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  رَهرَه
ةؾٍايِ رٕؿی ق 0 ةالؼ ذٌّ درگٖؾ دق ٍٓع فٔاهٖح يی

ّؾ دقی إٌ ّا دٍتاهِ رق يقٖؾّای يدفاقخی . يکاهًِ

ةؾٍايِ رٕؿی َٕٔی كوؼ طن يمکالخی کِ در .  ّقدَؼ

يکاهًِ، يمکالت را خکزٖؾ  .  ذٌّ يا ةٓشٓد يی إَٓؼ

ق راُ طن ّا را يغمٓش يی کَؼ ق ةآذ فؾدرگًی ق 

ّای الدتاُ ق قٕؾاٍگؾ ةؾای طن آف  ةِ کار گٖؾی راُ

يکاهًِ درقٍی ق پچ پچ ّای .  يمکالت يی لٓد

شؼاؿ آيٖؿ از هتظگاُ خا لب َّگاـ ادايِ يی ٕاةؼ، خا 

چٌَٖ يکاهًاخی .  قكدی کِ غٓاب ذٌّ را درةؾگٖؾد

.  ةآذ ةًٖاری ق پٖؾی زقد َّگاـ يی گؾدٍؼ

يٓيٓٓاخی کِ إٌ پچ پچ ّا را خمکٖن يی دَّؼ 

ق اغوب ةؾافاس خلوٖؾات ق لکقح ّای دٕگؾاف 

لاٍـ ق ةؼ لاٍقی ٕا غٓلتػدی ق ةؼةػدی ّای آف 

إٌ يکاهًات ًّٖمگی زيَٖج ًِّ ةؼةػدی .  ّافح

يی  ذٌّ را ةا خارٕکی يػًٖی  آف . ّای اٍقاف افح

پٓلاٍؼ ق غٖوی فؾْٕ، ةی ّؼؼ رلؼ يی کَؼ ق 

 .ارزش طلٖلی لػن را پإًاؿ يی کَؼ

 

 غاحیا غای ةاةا 
  28قٕؼٕا قَّٖی، فون 

 



 2 ٍمؾٕج اردٕتْمح ياُ

  الُامی از وازویهالُامی از وازویه
  

 

 .با ما در مًرد پريرش كًدكان سخه بگًییذ : 81سًال 
 

يٓكٔی کِ لًا . فؾزٍؼاٍداف را ةؿرگ کَٖؼ، ةلِٖ ايؾ آفاف افح" غٓد"ةا گقدؾش آگاّی 

ٍگؾاف ٍٍْٓاالف غٓد ٍتالٖؼ، آٍاف در . طلٖلح را درؾ کَٖؼ ريؿ آف ةؾ لًا آلکار غٓاّؼ لؼ

ی خصوی لؼُ ةؾ ٍتق يقٖؾ ق رهماف پٖك غٓاَّؼ رفح ق در فَض ٍايدصوی  إٌ ًٍإمَايِ

کار لًا فلٌ إٌ ةالؼ کِ ةِ آٍاف ٓمق ةٓرزٕؼ ق آٍاف را خمٕٓق . قدَؼًّٖمِ غاهن ق پاؾ ّ

غٓد آگاُ ّقدٖؼ ق ٕا " طلٖلح"آٍْافح، ًّاٍگٍِٓ کِ از " طلٖلح"يًْدؾٌٕ ٍکدِ درؾ . کَٖؼ

کٓدکاف در قاكْ کٓدؾ ٍٖقدَؼ ةوکِ فلٌ شقى آٍْا کٓچم . ةالٖؼآگاُ طؼاكن فٔی دارٕؼ کِ 

ق ٍِ هؿقيی ةؾای خٔوق افح قهی خا قكدی کِ در شقًماف  ّای لًا ٍٖقدَؼ آٍاف ةچِ. افح

" غٓد"ّقدَؼ لًا إٌ لاٍـ را دارٕؼ کِ ٍلك غٓد را اشؾا کَٖؼ ق ًّاٍگٍِٓ کِ آگاّی از 

إٌ يًْدؾٌٕ ق خَْا يقئٓهٖدی افح . ّای غٓد ٍٖؿ ٓمق ةٓرزٕؼ دارٕؼ، ةا ًّاف ٕگاٍگی ةِ ةچِ

رّإی ق  ،فلٌ ةؼاٍٖؼ کِ در ٕگاٍگی. کَٖؼکِ لًا اطدٖاج دارٕؼ در يٓرد آٍْا اطقاس 

.آزادٕقح
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  گفت ي شىًد با ساتیامگفت ي شىًد با ساتیام
 نصیخیؾو ه سُدؽياغی غُاالت نطةُط ةٌ

 

 
 

 غاحیام حان كلب پاک چگُىٌ كلتی اغج؟ .1سًال 

 . شٓاب را دادـ "يؼخی يکذ ق فکٓت يی کَؼ ق فپـ يی گٕٓؼ:  )یامغاح

يی گٕٓى کِ كوب پاک، در فکٓت غٍِٓ قر  ،يَّٓر يٌ چِ ةٓد ٍْفًٖؼُ اٍؼکِ ةؾای کقاٍی 

ئًٓال يؾدـ در ةازار فکؾ يی کََؼ کِ . افح، فکٓت ّى ةِ إٌ دهٖن کِ افکار خالٍى ٍؼارٍؼ

كوتی . يْؾةاف افح در طاهٖکِ كوِب پاک، غٖوی ةاالخؾ از كوب يْؾةاف افح كوب پاک، كوِب

ٖک افح ق الارُ ةِ كوب در إَصا ٍپك فًتو. #افح کِ طدی ٍپك آف ّى لَٖؼُ ًٍی لٓد

 ." شقًی ٍٖقح ةوکِ خاکٖؼی افح ةؾ إَکِ فکٓت، ًٖٓق افح

 یا ایيکٌ غکُت فلط ذٍيی اغج؟ چگُىٌ نی ؽُد غکُت كلتی پیصا کطد؟ . 2سًال 

قهی كوتی کِ يٌ يی گٕٓى، كوِب اطقافات  اغجقكدی کِ ةا ذٌّ ٍؾقٕى، كوب فکٓت  :غاحیام

كوتی کِ يٌ يی گٕٓى، آف شإگاُ چمٖؼف فکٓت . ٍٖقح چٓف آف ّى كقًدی از ذٌّ افح

ٍتى افح، فلٌ شإگاُ چمٖؼف فکٓت افح، پـ در إٌ هٓرت كوِب اطقافی ةقدگی ةِ 
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. ٍٖقحذٌّ دارد قهی آف كوتی کِ يٌ راشْ ةِ آف هظتح يی کَى ةِ شؿ فکٓت، چٖؿ دٕگؾی 

 . قهی قكدی ةِ آف يی گٕٖٓى کِ پاک ق غاهن افح کِ در آف غٍِٓ قر لٕٓى

پع آیا نی حُاىیم در ایو نطذلٌ ةگُییم کٌ حایی اغج کٌ كلب ه ذٍو ةا ٍم ادغام نی  :سًال
 ؽُىص؟ یػيی دیگط ذٍيی هحُد ىصارد؟ 

ذٌّ ًّٖمِ قشٓد دارد قهی شَب ق شٓش آف ةِ إٌ دهٖن کِ خًؾکِؿ آف در فکٓت  :غاحیام

يی خٓاٍٖى ةگٕٖٓى کِ ةا ّى ٕکی يی لٍٓؼ قهی در قاكْ . رفدِ افح کًدؾ ق کًدؾ يی لٓد

َٕٔی ذٌّ ةِ . اخفاكی کِ يی افدؼ إٌ افح کِ ذٌّ کى کى ةِ ٍتٖٔح اهوی اش ةؾيی گؾدد

ةا كوب ّٖچ گاُ خفاقخی ٍؼالدِ افح قهی زٕاد ةٓدِف در ةازار،  غاٍِ اش ةؾيی گؾدد، غاٍِ ذٌّ

از ٕک ٍؾؼ يی خٓاٍٖى ةگٕٖٓى کِ ةا ّى ٕکی يی لٍٓؼ ق از . خکاپٓی آف را زٕاد کؾدُ افح

ٍؾفی دٕگؾ يی ةَٖٖى کِ ّٖچ قكح شؼإی ٍؼالدِ اٍؼ قهی ذٌّ ةِ دهٖن يقئٓهٖح ّإی کِ 

ِ کؾدُ إى، خکاپٓی آف غٖوی زٕاد لؼُ افح ةِ اطقاس يی کؾدُ ق كتٓؿ ّا ق خًؾکؿّإی ک

ًٌّٖ دهٖن ةِ ٍّؾ يی آيؼُ افح کِ كوب ياف ّى پاکی ٍؼارد ةِ غاٍؾ إَکِ إٌ دق ةِ گٍِٓ 

 . َٕٔی ةِ گٍِٓ ای ةا ّى ًّتقدگی دارٍؼ. ای ةِ ّى يدون ّقدَؼ

م ةگُییم کٌ چیظی پع آن لرظٌ اهلی کٌ نا در ایو آفطیيؼ ةٌ هحُد نی آییم، آیا نی حُاىی :سًال
 ، ذٍو فطم گطفخٌ اغج؟ هكخی کٌ حکاپُ ؽطهع ؽصًآیا  ،ةٌ ىام ذٍو هحُد ىصاؽخٌ اغج

ٍتِٖٔح ذٌّ، ٍتِٖٔح اهوی ذٌّ ًّآٍَر کِ ًّٖمِ گفدِ اـ، ٕک درٕچِ ای ةؾای . ةوِ :غاحیام

َٕٔی ذٌّ، ًّٖمِ کار ق ٍتٖٔدك إٌ ةٓدُ . اةؾاز کؾدِف كوب ةٓدُ افح، ةؾای آف پاکی ةٓدُ افح

کِ قهی ةِ غاٍؾ آيؼِف ةِ ةازار ق ٍتِٖٔح ةازار، . کِ أٍکاِس كوب در آف ةالؼ کِ ًّاف پاکی افح

قكدی کِ ذٌّ غاٍِ اهوی اش را پٖؼا . ّقدَؼ، ذٌّ ّى غاٍِ اش را گى يی کَؼيدًاد كَب  دق

قكدی کِ ةِ . َٕٔی اهٓال ةچِ ٕا کٓدک، زادُ ذٌّ ٕا فًتن ذٌّ افح. يی کَؼ، کار خًاـ افح

غوٓص ق پاکی اش ةؾيی گؾدد، ةا كوب ّٖچ خفاقخی ٍؼارد، ّٖچ قكح ٍؼالدِ افح ق ّٖچ  قكح از 

 پـ در إٌ هٓرت قكدی کِ ةچِ. يمکن افحغٖوی فًْٖؼف آف ةِ گٍِٓ ای . ٓدُ اٍؼّى شؼا ٍت

ةِ دٍٖا يی إٓؼ َٕٔی آف فؾـ ةِ دٍٖا يی إٓؼ، ذٌّ در ةازار يدٓهؼ لؼُ افح ق قكدی کِ كوب شوٓ 
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يی إٓؼ ق خًؾکؿ در كوب غٍِٓ قر يی لٓد، ّٖچ  اطدٖاشی ةؾای آف ذٌّ دٍٖٓی ٕا ذٌّ در ةازار 

 . ٌ، پاکی اش را پٖؼا يی کَؼ، غاٍِ اش را پٖؼا يی کَؼپـ ذّ. ٍٖقح

یکی از غُال ٍایی کٌ ٍهیؾٌ کػاىی کٌ در ایو راً حصیص ٍػخيص، نی پطغيص ایو اغج کٌ  :سًال
پع ةا ایو حُـیفی کٌ ؽها نی . ةاؽصناىع اـال چطا ذٍو ةٌ نا دادً ؽصً کٌ حا ایو ذص ةطایهان 

 کيیص، آیا نی حُاىیم ةٌ ایو ىخیخٌ ةطغیم کٌ ذٍو ةٌ نا دادً ىؾص ةلکٌ ذٍو ةٌ هحُد آنص؟ 

إٌ ذٌّ، پاکی . ّٖچ چٖؿی ةِ شؿ ذٌّ ٍٖقح. آفؾَٕك ذٌّ افح. دٍٖا ذٌّ افح :غاحیام

كدی کِ ةِ دقگاٍگی ق. افح، آگاّی افح، طلٖلح افح" غاٍِ"قكدی کِ . افح َٕٔی غاٍِ افح

آغمدِ يی لٓد دٕگؾ پاکی اش را از دفح يی دّؼ، طاؿ چؾا إَگٍِٓ يی لٓد؟ إٌ ٍتِٖٔح 

يی رقد ةِ ٍؾؼ شؼإی ق دقةارُ يی إٓؼ، يی إٓؼ، يی إٓؼ  فؾاب افح کِ يی رقد ق يی رقد ق

دُ افح کِ ةِ ًٌّٖ دهٖن ةاةا يی گٕٓؼ زياف ّإی ةٓدُ افح، دقراف ٕا ٍقن ّإی ةٓ". غاٍِ"ةِ 

ٕک خػى، ةِ . إٌ ياٍَؼ خػِى گٖاُ ق درغح يی ياٍؼ. ةِ شؿ پاکی، ّٖچ چٖؿ دٕگؾی ٍتٓدُ افح

إٌ طاهِح خَافع را . درغح ختؼٕن يی لٓد ق دقةارُ خػى يی لٓد ق ةِ زٕؾ درغح يی رٕؿد

پاکی از . ًِّ چٖؿ در إٌ دٍٖای فاٍی خَافع دارد ق ذٌّ کْٖاٍی ٍٖؿ ًٌّٖ طاهح را دارد. دارد

 . ةِ آهٓدگی ق از آهٓدگی ةِ پاکی

 پع آیا دهراىی ةُدً اغج کٌ گطایؼ ةطای ذٍو هحُد ىصاؽخٌ اغج کٌ ةطهد ه آغؾخٌ ةؾُد؟  :سًال

 . دقراف ّإی ةٓدُ افح چٌَٖ. ةوِ :غاحیام

اگط ةشُاٍیم ةطای ةٌ غکُت غهیق رفخو ه حػهق کطدن ه نصیخیؾو کطدن یک اةظار را ىام  :سًال
 ةتطیم،  نُثطحطیو اةظار کصام اغج؟ 

دهٖن إَکِ يٌ ًّٖمِ يی گٕٓى خظًن در إٌ راُ الزـ افح إٌ . اةؿار پػدگی افح :غاحیام

طاؿ، إٌ . افح کِ پػدگی، ٍٓؿ يی کمؼ ق پػدگی ةآذ اطقاس کؾدِف فکٓت يی لٓد

 پػدگی چگٍِٓ ةِ قشٓد يی إٓؼ؟ 

ةؾای يزاؿ، افداپ . ؼًٍِّ اةؿارّإی کِ يا افدفادُ يی کَٖى ةآذ إٌ پػدگی يی لٓ

 چٖؿی ٍٖقح کِ فلٌ ةؾای ٕک. يؼٕدٖمٌ، يؼٕدٖمَی افح کِ اٍقاف ةإؼ در آف زٍؼگی کَؼ
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کاری کِ ةآذ يی لٍٓؼ يا ةإؼ خٓشِ ياف را ةِ خًاـ اف. راٍِٖ ةَمَٖٖى ق آف را اٍصاـ دّٖى

غالهج يَوب إٌ افح کِ آٍچِ کِ از ٍّؾ افکار ق کؾدار، . ٍدٓاٍٖى ةِ فکٓت ةؾقٕى، کى کَٖى

گقدؾش ق لادی ق ًٓق ق هوض يی آقرد ةإؼ در آغٓش گؾفدِ لٓد ق آٍچِ کِ ةِ اٍقاف 

شؼإی يی دّؼ ق اٍقاف را يَلتى يی کَؼ، ةإؼ ةِ قفٖوِ افداپ يؼٕدٖمٌ، يؼٕدٖمٌ 

آف کقی . طًٓر، فکٓت ق خًؾٌٕ کؾدف رقزاٍِ ق لتاٍِ، خف کؾدُ ق ةِ ةٖؾقف اٍؼاغدِ لٓد

 . مدکار، خظًن ق اٍآح داردغاٍِ اش را پٖؼا يی کَؼ کِ پ

 از چٌ چیظی اظاغج دارد؟ :سًال

 . اٍآح از چٖؿی کِ ةؾإك غٓب افح :غاحیام

ه " آیا ةا نيی"ةطای ایيکٌ ةٌ غکُحی کٌ كتل از نصیخیؾو ضطهری اغج، ناىيص نصیخیؾو  .3سًال 
ٍا را نصیخیؾو ذضُر، غطیػا دغج یاةیم ةایص چکار کيیم؟ هكخی نی سُاٍیم ایو نصیخیؾو 

چيصیو ةار در رهز ه ٍط ةار ةطای زناىی کُحاً اىخام دٍیم؟ ةطای نو ةػضی اهكات، نصحی ظُل نی 
 .کؾص حا ذٍيم را غاکج کيم

چؾا ًِّ فؾٓح را يی غٓاَّؼ، چِ زٕتإی در فؾٓح افح کِ در آّقدگی ٍٖقح؟  :غاحیام

چِ الکاهی دارد اگؾ قكح ةٖمدؾی ةؾای ياٍؼف ق پٖؼا کؾدف إٌ فکٓت هؾؼ لٓد؟ راُ فؾْٕ 

يؼٕدٖمٌ ةإؼ ةؾإًاف ياٍَؼ ٕک غؽای . ةؾای کقاٍی افح کِ آف را فؾْٕ از دفح يی دَّؼ

ٍِ . لٕٓىيؿُ کَٖى ق از غٓردف آف غٓلظاؿ  ا در دّاًٍافُ ةالؼ کِ ّؾ هلًِ آف رغٓلًؿ

. إَکِ ةا ٕک ّؼفی ةَمَٖٖى، ةا ٕک ّؼفی ةوَؼ لٕٓى ق ةگٕٖٓى چؾا ةِ ّؼؼ ياف ٍؾفٖؼٕى

افح کِ ةِ اٍقاف ٍدٖصِ يی دّؼ، يْى خًؾٌٕ  پؾقفِ پـ. إٌ غٓدغٓاّی در راُ اهْٖح افح

اهی ةؾيی گؾدٕى، اگؾ در ٍّؾ ةگٖؾٕى کِ ّؾ اگؾ ةِ دٍتاؿ ٍدٖصِ ةؾقٕى، دفح غ. ٍِ ٍدٖصِ آف

راٍِٖ إٌ رقٍؼ، ةؾای يا ٍدٖصِ افح، آٍگاُ يی ةَٖٖى کِ فؾٓح را از دفح يی دّٖى ق ةٖمدؾ 

 .  ةؾ رقی يؿُ آف خًؾکؿ يی کَٖى

چگُىٌ یک ؽشؿ نی حُاىص ایهاىؼ : یک غُالی کٌ نطحب ةٌ ذٍو نو نی آیص ایو اغج .4سًال 
ه ةا ایيکٌ چیظی  ةػیار نَم ه الزم اغج ایو در راً سُد ؽياغی ه نػيُیج، را راغز ىگٌ دارد؟

 ، ىظط نا را غُض نین، ةػضی اهكات ذٍو نامان داؽخٌ ةاؽیهدر كلت ماغج کٌ نا هاكػا نی سُاٍی
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گیج نی ؽُد ه ىهی داىص کٌ چٌ چیظ درغج اغج؟ آیا  کيص ه نا را دچار حطدیص نی کيص ه كلِب
 ػج؟سُاغخِو ایهان کافی

خًاـ إٌ فٓاؿ ّا از ذٌّ يی إٓؼ ةِ ًٌّٖ دهٖن، ةْدؾٌٕ شٓاةی کِ يی خٓاٍى ةؼّى : غاحیام

قهی ٍتٖٔح فؾدی آف، َٕٔی ٍتٖٔدی کِ ياهک . إٌ افح کِ ٍتِٖٔح اهوی ذٌّ، اهْٖح افح

پـ در . افح، يًوٓ از دقگاٍگی "ذٌّ از آف يٌ افح"ق  "يٌ ذٌّ ّقدى"آف لؼٕى ياٍَؼ 

ٌِ پاکإَوٓرت اگؾ  اگؾ در يٓرد ذَّی . يی غٓاّٖى إٌ فٓاؿ اهال يَؾح ًٍی لٓد ذّ

هظتح يی کَٖى کِ در إٌ دٍٖا ق در إٌ ةازار غٍِٓ قر افح، آف ذٌّ ّى اکَٓف ٍتٖٔدك 

إٌ لؼُ کِ ًّٓارُ لک کَؼ ق فپـ لک از يٖاف ةؾقد قهی ًٌّٖ رقلی کِ ذٌّ دارد، ةِ 

َٕؼُ يی لٓد، َٕٔی آف ّى طدی يَفٔح غٓدش گٍِٓ ای ةآذ كٓت ق گقدؾِش خظًن در شٓ

ةِ ًٌّٖ دهٖن زياٍی کِ لک ق خؾدٕؼ يی إٓؼ، ةآذ إٌ يی لٓد کِ شَٕٓؼُ يصتٓر . را دارد

لٓد کِ ٕا ةٖمدؾ ةِ ًٓق ةؾقد، ٕا ةا لک ةؾقد ق غٓدش را ةؼةػح کَؼ ق فپـ كؼر ٓافٖح را 

ا لٓد کِ چگٍِٓ يی خٓاٍؼ ةا إٌ ٕک چٖؿی افح کِ شَٕٓؼُ ةإؼ غٓدش شٕٓ.  ةٖمدؾ ةؼاٍؼ

ًِّ اةؿارّإی کِ دادُ لؼُ افح، کًکی ةؾای إٌ کار ّقدَؼ قهی إٓا . ذٌّ غٓد کَار ةٖإؼ

 . ةاز ةا ٓصوِ کؾدف، لًا ةؼقف لک ق خؾدٕؼ يی لٕٓؼ؟ ٍِ

ٌِ كٓی ٍٖازدارد اگؾ فقح ّى لؼٕؼ ةاز كٓی ةِ شوٓ . پمدکار، خظًن ق كؼـ ةِ شوٓ گؽالد

در خؾس خاف، كٓی . در لک خاف، كٓی ةِ شوٓ ةؾقٕؼ. خاف، كٓی ةِ شوٓ ةؾقٕؼةؾقٕؼ، در فقدی 

اگؾ لًا را ةِ خِ چاُ يی اٍؼازد، فٓرا ٍَاب اةؿار را ةگٖؾٕؼ ق غٓدخاف را ةِ ةاال . ةِ شوٓ ةؾقٕؼ

إٌ دٕگؾ ةقدگی ةِ شَٕٓؼُ دارد، راًَّا قاكٔا ًٍی خٓاٍؼ کاری در إٌ يٓرد اٍصاـ . ةکمٖؼ

 . ؾ يٓلکافِی غٓدخاف افحإٌ دٕگ. دّؼ

پع آیا هكخی نی پطغيص کٌ كلب گیج نی ؽُد، ایو كلب ىیػج کٌ گیج نی ؽُد، ةلکٌ  :سًال
 ذٍو اغج کٌ گیج نی ؽُد؟ 

 . فلٌ ًٌّٖ افح :غاحیام

غخِو ایهان کافیػج؟ نی پطغيص کٌ آیا سُاغخِو ایهان کافیػج؟ نیل ه اؽخیاق، ةطای سُا :سًال
  ٍهٌ نا، نُاكػی اغج کٌ ؽک ه حطدیص ایخاد نی ؽُد؟زیطا در ایو راً ةطای 
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 .افح لک ق خؾدٕؼ كقًدی از ةازی ذٌّ ةؾای شوٓگٖؾی کؾدف. هؼ در هؼ: غاحیام

ىاحُان کييصً یا ضػیف کييصً ای ةاؽص، نا چگُىٌ نی  ةػیارحطس نی حُاىص اذػاس  .5سًال  
ةا آن رهةطه ؽُیم ه چٌ حهطیياحی ةٌ نا کهک نی کييص  ،حُاىیم هكخی کٌ حطس ةٌ غطاغ نان نی آیص

 را ةطای ٍهیؾٌ فطه ةيؾاىیم؟ حا آن

ةْدؾٌٕ راُ ةؾای يلاةوِ کؾدف ةا خؾس، إٌ افح کِ ةؼاٍٖى چِ چٖؿ طلٖلح دارد ق  :غاحیام

ِْ خؾس ق قطمح،  .چِ چٖؿ طلٖلح ٍؼارد خا آٍصإی کِ كؼرت ياف اشازُ يی دّؼ، در يٓاك

خا زياٍی کِ يا فکٓت را يؾختا . يی غٓاّؼ دقةارُ، إٌ پمدکار ق خًؾٌٕ. رقی طلٖلح ةإقدٖى

پـ ًََّٖٓر کِ . ٍچمٖى ق افداپ يؼٕدٖمٌ ٍکَٖى، خؾس زقدخؾ يی خٓاٍؼ ةؾ يا غوتِ کَؼ

ؼ رقی يا ارؾ ةگؽارد ق يا ةٖمدؾ ق ةٖمدؾ يی داٍٖى در خًؾٌٕ يی کَٖى، کًدؾ ق کًدؾ يی خٓاٍ

