www.takbook.com
کالس C

کتاب اسرار ماوراء
نویسنده :ایمان صدیقی

1041

www.takbook.com

مقدمه
مننهیمانننستیًوننقریبی از سننسیمزی ننس ی9831یدری
زمیىنننيیدهانننه یًنننسایمنننسبرم
دنننشبً

،یبنننيی قایننن یبی

یبیمو نننسنی ننننز هی زدم قنننيیمن.یملبقنننيی

عالقننيیمننهیبننيیم ننهیموننس کیمزیزمننستی ننٍد

ی

بٍد یم ت.ی
دریدبرمتیوٍجننننٍمو یبزوسمننننيیًننننسای یٍ ی ننننٍو ی
مسوىننهیعسمننکیوساننىس قيیبی قننس یًننس

ی ننيیدری

حیطنننيیمنننسبرمیبٍدونننهیمنننزمیم ننن ب ی نننٍدی
میکزدوننه.ی تیزمننستیماىقزوننتیبننيیاننککی ىننٍو ی
بجنننٍدیوهمانننتیبید قز ننن یبنننيیم العنننس ،ی
ختیبٍد.ی ی
مننهیًنی ننيیدریجوننق ٍای

ننتیوساننىس قيیًسی

بننٍدن.ی از سننسی ننسیحننهبدی ننهی93ی ننسل

یًننی ی

وقی يیمٌنن یدریم نهیزمیىنيی ونریوکنزد یبنٍدن ی
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ملبقننيیم قسقننس یمخقیقنن یدریزمیىننيیمننسبرم ،یبننيی
صٍر یغیزیمرمدایبزماریرخیدمد یبٍد.ی
قننس یربمو ىس نن یًییىننٍ یینی ننسلیتی ننسب یٍکی
ننيیبنيیمننه ی ٍ ننسً یبننيید ننقریر ننیه ،یمبلننیهی
واطننيیعطننتیدریزوننها یمننهیمزیوتننزی ننزدم قهیبنني ی
ممننٍریمننسبرم
بننننی

یبننٍدیبیمننهیباننهیمزی ٍموننهتی ت،ی

یمزی ننننی

،یم نننن ب یدهاننننه یًننننسای

وسانننىس قيیانننسیبنننيیقنننٍ ی نننٍدنیدری تیدبرمت ی
دوینننسایدبنیانننه یبنننٍدن.یمزی تیدننن

ی

ننننیری

اننزمقریبننيی نزاىننس ی ٍاننسیبیننزدمزنیبیبننيیمننه ی
حهبدمی6ی س یًریایسًخٍمریاهن .ی
نزاىننس

یًننریدری تیدبرمتیمو ننسنیمیننهمدنی ننيی

عنننه سیمزی قننس یًننسای زجنننيیاننه ی ٍ ن ید قننزی
رضننسیجنسلیننستیبٍدوننهی ننيیمننهیدر ی تیزمننستیبننيی
عیننننتیدشبً نننن زیبننننٍدورید قز نننن یبننننيی
قسبخسونننيیمایبونننیسری نننٍ یدمانننقریبیدر ی و نننسی
از سننسی نننسم ی قننس یًننسایما ننستیرمی ٍموننهنیب ی
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مزیماىکننيیًن ننٌزایًننریبننٍداریحنن

یویداکنن ی

بيیوٍاوىه یدماقر.ی ی
از سسیواطنيیعطنتیزونها یمنهیمزیوتنزیماىنٍایبی
مقننسمییاک ی اننىس

یبننسیاننمیم ننقسدیمقسمییاننمیبی

عزمنننستیدری نننىیهی02یانننسی09ی نننسل

یبنننٍدی نننيی

چىه نننس یبانننهیًنننریحنننهبدمیدری نننهیچٌنننکی
سل

یمٍ ی زد .ی

دری تیدبرمتیچىه هیبنسریبنيیمنهیاقنتی نيیمانزری
اننه یمننسیبننسًر ی اننىسیاننٍاریبیبقق ن یمننهیچىننهی
وقننزیمزیدب ننقسوریرمی ننيیمصننزمریدماننقىهیاننسازدیمبی
ب ننٍوه،یبننيیمبیمازمنن ی ننزدنیقبننٍ یوکننزدی نني ی
م قسدی وٌسیبساه.ی ی
مبیمعقاننسدیبوننیسریقننٍایبننيی زوٍاننتیبی اننه زی
دمات .ی
مننهیدری تیزمننستی از سننسیًننزیًققننيیبننيی سوننيیمبی
مینننزمقریبیًزبنننسر،یدرمنننٍردیمٍضنننٍ یجهانننهیبی
غننسمی یزی ىىننه یمایصننقبتیمیکننزد.یاخ ننیت ی
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رمنیبیماىننٍایدماننت،یممننسیبننز ال یمننهیمصننالی
مىننیبایوبننٍد.یبوننیسریعننسل یبننسیدا ننزمتیمر سننسطی
می زمنننتیبیًننننيیرمیم ننن ب ی نننٍدیمیکنننزد .ی
ملبقننيیبننيیمننهیًننریممننزمدیزاننسدایجن

یمی ننٍوه ی

ممسیمهیونیقنٍموریمر سنس ریرمیبنسیم انزیممنزمدیحقن ی
ىر .ی
دا ننزمتیبننزما

ی سرًننسایزاننسدایمو ننسنیمیهیمدوننهی

ماالیامیوقنزیانسدنیًونتیبنيیمبیًنسردی نسمییٍ زی
دمد یبنننٍد،یدا نننزایانننمی نننسزیمٍ نننیا یدمد ی
بننٍد.ی اننهمدیزاننسدای قننس یدماننتی ننيیًهاننيی
ازمقننيیبننٍد.یًنی ننيیلبخىننهیبیوننٍع یرضننساتی
ننس زیدریمبیحنن

یمی ننه.یبننيی ننسریدریبیننزبتی

ون ی زدم نننتیبیممنننٍرم
می

یمزیرم ی زجننننيیمقنننٍتی

ات .ی

بنننيیماننناسریحنننسم یعالقنننيیزانننسدایدمانننتیبی
ننٍدشیًننریاننازیمی قننتیممننسیدریمننٍردی ننس زی
اننازمایقننهاریویننییم العننس ی ننٍب یدماننتیبی
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حقنن یاننسً یدریمننٍردی

ننقیس

ی ننيیمزیمخننیت ی

مال زمریدماتیبسیمهیصقبتیمیکزد .ی
دنیقننهاریوبننٍد،یجننٍمتیبننٍدیبیموننز ای ننٍب ی
دماننت.یاننمیبننسریبننسیمبیبننيیموننسمز ی ٍ ننسً ی
رمننقریبیمزیچىننهی قننس یمزبانن یقننهان یبس یزداننهی
زدار .ی
اکنن یمزی ننس ز یًننسایجسلننریمننهیبننسیمبیدرمننٍردی
ون یبننٍدی ننيیبننزمایم ننقسدنیبننيیوقننٍایدننس ٍشی
در نننتی نننزد یبنننٍدیبیمبیرمیدمدانننسً ی نننزد .ی تی
اننخ

ی یینن یمزی ننٍدشیمطننن هیبننٍدیبیبننيی

قننٍ یماننزب یدننسر

یًننریدماننتیبیم ننهیرمیبنني ی

م ننقسدنیاقننت .یممننسیم ننقسدنیبننيیمبیاقننتیدننسر

ی

مننهیمزیًنننيیقننهر یبیوقننٍذشیبی ننقزیم ننت.یمبی
دریحضنننٍریمنننهیًنننی یو زموننن یبیمضنننطزم یدری
بجننٍدشیحنن

یونی ننه.یمننسجزمایاکنن یمزیعزمننسی

رمیماننس یمیننیدی ننيیبقق ن یمهننٍ یًننسیبننيی سوننيیمبی
ر ننیهوه ،یمبیرمی رمنیاسمقىننه.یمبیاقننتیمننز ییمننه،ی
د ننتیانننسیویوننت،ی و ن یدا ننز،یبننيیمننهیجننستی
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دمد یم ننتیبیمبیًننریًننزیزمننستی ننيیماننهریاننٍدی
جسوریرمیمی یزد .ی
ممننسیمننهی تیزمننستیو ننزمتیبننٍدنی ننيیوقی نني یم ننهی
ی سمهیچيیمی ٍد.ی ی
نننزمو سنیم نننقسدنیدریدمدانننس ی ینننزبزیانننهیبی
قسضنن یبننيیوقننریمب،یرمایرمیصننسدری ننزد.ی تیمننزد،ی
حیننز ی ننزد یبننٍدیبیدریرمًننزبایدمداننس یاقننت ی
دریحیز ری يیدسر

ی ٍیچيی و یبٍد یم ت؟ی ی

ی

ی
ی
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مننهیًنننستی ننسلٌسیاننمیبننسریمزیم ننقسدنی ز ننیهنی
ي ی اسیمیقنٍمتیمزی ٍمونس یًنسایمنسبرم

