیمن . ندرک  یگدنز  تسرد  يارب  ار  يرگید  هار  یفرط  زا  مداد . نت  ندش  لیجـست  هب  هک 
بهذـم نیرتدـب  هعیـش  هک  مدینـشیم  اهنآ  زا  مدرکیم و  یگدـنز  ینـس  تعامج  نیب  رد  هک  اـصوصخ  مدرکیمن . سح  یتقیقح  نآ  رد 
یـشالت دندوب و  بهذم  ینـس  ارثکا  زین  میاههیاسمه  دوب . هدناوخ  هعینـش  ار  هعیـش  هک  مدوب  هدینـش  مه  ءاهب  تانایب  زا  تسا و  نیمز  يور 

اب متـشادن . يدروخرب  اهنآ  نینمؤم  اب  مدیدیم و  ار  مدرم  ماوع  زا  ياهدـع  نم  هتبلا  دـندروآیمن . لمع  هب  مالـسا  اب  نم  ندرک  انـشآ  يارب 
هدومنن و رود  یعقاو  ناـسنا  کـی  یناـسنا  تقیقح  زا  ارم  هک  هدرک  ساـمتلا  وا  رب  زادـگ  زوس و  اـب  متـسب و  هناقـشاع  ناـمیپ  دـهع و  ادـخ 

لابند ار  فده  کی  هتفرگ و  هدهعرب  مناوت  دـح  رد  يدایز  ياهتیلوئـسم  موش و  لیجـست  متفرگ  میمـصت  دراذـگناو . دوخ  هب  ارم  ياهظحل 
میمـصت موش . دیدرت  لزلزت و  راچد  رتمک  ات  منک  هاگن  يرتشیب  ینیبشوخ  اب  ماهعماج  لئاسم  هب  مشاب و  نیبزیر  جنـس و  هتکن  رتمک  منک و 

دنمهقـالع زیورپ  هب  مدرکیم  سح  مبلق  قاـمعا  رد  هکنیا  اـب  مدرگن و  قلمت  رهاـظت و  هب  هدولآ  مدـش  لجـسم  تیئاـهب  ماـن  هب  یتقو  متفرگ 
ياهمان بش  نآ  يادرف  منک . نوریب  رـس  زا  ار  وا  رکف  مکمک  زین  دوخ  منک و  فرـصنم  دوخ  هب  ندرک  رکف  زا  ار  وا  متفرگ  میمـصت  ماهدش 

هحفـص 79] يارب [  شالت  زا  هک  مدرکن  دـیماان  نانچ  نآ  ار  وا  اما  مدرک  هاگآ  دوخ  دـیدج  میمـصت  زا  ار  وا  همان  نیا  رد  متـشون و  شیارب 
يراک اـهنت  هن  مشاـب  وا  تسود  رگا  نم  هدـش و  هداـهن  اـنب  یتسود  تفلا و  هیاـپ  رب  اـم  نید  مدوب  هتـشون  شیارب  دوش . فرـصنم  نتـشگرب 

دش دهاوخ  شزرااب  هدیدنـسپ و  ياهجیتن  هب  جتنم  یتسود  نیا  تسه  هک  دشاب  كاپ  متین  رگا  هکلب  ماهدرکن  ماجنا  ادخ  تساوخ  فالخرب 
ياضعا دـعب  زور  دـنچ  مهدیمن . جاودزا  لوق  وا  هب  نیمه  يارب  دـنک  ینیب  شیپ  دـناوتیمن  سک  چـیه  ار  هدـنیآ  هک  مدوب  هدرک  هراـشا  و 

مکمک اسراپ  ياقآ  یمیمـص و  ياقآ  دننک . راتفر  نم  اب  يرگید  روط  رگید  هک  دندوب  هدرک  هدامآ  ار  دوخ  دندمآ و  مغارـس  هب  زاب  لفحم 
نیا ءاضعا  همه  نوچ  ینک  یگدنز  هناخ  نیا  رد  یناوتیمن  رگید  يوش  لیجـست  هک  یهاوخن  وت  رگا  دـنتفگیم  دـندرکیم و  دـیدهت  ارم 

تخـس تدوخ  يارب  ینعی  ینک  یگدنز  اهنآ  اب  یناوتیمن  یـشاب  اهنآ  لثم  یهاوخن  رگا  وت  دنتـسه و  هعماج  نیا  لاعف  نایئاهب  زا  هداوناخ 
هدرک ذاختا  اهنآ  هک  ار  هناهلبا  تسایس  نیا  مدوب و  رفنتم  هنابیرف  كدوک  ياهراتفر  نیا  اهدیدهت و  نیا  زا  تدش  هب  هکنیا  اب  نم  دوشیم و 

ار نآ  نم  دنداد و  نم  هب  ار  یلیجست  صوصخم  مرف  یلاحشوخ  اب  اهنآ  متفگ و  اهنآ  هب  ار  دوخ  میمـصت  متـسنادیم  هناقمحا  رایـسب  دندوب 
توعد ار  همه  مردارب  زور  نامه  بش  دـنتفر . هتفگ و  کیربت  مه  مردام  ردـپ و  هب  دـنتفگ و  کیربت  نم  هب  اهنآ  مدرک . ءاضما  هدرک و  رپ 

زا نانچ  نآ  مهد و  ناشن  يدوخ  هصرع  نیا  رد  هک  دـندرکیم  قیوشت  دـنتفگیم و  کیربت  هدرک و  نیـسحت  ارم  همه  اجنآ  رد  دوب ، هدرک 
نم تشذگیم و  لاونم  نیمه  هب  مایا  مزیگنارب . ار  نارگید  هطبغ  هدرک و  دوخ  شوهدم  ار  همه  هک  منک  هدافتسا  میاهتیلباق  اهدادعتسا و 

هک مدش  ناناوجون  نویسیمک  وضع  یقیسوم و  تئیه  وضع  كدوکدهم ، یبرم  لوئسم و  متفرگ ، هدهعرب  ار  ییاهتیلوئـسم  اهزور  نامه  زا 
دوب . هدش  رپ  هحفص 80 ] متاقوا [  همه  ابیرقت  تشاد و  يدایز  یبناج  ياهتیلاعف  هب  جایتحا  اهنیا  زا  مادک  ره 

یشرورپ یبرم  نم و  دروخرب 

. دـنکیم غیلبت  تیئاهب  هب  ار  اههچب  اهر  هک  دـندوب  هداد  شرازگ  هسردـم  یـشرورپ  ملعم  هب  یناسک  دوب  لاس  رخاوا  دودـح  دـعب  هام  دـنچ 
ینک و شوشغم  ار  اههچب  نهذ  هک  يرادـن  قح  وت  ینکیم ، غیلبت  ار  اههچب  هک  مدینـش  تفگ : دـمآ و  مشیپ  یـشرورپ  ملعم  حـیرفت  گنز 

يارب سیلگنا  سور و  طسوت  هک  تسا  زاستسد  بتکم  کی  تیئاهب  تفگ : هدرک و  مناتـسود  هب  ور  ینزب و  فرح  تیئاهب  زا  اـهنآ  يارب 
هب ار  نآ  نارگید  لافغا  يارب  هکلب  تسین  نید  بتکم  نیا  درک : هفاضا  دش و  هداهن  ناینب  نیملسم  داحتا  رد  لالتخا  نیملـسم و  نایم  هقرفت 
رد متخادرپ و  تیئاهب  زا  عافد  هب  هدش و  تحاران  مناتـسود  نهذ  ندش  شودخم  عون  نیا  زا  تدـش  هب  نم  دـناهدرک . يراذـگمان  نید  مان 

هـسردم نازومآ  شناد  زا  يدایز  دارفا  ار  اـم  رود  هک  تشذـگن  يزیچ  مزادرپب ، يرتشیب  غیلبت  هب  اـنلع  هک  دوب  هداد  تسد  یتصرف  تقیقح 
هدزون ره  ار  تکلمم  نیا  لوپ  امش  هک  میراد  عالطا  ام  تفگ : یشرورپ  ملعم  میدرکیم . ثحب  مه  اب  دندوب و  شوگ  اپارس  هدرک و  هطاحا 
تـسود ام  تکلمم  تلم و  نمـشد  اب  عقاو  رد  امـش  تکلمم ، هب  تناـیخ  ینعی  نیا  دـیتسرفیم و  لیئارـسا  هب  هدرک و  عمج  راـب  کـی  زور 
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عمج لوپ  ام  رگا  تسادـخ و  يوس  زا  هدـمآ  نید  اـم  نید  متفگیم : نم  دـیتسه و  تقیقح  قح و  تناـید و  نید و  نمـشد  امـش  دـیتسه ،
چیه اـما  دوب  هدروخ  گـنز  هک  يروط  دـیماجنا  لوط  هب  اـم  ثحب  تسادـخ . هار  رد  همه  هک  دوشیم  فرـص  یبهذـم  روما  يارب  مینکیم 

؟ دش دهاوخ  هچ  هجیتن  دننیبب  دنتـساوخیم  همه  هک  دوب  غاد  يدح  هب  ام  ثحب  دورب  سالک  هب  دـنک و  تولخ  ار  ام  رود  دوبن  رـضاح  سک 
ار يدادرارق  انلع  مناوخبارف و  تیئاهب  هب  ار  همه  مدرکیم  یعس  مدروآیم و  نابز  هب  مدوب  هتخومآ  هک  هحفص 81 ] ار [  یئاهزیچ  مامت  نم 

یتعاس مدوب . هتشاذگ  اپ  ریز  دنزادرپن  دارفا  غیلبت  هب  هک  دندوب  هدش  دهعتم  نآ  رد  دندوب و  هتسب  یمالسا  يروهمج  اب  تالیکشت  نارس  هک 
داـجیا هسردـم  رد  هک  یئاوـلب  نیا  يارب  ياهدـش و  راـضحا  شرورپ  شزوـمآ و  هرادا  فرط  زا  هک  داد  عـالطا  نم  هـب  هسردـم  مظاـن  دـعب 

غیلبت ار  اههچب  ارچ  هک  دیسرپ  نم  زا  درک و  یتالاؤس  نم  زا  شرورپ  شزومآ و  سیئر  متفر  هرادا  هب  یتقو  یـشاب ، وگخـساپ  دیاب  ياهدرک 
دوشیم بوسحم  راکشآ  فلخت  امش  ندرک  غیلبت  هک  یلاح  رد  ياهدرک  غیلبت  انلع  وت  دنتفگ  وا  نواعم  شرورپ و  شزومآ و  سیئر  مدرک 
هنوگره نید  هار  رد  هک  مینکیم  راختفا  اـم  متفگ : مدادـن و  هار  لد  هب  یـسرت  دـیدهت  نیا  زا  نم  درک . دـیدهت  هسردـم  زا  جارخا  هب  ارم  و 

یعس شرورپ  شزومآ و  سیئر  هچ  ره  مدرک و  یباوج  رضاح  تدش  هب  تالیکشت  بذاک  تاغیلبت  ریثأت  تحت  میـشاب  لمحتم  ار  یلکـشم 
هرظانم ثحب و  هب  ار  وا  هنامصخ  وا  یهاوخریخ  هب  هجوتیب  نم  دشابن  مایلیصحت  تیعقوم  نم و  هجوتم  يررض  هک  دنک  مارآ  ارم  هک  درک 

ناناملـسم هب  تبـسن  هک  رفنت  سح  همه  نیا  اب  يراد و  هک  يروشرپ  رـس  نیا  اب  ینکیم  غیلبت  مه  ار  ام  نالا  وت  تفگ : وا  مدرکیم  توعد 
رد تمدخ  ياج  هب  هتسنادن  دیوشیم و  رود  هار  زا  لرتنک  اکیرمآ  قیرط  زا  امش  هنافسأتم  دوب . دهاوخن  رگراک  ام  حیاصن  هکنیا  لثم  يراد 

. دش ینالوط  مه  هرادا  رد  ثحب  مدرک و  تفلاخم  وا  اب  مدرک و  یقلت  نیهوت  ار  اهنیا  همه  نم  دینکیم . راک  گرزب  ناطیـش  يارب  ادخ  هار 
اهنآ لباقم  رد  یقطنم  لقع و  چیه  رب  هیکت  نودب  مدینشیمن و  ار  یفرح  چیه  رگید  هک  دوب  رپ  تالیکشت  ياهفرح  زا  يدح  هب  نم  شوگ 
هدرک تیبرت  وجگنج  نشخ و  ار  اهناملسم  امش  مالـسا  متفگیم  متفرگیم و  هدرخ  مالـسا  هحفص 82 ] هب [  تاقوا  یهاگ  یتح  مداتـسیا و 
مدوب هتفرگ  ارف  هک  ار  یئابیز  رهاـظ  هب  ياهراعـش  تسا ، حلـص  تیئاـهب  راعـش  دـنکیم و  شـالت  یتسود  حلـص و  يارب  طـقف  تیئاـهب  اـما 

یئاولب زا  فسأت  زاربا  ياج  هب  مدرکیم و  هعزانم  هرظانم ، ياج  هب  هک  دیـسر  يدـح  هب  نم  تراـسج  هکنیا  اـت  مدرکیم  رارکت  راویطوط 
شرورپ شزومآ و  سیئر  هکنیا  ات  مدز  تسد  مالـسا  هیلع  یتناها  عون  ره  هب  یهاوخرذـع ، ياج  هب  مدوب و  هتخادـنا  هار  هب  هسردـم  رد  هک 

یئاهب نازومآ  شناد  زا  رفن  دنچ  هک  ار  هدمآ  شیپ  تاقافتا  مامت  راختفا  اب  یجارخا . وت  ریگب ! ار  تاهدنورپ  ایب  ادرف  تفگ : دش و  ینابـصع 
سرد زا  نم  هکنیا  هب  یتیمها  نیرتکچوک  دنتخادرپ و  نم  قیوشت  هب  اهنآ  مدرک . فیرعت  تالیکـشت  هداوناخ و  يارب  دندوب  نآ  دـهاش  مه 

تراسج هناعاجش و  تاکرح  رطاخ  هب  تدم  مامت  دندادیمن و  مشابن  لیـصحت  همادا  هب  رداق  رگید  تسا  نکمم  هدنام و  بقع  لیـصحت  و 
ياهتفرگ رارق  كرابم  لامج  صاخ  هجوت  دروم  هک  وت  تداعـس  هب  اشوخ  دنتفگیم  نم  هب  امئاد  اهنآ  دندرکیم . نیـسحت  قیوشت و  مزیمآ 

لماش هک  تسا  یتمحر  نیا  يدرک و  يونعم  لیصحت  يادف  ار  يویند  لیـصحت  وت  ینک  شهاگرد  يادف  ار  هسردم  ات  ياهدش  هدیزگرب  و 
کیربت نم  هب  یتعاجش  یگتشذگدوخ و  زا  نینچ  رطاخ  هب  همه  دوشیمن . شبیـصن  يراختفا  نینچ  یـسک  ره  دوشیمن و  یـسک  ره  لاح 
تیوـقت رد  فعاـضم  يرورغ  اـب  ماهداـتفا  رد  یگرزب  تقیقح  هچ  اـب  موـشیم و  ادـف  نینچ  یهار  هچ  رد  هکنیا  زا  لـفاغ  نم  دـنتفگیم و 

هرادا هب  دنداتسرف ، هرادا  هب  هرابود  ارم  متفر . هسردم  هب  يوق  یسفن  هب  دامتعا  هدرک و  رپس  ياهنیس  اب  زور  نآ  يادرف  مدیـشوکیم . مدیاقع 
هحفـص 83] هراـبرد [  هک  ییاـهفرح  زا  يدـش و  نامیـشپ  دـیاش  يراد  تصرف  هب  زاـین  تفگ : شرورپ  شزوـمآ و  سیئر  مدرک و  هعجارم 

ریثأت تحت  نم  دوب  هجوتم  هک  وا  ماهدامآ . هار  نیا  رد  تداهـش  يارب  یتح  مرادن و  یکـش  چیه  متفگ : يدرک ، تمادن  راهظا  يدز  مالـسا 
تسالک رس  ورب  يراد  جایتحا  تصرف  هب  وت  میوگیم  مه  زاب  تفگ  ماهتخادنا  رطخ  هب  ار  دوخ  یلیـصحت  هدنیآ  تیئاهب  ناگرزب  ياهبیغرت 

غیلبت و زا  تسد  تالیکـشت  ياـسور  ياـهبیغرت  قـیوشت و  ریثأـت  تحت  اـما  متفر  هسردـم  هب  زور  نآ  نم  دوـشن . رارکت  رگید  نک  یعـس  و 
تدـش تدـح و  اب  راب  ره  اما  مدـش  هدـناوخ  هرادا  هب  رگید  راب  ود  دـنداد  رکذـت  نم  هب  راب  نیدـنچ  متـشادیمنرب  یمومع  ناـهذا  بیرخت 

هدـمآ و گنت  هب  مه  شرورپ  شزومآ و  سیئر  مدرک  عافد  نازومآ  شناد  غیلبت  اب  طابترا  رد  مدوخ  ياـجبان  لاـمعا  تیئاـهب و  زا  يرتشیب 
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طلغ و تانیقلت  اب  تالیکـشت  ياسؤر  ار  يویند  هبرـض  نیلوا  درک . جارخا  هسردم  زا  ارم  داد و  متـسد  هب  ارم  هدـنورپ  ینطاب  لیم  فالخرب 
سپ نآ  زا  مدمآرب و  هبرـض  نیا  یفالت  تهج  رد  متفرگ و  لد  رب  اهناملـسم  زا  ار  هنیک  نیا  نم  دندروآ و  دراو  نم  رب  یپردیپ  ياهقیوشت 

ناناوج يداقتعا  تیوقت  بجوم  ات  مدشیم  هداتـسرف  رگید  ياهرهـش  هب  یتح  مدش  نایئاهب  همه  دزنابز  رگید  هک  يروط  دش  رتشیب  متیلاعف 
یئاههمان متفریمن و  هسردم  هب  رگید  نم  مدرکیم . ار  دوخ  شالت  مامت  مدیشیدنایم و  ءاهب  بتکم  ياقترا  هب  دوجو  مامت  اب  مشاب . رگید 

مدوخ هب  لـئاسم  نیا  ماـمت  تیلوئـسم  متـسنادیم  هک  نم  یقح !؟ قاـقحا  هچ  اـما  متـشونیم  روشک  نیلوئـسم  يارب  قح  قاـقحا  ناوـنع  هب 
دوخ دـیاقع  قبط  دـیاب  هک  يروشک  رد  همه  نیا  رگا  ای  مدرکیمن و  يراشفاپ  مدزیم  هک  یئاـهفرح  يور  همه  نیا  نم  رگا  ددرگیمرب و 

قافتا نیا  متخادرپیمن  شیوخ  طلغ  راکفا  غیلبت  هب  مدربیمن و  لاؤس  ریز  ار  نآ  یـساسا  يداقتعا و  ناکرا  مشاب  نآ  نوناـق  عباـت  ناـیئاهب 
دنتـشاذگیم مرایتخا  رد  اـهنآ  هحفـص 84 ] هک [  یئاهـسردآ  هب  متـشونیم و  درکیم  هتکید  تالیکـشت  هـک  ار  یئاـههمان  اـما  داـتفایمن ،

یخـساپ اما  متـشون  همان  یمالـسا  ياروش  سلجم  يارب  يروهمج و  تسایر  رتفد  يریزو  تسخن  رتفد  هب  رهـش ، هعمج  ماما  هب  مداتـسرفیم 
یقاـب نـم  يارب  یخــساپ  رگید  دـشیم . اـیوج  ار  تـقیقح  درکیم و  هـعجارم  شرورپ  شزوـمآ و  سیئر  هـب  یعجرم  ره  هـک  ارچ  دــماین 

هداتـسرف ینیمخ  ماما  يارب  ياهمان  هک  هدیـسر  نآ  تقو  رگید  زورما  دنتفگ : دندناوخارف و  ارم  زاب  لفحم  ياضعا  زور  کی  تشاذگیمن .
همان نتـشون  رد  اما  متفریذپ  یئامن ، یهاوخ  ملظت  هدش  وت  قح  رد  هک  یملظ  زا  ینک و  تیاکـش  یللملانیب  نامزاس  هب  دماین  یباوج  رگا  و 

لفاحم ياضعا  زا  دشیم  مبجعت  ثعاب  هک  مدشیم . ورهبور  نایئاهب  نیب  رد  یبیجع  تاقافتا  اب  نم  تشذـگیم  رتشیب  هچ  ره  مدرک . للعت 
تدش هب  مدـیدیم و  ار  اهزیچ  نیا  همه  متـشاد  ینیبزیت  نامـشچ  هک  نم  دـندوب و  هدولآ  یعون  هب  همه  یتالیکـشت  رـصانع  ریاس  ات  هتفرگ 

هک یلاح  رد  مهدب  ناحتما  هقرفتم  همادا و  هناخ  رد  ار  دوخ  لیـصحت  دیاب  هدش و  نادـنچ  دـص  نم  تالکـشم  متفگ  دوخ  اب  مدوب  تحاران 
زا مدوب و  روخلد  دارفا  رتشیب  تسد  زا  دنراد . یناویح  يوخ  هدربن و  یئوب  تیناسنا  زا  دنایتسرپلوپ  یتسرپدوخ و  تاوهش و  مرگرس  اهنیا 

عونمم عماوج  ریاس  رد  هک  یلامعا  هب  هنادازآ  دنناوتب  دنـسرب و  شیوخ  یناسفن  لایما  لامآ و  هب  اهنآ  ات  دوب  هدـش  هناهب  کی  تیئاهب  هکنیا 
هب بقع  بقع  هدرک و  زمرت  دیفـس  ناکیپ  کی  مدوب ، یـسکات  رظتنم  هداتـسیا و  نابایخ  راـنک  رد  زور  کـی  مدیـشکیم . رجز  دنـسرب  دوب 

ار مریـسم  موش  راوس  هک  تساوخ  نم  زا  صخـشتم  بترم و  گنر ، مرک  راولـش  تک  اب  هلاس  جنپ  لهچ و  ادودـح  يدرم  دـمآ ، نم  تمس 
لاح دوب  شبل  هشوگ  زیمآتبحم  يدـنخبل  مدـش  راوس  بجعت  اب  یتسین ؟ اـهر  وت  رگم  یـسانشن . ارم  يراد  قح  وش  راوس  تفگ : وا  متفگ .

هب متسه ، ایوپ  یئاد  نم  تفگ : دیتسه ؟ ءابحا  زا  امش  متفگ : يدرگیمرب ؟ قالخا  هحفص 85 ] سرد [  زا  تفگ : دیسرپ و  ار  مردام  ردپ و 
نیا دیسرپ : دش . جراخ  تیئاهب  زا  دوب و  بلطهاج  تسرپایند و  تفگیم  درکیم و  یئوگدب  وا  زا  مردارب  میلس  راب  کی  هک  دیسر  مرطاخ 

هک ینیغورد  ياهفیرعت  رطاـخ  هب  طـقف  اـی  تسیک ؟ ءاـهب  ینادیم  الـصا  وت  تفگ : ءاـهب . قشع  هار  رد  متفگ : تسیچ ؟ يارب  تمحز  همه 
زا رتارف  وا  دیسر ، دهاوخن  وا  تفرعم  هب  سک  چیه  تخانـش و  مهاوخن  ار  وا  نم  متفگ : يدرک ؟ وا  فقو  ار  تیگدنز  همه  هدش  وا  هرابرد 

. دـنکیمن یقرف  ادـخ  اب  وا  متفگ : دـنیوگیم  ادـخ  هرابرد  ار  اهزیچ  نیا  ياهتفرگ . هابتـشا  ادـخ  اب  ار  وا  وت  تفگ : تساـم . کـچوک  نهذ 
ءاهب نم  اعقاو  مدمآ ، مدوخ  هب  هرابکی  دنکیمن ؟ یقرف  ادخ  اب  وا  ینکیم  رکف  هک  دراد  یلئاصخ  هچ  منیبب  وگب  دنکیمن  یقرف  رگا  تفگ :

، مدوب هدیدن  ار  وا  سکع  یتح  نم  متسرپتب ، مدرک  سح  ياهظحل  هک  دندوب  هتـشادهگن  رود  نم  نهذ  زا  يدح  هب  ار  وا  متخانـشیمن  ار 
زور کی  هدمآ  نآرق  رد  هک  مدوب  هدینـش  طقف  ارچ ؟ منادب  هکنیا  نودب  مدیتسرپیم  ار  وا  دـنیبب ، ار  وا  سکع  تشادـن  هزاجا  یـسک  ینعی 

هدرک و روهظ  ءاهب  مان  هب  یناسنا  لکـش  هب  ادخ  سپ  دمآ . دهاوخ  ادخ  دـش ، دـهاوخ  تیؤر  لباق  ناراگتـسر  يارب  ادـخ  تسا  تمایق  هک 
ياهزیچ ات  مشاب  فلاخم  ههبج  رد  نانچمه  مدرک  یعـس  اـما  مدوب  هتفرورف  رکف  هب  وا  لوا  هلمج  اـب  تسادـخ . يداـم  دوجو  عقاو  رد  ءاـهب 

دوب هدینـش  دایز  اهباوج  نیا  زا  نوچ  دادـن  نم  هب  نداد  باوج  لاجم  رگید  دوب  ایوپ  ییاد  مان  هک  يروصنم  ياقآ  دوش . مریگتـسد  يرتشیب 
رد مدرک  سح  درکیم  در  ینکـش  نادند  خساپ  اب  ار  خساپ  نآ  درکیم و  هراشا  نایئاهب  خساپ  هب  مشاب  یخـساپ  دـصرتم  نم  هکنیا  زا  لبق 

هلجع اب  ار  زیچ  همه  تشادن  يدایز  تقو  شیاهفرح  نتفگ  يارب  ایوگ  دنامهفب و  نم  هب  دنادیم  هچنآ  ره  دراد  دـصق  هاتوک  تصرف  کی 
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مدوب رظتنم  دوب ؟ هچ  درک  هدز  تیئاهب  زا  ار  امش  هک  یلصا  هلئسم  يروصنم  ياقآ  متفگ : درک  تبحـص  هک  هحفص 86 ] یتدم [  تفگیم ،
نم دوب و  هدـش  نم  دـیدرت  ثعاب  دادیم و  رازآ  ارم  دوب  یتدـم  هک  يزیچ  نامه  هدـش ، روخلد  نایئاهب  تسیاشان  ياهراتفر  زا  دـیوگب  هک 
دوب هشیر  زا  وا  داقتنا  دزیم و  فرح  اـهزیچ  نیا  زا  رتیـساسا  وا  اـما  دـسیونب  نید  ياـپ  دـیابن  ار  ناـیئاهب  راـتفر  میوگب  وا  هب  متـساوخیم 

زا لاح  هب  ات  الصا  وت  تفگ : وا  مدرکیمن . سح  یـصخش  هدقع  هنیک و  هنوگ  چیه  شاهرهچ  زا  تشاد و  ياهبذاجرپ  راذگریثأت و  يادص 
ره هک  دـنیوگیمن  ناـیئاهب  دوخ  رگم  تفر ؟ نیب  زا  تعرـس  هب  دیـشک و  لوط  لاـس  طـقف 9  باـب  توبن  روهظ و  ارچ  ياهدیـسرپ  تدوخ 

: تفگ وا  دشکب . لوط  دایز  شتوبن  هک  تشادن  یلیلد  هدوب و  هللاءاهب  ترضح  روهظ  رشبم  وا  متفگ : درادن ؟ ماود  دشاب  غورد  هک  يروهظ 
ماکحا تاروتسد و  همه  نآ  لاس  هن  يارب  طقف  ایآ  هدرک ؟ رداص  دیدج  میلاعت  ماکحا و  همه  نیا  شباتک  رد  ارچ  سپ  تسا  روط  نیا  رگا 

ینعی دـیاهدرکن  هعلاطم  ار  شیاهباتک  ریاس  باب و  یـسراف  نایب  یتح  یبرع و  نایب  باتک  هک  تسا  نیا  نایئاهب  امـش  لاکـشا  هدـش ؟ رداص 
هکلب هدوبن  اءاهب ... رـشبم  باب  الـصا  هک  دیوشیم  هجوتم  تروص  نیا  رد  نوچ  دنهدیمن  ار  اهنآ  هعلاطم  هزاجا  امـش  هب  تالیکـشت  نارس 
هلئسم نیا  ناوریپ  رگا  دید  یتقو  ءاهب  دنکیم و  روهظ  رهظی ا ... نم  رگید  لاس  رازه  ود  تفگ  درک و  يربمایپ  تیودهم و  ياعدا  شدوخ 

تاروتسد اهباتک و  نیا  كرد  هب  رداق  زونه  مدرم  تفگ  تخیر و  ایرد  هب  ار  باب  تاجهتشون  اهباتک و  مامت  دننکیم  کش  وا  هب  دننادب  ار 
ناـیب ینک  كرد  ار  تقیقح  یهاوخیم  رگا  تسا ، یقاـب  مه  زونه  دوب و  هداـتفا  مدرم  تسد  رد  رگید  باـب  ياههتـشون  اـما  دنتـسین  یهلا 
هحفـص هک [  نیا  زا  هتـشذگ  يوشیم ، جراخ  تیئاهب  زا  شاب  نئمطم  ناوخب و  نک و  ادـیپ  ار  باب  ياهباتک  ریاس  یـسراف و  ناـیب  یبرع و 
يدـح هب  وا  هدروخ  ار  رامعتـسا  بیرف  هک  هدوب  ياهدـناشن  تسد  مه  باب  دوخ  يوشیم  هجوتم  هکلب  يوشیم  تیئاهب  نالطب  هجوتم  [ 87
بذـک مه  ءاهب  دوخ  سپ  تسا  نیا  ءاـهب  هدـنهد  تراـشب  رگا  تفگ  دـهاوخ  دـسرب  یئاـهب  ره  تسد  هب  وا  راـثآ  رگا  هک  دوب  وگنایذـه 

يانثتـسا هب  هتبلا  دـنردان ؟ دـشاب  یکی  ناشدرکلمع  اههتفگ و  هک  یناـسک  ناـیئاهب  نیب  رد  ارچ  ینکیم  رکف  وت  تفگ : دـعب  تسا . ضحم 
یعقاو ناملـسم  مه  ناناملـسم  نیب  رد  بوخ  متفگ : عیرـس  یلیخ  دـنناگدش . لافغا  زا  تسا و  ناشیاهگر  رد  تاداس  نوخ  هک  وت  هداوناخ 

دودحم تیلقا  کی  تسا و  دایز  یلیخ  ناشدادعت  الوا  اهناملـسم  تفگ : يروصنم  ياقآ  دـنراک . فالخ  ارثکا  اهناملـسم  هزات  تسا و  ردان 
رد دنراکفالخ  اهنآ  قافتا  هب  بیرق  رثکا  مه  زاب  تسا  لالح  تافلخت  رتشیب  اهنآ  نیب  رد  هزات  دنامک و  یلیخ  هکنیا  اب  نایئاهب  یلو  دنتـسین 
ای دنتـسین  هعلاطم  لها  هک  يدادعت  دـنناهانگ و  اهیگدولآ و  زا  يربم  كاپ و  ارثکا  ناگرزب  ءاملع و  نمؤم ، دارفا  اهناملـسم  نیب  رد  نمض 
رد فرحنم -  ياههقرف  نیمه  هلمج  زا  ینج -  یسنا و  نیطایش  طسوت  هک  یناسفن  ياهاوه  وریپ  تسا و  مک  ناشیبهذم  تامولعم  داوس و 

فارحنا دوـش  رتـشیب  ناشیبهذـم  تاـعلاطم  دارفا  هـچ  ره  ناـیئاهب  نـیب  رد  اـما  دـنوشیم  فارحنا  راـچد  رتـشیب  دـباییم  شرتـسگ  هعماـج 
نیا هکنیا  رطاخ  هب  دـنوشیم  یگدولآ  هانگ و  بکترم  رتشیب  اهیتالیکـشت  یئاهب و  نارـس  ناناملـسم ، سکعرب  تسا و  رتشیب  ناـشیقالخا 

فیلکت نییعت  امـش  نم و  يارب  دناهتـسشن و  ـالاب  نآ  بلط  هاـج  تسرپاـیند  روـختفم  هدـع  کـی  تسین  زاـسناسنا  تسین ، یهلا  بـتکم 
همه نیا  هک  دفرـصیم  ناشیارب  تسین  يدمآرد  نینچ  هب  رداق  ینامزاس  چـیه  یناپمک و  چـیه  دـننزیم ، بیج  هب  اهنیا  هک  یلوپ  دـننکیم 

ترطف حور و  بلق و  اب  دـننکیم . هحفـص 88 ] رابجا [  دارفا  هب  همه  نیا  تسا  مهم  ناشیارب  رامآ  همه  نیا  دـناهتخادنا ، هار  ار  تالیکـشت 
دناهتخاس تب  دناهتخاس ، ادخ  حول  هداس  ناگدنب  نیا  يارب  اهنیا  تسا . یئوجادخ  تیونعم و  لابند  هب  اتاذ  ناسنا  دننکیم . يزاب  رشب  یتاذ 

رد تسه  بتکم  رازه  نارازه  امـش  بتکم  لثم  ینک  تقد  یمک  رگا  یـشاب . شوهاب  یمک  نک  یعـس  دناهدیـشک . رامعتـسا  هب  ار  اـهنآ  و 
نآ زا  هناقـشاع  همه  شناوریپ  هک  تسه  نوگانوگ  ياهبتکم  يرامـشیب  دادعت  هب  ناتـسودنه  رد  اقیرفآ  رد  نپاژ  نیچ و  لثم  یئاهروشک 

ياهباتک زا  ریغ  ياهعلاطم  هک  دیتسه  هدینت ، ناترود  هب  تالیکـشت  هک  يرات  ریـسا  يدح  هب  نایئاهب  امـش  هناتخبدـب  اما  دـننکیم . يوریپ 
فرط زا  دننکیم  اعدا  هک  نید  نیا  هک  دیدیسرپیم  ناتدوخ  زا  دیتشاد  هعلاطم  یمک  رگا  دیرادن  نایئاهب  تالیکشت  بناج  زا  هدش  هتکید 

هچ مالـسا  الـصا  تسا ؟ مالـسا  ماکحا  زا  رتهب  شمیلاعت  ماکحا و  نیا  زا  کی  مادـک  دراد ؟ مالـسا  نید  هب  تبـسن  يرترب  هچ  هدـمآ  ادـخ 
نم هزادنا  هب  نایاقآ  نیا  زا  مادک  چیه  مدوب و  رهش  نیا  مان  هب  ناغلبم  زا  یکی  مدوخ  نم  دمآیم ؟ يرگید  نید  دیاب  هک  تشاد  مک  يزیچ 
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ادخ ربمایپ  ار  ءاهب  مان  هب  یسک  مهابتشا . رد  تخـس  مدیمهف  اما  دنرادن  مادک  چیه  متـشاد  نم  هک  یتیلاعف  درادن و  يرما  تامولعم  داوس و 
هون و رـسپ و  طسوت  شمیلاعت  ماکحا و  همه  نرق  کـی  لوط  رد  هک  يربماـیپ  دـیآیم . لیئارـسا  زا  ماـکحا  ماـمت  دـناهدرک و  اـم  يادـخ  و 
. تسین ربمایپ  دوش  ماکحا  هدـننک  رداص  هدـنهد و  روتـسد  لدـعلا  تیب  مسا  هب  يزکرم  کی  مه  رخآ  تسد  دـنک و  رییغت  ـالماک  شاهجیتن 

تقفاوم نز  کی  نتفرگ  اب  طقف  هتـشاد  نز  راهچ  دوخ  هک  ءاهبلادـبع  اما  هتـسناد  زئاج  ار  نز  راهچ  نتفرگ  هتـشاد و  نز  راـهچ  ءاـهب  دوخ 
ار یمکح  ره  یقوش  مه  ءاهبلادبع  زا  دـعب  هدرک ، مارح  شناوریپ  يارب  هدوب  لالح  هچ  ره  شدوخ  يارب  هدرک ، وغل  ار  ردـپ  مکح  هدرک و 

رداص مکح  ام  يارب  دنتسه  رفن  هک 9  لدعلا  تیب  ياضعا  مه  الاح  هدرک و  وغل  ار  يرایـسب  هداد و  رییغت  هتـشاد  هحفص 89 ] تسود [  هک 
نآ 9 نایئاهب  اما  دننادیمن  اطخ  زا  نوصم  ار  یسک  ناماما  ربمایپ و  ادخ و  زج  هب  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  ناملـسم  اب  یئاهب  قرف  دننکیم .

دیدج میلاعت  زور  ره  دـندساف ، ناشدوخ  رفن  نآ 9  هک  یلاح  رد  دـنرادنپیم  ادـخ  مکح  ار  اهنآ  مکح  دـننادیم و  اـطخ  زا  نوصم  ار  رفن 
طابترا زا  اهنآ  ساره  همه  نیا  تسیچ و  ناناوج  ندرک  مرگرـس  يارب  تالیکـشت  شالت  همه  نیا  لیلد  ياهدرک  رکف  چیه  دننکیم  رداص 
لدـعلا تیب  فرط  زا  هک  مه  دـیدج  مایپ  دربب . یپ  تقیقح  هب  یـسک  دـنهاوخیمن  هکنیا  يارب  تسیچ ؟ يارب  ناناملـسم  اب  ناـناوج  يریگ 
میلاـعت هکنیا  ياـج  هب  نیبب  ار  یئادـخ  ماـکحا  هدـش ، دـیکأت  نآ  هب  نتخادرپ  یقیـسوم و  يریگداـی  ماـیپ  نیا  رد  ياهدینـش  اـمتح  هدیـسر 

ياهلیـسو اهنت  نوچ  دنناوخیم ! ارف  زاوآ  صقر و  هب  ار  اهنآ  دوش  رداص  دـشاب  نآ  رد  ناسنا  درایلیم  دـنچ  حالـص  هک  یعماج  زاسناسنا و 
اهنآ دنک و  بذج  دوخ  هب  ار  ناناوج  دناوتیم  هک  نکمم  یمرگرس  نیرتهب  دراد . هگن  رود  قیاقح  زا  ار  امش  دناوتیم  یئاهنت  هب  هک  تسا 

تامدخ مسارم و  نید  مادک  الـصا  دنربن . یپ  تالیکـشت  نورد  قیاقح  هب  ات  دهد  تداع  یقیـسوم  هب  تیرـشب  ملاع  هب  تمدخ  ياج  هب  ار 
هک تسا  نیا  يارب  تسیچ ؟ يارب  نوگانوگ  ياهتیلوئـسم  ندش  رادهدهع  تمدخ و  هئارا  يارب  رابجا  همه  نیا  تسا ؟ يرابجا  شایبهذـم 
هک ینیغورد  خیرات  هن  ینک ، هعجارم  رتشیب  خیرات  هب  منکیم  هیصوت  مناخ  اهر  دشاب . هتـشاد  ندرک  رکف  يارب  یتصرف  یـسک  دنهاوخیمن 

دوجو هب  هنوگچ  الـصا  دـنراد و  اجک  رد  هشیر  اهنیا  ینیبب  ات  ناوخب  ار  بتکم  نیا  شیادـیپ  یقیقح  خـیرات  دـنهدیم . ناـتدروخ  هب  اـهنیا 
اما هتفر  نـیب  هحفـص 90 ] زا [  یتسرپتب  رگید  هزورما  تسیچ ؟ تسرپتب  کـی  اـب  وت  قرف  ریذـپن  ار  یبتکم  کـی  هناروکروک  دـناهدمآ .

رتشیب ات  ناوخب  ار  هراوآ  ياقآ  لیحلا  فشک  باتک  یحبـص و  تارطاـخ  ماـن  هب  یحبـص  ياـهباتک  تسا  رتدـب  یتسرپتب  زا  امـش  بهذـم 
ءاهب تیناقح  يارب  لیالد  يرـس  کی  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  دراد  ضقانت  مه  اب  تیئاهب  ماـکحا  يداـبم و  همه  يوشب . نم  ياـهفرح  هجوتم 

ار ادخ  تایآ  وا  هک  يوش  هجوتم  رگا  دنک ! يرادربهرهب  شدوخ  عفن  هب  ات  هداد  رییغت  ار  نآرق  تایآ  یتح  وا  تسا . غورد  زا  رپ  هک  هدروآ 
رد الثم  تسا ؟ غورد  نب  خـیب و  زا  زاستسد و  هقرف  کـی  هقرف  نیا  هک  ینکیم  رواـب  دـسرب  شدوصقم  هب  اـت  هداد  رییغت  هدرک و  فیرحت 

رکف یمک  نم  هدـش ؟ تیؤر  لباق  نونکا  هک  متـسه  ادـخ  نامه  نم  هتفگ  اهب  هک  دوشیم  تیؤر  ادـخ  تمایق  رد  هک  هدـمآ  نآرق  ياـجک 
رد زورما  هک  تسا  نامه  نآرق  تقیقح  هدـشن و  فیرحت  نآرق  هک  مینادیم  اـم  دـشاب . هدرک  يراـک  نینچ  درادـن  ناـکما  متفگ : مدرک و 
ایب ام  هناخ  هب  ایوپ  اب  راب  کی  دنک . هدافتـسا  نآ  زا  دناوتب  شدوخ  عفن  هب  ات  هداد  رییغت  ار  تایآ  زا  یـضعب  وا  اما  تفگ : تسا . مدرم  تسد 

. یشاب یئاهر  دازآ و  ناسنا  نک  یعس  تفگ : درک و  هیـصوت  رکفت  هب  ارم  مه  زاب  وا  میدیـسریم  هناخ  هب  میتشاد  رگید  منک . تباث  وت  هب  ات 
درط نم  هک  ینادیم  يدز  فرح  نم  اب  هک  وگن  یـسک  هب  نمـض  رد  دـیتسه  تالیکـشت  ریـسا  هک  وت  هداوناخ  وت و  زا  فیح  تمـسا ، لثم 
هدـش یناحور  درط  هک  یـسک  اب  نم  دز ، مکـشخ  اههدز  قرب  لثم  ناهگان  يریگب  طابترا  نم  اب  هک  دـنراذگیمن  رگید  ماهدـش ، یناـحور 

شمالس باوج  یتح  میتشادن  ندرک  تبحص  هملک  کی  قح  هدش  یناحور  درط  هک  یـسک  اب  ءاهبلادبع  ءاهب و  روتـسد  هب  مدزیم . فرح 
يادا تیلـست و  ضرع  يارب  يروصنم  ياقآ  یتقو  دمآ  مدای  میدشیم ، یناحور  درط  مه  ام  دوخ  تروص  نیا  رد  نوچ  میدادیم  دـیابن  ار 

ار وا  هحفـص 91 ] مالـس [  خساپ  سک  چیه  دنک  تکرـش  یئاهب  دارفا  زا  یکی  هزانج  عییـشت  رد  ات  دوریم  نایئاهب  زا  یکی  لزنم  هب  مارتحا 
حلـص و يدانم  ار  دوخ  هک  تسا  یموق  زا  تکرح  نیا  دوشیم  جراخ  اجنآ  زا  دزیخیمرب و  ات  دننکیم  یلحمیب  وا  هب  ردقنآ  دـهدیمن و 

ببـس دـیاب  نید  هک  تسا  نیا  ناشهناگهدزاود  ماکحا  زا  یکی  هک  یموق  دـنزیم ، رـس  نامـسآ  هب  ناشتیناسنا  ياـعدا  دـننادیم و  یتسود 
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رداـم و ردـپ و  زا  ار  دـنزرف  دزادـنایم و  مه  ناـج  هب  ناشدـیاقع  رطاـخ  هب  ار  اـهناسنا  نید  نـیمه  هنوـگچ  لاـح  دـشاب ، تـبحم  تـفلا و 
هک ناشهناگهدزاود  ماکحا  زا  رگید  یکی  هک  یلاح  رد  دنکیم ؟ ادـج  رگیدـکی  زا  مامت  یلدگنـس  اب  ار  نارـسمه  دریگیم و  شاهداوناخ 

دوبن بتکم  نیا  يانبم  رب  شقطنم  لقع و  یـسک  رگا  دشاب  لقع  ملع و  قباطم  دیاب  نید  هک  تسا  نیا  دـنهدیم  شزومآ  قالخا  سرد  رد 
يروصنم ياقآ  مدوب  توهبم  جیگ و  هک  یلاح  رد  مدش  هدایپ  نیشام  زا  دننک !؟ نوریب  شاهناشاک  هناخ و  زا  ار  وا  دننزن و  فرح  وا  اب  دیاب 

ناونع وا  هک  یلئاسم  مدادیم . قح  وا  هب  الماک  مدرک  رکف  هک  یمک  متفر  هناـخ  هب  هدزتهب  تفر ، درک و  یظفاحادـخ  نم  زا  یناـبرهم  اـب 
ار منهذ  مهد و  رارق  مه  رانک  رد  ار  زیچ  همه  متـسناوتیمن  مدوب و  هدادـن  ماجـسنا  مراکفا  هب  اما  دوب  هدیـسر  مدوخ  نهذ  هب  اهراب  درکیم 

يزیوآتسد چـیه  ملفاغ ، اهنآ  زا  نم  هک  تسه  هدرپ  تشپ  رد  یقیاـقح  مدرکیم  سح  متـشاد ، يرتشیب  هعلاـطم  هب  جاـیتحا  منک  زکرمتم 
تسا يداه  هک  مدناوخیم  ار  مترطف  يادخ  اتقیقح  مهاگآدوخان  ریمـض  رد  اما  دوب  ءاهب  میادخ  زونه  هچ  رگا  متـشادن -  ادخ  هاگرد  زج 
مدرب هانپ  وا  هب  زاب  دشخبیم  یئاهر  دیدرت  کش و  همه  نیا  زا  ارم  دزاسیم و  نشور  نم  رب  ار  قیاقح  وا  زا  نتسج  يرای  مدوب  نئمطم  و  - 
ياقآ متفگ  مردام  ردپ و  هب  مدیـسر  هک  هناخ  هب  دناسرب  تقیقح  هب  هداد و  یئاهر  دیدرت  یلد و  ود  همه  نیا  زا  ارم  هک  مدرک  شـسامتلا  و 

هک دنتفرگ  لوق  نم  زا  تسا و  هدز  رس  هحفـص 92 ] نم [  زا  اطخ  نیرتگرزب  یئوگ  هک  دندش  تحاران  ياهزادنا  هب  هدناسر ، ارم  يروصنم 
ياقآ رگم  متفگ : مردام  ردـپ و  هب  میوگن . مه  یـسک  هب  دـنامب و  نامدوخ  نیب  هلئـسم  نیا  دـش  رارق  منزن و  فرح  وا  اـب  تقو  چـیه  رگید 

تفر و سدقلا  ةریـضح  نوبیرت  تشپ  عمج  نیب  رد  زور  کی  تسادخ  نمـشد  وا  تفگ : هدش ؟ یناحور  درط  هک  هدرک  راک  هچ  يروصنم 
بیذکت ار  زیچ  همه  تفرگ و  ازسان  داب  هب  ار  هلا  رما  یلو  ترضح  ات  هلاءاهب  ترـضح  زا  دز . یئاجبان  یلیخ  یلیخ  ياهفرح  دنلب  يادص  اب 

اب وشن و ... کـیدزن  وا  هب  زگره  تسا  كاـنرطخ  یلیخ  وا  مه  ـالاح  دـش . مـالعا  شدرط  مکح  لدـعلا  تیب  فرط  زا  لـیلد  نیمه  هب  دومن 
طقف هکنیا  اب  زیورپ  میدادیم  لاقتنا  مه  هب  ار  نامدـیاقع  میتفگیم و  نامرب  رود و  تیعـضو  زا  مه  يارب  متـشاد  هبتاکم  شیب  مک و  زیورپ 

وا بوذـجم  رتـشیب  تشذـگیم  هچ  ره  هک  دومنیم  رتـگرزب  شايرکف  حطـس  تاـمولعم و  حطـس  ردـقنآ  دوب  رتـگرزب  نم  زا  لاـس  کـی 
هدامآ هقرفتم  تاناحتما  يارب  ار  دوخ  امتح  هک  درک  هیصوت  دش و  تحاران  تیاهنیب  متـشون  شیارب  ار  مندش  جارخا  نایرج  یتقو  مدشیم 

هک دوب  ادیپ  شیاههمان  زا  اما  مدوب  هدیدن  ار  وا  دوب  هتفر  هک  يزور  زا  دهدب . ناحتما  هقرفتم  دوب  رارق  دناوخیم و  سرد  مه  شدوخ  منک .
اجنآ يایاضق  همه  رادـید  نیلوا  رد  هک  دادیم  لوق  نم  هب  مئاد  تشونیم و  رـصتخم  هاتوک و  یلیخ  ار  اههمان  هدـش ، لبق  زا  رتگرزب  یلیخ 

یئاهتیلاعف عون  هچ  لوغشم  منادب  تساوخیم  ملد  یلیخ  دوبن و  مولعم  میارب  زونه  اهبالقنا  دض  نیب  رد  وا  ياهتیلاعف  دنک . فیرعت  میارب  ار 
اهر دوخ  لاح  هب  ارم  ياهظحل  تالیکشت  درادن . يدایز  تقو  هک  دوب  صخشم  دیسریم  متـسد  هب  رید  هب  رید  اههمان  هک  اجنآ  زا  اما  تسا .

هک ار  ییاـههمان  هک  هحفـص 93 ] دندرکیم [  رارـصا  دندمآیم و  مندـید  هب  مدرکیمن  هعجارم  رگا  مدـشیم و  هدـناوخارف  مئاد  درکیمن 
لوق اهنآ  هب  راب  ره  نک . میظنت  رتدوز  ینک  هدامآ  یللملانیب  نامزاس  يارب  دیاب  هک  ار  ياهمان  تیاکـش  یـسیونب و  بالقنا  ربهر  يارب  دیاب 

يراکفا موجه  مه  زاب  دوب  هدرک  توافتیب  یمک  تالیکشت  تاروتسد  هب  تبسن  ارم  متشاد  يروصنم  ياقآ  اب  هک  ییاهتبحـص  اما  مدادیم 
مدوـب و هدـش  نیـشن  هناـخ  متفریمن و  هسردـم  هب  مه  یفرط  زا  تساـکیم . نم  رد  ار  ندوـب  ضحم  عـیطم  هـیحور  درکیم  ددرم  ارم  هـک 

دوـخ زا  مئاد  دـنربیم  یگدـنز  دـنور  نیا  زا  یتذـل  هچ  دـنوریم و  هسردـم  هب  هنوـگچ  هـمه  هـک  مدـیدیم  ار  مناتـسود  اهیـسالکمه و 
ارچ و  مدوب ؟ هدـش  تالیکـشت  ماخ  ارچ  دوب ؟ هچ  مدـیاقع  يور  نم  يراشفاپ  همه  نیا  لیلد  و  مدـش ؟ مورحم  هسردـم  زا  ارچ  مدیـسرپیم 

رگید هک  مدادیم  دهعت  مدرکیم و  یهاوخرذع  زور  نآ  يادرف  رگا  متفرگیم  رارق  اهنآ  ياجیب  ياهنیـسحت  اهقیوشت و  ریثأت  تحت  دـیاب 
هنابلطواد هک  نم  زا  اهنآ  مدوب . هدرک  تالیکشت  ياههتـساوخ  يادف  ار  دوخ  نم  اما  داتفایمن . یقافتا  درک  مهاوخن  غیلبت  هسردم  رد  زگره 
هکنآیب نم  دـننک و  لقتنم  نم  قیرط  زا  ار  ناشیاهفرح  هک  دـندوب  هتخاس  یناـبدرن  مدوب  هتخادـنا  ندرگ  هب  يرادربناـمرف  تعاـطا و  قوط 

یئاهنت فرط  کی  زا  مدرکیم  هیرگ  زور  بش و  هک  دوب  هدرک  هدرسفا  گنتلد و  ارم  يدح  هب  راکفا  نیا  مدوب ، هتفرگ  رارق  هچیزاب  منادب 
سح نم  هک  دیـسر  ارف  یلاـح  رد  راـهب  دوب و  هتـشذگ  ناتـسمز  دوـب . هدروآ  گـنت  هب  ارم  لیـصحت  سرد و  ندرک  اـهر  رگید  فرط  زا  و 
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، دشیمن اود  نم  ياهدرد  زا  يدرد  چیه  دندادیم  نم  هب  ءاهب  فطل  زا  هک  ییاهدیعو  هدعو و  اب  ماهدروخ  تسکش  هدنزاب  کی  مدرکیم 
مدرک و يراددوخ  یللملانیب  ناـمزاس  بـالقنا و  ربـهر  يارب  هماـن  نتـشون  زا  دوشیمن . نیریـش  نهد  نتفگ  اولح  اولح  اـب  مرداـم  لوـق  هب 
بش و هک  تفگ  اهنآ  هب  مرداـم  مدرکن  هحفـص 94 ] تعاطا [  رگید  اما  دندمآ  مغارـس  هب  راب  دنچ  مداد ، رارق  هناهب  ار  یحور  یگدرـسفا 

هداد . تسد  زا  الماک  ار  شاهیحور  دباوخیم و  ياهشوگ  رد  زور 

نارهم تیرومأم 

يانب هک  دندوب  هداتسرف  ام  هناخ  هب  ار  نارهم  مان  هب  یناوج  رسپ  هتفرگ . نم  هرابرد  يدیدج  میمـصت  تالیکـشت  مدش  هجوتم  دعب  زور  دنچ 
دادیم ناکت  ییوربا  مشچ و  هنایشان  نارهم  مدوب . ون  رعش  ندورـس  لها  نم  دنک . جراخ  اوه  لاح و  نیا  زا  ارم  دراذگب و  نم  اب  ار  یتسود 

یفاک هزادنا  هب  مه  نیریش  روتسد  نیا  زا  دناوتب  دیاش  درکیم . هکحضم  ار  شاهفایق  دادیم و  شتلاحیب  نامشچ  هب  یصوصخم  يرامخ  و 
نم متفگ : میـشاب . اهنت  مراد  تسود  تدوخ . قاتا  هب  میرب  وشاـپ  تفگ : نارهم  درب . ناـیاپ  هب  بوخ  ار  شتیرومأـم  مه  دـنک و  یئوجماـک 

اهتدم زا  دعب  هرخألاب  مدوب و  هداد  لفحم  هب  يدیدج  حرط  نم  تفگ : مردام  هب  نارهم  رادرب  مرـس  زا  تسد  نارهم  مرادن  هلـصوح  لاح و 
دوب نیا  لضعم  نیا  لـح  يارب  نم  حرط  مروخب . تسکـش  حرط  نیا  رد  مهاوخیمن  دـندرک . تقفاوم  نآ  اـب  هدـش و  لوبق  دروم  حرط  نیا 

؟ مینک لرتنک  میناوتیمن  ار  ناناوج  زاین  ام  نوچ  دندنبیم . تبحم  یتسود و  حرط  ناملـسم  ناناوج  اب  دنوریم  ام  ياهرـسپ  اهرتخد و  هک :
لکـش دـهاوخیم  مه  یقـشع  رگا  دوش و  هدروآرب  نامدوخ  ناناوج  نیب  رد  زاین  نیا  هک  مینک  داجیا  ياهنیمز  مینک و  لقتنم  ار  نآ  میئاـیب 

ياههفوکش وحم  هتسشن و  لاه  هرجنپ  يولج  هاتوک  هچقات  يور  هک  نم  دزیم و  ار  اهفرح  نیا  دریگب . لکـش  یئاهب  ناناوج  نیب  رد  دریگب 
تقامح و همه  نیا  زا  مدرکیم و  هاگن  نارهم  هب  رخـسمت  تلاح  هب  یهاگ  مدوب  هدـش  هناـخ  فارطا  یباداـش  توارط و  ناـتخرد و  ياـبیز 

میدوب یمیدق  یلیخ  ناتـسود  نارهم  هداوناخ  اب  ام  مدوب . بجعت  رد  هناقمحا  حرط  نیا  هحفص 95 ] اب [  تقفاوم  يارب  تالیکشت  یگتخپان 
نم زا  لاس  هس  دودـح  وا  مدرکیم  هاگن  مناردارب  لثم  هشیمه  ار  نارهم  نم  دوب . رتشیب  یلیخ  نایئاهب  ریاس  هب  تبـسن  مه  اب  دـمآ  تفر و  و 

ساسحا میتشاد  یکیدزن  دـمآ  تفر و  دوب  اهلاس  هداوناخ  نیا  اب  هک  ام  دوب و  هدـش  هتـشک  نارابمب  رد  وا  ياهرهاوخ  زا  یکی  دوب ، رتگرزب 
شحور شزومآ  يارب  متفریم و  مناـخ  نیهـش  شرهاوخ  رازم  رـس  هب  یهاـگ  زا  ره  نم  میاهداد  تسد  زا  ار  اـهرهاوخ  زا  یکی  میدرکیم 

رکف مه  هب  الـصا  میدوب ، هدرک  يزابجل  هناکدوک  لئاسم  رـس  رب  مه  اب  یفاک  هزادنا  هب  دوب و  يزابمه  نمهب  نم و  اب  نارهم  مدرکیم ، اعد 
هب میتسناوتیمن  ياهظحل  یتح  دـننک  هاگن  دـنناوتیمن  قوشعم  کی  ناونع  هب  مه  هب  زگره  هک  ردارب  رهاوخ و  کی  لثم  اـقیقد  میدرکیمن 

راوشیامن دنکیم  یعس  دنکیم و  رامخ  میارب  ار  شیاهمشچ  نارهم  تالیکـشت  روتـسد  هب  هک  مدیدیم  الاح  اما  مینک  هاگن  هناقـشاع  مه 
ياهرعـش مدینـش  تفگ : نارهم  دوب . زیمآرخـسمت  روآشدـنچ و  هداعلاقوف  مرظن  هب  دـیامن . دوخ  فوطعم  بوذـجم و  ارم  دـنک و  يربلد 

؟ یفرط هچب  اب  ینکیم  رکف  وت  نارهم  متفگ : مدش و  ینابـصع  یناوخب . میارب  ار  تیاهرعـش  تدوخ  قاتا  يوت  میورب  هشیم  ياهتفگ  یبوخ 
ینادیم هک  وت  تسیچ ؟ اهراوطا  ادا و  نیا  زا  تروظنم  دوب  نم  یگچب  نارود  لام  اهندناوخ  يرحس  سورخ  يا  نیا  اهیـشاپ و  ناد  نیا 

مردپ هتخادنا ؟ هار  لفحم  هک  تسا  يزاب  هرخسم  هچ  نیا  منک . وا  نیزگیاج  ار  وت  میآیمن  مشاب  هدش  ناملسم  رگتفر  کی  قشاع  رگا  نم 
هب دوب . هدـش  عورـش  شاهرمزور  تخـس  ياهراک  ینابغاب و  زاب  تسا و  هتـسخ  دوب  مولعم  دـش و  لاه  دراو  یلگ  ناتـسد  اب  نیح  نیمه  رد 

هحفـص 96] نیا [  تنامهم  اب  ارچ  هدش ؟ یچ  تفگ : درک و  نم  هب  يدنت  هاگن  منزیم  فرح  تینابـصع  اب  نارهم  اب  نم  دید  هکنیا  ضحم 
مه ماباب  هب  متفگ : مدرک و  یهاگن  نارهم  هب  مشاب ، نایرج  رد  وگب  بوخ  تفگ : اباب . یتسین . نایرج  رد  امـش  متفگ : ینکیم ؟ راـتفر  روط 
امـش تفگ : تشاذگ و  نارهم  يولج  ار  هویم  فرظ  دمآ و  هناخزپشآ  لخاد  زا  نامام  تفگن . يزیچ  نارهم  یـشکیمن . تلاجخ  رگا  وگب 

درک و نم  هب  ور  یعالطا  یهاگآ و  چـیه  نودـب  دینـش  هک  ار  نیا  مردـپ  لفحم . دوخ  تفگ : نارهم  ناناوج ؟ تئیه  ای  هداتـسرف  لفحم  ار 
هـسردم نالوئـسم  اب  يدرک  دوخیب  یتشادـن  تمواقم  ناوت  هک  وت  یگنجیم  مه  ادـخ  اـب  اـهیگزات  ياهدروآ  رد  ار  شروش  مه  وت  تفگ 
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دوب هدرکن  تبحص  روط  نیا  نم  اب  مردپ  لاح  هب  ات  يراد . گنج  رس  همه  اب  ینادیم و  رصقم  ار  نامز  نیمز و  الاح  هک  يدرک  ثحبورج 
حیـضوت مردپ  يارب  رگید  دیکچیم  ورف  ناراب  لثم  میاهکـشا  متفر ، مقاتا  هب  مدرک و  ضغب  دش  هتـسکش  ملد  تدش  هب  تسکـش و  مرورغ 

دمآ مقاتا  هب  نارهم  دـعب  یقیاقد  تسا  فیثک  هناهلبا و  هناقمحا و  ردـقچ  هدـش  رداص  وا  يادـخ  فرط  زا  هک  دـیدج  حرط  نیا  هک  مدادـن 
يزاب هلاخ  لثم  يراد  ياهرخسم  دصق  متفگ : مرادن . يدب  دصق  هک  نم  ینکیم ؟ راتفر  نمشد  لثم  نم  اب  ارچ  وت  تفگ : تسـشن و  مرانک 

. ياهدرک ضرف  قمحا  ار  وا  دـمهفن  لـقاال  هک  وگب  هدیـسر  نارود  هب  هزاـت  ناوجون  کـی  يارب  ار  اـهفرح  نیا  تساـهدرمریپ . يارب  اـههچب 
یلو مرادـن  شزرا  يزیـشپ  وت  يارب  هک  منادیم  يوشیمن و  نم  قشاع  وت  هک  تسا  تسرد  تفگ : داد و  همادا  شراـک  هب  هنارـصم  نارهم 

نآ زا  هک  يدوب  هدش  باذج  ابیز و  ردـقنیا  مدـید  ترهاوخ  یـسورع  رد  ار  وت  هک  ینامز  زا  ینکن  شوگ  ارم  ياهفرح  هک  دوشیمن  لیلد 
نم منزیم  ار  مدوخ  لد  ياهفرح  مراد  یلو  ماهدمآ  لفحم  فرط  زا  نالا  هک  تسا  تسرد  متشاد  تسود  ار  وت  يرگید  روط  دعب  هب  نامز 

دیایب و تیراگتساوخ  هب  دهاوخیم  هحفص 97 ] شاداد [  هک  مدیمهف  اما  مدرک  ظفح  ملد  رد  ار  قشع  نیا  هک  تساهلاس  مدوب و  وت  قشاع 
نک رواب  منک  شوماـخ  ار  قشع  نیا  هلعـش  هشیمه  يارب  رگید  هک  متفرگ  میمـصت  يرادـن  نم  هب  ياهقـالع  نیرتکچوک  مه  وت  متـسنادیم 

هاگتسیا رد  هک  مدیدیم  ار  وت  متشگیمرب  ناتـسرنه  زا  منم  يدوب  نم  ریـسم  رـس  الومعم  یتشگیمرب  هسردم  زا  یتقو  تسا . تیعقاو  اهنیا 
دشیم میدوسح  نمهب  هب  دنتفریم ، ناشرـسپ  تسود  اب  نامدوخ  ياههچب  زا  یتح  اهرتخد  زا  یلیخ  هک  یلاح  رد  یـسوبوتا ، ندمآ  رظتنم 

. میوگب يزیچ  مدادـن  تأرج  مدوخ  هب  تقو  چـیه  اـما  یتـشاد  تسود  ارم  مه  وت  تساوخیم  ملد  دراد . ینیتـم  راـقواب و  رهاوخ  نینچ  هک 
هب تفگ : نارهم  یئوگب ؟ یتـفرگ  میمـصت  مه  وـت  درک و  نم  ندرک  رخ  رومأـم  ار  وـت  لـفحم  هکنیا  اـت  متفگ : مدز و  يزیمآریقحت  دـنخبل 

ياهغاب هب  مه  اب  یهدیم  راختفا  الاح  نکن  رواب  یهاوخیم  نک  رواب  یهاوخیم  مراد  تتسود  نم  مرادن ، لمحت  نم  نکن  نیهوت  تدوخ 
قلطم يدازآ  نامدوخ  هعماج  رد  هک  تسا  تسرد  مراد . وربآ  لحم  نیا  رد  اـجنیا  نم  هدنمرـش  متفگ : مینزب ؟ مدـق  یمک  میورب و  فارطا 

طقف منادیمن  متفگ : میتریغیب ؟ ام  رگم  نزن  فرح  روط  نیا  تفگ : مینکیم . یگدنز  یتریغاب  بصعتم و  مدرم  نیب  هکنیا  لثم  اما  میراد 
اطخ هک  لفحم  يوشیم ، رفاـک  يراد  وت  اـهر  رفغتـسا ا .. تفگ : دـشاب ؟ دـناوتیم  هچ  دـشابن  یتریغیب  شمـسا  رگا  لـفحم  تکرح  نیا 
نیا اب  منکیم  سامتلا  هک  تساهتدم  شتـسار  تفگ  دـیدنخ و  دریگیم . رارق  حرط  لافغا  دروم  طقف  دـنکیمن  اطخ  هن  متفگ : دـنکیمن .

؟ يورب اهرتخد  همه  غارس  تسا  رارق  یتشاد ؟ رارصا  همه  نیا  ارچ  وت  الاح  متفگ : دندش . باجم  هرخألاب  هکنیا  لثم  دننک و  تقفاوم  حرط 
هب ار  اـهرتخد  یتـفیب و  هار  وـت  هک  تسا  هرخـسم  یلیخ  نیا  دراد  تهابـش  زنط  هب  رتـشیب  تکرح  نیا  ادـخب  متفگ : یتـسه  یلوا  وـت  تفگ :

قشع و زا  همه  اب  هک  تسین  رارق  هن  تفگ : دیدنخ و  دندنبن . رایغا  ناناوج و  هب  لد  دنوشن و  فرحنم  هحفص 98 ] ات [  ینک  بذج  تدوخ 
نتفر و حـیرفت  هب  ای  ندرک  لد  درد  لثم  دـنراد  يزاین  رگا  ات  منک  رارقرب  ملاس  یتسود  کی  همه  اـب  هدـش  رارق  طـقف  منزب  فرح  یقـشاع 

کی متفگ : دنرواین . ور  تسا  هدافتـسا  ءوس  ناشدصق  هک  ناملـسم  ياهرـسپ  هب  رگید  ات  دوش  هدروآرب  ناشیاهزاین  یناور  یحور و  هیلخت 
لفحم يارب  هکنیا  لثم  دنک  هلاوح  تیارب  رتخد  رگید  نیج  ود  وگب  لفحم  هب  تشذگ  تخـس  رگا  درذگن ، تخـس  دشابن ، دب  تیارب  تقو 

تگنشق يادص  يدوب . انثتسا  مه  وت  دننکیمن  بذج  ارم  رهـش  نیا  ياهرتخد  زا  مادک  چیه  ینادیم  هک  وت  تفگ : تسا . هداس  اهراک  نیا 
شاداد یئوگیمن  رگم  متفگ  دنکیم . نکمم  ریغ  میارب  ار  وت  هب  ندرکن  رکف  تسه  تیادص  رد  هک  یـشزرل  دـنکیم  دوخیب  دوخ  زا  ارم 

تبثم تباوج  وت  ینعی  تفگ : ینزیم ؟ فرح  روطنیا  تاهدنیآ  شاداد  نز  اب  یـشکیمن  تلاجخ  نم ، يراگتـساوخ  هب  دـیایب  دـهاوخیم 
یلیخ دادرهم  زا  دوب و  هتشون  میارب  ياهمان  شیپ  يدنچ  ناملآ  زا  مه  لیهـس  شاداد  تسا . کت  رهـش  نیا  رد  دادرهم  افاصنا  متفگ : تسا .

نیا منکیمن  يرارـصا  هراب  نیا  رد  نم  تفگ : مرادـن . جاودزا  دـصق  اـعقاو  نم  اـما  تسا  یهار  هب  رـس  ملاـس و  رـسپ  وا  دوب  هدرک  فیرعت 
زپب و روشب و  يداع  یگدـنز  کی  هدرک  باـختنا  یگدـنز  يارب  ار  وت  وا  تسین  وت  قشاـع  شاداد  نک  رکف  بوخ  طـقف  تسین . نم  هفیظو 
هب مه  اـب  یهاوخب  مه  رگا  یتـح  دوب . مهاوخ  وت  اـب  یـشاب  هتـشاد  تسود  روط  ره  منادیم  مراد و  تسود  ار  وت  نم  اـما  باوخب ، روـخب و 
هب تکرب  هدـب  ادـخ  متفگ : دـش . دـهاوخ  تخـس  میارب  یگدـنز  همادا  مسرن  وت  هب  رگا  دوب  مهاوخ  تسود  مرـسمه  اب  نم  میوریم  جراخ 
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هحفـص 99] طخ [  ارم  رود  اما  ینارذـگب  شوخ  یتشاد  تسود  مادـک  ره  اب  يراد  همان  هزاجا  تالیکـشت  فرط  زا  هک  مه  ـالاح  اـهرتخد 
شزرا ینزوس  رـس  هزادـنا  هب  میارب  اهفرح  نیا  ندینـش  راذـگب ، متحار  متفگ : هگم ؟ روطچ  تفگ : دـش ؟ مامت  تیاهفرح  مه  ـالاح  شکب .

زا دوش . جراخ  مقاتا  زا  اـت  مدرک  زاـب  ار  قاـتا  برد  ینک . شماـمت  هرتهب  مدرک ، رواـب  منم  متفگ : مراد . تتـسود  نم  یلو  تفگ : درادـن .
حرط زا  ینلع  روط  هب  وا  منک  شاهفخ  تساوخیم  ملد  مراد  تتسود  تفگیم : یتقو  دروخیم  مه  هب  ملاح  شکچوک  تیوهیب و  دوجو 

. دوب هتفرگ  هابتـشا  نتـشاد  تسود  اب  ار  سوه  کش  نودـب  تفگیم . یقـشاع  قشع و  زا  نم  اب  یفرط  زا  دزیم و  فرح  دوخ  هنازابـسوه 

. مدوب هتخاب  ار  مایگدـنز  تشادیم  تقیقح  مدیـشیدنایم  نآ  هب  هک  يزیچ  رگا  مدـشیم . هناوید  متـشاد  یتحاراـن  تدـش  زا  تفر  یتقو 
يرکفت نینچ  تساوخیمن  ملد  داقتعا . نیا  ناینب  هب  دیدرت  ینعی  لفحم  هب  يدامتعایب  مدوب و  هدش  دامتعایب  لفحم  هب  راب  نیمدنچ  يارب 

یپ زا  اهزور  دیـشکیم  انف  يدوبان و  زرم  ات  ارم  خلت  تقیقح  نیا  هب  ندیـسر  هک  ارچ  منک  رارف  نآ  زا  مدرکیم  یعـس  دوش  تیوقت  نم  رد 
هک ییاهفرح  زا  مراکفا  اـما  متـشاد  ار  یتالیکـشت  ياهتیلوئـسم  زونه  مدوب . شیپ  زا  رتهدرـسفا  رتنیگمغ و  زور  ره  نم  تشذـگیم و  مه 

هزیگنا دادیم  خر  یناسنا  تالامک  نایعدـم  زا  هک  یتسیاشان  راتفر  نارهم و  هناـقمحا  حرط  اـب  لـفحم  تقفاوم  دوب و  هدز  يروصنم  ياـقآ 
نم هب  دنوادخ  تساوخیم  ملد  هک  دوب  لکـشم  میارب  يدح  هب  هیـضق  نیا  هب  ندرک  رکف  لاح  نیا  اب  یلو  دوب  هدرک  مک  نم  رد  ار  تیلاعف 

تشاد سامت  نم  اب  زور  ره  ابیرقت  » میسن موشن ». دنک  فیعـض  ارم  داقتعا  دوب  نکمم  هک  یلئاسم  هجوتم  زگره  ات  درکیمن  اطع  يرایـشوه 
فیرعت نم  يارب  هک  یئاج  ات  دوب و  هدـش  تسود  کمایـس  مسا  هب  يرـسپ  اب  رخاوا  نیا  مه  وا  متفریم  شندـید  هب  مدوخ  تاـقوا  رتشیب  و 

هتشر رد  ار  موس  مرت  دوب و  ناملسم  مه  کمایس  دوب ، جاودزا  ناشدصق  دنتشاد و  تسود  هحفص 100 ] ار [  رگیدمه  تدش  هب  دوب  هدرک 
شدوخ زا  یلاس  هس  ود  شیاهردارب  نز  دوب . هداوناـخ  رتخد  اـهنت  شدوخ  تشادـن و  رتشیب  ردارب  هس  میـسن  دـنارذگیم ، یـسیلگنا  ناـبز 

میسن دنتـشاد و  عالطا  تشاد  هطبار  ناملـسم  رـسپ  کی  اب  میـسن  هکنیا  زا  اهنآ  دندوب . یمیمـص  یلیخ  مه  اب  لیلد  نیمه  هب  دندوب . رتگرزب 
دیاش ینک  دامتعا  همه  نیا  تیاهردارب  نز  هب  دیابن  تسا  هابتشا  یلیخ  راک  نیا  متفگیم : میسن  هب  درکیم . فیرعت  اهنآ  يارب  ار  زیچ  همه 
میسن هک  مدرکیم  ساسحا  میدوب  مه  اب  همه  هک  تاقوا  یضعب  دوب ، تحار  شلایخ  میسن  یلو  دنتفگ . تناردارب  هب  ار  زیچ  همه  زور  کی 

نم هک  دشاب  هتـشادن  دوجو  يزیچ  مدرکیم  رکف  متفگ : مدش و  تحاران  یلیخ  میـسن  زا  دننک  ناهنپ  نم  زا  ار  یئاهزیچ  شیاهردارب  نز  و 
نم هک  دـیراد  یلئاسم  هک  منیبیم  الاح  اما  یتسه  نم  یعقاو  تسود  وت  مدرکیم  رکف  هک  مدوب  هداس  ردـقچ  نم  مینک . ناـهنپ  مه  زا  وت  و 

تسین و روط  نیا  دنامهفب  نم  هب  درک  یعس  وا  منک  بلج  ار  وت  دامتعا  زورما  ات  متسناوتن  هک  مفسأتم  مدوخ  يارب  مشاب  علطم  اهنآ  زا  دیابن 
هرخألاب اما  تسوا  ردارب  نز  رهاوخ  هرابرد  مدرکیم  رکف  متفگیم  تیارب  هنرگ  تسین و  نم  هب  طوبرم  الـصا  اـهزیچ  نیا  تفگ : هرخـألاب 

میارب يدـح  هب  هعجاف  نیا  دنتـشاد  ناناملـسم  زا  رفن  ود  اب  یعورـشمان  طباور  مه  اـهردارب  نز  هک  مدـش  هجوتم  تفگ و  نم  هب  ار  تقیقح 
یسک هچ  هب  رگید  سپ  دنتشاد . يدایز  یتالیکشت  ياهتیلاعف  مه  میسن  ياهردارب  نز  دمآ  دورف  مرس  رب  یکتپ  ییوگ  هک  دوب  هدنهد  ناکت 

ياهردارب هب  تسناوتیم  يروطچ  میسن  دشیمن  مرواب  الـصا  درب  ورف  دوخ  رد  ارم  تیاهنیب  هیـضق  نیا  ندینـش  منک ؟ دامتعا  متـسناوتیم 
 ] لیلقت ار  دارفا  نیا  یناویح  ياهاوه  دوب  هتسناوتن  یتالیکشت  طاسب  دنب و  همه  نیا  یمرگرس  همه  نیا  اعقاو  دنک  تنایخ  روط  نیا  شیوخ 
وت زا  ادج  میسن  متفگ : دش  نامیـشپ  تخـس  دوب  هتفگ  نم  هب  هکنیا  زا  مدش و  تحاران  تیاهنیب  هک  دش  هجوتم  میـسن  دهد . هحفص 101 ]
نم رظن  هب  تفگ : میـسن  دـننک . تناـیخ  تناردارب  هب  دنـشاب و  لـئاسم  نیا  رد  مه  تیاـهردارب  نز  یهدیم  هزاـجا  روـطچ  متـشادن  راـظتنا 
نآ هرخألاب  دوشیم . يداع  زیچ  همه  دـنوشیم و  درـس  مه  هب  تبـسن  درم  نز و  یتدـم  زا  دـعب  تسا  یهابتـشا  رما  نایئاهب  نیب  رد  جاودزا 
هب دناهدرک و  دامتعا  رگیدمه  هب  دنـشاب  تحار  دنناوتب  هکنیا  يارب  دندرکیم  یگدنز  هقبط  هس  هناخ  کی  رد  رفن  هس  نیا  هک  مدیمهف  زور 

دوخ ناتسود  هدرک و  هدافتسا  هناخ  تولخ  زا  تفریم  يزومآداوس  تضهن  سالک  هب  ای  نمحرلاءاما و  هسلج  هب  میـسن  ردام  هکنیا  ضحم 
رظان وا  هک  ینادیمن  رگم  ياهدرک  شومارف  ار  ادـخ  وت  متفگ  وا  هب  تینابـصع  اب  دـش و  مفرح  میـسن  اب  نم  دـندرکیم . توعد  هناخ  هب  ار 
هزات منکیمن و  تولخ  وا  اب  تقو  چیه  اما  متسود  متفگ : یتسود . زیورپ  اب  مه  وت  ياهتـشرف ؟ تدوخ  ياهدرک  رکف  تفگ : تسام ؟ لامعا 
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يارب یـسک  ره  تفگ : تسا . هبتاکم  تروص  هب  ام  طابترا  متـشون و  هماـن  شیارب  دوشن  هتـشک  وا  هکنیا  رطاـخ  هب  نم  هک  ینادیم  تدوخ 
نینمؤم رثکا  مدـشیم  هجوتم  مدرکیم و  ياهزات  فشک  زور  ره  هکنیا  زا  مدوب  هصغ  قرغ  اما  متفگن  يزیچ  رگید  دراد . یهیجوت  شدوخ 

. مدوب هدیمهف  ار  ناشیناهنپ  لئاسم  نم  هک  دندوبن  یناسک  نیلوا  نز  ود  نیا  تسین و  تیناسنا  نأش  رد  هک  دنهدیم  یئاهراک  هب  نت  یئاهب 
لزنم رد  یقافتا  روط  هب  هک  بش  کی  دوب  داـشرف  شرهوش  مسا  درکیم و  یگدـنز  اـم  لـحم  رد  مه  وا  هک  ناـیئاهب  زا  يرگید  ناوج  نز 
هدمآ زیربت  زا  هک  ینارسپ  زا  یکی  اب  بش  همین  مدش  هجوتم  میدنامیم  رادیب  حبص  ات  دیاب  دوب و  دوعص  هسلج  عقاو  رد  مدوب و  نامهم  اهنآ 

زا دوـب  بیجع  یلیخ  میارب  مدوـب و  هدـش  واـکجنک  یلیخ  هک  نم  دـنتفر  طاـیح  هحفـص 102 ] هب [  دنتـشاذگ و  رارق  یناـهنپ  روـط  هب  دوـب 
نیا اب  دوب  رارق  دنک  یـسورع  داشرف  اب  هکنیا  زا  لبق  مرهاوخ  تفگ  وا  مدـش  ایوج  ار  هلئـسم  تسا  نایرج  رد  مه  وا  مدـیمهف  هک  شرهاوخ 
رفن ود  نیا  یلو  دـنداد  رهوش  ار  وا  رابجا  هب  دـندرک و  تفلاخم  دوب  ناملـسم  شردـپ  هکنیا  رطاـخ  هب  نم  هداوناـخ  اـما  دـنک  جاودزا  رـسپ 

تاـسلج اـههاگحیرفت و  رد  مدـش  هجوتم  شتاـکرح  زا  هک  ار  يرگید  نز  هدـشن  عطق  ناـشهطبار  دـنراد و  تسود  ار  رگیدـمه  ناـنچمه 
مزوسب و ارچ  دـنکیم  تنایخ  نم  هب  مرهوش  هک  منادیم  نم  تفگ : وا  مدرک  شاکنک  یعون  هب  تسا  نارگید  اـب  ینارذـگ  شوخ  مرگرس 

مئاد دوشیم و  دب  ملاح  هک  مرفنتم  يدـح  هب  زونه  بلاطم  نیا  نتـشون  لئاسم و  هب  نتخادرپ  زا  منارذـگیم . شوخ  وا  لثم  مه  نم  مزاسب 
داسف ییاوتحمیب و  همه  نیا  يرکف و  هتوک  همه  نیا  بجوم  زیچ  هچ  دـناهدرک و  مگ  ار  شیوخ  نتـشیوخ  اـهناسنا  ارچ  مسرپیم  دوخ  زا 
تدـش هب  ماهیحور  مدـش و  رت  اـهنت  متـشادن ، یتـبغر  مه  نم  دوـخ  دـمآیمن و  مغارـس  هب  رگید  مه  میـسن  دـعب  هب  نآ  زا  تسا ؟ یقـالخا 

دندوب . منارگن  نامام  اباب و  دش  فیعضت 

ردارب تاقالم 

هب رگا  یهدیم ؟ رازآ  ار  تدوـخ  ردـقنیا  ارچ  ینکیم  روـط  نیا  ارچ  اـهر ؟! هدـش  یچ  تفگ : دـمآ و  مندـید  هب  مگرزب  ردارب  زور  کـی 
تدیاع ایند  نیا  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتشیب  بتارم  هب  يدرب  لمع  نیا  زا  وت  هک  یباوث  الوصا  هک  نادب  یتحاران  تندش  جارخا  رطاخ 

: تفگ تسین . اهزیچ  نیا  هن  متفگ : يراد ؟ یمغ  هچ  رگید  ینک  مامت  مه  ار  لاس  ود  نیا  یهدب و  ناحتما  هقرفتم  یناوتیم  وت  ایناث  دشیم 
دشاب روط  نیا  مینک  ضرف  هحفص 103 ] متفگ [ : تسا ؟ ناملسم  هک  يراد  تسود  ار  یـسک  وگب ، نم  هب  نک  دامتعا  نم  هب  تسیچ ؟ سپ 

هچ امـش  منیبـب  متـساوخ  هن  متفگ : تسیک ؟ وا  وگب  طـقف  منکیم  تدـقع  وا  اـب  رـضحم  تمربیم  مدوـخ  مسق ، كراـبم  لاـمج  هب  تفگ :
: تفگ مرادن . تسود  ار  یگدنز  رگید  طقف  هدش  مگرم  هچ  منادیمن  متفگ : يراد ؟ ترفاسم  هب  جایتحا  هدش  یچ  سپ  تفگ : یئوگیم .

دایز دوب  مولظم  یلیخ  مردارب  نیا  دوش . رتهب  تاهیحور  دیاش  نک  ضوع  یئاوه  نارهت  تمربیم  وش  رضاح  رگید  زور  دنچ  يدش  هدرسفا 
تشاد يدایز  تیلاعف  هتشذگ  رد  درکیم و  تکرـش  ار  تاسلج  لاح  نیا  اب  تشاد  ار  شدوخ  هب  صوصخم  تاداقتعا  دوبن و  یتالیکـشت 

اب ییات  ود  دـمآ و  ملابند  دـعب  زور  دـنچ  درکیم . تفلاخم  لفحم  اب  هک  مدینـشیم  یهاگ  دوب و  هداد  لیلقت  ار  شیاـهتیلاعف  مکمک  اـما 
مه تعیبط  ندـید  زا  متـشاد  يرپ  لد  هک  نم  هار  لوط  رد  میدرک  تکرح  نارهت  فرط  هب  دوب ، هدـیرخ  هزاـت  هک  يرتمولیک  رفـص  ناـکیپ 
رد ساوح  شوه و  همه  نآ  دادعتـسا و  همه  نآ  زا  شاداد  مدـناوخیم و  زاوآ  طـقف  توص  طبـض  کـی  لـثم  مدوـب  هدـش  ساـسحا  قرغ 
هک یمک  درکیم و  هچهچ  هبهب و  دربیم  تذل  هک  ياهنارت  ره  زا  و  ینک ؟ ظفح  یتسناوت  روطچ  ار  هنارت  همه  نیا  تفگیم : دوب و  بجعت 
اب اهناوج  همه  لثم  ینکیمن  یعس  ارچ  ینکیم ؟ تیذا  همه  نیا  ار  تدوخ  ارچ  تفگیم  درکیم و  تحیصن  ارم  شاداد  مدشیم  تکاس 

يزیچ هچ  هب  يراد  رادفرط  همه  نیا  هک  وت  يدادعتـسا ، اب  همه  نیا  هک  وت  يربب ؟ تذل  ینک  هدافتـسا  تتاظحل  زا  یـشاب  لاحرـس  طاشن و 
. مهدیم لوق  تفگ : ییوگن ؟ یسک  هب  یهدیم  لوق  میوگب  وت  هب  يزیچ  رگا  شاداد  متفگ : يرادن ؟ تسود  ار  یگدنز  هک  ینکیم  رکف 

ياـضعا هب  دـنداسف . مرگرـس  دوـخ  هک  لـفحم  ياـضعا  هب  دریگیم ، لـفحم  هک  یطلغ  تامیمـصت  هب  مراد ، کـش  ناـمنید  هب  نم  متفگ :
شوـخ ار  ناـملد  يزیچ  هچ  هب  اـم  مرادـن ، داـمتعا  سک  چـیه  هـب  رگید  هحفـص 104 ] دـنبالجنم [ ، قرغ  تمدـخ  مسا  هب  هـک  تالیکـشت 
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تحاران ردقنآ  یتدم  ماهدید  ار  شرتدـب  رتشیب و  نم  یئوگیم  وت  هک  اهزیچ  نیا  مامت  تفگ  دز و  فرح  میارب  اهتعاس  شاداد  میاهدرک ؟
. دنـشاب بوخ  دیابن  همه  دنک ، هدز  نید  زا  ار  وت  دیابن  دارفا  درکلمع  تسین . ياهراچ  چـیه  یلو  مدـیتسرپیمن  رگید  مه  ار  ادـخ  هک  مدوب 
هک دراد  یلئاسم  ینید  ره  بوخ  تفگ  تسا . لاکـشا  اپ  ارـس  ام  ینید  مکح  نیمه  مینادیم  ادـخ  روتـسد  ار  لفحم  روتـسد  ام  اـما  متفگ :

دنوشیم رفن  هن  یتقو  اما  دنشاب  راکهانگ  دارفا  تسا  نکمم  يدارفنا  تروص  هب  کت و  کت  لفحم  ياضعا  تسین  مضه  لباق  ناسنا  يارب 
یئاهب رگا  ام  نیا  زا  هتـشذگ  دـنکیم ، ماهلا  اهنآ  هب  ادـخ  هک  تسا  يروتـسد  دـنهدیم  هک  يروتـسد  دـنوشیم و  یبیغ  تاماهلا  هب  مهلم 

ار ادخ  رگید  مدوب و  هدـش  هدز  تیئاهب  زا  رگید  هک  نامز  نآ  رد  نم  دوخ  دراد ، جایتحا  ربمغیپ  ادـخ و  هب  ناسنا  میـشاب ؟ هچ  سپ  میـشابن 
شاداد نم و  دنکیم . ادـیپ  جایتحا  یئاروام  يورین  کی  هب  ناسنا  یتحاران  یگنت و  عقاوم  رد  مدوب ، هراچیب  اهنت و  یلیخ  مدـیتسرپیمن  مه 

ناـمنهذ هب  هک  میدوب  هدینـش  یطوـبرم  اـن  ياـهفرح  اهناملـسم  مالـسا و  هراـبرد  ردـقنآ  اـما  میدرک  تبحـص  دراوـم  نیا  رد  مه  اـب  یتدـم 
تین اب  طقف  نکن و  يرازآدوخ  تفگ : درک و  تحیصن  یلیخ  شاداد  هرخألاب  میشاب . ناملسم  میناوتیم  میـشابن  یئاهب  رگا  هک  دیـسریمن 

نک یعـس  دنـسریمن  یئاج  هب  فدهیب  ياهناسنا  دنوشیم و  قفوم  دنتـسه  دنمفده  هک  يدارفا  شاب  نئمطم  زادرپب و  تمدـخ  هب  صلاخ 
زا میومع  هون  میدوب ، اـهومع  رتـخد  زا  یکی  لزنم  رد  نارهت  رد  شاـب . مارآ  راذـگب و  راـنک  ار  ینیبدـب  ینک ، رکف  یفنم  لـئاسم  هب  رتـمک 
اب هسیاقم  لباق  ماهدینـش  هدـید و  نم  هک  يزیچ  هحفـص 105 ] هک [  مدیمهف  هزات  تفگ و  میارب  دنتـشاد  نارهت  نایئاهب  هک  يدـب  تیعـضو 

تالیکـشت نارـس  هک  ییاهیئاوسر  ات  هتفرگ  نانآ  تشز  لامعا  باکترا  تاسلج و  رد  نارتخد  نانز و  شـشوپ  تیعـضو  زا  تسین  نارهت 
ره هک  درکیم  هیجوت  ار  شدوخ  درک و  فیرعت  میارب  ار  همه  همه و  دوب ، هدیسر  مدرم  شوگ  هب  دناهدروآ و  راب  هب  رواجم  ياهروشک  رد 

یبدا تاعطق  نتشون  لوغشم  متسشنیم و  اهنت  مئاد  مه  نارهت  رد  دوب . لوغشم  یبذاک  ياهیمرگرس  اب  تفریم و  امنیـس  هب  یـسک  اب  زور 
شدارفا حیحـص  شرورپ  رد  هک  ماهدرک  یتالیکـشت  يادـف  ار  دوـخ  تـهجیب  مدرکیم  سح  ماهتخاـب  ار  مایگدـنز  مدرکیم  رکف  مدوـب 

زا هناعاجـش  هسردـم  رد  هک  ینامرهق  دـش  شیاتـس  نم  زا  ناـمرهق  کـی  ناونع  هب  مدـش و  توعد  هسلج  دـنچ  هب  نارهت  رد  تسا . قفوماـن 
سح متـشادن  یبوخ  سح  دـنتفگیم ، کـیربت  نم  هب  همه  هدومن . شداـقتعا  يادـف  ار  لیـصحت  بسک  اـتیاهن  هدرک و  عاـفد  دوخ  بتکم 
مدرک هابتـشا  متفگیم  متـشاد و  تأرج  شاک  يا  میوگیمن ، ار  تقیقح  منکیم و  لـمع  هناراـک  بیرف  اـهنآ  همه  لـثم  مه  نم  مدرکیم 

یگنر و کـی  زا  تعاجـش  تقادـص و  تحارـص ، زا  متـشونیم  هـک  یتاـعطق  رد  مدادیم  رـس  یگرزب  ياهراعـش  هـشیمه  ضحم ، هابتـشا 
ینتفاین تسد  گرزب و  تقیقح  دوخ  هزادنا  هب  لمع  ات  راعـش  هلـصاف  ایوگ  اما  مدرکیم  یئارـسنخس  هرهچ  رب  باقن  نتـشادن  زا  صولخ ،

اما مباـیب ، ار  تقیقح  هکنیا  ضحم  هب  تسـش ،» مهاوـخ  هرهچ  زا  باـقن  ، » دـنام مهاوـخن  هنوـگنیا  هک  مدادیم  هدـعو  دوـخ  هب  نـم  دوـب و 
قرغ ءاشحف  داسف و  بالجنم  رد  دعلب و  ورف  دوخ  ماک  رد  ارم  دوب  هتسناوتن  مدوب  نآ  ءزج  مه  نم  هک  ياهدولآ  هعماج  هک  مدوب  لاحـشوخ 

ردق و هک  دوب  هدرک  متیبرت  يروط  مردام  اما  مدوبن  گرزب  هچ  رگ  نم  دناهتشاد و  یگرزب  ناردام  گرزب  ياهناسنا  هک  مدوب  هدینش  دزاس .
تیاضر هزادنا  هب  زیچ  چیه  مدرکیمن ، یناسفن  ياهاوه  يادف  ار  شیوخ  یناسنا  شزرا  هحفص 106 ] زگره [  متسنادیم و  ار  دوخ  تمیق 

مدوب هداد  تسد  زا  شیپ  زا  شیب  ار  ماهیحور  میتشگرب  جدننـس  هب  یتقو  دوب  نم  یعقاو  قوشعم  نم و  قشع  وا  تشادن . شزرا  میارب  ادـخ 
اهنآ هک  درک  رارصا  شاداد  مدوب  میاههتشون  ندناوخ  لوغشم  نم  هدوبن . دیفم  نم  يارب  یلیخ  ترفاسم  نیا  هک  دیمهفیم  بوخ  شاداد  و 

یفدهیب و هزادنا  هب  زیچ  چیه  یگتشگ و  مگ  تشاد و  یچوپ  زا  دایرف  مدوب  هتـشون  هچنآ  ره  مدناوخ  شیارب  مه  نم  مناوخب و  شیارب  ار 
مردارب يارب  دوب  گرزب  یلوحت  رییغت و  ضرعم  رد  هک  خـلت  ياـهزور  نآ  رد  هک  ار  ماهدـنکارپ  ياـهتشاددای  دادیمن . مرازآ  یتـیوهیب 

حور یمامت  طوقس  مادهنا و  راجفنا ، کی  زورما  تخوس  زین  میاههقوذآ  نیرخآ  يزور ، مدیشکیم  هنابز  یشتآ  ناسب  مدناوخ : نینچ  نیا 
مرازآ یئانـشور  تسرپ ، کـیرات  باـت  بش  مرک  وـچمه  تسا ، هتفرگ  مرج  زین  مراـسخر  یئوـگ  تسا  هدـناشک  يدوباـن  کـیرات  هـب  ارم 

مگ نم  تسین . شیب  ياهظحل  بآ  زا  ياهنشت  ندیشون  لثم  یتخبـشوخ  تسا . یگدوهیب  هچوک  ماحدزا  منورد  بوشآ  نامگیب  دهدیم ،
، بیرف تسین . ياهلـصاف  محرت  ریقحت و  ات  مادـهنا ، زرم  ات  نم ، دنخـشیر  يوسارف  ات  متـسه . اجک  متـسین  نم  اـهتنایب ، يریوک  رد  ماهدـش 
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همه يا  هدوـلآ ، ياهـسفن  يا  اـهیچوپ ، ماـمت  يا  باوـخ ... هصق  ره  زاـغآ  غورد  تـسا و  نـم  هارمه  يرود  ناـیلاس  زا  تسانـشآ ، ياهژاو 
تسکش تخس  نم  لد  متسرپهناگیب . زونه  هک  سوسفا  تسکش و  تخس  نم  لد  تسکش ، تخس  نم  لد  اههزره ، يا  ملاسان  ياهحیرفت 

هزادنا هب  مشکیم ، درد  نم  رورغم ، غلاب  ياهدردیب  يا  توکسم ، هداس  ياههراتس  يا  مروخیم ، هطبغ  روبـص ، باتهم  گنریب  نیا  رب  و 
، تسا یلومعم  یگزره  اجنیا  دیتسنادیم  شاک  تسا ، هدش  هحفص 107 ] اهمغ [  نابرهم  دبعم  ماهنیـس  مزیریم و  کشا  ناراب  هرطق  هرطق 

توهبم گنم و  کنیا  تسا و  یلاـخ  روبع  یب  ربعم  نم  لد  تسا ، هتفرگ  اـپ  تیـصعم  تسا  هدرم  تیموصعم  تسا ، يزاـب  کـی  یقـشاع 
هب دراد  یجارعم  هچ  دنادیمن  یـسک  دنیـشنب و  گوس  هب  شیوخ  لاح  هب  هشیمه  يارب  ات  درک  دـهاوخ  نت  هب  ار  شهایـس  شقنیب  نهاریپ 

يراـج دور  نوگ ، بش  ياهداجـس  تملظ و  گـنر  هب  ياهلبق  دـیرگیم . شیوخ  یچوپ  رازم  رب  ناـسآ  هچ  ماهراـچیب و  لد  یتـسین  يوـس 
یکیرات هب  مهاگن  يوس  تسا ، هدرب  یهایـس  هب  ار  منامـشچ  رون  بش ، گنر  هب  ياهلبق  دنکیم . تیاده  ماجرف  ان  يریـسم  هب  ار  میاهکـشا 

اب هعماج  نیا  مدوب  دـهاش  نم  دـشیم و  یئوگدـب  ناناملـسم  زا  یئاهب  هعماج  رد  همه  نیا  تساهنت . ياهدرک  مگ  هلبق  ملد  تسا و  هتـسشن 
دیدـهت حرفم  تاسلج  هداوناـخ و  زا  ندـش  درط  هب  دـندوب و  رظن  تحت  همه  نیا  شدارفا  دوب و  تیلقا  رد  تشاد و  هک  یتیدودـحم  دوجو 

روطب ینارذـگشوخ  یـشایع و  عون  ره  هکنیا  اب  دوب و  عماوج  ریاـس  زا  رتشیب  بتارم  هب  فـالخ  يراـکهزب و  مرج و  باـکترا  دـندشیم ،
. دزیم رـس  نانآ  زا  یقالخا  ریغ  لمع  عون  ره  یلکلا و  تابورـشم  برـش  ردـخم و  داوم  لامعتـسا  زین  ناـهنپ  رد  تفرگیم  تروص  ینلع 

میارب يزیچ  منک  ضوع  یئاوه  لاح و  هک  مدوب  هتفر  اهنآ  لزنم  هب  یتدم  يارب  یتقو  درکیم  یگدـنز  هاشنامرک  رد  هک  مردارب  نز  رهاوخ 
هاـگیاج یلاـم و  ظاـحل  زا  مه  یعاـمتجا و  تیعقوم  ظاـحل  زا  مه  هک  يرتکد  دوب . مضه  لـباق  ریغ  میارب  اـهزور  نآ  رد  هک  درک  فیرعت 

ود رسمه و  بایغ  رد  زور  کی  دوب  فورعم  روتاینیم  هب  هک  تشاد  یئابیز  رایـسب  رـسمه  تشاد و  رارق  هعماج  سأر  رد  ابیرقت  یتالیکـشت 
رارق یـسنج  رازآ  دروم  ار  وا  هدرب و  لزنم  هب  لیگز  نامرد  هناهب  هب  دوب  یئاهب  مه  وا  هک  ار  نایانـشآ  زا  یکی  هلاـس  هدزاـی  ردارب  شدـنزرف 

مد كرابم  لامج  هب  قشع  یناسنا و  ملاع  تدـحو  یمومع و  حلـص  زا  درکیم  هحفص 108 ] ینارنخس [  تاسلج  رد  هک  یـسک  دوب ، هداد 
ار هلئـسم  هچب  نیا  رهاوخ  زا  دـشیمن  مرواب  مدرکیمن  لصاح  نانیمطا  شندوب  قثوم  زا  اـت  مدینـشیم  هک  هچنآ  ره  دوب . نینچ  نیا  دزیم 

زونه مردارب  تفگیم : تفگیم ، هاریب  دب و  تالیکـشت  ياسؤر  همه  هب  دوب و  ینابـصع  تحاران و  نایئاهب  زا  تدش  هب  مه  وا  مدـش  ایوج 
هب خساپ  رد  دشکب . ار  رتکد  دـش  گرزب  یتقو  هدروخ  مسق  هتفگ و  دوخ  تسود  هب  ار  زیچ  همه  وا  مینادیم  ار  هیـضق  نیا  ام  هک  دـنادیمن 

یلا رجاهم  امش  تفگ  دهاوخ  امتح  دنکیم . هچ  دنادب  ار  هیضق  نیا  لفحم  رگا  ینکیم  رکف  تفگ : دیدرکن  تیاکش  لفحم  هب  ارچ  هکنیا 
اغوغ داـسف  دوب و  رتمک  نآ  رد  یتالیکـشت  تیلاـعف  هک  هاـشنامرک  هب  رفـس  داد . دـنهاوخ  میمعت  اـهب  فطل  هب  ار  یلکـشم  ره  دـیتسه و  ا ..

دوب یهام  هس  ود  تسا . هدـمآ  همان  تیارب  ربب  ار  تایتناما  ایب  تفگ  دز و  نفلت  میـسن  زور  کی  درک . فیعـضت  رتشیب  ارم  داقتعا  درکیم ،
ملد اما  دوب  مدوجو  رد  نآ  هب  تبـسن  یبصعت  زونه  هتـسشن و  تسد  دوخ  بتکم  زا  ـالماک  زونه  هک  يدوجو  اـب  مدوب  ربخیب  زیورپ  زا  هک 

مدوب هدرک  ناـهنپ  هنیـس  رد  هک  ار  روآدرد  زار  همه  نآ  یـسک  تساوـخیم  ملد  میوـگب  شیارب  ار  ملد  درد  هک  دوـب  یـسک  تساوـخیم 
هکلب دوبن  تقیقح  لابند  هب  وا  دادن ، نم  هب  ياهدننک  عناق  باوج  هک  مه  مردارب  دوبن  دامتعا  لباق  سک  چیه  اما  مدشیم  کبس  ات  دینشیم 
دوجو هک  مدوب  يزیچ  لابند  نم  دـشاب و  وا  يروص  هاگهیکت  دوب  هشیدـنا  ناوت و  حور و  دـقاف  تب  لثم  رگا  یتح  هک  دوب  يزیچ  لاـبند  هب 
لاـمک هب  ارم  هک  یتـقیقح  تسا . قـلطم  اـهنت و  تسه و  متـسنادیم  هک  یتـقیقح  دـنادرگ ، باریـس  ار  محور  دـنک و  گرزب  ار  مکچوـک 

یگتشگمگ یئاهنت و  ساسحا  هشیمه  حیرفت  ترفاسم و  ایب ؛ ورب  همه  نآ  مرب ، رود و  یغولـش  همه  نآ  اب  دهد . مشمارآ  دناسرب و  یقیقح 
رارق دوب  هتـشون  مدناوخ  ار  همان  اجنامه  متـسشن و  میـسن  هناخ  ياههلپ  يور  متفرگ  ار  همان  و  هحفص 109 ] متفر [  یلاحـشوخ  اب  مدرکیم .

