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 دیثاچِ
 

 ،آ٠ٌٛ ػبٖٓ كا ث٠ پب ًلؿث٠ ٛبٕ 

 !٠ً ؽٞؿ ؿاٛـ ص٠ ١ب ًلؿ ٝ صلا ًلؿ

 ،م٨ٗٚ ٝ آس٘بٙ، آة ٝ ٨ُب٦١

 ؛١ب٦٧ ٝ ؽٞكض٨ـ ٝ ٗب٦١ستبكٟ 

 ،پس ام آٙ ربٛٞك، اٛٞاع ثس٨بك

 .ثل آ٢ٛب آؿ٦ٗ سٔكبٙ ٝ سبالك

 

 ،عٞاسص ٓغظ٠ ا٥ ٗطـّٞ ؽٞؿ ثٞؿ

 !ٗلا ١ٖ اضتجب١بً ؽٔن كلٗٞؿ

 ؟ث٠ رب٥ ٗٚ ص٠ قلع٦ ؿاضت ؿك سل

 !ؽٞؿِ اٝ ١ٖ ث٠ ٧بؿش ٨ٛست ؿ٧ِل

 

 ،٦ٓٝ ثب ا٠ٌٜ٧ ٗٚ ٧ي اضتجب١ٖ

 ،ث٠ ؿهّت ١ٖ ًٜـ ١ل ًس ِٛب١ٖ

 ؛ك٢٘ـ ًزب٧ٖ ػ٨ت ؿاكؿ ٦٘ٛ

 !ِٗل آٙ ًس ٠ً ػٖٔ ؿ٨ت ؿاكؿ

 صٜبٖٛ ًلؿ ضج٠ آؿ٨ٗناؿ

 !٠ً ثب٧ـ ُلت ؿستِ اٝ ٗل٧ناؿ

 ،ام ا٧ٚ كٝ، ثب ٝرٞؿِ اضتجب١ص

  .سلٕ پب٦٧ ست ١٘ٞاكٟ ث٠ كا١ص

 ،ث٠ ١ل عب٦ٓ سپبسص كا ُناكٕ
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 .ؿك ضٌِٟٞ ام اٝ ثل ٨ٛبكَٕٛلَس 

 ،ضٌُلٕ كا ثـاٛـ ًٜٞٙ تب عـّ ِ 

 ،ث٦ عـّ ٝا ك١بٛـ ٗلا ام كٛذِ

 ،ًٜٖ ا٧ٚ ؿكتلِ ؽٞؿ كا ث٠ ٛبٗص

 .كلستٖ ام غ٨ٖ٘ ؿّ سالٗص

 ،٧ٞٛسٖ ١ل ص٠ ربك٥ ضـ ث٠ ؽب٠ٗ

 . «ٛب٠ٗ تٌج٨ل»ث٠ تٞغ٨لص ؿك ا٧ٚ 

 

 ،٠ٌٜ٨٘١ ٗكٔج٦ آٗـ ث٠ ؽبقل

 ؛ؿك ٛظٖ آٙ ك٦ آلٞك عبؾل ضٕٞ

 ،ثـٝٙ ٨١ش ه٨ـ ٝآة ٝ تبث٦

  .٧ٞٛسٖ تب ضٞؿ ًٖ ًٖ ًتبث٦

 ؿكتل ،ُقاكٕ ثل سلِ ١ل كػْ

 :«سبؿل»ث٠ سجي غٞك٨بٙ ػٜٞاِٙ 

 ،٠ً ١ل ٠ً ؽٞاٛـ آٙ كا، ٗست ُلؿؿ

 !ٝم ا٧ٚ ٗست٦ ١٘بٙ ٠ً ١ست، ُلؿؿ

 عو٨وت پلتٞ اٛـامؿ ث٠ ربٛص

  .ضٞؿ، آٛض٠ ٛطـ ١لُن، ػ٨بٛص

  ،ا٧ٚ ٝ آٙ كاؾ٦ ٛجبضـ ث٠ عٌٖ

 .ثزن ػؤص، ًس٦ هبؾ٦ ٛجبضـ

 

  ،اُل آ٧ـ ث٠ ػؤص علف ٗٚ رٞك

 ؛پق٧لؿ، َٝك ٠ٛ مٝؿ اٛـامؿش ؿٝك

 ؽٞش ٛـاكؿ« مُض٦ٌ»ثلا٥ آ٠ٌٛ 
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 !٠ً ت٨ٌٔل٦ ث٠ ؿٝش ًس ُقاكؿ

 ،ٝ ١ٖ ؿالٕ كٌلِ ًس ٨ٛستؽٞؿِ ا

 :ثلا٧ص سُّٜتِ ارـاؿ ثس ٨ٛست

 ؛سؾٚ كا ثِٜلؿ اٝ، ٠ٛ ؿ١ٚ كا

 ث٠ عـاّلر٦ ث٨ِلؿ ١ل سؾٚ كا

 علف صٞٙ ٗبّ كال٦ٛ ست٧ِٞٛـ 

-  ٠ً ٦ٗ ٧ُٜٞـ ؽـّالم آ٘ؼب٦ٛ ست -

 ٝع٦ است ٝ ؿكثست٠ هجّٞ است، و٧ٚ٨

 .كؿّٞ است ،ًس٦ ٠ً ضيّ ًٜـ ؿك آٙ

 ا،مٛـ ثب ١ٞضٜ٘ـ٥ پٜج٠ اش ك

 :ؿه٨وبً ٝاكسـ ١ل رٜج٠ اش كا

 اُل ٝع٦ است ٝ ٦ِٜٓ ٦ٗ ًٜـ پبش، 

 ٛجب٧ـ ؿاؿ ٧ي ؿ٧ٜبك ثبالش؛ 

 ٠ً ثبٝك ًلؿٛص، ا٥ مٝؿ ثبٝك،

 .١ناكاٙ ثبك ام ًلل است ثـتل

 

 ،هللاِٗٞ ٝع٦ است، ث٢تبٙ است َٝ 

 !ًال٦ٗ ؾـّ ا٧٘بٙ است، ٝاهلل

 ؽـا، آجت٠ّ، ام ث٢تبٙ ثٜـٟ

 .ث٠ ؽٜـٟ ٠ٛ ٦ٗ ُل٧ـ، ٠ٛ ٦ٗ اكتـ

 آٟ، ا٥ آؿ٨ٗناؿ، »: كوف ٦ٗ ٧ًٞـ

 !ٗـٟ ُٜذ ؽِلؿ كا ُٗلت ثل ثبؿ

 ؽلؿ كا ٦ٗ ٦ًٜ ٧ٌزب كلاٗٞش،

 !ث٠ ١ل ٠ُٛٞ رل٦ِٜ ٦ٗ ؿ٦١ ُٞش
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 : تٞ كا ٗٚ آؿ٨ٗناؿ آكل٧ـٕ

 آماؿ آكل٧ـٕ،ؽلؿ ثؾط٨ـٕ، 

 صٜب٠ٌٛ ػوْ سبٖٓ ؿك سل تٞ

 .ضٞؿ ؿك مٛـُب٦ٛ ك١جل تٞ

 ٜٖٗ ا٧ٚ ػوْ ٝ ؿك تٞ آك٨ٗـٟ،

 !ت٦٧ٞ ام ٗٚ ث٠ ٛبؿا٦ٛ ك٨ٗـٟ

 ٜٖٗ ٛنؿ تٞ ٝ تٞ ام ٦ٜٗ ؿٝك،

 !ٜٖٗ ؿك صطٖ تٞ، اّٗب ت٦٧ٞ ًٞك

 ثلٝٙ ام ؽٞؿ ثِٞ ث٨ؾٞؿ ص٠ پ٦٧ٞ؟

 ٗلا ٠ً ؿك تٞإ، ؿك ػلش ر٦٧ٞ؟

 تبث٦،اُل تب آٙ س٥ٞ ١ست٦ ض

 !ثلٝٙ ام ؽٞؿ ٗلا ١لُن ٨ٛبث٦

 ث٨ب ٝع٦ ؽـا كا ثطٜٞ ام ػوْ،

 .٧بت ٗلا ٛوْآًٜـ ػوْ تٞ 

 اُل ام ػوْ ؽٞؿ ؿٝك ٝ رـا٦٧،

 «!ث٠ٔ، ؿ٧ٚ ؿاك٥، اّٗب ث٦ ؽـا٦٧

 

 ،«تٌج٨ل ٛب٠ٗ»پس ام ؿ٧جبص٤ 

 :اؿا٠ٗ« مض٦ٌ»ث٠ ُلتبكش ؿ١ـ 
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 * ساغر اّول* 

 در حکوت خلق شپش
 

 ثلا٧ت عبّ، ٢ٗ٘بٙ ػن٧نٕ،

 ثِٞ ؿك سبؿل اّّٝ ص٠ ك٧نٕ؟

 ضلاة ؽب٦ِٛ، ٧ٝس٦ٌِ هبصبم، 

 ؿٗبؿت كا ًـا٨ٗٚ ٦ٗ ًٜـ صبم؟

 ٠ٛ، ثبٝك ًٚ ٠ً رب٥ ٨١ش ضيّ ٨ٛست؛ 

 .ام ا٧ٚ ؽبٓػتلش م٧ل كٔي ٨ٛست

 

 ٗٚ ؽٞؿ ا١ْ كٜـٕ، تؤّت ص٨ست؟ 

 .ام ا٧ٚ ثبثت ثس٦ ٗطٌْ پسٜـٕ

 ٦ٌ٧ كا ثب ٨٘١ٚ ؿست٦ ٠ً ث٦ٜ٨،

 ث٠ ًٜذ ؽب٠ٛ، ؿك م٧لِ م٦ٜ٨ٗ

 ث٠ ؽُٖ اٛـاؽتٖ تب ضـ ضلاث٦

 .٠ً ٗخٔص كا ث٠ رّٜت ١ٖ ٨ٛبث٦

 ٦ٌ٧ كا ١ٖ ؽٞؿٕ ضؾػبً، ٢ٛب٦ٛ

 –صٜب٠ٌٛ اكتـ ٝ ثب٧ـ ثـا٦ٛ  -

 ثس٦ ام ٗغتست ّٜٗت ًط٨ـٕ،

 .ٖٛ ؽل٧ـٕام اٝ ثب ه٨٘ت ؽٞ

 ٦ٗ آكٕ ١ل ؿٝ كا، ؽٞؿ اٗتغبٙ ًٚ،

 !٦ٓٝ ام ٧ي ًـاٗص ٛٞش ربٙ ًٚ

 ثٌٚ ؿك ؾ٘ٚ ٛٞض٨ـٙ ػٜب٧ت
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 :ث٠ آٛض٠ ٦ٗ ًٜٖ اًٜٞٙ عٌب٧ت

 

 ض٨ٜـٕ كٝم٥ ام ٗلؿ ؽـا٦٧

 كٝستب٠ً٦٧ ١ِٜبٕ ؿُػب ؿك 

 ،٦ٌ٧ ام سبؿُبِٙ پبى ا٧٘بٙ

 ضـٟ ام عٌ٘تِ اهلل ع٨لاٙ،

 ا٥ ؽـّالم ػبٖٓ،»: ث٠ اٝ ٦ٗ ُلت

  ؽـا٦٧ تٞ غـ ؿك غـ ٗسّٖٔ،

 ٛبص٨ن كا ؿاؿٟ سؼبؿت ِٗٚ

 ٠ً ػ٘ل٥ كا ُقاكٕ ؿك ػجبؿت،

 ث٠ ٛبًب٦ٗ رِل ؿائٖ مؿٟ رِن،

 مثبٙ ام تٞ ٌٛلؿٟ ضٌِٟٞ ١لُن؛

 ث٠ ػ٘ل ام ٛؼ٘تت س٦٘٢ ٛجلؿٟ،

 ٌل تٞ ؿّ ٝ ربٙ كا سپلؿٟ؛ ث٠ ض

 ٛـ٧ـٟ ٨١ش ام ػـٓت ٛطب٦ٛ،

 ٌٛلؿٟ ضيّ ث٠ ؿاٛب٨٧ت آ٦ٛ؛

 ٠ٛ صٞٙ ُلتٖ ث٠ ًبكت، ٠ٛ صلا٦٧،

 :ثلا٥ آ٠ٌٛ ؿاٛستٖ ؽـا٦٧

 

 ٦ٓٝ اًٜٞٙ ٠ً ؿ٧ِل آكتبثٖ

 ٥ ؽلاثٖ،كٓت ثبٕ است ٝ ثـ رٞ

 سؤا٦ٓ ؿاكٕ ام ؿكُبٟ ػب٨ٓت،

 .ٌٛب١ـ پبسؾص ام فٝآزال٨ٓت

 كٝ س٨ب١ٖ،اُل ٗٚ ام كؿ٦ٓٞ 
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 اُل ٧ي ًطت٦ ام ثبكِ ُٜب١ٖ،

 تٞ ؿك٧ب٥ ُقضت٦، ًٟٞ ٛٞك٥،

 ؛ ثَل٥ ام ٠ٜ٨ً ا٥، ام ؽطٖ ؿٝك٥

 ٛـاكٕ ضيّ ٠ً ؿاك٥ ثب ثطل كلم،

 ٛؾٞا٦١ ًلؿ ؿك آتص ٗلا ؿلم؛

 كؿ٦ٓٞػجبؿاتٖ ث٠ رلٕ ٧ي 

 !٨ٛلتـ پ٨طت ام صطٖ هج٦ٓٞ

 

 ٦ٓٝ ام اٛج٨بء ٝ ا٨ٓٝب٧ت

 ٠ً ٗسئٜٞٓـ ؿك ؿ٨ٛب ث٠ رب٧ت،

 سؤآٖ كا ٦ٌ٧ پبسؼ ٛـاؿٟ ست،

 !اُل ص٠ ُٜذ غـ ٗؼ٦ٜ ُطبؿٟ ست

 رٞاث٦ ؽٞاستٖ هبٛغ ًٜٜـٟ

 .٠ً ثب آٙ ضيّ ضٞؿ ام ث٨ؼ ًٜـٟ

 رٞاة ر٠ٔ٘ ُٗطت٦ ثل ؿ١بٙ ثٞؿ،

 .ث٠ ؿٝك ام ضأٙ كةّ ؿٝ ر٢بٙ ثٞؿ

 

 ٗٞرٞؿ٥ ٛجبضـ»: ث٠ ٗٚ ُلتٜـ

 «.٠ً ؽٔوص ثٜـٟ كا سٞؿ٥ ٛجبضـ

 

 عٌ٘ت ؽٔن ضپص ص٨ست،»: ثِلتٖ

 «اُل ٧ي ًبك ؽبٓن ث٦ كٝش ٨ٛست؟

 

 ا٧ٚ ٗٞرٞؿ ؽٞٛؾٞاك،»: ث٠ ٗٚ ُلتٜـ
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 كا ؿك آماك، ٠ً ؿاكؿ ١ل كو٨ل٥

 ثلا٥ پب٦ً كٝط كو٨ل است،

 .٠ً كٛذ رسٖ اٝ كا ؿٓپق٧ل است

 ُنؿ اٝ كا ٝ ٛٞضـ ؽٞٙ ٝ ثب ؽٞٙ

 .ُٜب١ص كا ًطـ ام رسٖ ث٨لٝٙ

 ضٞؿ س٥ٞ ث٢طت آٛٞهت كا١ص 

 «!ُطٞؿٟ تل، صٞ ً٘تل ضـ ُٜب١ص

 

 ث٦ ضپص، ث٦ كول ٝ مضت٦،»: ثِلتٖ

 ٛؾٞا١ـ ضـ ًس٦ آ٧ب ث٢طت٦؟

 بة ؽٜـٟ ست،٠ٛ، عٌ٘ت ٨ٛست ا٧ٚ، اسج

 «!٠ً پب٦ً رنئ٦ ام ا٧٘بٙ ثٜـٟ ست

 

 ام ضيّ ؿست ثلؿاك،»: ث٠ ٗٚ ُلتٜـ

 !٠ً آٙ ؿ٨ٛب ث٠ ؿستت ٦ٗ ؿ١ـ ًبك

 ثـاٙ ٠ً ث٨طتل ؿاكؿ، ثِال ضي

 !ضپص ؽبغ٨ت ام ١٘سب٠٧ اش ًي

 ؽـا ؿك عٌ٘تص صٞٙ ٝ صلا ٨ٛست؛

 «!اُل ثبضـ ٠ً ؿ٧ِل اٝ ؽـا ٨ٛست

 

 ث٠ٔ، ا٧ٚ ثٞؿ پبسؾ٢ب٥ ا٧طبٙ

 !ؿ ا٧ٚ ثٜـٟ كا ٗبت ٝ پل٧طب٠ًٙ ًل

 ث٨ب اًٜٞٙ ؽٞؿت، پلٝكؿُبكا،

 ؽجل ًٚ ا٧ٚ كؿّٞ ث٨غ٨ب كا
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 تٞ ٠ً ١ل ًبك ًلؿ٥ ث٦ كٝش ٨ٛست،

 «ثِٞ ا٧ٚ عٌ٘ت ؽٔن ضپص ص٨ست؟

 

 صٞ ضـ آٙ سبؿ٣ آماؿٟ ؽبٗٞش،

 ا٦٧ آٗـ اٝ كا ٛلٕ ؿك ُٞشٛـ

 ا٥ ٗلؿ عنّ، ا٧ٚ علك٢ب ص٨ست؟»: ٠ً ُلت

 !ضپص ؿك ا٧ٚ ر٢بٙ ٗؾٔٞم ٗب ٨ٛست

 آٙ كا آكل٧ـٟ ست، فقزثـاٙ ٠ً 

   !ص٨ـٟ ست جْلثسبـ كول كا ١ٖ 

 ثطل ٛظٖ ؿٔف كا ؽٞؿ ث٠ پب ًلؿ،

 .ؽٞؿش ثـ ًلؿ ٝ ٛسجت ثب ؽـا ًلؿ

 ث٠ ؿٝك ام كول ٝ ٌٛجت مٛـ٦ُ ًٚ؛

 «!ؽٞؿ ثٜـ٦ُ ًٚٗلا ثب ضبؿ٥ 
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 * دّومساغر * 

 توته و قصاصدر 
 

 ثِٞ آٙ سبؿل اّّٝ ٠ً ؽٞكؿ٥،

 ؽٞضت ام قؼ٘ص آٗـ؟ ٨ًق ثُلؿ٥؟

 علاكت ؿاضت؟ ؿك هٔجت احل ًلؿ؟

 ٦ ؿاؿ ٝ تَل ًلؿ؟ٌبٛتؿٗبؿت كا 

 ٌٗٚ ثب ٗٚ تؼبكف، ثبش كٝ كاست؛ 

 .ثل٧نٕ، ٛٞش ربٙ ًٚ تب ؿٓت ؽٞاست

 ث٠ ٗٚ آجت٠ّ ؽٞا٦١ ًلؿ اثالؽ

 :اُل ضـ ٠ًّٔ ات ام ٗبرلا ؿاؽ

 

 ض٨ٜـٕ ؿك مٗبٙ پبؿضب٦١،

 ث٠ ؿ٨ٛب ثست٠، اّٗب ؿ٧ٚ پٜب٦١،

 ٠٘١ اعٌبٕ سّٜت ثٞؿ ربك٥

 .بّ ًبك٥٘ثـٝٙ فكّٟ ا٥ ا١

 

 ؽ٧ٞص ؿ٧ـٟ،ضج٦ ؿمؿ٥ هػبظ 

 ص٢بك اِٛطت ٧ي ؿستص ثل٧ـٟ،

 ًٜبك ؽٜـه٦، ك٥ٝ مثب٠ٓ

 .ث٠ ؿكُبٟ ؽـا ٦ٗ ًلؿ ٛب٠ٓ

 ام اٝؾبع مٗبٙ آتص ث٠ ربٙ ؿاضت؛

 .ؿّ كٝاٙ ؿاضت ٠ٛ اضي، ام ؿ٧ـٟ ؽِٞٙ
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 ل ثل آٙ ؽٖ، ؿٝ ػبٖٓ ؿٖ ث٠ س٠ٜ٨، س

 ص٨ٜٚ ٦ٗ ُلت ثب كةّ ؿٝ ػبٖٓ،

 ث٠ ا٦٢ّٔٓ ٠ً كع٘بٙ ٝ كع٨ٖ است،

 :غجٞك است ٝ ؿلٞك است ٝ ًل٧ٖ است

 

 ؽـاٝٛـا، تٞ ٦ٗ ؿا٦ٛ ٠ً ثٜـٟ»

 .٦٢ُ سلًص ضٞؿ، ٠ُ سل كٌٜـٟ

 ؽكب١ب٥ ثطل ؿاكؿ س٠ غٞكت،

 ٠ُ ام ر٢ْ ٝ ٠ُ ام ك٥ٝ ؾلٝكت؛

 ٠ُ آُب١ب٠ٛ، ام ك٥ٝ اكاؿٟ،

 ثـ ثؾتِ سبؿ٠ٟٛ ٗخْ ا٧ٚ ِٗٚ 

 ٠ً ١ستٖ ماؿ٣ كول ٝ ر٢بٓت،

 .ث٠ رجل اكتبؿٟ ؿك كاٟ ؾالٓت

 

 صٞ ثٞؿ اغالً ٗغ٨كٖ ٜٗزالث٦،»

 .ٛجٞؿ ام ًِلٕ ُطتٚ ارتٜبث٦

 ٠ٛ اٛـى ؿاٛط٦ اٛـٝؽتٖ ٗٚ،

 .٠ٛ ككتٖ، علك٠ ا٥ آٗٞؽتٖ ٗٚ

 ٛظبٕ ربٗؼ٠ اٌٗبٙ ٦٘ٛ ؿاؿ؛

 .كؿ٨ٔت ٨١ش، عت٦ّ ٛبٙ ٦٘ٛ ؿاؿ

 

 ،ؽـاٝٛـ ٠ٛ تٞ ًلؿ٥ ٗلا ؿمؿ، ا٥

 .٠ٛ ؽٞؿ ٦ٗ ؽٞاستٖ اكتٖ ؿك ا٧ٚ ثٜـ

 ام آٙ سٞ ر٢ْ، ام ا٧ٚ سٞ ٛبٗلاؿ٥،
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 !ضـٕ ؿك ا٧ٚ ٨ٗب٠ٛ ٗٚ م٧بؿ٥

 ًس٦ ٠ً ماؿٟ ضـ ًِل٦ٗ ث٠ ُٗلؿاة،

 ،٠ٛ ؿك٧ب٦٧ ث٠ ػ٘لش ؿ٧ـ ؿك ؽٞاة

 ص٠ِٛٞ ٦ٗ ضٞؿ ام اٝ ثؾٞا٦١

 ٠ً ثب ع٦ٌ٘ ضٞؿ ٧ٌلٝمٟ ٗب٦١؟

 

 تٞ اهلل ثٞؿ٥،! مثبٖٛ الّ»

 ؽٞؿ ام توـ٧ل ٗٚ آُبٟ ثٞؿ٥،

 تٞهّغ ؿاضت٦ ٠ً ؿك ٗغ٨ك٦

 ث٠ ا٧ٚ كسٞا٦٧ ٝ ُٜـ٥ ٝ ؽ٨ك٦،

 ضٕٞ ػـّال٠ٗ ا٥ ٧ب عزلٟ ؿاك٥؟

 ٝم٧ل٥، ثل ؽلِ هـكت سٞاك٥؟

 ِٗل عنّ ؿاضت ا٧ٚ ثـ ثؾت ماؿٟ

 بة ؽبٛٞاؿٟ؟ثلا٥ اٛتؾ

 ٠ً كلمٛـ كالٙ عبر٦ ثبماك

 ٛطـ، ضـ ثض٤ّ ٧ي الت ث٨ٌبك؟

 

 ١ل ؿٝ سل٥ ًٚ،ؽـا٦٧ كا، ث٨ب، »

