آذر  96کالس اخالق  :متوسطه دوم با سخنرانی حجت االسالم انجوی نژاد
✳ذالصِ سرٌطاًی حجت االسالم اًجَی ًژاز :
✅هتَسؽِ زٍم ضْسای ضّپَیبى ٍصبل
✅ هَظَع  :زیٌساضی ٍ جبهؼِ
✅ جلسِ سَم
✅ تبضید 99/9/81 :

ثحثی وِ ایي ضٍظّب ثؽَض جسی زض جبهؼِ هؽطح هیطِ  ،ایٌِ وِ آیب االى ثِ زیي ٍ ایوبى ًیبظ زاضین ؟
وال جبهؼِ ی جْبًی ًیبظثِ زیي زاضُ یب ثطط ذَزش هی تًَِ ضاُ ذَزش ضا پیسا وٌِ ؟
اصالً ًیبظی ّست هب ضاجغ ثِ ایي چیعّب صحجت وٌین ؟

اصالً لَاػس زیٌی ثِ زضز زًیب هی ذَضُ یب لَاًیٌی ّست وِ فمػ ثِ زضز آذطت هی ذَضز  ،زض آذطت ّن ذسا اضحن
الطاحویٌِ❗زض لیبهت آًمسض آزهْبی ثس ّستٌس وِ زیگِ ًَثت ثِ هب ًوی ضسِ ٍ هیگي آلب ضوب ثفطهبییس  ،پطًٍسُ ضا ضلَؽ
ًىٌیسٍ ❗..ثِ حس وبفی لبتل ٍ جبًی ّست❗

ایي سؤالْب هؼوَالً وِی پیص هی یبز ؟ وجب ّست وِ آزم ثِ ایي چیعّب ضه هی وٌِ وِ اصالً ایي چیعّب ثِ زضز ظًسگی
هی ذَضُ یب ًِ ؟ چِ ٍلت هب ثِ ایي ًمؽِ اظ ضه هی ضسین وِ زیي ثِ زضز زًیبی هب هی ذَضُ یب ًِ ؟
هی زًٍیس وی ثِ تأثیط ذسا زض زًیب ضه هی وٌین ٍ ،لتی ثِ حبجبتوَى ًوی ضسین  .ثِ ّویي سبزگی❗❗
ٍلتی یه ثحطاى هی آز ٍ هطىلی زاضی ،ذسا ذسا هی وٌی ٍ حل ًویطِ  ،ثِ ایي ًتیجِ هی ضسی وِ اصالً زیي ثِ چِ زضز
زًیبی هب هی ذَضُ .یب هثالً هیگي هب ایٌمسض زیي زاض ثَزین  ،ذسا چطا َّای هب ضا ًساضت ❗یب یه آزم ثی زیي هی ثیٌِ وِ ثِ
آضظٍّبیی وِ هي زاضم  ،اٍ ضسیسُ  ،پس الظهِ وِ ایٌؽَض فىط وٌن زیي اصالً ثطای زًیب ًیست  ،زیي ّیچ ضثؽی ثِ زًیب ًساضُ
 ،آذطت ضا چی وبض وٌین  ،آذطت ّن ذسا اضحن الطاحویٌِ ❗
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اگط وسی ثِ ایي اػتمبز ثطسِ وِ زیي هبل آذطتِ  ،آذطت ّن ذسا ذیلی وطین ٍ ثعضگِ  ،هب وِ ًِ وسی ضا وطتین  ًِ ،هبلی ضا
زظزیسین  ،چْبض تب گٌبُ هسرطُ ی ذیبثًَی وطزین ❗
یؼٌی زض حمیمت ّوِ ی آزهْب ثِ ایي ًمؽِ هی ضسٌس  ،چَى اظ اٍلص یه اضتجبُ ثعضي وطزًس  ،اضتجبُ ثعضگطَى چی ثَزُ ؟
ایٌىِ فىط هی وطزًس  ،ثب ذسا ثَزى  ،ثبػث هیطِ زض زًیب ثِ ّوِ چیع ثطسٌس ❗زض صَضتی وِ ثِ ّوِ چیع ضسیسى زض زًیب یه
وبض هبزیِ  ،اهب ثب ذسا ثَزى یه وبض هؼٌَیِ ❗ ثؼس هی ثیٌی هثالً یه آزهی ّیچی ًساضُ  ،اظ زًیب ّیچی گیطش ًیَهسُ اهب ثب
ذساست .چطا ؟ چَى ًساضتي چیعی زض زًیب ضا گطزى ذسا ًیبًساذتِ  ،ضثؽی ًساضُ .