اود نم  زا  يدرد  وا  ندـمآ  ینعی  . درکن ملاحـشوخ  مـه  زیورپ  ندـمآ  ربـخ  دوـب  بـیجع  مشاـب ، وا  رظتنم  دـیاب  يدوز  هـب  ددرگرب و  تـسا 
هک موش  ثعاب  رگا  مدوب  دـقتعم  تشادـن و  شزرا  میارب  ایند  رد  وربآ  هزادـنا  هب  زیچ  چـیه  مدوب و  رفنتم  یناـهنپ  ياـهراک  زا  نم  درکیمن 

میمصت موشن . مهتم  متسین  هک  يزیچ  هب  مدرم  نیب  رد  مدرکیم  یعـس  تباب  نیا  زا  منم ، رـصقم  دنـشاب  هتـشاد  يدب  هشیدنا  نم  يور  مدرم 
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دهدیم . هزاجا  مدوب  نئمطم  منک و  تاقالم  هناخ  رد  ار  وا  دهد  هزاجا  میوگب  مردام  هب  دمآ  یتقو  متفرگ 

هوک زا  زیورپ  تشگرب 

میلس کچوک  رـسپ  دندز  گنز  هک  مدوب  هتـسشن  هتخادنا و  طایح  لخاد  یتکوم  تشهبیدرا  يراهب  ياوه  رد  لومعم  قبط  دعب  هتفه  کی 
لثم شاهفاـیق  رتدـنلب و  شدـق  اـیوگ  تـشاد  ياهدیـشک  كزاـن و  لـیبس  دوـب  هدرک  رییغت  یلیخ  متخانـش  ار  زیورپ  رود  زا  درک ، زاـب  ار  رد 

متـساخرب درک ، ثکم  یمک  دید و  ارم  مه  وا  دوزفایم . وا  تلاصا  هب  شگنر  ياهوهق  يدرک  ياهـسابل  دوب و  هدش  وروز  شقن  يهشیپرنه 
متخادرپ یـسرپلاوحا  هب  مداد و  تسد  مکحم  هنادرم و  وا  اب  مدـش و  کیدزن  دوب  هداتـسیا  رد  بوچراهچ  رد  نانچمه  متفر  شتمـس  هب  و 

نز اب  هک  دوب  راـب  نیلوا  دـیاش  دیـشک . تلاـجخ  تدـش  هب  درک و  داـجیا  يدـیدش  گـنر  رییغت  شاهرهچ  رد  نم  تکرح  نیا  مدرک  سح 
رکف زیچ  کی  هب  طقف  هظحل  نآ  رد  نم  دوب و  ام  تیـصخش  هناشن  يداع و  الماک  يرما  راک ، نیا  ام  هعماج  رد  اما  دادیم  تسد  یمرحماـن 
هنابز ناشدوجو  قامعا  رد  زین  یتین  ءوس  هنوگ  ره  دنتـشادن و  یتیـصخش  چـیه  یتیوه و  چـیه  هک  یئاهب  نارـسپ  اب  هسیاـقم  رد  ار  وا  مدرک 

. دوب هدش  ریگلفاغ  وا  دوخ  یئوگ  دوب  هدمآ  هدزرس  وا  هحفـص 110 ] هکنیا [  اب  دوب و  توهبم  زیورپ  مدید . حجرا  نداد  تسد  يارب  دزیم 
قباس لثم  تسرد  نم  هک  یلاح  رد  دـش ، دراو  وا  مدرک و  فراعت  متفگ : دـمآ  شوخ  وا  هب  مدوخ  صوصخم  یغولـش  اـب  هشیمه  لـثم  نم 

دوب و هتـسب  شقن  شنابل  هشوگ  یـشخب  مارآ  مسبت  وا  اـما  مدرکیمن  يزاـب  ار  هار  هب  مشچ  هتخاـبلد  قشاـع  کـی  شقن  مدرکیم و  راـتفر 
اههمان شهاگن  زا  درکیم . هیدـه  تبحم  ایند  کـی  تخیمآیم  مه  رد  نم  هاـگن  اـب  هاـگ  ره  شهاـگن  دیـسریم ، رظن  هب  هتـسخ  شهاـگن 

نآ طیحم و  نآ  ناتخرد و  نآ  همه  یئوگ  هک  تسیرگنیم  فارطا  هب  يروط  درکیم  وگزاب  ار  هتفگان  ياهفرح  همه  شمـسبت  مدناوخ و 
زبس هساک  کی  دوب و  شتـسد  رد  کچوک  یتسد  كاس  کی  دریگب . نشج  ار  شتـشگزاب  يداش  هتفرگ و  شوغآ  رد  دـهاوخیم  ار  اضف 

دنتسه الاب  متفگ : دنتـسه ؟ اجک  هدش  هرذ  کی  تردام  ردپ و  يارب  ملد  تفگ : دیـسرپ و  ار  هداوناخ  ياضعا  همه  لاح  شلغب ، ریز  گنر 
مد ار  شنیـشام  تساجنیا  میلـس  اقآ  امتح  هاگراک  لخاد  موریم  موشیمن  ناشمحازم  سپ  تفگ : دـنباوخ . تعاس  نیا  رد  هشیمه  لـثم  و 
مه نم  دندوب  رادیب  رگا  ورب  رتدوز  امـش  سپ  تفگ : دنوشیم  رادیب  نالا  تسا  ناشندش  رادـیب  تقو  رگید  نامام  اباب و  متفگ : مدـید . رد 

وگب تفگ : دش و  لاحشوخ  هدمآ ، زیورپ  متفگ : دز ؟ گنز  دوب  یک  دیسرپ  نامام  مدرک  زاب  ار  لاه  رد  هکنیا  ضحم  هب  متفر  دوز  میآیم 
تـسد وا  اب  تیمیمـص  اب  مه  نامام  ارچ  منادیمن  دش  دراو  هک  نیمه  دوب . باوخ  زونه  اباب  دـمآ ، مه  وا  مدرک  ادـص  ار  زیورپ  لخاد ، دایب 

هب دعب  هقیقد  دنچ  زا  دعب  میتسشن و  میدادیمن ، تسد  اهناملسم  اب  الومعم  ام  نوچ  مدرک  بجعت  مه  نم  تفرگ . لیوحت  یلیخ  ار  وا  داد و 
دوب هدیـشک  دوخ  يور  وتپ  کی  دوب و  هدـیباوخ  هک  مردـپ  ياپ  رانک  رد  زیورپ  منک  هدامآ  ار  یئاریذـپ  لئاسو  ياـچ و  اـت  متفر  هناـخزپشآ 

هحفص ضارتعا [  وا  هب  هوک ، هب  شنتفر  يارب  درک  شاخرپ  وا  هب  یمک  نامام  تسا . مارآان  برطـضم و  هک  دوب  صخـشم  الماک  هتـسشن و 
دش مخ  وا  تمس  هب  مالـس  زا  سپ  زیورپ  تشاذگ  مشچ  يور  ار  دوخ  کنیع  دش و  رادیب  مکمک  مه  اباب  مدروآ  ياچ  نم  درکیم ، [ 111

ردپ و نیرفآ  نیرفآ ، تفگ : وا  هب  هناضرتعم  یتلاح  اب  تخود و  وا  هب  ار  دوخ  تشرد  نامـشچ  ردپ  یتدم  زا  دعب  درک  یـسوبهدید  وا  اب  و 
فدهیب تفگ  تخادـنا و  نیئاپ  ار  شرـس  ردـپ  ياههاگن  راشف  زا  زیورپ  يدروآرد ؟ رـس  ارچ  هوک  زا  دوب ، وت  هب  ناشدـیما  مشچ  تردام 

نامام درک . هابت  ار  یگدنز  دـیابن  مه  طلغ  فدـه  نتـشاد  يارب  اما  درک  یگدـنز  دوشیمن  فدـهیب  تفگ : اباب  درک . یگدـنز  دوشیمن 
هکلب دننکیمن  يراک  چیه  اهنت  هن  هک  دننکیم  یتالیکـشت  ياجیب  ياههتـساوخ  يادـف  ار  ناشدوخ  هک  وت  لثم  یناناوج  زا  فیح  تفگ :
خیرات لوط  مامت  رد  دنسریمن ، يراتخم  دوخ  هب  تقوچیه  دنوشیمن  قفوم  تقو  چیه  اهکهورگ  تفگ : ردپ  تسا . لاکشا  اپارس  شدوخ 

دوبن هتخاس  ناشتسد  زا  يراک  دنهد  نتـشک  هب  ار  ماخ  هتخپان و  ناوج  ياهدع  نامز  ره  رد  هکنیا  زج  هب  اما  دندوب  هیـضق  نیا  لابند  اهدرک 
سیلگنا اکیرمآ و  هب  يزیچ  هچ  متفگ  دنزادنایم . هار  سیلگنا  اکیرمآ و  لثم  یگرزب  ياهتسایس  ار  یلخاد  ياهگنج  تازرابم و  نیا  مامت 

ردپ نابز  زا  اهزیچ  نیا  متفر ، ورف  رکف  هب  بجعت  اب  يدام . عفانم  یـسایس ، عفانم  مرتخد  اهزیچ  یلیخ  تفگ : دز و  يدنخبل  ردپ  دـسریم ؟
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هب ندیـسر  يارب  دنزادنا و  هار  یلادـج  گنج و  هک  دنـشاب  هدرپ  تشپ  رد  ییاهتـسایس  تسا  نکمم  هک  دراد  لوبق  ردـپ  رگا  دوب ؟! يراج 
هلئـسم نیا  هب  زگره  هک  هدرک  یتالیکـشت  يادف  ار  دوخ  رمع  یتسه و  مامت  هنوگچ  دنهد  نتـشک  هب  ار  يدایز  هدع  دوخ  یـسایس  فادـها 

نیملسم هقرفت  يارب  ای  مدرم و  لاوما  لام و  لواپچ  يارب  هک  تسا  ینارادمتسایس  تسد  هتخاس  مه  تالیکشت  نیا  دیاش  هک  دنکیمن  رکف 
مردام ردپ و  اب  تشادن  هحفص 112 ] تسود [  ایوگ  دوب و  شوگ  اپارـس  زیورپ  دنـشاب . هداهن  ناینب  ار  یبتکم  نینچ  بوشآ  اولب و  داجیا  و 

اب میلـس  درک ، یـسرپ  لاوحا  وا  اب  زیورپ  دـمآ  مه  میلـس  شاداد  هک  دوب  هتـشذگن  يزیچ  دـنک ، ثحب  دوب  لئاق  يدایز  مارتحا  ناـشیارب  هک 
مک الومعم  میلـس  درکن ، یتلاخد  تفگن و  يزیچ  دوب  علطم  یبالقنا  دـض  ياهکهورگ  رد  وا  ندـش  وضع  هب  تبـسن  زیورپ  هیـضق  زا  هکنیا 
لثم مه  زیورپ  دوب ، همه  دـمتعم  وا  دـننزب . فرح  وا  اب  دنتـشاد  تسود  همه  هک  دوب  يروط  شقـالخا  درکیم و  شوگ  رتشیب  دوب و  فرح 

رد هک  دـندرکیم  هیـصوت  ام  هب  تاسلج  همه  رد  درک ، یئاهتبحـص  زور  یـسایس  تاقافتا  هرابرد  درک و  زاب  وا  اب  ار  تبحـص  رـس  نارگید 
تعاس مین  ابیرقت  دـندزیم ، یئاهفرح  یمالـسا  يروهمج  هیلع  دـندشیم  ثحب  دراو  ناـیئاهب  یعمج  ره  رد  اـما  دـینکن  تلاـخد  تساـیس 

ییاهیحارط درک و  زاب  ار  شروسالک  زیورپ  وا  نتفر  زا  دعب  تفر  درک و  یظفاحادخ  هرخألاب  میلس  دیشک . لوط  میلس  زیورپ و  ياهتبحص 
، درکیم مسجم  نم  يارب  ار  اـجنآ  ياوـه  لاـح و  همه  هک  دوـب  یعیبـط  يدـح  هب  اهیـشاقن  داد ، ناـشن  نم  هـب  دوـب  هدیـشک  اـجنآ  هـک  ار 

دندوب هتخاس  ینابهدید  يارب  هوک  يور  هک  ار  يرگنس  دوب . دنمرنه  اعقاو  وا  تشاد  یصاخ  حور  مادک  ره  دوب و  هداعلاقوف  شیاهیحارط 
هب ار  اجنآ  درس  ياوه  یتح  ياهدننک  هریخ  زرط  هب  هدرک و  یحارط  دوب  هداتسیا  رگنـس  نیا  تشپ  یئاوه  دض  اب  هک  ار  يدرف  روط  نیمه  و 

ار ياهدع  يدعب  یحارط  دـندزیم . هسرپ  یلاوح  نآ  رد  هک  دادیم  ناشن  ار  دارفا  ینادرگرـس  وا  يدـعب  ياهیحارط  دوب . هدیـشک  ریوصت 
هب درکیم  شوهدم  بوذجم و  ار  وا  بورغ  حبـص و  ره  هک  يزادـنا  مشچ  هرخألاب  دـندوب و  هدز  هقلح  شتآ  کی  درگ  هک  دادیم  ناشن 

نداد ناشن  زا  دعب  زیورپ  دوب . دوهـشم  ریواصت  نآ  رد  هک  یمیهافم  یـسکیب  زیرگ و  یگدرپسرـس ، ینادرگرـس ، دوب . هدروآ  ذغاک  يور 
 ] رکف متـشادن . ار  يراک  چـیه  هلـصوح  لاح و  الـصا  متفگ : هن ؟ ای  ياهدـناوخ  ار  تیاهـسرد  تسا  کیدزن  تاـناحتما  تفگ : اـهیحارط 

تیناـقح و هک  یتالیکـشت  فادـها  يارب  تهجیب  منکیم  سح  متفگ : یملظ ؟ هچ  تفگ : دـش . ملظ  وـت  نم و  هب  مـنکیم  هحفص 113 ]
؟ هدش يزیچ  رگم  الاح  منادیمن ، ار  وت  اما  مدش  مدوخ  فادها  يادف  نم  تفگ : زیورپ  میدرک . ادف  ار  دوخ  هدشن  نشور  نامیارب  شنالطب 

كرت ار  اجنیا  نم  رطاخ  هب  هک  يدوب  هتشون  لوا  همان  رد  وت  یتسویپن . اهنآ  هب  تدوخ  فادها  هب  ندیـسر  يارب  تدوخ و  لیم  هب  وت  متفگ :
هکنیا زا  لبق  تفگ : زیورپ  میـشاب . اهنآ  یقرت  نابدرن  هکنیا  يارب  میدرک  اهر  ار  نامـسرد  ود  ره  دـندرک  لیجـست  روز  هب  مه  ارم  ینکیم ،

. درک شالت  دیاب  ناج  دحرس  ات  نآ  هب  ندیـسر  يارب  تسا و  شزرااب  ردقچ  فده  هک  متفرگ  ارف  اجنآ  رد  اما  متـشادن  ینیعم  فده  مورب 
متشگرب و الاح  اما  دیسر  مهاوخن  وت  هب  مدرکیم  رکف  نوچ  منکن  نایب  دوب  وت  قشع  هک  ار  ملد  فرح  ات  متفر  هک  متـسه  یـسک  نامه  نم 

یسایس فادها  هرابرد  دشاب . ام  عنام  دناوتیمن  زیچ  چیه  میـسرب و  مه  هب  میناوتیم  میهاوخب  رگا  هک  مراد  متح  يوق  مکحم و  يداقتعا  اب 
ار اهیحارط  نیا  دـناهدرک . مورحم  دوخ  قح  زا  ارم  هک  تسا  یناـسک  اـب  هزراـبم  نم  فدـه  متـسین  قباـس  تواـفتیب  زیورپ  نآ  رگید  مه 
زا دننادیم و  نارگید  يدازآ  شیاسآ و  يارب  دوخ  لام  ناج و  ندرک  ادف  رد  ار  یگدنز  ینعم  هک  دنتسه  یناسک  ینیبب  هک  مدروآ  تیارب 

تحت وت  متفگ : دنهاوخیمن . ناشدوخ  يارب  ار  یگدنز  اهنآ  دنسرب  دوصقم  هب  ات  دناهتشذگ  يویند  ياهتذل  بذاک و  ياهیـشوخلد  مامت 
هزرابم هزیگنا  دـنوریم و  تالکـشم  زا  رارف  يارب  دـناهتفر  اجنآ  هب  هک  یناـسک  رتشیب  منکیم  رکف  نم  ياهتفرگ  رارق  اـهنآ  تاـغیلبت  ریثأـت 

مدرم تمواقم  تسا و  رهش  لخاد  تالکشم  زا  رتشیب  یلیخ  اجنآ  تالکـشم  تفگ : زیورپ  دنریگیم . رارق  ریثأت  تحت  اجنآ  رد  اما  دنرادن 
ناج هب  يرتگرزب  فدـه  يارب  تسا  ناشدوخ  تالکـشم  زا  رتگرزب  هک  ار  اجنآ  تالکـشم  هتفای و  یهاـگآ  هک  دـهدیم  ناـشن  اـجنآ  رد 

هباشت هجو  شیاهفرح  اما  هدـش  زرابم  کی  هب  لیدـبت  ـالماک  وا  مدـش  هجوتم  تشذـگ  اـهثحب  هحفـص 114 ] نیا [  هب  یقیاقد  دـناهدیرخ 
هک مدمآ  تفگ : يدادیم  همادا  تاهزرابم  هب  يدنامیم و  یتشگرب ؟ ارچ  فاصوا  نیا  اب  مدیـسرپ  وا  زا  تشاد . نایئاهب  ياهفرح  اب  يدایز 

یلیخ زیورپ  مشاب . توافتیب  يدـعت  ملظ و  همه  نیا  هب  تبـسن  مشاب و  هدوهیب  مناوتیمن  نم  مدرگرب  هرابود  مهدـب و  ار  هقرفتم  تاناحتما 
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زا دراد  نایئاهب  اب  كرتشم  فادها  يرس  کی  دنکیم  يربهر  ار  وا  هک  یتالیکـشت  متـسنادیم  اما  مدشیمن  هجوتم  دایز  نم  اما  دز  اهفرح 
گنـس دوب و  فرب  شیئاراد  اهنت  هک  يروانهپ  ياهتـشد  زا  تفگ : داد و  نم  تسد  هب  درک و  جراخ  یطوق  کـی  شایتسد  كاـس  لـخاد 

نم هک  تقو  ره  راذگب  نکن  زاب  نالا  هن ، تفگ : منک  زاب  ار  یطوق  متـساوخ  دـیایب . تشوخ  مراودـیما  مروایب  تیارب  ار  اهنیا  متـسناوت  طقف 
رابرپ ناتخرد  هب  طایح  لخاد  متفر . وا  هارمه  مه  نم  مورب . دـیاب  تفگ  تساـخرب و  اـج  زا  رگید  وا  اـما  دروآ  هویم  ناـمیارب  ناـمام  متفر .

: تفگ رتدـب . اـی  هدـش  رتهب  متفگ : ناـتخرد ، نیا  یتح  هدرک  رییغت  زیچ  همه  هب  تبـسن  مساـسحا  تفگ : درک و  یهاـگن  سـالیگ  ولاـبلآ و 
اما متـشاد  فده  مأوت  سکعرب  نم  تلاح  هب  شوخ  متفگ : تسانعمرپ . قیمع و  یلیخ  نم  يارب  یئابیز  نیا  تسابیز و  فدـه  اب  یگدـنز 

فرح نیا  سپ  رد  یتوکـس  یئوت ... فدـه  نیا  زا  مروـظنم  يدرک  هابتـشا  ار  اـجنیا  هن  تفگ : هتخیر  مه  هب  مراـکفا  همه  هک  تسا  یتدـم 
تمـسق وا  اب  ار  میایؤر  هشیدـنا و  ار ، مساسحا  هک  مراد  ار  یـسک  منادیم  هک  ینامز  زا  داد : همادا  هنوگرعـش  دـش و  امرف  مکح  شهاتوک 

هب دایز  زیورپ  اما  متفگ : یتسه  نم  یلاعت  یقرت و  بجوم  وت  منک  تفرشیپ  لاوحا  همه  رد  يدش  ثعاب  وت  مراد  يرگید  ياوه  لاح و  منک 
یئاهزیچ ندروآ  تسد  هب  يارب  اما  درک  ینیب  شیپ  دوشیمن  ار  هدنیآ  تقو  چیه  تفگ : زیورپ  تسین . مولعم  زیچ  چـیه  زونه  دـنبن  لد  نم 

هلجع اب  نم  تفر و  وا  تشاذـگ . مهاوخ  وت  ندروآ  تسد  هب  هحفـص 115 ] يارب [  ار  مناوت  مامت  نم  منک و  شالت  دیاب  میراد  تسود  هک 
زاب هک  ار  نآ  متفر  مقاتا  هب  متـشادرب و  ار  یطوق  مدیـسر  هک  ـالاب  هب  منیبب  ار  شایتاـغوس  رتدوز  هچ  ره  منک و  زاـب  ار  یطوق  هک  متـشگرب 
هرگ دشیم ، سح  ینیگنس  ياهزیچ  یمـشیربا  لامتـسد  لخاد  مدرک  هدهاشم  ار  ذغاک  هحفـص  نیدنچ  یمـشیربا و  لامتـسد  کی  مدرک 

یـسراو ار  اهذغاک  هتخیر و  نیمز  يور  ار  اههلولگ  تسا  یبرـس  هلولگ  ددع  هاجنپ  لهچ  دودح  مدید  مدرک و  زاب  ار  شاهرگ  دوب  هدروخ 
سدح هداد  رییغت  هنارهام  ار  نآ  اما  تسا  زیورپ  دوخ  طخ  مدید  مدرک  تقد  هک  یمک  تسا  همان  دندوبن  مه  مک  هک  اهنآ  همه  مدید  مدرک 

ار اههلولگ  اههمان  ندناوخ  زا  لبق  دوب  یسایس  الماک  اههمان  دنک . عافد  شدوخ  زا  دناوتب  داتفا  یقافتا  رگا  هار  نیب  هک  تسا  نیا  يارب  مدز 
مدوب هدرک  هاگن  اهنآ  هب  یکدوک  مشچ  هیواز  زا  نامز  نآ  اما  مدیدیم  ياهلولگ  هک  دوبن  راب  نیلوا  مدـش  هریخ  اهنآ  هب  متفرگ و  متـشم  رد 
يوس هب  نیـشتآ  خرـس  هلولگ  نیا  هک  دوشیم  ثعاب  ياهقرج  هشام  ندیـشک  اب  هک  یماگنه  مدرکیم  مسجت  متـشاد  يرگید  دید  زورما  و 

محریب ءیش  نیا  ندش  هتخاس  تلع  هب  دیامن . یـشالتم  ار  يزغم  ای  هدرک و  خاروس  ار  یناسنا  بلق  دراد  هک  یتعرـس  اب  دور و  هناشن  یبلق 
دوریم و هناـشن  ار  اـهناسنا  یناـف  مسج  یکاـخ  بلق  تـسا  هتـسباو  نآ  هـب  زیورپ  هـک  یتالیکـشت  هـک  مدوـب  رکف  نـیا  رد  مدیـشیدنایم و 
هب ردقچ  زیورپ  نم و  تشونرـس  تفرگیم . فده  ار  اهناسنا  نامیا  رکف و  ناج و  ناور و  حور و  مدوب ، هتـسباو  نآ  هب  نم  هک  یتالیکـشت 

لیالد ار و  شتازرابم  تلع  دوب  هدرک  یعس  وا  مدرک  اههمان  ندناوخ  هب  عورش  دیماجنایم ؟ اجک  هب  ناتساد  نیا  نایاپ  ایادخ  دوب ، هیبش  مه 
ار شدرک  ناردارب  هجنکش  دوب و  هدرک  حیرشت  ار  ياهدیچیپ  یسایس و  لئاسم  دنک  نایب  یمالسا  يروهمج  ناراکردنا  تسد  ار  شراجزنا 

مادک ره  اما  مدیمهفیمن  ار  اههتشون  نیا  ياهتمسق  زا  يرایسب  دوب  هدروآ  ذغاک  هحفص 116 ] يور [  شارخلد  تروصب  نارادساپ  طسوت 
رب فاضم  نیا  تشاد و  دوجو  یفاک  هزادنا  هب  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  هیلع  تاغیلبت  نایئاهب  نیب  رد  مدرک . هعلاطم  راب  هس  زا  شیب  ار 

. مزیتسب نمـشد  اب  مورب و  هوک  هب  وا  هارمه  مراد  لوبق  ار  اهنآ  رگا  ماهدیمهف و  ار  شیاهفرح  يانعم  رگا  هک  دوب  هتـساوخ  نم  زا  هدش ، اهنآ 
رد دش ، هدوزفا  دننزیم  فرح  نآرق  مالسا و  زا  هک  یناسک  هب  تبسن  مرفنت  رب  هک  دوب  نامه  تشاد  نم  يور  اههتشون  نیا  هک  يریثأت  اهنت 

ناملـسم روز  هب  ار  نایئاهب  هکنیا  يارب  ناناملـسم  دـنتفگیم  الثم  دوب  ناناملـسم  طسوت  نایئاهب  هجنکـش  زا  تبحـص  امئاد  مه  نایئاهب  نیب 
تـسد تیئاهب  زا  دـنوش  روبجم  یناسنا  ریغ  هجنکـش  نیا  رثا  رد  شردام  ردـپ و  ات  دـننکیم  زاـب  دازون  قلح  رد  ار  روامـس  غاد  ریـش  دـننک 

زا جراخ  هک  یـسک  نونکا  دشیم و  هدـناوخ  ام  شوگ  رد  ناناملـسم  هیلع  ءوس  تاغیلبت  نیا  یکدوک  نامز  زا  دـنوش . ناملـسم  دنـشکب و 
ار تقیقح  رگا  هک  مدوب  یسک  نم  بذاک  تاغیلبت  همه  نآ  اب  درکیم . همزمز  مشوگ  رد  ار  ناناملسم  یمحریب  مه  دوب  یئاهب  تالیکشت 

هتبلا مدوب . نازیرگ  ناملـسم  تعامج  مالـسا و  زا  ارچ  منادـب  هکنیا  نودـب  هاگآدوخان  اما  مدرکیمن  رواب  مدـیدیمن  دوخ  مشچ  اـب  مدوخ 
یکاـندرد لـئاسم  مدرکیم  سح  وا  هب  تبـسن  یـششک  یعون  هب  هک  مه  مداـمتعا  دروم  درف  زا  نم  دوبن و  ریثأـتیب  اههتـشون  نآ  ندـناوخ 
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ساسحا ياهرذ  رگا  مراد و  صیخشت  تردق  ياهرذ  رگا  هک  دوب  هتـساوخ  نم  زا  دوب و  هدش  هراشا  اههلولگ  نآ  هب  اههتـشون  رد  مدینـشیم 
رب ار  ییاـههلولگ  نینچ  دوخ  هک  دـسرب  ارف  زور  نآ  دـیاش  منک و  هاـگن  يدرد  مهرم  ناونع  هب  اـههلولگ  نیا  هب  تسه  نم  رد  یتسود  عون 

درکلمع هب  مدرکیم  یگدنامرد  یچوپ و  ساسحا  دـش  رتشیب  نم  يرکف  یگتخیر  مه  هب  ینهذ و  ياهتیلوغـشم  مور . هناشن  نانمـشد  هنیس 
هار و مادک  زا  اما  قلطم  تقیقح  تسا و  نابرهم  هک  دناوخیم  ییادخ  يوس  هب  ارم  مناور  و  هحفص 117 ] حور [  متشاد ، دیدرت  تالیکشت 
؟ دناسریم وا  هب  ارم  وگلا  هوسا و  مادک  يداه ؟ مادک  مدیسریم ؟ وا  هب  متفرگیم و  رارق  میقتسم  طارص  هار  رد  دیاب  شنم  هدیا و  مادک  اب 
؟ مدربیم هاـنپ  یـسک  هچ  هب  منک ، داـمتعا  متـسناوتیمن  سک  چـیه  هب  دوبن  مرحم  مه  مرداـم  رگید  مدرکیم  ییاـهنت  ساـسحا  تیاـهنیب 

مرگرس لئاسم  هب  ناناوج  ریاس  لثم  متسناوتیم  شاک  يا  مدیودیم . بآ  ياهرطق  لابند  هب  مومسم  نماان و  يریوک  رد  ناریح  هتـشگرس و 
ياهدارا روشرپ و  يرـس  اب  یناوج  ملاع  رد  هک  دوب  نیا  نم  يوزرآ  مهدن . باذع  جنر و  ار  دوخ  همه  نیا  مدـنبب و  لد  تالیکـشت  هدـننک 

اما مشاب ، هتـشاد  یلوبق  لباق  يدـنمتیاضر  مدوخ  زا  تساوخیم  ملد  مشاب  دـیفم  ماهعماج  يارب  مرادرب و  مدـق  تقیقح  هار  رد  مناوتب  يوق 
ولج زیچ  چیه  تسوا  دزن  رد  تقیقح  هتفرگ و  شیپ  ار  یتسرد  هار  زیورپ  هک  دوش  تباث  میارب  الماک  ینامز  رگا  متفگیم  دوخ  اب  هنوگچ ؟

لیدبت قفوم  يدـنمفده  هب  دوخ  نهذ  رد  ارم  ییایؤر  هشیدـنا  نیا  موشیم  هتـشک  مفدـه  هار  رد  موریم و  هوک  هب  وا  اب  دوب  دـهاوخن  مراد 
ندنام نداتسیا ، تقاط  دوب و  هدوبر  مفک  زا  شمارآ  دوب  هدروآ  دایرف  هب  ارم  هاوخيدازآ  عاجش و  حور  يروآ  بارطـضا  هغدغد  درکیم .
توعد گنج  هب  ارم  هنارمآ  دهد  شمارآ  نم  هب  تسناوتیم  هک  یـشخب  تذل  تاظحل  میدقت  ياج  هب  دـمآ و  زیورپ  متـشادن . ندیـسوپ  و 

مدرکیم هاگن  هک  اج  ره  هب  دـشیم  ناهنپ  اـههوک  تشپ  مکمک  باـتفآ  متفر  ماـب  تشپ  هب  لومعم  قبط  بورغ ، ناـسنا ! هیلع  یگنج  درک 
فصو ینامیا  قشع و  اب  تسرد  هار  نتفای  اب  ات  منک  عورش  ار  یلـصفم  تاقیقحت  هک  مدش  نآ  رب  دشیم  رهاظ  مربارب  رد  لوهجم  ياهدنیآ 

هب مدوب ، شیوخ  تیوه  لابند  هب  نم  میامن ، راختفا  دوخ  هب  هتشاذگ و  هحـص  شیوخ  تیناسنا  رب  ات  مزادرپ  تدهاجم  هب  هار  نآ  رد  ریذپان 
لکش ار  ماهیام  ریمخ  دهد و  تاجن  ینورد  ياهشکمـشک  زا  ارم  هک  يزیواتـسد  هحفـص 118 ] یپ [  رد  شیوخ و  يدوجو  رهوج  لابند 

تعیبط نآ  ابیز و  ياـضف  نآ  هک  متـسنادیم  اـیوگ  اـما  دوب  هدرک  دوخ  بوذـجم  ارم  هشیمه  لـثم  تعیبط  ریظنیب  ياهزادـنا  مشچ  دـهد .
درکیم و قیوشت  نتفر  هب  ارم  هک  دوب  ياهداج  اهتنایب  یئابیز  نیا  رکب ، تعیبط  نیا  داد . مهاوخ  تسد  زا  هشیمه  يارب  یناـمز  ار  زیگنالد 
ام هناخ  تشپ  هب  ار  دوخ  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  زیورپ  ماب  تشپ  يور  ندز  مدق  تعاس  مین  زا  سپ  دنک . باریـس  ارم  هک  دوبن  يزیچ  بارس 

وـسرت هک  وت  تفگ : مهدیمن  دوخ  هب  ياهزاجا  نینچ  هن  متفگ : مینزب ؟ مدق  مه  اب  ات  موش  جراخ  هناخ  زا  مناوتیم  دیـسرپ  نم  زا  دـناسر و 
هک بش  میراذگب . رارق  مه  اب  ات  نک  نفلت  بش  متفگ : مینیبب ؟ ار  رگیدمه  روطچ  سپ  تفگ : يدوبن ، روسج  ردـقنیا  مه  وت  متفگ : يدوبن 
رد دـیاش  میناوخب . سرد  مه  اب  هک  متفگ : يراک ؟ هچ  يارب  تفگ : دـیایب ؟ ام  هناخ  هب  زیورپ  یهدیم  هزاـجا  ناـمام  متفگ : مرداـم  هب  دـش 

همانرب کی  نیا  زا  دـعب  متفگ : تفرگ  سامت  هک  زیورپ  دـیایب  نیا  زا  دـعب  وگب  درادـن  یلاکـشا  الـصا  تفگ : میوش  لوبق  هقرفتم  تاناحتما 
تفلاخم ام  تاقالم  رادید و  اب  رگا  تسا . گرزب  هدیمهف و  یلیخ  تردام  تفگ : دش و  لاحشوخ  میناوخب  سرد  مه  اب  هک  راذگب  یسرد 

زور ره  نآ  زا  دـعب  درکیم . داجیا  هلـصاف  تردام  وت و  نیب  نیا  میتشاذـگیم و  رگیدـکی  اـب  یئاـهرارق  یناـهنپ  روطب  دوب  نکمم  درکیم 
دنمهرهب وا  دوجو  زا  اعقاو  نم  دوب و  نم  زا  رتهب  یلیخ  وا  یـضایر  میدناوخیم ، سرد  مه  اب  دمآیم و  ام  لزنم  هب  حبـص  هد  تعاس  حـبص 

هب وا  میتخادرپیم  یبهذم  یـسایس و  ياهثحب  هب  مه  یمک  ام  دروآیم و  هویم  یکاروخ و  نامیارب  نامام  تحارتسا  تاعاس  رد  مدـشیم 
یهار هحفـص 119 ] ره [  زا  دروآیم و  میارب  مناوخب  دوب  مزال  هک  یئاهباتک  مشاـب و  وا  ماـگمه  هارمه و  هک  تساوخیم  نم  زا  دـج  روط 

هبوت هک  مورب  یئاقآ  نامه  غارس  هب  مشاب  هتفرن  یضاق  هب  هفرط  کی  هکنیا  يارب  متفرگ  میمصت  زور  کی  درکیم  هدافتـسا  نم  بذج  يارب 
مدرک شهاوخ  وا  زا  متفرگ و  سامت  وا  اب  میوگب  زیورپ  هب  يزیچ  هکنیا  نودـب  منادـب  مه  ار  وا  تارظن  متـساوخیم  دوب ، هتـشگرب  هدرک و 

ار ءوس  تاغیلبت  همه  نآ  دشیم و  هتفگ  مالسا  نارادساپ  رس  تشپ  هک  ار  یئاهزیچ  مامت  وا  دنک  کمک  نم  هب  هلئـسم  نیا  اب  هطبار  رد  هک 
نم هب  مدرگرب و  هک  دش  ثعاب  نیا  مدش و  وا  شنم  شور و  مارم و  هدیقع و  هتفیـش  مدـش و  تسود  یجیـسب  کی  اب  نم  تفگ  درک و  در 
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زا یکی  نویبالقنا  دض  نیب  رد  نم  تفگ  نم  هب  وا  مریذـپن  ار  یفرح  چـیه  ماهدرکن  قیقحت  نایعیـش  هرابرد  زاب  مشچ  اب  هک  ینامز  ات  تفگ 
مدید دنهدیم  رارق  هجنکش  دروم  ار  امش  اهنآ  دنتفگیم  دندوب و  هدناسرت  ارم  هک  يدوجو  اب  مدرگرب  متساوخ  یتقو  اما  مدوب  لاعف  رصانع 
تحت نم  هک  متفگ  وا  هب  مدرک  دامتعا  وا  هب  ارچ  منادیمن  تلود . هن  مرطخ  رد  اـهنآ  دوخ  يوس  زا  طـقف  نم  دوب و  غورد  اـهفرح  نآ  همه 
ناسنا کی  هک  مریذپب  دیاب  ای  هک  تسا  نیا  نم  لکـشم  دنک . بذـج  ارم  دـنکیم  یعـس  هک  ماهتفرگ  رارق  اهنآ  دارفا  زا  یکی  غیلبت  میلعت و 
سامت رگید  زور  دنچ  تفگ : وا  مروایب . وا  راکفا  در  يارب  یلئالد  هکنیا  ای  متوافتیب و  مفارطا  تاقافتا  هب  تبـسن  متـسه و  یلطاب  لطاع و 
نایعیـش وا  لوق  هب  هک  داد  نم  هب  ار  ياهداوناخ  سردآ  متفرگ ، سامت  وا  اب  دـعب  زور  دـنچ  مشاب . هتـشاد  تیارب  ار  مزال  ییامنهار  اـت  ریگب 

هب رمک  امـش  تسود  لثم  يدارفا  هک  دنتـسه  یهللابزح  هداوناخ  کی  زراب  هنومن  هداوناـخ  نیا  تفگ  وا  دـندوب  نامرهـش  باـن  صلخم و 
کیدزن زا  مهاوخیم  ماهتفرگ  هزاجا  ناشدوخ  زا  اهنآ  اب  وت  يریگ  طابترا  يارب  نم  نک ، رارقرب  هطبار  هداوناخ  نیا  اب  دناهتـسب  ناـشیدوبان 

تلع تفگ  تسا و  هناهاگآان  طلغ و  الماک  تاغیلبت  نآ  همه  هک  يوش  هجوتم  ات  يوش  انشآ  دنتسه  نانمشد  تاماهتا  دروم  هک  یناسک  اب 
ار اـهنآ  شنم  مارم و  هدــیا و  مـیراد  هلــصاف  اـهنآ  زا  هـک  تـسا  نـیا  نایعیــش  هـیلع  ءوـس  تاـغیلبت  زا  مدرم  هحفـص 120 ] يریذـپریثأت [ 

یظفاحادـخ هدرک و  رکـشت  وا  زا  تفگ : نم  هب  دوب  یحلاص  دـمحم  هک  ار  اهنآ  لـیماف  داد و  نم  هب  ار  هداوناـخ  نیا  سردآ  میـسانشیمن ،
ياهملعم روضح  زا  سالک  رـس  مناتـسود  هک  مدوب  لوغـشم  یئاهـسرد  ندـناوخ  هب  زور  بش و  نم  دیـسر و  ارف  ناـحتما  ياـهزور  مدرک .

ار میاهیسالکمه  متـسشن  اهتکمین  يور  هرابود  مدوب و  هتفر  هسردم  هب  اهتدم  زا  دعب  دوب . هدش  ناسآ  ناشیارب  هدرک و  هدافتـسا  برجم 
دندرکیم هاگن  نم  هب  محرت  اب  همه  تخوسیم ، مدوخ  يارب  ملد  دوب  یگدنز  نارود  نیرتهب  روآدای  میارب  هسردـم  بوخ  ياضف  مدـید و 

دوب و اتیزآ  شمان  هک  هسردم  رد  مناتـسود  زا  یکی  دندرکیم  مهتم  یباوج  رـضاح  ینابز و  لبلب  هب  ارم  ياهدع  هک  دـمآیم  شیپ  اضعب  و 
ار هداوناخ  دوب و  یلکلا  شردـپ  دنتـشاد ، يدـب  هداعلاقوف  یلاـم  عضو  تشاد ، یکانتـشحو  تالکـشم  دوب  نم  ناتـسود  نیرتیمیمـص  زا 
رد زور  کی  تفریم . لیلحت  شیاهدادعتـسا  همه  هداوناخ  نآ  رد  اما  تشاد  يدایز  یئاـناوت  دوب و  ناوخسرد  شدوخ  درکیم ، هجنکش 
هک یتـسه  یـسک  اـهنت  وت  ینک ؟ کـمک  نم  هب  یناوـتیم  هداد  خر  یتاـقافتا  نم  يارب  تفگ  نم  هب  ناـشیرپ  همیـسارس و  هسردـم  طاـیح 
منک رارف  روشک  زا  جراـخ  هب  متـساوخیم  نم  تفگ : میتـفر و  یتولخ  هب  مه  اـب  میوـگب . شیارب  ار  تقیقح  منک و  داـمتعا  وا  هب  مناوـتیم 

اب يدـنلب  دـق  درم  متفریم  هار  نابایخ  رد  متـشاد  هک  زور  کـی  ور  نیا  زا  تسا  لـمحت  لـباق  ریغ  میارب  تیعـضو  نیا  لـمحت  هک  ینادیم 
هب دریگب و  ارم  تسد  دـناوتب  وا  دـیاش  متفگ  مدوـب  نازیرگ  هناـخ  زا  تدـش  هب  هک  مه  نم  داـتفا  هار  نم  لاـبند  گرزب  هدیـشارتن و  لـکیه 
نم هب  وا  دنکب  دراد  هک  یئاضاقت  ره  دوش و  کیدزن  نم  هب  مداد  هزاجا  وا  هب  نیمه  يارب  موش  جراخ  ناریا  زا  هک  دـنک  کمک  ارم  یقیرط 
همه مراد و  یکانتـشحو  تالکـشم  نم  متفگ  وا  هب  دوش . هحفـص 121 ] انـشآ [  نم  اب  رتشیب  دهاوخیم  هدمآ و  شـشوخ  نم  زا  هک  تفگ 
لوبق میوگیم  هک  هچ  ره  ینک و  داـمتعا  نم  هب  هکنآ  طرـش  هب  منک  تکمک  مناوـتیم  نم  تفگ  وا  متفگ . شیارب  ار  میگدـنز  تیعـضو 
طقف هک  دراد  هار  کی  اهنت  اما  تسین  ریذپ  ناکما  لوپ  نودـب  نتفر  جراخ  هک  دـنامهف  نم  هب  متـشاذگ  وا  اب  هک  يدـعب  ياهرارق  رد  ینک ،
لوق وا  هب  تفگ : اتیزآ  منکیم . مفدـه  هب  ندیـسر  يارب  يراـک  ره  مهدـب  ناـنیمطا  وا  هب  هک  دـهدیم  ناـشن  نم  هب  ار  هار  نآ  یتروص  رد 

دوشیم و قیقحت  ام  دروم  رد  سانـشان  ياهمدآ  فرط  زا  تسا  یتدم  هک  مدش  هجوتم  دـعب  درک و  مهاوخن  غیرد  يراک  چـیه  زا  هک  مداد 
یفرعم یـسایس  نامزاس  کی  فرط  زا  ناریا  زا  ندش  جراخ  يارب  دیاب  وت  تفگ  نم  هب  دـش  تحار  نم  فرط  زا  الماک  وا  لایخ  هک  نیمه 

گنت هب  مایگداوناخ  تیعـضو  زا  تخـس  هک  مه  نم  يرادن و  یهار  چیه  تروص  نیا  ریغ  رد  يریگب  تماقا  یناوتب  ات  یـشاب  هتـشاد  همان 
هک ام  نامزاس  فرط  زا  یهاوخب  رگا  وت  تفگ  نم  هب  اجنآ  رد  میتفر ، شدرگ  هب  مه  اب  دـمآ و  مندـید  هب  زور  کی  متفریذـپ . مدوب  هدـمآ 
مه نم  یـشاب  تیامح  نیا  هتـسیاش  ات  یهد  ماجنا  اـم  يارب  يراـک  کـی  دـیاب  يوش  یفرعم  تسا  یبـالقنا  دـض  یـسایس و  ناـمزاس  کـی 

يروهمج زا  تدش  هب  تاغیلبت  رثا  رد  مه  مدوخ  نوچ  مداد  دـهعت  مه  نم  منزن  اج  دوب  يراک  ره  هک  تفرگ  لوق  نم  زا  مه  وا  متفریذـپ و 
مـشکب سپ  اپ  رگا  شیپ  هار  هن  مراد  سپ  هار  هن  هتـشاذگ ، هدـش  ماجنا  لـمع  رد  ارم  هک  هتـساوخ  نم  زا  يراـک  ـالاح  مدوب  رفنتم  یمالـسا 
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تـسا نکمم  مریذپب  مه  رگا  موش  دـیدهت  دـناهدرک  باختنا  راک  نیا  يارب  ارم  هدرک و  دامتعا  نم  هب  هک  اهنآ  دوخ  فرط  زا  تسا  نکمم 
دناهداد نم  هب  ار  دراد  یشورف  هچراپ  رازاب  لخاد  هک  يدرم  سردآ  تفگ : دناهتساوخ ؟ وت  زا  يراک  هچ  متفگ : دهد . خر  يراوگان  قافتا 

وت هب  هک  نک  يراـک  وش و  تسود  تسوت  لاـس  نس و  مه  هک  شرتخد  اـب  نک ، رارقرب  هطبار  نکمم  هناـهب  ره  هب  وا  هداوناـخ  اـب  ورب و  هک 
وا دنتفگ : نم  هب  دـندوب و  هتخاس  الویه  کی  نم  يارب  درم  نیا  زا  اهنآ  متـشاد  ار  تیرومأم  هحفـص 122 ] نیمه [  طقف  یتدم  دنک  دامتعا 
هب هدرک و  هجنکش  ار  ام  ناناوج  هتسناوتیم  ات  هدوب و  یسایس  ياهنادنز  سرپزاب  یتدم  وا  دوش  هتـشک  دیاب  امتح  هک  تسا  يدارفا  زا  یکی 
هک تسا  یتدم  مدرک و  داجیا  یکیدزن  یلیخ  هطبار  شرـسمه  رتخد و  اب  مداد ، ماجنا  ار  تیرومأم  نیا  مامت  ترفن  اب  مه  نم  هداد  نتـشک 

ناسنا يدـح  هب  هدـش  هتـسشنزاب  نس  تلوهک  رطاخ  هب  هک  هدوب  يراختفا  رادـساپ  کی  طقف  درم  نیا  اما  مراد  دـمآ  تفر و  یلیخ  اـهنآ  اـب 
يارب ییاهراک  منک  کمک  ياضاقت  وا  زا  نم  هکنیا  نودب  تسین  بوخ  ام  یلام  عضو  دیمهف  هکنیا  ضحم  هب  هک  تسا  یگرزب  هتـسراو و 

یگدیـسر ام  تالکـشم  هب  بترم  دـندرک  زاگ  یـشکهلول  نامیارب  هک  داتـسرف  ار  یناسک  تشادـن  زاگ  ام  هناخ  هک  ینادیم  داد . ماجنا  ام 
هیارک مدرک  هدنام  بقع  قرب  بآ و  ضبق  جرخ  ار  اهلوپ  نآ  همه  نم  دهدیم و  نم  هب  یلوپ  رارـصا  هب  دـنیبیم  ارم  هک  راب  ره  دـنکیم و 
هیهت هیزیهج  شرتخد  يارب  هک  درادن  یلوپ  ردقنآ  زونه  مدـش  هجوتم  اهدـعب  اما  تسا  رادـلوپ  یلیخ  درم  نیا  مدرکیم  رکف  مداد ، ار  هناخ 

منکیمن رکف  تسا و  تدابع  لاح  رد  زور  بش و  تسا  مناخ  هچراپ  کی  شرسمه  دنکیم ، نارگید  فرص  روطنیا  ار  شلاوما  همه  دنک 
مه هکنیا  اب  شرتخد  دنتـسه . یکاپ  نیدتم و  هداوناخ  الک  دوشیم و  ریبعت  مه  شیاهباوخ  دـشاب ، هدیـسر  ياهچروم  هب  شرازآ  لاح  هب  ات 

تدـم نیا  رد  اعقاو  نم  تسا  ندوب  كاپ  ندـناوخ و  سرد  وا  فدـه  تسین ، حـیرفت  ینارذـگ و  شوخ  لابند  ام  لثم  تسام  لاـس  نس و 
دنلب ار  شرـس  دـنزادنیب  هراباک  کی  لخاد  ار  وا  رگا  تسا  یجیـسب  هک  دراد  یگرزب  رـسپ  ماهدـش  هداوناخ  نیا  قالخا  شوهدـم  دودـحم 

هرابرد یتح  منک  سح  هک  مدیدن  وا  زا  یتکرح  لاح  هب  ات  مدرک  دمآ  تفر و  اهنآ  هناخ  هب  نم  همه  نیا  دنیبیمن  ار  سک  چیه  دنکیمن و 
هدنهد رازآ  هک  یعاضوا  نیا  مردپ و  تسد  هحفص 123 ] زا [  موش و  جراخ  ناریا  زا  دهاوخیم  ملد  هکنیا  اب  الاح  دنکیم  يواکجنک  نم 

تـساوخ دنهاوخ  هچ  نم  زا  تیرومأم  نیا  زا  دعب  اهنیا  منادیمن  دهد  خر  قافتا  نیا  تمیق  ره  هب  متـسین  رـضاح  یلو  مبای  یـصالخ  تسا 
ار نیمه  طقف  درم  نآ  ایآ  مدیسرپ  وا  زا  دشیم  ادیپ  وا  یئابیز  هب  یسک  رتمک  هسردم  رد  ینعی  دوب  یئابیز  رتخد  اتیزآ  منامیشپ . تخس  اما 

مدوب هتـشاذگ  وا  رایتخا  رد  ار  مدوخ  نم  رگید  هک  تساوخ  یتقو  ار  هلئـسم  نیا  تفگ : تخیر و  کشا  یمک  هکنیا ؟... اـی  هتـساوخ  وت  زا 
مکمک اهر ، یتسرپیم  هک  سک  ره  هب  ار  وت  درک ، تسایـس  فیثک  رازراک  دراو  ارم  وا  اـما  دـنکیم  هدنـسب  هیـضق  نیمه  هب  مدرکیم  رکف 
تحت اـج  همه  منک ؟ راـکچ  وگب  يریگیم  میمـصت  رتهنـالقاع  رتهب و  یلیخ  مراد  شلوبق  یلقع  ظاـحل  زا  هک  یتـسه  یـسک  اـهنت  وت  نک 

درم نیا  رگا  و  دننکیم ؟ راکچ  جدننس  رد  الـصا  هک  يدیمهف  يدرکیم  ترـشاعم  هک  هداوناخ  نیا  اب  متفگ  مرظن . تحت  تخـس  مبیقعت ،
هاپـس هتـسشنزاب  هک  مدیمهف  مدرک  قیقحت  هچ  ره  هک  نم  تفگ : اتیزآ  تسا ؟ شورف  هچراپ  رازاب  رد  ارچ  دوب  یـسایس  ياهنادـنز  سرپزاب 

راک نوچ  مه  الاح  دـنکیم و  هچراپ  تراجت  دوریم و  داباهم  هب  یگتـسشنزاب  زا  دـعب  دـندوب و  نکاس  بآودـنایم  رهـش  رد  ـالبق  تسا و 
ات دبسچیمن ، وا  هب  اههلصو  نیا  تفگ : دز و  يدنخبل  دیآیمرب ؟ ندرک  هجنکش  وا  زا  متفگ : دناهدنام . اجنیا  تسا  رتهب  جدننس  رد  هچراپ 

لثم ار  وا  زگره  هک  تسا  يزوسلد  ناـبرهم و  يدـح  هب  وا  یمهفب ، یناوتیمن  منک  فیرعت  هچ  ره  يوـشن  ورهبور  درم  نیا  اـب  هک  یناـمز 
نیا فرـص  هک  يداـیز  تقو  زا  تفگ : دـنکب ؟ یتساوخرد  هچ  وت  زا  ینکیم  رکف  متفگ  تسا . رون  هچراـپکی  دـید  یهاوخن  اـهمدآ  ریاـس 

: متفگ منک . يراذگبمب  اهنآ  هناخ  رد  دنهاوخب  نم  زا  نامز  کی  هک  تسین  دیعب  چیه  دنراد ، ناشیارب  ییاههشقن  امتح  دننکیم  هداوناخ 
هب ات  دنتـساوخیم  رگا  نمـض  رد  تسین و  يوق  یلیخ  يراک  نینچ  ماجنا  يارب  وت  هزیگنا  هک  دننادیم  نوچ  درادـن  ناکما  يزیچ  نینچ  هن 

دـننادب و ناشدوخ  زا  ارم  دـننک و  دامتعا  نم  هب  ـالماک  هکنیا  يارب  نکن  هابتـشا  هن  تفگ : دـندوب . هدرک  ار  راـک  هحفـص 124 ] نیا [  لاح 
هتـشذگ مداد و  ناشن  هزیگنا  اب  یلیخ  ار  مدوخ  مشابن  یلکـشم  راچد  مدش  جراخ  ناریا  زا  یتقو  هک  دـنراذگب  مرایتخا  رد  يرتهب  تاناکما 

یلیخ دنروایب . مرـس  یئالب  تسا  نکمم  مشکب  رانک  هکنیا  ضحم  هب  منادیم  ماهداد و  ار  يراک  ره  دـهعت  اهنآ  هب  لوا  زور  زا  نم  اهنیا  زا 
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دشاب روط  نیا  منکیمن  رکف  تفگ : دنتسه ؟ بیقعت  تحت  همه  هداوناخ  نیا  دارفا  ایآ  مدیسرپ  مدرک و  شنزرـس  ار  اتیزآ  یمک  مدیـسرت و 
تروص نیا  رد  اهر  هن  تفگ : ياهدش ؟ ياهصمخم  هچ  دراو  هتسنادن  وت  هک  داد  ربخ  اهنآ  هب  يروط  دوشیمن  متفگ : مرظن . تحت  نم  یلو 

وت هک  دننکیم  يراک  ره  یتفگ  هداوناخ  نیا  زا  هک  یفاصوا  اب  متفگ : دنکیم  ریگتـسد  ارم  سیلپ  دـنیوگیم و  سیلپ  هب  ار  زیچ  همه  اهنآ 
امتح تسا  رطخ  رد  ناشناج  هک  دـنمهفب  رگا  اـما  تفگ : یئوگب  اـهنآ  هب  ار  تقیقح  ینک و  ناـنیمطا  اـهنآ  هب  تسا  رتهب  یتفین  رـسدرد  هب 
شاک يا  تفگ : دیـشک و  یهآ  سپـس  تسا و  هدـنک  نم  کلک  ماهتفگ  اـهنآ  هب  هک  دربب  وب  ناـمزاس  رگا  دـننزیم و  یئاـهراک  هب  تسد 

ار وت  هرابود  نم  هدش و  عورش  تاناحتما  هک  يزور  زا  یشاب  هدش  هجوتم  رگا  تفگ : دعب  و  دنشکب . دنهاوخیم  ار  یناسک  هچ  دنتسنادیم 
وت ییاسانـش  ثعاب  وت  دـمآ  تفر و  اب  نم  ینک . مکمک  یناوتیم  وت  مدرکیم  رکف  هکنیا  يارب  طقف  متفرن  هناخ  هب  وت  اب  رابکی  یتح  مدـید 

سنجدب و ردپ  تسد  زا  يدازآ  جراخ و  هب  نتفر  مه  یفرط  زا  منک ؟ راکچ  وگب  طقف  مریگب  هلصاف  وت  زا  منکیم  یعـس  مه  الاح  موشیم 
هب ادرف  دیـسر  تنهذ  هب  مه  يرکف  رگا  نک و  اعد  میارب  اهر  يراد  یکاپ  بلق  وت  هدـش  لیدـبت  ینتفاین  تسد  یئوزرآ  هب  میارب  مقالخادـب 
وا هب  متفرگ و  وا  زا  ار  شورف  هچراپ  درم  نآ  سردآ  هرخألاب  منزن  يراـک  چـیه  هب  تسد  وا  اـب  تروشم  نودـب  هک  درک  مساـمتلا  وگب  نم 
هچ میدش . جراخ  هسردم  زا  هدش و  ادج  مه  زا  ام  هرخألاب  هحفص 125 ] رذگهر [ ، کی  لثم  منیبب  رود  زا  ار  وا  مهاوخیم  طقف  هک  متفگ 
وا زا  مدربیم و  هانپ  ادخ  هب  دیاب  مدرکیم ؟ دیاب  هچ  نم  دوب  هتـشاذگ  نم  ياپ  شیپ  ادـخ  ار  یجنرغب  مهم و  قافتا  نینچ  ارچ  یتیلوئـسم ؟

قاـتا رد  بورغ  اـت  اذـغ  ندروخ  زا  دـعب  مدیـسر و  هناـخ  هب  مدـناوخ ، مدوب  ظـفح  اـعد  هچ  ره  هار  نیب  رد  مدرکیم  کـمک  تساوـخرد 
رارق تعرس  نیمه  هب  یئوگ  هک  متشاد  بارطـضا  ناجیه و  يدح  هب  مدوب  هداد  فک  زا  رارق  مارآ و  متخادرپ  زاین  زار و  اعد و  هب  یئاریذپ 

وا اب  تروشم  ادخ و  رب  لکوت  اب  دز و  مرـس  هب  يرکف  دـش  هک  بورغ  مشکب  سفن  متـسناوتیم  یتخـس  هب  دـتفیب  یکانتـشحو  قافتا  تسا 
تسا و یناسنا  ملاع  تدحو  حلص و  تبحم و  یتسود و  عون  ام  راعش  متفگیم  دوخ  اب  متفر  لفحم  ياضعا  زا  یکی  ندید  هب  متـساخرب و 

شیپ یلکـشم  هک  مدرکیم  اعد  طقف  هار  نیب  رد  دهد  يرای  نم  هب  كانتـشحو  مادـقا  نیا  عفر  رد  دـناوتیم  ام  ناگرزب  زا  رتهب  یـسک  هچ 
هک درکیم  مکح  نم  هب  ناگرزب  اب  تروشم  هب  زاین  دیـسریمن  منهذ  هب  یهار  چیه  اما  منکن  قباس  زا  رتكانرطخ  ار  تیعـضو  نم  دیاین و 

هنادرخبان و ياهتسایس  متفرگ و  هدینـشان  ار  يروصنم  ياقآ  ياهفرح  منک . هعجارم  اهنآ  هب  هتـسناد و  لکـشم  نیا  لالح  ار  لفحم  ياضعا 
هب زا  یکی  لزنم  برد  يوـلج  ناـجیه  زا  لاـمالام  یبـلق  اـب  متفرگ و  هدـیدان  ار  ناـناوج  نیب  رد  یقـالخا  ریغ  لـئاسم  داـسف و  یناـسنا  ریغ 

یئاهب هداوناخ  کی  هک  دوب  ياهقبط  ود  نامتخاس  مدش  دراو  رد  ندش  زاب  زا  سپ  مدز و  گنز  مدش ، رضاح  تالیکشت  ناگرزب  حالطـصا 
الاب اههلپ  زا  دوب  هداد  تسد  زا  تکرح  تردـق  میاهاپ  هک  یلاح  رد  هدرک  روبع  گنیکراپ  لـخاد  زا  دـندرکیم . یگدـنز  اـجنآ  زین  رگید 

مه هرخألاب  متـشاد  دامتعا  همه  زا  شیب  متفریم  شلزنم  هب  ناجیه  سرت و  اـب  زورما  هک  صخـش  نیا  هب  تالیکـشت  ياـضعا  نیب  رد  متفر .
مدش عقاو  ياهنامرتحم  هحفص 126 ] یمیمـص و [  مرگ و  يدروخرب  اب  هشیمه  لثم  مدش ، دراو  نم  درک و  زاب  میارب  ار  رد  یـصولخ  ياقآ 

هیـضق نیا  هب  دیـسریم  ماـشم  هب  يدـیدش  یهاوخدوخ  قلمت و  يوب  نآ  زا  دوب و  زیمآقارغا  دـشیم  زاربا  نم  هب  تبـسن  هک  یتبحـص  اـما 
ره زا  رتالاب  رترب و  ار  دوخ  دنشاب  هتشاد  یمهم  یتالیکشت  بسنم  ماقم و  هک  یناسک  اصوصخ  نایئاهب  هک  متـسنادیم  مدوب و  هدرک  تداع 

درکیم یـسرپلاوحا  نم  اب  هک  یلاـح  رد  یـصولخ  مناـخ  دـندرکیم . راـختفا  فارتعا و  یگدـنلاب  رورغ و  نیا  هب  اـنلع  دـننادیم و  یـسک 
تشاذگ و اهنت  ارم  یـصولخ  مناخ  یـسرپلاوحا  یمک  زا  سپ  میتسـشن ، اهلبم  يور  هدش و  یئاریذپ  قاتا  دراو  مه  اب  دـیدنخیم ، تهجیب 

دیرخ هچوک  رـس  دـنتفر  ناشیا  تفگ : مراد  یمهم  یلیخ  راک  یـصولخ  ياقآ  اب  متفگ  وا  هب  دـش . دراو  ولابلآ  تبرـش  کی  اب  دـعب  یقیاقد 
زا امتح  یتحاران  هکنیا  لثم  تفگ : درک و  هاگن  نم  هب  یمک  دوب  هدرک  لگ  شیلوضف  هک  یـصولخ  مناخ  دنیآیم . رگید  هقیقد  دنچ  دننک 
مه یصولخ  ياقآ  هک  دیـشکن  یلوط  منک  تبحـص  ناشیا  دوخ  اب  دیاب  هک  هدمآ  شیپ  یعوضوم  الـصا ، هن  متفگ : يراد . تیاکـش  یـسک 

: متفگ یگچاپتـسد  اـب  نم  دـش و  جراـخ  قاـتا  زا  یـصولخ  مناـخ  تسـشن و  نم  يور  هـب  ور  یلبم  يور  یئوـگ  دـمآ  شوـخ  اـب  دیـسر و 
هک دینک  کمک  يروط  هک  مهدیم  مسق  سدقا  باطتسم  باتک  هب  ار  امش  لوا  اما  تسا  یتایح  نم  يارب  یلیخ  هک  هدمآ  شیپ  یعوضوم 
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ساسحا نیا  زا  دریگ و  مارآ  مبلق  اـت  دـیزاس  جراـخ  بارطـضا  هرهلد و  همه  نیا  زا  ارم  يروط  نمـض  رد  دـیاین و  شیپ  يرتگرزب  لکـشم 
: تفگ میآرب  هیـضق  یئوگزاـب  هدـهع  زا  مناوـتب  یتـحار  هب  اـت  دـنک  مارآ  ارم  هکنیا  يارب  یـصولخ  ياـقآ  مباـی ، تاـجن  بیجع  تیلوئـسم 
، دوشن لح  تروشم  اب  هک  تسین  یلکـشم  چیه  هک  دینادب  دینک و  ظفح  ار  دوخ  شمارآ  دینک  یعـس  امـش  مزیزع  تسین  مسق  هب  یجایتحا 
متسود و زا  یمسا  هکنیا  نودب  ار  هلئـسم  هدز و  ایرد  هب  ار  لد  متـسناوت  هرخألاب  مسرتیم . یلیخ  مرادن  ار  نآ  ییوگزاب  تأرج  نم  متفگ :

تـسایس رد  میرادن  هفیظو  ام  مزیزع  نیبب  تفگ : یـصولخ  ياقآ  منک  نایب  مربب  هداوناخ  نآ  یناکم  یلغـش ، هحفص 127 ] تیعـضو [  زا  ای 
هداوناخ کی  ناج  اما  متفگ  مینک  هدولآ  ار  دوخ  دیابن  ام  تسا و  یفیثک  رایسب  هلئـسم  تسایـس  تسا . يرگید  زیچ  ام  هفیظو  مینک  تلاخد 
هلئـسم نیا  اب  يدـح  هب  یـصولخ  ياقآ  تسیچ ؟ میتسه  علطم  هیـضق  زا  هک  یـسک  ناونع  هب  نایم  نیا  رد  ام  هفیظو  تسا  رطخ  رد  هاـنگیب 
راذـگب یتحاران ؟ ارچ  دنتداهـش  قشاع  هک  اهنیا  تفگ : يزیمآرخـسمت  تلاح  اـب  هدینـشن  يزیچ  الـصا  یئوگ  هک  درک  دروخرب  تواـفتیب 

ياهراعـش لوگ  مدوب و  هتفر  اـجنآ  هب  هک  نیا  زا  اـما  مدز  يدـنخبل  راـبجا  هب  دـننک  تحار  ار  اـم  مه  دـنوش  تحار  ناـشدوخ  مه  دـنریمب 
دنتـسه و نایئاهب  دوخ  نایعیـش  یعقاو  نانمـشد  هک  مدرک  شومارف  روطچ  متفگ  دوخ  اب  مدش و  نامیـشپ  تخـس  مدوب  هدروخ  ار  ناشچوپ 

دنتـسه یئادـخ  اب  بوخ و  ياهناسنا  یلیخ  نانآ  دـیوگیم  متـسود  اما  متفگ : مدرک  هعجارم  نانآ  نانمـشد  هب  نانآ  ناج  تاجن  يارب  ارچ 
دیاش ینک . نارگن  ار  تدوخ  درادن  یلیلد  هن  تفگ : یـصولخ  مینک . يریگولج  هعجاف  نیا  زا  یقیرط  هب  دیاب  ام  دـنناسنا و  نیا  زا  هتـشذگ 

اب دـنهاوخیم  مـه  دـیاش  دـنریگب و  یتاـعالطا  اـهنآ  زا  دـنهاوخیم  دــیاش  دــشاب  يرگید  زیچ  هلئــسم  دــیاش  دــشابن  رطخ  رد  ناـشناج 
مینک تلاخد  لئاسم  نیا  رد  میرادـن  روتـسد  ام  دوشیمن و  طوبرم  ام  هب  لئاسم  نیا  دـننک . هلماعم  اهنآ  اب  يریگوتآ  اـی  يریگناـگورگ و 
هطبار نیا  رد  ياهلخادم  نیرتکچوک  منکیم  هیـصوت  دیزادنایب ، رـسدرد  هب  ار  ناتدوخ  درادن  یلیلد  تسام  زا  ادـج  هورگ  ود  نایم  یگنج 
مدرم رـس  رب  یقارع  ياههدـنگنج  یتقو  گنج  نامز  رد  دیـسر  مرطاخ  هب  ياهدرک . لمع  یهلا  تاروتـسد  زا  جراخ  تروص  نیا  رد  ینکن 
تسا مک  دوش  هتشک  هچ  ره  ناناملسم  نیا  زا  دنتفگیم  مامت  یمحریب  اب  نایئاهب  دندشیم  هتشک  مدرم  زا  هتسد  هتـسد  دنتخیریم و  بمب 

هب یلاحـشوخ  اب  دندناسریم . مدرم  عالطا  هب  اهههبج  رد  ار  ناگدنمزر  تداهـش  رامآ  یجراخ  هحفـص 128 ] ياهویدار [  یتقو  اصوصخ 
زا یئوجهرانک  اب  گنج  نامز  رد  نایئاهب  دـندرکیم . يدونـشخ  ترـسم و  زاربا  ناگدـنمزر  هب  یئوگازـسان  اب  دـندادیم و  ربخ  رگیدـکی 

دندرک و عانتما  حالس  نتفرگ  تسد  هب  زا  تسایس  رد  تلاخد  مدع  هناهب  هب  دنتسه و  گنج  فلاخم  هک  دندرک  مالعا  اهههبج  رد  تکرش 
همه و دوب و  یلیمحت  گنج  کی  قارع  اب  گنج  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـندادن و  ناشن  دوخ  زا  روشک  زا  عافد  يارب  یتیلاـعف  نیرتکچوک 

ردـپ دوجو  یمرگ  زا  يدایز  نادـنزرف  دنتـشاذگ و  هنیـس  رب  دـنزرف  غاد  يدایز  ناردام  ردـپ و  دـندرکیم ، شالت  روشک  زا  عاـفد  رد  همه 
نایئاهب دربیم  تذل  نطو  مه  نوخ  ندیکم  زا  ولاز  لثم  دزیم و  مد  نمشد  زا  يرادفرط  هب  هک  يرـشق  اهنت  نیب  نیا  رد  دنتـشگ و  مورحم 

هشیمه دنتخادرپ و  دوخ  یتالیکـشت  ياهتیلاعف  هب  نیمزرـس  نیا  مارآ  نما و  شوغآ  رد  نایئاهب  دندش و  رپرپ  ناوج  ياههتـسد  لگ  دندوب ،
یگرزب هابتـشا  هچ  نم  و  دندرک . شوخ  لد  تالیکـشت  نارـس  دیعو  هدـعو و  هب  دـندنام و  یمالـسا  يروهمج  ماظن  ینوگژاو  يوزرآ  رد 

رکف ارچ  مدوب  گنج  نامز  رد  نایئاهب  ياـهیدردیب  اـهیمحریب و  دـهاش  هک  نم  مدـمآ ؟ اـج  نیا  هب  لکـشم  نیا  لـح  يارب  ارچ  مدرک ،
اهسالک و رد  امئاد  هک  اهنآ  مدروخ  ار  نایئاهب  یلاخ  وت  ياهراعش  بیرف  مه  نم  دنیاشگب  گرزب  لکشم  نیا  زا  هورگ  تسا  نکمم  مدرک 
زا رتنابرهم  رترب و  یئوگ  هک  دندرکیم  یئارـس  نخـس  يروط  تبحم  تفلا و  زا  هک  نانآ  دـندزیم ، مد  تیرـشب  ملاع  هب  قشع  زا  سلاجم 

زیزع ناناوج  تداهـش  ربخ  زا  دنکیم و  لگ  ناشیئوخ  هدـنرد  هکلب  هدربن  تبحم  تیناسنا و  زا  یئوب  اهنت  هن  لمع  رد  دـنملاع  راشقا  همه 
متسنادیم منکن  تلاخد  هلئسم  نیا  رد  هجو  چیه  هب  هک  مداد  لوق  یصولخ  هب  ارهاظ  دننکیم . ترـسم  یلاحـشوخ و  راهظا  موب  زرم و  نیا 

دندرکیم و مورحم  مناتـسود  اب  دـمآ  تفر و  زا  ارم  دزیم  رـس  هحفـص 129 ] نم [  زا  شدـیاقع  لباقم  رد  یتفلاـخم  نیرتکچوک  رگا  هک 
نیا زا  مدش  جراخ  یـصولخ  هناخ  زا  يدیماان  اب  قیمع  یهودنا  جنر و  زا  هدـنکآ  یلد  اب  دـشیم ، دودـحم  هناخ  زا  جراخ  اب  مطباور  رتشیب 

هب دراد ، یتمکح  هچ  يدیماان  همه  نیا  هک  مدوب  تریح  رد  مدش و  نیگمغ  تخـس  متفرگن  میاهاعد  زا  ياهجیتن  مدرک و  اعد  همه  نیا  هک 
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؟ هداتفا یقافتا  هچ  دیـسرپ  مداد  ار  شباوج  هلـصوحیب  یلیخ  هن ؟ ای  مداد  بوخ  ار  مناحتما  دـنیبب  هک  تفرگ  سامت  زیورپ  متـشگرب ، هناـخ 
متفر هسردم  هب  مشاب  هدرک  هدامآ  يدعب  ناحتما  يارب  ار  دوخ  هکنیا  نودب  ادرف  حبص  دشن  شدیاع  يزیچ  درک  رارـصا  هچ  ره  مدزن  یفرح 

وا زا  دوب . میهاوخ  ناشگرم  لوئسم  میراذگب  تسد  يور  تسد  رگا  وت  نم و  تسا و  رطخ  رد  تخس  هداوناخ  نیا  ناج  متفگ : اتیزآ  هب  و 
هب مداد  هک  ار  مناحتما  تفریذپ . دایز  سرت  اب  رابجا و  هب  اتیزآ  مهد . ماجنا  دسریم  منهذ  هب  هک  يراک  ره  دهد  هزاجا  هک  مدرک  شهاوخ 

یـشورف تعاس  کی  زا  دعب  هک  یگرزب  یـشورف  هچراپ  نیلوا  ناشورف  هچراپ  هتـسار  رد  مداتفا  هار  مدوب  هتفرگ  هک  یـسردآ  رازاب و  فرط 
هزاغم نیا  يولبات  يور  مدش  هجوتم  مدرک  تقباطم  متـشاد  هک  یـسردآ  قبط  مدیـسر و  اجنآ  هب  یتقو  دوب  درم  نامه  هب  قلعتم  تشاد  رارق 

مان وا  زا  گرزب  هتـسراو و  ناسنا  کی  ناونع  هب  يرداق  ياقآ  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  نم  يادخ  یحلاص ، دمحم  يارـس  هچراپ  هتـشون 
اههچراپ مداتسیایم و  اهیـشورفهچراپ  رثکا  يولج  مدرک  رتمارآ  ار  میاهمدق  درک . یفرعم  نم  هب  رتشیب  یئانـشآ  يارب  ار  وا  هداوناخ  درب و 

هلاس جنپ  هاجنپ و  ادودح  يدرم  مدش ، شدوخ  وحم  هچراپ  ياج  هب  مداتسیا و  وا  هزاغم  لباقم  متشگرب و  ار  هتفر  هار  مدرکیم . یـسراو  ار 
هدینـشن مه  ار  شفیرعت  رگا  هک  دوب  يروط  شاهفایق  تشاد  ذـفان  ینامـشچ  دیفـس و  ینـساحم  دوب ، هتخیر  نآ  رتشیب  هک  دیفـس  ياهوم  اـب 

کی دشاب  دیس  تسا  نکمم  مدز  سدح  هک  دوب  هتخادنا  هحفـص 130 ] شندرگ [  رود  زبس  کیراب  هچراپ  کی  مدشیم  شبوذجم  مدوب 
ار زیچ  همه  هاگن  کی  اب  طقف  مدرک  ساسحا  متشادن  تکرح  تردق  شهاگن  ینیگنس  زا  دز  مکشخ  مدوخ  ياج  رد  درک ، هاگن  ارم  هظحل 
ار ياهچراپ  تمیق  ای  مربب و  ار  ياهچراپ  مان  هکنیا  ياج  هب  مرتخد  امرفب  دیـسرپ  راقواب  مارآ و  درب  یپ  نم  نورد  بلاطم  مامت  هب  دـیمهف و 

مردام هشیمه  هک  دوب  اجنآ  رد  یـشورف  لسع  هزاغم  کی  مدش  رود  هک  يرتم  دص  دودح  مدـش  رود  اجنآ  زا  نونمم و  یلیخ  متفگ  مسرپب 
هجهل شوخ  مناخ  نامه  تفگ : دماین ؟ درخب ، لسع  امش  زا  دیایب و  اجنیا  هب  دوب  رارق  مردام  متفگ  هداد و  مالـس  وا  هب  درکیم  دیرخ  وا  زا 

دنچ اجنیا  رگا  متفگ : هدـماین ، هن  تفگ : مینکیم . دـیرخ  امـش  زا  میئآیم  مه  اـب  یهاـگ  هک  ناـمه  هلب  متفگ  یئوگیم  ار  ناـبز  شوخ  و 
دعب متسیایم . اج  نیمه  هن  متفگ : نیشنب . هزاغم  لخاد  ایب  یهاوخیم  شاب  شرظتنم  الصا ، هن  تفگ : درادن ؟ یلاکشا  مشاب  شرظتنم  هقیقد 
کی مادـک  اهـشورفهچراپ  نـیا  زا  دـنک  یـسورع  يدوز  هـب  تـسا  رارق  مناتـسود  زا  یکی  مـتفگ  مدرک و  هدافتــسا  تـصرف  زا  یقیاـقد  زا 

ياـههچراپ میتسین و  درک  اـتلاصا  اـم  مناتـسود ، زا  یکی  ادـخب  هن  متفگ  یتمالـس ؟ هب  تدوخ  اـی  تناتـسود  زا  یکی  تفگ : دـنرتفصنم ؟
دنهدب یتوافتم  ياهتمیق  یلیخ  دنناوتیمن  تسا  مه  لثم  ناشـسانجا  نوچ  اهیـشورفهچراپ  نیا  رثکا  تفگ : دروخیمن ، ام  درد  هب  يدرک 

متفگ مدوب  مسا  نیا  رظتنم  هک  نم  یحلاص  دـمحم  اقآ  جاح  مه  یکی  يروای و  یلع  یجاـح  یکی  دنفـصنم  یلیخ  هک  دنتـسه  رفن  ود  یلو 
. تسا ناسنا  دنکیم ؟ یقرف  هچ  ینس  هعیش و  تفگ : تسا ؟ هعیـش  مدینـش  تسا . فاصنااب  یلیخ  یحلاص  دمحم  ياقآ  نیا  هک  مدینـش  هلب 

درک اـتلاصا  هلب  متفگ : دـیتسین ؟ درک  یتـفگ  وت  تفگ : درک و  رکف  یمک  دنـسانشیم  ار  وا  همه  تسا  يرادمدرم  راوگرزب و  ناـسنا  یلیخ 
دیآیم هک  تردام  هحفـص 131 ] هب [  ياهگر ؟ ود  امتح  تفگ : دیدنخ و  مادـک ، چـیه  متفگ : ینـس ؟ ای  ياهعیـش  یچ  وت  تفگ : میتسین ،

منک رکف  متفگ  مدرک و  ضوـع  ار  فرح  مراد  ینیئآ  هچ  میوـگب  وا  هب  هک  متـشادن  تسود  الـصا  تسا ؟ ینـس  تردـپ  اـمتح  دـشاب  هعیش 
متفرگ هلـصاف  مه  هزاغم  نآ  زا  لزنم  متفر  نم  هک  دیئامرفب  دمآ  رگا  متفگ : دیایب  دیاش  تسیاب  یمک  الاح  تفگ : مورب ، دیاب  دـماین  مردام 
الـصا و  دنربب . نیب  زا  دـنهاوخب  دراد  ترهـش  قالخا  نسح  هب  همه  نیا  هک  ار  یـسک  تسا  نکمم  روطچ  ایادـخ  دوب  هدـش  رتشیب  ماهرهلد 

کی تفگ : شردام  مدز  گنز  يرداق  ياقآ  هناـخ  هب  مداـتفا و  هار  نفلت  هجاـب  کـی  تمـس  هب  هلجع  اـب  تسیچ ؟ ینمـشد  همه  نیا  لـیلد 
هک دوب  رهظ  کیدزن  متـسشن ، یتعاس  کی  مدـناسر  مناردارب  زا  یکی  لزنم  هب  ار  دوخ  تعاس  کی  نآ  رد  دـیآیم  هناخ  هب  رگید  تعاـس 

ياقآ مدرکیم  اعد  متفرگ  سامت  يرداق  ياقآ  لزنم  اب  زاب  مدمآ و  نابایخ  هب  مدرکن ، لوبق  منامب  درک  رارصا  مردارب  نز  هچره  متـساخرب 
دنادب درک  رارـصا  هچ  ره  منیبب  ار  وا  بسانم  ناکم  کی  رد  هک  مدرک  شهاوخ  وا  زا  تشادرب ، ار  یـشوگ  شدوخ  دشاب ، لزنم  رد  يرداق 
اهزور نآ  مینیبب ، ار  رگیدمه  رهـش  ياهکراپ  زا  یکی  رد  دش  رارق  دراذگب ، رارق  کی  هک  مدرک  شهاوخ  طقف  تسا  ياهلئـسم  هچ  هرابرد 
دنوادخ هک  مدوب  هداتفا  سامتلا  هب  ملد  رد  نم  دـنتفرگیم  دـنتخادرپیم  شدرگ  هب  مه  اب  دـندوب و  مرحمان  مه  اب  هک  ار  یئاهرـسپ  رتخد و 
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هکنیا رطاخ  هب  وا  زا  مدید  رارق  رـس  ار  يرداق  ياقآ  هرخألاب  یتقو  مهد  ماجنا  یتبثم  راک  مناوتب  نم  و  دتفین . نامیارب  یقافتا  ات  دنک  کمک 
دیهدـب لوق  نم  هب  مهاوخیم  هک  هداتفا  قافتا  یمهم  یلیخ  هیـضق  راب  نیا  متفگ : مدرک و  رکـشت  مه  یهاوخرذـع و  دوب  هداتفا  تمحز  هب 

مـسرتیم مرادن  دامتعا  سیلپ  هب  اما  مدادیم  عالطا  سیلپ  هب  متفریم و  دیاب  دیاش  متفین  يرـسدرد  چیه  هب  دیاین و  شیپ  یلکـشم  چیه  هک 
چیه دـیهدب  لوق  منکیم  شهاوخ  مداد  همادا  درکیم  شوگ  قایتشا  اب  يرداـق  ياـقآ  دوش ، متـسود  مدوخ و  يراـتفرگ  رـسدرد و  ثعاـب 
رفن دنچ  ای  کی  رورت  عوضوم  متفگ : یـسرتیم ؟ هچ  زا  امـش  هدمآ ، شیپ  ياهلئـسم  هچ  رگم  تفگ : دـتفین ، هحفـص 132 ] میارب [  یقافتا 

فرح هچ  زا  امـش  تفگ : درک و  یهاـگن  فارطا  هب  يرداـق  ياـقآ  فرح  نیا  ندینـش  اـب  دوش . يریگولج  نآ  زا  مهاوخیم  نم  هک  تسا 
مناتـسد سرت  ناجیه و  تدـش  زا  دـنک ، ممارآ  درک  یعـس  يرداق  ياقآ  دـتفیب  يدـب  قافتا  تسا  رارق  هکنیا  لـثم  متفگ : رورت ؟ دـینزیم ،

رـس یئالب  دناهتفرگ  میمـصت  اهبالقنا  دـض  متفگ : دیـشاب ، مارآ  دـینک  یعـس  دـیئوگب ، لوا  زا  ار  زیچ  همه  تفگ : يرداق  ياقآ  دـیزرلیم ،
رگا تفگ : میوـگن ، يزیچ  هک  ماهداد  لوـق  اـما  مراد  ربـخ  مـتفگ : دـینادیم ؟ اـجک  زا  تـفگ : دـنروایب ، یحلاـص  دـمحم  ياـقآ  هداوناـخ 
رهـش نیا  رد  درذگب ، راک  زا  راک  دهدب و  سکع  هجیتن  تسا  نکمم  هنرگ  یئوگب و  ار  تقیقح  همه  دیاب  ینک  کمک  اهنآ  هب  یهاوخیم 

مـسرتیم رخآ  متفگ : داتفایمن  یقافتا  چـیه  دـندرکیمن  يراک  ناهنپ  وت  لثم  دنتـشاد  عالطا  هک  یناسک  لـبق  زا  رگا  دوشیم  رورت  یلیخ 
رد الماک  وت  تفگ : دراد  یتخبدب  یفاک  هزادـنا  هب  وا  دـننک ، شتیذا  دـنریگب و  ار  وا  منک  یفرعم  تسا  راک  نیا  ماجنا  رومأم  هک  ار  یـسک 

نکمم هنرگ  دوشب و  نآ  يارب  يرکف  ات  دوش  هتفگ  لامک  مامت و  زیچ  همه  دیاب  دوش  هتفگ  همین  هفـصن  هک  تسین  یعوضوم  نیا  یهابتـشا 
ار زیچ  همه  مدش  روبجم  لاح  ره  هب  درادـن ، يدوس  ینامیـشپ  رگید  تقو  نآ  دوش  راچد  يرتگرزب  یتخبدـب  کی  هب  صخـش  نامه  تسا 

هیقب ورب و  رتعیرس  هچ  ره  الاح  هک  تفگ  درک و  رکـشت  نم  زا  دیاین . شیپ  یقافتا  اتیزآ  يارب  هک  متفرگ  لوق  وا  زا  اما  منک  فیرعت  شیارب 
رد هداوناخ  نآ  اب  نانچمه  دنک و  لمع  شتیرومأم  هب  هشیمه  لثم  وگب  يدـید  ار  تتـسود  هک  ادرف  لاح  نیع  رد  راپـسب و  نم  هب  ار  اهراک 

يریگولج هداوناخ  کی  ای  صخـش  کی  گرم  زا  هتفگ و  ار  تقیقح  امـش  هکنیا  يارب  شاب  نئمطم  دـسرتن  زیچ  چـیه  زا  دـشاب و  طاـبترا 
هب هدوسآ  یلایخ  اب  متفرگ و  هحفـص 133 ] مارآ [  يرداق  ياقآ  ياهفرح  اب  تشاد . دیهاوخ  یگرزب  شاداپ  رجا و  ادخ  فرط  زا  دـیاهدرک 

مغارس هب  دوز  ای  رید  تفگیم : درکیم و  هیرگ  دیزرلیم و  دیب  لثم  سرت  زا  وا  متفگ  اتیزآ  يارب  ار  هیضق  یتقو  ادرف  حبص  متشگرب  هناخ 
نامیـشپ ياهدرک و  رظن  فرـص  راک  نیا  زا  وت  تفگیمن  غورد  اقآ  نیا  ادخ  هب  ناج  اتیزآ  متفگ : يرـصقم ، وت  دـنربیم و  ارم  دـنیآیم و 

اما دوب  یعاجـش  رتـخد  وا  دـیدیم ، رطخ  رد  ار  شیگدـنز  تخیریم و  کـشا  ناـنچمه  وا  اـما  دـننک ، تیذا  ار  وت  درادـن  یلیلد  ياهدـش 
دعب زور  میدوـب و  لـیطعت  زور  نآ  يادرف  تخادـنایم . تشحو  هب  ار  وا  هک  دوـب  هدـناوخ  شـشوگ  رد  تلود  هیلع  ياهزادـنا  هب  ناـمزاس 

ارم هک  مدـید  یباوخ  نم  تشذـگ  هک  زور  دـنچ  دیـسرتیمن  يزیچ  زا  رگید  تشاد و  یبوخ  هیحور  وا  اما  منیبب  ار  اتیزآ  هراـبود  متـسناوت 
دناهتـسشن ضر )  ) ینیمخ ماما  نانخـس  ياپ  مدرم  عامتجا  هشیمه  لثم  مدـید  باوخ  رد  متـسنادیمن  ار  نآ  ریبعت  درب و  ورف  رکف  رد  تخس 

هک دندرک  هراشا  متـساخرب  بجعت  اب  نم  درک و  ادص  مان  هب  ارم  تیعمج  همه  نآ  نیب  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  دندوب  مه  نایئاهب  نایم  نیا  رد 
مهاوخیم دـنتفگ  نم  هب  دوبن  فصو  لباق  هک  مدـید  ناشیا  هرهچ  رد  یبیجع  تینارون  مدیـسر  هک  ناـشیا  هب  متفر ، مورب ، ناـشیا  فرط  هب 

تیعمج لخاد  یتفر  هک  نالا  نیمه  دـنتفگ : اقآ ، مشچ  متفگ : ینک  عاـنتما  دـیاب  نارگید  هب  نآ  نتفگ  زا  اـما  مهدـب  امـش  هب  یـشوخ  ربخ 
ناشیا سپس  مداد  لوق  مه  نم  یئوگب ، يزیچ  دیابن  هجو  چیه  هب  تفگ ؟ هچ  ماما  هک  دنسرپب  وت  زا  ترهاوخ  ردام و  تسا  نکمم  یتسـشن 

نایم هب  دوب ، شخب  تذل  دنیاشوخ و  میارب  ربخ  نآ  تیاهنیب  مدمآیمرد ، زاورپ  هب  متـشاد  یلاب  هظحل  نامه  رگا  هک  دنتفگ  نم  هب  يزیچ 
طاشن جوا  رد  مدادن ، یباوج  نم  تفگ ؟ هچ  ماما  هک  دندرک  رارـصا  مرهاوخ  ردام و  متـشادن  رارق  مارآ و  یلاحـشوخ  زا  متـشگرب و  عمج 

اب متشادن و  ار  شندرک  ناهنپ  تقاط  هک  دوب  شخب  ترسم  میارب  ربخ  نآ  ياهزادنا  هب  هظحل  کی  مدش و  رادیب  باوخ  زا  هک  مدوب  يونعم 
نآ هاتوک  هلـصاف  نامه  رد  اما  منک  فیرعت  ار  نیرفآ  يداش  هلئـسم  نآ  مردام  يارب  هک  متفر  هناـخزپشآ  تمـس  هب  هحفص 134 ] تعرس [ 

فیرعت مردام  يارب  ار  مباوخ  دیـسرن  مرطاخ  هب  يزیچ  مدروآ  راشف  مزغم  هب  هچ  ره  مدرک و  شومارف  ار  ازف  ناـج  شخب و  ترـسم  هلئـسم 
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هداد دیون  ار  وت  هدوب و  ءاهبلادبع  ترـضح  هکلب  هدوبن  هر )  ) ینیمخ ماما  يدـید  هک  ینارون  صخـش  مرتخد  تلاح  هب  شوخ  تفگ : مدرک 
رس نیمه  يارب  تشادن  ار  ءوس  تاغیلبت  همه  نآ  مضه  تردق  مصیخشت  هوق  يراد ، تزع  ادخ  هاگرد  رد  هدش و  باجتـسم  تیاهاعد  هک 

رواب متـسناوتیمن  هک  مدوب  هدینـش  اوران  گرزب  درم  نیا  هرابرد  يدح  هب  اما  دوب  ینیمخ  ماما  هک  مدوب  نئمطم  مدوب  هدـنام  قلعم  مگرد و 
زا مندـش  جارخا  رطاخ  هب  دـیاش  مدرکیم  رکف  یهاـگ  تسا  ناـشیا  دوجو  لـصاح  يونعم  تذـل  همه  نآ  هرهچ و  تینارون  همه  نآ  منک 

هدش و عقاو  لوبق  دروم  زور  دنچ  نیا  رد  میاهاعد  مدرکیم  رکف  یهاگ  مدـش ، عقاو  ادـخ  دـقفت  فطل و  دروم  مناحتما  یتخـس  هسردـم و 
دش . دهاوخ  فرطرب  يزوریپ  اب  جنرغب  هلئسم  نیا 

لفحم ماهوا  ماما و  تلحر 

دباییم ققحت  كرابم  لامج  ياهینیب  شیپ  تسا ، ینتفر  ماما  رگید  تفگ : مردـپ  تسا ، راـمیب  ماـما  هک  مدینـش  ویدار  زا  دـعب  زور  دـنچ 
هنـشت همه  دـننک و  ادـیپ  شیارب  یبسانم  نیـشناج  دـنناوتیمن  هکنیا  يارب  تفگ : ردـپ  دـتفایم ؟ یقافتا  هچ  هر )  ) ماما توف  اـب  رگم  متفگ :
مردـپ ياهفرح  اهنیا  میوشیم ، هتخانـش  تیمـسر  هب  میوشیم و  دازآ  ناریا  رد  ام  دوشیم و  طقاس  میژر  دروخیم و  مهب  عاضوا  دـنتردق 
بتکم ماکحا  زا  یکی  دینکن و  تلاخد  تسایس  رد  دنتفگیم  ام  هب  هک  دوب  بلاج  دینـشیم و  تالیکـشت  نارـس  زا  ار  اهفرح  نیا  وا  دوبن ،
لئاسم مامت  دندیسریم  مه  هحفـص 135 ] هب [  هکنیا  ضحم  هب  یئاهب  دارفا  همه  اما  دوب  تسایـس  رد  تلاخد  مدع  ءاهبلادبع  روتـسد  هب  ام 

ياهثحب هرمزور و  تاقافتا  مامت  نداد  هولج  نوگژاو  هب  لیئارـسا و  اکیرمآ و  زا  يرادفرط  هب  دندرکیم و  لیلحت  مه  اب  ار  زور  یـسایس 
مردـپ متـساخرب ، باوخ  زا  هک  دوب  بش  ياههمین  دـندادیم . وشتـسش  ماظن  هب  تبـسن  ار  ناناوجون  ناناوج و  نهذ  دـنتخادرپیم و  يراج 

مارآ يدح  هب  نایرجم  درکیم و  شخپ  نآرق  ویدار  دوب ، ینیگنس  حبص  دوب ، هدرک  مک  یلیخ  ار  شیادص  دوب و  هتشاذگ  نشور  ار  ویدار 
رادیب حبص  [ 1  ] زامن يارب  مردـپ  دـشیم ، لقتنم  گرزب  یهودـنا  مغ و  ناشتاملک  زا  هک  دـنتخادرپیم  همانرب  يارجا  هب  نیگمغ  نیتم و  و 
شخپ نآرق  طقف  ینیبیمن  رگم  تفگ : دینادیم ؟ اجک  زا  دیئوگیم ؟ تسار  متفگ : تفر . ایند  زا  ماما  تفگ : زامن  ندناوخ  زا  دعب  دـش و 

هک مدرکیم  ساـمتلا  ادـخ  هب  دوب  هتخیر  مه  هب  مراـکفا  دربـن  مباوخ  باـتفآ  عولط  اـت  دـندرکیم . شخپ  یقیـسوم  هشیمه  ـالبق  دوـشیم 
هراپ ار  ماما  ناقـشاع  بلق  هک  یهایـس  حبـص  هرخألاب  مبای و  تاجن  قیلعت  یمگردرـس و  خزرب  زا  ات  دیامن  تیاده  ارم  دنک و  اطع  یهاگآ 

یئاسرف تقاط  زیگنامغ و  زور  هچ  دش ، شخپ  ویدار  رابخا  زا  هر )  ) ماما تلحر  ربخ  دیسر و  هار  زا  دیشک  شتآ  هب  ار  ناشناج  درک و  هراپ 
لاجم درکیم  مسجم  رطاخ  رد  ار  تمایق  هک  راوگوس  میظع  جوف  دوبن  ینیب  شیپ  لباق  مدرم  نتفوک  هنیس  رـس و  رب  نارادازع و  يازع  دوب ،

نآ دـیجنگیمن . رواب  رد  يرادازع  مسارم  یقیقح  شیامن  نآ  هتخوس و  لد  تیعمج  ماحدزا  دادیمن و  ار  ناشیا  رهطم  مسج  يراپـسکاخ 
هحفـص زور [  نآ  رد  گنـس  درکیم ، هطبغ  ترـسح و  هب  راداو  ار  ناسنا  باهتلا  همه  نآ  هقالع و  قشع و  همه  نآ  داـقتعا ، ناـمیا و  همه 

دـشیم و هدـنک  اـج  زا  مدوـخ  بلق  دوـب ، رتكاـپ  رتفوـئر و  ناـشبلق  هک  مدوـب  مردارب  ياـههچب  کـشا  دـهاش  نم  تسیرگیم و  [ 136
ار هتخوس  لد  مدرم  نارگ  تبیصم  نیا  راوگان و  ربخ  نیا  دندیسریم  مه  هب  یتقو  نایئاهب  اما  درـشفیم  ار  ماهنیـس  یگرزب  مغ  هاگآدوخان 
هک مدینـش  مدـید  هسردـم  رد  ار  اتیزآ  هک  دـعب  زور  ود  دوب . مدرم  سرت  زا  دـندرکیمن  یبوکیاپ  نشج و  رگا  دـنتفگیم و  کیربت  مه  هب 

تـسد زا  ار  هداوناـخ  درف  نیرتزیزع  زا  یکی  اـیوگ  هک  دـندرک  يرادازع  ناـنچنآ  دوـخ  هناـخ  لـخاد  یحلاـص  دـمحم  هداوناـخ  تفگیم 
درم یحلاص  دمحم  هک  تفگیم  اتیزآ  دـنتفریم ، لاح  زا  هک  دـندزیم  دوخ  تروص  رـس و  رب  ناشدوخ  هناخ  طایح  رد  ردـقنآ  دـناهداد ،

نارهت هب  يراپسکاخ  مسارم  يارب  اهنآ  دریگیمن  مارآ  ياهظحل  هداد و  فک  زا  لمحت  ربص و  هر )  ) ماما قارف  رد  اما  تسا  يروبص  نیتم و 
متفریذپیم و رتمک  دروآیم  میارب  همان  ربخ و  باتک و  هچ  ره  زیورپ  دیـسر . نایاپ  هب  مه  ام  تاناحتما  تشذـگ و  اهزور  نآ  دـندوب ، هتفر 

یتیلوئـسم ساـسحا  چـیه  دورب  هوـک  هب  دـهاوخیم  تفگیم  یتـقو  رگید  مدوـب  هتفرگ  هلـصاف  وا  زا  متـشادن و  رواـب  ار  شیاـهفرح  رگید 
ار وا  مدرکیم  یعـس  نم  هک  ردـقچ  ره  هدرک و  ـالتبم  تسایـس  هب  ار  دوخ  هناـهاگآ  مدـیدیم  هک  ارچ  دوـبن  مهم  میارب  داـیز  مدرکیمن و 
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تسا رارق  هک  یقافتا  هرابرد  يراک  مدیسرپ  متفرگ و  سامت  يرداق  ياقآ  اب  زور  کی  تفریمن . ورف  ششوگ  رد  منک  شتاهابتـشا  هجوتم 
تحار ملایخ  رگید  تسا . یثنخ  هراب  نیا  رد  ياهئطوت  ره  دـشاب  هدوسآ  تلاـیخ  هک  داد  ناـنیمطا  نم  هب  وا  هن ؟ اـی  هداد  تروص  دـهد  خر 

زا ار  دوخ  رهاظ  هب  دشاب و  بالقنا  دـض  مه  يرداق  ياقآ  هکنیا  زا  تفرگ و  ار  مدوجو  مامت  تشحو  بش  کی  هدـش . لح  هلئـسم  هک  دوب 
تـسد يور  تسد  متـسناوتیمن  اما  دوب  هدرک  بلج  ـالماک  ارم  ناـنیمطا  زور  نآ  اـت  هکنیا  اـب  مداـتفا  ساره  هب  دـشاب  هدرک  یفرعم  نیباوت 

الماک باتفآ  زونه  هک  دوز  یلیخ  حبـص  مدیباوخن و  حبـص  ات  مورن  شاهناخ  هب  هک  دوب  هتفگ  نم  هب  اتیزآ  هکنیا  هحفص 137 ] اب [  مراذگب 
مدش نئمطم  مدشن  یکوکـشم  درف  چیه  هجوتم  هک  ارهاظ  مدناسر . اتیزآ  هناخ  هب  ار  دوخ  هرخألاب  مدـش و  جراخ  هناخ  زا  دوب  هدرکن  عولط 

هرابرد دنکن  هکنیا  سرت  زا  بشید  هک  متفگ  اتیزآ  هب  همیسارس  تسین  علطم  یسک  اتیزآ  هناخ  رد  نم  دوجو  زا  هدرکن و  مبیقعت  یـسک  هک 
دشاب یبالقنا  دض  رصانع  زا  یکی  وا  هک  تسین  دیعب  چیه  هدربن  مباوخ  حبص  ات  مدرپسیم  وا  هب  ار  اهراک  دیابن  هدرک و  هابتشا  يرداق  ياقآ 

اب دیاب  متفگ  تسا  هتخاس  ام  زا  يراک  هچ  سپ  تفگ  اتیزآ  میدرپسیم . وا  هب  ار  زیچ  همه  میدرکیم و  نانیمطا  وا  هب  دـح  نیا  ات  دـیابن  ام 
. مینکب يراک  دیاب  میراذگب  تسد  يور  تسد  میناوتیمن  ام  هک  متفگ  درک . تفلاخم  تدـش  هب  وا  میراذـگب . نایم  رد  ار  زیچ  همه  سیلپ 

نایرج رد  سیلپ  تفگ : درک و  المرب  دوب  هدرک  ناهنپ  نم  زا  هک  ار  ياهیضق  منک  تبحص  سیلپ  اب  متـسه  ممـصم  نم  هک  دید  یتقو  اتیزآ 
نم هب  تفرگ و  نم  زا  ار  مزال  تاعالطا  همه  تفرگ و  طاـبترا  نم  اـب  هناـیفخم  سیلپ  يرداـق  ياـقآ  اـب  وت  رارق  زا  دـعب  زور  تسرد  تسا 
مهد ربـخ  اـهنآ  هب  يدـیدج  تساوـخرد  اـی  يرییغت و  ره  زورب  تروـص  رد  مهد و  همادا  دـنهاوخیم  اـهنآ  هـک  یلکـش  ناـمه  هـب  تـفگ 
متفگ يراکیب ؟ ارچ  يداد  هک  ار  تتاناحتما  تفگ : مردارب  نز  متفر  مناردارب  زا  یکی  هناخ  هب  مدیـشک و  یتحار  سفن  مدـش و  لاحـشوخ 
درادن تسایس  رد  تلاخد  هک  یهار  اهنت  تسا و  یسایس  دوجوم  ياههار  همه  مدرکیم  رکف  منک . عورش  ار  میاهتیلاعف  مراد  میمصت  اقافتا 

دعب هب  نآ  زا  تیئاهب . بتکم  زا  هن  تسا  نایئاهب  دوخ  بناج  زا  لاکـشا  ماهدید  يزیچ  نیا  زا  ریغ  نایئاهب  زا  نونکات  رگا  تسا و  ام  بتکم 
دوب هتفر  رده  شتامحز  دوب  هجیتنیب  زیورپ  ياهشالت  مامت  دادیم . تسد  یتغارف  تاقوا  رتمک  رگید  مدرک و  لبقت  ار  يدایز  ياهتیلوئسم 

زا دوب  اقیرفآ  رد  هک  مردارب  دـندش ؛ لئان  یتاماقم  هب  یکییکی  نم  هداوناخ  مدادیم . همادا  مهار  هب  لـبق  زا  رتممـصم  هحفص 138 ] نم [ 
شایسورع رد  دوب  لصالا  یسیلگنا  ینز  هک  يدنفا  یقوش  رـسمه  دیـسر و  یمهم  تمـس  هب  دش و  هداتـسرف  غیلبت  يارب  تالیکـشت  فرط 

تشاد مردارب  هک  یتمس  دشیمن و  سک  ره  بیـصن  هک  دوب  يراختفا  نایئاهب  نیب  رد  نیا  دوب . هتخادنا  سکع  دنچ  وا  اب  تشاد و  تکرش 
دروفـسکآ لـفحم  وضع  مرگید  ردارب  داد . ءاـقترا  تالیکـشت  هتـسجرب  ياـضعا  زا  یکی  هب  ار  وا  هک  دوب  ياهراـق  گرزب  تیلوئـسم  کـی 

لفحم وضع  دـندوب  مرهاوخ  رهوش  رهاوـخ و  هک  دوعـسم  هرارـش و  دوـب ، جدننـس  هرفن  هس  تالیکـشت  وـضع  هک  مه  میلـس  دـش و  ناـملآ 
لدـعلا تیب  يارب  ار  دوخ  کلق  ياـهلوپ  همه  یتقو  راـب  کـی  مدوب  هداوناـخ  ءاـضعا  همه  زا  رتکچوک  هک  مه  نم  دـندوب ، نارهت  ياهقطنم 

نارهت و تالیکـشت  قیوشت  دروم  هسردم  زا  مندش  جارخا  زا  دعب  مه  راب  کی  دمآ و  همانریدقت  لدـعلا  تیب  فرط  زا  میارب  مدوب  هداتـسرف 
لحم ام  گرزب  هناخ  میدوب ، نآ  نیا و  بیغرت  نیسحت و  دروم  و  دیچیپ . اهرهش  رتشیب  رد  ام  لاعف  هداوناخ  فیرعت  مدش ، عقاو  لدعلا  تیب 
هرابود ناتـسبات  دـندرکیم . رازگرب  ام  هناخ  رد  ار  ناناوجون  ناناوج و  تـالافتحا  رتشیب  دوب و  هدـش  یبهذـم  مسارم  زا  يرایـسب  يرازگرب 

ار نآ  مان  دربیم و  مه  ندید  هب  ار  فلتخم  ياهرهش  نارتخد  نارسپ و  دوب . هتفرگ  يدج  میمصت  ناناوج  ندرک  مرگرـس  يارب  تالیکـشت 
سامت و رد  مه  اب  دیریگب و  ار  دوخ  هقالع  دروم  ناتسود  نفلت  هرامـش  سردآ و  دنتفگیم  ام  همه  هب  انلع  دوب . هتـشاذگ  یناتـسبات  يودرا 
هک یئاهینارنخـس  اب  دندوب . هتـشاذگ  يدایز  ياههمانرب  نامیارب  میدوب و  يدـیدج  ناتـسود  اب  ررکم  تاحیرفت  رد  بترم  دیـشاب . طابترا 

. میدوبن دوب  هدش  فیرعت  نامیارب  هچنآ  زا  ریغ  یتکرح  هب  رداق  رگید  اهطابر  لثم  هک  دندوب  هدرک  ناممرگرـس  نانچنآ  دندرکیم  نامیارب 
یبالقنا دض  نامزاس  هک  ار  ياهئطوت  هنوگچ  هک  درک  فیرعت  میارب  زور  کی  هکنیا  ات  متفریم  اتیزآ  ندـید  هب  یهاگهاگ  هحفص 139 ] ] 

ات هکنیا  زا  تفگ : اتیزآ  دندش ، راتفرگ  هئطوت  نیا  نیلماع  بیترت  هچ  هب  دش و  یثنخ  دوب  هدـیچ  یحلاص  ياقآ  هداوناخ  يارب  ینید  دـض  و 
هجوتم سیلپ  یتقو  دوب  عالطایب  لئاسم  همه  زا  مه  يرداق  ياقآ  یتح  متشادن  يراک  نینچ  هزاجا  شخبب  ارم  متفگن  تیارب  يزیچ  لاح  هب 
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کی اب  نم  دـش  رارق  هرخألاب  یـسیلپ  نایرج  کی  يوت  مداتفا  یباسح  دوب  سامت  رد  نم  اب  بترم  مهد  ماجنا  یتیرومأم  تسا  رارق  هک  دـش 
نم اما  دنسرب . تداهـش  هب  اهنآ  همه  بمب  راجفنا  اب  منک و  كرت  ار  اجنآ  یقیاقد  زا  دعب  هدش و  یحلاص  ياقآ  لزنم  دراو  يراجفنا  فیک 

هدـش و رـضاح  یحلاص  ياـقآ  لزنم  رد  ياهدـع  ندز  مه  هب  مشچ  کـی  رد  مدرکیم  گـنهامه  سیلپ  اـب  ار  زیچ  همه  هظحل  هب  هظحل  هک 
نامه هلیـسو  هب  اهنآ  ناکم  لبق  زا  نوچ  دندرک . مادقا  کهورگ  نآ  يریگتـسد  يارب  مه  ياهدـع  دـندومن  یثنخ  هدرک و  جراخ  ار  فیک 

ادخ دض  يداحلا  نابراحم  زا  قارع  یثعب  ماظن  هب  هتـسباو  کهورگ  کی  دش  مولعم  دوب و  هدش  فشک  دوب  طابترا  رد  نم  اب  هک  یـصخش 
داجیا هدرک و  اهیهللا  بزح  راتـشک  رورت و  هب  مادقا  ینـس  هعیـش و  نیب  رد  هقرفت  داجیا  يارب  هدش  ناتـسدرک  دراو  هک  دندوب  ماظن  دض  و 

دوش ماجنا  نم  تسد  هب  راکنیا  دنتـساوخیم  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  ندش  جراخ  يارب  نم  ياضاقت  عوضوم  زا  دـنیامن و  شاشتغا  ینماان و 
دـندش و راتفرگ  ییاسانـش و  دـناب  نیا  ياضعا  ماـمت  ریگتـسد و  تامادـقا  نیا  نیلماـع  همه  سیلپ  هنادنمـشوه  تامادـقا  اـب  هللادـمحلا  هک 

يرای ارم  تیعقوم  نیرتینارحب  رد  تاجن  هتشرف  لثم  هشیمه  وت  تفگ  درک و  رکشت  یلیخ  اتیزآ  دش . یشالتم  الماک  دناب  نیا  هناتخبـشوخ 
هلئسم نیا  زا  هک  منکیم  ار  شرکف  یتقو  يدیناهر  مدوب  هدش  راتفرگ  يدب  هصمخم  رد  هک  ارم  دوب و  یهلا  تراک  رگید  راب  نیا  يدرک و 

رد ارم  ادخ  هک  هتخاس  ناطیش  کی  نم  زا  یگداوناخ  تالکشم  مدرکیم  رکف  لئاوا  دوشیمن . مرواب  مدمآ  هحفص 140 ] نوریب [  دنلب  رس 
زا نوچ  دـش  تباث  میارب  اما  مهدـب  يراک  ره  هب  نت  سرت  زا  دوب  نکمم  هک  مدوب  هدارایب  وسرت و  ردـقنآ  هداد و  رارق  يراک  نینچ  لـباقم 

تیاهنیب مدیـسوب و  ار  وا  مبای . یئاهر  كانلوه  هطرو  نیا  زا  ات  داد  رارق  مهار  رـس  ار  وت  ادخ  مدوب  فیثک  مادـقا  نیا  فلاخم  بلق  میمص 
مدش . لاحشوخ 

تشهب لثم  ياهناخ 

یحلاص ياقآ  لزنم  رهظزادـعب  هس  تعاس  هدـش  روط  ره  هک  هداتـسرف  ماغیپ  اتیزآ  تفگ  دـمآ و  ام  هناخ  هب  اـتیزآ  رهاوخ  اـیور  زور  کـی 
نیا تلع  متـسنادیمن  اما  دوب  هدـش  یئاهتبحـص  هداوناخ  نیا  اب  ندرک  رارقرب  طابترا  هرابرد  يرداـق  ياـقآ  اـتیزآ و  اـب  ـالبق  هتبلا  مشاـب .