 !ث٠ ًبك ضؾع ؽٞؿ ١ٖ ؿاٝك٥ ًٚ

 تٞ ؽٞؿ ُلت٦ ٠ً تّٞاة ٝ كع٦٘٨،

 ؿ٦١ ا٨ّٗـ ١ل رب ١ست ث٦٘٨؛

 ٨ٗبٙ ؿاضت،پب ؿك پط٨٘ب٦ٛ اُل 

 ا٨ٗـ ػلٞ ام تٞ ٦ٗ تٞاٙ ؿاضت؛

 ثبم است، ؿك تٞث٠ ث٠ ك٥ٝ ثٜـٟ
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 !تٞ ؿلّبك٥ ٝ تٞث٠ ًبكسبم است

 

 ٦ٓٝ ٧ُٞب ٛـاكؿ ٨١ش پب٠٧»

 ثلا٥ تٞث٠ آٙ س٦ ٝ س٠ آ٠٧

 ٠ً ثب آ٢ٛبث٠ ٗب ا٨ّٗـ ؿاؿ٥،

 !ؿك٥ ثل كستِبك٧٘بٙ ُطبؿ٥

 ث٠ ٧ي آ٠٧ ٠ً ع٦ٌ٘ ؿك هػبظ است

 !ث٠ ؿمؿاٙ ثست٠ ؿك١ب٥ ؽالظ است

 ٗلا ٠ً ربٗؼ٠ ٧ي ؿمؿ پلٝكؿ،

 !هػبغت ؿمؿ ٗكٔن تب اثـ ًلؿ

 

 ثـٝٙ ؿست، تٞث٠ رب ٛـاكؿ؛»

 :ا٨ٗـ ػلِٞ تٞ ٗؼٜب ٛـاكؿ

 ثلا٥ آ٠ٌٛ ا٧ٚ ؿست ثل٧ـٟ،

 ص٨ٜٚ ث٨ـاؿ٥ ام ػـٓت ًط٨ـٟ،

 ٛطبِٙ ٧أس ضـ، ؿستِ ؿػب ٨ٛست؛

 ؿك آٙ ا٨ّٗـ٥ ام ػلٞ ؽـا ٨ٛست؛

 س ؿستِ ؿمؿ٥ ث٦ پٜبٟ استام ا٧ٚ پ

 !٠ً ام ث٨لع٦٘ تٞ كٝ س٨بٟ است

 صٞ ام تٞ كع٘ت ٝ اعسبٙ ٛـ٧ـٟ ست،

 .ام آ٧بتِ تٞ ا٧٘بٛص ثل٧ـٟ ست

 ؽكب ًلؿٕ، ستٖ ًلؿ٥ تٞ ثب ٗٚ،

 پط٨٘ب٦ٛ، ثِٞ، ثب تٞست ٧ب ٗٚ؟

 ص٨ٜٚ ػـ٦ٓ ٗلا ام تٞ رـا ًلؿ،

 

 

 

 



 
 05ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ساغز ًاهِ

 «!ِٗٚ ًلؿٟ ؽكب كا ث٦ ؽـا ًلؿ

 

 ٞشرصٜبٙ مؿ ؽطٖ ؿ٧ِل ؿك ؿٓص 

 .٠ً ؿمؿ ؿكؿٜٗـ اكتبؿ ؽبٗٞش

 ؿك٧ـب، ام ؽـا ١ٖ ؿك رٞاثص

 .٨ٛبٗـ ٧ي ٛـا ٝ ثُلؿ ؽٞاثص

 ؽـا ١ٖ ٗخْ اٝ، ٧ُٞب، پٌل ثٞؿ،

 !ام آٙ آ٧بت كٝعص ث٦ ؽجل ثٞؿ
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 * سّومساغر * 

 افاضات وزیرانهدر 
 

 ،ِٗٞ ثب ا٧ٚ ؿٝ سبؿل ًلؿٗت ٗست

 !كلٝ اكتبؿ٥ ام پب، ككت٦ ام ؿست

 تٞ ثب٧ـ تب سغل ث٨ـاك ثبض٦،

 ث٘ب٦ٛ ٗست تب ١ط٨بك ثبض٦؛

 ب٦ٓ، ث٠ آُب٦١ كس٦ ؿك ٗست ع

 .پُل ام اٛـ٧ط٠، ام اٛـٟٝ ؽب٦ٓ

 ًٜـ ف١ٚ تٞ كا اٛـٟٝ ت٨لٟ،

 .صٜب٠ٌٛ ٧أس ُلؿؿ ثل تٞ ص٨لٟ

 

 اُل ؽٞا٦١ ٠ً ف١ٜت ت٨ن ثبضـ،

 ا٨ٗـ آٗٞم ٝ ضٞك ا٨ِٛن ثبضـ،

 ث٠ سبؿل١ب٥ ٗٚ ُلٗص ٢ِٛـاك،

 :ث٠ س٥ٞ غجظ صط٘ت كا ث٠ كَٟ ؿاك

 ٠ً ا٧ٚ ػلل٧ت ضت تبمٟ كس٨ـٟ ست،

 !ط٨ـٟ ستر٢بٙ كا م٧ل ضٞال٧ص ً

 ثؾٞاث٦، ا٧ٚ ضتِ س٨ِِٜٚ ٜٗغٞس

 .تٞ كا تب غجظ آماكؿ ث٠ ًبثٞس

 

 ث٨ب، تب ثِقكؿ، ِٗقاك ام ؿست

 تٞ سبؿل كا ُٝ ٗٚ ١ٖ، تب ٛلس ١ست،
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 ثلا٧ت هػ٠ّ ٧ُٖٞ، تٔؼ ٝ ض٨ل٧ٚ

 :٢ب ٝ اٛؼبٕ ٝ ض٨بق٨ٚام آؿٗ

 

 ض٨ٜـٕ كٝمُبك٥ ؿك ؿ٧بك٥،

 :ث٠ پب ًلؿٟ ؿك آٙ كت٠ٜ ؿجبك٥

 ٠ً سَ ١ٖ ام س٦ِ سل ثبم ٦ٗ مؿ،

 ث٠ پب٥ غبعت ؽٞؿ ُبم ٦ٗ مؿ؛

 ؿٝ ك٦٧ٝ ٝ ك٧ب ًٞالى ٦ٗ ًلؿ،

 عو٨وت كا ث٠ م٧ل ؽبى ٦ٗ ًلؿ؛

 ٝم٧ل ٗؤ٦ٜٗ ثبال٥ ٜٗجل،

 ّٜٗٞك ربٙ اٝ ام ضلع اٛٞك،

 ا٧٘بٙ، صٞ ُٜذ عٌ٘ت ٝ ُٜزٞك

 س٨ٔ٘بٙ ؿك سؾٚ ثب ٛب٥ سٔ٘بٙ،

 ثلا٥ ٧ي ر٘بػت ؽكج٠ ٦ٗ ؽٞاٛـ،

 ٠ٛ ؽكج٠، ام ؿ١بٙ ١ُٞل ٦ٗ اكطبٛـ،

 ث٠ ١ل ًبك٧ـ ٗطـّٞ،ا٥ ٗلؿٕ، »: ٠ً

 .ٛجبضـ كٌلتبٙ ١لُن پ٦ِ پّٞ

 ض٘ب ١ل ًبكٟ ا٧ـ ٝ ١ل ًزب٨٧ـ،

 .٠٘١ ؽـٗتِناكاٙ ؽـا٨٧ـ

 ض٘ب ًبكُل٧ـ، اٝ ًبككلٗبست؛

 .پ٨ـاستث٠ صطٖ ًبككلٗب ًبك 

 اُل كاؾ٦ ٨ًٜـ ام ؽٞؿ ؽـا كا،

 :ؽٞؿِ اٝ ٦ٗ ؿ١ـ ٗنؿ ض٘ب كا

 ص٠ ٗنؿ٥ ٠ً ٠ٛ صي، ٠ٛ اسٌٜبس است،
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 .٠ٛ پطتص ّٜٗت ٝ پ٨ص آت٘بس است

 

 عسبة ًبكتبٙ كا ؽٞة ؿاكؿ،»

 .تبٙ ٦ٗ ُقاكؿث٠ ٗٞهغ پ٨ص كٝ

 ث٠ ًبك٥ ٠ً ٛـاكؿ ٝمِٙ ٧ي ٗبش،

 !ؿ١ـ كٝمِ رنا ٧ي ًٟٞ پبؿاش

 ٦ٓٝ آجت٠ّ ا٧ٚ ٗنؿِ ؽـا٦٧

 :ث٠ ؿستت ٦ٗ كسـ ثب پبكسب٦٧

 ث٠ ا٧ٚ ٗؼ٦ٜ ٠ً ؿك ؿ٨ٛب٥ ؽب٦ً،

 ُقاك٥ مٛـُب٦ٛ كا ث٠ پب٦ً؛

 ثسبم٥ ثب ت٨٢ـست٦ ٝ ؽٞاك٥،

 !ٜٛب٦ٓ ٧ي ٛلس ١ٖ ام ٛـاك٥

 ثلا٥ ؽـٗتت ٗنؿ٥ ٛؾٞا٦١،

 .ُلس٠ٜ ٗبٛـ٥، ام ؽـٗت ٌٛب٦١

 ًط٦ سؾت٦، ٦ٓٝ ؽلسٜـ ثبض٦،

 .ث٠ ا٧٘بٛت كوف پبثٜـ ثبض٦

 ٦٧ِٞٛ ٗٚ صلا ؿك ا٧ٚ مٗب٠ٛ

 ٛـاكٕ حلٝت ٝ ٗبض٨ٚ ٝ ؽب٠ٛ؟

 صلا ؽب٠ٛ ث٠ ؿٝض٦ هٛـٟ پٞضٖ،

 سپٞكٕ، كؼ٠ٔ إ، ضٔـٖ كلٝضٖ؟

 صلا ربٙ ٦ٗ ًََٜٖ، ؽب٦ٓ ست ر٨جٖ،

 ام اٛٞاع ؽٞض٢٨ب ث٦ ٛػ٨جٖ؟

 ي ٝم٧ل، آٙ ٧ي ٨ًْٝ است؟صلا ا٧ٚ ٧

 ثلا٧ص آٛض٠ ٦ٗ ؽٞا١ـ، سج٨ْ است؟
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 صلا ا٧ٚ ٗبٓي، آٙ سلٗب٠٧ ؿاك است؟

 س٨ٞكسبتص عسبث٦ ثل هلاك است؟

 

 ٛطب٧ـ، چزا گَییٗسٔ٘بٙ كا »

  . طب٧ـثل اٝ ؿكِ ؿٝمػ ُچزا 

 تُعِشّ ُ هَي تَشاییؽـاٝٛـ 

 !ًٜـ ثل ا٧ٚ ر٢بٙ كلٗبٛلٝا٦٧

 ١ٖ ًبك ٗب ٨ٛست، تُذِلّ ُ هَي تَشا

 .٠٘١ ا٢ٜ٧ب ثزن اٗل ؽـا ٨ٛست

 

 ٝم٧ل ٝ ًبكُل ؽـٗتِناكٛـ،»

 .ث٠ ٛنؿ٧يِ ؽـا ؿك ٧ي ض٘بكٛـ

 اُل ؽـٗت ًٜٜـش غبؿهب٠ٛ،

 ثـٝٙ ٛبكؾب٦٧ ٝ ث٢ب٠ٛ،

 ثلٛـ ام علك٤ ؽٞؿ ١ل ؿٝ ٓقّت،

 .٠ ا٧ٚ ؿك فّٓت، آٙ ؿك اٝدِ ػنّتص

 اُل ؽـٗت ثلا٥ عنّ ٛجبضـ،

 «!ثزن ٛبضٌل٥ ٗكٔن ٛجبضـ

 

 ؿك ا٧ٚ ؿٕ كؼ٠ٔ ا٥ ؿٜ٘بى ٝ كلتٞت،

 ث٠ ٛبًب٦ٗ ُلكت٠ ث٥ٞ تبثٞت،

 ث٠ پب ثلؽبست ٝ كل٧بؿ مؿ سؾت

 آهب٥ ٝم٧لِ ضبؿ ٝ ؽٞضجؾت،»: ٠ً

 ؽـا٦٧ ٠ً تٞ ؽـٗت ٦ٗ ُناك٧ص،
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 ستب٧ص ٦ٗ ٦ًٜ ٝ ؿٝست ؿاك٧ص،

 ٧و٨ٚ ؿاكٕ ثلا٥ تٞ ؽـا ١ست

 ٠ً ام ٓكلص تٞ كا ٛبٙ ٝ ٛٞا ١ست؛

 ؽـا٥ ا٧ٚ عو٨لِ ث٨ٜٞا ٨ٛست، 

 !اُل ثبضـ، ؽـا ٨ٛست! مثبٖٛ الّ

 اُل ؽٞا٦١ ث٠ ُلتبكت ؿ١ٖ ُٞش،

 !ٝشٗلل طاغَت ،خداث٠ ٗٚ رب٥ 

 ثنٙ ؿك ؽكج٠ ات علف ام ؽـا٦٧

 «!٠ً ٗب كا ١ٖ ؿ١ـ ٛبٙ ٝ ٛٞا٦٧
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 * چهارمساغر * 

 تکلیف زناى و شوهراىدر 
 

 تٞ كا ا٧ٚ سبؿل ٗٚ ٛٞش ثبؿا؛

 !رٞش ثبؿاؿٓت ام ضٞك عنّ پُل 

 ضلاثٖ ١ُٞل٥ ؿاكؿ ؿُٝب٠ٛ،

 : ٦ٌ٧ ٗوػٞؿ ٝ آٙ ؿ٧ِل ث٢ب٠ٛ

 ؿ١ٖ ا٧ٚ كا ٠ً ثب ٓقّت ٦ًٜ ُٞش،

 .٦ٓٝ ثب٧ـ ٠ً آٙ ٧ي كا ؿ٦١ ُٞش

 ضلاة ٝ هػ٠ّ ثب ١ٖ كا٧ِبٙ است،

 ؿك ا٧ٚ ًٔج٠ ٛخبك ٢٨ٗ٘بٙ است؛

 رـا ام ١ٖ ث٢ب٥ ١ل پ٨ب٠ٓ

 : ؽٞؿش ػ٘ل٥ ست پٜزبٟ ٝ ؿٝ سب٠ٓ

 پُل ػقاث٦؛ص٠ پٜزبٟ ٝ ؿٝ سبّ 

 ٠ٛ ػ٨ص ٝ ػطلت٦، ٠ٛ ؽٞكؿ ٝ ؽٞاث٦؛

 ت٘بٗص ٧ٌٜلس ؿك ٗبرلا١ب

 .ُقضت٠ ثل سلِ ص٢ٛٞب، صلا١ب

 

 ًس٦ ٠ً ًِلِٕ عنّ ر٦٧ٞ ٛـاكؿ،

 ٛـاكؿ،« صلا ٦٧ُٞ»ث٠ سل ضٞك 

 ٗسّٖٔ ؿاٙ ٠ً ر٧ٞب٥ ؽـا ٨ٛست،
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 :ام آٙ تس٨ِٖٔ ع٨ٞا٦ٛ ك١ب ٨ٛست

 ؿل صبكٕ ثلا٧تبًٜٖ ثب س

  :كا عٌب٧ت« صلا ُٞ»ر٢بؿ ٧ي 

 

 ض٨ٜـٕ ٗلؿ٥ ام عذّ ثبمُطت٠، 

 ام ا٧ٚ ت٨ٌٔق ثب ػنّت ُقضت٠،

 ضـٟ ام ه٨ـ ا٧ٚ ؿ٨ٛب٥ ؿٝٙ ؿٝك، 

 ث٠ كٌل آؽلت اكتبؿٟ پُل ضٞك،

 عسبة ًبك١ب كا كاست ٦ٗ ًلؿ، 

 .اٝ ٦ٗ ؽٞاست ٦ٗ ًلؿ١ل آٛض٠ ػوْ ام 

 

 ٛ٘بَٛـ تب ث٠ ا٧٘بٙ ٨١ش ٦ٌّٓ،

 سلَِ ١ل ٗٞكؿ٥ ٠ً ؿاضت ض٦ٌّ

 ػَٖٔسؤاّ ام ػب٦٘ٓ ٦ٗ ًلؿ اَ

 ٠ً ثبضـ ػٖٔ ؿ٧ٚ ثل اٝ ٗسّٖٔ؛

 ت٘ب٦ٗ ضل٧ؼت كٞتِ آثص،

 :صٞ ٝع٦ آس٘ب٦ٛ ١ل رٞاثص

 كو٦٢٨ كلؿ ؿك تلس٨ل آ٧بت

 .٠ً آُب٨١ص ضبكع كا ًٜـ ٗبت

 

 اكو٨وت ر٥ٞ ث٨ـع٦ٓٝ ضيّ ام 

 ث٠ آسب٦ٛ ٦٘ٛ ضـ ؿست ثلؿاك؛

 ٧و٢ٜ٨ب٧ص ٠٘١ ٗغػِّٞ ضيّ ثٞؿ،

 . ثلا٧ص ػوْ ؿك ا٧٘بٙ ٗغيّ ثٞؿ
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 رٞاث٦ كا ٠ً ػبٖٓ ٛوْ ٦ٗ ًلؿ

 ؿٝثبكٟ قلط پ٨صِ ػوْ ٦ٗ ًلؿ؛

 ْ تأ٨٧ـ،اُل ٦ٗ ًلؿ آٙ كا ػو

 .ٛٞىِ ضي كا ث٠ عٌٖ ػوْ ٦ٗ ص٨ـ

 ص٨ٜٚ ٦ٗ ضـ ثل اٝ ًبْٗ ٧و٨ٜص،

 .٧و٨ٜص پب٤٧ تغ٨ٌٖ ؿ٧ٜص

 

 هؿب كا ؿك سلش آٗـ سؤا٦ٓ؛

 .ام آٙ اكتبؿ ؿك ثـ ٝؾغ ٝ عب٦ٓ

 صٜبٛص ا٧ٚ سؤاّ آمكؿ ربٙ كا

 .٠ً ١ل رب ٛنؿِ ١ل ًس ثُلؿ آٙ كا

 

 رٞاة ٨١ضٌس كا ثس ٦٘ٛ ؿ٧ـ،

 ؿ٧ـ؛تٞاٛص كا ث٠ ػٖٔ ًس ٦٘ٛ 

 ؿّ ٝ ؿستص پ٦ ًبك٥ ٦٘ٛ ككت،

 .ؽٞؿش رب٦٧ ث٠ ؿ٧ـاك٥ ٦٘ٛ ككت

 ث٠ ٦ًّٔ سبًت ٝ ؽب٠ٛ ٛط٨ٚ ضـ،

 .٠ٛ ؿٝك ام ضيّ، ٠ٛ ٛنؿ٧يِ ٧و٨ٚ ضـ

 ٢ٛبؿٟ سل ث٠ ماٛٞ، ؿست ثل سل، 

 پل٧طبٙ ؿّ ٠ً ؿك ؿ٨ٛب٥ ؿ٧ِل،

 پس ام پ٨٘ٞؿِٙ ًّْ ٗلاعْ،

 صٞ ضـ ؿك رّٜتِ ٗٞػٞؿ ؿاؽْ،

 :ٓصص٠ ؽٞا١ـ ثٞؿ ت٨ٌٔق ػ٨ب

 الٓصعمٛص، ٌٜٗٞع٤ پبى ٝ 
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 ٠ً ثب ٨ٗؼ ٝ قٜبةِ پٜذ كلمٛـ

 ث٠ ٢ِٗلش ٗبٛـ ؿك ٧ي ػ٘ل پبثٜـ؟

 

 ث٠ رّٜت ٗلؿِ ٗؤٗٚ»: ؽـا ٧ُٞـ

 «.ضٞؿ ثب ١٘سلش رب٧ٝـ سبًٚ

 

 ّ است، ٦ٓٝ ا٧ٚ آ٠٧ تلس٨لش ٗغب

 :ؿك آٙ اث٢بٕ ؿك عـّ ً٘بّ است

 اُل مٙ ًلؿٟ ثبضـ صٜـ ض١ٞل

 صٞ ُلؿؿ ٝاكؿِ ؿ٨ٛب٥ ؿ٧ِل،

 ؿك آٛزب ٠ً ؽـا ؽٞؿ ؿاٝكِ اٝست،

 ًـإ ام ض١ٞلاٛص ض١ٞل اٝست؟

 ام ا٧ٚ ثبثت ٗسبئْ ث٨ط٘بك است،

 .٠ً ػوْ ام عّْ آ٢ٛب ؿك ؿٝاك است

 

 ؽالغ٠، ٤ًّٔ ا٧ٚ ٗلؿ ٗلٔٞى

 :هجت پٞىضـ ام كٌل ٝ تؼػّت ػب

 مٙ اٝ ثٞؿٟ هجالً ٧ي ؿٝ سب٦ٓ

 ثلا٥ ض١ٞل٥ ؿ٧ِل ػ٨ب٦ٓ؛

 ام اٝ ٧ي ثض٠ّ ١ٖ آٝكؿٟ ٝ ثؼـ

 ٛجٞؿٟ اؽتل آٙ ث٨ٜٞا سؼـ،

 لٞس ٝ ُٗلؿٟ ست،٨ُلكت٠ عػج٠ ٝ ت

 :مٙ ؽٞؿ كا ث٠ پ٨طبٗـ سپلؿٟ ست

 ٠ً پ٨طبٗـ ثلا٧ص ثؾت آٝكؿ،
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 : ث٠ ؽبى اكتبؿٟ كا ثل تؾت آٝكؿ

 ٨٘١ٚ ض١ٞل ٛػ٨جص ضـ ٠ً اًٜٞٙ

 پل٧طبٙ ثٞؿ ٝ ؿٓؾٞٙ ثٞؿ ٝ ٗزٜٞٙ؛

 ٠ً ت٨ٌٔق مٛص ؿك آٙ ر٢بٙ ص٨ست؟

 ٗؼّ٘ب كا رٞاث٦ ؿك ٨ٗبٙ ٨ٛست؛

 م٦ٛ ؽٞة ٝ ؿٝ ض١ٞل، ١ل ؿٝ ٗؼػٕٞ،

 ٦ٌ٧ ام مٙ ضٞؿ ٛبصبك ٗغلٕٝ،

 ؿٝ غٞكت ٛبكٝا٦٧ ست ،٠ً ا٧ٚ ؿك ١ل 

 !استث٠ ؿٝك ام ػـّ ٝ اٛػبف ؽـا٦٧ 

 

 ث٠ٔ، ٗلؿِ عو٨وت ر٥ٞ ضٌّبى

 :تلٌّل ًلؿ تب ؿ٧ٞا٠ٛ ضـ پبى

 كوف ؿك ٗٞهؼ٦ تلىِ ٧و٨ٚ ُلت

 .ؽلت٠ً ككت آسٞؿٟ  ؿك م٧ل م٨ٗٚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 16  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــگفت ٍ گَی حافظ ٍ هحتسة در 

 

 * پنجمساغر * 

 گفت و گوی حافظ و هحتسةدر 
 

 ا٥ ٗست، اًٜٞٙ ثب ؿّ پبىث٨ب، 

 : ام ا٧ٚ سبؿل كطبٙ ٧ي رلػ٠ ثل ؽبى

 هٜٔـك ث٠ ٧بؿ عبكظ، آٙ كٛـِ

 «آّ ٗظلّل»٠ً ؿك ١ِٜب٤ٗ 

 ام آٙ ٨ٛلَٛ ثبم٢٧ب ًالك٠، 

 ث٠ ٧ي رب ثبم ٝ ٧ي رب ؿك ٓلبك٠،

 ٨٘١ط٠ ؿك ؿن٢ٓب٦٧ ٠ً ٦ٗ سبؽت

 .٠ ض٨ؼ ٝ ضبٟ ٦ٗ تبؽتظل٧لب٠ٛ ث

 ؿك آٙ ٦ٓٞ١ ٠ً ٦ٗ ثُلؿ ام ؿٓص تبة

 ،«ضت تبك٧ي ٝ ث٨ٖ ٗٞد ٝ ُلؿاة»