آٍچِ کِ يقوى افح إٌ افح کِ خؾس، از افکار . يلاةن آف چِ ٓکـ اهًٔوی دالدِ ةالٖى

غٓدياف ةِ قشٓد آيؼُ َٕٔی ياٍَؼ ارقاطی ّقدَؼ کِ غٓدياف ةؾای غٓدياف، ةا كتٓؿ ّإًاف 

ٌ کار غتؾگی پٖؼا کؾدُ افح يی خٓاٍؼ فاغدِ إى ق إٌ چٓف طلٖلح ٍؼارد، کقی کِ در إ

ٕاد . ةِ آفاٍی رقی آف غوتِ کَؼ ق ةًٔی اقكات ّى کِ ٍدٓاٍؼ غوتِ کَؼ، آف ّى ٖٓتی ٍؼارد

. ةگٖؾٕؼ کِ در يٓكْ قطمح خاف ّى، خا آٍصإی کِ يی خٓاٍٖؼ آرايك خاف را از دفح ٍؼّٖؼ

 ."يٓشٓد افح 2212إٌ ٍايِ در ٍمؾٕج دفايتؾ #  .ياٍَؼ ٍايِ ای ةِ رٕچارد

ٍای غشج ةا سُدم ـتُر  حُاىم پضیطای سُدم ةاؽم ه در رهز چگُىٌ ه ةا چٌ اةظاری نو نی .6سًال 
 ةاؽم، از سُدم ذهایج کيم ه ىػتج ةٌ سُدم غؾق داؽخٌ ةاؽم؟

در . راّك ًٌّٖ افح کِ گفدٖؼ. ًٌّٖ کاری را کِ گفدٖؼ ةکَٖؼ، راُ ًٍی غٓاّؼ :غاحیام

 .از غٓدخاف طًإح کَٖؼ ق ةِ غٓدخاف ٓمق ةٓرزٕؼ. تٓر ةالٖؼيٓاكْ فػح، ةا غٓدخاف ه

  ؟نو چٌ نی حُاىم ةاؽم... نا نی گُییم چُن سصاهىص ٍهٌ چیظ ٍػج ،در نصیخیؾو ذضُر .7سًال 
در  ،اگط ٍهٌ چیظ سصاغج پع دىیا ٍم سصاغج. نی گُییم در دىیا ةاش ه از دىیا ىتاش ٍم ٍهچيیو

 ؟ایو ـُرت آیا ٍیچ راةعٌ ای ةیو نا ه دىیا ىیػج

 در إَصا چٖقح ؟" يا"يَّٓر از  :غاحیام
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 . یػيی نو :سًال

يٌ َٕٔی چِ؟ اٗف يی گٕٖٓؼ اگؾ ًِّ چٖؿ غؼا ّقح ق يٌ غؼا ّقدى ق دٍٖا ّى  :غاحیام

 . غؼافح، پـ شٓاب در فٓاؿ افح

اگط دىیا ٍم سصاغج، نا چگُىٌ نی حُاىیم . هلی در حایی دیگط نی گُییم هلی از دىیا ىتاش :سًال
 از دىیا ىتاؽیم؟

إٌ را يٌ ًّٖمِ گفدِ . دٍٖا غؼافح، ةؾ يی گؾدٕى ةِ غٓاب لب ياف" يی غَؼد# :غاحیام

. لًا غٓاب ّقدٖؼ ق غٓاب يی ةَٖٖؼ. اـ کِ ّؾ فٓاهی دارٕؼ، ةِ غٓاب لب رشٓع کَٖؼ

َٕٔی آف ٓکـ ق خوٓر ق رقٕا ةؾ رقی لًا اخفاؽ يی . اب از قشِٓد لًافح، قهی لًا ٍٖقحغٓ

افدؼ ق كقًدی از قشٓد لًافح، قهی در ٌٖٓ طاؿ ّى لًا آف کقی ّقدٖؼ کِ ةِ ةؿرگی ةؾ 

پـ در إٌ هٓرت، ةٖؼار ةاش ق ةؼاف . رقاةٌ إٌ دق ةِ إٌ لکن افح .رقی خػح غٓاةٖؼُ إؼ

. دی افح، در ٌٖٓ طاؿ لکن ّا فلٌ خؾفًٖی ةؾ هفظِ ففٖؼ ّقدَؼکِ ًِّ چٖؿ آف ّق

 . يٌ ًّٖمِ إٌ را گفدِ اـ ق َّٓز ّى ًٌّٖ افح

 یػيی دىیا؟: سًال

 .دٍٖإی کِ فؾـ ق افى دارد، ًٌّٖ افح. دكٖلا: غاحیام

 دىیا، سعُِط رهی ـفرٌ غفیص اغج؟ :سًال

ًٍی لٓد گفح کِ هفظِ ففٖؼ ٍٖقح ةؾای إَکِ رقی هفظِ ففٖؼ آيؼُ افح . ةوِ :غاحیام

 . ق ًٍی لٓد ّى گفح کِ هفظِ ففٖؼ، آف لکن ّا ّقدَؼ

حصیص، یک حهطیيی اغج کٌ حُـیٌ  ِن، ةطای ؽاگطدا(ـرتج ىکطدن)آیا رهزة کالم گطفخو . 8سًال 
 نی ؽُد؟

کقاٍی کِ شؼٕؼ ّقدَؼ اگؾ ةدٓاٍَؼ فکٓت کََؼ، از ٍّؾ طؾفی ق کَصکاقِی ةازار  :غاحیام

ةقٖار غٓب افح زٕؾا ذٌّ لاف را غٖوی كٓی خؾ غٓاَّؼ دٕؼ ق ئِف ذٌّ لاف را ةٖمدؾ يی 

قهی ةا دٕؼف آف، ةِ دٍتاؿ ٓالج آف . اقؿ يمکن غٓاّؼ ةٓد، کارلاف يمکن خؾ يی لٓد. ةََٖؼ
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فکِٓت . دّاف ةقدٌ ٍٖقح، دکاف ق ةازاِر ذٌّ را خَٖٔن کؾدف افح ،فکِٓت قاكٔی. يی رقٍؼ

 .قاكٔی، ةا افداپ يؼٕدٖمٌ ق اةؿار ةِ قشٓد يی إٓؼ ق اهتدِ ةا خًؾٌٕ

کٌ ؽها در ذالیکٌ ـرتج  يصهكخی کٌ ؽها در ایو راً پیؾطفخٌ ٍػخیص، آیا نُاكػی ٍػخ :سًال 
 غکُت ذٍيی ٍم داریص؟ٍيُز نی کيیص، 

 . اٍقاف ةِ إٌ طؼ ةؾفؼ خا ّا يی لٓد خالشةِ ًٌّٖ غاٍؾ افح کِ خًاـ إٌ . ةوِ :غاحیام

 ؟کٌ ةخُاىص کارش را اىخام ةصٍص ةصهن ایيکٌ  درگیط ؽُد :سًال

 . ةوِ. ةوِ :غاحیام

ایو احفاق ٍم افخادً . هكخی نو نصیخیؾو نی کيم، از ضطةان كلتم ةیؾخط آگاً ٍػخم . 9سًال 
ٍهچيیو در گضؽخٌ کهی اذػاس . درد سفیفی را در كلتم اذػاس نی کيمت اهكااغج کٌ ةػضی 

ایو اذػاس ٍا چٌ ٍػخيص؟ آیا ٍیچ . غُزن غُزن ؽصن را در كلتم ه در اىگؾخاىم حخطةٌ کطدً ام
 دارىص؟  "آیا ةا نيی؟"راةعٌ ای ةا حُاب نصیخیؾِو 

َٕٔی . كوتی کِ يٌ يی گٕٓى يکاف ٍؼارد، فلٌ خًؾکؿ ةِ پإٌٖ افح. ٍِ، ٍؼارٍؼ :غاحیام

اٍؾژی کِ در ذٌّ، ةآذ افکار يی لٓد را لًا ةا ارادُ غٓدخاف ةِ ٍؾؼ پإٌٖ يی کمٖؼ، 

إٌ ٕک كوب شقًی ٍٖقح کِ ٍپك کَؼ ق فپـ فٓزف فٓزف . شإی کِ افکار، خٓهؼ ٍؼارٍؼ

 .حلٓد، ٕک طاهِح ياقرای شقى اف

 آیا در غهق رفخو، نهکو اغج ةطای ٍط کع نخفاهت ةاؽص؟  :سًال 

يًکٌ افح ةؾای ّؾ کـ يدفاقت ةالؼ، قهی ّؾ چِ کِ ّقح غٖوی دهپؽٕؾ . ةوِ :غاحیام

 . غٖوی اًٍَٖاف ةػك افح. افح

 "آیا ةا نيی؟"یػيی ةػص از ایيکٌ نی پطغیص  :سًال

 .ةوِ :غاحیام 

 2211يارس 
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کْٖاٍی " غٓد"اٍفؾادی افح ق ٕا " غٓد"ًّاف ...  إٓا آف ٍّارُ کََؼُ ق ٕا لاّؼ   :سوال

 کِ يٌ يماّؼُ ٕا اطقاس يی کَى؟

ْاٍی را ةِ َٓٓاف غٓد اٍفؾادی اطقاس يی کَٖؼ در طاهی کِ إٌ کٖ" غٓد"لًا   :ساتیام

افح کِ لًا آٍؾا از ٍؾٕق ذٌّ غٓد  گٍِٓ يی ةَٖٖؼ إٌدهٖن إٌ کِ لًا إٌ .  چٌَٖ ٍٖقح

چمًِ ّای کٓچکی از طلٖلح را کِ يی چمٖؼ، ... خاف کِ ذٌّ فؾدی افح يماّؼُ يی کَٖؼ 

 .خازُ غٓاّٖؼ دٕؼ کِ آٍْا دٓٓخی ّقدَؼ ةؾای دقر رٕػدٌ غٓد اٍفؾادی

 2117ژإٍِٓ  9دی قی دی غٓد فلٌ ّقح، 
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  بىیاد سحرگاٌ الُیتبىیاد سحرگاٌ الُیت

  
يٌ طؼقد ةٖقح فاؿ هتؾ کؾدـ خا ةِ إٌ هٓرت ةا شٓاٍاف کار کَى ق ًّٖمِ دٓا يی کؾدـ 

قفٖوِ ای ةالى کِ طلٖلح را ةؾای ٍقن شؼٕؼی کِ ٍاايٖؼخؾٌٕ ّقدَؼ ق ةٖمدؾٌٕ خالش ق 

چگٍِٓ يًکٌ . يٌ فکؾ يی کَى کِ لًا ًِّ إَٓؼة يا ّقدٖؼ. ةٖاقرـ ،کٓلك را يی کََؼ

افح ةدٓاف لًا را ٍادٕؼُ گؾفح؟ ةؾای آف دفدِ از يا کِ كادر ةِ کًک کؾدف ّقدٖى چگٍِٓ 

يًکٌ افح ةدٓاٍٖى ةؾای کًک کؾدف، در دفدؾس ٍتالٖى؟ ٓالكِ لًا، زٍؼگی لًا را در 

ّؾ چِ لًا ةٖمدؾ ٓالكِ دالدِ ةالٖؼ ق ّؾ چِ  فاؿ ّای إَٓؼُ يمػن غٓاّؼ کؾد، ةَاةؾإٌ

خاف  "غٓد"زياف ةٖمدؾی را، در طاهٖکِ ٍلك غٓد را ةازی يی کَٖؼ هؾؼ فؾيإِ گؽاری در 

 .کَٖؼ، آف فَِؼ يٓفلٖح ةؾای آرايِك درقف ق ٓمق لًافح

َْا يَّٓر يٌ خ" لًا"شٓاٍاف، قكدی يی گٕٓى #لًا . در ةٌٖ افؾاد شٓاف ًّٖمِ إٌ را يی ةَٖى

زٍؼگی لًا ةِ ٕک . در طاؿ کمًکك ق يتارزُ غٖؾ يؾقری ّقدٖؼ" شٓاف ّای إٌ گؾقُ ٍٖقح

فوقوِ کمًکك ّای غٖؾ يؾقری ختؼٕن لؼُ ق طدی زياٍی کِ قكح آزاد دارٕؼ، َّٓز چٖؿی را 

ةِ ٓتارت دٕگؾ؛ َّگايی کِ لًا ةا . لؾقع ًٍی کَٖؼ کِ ٕک آرايمی ةِ زٍؼگی لوٓغ خاف ةؼّؼ

فِ قيقئٓهٖح ّإداف يمغٓؿ ّقدٖؼ، ةا ةِ اٍصاـ رفاٍؼف آٍْا، پٖمؾفح کافی دالدٌ،  ٍلك ٕا قِٖ

خظوٖالت کافی دالدٌ ق ةا خکَٓهٓژی کِ إَچٌَٖ ةِ فؾٓح طؾکح يی کَؼ طؾکح کؾدف، إٌ 

ق فپـ در اقكات فؾاغح خاف، در آٍچِ کِ ةِ لًا در زياف ّإی کِ فػح . ٕک کمًکك افح

 . ...ـ رفاٍؼف ّقدٖؼ کًک  يی کَؼ، فؾيإِ گؽاری ًٍی کَٖؼيمغٓؿ کار ةؾای ةِ اٍصا
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كتال يا در ةازار کايال . قاكٔا غٓب افح کِ ةؾای خصارت در ةازار، طاؿ يصْؿ ةِ ةازار ةؾقٕى

درياٍؼُ ةٓدٕى ق فٔی يی کؾدٕى از ٍؾٕق زٕؾک لؼف در رقش ّای دٍٖا زٍؼُ ةًاٍٖى ٕا 

ی لًا إٌ اةؿارّا را دارٕؼ، اخفاكی کِ يی افدؼ إٌ قكد. ةلإًاف را طفُ کَٖى، ق يٓفق ٍمؼٕى

يی داٍٖؼ کِ چگٍِٓ . افح کِ لًا َّٓز در ةازار ّقدٖؼ قهی طلِ ّای ةازار را يی لَافٖؼ

ةَاةؾإٌ خؾس . ئايوِ ق خصارت کَٖؼ ق يی داٍٖؼ کِ چگٍِٓ هوض ق آرايك غٓد را طفُ کَٖؼ

يظکٓـ ةِ فَا ّقدٖى قهی طاال يی داٍٖى کِ از يٖاف يی رقد زٕؾا کِ كتال اطقاس يی کؾدٕى 

إٌ اةؿارّا را دارٕى کِ يی خٓاٍَؼ يا را دقةارُ ةِ شإی کِ كتال  ًِّإََٓر ٍٖقح، ةؾای إَکِ 

 . ةؾگؾداٍَؼ ق خًاس يا را ةا ّقدی درقف ياف ةؾكؾار ٍگِ دارٍؼ ،ةٓدٕى

قكدی کِ لًا . ؼّقدٖ" چِ کقی"لادی چٖقح؟ لادی، داٍقدٌ إٌ افح کِ لًا ةؼاٍٖؼ 

ذٌّ، ةؾای لًا ٓؽر ق . إٌ پإِ ق ةَٖاد را ٍؼالدِ ةالٖؼ، در طاِؿ ةازی کؾدف ةا آخك ّقدٖؼ

ٌِ ّقدی غٓد  ٌِ فکٓت ق در خٔادؿ ٍگِ دالد ةْاٍِ غٓاّؼ آقرد کِ چگٍِٓ لًا اطدٖاج ةِ دالد

اگؾ يٌ از . يٌ در طاؿ طايؾ ةِ لًا يی گٕٓى کِ ّؾچِ زقدخؾ لؾقع کَٖؼ ةْدؾ افح . ٍؼارٕؼ

کصا يی ةٓدـ ق يٌ َّٓز رقز ق اٗف ّصؼُ فاهگی لؾقع ٍکؾدُ ةٓدـ، غؼا يی داٍؼ کِ يٌ 

پـ إٓا لًا يِٓف ّقدٖؼ کِ آزادی را در درقف غٓدخاف پٖؼا کَٖؼ؟ ٍِ . يی کَىخًؾٌٕ لب 

 .پـ لًا غٓدخاف كايی آف ةالٖؼ. قهی إٓا الزـ افح؟ ةوِ! 

 ساتیام

 2211،  ٍْى ژإٍِٓ کَفؾاٍـ خوفَی ةَٖاد فظؾگاُ اهْٖح
 

دٍٖا ةِ . دٍٖا ةِ ففح ق فػح ةٓدف ٍٖاز ٍؼارد. دٍٖا ٍٖازيَؼ ٓمق افح

إٌ راُ ٕا . ق خلوِٖؾ ّٖچ کـ ٍٖقح. فؾفػدی ق غٖؾُ فؾی ٍٖاز ٍؼارد

طاؿ يا ةإؼ . إٌ خلوٖؾ ّٖچ کـ ٍٖقح. رقلی ةٓدُ کِ يا يقع لؼٕى

 غاحیام .إٌ کار ةقٖارآفاٍی افح  .کَٖى ةؾٓکـآف را 

 ،  ٍْى ژإٍِٓةَٖاد فظؾگاُ اهْٖحکَفؾاٍـ خوفَی 
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  راَىما ي مهراَىما ي مه

  
يزن پؾٍؼُ ای لؼُ اـ کِ در كفقی زٍؼگی يی کَؼ کِ َدِر . اطقاس يی کَى رقز ةِ رقز آزادخؾ يی لٓـ

پؾٍؼُ گاّی ةِ غٓد شؾات يی دّؼ ق از َدِر ةاز كفـ ةِ ةٖؾقف يی رقد ق پؾقاز يی . آف ًّٖمِ ةاز افح

اق كفـ را يی لَافؼ . ايا خؾس از ٍالَاغدِ ّا ق ٓادت ةِ كفـ دقةارُ اق را ةِ آف شا يی کماٍؼ. کَؼ

ايا گاّی دقةارُ قفٓفِ يی لٓد چمًاٍك را يی . ةِ آف اٍـ گؾفدِ افح آف را غاٍِ غٓد يی پَؼارد

از يی گؾدد ةِ فکؾ فؾق ّؾ ةار کِ ة. ةَؼد ق ةِ ةٖؾقف پؾقاز يی کَؼ، چؾغی يی زٍؼ ق دقةارُ ةاز يی گؾدد

ايا اخفاؽ شؼٕؼی ةؾإى رخ دادُ افح ق آف إٌ . إٌ پؾٍؼُ يٌ ّقدى. يی رقد ق ةا غٓد غوٓت يی کَؼ

افح کِ يٌ ًّٖمِ كؼرت اٍدػاب دارـ ق دٕگؾ اطقاس ًٍی کَى کِ پؾٍؼُ ای در ةَؼ کمٖؼُ اـ ق 

يٌ در . ّى ارؾ گؽالدِ افحإٌ اطقاس در زٍؼگی رقزيؾُ يٌ . يظکٓيى کِ ًّٖمِ در كفـ ةًاٍى

يٌ يی خٓاٍى در كفـ ةًاٍى ق فلٌ از ٕم . ٍگاُ  کؾدف ةِ يقائن ق يمکالت زٍؼگٖى كؼرت اٍدػاب دارـ

ايا يی خٓاٍى از كفـ غارج لٓـ ق از چَؼ زاقِٕ آف . ٍگاُ ق از ٕم ُةٔؼ يقائن را خًالا کَى ق زشؾ ةکمى

آف ّا ةؾ فؾ . يقائن يٌ طؽؼ ًٍی لٍٓؼ. ی لٍٓؼةا إٌ کار يمکالت يٌ طن ًٍ. ّا را يماّؼُ کَى

ايا قكدی دٍٖا را از ةٖؾقف از كفـ ٍگاُ يی کَى لکن يمکالت خغٖٖؾ . شای غٓدلاف کًاکاف پإؼارٍؼ

قكدی . يی کََؼ ق اغوب اهال يمکن ٍٖقدَؼ ق إٌ ٕم ُةٔؼی ةٓدف يٌ آف را إٌ ٍٓر ئَی يی کَؼ

از ةٖؾقف ٍگاُ کَى ةِ يٌ اطقاس آزادی ٓصٖتی يی دّؼ ق اطقاس يی کَى کِ گاّی كادرـ يقائن را 

الکى را در يی آقرد چٓف راًَّا شاٍك ةِ هتك رفٖؼ خا يؾا ةِ زقر . إٌ اطقاس الکى را در يی آقرد

ق الکى در يی إٓؼ چٓف ّؾ ةار کِ ٕم راٍِٖ پؾٕؼـ . قادار ةِ غؾقج از كفـ طدی ةؾای ٕم هظِّ کؾد

ق ّؾ ةار ّى کِ يلاقيح کؾدـ ق كفـ را ةؾای ياٍؼف اٍدػاب کؾدـ اق در . راًَّا ةؾإى الم لٓؽ رٕػح

 .طلٖلِح غٓدش يًَئٌ ةٓد کِ يٌ رقزی ةاالغؾُ پؾقاز غٓاّى کؾد

 ةا ٓمق ةِ خٓ

پؾٍؼُ در كفـ
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  رحمت الُیرحمت الُی
  

  رذهج الَی چیػج، چطا ةٌ آن ىیاز داریم، ازکخا ةٌ آن دغج نیاةیم ه چگُىٌ آىطا اغخفادً نی کيیم؟ رذهج الَی چیػج، چطا ةٌ آن ىیاز داریم، ازکخا ةٌ آن دغج نیاةیم ه چگُىٌ آىطا اغخفادً نی کيیم؟ 

ةَٖٖؼ کِ لًا  کَٖؼ ق ةٔؼ يی از كوًؾق طلٖلح درقف غٓد درٕافح يی آٍؾااهْی يّٓتدی افح کِ " رطًح#هَف 

ر آغاز، هَف اهْی را در طاهح شؼا لًا د. ةَاةؾإٌ إٌ هَف، قشٓد قاكٔی ق ةلای طلٖلی لًافح. خا اةؼ ّقدٖؼ

ای از آف طلٖلح، َّٓز ّى در آف يؾطوِ ٕک  دّٖؼ، ةا قشٓد درک طلٖلح ق چمٖؼف يؿُ خمػٖن يی" غٓد"از 

يَؼی  کَٖؼ ق زٍؼگی را ًّؾاُ ةا ةْؾُ اطقاس دقگاٍگی قشٓد دارد قهی ةا إٌ درک آرايك ةٖمدؾی را کقب يی

خًاـ " غٓد"ياٍٖکِ طلٖلح را کايالك درک کؾدٕؼ آٍگاُ درغٓاّٖؼ ٕافح کِ ز. دّٖؼ ادايِ يی" غٓد"از آگاّی ةِ 

ی اقؿ خمػٖن دادُ ةٓدٕؼ،  کَٖؼ کِ در يؾطوِ در إٌ يؾطوِ دٕگؾ لًا رطًح را آٍگٍِٓ درک ًٍی. رطًح افح

 .لٓد يی" ّقدی"ی رطًح ختؼٕن ةِ  داٍٖؼ ق در آف زياف کوًِ در ٓٓض غٓد را رطًح يی

در آف يٓكْ درک غٓاّٖؼ کؾد کِ از ذٌّ  ةإؼ در ًٓق قشٓد غٓد فؾق رقٕؼ،" فٓاؿ ّا ةؾای ٕافدٌ شٓاب#

پإِ ق افاس  إؼ، شإی کِ ذٌّ قشٓد ٍؼارد، در آف هٓرت فٓاؿ لًا ةی گؽلدِ ق ةِ ياقرای آف دفح ٕافدِ

کوی از يؾطوِ  ةا إٌ رقش لًا ةَٓر. ةَٖٖؼ کِ راز آف در پٖؼا کؾدف يَتْ ذٌّ افح ةَاةؾإٌ يی. غٓاّؼ لؼ

فپـ غٓاّٖؼ دٕؼ کِ فٓاؿ کََؼُ، فٓاؿ ق شٓاب، ّؾ فِ ختؼٕن ةِ . ذٌّ گؽلدِ ق از آف رّا غٓاّٖؼ لؼ

چگٍِٓ فٖى ق رطًح اهْی . دّؼ؟ ةا فٖى ق رطًح اهْی چگٍِٓ آف رخ يی. يَوق غٓاَّؼ لؼ" ّقدی"

کِ آف ّى در آرايك ق فکٓت خاف ةا غؼاقٍؼ  لاين طاؿ اٍقاف يی لٓد؟ ةِ يٖؿاف آگاّی لًا از ٕگاٍگی

 .  لٓد ّٕٓؼا يی

لًا ًّاف رطًح ّقدٖؼ قهی آدلاد ق ةاقر لًا ةِ دٍٖػای  . دٍٖا را ةاقر ٍؼالدِ ةالٖؼ، آٍگاُ ةلِٖ رطًح افح

را خًؾٌٕ کَٖؼ، آٍگاُ چٖؿی کػِ  " طلٖلح"زٍؼگی کؾدف در . دّؼ ِاّؾ، اطقاس شؼإی از رطًح ةِ لًا يی

ياٍؼ ًّاف رطًح قشٓد  ذٌّ لًا كؼرت غٓد را از دفح دادُ ق آٍچِ کِ ةاكی يی کى در غوٌ ق فاٍی افح کى

 .  خًاـ رطًح افح در طاهٖکِ درک إٌ طلٖلح ةؾای ذٌّ غٖؾيًکٌ افح" ّقدی. "افح" ّقدی"

َکِ چِ چٖؿی درفح افح ٕا غوٌ، چِ چٖؿی غػٓب افػح ٕػا ةػؼ ٍؼالػدِ ةالػٖؼ ق ّػٖچ         ّٖچ كًاقخی در يٓرد ٕا