مدـناسر و اـهنآ  هناـخ  هب  ار  دوـخ  دوـب  هداد  نم  هب  اـیؤر  هک  یقیقد  سردآ  قـبط  رهظزادـعب  هس  تعاـس  سأر  تسیچ ؟ یناـهگان  توـعد 
يدهم مدش . دراو  هدرک و  یفرعم  اتیزآ  یمیمـص  ناتـسود  زا  یکی  ار  دوخ  درک  زاب  ار  رد  یحلاص  ياقآ  گرزب  رـسپ  يدهم  هک  یماگنه 

هاگن رد  دیـشک . دوخ  تمـس  هب  هداعلاقراخ  يورین  لثم  ارم  هظحل  کـی  رد  هک  تشاد . یباذـج  زیمآتبحم و  هاـگن  یـسرپلاوحا  نیح  رد 
نم اب  هدرک  توعد  امـش  هناخ  هب  ارم  اتیزآ  رهاوخ  ایؤر  مدادیم  حیـضوت  هک  یلاـح  رد  هدـمآ و  دوخ  هب  هراـبکی  اـما  مدـش  قرغ  وا  مسبتم 

هب شساوح  مدرک  سح  متـشادن  وا  هب  تبـسن  ار  هبیرغ  کی  ساسحا  الـصا  مسانـشیم و  ار  وا  تساهلاس  یئوگ  هک  درکیم  راتفر  يروط 
متـشاد زیمآتنطیـش  یمیمـص و  یلیخ  يدروخرب  نیریاـس  زا  تواـفتم  هشیمه  هک  نم  تسا و  نم  تاـکرح  وـحم  تسین و  نم  ياـههتفگ 
هحفـص مدـش [ ، اهنآ  يابیز  رایـسب  طایح  هجوتم  دورو  زا  لبق  درک و  یئامنهار  هناـخ  فرط  هب  ارم  مدوب . هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  وا  یئوگ 

هدرک داجیا  یئافـصاب  بسچلد و  رایـسب  هرظنم  دوب و  هتفر  الاب  نآ  ياهراوید  زا  نرتسن  خرـس  ياهلگ  هک  دوب  یگرزب  اـبیرقت  طاـیح  [ 141
شردام و دندوب . هتشاک  ولابلآ  بیس و  ریجنا و  ناتخرد  نآ  زا  یئاهتمسق  رد  دوب و  طایح  طسو  رد  گنر  یبآ  بآ  زا  رپ  رختـسا  کی  دوب 
هک دراو  دیایب  تسا  رارق  مه  اتیزآ  دنتفگ  و  دـندرک . لابقتـسا  نم  زا  دایز  تبحم  ینابرهم و  اب  دـندش و  جراخ  قاتا  زا  سجرن ، شرهاوخ 

لثم مدروـخ  هطبغ  دراد و  يوـنعم  يوـب  رطع و  هناـخ  نیا  رجآ  هب  رجآ  مدرک  سح  تسا  سدـقم  یعوـن  هب  هناـخ  نـیا  مدرک  سح  مدـش 
. مدروآرب لد  زا  یهآ  هاگآدوخان  زاورپ و  لاح  رد  ياهدنرپ  هب  ریسا  ینادنز  ترسح  لثم  ابیز ؛ کسورع  نتـشاد  هب  ياهچب  رتخد  ترـسح 
یحلاص و ياقآ  تفگ : يدناشک ؟ اجنیا  هب  ارم  ارچ  هدش  ربخ  هچ  متفگ : یسرپ  لاوحا  یـسوب و  هدید  زا  دعب  دمآ . مه  اتیزآ  دعب  هقیقد  هد 

رکشت وت  زا  دنهاوخیم  دش  فرطرب  یشوخ  یبوخ و  هب  هلئسم  نآ  هکنآ  يارب  تفگ : ارچ ؟ متفگ  دننیبب . ار  وت  دنتشاد  تسود  شاهداوناخ 
نم زا  مرتحم  هداوناخ  نیا  هک  يدـناشک  اجنیا  اـت  ارم  يدرک ؟ هک  دوب  يراـک  هچ  نیا  يزآ  متفگ : مدـش  تلاـجخ  قرغ  اپارـس  نم  دـننک .
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. دـنیبب ار  وت  دـیاب  امتح  هتفگ  لاح  هب  ات  راب  دـنچ  دـنکیم و  اعد  ار  وت  یلیخ  یحلاص  ياـقآ  تفگ : مدرک ؟ راـکچ  نم  رگم  دـننک  رکـشت 
دراو نتفگ  هللا  ای  هللا  ای  اب  یحلاص  ياقآ  دعب  هظحل  دنچ  مدـمآیمن . الـصا  تسا  نیا  يارب  متـسنادیم  رگا  يدرک  يدـب  راک  یلیخ  متفگ :

صوصخم طـقف  اـبع  مدرکیم  رکف  نوچ  مدرک  بجعت  تشاد . شود  هب  یگنر  ياهوـهق  ياـبع  تسد و  رد  یحیبـست  دـش  یئاریذـپ  قاـتا 
دروخرب و شوخ  رایـسب  دـشوپیم . ابع  تدابع  لاح  رد  ای  لزنم  رد  تاقوا  رتشیب  تفگ : مدرک  لاؤس  اتیزآ  زا  هک  دـعب  اما  تسا  نویناحور 

تدم زا  دعب  متـسه و  اهنآ  کیدزن  ماوقا  زا  یکی  یئوگ  هک  درکیم  راتفر  يروط  دیدیم  ارم  هک  دوب  لوا  راب  هک  يدوجو  اب  دوب  هبذـجرپ 
يروخراهن زیم  يور  دشیم و  هدید  ص )  ) دمحم ترضح  سکع  یئاریذپ  قاتا  راوید  يور  تسا  هدید  هحفص 142 ] ارم [  ینالوط  نامز 

هک دوب  هدرک  تیبرت  ار  ام  يروط  تالیکشت  تشاد . دوجو  دندوب  هدیشک  یکشم  نابور  نآ  رود  هک  هر )  ) ینیمخ ماما  هتفرگ  باق  سکع 
رظتنم رگید  هک  ارچ  میلاـبب  دوخ  هب  مینکیم و  يرترب  ساـسحا  دنتـسه  مالـسا  یعقاو  نینمؤم  زا  عقاو  رد  هک  يدارفا  نینچ  اـب  ههجاوـم  رد 

اب ار  هداوناخ  نیا  مدوب و  نیبزیر  جنس و  هتکن  یلیخ  هک  نم  اما  تسا  رترب  مالـسا  زا  هک  میتسه  ینید  وریپ  میتسین و  جع )  ) يدهم ترـضح 
زا دـعب  اقآ  جاـح  مدروخیم ، هطبغ  صولخ  تیونعم و  همه  نآ  هب  مدرکیم و  دوبمک  ساـسحا  مدرکیم  هسیاـقم  یئاـهب  ياهیتالیکـشت 

فالخ هشیمه  هک  ارچ  تشاد  یگزات  یلیخ  میارب  دزیم  هک  یئاهفرح  تفگ ، شنامزر  مه  تداهـش  اهتداشر و  اههدـنمزر و  یـسرپلاوحا 
تروص فلتخم  ياهرهـش  رد  شیپ  لاس  دـنچ  یط  هک  یئاهرورت  هب  درب و  نویبالقنا  دـض  يور  ار  اهتبحـص  مکمک  مدوب . هدینـش  ار  اهنیا 
تـسا يونعم  ياههبتر  نیرتالاب  زا  تسام و  گرزب  ياهوزرآ  تاراختفا و  زا  تداهـش  دـیوگب  تساوخیم  هجیتن  رد  درک و  هراشا  هتفرگ 

بناج زا  میدوب و  ياهلیسو  اتیزآ  نم و  هدش و  بلـس  اهنآ  زا  شزرا  اب  میظع و  ماقم  نیا  تفگ : یـسفن  هتـسکش  اب  دهاوخیم و  تقایل  هک 
لد فوئر و  ياهناسنا  دنوادخ  تفگ : هدرک و  رکـشت  نم  زا  اهتبحـص  لالخ  رد  دوش و  يریگولج  قافتا  نیا  زا  ات  میتشاد  تیرومأم  ادـخ 

تشادن لیلد  چیه  یتشادن و  یئانـشآ  چیه  ام  اب  هک  یلاح  رد  يراد  یعاجـش  نابرهم و  بلق  هک  يدرک  تباث  امـش  دراد ، تسود  ار  محر 
يدارفا نینچ  تسا ، ریدقت  راوازس  هک  يدرک  یلمع  هب  مادقا  يوش  هتشک  دوب  نکمم  هکنیا  اب  يزادنایب و  تمحز  رسدرد و  هب  ار  دوخ  هک 

 ] امـش اـب  مینک و  تراـیز  ار  امـش  میتـشاد  تسود  تهج  نیا  زا  دنتـسه و  ادـخ  صاـخ  تمحر  فطل و  ضرعم  رد  دـنمرتحم و  گرزب و 
هب یبیجع  تدارا  ام  هک  اصوصخ  مدوب  هدینش  مناخ  اتیزآ  زا  ار  امش  روعش  مهف و  راقو و  تناتم و  فیرعت  میوش ، انشآ  رتشیب  هحفص 143 ]

تسود اما  میتسین  امش  تبحم  ناربج  هب  رداق  زگره  هک  ام  تسام ، رس  يور  س )  ) ارهز ترـضح  نادنزرف  هاگیاج  میراد  تعامج  تاداس 
تدوخ هناخ  ار  ام  هناخ  یـشاب ، شردام  سجرن و  اب  یتشاد  تسود  هک  نامز  ره  تقو و  ره  ینادـب و  دوخ  مود  هداوناخ  لثم  ار  اـم  میراد 

داد هولج  شزرا  اب  ار  هیـضق  نیا  هزادنا  زا  شیب  درک و  تبحـص  رتشیب  مدوب  هداد  ماجنا  نم  هک  یلمع  هرابرد  یحلاص  دمحم  ياقآ  ینادب .
ياهتبحـص اب  نم  تشاد ، دهاوخ  یگرزب  شاداپ  دش و  دـهاوخن  مگ  ادـخ  هاگرد  رد  لمع  نیا  دـنک  تباث  ات  دروآ  یئاهلاثم  هک  اصوصخ 

ماما دوبن  يویند  ربخ  کی  دوبن  یلومعم  ربخ  کی  شخب  ترـسم  ربخ  نآ  مداتفا  مدـید  هر )  ) ینیمخ ماما  هرابرد  هک  یباوخ  داـی  هب  ناـشیا 
ام يارب  شردـپ  هک  یتدـم  لوط  رد  يدـهم  مدـش . لاحـشوخ  مرگلد و  تیاهنیب  ساسحا  نیا  اب  داد  نم  هب  ار  گرزب  شاداـپ  کـی  هدژم 

يدهم زا  یحلاص  ياقآ  ياهلئـسم  حیـضوت  يارب  هرخألاب  درکیم . یئاریذپ  بترم  سجرن  دماین ، یئاریذـپ  قاتا  لخاد  هب  درکیم  تبحص 
دننیبیم ار  اههدیدان  اهنآ  خویش  دننکیم  رکف  هک  دوب  نایفوص  شیوارد و  تبحص  دنک . وگزاب  ام  يارب  ار  هلئـسم  نآ  دیایب و  هک  تساوخ 
فیرعت ام  يارب  دش و  یئاریذپ  دراو  وا  دنراد . هطاحا  تانئاک  همه  رب  دـنناوخیم و  ار  نایمدآ  راکفا  دـنراد . ربخ  هتـسب  ياهرد  تشپ  زا  و 
شیوارد نیا  هناخ  رد  تفگ  وا  هتفاییم . روضح  اهنآ  سلاجم  رد  هتخادرپ و  نایفوص  هرابرد  قیقحت  هب  يواکجنک  يور  زا  یتدم  هک  درک 

ادـخ و دـح  رد  ار  دوخ  خویـش  اهنآ  الثم  تسا  یبلطم  رگنایب  هک  دـنراد  یتامالع  تسا و  بصن  راوید  رد و  رب  ناـشناگرزب  زا  یئاهـسکع 
دح زا  شیب  ار  اهنآ  دـننکیم و  میظعت  ناشناگرزب  لباقم  رد  هدـش و  لئاق  کیرـش  ادـخ  يارب  عقاو  رد  دـنرادنپیم و  اناوت  میظع و  ربمایپ ،
مه نم  اقافتا  تفگ : وا  دراد ؟ یتوافت  هچ  اهناملـسم  اب  خویـش  شیوارد و  دیاقع  رگم  مدیـسرپ  يدهم  هحفـص 144 ] زا [  دننکیم . میرکت 

هرابرد نم  تسا . اـم  یبهذـم  تادـقتعم  اـب  ریاـغم  ـالماک  هک  دـنراد  یتاداـقتعا  فوصت  لـها  ناـگرزب  مدـش  هجوتم  مدوب و  نیمه  لاـبند 
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یتقو درب . ورف  رکف  هب  ارم  هک  داد  یتاحیـضوت  تشاد  یلماک  تاعالطا  هقرف  نیا  هرابرد  هک  يدـهم  مدرک و  یتالاؤس  هورگ  نیا  تاداقتعا 
هب تبـسن  اـهنآ  رفاو  قـشع  زا  یتـقو  تفگیم ، اـهنآ  ناـگرزب  مـیرکت  زا  یتـقو  تـفگیم ؛ صوـصخم  تاـمالع  ناـگرزب و  ياهـسکع  زا 

ناـکاپ و همه  زور  کـی  هک  دـننکیم  رکف  دـننادیم و  اـیند  ماـمت  رد  هورگ  نیرترب  ار  دوخ  اـهنآ  تفگیم  یتـقو  تفگیم ، ناـشناگرزب 
توافت نایئاهب  ام  اب  مدش  هجوتم  تسا  يرابجا  اهنآ  يارب  تاسلج  رد  تکرش  تفگ  هک  یماگنه  تفر و  دنهاوخ  اهنآ  هار  هب  ناراکتـسرد 

اهنآ هب  دوخ  ناگرزب  ياهراعـش  اب  هک  میتسه  اههقرف  نیا  زا  یکی  مه  ام  دـنکن  متفگ  دوخ  اب  تشاداو و  رکف  هب  ارم  نیا  دـنرادن و  يداـیز 
نم هب  دیناوتیم  امش  موش  انـشآ  اهنآ  اب  هدش و  رـضاح  اهنآ  سلاجم  رد  مقاتـشم  یلیخ  نم  متفگ : مدرک و  هقالع  راهظا  یلیخ  میاهتـسویپ ،

همادا و  دنراد . یضقانتم  تادقتعم  ینس  نایفوص  اب  هعیش  نایفوص  دنتـسین و  هورگ  کی  طقف  مه  فوصت  لها  تفگ : يدهم  دینک ؟ کمک 
هارمه هب  هک  مورب  زور  کی  دـش  رارق  دـنک و  انـشآ  نانآ  اب  ارم  مدرک  شهاوخ  وا  زا  متـشاد . دـمآ  تفر و  عیـشت  لها  ناـیفوص  اـب  نم  داد 

اهنآ هرابرد  هدرک و  دـمآ  تفر و  اهنآ  اب  مناوتب  ات  مهد  ناشن  ار  دوخ  هقالع  قایتشا و  اجنآ  رد  هتفر و  نانآ  سلجم  هب  شردام  ای  رهاوخ و 
یمرف شوخ  درگ و  تروص  دوب ، طسوتم  يدـق  اب  مادـنا  رغال  يرـسپ  وا  مدوب  شوگ  اپارـس  نم  درکیم و  تبحـص  يدـهم  میامن . قیقحت 

تهابـش ردام  هب  وا  ناهد  ینیب و  کچوک  بیکرت  ردپ و  هب  شتـشرد  نامـشچ  دوب  هدـش  باذـج  لکـش  یـضیب  شیر  یمک  اب  هک  تشاد 
سپ دوب و  هلاس  راهچ  تسیب و  دودح  يدهم  دوب ، هتخادنا  ياهچراپ  ياهمروس و  راولـش  يور  هحفص 145 ] یگنر [  یبآ  نهاریپ  تشاد ،
تدم مامت  رد  شندوب  یجیسب  تلع  هب  اما  دوب  هدش  مادختسا  یماظتنا  يورین  رد  کیناکم  یـسدنهم  هتـشر  رد  شندش  لیـصحتلا  غراف  زا 

یمیمص تحار و  يدح  هب  مدیسرپ و  وا  زا  شرهاوخ  ردام و  ردپ و  رانک  رد  ار  اهزیچ  نیا  همه  دنتسنادیم ، یجیسب  ار  وا  همه  شلیـصحت 
همه نیا  يدرکیم ، دروخرب  یعامتجا  تحار و  ردقچ  تلاح  هب  شوخ  تفگ : اتیزآ  دش  مامت  اهتبحص  یتقو  هک  مدرکیم  تبحـص  مه  اب 

اب نوطیش  تفگ : دز و  يدنخبل  دعب  منک و  تبحص  يدهم  اب  وت  یتحار  هب  ماهتسناوتن  زونه  مراد  دمآ  تفر و  هداوناخ  نیا  اب  نم  هک  تدم 
نم دعب  میتخادرپ و  تبحص  هب  رصع  ات  زور  نآ  يدوب . هدرک  بلج  تدوخ  هب  یباسح  ار  يدهم  هجوت  تیابیز  ياهدنخبل  نآ  راتفر و  نآ 

مدرک رکشت  هداوناخ  ياضعا  همه  زا  نم  دش و  بورغ  مدرک . ادیپ  سجرن  اب  ياهنامیمص  هطبار  میتفر و  سجرن  قاتا  هب  اتیزآ  سجرن و  و 
لثم بش  نآ  دـمآ ، ام  هناخ  هب  تفرگ و  سامت  ناشدوخ  هناخ  اب  اتیزآ  متـشگرب . هناـخ  هب  اـتیزآ  هارمه  هب  هدرک و  یظفاحادـخ  اـهنآ  زا  و 
هدش تسود  يدح  هب  یحلاص  ياقآ  هداوناخ  اب  هک  دیشکن  یلوط  میدیباوخن ، حبص  ات  اتیزآ  اب  مدنارذگیم  مناتسود  اب  هک  یئاهبـش  رتشیب 

نم دـیاقع  هب  دوب . هدنزرـس  خوش و  یلیخ  دوب  یتبحم  اـب  رتـخد  سجرن  دنتـسه . نم  مود  هداوناـخ  مدرکیم  رکف  یجاـح  لوق  هب  هک  مدوب 
ثحب دوش  لیدبت  ثحب  رج و  هب  ام  ياهتبحـص  تسا  نکمم  درکیم  سح  یتقو  دنکن و  ثحب  نم  اب  درکیم  یعـس  تشاذگیم و  مارتحا 
دیاقع وا و  ندرک  موکحم  ددـصرد  نم  دوب  هدـش  ثعاب  وا  تکرح  نیا  دادیم . همتاخ  ثحب  هب  هزماب  یخوش  کی  اب  درکیم و  ضوع  ار 

یگرزب کمک  نیا  متفگیم و  زیورپ  يارب  دوب  بلاج  میارب  مدینـشیم و  وا  هداوناـخ  وا و  زا  هک  يزیچ  ره  متفین . يزاـبجل  هب  مشاـبن و  وا 
قحلم هوک  رد  نویبالقنا  دـض  هب  هراـبود  تساوخیم  زیورپ  مهد . هحفـص 146 ] رییغت [  نایعیـش  هب  تبـسن  مه  ار  زیورپ  رظن  مکمک  ات  دش 

هوک هب  رگید  هدـش و  میلـست  مه  وا  دز ، مهاوخن  فرح  وت  اب  رگید  یهد  همادا  هار  نیا  هب  رگا  متفگ  مدیـشک و  ناشن  طـخ و  وا  يارب  دوش 
ناملعم زا  تخس  ياهسرد  يارب  هدرک و  هدافتـسا  یئاهب  ناگدرک  لیـصحت  زا  نم  دعب  لاس  و  میدش . لوبق  ام  يود  ره  لاس  نآ  تشگنرب .

متخادرپ . لیصحت  همادا  هب  هتفرگ و  کمک  یصوصخ 

فوصت نم و  بات  یب  حور 

تلاح لثم  شتروص  تسد و  تسوپ  دوب و  رامیب  هک  مدش  انشآ  یمناخ  اب  متفای و  روضح  شیوارد  سلجم  رد  سجرن  يدهم و  هارمه  هب 
ناـنیمطا وا  دوب . هدـش  ـالتبم  یبیجع  يراـمیب  نینچ  هب  هراـبکی  هک  دوب  یناوج  مناـخ  وا  دوب  نینوخ  كاـندرد و  دزیم و  لواـت  یگتخوس 

هـسلج رد  دوب . شهار  قشاع  تدش  هب  فوصت  لها  همه  لثم  مه  وا  دباییم . افـش  دـنک  ادـیپ  یـسرتسد  خویـش  زا  یکی  هب  رگا  هک  تشاد 
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دشیم و هدناوخ  مه  اهباتک  نآ  زا  یتاحفص  دوب  اهنآ  ناگرزب  هتـشون  هک  دنتـشاد  یئاهباتک  و  دشیم . هدناوخ  ظفاح  انالوم و  راعـشا  اهنآ 
، دنلب نساحم  ياراد  هک  يدرم  دوب و  هدیسرن  خیاشم  ماقم  هب  زونه  هک  اهنآ  ناگرزب  زا  یکی  سپس  هدش و  یئاریذپ  ینیریش  ياچ و  اب  دعب 

هیرگ هب  هدیـسوب و  ار  وا  تسد  دـندرکیم و  میظعت  شلباقم  رد  همه  دـش  هسلج  دراو  دوب ، هاتوک  يدـق  قاچ و  لـکیه  هدـمآرب و  یمکش 
دایز يواکجنک  اب  نم  تخادرپیم ، نیرضاح  يارب  تبحص  هب  تفرگیم  رارق  میرکت  میظعت و  همه  نیا  دروم  هک  صخـش  نآ  دنداتفایم .

هک یتارابع  دوبن و  رادروخرب  مه  یبسانم  نایب  تردق  زا  یتح  درادن و  یلماک  طیسب و  تاعالطا  دوب  مولعم  مدرکیم  شوگ  شیاهفرح  هب 
وا هک  دنتشاد  هحفص 147 ] هدیقع [  دندرکیم و  شوگ  شیاهفرح  هب  هناقشاع  نیرضاح  اما  دوب  طلغ  اضعب  یئادتبا و  رایسب  دربیم  راک  هب 
ام زا  ار  هلئـسم  نیا  اما  دناوخب  ار  ام  راکفا  همه  هتـشاد و  یهاگآ  مه  هتـسب  ياهرد  تشپ  زا  هک  تسین  دیعب  چـیه  تسا و  یتازجعم  ياراد 

نایم رد  وا  اب  ار  ناشیگدـنز  تالکـشم  دـندرکیم و  روصت  تسا  یهلا  تردـق  ياراد  هک  ماقمالاو  یناسنا  ار  وا  نیرـضاح  دـنکیم  ناهنپ 
ناشتالکـشم وا  ياهیئامنهار  رثا  رد  رگا  هک  دـنزیم  فرح  ولهپ  ود  دوب  صخـشم  الماک  هک  درکیم  یئاـهیئامنهار  وا  دنتـشاذگیم و 

دندیـسر ناشدارم  هب  دندش و  قفوم  یقافتا  روط  هب  رگا  دیدرک و  هابتـشا  امـش  مدوب و  هتفگ  يرگید  روط  نم  دیوگب  دش  رتجـنرغب  رتشیب و 
زور کی  دنتـشادن  ندش  رادهچب  دـصق  الـصا  ام  ماوقا  زا  یکی  هک  درکیم  فیرعت  مناخ  نیمه  الثم  دوب . وا  ياهیئامنهار  رثا  رد  دـنیوگب 
عمج وا  رود  ار  مدرم  هک  لئاسم  لیبق  نیا  زا  دـندوب و  هداد  اهنآ  هب  ار  ندـش  رادهچب  هدژم  دوب ) صخـش  نیمه  ناـشروظنم   ) اـقآ ترـضح 

ار اههقرف  تفگیم : يدـهم  دـندرکیمن . لمع  ناشناگرزب  هتـساوخ  زا  ریغ  مه  اهنآ  هک  دیـشکیم  تراـسا  هب  ار  اـهنآ  ناـنچنآ  درکیم و 
ماهوا تافارخ و  مرگرس  ار  مدرم  ات  داد . جاور  هتشاد  ار  اهنآ  رامعتسا  تراغ و  دصق  هک  یئاهروشک  رتشیب  رد  هدرک و  يزیر  هیاپ  رامعتسا 
تـسد هک  اههقرف  نیا  ناگرزب  رتشیب  هب  دزادرپب . نانآ  تورث  لواـپچ  هب  یتحار  هب  دراد و  هگن  رود  ناـشفارطا  قیاـقح  زا  ار  اـهنآ  دـیامن و 
یـشقن یـسایس  ياهيریگ  میمـصت  رد  ات  دـینک  عنم  تسایـس  رد  تلاخد  زا  ار  دوخ  ناوریپ  هک  هدـش  هتفگ  دـندوب  رامعتـسا  دوخ  هدـناشن 

هدرک رارقرب  هطبار  اهنآ  زا  رفن  دنچ  اب  متفریم و  تاسلج  نآ  هب  مه  یتدم  نم  دنراذگب . تحار  ار  رامعتسا  هب  هتسباو  ياهتلود  هتشادن و 
کی دندوب و  ناوج  هک  يرگید  هداوناخ  اب  متخادرپیم ، قیقحت  هب  متفریم و  ناشلزانم  هب  اهنآ  اب  مدـنمهقالع  هار  نیا  هب  هکنیا  ناونع  هب  و 

تیناقح يارب  یقطنم  لیلد و  چیه  نایئاهب  ام  لثم  اقیقد  مه  اهنآ  مدـش  ثحب  دراو  اهنآ  اب  هتخیر و  یتسود  حرط  دنتـشاد  هلاس  جـنپ  دـنزرف 
ناشهار تیناـقح  رب  لـیلد  نیا  هدرک و  هراـشا  دوخ  دـح  زا  شیب  یگتفیـش  هار و  نیا  هب  قشع  هب  اـهنت  دنتـشادن و  هحفـص 148 ] ناشهار [ 

زا اهنآ  میتسه و  ام  یقیقح  نایعیـش  دنتفگیم  دندیبوکیم و  تدش  هب  ار  هعیـش  بتکم  هک  مدش  هجوتم  مه  اهنآ  ياهفرح  زا  دنتـسنادیم .
. هدروآ ادخ  يوس  زا  ياهزات  تاروتـسد  ماکحا و  هدرک و  روهظ  دوعوم  يدهم  هک  میدـقتعم  ام  متفگ : اهنآ  هب  زور  کی  دـنلفاغ . تقیقح 
ناریا و ياهروشک  رد  دناهدیـشک و  دوخ  لابند  هب  ار  يدایز  ناوریپ  هدرک و  تیمئاق  ياعدا  يدایز  هدع  هک  دندروآ  یناوارف  ياهلاثم  اهنآ 
اب دنتـسناوت  ات  اهنآ  تشامگ و  ار  يدارفا  نینچ  تشاد  ار  اهنآ  رامعتـسا  دـصق  لیئارـسا  سیلگنا و  هیـسور و  هک  ییاهروشک  رگید  دـنه و 
هب و  دنـشکب . الاب  ار  اهنآ  لاوما  بهذـم  مان  هب  اـت  دـندومن . مرگرـس  دوخ  هب  هدرک و  بذـج  ار  ياهدـع  ناشناتـسد  مه  دوخ و  ياـهغورد 

: دنتفگیم دنتفریذپیمن و  اهنآ  اما  دشاب  نیمه  تسا  نکمم  مه  امش  بتکم  هک  مدرکیم  رارـصا  نم  و  دنوش . لئان  دوخ  یـسایس  فادها 
لثم اقیقد  ناشهار  تیناقح  تابثا  رد  اهنآ  تجامس  تسا ، یهلا  بتکم  نیرتكاپ  نیرترب و  هدنام و  ع )  ) یلع ترـضح  نامز  زا  ام  بتکم 

ياهتیلاعف هب  ور  نیا  زا  متفاییمن و  نآ  يارب  ینیزگیاج  چـیه  اما  مدوب  هداتفا  دـیدرت  هب  شیوخ  هار  تیناقح  رد  یباسح  نم  دوب و  ناـیئاهب 
هدناسر و یقیقح  لامک  هب  ارم  هک  یقح  هار  دنایامنب  نم  هب  ار  قلطم  تقیقح  هک  مدرکیم  تساوخرد  ادخ  زا  امئاد  مدادیم و  همادا  دوخ 
هب نانچمه  دوب . حور  یلاعت  هب  ندیـسر  ادخ و  تیاضر  زین  مفده  اهنت  منک  یگدنز  دنبیاپ  دنمفده و  مور و  شیپ  نئمطم  خـسار و  نآ  رد 

تالیکـشت فرط  زا  يزیچان  قوقح  كدوکدـهم  هرادا  يارب  مدـش و  ناـیئاهب  كدوکدـهم  ملعم  مدادیم ، همادا  دوخ  یبهذـم  ياـهتیلاعف 
 ] اما متـشاد . ار  اههچب  هب  تمدخ  دصق  یکاپ  تین  اب  متـشادن و  يدام  زاین  هک  ارچ  مدرکیم  نادنمزاین  فرـص  ار  نآ  رتشیب  هک  متفرگیم 
هک مدـیدیم  هنیع  هب  نم  دوب و  اهنآ  زغم  يوشتـسش  ياتـسار  رد  الماک  مزومایب  اههچب  هب  ات  دـندادیم  نم  هب  هک  یئاههمانرب  هحفص 149 ]
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هک یماهوا  تافارخ و  اب  ار  اهنآ  کچوک  زغم  هنوگچ  دندرکیم و  نیبدب  ناناملسم  مالسا و  هب  تبـسن  ار  ناکدوک  یگلاس  هس  زا  هنوگچ 
تیئاهب زا  ندـش  جراخ  زا  ار  نانآ  ییاهناتـساد  نایب  اـهلاثم و  ندروآ  اـب  هنوگچ  دـندرکیم و  رپ  دوب  ءاهبلادـبع  ءاـهب و  درواتـسد  ناـغمرا 

درط زا  نانآ  هک  یتشحو  اب  دـنتخادنایم و  ءاهب  هار  زج  هب  یهار  باـختنا  زا  ناـکدوک  لد  رد  هک  یتشحو  سرت و  نیا  اـب  دـندناسرتیم و 
نایئاهب هک  دندرکیم  دومناو  رهاظ  هب  دندادیم و  رـس  ار  تقیقح  يرحت  ساسایب  راعـش  دنتـشاد  هداوناخ  هناخ و  زا  ندش  جارخا  ندش و 

چیه هک  یلاح  رد  دوب  يراعـش  هچ  تقیقح  يرحت  نیا  دـنیامن و  باختنا  ار  دوخ  هار  دـنناوتیم  تقیقح  يرحت  زا  سپ  یگلاس  هدزناـپ  رد 
هیدر ياهباتک  دنتشادن  قح  دننک ، هعلاطم  ار  عماوج  ریاس  ياهباتک  دنتشادن  قح  دننک ، جاودزا  ناناملـسم  اب  دنتـشادن  قح  نایئاهب  زا  مادک 
دوب يرابجا  اهنآ  همه  هک  هقرفتم  ياهـسالک  ترثک  زا  دنهد ، رارق  هعلاطم  دروم  دـندوب  هتـشون  ار  اهنآ  هدـش  ناملـسم  نایئاهب  رتشیب  هک  ار 
ءوس تاغیلبت  دوب  ادخ  هار  هک  مالسا  هیلع  هدومن و  مرگرس  ار  اهنآ  يدح  هب  دنزادرپب و  بهاذم  ریاس  تخانش  رد  قیقحت  هب  دنتـشادن  تقو 

شزوـمآ زا  مدوـب  هاـنگیب  ناـکدوک  یبرم  هک  نم  دادیم و  تسد  زا  ار  دوـخ  یقیقح  موـهفم  ینعم و  تقیقح  يرحت  رگید  هـک  دنتـشاد 
اب مدوخ  نوچ  متشاکیمن و  اهنآ  کچوک  لد  رد  ار  ناناملـسم  هب  تبـسن  ترودک  ترفن و  رذب  الثم  مدرکیم ، زیهرپ  اهتمـسق  زا  یـضعب 

رذـح رب  ترفن  تموصخ و  نیا  زا  ار  ناـکدوک  دوب  هدـش  ضوع  نایعیـش  هب  تبـسن  مرظن  مدـش و  انـشآ  یحلاـص  دـمحم  ياـقآ  هداوناـخ 
همه نیا  دوب و  نایئاهب  رگید  راعـش  للم  بهاذـم و  همه  اب  تبحم  تدوم و  یتسود و  راعـش  هک  دوب  یلاـح  رد  اـههمانرب  نیا  متـشادیم و 

. دندزیم یناسنا  ملاع  تدحو  یمومع و  حلـص  زا  مد  هک  دندرکیم  قیرزت  یناسک  ناناملـسم  هب  هحفص 150 ] تبـسن [  ار  مشخ  ترفن و 
ره زا  متـشاد و  تسود  ار  يرنه  ياهراک  متخادرپیم ، يرنه  ياهتیلاعف  هب  تغارف  تاقوا  رد  مدـناوخیم و  سرد  دوب ، رپ  نم  تاقوا  مامت 
هک مدرک  باختنا  تفابزیر  يراجیب  هشقن  کی  مدوب . زین  یفابیلاق  قشاـع  مدرکیم و  يزود  نلپوک  يزودـلگ و  مدوب ، هدرب  ياهرهب  يرنه 

تفلاخم راک  نیا  اب  رحبتم  ياهفابشرف  یتح  همه  دوش ، يرتم  هس  شرف  کی  هب  لیدبت  ات  مداد  رییغت  هاوخلد  هب  ار  هشقن  نآ  دوب  یتشپ  هشقن 
هتخت ود  منک و  هدایپ  ار  ماهقالع  دروم  حرط  متسناوت  تجامس  اب  نم  اما  دوشیم . صقان  شرف  امتح  درادن و  ناکما  دنتفگیم  دندرکیم و 

ناگدـنرپ تشاد و  ياهتـسجرب  زر  ياهلگ  مدوب . هداد  رییغت  مدوخ  هاوخلد  هب  مه  ار  اـهگنر  همه  هک  متفاـب  يراـجیب  هشقن  اـب  گرزب  شرف 
کی تشاد . همادا  ملاس  هناتـسود و  هطبار  کی  دح  رد  زیورپ  اب  ماهطبار  دینـش . شرف  تعیبط  لد  زا  ار  ناشزاوآ  يادص  دشیم  هک  یئابیز 

يرابنا مدـمآ  هناخ  هب  یتقو  متفرگ  دای  ار  يزاـس  کـسورع  اـجنآ  رد  متفر و  نارهت  هب  دـیع  ماـیا  متـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  رگید  ناتـسمز 
نآ متـسناوت  هک  دیـشکن  یلوط  اما  متفرگ  مردارب  زا  ار  هیلوا  هیامرـس  مدرک . يزاس  کسورع  هاـگراک  هب  لیدـبت  ار  طاـیح  لـخاد  گرزب 

نارتخد زا  رفن  هس  ود ، دـندرکیم . کمک  نم  هب  يراکیب  عقاوم  رد  مه  مردام  ردـپ و  منک  دـمآرد  بسک  هتخادـنا و  نایرج  هب  ار  هیامرس 
مزاول رازاب  زا  هتفر و  نارهت  هب  یئاهنت  هب  مدوب  روبجم  زاین  دروم  ياـههچراپ  دـیرخ  یباـیرازاب و  يارب  مدوب  هتفرگ  راـک  هب  مه  ار  هیاـسمه 

نم دوب و  هدولآ  نارهت  طیحم  دوب ، راک  هلحرم  نیرتتخس  نیا  نم  يارب  مریگب و  شرافس  مه  اهکسورع  شورف  يارب  هیهت و  ار  زاین  دروم 
چیه هچ  رگ  دوش  میوربآ  تیثیح و  ندـش  رادهشدـخ  هب  رجنم  هنادنمتفارـش  يدـمآرد  بسک  راـک و  يارب  شـالت  نیا  یناـمز  مدیـسرتیم 

هک مدیدیم  دـشاب ، تمه  اب  لاعف و  دـح  نیا  ات  نم  لاس  نس و  رد  يرتخد  دنتـشادن  راظتنا  مدرم  اما  داتفین  یـصاخ  هحفص 151 ] قافتا [ 
رب هدافتـسا  ءوس  ندش و  تسود  ددصرد  اهیـضعب  دنروآرد ، رـس  نآ  زا  دنوش و  نم  یـصوصخ  یگدنز  دراو  دـننکیم  یعـس  اهیـضعب 

همادا راک  نیا  هب  رگید  دش  کسورع  هب  لیدبت  اههچراپ  یتقو  دعب  هام  دـنچ  لیلد  نیمه  هب  مدـیدیم  رازآ  لئاسم  نیا  زا  نم  دـندمآیم و 
مئاد دیایب و  يراگتـساوخ  هب  دوب  هتفرگ  میمـصت  رگید  زیورپ  تشذـگ  رگید  لاس  کی  تشاد . یبوخ  اتبـسن  دـمآرد  هک  یلاح  رد  مدادـن 

یـضار یتلـصو  نینچ  هب  ات  مینک  روبجم  ار  هداوناخ  هدـمآ  يراگتـساوخ  هب  هدـب  هزاـجا  نک و  تقفاوم  نم  جاودزا  اـب  هک  درکیم  رارـصا 
، تشاد میهاوخ  هداوناخ  اب  يدیدش  يریگرد  هک  منادیم  متفگ  وا  هب  دوب . میهاوخ  وربور  يدیدش  تفلاخم  اب  هک  متـسنادیم  نم  دنوش و 

چیه یشاب  هتشاد  تسود  ارم  رگا  یـشاب  قفاوم  جاودزا  نیا  اب  وت  رگا  هک  درک  قیوشت  ارم  يزوریپ  ات  گنج  گنج  تفگ : دیدنخ و  زیورپ 
تفلاخم مردام  ردپ و  دندمآ ، يراگتساوخ  هب  شردام  هارمه  هب  زور  کی  هرخألاب  دنک . عنم  رگیدمه  هب  ندیـسر  زا  ار  ام  دناوتیمن  سک 
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اهرهاوخ ردارب و  اما  منک  جاودزا  وا  اب  هک  مدوب  ممصم  نم  دیسر . مه  اقیرفآ  ناملآ و  رد  مناردارب  هب  يراگتساوخ  نیا  تبحـص  دندرک و 
دوشیم تسـس  مه  وت  دیاقع  مکمک  تسا ، ناملـسم  وا  دنتفگیم  دندرک و  هطبار  عطق  هب  دیدهت  ارم  هک  يدح  هب  دندرک  تفلاخم  تخس 

هدـیقع فالتخا  نیا  هرخألاب  یهد و  همادا  یتالیکـشت  ياـهتیلاعف  هب  یناوتیمن  دـتفایم و  ناملـسم  درف  کـی  تسد  رد  تاهزاـجا  رگید  و 
رتشیب زور  هب  زور  اهتفلاخم  اما  دـشاب  هتـشادن  نم  ياـهتیلاعف  زا  مادـک  چـیه  اـب  یتفلاـخم  هک  دادیم  لوق  زیورپ  دوشیم و  قـالط  هب  جـتنم 

میمصت نم  تسا  هدیافیب  امـش  تفلاخم  متفگ  اهردارب  هب  نم  دندیـسریمن . ياهجیتن  هب  درکیم و  ثحب  اهتعاس  اهردارب  اب  زیورپ  دشیم ،
دیابن نید  میدنمهقالع و  مه  هب  مسانـشیم و  الماک  ار  وا  مراد و  دمآ  تفر و  وا  اب  تسا  لاس  هحفص 152 ] دنچ [  منک . جاودزا  وا  اب  مراد 

وا تشاد  دـهاوخ  یبوخ  هدـنیآ  هک  متـسنادیم  دادیم  یبوخ  ياههدـعو  نم  هب  زیورپ  مسرن . معورـشم  ياـهوزرآ  هب  نم  هک  دوش  ثعاـب 
کی نایئاهب  لـثم  نم  مسریم . یگرزب  ياـهتیقفوم  هب  وا  راـنک  رد  هک  متـسنادیم  دـهد  دـشر  مه  ارم  تسناوتیم  دوب و  دادعتـسااب  یلیخ 

جاودزا نیا  زا  ارم  هکنیا  يارب  میاهردارب  نز  اهردارب و  مدیدیمن ، یتالیکـشت  تاماقم  بسک  رد  طقف  ار  تیقفوم  مدیـشیدنایمن و  يدعب 
دز . مهاوخن  فرح  اهنآ  فرح  يور  هب  نم  دندرکیم  رکف  دندش و  لفحم  نماد  هب  تسد  دننک  فرصنم 

موشیم راضحا  لفحم  هب  هرابود 

ام هناخ  هب  مدید  بش  کی  متفرن ، مه  زاب  دنداد  ماغیپ  رگید  رابکی  مدرک ، یچیپرس  روتـسد  نیا  زا  نم  دندرک و  راضحا  لفحم  هب  ارم  اهنآ 
هنامولظم و شهاوخ  فرط و  کی  زا  اهردارب  رهاوخ و  دندرک  هلمح  نم  هب  فرط  همه  زا  دـندرک ، رازگرب  ام  هناخ  رد  ار  هسلج  دـندمآ و 

كرت تینابصع  اب  ار  اهنآ  متشادن  تیعضو  نآ  زا  رارف  زج  یهار  نم  دنداد و  رارق  انگنت  رد  ارم  رگید  فرط  زا  مه  مردام  ردپ و  هناسمتلم 
نم جاودزا  اب  دوب  هدروخ  مسق  هک  مداتفا  مگرزب  ردارب  فرح  داـی  منکیم . رارف  وا  اـب  دـینک  تفلاـخم  رگا  متفگ  متفر و  مقاـتا  هب  هدرک و 

ار ام  ایب و  هدیسر  شتقو  الاح  ینک  دقع  ار  ام  تدوخ  يدوب  هدادن  لوق  رگم  متفگ  متفر و  مردارب  هناخ  هب  بش  نآ  يادرف  دنکن . تفلاخم 
ندوب یئاهب  هیـضق  میتفر و  رـضحم  کی  هب  مگرزب  ردارب  شردام و  زیورپ و  اب  تفریذپ  یتحاران  اب  اما  تفلاخم  نودب  روآرد . مه  دـقع  هب 

نت راک  نیا  هب  رضحم  نآ  اما  یئاهب  دقع  رگید  یمالسا و  دقع  یکی  دریگب  تروص  دقع  ود  هدیقع  فالتخا  تلع  هب  دوب  رارق  میتفگ ، ارم 
راک نیا  زا  مه  اهنآ  یلو  میتفر  رگید  رـضحم  کی  هب  تسا  هحفـص 153 ] لطاب [  دقع  هنرگ  دوش و  ناملـسم  دیاب  مه  رتخد  تفگ  دادن و 

هشیمه هک  ياهناخ  درابیم  هناخ  راوید  رد و  زا  متام  مغ و  مدش  هجوتم  مدیـسر  هناخ  هب  یتقو  میتشگرب . هناخ  هب  يدیماان  اب  دندرک ، عانتما 
مردپ دوبن ، نابرهم  نم  اب  رگید  مردام  دشاب . هداد  تسد  زا  ار  يزیزع  هک  تسنامیم  ياهدکمغ  هب  دوب  تیمیمص  طاشن و  یغولش و  زا  رپ 

همه راشف  تحت  مدرکیم  یبیرغ  ساسحا  هناخ  رد  دـندناریم ، دوخ  زا  ارم  نارهاوخ  ناردارب و  دوب . هودـنا  رکفت و  قرغ  هدـش و  تکاـس 
تفر و ینک  جاودزا  زیورپ  اب  وت  رگا  یتفگن ، هک  یئوگن  دـشابن و  ياهلگ  ادـعب  هک  میوگیم  ار  نیا  تفگ : یتحاران  اب  میلـس  مدوب ، هبناج 

قح دیـشک  قالط  هب  راک  يدروخ و  تسبنب  هب  ینامز  رگا  دـمآ و  میهاوخن  تاهناخ  هب  ام  زا  مادـک  چـیه  تشاد ، میهاوخن  وت  اـب  يدـمآ 
هاگرد نآ  دنکن و  یگراچیب  ساسحا  ناسنا  هک  تسه  يرد  هشیمه  منکیم  لوبق  ار  اهنیا  همه  نم  تسین  یلکشم  متفگ  يرادن . نتـشگرب 

زور هد  نآ  نتخاس  هک  تخاس  قاتا  کی  ناشلزنم  طاـیح  لـخاد  دوب  هدـش  شیپ  زا  رتقشاـع  دـید  ارم  تمواـقم  نیا  هک  زیورپ  تسادـخ .
مه ار  نآ  فقـس  یتـح  دوب  هدرک  رپ  دوخ  ياـهیحارط  اـب  ار  نآ  راوید  رد و  ياهتمـسق  همه  يراـک  دیفـس  زا  دـعب  دیـشکن . لوـط  رتـشیب 
درک لابقتسا  ام  زا  ینابرهم  اب  زیورپ  ردام  میتفر و  اهنآ  هناخ  هب  مردام  اب  زور  کی  دوب ، هدیـشک  ياهنارهام  روط  هب  تعیبط  زا  ییاهیحارط 
دعب درکیم  تبحم  دیـسوبیم و  بلق  میمـص  زا  مدوب  هدش  نویبالقنا  دض  هب  ندش  قحلم  هب  تبـسن  شرـسپ  هدیقع  رییغت  بجوم  هک  ارم  و 
قاتا جـنک  رد  ار  يدرمریپ  تشادـن . ریظن  وا  ياهیحارط  دوب  هنادـنمرنه  هنارعاش و  یلیخ  داد  ناـشن  اـم  هب  دوب  هتخاـس  زیورپ  هک  ار  یقاـتا 
لوط یگتسخ  تشاد و  نخـس  ایند  کی  شایناشیپ  مشچ و  فارطا  كورچ  زا  مادک  ره  دوب و  مردپ  هب  هیبش  یلیخ  هک  دوب  هدرک  یحارط 

یتشرد هک  دوب  هدیـشک  نم  زا  روتاکیراک  کـی  هحفـص 154 ] دوب [ . ادیپ  شنامـشچ  ینین  رد  یگدـنز  تخـس  مایا  ندرک  يرپس  رمع و 
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هک یلاح  رد  ردام  دوب . هداد  همادا  وربا  ات  تلاح  شوخ  راوکسورع و  ارم  دنلب  ياههژم  دوب و  هتشاذگ  شیامن  هب  متروص  رد  ارم  نامشچ 
اههچب دـندش و  رادهچب  هک  ادرف  تسا ، یتحار  نیمه  هب  دـننکیم  رکف  دـناهدش  هناوید  ات  ود  نیا  تفگ : درکیم  هاگن  ار  اـبیز  یحارط  نیا 

فالتخا رطاخ  هب  امـش  تفلاخم  مدـیمهفن  نم  هرخألاب  ناـمام  متفگ : نم  دـنتفایم . مدرک  طـلغ  هب  دنتـشاد  اـهنآ  زا  شهاوخ  کـی  رازه و 
سرد هب  دـنک و  یئاهب  ار  شیاههچب  اهر  یهدیم  هزاجا  وت  تفگ : درک و  زیورپ  هب  ور  زیچ ، همه  تفگ : رگید ؟ لئاسم  اـی  تساـم  هدـیقع 

باختنا ار  ناشهار  ناشدوخ  دـیاب  مه  اههچب  منک  باختنا  ار  مهار  مدوخ  متفرگ  دای  نم  تفگ : زیورپ  دتـسرفب ؟ تاسلج  ریاـس  قـالخا و 
نامدوخ ياهکدوک  دهم  هب  یگلاس  ود  زا  ار  اههچب  ام  اما  تفگ  نامام  مینک . دوخ  هار  زا  يوریپ  هب  راداو  ار  اهنآ  دیابن  اهر  هن  نم  هن  دننک 

یتقو دنریگیم و  دای  دنریگب  دای  دیاب  هک  ار  یئاهزیچ  یکدوک  نامه  زا  دراد و  یـصوصخم  ياههمانرب  اهنآ  يارب  تالیکـشت  میتسرفیم ،
هک مدوبن  بغار  ارچ  نم  سپ  نامام  متفگ : دنوشیم . لیجـست  نارگید  تلاخد  رارـصا و  نودـب  ناشدوخ  دندیـسر  یگلاس  هدزناپ  نس  هب 

دهم هب  مه  وت  دوب و  گنج  وت  یگچب  نامز  هوـالع  هب  يدوب  یغاـی  شکرـس و  یگچب  زا  وت  تفگ : دیـشک و  یهآ  ناـمام  موش ؟ لیجـست 
سرد و دش . مار  بوخ  شکرس  هچب  نیا  شرخآ  لاح  نیا  اب  تفگ : دیدنخ و  زیورپ  يدرکن . تکرش  بترم  ار  قالخا  سرد  مه  یتفرن و 

زیورپ ردام  دندادیم . ار  وا  ندش  انیبان  لامتحا  ناکـشزپ  دوب  هدش  فیعـض  یلیخ  زیورپ  ردام  نامـشچ  درک . شهار  يادف  مه  ار  لیـصحت 
کی هدنب  ام  همه  دـهدب  یتمالـس  ادـخ  دـینک  اعد  دوشیم  لح  همه  لئاسم  نیا  مناخ  هراتـس  تفگ : دیـشک و  دوخ  مشچ  ود  ره  هب  یتسد 

هب الصا  تلصو  نیا  میوگب  هحفـص 155 ] مدمآ [  اقافتا  تفگ  نامام  یهار . هچ  زا  دنکیم  یقرف  هچ  میتسرپیم  ار  وا  طقف  همه  میئادخ و 
زا لبق  اهزیچ  نیا  هن  تفگ : زیورپ  ردام  دـننزیمن . فرح  وا  اب  اهر  ياـهردارب  هدـشن  یچیه  زونه  دـیآیم  شیپ  فـالتخا  تسین . حـالص 

روطنیا ام  نیب  رد  هن  تفگ : ناـمام  دنـشکیمن . تسد  ناـشرهاوخ  زا  تقو  چـیه  اـهنآ  دوشیم  مرن  ناـشلد  یـسورع  زا  دـعب  تسا  جاودزا 
مدوخ نم  داد  همادا  تسا و  هبیرغ  رگید  دنک  تلـصو  ناملـسم  اب  لفحم  هزاجا  نودب  رگا  دـنکن  شوگ  لفحم  فرح  هب  یـسک  هک  تسین 
زیورپ ماهدیدن . ار  اهنآ  رگید  هک  تساهلاس  نالا  دندرک و  هطبار  عطق  اهنآ  اب  لیماف  همه  دندرک  جاودزا  ناملسم  اب  هک  متشاد  رهاوخ  ات  ود 

: تفگ نامام  دیدیـشکیم . ناتدوخ  فرط  هب  مه  ار  اهنآ  نارـسمه  دـیاش  دـیدرکیم  دـمآ  تفر و  اهنآ  اـب  رگا  تسا  رتدـب  هک  نیا  تفگ 
ناـمام تفرگ . اـم  زا  ار  وا  هشیمه  يارب  داد و  هبوت  ار  وا  درب و  هکم  هب  ار  مرهاوخ  ناـمداماد  لوا  زور  ناـمه  تسین . وـشب  یئاـهب  ناملـسم 

دوب و هتفر  هکم  هب  هک  ار  اهنآ  زا  یکی  نم  دندوب و  هدش  ناملسم  ود  ره  دندرکیم و  یگدنز  نادمه  رد  اهنآ  دزیم  فرح  اههلاخ  هرابرد 
ار اهنآ  هاگآدوخان  نم  هک  دـندوب  هتفگ  دـب  يدـح  هب  میاههلاخ  هراـبرد  نم  هداوناـخ  مدوب . هدـیدن  دوب  مالـسا  هب  دـقتعم  نمؤم و  ادـیدش 

دقتعم دندرکیم و  دای  لد  هایـس  قیالان و  هدش  هدنار  ناونع  اهنآ  زا  هک  دوب  اهنآ  تاداقتعا  يور  طقف  ماهداوناخ  یئوگدب  متـشادن  تسود 
هداس هناـقداص و  تبحـص  نیح  رد  ناـمام  تسا . هدادـن  هار  نیئآ  نیا  هب  هدرکن و  راگتـسر  هتـشادن و  تسود  دـنوادخ  ار  اـهنآ  هک  دـندوب 

هک مهدیم  لوق  تفگ : زیورپ  دزیمن . فرح  تسایـس  اب  هدید  میلعت  هدرک  لیـصحت  نایئاهب  لثم  دادیم و  زورب  ار  شنورد  قیاقح  هناشنم 
اما مرادن  ار  شلوپ  نوچ  مربن  هکم  هب  ار  وا  مهدیم  لوق  دنک و  یگدنز  دناوتیم  دراد  تسود  روط  ره  وا  مشاب  هتشادن  يراک  چیه  اهر  اب 
هب دیاب  وا  متـسرفب  هاگـشناد  هب  لیـصحت  همادا  يارب  ار  وا  هک  منکیم  شالت  دنک  اهر  ار  شـسرد  دـیابن  زگره  تسا  يدادعتـسااب  رتخد  وا 

هدرک باختنا  هک  یهار  زا  مدیسر و  اهر  ياهفرح  هب  هرخألاب  مه  نم  داد  همادا  دوش و  یسک  شدوخ  يارب  و  هحفص 156 ] دورب [  هاگشناد 
هرهم اهمدآ  ام  مدش  هجوتم  هزات  مناوخب  سرد  طقف  مراد  میمـصت  موشیمن و  یـسایس  لئاسم  دراو  تقو  چیه  رگید  مدـش  فرـصنم  مدوب 

تهجیب ام  دنربیم و  دنهاوخیم  هک  وس  ره  هب  دنناصقریم و  دـنراد  تسود  هک  روط  ره  کسرتم  لثم  ار  ام  اهنآ  میگرزب  نارادمتـسایس 
يراغتهت نیا  رخآ  مد  نیا  یتشکیم و  ارم  ایادخ  تفگ : داتفا و  هیرگ  هب  هرابکی  نامام  میشکیم . ار  رگیدمه  میاهداتفا و  رگیدمه  ناج  هب 

ار وا  نیگمغ  هرهچ  تقاط  متـشاد و  وا  هب  یبیجع  هقـالع  نم  مدـش ، تحاراـن  تیاـهنیب  مرداـم  فرح  نیا  اـب  یتشاذـگیمن . منماد  رد  ار 
یشابن یـضار  نم  زا  وت  هک  درواین  ار  زور  نآ  ادخ  وت . يادف  میگدنز  رمع و  همه  نامام  متفگ : تفر  ورف  مبلق  هب  يرجنخ  یئوگ  متـشادن .
تیمها تیارب  رگا  یئوـگیم ، غورد  تفگ : ینکیم ؟ یئوزرآ  نینچ  هک  مدرک  یهاـنگ  هچ  نم  رگم  یئادـخ ، زا  دـعب  نم  قـشع  اـهنت  وـت 
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ار رگیدمه  همه  نیا  امش  مدادیمن  هزاجا  تسکشیم و  متـسد  شاک  يا  يدادیمن ، باذع  همه  نیا  يدرکیم و  شوگ  مفرح  هب  متـشاد 
قـشع متـسنادیمن  مینکیمن  تلـصو  رایغا  اب  ام  ینادب  هک  یتسه  لقاع  ردـق  نیا  وت  مدرکیم  رکف  نم  نم !؟ دامتعا  هجیتن  دوب  نیا  دـینیبب .

ایند یئوگ  تخیریم  کشا  درکیم و  هیرگ  تفگیم و  ار  اهنیا  روط  نیمه  دهدیم  رده  ارم  تامحز  همه  دنکیم و  روک  ار  وت  نامشچ 
نم مریمیم  الاح  نیمه  ریمب  وگب  وت  ملد  زیزع  ناج  نامام  موشب  تیادف  متفگ : متـشادن . ار  شاهظحل  کی  لمحت  دـشیم ، بارخ  مرـس  هب 
ملاس هدجه  موش . هانگ  بکترم  مهاوخیمن  هک  نم  یهدـب ، نم  هب  ياهزاجا  نینچ  هک  یتسه  لقاع  یقطنم و  ردـقنآ  وت  مدرکیم  رکف  مه 

تسین یگرزب  ياطخ  هحفص 157 ] هک [  نیا  تسین  ام  هدیقع  مه  ماهدرک  باختنا  ار  یسک  طقف  منک  جاودزا  متفرگ  میمـصت  هدش و  مامت 
ار تالیکـشت  تدوخ  وت  تسا  گرزب  یلیخ  تسا  گرزب  اهر ، هن  تفگ : نامام  دـینکیم ؟ گرزب  ردـقنیا  ار  هلئـسم  ارچ  تسا  لح  لـباق 

تناردارب ردپ و  تامحز  میهدب ، ناملسم  هب  رتخد  هک  تسا  دیعب  ام  زا  دننکیم  نامشنزرس  همه  دنامیمن  وربآ  ام  يارب  رگید  یـسانشیم 
نم دیاهدیشک ، تمحز  نم  يارب  یلیخ  امش  دینکن  تیذا  ار  ناتدوخ  همه  نیا  منکیم  شهاوخ  مناخ  هراتـس  تفگ : زیورپ  هدن . رده  هب  ار 

تقو چـیه  مراد و  تسود  مدوخ  رداـم  هزادـنا  هب  ار  امـش  اـعقاو  میریگب  ملپید  میناوخب و  سرد  میتسناوت  امـش  ياـهتبحم  هیاـس  رد  اـهر  و 
متشادن تسود  ار  امش  رگا  دادیم  افش  ارم  امش  شخبافش  ناتسد  مدشیم  ضیرم  تقو  ره  یگچب  زا  منکیمن  شومارف  ار  امـش  ياهتبحم 
دنکیم رکف  شدوخ  عفانم  هب  طقف  تالیکشت  نیا  دینکیم  هابتشا  طقف  دیوش . تحاران  مهاوخیمن  نم  مدمآیمن  اهر  تمـس  هب  الـصا  هک 

هچ نم  دـیمهفب  ات  تسا  مزـال  تواـکذ  یمک  طـقف  تسین  مهم  شیارب  الـصا  دارفا  تشونرـس  دـنکیم  شدوخ  فادـها  يادـف  ار  دارفا  و 
نیا هچیزاب  دنراد . رس  رد  یـسایس  فادها  يویند و  تاماقم  يوزرآ  طقف  دننکیمن  رکف  دارفا  تبقاع  ترخآ و  هب  اهنآ  ادخ  هب  میوگیم .

بولق يارب  نید  دشاب  یتالیکـشت  متـسیس  عبات  دیابن  هک  نید  دراد ؟ یتالیکـشت  دنور  لکـش  نیدـب  نید  مادـک  الـصا  دـیوشن  تالیکـشت 
هعدـخ و همه  اهنیا  تسین . مزـال  طـیرفت  طارفا و  راـبجا و  همه  نیا  دوشیم  بذـج  دـشاب  هتـشاد  ار  شایگداـمآ  هک  یبلق  ره  دـیآیم و 

بلق رد  دنناوتب  رتتحار  ات  دناهدرک  هدافتسا  نید  مسا  زا  دناهدرک  هدافتسا  یمرگ  رازاب  يارب  نید  زا  اهنیا  تسا  تالیکـشت  نارـس  گنرین 
هعفدکی دنـشاب  هتـسب  ار  شـسفن  هار  هک  یگید  لثم  ردام  دـینکن . تالیکـشت  ریـسا  ار  ناتدوخ  همه  نیا  ادـخ  هب  ار  امـش  دـننک  ذوفن  مدرم 

نم منکیم  یشکدوخ  نم  میوگب  وت  هب  اهر  اما  دینکب  دیراد  تسود  يراک  ره  امش  نیا  اهر و  نیا  تفگ : تساخرب و  اج  زا  دش و  رجفنم 
ار رمع  رخآ  ياهزور  متـساوخیم  ماهتخیر ، کشا  ماهدیـشک ، جنر  یفاک  هزادـنا  هب  ماهدرک  یگدـنز  یفاک  هزادـنا  هحفـص 158 ] هب [  هک 

مئاد مدنزرف  نیرخآ  ندش  تخبدب  يارب  دشاب و  هایس  مزور  بش و  مرادن  تقاط  رگید  یتشاذگن  وت  هک  منارذگب  باذع  یتحاران و  نودب 
هک منک  طـلغ  نم  ناـج  ناـمام  موش  تنامـشچ  يادـف  یهلا  متفگ : مدیـسوب و  ار  وا  درادـن . وس  منامـشچ  رگید  منک  هیرگ  مروخب و  هصغ 

مریذـپب مروبجم  مه  نم  یتسین  یـضار  اعقاو  رگا  منکیم  تیوم  رات  کی  يادـف  ار  همه  مشاـب  هتـشاد  ناـج  دـص  رگا  موش  تگرم  ثعاـب 
نامز رورم  تفگ : مردام  مهدب . یفنم  خساپ  وت  هب  مروبجم  العف  اما  دناسرب  مه  هب  ار  ام  دـیاش  نامز  رورم  متفگ : مدرک و  زیورپ  هب  یهاگن 

وت نیا  متفگ  اهر ؟ يدز  اج  تفگ : یتحاران  اب  زیورپ  مرادن . یفرح  نم  نامام  یئوگب  امـش  هچ  ره  دنکن  ادخ  متفگ : دـعب  دـشکب . ارم  رگم 
زا وت  تسا ؟ ساسح  ردـقچ  وا  هک  ینادیمن  رگم  يدز ؟ مردام  رانک  رد  هک  دوب  یئاهفرح  هچ  نیا  رخآ  يدرک  بارخ  ار  اهراک  هک  يدوب 
زا دعب  هک  دمهفیم  دشاب  سک  ره  بوخ  مرادن  وت  دـیاقع  هب  يراک  نم  یئوگیم  رهاظ  هب  دـعب  يدرک  زاربا  ار  تدـیاقع  همه  نالا  نیمه 

متفگ متخاـس . وت  قشع  هب  ار  قاـتا  نیا  اـهر  تفگ  موش  جراـخ  شقاـتا  زا  متـساوخیم  یتـقو  دوب  یهاوخ  رثؤـم  نم  يور  ردـقچ  جاودزا 
ار زیورپ  اب  جاودزا  رکف  هشیمه  يارب  هک  مداد  لوق  مردام  هب  نم  میدـش و  جراخ  زیورپ  هناخ  زا  مردام  اب  زور  نآ  شخبب . ارم  دوبن  تمـسق 
وا رب  مه  یتنم  دوشن  تحاران  مرداـم  هکنیا  يارب  منک  شومارف  ار  وا  مکمک  اـت  میاـمن  هطبار  عطق  وا  اـب  هشیمه  يارب  منک و  نوریب  مرـس  زا 

مدوب هداد  دیما  وا  هب  نم  دوبن  یگداس  نیا  هب  زیورپ  ندرک  شومارف  اما  میضار  بلق  میمص  زا  یئوگ  هک  مداد  تیاضر  يروط  متـشاذگن و 
میوگب رتهب  ای  ناناملـسم و  زا  نایئاهب  ترفن  متـشادن . ياهراچ  اما  متـشذگ . وا  زا  توافتیب  متخادـنا و  الاب  هناش  مامت  تواـسق  اـب  لاـح  و 
نایئاهب دنکیم . مورحم  مردام  ندید  صوصخب  هداوناخ  زا  ارم  هحفص 159 ] مدوب [  نئمطم  هک  دوب  يدح  هب  ناناملسم  زا  نایئاهب  تشحو 
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غیلبت ار  تیئاهب  دنناوتیم  انمض  دنکیمن و  دیدهت  ار  اهنآ  يرطخ  چیه  دنشاب  نئمطم  هک  دنراد  دمآ  تفر و  ناناملسم  اب  یتروص  رد  طقف 
کی هک  مدیدن  تقو  چیه  نم  دندرکیم و  تبحص  یماع  داوسیب و  الماک  دارفا  اب  طقف  اهنآ  دنوش . يرگیئاهب  راکفا  غیلبت  ثعاب  دننک و 

ناگدرک و لیصحت  ناملاع و  اب  الـصا  اذل  دنوشیم  موکحم  هک  دنتـسنادیم  دنزب  یفرح  تیئاهب  زا  دنیـشنب و  ناملـسم  ملاع  کی  اب  یئاهب 
ناشن توافتیب  داش و  ار  مدوخ  وا  راـنک  رد  دروخن  هصغ  مرداـم  هکنیا  يارب  دندیـشکیمن . شیپ  یثحب  هنوگ  چـیه  نویناـحور  اـصوصخ 
يدرف اب  جاودزا  زا  نم  ندـش  فرـصنم  ربخ  دیـشکیم . هلعـش  مناج  دـشیم و  هزات  ملد  مخز  مدـشیم  اـهنت  هکنیا  ضحم  هب  اـما  مدادیم 

اب همه  دنتخادرپ . یبوکیاپ  صقر و  هب  هداوناخ  ياضعا  همه  دنتشاذگ و  يدرک  داش  راون  کی  دیسر . اهردارب  رهاوخ و  شوگ  هب  ناملـسم 
زاین وت  هب  یئاهب  هعماج  يدمآ  نوریب  دنلبرـس  مه  ناحتما  نیا  زا  تشذـگ  ترـس  زا  يرگید  ناحتما  دـنتفگیم  دـندوب و  هدـش  نابرهم  نم 

تسد زا  وت  هک  تسا  فیح  یـشاب  یئاهب  هعماج  لاح  هب  دیفم  رما و  ياقترا  ثعاب  یناوتیم  یتسه و  يژرنارپ  راکرپ و  شوه و  اب  وت  دراد 
تباث رگید  راب  کی  ام  دـنیوگب  دـننک و  دـنلب  يرـس  تالیکـشت  رد  زاـب  هک  تسا  تهج  نآ  زا  اهیلاحـشوخ  نیا  رتشیب  متـسنادیم  يورب 

دوخ هک  دوب  یگنهرف  ندوب ، یتالیکشت  يارب  ندرک  تباقر  اهنتسج و  تقبس  اهیشورف و  رخف  نیا  میدنبیاپ  تیئاهب  هب  ردقچ  هک  میدرک 
یتالیکشت اما  دشیم  طوبرم  دارفا  یبلق  تاداقتعا  هب  هک  دوب  يرما  نامیا  هلوقم  نوچ  دوب  هداد  جاور  يزیرحرط و  ار  نآ  ادمع  تالیکشت 

يدابع لئاسم  ریاس  نتفرگ و  هزور  ندناوخ و  زامن  اب  ینعی  نتشادرب ؛ مدق  ناراذگتسایس  يرادا  یسایس و  فادها  ياتـسار  رد  ینعی  ندوب 
چیه دنتسین  هزور  زامن و  لها  ناناوج  رثکا  دنتسنادیم  هکنیا  اب  تشادن و  يراک  یسک  دشیم  طوبرم  نامیا  هب  هک  یبهذم  هحفص 160 ] ] 

رد الثم  دـندرکیم  لمع  تالیکـشت  روتـسد  فـالخرب  هکنیا  ضحم  هب  اـما  دوبن  اـهنآ  يور  يراـشف  چـیه  دـندرکیمن و  یـضارتعا  هنوگ 
نم يارب  هک  بش  نآ  دندشیم . ورهبور  دیدش  ضارتعا  اب  دنتفریمن  شیپ  زور  یسایس  تاروتـسد  قبط  ای  دندرکیمن و  تکرـش  تاسلج 

ندناوخ نودب  وا  نودب  مناوتیم  هنوگچ  نیا  زا  دعب  هکنیا  هب  مدرکیم  رکف  زیورپ  یئاهنت  هب  دوب ، اپرب  یبوشآ  ملد  رد  دـندوب  هتفرگ  نشج 
ردام شزاون  زان و  اب  مدش  اهنت  هک  دعب  زور  زا  منک . یگدنز  دیما  قشع و  نودب  شیابیز و  ياهیحارط  ندید  نودب  وا  بوخ  ياههتـشون 

ملد هتـشذگ  هچ  نم  رب  هک  مدرکیم  شوـمارف  متـسبیم و  تساوـخیم  ملد  مدرکیم  زاـب  هک  ار  منامـشچ  اـما  مدـشیم  رادـیب  باوـخ  زا 
ياههتشون مدرکیم و  هیرگ  وا  يرود  زا  بورغ  ره  درازاین ، ار  مرطاخ  زیورپ  زا  نتشذگ  نیگنس  مغ  ات  مدشیمن  رادیب  زگره  تساوخیم 

دوب هتخاس  نامرهق  کـی  نم  زا  وا  مدـناوخیم . اـهراب  اـهراب و  درکیم  داـی  راـکهاش  ناونع  هب  اـهنآ  زا  دوب و  هدرک  دـییأت  وا  هک  ار  مدوخ 
هب نامرهق  نآ  اما  دوش  زوریپ  شقـشع  هار  رد  هدـمآ و  قئاـف  همه  رب  هنت  کـی  دربن  نادـیم  رد  دـتفا و  رد  یموق  اـب  تسا  رارق  هک  یناـمرهق 

نیگنس ردقنآ  ار  قشع  نیا  هفک  اما  متشاد  تسود  ار  زیورپ  تیاهنیب  هکنیا  اب  دش . میلـست  داتفا و  نیمز  رب  ردام  زا  يدرـس  کشا  ندیکچ 
وا اب  دوبن  رارق  هک  مدوب  هتـسب  یـسک  هب  لد  متـسب و  یتسود  نامیپ  وا  اـب  لوا  زور  زا  هکنیا  زا  اـما  منک  شیادـف  ار  زیچ  همه  هک  مدـیدیمن 

هداوناخ اب  مدـمآ  تفر و  یتح  زیورپ و  اـب  مجاودزا  هاگـشناد ، رد  نم  لیـصحت  همادا  دوب ؟ هچ  نم  هاـنگ  یلو  مدوب  نامیـشپ  منک  یگدـنز 
هحفـص نیا [  دوبن و  يرایتخا  نم  یگدنز  دشیم . تالیکـشت  تساوخ  يادف  همه  همه و  ماهقالع  دروم  ياهباتک  هعلاطم  یحلاص و  ياقآ 

ردام دعب  زور  دـنچ  دوب  هدرک  شوپدیفـس  ار  اج  همه  ینیگنـس  فرب  میدـنارذگیم و  ار  ناتـسمز  رخاوا  دوب . نم  موتحم  تشونرـس  [ 161
فقوتم مدوب  سالک  هب  نتفر  لاح  رد  هک  ارم  دـمآ و  نوریب  ناـشدوخ  هناـخ  زا  یکزاـن  ساـبل  اـب  دـیزرلیم  امرـس  زا  هک  یلاـح  رد  زیورپ 

يدـیماان و نآ  زا  دـعب  منادـب  متـشاد  تسود  متفرگ . ار  نآ  قایتشا  اب  تسا ، زیورپ  همان  نیرخآ  نیا  تفگ  داد و  نم  هب  ياهماـن  تخاـس و 
هک ار  همان  متـشگرب  هناـخ  هب  هدرک و  رکـشت  زیورپ  رداـم  زا  دراد . نم  هب  تبـسن  یـساسحا  هچ  هتفرگ و  یعـضوم  هچ  یفنم  باوج  نتفرگ 

شناـبحاص زا  تسا و  هدارایب  هک  دوب  هدرک  هیبـشت  یناویح  هب  ارم  دوب و  هدرک  نیهوت  نم  هب  امیقتـسم  وا  مدـش  ریـس  یگدـنز  زا  مدـناوخ 
نم يارب  يروط  ار  تالیکشت  دعب  دننکیم و  نییعت  نارگید  ار  ناشتشونرس  هک  دوب  هداد  رارق  اهمدآ  زا  هتسد  نآ  وزج  ارم  دربیم و  نامرف 

هزادنا کی  هب  ار  مولظم  ملاظ و  وا  ماهتفرگ  رارق  متـس  غوی  ریز  دـح  نیا  ات  متـسه و  یئاهب  هک  دـش  ممرـش  مدوخ  زا  هک  دوب  هدرک  حیرـشت 
رخآ دراپـسب و  یـشومارف  هب  ارم  هشیمه  يارب  دوب  هتفرگ  میمـصت  دوب و  هدرک  ینامیـشپ  راـهظا  نم  هب  یگتـسبلد  زا  دوب و  هدرک  موـکحم 
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تبحص زا  یئوگ  تفرب  میدیدن و  ریس  وا  رکیپ  هم  يور  تفرب  میدیشچن و  شلعل  بل  زا  یتبرـش  دوب : هدرب  نایاپ  هب  تیب  نیا  هب  ار  شاهمان 
ینهذ هنیمز  اب  مدوب ، هدش  رازیب  مدوخ  زا  زیورپ  همان  ندناوخ  زا  دعب  تفرب  میدیسرن و  شدرگ  هب  تسبرب و  راب  دوب  هدمآ  گنت  هب  کین  ام 
متفگ شیارب  ار  هیضق  مدرک و  نفلت  میسن  هب  درادن . ياهدارا  چیه  دوخ  زا  هک  متسه  ياهدرپسرس  ریـسا  مدرکیم  سح  متـشاد  شیپ  زا  هک 

مناوتیمن هظحل  کی  وا  نودب  موش  ادج  کمایس  زا  مناوتیمن  هجو  چیه  هب  نم  تفگ  وا  دنکب  دهاوخیم  هچ  کمایس  اب  مدیـسرپ  وا  زا  و 
منک . جاودزا  وا  اب  یطیارش  ره  رد  ماهداد  لوق  وا  هب  منک  هحفص 162 ] یگدنز [ 

میسن اب  لفحم  دروخرب 

اما دیایب  يراگتـساوخ  هب  هداوناخ  اب  هک  هتفرگ  هزاجا  هتفر و  میاهردارب  ردپ و  هزاغم  هب  کمایـس  تفگ  تفرگ و  سامت  دعب  يدنچ  میـسن 
زا دـندمآ و  لزنم  هب  شرهاوخ  ردام و  دـنداد ، یفنم  باوج  وا  هب  دـنیوگب  نم  هب  يزیچ  الـصا  هکنیا  نودـب  نم و  اب  تروشم  نودـب  اـهنآ 

. داد یفنم  باوج  هدرک و  در  ار  اهنآ  دسرپب  ارم  رظن  هکنیا  نودب  مه  مردام  دنراذگب  يراگتـساوخ  يارب  یتقو  هک  دندرک  شهاوخ  مردام 
هب هیـضق  میهدیمن و  ار  رایغا  اب  جاودزا  هزاجا  وت  هب  ام  دنتفگ  اهنآ  دیدیـسرپن ؟ ارم  رظن  ارچ  متفگ : مدش و  ریگرد  هداوناخ  اب  نم  تفگ  وا 

میلـست دوز  دـنک و  تمواقم  دـناوتیمن  لفحم  رارـصا  لباقم  رد  مدرکیم  رکف  دوب  ورمک  یتلاـجخ و  اـبیرقت  میـسن  دـش . هدیـشک  لـفحم 
تعاجش همه  نیا  هب  تسا . هدرک  رارف  ناملسم  رسپ  کی  اب  میـسن  هک  دیچیپ  نایئاهب  نیب  رد  هکنیا  ات  مدوب  ربخیب  وا  زا  یتدم  اما  دوشیم .

تلاجخ یئور و  مک  همه  نآ  اب  وا  منک و  تمواقم  متسناوتن  ارچ  تعاجـش  همه  نآ  اب  نم  هک  مدوب  بجعت  رد  مدروخ و  هطبغ  تماهـش  و 
دماجنایم اجک  هب  ارجام  هیقب  منیبب  مدوب  رظتنم  متفگ و  نیرفآ  شقشاع  نئمطم و  بلق  خسار و  مزع  هب  هدز  يراک  نینچ  هب  تسد  هنوگچ 

دقع هتفر و  يرـضحم  هب  مه  اب  کمایـس  میـسن و  هک  مدینـش  دـعب  زور  دـنچ  دـندرگیم  وا  لابند  میـسن  ياـهردارب  هک  مدوب  هدینـش  نوچ 
فرح وا  رس  تشپ  يدح  هب  اما  دشاب  هدش  ناملسم  میسن  هک  مداد  لامتحا  دناهدوب  دهشم  رد  هناخرفاسم  کی  رد  زور  دنچ  نیا  دناهدرک و 
لباـقم رد  هـک  مدرکیم  اـعد  طـقف  مشاـب  وا  ياـج  تساوـخیمن  مـلد  هـک  دـندرکیم  یئوگدــب  وا  هـب  عـجار  يدــح  هـب  ناـیئاهب  دوـب و 

دنفرت ناوت و  مامت  زا  تالیکشت  متـسنادیم  هحفص 163 ] هک [  ارچ  دوش . تخبشوخ  دنک و  یگداتـسیا  دناوتب  تالیکـشت  ياهیئوگروز 
تالکـشم راـچد  ار  اـهنآ  تشاد و  دـهاوخنرب  میـسن  رـس  زا  تسد  یتحار  هب  دومن و  دـهاوخ  هدافتـسا  هیـضق  نیا  زا  يریگولج  يارب  دوخ 
تاروتـسد زا  دـشیم و  زاـب  مه  ناـناوج  يارب  هار  دـیاش  تفرگیم ، اـپ  گـنهرف  نیا  دـشیم و  قفوم  وا  رگا  نوچ  درک . دـنهاوخ  يداـیز 

زا هزات  دـناهدش و  ریگرد  تدـش  هب  کمایـس  اب  هدرک و  ادـج  کمایـس  زا  ار  وا  میـسن  ياهردارب  هک  مدینـش  هرخألاب  دـندرکیم . یچیپرس 
هب درکیم و  هیرگ  طقف  میسن  مدرک  نفلت  میسن  هب  متفای و  یتصرف  تسا . هدرک  تردابم  رتخد  ندوبر  هب  وا  هک  دناهدرک  تیاکـش  کمایس 

یقافتا ره  نوچ  میایب  امش  هناخ  هب  ساسح  نامز  تقو و  نیا  رد  تسین  حیحـص  دایز  متفگ : وا  هب  مورب  وا  ندید  هب  هک  درکیم  رارـصا  نم 
یئوگ اهنآ  هناـخ  متفر  شندـید  هب  هدـش و  وا  شهاوخ  میلـست  يدوبن ، وسرت  ردـق  نیا  هک  وت  تفگ : وا  دـننیبیم . نم  مشچ  زا  همه  دـتفیب 

نم و ياهتبحـص  يادـص  تسا  نکمم  مدرکیم  رکف  مدیـسرتیم و  راوید  رد و  زا  مدرکیمن . تینما  ساـسحا  دوـب  تالیکـشت  رظن  تحت 
هتسب شیور  هب  اهرد  همه  هک  دوب  یسک  لثم  مدوب  هدیدن  هدزمتام  هراچیب و  دح  نیا  ات  ار  میسن  زگره  دسرب . ناششوگ  هب  یلکش  هب  میـسن 

دنب راب  کـی  یتسناوت  هک  وت  ینکیم ؟ هیرگ  همه  نیا  ارچ  متفگ  وا  هب  دادیمن  شناـما  کـشا  دزیم ، فرح  یـشکدوخ  زا  یهاـگ  دـشاب 
یلیخ وت  هداوناخ  اب  نم  هداوناخ  تفگ : میـسن  دننک . یئادـج  هب  روبجم  ار  وت  دـنناوتیمن  اهنآ  یناوتیم  مه  رگید  راب  ینک  هراپ  ار  تراسا 

قح رگید  منزب و  تسد  نفلت  هب  مرادـن  قح  اـهنآ  هزاـجا  نودـب  یتـح  دـناهدرک  هنیطنرق  ارم  دنتـسین . وـگتفگ  قـطنم و  لـها  دـنکیم  قرف 
قبط دـنهاوخیم  طـقف  دـننکیمن  رکف  نم  یتخبـشوخ  هب  اـهنآ  موش . جراـخ  هناـخ  زا  مرادـن  قح  یئاـهنت  هب  مرادـن ، ار  یـشوگ  نتـشادرب 

هحفص يرگید [  اب  رگا  یتح  دوش  ادج  کمایس  زا  هدش و  تالیکـشت  میلـست  رگا  هک  دروخیم  مسق  دننک و  لمع  تالیکـشت  تاروتـسد 
هدش رود  رگیدکی  زا  رابجا  هب  هک  دندوب  یقشع  غرم  ود  لثم  کمایس  میـسن و  دنکیم ، رارف  کمایـس  اب  مه  زاب  دشاب  هدرک  جاودزا  [ 164
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میـسن ياهردارب  دوب . هدرک  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  مامت  یمحریب  اب  تالیکـشت  دندوب و  هدرک  جاودزا  مه  اب  اهنآ  دنتخوسیم  مه  قارف  رد  و 
مدیسرپ میـسن  زا  دوب . تالیکـشت  دیدحالـص  اب  دندرکیم  هک  يراک  ره  و  دننزب . يراک  هب  تسد  لفحم  اب  تروشم  نودب  تشادن  ناکما 

اضر ماما  مرح  رد  درب و  دهشم  هب  ارم  کمایـس  مه  نآ  زا  دعب  مدرکیم  یمالـسا  دقع  دیاب  هک  ینادیم  تفگ : میـسن  يدش ؟ ناملـسم  وت 
یقرف شیارب  دوـب و  تواـفتیب  نید  هـب  تبـسن  میـسن  مشاـب . وا  ماـگمه  هارمه و  مناـمب و  شراـنک  رد  هـشیمه  يارب  مداد  لوـق  وا  هـب  (ع )

ياضعا امئاد  درک و  لد  درد  میارب  یتاعاس  میـسن  دوبن . نید  دـنب  دـیق و  رد  ناـناوج  هیقب  لـثم  مه  وا  دـشاب  هتـشاد  ینید  هچ  هک  درکیمن 
یتقو مریگب  سامت  وا  اب  ادرف  دوب  رارق  مدرگرب . هناخ  هب  مدش  روبجم  نم  دش و  بورغ  درکیم ، نیرفن  ار  یتالیکشت  رصانع  ریاس  لفحم و 
میسن مدینـش  زور  نامه  رـصع  دنزب  فرح  نم  اب  دهاوخیمن  مدرک  رکف  مدرکن و  رواب  ترفاسم . هتفر  میـسن  تفگ : شردام  متفرگ  سامت 
میسن نایرج  دشاب ، هتشادن  وا  هداوناخ  کمایـس و  هب  یـسرتسد  هنوگ  چیه  و  دشابن . جدننـس  رد  ات  دناهداتـسرف  شاهلاخ  لزنم  ناجنز  هب  ار 

هک مه  هداوناخ  نیا  رـس  تشپ  دـندوب  هدرک  تعناـمم  جاودزا  نیا  همادا  زا  میـسن  هداوناـخ  هک  يدوجو  اـب  دوب  هدـش  ناـیئاهب  سلجم  لـقن 
رد زیورپ  هک  مدینـش  تشذگیم و  یخلت  هب  مایا  مه  نم  يارب  دوب . یئاهثیدح  فرح و  دننک  تیبرت  بوخ  ار  ناشرتخد  دندوب  هتـسناوتن 
زور کی  هک  دادیمن  هزاجا  یتح  درک و  مورحم  نارهت  هب  نتفر  زا  هشیمه  يارب  ارم  میلس  تسا  هتفر  نارهت  هب  هدش و  لوبق  نارهت  هاگشناد 

یعـس اـیوپ  قاـفتا  هب  دوب و  هناـخ  رد  رگید  نمهب  هکنیا  اـب  مدوب  هدرـسفا  نیگمغ و  تدـش  هب  مورب . نارهت  هب  مرهاوخ  هرارـش  ندـید  يارب 
نم هب  یتالیکـشت  ياهیمرگرـس  دوب و  نامهم  زا  رپ  هناخ  امئاد  دـننک . هحفـص 165 ] ینامداش [  طاشن و  زا  رپ  ار  هناخ  ياضف  دـندرکیم 

لوغـشم زور  کی  دوب . هدروآ  گـنت  هب  ارم  درـشفیم و  ار  مبلق  ینیگنـس  مغ  اـما  دادیمن  ندرک  رکف  ندـنام و  اـهنت  يارب  يداـیز  تصرف 
يارب هک  دیـسر  منهذ  هب  هظحل  نامه  زا  دوب  هدـش  هراپ  شیاهمیـس  زا  یـضعب  هک  مدـید  ار  ياهنهک  روتنـس  هک  مدوب  يراـبنا  ندرک  بترم 

هب متشادن و  يرازاب  هچوک  پاپ و  ياهگنهآ  هب  ياهقالع  نیرتمک  یناوجون  زا  نم  متفگ  البق  هک  روطنامه  منک و  مادقا  زاس  نیا  يریگارف 
جارس نیدلا  ماسح  نایرجش و و  راون  رتشیب  ای  مدرکیم و  شوگ  ینوفمس  هب  زیورپ  داهنشیپ  هب  مدوب و  دنمهقالع  یتنس  ياهگنهآ  اهزاس و 

اسیرپ و اهمناخ  نیب  رد  یماوق و  ياقآ  نانب ، ياقآ  لثم  یمیدـق  ناگدـنناوخ  يادـص  اب  یناریا  لیـصا  ياههنارت  زاجم و  ياـهراون  ریاـس  و 
ار مرظن  اهنت  هن  تشاد  یئاوتحمیب  حطـس و  مک  یقیـسوم  ینعمیب و  راعـشا  هک  یئاههنارت  سکع  رب  دوب و  ماهقـالع  دروم  ناوخا  هماـگنه 
هب ارم  تیاهنیب  یتنـس  زاس  کی  يریگدای  هزیگنا  مدرکیم  لـمحت  تمحز  هب  ار  اـهنآ  ندینـش  مه  هظحل  دـنچ  يارب  هکلب  درکیمن  بلج 

تفرشیپ متفریم و  یسیونشوخ  سالک  هب  نمجنا  نیمه  رد  البق  مدرک  هعجارم  یقیـسوم  نمجنا  هب  هک  دوب  راهب  لئاوا  دوب . هدروآ  ناجیه 
نمجنا ریدم  اب  دوب  روهـشم  یتیبرتیب  ینهددـب و  هب  دوب و  هرهبیب  یعامتجا  تسرد  راتفر  زا  هک  یئاهب  نارتخد  زا  یکی  اما  متـشاد  یبوخ 

یبرم هک  يزور  منکیمن  شوـمارف  تقو  چـیه  دنتـساوخ و  نمجنا  نیا  رد  مه  ار  ناـیئاهب  ریاـس  رذـع  هک  دـش  ثعاـب  درک و  ثـحب  رج و 
هشیمه مدوب و  رتدادعتسااب  همه  زا  شنادرگاش  نیب  رد  دوبن . رداق  دنک و  حرطم  ار  مندش  جارخا  هیضق  یلکش  هب  تساوخیم  یـسیونشوخ 
یثـکم زا  سپ  وا  متخیگنارب  ار  مایبرم  ترـسح  تریح و  مفیلاـکت  نداد  ناـشن  زا  دـعب  زور  نآ  متفرگیم . رارق  وا  صاـخ  قـیوشت  دروـم 

رب یکیکر  هدـننز و  ياهفرح  و  هحفـص 166 ] درک [  یلـصفم  ياوعد  یئالوم  ياقآ  اب  زورید  یتسود  مناخ  تفگ : دیـشک و  یهآ  ینالوط 
: تفگ دـش و  ینابـصع  مه  یئالوم  ياقآ  دنتـسه ، مه  لثم  اهناملـسم  همه  تفگ : درک و  نیهوت  ناناملـسم  هب  اهفرح  نیب  رد  دروآ و  نابز 

نیب رد  نایئاهب  هتفگ : مه  وا  هدیـسر  نمجنا  ریدـم  شوگ  هب  هیـضق  نیا  الاح  یئاهب  هعماج  لاـح  هب  ياو  دنـشاب  وت  لـثم  همه  اـهیئاهب  رگا 
نایبرم هب  و  دنیامن . رادهشدخ  ار  اههچب  نامیا  ناهذا و  دنوش و  یمالسا  عماجم  نیا  دراو  تسین  يزاین  دنراد  ار  اهتیلاعف  نیا  همه  ناشدوخ 

: تفگ درک و  فسأت  راهظا  هیضق  نیا  زا  یمالک  ياقآ  دنتساوخ . مه  ار  امش  رذع  تهج  نیا  زا  دننک  نیهوت  یتمرحیب و  مه  نالوئـسم  و 
زور نآ  دینکن . اهر  ار  یسیونشوخ  منکیم  شهاوخ  مه  الاح  مدوب  راودیما  یلیخ  امش  هب  نم  دیدوب و  نم  نادرگاش  نیرتهب  زا  یکی  امش 
هیرگ اب  و  مریگب . متسناوتن  ار  ماهیرگ  يولج  مدرک و  ضغب  یظفاحادخ  ماگنه  رد  مدرک و  یظفاحادخ  یمالک  ياقآ  زا  يدایز  یتحاران  اب 

هرابرد متفر و  ناشیا  ندـید  هب  مدوب  هدرک  هعجارم  اجنآ  هب  یـصوصخ  روط  هب  یقیـسوم  يریگارف  يارب  هک  لاح  مدرک و  كرت  ار  نمجنا 
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برجم یقیسوم  نف  ظاحل  زا  دامتعا و  دروم  الماک  قالخا  ظاحل  زا  هک  ار  نایبرم  نیرتهب  زا  یکی  ناشیا  مدرک  قیقحت  وجوسرپ و  نایبرم 
درک . یفرعم  نم  هب  ار  دوب  رحبتم  و 

یئاضر نم و 

اب متـشگرب  هناخ  هب  یتقو  دـیایب . اـم  لزنم  هب  روتنـس  شزومآ  يارب  هدرـشف  روط  هب  هسلج  ود  ياهتفه  دـش  رارق  متفر و  ناوج  یبرم  نیا  دزن 
ار وا  یئاناوت  سک  چـیه  روشک  برغ  رد  مراد  عالطا  هک  یئاج  اـت  ماهدینـش و  ار  یبرم  نیا  فیرعت  مه  نم  تفگ : وا  مدرک  تروشم  اـیوپ 

نیرتـهب دـنکیم  ارجا  روشک  زا  جراـخ  نارهت و  رد  یبلاـج  رایـسب  ياهترـسنک  لاـس  ره  تسا و  یفورعم  زاـس  گـنهآ  درادـن . میلعت  رد 
دندوب و یجدننس  ارثکا  رگید  يرایسب  اهیبیلدنع و  اهراکماک و  هداوناخ  لثم  روشک  ياههدنزاون  نیرتهب  نازاس و  هحفص 167 ] گنهآ [ 

مدـید ار  ناوج  یبرم  نیا  هک  لوا  هظحل  ناـمه  زا  تسا . سیردـت  هب  لوغـشم  جدننـس  رد  تساـهنآ و  حطـس  رد  مه  نم  یبرم  هک  مدـینش 
هب هجوتیب  رگید  هک  مدوب  ینابـصع  نانآ  زا  يدـح  هب  دوب و  درخ  تالیکـشت  تسد  زا  مباصعا  يدـح  هب  اما  مدرک  ینیب  شیپ  ار  یلئاـسم 

رگا دـنک  ریخ  هب  ادـخ  منادیمن  متفگ  ینک ؟ زاغآ  ار  ياهزات  نایرج  یهاوخیم  هکنیا  لثم  تفگ : اـیوپ  متفرگ  ار  دوخ  میمـصت  زیچ  همه 
نیا رد  دتفین و  یقافتا  هکنیا  يارب  دـش و  دـهاوخ  نایفارطا  تشحو  ثعاب  دـشاب  طابترا  رد  نم  اب  زور  ود  ياهتفه  ناملـسم  درجم و  یبرم 
زورب ار  مزـال  ياهتیـساسح  تشاد و  دـنهاوخ  ياهژیو  ياـهتبقارم  لـبق  زا  دوـشن  حرطم  يرگید  يارجاـم  دـیاین و  دـیدپ  یقـشع  ناـیم 
هناوید موشن  مرگرس  یقیسوم  اب  رگا  نم  متفگ  دنکیم . تفلاخم  میلس  اقآ  منئمطم  درادن . یمامت  وت  ياهرسدرد  تفگ : ایوپ  داد . دنهاوخ 

ياههلپ دندش و  ناملسم  دندوب  یئاهب  ناشردام  ردپ و  هکنیا  اب  دناهدز و  ار  نید  نیا  دیق  نارهت  رد  میاههلاخرـسپ  اههلاخ و  رتخد  موشیم 
مهاوخن هاتوک  رگید  هرابنیا  رد  مروخب  ار  مندوب  یئاهب  هبرـض  مادم  دیاب  نم  دننکیم و  یط  یملع  فراعم  بسک  لیـصحت و  رد  ار  یقرت 

شیارب ار  رد  میلس  لوا  زور  اقافتا  دمآ و  ام  لزنم  هب  یئاضر  ياقآ  دیسر و  ارف  دوعوم  زور  دیامن . یتفلاخم  نم  اب  دناوتیمن  یـسک  دمآ و 
یلدنـص يور  هک  یئاضر  ياقآ  درک  تیادـه  الاب  هقبط  هب  ار  وا  مارتحا  اـب  مه  میلـس  دـش و  دراو  هدرک  یفرعم  ار  شدوخ  مه  وا  درک  زاـب 

یئوگ هک  دوب  هدش  تعیبط  شوهدم  تسم و  نانچ  نآ  فارطا ، نآ  تعیبط  هب  عجار  شساسحا  یئوگزاب  هب  درک  عورش  تسـشن  نم  قاتا 
هک یناـمز  رد  هچ  هظحل  دـنچ  يارب  یتح  هک  دوب  نیا  مدرک  هدـهاشم  وا  زا  هک  یبیجع  قـالخا  دوب . هدـشن  هجاوم  یتـعیبط  نینچ  اـب  زگره 
زا هک  دارفا  یـضعب  لـثم  هن  هتبلا  درکیمن  هاـگن  نم  هب  درکیم ، شوگ  نم  هحفـص 168 ] فرح [  هب  هک  یماـگنه  رد  هـچ  دزیم و  فرح 
اب لوا  زور  نامه  زا  نیمه  يارب  تشاد و  یقالخا  نینچ  اتداع  هکلب  دـننک  هولج  ایحاب  كاپ و  ارهاظ  دـنهاوخیم  ای  دـنراد و  ساره  يزیچ 

ياهتیقفوم دوب و  یقفوم  دـنمرنه  وا  متفای  ساسح  قیقر و  رایـسب  یفطاوع  اـب  بوجحم و  رایـسب  يدرف  ار  وا  مدرک و  یتحار  ساـسحا  وا 
توافتم گرزب و  دوبمک  هدقع و  ره  زا  يراع  يدـیاقع  دـنلب و  يراکفا  اب  دوب  هتخاس  ینغ  لماک و  يدرف  وا  زا  یقیـسوم  رد  شایپردیپ 

هفایق وا  مبایب . صخـش  نیا  دوجو  رد  ار  یفاصوا  نینچ  متـسناوت  متـشاد و  یفاـک  رحبت  دارفا  یـسانشناور  رد  نم  درکیم . هولج  نارگید  زا 
هدش و نم  قاتا  دراو  مردام  ردپ و  تشاد . يذفان  گنر  ياهوهق  نامـشچ  دوب و  روب  شلیبس  شیر و  اههژم و  اهوم و  تشاد  ياهنادنمرنه 

هاگن نم  هب  هظحل  کی  وا  درکیم  تینما  یتحار و  ساسحا  ـالماک  وا  هک  دنتـشاذگ  مارتحا  وا  هب  ياهزادـنا  هب  دـنتفگ و  دـمآ  شوخ  وا  هب 
هرابنیا رد  مروآ  نابز  هب  ار  اهیئابیز  اهیبوخ و  مراد  تداع  نم  تیـصخشاب . گنهرف و  اب  ردقچ  یتبحم ، اب  ردام  ردـپ و  هچ  تفگ : درک و 

هتسد نآ  زا  امش  ردام  ردپ و  دنوش و  غیلبت  دیاب  ردان  ياهتیصخش  دوش . نایب  دیاب  اهیگرزب  اهیبوخ و  دوش و  ریدقت  دیاب  اهیبوخ  زا  متحار ،
نامه زا  دنقداص  نابرهم و  دنتـسین و  بصعتم  نیب و  هتوک  دنراد  یگرزب  حور  نوچ  دننکیم  دوخ  بوذـجم  ار  ناسنا  هک  دنتـسه  يدارفا 
دزیم فرح  طقف  تعاس  کی  یئاضر  ياقآ  نوچ  دیشکیم  لوط  تعاس  ود  زا  شیب  دشاب  تعاس  کی  دوب  رارق  هک  ام  سالک  لوا ، زور 
يدـح هب  یهاگ  تخادرپیم ، یعامتجا  لئاسم  ریاس  تعیبط و  هب  تبـسن  شتاساسحا  زاربا  هب  هک  دوب ، وا  گرزب  ياـهداریا  زا  یکی  نیا  و 

اهتقو رتـشیب  دـهدیم  سنارفنک  هدرک و  ظـفح  ار  یبلاـطم  اـی  دـنزیم و  فرح  باـتک  يور  زا  مدرکیم  رکف  نم  هـک  دزیم  فرح  لـیقث 
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یقیسوم سیردت  هب  طقف  اهسالکرد  نم  تفگیم : هحفـص 169 ] هشیمه [  وا  مدرکیم  دییأت  طقف  ارابجا  مدشیمن و  هجوتم  ار  شیاهفرح 
هب هدروآ  تسد  هب  توافتم  ياهباتک  هعلاطم  زا  هدرک و  هبرجت  یگدـنز  نارود  لوط  رد  ناسنا  هک  ار  اهزیچ  نآ  مامت  دـیاب  منکیمن  اـفتکا 
زین فلتخم  دارفا  یتح  یماع و  دارفا  تشاد  داقتعا  میتسه و  نامیگدنز  ناتـساد  نامرهق  ام  زا  مادک  ره  دوب  دـقتعم  دـهد و  لاقتنا  نارگید 

دارفا و نـیا  دوـجو  رد  یگدـنز  تـقیقح  اـت  دـشکیمن  ریوـصت  هـب  ار  يدارفا  نـینچ  اـهباتک  رد  یـسک  ارچ  دنـشیوخ و  یگدـنز  ناـمرهق 
نیا همه  دوب و  یئـالاب  حطـس  رد  اـبیرقت  وا  یموـمع  تاـعالطا  دوـش . هتـشاذگ  شیاـمن  هب  اـهنآ  زا  مادـک  ره  درف  هب  رـصحنم  ياـهتیقالخ 
مدوب یقیسوم  نف  يریگدای  جوا  رد  هتخادرپ و  نیرمت  هب  زور  بش و  نم  دوب . هدرک  بسک  شاهنادنمرنه  ياهیجنـس  هتکن  اب  ار  تاعالطا 
سرد زیورپ  اـب  قاـیتشا  قشع و  اـب  هک  یئاـهزور  تشگیمرب ، هراـبود  اـهزور  نآ  تساوخیم  ملد  دوب . هدـشن  هتـساک  مجنر  مغ و  زا  اـما 

راکفا و ات  دوب  وا  دیدیم  یقیـسوم  رد  ارم  تفرـشیپ  ات  دوب  وا  تساوخیم  ملد  میتخادرپیم  یبهذـم  یـسایس و  ثحابم  هب  میدـناوخیم و 
وا نیـسحت  قیوشت و  هب  یبیجع  زاین  میتخادرپیم . دـیاقع  نآ  یـسررب  هب  مه  اب  متـشاذگیم و  نایم  رد  مه  وا  اـب  ار  یئاـضر  ياـقآ  دـیاقع 

متـسناوتیمن هک  دوب  يدـح  رد  نم  ياهیدـنمناوت  متخاسیم  متخوسیم و  شیوخ  یئاهنت  اب  مدوب و  مورحم  اهزیچ  نیا  همه  زا  اما  متـشاد 
طیحم رد  یتقو  مدوب . تبثم  تهج  رد  تاقوا  فرـص  دوخ و  تیوه  فشک  یپ  رد  راـچان  هب  مشکب . تراـسا  هب  هدرک و  دودـحم  ار  اـهنآ 

تالیکشت ياهيرگن  يدعب  کی  اهیئوگروز و  رد  میاهدادعتسا  همه  موریم و  لیلحت  هنوگچ  هک  مدیدیم  تالیکـشت  روصحم  هتـسب و 
ارهاظ نم  راک  دوب و  تالیکـشت  دـیکأت  دـییأت و  دروم  یقیـسوم  هب  نتخادرپ  هک  اصوصخ  مدربیم  هانپ  یقیـسوم  رنه  هب  دوریم  یهاـبت  هب 

شزومآ نم  هحفـص 170 ] هب [  هدـمآ و  ام  لزنم  هب  هبترم  ود  ياهتفه  بترم  یئاضر  ياقآ  دـعب  هب  نآ  زا  تشادـنربرد  یعناـم  هنوگ  چـیه 
هاگآدوخان یئایؤر  ابیز و  زادنا  مشچ  نیا  تفگیم : درکیم و  هاگن  فارطا  ياهغاب  هب  مقاتا  هرجنپ  زا  دـمآیم  هناخ  هب  هک  راب  ره  دادیم .

