
حتفم  / ٠٩/٢۶/١٣۶۴ رتکد  تداھش  درگلاس  مسارم  رد  تانایب 

ینیدـھتجم دنـشاب و  یئاھقف  دـیاب  ینف ، صـصختم  هیقف  دـھتجم  نتخاس  فدـھ ، کی  داد . رارق  هجوت  دروم  ار  یاهناگادـج  فادـھا  یتسیاب  هیملع  یاھهزوح  رد  اـم  رظن  هب 

یناسک اھنیا  رانک  رد  تفر . نآ  تمـس  هب  ندناوخ و  سرد  روجنیا  فرط  دـنورب  یتسیاب  هقالع  قوش و  اب  و  صاخ ، دـح  رد  ییاھدادعتـسا  اب  یدارفا  فدـھ ، کی  نیا  دنـشاب ؛

صصختم رحبتم  ناسنا  کی  هقف  رد  هکنیا  دصق  هب  هن  اتفا . دصق  هب  هن  اما  دنروایب ، تسد  هب  ار  یھلا  فراعم  یمالسا  عبانم  زا  دنناوتب  دننک و  ادیپ  طابنتسا  تردق  هک  دنشاب 

ار اھنیا  تسھ  اھنآ  رد  ام  زورما  یهعماج  صوصخ  هب  یارب  مزال  ثحابم  ناوارف و  یاھباتک  ناوارف و  یاھثحب  هک  ار  یمالـسا  فراعم  دنناوتب  هکنیا  دصق  هب  هن ! دنوشب ، هقف  رد 

زا هچ  رگا  اھنیا  هک  ود  یهجرد  نیدھتجم  تقیقح  رد  اھطابنتسا . روجنیا  هب  میراد  جایتحا  ردقچ  زورما  ام  و  دنراذگب . ماظن  رایتخا  رد  دنراذگب ، مدرم  رایتخارد  دننکب و  جارختسا 

. دنشاب رتهبناجهمھ  رتالاب و  رتیوق و  یتح  لوا  یهتسد  نآ  زا  ندوب  ننحتم  رظن و  یهعس  ظاحل  زا  تسا  نکمم  اما  دنتسھ  ود  یهجرد  یسرد  یھقف و  قمع  ظاحل 

دھتجم تسا  نکمم  غلبم ، کی  دـنوشب  هکنیا  یارب  دـنناوخب  سرد  مدرم ، یارب  دـننک  نییبت  دـننک ، غیلبت  ار  مالـسا  دـنناوتیم  هک  یناسک  نآ  نیغلبم  یارب  رگید  فدـھ  کی 

نیدـھتجم یـضعب  دـندوب  هیملع  یهزوح  نیجرختم  هک  ییاھنآ  ینعی  هدوب ، روجنیمھ  مھ  الاح  ات  دـنک . ادـیپ  طابنتـسا  داھتجا و  تردـق  تسین ، مھ  مزال  دـنوشن . الـصا  مھ 

اما دندش  نیغلبم  مھ  اھیـضعب  دندمآیم . ینانچنآ  یاھزاین  عفر  نامھ  راک  هب  هک  دندش  ود  یهجرد  نیدھتجم  یـضعب  دندشن . روجنآ  همھ  دـندش  الاب  حطـس  ماقمیلاع 

مولعم ار  یاهیاپ  دـننک ، صخـشم  ار  نیا  لوا  زا  هتـشاد . دوجو  نآ  یوت  دایز  اھورین  تاناکما و  نداد  ردـھ  تسا . هتـشاد  دایز  شاپ  تخیر و  اذـل  هتفرگ ، ماجنا  راکنیا  همانربیب 

یاھفدـھ اب  دوشب و  اھهزوح  دراو  دـناوتیم  هک  تسا  یھاگـشناد  قـالخا  کـی  یئارگصـصخت  دوشب . ضوع  دوشب و  بعـشنم  اـھھار  دـعب  دنـسرب ، هیاـپ  نآ  اـت  همھ ، دـننک 

. دیایب دوجوب  نوگانوگ  یاھشور  نوگانوگ و  یسرد  یاھهتشر  فلتخم ،

(ع)  / ١٣۶٨/١١/٠١ مولعلارقاب یگنھرف  داینب  بالط  الضف و  نالوئسم و  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

رظن زا  اھقف ، نیا  تاقیقحت  یھاگ  هک  روآتفگش -  اتقیقح  قیقحت  هدش و  هبرجت  یهلاس  رازھ  دتم  نیا  اب  یمالسا و  میظع  عبنم  نیا  اب  دوش  لاوس  رگا  هک  تسا  نیا  هتکن 

هعیش یاملع  نیب  رد  هک  یھقف  هب  تبسن  تنس  لھا  ناردارب  هقف   ) تسا هعیـش  رد  هک  ییهدیچیپ  هقف  نآ  صوصخب  و  تسا -  روآتفگـش  اعقاو  یرگنفرژ ، تقد و  تفارظ و 

هب قلعتم  شاهمھ  لاح ، رھ  هب  هک  دندرک  باب  نیا  رد  یمیظع  راک  ام  یاھقف  هتبلا ، تسا . رتقیمع  رتهدیچیپ و  رتینف و  یلیخ  نیا ، درادـن . ار  یرگینف  یگدـیچیپ و  نآ  تسا ،

، دراد دوجو  هک  یماھفتسا  زاین و  روخارف  هب  زورما  ام  ینعی  دنام . میھاوخ  باوج  رد  ام  یهمھ  امش و  تسیچ ؟ یگدنز  لیاسم  یهناد  هناد  هرذ و  هرذ  خساپ  تسا ،) مالسا 

. میرادن درک ، شجرخ  داد و  نآ  نیا و  تسد  رازاب  رد  دوشب  هک  ار  یلوپ  اما  تسا ؛ نامرایتخا  رد  رخاف  یاھسنج  زا  ینغ  میظع و  نداعم  مھ  ابلاغ  میرادن . رضاح  خساپ 

وهئاقبهللامادا ) حابـصم یاقآ  بانج  لثم  یـسک  هک  نیا  تسا . هدوب  حرطم  هزوح  رد  اھلاس  هک  تسا  یفرح  تسین ؛ نم  فرح  نیا ، دنکب ؟ ار  اھراک  نیا  دـھاوخیم  یـسک  هچ 

. تسا هزوح  رد  هلاسھد  دنچ  لاوس  نیا  زا  یشان  دنروآ ، دوجو  هب  ار  امش  راک  لاور  دنیایب  دنتفیب و  رکف  نیا  هب  هدوجوتاکرب )

یاھبوچراچ زا  دـیاب  تسین . یفاک  هن ، هک  تسا  نیا  باوج  تسا ؟ یفاک  اھزاین  نیا  هب  نداد  خـساپ  یارب  هیملع ، یاھهزوح  دوجوم  یراـج و  لاور  اـیآ  هک  تسا  نیا  هلاـسم 

یاھماھفتـسا نیا  یاھخـساپ  ندرک  مھارف  یارب  یلیاـسو  تسا ، زکارم  نیا  رد  هک  یییونعم  یرکف و  ناوارف  تاـناکما  زا  هیملع و  یهزوح  یوـق  یدنبناوختـسا  مکحتـسم و 

. تخاس دننک ، رپ  ار  اھالخ  اھزاین و  دنشوجب و  ماکحا  فراعم و  زا  یناشوج  یاھهمشچ  لثم  دنناوتب  هک  ییاھناسنا  نتخاس  ناوارف و 

هزوح  / ١٣٧٠/١١/٢٨ یهلجم  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دوجوم کی  مھ  هزوح  اھتنم  تسا ؛ بوخ  تسھ ، منھذ  رد  منیبب و  مناوتیم  نم  هک  اـجنآ  اـت  دوشیم ، هتـشون  هزوح  لـئاسم  یهراـبرد  هک  یبلاـطم  اھهلاقمرـس و  هتبلا 