 مؿٟ ؽٞؿ كا ث٠ كا٦١ غٞك٨ب٠ٛ،

 ث٠ ضؼلش ػطن كا ًلؿٟ ث٢ب٠ٛ،

 ث٠ ٛزٞا٦٧ ٠ً ثب پ٨ل ٗـبٙ ؿاضت،

 ضٌب٧ت ام ض٨بق٨ٚ مٗبٙ ؿاضت،

 ٠ً ثب آٙ رٟٔٞ ؿك ٗغلاة ٝ ٜٗجل،

 :ث٠ ؽٔٞت ثٞؿضبٙ آٙ ًبك ؿ٧ِل

 ؿك ٨ٗؾب٠ٛ كا ثب ٠ٜ٨ً ثستٜـ،

 غـا ٝ ؿست ٗكلة كا ضٌستٜـ؛
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 ُطٞؿٛـ ام ؿكِ تن٧ٝل ٝ سبٓٞس

 !ث٠ ١ل ُٞض٠ ؿًبٙ م١ـ، اكسٞس

 

 ث٨لطبٙ رلػ٠ ا٥ ثل ؽبىِ عبكظ،

 ؿكٝؿ٥ ُٞ ث٠ كٝط پبى عبكظ

 ٠ً ا١ْ ٜٗكن ٝ ثغج ٝ رـّ ثٞؿ،

 :ث٠ كٛـ٥ ؿك سؾٚ ؾلة آ٘خْ ثٞؿ

 

 ،پیز گلزًگضج٦ ٗست، ام سلا٥ 

 ُلكت٠ ض٨ط٠ ا٥ ١ٖ ؿك ثـْ تَٜ،

 ث٠ س٥ٞ ؽب٠ٛ ٦ٗ آٗـ،٠ً ٛبُبٟ

 .ث٠ ضؾع ٗغتست ثلؽٞكؿ ؿك كاٟ

 ٦ً٘ اكسلؿٟ ضـ، اّٗب ٛتلس٨ـ،

 .ؿك٦ِٛ ًلؿ، ام اٝ اعٞاّ پلس٨ـ

 

 ؿست صٜبٙ مؿ ٗغتست ثل پطت اٝ

 ٠ً علكص ؿك ُٔٞ ام ؿكؿ ثطٌست؛

 ضبػل،»: ث٠ اٝ ثب ٓغٚ تٔؾ٦ ُلت

 !ثِٞ ثب تٞ ص٠ ثب٧ـ ًلؿ آؽل

 تٞ كا ١ل ٝهت ٦ٗ ث٨ٜٖ، ؽلاث٦؛

 !٠ٛ عبكظ، ؽُ٘لٟ ا٥ پُل ام ضلاث٦

 تٞ ٦ٗ ؿا٦ٛ ٠ً ا٧ٚ ًبكت ُٜبٟ است،

 !ث٠ ؿكُبٟ ؽـا ك٧ٝت س٨بٟ است
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 صٞ ١ست٦ ضبػل٥ ٗط٢ٞك آكبم،

 .ٗؼبكت ًلؿٟ ا٧ٖ ام عجس ٝ ضـّالم

 ث٠ ٓكق سغل ٝ ربؿ٥ٝ ًالٗت،

 ُـا ٝ ضبٟ ؿاكٛـ اعتلاٗت؛

 ٦ٓٝ كٝم٥ ٠ً مع٘ت كا ٦ًٜ ًٖ،

 .ثلٛـت كاست ؿك هؼل ر٢ّٜٖ

 ؿك آٙ ؿ٨ٛب ػجبؿت ًبك سبم است،

 .بم استؽـا ام ضؼل عبكظ ث٦ ٨ٛ

 ت٦٧ٞ ٝ ٨١نٕ ؽُطي ُٜب١ت،

 !ٛؾٞا١ـ ثٞؿ ضؼل تَل پٜب١ت

 

 ٦ٓٝ ا٧ٜزب ٠ً ؿك ٗؼلٝف ٝ ٌٜٗل»

 ٜٖٗ ثل ًبك١ب٥ ؽٔن ؿاٝك،

 ث٠ اٗل ٝ ٦٢ِٛ ٗٚ ؿك ٥ًٞ ٝ ثلمٙ

 .ثنكٍ ٝ ؽُلؿ ثِقاكٛـ ُلؿٙ

 ِٛلتٖ ال اهّْ عـّ كا ٢ِٛـاك،

 ث٠ ٗست٦ پب ثلٝٙ ام ؽب٠ٛ ِٗقاك؟

 ل ًص،ث٠ ؽٔٞت ١ل ص٠ ؽٞا٦١ ثبؿٟ س

 اُل پب ؿاؿ، ٢َٗل٦٧ٝ ث٠ ثلًص؛

 صٞ ث٨لٝٙ آٗـ٥، ٗلؿ ؽـا ثبش،

 «!س٨ٖٔ ٝ سل ث٠ م٧ل ٝ پبكسب ثبش

 

 صٞ علف ٗغتست آٗـ ث٠ ا٧ٜزب،

 ؿّ عبكظ ضـ ام آٙ م٧ل ٝ ثبال؛
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 ا٥ ٗلؿ،»: ُلت ًط٨ـ آ٦١ ثٜٔـ ٝ

 !ٗسٔ٘ب٦ٛ تٞ ؿ٧ٞا٠ٛ إ ًلؿ

 ،ثلٝ ؿّ كا ث٠ ٛٞك عنّ ث٨للٝم

 !ث٠ ٗٚ ؿكس ٗسٔ٘ب٦ٛ ٨ٗبٗٞم

 ٠ً اغْ آٛض٠ كلػص كا تٞ ؿا٦ٛ،

 .ٗلا ؿك س٠ٜ٨ است ام ٛٞرٞا٦ٛ

 ث٠ٔ، ص٨ن٥ ٠ً ٦ٗ ٦٧ُٞ علإ است،

 ضلاة پؾت٠ ثل ٗلؿاِٙ ؽبٕ است،

 ٠ً صٞٙ ٛٞضٜـ ٝ هـك٥ ٗست ُلؿٛـ،

 .عط٦ پست ُلؿٛـصٞ ع٨ٞاٛبت ٝ

 

 ؿاكؿ اضبكت هائدُ ؽـا ؿك»

 :ث٠ ضُلة ؽَ٘ل ٝ ثـؿبء ػـاٝت

 ٠ً ؽبٗبٙ ٗست صٞٙ ام رب٥ ؽ٨نٛـ،

 ث٠ ١ٖ تبمٛـ ٝ ؽٞٙ ١ٖ ثل٧نٛـ؛

 ضٞؿ ث٨ـاك ؿك ؿّ ٠ٜ٨ً ١بضبٙ،

 !كٝؿ ٧بؿ ؽـا ام س٠ٜ٨ ١بضبٙ

 

 ث٠ٔ، پلٝكؿُبك پبى كلٗٞؿ»

 .ث٨طص م٧بٙ ثبضـ، ً٘ص سٞؿ« ٦ِٗ»٠ً 

 ٠ٛ ؽبٖٗ، ٠ٛ پُل٨ٞم،ِٗٚ عبكظ ٠ً 

 ؽـا كا ؿك ؿٖٓ ؿاكٕ ضت ٝ كٝم،

 ً٘ص كا ٦ٗ ؽٞكٕ ٠ً سٞؿ ؿاكؿ،

 :ؿٖ٘ كا ٦ٗ ثلؿ، ضبؿ٥ ٦ٗ آكؿ
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 است،« ًَأسَبً ِٗٚ َٗؼ٨ٚ»٠ً « ؿب٨ث»١٘بٙ 

 .است« ٨َٚٓق٣ٍَّ ِّٓٔطَّبكِثِ»ت٘بٗص 

 

 ثلٝ، ا٥ ٗغتست، ُلؿٙ ٌٗٚ ضنّ،»

 !ٗنٙ ثب ١٘ضٞ ٗٚ ٓٞق٦ ٗؼّٔن

 ٨ٗبٙ ػـّٟ ا٥ الت ٝ ؿؿٔجبم

 !ث٠ اٗل ٝ ٦٢ٛ ٝ تؼن٧لت ثپلؿام

 ثـاك ام ًبك ٗلؿاِٙ ؽـا ؿست،

 «!٠ ١ط٨بكٛـ ا٧طبٙ ٝ ت٦٧ٞ ٗستً
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 * ششمساغر * 

 جست و جوی تی پایاىدر 
 

 اُل ص٠ ضت ضج٦ ١ّٞ آكل٧ٚ است،

 :ؿك آٙ ؿ٧ٞ تجب٦١ ؿك ٨ً٘ٚ است

 ضلاة ٗٚ ؿٝاٛـ ؿك كُت ٛٞك،

 .س٨ب٦١ كا ًٜـ ام ؽبقلت ؿٝك

 

 ٦ٓٝ ثب٧ـ ثـا٦ٛ ا٧ٚ ضلاة است

 !٠ً ؿك ا٧ٚ ؽب٠ٛ ٦ٗ ٛٞض٦، ٠ٛ آة است

 ؿ، آؿاة ؿاكؿ،ضلاة، ا٥ ثب ؽل

 .تلبٝت ؽٞكؿٛص ثب آة ؿاكؿ

 ثـٟ ٢ٗٔت ٠ً هـك٥ ؿك ؿ١بٛت

 ؛ثِلؿؿ رلػ٠ ١ب ؿٝك مثبٛت

 ضٞؿ قؼٖ ؽٞضص ثب ٗنٗنٟ ثبم،

 ًُٜـ ٨ُلا٦٧ اش ًبك ؽٞؿ آؿبم؛

 م٧ل ؿٗبؿت،ثپ٨ضـ ١ُلٕ آٙ 

 ث٨ب٧ـ ؽٞش ؽٞضي ٗست٦ سلاؿت؛

 ثزٞضـ ؿ٧َِ ف١ٜت ٛلٕ ٛلٗي،

 :٠ ات ؿَىًلؽت٦ كا ًٜـ ام ًّٔ

 اثـ ؿٖ، ضٞؿ اٛـ٧ط٠ ث٨ـاك،ثؾٞ

 :ًٜـ ربٙ تٞ كا ا٨ّٗـ سلضبك
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 «١بٝا٦٧»ض٨ٜـٕ ثت پلست٦ ؿك 

 ٛـ٧ـٟ ؿك ٝرٞؿ ثت ؽـا٦٧،

 صٞ اثلا٨١ٖ ف١ٜص ؿك تٌبپ٥ٞ،

 ضـٟ ؿك ٝاؿ٥ ٜٗكن ؽـا ر٥ٞ،

 ٌب٧ي ك٥ٝ ثُلؿٟ،ث٠ ٗق١ج٢ب ٧

 ،ث٠ ١ل ٗق١ت مٗب٦ٛ ؿّ سپلؿٟ

 ،ؽـا٦٧ ؿاؿٟ آٙ ٗق١ت ٛطبٛص

 ثل اٝ ًلؿٟ ث٠ اٝغبك٦ ث٨بٛص

 ٠ً ثٞؿٟ ٛسج٤ً ثل ػوِْ ث٨ـاك

 .ؽـاٝاك٥، پلستص كا سناٝاك

 

 ث٠ ؿّ ٗلؿ ام ؽـا٥ تبمٟ ؽلسٜـ،

 ستب٧ص ًلؿٟ اٝ كا ُلٕ ٧ٌضٜـ،

 ث٠ اغ٦ٔ ام اغٞٓص ٛوع ؿ٧ـٟ،

 :ثُل٧ـٟ  ؿّ اكسلؿٟ ام آٙ ٗق١ت

 ؽـا ر٨٧ٞص كا ام سل ُلكت٠، 

 سلاؽ ٗق١ج٦ ؿ٧ِل ُلكت٠،

 ،هؿب كا، ١٘ضٜب٠ٌٛ س٨ل ٦ٗ ًلؿ

   .آؽل ؿكآٝكؿ دهشقسل ام ض٢ل 

 

 ؿك آٛزب ؿّ ث٠ ػطن ؿؽتل٥ ؿاؿ

 ٗسٔ٘بٙ، ص٢لٟ ثُت، هـ سلِٝ آماؿ؛

 س٠٨ صط٦٘ ٠ً ًبكل ثب ِٛب١ص 

  .ث٠ آ٦ٛ پبى ٦ٗ ضـ ام ُٜب١ص
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 ا٧٘بٙ ؿث٠ ػطن اٝ صٜبٙ آٝك

 .٠ً ضـ ؿك ػلؼ ٧ي ١لت٠ ٗسٔ٘بٙ

 

 :ث٠ مٝؿ٥ ؿك ٌٛبط آٝكؿ مٙ كا 

 .ثتِ ا٧نؿ پلستِ ثت ضٌٚ كا

 ث٠ ١بٝا٨٧ص ثلؿ ٝ ؿك سلا٧ص 

 .كلا١ٖ سبؽت ١ل ص٨ن٥ ثلا٧ص

 ؿك صل٧ـٙ،ام آٙ ٧ي ٛبم ٝ ٛبمش 

 .ام ا٧ٚ ٧ي ٛبم كا ثب ربٙ ؽل٧ـٙ

 مٛي ؿك ًبك ؿ٨ٛب ١٘سلش ثٞؿ،

 ث٠ ًبك ؿ٧ٚ ُٗلاؿ ٝ ك١جلش ثٞؿ؛

 ٠ٛ ت٢ٜب ؿّ ث٠ ػطن اٝ ٦ٗ اكلٝؽت، 

 .ام اٝ كو٠ ٝ مثبٙ كا ١ٖ ٦ٗ آٗٞؽت

 

 ث٠ ا٧ٚ تلت٨ت سب٦ٓ صٜـ ثِقضت،

 : ٝكم ؿك ؿكتلِ اٝؾبع ثل ُطت 

 ثٌلؿ آٙ مٝر٤ م٧جب٥ قّٜبم

 :بم ٛبكلٗب٦ٛ آؿبم ث٠ رب٥ ٛ

 م٦ٛ ؽٞكض٨ـ صطٖ ٝ ٗب١لٝ ثٞؿ،

 ؛٨ٌٓٝٚ ٗخْ ضت تبك٧ٌؾٞ ثٞؿ

 ١ٖ ام آة ٝ ١ٖ ام آتص سلضت٠،

 ٝرٞؿش ٨ٖٛ رّٚ، ٦٘٨ٛ كلضت٠؛

 ث٠ ٝهتِ ثٞس٠ ًٞحل ثل ٓجبٙ ؿاضت،

 .صٞ ٦ٗ مؿ علف، ػولة ؿك مثبٙ ؿاضت
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 ضـ آؽل سبؿ٣ تبمٟ ٗسٔ٘بٙ

 .ام آٙ اؽالم مضتِ مٙ پل٧طبٙ

 ًُٜـ تب ؿكؿ كا ٗؼوّٞ صبكٟ،

 ث٠ كسِٖ ٗس٨٘ٔٚ ًلؿ استؾبكٟ؛

 :ًالٕ اهلل كا آٝكؿ ٝ ثِطٞؿ

 .ثٞؿ« ٛسب»٧ب « مٙ»رٞاثص سٞك٣ 

 

 مِٙ ثـ ؽ٥ٞ كا آٝكؿ ٝ ثٜطبٛـ،

 .ت٘بٕ سٞكٟ كا ثل اٝ كلٝ ؽٞاٛـ

 ا٥ ١٘سلِ ثب ؿ٧ٚ ٝ ا٧٘بٙ»: ثِلت

 ٠ً ثب ػطوت ٗلا ًلؿ٥ ٗسٔ٘بٙ،

 ض٨ٜـ٥ ٠ً ص٠ تٜج٦٢٨ ثلا٧ت

 ٗؼ٨ّٚ ًلؿٟ است ا٧ٜزب ؽـا٧ت؟

 ٦ٓٝ ٗٚ تب ٦ًٜ تلىِ ٛطٞمت،

 ٌٛلؿٕ ٗخْ ضت تبك٧ي كٝمت؛

 ؿِّ آمكؿٟ كا پ٨طت ُطبؿٕ،

 .ث٠ تٞ ثب سٞمِ ربٖٛ پٜـ ؿاؿٕ

 ٌٛلؿٕ ارتٜبة ام كؽتؾٞاثت،

 ؛اثتٛـاؿٕ ٗخْ ٧ي ثلؿٟ ػق

 ُٞضت، ٠ٌٛٞث٨ـٕ ؿٝ تب س٦ٔ٨ ث

 .٨ٛبٝكؿٕ ث٠ ؽٞاك٥ ؿك ؽلٝضت

 ضـ ام اؽالم مضتت قبهتٖ قبم،

 !ٛجلؿٕ ؿست س٥ٞ صٞة ٝ ضـّالم

 اُل ؿك تٞ ٗغجّت ث٦ احل ثٞؿ،
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 !تي سٞؿثِٞ آؽل ًزب ؿاكؿ ً

 

 ث٠ٔ، ا٧ٚ عٌٖ ؿك ضأٙ ؽـا ٨ٛست،»

 !ًتي ثل ربٛٞك١ب ١ٖ كٝا ٨ٛست

 اُل ص٠ ٗـك٦ً ث٢تل ٛـاكٕ،

 .ٗٚ ا٧ٚ كا ام ؽـا ثبٝك ٛـاكٕ

 ١٘بٙ ث٢تل ٠ً تلىِ آضٜب٦٧ 

 .ث٧ِٖٞ ثب تٞ ٝ ٨ُلٕ رـا٦٧

 صٞ كٛذ ٝغْ تٞ ث٨ص ام كلام است،

 .سنا٥ تٞ ١٘بٙ عٌٖ قالم است

 كا، تٞ كا ؽ٨ل ٝ سالٗت پ٨ص ٗب

 «!ؿٝثبكٟ رست ٝ رٞ ًلؿٙ ؽـا كا

 

 قالهص ؿاؿ ٝ ام ؿّ كاٛـ ػطوص،

 .ث٠ علٗت ًلؿ كا٦١ ؿٗطوص

 ضـ آماؿ ٝ ٗزلّؿ ثبك ؿ٧ِل،

 .ؽـا ر٨٧ٞص كا ثِلكت ام سل
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 * هفتمساغر * 

 شِثه خداییِ آدهیساددر 
  

 ؿك ا٧ٚ سبؿل ٦٨ٗ ؿاكٕ ا٦٢ٓ،

 :غـا٥ ٛٞك ثل ثبٕ س٨ب٦١ 

 ٛٞض٦، ث٠ ؿ٧ـاك ؽٞؿ آ٦٧، ٠ً صٞٙ

 ث٠ ؿّ ث٦ٜ٨ ٠ً ت٘خبّ ؽـا٦٧

 اُل ص٠ ٠ٜ٢ً است اغِْ عٌب٧ت،

 .ًٜٖ آٙ كا ث٠ ض٦ٌٔ ٛٞ كٝا٧ت

 

 ث٢طت٦ ٠ً ؿك آٙ ٧ٌضٜـ ثب ١ٖ

 ث٠ سل ثلؿٛـ ؽٞش عّٞا ٝ آؿٕ،

 اٙ ؿاضت ١ل س٥ٞ،ؿكؽتبٙ كلاٝ

 ثل آ٢ٛب ٨ٟٗٞ ام ١ل كَٛ ٝ ١ل ث٥ٞ؛

 ؿٓؾٞاٟ، ربٛجؾص، ،٠٘١ ؿ٧ـٟ كُثب

 ٛطبـ ا٨ِٛن، ضٞكآٝك، تٞاٛجؾص؛

 ؿكؽتب٦ٛ ؽناٙ ١لُن ٛـ٧ـٟ،

 ٨٘١ط٠ ٨ٟٗٞ ضبٙ ٛلٕ ٝ كس٨ـٟ؛

 ثجل آسبٙ ث٠ س٥ٞ ضبؽ٠ ١ب ؿست، 

 .ثض٨ٚ ٝ ٨ْٗ ًٚ تب اضت٢ب ١ست

 ٠ٌٜ٨٘١ ٨ٟٗٞ ا٥ ام ضبػ ص٨ـ٥،

 ٝ قؼ٘ص كا صط٨ـ٥، مؿ٥ ُبم٥

 : ث٠ رب٧ص ٧ي ضٌٞك٠ ٦ٗ ًطـ سل
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 !تَل ٝ تبمٟ، ت٘بضب٦٧، ٗؼكّل

 

 ؽالغ٠، آؿٕ ٝ عّٞا، ؽـاضبٙ

 ص٨ٜٚ ثبؿ٦ ٢ٛبؿٟ م٧ل پبضبٙ،

 ام آ٢ٛب ثٜـ٦ُ ٦ٗ ؽٞاست ًبْٗ،

 :بٛص ٢ٛبؿٟ ُلؿٙ ٝ ؿّ ث٠ كلٗ

 ث٠ ١لص٠ ١ستطبٙ ٝ ١ل ص٠ ١ستٜـ،

 صٞ ثلّٟ ثب ٨ُبٟ ٝ آة ؽلسٜـ؛

 ٠ً آ٢ٛب ١ٖ صٞ ثلّٟ كإ ثٞؿٛـ،

 .س٨ٖٔ ٝ سبؿٟ ٝ آكإ ثٞؿٛـ

 ٠ٛ ؿك سل كٌل، ٠ٛ ؿك ؿّ ١ٞا٦٧،

 !٠ صٞٙ ُلت٠، ٠ٛ آٝكؿٟ صلا٦٧ٛ

 ػلٝس٢ٌب٥ ٦ًًٞ، ث٦ اكاؿٟ،

 ؿل٧نٟ ًبكضبٙ كا ٛظٖ ؿاؿٟ؛

 طبٙ ثٞؿ، آغنّ،ت٘بٕ مٛـ٨ُ

 !ت٘بٕ كٝم١ب تٌلاك ٗكٔن

 

 ٨ٗبٙ ٨ٟٗٞ ١ب ت٢ٜب ؿٝ تب ثٞؿ

 :٠ً ؿك آٙ ثبؽ ٗؾػٞظِ ؽـا ثٞؿ 

 ثلا٥ سلل٣ ؽٞؿ آكل٧ـٟ،

 ث٠ ُلؿِ ١ل ؿٝ پلص٦ٜ٨ ًط٨ـٟ،

 ٠ً ٧ؼ٦ٜ ؽٞكؿٛص ٜٗ٘ٞع ػبٕ است،

 !ث٠ ١ل ًس رن ؽٞؿ ا٧طبٙ علإ است

 ٦ٌ٧ ١ل ؿا٠ٛ اش ؿاٛص ر٢ب٦ٛ،
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 صٞ ؽٞكؿ٥، آٛض٠ كا ؽٞا٦١، ثـا٦ٛ؛

 ؿل٧نٟ ٦ٗ ضٞؿ ثب آٙ ٗجـّّ

 .ث٠ ػو٦ٔ ٠ً ٗسبئْ كا ًٜـ عْ

 ث٨للٝمؿ صلاؿ٦ ؿك سل تٞ،

 .ضٞؿ ؿك مٛـُب٦ٛ ك١جلِ تٞ

 اكاؿٟ ٧بث٦ ٝ ؿائٖ ثپ٦٧ٞ، 

 .عو٨وت٢ب٥ ١ست٦ كا ثز٦٧ٞ

 ١ٖ ٨ٟٗٞ ا٥ ٠ً ١ل ًس آٙ كا ٦ٌ٧ 

 :ؽٞكؿ، ٧بثـ ع٨بت ربٝؿاٙ كا

 ٠ٛ ١لُن فاتِ اٝ پ٨ل٥ پق٧لؿ،

 .٠ٛ تب ػبٖٓ ث٠ پب ثبضـ، ث٨٘لؿ

 