ػی ةػؾای    . طاهن افکارخاف ٍکَٖؼ گٖؾی از ٍدٖصِ ٖؼ دٕؼ کِ شقى ق ذَّدػاف يصؾٕا در هوض ةالٖؼ ق در آف زياف غّٓا

َؼ ةٓد قهی اگؾ ٍگؾاف ق ٕا در خکاپٓ ق خؾس از دٍٖای ِػاّؾی ةالػٖؼ، دٕگػؾ شػإی ةػؾای اطقػاس        رطًح اهْی غّٓا

ّػای دٍٖػٓی    درگٖػؾ دٕػؼٍی  رطًح ٍٖقح ق اگؾ طدی رطًدی ّى ةالؼ چمى ةَٖا کصافح؟ در آف زياف لًا آٍلؼر 

 .ّقدٖؼ کِ آگاّی دالدٌ ةِ چٖؿّای ٍادٕؼُ ياٍَؼ رطًح غٖؾيًکٌ افح

 وازویه   از می  الُا
 44، 43، 41، 31ةػمی از فٓاؿ ّای  
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  گفت ي شىًد با ساتیامگفت ي شىًد با ساتیام
 غُاالت نطةُط ةٌ ةازار

 

ضهیط  ه یگاىگی پیصا کطدن ةا فطدی سالؿ ؽصِن ذٍو آیا داغخان، ىلؾث ةازگؾج یا. 1سًال 
سُد اغج؟  یکی ؽصن کُدک ةا هالصیو ه هالصیو ةا ،ه در ىَایج آگاٍِی کیَاىی یا رهح یا پصر ه نادر

  اغج؟" سُد"یا ةٌ ىُع دیگط ةازگؾج ذٍو ةٌ 

دافداف ّى ِْٓر ٕا آلکار لؼف ذٌّ را ٍماف يی دّؼ ق ّى ياقرای ذٌّ را ٍماف . ةوِ :غاحیام

 .َٕٔی ّى پاکی اقهِٖ را ٍماف يی دّؼ، ّى آهٓدُ لؼف را ق ّى ةؾگمدٌ ةِ آف پاکی را. يی دّؼ

ٌٔ ىیازٍایؼ را کٌ در غعد دىیُی   هكخی. 2سًال  کٌ کُدک دغج راٍيها را نی گیطد، آیا ةایص ٍه
کيص ه در  ٍایؼ فکط  ةػپارد یا ایيکٌ کُدک نی حُاىص ةا داؽخو اغخهاد، ةٌ ىیاز  آن كُل ةٌٍػخيص 

  ٍایؼ ةاؽص؟ فکط ةطظطف کطدن ىیاز

َٕٔی ةإؼ ّؾ لػوی ةا غٓدش هادؽ ق  ،ةقدگی دارد کِ کٓدک در کصای راُ ةالؼ :غاحیام

خًاـ يؼت ةِ آف كٓؿ خکِٖ کَؼ ق در ٌٖٓ طاؿ در لػوی ةدٓاٍؼ  اگؾ قاكٔاك .ةا طلٖلح ةالؼ

ًٓوی ٍتالؼ يی خٓاٍؼ کار ّى کٓلك غٓدش را ةکَؼ، إؼُ آؿ افح قهی اگؾ در يٓكٖٔدی إٌ 

 .کِ ّى فکؾش را ةِ کار ةٖاٍؼازد ق ّى ٓلن فوٖى غٓد را ةِ کار ةتؾد

 ازار نی گطدیم؟چطا ذخی در راً ةازگؾج ةٌ ساىٌ، نا ةٌ دىتال رضایج ه سطغيصی در ة .3سًال 

َّٓز يدٓشِ ٍمؼُ إى کِ ةؼی ّا ق غٓةی . ةِ غاٍؾ إٌ کِ َّٓز اخکا ةِ ةازار دارٕى: غاحیام

ؼ ق َّٓز فکؾ يی کَٖى کِ ٍّای ةازار، خارٖؾ چَؼاٍی در هوظی کِ يا ةِ دٍتاهك ّقدٖى ٍؼار

الَؼ، إٌ اگؾ يا دقفح دالدَی ةالٖى، اگؾ يا پؽٕؾفدِ ةمٕٓى ق يؾدـ يا را كتٓؿ دالدِ ة
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خا يٓكٔی کِ يا . "يٌ شقى ّقدى"إٌ يؾةٓط يٖمٓد ةِ . ةؾإًاف ق در زٍؼگی ياف خارٖؾ دارد

قهی ةًٔی . ، إَگٍِٓ فکؾ کؾدف ّا ّٖچ الکاهی ٍؼاردغٓد يی داٍٖى َّٓز شقى را طلٖلِح

ةإؼ  ٍٖؿقكح ّا ةْدؾ افح کِ اٍقاف فٔی کَؼ ةا إٌ طاهح ّإك ٍؾقد ق ةًٔی قكح ّا 

 .آف را ٍا دٕؼُ ةگٖؾد کايالك

ؽها ٍهُارً در نُرد داؽخو دیػیپلیو در راً سُد ؽياغی ـرتج نی کيیص، هلی ٍيُز  .4سًال 
. نُاكػی ٍػخيص کٌ نا گطفخار ةازار نی ؽُیم، دیػیپلیو نان کم ؽصً ه ذُاس نان پطت نی ؽُد

يیم؟ آیا چیظی ةٌ ىام دیػیپلیو دلیل آن چیػج ه نا چگُىٌ نی حُاىیم از ایو احفاق حلُگیطی ک
 نػيُی یا دیػیپلیو در راً سُدؽياغی هحُد دارد؟

قكدی کِ يی گٕٖٓى دٕقٖپوٌٖ، دٕقٖپوٌٖ الزـ افح زياٍی کِ اٍقاف غٖوی ةِ آفاٍی  :غاحیام

َٕٔی اٍقاف غٖوی آفاف در اقإن راُ، در اقإن ةازگمح، . يی خٓاٍؼ خًؾکؿش را از دفح ةؼّؼ

کَؼ کِ كؾار افح ةا راًَّإك ةازگؾدد ق در آف يٓكْ افح کِ اق ةِ  يی خٓاٍؼ فؾايٓش

إٌ َٕٔی چِ؟ َٕٔی اٍقاف ّؾرقز هتض كتن از إَکِ کارّای رقزاٍِ را . دارد ٍٖازدٕقٖپوٌٖ 

دقةارُ در َّگاـ  ِْؾ فؾايٓش ٍکَؼ کِ . لؾقع کَؼ طدًا ٕک يؼت کٓخاّی را در فکٓت ةالؼ

َٕٔی اٍقاف ةإؼ آگاّاٍِ، ّٓلٖار ق ةٖؼار . ةؾگؾدد خًؾٌٕ ّإكةِ فکٓت ٕا ةِ يؼٕدٖمٌ ق ٕا ةِ 

ةٔؼ کى کى کِ . ةالؼ کِ ةؾای غٓدش خًؾٌٕ کَؼ کِ دٕقٖپوٌٖ دالدِ ةالؼكوؼ ق ّؼفك إٌ 

ذٌّ اق ةِ راُ رافح ق ةِ دٍتاؿ کؾدف راًَّا ٓادت يی کَؼ، زٕؾا يی چمؼ کِ راُ رافح ق 

ةِ آف طؼ  دٍتاؿ کؾدف راًَّا چلؼر از در ةازار ةٓدف لٖؾٌٕ خؾ افح، آف قكح افح کِ اهالك

هؼ در هؼ  ،در اقإن راُ. کى کى زٍؼگی اق پٖاـ اق يی لٓد ق. اطدٖاشی ةِ دٕقٖپوٌٖ ٍٖقح

قكدی کِ در ةازار ّقدٖؼ ةِ يظى إَکِ اطقاس غفگی يی کَٖؼ، . اطدٖاج ةِ دٕقٖپوٌٖ افح

اطقاس يی کَٖؼ کِ غٖوی آغمدِ لؼُ إؼ، طدًا غٓدخاف را کَار کمٖؼُ ق ٕک يؼت کٓخاّی 

ٌِ غؾؽ ٍمؼف. را ةا غٓدخاف ةالٖؼ دٕگؾ ٍتى آف دفِح غٓد لػن . در ةازار افح إٌ دٕقٖپوٖ

 .ق چِ زياٍی غٓدش را کَار ٍکمؼ ةکمؼافح کِ چِ زياٍی غٓدش را کَار 

ا ایو درغج اغج هكخی کٌ اىػان ٍا در سُِد دیػیپلیو چيان غطق نی ؽُىص کٌ فطانُش آی :سًال
 .کار رهزاىٌ آىَایػيی دیػیپلیو داؽخو نی ؽُد . نی کييص کٌ در راً ةازگؾج ةٌ ةازار ٍػخيص
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دٕقٖپوَٖی ٍٖقح کِ يزال اٍقاف ةؼقف دهٖن ًٍاز  ،ٍِ، دٕقٖپوَٖی کِ يٌ يی گٕٓى: غاحیام

يؼٕدٖمٌ يی کَؼ ق ٕا ةؼقف إٌ کِ ةؼاٍؼ چؾا ٍمقدِ افح . ةػٓاٍؼ زٕؾا اگؾ ٍػٓاٍؼ کفؾ افح

إٌ دٕقٖپوَٖی کِ يٌ لًا را . ةا غٓدش شَگ ق دٓٓا دالدِ ةالؼ کِ هؾفا در فکٓت ةؾقد

ةِ آف دٓٓت يی کَى دٕقٖپوَٖی افح کِ ةا ٓمق ق ٓالكِ اٍصاـ يی دّٖؼ، ٓمق ق ٓالكِ ةِ 

 إٌ کِ ٍکَؼ در ةازار غؾؽ لٕٓؼ ق ةَاةؾإٌ ةْدؾ افح کِ از غؾؽ لؼف در ةازار شوٓگٖؾی ق

إٌ پٖمگٖؾی ةا افدفادُ از اةؿار هٓرت يی گٖؾد، َٕٔی ّؾ چِ ةٖمدؾ از اةؿار . پٖمگٖؾی کَٖؼ

دٕقٖپوٌٖ إٌ ٍٖقح کِ ةٖقح دكٖلِ در هتض . افدفادُ کَٖؼ ةٖمدؾ يَفٔح يی ةؾٕؼ

فپـ دقةارُ ةؾ گؾدٕى ق ةٖقح دكٖلِ دٕگؾ  ،ةٔؼ ةؾقٕى ق در ةازار غؾؽ لٕٓىق يؼٕدٖمٌ کَٖى 

دٕقٖپوٌٖ إٌ افح کِ آٍچِ کِ يی داٍٖى ةؾای ياف غٓب افح را ةِ کار . دّٖىآف را اٍصاـ 

 .إٌ دٕقٖپوٌٖ افح. ةتَؼٕى

دیػیپلیو ناىيص دیػیپلیو ٍایی کٌ در نصارس نا را هادار ةٌ احطای آىَا نی ایو آیا پع  :سًال
 ىیػج؟ ،کطدىص

" غٓد"كؾارداد ةا  ،ةٖمدؾ از إَکِ دٕقٖپوٌٖ ةالؼ .ٕک كؾارداد افح. ٍٖقح اهالك: غاحیام

َٕٔی يٌ يی غٓاّى قكح ةٖمدؾی را ةؾای آزادی اـ هؾؼ کَى، يا ةِ إٌ يی گٕٖٓى . افح

قهی ةْدؾ إٌ افح کِ اٍقاف . دٕقٖپوٌٖ، طاؿ لًا ّؾ چِ يی غٓاّٖؼ افى آف را ةگؽارٕؼ

إٌ افح کِ . الؼ ق ٓوتی ةؾغٖؿدمٌ ٍکَؼ خا إَکِ ةَمَٖؼ ق ةا غٓدش شؼاؿ دالدِ ةٖيؼٕد

 .ٓالكِ ق غوٓص ٍٖح يقدوؿـ آف افح

 آیا ةازگؾج نا ةٌ ةازار در نُاكع نشخلف ٍیچ ٍصفی را دىتال نی کيص؟ .5سًال 

هكخی کٌ نا ىاگظیط یا ةٌ ىاچار ةٌ ةازار ةطنی گطدیم، آیا ذصاكل ایو کار ةٌ درِد ٍیچ ٍصفی نی 
هی سُاٍیم ةٌ ةازار ةطگطدیم هلی ایو احفاق نی افخص ه در ایو سُرد؟ زیطا ةػضی هكج ٍا نا هاكػا ى

ىیازی را ةطآهردً کطدً اغج،  ،ـُرت نا ذص اكل نی حُاىیم ةا ایو دلیل حػلی پیصا کيیم کٌ ایو کار
 آیا ایو کهک نی کيص کٌ نا در آیيصً ةٌ ةازار ةطىگطدیم؟  آیا ایو کهک. چیظی را حهیظ کطدً اغج

 اً ه ٍُؽیار ةاؽیم کٌ آن کار را ىکيیم؟ یا از آن ٍم غهیق حط اغج؟   نی کيص کٌ ةیؾخط آگ
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قكدی کِ يٌ يی گٕٓى ةِ ةازار ةؾگمدٌ ق ةؾٍگمدٌ، يَّٓرـ در ةازار ةٓدف ٕا ٍتٓدف  :غاحیام

ٌِ. ةتَٖٖؼ، فًتن اهوی َٕٔی رٕمِ اهوی ةازار، ذٌّ افح. ٍٖقح ٌِ ذّ کْٖاٍی،  لػوی ق ذّ

پـ در إَوٓرت ًّٖمِ ذٌّ، افکار دارد َٕٔی ذٌّ ًٍی خٓاٍؼ ةی . را خمکٖن يی دَّؼةازار 

طاؿ، اٍؼازُ گؾفدٌ إَکِ يا چلؼر در ةازار ّقدٖى ةقدگی ةِ إٌ دارد کِ يا چلؼر . افکار ةالؼ

. افکارياف را يی غٓاٍٖى ق چلؼر طـ خمػٖن دارٕى کِ ةا کؼاـ ٕک ةؾقٕى ق ةا کؼاـ ٕک ٍؾقٕى

ةاةا آالف دارد رؿ غٓد  .ّقدىّى ًِّ در ةازار ّقدَؼ، يٌ . ٍٖقح در ةازار ّٖچ لؾيی در ةٓدِف

را در ةازار ةازی يی کَؼ، ًِّ کقاٍی کِ يا ةِ آٍْا إًاف دارٕى، در ةازار ةٓدُ اٍؼ ق يًکٌ افح 

کفؾ آف زياٍی افح کِ يا خًاـ افکارياف را . ةازار، کفؾ ٍٖقح. ّى ةؾگؾدٍؼ ق دقةارُ در ةازار ةالَؼ

 . ػٓاٍٖى َٕٔی داٍإی دالدِ ةالٖى کِ ٍتإؼ افکارياف را ةػٓاٍٖى قهی آٍْا را ةػٓاٍٖىةا داٍإی ة

إٌ فٓاؿ کِ ّؼِؼ از در ةازار رفدٌ چٖقح إٌ افح کِ رؿ غٓدخاف را شٓاب كقًح دٕگؾ 

اگؾ پؼر ّقدٖؼ، ةِ ةْدؾٌٕ قشِ پؼر ةالٖؼ، اگؾ يادر ّقدٖؼ ةِ ةْدؾٌٕ قشِ يادر  .ةازی کَٖؼ

آگاُ ةِ إٌ کِ چِ چٖؿی ةِ . کاريَؼ ّقدٖؼ ةِ ةْدؾٌٕ قشِ کاريَؼ ةالٖؼ، قهی آگاُاگؾ . ةالٖؼ

ةِ از طلٖلح  لًاچِ چٖؿی ةِ دِٕؼ . آرايك لًا در ةازار ايافِ يی کَؼ ق چِ چٖؿی ًٍی کَؼ

 .إٌ ٍماٍِ كؼـ گؽالدٌ ةِ شوٓفح. گقدؾش يی دّؼ، چِ چٖؿی ًٍی دّؼ ،"غٓد"

پع زنان ٍایی کٌ نا سُاغخٌ ه یا ىا سُاغخٌ ةٌ ةازار نی رهیم ه ىاگَان سُدنان را در ةازار  :سًال
پیصا نی کيیم، آیا آن ةطگؾِج نا ةٌ ةازار، یک ٍصفی ةٌ دىتال دارد، یػيی آیا چیظی اغج کٌ نا ةٌ 

 ط آن ةایص ةٌ ةازار ةطگطدیم؟ظسا

ٌِ لػوی افح، ّؾ چِ ةٖمدؾ ة اگؾ ؟يا راشْ ةِ کؼاـ ةازار هظتح يی کَٖى :غاحیام ؾ ةازاِر ذّ

ٖؼ، آف طلٖلدی کِ در قشٓدخاف افح، آف ّقدِی قشٓدخاف، کَذٌّ لػوی خاف خًؾکؿ رقی

" غٓد"ّؾ چِ ةٖمدؾ در فکِٓت قشٓدخاف ةِ . يٌ إٌ را ةارّا گفدِ اـ ،کًؾٍگ خؾ ةِ ٍّؾ يی إٓؼ

ةِ ًٌّٖ دهٖن غٖوی از  .لٓد ، ةازاِر لػوی خاف کًؾٍگ خؾ يیخاف خغؽِٕ دّٖؼ خاف ق ةِ ذٌّ

  .فاخٖاـ، ةازار ٓٓض ٍمؼُ افح ةوکِ يا ٓٓض لؼُ إى0 کِ در إٌ راُ ّقدَؼ يی گَٕٓؼ افؾاد
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ٌِ فؾدی ق آف  چِآٍ ،اگؾ ةازار کْٖاٍی را يی گٕٖٓؼ کِ يی ةَٖٖؼ آف ّى ةاز آغمدِ افح ةِ ذّ

دؾ آف آرايك ق طلٖلح ق ّى ًٌّٖ يدؼ را دارد َٕٔی ّؾ چِ ةٖمدؾ رقی آف خًؾکؿ کَٖؼ، ةٖم

 .داغن را ًٍی ةَٖٖؼ" آگاّی ق لادی شاقداف - طلٖلح"، "آٍاٍؼا - چٖح - فات"ٕا 

ٕک كقًدی کِ ةی ٍْإح ةا ارزش افح ق غٖوی از إؾاٍی ّا آف را يؾآات ًٍی کََؼ إٌ افح 

 يؾخب ةاز کؾدِفإٌ ةٖك از طؼ کَصکاقی يی کََؼ ق . کِ ةٖك از طؼ يٓلکافی يی کََؼ

ُِ ةازگمح ةِ . چًؼاف ّافح َٕٔی إٌ ٕک ٓادت زلدی افح کِ ًِّ يی غٓاَّؼ طدی در را

  .غاٍِ، چًؼاف ّإماف را ةاز کََؼ ق إٌ ةِ ٍا آرايی ذٌّ لػوی ق ذٌّ کْٖاٍی ايافِ يی کَؼ

 آیا ٍیچ هكج ٍػج کٌ ؽها ةٌ دلیل ایو کٌ ةشُاٍیص کارٍایی را حهام کيیص، ةٌ ةازار ةطگطدیص؟: سًال

ةِ غاٍؾ درفی کِ ةإؼ ، قهی طدی اگؾ ةِ غاٍؾ کاريا. لًا خوًٖى ًٍی گٖؾٕؼ :غاحیام

ةگٖؾٕؼ، ةِ غاٍؾ گقدؾش خاف، ةِ غاٍؾ إٌ کِ راُ ةؾگمدٌ ةًٔی قكح ّا ٍماف دَّؼُ 

کارّإی افح کِ ٍتإؼ اٍصاـ لٓد ق ٕا ةِ ّؾ دهٖن دٕگؾی غٓدخاف را در ٍا آرايِی ذٌّ 

َٕٔی افدفادُ از . اٍقاف ةا اةؿار ةِ شؼاؿ آٍْا ةؾقد خا ةؼقف اةؿار اطقاس کَٖؼ، ةْدؾ افح کِ

 .اةؿار، طدی درِد کاريا را ّى ئٖف خؾ يی کَؼ

پع ةٌ ایو ـُرت ىیػج کٌ هكخی نا سُدنان را در ةازار پیصا نی کيیم ةگُییم ایيک نا : سًال
ا ٍم ةایص از اةظارنان اغخفادً ةلکٌ آىخ. داریم کارنایی را نی غُزاىیم، ةياةطایو ةػُزیم ه ةػازیم

 کيیم، درغج اغج؟

 .آٍصا ةإؼ از اةؿار افدفادُ ةمٓد ةوِ، غوٓهاك :غاحیام

چطا دهةارً حخطةٌ کطدن ةازار در راً ةازگؾج ةٌ ساىٌ اکيُن در نلایػٌ ةا كتل، حا ایو ذص ةطای  .6سًال 
نا اذػاس ىاراذج کييصً ای اغج؟ ذال کٌ نا اىػان ٍای نخفاهحی ٍػخیم ه درک ةیؾخطی داریم، آیا 

 کيیم؟ ةٌ ٍهیو دلیل اغج کٌ هكخی دهةارً سُدنان را در ةازار نی یاةیم، اذػاس سیلی ةصی نی 

دهٖن آف إٌ افح کِ آرايك را چمٖؼُ إؼ، طاؿ ةازار ةؾإداف غٖؾ كاةن خظًن لؼُ  :غاحیام

إٌ كقًح . کى کى إٌ دقراف ختؼٕن يی لٓد ةِ ةؾدف آرايك در ّؾ كقًدی از ةازار. افح

غٖوی يْى افح ةؾای إٌ کِ قادارخاف يی کَؼ کِ از غٌ رافح خاف غارج ٍمٕٓؼ، ةؾای إٌ 
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إٌ ٕک ةی خظًوی غٓب . افکار خکؾاری کى کؾدُ افحق خاف را ٍقتح ةِ يؾدـ  کِ ٍاكح

افح، ٕک ةی ٍاكدی غٓب افح قهی ةا إٌ طاؿ ةاز ّى از اةؿارخاف افدفادُ کَٖؼ کِ طدی إٌ 

ايا ٕک . خصؾةِ ّى کى کى ختؼٕن ةِ إٌ لٓد کِ ةدٓاٍٖى در ةازار كؼٕى، اطقاِس آرايك کَٖى

إٌ شا گفدِ لٓد إٌ افح کِ در دقراِف ةازگمح ةِ غاٍِ، ّٖچ گاُ چٖؿ يًْی ّى کِ ةإؼ 

ٌِ ةِ آف ةازاری کِ در آٍصا ٍمقدِ ق فؾٕاد يی زدٕؼ يًکٌ افح . کار درفدی ٍٖقح ،دٕگؾ رفد

خاف را از دفح ةؼّٖؼ، يًکٌ افح کآٍِف غآٍادُ خاف ةِ ٍٓٓی خغٖٖؾ کَؼ ق يًکٌ  دقفداف

 .ةگؽارٕؼ ةمٓد افح رفدارخاف ةا دٕگؾاف ٓٓض لٓد،

در ةػیاری از نُارد، راً ةازگؾج غشج حط اغج ةطای ایيکٌ نا ٍهٌ ةٌ ىُغی ةٌ راً ٍای ةلا  :سًال
ه زىصً ناىصن در ةازار سُ گطفخٌ ه آؽيا ؽصً ایم هلی ةا راً ٍای ةٌ ؽکل ه ظتیػج اهلیٌ ه ذلیلی 

 . آؽيایی ىصاریم ،درآنصن در راً ةازگؾج ةٌ ساىٌ

خَْا فػدی کِ دارد إٌ افح کِ کقاٍی کِ إٌ فٓاؿ را . چٌَٖ چٖؿی ٍٖقح اهالك :غاحیام

ُِ ةازگمح را درک ٍکؾدُ اٍؼ ّؾ چلؼر ّى کِ ةِ . يی کََؼ ٕا چٌَٖ اطقافی دارٍؼ، َّٓز را

ٍّؾ فػح ةٖإؼ، يمکن ةٓدف آف ةِ غاٍؾ دفاع کؾدف از آٍچِ کِ ةؾإًاف زشؾ ق ٓؽاب يی 

ی يٖن ةٓدف ةِ إٌ کِ ةػٓاّٖى ةِ لکن ق ٍتٖٔح اقهِٖ ق َٕٔی کِ ة. آقردُ افح يی ةالؼ

 .طلٖلی در إٖٓى

 ةٌ ٍط دلیلی؟  :سًال

قهی کقاٍی ّقدَؼ کِ إٌ طؾؼ را يی زٍَؼ ق کقاٍی ّى ّقدَؼ کِ . ةِ ّؾ دهٖوی :غاحیام

يا . يی گَٕٓؼ يا چگٍِٓ يی خٓاٍقدٖى آٍگٍِٓ زٍؼگی کَٖى؟ چلؼر آالف ةْدؾ از كتن افح

 يا چگٍِٓ يی خٓاٍقدٖى در ةازار، ةؼقف اةؿار ةالٖى؟ ؟اٍقدٖى در ةازار ةالٖىچگٍِٓ يی خٓ

هلی در راً ةازگؾج ةٌ ساىٌ، نا ةا راً ٍای ةٌ ؽکل ه ظتیػج اهلیٌ ه ذلیلی درآنصن  :سًال
آؽيایی ىصاریم ه ةا ایيکٌ در ةازار ٍم غشخی ٍای فطاهان کؾیصً ایم، ةا ایو ذال ةػضی اهكات ایو 