هتـسد اهزور  رتشیب  نایئاهب  تسا . تشهب  لثم  اجنیا  ادج  مورب  ناکم  نیا  هب  مروایب و  ار  مروبنت  دیاب  زور  کی  دناوخیم ، دوخ  يوس  هب  ارم 
نیا هب  نایئاهب  همه  هک  يزور  متفگ : یئاضر  ياـقآ  هب  زور  کـی  دـنتخادنایم . هار  زاوآ  صقر و  طاـسب  دـنتفریم و  اـهغاب  نآ  هب  یعمج 

مه یئاضر  ياقآ  دوب  رارق  زور  نامه  دمآ  ام  هناخ  هب  اتیزآ  زور  کی  دـنوش . انـشآ  امـش  اب  ات  منکیم  توعد  مه  ار  امـش  دـندمآ  فارطا 
متفگ اهنآ  هب  دـنیایب و  اجنآ  هب  اهزور  رتشیب  لثم  مه  زورما  متفگ : متفرگ و  سامت  یئاهب  ياـههداوناخ  زا  یـضعب  اـب  دـیایب  سیردـت  يارب 

سامت مه  یئاضر  ياـقآ  اـب  میربب . هرهب  دازآ  ياـضف  رد  وا  یگدـنزاون  زا  میناوتیم  ددـنویپب و  اـم  عمج  هب  تسا  رارق  نم  یقیـسوم  یبرم 
همه نایرج  رد  مردام  ردـپ و  دروایب ، ار  دوخ  هقالع  دروم  زاس  مدرک  شهاوخ  ناـشیا  زا  مینک و  لـیطعت  ار  سـالک  زورما  متفگ  متفرگ و 

داهرف یقافتا  روط  هب  هار  نیب  رد  میتفر  فارطا  ياهغاب  هب  اتیزآ  وا و  هارمه  دمآ  مه  یئاضر  ياقآ  هک  یماگنه  دندوب و  اهيزیرهمانرب  نیا 
ياقآ نم و  هیلع  ار  اهنآ  دوب و  هتفر  اهردارب  راک  رتفد  هب  امیقتـسم  درکیم  جل  هنارکف  هتوک  نم  اب  هشیمه  هک  وا  دید ، ار  ام  نامگرزب  داماد 

راب نیا  دـندنبیم  لد  مه  هب  رخآ  رفن  ود  نیا  داتفین  هار  يرگید  طاسب  رگا  ناشن  نیا  طخ و  نیا  دوب  هتفگ  اهنآ  هب  دوب و  هدرک  رپ  یئاـضر 
اقآ نیا  اب  دح  نیا  ات  یلیلد  هچ  هب  تفگ : هناضرتعم  دمآ و  ام  هناخ  هب  اهردارب  زا  یکی  زور  نآ  رصع  دش . دنهاوخ  يزیروربآ  ثعاب  رگید 

هلئسم نیا  هب  شندوب  ناملسم  رطاخ  هب  طقف  اما  درکیمن  ضارتعا  یـسک  دوب  یئاهب  هزره  ناناوج  زا  وا  رگا  متفگ : وا  هب  ياهدش ؟ یمیمص 
: تفگ وا  مدرکیم . جاودزا  زیورپ  اب  منک  لمحت  ار  تالکـشم  همه  نآ  منک و  جاودزا  ناملـسم  اب  متـساوخیم  نم  رگا  دینکیم  ضارتعا 

فعـض طاقن  ماـمت  مداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لرتنک  رگید  مدـش و  ینابـصع  نم  هحفـص 171 ] دوبن [ . یتسرد  راک  راـک ، نیا  لاـح  ره  رد 
نیا هب  یسک  ارچ  متفگ  وا و  دوخ  ياجبان  لامعا  ات  هتفرگ  شرهاوخ  هدننز  تاکرح  زا  مدروآ . نابز  هب  دنلب  يادص  اب  یکی  یکی  ار  داهرف 

: متفگ وش . هفخ  تفگ : نم  هب  تینابـصع  اب  دوب  هدینـش  ارم  ياهفرح  همه  وا  دـش ، دراو  داـهرف  نیح  نیمه  رد  دـنکیمن ؟ ضارتعا  اـهزیچ 
. میئآیمن اجنیا  هب  تقو  چـیه  تساجنیا  اهر  هک  یناـمز  اـت  میوریم و  اـجنیا  زا  تفگ : مرهاوخ  هب  داـهرف  منزیم ؟ قح  فرح  نوچ  ارچ ؟

مرهاوخ تفر و  دـش و  ینابـصع  مه  وا  ياهدرک ؟ گرزب  ار  هیـضق  همه  نیا  ارچ  هدرکن  ییاطخ  هک  وا  تفگ : درک و  عافد  نم  زا  مرهاوخ 
دیـسر و یتقو  دوب ، نارهت  میلـس  دمآیم . شیپ  ام  هداوناخ  عمج  رد  یفالتخا  هک  دوب  راب  نیلوا  نیا  دندنام  ام  هناخ  رد  شدنزرف  ود  هارمه 
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زور دـنچ  ات  دـیاین . شیپ  یفرح  رگید  ات  دـینک  رازگرب  ام  هناخ  رد  ار  سالک  نیا  زا  دـعب  تفگ : درک و  لوبق  ارم  ياهفرح  دینـش  ار  ایاضق 
هطبار دـش  ثعاب  ارجام  نیا  اما  درب  ار  اهنآ  دـمآ و  اههچب  مرهاوخ و  لابند  هب  داهرف  هرخألاب  دوب و  شردـپ  هناخ  داهرف  ام و  هناخ  مرهاوخ 

متفریمن اهنآ  هناخ  هب  رگید  مه  نم  يروایب  ار  اهر  مسا  يرادـن  قح  رگید  دوب : هتفگ  مرهاوخ  هب  وا  دوش  ردـک  هشیمه  يارب  داـهرف  نم و 
یئاضر ياقآ  هب  ار  هیضق  یتخس  رازه  هب  مدشیم . ورهبور  وا  اب  رتمک  وا  هیامیب  زادرپ و  غورد  تیـصخش  تلع  هب  مه  نیا  زا  شیپ  هچ  رگ 

نم هب  دمآیم و  ام  لزنم  هب  بترم  وا  هک  دوب  هام  هس  دودح  دـیایب . میلـس  هناخ  هب  سیردـت  يارب  نیا  زا  دـعب  مدرک  شهاوخ  وا  زا  متفگ و 
نیا زا  هک  دوبن  یـسک  یئاضر  ياقآ  اما  دـندوب  نارگن  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یناهنپ  طـباور  مایبرم  نم و  نیب  هکنیا  زا  همه  دادیم  شزومآ 

. دـننک جاودزا  مه  اب  رگید  هام  دـنچ  تسا  رارق  دراد و  دزمان  تفگ : لوا  ياـهزور  ناـمه  رد  وا  دـنک  هدافتـسا  ءوس  هداوناـخ  داـمتعا  همه 
زا دوب  هتفرگ  میمصت  میلس  دیسریم  اهردارب  هحفص 172 ] شوگ [  هب  دشیم و  همزمز  یئاهب  دارفا  زا  یـضعب  نیب  رد  اهفرح  نیا  هک  یتدم 
زا لبق  هعقاو  جالع  ینعی  دـهد  همتاخ  نآ  هب  تسه  نیب  رد  ياهلئـسم  هک  درب  یپ  رگا  دوش و  نئمطم  الماک  یئاضر  ياقآ  نم و  نیب  طباور 

جراخ هناخ  زا  هدرک و  یظفاحادخ  ام  زا  مه  هبادوس  میلس و  دنتفر و  سالک  هب  اههچب  میتشاد  سالک  میلـس  هناخ  رد  زور  کی  دنک . عوقو 
سالک هب  هشیمه  زا  رتعیرـس  یلیخ  دنکیم  یعـس  تسین و  تحار  یئاضر  ياقآ  هک  مدرک  ساسحا  میدوب  اهنت  هناخ  رد  الماک  ام  دندش و 

تخادرپ هرابرد  دیناسرب . مالـس  اهنآ  هب  تفگ : درک و  دای  مردام  ردپ و  زا  مارتحا  اب  درک و  صخـشم  ار  هدنیآ  هسلج  نیرمت  دـهد . همتاخ 
ياقآ تباب  زا  ملایخ  نم  دوب : هتفگ  مرگید  ياهردارب  هب  میلس  هک  مدینش  ادعب  دومن . یظفاحادخ  درک و  رکشت  وا  مدرک و  تبحـص  هیرهش 

ياهفرح هدـش و  ناهنپ  یئاج  رد  هدـش و  قاتا  دراو  هرجنپ  زا  اما  مدـش  جراخ  هناخ  زا  مدرک  دومناو  زور  کی  دـش . تحار  الماک  یئاـضر 
ءاضعا ریاس  دـش . رتشیب  یئاضر  ياقآ  اب  ام  طباور  نآ  زا  دـعب  دـندزیمن . فرح  يزیچ  هرابرد  یقیـسوم  زج  هب  اهنآ  مدرک  شوگ  ار  اـهنآ 

دزن ار  رات  هس  برض و  مرگید  ياههدازردارب  تفرگ و  ارف  ار  فد  نمهب  دندمآیم . وا  دزن  هب  فلتخم  ياهزاس  شزومآ  يارب  مه  هداوناخ 
دوب و ین  هدـنزاون  مرتگرزب  ردارب  هدـش ، گرا  زاس  رد  ياهداعلا  قوف  هدـنزاون  دوب  کـچوک  هکنیا  اـب  مه  میلـس  رـسپ  دـندید . شزومآ  وا 

ياهمانرب ناناوج  لافتحا  رد  میداد و  لیکـشت  ار  یلماک  رتسکرا  هداوناخ  عمج  رد  تخاونیم . یبوخ  ياهگنهآ  یبرم  نودب  هک  دوب  اهلاس 
تـسرپرس نم  یقیـسوم  نویـسیمک  رد  میداـتفا . تالیکـشت  ماد  هب  مه  زاـب  دـعب  هب  نآ  زا  دـش . عقاو  همه  قیوشت  دروم  هک  میدرک  ارجا  ار 

هک يزادنا  سپ  اب  تخیگنایمرب . ار  همه  تریح  هک  مدوب  هتفرگ  ارف  ار  روتنـس  نتخاون  يروط  هام  دـنچ  ضرع  رد  مدوب و  یقیـسوم  هورگ 
همه مدرکیم  تبقارم  دوخ  هحفص 173 ] ناج [  هزادنا  هب  روتنـس  نآ  زا  مدیرخ و  یبوخ  روتنـس  دوب  هدنام  یقاب  میارب  يزاس  کسورع  زا 

مگ ار  يزیچ  راگنا  دیاین  شقاتا  زا  اهر  روتنـس  نتخاون  يادص  زور  کی  رگا  تفگیم : هشیمه  مردام  دوب و  یقیـسوم  نم  یگدـنز  قشع 
ات مدرکیم  نیرمت  ار  یـشارخ  شوگ  تاعطق  هک  لوا  هظحل  زا  هک  یئاههدنونـش  نیرتهب  دندوب و  نم  یعقاو  قوشم  مردام  ردپ و  ماهدرک .

ياههمانرب يارجا  يارب  درکیمن . اـهر  ار  اـم  رگید  تالیکـشت  دـندرکیم . لـمحت  ارم  روتنـس  ارم و  دوب  هدـش  نیگنهآ  نوزوم و  هک  دـعب 
ياـقآ میدـشیم . هداـمآ  هماـنرب  يارجا  يارب  یعمج  هتـسد  میدرکیم و  نیرمت  زور  بش و  داتـسرفیم . رگید  ياهرهـش  هب  ار  اـم  فلتخم 

زور ره  نم  دوشیم . هدامآ  نارهت  تدحو  رالات  رد  رجف  هراونـشج  رد  همانرب  يارجا  يارب  تفگ : درک و  لیطعت  ار  اهـسالک  یتدم  یئاضر 
، متفرگیم رارق  ریثأـت  تحت  تیاـهنیب  مدرکیم ، شوگ  وا  هورگ  نیرمت  هب  متفریم و  یقیـسوم  نمجنا  هب  مهد  عـالطا  وا  هب  هکنیا  نودـب 

ینومراه زا  اهفینـصت  اهزاوآ و  دوبن  يرارکت  تشونیم  هک  یئاهتن  زا  مادک  چـیه  اعقاو  تساتمهیب و  يزاسگنهآ  رد  مدرکیم  سح 
متـسشنیم و نمجنا  يورهار  لخاد  اهنآ  نیرمت  قاتا  هرجنپ  تشپ  رد  نم  دوب . لد  نابز  يایوگ  اهیدولم  دـندوب و  رادروخرب  ياهداعلاقوف 

درک توعد  ماش  يارب  ار  وا  ریما  مردارب  بش  کـی  متفگیمن . یئاـضر  ياـقآ  هب  يزیچ  مه  هلئـسم  نیا  زا  مدرپسیم و  نهذ  هب  ار  تاـعطق 
تسا يدح  هب  یقیسوم  رد  وت  دادعتـسا  تفگ : نم  هب  سپـس  دش و  بجعت  قرغ  وا  متخاون و  شیارب  ار  وا  دیدج  فینـصت  نم  ماش  زا  دعب 

هورگ هب  ار  تاعطق  نیا  باصعا  گـنج  اـب  نم  تفگیم : دـشیمن ، شرواـب  يوشیم  نازاـس  گـنهآ  نیرترداـن  ءزج  یهد  همادا  رگا  هک 
هنوگچ یـشوگ  قیرط  زا  تن و  نتـشاد  نودب  وت  اما  دـنزاونیمن  ار  اهنآ  وت  یئابیز  یتحار و  هب  نیرمت  همه  نآ  اب  اهنآ  مهدیم و  شزومآ 
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 ] زا یئوگ  هک  ممهفیم  ياهزادـنا  هب  دزاسیم  وا  هک  ار  یئاـهگنهآ  متفگ : وا  هب  ینک ؟ ارجا  یبوخ  نیا  هب  ینک و  ظـفح  ار  اـهنیا  یتسناوت 
ياهزور مزاونب . ار  اهنآ  یتحار  هب  مناوتیم  لیلد  نیمه  هب  دـیوگیم  نخـس  نم  اب  ایوگ  هتـساخرب و  نم  دوخ  دوجو  قاـمعا  هحفص 174 ]

تشادـن و تیاضر  هورگ  یگنهامهان  زا  یئاـضر  ياـقآ  دـندشیم  هداـمآ  هماـنرب  يارجا  يارب  دـیاب  هورگ  ياـضعا  همه  رگید  هک  يرخآ 
دهدن و رده  ار  تمحز  همه  نیا  هدش  روط  ره  مدرک  شهاوخ  وا  زا  متـشون و  یبلطم  وا  قیوشت  يارب  نم  دوب ، هدش  يدیماان  راچد  تخس 
هب ارم  وـت  متـشادن و  یقوـشم  هک  تساـهلاس  تفگ  درک و  رکـشت  نم  زا  یبدا  هعطق  نآ  ندـناوخ  زا  سپ  وا  دـننک  مادـقا  اـمتح  ارجا  يارب 
نم هب  هک  مراد  ار  یـسک  رگید  تسوت  مرگ  ياهقیوشت  رطاخ  هب  مشاـب  هتـشاد  نیا  زا  سپ  هک  یتیقفوم  ره  منکیم  سح  یتشاداو  تکرح 

نوـچ تفگ : دیـشک و  یهآ  تقوـم ؟ ارچ  متفگ : دـشاب . تقوـم  هک  مسرتیم  یلو  دـنکیم  عابـشا  ارم  یحور  ياـهزاین  دـهدیم و  هزیگنا 
روطنیا هک  ضرف  هب  متفگ : دـنکیم . مورحم  لمع  يدازآ  زا  ار  اهنآ  نارتخد  جاودزا  هنافـسأتم  ام  روشک  رد  ینکیم و  جاودزا  وت  هرخألاب 

ياهکرخ یئاجباج  لوغـشم  هک  یلاح  رد  یئاضر  ياقآ  دشاب . امـش  یقرت  يارب  ياهزیگنا  دناوتیم  هک  وا  يرادـن ؟ دزمان  امـش  رگم  دـشاب 
وت زا  البق  طقف  منکب  یفارتعا  مهاوخیم  تفگ : هاگنآ  دش . امرفمکح  یتوکـس  تشاذگ و  اهمیـس  يور  مکحم  ار  شیاههجنپ  دوب  روتنس 

دننکن و یفاب  ایؤر  شزومآ  نارود  لوط  رد  همک  مراد  دزمان  میوگیم  مرتخد  نادرگاش  هب  الومعم  نم  داد ، همادا  یشخبب و  ارم  مهاوخیم 
هک تسه  يرتـخد  ارچ  تفگ  تسین ؟ امـش  یگدـنز  رد  دزماـن  ناوـنع  هب  یـسک  الـصا  ینعی  متفگ  بجعت  اـب  دـننارورپن  رـس  رد  يراـکفا 

یقیسوم لها  تسین ، راگزاس  نم  اب  الصا  وا  تایحور  اما  منک  جاودزا  وا  اب  هک  دنراد  رارصا  مه  هداوناخ  تسا  دنمهقالع  نم  هب  راوهناوید 
زگره دهدیم و  تیمها  شایئابیز  هب  طقف  وا  میوشیم  يدایز  تالکـشم  راچد  یگدنز  رد  دنک و  لمحت  ارم  دـناوتیمن  منئمطم  تسین ،

ياهراک يارب  دـنک و  كرد  ارم  هک  مراد  زاین  یـسک  هب  نم  نیا  زا  هتـشذگ  دـنک  رکف  هحفـص 175 ] يرتمهم [  لئاسم  هب  دـنکیمن  یعس 
: متفگ دنک . انغا  ار  محور  دنارب ، ولج  تمـس  هب  رتشیب  ياهتیقفوم  بسک  يارب  ارم  درادب و  تسود  ار  مرنه  دـشاب ، لئاق  شزرا  مزور  هنابش 
. هدرک تبحـص  شرداـم  اـب  مرداـم  میورب  شیراگتـساوخ  هب  تسا  رارق  هک  دـنادیم  طـقف  زگره ، هن ، تفگ : دـیاهداد ؟ جاودزا  لوق  وا  هب 

نتشاد تسود  کی  وا  نتشاد  تسود  تفگ : درادب . تسود  ار  امش  تاقلعت  همه  دناوتیم  سپ  دراد  تسود  ار  امـش  هک  دیتفگ  اما  متفگ :
یلیخ امـش  متفگ : تسا . هدـنهد  رازآ  نیا  دراد و  تسود  ارم  ترهـش  رتشیب  وا  منکیم  سح  تسا . هناکدوک  یگتـسب  لد  کی  یحطس و 
مراد نانیمطا  تفگ : دینکن . لمأت  دشاب  امش  یگدنز  نز  دناوتیم  هک  دینادیم  رگا  تسا . دنمهقالع  امـش  هب  لاح  ره  هب  وا  دیتسه  ساسح 

اما درخب  تمیق  نارگ  ياهالط  رخاف و  ياهسابل  شیارب  هک  دنک  جاودزا  يدرم  اب  شرهاوخ  لثم  دیاب  وا  دوشیمن  تخبـشوخ  نم  اب  وا  هک 
یمشچ مه  مشچ و  یـشورفرخف و  لها  ارگلمجت و  دشاب  لئاق  شزرا  يرتهب  ياهزیچ  يارب  هک  یـسک  مراد  جایتحا  وت  لثم  یـسک  هب  نم 

وت تفگ : یئاـضر  ياـقآ  دـینک . يرکف  مه  وا  هب  منکیم  داهنـشیپ  تسا  نم  لـثم  مه  وا  تسا  نم  تسود  مه  اـتیزآ  مـتفگ  وا  هـب  دـشابن .
رد منکیم  شهاوخ  درادـن ، دوجو  الـصا  یناکما  نینچ  متـسه  نم  ناتروظنم  رگا  متفگ : یـشابن ، نم  روظنم  هجوتم  هک  ینآ  زا  رتشوهاب 

هداوناخ اما  میدوب  دـنمهقالع  مه  هب  منک . جاودزا  یناملـسم  رـسپ  اب  متـشاد  دـصق  نم  امـش  زا  لبق  دـیهد ، همتاخ  هلئـسم  نیا  هب  اـج  نیمه 
هب ار  وت  دناوتب  دـمهفب و  ار  وت  هک  یـسک  متـسه  نئمطم  نم  اما  تفگ  مینک . جاودزا  یئاهب  دارفا  زا  ریغ  اب  میناوتیمن  ام  دـندرک ، تفلاخم 

ممهفیم و ـالماک  ار  وـت  مراد ، یئانـشآ  وـت  یحور  ياـیاوز  ماـمت  هب  نم  یلو  دوـشیمن  ادـیپ  دـناسرب  یتـسه  شقیـال  هک  یتخبـشوخ  نآ 
همه زا  هتشذگ  میشاب ، یبوخ  جوز  میناوتیم  هحفص 176 ] میراد و [  یکرتشم  دیاقع  راکفا و  مه  اب  ام  موش . وت  تفرـشیپ  ثعاب  مناوتیم 

ارچ دینکن  مه  رارصا  دینکن و  رارکت  منکیم  شهاوخ  متفگ : درادب . تسود  نم  هزادنا  هب  ار  وت  هک  دوشیمن  ادیپ  سک  چیه  منئمطم  زیچ 
تتـشونرس باختنا  رد  دیاب  وت  دشاب  روتاتکید  دح  نیا  ات  هک  تسا  دیعب  وت  هداوناخ  زا  اما  تفگ : منکب . مناوتیمن  مه  ار  شرکف  یتح  هک 

هیـضق نیا  زا  تسا و  ریذـپان  بانتجا  یتراسا  هب  موتحم  مه  اهنآ  دوخ  تشونرـس  دنتـسین و  راتخم  مه  ناشدوخ  اهنآ  متفگ : یـشاب ، راتخم 
عماوـج رد  ینکیمن  یعـس  يوـشیمن و  جراـخ  هعماـج  نیا  زا  ارچ  ینزیم  فرح  نئمطم  همه  نیا  رگا  تـفگ : وا  مدرک . فسأـت  راـهظا 

ات منکیم  لمحت  مشاب ، اهنآ  باذع  ثعاب  مردام  ردپ و  يریپ  مایا  نیا  رد  مهاوخیمن  ممیلـست  میلـست  نم  متفگ  ینک ؟ یگدنز  يرتدازآ 
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هنوگچ تروص  نیا  ریغ  رد  نوـچ  منک  جاودزا  دـیاب  موـش  جراـخ  هعماـج  نیا  زا  مهاوـخب  رگا  نمـض  رد  دـسرب . ارف  شناـمز  هک  یناـمز 
طقف منک  جاودزا  مرادـن  میمـصت  رگا  نم  متفگ : نک . جاودزا  نم  اب  بوخ  تفگ : موش  رگید  عماوج  دراو  نابیتشپ  نودـب  اهنت و  مناوتیم 

هنادازآ مشاب و  اهر  مناوتیم  هداوناخ  مشچ  زا  رود  اجنآ  رد  مورب و  روشک  زا  جراخ  هب  اـت  موش  رادـلوپ  منکیم  یعـس  هک  تسا  نیا  يارب 
دروم هک  یئوگب  یتسیاـب و  هداوناـخ  لـباقم  رد  یتـسین  رداـق  هک  یئوـت  تسین  یلمع  یئوـگیم  وـت  هک  اـهزیچ  نیا  تفگ : منک . یگدـنز 

مه نآ  یسرب  لوپ  هب  دوب  یهاوخن  رداق  یئاهنت  هب  وت  هوالع  هب  درک  یهاوخ  توکس  مه  يرابجا  یجاودزا  دروم  رد  اعطق  تسیک  تباختنا 
. تسا یگ  هزیگنایب  يدـیماان و  يور  زا  یئوگیم  هک  اهزیچ  نیا  همه  منادیم  نم  يوش و  جراـخ  روشک  زا  یتحار  هب  یناوتب  هک  ردـقنآ 

گرزب ياهتیقفوم  هب  ار  وت  تساهتنایب  الط  نداعم  لثم  هک  ياهیامرـس  یتورث ، کی  تدوخ  وت  مناـسرب  تورث  هب  ار  وت  مناوتیم  نم  اـما 
زگره رگید  هحفـص 177 ] منکیم [  شهاوـخ  تسا  نکمم  ریغ  نیا  متفگ : نک . رکف  نم  ياـضاقت  هب  شاـب و  نم  هارمه  طـقف  مناـسریم 

زیچ چیه  متفگ  دوب . دهاوخن  یبوخ  ترسنک  متسه  نئمطم  يدرک  مسویأم  نارهت  هب  منتفر  هناتـسآ  رد  تفگ : یتحاران  اب  وا  دینکن . حرطم 
دیوش قفوم  دینک  یعـس  دینک و  رکف  زور  نآ  هب  طقف  منکیم  شهاوخ  درادن ، شزرا  نم  يارب  هراونـشج  نیا  رد  امـش  تیقفوم  هزادـنا  هب 

درک و رکشت  وا  دیاهدنرب . امش  نم  رظن  زا  اما  دننکن  یفرعم  هراونشج  نیا  هدنرب  ناونع  هب  ار  امش  تسا  نکمم  دنردان و  ناسانشرنه  هچرگ 
شومارف هشیمه  يارب  ار  هیـضق  نیا  یئاضر  ياقآ  منکیم  شهاوخ  متفگ  شاک ... يا  اما  دـهدیم  تردـق  نم  هب  اهیمرگ  لد  نیا  تفگ :

، امش يایوگ  تاملک  امش ، دنلب  راکفا  دوب . مهاوخ  امش  دنمتدارا  نادرگاش  نادیرم و  زا  یکی  ماهدنز  هک  ینامز  ات  دیشاب  نئمطم  اما  دینک 
تقیقح مهاوخیم  تفگ : یهاـتوک  توکـس  زا  دـعب  هشیمه ... يارب  تشاد . دـهاوخ  نم  لـثم  یـصرق  اـپ  ورپ  يرتشم  ناـتزاونلد  تاـعطق 

ماهلا وت  زا  مدوب و  وت  داـی  هب  مدرکیم  قلخ  یتقو  اهبـش  همین  ار  تاـعطق  نیا  تن  هب  تن  تفگ : دـیئامرفب . متفگ : منک . فارتعا  ار  يرگید 
بش و هک  تساههام  متـسب  لد  وت  هب  مکمک  مدرک و  سح  الماک  نارتخد  ریاس  هب  تبـسن  ار  وت  توافت  لوا  ياهزور  ناـمه  زا  متفرگیم 

مامت زا  راشرس  يراشرـس ، وت  ینکیم ، لماک  دشاب  وت  اب  هک  ار  هک  ره  یلماک و  هک  وت  هب  تگرزب ، دنلب و  حور  هب  منکیم  رکف  وت  هب  زور 
همه اهنیا  اهر  منکیم  شهاوخ  تفگ : دـیتسه . یبوخ  رعاش  امـش  متفگ : مدرک و  عطق  ار  شفرح  اـهرنه ، ماـمت  اـهشزرا ، ماـمت  اـهیبوخ ،
حور نوچ  یئوت  هدـنرب  منک  بسک  یتیقفوم  ارجا  نیا  رد  رگا  تسا  ضحم  تقیقح  نکن  هسیاقم  رعـش  اـب  ار  اـهنآ  تسا  نم  لد  ياـهفرح 
هدرک ناکم  لقن  نارهت  هب  هک  دوب  یهاتوک  تدم  ریما  شاداد  یـشخبماهلا . افـصاب و  طیحم  نیا  لگ  هک  وت  يارب  تسوت  يارب  تاعطق  نیا 

وا اب  تشاد  يداـیز  هقـالع  یقیـسوم  هب  دوب  دـنمهرهب  مه  یبوخ  یلیخ  يادـص  زا  دوب و  ین  هدـنزاون  شدوخ  نوچ  هحفـص 178 ] وا [  دوب 
یئاضر ياقآ  همانرب  يارجا  دـهاش  هتفر و  رـالات  هب  مه  اـب  همه  و  مورب . نارهت  هب  مه  نم  هماـنرب  يارجا  زور  رد  دـش  رارق  مدرک و  تبحص 

هدش سبح  نم  هنیس  رد  سفن  دیـسر  یئاضر  ياقآ  همانرب  يارجا  تبون  یتقو  میدوب . نارگاشامت  وزج  مه  ام  دیـسر و  ارف  زور  نآ  میـشاب .
یگنر مه  ياهـسابل  همه  یئاـضر  ياـقآ  هورگ  منک ، يارجا  ار  هماـنرب  نم  دوب  رارق  یئوگ  هک  متـشاد  ناـجیه  سرتـسا و  يدـح  هب  دوـب و 

مدرم تمواقم  يایوگ  تیاور  تشاد  تیاکح  یئابیز  تارطاـخ  زا  تیاور  دـندرک  زاـغآ  تیاور  ماـن  هب  ار  دوخ  هماـنرب  دـندوب و  هدیـشوپ 
زا نم  دـشیم و  ارجا  تیاور  دوب . راید  نیا  يالاو  نامیا  قشع و  هراودای  اـهزور و  نیرتیـسامح  روآداـی  تیاور  دوب . ناـمروشک  راوتـسا 

همانرب نآ  يارجا  زا  زور  نآ  هک  ار  یتذل  ساسحا  زگره  مدرکیم . ریـس  یناف  يایند  نیا  زا  جراخ  یئایند  رد  هدش و  جراخ  مدوجو  دبلاک 
بوذجم بلقنم و  دـح  نیا  ات  تسا  نکمم  هک  یـسک  اهنت  مدرکیم  رکف  دیـسر  مامتا  هب  همانرب  هک  یماگنه  مدوب و  هدرکن  هبرجت  متـشاد 

ناشن دـندرکیم  هیدـه  هورگ  هب  هک  یئاهلگ  ناشروصت و  لباق  ریغ  قیوشت  اب  مدرم  مدـید  اما  متـسه  نم  دـشاب  هدـش  نیـشنلد  ياـهاون  نآ 
درک ادیپ  ار  ام  عمج  نیب  رد  یئاضر  ياقآ  دندوب . ریدقت  لباق  زیگنارب و  نیسحت  مدرم  نیا  دوخ  دندنسپ . ابیز  سانشرنه و  ردقچ  هک  دنداد 

یفرعم اهنآ  هب  ارم  یتقو  درب  نامروشک  گرزب  نادـنمرنه  ندـید  هب  ارم  تفرگ و  هزاجا  شاداد  زا  یقیاـقد  زا  دـعب  دـمآ و  اـم  تمـس  هب  و 
یتولخ اهنآ  اب  تاقالم  زا  دـعب  دـندرکیم . باطخ  دـنمرنه  یئوجرنه  ارم  اـهنآ  دوب و  هدرک  فیرعت  اـهنآ  يارب  نم  زا  ـالبق  اـیوگ  درکیم 
مردارب توـعد  هب  بش  نآ  هحفـص 179 ] يدوب [  وت  طقف  رثا  نیا  قلاـخ  تفگ : وا  متفگ و  کـیربت  شگرزب  راـک  رطاـخ  هب  وا  هب  متفاـی و 
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تحت بش  نامه  میدرب . تذل  مه  اب  یتبحـص  مه  زا  میتسـشن و  وگتفگ  هب  بش  ياههمین  ات  دمآ و  مردارب  لزنم  هب  ام  هارمه  یئاضر  ياقآ 
هدرک و نایب  وا  همانرب  يارجا  هب  تبـسن  ار  مساسحا  هتـشون  نآ  رد  مداد  وا  هب  متـشون و  يرگید  یبدا  هعطق  هماـنرب  نآ  بوخ  يارجا  ریثأـت 

رگید زور  دـنچ  مه  اـم  تشگرب و  جدننـس  هب  یئاـضر  ياـقآ  بش  نآ  يادرف  دوش . لـئان  يرتـشیب  ياـهتیقفوم  هب  هک  مدوـب  هدرک  وزرآ 
سجرن هب  نم  میدـید . ار  رگیدـمه  هتـشاذگ و  رارق  سجرن  اتیزآ و  اـب  مدوب  ربخیب  هک  دوب  اهتدـم  یحلاـص  ياـقآ  هداوناـخ  زا  میتشگرب .

ياوه بآ و  زا  هدافتـسا  يارب  یگداوناخ  اهنآ  همه  هعمج  زور  کی  دوب  هدرک  تبحـص  شردام  اب  وا  دـیایب  اـم  هناـخ  هب  هک  مدرک  رارـصا 
دنتـسه اهنآ  مدـش  هجوتم  یتقو  نم  دـندز و  گنز  لاح  نیا  اب  دوب  زاب  هشیمه  لثم  اـم  هناـخ  رد  دـندمآ . اـجنآ  هب  اـم  هناـخ  فارطا  بوخ 

هب مردام  ردـپ و  ات  دـندز  مدـق  طایح  لخاد  ياهقیقد  دـنچ  طقف  اـهنآ  اـما  مدوب . هدـش  لاحـشوخ  هزادـنایب  متفر  رد  تمـس  هب  هدزباـتش 
شدرگ و يارب  نم  هک  دـنتفرگ  هزاجا  مردام  ردـپ و  زا  دـنتفریذپن و  اهنآ  اما  دـنیایب  لزنم  لخاد  هب  هک  دـندرک  فراعت  هدـمآ و  ناشندـید 

یحلاص ياقآ  متفر . اهنآ  اب  هدـش و  رـضاح  دوز  یلیخ  نم  دـنتفریذپ و  مه  مردام  ردـپ و  مشاب ، ناشهارمه  فارطا  نامه  رد  راـهن  فرص 
راختفا ثعاب  میارب  میتسشن  بقع  شردام  سجرن و  نم و  وا و  رانک  رد  ردپ  تسـشن  نامرف  تشپ  يدهم  تشاد ، گنر  دیفـس  يوژپ  کی 

دوب کلازلاز  ناتخرد  کشمت و  ياـههپت  زا  رپ  شفارطا  هک  یبآ  يوج  راـنک  رد  نم  یئاـمنهار  اـب  دـندوب . هدـمآ  مندـید  هب  اـهنآ  هک  دوب 
عمج لوغـشم  يدـهم  دوب . هدروآ  ار  زاین  دروم  لئاسو  همه  دوب  مظنم  یلیخ  یحلاص  مناـخ  میتسـشن  هدرک و  نهپ  یگرزب  اتبـسن  زادـناریز 

: تفگ يدـهم  تسین . شتآ  هب  يزاین  تسه  کـین  کـیپ  مزیزع  ناـج  يدـهم  تفگ : رداـم  دـش ، شتآ  ندرک  نشور  يارب  بوچ  ندرک 
يربا یمک  اوه  درک . مرگرـس  شتآ  ندومن  اپرب  بوچ و  ندرک  عمج  اـب  ار  شدوخ  هحفـص 180 ] تسا و [  يرگید  يزیچ  شتآ  يافص 
رتشیب وا و  دوب . هدرب  نایاپ  هب  ار  یکشزپ  هتشر  رد  موس  مرت  سجرن  میدنارذگیم و  ار  رویرهـش  هام  رخاوا  دیزویم  یبسچلد  میـسن  دوب و 
هدننک هتسخ  ياهتیلاعف  هب  نایئاهب  نیب  رد  مدوب  روبجم  نم  دنتشاد و  یگرزب  فادها  یگدنز  رد  هدش و  هاگشناد  دراو  نم  ياهیسالکمه 
یحلاص مناخ  هب  سجرن  نم و  تشادن . يدیاع  چیه  مه  نارگید  يارب  هکلب  دوبن  دیفم  مدوخ  يارب  اهنت  هن  هک  مشاب  لوغشم  یئاوتحمیب  و 

هب ور  دوب  نم  يورهبور  هک  يدـهم  هتـسشن و  شتآ  هب  تشپ  نم  اذـغ  ندروخ  نیح  رد  دـش ، اپرب  راهن  طاسب  دوز  یلیخ  میدرک و  کمک 
میدرکیم و یخوش  بترم  سجرن  نم و  هکنیا  اب  دنکیم و  هاگن  نم  فرط  هب  يدـهم  هک  مدـشیم  هجوتم  یهاگهاگ  دوب ، هتـسشن  شتآ 
هک مدـش  وا  بذـج  يروط  یتاظحل  دوبن  عمج  نیب  رد  هتفر و  ورف  رکف  رد  وا  دـندوب  ادـصمه  ام  اب  یحلاص  ياقآ  مناخ و  میدـیدنخیم و 

یقیاقد اما  ياهتفرورف ؟ رکف  هب  روط  نیا  هک  هدـش  ثعاب  يزیچ  هچ  مسرپب  وا  زا  هک  مشاب  یمیمـص  تحار و  وا  اب  ردـقنآ  تساوخیم  ملد 
هن شفلاخم و  سنج  هب  رتخد  کی  ساـسحا  هن  متـشاد  يدـهم  هب  تبـسن  یبوخ  ساـسحا  دـش . مـالکمه  اـم  اـب  هدـش و  عمج  هجوتم  دـعب 

رطاخ هب  شدوخ  رطاخ  هب  طقف  متشاد  تسود  ار  وا  دوب . سجرن  ردارب  یحلاص و  دمحم  ياقآ  رسپ  هکنیا  رطاخ  هب  هن  هنارهاوخ و  ساسحا 
فـصولا دـیاز  یتبحم  رهم و  شراتفر  لامعا و  زا  شیاـهفرح ، زا  شهاـگن ، زا  دوب . تبحماـب  یلیخ  وا  شناـبرهم ، ینتفاـین و  تسد  دوجو 

وـضو راهن  زا  دـعب  هلـصافالب  مدوب . هدـیدن  يدابع  لئاسم  هب  دـیقم  نمؤم و  نینچ  نیا  یناوج  لاح  هب  اـت  دـشیم  هدـید  نارگید  هب  تبـسن 
متفگ هدوتس و  ار  اهنآ  لمع  نیا  مدوب  هتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  هک  نم  دنداتسیا . زامن  هب  مه  شردپ  سجرن و  دعب  داتسیا . زامن  هب  تفرگ و 

اعد و ندناوخ  هب  میئآیم  اجنیا  هب  یعمج  هتسد  یتقو  مه  ام  تسا . شخب  تذل  یلیخ  ادخ  اب  ندرک  تبحـص  هحفص 181 ] اضف [  نیا  رد 
دتسیاب ادخ  هب  ور  یـسک  ماهدیدن  راب  کی  یتح  میوریم  اجنآ  هب  یتقو  هک  متفگن  اهنآ  هب  رگید  میزادرپیم و  یعمج  هتـسد  ياهتاجانم 

دوبمک ساسحا  اهنآ  رانک  رد  متساوخیمن  دنزادرپیم . زاوآ  صقر و  هب  بش  ات  دنتـسه و  شون  شیع و  لاح  رد  طقف  همه  دناوخب  زامن  و 
نایئاهب هرابرد  سجرن  يدـهم و  هک  دـش  ثعاب  عوضوم  نیا  مهد . رییغت  ناـیئاهب  هب  تبـسن  ار  اـهنآ  تینهذ  متـساوخیم  نمـض  رد  منک و 

هچ ات  دنیبب  ات  دنکیم  یتالاؤس  نم  زا  اما  دراد  نایئاهب  يهرابرد  یلماک  اتبـسن  هعلاطم  يدهم  مدرکیم  سح  نم  دـندرک و  نم  زا  یتالاؤس 
داد و رییغت  مالسا  هب  تبـسن  ارم  تینهذ  يدهم  دیـشک . لوط  تعاس  هس  دودح  ام  يوگتفگ  ثحب و  مراد . یهاگآ  تیئاهب  تقیقح  زا  دح 

شوخ یلیخ  زور  نآ  دـش . رتشیب  تیئاـهب  تیناـقح  هب  تبـسن  مدـیدرت  کـش و  مدـش و  بلقنم  اـعقاو  هک  تخادرپ  مالـسا  غیلبت  هب  يروط 
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. دوب هتفر  ورف  مزغم  رد  هیـضق  سکع  تالیکـشت  ءوس  تاغیلبت  رثا  رد  مدوب و  عالطایب  اـهنآ  زا  ـالبق  هک  مدرب  یپ  یبلاـطم  هب  نم  تشذـگ 
نم دوب و  هدرک  یفرعم  تسا  ماهوا  تافارخ و  زا  رپ  هک  هداتفا  بقع  کچوک و  ینید  اـم  يارب  ار  مالـسا  تالیکـشت  هکنیا  بلاـطم  هدـمع 
دوخ هک  یلاح  رد  دـناهدرک  یفرعم  ام  هب  مالـسا  ناونع  هب  ار  عـالطایب  داوسیب و  مدرم  زا  یـضعب  یفارخ  تاداـقتعا  ناـیئاهب  هک  مدـیمهف 

تسا . شخبیلاعت  زاسناسنا و  رایسب  هک  تسا  صقنیب  لماک و  عماج و  رایسب  ینید  مالسا 

اتیزآ يدزمان 

کی اب  اتیزآ  يدزمان  مسارم  دعب  زور  دـنچ  مدـنارذگ . نیدـتم  هداوناخ  نیا  رانک  رد  ار  یبوخ  رابرپ و  رایـسب  زور  نم  تشذـگ و  زور  نآ 
مه اب  اتیزآ  ناتسود  زا  رفن  ود  یکی  هحفص 182 ] سجرن و [  نم و  دوب ، هدش  ادج  شرـسمه  زا  هدرک و  جاودزا  البق  هک  دوب  ینارهت  رـسپ 
هب سجرن  يدـهم و  میرخب . الط  شیارب  مینک و  عمج  مه  اب  میهدـب  اتیزآ  هب  میتساوخیم  وداـک  ناونع  هب  هک  ار  یغلبم  هک  میتشاذـگ  رارق 

مسارم مامتا  زا  دعب  يررقم  تعاس  رد  دش  رارق  هدرک و  هدایپ  ار  ام  يدهم  میتفر . نامرگید  ناتسود  اب  رارق  رـس  هب  مه  اب  هدمآ و  نم  لابند 
هک یگنـشق  ياهـسابل  اب  اما  دوب  هتفرن  هاگـشیارآ  هب  یتح  اتیزآ  دوب . هناریقف  هداس و  یلیخ  اتیزآ  يدزمان  مسارم  دـیایب . ام  لابند  هب  يدزمان 

يارب دوب و  هدرک  لبقت  ار  نانامهم  ماش  هنیزه  یحلاص  دمحم  ياقآ  دوب . هشیمه  زا  رتابیز  یلیخ  تشاد  هک  یمیالم  شیارآ  دوب و  هدیشوپ 
هناخزپشآ و کی  لاه و  کی  قاتا و  ود  زا  رتشیب  هک  ياهناخ  رد  دوب . هتشادرب  یطـسق  تروص  هب  یلیاسو  هاگـشورف  دنچ  زا  اتیزآ  هیزیهج 
رپ رگید  قاتا  لاه و  لخاد  دندوب و  هتـسشن  نایاقآ  اهقاتا  زا  یکی  رد  دوب . هدش  توعد  رفن  داتفه  زا  شیب  تشادن ، یکچوک  رایـسب  طایح 

تیعمج همه  نآ  اب  اضف  نآ  ندرک  کنخ  رد  هک  دـندوب  هتـشاذگ  اـهمناخ  يارب  مه  ياهکنپ  ناـیاقآ و  يارب  هکنپ  کـی  دوب . هچب  نز و  زا 
دنصقرب دنناوتب  ات  دندرک  زاب  تیعمج  طسو  رد  یکچوک  تمسق  لاح  نیا  اب  دندوب  هتسشن  مه  گنت  يدایز  تیعمج  تشادن . يریثأت  چیه 

دندرکیم یعـس  یعیبـط  ریغ  تاـکرح  اـب  دـنتخادرپیم  مادـنا  ضرع  هب  دنتـساخیمرب و  اـهمناخ  یکی  یکی  گـنت  مرگ و  طـیحم  نآ  رد 
دنتشاد هفیظو  کی  طقف  همه  ایوگ  دننک . گنهامه  دشیم  شخپ  کچوک  توص  طبـض  کی  زا  هک  یکیزوم  اب  ار  ندب  ءاضعا  شخرچ 
مالسا نداد  هولج  کچوک  هب  هتـسنادن  نایئاهب  ام  دید  ضرعم  رد  هک  دندوب  یناناملـسم  نامه  اهنیا  دنزادرپب . رما  نیا  هب  هک  دوب  نیا  نآ  و 

تهج نیا  هب  دـنزیم  رـس  یتاکرح  نینچ  رگا  نایئاهب  نیب  رد  اما  دـندوب . ادـج  مه  زا  درم  نز و  لاح  نیا  اب  دـنتخادرپیم ، تاـمرحم  هب  و 
مرحمان هبیرغ و  درم  نز و  تولخ  دـنکیمن ، هانگ  ساسحا  هحفـص 183 ] یـسک [  هدشن و  مالعا  مارح  یلئاسم  نینچ  تیئاهب  رد  هک  تسا 

دنکیم و اغوغ  اهنآ  نیب  رد  تسا  داسف  یتفعیب و  داجیا  هنیمز  هک  یباجحیب  هدشن و  لئاق  باجح  يارب  يزرم  هنوگ  چیه  تسین و  مارح 
راـکفا تساوخزاـب  ضارتعا و  دروم  دـیامن  یهاـتوک  یبنجا  اـب  تولخ  اـی  باـجح و  تیاـعر  رد  سک  ره  اهناملـسم  هعماـج  رد  سکعرب 

رتسالکاب و حالطـصا  هب  دـشاب  رتباـجحیب  سک  ره  یئاـهب  هعماـج  رد  دوشیم و  دروخرب  وا  اـب  هدـش و  عقاو  یتالیکـشت  هن  یمومع و 
تزع و زا  تالیکشت  رد  رتيزورما و  دشاب  رتخاتسگ  عقاو  رد  رتتحار و  یبنجا  اب  طابترا  داجیا  يارب  سک  ره  دنکیم و  هولج  گنهرفاب 

اـصوصخ مدرکیم  رکف  ناناملـسم  زا  یـضعب  راتفر  لامعا و  زا  یتقو  هعماج  ود  نیا  هسیاقم  رد  نم  دوب . دهاوخ  رادروخرب  يرتشیب  مارتحا 
تاروتـسد ماکحا و  زا  دناهدشن و  یبهذم  تیبرت  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  مدـیدیم  مدرکیم  رکف  ناراک  تیـصعم  ناراکفالخ و  هب  یتقو 

تفای ناوتیم  نایئاهب  لامعا  رد  ار  تیئاهب  یلو  درک  وجتسج  ناناملسم  لامعا  رد  دوشیمن  ار  مالسا  عقاو  رد  دناهدرک و  یچیپرـس  مالـسا 
مه سجرن  يدـهم و  اب  یتقو  نم  تسا و  مالـسا  تاـمیلعت  هب  یهجوتیب  تلع  هب  دنزیمرـس  ناملـسم  دارفا  زا  یئاـجبان  لاـمعا  رگا  نوچ 

اتیزآ يدزماـن  مسارم  دـندوب . یمالـسا  لوصا  هب  دـیقم  ناوج  کـی  هنومن  اـهنآ  نوچ  مدربیم  یپ  لـئاسم  نیا  هب  رتـشیب  مدـشیم  تبحص 
دعب زور  دش  رارق  دنتخادنا و  مه  تسد  هب  ار  يدزمان  هقلح  دش و  اهمناخ  عمج  دراو  دوبن  يدب  رسپ  ارهاظ  هک  داماد  دش و  رازگرب  هرخألاب 

يزاریـش اتلاصا  تشاد . یکمناب  هفایق  اما  دوب  هایـس  اهیبونج  لثم  اتیزآ  دزمان  دوش . يراج  اهنآ  نیب  رد  مه  دقع  هبطخ  دنورب و  رـضحم  هب 
ات ارم  هک  مدرک  رارـصا  هچ  ره  دـمآ و  سجرن  نم و  لاـبند  هب  يدـهم  دـش  هک  بورغ  هحفـص 184 ] دوب [ . هدـش  گرزب  نارهت  رد  دوب و 
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ام لزنم  هب  شرـسمه  تسود  رـسمه و  اب  اتیزآ  زور  کی  دـندرک . میهار  لزنم  ات  دـندرکن و  شوگ  دـننک  هدایپ  اجنآ  رد  دـنربب و  هاگتـسیا 
دوب هدرک  رارـصا  اتیزآ  هب  لوا  هسلج  نامه  رد  اتیزآ  رـسمه  تسود  مدرک  یئاریذپ  یباسح  اهنآ  زا  مدز و  روتنـس  اهنآ  يارب  نم  دندمآ و 

رب هوالع  متـسنادیم  دوب و  تیـصخشاب  راقواب و  هداـعلاقوف  زیربت و  لـها  وا  مداد ، در  باوج  وا  هب  دـنک ، يراگتـساوخ  وا  يارب  نم  زا  هک 
هدرک و یتخبـشوخ  يوزرآ  شیارب  تسا . یگدنز  هب  وا  يدـنبیاپ  يرادافو و  اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  مه  یناوارف  نساحم  دراد  هک  یتورث 

هرهب یفاـک  هزادـنا  هب  نارتـخد  اـب  ندوب  زا  نآ  ناـناوج  هک  مدرپـس  ياهعماـج  هب  ار  دوخ  مدرپـس . تالیکـشت  تسد  هب  ار  دوخ  تشوـنرس 
هب دندوب  هتفگ  ناناوج  تئیه  نالوئسم  هب  یخوش  نابز  هب  نارتخد  هک  دوب  راکشآ  يدح  هب  لضعم  نیا  دنتشادن . جاودزا  دصق  دندربیم و 
هک دندوب  يدایز  نارتخد  جدننس  رد  دننک . هلاوح  جاودزا  بلاط  ناوج  رـسپ  ياهدع  رهوشیب  نارتخد  ام  يارب  هک  دیهد  ماغیپ  لدعلا  تیب 

نـس لاس  داتـشه  دودـح  دوب  هدرکن  جاودزا  زگره  هک  يرتخد  نیرتریپ  دنتـشادن ، يرـسمه  زونه  درکیم و  زواجت  لاس  یـس  زا  اهنآ  نس 
رتخد ریپ  نآ  لثم  اههداوناخ  ياجیب  بصعت  تالیکشت و  هنامحریب  تسایس  تلع  هب  مه  رگید  نارتخد  تشونرس  هک  دوبن  دیعب  تشاد و 

نادـند دـش . قل  میاهنادـند  زا  یکی  هک  میدرکیم  یخوش  مردارب  اـب  دـندش ، ادـیپ  نم  يارب  يداـیز  ناراگتـساوخ  مه  نآ  زا  دـعب  دـشابن .
هداوناخ هارمه  هب  ات  تساوخ  ار  ام  لزنم  سردآ  درک و  حرطم  نم  اب  ار  دوخ  جاودزا  دصق  موس  هسلج  رد  مدرک  هعجارم  وا  هب  هک  یکشزپ 

. تفای هلصیف  هیـضق  درک و  یهاوخرذع  مه  وا  مراد . دزمان  متفگ  مشکب  شیپ  ار  یگـشیمه  ثحب  متـساوخیمن  هک  نم  دیایب و  ام  لزنم  هب 
نیا مامت  مدـش  هجاوم  هداوناخ  تفلاخم  هحفـص 185 ] اب [  زاب  اما  درک  يراگتـساوخ  نم  زا  دوب  ناـمتخاس  هار و  سدـنهم  هک  ماهلاخرـسپ 
مدوب هدرک  ادیپ  یقیسوم  یبرم  هب  هک  یسح  دشن و  شوماخ  تقو  چیه  متـشاد  زیورپ  هب  هک  یقـشع  مداد ، تسد  زا  ار  بوخ  ياهتیعقوم 
تبحم هب  تبـسن  نم  بوخ  سح  دوب  ملـسم  هچنآ  اما  مدرک  سوحنم  لطاب و  بذاک و  نیئآ  کـی  يادـف  ار  زیچ  همه  نم  و  دوب .. ریظنیب 

زارف و زا  رپ  مخ و  چیپ و  رپ  مریسم  رگا  درک و  هجاوم  یتالیکشت  اب  ارم  یگدنز  رگا  تشاد و  یـصاخ  تمحر  فطل و  نم  هب  وا  دوب . ادخ 
یتیرومأم نم  دهاوخیم و  يزیچ  نم  زا  ادـخ  مدرکیم  ساسحا  مدراذـگ  رـس  تشپ  ار  یتخـس  ارجامرپ و  تشذگرـس  رگا  دوب و  بیـشن 

نیا مامت  رد  نم  تشذگ و  رگید  هام  دنچ  دسر . ارف  رتدوز  هچ  ره  دوب  هدش  ردقم  میارب  هچنآ  مدرکیم  شالت  ياهفیظو و  یتلاسر ، مراد .
نیع رد  دوب و  یقیسوم  اب  هطبار  رد  نم  ياهتیلاعف  رتشیب  هک  دوب  نیا  مایـشوخ  لد  مدوب و  یتالیکـشت  ياهتیلاعف  لوغـشم  هتـساوخان  تدم 

ربخ هیرگ  اب  اتیزآ  زور  کـی  هکنیا  اـت  مدوب  ربخیب  یتدـم  یحلاـص  دـمحم  ياـقآ  هداوناـخ  زا  متخادرپیم . مه  روتنـس  يریگارف  هب  لاـح 
تـسناوت یتقو  اما  هداتفا  یقافتا  شردام  ای  شرـسمه  يارب  مدرک  رکف  دزیمن  فرح  درکیم و  هیرگ  طـقف  ینفلت  وا  داد ، نم  هب  يراوگاـن 

دنزب ... فرح 

دش یتشهب  هک  یناوج 

يدایرف ماهداد ، تسد  زا  ار  مناردارب  زا  یکی  یئوگ  هک  مدش  رثأتم  يدح  هب  ربخ  نیا  ندینش  اب  دش ... دیهش  يدهم  يدهم ... اهر ... تفگ :
تدش نیا  هب  یسک  يارب  تقو  نآ  ات  متسیرگیم ، لمحتیب  باتیب و  هدرک و  اهر  ار  نفلت  یـشوگ  مدرک  هیرگ  دنلب  يادص  اب  مدیـشک و 
ینابوخ هک  تسا  یتمکح  هچ  نیا  دوب و  هاـنگیب  ینتـشاد و  تسود  وا  دوب ، یمولظم  یلیخ  يوقتاـب و  كاـپ و  رـسپ  وا  مدوب  هدرکن  هیرگ 

نیمز هب  قلعتم  تسناوتیمن  هحفـص 186 ] هک [  دوب  ياهتـشرف  نوچ  وا  دنورب !؟ نیب  زا  تسین  نایم  رد  یگنج  رگید  هک  ینامز  رد  وا  نوچ 
شارخ مبلق  هب  یئوگ  دومن !؟ دهاوخ  لمحت  ار  گرزب  تبیصم  نیا  غاد  هنوگچ  دنشکیم و  هچ  شرهاوخ  ردام و  ردپ و  نم  يادخ  دشاب .
يادص اب  بترم  دشاب و  غورد  ربخ  نیا  مدرکیم  وزرآ  دوب و  يراج  میاهکـشا  رایتخایب  اما  دـنک . ممارآ  درکیم  یعـس  نامام  دـندزیم .

هچ مدیسرپ : داد  نم  هب  ار  یـشوگ  هرابود  درک  تبحـص  هک  یمک  تفرگ و  سامت  اتیزآ  اب  هرابود  مردام  هغورد ... هغورد ، متفگیم  دنلب 
تـشادن نداد  حیـضوت  قمر  دیـشکیم  هک  یجنر  تدش  زا  اتیزآ  هدیـسر ؟ شاهداوناخ  شوگ  هب  وا  تداهـش  ربخ  تقو  هچ  هداتفا ؟ یقافتا 

رد دنناسریم و  نارهت  هب  ار  دوخ  هداوناخ  تسا . ناتـسرامیب  رد  هدرک و  فداصت  يدهم  هک  دنروآیم  ربخ  بورغ  زورید  تفگ : هرخألاب 
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یکی اجنآ  رد  دوریم و  هچملـش  هب  گنج  زا  هدنام  یقاب  ياهنیم  يزاسیثنخ  پیکا  هدنامرف  ناونع  هب  يدـهم  هک  دـنوشیم  هجوتم  اجنآ 
سجرن هک  دندوب  هدادن  لیوحت  ار  شدسج  زونه  تفگ : اتیزآ  دنسریم . تداهـش  هب  وا  ناتـسود  زا  رفن  دنچ  وا و  هدش و  رجفنم  اهنیم  زا 

تـسد ياصع  منابیتشپ ، دش . دیهـش  مزیزع  بوخ و  شاداد  مشاداد ، تفگیم : دیـشکیم و  دایرف  وا  داد  ار  شربخ  تفرگ و  سامت  نم  اب 
یشوگ یتقو  متفرگ ، سامت  اهنآ  اب  دوز  یلیخ  نم  دوب . هداد  ار  شیومع  لزنم  هرامش  سجرن  دیـشک ... رپ  ملد  زیزع  مردام ، مدمه  مردپ ،

ناج سجرن  متفگ : مدوب . یلست  جاتحم  مدوخ  هک  درکیم  ینیگنـس  مبلق  يور  يدح  هب  يدهم  غاد  مدرک ، هیرگ  طقف  دنداد  سجرن  هب  ار 
شاداد مشاداد  ادـخ  يا  تفگیم : درکیم و  هیرگ  مارآ  سجرن  دـنتفگ ، غورد  هک  وگب  هدـش ، هابتـشا  هک  وگب  هدـشن ، دیهـش  وا  هک  وگب 

دیهـش تسا ، هدنز  دیهـش  دریمیمن ، دیهـش  هدن ، باذع  رتشیب  اهراک  نیا  اب  ار  اهنآ  نک  مارآ  ار  تردام  ردپ و  ناج  سجرن  متفگ : مبوخ ،
ربخ ار  ام  دندمآ  جدننس  هب  یتقو  دش  رارق  هرخألاب  مدادیم . هحفص 187 ] يرادلد [  ار  وا  مدرکیم و  هیرگ  مدوخ  تسادخ ، زیزع  نامهم 

يارب ادخ  زا  تساهکـشا . نیا  دهاش  شکاپ  حور  مدرکیم  ساسحا  متخیر و  کشا  نم  زور  هس  نیا  مامت  رد  اما  هتـشذگ  زور  هس  دـننک .
نویزیولت یتح  هک  مدوب  هتفرگ  ازع  نانچ  نآ  نم  اما  دنک . مارآ  ارم  درکیم  یعـس  تدـم  نیا  رد  نامام  متـساوخیم . ربص  شردام  ردـپ و 

هدرک مرو  دایز  هیرگ  رثا  رد  منامشچ  دوب ، زادگ  ناج  رایسب  میارب  ربخ  نیا  ینیگنـس  تشذگیم و  يدنک  هب  میارب  قیاقد  مدرکیمن . هاگن 
منک تکرش  سالک  نیا  رد  هک  مدشن  رضاح  نم  دندومن ، اپرب  ام  هناخ  رد  ار  هسلج  دندمآ و  ام  لزنم  هب  یقیسوم  نویـسیمک  ياضعا  دوب ،
نم قاتا  هب  همه  هک  مدـید  هعفدـکی  دوب . هتفگ  اهنآ  هب  ار  تقیقح  دوب  رفنتم  غورد  زا  هک  نامام  تسا . ضیرم  وگب  اهنآ  هب  متفگ : نامام  هب 
هلاس جـنپ  لهچ و  درف  ات  هلاس  تسیب  ناوج  زا  اـهنآ  نیب  رد  دـندوب و  رفن  تفه  هک  هیقب  دوب و  مدوخ  ردارب  اـهنآ  زا  یکی  دـندروآ ، موجه 

درکیم یعس  دزیم و  هنابز  ترفن  هلعش  شنورد  زا  هک  یلاح  رد  اهنآ  زا  یکی  دندرک . نم  زا  يریگهدرخ  داقتنا و  هب  عورش  تشاد  دوجو 
هن دراد  هیرگ  اـهنیا  لاـثما  هدـنز  درک  هیرگ  دـیابن  هک  اـهنیا  گرم  يارب  تـفگ : دـنک  ناـهنپ  ار  مـشخ  ترفن و  هـمه  نآ  نادـنخ  هرهچ  اـب 

ناتیارب دنزب  یفرح  نینچ  یـسک  دریمب و  امـش  رـسپ  رگا  متفگ : تینابـصع  اب  دـندز . نم  یمخز  لد  هب  يرجنخ  هک  دوب  نیا  لثم  ناشگرم .
هچ ره  ام  دـننکیم . قرف  اهنیا  تفگ : دوب  هدیـشوپ  یجنران  راولـش  کی  اههچب  رتخد  لـثم  دوب و  ياهلاـس  نز 37  هک  وا  تسا ؟ دـنیاشوخ 

تفر و اهنآ  هداوناخ  اب  ارچ  یتشاد ؟ وا  اب  یئانـشآ  هچ  وت  الـصا  تفگ : شاداد  میـشک  یم  اه  یهللا  بزح  هچب  نیمه  تسد  زا  میـشکیم 
رگم تفگ : نامام  هتفگ . هچ  اهنآ  هب  منیبب  هک  مدرک  هاگن  نامام  هب  و  دنتـسه ؟ یک  رگم  دندرک ؟ راکچ  اهنآ  رگم  متفگ  يدرکیم ؟ دـمآ 

 ] نیا تفگ : ءاضعا  زا  رگید  یکی  دندرکیم ؟ هانگ  رگم  بوخ  متفگ  دندرک ؟ هیرگ  ماما  گرم  يارب  یتفگیم  هک  دنتسین  هداوناخ  نامه 
يارب وت  الاح  دـنهدیم . سپ  صاقت  الاح  دـندناسر  تداهـش  هب  هجنکـش  اب  ار  ام  نازیزع  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  تعامج  هحفص 188 ]
تمـس هب  هدـش و  جراخ  مقاتا  زا  تینابـصع  اب  مدیـشکیم . باذـع  اهنآ  زیگناترفن  ساسایب و  ياهفرح  رابگر  ریز  ینکیم ؟ هیرگ  اـهنآ 

هب دعب  و  میرادب !؟ تسود  دـیاب  مه  ار  دوخ  نانمـشد  دـنیوگیمن  اهنیا  رگم  یلاخ . وت  راعـش  ینعی  یئاهب  متفگیم  دوخ  اب  متفر . ماب  تشپ 
مه وا  دماین و  رد  ءاهب  کلـسم  هب  دشیم و  بوسحم  وا  نانمـشد  زا  هک  دیـسریم  شردارب  هب  یتقو  مه  ءاهبلادبع  دوخ  هک  دیـسر  مرطاخ 
دای یئاهرعـش  شناهارمه  هب  دزیم و  فرح  وا  هداوناخ  وا و  رـس  تشپ  دـشیم و  ریگرد  وا  اب  اهیلزا  مسا  هب  تخاـس  ياهقرف  شدوخ  يارب 
زور تفریم ؟ يراظتنا  هچ  وا  ناوریپ  زا  رگید  دـنهد  باذـع  ار  اهنآ  دـنناوخب و  دـننکیم  روبع  اـهنآ  لزنم  راـنک  زا  تقو  ره  هک  دوب  هداد 

ناتسود هلیسو  هب  البق  دوش  عییشت  يدهم  دسج  تسا  رارق  دناهدمآ و  جدننـس  هب  یحلاص  دمحم  ياقآ  هداوناخ  هک  مدینـش  هرخألاب  مراهچ 
نیا ندید  هب  اتیزآ  اب  دندوب . هدش  رادربخ  هلیسو  نیا  هب  مدرم  هدش و  هدز  اهراوید  هب  يدهم  كاپ  رکیپ  عییشت  هیمالعا  دیهش  داینب  يدهم و 
متفگ دوخ  اب  موریم و  اهنآ  هناخ  هب  یتبـسانم  هچ  هب  هک  مدرک  شومارف  ياهظحل  يارب  میدـش  هک  هچوک  دراو  میتفر . هدـید  غاد  هداوناـخ 

وا تسین و  رگید  يدـهم  هکنیا  ندروآ  رطاخ  هب  اب  دـش . مسجم  ممـشچ  يولج  الماک  هظحل  نآ  دـنکیم و  زاب  نامیارب  ار  رد  يدـهم  نالا 
مدرک و هاگن  اهنآ  یگدنز  لحم  نابایخ و  رـسارس  هب  مداتـسیا و  ياهظحل  داد . تسد  زا  ار  تکرح  تردق  مناوناز  تسا  هتفر  هشیمه  يارب 
هک یناسک  دـنوریم ، شاهداوناخ  ندـید  هب  هک  یناسک  تسا . هناخ  نیا  لحم و  نیا  دـهاش  نالا  تساـجنیا و  يدـهم  منکیم  سح  متفگ 
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ناـتخرد يادـنلب  هـب  دراد . یـشمارآ  هـچ  شحور  دـنیبیم و  ار  هـمه  دـننزیم ، فرح  شاهراـبرد  هـک  یناـسک  دـنزیریم ، کـشا  شیارب 
يارب ادـخ  زا  متفگ  وا  هـب  مدـیدیم  ناـتخرد  نآ  هـطقن  نیرتدـنلب  رد  ار  وا  حور  یئوـگ  مدرک و  هاـگن  اـههناخ  هحفـص 189 ] يورهبور [ 

ناتخرد همه  میدش  دراو  دوب  ناتسمز  رخاوا  دوب ، زاب  طایح  برد  تسا . عیفر  ادخ  دزن  رد  تهاگیاج  هک  منادیم  هاوخب . ربص  تاهداوناخ 
ياهنهاریپ همه  هک  ار  اهنآ  ماوقا  زا  يدادـعت  دـشیم . هدـید  اهفرب  عمجت  طاـیح  ياـههشوگ  زا  یـضعب  رد  دوب و  گرب  خاـشیب و  اـهلگ  و 

تفر دنهاوخن  ناشندید  هب  يدایز  هدع  دنبیرغ و  رهش  نیا  رد  هک  تخوسیم  نیا  زا  ملد  مدید . دندوب  راک  لوغشم  هدرک و  نت  هب  یکـشم 
لد هاگآدوخان  دشیم و  شخپ  نآرق  يادص  دندوب  هدرک  بصن  طایح  لخاد  هک  ییوگدنلب  زا  دوب . دهاوخ  تولخ  یلیخ  عییشت  مسارم  و 

یحلاص و دمحم  مناخ  میدش و  دراو  دندرک  یئامنهار  یئاریذـپ  تمـس  هب  ار  ام  هتفگ و  دـمآ  شوخ  ام  هب  یئاقآ  مناخ و  دـیزرلیم  ناسنا 
کـشا مارآ  مارآ  دیفـس  هدـیرپ و  یئور  گنر و  اب  يدـهم  ردام  مدـید . دـندوب  هتفرگ  ار  اهنآ  رود  هک  يدایز  ياهمناخ  نیب  رد  ار  سجرن 

سح درکیم  شاهدیدغاد  لد  نوخ  زا  تیاکح  شخرـس  مروتم و  نامـشچ  دوب . هدش  هتـسکش  تدش  هب  هاتوک  تدم  نیا  رد  تخیریم .
يرجز هچ  متسنادیم  تسا  دنمدرد  ياهتخوس  رگج  هک  متـسنادیم  دنک . یـسرپلاوحا  نآ  نیا و  اب  هک  دشاب  هتـشادن  قمر  رگید  مدرکیم 

زا هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  اهنآ  يود  ره  اـتیزآ  نم و  تساـیند و  دـنزرف  نیرتهب  قارف  مغ  زا  هدـنکآ  شحور  مسج و  متـسنادیم  دـشکیم 
، متخادـنا يدـهم  ردام  شوغآ  هب  ار  دوخ  نم  یتقو  دـندرکیم  هیرگ  همه  ام  هیرگ  يادـص  اـب  میدرک . هیرگ  دـنلب  يادـص  اـب  بلق  میمص 

شیاهتبحص نیب  رد  مئاد  دهدیم و  يرادلد  ارم  وا  یئوگ  هک  درشفیم  هنیس  هب  ار  مرس  يروط  دش  رتشیب  وا  ياههیرگ  يادص  مدش  هجوتم 
شهاگن قمع  رد  دیشکیم ، شتآ  هب  ار  مناج  يدهم  ردام  نیگمغ  غورفیب و  نامـشچ  مدرگ . تنابرق  یهلا  موش ، تیادف  یهلا  تفگیم :

تسا و هتفر  هشیمه  يارب  شايدـهم  هک  درکیمن  رواـب  زوـنه  یئوـگ  شوماـخ ، هحفـص 190 ] هـتفخ و [  يوزرآ  نارازه  دوـب ، اـهتیاکح 
قاتا رود  ات  رود  دندوب و  هتـشادرب  ار  اهلبم  میتسـشن ، ياهشوگ  رد  اتیزآ  نم و  دید . دهاوخن  ار  وا  زگره  رگید  هک  دـنک  رواب  تساوخیمن 

، دوب هدش  هریخ  نم  هب  تشگیم  ياهرطاخ  لابند  نم  هرهچ  رد  هک  یـسک  لثم  یحلاص  مناخ  دـندوب . هدز  راوید  هب  هیکت  هتـسشن و  اهمناخ 
تفریم ورف  رکف  هب  بترم  سجرن  درکیم . هاگن  نم  هب  شمشچ  هشوگ  رب  یکشا  شنابل و  هشوگ  رد  یمسبت  اب  وا  متخیریم و  کشا  نم 

وا رفن  ود  دزیم ، گنچ  نیمز  رب  داتفایم و  نیمز  يور  هدجس  تروص  هب  تخیریم و  نوریب  ار  هدروخورف  ياهضغب  يدایرف  اب  هرابکی  و 
تقاط هک  وت  ناج  يدهم  دناوخیم ، زادـگ  زوس و  اب  هدومن و  ندـناوخ  هب  عورـش  ردام  دـنتخادرپیم . شیرادـلد  هب  دـندرکیم و  دـنلب  ار 

هناخ هب  یناسک  هچ  نیبب  ایب  ناج  يدـهم  ملد ، زیزع  مزیرب  کشا  هشیمه  هک  يدرک  يراـک  ارچ  یتفر ؟ ارچ  مکزوسلد ، یتشادـن  ونم  هیرگ 
تنابرهم لد  نآ  نابرق  منینزان ، دننک  هیرگ  تنانامهم  راذگن  ایب  يدوب  زاون  نامهم  ردقنیا  هک  وت  يراد ، نامهم  ردـقچ  نیبب  ایب  دـندمآ ، ام 

دناوخیم و زوس  اب  نانچمه  یحلاص  مناخ  مکزیزع ، موش  تگنشق  يالاب  دق و  نابرق  مریگب ، یسورع  تارب  متشاد  وزرآ  مبیجن ، رسپ  موش 
يور دـندروآ  دـندوب  هتفرگ  باق  هدرک و  گرزب  هک  ار  يدـهم  ياهـسکع  زا  یکی  ناـیاقآ  زا  رفن  ود  دـعب  یقیاـقد  میدرکیم . هیرگ  همه 
هقدص نابرق  دندرک و  هیرگ  ياهزادنا  هب  شردام  سجرن و  دوب ، هدرک  رپ  ار  هناخ  ياضف  مامت  اههیرگ  يادـص  دنتـشاذگ . یئاریذـپ  هچقات 

تـساوخیم ملد  میتفگ ، تیلـست  میدش و  کیدزن  وا  هب  اتیزآ  نم و  دش  دراو  هک  یحلاص  ياقآ  دنداتفا ، سفن  زا  هک  دنتفر  يدهم  سکع 
، میتسه ادخ  ياضر  هب  یـضار  تفگ : یحلاص  ياقآ  مرادرب ، نمؤم  درمریـش  نیا  شود  زا  ار  تبیـصم  راب  نآ  زا  ياهرذ  ات  متـشاد  یتردـق 
اب درکیم  هاگن  يدـهم  سکع  هحفـص 191 ] هب [  هک  یلاح  رد  شتداعـس و  هب  اشوخ  یلو  تسکـش  ارم  رمک  دوبن ، اـیند  نیا  لاـم  يدـهم 
هب هدناشوپ و  اهتـسد  اب  ار  شتروص  يور  مینیبیمن و  ار  وا  هک  میئام  نیا  دنکیم . هاگن  ام  هب  وا  دینک  شهاگن  تسا  هدنز  وا  تفگ : ضغب 

رتریپ اهلاس  زور  هس  نیا  رد  مدرکیم  سح  دوب  هدـش  رتهتـسکش  مه  وا  هرهچ  دـیزرلیم  هیرگ  تدـش  زا  شاهتـسخ  ياههناش  داـتفا . هیرگ 
اتیزآ نم و  دـنک ... تیانع  ربص  امـش  هب  ادـخ  متفگ  طقف  دوب  رـصاق  دـنک  مارآ  ار  ادـخ  درم  نیا  دـناوتب  هک  یفرح  نایب  زا  نم  ناـبز  هدـش 

یئاریذپ ام  دنتفریم و  دنتفگیم و  تیلست  دندمآیم و  ناراکمه  اههیاسمه و  هتسد  هتسد  مینک  کمک  اهنآ  هب  اهراک  رد  میتفرگ  میمصت 
نمیشن ياهقاتا  زا  یکی  لخاد  دوش ، هدرپس  كاخ  هب  دوش و  عییشت  يدهم  كاپ  رکیپ  دوب  هبنـشجنپ  زور  هک  دعب  زور  دوب  رارق  میدرکیم ،
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شوگ یحادـم  هب  زور  نآ  ات  نم  درک و  یحادـم  هب  عورـش  رفن  کـی  دـندوب ، هتـسشن  ناـیاقآ  تشاد  طاـیح  هب  ور  یگرزب  ياـههرجنپ  هک 
ات ترـضح  نآ  نارای  نیرتنسم  تداهـش  زا  تفگیم ، اروشاع  زور  رد  شنارای  و  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  ناوج  حادم  مدوب ، هدرکن 
رب يریت  تباصا  اب  ردپ  كرابم  شوغآ  رد  بل  هنشت  هک  ترضح  هراوخریش  هرخألاب  و  ع )  ) ربکایلع ترضح  ناشیا  يوجگنج  نیرتناوج 

شوخ نحل  اب  وا  تفگ ، س )  ) هلاس هس  هیقر  ترضح  ریذپان  مایتلا  درد  و  س )  ) بنیز ترضح  متام  جنر و  زا  دیـسر . تداهـش  هب  شیولگ 
رخـسمت هب  ار  ناناملـسم  یناوخ  هضور  نایئاهب  دیـسر  مرطاخ  هب  دنتـسیرگیم  همه  دروآیم و  ناـبز  رب  ار  بئاـصم  نیا  نیـشنلد  یتوص  و 

يارب مدرم  مه  زونه  دناهدیـسر  تداهـش  هب  ع )  ) نیـسح ماما  هارمه  ياهدع  هداتفا و  یقافتا  شیپ  لاس  تسیود  رازه و  دـنتفگیم  هتفرگ و 
نیا دـهاش  هتفای و  روضح  سلجم  نیا  رد  یقافتا  روط  هب  هک  نم  دـنراد ، تسود  ار  هیرگ  دنتـسرپ و  هدرم  ناناملـسم  دـننکیم . هیرگ  اهنآ 

ياههظحل هحفـص 192 ] اهزور و [  نیا  رد  تسا  بوخ  ردـقچ  هک  مدرکیم  سح  دوخ  کـچوک  صقاـن و  لـقع  اـب  مدوب  یناوخ  هضور 
نیا دوشیم  نانآ  نارای  نیرتهب  ناماما و  بئاصم  هب  هراشا  دـشاب  نیکـست  دـناوتیمن  يزیچ  چـیه  هدـید  غاد  ردام  ردـپ و  يارب  هک  تخس 

هک یناسک  ناماما و  ناربمایپ و  هکلب  تسین  یلومعم  ياهمدآ  يارب  طقف  الب  تبیـصم و  هک  دننادب  اههدـنامزاب  هک  دوشیم  ثعاب  اههضور 
هگن هدنز  ینعی  اهنآ  يارب  هیرگ  دنرتهدید و  تبیـصم  هدیـشک و  يرتشیب  باذـع  ناگدـنب  ام  زا  دـنراد  يرتشیب  ماقم  شزرا و  ادـخ  دزن  رد 

. لد شمارآ  هجیتن  رد  نامیا و  تیوقت و  قشع ، زاربا  ینعی  اهنآ  يارب  هیرگ  اهنآ و  مایپ  ندز  دایرف  ینعی  اهنآ  يارب  هیرگ  اـهنآ  ماـن  نتـشاد 
اهیناریا ام  رواب  رد  هک  دندرک  اپ  هب  ینـشج  دنتـشاد ، یمارگ  ار  ءاهبلادبع  توف  درگلاس  نیمدص  یتقو  روشک  جراخ  نایئاهب  هک  یلاح  رد 

زا ياهفیاط  ره  میدید . دوب  هدش  همجرت  هک  ار  نشج  نیا  ملیف  ام  دـندوب و  هدرک  تکرـش  نشج  نیا  رد  ياهلیبق  موق و  ره  زا  دـیجنگیمن ،
صقر و زاوآ و  زاس و  هب  مه  رانک  رد  درم  نز و  دـنتفریم . دندیـصقریم و  دـندناوخیم و  دـندمآیم ، دوخ  صوصخم  ياهـسابل  اب  اـیند 

مان نایئاهب  هک  تسا  نرق  نیا  تاقافتا  نیرتبیجع  زا  نید  کی  ربمایپ  توف  درگلاس  يارب  سلجم  عون  نیا  دندوب و  لوغـشم  شون  شیع و 
هویم ياههبعج  دندرکیم  کمک  اهراک  ماجنا  رد  سجرن  ياههلاخرتخد  اههلاخ و  اههمع و  دندیمانیم !! دـیدج  ندـمت  گنهرف و  ار  نآ 

رد دندوب . هرفس  لئاسو  كرادت  رد  رفن  دنچ  دندرکیم . هدامآ  یئاریذپ  لئاسو  دندیچیم و  امرخ  ینیریش و  دندرکیم ، كاپ  هتـسش و  ار 
هب یمدآ  نم  تفگیم : اههلاخ  زا  یکی  درکیم ، فیرعت  يدـهم  زا  ياهرطاخ  سک  ره  میدوب  راک  ماجنا  لوغـشم  هک  روطنیمه  هناخزپشآ 

ار وا  نم  هک  دشیم  نیگمغ  ردقنآ  دوب ، ناوتان  لولعم و  هک  یـسک  ای  دیدیم و  ار  يریقف  ای  یئادگ  رگا  مدوب  هدـیدن  يدـهم  یبلقلا  قیقر 
دشیم و تحاران  تدش  هب  وا  اما  دناهدیدن  ار  یناسک  نینچ  لاح  هب  ات  راگنا  هک  ینکیم  راتفر  یـسک  لثم  متفگیم  مدرکیم و  شنزرس 

نآ موشیم . هناوید  تسین  هتخاس  متـسد  زا  يراک  یتقو  منکب  ناشیارب  يراک  مناوتیمن  یتقو  هلاخ ، مشاب  هدید  تفگیم : هحفص 193 ] ] 
ناذا یتقو  هشیمه  شتداعـس  هب  شوخ  تفگ : شاهمع  درکیم ، هیرگ  دناوخیم و  اعد  هک  دمآیم  شیادص  دـیباوخیمن و  حبـص  ات  بش 

: تفگیم شکچوک  همع  دوب . نآرق  توالت  لاح  رد  مئاد  دـناوخیم ، بش  زامن  مه  اهبـش  رتشیب  داتـسیایم ، زامن  هب  هلـصافالب  دـندادیم 
تکاـس کـشخ و  یلیخ  تاهدازردارب  نیا  دـنیوگیم  همه  مناتـسود  متفگیم : وا  هب  درکیم  یخوش  تشاذـگیم و  مرـس  هب  رـس  هشیمه 
یخوش رگا  تفگیم : یخوش  اب  وا  دنسانشب  ار  وت  ات  ینکیمن  یخوش  اهنآ  رانک  رد  ارچ  ياهدنزرس  خوش و  ردقچ  وت  هک  دننادیمن  تسا 

ار ادخ  هدنب  مرادن  جاودزا  میمصت  هک  نم  رخآ  تفگیم : ینکیم . جاودزا  وا  اب  دوشب  بوخ  متفگیم : یچ ؟ دش  مقشاع  یـسک  مدرک و 
دننزیم فرح  يدـهم  هرابرد  هک  دینـش  دریگب و  وضو  ات  دـش  هناـخزپشآ  دراو  یقیاـقد  يارب  هک  شرداـم  مزادـنایب ، لاـیخ  رکف و  هب  ارچ 

رگید هک  تـسنادیم  راـگنا  دوـشیم . فیثـک  هار  نـیب  شوـپن  ار  تدیفـس  نـهاریپ  مـتفگ : وا  هـب  تـفریم  تـشاد  هـک  رخآ  زور  تـفگ :
. مدرگیمرب دیفس  سابل  اب  موریم و  دیفس  سابل  اب  ناج  نامام  تفگ : دیـسوب و  ارم  یناشیپ  تسد و  ود  ره  دش  نم  کیدزن  ددرگیمنرب ،
طبـض و مدـید  مدرک  هاگن  دـیهدب  قحتـسم  درف  کی  هب  ار  اهنیا  ردام  تفگ : درک و  جراخ  هیثاثا  بابـسا و  نتراک  کی  شقاـتا  لـخاد  زا 
: متفگ مدرک و  شاخرپ  وا  هب  هتشاذگ ، نتراک  لخاد  ار  شاهدش  وتا  ون و  ياهنهاریپ  راولـش و  تعاس و  هدرکن و  راک  ياهشفک  ویدار و 

يرگید سک  درد  هب  دـیاش  دروـخیمن  نم  درد  هب  اـهنیا  ناـج  ناـمام  تفگ : یـشخبیم ؟ ار  زیچ  همه  ارچ  يدرک ؟ یلاـخ  ار  تقاـتا  ارچ 
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جرخ يروآیمرد  هچ  ره  مه  الاح  یـسرب  ییاج  هب  هک  يدناوخ  سرد  همه  نیا  متفگ : مرادن . اهنیا  زج  هب  يرگید  يزیچ  هک  نم  دروخب ،
هب قاـفنا  زا  زگره  دـندومرف : ص )  ) لوسر ترـضح  ناـمام  تفگیم : هحفـص 194 ] یتـفایم [ ؟ تدوـخ  رکف  هـب  یک  سپ  ینکیم  ارقف 

لـئاصخ و زا  درب . نآرق  هداجـس و  رهم و  کـی  اـعد و  باـتک  کـی  شدوـخ  هارمه  دـش . دـهاوخن  هتـساک  امـش  لاـم  تورث و  زا  نارگید 
ار اهنآ  نوخ  هتفرگ و  رخـسمت  داب  هب  ار  ادهـش  نایئاهب  ارچ  هک  يروابان  تریح و  قرغ  نم  تفگیم و  يزیچ  سک  ره  يدـهم  ياهیبوخ 

نایعیش اصوصخ  نیملسم  هب  تبسن  نایئاهب  هک  تسا  یتخـس  ینمـشد  هچ  نیا  دنهدیم ؟ هدروخ  بیرف  مان  اهنآ  هب  دننادیم و  هدش  لامیاپ 
مـسارم زور  دنچ  دـننازیرگ ؟ ناساره و  نینچ  نیا  قیاقح  ندینـش  نتفگ و  زا  ارچ  دـنهدیم ؟ ام  دروخ  هب  هنوراو  ار  زیچ  همه  ارچ  دـنراد ؟

هدمآ شکاپ  رکیپ  عییشت  يارب  رهش  فصن  یئوگ  نم  راظتنا  سکع  رب  تسیرگیم و  شیارب  گنس  يراپسکاخ  تقو  دیـشک  لوط  يدهم 
رهـشوب رد  هک  شاهلاخ  رـسپ  يدهم  يراپـسکاخ  زا  سپ  زور  ود  دوب . هدش  لتخم  اهنیـشام  رورم  روبع و  هک  دش  غولـش  يدح  هب  دندوب ،
تداهش ربخ  یئوگ  دوب  يدهم  یمیمص  ناتسود  زا  یکی  هک  وا  دورو  اب  دوب . هدمآ  جدننس  هب  هدش و  علطم  دوب  يزابرـس  تمدخ  لوغـشم 

دنلب يادـص  اـب  تشاد  يدـهم  سکع  لـباقم  رد  هک  دـمحم  شارخلد  ياـهدایرف  زا  هـمه  دـش و  اـپرب  یئاوـلب  دـناهدروآ . هزاـت  ار  يدـهم 
سکع دنیبب ، دندوب  هدرک  تسرد  شیارب  هک  ياهلجح  لخاد  ار  يدهم  سکع  تساوخیمن  دریذـپب و  تسناوتیمن  دـمحم  دنتـسیرگیم .
دندوب هدش  مارآ  همه  یتقو  دـعب  یتاعاس  دز ، هجـض  درک و  هیرگ  تشاد  هنیـس  رد  سفن  ات  دـش و  مخ  نآ  يور  هدرک و  جراخ  اجنآ  زا  ار 

هداتسرف هچملش  زا  هک  همان  نیرخآ  رد  داد . ناشن  شردام  هب  دوب  هتشون  شیارب  زور  نآ  ات  هک  ار  یئاههمان  درک و  ادص  ار  شاهلاخ  دمحم 
ياهمان رد  دندناوخ . درک و  زاب  دوب  هداد  شردپ  هب  هتـشون و  لبق  زا  هک  مه  ار  شاهمان  تیـصو  دوب و  هداد  ار  شتداهـش  ربخ  یعون  هب  دوب 
يرتشیب تقد  اب  ات  متفرگ  ردام  زا  ار  هماـن  هحفـص 195 ] تخیگنارب [  ارم  يواکجنک  تدش  هب  هک  دوب  یبلطم  دوب  هتـشون  دمحم  يارب  هک 

هراب رگید  انشآ  ثیدح  نیا  هک  منک  زاغآ  اجک  زا  نخس  مالس  ناجدمحم  دهاشلا  نیعملا و  مسب ا ... دوب : نیا  همان  نآ  منک . هعلاطم  ار  نآ 
تسابیز و ظفل  نیا  تقایل  رد  یظافلا  هچ  دـنک  ناشخرد  باتفآ  وچمه  دـیوشب و  ناج  ناراب  نوچمه  شیپ  زا  رتهزات  راب  ره  دوش و  رارکت 

شوماخ ياهلعش  دیهش  دیهـش » . » تسا هدناوخ  مان  نیدب  ار  نآ  نخـس  رگزاغآ  هک  نامه  تسا  نیـشنلد  يانعم  نیا  يایوگ  مالک  نیمادک 
، تساسر يدایرف  دیهش  تسا ، یندنام  دای  هب  ياهرطاخ  دیهش  تسا ، نادیواج  يدهاش  دیهش  تسا ، یندینش  يرعـش  دیهـش  تسا . یندشن 

مدیگنجیم نمشد  اب  کشخ  ینابایب  رد  هک  مدید  باوخ  رد  مدید ، یبیجع  باوخ  ناذا  زا  لبق  حبـص  زورما  تسادخ و  هب  ندیـسر  دیهش 
یئور دیفس و  یسابل  اب  ار  س )  ) ارهز هقیدص  ترضح  دعب  دش  كرت  كرت  یگنـشت  تدش  زا  منابل  هک  يروط  مدش  هنـشت  تخـس  هرابکی 
یتحار هب  نم  دندناوخیم ، ارف  دوخ  يوس  هب  ارم  تسا و  بآ  زا  رپ  متسنادیم  هک  دوب  یحدق  ناشکرابم  تسد  رد  مدید . نامـسآ  رد  ابیز 

زا رپ  هک  متفای  یئابیز  زبسرس و  رایسب  نیمزرس  رد  ار  دوخ  مدیشون  ار  بآ  یتقو  مشونب ، مریگب و  كرابم  ناتسد  زا  ار  بآ  ات  مدرک  زاورپ 
لالز ياهيوج  هویم و  زا  رپ  ناتخرد  زا  دـجنگیمن . فصو  رد  هک  مدرکیم  ینامداش  یتحار و  ساسحا  ردـقنآ  دوب . گنراگنر  ياهلگ 

ترایز نیریـش  تاظحل  مه  زونه  مدش  رادیب  باوخ  زا  دایز  یلاحـشوخ  زا  مدوب و  لاحـشوخ  هزادنایب  تسا  تشهب  اجنآ  هک  مدیمهف  نآ 
موشیم دیهش  هک  منادیم  تسا . هداتفا  یقافتا  نینچ  يرادیب  رد  هک  تسا  نیا  لثم  منکیم  سح  ار  زیگنا  لد  ياضف  نآ  ملاع و  ود  يوناب 

هک تسه  یتامعن  ایند  نیا  رد  ددرگ . هدوسآ  شلایخ  ات  ناـسرب  رداـم  تسد  هب  ار  هماـن  نیا  دـش  نینچ  رگا  مدرگیمنرب ، هناـخ  هب  رگید  و 
یباذع مشکیم ، باذع  دنتامعن  نیا  زا  مورحم  هک  دنتـسه  ياهدـع  هک  هحفـص 196 ] منیبیم [  یتقو  اما  تسا  شخبتذل  اهنآ  زا  هدافتـسا 

هداتفا و ياهکلپ  تشپ  ار  یگتـسخ  یتقو  مشکیم  رجز  منیبیم  بذاک  ياهتذل  رابغ  زا  ياهدوت  تشپ  ار  اهمدآ  زا  یـضعب  یتقو  كاندرد 
هک یناتـسد  منیبیم و  تسد  یهت  هدروخلاـس و  نادرم  هلاـس  رازه  هاـگن  ياـفرژ  رد  يریوک و  هدروـخ  كرت  تسوـپ  قـیمع  ياـهطخ  ریز 

همه هک  میآیم  دوخ  هب  هک  یماـگنه  مشکیم و  باذـع  تسا ، تقـشم  جـنر و  اـهلاس  لـمحت  شاهدز ، هکـشخ  تشگنا  هس  ره  ياـهراخ 
زا منادیم  هک  ارچ  مرادن  شمارآ  منکیم  رکف  مناخ  اهر  اب  ندرک  یگدنز  هب  یتقو  یتح  تسا  هدرک  رپ  شارخلد  ياههشیدنا  ار  میگدـنز 

تقیقح زا  وا  یئابیز  تیموصعم و  هب  وا  تقادص  یکاپ و  هب  وا  ینابرهم  یبوخ و  هب  یئاهناسنا  هنوگچ  هک  دیشیدنا  مهاوخ  نیا  هب  سپ  نآ 
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ناشـشوگ رد  مئاد  هک  دـناهدمآ  ایند  هب  یطیحم  رد  راـبجا  هب  هک  ینادـنزرف  دـناهناملاظ ، هدـش و  لـیمحت  يربج  هب  موکحم  ارچ  دـنلفاغ و 
ییالقت هتخود و  مولعمان  ياهدنیآ  هب  هدید  رادـیاپان  یـشیور  زاغآ  رد  هایـس  كاخ  زا  هدروآرب  رـس  یئاههناوج  دوشیم ، لطاب  ياههمزمز 

ناجدمحم دننک . رارکت  هتـساوخان  ار  هدش  نیرفن  رارکت  نیا  لیمحت  ربج  دنهن و  ردام  ردپ و  ياپ  ياج  رد  ياپ  هرابود  ات  دـننکیم  هرابود 
شرعلا جنگ  ياعد  تئارق  رد  ینک  رپ  ناشیارب  ارم  یلاخ  ياج  يراذگن و  اهنت  ار  مزیزع  ردام  مبوخ و  ردپ  زیزع و  سجرن  متداهش  زا  دعب 

یلیخ تسا ، کچوک  رذگدوز و  ایند  هک  دنادب  دنکن و  یباتیب  وگب  سجرن  هب  نک ، توالت  نآرق  میارب  راب  کی  ياهتفه  نک و  تموادم 
وگب مردام  ردـپ و  هب  مراتـساوخ ، لاعتم  دزیا  هاگرد  زا  ار  وا  تیقفوم  یتخبـشوخ و  مینیبیم . هرابود  ار  رگیدـمه  دـسریم و  نایاپ  هب  دوز 

دنک هیرگ  تساوخ  هک  هاگره  دـنکن  هیرگ  دایز  وگب  مردام  هب  منکیم ، رکـشت  اهنآ  زا  ناـشتامحز  همه  رطاـخ  هب  مسوبیم و  ار  ناشتـسد 
هب منک ، ناربج  ار  شتامحز  متسناوتن  هک  ماهدنمرش  دنک ، ملالح  وگب  مردپ  هب  دنک ، هیرگ  ع )  ) نیسح ماما  يارب  دناوخب و  اروشاع  ترایز 

دراذگن دنک و  يردپ  وا  قح  رد  دشوکب و  مناخ  اهر  تیادـه  هحفص 197 ] رد [  وگب  وا  هب  مراد  شتـسود  یلیخ  مشرکون و  یلیخ  وگب  وا 
یبابان ناتـسود  راذگم  زگره  شاب  تدوخ  بظاوم  زیزع  دمحم  دوش . ییاهب  تالیکـشت  لثم  ياهدنرد  ناگرگ  همعط  وا  لثم  یبوخ  رتخد 

ملع و هب  هک  تسا  بش  ياـهزامن  رد  طـقف  هک  نکن  شومارف  ار  بش  زاـمن  دـننک ، رود  نآرق  اـب  سنا  زا  ار  وت  دـنوش و  تایگدـنز  دراو 
دینادب مدـش  دیهـش  رگا  مراد ، تسود  ار  اهنآ  همه  وگب  اهنآ  هب  ناسرب و  مالـس  ماوقا  همه  هب  هلاخ و  هب  يوشیم  لئان  یهلا  یعقاو  تفرعم 

نارجه و نیا  متـسناوتن  متـشادن و  جع )  ) رـصع یلو  ترـضح  روهظ  زج  هب  یئوزرآ  چیه  ایند  نیا  رد  هک  دینادب  ماهدیـسر ، میوزرآ  هب  هک 
ياهظحل داب  شیادف  مناج  رس و  هک  نامزیزع  ربهر  شقح  رب  بئان  يزوریپ  زا  دینک و  اعد  هشیمه  شروهظ  يارب  مروآ . بات  زین  ار  يرود 

زا مدناوخ  هک  ار  همان  يدهم  مراپسیم . لاعتم  يادخ  هب  ار  امش  همه  ار و  مزیزع  قیفر  هلاخرـسپ و  وت  دیراذگن . اهنت  ار  وا  دیدرگن و  لفاغ 
هب هناهاگآ  ردقچ  وا  دوب و  هدش  هتشون  شتداهش  زور  رد  تسرد  همان  نیا  همان ، يور  رد  جردنم  خیرات  قبط  دز ، مکشخ  تریح  بجعت و 

رتخد زا  دـعب  مدـناوخ و  رگید  راـب  دـنچ  ار  تمـسق  نآ  دوب . نم  اـب  یگدـنز  هب  وا  هراـشا  مبجعت  رگید  تلع  دوب . هتفگ  کـیبل  شتداـهش 
هک مدروخ  مسق  نم  دـینادیمن ؟ امـش  ینعی  تفگ : بنیز  ینادیم ؟ يزیچ  هراـب  نیا  رد  وت  مدیـسرپ : دـمحم  رهاوخ  ینعی  بنیز  شاهلاـخ 