بالقنا لوا  یهزوح  اب  زورما  یهزوح  انیقی  دنکیم . ادیپ  لوحت  دراد  لاحرھهب  نکیل  تسا ، اضتقا  ترورض و  اب  راگزاسان  یطب و  دنک و  یلیخ  هزوح  لوحت  هچرگا  تسا . لوحتم 

الثم دشاب . یعقاو  یاھـشزرا  اھـشزرا ، نیا  مھ  دیاش  دوبن ؛ حرطم  زور  نآ  هک  تسا  حرطم  هزوح  رد  ییاھـشزرا  نالا  تسین . ناسکی  بالقنا -  زا  دـعب  لاس  هس  ود ، یتح  - 

اھهبلط الـصا  هنافـساتم  بالقنا  لیاوا  رد  اما  دوشیم ؛ فوطعم  یرتشیب  هجوت  یوزوح ، لوحت  هزوح و  یهرادا  هب  نداد  زکرمت  هزوح و  هب  ندیـشخب  ماظن  یهلاـسم  هب  زورما 

! تسا مزال  یزیچ  نینچ  هک  دوبن  ناشدای 

، دنـشابن اھلآهدیا  رگا  مینک . لابند  دـسرب -  دـیراذگب  دـسرب ؛ رظنهب  یلآهدـیا  ولو  تسا -  مزال  هزوح  یارب  هک  ار  یبولطم  لکـش  لوحت و  نآ  ام  هک  تسا  نیا  هلاسم  کی  سپ 

؛ میرادن یـصخش  یگدنزاس  میـشاب ، هتـشادن  نامرھق  رگا  ام  دشاب . ام  رظن  دروم  دیاب  هراومھ  تیعقاو ، رد  ینتفاین  تسد  یاھلآهدـیا  رادـقم  کی  دـش . دـھاوخ  دـنک  تکرح 

یالاب یزیچ  هک  ییاھباقع  نآ  لثم  دناشکب ؛ تمس  نآ  هب  ار  ام  دیاب  هک  تسا  یلعا  لاثم  نآ  ماما » . » تسا نیمھ  مھ  ام  یمالک  تارکفت  رد  ماما »  » دوجو یهفسلف  الـصا 

ینتفاینتسد زکرم  نآ  اما  میـسرن ، هطقن  نآ  هب  تقو  چیھ  ام  هک  تسھ  مھ  نکمم  دنـسرب . هطقن  نآ  هب  دنورب و  رتالاب  هک  دننزیم  رپ  میاد  روطنیمھ  دننیبیم و  ناشرس 

میناوتب ام  ات  دنـشاب ، دیاب  هشیمھ  دنتـسھ -  ینتفاینتسد  تیعقاو  رد  هک  ییاھلآهدـیا  ولو  اھلآهدـیا -  سپ  میھدـب . ماجنا  قوش  روش و  اب  ار  تکرح  نیا  ام  ات  دـشاب ، دـیاب 

ریوصت ار  اھلآهدیا  نآ  نیاربانب ، دوشیم . ینتفایتسد  رتکیدزن و  هلق  میدیـسر ، هک  همین  هب  ینعی  دش ؛ دـھاوخ  حـتف  زور  کی  مھ  هلق  نآ  هچرگا  میورب ؛ هار  یهمین  ات  لقادـح 

. دنکیم دروخرب  نآ  اب  یرگید  روط  تسا ، تیعقاو  زا  رود  هک  مھ  شرادقم  نآ  دنکیم ؛ دروخرب  نآ  اب  روطکی  مدآ  تسا ، تیعقاو  هک  شرادقم  نآ  دینک ؛

نویناحور  / ١٣٧٠/١٢/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا باوج  هن ؛ ای  دنراد  یـشقن  هزوح  یهدنیآ  یارب  یگدنزاس و  یارب  ایآ  ناوج ، یالـضف  ینید و  مولع  بالط  هک  تسا  نیا  هلاسم  کی  دنامب ؟ رمثم  هزوح  نیا  هک  مینکب  هچ 

رد ام  مادک  رھ  رگا  تسا . راک  لوغشم  یلولس  رھ  ملاس ، ندب  کی  رد  دنشقن . یاراد  دارفا  یهمھ  هعومجم ، کی  رد  دراد . ار  شدوخ  شقن  یـسکرھ  دنراد . یلب ، هک  تسا 

، دوخ یدوجو  عاعش  ردق  هب  میھدن ، ماجنا  بوخ  ار  دوخ  راک  ام  مادک  رھ  رگا  اما  میاهدرک ؛ کمک  هعومجم  تمالـس  هب  میھدب ، ماجنا  بوخ  ار  دوخ  راک  میتسھ ، هک  ییاجنآ 

؛ درک تیاعر  دـیاب  ار  قالخا  دـناوخ ؛ بوخ  دـیاب  ار  سرد  داد ؛ ماجنا  بوخ  نقتم و  دـیاب  ار  راک  هنقتاف » اـحلاص  ـالمع  لـمع  رما  محر هللا  « ؛ میاهدز هبرـض  هعومجم  تمالـس  هب 

هب هتبلا  هک  تسھ  مھ  ییاھزیچ  دادرارق . وگلا  هوسا و  دـیاب  یلمع  یدابع و  تایقلخ  رد  یگدـنز ، بادآ  رد  ار  ناگرزب  یاشمم  تسناد ؛ لـصا  دوخ  یگدـنز  رد  دـیاب  ار  نیدـت 

دنناوتیم دوخ  یـصخش  لـمع  رد  هدـمآ ، هزوح  هب  هزاـت  یهبلط  اـت  کـچوک ، گرزب و  زا  هزوح ، دارفا  سپ  درک . لوحتم  روطتم و  دـیاب  مھ  ار  اـھنآ  دوشیم ؛ روطتم  ناـمز  روطت 

. تشاذگ دھاوخ  رثا  هزوح  یهدنیآ  لاح و  تمالس  رد  شقن  نآ  هک  دننک  افیا  یشقن 

هتبلا هک  منکب -  ضرع  یبلطم  هصالخ  لامجا و  روطهب  مھاوخب  رگا  تسا -  یمھم  رایـسب  شخب  هک  دوشب -  روطت  لوحت و  راچد  دیاب  هیملع  یهزوح  رد  هک  هچنآ  صوصخ  رد 

ماظن دـیما  اکتا و  یهیام  زورما  هک  یمیظع  یهعومجم  نیا  هک  تسا  نیا  ماهدرک -  ضرع  هزوح  مظاعا  الـضف و  املع و  یهعومجم  رد  لئاسم ، زیر  تاییزج و  اـب  ار  شلیـصفت 

کی رد  امـش  زا  مادـک  رھ  هک  تساـھادرف -  ادرف و  یارب  هکلب  زورما ، طـقف  هن  روـشک ، یلک  تکرح  یارب  ییاـمنھار  یهلزنم  هب  تسا و  روـشک  یهدـنیآ  یمالـسا و  یروـھمج 

هک ییهعومجم  نیا  دنھدب -  ماجنا  شدوخ  نامز  نارود و  رد  ار  هعومجم  لک  ییامنھار  دـیاب  یناسک  امـش  نایم  رد  هللااشنا  دـیھدب و  ماجنا  ار  ییامنھار  نیا  دـیاب  شخب 

، دزومایب ار  ملع  نیمھ  دناوخب ، ار  سرد  نیمھ  دـنک ؛ گنھامھ  نامز  یاھتفرـشیپ  تاناکما و  طیارـش و  اب  ار  شدوخ  دـیاب  تسوا ، هب  یناھج  دـیما  مشچ  انعم  کی  هب  زورما 

. دنک هدافتسا  مھ  ناھج  یاھرازبا  زا  اما  دشاب ؛ هتشاد  ار  یونعم  یقالخا و  کولس  نیمھ 

؛ تسھ سرد  نیا  هک  مییوـگب  دوـشیمن  تسا . جـیار  اـیند  رد  زورما  هک  تسا  ییاـھراک  زا  نـیا  مـینک ؛ یدـنبهقبط  یروآعـمج و  هزوـح  ناـیم  رد  ار  ناـشخرد  یاھدادعتـسا 

