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بار يكهرچند وقت . »خود«نام   است بهيا ر مسألهيه انسان اسكهزاران سال است 
خ يرا از ب» خود «ي شهي ري انقالبيها تكاند با حر ردهك ي سعينيركا متفيامبران يپ
  .ه نشده استكن است ي اتي واقعينند؛ ولكبر

ه هنوز كن است يا“ خود“ان مبارزه با ي انسان در جري از علل ناتوانيكيد يشا
رد آن را نشناخته ك عملي ل و نحوهكي تشيت آن و چگونگي و مشخصاً ماهيروشن به

تواند  يت مسأله مشخص و روشن نباشد انسان نمي است تا جنس و ماهيهيو بد. است
ه ك را يا داند مسأله يرا نميند؛ زكح با آن برقرار يق و صحي روشن، دقي  رابطهيك
  .ستي بشناسد چيا حتيند، كخواهد حل  يم

 يبررس.  مبهم، موهوم و نامشخص بوده استي دهي پديكشه ي انسان هميبرا“ خود“
ل شده است اوالً كي تشيسميانكچه علت و با چه م ست، بهيچ“ خود“ه كن موضوع يا

 يكتواند  يت آن انسان ميل روشن بودن ماهيدل  به اًيند؛ ثانك يت آن را روشن ميماه
  .ح با آن داشته باشدي صحي برخورد و رابطه

ز، و به يقبل از هر چ. ل شده استكيست و چگونه تشيچ“ خود“م ينيپس مشخصاً بب
 ي عرَضي دهي پديك“ خود“ه كم ين موضوع توجه داشته باشيا د بهي اصل بايكعنوان 
اگر .  شده است عارضه بر ماكم ين ببريم از بيتوان ي را ميزيما چ. ير نه فط است،

معنا  ين و بكرممين بردن آن غيا از بير يي تغي بود تالش براي فطري دهي پديك“ خود“
  .بود



ه بر انسان عارض شده است ك يزيو چ. ميا  مواجهي عرضي دهي پديكپس ما با 
ن يبنابرا.  وجود داشته استيبط خاصط، علل و رواي عارض شدن آن شرايمحققاً برا

ل آن عارضه بر انسان كيل و تشيه در تحمك است يط و عواملي ما شرايموضوع بررس
  .اند مؤثر بوده

  

عت يد و خطر طبيش در مقابل تهدي هزاران سال پيها ه انسانكست ي نكيش
ط ياضرورت انطباق با شر“و “ انت نفسيص“اصل . اند ف و ناتوان بودهي ضعيموجودات

ش ي خويل جبران ناتوانيها و وسا افتن راهي ياپوكتالش و ت سم را بهيارگان“ طيمح
  .دارد يوام

 دفاع، ي لهيعنوان وس  موجودات خلقت بهي ه همهك يا  ناشناختهي استعدادهايسوا
 ي بدن برايدن خودبخودي مثل لرز در خود دارند ـ“ طيانطباق با مح“و “ انتيص“
وانات ي حير رنگ بعضييروب، مثل تغيكها در مقابل م اع گلبول بر سرما، مثل دفيرگيچ

ز ي ني اضافي و انطباقيانتي، صي ابزار دفاعيك يره ـ موجود آدميط متفاوت، و غيدر شرا
 قدرت يعني خود، يستگين استعداد و شايتر ذهن با مهم. ر استكدارد؛ و آن قدرت تف

 جبران يها  و راهييل توانايوسا  بهيباي ان دستي در جرين ابزار آدميتر دن، مهميشياند
  .ش استي خويناتوان

ت يار سخت است، و انسان با تمام توان و ظرفيعت بسيد طبيه خطر و تهدك يهنگام
نار خطر كه در كست يوضوح متوجه ن ر مبارزه با آن است، الاقل بهيموجود خود درگ

د در آغاز رابطه يشا. نام انسان در مقابل خود دارد  هم بهيگريد ديعت عامل تهديطب
 و قابل توجه يا اگر وجود داشته چندان جدي اصالً وجود نداشته است؛ ين خطريچن

 يعت، عامل نوعيد طبي تهديعني، كد مشتري خطر و تهديكد وجود يشا. نبوده است
 بعد از هزاران سال تالش و يول.  انسان با انسان بوده استي و همبستگيدرد هم

