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 صٕزه:اِحؼارات کًی از 

  پاؿط ةْ ِیازٓاى هإِِٖ و ِؼؼیْ اى ِؼام (1

ًّـ (2   جاٍیُ ِیاز صٕزه و زاٍؿْ: ٍؼزؽ، ٍغرّس، ٍضوّن، هاضٖ و ٍت

 و رلؽ ِٕاهل ِؼام اؿالٍی  دلاع از ٍتاِٖ اِوالب و اؿالم در ةؼاةؼ ٓسٕم لكؼى دقَّان (3

  صضٕر لؿال در ٍیغان ٍتارزه ةا جٔازٌ لؼّٓگٖ (4

  امجؼةیث ٍغیؼان ؾايٖ و ٍیاِٖ ِؼ (5

 ةؼاي جتًیـ در ٍّاظن و اهكار ٍعحًك  ٓاى ٍعحًك ٓا و جٕاِایٖ ِیاز ةْ روصاِیان ةا جعنل (6

  ضؼورت ِگاه ةْ ِیازٓاى ؿٖ ؿال آیّغه در ةؼِاٍْ ریؽى ةؼاى صٕزه (7

 ٍنِٕیث ؿازي ظالب از يضاظ لكؼي و ؿیاؿی یؿّی الؽایف ةنیؼت (8

 قّاؿایی اؿحؿغاد ٓا (9

 جؽکیْٓسؼت ٓاي جتًیقی ةؼاي جؿًیٌ و  (11

ى ؾًَیْ، گـحؼش ٓغایث ائٖ در َْٓ زا و رؿاِغن ؾًٌ دیُ ةْ آن ؿعضٖ اؿث کْ هادر  ٓغف از ِؼٌ و کارایٖ صٕزه (11

 گكاى دیُ ظغا ةاز کّغ. ى اٍؼوز ةا ؿؼ اِگكث گؼه ٓاى ذّٖٓ و ؾًَٖ ةكؼ را در دِیاى پیچیغه ى گؼه ةاقغ َْٓ

 ؿايٌ جضٕل اؿاؿٖ قؼط اِضتاط؛ و ِؼٌ (12

 صٕزه ةؼةؼا در وػیمْ ؿْ (13

a. صٕزه صمغ 

b. جؼٍیٌ صٕزه 

c. رقغ دادن ةْ صٕزه 

 صٕزه زٕان لضالى در کار و جضٕل روح قغن ةیغار (14

 ظًتْ وهث اجالف از زًٕگیؼى (15

  ةؼِاٍْ ریؽى صٕزه ةؼاى پاؿعگٕیٖ ٍحوُ ةْ ِیاز زٔاِٖ ةْ دیُ (16

جضارب آراء و »ايـّالم(، ٍضنٕل  )ؾًیٌٔکْ ةْ جؿتیؼ روایات پیاٍتؼ اکؼم )ص( و آى ةیث ایكان « زاد و ويغ لؼّٓگٖ» (17

 وران گؼدد اؿث، ؾادت دإِى ِعتگان و اِغیكْ« ؾوٕل

 داِكگاه و صٕزه در ؾٍَٕٖ ارزش ةْ لكؼ جٕيیغ قغن جتغیى يؽوم (18

 ؾَن ةعكیغن ةْ جضنیى دیّٖ و جؼةیث ؾايٌ ٍحوٖ ةنیؼ (19

 جّویش و جتییُ ٍوؼرات و اصكام و ٍؿارف اؿالٍٖ (21

 .ةؼد فیپ ةكؼ يٓا ازیِ جَام ةْ پاؿط يةؼا غیةا را صٕزه ؾًَیْ (21

 لؼد ي اداره ٌٓ ةاقغ ِؼام اداره يةؼا ٌٓ یلؤ اؿّحتاط (22

 ـث؟یچ ؾًٌ ٓؼ كؼلثیپ يٍؿّا: اؿث الزم يگػار اؿثیؿ و اِغاز ٌكچةؼاي ٍغیؼیث صٕزه  (23

 .ةاقغ زاٍؿْ يٓا ازیِ ةا ٍعاةن صٕزه يٓا ثیلؿاي (24
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 :  68ؿال

 یاؿیؿ یآگآب , یصٕزه: لوْ , جٔػ یؿْ ؾّنؼ امً

ى ِؼام زَٕٔرى اؿالٍٖ اؿث و َْٓ چیؽ روى ایُ هاؾغه ةّا قغه و دوام ظٕآغ یالث. ایُ  هاؾغه صٕزه -اٍام )ره( ٍكؼر لؼٍٕدِغ

ٓا ِتاقغ و یا کٌ ةاقغ، ایُ  پػیؼ اؿث، و ٓؼکغام از آن هاؾغه ةایغ ٍضكٌ ةاقغ. اؿحضكام ایُ هاؾغه، ةا جضَیُ ؿْ ؾّنؼ امًٖ اٍكان

ى آِچْ کْ ةؼ او ؿٕار اؿث، جكان ظٕآغ ظٕرد.اويیُ ؾّنؼ، لوْ  ؽيؽل ظٕآغ قغ، و اگؼ هاؾغه ٍحؽيؽل قغ، ظتیؿحاً َْٓهاؾغه ٍح

یؿّٖ جؼکیتٖ از ٍحغ ؾًَٖ و دهین لوآحٖ  کؼدِغ اؿث. لوآث را ةْ َٓان ٍؿّاى پیچیغه و ٍَحازى کْ اٍام )ره( ةؼاى ٍا ٍؿّا ٍٖ

ى. لوْ ماصب زٕآؼ، ةْ ٍؿّاى دهث و اجوان کاٍى در هٕاؾغ لؤٖ و اؿحّحاج ٍّؼٌ لؼوع از َٓان و ةْ جؿتیؼ اٍام )ره(: لوْ زٕآؼ

هٕاؾغى اؿث کْ در لوْ و امٕل ٍكعل قغه اؿث. ایُ لوآث، دو رکُ دارد، کْ رکُ اول آن، امٕل ٍؿحغل و هٕى و آگاه ةْ 

یؽى اؿث کْ اٍام در ٍؿّاى ازحٔاد و ٍسحٔغ و لویْ ةاقغ و َٓان چ ى زٕاِب اؿحّتاط اؿث، و رکُ دوم، جعٕر لوْ ٍٖ َْٓ

لؼٍٕدِغ و جأکیغ داقحّغ کْ ٍسحٔغ و لویْ ةایغ ةا دیغ ةاز ةحٕاِغ اؿحمٔأٍا و ؿؤائاى زٍاِْ را ةكّاؿغ. ؿؤال، ِنك زٕاب اؿث.  ٍٖ

لٌٔ ؿؤال و جؼجیب زٕاب ٍّاؿب  جا قَا ؿؤال زٍان را ِغاِیغ، ٍَكُ ِیـث ةحٕاِیغ در لوْ ةؼاى آن زٕاةٖ پیغا کّیغ. ةّاةؼایُ،

ى چكَٖ اؿث کْ  ؾّنؼ ؿٕم، آگآٖ ؿیاؿٖ اؿث. آگآٖ ؿیاؿٖ ةْ ٍذاةْ. ؾّنؼ دوم، جٔػیب و اظالق اؿث. ةؼاى آن، ٌٍٔ اؿث

ى  اگؼ ِغاقحْ ةاقیٌ، آن دو ؾّنؼ دیگؼ در صؼکث ةْ ٍا کَك ِعٕآّغ کؼد. ةایغ ؿْ ؾّنؼ امًٖ هاؾغه را صمغ کؼد.ايتحْ صٕزه

ى ؾًَیْ، زایگاه هغاؿث و  ةایغ یكپارچْ ةاقغ و از ةؼظٖ جكّسات کْ در گٕقْ و کّار وزٕد دارد، ةؼى و ةؼکّار ةَاِغ. صٕزه ؾًَیْ

 پاکٖ اؿث.

 صٕزه جّویش و جتییُ ٍوؼرات و اصكام و ٍؿارف اؿالٍٖ را ةْ ؾٔغه دارد

ٓاى ؾًَیْ اؿث , جّویش و جتییُ ٍوؼرات و  و ٍضٕر صٕزه ى هٌ کْ اٍؼوز در کكٕر ٍا و ةًكْ در ؾايٌ جكیؽ، ٍادر ى ؾًَیْ اگؼ صٕزه

ٓا ةایـحٖ  ةْ ؾٔغه ِگیؼِغ، چْ کـٖ ةایغ ةْ ؾٔغه ةگیؼد؟ صٕزه -ٓا صؼکث ظٕآغ کؼد کْ ِؼام ةا آن -اصكام و ٍؿارف اؿالٍٖ را

 ایُ ٍـئٕيیث را اصـاس ةكّّغ.

 ؽیـ وؿیك,هضا,جتًین و جايیث ٍغرس,جضویث,جؼةی: ٍؼزؿیپّر کار امً

کار اول، ؾتارت از ٍؼزؿیث و الحاؿث. کار دوم، جؼةیث  :  ةیّیٌ کْ ةایغ اِسام آن را از صٕزه جٕهؽ داقحْ ةاقیٌ پّر کار امًٖ را ٍٖ

قٕد و چْ کارٓایٖ کْ  ٍغرّس اؿث. کار ؿٕم، جضوین و جأيیك در ٍـائى ؾًَٖ اؿث؛ چْ کارٓایٖ کْ از ةیؼون ةْ صٕزه ؾؼضْ ٍٖ

ث و ةْ ٍضووان و ٍؤيماِٖ کْ کحاةٔایٖ ةّٕیـّغ، اصحیاج دارد و چْ کحاةٔایٖ کْ ةؼاى ةیؼون صٕزه الزم ٍحؿًن ةْ ظٕد صٕزه اؿ

کّغ و چْ کحاةٔاى درؿٖ.  ى ِٕیُ اؿحّتاط را ةیان ٍٖ اؿث و چْ کحاةٔایٖ کْ صاوى جضویوات زغیغ در ٍـائى لؤٖ اؿث و قیٕه

ى هضاؿث. کار  کار چٔارم، ٍـأيْ کّّغ. و کار دیگؼ ةْ ةیؼون صٕزه ِگاه ٍٖایُ ؿْ کار، ةیكحؼ ةْ درون صٕزه جٕزْ دارِغ؛ ويٖ د

ٓا و  ةّغى و جوـیٌ کار و کٕجاه کؼدن راه آیا ةغون ِؼٌ و جوـیٌ . ى ٍعًٕب و ٍغرن اؿث پّسٌ، جتًیـ در ؿعش وؿیؽ و ةْ قیٕه

قٕد، ٍَكُ اؿث ایُ پّر وػیمْ را از صٕزه  َِٖ ٓا پؼداظحْ زدن از زوایغ و پؼداظحُ ةْ ةؿضٖ از کارٓاى الزٍٖ کْ اٍؼوز ةْ آن

 ٓا را ةؼآورده کّغ؟ ٍحٕهؽ ةاقیٌ و صٕزه آن
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 کّّغ يـحّغ, صٕزه و داِكگاه َٓكاریُ زغا ِیؾًٌ و د

آن کـاِٖ  -ٓاى ةؽرگ جاریط ٍا دان در کكٕر ٍا، ٓؽار ؿال ؾًٌ و دیُ در کّار یكغیگؼ ةٕدِغ. ؾًَا و پؽقكان و ٍّسَان و ریاضٖ

زؽو ؾًَاى ةايًّْ و ماصتان دیُ و ٍحمكؼان دیّٖ ةٕدِغ. اةُ ؿیّایٖ کْ  -وز ِاٍكان و اکحكالاجكان ّٕٓز در دِیا ٍعؼح اؿثکْ اٍؼ

ى جاریط  ى ةؼزـحْ ى ؾًَٖ ٍعؼح اؿث و در قئٕن ٍعحًك ةْ ؾّٕان یك چٔؼه ّٕٓز کحاب ظب او در دِیا ةْ ؾّٕان یك کحاب زِغه

ى ؾًٌ ةْ ِام  ا در ایُ ٓؽار ؿال ٍعؼح ةٕده و ّٕٓز ٌٓ ٍعؼح اؿث و ةؿضٖ کارٓا در جاریعچْٓاى ؾًَٖ دِی ى مضّْ ةكؼ، در َْٓ

ٓا و ؿیاؿحَغاران مٔیِٕیـث و ٍحمكؼاِٖ کْ ةؼاى ِاةٕدى  کْ اروپاییٔا و فؼةٖ از وهحٖ او دتث قغه، یك ؾايٌ دیّٖ ٌٓ ةٕده اؿث.

