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طتیب دوّار ةطتًّ
بیبًبت در دیذار اػضبی ًْبد ًوبیٌذگی رّبزی در داًطگبُّب02/4819831

یکی اص چیضّبئی کِ ثِ ًهش هي ثِ ضوب کوک هیکٌذ ،ایي چیضی است کِ دس هَسد ًجی هکشم ،اهیشالوإهٌیي
ْشهَد ” :قجیت دٍّاس ثكجِّ ٖذ احکن هشاّوِ ٍ احوی هَاسوِ“ً .جبیذ پطت هیض ٍ تَی اتبٔ حجس ضذ .ضکل
اداسی پیذا کشدىِ هب هدوَيِ ی سٍحبًی ٍ هدوَيِ ی آخًَذ ،ثِ ًٓى هب ًیستّ .ش هسئَلیتی ّن دس ّش خب
داسین ،ایي حبلت قلجگی خَدهبى ،حبلت آخًَذی خَدهبى ،حبلت سٍحبًی خَدهبى سا  -کِ اًس ثب هشدم،
سْتي هیبى هشدم ،گٓتي ثِ صثبى هشدم ،ضٌیذى دسددل هشدم است  -ثبیذ اص دست ًذّین.
الجتِ هب ّش دٍ خَسش سا دس ثیي سٍحبًیَى دیذُاین .کسبًی ثَدُاًذ کِ ّیچ سوت سسوی ٍ اداسی ٍ ایٌْب ّن
ًذاضتٌذ ،دس يیي حبل سْتبسضبى ثب هشدهی کِ ثب آًْب هَاخِ ثَدًذ ،هثل سْتبس یک آدم اداسی ،خطک،
ثی اًًكبِ ،ثی تَخِ ،ثی هحجت ٍ ثی لجخٌذ ثَدُ است .يکسص سا ّن دیذُ این .کسبًی ّن ثَدُ اًذ کِ
هسئَلیتْبی اداسی داضتٌذ ،اهب دس ّوبى گَضِای ٍ ؾلًی کِ ثب هشدم توبس پیذا هیکشدًذ ،سْتبس هحجتآهیض،
سْتبس پذساًِ ،سْتبس هطٓٗبًِ ٍ دلسَصاًِ ثب هشدم داضتٌذ؛ ایي خَة است ،ایي دسست است .پس ایي ّن یک
هسئلِ است؛ یًٌی حجس ًطذى هدوَيِ دس ٖبلجْبی سبصهبًی ًِ .ایٌکِ هي ثب سبصهبًذّی هخبلّ ثبضن؛ ًِ،
ثذٍى سبصهبًذّی ،ثذٍى تطکیالت ،هذیشیت اهکبى ًذاسد ٍ کبس ّن پیص ًویشٍدً .خیش ،ثٌذُ هًتٗذ ثِ ًهن
سبصهبًی ّستن؛ اهب هًتٗذم کِ ایي ًهن سبصهبًی ًجبیذ هب سا اص َّیت خَدهبى خبسج کٌذ .هب دس ّوِ غَست
سٍحبًی ّستین .ثبیستی ثب ّوبى هٌص سٍحبًی ،ثِ ضکل
سٍحبًی ای کِ دس يبلن ضیًِ ٍخَد داسد ،هطی کٌین .الجتِ
ایي حبلت دس هزاّت ٍ ادیبى دیگش ّن ثکلی هٌتٓی ًیست؛
ایي حبلتی کِ در بیي
یک خبّبئی ٍخَد داسد ،ثشای آًْب خیلی ّن خَة است؛
رٍحبًیت ضیؼِ ٍجَد
اهب حبال دس ثیي ضیًِ یک سٌتی است .ایي حبلتی کِ دس
داضتِ  -ایٌکِ بب هزدم
ثیي سٍحبًیت ضیًِ ٍخَد داضتِ  -ایٌکِ ثب هشدم هأًَس
هأًَس است ،اس هزدم
است ،اص هشدم هشتضٔ استً ،سجت ثِ هشدم هطٕٓ است،
هزتشق استً ،سبت بِ
دسدّبی هشدم دسدّبی اٍست  -ایي سا ثبیذ حٓم کٌیذ؛ ایي
هزدم هطفك است،
چیض خیلی هْوی است.
دردّبی هزدم دردّبی
حساب خاص
اٍست  -ایي را ببیذ
بیبًبت در دیذار رٍحبًیَى استبى سوٌبى02/881/801

سٍحبًیت داسای ٖذاست است .هشدم ثِ هي ٍ ضوب کِ ًگبُ
هی کٌٌذ ،ثِ خبقش لجبسوبى ،ضأًوبى ٍ ضُلوبى ،حسبة