دیاب دوشیم ؟ یزیچ  نینچ  رگم  مینکیم ! ار  نیمومام  فعـضا  یهظحالم  میھدیم و  سرد  یروطنیا  ام  دیاین ؛ دھاوخیمن ، مھ  سکرھ  دیایب ؛ دیایب ، دھاوخیم  سکرھ 

وا زا  دوش و  هتخومآ  وا  هب  دوش و  هدیـشکرب  ناشخرد  دادعتـسا  نآ  دوشب ؛ یدـنبهقبط  ییاسانـش و  دـیاب  اھدادعتـسا  تشاذـگ . هژیو  سرد  کـی  مھ  نیموماـم  یاوقا  یارب 

. دریگب ماجنا  هزوح  رد  دیاب  اھنیا  دریگیم ؛ رارق  دیدج  یاھراک  یهلمج  رد  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  دوش ؛ هدافتسا 

« هزوح رد  لوحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 6هاگياپ  هحفص 1 
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اھاجنآ هب  دندناوخ و  سرد  روطنامھ  ام  ناگرزب  هک  دنیوگب  دنیاین  تسا . لیبق  نیمھ  زا  مھ  رگید  نوگانوگ  یاھراک  ندرک و  ناحتما  ندرک و  هتشر  هتـشر  ندش و  یـصصخت 

لاس رازھ  ات  هک  درکیم  یراک  دناوخیم ، سرد  زورما  تاناکما  اب  زورما  یایند  رد  انیسنبا  لثم  یسک  رگا  دنتشادن . ییهلیسو  رازبا و  ام  ناگرزب  تقیقح ، رد  دندیـسر . مھ 

اما دندرک ؛ یگدنز  روطنامھ  دنتـشادن ، تاناکما  اھنآ  دش . وا  نویدم  ایند  لاس  رازھ  هک  درک  یراک  نامز  نآ  بسح  هب  نارود و  نآ  رد  هک  نانچمھ  دشاب ؛ وا  نویدـم  ایند  رگید 

یتیمھا زئاح  رایسب  زیچ  نیا  و  میشاب ؛ راک  رازبا  لابند  هب  یتسیاب  میروایب ! نامقاتا  رد  ار  شیباتھم  پمال  طقف  دیابن  هک  تفرشیپ  زا  ام  تسھ ؛ اھتفرـشیپ  تاناکما و  زورما 

. دنھدب ماجنا  یتسیاب  ار  اھنیا  هللااشنا  تسا ؛ هزوح  ناگرزب  هب  طوبرم  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  ضرغ ، تشذگ . اھنیا  زا  دوشیمن  تسا ؛

مق  / ١٣٧١/٠٨/٢۴ هیملع  هزوح  نیسردم  یهعماج  هب  مایپ 

یارب ریصب  یبالقنا و  هتسجرب و  یاملع  زا  یریدم  نییعت  هیملع و  یهزوح  یهرادا  هب  یھد  تھج  یراذگتـسایس و  یارب  ماقمیلاع  نیـسردم  املع و  زا  ییاروش  لیکـشت 

حطـس هب  ار  هزوـح  میظع  یهنیجنگ  تسا  رداـق  مادـقا ، نیا  هک  تفگ  دـیاب  هزادـنا  نیمھ  تسین . رـسیم  هاـتوک ، یتـالمج  رد  نآ  تیمھا  ناـیب  هـک  تـسا  یگرزب  یهدژم  نآ ،

نیا ینیریش  هبر ». نذاب  هتابن  جرخی  بیطلا  دلبلا  و  : » تسا نآ  ینونک  یھدهرھب  ربارب  نیدنچ  قیقحت ، هب  هک  دناسرب ، نیملـسم  مالـسا و  یارب  یھدهرھب  زا  یاهتـسیاش 

هب تسھ ، نآ  هب  هک  یمربم  زاین  نیع  رد  یھلا ، یهریخذ  نیا  تیفرظ  یهمھ  زا  ندرکن  یریگهرھب  زا  یـشان  یماـکخلت  هک  دوشیم  هدیـشچ  یتسرد  هب  یماـگنھ  مادـقا ،

. دنتفگ عادو  ار  یگدنز  یماکخلت ، نیا  رد  هک  ینازوسلد  ناماگشیپ و  ناگرزب و  رایسب  هچ  و  دشاب ؛ هدش  سح  یتسرد 

نیا ناراکردـناتسد  یهمھ  زا  هک  منادیم  دوخ  یهفیظو  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هزوح  تیریدـم  یارب  زین  یراذگتـسایس و  یاروـش  یارب  هک  یباـختنا  دـییات  نمـض  بناـجنیا ،

راکتبا هک  نیسردم  مرتحم  یهعماج  زا  درک ، مھارف  ار  یخیرات  یهطقن  نیا  هب  ندیـسر  یهنیمز  دوخ ، تیلاعف  دوجو و  اب  هک  قباس  تیریدم  مرتحم  یاروش  زا  دیدج -  تکرح 

رجا منک و  رکشت  هنامیمـص  دندومرف -  نیمات  ار  نآ  دنمـشزرا  یونعم  یهناوتـشپ  دوخ ، دییات  لوبق و  اب  هک  دیلقت  مظعم  عجارم  زا  دنتفرگ و  تسد  هب  مھم  راک  نیا  رد  ار  لمع 

کیربت هنامیمص  تسا ، راگزور  یاھیتخس  ریگ  ناسآ  ناشدیما ، رپ  مرگ و  لد  دنلب و  تمھ  هک  هزوح  رکفنشور  ناوج و  یالضف  یهمھ  هب  میامن و  تلاسم  نانآ  یارب  ار  یھلا 

. میوگب

یورین زا  دیاب  نآ ، رب  ندوزفا  یملع و  ینف و  ثاریم  نیا  زا  ندرب  هرھب  یارب  تسا . یملع  یاھهتخودنا  اھهبرجت و  اھـشور و  زا  ییاھبنارگ  ثاریم  رب  لمتـشم  هیملع ، یهزوح 

رب ار  هار  دیاب  هزوح  دنناسرب . ینونک  حطس  هب  ار  ینید  یاھشناد  دنتسناوت  هک  دوب  دوخ  تیقالخ  راکتبا و  اب  زین ، حلاص  فالسا  هک  هنوگنامھ  درک . هدافتسا  تیقالخ  راکتبا و 

هنارسدوخ هنایشان و  فرـصت  لاحنیعرد ، دنک و  قیوشت  ار  نآ  نابحاص  درگنب و  ریدقت  مشچ  هب  ار  نید  ملع  جیار  رازاب  یاھهزات  دنک و  زاب  دوخ  نادنزرف  ینف  یملع و  یروآون 

. دھدن نالوج  دشر و  نادیم  هناضرغم ، هنالھاج و  یاھرظن  لامعا  هب  درمشن و  زاجم  ار  یتنس  یاھداینب  رد 

یایازم هک  تسھ  دنمشزرا  یاھهتخودنا  یسب  زین  هلوقم  نیا  رد  کشیب ، تسا . یراج  زین  ملعت  میلعت و  یاھهویش  هزوح و  یراتخاس  یاھتنس  یهرابرد  نخس ، نیمھ 

یارب هزوح  هکنیا ، نآ  و  دھد ؛ یشومارف  هب  ار  یرگیدقح  یاعدم  دیابن  قح ، نخس  نیا  یلو  دنامب . ظوفحم  دیاب  یراتخاس  لوحت  رھ  رد  دیآیم و  رامـش  هب  یاهزوح  ماظن 

رد دزاسن . مورحم  دزاسیم ، رتق  فوم  ملع  بسک  رد  ار  رشب  هک  یتاناکما  زا  ار  دوخ  دنک و  هدافتسا  یملع  یاھطیحم  رد  لوادتم  یاھشور  اھرازبا و  زا  دیاب  دوخ ، تفرشیپ 

ملع بلاط  هک  تسین  اور  دـننک ، بسک  تلوھـس  هب  ار  رـشب  نھذ  یاھدرواتـسد  نیرتهزات  هک  دـھدیم  تصرف  ناھوژپ  شناد  هب  یراـتخاس ، یرازبا و  یاـھهزات  هک  ییاـیند 

