تقويم انسان؛
گذری به قرآن کريم و نظريات علمی جديد
نویسنده :پوهندوی عبدالرؤوف مخلص

چکیده
انسان به حق« ،اعجوبة خلقت» و يا «بندة خدا و خواجة طبيعتعت» اسعت ،انسعان اع عان
«عالم اكبر» پروردگار متتال است و ا ة استي «عالم اصغر» وی.

در ارتباط با وستت و عظ ت عل ي آية كري ة ( :لَقَدْ خَلَقْنَااإلِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) و در
عرصة «تقويم انسان» دانش ندان كتاباا نگاشته و دايرة ال تارفاا به ام آورده اند .العبعتعه
قل رواای پردرخششي از «تقويم انسان» را درنورديده اند؛ ولي با آن ام ار چه در ايع راه
جلو رفته اند ذرّهيي از خروار و قطرهيي از ابحار را پي ودهاند و در نهايت با ا ه قلمفرسايياعا
و فراز پي ايياا ،سرانجام ك يت خود را از جوالن بيشتر در اي ميدان لنگ يافته و زانوی عجع
بر زمي نهاده اند .البته در اي نگاره بنا نداريم كه اي اقيانوس بيکران را در نورديم؛ پس فعقع
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جلوهيي از جلوهاای اعجاز عل ي آية فوق را در روشنايي علم جديد به ت اشا خواايم نشعسعت
و به «انسان» از جنبة تركيب اندسي آن نگااي خواايم افگند.
واژهگان کلیدی :احسن تقويم ،شناخت انسان ،روح ،جسم ،حیات.

مقدمه
قرآن كريم در آية  4سورة «تي » ميگويد:
[لَقَدْ خَلَقْنَا اإلِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَ ْقوِيمٍ[

«

»

اي آيه در عصر و زماني نازل گرديده كه از پيشرفتاای عل ي خبری نعبعود تعا بشعر در
روشنايي آن بتواند وستت و عظ ت گسترة متاني آن را دريابد .ارچند مفسران متقدم و متأخر
ار كدام در تفسير عظ ت اي آية كري ه فرازاايي را پي وده اند؛ ليک انکشافات عل ي عصعر
حاضر ميدان وسيعتری را در اي عرصه گشوده است .بناءً ضرورت و اا يت شاياني دارد كعه
در پرتو انکشافات عل ي عصر حاضر ،نگرشي داشته باشيم به شناخت انسان از منظر قرآن.
انسان آنگونه كه ما باور داريم به جغرافيای روح و جسم محدود نيست و اگر به واقتيت امر
بنگريم ،روح و جسم را روشاای نگرشي ما پديد آوردهاند .حقيقت اي است كعه انسعان بعه
عالوة روح و جسم ،شتور ني است ،بافتاا و سيّالاای عضوی ام است؛ چنانکه اي

انسعان

در آنِ واحد ،در گذار زمان و مکان ني امتداد پيدا كرده و ابتاد سهگانة مکاني كعتعلعه «طعول،
عرض و ارتفاع» را پر ميكند ،ا انسان كه بُتد چهارم كتله ،يتنعي «زمعان» را نعيع در بعر
ميگيرد؛ اما با اي وجود ،ابتاد چهارگانة فوق ني ارگ ن يتواننعد تع عام ععرصعة اسعتعي و
موجوديت انسان را درنوردند؛ زيرا ا ان طوری كه شتور در مادة مغ ی انسان موجعود اسعت،
در خارج از چهارچوب ماده ني وجود دارد؛ بنابراي  ،انسان پيچيدهتر از آن است كه ما بتوانعيعم
آن را در يك مج وعه گردآورده و در يك كادر متيّ تتريف كنيم .لذا ايچ رااي فرا روی
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بررسياای ا ه جانبة ما پيرامون «انسان» وجود ندارد تا آنگاه كه ما او را به بعشع اعای
مشتلف تحليل و تج يه نکنيم و اي «خليفه خدا» و «خواجة طبيتت» را از منظعر آفعريعنعنعدة
متتال آن نشناسيم .آنگاه است كه از ار زاويهيي كه به سوی اي انسان بعنعگعريعم ،وی را در
نيکوتري ساختاری مييابيم كه يك موجود زنده ميتواند در آن ساختار عرض اندام كند.
ديدگاههای دانشمندان در مورد پیچیدهگیهای وجود انسان
استاد «عبدالرزاق نوفل» در كتاب ارزش ند «القرآن و التلم الحديث» ميگويد« :اگر معا
به انسان از نقطة نظر شکل يا ابتاد تركيب داخلي و خارجي وی نظری بيندازيم ،حقّا كه وی را
در نيکوتري ساختار مييابيم؛ زيرا انسان در ني ه راه نردبان احجام قرار دارد .در زبان عربي اگر
بشوااند برای يك شيء متوسّ الحجم مَثَلي ب نند ،ميگويند :آن شعيء در معيعان «ذرّه و
نج ه» قرار دارد؛ «ذرّه» مَثَل كوچکي و «نج ه» مَثَل ب رگي حجم يك چي اسعت .انسعان
درست مصداق ا ي مَثَل است؛ او در ميان «ذرّه» و «نج ه» قرار دارد» (. )133 :31
دانش ند متاصر موريس بوكای در اي راستا ميگويد « :طول انسان متادل طعول دو صعد
ا ار سلول «خليّه» از سلولاای انساج ،يا به اندازة طول دو ميليون از ميکروباای ععادی ،يعا