حفظ کٌیذ؛ ایي چیش
خیلی هْوی است.
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خبغی ثشای هب ثبص هی کٌٌذ ٍ یک تٗذسی ٖبئلٌذ .ثًؿی اص
(سالم اللَِّ ػلیهِ
اهبم سجبد
گٌبّبًی کِ خَدضبى هی کٌٌذ ،خیبل هی کٌٌذ هبّب
در یکی اس ادػهیهِ ی
ًوی کٌین؛ ثًؿی اص کبسّبی خیشی کِ خَدضبى اًدبم
صحیفِ ی ثهبًهیهِ ی
ًویدٌّذ ،خیبل هیکٌٌذ هب اًدبم هیدّین؛ خیبل هی کٌٌذ
سجبدیهِ اس خهذای
هبّب دائن دس حبل رکش الْی ٍ تَخِ ثِ پشٍسدگبس  -کِ َبلجبً
هتؼبل ضهص چهیهش
اص آى َٓلت هی ضَد ّ -ستین؛ یک چٌیي تػَساتی
هی خَاّذ ،کِ یکی اش
دسثبسُ ی هب داسًذ .الجتِ ایي تػَسات سا ًجبیذ تَٗیت کشد.
(سالماللِّ يلیِ)
دس یکی اص اديیِی غحیِٓی ثبًیِی
اهبم سدبد
ایي است ”ٍ لبّبً راجحبً“
سدبدیِ اص خذای هتًبل ضص چیض هی خَاّذ ،کِ یکی اش
ببطٌن اس ظبّزم بْتهز
ایي است ”ٍ لجّبً ساخحبً “ ثبقٌن اص نبّشم ثْتش ثبضذ .هبّب
ببضذ.
دس ایي صهیٌِ گشْتبسین .ثبیذ ثبقٌوبى اص نبّشهبى ثْتش
ثبضذ .ایي ٖذاست سا چگًَِ حٓم کٌین؟ حٓم ٖذاست ثب
سالهت هبلی ،سالهت اخالٖی ٍ حٓم صیّ قلجگی استً .ویگَیین يجبی پبسُ ثِ دٍضوبى ثیٌذاصین؛ هًٌبی
ی قلجگی ایي ًیست .هًٌبیص ایي است کِ دس دًیبقلجی هثل دًیبقلجبى يول ًکٌین؛ ّش چِ َّس
ص ّ
کشدین ،ثخَاّین .هي ٖجلْب سٍایتی دیذم کِ ّش کس ّش چِ دلص خَاست ثپَضذّ ،ش چِ دلص خَاست
ثخَسد ٍ ّش هشکَثی کِ دلص خَاست سَاس ضَد ،ایي ضخع پیص خذای هتًبل هلًَى است .ایي ضأى
پَلذاسّب ٍ پَل پشستْبست .هب ّن ْالى چیض سا َّس هی کٌین ،اهب حبال پَل ًذاسین ،ثِ هدشدی کِ پَل
گیشهبى آهذَْ ،ساً هی سٍین آى سا تْیِ هی کٌین؛ هٌتهشین کِ اص ایي غذ خضء اضشاْیگشیٍٖ ،تی ایي یک
خضئص ْشاّن ضذًَ ،د ٍ ًِ خضء دیگش سا ّن دس ْشغتْبی دیگش ّویي قَس ثتذسیح ْشاّن کٌین .ایي ضأى
ی هتَسكی ّوشاُ ثب ٌٖبيت ،سالهت هبلی ٍ
قلجگی ًیست .ضأى قلجگی ایي است کِ اًسبى یک ص ّ
سبدگی ثِ قَس ًسجی ثشای خَدش ًگِ داسد .سالهت اخالٖی ،خیلی هْن است .آى ٍٖت ٖذاست حٓم
خَاّذ ضذ.
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عقیدجی سیاسی
بیبًبت در دیذار هسئَالى ػمیذتی ،سیبسی ًیزٍی اًتظبهی02/2801832

حؿَس هدوَيِ یی ثِ ًبم يٗیذتی ،سیبسی دس ًیشٍّبی هسلح ،یکی اص الْبهبت الْی ٍ اص ثشکبت پشٍسدگبس
ی
ثش اهبم ثضسگَاس هب ٍ هدوَيِ ی دست اًذسکبس اهَس کطَس ثَدًٗ .ص سٍحبًیَىًٗ ،ص ّذایت ٍ دستگیش ِ
هًٌَی استّ .وِ ثِ سٍحبًی احتیبج داسًذ ّ -وچٌبى کِ ثِ قجیت احتیبج داسًذ  ٍ -اگش سٍحبًی دس ّش
ًٗكِیی ثِ ٍنبیّ خَد يول کٌذ ،آى خب سا اص لحبل هًٌَی آثبد خَاّذ کشد .گبّی ٍخَد هب يوبهِییّب دس
خبّبیی ثیاثش هی ضَد ،یب احیبً ًب خذای ًبکشدُ اثشّبی هٌٓی ثش خبی هیگزاسد؛ ایي ثِخبقش ایي است کِ هب

