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 ۳۱۰۲نومبر  ۹

شینن سسی،    سیربعضن کلمات و جمالت خیلیی ایا  یر تیدرت و 

بخصیییون آنعیییده کلمیییات و جمالتینیییپ روا ه ی ییی،  رورسنیییپ و 

تغییییر و ایا هتییا مم لیز میاییا د  ه ی ی، جواانیپ رس دسرس میباشیید  واین واییمیر سنایان ا رس 

درتالز اای مختلف شعری باشید و ایا بیپ شینل ن یر  سامگونپ جمالت میتوسند بپ شنل نظم

در گونپ نوشتاراای چون: وجیزه اا   کلمات و جمالت موجز و  رمعمیا  ایرا سلم یل  

 .فناای    باشد

خصوصییی، سامگونییپ نوشییتپ اییا ه ی ییتن س  مییتن سجتماعییات بهییری  در  ییو  سییده اییا بییپ 

و شنل ماتدسم؛ آامیده ایا س  این مییرسی ایای م یم فرامگیی صورت تجربی  برو  نموده 

  –مانمیید سییاار سییاهات تجربیییات  نییدگی  –بییپ م ابییپ تعمیییم تجربییپ  نییدگی شییان گذشییتگان 

 سستفاده میبرند 

تییرم ت ییدام سامییک تعییدسدی س ایین تبیییل نوشییتپ اییا رس جمییع آوری و خییدم، خوسنمییدگان م 

یرامی کالم وسخن بزرگان باوری دسرنید  کپ بپ ش م ترمخوسنمدگان    متی ن ااتم میدسرم

 و ظرایف فنر شان رس خوسامد ااف، و سواان لطیف  جمالت مطابق ها   مع و  وم بو 

 شان رس برسی ل ظپ اا معطر نگپ خوسامد دسش، 
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   س  جملۀ توسنا تران توسنااان سس،  آننپ خود رس ماوو  سعادت داگری بدسند 

    ،در تبا  داگری سس، بر تران توسنگری سهااس ماوولی 

  ،سعادت جز با ااری و کمک داگرسن ممنن نیا 

  ،در فتح رسستی و صدست، سوس، سر ش وممزل، ار فرد بپ تدر ام 

  بیما بودن ناب، بپ تجربیات داگرسن سس، هاصل برد بارینخاتین   

  ،عاتل جاال  س  جاال بی ع ل بد تر سس 

  چپ باا اک شک مانع ا ین اا گردد 

 مینمد  عطاان اداپ سی سس، کپ  ندگی بپ سناان عهق بزرگتر 

  سمید  ابا تران عمصر  ندگی سس،  ار نفٌس کپ بر می آاد سمیید نیوی رس بیپ امیرسه

 دسرد 

  ،مادسمی کپ عهق سصل  ندگی سس،   خهون، با نده سس 

  نابودی داگری سس، بااد  ود دوری جا، آن س  سنداهپ سی کپ ادف 

  داوسراای بلمد آن مانع نفوو کیمپ و نفرت میهود عهق دژ سستوسری سس، کپ 

  آننپ فاتد آعتماد بپ نفس سس،   چون تهمپ سس، کپ بر لز آبیی نهایتپ و س تهیمگی

 ارسس دسرد 

  ،صبر در سمور  خردممدسنپ تران تصمیم در ندگی سس 
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  آن جا کپ چرسغ ادسا، بی نور و چهم ه ی ، بیین کورسسی،  جیااالن و تب نیارسن

 کممد  ادشاای می 

  ،آ سدی ب تران اداۀ تاراخ بپ سناان سس 

  آ سدی سس، و نپ در گرفتن آن  بلنپ در هفظ آن سس،  یرو ی وستعی نپ در دسدن 

  ،خوشا بپ ها  آن کپ  ندگی رس چمان می بیمد کپ کای تا کمون نداده سس 

  در دوستی بااد میانپ رو بود  سفرس  در دوستی گاه بپ دشممی می سنجامد 

 ج سفر  ندگی رس ب تر س  مردسن ت مل می کممد  ایرس س  فرجیام آن ایرسس  نان رن

   ندسرند 

  رو گار بدن  نان رس فرسوده می سا د  ولی ش ام، آنان رس تا ه مینمد 

 اایان تیوسن بیپ کیپ میا نیز شیااد گذسشیتمد رمیان ما نیاتمد  رسایی رس نیا تمیامآن ا کپ د 