طول دو ميليارد از ج ئيّات «آلبومي » كه در پهلوی ا ديگر قرار داده شوند ،معيبعاشعد؛ در
حالي كه اگر ما ب رگتري حجم را مد نظر بگيريم ،بايد چهار ا ار مرد را در حعالعت ايسعتعاده
باالی يکديگر قرار بدايم تا به ارتفاع كوه «ايورست» دست يابيم.
شايد كساني بگويند كه ب رگي يا كوچکي حجم مکاني انسان ،دارای ااع عيعت زيعادی
نيست؛ زيرا انسان با ابتاد مادی خود تفسير ن يشود و نه ام با اي ابتاد تغيير ميكند؛ پس آنچه
مهم است ششصيّت و متنويّت انسان است.
بدون شك اي قضاوت درست نيست؛ زيرا علم جديد اثبات كرده است كه بُتد جسع عي
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در انسان بسيار مهم است .از آن ج له امروزه در عرصة دان
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نوي  ،اي حقيقت پنهان نع عانعده

است كه طول و عرض انسان با ويژهگيهای سلولاای انساج و طبيتت تغييعرات كعيع عيعاوی و
ع ليات ويرانگری و نوسازی سلولي در ساخت ان عضوی وی ،ارتعبعاط ارگعانعيعك گسعسعت
ناپذيری دارد .ا ي طور از آنجا كه جريان عصبي انسان با سرعت متيني منتشر ميشعود؛ پعس
اگر طول قامت وی از حدّ مت ول زيادتر باشد ،درك عصعبعي او از تعأثعيعر گعذارنعدهاعا و
محرّكاای خارجي ني بطي و كند خوااد بود .به ا ي دليل ،عکسالت لاای وی در بعرابعر

اي محركاا ني كه تابع جريان تحرّك عصبي است ،ديرتر از آنچه بايد انجام خوااد گعرفعت
كه اي نقص ب رگي برای اوست؛ ا ي طور اگر انسان از حد مت ول بسيار كوتعاه تعر بعاشعد،
سرايت احساس عصبي در وجودش به حدی از شتاب و سرعت خوااد رسيد كه امکان تحکّعم
و تفکّر مناسب را از وی خوااد گرفت .در نتيجه اي مجال براي

ميسّر نشوااعد شعد كعه در

برابر يك حركت متيّ  ،تص يم متيّ و به موقع را اتشاذ كند.
ك ا اينکه ع ليّة مست رّ ويرانگری و نوسازی در ساخت ان سلولي ار موجود زنده ،متنعاسعب
با مساحت جسم و مقياس حجم مادی آن ميباشد؛ از ا ي رو فتاليت اي سيستم در حيواناتعي
كه حجم ب رگتری دارند ،در مقايسه با حيوانات كوچكتر ،ضتيفتر ميباشد؛ مثالً اسب در

ع لية كي ياوی «ويرانگری و نوسازی سلولي» فتاليت ك تری از گربه دارد؛ بعنعابعرايع  ،اگعر
طول قد انسان ،بيشتر از وضتيت كنوني ميبود ،اي امر به نقص و ك بود فعتعل و انعفعتعاالت
كي ياوی در وجود وی ميانجاميد و ازدياد در حعجعم معادی ،بعشع

