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 :درس هجدهم

 عظمتِ نگاه

 

گاه هک کتابم را خواندی ، دلم می خواهد هک این کتاب ، شوق رپواز را رد تو ربانگیزد. کاش کتابم هب تو بیاموزد هک رتشیب       از این کتاب،  هب خود بپکدازی. اناتانئیل آن
 زبانی: قلمرو

 ناتانائیل) منادا(: یک مخاطب و شخصیت خیالی / کاش: شبه جمله

 :قلمرو فکری

 مفهوم این بند: بهره گیری از کتاب برای خود شناسی

ا چیه آفریده ای نشان دهندره آفریده اناتانئیل ،       گا  ریده ایۀ او نیست. همین هک آـفای نشانۀ خداوند است، امّ را   ما  ، کند ش معطوف خوـی   هب  ان را هم  ن

 از راه آفریدگار بازمی گرداند.

دست  است ، و تو اناتانئیل ، هب شسی مانند خواهی بود هک ربای هدایت خویش رد پی نوری می رود هک خود هب« انیافتنی » خدا رد همه جا هست ؛ رد ره جا هک هب تصّور ردآید ، و      

 دارد.

گاه کن ، و رد چیه جا ردنگ مکن . هب خود بگو هک تنها خداست هک گذرا نیست . دا نخواهی دید. اناتانئیل ، ـهره جا ربوی ، جز ـخ    م چنان هک می گذری ، هب همه چیز ن

گاه تو باشد ، و هن رد آن چی « عظمت » ای کاش  گاه می کنی .رد ن  زی هک بدان ن
 :قلمرو فکری

 فانی بودن همه غیر از خدا/ جاودانه بودن خداوند  / خداوند در همه جا هست /خدا   توانایی شناخت  عدم  -

 در نگاه تو باشد: آرزو می کنم که اندیشه ات شکوهمند باشد.        « عظمت » ای کاش  - 

ا ربایمان شکوه و اناتانئیل ، من هب تو شور و شوقی خواهم آموخت . اعمال ما وابسته هب ماست، هم چ       نان هک روشنایی فسفر هب فسفر. راست است هک ما را می سوزاند ، امّ

 ردخشش هب ارمغان می آورد. و اگر جان ما ارزشی داشته باشد، ربای این است هک سخت رت از ربخی جان اهی دیگر سوخته است.
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 :قلمرو ادبی

نسبت اعمال ما به ما )مشبه( . نسبت روشنایی «) فسفر به فسفر اعمال ما وابسته به ماست، هم چنان که روشنایی :»تشبیه  

  «رنج و سختی کشیدن» کنایه از«: سوخته است»/       فسفر به فسفر) مشبه به(وابسته بودن:وجه شبه (

 :قلمرو فکری

 «این جهان کوه است و فعل ما ندا   سوی ما آید نداها را صدا» ارتباط معنایی دارد با :  

 «این بزم مقرب تر است               جام بال بیشترش می دهندهرکه در »

 مفهوم این بند :  

 را ما که است راست ماست؛ به وابسته ما اعمالاعمال ما ما را می سوزاند:   / رسیدن به تعالی به خود ما بستگی دارد     

رزش داشته باشد برای این است که سخت تر از می آورد و اگر جان ما اارمغان  به درخشش و شکوه برایمان میسوزاند اّما

 جان های دیگر سوخته است
 

 «.ات آنجا هک ممکن است بار بشک را هب دوش گرفتن:» نیکورتین اندرز من این است      

د شوند هک بدان می نگرند؛ آسمانی هک پس از بارش باران ، صاف آه ! هچ می شد اگر می توانستم هب چشمانم بین ی اتزه ببخشم و کاری کنم هک ره هچ رتشیب هب آسمان نیلگونی مانن        

  و روشن است.
 ) مفهوم بند: کمک به دیگران / طرز فکر و نگرش جدید(

گام اتبسـت ار سخ اناتانئیل ، با تو از انتظ     ار ار اندکی باران . گرد و غب ان دیده ام هک ااظتنر می ششید ، انتظ ن خواهم گفت . من دشت را هب هن