الت در راً ةازگؾج ةٌ ساىٌ آىلصر ةطایهان غشج نی ؽُد کٌ نهکو اغج ةٌ غشخی کٌ حغییط ه حرُ
اگط کٌ در  صٍیم، نشفُـاوةیم حو در ً ادر ةازار ةا آن آؽيایی داؽخٌ ه یا ةٌ آن ناىُس ؽصً ةُد

 .اهایل راً ةاؽیم
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. ؼَّؼةؼَّؼ، ةؾقٍؼ ق ةِ ةازار خٌ در ةکقاٍی کِ يی غٓاَّؼ ةؾقٍؼ ق ةِ ةازار خٌ در  :غاحیام

 چؾا ًٍی رقٍؼ؟ شٓاب آف چٖقح؟

 .نی رهىص ه دهةارً ةطنی گطدىص :سًال

 چؾا ةؾيی گؾدٍؼ؟ :غاحیام

 .چُن حو در دادن ةٌ ةازار ةٌ آىَا حُاةی ىصادً اغج :سًال

زٍؼگی اـ غِٓد يٌ اگؾ كؾار ةٓد کِ در . ؾقٕؼةةقٖار غٓب، پـ يَفٔح ةتؾٕؼ ق شوٓ  :غاحیام

ةِ لکن ق ٍتٖٔح اقهِٖ ق طلٖلی درآيؼف را ةا خًاـ فػدی ّإی کِ ةِ ٍّؾ  ،در راُ ةازگمح

 ،ةؾگمدِ ةٓدـةِ ةازار ًی دادـ، خا ةِ طاؿ ٍيی آيؼ ةِ ًّؾاُ دارد، ةِ دٍٖا ٕا ةِ ةازار خؾشٖض 

يی  ياف ةؾيی گؾدٕى،ةِ لکن ق ٍتٖٔح اقهِٖ ق طلٖلی ّؾ چِ ةٖمدؾ  زٕؾاچؾا ةؾٍگمدى؟ 

چِ گقدؾلی افح، چِ درکی افح، چِ فًْی افح، چِ آرايمی  ،ةَٖٖى قای چِ دٍٖإی افح

 .ةازار ًٍی خٓاٍقح إَْا را ةِ يا ةؼّؼاز در طاهٖکِ ّٖچ كقًح . افح

 ىیػج؟ صندر راً ةازگؾج، ٍهٌ اش ٍم ةٌ ؽکل ه ظتیػج اهلیٌ ه ذلیلی درآن :سًال

ةؾ  خصؾةِ ّای ةاقر ٍکؾدٍی در. کٖف غٓدش را داردٍٓر ٍٖقح، يقدی ق  ٍِ، ٍِ، إٌ :غاحیام

ٓمق زٕادخؾ يی لٓد، هوض ةٖمدؾ يی لٓد، اطقاس ٕگاٍگی ةٖمدؾ يی لٓد، ةٔؼ رٕمِ . دارد

ّؾ دفِٔ کِ ٕک رٕمِ ةػٓاّؼ کَؼُ لٓد اگؾ اٍقاف ةگٕٓؼ يٌ دقةارُ . کَی ّى ةا آف يی إٓؼ

کِ در إٌ راُ افح ةؾًٍی  کقیقهی . ٕؼيی آ گؾدد، چؾا اهالكيی  ةِ ةازار ةؾيی گؾدـ، پـ ةؾ

چؾا؟ ةؾای إٌ کِ ٕک چٖؿی در قشٓدلاف يی داٍؼ . غٖوی ةِ ٍؼرت ةؾيی گؾددق ٕا گؾدد، 

يی پؾفٖى چؾا در ةًٔی از يا کِ قكدی  .کِ چلؼر لاٍـ آقردُ اٍؼ، چلؼر غٓلتػح ّقدَؼ

اطقافات  ،إٌ افح کِ شٓاب، يٓاكْ، ةٓدِف در ةازار آفاف خؾ از راُ ةازگمح ةِ ٍّؾ يی رفؼ

 .طؾؼ يی زٍٖى ياف ةقٖار فٔاؿ افح َٕٔی ةا اطقافات يٓاكْياف در آف 

 

 2211يارس 
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  مذیتیشه وًرمذیتیشه وًر
  

 
 

 وظرات بابا در مًرد مذیتیشه وًر

ةؼٌٕ گٍِٓ، إٌ ٍٓع يؼٕدٖمٌ، اٍقاف را آزادُ ق لؾٕف گؾداٍٖؼُ ق ةِ اق کًک يی کَؼ کِ 

 .ارخفآات ّٖٓى ئَٓی را ةِ ٍٓر پٖٓفدِ ةپًٖإؼ

 اگؾ يا ذٌّ را ةا إٌ رقش يمغٓؿ ٍگاُ دارٕى َٕٔی خًؾٌٕ کَٖى کِ ٍٓر را ةِ خًاـ ٍلاط ق

کن إٌ فؾإَؼ . آًای ةؼف ةتؾٕى، دٕگؾ ذٌّ فؾگؾداف ٍػٓاّؼ ةٓد ق راةح ةاكی غٓاّؼ ياٍؼ

إٌ ٍٓع . خا ةِ ٍٓر کاين اٍصاـ پؽٕؾد ٕا شؾٕاف در طؼقد ةٖقح خا فی دكٖلِ ٍٓؿ يی کمؼ

لکی ٍٖقح کِ در . يؼٕدٖمٌ ٍتإؼ ةِ َٓٓاف ٕک خًؾٌٕ فاٍدؿی ٕا غٖاهی در ٍّؾ گؾفدِ لٓد

ٌِ يؼاقـ، ةِ ٕک يٓج فکؾِی پؾ كؼرت ختؼٕن  اةدؼا، خػٖن در يٖاف غٓاّؼ ةٓد قهی ةا خًؾٕ

يَصؾ ةِ اخظاد ٕا پٍٖٓؼ ةا  غٓاّؼ لؼ ق در كوب ارؾ راةح ق ًّٖمگی را إصاد غٓاّؼ کؾد کِ

 .غؼاقٍؼ يی لٓد

اق ةإؼ ٍٓر را در دقفداف ق . إٌ يؼٕدٖمٌ ٍتإؼ ةا خصقى ٍٓر، خَْا در غٓد لػن اخًاـ ٕاةؼ

اق ةإؼ خًاـ غولح را غؾؽ در ٍٓر پؾ خالهٓ اهْٖح . ةقدگاف ق طدی در دلًَاف غٓد ةتَٖؼ

 . وٓ از ٓمق ق لادی ةِ فؾ ةتؾدإٌ کار ةآذ يی لٓد کِ اق در ٕک زٍؼگی يً. ةتَٖؼ

 غاحیا غای ةاةا
 82، هفظِ 1979اس اس ةی 
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از ٍؾيی ق ةِ خؼرٕچ ٕکی از ةْدؾٌٕ راُ ّإی کِ ٕک ذٌّ فٔاؿ را آراـ يی کَؼ إٌ افح کِ ةِ 

ةِ ٓتارت دٕگؾ، ٕک لتِ اٍدّار ٍدإس آف را ٍؼالدِ . افدفادُ کَٖؼ يَافب ٕک رقش ٕا يدؼ

 .ٌ ةِ كؼری يٓرؾ افح کِ طدی ٕک هظِّ آف ٍٖؿ ةقٖار ارزلًَؼ افحةالٖؼ قهی إٌ يؼٕدٖم

يقإن آف رقز را خًاـ لؼُ  در لؾقع يؼٕدٖمٌ،کِ  ةػاٍؾ دالدِ ةالٖؼلًا ًّچٌَٖ ةإؼ 

يؼٕدٖمٌ ٍٓر ةقٖار يْى افح زٕؾا  . خلولی کَٖؼ قگؾ ٍِ يؼٕدمٌ لًا خًايا افکار غٓاّؼ ةٓد

چٖؿی غٓاّؼ رفح کِ خلؾٕتا ةؼقف لکن ق فؾـ افح ًّآٍَر خًؾکؿ ٕگاٍِ ق راةح لًا ةِ فٓی 

ةا إَکِ لًا ٍٓر را در درقف غٓد . ی ٍٖقحق خوٓرافح طلٖلح  إٌ ٕک  .کِ ٍٓر إَگٍِٓ افح

 .خوٓر يی کَٖؼ قهی ٍٓر طلٖلدا قشٓد دارد

 غاحیام

 7002/6/7از دی قی دی کَار آيؼف ةا يقإن

 

 مذیتیشه وًر با ساتیام
 .ه ةطای ٍهٌ ةػیار نُثط اغج ةاةا دادً ؽصً اغج ؽطی غاحیا غای نصیخیؾو ىُرحُغط 

 

 .ةقى اهوِ اهؾطًٌ اهؾطٖى

طدًا ٕک لًْ شوٓی ياف رقلٌ يی . شای راطدی يی ٍمَٖٖى ق چمًاًٍاف را يی ةَؼٕى

ًّاف ٍٓر کِ ٍفـ يی کمٖى، ةا ّؾ ٍفقی . کَٖى ق خًؾکؿياف را ةِ ٍفـ کمٖؼف يی دّٖى

ةا غٓد يی گٕٖٓى درةٖقح دكٖلِ إَٓؼُ، .  ق آزادی ياف را ةٖمدؾ اطقاس يی کَٖى رّإی

 .درٕای غؼاقٍؼ دٍٖإی ةؾای يا قشٓد ٍؼارد ةِ شؿ ةٓدف ق فؾق رفدٌ در فکٓت ق در

اشازُ . ةؾای چَؼ هظِّ يا خًؾکؿرا ةِ ٍفـ کمٖؼف يی دّٖى ق اةؼا آف را کَدؾؿ ًٍی کَٖى

ةا إٌ خٓشِ ٍفـ . ةٖإؼ ق ةؾقد فلٌ ةِ آف خٓشِ يی کَٖىيی دّٖى ةِ طاهح ٍتٖٔی غٓد 

کمٖؼف آراـ خؾ يٖمٓد؛ آراـ ٍفـ کمٖؼف ةآذ هوض افکاريی گؾدد، کِ إٌ ةؾای آيادُ لؼف 

 .يؼٕدٖمٌ غٖوی يْى افح

 .چمًاًٍاف را ًٍِٖ ةاز يی کَٖى ق  ةِ لٔوِ لًٔی کِ در شوٓی يا افح، غٖؾُ يی لٕٓى
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فلٌ خوٓر . ةَؼٕى ق إٌ لٔوِ ق ٍٓر را در پٖماٍی غٓد خوٓريی کَٖىآّقدِ چمًاًٍاف را يی 

ٍٓری کِ غَکی دارد، ٍٓری کِ كادرافح ق . کَٖؼ کِ در پٖماٍی لًا چٌَٖ ٍٓری قشٓد دارد

 "فاخٖاـ فکٓت يی کَؼ. #اهدٖاـ ةػك افح

لٓد  إٌ ٍٓر ياٍَؼ چمًِ ٍٓرق ٕا ٕک رقدی از ٍٓر ةِ ٍؾؼ هٓرخًاف ق چمًاًٍاف فؾازٕؾ يی

 .ق إٌ ٍٓر اهْی ّؾشا کِ يی رقد قشٓدش خًٖؿخؾ ق پاکدؾ يی لٓد

ٍٓری کِ ةِ چمًاف، ةِ . خٓشِ يا فلٌ ٍٓر را دٍتاؿ يی کَؼ. ًٌّٖ ٍٓر ٍٓر را دٍتاؿ يی کَٖى

 .ةَٖی ق خًاـ طـ ّإی کِ در هٓرخًاف قشٓد داردياٍَؼ لَٓإی يی رقد

إٌ افح کِ لًا ةِ آفداب ٍگاُ کَٖؼ ق  يزن. إٌ ٍٓر اهْی در هٓرت ق فؾياف پؾ يی لٓد

 . ًّاف خوٓر را در هٓرخداف ةکَٖؼ يَدْا ةا ٕک غَکی ق اهدٖاـ غاص

ر ر غؼا ق خَْا ٍٓ  .طاؿ اگؾ ةا چمى درقف ٍگاُ کَٖؼ، هٓرت ق فؾخاف غؾؽ ق يًوٓ از إٌ ٍٓر افح، ٍٓ

ًٍاف فؾازٕؾ يی لٓد إٌ ٍٓر ةِ گؾدًٍاف ق ةِ ةازقاًٍاف فؾازٕؾ يی لٓد ق ًّاف ٍٓر در دفدا

در إٌ فکٓت ق غايٓلی، خٓشِ ياف را ةا چمى درقف ةِ دفداًٍاف يی دّٖى ق يدٓشِ يی 

ًٌّٖ ٍٓر لاّؼ . لٕٓى کِ خًاـ يؼت، ًّٖمِ ق خا اةؼ دفداًٍاف دفح ّای اهْی ةٓدُ اٍؼ

 . إٌ ٍٓر يی لٕٓى کِ چگٍِٓ از ّؾ اٍگمدی يی درغمؼ

در کَار كوب . کِ ةِ ٍؾؼ فَِٖ ياف فؾازٕؾ يی لٓد در إٌ زياف ٍٓر را دٍتاؿ يی کَٖى

ةا هًـ . شقًی؛ يؾکؿی ّقح، درٍؾؼ رافح كوتًاف، خصقى ٕک غَچِ گن زٕتا را يی کَٖى

ةِ ةاز . إٌ غَچِ، كوب ٕا يؾکؿ اهْٖح يافح. کؾدف إٌ ٍٓر، غَچِ لؾقع ةِ ةاز لؼف يی کَؼ

گوتؾگ ّا ةا . از يی لٍٓؼ خٓشِ کَٖؼلؼف إٌ غَچِ دكح  کَٖؼ، ةِ خًاـ گن ةؾگ ّإی  کِ ة

 .آرايك ق هَافح داٍِ داٍِ ةاز لؼُ ق ةِ ةٖؾقف کمٖؼُ يی لٍٓؼ، ةا آرايك ق هَافح

ًٌّٖ ٍٓر کِ إٌ درٕچِ، إٌ غَچِ قإٌ درٕچِ اهْٖح  ةاز يی لٓد خؾس،  ٍاراطدی،  غوِ ق 

رٕچِ ةاز يی لٓد ق چؾاکِ إٌ د. خًاـ چٖؿّإی کِ ةاری ةؾ رقی دقش ياف ّقدَؼ يی رٕؿٍؼ

 .چٖؿّای ٍاگٓار يا را يی ةؤؼ ياٍَؼ غوٓهٖات ٕا افکاری کِ ةآذ ٍاراطدی يا ّقدَؼ

. إٌ درٕچِ اهْی ًّٖمِ ق ًّٖمِ در قشٓد يا ةٓدُ افح ق طاؿ يا آف را کمف کؾدُ إى

إٌ آرايك . ًّچَاف ةِ ةاز لؼف درٕچِ ق آرايمی کِ در قشٓدياف پػك يی لٓد ٍگاُ کَٖؼ

. ِ يا فح، الٍِ يافح، قشٓد ق ّقدی يافح در آف يقکٌ يی کَٖى، ٍِ درإٌ دٍٖای فاٍیغاٍ

در إٌ ٍلَِ ةا اًٍَٖاف يدٓشِ يی لٕٓى کِ اهْٖح، غؼا، غؼای ًِّ چٖؿ ق ًِّ شا قشٓد 

 "فاخٖاـ فکٓت يی کَؼ. #غٓدرا در اطقاس ق فْى يا شای گٖؾ کؾدُ افح
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 .، ٍٓر ةِ ٍٓر ايافِ يی کَؼ زٕؾا کِ از آف ٍٓر يی إٓؼّؾ گن ةؾگی کِ از إٌ غَچِ ةاز يی لٓد

ّؾ يٓكْ کِ دهًاف غٓافح، يی خٓاٍٖى ةؾگؾدٕى . إٌ غاٍِ إقح کِ ّؾ گؿ ةقدِ ٍػٓاّؼ لؼ

 .ق در إٌ غاٍِ ةَمَٖٖى ق از غؼاقٍؼ گؾيی ق ٓالج  ةتَٖٖى 

خًاـ پإًاف ق در . طاؿ خوٓر کَٖؼ کِ ٍٓر ةِ فٓی پإٌٖ ق ةِ خًاـ اشؿای ةؼًٍاف يٖؾقد

 .اٍگمداًٍاف ةا كؼرخی ةٖمدؾ ق رقلَإی ةٖمدؾ فؾازٕؾ يی لٓد

طاؿ اگؾ ةا ٍٓر ق در إٌ ٍٓر ةا چمًاف درقف ٍگاُ کَٖؼ، يی ةَٖٖؼ کِ ةؼف يا، يًوٓ از إٌ ٍٓر 

ٍِ خَْا پؾ از ٍٓر ّقدٖى، ةوکِ در داغن ٍٓر ّى ّقدٖى، َٕٔی اٍؾاؼ ةؼًٍاف پؾ از ٍٓر . افح

افح ق ةؼف يا در إٌ ٍٓر يظٓ لؼُ ق خَْا چٖؿ طلٖلی کِ اکَٓف قشٓد دارد فلٌ إٌ ٍٓر 

 . ْی افح کِ ةا يا ٕکی افحاه

َٕٔی ةِ يؼت چَؼ . در إٌ فکٓت درقف ق در إٌ ٍٓر اهْی، يا يؼٕدٖمٌ ياف را لؾقع يی کَٖى

 .اگؾ ةدٓاٍٖى غٓدياف را در إٌ طلٖلح ٕا در إٌ ٍٓر رّا يی کَٖى" دُ ٕا پاٍؿدُ دكٖلِ#دكٖلِ 

 .ًؾکؿياف را ةِ ٍٓر  ةؾيی گؾداٍٖىاگؾ چَاٍچِ افکاری ةِ يغؿياف آيؼ، غٖوی آّقدِ قغٖوی يالٕى خ

. ّٖچ اطدٖاشی ٍٖقح. ّٖچ اطدٖاشی ٍٖقح کِ يا ةػٓاّٖى فکؾ ٍکَٖى ٕا فکؾ را ةِ ٓلب ةؿٍٖى

 .فلٌ خًؾکؿ را غٖوی آفاف ق غٖوی فادُ ةا ٕک ٍؾيك زٕاد ةِ ٍؾؼ إٌ ٍٓر ةؾيی گؾداٍٖى

 .غؼا ًّؾاّداف ةالؼ

 .اطقاس يی لٓد، در افکارخاف ّى آگاُ لٓدايٖؼقارـ ًّاف ٍٓر کِ غؼاقٍؼ در قشٓدخاف 

   .دقفدداف دارـ

  غاحیام 
 2115اکدتؾ  11
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  از َیچ بٍ تمامیتاز َیچ بٍ تمامیت
  

 
 

ًّٖمِ فکؾ يی کؾدـ کِ چلؼر در راُ لؾٕٔح ةٓدف فػح افح، چگٍِٓ ق ةا چِ اٍگٖؿُ ای 

قپٖك غٓد يی گفدى کِ اگؾ رقزی ةِ دٍتاؿ يؾختِ ًٍاز ةػٓاٍؼ؟  پَس  قزيی خٓاٍؼ در ر اٍقاف

راّی ةؾای رتات ق آرايك ةگؾدـ، طدًا راّی را دٍتاؿ يی کَى کِ خًاـ کار ّای يٌ را خظح 

طاؿ در .  چلؼر فادُ ةٓدـ ق ًٍی داٍقدى کِ طلٖلح چِ ةؾ فؾ يٌ يی آقرد.لٔاع كؾار ٍؼّؼ

يٌ يفْٓيی دارد ّؾچَؼ اگؾ  ّؾ هظِّ ةؾای.  رقز ذٌّ يٌ کايال درگٖؾ راًَّا ق راّك افح

ةًٔی از اقكات فکؾ يی کَى کِ چلؼر راُ کقاٍی کِ ةؾای آزادی ق رّإی ةِ .  آف را ٍفًْى

 . ح خؾ افحيقصؼ ٕا کوٖقا يی رقٍؼ راط

ةؾای اقهٌٖ ةار يٌ ًٍی داٍى کِ چِ ةکَى ٕا ٍکَى، چِ چٖؿ درفح افح ٕا چِ چٖؿ غوٌ ق چِ 

فتؼ .  ، يٌ ةِ دٍتاهك يی رقـ ق خًؾٌٕ ٍتٓدف يی کَىکقی رافح يی گٕٓؼ ق چِ کقی درقغ

ةإؼ ق ٍتإؼ، زلح ق زٕتا ق غٓب ق ةؼ يٌ فتک خؾ يی لٓد ق ّؾ ياشؾا يٌ را ةؾای يؼت کًی 

 .غؾؽ يی کَؼ، چٓف يٌ يقکَی دارـ کِ ةؿرگدؾٌٕ فاشِٔ ّا ی ذٌّ را غوْ فالح يی کَؼ

از ٍفًْٖؼف ق  . ًايٖح خٓ يی رفىغؼاقٍؼا يٌ ّٖچ قكح فکؾش را ًٍی کؾدـ از ّٖچ ةِ خ

 .ٍؼاٍقدٌ، يی فًْى ق از ٍتٓدف، ّقدی را خصؾةِ يی کَى

 ةِ اٍؼازُ ی ٍاداٍٖى دقفدح دارـ،

ّاٍِٖ
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   فقط یک رویاستفقط یک رویاستفقط یک رویاستاین این این 
  

  پادشاٌ ي گذاپادشاٌ ي گذا
ةؼٌٕ ئَی . اق پادلا ُ قٕؼُ ّا ةٓد. لاُ شاٍاکا از رقح ةؿرگ ق غٓدلَاغدِ ای ةؾغٓردار ةٓد

َٕٔی إٌ کِ اق کقی ةٓد کِ داٍك يؾةٓط ةِ . کِ اق ّٖچگٍِٓ اًّٖدی ةؾای ةؼف كائن ٍتٓد

لتی، پـ از هؾؼ لاـ اق در يٓرد يقئوِ ای  ةا قزٕؾاف ق ٍؾفؼاراف . را درک کؾدُ ةٓد" غٓد"

 اق در طاهٖکِ غؼيدکاراٍك پاّإك را. ةَاةؾإٌ دٕؾ ةِ رغدػٓاب رفح. غٓد ةِ ةظذ پؾداغح

. يوکِ ٍٖؿ در کَارش آريٖؼُ ةٓد. يافاژ يی دادٍؼ ق اق را ةاد يی زدٍؼ رفدِ رفدِ ةِ غٓاب رفح

 .قكدی يوکِ يدٓشِ لؼ کِ پادلاُ ةِ غٓاب رفدِ افح غؼيدکاراف را يؾغن کؾد

 اغج؟" ذلیلج"کصانیک 
إٓا إٌ طلٖلح 0 "پـ از يؼخی، پادلاُ از رغدػٓاب ةؾغافح ق لؾقع ةِ فؾٕاد کمٖؼف کؾد

،ٓوٖؾغى فٓاؿ ّای . ، يوکِ از رفدار پادلاُ ةقٖار ٍاراطح لؼ"افح؟ ٕا آف طلٖلح افح؟

خَْا کوًاخی کِ . يکؾر يوکِ از پادلاُ در يٓرد دهٖن إٌ خغٖٖؾ رفدار، اق ّٖچ پافػی ًٍی داد

إٓا إٌ طلٖلح افح؟ ٕا آف طلٖلح 0 " يی آقرد فلٌ إٌ فٓاؿ يؼاقـ ةٓد کِاق ةؾ زةاف 

فپـ يوکِ قزٕؾاف ق غؼيدکاراف را فؾا غٓاٍؼ خا دهٖن إٌ رفداِر ٓصٖب پادلاُ را ". افح؟

آٍْا ةِ ٍٓةِ غٓد پؾفك ّإی را يَؾح کؾدٍؼ ايا ّٖچ پافػی را از شاٍب پادلاُ . ةٖاةَؼ

0 ٓاؿ ّا فلٌ ٕک شٓاب لَٖؼُ يی لؼ کِ ًّاف فٓاِؿ لاُ ةٓدةؾای ًِّ ف. درٕافح ٍکؾدٍؼ

 ". إٓا إٌ طلٖلح افح؟ ٕا آف طلٖلح افح؟"

. طکٖى ق فؾزاٍِ قافٖمدا، کقی ةٓد کِ از اخفاكاخی کِ در فِ شْاف يی گؽرد آگاّی دالح

ةَاةؾإٌ اق ةؾای يؼخی چمًاف غٓد را ةقح ق فٔی کؾد کِ دهٖن إٌ رفدار لاُ شاٍاکا را 
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اق يدٓشِ لؼ کِ لاُ شاٍاکا غٓاةی دٕؼُ افح کِ در آف از خاج ق خػح فلٓط کؾدُ ق . رٕاةؼد

در شَگن اق دفدِ ای از دزداف را دٕؼ کِ يمغٓؿ . ةا گؾفَگی لؼٕؼی در شَگن پؾفِ يٖؿٍؼ

اق رفح ق از آٍْا غؽا گؼإی کؾد ق آٍْا ّى ةِ رطى آيؼٍؼ ق . غٓردف غؽا در ةؾگ درغح ةٓدٍؼ