یبنيیوقنری

ننٍدیم ننققسد ی ننزد؟ی اننسیم ننققسد یمزی وٌننسیبننزمای
مىسمریاخ

ی سریدر ق یم ت؟ ی

مبیاقننتیماننزیچیننییبننهایوسساننهیماننکسل یوننهمرد.ی
حق ن یًنی ننيیمننزمی

ننٍ

یمیکننزدی ننيیذًننىریرمی

دریجٌتیمٍمایتًنسایبنیر یمنسدایًنریبنيی نسری
ی
بیسوننهمزن.یمننهیدریا اننقيی ننسبايیعیننن ی ننٍب ی
دماقر.یمبیبنيیمنهیاقنتی نٍیًی ٍقنتی نز نی ی
ربایمٍمایننتیًننسایمننسدایوبننٍد یم ننت.یم ننهیدری
جسماننيیممننزبز یم ننزمت،ی ننٍ یویوننت.ی ننٍی ونن ی
ًننریوننهمرای ننيیمزی ننٍیحنساننتیمننسل ی ىننه.یبساننهی
ٍد یبيیمکزی ٍد یبسا  .ی
منننهیقنننبالیبنننسیم نننکی یمٍمجنننيیبنننٍدنی نننيی
ونیقٍمووننقریمسوىننهیاننخ

یدا ننزایبننسی تیرببننزبی

اننٍنیز ننزمیبننسیوتننسنیم الق ن یمننهی ننسزاسریوبننٍد.ی
بنننسال ز یممونننس یمٍمننن یبنننيیحنننکی تیانننهن.ی
میقننٍمور ی تیرمیبزمبننزیبننسیبزوننه یاننهتیم ننقسدنیدری
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دمداننسً

یبننهمور.یحننسالیبننيیمىس ننبتیحننکیم ننهی

م نننکک،ی منننٍزشیرمیبانننهیمزیچىه نننس یدببنننسر ی
انننزب ی نننزد یمن.ی

ننننیریدمرنیدریم نننهیزمیىنننيی

بٌقننننزیبیصننننز ی زیمزیقبننننکیصننننقبتی ننننىر.ی
(عالقنىنننهمتیبنننيیانننسدایزایدریم نننهیحیطنننيیانننسی
مخس سننستیقننهان یمننه،یم ن ی ٍموىننهیمزیم ننهید ن

ی

دری سوننس ی ٍ یننٍ یم ننزمریمننسبرم ی مننٍزشیًننسیرمی
ببیىىه ).ی
سیبيیماى سیوکس

یبيیانسیاققيیاه.ی ی

مبلننیهیوکقنني،یع نن یبیعالقننيیبننٍدی ننيیویننزبای
مقز ننيیمو ننسنیًننزیوننٍ یماننسلیق یم ننتیبیبسع ن ی
نننهمبنیدری سرًنننسیمی نننٍد.یدبنی انننىس

یبنننس ی

ممننزمدایم ننتی ننيیدریم ننهیزمیىننيیمزیمننسیبننسال زی
ًوقىهیبیبسی ننمی وٌنسیمن ی نٍمویریرانهی نزد یبی
بننيیمزم ننریبننسال زیبننزبار .یملبقننيیاننسمقهیم ننقسدی
مانننٍالیمزی ننٍایانننسیجننٍم یونیهًننه،یبیکنني ی
م نننقسدیبسانننهیاننننسیرمیموقخنننس ی ىنننه.ی نننٍمیهی
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وکقنننننيیدریمنننننٍردیم نننننققسد یمزیویزبًنننننسیبی
ٍموس یًنسایمنسبرم

یم نت ی نيیمیقنٍمتیمزی وٌنسی

بننزمایمىننسمریاخ ن یًننر یم ننققسد ی ننزد.یبز ن ی
مکننزیمیکىىننهی ننيیم ننهی ننسریاننهو یویوننتیممننسی
اهو یم ت.یم نهی ٍمونس یًنسیم انزمیانبیيی نس زی
ٍموس یًنسایمنسیًونقىه.یمناالی ون ی نيیقنهر ی
بننهو یبننسال

یدمردیمن ی ٍموننهیمزی تیبننزمایحنساننت ی

مزیممنننزمدیضنننایتیم نننققسد ی ىنننهی نننيی نننسرای
دوننىهاه یم ننتیبیاننسیمیقٍموننهیزبراننٍ

ی ىننهیبی

ظیری ىنهی نيی نسرایمانقسس یم نت.یانسی ون ی نيی
بننسًٍشیم ننتیمیقٍموننهیمزیًننٍشی ننٍدیبننيیوقننری
ننٍدیبیدا ننزمت یم ننققسد ی ىننه،یاننسیماىکننيیبزعییننيی
دا ننزمتیم ننققسد ی ىننهیبیدریجٌننتیغیزم القنن ی
ًٍانن

یرمیبننيی ننسریب یننزد.یًنننيیماىٌننسیاننهو ی

م ت.ی

نیریبسیانس ت .ی

ی
ی
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ی

بخش اول
مز یم نقسدنیمنزمیانٍ يی نزد.ی نسییزی منٍز یًنسا ی
مبیبننزیمننهیزاننسدیبننٍدیبی یینن یچییًننسیمزیمبیاننسدی
انننزمقر.یمبیحسمتنننيیبونننیسری نننٍب یدمانننتیبی
دویس

یمزیحز یًسای سز یبٍد .ی

بننز ال یمبیاکنن یمزیم ننکال یمننهیدری تیدبرمتی
ضایتیبنٍدتیحسمتنيیبنٍدیبیمبیبنيیمنهیمی قنتی
ننيیبساننهیحسمتننيیمنیرمیقننٍای ننىر.یحسمتننيیمننهیدر ی
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تیبزًيیزمنسو یبونیسریضنایتیانه یبنٍدیممنسیبنسی
هییننزیدریبز نن ی نزاىننس ،یبیمو ننسنی نزاىننس

ی

دا ز،یحسمتيیمهیعسل یاه .ی
منننٍز یًنننسایم نننقسدنیبنننيیمنننزبری نننزدران یبی
ًزاٍوننيیممکننسریمىقنن یرمیمزیمننهیدبری ننزد.ی و ننيی
دریماى ننسیمی ننٍاریوننيی ىٌننسیبننزمایدب ننقهمرمتی
منننسبرم یبیکنننيیبنننزمایًنننزیانننخ

یدا نننزای نننيی

میخٍمًننهیمننزدیمننٍما یبساننه،یمیقٍموننهیمقیننهی
بساه .ی
مبلننیهیبننسری ننيیبننسیم ننقسدنی اننىسیاننهنیزمسوننننن ی
بٍدی نيیمبیبنيیدر قن یو نس یمیکنزدیبیلبخىنهایبنزی
لننریدماننت.یمننهیمىقتننزیاکنننن یمزیدب ننقسوری
بنننٍدنی نننيی تیربزی نننزیقنننزمریویسمنننهیبیی ییننن ی
م قننسق یویداننمیمبیاننننهنیبی ىننسرشیماوننقسدن ،ی
مو ننسریویزب نن یمننزمیبننيی و ننسی

ننسوه یبننٍد .یمبی

و سًننننن یبننيیمننهی ننزدیبیدربننسر یعتنننتیدر ننتی
صقبتی زد.ی ی
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ماىکننيیدر ننتیچاننهریًٍانننىهمويیعنننکیمیکىننهی
بیچطنننٍریبنننهبتیًنننی یو زمونننننن یزمونننقستیرمی
د تی نزیا مانقيیم نتیبیحنسالی نيیبٌنسریانه ی
دببنننسر ی نننبییانننه یم نننت .یماىکنننيی بیانننتی
بننزعک

یمووننستی ننسمالیبننيیبظیقننيیمشیعنننکی

میکىنننه .یمبیدربنننسر ی نننمی نننمیمجنننیمایدر نننتی
صنننقبتی نننزدیب یماىکنننيیچطنننٍریمونننز ایدریًننننيی
اس يیًسای تیبجٍدیدمرد.ی ی
دن

یمزیدساننستیصننقبتیًننسا

یمننهیبننيیمبیاقننقری

ًزچینننیایدلییننن یعینننن یدمردیبیدر نننتیچینننیای
ب ننییاننمی ننزای ننیٍ یویوننتیبی

ننمیاننهت ی

تیدری ننزمسایزموننقستیبی ننبییاننهتیدببننسر ی تی
چیننیایویوننتی ننيیمزم ننننننزیمزیعیننریبساننهیبیبننيی
عسلننننننریدا ننزایمزبننٍطیبساننه .یم ننقسدیدننن

یمزی

انننىیهتیحنننز یمنننهیلبخىنننهایزدیبیاقنننتی نننٍی
بننسًٍشیبیمطیننریًوننق ،ی ٍاننبخقسويی هییننزی
دنن زیًننریًوننق .ی ننی

یم نننریرمی ز ننیهیبی

چىنننهی نننٍمل یًنننریدربنننسر یدرسیبی نننسریب یم نننهی
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قبینننکیمٍضنننٍعس ی نننزدی نننسیبنننسیًنننری انننىس زیبی
صنین ی زیاٍار.ی ی
دانننهمریمبلینننيیمنننسی نننبریدب نننق یمنننسیانننهیبی
جننن مبیتیصنننقبتیًنننسا
دنن