 ثل ا٧ٚ ؿٝ ٨ٟٗٞ ١لًس ؿست ٧بثـ،

 ث٠ ١ست٦ آٛض٠ ؽٞث٦ ١ست ٧بثـ؛

 كسـ آٛزب ًن آٙ ثل تل ٛجبضـ،

 .ًس٦ ؿ٨ل ام ؽـا ؿ٧ِل ٛجبضـ

 ث٠ م٧ل پب٥ اٝ ١ست٦ سلاسل

 .٠ٜ٨ ؽـا كا ؿك ثلاثلصٞ آ٧

 صٞ ثب اٝ ؿك ص٨ٜٚ رب٦٧ ٛط٨ٜـ،

 .ًس٦ ؿ٨ل ام ؽـا ؿك ؽٞؿ ٛج٨ٜـ

 

 ٦ٓٝ ام ثلّٟ آؿٕ ؽبٕ تل ثٞؿ،

 .ام ا٧ٚ ؿٝ ٨ٟٗٞ اغالً ث٦ ؽجل ثٞؿ

 ث٠ كعٖ آٗـ ؿِّ ض٨كبٙ ثلا٧ص،
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 : ٛـ٧ـ آٙ مٛـُب٦ٛ كا سنا٧ص 

 ؽٞؿش كا ًلؿ ؿك ظب١ل صٞ ٗبك٥،

 . ًٜبك٥ ؽن٧ـ ٝ ٧بكت عّٞا كا

 ث٠ اٝ ام ٣ٞ٨ٗ ؿاٛص سؾٚ ُلت،

 .ث٠ تٞغ٨ل٦ ٠ً ثل اٝ ؽبقل آضلت

 صٞ عّٞا ؿا٠ٛ ا٥ كا ص٨ـ ٝ ثٞ ًلؿ،

 .كمٝ ًلؿآؿّ اٝ ؽٞكؿٛص كا 

 ثؾٞكؿ آٙ كا ٝ ضـ ام ر٢ْ آماؿ،

 ؿ ام ٧بؿ؛اقبػت ام ؽـا كا ثُل

 صٜبٙ عبٓص ؿُلُٞٙ ضـ ث٠ ٧ي آٙ

 .٠ً پ٨ـا ًلؿ ُلت٦ ٗلؿٟ ا٥ ربٙ

 

 ضـ ام ١ست٦ ؽٞؿ آُبٟ ٛبُبٟ،

 ! ام ا٧ٚ آُب٦١ ض٨ل٧ٚ ًط٨ـ آٟ

 ث٠ سل تب پب٥ ؽٞؿ ع٨لاٙ ٛظل ًلؿ،

 .ٛظل ثل آس٘بٙ ٝ ؿٝك ٝ ثل ًلؿ

 ث٢طت ٝ آٛض٠ ؿك آٙ ثٞؿ اِٛبك

 .١٘بٙ ؿٕ پ٨صِ صط٘ص ضـ پـ٧ـاك

 :ـ، آِٛبٟ ضـ ١ست ٛجٞؿ، آُبٟ ض

 .ضـ ام ا٧ٚ ١ٞض٨بك٥ تبمٟ سلٗست

 صٞ ثل اٝ ٝاهؼ٨ت ضـ ٗسّٖٔ،

 .ؽٞكاٛـ ام ٣ٞ٨ٗ ؿاٛص ث٠ آؿٕ

 

 ؽـا تب ثب ؽجل ام ٗبرلا ضـ، 
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 ث٠ ضـّت ؽطٜ٘بى ام ا٧ٚ ؽكب ضـ؛

 ثب غـا٥ كػـ تٞپ٨ـ، ث٠ آٙ ؿٝ

 ث٠ ؽٞاك٥ ًلؿضبٙ ام ثبؽ تجؼ٨ـ،

 ٠ً ؿٝك ام آٙ ؿٝ ٨ٟٗٞ، م٧ل اكالى

 !ضٞٛـ آٝاكٟ ثل ا٧ٚ پ٤ٜ٢ ؽبى

 صٞ ؿاٛص ٧بكتٜـ، اًٜٞٙ ٗجبؿا

 ع٨بت ربٝؿاٙ ر٧ٜٞـ كلؿا؛

 ؽٞكٛـ ام ٣ٞ٨ٗ ؿّٕٝ ٢ٛب٦ٛ،

 :ضٞٛـ آٛٞهت صٞٙ اٝ ربٝؿا٦ٛ

 ث٠ اسلاكش ت٘ب٦ٗ ؿست ٧بثٜـ، 

 .ٛض٠ ١ست ٧بثٜـتسّٔف ثل ١ل آ

 ضـٟ ؿك آكل٧ٜص ١ٖ كه٨جص،

 .ًٜٜـ ام ث٦ ضل٦ٌ٧ ث٦ ٛػ٨جص

 

 صٞ آؿٕ سبًِٚ ك٥ٝ م٨ٗٚ ضـ،

 ؛ام ا٧ٚ ث٦ ٢ٗل٥ ؽبٓن ؿ٨٘ٚ ضـ

 ثلا٥ ا٠ٌٜ٧ ثب ُٗلؿٙ ٨٘ٛلؿ، 

 ث٠ ؿاٛص ػ٘ل رب٧ٝـاٙ ث٨ِلؿ،

 ث٠ ًطق ٝ آكل٧ٜص ُلٕ پلؿاؽت،

 .ؽٞؿش كا ثل م٨ٗٚ ضج٠ ؽـا سبؽت

 ١ٜل ٗبٛـ،ث٠ اٛـ٧ط٠ ثل آٗـ، ثب 

 !ث٠ ا٧ٚ ؿٝ ٗلٍ كا ام آؿ٦ٗ كاٛـ
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 * هشتمساغر * 

 سؤالِ هردم از سقراطدر 

  

  ؿك ا٧ٚ سبؿل ٦٨ٗ پُل ؿُكؿ ؿاكٕ،

 :ام آٙ ٠ً ػبضن عنّ ؽٞكؿ، ؿاكٕ 

 ضِٞاك است،٦٨ٗ ٠ً تٔؼ اّٗب ؽٞ

 .تٞ كا ؿك ث٨ولاك٢٧ب هلاك است

 ٦٨ٗ ١ٖ ضًٞلاٙ، ١ٖ ٛٞضـاكٝ،

 :ضلبثؾصِ ؿِّ عن ث٨ِٚ عوِٞ

 

 ٦٘ٛ ؿاٖٛ ًزب ؽٞاٛـٕ ٠ً ٧ٞٛبٙ،

 ؿ٧بك ػبٓ٘بٙ ٝ ك٨ٔسٞكبٙ،

 ٛظب٦ٗ ؿاضت ؿك ظب١ل پُل ام ؿاؿ،

 .ؿك آٙ ٗلؿٕ ٠٘١ ؽٞضجؾت ٝ آماؿ

 عٌٞٗت عبكظِ هبِٛٞٙ ربك٥،

 .ضؼبك ؿٝٓتص ؽـٗتِناك٥

 

 ث٠ هػـ آ٠ٌٛ ؿستص ثبم ثبضـ،

 ثلا٥ ١ل ستٖ ػقك٥ تلاضـ،

 ًٜـ ثب هـكت ٝ رجل ؽـا٦٧،

 :ثـٝٙ ؿكؿ سل، كلٗبٛلٝا٦٧ 

 ث٠ ؿاٗبٙ ضل٧ؼت صَٜ ٦ٗ مؿ،

 .ثلا٥ ؿ٧ٚ ث٠ س٠ٜ٨ سَٜ ٦ٗ مؿ
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 ثب ػبثـ ٛ٘ب٧بٙ، تجب٦ٛ ؿاضت

 مثبٙ پُل ام ؽـا ؿّ ث٦ ؽـا٧بٙ،

 ٠ً ُل ص٠ رب٤ٗ پل٨١ن پٞضٜـ، 

 .ث٠ مك ا٧٘بٛطبٙ كا ٦ٗ كلٝضٜـ

 

 ؽـا كا ًلؿٟ ثٞؿ اسجبة ًبكش،

 ث٠ ؿ٧ٚ ثبال ُلكت٠ اػتجبكش؛

 ث٠ ؿستص ثٞؿ ٗبّ ٝ ربٙ ٗلؿٕ،

 .١ٞا ٝ ؽبى ٝ آة ٝ ٛبٙ ٗلؿٕ

 سالط اغ٦ٔ اش ٗطت٦ ؽلاكبت،

 ثبش ٝ آٞات؛ سپبٟ اغ٦ٔ اش اٝ

 ؿِٕ آماؿٟ ؿك ث٨ٖ،لام آ٢ٛب ٗ

 . ٢ٛبؿٟ سل ٠٘١ ثل پب٥ تس٨ٖٔ

 ١ل آٌٛس ٠ً ث٠ ؿّ پلٝا٥ ربٙ ؿاضت،

 .سل٥ اكٌٜـٟ، هل٦ٔ ثل ؿ١بٙ ؿاضت

 ؿ٦ٗ ام عنّ ٝ آماؿ٥ ٦٘ٛ مؿ،

 .ث٠ ص٢لٟ ك٦ِٛ ام ضبؿ٥ ٦٘ٛ مؿ

 ثـٝٙ ٨١ش ث٦٧ٞ ٧ب ثؾبك٥،

 .ضجظ ٗبٜٛـ ٦ٗ ككت ام ًٜبك٥

 

 بثص سل ٦ٗ آٗـ،٦ٓٝ ١ل ًس ٠ً ت

 غـا٦٧ ام ٧ُٞٔص ؿك ٦ٗ آٗـ، 

 غـا٦٧ ام ؿَكِ ػوـٟ ُطب٦٧،

 :ؿك آٙ اٛـى ٛطبٙ ام ٛبكؾب٦٧
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 ث٠ مٛـاٙ ٝ ضٌٜز٠ كإ ٦ٗ ضـ،

 .٦٘ٛ ضـ، ث٦ ُ٘بٙ اػـإ ٦ٗ ضـ

 

 سؾٚ سٜذ« سولاـِ»٠ٗ ؿك آٙ ١ِٜب

 ٠ ؿك ؿّ ؿاضت ام عٌ٘ت ثس٦ ُٜذ،ً

 ُقك ؿك ًٞص٠ ٝ ثبماك ٦ٗ ًلؿ،

 .ث٠ ؿاٛص ؽلت٠ كا ث٨ـاك ٦ٗ ًلؿ

 رٞاٛبٙ كا ُٛٞ اٛـ٧ط٦ ٦ٗ آٗٞؽت،

 . عنّ ٦ٗ اكلٝؽت ؽصلا ث٠ ؿ٢ٓبضبٙ

 سؾٚ ٦ٗ ُلت ام اسلاكِ ١ست٦،

 پلست٦؛ ػـآتؾٞا٦١، آماؿ٥

 ث٠ ٛٞكِ ػٖٔ ٝ عٌ٘ت كاٟ رستٚ؛

 كا ثب ؿِّ آُبٟ رستٚ؛ ؽـا

 ث٠ ربٙ، ؽٞا١بِٙ ٓقّات ر٢ب٦ٛ، 

 .ؽٞش ٝ پب٨ًنٟ ًلؿٙ مٛـُب٦ٛ

 

 ٠٘١ سولاـ كا تٌل٨ل ًلؿٛـ،

 .ًلؿٛـ لث٠ ؾـّش رب١الٙ كا ت٨

 رب ث٠ رب ؿك ثلمٙ ٝ ٥ًٞ« آتٚ»ؿك 

 .بّ ٝ ٨١ب٥ٞ١زث٠ پب ًلؿٛـ رٜ

 ثل آٗـ كػـ آسب ؿك ٗؼبثل

 «!ٗلٍ ثل سولاـِ ًبكل»غـا٥ِ 

 ض٢ل آكإ ُلؿؿ،»: ٦ٜ ٠ًث٠ ا٧ٚ ٗؼ

 «!اُل ا٧ٚ ٓؼٜت٦ اػـإ ُلؿؿ
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 ث٠ ا٧ٚ ٜٗٞاّ كٝم٥ صٜـ ثِقضت،

 ٨١ب١ٞ ث٨طتل ام پ٨طتل ُطت،

 صٜب٠ٌٛ الرلٕ ؿٝٓت سلاٛزبٕ 

 :ثلا٥ ككغ ؿٞؿب ًلؿ اهـإ

 ، ؿالٗبٙ صٜـ كأس٦كلستبؿ ام 

 (!ص٠ ٗأٗٞكاِٙ ٝعط٦ ؽ٥ِٞ ٛغس٦)

 ٠ً ١ل رب ؿ٧ـٟ ضـ، ٨ُلٛـ اٝ كا،

 .ثؾٞاثبٜٛـ كٞكاً ١ب٥ ٝ ١ٞ كا

 ث٠ مٛـاٛص ث٨ٜـامٛـ ؿك ؿٕ،

 !طٜـش صٞٙ ضٞؿ رلٗص ٗسًُّٖٔ

 

 ؿٝ تب ٗأٗٞك ؽٞضؾـٗت، ضتبثبٙ،

 :ُلكتٜـش ث٠ رب٦٧ ؿك ؽ٨بثبٙ

 ستٖ ثل آٙ ع٨ٌٖ پ٨ل ًلؿٛـ،

 اٝ مٛز٨ل ًلؿٛـ؛ ث٠ ؿست ٝ پب٥

 ًطبٛـٛـش صٞ ع٨ٞا٦ٛ ث٠ ؿٛجبّ،

 ث٠ پب ضـ امؿعبٕ ٝ ربك ٝ رٜزبّ؛

 سپب٦١ ؽلت٠ ربٙ ٝ ؿّ ُلكتبك

 ؛كٝاٙ ضـ ؿك پ٦ِ سولاـِ ث٨ـاك

 ُلكتٜـش ٠٘١ ثب ػوـٟ ٝ ٨ًٚ

 !ث٠ م٧لِ ثبكشِ ؿضٜبٕ ٝ ٛلل٧ٚ

 

 ؿك٦ِٛ ًلؿ پس سولاـ ؿك كاٟ،

 !تجسّٖ ثل ٓت آٝكؿ ٝ ًط٨ـ آٟ
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 :ث٠ ٗلؿٕ ُلت ثب ك٥ٝ ُطبؿٟ

 ض٘ب ا٥ ًٞت٠ اٛـ٧طبٙ سبؿٟ»

 ٠ً ثب تٔو٨ِٚ پٞسِ صٜـ ض٨ّبؿ

 ٦ٗ اكتـ ؿك ٥ُٞٔ ؽط٘تبٙ ثبؿ، 

 تؼػّت ٦ٗ مٛـ ؿك ؽٞٛتبٙ رٞش،

 ؽلؿ كا ٦ٗ ٨ًٜـ اغالً كلاٗٞش؛

 ،پب ثٜـ ص٠ ١ست٨ـ٦٘ٛ ؿا٨ٛـ 

 !٠ً ؽٞؿ كا ٧ب ؽـا كا ٦ٗ پلست٨ـ

 

 ٗٚ ام ؿضٜبٗتبٙ ١لُن ٛلٛزٖ،»

 !ض٘ب كا ثب ثـ٢٧بتبٙ ٛسٜزٖ

 اُل ثبك٧ـ ثل ٗٚ آتص ٝ سَٜ،

 ث٨ِلؿ ؿستتبٙ ام ؽٞٙ ٗٚ كَٛ،

 ام ا٧ٚ ًبك ض٘ب ؽطٖ٘ ٨ِٛلؿ،

 !ث٨٘لٕ، ٢ٗلتبٙ ؿك ٗٚ ٨٘ٛلؿ

 

 كوف ٧ُٖٞ ض٘ب ٠ً ثب ؽـا٨٧ـ،»

 ٧ٚ آضٜب٨٧ـ،ض٘ب ٠ً ؽٞة ثب ؿ

 ث٨٧ِٞـ ام سؾ٢ٜب٧ٖ ًـا٨ٗٚ

 ٗؾبٓق ثب عو٨وت ١ست ٧ب ؿ٧ٚ؟

 ؿك اٌٛبك ؽـا ١لُن ًال٦ٗ

 ض٨ٜـٟ ست ام ٗٚ آ٧ب ؽبظ ٝ ػب٦ٗ؟

 ٠ً ؿك ٗلؿٕ ٨ٗبٙ ثلمٙ ٝ ًٞ

 ثل ا٨ِٛنؿ ص٨ٜٚ ؽطٖ ٝ ٨١ب١ٞ؟
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 ث٠ عنّ سُٜٞـ ٗٚ ٠ٛ، ا٧ٚ ض٘ب٨٧ـ»

 !٠ً ؿك علف ٝ ػْ٘ ؾـّ ؽـا٨٧ـ

 ض٘ب ٠ً ام عو٨وت ٦ٗ ُل٧ن٧ـ،

  «!٠ٛ ثب ٗٚ، ث٠ٌٔ ثب ؽٞؿ ؿك ست٨ن٧ـ
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 * ُنهمساغر * 

 اجرای عدالتدر 

 ث٨ب تب سبؿل٥ ٛٞض٨ٖ اًٜٞٙ 

 !٠ً ػكل ه٢ٟٞ ؿاكؿ، ٗن٣ّ ؽٞٙ

 ام آٙ ؽ٢ٛٞب ٠ً ضـ ثل ؽبى ربك٥،

 :ثـٝٙ ه٢ٟٞ ا٥ ؿك سُٞٞاك٥

 

 ض٨ٜـٕ ٝاػظ٦ ٗط٢ٞكِ آكبم، 

 ٨ٗبِٙ ا١ْ ٜٗجل ؿك ر٢بٙ قبم،

 سؾ٢ٜب٧ص، ثـٝٙ صب٠ٛ ٝ صي،

 ػٔ٘ـاك ِ ٧و٨ٚ، ًٞثٜـ٣ ضي،

 ، صلاؽِ ٗؤٜٗبٙ ؿك كاٟ ا٧٘بٙ

 :٢ِٛـاكِ ٠٘١ ام ضلّ ض٨كبٙ

 

 ث٠ صطٖ اٝ ػـآت كًٚ ؿ٧ٚ ثٞؿ،

 .ً٘بّ ر٣ٞٔ عنّ ثل م٨ٗٚ ثٞؿ

 ث٠ ٗزٔس٢ب٥ ؽٞؿ ثب ضلط ًطّبف

 غج ام ػـّ ٝ اٛػبف،ث٨٘١ط٠ ؿاضت 

 ث٠ ١ِٜبٕ سؾٚ پُل ضٞك ٦ٗ سٞؽت،

 .ػـآت كا ث٠ ٗؤ٢ٜٗب ٦ٗ آٗٞؽت

 هؿب كا ككت تب ؿك كٝستب٦٧

 .ؽٞكؿ آكإ ٝ آسٞؿ ٟ ١ٞا٦٧
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 ؿك آٛزب رب٥ ٝاػظ ثٞؿ ؽب٦ٓ،

 .قٔت ًلؿٛـ ام اٝ ٝػظ٦ ا١ب٦ٓ

 توبؾب كا ث٠ ؽٞضل٦٧ٝ پق٧لكت؛

 .ثلا٥ ر٘غ ام ١ل ؿك سؾٚ ُلت

 صٞ ٛكوص ؽٞة ضـ ُلٕ ٝ ُُْ اٛـاؽت،

 .بف پلؿاؽتث٠ ثغج ام ػـّ ٝ ام اٛػ

 

 ؿك ا٧ٚ ١ِٜبٕ ٗلؿ٥ پ٨ل، ٛبُبٟ

 آٟ،ضـ ام رب٧ص ثٜٔـ ٝ ثل ًط٨ـ 

 آهب٥ ٝاػظ، ؽٞش ث٠ عبٓت»: ثِلت

 !٠ً ؿا٦ٛ ص٨ست ٗؼٜب٥ ػـآت

 ٨ٌٓٝٚ ٗٚ ٠ً ضـ ػ٘لٕ ٠٘١ ق٦ّ

 ث٠ ٗؼٜب٧ص ٛجلؿٕ فكّٟ ا٥ پ٦؛

 سؾٚ ؿكثبكٟ اش ؽ٦ٔ٨ ض٨ٜـٕ،

 !ؽٞؿش كا ٧ي ٛظل رب٦٧ ٛـ٧ـٕ

 مثبٙ است،ػـآت ؿك ر٢بٙ ِٝكؿِ 

 !ؽٞؿش ٗخْ ؽـا ام ٗب ٢ٛبٙ است

 ث٠ علف آجت٠ّ پُل ٗؼٜبست، اّٗب

 .صٞ ضـ ارلا، ٛـاكؿ ٨١ش ٗؼٜب

 ٗخبّ كٝض٦ٜ ؿاكٕ ؿك ا٧ٚ ثبة

 :ؽٞٛبة ٠ًٖ علكص آٝكؿ ؿك صط

 

 ؿك آثبؿ٥ ثبال ؿؽتل٥ پبى،»

 ث٢بك ام ٓكق ك٥ٝ اٝ قلثٜبى،
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 ُلكت٠ ث٥ٞ ؽٞش ام ك٥ٝ اٝ ُُْ،

 :ثٔجْ ،ام اٝ آٗٞؽت٠ آٝام

 سلضتص ام كلضت٠ ؽٞثتل ثٞؿ،

 .ا٨ٗـ ٗبؿك ٝ ربٙ پـك ثٞؿ

 

 ٨ٗبٙ ًبكُل١ب ٛٞرٞا٦ٛ،»

 ٛزبثت پ٨ط٤ پب٨ًنٟ رب٦ٛ،

 ٢ٛب٦ٛ ػبضن آٙ ٗب١لٝ ثٞؿ،

 .ث٠ ؿّ ا٨ّٗـٝاكِ ٝغْ اٝ ثٞؿ

 

 ؿؽتل ؽجل ؿاضت؛ ؿٓـاؿ٦ُ ام ا٧ٚ»

 .ؽٞؿ اٝ ١ٖ ؿ٦ٓ ثب آٙ پسل ؿاضت

 مثبٙ ػطوطبٙ ت٢ٜب ِٛب٦١

 ٠ً ثب ٓجؾٜـ تٞإٔ ثٞؿ ُب٦١؛

 ٦ٓٝ ػطن آتص است ٝ ؿ٧ل ٧ب مٝؿ،

 :ثل آكؿ ضؼ٠ٔ ٝ ؽ٨نؿ ام آٙ ؿٝؿ 

 صٜب٠ٌٛ صط٢٘ب ث٨ٜـ، مثب٢ٛب

 !ام آٙ ٧ُٞـ ث٠ ١ل رب ؿاستب٢ٛب

 

 صٞ اكثبة ام هؿ٠٨ ثب ؽجل ضـ،»

 :١ل ؿٝ ضبٙ اسجبة ضل ضـثلا٥ 

 ؽٞؿش ثب ؿؽتلى پ٢ٜبٙ مٛب ًلؿ،

 رٞاٛي كا ُلكتبك ثال ًلؿ؛
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 ٨١ب١ٞ ًلؿ ٝ آضٞث٦ ثل ا٨ِٛؾت، 

 .ث٠ ضـّت آثل٥ٝ ١ل ؿٝ كا ك٧ؾت

 

 ٠،ؿٝ ػبضن، ؿٝ ًجٞتل، ؿٝ كلضت»

 ؛ؽـاضبٙ ػطن كا ثل سل ٛٞضت٠

 ،ٌٛلؿٟ فكّٟ ا٥ ١لُن ُٜب٦١

 ثـ٨ل ام كاٟ عنّ ٛسپلؿٟ كا٦١،

 ث٠ ظٖٔ ٗبٓي ٝ ر٢ْ كػ٨ّت،

 ث٠ كأ٥ هبؾ٦ ٝ عٌٖ ضل٧ؼت،

 ضـٛـ، اكسٞس، ثب ١ٖ سِٜجبكاٙ،

 .ثـٝٙ اضي ٝ آٟ سُٞٞاكاٙ

 ص٨ٜٚ ًلؿٛـ ثب ظٖٔ ٝ ؾالٓت،

 !ارلا٥ ػـآت! ؿك٧ؾ ٝ ؿكؿ

 ؽبٗٞش صلاؽ مٛـ٦ُ آٙ ؿٝ

 .ضـ ٝ ضـ هػ٠ّ ضبٙ ًٖ ًٖ كلاٗٞش

 