دس آى هَسد ثب ٍنبیّ ٍ َّیت ٍ هٌص یک سٍحبًی نبّش ًطذُ این .دس قَل سبلْبی هتوبدیِ يوش سٍحبًیت
ضیًِّ ،شخب سٍحبًیَى ثب هٌص ٍ َّیت سٍحبًیِ خَد نبّش ضذُاًذ ،ثشکبتی ثش خبی گزاضتِاًذ؛ چِ دس هیذاى
سیبست ،چِ دس هیذاى هًٌَیت ،چِ دس هیذاى ّبی هشثَـ ثِ سصم ٍ دْبو اص کطَس ٍ اهٌیت ٍ ،چِ دس ّش
هیذاى دیگشی .ضأى سٍحبًی ایي استً .وی خَاّن اديب کٌن کِ حؿَس سٍحبًیَى دس ًیشٍّبی هسلح دس
سبلْبی ثًذ اص اًٗالة غذدسغذ ّوبى قَسی ثَدُ است کِ اص هبّب اًتهبس هی سْتِ؛ اهب هی خَاّن ایي سا
يشؼ کٌن کِ دس هدوَيِ ی ثضسگ ًیشٍّبی هسلحّ ،شخب يلوب ،سٍحبًیَىْ ،ؿال ٍ قالة خَاى ثب ّوبى
هٌص سٍحبًی حؿَس داضتِاًذ ،تأثیشات ثسیبس گشاًجْبیی ثشخبی گزاضتِاًذ.
اةرو گشاده
بیبًبت در دیذار هسئَالى ػمیذتی ،سیبسی ًیزٍی اًتظبهی02/2801832

ی هحؽ است .ضوب ْشؼ کٌیذ
ال هشده ِ
هٌص سٍحبًی ًجبیذ ْشهبًذّی ثبضذ؛ ّشچٌذ تطشیٓبت ْشهبًذّی اغ ً
دس ْالى هحلِ ی تْشاى یب ّش ضْش دیگشی پیص ًوبص یک هسدذ ّستیذ .پیص ًوبص یک هسدذ چگًَِ
سْتبس هی کٌذ؟ ثب اهش ٍ ًْی ٍ پَسشٍ ٍ پیطشٍ سْتبس هی کٌذ؟
اگش ثکٌذ ،هشدم ثِ ًوبصش ًوی آیٌذّ .ویطِ گشم تشیي ًوبص
بٌذُ خَدم سبلْب پیص
خوبيت ّب هتًلٕ ثِ پیص ًوبصّبی هشدهی است :ثب هشدم
ًوبسی کزدُام؛ هیداًن
گشم هی گیشًذ؛ ثب هشدم خَش اخالٖی هی کٌٌذ؛
اًسبى چگًَِ ببیذ بهب
ثی حَغلگی ًطبى ًوی دٌّذ؛ ثذخلٗی ًطبى ًوی دٌّذ،
هزدم رفتبر کٌذٍ .لتهی
خَاة هسألِ ضبى سا هی دٌّذ؛ یک ٍٖت اگش کسی ثیوبسی
ًوبس توبم ههی ضهذ،
ٍ هطکلی داضتِ ثبضذ ،اگش ثب پَل ًتَاًٌذ ،ثب اخالٔ آى
بزهیگطتن رٍ بِ هزدم
هطکل سا تسکیي هیدٌّذ .گٓت:
هی ًطستن  .تسبیحبت
چَ ٍا ًویکٌی گشّی خَد گشُ هجبش
حضزت سّزا را ّن کِ
اثشٍ گطبدُ ثبش چَ دستت گطبدُ ًیست
هههی گههفههتههن ،افههزاد
ثِ يٌَاى آخًَذی ،دست هب گطبدُ ًیست؛ اهب اثشٍیوبى کِ
هی آهذًذ ٍ هی دیهذًهذ
هی تَاًذ گطبدُ ثبضذ .ثٌذُ خَدم سبلْب پیص ًوبصی
راُ ببس اسهت .جهَاى
کشدُام؛ هیداًن اًسبى چگًَِ ثبیذ ثب هشدم سْتبس کٌذٍٖ .تی
هی آهذ ،هشلَّف هی آههذ،
ًوبص توبم هی ضذ ،ثشهی گطتن سٍ ثِ هشدم هی ًطستن.
بههبساری هههی آهههذ،
تسجیحبت حؿشت صّشا سا ّن کِ هی گٓتن ،اْشاد هی آهذًذ
ریص دار ههی آههذ،
ٍ هی دیذًذ ساُ ثبص است .خَاى هی آهذ ،هضلّّ هی آهذ،
بیریص هیآهذ.
ثبصاسی هیآهذ ،سیصداس هیآهذ ،ثیسیص هیآهذ .آى صهبى،
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پَضیذى پَستیي ّبی ٍاسًٍِ دس هیبى خَاًْبی ثیتل هذ
ضذُ ثَد .یک سٍص سْتن ًوبص ،دیذم یکی اص ّویي خَاًْبی
هي سیّ طلبگی را در
آالهذ کِ هَّبیص سا سٍَي صدُ ،آهذُ ٍ غّ اٍل کٌبس
دٍ جولِ ههی تهَاًهن
هتذیٌیي ٍ ثبصاسی ّبی خَة ٍ اْشاد هحبسي سٓیذ ًطستِ.
احسبس کشدم ایي خَاى ثب هي حشْی داسدً .طستن ٍ ثِ اٍ
هؼزفی کٌن  :پبرسبیی
خ ًگبُ دادم؛ یًٌی اخبصُ دادم ثیبیذ حشْص سا ثضًذ .خلَ
پبس ِ
بب ػشَّتً ٍ ،هظهن در
آهذ ٍ گٓت آٖب! هي غّ اٍل ثٌطیٌن ،اضکبل داسد؟ گٓتن
تحصیل ٍ سًذگی.
ًِ ،چِ اضکبلی داسد؟ ضوب ّن هثل ثٗیِ .گٓت :ایي آٖبیبى
هی گَیٌذ اضکبل داسد .گٓتن :ایي آٖبیبى ثیخَد هی گَیٌذ!
ایي خَاى ،دیگش اص ایي هسدذ پب ًوی کِطذ .ایي خَاى،
دیگش اص ایي پیص ًوبص دل ًویکٌذّ .ویيقَس ّن ثَد؛ اص هب دل ًویکٌذًذ .ثٌذُ ٍٖتی هسدذ هیسْتن ،دس
ال ًَد ًٓشش خَاًْب ثَدًذ .ثٌذُ ّیچ چیض خبغی ًذاضتن؛ ًِ یک هبیِی آىچٌبًیِ هًٌَی،
هیبى غذ ًٓش ،اٖ ً
ًِ یک هبیِی دًیَی؛ اهب ثب هشدم ثَدم.