. دشاب هتشادن  بویعم  صقان و  یاھشور  رد  یروآون  هب  یھار  نید ،

یاھهقیلـس زا  یوریپ  جرم و  جرھ و  تسا . عاطم  ذوفن و  اب  دنمـشیدنا و  یزکرم  زا  یرادروخرب  طابـضنا و  مظن و  هزوح ، رد  شخب  لماکت  ملاـس و  لوحت  یارب  یـساسا  طرش 

یقطنم و ریغ  یاھتکرح  ملاسان و  یاـھلوحت  شیادـیپ  یهنیمز  هکلب  تسین ؛ هدـنورشیپ  یقطنم و  ملاـس و  یتکرح  زا  ندـنام  مورحم  شناـیز  اـھنت  داـضتم ، هاـگ  فلتخم و 

دراو شناـبطاخم  هب  زین  دوخ و  هب  حالـصا ، میمرت و  رد  گـنرد  زا  هک  ییاـھتراسخ  اـب  دراد و  شود  رب  هک  یگرزب  یهفیظو  اـب  اـم ، هیملع  یهزوـح  زورما  تسھ . زین  راـبتراسخ 

یرای ینابیتشپ و  ار  دیدج  تیریدم  تسا  مزال  هزوح ، یهعومجم  رد  رثوم  رـصانع  یهمھ  زین  ناوج و  یالـضف  بالط و  دباتیمن . رب  ار  یرـسدوخ  یگنھامھان و  دمآ ، دھاوخ 

. دنشخب باتش  تسا ، یلمع  یدج و  یاھمدق  نیتسخن  نتشادرب  هک  ار  نآ  ینونک  راک  دننک و 

هقف  / ٢٠/١٣٧٣/٠۶ جراخ  سرد  زاغآ  رد  تانایب 

هک رھاوج - »  » بحاص لیبق  زا  یگرزب  یاھقف  هک  منک  ضرع  مھاوخیم  نم  نایاقآ ! تسا . یملع  ندوب  زور  هب  یملع و  روطت  تفرـشیپ و  یهلاـسم  اـھهزوح ، رد  مود  لـصا 

انتعا دوب . دوخ  نامز  یھقف  جـیار  یاھهشیدـنا  رد  لوحت  لھا  هک  دوب  نیا  شاهدـمع  تیـصوصخ  میتفگ -  یرھاوج » هقف   » ار نامھقف  هیلعیلاعتهللاناوضر ، ماما  ریبعت  هب  ام 

رد رھاوج ،»  » بحاص موحرم  دنرادن . یمامتھا  هلوقنم ، تاعامجا  ترھش و  هب  نادنچ  اھقف ، زا  یضعب  تسا . ینتعم  یلیخ  دارفا  تایصوصخ  زا  اھنیا ، عامجا و  ترھش و  هب 

یاھفرح هدیسرن ، اوتف  هب  هک  مھ  اھاجنآ  ای  دراد -  ییاواتف  ناشیا  تسا . دیدج  ون و  راکفا  یاراد  درم ، نیا  لاحنیعرد ، دنکیم . هیکت  عامجا  ترھـش و  هب  فلتخم ، لئاسم 

هک تسا ، تبیغ » نامز  رد  ییادـتبا  داـھج   » یهلاـسم نیمھ  یکی  تسین . فورعم  لـقاال  اـی  تسا ، هتفگن  اـھقف  زا  یدـحا  ناـشیا ، زا  لـبق  دـیاش  هک  دراد -  اوتف  هب  کـیدزن 

یروآون نیا  بوخ ؛ تسا ». عورـشم   » هک دوشیم  نیا  هجیتن  هک  دـنکیم  ثحب  یروط  ناـشیا  اـما  تسین ». عورـشم   » هک تسا  نیا  رخاـتم  یاـھقف  نیب  فورعم  روھـشم و 

اـھیآ موحرم  دـشاب . یحور  نینچ  یاراد  هک  دـشاب ، گرزب  هتـسجرب و  وگلا ، دـناوتیم  یھیقف  تسا . روـطنیمھ  رھاوـج »  » بحاـص موـحرم  نوگاـنوگ ، لـئاسم  رد  تسا .

. دوب لیبق  نیا  زا  هیلعهللاناوضر  ماما  دوب . لیبق  نیا  زا  دش ، هعیش  تھاقف  یهلق  شدوخ  نامز  رد  هک  هیلعهللاناوضر  یدرجورب 

یھاگ منیبیم  نم  دننکب . ار  یملع  ثحب  دوشن . بوخ ؛ دوشیمن . هدامآ  داوم  اوتف  ردـق  هب  تقو  کی  الاح  دـشاب . هتـشاد  دوجو  یھقف  یملع و  روطت  حور  دـیاب  اھهزوح  رد 

یاھقف زا  یـضعب  رخاوا ، نیا  رد  دیدز »!؟ ار  فرح  نیا  ارچ  امـش   » هک دوشیم  هلمح  اھنیا  هب  فارطا  زا  دعب ، دـننکیم . حرطم  ار  یدـیدج  فرح  یھقف ، ثحب  کی  رد  رفن  دـنچ 

یدح هب  ولو  دشاب ؛ دایز  دیدج ، یاھفرح  ندینـش  تقاط  دیاب  هیملع ، یهزوح  رد  درادن . یداریا  شندرک  حرطم  هک  دـندرک  حرطم  ار  اھفرح  زا  یـضعب  ون ، رکف  یاراد  بوخ  لضاف 

رشتنم یھقف  یهلجم  کی  هک  مدرک  هیصوت  مق ، ناگرزب  مرتحم و  یالـضف  هب  هدنب  اذل ، دھدب . اوتف  دیازفیب ؛ نآ  رب  یزیچ  یرگید ، تسا  نکمم  دھدب . اوتف  هیقف  نیا  هک  دسرن 

. دوش حرطم  یھقف  دیدج  یارآ  راکفا و  نآ  رد  طقف  هک  یھقف  یهلجم  کی  دینک .

روشک  / ٠٩/٠٨/١٣٨۶ هیملع  یاھهزوح  نارگشھوژپ  ناغلبم و  الضف و  دیتاسا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. ما هتفگ ما ، هدرک حرطم  نم  اـھراب  ار  نیا  تسا ؛ یھلا  شنیرفآ  تنـس  تعیبط و  لوحت ، تسا . ریذـپان  باـنتجا لوحت  زیزع ! نارھاوخ  ناـیاقآ و  دـینیبب  دـینک . تیریدـم  ار  لوحت 

ای دش . دھاوخ  یوزنم  ای  درم  دھاوخ  ای  تسین : جراخ  لاح  ود  زا  یکی  زا  دھدن ؛ لوحت  هب  نت  هک  مینک  ضرف  ار  یدوجوم  کی  ار ، یدحاو  کی  الاح  بوخ ، داد . دھاوخ  خر  لوحت 

رد هک  یلگنج  ناسنا  نامھ  لثم  دش . دھاوخ  یوزنم  دنامب ، هدنز  رگا  ای  دوریم ؛ نیب  زا  دوشیم ، هل  اپ  تسد و  ریز  دنکیمن ، ادیپ  یگدـنز  لاجم  هتفای  لوحت  عاضوا  یاغوغ  رد 

نوریب طیحم  اب  دراد  یفیعـض  یلیخ  طابترا  کی  ناردـنزام و  لـگنج  رد  هتفر  شیپ ، لاـس  لـھچ  تسا  یمدآ  کـی  میدـناوخ ؛ اـھزور -  ود  یکی  نیا  زورید -  اـی  زورما  ی  هماـنزور

هتبلا دـنامب . هدـنز  رگا  دریمن ، رگا  دـش ؛ دـھاوخ  یوزنم  دزیرگب ، لوحت  زا  دـھاوخب  هزوح  رگا  اوزنا . اب  اـما  دـیزگ ، یرود  لوحت  زا  دوشیم  تفر ، دوشیم  دوشیم . یوزنم  شدوخ ؛

. دش دھاوخ  رت  یوزنم زور  هبزور دش ؛ دھاوخ  یوزنم  اما  دوشیم ، ندرم  عنام  نید  ی  هیام

ماجنا تسرد  تھج  رد  لوحت  نیا  هک  مینک  تیریدـم  دـیاب  ام  طلغ . لطاب و  تھج  رد  لوحت  تسرد ، حیحـص و  تھج  رد  لوحت  دراد : فرط  ود  لوحت  اھتنم  تسا ، یمتح  لوحت 

رد دـیدرک  نایب  نایاقآ  الاح  تخیرگ . دـیابن  لوحت  زا  دـشاب . نیا  ناشتمھ  دـیاب  هزوح  نارظنبحاـص  هزوح ، یالـضف  هزوح ، ناریدـم  تسا . هزوح  رد  نیرثوم  ی  هفیظو نیا  دریگب .