 اُل ًطتٚ ٦٘ٛ ثٞؿ،رنا٥ ػطن »

 عػبك٥ ث٨ٚ ٗلؿ ٝ مٙ ٦٘ٛ ثٞؿ،

 ٠ٛ آٙ اكثبة ٦ٗ ضـ كت٠ٜ ا٨ِٛن،

 !كػ٨ّت ٠ٛ ص٨ٜٚ ٝعط٦ ٝ ؽٞٙ ك٧ن

 ث٨ب تب ٝؾغ، ا٥ ٝاػظ، ص٨ٜٚ است،

 ر٢بٙ صٞٙ ر٦ِٜٔ پُل ر٢ْ ٝ ٨ًٚ است،

 ٛلكت٠ ًبس٤ غجل ؽـا سل،

      «!ٓت ٨١ش ؿ٧ِل٨٧ِٖٞٛ ام ػـا
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 * دهمساغر * 

 عقل و دل، علن و ایواى در 
 

 ضلاث٦ ربٙ كلٝم استؿك ا٧ٚ سبؿل 

 !٠ً ضيّ ٧ٝلاٙ ًٚ ٝ تلؿ٧ـ سٞم است

 ضلاث٦ ػوْ ٝ ؿّ كا ١ٜ٘ٞا سبم،

 !ام آٙ ثل ػوْ ٝ ؿّ ثبة غلب ثبم

 ثٜٞش ٝ ػ٢ـ كا ثب ػوْ ًٚ ُٛٞ،

 : ث٠ ُٞش ؿّ سؾٚ ام ؿٝست ثطٜٞ

 

 ض٨ٜـٕ پبكسب٦٧ پبى اٛـ٧ص،

 ُلكت٠ ضب١لاٟ ػٖٔ ؿك پ٨ص؛

 ث٠ رب كو٠ ٝ عـ٧ج ٝ ػَٜؼَٜبتص، 

 ٛ٘بم ٝ كٝمٟ ٝ ؽ٘س ٝ فًبتص؛

 ؿٓص ثب ػبَٖٓ ال١ٞت ؽلسٜـ،

 :ث٠ اغْ ٝ كلعِ ؿ٧ٚ ثس٨بك پبثٜـ

 لا٥ ػوِْ ؽٞؿ ١ٖ هٞت ٦ٗ ؽٞاست،ث

 .ؽجل ام ػبَٖٓ ٛبسٞت ٦ٗ ؽٞاست

 

 ثلا٧ص ثٞؿ ؿك ؽبٓن ضٜبس٦

 .ؽجل ام پ٤ٜ٢ ؽٔوت اسبس٦

 قج٨ؼ٨بت ١ٖ ٦ٗ ؽٞاٛـ ٢ُِبٟ

 .٠ً ام ًبك قج٨ؼت ُلؿؿ آُبٟ
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 ؿك ؾ٘ٚ ؽٞاٛـٙ ٌٛت٠ ا٥ ١ٖاُل 

 ثلا٥ ك٢ٖ اٝ ٦ٗ ٗبٛـ ٗج٢ٖ،

 ث٠ ٛنؿِ ػبٓ٘بٙ ٦ٗ ككت ٧ٌلاست،

 .ام ا٧طبٙ ثب اؿة تٞؾ٨ظ ٦ٗ ؽٞاست

 ثلا٥ مع٘ت ضلط ٗؼب٦ٛ

 ٛطبٙ ٦ٗ ؿاؿ ٦ًّٔ هـك ؿا٦ٛ؛

 ثلا٥ سبٌٓبِٙ ػِٖٔ ٝ تغو٨ن

 .ام ا٧نؿ ٗسئٔت ٦ٗ ًلؿ تٞك٨ن

 

 ٛزٕٞ ام ػ٢٘ٔب ؿٓؾٞاِٟ اٝ ثٞؿ،

 م ١ست٦ ٦ٗ اكنٝؿ؛ث٠ آُب٨١ص ا

 كٔي كا پ٨ص صط٘ص ثبم ٦ٗ ًلؿ، 

 ؽ٨بٓص صٞٙ ََٗٔي پلٝام ٦ٗ ًلؿ؛

 ٗلم ٢ٗل ٝ ٗبٟ ٦ٗ ضـ،ثلٝٙ ام 

 :سجي ثب اؽتلاٙ ١٘لاٟ ٦ٗ ضـ 

 ث٠ آٙ س٥ٞ تػّٞك كاٟ ٦ٗ ٧بكت،

 .ثل اٝ ٛٞك ؽـا ام ػلش ٦ٗ تبكت

 

 ث٨طتل ؽٞاٛـ، صٞ ؿك ٨١ئت ًتبةِ

 ! كس٨ـ آٛزب ٠ً ؿك اؿكاى ٝاٗبٛـ

 ا٧ص علف ثك٨٘ٔٞس٨بٙ ثٞؿثل

 :ث٠ پ٢ٜب٥ كٔي ثب صطٖ ٗط٢ٞؿ 

 م٨ٗٚ ؿك ٗلًن ١ست٦ صٞ ضب٦١، 

 ث٠ سل تبد ٝ ًالٟ ام ٢ٗل ٝ ٗب٦١؛
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 ث٠ ُلؿش اؽتلاٙ ١٘ٞاكٟ ُلؿاٙ،

 ناٙ؛ث٠ ؽـٗت صٞٙ ؿالٗبٙ ٝ ٨ًٜ

 كٔي، ا٧ٚ ٨ُِٛٔٞٞٙ پُل ستبكٟ

 ع٨لت ؿك ٛظبكٟ؛ام اٝ اٛسبٙ ث٠ 

 صٞ ًبؽ٦ ككت٠ ٠ُٛ اضٌٞة ثبال،

 كس٨ـٟ تب ث٠ ػلش عن تؼب٦ٓ

 ٠ً ك٥ٝ ثبٕ ا٧ٚ ٠ٛ آس٘بٙ است،

 .ثلٝٙ ام ع٨ك٤ ١ٖٝ ٝ ُ٘بٙ است
  

 

 سؾٚ ؿك ػٖٔ ٨١ئت تب ٨٘١ٚ ثٞؿ،

 ٗـاكش ١٘ز٢ت ثب ػٖٔ ؿ٧ٚ ثٞؿ؛

 سب٨ٌٓٝٙٚ ػٖٔ ١ٖ ٗبٜٛـ اٛ

 :٦٘ٛ ٗبٛـ ث٠ ٧ي عـّ ٝ ث٠ ٧ي سبٙ

 ٦ٌ٧ است است ٝ آٙ ؿ٧ِل سٞاك است،

 .ؿٝ تب٦٧ كا ُقك ؿك ٧ي ٗـاك است

 سٞاك ام است ٦ً ٝاپس ث٘بٛـ؟

 .اُل ٗبٛـ، ؿجبك ٝ ؽس ث٘بٛـ

 ؿك آٙ ٜٗنّ ٠ً ثك٨٘ٔٞس ؽٞاث٨ـ،

 :سٞاك٥ تبمٟ ربٙ ام رب٥ رٜج٨ـ 

 ٠ٛ است ػٖٔ ضـ ٧ي ٓغظ٠ ؽست٠،

 .ٙ ضـ ُسست٠ٛ٠ ٛسِْ پ٨طتبما

 ثٌٞض٨ـٛـ پ٦ ؿك پ٦ سٞاكاٙ

 ١ب ١ناكاٙ،لًٞپِل ٨ٌٛبٙ ٝ ًِپِٔ
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 صٞ ُب٠ٔ٨ٓ، ؽلؿٜٗـ ؿالٝك

 :٠ً ٨١ئت كا ؿُلُٞٙ ًلؿ ٧ٌسل

 

 م٨ٗٚ س٨ّبكٟ ا٥ ضـ ؽُلؿ ٝ صلؽ٨ـ

 .ٚ، ثل ُُلؿ ؽٞكض٨ـث٠ ؿٝكِ ؽ٧ٞطت

 كؿب ضـ ُِلؿ، ث٦ پب٨٧ٚ ٝ ثبال،

 .ش ؿك ٨ٗبٛص ٢ًٌطب٢ٛبث٠ َُلؿِ

 ٠ٛ ؿ٧ِل ٗبٛـ ٠ُٛ تب آس٘ب٦ٛ،

 .٠ٛ، صٞٙ صلؽـ م٨ٗٚ، ؿ٧ِل مٗب٦ٛ

 ر٢ت ٗؼٜب٥ ؽٞؿ كا ؿاؿ ام ؿست،

 :٠ً ١ل س٥ٞ م٨ٗٚ ثبم آس٘بٙ است 

 ُطٞؿٙ ؿك ١ٞا ؿست ؿػب كا،

 ٗو٨ٖ ػلش ؿاٛستٚ ؽـا كا

 ؼٜب ٝ ٗغبّ است،ٛـاكؿ ٨١ش ٗ

 .٠٘١ ١ٖٝ است ٝ پٜـاك ٝ ؽ٨بّ است

 ؽـا ٗغتبد ا٧ٞاٙ ٝ سلا ٨ٛست؛

 .ث٠ ١ست٦ ٨ٛست رب٦٧ ٠ً ؽـا ٨ٛست

 

 صٞ آٙ ٗلؿ ؽـا٥ پبى س٨لت

 ث٠ ا٧ٚ پب٠٧ كس٨ـ ام ػٖٔ ٨١ئت،

 سؾت آضلت،ث٠ ضيّ اكتبؿ ٝ ف١ٜص 

 .ٛ٘بم ؽٞف ؽٞاٛـ ٝ ؽست٠ ؿّ ؽلت

 ًٜـ آسٞؿٟ تب ام آٙ ػقاثص،

 سغلُب١بٙ ث٠ ؽٞاثص؛ سلٝش آٗـ
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 ا٥ ٗلؿ،»: ث٠ اٝ ثب ٢ٗلثب٦ٛ ُلت

 صلا ؿكىِ ؽـا آضلت٠ ات ًلؿ؟

 ام آٛض٠ ػوْ آٙ كا ٦ٗ پق٧لؿ

 !ٛجب٧ـ ؿّ ص٨ٜٚ ؿٝك٥ ث٨ِلؿ

 ثلٝ ثب ػٖٔ ١لرب ػوْ ؽٞا١ـ،

 !ن ػٖٔ ام ا٧٘بٙ ٌٛب١ـ٠ً ١لُ

 ٦ًٜ ؿّ كا اُل ثب ػوْ ١٘لاٟ،

 .ض٥ٞ ػبِٖٓ، ض٥ٞ ام ػبَٖٓ آُبٟ

 كس٦ آٛزب ٠ً ضيّ ٝاپس ٛط٨ٜـ،

 .ؿٝ صط٘ت رُن ؽـا ص٨ن٥ ٛج٨ٜـ

 ؽـا كا ػوْ ٧بثـ، ؿّ ستب٧ـ،

 «!ث٠ س٧ٞص ػٖٔ كا١ت كا ُطب٧ـ
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 * یازدهمساغر * 

 اختیار و آزادی انساى در 
 

 ، سبؿل٥ ؿاكٕ پُل ام ٛٞككك٨وب

 :٠ً ام ؿّ ت٨ل٦ُ كا ٦ٗ ًٜـ ؿٝك 

 ضلاث٦ پبى ام ؽُ٘ؾب٤ٛ عن

 :٠ً ٦ٗ آكؿ تٞ كا ٗست٦ِ ٗكٔن

 

 ض٨ٜـٕ ؿك ٨٘١ٚ ػػل پُل آضٞة

 تطؾ٨ع ثـ ام ؽٞة،٠ً ؿضٞاك است 

 هكف اٛـ٧ص ٝ سؾٚ سٜذ، ع٦٘٨ٌ

 :ث٠ ػ٘ل٥ ثُلؿٟ ؿك عٌ٘ت ثس٦ كٛذ 

 ؛ث٠ ر٘ؼ٦ ثب كو٦٢٨ ؿك رـّ ثٞؿ

 .سؾٚ ام عٌٖ توـ٧ل ٝ ارْ ثٞؿ

 كو٠٨ِ ًُٜـ ف١ِٚ ت٨ن ُلتبك،

 سلش پُل ثبك ام ؿستبٙ ٝ ؿستبك،

 ث٠ ثغج ام سلٛٞضت آؿ٨ٗناؿ، 

 .سؾٚ كا ض٣ٞ٨ اقٜبة ٦ٗ ؿاؿ

 تالض٦ ث٦ ٛػ٨ت ام ػوْ ٦ٗ ًلؿ،

 ٢ًٚ كا ٛوْ ٦ٗ ًلؿ؛ كٝا٧بت

 ث٠ ٜٗكن ًبٗالً ث٦ اػتٜب ثٞؿ،

 .ٗس٨ل كٌلش ام عٌ٘ت رـا ثٞؿ

 ُ٘بٙ ٦ٗ ًلؿ ١ل اٛسبٙ ٠ً آ٧ـ
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 ث٠ ا٧ٚ ؿ٨ٛب ٝ كٝم٥ صٜـ پب٧ـ،

 ثلا٥ ؽٞؿ سلضت٦ ؽبظّ ؿاكؿ،

 :ٝ سلٛٞضت٦ ؽبظّ ؿاكؿقل٧ن 

 ١ل آٛض٠ پ٨ص آ٧ـ ؿك ع٨بتص،

 ام آؿبم تّٞٓـ تب ٗ٘بتص،

 ص٠ تٔؼ ٝ مضت، ص٠ م٧جب ٝ ض٨ل٧ٚ،

 .ؽـا كٝم امّ ًلؿٟ ست تؼ٨٨ٚ

 ٛزٜجبٛـ سل اِٛطت٦ ث٠ ًبك٥،

 ؽبك٥، ث٠ پب٥ اٝ ٨ِٛلؿ ٨ٛصِ

 ٜٛبٓـ ٧ي ؿٝ ضت ام ُٞش ؿكؿ٥، 

 :٨ٛلتـ ٧ي ؿٝ كٝم ام حوْ سلؿ٥ 

 اٝك ٛجبضـ،٠ً عٌٖ ا٧نؿِ ؿ

 !ام اّّٝ حجت ؿك ؿكتل ٛجبضـ

 ص٠ ثـ، ص٠ ؽٞة، ص٠ ظبٖٓ، ص٠ ٗظٕٔٞ،

 :ثلا٥ ١لًس٦ ػ٘ل٥ ست ٗؼٕٔٞ 

 ٠ٌٜ٨٘١ ػ٘لِ ٗؼٔٞٗص سل آ٧ـ،

 ثلا٥ آٙ ر٢بٙ اس٘ص ؿك آ٧ـ،

 كسـ ام كاٟ ػنكائ٨ْ ٛبُبٟ،

 .بٙ اٝ كا ؽٞاٟ ٛبؽٞاٟرث٨ِلؿ 

 ًس٦ ١لُن ام آٙ ػ٘ل ٗوـّك

 !تل ٛؾٞا١ـ م٧ست ٧ي ٓغظ٠ كنٝٙ

 ارْ ٨ُلؿ ث٠ اٗل ٝ عٌٖ ٧نؿاٙ

 ٦ٌ٧ كا ؿك قل٨ٓٞت ُل٧جبٙ،

 ٦ٌ٧ كا ؿك ث٢بكِ مٛـُب٦ٛ،
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 ٞا٦ٛ؛ رمٗبٙ ػطن ؿك ضٞكِ 

 ٦ٌ٧ كا ٗٞهؼ٦ ٠ً پ٨ل ُطت٠ ست،

 .ؽٞؿش ام مٛـُب٦ٛ س٨ل ُطت٠ ست

 كا، آس٘بٙث٠ ١ٖ ؿٝم٥ م٨ٗٚ ٝ 

 ثـاك٥ ثبم ام ُلؿش مٗبٙ كا،

 ئي ١ٖ ثلآك٥،سل ام ر٘غِ ٗال

 !ُُل٧ن ام سلٛٞضتِ ؽٞؿ ٛـاك٥

 

 كو٠٨ ام ا٧ٚ سؾ٢ٜب ًلؿ ٦ِ١ رلت،

 ٛلس تب ثل ٦ٗ آٗـ، ُلت ٝ ٝاُلت؛

 صٞ ضـ سبًت، ٠ً ثب ٧ي صب٥ ٝ ه٨ٔبٙ

 ث٨ب٧ـ ثبم پُل ٨ٛلٝ ث٠ ٨ٗـاٙ،

 ظ٠ ؽبٗٞش،ع٨ٌٖ ٗبٛـٟ تب ا٧ٚ ٓغ

 ض٨ٌجب ؿاؿٟ ثل ُلتبكِ اٝ ُٞش،

 ث٠ ص٢لٟ پلت٥ٞ ٓجؾٜـ آٝكؿ،

 ث٠ ٓغ٦ٜ ٛلٕ آؿبم سؾٚ ًلؿ،

 ا٥ ٗؤِٗٚ پبىِ ؽـا ث٨ٚ،»: ثِلت 

 ث٠ اٗخبّ تٞ ٗغٌٖ پب٤٧ ؿ٧ٚ،

 ؽـا كا ١ل ٧ي ام ٗب ثب ِٛب٦١

 !ثج٨ٜـ ٛبُن٧ل ام ؿ٧ـُب٦١

 ؽـا٦٧ ٠ً تٞ ٦ٗ ث٦ٜ٨، هـ٧ل است،

 .است ثطل ؿك ؿستِ ه٢ّبكش اس٨ل

 ٛظبِٕ ؽٔوتص هبٛٞٙ ٛـاكؿ،

 عسبثص  صٜـ ٝ ًبكش صٞٙ ٛـاكؿ؛
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 ،١ٞسجبم٥ ست پ٨ٌل سبم، آك٥

 :ثزن ثبم٥ ٛـاكؿ ٨١ش ًبك٥

 ث٠ تؾتِ ؽٞؿ ؿك آٙ ثبال ٛطست٠ ست،

 !ثست٠ ستث٠ اٛج٦١ٞ ػلٝسي صطٖ 

 ؽٞؿ آ٢ٛب كا صٜب٠ٌٛ ؽٞاست سبمؿ،

 ٦ٌ٧ كا ًذ، ٦ٌ٧ كا كاست سبمؿ؛

 :٦ٌ٧ كا ؿ٧ٞ س٨لت ٗخْ ص٨ِٜن 

 ضو٦ ٝ ٝعط٦ ٝ ث٨لعٖ ٝ ؽٞٙ ك٧ن؛

 ١ناكاٙ كا ُلكتبك ٝ ستٌ٘ص،

 ٛطست٠ ؿست ٝ پب ثست٠ ؿك آٛص؛

 ست پ٨ط٠ ا٥ اث٨ٔس ؽٞ كابس٨

 ٠ً ٛتٞاٙ ٧بكت ظبٖٓ تل ام اٝ كا،

 ص ٛٞؿ سبّؿ١ـ ػُ٘ل پُل آسب٧

 :٠ً ثبضـ ٗب٤٧ آضٞة ٝ رٜزبّ 

 ١ناكاٙ ٛٞرٞاٙ كا ١ٖ ام آٙ سٞ 

 ًٜـ ثبم٧ض٤ ٨ًٚ تٞم٥ اٝ

 ٠ً اٗلش كا ث٠ ربٙ ٝ ؿّ پق٧لٛـ،

 !ٌٛلؿٟ مٛـ٦ُ، ٛبعن ث٨٘لٛـ

 تٞ ٦ٗ ٦٧ُٞ ٠ً ا٢ٜ٧ب سلٛٞضت است،»

 ثطل كا ؽ٨ل ٧ب ضل ؿك سلضت است؛

 تٞ ٦ٗ ٦٧ُٞ ؽـا ٦ٗ ؿاٛـ ام پ٨ص

 كا ٝ ٠ً ؿك٧ٝص؛٠ً ؽٞا١ـ ُطت ؿا

 ٠ً ؽٞٛؾٞاك ٝ ؿؿٔجبم ٝ ًذ آ٨٧ٚ؛

 !٠ً عسلت ؽٞاك ٝ ثـ ثؾت ٝ ستٖ ث٨ٚ
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 ؿك ا٧ٚ غٞكت ثطل ث٦ اؽت٨بك است،

 !٠٘١ توػ٨ل ثب پلٝكؿُبك است

 ُٜبٟ ٝ ؽ٨ل ٝ ضل ٗؼٜب ٛـاكؿ؛

 !ػوٞثت ؿك ه٨بٗت رب ٛـاكؿ

 

 كو٢٨ب، ا٧ٚ ؽـا ٗبّ تٞ ثبضـ،»

 !سزٞؿش ًبك اٗخبّ تٞ ثبضـ

 ؽـا٦٧ ٠ً ٗٚ ام اٝ ٦ٗ ًٜٖ ٧بؿ،

 ثطل كا آكل٧ـ آماؿِ آماؿ،

 ٠ً ثب ػؤص ث٠ سؾت٢٨ب ثتبمؿ،

 «!ؽٞؿِ اٝ سلٛٞضتص كا ثسبمؿ
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 * د وازدهمساغر * 

 پشیوانی در 
 

 اُل آٙ ٧بمؿٟ تب سبؿل ٗٚ  

 تٞ كا ؿك ا٧ٚ س٨ب٦١ ًلؿ كٝضٚ،

 ؿ١ٖ ٧ي سبؿل ؿ٧ِل ث٠ ؿستت،

 ًٜٖ ١ٖ ٗستت ٝ ١ٖ ٦ٗ پلستت،

 ٠ً تٞ ١ط٨بك ٝ ؽٞاة ام سل پل٧ـٟ،

 :٦ًٜ ضت مٛـٟ ؿاك٥ تب سپ٨ـٟ 

 

 ب ث٠ رب٦٧،ض٨ٜـٕ ؿك مٗبٙ ٗ

 ؿك ا٧ٚ ؿ٨ٛب٥ ؿٝٙ ٗلؿِ ؽـا٦٧

 سغل تب ثٞم سَ ؿك ًَٜـَِٙ ربٙ

 ثلا٥ هبتو٦ ثب پبكٟ ا٥ ٛبٙ،

 ٌٛلؿٟ ٧ي ٛلس ١ٖ ِٛيّ ٝ ٛب٦ٓ،

 :ػجبؿت ًلؿ ضػت ٝ صٜـ سب٦ٓ

 ٨٘١ط٠ ٜٗتظل تب ػبهجت عن

 ضٞؿ ؿك رَٜ ثب ثبقْ ٗٞكّن؛

 مٗبٙ هـكتِ ض٨كبٙ سل آ٧ـ،

 مٗبٕ ًبك ام ؿستص ؿك آ٧ـ؛

 ب سّٜت ٝ كسٖ ؽـا٦٧ؽـا، ث

 ؛ ًٜـ ثل ا٧ٚ ر٢بٙ كلٗبٛلٝا٦٧

 مٗب٠ٛ ؿك ٗـاك٥ ؿ٧ِل اكتـ،
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 ثـ٥ ٝ ٗلؿٕ آماك٥ ٝك اكتـ؛

 ث٠ ١لرب ككت٠، ثب ١ل ًس ٛط٦ٜ٨،

 ثزن غٔظ ٝ غلب ص٨ن٥ ٛج٦ٜ٨؛

 ع٨ج م٧جب٦٧ ٝ پب٦ًضٞؿ ام 

 :ث٢طتِ آس٘بٙ ؿ٨ٛب٥ ؽب٦ً

 ام ا٧ٚ پ٨لٝم٥ ض٨ل٧ٚ ؽـاٝٛـ

 .مٛـ ثل ًلس٦ اش ؿك ػلش ٓجؾٜـ

 