ى دیُ،  وارد کكٕر ٍا کؼدِغ، ؾًٌ را از دیُ زغا َِٕدِغ و ِحیسحًا رقحْکكیغِغ، داِف را َٓؼاه ةا ؿیاؿث  دِیاى اؿالم ِوكْ ٍٖ

ى ظايٖ از دیُ گكث. ؾًث امًٖ ٌٓ ایُ ةٕد کْ در َْٓ زاى ؾايٌ و از  ى ؾًٌ، یك رقحْ ى ظايٖ از ؾًٌ قغ و رقحْ یك رقحْ

پا ةایغ صؼکث کّغ.  ، ؾًٌ و دیُ پاةْزًَْ در کكٕرٓاى اؿالٍٖ، ؾًٌ در دؿث ؿیاؿحٔاى ضغ دیُ یك اةؽار ةٕد. در ِؼام اؿالٍٖ

ةیُ ةاقّغ و ةْ ٌٓ کَك ةكّّغ و ةا یكغیگؼ َٓكارى  .صٕزه و داِكگاه ةْ ٌٓ ومى و ظٕش وصغت صٕزه و داِكگاه، یؿّٖ ایُ

ةْ  ٓا ظٕآّغ لؼاةگیؼِغ، داِكگآٖ ٓاى ؾًَیْ ٍٖ ؾًٍٕٖ را کْ اٍؼوز صٕزه ى ؾًٌ و دیُ ٓـحّغ. َِایّغ، دو قؿتْ از یك ٍؤؿـْ

 ٓا جؿًیٌ ةغّٓغ. ٓا اصحیاج دارِغ، ؾًَاى صٕزه ةْ آن ٓا جؿًیٌ ةغّٓغ. دیُ و ٍؿؼلث دیّٖ را ٌٓ کْ داِكگآٖ آن

 69ؿال 

 اِغ.  یغ کؼدِیٍٕؿـْ ةاهؼ ايؿًٕم و در راه صن جوً

، جا آن «ى در راه صن ٍؤؿـْ»ُ کْ ةْ اؿٌ ٍعّٔؼ ایُ ةؽرگٕار اؿث و َٓچّی« ى ةاهؼ ايؿًٕم )ؾًیْ اينّالة و ايـّالم( ٍؤؿـْ»یویّاً 

 ؾاهتث و جوًیغکؼدِٖ و هاةى هغرداِٖ اؿث. زایٖ کْ ٍُ داِـحٌ و قّاظحٌ، زؽو ٍؼاکؽ ةـیار ةاةؼکث و ٍمیغ و ظٕش

 ث جضٕلیآَ

دیُ راه  اٍؼوز دیگؼ روزى ِیـث کْ ٍا ازازه ةغٓیٌ، یك روز یا یك ؿاؾث از ؾَؼ زٕاِٖ ٍحغیُ و آٍاده ةؼاى جالش و ٍسآغت در

 قغ. یؿّٖ یك ظًتْ ٓغر رود. ظًتْ، ایُ اؿث. اگؼ ظًتْ ٍحغیُ ِتٕد، ظًتْ َِٖ

قؿتْ کؼدن و  ٓاى ؾًَیْ ةْ صـب ِیازٓا و قؿتْ ریؽى و جّؼیٌ ٍٕاد و قكى ةؼِاٍْ و جوـیٌ ؾًٕم و لّٕن اؿالٍٖ در صٕزه ةؼِاٍْ

 زٍٖ اؿث کْ ةایغ ٓؼچْ زودجؼ ایُ کارٓا اِسام ةگیؼد.ى ٍٕارد، چیؽٓاى ضؼورى و ال زٍان ٍؿیُ کؼدن و دهث در لؼاگیؼى و ةویْ

ظٕاِّغ، ةا  ظٕاِّغ، چْ درؿٖ ٍٖ ٓا چگِْٕ درس ٍٖ ى ؾؼیٌ ةیـث ٓؽار ِمؼى را رٓا کّیٌ و ِغاِیٌ کْ ایُ ایّكْ ٍا یك ٍسَٕؾْ

 گیؼِغ، ؿؽاوار ِیـث. ظٕاِّغ، در چْ صغى هؼار ٍٖ چْ ٓغلٖ درس ٍٖ

یٖ ٓـث، اٍحضأِاى ظٕب ٓـث، ٍغارس جعننٖ ٓـث، کالؿٔاى  ْ اؿث، اٍحضأِاى ِٕةْايتحْ اٍؼوز کارٓایٖ اِسام گؼلح

ٓا ةْ صغ یك ِؼام درؿٖ کاٍى،  ٓاى جعننٖ اظیؼاً ةْ وزٕد آٍغه و ٍوؼرات و ضٕاةعٖ گػاقحْ قغه اؿث؛ يیكُ ةایـحٖ ایُ رقحْ
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ٓا دارِغ،  ـئٕيیحٖ کْ پارؿال ؾؼض کؼدم صٕزهیا یك ِؼام کارى کاٍى، قاٍى درس و جضوین و پژوٓف و َٓان پّر ٍإٍٔریث و ٍ

 ةؼؿغ.

ةایغ ةْ زٕاِان ٍیغان داده ةكٕد. از لكؼ جازه ِْ ةْ ٍؿّاى پػیؼش، ةًكْ ةْ ٍؿّاى ةؼرؿٖ و گؽیّف اؿحماده کّیغ، جا کـاِٖ کْ 

ةـا، ِؼؼاجٖ  گٌ و دلُ ِكٕد. اىٓا  اى وزٕد داقحْ ةاقغ؛ ایُ ةـا اؿحؿغادٓاى ةؼزـحْ اى داراى اةحكارِغ، هغٍٔاى ظٕب را ةؼدارِغ.

ٓا ٍؼًٕم واهؽ  ٓا وزٕد داقحْ ةاقغ؛ ایُ ؾايٖ در چگِٕگٖ درس ظٕاِغن و کحاب درؿٖ و روال ةضذٔاى امٕيٖ و لؤٖ و فیؼ ایُ

 ظٕر قغ، ٌٓ صٕزه ؾوب ظٕآغ ٍاِغ، ٌٓ ٍَكُ اؿث دقَّاِٖ کْ ةا امى کیان و ةّا و اؿحوؼار صٕزه ٍعايمّغ، از ِكٕد. اگؼ ایُ

 ٓا ؿٕءاؿحماده ةكّّغ. آن

 71ؿال 

 ظًتْ جتییُ قٕد. يؿیؼ جضنیى و آغاف إٍٓزقی َٓان اةحغا ةؼا

ى ؾًَیْ، یك ٍٕزٕد َٓیكْ زِغه اؿث؛ اٍا صیات آن ةْ دؿث ٍا  ى ؾًَیْ اؿث. صٕزه ٍاِغ، صٕزه قٕیٌ؛ اٍا آِچْ ٍٖ ٍآا ؾٕض ٍٖ

صیات را در صٕزه جؽرین ِكّیٌ، صیات صٕزه ضؿیك ظٕآغ قغ و و ةْ دؿث ٓؼ ِـى دیگؼ اؿث. اگؼ ٍُ و قَا زِغگٖ و زٕٓؼ 

ٍاِغ اٍا صیات ٍـحَؼ و جاریعٖ  روِغ، صٕزه ٍٖ )زٕٓؼ صیات( ةْ ِـًٔاى ةؿغ ِعٕآغ رؿیغ. صٕزه ٍؼةٕط ةْ الؼاد ِیـث الؼاد ٍٖ

ى ةغ ةگیؼیٌ؛ یا ظٕب ؾَى کّیٌ و  جٕاِیٌ ةغ ؾَى کّیٌ ايؿیاذ ةايًّْ و ِحیسْ صٕزه، واةـحْ ةْ زٔاد و جالش الؼاد اؿث. ٍا ٍٖ

ى آیّغه و آدار و دَؼات صٕزه اؿث. ظًتْ ةایغ راه را ةا  کّّغه کّّغه و جؿییُ ى درظكان ةگیؼیٌ. پؾ ؾَى ٍاؿث کْ جأٍیُ ِحیسْ

 .ٍؿؼلث و ؾًٌ و یویُ اِحعاب کّغ و ةا ٍؿؼلث و ؾًٌ و یویُ ٌٓ آن را اداٍْ دٓغ

 یو کار دؿحْ زَؿ يضؼورت اقحؼاك لكؼ

ٍان ٌٓ کار دو ِمؼى اؿث، اٍا  کّیٌ. گؼچْ ٍتاصذْ گیؼیٌ و جّٔا ٍعايؿْ ٍٖ ى کارٓاى ٍا جّٔاؿث: از اؿحاد، جّٔا درس ٍٖ َْٓ

ظٕاِغ، زیغ  کّغ؛ لؼدا ؾَؼو ٍٖ قٕد و گٕش ٍٖ ظٕاِغ، ؾَؼو قاگؼد او ٍٖ جّٔاؿث؛ یؿّٖ اقحؼاك لكؼى ِیـث. یك روز زیغ ٍٖ

زَؿٖ، اقحؼاك ٍـاؾٖ و اةؽارٓاى ٍّاؿب را زَؽ کؼدن و  یؿّٖ کار لؼدى اؿث. کار دؿحْ کّغ؛ قٕد و گٕش ٍٖ قاگؼد او ٍٖ

صال  کّیٌ، ایُ ةعف آن ظیًٖ ٌٓ زغیغ ِیـث؛ جوؼیتًا هغیَٖ اؿث؛ اٍا درؾیُ آوردن، کارٓاى زغیغ دِیاؿث. زغیغ کْ ؾؼض ٍٖ

 ٍا ّٕٓز ةا آن چّغان آقّا ِیـحیٌ!

 درظكان ياؿحؿغاد ٓا يو ظتوْ ةّغ يزَؽ آور

قٕد  ةّغى کّیٌ؛ ایُ از کارٓایٖ اؿث کْ اٍؼوز در دِیا رایر اؿث. َِٖ آورى و ظتوْ اؿحؿغادٓاى درظكان را در ٍیان صٕزه زَؽ

ى  دٓیٌ و ٍالصؼْ ظٕرى درس ٍٖ ظٕآغ، ِیایغ؛ ٍا ایُ ظٕآغ ةیایغ، ةیایغ؛ ٓؼکؾ ٌٓ َِٖ ةگٕییٌ کْ ایُ درس ٓـث؛ ٓؼکؾ ٍٖ

قٕد؟ ةایغ ةؼاى اهٕاى ٍإٍٍٔیُ ٌٓ یك درس ویژه گػاقث. اؿحؿغادٓا ةایغ  کّیٌ! ٍگؼ چّیُ چیؽى ٍٖ ٍٖاضؿك ٍإٍٍٔیُ را 
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ٓا کارٓایٖ اؿث کْ  ةّغى ةكٕد؛ آن اؿحؿغاد درظكان ةؼکكیغه قٕد و ةْ او إٍٓظحْ قٕد و از او اؿحماده قٕد؛ ایُ قّاؿایٖ و ظتوْ

 غ در صٕزه اِسام ةگیؼد.ٓا ةای گیؼد؛ ایُ ى کارٓاى زغیغ هؼار ٍٖ در زًَْ

 غ ره چّان رو کْ رٓؼوان رلحّغ.ییقغن رقحْ ٓا الزم اؿث, ِگٕ یجعنن

جعننٖ قغن و رقحْ رقحْ کؼدن و اٍحضان کؼدن و کارٓاى گِٕاگٕن دیگؼ ٌٓ از َٓیُ هتیى اؿث. ِیایّغ ةگٕیّغ کْ ةؽرگان ٍا 

اگؼ کـٖ ٍذى اةُ ؿیّا در دِیاى  اى ِغاقحّغ. ان ٍا اةؽار و وؿیًْرؿیغِغ. در صویوث، ةؽرگ  ظٕر درس ظٕاِغِغ و ةْ آِسآا ٌٓ َٓان

 کؼد کْ جا ٓؽار ؿال دیگؼ دِیا ٍغیٕن او ةاقغ. ظٕاِغ، کارى ٍٖ اٍؼوز ةا اٍكاِات اٍؼوز درس ٍٖ

 ف ةؼد.یةكؼ پ ياز ٓایپاؿط ةْ جَام ِ يغ ةؼایلوآث را ةا

جٕاِّغ ةْ ؾًٌ پیكؼلث  اؿث. آن کـاِٖ کْ در ؿعٕصٖ ٓـحّغ کْ ٍٖ یكٖ دیگؼ از ارزقٔا، پیكؼلث دادن ةْ داِف در ایُ صٕزه

ةغّٓغ، ةایغ ایُ کار را ةكّّغ. ؾًٌ را ةایغ پیف ةؼد؛ لوْ را ةایغ پیف ةؼد. لوْ ٍا اؿًٕب ةـیار ٍحوُ و ٍضكَٖ دارد؛ آن اؿًٕب 

ى لٌٔ  م ائٖ و اؿالٍٖ اؿث. قیٕهگٕییٌ. لوآث، یك قیٕه ةؼاى اؿحّتاط و درك اصكا َٓان چیؽى اؿث کْ ةْ آن لوآث ٍٖ

ى ةـیار رؿایٖ  ى لوآث ِام دارد. ایُ قیٕه، قیٕه ٍؿارف اصكام از کحاب و ؿّث، کْ چگِْٕ و ةا چْ اةؽارى ٍعًب را ةمَٔیٌ، قیٕه

ایُ ى آن اؿث. ةا  اؿث و ایُ ٍّتؽ ؾؼیَٖ کْ در اظحیار ٍاؿث یؿّٖ کحاب و ؿّث و دؿحاوردٓاى لكؼى گػقحگان ٍٕاد اويیْ

قٕد جَام ِیازٓاى ةكؼ را اؿحعؼاج کؼد و در اظحیار ةكؼیث گَؼاه گػاقث. اٍؼوز ٍا ظیًٖ اصحیاج داریٌ  قیٕه و در ایُ هايتٔا، ٍٖ

ى ةٔیّْ کّیٌ.ايتحْ کـاِٖ کْ از لضى و ٍؼاجب ةاالى ؾًَٖ ةؼظٕردارِغ، ظٕد ایُ قیٕه را ٌٓ ةایغ جكَیى  کْ از ایُ قیٕه اؿحماده

ى  رود؛ صّحٖ ذوات ٍوغؿْ پػیؼ ِتاقغ؛ َْٓ چیؽ در ایُ ؾايٌ ةْ ؿَث جكاٍى پیف ٍٖ ِیـث کْ جكَیى چیؽى کّّغ. ٓیچ

 کؼدِغ. قغِغ و جكاٍى پیغا ٍٖ جؼ ٍٖ ٍؿنٍٕیُ روز ةْ روز کاٍى

 ـّغیان ِاٍْ ةّٕیظالب پا

یٖ را  داِكسٕ، چٔار ؿال، پّر ؿال دوره ِٕیـیغ؟ یك ِمؼ ِاٍْ َِٖ چؼا پایان  ِاٍْ ةّٕیـّغ. قَا آهایان از ظالب ةعٕآیغ کْ پایان

آورد؛ ظیًٖ ٌٓ ظٕب اؿث. االن  کّغ و یك رؿايْ ةْ وزٕد ٍٖ دّٓغ؛ اؿحاد او را رآَّایٖ ٍٖ ةیّیغ؛ ةؿغ ٍٕضٕؾٖ را ةْ او ٍٖ ٍٖ

و یك ٍٕضٕع کْ پّر ؿال، قف ؿال، ده ؿال درس ظارج رلحّغ، یك اؿحاد رآَّا ةگیؼِغ  اگؼ َٓیُ آهایان ظالب ٍا، ةؿغ از آن

 هغر ٍٕضٕع صى ظٕآغ قغ. لؤٖ ةْ آِٔا ةغّٓغ و ةگٕیّغ کار کّیغ، ةتیّیغ از َٓیُ ظؼین چْ

 ٓا ةاقغ يؽه کاریو ر یاٍحضاِات ةْ دور از صٕاق

حبصل دس ثؼضى اص وبسّبى  هوتحٌبى ثبيذ ثب سٍش خَد، طالة سا اص ؿَس ثىدر اٍحضاِات ظالب کْ ةـیار ٌٓ ٌٍٔ اؿث 

ظٕر ِتاقغ کْ  و ةیؼون ةككّغ. ایُ ّب ثشحزس ثذاسًذ وبسيْب ٍ پشداختي ثِ حَاضى ٍ اهثبل ايي ػجبستْب ٍ سيضُوَچه ٍ سيض ٍ 

کاریٔا را ةغاِغ، و ِحیسحًا از آن  گِْٕ در زؽئیات دهث ةكّغ و ایُ ریؽه ظًتْ ظیال کّغ اگؼ ةعٕآغ اٍحضان ةغٓغ، ةایـحٖ ٍذًًا ایُ