همانرب نیا  دوب ، مزال  شیپ  لاس  هدزناپ  شیپ ، لاس  هد  دیئوگن  دھاوخیم . لوحت  اھنیا  ی  همھ یسرد ؛ باتک  رد  شریذپ ، ی  هویـش رد  شھوژپ ، ی  هویـش رد  شزومآ ، ی  هویش

زا نتفر ، ولج  ماگنھب  ندوب ، زور  هب ینعی  نیا ؛ ینعی  لوحت  تسیچ ؟ همانرب  نیا  ی  هتفای لیمکت  لکـش  دـینیبب  دوب ، شیپ  لاـس  هد  لاـم  هماـنرب  نآ  بوخ ، یلیخ  میتشون . ار 

؛ تسین تھج  نیا  زا  یـسک  هجوتم  هتبلا  مھ  یریـصقت  . دندنام بقع  نامز  زا  یمک  یعیبط  روط  هب  رـصاعم  نامز  ی  هھرب رد  هیملع  یاھ  هزوح هتبلا  ندـنامن . بقع  ثداوح 

. تسا بقع  مھ  ام  ی  هعماج یرکفنـشور  تشاد . هگن  بقع  ار  زیچ  همھ  دوب ، هعماج  رد  میظع  قرب  نیا  شیادـیپ  زا  یـشان  هک  یتالوحت  تعرـس  بـالقنا و  شیادـیپ  نوچ 

« هزوح رد  لوحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 6هاگياپ  هحفص 2 
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ی همھ رد  دـش  ادـیپ  هک  یمیظع  لوحت  نیا  ام ، ی  هعماج لوحت  اب  بسانتم  ینعی  تسا ؛ بقع  مھ  هیملع  ی  هزوح دـنبقع . دنـشاب ، دـیاب  هک  هچنآ  زا  مھ  ام  یاھھاگـشناد 

ار نیا  تیدج  اب  مزال و  تعرس  اب  دناوتیم  نکیل  تسا ، بقع  یرادقم  کی  هزوح  میبقع . لوحت  نیا  زا  تشاذگ ، ریثات  یدایز  قامعا  ات  نوگانوگ و  حوطـس  رد  شدوخ و  فارطا 

. دنک ناربج 

لقتـسم کردم  یور  رب  لئاوا  زا  هک  متـسھ  یناسک  وزج  هدـنب  دـش . کردـم  تبحـص  اجنیا  دـینیبب  دوب . بقارم  دـیاب  یلیخ  درک . تیریدـم  دـیاب  ار  نآ  تفریذـپ و  دـیاب  ار  لوحت 

یترازو رھ  رابتعا  زا  رتمھم  رت و  تباث رت ، قیمع هزوح  رابتعا  نوچ  مولع ؛ ترازو  رابتعا  هب  هن  شدوخ  رابتعا  اـب  هزوح  دوخ  کردـم ؛ مراد . رارـصا  مھ  نـالا  مدرک ، هیکت  یا  هزوح

ارتـکد و مـسا  زا  دـیزیرگیم  ارچ  هـک  دـندرک  ضارتـعا  ناتـسود  زا  یــضعب  دـنراذگب . دـنھاوخیم  هـچ  رھ  ار  کردـم  مـسا  ـالاح  دـھدب . کردـم  هزوـح  شدوـخ ، راـبتعا  اـب  تـسا .

تـسرد نامھ  دنتفرگ ، میمـصت  روج  رھ  دننک ، ثحب  دننیـشنب  ار  اھنیا  مرادن . یثحب  نم  ار  اھنیا  راھچ ؛ حطـس  هس و  حطـس  دـیا  هتـشاذگ ار  شمـسا  دـشرا و  یـسانشراک 

لوحت ی  هنایم طخ  نامھ  نیا ، تسا . یگرزب  بیع  نیا  دـناوخب ، سرد  کردـم  یارب  هبلط  تسا . کردـم  تفآ  یگدز  کردـم اما  مراد ، لوبق  هدـنب  ار  کردـم  لـصا  نکیل  تسا ؛

. دینک زیھرپ  میتسنادیم ، دیدج  تامیلعت  بیع  ار  نآ  هشیمھ  ام  هک  یگدز  کردم ییارگ و  کردم زا  اما  دیھدب ، کردم  کردم . ی  هنیمز رد  لوحت  تیریدم  نیا ، تسا .

نییاپ لوصا  رد  دـنوخآ  بلطم  حطـس  دـیاین ، نییاپ  خیـش  بلطم  حطـس  دوشن ، قیقر  یملع  ی  هیام هک  دوش  هجوت  دـیاب  دوش . تیریدـم  لوحت  دـیاب  میتفگ  هیـضق ، فرط  نآ 

حیحص و تارابع  تارابع ، دریگن . رارق  الخ  رد  هبلط  دریگن ؛ رارق  تسھ ، یراذگرثا  مھم و  رصانع  ام  لوصا  هقف و  رد  زورما  هک  ینابم  نیا  هب  تبـسن  یئاناد  الخ  رد  هبلط  دیاین .

یمکحم صرق و  نیتم  ی  هتـشون کی  میراد . صقن  میراد ، دوبمک  یا  هدرخ کی  ام  تھج  نیا  زا  منکیم ، هظحالم  هک  ار  هزوح  تاجتـشون  زا  یـضعب  هدنب  دـشاب . یبرع  بوخ و 

رثا کی  ناونع  هب  دـننک -  هدافتـسا  دـنناوتیم  همھ  تسا و  یبرع  نابز  ام  یملع  ناـبز  تسا . یبرع  ناـبز  هب  نوچ  تفر -  هک  یتقو  یمالـسا  یملع  عماـجم  ی  همھ رد  هک 

؛ تسھ یدایز  دراوم  دوب ؛ لوحت  دراوم  زا  دروم  ود  یکی  نیا  الاح  تسا . ریزگان  لوحت  نیاربانب  دشاب . هتشادن  یملق  ینتم و  یظفل و  داریا  دوش ، هتخانش  زاتمم  هتسجرب و 

. دوشب تیریدم  لوحت  نیا  دیاب  تسھ . مھ  نم  دییات  دروم  هک  دیتفگ  ناتتانایب  رد  ناتسود  امش  مھ  ار  اھنآ  زا  یرایسب 

روشک  / ٠٩/٠٨/١٣٨۶ هیملع  یاھهزوح  نارگشھوژپ  ناغلبم و  الضف و  دیتاسا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. ما هتفگ ما ، هدرک حرطم  نم  اـھراب  ار  نیا  تسا ؛ یھلا  شنیرفآ  تنـس  تعیبط و  لوحت ، تسا . ریذـپان  باـنتجا لوحت  زیزع ! نارھاوخ  ناـیاقآ و  دـینیبب  دـینک . تیریدـم  ار  لوحت 

ای دش . دھاوخ  یوزنم  ای  درم  دھاوخ  ای  تسین : جراخ  لاح  ود  زا  یکی  زا  دھدن ؛ لوحت  هب  نت  هک  مینک  ضرف  ار  یدوجوم  کی  ار ، یدحاو  کی  الاح  بوخ ، داد . دھاوخ  خر  لوحت 