حبال هی ذَاّین ثطضسی وٌین چِ وبض ثبیس ثىٌین :
اصالً ایوبى زاضتي چیِ؟
هی ذَاّین ً ۲ىتِ ضا ثبظ وٌین؟
زیي زٍ لسوتِ  :یه لسوت زستَضاتی وِ زیي زاضُ ثطای ایٌىِ ظًسگی زًیبهَى ضا ذَة وٌین  .الجتِ ذَة وٌین  ، ًِ ،ثْتط
وٌین  .ذَة وطزى ظًسگی زًیب ثب ذَزهًَِ  ،ثْتط ضسى یؼٌی چی ؟  -هثالً ّوِ ضٌیسیس وِ هیگي « اظ تَ حطوت ،اظ ذسا
ثطوت » زیي ثطای زًیب زستَضاتص ثطوتی است  .ذَة ثَزى ظًسگی وبض ذَزهًَِ ً .یبهسین ثِ زًیب وِ ذسا ثِ جبی هب
وبضّبی زًیب ضا ثىٌس .

هثالً ضوب زضست ضا ذَة ثرًَی  ،ذیلی ذَة  ،زستَضات زیٌی ضا ّن ضػبیت هی وٌی  ،حبفظِ ات تمَیت هیطِ ٍ ،لی ٍلتی
زضس ًرًَسی  ،حبفظِ تمَیت ثطِ وِ چی وبض وٌی؟
ٍلتی هی گین « ٍَ هب ضَهَیتَ اِش ضَهَیت ٍَ لىِيَ اللَِّ ضَهی » ٍلتی تَ تیط هی اًساظی  ،تَ تیط ًوی اًساظی  ،زض ٍالغ ذسا زاضُ تیط
هی اًساظُ  .ایي یؼٌی چی ؟ یؼٌی پیغوجط ثطیٌِ ذسا تیط ٍ ووبى ثط هی زاضُ  ،تیط هی اًساظُ ؟؟ ًِ .یؼٌی تَ ثطی آهَظش ثجیٌی
 .ووبى ّن هی وطی  ،تیط ّن پطتبة هی وٌی  ،ذسا ثِ ایي تیط ثطوت هی زّس  ،زلیك تط ثِ ّسف هی ذَضز  ،ثِ ّویي
سبزگی .

هب اضىبلوَى اظ اٍل ایٌِ وِ فىط هی وطزین زیي ٍ ذسا هی ذَاى ثِ جبی هب زض زًیب ظًسگی وٌي ❗
هب ًوبظ هی ذًَین  ،ذسا ضٍظی اش ضا هی ضسًَِ  ًِ .ایٌؽَض ًیست .
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ًوبظ ثطای ضٍظی ًیست  .ثطای ایٌِ وِ ضٍظی ضوب ؼیت ثبضِ ،ضظلی ثبضِ وِ ذطاثت ًىٌِ  ،ثستط ثطای تَ ًطِ .
ایي اٍلیي اضتجبِّ وِ گبّی هب هطتىت هی ضین  ،زیي ًوی تَاًس ً ،وبظ ًوی تَاًس  ،شوط ًوی تَاًس ظًسگی ثس ضوب ضا ذَة
وٌس  [ ،ثبیس ذَزت تالش وٌی ]

ًوبظ ًوی تَاًس ظًسگی تَ ضا اظ ثس ثِ ذَة ثطسبًس ً ،وبظ ٍ شوط هی تَاًس ظًسگی ذَة تَ ضا ذَثتط وٌس  .لبػسُ ی زًیب ایٌِ وِ
ذسای هتؼبل هطزهی ضا ذلك وطزُ  ،وِ ثؼعی ضَى زیي ًساضًس ٍ چَى زیي ًساضًس ٍ زاضًس تالش هی وٌٌس  ،ذسا ًوی گِ
چَى زیي ًساضی ثِ تالضت ًوطُ ًوی زم ❗
تالش ثىي  .لبػسُ زًیب ایٌِ ّطوس تالش وٌِ ثِ یِ جبیی هی ضسِ  .ایٌىِ ذسا ثگِ چَى تَ ًوبظ ًوی ذًَی  ،هي ًوی
شاضم ثِ جبیی ثطسی ًیست  .ذسا ایٌجب ّن وطیوِ .
پس ثٌبثطایي یه ػسُ زض زًیب ثسٍى زیي  ،ثب تالضطَى ثِ چیعّبیی هی ضسٌس  ،حبال اگط آزم وبض وٌِ  ،تالش وٌِ ٍ ًوبظ
ثرًَِ  ،وبضش ثطوت پیسا هی وٌِ .