  پ باشیمدسشترساندن آنرس ن

  سرسده کیرده   کیمیپ و نفیرت رس در تیاراخ بیپ م ربیانی و سلفی، تبیدال سناان ایر گیاه

 کرده سس، 

  دوسییتی چییون گییواری سسیی، کییپ س  سر ش آن بییی خبییرام  آن گییاه بییپ سر شیی   ییی

 میبرام  کپ آنرس س  دس، دسدام 

  رس بپ ام نزداک مینمد و نزداک اا رس س  ام دور  ولی س  ف م عهیق علم دور اا

 عاجز سس، 
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 فنرکردن سس، و فنرکردن روشی برسی ب تر  ااتن  فلافپ  امر 

  ،امرس  فلافپ م ربان تر سس 

  چپ  اباس، توساع امرممد در برسبرامرش 

  امرممدسن خدمتگذسرسن بهرا،  ااتمد 

 سییر میی کممید و سنداهیپ آنیان رس  سنداهممدسن دوگونپ سند: آن ا کیپ در خیوسا و روایا

  میرسندسنداهپ رس  میرسند  و آن اای کپ اوشیار و بیدسرند و

  ،سهترسم بپ ع ااد و آرسی داگرسن س  سبزسر م م رااس، سس 

  مبار ه سصلی در  ندگی با خطاااس، نپ با خطا کممدگان 

  آننپ سخالق نرم دسرد   دوستی رس  س سندس می کمد 

  ،امر عبادت سس 

  ،سر شممد تران سرمااپ بهر صدسی درونی آوس 

 بپ ما رسیده و ما بپ آامده گان خوسایم سپرد  میرسی آن چیزاا، کپ س  گذشتگان 

  کلید رسیدن بپ خوبی اا ودوستی اا رس در تلز خود جاتجوکن 

  دنیا خانپ سی سس، کپ نایم امۀ فرامگ ا س  آن عبور می کمد 

  آن کپ با لباس با ن بپ سست با   ندگی میرود ارسسی س  تاراک وخطرست ندسرد 

  داگر بپ سیر بلمیدی ملیی و فرامگیی خیود میی ارملتی با عزاز شمردن فرامگ ای

 سفزساد 
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  تفاوت و نا برسبری میان فرامگ اا سمر تاراخی سس، نپ فطری 

  تدرت ارتمدن بپ میرسثی سس، کپ بپ آن معما می بخهد 

 در تاراخ تضا وتدری وجود ندسرد  

  شعار جوسنی: ااتم   می خوسام   می توسنم 

  شعار یری : بودم   دادم  نمیتوسنم 

 ع ل گمرسه س   ل رو گار نتوسن گذش، ا د   ر خهم وب 

  ،سناان ااوه گو بمدۀ  بان خوا  سس 

  سناان تم ا هیوسن سس، کپ بی  س  هد می خوساد و بی  س  هد بپ دس، میی آورد 

مرگ با شیتاا بیپ سیرسغ کایانی مییرود کیپ س  فرصی، ایای  نیدگی سسیتفاده نمیی  

 کممد 

 نی بپ صدسی درون گوش میداد و عمیر خیود رس در دنیا دو نوع آدم وجود دسرد: ا

داگیری بیپ صیدسی بییرون )ژسن وسلیاسن.   کمید وتیف سیود رسیاندن بیپ داگیری میی

گوش میداد و س  سو چیزی نصیز داگرسن نمی شود  ار چمد کپ با تانون و بیرسی 

 تانون کار کمد)کمیارژسور. 