 ٦ٓٝ ث٨ضبكٟ آٙ ٗلؿ ؽـا ؿٝست،

 ام اٝ ثل استؾٞاٙ ٗبٛـٟ كٍ ٝ پٞست،

 ا٨ٗـ ام ؿست ؿاؿٟ، ؿٓطٌست٠،

 . ضـ ام آٙ اٛتظبك تٔؼ ؽست٠

 كطبك ًبك ١ٖ اكنٝؿ ثل ؿكؿ،

 پب٧ص ؿك آٝكؿ،ػ٨ٔٔص ًلؿ ٝ ام 

 صٜب٠ٌٛ ث٨ٜٞا ام ًبك اكتبؿ؛

 .ث٠ ثستل ٗب٢١ب ث٨٘بك اكتبؿ

 

 ؿك ا٧ٚ ٗـّت ث٠ ؽٔٞت كٌل١ب ًلؿ،

 پل٧طبٙ ؿكؿِ ؿ٢ٓب ثب ؽـا ًلؿ؛

 ١ست٦ آكل٧ٜب،»: ُلتث٠ تٔؾ٦ 

 ؽـا٥ هب١لِ ؿاٛب٥ِ ث٨ٜب،

 تٞ ٠ً ٛٞع ثطل كا آكل٧ـ٥،

 ث٠ رس٘ص ٛلؾ٠ ام كٝعت ؿ٨ٗـ٥،

 ضـ،اُل ٦ٗ ؽٞاست٦ اٝ ؽٞة ثب
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 ث٠ ؽٔوت ؿب٧ت ٗكٔٞة ثبضـ،

 صلا ا٧ٚ هـك ٛب٨ٗناٙ ؿكآٗـ؟

 ٗك٨غ ٝ پ٨لٝ ض٨كبٙ ؿكآٗـ؟

 اُل تٞ غبعت اسلاك ؿ٨ج٦،

 ث٠ ١ل ًبك٥ ٠ً ًلؿ٥، ٨ٛست ػ٨ج٦،

 ؟صلا ا٧ٚ هـك رٜسِ ٗب ؽلاة است

 ػ٨ٞة ككلت ٗب ث٦ عسبة است؟

 ُل٧ناٙ ام غلاـ ٗستو٨٘٨ٖ؟

 ص٨ٜٚ ؿك ؽفّ ض٨كبٙ كر٨٘٨ٖ؟

 ام آٙ آؿبمِ ؽٔوت تب ث٠ اٗلٝم

 !ثـ٥ ثٞؿٟ ست ؿك ١ل ؿٝكٟ پ٨لٝم

 ث٠ ١ل رب٥ ر٢بٙ ؽٞثبٙ ستٌ٘ص،

 !٠٘١ پُل آة صطٖ ٝ ؿّ پُل آتص

 تٞ كا ؽٞاٜٛـ ١٘ٞاكٟ ث٠ ماك٥،

 .٠ً آٛبٙ كا ٦ًٜ ثب ٢ٗل ٧بك٥

 بك٧طبٙ ٦٘ٛ آ٦٧ تٞ ١لُن،ث٠ ٧

 ِٗل ١ست٦، ؽـا ٛبًلؿٟ، ػبرن؟

 

 ثطل صٞٙ ؿك م٨ٗٚ آضٞة اٛـاؽت،»

 :ثـ٥ ثل ؾـّ ؽٞث٦ سل ثل اكلاؽت 

 ث٠ ٛوع ًبك ؽٞؿ پ٦ ثُلؿ٥ ٝ ٦ِ١

 !پ٨٘جل١ب كلستبؿ٥ پ٨بپ٦

 :ؿ٢١ب٢ٛبضبٙ پُل ام اعٌبٕ ٝ آ٧بت 

 .٧ٞٛـ ارل ٝ ت٢ـ٧ـِ ٌٗبكبت
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 ٦ٓٝ ا٧ٚ ًٞضطت ١ٖ ث٦ ح٘ل ثٞؿ، »

 ٗلتّت ثل ٛلبم ٝ ٠ٜ٨ً اكنٝؿ؛

 ثلا٥ مٝكٜٗـاٙ ضـ سالع٦،

 .ٛطـ ث٦ مٝك كا ١لُن كالع٦

 ـ٥ ٝ ستٌ٘بك٥ ث٠ ربٗبٛـ،٨پٔ

 .ثل اٛسب٢ٛب ثـ٥ كلٗبٛلٝا ٗبٛـ

 

 ٧ص تٞ ثب ض٨كبِٙ ثـًبكِ ثـ اٛـ»

 لؿ٥ ؿك َٛجلؿت ًبك٥ ام پ٨ص؛جَُٛ

 سپبٟ تٞست پب٦ً ٝ سل٨ـ٥،

 !ٝ پ٨ٔـ٥س٨ب٦١ سپبٟ اٝ 

 تٞ ٦ٗ ؽٞا٦١ ٠ً ٗب ثب آٟ ٝ ماك٥

 ٨ًٜ٘ت كٝم ٝ ضت ؽـٗتِناك٥؛

 ،ث٠ ٓقّت٢ب٥ ١ست٦ ؿّ ٛجٜـ٧ٖ

 ٛؾٞا٨ٖٛ ٝ ٛلهػ٨ٖ ٝ ٛؾٜـ٧ٖ؛

 ،٦ٓٝ ض٨كبٙ سپب١ص كا ؿ١ـ ُٜذ

 :ًٜـ آسٞؿٟ ام ؿٖ، كبكؽ ام كٛذ

 ض٠ ٓقّت ٝ ٛؼ٘ت ث٠ ؿ٨ٛبست،١ل آٛ

 .ثلا٥ پ٨لٝاٙ اٝ ٨٢ّٗبست

 ٠٘١ كلٗبٛـٟ ٝ ثبال ٛط٨ٜٜـ،

 .ث٠ تؼج٨ل٥ ؽـاٝٛـ م٨ٜٜٗـ

 

 كا،ر٢بٙ اُل ؽٞا٦١ ث٢طت آ٨٧ٚ »

 ٜٗنّٟ ام ثـ٢٧ب ثٜـُبٙ كا،
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 لَ ام پسِ ض٨كبٙ ٨ٛب٦ٓٝ،٦٧ ث

 ثٜب ثل ا٧ٚ ؽـاٝٛـ ًزب٦٧؟

 صٞ ض٨كبٙ ثل تٞ ؿاكؿ ؿست ثبال،

 ثِٞ ت٨ٌٔق اٛسبٙ ص٨ست عبال؟

 ًس٦ ٠ً ؿك ػْ٘ كلٗبٛلٝا اٝست

 !ؿك ا٧ٚ ؿ٨ٛب، ثـِٝٙ ضيّ ؽـا اٝست

 

 ًٜٞٙ ٠ً ث٦ ًس ٝ ث٦ پّٞ ٝ ث٦ ثلٍ،»

 كلٝ اكتبؿٟ إ ؿك ثستل ٗلٍ،

 ،ِٗٚ ُستبػِ ًبكل كا ثجؾطب٥

 !ؼبف ام پ٨ل٥ٝ ؽ٧ٞص كلٗب٥ُٗ

 ٠ً ٦ٗ ؽٞا١ٖ ثـ٥ كا آمٗب٧ٖ،

 :ضٕٞ ثـ، ػوـٟ ا٥ ام ؿّ ُطب٧ٖ

 ِٛطت٠ ٛبپـ٧ـ ام غغٚ ١ست٦،

 «!ؿٝ كٝم٥ ١ٖ ًٜٖ ض٨كبٙ پلست٦

 

 ٦ٓٝ ث٨ضبكٟ ؾلقص مٝؿ ؿك ككت،

 .٠٘١ ػ٘ل ٝ ػجبؿاتص ١ـك ككت

 ث٠ رسٖ اٝ ٠ً ثٞؿ اًٜٞٙ تلب٠ٓ،

 !٦٘ٛ ضـ ًلؿ ربِٙ ٛٞ اٗب٠ٓ

 ٓقّت ٝ ضبؿ٥ ٦٘ٛ ؽٞكؿ،ث٠ ؿكؿ 

 .ؿٝ كٝم٥ ؿكؿ ٝ عسلت ثُلؿ تب ُٗلؿ
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 ػبثـِ پ٨لِ پط٨٘بٙ! ؿك٧ـب

 !٠ٛ ؽ٨ل٥ ام ؽـا ؿ٧ـ ٝ ٠ٛ ض٨كبٙ

 ٠ً ام ٗسزـ صٞ ؿ٧ل آ٦٧، ثلاؿك،

  !  ؿ٧ِل ؿك ٨ٗؾب٠ٛ ١ٖ ثست٠ است
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 * سیزدهمساغر * 

 اهوّیت دست خلیفهدر 
 

 ث٠ سل تبد س٨ب٦١، ٢ٛبؿٟ ضت

 !ًُٜـ ثل تؾت ٝعطت پبؿضب٦١

 ث٨ب تب ١٘ضٜبٙ ثب سبؿل ٦ٗ

 :ا تب سغل ق٨ًٜ٦ٖ ا٧ٚ كاٟ ضت ك

 

 «سٔكبٙ ٗٔي ضبٟ»٦ٌ٧ ؿك ؿٝك٣ 

 كك٨و٦ ؿاضت كٝضٚ ث٨ٚ ٝ آُبٟ

 ٠ً ام اٝؾبع ػبَٖٓ ثب ؽجل ثٞؿ،

 .ؿك اٝ تج٨ٔؾ ٝ تٔو٨ٚ ث٦ احل ثٞؿ

 سؾٚ كا، ١ل ص٠ ثٞؿ ٝ ١ل ٠ً ٦ٗ ُلت

 ! تًزب ثب سبؿٟ ٓٞع٦ ٦ٗ پق٧لك

 ٛؾست آٙ كا ث٠ ؿهّت ُٞش ٦ٗ ًلؿ،

 سپس ثب ػوْ م٧ل ٝ كٝش ٦ٗ ًلؿ؛

 ث٦ ؿك ٗوبٕ ٧ي ٗغوّنعسب

 ٗغي ٦ٗ مؿ ث٠ آٙ ثب ػٖٔ ٜٗكن؛

 ث٠ ا٧ٚ ض٨ٟٞ صٞ آٙ كا ؽٞة سٜز٨ـ،

 اُل ؿك ًّْ آٙ ػ٨ج٦ ٦٘ٛ ؿ٧ـ، 
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 سؾٚ كا ٦ٗ پق٧لكت ام سؾ٥ِٜٞ،

 !٥ٞص٠ ثبضـ ضبٟ، ص٠ ام ٗلؿِٕ ً

 ٦ٓٝ ٝهت٦ ٠ً ؿك تغ٨ْٔ آؽِل

 ثل اٝ ػ٨تِ سؾٚ ٦ٗ ُطت ظب١ل،

 اُل ١ٖ ؿك ٛظل١ب ٝع٦ ٦ٗ ثٞؿ،

 .ثل اٝ ٦ٗ ضـ ث٠ عٌٖ ػوْ ٗلؿٝؿ

 

 صٜب٠ٌٛ ُلت٠ ضـ، آٙ ثب سؼبؿت

 كك٨و٦ ؿاضت ثب ا٧ٚ ؽٔن ٝ ػبؿت؛

 صٞ ٦ٗ آٗـ ثلا٧ص ٗط٦ٌٔ پ٨ص

 ٠ً ٝا ٦ٗ ٗبٛـ ؿك عّٔص ًٖ ٝ ث٨ص،

 ٝك،ثلا٥ آ٠ٌٛ ضٌّص كا ًٜـ ؿ

 ثتبثـ ام ٧و٨ٚ ؿك ف١ِٚ اٝ ٛٞك،

 ث٨بثـ پبسؾ٦ ٗؼوّٞ ٝ ؿٓؾٞاٟ،

 .ٛظل ٦ٗ ؽٞاست ام آٙ ٗلؿ آُبٟ

 

 ضج٦ ؿك ؽب٠ٛ اش ثب اٝ ٛطست٠،

 ؿكِ غغجت ث٠ ك٥ٝ ؿ٨ل ثست٠،

 ا٥ كك٨نِ هكف اٛـ٧ص،»: ث٠ اٝ ُلت

 .ٗؼّ٘ب٦٧ ث٠ ٗـنٕ ٦ٗ مٛـ ٨ٛص

 ٦٘ٛ ٧بثٖ ثلا٥ آٙ رٞاث٦؛

 :٦پل٧طبٖٛ، ٛـاكٕ ؽٞكؿ ٝ ؽٞاث

 ث٠ ؽٞؿ ٧ُٖٞ ٠ً ا٧ٚ سٔكبٙ ٗٔي ضبٟ

 ٠ً ؿاكؿ ؿك ًَلَص ض٘ط٨ل اهلل،
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 ا٨ٗل٥ ٗؤٗٚ ٝ ثب اػتوبؿ است،

 .ث٠ كاٟ ؿ٧ٚ ٨٘١ط٠ ؿك ر٢بؿ است

 ٗسٔ٘بٛبِٙ ١لتبؿ ٝ ؿٝ اه٨ٖٔ

 ؛تٌج٨ل ٝ تؼظ٨ٖ ًٜٜـ اٝ كا ٠٘١

 ث٠ عٌ٘ص ١ل ًزب ؿك رٜت ٝ رٞضٜـ،

 :ث٠ ٛبٗص كؾل ثل ػبٖٓ كلٝضٜـ

 ؽـا ١٘لاٟ ثب اٝست، ثـٝٙ ضيّ

 صٞ اثلا٨١ٖ عت٘بً ؿاكؿش ؿٝست؛

 ٨٘١ط٠ ١ست ؿستِ اٝ ث٠ پطتص،

 .٨ًٔـ كتظ ٝ پ٨لٝم٥ ث٠ ٗطتص

 ٦ٓٝ ام س٥ٞ ؿ٧ِل ا٧ٚ ر٢بٛـاك

 !ستٌ٘بك است ٝ رجّبك است ٝ ؽٞٛؾٞاك

 ثزن ًطتبك ٝ آضٞةثلا٥ اٝ 

 .ث٠ ػبٖٓ ٨١ش ًبك٥ ٨ٛست ٗكٔٞة

 اُل ؿك ٗٔي ٗب ٧ي غجظ تب ضبٕ

 ث٘بٛـ ٝاهؼبً اٝؾبع آكإ،

 صٜب٠ٌٛ ثبم ثل ٓج٢ب٥ ٗلؿٕ

 ضٞؿ پ٨ـا ث٠ ضبؿ٥ ٧ي تجسّٖ،

 ؿ١ـ ا٨ّٗـِ آسب٧ص ث٠ صط٘بٙ

 كلٝؿ٦ ٝ ث٠ ٝرـ آ٧ـ ؿ٦ٗ ربٙ،

 ام ا٧ٚ آكاٗصِ ٛبص٨ن ٝ ًٞتبٟ

 !ضبٟضٞؿ آضلت٠ ؿّ سٔكبٙ ٗٔي 

 صٜبٙ ٧ٌپبكص٠ ؽط٘ص ث٨ِلؿ،

 !٠ً ام مٝك ؿؿت ؽٞا١ـ ث٨٘لؿ
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 !ؿك اٛسب٦ٛ تٜبهؽ تب ث٠ ا٧ٚ عـّ؟

 !ص٨ٜٚ كلؿ ثطل ١ٖ ؽٞة، ١ٖ ثـ؟

 

 سلٕ ام ا٧ٚ تٜبهؽ ٦ٗ ًطـ سٞت،»

 !ٟ ست ٗج٢ٞتٗلا اسالٕ اٝ ًلؿ

 تٞ ٠ً، ا٥ ؿٝست، ٗلتبط آلّٗٞم٥،

 ؽجل ؿاك ام ٠٘١ اٝؾبع كٝم٥،

 ص٠ ٦ٗ ٦٧ُٞ؟ ثِٞ تب ؽٞة ثل ٗٚ

 «!ضٞؿ ا٧ٚ ٌٛت٤ تبك٧ي كٝضٚ

 

 ؿاؿ آٙ ٗلؿ ؿّ آُبٟ صرٞاث

 !ض٨كبٙ است ا٧ٚ سٔكبٙ ٗٔي ضبٟ»: ٠ً

 ث٠ ٛنؿ ؽٔن ثب ٨ٛلَٛ ٝ ع٠ٔ٨

 ًلؿٟ ؿك ًبكش ٝس٠ٔ٨، ؽـا كا

 اٟ ؿ٧ٚ ٨ٛست،ر٢بؿش ٗكٔوبً ؿك ك

 ثلا٥ ٛطل آ٧بتِ ٗج٨ٚ ٨ٛست؛

 ٨ٛبثـ ؿك سلش اٛـ٧ط٠ ا٥ كاٟ

 !ِٗل ٗبّ ٝ ٜٗبّ ٝ هـكت ٝ ربٟ

 

 ث٠ٔ، ض٘ط٨ل ؿ٧ٚ اٝ كا ث٠ ؿست است،»

 !ٝ ٨ٌٓٚ ًبكل٥ ؿ٨ٛب پلست است

 ًٜـ ثب ا٧ٚ سالط ؿ٧ٚ پٜب٦١

 .صٞ عزّبد ثٚ ٧ٞسُق پبؿضب٦١
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 ٗسٔ٘بٙ ًطتٚ ٝ آضٞة ًلؿٙ،»

 ث٠ ضـّت ؽٔن كا سلًٞة ًلؿٙ،

 ستٌ٘بك٥ است، ا٥ ٧بكِ ؽلؿٜٗـ،

 !٠ٛ اسالٕ است، ٠ٛ عٌٖ ؽـاٝٛـ

 

 ٠ٛ، ا٧ٚ ثل پطتِ اٝ ؿستِ ؽـا ٨ٛست؛»

 !ؽـا ١٘پب٥ ثب ا١ْ ك٧ب ٨ٛست

 ٦ٓٝ ام آٙ س٥ٞ ؿ٨ٛب ؽ٨ٔل٠،

 ،ام اٝ عُسِٚ ٝظ٨ل٠ صٞ ٦ٗ ث٨ٜـ

 ث٠ پطتص ؿستِ ٧بك٥ ٦ٗ ُقاكؿ،

 ث٠ ؿستص عٌٖ ربك٥ ٦ٗ سپبكؿ

 ٠ً ٗلؿٕ كا ًٜـ ١٘ٞاكٟ تبكاد،

 !ثلا٥ اٝ كلستـ ؿك ػٞؼ ثبد

 ٢ِٛـاكش ا٨ٗل ٗؤٜٗبٙ است

 !٠ً ام ؽطٖ ؽال٧ن ؿك اٗبٙ است

 ثلا٥ ٗبست ض٨ل پل ؽلٝض٦،

 .ث٠ ٛنؿ اٝ ث٠ ؽبى اكتبؿٟ ٗٞض٦

 

 كبٙ ٗٔي ضبٟث٠ٔ، ام پطت ا٧ٚ سٔ»

 ؽ٨ٔل٠، ؿضِ٘ٚ اسالٕ ٝ اهلل،

 كوف ٧ي كٝم ثل ؿاكؿ اُل ؿست،

 «!ث٠ عنّ سُٜٞـ ًبك اٝ ت٘بٕ است
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 * چهاردهمساغر * 

 تقدیر و هقَدُردر 

 
 ًٜٞٙ آكإ آكإ كك٨وب، تب

 .ا٧ٚ هلّاث٠ ؽٞكؿ٥ س٨نؿٟ ربٕ ام

 ؿك آٙ ٗبٛـٟ ست ثبه٦ ؿُكؿ ٝ ال٦٧،

 :ؿ١ـ ا٧ٚ ؿُكؿ ٝ ال ربٙ كا رال٦٧

 ث٠ رٟٔٞ ؿك ؿكِٝٙ ؽٞؿ ؽـا كا 

 : كاٛج٦ٜ٨ تب ٜٛٞض٦ ؿُكؿ ٝ ال

 

 ض٨ٜـٕ ؿك ػ٦ٔ آثبؿ ثبال،

 ،٠ً ؿست ثل هؿب ض٢ل٥ ست عبال

 :٠٘١ ر٘ؼ٨ت آٙ ا١ْ ا٧٘بٙ

 ًُٚ، ٗسٔ٘بٙ، تؾت ًص، ػجبؿبك٧

 :سپلؿٟ ١ل ًس٦ ؽٞؿ كا ث٠ توـ٧ل

 تٞاِٛل، ث٨ٜٞا، ًٞؿى، رٞاٙ، پ٨ل،

 ٗػ٨جت ؽٞاٟ ٦١ًٞ، ؽٞاٟ ًب٦١،

 !ًس٦ ثل ٓت ٦٘ٛ آٝكؿ آ٦١

 تػبؿف كا، اُل ًس هٞم٥ ٝ مضت

 ، ثل ؽطت؛٦ٟٗ اكتبؿ ام كعٖ، ث٨ضبك

 ص ؿك رٞا٦ٛ ًٞك ٦ٗ ضـ،٘ؿٝ صط

 ع٨بتص ؿؽ٠٘ ا٥ ث٦ ٛٞك ٦ٗ ضـ،
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 ٌٛلؿٟ ًبٗالً ػبؿت ث٠ ا٧ٚ ؿكؿ،

 ث٠ اٝ ٧ي ؿكؿ ؿ٧ِل ك٥ٝ ٦ٗ ًلؿ؛

 ضج٦ ثب كُغصِ ثلف ٝ س٦ٔ٨ ثبؿ،

 ث٠ كاٟ ؽب٠ٛ، ؿك صب٠ٓ ٦ٗ اكتبؿ؛

 ث٠ آٙ هٞم٥ ًٞكِ ثـ ه٨بك٠

 صاله٦ ٝ ض٦ٔ ٦ٗ ضـ اؾبك٠؛

 سؾت تل ١ٖ ال١ب٦٧ ام ا٢ٜ٧بث

 ث٠ سل ٦ٗ آٗـش ١ل كٝم ٝ ١ل ؿٕ،

 صٞ ١ل ًبك٥ عسبثص ثب ؽـا ثٞؿ،

 !سلِ اٝ ثبم ثل ؽفّ كؾب ثٞؿ

 

 ُلص٠ ضٕٞ ٝ مضت است،»: ث٠ ؽٞؿ ٦ٗ ُلت

 .ٞضت استٛهجٞٓص ٦ٗ ًٜٖ، صٞٙ سل

 ؽـا ٦ٗ ؽٞاست ٗٚ ا٧ٚ رٞك ثبضٖ،

 !ضْ ٝ هٞم٥ ٝ مضت ٝ ًٞك ثبضٖ

 ٛجبضـ رن ثال ص٨ن٥ ٛػ٨جٖ،

 !ٖ، ٠ٛ ؿ٧ٜبك٥ ث٠ ر٨ج٠ٖٛ تٚ سبٓ

 ؿك ا٧ٚ ؿ٨ٛب ٛج٨ٜٖ ك٥ٝ ضبؿ٥،

 !«آؿٕ م٧بؿ٥»ثؾٞاٜٛـٕ ٠٘١ 

 ٦ٓٝ، ضٌل ؽـا، ٝهت٦ ٠ً ُٗلؿٕ،

 :ضٞؿ رجلاٙ ٠٘١ كٛز٦ ٠ً ثلؿٕ

 ؿك آٙ ؿ٨ٛب ًس٦ ٠ً ؿك ث٢طت است،

 :ٛـاكؿ ؿٖ ام ا٧ٚ ثبثت ٠ً مضت است

 ثلا٥ ًٞك ٝ ث٨ٜب، مضت ٝ ؽٞضِْ،
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 ضٞؿ ١ل ٛؼ٘ت٦ ث٦ كٛذ عبغْ؛