بع رگعي از سعرععت

دريافتاای ادراكي و ام سرعت تحرك في يکي را از وی ميگرفت؛ اما اگر بالتکس ،قد و
قامت انسان از وضتيت فتلي آن بسيار كوتاهتر ميبود ،به موازات آن سرعت فتل و انعفعتعاالت
كي ياوی در وجودش ني زيادتر ميگرديد .لذا محت ل بود كه اي شتاب حتي به جايي بعرسعد
كه او قادر به گرفت قلم و نوشت توس آن نباشد» (.)313 :31
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اگر از تركيب خارجي انساج و بافتاای انسان بگذريم و از تعركعيعب داخعلعي وجعودش
سراغي بگيريم مالحظه ميكنيم كه در تركيب داخلي وجود وی  ،قلب و ريّه در داخل قعفعسعة
استشواني محافظي قرار دارند كه از ستون فقرات و اضالع سينه تشکيل يافته است؛ در حعالعي
كه اعضای رقيقه ا چون مخ و نشاع كه محافظت بيشتری را ميطلبند ،در صندوقاای بع ر
ضشيم استشوان خارجي ،بافتاا و معواد

محافظتي جا به جا ساخته شده اند كه عالوه بر پوش

سيّال و ل جي داخلي ني پوش اای محافظتي مناسب داخلي را برای آناا به وجود ميآورنعد؛

ا ي گونه اعضای زوجي وجود انسان ،اعم از اعضای زوجي بيروني و اعضای زوجي درونعي،
در ابتادی كامالً متساوی از ا ديگر آفريده شده اند؛ مثالً كليّه اا و خصعيعهاعا از داخعل؛ و
ابرواا ،چشماا ،گوشاا ،پستاناا ،دستاا و پااا از خارج ،ار كدام در فاصلة كامالً برابری از
ني ة جسم قرار گرفته اند .به طوری كه اگر ش ا يك خ وا ي مستقي ي را از نعيع عة سعر بعه
پايي بکشيد ،مالحظه خواايد ن ود كه چشماا به طور موازی ،در مسافت مساوی از ايع خع
قرار دارند؛ به ا ي ترتيب ،بيني و گوش و غيره...؛ اما اعضای انفرادی ني در موقتيت منعاسعب
خوي

كه ا انا خ مياني جسم است جا گرفتهاند؛ مثالً مالحظه ميكنيم كه داان در وسع

خ مياني جسم قرار گرفته است .در تركيب داخلي ني مشااده ميكنيم كه قلب در يك ناحيه

و كبد و طحال در ناحية مقابل آن اخذ موقع كردهاند.
حاال در كلّ اگر اي ساخت ان را از بيرون ورانداز كرده و به اي قامت و تعركعيعب دقعيعق
شويم ،ميبينيم كه اي تركيب ،انسان را در بهتري ساختار و به تتبير قرآني در «احس تقويعم»
قرار داده است».

()354 :9

برای اينکه به اا يت تقويم (ساختار انسان) بي

از پي

پي ببريم به يك فرضيه بايد فعکعر

كنيم ،و آن اينکه اگر بر فرض برای يك لحظه در تركيب «احسع

تعقعويعم» انسعان دسعت

انداخته و در آن تغييراتي را ايجاد كنيم ،چه چي ی رون ا خوااد شد؟ به طور مثال ،دو گعوش
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انسان در موقتيتي قرار دارند كه به وی امکان شنيدن ار گونه صدايي را ميداند؛ چه اي صعدا
از راست بيايد و چه از چپ .حاال اگر مثالً دو سوراخ بيني ام مانند دو گوش ،در ايع حعد از
فاصله قرار ميگرفتند ،قطتاً انسان ن ي توانست بویاا را از ا ديگر ت يي داد ،چه يعك بعوی
از س ت ش ال ميآمد و بوی ديگر از س ت جنوب و در اي ميان حسّ شامّة انسان در ميمانعد
كه چگونه داوری كند؟ طبتاً در چني حالتي داوری در استش ام بوی اای مشتلف بعه اع عان
دقّتي باقي ن يماند كه ام اكنون با ن ديکي تنگاتنگ دو مجرای بيني به يکديگر وجعود دارد.