َّگايی کِ اق يی غٓافح از آف غؽا ةْؾُ يَؼ لٓد، . ا در ةؾگ درغح ةِ اق دادٍؼيلؼاری غؽ

اق ةا غى ق اٍؼقّی ًٖٓق ق . ٍاگْاف ٓلاةی از شإی فؾ رفٖؼ ق ةؾگ درغح را ًّؾاُ ةا غؽا رةٓد

. ةا هؼای ةوَؼ گؾِٕ کؾد کِ چؾا ٍدٓاٍقدِ افح طدی غؽإی کِ ةِ اق هؼكِ دادُ اٍؼ را ةػٓرد

قكدی اق در قئٖح ةٖؼاری كؾار گؾفح . ٖؾ غٓاب ةِ پإاف رفٖؼ ق اق ةٖؼار لؼةا إٌ خفاف

يدٓشِ لؼ کِ اق ياٍَؼ ًّٖمِ ةا غٓلظاهی در كوؾ غٓد ق ةؾ رقی خػح ٍؾـ غٓد ةِ ًّؾاُ 

 . يوکِ دراز کمٖؼُ افح ق غؼيدکاراف ّؾ گٍِٓ غؼيدی را ةِ اق ارائِ يی دَّؼ

دادُ ةٓد ق از گؾفَگی لؼٕؼ رٍس يی ةؾد ق طدی در غٓاب اق خاج ق خػح غٓد را از دفح 

ةَاةؾإٌ اق فٓاؿ يی کؾد کِ إٓا . غؽای هؼكِ دادُ لؼُ ةِ اق ّى خٓفٌ ٓلاةی رةٓدُ لؼُ ةٓد

ٕا #، ٕا خصؾةِ ةٖؼاری اق طلٖلح دارد "إٓا آف طلٖلح افح؟#خصؾةِ غٓاب اق طلٖلح دالدِ 

قيْ ٍايقآؼ لاُ شاٍاکا آگاُ لؼ ةِ اق  طکٖى ق فؾزاٍِ قافٖمدا، قكدی از". إٌ طلٖلح افح؟

ٍِ خصؾةِ غٓاب ق ٍِ خصؾةِ ةٖؼاری طلٖلح . #خٓيٖض داد کِ ّٖچٖک از إٌ ّا طلٖلح ٍؼارٍؼ

  .اه نی ةاؽص" سُِد"حيَا ذلیلج، فلط ، "دالدِ افح
طاؿ آٍکِ شاٍاکا در ّؾ دق قئِٖح . ّٖچ قئٖح ةٖؼاری در غٓاب ق ٕا ةؾٓکـ قشٓد ٍؼارد

ةَاةؾإٌ ". ًِّ شا طايؾ"إٌ افح . إٌ افح طلٖلح. ٖؼاری قشٓد دالدِ افحغٓاب ق ة

طکٖى قافٖمدا خٓيٖض داد کِ زٍؼگی يا در ٍٓؿ رقز، غٓاب رقزاٍِ افح ق در ٍٓؿ لب، 

ةَاةؾإٌ ّؾ دق قئٖح ةٖؼاری ق غٓاب، ٍٓٓی . ّؾ دقی آٍْا فلٌ غٓاب ّقدَؼ. غٓاب لتاٍِ

ؾدف ةؾای خمػٖن چٌَٖ اغدالؼ ٕا خفاقخی، ٓؼـ قاةقدگی خالش ک. قّى ق پَؼار ةْٖٓدُ افح

 .طلٖلی افح

ًِّ چٖؿّإی را کِ لًا در إٌ شْاف يادی يماّؼُ يی کَٖؼ ياٍَؼ خوٕٓؾی در غٓاب 

إٓا إٌ قاكٖٔح ٍؼارد کِ ًِّ إٌ كوؾّا ق فاغدًاف ّای آفًاف غؾاش، قكدی کِ لًا . افح
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ٍؼ؟ ّؾ خصؾةِ ای کِ در قئٖح غٓاب دارٕؼ، در چمًاف غٓد را ةاز يی کَٖؼ دٕگؾ قشٓد ٍؼار

ًٌّٖ ٍٓر ّى خًاـ خصؾةٖات لًا در قئٖح ةٖؼاری، در . قئٖح ةٖؼاری يظٓ يی گؾدٍؼ

 . قئٖح غٓاب يظٓ يی لٍٓؼ

 ةاگاقاد گٖدا

  157ةػك اقؿ، هفظِ 

 

  ساتیام در پاسخ بٍ ایه داستان گفتساتیام در پاسخ بٍ ایه داستان گفت

پادلاّاٍی ّقدٖى کِ غٓاب يی ةَٖٖى إٓا اًّٖح إٌ دافداف را درک يی کَٖؼ؟ يا ًِّ " 

  ." گؼا ّقدٖى
قكدی کِ ٕک گؼا يی گٕٓؼ کِ پادلاُ افح، ٍِ خَْا کقی اق را ةاقر ًٍی کَؼ ةوکِ ةِ اق ّى 

ةَاةؾإٌ قكدی لًا . قهی قكدی پادلاُ يی گٕٓؼ کِ پادلاُ افح، کقی ًٍی غَؼد. يی غَؼٍؼ

ادلاّی ّقدٖؼ کِ يی گٕٖٓؼ پادلاّٖؼ ق ، لًا پ"يٌ در درقف غٓد ٍٓر دارـ0 "يی گٕٖٓؼ کِ

 .کقی ًٍی غَؼد

 "17/6/2از دی قی دی کَار آيؼف ةا يقإن، #

 

 
 

 

 

ـِ غٓدخاف ق ٕا  " طلٖلح"قكدی کِ لًا إَِٓ را ةِ درقف يی چؾغاٍٖؼ، از فاخٖا

ةؾای دٍٖای لًا چِ اخفاكی يی  .آگاُ يی لٕٓؼ  ،غٓدخاف کِ در درقف لًافح

 .افدؼ؟ آف رٍس ق ٓؽاب را يدٓكف يی کَؼ

 غاحیام
 2116آگٓفح  29، از دی قی دِی ٕلٌٖ قخؾدٕؼ
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 ارحتاط ةیو سُاب ةُدن ه ةیصار ةُدن 
 .قفٖوِ  ذٌّ يٓرد آزار ق اذٕح كؾار يی گٖؾد چِ ةإؼ ةکَؼ  غاًٍی از فاخٖاـ يی پؾفؼ کِ قكدی ةِ

چِ کقی را يٓرد آزار ق اذٕح كؾار يی دّؼ؟ يمکن إٌ افح؛ لًا ٕک غٓاب دارٕؼ، ٕک ةََٖؼث  :غاحیام

قكدی . ةََٖؼث غٓاب، ّى غٓاب يی ةَٖؼ ق ّى از غٓاب ةٖؼار يی لٓد. غٓاب ق طاهح ٕا قئِٖح ةٖؼار ةٓدف

دارد غٓاب يی ةَٖؼ، فکؾ يی کَؼ کِ ةٖؼار افح ق قكدی کِ ةٖؼار افح، ًٍی داٍؼ کِ  کِ ةََٖؼث غٓاب

 إٌ خلوٖؾ کٖقح؟. کصافح

لًا در کَار ٕک آِب آراـ ق زالؿ کِ يی خٓاٍٖؼ غٓدخاف را در . ٍلَج خٓشِ، ارختاِط ةٌٖ غٓاةٖؼُ ق ةٖؼار افح

اگؾ ةِ لؼت ةِ آف ٍگاُ کَٖؼ، ةِ . لًا افح در اةدؼا لًا يی داٍٖؼ کِ آف أٍکاس. آف ةتَٖٖؼ ٍمقدِ إؼ

آف أٍکاس ةِ يؾاخب قاكٔی خؾ از آف يی لٓد کِ . راطدی يی خٓاٍٖؼ فؾايٓش کَٖؼ کِ آف أٍکاس لًا افح

 .آٍصا کِ خًؾکؿ ق خٓشِ لًا افح، آف قاكٖٔح لًا يی لٓد. ّقح

 

 

 

 ؽها ذلیلخا نی حُاىیص فطانُش کيیص کٌ سُاب نی ةیيیص
 .لًا ةػٓاّٖؼ، دٍٖا قشٓد دارد ق اگؾ ٍػٓاّٖؼ، دٍٖا قشٓد ٍؼارد اگؾ: غاحیام

 ٕا خّٓى افح؟" يإا"پـ يَّٓر لًا إٌ افح کِ خًاـ دٍٖا  :ساىهی نی پطغص

قكدی کِ لًا در دٍٖا ّقدٖؼ، خٓشِ لًا ةؾ خوٓرات افح ةِ شای إَکِ ةؾ خوٓر کََؼُ ةالؼ، آف  :یامغاح

 .کقی کِ خوٓر کؾدُ افح

 پـ لًا يی گٕٖٓؼ کِ يا خًاـ دٍٖا را خوٓر ٕا غٖاؿ يی کَٖى؟: نی پطغصٍهان ساىم 

گٓش کَٖؼ، آف را ةا إٌ يلإقِ کَٖؼ، لًا لب يی غٓاةٖؼ، غٓاب يی ! يا ًٍی کَٖى، غؼا يی کَؼ :غاحیام

إَصا ّى در . ةَٖٖؼ، آٍلؼر درگٖؾ غٓاةداف يی لٕٓؼ کِ فؾايٓش يی کَٖؼ کِ ةِ راطدی در خػدػٓاةداف غٓاةٖؼُ إؼ

 .، طؾکح ًٍی کَؼ، خٓشِ طؾکح يی کَؼ، خٓشِ را هًـ کَٖؼ ق فپـ لًا آزاد ّقدٖؼ"لاّؼ. "ًََّٖٓر افح

ّقدٖى قهی َّٓز در غٓاب " غاٍِ"پـ يَّٓر لًا إٌ افح کِ يا در طاؿ طايؾ،  :ٍهان ساىم نی پطغص

 ّقدٖى؟

 .چ گاُ شإی ٍؾفدٖؼهؼ در هؼ، لًا ّٖ. هؼ در هؼ: غاحیام ةػیار كُی ه نرکم نی گُیص
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 ؽها ٍػخیص ييصة سُابةػص نی داىیص کٌ ةی ای یک لرظٌ ؽها سُاب ٍػخیص ه لرظٌ
إٓا إٌ ايکاف دارد کِ راًَّا ةگؽارد کِ يٌ ةِ ةازار ةؾگؾدـ خا غٓدـ ةدٓاٍى : نطدی نی پطغص

 را پٖؼا کَى؟" غاٍِ"راُ ةازگمح ةِ 

ّٖچ چٖؿ دٕگؾی قشٓد ٍؼارد، ةازار، . ّٖچ چٖؿ ةِ شؿ راًَّای درقف قشٓد ٍؼارد: غاحیام

افح کِ  خًؾکؿیةَاةؾإٌ اگؾ طلٖلِح ٍْإی را يی غٓاّٖؼ، آف . ةٖؾقف، ًِّ ٕکی ّقدَؼ

ٍايٖؼُ يی لٓد يی ةالؼ، کِ قشٓد ٍؼارد، آف ًّاف " درقف"ق " ةٖؾقف"ارختاط ةٌٖ آٍچِ کِ 

ياٍَؼ إٌ يی ياٍؼ کِ لًا غٓاب ّقدٖؼ، . ٌٕ خّٓى را فٔاؿ يی کَؼٕا ا" يإا"چٖؿی افح کِ 

ای ةٔؼ يی داٍٖؼ  ةؾای ٕک هظِّ لًا فؾايٓش يی کَٖؼ کِ دارٕؼ غٓاب يی ةَٖٖؼ، ق هظِّ

 .لًا ّقدٖؼ، إٌ يؾخب خکؾار يی لٓد کِ ةََٖؼث غٓاب
 

 

 

 ةٌ غيُان ارحتاط ةیِو ةیييصً ه آىچٌ کٌ دیصً نی ؽُد حهطکظ
پٖك از إٌ لًا در يٓرد ٓملی کِ در إٌ راُ الزـ افح هظتح يی  :پطغصنطدی نی 

. کؾدٕؼ ق گفدٖؼ کِ اگؾ لًا آف را اطقاس ًٍی کَٖؼ، قهی آف ٓمق كتال قشٓد دالدِ افح

 ّى غٓدش آٍصا قشٓد دارد؟ خًؾکؿإٓا 

پـ ةقدگی ةِ . آف ارختاط افح؛ آف اٍؾژِی از ةََٖؼُ ةِ آٍچِ کِ دٕؼُ يی لٓد افح :غاحیام

 .لًا ةِ کصافح ق آف لکن زٍؼگی لًا را خٌٖٖٔ يی کَؼ خًؾکؿ ق خٓشِإٌ دارد کِ 

 

 11/23/11إٌ يلاهِ از رٕدؾٕح كوب يادر گؾدآقری لؼُ افح، گؾد ّى إٓی لَتِ 

  كقًح اقؿ هتض ق ةٔؼ از ِْؾ
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  قسمت چُارمقسمت چُارم

  

در إٌ اغوب يا . ةِ آف خٓشِ کَٖى کِكقًح چْاريی از قشٓد يا ّقح کِ ةقٖار يْى افح 

ّقدٖى قهی در "اطقافی ٕا ٓاٍفی، شقًاٍی ق رقاٍی ٕا ذَّی#يدٓشِ فِ كقًح از آٍْا دٍٖا 

 . يٓرد كقًح چْارـ کايال غفوح يی کَٖى

 بدن –اولیه قسمت 

در إَصا، يا ةؼف دارٕى ق از کٓدکی، اهتدِ اگؾ غٓش لاٍـ ةالٖى ةِ يا ٕاد دادُ لؼُ کِ 

. قرزش کَٖى، غٓب غؽا ةػٓرٕى ق از چٖؿّإی کِ ةِ ةؼف يا آفٖب يی رفاٍؼ، دقری کَٖى

. در ٍّؾ يٖگٖؾٍؼدٕگؾ إَکِ ةِ يا ٕاد دادُ اٍؼ کِ يا ةؼف ّقدٖى زٕؾا يؾدـ يا را ةِ َٓٓاف ةؼف 

يٌ ٕک پقؾ دارـ ق ٍاـ اق إٌ افح ق ٕک دغدؾ دارـ 0 ، يا را ةؾرفی کؾدُ ق گفدَؼفٌ ياقاهؼٕ

 .  ق إٌ فؾزٍِؼ يٌ افح

 ذهه –قسمت دوم 

طاؿ ةِ كقًح ذٌّ يی رقٕى، ذٌّ طلِ ةازخؾٌٕ آٍْافح ق يداففاٍِ يا از کٓدکی، چِ در 

شائِ ق چِ در غآٍادُ اغوب ٕک راًَّای غٓب ٍؼالدِ إى کِ در إٌ كقًح غٖوی يْى ةِ 

در يٓرد ذٌّ يا يی گٕٖٓى کِ ةإؼ ذٌّ را خٔوٖى دّٖى، ةإؼ کَصکاق ةالٖى ق . يا کًک کَؼ

اکزؾ يا إٌ کار را اٍصاـ يی دّٖى ق از . ٕک ذٌّ كٓی پؾقرش ٕا خٓفِٔ دّٖىةإؼ ذٌّ را ةِ 
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إٌ ٍٖؿ چٖؿی افح کِ اغوِب يا در فؾافؾ . آٍچِ کِ ةِ ذٌّ آفٖب يی رفاٍؼ دقری يی کَٖى

دقراف کٓدکی اٍصاـ دادُ إى از كتٖن کَصکاقی، شًْ آقری اٍالٓات ق داٍقدَی ّا، خالش 

ٕاد از کٓديی  قهی . غٓةی ةٓدف ق إٌ در يٓرد كقًح ذٌّ افحةؾای فؾاّى کؾدف ق لْؾقٍؼ 

 . ةالؼچگٍِٓ ٓکـ اهًٔن ياف در يلاةن ذٌّ ٍگؾفدِ إى کِ 

 احساسات –قسمت سىم 

ةِ يا آيٓغدِ لؼُ افح کِ اطقافات ياف را کَدؾؿ . فپـ يا ةِ كقًح اطقافات يی رفٖى

ٍّؾ اطقافی ّى ٕا ةِ يا آيٓغدِ  پـ از. کَٖى ق ٕا در يٓرد چٖؿّای غٓب ّٖصاف زدُ لٕٓى

لؼُ کِ اطقافات را کَدؾؿ کَٖى ق ٕا ةگؽارٕى کِ ٍلك غٓد را خا آٍصإی کِ يی خٓاٍَؼ ةازی 

 .  ّٖچ کـ ةِ يا ٍگفح کِ چگٍِٓ اطقافات ياف را اةؾاز ق ٕا کَدؾؿ کَٖى. کََؼ

 وجىد یا هستی  -قسمت چهارم 

فپـ يا ةِ يًْدؾٌٕ كقًح از قشٓدياف کِ کًدؾٌٕ خٓشِ ةِ آف لؼُ افح يی رفٖى کِ آف 

يافح، کِ آف قشٓد يافح، کِ ةآذ يی لٓد ةؼف، ذٌّ قاطقافات كادر ةِ کار " ّقدی"

پـ ٓوارُ ٕا لٖؾث درغح ٍادٕؼُ گؾفدِ لؼُ افح ق دٕگؾ خٓفٌ ةؼف، ذٌّ ق . کؾدف ةالَؼ

. ةَاةؾإٌ ًّاَّگی ًٍی خٓاٍؼ در ةؼف شؾٕاف دالدِ ةالؼ. داطقافات، خمػٖن دادُ ًٍی لٓ

در ٍٓؿ زٍؼگی؛ ةؼف، ذٌّ ق ٕا اطقافات رٍس غٓاَّؼ کمٖؼ چؾا کِ ّٖچ کـ ةِ يا ٕاد ٍؼاد 

دكٖلا ةِ ًٌّٖ دهٖن افح کِ شْن ق ٍاداٍی، شَگ، . کِ چگٍِٓ كقًح چْارـ را ةِ کار ةتؾٕى

دٍٖا طکًفؾيافح زٕؾا کِ ٓوارُ ق ذاِت ّقدی فٓء خفاّى، ًٍْ، غمٍٓح، ق کًتٓد ٓمق در 

ًّآٍَر کِ لًا ةٓدف خاف را خغؽِٕ ٕا غٓراک يی دّٖؼ، . يا خغؽِٕ ق لَاغدِ ٍمؼُ افح

اشؿاء ٕا كقًح ّای اطقافی، شقًی ق ذَّی لؾقع يی کََؼ ةِ إَکِ لکن ٓادی ٕا 

الَؼ، يدٔادؿ يی ٍتٖٔی ةِ غٓد ةگٖؾٍؼ، آٍْا کى کى ةِ شای إَکِ در ًِّ شا پؾاکَؼُ ة

را ةِ خًاـ كقًح ّای ةؼف  اهْیلٍٓؼ ق ةَاةؾإٌ يصؾإی يی لٍٓؼ ةؾای ٓتٓر اٍؾژی، اٍؾژی 

پـ ةؼقف إَکِ يصتٓر ةالٖى . خاف چِ ذَّی ةالؼ ق چِ اطقافی، ةِ ٍظٓ ةْدؾی يی رفاٍَؼ
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ی ق ةا ّؾ فکؾ" طًٓر"ذٌّ، اطقافات ق شقى را کَدؾؿ کَٖى فلٌ ةا خغؽِٕ دادِف طاؿ ٕا 

ًّؾاُ ٍمؼف، لًا ٕک ٍگاُ كاةن درک خؾی ةِ چٖؿی کِ ياٍَؼ ٕک شَگن در ًِّ شا پؾاکَؼُ 

 . ةٓد دارٕؼ

ّؾج . چٓف اگؾ ةِ آف خغؽِٕ ٕا غٓراک ٍؼّٖؼ، ًِّ چٖؿ از ردٕف غارج لؼُ ق ةؾ ّى يی رٕؿد

 ق يؾج إصاد يی لٓد ق يؾدـ ةِ ّؾج ق يؾج ٓادت يی کََؼ ق ةؼقف إَکِ ةؼاٍَؼ ختؼٕن ةِ

آٍْا فکؾ يی کََؼ کِ کمًکك دالدٌ، كقًدی از . يتدالٕاف ٕا يدظًالِف يؿيٌ يی لٍٓؼ

 . زٍؼگی افح قهی إَچٌَٖ ٍٖقح

 ؽهاغج ایو فطـج ةط دهش

ق . طاؿ، يا از ٍؾٕق إٌ درس ّا آف را ةازگؾداٍٖؼُ ق إٌ قاكٔا زياف ٓاهی ةؾای اٍصاـ آف افح

فؾهح ٕا يٓكٖٔح آف، ٍِ فَگَٖی آف، ةوکِ فؾهح آف ةؾ دقش لًا، ةؾ دقش ٍقن لًا ٍْادُ 

ٍگْؼاری ق ياف کِ يًْدؾٌٕ كقًح افح " ّقدی"لؼُ افح کِ از إٌ كقًح چْارـ 

آف را ةِ إٌ دٍٖا ةازگؾداٍٖؼُ ٕا ٓؾيِ  کَٖؼ؛ اقؿ ةِ دٍٖای غٓدخاف ق  کؾدُ ق دقةارُطًإح 

 .فپـ ةِ شائِ ای کِ در آف زٍؼگی يی کَٖؼ

 غاحیام
 2211ژإٍِٓ  9كقًدی از کَفؾاٍـ خوفَی ةَٖاد فظؾگاُ اهْٖح، 

یادحان ةاؽص کٌ فکط نثل یک کُدکػخان اغج ةا 
آیا ؽها سُاغخث ٍط کُدک را . ٍظاران کُدک

ةطآهردً نی کيیص ذخی اگط آن سُاغخٌ اذهلاىٌ 
ةاؽص؟ ىٌ، ؽها ایو کار را ىهی کيیص، ةياةطایو ؽها 

یک ارادً . در نُرد فکط ٍم ىتایص ایو کار را ةکيیص
الزم اغج، یک ارادً كُی کٌ ناىع از ایو ؽُد کٌ 

  .ؽها ٍط فکطی را دىتال کيیص
2ژإٍِٓ  9ی ةَٖاد فظؾگاُ اهْٖح، کَفؾاٍـ خوفَكقًدی از 
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  از َستیِ خًد، آگاٌ باشیذاز َستیِ خًد، آگاٌ باشیذ
  

 

يَوتی کِ يٌ يی غٓاّى ةِ لًا فؾزٍؼاٍى ةگٕٓى إٌ افح کِ اشازُ ٍؼّٖؼ هظِّ  يًْدؾٌٕ

چِ درطاؿ اٍصاـ کاِر . ای ازًٓؾ لًا در رقز، ةؼقف يدون ٕا در خًاس ةٓدف ةا درقف ةگؽرد

فػدی ةالٖؼ ق ٕا چِ يمغٓؿ اٍصاـ ٍاچٖؿخؾٌٕ کار ياٍَؼ فؾگؾـ لؼف ةا ةازی ّای 

يًَئٌ لٕٓؼ کِ ةا . کَٖؼ کِ از ّقدِی غٓد، آگاُ ّقدٖؼ کايپٖٓخؾی ةالٖؼ، اًٍَٖاف طاهن

 .آف ةػِك آگاُ غٓد در خًاس ةالٖؼ

کمًکك ّا يدٓكف يی  إٓايی کَٖؼ، " طًٓر"قكدی کِ لًا خًؾٌٕ   :دسخطی نی پطغص

 ق ٕا إَکِ لًا ةا دالدٌ درک ةٖمدؾ قخٔادؿ يی خٓاٍٖؼ دٕگؾ ةا آٍْا ٍؾقٕؼ؟  لٍٓؼ 

ةًٔی اقكات کمًکك، أٍکافی از . إٌ فٓاؿ ةقٖار غٓةی افح. ّؾ دقی آٍْافح  :غاحیام

ق ةًٔی کمًکك ّا قشٓد دارٍؼ کِ ةِ لًا . ذٌّ غٓد لًافح ق آف يدٓكف غٓاّؼ لؼ

درفی را ٕاد ةؼَّؼ ق إٌ ٍٓع کمًکك ّا يدٓكف ًٍی لٍٓؼ، ايا اخفاكی کِ يی افدؼ إٌ 

دٕگؾ آٍلؼر ًٖٓق در فَض . ِ ةا آٍْا پٖك ةؾقٕؼافح کِ لًا درک ةٖمدؾی دارٕؼ کِ چگٍٓ

اطقافی، رقاٍی ق فٖؿٕکی لًا ٍفٓذ ٍػٓاَّؼ کؾد ق اگؾ ةِ غاٍؾ خًؾَٕات خاف ٍتٓد، ةِ إٌ 

 .    هٓرت ًٍی ةٓد
  2211ژإٍِٓ  9، كقًدی از کَفؾاٍـ ةَٖاد فظؾگاُ اهْٖح
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  اتصال قلب َااتصال قلب َا
 ةٓدُ راُ ٌٕا در  گؾٕکؼٕ از شٓاٍاف خًاـ درک ق ٓمقی ٍايؾئ پن کٕ ياٍَؼ يٌی ةؾا حٖاهْ فظؾگاُ ادَٖة

 کِ ةٓدـی فؾهد ٌٖچَ يَدّؾ فاؿ قحٖةی ةؾا ي0ٌ گفح داد، يا ةِ را لاٍـ ٌٕا اـٖفاخ کِی يٓكٔ. افح