ار امـش  يدـهم  هک  لوا  زور  ناـمه  زا  تفگ : داد و  نم  تسد  هب  دروآ و  ار  يدـهم  رگید  ياـههمان  وا  تسا  ربـخیب  هیـضق  نیا  زا  محور 
اب یتسناوتیمن  يدوب و  یئاهب  امش  هکنیا  زا  دوب و  هتشون  دمحم  يارب  ار  شـساسحا  همه  دوب و  هدش  دنمهقالع  امـش  هب  تدش  هب  دوب  هدید 

یمان هک  هدوبن  ياهمان  دوشیم ، نشور  امـش  يارب  تقیقح  زور  کی  هک  دوب  راودیما  اما  دوب  هدرک  يدیدش  فسأت  راهظا  ینک  جاودزا  وا 
. دوب باذع  جنر و  رد  تخـس  دسرب  امـش  هب  دناوتیمن  هکنیا  زا  درکیم و  رکف  امـش  هب  زور  بش و  هحفص 198 ] وا [  دشاب  هدربن  امـش  زا 
قـشع و همه  نآ  هجوـتم  نم  هک  درکن  یعـس  راـبکی  یتـح  وا  متفرورف  رکف  هب  یلیخ  مدـناوخ و  ناوارف  قاـیتشا  اـب  ار  شیاـههمان  همه  نـم 
وا هارمه  هب  هک  ییاهزور  مدوب و  هدرک  تاقالم  شردام  رهاوخ و  اب  هدرک و  هعجارم  اهنآ  هناخ  هب  هک  یتاعفد  همه  هب  اما  موش ، یگتـسبلد 

ياهمان رد  دوب ، هدرک  فسأت  راهظا  متسه  یهابت  یهارمگ و  رد  نم  هکنیا  زا  تیاهنیب  هدرک و  هراشا  متفر  شیوارد  تاسلج  هب  سجرن  و 
وت هک  یهار  میوگب  تسا ، مالسا  ادخ  هب  ندیـسر  هار  اهنت  میوگب  وا  هب  منزب و  فرح  وا  اب  متـسناوتیم  تساوخیم  ملد  یلیخ  دوب : هتـشون 

میدوب هتفر  شدرگ  حیرفت و  هب  شاهداوناخ  هارمه  هب  هک  يزور  هب  يدهم  درک . دهاوخ  هابت  ار  وت  تسین و  شیب  ياههارجک  یتسه  نآ  رد 
هداتفا شتآ  لخاد  هک  یلگ  لثم  مدـید  شتآ  طسو  رد  ار  مناخ  اهر  هرفـس  رـس  رد  هظحل  کی  ناج  دـمحم  دوب  هتـشون  دوب و  هدرک  هراشا 
روـصت منهج  شتآ  رد  ار  وا  یتاـظحل  يارب  نم  دوـب و  هتـسشن  هدرک و  تشپ  شتآ  هـب  وا  دزیم  هناـبز  شتآ  ياههلعـش  شفارطا  زا  دـشاب 

دنک میرای  دوشن  ماهقالع  قشع و  هجوتم  هک  يروط  متـساوخ  ادخ  زا  دشاب . خزود  ران  هب  التبم  هک  وا  زا  فیح  دوش  تیاده  دـیاب  وا  مدرک 
هب توهبم  گنم و  اههمان  ندـناوخ  زا  دـعب  منک . جاودزا  وا  اب  مناوتب  نم  هکنیا  رطاـخ  هب  هن  شدوخ  رطاـخ  هب  طـقف  منک  تیادـه  ار  وا  هک 

یتخادرپ و تدـهاجم  هب  نآ  رد  خـسار  یمزع  اب  یتفای و  ار  تهار  بلق  نانیمطا  اب  وت ، لاح  هب  شوخ  متفگ  وا  هب  مدـش و  هریخ  وا  سکع 
مه نم  يارب  يدیشون  تایح  بآ  يدیـشک و  رپ  ابیز  هچ  يدید . زاورپ  زا  لبق  ار  تهاگیاج  وت  يدیـسر ، تداهـش  هب  نآ  هار  رد  ماجنارس 
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هب ندیـسر  يارب  منکیم  یعـس  مدینـش  هرخألاب  ار  وت  ياهفرح  موش . دنمتداعـس  هحفـص 199 ] وت [  نوچ  مباـیب و  ار  تقیقح  اـت  نک  اـعد 
هب يزیچ  لاح  هب  ات  نم  رگا  یتسه  مرتخد  لثم  مه  وت  ناجاهر  تفگ  هدش و  کیدزن  نم  هب  يدهم  ردام  منک . شالت  وت  ماقم  نوچ  یماقم 
نم مدرکیم . جاودزا  وا  اب  دوب  ناملـسم  مناـخ  اـهر  رگا  تفگ : نم  هب  زور  کـی  تساوخن . يدـهم  دوخ  هک  دوب  نیا  رطاـخ  هب  متفگن  وت 

میتساوخیمن يدوب  ام  نامهم  وت  مینزب ، فرح  تدـیاقع  هب  عجار  وت  هب  امیقتـسم  میدرکیمن  یعـس  دایز  ام  دراد ، هقالع  وت  هب  متـسنادیم 
هک يوش  هجوتم  دیاش  نک  هعلاطم  ار  ناگرزب  ياهباتک  هک  منک  شهاوخ  وت  زا  دـهاوخیم  ملد  يدـهم  تیـصو  هب  الاح  اما  يوش  تحاران 
هب نم  داتسرف . ناسنا  يارب  ار  نید  نیرخآ  نید و  نیرتلماک  ادخ  هدیسر و  یحور  يرکف و  غولب  هب  ناسنا  تسا . مالسا  هار  طقف  تسار  هار 

تئارق ار  نآرق  تقد  اب  یناوخب و  یمالسا  ياهباتک  مهاوخیم  وت  زا  وا  حور  يداش  يارب  يدهم  هیـصوت  هب  طقف  منکیمن  نیهوت  امـش  هار 
اهفرح نیا  ندینش  زا  مدوب  ینابـصع  تدش  هب  ادهـش  هب  نیهوت  رطاخ  هب  نایئاهب  تسد  زا  هک  نم  يوشیم ، تیاده  دهاوخب  ادخ  رگا  ینک 
كاپ دوجو  زا  لقادح  ار  تالیکـشت  متـشاد  تسود  مراد  زاب  اهفرح  نیا  نتفگ  زا  ار  ماهداوناخ  لقادـح  تساوخیم  ملد  مدـشن . تحاران 
دورن  » مناوخب يرگید  زیچ  دوب  فیجارا  زا  رپ  هک  یـشوگ  هب  متـسناوتیم  هنوگچ  اما  دنرادنپن  هدروخ  بیرف  ار  نانآ  هک  مزاس  هاگآ  ادهش 

یئاهنت ساسحا  نم  دنتشادن و  ار  یقح  فرح  چیه  ندینش  دادعتـسا  نانآ  دوب ، هدز  رهم  نانآ  ياهبلق  رب  ادخ  ایوگ  گنـس » رد  نینهآ  خیم 
تشذگ و ... مه  اهزور  نآ  مدرکیم ،

جاودزا هارکا و 

دوب یئاهب  هک  زورهب  مسا  هب  يرـسپ  اب  یتبحم  نیرتکچوک  هحفص 200 ] نودب [  يرابجا و  یجاودزا  دیـسر ، ارف  نم  جاودزا  نامز  هرخألاب 
دندوب و هتفر  لفحم  غارس  هب  دوب و  هدمآ  جدننـس  هب  نادمه  زا  شاهداوناخ  هارمه  هب  زورهب  هک  ارچ  دوب  نم  هداوناخ  لوبق  لیلد  اهنت  نیا  و 

ساسحا نم  هرابرد  هک  مه  لفحم  دناهدمآ ، اجنیا  هب  بوخ  ياهداوناخ  بوخ و  رتخد  اب  تلـصو  يارب  هک  دندوب  هتفگ  دوخ  یفرعم  نمض 
ندمآ باوخ  لبق  بش  دنچ  مدوب و  انیم  مرهاوخ  نامهم  هک  دوب  یتدم  مدوب و  زقس  رد  نم  دوب . هداتـسرف  ام  لزنم  هب  ار  اهنآ  درکیم  رطخ 
يارب دش  رارق  مدش و  میلـست  هرخألاب  اما  دیـشک  لوط  نم  تمواقم  يزور  هد  مدوب . هدید  ار  مایـسورع  یتح  نادـمه و  زا  ار  هداوناخ  نیا 

رارـصا اما  تفرگن  تروص  یقیقحت  دـندادن و  دوخ  هب  یتمحز  اهردارب  زا  مادـک  چـیه  دوب  هتیلامروف  اـم  قیقحت  میورب ، نادـمه  هب  قیقحت 
اما دوب . دهاوخ  رادافو  تیئاهب  هب  مه  وا  دوخ  سپ  دناهدوب  یئاهب  دـج  دـنچ  وا  هداوناخ  هک  دوب  نیا  ناشلیلد  اهنت  مریذـپب و  هک  دـندرکیم 
دنچ زا  سپ  دوب و  ناملسم  رتخد  کی  قشاع  وا  هدمآ . نم  يراگتساوخ  هب  رابجا  هب  مه  زورهب  مدش  هجوتم  مدرک  هک  یتاقیقحت  رد  مدوخ 

يدرف اما  دوش  ناملـسم  هک  دوشیم  رـضاح  یتح  زورهب  دـننک  یمالـسا  دـقع  هک  دـنوریم  يرـضحم  هب  مه  اب  دوب  تسود  وا  اب  هک  لاـس 
هزادنایب فرح  نیا  زا  مه  وا  يریذپب . دـیاب  یـشکب  ار  تردام  ردـپ و  میهاوخب  ام  ینامز  رگا  دـیوگیم  وا  هب  اجنآ  رد  عالطایب  هاگآان و 

هیبش مه  هب  نامتشونرس  ام  دوب ، هدش  جراخ  رضحم  زا  هدش  فرصنم  جاودزا  نیا  زا  تینابـصع  اب  دوب و  هتـسکش  شرورغ  هدش و  تحاران 
اهمدآ رتشیب  لثم  ایوگ  دـسرب و  یلاعت  هب  درکیمن  یعـس  الـصا  دوب  یلومعم  ـالماک  يدرف  زورهب  میتشادـن . يداـیز  مهاـفت  مه  اـب  اـما  دوب 

هحفـص 201] نم [  زا  رتشیب  یتح  هک  دوب  نیا  نم  اب  شهباشت  هجو  اـهنت  اـما  تشادـن ، ندرک  حـیرفت  ندـیباوخ و  ندروخ و  زج  ياهزیگنا 
تـشاد تسود  ار  هداج  نم  لثم  مه  وا  میتفریم  ترفاسم  هب  میدرک  دزمان  مه  اب  هک  لوا  ياهزور  نامه  زا  دوب . ترفاسم  تعیبط و  قشاع 

بلقلا و قیقر  هکنیا  درک و  هراشا  وا  یبرـشم  شوخ  یخوش و  تواخـس و  يزابلد و  تسد و  هب  ناوتیم  شنـساحم  زا  دوب . نتفر  قشاع  و 
دمآ تفر و  ام  اب  هک  ینارسپ  نادرم و  همه  هب  تبسن  شتیـساسح  هب  دشیم  دوب  تالیکـشت  درکلمع  ناغمرا  هک  شبیاعم  زا  دوب و  یفطاع 

تخانشیمن ارم  هک  ارچ  میدرکن  يرپس  مه  اب  ار  یبوخ  يدزمان  ياهزور  دوب . نارذگشوخ  زاب و  قیفر  یلیخ  هکنیا  دومن و  هراشا  دنتـشاد 
ارم مکمک  یتدم  زا  دعب  اما  دنهدیم ، سک  ره  هب  ار  هدافتـسا  ءوس  تصرف  هک  مشاب  یئاهب  يایحیب  نارتخد  رتشیب  لثم  دیـسرتیم  مئاد  و 

داتسرفیم ترفاسم  هب  ارم  یئاهنت  هب  یتح  تشاذگیم و  اهنت  ارم  بترم  جاودزا  زا  دعب  هک  تشاد  دامتعا  نم  هب  يدح  هب  رگید  تخانش و 
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رپ غولش و  رایسب  اهنشج  رتشیب  لثم  مه  ام  یـسورع  نشج  میدرک و  جاودزا  هرخألاب  ام  درکیمن . يریگولج  مایتالیکـشت  ياهتیلاعف  زا  و 
دودـح دـندوب  هدرک  توعد  ار  ناشدوخ  ياهلیماف  همه  مه  اهنآ  میدوب و  هدرک  توعد  ار  جدننـس  یئاـهب  ناـناوج  همه  اـم  دوب . ادـصورس 

مناما هیرگ  مدوب و  هدز  متاـم  مدرکیم  كرت  ار  هناـخ  متـشاد  یتقو  دـندوب  هدرک  لـگ  قرغ  ار  هناـخ  هک  دوب  هدـمآ  ناـمهم  رفن  دصتـشه 
دوب و هام  نیدرورف  مدرگنزاب ، زگره  منک و  لمحت  ار  یلکـشم  ره  مردام  ردـپ و  هبئاشیب  تبحم  تمرح  هب  متـسب  دـهع  دوخ  اـب  دادیمن .
، مهدیم تسد  زا  ار  مایگدنز  يابیز  طیحم  هشیمه  يارب  هک  متـسنادیم  دیرابیم ، يدیدش  ناراب  تشاد و  یبیجع  قرب  دـعر و  نامـسآ 

اهنت منک و  هبرجت  ار  يرگید  تشونرـس  هک  متفریم  نم  تفر و  هشیمه  يارب  زیگناهرطاـخ  ياـههظحل  بوـخ و  ياـهزور  هـک  متـسنادیم 
هب تبسن  دناهدرک . يراگتساوخ  نم  زا  میاههلاخ  رـسپ  هک  دوب  هدینـش  زورهب  وا . تیاهنیب  فاطلا  هحفـص 202 ] دوب و [  ادخ  مهاگ  هیکت 

ناملـسم هکنیا  رطاخ  هب  طقف  ینک  یگدنز  اهنآ  اب  هک  یتشاد  تسود  وت  هک  دوب  هدـش  نم  باصعا  ناهوس  مئاد  دوب و  ساسح  یلیخ  اهنآ 
مرت نارهت  تعنـص  ملع و  هدکـشناد  رد  وا  مدوب . هدیدن  ار  زیورپ  رگید  هک  دوب  لاس  راهچ  نوچ  تشادـن  يراک  زیورپ  اب  یتسناوتن . دـندوب 

ياهتلاخد دوب و  ناـمیرابجا  جاودزا  لـیلد  هب  اـهنت  میتشاد  یگدـنز  رد  یفـالتخا  رگا  زورهب  نم و  دـنارذگیم . ار  نارمع  یـسدنهم  رخآ 
نم هب  نامام  دـننک  یظفاحادـخ  ام  اب  هدرپس و  زورهب  هداوناـخ  هب  ارم  دنتـساوخیم  نم  هداوناـخ  یتقو  یـسورع  بش  تالیکـشت . ياـجیب 

بورـشم لها  هداوناخ  نیا  هکنیا  لثم  تفگ : هداتفا  یقافتا  هچ  رگم  متفگ  دآیمن ، رد  شنوخ  ینزب  دراک  میلـس  هب  تفگ : دـش و  کیدزن 
ام يارب  هک  دوبن  یتبیصم  نیا  دناهدروخ . بورشم  هک  هدیمهف  هدید و  اجنآ  رد  يدایز  یلاخ  ياهيرطب  هتفر و  ماب  تشپ  هب  میلـس  دنتـسه .

ياهداوناخ اب  هرابکی  الاح  دندوب  هدشن  یفالخ  چیه  بکترم  دندوب ، هدزن  راگیس  هب  بل  لاح  هب  ات  هک  متشاد  ردارب  شش  دشاب . مضه  لباق 
ياضعا بش  نآ  لاح  ره  هب  دوب . هدـننک  تحاران  لـیقث و  تیاـهنیب  اـم  يارب  هلئـسم  نیا  دـندوب و  بورـشم  لـها  هک  میدرکیم  تلـصو 

هایـس یتحاران  زا  میلـس  دنتخیریم  کشا  اهردارب  اهرهاوخ و  اههدازرهاوخ ، اههدازردارب و  دنتـشاد . یکاندرد  یظفاحادخ  نم  اب  هداوناخ 
تسکش و مضغب  یظفاحادخ  يارب  مردام  ردپ و  ندیـشک  شوغآ  رد  اب  مدرکیم و  هیرگ  مه  نم  دروخیم  ورف  ار  دوخ  ضغب  دوب و  هدش 

لباق مبلق  يور  مغ  همه  نآ  ینیگنس  دوب و  هدیـسر  بل  هب  مناج  یئوگ  مشکب  سفن  تحار  متـسناوتیمن  متخیر ، کشا  متروص  يانهپ  هب 
ار نامـسآ  زا  یمین  يولج  هیاسمه  هناخ  هحفـص 203 ] دنلب [  ياهراوید  مدرک  هاگن  نامـسآ  هب  مقاتا  هرجنپ  زا  دـنتفر  هک  اهنآ  دوبن  لمحت 
ار يرعـش  دمآیمن . دـنب  ياهظحل  ناراب  تسیرگیم و  زونه  نامـسآ  دوب ، هداد  رارق  دوخ  کیرات  گنت و  رـصح  رد  ار  هناخ  دوب و  هتفرگ 

هتسکشب لپ  نیا  تخورفا  اههلعش  نازرل ، عمش  نوچ  یک  هب  ات  تخوس  دیاب  هظحل  نیمادک  ات  ایآ  بر  ای  متـسیرگ . هدرک و  همزمز  بل  ریز 
لپ نیا  مچوک  زا  هتسخ  خلت و  رارکت  زا  هتسخ  مچوپ  رـس  هب  رـس  رمع و  ریدقت  دش  هنهک  دزیریم  رواب  مروابیب  لد  رد  دزیریم  رخآ  یک 

رادهچب متـشادن  دـصق  هک  نم  مدرک !؟ جاودزا  هچ  يارب  متـسنادیم  شاک  يا  دزیریم  رواب  مرواـبیب  لد  رد  دزیریم  رخآ  یک  هتـسکشب 
هدـمآ و اـیند  هب  رگید  یطیحم  رد  هک  ار  یناـسنا  تیلوئـسم  منک و  لوـبق  يدـنزرف  هب  ار  يرگید  كدوـک  مراد  تسود  مـتفگیم  موـش و 
هب نت  هکنیا  زا  لبق  جاودزا  زا  لبق  شاک  يا  مدوتسیم ، ار  یشنم  گرزب  نیا  مریگب و  هدهع  رب  درادن  ندرک  یگدنز  يارب  یبسانم  طیارش 

تلصو نیا  زا  نم  یلصا  هزیگنا  فده و  تسیچ و  نم  ندرک  جاودزا  لیلد  هک  مدرکیم  رکف  بوخ  مدوخ  اب  مهدب  نارگید  ياههتـساوخ 
لاب ود  ینعی  جاودزا  هک  مدرکیم  رکف  نیا  هب  مدوب  هتفرگ  ارف  هک  ییاهراعش  قبط  اما  مشکب  شود  رب  ار  تالکـشم  مناوتب  رتهب  ات  تسیچ ؟

زا هتـسر و  ندوب  یهت  بلاق  زا  متخاسیم و  یلاـب  زورهب  زا  دـیاب  مدرکیم  لـمع  نیا  هب  دـیاب  دوب  یگنـشق  راعـش  نیا  زاورپ و  يارب  ندـش 
تالیکـشت اـب  وا  هداوناـخ  مدـش  هجوتم  زورهب  اـب  ناـمکرتشم  یگدـنز  لوا  زور  ناـمه  زا  مدـشیم . جراـخ  دوکر  يدومج و  يدوـمخ و 

نم زا  ار  اهزیچ  یلیخ  اهنآ  تساـم ، هداوناـخ  زا  رتشیب  بتارم  هب  دـنراد  تالیکـشت  هحفـص 204 ] زا [  اهنآ  هک  یـسرت  دنتـسین و  تسارور 
نانآ اب  دندادیم و  شرازگ  لفحم  هب  عیرس  ار  زیچ  همه  هک  ام  هداوناخ  سکع  رب  اقیقد  دسرب . تالیکـشت  شوگ  هب  ادابم  دندرکیم  ناهنپ 

مدیمهف اهدعب  دنتشاذگیمن و  نایم  رد  لفحم  اب  ار  ناشتالکـشم  رودقملا  یتح  هک  دوب  يروط  هداوناخ  نیا  تسایـس  دندرکیم . تروشم 
کنیع يراکشارت  زورهب  دندادیم . ناشن  هدرپسرس  شوگ و  هب  هقلح  ار  دوخ  ارهاظ  اما  دنتشادن  دامتعا  تالیکـشت  هب  هک  دوب  تلع  نیا  هب 
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ام تافالتخا  زا  یکی  یتدـم  مدـنارذگیم . شرهاوخ  ردام و  اب  ار  تاقوا  رتشیب  نم  دـمآیم و  هناخ  هب  اهرهظ  طقف  زور  لوط  رد  تشاد و 
يرالاس درم  هناخ  رد  مشاب و  هتـشاد  یـسرت  وا  زا  تشاد  تسود  درکیم و  کچ  ارم  هرمزور  ياهراک  دـمآیم  هناخ  هب  یتقو  هک  دوب  نیا 

نیب رد  دنتـسه . اهنآ  هدنب  هدرب و  ناشنارـسمه  هک  یـشاب  یئاهب  ياهمناخ  ریاس  لثم  مهاوخیمن  هک  دوب  نیا  شمالک  هیکت  دـشاب و  مکاح 
نیا همه  تشاد . ساره  هیـضق  نیا  زا  زورهب  دـندوبن و  رادروخرب  يدایز  تارایتخا  زا  نادرم  دوب و  امرف  مکح  يرالاس  نز  الومعم  نایئاهب 
زونه مهد . تداع  دنامیم  نادنز  هب  رتشیب  هک  دیدج  یگدـنز  طیحم  اب  ار  دوخ  مدرکیم  یعـس  مدرکیم و  لمحت  ار  تالکـشم  لئاسم و 
تقو دنکیم  یعس  مئاد  هدرک و  رارقرب  طابترا  دوب  تسود  وا  اب  البق  هک  يرتخد  اب  زورهب  مدیمهف  هک  دوب  هتـشذگن  ام  جاودزا  زا  هام  کی 
تقو ره  تفرگیم و  سامت  وا  اب  دادیم  تسد  یتولخ  هکنیا  ضحم  هب  مه  هناخ  رد  دریگب  ساـمت  وا  اـب  هتفر و  نوریب  هناـخ  زا  تقویب  و 

میدرک جاودزا  مه  اب  رابجا  هب  وت  نم و  تفگیم : هک  دوب  نیا  شلیلد  اهنت  دنکیم  تبحص  یسک  هچ  اب  هک  مدش  هجوتم  نم  دیمهفیم  هک 
هحفـص هناخ [  هب  هدرک و  كرت  ار  وا  موشیم و  تحاران  تدـش  هب  نم  هک  دـیدیم  یتقو  اما  منک  جاودزا  وا  اب  هک  متـساوخیم  البق  نم  و 

يارب میوگب  یـسک  هب  هکنیا  نودـب  نم  دـنکن و  تناـیخ  نم  هب  زگره  رگید  هک  دادیم  لوـق  درکیم و  یهاوخرذـع  نم  زا  موریم  [ 205
هجوتم رفـص  مرحم و  مایا  رد  یهاگ  متـشگیمرب . نادـمه  هب  زورهب  هارمه  هب  هرابود  ماهتـشگرب ، هناخ  هب  یئادـج  هب  زورهب  ندرک  دـیدهت 
مسارم هب  نم  تفگ : درک  ادیپ  دامتعا  نم  هب  الماک  یتقو  هرخألاب  دنکیم و  رارقرب  شناملسم  ناتسود  اب  يدایز  طابترا  زورهب  هک  مدشیم 

ههبج رد  منزیم ، هنیس  موریم و  تئیه  هب  مناتسود  اب  هشیمه  مراد و  هقالع  یلیخ  ناماما  ریاس  و  ع )  ) نیسح ماما  يارب  اهناملـسم  يرادازع 
نیرتکچوک اما  مدناوخیم  زامن  بلق  میمص  زا  مداتسیایم و  زامن  هب  تعامج  اب  مدرکیم و  ناهنپ  ار  دوخ  ندوب  یئاهب  مدوب  زابرـس  یتقو 

مه نم  اهناملـسم  يراوگوس  هب  ار  شـشک  نیا  بیجع و  ساسحا  نیا  زورهب  متفگ : مرادـن . نامدوخ  ربمغیپ  تشذـگرد  هب  تبـسن  یـسح 
هب یطابترا  هچ  هن  تفگ : وا  مینکیمن . یتحار  ساسحا  اهنآ  نیب  رد  میراد و  ترفن  ناـیئاهب  زا  هک  تسا  نیا  شلیلد  منکیم  رکف  اـما  مراد 

چیه هب  مشکیم و  جنر  حبص  ات  نم  میناوخب  اعد  مینامب و  رادیب  حبص  ات  دیاب  ام  دنریگیم و  هلاءاهب  يارب  دوعص  هسلج  یتقو  دراد  نایئاهب 
نیمه مه  نم  متفگ : میوگیم  هاریب  دب و  ملد  رد  دناهدرک  اپرب  ار  ياهسلج  نینچ  هک  یناسک  هب  مئاد  مرادن و  ادـخ  هب  یتبرق  ساسحا  هجو 

تکرـش تاسلج  رد  دـننیبب  هک  دنتـسه  اـم  بقارم  یناـسک  هشیمه  هکنیا  زا  منکیم و  تکرـش  راـبجا  هب  ـالماک  ار  تاـسلج  همه  نم  روط 
ناـماما زا  مادـک  ره  اـی  ع )  ) نیـسح ماـما  مسا  اهناملـسم  يراوـگوس  تاـسلج  رد  اـما  تفگ  زورهب  . مشکیم باذـع  اـعقاو  هن  اـی  مینکیم 

هب مه  اب  یتقو  دنکیم . سح  اهنآ  روضح  رد  ار  دوخ  دریگیم و  شاهیرگ  دزرلیم و  شلد  ناسنا  هاگآدوخان  دیآیم  هک  مالـسلامهیلع ) )
ریاس رد  ای  هکم و  رد  ای  و  ع )  ) اضر ماـما  مرح  رد  ار  اهناملـسم  کـشا  كاـپ  تارطق  صولخ و  هحفـص 206 ] میدرکیم [  هاگن  نویزیولت 

ام هکنیا  زا  میدروخیم و  هطبغ  اهنآ  یمرگ  لد  داقتعا و  نامیا و  هب  دزیم و  هقلح  ام  يود  ره  مشچ  رد  کشا  میدـیدیم  هکربتم  نکاـما 
نم و میدرکیم . سح  ار  يروآباذع  ألخ  میبای  شمارآ  اجنآ  رد  هدرک و  هدافتسا  اهنآ  زا  یـسدقم  هاگیاج  ناونع  هب  هک  میرادن  ینکاما 

شخپ ار  اجنآ  ملیف  هک  یهاگ  ای  میدرکیم و  مسجم  دوب  هدـش  انب  لیئارـسا  رد  دوب و  سدـقم  نایئاهب  يارب  هک  ار  یناکم  اهنت  یتقو  زورهب 
سدقم نکاما  زا  یکی  اب  ینزوسرـس  ردق  هب  یتح  هک  میدیمهفیم  الماک  درادن . دوجو  نآ  رد  یحور  چیه  هک  میدیدیم  ام  دـندرکیم و 

دوب هدش  تالیکشت  يارب  یسولپاچ  قلمت و  دیلپ  حور  هب  لیدبت  نایئاهب  رد  تیونعم  حور  هکم . هب  دسر  هچ  تسین  هسیاقم  لباق  ناناملـسم 
زورهب نم و  هک  یهاگآ  نیا  دـندرکیم و  لمع  تسا  شیوخ  نابنادـنز  نامرف  لرتنک و  تحت  رایتخایب  ساسحایب و  هک  يریـسا  لـثم  و 

چوپ و ار  یگدـنز  هک  دوب  هتخاس  قلعم  ياهدـشمگ  ام  زا  دـندوب  هدیـسر  نآ  هب  مه  یئاهب  ناناوج  رتشیب  میدوب و  هدیـسر  نآ  هب  دوب  اهلاس 
میدرک و تداـع  مه  هب  مکمک  زورهب  نم و  میدوـب . هداد  ظـفحلا  تحت  یگرمزور  هب  نت  تیوـهیب  فدـهیب و  میتـسنادیم و  شزرایب 
هب ابلق  اما  میدیمهفیمن  بوخ  ار  رگیدمه  فرح  میتشاد و  مه  اب  یتافالتخا  یهاگهاگ  هک  تسا  تسرد  میدوب  رگیدمه  یعقاو  هاگ  هیکت 
اب رتشیب  هکنیا  يارب  دمآ و  نم  ندید  هب  اهتدم  زا  دعب  نمهب  درک . جاودزا  ام  زا  دـعب  هام  دـنچ  مه  مرگید  رهوش  ردارب  میدوب . کیدزن  مه 

بترم ارچ  هک  دـش  ریگرد  مردارب  اب  تشاد  بصعت  یلیخ  شاهزات  سورع  يور  هک  مرهوش  ردارب  تفریمن  نوریب  هناخ  زا  دایز  دـشاب  نم 
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 ] زورهب نم و  دـندرک . يراککتک  مه  اب  اهنآ  هیـضق  نیا  رـس  ینک . هدافتـسا  ءوس  مرـسمه  دوجو  زا  يراد  دـصق  امتح  ینامیم  هناـخ  رد 
هدرک و هراجا  یلزنم  میدـش  ممـصم  رگید  هک  دـش  ثعاب  فالتخا  نیا  شردارب . زا  زورهب  هداوناخ  میدرک و  عاـفد  نمهب  زا  هحفص 207 ]

هابتـشا ابیرقت  ام  راک  نیا  ایوگ  اما  میدرک . ناکم  لقن  هدرک و  هراجا  یکچوک  کیـش و  اتبـسن  هناخ  مینک . یگدنز  زورهب  هداوناخ  زا  ادـج 
مه دمآرد و  بسک  يارب  مه  نم  دمآیمن . هناخ  هب  مه  اهبـش  زا  یـضعب  دوب . شناتـسود  اب  بترم  زورهب  مدنام و  اهنت  نم  نآ  زا  دعب  دوب .
زا رفن  ود  یکی  میورب  نارهت  هب  زورهب  اب  سانجا  دـیرخ  يارب  دـش  رارق  متخادـنا و  هار  ار  يزاـس  کـسورع  متغارف  تاـقوا  ندرک  رپ  يارب 
اما متـشاد . ار  یتالیکـشت  ياهتیلاعف  مه  یفرط  زا  میدـش  راک  لوغـشم  مدرک و  مادختـسا  یئاـهب  نارتخد  زا  مه  رفن  ود  یکی  راـک و  هرادا 

تاقوا رتشیب  دیـسرتیمن . دننک  مهتم  ینادان  ینامیایب و  هب  ار  وا  ای  دـننزب و  یفرح  شرـس  تشپ  هکنیا  زا  دوب و  نازیرگ  تاسلج  زا  زورهب 
نم اب  زورهب  هک  اههلـصاف  نیا  تسا . هتفر  ترفاسم  هب  میوگب  مدـشیم  روبجم  نم  درکیمن و  تکرـش  وا  متفریم و  تفایـض  هب  یئاهنت  هب 

سامت هناخ  بحاص  اب  اجنآ  زا  مدوب و  هتفر  جدننـس  هب  مردام  ندـید  هب  هک  زور  کـی  درکیم و  هدز  لد  یگدـنز  زا  ارم  دوب  هدرک  داـجیا 
هک مدش  هجوتم  متـشگرب  یتقو  تسا  ربخ  هچ  اجنیا  دـینیبب  دـیدرگرب و  رتدوز  دـیاهداد  ناتدرگاش  هب  ار  دـیلک  ارچ  امـش  هک  تفگ  متفرگ 
رد هدـش و  تسود  زورهب  ناتـسود  زا  یکی  اب  دوب  مه  یئاهب  مدوب و  هدرپس  وا  هب  ار  هناـخ  هدرک و  ناـنیمطا  وا  هب  همه  زا  رتشیب  هک  يرتخد 

هدرک كرت  ار  هناخ  مدش  روبجم  هک  میدرک  شاخرپ  مه  هب  يروط  و  دش . مفرح  الصفم  هیـضق  نیا  رـس  زورهب  اب  دننکیم . تولخ  ام  هناخ 
نیا هجیتن  متـشگیمرب و  هناـخ  هب  لـتخم  هدروخ و  تسکـش  دوب ، هدرک  هطاـحا  ار  مدوجو  همه  یگرزب  مغ  هار  نیب  مدرگرب . جدننـس  هب  و 

نیمه هحفـص 208 ] يارب [  مرادـن و  وا  هب  ياهقـالع  چـیه  نم  هک  درکیم  سح  زورهب  دـشاب !؟ تسناوـتیم  هچ  نیا  زج  يراـبجا  جاودزا 
متشگرب هناخ  هب  یتقو  دنارذگیم . شناتسود  اب  ارثکا  مه  اهبش  تفریم و  راک  رس  هب  هک  اهزور  درکیم  مرگرس  شناتـسود  اب  ار  شدوخ 

جاودزا هزات  هک  یسک  هک  تفگ  دز و  تمهت  زورهب  هب  هلـصافالب  وا  میراد و  مه  اب  یتافالتخا  هچ  هک  متفگ  دوب  لفحم  وضع  هک  میلـس  هب 
نم دنکیم . ناهنپ  وت  زا  ار  هلئسم  نیا  تسا و  داتعم  دیدرتیب  دنکیم  يرپس  شناتـسود  اب  بترم  تسا و  يرارف  هناخ  زا  همه  نیا  هدرک و 

قالط تساوخداد  مدناسر . لفحم  عالطا  هب  ماهدرک  فرصم  یحیرفت  تروص  هب  دوب : هتفگ  مدوب و  هدینـش  وا  زا  هک  ار  دروم  ود  یکی  مه 
رداص نم  قالط  ات  تشذـگیم  مدوب  هداد  قالط  تساوخداد  نم  هک  یخیرات  زا  لاس  کی  دـیاب  یئاهب  ماکحا  قبط  تفر و  لـفحم  هب  نم 

دننادرگرب ارم  ات  دندمآ  ام  هناخ  هب  شگرزبردپ  ردپ و  هارمه  زورهب  تشذگ  هک  یتدم  دـنتفگیم ، صبرت  خـیرات  مکح  نیا  هب  دـشیم و 
. دربب دوخ  اب  ار  اهر  هک  میهدیمن  هزاـجا  نیمه  يارب  تسا  داـتعم  ـالامتحا  وا  میتسه  كوکـشم  زورهب  هب  اـم  هک  تفگ  اـهنآ  هب  میلـس  اـما 

چیه هک  مروخیم  مسق  دینک و  ادج  نم  زا  ار  اهر  رابجا  هب  دیرادن  قح  دینزب و  تمهت  نم  هب  دیناوتیمن  امش  تفگ : دش و  ینابصع  زورهب 
ار وا  درک و  هلمح  زورهب  هب  هرابکی  مرگید  ردارب  ریما  هک  دیـشک  یئاج  هب  لاجنج  راج و  مربیم ، ار  وا  نم  دوش  نم  عناـم  دـناوتیمن  سک 

سرت زا  ام  دش  روهلمح  ریما  تمس  هب  دروآ و  رد  بیج  زا  ار  وقاچ  تشاد  هارمه  یئوقاچ  هشیمه  هک  مه  وا  تفرگ  دوخ  دگل  تشم و  ریز 
شردپ زورهب و  قامچ  بوچ و  اب  يرفن  دنچ  دنداد و  میلـس  تسد  هب  بوچ  کی  دندناسر و  ار  دوخ  هاگراک  ياهرگراک  میدیـشک  دایرف 

زورهب و يور  رـس و  زا  نوخ  دـیرب . ار  ریما  تسد  وقاچ  اب  مه  زورهب  دنتـسکش ، ار  اهنآ  هلک  رـس و  هداد و  رارق  يدـیدش  تابرـض  دروم  ار 
دادیم همتاخ  اوعد  نیا  هب  تسیابیم  هحفص 209 ] دوب و [  لفحم  وضع  هک  میلـس  دوب ، دوخ  قرغ  ناشیاهـسابل  مامت  دوب و  يراج  شردپ 

زا مرگ  یئاریذپ  نیا  اب  شگرزبردپ  ردپ و  هارمه  زورهب  درک . نوخ  قرغ  ار  وا  هداتفا و  زورهب  ناج  هب  بوچ  اب  هک  دوب  یناسک  زا  شدوخ 
یتروص رـس و  اب  زورهب  مدرک  هاگن  ار  طایح  لخاد  هلپ  هار  هرجنپ  زا  مدرکیم . هیرگ  تدـش  هب  مدوب و  هدیـسرت  نم  دـندش ، جراـخ  هناـخ 

یباوج چـیه  تیعـضو  نآ  اب  یلو  تخوس  شیارب  ملد  منکیم ، شهاوخ  وشن ، ادـج  نم  زا  اهر  تفگ : درک و  نم  هب  یهاگن  ینوخ  الماک 
ات میتفر  يرتنالک  هب  میدش و  هدامآ  مه  ام  دندش  جراخ  هناخ  زا  هک  اهنآ  مدرکیم . هیرگ  دنلب  يادـص  اب  طقف  مهدـب و  وا  هب  متـسناوتیمن 

زورهب دـندمآ . مه  اهنآ  میدـید  هک  میدوب  يرتنالک  طاـیح  لـخاد  مینک . تیاکـش  متـش  برـض و  داـجیا  یـشکوقاچ و  رطاـخ  هب  اـهنآ  زا 
ثعاـب رگید  مراذـگیمن  اـهنت  ار  وـت  تقو  چـیه  رگید  مدرک  هابتـشا  تفگیم  مراذـگن و  اـهنت  ار  وا  هک  درکیم  ساـمتلا  نم  هب  هناقـشاع 
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زورهب هب  نزن و  فرح  وا  اب  تفگ : دـش و  کیدزن  نم  هب  میلـس  درگرب . نم  اب  هدـب و  همتاخ  هلئاغ  نیا  هب  طقف  موشیمن . وت  رطاـخ  شجنر 
دنداد تیاضر  رگیدمه  هب  اما  دش  فلت  نامتقو  يرتنالک  رد  یتعاس  دنچ  نکن . شوخ  ار  تدوخ  لد  يورب  نادنز  هب  دیاب  الاح  وت  تفگ :

هب دننک ، اوعد  مه  اب  دیابن  یئاهب  هداوناخ  ود  دـنتفگیم : دـندمآیم و  نایئاهب  بترم  هک  دوب  نیا  يارب  تیاضر  نیا  میدـش . ادـج  مه  زا  و 
زورهب هک  تفگ  همه  هب  میلـس  سپ  نآ  زا  نادمه . هب  اهنآ  میتشگرب و  هناخ  هب  ام  دورب . نایئاهب  يوربآ  هک  دیراذگن  دـیهد و  تیاضر  مه 
زورما دیاش  تفگیم : میلـس  میهدـب  دایتعا  شیامزآ  میورب و  نالا  نیمه  تفگیم : اهثحب  رج و  نآ  رد  زورهب  هک  یلاح  رد  تسا  داتعم 

یفنم ياههار  تفگیم : میلس  دیربب ، هاگشیامزآ  هب  ارم  دییایب و  عالطا  نودب  زور  کی  هک  درکیم  رارـصا  زورهب  یـشاب . هدرکن  فرـصم 
نیا هب  مهتم  ارم  ای  دـینک و  تباـث  هحفـص 210 ] دیاب [  ای  دینزیم  تمهت  ارچ  تفگیم  دـش و  ینابـصع  مه  وا  يدـلب ، ار  شیامزآ  ندرک 
رکف هک  ياهداوناخ  دمآ و  مه  نم  رس  دوب  هدمآ  میـسن  رـس  هک  یئالب  اقیقد  مدش  مورحم  اهزیچ  یلیخ  زا  دعب  هب  زور  نآ  زا  دینکن . هلئـسم 
اهنیا همه  موش و  جراخ  هناخ  زا  اهنت  دندادیمن  هزاجا  رگید  دندرک و  مورحم  نفلت  نتـشادرب  زا  الماک  ارم  دنتـسه  یقطنم  یلیخ  مدرکیم 

هک یهاگ  میلـس  اما  منادـب  ار  وا  رظن  متـساوخیم  دـیهدب . اهر  هب  ار  نفلت  درکیم  رارـصا  تفرگیم و  سامت  زورهب  دوب  میلـس  روتـسد  هب 
يزیچ مدرکیمن  تأرج  مه  نم  مدرگیمنرب ، تقو  چـیه  رگید  وگب  تفگیم  داتـسیایم و  مرـس  يـالاب  منزب  فرح  ینفلت  دادیم  هزاـجا 

هناـخ رد  رتـشیب  مدوـب ، رظن  تحت  ادـیدش  دروآ . محر  هب  ارم  لد  زورهب  دادیمن  هزاـجا  درکیم و  عـطق  ار  نفلت  دوز  میوـگب و  نیا  زا  ریغ 
تشگیم یکرادم  لابند  میلـس  منزب . فرح  زورهب  اب  ادابم  موش  نفلت  کیدزن  دندادیمن  هزاجا  میلـس  روتـسد  هب  مه  اهنآ  مدوب و  اهردارب 

زورهب تفگ : دش و  ادیپ  مه  يدرف  دوب و  هدرک  هدافتـسا  مدوب  هدرک  فیرعت  شیارب  نم  هک  یئاهزیچ  زا  دنک . تباث  ار  شماهتا  دـناوتب  هک 
نم يارب  یتـسناوت  رگا  تفگ : نم  هب  دیـشک و  دروآ و  رد  دوـب  شیـشح  زا  رپ  نآ  لـخاد  هک  ار  يراگیـس  شباروـج  لـخاد  زا  زور  کـی 

وا هب  ار  دوخ  دوب  هدـمآ  مردارب  هناخ  هب  هک  زور  کی  درکیم . یگدـنز  هاشنامرک  رد  هک  دوب  مردارب  نز  ردارب  درف  نیا  نک ، ادـیپ  نیئوره 
نم تسا ، داتعم  تخس  زورهب  دیوگیم و  تسار  هک  دروخ  مسق  شرـسپ  اهنت  ناج  هب  وا  دیوگب و  ار  تقیقح  هک  مدرک  سامتلا  مدناسر و 

فرح فالخرب  متـسناوتیمن  رگید  دوب  هدـش  قیمع  دوب و  هدیـشک  اههداوناخ  هب  ام  فالتخا  نوچ  یفرط  زا  مدرک  دامتعا  وا  فرح  هب  مه 
مدرکیم رکف  نوچ  متـشادن  منایفارطا  فرح  لوبق  زج  ياهراچ  چیه  اما  تسین  داتعم  زورهب  هک  متـشاد  نانیمطا  ابلق  نم  منک ، لمع  مردارب 

يوـش ادـج  زورهب  زا  رگا  نکن  رکف  تفگیم  دـیدیم  ارم  هـک  سک  ره  موـش . تخبدـب  مـنک و  هابتـشا  هحفـص 211 ] نم [  تسا  نـکمم 
ود دننک . جاودزا  وت  اب  هک  دنلیام  دـندرک  يراگتـساوخ  وت  زا  البق  هک  یناسک  همه  زونه  تسین و  وت  همقل  الـصا  زورهب  يوشیم  تخبدـب 

نوچ ددرگرب  اهر  دیهدن  هزاجا  دنتفگیم  دنتفرگیم و  سامت  نارهت  زا  مئاد  دندوب  يرگهنتف  نز و  مه  هب  ود  رهوش  نز و  هک  ماوقا  زا  رفن 
يدح هب  ارتفا  تبیغ و  دـش و  عیاش  نایئاهب  نیب  رد  اهفرح  نیا  دـنکیم . یـشورف  قاچاق  مه  شردـپ  تسا و  داتعم  زورهب  هک  میراد  ربخ  ام 

دندرکیم نایب  يروط  دندرکیم و  نانیمطا  راهظا  شردپ  یشورف  قاچاق  زورهب و  ندوب  داتعم  زا  همه  دوب ، ریذپان  بانتجا  هک  تفرگ  الاب 
دنهدب نم  هب  ار  یـشوگ  هک  درکیم  رارـصا  درکیم و  نفلت  هک  یهاگ  زورهب  دـناهدید . ار  یئاهزیچ  نینچ  ناشدوخ  نامـشچ  اب  ایوگ  هک 

ار شفرح  نم  مدرگرب ، هک  درکیم  شهاوخ  نم  زا  تسین و  داتعم  هک  دروخیم  مسق  داـتفایم و  هیرگ  هب  تفرگیم  ار  یـشوگ  هک  نیمه 
اب یناوتیمن  رگید  وت  تفگ : میلـس  زور  کی  مهد . قالط  هب  نت  مدوب  راـچان  هک  دوب  هدـش  داـیز  يدـح  هب  اـهفرح  رگید  اـما  متـشاد  لوبق 

نادمه هب  اهر  دیابن  رگید  هک  دنراد  رظن  قافتا  همه  لفحم  ياضعا  هکلب  تسا  نم  میمصت  میمصت ، نیا  هک  نکن  رکف  ینک  یگدنز  زورهب 
نیا مدرگرب . مناوتیمن  مهاوخب  رگا  یتح  رگید  هک  مدیمهف  دش . نشور  مفیلکت  دش و  تحار  ملایخ  رگید  فرح  نیا  ندینـش  اب  ددرگرب .

مهاوخ لوبق  ار  لفحم  روتـسد  موشن  جراخ  یگداوناخ  داحتا  زا  هکنیا  يارب  نم  تسنادیم  میلـس  نوچ  دـش و  نم  يرهاـظ  يدازآ  ثعاـب 
مه وا  متفگ  زورهب  هب  ار  هلئسم  نیا  ینفلت  نم  منزب ، فرح  نفلت  اب  هدش و  جراخ  هناخ  زا  متـسناوتیم  نآ  زا  دعب  تشاذگ و  دازآ  ارم  درک 
مه هحفـص 212 ] نادـمه [  لفحم  ياضعا  دـناهتفرگ  نم  زا  رابجا  هب  ارم  نز  ياهعیاش  نینچ  اب  هک  دوب  هدرک  تیاکـش  نادـمه  لـفحم  هب 
هب تسا . كاپ  وا  هک  دندوب  هدش  هجوتم  دـندوب و  هدرب  هاگـشیامزآ  هب  ار  وا  هتفر و  وا  غارـس  هب  دـنهدب  عالطا  وا  هب  هکنیا  نودـب  زور  کی 
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نیا تفگ : میلـس  دندرک . لاسرا  جدننـس  لفحم  يارب  دوب  نآ  يور  مه  زورهب  سکع  هک  یـشیامزآ  باوج  اب  ار  دوخ  رظن  ياهمان  هلیـسو 
بتارم فرح  نیا  اـب  دـنربب و  هاگـشیامزآ  هب  ار  وا  دـنهاوخیم  لـفحم  ياـضعا  هک  هتـشاد  ربـخ  ـالامتحا  نوچ  تسین  هدـننک  عناـق  باوج 

نیا هب  سپ  تسا  زورهب  یئاد  نادمه  لفحم  ياضعا  زا  یکی  تفگیم  یهاگ  دادیم و  ناشن  لفحم  ياضعا  هب  تبـسن  ار  شايدامتعایب 
هب هللااب ) ذوعن   ) لفحم ياضعا  هب  ام  دوب ، ام  تاداقتعا  اب  ریاغم  الماک  هیرظن  نآ  دراد و  دوجو  شیامزآ  زا  زورهب  ندوب  علطم  ناکما  بیترت 

رکف میتفریذپیم و  ارچ  نوچیب و  دندادیم  يروتـسد  رگا  میتسنادیم و  نیمز  يور  رب  ادخ  نیـشناج  ار  اهنآ  میتشاد و  دامتعا  ادخ  هزادنا 
بلطم نیا  يور  میلـس  يراشفاپ  دوشیم و  لزان  اـم  رـس  رب  یهلا  ياـهالب  نیرتدـب  میریگب  هدـیدان  ار  ناـنآ  یهاون  رماوا و  رگا  میدرکیم 

متفگ دوخ  اب  مدرک و  هانگ  ساسحا  ادـیدش  تسا  هعیاش  اهفرح  نیا  همه  تسین و  داتعم  زورهب  مدـش  نئمطم  یتقو  دوب . نم  بجعت  ثعاـب 
دوبن و وا  رـس  تشپ  ثیدـح  فرح و  همه  نیا  مدرکیمن  رهق  دوز  مدرکیم و  شالت  مایگدـنز  ظفح  يارب  مدوب و  روبـص  یمک  نم  رگا 
هچ متـسنادیمن  اما  مدوب  هدش  نامیـشپ  قالط  تساوخداد  زا  دوب و  هدش  گنت  شیارب  ملد  دنتـسبیمن . ارتفا  تمهت و  داب  هب  ار  وا  همه  نیا 

رتشیب هک  دوخ  اب  هرخألاب  يدرگرب . دیاب  دنتفگیم  نادمه  لفحم  ياضعا  يدرگرب و  دیابن  دـنتفگیم  جدننـس  لفحم  ياضعا  منکب . دـیاب 
دراد و ماقتنا  دـصق  عقاو  رد  میلـس  هتفرگ و  رارق  میلـس  ياهفرح  لافغا  دروم  جدننـس  لفحم  ياـضعا  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  مدرک  رکف 

دروم الومعم  نوچ  تشاد و  يدح  زا  شیب  هحفص 213 ] رورغ [  هک  دوب  یسک  وا  دنکیمن . یقرف  شیارب  نم  یتخبدب  یتخبشوخ و  الصا 
زا تسناوتیمن  دناشنب و  یـسرک  هب  ار  شفرح  تساوخیم  وا  دوب  هدرک  يراک  کتک  هداتـسیا و  وا  لباقم  رد  زورهب  دوب و  نیریاس  مارتحا 

میلـس تشگ . ییادـج  نیا  هب  رجنم  دز  وا  هب  هک  یتمهت  تیاهن  رد  دـش و  اوعد  نیا  ثعاب  وا  ياجیب  تلاخد  هک  یلاح  رد  درذـگب  زورهب 
هک دنتفگیم  هچ  رگ  میتسنادیم  اطخ  ره  زا  يرب  ار  وا  ام  دوب و  لفحم  وضع  دزیم  دایتعا  ماهتا  زورهب  هب  نانیمطا  اب  بلق و  تواسق  اب  هک 

جدننس لفحم  ياضعا  همه  تیاهن  رد  تشادن و  تقباطم  لقع  اب  هک  دوب  یهیجوت  نیا  اما  دنتسین  اطخ  زا  نوصم  ییاهنت  هب  لفحم  ياضعا 
دوخ اب  ار  اهنآ  دنک و  بلج  ار  اهنآ  همه  رظن  یصخش  ترودک  هنیک و  اب  دوب  هتسناوت  میلس  مدرگنرب و  نادمه  هب  هک  دنداد  روتـسد  نم  هب 
چیه تمهت  زا  رهوش  نز و  نیا  دوب . هتفرگ  رارق  دـندادیم  ماـغیپ  بترم  نارهت  زا  هک  رفن  ود  ناـمه  ریثأـت  تحت  مه  وا  دوخ  دـیامن  قـفاوم 

یهام دـنچ  رابجا  هب  دوشیم و  یناور  مه  هچب  دوش  رادهچب  رگا  تسا و  یناور  هک  دـندز  تمهت  مه  ناـشدوخ  سورع  هب  دنتـشادن  یئاـبا 
اهنآ هداتفا و  اهنآ  ياپ  تسد و  هب  دوب  ینابرهم  مولظم و  رتخد  هک  ناشسورع  هک  مدید  رابکی  دندوب  هدرک  ناهنپ  ناشسورع  زا  ار  ناشرـسپ 

لد دهاوخیم  وا  دنتفگ : باوج  رد  مدرک  ضارتعا  اهنآ  هب  مدـید و  ار  شارخلد  هنحـص  نیا  دـننکیم . شنوریب  هناخ  زا  يراوخ  تلذ و  اب 
دندرب ار  وا  يوربآ  درک . دهاوخن  جاودزا  وا  اب  سک  چیه  میهد  شقالط  رگا  هک  دنادیم  نوچ  ددرگرب  شاهناخ  هب  دروایب و  محر  هب  ار  ام 

هار ار  وا  هرخـألاب  دـندوب  هتفرگ  وا  زا  مه  ار  رگید  جاودزا  تصرف  تاـعیاش  نیا  اـب  اـهنآ  تسا . یناور  وا  هک  دـندرک  عیاـش  اـج  همه  رد  و 
دـتفیب و اهنآ  ياپ  هحفـص 214 ] تسد و [  هب  یهانگیب  رتخد  هک  دـندرک  يراک  دوخ ، هنایـشحو  تنوشخ  یهاوخدوخ و  اب  اـهنآ  دـنداد .
هب هک  دروآ  اـیند  هب  يرتخد  دـعب  هاـم  هن  دـشکب . رجز  اـههام  دوخ  قح  ندروآ  تسد  هب  يارب  شکرتـشم  یگدـنز  ندروآ  تسد  هب  يارب 

ساسایب الماک  اهنآ  تمهت  تشادـن و  ياهضراع  نیرتمک  یحور  ظاحل  زا  اعقاو  هداوناخ  نیا  سورع  دوب . شوهاب  رایـسب  ناـشدوخ  هتفگ 
الاح دـندوبن و  راذـگ  ورف  ياهعیاـش  غورد و  چـیه  زا  ناـشفرح  تاـبثا  يارب  دـندزیم و  تمهت  یـسک  هب  یهاـگ  زا  ره  هداوناـخ  نیا  دوب .

ره دندربیم . تذل  اهراک  نیا  زا  ایوگ  دننک . ادج  مه  زا  ار  زورهب  نم و  هک  دوب  نیا  ناششالت  مامت  دندوب و  هدرک  ادیپ  يرگید  یمرگرس 
هک هدید  ار  زورهب  ناشلیماف  دنتفگیم : زور  کی  دندادیم ، يدیدج  ربخ  دـندرکیم و  نفلت  امئاد  دیـسریم ، اهنآ  زا  يدـیدج  ماغیپ  زور 

نیا روطچ  هرابکی  دندوب  هنـشگ  ادـگ  هداوناخ  نیا  شیپ  يدـنچ  ات  هک  میراد  ربخ  ام  دـنتفگیم  زور  کی  هدوب ، كایرت  ندیـشک  لاح  رد 
تسد هب  قاچاق  هار  زا  طقف  ار  اهلوپ  نیا  دنریگب ؟ ناشنارسپ  يارب  یلصفم  نیا  هب  یئاهیسورع  دنتسناوت  روطچ  دندز و  مه  هب  یئاراد  همه 
ناوارف شالت  تمحز و  اب  اما  هدرکیم  نارذگ  شرف  يراسمـس  هار  زا  لبق  اهلاس  دوب و  شورف  شرف  زورهب  ردـپ  هک  یلاح  رد  دـناهدروآ .

نآ رب  هوالع  دوب . يدمآرد  رپ  لغـش  يزاس  کنیع  تشاد و  مهـس  نآ  رد  شدوخ  دنک و  زاب  يزاس  کنیع  شیاهرـسپ  يارب  دوب  هتـسناوت 
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نم اـما  تسا . قـثوم  ـالماک  دـندرکیم  رکف  همه  هک  دـندادیم  شرازگ  ناـنیمطا  اـب  ناـنچ  نآ  ار  راـبخا  نیا  درکیم . مـه  یـشورف  شرف 
رـس زا  تسا . یئاهب  دارفا  هفطاعیب  كاپان و  تاذ  تلع  هب  اهینز  مه  هب  ود  همه  تسردان و  رابخا  نآ  همه  تاعیاش ، نآ  همه  متـسنادیم 

دش و رهاظ  میور  هب  ور  زورهب  مدید  میدشیم  جراخ  هناخ  زا  مردارب  نز  اب  یتقو  اهزور  نامه  زا  یکی  تساهنآ . ینادـجویب  ینامیایب و 
: تفگ نم  هب  تفرگ و  هلـصاف  ام  زا  یمک  هحفـص 215 ] مردارب [  نز  نک . شوگ  ار  میاهفرح  منکیم  شهاوخ  اهر  تفگ : درک و  مـالس 

تاعیاش نیا  همه  ینادیم  هک  وت  اهر  تفگ : داتفا و  هیرگ  هب  نم  ندید  اب  زورهب  دهدب . ار  میلـس  باوج  دناوتیمن  نوچ  دشکن  لوط  دایز 
یتسه نم  نز  وت  منک . یگدنز  مناوتیمن  وت  نودب  مدش ، هتسخ  مدش ، ریـس  یگدنز  زا  نم  يدرک ؟ لوبق  ار  مدرم  فرح  ارچ  تسا  غورد 
تتیذا ثعاـب  تقو  چـیه  رگید  هک  نادـب  درگرب و  نکن . هیبـنت  ماهدـشن  بکترم  هک  یمرج  رطاـخ  هب  ارم  نک  كرد  ارم  منکیم  شهاوخ 

. مدرگرب دـنهدیمن  هزاجا  رگید  دـنریگ و  لد  هب  هنیک  وت  زا  میلـس  ریما و  هک  دـش  ثعاب  یتشاد  ماهداوناخ  اـب  هک  یئاوعد  متفگ : موشیم .
دنهدیمن هزاجا  ياهناهب  هچ  هب  رگید  متـسین ؟ داتعم  نم  هک  درکن  تباث  امـش  هب  رگم  لفحم  ینک ، شوگ  لفحم  فرح  هب  دـیاب  وت  تفگ :

ار اـهنآ  فرح  لاـح  ره  هـب  مـتفگ  دوـشیم ؟ رگم  هـچ  ینعی  تـفگ : درادـن . لوـبق  ار  نادـمه  لـفحم  فرح  میلـس  مـتفگ : يدرگرب ؟ وـت 
هرابود زورهب  نزن . فرح  وا  اب  نیا  زا  رتشیب  شاب  دوز  اهر  تفگ : مردارب  نز  . دـنراد لوبق  ار  میلـس  فرح  مه  جدننـس  لفحم  دریذـپیمن .

متـساوخیمن درذگیم . هچ  نم  رب  وت  نودب  هک  یمهفب  دیاش  نک  شوگ  ار  اهزیچ  نیا  تفگ : داد و  نم  هب  راون  کی  دـعب  درک ، شهاوخ 
درک سامتلا  وا  مدزن . فرح  وا  اب  هقیقد  دنچ  زا  شیب  ور  نیا  زا  دوش . داجیا  میارب  يدودحم  تیعقوم  موش و  میلس  يدامتعایب  بجوم  زاب 

تیلوئسم العف  مرادن و  هزاجا  نم  تفگ : مردارب  نز  اما  دنیبب  ارم  رتشیب  دراد  تسود  هدش و  گنت  میارب  شلد  تفگیم : منامب و  رتشیب  هک 
هب وا ، هب  ردـقچ  تسا . هدـنامرد  ریـسا و  ردـقچ  هک  تسین  هجوـتم  دریگیم  رارق  یئاـهتیعقوم  نینچ  رد  یتـقو  ناـسنا  تسا ، نم  اـب  اـهر 

منکیم شوگ  ار  وا  راون  هک  دوب  شوخ  نیا  هب  شلد  تفر و  هتسکش  یلد  اب  زورهب  دوشیم . نیهوت  شاهدارا  تیناسنا و  هب  شیاههتساوخ 
میارب وا  مدرک  شوـگ  هدروآ و  هناـخ  هب  ار  هحفـص 216 ] زورهب [  راون  مدرگیمرب . نادـمه  هب  مریگیم و  رارق  وا  ياـهفرح  ریثأـت  تحت  و 

. دوب هدـناوخ  زاوآ  میارب  شیاهتبحـص  نیب  ام  تسا ، یلاـخ  هناـخ  رد  نم  ياـج  ردـقچ  هک  دوب  هتفگ  دوب و  هدرک  لد  درد  دوب ، هدز  فرح 
هداتفا و هیرگ  هب  اهتمـسق  یـضعب  رد  وا  تشاد . فارـشا  اهفینـصت  اهزاوآ و  مب  ریز و  هب  الماک  دوب و  اریگ  فاص و  لالز ، زورهب  يادص 

همه هک  دوب  هدرک  وزرآ  هدرک و  ناماس  رـسیب و  ار  میگدنز  هتفرگ ، نم  زا  ار  وت  هدرب و  ارم  يوربآ  هدش  هدز  نم  هب  هک  یتمهت  دوب : هتفگ 
یجنر مغ و  زا  هدـنکآ  هک  یبوخ  يادـص  اب  وا  دـنوش  راچد  يرتگرزب  ملظ  هب  دناهتـشاد  اور  یگرزب  ملظ  نینچ  وا  قح  رد  هک  یناسک  نآ 

مغ نوزحم و  يرانق  يادص  هنکیم  یبیرف  دوخ  مروبـص  هگا  هگیم  لد  هنکیم  یبیرغ  نم  اب  نومنوخ  یتسین  یتقو  دوب : هدناوخ  دوب  قیمع 
ملد ردـقچ  ینودیمن  هشیم  گـنریب  کـشخ و  یتسه  لـگ  یتسین  یتقو  هشیم  دوباـن  تسین  تسه و  هک  هچ  ره  نم  هساو  هشیم  دولآ 
ایند هی  نتـشاد  اب  هک  نگیم  الگ  ننکیم  مهانگ  هب  موکحم  هتـسب  نوبز  اب  ننکیم  مهاگن  هچغاـب  يـالگ  یتسین  یتقو  هشیم  گـنت  تارب 

لزنم هب  تحارتسا  يارب  هک  درک  داهنـشیپ  هدمآ  جدننـس  هب  زورهب  هک  دینـش  یتقو  میلـس  هرب  هک  یتشاذـگ  يدرک و  یگنووید  ارچ  هرطاخ 
هقبط رد  مرهاوخ  لزنم  متفر ، نارهت  هب  تسا . زورهب  زا  يرود  طـقف  داهنـشیپ  نیا  لـیلد  هک  مدـیمهف  نم  مورب و  دوب  نارهت  رد  هک  مرهاوخ 

 ] شوگ نآ  هب  بش  ره  مدرب  مدوخ  هارمه  ار  راون  دوب . هدـش  مردارب  نز  ردارب  رـسمه  هرارـش  عقاو  رد  دوب . هبادوس  ردام  ردـپ و  هناخ  موس 
ره متـشادن . نآ  رد  یتلاخد  نیرتکچوک  هک  مدرکیم  رکف  مدوخ  تشذگرـس  هب  متـسیرگیم ، يراـهب  ربا  لـثم  مدرکیم و  هحفص 217 ]

. مدوب نارگید  تسد  هچیزاب  هدارایب  هرهم  کی  لثم  اعقاو  مرـسمه . زا  میئادج  مه  مجاودزا و  مه  دوب  قلطم  ربج  دوب  هدمآ  مرـس  رب  هچنآ 
رکف و کلام  دندوب  هدرک  بلج  ینافرع  یبدا و  ظفل  نارازه  اب  ار  ام  نانیمطا  دامتعا و  دنتـسه و  ادخ  نیـشناج  دـندوب  یعدـم  هک  یناسک 

رارق ریثأت  تحت  تدـش  هب  وا  متـشاذگ  مرهاوخ  يارب  ار  راون  دـندوب . هدـنکفا  تکالف  یتخبدـب و  هب  ار  ام  هدـش و  ام  کـلام  اـم و  هشیدـنا 
ارچ هک ، درکیم  هاـگن  بجعت  اـب  دوب  هلاـس  جـنپ  هک  ماهدازرهاوخ  میدرک  هیرگ  دـنلب  يادـص  اـب  ود  ره  هتفرگ و  شوغآ  رد  ارم  تفرگ و 
مه يرگید  هار  هک  دیسریمن  سک  چیه  رکف  هب  هک  دوب  يروط  شاینیشناج  تمس  زا  وا  هدافتسا  ءوس  میلـس و  یئوگروز  مینکیم . هیرگ 
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دزن نتشگرب  قح  رگید  هک  دنتفگیم  نم  هب  دندرکیم و  دیجمت  میلس  زا  هرارش  رهوش  ردام  رهوش و  ردپ  دشاب . هتشاد  دوجو  تسا  نکمم 
ياهيریگ میمـصت  هب  عجار  نآ  نیا و  هب  يروط  انلع  دـندرکیم و  تلاخد  نارگید  تالکـشم  لئاسم و  رد  هشیمه  اـهنآ  مرادـن  ار  زورهب 

دندوب یناسک  اهنیا  هدربن . ملع  لقع و  زا  ياهرهب  اهنآ  زا  ریغ  یـسک  دنملاع و  لقاع  ملاع و  یئوگ  هک  دـندرکیم  مکحت  ناشیگدـنز  مهم 
دوعـسم دـندرکیم ، ـالتبم  يدـبا  هجنکـش  یجیردـت و  گرم  هب  ار  ياهدـع  هدرک و  هایـس  ار  ناتـسد  ریز  دـندشیم  لـفحم  وضع  رگا  هک 

کی اهیهاوخدوخ و  بوچ  مه  اـهنآ  دـندوب . نارهت  ياهقطنم  لـفحم  وضع  مرهاوخ  وا و  دوب  میلـس  نز  ردارب  هرارـش و  رـسمه  ناشرـسپ 
قباطم میلس  دننک  جاودزا  مه  اب  دنتساوخیم  یتقو  دندوب  مه  قشاع  تسود و  مه  اب  هک  دوب  لاس  هد  اهنآ  دندوب . هدروخ  ار  میلس  یگدند 

هحفـص 218] تقو [  نآ  رد  انیم  تسانیم . زا  رتکچوک  هرارـش  هکنیا  هناهب  هب  درک  تفلاخم  جاودزا  نیا  اب  تدـش  هب  اهیمیدـق  طلغ  تنس 
اهنت اما  درادن . ندرک  جاودزا  قح  هرارش  هدرکن  جاودزا  انیم  هک  ینامز  ات  تفگیم : هدرک و  هناهب  ار  هلئـسم  نیا  میلـس  دوب  هدرکن  جاودزا 

جاودزا مه  اب  دوعسم  هرارـش و  لاح  ره  هب  دندوب و  رتوگروز  وا  زا  شرـسمه  ردام  ردپ و  هک  دوب  نیا  هیـضق  نیا  رد  میلـس  تسکـش  لیلد 
راب نیلوا  نیا  دوب و  هتسکش  شرورغ  تشاذگن . اپ  دوخ  نز  ردپ  هناخ  هب  دزن و  فرح  دوعسم  هرارش و  اب  لاس  شـش  اقیقد  میلـس  دندرک و 

نامز ره  مروآیم  رطاخ  هب  لاح  نیا  اب  دندربیم  باسح  میلس  زا  مه  شرسمه  هداوناخ  هکلب  شدوخ  اهنت  هن  دوب  هدروخ  تسکـش  هک  دوب 
زا یکی  میلس  دوش . هدیشخب  هدروخ و  فیفخت  شاهیبنت  مکح  هب  ات  درکیم  یسوب  هدید  میلـس  اب  رارـصا  هب  دمآیم  جدننـس  هب  هرارـش  هک 
هام هس  طقف  يدزمان  رارق  ام  بهذـم  رد  تفگیم : هک  دوب  نیا  دروآیم  دوعـسم  هرارـش و  جاودزا  اـب  شتفلاـخم  يارب  هک  يرگید  لـئالد 
لوق مه  هب  تسا  لاـس  هد  هک  امـش  دروـخیم و  مه  هب  دوـشیم و  اـغلم  يدزماـن  رارق  دوـش  هفاـضا  زور  کـی  یتـح  رارق  نیا  هب  رگا  تسا 

هدناوخ ياهبطخ  هیآ و  چیه  مه  يدزمان  رارق  رد  نوچ  دیوریم  رامـش  هب  رگیدکی  دزمان  عقاو  رد  دیتسه  تسود  مه  اب  دـیاهداد و  جاودزا 
دزمان لاس  هد  هام  هس  ياج  هب  هتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  ءاهب ) ینعی   ) كرابم لاـمج  رما  امـش  سپ  دوشیم  هتـشاذگ  رارق  کـی  طـقف  دوشیمن 
ینامز صتخم  راکفا  نیا  دوب و  وا  بصعت  زا  یـشان  میلـس  رکفت  زرط  نیا  تسا . ینوناق  ریغ  طلغ و  الماک  جاودزا  نیا  دیاهدوب و  رگیدکی 

هب دـش و  بوخ  شایلاـم  عضو  هک  نیمه  اـما  درکیم . هاـگن  هتـسب  هنیپ  یتـسد  اـب  رگراـک  کـی  مشچ  هب  ار  وا  زوـنه  تالیکـشت  هک  دوـب 
. درک لفحم  وضع  هداد و  رارق  ناـمزاس  سأر  هحفـص 219 ] رد [  مکمک  ار  وا  داد و  اهب  وا  هب  تالیکـشت  تشگ  لیدبت  اناوت  يرادهیامرس 
دوب و رازیب  تالیکـشت  زا  دننک . تکرـش  ياهسلج  چـیه  رد  منارهاوخ  شرـسمه و  دادیمن  هزاجا  درک  جاودزا  یتقو  هک  دوب  یـسک  میلس 
فیثک و تسپ و  ار  نایئاهب  همه  وا  تفگیم . ازـسان  [ ءاهب ] ادخ هب  درکیم و  رفک  یتح  تفرگیم و  شحف  رابگر  ریز  ار  ءاهبلادـبع  ءاهب و 
هب ار  ام  ات  دـناهدرک  زاب  ناشدوخ  يارب  روختفم  هدـع  کی  هک  تسا  يرازاب  ناکد  تاـسلج  نیا  همه  تفگیم  دـناوخیم و  رادربهـالک 
دش یشوگ  هب  هقلح  هدرب  هدروخ و  بیرف  الماک  دش  هداد  وا  هب  تالیکشت  يوس  زا  هک  یئاهب  شزرا و  نیرتکچوک  اب  اما  دنشکب . رامعتسا 

تسناوتیم یتحار  هب  درکیم و  یلاخ  ام  کت  کت  يور  ار  هتـشذگ  ياههدقع  مامت  لاح  دیـسر و  ارف  مه  شدوخ  تسایر  نامز  هکنیا  ات 
نم میدوب . التبم  نآ  هب  ناگدازیئاهب  ام  هک  دوب  یموش  تشونرس  نیا  دناشنب و  یسرک  هب  ار  شفرح  هدرک و  هدافتسا  ءوس  تیعقوم  نیا  زا 

هب نم  دادـن  هزاجا  لاس  دـنچ  میلـس  دوب و  نم  زا  رتگرزب  لاس  راهچ  وا  میدوب . هتـسباو  مه  هب  بلق  میمـص  زا  میدوب و  مه  قشاـع  هرارـش  و 
نیا مینکن و  روبع  نارهت  زا  هک  دربیم  ار  ام  يریسم  زا  میتفریم  لامش  هب  شاهداوناخ  وا و  دوخ  اب  اهناتسبات  هک  ینامز  یتح  میایب و  نارهت 

طابترا زیورپ  اـب  هراـبود  هرارـش  ندـید  هناـهب  هب  یتفین و  سوه  هب  وت  اـت  مدرکن  روبع  نارهت  زا  نم  تفگیم  دوب و  وا  دوخ  فارتعا  اـقیقد 
رابجا هب  شدوخ  هک  مرـسمه  اب  يریگ  طابترا  زا  ات  داتـسرف  نارهت  هب  ارم  دوب  هدـش  فرطرب  زیورپ  اب  طابترا  رطخ  هک  لاح  و  ینکن . رارقرب 

رد ارچ . منادب  هکنیا  نودب  مدنارذگیم  ار  يروآباذع  تاظحل  تشذگیم و  لاسکی  میارب  زور  ره  دنک . رود  دوب  هداد  تلصو  وا  اب  ارم 
دوخ زا  ياهدارا  هحفـص 220 ] چیه [  هک  يدنفـسوگ  لثم  مدادیم ، هدننک  راوخ  یتئاند  هب  نت  دـیاب  هاگآدوخان  هک  مدوب  یکانلوه  هطرو 

داد و يرادـلد  ارم  هرارـش  هللا .» مانغا   » تشاذـگ دوخ  ناوریپ  يور  ءاهب  هک  یبقل  نامه  تسرد  . تسا شیوخ  بحاص  رماوا  عبات  درادـن و 
رگا دننادیم . يزیچ  امتح  يدرگرب  وت  هک  دـننادیمن  حالـص  لفحم  ياضعا  یتقو  اما  دوب  یبوخ  رـسپ  زورهب  هک  تسا  تسرد  تفگیم :
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و دوب . رادروخرب  یئـالاب  تاـمولعم  زا  دوعـسم  ینک . شومارف  ار  وا  ینک و  تماقتـسا  نک  یعـس  سپ  يوشیم ، تخبدـب  يدرگرب  یناـمز 
نادمه لفحم  ياضعا  دناهدرک و  عونمم  نتـشگرب  زا  ارم  جدننـس  لفحم  ياضعا  مدیـسرپ  وا  زا  زور  کی  درکیم . هرادا  ار  هسلج  نیدنچ 

ار یئاهن  میمـصت  ات  دیهد  فانیتسا  نارهت  لفحم  هب  دیاب  عقوم  نیا  رد  تفگ : وا  منکب ؟ دیاب  هچ  عقوم  نیا  رد  دناهدرک  رما  نتـشگرب  هب  ارم 
وت نتـشگرب  رگید  هدـمآ  شیپ  هک  یلئاسم  اـب  يدرگرب ، دـیابن  تسا  نشور  تفیلکت  هک  وت  تفگ : دـعب  دریگب و  ناـسنا  يارب  یلم  لـفحم 

یتاعیاش زورهب  هداوناخ  امتح  هک  تسنادیم  نوچ  دوبن  قفاوم  نم  نتـشگرب  اب  شدوخ  هداوناخ  ياهفرح  رطاخ  هب  رتشیب  وا  تسین . حـالص 
لاح رد  زور  هنابـش  دوعـسم  دنیـشنب . یـسرک  هب  شاهداوناخ  ياـهفرح  تساوخیم  دناهدینـش و  دـشیم  حرطم  وا  هداوناـخ  فرط  زا  هک  ار 

دـهد و افعتـسا  اهتیلوئـسم  یـضعب  زا  تفرگ  میمـصت  درادیم  زاب  شاعم  رارما  زا  ار  وا  راک  ترثک  دـش  هجوتم  هک  زور  کی  دوب . تیلاـعف 
. میرادن افعتسا  قح  ام  هک  متسنادیمن  ار  هیضق  نیا  نم  تفگ : هرارش  نم و  هب  تشگرب و  هناخ  هب  يدیماان  اب  اما  دهد  لیلقت  ار  شیاهتیلاعف 

نم یشاب . هتشاد  هدهع  رب  ار  اهتیلوئسم  نیا  همه  دیاب  مینادب  مزال  ام  هک  ینامز  ات  دنتفگ  دندرک و  تفلاخم  نم  يافعتـسا  اب  لفحم  ياضعا 
هحفص 221] ار [  اهنآ  هیلوا  تاجایتحا  عفر  تصرف  امش  دنراد و  جایتحا  نان  هب  امش  هچب  نز و  تسا  هجوم  امـش  رذع  اما  متفگ : بجعت  اب 

هراـچیب دـنداد ، ناـشن  نم  هب  ار  مکح  نیا  حیرـص  صن  اـهنآ  مهد ، همادا  مروـبجم  نم  تسین و  هتفریذـپ  يرذـع  چـیه  تـفگ : وا  يرادـن .
ناج هب  اهب  رما  هب  تمدخ  هناهب  هب  ار  تکالف  رقف و  نیا  گنن  اما  تشذگیم  یتخـس  هب  شایگدنز  تشادـن و  یبوخ  یلام  عضو  مرهاوخ 

ندنارذگ اب  ار  مایا  یتخس  ات  موش  راک  لوغشم  متفرگ  میمصت  مدوب . هدش  اهنآ  رابرس  هتفر و  اجنآ  هب  مه  نم  درکیم  لمحت  دوب و  هدیرخ 
ملاس دامتعا و  لباق  ظاحل  ره  زا  هک  دـنک  ادـیپ  میارب  يراک  ات  مدرپس  دوعـسم  هب  میامن . نیمأـت  مه  ار  مدوخ  جراـخم  منک و  ناـسآ  ناـمز 
عقاو نامرحمان  كاپان  هاگن  ضرعم  رد  موش و  جراـخ  هناـخ  زا  مدوبن  رـضاح  یتح  هک  متـشاد  بصعت  مدوخ  هب  تبـسن  ردـقنآ  نم  دـشاب .

متـساوخیم دشیمن . ادیپ  راک  یتحار  هب  ور  نیا  زا  مدشیم ، رتساسح  نم  دشیم  تیاعر  رتمک  ام  هعماج  رد  اهزیچ  نیا  ردـقچ  ره  . موش
ادـیپ تیارب  یبوخ  راک  تفگ : دـمآ و  هناخ  هب  دوعـسم  زور  کی  دوش . تفای  يدامتعا  دروم  الماک  راک  بحاـص  دـشاب و  یملاـس  طـیحم 
تسا ینایئاهب  زا  یکی  وا  تسا  یئاهب  شراک  بحاص  نوچ  تسا  یکاپ  هداعلاقوف  ملاس و  طیحم  اعقاو  اما  تسا  ینالوط  شریـسم  ماهدرک 

دش رارق  متشاذگ و  رارق  ینفلت  وا  اب  يربب ، فیرش  درم  نیا  رانک  رد  ار  ام  يوربآ  دنکن  تفگ : هنارمآ  یتلاح  اب  دراد و  اج  ام  رس  يور  هک 
ینفلت دامتعا  دروم  راک  بحاص  اب  موشن . لوقدـب  نم  ات  ینزب  گنز  وا  هب  ررقم  تعاـس  رـس  شاـب  بظاوم  ینک . تبحـص  وا  اـب  امـش  دوخ 

نیا اهیتالیکشت  ياهتلصخ  زا  یکی  دوب . هتشک  راک  ياهیتالیکشت  نامه  زا  مدش  وا  ملق  ظفل  نایب و  تردق  شوهدم  مدرک و  تبحص 
زا رتشیب  بتارم  هب  شندرک  یهن  رما و  اهیئوگروز و  هک  موریم  یئاج  هب  مدیمهف  هلـصافالب  دـندوب . رادروخرب  یبوخ  نایب  نف  زا  هک  دوب 

يارب هرارـش  اـب  زور  نآ  يادرف  متفگن و  يزیچ  دوـب  هدرک  ادـیپ  ار  راـک  نیا  هحفـص 222 ] دوعـسم [  نوچ  اما  تسا . يراجت  نکاما  ریاـس 
هرادا زوجم  نتـشاد  نودـب  ینوناقریغ و  الماک  هک  هوژپ  شناد  هسـسؤم  مان  هب  دوب  ياهسردـم  میتفر . رظن  دروم  ناـکم  هب  راـک  اـب  یئانـشآ 
شناد لزانم  هب  یـصوصخ  سیردت  يارب  ات  دندوب  هدرک  مان  تبث  دـندوب  یئاهب  اهنآ  رتشیب  هک  يدایز  نایبرم  هاگـشزومآ  نیا  رد  دـشیم .

نایبرم و اب  نازومآ  شناد  ندرک  انـشآ  نم  راک  تفرگیم ، قلعت  هاگـشزومآ  هب  اهنآ  همحزلا  قح  زا  دـصرد  جـنپ  تسیب و  هتفر و  نازومآ 
نحل اویش و  نایب  اب  ینفلت  هک  دوب  یفیرش  صخـش  نامه  دندرکیم  هرادا  ار  هسردم  نیا  شردارب  ردپ و  هارمه  هک  هوژپ  ياقآ  دوب . ناریبد 

ار شیاهوم  دوب . هدیـسر  شرهاظ  عضو  هب  ـالماک  هک  دوب  ياهلاـس  ود  یـس و  یلا  یـس  ادودـح  درم  وا  مدوب . هدـش  انـشآ  شنیتم  بوخ و 
ار شنامـشچ  شکلپ  تشپ  هدرک  فپ  هلیپ  دوب ، هدرک  هغیت  هس  ار  شلیبس  شیر و  هدرک و  يراک  تسد  ار  اهوربا  یمک  هدیـشک و  راوشس 

يادـص هک  اصوصخ  دـشیم  تفای  وا  رد  یئاهتیباذـج  بسانتم  یلکیه  دـنلب و  يدـق  اب  هتفر  مه  يور  اما  دادیم  ناشن  هدـیباوخ  تلاح  هب 
ياهتنا ات  هیرسفا  ینالوط  ریسم  مدش و  راک  مرگرـس  زور  نامه  يادرف  زا  درکیم . وحم  ار  وا  يرهاظ  بیاعم  همه  شیاویـش  نایب  باذج و 

هناـخ هـب  تـشه  تعاـس  مدرکیم و  تـکرح  رهظزادـعب  ود  تعاـس  دودـح  مدرکیم . یط  دـحاو  طـخ  ینـالوط  ریـسم  ود  اـب  ار  بـالقنا 
یـشنم کی  لابند  تساهتدم  مدوب  هدینـش  دوب . بوخ  اتبـسن  هظحالم و  لباق  منک  تفایرد  هنایهام  دوب  رارق  هک  مه  یقوقح  متـشگیمرب و 
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هک مناخ  نایبرم  زا  یکی  دندرک ، دییأت  لوا  زور  نامه  رد  دوعـسم  شرافـس  هب  ارم  اما  دندوب  هدرکن  باختنا  نونک  ات  ار  یـسک  اما  دنتـسه 
میارب ار  اهنآ  زا  مادک  ره  تایصوصخ  مسانـشب  رتشیب  مدوب  طابترا  رد  اهنآ  اب  هک  ار  يدارفا  هکنیا  يارب  دوب  هاگـشزومآ  نامه  یـشنم  البق 

یلاکشا اهنآ  زا  مادک  ره  يارب  دراد  دوخ  ناراکمه  نیب  هک  یتباقر  تلع  هب  مدرک  رکف  مدرکن و  رواب  ادتبا  هحفص 223 ] رد [  درک . وگزاب 
رد اهنآ  همه  الماک  هکلب  دوبن  ساسایب  دوب  هدز  وا  هک  یئاهفرح  زا  مادک  چیه  هک  مدیمهف  اهدـعب  اما  دـنزیم  تمهت  اهنآ  هب  دـشارتیم و 

همه زا  رتمهم  دندوب و  زابهقح  فاصنایب و  ناشرتشیب  دندوب و  عامط  صیرح و  تسرپلوپ و  اهنآ  همه  دندوب ، كرتشم  تیـصوصخ  کی 
تـسردان رابخا  دندشیم  عمج  مه  رود  یتقو  دنتـشادن  تنایخ  زا  یئابا  چیه  دندوبن و  رادافو  دوخ  نادنزرف  رـسمه و  هب  مادک  چـیه  هکنیا 

هب تبـسن  ساسایب  تاماهتا  دـندوب ، ماظن  یگتخیـسگ  مه  زا  ینوگژاو و  يوزرآ  رد  دـندادیم و  عـالطا  رگیدـکی  هب  ار  ماـظن  ینوگنرس 
ار دوخ  هماندهعت  المع  دندرکیم و  غیلبت  ار  تیئاهب  دنتفریم و  هناخ  هب  یـصوصخ  ياهـسرد  شزومآ  هناهب  هب  دنتـشادیم . اور  نیلوئـسم 

قبط دندادیم . ماجنا  ناهنپ  ینیمز و  ریز  روط  هب  ار  دوخ  یسایس  ياهتیلاعف  دنتشادن و  یعضاوت  نیرتکچوک  ماظن  لباقم  رد  هداهن و  اپ  ریز 
يدح هب  دشیم  یئوگدـب  دـندوب  هتـسج  يربت  تیئاهب  زا  هدـیورگ و  مالـسا  هب  بالقنا  زا  دـعب  هک  یناسک  هب  تبـسن  عمج  نیا  رد  لومعم 

هب مه  رگا  درکیم  یعـس  تاماهتا  نیا  هب  ندشن  مهتم  سرت  زا  ياهتخپان  ماخ و  ناوج  ره  هک  دندرکیم  یئوگدب  یـصاخشا  نینچ  هرابرد 
دندوب هدـش  جراخ  تیئاهب  زا  هدـیورگ و  مالـسا  هب  هک  یناسک  اب  انلع  تالیکـشت  درواین . نابز  رب  يزیچ  دـنک و  ناهنپ  دیـسریم  یتقیقح 

ندنادرگ زاب  يارب  ار  ياهدع  تالیکشت  هدش و  ناملـسم  يدرف  مدینـش  هک  دوب  طیحم  نامه  رد  تشاد  ياهنامحریب  هنایـشحو و  دروخرب 
زا دارفا  زا  یکی  ینفلت  هک  یماگنه  دندوب و  هدرک  مورحم  شنادنزرف  رـسمه و  ندید  زا  ار  وا  دندوب  هدـشن  قفوم  نوچ  تسا و  هدرامگ  وا 
زا یئادج  هب  هحفـص 224 ] دـیدهت [  هشیمه  يارب  ار  وا  هنامحریب  هچ  هک  مدینـشیم  دیـشکیم و  ناشن  طخ و  وا  يارب  تالیکـشت  فرط 
رد نایئاهب  تشادن . مه  ار  ماوقا  زا  مادک  چیه  شردام و  ردپ و  هناخ  هب  دورو  هزاجا  صخـش  نآ  عقاو  رد  دننکیم و  شنادـنزرف  رـسمه و 

بالقنا و زا  يدح  هب  دندرکیم و  حرط  یمالسا  يروهمج  نانمشد  هک  دندوب  یساسایب  تاعیاش  هدننک  وگزاب  ياهزادنا  هب  روشک  لخاد 
اهنیا مدزیم  سدـح  متـسنادیمن  يزیچ  یـسایس  لـئاسم  زا  هک  يدوـجو  اـب  نم  هک  دـنتفگیم  دـب  نیملـسم  نیئآ  نید و  ربـهر و  ماـظن و 
قافتا رابخا  دـننک و  عیاش  مدرم  نیب  رد  ار  اهنآ  مایپ  امئاد  ات  دـناهدش  هتـشامگ  ناریا  رد  هک  دنتـسه  لیئارـسا  اکیرمآ و  یقیقح  ناسوساج 

زا دزیم  مدـق  رارقیب  مارآان و  راک  رتفد  لخاد  هک  یلاح  رد  نایبرم  زا  یکی  زور  کی  دـنیامن  غالبا  نانمـشد  يارب  مه  ار  ناریا  رد  هداـتفا 
علو صرح و  تفگیم . ازـسان  نامز  نیمز و  هب  دوب  هتفرگ  وا  زا  ار  هیوریب  ياهدمآرد  بسک  لاجم  هک  دوب  یناسک  تسد  رد  ماظن  هکنیا 
رتـفد هشوگ  هک  یکچوک  نویزیولت  زا  حـتف  تیاور  هماـنرب  نیح  نیمه  رد  دوب  ادـیپ  شنامـشچ  هتفر  مهرد  طوـطخ  تشرد و  نامـشچ  زا 

رویغ و ناناوج  نیا  دوجو  رطاخ  هب  هک  يراتخم  ياقآ  دـشیم  دای  نافک  رب  ناج  نیا  ياـهتداشر  ءادهـش و  زا  شخپ و  دوب  هدـش  هتـشاذگ 
کی هک  نم  درب و  راک  هب  ءادهـش  يارب  ار  يدب  یلیخ  حالطـصا  دیدیم  هتـسب  دوخ  يور  هب  ار  لواپچ  يدزد و  ياههار  زا  یخرب  رگراثیا 
ياقآ متفگ : منک و  توکـس  متـسناوتن  مدـیزرویم  تداسح  تقایل  قاقحتـسا و  همه  نآ  هب  مدرکیمن و  وحم  مرطاـخ  زا  ار  يدـهم  هظحل 

نامدوخ روشک  رد  رطاخ  هغدغدیب  یتحار و  نیا  هب  زورما  امش  نم و  هک  دنتشذگ  دوخ  زا  ءادهش  نیا  دینکیم ؟ یتمرحیب  ارچ  يراتخم 
: تفگ هدرک و  شاـخرپ  نم  هب  هراـبکی  دـنک  هیلخت  ار  شیاههدـقع  همه  اـت  دوب  هتفاـی  ار  یـسک  یئوگ  هک  يراـتخم  ياـقآ  مینک  یگدـنز 

تـسا رتهب  متفگ : درک . تخبدب  ار  همه  هحفـص 225 ] دـنریگیم [  رارق  اهفرح  نیا  ریثأت  تحت  هناروکروک  هک  امـش  لثم  يدارفا  تقامح 
ار دوخ  زورما  تحار  یگدنز  دننکیم و  یتخبـشوخ  ساسحا  مه  یلیخ  اهناملـسم  دوخ  هن  رگ  هتـسب و  ار  نایئاهب  ام  ياپ  تسد و  دـیئوگب 

رتافصاب رتهب و  ار  تالیکشت  تاسلج  اهسالک و  همه  هللادمحلا  تسین  هتسب  ام  ياپ  تسد و  تفگ : تینابصع  اب  وا  دنتـسه ، ءادهـش  نویدم 
ازـسان ارچ  دیتسه ؟ تحاران  ارچ  سپ  متفگ : دـنکیم . تیامح  ام  زا  ایند  نالا  دـش . رتهب  ام  يارب  اقافتا  مینکیم  رازگرب  لبق  زا  رتروشرپ  و 

لآهدیا زورما  ناریا  ماظن  هک  هدش  هجوتم  ایند  همه  تسین  روط  نیا  اقافتا  متفگ : دنهدیم . شحف  ایند  همه  مدرم ، همه  تفگ : دـیئوگیم ؟
نیا دوخ  ناناوج  دـندوب ؟ یناسک  هچ  دـندش  دیهـش  دـنتفر و  هک  یناـسک  دـینکیم  رکف  تسا ، ناریا  مدرم  قاـفتا  هب  بیرق  رثکا  هاوخلد  و 
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رگید دـندرکیم  شوگ  اهفرح  نیا  هب  هک  مه  نایبرم  زا  رفن  دـنچ  دـنتفر ، روشک  نیا  سومان  تیثیح و  زرم و  زا  عافد  يارب  دـندوب و  مدرم 
نورد شتآ  يایوگ  اههدنخ  نیا  دندیدنخیم و  هتفرگ و  رخـسمت  داب  هب  ارم  ياهفرح  هدروآ و  موجه  نم  هب  مه  اب  همه  دـندرکن و  لمحت 

رگا هک  ارچ  متـشادن  توکـس  زج  ياهراچ  هک  دندرک  شاخرپ  نم  هب  يروط  هداد و  رارق  باطخ  باتع و  دروم  ارم  فرط  ره  زا  دوب . اهنآ 
روـفنم ياهرهچ  نم  زا  دـندرکیم و  مهتم  یهللابزح  يدرف  اـب  عورـشمان  هـطبار  نتـشاد  هـب  کـش  نودـب  ارم  دـشیم  ینـالوط  اـم  ثـحب 
هنوگچ هک  مونـشب  مئاد  منیـشنب و  مدش  روبجم  مدزن و  یفرح  رگید  دننک ، هاگن  راک  تنایخ  سوساج و  ناونع  هب  ارم  همه  هک  دـنتخاسیم 

دز هقلح  منامـشچ  رد  کشا  رایتخایب  تفرگ و  ار  میولگ  ضغب  يدـهم  دای  هب  دـننکیم . لامیاپ  ار  تقیقح  قح و  هنافاصنایب  هنادرماـن و 
شاهلاخرـسپ اب  سجرن  مدیـسرپ . ار  سجرن  یحلاص و  ياقآ  وا و  لاوحا  متفرگ و  سامت  يدهم  ردام  اب  دـش  تولخ  رتفد  لخاد  هک  یمک 

میورب نارهت  هب  هدرک  ناکم  لقن  میهاوخیم  مه  ام  تفگ  يدهم  ردام  دندوب . هدـمآ  هحفـص 226 ] نارهت [  هب  دوب و  هدرک  جاودزا  دمحم 
هب یهاگ  يدهم  تفگ : ردام  دش  گنت  امـش  يارب  ملد  مدوب  يدـهم  دای  هب  متفگ  وا  هب  مینامب  اهنت  رهـش  نیا  رد  ام  هک  دـنراذگیمن  ماوقا 
هک درک  هیـصوت  ماهدش  ادج  زورهب  زا  هک  تشاد  ربخ  یحلاص  دمحم  مناخ  موریم ، شرازم  رـس  رب  هعمج  حبـص  ره  نم  دیآیم و  مباوخ 

مناخ اب  هکنیا  زا  دعب  مشاب . مدوخ  بظاوم  نارهت  رد  هک  درک  شرافس  یلیخ  مهدن و  نارگید  هب  ار  متـشونرس  یگدنز و  رایتخا  مدرگرب و 
ار یشوگ  شردام  هدیشک . اجک  هب  وا  یگدنز  ناتساد  يارجام  منیبب  متـشاد  تسود  متفرگ . میـسن  اب  مه  یـسامت  مدرک  تبحـص  یحلاص 

ندینش زا  میسن  متفرگ . سامت  میسن  اب  هلـصافالب  متـساوخ و  ار  وا  هرامـش  تفر  درک  جاودزا  ینیوزق  رـسپ  کی  اب  میـسن  تفگ  تشادرب و 
روط ره  موشیمن  میلست  نم  اما  منک  جاودزا  ینیوزق  رسپ  کی  اب  هک  دندرک  راداو  رابجا  هب  ارم  تفگ  دعب  دش  لاحشوخ  یلیخ  نم  يادص 

نم زا  تدـش  هب  وا  یلو  متفرگ  ساـمت  وا  اـب  راـب  دـنچ  تفگ : يراد ؟ ياهطبار  کمایـس  اـب  متفگ  منکیم  رارف  کمایـس  اـب  هراـبود  هدـش 
ياهطبار مه  اب  هک  تسا  یتدـم  لاـح  يدادیم . جاودزا  هب  نت  دـیابن  دـیوگیم  دـنزب و  فرح  نم  اـب  دـهاوخیمن  رگید  تسا و  تحاراـن 

هچ تحت  هک  ینادیمن  هک  وـت  تفگ : يدادیم . جاودزا  هب  نت  دـیابن  دـیوگیم  تسار  متفگ : منکیم . یـضار  ار  وا  هرخـألاب  اـما  میرادـن 
هب یهار  دنروآیم  هداوناخ  هک  يراشف  اب  مه  دعب  دـنک و  رود  جدننـس  زا  ارم  هک  درک  ار  دوخ  شالت  همه  تالیکـشت  مدوب . يدـب  طیارش 
هب یهجوـت  نیرتـکچوک  سک  چـیه  اـما  مدرکیم  هیرگ  زور  بش و  تفگ : درک و  لد  درد  مـیارب  میـسن  متـشادن ، جاودزا  نـیا  لوـبق  زج 

ار وت  رگا  هک  دنتفگ  اهنآ  اما  مورب  کمایس  رانک  هب  هک  دنراذگب  دننکن و  تیذا  ارم  ردق  نیا  هک  مدرک  ناشـسامتلا  تشادن . نم  ياههیرگ 
اعقاو نم  دندوب و  هدرک  ینادـنز  ارم  یتدـم  دـشکیم . ار  وا  هک  دروخیم  مسق  مردارب  میـشکیم ، هحفـص 227 ] ار [  وا  مینیبب  کمایـس  اب 

هک منکیم  تیذا  ار  مرهوش  نیا  ردقنآ  اما  مهدب  نانآ  ياههتـساوخ  هب  نت  العف  متفرگ  میمـصت  هرخألاب  متـشادن  ار  اههجنکـش  نآ  لمحت 
مناوتیمن مراد و  تسود  ار  وا  نم  دشخبب ، ارم  هک  منکیم  یضار  ار  کمایـس  هدش  روط  ره  متفرگ  قالط  هکنیا  ضحم  هب  دهدب و  مقالط 

تـسا ینتفاین  تسد  شیارب  هک  تسا  یئاهوزرآ  نیا  همه  مدرک  رکف  دیـسر  هتخپان  ماخ و  یلیخ  مرظن  هب  میـسن  ياهفرح  منک . شـشومارف 
ایادخ متفر . ورف  رکف  هب  مدرک و  یظفاحادخ  مه  وا  اب  هرخألاب  دنک  یتخبشوخ  ساسحا  دسرب و  شیاهوزرآ  هب  هک  مدرک  اعد  شیارب  یلو 

ار هداوناخ  زا  تیامح  دیق  هک  متـشاد  لوپ  ردقنآ  هن  دش ؟ صالخ  نآ  زا  دوشیم  روطچ  هدش ؟ نایئاهب  ام  باذع  ثعاب  ردقچ  بهذم  نیا 
مناوتب هک  مدوب  قمحا  ردقنآ  هن  مبای و  یـصالخ  ییایفام  تالیکـشت  نیا  یلیمحت و  بهذم  نیا  دـنب  دـیق و  زا  منک و  یگدـنز  اهنت  منزب و 

هک تشذگن  يزیچ  مریگب . هدیدان  مراذگب و  یهلا  ناحتما  باسح  هب  نایئاهب  هتفگ  هب  دوب  هدروآ  مرس  رب  تالیکشت  هک  ار  ییاهیتخس  همه 
الماک هسـسؤم  هک  حبـص  زور  کی  تساوخ  نم  زا  دراد و  رظن  نم  هب  دوب  هدرک  جاودزا  دوب  لاسکی  دودـح  هک  هوژپ  ياـقآ  مدـش  هجوتم 

رفن دـنچ  اب  دـیاب  يوشیم . هجوتم  یئایب  یتقو  تفگ : يراک  هچ  متفگ : مراد  راک  تفگ : مدـش  ایوج  ار  تلع  مورب  هسـسؤم  هب  دوب  لیطعت 
اقآ هارمه  ای  مرهاوخ و  هارمه  میایب  رگا  متفگ : متفریذـپن و  نم  یئوگب . اهنآ  هب  ار  یلئاسم  نایبرم  اـب  ناـشفالتخا  هراـبرد  يریگب و  ساـمت 

ار اهيرتشم  وت  تفگ : درک و  مراک  زرط  زا  نتفرگ  داریا  هب  عورش  دعب  یئایب و  متساوخن  الـصا  تفگ : دش و  ینابـصع  وا  میآیم . دوعـسم 
مهم میارب  الصا  نم  اما  يوشیم ، جارخا  یهدن  هحفـص 228 ] نت [  نم  هتـساوخ  هب  رگا  هک  دیوگب  تساوخیم  دیدهت  نیا  اب  یهدیم . رپ 
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اهنت وا  اب  یقافتا  روط  هب  زور  کـی  دـنزب . ماـهتا  نم  هب  نم  ندرک  جارخا  هیجوت  يارب  دروآرد و  یفرح  مرـس  تشپ  مدیـسرتیم  طـقف  دوبن 
هب متشاد و  سرتسا  مدوب  اهنت  وا  اب  هکنیا  زا  راذگب  هاگتسد  نیا  يور  ار  تتـسد  تفگ  تشاذگ و  زیم  يور  ار  یکچوک  هاگتـسد  وا  مدش ،

. دناهداتسرف نم  يارب  اکیرمآ  زا  ار  هاگتسد  نیا  يراد  سرتسا  وت  تفگ : وا  متـشاذگ  هاگتـسد  يور  ار  متـسد  هرخألاب  مدیـسرتیم . تدش 
نم زا  وت  تفگ : درادـن ، لیلد  چـیه  متفگ : دـش . ایوج  ار  مسرتسا  تلع  مجنـسیم و  هاگتـسد  نیا  اب  ار  دارفا  سرتسا  ناجیه و  تدـش  نم 

مارتحا دروم  الماک  درم  امش  هن  متفگ : اما  مدیسرتیم  یلیخ  مدوب  هدینش  یکانرطخ  لئاسم  وا  هرابرد  يدوعسم  مناخ  زا  هک  نم  یسرتیم ؟
نزب فرح  یمسر  نم  اب  مک  شاب  تحار  نم  اب  يراد  دامتعا  نم  هب  رگا  سپ  تفگ : وا  مسرتب ؟ امـش  زا  دیاب  ارچ  دیتسه . يدامتعا  لباق  و 

ياهتیلوئـسم وا  متفاـی . تاـجن  یئاـهنت  زا  نم  دـندمآ و  یکی  یکی  ناـیبرم  هکنیا  اـت  دوب  هدنـشک  میارب  تاـظحل  نآ  مدرکن . لوـبق  نم  اـما 
نم هب  زور  کـی  درکیم . تکرـش  يداـیز  تاـسلج  رد  دوب . شهارمه  هشیمه  هک  تنوسماـس  فیک  کـی  اـب  تشاد . يداـیز  یتالیکـشت 
ماـن هب  يدارفا  هک  دوـب  یتخـس  هلحرم  هاگـشناد  نیا  ینکیمن ؟ تکرـش  یلاـع  فراـعم  هاگـشناد  رد  ارچ  یـشوهاب  ردـقنیا  هک  وـت  تفگ :

ار یگرزب  ياهتیلوئسم  دنتسناوتیم  تالیکـشت  رد  كردم  نیا  اب  دنتفرگیم و  ار  یلاع  فراعم  كردم  هدرک و  تکرـش  نآ  رد  وجـشناد 
ینعی يرما  ياهباتک  هعلاطم  هلـصوح  نوچ  مدرک  لوبق  دیدرت  اب  . دیـسریم ياهظحالم  لباق  حطـس  هب  ناشيرما  تامولعم  دـنوش و  دـهعتم 
يدایز ياهزیچ  مشاب و  هدرب  ياهدافتـسا  مدیعبت ، راب  تلاسک  ياهزور  ندـنارذگ  زا  ات  متفریذـپ  اما  متـشادن  ار  یئاهب  صوصخم  ياهباتک 

هب متغارف  تاـقوا  رد  زور  بش و  متفرگ و  وا  زا  مدرکیم  هعلاـطم  دـیاب  هک  هحفـص 229 ] ار [  یـصوصخم  ياههوزج  نم  مشاب ، هتفرگارف 
نایوجشناد اب  هک  نم  دیسر و  ارف  ناحتما  زور  هرخألاب  مدیسرپیم . هرارش  دوعسم و  زا  ار  نآ  لکشم  ياهتمـسق  متخادرپیم و  اهنآ  هعلاطم 

ناتـساد مادـک  ره  هک  مدوب  هدرک  ادـیپ  يدایز  ناتـسود  مدوب ، هدـش  انـشآ  اهنآ  اب  متـشاد و  یتاسلج  هطبار  نیمه  رد  نارهت  يـالاب  قطاـنم 
هناـشنم روتاـتکید  ياـهراشف  لـصاح  هک  دـندوب  اـیلوخیلام  یعون  هب  ـالتبم  همه  دـندوبن و  یعیبـط  مادـک  چـیه  دنتـشاد . یبـیرغ  بیجع و 

اما مهد  ناحتما  نیریاس  اب  هتفر و  مناتسود  زا  یکی  لزنم  هب  دوب  رارق  ناحتما  زور  دوب . نایئاهب  لمحت  لباق  ریغ  ياهتیدودحم  تالیکـشت و 
یمهم نیا  هب  ناحتما  يارب  هک  تشاد  دامتعا  اقآ  نیا  هب  يدح  هب  تالیکشت  دریگیم . ناحتما  نم  زا  هوژپ  ياقآ  دوخ  هک  دیسر  ربخ  ینفلت 

نم هب  ار  ناحتما  ياههقرو  دریگب ، ناحتما  نم  زا  يرظان  چیه  نودب  دوخ و  راک  لحم  رد  هک  دوب  هداد  ياهزاجا  نینچ  دوب  روکنک  لثم  هک 
ناـیبرم زور  نآ  سرپب ، نم  زا  یتـشاد  مه  یلاؤس  رگا  سیونب  ار  تـالاؤس  خـساپ  نیـشنب و  شمارآ  اـب  اـهقاتا  زا  یکی  رد  ورب  تفگ  داد و 

اهنت نم  اب  هتفای و  یتصرف  هوژپ  ياقآ  دـنکن  هک  متـشاد  ساره  متفر و  قاتا  هب  نم  دـندوب  هدـماین  راک  رـس  هب  دـندوب و  نحتمم  رتشیب  یئاهب 
ات مسیونیم  یئاهباوج  هچ  متـسنادیمن  الـصا  دـمآیمن  الاب  یتحار  هب  مسفن  دزیم و  دـنت  دـنت  ياهداتفا  ماد  هب  کشجنگ  لـثم  مبلق  دوش .