 .رب می خاست. زمین از خشکی رتک ربمی داشت ، گویی می خواست پذریای آبی رتشیب شود    هوا    هب   نسیمی  هب کمتکین  و  شده بود   سبک  زیاده   اده اهـج
 ) تشنگی و خشکی زمین . انتظار باران و طراوت دوباره (

 .م بودندتاره اه یک یک ، رنگ می باختند . چمنزاراه رغق رد شبن آسمان را دیده ام هک رد ااظتنر سپیده دم می لرزید . س      
 .بودن شبنم در غرق/ اغراق :  رسیدن صبح() توصیف پایان شب و 

جز آنچه هب سویت اری رد وجودت حّتی رنگ هوس هب خود نگیکد ، بلکه تنها آمادگی ربای پذریش باشد. منتظر ره آنچه هب سویت می آید باش و اناتانئیل، کاش چیه انتظ    

اهن ؛ عاشق  احبتتص باشد و اش آرزویت از رک عشق دا را هب تمامی رد تمّلک خویش داشته باشی. ک. بدان هک رد لحظه لحظۀ روز می توانی ـخ مکن   می آید ، آرزو

 ؟می آید   کار  هچ    هب    آمد  انکار   آرزویی    زریا
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 زش بودن هوا و هوس() تسلیم در برابر خدا و تقدیر او . بی ار

 :قلمرو ادبی

رنگ هوس نگرفتن « / محو شدن » رنگ باختن « / اشتیاق فراوان داشتن» می لرزید« / خدمت کردن» کنایه: بار بر دوش گرفتن 

تشبیه:) چشمان: مشبه . آسمان نیلگون : مشبه به . صاف و روشن بودن : وجه شبه. مانند: /     «از روی هوس نبودن چیزی» 

مراعات نظیر: آسمان و ستاره ها/      تشخیص:  انتظار کشیدن دشت / زمین پذیرای آب شود / در انتظار بودن آسمان / /   ت(ادا

 چمنزارها و شبنم / هوا و زمین / 

 :قلمرو فکری

 مفهوم این قسمت : همۀ پدیده ها در انتظار هستند    

  رد  اکنون  م ـه  را   او  هک  این  افتننی  رد  دا بودن ، اناتانئیل ، یعنیار ـخارش بود . رد انتظ  انتظ داست هک نمی توان رداناتانئیل، تنها ـخ             

 خود را رد همین دم ، قرار ده.  خوشبختی   همۀ   و   مشو  اقئل    و خوشبختی   داـخ ان وجود خود داری . تمازیی می 

گاه ، چنان بنگر هک گویی روز بایس      گاه چنان هک میکد فرو تی رد آن هب شام گویی همه چیز رد آن زاده می شود. نگرش تو باید رد ره لحظه نو شود . خردمند شسی است هک از ؛ و هب بامداد پ

امین را دوست رت داری و حّتی نمی دانی هک از آن میان کد ؛، گوانگونی چیزاهیی است هک داری  ره چیزی هب تفگش رد آید . رکچشمۀ همۀ رددرکاهی تو ، ای اناتانئیل

گاهن دارایی آدمی ، زندگی است.  این را نمی یابی هک ی
 :قلمرو فکری

زندگی، تنها  –شگفت زده شدن نسبت به پدیده ها  -توصیه به داشتن جهان بینی تازه  –یکی بودن خوشبختی و خدا مفهوم : 

 دارایی انسان

را حس کنند ... هب چشم من ره شناختی هک مبتنی رب احساس  آنهک پااهی ربهنه ام ؛ می خواهم نیست، بس تاین هک شن اهی ساحل رنم اس « خواندن » ربای من      

 نباشد ، بیهوده است.