”

پارسایی و ىظم
بیبًبت در جوغ اسبتیذ ،فضال ٍ طالة حَسُ ػلویِ لن در هذرسِ فیضیِ0214811809

5

ی قلجگی سا دس دٍ خولِ هی تَاًن هًشْی کٌن:
ی قلجگی چیست؟ هي ص ّ
ی قلجگی است .ص ّ
دٍم ،حٓم ص ّ
پبسسبیی ثب يضّتً ٍ ،هن دس تحػیل ٍ صًذگی .قلجِ ،پبسسبگًَِ صًذگی هی کٌذ .الجتِ هي اص اٍؾبو هبدّی
حَصُ ی يلویِ ،حٗیٗت ًب آضٓتِ ٍ ًبساحتن .اص هطکالتی کِ ثسیبسی اص قالّة ٍ ْؿال ثب آى دست ٍ پٌدِ ًشم
هی کٌٌذ  -هطکالت هبدّی  -هكّلًن .گبّی اٍٖبت ثًؿی اص ایي اقّاليبت ثشای هي ثسیبس تلخ ٍ گضًذُ
است .الجتِ آى هَٗلِ ی دیگشی است کِ ٍاًٖ ًب ثبیذ ثشایص ْکشی کشد .اهشٍص حٗیٗت ًب قالّة يلَم دیٌی اص
ّوِ ی قجٗبت خبهًِ  -حتی اص کبسهٌذ ٍ اص کبسگش ٍ اص دیگشاى  -اص لحبل حمّ هًیطتی پبییي تشًذ  -ایي
یک ٍاًٖیت است  -دس حبلی کِ یکی اص ثضسگتشیي ٍ ضشیٓتشیي کبسّب سا ایٌْب اًدبم هیدٌّذ .اص نَاّش ّن
چٌذاى چیضی ًوی ضَد ْْویذّ .وبى يضّت ًٓس ٍ هٌبيتی کِ قالّة يلَم دیٌی اص گزضتِ ثب آى سشاْشاص
ثَدُاًذً ،وی گزاسد آدهْبی سكحی ٍ نبّشثیي ،ثسیبسی اص ثَاقي اهش سا ثجیٌٌذ ٍ ثطٌبسٌذ .هي ًوی خَاّن
ال يشؼ هی کٌن ،ایي است کِ قالّة  -چِ آًْبیی کِ
آى هَٗلِ سا ثب ایي هَٗلِ هخلَـ کٌن .آًی کِ حب ً
ثشخَسداسًذ ،چِ آًْبیی کِ دچبس سختیْبیی ّستٌذ  -ثبیذ صیّ قلجگی ضبى هحَٓل ثوبًذ؛ یًٌی حبلت
پبسسبیی ٍ ٌٖبيتّ ،وشاُ ثب يضّت ًٓس؛ ایي یک .دٍمً ،هن دس تحػیل ٍ ثِ تجى آى ًهن دس صًذگی؛ کِ
خػَغیت قلجگی ًهن است.