یبسعننن یانننه یمزی تی

ی از سننسیًننزیًققننيیبننيی سوننيیمشیبننزبنی ننسی

ایینس ی سز یمایرم یمزیمبیدراسمتی ىر .ی
مبیدربننسر یمًنیننتیدماننقهی رزبیبننزماریصننقبتی
ننزد.یبننيیمننهیاقننتیماننزیمزیًز ننهمنیمزیدب ننقسوتی
بیز ن یچننيی رزب ن یدمروننه،ی وٌننسیونی ٍاىننه ی رزبی
دمرنی ساننتیاننسیمخقننز یبیرانن یب ننٍن،یاننسی رزبی
دمرنیر نننی

یجنٌنننٍریب نننٍن،یانننسی رزبیدمرنیبنننيی

نننیسرم یدا نننزی نننقزی نننىر ....یم انننزیمنننزدنی
رزبًننسایبننیر یوهمروننهیبیماننزیمننزدنی رزبًسا ننستی
رمیمزممننٍشی ىىننهی ننری ننری ن ننهت ی وٌننسیبننيیزبم ی
یه یاه یبیمزممٍشیم یاٍد.ی ی
منزدنیرب یزًننسیرمیبننيی ننزعتی ننیزایمیکىىننهیبننهبت ی
ماىکنننيی نننسری سصننن یمو نننسنیبهًىنننهیبیًزانننییمز ی
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مو ننسنی سرًننسای کننزمرای وننقيیون ن یاننٍوه .یممننسی
ننٍی رزبًننسایبیرانن یدری ننزیدمرای ننيیماننزیبننيی
ونن یب ننٍ

،یبننيی ننٍیمیخىننهدیبیر ننیهتیبنني ی

وٌننسیرمیمقننس یمنن یدموننه.یممننسیبننهمتی ننيی رزبی
دماننقه،یمًٍبننتیبیوانننتیبوننیسریبیرا ن یم ننتی
بیبساننهیًننزیربزیمزی همبوننهیبننيی ننس زی ت ی رزبًننسی
پس

مریبسا .ی ی

رزبیچییاونننتی نننيی نننٍیرمیقنننٍای نننزیمیکىنننهیبی
بسع یمن یانٍدیحقن یدری نختی نز هیانزما یبی
ینننز یبی نننس یر ز هیلقتنننس یزونننها ،یونننٍرایبنننيی
نننتی ننٍیبقسبننهیبیرم یرمیبننيی ننٍیو ننستیبهًننه.ی
ًن ننٍتیجزاننستی زباننستی

ی ننيیًننی ی ننى

ی

ونیقٍموهی وزمیمقٍقتی ىه .ی
زوننننها یبننننزمایًز ونننن یبزوسمننننيیمایدمردیب ی تی
اننخ

،یبساننهیمبقننهمی وننزمی

ننتی ىننه.یبساننهی

بقٌنننهی ننيیجٌننستیًوننق یمزیمبیچننيیمن ی ٍمًننهی
بیقننزمریم ننتیچننيیوا نن یرمیدریدویننسیماقننسی ىننه.ی
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بساهیبقٌنهیبمقانسیبنزمایچنيی نسرای نس قيیانه ی
م ننتیبیدریچننيی ننسرایمیقٍموننهیبٌقننزیبساننه؟یًننزی
ون یبساننه ی اننس یاننٍدیبی کننيیمایمزیدننسز یجٌننستی
ًوق یرمیدریجسایدر ق

یقزمریبهًه .ی

دری ىننسریدماننقهی رزبی،یممیننهیبوننیسریمٌننریم ننت .ی
ماننزیممیننهیوسساننهیاننخ

یوننن ی ٍموننهیمزی ننسخی

انمیبیننزبتیبیساننه.ی نس

ی ننيیًنننيیمننسیدریدبر ی

مایمزیزوننها یدری ننیسً سليیًننسای تیم ننیزیمنن ی
اننٍاریبیاننریبیربز ،یممکننسریمىق ن یبننيیمننسیاننال ی
م ن یزوىننهی ننسیجننس

ی ننيیجننستیبننهًیریبی وننییری

اٍار.ی ی
ممننسیبساننهیبننسیاننمیبی زداننهًسیمسننسرز ی ىننیریبیبنني ی
م نیىستیبز یر .ی
مب یمر سنننسطیعنیننن یبیز سنننس

یبنننسیجٌنننستیًونننق ی

دمات،یحون ی نيیبنيی دنیممینه،یمو ینی ،یو نسطی
بیممىیننتیمیننهمد.ی ننٍرایصننقبتیبیرمقننسریمنن ی
زدی نيیبنيیوتنزیمیز نیهیجٌنستیًونق یبٌقنز هی
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بیصنننین ی ننز هیدب ننتیمب ننتیبیًننی یحننز ی
وساققننيیمایبننیهی وٌننسیبجننٍدیوننهمرد!یًنی ننيی
صنننقبتیًنننسایمبیرمجنننریبنننيیقنننٍمویهی بیانننتی
سمالیجهاهیبیا قتیمو یییبٍد .ی
مبیماقانهیبننٍدی ننيید نزیاننسیزبدیوقی ننيیمعنسلنننستی
رمیمننن یبیىنننیر.یانننسً یمزیمبیموقانننسدیمیکنننزدنیبی
می قننقری یینن یًننسیًوننقىهی ننيیظیننریمیکىىننه،ی
دزدایمیکىىننهیبی ننٍ یبی ننٍشیبی ننزنیزوننها ی
مننن ی ىىننننه؟ی وٌننننسیچ ٍوننننيیدریدویننننسیوقی نننني ی
معنسل ستیرمیم یبیىىه؟!ی ی
مبیبننيیمننهیاقننت یمننسیمکننزیمیکىننیری ننيیمننالتی
اننخ

ی ننيیدریرمننس یم ننتی ٍاننبختیم ننت .ی

ممننسی ننٍدشیماىطننٍریمکننزیونیکىننهیبیمانن یدری
حس یونسا

یدمدتی ٍابخق یم ت .ی

بققنن ی ننٍیبننزمایبه ننتی بردتیچیننیای ننالشی
ى ن یبی تیرمیبننيید ننتیبیننسرایًننریل ن

یزاننسدا ی

مزی تی نننٍمً یبنننزدیبیًنننریقهرانننىسسی نننٍمً ی
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بٍدیممنسیبققن یدب نتییزب نىنهی نٍیًننیهیرمیمزی
دنننهرشیدر ٍم نننتیمیکىنننهیبیمنننٍرمیبه نننتی
میننسبردیوننيیلنن
پس

یچىننهمو یبننزما

یدمردیبیوننيی

مری ٍمًهیبٍد .ی

بنننهایبی نننقریدبمنیونننن ی بردیبیمنننس یمزید نننت ی
مبننزیبیننزبتیم ن ی اننه.ی ننسیبننيیحننس یًننی یاننخ

ی

زبراننٍیبیظننسلن یوقٍمووننقيیم ننتیبننزی ننکیدویننسی
حکٍمنننتی ىنننهیبیحکٍمنننتیمقنننهبدشیًنننری
دساننهمریونینسوننه.یًی

ننس یظیننریبی ننقر،یدساننهمری

ونسوننه یم ننتیبیم ننهیااىنن یمعنننس یبیرمقننسریمننسی
بنن یوقی ننيیویوننقىهیبیدس ننییدمد یمنن یاننٍوه .ی
ماننزی بنن یقننٍمویهی تیرمقننسریوکىنن یزمننیهیمنن ی
ننٍرایبی ننسیزمننسو ی ننيی هییننزیوکىنن یًننزیبننسری
بز ٍردیمقکری زیبیقس ری زایبسی ٍیمی ٍد.ی ی
اخ نننن یماننننکیًیقیننننزیدر یمبم ننننک،ی نننننسنی
وبزدًسا

یبسی یزبزایًننزم یبنٍدیممنسی انسی نسی نزی

ًنیىطننٍری ننی

یرمننت؟ی اننسدل یدریم ننهیجٌننستی
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ًوتی يیونن ی نٍمتی ونزمیبنزًریزدیبی ونسو ی نيی
چىیهی سرایم ی ىىهیم سزم یم یاٍوه.ی ی
بسانهیبننيیجٌنستیًوننق یمحقنزمنیا ماننتیبیبننسی تی
ًننریجٌننتیاننه.یحقنن یماننزی ونن یبقٍموننهیمزیرم ی
وسدر ننننت،یمننننٍمایق یرمی وننننری ىننننه ،یم ننننهی
مٍماینننتیدبممننن یوخٍمًنننهیدمانننتیبی نننسبمتی
رمقنننسریمانننقسسً

یرمی ٍمًنننهیدمد .یممنننسیدس نننی ،ی

موننٍم یمخقیق ن یم ن ی ٍموننهیدماننقيیبساننه.یاننساهی
منننزدنیماننن یینننزب یانننسی نننالمق یرمیدریوتنننزی
ازمقننيموننه ،یممننسیجٌننستیًوننق یبننزمایمقاننسد ی
ی
اننهتیبیح ن