 و دل انگیز است.یی گستکدۀ ت رهگز چیه زیبایی لطیفی را رد این جهان ندیده ام هک بی ردنگ نخواسته باشم، تمامی مهرم را نثارش کنم. ای زیبای عاشقانۀ زمین ، شکواف     
 : قلمرو زبانی

 شن های ساحل / مبتنی: بنا شده، ساخته / نثار: پیشکش کردن، افشاندن / گستره: عرصه، میدان «: آن»مرجع ضمیر 

حس آمیزی: زیبایی لطیف / کنایه : مهرم را نثار « / نگاه، نظر، عقیده » قلمرو ادبی: تناسب: شن و ساحل / مجاز: چشم : مجاز از 

 « عاشق شدن  »کنم 
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 تأکید بر تجربه های شخصی و دانش عملی : مفهوم : قلمرو فکری

 *زیبا و دلنشین بودن تمامی پدیده های جهان  

 مائده های زمینی و مائده ها ی تازه ، آندره ژید                                                                                      

 

 پژوهی کارگاه متن

 قلمرو  زبانی:

 کدام واژه ها ، در متن درس ، برای شما جدید و غیر تکراری است ؛ معنای هر یک را بنویسید.  -1

«  نشانۀ ندا » به این واژه ها « آی ، ای ، یا ، ا » در زبان فارسی ، نشانه هایی هست که با آنها کسی یا چیزی را صدا می زنیم ؛ مانند  -2

 «ای خدا » نام دارد؛ مانند : «  منادا  »که همراه آنها می آید ، می گوییم ؛ اسمی 

 ؛ در این گونه موارد ، به آهنگ خواندن جمله باید توجّه کنیم. گاهی منادا بدون نشاهن هب کار می رود     

 « .است خداوند نشانۀ ای آفریده هر تانائیل، نا»   :نمونه کنیم؛ توجّه

 :نمونه است؛ محذوف منادا اامّ آید می ندا نشانۀ نیز گاه

 نظامی                        تو از  هدایت  و  من ز  جستن               تو       از کفایت مرا  عقل   ای

 ای شسی هک عقل مرا ... 
 یک بند بنویسید و در آن ، سه نشانۀ ندا به کار ببرید. 

 سید:در جملۀ زیر نقش دستوری واژه های مشخّص شده را بنوی -9

 «.  خواهم آموخت شور و شوقی  توبه    من  ،ناتانائیل  » -

 متمم    مفعول    نهاد     منادا         

 قلمرو ادبی:

 عبارت زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید: -1

 «.غرق در شبنم بودند آسمان را دیده ام که در انتظار سپیده دم می لرزید. ستاره ها یک یک ، رنگ می باختند. چمنزار ها» 

 ( رنگ باختن : محو شدنکنایه )  /( چمنزار و شبنم/ آسمان و ستاره  تناسب) / :کنایه از اشتیاق فراوان « می لرزید» /( باشدآسمان رد ااظتنر تشخیص ) 

 (  بودن  م شبن   رد   رغق   اه  زارچمن  اغراق ) 

 .بنویسید را آن مفهوم و بیابید «کنایه»  یک درس، متن از چهارم بند در -2

 «رنج و عذاب و سختی کشیدن» : کنایه از  «سوختن »

 قلمرو فکری :

 بار بشک را رب دوش گرفتننیکو ترین اندرز نویسنده چیست ؟ در بارۀ آن توضیح دهید.       -1

  رد ااظتنر هستندهمۀ پدیده اه چه دیدگاهی دارد؟                           « انتظار » نویسنده در بارۀ  -2

 هر یک از موارد زیر ، با کدام بخش از متن درس ، تناسب معنایی دارد؟ -9

 سعدی            م از اوستم هک همه عاـلم رب همه عاـلعاشق                        م از اوست   ـّ ان خرم هک جه ّرم از آنان ـخهب جه  -
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ه ام که بی درنگ نخواسته باشم، تمامی مهرم را نثارش کنم. ای زیبای عاشقانۀ هرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان ندید

 زمین ، شکوفایی گستردۀ تو دل انگیز است.

 مولوی       آمد   ودع  بوی   را    ، شسی بی آتش    هک  دیدی    اکج                                 تو       از   دل   بوی   ایدامی ، نی ـخ   ات هک    دل   ای   بسوز -

اعمال ما وابسته به ماست، هم چنان که روشنایی فسفر به فسفر. راست است که ما را می سوزاند ، امّا برایمان شکوه و درخشش 

 به ارمغان می آورد. و اگر جان ما ارزشی داشته باشد، برای این است که سخت تر از برخی جان های دیگر سوخته است.