عهال ثاةث نی کييد
بیبًبت در دیذار جوؼی اس رٍحبًیَى0219801831

ي هًبسِ دیٌی ،ثبیذ ثِ صثبى اکتٓب ًکٌذ؛ ثلکِ يول اٍ ّن ثبیذ ایوبى ٍ اخالظ ٍ غٓبیص سا
هج ّل ٍِ دیي ٍ هج ّی ِ
دس ثیبى ایي حٗیٗت ثشای هخبقت ثبثت کٌذ ٍ ًطبى دّذ .ایي کِ هطبّذُ هی کٌیذ دس ّش کبسی کِ يلوبی
دیي پیطگبم ثبضٌذ ،هشدم پبسخ هثجت هی دٌّذ ٍ اخبثت هی کٌٌذ ٍ خوى هی ضًَذ ٍ يول هی کٌٌذ  -چِ
خجِْ ثبضذ ،چِ اهش سیبست ٍ چِ خَ ِد اًٗالة  -ثِ خبقش ایي است کِ ایي لجبس ٍ ضُل ٍ صیّ ،ثِ خبقش
يول اخیبس ٍ ًیکبًی کِ ٖجل اص هب ثَدُ اًذ ،تَاًستِ است ایوبى هشدم سا ثِ خَد هتَخِّ ٍ خلت کٌذ .ایي،
اخالظ يلوبی گزضتِ ٍ ثضسگبى هبست ٍ سشهبیِ ی اسصضوٌذی هحسَة هی ضَد .ثبیذ ایي سا حٓم کٌین.
ال ثشای هشدم ثبثت هی کٌٌذ،کبس
ٍٖتی يلوبی دیي ،چٌیي ایوبى ٍ اخالغی سا اص خَد ًطبى هی دٌّذ ٍ يو ً
ّذایت آًْب سا آسبى هیسبصًذ.
گِث کرده
بیبًبت در دیذار رٍحبًیَى تیپ هستمل  38اهبم جؼفز صبدق(ع)0211814800

سيبیت نَاّش ًهبهی ،خیلی هْن است .ثذٍى ضک ،دس اهش ًهبهی ،نَاّش يٌَاى ثَاقي است .یًٌی اگش آى
ضخع ًهبهی کِ خلَی ضوب هیآیذ ،چٌبًچِ دیذیذ یِٗ اش ثبص است ،یب دکوِ اش اْتبدُ ،ثذاًیذ کِ اٍ ٖكًبً
دس هیذاى خٌگ کن خَاّذ آٍسد ًِ .ایيکِ اگش یِٗ اش ثستِ ثَد ٍ دکوِ اش ًیٓتبدُ ثَد ،کبس سا توبم خَاّذ
ال ٍٖتی
کشد؛ ًِ ،ایي خضٍ هَؾَو است؛ توبم هَؾَو ًیست .یًٌی اگش ّوِ چیضش تکویل ثبضذ ،اهب هث ً
پیص ضوب هی آیذ ،ثجیٌیذ ثٌذ پَتیٌص ثبص یب ضُل است ،یٗیي کٌیذ کِ اٍ دس هیذاى خٌگ ،آى کبسی کِ ضوب
هی خَاّیذً ،خَاّذ کشد .ثبیذ کبسش ضستِ ،سُْتِ ،هشتت،
هٌهن ٍ پُشٍپیوبى  -دس ّوبى صی یی کِ اص اٍ هتَٖى است
 ثبضذ .الجتِ هوکي است اص قلجِ ی ًهبهی صی خبغییؼٌی اگز آى ضخه
هتَٖى ثبضذ؛ آى صی سا هطخع کٌیذ ،تب ّوبى صی سا
ًظبهی کِ جلَی ضوهب
داضتِ ثبضذ.
هی آیذ ،چٌبًچِ دیذیذ
در ٌهیو راه
یمِ اش ببس است ،یهب

خذاًٍذ اى ضبءاللِّ تَْیٕ اًدبم ٍنیِٓ ٍ اّتذا ثِ ٍنیِٓ ثِ
هب يٌبیت کٌذ؛ هب سا ّشگض اص ایي صی هٗذس سٍحبًی خذا

کِ اٍ لطؼبً در ههیهذاى
جٌگ کن خَاّذ آٍرد.

”

بیبًبت در دیذار جوؼی اس رٍحبًیَى استبى لزستبى0211818821

”

دکوِ اش افتبدُ ،بذاًیذ
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ًکٌذ؛ هب سا دس ساُ خذهت ثِ دیي ٍ خذهت ثِ ایي سضتِ ی
هٗذس ٍ اْتخبسآهیض ،صًذُ ثذاسد ٍ دس ّویي ساُ ّن
ثویشاًذ.

در ّوِ جهبی ػهبلهن،
رؤسبی کطَر بب ههزدم

ذخیره ی ٌزار سالً

کَچِ ٍ ببسار ،فبصلِ ی
ضبُ ٍ گذاست ٍ حتَّهی

بیبًبت در دیذار جوؼی اس رٍحبًیَى02/4803833

حکَهتْبیی ّهن کهِ
داػیهِ ی تهَدُ یهی
داضتٌذً ،تَاًستٌهذ اس
سًذگی هسهزفهبًهِ ی
ضبّهبى بهزای خهَد
صزفًظز کٌٌذ .افتخهبر
ًظبم اسالهی آى است
کِ اهبم ػظین الطأًص
تب پبیبى ػوهز در سیّ
طلبگی سًذگی کزد.
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”

”