ی ةؾا ًٌّٖچَ ق َؼُٕآ ٍقنی ةؾای كٓ ارٖةق َِٖزي کٕ ق،ًٖٓ کوًات ٌٕا. کَى کار ٌَٖچَٕا شٓاٍاف ةا ةدٓاٍى

 ؿٖاٍگ لگفح ق شاهبی وٖغ يٌی ةؾا  .گؽاردی ي شا ةِ ىٖکَی ي لؾکح کَفؾاٍـ ٌٕا در کِ يا از کؼاـ ّؾ

 در گؾٕکؼٕ ةا ىٖةدٓاٍ کا،ٕآيؾ خا ؾافٕا از .ىٖکَ كؾار ةؾ خًاس ّى ةا اٖدٍ  کَاؼ ا ق اٍؾاؼ از ىٖخٓاٍی ي کِ افح

 ةٔؼ يا افٖي دری گاٍگٕ. ىٕةگؽار افٖي در يلؼس راُ ٌٕا در را غٓد اتٖخصؾة ق ىٖکَ هظتحی غٓدلَاف ةارُ

 ةای كوت  راةَِ کی ٕقه ىٕا ٍکؾدُ يالكات را گؾًّٕؼ يا مدؾٖة َکِٕا ةا. افح لؼُ لدؾًٖٓ شوقِچَؼ   فلٌ از

 يْى کِ تافحٕزی وٖغ.  ىٕدار گؾًّٕؼ ةِ ٍقتح حٍٖ غوٓص ةا ًِّ کِی ٓمل ق ىٕا کؾدُ ؼاٖپ گؾٕکؼٕ

 را يا كوب آٍچَاف اـٖفاخی درفْای قه ى،ّٖقدی َٕلؾا چِ در إ ق ىٖکَی يی زٍؼگ اٖدٍ ٍلَِ چِ در قحٍٖ

ی ًٍ اٖدٍ ٌٕا0 ؼٕگٓی ي اـٖفاخ. َؼقدٍٖ يافی آگاّ ؾٖيً گقدؾش افٖةكادر ةِ  هغاتی طد کِ کَؼی ي ةاز

 غٓدـ اتٖخصؾة از خٓاٍىی ي فلٌ يٌ. لٓد ٓٓض ،کَؼی ي طًن آٍؾا کِی ٍقو َکِٕا يگؾ لٓد ٓٓض خٓاٍؼ

 ئصؿُ کؾدـ، يالكات اـی فاهگ قحٖة  نٕاقا در را اـٖفاخ يٌ کِی قكد کِ کَى ىْٖخق لًا ةا ق کَى هظتح

. افح يمکن آف افٖة کِ اٍؼ لؼُ قًٖٓ آٍچَاف ةٔؼ ةِ آف از ق گؾفدَؼ ةؾ در يؾای زٍؼگی ادٕز ارٖةقی ّا

ی ةؾای مدؾٖة درک کؾدٍؼ کًک يٌ ةِ کِ کَىی يی كؼرداٍ ق خمکؾ درفْا ٌٕای ةؾا غؼاقٍؼ از رقز ّؾ يٌ

 .ةالى دالدِ "ّقدى کِ يٌ" َکِٕا ق ّؼفى لَاغح

 ق کَىٍ يَدلن ىّٕا ةچِ ةِ را دالدىی زياٍ غٓدـ کِی فؾدرگً ٌٕا کِ کَىی ي خمکؾ غؼاقٍؼ از رقز ّؾ يٌ

 درس را إٌ  چٖؿّا حٖاهْ فظؾگاُ ادٖةَ کَفؾاٍـ . ةمکَى را ةالؼ دالدِ ادايِ ٍقح خٓای ي کِی کوٕفا ٌٕا

ی ي آلکار يا از کؼاـ ّؾی ةؾای قاكٔ َِٖزي ق لٍٓؼی ي لکقدِ گؽلدِی ؾّاٖزٍص کِ افحٕی شا دّؼ،ی ي

  اٖدٍ ٌٕا در شٓاف ٍقن کِ کَؼی ي درفح يای ةؾای فکاٍ کٕ ّا کَفؾاٍـ ٌٕا! اٖدٍی ةؾا فؾاٍصاـ ق لٓد

 فظؾگاُ ادٖةَ کَفؾاٍـ. دارد ازٍٖ اٖدٍ کِی ؾاخٖٖخغ ق ىٖغٓاّی ي يا کِ ةالَؼی  ؾاخٖٖخغ آف خا ةؼرغمؼ

 ىٖکَ افدفادُ يافی زٍؼگ ازی ا گٓلِ ّؾ در را آٍْا کِ آيٓزدی ي  را" کؾدفی زٍؼگ َّؾ" يْارت يا ةِ حٖاهْ

 يٌی ةؾا ِّٕؼ ٌٕةاالخؾ راُ ٌٕا در! افح کؾدف پؾقاز يا ٔحٍٖت  کِ ًّآٍَر ةؼّؼ، کؾدف پؾقازی آزاد يا ةِ خا

 . افح ىّٕا كوب كوب دری قاكٔی غٓلظاه ق درقٍى فکٓت

 ! لحٖطل يَتْ! اـٖفاخ ازی ا چمًِ... ىٖةاليَتْ  کٕ ازی ٍٓر اٖدٍ ٌٕا در ًِّ يا ؼقارـٖاي

 !!قحٖچ يٌ كوب در ؼٖداٍی ي ق ؼّٖقد طايؾ شا ًِّ ق ؿٖچ ًِّ لًا چٓف ىٕةگٓ لًا ةِ خٓاٍىی ي چِ يٌ

 !لًای پا کَار در خٓايْ ةا ق ّقدى لًا اةؼٓالق خا

 ىّٖقد لًا کٓدکاف يا ًِّ کِ ًّآٍَر لًا، کٓدک

 ـاٖفاخی تإز هتػَؼ
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  ذذياقعا چٍ كسی َستىياقعا چٍ كسی َستى  خًد بگًییذ كٍخًد بگًییذ كٍ  بٍ فرزوذانبٍ فرزوذان
طلٖلح زٍؼگی يی کَٖؼ ةوکِ ةِ إٌ يقئوِ پی يی ةؾٕؼ کِ ةچِ ّإداف ّى ةا در لًا ٍِ خَْا 

خاف دارٕؼ ًّاف درک را از آٍْا ّى " غٓد"پـ ّؾ درکی کِ از . لًا ٕک ّٕٓح را دارٍؼ

ًّچٌَٖ پی يی ةؾٕؼ کِ ةچِ ّای لًا ةِ َٓٓاف ةؼف ق ذٌّ هؾفا ةؾای . غٓاّٖؼ دالح

ٍْإدا آٍْا آف ذٌّ ق ةؼف ٍٖقدَؼ ق لًا ةِ گٍِٓ ای  خصؾةٖات غاهی ةِ إَصا آيؼُ اٍؼ قهی

آًاؿ آٍْا را از ّٕٓح اهوی آف ّا شؼا يی کَٖؼ، در غٖؾ إٌ هٓرت يا در يٓرد فؾزٍؼاف ياف 

لًا ٍتإؼ 0 کِ لًا ةِ ةچِ ّإداف يی گٕٖٓؼزياٍی . ًّٖمِ ٕک داقر ق كايی غٓاّٖى ةٓد

ی گٕٖٓؼ يٌ چِ کار الدتاّی کؾدـ کِ آف ّا فالف کار را اٍصاـ يی دادٕؼ ٕا ةِ غٓدخاف ي

شقى آٍْافح در طاهٖکِ آٍْا ذٌّ ق  رقی فػٌ لًا در قاكْ ذٌّ ق ؟چٌَٖ رفداری را دارٍؼ

پـ ّؾ چِ ةٖمدؾ يا ةا طلٖلح در خًاس ةالٖى، کًدؾ فٔی يی کَٖى کِ . شقى لاف ٍٖقدَؼ

چِ ّای کٓچک دارٍؼ ةقٖاد ًٓوی دارـ  کِ ةؾای آٍْإٖکِ ةيٌ رقلی . آف ّا را يظؼقد کَٖى

افح کِ ّؾ قكح آف ّا را يی ةَٖٖى ةِ آف ّا ةگٕٖٓى کِ رقش ةؼٌٕ هٓرت  آف  . يفٖؼ افح 

کى کى آٍْا پی يی ةؾٍؼ کِ يٌ غٓب ٕا ةؼ ٍٖقدى، يٌ يٓفق ٕا لکقح . آف ّا ٍٓر ّقدَؼ

آٍْا را از إَکِ لًا ةؼٌٕ خؾخٖب . ، يٌ ٍٓر ّقدىدى، يٌ يْؾةاف ٕا ٍايْؾةاف ٍٖقدىغٓردُ ٍٖق

ةإؼ غٓدلاف را ةؾای زٍؼگی آيادُ کََؼ ٕا زٍؼگی لاف را اهالح کََؼ ةا إٌ آگاّی کِ ٍٖازی 

 .ةِ اهالح قخؾيٖى ٍٖقح، غالص کؾدُ إؼ

 غاحیام
 2225دی قی دی يؼٕدٖمٌ آفاخٓيا، اقؿ يارچ 
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  ذر ي مادر بًدنذر ي مادر بًدنپپ

 

لغن اقؿ . کؾد یفقد إغفوح ق  یدر آف هظِّ ا ؼٕافح کِ ٍتا یپؼر ق يادر ةٓدف خَْا ُره

خٓاـ ةا  ؼٕاقؿ خٓهؼ ٍفن، ةا جاز ًّاف هظّ ِٕخغؽ ٌٕا یٍفن غٓد افح، قه ِٕيادر خغؽ کٕ

 یةِ ٍفن غٓد ي ؾٖغٓد را ةِ هٓرت ل ثؾٖاز ل یًّآٍَر کِ يادر كقًد. رقح ةالؼ ٕجخغؽ

 .ةِ اق ارائِ دّؼ ؼٕقشٓد غٓد را ةا ثؾّٖى ل ٍگٍِٓدّؼ، ًّا
ٍٓر را در قشٓد ٍفن غٓد خصقى کَؼ ق اق  یَٕٔ. ٍفن غٓد ٕیهٓرت لَافا ةِ ؟چِ هٓرت ةِ

 کار را ةکَؼ؟ ٌٕخٓاٍؼ ا یي یچِ يادر. َؼٖذٌّ ٍت إرا فلٌ ةِ َٓٓاف شقى ق 

کِ در ُلُؾؼ ازدقاج کؾدف  یيادراف شٓاف ق دغدؾاٍ ٌٕةَاةؾا. دارد یآگاّ" غٓد"کِ از  یيادر

کِ يادر  یکٓلك کََؼ خا ةدٓاٍَؼ از ًّاف زياٍ لحٖةِ طل یّقدَؼ، ةْدؾ افح در راُ آگاّ

 .ّقح" چِ"ق " کِ"کََؼ کِ اق  یادآقرٕلٍٓؼ ٍفن غٓد را يَظؾؼ ٍکََؼ، ةوکِ ةِ اق  یي

گؽلدِ ةِ  یاگؾ يا ياٍَؼ ٍقن ّا. ةِ يادراف طاؿ دارد یًّٓارُ ةقدگ َؼٍُٕقن آ مؾفحٖپ

 ىٖرا خٔو یغوٌ  ق فاٍ یزٍؼگ کٕ ؾشٕپؽ إق ةِ اٍفاؿ ياف كتٓؿ  ىٖغٓد ادايِ دّ یگًؾاّ

در اٍصاـ  ؼٕيادراف ٍتا َوٓرتٕپـ در ا. خؾ از طاؿ غٓاّؼ ةٓد کٕخار ؿٖآٍْا ٍ ثَؼٕآ ى،ٖدّ

ـِ ٍفِن غٓد ةِ ا ٌٖاقه یاةدؼا از  .غٓد غفوح کََؼ حٖيقئٓه ًّٓارُ ةِ  ؼٕيادر ةا ا،ٖدٍ ٌٍٕف

ق ٍٓر، ٍفن  حّٖقح ق در ّؾ هظِّ ةا ٓمِق اهْ" چِ"ق " کِ"کَؼ کِ اق  یآقر ادٍٕفن غٓد 
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 .يادر کٕيادر، كوب  کٕ حٖافح يقئٓه ٌٕا َؼ؛ٖرا ةت

 ٕیةا ّؾ غؽا. آف فؾزٍؼ غٓاّؼ ةٓد ِیزٍؼگ ؿٖکِ يادر در ذٌّ فؾزٍؼ غٓد ةگؽارد ًّاف ٍ آٍچِ

 یغؽا ٌٕپـ ةَاةؾا. شقى اق ّى از ًّاف غؽا رلؼ غٓاّؼ کؾد ،کَٖى ِٕکِ يا فؾزٍؼياف را خغؽ

ق  یپاک، آغمدِ ةِ ٓمق اهْ ؼٕيادر ةا جوٍٖفن در اةدؼا فلٌ ةِ قف کٕرقح، شقى ق ذٌّ 

 یفا اٖفاخ یلؾ ن،ٖده ٌٖةِ ًّ. غٓاّؼ ةٓد یرقلَ یاٖدٍ ا،ٖةالؼ، آٍٓكح دٍ لحٖلدرک از ط

در درقِف غٓد ق  ِیاز ٍٓر اهْ ىٖةدٓاٍ آف ٌٍِٕٓر را ةِ يا دادُ اٍؼ کِ يا ةا خًؾ مٌٖدٕةاةا يؼ

 .ىٕدر درقِف فؾزٍؼ غٓد آگاُ لٓ ًٌّٖچَ

خٓاٍَؼ آف را ةا ّى اٍصاـ دَّؼ ق  یخًاـ غآٍادُ ي یافح کِ ةِ آفاٍ یمَٖدٍٕٓر، يؼ مٌٖدٕيؼ

را  لحٍٖٓر، طل مٌٖدٕيؼ. ؼکََ مٌٖدٕيؼ ٌٕا جوٖةٓف" غٓد" یگاٍگٕرا هؾؼ  یّؾ رقز زياٍ

  .کَؼ یآلکار ي

 ِؼٕخٓفِٔ دادِف د یغٓد، ةؾا ثرا ةا غآٍاد یافح کِ ّؾ رقز زياٍ ٌٕيٌ ةِ يادراف ا ٖجخٓه

 .ٍٓر کََؼ مٌٖدٕق آرايك ذٌّ، هؾؼ يؼ" غٓد"

 ٓمق، ةا

 ساتیام
 3122ٍايِ ای از فاخٖاـ ةِ يادراف، ژإٍِٓ 

 
 

آنها خدمتکارانی  پدر و مادران باید احساس کنند که
روح های  تا  تعیین شده اند هستند که توسط خداوند

 که در خانواده شان به دنیا می آیند را  کوچکی

مانند باغبانی که از  .مراقبت و نگهداری کنند

 .می کند کارفرمایش نگهداری درختهای باغ
 ساتیا سای بابا
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  گفت ي شىًد با ساتیامگفت ي شىًد با ساتیام
 غُاالت نطةُط ةٌ هالصیو ةُدن

 

 
 

از زناىی کٌ نو درس ٍای ؽها را حهطیو نی کيم، زىصگی ام چیظی ةٌ حظ نػخظات ىتُدً  .1سًال 
نی حُاىیص ةٌ نو . اغج هلی ةػضی اهكات، ایو سُاغخث آهردن ةچٌ ةٌ ایو دىیا را از نو نی گیطد

 ةگُییص چطا ایيگُىٌ اغج؟

، ةا إٌ طاهِح إٌ اطقاس لًا ٓٓض لٓدةؾای إٌ کِ ةإؼ إَگٍِٓ ةالؼ، خا إَکِ  :غاحیام

يی إٓؼ ّى ةٖإؼ، ٓمق آف  ةِ دٍٖا لًا، اگؾ ٍفوی كؾار ةالؼ کِ ةِ قفٖوِ ٕؼپٖك ةؾق افغٓدخ

 .ق ٕا إَکِ غٓدش اخفاؽ يی افدؼ ق إٌ طاهِح ةؼی ٍٖقح

ٍایی کٌ حازً ازدهاج نی کييص ه در فکط ةچٌ دار هلی ةػضی اهكات ایو فکط ةٌ ذٍو اىػان  :سًال
ؽصن ٍػخيص نی آیص کٌ آیا نا در ایو ةازار، یک نُحُِد دیگط ةیاهریم یا ىیاهریم؟ پع ؽها نی 

 .گُییص کٌ ایو دیگط دغج نا ىیػج ه اگط كطار ةاؽص ظفلی ةٌ ایو دىیا ةیایص، سُاٍص آنص

 .قشٓد يی إٓؼ ق ٕا إَکِ اخفاؽ يی افدؼةوِ، َٕٔی إَکِ ٕا ذقؽ آف در لًا ةِ  :غاحیام

 آیا ةٌ ایو دلیل کٌ كطار اغج ةٌ ایو دىیا ةیایص؟: سًال

ةوِ، قهی طاهدی کِ إٌ لػن يی گٕٓؼ ٕک طاهح ٍتٖٔی افح، َٕٔی قكدی ةؼاٍٖؼ  :غاحیام

إٌ . اخفاؽ يی افدؼ ،افدؼةٖةػٓاّؼ اخفاؽ اگؾ قهی   کِ ٍتٖٔح ةازار چٖقح، يی گٕٖٓؼ چؾا؟

 .کِ اٍقاف در يٓرد آف ٍتإؼ زٕاد ٍگؾاف ةالؼ افح
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ةا ایو ذطف، ". رهح ٍای پاک ةٌ ایو دىیا ةیاهریص: "در ریخطیج كلب نادرؽها گفخیص .2سًال 
نهکو اغج سُاٍؼ کيم ةطای نو رهؽو کيیص کٌ . گػخطش ةػیار ةظرگی را در كلتم اذػاس کطدم

 ایو چگُىٌ انکان پضیط اغج؟

پؼر ّى غٖوی کًک يی کَؼ قهی چٓف يًکٌ افح ةًٔی . ةا گقدؾش آگاّی يادر :غاحیام

ّؾ چِ ةٖمدؾ اٍقاف . اّن إٌ کارّا ٍتالَؼ، يادر ٍتإؼ يَدّؾ پؼر ةمٓد" از پؼرّا اهال

غٓدش را آيادُ کَؼ، ّؾ گٍِٓ ٍٓزادی ّى کِ ةِ إٌ دٍٖا ةٖإؼ الاكن يادر يی داٍؼ کِ چگٍِٓ 

طدی اگؾ درچَدِ کٓدک  .گٍِٓ اق را ةتَٖؼ ق چگٍِٓ کٓدک را آزاد کَؼةا اق قكح هؾؼ کَؼ ق چ

کٓدک يی لٓد ق ةآذ يی لٓد کِ يادر ٍماف دّؼ کِ پٖمؾفح ٍتٓدُ ةالؼ، إٌ کار ةآذ 

 .يٌ آيادُ کقی ّقدى کِ ةِ آگاّی يٌ آگاُ افح ق آف را كتٓؿ يی کَؼ

 دک ىتاؽص؟ اگط در چيخٌ کُ: نيظُرحان چیػج هكخی کٌ نی گُییص :سًال

. َٕٔی طدی اگؾ کٓدک، آيادُ ةِ إٌ دٍٖا ٍٖإؼ، ةا آيادُ ةٓدف يادر، آيادُ خؾ يی لٓد: غاحیام

 . يادری کِ آگاّی غٓد را گقدؾش دادُ افح

 ه در ىخیخٌ آنادة کُدک اغج؟ :سًال

 .ةوِ :غاحیام

 ةایص ةکيص؟یک نادر ذانلٌ، ةطای ةچٌ اش کٌ ٍيُز ةٌ دىیا ىیانصً اغج چٌ کار  .3سًال 

يؼٕدٖمٌ ، هًًٖٖح ق ًّؼهی، ٓمق ق دٕؼِف ٍٓر در لکِن غٓد ق خصقى کؾدف ةچِ : غاحیام

 .ةِ َٓٓاف ٕک هفظِ ففٖؼ

هكخی نی گُییص ، ـهیهیج ه ٍهصلی نيظُرحان ـهیهیج ه ٍهصلی ةا ذلیلج  :سًال
 اغج؟

 .، ةا فکٓتدرقفةوِ، ةا طلٖلح، ةا  :غاحیام

چگُىٌ نی حُاىیم كلب نادر را حخطةٌ کيیم در ذالیکٌ رهزاىٌ ُرل نان را از ىظط یک نادر  .4سًال 
 ةازی ه یا احطا نی کيیم؟ آیا نخصی ةطای آن هحُد دارد؟
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قكدی کِ لًا ٓمِق ةٖکؾاف ق ةؼقف كٖؼ ق لؾط دالدِ . ّؾ دقی آٍْا ٕکی ّقدَؼ :غاحیام

 .ةالٖؼ، كوب يادر را دارٕؼ

یا کاری ٍػج کٌ پصر ه نادر ه یا اغضای ساىُادً نی حُاىػخٌ اىص اىخام دٍيص حا آیا چیظی . 5سًال 
 از اىرطاف ه یا غطگطداىی کُدک حلُگیطی ؽُد؟

ًّآٍَر کِ در ٕکی از فٓاالت كتن گفدى پؼر ق يادر ةإؼ غٓدلاف را . ةقٖار، ةقٖار :غاحیام

لاف ايافِ  ََؼ، ةِ خًؾَٕاتآيادُ کََؼ، آگاّی لاف را ةٖمدؾ کََؼ، هوض لاف را ةٖمدؾ ک

اٍقاف قكدی يی غٓاّؼ ةؾای اخاكك ٕک يتن ةػؾد، اخاكك را خًٖؿ يی کَؼ، ًّج زيٌٖ . کََؼ

ّا را پاک يی کَؼ کِ قكدی يتن رقی آف يی إٓؼ دٕگؾ آٍصا، شای خًٖؿی ةالؼ طدی يًکٌ 

در کَار دٕٓار افح دٕٓار غاٍِ اش را ّى رٍگ کَؼ کِ ةِ يتن خازُ اش ةٖإؼ، َٕٔی يتن شؼٕؼ 

چلؼر ةإؼ کٓلك ةٖمدؾی  ،ةؾای آقردف ٕک اهْٖح ةِ إٌ ةازارطاؿ ةتَٖٖؼ . کزٖف ٍتالؼ

 !ةمٓد

 ةیو یک حا پيج غال را ةا سُدؽياغی آؽيا کطد؟  کُدکانچگُىٌ نی حُان . 6سًال 

قكدی کِ لًا يدٓشِ لؼٕؼ کِ غؼاقٍؼ ٕکی افح ق ًِّ شا . ةا غٓدلَافی غٓدخاف :غاحیام

افکار، ًََّٖٓر ق ... ّقح، پـ غٓدخاف چِ يی خٓاٍٖؼ ةالٖؼ؟ فؾزٍؼخاف چِ يی خٓاٍؼ ةالؼ؟

ةإؼ  ،گیةٌٖ ٕک خا پَس فاه، َٕٔی ةقٖار يْى زٍؼگی کٓدک فاؿ ّایکؾدار ق گفدارخاف در 

 .ؼالإٌ آگاّی ة اٍگؾًٍإ

در نُاكػی کٌ ٍهٌ کع ه ٍهٌ چیظ، نشفُـا ةچٌ ٍا ةٌ دىتال حلب حُحٌ نا ٍػخيص، . 7سًال 
 نخهطکظ ه ةا حُحٌ ةاؽیم؟" سُد"چگُىٌ نی حُاىیم ٍهُارً ىػتج ةٌ 

إٌ دق ةا ّى ّٖچ . کؾدُ إؼ، ةا خًؾَٕاخی کِ ّؾ رقز يی کَٖؼ" ةا خًؾَٕاخی کِ كتال :غاحیام

ًّٖمِ ةإؼ کٓلك، خًؾٌٕ ق فؼاکاری را ّى در َّگاـ . يغإؾخی ٍؼارٍؼ، ةإؼ ةا ّى خٓاـ ةالَؼ

 . اٍصاـ قِإف خاف دالدِ ةالٖؼ ق ّى در َّگاـ خَْإی

نی حُاىم حػادل را در زىصگی ام ةطكطار کيم؟ آیا ایصً آل  ةٌ غيُان یک نادر کارنيص، چگُىٌ .8سًال 
 ایو اغج کٌ نو کارم را حطک کطدً ه در چيص غال اهل ةا فطزىصاىم هكج ةیؾخطی ـطف کيم؟
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ةچِ يتوغی را پؾداغح  ِرزٍؼگی خاف را کٓچک خؾ کَٖؼ کِ يصتٓر ٍمٕٓؼ ةِ پؾفدا. ةوِ :غاحیام

کَٖؼ خا  از فؾزٍؼخاف يؾاكتح کؾدُ ق فؾزٍؼخاف را ةؿرگ کَؼ ق ٕا إَکِ فؾزٍؼخاف را ةِ يؼرفِ 

فٔی کَٖؼ کِ در غاٍِ ةالٖؼ، الاكن پارُ قكح در غاٍِ ةالٖؼ ق فؾزٍؼخاف . غوٓهی ةفؾفدٖؼ

ی افح کِ ةإؼ اٍصاـ ٕک رِؿ يادر" إٌ کار، قاكٔا. را آٍَٓر کِ دهداف يی غٓاّؼ ةؿرگ کَٖؼ