ا ي طور اگر مثالً چش ها در قس ت سفالی جسم و دقيقاً بر ساق دو پا قرار ميداشتعنعد ،آيعا
م ک بود كه انسان ببيند بر سر كله و صورت وی چه آمده است؟ و آيا چشماای قرار گرفعتعه
بر ساق دو پا از گ ند گرد و خاك و پليدی اای ديگر در امان بودند؟ و باز اگر معثعالً چشعم
يکي ميبود و پا و دست ني يکي ،تصور كنيد كه انسان با چه مصايبي رو به رو ميشد؟
مثالي ديگر :مسامات جلد انسان افرازات زايد داخلي وجودش را به بيرون ميفرستند .حعاال
اگر وضع برعکس بود چه اتفاقي ميافتاد؟ آيا حيات انسان م ک بود؟! وريداا و شرايي خون
را در يك مسير واحدی به جريان مياندازند بدون آنکه تغيير في يکي وضتيت انسان در مسعيعر
حركت خون تأثيری بگذارد ،حاال اگر جريان به گونة ديگری ميبود چه ميشد؟ و ش ا خعود

ديگر اعضای وجود انسان را ني بر اي منوال قياس كنيد؛ پس بي شك كعه انسعان ،اععجعوبعة
خلقت پروردگار ،شاانشي عالم خلق و صدرنشي مصطبة «احس تقويم» است.

()113 :7

منظومة عصبی وجود انسان
بحث در تقويم انسان بسيار وسيع و جلوهاای اعجاز آية  4از سورة «تيع » نعيع دامعنعهدار
است؛ بنابراي  ،حتي يك نگرش گذرای كلّي به اي جلوهاا و گسترهاا ام كاری است فراتر و
خيلي فراتر از حوصلة اي مقال؛ پس ناگ ير به بيان اج الي يك منظومه از منعظعومعهاعای ايع
«كهکشان عظيم خلقت» بسنده كرده و از منظومة «عصبي» انسان سش ميگوييم:
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استاد عالمه دكتور «ج يلي» در اي رابطه ميگويد:
«وقتي ما نظام پيچيدة سيماای تيلفون شهری را ميبينيم در حيرت فرو ميرويعم؛ ولعي در
حيرت بيشتر فرو خواايم رفت آنگاه كه ميبينيم؛ مثالً ميشود كه در عرض چند ثانيه از اينعجعا
به امريکا و يا آل ان صحبت كرد .آری ،پيچيدگي سيستم تيلفون ،ما را اي اع عه بعه حعيعرت
مياندازد؛ اما اگر از پيچيدهگي و وستت نظام عصبي انسان با خبر شويم چه طور؟ آيا حعيعرت
اف ا نشوااد بود اگر بدانيم كه در طول يك شبانه روز ،ميليوناا خبر در سعيعسعتعم لعيع اعای

مشابرات نظام عصبي ما ،از يك سو به سوی ديگر مشابره ميشود و ا ي خبراعای سعيعسعتعم
عصبي است كه قلب را در تپندهگياای آن ،ريّه را در تنفس آن و ت ام اعضای مشتلعفعة بعدن
انسان را در فتاليتاای آنان ،رابری و توجيه مين ايد؟ اگر اي نظام عصبي در جسعم انسعان
وجود نداشته باشد ،اجسام ما مشلوطي ناا گون از اج اء و اعضای پراكندهيي خوااد بعود كعه
ار كدام راه خود را رفته و ار يك مسير خود را ميپي ايند ،بي آنکه كوچکتري ا آانگعي و
نظ ي بر پيکرة استي ما حک فرما باشد!».

(ww ):34

مؤلف كتاب« :االدلة ال ادية علي وجود اهلل» در اي راستا چني نقل ميكند« :مركع ايع
نظام ارتباطات ،مغ انسان است؛ در اي مغ  ،يك ا ار ميليون سلول عصبي وجود دارد كه اعر

كدام حيثيت يك كامپيوتر پيچيده را دارند؛ از ار يك از اي سلولاا به طور جداگانه ،رشتهاا
يا سيماای عصبي به ا ة نواحي جسم ت ديد گرديدهاند .اي رشتهاا را «بافتاای عصعبعي»
مينامند كه در اي بافتاای عصبي ،نظام اخذ و ارسال اخبار به سرعت افتاد مايل در سعاععت
در جريان است .به وسيلة اي بافتاای عصبي است كه ما ميشنويم ،ميبينيم ،ميچشيم و اعم
ساير كاراا و فتاليتاای خوي

را انجام ميدايم؛ بلکه حتي تنها در حوزة «چشايي» معا سعه

ا ار مرك «چش » وجود دارد كه آناا را به نام « »Taste Budsمينامند .اعر يعك از
اي سه ا ار مرك به طور جداگانه ،دارای لي عصبي مشصوص به خود ميباشند كعه بعه معخ
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متصل است و ما به وسيلة اي سه ا ار مرك «چشايي» است كه ميتوانيم طت های مشتلف را
بچشيم.