فبصلِی هیبى سًهذگهی

اگش خذای ًکشدُ ثش اثش ثی تَخْی ّبَٓ ،لت ّب،
ٍٖتًطٌبسی ّبٍ ،نیِٓ ًطٌبسی ّب ٍ هٌحشِ ضذى اص خف
هًوَلی سٍحبًیت دس قَل ّضاس سبل ،آى رخیشُ ی
ّضاسسبلِ آسیت ثجیٌذ؛ آى الوبس گشاًجْبیی کِ ثش اثش
گزضت ٖشًْب ٍ يػشّب ٍ دٍسُّب ٍ هدبّذتْب ٍ اخالظ ّب
ثِ ٍخَد آهذُ ثَد ،خذضِ داس ضَد ،یب ثطکٌذ ،ثبص سٍصگبس
صیبدی الصم خَاّذ ثَد ،تب ثطَد آىچٌبى رخیشُیی سا ْشاّن
آٍسد .پس ،دس ایي سٍصگبس ،اٍلیي ثبی ِذ هب هًووبى ٍ هتضیّیبى
ی يلن ٍ سٍحبًیت ،حٓم آى آثشٍ ٍ حیثیت ّضاسسبلِ
ثِ ص ّ
است کِ ثحوذاللِّ دس قَل دٍساى اًٗالة ،ایي آثشٍ
هؿبيّ ضذ ٍ چْشُ ی سٍحبًیت ضیًِ ،ثِ خبقش گزضت ٍ
ْذاکبسی ،دسخطٌذگی پیذا کشد.

ٌهچون نردم
پیبم بِ هٌبسبت اٍلیي سبلگزد ارتحبل حضزت اهبم خویٌی(رُ)02/4812801

دس ّوِ خبی يبلنْ ،بغلِ ی هیبى صًذگی سؤسبی کطَس ثب هشدم کَچِ ٍ ثبصاسْ ،بغلِ ی ضبُ ٍ گذاست ٍ
حتّی حکَهتْبیی ّن کِ دايیِ ی تَدُ یی داضتٌذً ،تَاًستٌذ اص صًذگی هسشْبًِ ی ضبّبى ثشای خَد
ی قلجگی صًذگی
غشِ ًهش کٌٌذ .اْتخبس ًهبم اسالهی آى است کِ اهبم يهین الطأًص تب پبیبى يوش دس ص ّ
کشد ٍ هسإٍالى کطَس ثذٍى استثٌب ،داهبى خَد سا اص قشص صًذگیْبی سایح هسإٍالى دس سبیش کطَسّب پبکیضُ
ًگْذاضتٌذ ٍ هبًٌذ ٖطشّبی هتَسف هشدم خَد صًذگی کشدُ اًذ .هشدم هیبى خَد ٍ هسإٍالى ،آى ْبغلِ ی
يویٗی سا کِ دس ّوِ خبی دًیب هیبى هشدم ٍ هسإٍالى ّست ،هطبّذُ ًکشدًذ.

لتاس علم
بیبًبت در هزاسن ػوبهِگذاری جوؼی اس طلَّبة02//80183/

ّش چٌذ کِ ٍسٍد دس سضتِ ی تحػیل يلَم دیٌی ٍ قلجِ ضذى ،یک هشحلِ ی سشًَضت سبص ٍ هْوی
هحسَة هی ضَد ٍ قلجِ ی ثب يوبهِ ٍ ثی يوبهِّ ،ش دٍ گًَِ اش سا داسین؛ لیکي ًٓس تلجّس ثِ لجبس
سٍحبًیت ٍ اّل يلن دیٌی ٍ گزاضتي يوبهِ ّن خَدش هشحلِ یی است ٍ ثسیبس حبیض اّویت هی ثبضذ .تب
ضوب يوبهِ سشتبى ًیست ،هشدم یک قَس اص ضوب تَٖى داسًذ؛ اهب ٍٖتی يوبهِ ثش سش گزاضتیذ ،ایي تَٖى قَس
دیگشی خَاّذ ضذ.
ایي لجبسّ ،ضاس سبل است کِ لجبس يلن هی ثبضذً .وی گَیین کِ ْٗف يلوب ایي لجبس سا داضتٌذ؛ ًِّ ،ضاس
ی اّل يلن دس سٍحبًیت ضیًِ ،اص صهبى ضیخ هٓیذ ٍ ضیخ قَسی تب حبال ،هحَس ٍ هشکض اهیذ
سبل است کِ ص ّ
هشدم ثشای اهَس ثَدُ است.
اگر ...
بیبًبت در دیذار جوؼی اس رٍحبًیَى02//818800