لسوت زٍم زستَضات زیٌی هطثَغ ثِ چیعّبیی است وِ آسیت ّبی زًیب ضا ثطای هب اظ ثیي هی ثطز .
یه لسوتْبیی اظ زیي آسیت ضٌبسی زًیبست .
ثِ ػٌَاى هثبل هیگي زضٍؽ وبضت ضا ضاُ هی اًساظُ اهب آسیت ّن هی ظًِ ّ ،ن ثِ ذَزت ٍ ّن ثِ جبهؼِ ات  .وبض ضاُ افتبزى ثب
زضٍؽ  ،ضاُ افتبزى حمیمی ًیست  ،ثؼسا یه ظطثِ ای ثِ ضوب هی ظًِ .
ّط چیعی وِ ضوب زض زًیب ًؼوت هی زاًی  ،یه آسیجی زاضُ .
هثالً اگط ذسا ثِ ضوب تَاى جسوی هی زُ  ،ضوب ذیلی لسضتوٌس ٍ لَی ّستی  ،ایي یه ًؼوتِ  ،زیي ثبػث هیطِ ایي ًؼوت ضا
ضوب آسیت ظزایی وٌی  ،یؼٌی اظ لسضتت ثطای ظلن استفبزُ ًىٌی .

ثْت جوبل هی زُ  ،ایي ًؼوتِ ،زیي اجبظُ ًوی زُ آسیت ثرَضُ ثِ جوبلت  ،زیي هیگِ اگط ضوب یه لسضت آسیت زیسُ ،
جوبل آسیت زیسُ  ،ػلن آسیت زیسُ زاضتِ ثبضی  ،ثطای ذَزت ٍ زًیبیت ظطض زاضُ .
ثطای ّط ًؼوتی ذسا چی وبض وطزُ  :هیگِ ًؼوت ثْت هی زین  ،ضبیس ضوب ًسًٍی ایي ًؼوت آسیت زاضُ  ،آسیت ّبی ایي
ًؼوت ضا ذسا ثِ هب هؼطفی هی وٌس  .حبال گبّی هب ذَزهَى ضا لبًغ هی وٌین  ،هی گین ذسا ضٍظ لیبهت وطیوِ ٍ ثؼیسُ هب
ثویطین ػالف ثطین❗
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اگط ضػبیت ًىٌین ثؼعی چیعّب ضا زض زض زًیب ظًسگی هَى هطىل پیسا هی وٌِ  .یؼٌی حتوبً ّن اتفبق هی افتِ  .هطىل ّن
ایي ًیست وِ ضوب ثطیس االى ثیفتیس تَی جَی آة ٍ زست ٍ پبت ثطىٌِ  ،ذیلی اظ هطىالت ضٍحیِ .