الـصا هن  متفگ  هدـیرپ ؟ ارچ  تگنر  يراد  سرتسا  هک  مه  زاب  تفگ : دز و  يدـنخبل  دـمآ  نم  قاتا  هب  تفای و  یتصرف  هوژپ  هرخـألاب  هکنیا 
یطرـش هب  طقف  یـسیونب  اهباوج  نیا  يور  زا  یناوتیم  ار  همه  تساهباوج  نیا  سرتن  الـصا  تفگ  منک . بارخ  ار  مناحتما  مسرتیم  طـقف 

 ] همه متفرگ و  ار  اهباوج  مدش و  لاحـشوخ  یلیخ  ماهتـشاذگ . ترایتخا  رد  ار  اهباوج  نم  هک  دـنکن  کش  یـسک  هک  یـسیونب  يروط  هک 
هب طقف  هظحل  نآ  رد  دهاوخیم  هچ  نم  زا  راک  نیا  يازا  رد  هنادرمان  هوژپ  هک  متـسنادیمن  اما  مدرک  رپ  بلقت  اب  ار  تالاؤس  هحفص 230 ]

رگا هکنیا  دورن و  دنتخانـشیم  بوخ  ار  هرارـش  دوعـسم و  هک  ینایئاهب  دزن  رد  میوربآ  هکنیا  مدرکیم و  رکف  مناـحتما  ندرک  ساـپ  بوخ 
مدش جراخ  قاتا  زا  مداد و  ار  مناحتما  هرخألاب  دشیم . رتشیب  متلزنم  ردق و  هدش و  یلاع  فراعم  يوجـشناد  مدادیم  بوخ  ار  ناحتما  نیا 

وا هداـتفا  ماد  هب  هدـنرپ  نونکا  نم  هدرب و  ار  يزاـب  درکیم  رکف  تشاد و  بل  رب  يرادینعم  هنازوـمرم و  دـنخبل  هوژپ  متـسشن ، زیم  تشپ  و 
يروط دزیم  یناطیش  يدنخبل  دادیم و  ناکت  ار  شرس  درکیم و  نم  هب  یهاگن  دشیم  یلاخ  دمآ  تفر و  زا  رتفد  هکنیا  ضحم  هب  متسه 

دوخ و يوربآ  نم  دنسانشب و  ارم  ات  هتفرگ  ماجنا  تالیکـشت  ینابت  اب  هک  هدوب  یناحتما  نیا  مدرک  رکف  تفرگیم و  تشحو  ارم  دوجو  هک 
ندز مدـق  هب  عورـش  تساخرب و  هکنیا  ات  دز  دـنخبل  طقف  زاب  وا  دـیوگب و  نم  هب  ار  تقیقح  هک  مدرک  شهاوخ  وا  زا  ماهدرب . ار  ماهداوناـخ 

هطاـحا ار  مدوجو  همه  تشحو  سرت و  درذـگیم . مراـنک  زا  مد  خاـشیب و  یئـالویه  مدرکیم  سح  درکیم  روـبع  هک  نم  راـنک  زا  درک 
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، مبای تاجن  هدنشک  یئاهنت  نآ  زا  متساوخیم  هلیسو  نیا  هب  مورب ، هچوک  رس  ات  يزیچ  دیرخ  يارب  ات  دهدب  هزاجا  متساوخ  وا  زا  دوب  هدرک 
هب ارم  تروص  تساوخ  هک  نیمه  تخادنا و  نم  ندرگ  رود  ار  شتـسد  یمالک  چیه  نودب  داتـسیا و  نم  رانک  هرخألاب  دادـن . هزاجا  وا  اما 

يدنت اب  دیتسه . لفحم  دامتعا  دروم  الثم  امش  دینکیم ؟ هچ  متفگ : متـساوخرب و  زیم  تشپ  زا  مدیـشک و  دایرف  دشکب  دوخ  تروص  تمس 
رپ بلقت  اب  ار  شناحتما  هک  یـسک  ینکیم ؟ تیاعر  یلیخ  تدوخ  هکنیا  هن  نزن ، فرح  تالیکـشت  لفحم و  زا  نم  يارب  رگید  وت  تفگ :

جاودزا امـش  رگم  دـیتسه  یفیثک  یلیخ  مدآ  هحفـص 231 ] امـش [  هوژپ  ياقآ  متفگ : تینابـصع  اب  دنزب  اهفرح  نیا  زا  دیابن  رگید  دـنکیم 
رهاظ لوگ  ام  ینکیم  تناـیخ  هعماـج  هب  امـش  نیا  زا  هتـشذگ  ینک ؟ تناـیخ  تدوخ  رـسمه  هب  یتحار  نیا  هب  یناوتیم  روطچ  ياهدرکن 

هچ نیبب  تفگ : دیدنخ و  دنلب  يادص  اب  تینابصع  يور  زا  ینکیم . تنایخ  ربمغیپ  ادخ و  هب  امش  میدروخ ، ار  امـش  یتالیکـشت  نامیااب و 
: متفگ یلاع !!!... فراعم  يوجـشناد  يدرکیم . تنایخ  هعماج  نیا  هب  شیپ  هقیقد  دـنچ  ات  تدوخ  هک  وت  دـنکیم  هظعوم  نم  يارب  یـسک 

نآ ندروآ  ایناث  نامتخاس و  نیا  رد  امـش  سحن  دوجو  الوا  مدـشیم  لوبق  مدـمآیمرب و  ناحتما  نیا  هدـهع  زا  متـشادن  ار  اهباوج  رگا  نم 
هک ام  رـس  رب  ملاع  كاخ  دـینکب . نم  اب  دـیراد  تسود  هک  یطلغ  ره  امـش  هک  دوشیمن  لیلد  نیا  یلو  درک  فرحنم  ریـسم  زا  ارم  اـهباوج 

اهنآ زا  هداد و  رارق  دوخ  يوگلا  هوسا و  نارگید  بیرف  يارب  مه  نآ  دـناهتفرگ  دای  فرح  هملک  دـنچ  هک  ار  امن  مدآ  تاناویح  امـش  لاـثما 
يدرکیم مه  سامتلا  عضو  نیا  اب  متفگ : یتسه . جارخا  رگید  وت  ورب ، اجنیا  زا  رتدوز  وش  هفخ  تفگ : تینابـصعاب  میریگیم . یـشم  طخ 
تالیکـشت هب  نم  دشاب  تدای  طقف  تفگ : درک و  دیدهت  ارم  ینکیمن . محر  مه  تدوخ  ردام  هب  وت  مدرکیمن . راک  اجنیا  رد  زگره  رگید 

تدـش زا  تفگ . مهاوخ  اهنآ  هب  ار  تقیقح  مه  نم  تروص  نیا  رد  متفگ : دـنریگب . ناـحتما  وت  زا  رگید  راـبکی  هک  درک  مهاوخ  داهنـشیپ 
رد و  مدرگیمرب . مقوقح  نتفرگ  يارب  اما  موریم  متفگ : ورب . رتدوز  تفگ : دنلب  اتبـسن  یئادص  اب  دوب  هدـش  هتخورفارب  شتروص  یتحاران 

الـصا دـشاب . هدرک  رارف  ناتـسرامیت  زا  هک  متـشاد  ار  ياهناوید  تلاح  دـیزرلیم . میاـپ  تسد و  مدـش . جراـخ  اـجنآ  زا  متـسب و  مکحم  ار 
ياهنابایخ ضرع  لوط و  دوبن  مفارطا  رود و  هب  مساوح  الـصا  هک  یلاح  رد  دـنت  دـنت  هتخادـنا و  نیئاـپ  ار  مرـس  . موریم اـجک  متـسنادیمن 

اما مروخب  يزیچ  تساوخیم  ملد  دوب  هدـش  کـشخ  تینابـصع  هحفـص 232 ] تدـش [  زا  مناـهد  مدرکیم . یط  ار  گرزب  نارهت  غوـلش 
نانز و تشز  رایـسب  ياهراک  زا  نابایخ  رد  ار  سمادآ  ندروخ  یتح  مروخب  يزیچ  هدـش و  ياهزاغم  دراو  یئاهنت  هک  مدیـشکیم  تلاجخ 

یتحار سفن  داد و  شمارآ  نم  هب  دحاو  یمومع  لحم  مداتفا  هار  ناتـسراهب  تمـس  هب  هدش و  دـحاو  طخ  کی  راوس  متـسنادیم . نارتخد 
هیرگ راز  راز  متشاد  هک  یتیعضو  رطاخ  هب  تساوخیم  ملد  درشفیم و  ار  میولگ  ضغب  دوب و  رپ  کشا  زا  منامشچ  هک  یلاح  رد  مدیشک .
رواب ارم  فرح  تشادن  ناکما  هک  دنتـشاد  دامتعا  فرـشیب  فیرـش  ياقآ  نیا  هب  يدـح  هب  اهنآ  متفگیم ؟ هچ  هرارـش  دوعـسم و  هب  منک .
راـک رـس  رگید  هک  میوگب  هنوگچ  منک و  روج  ياهناـهب  هچ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  طـقف  میوـگب  يزیچ  مدیـشکیم  تلاـجخ  الـصا  دـننک 

ناـکما اـما  دربـب  مباوخ  دـیاش  متـسبیم  ار  منامـشچ  مدوب  هتـسخ  نم  دوب و  ینـالوط  هار  مدـشیم ، رجفنم  متـشاد  تینابـصع  زا  موریمن .
باوج درک و  يراگتـساوخ  نم  زا  اهلاس  هک  ماوقا  زا  یکی   ) نیما مدید  مدش  هدایپ  هکنیا  ضحم  هب  مدش  هدایپ  مدیـسر و  هکنیا  ات  تشادن .
باوج تشاد  هزبـس  یتروص  خارف و  ياهنیـس  يوق ، يدـنب  ناوختـسا  تشرد و  لـکیه  درک  مالـس  دـش و  رهاـظ  نم  يوـلج  دینـش ) یفنم 

راک لحم  ات  لزنم  زا  لزنم و  ات  راک  لحم  زا  هک  تسا  يزور  نیموس  زورما  تفگ : دـینکیم ؟ راکچ  اجنیا  امـش  متفگ : مداد و  ار  شمالس 
اهناـبایخ زا  يروط  یتـفریمن  ار  یگـشیمه  ریـسم  يدوـب ؟ نادرگرـس  ردـق  نیا  ارچ  یتـشاد  یبـیجع  تلاـح  زورما  منکیم . بیقعت  ار  وـت 

يزیچ يدزیم . فرح  تدوخ  اب  مدوب  تهجوتم  مه  سوبوتا  لخاد  هداتفا ؟ یقافتا  دوب ؟ اـجک  تساوح  مدیـسرتیم ، نم  هک  یتشذـگیم 
هرظنم ره  منکیم  هاگن  هک  اجک  ره  هب  تفر . یهاوخن  نم  رطاـخ  زا  ینادیم  هک  وت  تفگ : یقح ؟ هچ  هب  يدرکیم ؟ مبیقعت  متفگ : هدـش ؟

. منک تشومارف  مناوتیمن  دوشیم . رهاظ  ملباقم  رد  وت  نامـشچ  طقف  منیبیم  هک  یئاـبیز  سکع  هحفـص 233 ] ره [  ابیز  هشیپرنه  ره  ابیز 
تناـیخ نم  هب  هک  مدرکیم  جاودزا  وـت  اـب  سپ  متفگ : يداـتفا . زور  نـیا  هـب  وـت  هـک  فـیح  يدوـبن . نـم  تمـسق  هـک  مریذـپب  مناوـتیمن 

شرسمه هب  هک  یـسک  دنکیمن  یقرف  متفگ : مدرکیمن . تنایخ  وت  هب  تقو  چیه  مراد . تسود  ار  وت  نم  تنایخ ؟ ارچ  تفگ : يدرکیم ؟
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هچ شرـسمه  هک  دنکیمن  یقرف  شیارب  دیوگیم  یقـشاع  قشع و  زا  وا  يارب  دنکیم و  بیقعت  زور  هس  ار  يرگید  نز  دنکیم و  تنایخ 
هک يدوجو  اب  متفگ و  وا  هب  يدزمان  لوا  زور  زا  مراد . تسود  ار  وت  نم  هک  دنادیم  نم  رـسمه  تفگ : دیـشک و  یهآ  نیما  دشاب . یـسک 

همه رگید  هک  الاح  مرادن  ار  اهفرح  نیا  ندینـش  تقو  نم  وشن  نم  محازم  افطل  متفگ : درک . جاودزا  نم  اب  متـسه  وت  قشاع  نم  تسنادیم 
دنچ منکیم  شهاوخ  تفگ : میرادن . مه  یفرح  رگید  سپ  مدوبن  وت  تمـسق  تدوخ  لوق  هب  میدرک و  جاودزا  وت  نم و  هدش و  مامت  زیچ 
ینک لوبق  يرـسمه  هب  ارم  رگا  مسرپب  وت  زا  ماهدـمآ  مهد  شقـالط  مهاوخیم  مراد و  فـالتخا  منز  اـب  نم  نک  شوگ  میاـهفرح  هب  هقیقد 

منکیم تخبـشوخ  ار  وت  ینک  جاودزا  نم  اب  رگا  تسا  هچب  منک  یگدنز  وا  اب  هدش  ثعاب  هک  يزیچ  اهنت  نالا  مهد  قالط  ار  وا  هلـصافالب 
داتعم زورهب  متفگ : مدـش و  ینابـصع  دروآ  هک  ار  زورهب  مسا  يوش  رـسدرد  راـچد  هک  منکیمن  يراـک  داـتعم  یـضوع  زورهب  نآ  لـثم  و 

. دز دـهاوخ  وا  هب  ار  شتمهت  نیا  بوچ  زور  کی  ادـخ  تفگ و  غورد  وا  هک  مروخیم  مسق  درک . داـتعم  ار  وا  وت  يوگغورد  ردارب  تسین 
هرابود دیسرتیم . یلیخ  میلس  زا  وا  منکیم . میلس  هب  ار  تتیاکـش  هنرگ  ورب و  مهار  رـس  زا  یـشاب . زورهب  يوم  رات  کی  یناوتیمن  مه  وت 
يروط وت  ینکـشن  ار  ملد  هک  مدرک  اعد  یلیخ  مدـمآ  اجنیا  ات  يدـیما  کی  اب  نم  هدـشن  ماـمت  زونه  نم  ياـهفرح  تفگ : درک و  شهاوخ 

ینک بیقعت  ارم  یهاوخیم  هک  مه  ادرف  ادرف ، يارب  راذـگب  متفگ : منزب . ار  میاـهفرح  تحار  مناوـتیمن  هک  ینکیم  هحفص 234 ] راتفر [ 
ارم ياهفرح  رگا  منئمطم  نم  متـسه  ترظتنم  يوشیم  جراخ  هناخ  زا  هک  یتعاس  ادرف  امتح  تفگ : دـش و  لاحـشوخ  وگب  ادرف  ار  شاهیقب 
هچ تاهچب  فیلکت  سپ  متفگ  ینکیم . لوـبق  ارم  مراد  تسود  ار  وـت  ردـقچ  مراد و  منز  اـب  يدـب  یگدـنز  ردـقچ  هک  ینادـب  يونـشب و 
ملد مدـشیم ، رجفنم  تینابـصع  تدـش  زا  متـشاد  یـشاب . شیارب  یبوخ  رداـم  یناوتیم  وت  دراد  تسود  یلیخ  ار  وت  وا  تفگ : دوـشیم ؟

هب زورهب  هکنیا  اب  دشیمن  مضه  میارب  الـصا  تنایخ  هلئـسم  تخوسیم و  شرـسمه  يارب  ملد  منک ، شاهفخ  مدوخ  ناتـسد  اب  تساوخیم 
مدوخ هب  اما  مدوب  هدیـشک  هیـضق  نیا  زا  ياهداعلاقوف  رجز  نم  دوب و  هدرک  رارقرب  طاـبترا  دوخ  قباـس  تسود  اـب  دوب و  هدرک  تناـیخ  نم 

شتایصوصخ زا  مادک  چیه  هک  نیما  اصوصخ  منک  تبحص  جاودزا  هرابرد  یسک  اب  متـسه  وا  دقع  رد  زونه  هک  ینامز  ات  مدادیمن  هزاجا 
هانپ اجک  هب  مدوب ، هفالک  مدش  ادـج  نیما  زا  یظفاحادـخ  نودـب  هدـش و  يرگید  سوبوتا  راوس  هرابود  دوبن . نم  دنـسپ  دروم  لوبق و  لباق 

نامه يادرف  مبای !؟ یصالخ  متـسناوتیم  هنوگچ  دارفا  نیا  لثم  ینارچ  مشچ  كاپان و  دارفا  تسد  زا  مشاب !؟ هتـشاد  شیاسآ  هک  مدربیم 
یتدم منیبب  ار  وا  رتدوز  هچ  ره  دیاب  هدش و  گنت  نامام  يارب  ملد  متفگ  هرارش  هب  مدرک و  تکرح  جدننس  فرط  هب  دوز  یلیخ  حبص  زور 
سفن هدیـشک و  شوغآ  رد  ار  ابیرف  طیحم  نآ  يابیز  رظانم  هراـبود  متـشگرب و  مشاـب . جدننـس  رد  مناوتیم  دـیع  اـت  ماهتفرگ و  یـصخرم 

ار شنارکیب  تردـق  تمظع و  مداتفایم و  ادـخ  دای  هب  هاگآدوخان  مدرکیم  هاگن  فارطا  نآ  رکب  رظاـنم  هب  هک  هاـگ  ره  مدیـشک  یقیمع 
دراذگناو دوخ  هب  ارم  هحفص 235 ] ياهظحل [  مدرکیم  شهاوخ  وا  زا  مدرکیم و  لد  درد  زاین و  زار و  مدزیم . فرح  وا  اب  مدوتسیم و 

وربآ تزع و  ایادخ  هک  دوب  نیا  دوب  يراج  منابز  لد و  رب  هشیمه  هک  یئاعد  اهنت  دزاسن ، غیرد  نم  زا  ار  شنایاپیب  تامعن  قیفوت  زگره  و 
نیا زا  ارم  دنک و  متیاده  تسار  هار  هب  هک  مدادیم  دنگوس  شایتوهال  قیاقح  هب  ار  وا  نادرگب و  ریقح  هدنب  نیا  بیصن  ترخآ  ایند و  رد 

ار مقوقح  هک  مدرک  ررقم  ار  يزور  دـیدج  یـشنم  اب  متفرگ  سامت  هسـسؤم  اب  دـیع  کیدزن  دـهد ، تاـجن  دـیدرت  تریح و  ینادرگرس و 
مادـک ره  نامتخاس  نآ  رد  ناراکمه  ریاس  مدرک  هعجارم  هسـسؤم  هب  روظنم  نیا  هب  یتقو  منک  باسح  هیوست  وا  اـب  مورب و  اـت  دـنک  هداـمآ 
نایاقآ نیا  تفگ : اهنآ  دزن  رد  یئوررپ  لامک  اب  هوژپ  دنداد و  نم  هب  دنتـشاذگ و  تکاپ  لخاد  هدرک  عمج  نم  يارب  يدیع  يارب  ار  یغلبم 
عانتما امـش  هب  يدیع  نداد  زا  منیبیمن و  غلبم  نیا  تخادرپ  يارب  یترورـض  نم  اما  دـناهداد  هیدـه  امـش  هب  ار  غلبم  نیا  هدیـشک و  تمحز 

تـساوخیم تشاد و  يرگید  روظنم  وا  اما  دندش  تحاران  یلیخ  تحارـص  نیا  اب  مه  نآ  دروم  نیا  ندرک  حرطم  زا  نایاقآ  همه  منکیم .
یئوگكر و باـقن  ریز  ار  دوخ  فیثـک  تیـصخش  تروـص  نیا  هب  درادـن و  یناـهنپ  یفطاـع و  هطبار  هنوـگ  چـیه  نم  اـب  هک  دـنک  تباـث 

شالت رد  نانچمه  زورهب  میتشگرب . جدننس  هب  اههچب  دوعـسم و  هرارـش و  هارمه  مدرک و  رکـشت  یلیخ  هیقب  زا  نم  تخاس ، ناهنپ  شتیدج 
دندوب هتفگن  نم  هب  يزیچ  مریگن  رارق  ریثأت  تحت  نم  هکنیا  يارب  لفحم  ياضعا  اما  دوب . هتـشون  اههمان  لفحم  يارب  نم  ندنادرگزاب  يارب 
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هدرک شهاوخ  نانآ  زا  هتـشون و  همان  نارهت  یلم  لفحم  يارب  رابجا  هب  وا  دنتفرگیم  هدـیدان  ار  وا  ياههتـساوخ  مامت  تواسق  اب  نانچمه  و 
 ] تشگزاب زا  يریگولج  يارب  ار  دوخ  شالت  ماـمت  میلـس  اـما  دـننادرگزاب  وا  هب  ار  وا  هتفر  يوربآ  هدرک و  تباـجا  ار  وا  ياـضاقت  هک  دوب 
هک نیریاس  وا و  یعقاو  هرهچ  دـشیم و  ساسایب  دوب  هدز  زورهب  هب  هک  یتمهت  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  درکیم  نم  هراـبود  هحفص 236 ]

دیدرگیم . نایامن  دندوب  هدرک  يرای  دروم  نیا  رد  ار  وا 

ناتسرامیب رد  تاقالم 

زورهب تفگ : هدرک  نفلت  دوـب  نادـمه  لـفحم  ياـضعا  زا  یکی  رـسمه  هـک  زورهب  یئاد  نز  مدوـب  مـگرزب  ردارب  لزنم  رد  هـک  زور  کـی 
عطق لامتحا  دناهدرک و  لمع  رابود  ار  وا  دیروایب  نادمه  هب  وا  ندـید  يارب  ار  اهر  رتدوز  هچ  ره  درادـن  یبوخ  تیعـضو  هدرک و  فداصت 
رگید نم  تاـقالم . يارب  طـقف  مه  نآ  دـنربب . نادـمه  هب  ارم  وا  هیحور  میمرت  یباـیزاب و  يارب  هـک  درک  شهاوـخ  تـسه و  شیاـپ  ندـش 

تاـقالم يارب  نم  نتفر  زا  تسناوـتن  میلـس  یتـح  سک  چـیه  هک  مدرک  هیرگ  دـنلب  يادـص  اـب  ردـقنآ  منک و  هـیرگ  یناـهنپ  متـسناوتیمن 
چیه دراد و  نم  هب  ار  زاین  نیرتشیب  يرامیب  رتسب  رد  زورهب  الاح  شکمشک  باذع و  يرود و  هام  هن  زا  دعب  هک  متسنادیم  دنک . يریگولج 
نیا تفگیم  دوب و  فلاخم  الماک  نادمه  هب  نم  نتفر  اب  میلس  دنک . لاحشوخ  ناتـسرامیب  تخت  يور  ار  وا  دناوتیمن  نم  هزادنا  هب  سک 

نم اما  ینک . یگدنز  لیلع  هدـنامرد و  داتعم  درف  کی  اب  يوشیم  روبجم  وت  و  دـینکب . لد  مه  زا  دـیناوتن  رگید  هک  دوشیم  ثعاب  رادـید 
رد ماهلاخ  رسپ  یسورع  اهزور  نامه  رد  اقافتا  منیبب . ار  وا  مهاوخیم  هک  مدرک  رارصا  مشاب . نادجویب  محریب و  دح  نیا  ات  متسناوتیمن 

يزیر همانرب  نیا  اب  دنسرب و  مه  یـسورع  هب  هک  دندرک  میظنت  يروط  ار  همانرب  هداوناخ  دندوب  هدرک  توعد  مه  ار  ام  همه  هک  دوب  نادمه 
 ] میلس دننک . تکرش  ماهلاخرسپ  یـسورع  رد  ات  دندش  هدامآ  اهرهاوخ  اهردارب و  همه  متفریم  زورهب  تاقالم  هب  رترید  هتفه  کی  لقادح 
نم یتقو  دشیمن  رود  ياهظحل  نم  زا  دوب و  نم  رانک  رد  هیاس  هب  هیاس  حلـسم  نادند  ات  ياهروتایدالگ  لثم  دش و  مزاع  مه  هحفص 237 ]
رفن کی  دنتفگ : ام  هب  میدش  رـضاح  يدـپوترا  برد  يورهبور  تاقالم  يارب  شرـسمه  میلـس و  مگرزب و  ردارب  رانک  رد  مردام  ردـپ و  و 
نیا زا  يرجز  مشاب . هتشاد  روضح  امش  رانک  رد  دیاب  نم  ایب ، نم  زا  دعب  وت  موریم ، نم  سپ  تفگ : میلس  دیوش ، دراو  دیناوتیم  رفن  کی 

ار زورهب  لاح  وا  زا  دمآیم ، يدپوترا  شخب  فرط  زا  هک  مدید  ار  ناراتـسرپ  زا  یکی  متـشادن . تعاطا  زج  یهار  چیه  اما  دوبن  رتهدنـشک 
زا دنتفرگ  دای  ار  وت  مسا  لنـسرپ  همه  تدم  نیا  رد  يدمآ  يدش  بوخ  تفگ : هلب . متفگ : یتسه ؟ اهر  شرـسمه  وت  دیـسرپ : وا  مدیـسرپ :

مراـیتخا متفگ : يدـمآ ؟ وا  تاـقالم  هب  رید  همه  نیا  ارچ  یمحریب ؟ ردـقنیا  ارچ  دربیم . ار  وت  مسا  دـنکیم و  هیرگ  زور  بش و  هک  سب 
. مینیبب ار  رگیدمه  اهنت  ام  دهدیمن  هزاجا  دوش  وا  قاتا  دراو  نم  اب  دـهاوخیم  مه  نالا  نیمه  . دـهدیمن هزاجا  مردارب  تسین  مدوخ  تسد 
وا زا  يراک  رگید  درب . لخاد  هب  دیـشک و  ارم  تسد  راتـسرپ  هک  دـید  میلـس  مهدیمن و  هار  مه  ار  یـسک  میورب  ایب  دـنکیم  اجیب  تفگ :

تحار يروایب  تقاط  هدـنامن  قالط  ندـش  يراج  هب  يزیچ  یهدیمن ، تشگزاب  لوق  وا  هب  هک  دوب  هدرک  ار  مزال  تاشرافـس  دوبن . هتخاس 
وت دـندرکیم و  تساـمتلا  هک  ار  یئاـهزور  نآ  ماـمت  یفـالت  شاهداوناـخ  وا و  شاـب  نئمطم  يدرگرب  يوش و  ماـخ  رگا  هکنیا  يوشیم و 

لخاد نار  هلاشک  ات  شیاپ  ود  ره  دوب و  نامـسناپ  شرـس  مدش  زورهب  قاتا  دراو  نم  داد . دنهاوخ  باذـع  ار  وت  درک و  دـنهاوخ  یتفریمن 
وا مدرک و  هیرگ  دنلب  يادص  اب  تسکـش و  مضغب  مدید  تیعـضو  نیا  اب  هک  ار  وا  دوب  هدروخ  هیخب  هتـسکش و  شیوربا  دندوب  لتآ  چـگ و 
نم زورهب  هحفص 238 ] متفگ [  مدیسوب و  ار  وا  تروص  رس و  تخیریم . کشا  شتروص  يانهپ  هب  دیـسریم  نم  هب  اههام  زا  دعب  هک  مه 

بترم درکیم و  هـیرگ  وا  دــشاب . تـحار  تلاـیخ  مدرگیمرب . مشاـب  هدرک  رارف  رگا  یتـح  نـکن  رواــب  ار  میلــس  ياــهفرح  مدرگیمرب ،
اهنت ونم  ارچ  يدوـب ؟ اـجک  تفگیم : مئاد  متـسه و  وا  راـنک  رد  هک  منم  نیا  دـنیبب  اـت  درکیم  كاـپ  شنامـشچ  يوـلج  زا  ار  شیاهکـشا 

نم هب  دـندوب و  هتفرگ  نم  زا  ار  وت  مدوب ، هدـمآ  گـنت  هب  لـفحم  ياـهیمحریب  تسد  زا  نم  تفگ : داـتفا ؟ یقاـفتا  هچ  متفگ : یتشاذـگ ؟
روتوم يور  ياهظحل  مدوب  هدش  هتـسخ  یگدنز  زا  رگید  دندادیمن . نم  هب  مندوب  كاپ  تابثا  يارب  مه  یتصرف  چیه  دـندوب و  هدز  تمهت 
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دید و همدص  میاهاپ  طقف  اما  تشاد  يدایز  تعرس  مه  وا  مدز  روردنل  کی  هب  تعرس  اب  منک ؛ یـشکدوخ  متفرگ  میمـصت  مدوب  هک  مردپ 
اعد تیارب  نم  متفگیم : مدادیم و  يرادـلد  ار  وا  اـما  دادیمن  مناـما  هیرگ  دـشیمن . مرواـب  مهدـب . تسد  زا  ار  مپچ  ياـپ  تـسا  نـکمم 

زا مه  وا  نامشچ  دش  کیدزن  نم  هب  تخانشیم  بوخ  ار  زورهب  هک  راتـسرپ  نامه  يرـصب  مناخ  يوشیم . بوخ  متـسه  نئمطم  منکیم 
. يراذـگن اهنت  ار  وا  اهزور  نیا  رد  نک  یعـس  دـنراد . زاین  مه  کمک  هب  یئاـهزور  نینچ  رد  رهوش  نز و  تفگ : نم  هب  دوب  سیخ  کـشا 

گنس هب  شرـس  رگید  هدرک  یئاطخ  مه  رگا  دراد  تسود  ار  وت  همه  نیا  هک  وا  تسا . یتخـس  تیاهنیب  ياهزور  زورهب  يارب  اهزور  نیا 
یلیخ امـش  تسا  مادک  اهفرح  نیا  متفگ : يراد ؟ رـس  ریز  ار  یـسک  ای  يزانیم  تیئابیز  هب  یـشاب ؟ ادج  وا  زا  دیآیم  تلد  روطچ  هدروخ 
عناـم دـنناوتیمن  هداوناـخ  تقو  چـیه  هدرک  فـیرعت  ناـمیارب  ار  زیچ  همه  زورهب  مینادیم  ار  زیچ  همه  اـم  ارچ  تفگ : ینادیمن  ار  اـهزیچ 

همه لـثم  مـه  نـم  هداوناـخ  درکیم  رکف  وا  دـننک . يریگوـلج  دـنناوتیمن  شاـب  نـئمطم  مدرگرب  مهاوـخیم  وـگب  دــنوش  وـت  نتــشگرب 
رایتخا طلـست و  تحت  هحفـص 239 ] هنوـگچ [  منزیم و  اـپ  تسد و  یکاـنلوه  هطرو  هچ  رد  نم  تسنادیمن  تـسا و  رگید  ياـههداوناخ 

ياهکـسورع ام  دوبن . راک  رد  ياهدارا  دوب ، هدـید  بیـسآ  یکدوک  زا  ام  هدارا  ماهتفرگ . رارق  دـنمانیم  ادـخ  نیـشناج  ار  دوخ  هک  ياهدـع 
فیرعت دندرکیم  هدارا  اهنآ  هک  هنوگ  ره  ام  تشادـن . ینعم  نامیارب  هدارا  لقع و  ساسحا  هک  میدوب  یمحریب  گرزب و  ناتـسد  یکوک 

هیرگ دنیبب  ات  درک  نم  هب  یهاگن  دش . دراو  ردک  هتفر و  مه  رد  یتحاران  تدش  زا  یتروص  اب  میلـس  دـعب  یقیاقد  رگید . روط  هن  میدـشیم 
تاقالم الومعم  هک  یتبحـص  هملک  کی  نودب  داتـسیا  وا  تخت  رانک  رد  درک و  تدایع  زورهب  زا  حوریب  درـس و  یلیخ  دعب  هن ؟ ای  ماهدرک 

نم هک  دـنیوگب  تالیکـشت  ياضعا  اصوصخ  مدرم  دزن  رد  هک  دوب  هدـمآ  تاقالم  هب  رطاـخ  نیا  هب  طـقف  وا  دـنراد . ناـضیرم  اـب  اههدـننک 
ردق هک  مدرک  هابتشا  نم  میلـس  اقآ  تفگ : داتفا و  سامتلا  هب  زورهب  ماهدرک . لمع  دوخ  یناسنا  هفیظو  هب  متـسه و  هدنـشخب  شنمگرزب و 

شیامزآ نم  زا  دـیئوگب  تسا  هتـسب  میاپ  تسد و  رگید  هک  نالا  متـسین  داتعم  نم  مسق  ادـخ  هب  اما  مدرک  اوعد  امـش  اب  متـسنادن و  ار  اـهر 
ناتسرامیب رد  هک  تسا  هتفه  کی  مه  وت  تسا و  ناتسرامیب  اجنیا  تفگ : داتسیا و  دوخ  فرح  يور  ینعمیب  قطنمیب و  زاب  میلس  دنریگب .

هب امـش  تسین  فاصنا  نیا  اما  تفگ  زورهب  دهدیمن . ناشن  شیامزآ  هدـش و  كاپ  هتفه  کی  زا  دـعب  دـشاب  مه  هدولآ  تنوخ  رگا  یتسه 
مدوب داتعم  نم  رگا  منک . تباث  ار  متمالـس  هک  دـیهدب  تصرف  نم  هب  ای  دـینک  تباث  ار  دوخ  ماـهتا  اـی  دـیاهتفرگ . نم  زا  ار  اـهر  ماـهتا  نیا 
یتحار هب  نایانـشآ  ناتـسود و  مزیزع ، میاهدید  ایند  ام  تفگ : میلـس  دیـسرپب . ناراتـسرپ  زا  دیناوتیم  دندشیم  هجوتم  ناتـسرامیب  لنـسرپ 
ناتفرح نیا  هدش  كاپ  منوخ  یئوگیم  هک  امـش  اما  تفگ : زورهب  دوشن . هجوتم  یـسک  دنناسرب و  داوم  وت  هب  مه  ناتـسرامیب  رد  دنناوتیم 

وا رود  تسا  رتهب  دنک  یگدنز  وت  اب  درادـن  تسود  رگید  مه  اهر  دوخ  لاح  ره  هب  تفگ : درک و  نم  هحفص 240 ] هب [  ور  میلس  تسیچ ؟
شرورغ هب  میلـس  دینک . ادج  نم  زا  ار  وا  دیرادن  قح  مه  امـش  تسا  نم  نز  وا  مشکیمن  تسد  اهر  زا  نم  تفگ : زورهب  یـشکب . طخ  ار 

هللارما یهاون  رماوا و  زا  ار  تایچیپرـس  هجیتن  مه  الاح  دـیآیمنرب  تتـسد  زا  يراک  چـیه  هک  یئوت  نیا  میناوتیم و  اـم  تفگ : دروخرب و 
هتسب اپ  تسد و  يرامیب  زا  دوب  یئاهب  نادرم  زا  يدرم  گرزب  تدایع  نیا  ياهدروخ و  ار  ادخ  بوچ  وت  هک  دوب  نیا  میلس  روظنم  ینیبیم .
رگید هن  تفگ : میلـس  ایب . مندـید  هب  هرابود  هک  درک  سامتلا  زورهب  میورب  دـیاب  رگید  هک  درک  هراـشا  نم  هب  تفگ و  ار  اـهنیا  هدـنامرد . و 

هتـسکشلد و زورهب  میـشاب . هتـشاد  امـش  زا  مه  یتدایع  میتفگ  دوب  نامهلاخ  رـسپ  یـسورع  مینامب  نادمه  رد  نیا  زا  رتشیب  هک  تسین  رارق 
نودب متشادن . ار  شیرادلد  تردق  میلس  سرت  زا  نم  درکیم و  مسامتلا  شرابکشا  نامشچ  اب  دوب . هدش  نم  نامشچ  رد  قرغ  طقف  دیماان 

هتفای و یتولخ  متشاد  دصق  متفر و  یسورع  هب  رابکـشا  ینامـشچ  بترمان و  یعـضو  رـس و  اب  متفر . هدرک و  یظفاحادخ  وا  اب  یمالک  چیه 
هب ور  نم  يرتم  مین  هلصاف  رد  وا  درکیم ؟ هچ  اجنیا  وا  داتفا ، زیورپ  هب  ممـشچ  هبترم  کی  مدش  قاتا  دراو  هکنیا  ضحم  هب  منک  هیرگ  طقف 
هک تسنادیم  وا  هتبلا  دز  نامکـشخ  اج  رد  یتاظحل  يارب  داتفا  مه  هب  ناممـشچ  یتقو  دوش  جراخ  قاتا  زا  تساوخیم  دوب و  هداتـسیا  نم 

مارآ مه  نم  مالـس . تفگ : طقف  دش و  در  نم  رانک  زا  دوب ، هدمآ  نمهب  رارـصا  هب  هشیمه  لثم  نوچ  دـنیبب . ارم  یـسورع  نیا  رد  دـناوتیم 
مرگید هلاخ  راب  نیلوا  يارب  نم  دندیصقریم و  مه  اب  رسپ  رتخد و  درم ، نز و  تفر . نیئاپ  هقبط  هب  دش و  رود  نم  زا  رگید  مالـس و  متفگ :
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شرس دوب و  هتسشن  هعنقم  رداچ و  هحفص 241 ] اب [  وا  مدید . دوب  هدش  ناملسم  شیپ  اهلاس  تشاد و  توعد  یسورع  نیا  رد  مه  وا  هک  ار 
یـسورع راب  دنبیب و  تیعـضو  زا  دنتفگیم  همه  تفر . درک و  یظفاحادخ  همه  اب  تساخرب و  اج  زا  یقیاقد  زا  دعب  دوب . هتخادنا  نیئاپ  ار 

يادص رس و  منیشنب و  اجنامه  مدوب  روبجم  نم  دوبن و  یلاخ  یقاتا  چیه  و  دوب . غولش  یلیخ  یـسورع  هتفر . نانک  ضارتعا  هدش و  تحاران 
نز اهرهاوخ ، دندیسریم ، هاگشیارآ  زا  صوصخم  ياهسابل  هتسارآ و  یعضو  رـس و  اب  هتـسد  هتـسد  منک . لمحت  ار  صقرب  نزب و  راجنهان 
رد هدـش  هتفاب  یئاهوم  هداس و  الماک  ینهاریپ  اب  نم  اـما  اـههدازرهاوخ  اـههدازردارب و  دـندوب ، هدـمآ  نارهت  زا  هک  اـههلاخرتخد  اـهردارب ،

تیعضو دشیم  مسجم  مرطاخ  رد  زورهب  راب  نوخ  مشچ  یفرط  زا  مدوب و  هدید  لاس  جنپ  زا  دعب  ار  زیورپ  یفرط  زا  مدوب  هتـسشن  ياهشوگ 
نامه ادـص  دوب ، هدرکن  رییغت  یلیخ  زیورپ  دوب . یبوشآ  ملد  رد  درکیم . یتخبدـب  ساسحا  دوبمک و  ساسحا  راچد  ارم  میگدـنز  ناماسبان 

ساسحا نیا  هئربت  يارب  دیـشکیم . دوخ  يوس  هب  ارم  رایتخایب  زونه  تشاد  هک  ياهبذج  هاگن و  نامه  هاگن  مسبت ، نامه  مسبت  دوب ، ادـص 
دوخ یلبق  تسود  ندـید  هب  قاـیتشا  اـب  تشاذـگیم و  اـهنت  مدوب  ههاـم  کـی  یـسورع  هک  ارم  هک  مدروآیم  رطاـخ  هب  ار  زورهب  تناـیخ ،

هداتفا و ناتسرامیب  هشوگ  رد  رامیب  ناوتان و  وا  الاح  اما  دوب  هدنشک  میارب  تاظحل  نآ  يروآدای  زونه  مدوب ، هدیشخبن  ار  وا  زونه  تفریم 
هب وا  يوش  قالچ  هک  یهلا  متفگ  مدرک و  نیرفن  ار  وا  بلق  میمـص  زا  زور  کی  هک  دیـسر  مرطاخ  هب  دوب . شیاـپ  نداد  تسد  زا  لاـمتحا 

نیرفن نیا  لاح  مدرک و  ینیرفن  نینچ  رایتخایب  هک  تسکـش  ملد  يدح  هب  نم  درک و  ار  تناها  نیمه  دوب  مردام  هک  نم  سک  نیرتزیزع 
تیعضو نیا  اب  دوب و  دصرددص  ابیرقت  شیاپ  ندش  عطق  لامتحا  ناکشزپ  هتفگ  هب  دوب و  هدرک  ریگ  نیمز  ار  وا  دوب و  هتفرگ  ار  وا  نابیرگ 

ار هداوناخ  دـیق  دـیاب  رگید  مدرکیم  رارف  مه  رگا  دـندادیمن  نتـشگرب  هزاـجا  نم  هب  هحفـص 242 ] اهردارب [  ریاـس  میلـس و  زگره  رگید 
قرغ اهنآ  مدوب و  شیوخ  تارکفت  قرغ  نم  دنتخانـشیمن . اـپ  زا  رـس  هک  یعمج  رد  بوشآ  لد  هتفـشآ و  دوب ، ناـشیرپ  مراـکفا  مدزیم .

هانگ مادک  صاقت  هب  نم  دش و  عورش  ینامز  هچ  زا  دوب  هدمآ  نم  رس  رب  هک  یتبیـصم  مدوب . هدرک  مگ  ار  مایگدنز  خنرـس  شون . شیع و 
ساسحا تشادن . یقیقح  نافرع  نامیا و  زج  يرگید  موهفم  میارب  یتخبدب  یتخبـشوخ و  هک  نم  مدوب ؟ هدش  تخبدب  هراچیب و  دح  نیا  ات 

هانپ یسک  هچ  هب  و  منکب ؟ دیاب  هچ  زورما  و  مدرکیم ؟ دیاب  هچ  مدرک ؟ هچ  متسه ؟ هچ  متسه ؟ هک  متـسنادیمن  هک  ارچ  مدرکیم  یتخبدب 
هدرب و هانپ  اهنآ  هب  یگنت  یتخـس و  ره  رد  يراچان  زا  هک  دوب  هدـش  قیرزت  ام  هشیر  گر و  رد  ناـنچنآ  ءاهبلادـبع  ءاـهب و  قشع  مدربیم ؟

نانچمه دـشیم و  هتـساک  مدرد  مغ و  زا  رتمک  متـسجیم  ددـم  اهنآ  زا  رتشیب  هچ  ره  نم  دـنهد و  يراـی  ار  اـم  هک  میدرکیم  ناشـسامتلا 
ندید اب  دش و  دراو  وا  مدمآ . دوخ  هب  زیورپ  دورو  اب  مدوب  رکفت  شیوشت و  قرغ  هک  روطنیمه  مدوب . هدنام  دوخ  راک  رد  زجاع  هدـنامرد و 
دیدش مهاوخب  هکنآیب  مبلق  شپت  اما  مدـیدیمن  ار  شاهرهچ  رگید  تسـشن و  دوبن  نم  يورهبور  هک  ياهیواز  رد  تفر و  ياهشوگ  هب  نم 

، مدوب هدش  يرگید  درف  رـسمه  هدرک و  كرت  ار  وا  نم  دوب ، هدیجنر  نم  زا  وا  اما  هتـشذگ ، بوخ  نارود  لثم  اهزور ، نامه  لثم  دوب  هدش 
بوخ ار  رگیدمه  فرح  ام  دوب . نم  هقالع  دروم  رـسمه  وا  دوب ، نم  لآهدیا  وا  مدرکیم ، جاودزا  زیورپ  اب  دیاب  نم  یگدنز ، نیا  هب  تنعل 

یقیاقح هب  میتسناوتیم  میـشاب ، تخبـشوخ  میتسناوتیم  میئاـمیپب ، ار  یلاـعت  یقرت و  ریـسم  میتسناوتیم  یبوخ  هب  مه  اـب  اـم  میدـیمهفیم ،
. دوب مه  هب  قشع  زا  هدنکآ  ام  ياهلد  هک  یلاح  رد  دوب  هدرک  ادـج  مه  زا  ار  ام  اوران  روج  افج و  زورما  اما  میئآ . لئان  یگدـنز  رد  یگرزب 

روآشدـنچ تاکرح  دوب ، شخپ  اضف  رد  هک  یلذـتبم  ياههنارت  ارچ ؟... ارچ ؟... ارچ ؟... تسا ؟ یتشونرـس  هحفـص 243 ] هچ [  نیا  ایادخ 
مدوخ اب  لقادح  هک  متشاد  ناوت  ردقنآ  تساوخیم  ملد  دوبن . هتخاس  متسد  زا  يراک  لمحت  زج  اما  دزیم  مه  هب  ار  ملاح  اهیضعب  صقر 

اب یمک  یغولش  نآ  رد  دروآ ؟ دیدپ  نم  رد  ار  یتخبـشوخ  ساسحا  دناوتیم  یگدنز  زا  عون  مادک  مهاوخیم ؟ هچ  منادب  مشاب . تسارور 
رد دوـجوم  ـألخ  زا  نم  رارف  يارب  دـندوب  يزیواتـسد  هـمه  هریغ  هریغ و  روتنـس و  یئاـضر و  ياـقآ  زورهب و  زیورپ و  مدرک . قـیقحت  دوـخ 

موش و اهر  متساوخیم  مبای ، یصالخ  دوب  مکاح  نم  رب  هک  یتیعضو  زا  نآ  رب  هیکت  اب  ات  مشاب  هتـشاد  ینما  هاگهانپ  متـساوخیم  میگدنز ،
وسوس بش  لد  رد  هک  دندوب  یسوناف  دندادیم ، ناشن  نم  هب  رون  زا  ياهنزور  دوخ  رد  هک  دندوب  یبارس  بذاک  ياهقـشع  نیا  تقیقح  رد 

وجتـسج یکاخ  ياهمسج  نیا  دوجو  رد  ار  یعقاو  قشع  دیاش  مدوب . شاهتـشگرس  هک  دربیم  ییاج  هب  ارم  یئانـشور  نیا  دیاش  دـندزیم .
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یپ رد  نم  تشگیم . نآ  یپ  رد  هک  تشاد  ياهدرک  مگ  نـم  نادرگرـس  حور  دوـبن ، ماهتـسخ  بـلق  يوگخـساپ  مادـک  چـیه  مدرکیم و 
مـسج هدولآ و  نت  نم  لگ ، تفاطل  یکاپ و  هب  بآ و  یلالز  هب  تعیبط  رکب  رظانم  یئابیز  هب  باـتفآ ، یئانـشور  هب  یتقیقح  مدوب ، تقیقح 

یقطنم متفرگ  میمصت  مدمآ و  دوخ  هب  اهر ... مشاب ، اهر  مشاب . دازآ  متساوخیم ، مهد  وشتسش  متسناوتیم  يونعم  بآ  اب  اهنت  ار  مایکاخ 
همه مکمک  دوب . هک  دوب  ناـمه  رگید  وا  هن  مشاـب و  وا  نآ  زا  متـسناوتیم  رگید  نم  هن  دوـب . تهجیب  زیورپ  ندـید  زا  نم  ناـجیه  مشاـب ،

دنتفرگ هحفـص 244 ] میمـصت [  ناناوج  همه  يراهب  ياوه  رد  میدوب . مه  رود  کیدزن  لیماف  ياضعا  طـقف  دـش و  بش  دـنتفر ، اـهنامهم 
هب رـس  دندرکیم و  یخوش  دندیدنخیم  دنتفگیم و  همه  متفر . اهنآ  هارمه  فدهیب  مه  نم  دنوش . جراخ  هناخ  زا  يورهدایپ  يارب  هنابش 
نم هک  دنتـسنادیم  همه  مدوب و  مدوخ  رد  متفریم و  هار  اهنآ  اب  هلـصاف  اب  ابیرقت  نم  اـما  دوب  عمج  نیب  رد  مه  زیورپ  دنتـشاذگیم  مه  رس 

هک هاگره  نم  میدز و  هسرپ  اهنابایخ  رد  حبـص  ات  اـبیرقت  مدوبن . وا  راـنک  رد  راـبجا  هب  نم  دوب و  هدرک  فداـصت  مرـسمه  مراد . یلاـح  هچ 
ادخ زا  دنکیم و  هاگن  نامسآ  هب  دردرپ  ینت  رامیب و  یلد  اب  اهنت  هتـسکش و  لد  زورهب  هک  متـسنادیم  مدرکیم  هاگن  ار  هراتـسرپ  نامـسآ 

. دیکچیم نابایخ  ياهشرف  گنـس  يور  دشیم و  ریزارـس  میاههنوگ  زا  کشا  هاگآدوخان  ار ، شایتمالـس  یبایزاب  دهاوخیم و  ارم  طقف 
گرزب دح  نیا  ات  وا  ياطخ  دوب و  نم  رسمه  وا  مهد . يرادلد  ار  وا  منیشنب و  شاهرجنپ  رانک  رد  هنابش  مشاب و  ياهدنرپ  متسناوتیم  شاک 

هب طقف  همه  تسـشنیمن ، نم  لد  درد  ياپ  درکیمن ، تبحـص  نم  اب  سک  چیه  دشاب . هتـشاد  یپ  رد  یهیبنت  نینچ  هک  دوبن  یندوشخبان  و 
یـشزرایب یچوپ و  ساـسحا  دوـبن . مهم  نم  لد  درد  دوـبن ، مهم  نم  لد  فرح  دوـش و  ارجا  دـیاب  میلـس  روتـسد  هک  دـندرکیم  رکف  نیا 

دیاش منک  يراشفاپ  منتشگرب  يارب  متفرگ  میمصت  مشاب . دیفم  رفن  کی  يارب  لقاال  یکاخ  هرک  نیا  يور  رد  متـسناوتیم  شاک  مدرکیم .
شیارب ملد  اـما  مدوـبن  مرـسمه  قشاـع  هک  تسا  تسرد  منک . تباـث  ار  متیناـسنا  مـنک . تباـث  ار  متیدوـجوم  مـتفرگ  میمـصت  . موـش قـفوم 

نمهب و ادرف  حبـص  موشیم . لولعم  کی  رـسمه  نم  دوشیم و  عطق  وا  ياپ  هک  دوبن  مهم  میارب  متفاتـشیم  وا  کـمک  هب  دـیاب  تخوسیم 
مدش طلـسم  دوخ  رب  دوب . یظفاحادخ  ماگنه  رد  نآ  دروخ و  هرگ  وا  هاگن  رد  مهاگن  راب  کی  طقف  نم  هدرک و  یظفاحادـخ  همه  زا  زیورپ 

ار وت  نتشاد  تقایل  وا  تفگ : میلـس  هحفص 245 ] مدرک [  حرطم  ار  ماهتـساوخ  میتشگرب و  جدننـس  هب  یتقو  مدیـشیدنا ، دوخ  میمـصت  هب  و 
وا هک  نک  ربص  لقاال  ینکیم . تخبدب  ار  تدوخ  اجیب  محرت  يزوسلد و  نیا  اب  وت  تسا و  داتعم  وا  هک  مروخیم  مسق  متفارش  هب  درادن .

نیمه همه  يدرگرب . هناخ  هب  داتفا  هار  هک  یئاولب  همه  نیا  اب  یتفیب و  هار  تدوخ  هکنیا  هن  دـیایب  تلاـبند  هب  دوش و  صخرم  ناتـسرامیب  زا 
وت دوشیمن  صخرم  ناتـسرامیب  زا  يدوز  هب  وا  دنتفگیم  اهنآ  متـشادن . اهنآ  فرح  هب  ندرک  شوگ  زج  ياهراچ  نم  دنداد و  ار  داهنـشیپ 
نآ زا  دعب  دوب . هدش  مار  ابیرقت  میلـس  داد و  تاجن  یمگردرـس  زا  ارم  ياهزادنا  ات  مه  اهفرح  نیمه  یـشاب  اجک  تدـم  نیا  رد  یهاوخیم 

باوج نم  نفلت  هب  تسناوتیم  دایز  تمحز  اب  تاقوا  یهاگ  وا  مدیـسرپیم  ار  زورهب  لاح  متفرگیم و  ساـمت  ناتـسرامیب  اـب  یهاـگهاگ 
هدیسوپ راکفا  طلغ و  تاموسر  ریسا  هک  درکیم  رارـصا  طقف  بترم  وا  مدیـسرپیم . ار  وا  لاح  شخب  لنـسرپ  زا  طقف  تاقوا  رتشیب  دهدب .

تعاس دنچ  مادـک  ره  هک  یئاهلمع  مه  نآ  موشیم  رـضاح  لمع  يارب  راب  ره  یتقو  مراد  جایتحا  وت  هب  اهزور  نیا  نم  شابن ، تالیکـشت 
یهوک لثم  مرـس  میاـیب . شوه  هب  مهاوخیم  هک  تسا  یتاـظحل  مه  تاـظحل  نیرتتخـس  مدرگیمنرب  رگید  منکیم  رکف  دـشکیم  لوط 

، یـشاب مرظتنم  وت  موشیم  جراخ  لمع  قاتا  زا  یتقو  مراد  تسود  دنکیم . هطاحا  راجفنا  دح  ات  ار  مرـس  يدیدش  درد  دنکیم و  ینیگنس 
رد هام  شـش  دودـح  دیـشکیم . لوط  اهتعاس  راب  ره  دـندرک و  لمع  راـب  هدزاود  ار  زورهب  ياـپ  دوش . هتـساک  مدرد  زا  یمک  منیبب و  ار  وت 

چیه دوب  هتفگ  رتکد  لـمع  راـب  هدزاود  زا  دـعب  دـشاب . تسناوتیمن  هدـیباوخ  تلاـح  رد  زج  دوب و  هتفرگ  رتسب  مخز  يرتـسب و  ناتـسرامیب 
مئاد دندوب و  هدرب  توص  طبض  نویزیولت و  شیارب  دندرکیم  یگدیسر  وا  هب  یلیخ  زورهب  ردام  ردپ و  دوش . عطق  دیاب  اپ  نیا  درادن  یهار 

شیاپ ندش  عطق  هب  هدنامرد  دیماان و  زورهب  هک  یلاح  رد  زور  کی  دـندربیم . يوقم  هحفص 246 ] ياهاذغ [  شیارب  دندزیم و  رس  وا  هب 
لسوتم رگا  شاب  نئمطم  هتسکش  تلد  نک  بلط  ع )  ) اضر ماما  اقآ  زا  ار  تیاپ  يافـش  دیوگیم  وا  هب  شایگـشیمه  راتـسرپ  درکیم  رکف 

جنپ دوشن  عطق  تیاـپ  رگا  هک  نک  رذـن  اـج  نیمه  زا  دوب  هتفگ  راتـسرپ  دـننکیم  لـسوت  روطچ  دوب  هتفگ  زورهب  يریگیم  باوـج  يوـش 
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تـسرد دش و  صخرم  هرخألاب  دوب . هدرک  ار  رذن  نیمه  مه  وا  يورب ، شترایز  هب  هدایپ  ع )  ) اضر ماما  سدـقم  مرح  هب  هدـنام  هار  رتمولیک 
هداد و ار  وا  تجاح  ع )  ) اضر ماما  اما  دوب  هدرکن  ادا  زونه  ار  شرذـن  دوب  یئاهب  هکنیا  تلع  دوبن و  نشور  وا  ياـپ  فیلکت  زونه  هک  تسا 

یگدنز اپ  نامه  اب  مه  لاس  نیدنچ  دش و  صخرم  ناتـسرامیب  زا  شدوخ  ياپ  اب  دـندوب  هداد  ار  اپ  عطق  روتـسد  وا  هب  اهرتکد  همه  هکنیا  اب 
هک ینامز  دربب . نیب  زا  ار  وا  هتخیر و  شبلق  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  دیدش  يدح  هب  وا  ناوختـسا  تنوفع  دـنتفگیم  اهرتکد  رتشیب  درک .

رتسب مخز  نوچ  مناوتیمن  اما  دننک  میاجباج  ات  دننکیم  دنلب  ارم  يرفن  دنچ  تفگیم  متفرگیم  سامت  وا  اب  هک  یهاگ  دوب  ناتسرامیب  رد 
همه ییایب  وت  رگا  مشوخ  لد  وت  ندمآ  هب  نم  یلو  دننکیم  هیرگ  میارب  همه  تسا  لتآ  زا  رپ  زونه  مه  میاهاپ  هدش و  مخز  متشپ  هتفرگ و 

رارقیب باتیب و  شرـسمه  رادـید  ترـسح  رد  دـح  نیا  ات  ار  یـسک  زور  نآ  اـت  منکیم . شومارف  ار  میاـپ  درد  یتح  دوشیم  بوخ  زیچ 
تمهت همه  نآ  هک  يدوجو  اب  مه  زورهب  هداوناخ  دمآیمرد . زاورپ  هب  تفرگیم و  رپ  لاب و  یئوگ  دینـشیم  هک  ارم  يادص  مدوب . هدـیدن 

رچلیو يور  تسناوت  زورهب  هکنیا  ضحم  هب  هک  دندوب  هدش  رـضاح  یترودک  هنیک و  چیه  نودب  دندوب  هدید  دب  همه  نآ  دـندوب و  هدـینش 
تشذگ و بش  یهایس  هب  زور  ره  زورهب  يارب  تشذگ و  لاونم  نیمه  هب  رگید  هام  دنچ  دننادرگرب . ارم  هدروآ و  جدننـس  هب  ار  وا  دنیـشنب 
ات ار  وا  هداد و  نارگید  تسد  هب  ار  مایگدنز  راسفا  ارچ  هکنیا  زا  نامیشپ  فیلکتالب و  نم  نازادگ و  یشتآ  ناسب  بش  هحفص 247 ] ره [ 

رظن هب  تفگ : هک  مدینـش  سجرن  زا  راب  کی  هک  یلاح  رد  مدرک  نیرفن  ار  وا  ارچ  هکنیا  زا  نامیـشپ  ماهتـشاذگ و  هدنامرد  اهنت و  دـح  نیا 
راب دـنچ  هام  دـنچ  نیا  رد  مدیـشکیم . ار  راوگان  قاـفتا  نیا  باذـع  اـعقاو  مه  نم  و  ددرگیمرب ، هدـننک  نیرفن  دوخ  هب  نیرفن  فصن  نم 

یبتک دـهعت  دـیایب و  شدوخ  دـیاب  زورهب  دوب : هتفگ  اهنآ  هب  میلـس  اما  دـنیایب  نم  لابند  هب  دـنهاوخیم  هک  دنداتـسرف  ماغیپ  زورهب  هداوناخ 
مدق تالیکشت  فادها  دربشیپ  ياتـسار  رد  هک  ینامز  زا  هکلب  دوب  هداد  وا  هب  مردام  هک  دوبن  يریـش  زا  میلـس  یمحریب  یلدگنـس و  دهد .
هدرک یگنس  فاطعنا و  لباق  ریغ  ار  شبلق  هتفرگ و  وا  زا  ار  تورم  محر و  ادخ  دوب و  هدرم  وا  رد  یئوگ  هفطاع  مسا  هب  يزیچ  تشادیمرب 

هدرک و تباجا  ار  وا  تساوخرد  هک  دوب  هدرک  راداو  ار  اهنآ  یلم  لفحم  هب  زورهب  یپردیپ  ررکم و  ياههمان  باوج  هام  دنچ  زا  سپ  دوب .
دزن هب  دـیاب  امتح  اهر  هکنیا  رب  ینبم  دـش . رداص  نارهت  لفحم  زا  روتـسد  دـننک . رداص  يروتـسد  وا  ندرک  دـعاقتم  میلـس و  اب  تروشم  اب 

تروشم يریگمیمصت و  رد  ور  نیا  زا  دوب . هتفریذپ  راچان  هب  مه  میلس  دوب . دوعسم  دیکا  روتسد  نیا  مایپ و  نیا  لقان  ددرگزاب و  شرسمه 
دندرکیم دومناو  يروط  دـندرکیم  غالبا  نم  هب  ار  مایپ  نیا  یتقو  هک  دوب  اجنیا  بلاج  مدرگرب و  نم  هک  دـش  نآ  رب  هجیتن  یلم  لفحم  اـب 
تاروتـسد زا  یچیپرـس  هجیتن  تفگیم : دوعـسم  متفریذـپیمن و  هک  مدوب  نم  نیا  هدوب و  قفاوم  نم  نتـشگرب  اـب  ادـتبا  زا  یلم  لـفحم  هک 

عون نیا  فرح و  نیا  هب  نم  یتقو  دروآ و  راب  هب  لکشم  همه  نیا  دیآ و  شیپ  یفداصت  نینچ  هک  دوشیم  نیمه  یلم ) لفحم   ) یهلا نارای 
نامه زا  اهنآ  يدرکیم  هحفـص 248 ] تروشم [  یهلا  نارای  اب  رتدوز  دیاب  يدوب  هدش  دیدرت  راچد  هک  وت  تفگ : مدرک  ضارتعا  دروخرب 

تراظتنا رد  اهباذع  نیرتدب  ینک  یچیپرس  رگا  يدرگرب  هک  دناهداد  دیکا  روتسد  رگید  الاح  دندوبن و  قفاوم  جدننـس  رد  وت  ندنام  اب  ادتبا 
صبرت تدم  ندـش  مامت  هب  رتشیب  زور  هس  دـنیایب  ملابند  هب  هک  مداد  ماغیپ  دوب  زورهب  دزن  هب  نتـشگرب  مایبلق  تساوخ  هک  نم  دوب  دـهاوخ 

. دیاین شیپ  ياهزات  رـسدرد  تدم  نیا  مامتا  اب  ات  ماهدش  فرـصنم  مقالط  تساوخرد  زا  هک  مداد  عالطا  جدننـس  لفحم  هب  نم  دوب  هدـنامن 
هدیـشوپ یگنر  شوخ  هزات  نشپاک  هک  زورهب  هارمه  زیمآتبحم  بوخ و  يدروخرب  یئورهداشگ و  اب  زورهب  هداوناـخ  زور  کـی  هرخـألاب 

زا دزیم . قرب  شتـشپرپ  یکـشم و  ياهوم  تشاد و  اصع  شیاهلغب  ریز  زورهب  دـندش ، طایح  دراو  دوب  هدرک  شیپ  زا  رتباذـج  ار  وا  دوب و 
هب یمیمـص  مرگ و  يدروخرب  اب  مه  نم  متفر و  اهنآ  لابقتـسا  هب  مدـید و  طایح  لخاد  زا  ار  زورهب  قایتشارپ  مرگ و  هاـگن  شـشخرد  رود 

ياضاقت هیضق  هب  ات  دنتـشاد  توعد  ام  هناخ  رد  مه  لفحم  ياضعا  مدرک . یهاوخرذع  زیچ  همه  رطاخ  هب  اهنآ  زا  متفگ و  دمآ  شوخ  اهنآ 
ارجا هب  ریزگان  همه  دوب  هدـش  رداص  نارهت  یلم  لـفحم  زا  نم  تشگزاـب  روتـسد  نوچ  دـش و  رازگرب  ياهسلج  دـنهد . هلـصیف  نم  قـالط 
ماهناخ هب  هک  مدوب  قاتـشم  نم  اما  دـندوب  تحاران  یلیخ  هلئـسم  نیا  زا  میلـس  اصوصخ  اـهردارب  دوبن . يرگید  هار  نیکمت  زج  هب  دـندوب و 

دندرکیم و یفخم  لفحم  زا  ار  ناشیگدنز  تالکـشم  لئاسم و  هک  مشاب  هتـشاد  ار  زورهب  هداوناخ  تسایـس  رگا  مدرکیم  رکف  مدرگرب و 
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یقیقح و لامک  هب  ندیـسر  ینعی  یتخبـشوخ  هک  مدوب  دقتعم  مشاب و  هتـشاد  یتحار  یگدنز  مناوتیم  دـندرکیم  لمع  لقتـسم  ناشدوخ 
هب شرس  رگید  زورهب  مدرکیم  رکف  هک  اصوصخ  منک  یگدنز  یسک  هچ  اب  مشاب و  اجک  درکیمن  یقرف  میارب  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب 
نم زا  مشچ  هسلج  لوط  رد  تسنادیم ، تیفاع  ردق  دوب و  هدیشک  يدایز  رجز  وا  تسا . هدرک  رییغت  یلیخ  هدروخ و  گنس  هحفص 249 ] ] 

تشادیمنرب .

رهاظ هب  یگدیسر 

هسلج رخآ  ات  لوا  زا  میلـس  دوب . نم  اب  لومعم  قبط  عورـش  تاجانم  مدوب  هتـسشن  هنیـس  هب  تسد  هدرک و  نت  هب  یگنر  شوخ  دنلب و  سابل 
وت رـس  ار  اهزور  نیا  یفـالت  اـهر  تفگیم : نم  هب  دوب و  نیا  شاهناـهب  دوب و  تحاراـن  یلیخ  دوب  هتخاـب  هکنیا  زا  درکن و  تبحـص  الـصا 
زا میتشاد . نتفگ  يارب  يدایز  ياهفرح  ام  متشگرب ، نادمه  هب  مرـسمه  هداوناخ  رـسمه و  هارمه  نم  زور  نآ  يادرف  هرخألاب  دنروآیمرد .

رایتخایب نم  دـندرکیم  فیرعت  میارب  زورهب  ندیـشک  درد  زا  یتقو  یمـسج . یحور و  ياههجنکـش  اهرجز و  زا  یئاهنت ، ياـهزور  ماـمت 
نم هداوناـخ  نم و  زا  يروخلد  نیرتـکچوک  هداـتفین و  یقاـفتا  چـیه  یئوگ  دـندرکیم  نم  هب  ار  تبحم  تیاـهن  اـهنآ  متخیریم و  کـشا 

راـهظا ماهتـشگرب  هکنیا  زا  درکیم و  رکـش  ار  ادـخ  هـظحل  ره  درـشفیم و  تشاذـگیم و  شاهنیـس  يور  ار  مرـس  مرهوـش  رداـم  دـنرادن .
ساسحا اـهنآ  مرگنوخ  ناـبرهم و  هداوناـخ  نیب  رد  درکیم . زاربا  ار  شتبحم  مـالکیب  مـالک و  اـب  زین  مرهوش  ردـپ  درکیم . یلاحـشوخ 

مدوب دـنمهقالع  بلق  میمـص  زا  اریمـس  شرهاوخ  اهنت  هب  متـشاد و  تسود  مدوخ  ياهردارب  لـثم  ار  زورهب  ياـهردارب  مدرکیم و  شمارآ 
زا یکی  دوب . هدنامن  يدایز  يزیچ  تسوپ  تشوگ و  زا  دوب و  نوریب  الماک  وا  ياهناوختسا  مدرکیم ، نامسناپ  ار  زورهب  ياپ  رابود  يزور 

هـشیمه دـشیمن ، تسار  مخ و  هدـش و  سحیب  چـم  هیحان  زا  تشاد  جاـیتحا  نامـسناپ  هک  شرگید  ياـپ  دوب و  هدـش  بوخ  ـالماک  اـهاپ 
سح نوچ  شیاهتشگنا  مدادیم . وشتسش  هحفص 250 ] نیداتب [  هنژیسکا و  بآ  اب  بترم  تشاد . يدیدش  بت  اهبش  وا  درکیم و  تنوفع 

اما دورب  هار  تسناوتیم  یتحار  هب  زورهب  هک  دش  يروط  مکمک  دـندوب . هدولآ  نوخ  یمخز و  زور  ره  دـشیم و  هدروخ  زور  ره  تشادـن 
رگیدکی اب  ار  ینیریـش  رایـسب  مایا  دوجو  نیا  اب  دشیم ، نامـسناپ  امئاد  دـیاب  دـشیمن  بوخ  اهتـشگنا  ندوب  سحیب  تلع  هب  شیاپ  مخز 
هدـهاشم وا  زا  دـشاب  شندوب  داـتعم  زا  یکاـح  هک  یکوکـشم  تکرح  چـیه  زگره  نم  میدوب و  مه  راـنک  رد  زور  بش و  میدـنارذگیم .

یملاـس تاـحیرفت  هـب  مـه  اـب  هدرک و  هراـجا  ییـالیو  میتـفریم و  لامــش  هـب  لـیماف  هداوناـخ و  ءاـضعا  هـمه  هارمه  هـب  لاـس  ره  مدرکن .
اب یبوخ  یلیخ  هطبار  زورهب  درکیم . کمک  ام  هب  يدام  ظاـحل  زا  وا  ردـپ  میتشگ ، ار  ناریا  ياهرهـش  همه  اـبیرقت  زورهب  اـب  میتخادرپیم .
هب اهبش  اهزور و  میدنامیم . اجنآ  زور  ود  یکی  میتفریم و  نم  هداوناخ  ندید  هب  هام  ره  ام  تشاد و  میاهردارب  نینچمه  مردام و  ردپ و 

رگا مدوب  دقتعم  دوشن و  فلت  هدوهیب  متاقوا  هک  دوب  نیا  ماهغدـغد  اهنت  هتـشذگ  دـیاقع  راکفا و  بسح  رب  نم  تشذـگیم و  لاونم  نیمه 
نینچ اب  ماهدش . نوبغم  هتفر و  یهابت  هب  منارذـگب  تبثم  ياهراک  ماجنا  نارگید و  هب  تمدـخ  نودـب  ار  میگدـنز  موش و  یگرمزور  راچد 

اب يراـکمه  یـسوساج و  مرج  هب  بـالقنا  لـئاوا  رد  هک  دوب ، یئاـهب  نیمودـعم  زا  یکی  رـسمه  هک  یمیدـن  مناـخ  زور  کـی  ینهذ  هنیمز 
هب هنارـصع  فرـص  هب  ارم  دـندوب ، هدرک  نادـمه  لفحم  وضع  نیـشناج و  ار  وا  شرـسمه  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  دوب ، هدـش  مادـعا  كاواس 

. دنتـشاد داقتعا  تفرگیم  هوهق  اب  هک  ییاهلاف  هب  همه  دوب و  اهلامر  هیبش  ـالماک  شاهفاـیق  تفرگیم . هوهق  لاـف  وا  دومن ، توعد  شاهناـخ 
چیه اما  دنک  فرصنم  ینامهیم  نیا  هب  نتفر  زا  ارم  ات  تشگیم  یهار  لابند  دش و  برطضم  هدرک  توعد  ارم  وا  دیمهف  یتقو  مرهوش  ردپ 

نتفرگ هب  عورش  یمیدن  مناخ  کیک  اب  هوهق  ریش  کی  ندروخ  زا  سپ  متفر و  شاهناخ  هب  هرخألاب  تشادن . دوجو  هحفص 251 ] ياهناهب [ 
مه شدوـخ  بجعت  هک  يروـط  هرخـألاب  درکیم و  هاـگن  اـهنآ  هب  تقد  اـب  دـناخرچیم و  هتفرگ و  تسد  رد  ارم  ناـجنف  دوـمن و  نم  لاـف 

ياـهتیقفوم ینعی  یتـسه  نآ  يور  رب  وت  هک  تیقفوـم  هلق  دـنچ  منیبیم  یئاـهزیچ  هچ  نوجاـهر  ياو  ياو  تفگ : دـشاب  هدـش  هتخیگنارب 
يدرگیم و يزیچ  لابند  امئاد  نارگید ، هب  تمدخ  قشاع  يزاورپدنلب ، ردـقچ  دـهدیم ، ترهـش  وت  هب  هک  ینکیم  بسک  یگرزب  رایـسب 
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، یبایماک تیقفوم و  زا  رپ  هدنیآ  هچ  ياهدنیآ  هچ  يراد ، یبوخ  نشور و  علاط  ردقچ  یکیدزن و  ادـخ  هب  ردـقچ  یـسریم ، نآ  هب  هرخألاب 
شالت دیاب  ینک . مادـقا  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  اهتیقفوم . نیا  همه  نتفر  نیب  زا  ینعی  وت  يارب  نداتـسیا  يدنمتواخـس ، هچ  تلاح ، هب  شوخ 

تدوصقم هب  ات  ینکب  ار  هدافتـسا  لامک  دیاب  تیاهیئاناوت  همه  زا  يدنمرنه ! دنمناوت و  ردقچ  ینک  نادـنچ  دـص  ار  تیاهتیلاعف  ینک و 
راظتنا رد  یئاهیتخـس  هدوبن . حـضاو  نشور و  وت  علاط  هزادـنا  هب  یعلاط  چـیه  نوجاهر  یـسرب . رفظ  حـتف و  ياـههلق  نآ  هب  يوش و  لـئان 
نارگید يوگلا  يوشیم ، دزنابز  وت  ابیز ، هدنیآ  نیا  زا  هب  هب  وکین ، لاف  نیا  زا  هب  هب  یـسرب . تاهدـشمگ  هب  ات  ینک  لمحت  دـیاب  اما  تسوت 

ياهتیلوئـسم ارچ  دیـسرپ : نینچ  نیا  یتـالمج  نتفگ  زا  سپ  و  نوج . اـهر  نادـب  ار  تدوخ  ردـق  قـح . هار  رگناـیب  اـشگهار و  يوـشیم ،
دندرک توعد  ارم  ناناوج  تئیه  نیلوئسم  دعب  زور  دنچ  يوش . تمدخ  لوغشم  هک  منکیم  ار  تشرافس  نم  يرادن ؟ هدهعرب  یتالیکـشت 

. دش رپ  نم  تاقوا  مامت  هک  تشذگن  يزیچ  دنتـشاذگ . نم  هدهعرب  ار  همانرب  دنچ  تیلوئـسم  نم  ياهیئاناوت  کی  کی  ندرمـش  زا  دعب  و 
زور کی  یتح  هک  مدوب  هدش  هحفص 252 ] مرگرس [  يدح  هب  مکمک  متشادن . ار  زورهب  هب  یگدیـسر  تصرف  قباس  لثم  رگید  هک  يروط 
ریثأت تحت  متشگیم  نآ  لابند  هب  دوب  اهلاس  متشاد و  ياهدش  مگ  هک  اجنآ  زا  متشادن  مه  یـصخش  لئاسم  هب  نتخادرپ  يارب  یفاضا  تقو 

هک مدوب  یئاهتیقفوم  نامه  هب  ندیسر  یپ  رد  میزورهنابش  ياهتیلاعف  اب  دوب  هتفرگ  میارب  هک  يزیگناهسوسو  لاف  یمیدن و  مناخ  ياهفرح 
ياهتئیه نیلوئسم  زا  تالیکشت  ياضعا  اصوصخ  مدش . نارگید  هجوت  نوناک  مکمک  اهتیلاعف  نیا  اب  متـشاد . دوخ  ياهوزرآ  لامآ و  رد 

مدـع تلع  هب  ار  وا  اـضعب  دنتـشادن و  زورهب  هب  یهجوت  نیرتـمک  ضوـع  رد  دنتـشاد و  نم  هب  صاـخ  هجوـت  لـفحم  ياـضعا  اـت  فـلتخم 
فادها هب  ندیـسر  يارب  نم  زا  دیجمت  فیرعت و  رد  طارفا  دندومنیم ، شنزرـس  هداد و  رارق  باطخ  باتع و  دروم  یتالیکـشت  ياهتیلاعف 

کی دوب . هدش  ینابـصع  وجهناهب و  وا  دش . زورهب  نم و  یگدنز  رد  قیمع  تافالتخا  هب  رجنم  هک  تفرگ  الاب  يدـح  هب  تالیکـشت  صاخ 
هب حبص  ات  اهبش  اضعب  دشیم . بوسحم  هورگ  نیا  هدنناوخ  فد و  هدنزاون  مه  زورهب  هک  میدوب  هداد  لیکشت  یلماک  اتبسن  یقیسوم  هورگ 
رد ای  تسا  ناـیئاهب  داـیعا  زا  یکی  هک  ناوضر  دـیع  لـثم  صوصخم  ياـهزور  رد  میناوتب  اـت  میدـشیم  لوغـشم  هورگ  ياـضعا  اـب  نیرمت 

. میتخادرپیم نیرمت  هب  زور  بش و  هتفه  کی  یهاگ  مینک ، ارجا  یبوخ  ترـسنک  دوب  مرحم  مود  لوا و  رد  هک  ءاهب  باب و  دلوت  ياهزور 
ادیو و مسا  هب  یناوج  رتخد  گرا  هدنزاون  يدـلاخ ، ياقآ  رات  هدـنزاون  یقطنم ، ياقآ  نلیو  هدـنزاون  میتشاد ، یبرجم  رهام و  ياههدـنزاون 
تمکح و مناخ  یهاگ  یمیدـن و  مناـخ  یهاـگ  هک  میتشاد  مه  يرگید  ياههدـنناوخ  میدوب . زورهب  نم و  هک  مه  فد  روتنـس و  هدـنزاون 
. میتخادرپیم همانرب  يارجا  هب  هتفر و  يرفن  دص  سلجم  شش  یلا  جنپ  هب  نیعم  ياهزور  رد  هدش و  اهترسنک  نیا  هدنناوخ  مدوخ  یهاگ 

نیا اما  مدرکیم  ماـیا  نارذـگ  قیرط  نیا  هب  هدـش و  مرگرـس  تخـس  متـشاد  یقیـسوم  هب  هک  يداـیز  هقـالع  هحفـص 253 ] تلع [  هب  نـم 
الماک زورهب  نم و  جاودزا  تسین ، دنمهقالع  یگدنز  هب  هدش و  هدرسفا  تخس  هک  مدوب  هدش  هجوتم  درکیمن و  انغا  ار  زورهب  اهیمرگرس 

زا یلاخ  ام  یگدنز  هک  دوب  هدش  هلئـسم  نیا  هجوتم  دیاش  وا  تشادن و  محرت  زج  یلیلد  وا  یگدـنز  هب  نم  هرابود  نتـشگرب  دوب و  يرابجا 
لاس جنپ  لوط  رد  اما  دوش  دنمفده  دبایب و  يرگید  طاشن  روش و  نامیگدنز  ات  میوش  رادهچب  میتفرگ  میمـصت  تسا . یعقاو  هقالع  قشع و 

رتشیب میتفرگن . ياهجیتن  میدومن  لکشم  عفر  دوبهب و  تهج  رد  هک  یشالت  مامت  اب  درکن و  تیانع  يدنزرف  ام  هب  دنوادخ  كرتشم  یگدنز 
رداق يرگید  اب  امش  زا  مادک  ره  دروخیمن و  مه  هب  امش  نوخ  دنتفگ  ام  هب  دوب  هدش  ام  زا  هک  ینوگانوگ  تاشیامزآ  هب  هجوت  اب  ناکشزپ 
ندش رادهچب  يوزرآ  درک و  درـس  ار  ام  یگدنز  شیپ  زا  شیب  مه  هلئـسم  نیا  دیرادن  یلکـشم  چیه  یئاهنت  هب  دـیتسه و  ندـش  رادهچب  هب 

یحوریب يدرس و  دش و  هدوزفا  ام  یگدنز  تالکشم  ریاس  رب  زین  دوبمک  نیا  مکمک  دومن . داجیا  ام  يود  ره  لد  رد  ار  یگرزب  ترـسح 
متسناوتیم رادهناخ  ياهمناخ  ریاس  زا  رتشیب  هک  ارم  درکیم و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  تسناوتیم  ات  تالیکشت  دنکفا . هیاس  نامیگدنز  رب 

زا هک  مه  نم  تفرگ و  راک  هب  شیپ  زا  شیب  مدـشیم  بوسحم  نارگید  زا  رتاناوت  متـشاد  یقیـسوم  رد  هک  يدادعتـسا  اـب  منک و  تیلاـعف 
نم اب  یمیدن  مناخ  هک  یئاهتبحـص  اب  یفرط  زا  متـسنادیم  مایگدنز  رد  یبوخ  یمرگرـس  ار  اهتیلاعف  نیا  مدوب  هدش  دـیماان  ندـش  رادهچب 

دشیم رتهدرسفا  زور  هب  زور  زورهب  اما  متـسنادیم  رـشب  عون  هب  تمدخ  ار  اهتیلاعف  نیا  مسرب و  یگرزب  ياهتیقفوم  هب  مدوب  راودیما  تشاد 
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رد هحفـص 254 ] یثحب [  رج و  شرداـم  ردـپ و  وا و  نیب  هک  زور  کـی  دـیدیم . دوخ  تشونرـس  رییغت  رد  یعقاو  رـصقم  ار  تالیکـشت  و 
مه اـب  اـهر  نم و  ـالاح  دـیتفرگن و  نم  يارب  متـشاد  تسود  هک  ار  یـسک  تالیکـشت  سرت  زا  امـش  تفگ : اـهنآ  هب  نم  دزن  رد  وا  تـفرگ 

یعمجم هسلج و  ره  رد  وا  دوجو  هب  ارم  دوجو  اـنلع  تالیکـشت  ياـضعا  منک . شوخ  لد  یگدـنز  نیا  زیچ  هچ  هب  میوـشیمن ، مه  رادهچب 
يرازگرب تلع  هب  دوب  يدامتعا  لباق  مرتحم و  درم  هک  نلیو  هدنزاون  دندرکیمن . وا  هب  یهجوت  نیرتمک  حضاو  روط  هب  دندادیم و  حیجرت 

هدرک داجیا  ياهنامیمص  بوخ و  هطبار  زورهب  اب  تشاد و  يدایز  دمآ  تفر و  ام  اب  دوب  یقیسوم  يارجا  هب  طوبرم  هک  یفلتخم  ياههمانرب 
زورهب هک  دراذگن  هتفر و  راک  لحم  هب  وا  اب  دنارذگب و  زورهب  اب  ار  يرتشیب  تاقوا  نامیگدـنز  میکحت  رطاخ  هب  مدرک  شهاوخ  وا  زا  دوب .
شخپ هزاغم  هب  زورهب  هارمه  تشاد  يروسفرپ  شیر  هشیمه  دوب و  ياهلاس  ود  لهچ و  درم  هک  یقطنم  ياقآ  یتدـم  دـنک  یئاهنت  ساسحا 

نم دوجو  اب  زورهب  هیحور  تسین و  یلکـشم  هک  تفگیم  درکیم و  نفلت  نم  هب  دـعب  تفریم و  دوب  ژاساپ  کی  مود  هقبط  رد  هک  کنیع 
دیرادن ياهقالع  دیدش و  هتـسخ  هکنیا  لثم  متفگ : وا  هب  دنکیمن . هعجارم  شاهزاغم  هب  رگید  هک  مدید  دـعب  يدـنچ  اما  تسا . دوبهب  هب  ور 
تسود رگید  زورهب  تفگ : تساجک ؟ منادیمن  الصا  دیآیمن و  هناخ  هب  اهبش  یضعب  زورهب  دینک ، يریگولج  ام  یگدنز  یشاپورف  زا  هک 

هب نوچ  مرادـن و  رهـش  نیا  رد  ار  یـسک  نم  متفگ : مدرک و  شهاوخ  وا  زا  موش . لیمحت  مهاوخیمن  منک ، تلاخد  وا  ياهراک  رد  درادـن 
نم دامتعا  دروم  امـش  مرادـن . ار  یگدـنز  رد  فالتخا  داجیا  ردـپ و  هناـخ  هب  نتـشگرب  تأرج  رگید  متـشگرب  زورهب  دزن  هب  مدوخ  راـبجا 
نم رارصا  یقطنم  ياقآ  دوش و  يریگولج  تافالتخا  نیا  زورب  زا  ات  دیشاب  ام  رانک  رد  رتگرزب  ردارب  لثم  منکیم  شهاوخ  امش  زا  دیتسه ،

دنارذگیم اجنآ  رد  بش  ياههمین  ات  اهبش  یـضعب  رد  زورهب  هحفـص 255 ] هک [  یئاج  هب  ارم  ات  دمآیم  نم  لابند  هب  یتدم  تفریذپ و  ار 
شناتـسود رانک  رد  تخت  کی  يور  یلگنج  كراپ  کی  رد  هک  مدـیدیم  نم  دوش و  هدوسآ  نم  لایخ  ات  دـهد  ناـشن  نم  هب  ار  وا  دربب و 

. مرادن ار  هناخ  هلـصوح  نم  تفگیم  وا  میدرگرب و  هناخ  هب  مه  اب  ایب  متفگ : هدرک و  ادص  ار  وا  راب  دنچ  دنـشکیم . نایلق  مه  اب  هتـسشن و 
دوب تداع  یعون  وا  هب  نم  هقالع  هچرگ  منکب . متسناوتیمن  ار  یئادج  رکف  اعقاو  منک  مرگ  لد  یگدنز  هب  ار  وا  هک  مدرکیم  یعـس  یلیخ 

نم اب  هک  یهاگ  دوب و  ریذپان  راهم  رگید  زورهب  اما  دریگن  تروص  ام  نیب  رد  قالط  زگره  منک و  یگدنز  وا  اب  دـبا  ات  مدادیم  حـیجرت  اما 
هب هرابود  رارـصا  هب  ار  وت  رگا  نم  تفگ : نم  هب  امیقتـسم  دعب  یتدـم  دـنزیم ، فرح  یئاهنت  یفدـهیب و  یگتـسخ و  زا  درکیم  لد  درد 
هک اصوصخم  مرادن  وت  هب  يدایز  هقالع  هک  ینادیم  تدوخ  اما  متسین  داتعم  منک  تباث  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  مدنادرگزاب  مدوخ  اب  یگدنز 

نیا هب  وا  لاـح  مدوب و  هدرک  وا  يادـف  ار  متاـقلعت  همه  نم  تسکـش ، ملد  مینک . یگدـنز  مه  اـب  درادـن  یلیلد  میوـشیمن . رادهچب  مه  اـب 
هتفر و تسد  زا  ياهتیعقوم  ماهتفر ، تسد  زا  ياهزور  يارب  مدرکیم  هیرگ  مدوب . هتخاب  ار  مایگدنز  نم  دزیم . یئادـج  زا  فرح  یتحار 
دادـن و ار  ماهقالع  دروم  درف  اـب  جاودزا  هزاـجا  هک  دوب  تالیکـشت  مدوب ، هدرک  داـمتعا  تالیکـشت  هب  تهجیب  نم  هتفر . تسد  زا  تاـقوا 
هک دوب  تالیکـشت  نیا  هرخألاب  داد و  میلـس  هب  ار  اوران  تمهت  هزاـجا  هک  دوب  تالیکـشت  نیا  مریگب  قـالط  متـشاد  میمـصت  هک  یماـگنه 

دشکیم يراگیب  نم  زا  هک  تسا  تالیکشت  نیا  مه  الاح  و  مدوب . هتشگرب  یگدنز  نیا  هب  هدوسآ  یلایخ  اب  نم  داد و  ار  تشگزاب  روتـسد 
ءاهب نم  هب  هک  تسا  هحفص 256 ] تالیکشت [  نیا  منکیمن و  یگدیـسر  زورهب  هب  هتـشذگ  لثم  رگید  هک  هدرک  مرگرـس  ارم  نانچ  نآ  و 
رطاخ هب  هتفرگ و  هدیدان  ار  دوخ  یتخبـشوخ  نم  هک  ینامز  مدوب ، تحاران  مه  زورهب  زا  دهنیمن . یعقو  نیرتکچوک  زورهب  هب  دـهدیم و 

نم هنیـس  هب  در  تسد  هچب  رطاـخ  هب  دـیاش  اهیراکادـف  نیا  همه  هب  هجوتیب  وا  لاـح  مدرک و  تیلوئـسم  ساـسحا  وا  لاـبق  رد  متـشگرب  وا 
سکع يولباـت  هب  ممـشچ  مدرکیم  عـمج  ار  ملئاـسو  هک  یلاـح  رد  دـیآیم . نم  رـس  یئـالب  هچ  هک  تسین  مـهم  شیارب  الـصا  دـنزیم و 

فیجارا ناغمرا  هک  یتالیکشت  متفگ : مداتسیا و  نآ  يور  اپ  ود  ره  اب  مدیبوک و  نیمز  رب  متـشادرب و  ار  ولبات  تینابـصع  اب  داتفا . ءاهبلادبع 
لفحم ياضعا  ینکیم  رکف  وت  تفگ : تشادرب و  ار  سکع  درک  عمج  ار  هدـش  دروخ  ياههشیـش  یقطنم  ياقآ  درک . تخبدـب  ارم  تسوت 

هب ار  تدوخ  تشونرـس  ار و  تیگدنز  هک  یتشاد  دامتعا  اهنآ  هب  دح  نیا  ات  ارچ  ياهدرک ؟ گرزب  ار  اهنیا  ردقنیا  ارچ  دنتـسه  یناسک  هچ 
رـس ام  زا  یلمع  رگا  لفحم  اصوصخ  تالیکـشت  تاروتـسد  زا  جراخ  میدرکیم  رکف  ام  دـناهداد ، دای  روطنیا  اـم  هب  متفگ : يدرپس ؟ اـهنآ 
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دز یخلت  دنخبل  یقطنم  ياقآ  دنتـسه . هیبیغ  تاماهلا  هب  مهلم  اطخ و  زا  نوصم  اهنآ  هک  ارچ  دش . دهاوخ  ام  یتخبدب  باذع و  ثعاب  دـنزب 
رداص نانآ  زا  ناهانگ  نیرتفیثک  دنتـسه و  اـیند  ياـهراکفالخ  نیرتياهفرح  لـفحم  ياـضعا  اـقافتا  يدرک . هابتـشا  یلیخ  وت  تفگ : و 

نیرتكاپ رگا  هک  ماهدید  تلاذر  يراک و  تفاثک  نانآ  زا  يدـح  هب  ماهدوب و  رگیدـمه  اب  لفحم  نانز  ضیوعت  دـهاش  نم  دوخ  دوشیم ،
هک لامعا  نیرتیناسنا  ریغ  زا  وا  تشاد  یگزات  میارب  یقطنم  ياقآ  ياهفرح  درک . مهاوخن  دامتعا  نانآ  هب  زگره  دـنوش  لفحم  وضع  دارفا 

یقیـسوم اب  ار  مدوخ  نم  تفگ : تفرگ و  تیئاهب  دوخ  زا  یـساسا  ییاهداریا  تفگ و  میارب  دزیم  رـس  بالقنا  زا  لبق  لـفحم  ياـضعا  زا 
تالیکشت اما  دننکیمن . تکرش  تاسلج  هحفص 257 ] زا [  مادکچیه  رد  دنراد و  ترفن  تیئاهب  زا  مه  مدنزرف  رـسمه و  ماهدرک ، مرگرس 
دهاوخیمن مرـسپ  يوش . لیجـست  دیاب  دنیوگیم  دـننزیم و  فرح  شیارب  دـنناوخیمارف و  ار  وا  امئاد  درادیمنرب و  مرـسپ  رـس  زا  تسد 

هب وا  مدرکیم  هاگن  یقطنم  ياقآ  هب  ریحتم  توهبم و  نم  دنک  تمواقم  هک  میاهتفگ  وا  هب  میقفاوم و  وا  اب  مه  شردام  نم و  دوش . لیجـست 
میوشیم درط  مه  اب  هس  ره  میوش  درط  رگا  تفگ : دیـسرتیمن ؟ دـیوش  درط  هکنیا  زا  متفگ : وا  هب  تفگیم  ار  یئاهزیچ  نینچ  یتأرج  هچ 

نکب تسد  زا  میورب و  روشک  زا  جراخ  هب  میراد  میمـصت  ام  نمـض  رد  تسین و  یلکـشم  سپ  دـیآیمن  شیپ  اـم  نیب  یقارتفا  یئادـج و  و 
لابند ار  یتعفنم  ای  دناهدنام و  یئاهب  سرت  زا  ای  هک  همه  تسا ؟ یئاهب  اعقاو  یـسک  هچ  سپ  متفگ  میوش . تحار  تالیکـشت  نیا  ياهنکن 
یتسد درب ، رتالاب  یمک  ار  شکنیع  دیرادن ؟ نامیا  مه  اهنآ  هب  هچ ؟ ءاهبلادبع  ءاهب و  هب  مدیسرپ  دنتسه . یئاهب  ارهاظ  امـش  لثم  ای  دننکیم 

ماقم و رب  هوالع  دـننک . تسرد  رگید  نایدا  اب  هباشم  يزیچ  دنتـسناوت  بوخ  دـناهدوب  یگنرز  ياـهمدآ  تفگ : دیـشک و  دوخ  نساـحم  رب 
ینعی دینکیم ، رفک  امـش  یقطنم  ياقآ  متفگ  متـشاد  تارـضح  نیا  هب  تبـسن  یبصعت  زونه  هک  نم  دندز . بیج  هب  مه  یبوخ  لوپ  تلزنم 

ناـشدوخ هـک  ار  لدـعلا  تـیب  ياـضعا  دنـشابن  غورد  رگا  دـناهدوب ، غورد  هـک  تـسا  موـلعم  تـفگ : وا  دـناهدوب ؟ غورد  اـهنآ  دـیئوگیم 
دوخ نیـشناج  ار  ياهدع  اتـسور  رهـش و  روشک و  ره  رد  مه  لدعلا  تیب  دندرکیمن و  دوخ  نیـشناج  دنتـسه  نیمز  يور  دارفا  نیرتفیثک 

دنوشیم لفحم  وضع  اهنآ  زا  رفن  هن  دننکیم و  یگدنز  یئاهب  رفن  هدزاود  طقف  هک  یئاتسور  رد  ایآ  نک  عوجر  تلقع  هب  یمک  درکیمن .
وضع دندوب  یئاهب  اتسور  نآ  رد  هک  يرفن  هدزاود  زا  رفن  هن  هک  مسانـشیم  ار  یئاتـسور  نم  دنتـسه ؟ اطخ  زا  يرب  كاپ و  رفن  هن  نآ  همه 

دیدنخیم و یقطنم  ياقآ  دندرکیم . القت  رگیدـکی  ياهنیمز  هحفـص 258 ] ندیـشک [  الاب  يارب  زور  بش و  ره  رفن  هن  نیا  دندوب  لفحم 
اهنآ حالـص  ریخ و  لفحم  ياضعا  دندرکیم  رکف  هکنیا  رطاخ  هب  طقف  دنداد  تسد  زا  ار  ناشدوخ  ياهنیمز  تخبدب  رفن  هس  نآ  تفگیم 
ياقآ ياهتبحص  دندوب . هدز  گرم  دحرـس  ات  ار  رگیدمه  هک  دمآ  شیپ  يریگرد  نانچنآ  رفن  هدزاود  نیا  نیب  رد  اهدعب  اما  دنهاوخیم  ار 
هاــبت ار  مایگدــنز  هدروـخ و  ار  تالیکــشت  بـیرف  یباــسح  نـم  دــیوگیم و  ار  تـقیقح  هـک  مدــیدیم  درب و  ورف  رکف  هـب  ارم  یقطنم 

نم هک  دراذگن  دناسرب و  عیرس  ار  شدوخ  هک  دوب  هتفرگ  سامت  زورهب  اب  یفرط  زا  هدرک و  مرگرس  اهفرح  نیا  اب  ارم  یقطنم  ياقآ  . ماهدرک
ماهدرک هیرگ  یلیخ  هک  دیمهف  مه  منامشچ  يوت  زا  ماهدرک و  عمج  ار  ملئاسو  همه  نم  هک  دید  دیـسر و  هار  زا  زورهب  منک . كرت  ار  هناخ 

تحیـصن ار  ام  هک  یقطنم  ياقآ  ياهفرح  باوج  رد  اما  دوب . هدـش  ثعاب  شدوخ  نوچ  دـنک  يریگولج  نم  نتفر  زا  دادـن  هزاجا  شرورغ 
هاـبت نم  اـب  اـهر  ماهتـسخ و  یگدـنز  زا  اـعقاو  اـما  مدرک  یهابتـشا  هچ  هک  ممهفیم  دورب  یتـقو  مراد ، تسود  ار  اـهر  نم  تـفگ : درکیم 

نم مهاوخیمن . هچب  نم  یئوگیم  نم  رطاخ  هب  رگا  متفگ : نم  دوش . رادهچب  دنک و  جاودزا  يرگید  اب  دـیاش  دورب  وا  تسا  رتهب  دوشیم .
اذغ فرص  زا  سپ  میتفر و  ناروتـسر  کی  هب  ماش  فرـص  يارب  لکـشم  عفر  تبـسانم  هب  هتفر و  شدرگ  هب  مه  اب  یقطنم  ياقآ  زورهب و  و 

تدش هب  یقطنم  ياقآ  میدوب  هتسشن  تکمین  کی  يور  ناتـسمز  درـس  ياوه  رد  میتخادرپ . تبحـص  هب  هتـسشن و  یحیرفت  طیحم  کی  رد 
مداد لاقتنا  مه  زورهب  هب  ار  اهفرح  نآ  همه  هرخألاب  مدوب  وا  ياهفرح  رکف  هب  تدـم  مامت  رد  نم  تفگن ، ام  هب  يزیچ  اما  تشاد  زرل  بت و 
هدرک تردابم  هداوناخ  ياضعا  یئادج  يارب  مامت  یمحریب  اب  تالیکـشت  هک  درک  رکذ  ار  لاثم  نیدنچ  یقطنم  ياقآ  منادـب . ار  وا  رظن  ات 

تیئاهب ام  هک  دندرکیم  مالعا  هدرب و  تیئاهب  تلاطب  هب  یپ  هک  دوب  یناسک  اب  هطبار  رد  هحفص 259 ] دروآیم [  هک  یئاهلاثم  رتشیب  تسا .
ناتدوخ یلو  میرادن  تیئاهب  زا  یـشوخ  لد  چـیه  مرـسمه  نم و  تفگیم : دـندرکیم . یئوجهرانک  يربت و  تیئاهب  زا  میرادـن و  لوبق  ار 
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هب هکنیا  همه  زا  رتدب  دننکیم و  مورحم  ماوقا  مامت  رهاوخ و  ردارب و  ردام و  ردپ و  ندید  زا  ار  ام  مینک  مالعا  ار  هلئـسم  نیا  رگا  دـینادیم 
الک میورب و  ناریا  زا  هرخألاب  ات  مینک  توکـس  میاهداد  حیجرت  هک  دننزیم  فرح  ام  رـس  تشپ  يدح  هب  دننکیم و  ینکارپ  هعیاش  يدـح 

يارجا طقف  تالیکـشت  تسا و  تیئاهب  نیناوق  زا  اهنیا  تفگ : دینـش و  ار  اهفرح  نیا  زورهب  میـشاب . تالیکـشت  ياجیب  ياـهتلاخد  زا  رود 
یلیخ هجوتم  ار  زورهب  نم و  هکنیا  يارب  اما  درکن  زاب  ار  هلئسم  یلیخ  یقطنم  ياقآ  تسا  یهلا  تاروتسد  يرجم  تالیکشت  دنکیم . نوناق 

لئاسم يارب  نم  تشاد . دـهاوخ  نم  هیحور  رب  يریثأت  هچ  اهفرح  نآ  هک  تسنادیمن  دز و  فرح  ام  يارب  بش  ياـههمین  اـت  دـنک  اـهزیچ 
تیناسنا و یگرزب و  مشاـب و  زیزع  ادـخ  دزن  رد  هک  دوب  نیا  تشادیم  هگن  هدـنز  ارم  هک  يزیچ  اـهنت  مدوبن و  لـئاق  يداـیز  شزرا  يویند 

لوق هب  دوبن و  قح  هار  مدرکیم  تیلاـعف  نآ  رد  نم  هک  یهار  رگا  متـسنادیم و  یهلا  ياـضر  ندـش  هدروآرب  طـقف  ار  ناـسحا  تمدـخ و 
مدیدیم مدرکیم  رکف  هک  یمک  مدوب !؟ هدـش  لمحتم  ار  تالکـشم  همه  نیا  هدرک و  یگدـنز  يدـیما  هچ  هب  نم  دوب  لطاب  یقطنم  ياقآ 
ناکدوک زا  نایئاهب  همه  دوبن ، نم  یگدنز  صتخم  طقف  تیلاعف  عون  نیا  دوب و  رپ  بش  ات  متساوخیمرب  هک  دوز  حبـص  زا  نم  تاقوا  مامت 

تصرف هک  دندوب  مرگرـس  نانچنآ  دندوب ، لوغـشم  تخـس  همه  همه و  ناگدروخلاس  ناریپ و  ات  ناناوجون  زا  ناناوج و  ات  هتفرگ  یناتـسبد 
رد دندرکیم و  هعلاطم  ار  یقطنم  ریغ  ارجا و  لباق  ریغ  يرارکت و  بلطم  لاس  ياهلاس  دننک . رکف  تیلاعف  همه  نیا  بقاوع  هب  دـندرکیمن 

عون نیا  دـندرکیم . قیوشت  یقالخا  ریغ  لـئاسم  هب  ار  اـهنآ  عونت  داـجیا  يارب  هک  دـندرکیم  تکرـش  یناوارف  ياهـسالک  هحفـص 260 ] ] 
یتقیقح هب  ندیـسر  دوجو  اب  هک  مدوبن  یـسک  نم  تسا و  ندش  هابت  ندز و  اج  رد  دشابن ، ادخ  تیاضر  رطاخ  هب  هک  یتروص  رد  یگدـنز 

ياهیمرگرـس اهـسالک و  مدوـب و  هدـش  ادـج  زیچ  همه  زا  رگید  نآ  زا  دـعب  دـشابن . مهم  میارب  مهد و  هـمادا  نآ  هـب  مـه  زاـب  نـینچ  نـیا 
يارب ارم  دـننک و  تبحـص  نم  اب  اـت  دنداتـسرفیم  ار  یناـسک  اـمئاد  تالیکـشت  مه  یفرط  زا  دوب . هدـش  شزرایب  میارب  رگید  یتالیکـشت 
هدزون تفایـض  هب  نتفر  متیلاعف  اهنت  هداد و  لیلقت  ار  اهتیلاعف  مدرکیم . یچیپرـس  تاروتـسد  رتشیب  زا  نم  دـنناوخب  ارف  نوگانوگ  ياهتیلاعف 

دروم ياهباتک  ندـناوخ  اب  ار  تغارف  تاـقوا  دوب . ناـیئاهب  زا  ياهدـع  هب  روتنـس  شزومآ  یقیـسوم و  هب  طوبرم  ياـههمانرب  يارجا  هزور و 
. مدـش لوغـشم  باذـج  یندـناوخ و  یبلاطم  اب  نامر  کی  نتـشون  هب  منک و  یگدنـسیون  متفرگ  میمـصت  مکمک  مدرکیم . يرپس  ماهقالع 

ياهنامر هدرک و  هدافتسا  يدادادخ  یئاناوت  نیا  زا  متفرگ  میمصت  هک  دوب  هدش  نیشنلد  ابیز و  يدح  هب  دیسر و  مامتا  هب  منامر  دعب  يدنچ 
هب ار  اهدرک  گنهرف  تنـس و  بادآ و  ناتـساد  بلاق  رد  مدوب  هتـسناوت  نم  دوب و  نابز  درک  يرتخد  هرابرد  مناـمر  نیلوا  مسیونب . يرتشیب 

دندوب نازیرگ  دنوش  ورهبور  نایئاهب  زا  ریغ  یسک  اب  هدش و  رـضاح  عماوج  ریاس  رد  هکنیا  زا  الومعم  نایئاهب  مشکب . ریوصت  هب  نسحا  وحن 
دیآ شیپ  یثحب  هک  دندیسرتیم  الوا  دنتشاد . ابا  هریغ  نویناحور و  يرادا و  نادنمراک  هعلاطم و  لها  ملع و  لها  اب  دروخرب  زا  تدش  هب  و 
ندش ناملسم  هب  جتنم  هلئسم  نیا  دنوش و  عقاو  نانآ  غیلبت  دروم  دندیسرتیم  ایناث  دنـشکب ، تلاجخ  دننک و  عافد  تیئاهب  زا  دنناوتن  نانآ  و 

هحفـص 261] الماک [  ار  نایئاهب  تالیکـشت  ياهتفرگ ؟ طاـبترا  ناناملـسم  اـب  ارچ  هک  دـنریگب  رارق  تالیکـشت  راـشف  تحت  ددرگ و  ناـنآ 
نایئاهب ام  زا  ناناملسم  هک  دوب  نیا  دروآیم  هک  یهیجوت  لیلد و  دادیمن و  نانآ  هب  رگید  نایدا  ماوقا و  اب  یئانشآ  لاجم  هدرک و  روصحم 

ناناملـسم زا  میتسناوتیم  ات  هدروخ و  ار  اهفرح  نیا  بیرف  مه  ام  دنروآیم . مهارف  دارفا  يارب  یلام  یناج و  رطخ  تابجوم  دنراد و  ترفن 
اب متفرگ  میمـصت  مدش  تالیکـشت  رد  تایقالخا  دض  اهیتساک و  هجوتم  رورم  هب  یتقو  نم  میدرکیم . يرود  هعلاطم  ملع و  لها  اصوصخ 

هاگـشزومآ هب  ور  نیا  زا  ددرگ . هدوزفا  مایئاناد  ملع و  هب  هتفای و  یئاهر  تیروصحم  تیدودـحم و  نیا  زا  ات  هتفرگ  طاـبترا  رگید  عماوج 
نیا هجوـتم  تالیکـشت  دارفا  زا  یـضعب  یتـقو  هک  یلاـح  رد  متفرگ  ار  مشیارآ  مـلپید  هاـم  هـس  زا  سپ  هدرک و  هـعجارم  شیاریپ  شیارآ و 

بالقنا زا  لبق  اهنآ  ورب  يدوخ  نارگـشیارآ  دزن  هب  يریگب  دای  يرگـشیارآ  یهاوخیم  رگا  هک  دـندرک  هیـصوت  نم  هب  دـندش ، نم  روظنم 
مه وا  هک  ام  هناخ  بحاص  هک  مراد  رطاخ  هب  بوخ  متفریذپن . نم  اما  دنهد . شزومآ  مه  امـش  هب  دنناوتیم  دناهتفرگ و  ارف  ار  يرگـشیارآ 
نم دـنهدیمن و  ملپید  وت  هب  اما  يریگیم  داـی  ار  يرگـشیارآ  وت  هک  تشاد  رارـصا  دوب  بـالقنا  لـئاوا  یئاـهب  نیمودـعم  زا  یکی  رـسمه 
نید اب  یسک  دوشیمن و  ناونع  نید  هلئسم  الصا  اههاگشزومآ  رد  هک  متفگیم  مریگیم و  ار  يرگشیارآ  ملپید  تسین و  روطنیا  متفگیم 
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هب اهنآ  درادـن  ناـکما  تفگیم : تجامـس  اـب  درکیمن و  لوبق  مه  زاـب  مدـش  ملپید  نتفرگ  هب  قفوم  یتقو  مه  هرخـألاب  درادـن و  راـک  نم 
نم هک  تسین . نکمم  يزیچ  نینچ  تفگ : بجعت  اـب  مداد . ناـشن  وا  هب  مدروآ و  ار  ملپید  هکنیا  اـت  دـنهدیمن  يرگـشیارآ  ملپید  ناـیئاهب 

سیردت يارب  متفرگ  میمصت  نآ  زا  دعب  دزن . یفرح  رگید  وا  تسا و  یلعج  ملپید  نیا  هک  دیئوگب  دیهاوخیم  دبال  متفگ : مدش و  ینابصع 
راهچ هعطق  دـنچ  هکنیا  هحفـص 262 ] ضحم [  هب  مربـب  يداـم  هرهب  لقادـح  متـشاد  هک  يرنه  زا  هدرک و  هعجارم  یهاگـشزومآ  هب  روتنس 

درگاش رفن  هدزناپ  دودح  هلصافالب  درک و  مان  تبث  اهمناخ  يارب  روتنس  سردم  ناونع  هب  ارم  وا  متخاون  هاگشزومآ  لوئـسم  يارب  بارـضم 
. درک دـنهاوخ  تعنامم  هک  متـسنادیم  نوچ  متفگن  يزیچ  یـسک  هب  عوضوم  نیا  زا  نم  دـندشیم . رتشیب  زور  هب  زور  هک  دـش  ادـیپ  میارب 

يزیچ اما  درکیم . يریگولج  هلئسم  نیا  زا  ياهلیح  ره  دنفرت و  ره  هب  تشاد و  ساره  ناناملـسم  اب  نایئاهب  ام  يریگ  طابترا  زا  تالیکـشت 
سیردت لوغـشم  ناکم  نیا  رد  داشرا  هرادا  زوجم  نودب  یناوتیمن  وت  دـنتفگ : نم  هب  دـش و  علطم  هیـضق  نیا  زا  تالیکـشت  هک  تشذـگن 

یتخس همیرج  ار  وت  يدادیم  شزومآ  روتنـس  اهناملـسم  هب  یئاهب  درف  کی  ناونع  هب  وت  هک  دنوش  هجوتم  داشرا  فرط  زا  هاگ  ره  یـشاب و 
لمع هب  ناـحتما  وت  زا  دـنوش  هجوـتم  داـشرا  فرط  زا  هکنیا  ضحم  هب  تسین  روـطنیا  الـصا  تفگیم : هاگـشزومآ  لوئـسم  اـما  دـننکیم .