ربشًننسایمخقیق ن ی
ی
ی لننٍدا یًننس،ی

دمرد.ی ی
ٍری نهیدریحنس یرونری نزدتیم سقنتیًونق یبی
بننسیم ننهیممیننهی ننيید ن

یمزیم نننسنی ننسریاننمیم ننس ی

ز سنننسیبی نینننییدمانننقيیبساننن ،ی نننسر یرمیمو نننسنی
میهً .ی ی
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حنننسالیاخ ننن یبمردیم نننس یمننن یانننٍدیبیاکٌنننٍی
ننطی ی ننزیمزی اسمننتیبننيید ٍمرًننسیمن یدساننه!ی ننٍی
چننيیبز ننٍردایبننسیمبی ننٍمً یدماننت؟ی اننسیمزیمب ی
م ننقاسس یمیکى ن ؟یقطاننسیبننسیمبیبز ننٍردیمیکى ن یبی
دریبٌقننننز هیحسلننننتیمزیمبیمیخننننٍمً یمزیم ننننس ی
بیزبتیبنزبد.یحنسالیمانزیم نهی نسریرمیبنسزیًنری کنزمری
ىننهیدماننيیدبنیبز ننٍردی ننٍیجننهای ننزی ٍمًنننننهی
بننٍد.یحقن یماننزیبٌقننز هیدب ننقتیًننریبساننهیبننسزی
ًریمزق یونیکىه.یمبیوسساهیچىیهی سرای ىه.ی ی
جٌننستیًوننق یًننریًنیىطننٍریم ننتیبی ننس تی
ون یانیىهی نسی ون یظینری ىنه،یجىسانتی ىنه،یانسی
حقنن یدر قننستیرمیقطننری ىننهیبیحیٍموننننن یرمی زمری
بهًنننه.یموونننستیًنننسی بیانننتیرمی لنننٍد یبیونننسبٍدی
میکىىننهیدنن

بساننهیمىقتننزیبینننسراًننسایجهاننهی
ی
ی

بساىه.یحنسالیمانزیًننستیانخ

یبنيیجنسای اینتی

ننزدتید ٍمرًننسیبننيی ننٍی نننمیمیکننزدیب یمبیًننری
قونننق یرمیروننریمیکننزد،ی ننٍیچننيیبز ننٍردایبننسیمبی
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دماننق ؟یقطاننسیمزیمبی

ننکزیمیکننزدایبیدری ننزی

امیچسایاسی بنیٍ یمزی ٍیدراسمتیمیکزد.ی ی
مبیمی قننت ی ننٍ یبننٍدتیب یمحقننزمنیبننيی بیاننت،ی
وقی ننننيی ٍبننننننن یدمرد.یماقاننننهیبننننٍدی نننني ی
مووستًسای نٍ ی نقنزیبیننسریمن یانٍوه .ی ون ی
ی
رمیمننن یانننىس تی نننيی ننن ی نننسليیبنننٍد یممنننسی
یکونننیٍو یمزیبیننننسرایًنننسایمخقینننتی

ٍصنننسی

ع ننب یدماننت.یبیدلیننک یماىٌننسیرمیذًننهیی ننزم یبی
مونٍنیمبیمازم یمیکزد .ی
می قننتیبینننسرایبیب ننزبسیًننسایمخقیننتیبمردی
بننهتیًنننيیمی ننٍوهیممننسیبققن یبمردیبننهتیچىننیهی
اخ ن یم ن یاننٍوه،یم ن یبیىىننه ی اننٍ یبیًننز یبی
منننز یًننننيیجنننسیرمیازمقنننيیم نننتیبیبنننهتی تی
اننخ

یمکننستیمىس ننب یبننزمایراننه ی وٌس ننت،ی

حق یچىهیدب تیجهاهیًری یهمیمیکىىه!ی ی
ممننسیبققنن یبمردیبننهتیاننمیاخ نن ی ننيیًنننيی
چینننیشیدر نننتیبیًنسًىنننریم نننتیمی نننٍوه ی
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مو نننسریبمردیانننمی ننننهتیبنننسیانننکٍ یبیقهر نىنننهی
اه یموهیبیًنی ی نسرایمزید ق نستیبنزیونن ی انهی
بیبيیرمحق یمزیبیهیم یربوه.ی ی
ننالمق یو ننسويی اننسد یبیًنننسًى

یبننسی بیاننت ی

م ت .ی
بيی ٍصنیيیمب یمانزیمن ی ٍمًینهی نسلری نزیبنسوینه ی
بساننهیدربغ،یظیننر،یحوننسد ،ی
نننسنیصننقس یبننهیرمی ىننسریب
ًز نننهمنیمزیماىٌنننسیم نننکال

ننر،ی نوننخزیبی

مراننهیبازوننيیبننيیمزمای
یبزماقنننستیما نننسدی

ٍمًهیاه .ی

ی
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بخش دوم
مبیمزیماىکننيی ٍمووننقيیبننٍدی ننزکی ننٍریبی ننٍم یبی
ننریبیاننٌٍ ی ىننهیصننقبتیمیکننزدیبیمزیم ننزمری
ًزی همنیمی قت.
ننری ننٍردت،یمرمد یرمیقننٍایبی ننسییزیانن مرایمننزدی
بزیدا زمتیرمیزاسدیمیکىه .ی
ننری ننٍردتیربوننهی یننزیاننهتیرمی ىننهیمیکىننهیبی
وسلتیرمیمزیمووستیدبریمیکىه .ی
ننٍردتیاٍاننتیقزمننی ی

ننٍوتیبیاننٌٍ یرمیدر ی

مووننستیزاننسدیمیکىننهیبیم ننز یزاننسدی تیبسعنن ی
بینننسرایًننسایقیب ن یبیعزبق ن یمی ننٍد.یمننهیبننزمای
بونیسرایمزیممنزمدیدقننتی نزد یمن،ی وٌننس

ی نيیغیننز ی

م القننن ،ی ٍد نننٍم یبیزبرانننٍیبٍدونننه،یبونننیسر ی
مًننکیاننکریبی

ٍصننسیعسا ن یغ ن مًسایاٍاننق ی

بٍدوننه.یملبقننيیم ننهیبننيیم ننهیماىننسیویوننتی ننيی
ًز و ن ی ه اننيیماى ىیى ن یدماننقيیبساننهیزبراننٍی
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بیمس ننهیمی ننٍد،یبیکننيیم ننهیباشانن یدریبننیه ی
م ازاننتیممننزمدای ننيیمس ننهیبیزبراننٍیًوننقىهی
داه یمی ٍد .ی
ماننزی و ن یوقٍموننهیبننزی ننٍردتیزاننسدیبیمضننزیغیبننيی
ىهیبنزیچییًنسایمضنزیدا نزیًنریونیقٍمونهیغیبنيی
ىه .ی
اک ن یمزی نزاىننس یبیراسضننتیًننسایمٌننریبیضننزبرای
دریمننسبرم ،ی ننزکی ننٍم یزاننسدیم ننت.ی و ن ی ننيی
بزی ٍم یغیبيی ىهیبزیزمستیغیبيی زد یم ت.ی ی
منننزدمتیبنننیر ی نننریمیخٍمبینننه یمونننه.یل ٍونننسردبی
دمباى ن یبننسیبجننٍدی ننسریمکننزایبیمییاکنن یمانن ی
دبی ننسعتیدریاننسسويیربزیمنن ی ٍمبیننهیبیمزیم ننهی
مٍضنننٍ یرمضننن یبی

نننىٍدیبنننٍد!یونننیکالی ونننالیی

مانننن یدبی ننننسی ننننيی ننننسعتیدریاننننسسويیربزی
م ن ی ٍمبیننه.یبى ننسمیهیمننزموکییهی ننيیمل ن یچٌننسری
ننسعتیمنن ی ٍمبیننهیبیجنیننيیماننزبم

یم ننهی

بننٍدی ننيیزمننستیزاننسدایبننزمای ٍمبیننهتیدریاننٍری
دمرانننر!ی ٍمنننسسیجقز نننٍتیماننن یدبی نننسعتی
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مننن ی ٍمبینننه.یم نننیمکیوینننٍ هی نننيیملننن یچٌنننسری
نننسعتیمننن ی ٍمبینننهیبیباضننن یربزًنننس یمصنننالی
ونن ی ٍمبیننهیبیبزب ننی یًننزیدبی ننيیربزیاننمیبننسری
بيیمه ی يیمل یچٌسری سعتیم ی ٍمبیه!ی ی
ملبقيیمهی نری نٍمب یرمیبنيیًننيی ٍصنیيیونیکنىر ی
ممننسیًز و ن ی ب ن ی یوننقریبننهو یمشیبساننهیاننمی
نننٍم یحنننهمقی یبیمىس نننریدمانننقيیبسانننه.ی
ٍم یزاسدی ٍ یویوت .ی
حنننسالیبققننن یمنننسیونننن ی نننٍمبیریچنننيیم قنننسق ی
م ن یممقننه؟!یمبلننیهیبی ننسد ی ننز هیم قننس ،یبی ننقزی
اننهتیزمننستیبننزمایمس ننت،یزمننستیبننزمایمننسیمو ننسری
ننٍالو ی ننزیمی ن رد.یدقننتی ننزد یماننهیبققن یاننمی
ربزیصننب یزبدیمزی ننٍم یبیننهمریمی ننٍاهیبیبننيی
سرًننسای ننٍدیمیز ننیهیبققنن ی سرًساقننستی نننسنی
می ننٍدیمبیىیننهیًىننٍزیصننب یم ننتیبی ننسیظٌننزی
ی یبقتیمسوه یم ت؟ ی
ًننزیچننيی نقننزیبخننٍمبیریبقننتیبی ننقزای ننٍمًیری
دمانننت.یمانننزیمنننسیمننناالی08ی نننس یعننننزی ىنننیری
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حننهمقکی38ی ننس ی تیرمی ننٍم یبننٍد یماننریبیدری
بمقری08ی س یعنزی زد یمار.ی ی
ی