گبّی یه اتفبلی هی افتِ  ،زض لیبهت ّن ایي ضا زاضین زض ثحث جٌْن زض زِّ هحطم ّن گفتن هیگي ثطذی آتص لیبهت اظ
زضًٍطَى ّست  ،آتص زضٍى ذیلی ٍلتْب اظ آتص ضٍحی است .
یؼٌی هطىالت ضٍحی  ،فطبض هیبضُ ضٍی اػصبة  ،ذیلی ثستط اظ هطىالت جسویِ  ،هطىالت جسوی ضا [ ثبالذطُ ]آزم هی
تًَِ حل وٌِ.
ثٌبثطایي یه سطی اظ زستَضات زیي ثطای ضاحت تط ضسى ظًسگی زًیبست  .حبال یه ػسُ ای هیگي ًِ ایٌؽَضی ًیست [ ٍ
ایي هسبئل ضا لجَل ًساضًس ] ،ذت ثگي  « .اًِّب َّسَیٌبُُ السَّجیل اِهّب ضبوِطاً ٍَ اِهّب وَفَضا » لجَل ًساضًس  ،ذت ًساضتِ ثبضٌس ًِ ،
ذَزت  ًِ ،ثِ زٍستبت  ًِ ،ثِ ثعضگتطّب  ًِ ،ثِ وَچىتطّب اصطاض ًىي ٍ ،لتی وسی هیگِ ایي ؼَض ًیست  ،ذت ثطٍ ثچص [
تب ثفْوی ایٌؽَضی ّست یب ًِ ] ثِ ّویي سبزگی ❗
ذَثی ثؼعی گٌبّىبضاى ایٌِ وِ تب ثطاضَى هطىلی پیص هی آز  ،هی فْوٌس هٌطأ وبض اظ وجبست  ،یِ ػسُ گٌْىبضاى هؤهي ،
آًمسض ثصیطت زاضًس وِ هی فْوٌس هطىالتطَى زلیمبً اظ وجبست .
هثالً اضتجبؼبتتَى ثب ذلك  ،تَی ذًَِ  ،ثب پسض ٍ هبزض ضا زلت وٌیس  .اگط ضوب حبلتَى ذَة ًیست ٍ پسض ٍ هبزض زضوتَى ًىطزًس
 ،ثب ضوب تٌسی وطزًس  ،ضوب چی وبض هی وٌیس ؟ ایٌىِ ثرَاّیس جَاة تٌسی ضا ثب تٌسی ثسّیس  ،اظ ًظط زیي ٍ لطآى هطزٍزُ .
زض لطآى هی فطهبیس  « :فَالتَمُل لَُْوب اُفٍ » ثِ پسض ٍ هبزضت آخ ّن ًگَ  [ .زض اسالم احتطام ثِ پسض ٍ هبزض ذیلی سفبضش ضسُ
] حبال اگط ضوب ًبضاحت ثَزی  ،آًْب تٌسی وطزًس  ،هثالً گفتي فالى ،تَ ّن گفتی فالى ذَزتی  ،ذیلی ذت  ،حبال چِ اتفبلی
هی افتِ ؟ هی تًَستی  [ ،تحول وٌی ] ٍ جَاة ًسی  ،ثؼس ّن لصت ظًسگی ضا ثچطی .حبال وسی وِ تٌسی پسضٍ هبزض ضا
جَاة زاز  ،اتفبلی وِ هی افتِ ایٌِ وِ  ،یه جبیی ایي تالفی هیطِ  .ایي هیطِ اثط زیي  .حبال ثِ ذبؼط ایي وِ ثِ پسض ٍ
هبزضش گفتِ فالى ذَزتی ً ،ویبى وِ ضاللص ثعًٌس  ،اهب ثطای فطز یه هطىل ضٍحی پیص هی آز .

لطآى ٍلتی هی ذَاز ثگِ جٌْن ً ،ویگِ جٌْن آذطت  ،هیگِ جٌْن زًیب ٍ آذطت  ،زض هَضز ثْطت ّن ّویٌِ  « ،جٌَّبتٍ
تَجطی هِي تَحتِْب االًَْبض» هیگِ ثْطت زًیب ٍ آذطت .
پس زیي هی تَاًس هطىالت ضٍحی ٍ جسوی هب ضا زض زًیب ٍ آذطت حل وٌس .
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هی آیین یه لسم جلَتط  ،ثؼعی اظ وبضّبیی وِ هب اًجبم هی زّین لصت زاضُ  .ثؼعی اظ گٌبّبى ّن لصت زاضُ  ،ایي چیِ ؟
چطا ثطذی گٌبّبى لصت زاضُ ؟ اصال گٌبُ لصت زاضُ یب ًِ ؟ آیب لصت ٍالؼی ّن زاضین ؟
[ زلت وٌیس وِ ] ثِ تِ ّیچ لصت ٍالؼی ٍ غیط ٍالؼی زض زًیب ًوی ضسین  ،ول لصتْبی زًیب اًتْب ًساضُ  ،لصت ّط لصتی هی
گصضُ ّ ،یچ چیع ٍالؼی ًیست زض زًیب  .لصت والً آًی است ّ ،وِ لصتْب آًی است.
حبال ثؼعی ّن ّستٌس زض گٌبُ ثِ سط هی ثطًس ٍ ثؼس ّن حبلطَى ذَثِ ..