يداففاٍِ در دٍٖای غؾب إٌ خلؾٕتا از يٖاف رفدِ افح ق اگؾ کِ ٓمق ق ٓالكِ دارٕؼ، . لٓد

 .ٌٕ اخفاؽ ةٖافدؼاطدًا  ةإؼ 

 هلی آیا ایو فلط در نُرد چيص غاِل اهل زىصگی کُدک اغج؟ :سًال

 .ةوِ، طؼاكن چَؼ فاِؿ اقؿ زٍؼگی کٓدک :غاحیام

 چگُىٌ نی حُان سُدؽياغی را در ةچٌ ٍا حا غيیو ىُحُاىاىی یا حیو ایخطی ادانٌ داد؟ . 9سًال 
 .(یػيی حهطیياحی کٌ از پيج غالگی ؽطهع ؽصً ةُدىص را ادانٌ داد)

قكدی . ةا يؼٕدٖمٌ کؾدف ةا ةچِ ّا. ةا دالدٌ آهدؾ. ةا گؽالدٌ يزاؿ ٕا ًٍٍِٓ درفح :غاحیام

کَٖؼ ةچِ ّا ةا لٓؽ ق ذقؽ يی إَٓؼ ق پْوٓی خاف يی کِ لًا پَس فاؿ اقؿ إٌ کار را ة

ٍمََٖؼ، لب ّا ةا لًا در فکٓت يی رقٍؼ ق ٕا در ّؾ ٍٓع ٓتادخی کِ دارٕؼ لًا را ًّؾاّی 

پـ ةا إٌ کار کِ غٓدخاف يزاؿ ٕا فؾيمِق غٓةی ةالٖؼ، َٕٔی لًا ةإؼ ٕک ًٍٍِٓ . يی کََؼ

 .ةؾای فؾزٍؼخاف ةالٖؼ

چگُىٌ نی حُاىیم فطزىصان نان را ةٌ سفُص ىُحُاىان ه حیو ایخطٍای نان را ىػتج ةٌ  .12سًال 
 دىیا را ةطای آىَا نَم حلًُ ىصٍیم؟ ،نػائل دىیا ٍُؽیار کيیم هلی در غیو ذال

 . درفح ًّاف فٓاهی کِ کؾدٕؼ را اٍصاـ دّٖؼ. درفح ًٌّٖ کار را ةکَٖؼ :غاحیام

 یػيی ٍم ٍُؽیارؽان کيیم ه ٍم دىیا را ةطایؾان نَم حلًُ ىصٍیم؟ :سًال

 .ةوِ :غاحیام

 2211يارس 
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  خًرشیذ مهخًرشیذ مه
  

 
 

 .ةؾای ٓؿٕؿخؾَٕى فاخٖاـ کِ يؾا ةا ٍٓر ق ٓمق غٓد از لب ةِ لتَى ختؼٕن کؾد

 کٖقح؟إٓا إٌ  خلوٖؾ . ةِ يٌ گفدِ لؼ کِ يدٓهؼ لؼی ق يٌ ةاقر کؾدـ

قهی إََٓر ٍٖقح ق طلٖلح . ةِ يٌ گفدِ لؼ کِ خٓ إٌ ق آف ّقدی ق ةإؼ إٌ ق آف را اٍصاـ دّی

 .إٌ طلٖلح افح. خٓ إٌ ق آف ٍٖقدی، خٓ آزادی ةِ شاقداٍگی ق خا اةؼٕح. ٍؼارد

زياٍٖکِ إٌ شًالت زٕتا را لَٖؼـ چَؼ ّفدِ ةٔؼ طايوِ ةٓدـ ق يٖؼاٍقدى کِ إٌ شًالت طلٖلح  

ةِ ًٌّٖ . ةِ إٌ دهٖن کِ خا آف زياف ّٖچ چٖؿی ةؾإى يََلی ٍتٓد ق شا ًٍی افداد. اين ّقدَؼک

 .دهٖن إٌ شًالت زٕتا را کايال ةاقر دالدى

ةا إٌ شًالت دافداف زٍؼگی اـ خًاـ لؼ ق ٕا طؼاكن ٍٓلدٌ دافداٍْای زٍؼگی در دفدؾچِ ذَّى ةِ 

يقداف ّؾگؿ يدٓهؼ .  خٓهؼ يقداف را ةػاٍؾ ًٍی آقرـيٌ ةؾافدی يی خٓاٍى ةگٕٓى کِ . پإاف رفٖؼ

ةاقر کَٖؼ کِ يٌ کٓچکدؾٌٕ چٖؿی کِ خوٓر إَکِ إٌ خٓهؼ را در ذَّى پمدٖتاٍی کَؼ ةٖاد . ٍمؼ

 .ًٍی آقرـ

خارٕکی شإی ةؾای   زٕؾا اق ٍٓر ةؾإى آقرد ق شإی کِ ٍٓر ةالؼ" غٓرلٖؼ يٌ#يقداف پقؾ يٌ افح 

ةِ . اق يدٓهؼ ٍمؼ ق يٌ ّٖچگاُ ةاقر ٍکؾدـ کِ اق يدٔوق ةِ يٌ افح. کؾدپَْاف لؼف پٖؼا ٍػٓاّؼ 

إٌ دهٖن ّٖچگاُ اق را كقًدی ق ٕا دٍتاهِ ای ق گقدؾلی از لب ٍؼٕؼـ ق اق چًؼاف ّای ةاقرّا ق 
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. يٌ از اق ّٖچگٍِٓ خٓكْ ق اٍدّاری ٍؼالدِ ق ٍػٓاّى دالح. غاٍؾات يٌ را طًن  ٍػٓاّؼ کؾد

 .اٍی ةؾای اق ةِ ذٌّ غٓد راُ ًٍی دّىؾّٖچٓكح قطمح ق ٍگ

آف . يقداف ياؿ يٌ ٍٖقح کِ ٍگْتاف اق ق ٕا يؾةی  ق ٕا يظافُ ق طدی اق را دقفح دالدِ ةالى

چٖؿی کِ قاكٖٔح يقداف افح راًَّای اقفح ق در طاهٖکِ يٌ ق يقداف در إٌ دٍٖا كؼـ ةؾيی 

 .دارٕى، دفح ّای يٌ ٍٖؿ در دفح ًّاف راًَّا يی ةالؼ

خٓفٌ غٓاب ّای قطمدَاکی کِ در يٓرد يقداف يی دٕؼـ ق در . ا يٌ را در إٌ يٓرد ايدظاف کؾدةاة

د ق يٌ کٓچکدؾٌٕ کاری از دفدى  طاهٖکِ اخفاكات ٍاگفدَی ةؾای اق در يلاةن چمًاٍى اخفاؽ يی افدا

قرـ اطقاس غٖوی قطمدَاکی افح قهی در ًّاف هظِّ ةٖاد يی آ. ةؾ ًٍی آيؼ کِ اق را طًإح کَى

در يلاةن افکار قطمدَاک افح، ةا آٍْا ٍؾفدٌ  کِ خَْا کاری کِ از يٌ فاغدِ افح خکاف ٍػٓردف

گْگاّی کِ ةا ٕکی از إٌ يَاِؾ در ذٌّ غٓد رقةؾق يی لٓـ ةالفاهوِ ةػاٍؾ يی آقرـ کِ ةا  .افح

 .ؼٍآف خکاف ٍػٓرـ ق کى کى ًِّ چٖؿ ةْدؾ يی لٓد قگؾٍِ إٌ افکار ٍفقى را ةَؼ يی آقر

.  قكدی ةِ اق ٍگاُ يی کَى آف ٍٓر را ةػاٍؾ يی آقرـ. يقداف غٓرلٖؼ يٌ افح زٕؾا ٍٓر ةؾإى يی آقرد

، إٓا اق ةػاٍؾ يی آقرد قهی يٌ "يقداف خٓ درقف ٍٓر ّقدی"يٌ ًٍٖؼاٍى کِ قكدی ةِ اق يی گٕٓى 

اق . ٍْا ٍٖقحاق ّٖچ ٕک از آ. يقداف ٕک ٍفن ٍٖقح، ٕک ةچِ ٍٖقح، ٕک پقؾ ٍٖقح. ةٖاد يی آقرـ

زياٍٖکِ ةِ اق ٍگاُ يی کَى، در آف هظّات يا ٕکؼٕگؾ . يؾختا إٌ طلٖلح را ةِ يٌ ٕاد آقری يی کَؼ

 .را ةٖمدؾ از ًّٖمِ دقفح دارٕى، ةؾای إَکِ يٌ قاكٖٔح اق را در آف هظّات کايال يی لَافى

گاّاٍِ ةازی يی کَى ق يادر ةٓدف ٕکی از ٍلك ّإی افح کِ زياٍی کِ فلٌ ٕک ُرؿ ةالؼ يٌ آٍؾا آ

زٕؾا ةَْٖإح لتِٖ ةِ قاكٖٔح غٓد يٌ . إَگٍِٓ ةٖمدؾ ق ةٖمدؾ ةِ ٍّؾ يی رفؼ کِ اةؼا ٕک ُرؿ ٍٖقح

 .ةؾای يٌ ةِ إٌ لکن ةٓدُ ق يٌ ةَْٖإح از إٌ ًٍٔح فپافگؿارـ. افح

قز ةا يقداف يٌ ًٍی داٍى کِ يادر ةٓدف در خارٕکی چگٍِٓ افح قهی إٌ را ةؼرفدی يی داٍى کِ ّؾ ر

گاّی اقكات ّؾ . ّؾگؿ دٍتاهج رقز كتن ٍٖقح ق ّؾ رقز خازُ ق خًٖؿ خؾ يی ةالؼ. ٕک رقز شؼٕؼ افح

اق قاكٔا . غٓرلٖؼ يٌ إٌ ّؼِٕ را ةِ يٌ يی دّؼ. دكٖلِ از رقز ةا يقداف خازُ ق شؼٕؼ ةَّؾ يی رفؼ

 .ٍٓر افح

لًا ةإؼ يؾا غٖوی دقفح دالدِ ةالٖؼ . فاخٖاـ شٓف ةػاٍؾ إٌ غٓرلٖؼ از لًا ةَْٖإح فپافگؿارـ

دادٕؼ ق ةِ يٌ چمى درقف کِ ٍٓر " غٓرلٖؼ#لًا ةِ يٌ پقؾ . ةؾای إَکِ لًا ًِّ چٖؿ ةِ يٌ دادٕؼ

 .اق را إٌ ةار ةتَٖى

 

 ةا ٓمق اةؼی

ًّٖمِ لتَى
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  را بٍ یاد داشتٍ باشیذرا بٍ یاد داشتٍ باشیذ  ""خًدخًد""  وًرِوًرِ
  

 

 

طاؿ  ،"کَؼ لإؼ اق ةِ زٍؼگی ّای گؽلدِ اش الارُ يی#اٍصاـ دادُ اـ يٌ إٌ ةازی را ةارّا 

پؼر، يادر  ّؾ کـ کِ در إٌ اخاؽ ٍمقدِ افح ةإؼ ةؼاٍؼ کِ ًِّ يا يادر، ،ٍٓةح ًِّ يافح

ّؾ کـ کِ .  يی غٓاّٖى طلٖلح را ةؼاٍٖى إَکق ةؿرگ، پؼر ةؿرگ، كاخن ق ِكؼٕـ ةٓدُ إى 

 ةؾای .چٌَٖ پٖمَِٖ ای را در درشات يػدوف دالدِ افح ياٍَؼ يٌةِ فٓی ةاةا يی إٓؼ 

إٌ   .راُ يٖاف ُةؾ را درس يی دّى" فاهِ 6يؾٕؼ #ًٌّٖ افح کِ يٌ ةِ شٓاف خؾٌٕ يؾٕؼياف 

 هادؽ ةاش، ،ةاش گٓرافد0 کِ غٖوی آفاف افح کِ ةِ فؾزٍؼاًٍاف ةگٕٖٓىةِ إٌ دهٖن افح 

 ٍٖقح کِ لًاإٌ ةؼٌٕ ئَی غٓب ةٓدف افح ق ايا إٌ، اٍقاِف  …ق غٖؾُ اٍصاـ ةؼُغٓب کاِر 

 .غٓدخاف را يی لَافٖؼ

خاف يی گٕٖٓؼ  فؾزٍؼاف لًا ةِکِ چِ آٍةقٖاری از اٍقاف ّای غٓب رٍِس ةقٖار يی کمَؼ، ّؾ 

غؽا ةؼّٖؼ ق فپـ ةؾگ ّا  اقؿ ةِ رٕمِ  .”ةؾقف“ةالؼ ق فپـ  ”درقف“ةإؼ اةدؼا ةؾ يتَای 

ةؾای ًٌّٖ   .يُٖٓ ّا غٓد ةِ غٓد لاداب ق آةؼار غٓاَّؼ ةٓد، غٓد ةِ غٓد فاهى غٓاَّؼ ياٍؼ
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شؼٕؼی کِ در إٌ دقرُ ةِ دٍٖا يی إٓؼ خٓشِ ةقٖار دارـ ق از اقؿ کار ةِ  افح کِ يٌ ةِ ٍقن

 لدِ ةالٖؼدا ٕادإٌ کقی افح کِ لًا ّقدٖؼ، خا زياٍی کِ ٍٓر غٓد را ةِ “0 گٕٓى آف ّا يی

ةوِ، خا زياٍی   ".ؼَخٖاـ إٌ يٓيٓع را دقةارُ خاكکٖؼ يی کَفا# ” .کِ الدتاُ کَٖؼ يًکٌ ٍٖقح

 زٕؾا کِ لًا يی خٓاٍٖؼ در ةازار ةالٖؼ قهی ٍٓر غٓد رالدِ ةالٖؼ، دا ٕادلًا ٍٓر غٓد را ةِ  کِ

 يا ةإؼ چِ چٖؿی را ةِ فؾزٍؼاًٍاف خاكکٖؼ کَٖى؟پـ .  ؼفؾايٓش کَٖ

کِ در  فاهِ 6يٌ ةِ إٌ کٓدک   .ر ّقدیخٓ ٍٓر ّقدی، خٓ 0ٍٓ خاكکٖؼ کَٖى کِ ةإؼ إٌ را

چؾا ّى اکَٓف يؼٕدٖمٌ يی کَؼ، زٕؾا قكدی کِ اق ةؿرگ لٓد،  خٓيٖض دادـ کِ شًْ يا افح

 یطاؿ اق اةؿار .لوٓغ خؾ ق لوٓغ خؾ لٓد ق يًکٌ افح زٕادی يمغٓؿ لٓديًکٌ افح ذٌّ 

داٍی، يٌ يی داٍى کِ يی " 0ةَمَٖؼ ق ةِ غٓدش ةگٕٓؼ دارد ق يی خٓاٍؼ در ّؾ هظِّ ای

کِ يٌ ةؿرگ يی لؼـ إٌ را ًٍی داٍقدى ق يا يصتٓر ةٓدٕى  زياٍی." چگٍِٓ ذٌّ را آراـ کَى

خا چِ طؼ کِ ةاقرخاف يی لٓد إٓا  . لؾکح کَٖى یکِ در فٔاهٖح ّای رقزاٍِ ةٖمدؾ ق ةٖمدؾ

يٌ  ،ةوِ  ةالَؼ؟ چگٍِٓ اٍدّار دارٍؼ کِ فؾزٍؼاٍماف در إٌ کمٓر ق يمغٓؿ قاهؼٌٕ فٔاؿ

قهی يا دقةار  ةٓدٍؼ، ق آٍْا ةؼَٕگٍِٓ فٔاؿ گؽالدىفٓختاؿ ق افکی  ٖح ّایفؾزٍؼاٍى را در فٔاه

يا ةا ّى ةاژاف گٓش يی کؾدٕى ق ّٖچ قكح   .يی کؾدٕى، هتض ق لب در رقز ةا ّى يؼٕدٖمٌ

ٍکَٖى ٕا ةَمَٖٖى ق ةاژاف ٍػٓاٍٖى ٕا زٕؾ دقش گإاخؾی ياٍدؾا را خکؾار  ًٍی لؼ کِ در يالٌٖ

را ق ٕا ًّٖمِ در زياف غؽا غٓردف اقؿ ةِ ةاةا غؽا  ،آف را خکؾار ٍکَٖى رةا 9غٓردف  كتن از غؽا

 .ٍکَٖى خلؼٕى

ةِ ٍاطٖج كوب غٓد  اكيکؾر فاخٖاـ در طاهٖکِ#ةچِ ّا ةإؼ إٌ چٖؿّا را از يادرلاف ٕاد ةگٖؾٍؼ 

ةِ آٍْا   .زياِف كوب يادر افح ، إٌ"خاكکٖؼ يی کَؼ ً  دفح يی زٍؼ، إٌ يٓيٓع را لؼٕؼا

 .ةِ آٍْا ةؿرگدؾٌٕ ّؼِٕ را دادُ إؼ آٍگاُ  .را ةؼّٖؼ ق آزادلاف کَٖؼ "آٍْا کِ ّقدَؼ"غٓراِک 

 غاحیام
 6//11/27 ةالگ،



 49 ٍمؾٕج اردٕتْمح ياُ

  پرسش های کودکان از خداپرسش های کودکان از خدا

 
 

 .ساله ایرانی از ساتیام پرسیده است ازدهی این سوال ها را یک کودک

 ثخَاًن؟ درس ثِ هذت پٌج سبعت ثبیذی ٍلت وٌن، توزوش تَاًنی ه چگًَِ هي جًَن، بمیسبت : کودک

 ؟یوٌی ه ٍرسش آیب :امیسات

 .بدیس ًِ : کودک

 ي وبرثبیا ٍی ثذّ دست اس ذیثب را هغشتی اًزص ،یثخَاً درس ٍی ٌیثٌط پٌج سبعت ٌىِیا اس لجل  :امیسات
عول همذاری  يیا.  یثذٍ ب اطزاف خبًِی ٍی ثزٍ يییپب ٍ ثبال ّب پلِ اسی تَاًی ه.  استی عول ٍرسش

ی ثزا ن سبعتیً.  ًذاردی درست جِیًت ثبضذ ىسبعتی اس طتزیث اگزی فىز توزوش.  زدیگی ه را هغشی اًزص اس
ًخَاى  طتز اس ًین سبعت درسیث  .ّن ًزٍ تصَراتت ّوبًطَر ثب ًزٍ آًْب ثب آهذًذ افىبر ٍ اگز ثگذار خَدت
 حتوب.  ستیً كیعو وسبعتیً ثچِ ثیص اس تَجِ.  خَاًذى درس سز ثزگزد ٍ ثذُ اًجبمی وبر ثزٍثعذ 
 .آى ًزٍ ثب ضذ بدیس فىزت وِ هَلع ّز.  وي طيیتیهذ

 است؟ داضتِ هب آٍردى اسی هٌظَر بیآ ذُ است؟یآفز را هب خذاًٍذ چزا : کودک

 هذرسِ ثَدًت، دختز وِی فْوی ه آًَلت ،یّست خذاًٍذ اسیی جش تَ وِی ٌیثج ٍ هتَجِ ضَیی ٍلت : امیسات
 ؛ ّوِیدّی ه اًجبم دختز هی بی ٍ اًسبى هی ثعٌَاى وِی گزیدی وبرّب توبم ٍ خَاًذًت درس رفتٌت،
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ٍ  صلح ثِ ٍ یب ثزٍد سىَت تَ ثِ توزوش وِ یٍلت  .است خذاًٍذ جشٍ تَ متیحم . ًمص تَ ّستٌذ آًْب
 خَة چمذر ٌصیٍ آفز  است خَة ًمص چمذر يیا وزدىی ثبس وِی ٌیثی آى سهبى ه ثزٍد درًٍت ضبدی
 ٍ هب الْی استی ٍالع وِ ًمصی داًی ه چَى ،یدّی ه اًجبم ي ٍجِیثْتز ثِ رای سًذگ آًگبُ.  است

 .یوٌی هی ثبس احسي ًحَ ثِ رای َیًمص دً آًَلت

 ضوب ثىٌن؟ اس گِیسَال د هی طِیه جًَن، بمیسبت : کودک

 !ثلِ : امیسات

 زم؟یثگ رٍسُ ذیثب هي بیآ است، رهضبى هبُ گزید هبُ هی :  کودک

ی ه گزفتن ٍی ه ثغلن تزا دری ثَد ٌجبیا اگز .عبضك تَّستن هي(:  دّذی ه پبسخی گزهٓ خٌذ ثب) امیسات
 اس ٍی ضذ ثشري وِ یٍلت .یوٌی ثبس ًمص خَد را ذیثب ،یا هبدرضذُ ٍ پذر يیا ثچِ تَ چَى شم،یعش. ثَسیذم

 .وي رفتبر تیّب ثچِ ثب ،یدار خذاًٍذ اس وِی فْو ثب ؛ خَدتیرفت هبدرت ٍ پذر خبًِ

 را ضوب وِ چِ ّز.  ذیدّ اًجبم را وبر ّوبى ذ،یزیگی ه آراهص خَدتبى وِ طَر ّز(:  وَدن هبدر ثِ) امیسات
 ٍ ًوبسثب  ضوب اگز.  نیگَی ه هیتجز ثخبطزایي دختز  ضوب ثِ هي.  ذیوٌ را وبر وٌذ، ّوبىی ه هیًشد خذاًٍذ ثِ

 هبدرٍ صذ در صذ ثچِ اگز.  ذیوٌ گَش صیّب حزف ثِ ٍ ذیوٌ لبًع را اٍ یطَر هی ذ،یزیگی ه آراهص رٍسُ
 ثحث اٍ ثب.  ضَد هٌحزف ك تزّن ثبضذیعو وِ هوىي است خَدش راُ اس وِ دارد وٌذ؛ احتوبل دًجبل را پذر
 رٍسُ اگز وٌذی ه گٌبُ وِ وٌذ فىز است هوىي اٍ.  ذیثگَ ضوب ثِ خَاّذی وِ ه چِ ّز صبدلبًِ ٍاجبسُ دّیذ ذیوٌ
 چَى وٌذ اهتحبى خَدش وِ ضَد رفع صیثزا ذیثب هبًع يیا.  وٌذی هیی جذا احسبس خذاًٍذ ثب آًَلت زدیًگ

 .ًشدیىی ثیطتزی را ًیش ثجیٌذ ٍ تجزثِ وٌذاست   هوىي

 وٌیذ فزض ضوب حبال .ضَد هی دٍر حمیمت اس چَى ثگَیذ درٍغ آدم ًجبیذ وِ گفتیذ ضوب جبى، سبتیبم  :کودک
ثب ایي حبل اگز درٍغ ثگَین ثبس .  ضَد هی ًبراحت ثگَین، هبدرم ثِ اگز ٍ گزفتن ثذ خیلی  ًوزُ هی هي وِ

 ّن اضىبل دارد؟

 .دارد اضىبل ثلِ، : ساتیام

 هبدرت سَال اگز. ضَد وج راُ تَ وِ ضَد ًجبیذ ثبعث العول اٍ ٍعىس اصالح وٌذ را خَدش تَ ثبیذ هبدر
داد؛ سعی وي  ًطبى العول اگز اٍ عىس  .ثگَیی را هججَر ّستی وِ حمیمت پزسیذ ٍلی اگز ًىزد، چیشی ًگَ
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 وِ خَاّذ ثخبطز عطمص هی تَ هبدر هْن ایي ثبضذ وِ.  ثزای تَ خیلی اّویت ًذاضتِ ثبضذ العولص عىس
دلگیز ًطَ ٍ یبدت  هی وٌی؟آیب تَجِ  . ثْتز ضًَذ تب اس ًظز اجتوبعی آیٌذُ تَ رٍضي تز ثبضذ ّبیت درس

 عصجبًیتن، ٍلی ضَم؛ عصجبًی است هوىي هَالع اس ثعضی هي  .است ثخبطز عطمص هبدر ثبضذ وِ عصجبًیت
 .  ضوب را در آغَش هی گیزم هَلعی وِ تب ثیطتزی دارد عطك

ٍلی  هی گذراًن را سختی سبعبت ٍ ّب رٍس خیلی در سًذگی هطىل دارم ٍ خیلی وِ هي است هبُ چْبر هثال
هطوئٌن وِ چَى  . است خذاًٍذ هحجت رٍی اس داًن وِ ّز چِ در سًذگی هي اتفبق هی افتذ در للجن هی

 .داًن را هی چیشی هیفمط، . داًن هي چیشی را هی.  وٌذ هی را وبر ایي هي ثب پیص خذاًٍذ ارسش دارم،

: ثگَیذ خَاّذ، هی وِ است ایي خبطز ثِ هبدرت عصجبًیت وِ ثذاًی هبدرت ایي را ثِ راجع خَاّذ هی دلن
 .ضَی ضىستِ ثعذ دل ٍ ضَی لجَل خَاّی، هی صَرتی وِ آى ثِ ًتَاًی تَ وِ هجبدا ّستن ًگزاى هي عشیشم،

 .است ضذُ ثْتز هبدرم وِ است ٍلتی الجتِ چٌذ : کودک

 (خٌذًذ هی سبتیبم) .ٌَّس راُ ثبلی است حبال ٍ ضىز را خذا : ساتیام

 هبدر ٍ یب اس هبى هبدر اس هبى، ّوسبیِ اس وِ وزدین عبدت هب هٌتْب ّبست، هبدر یىی اس ثْتزیي تَ هبدر
.  خَد آگبّی وبفی در هَرد ثچِ ثشري وزدى، ًذاضتٌذ ّن ّب وِ چطَر هبدر ثبضین وِ الجتِ آى ثشرگوبى یبد ثگیزین