 ؽػٞغبً عٞك٧بٙ ٛٞك پ٨ٌل

 :ث٠ ؽـٗت ا٧ستبؿٟ ؿك ثلاثل

 پق٧لا٦٧ ًٜٜـ ام ١ل ٗسٔ٘بٙ

 «.ث٠ كلٗبٙ ؽـا٥ ؽٞؿ ث٠ ٧ي سبٙ

 

 ؽالغ٠، ثٜـ٣ حبثت ػو٨ـٟ،

 ٟ،ـ٨ًط٨ـٟ سؾت٦ ٝ تٔؾ٦ صط

 توـ٧ل ٝ هؿب ثٞؿ صٜبٙ تس٨ِٖٔ

 ٠ً ؿك صَٜ ثال١ب ث٦ غـا ثٞؿ؛

 كوف ؿك ضٌل ُلتٚ ُبٟ ربٛص

 !٦ٗ آٗـ ثب ٛلس٢ب ثل ٓجبٛص

 

 ٝ ٨ٌٓٚ ؿك ػ٦ٔ آثبؿِ ٗقًٞك،

 ٠ً ًلل ٝ ٛبسپبس٦ ثبؿ ام آٙ ؿٝك،

 ًس٦ ٠ً ثٞؿ ثب توـ٧ل ؿك رَٜ،

 ٗـإ ام مٛـ٦ُ ٛبضبؿ ٝ ؿٓتَٜ،

 كوف ٧ي ؽٞار٤ اكسلؿٟ ربٙ ثٞؿ

 :ا٧ٚ ٝ آٙ ثٞؿ٠ً اسجبة ٗناط 

 ٠ٛ ًس اٝ كا ث٠ ٗلؿ٥ ٦ٗ پق٧لكت،

 :٠ٛ مٙ ثب اٝ سؾٚ ام ػطن ٦ٗ ُلت

 

 صٞ ثل تؾت٠ ًط٨ـٙ ٛبؽِٚ ت٨ن،

 .غـا٧ص ثٞؿ، آغنّ، صٜـش ا٨ِٛن
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 ٓجبس ٝ ٨١ٌْ اٝ ؿك ٛظل ٗلؿ؛

 !پ٨ل مٙ ثب ص٢ل٣ مكؿ: ٨بك٠ه

 ١ٖ ام ض٦ٗٞ ثؾتص كٛذ ٦ٗ ثلؿ،

 !١ٖ ام ت٨ؾ مثب٢ٛب مؽٖ ٦ٗ ؽٞكؿ

 ًس تؾٖ علا٦ٗبث٠ اٝ ١ل ٛ

 ؛ثٜب ثل فٝم ؽٞؿ ٦ٗ ؿاؿ ٛب٦ٗ

 ٓوج٢ب٦٧ ٠٘١ ت٨١ٞٚ ٝ تغو٨ل،

 ٠ً اٝ كا ًلؿٟ ثٞؿ ام مٛـ٦ُ س٨ل؛

 ٓوج٢ب٦٧ ٠٘١ آتص، ٠٘١ ؿكؿ،

 !٠ً ؽٞٙ كا ؿك كٍِ اٝ م١ل ٦ٗ ًلؿ

 ٠ ثب ص٨ٜٚ اعٞاّ ماك٥،ؽالغ

 .ثل آٙ ؽٞار٠ ثلآٗـ كٝمُبك٥

 رٞا٦ٛ ككت ٝ پ٨ل٥ ثل سلش تبؽت،

 !ث٠ ث٨ٜبؿ ٝرٞؿش ٓلمٟ اٛـاؽت

 

 ث٠ اٝ ٧ي كٝم ٗلؿ ٧بٟٝ ٦٧ُٞ،

 ٛجلؿٟ ام تلعّٖ ٨١ش ث٦٧ٞ،

 ؿ٧ِل، هبقل پ٨ل،»: ث٠ تٔؾ٦ ُلت

 !ثس است ا٧ٚ ضٌِٟٞ ١ب ام ؿست توـ٧ل

 ٦٘ٛ ث٦ٜ٨ ٓت ُٞك است پب٧ت؟

 ٞا٦١ ثجؾطب٧ـ ؽـا٧ت؟٦٘ٛ ؽ

 ث٠ٔ، تٞ ٠ٛ ؽل٥، ٠ٛ ٗبؿ٧ب٦ٛ،

 !٦ٓٝ پلٝكؿ٣ كةّ ر٢ب٦ٛ

 ت٦٧ٞ ثٜـٟ، ٗط٨ت ام ؽـا ثٞؿ،
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 «!ٛـاكؿ رَٜ ثب ًبك ؽـا سٞؿ

 

 صٜبٙ ا٧ٚ سل مٛص ؿك اٝ احل ًلؿ

 :ط٘ص كٝاٙ ؽٞٙ رِل ًلؿ٠ً ام ص

 ،ضج٠٨ ًٞؿى ػولة ُن٧ـٟ

 .ث٠ ؽٞؿ پ٨ض٨ـ ٛبالٙ تب سپ٨ـٟ

 ا٥ ؽـاٝٛـ،»: ٨ٗبٙ ُل٠٧ ٦ٗ ُلت

 ضٌٜز٠ تب ٦ً ٝ تغو٨ل تب صٜـ؟

 ص٠ ثٞؿ آؽل ُٜبٟ هبقل ٝ ٗٚ؟

 صلا ثب ٗب ؿٝ تب ثٞؿ٥ تٞ ؿض٘ٚ؟

 ٗٚ ٝ هبقل كوف ثلؿ٧ٖ ثبك٥،

 !ٛ٘بٛـ ام ٗب ث٠ ؿ٨ٛب ٧بؿُبك٥

 ت٦، ٠ٛ ضٞك ٝ عب٦ٓ؛٠ٛ ػطن ٝ آُل

 :٠ٛ ؿِٓل٦ٗ كلمٛـ ٝ ػ٨ب٦ٓ

 ًزب ٗؼٜب٥ ػـّ ٝ ٗػـك عن

 !ًُٜـ ثب ثٜـٟ اش ا٧ٚ ظٖٔ ٗكٔن

 اُل ثبضـ ٗؼبؿ٥ ٝ عسبث٦،

 تٞ ؽٞا٦١ ؿاؿ ٗب كا ص٠ رٞاث٦؟

 ٗٚ ٝ هبقل ث٨ِل٧٘ت ُل٧جبٙ،

 «!٨ًُٜ٘ت ام ؽـاٝٛـ٥ پط٨٘بٙ

 

 ض٨ٜـٕ ٠ً ث٠ ؽٞاة آٗـ سلٝضص،

 ُٞضص پ٨ب٦ٗ ؽٞاٛـ پُل ٗؼ٦ٜ ث٠

 ٛوػت كا، تٞ، ا٥ ؿٓؾست٤ پ٨ل،»: ٠ً
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 !ٗـاٙ ام ًبك١ب٥ ؿست توـ٧ل

 قج٨ؼت، ثب ٛظبٕ ع٨لت ا٨ِٛن،

 :ًٜـ ٢ُِبٟ ؿلٔت٢ب٥ ٛبص٨ن

 ام ا٧ٚ ؿلٔت ؿك اكلاؿ٥ ث٠ ٛبصبك

 .ؿ٥ٞ پـ٧ـاكضٞؿ ٧ي ٛوع ؿك ػ

 ٠ٛ ث٨ـاؿ است ا٧ٚ ٓـنش، ٠ٛ توـ٧ل؛

 :٠ٛ ؿاكؿ ؿك قج٨ؼت ٨١ش تأح٨ل

 ثلا٥ آ٠ٌٛ ا٧ٚ ٛوع اتّلبه٦ ست،

 .ث٠ رب٥ ؽ٧ٞص ثبه٦ ست« هبٛٞٙ»٦ٓٝ 

 ٥، اُل ٛبهع ؿك آ٦٧،«كلؿ»تٞ ٠ً 

 !٠ٛ ٗغجٞة ٝ ٠ٛ ٗـؿٞة ؽـا٦٧

 

 تٞ ثبض٦، ك٦ آ٘خْ، ؿك ؽطت٘ب٦ٓ»

 ١ٜلٜٗـ٥ ث٠ عن ٗبكٞم ػب٦ٓ،

 ؿك ث٨ٚ غـ١ب ؽطت، ٧ي ؽطتاُل 

 ؿك آ٧ـ ك٧ِـاك ٝ ٛبهع ٝ مضت،

 ٠ٛ ا٧ٚ ٛبض٨ِل٥ ؿك ؽطت سبم٥ ست،

 !٠ٛ ثب توـ٧ل آٙ ٧ي ؽطت ثبم٥ ست

 

 ٦ٓٝ ؿك ٗٞكؿ هبقل، ثطل ثٞؿ»

 .٠ً اسجبة ر٘بع است ٝ ؽل ثٞؿ

 ٛغٞست ام ؽكب٥ آؿ٨ٗناؿ

 !ث٠ ربٙ هبقل ث٨ضبكٟ اكتبؿ

 قج٨ؼت كا ٠ٛ ؿك كٌل اٛغلاك٦ ست،
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 .٠ٛ ؿك اػ٘بّ اٝ ؽجج ٝ ؽالك٦ ست

 صٞ اٝ كا تب اثـ ػِٖٔ است ك١جل،

 .ٛـاكؿ كاِٟ ؿ٧ِل« هبٛٞٙ»ثزن 

 

 ؽـا ١ٖ ٠ً قج٨ؼت ٗظ٢ل اٝست،»

 .ث٠ ؿٝك ام ًّْ ا٧ٚ ثغج ٝ ٨١ب١ٞست

 ػٖٔ ٝ هبٛٞٙ ؿك ا٧ٚ ١ست٦ ثلا٥

 .ؽـا ٗغٞك، ؽـا هكت است ٝ ًبٛٞٙ

 ث٠ آٛض٠ آؿ٦ٗ كا، ؽٞة ٧ب ثـ،

 .ث٠ پ٨ص آ٧ـ، ؽـا ًبك٥ ٛـاكؿ

 ًسب٦ٛ ٠ً ؽـا كا ؿك عٞاؿث

 ُٗوَـّك سبم ٦ٗ ؿاٜٛـ ٝ ثبػج،

 ٦٘ٛ ؿاٜٛـ ٗل٢ٕٞ ؽـا ص٨ست،

 :ؽـا ام ػٖٔ ٝ هبٛٞٛص رـا ٨ٛست

 

 ثطل كا ٗطٌالت٦ پ٨ص آ٧ـ،»

 ؿ ُطب٧ـ؛٠ً آ٢ٛب كا ث٠ ػوْ ؽٞ

 ث٠ عّْ ٗط٦ٌٔ صٞٙ ٗبٛـ ػبرن،

 !ٛجبضـ ٛب٠ٓ ام توـ٧ل رب٧ن

 بٙ ثَلَؿ ام ػوْ كلٗبٙ،ساُل اٛ

 ،ا٧٘بٙػٖٔ ًبك ًٜـ پ٨ـا ث٠ 

 ث٠ ؿ٨ل ام ٗلٍ، آٙ ١ٖ ؿك ٢ًٞٓت،

 .عْ ثب س٢ٞٓت صضٞؿ ١ل ٗطٌٔ
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 ثلٝ، ا٥ ؽٞار٤ آماؿٟ، ؿ٨ِٓل»

 .ٗطٞ ام قؼ٠ٜ ١ب٥ ا١ْ توـ٧ل

 اُل سبم٥ تٞ ؽٞؿ كا ام ؽٞؿ آُبٟ،

 ث٠ ٗل٢ٕٞ ؽـا٥ ؽٞؿ ثَل٥ كاٟ؛

 ثج٦ٜ٨ ٠ً ؽـا ؿك تٞست، ا٥ ؿٝست،

 «!ؿ٦٘ ٠ً ؿاك٥، ام اٝ ٨ٛست، ؿك اٝست
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 * پانزدهمساغر * 

 هعنای انساىدر 

 
 ،كك٨وب، ؿ٧ِل ا٧ٚ هلّاث٠ ؽب٦ٓ ست

 !٦ٓٝ ضت ١٘ضٜبٙ ؿك ا٧ٚ عٞا٦ٓ ست

 شکیسُث٨ب اًٜٞٙ تٞ سبه٦ ضٞ، ٠ً 

 . كس٨ـ ام ؽست٦ِ قجؼص ث٠ ؽط٦ٌ

 پس ام آ٠ٌٛ ٦ًٜ ا٧ٚ رلػ٠ كا ٛٞش،

 :٦٧ُٞ ٝ مض٦ٌ ٦ٗ ؿ١ـ ُٞشتٞ ٦ٗ 

 

 ض٨ٜـٕ پ٨ل ٗلؿ٥ كٝستب٦٧،

 ُقضت٠ ػ٘لِ اٝ ؿك پبكسب٦٧،

 سغل ٗخْ ٨٘١ط٠ صطٖ ٝا ًلؿ،

 ؽـا كا ثب ؽٔٞظ ؿّ غـا ًلؿ 

 ٧ب كةّ، فكّٟ ا٥ ٛب ؿك تٜٖ ٨ٛست؛»: ٠ً

 .ػ٨ٖٔٔ، هـكتِ رٜج٨ـٖٛ ٨ٛست

 تٞ ٦ٗ ؿا٦ٛ ٠ً پ٨ل٥ ؿكؿٜٗـٕ،

 ث٠ ٓكق ؽٞؿ ثٌٚ ام رب ثٜٔـٕ،

 ،ثل سل صط٠٘ ٝؾٞئ٠ً٦ ٨ُلٕ 

 «.ًٜٖ آٛٞهت ثب تٞ ُلت ٝ ٦٧ُٞ

 

 صٞ ا٧ٚ كا ُلت، ضـ ف١ٜص ُلكتبك،

 .ث٠ كٌل٥ ؽبقل آضٞة ٝ ؿّ آماك
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 ث٠ ض٨كبٙ ١ل ص٠ ٓؼٜت ٦ٗ كلستبؿ،

 :آماؿ٦٘ٛ ضـ ٨١ش ام آٙ كٌل ثـ 

 صٞ اكسٞٙ ككت٠ تب ػ٘ن ٝرٞؿش،

 ٛطست٠ ؿك ت٘بٕ تبك ٝ پٞؿش؛

 ضـٟ ؽٞٙ ٝ ث٠ ك٢ُب٧ص ؿ٧ٝـٟ؛

 ث٠ فكّٟ فك٣ّ ٗـنش كس٨ـٟ؛

 ُلكت٠ رب٥ ربٙ كا ؿك تٚ اٝ 

 .ث٠ قٞك٥ ٠ً ضـٟ ربٙ ؿض٘ٚ اٝ

 

 ث٠ ثستل ٗبٛـ ٝ ثب ا٧ٚ ٗبك ر٨ِٜـ،

 ث٠ ؽٞؿ ام ٨ٛص آٙ پ٨ض٨ـ ٝ ٛب٨ٓـ؛

 ست،سلش كا ًلؿ س٥ٞ آس٘بٙ كا

 ث٠ ماك٥ ٗلٍ ؽٞؿ كا ام ؽـا ؽٞاست،

 ٠ً ثب ٗلُص ِٗل ثل ًلل تبمؿ،

 .٦ٓٝ ا٧٘بٙ ؿ٧ل٧ٚ كا ٛجبمؿ

 ث٠ آٙ ؿ٨ٛب كٝؿ ٗؤٗٚ ث٠ ؿ٧ٜص،

 !ام اٝ ؽلسٜـ كةّ آؼب٨ٜ٘ٓص

 ث٠ ٧ي كٌل س٨بٟ ًلل آ٨ٗن

 ِٛلؿؿ آتص ؿٝمػ ثل اٝ ت٨ن؛

 ػجبؿاتص ضٞؿ ٧ٌجبكٟ ثبقْ،

 ؛ًِطت٤ ٧ي ػ٘ل عبغْ ؿ٨ٛبك

 ٠ ض٦ٗٞ سلٛٞضتص،ث٨ٜزبٗـ ث

 :كٝؿ ام ؿست، ث٨ضبكٟ، ث٢طتص
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 ٠ٛ م٧ل سب٤٧ قٞث٦ هلاك٥،

 ٠ٛ ثب آٙ عٞك٧بٙ ثٞس ٝ ًٜبك٥؛

 ٠ٛ ام ت٢٨ٞ ٝ هلهبّٝ ًجبث٦،

 ٠ٛ پطتص ؽٞكؿٙ ام ًٞحل ضلاث٦؛

 ك ثب ٧بكاٙ ص٨٘ـٟ،٠ٛ ؿك ُٔنا

 س ثل استجلم ٨٘ٓـٙ؛٠ٛ ثب سُٜـُ

 ضٞؿ ثب ٧ي كؿ٦ٓٞ ٗلؿ ػبثـ

 .٦ٌ٧ ام ر٤ٔ٘ ًلّبك ٗٔغـ

 ٠ٌٜ٨٘١ صطٖ ام ؿ٨ٛب ث٨ِلؿ،

  .ؿك اػ٘بم ر٢ّٜٖ رب ث٨ِلؿ

 

 آٙ كٌل ٛغسِ ٗؤٗٚ آماك ٦ٓٝ

 ٛجٞؿ ام ٤ًّٔ اٝ ؿست ثلؿاك،

 صٜب٠ٌٛ پبكسب٥ پ٨لِ سبؿٟ،

 پل٧طبٙ ٝ ا٨ٗـ ام ؿست ؿاؿٟ،

 ـ آؽل ثب مثبٙ كٝستب٦٧ ض

 ث٠ ر٠ٔ٘ ثٜـ٥ ٝ ػوـٟ ُطب٦٧،

 ا٥ اكثبة ًّْ ١ل ؿٝ ػبٖٓ،»: ٠ً

 !ِٛلؿؿ سب٤٧ تٞ ام سلٕ ًٖ

 تٞ ٠ً ت٢ٜب٦٧ ٝ ثب ؿست ؽب٦ٓ،

 ثٜب ثل ٛوط٠ ا٥ ثس٨بك ػب٦ٓ،

 ثٜب ًلؿ٥ م٨ٗٚ ٝ آس٘بٙ كا،

 پـ٧ـ آٝكؿ٥ ام صلؽص مٗبٙ كا؛

 ثطل كا آكل٧ـ٥، ػوْ ؿاؿ٥،
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 ؿك اٝ ػطن ؽـا ر٦٧ٞ ٢ٛبؿ٥،

 ٠ً ثطٜبسـ تٞ كا ثب ًبك١ب٧ت،

 ثـاٛت ثب ٧و٨ٚ ؿّ ؽـا٧ت؛

 ث٠ ٓكق تٞ ؿك ا٧ٚ ؿ٨ٛب٥ كب٦ٛ

 ُقاكؿ ػ٘ل كا ثب ضبؿٗب٦ٛ؛

 پٜذ ٛٞثت ٥ث٠ ؿكُبٟ تٞ كٝم

 !ث٧ِٞـ غبؿهب٠ٛ ضٌل ٛؼ٘ت

 

 ٦ٓٝ ًبكت ٦٘ٛ ؿاٖٛ ص٠ رٞك٥ ست»

 !٠ً ام ١ل ثبثت٦ رجل٥ ٝ مٝك٥ ست

 اُل ثبم٥ِ آؿٕ آكل٦ٜ٧،

 ثٜب ثل ثغج ٝ تؼج٨لات ؿ٦ٜ٧،

 ثلا٥ ثٜـ٦ُ آٙ رٜبة است،

 !ام ا٧ٚ ثبثت سل ٗٚ ؿك عسبة است

 ٦ٓٝ عت٦ّ ًس٦ ٠ً مك ؽل٧ـ است،

 ،ام آماؿ٥ ث٠ ٦ًّٔ ٛب ا٨ٗـ است

 ثـٝٙ اقاّلع ضؾع اكثبة

 ٛٞض٨ـِٙ آة، ٛـاكؿ رلئت

 اهّالً ؿك تطٌّل ام ٗٞا١ت

 مثبٛص ٨ٛست ؿك كلٗبٙ غبعت؛

 اهّالً ثب ١٘بٙ اعسبس كلؿ٧ص

 صٞ آ٧ـ ٗٞكؿ ضب٧ست٠ ا٥ پ٨ص،

 ٗكبثن ثب ١٘بٙ كٌل٥ ٠ً ؿاكؿ،

 سپبس٦ كا ٠ً ؽٞا١ـ، ٦ٗ ُناكؿ؛
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 ٠ٛ ا٠ٌٜ٧ غبعتِ رجّبكِ هب١ل

 ًٜـ ام اثتـا ؿستٞك غبؿك

 ٠ً ٝهت ضٌل ٦٧ُٞ ؿك ًالٗص

 ! ٛـاكؿ ٨١ش آماؿ٥ ؿالٗص

 صٞ قٞق٢٨ب ث٠ تٔو٨ِٚ ٌٗلّك

 ستب٧طٜب٠ٗ ا٥ كا ًلؿٟ ام ثَل،

 ثـاٛـ ٗؼ٦ٜ اش كا، ٧ب ٛـاٛـ،

 !ؿك اٝهبت ٗؼ٨ّٚ ٝا ثؾٞاٛـ

 

 ث٠ ا٧ٚ تلت٨ت، ام ًّْ هؿب٧ب»

 ن٥ ٦٘ٛ ك٢ٖ٘، ؽـا٧ب،رن ا٧ٚ ص٨

 ٠ً ٗٚ ؿك عـِ قٞق٦، ٧ب ؿال٦ٗ

 !ٛـاكٕ پ٨ص تٞ هلة ٝ ٗوب٦ٗ

 

 اُل تٞ ؿٓؾٞض٦ ام ا٧ٚ ؽـا٦٧،»

 !، ٠ً تٞ اكثبة ٗب٦٧شث٘بٙ ؿٓؾٞ

 ٦ٓٝ ام ٗٚ، ؿالِٕ ث٦ اكاؿٟ،

 ،ٟث٠ ١ل اٗلت سلِ قبػت ٢ٛبؿ

 ٗؾٞاٟ ام ثٜـ٦ُ اغالً كؾب٧ت 

 !٠ً ام آٙ ٨ُذ ٝ ٧ٝزٖ ث٦ ٢ٛب٧ت

 ٚ ثل ا٧ٚ ٗؾجّفث٨ب ٝ ٓكق ً

 .ثٌص ثل ًلل ٝ ثل ا٧٘بٙ اٝ ؽف

 ٦٘ٛ ُلؿؿ اُل ام ػنّتت ًٖ،

 «!ث٠ ٦ًّٔ ٨ٛستص ًٚ ام ؿٝ ػبٖٓ
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 ؿػب٥ كٝستب٦٧ ًبكُل ضـ،

 ث٠ ثستل ٗبٛـ ٝ ام ؽٞؿ ث٦ ؽجل ضـ؛

 ،ٜب٥ اٛسبٙ سل ؿكآٝكؿصٞ ام ٗؼ

 .ؽـا ١ٖ ام ؿٝ ػبٖٓ ٨ٛستص ًلؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 76ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــتاب تزاسٍی سِ کفِ  ـــــــــــدر 
                                                                          

 * انزدهمشساغر * 

 ب ترازوی سه کفّهتادر 

 
 كك٨وب، تب ؿك ا٧ٚ عبّ ٝ ١ٞا٨٧ٖ،

 :ث٨ب هلّاث٠ ا٥ ؿ٧ِل ُطب٨٧ٖ

 ١ٜٞم ا٧ٚ ضت، ضت س٨ِِٜٚ ٜٗغٞس

 ث٠ رب ٗبٛـٟ ست ثب تٔؾ٦ ًبثٞس؛

 اُل ص٠ غجظ ؿك كاٟ است ٝ ثب٧ـ

 ث٠ مٝؿ٥ ثب سل اكلام٥ ث٨ب٧ـ،

 ام آٙ تلسٖ ٠ً پ٨ص ام ر٣ٞٔ ٛٞك،

 ٠ً ام ا٧ٚ ؽب٠ٛ ظٔ٘ت كا ًٜـ ؿٝك،

 ٘بٛـ ؿك تٚ ٝ ربٙ تبة ٗب كا،ٛ

 .ث٠ ٛب٠ُ ؿك كُثب٧ـ ؽٞاة ٗب كا

 