عت و فراغت از يد و خطر طبي تهدياهش نسبك، و يي تواناي به ابزارهايابي دست
بعد   بهيا و از مرحله پردازد؛ ي با انسان مي مبارزه ت با آن، انسان بهي تمام ظرفي مبارزه

  .گردد ي انسان مي عت متوجهي مبارزه از طبي هكيت



ر و ت ست، و از همه مهميل زيمبود وساك انسان با انسان ي د علت و آغاز مبارزهيشا
 يلكطور  عت، بهي با طبي د طول مبارزهيشا.  بوده استييمبود مواد غذاكتر  حساس

صورت  ت بهيفكين يرده است و اكجاد يزمند در انسان اي و ستي خشن، دفاعيتيفكي
ه در كن بوده است يد علت ايشا. ت ذهن او شده استك از حريي عادت مزمن جزيك

 قرار يش در وضع مشابهيم و بك يظر ناتوانها از ن عت انساني با طبي آغاز مبارزه
گر يديكوشند تا آنها را از چنگ ك ي ميي توانايابزارها  بهيابي  بعد از دستياند؛ ول داشته

ه كم، سبب شده است يح داديه توضك ي عواملي ا مجموعهين موضوع، يدرآورند ـ و ا
  !ستديمبارزه با انسان در مقابل انسان به

ن طرف يا ش بهيه انسان از هزاران سال پكن است يت ايت، واقعهر عل هر حال و به به
ن خصومت و ي با انسان شده است؛ و اي ن مبارزهيزتريام ن و خصومتيتر ر سختيدرگ

 و ي ما بررسيار اساسكن يبنابرا. ان استيز در جرينون نكا افته و هميمبارزه ادامه 
 ي اجماليبررس. (رزه مؤثر است در استمرار مبانونكا همه ك است يشناخت علل و عوامل

  .)تر بشود  روشنينونكط يه علل و شراكن است ي ايز فقط براي آن نيخيعلل تار

  

 انسان ي ن مسألهيتر عت ـ حساسيا طبي ي ز ـ همانند رابطهيها ن  با انساني در رابطه
ر طو عت، و بهي با انسان، با طبي ن در رابطهيهمچن.  جبران آن استي و چگونگيناتوان

م كن عامل حايتر مهم“ طيط محيانطباق با شرا“ا ي“ انتيص“ اصل يا  در هر رابطهيلك
  .سم استيات ارگانكبر حر

ها و  تيط، وضعين شراي آخريكي: ت داردي دو عامل مدخلي انطباقيها در تالش
ها،  تيفكيازها، ين ني آخريگريسم است؛ دي برنهاده در مقابل ارگانيعوامل برون

عت متفاوت با يد و خطر طبيت تهديماه. سمي ارگاني درونيها يوانمنداستعدادها و ت
 را اقتضا ي متفاوتي انطباقيها ن دو تالشي از ايكن هر يبنابرا. خطر انسان است

 يه انسان موجودك است الشعور؛ حال آنيا دهيعت پديمثالً طب. طلبند ينند و مك يم
 مبارزه، و در ابزار آن ي  در نحوهيعي وسي اثرات تبعين تفاوت اساسيا. شعور ياست ذ

ه گرگ و ك را ندارم يگر آن نگراني دي ول ا سرما ناتوانم؛يا گرگ ي ي من در رابطه. دارد
 ين نگراني ايبر ناتوان  با انسان عالوهي ه در رابطهكحال آن . اند  من آگاهيسرما بر ناتوان

 تو بر يه وقتكام  افتهيربه درتج من به.  من آگاه استيه انسان بر ناتوانكهم وجود دارد 



و عت نقش ي با طبي ه در رابطهكد ينما ي من و تو مي  را وارد رابطهيانين مسأله جريا
م يش براساس عاليب و نمايان عبارت است از ضرورت فريآن جر.  نداشته استياربردك

ا ينم كد آنها را دفع يتوانم خطر و تهد يا ميا گرگ و سرما من ي ي در رابطه. ييتوانا
 ييچ نقش و جاي هييش تواناين گونه خطرات، نماي با ا هر حال در رابطه به. توانم ينم

 است ـ نه يي تواناي واقعيد ابزارهايآ  يار دفع خطر مك نچه بهن رابطه آيدر ا. ندارد
شعور بودن او ـ من  يل ذيدل  با انسان ـ بهي  در رابطهيول. توانا بودن ش و وانمود بهينما
ش يش، و نماي خويله استتار ناتوانيوس د و خطر او را بهي از تهديتوانم حداقل مقدار يم