هی ذَاّین ثِ ایي سؤال پبسد زّین  :گٌبُ لصت زاضُ  ،ذت  .چطا لصت زاضُ ؟ اگط یه آزهی زض ظًسگی اش ثطای لصتص
ثطًبهِ ضیعی ًىٌِ  ،ثِ جبش ضیؽبى ثطاش ثطًبهِ ضیعی هی وٌِ !
ایي ضٍظّب ذیلی ّب زض فعبی هجبظی ّستٌس [ ٍ ٍلت ظیبزی ضا تلف هی وٌٌس ] ٍلتی ّن اظضَى ثپطسی چطا ایي وبضّبضٍ
هی وٌیس  ،ظیبز جَاثی ثطای گفتي ًساضًس  ،چَى ثیىبضُ  ،چی وبض وٌِ  ،هی ضٍز زض فعبی هجبظی ٍ ..
گبّی هطزم اظ ثیىبضی هی ضى سطاؽ لصتْبی حطام  ،ثؼس هیگي هطیط ضسُ یب ًبضاحتی ضٍحی زاضُ  ،چطا ؟ چَى گٌبُ هیىٌِ ،
ثِ ٍجساًص فطبض هی آز  ،هی ضٍز سطاؽ ضطاة  ،ػملص ظایل هیطِ ٍ ،جساًص سبوت هیىطِ  ،ثؼس ّن هیگِ ایي ضا اًجبم
هیسین  ،اى وبض ضا اًجبم هی زین  ،ضٍظ لیبهت ّن ذسا ثعضگِ  .ثِ ّویي زلیل است وِ ترسیط ثِ گٌبُ هتصلِ  ،زض جبهؼِ ی
گٌْىبضاى  ،ضطاة ،هَاز  ،زذبًیبت [ّست ] ایٌْب ثِ گٌبُ هتصلِ  .فطز گٌْىبض ثسٍى هرسضات ًوی تًَِ ازاهِ ثسُ .

هب ثحثوَى سط ایٌِ وِ هستْب ٍ سبلْبست وِ هطزم ضا اظ لصت گٌبُ ًْی هی وٌین ٍ ،لی لصت حالل ثْطَى هؼطفی ًوی وٌین
 .لصت حالل یؼٌی چی ؟ یه ثرطص ایٌىِ آزم اٍلبت ثیىبضی ًساضتِ ثبضِ .

حبال یه سؤال  :لصت چیِ؟ ثب لصت وجبی ثسى ضوب احسبس ذَثی ثْص زست هیسُ ؟ وجب؟ ػمل  .فمػ ػمل .
تطضح َّضهًَْبیی وِ لصت ثرطِ  ،زستَض ػملِ  ،اظ هغع صبزض هیطِ  .ذت ضاجغ ثِ ایٌىِ لصتی ثطای اًسبى ایجبز ثطِ  ،ػمل
زاضُ ایي ضا هیگِ  .هثال ضوب اظ ًبّبض ذَضزى لصت هی ثطی  ،ثؼس ًگبُ هی وٌی  ،زض احَال یه آزهی وِ زاًطوٌسُ  ،هیگِ
سبػت  ۵ثؼس اظ ظْط زیسم چطوبم زاضُ سیبّی هیطُ  ،یبزم اهس ًبّبض ًرَضزم  .ذت ایي چِ لصتی ثَزُ  ،وِ ایي فطز ضا اظ لصت
ًبّبض ذَضزى غبفل وطزُ ؟ لصت ػلن .
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یؼٌی چیعّبیی وِ زض زًیب ّست  ،العاهبً ّویي چٌس تب لصتی وِ وف ذیبثَى ثِ هب هؼطفی هی وٌٌس ً ،یست ّ .طوس زض زًیب
هی تًَِ اظ چیعی لصت ثجطُ  ،ضیبست  ،همبم  ،ػلن ٍ ،ضظش ٌّ ،ط ٍ  ...ذساًٍس تجبضن ٍ تؼبلی ثطای ّط وسی  ،یه استؼسازی
ثطای ایٌىِ ثِ لصتْبی زًیب ثطسِ  ،لطاض زازُ  ،اهب هب لصتْب ضا ثِ صَضت ولیطِ ای وطزین ّ [ ،وِ ی لصتْب ذالصِ ضسُ زض ]
لصت اضتجبغ ثب ًبهحطم  ،لصت ًگبُ  ،لصت چطبیی  ،ثَیبیی  ،ثیٌبیی ٍ توبم  .یؼٌی ول لصتْبی زًیب ضا اظ ػمل گطفتین  ،زازین
ثِ چطن ٍ زّي ٍ زست  .هی گین ایٌْب لصتْبی زًیبست  ،زض حبلی وِ لصت ضا ػمل تؼطیف هی وٌِ ٍ ػملِ وِ َّضهَى
تطضح هی وٌِ .