نیا همادا  زا  تدـش  هب  ارم  تالیکـشت  اما  دـنرادن . وت  نید  هب  يراک  دـننکیم و  رداص  زوجم  يوش  قفوم  ناحتما  نآ  رد  رگا  دـنروآیم و 
تالیکـشت تاروتـسد  زا  رگا  متفگ  دوـخ  اـب  دـنکفا . ساره  هب  ارم  ياهلئـسم  اـما  مدیـسرتیمن  زیچ  چـیه  زا  نم  تشادیم . رذـح  رب  راـک 

ردـپ رهوش و  رداـم  قیرط  زا  اـهنآ  درب . دـهاوخ  ارم  يوربآ  اـهتمهت  نیا  دز و  دـنهاوخ  یئاـهتمهت  مرـس  تشپ  يدوز  هب  منک  یچیپرس 
زا تدش  هب  دوب  میوربآ  نم  فعض  هطقن  يوش . جراخ  هداد و  افعتسا  یقیسوم  هاگشزومآ  نیا  زا  دیاب  هک  دندرکیم  رارصا  نم  هب  مرهوش 
نآ زا  دوش  ثداح  میارب  یقافتا  نینچ  هکنیا  زا  لـبق  مدوب ، نارگن  دوش  هدز  ماهراـبرد  یطبریب  ياـهفرح  دوش و  رادهشدـخ  میوربآ  هکنیا 
هب اجنآ  رد  میئآیم و  لزنم  هب  ام  هک  دندرک  رارصا  دنتسنادیم  ارم  لزنم  سردآ  هک  منادرگاش  زا  رفن  ود  یکی  اما  مدش  جراخ  هاگشزومآ 

هحفص 263 ] میزادرپیم [ . روتنس  شزومآ 

... هک يداتسا  یقیسوم و  ياهسالک 

هب یتقو  دوب . رادروخرب  یبوخ  اتبسن  تامولعم  زا  دوب . مجنپ  سالک  نازومآ  شناد  ملعم  دوب و  ياهلاس  یـس  ناوج  نز  منادرگاش  زا  یکی 
ام متفگ : نم  درک . لاؤس  ام  تاداقتعا  زا  ادـمع  میتسه و  یئاهب  اـم  هک  دـیمهف  يروف  دـید  ار  ناـیئاهب  صوصخم  ياهـسکع  دـمآ و  هناـخ 

ع)  ) يرکـسع نسح  ماما  رـسپ  دـیاب  نامز  ماما  اما  تفگ : وا  تسا . دوعوم  نامز  ماما  ناـمه  ءاـهب  هدرک و  روهظ  ناـمز  ماـما  هک  میدـقتعم 
هب نامز  نآ  رد  هک  دشاب  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  رسپ  دیاب  دنلوق ، نیا  رب  تایاور  همه  تفگ : دشاب . ناشیا  رـسپ  دیاب  ارچ  هن  متفگ : دشاب .

دناوتیمن سک  چـیه  تسا  غورد  اهفرح  نیا  هن  متفگ : دـنک . روهظ  بسانم  نامز  رد  ات  هدـش  بیاغ  ادـخ  تساوخ  هب  بساـنمان  وج  تلع 
رد باب  هک  دـیدقتعم  امـش  روطچ  سپ  تفگ : هدوب . ءاهب  ناشروظنم  دـناهدرک  هراـشا  ناـمز  ماـما  هب  رگا  ناـماما  ناربماـیپ و  دوش و  بیغ 

امـش يارب  دشاب  غورد  اهفرح  نیا  رگا  دنباییم  شاهناخ  رد  ار  وا  دعب  دوشیم و  بیغ  دـننکیم  يزادـناریت  وا  هب  هک  یتقو  نارابریت  ماگنه 
روج ملظ و  جـع )  ) ناـمز ماـما  روهظ  اـب  داد  همادا  سپـس  تسا و  تاـفارخ  زا  رپ  مه  امـش  نید  تسا  تاـفارخ  اـهنیا  رگا  تسا ، غورد  مه 

تسد هب  تموکح  دوریم و  نایم  زا  داسف  دوشیم ، هداهن  انب  یعقاو  مالسا  دنوشیم و  هدز  رس  ناشیا  طسوت  ناملاظ  همه  دوشیم  هدیچرب 
ار دوخ  روهظ  دـنلب  يادـص  اب  دـنک و  روهظ  هکم  زا  دـیاب  وا  نمـض  رد  دوشیم . ریگارف  ملاع  رد  داد  لدـع و  دـتفایم و  جـع )  ) نامز ماما 

نیرتکچوک نتـشاد  نودـب  دـیایب و  هک  یـسک  ره  هن  میتسه  یـسک  نینچ  رظتنم  میراد و  ناشیا  زا  ار  اـههناشن  نیا  ماـمت  اـم  دـیامن . مـالعا 
ءاهب و تاروتسد  يارجا  اب  ءاشحف  و  هحفـص 264 ] داسف [  روج و  ملظ و  متفگ : دنک . تیمئاق  راهظا  ياهزجعم  چیه  نودب  وا و  زا  ياهناشن 
هک هداد  یتاروتـسد  هچ  ءاهب  رگم  تفگ : وا  دوشیم . ریگارف  مه  داد  لدع و  دش  ریگملاع  تیئاهب  هک  ینامز  دوریم و  نیب  زا  ءاهب  ماکحا 

منهذ هب  دننکیم و  درط  ار  ناملاظ  نادسفم و  متفگ : دـیامن ؟ امرفمکح  ار  داد  لدـع و  درادرب و  نایم  زا  ار  اشحف  داسف و  ملظ و  دـناوتیم 
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زا ریغ  يروتـسد  هچ  یمکح  هچ  یتسار  هب  دنکیم و  ملظ  تالیکـشت  دوخ  هدشن و  درط  نیدسفم  زا  مادک  چیه  یئاهب  هعماج  رد  هک  دـمآ 
هناخ وا  مناخ  نیا  اب  هثحابم  زا  دعب  دیامن !؟ مکاح  ار  داد  لدع و  دنیچرب و  ار  داسف  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  تیئاهب  رد  مالـسا  تاروتـسد 
امرف مکح  یئاهب  کچوک  عماوج  رد  نالا  تلادـع  مادـک  یتسار  هب  متفگ  دوخ  اب  متفر و  ورف  رکف  هب  هشیمه  لـثم  نم  درک و  كرت  ار  اـم 

هب وا  ندیـسر  زا  مامت  لاـسکی  دـندزیم و  زورهب  هب  ار  ندوب  داـتعم  تمهت  دنتـسه  ءاـهب  نیـشناج  هک  لـفحم  ياـضعا  هکنیا  هن  رگم  هدـش 
؟ دننک جاودزا  ناشدوخ  هاوخلد  هب  دـنناوتیمن  یئاهب  ناناوج  زا  مادـک  چـیه  هکنیا  هن  رگم  دـندرک ؟ تعنامم  مامت  یمحریب  اب  شرـسمه 

نانآ جاودزا  تابجوم  حالطصا  هب  ات  دنزادرپب  شون  شیع و  هب  رگیدکی  رانک  رد  دنهدیم  هزاجا  راکشآ  روط  هب  ار  ناناوج  هکنیا  هن  رگم 
تبسن يرترب  هچ  نید  نیا  تسا ؟ لرتنک  لباق  ریغ  ءاشحف  داسف و  دنکیم و  اغوغ  نایئاهب  نیب  رد  یباجحیب  هکنیا  هن  رگم  دننک ؟ مهارف  ار 

هچ تیئاهب  اما  دنتسه  بلط  حلص  نایدا  همه  تسین و  بلط  گنج  ینید  چیه  دنزیم ، یمومع  حلص  زا  مد  نید  نیا  دراد ؟ رگید  نایدا  هب 
رد دنتـسناوتن  دنتـسه  نید  نیا  ناراذگناینب  هک  ءاهبلادبع  ءاهب و  دوخ  هک  يدوجو  اب  تسا ؟ هداد  هئارا  حلـص  يرارقرب  يارب  ییاهراکهار 
زا مادـک  ره  درک و  یئادـخ  ياعدا  مه  ءاهبلادـبع  ردارب  درک و  يربمایپ  ياعدا  مه  ءاهب  ردارب  دـننک و  رارقرب  ار  حلـص  دوخ  هداوناـخ  نیب 

يارب اهنآ  يهداوناخ  دش  رگید  ردارب  وریپ  يرگید  ءاهبلادبع و  ءاهب و  وریپ  یکی  هدش و  ادج  رگیدـکی  زا  هداوناخ  هحفص 265 ] ياضعا [ 
. دـندیگنج مه  اب  ساسایب  ياهاعدا  ثاریم و  ثرا و  رـس  رب  دـندوب  هدـنز  ات  دـندربیم و  راک  هب  یکیکر  تشز و  رایـسب  ظافلا  رگیدـکی 

ینید هچ  سپ  تسا  لطاب  تیئاهب  رگا  دوب : نیا  نآ  درکیم و  حرط  یلاؤس  میارب  راکفا  نیا  دنشاب ؟ یناهج  حلص  يدانم  دنناوتیم  هنوگچ 
ماهوا زا  رپ  قطنم و  زا  یلاخ  ینید  ام  يارب  مالسا  زا  یئاهب  تالیکشت  هک  ارچ  میدوب  نازیرگ  مالـسا  زا  ام  دشاب ؟ هتـشاد  تقیقح  دناوتیم 
میرای قح  نید  رد  تابث  یئاپرب و  دیدرت و  نیا  عفر  يارب  ات  مریگب  کمک  ادخ  زا  متفرگ  میمصت  دوب . هتخاس  فازگ  غورد و  تافارخ و  و 

تـسود رگید  هدـش و  لزلزتم  مراکفا  متفگ : وا  هب  مدرک ، هعجارم  دوب  ناناوج  تئیه  ياـضعا  زا  یکی  هک  زورهب  کـچوک  هلاـخ  هب  دـنک .
وا میگدنز ، لآهدیا  فادها  يارب  تاناکما  ندوبن  مدرک و  هراشا  دنزرف  نتشادن  هب  مشاب  هتـشاد  یتیلاعف  نیرتکچوک  تالیکـشت  رد  مرادن 
ره هب  دـناوخب  ار  زامن  نآ  سک  ره  هک  میراد  يزامن  اـم  تفگ : نم  هب  تسیچ ؟ هدـیقع  راـکفا و  لزلزت  نیا  زا  نم  روظنم  هک  دـشن  هجوتم 
نآ زا  تاـجن  يارب  نم  متفرگ . داـی  وا  زا  ار  زاـمن  قاـیتشا  اـب  تسا . تخـس  زاـمن  نآ  ندـناوخ  اـما  دوـشیم . لـئان  دـهاوخب  هـک  یئوزرآ 
ور ینعی  ولج  هب  ور  مدق  هس  دیاب  نآ  نیب  ام  هک  دوب  يروط  ینالوط  زامن  نیا  موش ، لسوتم  يزیچ  ره  هب  مدوب  رـضاح  دیدرت  یمگردرس و 

بلط ادخ  زا  مداتفا و  هدجس  هب  زامن  ندناوخ  زا  لبق  نم  تسا ) لیئارـسا  رد  عقاو  ءاهب  هربقم  هب  ور  نایئاهب  هلبق   ) میدرکیم تکرح  هلبق  هب 
نودب متـسناوتیمن  دهد . تاجن  دیدرت  یلد و  ود  همه  نیا  زا  ارم  دهد و  ناشن  نم  هب  ار  تسار  هار  هک  مدرکیم  شـسامتلا  متـسج ، يرای 

زامن نیا  مدرکیم  رکف  هکنیا  هحفص 266 ] اب [  متشاد و  تناعتـسا  ياجر  ادخ  زا  هیرگ  اب  منک ، یگدنز  يونعم  كاپ  حور  نودب  فده و 
ار وا  دهد و  افش  ار  زورهب  یگدرسفا  هک  متساوخن  وا  زا  دنک  اطع  يدنزرف  نم  هب  هک  مدرکن  بلط  ادخ  زا  دنکیم  هدروآرب  ار  یئوزرآ  ره 

مـسق شتیناقح  هب  ار  وا  طقف  متـساوخن  رگید  زیچ  چـیه  وا  زا  متـساوخن و  ار  زورهب  ياپ  يافـش  وا  زا  دـنک . مرگلد  شایگدـنز  هب  تبـسن 
دیدرت راچد  ارم  زگره  رگید  تسا  قح  ءاهب  رگا  هک  متـساوخ  ادخ  زا  دهد . مناشن  ار  تسار  هار  دـنایامنب و  نم  رب  ار  تقیقح  هک  مدادیم 

رد دزادنا . تقیقح  نماد  هب  دناهرب و  تالیکـشت  لاگنچ  زا  ارم  تسین  قح  رگا  دـیامنن و  ماهبا  لالتخا و  راچد  ارم  يرکف  هزوح  دـیامنن و 
مهاوخب ص )  ) دمحم ترـضح  مدوخ  راوگرزب  دـج  زا  هک  دیـسرن  مرطاخ  هب  ارچ  مدرک و  شومارف  ار  يزیچ  مدرک  ساسحا  زامن  نیا  نیب 
مهاوـخب وا  زا  متـسه  مرتـحم  زیزع و  ترـضح  نآ  يارب  هک  مدوـب  هدینـش  مدوـب و  تاداـس  هفیاـط  زا  هک  نم  دـناسرب !؟ تقیقح  هب  ارم  هک 

متخیر بش  همین  نآ  رد  هک  ار  یکـشا  زگره  دهدب ! زین  ار  تقیقح  شریذپ  لوبق و  ناوت  نم  هب  دنایامنب و  نم  رب  تسه  هچ  ره  ار  تقیقح 
يرای بلط  ص )  ) دمحم ترضح  زا  مدناوخیم و  ار  نایئاهب  زامن  مدوب و  هداتسیا  نایئاهب  هلبق  هب  ور  دوب . یبیرغ  هنحص  منکیمن . شومارف 

ار نآرق  باتک  مراد ، زونه  دوب  هداد  هیدـه  نم  هب  مناتـسود  زا  یکی  هک  یکچوک  نآرق  دیـسر  مرطاخ  هب  زامن  ندـناوخ  زا  دـعب  مدرکیم .
حبص ات  بش  نآ  مدوب . اهنت  نم  دوبن و  هناخ  بش  نآ  زورهب  مدرک . هیرگ  هتشاذگ و  باتک  يور  ار  مرـس  مداتفا  نآرق  سامتلا  هب  هدروآ و 
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هب تسا و  باتفآ  بورغ  ات  باتفآ  عولط  زا  نایئاهب  هزور  مریگب . هزور  هک  مدرک  تین  مدروخ و  ياهناحبـص  رحـس  کیدزن  متخیر ، کشا 
ار هناخ  زا  نوریب  درـس  ياضف  نم  دوب و  ناتـسمز  رخآ  هام  مدینـش  ار  ناذا  يادص  دش  مامت  ماهناحبـص  هکنیا  زا  دعب  اما  درادن . يراک  ناذا 
رازه و دنزرویم و  قشع  ادـص  نیا  هب  ناملـسم  درایلیم  دـنچ  متفگیم : دوخ  اب  هحفـص 267 ] مدادیم [  شوگ  ناذا  هب  و  مدرکیم . هاـگن 
زا نم  اما  دناهدشن  هتسخ  یهلا  يادن  نیا  زا  ادص و  نیا  زا  زگره  ناناملسم  دوشیم . هدناوخ  راب  هس  يزور  ناذا  نیا  هک  تسا  لاس  دصناپ 
نم رب  ار  تقیقح  متساوخیم  ادخ  زا  مداتفایم و  هیرگ  هب  دعب  ماهتسخ و  اهنآ  رارکت  ياهفرح  زا  ماهتسخ . تالیکشت  زا  ماهتـسخ . تاسلج 

رد دیدرت  دوشیمن . مدیـشکیم  هک  يدرد  هجوتم  دوشن ، راچد  لاح  نیا  هب  هک  ینامز  ات  سک  چیه  دوب و  یتخـس  یلیخ  تاظحل  . دـنایامنب
نآ يادرف  یهابت . انف و  ینعی  نارحب ، ینعی  زیمآهعجاف ، نتـسکش  ینعی  ياهدـنارذگ ، نآ  رد  ار  دوخ  رمع  زا  لاـس  جـنپ  تسیب و  هک  یهار 

متفگ دوخ  اب  مریگب و  ار  باتک  پاچ  هزاجا  متـسه  یئاهب  میوگب  هکنیا  نودـب  متفرگ  میمـصت  هدرب و  داشرا  هرادا  هب  ار  منامر  باتک  زور 
پاچ و تمسق  هب  . منکیم پاچ  ار  باتک  مناتـسود  زا  یکی  مسا  هب  الثم  منکیم  ضوع  ار  هدنـسیون  مسا  دیاین  شیپ  یلکـشم  هکنیا  يارب 

منک هعجارم  یتاراشتنا  کی  هب  لوا  دش  رارق  دندرک و  ار  مزال  ياهیئامنهار  اهنآ  متفگ  ار  مدوصقم  مدرک و  هعجارم  داشرا  هرادا  رد  رـشن 
نم دـیهدب  ار  باتک  تفگ  نایاقآ  زا  یکی  موش  جراخ  قاطا  زا  متـساوخ  یتقو  میامن . هعجارم  داشرا  هرادا  هب  دوب  پاچ  لباق  باتک  رگا  و 

تـشاددای ار  امـش  باتک  ياهداریا  تروص  نیا  ریغ  رد  مینکیم  پاچ  هک  دوب  پاچ  لباق  رگا  دوشیم . رتناسآ  امـش  راک  روطنیا  مناوخب 
رـصع متفرگ . هزور  مه  ار  دعب  زور  مداتفا و  سامتلا  زاین و  زامن و  هب  مه  دعب  بش  متـشگرب . مداد و  ار  باتک  منکیم . يراتـساریو  هدرک ،

لبق متـساوخیم  یئاهب  تاروتـسد  قبط  نم  دندوب و  هدادن  ناذا  زونه  اما  دوب  هدرک  بورغ  باتفآ  منک ، راطفا  هک  مدشیم  هدامآ  مود  زور 
داشرا هرادا  رد  هک  ییاقآ  نامه  تسا  يروای  ياقآ  مدش  هجوتم  متـشادرب  ار  یـشوگ  دـمآرد ، ادـص  هب  نفلت  گنز  هک  منک  راطفا  ناذا  زا 

باتک دیتسه . يرحبتم  هدنـسیون  امـش  میوگیم  کیربت  امـش  هب  ادج  تفگ : دوخ  یفرعم  زا  سپ  تفرگ . نم  زا  هحفص 268 ] ار [  باتک 
ياهزادنا هب  مدرب ، تذل  نآ  ندناوخ  زا  اعقاو  درک . انشآ  ناتسدرک  ناتـسا  موسر  بادآ و  اب  ارم  باتک  نیا  دوب . ابیز  یلیخ  مدناوخ  ار  امش 

نآ پاچ  هب  مادـقا  لاح  هب  ات  ارچ  مدرکن . تحارتسا  ياهظحل  مدـناسر و  مامتا  هب  ار  نآ  هزور  کی  هک  دوب  نیـشنلد  باذـج و  باـتک  نیا 
نیا مراد  میمـصت  متـسه و  یئاهب  نم  متفگ : اـمتح . هلب  تفگ  هن ؟ اـی  منک  داـمتعا  امـش  هب  مناوتیم  منادیمن  شتـسار  متفگ : دـیاهدرکن ؟
ادج تفگ : دعب  و  تشذگ . توکس  هب  یتاظحل  هک  دش  تحاران  هلئسم  نیا  زا  يدح  هب  يروای  ياقآ  منک . پاچ  متـسود  مسا  هب  ار  باتک 

هرابود هک  دوب  رهظ  کیدزن  موس  زور  دهدب . باوج  نم  هب  ادرف  دش  رارق  دوشن و  هدافتسا  نآ  زا  هک  یئاناوت  دادعتـسا و  همه  نیا  زا  فیح 
هعلاطم ار  اهنآ  تسا  فیح  هک  ماهدرک  هدامآ  امـش  هعلاطم  يارب  باتک  دـنچ  مناخ  تفگ  يروای  ياقآ  مدوب  هزور  زاب  نم  تفرگ و  سامت 

يدرم يروای  ياقآ  مدش  رضاح  اجنآ  رد  تعاس  سأر  هتـشاذگ و  هرادا  لخاد  یتاقالم  رارق  ناشیا  اب  هقالع  رکـشت و  راهظا  اب  نم  ینکن و 
تک دوب و  هدش  دیفس  اهوم  يولج  زا  يرادقم  هک  یکشم  ياهوم  اب  هلاس  جنپ  یس و  ادودح  دوب . بوجحم  دامتعا و  لباق  فیرش و  رایسب 
کی شقاتا  لخاد  دمآ . نوریب  زیم  تشپ  زا  تساخرب و  یلدنص  يور  زا  هنامرتحم  نم  ندید  ضحم  هب  دوب  هدرک  نت  هب  ینـشور  راولـش  و 

رطخ ساسحا  یمک  منیشنب . درک  شهاوخ  نم  زا  تشاذگ ، زیم  يور  تشادرب و  ار  باتک  دنچ  هناخباتک  لخاد  زا  دوب ، کچوک  هناخباتک 
باتک وا  دوش . يریگولج  مباتک  پاچ  زا  دـشاب و  هداد  عالطا  داشرا  نیلوئـسم  هب  ار  نم  ندوب  یئاهب  عوضوم  دـنکن  متفگ  دوخ  اب  مدرک و 

هحفص 269] ياقآ [  يور  هب  ور  ابیرقت  یلدنـص  کی  يور  نم  تشاد . تسد  رد  دوب  گنر  زمرق  یگرب  تسیود  رتفد  کی  عقاو  رد  هک  ار 
ییاچ هک  درک  رارصا  دعب  هقیقد  دنچ  درکیم  هراشا  مناتساد  توق  فعض و  طاقن  هب  دزیم و  قرو  هحفص  هب  هحفص  وا  و  متـسشن . يروای 
هزور هکنیا  لیلد  هب  اما  متفرگ  ار  دنق  نم  مروخب و  دنق  کی  طقف  مروخیمن  ار  یئاچ  رگا  هک  درک  رارـصا  وا  مدرکن ، لوبق  نم  مروخب . ار 

. متفگن يزیچ  مندوب  هزور  زا  مه  نم  مدروخن و  ار  دـنق  نآ  یلئالد  هب  نم  دوب  هدرک  رکف  يروای  ياقآ  متـشاذگ . مبیج  لخاد  ار  نآ  مدوب 
متشگرب . هناخ  هب  هتفرگ و  ناشیا  زا  ار  اهباتک  نم  تشذگ و  تبحص  هب  یقیاقد 

زاس تشونرس  هعلاطم 
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زاس تشونرس  هعلاطم 

تـسد هعلاطم  زا  ياهظحل  متـسناوتیمن  هک  دوب  بلاج  میارب  اهباتک  نآ  ندناوخ  ردقنآ  متخادرپ و  اهباتک  هعلاطم  هب  مامت  علو  اب  بورغ  ات 
یـشورف هیذغا  زا  مدش و  جراخ  هناخ  زا  مدوب  هدرکن  تسرد  اذغ  نوچ  اما  منک . راطفا  دیاب  هک  مدش  هجوتم  ناذا  يادـص  اب  زاب  هک  مرادرب 

، مراد یمارآ  کبـس و  حور  مدرکیم  سح  هار  نیب  رد  متـشگرب . هناخ  هب  متفرگ و  ینیمز  بیـس  اب  يراخوس  غرم  يرادقم  لزنم  کیدزن 
یگدـنز اهنآ  نیب  رد  مرتکیدزن و  مدرم  هب  مدرکیم  سح  تسین ، هبیرغ  كانفوخ و  هشیمه  لـثم  هناـخ  زا  نوریب  ياـضف  مدرکیم  سح 

دنار و ولج  هب  مدق  اهدص  ارم  تیئاهب  هب  تبـسن  مدـیدرت  مدوب . هدرکن  هبرجت  زگره  ار  عون  مه  هب  قشع  تینما و  ساسحا  نآ  نم  منکیم .
. دوـب هداد  یـصاخ  ناـجیه  نم  هب  یهاـگآ  تریـصب و  يدازآ و  سح  دوـب و  هدـش  زاـب  مدـید  مـنکیم . تـکرح  یـشهج  مدرکیم  سح 

ياقآ يهتـشون  یحبـص  تارطاخ  يرگید  دوب و  هراوآ  هب  بقلم  یتیآ  نیـسحلادبع  ياقآ  لیحلا  فشک  یکی  مدرک  هعلاـطم  هک  ییاـهباتک 
ءاهبلادبع هحفـص 270 ] ءاـهب و [  تخـسرس  ناوریپ  زا  هک  دـندوب  یناـسک  هتـسراو  صخـش  ود  نیا  یحبـص . هـب  بـقلم  يدـتهم  هللالـضف 

ناغلبم نارای و  نیرتهب  زا  اهنآ و  یحو  بتاک  حالطـصا  هب  دـندوب و  ءاهبلادـبع  ءاهب و  دامتعا  دروم  ناکیدزن  زا  اـهنآ  دـندشیم ، بوسحم 
لئاق رفن  ود  نیا  يارب  هک  ار  یمارتحا  نایئاهب  دوب و  هدـش  رداص  يداـیز  حاولا  ءاهبلادـبع  ءاـهب و  يوس  زا  اـهنآ  حدـم  رد  دـندوب . تیئاـهب 
مامت دـهاش  دنتـشاد و  یئانـشآ  تیئاهب  مب  ریز و  مامت  هب  تاروتـسد و  ماکحا و  مامت  هب  نانآ  دوبن و  شرـسپ  ءاـهب و  دوخ  زا  رتمک  دـندوب 

ناقشاع زا  ءاهب و  یعقاو  ناوریپ  زا  اهنآ  دندوب . تارضح  نیا  یگداوناخ  یصخش و  یعامتجا ، ياهراتفر  مامت  یبهذم و  یسایس  ياهتیلاعف 
هب هتـشگ و  ءاهبلادـبع  ءاهب و  یچوپ  یئوگغورد و  تیئاهب و  تلاطب  هجوتم  مکمک  اما  دـندمآیم  باسح  هب  ءاـهب  یقیقح  ناگدرپسرـس  و 

نیا تامولعم  دندوب . هدناسر  مدرم  عالطا  هب  اهباتک  نیا  هلیـسو  هب  ار  دوخ  تادهاشم  تاعالطا و  همه  تایبرجت و  دندوب ، هتـشگرب  مالـسا 
اهنآ همه  هب  هداد و  رارق  لاؤس  دروم  رطس  هب  رطـس  هحفـص و  هب  هحفـص  ار  یئاهب  ناگرزب  ياهباتک  هک  دوب  يدح  هب  راوگرزب  صخـش  ود 

ياههبـش کش و  چیه  ياج  هک  دندوب  هدمآرب  یگتخاس  نید  نیا  تلاطب  تابثا  هب  يروط  دـندوب و  هتخادرپ  تیئاهب  دـقن  هب  هداد و  خـساپ 
هب هظحل  هک  اهنآ  تسادخ . يوس  زا  هدمآ  نید  نیرتلماک  نیرخآ و  مالـسا  تسا و  ضحم  بذک  تیئاهب  هک  دنامیمن  یقاب  هدنناوخ  يارب 
هک دندوب  هدید  دناهدمآ  ادخ  بناج  زا  دندوب  یعدم  هک  صخش  ود  نیا  زا  یلئاسم  دندنارذگیم  ءاهبلادبع  ءاهب و  رانک  رد  ار  دوخ  هظحل 

كردـم دنـس و  هئارا  نودـب  نایاقآ  نیا  ياهاعدا  زا  مادـک  چـیه  درکیم و  مهارف  ار  ياهدـنناوخ  ره  رفنت  لاح  نیع  رد  هدـنخ و  تابجوم 
هک یحاولا  نینچ  اب  شدوخ  دنکیم  عونمم  ار  تسایـس  رد  تلاخد  دروآیمرب و  دایرف  هک  ءاهبلادبع  هک  دوب  هدرک  تابثا  یحیحـص  دوبن .

طخ و اهنآ  هب  هدرک و  شرازگ  سیلگنا  هب  ار  ناریا  هب  هلمح  بساـنم  ناـمز  تشونیم  هحفص 271 ] ملاع [  نیطالـس  يارب  دوب و  هنامرحم 
اب دوب  هبترم  دـنلب  ادـخ  هزادـنا  هب  هللااب ) ذوعن   ) نایئاهب ام  يارب  هک  ار  ءاـهب  تیـصخش  یتیآ  دوب و  هدرک  ار  مزـال  ياههیـصوت  هداد و  یـشم 

مامح رد  هک  دوب  هدناسر  پاچ  هب  ءاهب  زا  یـسکع  شباتک  رد  الثم  دوب  هدرک  شزرایب  تسپ و  کچوک و  شیگدـنز  زا  یقیاقح  نتـشون 
درادن و دوجو  یئوم  الصا  شندب  رد  هک  ارچ  تسا  ربمایپ  وا  هک  دنک  تباث  همه  هب  دوب  هتساوخ  هلیسو  نیا  هب  هتخادنا و  نایرع  تروص  هب 
هب دوب  هدرک  هراـشا  هلئـسم  نیا  هب  نآ  رد  ءاـهب  دوخ  هک  حول  کـی  هلیـسو  هب  ار  عوـضوم  نیا  و  تسین !! ربماـیپ  تسا  ولامـشپ  هک  شردارب 
زا ینامیشپ  راهظا  هدرک و  هراشا  يدنفا  یقوش  ءاهب و  ياهیراکدب  اهیفاب و  غورد  یقالخا و  دض  لئاسم  هب  نایاقآ  نیا  دوب . هدناسر  تابثا 

هعلاطم اب  مدشیمن . هتسخ  متـشادیمن و  رب  تسد  اهنآ  هعلاطم  زا  هظحل  کی  نم  اما  دوب  روطق  اهنآ  ياهباتک  دندوب ، هدرک  ناشندوب  یئاهب 
فقاو مالـسا  تیناقح  هب  هدرب و  تیئاهب  تلاطب  هب  یپ  دوب  يرهطم  ياقآ  ياههتـشون  زا  هک  یمالـسا  کـچوک  باـتک  دـنچ  اـهباتک و  نیا 

. مدـیجنگیمن دوخ  تسوپ  رد  ناجیه  يداـش و  زا  متـشادن و  رارق  مارآ و  ياهظحل  دـمآ  دوجو  هب  نم  رد  هک  گرزب  لوحت  نیا  اـب  مدـش .
ساسحا تیاهنیب  دوب  هداد  ارم  خساپ  تعرـس  هب  هنوگ  نیا  دوب و  هدینـش  ار  میادص  هکنیا  زا  درک . تیانع  نم  هب  یگرزب  هیده  ادـخ  ایوگ 

هک متـسنادیم  اـما  منک . ربخ  اـب  یهلا  هیطع  نیا  میظع ، لوحت  نیا  يداـش  زا  ار  رهـش  همه  تساوخیم  ملد  مدرکیم  تینما  یلاحـشوخ و 
هب یفرط  زا  منک و  راـیتخا  توکـس  میظع  یتـقیقح  نینچ  هب  ندیـسر  اـب  هک  مدوـبن  یـسک  نم  دوـب . دـهاوخ  مهار  رـس  يداـیز  تالکـشم 
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بش نامه  منک . رکف  هشیمه  يارب  مهنآ  اهنآ  زا  یئادج  هب  متسناوتیمن  هظحل  کی  یتح  هک  مدوب  هتسباو  ماهداوناخ  رـسمه و  هب  ياهزادنا 
دادرهم رهاوخ  مناخ  نیهش  مدوبن ، شدای  هب  الصا  متشادن و  ار  شراظتنا  زگره  هک  یسک  متفر  باوخ  هب  یگتسخ  زا  یتقو  هحفص 272 ] ] 

دیهـش داـینب  لـیلد  نیمه  هب  دوب و  هدـش  هتـشک  ناراـبمب  ریز  هتفر و  هسردـم  هب  شنادـنزرف  تاـجن  يارب  وا  مدـید . باوـخ  رد  ار  نارهم  و 
بوسحم دیهـش  دـندوب  هتفرگ  رارق  راوآ  ریز  هنامولظم  هک  یناسک  رگید  دـننام  ار  وا  دوب و  هداد  رارق  دوخ  شـشوپ  تحت  ار  ناـشهداوناخ 

اب دـمآ و  نوریب  ربـق  زا  وا  ناـیئاهب ) صوصخم  تاـجانم   ) مناوخیم تاـجانم  شیارب  متـسه و  وا  رازم  رـس  رب  مدـید  باوخ  رد  درکیم - .
؟ يدرک عطق  ارچ  مناوخیم  امـش  يارب  ار  تاجانم  نیا  متفگ  ناوخن ، تاجانم  رگید  تفگ : دز و  يدنخبل  نم  هب  ینارون  حـیلم و  یتروص 
اب تسوـت  لاـم  همه  اـهنیا  تفگ : درک و  هیدـه  نم  هب  ـالط  زا  یجنگ  اـجنآ  رد  درب و  هوـک  کـی  تشپ  هـب  ارم  اـیب و  نـم  هارمه  تـفگ  وا 

: تفگ یئوگیم ، هچ  متفگ : يدش ، ناملـسم  وت  تفگ : وا  تدوخ ؟ ياههچب  سپ  یهدیم  نم  هب  ارچ  ار  الط  همه  نیا  متفگ : یلاحـشوخ 
نآ نیب  زا  نم  تسب و  ار  شنامشچ  و  دیباوخ . تشگزاب و  ربق  هب  هرابود  دنلاحشوخ و  تندش  ناملـسم  زا  راهطا  همئا  يدش و  ناملـسم  وت 

گرزب و ياـهوداک  تسا ، وداـک  زا  رپ  مقاـتا  هک  مدـید  متـشگرب و  هناـخ  هب  مدرکن ، ادـیپ  ار  نآ  تفج  متـشادرب و  هراوشوگ  کـی  جـنگ 
هک باوخ  زا  تسا . ص )  ) دمحم ترـضح  دلوت  زور  تسوت و  لام  اهنیا  دـنتفگ  نم  هب  تسیک ؟ فرط  زا  وداک  همه  نیا  متفگ : کچوک .

مدوب و هدش  ناملسم  نم  مدوب . هتشگرب  دوخ  راوگرزب  دج  شوغآ  هب  نم  مدیجنگیمن . تسوپ  رد  نیریـش  يایؤر  نیا  يداش  زا  متـساخرب 
رـضاح هناقـشاع  نم  دوب و  یهلا  ياهیده  هک  ارچ  مدیزرویم  قشع  مالـسا  هب  متـشاد و  تسود  اهوداک  نآ  جـنگ و  نآ  زا  شیب  ار  مالـسا 

 ] ار زورهب  مروآ و  ذـغاک  يور  ار  مفطاوـع  تاـساسحا و  ماـمت  اههتـسناد و  متفرگ  میمـصت  منک  لـمحت  نآ  هار  رد  ار  یلکـشم  ره  مدوـب 
هب ار  لد  اما  مدیـسرتیم  هچ  رگ  مسیونب . شیارب  ار  مندش  ناملـسم  لئالد  ماهدـش و  ناملـسم  هک  میوگب  وا  هب  میامن و  هاگآ  هحفص 273 ]

یس و زا  شیب  متشون  زورهب  يارب  هک  ار  ياهمان  مدرک  یلمع  ار  دوخ  میمـصت  مدوب  هدید  زورهب  رد  هک  يدادعتـسا  هب  هجوت  اب  هدز و  ایرد 
مهف و لباق  نیهارب  لئالد و  مدرک و  هراشا  مربب  تیئاهب  تلاطب  هب  یپ  دوب  هدـش  ثعاـب  هک  یلئاـسم  ماـمت  هب  هماـن  نآ  رد  دوب  هحفـص  جـنپ 
: مدوب هدرک  توعد  مالـسا  هب  ار  وا  هدرک و  تبحـص  وا  اب  نینچ  نیا  همان  زا  ییاهتمـسق  رد  متـشون . یلاشوپ  هقرف  نیا  در  تهج  ار  ياهداس 

مان هک  اهامنناملسم  زا  یضعب  لثم  رگا  میشاب و  یعقاو  ناملسم  رگا  ام  تسین و  یتمصعیب  یتفعیب و  زا  یناشن  مالـسا  رد  مزیزع ، زورهب 
یکاـپان و ره  زا  رود  هک  میـشاب  هتـشاد  یملاـس  یگدـنز  میناوتیم  میـشابن  دـنهارمگ  هدزبرغ و  عـقاو  رد  دنـشکیم و  كدـی  ار  مالـسا 

هربـنچ زا  میناوـتیم  میــشاب . نامیگدـنز  گرزب  لـئاسم  هدــنریگ  میمــصت  ناـمدوخ  میوـش و  تخبــشوخ  میناوـتیم  دــشاب . یگهدوـلآ 
مالسا زورهب  میشابن . فدهیب  چوپ و  هدرب و  یپ  دوخ  یعقاو  تیوه  هب  میناوتیم  مینک  یگدنز  دازآ  هدش و  اهر  تالیکـشت  ياهیئوگروز 

نامه رصع  تسادخ . هب  ندیسر  هار  اهنت  نیا  هک  ارچ  میسریم  ادخ  هب  مالسا  اب  ام  دناسریم . تقیقح  هب  ار  ام  مالسا  دهدیم . تزع  ام  هب 
بوخ نک  یعـس  نکن و  هلجع  شندناوخ  رد  متفگ  مداد و  شتـسد  هب  دایز  ناجیه  سرتسا و  اب  ار  همان  تشگرب  هناخ  هب  زورهب  یتقو  زور 
هنیـس رد  مسفن  هظحل  نآ  رد  میوش  ناملـسم  مه  اب  ود  ره  دریذـپب و  مدرکیم  اعد  نم  دـناوخیم  ار  هماـن  وا  یتقو  ینک . رکف  میاـهفرح  هب 

نامراظتنا رد  یتشونرـس  هچ  دوشیم و  ادـج  مه  زا  نامهار  دریذـپن ، ماهدرک  باختنا  نم  هک  ار  یهار  رگا  مدیـسرتیم  دوب و  هدـش  سبح 
يداش زا  مراد . لوبق  الماک  ار  تیاـهفرح  هحفـص 274 ] همه [  تفگ  تشاذگ و  يرانک  هب  ار  همان  تعاس  عبر  کی  زا  دـعب  دوب ؟ دـهاوخ 

ار تاظحل  نیرتشخبتذـل  نامز  نآ  رد  ام  دوب و  هداد  خر  ام  یگدـنز  رد  ياهظحالم  لباق  قافتا  متفگ . کـیربت  وا  هب  مدیـشک و  يداـیرف 
رارق هعلاطم  دروم  رگیدـکی  اب  ار  اهباتک  ناهن . ياهوزرآ  همه  هب  ندیـسر  لثم  يزوریپ ، لثم  جـنگ ، کی  ندرک  ادـیپ  لثم  میدـنارذگیم ،

ینابصع تدش  هب  تالیکشت  زا  دندوب  هدرک  مورحم  اهنآ  ندناوخ  زا  ار  ام  هتـشاد و  هگن  رود  ام  زا  ار  اهباتک  نآ  نونکات  هکنیا  زا  میداد و 
يرحت دـعب  دـننک و  هعلاـطم  مه  ار  یئاـهباتک  نینچ  ناـناوج  دادیمن  هزاـجا  ارچ  دادیم  رـس  ار  تقیقح  يرحت  راعـش  هک  تیئاـهب  میدوـب .

زور ود  ات  هک  میدوب  یناسک  نامه  ام  میتسه . یجنگ  یپ  رد  یئوگ  هک  میتشاد  علو  صرح و  نانچ  نآ  اهباتک  هعلاطم  رد  دنیامن !؟ تقیقح 
بجوم هک  ار  وا  بلق  توق  نانیمطا و  اب  زورما  اما  میروآ  نابز  رب  ترـضح )  ) دـنوشیپ نودـب  ار  ءاهبلادـبع  ءاهب و  مسا  میدیـسرتیم  شیپ 
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ام دوب ، میهاوخن  هکربتم  نکاما  تراـیز  ترـسح  رد  رگید  متفگ  زورهب  هب  میدرکیم . نیرفن  نعل و  دوب  هدـش  اـم  رمع  تلاـطب  یهارمگ و 
قرغ لوحت  رییغت و  نیا  زا  مه  زورهب  میربیم  تذل  ادخ  هب  یکیدزن  زا  مینکیم و  ترایز  ار  ع )  ) اضر ماما  مرح  میوریم و  دهـشم  هب  مه 

ات میاهدش  ناملسم  ام  هک  مینک  مالعا  میورب و  یمالسا  تاغیلبت  هب  يروای  ياقآ  هارمه  هب  حبـص  ادرف  میتفرگ  میمـصت  دوب . رورـس  يداش و 
ناشیا مدناسر . ناشیا  عالطا  هب  ار  عوضوم  هتفرگ و  سامت  يروای  ياقآ  اب  دعب  زور  حبـص  دـنیامن . کمک  ام  هب  مالـسا  رتشیب  یئانـشآ  رد 

یمالـسا تاغیلبت  مرتحم  تسایر  دزن  ار  نیتداهـش  هعجارم و  یمالـسا  تاغیلبت  هب  وا  هارمه  دش  رارق  دنتفگ و  کیربت  ام  هب  یمیمـص  یلیخ 
یتاهابم رخف و  اب  ار  مالـسا  میدروآ و  نابز  رب  ار  نیتداهـش  ناشیا  دزن  هتفر و  يرهاط  اقآ  جاح  دزن  يرواـی  ياـقآ  هارمه  هب  میئاـمن . تئارق 

هب دیاب  هدوبن و  یحیحص  دقع  هدش  يراج  امـش  نیب  رد  هک  هحفص 275 ] يدقع [  دنتفگ  ام  هب  میدش . ناملـسم  میتفریذپ و  ریذپان  فصو 
ندوبن یعرـش  ظاحل  زا  یلکـشم  رگید  ات  دننک  تئارق  ار  دـقع  هبطخ  ات  میدرک  هعجارم  زور  نآ  يادرف  دـیئآرد . رگیدـکی  یمالـسا  دـقع 

هدرک هدامآ  لبق  زا  هک  یقاتا  هب  ار  ام  اقآ  مناخ و  ياهدـع  دـش . يروشرپ  لابقتـسا  ام  زا  میدـش  هرادا  دراو  یتقو  میـشاب . هتـشادن  نامدـقع 
ام یماسا  هب  هراشا  اب  گرزب  مچرپ  کی  يور  دندوب و  هتـشاذگ  يدایز  ینیریـش  هویم و  زیم  کی  يور  قاتا  نآ  رد  دندرک . تیاده  دندوب 
مه نم  دشاب . مرس  دیفـس  رداچ  دقع  ماگنه  رد  ات  دنداد  نم  هب  دیفـس  زامن  رداچ  کی  اهرهاوخ  كرابم . ناتیمالـسا  دنویپ  دندوب  هتـشون 
بآ نآ  لخاد  هک  ار  یتروص  زر  لگ  کی  شایکاپ و  یئانـشور و  نمی  هب  ار  بآ  هساک  کی  موش  قاـتا  دراو  متـساوخیم  هک  یماـگنه 

هچ متسشن . زورهب  رانک  رد  متشاذگ و  زیم  يور  ار  بآ  هساک  مدش . دراو  هتفرگ و  تسد  رد  شایباداش  تفاطل و  تنمیم  هب  مدوب  هتخادنا 
رود یتیـصعم  ره  زا  ار  ام  هکلب  دوبن  يرابجا  هانگ  باکترا  نآ  رد  هک  مدوب  یطیحم  رد  هکنیا  زا  متـشاد  یـشخبتیاضر  بوخ و  ساسحا 

هعماـج نآ  زا  هکنیا  زا  مدوب و  لاحـشوخ  دوبن ، يربـخ  بعل  وهل و  زاوآ و  صقر و  یباـجحیب و  زا  نآ  رد  هک  مدوب  یطیحم  رد  درکیم ،
ریثأت تحت  ادیدش  زورهب  نم و  تفرگیم و  ملیف  ام  زا  رادرب  ملیف  مدرکیم  تزع  راختفا و  ساسحا  مدوب  هتـسویپ  اهیکاپ  هب  هدـش و  جراخ 

هب هکـس  ددع  هدراهچ  مدرک ، باختنا  ار  هیرهم  نیرتمک  نم  دش و  يراج  دـقع  هبطخ  هرخألاب  میدوب . هتفرگ  رارق  تبحم  فطل و  همه  نآ 
رد مرتحم  مناخ  نیا  هداوناخ  هکنیا  يارب  تفگ : اهردارب  زا  یکی  دـیجم . هللامالک  دـلج  کی  لگ و  هخاش  کی  موصعم و  هدراـهچ  مارتحا 

یئوگ متخانـشیمن و  اپ  زا  رـس  یلاحـشوخ  زا  منکیم ، هفاضا  نآ  هب  همه  هکم  ترایز  کی  ناشیا  ردارب  ناونع  هب  نم  دنتـسین  سلجم  نیا 
ات میتخادرپ  هعلاـطم  هب  زور  بش و  اـم  دـعب  هب  زور  نآ  زا  میتشاد . یـصوصخب  ناـجیه  میدرکیم  هحفـص 276 ] جاودزا [  راـب  نیلوا  يارب 
ار زورهب  هداوناخ  هتفه  کی  زا  سپ  تسا . یگتخاس  ینید  تیئاهب  هک  مینک  تباث  ناهرب  لیلد و  اـب  میناوتب  مینک و  عاـفد  مالـسا  زا  میناوتب 
ار دوخ  ندـش  ناملـسم  عوضوم  دوش  ترودـک  شجنر و  ثعاب  دـتفیب و  ياهرظتنم  ریغ  قافتا  هکنیا  زا  همهاو  سرت و  اب  میدرک و  توعد 
ار ناشتسد  هداتفا و  ياهشوگ  هب  مادک  ره  تالیکـشت  زا  سرت  یبصع و  راشف  یتحاران و  تدش  زا  زورهب  ردام  ردـپ و  میتفگ . اهنآ  يارب 

تالیکشت میتفگیم  میتشادن  یساره  تالیکشت  زا  رگید  هک  ام  میهدب و  هچ  ار  تالیکـشت  باوج  دنتفگیم  بترم  هتفرگ و  ناشبلق  يور 
ام تینابـصع  اب  هدش و  تحاران  اهنآ  اما  مینک . باختنا  میراد  تسود  هک  ار  یهار  ره  میراتخم  میناسنا و  ام  دنکب . دـناوتیمن  یطلغ  چـیه 

هتفگ اهنآ  هب  ار  زیچ  همه  هتفرگ و  سامت  نم  هداوناخ  اب  هلصافالب  مینزب . اهنآ  يارب  ار  ناملد  فرح  ام  هک  دندادن  هزاجا  دندرک و  كرت  ار 
مه اهنآ  هب  دندمآ . نادمه  هب  ربخ  نیا  مقس  تحـص و  زا  نتفای  عالطا  يارب  هبادوس  میلـس و  نمهب و  مردام و  ردپ و  دعب  زور  دنچ  دندوب .

اب هبادوس  مینک  وگزاب  ناشیارب  میتشاد  هک  ار  یلئالد  میتساوخ  یتقو  میراد . لـیلد  نامندـش  ناملـسم  يارب  میاهدـش و  ناملـسم  هک  میتفگ 
لقن ام  يارب  ار  لئالد  نیا  میهاوخیم  میرادـن و  لوبق  ار  هیدر  اـم  دـیاهتفرگارف و  هیدر  ياـهباتک  زا  ار  اـهفرح  نیا  امـش  تفگ : تینابـصع 

هب میرادن و  لوبق  ار  هیدر  ام  دنتفگ : هبادوس  میلـس و  اما  هدش  جرد  اهباتک  نیا  رد  هک  دنتـسه  یقیاقح  لئالد  نیا  لاح  ره  هب  میتفگ  دینک .
ار تلع  هنادنمهلگ  نم  زا  دنداد و  ناکت  نم  يارب  يرـس  دنتـشاد  لوبق  یلیخ  ارم  هک  مردام  ردپ و  مینزب . یفرح  ام  دندادن  هزاجا  هناهب  نیا 
، مینک وگزاب  ناتیارب  هحفـص 277 ] ار [  دوخ  نیهارب  لئالد و  دیهدب  هزاجا  ام  هب  دیتسه  يداوساب  درم  امـش  ناجردـپ  متفگ : دـندش . ایوج 
هدرک و كرت  ار  ام  مه  اهنآ  دوز  یلیخ  دندش و  ام  ندز  فرح  زا  عنام  هبادوس  میلـس و  اما  تفریذپ  دوب  یگرزب  یقطنم و  ناسنا  هک  مردپ 
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راب کی  رگا  هک  مدوب  هدرک  يرذـن  ناتـسرامیب  رد  نم  تفگ : زورهب  دـعب  یتدـم  میدوب . تالیکـشت  لمعلا  سکع  رظتنم  رگید  ام  دـنتفر .
شومارف الک  اما  منک  یط  هدایپ  ار  ع )  ) اـضر ماـما  مرح  هب  هدـنام  رتمولیک  جـنپ  مورب  هار  اـهنآ  اـب  مشاـب و  مدوخ  ياـهاپ  يور  مناوتب  رگید 

رد دعب  زور  دنچ  منکیم . ادا  ار  مرذـن  موریم و  ترایز  هب  هقالع  قشع و  اب  الاح  اما  متـشادن . ع )  ) اضر ماما  هب  يداقتعا  نوچ  مدوب  هدرک 
تـسد زا  ار  هداوناـخ  ياـضعا  هشیمه  يارب  میتسنادیم  هک  یلاـح  رد  میدرک  تکرح  دهـشم  تمـس  هب  هک  دوب  رفـص  هاـم  رخآ  ياـهزور 

نم میربب ، تذـل  ناشنابرهم  نینزان و  دوجو  زا  مینیـشنب و  رداـم  ردـپ و  راـنک  رد  تسناوت  میهاوخن  رگید  هشیمه  يارب  میتسنادیم  میاهداد 
مرواب اما  موش ، راشرـس  شتبحم  رهم و  زا  مورب و  شاهناخ  هب  اـت  مرادـن  ع )  ) اـضر ماـما  زج  ار  یـسک  رگید  ماهدـش و  اـهنت  هک  متـسنادیم 

هدایپ ار  هار  رتمولیک  جـنپ  دوب  رارق  هک  مه  زورهب  هک  مدوب  رظتنم  هداتـسیا و  نحـص  يدورو  هاگرد  رد  هرخألاب  هک  مدوب  نم  نیا  دـشیمن .
خرـس اوه  یگدنراب  امرـس و  تدش  زا  شتروص  دوب و  هدش  بآ  زا  رپ  شیاهـشفک  هک  یلاح  رد  دیـسر . مه  زورهب  دسرب . هار  زا  دنک  یط 

. دوب دایز  تیاهنیب  تیعمج  مرگلد . مارآ و  هچ  مدوب و  دنمتداعـس  هچ  میدش . دراو  نانک  میظعت  میداتـسرف و  تاولـص  مالـس و  دوب . هدش 
ندناوخ زا  سپ  دوب . یفاک  نیمه  مدوب ، مرورس  اقآ و  هناخ  رد  نونکا  نم  درکیمن  مه  یقرف  دوبن ، ریذپناکما  حیرض  هب  یبایتسد  الصا 

زا درک  زابرس  ياهزات  مخز  لثم  هنهک  ضغب  متخادنا  متروص  يور  هک  ار  مرداچ  متسشن  حیرض  يور  هب  ور  زامن  تعکر  ود  همانترایز و 
هب لدـبم  ناشیناسنا  رورغ  مامت  هک  مدـیدیم  ار  ینادرگرـس  هحفـص 278 ] ياـههیاس [  متـشاد  هرهچ  يور  رب  هک  یهایـس  هدرپ  نآ  يور 

نیا هب  ناجاقآ  متفگ : ماما  اب  ینکردا » يدیـس  ای   » دـندوب دایرف  کی  ياههرذ  راوگرزب  نآ  ربارب  رد  همه  دوب . هدـش  سامتلا  زاین و  ییاـیند 
هب نم  دیشک و  یهاوخ  مرس  هب  یتمحر  فطل و  تسد  محر  هلـص  ندروآ  اج  هب  يارب  هک  مراشرـس  نیا  زا  مراد و  تبـسن  وت  اب  هک  ملابیم 
ارچ متـسنادیمن  الـصا  دادیمن  مناما  هیرگ  يونـشیم . ار  میادـص  ینیبیم و  ارم  تیعمج  جوم  نیا  نیب  رد  هک  منادیم  مدـمآ و  وت  هناـخ 

لاصو هظحل  رد  تبحم  اب  میرک و  ياقآ  کی  هداوناخ  وضع  کی  زیزع ، کی  زا  يرود  يرمع  زا  دعب  همه  هکنیا  هن  رگم  اما  منکیم  هیرگ 
مدرد هب  هیرگ  تسوا ... منابهگن  رواب و  اهنت  تسوا و  مسک  اهنت  مدرکیم  ساسحا  هک  مدوب  نم  نیا  کـنیا  و  دـنزیریم ؟ کـشا  هدارایب 

مهایـس رداچ  هدرپ  دنتـشگ ، وحم  میاههیرگ  دنلب  يادص  رد  اهادص  دندش و  دـیدپان  مکـشا  زا  رپ  ناگدـید  ربارب  زا  اههیاس  دوبن . نیکـست 
هدمآ مبلق  هناخ  هب  دـیاش  مدرکیمن ، سح  ياهلـصاف  رگید  تشگ . مسجم  ماهتخوس  لد  تولخ  نآ  رد  شلاثمیب  روضح  دـش و  رای  هناخ 
ياـقآ دزن  رد  رگا  ار  میاـهدرد  اههدـقع و  مدوـب . هدرکن  سح  ار  ینینزاـن  راوـگرزب  مسجم  روـضح  نینچ  نـیا  زگره  اـما  مـنادیمن  دوـب ،

تـشونرس زا  اهیماجرفان ، اـهیناماسبان و  زا  اهیئادـج . اـهیراوخ و  زا  اهیگدروخرـس  زا  دوب ؟ مرحم  یـسک  هچ  متفگیمن  وا  نوچ  یناـبرهم 
زور نآ  دیسر . مرطاخ  هب  ص )  ) هللا لوسر  تلحر  مدرک . لد  درد  راوگرزب  ماما  نآ  يارب  اج  همه  زیچ و  همه  زا  مرواب ، لباقریغ  بیجع و 

هاگ نآ  موش  تیادـف  ص )  ) هللا لوسر  ای  مدرکیم . محرت  دوخ  رب  متـسیرگیم و  دوخ  يارب  نم  دوب و  نأشلامیظع  ربماـیپ  نآ  تلحر  زور 
هچ يدرتسگیم  هحفص 279 ] نابرهمان [  نیمز  نآ  رب  ار  تنابرهم  هیاس  يدومنیم و  یشم  رازفا  ياپ  نودب  ناتسبرع  غاد  يارحـص  رد  هک 
نآ رد  هنسرگ  هک  هاگ  نآ  یتفگیم . ساپس  هوکش  ياج  هب  يدرکیم و  لمحت  بیجن  بیرغ و  هچ  میتی و  اهنت و  هچ  دوب ؟ وت  هیاس  یسک 

نایلاس نارتش  ریـش  ناهایگ و  هشیر  هکنیا  هن  رگم  دادیم ؟ تبآ  نان و  نابرهم  تسد  مادک  يدرکیم  ریـس  ار  هلگ  فلع  بآیب و  توهرب 
، دوب محریب  نشخ و  دوب ، نابرهمان  زیچ  همه  هک  هاگ  نآ  دـنازوسیم ، ار  تینارون  هرهچ  باتفآ  شبات  ریت  هک  هاگ  نآ  دوب . تیاذـغ  لاس 

طیحم تعیبـط و  ياـهیقلخ  جـک  اهیـشوخان و  هکنآ  هن  رگم  یتـخومآ ؟ هک  زا  ار  تقفـش  محر و  وـت  یتـخومآ ؟ هک  زا  ار  یناـبرهم  وـت 
وخدنت یمدرم  ار  برع  موق  ناتسبرع  نابایب  تنوشخ  هکنآ  هن  رگم  دنزیم ؟ رس  یناسنا  ریغ  لامعا  وا  زا  دزیگنایمرب و  ار  ناسنا  ياههدقع 

؟ دـش ادـخ  يربمایپ  قحتـسم  هک  دـمآ  دـیدپ  وت  نوچ  یئالاو  ناسنا  هجنکـش ، رجز و  یگنـسرگ و  همه  نآ  اب  هنوگچ  دوب ؟ هدرک  نشخ  و 
ناتسد زا  هک  ار  هایـس  ياهگنـس  نآ  هنوگچ  يدیجنرن ؟ ادخ  زا  يدید  یتورمیب  يدرمان و  همه  نآ  يدش و  درط  تاهلیبق  زا  یتقو  هنوگچ 

ای يدزن ؟ مد  یتسیز و  اـمنمدآ  ناتفـص  یـشحو  نآ  نیب  رد  هنوگچ  و  يدرکیم ؟ لـمحت  دـشیم  باـترپ  تیوس  هب  رتهایـس  یبلق  هاـیس و 
هدرم ناج  هب  وت  دوب ؟ دـهاوخ  تغارف  لمحت  يارای  هنوگچ  ار  ع )  ) نیـسح و  ع )  ) نسح و  ع )  ) یلع و  س )  ) همطاـف زورما  ص )  ) هللالوسر
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هب وت  يدروآ ، ناغمرا  هب  ار  افو  رهم و  فاـصنا و  لدـع و  ادـخ ، نوناـق  وت  يدرک ، افـصم  ار  زیخـالب  نیمزرـس  نآ  وت  يداد ، تاـیح  نیمز 
وت يدیگنج ، ملاظ  ملظ و  اب  يدیچرب و  ار  یگریت  یهاگن  مین  هب  وت  یتخومآ ، هار  مسر و  ندـمت و  يدیـشخب و  ناج  كالفا  یکاخ  مسج 

رتخد ار  تندوبن  لاح  يدیشخب ، لامک  يدناسر و  تیمدآ  هب  ار  یمدآ  يداد ، یگزات  يدیشخب ، یئانـشور  يدیمد ، حور  نیمز  هب  يدمآ 
هب درواین و  ماود  شیب  یحابص  دنچ  تقارف  زا  هک  تسین  بجع  دومن و  دهاوخ  لمحت  هنوگچ  تسفنمه  مدمه و  هحفص 280 ] تنینزان [ ،

اهیمرگلد و اهشیاسآ ، يدوب  وت  ات  دوب ، ناما  نما و  گنج ، زیتس و  گنرین ، گنر و  همه  نآ  تنارای  يارب  ایند  يدوب  وت  اـت  تسویپ . وت 
ار ناشیعقاو  هرهچ  نیملاظ  وت  دـعب  دـش ، طقـس  شنـسحم  تسکـش و  شیولهپ  دروخ ، یلیـس  تاهمطاف  وت  زا  دـعب  اما  دوب . ناوارف  تمعن 

یتفر ص )  ) هللا لوسر  ای  دش ، مومسم  نیک  رهز  اب  دوب  رطعم  تیاههسوب  رطع  زا  هشیمه  هک  تنـسح  ناهد  دش ، زاغآ  اههصغ  دنداد ، زورب 
رـس و زا  نوخ  شزیر  ارحـص ، رد  تیاهیگنـشت  تشذگ . وتیب  هک  زور  نآ  زا  ياو  تفرگ  متام  دـبا  ات  تنیـسح  ياروشاع  مغ  زا  ملاع  و 

نآ ندش  هراپ  هراپ  اهبرح ، رد  تنارای  تداهـش  اذـغ ، بآ و  زا  تتیمورحم  اههمیخ ، رد  بعـش و  رد  تتراسا  اههچوک ، رد  تکرابم  يور 
لیـس دـش ، نوخ  تشد  يدوب  هتفگ  تنارای  هب  ار  شمان  شیپ  زا  هک  یئاج  نامه  ـالبرک  دـش ، دـیدجت  اـهداسف  اـههنتف و  زا  تنینزاـن  بلق 

دیشروخ دمآ و  درد  هب  گنس  ناج  دیـشک ، هلعـش  اههمیخ  دیکـشخ ، تارف  دیئور ، ریوک  اهدص  تنازیزع  بل  رب  تشگ و  يراج  نایـصع 
ناتـسد دـش ، نوخ  هراوف  ردـپ  شوـغآ  رد  رغـصا  کـچوک  يوـلگ  تسـشن ، اـپ  زا  اـفج  ریت  اـب  ربـکا  یلع  نینوـخ  زور  نآ  رهظ  تسیرگ ،

هنیس زا  تفرگ ، دوخ  رب  ار  خرـس  ياهقریب  گنر  نامـسآ  درک ، دادیب  یگنـشت  تسکـش ، مه  رد  اههزوک  تشگ ، ادج  هنیـس  زا  لضفلاوبا 
زا تداعس ، هار  لعشم  نآ  تمارک ، تیمولظم و  رهظم  نآ  تماقتـسا  تعاجـش و  تماق  دیهجیم و  نوخ  تناتـسود  قشع  لامالام  كاپ و 

ياهبکرم دش . ناج  همین  ملاع  بلق  درک و  زاورپ  لد  هبعک  رون و  تماق  نآ  تشگ  ادج  شـسدقم  نت  زا  كرابم  رـس  دمآ و  ریز  هب  شخر 
زا نایوگ  هحفـص 281 ] عادولا [  دیـشک و  لد  زا  هآ  هدـید  تبیـصم  رهاوخ  نآ  بنیز  دنتـشگ ، هیاـسیب  اهریـشمش  دـنداتفا ، اـپ  زا  راوـهر 
وا دروخ ، کتک  تاهلاس  هس  هیقر  دـنتفر ، تراسا  هب  تتیب  لها  رگج ، نوخ  نآ  زا  ياو  رگج ، زوس  نآ  زا  ياو  دـیهجیم ، نوخ  شاهدـید 

. تسا هدنام  میولگ  رد  اراخ  گنس  تسین ، ضغب  رگید  ضغب  هدب ، منیکـست  ص )  ) هللا لوسر  ای  دش . شوماخ  تبقاع  تساوخیم ، ار  ردپ 
هداد رـس  اوجن  ع )  ) اضر ماما  اب  و  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  مدرکیم و  هلان  ناـنچمه  تسا . نم  ناـشوج  لد  باذـم  تسین  هرطق  رگید  کـشا 

بسچلد تولخ  نآ  رد  تشادن و  یمامت  میاههتـساوخ  ماهتـسشن ، يراوگرزب  ماما  نابرهم  روضح  رد  مدرکیم  سح  هک  یماگنه  ات  مدوب 
هک مدیمهف  دروآ و  دوخ  هب  ارم  تیعمج  ماحدزا  متـشادرب  متروص  يور  زا  رداچ  یتقو  مدوب . هداد  رـس  زاین  زار و  وا  اب  فصو  لباق  ریغ  و 

رگید مدوب . هدرک  سح  ناـماما  ادـخ و  لوسر  روضح  رد  ار  دوخ  هدـش و  جراـخ  ناـجیب  دـبلاک  زا  حور  دـنچ  یقیاـقد  منیمز و  يور  هب 
نآ شوخ  تاقوا  دوش . قشع  زاربا  شیع و  تولخ و  نآ  نیزگیاج  تسناوتن  یتذل  چـیه  مدرکن و  شومارف  ار  ازفا  ناج  تاظحل  نآ  زگره 

، ازع سلاـجم  رد  تکرـش  اـب  میدوب  دهـشم  رد  هک  شخبتذـل  ماـیا  دوب  يربخیب  یلـصاحیب و  همه  یقاـب  تفر  رـس  هب  تسود  اـب  هک  دوب 
هک ام  دوجو  زا  یقافتا  روط  هب  يوضر  سدق  ناتسآ  یگنهرف  نالوئسم  مایا  نآ  رد  دوب . يرمثرپ  رابرپ و  رایـسب  مایا  اههینیـسح ، اهتئیه و 
هب لیامت  تروص  رد  دعب  مینک و  فیرعت  ار  نامندش  ناملسم  هرطاخ  دنتساوخ  ام  زا  دندش و  علطم  میدوب  نامیا  ون  هدش و  ناملـسم  یئاهب 

یتدم زا  سپ  دنتفرگ و  سکع  ام  زا  میتفریذـپ  مه  ام  میـشاب . هتـشاد  ياهبحاصم  دوب  ع )  ) اضر ماما  سدـقم  مرح  هب  طوبرم  هک  رئاز  هلجم 
هیده ام  هب  يدایز  ياهباتک  يوضر  سدق  ناتـسآ  هناخباتک  زا  هحفص 282 ] دیسر [ . نامتسد  هب  هلجم  میدوب  هتـشگرب  دوخ  رهـش  هب  ام  هک 

اب نم  مدوب . هدید  باوخ  رد  هک  دوب  ياهنیجنگ  نامه  ایادـه  نیا  دنداتـسرف . ام  يارب  تسپ  هلیـسو  هب  هناخ  هب  ام  نتـشگرب  زا  دـعب  هک  دـش 
يارب کشا  هرطق  ره  متسنادیم  مدزیم و  هنیس  رب  متسیرگیم و  هناقشاع  ازع  سلاجم  رد  مدیسریم . متساوخیم  هچنآ  ره  هب  اهنآ  هعلاطم 

دیق زا  هزاـت  هک  اـم  داد . دـهاوخ  ادـخ  طـقف  ار  شرجا  تسا و  هاـگآ  نآ  زا  ادـخ  طـقف  هک  دراد  ياهفـسلف  ناـماما  ماـن  نتـشاد  هـگن  هدـنز 
رد تیئاهب  تالیکشت  یسوپاتخا  هیاس  شیادیپ  اب  میدرکیم  هبرجت  ار  ینیریش  یگدنز  مالسا  نید  نماد  رد  هدش و  اهر  تیئاهب  تالیکشت 

دش . ادیپ  تالیکشت  هلک  رس و  هرخألاب  دیشکن و  لوط  دایز  ام  شوخ  مایا  نامدرجم  تایح 
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لفحم مشخ 

تخادنا نم  شوغآ  رد  ار  دوخ  هرارش  مدرک  زاب  اهنآ  يارب  ار  رد  نم  هک  نیمه  و  دندمآ . ام  ندید  هب  نارهت  زا  دوعسم  هرارش و  زور  کی 
یئاریذـپ زا  دـعب  دـش و  تکاـس  هرخـألاب  تسیرگیم . نینچ  نیا  يزیزع  نتفر  تسد  زا  يارب  یئوگ  تخادرپ  هیرگ  هب  دـنلب  يادـص  اـب  و 

يور یئاریذپ  قاتا  رد  ام  رفن  راهچ  ره  میدرک ، یلاحـشوخ  راهظا  هدمآ  ام  ندید  هب  یماوقا  یتدم  زا  دعب  هکنیا  زا  زورهب  نم و  يرـصتخم 
ار امـش  میوش و  ایوج  ار  امـش  ندـش  ناملـسم  تلع  هک  میراد  روتـسد  نارهت  تالیکـشت  فرط  زا  ام  تفگ : دوعـسم  میدوب . هتـسشن  اهلبم 
نآ زا  تسد  تقیقح  ندرک  ادـیپ  اـب  زگره  اـم  درادـن و  ناـکما  يزیچ  نینچ  رگید  میتـفگ  زورهب  نـم و  میناوـخب . ارف  تیئاـهب  هـب  هراـبود 

فرح الصا  هحفص 283 ] یتعاس [  کی  وا  میتفگ و  ار  دوخ  لئالد  ام  دوب ؟ هچ  امش  ندش  ناملسم  تلع  تفگ : دوعـسم  دیـشک . میهاوخن 
نیا همه  تفگ : تخادرپ و  ام  يریگ  هجیتن  عفر  هب  تفریذپ و  ابیرقت  میتفگ  ام  هک  هچ  ره  دعب  مینزب  ار  نامیاهفرح  همه  ام  داد  هزاجا  دزن و 
نیا یـسررب و  لباق  تالاؤس  نیا  دیوش . جراخ  تیئاهب  زا  امـش  هک  دوشیمن  لیلد  اهنیا  اما  تسا  تسرد  الماک  دیئوگیم  امـش  هک  اهزیچ 
نامه مه  ءاهب  روطچ  سپ  درک  تیمئاق  ياعدا  دـعب  ینامز و  ماما  بئان  دـعب  يربمایپ و  ياعدا  باب  رگا  متفگ : دنتـسه . لح  لـباق  لـئاسم 

هبوت تشون و  هماـن  هبوت  باـب  متفگ : دـندوب ، روهظ  ود  ناـمه  اـهنیا  دـنروهظ و  ود  رظتنم  نیملـسم  هکنیا  تلع  هب  تفگ : تشاد ؟ ار  اـعدا 
تیاهن رد  يدرسنوخ و  لامک  اب  دوعسم  اما  تفریذپ . دنهاوخن  ار  هلئسم  نیا  هجو  چیه  هب  نایئاهب  مدرکیم  رکف  تسه و  مه  زونه  شاهمان 

زا اـت  تشون  ياهماـن  هبوت  اـما  دوب  هدرکن  هبوت  عقاو  رد  هدرک و  لـمع  مالـسا  رد  هیقت  مکح  هب  نوچ  تشون  هماـن  هبوت  هلب  تفگ : تساـیس 
دب و شدوخ  هب  درک و  در  ار  همه  دوب  هدرک  اعدا  هک  هچ  ره  وا  اما  متفگ : دنک . تیادـه  ار  مدرم  دـناوتب  وا  دـننک و  رظنفرـص  وا  نتـشک 
: تفگ دوعسم  دیامن . سامتلا  ناطلـس  کی  هب  دیوگب و  غورد  همه  نیا  دیابن  ماما  کی  دنـشکن  ار  وا  هک  درک  سامتلا  هاش  هب  تفگ و  هاریب 
دنتشک و ار  وا  هک  مه  همان  هبوت  نآ  نتشون  اب  اما  متفگ : دوشن ، هتشک  هکنیا  يارب  تشاد  هیقت  مکح  هب  يراک  نینچ  هزاجا  ادخ  فرط  زا  وا 
ات هک  تسا  اهب  تعیرـش  نیا  دیـشکیم  لوط  لاـس  هن  زا  شیب  مه  دـیابن  تفگ : دیـشکن . لوط  لاـس  هن  زا  شیب  دوب  هدروآ  وا  هک  یتعیرش 

شوگ امـش  ياهفرح  هب  شمارآ  اب  ام  هک  لاح  تفگ : دـیماجنا و  لوط  هب  اـم  يوگتفگ  ثحب و  هرخـألاب  دیـشک . دـهاوخ  لوط  لاـس  رازه 
تـسود هک  نم  دنهد . خساپ  ناتینهذ  تالوهجم  همه  هب  ات  دینک  تبحـص  لفحم  ياضعا  اب  دییایب و  نارهت  هب  زور  کی  مه  امـش  میدرک 

. درک عانتما  نارهت  لفحم  ياضعا  هحفص 284 ] اب [  ندش  ورهبور  زا  زورهب  اما  مدرک  لوبق  مونشب  یخـساپ  تالاؤس  زا  یلیخ  يارب  متـشاد 
مینک هرظانم  اـهنآ  اـب  میورب و  میراد  نتفگ  يارب  يداـیز  فرح  هک  اـم  مینک  ناـهنپ  اـهنآ  زا  ار  ناـمدوخ  اـم  درادـن  یلیلد  متفگ  زورهب  هب 
امـش متفگ : هرارـش  دوعـسم و  هب  نم  دوبن . تاقالم  نیا  هب  یـضار  هجو  چیه  هب  درکیم و  رطخ  ساسحا  زورهب  اما  میوشیم ، زوریپ  انئمطم 

ناملـسم زا  هام  هس  دودح  دنـشاب . ام  رظتنم  دـیئوگب  تالیکـشت  ياضعا  هب  مه  امـش  مروآیم  نارهت  هب  منکیم و  یـضار  ار  وا  نم  دـیورب 
مردام ردپ و  صوصخب  ماهداوناخ  ياضعا  يارب  ملد  ادیدش  نم  میدوب . هدنارذگ  هعلاطم  هب  ار  تدـم  نیا  مامت  ام  تشذـگیم و  ام  ندـش 

زا نامام  تفگ : هرارش  مدرگ ، دنمهرهب  ناشتبحم  زا  موش و  رضاح  اهنآ  عمج  رد  متسناوتیم  هتشذگ  لثم  تساوخیم  ملد  دوب . هدش  گنت 
مارآ و رگید  متشادن  ار  مردام  کشا  هرطق  کی  تقاط  هک  نم  دنکیم و  هیرگ  زور  بش و  ياهدش  جراخ  تیئاهب  زا  هکنیا  زا  وت و  يرود 

تـسود مندوب  یئاهب  اـب  ارم  مرداـم  هکنیا  زا  لـفاغ  مدادیم . يرادـلد  ار  وا  مدیـسریم و  وا  هب  رتدوز  هچ  ره  تساوخیم  ملد  دوبن ، مرارق 
یلیخ ياهباوخ  مدوب  هدش  ناملـسم  یتقو  زا  درکیمن . تبحم  نم  هب  رگید  دشیم و  رفنتم  نم  زا  مدـشیم  جراخ  تیئاهب  زا  رگا  تشاد و 

رد یبش  اما  مدربیم . تذل  دندوب  نیریـش  شخبدیون و  هک  اهباوخ  نآ  ندید  زا  نم  دـشیم و  یتاماهلا  نم  هب  باوخ  رد  مدـیدیم . یبوخ 
دح زا  رتگرزب  رایسب  اما  یشحو  ناویح  کی  اههپت  زا  مادک  ره  يور  هک  تسا  یئاههپت  زا  رپ  مفارطا  متسه  نابایب  کی  رد  هک  مدید  باوخ 

مدرکیم هاگن  هک  فرط  ره  هب  راتفک . گرگ و  گنلپ و  ریش و  لثم  هدنرد  تاناویح  تسا ، هداتـسیا  هپت  نامه  دوخ  هزادنا  هب  الثم  لومعم 
یکانتشحو زرط  هب  یشحو  تاناویح  نآ  مدوب و  هتفرگ  رارق  يدب  تیعضو  رد  متـشادن  يرارف  هار  مدوب . میور  هب  ور  تاناویح  نآ  زا  یکی 
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تاـناویح دوب  هتـشون  مدرک  هعجارم  هک  باوخ  ریبعت  باـتک  هب  هحفـص 285 ] مدـیرپ و [  باوخ  زا  سرت  زا  دـندوب . هدرک  هطاـحا  ار  مرود 
هارمه هک  مدرک  باجم  ار  زورهب  دعب  زور  دنچ  مدرکن . رکف  نآ  هب  رگید  مدرک و  شومارف  ار  مباوخ  نم  دنتسه ، نمشد  یـشحو  هدنرد و 

یـسایس تالیکـشت  کی  اب  هک  مدوب  هدرک  شومارف  میئآیم . نارهت  هب  زور  نالف  رد  اـم  هک  مداد  ربخ  نارهت  هب  ـالبق  دـیایب و  نارهت  هب  نم 
رد لیماف  هداوناخ و  ياضعا  همه  میدـید  میدیـسر  هرارـش  هناخ  هب  یتقو  دنتالیکـشت . شوگ  هب  هقلح  نارکون  نم  هداوناخ  متـسه و  هجاوم 

لابقتسا ياهدرم  زا  هکنیا  لثم  تسرد  دیسریم  شوگ  هب  اهنآ  زا  یـضعب  قه  قه  هیرگ و  يادص  عمج  هب  ام  دورو  اب  دنتـسه و  عمج  اجنآ 
مرحمان زا  رپ  اجنیا  متفگ : نم  دندرک . هرخـسم  ار  مرداچ  دنتـسناوت  ات  مرادرب و  ار  مايرـسور  هک  دندرک  رارـصا  متـسشن  هک  نم  دننکیم .

. دنرادرب ارم  يرسور  دندرکیم  یعس  یخوش  اب  میدش و  مرحمان  ام  رگید  الاح  دنتفگیم : دنتـشاذگیم و  مرـس  هب  رـس  اهومعرـسپ  تسا .
ندش ناملـسم  لئالد  دننزب و  فرح  امـش  اب  دنیایب و  لفحم  ياضعا  تسا  رارق  زورما  تفگ  دوعـسم  دش و  يدج  ام  سلجم  عمج  هرخألاب 

نم ناردارب  زا  يراد  دـصق  وت  متفگ  وا  هب  مدـش و  تحاراـن  وا  ندرک  رارف  زا  نم  تفریذـپن و  زورهب  اـما  مدرک  لوبق  نم  دنونـشب . ار  اـمش 
يارب یئاج  منکب و  یـضارتعا  نیرتکچوک  وت  هب  مناوتن  مشاب و  اهنت  نم  ات  دوش  هریت  ماهداوناـخ  نم و  هطبار  يراد  تسود  يریگب و  ماـقتنا 

نم تفگ : زورهب  دـندرک . ورف  نم  نهذ  رکف و  رد  لوا  تاعاس  نامه  رد  هداوناخ  هک  دوب  یتاـئاقلا  اـهزیچ  نیا  مشاـب و  هتـشادن  نتـشگرب 
اب مینیبب  میوش و  ور  هب  ور  تالیکـشت  اب  هدب  هزاجا  متفگ : متفریذپن و  نم  میورب . اجنیا  زا  ایب  دنکانرطخ  اهنیا  مفرط ، یناسک  هچ  اب  منادیم 

. مرادـن ار  یئاهنت  همه  نیا  تقاط  مرادـن و  ار  اهنآ  يرود  تقاط  نم  دـننکیم و  كرت  هشیمه  يارب  ارم  هداوناخ  هنرگ  دـنراد و  راـکچ  اـم 
همه تصرف  نیا  رد  دـهد ، راک  شرافـس  هک  دوب  هتفر  دـیرخیم و  کنیع  نارهت  رازاب  زا  وا  تفر . شراک  هحفـص 286 ] لابند [  هب  زورهب 

ار تدوخ  ارچ  تشاد  يدب  هچ  تیئاهب  رگم  يدش  ناملـسم  يدرک  هابتـشا  ردقچ  دنتفگ  دندش و  روهلمح  نم  هب  لیماف  هداوناخ و  ياضعا 
فرح وت  اب  تالیکـشت  ياضعا  رگا  هک  ینادیم  تفگ : میلـس  هکنیا  ات  تشادن  ریثأت  نم  يور  اهفرح  نیا  زا  مادک  چـیه  يدرک ؟ تخبدـب 
ینعی تفگ : دوشیم . درط  دوش  ناملـسم  هک  یـسک  متـسنادیم  ـالبق  نم  متفگ : يوشیم ؟ درط  یـشاب  تفرح  يور  ناـنچمه  وت  دـننزب و 
یـسک تفگ : اهشاداد . لثم  ماهتفر  جراخ  هب  منکیم  رکف  مراد . هلب  متفگ : يراد ؟ هشیمه  يارب  ار  هداوناخ  ردام و  ردـپ و  يرود  لـمحت 

رگا وت  اما  دـنیبیم  ار  اـهنآ  ددرگیمرب و  زور  کـی  هک  تسا  راودـیما  دـنزب و  فرح  شنازیزع  اـب  ینفلت  دـناوتیم  دوریم  جراـخ  هب  هک 
امـش همه  نم  موش . ادج  اهامـش  زا  مرادن  تسود  متفگ : يوشیم . مورحم  هشیمه  يارب  هداوناخ  تبحم  زا  يوشن  یئاهب  ینامب و  ناملـسم 

ره هیقب  دوعـسم و  ناردارب  دوعـسم و  هرارـش و  هبادوس و  مرادـن . لوبق  ار  تیئاهب  رگید  نم  اما  ار  مرداـم  ردـپ و  اـصوصخ  مراد  تسود  ار 
دنک اهر  یتحار  هب  ار  وت  دناوتیم  زورهب  اهنت و  ياهنت  يوشیم ، اهنت  ینامب  ناملسم  رگا  وت  دنتفگ  نم  هب  هرخألاب  دندزیم و  یفرح  مادک 

یـسک هچ  دیما  هب  يرادن ، ار  یـسک  ياهدـش  درط  رگید  هک  وت  دـهد و  قالط  ار  وت  دریگب و  نز  دـناوتیم  یتح  دزادرپب و  يزابقیفر  هب  و 
رثؤم نم  يور  ناشیاهفرح  مکمک  يدرگیم . هاـنپیب  هراوآ و  يوشیم و  راـچد  یناـبایخ  ناـنز  تشونرـس  هب  ینک ؟ یگدـنز  یهاوخیم 
رادید ترـسح  رد  زونه  دندوبن و  رـضاح  عمج  نآ  رد  مه  اهنآ  مدوب و  هدیدن  ار  مزیزع  ردام  ردپ و  هک  دوب  هام  دنچ  دودـح  نوچ  داتفا و 

نیا زا  دنتسناوت  هحفص 287 ] هبادوس [  میلس و  هرارش و  مدش . اهنآ  مار  مکمک  دشیم  ریزارس  مکشا  مداتفایم  هک  ناشدای  هب  مدوب و  اهنآ 
يرتزیزع و همه  زا  هداوناخ  رد  وت  دنراد ، تسود  رتشیب  اههچب  همه  زا  ار  وت  اباب  نامام و  دنتفگیم  نم  هب  مئاد  دنربب و  ار  مزال  هرهب  هلئسم 
هک ياهتـشاذگ  اهنآ  لد  يور  یغاد  يرمع  رخآ  نیا  رد  نوخ ، ناشمـشچ  کی  تسا و  کشا  ناشمـشچ  کی  تندـش  ناملـسم  اـب  ـالاح 
هک تدم  نیا  مامت  رد  اهنآ  یتسه و  اهنآ  يراغتهت  وت  دنناوتیمن ، اهنآ  ینک  لمحت  یناوتب  ار  اهنآ  يرود  وت  رگا  دننک . قد  تسا  کیدزن 

یتمدخ تمحز و  تیبرت و  زا  روطنیا  یهدیم ؟ ار  اهنآ  ياهتبحم  باوج  روطنیا  دناهدیدنخن . بلق  میمص  زا  ياهدش  ناملسم  وت  دناهدینش 
مغ و تابجوم  تساوخیمن  ملد  مرادـن و  ار  اهنآ  يرود  تقاـط  نم  متفگ  مداـتفا و  هیرگ  هب  نم  ینکیم ؟ ینادردـق  دنتـشاد  وت  يارب  هک 

طـسوت هظحل  هب  هظحل  اـهفرح  ماـمت  هک  مدوب  نیا  زا  لـفاغ  نم  نک و  شوگ  میئوگیم  اـم  هچ  ره  سپ  دـنتفگ : منک . مهارف  ار  اـهنآ  هصغ 
یناور بیرخت  تایلمع  دوب  رارق  عقاو  رد  دـنهدیم و  هداوناخ  هب  ار  مزال  تاروتـسد  اهنآ  دوشیم و  هداد  شرازگ  لفحم  ياـضعا  هب  نفلت 
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نیا یئوگ  و  دـنهد . ناـیاپ  مایگدـنز  هب  يوـحن  هب  اـی  دـننک . یئاـهب  دـننادرگرب و  ارم  تمیق  ره  بیترت و  ره  هب  دریذـپ و  ماـجنا  نم  يور 
اب يراک  ام  تفگ : دوعـسم  دوب . نیا  زا  رتهناملاظ  رتدـب و  رایـسب  هک  یلاح  رد  دوبن  عونمم » دـیاقع  شیتفت   » راعـش فـالخرب  اـهنآ  تکرح 

درط ار  وت  لفحم  ياضعا  هک  تسا  یفاک  يرادـن  لوبق  ار  مالـسا  یتسه و  یئاهب  هک  یئوگب  مالک  کی  طقف  رگا  میرادـن . یبلق  تاداقتعا 
رکف یمک  نم  دنـشاب . هتـشاد  تتـسود  قباس  لثم  همه  همه و  یـشاب و  هتـشاد  دمآ  تفر و  تاهداوناخ  اب  یناوتیم  تروص  نیا  رد  دـننکن 
هیقت دناوتیم  ناسنا  يرورـض  یلیخ  عقاوم  رد  دراد و  دوجو  هیقت  مکح  مالـسا  رد  تفگ  هک  مداتفا  نادمه  رد  دوعـسم  فرح  دای  مدرک و 

رد منکیم  نامتک  ار  مایبلق  هدـیقع  هدرک و  هحفـص 288 ] هدافتـسا [  مکح  نیا  زا  متفگ  دوخ  اب  دیامن . نامتک  ار  شایبلق  هدیقع  دـنک و 
تلاطب هب  ار  اهنآ  منک و  حرط  یتالاؤس  مکمک  اثلاث  مهدن و  تسد  زا  ار  ماهداوناخ  ایناث  مشاب  هتشاد  ار  ماهدیقع  الوا  مناوتیم  تروص  نیا 
كرادت لبق  زا  لفحم  هک  ار  ياهمان  دیاب  دنتفگ : میلس  دوعـسم و  مهدیم  ماجنا  دیئوگب  امـش  هچ  ره  متفگ  تین  نیدب  مزاس  هاگآ  تیئاهب 

يورب جراخ  هب  یناوتب  وت  دنک و  مهارف  ناریا  زا  ار  وت  ندش  جراخ  تاناکما  لفحم  نآ  اب  هک  ینک  یـسیونزاب  تدوخ  طخ  تسد  اب  هدـید 
رگا یمالسا  يروهمج  تلود  تیعضو  نیا  اب  رخآ  تفگ : غورد  هب  نم  ندناسرت  يارب  میلس  جراخ ؟ ارچ  ینک . یگدنز  اجنآ  رد  تحار  و 

نامزاس تیامح  اب  يوشیم و  جراخ  روشک  زا  یتحار  هب  وت  همان  نیا  اب  اما  دـننکیم . مادـعا  ار  وت  يدـش  یئاهب  هراـبود  وت  هک  دوش  علطم 
دننک مادـعا  ارم  تسا  نکمم  دـیئوگیمن  رگم  متفگ : يدرگرب . ناریا  هب  یهاوخب  نامز  ره  هتفرگ و  تماقا  روشک  کی  رد  یناوتیم  لـلم 

قح ناریا  دشاب  اهنآ  ینابیتشپ  یتقو  رـشب . قوقح  نامزاس  تیامح  دـنتفگ : اهنآ  مدرگرب ؟ ناریا  هب  متـساوخ  تقو  ره  مناوتیم  روطچ  سپ 
منکیم هچ  متـسنادیمن  نم  رگید  دـنکیم . عافد  ام  قوقح  زا  للم  نامزاس  مادـعا ، هب  دـسر  هچ  دـناسرب  يرازآ  نیرتکچوک  ار  وت  درادـن 
دوعـسم دوشیم و  تیامح  وت  زا  تسا ، ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  رب  همان  تفگ  هرارـش  ماهداتفا . یکانلوه  هطرو  رد  هک  متـسناد  طـقف 

دنچ نیمه  رد  دنتـشاذگ . نم  تسد  يولج  هدروآ و  نبراـک  گرب  کـی  راـهچآ و  گرب  دـنچ  سیونب . وت  میوگیم  هچ  ره  درک : هفاـضا 
نم دش و  هتکید  هک  همان  نتـشون  زا  دعب  دنتفر . دـندرک و  ییاههیـصوت  دـندمآ و  نم  ندـید  هب  تالیکـشت  ياضعا  زا  رفن  نیدـنچ  تعاس 

داد و يرادلد  ارم  میلس  داتـسرف . لفحم  يارب  ار  یلـصا  ياههتـشون  تشاد و  هگن  ار  اههتـشون  یپک  تالیکـشت  روتـسد  هب  دوعـسم  متـشون 
تحار و يدوب  ایند  ياجک  ره  رد  هک  مهدیم  ار  غلبم  نیا  ماهتشاذگ و  رانک  هحفص 289 ] وت [  يارب  ناموت  نویلیم  هد  نم  دوخ  تفگیم :

روشک زا  جراخ  هب  ار  وت  ام  دـمآ . دـهاوخن  شیپ  وت  يارب  یلکـشم  چـیه  دـنکیم و  تیامح  ار  وت  تالیکـشت  نیا  رب  هوالع  یـشاب  هدوسآ 
ود تسا . ربخیب  زیچ  همه  زا  هدوسآ  یلایخ  اب  وا  هکنیا  مداتفا و  زورهب  دای  هب  نم  یشاب . تحار  دازآ و  یناوتیم  اجنآ  رد  وت  میتسرفیم و 

يداـیز ماود  یلاحـشوخ  نیا  یلو  میدوب  لاحـشوخ  یلیخ  هلئـسم  نیا  زا  زورهب  نم و  مرادراـب ، نم  میدوب  هدـش  هجوتم  هک  دوب  یهاـم  هس 
هب ار  وا  مدیود و  وا  تمـس  هب  تشگرب  هناخ  هب  هک  زورهب  دوب  نامراظتنا  رد  يراوگان  تاقافتا  هداتفا و  تالیکـشت  ماد  هب  زورما  تشادن و 
ات منک  نامتک  ار  ماهدـیقع  هیقت  مکح  هب  متفرگ  میمـصت  نم  متفگ : یقافتا ؟ هچ  تفگ : داتفا . یتاقافتا  يدوبن  هک  متفگ  وا  هب  هدرب و  یقاتا 
زا وا  هن  متفگ : هداد . بیرف  ار  وت  دوعسم  میرادن ، لکش  نیا  هب  یمکح  الـصا  تفگ : وا  مشاب . هتـشاد  مه  ار  ماهداوناخ  مناوتب  موشن و  درط 

روشک زا  جراخ  هب  ار  اـم  تسا  رارق  متـشون و  یمالـسا  يروهمج  هیلع  ياهماـن  متفگ  وا  هب  هرخـألاب  دراد . یفاـک  عـالطا  یمالـسا  ماـکحا 
شنامشچ یتحاران  تدش  زا  زورهب  مینک . لح  ار  نامیلام  تالکشم  اهیهدب و  میناوتیم  ام  دننکیم و  مه  یلام  کمک  ام  هب  دنتـسرفب و 

لخاد شایپک  تسا و  تالیکـشت  تسد  رد  همان  لصا  متفگ  تساجک ؟ نالا  همان  نآ  يدرک ؟ ار  اهراک  نیا  اـعقاو  وت  دیـسرپ  دـش و  درگ 
اجنیا زا  وـش  رـضاح  دوز  تفگ : هداـتفا  یقاـفتا  هچ  رگم  ارچ ؟ متفگ : میدـش . هراـچیب  اـهر ... يدروـخ  یگرزب  بیرف  تفگ : تسا . دـمک 

هتخوسن وت  لاح  هب  شلد  تالیکـشت  یتسین  هجوتم  هک  وت  تفگ : میاهدمآ . زورما  هزات  ام  میورب ، اجنیا  زا  درادـن  یلیلد  ارچ  متفگ : میورب .
هحفـص هچ [  متفگ : دوشیم . نیمأت  تالیکـشت  عفانم  راک  نیا  اب  يوش . جراخ  ناریا  زا  وت  ات  دراذگب  وت  رایتخا  رد  هنیزه  یلک  دـیایب و  هک 

یبوخ هار  مدرک  باختنا  نم  هک  یهار  نیا  دنکیم  لابند  ار  زیچ  هچ  تالیکشت  منادیمن  نم  متفگ : یـسایس . عفانم  تفگ : یعفانم ؟ [ 290
: تفگ تینابـصع  اب  میوش . جراخ  ناریا  زا  مه  اب  ات  هدـب  ماجنا  مدرک  نم  هک  ار  يراک  ایب  مه  وت  ار ، ماهداوناخ  مه  مراد  ار  منید  مه  تسا 
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نیا هب  نت  متسین  رضاح  نم  مشاب ، هتـشادن  ار  یـسک  مشاب ، اهنت  نم  یهاوخیم  وت  شکن ، داد  مرـس  متفگ  میورب ، اجنیا  زا  وش  رـضاح  دوز 
مه زا  ار  وت  نم و  اهنآ  ماینابـصع  تالیکـشت  تسد  زا  متـسین  ینابـصع  وت  تسد  زا  نم  تفگ : دش و  مارآ  وا  مهدـب . یـسکیب  ییاهنت و 