()131 :4

ا ي طور در گوش انسان دها ار سلول شنوايي وجود دارد كه از طريق نعظعام پعيعچعيعده
مشابرة صدااا به مغ  ،امکان شنوايي در انسان ميسّر ميشود .در ار چشم يکصد و سي ميعلعيعون
سلول دريافت كنندة نور وجود دارد كه در اصطالح عل ي آناا را « »Light Rocept0rs
مي نامند .اي سيستم عظيم ،مأموريت ارسال مج وعه تصويری را به مغ انسان با مي ان باالی بعر

عهده دارد».

()74 :5

يکي از دانش ندان متاصر در ا ي راستا ميگويد« :

٫

٫
٫

٫
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( :35وب)

دانش ند ديگری مي اف ايد:
«در عرصة پوست بدن ما ني  ،شبکة عظي ي از بافتاای عصبي حسي وجود دارد كعه ايع
شبکة عظيم ،امکان احساس گرما و سرما را برای ما ميسّر ميگرداند؛ به طوری كه اگر ما يعك
شيء گرم را به پوست بدن خود ن ديك سازيم ،بيدرنگ سي ا ار از سلولاای دريافتكنندة

گرما ،اي ع ليه را احساس و فوراً آن را به مغ ما مشابره ميكنند و اگر يك شيء سرد را بعه
جسم خود ن ديك سازيم ،دوصد و پنجاه ا ار سلول دريافتكنندة برودت ،ايع

عع علعيعه را

احساس مين ايند .در اي انگام است كه مغ به سرعت موضوع را به مناطق مربوطعه معشعابعره
ن وده فرماناای احساسي سرما را صادر مين ايد و ا مان فرماناای پي در پي ديعگعر نعيع
صادر ميشوند تا جسم بتواند از احساس سرما به لرزه در آيد ،شرايي جلدی توسته پيدا كند و
در نتيجه خون بيشتری به منطقة مورد اجوم سرما با شتاب فراوان ارسال گردد تا بر اثعر ازديعاد
حجم خون ،ع لية گرمازايي بيشتر در آن منطقه ايجاد شود.
برعکس اگر اي سلولاا احساس گرمای شديد ن ايند ،سيستم مشابراتي بيدرنگ به كعار

افتاده پيغاماا را به مغ ميرساند تا در حدود سه ميليون از غدد زايندة عرق ،به تالش و تعکعاپعو
برخاسته؛ به طور خودكار عرق سردی را به خارج از جلد ما افراز ن ايند .به طعوری كعه اگعر
ع لية افراز عرق انجام نگيرد قطتاً گرما كشنده ت ام خوااد شد» ( :31وب).
البته نظام عصبي در انسان ،شامل چنديع

شعاخعه اسعت؛ يعك شعاخعة آن كعه بعه نعام

« »Autonomic Branchيا متحرك خودكار ناميده ميشود ،عهدهدار انجام اعع عالعي در
جسم انسان است كه به طور غير ارادی و به شکل خودكار انجام ميگيرند؛ ا عچعون عع علعيّعة
اضم غذا ،تنفس و حركات قلب و باز از اي شاخة كلّي دو سيستم ديگر ناشي معيشعونعد كعه
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يك سيستم را به نام سيستم آفرينندة حركت يا « »Sympaatchetic Systemو سعيعسعتعم
ديگر را به نام سيستم مانع حركت يا « »Payasympathetic Systemمينامنعد كعه ايع
سيستم دومي ،ع ليّة مقاومت و دفاع را بر عهده دارد.