ّبیوبى  ثچِ ثِ عویك درن هب وِ عٌی هَلعیی  .ثگیزین بدی را ٍالعی ثَدى ٍلی االى هی خَاّین هبدر
ثِ آًْب ًبسشا ثگَیین؛ تٌجیِ ثذًی ثىٌین ٍیب  اگز . ًىٌیذ فزاهَش ایي هطلت را.  ضًَذ هی آًْب عَض هیذّین،

 ثِ آًْب درن ثب آًْب ثٌطیٌیذ ٍ صحجت وٌیذ ٍ ٍلی اگز.  ثِ عٌَاى هجبسات، حجسطبى وٌین چیشی تغییز ًوی وٌذ
 . ضًَذ هی رٍ آى ثِ رٍ ایي َاٌّذ ضذ یعٌی اسثطَر ولی دگزگَى خ وِ ثیٌیذ هی ثذّیذ، عویك

 

 زاى،یا اس وٌفزاًس ّبی تلفٌی ثب
 2117ٍ ثیست ٍ سَم سپتبهجز  2116 آگَست ًْن ٍ ستیث
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امام  وًٌوًٌ  بابا  خاوٍخاوٍ  بٍبٍ  بازگشتبازگشت  راٌراٌ  دردر   
  

 

يؽّتی، ةا كآٍف ّای ياٍَؼ ةٖمدؾ يؾدـ دٍٖا، يٌ ّى در ةازار ةؿرگ لؼـ، در ٕک غآٍادث ةقٖار 

يٌ ةا زيَِٖ . يٌ در ةْمح افح غٓب ق ةؼ، گَاُ ق رٓاب، خؾس از غؼا ق خوٓر إَکِ غؼاقٍؼ شؼا از

يٌ ةِ ٍاچار ةچِ ّای غٓد را ياٍَؼ . ةؿرگ لؼـ"  يٌ إٌ ق آف ّقدى"ق " يٌ ةؼف ّقدى"إَکِ  

در ٍدٖصِ  ٍدٓاٍقدى ةِ  ق  يٌ ّٖچگاُ ٓمق قاكٔی را ٍچمٖؼُ ةٓدـ. دٕگؾاف در ةازار ةؿرگ کؾدـ

يٌ . ةؼّى  کِ چگٍِٓ ٓمق غؼاقٍؼ را در كوتماف اطقاس کََؼ ق از اق کًک ةػٓاَّؼ فؾزٍؼاٍى

پـ از . فؾزٍؼاٍى را ةا ًّاف ةاقرّای غوٌ  ةار آقردـ، آٍچِ کِ پؼر ق يادرـ ةِ يٌ يَدلن کؾدُ ةٓدٍؼ

فؾزٍك يی کؾدـ، قهی ةٔؼا   ٍلواف ًّٖمِ غٓدـ را ةؾای آف ق درفْای اق ىٕراًَّاآلَإی ةا 

 "إٓا إٌ خلوٖؾ کٖقح؟"فًْٖؼـ کِ 

 .نا  ىتایص ٍهان اؽختاٍی را ةکيیم کٌ  پصر ه نادر ٍا یهان در ذق نا کطدىص: غاحیام نی گُیص
در آغاز ففؾـ  در ةاز گمح ةِ غاٍِ،  ًّٖمِ غتَِ يی غٓردـ  کِ چؾا يٌ فؾهح إَؾا ٍؼالدى کِ 

چلؼر در يٓرد ًِّ .  ٍؼگی کؾدف ق پؼر ق يادری  را در يٓرد  فؾزٍؼاٍى  ةکار ةتؾـدرفْای اهْی  َّؾ ز

چؾا  فؾهح إَؾا ٍؼالدى کِ ةچِ ّإى . ق ًِّ شا ّقح چٖؿ شا طايؾ ٍاآگاُ ةٓدـ، طًٓری کِ در ًِّ

را ةا آگاّی ةِ طلٖلح ةؿرگ کَى، قهی ًٍی داٍقدى کِ فؾهح إَؾا پٖؼا غٓاّى کؾد کِ ٍِ خَْا خًاـ 

إٌ درفْا را ةا  ةچِ ّای ةؿرگى  خًؾٌٕ کَى، ةوکِ ةا ٍُٓ ّإى، فلٌ ةا  دٕؼف  ق  يؼ ٍّؾ آقردف 

در ٍاراطدی، ٕا  غٓلظاهی ، ٕا قكدی ةِ آٍْا  غؽا يی دّى، طاؿ در ّؾ يٓكٖٔدی، چِ .  طلٖلح در آ ٍْا

ةغوماف يی کَى ق ٕا ةٓفماف يی کَى، ق ٕا طدی در يٓاكْ  دٕقٖپوٌٖ دادف ةِ آٍْا،  خَْا چٖؿی کِ در 

 . يٌ در قاكْ آٍْا را ةا گقدؾش يًٖؾ اکاّی غٓدـ ةؿرگ يی کَى. آ ٍْا يی ةَٖى ٍٓر درقف آ ٍْافح



 53 ٍمؾٕج اردٕتْمح ياُ

 اهلیو حهطیو نان
ذٍو کُدکاىخان را ةا چیظٍایی کٌ كطار اغج ةػصا  از ذٍو آىَا  ةیطهن ریشخٌ : حیام نی گُیصغا

 .پط ىکيیص ،ؽُىص

ةِ دٍٖا آيؼ زيؿيِ  قكدی" ٍُٓ اـ#ٖؿی کِ ةِ آقای دؿ ٍتق درفْا ق راًَّإی ّای فاخٖاـ، اقهٌٖ چ

إٌ . ةوِ، يی داٍى0 اق ةالفاهوِ ةِ يٌ هتػَؼ زد، ياٍَؼ إٌ ةٓد کِ يی گفح". خٓ ٍٓری" :کؾدـ إٌ ةٓد

 .... اقهٌٖ درس ةؾای يٌ ةٓد  ق از إَصا دافداف ٍٓر لؾقع لؼ 

يٌ ةؾای يؼت ٍُِ ياُ قكدی يادر آقا فؾ کار رفح در يَؿؿ ياف از اق ٍگْؼاری يی کؾدـ ق در إٌ 

ةا اق خًؾٌٕ کَى، اهتدِ ةا گقدؾش   ِ درفْای پؼر ق يادری فاخٖاـ رايؼت فؾهح إَؾا پٖؼا کؾدـ ک

ق درفْا ی دٕگؾ  کِ ةا ًّؼ ٕگؾ خًؾٌٕ يی کَٖى "  يٌ ٍٓرـ"طاؿ کِ اق ةا . يًٖؾ آگاّی غٓدـ

 .را ةَٓر قايض اطقاس ق خصؾةِ يی کَى" طلٖلح اق # ةؿرگ يی لٓد، يٌ يؾخب ٕگاٍگی ةا اق 
ٕکؼٕگؾ ةاژاف يی غٓاٍٖى ق طدی چَؼ ةاژاف ّى فاغدِ إى کِ اق دقفح يا ّؾ ةار ةا ّى ّقدٖى ةا 

يا ًّچٌَٖ گإاخؾی ياٍدؾا را در يٓكْ طًاـ ق كتن از إَکِ غؽا ةػٓرٕى فِ ةار . دارد ةا آٍْا ةؾكوؼ

ٍگؾاف ٍتاش، غٓلظاؿ "اق از چٖؿی ٍاراطح يی لٓد، يا ةالفاهوِ ةاژاف  يٓاكٔی کِ . يی غٓاٍٖى

يٓكٔی کِ . يی کَؼ ق اق ةالفاهوِ ةا غٓلظاهی لؾقع ةِ  غٓاٍؼف ق ركوٖؼف غٓاٍٖى  را يی..." ةاش

ٓمق "کار الدتاّی يی کَؼ ق در يٓرد آف دٕقٖپوٌٖ يی لٓد، يٌ لؾقع يی کَى ةِ غٓاٍؼف ةاژاف 

ةتػمٖؼ ياياف 0 ق اق ةالفاهوِ لؾقع ةِ غٓاٍؼف آف ةا  يٌ يی کَؼ ق فپـ يی گٕٓؼ" فؾـ يٌ افح

 !ٓؿٕؿ

،  اق طدی ةِ ةؾادر "خٓ ٍٓر ّقدی"قكدی ةِ يؼرفِ يٖؾقد، اق ةِ يادر ق دإِ اش يی گٕٓؼ، اغوب 

آقا،  طؼس ةؿف "گاّی کِ اق را از يؼرفِ ةؾ يی دارـ، ةِ اق  يی گٕٓى . کٓچکك ّى إَؾا يی گٕٓؼ

 !چِ غتؾ غٓلی0 ،  فپـ  يی گٕٓى"يٌ ٍٓرـ"اق يی گٕٓؼ "   چی لؼُ؟

ق چٖؿّای شاهب ق " يٌ ٍٓرـ"ػك افح  دٕؼف کٓدکی کِ ةؼا ٍؼ ق درک کَؼ  چلؼر  زٕتا ق هؽت ة

 .اخفاؽ يی افدؼةؼٍتاؿ آف لگفح اٍگٖؿی کِ ةا إٌ درک ق خًؾٌٕ 

 درس دهم نان
اقهٌٖ چٖؿی کِ  درةارث آف  طؾؼ يی زٍٖى  غؼاقٍؼ . يا اغوب از ا هْٖح ةا ًّؼٕگؾ هظتح يی کَٖى

اق ةِ كوتك " غؼا کصافح؟"ِ چٖؿ افح ق قكدی ا ز اق يی پؾفى افح ق إَکِ  غؼا ًِّ شا ق در ًّ



 54 ٍمؾٕج اردٕتْمح ياُ

الارُ يی کَؼ قيی گٕٓؼ، إَصا،  فپـ ةا  اٍگمدك الارُ يی کَؼ ق يی گٕٓؼ آٍصا، در ٍتٖٔح، در 

إٌ خصؾةِ ةقٖار شاهتی ةؾای يٌ ةٓدُ  . درغداف، در يادرـ، در پؼرـ، در ةؾادرـ، در طٖٓاٍا ت ق غٖؾُ

 . ؼ کِ خًاـ آگاُ دارد ًّج إَْا  را خٓفٌ إٌ ةؼف کٓچک ةٖاف يی کَؼةِ ٍّؾ يی آ ٕ. افح

إٌ يؾا !. ّٖٓال ّى ّقح  ةٔؼ از خکؾار چٖؿّای ةاال،  اق گفح، غؼا در رقزی ةٔؼ از خًؾٌٕ  طًٓر،

غؼا در "چَؼ رقز ةٔؼ گفح ." يٌ از ّٖٓال يی خؾفى"چٓف اق گاّی يی گفح   غٖوی فٓرپؾإؿ کؾد

چٓف غؼا ... در ّٖٓال ّى ّقح،  ةَاةؾإٌ يٌ دٕگؾ  از ّٖٓال ًٍی خؾفى.. شا ّقحًِّ چٖؿ ق ًِّ 

چِ آزادی در کٓدکی ٍوٖب . ّٖٓالٕی قشٓد ٍؼارد0 خازُ ةٔؼ از چَؼ ّفدِ اق گفح. در ّٖٓال ّى ّقح

 ! چِ خفاقخی  ةا  ةِ کار ةؾدف إٌ درفْا  إصاد يی لٓد! اق لؼُ

فپـ درک کؾد چٓف غؼاقٍؼ در ًِّ چٖؿ ق ًِّ شا ّقح، پـ ةَاةؾإٌ از ّٖٓال يی خؾفٖؼ، اقدر اةدؼا 

 !اق در ّٖٓال ّى ةإؼ ةالؼ، ق فپـ درک کؾد کِ اهال ّٖچ ّٖٓالٕی قشٓد ٍؼارد کِ از آف ةدؾفؼ

، ةٔؼ از إَکِ يا دٓاّا ق خًؾَٕات ياف  را در کٖٓ کؾد رقزی گؾدف آقا رگ ةِ رگ لؼُ ةٓد ق درد يی

إٓا  يی داٍی  ةِ اق گفح فپـ فاخٖاـ خوفَی لؼاری قةٓخی ةِ گؾدٍك ياهٖؼـ قاٍصاـ دادٕى، يٌ ي

چَؼ . اق گفح ةوِ، ٍٓهی ٍکمٖؼ کِ درد گؾدٍك ةِ کوی از ةٌٖ رفح" غؼاقٍؼ در گؾدف خٓ ّى ّقح؟

قةٓخی رقی آف ةگؽار، غؼاقٍؼ "رقز ةٔؼ گؾدف يادرش ةِ لؼت درد گؾفدِ ةٓد، آقا ةِ يادرش گفح، 

 ".ّقح در گؾدف خٓ ّى

 دغای نشفُص نان
طاؿ اق  . ٕی فاخٖاـ درفح کؾدٕىراًَّايٓكٔی کِ آقا دقفاؿ ق ًٍِٖ ةٓد يا ٕک دٓای  فادُ ای ةا 

 .   کپی آٍؾا کَار آهدؾ ق در اخاكك دارد

 0إٌ افح دٓای يػوٓص ياف

 غؼای يْؾةاف، يؾفی ةؾای ٓملی کِ ةِ يٌ داریای 

 كوتىای غؼای يْؾةاف، يؾفی ةؾای ةٓدٍح در 

 يؾفی ةؾای رطًدی کِ ةِ يٌ ق غآٍادُ اـ َٓا يی کَی ای غؼای يْؾةاف،
 ای غؼای يْؾةاف، يٌ ًّٖمِ ًِّ چٖؿرا ةِ خٓ يی فپارـ

 ای غؼای يْؾةاف، يٌ خؾا دقفح دارـ

 آيٌٖ
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 ."آلخط ساىٌ اهل ؽهاغج:  "غاحیام نی گُیص

ق ٍتق ئًٓؿ دٓا يی کؾدٕى ق   چَؼ ّفدِ كتن از خٓهؼ فِ فاهگی اش، رقزی در ِکٖٓ ٍمقدِ ةٓدٕى

0 ةاژاف يی غٓاٍؼٕى، اق غٖوی غٓلظاؿ ةٓد ق ةا لادی ةی طؼی کِ يٌ در چمًاٍك يی دٕؼـ پؾفٖؼ

 "إٓا يٌ يی خٓاٍى آهدؾ غٓدـ را دالدِ ةالى؟"

ق ةالفاهوِ ٕک  آ هدؾی ةا چٖؿّای  " اهتدِ"يٌ پا فع دادـ 

اٍَؼ کٓچک  ق يٓرد ٓالكِ اش درفح کؾدٕى، چٖؿّإی ي

غؾس کٓچکی کِ  كوب كؾيؿ را در آغٓش گؾفدِ، فَگ 

چَؼ خا ٓکـ  ق، شٓشٓی کٓچٓهٓ ّای يؾيؾ ةمکن كوب

اگؾ . قا ةا فاخٖاـ دارد ةاقر ٍکؾدٍٖقحراةَِ ای کِ آ. کٓچک

چَؼ رقز آهدؾش را ٍتَٖؼ دهك ةؾای دٕؼف آف خَگ يی لٓد 

ا ؼاق غاٍِ اقهك را پٖ. آهدؾش اق را ةِ ٍؾؼ کٖٓ يی کماٍؼ. 

ةؾای آهدؾش گن ق لٖؾَٕی يی  اق طدی گاّی .کؾدُ افح

خفاقت ةقٖار زٕادی در ٍؾز رفدار ق درک اق يٌ  ،ةا ةکار ةؾدف ق خًؾٌٕ کؾدف  إٌ درفْای اهْی .ةؾد

ةا ةلِٖ  يی ةَٖى، ٍؾٕلی کِ ةا دقفداٍك ةازی يی کَؼ  ق ةَٓر کوی ٓکـ اهًٔن ّإی کِ در ةازار ةا 

يٌ ةا چمًاف غٓدـ ةػٓةی يی ةَٖى کِ  چلؼر درفدی إٌ  .دادُ  يی لٓدإٌ ةؼف کٓچک  ٍماف 

يٌ ةقٖار يًَٓف ق . غٓدلاف را در زٍؼگی إٌ کٓدک راةح کؾدُ اٍؼفاخٖاـ درفْای اهْی 

گاّی . فپافگؿارـ کِ كادرـ ٍُٓ اـ را ةا إٌ آگاّی، ةا گقدؾش يًٖؾ آگاّی غٓدـ  راًَّإی کَى

خًا ـ إٌ خصؾةٖات . يا يی لٍٓؼ، آٍْا يا را ةِ شای ًٖٓق خؾی يی ةؾٍؼ کٓدکاف، ياٍَؼ ٍتٖٔح، ئوى

يٌ ةا ٍُٓ ّإى يؾخب يؾا قادار يی کَؼ ةؾای اةؾاز ًٖٓق خؾٌٕ خمکؾات، كؼرداٍی، لکؾگؿاری ق 

فپافگؿاری ةؾای راًَّإى،  فاخٖاـ ٍازٍَٖى،  چٓف در غٖؾ إَوٓرت يی خٓاٍقدى  ةِ آفاٍی ٕک يادر 

يٌ از هًٖى كوب از .  در  ةازار ةالى ق خًاـ ًٓؾ ـ را  هؾؼ ةؼف غٖاهی آٍْا ةکَى ةؿرگ غتؾُ ای

يًَٓف ق   ،راًَّای اهْی اـ  کِ يا را ٍصات دادُ  ق در راُ ةازگمح ةِ غاٍِ ًّٓارُ ّؼإح يی کَؼ

 .فپافگؿارـ

 خا اةؼ در کَار پای ٍٖوٓفؾ گٍِٓ  اق

 ِٖ شاقداف فاخٖاـگٓپ
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  فرزوذفرزوذ  دادن بٍدادن بٍوضباط وضباط اا
  

 
 

اگؾ کار الدتاّی   .ٍٖقدَؼ ّؾگؿ، ّؾگؿ خظح ّٖچ لؾإَی ةِ فؾزٍؼخاف ٍگٕٖٓؼ کِ آٍْا غٓب

ةالٖؼ، قهی ّؾگؿ ةِ آٍْا ٍگٕٖٓؼ کِ  يظکى اٍصاـ دادٍؼ، ةالفاهوِ آٍْا را خوظٖض کَٖؼ ق ةا آٍْا

يٌ إَصا ٍَمقدِ اـ  ،غٓدـ اٍصاـ دادُ اـ کِ يٌ َؼقدًّّج إَْا چٖؿّإی . غٓب ٍٖقدَؼ

يٌ ٕک زدٍؼ ٍايَافتی يی طؾؼ فؾزٍؼاف يٌ  قكدی کِ . يِّٓٓ کَى یکِ ةؼقف ّٖچ دهٖو

ٌِ دّاِف آٍْا افدفادُ يی کؾدـ ق درفح ةٔؼ از آف  كاهب هاةٓف آيادُ دالدى ق از آف ةؾای لقد

يا را اٍؾژی ی، در غآٍادث يا إٌ گفدج خٓ يی دا0ٍ کِ ةا إٌ گفدِ ةؾای آٍْا خٓيٖض يی دادـ

يا يؾدياف ةؼی ٍٖقدٖى، يا  هیلٓد کِ يا ةؼ ةِ ٍّؾ ةٖإٖٓى ق پإٌٖ يی آقرد ق ةآذ يی

يا "کِ ـ يا ةإؼ کارّإی را ةکَٖى کِ ٍماف دَّؼث إٌ ةالؼ پ. ىيؾدياف ةقٖار غٓةی ّقدٖ

فإؼُ ای ٍؼارد کِ يا فؾزٍؼاًٍاف ّٖچ   .غاخًِ پٖؼا يی کؾد ق دٕگؾ آف يٓيٓع  ."کِ ّقدٖى

يا را ةؿرگ کؾدٍؼ زٕؾا آف ٍقِن دٕگؾی از شْاهح  فکِ قاهؼٌٕ يا ةؿرگ کَٖىٍٓر را ًّاف 

ةچِ ّای لًا ّقدَؼ،  ،يی گٕٓى کِ ًٍِّؼارٍؼ، کِ ةچِ  آٍْإٖکِاز  يٌ ةِ آف دفدِ  .ةٓد

 ". غؼا ّقدَؼ ٍِٓرإَکِ آٍْا . #ةگٖؾٕؼ ق ةِ آٍْا ةؼّٖؼ پـ آف داٍإی ٕا آگاّی را

هتؾ، درک ق يٌ ةِ ةچِ ّا . ًِّ ةچِ ّقدٖى يا. دٕگؾاف خؾقٕس دّٖؼدر ةٌٖ  كوب يادر را

 يٌ كوتی دالدى کِ . يٌ إَْا را از کصا آيٓغدى؟ يٌ إَْا را از ةاةا آيٓغدى. ٕاد يی دّى ٍّى
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طايی  ٓالق ق ًّآٍَر کِ ةًٔی از افؾاد  .غٓافدار إٌ ةٓد کِ ًّج ةچِ ّا غٓلظاؿ ةالَؼ

َّؼقفداف ةاةا  يٌ دٕؼـ کِ در  .طٖٓاٍات ّقدَؼ يٌ ّى ًّٖمِ ةؾای ةچِ ّا إَگٍِٓ ةٓدُ اـ

دهٖن ةؿرگی در   کَؼ؟ اق چؾا إٌ کار را يی  .زٕؾ ٍّؾ غٓد ةِ ًّج ةچِ ّا ًِّ چٖؿ يی دّؼ

آٍْا درس  ةِ، ةؾای ةچِ ّا قكح هؾؼ يی کَؼاق   .پمح آف افح ق يٌ آف را از ةاةا ٕاد گؾفدى

ةؾای آٍْا فؾاّى  يی دّؼ، ةؾای آٍْا داٍمگاُ خافٖـ يی کَؼ، يٓكٖٔح ّای ةی پإافق رطًح 

از ٍؾٕق داٍإی #يی آيٓزد  ، ةِ آٍْا يٖاف ُةؾاز ةٌٖ يی ةؾديی کَؼ، ٍفـ ٕا يَٖح آٍْا را 

ق اق  يی دّؼّؼإای فؾاقاٍی ةِ آٍْا  ،ازدقاج يی دّؼآٍْا را اق " إَکِ آٍْا طلٖلدا کِ ّقدَؼ

آيٓغدِ اٍؼ، ةِ آٍْا دٕقٖپوٌٖ لاف  فؾزٍؼاف ةٖك از ّؾ پؼر ق يادری کِ خا ةِ طاؿ ةِ

 . ٕاد يی دّؼدٕقٖپوٌٖ 

دادف كؾار دٕقٖپوٌٖ اگؾ در يکاف ٍايَافتی ةؾای  ، ٓمق افح قدٕقٖپوٌٖٕادخاف ةالؼ کِ 

ـ داد، ةِ اق ٍّى ق فؾزٍؼخاف رفداری ٍالإقح اٍصا گؾفدِ إؼ، هتؾ ٍکَٖؼ ق ةالفاهوِ کِ

إَکِ إٌ کاِر لًا در آف هظِّ چلؼر يی خٓاٍؼ ةؾای  دٕقٖپوٌٖ دّٖؼ، ةؼقف در ٍّؾ گؾفدٌ

 .آٍْا خظلٖؾآيٖؿ ةالؼ

 غاحیام
 2111شٓف  27ةالگ 

 

 

 

 

 

. دٕقٖپوٌٖ، درةارُ غمى ق ٓوتاٍٖح ٍٖقح؛ ةوکِ كؼرت ق خٓاٍإِی يادر افح

ٍماف يی دّؼ؛ ًّٖمِ ةإؼ ةا ٓمق  كؼرت ق خٓاٍإی کِ قكدی يادر دٕقٖپوٌٖ

 .ًّؾاُ ةالؼ

 از ٕک گفدگٓی غوٓهی ةا فاخٖاـ

  2111ژإٍِٓ  31



 

ّا DVDيٖدٓاٍٖؼ يًٌ يماّؼث هٖقح  www.nazzanine.orgدر قب فإح 

. کپی کَٖؼ CDيماّؼُ کؾدُ ق ٕا رقی  onlineّای فإِن داٍوٓد، آٍْا را ةِ هٓرت CDق

 0يَاهب آٍْا لاين

 کالفْای فاخٖاـ -

 يواطتِ ّا -

 کَفؾاٍـ ّای  إماف ةِ هٓرت خوٕٓؾی ق ٕا هٓخی يی ةالؼ - -

 .فإن ّاِی لاين يَاهب ٍمؾِٕ ّا ق کداب ّا ٍٖؿ در فإح گَصاٍؼُ لؼُ افح

 

 .در دفدؾس لًافح ًّچٌَٖ در آدرس زٕؾ ةقٖاری از فإن ّای هٓخی ق يَاهب دٕگؾ

http://www.nazzanine.org/audio/ 
 

ةا إًٖن  دالر آيؾٕکإی 51ةا كًٖح  "فِ ةار در فاؿ#ةؾای درٕافح إٌ ٍمؾِٕ 

admin@nazzanine.org طاهن فؾيإٖؼ خًاس. 

 

http://www.nazzanine.org/
mailto:%20admin@nazzanine.org
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