ؿٔا ٌٓ ةایغ ایُ ِكحْ رؾایث قٕد، اٍا ؾَغه در اٍحضان اؿث. ِْ جّٔا ظالب را ةایـحٖ از فٕر ٍـائى امًٖ ةازةَاِغ. ايتحْ در در
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ى  ٓا را ةْ جضوین، ةْ جمضل، ةْ آزاداِغیكٖ، ةْ ؿؿْ صامى در ةؿضٖ از کارٓاى کٕچك ةؼصػر ةغارِغ، ةًكْ ةیكحؼ ةایغ آن ةٖ

 ٍـائى ٍٕرد ِؼؼ و ِٕآورى ؿٕق ةغّٓغ

 ظًتْ ِٕزٕاِان ةْ روان ؾوائغ دور یك إٍٓزش يؽوم

کّّغ، گآٖ  ى اؾحوادى ٍعايؿْ ٍٖ گآٖ روى ٍـأيْ،  هغرى ٌٓ ةایغ ةْ ؾوایغ ٍسٔؽ قِٕغ ًَخَاًبىٓا،  در کّار ایُ ةؼِاٍْ

يه دٍسُ ػمبيذ هتيي ٍ وبهلًب سبدُ ٍ دٍس اص آى استذالالت دّٓغ؛ اٍا ةیف از ایُ إٍر، آن چیؽى کْ الزم اؿث،  کّمؼاِؾ ٍٖ

 .يى وِ رّي ايي خَاى آى سا ثپزيشد ثِ اًذاصٌُٓ  ؛ آنثبضذ ػشفبًى هى فلسفى ٍ

 ا اِؾ ةا هؼآنیضؼورت صمغ 

طالة ٓا وزٕد داقحْ ةاقغ.  ةایـث ؾًٌ هؼآن، قّاؿایٖ هؼآن، لٌٔ هؼآن و اِؾ ةا هؼآن ةْ ؾّٕان یك ؾًٌ و یك رقحْ در صٕزه ٍٖ

. چوغر ٍمآیٌ اؿالٍٖ در هؼآن ٓـث يب حذ الل ثب آى هأًَس ثبضٌذهب ثبيذ لشآى ٍ يب الالل ثخطى اص لشآى سا حفظ وٌٌذ، 

ٓاى ؾًَیْ و ؾغم اِؾ ٍا ةا هؼآن، ةؼاى ٍا  الحیٌ. ایُ اِؽواى هؼآن در صٕزه ٓا َِٖ کْ اگؼ ٍا ةعٕآیٌ در لوْ ةضخ کّیٌ، ةْ لكؼ آن

 . ظیًٖ ٍككالت درؿث کؼده اؿث

 لؼد ي اداره ِؼام ةاقغ ٌٓ اداره يٌٓ ةؼا یاؿّحتاط لؤ

ى ِؼام ةاقغ؛ ِْ  لكؼ وصغت دیُ و ؿیاؿث را، ٌٓ در جموْ و ٌٓ در ؾَى دِتال ةكّیغ. یؿّٖ اؿحّتاط لؤٖ، ةؼ اؿاس لوْ اداره

ى یك ِؼام ةاقغ. قَا صحّٖ در  ى یك زاٍؿْ و اداره ى یك کكٕر، اداره ى لؼد. لوْ ٍا از ظٔارت جا دیات، ةایغ ِاػؼ ةْ اداره لوْ اداره

ى زِغگٖ  کّیغ، ةایغ جٕزْ داقحْ ةاقیغ کْ ایُ در یكسا از اداره ٌٓ کْ رازؽ ةْ ٍاء ٍعًن یا لؼضاً ٍاء ايضَام لكؼ ٍٖةاب ظٔارت 

ى اةٕاةٖ کْ وزٕد دارد.  ایُ زاٍؿْ جأدیؼى ظٕآغ داقث؛ جا ةؼؿغ ةْ اةٕاب ٍؿاٍالت و اةٕاب اصكام ؾاٍْ و اصٕال قعنٖ و ةویْ

ى یك کكٕر اؿحّتاط ةكّیٌ. ایُ در اؿحّتاط ادؼ ظٕآغ گػاقث و  ى اداره ن زؽیٖ از ٍسَٕؾْٓا را ةْ ؾّٕا ى ایُ ةایـحٖ َْٓ

 گآٖ جقییؼات ژرلٖ را ةْ وزٕد ظٕآغ آورد.

 72ؿال 

 ط روضْ ظٕانیٍّتؼ و قؼا يدو کحاب ةؼا یٍؿؼل

ى اوّل و دوم ٍّتؼ  ن؛ در قؼایط پًْيؤيؤ و ٍؼزا»ى قؼایط روضْ ظٕان.  ٍؼصٕم صازٖ ِٕرى رضٕان ايًّْ ؾًیْ، کحاب ِٕقث در ةاره

را ةاز کّیغ و از رو « ٍضغّث هَٖ»ٍؼصٕم « َِمَؾ ائََٕمِ»اگؼ ةؼاى ذکؼ ٍنیتث، کحاب  اؿٌ کحاب ایكان اؿث.« ظٕاِان روضْ

ةؼاى آورد. چْ يؽوٍٖ دارد کْ ٍا ةْ ظیال ظٕدٍان،  آور اؿث و َٓان ؾٕاظكِ زٕقان را ةْ وزٕد ٍٖ ةعٕاِیغ، ةؼاى ٍـحَؽ گؼیْ

 اش دور ةَاِغ؟! ى واهؿٖ آرایٖ کارى کّیٌ کْ امى ٍسًؾ ؾؽا از لًـمْ ٍسًؾ
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 74ؿال 

 از ٓا را ةؼظؼف کّغ.یاز ِ یغ ةعكیةا یًیٓؼ ٍوعؽ جضن

ةایغ ظٕرى ةاقغ کْ اگؼ کـٖ جٕاِـث ةعكٖ از چّغ دوره را ظٖ کّغ، َٓان ٍوغارى را کْ ظٖ کؼده اؿث، ةؼاى  یدرؿ يٓا دوره

گِْٕ  ى ؾًَیّْ ؿؼ کّغ؛ ایُ او ٍمیغ ةاقغ. ایّكْ ٍا ظیال کّیٌ صحَاً ةایـحٖ یك ِمؼ ةیـث ؿال و یا ةیـث و پّر ؿال در صٕزه

قٕد. ةؼظٖ دیگؼ ةا  قٕد. ةؿضٖ از ِیازٓا ةا ٍاِغن ده ؿال جأٍیُ ٍٖ صٕزه جأٍیُ ٍِٖیـث. ةؿضٖ از ِیازٓا ةا ٍاِغن چٔار ؿال در 

ٍاِغن پاِؽده ؿال و ةؿضٖ ٌٓ ٍَكُ اؿث ةا ٍاِغن ةیـث ؿال در صٕزه جأٍیُ قٕد. چؼا آن کـٖ را کْ ةا چٔار یا پّر ؿال 

ریؽى کّیٌ و  در صٕزه ِگْ داریٌ؟ ةایغ ةؼِاٍْزٔث ده ؿال  جٕاِغ ةعكٖ از ِیازٓاى ٍا را ةؼظؼف کّغ، ةٖ جضنیى در صٕزه ٍٖ

 جٕاِغ جأٍیُ کّغ. کـاِٖ را ةْ ایُ صغ ةؼؿاِیٌ. اٍحیازاجٖ را هائى قٕیٌ و ٓؼکؾ ٌٓ ٍكعّل ةاقغ کْ چْ ِیازى را ٍٖ

 اؿث یُ جٔازٌ از ؿَث ٍتاصخ کالٍیكحؼیؼا ةیگـحؼش کالم الزم اؿث ز

جؼ، لؼإٍش قغن کالم  اؿث کْ ایُ، صویوحاً لازؿْ اؿث. از ایُ ةاالجؼ و جًط، ؾغم گـحؼش کالٖ و الزم در ةاب کالم يؾیب ةؿغ

ى لوْ ةٕد و ةؽرگانِ لؤاى ٍا،  ى کالم و ةؿغ صٕزه ى اوّل، صٕزه ى آى ةیث، در درزْ ى ؾًَیْ ى اؿالم و صٕزه اؿث. صٕزه

کْ اٍؼوز ةیكحؼیُ جٔازٌ از ؿَث ٍتاصخ کالٍٖ ٍّـٕخ اؿث؛ در صايٖ « کالم»ٓاى ٍا  ٍحكًَّیُ ةٕدِغ. قَا ِگاه کّیغ، در صٕزه

 اؿث.

 ؾ قٕد.یـ جغریغ درس جتًیجٕاِغ ؾًٌ ةاقغ پؾ ةا یك لُ اؿث و ٍیـ یجتً

ى ؾًَیْ در لنى  اى از صٕزه صٕزه، یك ؾیب اؿاؿٖ در اٍؼ جتًیـ دارد و آن ایُ اؿث کْ جتًیـ از آن زغا قغه اؿث. ايتحْ ؾغّه

صال،  قِٕغ ةْ جتًیـ ةؼوِغ؛ ويٖ درؾیُ ٓا و ِیازٓا، ٍستٕر ٍٖ ٍاه رٍضان، ةؼ اؿاس ةؿضٖ از اِگیؽه جاةـحان یا در ایام ٍضؼّم و یا

جٕاِغ یك ؾًٌ ةاقغ و ٓـث و ةایغ جغریؾ قٕد.  . جتًیـ ٌٓ یك کار و لُّ اؿث و ٍٖحَصُ تجليؾ ٍ دسس هشثَط ثِ آى سا ًذاسد

ٓا ِیـث! صؼلٖ را کْ ةایغ در  زِغ کْ صؼف آن قّاؿٖ جتًیقٖ ِغارد و ةا ٍؼدم صؼلٖ را ٍٖ رود جتًیـ کّغ؛ ويٖ روان ٍذًًا ٍٖ

یاةٖ ؾًَٖ و لؼآٌ  زِغ! ةّاةؼایُ، جؿًیٌ و روش رظاِْ ٍٖزِغ و صؼلٖ کْ ةایغ در روؿحا زده قٕد، در کا داِكگاه زد، در روؿحا ٍٖ

ثٌذى ٍ  فشاّن وشدى هَاد تجليؾ، هثل دستِدر صٕزه ِیـث.  -قّاؿٖ ازحَاؾٖ ٍذى روان -کؼدن ٍوغٍّات ؾًَٖ ةؼاى جتًیـ

 هطخّص وشدىِ هجبحثى وِ الصم است ثشاى اًَاع هستوؼيي اًدبم گيشد، ٍخَد ًذاسد.

 يُ ِاٍْ اییاؿث, ِْ آ یسیو ةـ يت زٔادصؼکا یث  گآیؼیکار ٍغ

اهتحبًبت ٍ گضيٌص ٍ ضْشيِ ايي طَس اى اؿث کْ ٍذًًا  ِاٍْ گِْٕ، کارٓاى هإِِٖ و آییُ جٕاِغ ةكّغ: یك ٍغیؼیث، دوگِْٕ کار ٍٖ

دى و ةـیسٖ اى ٌٓ ِیایغ؛ ةًكْ صؼکحٖ زٔا ِاٍْ ِاٍْ و ِؼام . یكٖ ٌٓ کارٓاى ةؽرگ و ؾؼیَٖ اؿث کْ قایغ جضث یك آییُثبضذ

ُِ إٍر اؿث. ةْ ٓؼصال، ةایغ ٍؼکؽى ٍتاقؼت ٍـحویٌ و ٍكعّل کّغ و ةْ ِؼؼ ٍُ، اٍؼوز  و ةْ کارگیؼىِ الؼاد گِٕاگٕن و راه اِغاظح

 ایُ ٍؼکؽ، ٍغیؼیث صٕزه اؿث.



12 
 

 در وهث ظًتْ اؿث. ییمؼلْ زٕ یؼ کحب درؿییجق يٍتّا

سا ثبيذ خذّى گشفت. ثبيذ وتبثْبى دسسى تـييش وٌذ. ثٌبى  ى وتبثْبى دسسى تـييش خذّىِ وتت دسسى الصم است. هسألِ

ظٕاِغ؛ در صايٖ کْ َٓیُ ٍعايتٖ کْ در  را ٍٖ« ٍُقّٖ»ى ٍا  ظًتْ خَيى دس ٍلت طلجِ ثبضذ. ثش تـييش ّن ثبيذ ثش صشفِ

ى  ك ِمؼ ِٕیـّغهجؼ دیگؼى وزٕد دارد کْ ةْ زةان ظیًٖ ظٕةٖ ِٕقحْ قغه و ی اؿث؛ ٍوغار الزمِ آن در کحاب کٕچك« ٍُقّٖ»

« هُـٌى»سا ثخَاًين؟ ايي وبس، چِ خصَصيتى داسد؟ « اثي ّطبم»چِ لضٍهى داسد وِ هب حشف ٍؿامؼ، آن را ِٕقحْ اؿث. 

آیغ،  کؾ گمحْ اؿث ٍٖ آیغ یا ظیؼ. لالن ةؼاى لالن ٍؿّا ٍٖ« واو»کّغ آیا  ةیّیغ کْ اؿحغالل ٍٖ ٍٖ دسسِ خبسجِ ًحَ است.

ٍا  خَاّين خبسجِ ًحَ ثخَاًين؟ هگش هب هىٌٓ پاؿط او را داده اؿث. ایُ، درسِ ظارج اؿث. کؾ  ديیًف ایُ اؿث. لالن

« ٍعّٕل»یا « ٍُقّٖ»ظٕد، در  چؼا ٍا ةٖ اِغ. قٕد. ایُ ِكحْ را در کحاب ِٕقحْ در چْ ٍؿّایٖ اؿحؿَال ٍٖ« واو»ظٕآیٌ ةغاِیٌ  ٍٖ

ٓـث. آن را ةعٕاِیغ. چؼا ٍا « ٍعّٕل»گؼلث، در کحاةٖ صغود یك دٌٓ یاد « ٍعّٕل»ایُ َْٓ وهث جًك کّیٌ؟ آِچْ را کْ ةایغ در 

جؼیُ زةأِا ةیان و لؼٍٕيْ کّّغ. رٍؽ  جؼیُ ٍعايب را ةْ آؿان کّّغ کْ ٍككى ظًتْ را ةْ ؾتارت ٍؿعّى کّیٌ؟ اٍؼوز در دِیا جَؼیُ ٍٖ

رِت ٍككًٖ را ةؼاى ةیان ٍعًتٖ اِحعاب کّیٌ. ایّكْ کًَْ، ٍعاظب ده کًَْ را ةمَٔغ؛ اٍا ٍا ةیاییٌ ؾتا گػارِغ جا ةا گمحُ یك ٍٖ

ى  اى از لضالى ةؽرگ صٕزه ةایغ يَسّْ چِ استذاللى پطت سش ايي ٍخَد داسد وِ هب وتبثْب سا ػَض ًىٌين؟ةٔحؼ از آن اؿث. 