رد هک  یلگنج  ناسنا  نامھ  لثم  دش . دھاوخ  یوزنم  دنامب ، هدنز  رگا  ای  دوریم ؛ نیب  زا  دوشیم ، هل  اپ  تسد و  ریز  دنکیمن ، ادیپ  یگدـنز  لاجم  هتفای  لوحت  عاضوا  یاغوغ  رد 

نوریب طیحم  اب  دراد  یفیعـض  یلیخ  طابترا  کی  ناردـنزام و  لـگنج  رد  هتفر  شیپ ، لاـس  لـھچ  تسا  یمدآ  کـی  میدـناوخ ؛ اـھزور -  ود  یکی  نیا  زورید -  اـی  زورما  ی  هماـنزور

هتبلا دـنامب . هدـنز  رگا  دریمن ، رگا  دـش ؛ دـھاوخ  یوزنم  دزیرگب ، لوحت  زا  دـھاوخب  هزوح  رگا  اوزنا . اب  اـما  دـیزگ ، یرود  لوحت  زا  دوشیم  تفر ، دوشیم  دوشیم . یوزنم  شدوخ ؛

. دش دھاوخ  رت  یوزنم زور  هبزور دش ؛ دھاوخ  یوزنم  اما  دوشیم ، ندرم  عنام  نید  ی  هیام

ماجنا تسرد  تھج  رد  لوحت  نیا  هک  مینک  تیریدـم  دـیاب  ام  طلغ . لطاب و  تھج  رد  لوحت  تسرد ، حیحـص و  تھج  رد  لوحت  دراد : فرط  ود  لوحت  اھتنم  تسا ، یمتح  لوحت 

رد دـیدرک  نایب  نایاقآ  الاح  تخیرگ . دـیابن  لوحت  زا  دـشاب . نیا  ناشتمھ  دـیاب  هزوح  نارظنبحاـص  هزوح ، یالـضف  هزوح ، ناریدـم  تسا . هزوح  رد  نیرثوم  ی  هفیظو نیا  دریگب .

همانرب نیا  دوب ، مزال  شیپ  لاس  هدزناپ  شیپ ، لاس  هد  دیئوگن  دھاوخیم . لوحت  اھنیا  ی  همھ یسرد ؛ باتک  رد  شریذپ ، ی  هویـش رد  شھوژپ ، ی  هویـش رد  شزومآ ، ی  هویش

زا نتفر ، ولج  ماگنھب  ندوب ، زور  هب ینعی  نیا ؛ ینعی  لوحت  تسیچ ؟ همانرب  نیا  ی  هتفای لیمکت  لکـش  دـینیبب  دوب ، شیپ  لاـس  هد  لاـم  هماـنرب  نآ  بوخ ، یلیخ  میتشون . ار 

؛ تسین تھج  نیا  زا  یـسک  هجوتم  هتبلا  مھ  یریـصقت  . دندنام بقع  نامز  زا  یمک  یعیبط  روط  هب  رـصاعم  نامز  ی  هھرب رد  هیملع  یاھ  هزوح هتبلا  ندـنامن . بقع  ثداوح 

. تسا بقع  مھ  ام  ی  هعماج یرکفنـشور  تشاد . هگن  بقع  ار  زیچ  همھ  دوب ، هعماج  رد  میظع  قرب  نیا  شیادـیپ  زا  یـشان  هک  یتالوحت  تعرـس  بـالقنا و  شیادـیپ  نوچ 

ی همھ رد  دـش  ادـیپ  هک  یمیظع  لوحت  نیا  ام ، ی  هعماج لوحت  اب  بسانتم  ینعی  تسا ؛ بقع  مھ  هیملع  ی  هزوح دـنبقع . دنـشاب ، دـیاب  هک  هچنآ  زا  مھ  ام  یاھھاگـشناد 

ار نیا  تیدج  اب  مزال و  تعرس  اب  دناوتیم  نکیل  تسا ، بقع  یرادقم  کی  هزوح  میبقع . لوحت  نیا  زا  تشاذگ ، ریثات  یدایز  قامعا  ات  نوگانوگ و  حوطـس  رد  شدوخ و  فارطا 

. دنک ناربج 

لقتـسم کردم  یور  رب  لئاوا  زا  هک  متـسھ  یناسک  وزج  هدـنب  دـش . کردـم  تبحـص  اجنیا  دـینیبب  دوب . بقارم  دـیاب  یلیخ  درک . تیریدـم  دـیاب  ار  نآ  تفریذـپ و  دـیاب  ار  لوحت 

یترازو رھ  رابتعا  زا  رتمھم  رت و  تباث رت ، قیمع هزوح  رابتعا  نوچ  مولع ؛ ترازو  رابتعا  هب  هن  شدوخ  رابتعا  اـب  هزوح  دوخ  کردـم ؛ مراد . رارـصا  مھ  نـالا  مدرک ، هیکت  یا  هزوح

ارتـکد و مـسا  زا  دـیزیرگیم  ارچ  هـک  دـندرک  ضارتـعا  ناتـسود  زا  یــضعب  دـنراذگب . دـنھاوخیم  هـچ  رھ  ار  کردـم  مـسا  ـالاح  دـھدب . کردـم  هزوـح  شدوـخ ، راـبتعا  اـب  تـسا .

تـسرد نامھ  دنتفرگ ، میمـصت  روج  رھ  دننک ، ثحب  دننیـشنب  ار  اھنیا  مرادن . یثحب  نم  ار  اھنیا  راھچ ؛ حطـس  هس و  حطـس  دـیا  هتـشاذگ ار  شمـسا  دـشرا و  یـسانشراک 

لوحت ی  هنایم طخ  نامھ  نیا ، تسا . یگرزب  بیع  نیا  دـناوخب ، سرد  کردـم  یارب  هبلط  تسا . کردـم  تفآ  یگدز  کردـم اما  مراد ، لوبق  هدـنب  ار  کردـم  لـصا  نکیل  تسا ؛

. دینک زیھرپ  میتسنادیم ، دیدج  تامیلعت  بیع  ار  نآ  هشیمھ  ام  هک  یگدز  کردم ییارگ و  کردم زا  اما  دیھدب ، کردم  کردم . ی  هنیمز رد  لوحت  تیریدم  نیا ، تسا .

نییاپ لوصا  رد  دـنوخآ  بلطم  حطـس  دـیاین ، نییاپ  خیـش  بلطم  حطـس  دوشن ، قیقر  یملع  ی  هیام هک  دوش  هجوت  دـیاب  دوش . تیریدـم  لوحت  دـیاب  میتفگ  هیـضق ، فرط  نآ 

حیحص و تارابع  تارابع ، دریگن . رارق  الخ  رد  هبلط  دریگن ؛ رارق  تسھ ، یراذگرثا  مھم و  رصانع  ام  لوصا  هقف و  رد  زورما  هک  ینابم  نیا  هب  تبـسن  یئاناد  الخ  رد  هبلط  دیاین .