 فروغی بسطامی                ان نگشته ای هک هویدا کنم تو را پنه                                                       الب حضور هک شوم ـط رده ایغیبت نک  -

آرزو مکن که خدا را جز در همه جا ، در جایی دیگر بیابی. هر آفریده ای نشانۀ خداوند است، امّا هیچ آفریده ای نشان دهندۀ او 

 ستنی

 (ارتباط معنایی دارد؟ 119انعام ، آیۀ « ) ال تُدرکهُ االبصار و هُوَ یُدرِکُ االبصار » کدام عبارت درس ، به مفهوم آیۀ شریفۀ  -4

ا چیه   انۀنش   ریده ایره آـف»  «ست ا انیافتنی    تصور ردآید، ورد همه جا هست؛ رد ره جا هک هب   داـخ  »  و «  نیست  او   دۀدهن   ان نش    آفریده ای  خداوند است، امّ

 

 ، را با سرودۀ زیر از سهراب سپهری مقایسه کنید.«ای کاش ، عظمت در نگاه تو باشد» جملۀ  -5

 «.دید   باید  ر دیگ    شست ، جور  باید  را   م اه چش » 

قرار می دهد . تغییر را باید از خود شروع در هر دو متن می گوید باید نوع نگاه را عوض کرد، در هر دو عدم تقلید را مورد تأکید 

 کرد. پدیده ها ذاتاً زیبا هستند. 

 در عبارت زیر، نویسنده بر چه چیزی تأکید دارد؟ توضیح دهید. -6

این که شن ساحل ها نرم است ، کافی نیست ؛ می خواهم پای برهنه ام این نرمی را حس کند. معرفتی که « خواندن » برای من 

 تجربۀ شخصی«.   ساسی نباشد ، برای من بیهوده استقبل از آن اح

7-   .............................................................................................................................. ............................. 
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 روان خوانی

 سه پرسش

و مهم رت    دباـش   بی توّّج   کند ، هب هچ چیزی توّّج کند و هب هچ چیزی   شکوع    را    کاراه  هچ وقت باید  بداند   همیشه   اگر   هک   ادافـت   زتار  رکر هب ـسیک روز این ف      

رو خود چاووش رد داد هک ره شس هب او بیاموزد هک چگوهن زمان از همه ، بداند هک کدام کارش شیب از همه اهّمیت دارد ؛ رد چیه کاری انموّفق نخواهد بود. پس رد رکاترک قلم 

 ه ای زبرگ هب او خواهد داد.مناسب ربای ره کار را تشخیص دهد ، چگوهن ارزشمندرتین افراد را بشناسد و چگوهن از اشتباه رد تشخیص مهم رتین کاراه جلوگیکی کند، جازی

ربای تشخیص بهتکین زمان انجام ره کار، :» رپسش اهیش پاسخ اهی گوانگون دادند.ربخی هب نخستین رپسش زتار چنین پاسخ دنتفگ هک مردان اندیشه ور هب ردبار زتار ردنتف و هب      

« ار رد وقت مناسب آن است.این ، تنها راه تضمین انجام ره ک» آانن دنتفگ هک « باید ربای کاراه ربانهم اهی روزاهن ، مااههن و ساالهن تهّیه کرد و آنها را مو هب مو اجرا نمود

اه توّّج داشته از شیپ تعیین کردن زمان انجام کاراه انممکن است و مهم این است هک انسان با وقت گذرانی بیهوده ، خود را آشفته نسازد؛ هب همۀ رویداد» ربخی دیگر دنتفگ هک 

چیه گاه هب جریان رویداداه توّّج نداشته اند ، شاید چیه شهروندی هب ردستی نداند هک ره کار را رد هچ زمانی  چون زتاراه» گروه سوم معتقد بودند هک « باشد و کاراهی الزم را انجام دهد.