ی خَد خبسج ثطَد ٍ ٖذستقلجی ٍ ٖذست ًوبیی ٍ سَء استٓبدُ ثکٌذ ٍ اگش يولی اص
اهشٍص ،اگش سٍحبًیت اص ص ّ
اٍ سش ثضًذ کِ حبکی اص ؾًّ تَٗا ٍ ٍسيی ثبضذ کِ هشدم
دس اٍ سشاٌ کشدًذ ٍ ثِ اٍ ايتوبد داسًذّ ،ش کذام اص ایٌْب
لكوِ اش َیشٖبثل خجشاى است .اص ایي خْت ّن ،اهشٍص
ایي لببسّ ،شار سبل
ٍؾى هب سٍحبًیَى استثٌبیی است؛ یًٌی ثب دٍسُ ی ٖجل اص
است کِ لببس ػلن
اًٗالة ْشٔ هی کٌذ .الجتِ ،دس دٍسُ ی ٖجل اص اًٗالة ّن،
هیببضذً .ویگَیین کِ
اگش اص یک سٍحبًی کبسی سش هیصد ،ؾبیًِ ثَد ٍ ثِ ّوِی
فمط ػلوب ایي لببس را
سٍحبًیت سشایت هی کشد؛ اهب اهشٍص چَى ًهبمً ،هبم
داضتٌذ؛ ًِّ ،شار سبل
اسالهی است ٍ سٍحبًیَى ههْش اسالم ّستٌذ ،ؾبیًِ ْٗف
است کِ سیّ اّل ػلن
هتَخِ خوًی اص سٍحبًیَى  -یب حتّی خوى سٍحبًیت -
در رٍحبًیت ضیؼِ ،اس
ًوی ضَد؛ ثلکِ ؾبیًِ هتَخِ اسالم هی ضَد ٍ ثِ ایي
سهبى ضیخ هفیذ ٍ ضیخ
صٍدی ّن ٖبثل خجشاى ًخَاّذ ثَد.
طَسی تب حبال ،هحَر ٍ
دس ایي صهیٌِ ،اهبم ثضسگَاسهبى خیلی تَغیِ ّبی آهَصًذُ
هزکش اهیذ هزدم بزای
ی سٍحبًیت ٍ ّوبى ساثكِ ّبی ٖذیوی
کشدًذ .ثبیذ حٓم ص ّ
اهَر بَدُ است.
ٍ هًوَلی ثب هشدم ٍ ّوبى ايوبل ٍ حشکبتی کِ اًتضاو تَٗا

”

”
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ٍ ٍسو ٍ ایوبى ٍ پبیجٌذی ضذیذ ثِ دیي اص آى هی ضذ ٍ
اختٌبة اص ّش چیضی کِ ایي اغل سا هخذٍش ثکٌذ ،هَسد
تأکیذ ٍ تَخِ ٖشاس ثگیشد.

ایي یکی اس چیهشّهبی
کِ ٍضَ بگیزًذ بزًٍهذ
درس .درس را آى
رٍسی کِ در حَسُ ّهب
ّیچ اهتحبًهی ٍجهَد
ًذاضت ٍ ّیچکس اس
کسی ًوی پزسیذ کهِ
ضوهب چهمهذر درس
خَاًذیذ ٍ بیب ببیٌن چی

اسححکام نعيوی

”

”

هؼوَلی ٍ رائج اسهت

خَاًذیذ.

بیبًبت در هزاسن بیؼت طالة ٍ رٍحبًیَى02//819819

تکلیّ هب خبهًِی سٍحبًیت  -کِ ثٌذُ ّن قلجِیی دس ایي
هدوَيِ ی يهین سٍحبًی ّستن  -ایي است کِ ّشچِ
تَاى داسین ،ثش استحکبم هًٌَی خبهًِ ی يلوی سٍحبًیت
ال ٍ ْکش ًا ٍ هطی ًب
ثیٓضایین .يلوبی هحتشم دس ایي صهیٌِ ،يو ً
ٍ ص ّی ًب ٍاسد ضًَذ؛ صیشا آثشٍی سٍحبًیت ،آثشٍی اسالم ٍ
اًٗالة  -ثخػَظ آثشٍی اهبم  -است.

شها درس را ةدون انححان خواىدید
9

بیبًبت در هزاسن سبلگزد ضْبدت دکتز هفتح02/981483/

دسس دس حَصُّبی يلویِ یک يجبدت هحسَة هی ضَد .تشثیت قلجگی اص اٍّل ایي است ،دسس یک يول
يجبدی است .الصهِ اش ایي است کِ ایي کبس هٗذس ثِ حسبة ثیبیذ .اسبتیذی کِ ٖجل اص دسس ٍؾَ
هی گیشًذ تب ثب ٍؾَ ثشًٍذ سش دسس ٍ قالثی کِ پیص اص سْتي ثِ خلسِی دسس ٍؾَ هیگیشًذ تب ثب ٍؾَ
دس دسس حبؾش ثطًَذ ،دس حَصُ ّب کن ًیستٌذ .ایي یکی اص چیضّبی هًوَلی ٍ سائح است کِ ٍؾَ ثگیشًذ
ثشًٍذ دسس .دسس سا آى سٍصی کِ دس حَصُ ّب ّیچ اهتحبًی ٍخَد ًذاضت ٍ ّیچکس اص کسی ًوی پشسیذ
کِ ضوب چٗذس دسس خَاًذیذ ٍ ثیب ثجیٌن چی خَاًذیذ .دسس سا دس ّوبى سٍصّب ّن قلجِ ی حَصُ ثب ضَٔ ٍ
سَجت ٍ ثِ غَست خستگی ًبپزیش ٍ ثب ْشاهَش کشدى ثسیبسی اص خلَُ ّبی صًذگی دًجبل هی کشد ّیچ
اًگیضُای خض اًگیضُی هًٌَی ٍ اخشٍی ٍ الْی ًویتَاًذ یک قبلت يلن سا آى ٍٖتی کِ اص اٍ ًویپشسٌذ آٖب
ضوب چی خَاًذیذ ٍ پیص کی خَاًذی؟ ایٌدَس ٍاداس ثِ دسس خَاًذى ًوی کٌذ .هب هتأسٓبًِ یک تحلیل
دسست ٍ حسبثی اص صًذگی قلجگی ًذاسین.