یمکحم صرق و  نیتم  ی  هتـشون کی  میراد . صقن  میراد ، دوبمک  یا  هدرخ کی  ام  تھج  نیا  زا  منکیم ، هظحالم  هک  ار  هزوح  تاجتـشون  زا  یـضعب  هدنب  دـشاب . یبرع  بوخ و 

رثا کی  ناونع  هب  دـننک -  هدافتـسا  دـنناوتیم  همھ  تسا و  یبرع  نابز  ام  یملع  ناـبز  تسا . یبرع  ناـبز  هب  نوچ  تفر -  هک  یتقو  یمالـسا  یملع  عماـجم  ی  همھ رد  هک 

؛ تسھ یدایز  دراوم  دوب ؛ لوحت  دراوم  زا  دروم  ود  یکی  نیا  الاح  تسا . ریزگان  لوحت  نیاربانب  دشاب . هتشادن  یملق  ینتم و  یظفل و  داریا  دوش ، هتخانش  زاتمم  هتسجرب و 

. دوشب تیریدم  لوحت  نیا  دیاب  تسھ . مھ  نم  دییات  دروم  هک  دیتفگ  ناتتانایب  رد  ناتسود  امش  مھ  ار  اھنآ  زا  یرایسب 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٩ هیملع  هزوح  دیتاسا  الضف و  بالط و  رادید  رد  تانایب 

یاھهزوح رد  لوحت  یهلئسم  هک  تسا  لاس  دنچ  تساھهزوح . رد  لوحت  یهلئسم  دیایب ، نایم  هب  نشور  نخـس  دیاب  باب  نآ  رد  تسا و  حرطم  هک  یرگید  مھم  یهلئـسم 

رییغت یانعم  هب  ار  لوحت  رگا  دـشاب ؟ لوحت  شمـسا  هک  دـنک  راک  هچ  دـھاوخیم  هزوح  هچ ؟ ینعی  لوحت  نیا  تسا . حرطم  مق  یهیملع  یهکرابم  یهزوح  رد  صوصخب  هیملع ،

یاھهزوح رد  زورما  هک  یداھتجا  یهویـش  طوقـس . تمـس  هب  لوحت  اما  تسا ، لوحت  تسا . فارحنا  کی  نیا  اعطق  داھتجا -  دـتم  رییغت  لثم  مینادـب -  اھهزوح  یلـصا  طوطخ 

؛ یحو هب  یاـکتا  اـب  ملع ، نیقی و  هب  یکتم  داـھتجا  تسا ؛ داـھتجا  یاھهویـش  نیرتیقطنم  نیرتیوـق و  زا  یکی  دنتـسھ ، یکتم  نآ  هب  نید  یاـملع  تسا و  جـئار  هـیملع 

یتح دشاب . یعطق  ینیقی و  دیاب  شتیجح  اھنیا  یهمھ  دراد ، دوجو  هک  مھ  یاهصاخ  نونظ  نیا  تسا . ینیقی  یملع و  طابنتسا  ام  طابنتـسا  تسا و  رود  هب  نظ  زا  ینعی 

ای باحصتسا  یلمع -  لصا  نیا  ندوب  ربتعم  هب  یعطق  لیلد  زا  هک  یتقو  ات  دشاب . یعطق  یمزج و  رابتعا  دیاب  مینکیم ، هدافتـسا  نآ  زا  هقف  رد  ام  هک  یاهیلمع  لوصا  رابتعا 

طابنتسا یاھهویش  یهمھ  هطـساوب ، ای  هطـساویب  ای  نیاربانب  مینک . هدافتـسا  لصا  نیا  زا  میناوتیمن  مینکن ، ادیپ  مزج  ناشدوخ -  یراجم  رد  مادک  رھ  لاغتـشا ، ای  تئارب 

. نیقی عطق و  هب  دوشیم  یھتنم  هقف  رد  ام 

لثم ساـیق ، لـثم  ربـتعم ، ریغ  نوـنظ  هب  یکتم  داـھتجا  یار ، هب  داـھتجا  حالطـصا  اـم  یامدـق  هک  ینیمھ  تسین ؛ ربـتعم  ریغ  نوـنظ  هب  هیکت  یاـنعم  هـب  هعیـش  رد  داـھتجا 

رد خیش  هعیرذ ،»  » رد یضترم  دیس  یتخبون ، لھسوبا  نب  لیعامسا  ماکحا .» یف  داھتجالا  باحصا  یلع  درلا  « ؛ دنتـشون اھباتک  دندرب و  راک  هب  ار  اھنیا  لاثما  ناسحتـسا و 

یور اھداھتجا  روجنیا  هب  یناسک  یمان  رھ  تحت  مھ  زورما  تسا . دودرم  داھتجا  نیا  دـندرک . در  ار  ربتعم  ریغ  نونظ  هب  یکتم  داھتجا  نیا  نارگید  نارگید و  و  لوصالاھدـع » »

ار اھنیا  دشاب و  نیا  ناشلد  رد  اما  دنیوگن ، ای  دنیوگب  احیرـص  ار  نیا  ای  درادن ، رادیرخ  ایند  رد  یھقف  فرح  نیا  ددنـسپیمن ، ام  زا  ار  نیا  ایند  الاح  هکنیا  تسا . دودرم  دنروایب ،

« هزوح رد  لوحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 6هاگياپ  هحفص 3 
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تیاعر تسا -  یدام  اتدمع  هک  ندمتم -  یایند  فرع  هکنیا  یارب  هک  هدش  هدید  رانک  هشوگ و  رد  یدراوم  رد  هنافـساتم  تسا . دودرم  نیا  دناشکب ، یطلغ  طابنتـسا  کی  هب 

، جئار یدام  یایند  فرع  الاح  هن  دـیایب -  تسد  هب  یدام  یاھتردـق  لد  یھاگ  هکنیا  یارب  نیا ، زا  رتدـب  یتح  تسا ! هدـش  فرـصت  لخد و  یعرـش  ماکحا  طابنتـسا  رد  دوش ،

، تسا گرزب  یاھتردق  نظ  وس  بجوم  هکنیا  لیلد  هب  یمالسا  یروھمج  یاهتسھ  زیمآحلـص  شالت  هدش : هداد  اوتف  دوش -  تیاعر  یرابکتـسا  یدام و  یاھتردق  فرع  هکلب 

. دنراد نظوس  دندرک  طلغ  بوخ ، تسا ! عونمم 

بوخ رایسب  دریگب ، ماجنا  هتخپ  یهدش  باسح  یقطنم  حیحص  لوقعم  دتم  نآ  اب  و  تسا ، تنس  باتک و  هب  یهیکت  هک  دوخ  حیحص  تسرد و  یهویـش  نامھ  اب  داھتجا  رگا 

لئاسم رد  ام  تھاقف  خـیرات  لوط  رد  ام  یاھقف  اـم ، نیدـھتجم  تسا . تفرـشیپ  بجوم  تسا ، یگدـنلاب  بجوم  دـشاب ، هتـشاد  مھ  یفلتخم  جـئاتن  ولو  اـھداھتجا  تسا .

بجوم نیا  درادـن ؛ یلاکـشا  چـیھ  دـناهتفگ ؛ یبلاطم  دـناهدز ، یئاـھفرح  وا  رظن  هیلع  رب  وا  درگاـش  زاـب  داتـسا ، رظن  هیلع  رب  درگاـش  دـندرک . داریا  یفلتخم  تارظن  نوگاـنوگ 

نیا نانف  هک  یناسک  داھتجا  مالک ، رد  هفـسلف ، رد  یلقع ، مولع  رد  تسین ؛ مھ  هقف  صوصخم  داھتجا  دوش . تیوقت  هزوح  رد  دیاب  داھتجا  نیا  تسا . تفرـشیپ  یگدنلاب و 

. دکار بآ  دش  میھاوخ  دشابن ، داھتجا  نیا  رگا  تسا . یمزال  رما  دنتسھ ، نونف 

؟ تسیچ هزوح  خساپ  تسا ؛ حرطم  نوگانوگ  لئاسم  رد  ایند و  رد  لاوس  همھ  نیا  دشاب . بئاغ  ایند  رد  یمالک  یھقف و  یفـسلف و  ددعتم  یاھهنحـص  رد  دـیابن  هزوح  زورما 

امـش دیاب  دوشیم ؛ حرطم  ایند  رد  لیـس  لثم  دراد  هک  تسا  مزال  ونهبون  یاھزاین  هب  خساپ  تسا ، مزال  ون  رکف  دراد . ررـض  ود  رھ  دشاب ؛ لعفنم  دیاب  هن  دشاب ، بئاغ  دـیاب  هن 

لفاغ اھنآ  یاھباوج  زا  رگا  دـنھدیم . نوگانوگ  یاھهقرف  بتاکم و  هک  یئاھخـساپ  هب  دـشاب  رظان  زین  و  زاـین ، نیا  هب  دـشاب  رظاـن  دـیاب  امـش  باوج  دـینک . مھارف  باوج  شیارب 

مق تارداص  یتسیاب  مئاد  دوش . حرطم  ایند  رد  اھخساپ  دیاب  طسو . دیروایب  هدننک  عناق  یقطنم و  یوق ، خساپ  دیاب  دھد . ماجنا  ار  شدوخ  راک  دناوتیمن  امش  خساپ  دیـشاب ،