 با انسان استتار ي م داد، در رابطهيه نشان خواهكان و چن. (مي نماي دفع و خنثييتوانا
 آن يه دفع واقعكند ك يدا مي پيتي چنان نقش و اهمييش تواناي نماي لهيوس  بهيناتوان

  .)دهد يالشعاع قرار م را تحت

ب و يدهد ـ فر يل ميشكش تيب و نماي من و تو را فري  بعد رابطهيكن جا يپس تا ا
 ي پنهان نمودن ناتواني لهيوس نون در تالشم تا بهكمن ا. يان ناتواستتارش با هدف ينما

خواهم  يگر ميعبارت د به. نچه واقعاً هست به تو نشان بدهم”ش را جز ي خويخود هست
ن يو سؤال ا. ب نگه دارميش در فري خويت هستيواقع ، تو را نسبت بهييش توانايبا نما
 يك يناتوان ي واقعنم؟ رفعكن يچنتوانم  ي ميا لهيق و با چه وسيچه طر  ه بهكاست 

ش يا نماي، ي ناتوان استتاريول. ندك يطلبد و اقتضا م ي را مي واقعي لهي وسيكا يق يطر
 يگريق ديا طريله ي چه وسيي توانايها ها و نشانه  م، سمبليله عاليوس  جز بهييتوانا

  !تواند داشته باشد؟ ي مييتواند داشته باشد؛ چه معنا يم

   

ه خطر ك است؛ حال آن يد واقعي خطر و تهديك انسان يعت براير طبد و خطيتهد
د و خطر خودساخته ي تهديك باشد، يش از آنچه واقعي انسان بيد انسان برايو تهد
ه انسان كحال آن .  باشنديگريز ديتوانند چ يگرگ و سرما جز آنچه هستند نم. است

 انسان عامل ي براتواند ي م انسانهكن يا. د نباشدي انسان عامل خطر و تهديتواند برا يم
ه ك از آن است كيند ـ حاك ي ميند ـ ولكجاد ني او خطر و مسأله ايد نباشد و برايتهد

  .ل خصومت دارديانسان م  دارد؛ نسبت بهيانسان با انسان سر دشمن



 انسان با ي  را وارد رابطهيان مخربيدن، جريل خصومت ورزي ميعنين موضوع، يا
من . ل آزار استيو آن نفرت و م. عت مفقود استي با طبي  در رابطههكند ك يانسان م

را يز. قصد آزار او نه و بهكي يشم؛ اما نه با احساس نفرت، نه از روك ي گرگ را ميك
ار كگرگ و سرما در .  ندارديه گرگ هم با من سر خصومت و دشمنكدانم  يم

نند ك يه عمل مكز آن گونه نند، و جك يعت خودشان عمل مي موافق با طب اند؛ خودشان
ه ك يده ي مرا آزار ميطي تو انسان در شرايول. نندكگر عمل ي ديا گونه توانند به ينم
دن و انتقام ي نفرت ورزي برايديل شديز نسبت به تو مين من نيبنابرا. ي ندهيتوان يم

 بر مكن عامل حايتر ل آزار و انتقام گرفتن مهمين نفرت و ميو ا. نمك يدا ميگرفتن پ
  .گردد يروابط ما م

 چون ـ يول. ميتو ارضا نما ل خشم و نفرت خود را نسبت بهيخواهم م يحال من م
رغم  يتو هستم؛ و چون عل العاده وابسته به ح خواهم داد ـ فوقيه بعداً توضك يليدال به
نم ك يقاً ناتوان، سخت از تو هراس دارم، جرأت نمي هستم عمي، موجودييش تواناينما

.  آنها را ابراز دارميا حتيم يحاً ارضا نمايماً و صريتو مستق نفرت خود را نسبت بهخشم و 
ه كن است يها ا راههي از آن بيكي. شوم يم مير مستقي غيها راههيب ن متوسل بهيبنابرا

ر ي از ارضا غيب، لذت ناشيق فريب بدهم؛ و از طري تو را فريلكش وشم تا بهك يم
  .مي را احساس نمال خشم و نفرت خوديم ميمستق