 ،ؿك ا٧ٚ سبؿل ٠ً ؿاكؿ ٗنّٟ ا٥ تٔؼ

 عٌب٧ت ثطٜٞ ام ؿ٧ٞا٤ٛ ثٔؼ

 ٠ً ام ؿستص ٠ٛ ت٢ٜب هبؾ٦ ض٢ل

 ث٠ ًبٗص ثٞؿ ض٨ل ٝ اِٛج٨ٚ م١ل،

 ٠ً ام ُلتبك اٝ ١ل ٗؤ٦ٜٗ ٨ٛن

 .١لاسبٙ ٦ٗ ضـ ٝ ٦ٗ ًلؿ پل٨١ن

 

 ًٜبك ٗسزـ ربٗغ ٛطست٠،

 :١بٛص ثبم ٝ صط٘ص ثٞؿ ثست٠ؿ
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 سؾٚ ٦ٗ ُلت ٝ كٝ ثل آس٘بٙ ؿاضت،

 . ضٌب٧ت ام ٛظبٗبت ر٢بٙ ؿاضت

 !٢٨١بت»: ؽلٝضبٙ، ك٦ آ٘خْ ٦ٗ ُلت

 !٠ً ٗبتٖ ام تلام٥ٝ ٗزبمات

 تلامٝست، ًس٦ ٠ً ا٧ٚ ث٠ صطٖ اٝ

 !ٛجبضـ ًٞك، ث٦ تلؿ٧ـ ١بٓٞست

 تلام٦٧ٝ ٠ً ٗخوب٦ٓ ؿك آٙ ثبك

 !ُقاك٥، ٦ٗ ضٞؿ ١لتبؿ ؽلٝاك

 س٠ ًل٠ّ ؿاكؿ ٝ ضب٨١ٚ ٛـاكؿ،

 !عٞاس ر٘غ ؿك تٞم٧ٚ ٛـاكؿ

 تلامٝ ٠ٛ، ثِٞ اسجبة ؽٜـٟ ست،

 :ػزبة ثٜـٟ ستا٠ً ًبكش ٗب٤٧ 

 ثطل ؿك پب٥ ا٧ٚ ٨ٗناِٙ ٛبعن

 .ثلاثل ٦ٗ ضٞؿ ثب ٨١شِ ٗكٔن

 

 ،ُٜب١ص كا ث٠ ٧ي ًل٠ّ ُقاكٛـ»

 :رنا كا ام ؿٝ تب ًل٠ّ ؿك آكٛـ

 ؿك ا٧ٚ ؿ٨ٛب صٜبٛض٠ ث٦ پٜب٦١

 ًٜـ ٛبصبك ٧ي ٛٞثت ُٜب٦١،

 ثج٨ٜـ ثب عسبة ا٧ٚ تلامٝ

 :ؿٝ ٛٞثت ام هؿبٝت مٝك ثبمٝ

 ٦ٌ٧ عـّ ٝ هػبظ ا٧ٚ ر٢ب٦ٛ،

 ث٠ عٌٖ هبقغ ٝ ارلا٥ آ٦ٛ؛

 ٦ٌ٧ ؿك آٙ ر٢بٙ، ٠ً تب ؽـا ١ست،
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 !ثسبـ آتص ؿٝمػ ث٠ پب ١ست

 

 اُل ٧ي ثٜـٟ، ؿك ا٧ٚ ػ٘ل ًٞتبٟ»

 ٛبؽٞاٟ،ٝ ُٜب٦١ صٜـ ًلؿٟ، ؽٞاٟ 

 ضلاث٦ ؽٞكؿٟ ٧ب ًلؿٟ مٛب٦٧؛

 ث٠ سلهت ثلؿٟ ؿ٦ِ٧ ام سلا٦٧؛

 ث٠ عٌٖ ٛلس اّٗبكٟ مؿٟ سل

 مٛـُب٦ٛ صٜـ ٌُٜٗل، ام اٝ ؿك

 ؿك ا٧ٚ ؿ٨ٛب ُٜبٟ اٝ تالك٦

 ضٞؿ غـ ثبك ث٨ص ام عـّ ًبك٦،

 ٦ٓٝ ػـّ ٝ تلام٥ٝ ؽـا٦٧ 

 ؿك آٙ ؿ٨ٛب ث٠ ًبك اكتـ سٞا٦٧؛

 ثلا٥ آٙ ؿٝ كٝمٟ مٛـُب٦ٛ،

 ُٜبٟ ر٢ْ ٝ رلٕ ٛبتٞا٦ٛ،

 ؿك آٛزب ٠ً ٠ٛ ٗلٍ ٝ ٠ٛ كلاك است،

 !ثسٞمؿ تب ر٢ّٜٖ ثل هلاك است

 

 اؽت٨بك٥، ؽـاٝٛـا، تٞ غبعت»

 !ثٜبمٕ ا٧ٚ ػـآت كا ٠ً ؿاك٥

 تلامٝت، ٙضٕٞ غـ ثبك هلثب

 !ٝك ثبمٝتمث٧ِٖٞ آكل٧ٚ ثل 

 ؽـا ٧ؼ٦ٜ ٦ٜ٨٘١ ٠ً تٞ ١ست٦،

 :٠ً ١ٖ ؽٞؿ ث٦ٜ٨ ٝ ١ٖ ؽٞؿ پلست٦
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 ، ٠ٌّ٧ تبم٥،ت٦ٌ، ١٘تب ٛـاك٥

 «!ث٠ آٛض٠ ٗٚ ث٧ِٖٞ ث٦ ٨ٛبم٥

 

 ث٠ٔ، ثب ا٧ٚ مثبٙ ٝ ض٣ٞ٨ تٔؼ

 !سؾٚ ٦ٗ ُلت آٙ ؿ٧ٞا٤ٛ ثٔؼ

 ؿك اٝ ٠ٛ تلس ٗبٛـٟ، ٠ٛ ع٨ب٦٧،

 رسبكت كا كسبٛـ آؽل ث٠ رب٦٧

 بؾ٦ كا ض٨ٌجب٦٧ سل آٗـ،ه٠ً 

 :ث٠ كٌل صبكٟ ا٥ هبقغ ثل آٗـ

 ضجب٠ٛ صٜـ ث٦ ٗؼ كا غـا ًلؿ،

 كا اؿا ًلؿث٠ آ٢ٛب ٝر٠ المٕ 

 اسجبة ضل كا، ٠ً٤ آٙ ؿ٧ٞاٛ

 ثلا٥ ؿ٧ٚ ٝ ؿ٨ٛب ؿكؿ سل كا،

 ثٜـٛـ، ؿك ؽٞاة ؿ١بٙ ٝ ؿست ٝ پب

 ثَلَٛـ ام ض٢ل ث٨لٝٙ كلسؾ٦ صٜـ،

 ث٠ ُٞؿا٦ٓ ث٨ٜـامٛـ اٝ كا،

  ثؾٞاثبٜٛـ ًّالً ١ب٥ ٝ ١ٞ كا

 ضٞؿ آكإ ض٢ل ثٔؼ ٝ كاؾ٦

 .ضٞؿ ؿ٨ٛب ٝ ؿ٧ٚ ام ًبك  هبؾ٦
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 * هفدهمساغر * 

 جواب هعوّادر 
 

 ، ا٥ ؿٝست، اٛـٟٝ ٝ تلٌّل؛ثس است

 !ث٨ب ٠ً سبؿلت كا ًلؿٟ إ پُل

 ثٜٞش ٝ ؽٜـٟ مٙ ثل ا٧ٚ س٨ب٦١

 !ضبؿثبش غجغِب٦١ث٠ ٧بؿ 

 

 ضج٦ ؿك ٗغلْ ٧بكاٙ ٧ٌلَٛ،

 ٝؾبع ؿٓتَٜ،٠٘١ ام ص٢ل٣ ا

 ث٠ عب٦ٓ ث٨ٚ ١ط٨بك٥ ٝ ٗست٦،

 سؾٚ ٦ٗ ككت ام ٗؼ٦ٜ ١ست٦،

 ٠ً ٗوػٞؿ ام ع٨بت آؿ٦ٗ ص٨ست،

 اُل ؽلّٕ ؿ٦ٓ ٝ ث٦ ؿ٦٘ ٨ٛست؟

 

 ٦ٗ آ٨٧ٖ ٛبُبٟ،»: ٦ٌ٧ ٦ٗ ُلت

 .٠ٛ ام ؿ٨ٛب، ٠ٛ ام ؽٞؿ ٨١ش آُبٟ

 ؿٝ تب ؿست٨ٖ ثل پستبٙ ؿٝ سب٦ٓ، 

 .ضج٠٨ ربٛٞك ؿاك٧ٖ عب٦ٓ

 ك٦ِٛضٌٖ ٠ً ضـ ُلس٠ٜ، ث٦ ؿ

 !ثلا٥ ض٨ل اض٦ٌ، َٝٛ ٦ِٛٝ

 :ضٌٖ ٠ً س٨ل ضـ، ضبؿ ٝ صٜ٘ـٟ

 .ثلا٥ ٗـّت٦ ثبم٥ ٝ ؽٜـٟ

 پس ام آٙ ؽست٦ِ، ث٦ رٜجط٦، ؽٞاة؛
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 «!ثِٞ ث٨ٜبؿ ١ست٦ كا ثَلَؿ آة

 

 ا٥ ًلؿ،٦ٌ٧ ام ١ٜ٘ط٨ٜبٙ ػكس٠ 

 سل ام الى سٌٞت ؽٞؿ ؿك آٝكؿ؛

 ٗالّ ا٨ِٛن ٓجؾٜـ٥ مؿ ٝ آٟ

 !ا٧ٚ اكسب٠ٛ ًٞتبٟ»: ُلت ًط٨ـ ٝ

 ٠٘١ ثبه٦ آٙ كا كٞت آث٨ٖ،

 .ؽٞؿِ ٗب كػْ كػْ ا٧ٚ ًتبث٨ٖ

 ام كعٖ ؿك ُب١ٞاكٟصٞ آ٧ـ 

 ٛـاكؿ آؿ٦ٗ تب ُٞك صبكٟ، 

 ِٗل تٌلاك ٗز٘ٞع ٗلاعْ؛

 «ام ا٧ٚ تٌلاك  ث٦ ٗؼ٦ٜ ص٠ عبغْ؟

 

 ٧ٜزب س٦ّٗٞ رٜجبٛـ سل كا،ؿك ا

 ثل اكطبٛـ ام مثبٙ سٞمرِل كا

 ا٧ٚ تٌلاك اُل ثب ا٧ٚ ٠٘١ ؿكؿ »: ٠ً 

 ٦٘ٛ آ٨ٗؾت، ضب٧ـ غلف ٦ٗ ًلؿ؛

 ٦ٓٝ ا٧ٚ رسٖ ام ثـٝ تّٞٓـ

 ٠ً ٛبف ام رلت ؿك م١ـاٙ رـا ضـ،

 ٠ٛ رسٖ، اِٛبك اغالً ؿكؿ سٜذ است

 .٠ً ام آس٨ت ُٞٛبُٞٙ ث٠ كٛذ است

 سٞؿٟ ًٖ ًٖ،ام ا٧ٚ سٞ، صٞٙ ضٞؿ كل

 !ًٜـ اسجبةِ ُٗلؿٙ كا كلا١ٖ

 ام آٙ سٞ، ُلص٠ ؿك ظب١ل ؿكست است،
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 :ث٠ ثبقٚ سبمٗبٛص سؾت سُست است

 ٠ٌٜ٨٘١ ٛب٢ُبٙ رنئ٦ ثال٨٧ص

 ث٠ پ٨ص آٗـ، تِٜٔل مؿ ث٠ رب٨٧ص،

 ت٦ كٛزٞك ٝ ث٨٘بك،ٛجٞؿٟ ٗـّ

 !٦ٗ اكتـ ًّْ آٙ ٧ٌجبكٟ ام ًبك

 ِٛٞ آ٨ٗنٟ ا٥ عسّبس ؿاكؿ،

 «!٠ً ا٧ٚ ض٨ط٠ ؽٞؿش آ٘بس ؿاكؿ

 

 ؿك ا٧ٜزب صبك٦ٗ ٠ً آتصِ ؽطٖ

 ؿك اٝ سل ٦ٗ ًط٨ـ ام كٝمِٙ صطٖ،

 غـا٧ص تٔؼ ام اٛـٟٝ ٝ ػػ٨بٙ

 ثل آٗـ، ُلت ثب ر٘غ كك٨وبٙ

 سٖ ٧ب ؿكٗبٙ ضٞؿ، ٧برؿكؿ »: ٠ً

 كلستـ آؿ٦ٗ كا؛ ث٠ آٙ ؿ٨ٛب

 !ٝ ٨ٌٓٚ ٝا٥ ام ث٨٘بك٥ كٝط

 !، ٠ً ؽٞؿ آماك٥ كٝط٠ٛ ث٨٘بك٥

 ٠ٛ ؿكٗبٙ ؿاكؿ ٝ ٠ٛ ٦ٗ ًُطـ مٝؿ،

 !ام آٙ ت٢ٜب ًس٦ ٠ً ُٗلؿ، آسٞؿ

 اُل مٛـٟ ست ٝ كٝعص ؿكؿٜٗـ است،

 !ٛـاٛـ ؽٞاة صٞٙ، آكإ صٜـ است

 س٨ٔ٘ب٦ٛ ث٠ اٝ ؿِٟ، ذؿٝ غـ ُٜ

 ٗوبٕ ٝ تبد سٔكب٦ٛ ث٠ اٝ ؿِٟ؛

 ٓقّات ػبٖٓ كا ثلا٧ص٠٘١ 

 :ث٨بٝك، پ٢ٚ ًٚ ؿك م٧ل پب٧ص
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 ٨ِٛلؿ ثبم كٝعص ٨١ش آكإ،

 ثسٞمؿ تب كلٝ پبضـ سل اٛزبٕ،

 ٠ً ؿكؿ كٝط صٞٙ ام ػوْ آ٧ـ،

 !ث٠ ؽٞؿ اكنا٧ـ ٝ ٧ي ػ٘ل پب٧ـ

 

 ٧ٚ ؿكؿ ام ؿاٛستِٚ ٗبست،ث٠ٔ، ا»

 .٨٘١ٚ ؿاٛستِٚ ٗب ؿضِ٘ٚ ٗبست

 صٞ ٦ٗ ؿا٨ٖٛ، ع٨لا٨ٖٛ ٝ ٗج٢ٞت،

 !سلِ ٗب ام ٗؼّ٘ب ٦ٗ ًطـ سٞت

 ث٠ ؽٞؿ ٨٧ُٖٞ ام ٢ُٞاكٟ تب ُٞك

 ٠ً ام ثٞؿ ٝ ضـِ ٗب ص٨ست ٜٗظٞك؟

 ت٘بٕ ػ٘ل كا ؿك اؾكلاث٨ٖ،

 «!ؽلاة ٝ ؽست٠، ر٧ٞب٥ رٞاث٨ٖ

 

 صٞ ؿ٧ـٕ ؿٝستبٙ ؿك اؾكلاثٜـ،

 ة ٝ ؽست٠، ر٧ٞب٥ رٞاثٜـ،ؽلا

 ؿّ ام ا٨ّٗـ ٝ ام ١ٕٞٗٞ ًٜـٟ،

 مؿٕ ام ك٥ٝ ٛبصبك٥ ث٠ ؽٜـٟ؛

 ا٥ ٧بكاٙ رٞاث٦، »: ث٠ آ٢ٛب ُلتٖ

 رٞاة سبؿٟ ٝ كٝضٚ صٞ آث٦

 ٠ً ٦ٗ ر٨٧ٞـ، پ٨ص ُٞسلٜـ است،

 :ثلا٥ ًب٢ٗب٥ تٔؼ هٜـ است

 ؽٞك ٝ ؽٞاث٦ ٝ ١٘لاٟ ؽٞك ٝ ؽلت، 

 ٦٢ُ آ٨ٗنض٦ ؿٓؾٞاٟ ثب رلت؛
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 ٨٘١ٚ ٝ ثس، ٠ً ١ل ص٨ن٥ رن ا٢ٜ٧بست

 .ؽالف ؿ٧ٚ ٝ ؾـّ ٛظٖ ؿ٨ٛبست

 كؿ٦ٓٞ كا ثٌٚ، ا٥ آؿ٨ٗناؿ

        «!تب ثِقكا٦ٛ كاعت ٝ ضبؿ ك١ب،
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 خاتوة الکتاب
 

 كك٨ن ١٘ـِّ ١٘ـكؿِ ١٘لاٟ،

 ؿكٝٙ پ٥ِٞ عو٨وت ر٥ِٞ آُبٟ،

 ٠ً ١لـٟ سبؿلت ؿاؿٕ پ٨بپ٦،

 ثب ٦ِٗ؛ث٠ ٗست٦ ًلؿٗت ١ط٨بك 

 ث٘بٙ ؿك ٗست٦ِ ١ط٨بك٥ِ ؽ٧ٞص،

 ٗسّٔف ثبش ثل ث٨ـاك٥ ؽ٧ٞص،

 ٠ً ضت ثل تٞسِٚ مضت٦ سٞاك است،

 .ؿك ا٧ٚ ث٨ـ٠ٓٞ كؼالً ٗبٛـُبك است

 

 تٞ كا ٦ٗ ؽٞا١ـ ا٧ٚ ؿ٧ٞ س٨ب٦١

 :ًُٜـ تس٨ِٖٔ ٧أس ٝ ث٦ پٜب٦١

 ٠ً هؼل ٜٗزالة ٛبتٞا٦ٛ

 !ث٘ب٦ٛ ؽلت٠، اّٗب ؽٞؿ ٛـا٦ٛ

 ض٥ٞ آٗٞؽت٠ ثب ظٔ٘ت ًٞك،

 كََٝؿ ام ؽبقلت م٧جب٦٧ ٛٞك؛

 ًٜـ ا٧ٚ ؿ٧ٞ ثل كٝعت ؽـا٦٧،

 .٨ٛبث٦ ام قٔسٖ اٝ ك١ب٦٧

 

 ثب٧ـ ضٞؿ پ٨ـا ٠ً تب ٦ٓٝ٦ً 

 :ث٘ب٦ٛ مٛـ٣ ث٨ـاك ثب ٦ِٗ

 ٦٨ٗ ػطن آكل٧ٚ ٝ ؿكؿ آٗٞم،
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 لٝك ٝ اٛـ٧ط٠ اكلٝم؛عو٨وت پ

 ٢ِٛـاك٥ ث٠ ؿّ ضٞك ٝ قلة كا

 .ت كاض٠ً ثب آٙ ثط٦ٌٜ اكسِٞٙ 

 

 ٠٘١ اٛـ٧ط٠ ١ب كا ام سلت ؿٝك

 :٦ًٜ، ؿ٨ل ام ١٘بٙ اٛـ٧ط٤ ٛٞك

 ١٘بٙ ٛٞكِ ث٢طت٦ ٠ً مٗب٦ٛ،

 ٨ٗبِٙ ر٦ِٜٔ پُل ٝعص، آ٦ٛ

 ث٠ ف١ٚ ث٨ولاكِ ثٞآجَطَل مؿ،

 !صٜبٙ ًن صطِٖ اٝ ؽٞكض٨ـ سل مؿ

 

 اٝ ك٥ٝ ؿٝپب ؽبست، ث٠ مٝؿ٥ ٛٞعِ

 م٨ٗٚ كا ثب ٛ٘ٞؿ٥ تبمٟ آكاست؛

 ثل آٗـ ام ت٠ صبٟ قج٨ؼت،

 .ث٠ ٧ُ٘ٚ كٌل ضـ ضبٟ قج٨ؼت

 ث٠ كاٟ عنّ، پس ام ق٦ّ ٗلاعْ،

 :ٛظل اٛـاؽت ؿك آ٤ٜ٨٧ ؿّ

 ؽـا كا ؿ٧ـ ٝ ؿست ام ١َٖٝ ثلؿاضت،

 ػََٖٔ ثل ه٤ّٔ اكالى اكلاضت؛

 كس٨ـ ام ١ّ٘ت كٌلش ث٠ رب٦٧

 !ؿ اٛت٢ب٠ً٦٧ ػِٖٔ آٛزب ٛـاك

 

 اُل ؽٞا١ـ، ث٢طت٦ ؽُلّٕ ٝ پبى

 ثسبمؿ، ث٨ِ٘بٙ، ثل پ٤ٜ٢ ؽبى؛
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 ٛؾٞا١ـ، ا٧ٚ م٨ٗٚ كا ٦ٗ تٞاٛـ 

 !ث٠ هؼل پٞص٦ ؿٝمػ ًطبٛـ

 

 كك٨نِ غبٓظِ آماؿ٣ ٗٚ،

 ٙ ام ثبؿ٣ ٗٚ،٠ً سل ٗست٦ ًٜٞ

 تٞ كا ؿّ ١٘ضٜبٙ ث٨ـاك ثبؿا،

 !عو٨وت كا١جل، عنّ ٧بك ثبؿا

 

 ٗٚ اٗطت ٠ً مٗب٠ٛ ثـ ًُٜص ثٞؿ،

 ١ناك ٝ ٢ُٛػـ ٝ ١طتبؿ ٝ ضص ثٞؿ،

 ؿك ا٧ٚ ٗغلْ ثلا٥ سبػت٦ صٜـ

 ث٠ ؽـٗت ٛنؿ ٢ٗ٘ب٦ٛ ؽلؿٜٗـ

 ضـٕ، تب عسّ ٝ عب٦ٓ ثٞؿ ثبه٦،

 .ث٠ ٛٞثت ؿاستبٙ پلؿام ٝ سبه٦

 

 ثس٨بك ؿ٧ِل، ٨ٌٓٝٚ ؽست٠ إ

 !ٛـاكٕ ٨ٛل٥ٝ ُلتبك ؿ٧ِل

 تٞ كا، آجت٠ّ، ا٧ٚ ٗوـاك ثس ٨ٛست؛

 !ؿك٧ـب ٠ً ٗلا ٛب٥ ٝ َٛلَس ٨ٛست

 اُل ص٠ ؿك ؿكٝٙ پُل رٞش ٗبٖٛ،

 :ٛط٨ٜٖ، ٗـّت٦ ؽبٗٞش ٗبٖٛ

 كلٝ ١ِطت٠ هٖٔ كا، ثست٠ ؿكتل،

 .ث٠ ما٥ٞٛ تأّْٗ ٦ٗ ٢ٖٛ سل

 اُل آ٧ـ سلاؿٖ ثبم ٨ٛلٝ،
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 .ضٕٞ ؿك ٗغل٦ٔ ؿ٧ِل سؾِٜٞ

 

 ؿك ا٧ٜزب ٗؤٜٗب٠ٛ، ثب ؿ٦ٓ غبف،

 ثلا٥ پ٨ل٥ٝ ام كسٖ اسالف،

 ؿ١ٖ ا٧ٚ ٛب٠ٗ كا عسٚ ؽتب٦ٗ 

 :ؿ ًال٦ٗٞث٠ ُلتٚ ثب ؽـا٥ ؽ

 ٧ب كةّ، تٞ ٜٗنّٟ ام سپبس٦،»: ٠ً

 !آت٘بس٦ ٛؾٞا٦١ ثل ؿَكِ ػلٞ،

 ٦ٓٝ ٗٚ ؿك ٗوبٕ آؿ٨ٗناؿ، 

 ٠ً ام ه٨ـ ت١َّٖٞ ٨ٛست آماؿ،

 ا٥ ٗؼٜب٥ ؽٞث٦،: ث٧ِٖٞ ثبم

 !كََّٜٞك ؽبقِل٥، َٝ أَؿلِل فُٛٞث٦

 

  پب٧بٙ 
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