یمیث اؿحغالل را ِكان را ةكّغ و ک« قؼح يَُؿْ»ةْ زةان ؿاده ةّٕیـّغ کْ کار  -از ظٔارت جا دیات -ؾًَیْ ةّكیّغ و یك دوره لوْ

  ، وتبة ًسجتبً هطىلى است. هب چشا ثشاى ايي ػجبست، طلجِ سا هؼطّل وٌين؟«ضشح لوؼِ»دٓغ. 

 غ الزم اؿث.یٍكاؿب زغ

خَاّيذ يبد ثگيشيذ، دس وتبثى وِ خيلى ّن ثِ  هى« هىبست»ثبيذ لدٌِ ٍ ّيئتى ثٌطيٌٌذ ٍ هجبحثى وِ ضوب دس 

ّب خَاًذُ ضَد. هب  ٍ استذاللْب سا ّن داضتِ ثبضذ؛ ثٌَيسٌذ ٍ آى وتبة دس حَصًُجبضذ ٍ آى هطبلت « هىبست»هطىلىِ 

وِ اٍّلِ ضشٍعِ وبسِ خذّى است، ٍ الّب ثميِ همذّهبت  -خَاّين وبسى صَست گيشد وِ طلجِ ٍلتى ثِ پبى دسس خبسج هى

ى  ح ٍ گن ًجبضذ. هسألِاى وشد، اٍ گي اى گفت ٍ اضبسُ سسذ، اگش استبد دس دسس خبسج ولوِ هى -دسس خبسج است

سا « آخًَذ»ٍ « ضيخ»اصَلى سا ثذاًذ. وتبة اصَل خَاًذُ ثبضذ. فمِ ثلذ ثبضذ. رٌّص ثب استذاللْب آضٌب ثبضذ ٍ هجٌبى 

ٓا را در ػؼف چٔار ؿال ةعٕاِغ، ٍگؼ ؾیب دارد؟ ظًتْ را از دیپًٌ ةپػیؼیٌ، پّر ؿال درس ٍوغٍّات و  ى ایُ اگؼ ةحٕاِغ َْٓ ثذاًذ.

هب اگش صهبى سا وَتبُ وٌين، ثؼذ دس ايي هذّت ادةیات و ؿعٕح را ةعٕاِغ و ةؿغ وارد درسِ ظارج قٕد و کار امًٖ را قؼوع کّغ. 

 .شفتچيضّبى ديگشى ّن يبد خَاّذ گ

 ٍعؼح قٕد. يْ قؼوع قٕد و ٍتاصخ کارةؼدیغ از پایةا یکحب درؿ جضٕل

ةّاةؼایُ، جقییؼ زغّى در کحب درؿٖ ةایغ مٕرت گیؼد؛ چٕن جضّٕل از پایْ ةایغ قؼوع قٕد. در ظٕدِ کحب درؿٖ ةایغ کار قٕد و در 

وزٕد دارد  -ٍعنٕماً در امٕل و در لوْ -اصخدرس ظارج لوْ ٌٓ ٍتاصخ کارةُؼدى و ٍٕرد اؿحماده ةایغ ٍعؼح گؼدد. ةؿضٖ از ٍت

ظٕاِّغ. یك لویْ، در جَام ظٕل ةیـث ؿال ٌٓ کْ اؿحّتاط  کْ واهؿاً ٍٕرد اصحیاج ِیـث؛ ويٖ در امٕل و لوْ، ایُ ٍتاصخ را ٍٖ
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چِ لضٍهى . ةار صازحف ةْ ةضذٖ، یا ةْ ٍتّاى ٍؿاِٖ صؼوف، یا در صویوث و ٍساز و یا ٍتاِٖ دیگؼ ةیمحغ کّغ، ٍَكُ اؿث یك

داسد هب ايي ّوِ دس هجبحثِ ؿيش الصمِ اصَلِ، هؼطّل ضَين؟ دس ايي صهيٌِ، هشحَم ضْيذ صذس )سضَاى اهلل ػليِ( وبس 

ى درس و جؿًیٌ امٕل دادِغ، پیكّٔاد  آن کارى کْ ایكان در ةاب امٕل کؼدِغ و آن پیكّٔادى کْ در زٍیّْ اًذ. خَثى وشدُ

 ظٕةٖ اؿث.

 ٌ.یداقحْ ةاقغ ٍسحٔغ در کالم یةا

ى ؾًَیْ اؿث. کالم ٌٓ ةایغ یك رقحْ امًٖ ةاقغ. ِگٕییغ کْ صاال چّغ ؿاؾث ٌٓ کالم  ى امًٖ در صٕزه لوْ، یك رقحْ

ثبيذ هدتْذ دس والم ى امًٖ در صٕزه،  گػاریٌ؛ ِْ. ظًتْ ةایغ جا زایٖ ةعٕاِغ، ةؿغ ظؼف لوْ یا کالم ةؼود. ةْ ؾّٕان یك رقحْ ٍٖ

 ّن داضتِ ثبضين.

 ظالب ةؼ زـب آغاف یسیٌ جغریيؽوم جوـ

اؿث. لؼض کّیغ اگؼ پاِؽده ٓؽار ظًتْ در هٌ وزٕد داقحْ ةاقغ، ةؼ  تمسين تذسيدى طلّبة ثشحست اّذافٍـئًْ ي دیگؼ 

و  ٓا را گؽیّف کّیٌ جا لویْ و ٍسحٔغ ةؽرگ جؼةیث قِٕغ. ايتحْ ایُ کار ةایغ در زٍان ى هتًٖ، صغود ٓؽار ِمؼ از آن اؿاس ضاةعْ

ُِ ةؽرگِ لوْ و ٍؼازؽ جوًیغ در ظٕآّغ آٍغ. ٓؽار ِمؼ لویْ، کٌ ِیـث کْ  وهث ظٕدش اِسام گیؼد. از ةیُ ایُ ٓا، ٍغرّؿیُ و ٍؤيّمی

ٓا را پیغا  ُ ٍسحٔغ در کالم.کـاِٖ کْ قٕق و ؾالهْ دارِغ، ایُیایُ صٕزه ةحٕاِغ در ػؼف ٍغت ةیـث ؿال ةیؼون ةغٓغ. َٓچّ

ٓاى ظارج ةؼوِغ و یا در داِكگآٔا ةٕرؿیْ قِٕغ و ةٕرس  درِس ٍعنٕص داده قٕد. اگؼ الزم اؿث، دورهٓا  کّّغ. ةایغ ةْ ایُ

ى ةؿغ، پّر ٓؽار ِمؼ ؾايٌ قٔؼى در صغود ٍحٕؿّط جؼةیث کّیٌ. در ٍیان ایُ الؼاد،  ةگیؼِغ. از ایُ جؿغاد کْ ةگػریٌ، در ٍؼصًْ

ى ٍكعّل ظٕآغ  قٕد. ايتحْ ایُ ٌٓ یك دوره کْ الزم دارِغ، جأٍیُ ٍٖ ٍسحٔغ و هؼیب االزحٔاد و ٍسحٔغ ٍحسؽّى ٓـث و آِچْ

ًًا یك دوره ى اوّل)ٍسحٔغ لوْ و کالم(، صغود ةیـث ؿال  ؿايْ الزم داقحْ ةاقّغ. اگؼ آن دو دؿحْ ى ةیـث داقث. ٍَكُ اؿث ٍذ

پّر ٓؽار ِمؼ ٌٓ ةْ ؾّٕان ٍتًّـ و ٍّتؼى و  ریؽى اؿث. ٓا هاةى ةؼِاٍْ ى ایُ ى دوم کَحؼ ظٕآغ ةٕد. َْٓ کكغ، ایُ دؿحْ ظٕل ٍٖ

ى ؾايٌِ و لاضى اِحعاب قِٕغ و ؿْ ٓؽار ِمؼ ٌٓ ةْ ٍّؼٕر جتًیـ در ظارج از کكٕر و در ؿعش دِیا گؽیّف قِٕغ.  ِٕیـّغه و گٕیّغه

اؿث پّر ؿال دیگؼ ةحٕاِیٌ  قٕد. ايتحْ، لؼدا ایُ کار ِعٕآغ قغ. اگؼ ٍا اٍؼوز قؼوع کّیٌ، ٍَكُ ٓا پاِؽده ٓؽار ِمؼ ٍٖ ٍسَٕع ایُ

اى کْ  اؿث. ةؼاى ٓؼ ٍـأيْ يغه و دقٕاریچیداٌِ کْ کار پ یٍاى را ةكّیٌ؛ يیكُ صٕزه ةایغ ةْ ایّسا ةؼؿغ. ةّغى چّیُ جوـیٌ

درؿث کّیغ. ِْ ؿَیّارى کْ دو ؿْ ِمؼ ةیایّغ ؿعّؼاِٖ کّّغ و ةؼوِغ!  -ةْ ٍؿّاى واهؿٖ کًَْ -ظٕآیغ صى کّیغ، یك ؿَیّار ٍٖ

ِؼؼى  ى ؿعّؼاِٖ اؿث. ؿَیّار، یؿّٖ یك ٍٕضٕعِ ٍضحاج ةْ جأٍّىِ ؾوًٖ اِحعاب قٕد و الؼاد ماصب ایّكْ ؿَیّار ِیـث؛ زًـْ

ى  کّّغه ِغ لكؼ و ٍعايؿْ و آٍارگیؼى و ... کّّغ و ةیایّغ ایّسا ةضخ کّّغ و ِؼؼاجكان را ةگٕیّغ. ةؿغ آن زَؿٖ کْ ادارهةؼو

 .ةّغى کّّغ ؿَیّارِغ، ایُ ِؼؼات را زَؽ
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 قؼح يَؿْ ؿعث اؿثاؿث،  يازحٔاد یٍقّ

ظٕاَِغ، ةْ  ٍٖ« ٍُقّٖ»كٖ از لؼزِغان ٍُ در جٔؼان را ٍذال زدم. کحاةٖ در ةیُ کحاةٔاى ةّغه ةٕد؛ چٕن ی« ٍُقّٖ»ٍُ دیكب کحاب 

را ةاز کؼد و ٍكقٕل ظٕاِغن ةضذٖ قغ. ٍُ دیغم واهؿاً ایّٔا ازحٔاد اؿث. واهؿاً « ٍُقّٖ»آن ٍّاؿتث یك دلؿْ آن را دیغم. ایكان 

وهث دیگؼى ٌٓ ایُ را زٕاب  کؼده؛ آن اى از هؼآن اؿحّاد ظٕر گمحْ و ةْ آیْ ایُ« ؿكّاکٖ»ةؼاى ٍسحٔغیُ اؿث؛ ِضٕ اؿث دیگؼ. 

ثجيي! ّويي هطلت سا دس ظشف دٍ کحاب ٍػکٕر دمِ دؿحٌ ةٕد، گمحٌ:  ، چِ لضٍهى داسد؟«يوىي اى يمبل»لىي داده اؿث. 

اين؛ اهّب هطبلجص يبدهبى ًيست.  اين، دسس ّن دادُ سا خَاًذُ« هُـٌى»هبًذ. هب  سطش وبهلًب ثيبى وشدُ ٍ دس يبد آدم ّن هى

ًًا ٍگؼ ٍا از  را لٔؼؿث« ٍُقّٖ»کْ اِـان ٍعًب  اى داسد فبيذُخَة؛ چِ  ، «هطَّل»ظٕآیٌ؟  چْ ٍٖ« ٍُقّٖ»وار صمغ کّغ؟ ام

. ٍُ دیكب اًصبفبً وتبة ثسيبس خَة، اهّب سختى است« ضشح لوؼِ»طَس است.  ٍ وتبثْبى ثؼذى ًيض ّويي« سيَطى»

خَاّذ ٍاسد فمِ ضَد، اخوبلًب ًَع  اى هى است وِ ٍلتى طلجِايي « ضشح لوؼِ»تَلّغ اص را ٌٓ اؿٌ آوردم. « قؼح يَؿْ»

ظٕآغ آن  ةْ ِـتثِ کـٖ کْ ٍٖ« قؼح يَؿْ». پؾ چْ يؽوٍٖ دارد کْ ایُ هغر ؿعث ةاقغ؟ استذاللْبى فمْى سا اص آى ثفْوذ

ى فبضل  چٌذ ًفش طلجِّیٌ. ى لوْ، ةا اقاره ةْ اؿحغالل، جغویُ ک اى را در دوره را ةمَٔغ، کحاب ؿعحٖ اؿث. ٍا ةایغ کحاب ؿاده

 تَاًٌذ ايي وتبة سا ثِ ٍخَد آٍسًذ. وِ ثٌطيٌٌذ، دس ظشف چٌذ هبُ هى

 ؿال 5ات و ؿعٕح صغ اکذؼ یادة يدوره 

ى ادثيّبت ٍ سطَح، دس ظشف حذاوثش پٌح سبل توبم ضَد ٍ ثؼذ طلجِ پبى  تحصيل دس حَصُ ثبيذ طَسى ثبضذ وِ دٍسُ

اِغ کْ در ایُ ٍـأيْ، ایُ  . ةاالظؼه در امٕل گمحْبسج ًطست، ًَثت اصَل استٍلتى پبى دسس خ. دسس خبسج ثٌطيٌذ

کحاب ظٕةٖ اؿث؛ ٍّٔاى ةؿضٖ از « ٍؼمّؼ»ٍؼصٕم « امٕلِ»گٕیغ. صال ٍذًًا کحاب  وار ایُ را ٍٖ لٔؼؿث« قیط»ٍتاِٖ وزٕد دارد. 

ايتحْ ةؿضٖ زآا ٌٓ ةـیار ةْ جمنیى  زآایف کْ چّغان ٍتـٕط و جمـیؼى ِیـث و گٕیا ایكان ٓغلف لؼإٍقف قغه اؿث.

چْ ؾیتٖ دارد کْ ظًتْ ةْ  ّن دس اصَل استٌجبط، وتبة خَثى است.« سيذ ػلى ًمى حيذسى»وتبة آلبى وارد قغه اؿث. 