ار مدوخ  میمـصت  منکب  يراک  مناوتیمن  رگید  متفگ : میورب . اجنیا  زا  اـیب  دـندروآ ؟ نامرـس  یئـالب  هچ  يدـیدن  ـالبق  رگم  دـننکیم  ادـج 
یتخبـشوخ و همه  نآ  نیمه !؟ طـقف  تفگ : زورهب  ریگب . شیپ  ارم  هار  میوشن  ادـج  مه  زا  هکنیا  يارب  منکیم  داهنـشیپ  مه  وت  هب  متفرگ و 
اپ تشپ  زیچ  همه  هب  ارچ  هدرک  تیاـنع  هچب  اـم  هب  ادـخ  اـهر  يدرک ؟ شوـمارف  يدوز  نیا  هب  دـش  هیدـه  اـم  هب  هـک  یهلا  تـبحم  قـشع و 

هانگ هک  نیا  منک  نامتک  ار  ماهدـیقع  دـیاب  یتدـم  ارابجا  اما  مراد . تسود  ار  منید  موشیمن و  جراخ  مالـسا  زا  زگره  نم  متفگ  ینزیم ؟
مرادن ار  یئاج  ینک  اهر  ارم  مه  وت  مهدـب و  تسد  زا  ار  اهنآ  رگا  منک ، یگدـنز  هداوناخ  ینابیتشپ  تیامح و  نودـب  مناوتیمن  نم  تسین 

زور بش و  هچب  نیا  ندـمآ  يوزرآ  رد  نم  اـهر  تفگ  داـتفا و  ساـمتلا  هب  زورهب  مهدـب ؟ تسد  زا  ار  ماهداوناـخ  يدـیما  هچ  هب  مورب . هک 
ار يراک  مه  وت  میوش ، ادج  مه  زا  درادـن  لیلد  متفگ : دـننک . ادـج  مه  زا  ار  ام  هک  نکن  يراک  منکیم  شهاوخ  منکیم ، يرامـش  هظحل 
میتشاد و رئاز  هلجم  رد  هک  ياهبحاصم  اب  یمهفیمن ؟ ارچ  یـشکدوخ ، ینعی  راـک  نیا  تفگ : دـتفین . یقاـفتا  اـت  هدـب  ماـجنا  مدرک  نم  هک 

يزاب ملیف  یهاوخیم  هحفص 291 ] یک [  ات  نیا  زا  هتشذگ  دنروخیمن . ار  ام  فرح  بیرف  زگره  اهنآ  میدرک  ادیپ  مالـسا  هب  هک  يداقتعا 
عمج رانک  هرخألاب  متفرن . راب  ریز  نم  لاح  ره  هب  دیـشک . دـنهاوخ  ام  يارب  یپردیپ  ياههشقن  دـننکیمن و  تیاـفک  نیمه  هب  اـهنآ  ینک ؟
هلمح هدامآ  هدز و  لز  وا  هب  دنتفرگ ، ار  زورهب  رود  دنشاب  هدز  هقلح  راکـش  رود  هک  یئاهگرگ  لثم  لیماف  هداوناخ و  ياضعا  همه  میدمآ ،

زورهب هب  همدقم  نودب  وا  دوب  هتفای  شاهژورپ  لیمکت  يارب  یبوخ  تصرف  دوب  هدنام  ماکان  زورهب  نداد  تسکـش  رد  البق  هک  میلـس  دندش .
زا دناوتیمن  تقو  چیه  رگید  هدش  ناملسم  هک  یسک  تفگ : زورهب  يریگب  ار  دوخ  میمصت  دیاب  مه  وت  الاح  دش  یئاهب  هرابود  اهر  تفگ :

دعب دنک و  لوبق  ار  مالـسا  دـیاب  لوا  دوش  یئاهب  دـهاوخیم  هک  یـسک  اقافتا  تفگ : میلـس  دـیوگب . غورد  هکنیا  رگم  ددرگ  نوریب  مالـسا 
دننک موکحم  ار  وا  دنتساوخیم  اهیراکهطلغم  یفاب و  هطـسفس  اب  هک  رفن  نیدنچ  لباقم  رد  هنت  کی  زورهب  تفرگ و  رد  ثحب  دوش . یئاهب 

هب متـشادن ، توکـس  زج  هب  یهار  متـسناوتیمن و  رگید  اما  منک  شکمک  متـشاد  تسود  تخوسیم و  شلاح  هب  ملد  نم  درکیم . هلباقم 
هدش خرس  یبصع  راشف  تینابصع و  تدش  زا  زورهب  متشگ . اهنآ  ماد  ریـسا  راتفرگ و  هرابود  هدروخ و  ار  تالیکـشت  بیرف  یگداس  نیمه 
اهنآ اما  تفگ  اـهنآ  هب  ارم  نورد  تقیقح  زورهب  دـیآرب . نیرـضاح  یقطنمریغ  ياـهداریا  خـساپ  هدـهع  زا  تسناوتیم  مه  یبوخ  هب  دوب و 

يزیچ نم  هکنیا  زا  لبق  يدروخ . لوگ  اـعقاو  وت  میورب  وش  رـضاح  تفگ : درک و  نم  هب  ور  زورهب  هرخـألاب  دـندرکن . یهجوت  نیرتکچوک 
دوعـسم و مهد  باوج  نم  هکنیا  زا  لبق  زاب  میورب  اجنیا  زا  وشاپ  اهر  تفگ : زورهب  هرابود  دـیآیمن . وت  اب  رگید  اـهر  تفگ : میلـس  میوگب 
، ورب مه  وت  تفر  وا  هک  ار  یهار  نامب ، يراد  تسود  ار  اهر  رگا  وت  تفگ : هبادوس  داد و  دـهاوخن  نت  یتخبدـب  نیا  هب  اهر  دـنتفگ : هرارش 
ار تاهدیقع  وت  هک  دنکیمن  اهر  یگداس  هحفص 292 ] نیمه [  هب  ار  وت  تالیکـشت  هراچیب  تفگ : نم  هب  دوب . هداتفا  ریگ  يروجدب  زورهب 
ماد هب  ار  تدوخ  هتسنادن  ارچ  ینک . تعاطا  ار  تالیکـشت  فرط  زا  يروتـسد  ره  ادرف  دیاب  يدش  یئاهب  نابز  هب  رگا  ینک . ظفح  تلد  رد 

. ددرگرب وت  اب  وا  هک  میراذگیمن  الـصا  ام  رادرب  اهر  رـس  زا  تسد  دـنتفگ : دـندش و  روهلمح  وا  هب  همه  تفگ  هک  ار  نیا  یتخادـنا ؟ اهنیا 
وا مدوب و  هدروآ  نارهت  هب  رارـصا  هب  ار  وا  نم  دنکب . دیاب  هچ  تسنادیمن  دوب و  هدـنام  اهنت  زورهب  نک . مک  ار  تمحز  رتدوز  مه  تدوخ 

دیدیم هداتفا و  شیگدنز  يور  هرابود  تالیکـشت  موش  هیاس  راک  نیا  اب  هک  دیدیم  الاح  اما  دوب . هدمآ  نم  هارمه  شوخ  يرفـس  دـیما  هب 
خرـس ياهگر  مدـیدیم ، تالیکـشت  هب  تبـسن  شنامـشچ  رد  ار  ترفن  مشخ و  ساسحا  دـنریگیم . وا  زا  ار  شدـنزرف  نز و  رابجا  هب  هک 
رگید راب  کی  ار  هتـشذگ  خـلت  تارطاخ  دـیاب  رابنوخ  یمـشچ  هدروخ و  رجنخ  یبلق  اـب  وا  دوب . هتفرگ  ار  شنامـشچ  يدیفـس  يور  مروتم 

هداد تسد  زا  ار  شدنزرف  رـسمه و  كانتـشحو  فداصت  رد  هرابکی  هک  تشاد  ار  یـسک  ساسحا  هظحل  نآ  رد  نم  يادخ  درکیم  هبرجت 
چیه هتفرگ و  رارق  ياهنادرمناوجان  ملظ  دروم  وا  دوب . هدـش  رادهکل  شایبهذـم  تریغ  داقتعا و  تیثیح و  رورغ و  نیا ، زا  رتدـب  هن ، دـشاب ،
هتفرگ رارق  يدـب  رایـسب  تیعـضو  رد  نم  منکیم . شهاوخ  میورب ، ایب  اهر  تفگ : تساخرب و  اـج  زا  دوبن . ملظ  نیا  زا  تاـجن  يارب  یهار 
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رد ناریا  تلود  بناـج  زا  ار  دوخ  مرجم  ناونع  هب  هتـسنادن  نم  دوـب و  هدرب  لـفحم  ار  هماـن  متـشادن  یهار  رگید  اـما  مدوـب  نامیـشپ  مدوـب 
. مورب زورهب  هارمه  منک و  ضوـع  یـشم  طـخ و  هراـبود  تعاـس  دـنچ  ضرع  رد  هک  مدیـشکیم  تلاـجخ  الـصا  مدـیدیم . رطخ  ضرعم 

تاهچب نم و  نداد  تسد  زا  وت  يارب  هک  روطنامه  متفگ : زورهب  هب  مهدـب . تسد  زا  هرابکی  ار  هداوناخ  همه  مدیـسرتیم  هکنیا  زا  هتـشذگ 
وا وش . هارمه  نم  اب  و  ناـمب . يراد  تسود  ارم  رگا  هحفص 293 ] وت [  تسا . تخـس  ماهداوناخ  نداد  تسد  زا  مه  نم  يارب  تسا ، تخس 
هن تفگ : دش و  هچاپتـسد  میلـس  میـشاب . اهنت  مه  اب  یمک  مینک  رکف  یمک  میورب . ایب  منکیم  شهاوخ  اهر  تفگ : درکیم ، سامتلا  نم  هب 
وا روز  هب  مناوتیمن  هک  دهاوخن  شدوخ  هک  ینامز  ات  تفگ : زورهب  يربب . نادـمه  هب  ار  وا  هک  یهاوخیم  وت  دـنکیمن . يراک  نینچ  اهر 

رگید وا  دندرک . تفلاخم  مه  اب  یگمه  نیریاس  هبادوس و  ردام  ردپ و  میـشاب . اهنت  مه  اب  هقیقد  دنچ  يارب  دیهد  هزاجا  مربب . نادـمه  هب  ار 
میاهنت ارچ  الاح  يدرک ، ناملسم  ارم  تدوخ  وت  اهر  تفگ : درک و  نم  هب  ور  درشفیم  ار  شیولگ  تدش  هب  هک  یـضغب  اب  داتفا و  هیرگ  هب 

تالیکـشت ياهمدآ  یگلمج  هناخ  رد  رـضاح  تارفن  متفر . اهقاتا  زا  یکی  هب  متفرگ و  هلـصاف  وا  زا  مداتفا و  هیرگ  هب  مه  نم  يراذگیم !؟
. دیهدب اهر  هب  ار  یشوگ  تفگ  تفرگ و  سامت  نوریب  زا  یقیاقد  زا  دعب  دندرک . نوریب  هناخ  زا  رابکشا  یمـشچ  اب  هناملاظ و  ار  وا  دندوب ،

يدیماان اب  وا  يراذگب . شدوخ  لاح  هب  ار  وا  تسا  رتهب  هتفرگ ، ار  شدوخ  میمـصت  هدز و  ار  شیاهفرح  اهر  تفگ : درک و  تفلاخم  میلس 
هب مباوخ  هرابکی  مدوب  هتخادنا  یتالیکشت  رصانع  لثم  یمحریب  ناگدنرد  نادند  ضرعم  رد  ار  دوخ  هتـساوخان  نم  درک . عطق  ار  یـشوگ 

دوب و هدـش  ریبعت  مباوخ  راـجنهان . تیعـضو  نآ  رارف و  هار  نتـشادن  ناـبایب ، نآ  رد  نم  يراـتفرگ  هدـنرد و  تاـناویح  نآ  دیـسر . مرطاـخ 
یئوگ دشن . یلاخ  کشا  زا  منامـشچ  ياهظحل  نم  تفر و  زورهب  دـندرکیم . یعادـت  ار  هسرخ  هلاخ  یتسود  تیاکح  نم  يارب  ماهداوناخ 

هب ات  دوب  هدروآ  ینامهیم  هب  راختفا  اب  ارم  وا  تسین . فصو  لباق  مدیـشکیم  تاعاس  نآ  رد  هک  يرجز  دندوب  هتخیر  ملد  يور  غاد  باذم 
شرانک رد  يروای  چـیه  هدـنام و  اهنت  هک  دـیدیم  لاح  مینیبب و  ار  ماوقا  هدروآ و  اج  هب  محر  هلـص  میوش و  مالـسا  غیلبت  ثعاب  مه  يراـی 

هک مدرکیمن  رکف  زگره  مدوـب و  هدـناوخن  ار  هیـضق  نیا  رخآ  الـصا  هحفـص 294 ] نم [  مدیچیپیم . دوخ  هب  ینامیـشپ  تدـش  زا  تسین ،
هتشاذگ ام  رایتخا  رد  تالیکـشت  هک  یتاناکما  نیا  زا  مه  وا  مدرکیم  رکف  میوشیم . ادج  مه  زا  هرابود  زورهب  نم و  دتفیب و  یقافتا  نینچ 

هرهچ مدرکیم . ساسحا  دوجو  مامت  اب  ار  يرـشب  ياهدرد  نیرتقیمع  دیکچیم و  ورف  منامـشچ  زا  نامایب  کشا  درک . دـهاوخ  هدافتـسا 
یتالیکشت رصانع  همه  نتـشک  هب  ماقتنا  نتفرگ  يارب  رگا  هک  دوب  هدش  عقاو  ملظ  دروم  يروط  وا  دشیمن . وحم  مرظن  زا  هظحل  کی  زورهب 

زا دـعب  وا  هک  ارچ  دوبن  مهجوتم  يداـیز  ریـصقت  مدـش  عقاو  بیرف  دروـم  رگا  مدرکیم  رکف  نم  دوـب و  شبناـج  هب  قـح  درکیم  ترداـبم 
ياـهتلاخد اهبیـسآ و  ضرعم  زا  ارم  هک  تسا  ياهـعلق  مالـسا  درکیم  سح  نوـچ  درکیم و  يدـیدش  ياهیریگتخـس  ندـش  ناملـسم 

کچ ارم  ياهزامن  بترم  دـنک . ظفح  مالـسا  هاـنپ  رد  هداد و  رارق  راـشف  تحت  ارم  درکیم  یعـس  درادیم ، هگن  رود  تالیکـشت  ياـجیب 
ینما هاگهانپ  دـنک و  ادـج  هداوناخ  زا  ارم  وا  مدیـسرتیم  نم  تفرگیم . هدرخ  نم  هداوناخ  درکلمع  اصوصخ  ناـیئاهب  زا  اـمئاد  درکیم و 

هب زین  مدنزرف  اهنت  دش و  هتفرگ  نم  زا  تالیکـشت  روتـسد  هب  زورما  هک  دوب  یهاگهانپ  میارب  شدوخ  هک  نیا  زا  غیرد  دراذگن و  یقاب  میارب 
عالطا بسک  دندمآیم و  مرهاوخ  لزنم  هب  هتسد  هتـسد  ام  خلت  ناتـساد  ندینـش  اب  نایئاهب  دیدرگ . طقـس  افـص  حلـص و  نایدانم  نیمه  رما 

قیال ار  زورهب  دومنیم و  شنزرـس  ارم  درکیم  هدهاشم  ار  مروتم  خرـس  نامـشچ  نآ  دیدیم و  ارم  ات  اهنآ  زا  مادک  ره  دـنتفریم . هدرک و 
هیرگ ارچ  دیـسرپیمن  نم  زا  رفن  کـی  دـندزیم . فرح  زورهب  رـس  تشپ  نم  یبـلق  هتـساوخ  هب  هجوت  نودـب  دنتـسنادیمن و  اـههیرگ  نیا 

قح رد  یقافتا  روط  هب  ماهداوناخ  ار  تواقش  یمحریب و  نیا  مدرکیم  رکف  دشیمن  ایوج  مدیشکیم  هک  يدرد  زا  سک  چیه  و  ینکیم ؟
؟ ارچ مدیـسرپ  دوش  ادـج  وت  زا  زورهب  هک  دوب  تالیکـشت  تساوـخ  نیا  نکن  هیرگ  تفگ : هرارـش  اـما  هحفـص 295 ] دنتـشاد [  اور  زورهب 

اهنآ میدوب  سامت  رد  لفحم  اب  هظحل  هب  هظحل  ام  تسین  تشگرب  لـباق  درادـن و  یکاـپ  بلق  وا  هک  دـننادیم  اـهنآ  هکنیا  رطاـخ  هب  تفگ :
رجز رتشیب  مدینـش  ار  نیا  یتقو  تسین . دامتعا  لباق  وا  دیریذپن  وا  زا  تفریذپ  ار  تیئاهب  هرابود  انابز  یتح  رگا  زورهب  هک  دندومرف  روتـسد 

نآ يارب  روتسد  نآ  تفگ : وا  متفگ  هرارـش  هب  ار  نیا  یتقو  دوب  هداد  نم  هب  ار  وا  دزن  هب  تشگزاب  روتـسد  تالیکـشت  دوخ  نوچ  مدیـشک 
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هک الاب  هقبط  زا  دوعـسم  دعب  یقیاقد  مدرکن . ثحب  وا  اب  رگید  اما  دوبن ، یتسرد  هیجوت  خساپ  نیا  دنراد  يرگید  روتـسد  زورما  دوب و  نامز 
ات دندروخیم . هطبغ  نم  هب  دـنتفگ و  کیربت  نم  هب  همه  دـننیبب . ار  اهر  دـنهاوخیم  یلم  لفحم  ياضعا  تفگ : دـمآ و  دوب  شردـپ  لزنم 

کی لخاد  نارهت  رهـش  يالاب  ياهنابایخ  زا  یکی  رد  یتالیکـشت  دارفا  زا  یکی  اب  میورب  لفحم  ياضعا  ندـید  هب  دـش  رارق  هرخـألاب  هکنیا 
ياضعا ندید  هب  ار  ام  دهاوخیم  هدمآ  تالیکشت  فرط  زا  هک  درف  نیا  مدرکیم  رکف  میدیسر  اجنآ  هب  تمحز  هب  دنتـشاذگ ، رارق  هچوک 

ار امش  لفحم  ياضعا  تفگ : دید و  هظحل  دنچ  يارب  ارم  دش و  هدایپ  نیشام  کی  لخاد  زا  درم  نآ  میدیسر  اجنآ  هب  یتقو  اما  دربب . لفحم 
چیه دیتسه و  رـشب  قوقح  نامزاس  تیامح  دروم  هک  دـنداد  نانیمطا  ناشیا  منک . غالبا  امـش  هب  ار  ناشمایپ  هک  دـنتفگ  نم  هب  دـنتفریذپن و 

ناشراک نیا  میتسرفیم . امـش  يارب  ار  الکو  نیرتبرجم  نیرتهب و  ام  دـینک  تمواقم  دـیدش  راـتفرگ  مه  رگا  دـیهدن . هار  دوخ  هب  ینارگن 
میدوب و هتفر  اجنآ  ات  لفحم  ياضعا  ندید  يارب  هرارش  دوعسم و  میلس و  نم و  دوب . شزرایب  هرخـسم و  ناشرگید  ياهراک  همه  لثم  مه 
هحفص 296] ام [  هب  یباوج  نینچ  ياهرخسم  روط  هب  اما  دیشک  لوط  ام  تشگرب  تفر و  تعاس  راهچ  دودح  دوب . اهنآ  دوخ  روتسد  هب  نیا 

ریغ ات  دننکیمن  کیدزن  دوخ  ناوریپ  هب  یلیخ  ار  ناشدوخ  هک  تساهنآ  ییاذک  ياهتـسایس  زا  همه  اهنیا  هتبلا  دندرک . یهار  ار  ام  دنداد و 
هولج نارگید  زا  رترب  هدروخ  بیرف  یئاهب  ياهدع  دزن  رد  ار  دوخ  شزرا  ردق و  دنهاوخیم  هلیـسو  نیدـب  دنـشاب ، لوهجم  سرتسد و  لباق 

یتحار هب  دناهدینـش و  طقف  همه  اما  هدـیدن  ار  اهنآ  تازجعم  یـسک  هک  فوصت  لها  خویـش  زا  یـضعب  لثم  دـننک . یئامن  گرزب  دـنهد و 
. متـسین هناخ  رد  هک  هدرکیمن  رواب  دنزب و  فرح  نم  اب  هک  هتـساوخ  هتفرگ و  سامت  بترم  زورهب  هک  دـنتفگ  میتشگرب  یتقو  دـناهتفریذپ .

يور مشچ  حبص  ات  نم  تشذگ و  خلت  بش  نآ  ینزب . فرح  وا  اب  هک  تسین  حالص  دنتفگ  هیقب  میلس و  زاب  تفرگ و  سامت  هرابود  زورهب 
تفرگ و سامت  زورهب  هرابود  دش  هک  حبص  متشاد . نادجو  باذع  هزادنایب  دشکیم و  هچ  تساجک و  زورهب  متسنادیمن  هتـشاذگن ، مه 

هـشیمه يارب  دـهاوخیم  دـیاش  منزب  فرح  وا  اـب  دـیهدب  هزاـجا  هک  مدرک  رارـصا  نم  هرخـألاب  تـسین  اـجنیا  اـهر  هـک : دـنتفگ  وا  هـب  زاـب 
ات بشید  مشکیم . رجز  مراد  یلیخ  تفگ : مالس . متفگ : اهر ... مالـس  تفگ : ینابرهم  نحل  اب  وا  متفرگ  هک  ار  یـشوگ  دنک . یظفاحادخ 
وا اـب  دوز  دـنتفگ : دـندوب  اـجنآ  هک  یناـسک  هیقب  میلـس و  منادیمن ، متفگ  هیرگ  اـب  يدادیمن ؟ ارم  ياـهنفلت  باوج  ارچ  مدـیباوخن  حـبص 
نک یعـس  متفگ : وا  هب  دنکیم . تریـسا  هشیمه  يارب  دروآ  تسد  هب  ار  وت  راب  نیا  رگا  وا  نزن . فرح  ینابرهم  اب  وا  اب  نک و  یظفاحادـخ 

وا ییاـیب . روشک  زا  جراـخ  هب  نم  هارمه  ینک و  شوگ  نم  فرح  هب  وت  هکنیا  رگم  مینک . یگدـنز  مه  اـب  میناوتیمن  رگید  هک  ینک  لوـبق 
باوخ و نم  تشذگ و  لکـش  نیمه  هب  زور  دـنچ  درک  عطق  ار  نفلت  میلـس  مدرک  هیرگ  طقف  باوج  رد  ینکیم ؟ هچ  ار  هچب  سپ  تفگ :

يور زا  هـک  ار  ناـیئاهب  زا  هتـسد  هتـسد  اـهزور  مدرکیم و  هـیرگ  متـسشنیم و  قاـتا  زا  ياهشوـگ  رد  حبـص  اـت  اهبـش  متــشادن  كاروـخ 
تدش هب  ارم  دوب  هدش  دراو  نم  رب  هک  یمـسج  یحور و  راشف  همه  نیا  مدرکیم  تاقالم  دندمآیم  مندـید  هحفص 297 ] هب [  يواکجنک 

رکف هظحل  ره  هک  دوب  دیدش  ياهزادنا  هب  درد  تسا  طقـس  لاح  رد  نینج  هک  مدـیمهف  تشاذـگ و  تماخو  هب  ور  ملاح  دوب  هدرک  فیعض 
رمک مدـیخرچیم  مناوناز  يور  يدایز  قیاـقد  هدارا  نودـب  هک  مراد  رطاـخ  هب  بوخ  منارذـگیم  ار  میگدـنز  هظحل  نیرخآ  هک  مدرکیم 

رد مدناسر و  ناتسرامیب  هب  ار  دوخ  دوب  هک  یتخـس  ره  هب  متـسیاب ، اپ  يور  هظحل  کی  متـسناوتیمن  دوب ، هتفرگ  نم  زا  نداتـسیا  ناوت  درد 
هب يدیماان  ماهداد . تسد  زا  ار  هچب  هک  مدیمهف  مدش  جراخ  یشوهیب  زا  هک  یعقوم  دعب  مدش و  شوهیب  درد  تدش  زا  راظتنا  نلاس  يدورو 

هچنآ ره  ندرک  شومارف  متـساوخیم و  گرم  طقف  مشاب  هدنز  رگید  هظحل  کی  تساوخیمن  ملد  هک  دوب  هدش  یلوتـسم  نم  رب  ياهزادنا 
وا هب  ار  راوگاـن  ربـخ  نیا  هنوگچ  لاـح  مدوب  هدـنار  هناـمحریب  دوـخ  زا  ار  وا  هک  نم  متفگیم ؟ دـیاب  هچ  زورهب  هب  دوـب . هدـمآ  نم  رـس  رب 
هک ياهلئـسم  اهنت  زا  هکنیا  زا  مدیـشکیم ، رجز  هک  نم  هب  هجوتیب  دندرکیم و  یلاحـشوخ  راهظا  قافتا  نیا  زا  هرارـش  هبادوس و  مدادیم 

صخرم ناتـسرامیب  زا  مدوخ  تساوخ  فالخرب  نم  هرخألاب  دـندوب . دونـشوخ  دـناهدش  صالخ  دـشیم  زورهب  نم و  هرابود  دـنویپ  ثعاب 
اب متشادن  قح  الـصا  نم  تشذگ و  لاونم  نیا  هب  رگید  زور  دنچ  متـشادن  ندوب  هدنز  يارب  ياهزیگنا  چیه  یـشوخلد و  چیه  رگید  مدش و 

يارب نایئاهب  زا  هتـسد  کی  زاب  میدرک  رکف  همه  دـمآرد ، ادـص  هب  مرهاوخ  هناخ  گنز  رهظ  کیدزن  زور  کی  هکنیا  ات  منزب  فرح  زورهب 
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میتسه و امـش  ناـمهم  اـم  دـنتفگ : دوعـسم  هب  دنتـسه  هناـخ  يولج  زورهب  هارمه  رفن  ود  هک  میدـید  اـما  دـناهدمآ . نارگید  هب  ربـخ  لاـقتنا 
زورهب هحفـص 298 ] يرای [  هب  ادـخ  ياضر  رطاخ  هب  طقف  هک  دـندوب  یمرتحم  نادرم  رفن  ود  نآ  مینک . تبحـص  مناخ  اهر  اـب  میهاوخیم 

نم هب  دوعسم  میلس و  مورب  رگید  قاتا  کی  هب  اهنآ  هارمه  هکنیا  زا  لبق  دننک . تبحص  نم  اب  اهنت  هک  دندرک  شهاوخ  هیقب  زا  دندوب . هدمآ 
هب دندرک  یعـس  نایاقآ  نآ  میدش  اهنت  رفن  راهچ  ام  يونـشن . ار  ناشیاهفرح  نک  یعـس  نکن . لوبق  دنتفگ  هچ  ره  دنتفگ : دندش و  کیدزن 

تیعـضو رد  هنرگ  مهد و  تاـجن  ار  مدوخ  مراد  تصرف  ـالاح  ماهدروـخ . ار  تالیکـشت  بیرف  هدـش و  عـقاو  ملظ  دروـم  هک  دـننامهفب  نم 
ادخ هب  ار  مدوخ  دوخ ، نامگ  هب  مریگب . هدینشن  ار  ناشیاهفرح  مدرکیم  یعـس  تیئاهب  تالیکـشت  روتـسد  هب  نم  اما  مریگیم  رارق  يرتدب 

هک نم  میورب و  ام  هارمه  ایب  تفگیم : بترم  زورهب  دادیم . خر  ياهزجعم  رگم  تشادن  تشگرب  هار  هک  مدوب  هتفر  یهار  هب  مدوب . هدرپس 
: هک تفگ  نایاقآ  نآ  هب  و  تسا ؟ همان  نآ  تروظنم  تفگ : زورهب  ینادیم !!؟ هک  وت  مسرتیم  نم  اـما  متفگ : مدوب  هدرک  توکـس  تخس 

تالیکشت هتکید  هکلب  ياهتشونن  وت  ار  همان  نآ  هک  دننادیم  همه  یسرتب  درادن  لیلد  الصا  دنتفگ : اهنآ  دسرتیم . هتشون  هک  ياهمان  نآ  زا 
لوبق مدیـسرت و  زاب  تسا و  نم  هجوتم  مرج  همه  متـشون و  ار  همان  نآ  نم  لاـح  ره  هب  تسا . نکمم  ریغ  نیا  هک  مدرک  رکف  نم  اـما  هدوب .
یتـقو زورهب  متفریذـپن  دـندوب  تالیکـشت  یلـصا  ياـههرهم  زا  هـک  ماهداوناـخ  دـیدش  هیـصوت  هـب  نـم  درک و  رارـصا  یلیخ  زورهب  . مدرکن

زیچ چیه  رگید  هک  یلاح  رد  تفرگ و  ماهیرگ  تسین ؟ بوخ  تلاح  هدیرپ  تگنر  ردق  نیا  ارچ  دیـسرپ  نم  زا  دنک  كرت  ارم  تساوخیم 
دیما قـشع و  ماـمت  یئوـگ  هک  دـش  تحاراـن  ياهزادـنا  هب  زورهب  دـش  طقـس  هچب  متفگ  درد  زا  هدـنکآ  یلد  هـیرگ و  اـب  دوـبن  مـهم  مـیارب 
دعب یتاظحل  درشفیم  ار  شهاگجیگ  فرط  ود  تسد  ود  ره  اب  دیزگیم و  ار  دوخ  ياهبل  یتحاران  تدش  زا  هداد  تسد  زا  ار  شایگدنز 
هدمآ وا  اب  هک  رفن  ود  نآ  هحفص 299 ] دیاهدرب [ . نیب  زا  ارم  هچب  ادمع  امش  منکیم  تیاکش  تاهداوناخ  تسد  زا  نم  تفگ  تینابصع  اب 

نم هک  دندید  یتقو  هداوناخ  دندرک . كرت  ار  اجنآ  يدیماان  اب  دندرک و  یهاگن  نم  هب  راب  نیرخآ  يارب  سپـس  دندرک و  مارآ  ار  وا  دندوب 
ردپ دندادیم . تبسن  اهناملسم  هب  ار  اهازسان  نیرتدب  هدرک و  دامتعا  نم  هب  رگید  دندش و  لاحـشوخ  یلیخ  متفرن  اهنآ  اب  هدرک و  تمواقم 

رخـسمت هب  مه  زاب  همه  دـندرکیم . یئاهیتمرحیب  هریغ  مق و  دهـشم و  هکم و  لثم  نیملـسم  هکربتم  نکاـما  هب  هبادوس  دوعـسم و  رداـم  و 
هب ار  ناشدوخ  دنتـسه  وگغورد  اهناملـسم  دنتفگیم  اهنآ  و  مدیـشکیم . رجز  اهفرح  نیا  زا  نم  هکنیا  زا  لفاغ  دـندوب ، هتخادرپ  اهناملـسم 

دـنتفگیم و ار  اـهزیچ  نیا  داد . افـش  ع )  ) اـضر ماـما  دـنیوگیم  دـعب  دـنوریم و  دهـشم  هب  دـننزیم و  وـضع  صقن  جـلف و  ضرم و  رازه 
هچ ره  وا  هک  ارچ  تفریم  نیب  زا  دیاب  هچب  نیا  دنتفگ : همه  میدرب و  نیب  زا  ار  هچب  نیا  هک  دـش  رتهب  تفگ : نم  هب  هبادوس  دـندیدنخیم .

مکح نداد  ناشن  اب  رفن  دنچ  دش  زاب  رد  یتقو  دـمآ  لزنم  برد  يادـص  زاب  هک  میدوب  اهفرح  نیا  لوغـشم  تسا  هداز  ناملـسم  کی  دـشاب 
زا مدوب  هتـشون  هک  ار  ياهمان  یپک  هناخ  یـسراو  زا  سپ  دندوب  كراپ  هناخ  يولج  مه  یماظن  نیـشام  ود  دندش و  لزنم  دراو  هناخ  شیتفت 

دنناوتیمن يراک  چیه  اهنآ  هک  دیسر  روتسد  تالیکـشت  فرط  زا  اما  مدش  هیـضق  نیا  نارگن  نم  دندرب  دوخ  اب  دندرک و  ادیپ  دمک  لخاد 
نمض رد  متشاد  يدایز  ماوقا  نارهت  رد  نم  دنکیم . تیامح  ام  زا  مه  رشب  قوقح  نامزاس  نمـض  رد  میراد و  ار  الکو  نیرتراهق  ام  دننکب 

موش جراخ  ناریا  زا  هک  ینامز  ات  دینک  ناهنپ  ارم  متفگ : تالیکـشت  ياضعا  هب  دـندوب . علطم  نایرج  نیا  زا  هک  دـندوب  مه  يرگید  نایئاهب 
مکح دـندمآ و  یماظن  دـنچ  دـعب  یتاعاس  نامب و  اج  نامه  رد  تسین  يزاین  ندرک  ناهنپ  هب  دـنتفگ : اهنآ  اما  دـیاین . شیپ  یلکـشم  میارب 

دنتسنادیم و رـصقم  ارم  لیماف  همه  هحفـص 300 ] دش [  راتفرگ  دوعـسم  یتقو  دندرب . دوخ  هارمه  هب  ار  وا  دـنداد و  ناشن  ار  دوعـسم  بلج 
زور نآ  هرخألاب  داتفایمن . تاقافتا  نیا  دـیدوب  هدـشن  ناملـسم  امـش  رگا  دـنتفگیم : تینابـصع  اـب  متـشادن و  یمارتحا  رجا و  چـیه  رگید 

دوعـسم يدازآ  یپ  رد  تالیکـشت  هک  دیـسر  ربخ  دعب  زور  میدیباوخن . دوعـسم  یتحاران  يراتفرگ و  تدش  زا  مادکچیه  بش  تشذـگ و 
ایوج ار  دوعسم  يراتفرگ  تلع  هدش و  رضاح  دوشیم  لیکشت  وا  يارب  هک  یهاگداد  رد  دیامن و  تابث  ار  وا  یهانگیب  دراد  یعس  تسا و 

یـضار مرگلد و  ربخ  نیا  اب  درک . دهاوخ  موکحم  ار  اهنآ  دوخ  درادن ، دوجو  هدـش  بکترم  یمرج  وا  هکنیا  رب  لاد  یکردـم  نوچ  دـش و 
ار مرداچ  یـضاق  مکح  ندید  اب  نم  دندروآ و  ارم  بلج  مکح  راب  نیا  دـندمآ و  ياهدـع  زاب  دـعب  یتاعاس  ام  راظتنا  فالخرب  اما  میدـش .
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رتکچوک ردارب  هرارـش و  دندرکیم . راتفر  نم  اب  مارتحا  اب  رایـسب  دندوب  هدـمآ  نم  ندرب  يارب  هک  ینایاقآ  مدـش . هارمه  اهنآ  اب  مدیـشوپ و 
مناخ نیا  دیورب  امش  دنتفگ : شرهوش  ردارب  هرارـش و  هب  دعب  تعاس  مین  دودح  دندرب و  يرتسگداد  هب  ار  ام  دندمآ . ام  هارمه  مه  دوعـسم 

دندرب دوخ  اب  هدرک و  هایـس  وژپ  کی  راوس  ارم  نایاقآ  دـنتفر . هدرک و  یظفاحادـخ  نم  اب  اهنآ  دوش . نادـنز  یهار  دـیاب  تسا و  تشادزاب 
دوخ هارمه  ار  دوعسم  هک  مدید  دعب  میدش و  رظتنم  یقیاقد  میدوب . نارهت  رصق  نادنز  يورهبور  كدنا  ینامز  تدم  ندرک  يرپس  زا  سپ 

جراخ رهـش  زا  اما  دنتفگن  يزیچ  مه  اهنآ  دـیربیم و  اجک  ار  ام  میدیـسرپن  ام  میدرک . تکرح  دـندناشن و  نم  رانک  رد  مه  ار  وا  هدروآ و 
ادج مه  زا  ار  ام  دعب  هدش و  نادمه  بالقنا  هاگداد  دراو  میدیـسر و  نادمه  هب  دعب  یتاعاس  میدش  یهار  نادمه  هداج  تمـس  هب  هدـش و 

میارب دعب  هقیقد  دنچ  مینیشنب  یلدنص  يور  هک  دنتفگ  نم  هب  دعب  میدش و  يرادا  نامتخاس  کی  دراو  دندرب  یتمس  هب  ار  مادک  ره  هدرک و 
اب نم  دـنداد  نم  هب  سابل  تسد  کی  یئاپمد و  تفج  کی  كاوسم ، کی  هلوح و  کی  مدروخ  هک  ار  اذـغ  دـندروآ  اذـغ  هحفص 301 ] ] 
زا زورهب  تفگ : تسـشن و  نم  يور  هب  ور  یمرتحم  درم  هرخألاب  متـسه . تشادزاب  ینالوط  یتدم  يارب  هک  مدش  نئمطم  اهزیچ  نآ  ندید 
هب مه  امش  دناهدش  شدنزرف  نتفر  نیب  زا  بجوم  هدرک و  ادج  وا  زا  رابجا  هب  ار  شرسمه  هک  هدرک  تیاکـش  ترهاوخ  ردارب و  دوعـسم و 

دروم امـش  هک  مینادیم  اما  دـیاهدش . تشادزاب  ناریا  تلود  هیلع  همان  کی  نتـشون  یمالـسا و  يروهمج  ماظن  نانمـشد  اب  يراـکمه  مرج 
لوسر هلالـس  زا  هکنیا  رطاخ  هب  الوا  دیتسه  مارتحا  لباق  یلیخ  ام  يارب  امـش  دیاهدش . راتفرگ  یـسایس  تایلمع  کی  رد  هدش و  عقاو  لافغا 

رـس یئالب  دوب  نکمم  دینامب  اجنآ  رد  میتشاذگیم  رگا  دیاهدش  ناملـسم  هدروآ و  يور  مالـسا  هب  هکنیا  لیلد  هب  ایناث  دـیتسه و  ص )  ) هللا
تقو چـیه  هک  دـننادیم  دـننکیمن و  دامتعا  امـش  ندـش  یئاهب  هرابود  هب  اهنآ  میاهدـید  داـیز  ار  لـئاسم  نیا  هنومن  هک  ارچ  دـنروایب  اـمش 

. دنزادنیب یمالـسا  يروهمج  ندرگ  هب  دـنربب و  نیب  زا  ار  امـش  دوب  نکمم  ور  نیا  زا  دـننک  رپ  فیجارا  نآ  زا  امـش  شوگ  رد  دـنناوتیمن 
طابر لثم  اقیقد  اهنآ  . دنزیریم یـسک  هچ  بایـسآ  رد  ار  بآ  هک  دننادیمن  دناهدروخ و  بیرف  اهنآ  دنتـسین و  شیب  ياهرهم  امـش  هداوناخ 
نوریب هناخ  نآ  زا  هدرک  ریگتـسد  ار  امـش  دیاهتـشون  همان  یمالـسا  يروهمج  هیلع  امـش  هکنیا  هناهب  هب  میتفرگ  میمـصت  اـم  دـننکیم  لـمع 

دعب دیتسه و  ام  نامهم  دیریگب  ار  دوخ  میمـصت  هک  ینامز  ات  الاح  دیریگب . میمـصت  دـینک و  رکف  شمارآ  اب  میهدـب  هزاجا  دـعب  میـشکب و 
یپکوتف سانشان  درف  کی  میریگب  امش  هرابرد  یمیمصت  ام  هکنیا  زا  لبق  تفگ : وا  دیوش . دازآ  هدرک و  عافد  دوخ  زا  هاگداد  رد  دیناوتیم 

هتشون و یبلاطم  هحفـص 302 ] یمالـسا [  يروهمج  هیلع  اهر ، مسا  هب  يدرف  هک  دنداد  ربخ  ینفلت  دعب  دوب . هداتـسرف  ام  يارب  ار  امـش  همان 
ام دنکیم  تناها  مالـسا  هب  هدش و  یئاهب  هرابود  وا  دشاب . هتـشاد  ماظن  هیلع  یئوس  تاغیلبت  مه  اجنآ  رد  هدش و  جراخ  ناریا  زا  دراد  دصق 

لایخ هب  هتخادنا و  تلود  ماد  هب  ار  امـش  هلیـسو  نیدب  ات  هدـش  هدرامگ  تالیکـشت  دوخ  زا  صخـش  نآ  میدـش  هجوتم  میدرک و  يریگیپ 
دوـخ ناوریپ  يارب  دـنزادرپب و  ماـظن  هـیلع  تاـغیلبت  هـب  اـیند  رد  دـنهد و  رارق  یمالــسا  يروـهمج  تـلود  لـباقم  رد  ار  امــش  دوـخ  ماـخ 
هلئسم هاگداد  رد  ادرف  هللاءاشنا  میرادیمن و  هگن  ار  امش  بش  کی  زا  شیب  دیدروخ  بیرف  امش  هکنیا  رطاخ  هب  ام  اما  دننک  یئارـسناتساد 

. منیبب ار  زورهب  مناوتیم  ایآ  متفگ : مدومن و  رکشت  ناشیا  زا  مدش و  لاحشوخ  نم  دیدرگیم . زاب  دوخ  رـسمه  دزن  هب  امـش  هتفای و  هلـصیف 
نمض رد  دیایب و  نم  رس  رب  یئالب  هچ  تشادن  تیمها  الصا  تالیکشت  يارب  دوب . یعقاو  الماک  مرتحم  درم  نآ  ياهفرح  امتح . هلب ، تفگ :

ءاهب و دوخ  نامز  رد  دنتخادنایم و  یمالـسا  يروهمج  ندرگ  هب  دندرکیم و  تیذا  ار  هدش  ناملـسم  نایئاهب  هک  مدوب  دهاش  اهراب  مدوخ 
هچب مامت  یمحریب  اب  اهنآ  دناهدرک !! یـشکدوخ  ءاهب  هب  قشع  تدش  زا  ناشدوخ  دنتفگیم : دندرکیم و  رورت  ار  يرایـسب  زین  ءاهبلادـبع 
مدوب رود  تالیکـشت  هداوناخ و  زا  هکنیا  زا  مدرک و  ياهداعلاقوف  تینما  ساـسحا  دنتـشادن . یتورم  محر و  چـیه  اـهنآ  دـندرب . نیب  زا  ارم 
وضو زا  سپ  هدرک و  یئامنهار  مناوخب ، زامن  مهاوخیم  متفگ : وجزاب  هب  متشاد  یبوخ  رایسب  ساسحا  مناوخب  زامن  یتحار  هب  متـسناوتیم 

هنوگچ هک  دـنادیم  رظان  دـنوادخ  مدرکیم  ساسحا  متـشاد  زامن  رد  یبیجع  تلاح  مداتـسیا  زامن  هب  دوب  هدـش  تکوم  هک  قاتا  نامه  رد 
دنادب دشاب و  مارآ  هحفـص 303 ] تحار و [  وا  متـساوخ  ادخ  زا  دوب  هدش  گنت  زورهب  يارب  ملد  مشکیم . باذع  هدش و  عقاو  ملظ  دروم 

هب زورهب  مدـش  هجوتم  هرابکی  دـندز و  ار  مقاتا  برد  دـش  مامت  زاـمن  یتقو  مدرگیمرب . شراـنک  هب  هراـبود  موشیمن و  ادـج  وا  زا  نم  هک 
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وا منک و  تهاگن  مناوتیمن  مشکیم  تلاجخ  وت  زا  نم  متفگ  وا  هب  یـسرپلاوحا  مالـس و  زا  دعب  مدـش و  لاحـشوخ  تسا . هدـمآ  مندـید 
اما مدوب  هدـیمهف  لوا  زا  متفگ : دنتـسه . ياهفطاعیب  محریب و  ياهناسنا  هچ  اهنآ  يدـیمهف  الاح  تشذـگ  دوب  هچ  ره  درادـن  یبیع  تفگ 
ارچ منادیمن  مدیـسرتیم و  مشاب  هتـشادن  ینابیتشپ  رگید  هدرک و  ادج  اهنآ  زا  ارم  وت  هکنیا  زا  دعب  متفرگ و  رارق  هدش  ماجنا  لمع  رد  الوا 

تشونرس تفگ : مراپسب . ادخ  هب  ار  متشونرس  زاب  مورب و  شرخآ  ات  متـساوخیم  مدرگرب  وت  اب  منک و  ضوع  ار  مرظن  هرابود  متـسناوتیمن 
نادـمه هب  ار  وـت  مدرک  تاهداوناـخ  زا  نـم  هـک  یتیاکـش  اـب  درک و  مـحر  وـت  هـب  ادـخ  اـما  يدوـب  هدرپـس  تالیکـشت  تـسد  هـب  ار  دوـخ 

هداتفا نامیارب  هک  یتاقافتا  زا  میدز و  فرح  مه  اب  حبـص  ات  زورهب  نم و  دـنامب . نم  رانک  رد  زورهب  دـنداد  هزاـجا  بش  نآ  دـندنادرگزاب .
تخـس هلحرم  نیا  دـش . رتـشیب  تالیکـشت  هب  تبـسن  نامتخانـش  میدوب  هدرک  بسک  هک  یخلت  تاـیبرجت  زا  میتـفرگ و  تربـع  سرد  دوـب 

. دوشن بلس  ام  زا  مان  نیا  راختفا  زگره  میرادرب و  مدق  مالـسا  هار  رد  ناوت  دح  رد  میداد  لوق  مه  هب  میتشاذگ و  رـس  تشپ  مه  ار  یگدنز 
فارتعا ار  لئاسم  همه  سپـس  مدرک و  فیرعت  یـضاق  يارب  ار  ارجام  همه  دـندرب . هاگداد  هب  ار  ام  دـندمآ و  اـم  لاـبند  هب  بش  نآ  يادرف 

عقاو تالیکـشت  بیرف  دروم  رگید  هک  مداد  دـهعت  هدرک و  یهاوخرذـع  هاگداد  روضح  زا  متـشاد  هک  يریخـست  لیکو  کمک  هب  مدرک و 
همه زا  مدوتـسیم و  ار  زورهب  هنیکیب  كاپ و  بلق  نم  میتشگرب و  هناـخ  هب  زورهب  نم و  درک ، رداـص  ارم  يدازآ  مکح  مه  یـضاق  موشن .

فارتعا ار  زیچ  همه  دوعسم  هک  مدینـش  دعب  زور  دنچ  منک . ناربج  ار  متاهابتـشا  هحفص 304 ] همه [  مدرکیم  یعس  مدوب و  هدنمرـش  زیچ 
. تسا هدوـمن  رارقا  تساـک  مک و  نودـب  زیچ  همه  هـب  هتـشاد  ارم  ندـنادرگزاب  تیرومأـم  تالیکـشت  فرط  زا  هـک  زور  نـیلوا  زا  هدرک و 

ندش تباث  یـصوصخ و  یکاش  نتـشاد  تلع  هب  اهنآ  زا  مادک  ره  دـنداد و  مه  ار  هرارـش  میلـس و  بلج  مکح  هک  دـش  ثعاب  وا  تافارتعا 
تدـم روشک  زا  جراخ  رد  یمالـسا  يروهمج  نانمـشد  اب  يراکمه  ماـظن و  هیلع  یئاذـک  هماـن  کـی  هتکید  مرج  هب  نینچمه  ناـشمرج و 
یتدم میدرک  زاغآ  مه  اب  ار  یبوخ  یگدنز  تالیکـشت  موش  هیاس  نودب  سپ  نآ  زا  زورهب  نم و  دـندربیم . رـس  هب  تشادزاب  رد  یهاتوک 

اهنآ هب  مدرکیم  یعس  هک  ردق  ره  نم  يدش و  ناملـسم  هرابود  يرابجا  وت  هک  مینادیم  ام  دنتفگ  دندمآ و  مندید  هب  هداوناخ  مه  زاب  دعب 
تبحم نم  هب  قباس  لثم  رگید  مردام  لاح  نیا  اب  دـنتفریذپیمن . مراد  ترفن  تیئاهب  زا  متـسه و  مالـسا  قشاع  بلق  میمـص  زا  هک  منالوبقب 
مردام ردپ و  هبادوس و  میلـس و  درکیم ، فسأت  راهظا  مدوب  هدش  ناملـسم  هرابود  هکنیا  يارب  کنیع  تشپ  زا  شهاگن  اب  مردپ  تشادن و 

بش نآ  دننادب . ارم  یئاهن  رظن  ات  دنتشاد  تیرومأم  تالیکشت  فرط  زا  مه  زاب  ناشدوخ  لوق  هب  اهنآ  دندنام و  ام  هناخ  رد  بش  کی  طقف 
، دنتفر دندش و  سویأم  دندینـش  ارم  باوج  یتقو  اهنآ  دوب . هدش  یگداوناخ  فطاوع  تبحم و  نیرتمک  نودب  الماک  ام  طباور  تشذـگ و 
وا يراوگوس  مسارم  رد  ام  دش و  قرغ  ایرد  رد  دندوب  هتفر  لامـش  هب  حیرفت  يارب  هداوناخ  هارمه  هک  زورهب  ياهردارب  زا  یکی  دعب  یتدـم 

ریقحت هب  رورغم  بناج و  هب  قح  ياهرهچ  اـب  دـنزادرپب و  اـم  تیذا  هب  دـندرکیم  یعـس  مسارم  نآ  رد  همه  میتفرگ . رارق  ناـیئاهب  راـنک  رد 
هحفـص 305] ياهدع [  هب  زاب  درک و  هدافتـسا  مه  تصرف  نیا  زا  تالیکـشت  دندوب . هدمآ  جدننـس  زا  مه  نم  هداوناخ  دنزادرپب . ناناملـسم 
: تفگ میلس  دندمآ . ام  هناخ  هب  يرادازع  مسارم  زا  دعب  بش  نم  هداوناخ  ياضعا  دننکب . ار  دوخ  ياهـشالت  نیرخآ  هک  دوب  هداد  ترومأم 

دیدش نامیـشپ  رگا  هک  دیراد  تقو  مه  امـش  دـناهدرکن . ار  راک  نیا  زونه  ام  مارتحا  هب  اما  دـننک  درط  ار  امـش  دـنهاوخیم  لفحم  ياضعا 
ام نورد  تقیقح  دنیبب  ات  درک  ثحب  ام  اب  یـسک  مه  زاب  میدرک . نایب  يدیدرت  نیرتکچوک  نودـب  ار  دوخ  هدـیقع  زورهب  نم و  دـیدرگرب ،

درط رگا  دنتفگ  دنتخادرپ و  ام  دیدهت  هبور  نیا  زا  دوب . هدوهیب  ناششالت  اما  دننادرگزاب  هتخادنا و  دیدرت  هب  ار  ام  دنناوتیم  رگا  تسیچ و 
تالیکـشت تسد  زا  تدـش  هب  هک  نم  دـینامب . اهنت  رمع  رخآ  ات  دـیاب  دـینک و  دـمآ  تفر و  ام  زا  مادـک  چـیه  اـب  دـیناوتیمن  رگید  دـیوش 

هکلب دنتـسین  ناسنا  اهنآ  مدرکیم ، نارابریت  ار  لـفحم  ياـضعا  همه  مدوب  یمالـسا  يروهمج  تلود  ياـج  نم  رگا  متفگ : مدوب  ینابـصع 
هقرف نیا  تلاطب  هب  ـالماک  هک  ارچ  مرادـن  لوبق  مه  ار  تیئاـهب  دـناهدربن و  تفرعم  تیناـسنا و  زا  یئوب  اـهنآ  دـنناسنا ، لکـش  هب  یتاـناویح 
یتقو مرادـنرب  تسد  تقیقح  زا  هدرک و  یگداتـسیا  مالـسا  هار  رد  ندـش ، هتـشک  تمیق  هب  یتح  مرـضاح  ماهدرب و  یپ  یـسایس  یلاشوپ و 

ره دینادیم  دنتفگ : دنناسرتب  ار  ام  هکنیا  يارب  دندش و  لسوتم  یگـشیمه  تافارخ  هب  درب  دنهاوخن  يدوس  چیه  مه  هار  نیا  زا  هک  دـندید 
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یکدوک زا  هک  دندروآ  ام  يارب  يدایز  ياهلاثم  دوشیم و  راچد  بئاصم  اهالب و  نیرتكاندرد  نیرتدـب و  هب  دوش  جراخ  تیئاهب  زا  سک 
غیلبت ار  ام  دـندز و  فرح  ام  اب  حبـص  کیدزن  ات  تشادـن . اهنآ  يارب  یلـصاح  نیرتمک  اهفرح  نیا  دـندوب . هدـناوخ  اـم  شوگ  رد  ار  اـهنآ 

هتـسباو ماهداوناخ  مردام و  هب  تدـش  هب  نم  مدرکیم . رطخ  ساسحا  رگید  دـنتفر . هدرک و  كرت  ار  ام  هناخ  یتحاراـن  اـب  حبـص  دـندرک و 
مهدب هحفـص 306 ] تسد [  زا  هشیمه  يارب  ار  اهنآ  هکنیا  رکف  مدوب . هدـنارذگ  اـهنآ  اـب  ار  میگدـنز  تارطاـخ  نیرتداـش  نیرتهب و  مدوب ،

يارب يرطاخ  یلست  دنشابن و  اهنت  شردام  ردپ و  ات  میدوب  مرهوش  ردپ  هناخ  رد  زورهب  ردارب  نتفر  تسد  زا  رطاخ  هب  یتدم  دادیم . مرازآ 
هدیشک و تسد  مالـسا  زا  دندرکیم  هیـصوت  ام  هب  دندیدیم  ار  ام  دندرکیم و  دمآ  تفر و  بترم  نایئاهب  یتقو  مه  اجنآ  رد  میـشاب . اهنآ 

هدرک هبوت  رگید  ام  دـندوب  هدـش  ام  هب  مزال  ياههیـصوت  رومأم  مه  زورهب  هداوناخ  میدرکیم . غیلبت  ار  اهنآ  مه  اـم  میوش و  یئاـهب  هراـبود 
: تفگ نم  هب  دوب  یتـبحم  اـب  رتـخد  هکنیا  اـب  زورهب  کـچوک  رهاوخ  اریمـس  میروـخب . ار  اـهنآ  ياـهفرح  بیرف  تشادـن  ناـکما  میدوـب و 

ادج هشیمه  يارب  امش  زا  مناوتیمن  مراد  تسود  یلیخ  ار  زورهب  شاداد  امـش و  نم  دیوشن  درط  هک  دینک  يراک  ادخ  هب  ار  امـش  نوجاهر 
شوگ هک  ام  میرادن . یسرت  تالیکشت  زا  هک  ام  مینیبیم  ار  امـش  میئآیم و  امـش  هناخ  هب  هرابود  میدش  درط  رگا  بوخ  متفگ  وا  هب  موش .
رفنتم امـش  زا  رگید  دـیوش  درط  رگا  میتسه  ناـمرف  هب  شوگ  هک  اـم  درادـن  ناـکما  يزیچ  نینچ  هن  تفگ : اریمـس  میتـسین . اـهنآ  ناـمرف  هب 

نآ نم  دیدرگنرب . تقو  چیه  رگید  دیورب و  ات  میزیریم  امش  رس  يور  یفیثک  بآ  الاب  هقبط  زا  مینیبب  هناخ  يولج  ار  امش  رگا  میوشیم و 
متسه یباتک  نتشون  لوغـشم  نم  هک  دوب  هدیـسر  مه  نایئاهب  شوگ  هب  مدوب و  مدش » ناملـسم  ارچ   » مسا هب  یباتک  نتـشون  لاح  رد  اهزور 

رد مه  یـسک  رگا  ات  مدناسر  پاچ  هب  هتـشون و  ار  باتک  نآ  هرخألاب  نم  اما  دندرک ، ار  دوخ  شالت  همه  نم  رظن  ندرک  ضوع  يارب  اهنآ 
زاربا تأرج  اما  دندوب  هدرب  یپ  تیئاهب  تلاطب  هب  ابلق  نایئاهب  زا  يرایسب  هتبلا  ددنویپب  ام  هب  اورپیب  تسا  ندش  ناملسم  دعتـسم  نایئاهب  نیب 

درط دـندرکیم و  مالعا  تیئاهب  زا  ار  دوخ  تئارب  يریگهرانک و  همانزور  رد  هدـش و  جراـخ  هعماـج  نآ  زا  مه  يرایـسب  دنتـشادن ، هدـیقع 
هب مه  متخاس و  هاگآ  ناـشرانک  رد  هحفـص 307 ] یکانرطخ [  ياهمرک  نینچ  دوجو  زا  ار  ناناملـسم  مه  باتک  نآ  نتـشون  اب  دـندشیم ،
رد هک  مدوب  هداد  رادـشه  دنتـسه  عالطایب  تالیکـشت  نیا  ندوب  یـسایس  زا  هدروخ و  بیرف  اعقاو  زورهب  نم و  هداوناخ  لثم  هک  یناـیئاهب 

باتک نیا  مدوب . هتخادرپ  تیئاهب  ساسایب  تاروتـسد  ماکحا و  دقن  هب  نینچمه  دوب و  دهاوخن  هتفریذپ  اهنآ  زا  يرذـع  چـیه  باسح  زور 
نم دننک . مورحم  دوخ  تبحم  زا  ار  ام  هدرک و  هطبار  عطق  ام  اب  هک  دنداد  روتسد  اههداوناخ  هب  دیسر  تالیکـشت  عالطا  هب  دش و  پاچ  هک 

هب هک  مدوب  هتـسب  ناراوگرزب  نیا  تمحر  تبحم و  هب  يدیما  نانچ  نآ  مدوب و  راهطا  همئا  هب  قشع  تذل  قرغ  يدح  هب  ههام  دـنچ  نیا  رد 
رپ نامیگدنز  درک و  تیانع  يرتخد  ام  هب  دنوادخ  دعب  يدنچ  مهد . حیجرت  يویند  تاقلعت  همه  هب  ار  یهلا  قشع  نیا  متـسناوتیم  یتحار 

يرای هب  میدوب  کمک  دنمزاین  هک  اهزور  نآ  رد  هک  میتشاد  ینابرهم  یمیمص و  یلیخ  کیدزن و  رایسب  ناتـسود  ام  دش . فعـش  روش و  زا 
زور کی  دـشیم . گنت  شیارب  ملد  تدـش  هب  متـشاد و  مردام  هب  یبیجع  زاین  زونه  نم  اـما  دـندرک . جراـخ  یئاـهنت  زا  ار  اـم  هدـمآ و  اـم 

وا هب  یتقو  اما  دـنک  متمالم  مدوب  رظتنم  درک و  دـنهاوخ  یلحم  مک  نم  هب  متـسنادیم  مسرپب . ار  شلاح  هدرک و  نفلت  وا  هب  متفرگ  میمـصت 
دنچ درک  عطق  ار  یـشوگ  درادن و  یفرح  وت  اب  تردام  تفگ : منم  دش  هجوتم  هکنیا  ضحم  هب  تشادرب  ار  یـشوگ  مردارب  نز  مدرک  نفلت 

. دـنزیمن فرح  وت  اب  تقو  چـیه  رگید  نامام  تفگیم  تینابـصع  اب  دوب  ریما  رـسمه  هک  مردارب  نز  ناـمه  زاـب  متفرگ  ساـمت  رگید  راـب 
بش و زا  یفلتخم  تاقوا  رد  نآ  زا  دعب  تسکـش  ملد  یلیخ  درک ، عانتما  راک  نیا  زا  دیوگب ، نم  هب  ار  نیا  شدوخ  هدـب  ار  یـشوگ  متفگ :

یتح هک  دوب  هتفرگ  روتـسد  تالیکـشت  فرط  زا  وا  اما  دـهدب  ار  مباوج  دـیآ و  محر  هب  مردام  لد  هک  مدزیم  گـنز  بش  همین  یتح  زور 
ماهداوناخ هب  جدننس  تالیکـشت  ياضعا  اما  مدوب  هحفـص 308 ] هدشن [  درط  لدـعلا  تیب  فرط  زا  زونه  نم  دـهدن . مه  ارم  مالـس  باوج 

مهارف ارم  بذـج  تابجوم  دوخ  زا  نم  عفد  درط و  اـب  هکنیا  لوا  دـنیامن ، هطبار  عطق  نم  اـب  لـیلد  دـنچ  هب  یگمه  هک  دـندوب  هداد  روتـسد 
یگنت و لد  تدش  زا  هداد و  تسد  زا  لمحت  بات و  هرخألاب  مریگ و  رارق  باذع  هجنکـش و  دروم  یحور  ظاحل  زا  هک  قیرط  نیدب  دننک ،

دنچ حرط  اب  متسناوتیم  دوب و  نیرفآ  رطخ  یئاهب  ناناوجون  ناناوج و  رانک  رد  نم  دوجو  هکنیا  مود  منک ، عوجر  تیئاهب  هب  مه  زاب  ياهنت 
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میامن و توعد  مالـسا  هب  ار  نانآ  هدومن  یثنخ  مالـسا  هیلع  ار  ءوس  تاغیلبت  همه  نآ  هدـش و  نانآ  يرایـشه  یهاگآ و  ثعاب  هداـس  لاؤس 
راچد زورهب  اب  مکرتشم  یگدـنز  مکمک  یناور  یحور و  تابرـض  نینچ  داجیا  اب  هکنیا  موس  مراذـگب و  اهنآ  رب  یناربج  لباق  ریغ  تاریثأت 

زا هک  مراذگب  یتافارخ  نامه  باسح  هب  ار  نیا  هدـش و  امرف  مکح  یگدـنز  رد  تلاسک  يدرـس و  یگدرـسفا و  دوش و  لالتخا  هرطاخم و 
دـش و دـهاوخ  راچد  بئاـصم  اـیالب و  نیرتدـب  هب  دوش  جراـخ  تیئاـهب  زا  سک  ره  هکنیا  رب  ینبم  دـندوب  هدـناوخ  اـم  شوگ  رد  یکدوک 

رتخد مسا  ارهز  درک . مورحم  هداوناخ  ندـید  زا  ار  ام  یتسایـس  نینچ  ذاختا  اب  تالیکـشت  دوب و  دـهاوخ  وا  ریگناـبیرگ  يداـیز  تالکـشم 
ومع و همع و  اهگرزبردام ، اهگرزبردـپ و  دوجو  زا  ياهرهب  چـیه  دـشیم و  گرزب  کیدزن  ماوقا  تبحم  رهم و  نودـب  وا  دوب  ام  کچوک 
. میدرک رپ  وا  دوجو  اب  ار  نامیگدنز  ألخ  مامت  و  دوب . شوگیزاب  شوهاب و  ابیز و  وا  دش . ام  یگدـنز  ینیریـش  ارهز  دربیمن . یئاد  هلاخ و 
ود يوناب  تداهش  رورپحور  ياهمسارم  زا  یکی  رد  یئاسآ  هزجعم  روط  هب  وا  میدوب ، هتفرگ  ارهز  همطاف  ترضح  زا  هک  دوب  ياهیده  ارهز 

هتـسباو دوخ  هب  ياهزادنا  هب  ار  ام  داد و  يرگید  گنر  نامیگدنز  هب  دش و  ینازرا  ام  هب  ادـخ  بناج  زا  رهطم ، سدـقم و  دوجو  نآ  ملاع ،
تمالـس وا و  تیبرت  میلعت و  هشیدـنا  رد  زور  بش و  نم  میدرکیمن . سح  ار  نامرانک  رد  هداوناـخ  دوجو  مدـع  هحفـص 309 ] هک [  درک 

باـتک همه  دـشاب . هتـشاد  وا  یلاـعت  دـشر و  رد  يریثأـت  نیرتـکچوک  اـم  یـسکیب  یئاـهنت و  متـساوخیمن  هک  ارچ  مدوب  وا  مسج  حور و 
هاگن اهنآ و  هب  نداد  شوگ  اب  یئاهنت  تاـظحل  رد  اـت  مدوب . هدرک  طبـض  هدـناوخ و  نیگنهآ  هناـکدوک و  ناـبز  اـب  شیارب  ار  شیاهناتـساد 

هدرک و اپ  تسد و  یهاگشیارآ  مه  نم  اهزور  نآ  رد  منک . کمک  شاینهذ  دشر  هب  وا  ندرک  مرگرـس  مغریلع  اهباتک  سکع  هب  ندرک 
ياهراون امئاد  هک  تشاد  یکچوک  طبـض  مدوب . هدرک  ایهم  وا  يارب  ار  ارهز  تیبرت  دـشر و  یهافر و  تاـناکما  ماـمت  مدوب ، راـک  لوغـشم 

ار اهلثملابرـض  اهرعـش و  اههصق و  نآ  همه  نیریـش  هناکدوک و  نابز  اب  مدـش  هجوتم  یتدـم  زا  دـعب  درکیم  شوگ  ار  شاهقـالع  دروم 
وا هب  ار  ابفلا  فورح  دوب  هلاس  هس  یتقو  تشادیماو  نیـسحت  هب  ار  وا  درکیم و  بذـج  دوخ  هب  ار  ياهدنونـش  ره  هک  يروط  هدرک ، ظفح 

نیا یهلا و  هیده  نیا  دادعتسا  شوه و  دناوخب . ار  همانزور  تشرد  ياهرتیت  تسناوتیم  الماک  هک  دوب  هدش  مامت  شلاس  راهچ  مداد و  ارف 
ات دـننک  دـمآ  تفر و  اـم  اـب  يداـیز  قاـیتشا  اـب  هدرک  لیـصحت  دارفا  هک  دـش  ثعاـب  دوب  هدرک  تیاـنع  اـم  هب  دـنوادخ  هک  یئاـبیز  هتـشرف 

یفـسلف یبهذـم و  لئاسم  تفرعم و  ملع و  بسک  یپ  رد  هقالع  اب  هک  مه  اـم  دـنریگب و  یتبثم  تاریثأـت  ارهز  اـب  ینیـشنمه  زا  ناـشیاههچب 
هب ار  ادـخ  تبحم  نم  میتشاد . ار  اهنآ  رانک  رد  روضح  قیفوت  هدرک و  رارقرب  هطبار  هاگـشناد  دـیتاسا  اب  رهـش و  ياملع  ناگرزب و  اب  میدوب 

، تیرـشب ملاع  یجنم  نآ  هک  مدوب  يزور  دـیما  هب  مدرکیم و  ساسحا  مایگدـنز  لحارم  مامت  رد  ار  وا  تمحر  فطل و  مدـیدیم و  هنیع 
هحفص ادخ [  زا  نیا  متس  ملظ و  تمحازم و  زا  ایند  درادرب و  نارفاک  ناتفـص و  هبور  هرهچ  زا  هدرپ  دیامن و  روهظ  نامزلا  رـصع و  بحاص 

هب زورهب  اب  امتح  تسین  بوخ  شلاح  ردـپ  تفگ : تفرگ و  سامت  هلاخ  زور  کی  هک  دوب  هلاـس  راـهچ  ارهز  دوش . كاـپ  ناربخیب  [ 310
يرود لاس  دنچ  زا  دعب  دنتـشادن و  يدمآ  تفر و  ام  اب  هک  اهنآ  تسین . يرامیب  هیـضق  هک  مدیمهف  ینعی  مدش  نارگن  یلیخ  دیورب  جدننس 

ات يربخ  چیه  تسا . هتفر  ایند  زا  مردپ  هک  دوب  نیا  زا  یکاح  میورب  جدننـس  هب  ام  هک  دـندوب  هتـساوخ  وا  زا  هداد و  هلاخ  هب  ار  يربخ  نینچ 
نابرهم مرگ و  دوجو  زا  مورب و  شرانک  هب  متـسناوتیم  تساوخیم  ملد  يرود  اهتدم  زا  دعب  دشاب . كاندرد  میارب  تسناوتیمن  دـح  نیا 

هدش و ناملـسم  مردپ  مدید  باوخ  بش  کی  مدیدیم  هطبار  نیمه  رد  یئاهباوخ  هک  دوب  هام  کی  دودح  . مربب تذل  هناقـشاع  وا  مولظم  و 
وا حور  متسناد  یم  مدزیم  ادص  ار  مردپ  مدرکیم و  هیرگ  دنلب  يادص  اب  دشیم . ناملسم  ردپ  متـشاد  وزرآ  ردقچ  دهدیم . اذغ  همه  هب 

يرامیب رتسب  رد  ار  وا  مدیـسر  یتقو  مدرکیم  اـعد  میدرک  تکرح  جدننـس  تمـس  هب  دوز  یلیخ  تسا . نم  یمخز  اـهنت و  بلق  رگهراـظن 
هتفر ردپ  هک  مدش  نئمطم  رگید  دنوریم . ام  هناخ  تمـس  هب  هایـس  ياهـسابل  اب  هک  مدـیدیم  ار  اهلیماف  میدیـسر  جدننـس  هب  یتقو  اما  منیبب 
ملد هشیمه . يارب  دوب . هتفر  مردپ  تشادن . یئوب  گنر و  چیه  تشادن و  یفطل  تشادن  یحور  ردپ  نودب  ام  يافصاب  زبسرس و  هناخ  . تسا
نتفر تسد  زا  غاد  اب  ار  مزیزع  ردام  الاح  تسین . رگید  هک  منک  رواب  متسناوتیمن  تسا . هدرم  وا  هک  منک  رواب  متساوخیمن  دوب  رپ  درد  زا 

هنوگچ درک ؟ دـهاوخ  رواـب  ار  وا  گرم  هنوـگچ  دـیخرچیم  ردـپ  عمـش  درگ  هب  ياهناورپ  لـثم  هناقـشاع  هک  وا  مدـیدیم ؟ هنوـگچ  ردـپ 
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رد ار  وا  مدـید و  هحفـص 311 ] ار [  نمهب  اههلپ  يور  دش . دـنلب  میاههیرگ  يادـص  مدیـسر  هک  هناخ  هب  درک ؟ دـهاوخ  لمحت  ار  شیرود 
ملد زگره  مدید . دوب  هدرک  نت  هب  هایس  سابل  رـس و  رب  یهایـس  يرـسور  هک  یلاح  رد  ار  مردام  میدرک  هیرگ  هب  ود  ره  مدیـشک و  شوغآ 
نت هب  ازع  تخر  ردـپ  گوس  رد  زورما  دیـشوپیم  زبس  هشیمه  شتدایـس  مارتـحا  هب  هک  وا  منیبـب  هریت  ياهـسابل  نیا  رد  ار  وا  تساوخیمن 

هک یئاج  فرط  هب  دـنک . ممارآ  درکیم  یعـس  نامام  تساجک ؟ اـباب  وگب  ناـمام  متفگیم : بترم  مدیـشک و  شوغآ  رد  مه  ار  وا  تشاد .
. دندرکیم هاگن  ارم  هداتـسیا و  ماوقا  همه  متخیریم . کشا  مدیـسوبیم و  دـیئوبیم و  ار  وا  شلاب  متفر . تسـشنیم  اجنآ  رد  ردـپ  هشیمه 

متـشاد تسود  دوب ، هتـسکش  ملد  تسا . هتفر  ایند  زا  هدرک و  یبلق  هتکـس  هقیقد  کی  ضرع  رد  هنوگچ  وا  هک  درک  فیرعت  مگرزب  رهاوخ 
هن تفگ : نامام  دوش . شخپ  نآرق  توص  لحم  دجسم  رد  هدب  هزاجا  متفگ : نامام  هب  دوبن . شخپ  اضف  رد  ینآرق  يادص  اما  مبای  نیکست 

نآرق دیراذگب  امـش . فرط  زا  هن  نم ، فرط  زا  متفگ : هیرگ  اب  مدرک و  رارـصا  تسین ، نآرق  هب  يزاین  میراد و  تاجانم  اعد و  نامدوخ  ام 
هدید وا  اب  اما  مدید  ار  میلـس  دوب ؟ هتخاس  نم  زا  يراک  هچ  اما  منکب . ردپ  يارب  يراک  تساوخیم  ملد  دادـن . هزاجا  مردام  اما  دوش  شخپ 

زا درم  درک و  قد  وت  تسد  زا  ردپ  تفگ : هرارش  هرابکی  هک  مدش  هرارش  کیدزن  نم  دندیـسر  نارهت  زا  هرارـش  دوعـسم و  مدرکن . یـسوب 
طیارـش نآ  رد  سک  چـیه  مدـش  هجوتم  مکمک  مدوب . رـصقم  ردـپ  گرم  رد  هتـساوخان  مدرک  ساـسحا  تسکـش و  ملد  رتشیب  ورب . اـجنیا 

وا اـب  هک  درکیم  هراـشا  میلـس  دـنزب  فرح  نم  اـب  تساوخیم  یـشومارف  يور  زا  رگا  مه  یـسک  دـنزیمن . فرح  نم  اـب  ریگلد  تخس و 
هناخلاسغ رد  ار  ردپ  مدرکیم . یئاهنت  ساسحا  تخس  تیعضو  نآ  رد  نم  دنتفگیمن و  تیلست  نم  هب  ماوقا  زا  مادک  چیه  دینکن . تبحص 

نم ياج  مدید  ردپ  يراپسکاخ  زا  دعب  دنامیمن . هحفص 312 ] مرطاخ [  رد  هشیمه  يارب  وا ، زا  هرهچ  نآ  مدیدیمن و  شاک  يا  هک  مدید 
طقف نم  دندناوخیم و  ار  نایئاهب  صوصخم  ياهتاجانم  ردپ  يارب  همه  دسانشیمن . ارم  یسک  یئوگ  ماهبیرغ و  الماک  تسین  هناخ  نآ  رد 

نآ يور  ار  وا  دوب . یلاخ  مردپ  ياج  متـسب . ار  یتشپ  رخ  رد  متفر و  ماب  تشپ  هب  دـش  هک  بورغ  مدوب . لوغـشم  هحتاف  نآرق و  توالت  هب 
. دوب هدرک  رپ  ار  اضف  نآ  مامت  مشارخ  ناج  ياههلان  متـسیرگیم و  لد  زوس  اب  نم  دوب و  شربق  لوا  بش  دـندوب . هدرپس  كاخ  هب  اـههوک 

تیانع تمحر و  فنک  رد  ار  وا  حور  هک  مدرک  سامتلا  همئا  هب  مدناوخ و  اروشاع  ترایز  روبق و  لها  ترایز  مدناوخ . ربق  لوا  بش  زامن 
لباق ریغ  میارب  مردـپ  هناخ  روآناقفخ  ياـضف  . میتشگرب نادـمه  هب  ادرف  حبـص  دـنک . شتعافـش  هدرک و  وا  هب  یفطل  رظن  هتـشاد و  شیوخ 
ماما نیعبرا  زور  مردـپ و  قوف  متفه  زور  رد  نم  هضور  مدرک . اپرب  هناخ  رد  ياهضور  هسلج  دوز  یلیخ  مدـمآ  هناـخ  هب  دوب . هدـش  لـمحت 

یـشمارآ هسلج  نیا  دوب . روصت  لباقریغ  میارب  هک  دش  لاح  روشرپ و  يدح  هب  هسلج  دندمآ و  ام  هناخ  هب  يدایز  تیعمج  دوب  ع )  ) نیـسح
ماهنیـس رد  نیعبرا  زور  هک  يدرد  اب  مریگ و  مارآ  دـشیم  تئارق  یناحور  کی  طسوت  هک  نمحرلا  هروس  توالت  اـب  متـسناوت  داد و  نم  هب 

نتفر تسد  زا  مغ  نم  دوب . هتفرگ  ملد  مئاد  مدوب و  هدرسفا  اهتدم  ات  نآ  زا  دعب  تفای . ناج  اههضور  تفرگ و  ینعم  اههیرگ  دوب  هتشابنا 
ماما اب  ياهناقـشاع  ياوجن  مرحم  هام  لئاوا  رد  نم  دـش و  هلاس  جـنپ  ارهز  دـماین . مندـید  هب  سک  چـیه  مدرک و  لـمحت  یئاـهنت  هب  ار  ردـپ 
همه هک  میوگب  ار  نیمه  طـقف  تسا  فصو  لـباق  ریغ  مدربیم  تیب  لـها  ناـمیرک  ناـماما و  اـب  توـلخ  زا  هک  یتذـل  متـشاد  ع )  ) نیـسح

ره يوس  زا  يزیمآ  تبحم  هاگن  مین  مهدب و  ناماما  هب  لسوت  يونعم و  تولخ  ياهظحل  هب  متسناوتیم  ار  مايویند  یگدنز  همه  مایتسه و 
ناج زا  مدیباوخن و  حبص  ات  اروشاع  بش  دوب . نیرفآ  دیما  شخبینشور و  هدنزورف  ياهلعـش  لثم  ناراوگرزب  هحفص 313 ] نآ [  زا  مادک 
دای مدوب و  هدرک  شومارف  ار  دوخ  هودنا  جنر و  س )  ) بنیز ترضح  بیاصم  دای  هب  متسیرگ  شنارای  و  ع )  ) نیـسح ماما  گوس  رد  لد  و 

ار یگداوناخ  ياهسکع  موبلآ  دوب . هتفرگ  ملد  دودزیم . ملایخ  زا  دوب  هتفر  اـم  رب  هک  ار  یملظ  شباحـصا  و  ع )  ) نیـسح ماـما  تیمولظم 
متـسناوتیم تساوخیم  ملد  دوب . هدش  گنت  مردام  يارب  ملد  متخیر . کشا  اههرطق  مردام  ردپ و  ياهـسکع  زا  مادـک  ره  يور  مدروآ و 

دیق رد  زونه  اما  ماهداد  تسد  زا  هشیمه  يارب  ار  وا  هک  منک  رواـب  متـسناوتیمن  مریگب  شوغآ  رد  ار  وا  هناقـشاع  هشیمه  لـثم  منیبب و  ار  وا 
شود رب  هک  یتلاسر  تمظع  هب  ار  ادخ  دوب  حبـص  کیدزن  دوب . هدش  نم  قح  رد  یملظ  نینچ  ارچ  شمنیبب !؟ متـسناوتیمن  ارچ  دوب  تایح 

مداد دنگوس  هتخیر  نیمز  هب  زیخالب  زور  نآ  رد  هک  ییاهنوخ  یکاپ  هب  وا و  تیناقح  تیمولظم و  هب  دوب ، هتشاذگ  نادیهش  رالاس  رورس و 
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ار اج  ره  لاسدرخ  یکدوک  لثم  دوب و  هدرک  ار  مردام  ياوه  ملد  دـیامنن . مورحم  شاهنارداـم  تبحم  زا  ارم  دـنک و  مرن  ار  مرداـم  لد  هک 
همه مدوـب  هتـسناوت  يرود  لاـس  دـنچ  نیا  لوـط  رد  دیـشکیم . رپ  شیارب  ملد  مدرکیم و  مسجم  ار  وا  ياـبیز  هرهچ  مدرکیم  هاـگن  هـک 

هظحل کی  یتح  ار  مزیزع  ردام  اما  منک  شومارف  متشاد  اهنآ  اب  هک  یـشوخ  تارطاخ  همه  نآ  تیمیمـص و  همه  نآ  اب  ار  هداوناخ  ياضعا 
یخودرم مناخ  اقآ و  مان  هب  یمیدـق  ناتـسود  زا  یکی  فرط  زا  هک  دیـشکن  یلوط  منک . شومارف  ار  شیاهتبحم  مربب و  دای  زا  متـسناوتیمن 

لکشم هزادنایب  میارب  هک  ارچ  مریذپب  ار  توعد  نآ  متسناوتیمن  نم  میدش . توعد  دندرکیم  یگدنز  جدننـس  رد  دندوب و  ناملـسم  هک 
هودنا هحفص 314 ] زا [  لامالام  ياهنیس  ولگ و  رد  یـضغب  اب  متفریذپ . هرخألاب  اما  مشاب  مورحم  مردام  ندید  زا  مورب و  جدننـس  هب  هک  دوب 

دوب مکاح  یخودرم  ياقآ  هناخ  رد  هک  يداش  ياضف  دوجو  اب  میدیـسر . هک  دوب  رهظ  کیدزن  میدرک  یط  ار  جدننـس  مخ  چـیپرپ و  هداـج 
نامیااب هداوناخ  نآ  ياهتبحم  مدروآ و  رطاخ  هب  ار  يدهم  دشیم . رورم  میارب  همه  هتشذگ  تارطاخ  دوب  هدرک  هطاحا  ارم  دوجو  مامت  مغ 

الماک هک  يرتخد  اب  هداد و  تسد  زا  ار  شرسمه  يزوس  شتآ  هثداح  کی  رد  هک  مدینش  مریگب و  يربخ  اتیزآ  زا  متـسناوت  یتخـس  هب  ار .
یـسک دـناهتفر و  نارهت  هب  یحلاص  دـمحم  ياقآ  هداوناخ  شیپ  اهلاس  هک  مدینـش  درکیم و  یگدـنز  اـهنت  دوب  کـمناب  هایـس و  ردـپ  هیبش 

یخودرم ياقآ  نارتخد  زا  یکی  هب  متفرگ و  سامت  شردام  اب  مسرپب  ار  میـسن  لاـح  هکنیا  يارب  درادـن و  اـهنآ  زا  ینفلت  هرامـش  سردآ و 
یلاحشوخ اب  دوب . هناخ  میسن  قافتا  بسحرب  درک و  ار  راک  نیا  وا  مسرپب  ار  شلاح  متـساوخیم  متـسه و  وا  ناتـسود  زا  یکی  وگب  متفگ :

نم زا  درکن و  لوبق  وا  اما  دـشاب  نم  اب  هک  مدرک  سامتلا  کمایـس  هب  شیپ  لاس  دـنچ  تفگ : وا  مدرک . تبحـص  وا  اب  متفرگ و  ار  یـشوگ 
هک مدرک  رارقرب  هطبار  سدنهم  کی  اب  متـشاد  ترفن  مه  مرـسمه  زا  مدیـشکیم و  باذع  تدش  هب  هک  مه  نم  درک  جاودزا  هدش و  ادـج 
هب دندش . هیضق  نیا  هجوتم  مرـسمه  هداوناخ  رـسمه و  منک  رتمک  مشود  زا  ار  يرابجا  یگدنز  نآ  لیمحت  راب  منک و  شومارف  ار  زیچ  همه 

تفلاخم تالیکـشت  اما  مریگب  قالط  هک  متـساوخیم  ادخ  زا  نم  دـنهدب . قالط  ارم  دنتـساوخیم  دـندرک و  تیاکـش  تالیکـشت  ياضعا 
. داد داب  هب  ارم  يوربآ  تیثیح و  تالیکـشت  منارذـگیم . ار  یتنعل  راگزور  نیا  منکیم و  یگدـنز  مرـسمه  ناـمه  اـب  زونه  نم  دـندرک و 

تیبرت يروط  ار  مرتخد  اهنت  اما  تسا  هدنامن  نم  زا  يزیچ  رگید  درک و  درخ  ارم  تالیکشت  تفرگ ، نم  زا  ارم  يوزرآ  قشع و  تالیکشت 
لوط میسن  اب  میاهفرح  هحفـص 315 ] دننکن [ . دوخ  تسد  هبعلم  ار  وا  دنرواین و  وا  رـس  رب  دـمآ  نم  رـس  رب  هک  یئاهالب  زگره  هک  ماهدرک 

رد مهاگداز و  رد  مدوب  مدوخ  رهـش  رد  دوب . هدرک  هطاحا  ار  مدوجو  مامت  مغ  مدرک . یظفاحادخ  وا  اب  تفرگ  شیپ  زا  شیب  ملد  دیـشک و 
نیرتهب رد  هک  یئابیز  هناخ  میناوجون ، یکدوک و  نارود  هناخ  مدوب . مورحم  نامدوخ  هناخ  هب  نتفر  زا  اما  میگدـنز  تارطاخ  نیرتهب  لحم 

ياقآ دوب . مزیزع  ردـپ  تامحز  روآدای  شزیگنالد  زبس و  ياضف  ياج  ياج  هک  ار  ياهناخ  دوب . هدـش  اـنب  تعیبط  طـیحم  نیرتییاـیؤر  و 
هلاخ ارم  اههچب  میدوب و  هتفر  يدایز  ياهترفاسم  هداوناخ  نیا  اب  ام  تشاد  هلاس  هس  رـسپ  کی  هلاس و  هدزناپ  هدراـهچ و  رتخد  ود  یخودرم 

مدرکیم و توکس  . دشیم سبح  هنیس  رد  مسفن  ردام  بوخ  يادص  ندینش  اب  متفرگ و  سامت  هناخ  اب  راب  دنچ  اجنآ  زا  دندرکیم و  ادص 
هرفس رس  دش  دهاوخ  وا  یحور  باذع  بجوم  راک  نیا  درک و  دهاوخ  عطق  ار  نفلت  نم  يادص  ندینش  اب  هک  متـسنادیم  متفگیمن  يزیچ 

دیسر . مرطاخ  هب  يرکف  هرابکی  هک  میدوب  هتسشن 

ردام اب  یناهنپ  رادید 

نم روضح  زا  هکنیا  نودب  وا  دننک و  توعد  دوخ  هناخ  هب  ار  مردام  هک  مهاوخب  اهنآ  زا  هتفر و  اههیاسمه  زا  یکی  هناخ  هب  متفرگ  میمـصت 
کی هک  دوب  یتدم  مدوبن . اذـغ  ندروخ  هب  رداق  رگید  متـشاد  یبیجع  ناجیه  میمـصت  نیا  هشیدـنا  زا  دـیایب . اجنآ  هب  دـشاب  علطم  اجنآ  رد 
یلمع راک  نیا  تفگ : درک و  تفلاخم  وا  متفگ  زورهب  هب  ار  دوخ  میمـصت  درکیم . یگدـننار  زورهب  اهترفاسم  رد  اما  مدوب  هدـیرخ  دـیارپ 

: متفگ داد . دهاوخن  ار  وت  مالـس  باوج  مه  یعـضو  نینچ  رد  وا  يوش ، دنمهرهب  وا  تبحم  زا  تردام  نتخادنا  ریگ  اب  یناوتیمن  وت  تسین 
ینک تفلاخم  هحفـص 316 ] وت [  رگا  متفگ : زورهب  هب  دروآ و  ماود  نم  ياهتنطیـش  لـباقم  رد  دـناوتیمن  مسانـشیم  ار  مرداـم  نم  اـما 

تیئاهب زا  هتفای  تاجن  کی  تارطاخ  موش : www.Ghaemiyeh.comهیاس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسود یلیخ  ار  مردام  اههیاسمه  میداتفا . هار  هناخ  تمـس  هب  ارهز  زورهب و  هارمه  دعب  یقیاقد  داد و  تیاضر  وا  هرخألاب  موریم . یئاهنت 
زیوجت یهایگ  ياهوراد  هدش و  رضاح  اهضیرم  نیلاب  رب  دایز  يزوسلد  تبحم و  اب  وا  دنتخانـشیم و  لحم  بیبط  ناونع  هب  ار  وا  دنتـشاد و 

شوگ هب  هجیتن  رد  هداوناخ و  شوگ  هب  لحم  نآ  رد  نامروضح  ات  مینک  رود  اههیاسمه  دـید  ضرعم  زا  ار  دوخ  میدوب  روبجم  ام  درکیم .
هب هرخألاب  مینک . تاقالم  ار  مردام  هدمآ و  اجنآ  هب  میتشاد  تسود  هک  نامز  ره  میناوتب  ام  ات  دنکن  داجیا  یتیدودـحم  دـسرن و  تالیکـشت 

. دـنداد عالطا  ارم  روضح  مه  رگید  هیاسمه  ود  یکی  هب  دـندرکیم و  یلاحـشوخ  زاربا  نم  ندـید  اب  اهنآ  میتفر . اـههیاسمه  زا  یکی  لزنم 
لابقتـسا نم  زا  یلاحـشوخ  اب  دـندرکیم  کمک  نم  هب  یفاب و ... یلاـق  يزاـس و  کـسورع  رد  هتـشذگ  ياـهلاس  رد  هک  هیاـسمه  نارتخد 

نم دوخ  نابز  زا  دنتـشاد  تسود  اـهنآ  دوب و  هتفگ  اـهنآ  هب  ار  تقیقح  مرداـم  دـندشیم . اـیوج  ارم  هلاـس  دـنچ  تبیغ  تلع  دـندرکیم و 
دندوب طابترا  رد  میلس  اب  بترم  هک  اهنآ  . مدرک فیرعت  اهنآ  يارب  ار  تالیکشت  لمعلا  سکع  دوخ و  ندش  ناملـسم  حرـش  نم  دنونـشب و 

هدش ناطیش  تاروتسد  عبات  وا  هک  متفگ  اهنآ  هب  اما  دوب  دروخرب  شوخ  رادمدرم و  اهیتالیکشت  همه  لثم  وا  دندرکیمن  رواب  ارم  ياهفرح 
ار تالیکـشت  رما  ات  تشاذـگ  اپ  شایناسنا  تاـساسحا  فطاوع و  يور  وا  دـنکیم  لـمع  شاهفیظو  هب  یطیارـش  ره  تحت  رگید  تسا و 

قطنمیب محریب و  نامزاس  کی  ياهیئوگروز  ریسا  هدش و  تیونعم  گرم  راچد  هک  دوب  نایئاهب  همه  یگدنز  نیا  دشاب و  هدرک  تعاطا 
هنوگچ هریغ  هبادوس و  میلـس و  لثم  یمولظم  ياههرهچ  هک  دندروخ  سوسفا  دندینـش  ارم  یگدنز  ناتـساد  یتقو  اههیاسمه  دندوب . هتـشگ 
یناطیش یناج  هدع  کی  هدرپسرس  ریسا  هدروخ و  ار  نید  مسا  هحفص 317 ] هب [  نیغورد  یسایس  بزح  کی  یلاشوپ  دیعو  هدعو و  بیرف 
مرـسمه تفگ : تفرگ و  سامت  مردام  اب  هیاسمه  مناخ  دننکن . غیرد  یکمک  چیه  زا  نم  ندـناسر  يرای  رد  دـندش  ممـصم  اهنآ  دـناهدش .

هناـخ هرجنپ  زا  نم  دـمآ و  نوریب  هناـخ  زا  هیاـسمه  تداـیع  يارب  ربخیب  اـج  همه  زا  مرداـم  اـیب ، وا  ندـید  هب  رتدوز  تسا ، ضیرم  تخس 
نم يادخ  دوب . هدیشوپ  زبس  اپ  ارس  تاقوا  رتشیب  لثم  وا  متشاد . یـساسحا  هچ  هظحل  نآ  رد  هک  دنادیم  ادخ  طقف  مدیدیم ، ار  وا  هیاسمه 

نیرفن دنامب . وا  رب  سابل  کی  طقف  یگرزب  يدنلبرس و  راختفا و  همه  نآ  زا  هک  دشاب  رود  شیوخ  كاپ  تلاصا  زا  وا  دح  نیا  ات  دیاب  ارچ 
، منیبب یهارمگ  رد  ار  وا  متـسناوتیمن  هظحل  کی  یتح  هک  متـشاد  شتـسود  ردقنآ  دندوب . هدیـشک  ههاریب  هب  ار  وا  هک  یناسک  نآ  مامت  هب 

تامدـخ وا  دـنک . شـشخب  راوازـس  ار  شنینزاـن  دوجو  وا  تسود  مدرم  تسرپادـخ و  گرزب و  حور  هک  مدرکیم  وزرآ  مدوب و  راودـیما 
مورحم تسا  شیوخ  دـنزرف  ندـید  هک  شیوخ  ملـسم  قح  زا  هنامولظم  هچ  نونکا  هک  دوب  نوخ  نیا  زا  نم  لد  درکیم و  مدرم  هب  يدایز 

رتدایز نم  ناجیه  دشیم  رتکیدزن  هچ  ره  دش ، کیدزن  مکمک  تسا . هتشذگ  دوخ  زا  هتفرگ و  ار  ناطیش  بناج  هناهاگآان  هچ  هتـشگ و 
بارطــضا لـیلد  وا  يارب  درکیمن . كرد  ار  يدـعت  مـلظ و  تواقــش و  ینعم  شکچوـک  لـقع  دـیدیم و  ارم  ناـجیه  مرتـخد  دــشیم ،

دـشاب هتـشاد  تسود  هک  ياهدـیقع  ره  سک  ره  تفگ : ياهناکدوک  نابز  اب  دوب و  بجعتم  بیرغ  ناتـساد  نیا  زا  وا  متفگ . ار  ماهقباـسیب 
يرحت یـسک  رگا  دندقتعم و  تقیقح  يرحت  هب  رهاظ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  مزیزع  متفگ : هدیـشک  یهآ  نم  دنک و  باختنا  دناوتیم 

دننکیم مهتم  تاماهتا  هحفص 318 ] نیرتدب [  هب  ار  وا  دنکیم . هیبنت  یهجو  نیرتدب  هب  ار  وا  تسا  لطاب  تیئاهب  هک  دنادب  دنک و  تقیقح 
ورهار و کی  قاتا و  ود  هیاسمه  هناخ  دـش  هیاسمه  هناخ  دراو  نامام  هرخـألاب  دـنیامنیم . ترداـبم  وا  قح  رد  متـس  ملظ و  هب  نینچ  نیا  و 

لاح شنیریـش  هجهل  اب  وا  دندرک ، تیاده  رگید  قاتا  هب  ار  وا  میدوب ، هداتـسیا  ادصیب  اهقاتا  زا  یکی  رد  ام  تشادن ، رتشیب  هناخزپشآ  کی 
ار وا  يرود  اهلاس  زا  دعب  متسناوتیم  نم  دوب و  مردام  نیا  میتفر ، شرانک  هب  ارهز  زورهب و  نم و  نیح  نیمه  رد  هک  دیـسرپیم  ار  هیاسمه 

درکیم رکف  هک  يرتخد  دـشاب ؟ هتـشاد  تسناوتیم  یـساسحا  هچ  مدوب  شکچوک  رتخد  هک  نم  ندـید  اـب  وا  مسوبب . هتفرگ و  شوغآ  رد 
رد نوـنکا  هدز  سپ  ار  وا  شنورد  تیعقاو  یتاذ و  ترطف  فـالخرب  هدادـن و  ار  وا  ياـهنفلت  باوـج  هدرک و  درط  ار  وا  هتـسکش ، ار  شلد 

میدیدزدیم و مه  زا  ار  نامیاهکـشا  هشیمه  ردام  نم و  شایگـشیمه ، صاخ  ياهتنطیـش  اب  شایگـشیمه ، ياهدـنخبل  اب  دوب ، شلباقم 
اهلاس هدنـشک  ضغب  دـیاش  اما  دوب . اهزور  نامه  زا  مه  زورما  میدروخیم . ورف  ییاـهنت  هب  ار  دوخ  مغ  دوشن ، نیگمغ  يرگید  هکنیا  يارب 

زا ار  وا  یبلق  تسیا  هظحل  کی  رد  میدش  قاطا  دراو  یتقو  دراداو . هیرگ  هب  ار  ام  نامـشچ  ربا  دنزب و  هقرج  ياهقعاص  يدـعر ، لثم  يرود 
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هدـش لبق  زا  رتهدروخلاس  وا  درکیم ، هاگن  نم  هب  تکرحیب  تکاس و  نینچ  نیا  نم  رادـید  يداـش  زا  دـیاش  مدرک  سح  ناـجیه  تدـش 
شهاگن زا  دوب . ملباقم  رد  نونکا  مدوب ، هتخیر  کشا  شیوب  میـسن  هب  شیور و  دای  هب  طقف  يدـیدم  ياهزور  اهبـش و  هک  مزیزع  نآ  دوب ،

يور مدیشک و  شوغآ  هب  ار  وا  مدرکیم . سح  ار  شلد  يور  هدش  هتـشابنا  ياههصغ  مدناوخیم و  ار  شاهنیـس  هدروخ  ورف  مخز  نارازه 
، دـیطلغ ورف  ام  ناگدـید  زا  نامایب  کشا  دوب . هداد  لیلقت  ار  وا  مشخ  اسرف  تقاـط  يرود  اـیوگ  دیـسوب . ارم  مه  وا  مدیـسوب . ار  شیاـبیز 
وا نم  زا  دعب  درکیم و  هیرگ  مه  زورهب  دننک . ناهنپ  ار  ناشکشا  دنتسناوتیمن  دندوب  نیریش  هحفص 319 ] لصو [  نیا  دهاش  هک  یناسک 
اما درکیم  تبحم  هناقـشاع  وا  هب  دیـسوبیم و  ار  وا  يور  رـس و  دـناشن ، دوخ  يوناز  يور  ار  ارهز  نامام  درک . یـسوب  هدـید  مردام  اب  مه 

تسا یتروص  رد  نیا  متفگ : دنکیم . درط  مه  ارم  دوش  هجوتم  تالیکشت  رگا  منزب  فرح  وت  اب  مرادن  قح  نم  تفگ : نم  هب  دعب  یتاظحل 
درط ار  یـسک  دـناوتیمن  ناتـسا  تالیکـشت  هدـماین و  اهنآ  فرط  زا  یمکح  نینچ  زونه  اما  مشاب  هدـش  درط  لدـعلا  تیب  فرط  زا  نم  هک 
قشع مناماما  نآرق و  ربمایپ و  هب  منید ، هب  نم  هداد و  امـش  هب  يروتـسد  نینچ  نم  هیبنت  دصق  هب  تالیکـشت  هک  مداد  حیـضوت  شیارب  دنک .

. منک مالسا  يادف  ار  مناج  رس و  هک  ماهدامآ  نم  هکلب  دننادرگزاب  ارم  دنناوتیمن  یهیبنت  نینچ  اب  اهنت  هن  اهنآ  منکیم و  راختفا  مزرویم و 
نامام مینیبب . ار  رگیدمه  یهاگهاگ  میـشاب و  هتـشادن  مه  دیاقع  هب  يراک  ایب  دوشیم  طوبرم  مدوخ  هب  نم  دیاقع  ناج  نامام  متفگ : وا  هب 

هب تسد  هرابود  یهاوخب  رگا  ياهتـشون ، تیئاهب  هیلع  باتک  هس  تدـم  نیا  رد  وت  منک  لمع  لفحم  روتـسد  فلاخم  مناوتیمن  نم  تفگ :
یناـهنپ ياـهتاقالم  نیا  زا  لـفحم  درادـن  یلیلد  سرتن  متفگ : دـنکیم . درط  ارم  دـنادب  رگا  مه  لـفحم  منکیم ، قآ  ار  وت  رگید  يربب  ملق 

، يریگب هدیدان  نک  یعـس  مه  باتک  دروم  رد  مینیبب . ار  رگیدـمه  هناخ  زا  جراخ  رد  میتشاد  تسود  هک  نامز  ره  میناوتیم  ام  دوش . علطم 
زاب منک و  لمحت  ار  تیرود  مناوتیمن  مراد و  تسود  ار  وت  اما  مشاب . تکاس  مناوتیمن  هک  متفای  ییاهیهاگآ  مدیـشک و  يدایز  ملظ  نم 

رب دوب  رتابیز  یمالک  ره  زا  میارب  هک  ار  شایگـشیمه  مالک  هیکت  دز و  تیاضر  يور  زا  يدـنخبل  نامام  مدرـشف . شوغآ  رد  ار  وا  مکحم 
تفریذپ و یتحار  هحفـص 320 ] هب [  وا  میورب . ردـپ  رازم  رـس  رب  مه  اب  ات  ایب  وش و  رـضاح  ورب  متفگ : وا  هب  هناوید . تفگ : هدروآ و  ناـبز 

نیمه رد  . متفگ ساپـس  ار  ادخ  وا  دوجو  یمرگ  زا  ریذپان  فصو  یتذل  قرغ  نم  تفر و  وا  تفر  هناخ  هب  ندش  رـضاح  يارب  دـعب  یقیاقد 
مه اب  تشگرب و  دعب  یقیاقد  وا  ماهدیـسر . میوزرآ  هب  زورما  دوبن و  هجیتنیب  ع )  ) نیـسح ماما  اب  بش  نآ  ياوجن  هک  دـمآ  مرطاخ  هب  لاح 

هحتاـف نم  دـناوخیم و  ار  ناـشدوخ  صوـصخم  ياـهتاجانم  مردـپ  حور  يداـش  يارب  مرداـم  اـجنآ  رد  میداـتفا . هار  ردـپ  رازم  تمـس  هب 
زا هشیمه  مدرکیم و  تاقالم  یناهنپ  ار  مردام  متساوخیم  نامز  ره  دعب  هب  زور  نآ  زا  مدرکیم . توالت  ینآرق  ياههروس  مداتـسرفیم و 

تسار هار  هب  دنتاقولخم  فرشا  لسن  زا  هک  ار  وا  لسن  مردام و  ملس » هلآ و  هیلع و  هللا  تاولص   » لوسر ترضح  قح  هب  هک  مهاوخیم  ادخ 
دیامن . تیاده 

یقرواپ

گرزب زامن  تسا . يرایتخا  اهزامن  نیا  باختنا  رهظ . زامن  گرزب و  زامن  کچوک ، زامن  هدش ، شرافـس  ییاهزامن  تیئاهب  يهقرف  رد  [ 1]
زامن نآ  درک  مالعا  هدـش  خوسنم  ار  باب  تامیلعت  يهمه  هکنیا  اب  مه  ءاهب  تخومآ و  نایباب  هب  باب  دـمحم  یلع  هک  تسا  يزامن  نایئاهب 
يوس هب  ناـیئاهب  زاـمن  هدـش ، عقاو  لیئارـسا  رد  هک  تساـهب  يهربـقم  هب  ور  ناـیئاهب  يهلبق  هک  اـجنآ  زا  دومن . شرافـس  دوـخ  ناوریپ  هب  ار 

. دوشیم هدناوخ  لیئارسا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
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: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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