  آمو ش   کوه بلمدی سس، کپ مانع روسن شدن سیل ج ل می شود 

 گاندی میگواد: " جواردان سخالق سس،" جوار سخالق چیا،؟ ه ی ،؟ 

  ،ه ی ، مجموعپ تجربیات سناان اا س   ندگی سس 
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  در دسوری ناب، بپ خود بااد سختگیر بود  ساین تم یا رسه گیذرس  خیود و رسییدن بیپ

 ه ی ، سس، 

  برسی مبار ه با بدی در ج ا ن   نخا، با بدی درون بااد  ینار کرد 

  ندگی بپ تفاوت اای موجود در آن سس،  اباای  

  ،آننیپ بیپ نیا ایای  در مایر ه ی ، گام بردسشتن بپ معمای خدم، بپ داگیری سسی

 داگرسن  ه، کمد بپ مایر ه ی ، ام  ه، کرده سس، 

  آنچپ کپ با بخهیدن میتوسن بپ دس، آورد  ار گز با مجا ست بپ دس، نمی آاد 

  در سنتظار صلح و آساا  نمیتوسن بود با کاشتن بذر کیمپ و تعصز در جامعپ 

  ،سگر آامده س  ما  م ان نمی بود   سعما  کمونی ما معماای نمی دسش 

  سناان خود رس سرور و مالک ج ان می  مدسرد ولیی بیپ سیختی سیرورومالک نفیس

 خوا  سس، 

  سگر  بان  بیع، رس میدسناتیم س  شناا، اای آن شرمگین می شدام 

 م ا تطز نما ع ل سلیم سس،در ج ان درها  تغییر ت  

   مو ش نوعی عبادت سس، آ 

  بد تران سهااس سان سس، کپ فنر کمیم کپ داگرسن فرسموشمان کرده سند 

  ،فردی کپ ع ل رس مهاور میدسند  متنی بپ دسوری و درااف، خوا  سس 

  ،ه ی ، ایچگاه ک مپ نمیهود  آنچپ ک مپ میهود نگاه ما بپ ه ی ، سس 
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  رس بپ ما ت میل مینمد امر توسنین خود 

     ،دموکرسسی تمران ماووالنۀ ش روندی سس 

  ش روند بودن   و  اسخگو بیودن دربیاره سعمیا  خیود و  اسیخ خوسسیتن س  داگیری

 در بارۀ سعمال  

  ملتی کپ س   یهیمپ و  اتوسنۀ تاراخی خود غفلی، کمید  تابلیی، تنامیل ظرفیی، ایای

 فرامگی خود رس نخوساد دسش، 

 ا رس می  دساد امر غبار رو 

  مردم شخصی رس کپ امفنر و اماطح آن ا نیا، داوسنپ بپ هااا می آورند 

  ،سامان بدون سخالق چون کوری بدون عصاس 

  ،بی تفاوت بودن ناب، بپ ار آدمی بپ مرستز بد تر س  بی سهترسمی بپ سوس 

 یایی،  در دسنیی  مرهلییۀ بلییوغ و ختگییی ع ییل ف یید در تمیییز دسدن میییان رسه  و چییاه ن

 یمودن رسه نیزسس،  

  ،چهمان سناان مدرن بپ نا اباای اا عادت کرده سس 

  خیر و شر در امۀ سفیرسد وجیود دسرد  ساین کیپ کیدسم ایک س این دو بیر میا غلبیپ اابید

 باتگی دسرد بپ تربی، معموی کپ بپ روا خود می دایم 

  ،امر م ورسصلی تعلیم و تربی، بهر سس،   سناان بدون امر کامل نیا 
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  امر رس آفراد  ارس بپ  اباای نیا  دسش،  و نیا ممد  ابیاای بیود  ایرس معمیای سناان

 خود و ج انرس  جاتجو می کرد 

  امرممد اموسره در جاتجوی چیزی بی  س  امر سس،   امرممد در جای، و جیوی

 دنیاای نا مرای سس، 

  ،علم بدون سخالق  معرفتی ناکامل سس 

  عالم اوشیاری نمیتوسن بپ دس، آورد برخی س  خوبی اای  ندگی رس ایچگاه در 

  آنچپ رس کپ  چهم د  بپ ما می نماااند  چهم سر نمی بیمد  رمیز معموای، سنایان در

 امین جاس، 

  تا  مانینپ سنایان میدرن بیپ سمیر تدسیی، معموای،  هی، کیرده سسی،   توسنیاای گیذر

 س ب رسن اای معموی خود رس ندسرد 

 ی  ود و سیراع ک میپ و بیی معمیا میی مد  رس، کایا، کپ برسی سو امیپ چییز خیلی

 شود   مٌد  رستی  ندگٍی با بی معماای امیهگی سس، 

  سگییر نظییم نییوان ج ییانی بییپ سن طییا  و فییرو  اشییی فرامییگ اییا و اوایی، اییای ملییی