د یا ندهد و ربای رازیانن رد مورد ربخی کاراه چیه گاه نمی توانند نظر بدهند ؛ زریا شخص بی ردنگ باید تصمیم بگیکد هک آنها را انجام بده» چهارمین گروه دنتفگ هک « باید انجام داد.

 «قط باید با جادوگران رای زد.تصمیم گرفتن باید بداند هک هچ پیشامدی رخ خواهد داد و این تنها از جادوگران ربآید. پس ربای دانستن مناسب رتین زمان انجام ره کار ف 

 :قلمرو زبانی

سی که پیشاپیش قافله حرکت می کند و آواز می تزار: پادشاهان روسیه در گذشته / چاووش در داد: جار زد، بانگ زد / چاووش: ک

 خواند. / رایزن: مشاور  / اندیشه ور : اندیشمند / پیشامد: رخداد، حادثه

 : قلمرو ادبی

 «بسیار دقیق انجام دادن کاری» مو به مو اجرا کردن : کنایه از 
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گان هب رپسش دوم زتار نیز هب همین اندازه گوهن گون بود. گرو      گروه دوم رباین عقیده « او شیب از همه ، هب دستیاران حکومتی نیازمند است.:» ه اّول دنتفگهک پاسخ فرزان

کان خود از همه محتاج است.:» گروه سوم دنتفگ هک « وی شیب از همه هب ششیشان نیاز دارد.:» بودند هک  نیاز زتار شیب از ره شس هب :» و گروه چهارم معتقد بودند هک « او هب زپش

گاور   «ان خویش است.جن

رد   ره دستیچی » دیگر    دادنتسن ؛ گروهی   ان کار جه   م رتین را مه «  ش اندورزی ان  د  »م رتین کاراه ، گروهی پاسخ هب سؤال سوم زتار رد مورد مه رد         

 را.« ش خداوند ت رپس » را و گروه سوم : « نظام

گاه تصمیم گرفت هک ربای یافتن پاسخ ردست رپسش اهیش با راهبی رای زند هک رد چون پاسخ اه انهمگون بودند، زتار با چیه مو       افقت نکرد و هب چیه شس جازیه ای نداد. آن

 فرزانگی انم آوربود.

یدن هب کلبۀ راهب از اسب راهب رد جنگل زندگی می کرد ، چیه جا نمی رفت و تنها فروتنان را زند خود می پذریفت. پس ، زتار جاهم ای ژنده پوشید و شیپ از رس      

 فرود آمد و تنها، با پای ایپده ، هب راه افتاد و محافظانش را رد میان راه گذاشت.

زتار را دید ، سالمش گفت. و باز بی ردنگ هب کندن کَرت رپداخت. راهب ، ضعیف و باریک چه می بست . همین هک غ اش باوقتی هب کلبه رسید ، راهب رد جلو کلبه      

 ود و وقتی بیلش را هب زمین فرو می ربد و اندکی خاک رب می داشت ؛ هب دشواری نفس می ششید.میان ب 

 :قلمرو زبانی

 کشیش: پیشوای مذهبی، روحانی مسیحی / راهب: عابد مسیحی / ژنده: کهنه، فرسوده / باغچه می بست: باغچه درست می کرد 

 / کرت: قطعه کوچک زمین که در آن چیزی کاشته باشند. 

 :قلمرو ادبی

 «الغر» باریک میان: کنایه از  
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یکی این هک ، کدام فرصت را ربای شکوع کاراه از دست ندهم هک اگر دهم :» تو آمده ام هک هب هس رپسشم پاسخ دهی هن ، زند زا ای راهب فر:» زند او آمد و گفت زتار

 «کنم؟ آخر این هک ، کدام کار از همه مهم رت است و شیب از همه باید هب انجامش هّمت کنم ؟پشیمان شوم ؟ دوم این هک ، کدام شسان را ربرت شمارم و هب آانن توّّج 

ا پاسخی هب او نداد و دوباره کندن  کَرت را از رک گرفت.        راهب هب سخنان زتار گوش فرا داد امّ

 «خسته شده ای ، بیل را هب من بده ات کمکت کنم.:» زتار گفت      

 و آن گاه بیل را هب او داد و روی زمین نشست.« متشّکرم  »راهب گفت:     

ا از جا ربخاست؛ هب طرف بیل رفت و گفت       حاال تو استکاحت :» زتار از کندن دو کرت از کار دست ششید و رپسش اهیش را تکرار کرد. راهب باز پاسخ نداد، امّ

 «کن و بگذار... 