ضوب ثطای ایٌىِ لصت ثجطی زض زًیب  ،ثبیس ثطًبهِ زاضتِ ثبضی  .زًیب ثبیس زًیبی ضیطیٌی ثبضِ ٍ .لتی ضیطیي ًیست  ،آزهْب هی
افتٌس زض هَظغ ػٌبز  ،وِ ذسایب زض زًیبیی وِ تَ ثطای هي ذلك وطزی  ،گٌبُ هی وٌن  ،چَثص ضا ّن هی ذَضم  .اگط هسیط
ثْطُ ثطزى اظ زًیب ضا ًساًیس  ،چٌس سبل زیگِ ون هیبضیس .

اگط هسیط ثْطُ ثطزاضی اظ زًیب ضا ًساًیس  ،چٌس سبل زیگِ ون هیبضیس .
ثطای ایٌىِ اظ زًیب لصت ثجطین  ،ثبیس ثطًبهِ ضیعی زاضتِ ثبضین ً ،جبیس ثیىبض ثبضین ٍ ثطای ثیىبض ًجَزى ثبیس ثطًبهِ ضیعی وطز .

ٍلتی هی پطسی ضغلت چیِ  ،هیگِ زاًص آهَظ یب زاًطجَ  ،اهب ایي ضغل ًیست ،زاًص آهَظی ٍ زاًطجَیی  ،یه لسوت اظ
آزهیت ضوبست ،ثطای ثمیِ اش ثطًبهِ ضیعی زاضیس ؟
ثؼعی ّب هیگي ضغلن والً زاًص آهَظُ ! هگط ضوب زض ضٍظ چٌس سبػت زاًص آهَظی ؟ چِ ثطًبهِ ای زاضی ؟ االى چِ لصتی
هی ثطی ؟

ضازیَ گَش هی زازم  ،یه هصبحجِ ثَز ثب ذبًوی وِ تب  81سبلگی ون ثیٌب ثَز  ،ثؼسش ًبثیٌب ضسُ ثَز  .هی گفت هي فىط
هی وطزم  ،ثسٍى چطن  ،زًیب زیگِ ّیچ ثْطُ ای ثطای هي ًساضُ  ،ضوب ّن اگط یه ضٍظ چطوبتَ ثب یه پبضچِ ای ثجٌسی ،
هی ثیٌی چمسض هیعاى ثْطُ ٍضی ات اظ زًیب  ،هی آز پبییي  .ذبًوِ هی گفت هطثی ام هطا ثب ٍضظش آضٌب وطز  ،حبال فْویسم
ثطای ایٌىِ آزم اظ زًیب استفبزُ وٌس  ،الظم ًیست حتوبً چطن زاضتِ ثبضِ .
ایي یه ًوًَِ ثَز  ،وِ ثسٍى چطن ّن هیطِ اظ زًیب لصت ثطز  .ضوب ثمیِ چیعّبیی ّن وِ ثطای لصت ثطزى اظ زًیبست  ،زض
ًظط ثگیطیس  ،هب هی گین چَى ذَزهَى لصتْب ضا هحسٍز وطزین زض  ۵-9لصت  ،ثمیِ ضا ًوی ضٌبسین  ،ثؼس ون هیبضین  .ثؼس ّن
هیگین ایي لسض ذَزهَى ضا وٌتطل وطزین  ،ثِ وجب ضسیسین  ،ثجیي فالًی وجب ضا گطفتِ  ،حسالل اظ زًیبش زاضُ لصت هی ثطُ.
هؼوَالً زض ایي هَالغ آزهْب [ ًب وبهی ّبیطبى ضا ] هی اًساظًس گطزى آذطت  ،هیگي زًیب وِ ایي جَض ثَز  ،یِ ػسُ ثسثرت
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ّستٌس زض زًیب  ،ذسا زض آذطت ججطاى هی وٌِ !! اهب ایي جَاة ًوی زُ  .زض زًیب ایي چیعّب ّست  ،ذیلی آزهْب ضا زیسین ً ،ب
اهیس ّستٌس ،ثؼس یه اتفبق هی افتِ هی فْوٌس  ،هسیط لصت ثطزى اظ زًیب هتفبٍتِ  ،چیع زیگطی ثَزُ  ٍ ،زض ایي سي [ ًَجَاًی
]  ،ضوب اصالً تطریص ًوی زیس .