ظٕآغ  ظٕآغ. ٍٖ جضوین کْ َِٖ« ٍؿايٌ»ظٕآغ؟ ظًتْ از  چْ ٍٖ« ٍؿايٌ»از ایُ کحاةٔا اؿحماده کّغ؟ ٍگؼ ظًتْ از « ٍؿايٌ»زاى 

ظٕر  زا ةْ اى پیغا کّغ. ظٕب؛ ایُ ٍـائى در آن ظٕآغ ایغه ى صویوث و ٍساز چیـث؟ ٍٖ چیـث؟ هضیْ  مَٔغ ایُ ٍتّاى امٕيٖة

 قٕد. فؼضٌ ایُ اؿث کْ ةایغ ةْ ایُ هضیْ َّٓث گَاقث. آؿان ةیان ٍٖ

 غ اؿثیٍّؼٕر ٍا از کالم , کالم زغ

َّٖ اؿث. ضًَّا ایُ  کالم، واهؿاً ٍـأيْ . کالم هغیٌ، فشاهَش ًطَد وِ همصَد هب اص والم، والم خذيذ استِكحْ ٌٓ ى ةـیار ٍٔ

ًًا در ةاب ى ٍـائى جٕصیغ، ممات و ذات ايًّْ ةٕده اؿث؛ در صايٖ ةضخ درةاره کّغ ، یكٖ از  ممات ايًّْ، ةضخ َِٖ  کْ کالم زغیغ، ام

 ٌٓ قایغ یكٖ از ٍتاصخ کالم زغیغ ةاقغ. اخالقى  فلسفِاؿث. صّحٖ ى ديي  فلسفِى کالم،  ةضذٔاى ةـیار ٌٍٔ در ٍـأيْ
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 ضاةعْ ٍّغ یالت صٕزه الزم اؿث ويیجؿع

ِؼام صٕزه، ِوف زیادى در زًٕگیؼى از اجالف وهث ظًتْ دارد. کحاب درؿٖ ظٕب، ِؼام إٍٓزقٖ درؿث و ٍّعوٖ، لؼمحٔاى 

ِٖ درؿٔا در کّار ٌٓ  ون وشدى تؼطيالت حَصُ -ام إٍٓزقٖ اؿثکْ َٓیُ، زؽوِ ِؼ -إٍٓزقٖ ٍّاؿب، هؼار دادن مضیش و ٍّعو

 قٕد. و ٍـائًٖ از ایُ هتیى ةْ ٍـئٕالن و گؼداِّغگان إٍر صٕزه ٍؼةٕط ٍٖ

 غ ٍٕزب ٓغر رلث اؿحؿغاد ٓا ةاقغیٍؿاش ظالب ِتا

ٌِ ٍؿاش، صویوحًا ٍوغارى  ايتحْ ٍـأيْ از وهحكان را ى ٍؿاش در ایّسا، ٍوغارى ٌٍٔ اؿث و ةّغه از ایُ ِكحْ فالى ِیـحٌ. ةؿضٖ ف

ٓاؿث. اٍیغواریٌ کْ ظغا کَك کّغ جا ةحٕان کارى کؼد. ةؽرگان صٕزه ٌٓ ةایغ در ایُ زٍیّْ اهغاٍٖ کّّغ.  گیؼد و صن ٌٓ ةا آن ٍٖ

کْ در ٍؿّا، چیؽ ٍَٖٔ ِیـث؛ اٍا در ؾَى، ةـیار ٍؤدؼ و  -جٕاِغ، در ایُ زٍیّْ جالقٖ کّغ جا ةحٕان ایُ ٍاِؽ را ٓؼکؾ کْ ٍٖ

 از ؿؼِ راهِ ایُ اؿحؿغادٓاى ةؼزـحْ و درظكان ةؼداقث. -اؿثةار  ظـارت

 75ؿال 

 ةؼد. یَِ يؿعش ةٔؼه ا ییظًتْ جا ةا اؿحغالل آقّا ِكٕد از درس ظارج اةحغا

اٍّا ةْ اؾحواد  -ٓاى صٕزه ٌٓ جوؼیتًا ةْ دو هـٌ جوـیٌ قغه اؿث َٓچّان کْ در ةؼِاٍْ -در واهؽ دوره ى ؿعش ٍا دو دوره اؿث

ى درس ظارج  یك دوره ى ؿعش ةا یك ٓغف، یك دوره -وره ى ٍإٓى اؿث کْ از يضاظ ٍآیّحٖ ةا ٌٓ جماوت داردٍُ، دو د

خَاّذ فميِ ضَد، تب ٍلتى وِ دسس  ى هتفمّْى وِ هى طلجِظٕآیٌ؟ چٕن  ى ؿعش چْ ٍٖ اةحغایٖ ةا ٓغف دیگؼ، ٍا از دوره

ظٕاِیٌ؟  جٕاِغ اؿحّتاط کّغ. پؾ ؿعش را چؼا ٍٖ و َِٖ وٌذ ًوى اى خبسج ًشٍد ٍ ثب استذالل آضٌب ًطَد اص سطح، استفبدُ

سٍد، استبد هدجَس ًجبضذ ّش هسألِ سا اص اٍّل ثشاى اٍ ثگَيذ.  خَاًذ وِ ٍلتى دسس خبسج هى هى طلجِ سطح ساةؼاى ایُ، 

و ِٖٔ یؿّٖ چْ. ةغاِغ اماية  . وهحٖ کْ اؿحاد ةْ ازحَاع اٍؼ و ِٖٔ اقاره ٍٖ کّغ، ةغاِغ کْ ازحَاع اٍؼسؤٍس هطبلت سا ثذاًذ

 ى جضوین آن ٍـأيْ، ِؼؼاجف را ةیان کّغ و ِعٕآغ از ممؼ قؼوع کّغ. ايتؼائة یؿّٖ چْ؛ جا اؿحاد در زٍیّْ

 ٍككى اؿث. یًیزآا ظ یّغ در ةؿضیگٕ یظٕرد چٕن ٍ یامٕل ٍؼمؼ ةْ درد ؿعش َِ

ةْ ظًتْ  -کْ ةغاِغ ایُ چیـث -ْ را ةْ مٕرت لوط آقّایٖى امٕل و لو ى ؿعش لوط اصحیاج داریٌ کْ یك دوره پؾ ٍا در دوره

اصَل ، کْ ةَغ ٌٓ ِیـث، ظٕب اؿث؛ یا َٓیُ «اصَل االستٌجبط»یاد ةغّٓغ. يػاؿث کْ ٍذًًا در زٍیّْ ى امٕل لؼٍٕدیغ 

صَل هظفش چَى هي خَدم ثِ اايتحْ  -ى اويٖ ةؼاى آقّایٖ ٍذًًا آن صًوْ -جؿايٖ ؾًیْ ظٕب اؿث ايًّْ رضٕان هشحَم صذس

. ایُ خَسد ام، آلبيبى ًمل وشدًذ وِ دس ثؼضى خبّب خيلى هطىل است؛ ثٌبثشايي ثِ دسد ايي دٍسُ ًوى اى ًذاضتِ هشاخؼِ

ًًا ؾًٌ امٕل یؿّٖ چْ؟ وهحٖ کْ رازؽ ةْ ٍتاصخ  دوره لوط ةؼاى آقّا قغن اؿث. لؼض ةمؼٍاییغ ظًتْ ٍٖ ظٕآغ ةغاِغ کْ ام
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ظٕآغ ازَاًيا  ظ یؿّٖ چْ و ایُ ٍتاصخ چیـث؟ یا ٍتاصخ ؾوًیْ و از ایُ هتیى. جٕزّْ کؼدیغ؟ ٍٖکّّغ، ٍتاصخ ايما ايماظ ةضث ٍٖ

 از ایُ امعالصات ؿؼ در ةیاورد و اِغکٖ رازؽ ةْ آِٔا ةغاِغ.

 اؿث. یؽ ظٕةیك دوره کاٍى لوْ ظٕاِغه قٕد،قؼح يَؿْ چیغ یدر دوره ؿعش ةا

. یكٖ از بست تب ديبت، يه دٍسُ هسألِ ثذاًذ؛ ثب اًذوى اضبسُ ثِ استذاللى فمِ ّن طلجِ احتيبج داسد وِ اص طْ دس صهيٌِ

را ةگػاریٌ. ايتحْ ةـیار کحاب ظٕةٖ  خبهغ الوذاسن آلبى خَاًسبسىآهایان ةْ ٍُ ٍٖ گمحّغ کْ چعٕر اؿث ةْ زاى قؼح يَؿْ، 

کْ  اِغ و ةغون ایُ ٓؼ ٍعًتٖ را ٍعؼح کؼدهاؿث. لوط ةْ ِؼؼ ٍُ ٍوغارى ٍمنّى اؿث؛ ِـتث ةْ قؼح يَؿْ ٍمنّى جؼ اؿث. ازَايًا 

اِغ و وارد رّد و ایؼاد و ِوغ  ٓاى اؿحغاليٖ لؤٖ وارد قِٕغ، يُّب اؿحغاليٖ کْ ةْ ِؼؼ ٍتارك ظٕدقان مضیش ةٕده، ذکؼ کؼده در پیچ

از کحاةٔایٖ کْ ٓیچ . ةْ ِؼؼ ٍُ يب آى وتبة، يب وتبثى اص لجيل آى، يب حتّى خَد ضشح لوؼِاِغ در ٓؼ مٕرت،  و اقكال ِكغه

ظٕاِغ و یاد  ظیًٖ جالش قٕد، قؼح يَؿْ اؿث. یك دوره لوْ اؿث کْ اِـان از اوّل ظٔارت جا دیات را ٍٖ  اش الزم ِیـث در ةاره

وتبة هىبستِ ضيخ، وتبة قٕیٌ. ةْ ِؼؼ ٍُ  ى درس ظارج ٍٖ از ؿعش ظارج قغه و وارد ٍؼصًْ گیؼد. چیؽ ظٕةٖ اؿث. ٍٖ

. یؿّٖ واهؿاً ٍكاؿب ؿعش ِیـث. اگؼ کـٖ ةعٕآغ کحاب ٍكاؿب قیط را در ةیؽ، ظیارات و ٍكاؿب ٍضؼٍّْ ةمَٔغ، ةا خبسج است

ظٕآغ از ٍحّٖ کْ والٖ  ظٕاِغ؛ یؿّٖ ٍٖ ظٕاِغ، لوط ػآؼ ؾتارت را ٍٖ قٕد. ظًتْ ى اٍؼوز کْ ٍكاؿب را ٍٖ ظٕاِغن ؾتارت َِٖ

اى ظاظؼ ایّكْ اّويًا لوط ٍكاؿب اؿث؛ یؿّٖ لوط هـَث ٍؿاٍالت اؿث و ؾتادات را ةْ ٍونٕد ؿعش ِیـث، اؿحماده ؿعش کّغ؛ ةؼ

ظٕآیٌ ٍؿؼلحٖ پیغا کّیٌ؛ در مٕرجٖ کْ  . ةْ ؾالوه، لوط ٍٖى فمِ سا ثخَاًين هب ثشاى دسس سطح، احتيبج داسين ّوِِغارد. 

کْ يُبّ ٍعايب ٍؿاٍالت در آن  -اؿحاد، ٍكاؿب را جٕان ایُ ظٕر وارد قغ کْ یؿّٖ ٍٖ ٍكاؿب یا رؿائى، واهؿاً درسِ ظارج اؿث.

کّغ. ٍّحٔا ظارج ٍضغود؛ یؿّٖ از صؼلٔاى قیط ظارج ِكٕد. آِچْ را کْ قیط  ةیان کّغ؛ آن چّان کْ درس ظارج را ةیان ٍٖ -اؿث

ظٕاؿحّغ در  گؼ قیط ٍٖاِغ و ايّا ا ةْ ؾّٕان ةیان ٍعًب لؼٍٕده، ةیان کّغ؛ چٕن ایّٔا درس ظارج قیط ةٕده کْ ظٕد ایكان ِٕقحْ

گمحّغ. ایّٔا درس ظارج قیط اؿث؛ ٍّحٔا ٍضتٕط و دتث قغه اؿث؛  ٍّتؼ جغریؾ ةّكیّّغ، چیؽ دیگؼى فیؼ از َٓیُ ٍعايب َِٖ

يػا ؿعش آن ٌٓ ةاالجؼ از افًب صؼلٔایٖ اؿث کْ ةؿغ از قیط در ةاب ةیؽ گمحْ قغه اؿث. یؿّٖ واهؿًا گَان َِٖ کٌّ کـٖ جا االن، 

ايتحْ گآٖ  -کْ درایُ ؿعش ٌٓ ةاقغ -ى ٍسَٕؾْ صؼلٔاى در ةاب ٍؿاٍالت کْ در ٍكاؿب قیط اؿث، صؼف زده ةاقغ زهةْ اِغا

ظٕآیٌ ایُ را یاد ةگیؼیٌ.ظیًٖ ظٕب؛  کـاِٖ یكٖ دو صؼف در گٕقْ و کّار دارِغ کْ از صؼف قیط ةٔحؼ و پیكؼلحْ جؼ اؿث. ٍا ٍٖ

اِغ. یؿّٖ  صغود َٓان چیؽٓایٖ کْ قیط رضٕان ايًّْ ؾًیْ در کحاب ٍكاؿب آورده قٕد یك درس ظارج کْ ٍضغود اؿث ةْ ایُ ٍٖ

وِ الجتِ آى ٍلت هوىي است خَاًذى ايي هىبست دٍ سِ سبل طَل ثىطذ ٍ ايشادى ّن  -هىبست  طلجِ ثب خَاًذى

ٓیچ اصحیازٖ ِغارد کْ در  ؛ یؿّٖ ةؿغ از آن وهحٖ کْ ةْ درس ظارج اؿحاد ةؼود، آن اؿحادضَد ٍالؼبً خبسج خَاى هى -ًذاسد

طلجِ دس ػشض کّغ و  ٍـائى کٕچك و کٌ آَیّث وارد قٕد؛ ةًكْ اؿحاد ٍتاصخ اؿاؿٖ و جضویوٖ را در درس ظارج ذکؼ ٍٖ

 .هدتْذ لطؼى خَاّذ ضذ -دسس خبسج سفتي -چْبس پٌح سبل

 ٌ در ػؼف قف ٓمث ؿالیك کّیراه ازحٔاد را ِؽد

ادثيبت سا وَتبُ کؼدم کْ اگؼ  ْ کارٓا، راه ازحٔاد را ِؽدیك کّیٌ. یؿّٖ ٍُ پیف ظٕدم لكؼ ٍٖجٕاِیٌ ةا ایُ گِٕ ةْ ِؼؼ ٍُ ٍا ٍٖ