 و متظاهرانه يشينما“ يهست “يك ي ب، عرضهي فريها لكن شيتر ي از اساسيكيو 
م يها، عال د، سمبليا ي ميزيآم بي و فريشينما“ يهست“ن يار چنك و آنچه به. تو است به
  !ها تيها است ـ نه واقع و نشانه

 و يل ارادي تمايك“ بيفر“ند؛ منتها در بعد اول، ك يدا ميدو بعد پ“ بيفر“ن يبنابرا
 يها ان تالشيه در جركر است يناپذ  ضرورت اجتنابيكه ك بل ست،يخودخواسته ن

 يكصورت  به“ بيفر“ه در بعد دوم، كحال آن . ش آمده استيخود پ  خودبهيانطباق
 است يمير مستقيل غكب شين بعد فريدر ا. رومند در من وجود دارديالعاده ن ل فوقيم
 يها ي استتار ناتواني است برايا لهياما در بعد اول فقط وس.  نفرت من ارضا خشم ويبرا

  ! باشديل ارادي تمايكه كآن  يمن ـ ب

  



نام   بهياني و جريتيفكيعت است، ي با طبي ر مبارزهيه انسان درگك يهنگام
 يكتوانم  يمن نم. ار وجود نداردكن ي اي برايرا ضرورتيوجود ندارد؛ ز“ يخوداشعار“

خواهم  ي نميول. نمك را قطع ي ضربت تبر درختيكتوانم با  ياز پا درآورم؛ مگرگ را 
ن گونه ياصوالً در ا. نمكا چنان ين يتوانم چن يه مك منمن يه اكآنها نشان بدهم  به

سم در ي ارگانيي استعداد و توانايكه ك بل ند،ك يه عمل مكست ين“ خود“ا ي“ من“روابط 
ش، يب و نمايعنوان ابزار فر م بهيها و عال افتن سمبليت يماما بعد از رواج و اه. ار استك

ند تا كحافظه بسپارد و ثبت  د آنها را بهي با شود؛ يذهن من نگران و مراقب آنها م
  ! هستمييها يي چنان تواناكه مالك منمن يه اكها نشان بدهد  انسان به

ه انسان كرد يگ يل مك در ذهن شي“زكمر“ا يده ي پدي هي اولي  نطفهيانين جرياز چن
 آغاز يذهن“ زكمر“ن يل اكيو تش. ندك يش فرض ميخو“ خودِ“ا ي“ من“عنوان  آن را به

 با  ي ر مبارزهيه انسان تنها درگك يزمان.  انسان استيها و تباه رنج ها، ي بدبختي همه
 ي است در بعد روانيستن، موجودي و مشقت زيكيزي فيها عت است، با وجود رنجيطب
آن  ه نسبت بهك ي“خود“را در او هنوز يال و بدون دغدغه؛ زيخ يدمان، آزاد، بقاً شايعم

 طرف هدفش يكه از ك ي“خود“ل يشكاما بعد از ت. ل نشده استكيمشعر باشد تش
ر و يم، تصاوياش را عال هيرمايگر خميش است و از طرف ديب و نمايمبارزه، فر

بعد از . گردد يوقفه م ي بي لهره ديكر يدهد، اس يل مكيمحتوا تش ي و بك پويها سمبل
ه تمام كند؛ بلك ي نميگر زندگي، انسان واقعاً ديشيپوچ و نما“ زكمر“ل آن يشكت

، ك پويا دهي پدي لهيوس ها به ب انساني فريآور برا  است دلهرهياش تالش يزندگ
 پر جلوه داده ي است براي او تالشيو بخش اعظم زندگ. ريپذ بيمحتوا، متزلزل و آس يب

  .محتوا ي و بكپو“ خودِ“آن 

  

ا ي“ ركتف“ت ذهن او كت حريفكيعت است، ي با طبي ر مبارزهيه انسان درگك يزمان
 يي تواناي واقعيابزارها افتن بهي او دست ي انطباقيها را هدف تالشيز.  استيگر شهياند

ه در البت. ( ذهن استيشمنديت انديفكيا يد بعد يآ  ي مين هدفيار چنك و آنچه به. است
ه ـ يشه ـ مخصوصاً در انسان اولي اندييارآكه قدرت و كل آن يدل ز بهين رابطه نيا