هثالً اگط سطاؽ وسی ثطیس وِ تبظُ هبزض ضسُ  ،اذتالف سٌی اش ّن ثب ضوب ووِ  ،اظش ثپطسی االى چِ احسبسی زاضی؟
هیگِ هي ًوی زًٍستن زض زًیب ّوچٌیي لصتی ّن ٍجَز زاضُ  ،تبظُ فْویسم لصتی زض زًیب ٍجَز زاضُ ثِ ًبم هبزض ضسى .
هثالً ذَثِ سطاؽ ٍضظضىبضاًی ثطیس وِ لْطهبى زض ضضتِ ّبی هرتلف ثبضي ٍ اظ جٌس ذَزتَى ثبضي ٍ ثب ضوب ّن اذتالف
سٌی ووی زاضتِ ثبضي  ،اظضَى ثپطسیس چِ ذجط  ،ضوب وِ اظ هب ثعضگتطیس  ،ایي فىطی وِ هي االى زاضم  ،زضستِ یب ًِ ؟ ثبیس
ثطیس تجطثِ ّب ضا ثجیٌیس تجطثِ ی وسبًی وِ هَفك ّستٌس  ،ثِ جبی ایي چطذطْبی ثیَْزُ ٍ ٍلت پط وي زض ایٌتطًت ،
ثطیس سطاؽ ایي افطاز  ،آًْب ضا پیسا وٌیس  ،ظًسگی ضَى ضا ثرَاًیس  ،ثجیٌیس چی وبض هی وطزًس  .ثؼس ذَاّیس زیس چمسض ضاُ جلَی
پبی ضوبست .

یه ًفط زض سي ضوب ثِ هي گفت  :ذَش ثِ سؼبزتت  .ثْص گفتن ّ :ویي االى سؼبزتن ضا ثِ سي تَ ػَض هی وٌن  .گفت
 :چطا ؟ گفتن  :چَى ذیلی ضاُ زض جلَی ضوب ظیبزُ .
ّطچِ سي ضوب ثبالتط ثطُ  ،تؼساز ضاّْبی همبثلت هحسٍزتط هیطِ  .زض یه سٌی زیگِ زٍ ضاُ ثیطتط ًساضین یب لجطستبى یب
ثیوبضستبى .

ّطچِ سي ضوب ثبالتط ثطُ  ،تؼساز ضاّْبی همبثلتَى ووتط هیطِ  .هثالً االى ضوب وٌىَض هی زیس ٍ زض یه ضضتِ لجَل هی
ضَیس  ،ایي ضاُ اظ جلَی ضوب حصف هیطِ  ،ذت لیسبًس گطفتیس  ،چٌس تب ضاُ زیگِ حصف هیطِ  ،اظزٍاج هی وٌیس  ،ثچِ زاض
هی ضَیس ٍ یه سطی زیگِ ضاّْب حصف هیطِ .

ضوب االى توبم ضاّْب ضا هی تًَیس اًتربة وٌیس  ،اهب ّط چمسض زض جبهؼِ جلَ هی ضٍیس  ،ضاّْب ٍ گعیٌِ ّبی ضوب ووتط هیطِ ٍ
اذتیبض ضوب ثطای ایٌىِ ضاّی ضا اًتربة وٌیس  ،ون هیطِ  .االى ذیلی وبضّب ضا هی تًَیس اًجبم زّیس  ،اهب ثؼساً ًویطِ .
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االى ضوب ٍلت زاضیس وِ ضاّْبی همبثلتَى ضا ثطای لصت ثطزى اظ ظًسگی ثیطتط وٌیس  ،ثب لصتْبیی هثل چت وطزى ٍ ػالفی زض
فعبی هجبظی ٍلتتَى ضا تلف ًىٌیس .

یىی اظ چیعّبیی وِ ذیلی تأویس زاضم ثطای ّوِ  ،ایٌِ وِ آزم زٍ ظثبًِ ّیچ ٍلت زض ایطاى ثیىبض ًوی هًَِ  .یؼٌی وسی وِ
غیط اظ ظثبى فبضسی یه ظثبى زیگِ هثل ػطثی  ،اًگلیسی  ،آلوبًی  ،فطاًسِ  ،ایتبلیبیی  ،اسپبًیَلی  ،یىی اظ ایٌْب ضا ثلس ثبضِ ،
ّیچ ٍلت ثیىبض ًوی هًَِ  .حبال ثؼعی ّب هیگي هب هی ضین وبًَى ظثبى .ایي جَضی فبیسُ ًساضُ  ،ثبیس ثطی ثچسجی ثْص [
تب ذَة یبز ثگیطی ]  .ضوب ّن ضطٍع وٌیس .