دسس خبسج سا ّن ثِ خبسخى وِ ثِ  -هثلًب دٍ سبلکْ کٕجاه ظٕآغ قغ؛  -؛ ؿعش را ةْ ٍؿّاى واهؿٖ ظٕدش ةؼگؼداِیٌوٌين
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ثشاى ايي خبسج اٍّل ّن دٍ سِ سبل صهبى حذٍد يه وتبة هحذٍد است ٍ خبسخى وِ هب ػذاى آى است، تمسين وٌين؛ 

تشيي ٍ ػويمتشيي دسسْبى خبسخى وِ هحممّيي طشاص اٍّل  هؼيّي وٌين؛ طلجِ دس ظشف ضص تب ّفت سبل، ثشاى هحمّمبًِ

. ةؿغاً وهحٖ کْ ایُ ظًتْ ةْ درس اؿحادى ةؼود و ةتیّغ درس ظارج او آةكٖ اؿث و ظیًٖ حَصُ خَاٌّذ گفت، آهبدُ خَاّذ ضذ

گػارد! ةْ ِؼؼ ٍُ ةْ ایُ جؼجیب، ؿعش درؿٔاى ظارج ةاال ظٕآغ رلث. یؿّٖ  و جضویوٖ ِیـث، آن اؿحاد را راصث َِٖؾَین 

ِكیّغ کْ اؿحاد صؼلٔاى جكؼارى زیادى را  اى کْ ٍكاؿب را ظٕب ظٕاِغه اؿث، وهحٖ ةْ درس ٍؿاٍالت اؿحاد ةؼود، دیگؼ َِٖ ظًتْ

ًًا َٓان صؼلٔاى قیط را ة ْ ؾّٕان صؼف زغیغ ةیاورد و در ٍؿؼض هؼار دٓغ؛ ِْ. صؼف جازه از او ظٕآغ ظٕاؿث؛ چٕن ةیان کّغ و ٍذ

 صؼلٔاى قیط را دیغه و ٍعايب ٍَٖٔ را کْ ِاػؼ ةْ آِٔا ةٕده، َْٓ را ٍعايؿْ کؼده اؿث. ايحمات کؼدیغ؟
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 خ و رزال و ...یؼ و امٕل و صغیاول لوْ دوم کالم ؿٕم لًـمْ ةؿغ جمـ

ٓاى  ٓاى ؾًَیْ، ةْ جؼجیب، اوّل لوْ اؿث؛ دوم کالم اؿث؛ و ؿپؾ لًـمْ اؿث. لوْ، ؿحٕن لوؼات صٕزه ٓاى امًٖ در صٕزه رقحْ

ٓا ؾًٕم  در کّار ایُٓاى ؾًَیْ اؿث.  ٓاى ؾًَیْ اؿث؛ لًـمْ، زؽو يٕازم صحَٖ صٕزه ٓاى صٕزه ؾًَیْ اؿث؛ ؾًٌ کالم، زؽو پایْ

زاى ظٕد  ؾّٕان ٍوغٍّْ الزم، ةْ آقّا قغ: ةایغ ةا جمـیؼ آقّا قغ؛ ؾًٌ امٕل کْ در کّار لوْ، ةْٓا  دیگؼى ٓـث کْ ةایغ ةا آن

 ٍضمٕظ اؿث. ةایغ ةا ؾًٕم گِٕاگِٕٖ ٍذى صغیخ و رزال و آِچْ کْ ٍؼةٕط ةْ ٍوغٍّات لٌٔ کحاب و ؿّّث اؿث، آقّا قغ.

 اؿث. يزِغه ضؼور یك زةان ظارزیصغاهى 

دِیا را ٌٓ ةغاِّغ و داِـحُ صغ اهى یك زةان زِغه از زةأِاى ٍٕزٕد دِیا، زؽو چیؽٓایٖ اؿث کْ ةؼاى ظًّاب ةایغ زةأِاى زِغه 

 ظًّاب ؾًٕم دیّٖ الزم و اةؽار صحَٖ کار اؿث. ایُ ٌٓ ةایـحٖ در صٕزه رواج پیغا کّغ.

 َْٓ ظًتْ ٓا( يٍـحوى ةؼا یةگػارد ِْ کحاب درؿ یظارز يان زةان ٓایداِكسٕ يةؼا يْ ورودیكّٔاد: صٕزه چّغ ؿَٔی)پ

 اِسام قغه يکار ٓا

ٓا ةعنٕص صٕزه ٍتارك هٌ اِسام  ٓایٖ کْ گمحْ قغ، کارٓاى زیادى در صٕزه زٌِ، در َْٓ ایُ زٍیّْ اٍؼوز کْ ٍُ ةا قَا صؼف ٍٖ

، درس گؼلحْ اؿث. لامًْ ةیُ اٍؼوز ةا چّغ ؿال هتى،لامًْ هاةى جٕزّٖٔ اؿث؛ درس اظالق ٓـث، درس جمـیؼِ ظٕب ٓـث

ِٖ جعنّنٖ ٓـث. ایُ چیؽٓایٖ کْ ٍا ةْ آن کؼدیٌ و  ٓا جٕمیْ ٍٖ لًـمْ ظٕب ٓـث، جتًیـ ٓـث، کالم ٓـث، ٍسًّات ؾًَ

کّیٌ ةؼاى صٕزه الزم  کؼدیٌ، ةحغریر در صال جضوّن پیغا کؼدن اؿث. َْٓ آن کارٓاى ةؽرگٖ کْ لكؼ ٍٖ ؾّٕان آرزو ٍعؼح ٍٖ ةْ

 ةْ قؼظٖ کْ ٍُ و قَا َّٓث داقحْ ةاقیٌ. اؿث، هاةى ؾَى و هاةى جضوّن اؿث؛

 79ؿال 
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 جمآٌ ةا اهضار ٍعحًك و قّاظث ٍكاجب الزم اؿث. يةؼا یزةان ظارز

ى جمآٌ اؿث. اگؼ  کّیغ! اٍؼوز زةان وؿیًْ ٓا را ٍكقٕل ٍٖ گٕیّغ ظًتْ الزم اؿث، ٍٖ« زةان ظارزٖ»اگؼ ةْ ةؿضٖ الؼاد گمحْ قٕد 

داِكگآٖ یا فیؼ داِكگآٖ، دو کًَْ صؼف ةؽِغ، چّاِچْ کـٖ یك امعالح لؼِگٖ ةیّغازد و او ِمَٔغ، اى ةعٕآغ در ٍضیط  ظًتْ

گٕیغ کْ ایُ صؼف ٍُ ةؼ  لؼض ةمؼٍاییغ، اٍؼوز لالن آها ٍٖ دٓغ! چیؽٓایٖ اؿث کْ ٍا ِیاز داریٌ. کارایٖ ظٕدش را از دؿث ٍٖ

اش چیـث، صؼف  اگؼ ظًتْ ِغاِغ کْ ایُ چیـث،ریكْ -«ًٕرايیؽمپ»آورد، ٍذًًا  یك اؿٌ لؼِگٖ ٍٖ -ٍتّاى لالن ٍكحب اؿث

 جٕاِغ زٕاب دٓغ ٍاِغ و َِٖ چیـث و از کسا درآٍغه اؿث، امًًا درٍٖ
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 در ذُٓ و ؾَى اؿث. یّیَْٓ ٍؿارف د يلًـمْ لوْ اکتؼ و ٍتّا

و ؾَى ظارزٖ اِـان اؿث؛ يػا ایُ ةایغ  ى ٍؿارف دیّٖ در ذُٓ ى دیُ اؿث؛ ٍتّاى َْٓ ى اؿالٍٖ لوْ اکتؼ اؿث؛ پایْ لًـمْ

ى ؾًَیْ ةاقغ. یكٖ از  ٍؼکؽ لًـمْ ٌٓ ةایغ صٕزه گـحؼش و اؿحضكام پیغا کّغ و ةؼویَغ و ایُ ةْ کار و جالش اصحیاج دارد.

ٍُ  ث.ى ؾًَیْ ةْ ٍّاظن ٍعحًك ٍّحوى قغه اؿ ى اؿالٍٖ از صٕزه ةؽرگحؼیُ ظـارجٔایٖ کْ ٍا کؼدیٌ، ایُ ةٕده کْ ٍؼکؽ لًـمْ

ام ةایغ کارى کّیٌ کْ هٌ از ٍؼکؽیّث و ٍؼزؿیّثِ لًـمْ ِیمحغ.  ٌٓ ةْ جمارین ٍكؼّراً گمحْ« ٍنتاح»و آهاى « زٕادى»ظغٍث آهاى 

َْٓ ةایغ جالش کّّغ؛ ٍغیؼیّث صٕزه و اؿاجیغ لًـمْ ٌٓ ةایغ جالش کّّغ. ظًّابِ لًـمْ را ةایغ جكٕین کؼد. یكٖ از کارٓایٖ کْ ةایغ 

قّاؿّغ؛ چّغ ِمؼ ٍؿؼوف را  ٓا را َِٖ ى ٍا ٌٓ ایُ ٓاى ٍعحًك اؿث. ٍحؿًَّیُ لًـمْ ى قیؿْ در دوره ؿؼلٖ لالؿمْمٕرت گیؼد، ٍ

 قّاؿّغ. ٍٖ

 ٌ.یگـحؼش دٓ یلًـمْ،کالم و ؾؼلان را جضث ؾّٕان صكَث اؿالٍ

ٓا را ةْ َٓغیگؼ ِؽدیك  ِٕقحْ؛ اٍا در واهؽ لًـمْ اؿث. ٍا ةایغ ایُ -یؿّٖ ظٕازْ ِنیؼ -جؼیُ کحاب کالٍٖ ٍا را یك لیًـٕف ٌٍٔ

 -ٓا را ةْ ؾّٕان ؾًٕم ؾوًٖ کّیٌ؛ ٓیچ ٍاِؿٖ ِغارد. لًـمْ و کالم و ؾؼلان وزٕه جمارهٖ دارِغ، وزٕه اقحؼاکٖ ٌٓ دارِغ؛ ٍا ةایغ ایُ

ًًا جؿتیؼ ظٕةٖ اؿث َٓیُ جؿتیؼى کْ ٓا ةكٕد، ٍٕرد جٕزّْ هؼار  ى ایُ ، کْ قاٍى َْٓحىوتیا ةْ یك ٍؿّا  -آهایان داقحّغ و کاٍ

 دٓیٌ و دِتال کّیٌ.
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 گػاقحٌ یصٕزه ٍ یرا در ةؼِاٍْ اٍحضاِ يغ ٍعٔؼیآدار قٔ

ى هٌ را ةّٕیـٌ، ةالقك  ى ؾًَیْ ى صٕزه ةؼِاٍْظٕاؿحٌ  ى آدار قٔیغ اؿث. اگؼ ةّغه ٍٖ ٓا ٍعايؿْ یكٖ از کارٓاى الزم در صٕزه

ِٕیـٖ قٕد و اٍحضان داده قٕد. ايتحْ در ایُ  گػاقحٌ کْ کحاةٔاى آهاى ٍعٔؼى ظٕاِغه قٕد، ظالمْ یكٖ از ٍٕاد ةؼِاٍْ را ایُ ٍٖ

  آدار ٌٓ ِتایغ ٍحٕهك قغ.
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 ـث؟یچ "ْ و ... الزم اؿثیٍعٕل و کما"ٍّؼٕر از 

ُ یاست.)يً يوبف يٍ سسبئل ٍ هىبست ٍ وفبيِ ٍ دسسْبى خبسجِ هؼوَل سٌتىِ هب الصم است ٍليميٌبً هطَّل ٍ ضشح لوؼِ 

 ِگاقحْ قغ جا ةا ؿعّان "یژوٓكظؼح جضٕل در ةؿغ پ"ُ در یغ و ٍؿارف لؼٍٕدِغ ةّاةؼایدر ٍٕرد زٕاب ةْ قتٔات ؾوا يرا آها ةؼا

 (ٍّالات ِغاقحْ ةاقغ 74كان در ؿال یا

 غ.یُ کّیصٕزه صغ ٍؿ يٓا یًیلارغ ايحضن يةؼا

ایُ صٕزه ٍا ورودى دارد، ظؼوزٖ ِغارد. کـٖ کْ ٍٖ آیغ، چّغ ؿال ةایغ ةَاِغ جا لارغ ايحضنیى ةكٕد؟! صاال ده ؿال هؼار ٍٖ 

دٓیغ، پاِؽده ؿال هؼار ٍٖ دٓیغ، صغّ ٍؿیُ کّیغ. ةؼاى پیف َِاز یك ده ایُ هغر، ةؼاى پیف َِازى قٔؼ ایُ هغر، ةؼاى ٍّتؼى 

 .فبسؽ التحصيلى فىش وٌيذثِ هسألِ ى ایُ هغر. ةّكیّیغ 
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 ٌ.یث کّیؼت جؼةیةا ةن يغ لضالیةا

صال ةا ٍـائى زٔان و جاریط و ؾًَكؼدٓاى دقَُ آقّا  ةایغ لضالى آگاه، ؾايٌ، لویْ، لیًـٕف، ٍحكًٌ، ٍمـؼ و ٍضغث کْ درؾیُ

 ٓاى ؾًَیْ جؼةیث قِٕغ. ةؼاى ایُ ٓغف ةایغ لكؼ کؼد. ةاقّغ، در صٕزه
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 حٔایاز ػؼل يصغ اکذؼ يدر صٕزه و اؿحماده  يةاال ةؼدن ةٔؼه ورث یآَ

کّیٌ کْ کكٕر ٍا ِمث ِغاقحْ ةاقغ؛ اِؼژى، اِؼژِى ةغون ِمث. کكٕرى کْ ِمث ِغارد، قایغ در ٍّاةؽ  ٍا اٍؼوز داریٌ لكؼ روزى را ٍٖ

ایٌ ةؼاى  کّیغ، ایـحاده ردؿؼٓائٖ کْ ٍالصؼْ ٍٖکّغ. ٍا ٌٓ ةا ایُ د دِیا ٌٓ ِمث ةاهٖ َِاِغ. دِیا دارد لكؼ اِؼژى آن روز را ٍٖ

قٕد، ٍا ِیـحیٌ، اٍا ادؼ ؿٕء ایُ ؾَى ٍا آن روز ظٕآغ  ایّكْ آن آیّغه را، اٍؼوز جأٍیُ کّیٌ. اگؼ ِكّیٌ، آن روزى کْ ِمث جَام ٍٖ

ؾايٖ صٕزه، ٌٓ ةؽرگان صٕزه، ٌٓ  ةٕد. ٍا ٍـئٕل ظٕآیٌ ةٕد. ةایغ ایُ لكؼ را در صٕزه ِٔادیّْ کّیغ. ٌٓ ٍغیؼان صٕزه، ٌٓ قٕراى

ى قٔؼٓا در  ى هٌ یا اممٔان یا ٍكٔغ یا ةویْ صضؼات ٍؼازؽ ةایغ ایُ را ةغاِّغ و ةْ ایُ جٕزْ کّّغ کْ ٍا اٍؼوز ةایغ ةْ لكؼ صٕزه

اٍؼوز ِغارد؛  ةیـث ؿال آیّغه ةاقیٌ؛ در ؿٖ ؿال آیّغه ةاقیٌ. ؿٖ ؿال آیّغه یؿّٖ چْ؟ یؿّٖ دِیائٖ کْ اصحَاًيا ٓیچ قتآحٖ ةا

از يضاظ اٍكان ادؼگػارى، اٍكان جـعیؼ دئا، اٍكان جـعیؼ ؿؼزٍیّٔا. ةیـث ؿال هتى ایُ لّاورى اظالؾات کْ ایُ آهاى ؾؽیؽ ةْ 

کْ لكؼ اٍؼوز را ةكّیٌ،  آن روز ٍا وهحٖ ایُ ظٕةٖ آٍغِغ ایّسا قؼح دادِغ، وزٕد ِغاقث؛ چیؽکٖ ةٕد، اٍؼوز ةتیّیغ چْ ظتؼ اؿث!