گاه هک خورشید رد آن سوی ردختان رغوب می کرد ، زتار بیل را رد خاک فرو ربد و اما زتار بیل را هب او نداد و هب کند      ن اداهم داد. ساعتی از پس ساعتی دیگر گذشت. آن

 «ای فرزاهن مرد، پیشت آمدم ات هب سؤال اهیم پاسخ دهی. اگر نمی توانی ، بگو ات هب خاهن ربگردم.» گفت:

گاه کن ، شسی د:» راهب گفت       گاه کرد و دید مردی دوان دوان از جنگل می آید. مرد، با دستانش شکمش را « ت.یس بیا مینیبب ک می دود . ارد آنجا ن زتار هب اطرافش ن

 رفت. چسبیده بود؛ خون از میان ااتشگننش جاری بود. او هب سوی زتار دوید و رب زمین افتاد؛ چشمانش را بست ؛ انهل ای آهسته رک داد و از هوش

. زتار زخم را خوب شست؛ با دستمالش و یکی از لباس پاره اهی راهب آن را گ رد شکم داشترمرد زخمی را رد آورد؛ او زخمی زباهب کمک کرد ات جامۀ زتار هب ر      

ا خون همچنان از آن جاری بود. زتار باراه باند گرم و آغشته هب خون را از روی زخم باز کرد و آن را شست و باز بست.  بست امّ
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 همان موقع ، آفتاب رغوب کرد قتی جریان خون متوّقف شد ، مرد زخمی هب هوش آمد و آب خواست . زتار آب خنک آورد و هب مرد کمک کرد ات از آن بنوشد. ردو      

انش رابست و آرام گرفت . زتار آن قدر از وا خنک شد. زتار هب کمک راهب ، مرد زخمی را هب کلبه ربد و رد بستک خواباند . مرد زخمی همان طور هک رداز ششیده بود، چشمه و 

رد خواب بود . صبح روز بعد هک از کار کردن و راه رفتن خسته شده بود هک رد آستانۀ رد مثل مار چنبک زد و چنان آسوده هب خواب فرو رفت هک همۀ آن شب کواته اتبستانی را 

 ت؛ پس با چشمانی جویا او را ورانداز کرد.رغیبه هک رد بستک خفته کیس و مرد خواب بیدار شد ، مّدتی طول ششید ات یادش بیاید هک کجاست 

گاهش می کند ، با صدایی ضعیف گفت:       .« مرا ببخش » مرد همین هک دید زتار از خواب ربخاسته و ن

 «تو را نمی شناسم و دلیلی ربای بخشودنت نمی یابم.:» زتار گفت      

ا من تو را می شناسم. من دشمن تو هستم و قسم خورده بودم هک هب سبب ششتن ربارد و ضبط دارایی ام از تو ااقتنم بگیکم. می دانستم هکتو مرا نمی شناسی :» مرد گفت        تو امّ

گاهم بیکون ا یک روز تمام گذشت و پیدایت نشد . وقتی از کمین گام بازگشت بکشمت امّ آمدم هک بیابمت ، هب  تنها زند راهب آمده ای ؛ این بود هک تصمیم گرفتم هن

مردم. من می خواستم تو را  محافظانت ربخوردم هک مرا شناختند و زخمی ام کردند. از چنگشان گریختم اما اگر تو زخمم را نمی بستی ، آن قدر از من خون می رفت هک می

ا تو جانم را   .ینجات دادبکشم امّ

 «مت خواهم شد و هب فرزندانم نیز چنین خواهم گفت. مرا ببخش.اگر من زنده ماندم و تو مایل بودی ، وافداررتین غال     