ی

ی
حننسالیمن یرباننری ننزمغیجىبننيیمننسبرم

یوخٍمبیننهت.ی

ننٍدنیم اننزیمبقننس یدریمننٍمقا ی ننيیقننزمریبننٍدی
بخننٍمبریبل ن یوخٍمبیننه یبننٍدنیماننه یًننسایجهاننهی
بیرم یحننکیم ننکال یبننيیذًننىری طننٍریمیکننزدیبی
بنسی ننٍدنیمکننزیمن ی ننزدنی ننيیمانزی تیمٍقننریماننکی
ًنی ننيی ننٍم یبننٍدنیاننساهی تیماننه یاننسیمکننزی
ًزاییبيیذًىریون یر یه.ی ی
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م نننقسدنیدریماىسنننسر یحنننز یجنننسلب یمینننید.یمبیدری
انننازیاقنننقهیمٌنننسر یزانننسدایدمانننتیبی ییننن ی
ٍ یاازیم یاقت.ی ی
بننيیاننسدیدمرنیاننمیربزیاننمیبزاننيی سغ ن ی بردی ننيی
ربای تیمانناسرایوٍاننقيیاننه یبننٍد.ی تیرمیبننيی
مننهیو ننستیدمدیبیاقننتید ننزبزیم ننهیمانناسریرمی
دم کی قنس یحنسم یدانهنیبی وانهریق نىریبنٍدی
نني ی تیرمیربای سغنن یوٍاننقر.یمانناسریرمیبننيیمننهی
دمدیبیمننهی وٌننسیرمی ٍموننهنیبیاقننقریبیننيیبوننیسری
ز سنننسیبی زماىس نننت.یم نننقسدی ىنننه یمای نننزدیبی
اقننتیماىٌننسیرمی ننٍدنیوٍاننقيیمنیبیمانناسریحننسم ی
ویوننت!یمننهیبننسبرنیونی ننه.ی ننریمننهیحننسم ی
اننىسسیوبننٍدنیبلنن ی تیمانناسریعننالب یبننزیبزتیبی
قسمیيیم سبي،یبمقاسیز سسیبی زماىسیبٍدوه.ی ی
بننيیمننهیاقننتیاننرًننسیمزی ننسعتی3یبننيیباننهی
ی
حننسم یبی انننننهای وال ننهیمنن یاننٍوه!یمی قننتی
دریحننیهیربزیًننی یمر سننس

یبننسی وٌننسیوننهمردیممننسی

بققنن یوینننيیاننریمنن یاننٍدیمر نننننسسطیبزقننزمری
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م یانٍدیبیاقق نٍایمبیبنسی وٌنسیانزب یمن یانٍد.ی
بمقاننسیًننریدرکیعنیانن یمزیمانناسری وٌننسیدماننتی
بی ٍدشیًریماکی وٌسیاازیمی قت!ی ی
ًنننيیماىٌننسیرمیمننه ٍتیوخٍمبیننهتیمنن یدمووننت.ی
می قننتیوینننيیاننر،یدرًننسایعننٍملن یدا ننزیبننيی
ربایموونننستیًنننسیبنننسزیمننن یانننٍوهیبیمانننزی وننن ی
وخٍمبننهیبی ننٍ یچ ننریبیاٍانن

یرمیبننسزی ىننهی

مقٍجيیبسزیاهتیم هیدرًسیم یاٍد.ی ی
دریمٍردی ٍردتی نيیمنهیبنيی نٍریذم ن ی نریغن می
بننٍدنیبیایننس ی ننٍمریًننریاننه یبننٍدنیبی ننزکی
ننٍم  ،یمبلننیهی نزاى ن یبننٍدی ننيیم ننقسدیبننيیمننهی
دمدیبیمننهیًننریبننسیمٍمایننتی وننزمیمو ننسنیدمدنیبی
سییزشیرمیداهن .ی
ملبقننيیمىتننٍریم ننهیویوننتی ننيیانننسی یینن ی ننری
بخٍمبینننه،یبیکنننيیمینننیمتی ٍمبقنننستیرمیبنننسیمینننیمتی
ماسلیققننستیبیًننهمقستی ىتننیری ىیننه.یبیمزیممننزمطی
بی قزا یبیزًییاه .ی
ی
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ی

ی

ممننزبز یدب ننقستیمننه،ی رمم نن ی ننيیدریزوننها ی
دمرنیرمیبننيیوننٍع یما ننی یمیهموىننه!یبننسیبجننٍدی
م ننکال یمقاننهدای ننيیمزیمبقننهمیبننهبتی ٍم ننقيی
ننٍدنیدرایزاننستیبننٍد یمنیممننسیموننز ایبیممیننهی
بسال

یدمرنیبیبنيیمنزبریبیبنسیقنهر یموها نيی وٌنسی

رمیحننکیمیکننىر.یصننبزیمننهیزاننسدیم ننتیبی یین یًننسی
می ٍاىهی يی ٍ یصبزیًوقر.ی ی
نزاى ی يیم نقسدیبنزمای ىقنز یبیدمنری

نریبنيی

مهیدمدیم نهیبنٍدی نيیاقنتیانمیعنهدیرمیدریوتنزی
ب یننز.یم ننهیعننهدیمیقٍموننهی ننسر یی ٍلننه یاننسی
عننهدای ننسصیاننسیعننهدایمانننٍل یبساننه.یممننسی

www.takbook.com

ننا ی ننهیعنهدای ننيیموقخننس یمیکىن یبی ننقزیمزی
صننهیبساننه،یًزچاننهریعننهدیبی ننقزیبساننهیم ننهی
نز هیدانٍمر زیمن یانٍدیممنسیدریعنٍضیدنسدمش ی
تیویننییبی ننقزیمن یاننٍد.یبلن یاننمیحننهیمااننٍ ی
رمیدریوتزیب یزی يیمزیعٌه یمو سم

یبزیبیس

.ی ی

مننهیًننریاننمیعننهدی ننيیرقن ن یدریوتننزیاننزمقر.ی
اقننتیبننسی ننٍد ی ینننستیببىننهی ننيیًننزیبقننتی
ع ننسسو یاننها،یًننی یبم ى ن یو ننستیوننهً یبی
ما یانمیعنهدیب ننسریبیاننسرشیرمیمزیانمی غنسزی
نننه.یااىننن یمزیبققننن ی نننيی ننننز هیرمیانننزب ی
ننزد یما،یبننسریمب ی ننيیمزید ننتی ونن یع ننسسو ی
اننهایًننی یبم ى ن یو ننستیوننه یبیعننهدیرمیاننمی
ننه.یبننسریدبنیو نن مری

ننن یهیاننٍایبی ننسرای

وکنهیبیدریذًىننتیب نٍی2ی.یبننسری نٍنی ننيیم ننکی ی
ننی

ی مننهیعننهدیرمیی3ی ننه،یااىنن یًننزیبننسریبننيی

صننٍر یذًىنن یمانن یعننهدیرمیبننيی ننٍد یب ننٍیبی
ًنننی یبم ى ننن ی نننيیحسصنننکیع نننسسویتیبسانننهی
و ستیوه .ی ی
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بنننه هی ز ینننریمانننزیمننناالیعنننهدی111یرمیدریوتنننزی
ازمقيمایااىن یبسانهیبقنٍمو ی111یبنسریجینٍای
ی

نری

ننٍد یرمیب یننزا.یاقننتیماننزیدریم ننهی زمننٍتی
مٍم ن یب نٍایبقق ن یبننيیعننهدیمننٍردیوتننزیبز ن ی
امیدسدمشیدراسمتی ٍمً ی زد.ی ی
اققریم نهیدنسدمشیرمیچنيی ون یمیهًنه؟یاقنتی
مطننن هیبننسشیمننهیونیننهًر!یبٌقننزیم ننتیچیننیی
بی ننقزایوننهمو یمانن یبننهمتیبققنن یبننيی تیعننهدی
میز

یچییایبيی ٍ ییمعطس یم یاٍد.ی ی

ی

ی

ی
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م ننقسدیبننيی اننسد یدریاننٌٍ یماقاننهیبننٍدیبی
می قننتیماىکننيیبننيی ی ن ی تیرمی ىننسریب ن مراری ننسری
در ق یویوت .ی
ننزکیاننٌٍ یبننيی ننٍری سمننکیبننزی ننال یماىکننيی
نننٍریمی نننٍد،ی نننبری ونننریقنننهر یًنننسا ی
سويمایوننن یاننٍدیبیکننيیبسعنن یبننزبزیاننمی
ممونننن ی
زایم نکال یًنریمنکنهیم نتیب نٍد یبی نزدی
اننهتیمیننکیجىو ن یبی ننز ٍ ی تی یی ن یچییًننس ی
مزیجنیننيی قننزکیبیاننقس ،یمیننکیبننيی ی ننزمتیبی
اننٌسمتیرمیدریمووننستی ننریمنن ی ىننه.یممننسیماىکننيی
ونن یبقٍموننهیممیننسل