اى، ةْ هٕل یكٖ از آهایان قایغ در ٓؼ روؿحائٖ اگؼ  اى، در ٓؼ گٕقْ اى، در ٓؼ ٍغرؿْ ٍاِیٌ. اٍؼوز در ٓؼ ظاِْ ظأل ةاهٖ َِٖ اٍؼوز در

ظٕآغ ؾوب ةَاِغ؟ ؿٖ ؿال آیّغه را ةْ َٓیُ  ى ؾًَیْ ٍٖ کّیٌ. صٕزه ةؼویٌ، از لّاورى اظالؾات یك چیؽى آِسا ٍكآغه ٍٖ

ةیكحؼى. یؿّٖ قحاب ؾًٌ در ایُ ةیـث ؿايٖ کْ گػقث، یویّاً ةَؼاجب کَحؼ ظٕآغ ةٕد از قحاب هیاس کّیغ؛ ايتحْ ةا یك قحاب 
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دارى ٍؼدم،  ؾًٌ و پیكؼلث ؾًٌ و لّاورى در ةیـث ؿايٖ کْ پیف روى ٍاؿث؛ در ؿٖ ؿايٖ کْ پیف روى ٍاؿث. ٍـئٕل دیُ

ِاپػیؼ  یُ ِگاه ٍـئٕيیث را ةـّسیغ. جضٕل ازحّابى ؾًَیْ اؿث. ةا ا ى دؿث صٕزه روصاِیث اؿث. روصاِیث ٌٓ ٍٕيٕد و ؿاظحْ

اؿث. ظٕب، صاال یك واصغى را، یك ٍٕزٕدى را لؼض کّیٌ کْ جُ ةْ جضٕل ِغٓغ؛ از یكٖ از دو صال ظارج ِیـث: یا ظٕآغ ٍُؼد 

 یا ٍّؽوى ظٕآغ قغ.

 ازحٔاد ةغٓغ، ٍغرك ٍـحوى ةغٓغ. ین و گٕآیغ جنغیصٕزه ةا

ام. جنغین ازحٔاد یكٖ از چیؽٓایٖ اؿث کْ از هغیٌ در  ةار دیگؼ ٌٓ ایُ ِكحْ را گمحْ صٕزه ةایغ گٕآٖ و جنغینِ ةغٓغ. ٍُ یك

اى را ارزقیاةٖ  کّّغ کْ اگؼ ٍا ةعٕآیٌ درس ظًتْ صٕزه ةٕده اؿث؛ اٍؼوز ٌٓ چیؽ ظیًٖ ظٕةٖ اؿث. ةؿضٖ از آهایان ظیال ٍٖ

ٍؿادل اؿث.  -ٍذًًا يیـاِؾ یا لٕق يیـاِؾ یا دکحؼا -ى داِكگآٖ ز جضنیى در صٕزه ةا لالن دورهکّیٌ، ةایغ ةگٕییٌ ایُ ؿعش ا

. دروس صٕزه یك چیؽ اؿث و دروس داِكگآٖ چیؽ دیگؼ. ايتحْ ٍَكُ اؿث ایُ کار در زاى لضٍهى ًذاسد ايي وبس سا ثىٌين

ًًا ٍَكُ اؿث ایُ قعل ةعٕآغ در ةؿضٖ از دؿحگ ٓاى ادارى کْ اصحیاج ةْ ٍغرك دارِغ، ٍكقٕل ةْ کار  اهظٕد الزم ةاقغ. ٍذ

 ٓاؿث. ى ِیاز صٕزه لؼاجؼ از ایُ قٕد. ظتیؿٖ اؿث کْ ةایغ ةغاِّغ ٍغرك ایُ لؼد چوغر ارزش دارد. يیكُ ٍـأيْ

ةا اؾحتار جكیْ کؼدم، اٗن ٌٓ امؼار دارم. ٍغرك؛ ظٕد صٕزه  اى هذسن هستمل حَصُةّغه زؽو کـاِٖ ٓـحٌ کْ از اوائى ةؼ روى 

جؼ از اؾحتار ٓؼ وزارجٖ اؿث. ةا اؾحتار ظٕدش، صٕزه  جؼ و ٌٍٔ جؼ، داةث ظٕدش ِْ ةْ اؾحتار وزارت ؾًٕم؛ چٕن اؾحتار صٕزه ؾَین

گؼیؽیغ از اؿٌ دکحؼا و  ظٕآّغ ةگػارِغ. ةؿضٖ از دوؿحان اؾحؼاض کؼدِغ کْ چؼا ٍٖ ٍغرك ةغٓغ. صاال اؿٌ ٍغرك را ٓؼچْ ٍٖ

ٓا را ةّكیّّغ ةضخ کّّغ، ٓؼ زٕر  ٓا را ٍُ ةضذٖ ِغارم. ایُ ایغ ؿعش ؿْ و ؿعش چٔار؛ ایُ اؿَف را گػاقحْکارقّاؿٖ ارقغ و 

. ظًتْ ةؼاى ٍغرك صدگى آفت هذسن است اهب هذسنجنَیٌ گؼلحّغ، َٓان درؿث اؿث؛ يیكُ امىِ ٍغرك را ةّغه هتٕل دارم، 

 درس ةعٕاِغ، ایُ ؾیب ةؽرگٖ اؿث.

 لٌٔ ٍعًب ِْ ؾتارت. يؼ کّّغ ةؼاییغ جقیصحَا ةا یدرؿ يکحاب ٓا

کْ ايتحْ  -ى لضال ةضخ کحاب درؿٖ و جقییؼات کحاب درؿٖ را ٍعؼح کؼدیٌ، ةاللامًْ ةازظٕردش ةْ ٍُ رؿیغ؛ ٍعايمحٔا! در زًـْ

م اؿث، صحَاً جقییؼ کحاب درؿٖ الز -کّّغ ةا ایُ هضیْ اى ٍعايك ٍٖ داِـحٌ ؾغه ایُ ٍعايمحٔا از ظؼف ٍُ ِاداِـحْ ٌٓ ِتٕد، ٍٖ

ظٕاِغیٌ،  را ٍٖ« ٍؿايٌ»اگؼ هؼار ةٕد ٍا کحاب درؿٖ را ؾٕض ِكّیٌ، ةایغ َٓان  ٌٓ ةایغ جقییؼ پیغا کّغ؛ در ایُ ٓیچ قكٖ ِیـث.

چؼا ِٕقحْ قغ؟ اٗن ٌٓ َٓیُ اؿث. « کمایْ»چؼا ِٕقحْ قغ؟ « لنٕل»چؼا ِٕقحْ قغ؟ « رؿائى»چؼا ِٕقحْ قغ؟ « هٕاِیُ»دیگؼ 

. ثبيستى وبسى وشد وِ ّنّ طلجِ، فْويذى هطلت ثبضذ، ًِ فْويذى ػجبستصحَاً کحاب درؿٖ جقییؼ کّغ؛  اٗن ٌٓ ةایـحٖ

ٍتاالجٖ کّیٌ کْ ؾتارت ةكٕد  ٓیچ ّٓؼى ِیـث در ایّكْ ٍا ؾتارت را زٕرى ٍقًن ةگیؼیٌ، یا اگؼ جؿَغًا ٌٓ ٍقًن ِگیؼیٌ، ةٖ

ّٓؼى اؿث؟ ایُ چْ يعمٖ دارد؟ چْ ظیؼى در ایُ ِٔمحْ اؿث. ِعیؼ، ٍقًن، جا ظًتْ ٍتايقٖ وهحف مؼف ایُ کار ةكٕد. ایُ چْ 

چّان واضش ةیان کّیٌ کْ آن کـٖ کْ اؿحؿغاد لَٔیغن ٍعًب را دارد، راصث از ؾتارت، ٍعًب را ةمَٔغ. اؿحاد ٌٓ  ؾتارت را آن

 ةؼاى جمٔیٌ ؾتارت دچار ٍككى ِكٕد و لوط ٍعًب را ةیان کّغ.
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ى قیط در ةیان ٍعًب، دائٌ آٍغ و رلِث  ى زغیغ؛ چْ اقكال دارد؟ ٍكاؿب را کْ در او قیٕهْ کمایْ را جتغیى کّیٌ ةْ کمای

ٍكاؿب را دؿث کٌ ِتایغ گؼلث. صاال کٖ ٍذى قیط اِنارى اؿث؟ ایُ َْٓ  -ازحٔادى اؿث؛ چٕن درس ظارجِ قیط اِنارى اؿث

ظنٕمیحف ةؼاى آن کـٖ کْ در درس ظارج قیط اِغ. ایُ درس ظارج کْ صاال ةْ مٕرت جغویُ قغه در آٍغه،  ٍكاؿب ِٕقحْ

ظٕآغ  ِكـحْ، ظٕب اؿث؛ ٍعًب را دائٌ ةْ ایُ ظؼف ةككاِغ و ةْ آن ظؼف ةككاِغ، دائٌ اةغاع اصحَال کّغ، اٍا ةؼاى کـٖ کْ ٍٖ

ةیاورِغ در جـٔیى کّّغ. َٓان ٍعايب قیط را  -لوْ اؿحغاليٖ را از روى ٍحُ یاد ةگیؼد، ِْ؛ ظٕب ِیـث؛ ظًتْ دچار ٍككى اؿث

کْ  اى هكّگ ةیان کّّغ، اٍا ٍحؿتغ و ٍویغ ةاقّغ ةْ َٓان یك کحاب دیگؼى، ٍّحٔا ؿؼراؿث و روقُ. جضوین قیط را در ٓؼ ٍـئًْ

، کْ الزم اؿث. ٍَكُ اؿث ٍـئٕيیُ صٕزه و هىبست خذيذقٕد  قیط ةیان کؼده؛ او را ةیان کّّغ در ایُ کحاب زغیغ. ایُ ٍٖ

. ايتحْ ةایغ جٕزْ قٕد اهب يه سٍصى ثذٍى تشديذ خَاّذ ضذةؼزـحگان صٕزه ِپـّغِغ و ایُ کار ِكٕد، ٍغیؼان صٕزه و ةؿضٖ از 

، ؿعش ٍعًب قیط پاییُ ِیایغ، ؿعش ٍعًب آظِٕغ در امٕل پاییُ ِیایغ. ظًتْ در ظأل داِائٖ ى ػلوى سليك ًطَد هبيِکْ 

ػجبسات، ِـتث ةْ ایُ ٍتاِٖ کْ اٍؼوز در لوْ و امٕل ٍا ؾّامؼ ٌٍٔ و ادؼگػارى ٓـث، هؼار ِگیؼد؛ ظًتْ در ظأل هؼار ِگیؼد. 

 ػجبسات صحيح ٍ خَة ٍ ػشثى ثبضذ.

 ـث؟یكؼلث ٓؼ ؾًٌ چیپ ياؿث: ٍؿّا الزم ياؿث گػاریٌ اِغاز و ؿچك

گػارى اةؿاد گِٕاگِٕٖ  ٓاى ؾًَیْ. ایُ ؿیاؿث در صٕزه گزاسى است تشيي وبس دس هشاحل اٍل ٍ هشاحل اصَلى، سيبست هْن

هؼٌبى پيطشفت ػلن فمِ چيست؟ هؼٌبى ظٕآیٌ ؾًٌ جٕيیغ ةكٕد و پیكؼلث کّغ، ظٕب کغام ؾًٌ؟  گٕئیٌ ٍٖ دارد. ٍا ٍگؼ َِٖ

ٓا َْٓ  ایُ لن اصَل هثلًب چيست؟ پيطشفت وٌذ يؼٌى چِ؟ سوت ٍ سَى ايي پيطشفت ثِ سَى چيست؟پيطشفت ػ

گٕیغ؛  قٕد، ةْ ایُ ؿؤائا پاؿط ٍٖ ؿؤائائٖ اؿث کْ پاؿط الزم دارد. ؿیاؿحٔائٖ کْ در ٍؼکؽ قٕراى ؾايٖ ِٔاده ٍٖ

ؿايْ  اِغاز ةیـث ٕد. َٓاِعٕر کْ در ٍـائى کكٕر چكٌى صٕزه ؾًَیْ ةایغ جؼؿیٌ ق اِغاز روقّٖ ةؼاى آیّغه گػارى. چكٌ ؿیاؿث

 ى ؾًَیْ اؿث. ؿايْ ةؼاى صٕزه جككیى ةغٓیغ. ایُ کارِ قٕراى ؾايٖ صٕزه ؿايْ، ده اِغاز ةیـث جغویُ قغ، ةیائیغ یك چكٌ

 از ظالب الزم اؿث. يؼیصٕزه آٍارگ یؿاٍاِغٓ يةؼا

اى کؼدم وؿط مضتث دوؿحان. ٍا از صٕزه آٍار  اؿث، کْ ٍُ اقاره آهبسگيشىیكٖ از کارٓائٖ کْ در ؿازٍاِغٖٓ صٕزه الزم اؿث، 

ى روصاِیث در کكٕر آٍار درؿحٖ ِغاریٌ. جؿغاد روصاِیٕن در کكٕر، صغود  وهث از ٍسَٕؾْ درؿحٖ ِغاریٌ. ةْ ظؼین اويٖ، آن

ٓا چیؽٓائٖ اؿث کْ امًًا در  ر ٍضیعكان؛ ایُٓا د ٓا، جأدیؼگػارى ایُ ٓا، جٕاِائیٔاى جتًیقٖ ایُ ٓا، ٍیؽان لضى ایُ جضنیًٖ ایُ

آٍارٓاى ٍا، در اظالؾات ٍا ٍّؿكؾ ِیـث؛ ٍا آٍارگیؼى ِغاریٌ. آٍارگیؼى ٌٓ یك داِف اؿث. یكٖ از کارٓائٖ کْ ةایغ صحَاً اِسام 

ى آٍارگیؼى  ٍـئًْةگیؼد، ؿؼیؽ ٌٓ ةایغ قؼوع ةكٕد و چّغ ؿال ٌٓ ظٕل ظٕآغ کكیغ، اٍا ةؼکاجف ظیًٖ زیاد ظٕآغ ةٕد، َٓیُ 

اص  ضبى، اًذ، پيطشفت تحصيلى ى دسوطبى اص دسسى وِ خَاًذُ اص طالة حَصُ، اص سطَحطبى، اص همذاس ٍ اًذاصُاؿث. 