آورد،  يسر مكاصطالح  شه بهي خود همي واقعيوجوها محدود است، و ذهن در جست
ه نتوانسته است از كشود و آنچه را  يار مكز در ي ذهن نيشي و پندارانديلير بعد تخيناگز



 يك ي لهيرها را وسيم و تعبي با انسان ـ و عالي مبارزه  انسان بهيري بعد از درگيول
 ذهن يپندار و يليد بعد تخيآ يار مك  قرار دادن ـ آنچه منحصراً بهيشي نماي مبارزه

 اصل است، و يكشه يعت، اندي با طبي در رابطه. ( آنيگر شهيمقابل بعد انداست ـ در 
ه بعداً ك با انسان ـ چنان ي ه در رابطهكحال آن . كيمك و ي فرعي لهي وسيكل يتخ

 اصل يكصورت   بهيمند اليخ. شود يس مكامالً برعكروشن خواهد شد ـ موضوع 
ز ي نيان فرعيه همان جرك است، بليان فرعي جريك نه تنها يگر شهيد، و انديآ يدرم
  .)ديا ي درميشي مبارزه نمايكخدمت  به

  

 از آن ييو رها“ خود“ شناخت يلك از موانع يبعض توان به ي ميلكم ين ترسياز هم
 يروان“ يهست “يكش ي خوي و اعتباري ذهنيرهاير و تعبيانسان از تصاو.  برديپ

 نهفته در آن، انسان را مستأصل يادهال انواع تضيدل ، به“يهست“ن يا. متصور شده است
“ يهست “ي نهيمحتوا است، انسان در زم ير بيان آن بر تصاويه بنكل آن يدل به. ندك يم

ر يان آن بر تصاويه بنكل آن يدل به. ندك ي ميفيلك و بالتي، سرگردانيخود احساس پوچ
 يريپذ بي و آسيش احساس سستيخو“ يهست “ي نهيمحتوا است، انسان در زم يب
 با آن ي ش ندارد؛ در رابطهي خويهست  نسبت بهينانين اعتماد و اطميمتركند؛ ك يم

 يه روك است يسك و مردد است؛ در رابطه با آن احساسش مثل وكشه مشيهم
  . فرو رفتن در مرداب استي ر دلهرهيشه اسيرود؛ و هم يمرداب راه م

ك

، از آن “يهست“ا ي“ خود“ر  نهفته ديها ل و رنجين مساي اي خاطر همه نون ذهن بهكا
. خواهد آن را از دست بنهد ي و ناشاد است؛ و ميستوه آمده است؛ سخت از آن ناراض به
ب قراردادن ـ و به ي فري لهي را وسيذهن“ يهست“ن يب ـ و هميل فريل ميدل  بهيول
ه در ك يزيآم بي و فريشي، زرنگ، نماكريات زكه ذهن نسبت به حرك يل غروريدل

خواهد متوجه بشود  يتواند و نم يرده است ـ نمكدا ي پشينما“ خود“ آن ي جهت عرضه
ر و متزلزل محصول و يپذ بيپر رنج، پر ادبار، پر اضطراب، آس“ خود“ا ي“ يهست“ه آن ك

اصوالً ذهن . آن سخت غرور دارد ه نسبت بهك است كيريساخته همان ذهن زرنگ و ز
 يوجو ، جستي انطباقيها  در جهت تالشيار و ابزار آدمين يتر ه مهمكل آن يدل به

ي



 ـ ي تالش انطباقيز نوعي خود را نيري و تعبيشي نمايها تكنون ذهن حركا
اصوالً ذهن . آنها سخت غرور دارد ند و نسبت بهك ي ـ فرض ميمنظور جبران ناتوان به
 يوجو ، جستي انطباقيها  در جهت تالشيار و ابزار آدمين يتر ه مهمكل آن يدل به

 با انسان ـ ي عت و خواه در رابطهي با طبي  خواه در رابطه انت است ـي و صيمنيل ايوسا
ن ارج و يعت اي با طبي در رابطه.  برخوردار استيا العاده ت فوقيت و اهمياز ارج، حساس

 و   است؛يي تواناي واقعيابزارها  بهيابي  آن از نظر دستيگر شهيخاطر بعد اند ت بهياهم
ز آن يآم بي و فريشيانه، نماكريات زكخاطر حر ت بهين ارج و اهمي با انسان اي در رابطه