زیي هیگِ اگط استؼسازّبیت ضا زض یه سٌی ضىَفب وٌی  ،ضاّْبی همبثلت ثیطتط هیطِ  [ .ثطای آیٌسُ تَى ثطًبهِ ضیعی وٌیس .
] آزهْب ایٌؽَضی اًس  ،ثبیس استؼسازّبتَى ضىَفب ثطِ .

ذسا هیگِ استؼسازّبیت ضا زض ایي سي [ًَجَاًی ] ضىَفب وي  .ثؼساً تؼساز ضاّْبیت ثطای اًتربة ثیطتط هیطِ ٍ ثؼس هی فْوی
اتفبلبً لصت ثطزى اظ زًیب چمسض همسٍضُ .

لصت ثطزى اظ زًیب ثطای وسبًی همسٍضُ وِ تؼساز ضاّْبی لصت ثطزى اظ زًیب ثطاضَى ثیطتطُ ٍ .لتی ضوب ضاُ اًتربة ًساضی ،
هججَضی زض ایي تٌْب هسیطی وِ زًیب ثْتَى پیطٌْبز هی زُ ٍ جلَی ضوب لطاض زاضُ پیص ثطیس  ،تؼججی ّن ًساضُ وِ اظ
زًیبتَى لصت ًجطیس ❗

یه هطىل ثعضگی وِ هب زاضین  ،ایٌِ وِ زض سي ًَجَاًی زض پسطّب ضیؽٌت ّست ٍ زض زذتطّب ضٍحیِ ی حسبسِ هبهبًن ایٌب
 ...ایٌْب ّط زٍ تبش تَؼئِ ی ضیؽًَِ .پسطّب زًجبل سلجطیتی ثبظی ٍ زیسُ ضسى ٍ ایي هسرطُ ثبظیْب ّستٌس ٍ زذتطاى ّن
زضگیط هسبئل ػبؼفی  .ذت ضیؽَى چی هی ذَاز ؟ وِ االى ثطی جٌْن ! ایي آذطضِ  ،هی ذَاز ضیؽبى زض زًیب ثِ ذسا ثبثت
وٌِ تَ آزم ًویطی! ضیؽبى ّطوس ضا اظ ضاّی ٍ ؼطیمی [ هٌحطف هی وٌس ]  ،لصا هی ضسین ثِ ایٌىِ ّط سٌِی یه سطی
اػوبل زاضُ اظ ًظط زیي  ،زیي هیگِ ایي سي ایي اػوبل ضا زاضُ  .ایي اػوبل ضا ثبیس زض ایي سي اًجبم زاز  ،ظٍزتط اًجبم ثسی
ثبذتی  ،زیطتط ّن اًجبم ثسی ثبذتی .
زض سي االى ضوب [ ٍظیفِ ضوب ] اظبفِ وطزى ضاّْب ثطای لصت ثطزى اظ زًیبست ٍ ایي ّیچ ضاّی ًساضُ  ،هگط ایٌىِ
استؼسازّبی جسیسی زض ذَزتَى ضىَفب وٌیس .
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ثِ لَل سؼسی ػلیِ الطحوِ « :هَي جَطّةَ الوُجطّة حَلّت ثِ الٌساهة » وسی وِ آًچِ لجالً تجطثِ ضسُ ضا ثرَاّس زٍثبضُ تجطثِ
وٌس ّ ،یچ ًتیجِ ای ًوی گیطز جع پطیوبًی  [ .اظ هطَضت ٍ تجطثِ زیگطاى استفبزُ وٌیس]
حبال یه سؤال چمسض اظ گلستبى ذًَسیس ؟ یه ذػ  ،زٍ ذػ  ،یه صفحِ؟ اگط هیعاى ظهبًْبیی ضا وِ زض فعبی هجبظی
ّستیس  ،ون وٌیس  ،ذَة ثطًبهِ ضیعی وٌیس  ،ثب یه هطبٍض هطَضت وٌیس  ،هی فْویس چِ استؼسازّبیی زاضیس.
استؼسازّبیتبى ضا ًوی زاًیس وساهِ  ،هگط ایٌىِ ػلوتَى ضا ظیبز وٌیس  .ضوب سوت ّط ػلوی ثطٍیس  ،هی فْویس چِ استؼسازی
زاضیس  ،جبهؼِ ضٌبسی  ،ػلَم تطثیتی  ،ضٍاى ضٌبسی ٌّ ،ط ً ،مبضی ٍ ..
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