یرمی قننتیم قیننسریدماننقيی

بسانننهیبیبنننزیانننٌٍ

ی ونننی یدمانننقيیبسانننهی

بونننیسریمرزاننننىهیم نننت.یوینننسزایویونننتی نننالی
ز ٍ یاٍدیبیکنيیبسانهیانخ

یانسدیب ینزدیچنيی

زمننسو یبساننهیمزی تیم ننققسد ی ىننهیبیم ننهی ننسییزم ی
مابق ن یربایاننخ

یم ن یا ن مردیبی ننبری اٍاننت ی

مرمد یمی ننٍد.یاخ ننن ی نننيییانننٌٍ

ی قنننتی

ىقنننز ی نننٍدشیم نننتیقنننهر یمرمد یبونننیسری
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بنننسال

یدمردیبیدری سرًنننسای نننٍدیبٌقنننزیعننننکی

میکىه.ی ی
حسالیمازی ون یبنزیم نهیچٌنسریچینییااىن ی نٍردتی
بی ٍمبینننهتیبی
اننننخ

نننریبیانننٌٍ یمونننی یانننٍدی

یقهر نىننننهایمنننن یاننننٍدیبیصننننسحری

اًٍنننزایازموبٌسیم یاٍد .ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ی
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ی

بخش سوم
بننيیاننسدیدمرنی ننيیاننمیبننسریمزیم ننقسدنیدریمننٍردی
مٍمایننننتیبیبز ننننزایممننننزمدای ننننيییننننزب یب ی
ممکسوننس یدمروننهی ننٍم ی ننزدنیبیاقننقریقننبالیبننيی
ننس زیعننهنی ننٍ یبیم ننکال یمننسل ،یبوننیسرایمزی
زحنننس یعیننن یمننهیبنن یینننزیمسوهوننهیبیبننزماری
مساننه یچىننهمو یوهماننقىهیبی وننسو ی ننيیمزیوتننزی
ننط یعین ن یمزیمننهیدننس یهی ننزیبٍدوننهی ٍمووننقىهی
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بنننيی

نننٍرًسای نننسرج یبزبونننهیبیانننهکیًنننسیبی

مٍقایتًسای ٍ ی وری ىىه .ی
ی
ماسلیننتیدریمننسبرم یرمیبننيیم ننهی ننس زیموقخننس ی
ننزدنیچننٍتیبننزی ننال ی سرًننسایدا ننز،یدریم ننهی
حیطنني،ی ننٍ یبیممکسوننس ،ی ننسییزی ننن یدمروننهیبی
ننٍدیمننزدیمًنیننتیبننسال زایدمرد.یبننزمای ی ننزمتی
دری تیحقننننسیالزنیویونننتیممکسونننس یبیینننزب ی
دمات .ی
حننسالیماننزیدریم ننهیزمیىننيی وننسو یبساننىهی ننيی وٌننسی
ٍموس

یمنزمیوهمانقيیبسانىهیممنسی نٍ ی،یممکسونس ی

بیدننسر

یدماننقيیبساننىهیچنني؟ی وٍقننتیچننيی ون ی

بی قزی ی زمتیمیکىه؟ ی
م ننقسدنیاقننتی ننٍم یمٌن ن ی ز ننیها.یدماننقهی
ننٍ ،یممکسوننس یبیدماننقهیدننسر

،یماىٌننسیمسوىننهی

موننکهیم ننتیبی ننسییزیدم ننن یوهم یروننه.یمنکننه ی
ّ
م تیم نهیممنزمدیمنه

یمٍمن یانٍوهیممنسی یین ی

زبدیمزممننٍشیمننن یانننٍوه.ی نننزمو سنی تیچینننیای
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ننيیحایا ن یبیوننس یم ننتیبننسق یم ن یمسوننهیبیربزی
بنننيیربز،ی نننسییزیبیوقنننٍذشیبی نننقزیمننن یانننٍد.ی
نناهایبیحننسم یبننزمای سراننستی بییه نس یوکزدوننهی
بیدریزمنننننستی ٍدانننننستی وننننن یقهرانننننستیرمی
وننن یدمووننت.یوتننسم یدى ننس یبننسریچیننيیو وننتی
سیبنيیمٍماینتیر نیهیبی ٍموونتیانمیمینزیونس ی
بیبننسیمرزشیمزی ننٍدشیبزجنننسایب نن مردیبیماىٌنننسی
نننزمو سنیمزی قنننسیبینننزبتی مهونننهیبیعنننسلن یزی
اهوه.ی ی
عیننریبیًىننزیبمقانن یقسبننکیماساوننيیبننسیًننی ی
قنننهر یدا نننزایویونننت.ی نننٍیدریمونننیزایقنننزمری
دمرای يیماه یًنسایجهانه یًنی ني یبنيی نٍیملٌنسنی
م ن یاننٍوهیبیم ننهیًزاننییمقٍقننتیون ن یاننٍد.یماننز ی
ماننه یًننسایقبینن یبزماننتیوقی ننيیبخنن

یوبٍدوننهی

وسممینهیو ننٍیچننٍتیماننه یًننسایبوننیسریبٌقننزایًننری
ٍمًىننهی مننه.ی ىٌننسیچیننیای ننيی ننٍیبساننهیبننيی تی
مکنننزی ىننن یًنننهم یم نننتی نننيیدمرایبیمنننسبا ی
موننس کی ننٍدیبننيی ننٍدیدر ننتیمنن یاننٍوهیبی
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مٍموننریبز ننز یمنن یاننٍوه.یجٌننستیًوننق یبننزمای
چىنننیهیممنننزمدایمرزشیقس نننکیمننن یانننٍدیبیبنننيی
نک ستیم ی اه .ی
امیربزیمزیم نقسدی نٍم ی نزدنی نيیوتنزشیرمجنری
بيیماسلینتًنسایمخقینتیمنهیچیونتیبی انسی نسری
ی
در ق یم نتی نيیمنهیم نهیًننيی نسریمخقینتیرم ی
مو نننسنیمینننهًریبی نننٍدنیرمیبقنننتیانننمی نننسری
م ننخ

یوننن ی ننىر؟یازچننيی ننٍدنیمیننهموری ننيی

سرًننسایمننهی زاننهتیمزیاننمیاننس يیبننيیاننس يی
دا نننزیویونننتیبیدریوٌسانننتیًنننهم یم نننقزکیرمی
دوسننس یمیکننىریممننسیاننسً یبننيیم ننهیمٍضننٍ یمکننزی
میکىری يیمانزی ننسنیمونز ایبیمکنزنیرمیصنز یانمی
مٍضننٍ ی ننىریاننساهی ی ننزمتیبوننیسریبٌقننزای
دماقيیبسانریبی نز ری نزیبنيیوقی نيییمنٍردیوتنزنی
بز ر .ی
مبیدریدس ننییمزیم ننهی ننسریمننهیبننيیعىننٍمتیاننمی
باشانن یمابننتیاننسدی ننزدیبیاقننتیوسساننه یم ننیزی
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ًٍنننس یبی رزبًننس

ی ننيیجسماننيیملاننسیمیکىننهی

ب نٍایبی ونزمیبنيی ننس زیماسلینتیًنسیمرجن یبننهمو ی
ممسیماسلینتیدریزمیىنيًنسایمخقینتی یین یمقینهی
ی
بی مٍزوه یم ت.
م ننهی اننه زی ٍ ننتیبیبساننهیًنننيیماىٌننسیرمیدوسننس ی
میکنننزدا،یانننساهیدری اىنننه یالزنیانننٍدیعینننری
جهاننهایًننریاننسدیب یننزایبیًنننيیماىٌننسیبساننهی
دوسننننس یاننننٍد،یحقنننن یم ىننننٍتیدننننشبً

یبی

ماسلیننتًننسایعیننن یم یرمیمقٍقننتیوکننه،یچننٍتی
ی
بننزمایدرکیحایاننتیًنننيیماىٌننسیالزنیم ننت.یبنني ی
م هیم س یو نس ی نه!ی انسیمن ی نٍمو یبنهبتیماىکنيی
د ٍم یرًسیرمیبوسزای اتیرمیبوسزا؟!ی ی
ًنننيیدریزوننها یبننيیدوسننس ی نناتیًوننقىهیبیبننيی
د ٍمرًننسیًننی ی ننٍجٌ یون ن ی ىىننه،ی ننٍیًنننيی تی
چییای يیمانهر یم نتیانسدیب ینزایبنسی غنٍشیبنسزی
بی ن زی ننسیم ننهید ٍمرًننسی ننس قيیاننٍوهیبیزمننسو ی
ننيیبننيیحننهی ننسم یر ننیهوهیم ن ی ننٍمو ی نناتیرمی
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بوننسزایبیدنن

یمزی تی سوننيیمای ننس قيیمنن یاننٍدی

ننيیوننيی ىٌننسیبننزمای ننٍد یبیکننيیبننزما یم زممیننستی
ًری زدىسً یم یاٍد .ی
ی

ی
اکننن یمزیبجنننيیمانننقزمکیًنننسایمنننهیبیم نننقسدن،ی
نننسبٍکیبنننٍد.یبمقانننسی نننسییزیبی نننهمس یمبیبنننيی
ًییىننٍ یینیبی ننزبرشیم ننهیعیننریغیننزیقسبننکیموکننسر ی
م ت.ی ی
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راسضنننتیًنننس