آقا شها ةرای چی آندی؟
بیبًبت در هزاسن سبلگزد ضْبدت دکتز هفتح02/981483/

يجبدت داًستي دسس ٍ ثِ يٌَاى یک کبس يجبدی یک ٍنیِٓ ی ضشيی ٍ الْی دسس خَاًذى ایي یک چیض
َْٔالًبدُ هْوی دس حَصُ ّبی يلویِ ٌَّص ّن ّستٌَّ .ص ّن ضوب ثجیٌیذ آى خَاًی کِ پب هیضَد هی سٍد
قلجِ هی ضَد ،اص داًطگبُ هی سٍد ،اص دثیشستبى هی سٍد ،اص سٍستب هی سٍد ،اص ضْش هی سٍد .هی سًٍذ قلجِ
هی ضًَذٍٖ .تی کِ ضوب ثشٍیذ اص اٍ ثپشسیذ چشا قلجِ ضذی؟ هی خَاّی چکبس ثکٌی؟ هی ثیٌیذ کِ ایي ،یک
ّذِ هًٌَی ایي سا کطبًذُ آٍسدُ ،الجتِ استثٌب داسد .هَاسدی هوکي است کسبًی استثٌب ثبضٌذ ،اًگیضُ ّبی
دیگش داضتِ ثبضٌذ اهب سٍال ایي است ،سًگ يوَهی ایي است .ثِ دًجبل یک ّذِ هًٌَی آهذُ .هی گَیذ
آهذم اسالم سا ثْٓون ،اسالم سا تحٗیٕ کٌن .آهذم ساٌّوبئی کٌن هشدم سا ،یبد ثگیشم ساٌّوبئی کٌن هشدم سا.
ال اص اٍّل اًگیضُ ایي است .دس حبلی کِ دس داًطگبُ ٖجلی هب ٍ ْشٌّگ داًطگبّی هب ایي ًجَد .اگش اص یک
اغ ً
داًطدَ هی پشسیذًذ آٖب ضوب چشا آهذی داًطدَ ثطَیذ؟ هی گٓت ،آهذم تب یک ضُل خَة پیذا کٌن ،آهذم
ثطَم هثالً پضضک ،ثطَم هٌْذس ،ثطَم ًویداًن چِّ ٍ ،یچ اثبئی ًجَد اص ایيکِ ثگَیذ کِ آدم تب یک هثالً
دسآهذ خَثی دس آیٌذُ داضتِ ثبضن ،صًذگی ام سا هی خَاّن خَة تأهیي ثکٌن .دس يشِ حَصُ ی يلویِ ایي
يیت است ،اگش اص یک قلجِ ای ثپشسٌذ آٖب ضوب ثشای چی آهذی؟ اگش دس دلص ّن تأهیي صًذگی آیٌذُ ثبضذ،
خشأت ًوی کٌذ ثِ صثبى ثیبٍسد ،ایي یک يیت هحسَة
اگز بیبیذ تَی داًطگبُ،
هی ضَد کِ ِا یک ًٓش ثیبیذ قلجِ ثطَد ثشای ایي کِ
اگز هب بتَاًین ّهوهیهي
صًذگی اش سا تأهیي ثکٌذ! ایي یک اسصش هٌٓی است ،یک
یك لذم را بهزداریهن؛
ًٗكِ ی هٌٓی ٍ سیبُ است .ثجیٌیذ ّویي خُلّٕ ،ویي
سٍحیِ ،اگش ثیبیذ تَی داًطگبُ ،اگش هب ثتَاًین ّویي یک
کبًبل بشًین بیي حَسُ ٍ
ٖذم سا ثشداسین؛ کبًبل ثضًین ثیي حَصُ ٍ داًطگبُ سٍحیِ ی
داًطگبُ رٍحیِی درس
دسس سا ،يجبدت داًستي ٍ ثِ يٌَاى ٍنیِٓ ی الْی اًدبم
را ،ػببدت داًستي ٍ بِ
دادى ،ایي سا هب هٌتٗلص کٌین ثِ داًطگبُ کِ الجتِ ایي
ػٌَاى ٍظیفِ ی الهْهی
اًتٗبل کبس آسبًی ّن ًیست .اهب ثجیٌیذ چِ ٖیبهت يهیوی
اًجبم دادى ،ایي را ههب
ثشپب خَاّذ ضذ.
هٌتملص کهٌهیهن بهِ
ازهمینجزوات:
داًطگبُ کِ البتِ ایهي
 .1آبروی روحانیت

 .4تحول در حوزه

 .2منش طلبگی

 .5استعدادهای ناشناختهی حوزه

 .3اسالم منهای روحانیت

jozveh88.blog.ir

اًتمبل کبر آسبًی ّهن
ًیست .اهب ببیٌیذ چهِ
لیبهت ػظیوی بهزپهب
خَاّذ ضذ.
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هي سیّ طلبگی را در
دٍ جولِ هی تهَاًهن
هؼزفی کٌن :پبرسبیی
بب ػشَّتً ٍ ،ظهن در
تحصیل ٍ سًذگی.
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