 :قلمرو زبانی

فرزانه مرد: ترکیب وصفی مقلوب ) مردِ فرزانه( / چنبر: دایره ، حلقه / جویا : جستجوگر ، ورانداز کردن : اندازه چیزی را با نگاه  

 تعیین کردن 

 :قلمرو ادبی

 تشبیه : مثل مار چنبر زد  
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و قول داد هک اموالش را « همراه او ربگردند» یار شادمان شد هک هب این آسانی با دشمنش آشتی کرده است و هن تنها او را بخشود بلکه هب زپکش خویش و نوکرش گفت هک زتار بس      
ازگشت ، یکبار دیگر از او بخواهد هک هب سؤال اهیش پس بدهد. پس از اینکه مرد زخمی کلبه را رتک کرد ، زتار ربای یافتن راهب از کلبه بیکون رفت. می خواست شیپ از ب

 پاسخ دهد. راهب رد جلو باغچه ای هک روز شیپ بسته بود ، زانو زده بود و رد کَرت اه سبزی می کاشت.

 «ای فرزاهن مرد ، ربای آخرین بار از تو خواهش می کنم هک هب سؤال اهیم پاسخ دهی.:» زتار هب رکاغ او رفت و گفت      

گاه کرد و گفت        «همین حاال هب جواب سؤال اهیت رسیده ای.:» راهب ، همان طور هک چُمباتمه نشسته بود هب رکاتپای زتار ن

 «چطور؟:» ار گفت زت     

کرد و از رتک کردن من پشیمان  اگر دریوز رب ضعف من رحم نکرده بودی و هب جای کندن این کرت اه ، تنهایم گذاشته بودی ، آن شخص هب تو حمله می:» راهب گفت      
گام بهتکین زمان ربای کندن کرت اه بود و من مهم رتین شسی بودم هک تو می بایست هب او توّّج می کردی و مهم رتین ک ارت کمک هب من بود. می شدی. پس ، آن هن

اگر زخمش را نبسته بودی ، بدون آشتی با تو می مرد. پس ، مهم رتین شسی بود هک  پس ، زمانی هک آن مرد دوان دوان آمد ، بهتکین زمان ربای مراقبت تو از او فرارسید؛ زریا
است و مهم رتین شس آن شس است هک « حال » باید هب او توّّج می کردی و آنچه کردی مهم رتین کار بود. اکنون بدان هک فقط یک زمان بسیار مهم وجود دارد و آن 

ربای نیکی کردن هک آیا شس دیگری نیز خواهد بود هک با او رو هب رو شوی یا هن و مهم رتین کار ، نیکی کردن هب اوست ؛ زریا انسان ، تنها  اکنون می ینیب؛ زریا چیه گاه نمی دانی
 «آفریده شده است.

 محتوا و  پیام داستان: دعوت به نیکی و درستی

 رساندن به مردم سود ومهم ترین کار: نیکی کردن 

 «حال» مهم ترین زمان: زمان 

 مهم ترین فرد: کسی که اکنون می بینی

 سه پرسش ، تولستوی                                                                                                                 عمل کردن به کارهایی که نیاز است حتما در همان زمان خودش انجام شود.
  : درک و دریافت

 دام شخصیّت داستان بیشتر مورد توجّه شما قرار گرفت ؟ چرا ؟ک -1

  پاسخ شما به پرسش سوم تزار چیست؟ -2
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 نیایش

 الهی

 الهی ، هب حُرمت آن انم هک تو خوانی و هب حُرمت آن صفت هک تو چنانی ، ردیاب هک می توانی.     
 ه دانم ، دارم.الهی، عاجزم و رکگردانم ؛ هن آنچه دارم ، دانم و هن آنچ      
گار و رب ش شت اهی ما جز باران رحمت خود مبار. هب       کار و رب جان اهی ما جز الطاف و مرحمت خود من لطف ، ما را دست گیک و هب کَرَم ، الهی ، رد دل اهی ما جز تخم محّبت م

 پای دار.
 الهی ، حجاب اه را از راه ربدار و ما را هب ما مگذار.     

 خواّج عبداهلل انصاری                                                                 

 
 والسالم