 .ّب آهبسگيشى داضتِ ثبضين ايي
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 ى داِكسٕئٖ ةا ؾًَاى دیُ ارجتاط ٍسَٕؾْ یؿّیوصغت صٕزه و داِكگاه 

ى ؾؼیٌ داِكسٕئٖ کكٕر ةا ؾًَاى دیُ، ةا زٕاِان قافى در راه ٍؿؼلث دیّٖ و جتًیـ  ارجتاط ٍسَٕؾْ یؿّیوصغت صٕزه و داِكگاه 

، و ايّا ٍؼاد وصغت ؾیّٖ و ظارزٖ کْ ِتٕد. ایُ کْ ٍؿّا ِغارد. صٕزه، صٕزه اؿث، داِكگاه، داِكگاه اؿث؛ یؿّٖ ایُ پیِٕغ  دیّٖ

وز کْ از ؿٕى اٍام ؾؽیؽ ةیان قغ و اةؼاز قغ، ؿیاؿحٔا ةؼ ایُ ةٕد کْ ایُ دو ى ادؼگػار و ٍَٖٔ کْ جا آن ر صویوٖ ةیُ دو ٍسَٕؾْ

ةگیؼد؛   را از ٌٓ دور ِگْ دارِغ و زغا ِگْ دارِغ: داِكگاه از اؿالم دور ةَاِغ، صٕزه از جضٕالت زٔاِٖ و پیكؼلحٔاى ؾًَٖ لامًْ

 ِتاقّغ.ٓا از ٌٓ دور ةكِٕغ؛ یؿّٖ ایُ دو ةال ةآٌ جالش ِكّّغ، َٓآّگ  ایُ

 یفؼة یظٕب اؿث ِْ ؾًٕم اِـاِ یاؿالٍ یگـحؼش ؾًٕم اِـاِ

اِغرکارِ ایُ کار، ٍضى ةضخ و جتادل ِؼؼ ٌٓ ةٕده. ؾًٕم اِـاِٖ  ٓاى دؿث اقاره کؼدِغ ةْ ؾًٕم اِـاِٖ، کْ ظٕب، در ةیُ ٍسَٕؾْ

ةحٕاِیٌ آن را در ظغٍث آغاف اؿالٍٖ هؼار زػاةیحف ظٕب اؿث؛ ٍّحٔا ٍا در ؾًٕم اِـاِٖ، آن اٍكان و جتؼّزى را کْ ٍیعٕآیٌ جا 

ى ؾًٕم اِـاِٖ دچار ٍككًیٌ. ةًْ، از ؾًٕم  ةغٓیٌ، االن ِغاریٌ؛ ٍُ ایُ را هاظؿًا ؾؼض ٍیكٌّ کْ ِغاریٌ. ٍا در داظى ٌٓ در زٍیّْ

ى ایؼاِٖ دارد، در ایّسا ةؽرگاِٖ دارد،  ى داظًٖ دارد، ریكْ اؿث، ظٕب اؿث؛ ؾًٍٕٖ کْ ریكْ اِـاِٖ اگؼ ٍذى لًـمْ ٍؼاد

یا کالم یا جاریط، ایّٔا ظٕب اؿث؛ اٍا  ػشفبى ًظشىیالحگاِٖ دارد؛ ایُ ظیًٖ ظٕب اؿث، ؾیب ِغارد؛ یا ٍذًًا لؼض کّیغ  پؼورش

ٓاى آن، ٍحٕن آن و صحّٖ در ةـیارى از ٍٕارد اؿحادان آن،  ان پایْاگؼ ةعٕآیٌ ؾًٕم اِـاِٖ را گـحؼش ةغٓیٌ ةْ ؾًٍٕٖ کْ َٓچّ

 ةالث فؼةٖ دارِغ، ِْ، ایُ ظتؿًا ٍا را ٍّنؼف ٍیكّغ، َِیگػارد؛ آن چیؽى کْ ٍٕرد ِیاز ٍاؿث، در ایُ ةیُ گٌ ظٕآغ قغ.
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 کارآٍغ ياؿث ِْ از دؿث دادن ؿّث ٓا ییٍضحٕا يجضٕل صؼکث ِٕ ةْ ِٕ

ٍذى جقییؼ ٍحغ  -ٓا ةغاِیٌ ْ کار کّغ کْ اؿَف جضٕل ةاقغ؟ اگؼ جضٕل را ةْ ٍؿّاى جقییؼ ظعٕط امًٖ صٕزهصٕزه ٍیعٕآغ چ

هعؿًا ایُ یك اِضؼاف اؿث. جضٕل اؿث، اٍا جضٕل ةْ ؿَث ؿوٕط. اگؼ ازحٔاد ةا َٓان  -ُ و هعؽ اؿثیوی يْ یازحٔاد کْ ةؼ پا

ى پعحْ اِسام  اؿث، و ةا آن ٍحغ ٍؿوٕلِ مضیِش ٍّعوِٖ صـاب قغهى ةْ کحاب و ؿّث  ى درؿث و مضیش ظٕد کْ جكیْ قیٕه

ةگیؼد، ةـیار ظٕب اؿث. ازحٔادٓا ويٕ ِحائر ٍعحًمٖ ٌٓ داقحْ ةاقغ، ٍٕزب ةايّغگٖ اؿث، ٍٕزب پیكؼلث اؿث.ازحٔاد ةایغ در 

ِٖ کْ لّان ایُ لّٕن ٓـحّغ، صٕزه جوٕیث قٕد. ازحٔاد ٍعنٕص لوْ ٌٓ ِیـث؛ در ؾًٕم ؾوًٖ، در لًـمْ، در کالم، ازحٔاد کـا

حشوت . ًَى اختْبدى، اسبس تحَل است حشوت ًَثِایُ  اٍؼ الزٍٖ اؿث. اگؼ ایُ ازحٔاد ِتاقغ، ظٕآیٌ قغ آب راکغ.

ِٖ ةـیار کارآٍغ صٕزه در جؿًیٌ و جؿًٌ و جتغیى ایُ قیٕه .جضٕل ةْ ٍؿّاى رٓا کؼدن قیٕه ًَى هحتَائى ًَثِ ٓا ةْ  ٓاى ؿّح

ِٖ اٍؼوز ِیـث؛ ایّچّیُ جضٕل و جقییؼ و دگؼگِٕٖ ٓاى رائر قیٕه  یدر صٕزه ؿّح. اى فًط اِغر فًط اؿث؛ ایُ ؾوتگؼد اؿث داِكگآ

کؼدن اؿث،  فىش وشدى ٍ دلت وشدى ٍ هطبلؼِکار ظًتگٖ،  اسبسةٕده.  ى طلجِ ى استبد ثِ ٍسيلِ ى اًتخبة آصاداًِ ضيَُ

ةالى جؿًیٌ و جؼةیث زغیغ ٍاؿث و ٍا ٍغجٔاؿث کْ داریٌ ةا آن ٍواةًْ  . صمؼَضٕرى، َٓان چیؽى اؿث کْ اٍؼوزًِ حفظ وشدى

ى لكؼ کؼدن اؿث. ظًتْ درس  راه قٕد. در صٕزه، اؿاس ؿّحٖ ٍا ةؼ پایْ راه ِكغه اؿث و ةایغ روةْ و ٍتارزه ٍیكّیٌ و ّٕٓز ٌٓ روةْ



23 
 

ًًا  اؿحاد صؼف ِٕ ةكّٕد. ةؿغ از درس، آن درس را ةا یك ٍیكّغ، ذّٓف را آٍاده ٍیكّغ جا از  هطبلؼِ پيصرا کْ ٍیعٕاِغ، اويًا هت

ٍیكّغ؛ یك ةار ةْ او درس ٍیگٕیغ، یك ةار او ةْ اِـان درس ٍیگٕیغ؛ يػا در ذُٓ زایگؽیُ ٍیكٕد. در  هجبحثِزٍیًٖ، رلیوٖ 

ى لاضًٖ  ظًتْ -ٕددر هٌ کَحؼ وزٕد داقث یا ِغاقث و ظیًٖ ةّغرت ة -ٓا ٍذى ِسك، جوؼیؼ درس اؿحاد ٍؿَٕل ةٕد ةؿضٖ از صٕزه

ِكـث، َٓان درؿٖ را کْ اؿحاد گمحْ ةٕد، ةؼاى ةؿضٖ از ظالةٖ کْ اصحیاج داقحّغ، دوةاره ٍیگمث. ةتیّیغ  ةؿغ از درس اؿحاد ٍٖ

ایُ کار چوغر در ؾَن ةعكیغن ةْ ؾًٌ و ؿٕاد و ٍؿًٍٕات ٍضنى و ظايب ؾًٌ جأدیؼ ٍیگػارد. ایُ ؿّحٔا را ِتایغ از دؿث داد؛ ایّٔا 

 اؿث.صیك 

 زاٍؿْ ةاقغ. ياز ٓایصٕزه ٍعاةن ةا ِ يث ٓایلؿاي

ٓا ٍیعٕآیٌ کْ لؿايیث ظٕدقان را ةا ِیازٓاى زاٍؿْ جعتین دّٓغ. ةا داِكگاه، ةا اؿاجیغ، ةا داِكسٕٓا کْ ٍٕازْ  ٍا از داِكگاه

ٍّعتن کّیغ، ةتیّیغ چْ الزم داریٌ. ایُ جان را ةؼ ِیازٓاى زاٍؿْ  ٓاى ؾًَٖ را ٍكؼر از ایّٔا ٍیعٕآیٌ؛ ٍیگٕئیٌ رقحْ  ٍیكٕیٌ، ایُ

 مادق اؿث. ٓا ةْ ظؼین اويٖ در ٍٕرد صٕزه

 ٍاِغ. یدلاع ٍ یاگؼ ِؼام از لًـمْ ٍضؼوم ةاقغ در ٍواةى قتٔات يعث و ة

ى لًـمْ اؿث. جٕزْ ةكّیغ؛ آَیث لوْ و ؾؼَث لوْ ِتایغ ٍا را فالى کّغ از آَیث  ى درس لًـمْ و رقحْ یك ٍـئًْ، ٍـئًْ

ى لوْ ٍـئٕيیاجٖ دارد، لًـمْ ٌٓ ٍـئٕيیحٔاى  ى لًـمْ و ؾًٌ لًـمْ؛ ٓؼ کغام از ایّٔا ٍـئٕيیحٖ دارِغ. رقحْ رس لًـمْ و رقحْد

ٓاى ؾًَیْ ةٕده اؿث و ةایغ ةاقغ و ةَاِغ. اگؼ قَا ایُ پؼچٌ را زٍیُ  اؿالٍٖ دؿث صٕزه  ى ةؽرگٖ ةؼ دوش دارد. پؼچٌ لًـمْ

ى ٍا از لًـمْ ٍضؼوم ةَاِغ، در  اً مالصیث الزم را ِغارِغ، ایُ پؼچٌ را ةؼٍیغارِغ. اٍؼوز اگؼ ِؼام و زاٍؿْةگػاریغ، دیگؼاِٖ کْ اصیاِ

دلاع ظٕآغ ٍاِغ. آن چیؽى کْ ٍیحٕاِغ زٕاب قَآا را  ٓاى وارداجٖ ٍعحًك، يعث و ةٖ ٍواةى ایُ قتٔات گِٕاگٕن، ایُ لًـمْ

ى ٌٍٔ دیگؼ،  ٓاى ٍَٖٔ اؿث. رقحْ مْ و کالم. ایّٔا الزم اؿث. در صٕزه، ایّٔا رقحْةغٓغ، فايتًا لوْ ِیـث؛ ؾًٕم ؾوًٖ اؿث؛ لًـ

جمـیؼ اؿث؛ اِؾ ةا هؼآن، ٍؿؼلث هؼآِٖ. ٍا ِتایغ از جمـیؼ ٍضؼوم ةَاِیٌ. درس جمـیؼ ٌٍٔ اؿث، درس لًـمْ ٌٍٔ اؿث؛ ایّٔا 

 ٓاى ةـیار ةاارزقٖ اؿث. رقحْ

 داقث.غ وآَْ یؾ ِتایِٕ در جغر يٕه ٓایاز ق

ٓاى ِٕ ِتایغ وآَْ کؼد. ٓغف  ٓاى ِٕ در إٍٓزش ؾًٌ، در جؿًیٌ ؾًٌ، در گـحؼش ؾًٌ، در جٕيیغ ؾًٌ ِتایغ جؼؿیغ؛ از قیٕه از قیٕه

ٓاى ِٕ ٓؼ زٕر کْ ةاقّغ، هاةى  وهحٖ پؼداظحُ ةْ ؾًٌ اؿث، صویوحاً دِتال ؾًٌ ٓـحیٌ و زٍام کار دؿث الؼاد ؾايٌ اؿث، قیٕه

 هتٕيّغ.

 و افَاض در اٍحضاِات ٍَّٕع يؿٔى اِگار

اِگارى و افَاض ٍیكٕد. ةؿضٖ از َٓیُ آهایاِٖ کْ ةا  ام گآٖ در اٍحضاِات، ؿٔى ٓا ةایـحٖ دهین ةاقغ. ٍُ قّیغه ارزقیاةٖ

 جككیالت صٕزه ٍؼجتعّغ، ایّسٕر ٍیگٕیّغ ، ٍُ ظٕآف ٍیكٌّ ایُ دِتال قٕد.