()411 :33

پس اگر كاراا ا ه به سيستم اول وا گذاشته شود ،حركت قلب آنچنان زياد خوااد شعد
كه به مر

انسان منجر خوااد گرديد و اگر سيستم دومي بر اوضاع مسل گردد ،قلب كعامعالً

از حركت باز خوااد ايستاد .بناءً يك نوع ا آانگي خودكار و اتوماتيك در معيعان ايع

دو

سيستم حک فرماست كه سبب ميشود تا قلب و ساير انداماای تابع اي دو سيستم ،كار خود را
با نهايت دقّت و انسجام انجام داند .در مواردی ام كه به فتاليت بيشتر يعك سعيعسعتعم نعيعاز
احساس شود ،آن سيستم فوراً بر عرصة فتاليت خود مياف ايد؛ مثالً انگامي كه ششص مبتال بعه
فشار خون است و قلب به نيروی ك کي بيشتری نياز دارد ،بي درنگ سيستم آفرينندة حعركعت
يا « »Sympaatchetic Systemبر حجم فتاليت خود اف وده و به ياری قلب و ريعهاعای
بي ار ميشتابد.

()13 :6

البته عجايب سيسم عصبي انسان و شگفتياای آن به حدّی است كه «علم جعديعد» اعنعوز
ام كه انوز است دست اندركار كشف افقاای تازهيي در اي نظام عجعيعب و خعارقالعتعاده

ميباشد.

انسان را تشکيل دادهاند كار بسعيعار دشعواری

است ،مگر اي كه بتوانيد به تتداد آناا نگااي اندازيد .بدن يك انسان بالغ از تتداد تعقعريعبعي
(  )7011101110111011101110111011101110111يا افت اكتيليون

تشکيل

.
پس جا دارد تا يکبار ديگر در برابر آية  4سورة «تي » درنگ كنيم كه ميگويد:
[لَقَدْ خَلَقْنَا اإلِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ[
«

».
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نتیجه گیری
آنچه در مقدمه بدان پرداختيم به نوعي ميتواند راگشای نتيجة اي جستار ني قرار گعيعرد؛
يتني انسان آنگونه كه ما باور داريم به جغرافيای روح و جسم محدود نيست و اگر به واقعتعيعت
امر بنگريم ،روح و جسم را روشاای نگرشي ما پديد آوردهاند .حقيقت اي است كه انسان بعه
عالوة روح و جسم ،شتور ني است ،بافتاا و سيّالاای عضوی ام است؛ چنانکه اي

انسعان

در آنِ واحد ،در گذار زمان و مکان ني امتداد پيدا كرده و ابتاد سهگانة مکاني كعتعلعه «طعول،
عرض و ارتفاع» را پر ميكند ،ا انسان كه بُتد چهارم كتله ،يتعنعي «زمعان» را نعيع در بعر
ميگيرد؛ اما با اي وجود ،ابتاد چهارگانة فوق ني ارگ ن يتواننعد تع عام ععرصعة اسعتعي و
موجوديت انسان را درنوردند؛ زيرا ا ان طوری كه شتور در مادة مغ ی انسان موجعود اسعت،
در خارج از چهارچوب ماده ني وجود دارد؛ بنابراي  ،انسان پيچيدهتر از آن است كه ما بتوانعيعم
آن را در يك مج وعه گردآورده و در يك كادر متيّ تتريف كنيم .لذا ايچ رااي فعرا روی
بررسياای ا ه جانبة ما پيرامون «انسان» وجود ندارد تا آنگاه كه ما او را بعه بعشع اعای
مشتلف تحليل و تج يه نکنيم و اي «خليفه خدا» و «خواجة طبيتت» را از منظعر آفعريعنعنعدة
متتال آن نشناسيم .و آنگاه است كه از ار زاويهيي كه به سوی اي انسان بنگعريعم ،وی را در

نيکوتري ساختاری مييابيم كه يك موجود زنده ميتواند در آن ساختار عرض اندام كند .البته
راه به سوی شناخت انسان تا دور دستاای افقاای گشوده دان

بشری باز  ...و باز اسعت؛ در

اي عرصه از خواستگاهاای مشتلف و با رايافتاای متفاوت ميتوان جوالن كرد و يعافعت و
يافت و به پي

رفت؛ اما آنچه كه ار گ ن يتوان نسبت بدان مط ئ بود .اي است كه اي راه

را به پايان آورد؛ بلکه حد اكثر آنچه كه توان بدان رسيد ،فق ايستگاهاايي در اي
پيچ و خم خوااد بود و بس.

مسعيعر پعر
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