 بیمجامد  چیزی جز بی نظمی غیر ج انی نخوساد بود 

  میرسی ارملتی با روا تومی آن مل، سر و کار دسرد نپ ف د با تا راخ 

 کپ سناان رس س میان سموسج سخ،  نیدگی بیپ خهینی دسن مانمد تطز نماای سس، وج

 ادسا، می کمد 
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  ارچپ عظم، روهی سناان وسال تر باشید  سهایاس امیدلی بیا امموعیان  غمیی تیر

 سس، 

 معموی نیا ممید سسی،    ایرس راهیپ عهیق و میدسرس س  چمیین  رشد سناان معاصر بپ

 رشدی سر چهمپ می گیرد 

  س  کیمپ و نفرت با  میدسرد و بپ شنیباای و مدسرس سوق میداد عهق سناان رس 

  ،امو  وت، ودسع با سناانی، نپ رسیده سس 

 ،نیپ بیپ تعیدسد سیاختمان ا و  ثروت اک ش ر   بپ سخیالق شی روندی شی روندسن سسی

 ماشین اای کپ آن ش ر رس  ر کرده سند 

 کتاا اا بپ ما می آمو ند کپ بهر امو  بالغ نهده سس، س 

 آتی  بیدون شیعلپ معمیاای نیدسرد  سنایان نییز بیدون وجیدسن تابلیی، سنایان بیودن  سگر

 ندسرد 

  ندگی در سمید بپ  ندگی سدسمپ می اابید  بیدان گونیپ  نیدگی معمیای سصیلی خیود رس 

 درج ، آامده می اابد  ار چمد کپ سناان در  مان ها   نده سس، 

 امیین دلییل آنیرس بیپ  در ج ان سمرو  بیی سخالتیی سمیری عیادی شیده سسی،  شیااد بیپ

 درباره آن مطرا نمی کمیم رسهتی ت مل می کمیم و کوچک تران  رسهی 

  دلی کپ عاشق نهود امچون درختی بی برگ تم ا و مغموم خوساد مرد 

   ،سخالق تمرامی برسی فرس گیری امزااتی با داگرسن سس 
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 ای فرامگییی کییپ تییادر بییپ تفنیییک میییان بربرایی، و سناییانی، نیایی،  تربییانی کابوسیی 

 تاراخی خود می شود 

  فرامگ مبمای ب ای ایک تیوم سسی،    ایرس تابلیی، گیذر س  نایلی بیپ نایل داگیر رس

 دسرد 

  میییا " و روساییی، ایییای سدبیییی در اواییی، ایییای گونیییاگون سسییی، کیییپ فاصیییلۀ مییییان "

 "داگرسن" رس س  بین می برد 

 وخیرۀ معموی و مف ومی روا تومی اک مل، سس، گفرام   

 س  بین می برد  " ما " و "داگرسن" رس 

 وخیرۀ معموی و مف ومی روا تومی اک مل، سس، گفرام   

  سگییر بییا دتیی، گییوش دایییم   مییین صییدسی فرامگ ییای داگییررس در فرامییگ خییود مییی

 شموام 

  فرامگ تلمرو تجربپ اای مهترک ونپ تصاهز اای فیردی سسی،  شیااد بیپ امیین

 دلیل دو سصل گفتگو و مدسرس در بطن مف وم فرامگ ترسر دسرند 

   ارفرامگی شیوه سی برسی نوشتن و خوسندن روسا، اای تومی خود رس دسرد کپ س

  راق آن خود رس س  فرامگ اای داگر متمااز مینمد 

  ارسشوت سس،   سگر با  نهود کار نمینمد مانمد وان  

  