ی نننيیمبی

نننیهیبی ٍمونننس

یمبیدری

ًییىنننٍ یینیبیدرکیم نننننزمریموونننستیبیجٌنننستیمبی
رمی بننه کیبننيیاننمیمووننستی ننسصیبیمننسبرم

یدری

زمننستی نننٍدشی نننزد یبننٍد.ی نننسبٍکیدریمبم نننک ی
اننننىس

یمننننهیبیم ننننقسدنیاکنننن یمزیمننننٍمردی

اقق ًٍسانننننستیبننننٍد .یمبیًنی ننننيیمی قننننتی
ننسبٍکیبننهیزمننسو یبننيیدویننسی مننه یم ننتیبیمننزدن ی
مبیرمیبنننيیدر نننق یدرکیوکنننزد یمونننهیبیقنننهرشیرمی
وهموونننقيیمونننه.یانننمیبنننسریم نننقسدنیرمجنننریبنننيی
ننننسییزم یموننننٍم یبیمقوننننسنیممننننٍم یمىقنننن یبی
دسرمزاننتیًننسیصننقبتیمیکننزدیبیووننبتیبننيیمبضننس ی
بی اىننه یووننکیب ننزی

ٍصننسیم ننزیمتیو ننزمتیبننٍد.ی

ننزیمو ننسنیاقننتیماننزی ننسبٍکیزوننه یبننٍدیحقنننسی
بنننزمایماسبینننيیبنننسیًننننيیماىٌنننسیانننمیًنننسر یرم ی
موهمزایمیکزد!ی ی
ی
ی

یازب ی زدیبيی ىهاهت .ی
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ی

بخش چهارم
9زی و س

ی نيیمنهیعالقنيیزانسدایبنيیمسبرم بیانيی

دماننقریبیدریزمیىننيًننسایمخقیننتی ی تی قاینن یبی
ی
نننز هیمیکننزدن،یمبم ننک یمزیم ننقسدنیدربننسر یبجننٍدی
اننسیعننهنیبجننٍدیجننسدبی ننٍم ی ننزدنیبیاقننقریماننزی
بجٍدیدمردی انسیبسانهیبنيیدوسنس ی تیرمنتیانسیونيیب ی
ماننزیمیقننٍمتیدوسننس ی تیرمننتیچننيیوننٍع یمزی تی
ٍ یم تیبیچزم؟ی ی
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مبیاقننت ی تیچیننیای ننيیمننزدنیمزیجننسدبیمیهموىننهی
قزاننتیاننه یبیموننخز یم ننت.یاقننتیًننني ی
مووننستًننسیظزمیننتیدرکیب یم ننققسد یمزیجننسدبیرمی
ی
وهمرونننهیبیبنننيیًننننیهیدلینننکیدریم قینننسریعنننه ی
سصنن یبننسق یمنن یمسوننه.یجننسدبی طزوننسکیم ننتی
و ی يیبنيیدوسنس ی تیم نتیًزانییونیهمونهی نيی
چننيی ٍمًننهیاننهیب یمووننستیًننسایعننسدایبننيی ننس زی
راوننمیدنن زایبی ز ننیزدا یبننسال

ی ننيیویننسزی

دمردیًزاننییوننن ی ٍموىننهیدری تی ی ننزمتیزاننسدای
دماننقيیبساننىه.یماىکننيیبننيیمصننطال یجننسدبیدری
ننٍتیاننمیاننخ

یبساننهیًننر یمًنیننتیزاننسدای

دمیرد.ی ی
بننيیًزحننس یجننسدبازای ننسری طزوننس

یم ننتیبی

اننمیجننسدبازیبمقان یًنسوىننهیمننزد یمایم ننتی نني ی
مزیمننز یبزا ننقيیبیبننزیربایزمننیهی ز ننيیمییوننه!ی
ونن یونیقٍموننهیمانن یدریجىبننيیمانننهیبیمقیننه ی
تیقننزمریب یننزد،یًزچاننهریًننریمرمد یقننٍایدماننقيی
بسانننه،ی نننیسً یًنننس ،یمبیرمیًنننزیمزیانننسً یدریدمنی
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ننٍدیازمقننسریمیکىىننهیبیوینننيی سراننمیبجننٍدیمب،ی
بيی ٍدشیبیدا زمتی

یریمییوه .ی

مر سنننسطیبنننسیمٍجنننٍدم یمنننسبرم

ی نننسریبنننیر یبی

مٌننن یویوننتیممننسیبننزمایم اننزیممننزمدیغیننزمنکه ی
م ننت.یمنناالیماننزیدب ننتیانننسیبننسیاننمی نننسسی
یجنٌننٍریممزاکننسیبننيیداننهو

ی

بخٍمًننهی ننيیر ننی

بیسانننه،یم نننهیم قنننس یرخیونیهًنننهیبیبنننزما

ی

از سننسیمقننس یم ننت.یممننسی ننٍدیم ننهیعنننک،ی ننسری
بیر یبیمٌن یویوت .ی
بوننیسرایمزیرباننٌسیبیونسدًننسیبس ننکیاننه یموننهیبی
دا زیجٍم یونیهًىه .ی
م ننقسدنیًنی ننيیبننيیویزبًننسایوٌققننيیمووننستی
بننسبریدماننتیبی س یننهیمیکننزدی ننيیمووننستیبساننهی
بقتیزاسدایرمیصز یاىس قهی ٍدی ىه .ی
مبیبننيی ننٍب یمزی ننسییزیمٍ ننیا ی اننس یبننٍدیبیمز ی
تیم ننققسد یمیکننزد.یمننهیًننریًنیىطننٍریاننهن.ی
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مبیعالقننيیزاننسدایبننيیمٍ ننیا ی ننىق یدماننتیبی
می قننتیبننسیمٍ ننیا ی ننىق یمیقٍموننهیبننيیحسلننتی
عنیا یمزیمزمقبيیبزبد! ی
بننزی ننال یمبیمننهیبننسیمٍ ننیا یًننسای ننسصیبیبن ی
نننالنی نننيیم انننزمیمٍ نننیا یمنننقهیمنننییریًنننسیبی
ىه،یمیقننٍموریبننيیحسلننتًننسای
ی
باننه ٍایریًوننق
سصیذًى یبزبن .ی
ًن ىننیهیمیقننٍموریبننيی ننٍریذًىنن یحسلتیًننسای
مخقیقنن یرمیدری ننٍدنیما ننسدی ننىریبیربحیننيیمنیرمی
سمالی هییزیبهًر .ی
وکقننيیمای ننيیدربننسر یمٍ ننیا یبٌقننزیم ننتیب ننٍار ی
م ننهیم ننتی ننيیوسساننهیزاننسدیبننيیمٍ ننیا یاننٍشی
دمدیبیممننننزمطیدری تیدر ننننتیویوننننتیبیبساننننهی
ننٍرایبساننهی ننيیذًننهی وننقيیو ننٍد،یبننسلاک
وق

یذًهیرمیبز ز یونساه .ی

ی
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ربزایبننسیم ننقسدنیدربننسر یاننمی ننس ز یع یننری
صقبتی نزدن.یاقنقریزمنسو یبنسیاخ ن یمالقنس ی
ننزدنی ننيیم ن یاققىننهیچ ننریبزز ن یدمرد.یمبیبننيی
ًننی یبجننيیمزیقبننکیمننزمیونن یاننىس تیممننسیمزیاننمی
چیننییدربتیمننهی بننزیدماننت.مبیچ ٍوننيیمقٍجنني ی
تیاننهیبیبننيیمننهی وننزمیاقننت.یچطننٍریچىننیهی
چیننیایمنکننهیاننه؟ی اننسیمبیذًننهیمننزمی ٍموننه؟ی
مننهی ننيیدری تیلقتننيیمصننالیبننيی تیمکننزیوننن ی
زدن! ی
م ننقسدنیاقننتی ننٍیدری

یاننکی لننٍدیون ن ی ننٍمو ی

ننننٍد یرمیببیىنننن یممننننسیدری

یصننننس یبیزال ی

ننٍد یرمیم ن یبیى ن .ی و ن ی ننيی واننهریدل ن
دننسکی نننزد ی ننيیانننبیيی

یرمی

یزال یاننه یم نننت،ی

بققنن یاننمیوقننزیویداننمیمبیمی ننٍدیبننهایًننس ،ی
مانننقسسًس یبیممکنننسریمىقننن ی تیانننخ

یمنننٍرمی

ونساننستیمنن یاننٍوهیبیدریدربتیمبیبسز ننس ی یننهمی
میکىىننه.یبىننسبزم هی ىٌننسیرم یبمقا ن یبز نٍردمرایمزی
چىیهیقسبییق ،یدنسکیانهتیم نت.یمنهیبی نٍیوینیی
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بساننهیمننهمنی ٍدمننستیرمیدننسالا