  .است

 ـ ي تالش انطباقيز نوعي خود را نيري و تعبيشي نمايها تكنون ذهن حركا
 يل ارضايو م. آنها سخت غرور دارد  هند و نسبت بك ي ـ فرض ميمنظور جبران ناتوان به
ه كند ك يج و گول و منگ و سر از پا نشناس ميش چنان ذهن را گيب و نمايفر
ها و  ها و دلهره ه از دست رنجك ي“خود“ن يه اكند ك كتواند متوجه بشود و در ينم

خواهد آن را از دست بنهد، محصول همان  يستوه آمده م  آن بهيها و تضادها ماللت
العاده غرور دارد و آنها را ارج  آنها فوق ه نسبت بهك است يا انهكري و زيري تعبيها شهياند
  .نهد يم

. ل استيقا“ خود“ل مبهم دو تا ك شيك ه خودش متوجه باشد انگار بهكآن يذهن ب
  شود؛ يها از آن زاده م ها و ماللت ها و دلهره ه رنجكوجود دارد “ خود “يكند ك يتصور م

حال . ز ذهن استيآم بي فريها شيدار نما ه عهدهكز وجود دارد يغرورآم“ خودِ “يكو 
ات كان است همان حريه در جرك يتيه تنها واقعكست؛ بليار نك در ي“خود“ه اصوالً كآن
وجود “ خود“نام   جدا بهيا دهيپد. ز ذهن استيآم بي و فريري، تعبيشي نما انه،كريز

ت كنفسِ حر.  باشديريپذ بيلزل، تضاد و آسد، تزيه صفت آن مثالً دلهره، تردكندارد 
 و يه پشت آنها خالك ييرهايم و تعبيز آن براساس عاليآم بي فري ذهن و بازي انهكريز



خالص “ خود“دام كخواهد از شرّ  يم! ند؟كخواهد چه  ي ذهن ميتين وضعيدر چن
 جز يزيه چكه اصالً وجود ندارد؛ ك خالص بشود ي“خود“خواهد از شرّ  يم! بشود؟

  !ستي ذهن ني پنداريها تكحر

 هزاران هزار ساله براساس يخي تاري  مبارزهيكان يدر جر! ست؟يد مسأله چيدان يم
ت يساس ح  آن ـ از ارج،ي انهكري زيها تكژه حريو ، ذهن ـ بهيشي نمايها م و سمبليعال

ل ك شيك ا را بهيحال اگر ذهن بخواهد قضا.  برخوردار شده استيا العاده ت فوقيو اهم
 و كيريد در ارزش، زيه باكرسد  ي مييجا ر بهيند ناگزك يريگ ي پيق و علت و معلوليدق
 آن است ـ ين ابزار انطباقيتر سم و مهمين عضو ارگانيتر ه حساسك خودش ـ يياراك

  .ندكد يترد

ه كند كز يقت پرهين حقي اكل دارد از دريآگاه م مهي عمد نيكل ذهن با يلن ديا به
 ي ستوه آمده و ظاهراً در تالش وانهادن آن است، ساخته ه از دست آن بهك ي“خود“آن 

را از “ خود“ه ك يذهن هنگام! سم استي ارگانين ابزار انطباقيتر ن و حساسيتر پر ارج
آمد  ند، وجود آنرا خوشك يز نگاه ميآم بير و فيانه انطباقكري زي وهي شيكبعد 

ر صدها يه اسكند يب ي مي وقتيول. چسبد يآن م نهد و سخت به يد، آن را ارج ميگو يم
ه كداند  ي نميروشن اما به. را از دست بنهد“ خود“خواهد  يرنج و دلهره و ماللت است، م

  . استيز و نگاهداشتنيپر ارج، عز“ خودِ“ه و پر رنج و پر هراس همان يرك“ خودِ“ن يا

 جز يزيتواند چ يم نمينك يتصور م“ يخودشناس“ آنچه را ما يتين وضعي در چن     
ما !  با خودش باشديدور خودش و باز دن ذهن بهيت و چرخي و خودمشغوليبيخودفر

 يي و رهاي هزاران سال گذشته در تالش خودشناسيه انسان طكم ييگو يغلط م به 
  .بوده است

  

  
 



  .دي آن را سفارش ده ارتباط با ماق صفحهءيد از طريتوان ين كتاب، ميه اي تهيبرا
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