ی ىننیری ننسیصننس ی

بیصیای یاٍار.ی ی
اننسازدمتیبمقانن یمننسبرم ی ننيیبننيیمننزبر،یقننهر ی
ًسا نننستی اٍانننتیمی نننٍدی نننری نننریم نننزمری
بی ننقزایرمیدرکیمیکىىننهیبیحننٍمسیدننى یاسوننيی
استیمزم زیمزیحهیمانٍ یمیزبد .ی
م نننقسدن یمغینننریبنننيیعىنننٍمتی مٍزانننسریدریمینننستی
مننزدنی

ٍصننسیجٍموٌننسیحضننٍریدماننتیبیممننزمدی

زاننسدایرمیم ن یاننىس ت.یبقق ن یدریمننٍردی اننسً یبی
درجننس ی تیصننقبتیمیکننزدیمنن یاقننت یم ازاننتی
دریجٌننکیبننيی ننزیمیبزوننهیبیملبقننيیمنکننهیم ننتی
بونننیسرایمزی وٌنننسی ٍدانننستیرمی انننس یبیمٌنینننه ی
بهموىنننه!یچنننٍتیًنننی ی وننن یمزی نبنننٍدیعانننکی
اننکساق یوننهمردیبیمننزدنیمی ٍاىننهی همبوننهیاننمی
ٍل یبيیمنسیبهًنهیبیانمیعاین یبنيیدا نزمت.یممنسی
دریحایانتیعاننکیمٌنری ننز هیچینییم ننتی نيیماننزی
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وننن یدمانننقيیبسانننهیدا نننزیًنننی یچینننیایالزنی
وهمردیبیًنيیچیییبه تیم ی برد.ی ی
مزیوتننزی اننسً یمننزدنیبننيیچىننهید ننقيی اوننیری
می ننٍوه ید ننقيیمب ی ننيیم ازاننتیرمی

ننکیکی

مننن یدًىنننه،ی بننن ی ُمنننهیبیوتنننزیجناننن یرمقنننسری
میکىىنننه.یمنننه یمنننٍیبیلسنننسسیًسا نننستی نننسبری
م ازاننتیم ننتیبیًننی یمرمد یمایمزی ننٍدیوهمروننه،ی
ًزچننيیرمیببیىىننهیاننسیب ننىٍوهیمننٍرمیبننسبریمیکىىننهیبی
م انننزمی ٍر ٍرمونننيیمزی وننن یانننسی ونننسو ی ایینننهی
میکىىننه،یدریصننٍر
اننٍدیبیًننزی

ی ننيیبساننهیًنننيیچیننییواننهی

ننسی ننيیوخٍم ننقیهیچیننیایرمیواننهی

ىیننه،یبهمویننهی ننيیجننیبید ننقيیمب یًوننقیه.ی
وٌننسیمنکننهیم ننتیبننيیدمو نن س یبزبوننهیممننسیوننيی
بننزمای وننریعیننریبیکننيیبننزمایاننزمقهیمننهرکیبی
رقسبق یب یمسانه یبنسیدا نزمت.ی نی
کنننزمرایبیمزی نننی

یانمیزونها ی

ی اینننیهیانننه ی ٍمًىنننهی

دماننتیبیمززوننهی ٍداننستیًننریمسوىننهی ٍداننستی
بیر ی ٍمًهیاه.ی ی
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اننزب یدبنی وننسو یًوننقىهی ننيی نن یبننيی ننٍچ ی
بوننیسرایمزیمًننهم یبزد یموننهیبیحننسالیاننسیدوسننس ی
ماىٍاننتیًوننقىهیاننسیدوسننس ی

ننتیاننمیزوننها ی

جهاننهیبیما ننسدی هییننزایدری ٍداننستیبیاننسیحق ن ی
دویننس.یبز نن یمزیماىٌننسیبققنن یمننزدنیرمیمنن یبیىىننهی
مذانننتیم یانننٍوهیبیمزیمانننقسسًس ی وٌنننسیعننن م ی
م ی

نننىه.یبققننن یم یبیىىنننهیمنننزدن،ی ٍدانننستی

موننبری نننسنیم ننکال یًوننقىه،یبیممزبزاننستی
دریاننزب،یممکننسریبیمعقاننسدم یا اقيیاننستیم ننت،ی
ننا یمیکىىننهی وٌننسیرمی اننس ی ىىننهیبلنن یمزیحننز ی
زدتیبننسی وٌننسیوقی ننيیمایون یایزوننهیبیم ننهیماننکی
ننٍر یمایبننيیجسو ننستیم یممقننهیبیم اننزمیمزیمجقنننس ی
مسصننیيیازمقننيیبیمموننزد یم یاننٍوهیبیبز نن یمزی
وٌننسیاننزب یبننيیوٍاننقهی قننس یم ی ىىننه.ی قننس ی
ننٍ یچننزمیبننيیبجننٍدیم ی اننه؟یچننٍتی ونن ی
وبننٍد یم ننتی ننيیبننيیحز یًننسایوٍاوننىه ی ت،ی
اٍشیبهًهیبی وٌسیرمیدرکی ىه.ی ی
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بز ن یمزیممننزمدیمقای ن یبننيیاننزب ی ننٍنیًوننقىه.ی
اننزب ی ننٍنی ننيیًننه یمننسیر ننیهتیبننيی تیم ننتی
اننهمدیموننه

یمزیممننزمدیًوننقىهی ننيیبننيیمزحیننيی

بسال زی اسً یبمردیم یاٍوه.ی ی
دریم ننهیمزحینني،ی وٌننسیدرکیم ی ىىننهی ننيیدریم ننهی
دویننسیًننی یچیننییماننه ی

یویوننت.یچىننیهیممننزمدای

مزید ننتی و ن یوسرمحننتیاننسیع ننسسو یون یاننٍوه.ی
م ننهیوننٍ یممننزمدیبققنن یم یبیىىننهیاخ نن یدربغی
م یاٍاننهیاننسیوس ننیمیمی ٍاننهیاننسیدعننٍمیم ی ىننه،ی
ًننننسوطٍری نننيیمزیانننمیمینننکیانننسی نننزسیًنننی ی
ننٍقا یوهمروننهیمزیماىٌننسیًننری ننٍمقا یوخٍمًىننهی
دماننتیبیمنن یدموىننهی ننيی تیاننخ
مسوننه یم ننتیبیًىننٍزیعاینن

یدریجٌننکی

یبننيیموننهمز ی ننسم ی

راهیوکنزد یم نتیبیم نهیم نککیبنيیمنزبریزمنستی
حننکی ٍمًننهیاننه.ی وٌننسیبننزی ننزیمعقاننسدیاننسی ننززی
مکزاننستیون یجى ىننهیبیًننی یمجسننسرایبننزیدا ننزمتی
بننزمایدنن زمقهیحز یًسا ننستیوهمروننه.یحایاننتی
بیجنننستییمٍجنننٍدم یزونننه یبزما نننستیبزًزچینننیی
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ماننهنیم نننت.ی وٌننسیمیهموىنننهی ننيیدا نننزمتیبنننسی
ع ننننسسویتی،یوس ننننیمی،ی ٌنننننت،یدربغیبی نننننسنی
صننقس یبننه،یقبننکیمزیًننني،ی ى ننزایرمیبننزی یکننزی
ٍدانننستیبمردیمیکىىنننهیبید نننزیانننسیزبدیازمقنننسری
وقی ننيیمعنننس ی ننٍدی ٍمًىننهیاننه.ی وٌننسیبی ننقزی
مزیًننزی ونن یمزیزوننها یلنن

یمیبزوننهیبیًنی ننيی

اننننکزایمریًوننننقىه.یاننننکزایمرمتیبمقانننن یوننننيی
ونسا
ی

.
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ی
م ننقسدنیماقاننهیبننٍد،ی و ن ی ننيیقننهر یبمقا ن ی
دریمنننسبرمیدمردیًزانننیی ونننزمیبنننزمایمنننزدنی انننکسری
وننن ی ىننه.یمننهیدری تیزمننستیمخننسلتیم ننهیحننز ی
بننٍدنیبی ونن ی ننيیاٍاننيیاننمیغننسریو وننقي ی
م ننتیرمیموقاننسدیم ن ی ننزدنیبیم ن یاقننقریبساننهیبننيی
دم نننکیمجقننننس ی منننهیبی نننسییزایا مانننتیوننني ی
ماىکننيیدری ننٍ یًننسایًینسلیننسیبزاز ننى

یغیبننيی

نننزد.یم نننهی نننززی قکنننزیمنننهیحسلنننتی نننسصیبی

www.takbook.com

میسوننيمایدماننتیبیملبقننيیم ننکال یبی طزًننسای
ی
بی ننقزایًننریما ننسدیمیکننزد.یم ننقسدنیم ن یاقننتی
ًز وننن ی نننيیبخٍمًنننهیم نننهیقنننسوٍتیرمیز زدنننسی
ب ننن مردیم نننسزم یمننن یانننٍد،یًنننزیچانننهری نننيی
قهر نىهیبساه.ی ی
مبیمی قننتیالزنیویوننتیحقنننسیبننيی ننٍریعیىنن یبی
دریماننزضیداننهیبننٍد،یجىننریمیننستی یننزیبیاننزیدری
ًنيیجسایجٌستیدریجزاستیم ت .ی
دساست