اجنیا دـیناوتیم  امـش  تسھ . همھ  راـیتخا  رد  عیرـس  یطاـبترا  لـئاسو  هناتخبـشوخ  زورما  دوشب . ژاـپمپ  مالـسا -  یاـیند  یتفرعم  بلق  نیا  میدرک ، ضرع  هک  روط  ناـمھ  - 

. دننک هدافتسا  دنونشب و  امش  زا  تعاس  نامھ  رد  ایند  فرط  نآ  رد  دینکب ، یمادقا 

یداـصتقا و رکفت  مالـسا ، یـسانشتفرعم  نییبـت  ناـھج . حطـس  رد  مھ  روشک ، حطـس  رد  مھ  یمالـسا ، ماـظن  یارب  مھ  دراد ؛ دوجو  زاـین  زورما  نوگاـنوگ ، یاـھهنیمز  رد 

، هریغ یونعم ، یقالخا و  میھافم  تیبرت ، میلعت و  ماـظن  دـھدیم ، لیکـشت  ار  یـسایس  یداـصتقا و  رکفت  نآ  یاـھهیاپ  هک  یایقوقح  یھقف و  میھاـفم  مالـسا ، یـسایس 

ام رگا  تسا . یلمع  راک  نیا  داھتجا ، اب  تساھهزوح . راک  نیا  دوش ؛ مھارف  هدامآ و  ناھج  جئار  یاھهشیدـنا  هب  رظان  هدـننک و  عناق  یملع ، قیقد ، دـیاب  اھنیا  یهمھ  هریغ ،

. تسا لوحت  ینعم  نیا ، تیناحور . یاوزنا  هب  میاهدرک  کمک  نامدوخ  تسد  هب  رـشب ؛ یگدنز  یهنحـص  زا  نید  فذـح  هب  میاهدرک  کمک  نامدوخ  تسد  هب  مینکن ، ار  راک  نیا 

. تسا لوحت  ساسا  یداھتجا ، یونهبون  تکرح  نیا 

هک یلوحت  نآ  تسا ، حیحـص  هک  یلوحت  نآ  رتـھب ، ریبـعت  هب  اـی  تسین ؛ لوحت  هک  یزیچ  نآ  تسھ ، لوحت  هک  یزیچ  نآ  درک  مھاوخ  ضرع  نم  مھ  رگید  یاـھهنیمز  رد  ـالاح 

شیپ تسا ؛ یرھق  رما  کی  ینوگرگد  لوحت و  هک  میاهدرک -  حرطم  ار  نیا  هزوح  یالـضف  اب  ددـعتم  تاـسلج  رد  مھ  ـالبق  تسھ -  هدوب و  نیا  هشیمھ  نم  ضرع  تسا . طـلغ 

، مینکیم تیادھ  ار  نآ  مینکیم ، تیریدم  ای  ار  رییغت  لوحت و  نیا  اھتنم  درادن ؛ دوجو  راصح  هزاورد و  رد و  هریغ  یلم و  یفنص و  نوگانوگ  یاھهعومجم  فارطا  رد  زورما  دیآیم .

ار لوحت  نیا  دـننک ، تمھ  دـننزب ، رمک  هب  ار  اـھنماد  دـیاب  الـضف  نادنمـشناد و  نادنمـشیدنا ، دـیلقت ، عـجارم  هزوـح ، ناـگرزب  میاهتخاـب . میدرک ، اـھر  رگا  مینکیم . اـھر  هن ، اـی 

. یئاوتحم یونهبون  تکرح  تسا : نیا  لوحت  یساسا  یانعم  نیاربانب  دننک . تیریدم  دننک ، تیادھ  دننک ، یزیرهمانرب 

رد هزوح  دـمآراک  رایـسب  یتنـس  یاھهویـش  ندرک  اھر  یانعم  هب  لوحت  درک . زیھرپ  نآ  زا  دـیاب  امتح  هک  دوشب ، مھف  دوشب و  هدارا  لوحت  زا  یطلغ  یاـنعم  کـی  تسا  نکمم 

. تسا درگبقع  نیا  تسا ؛ طلغ  ردنا  طلغ  یاینوگرگد  رییغت و  لوحت و  نینچنیا  تسین ؛ زورما  یھاگشناد  جئار  یاھهویش  هب  اھهویش  نیا  لیدبت  ملعت و  میلعت و 

یاھهویـش ام  دننکیم . جئار  ار  اھهویـش  نیمھ  دنراد  راکتبا  یور  زا  ای  دیلقت  یور  زا  ای  یـضعب  دوشیم ؛ هتخانـش  ایند  رد  دراد  ام  یمیدق  یتنـس  نوگانوگ  یاھهویـش  زورما 

نینچ رگا  مینادـیمن . لوحت  ار  نیا  اـم  هن ، مینک ؛ مکاـح  هزوح  رد  میرواـیب  تسا ، یبرغ  یمیدـق  یاھهویـش  زا  یهدشیـسیونهخسن  هتفرگرب و  هک  ار  ناـمدوخ  یھاگـشناد 

باختنا یهویش  هدوب ؛ لومعم  میدق  زا  میراد ، جئار  یبوخ  رایسب  یاھهویش  هیملع  یهزوح  رد  ام  میرادن . لوبق  ار  نیا  تسا ؛ درگبقع  عاجترا و  اعطق  دھدب ، خر  یاینوگرگد 

راک ساسا  دوریم . وا  سرد  هب  دنکیم ، ادیپ  ار  شدوخ  یهقالع  دروم  لوبق و  دروم  داتـسا  ددرگیم  دوشیم ، دـشیم و  هک  هزوح  دراو  هبلط  هبلط . یهلیـسو  هب  داتـسا  یهنادازآ 

هک تساھتدـم  ام  تسام و  دـیدج  تیبرت  میلعت و  یالب  زورما  هک  تسا  یزیچ  نامھ  یروحمظـفح ، ندرک . ظـفح  هن  تسا ، ندرک  هعلاـطم  ندرک و  تقد  ندرک و  رکف  یگبلط ،

هک ار  سرد  هبلط  تسا . ندرک  رکف  یهیاـپ  رب  اـم  یتنـس  ساـسا  هزوـح ، رد  دوـش . هارهبور  دـیاب  تسا و  هدـشن  هارهبور  مـھ  زوـنھ  مـینکیم و  هزراـبم  هلباـقم و  نآ  اـب  مـیراد 

وا هب  راب  کی  دنکیم ؛ هثحابم  یقیفر  یلیمز ، کی  اب  ار  سرد  نآ  سرد ، زا  دعب  دونـشب . ون  فرح  داتـسا  زا  ات  دـنکیم  هدامآ  ار  شنھذ  دـنکیم ، هعلاطمشیپ  البق  الوا  دـناوخیم ،

تشاد دوجو  رتمک  مق  رد  دوب -  لومعم  داتسا  سرد  ریرقت  فجن ، لثم  اھهزوح  زا  یضعب  رد  دوشیم . نیزگیاج  نھذ  رد  اذل  دیوگیم ؛ سرد  ناسنا  هب  وا  راب  کی  دیوگیم ، سرد 

هرابود دنتشاد ، جایتحا  هک  یبالط  زا  یضعب  یارب  دوب ، هتفگ  داتسا  هک  ار  یسرد  نامھ  تسشنیم ، داتسا  سرد  زا  دعب  یلـضاف  یهبلط  دوب -  تردنب  یلیخ  تشادن و  ای 

. تسا فیح  اھنیا  داد ؛ تسد  زا  دیابن  ار  اھتنس  نیا  دراذگیم . ریثات  ملع  بلاط  لصحم و  تامولعم  داوس و  ملع و  هب  ندیشخب  قمع  رد  ردقچ  راک  نیا  دینیبب  تفگیم .

، دنتشونیم نیملعتملا » بادآ  . » داتـسا هب  مارتحا  دوب ؛ داتـسا  لباقم  رد  درگاش  عضاوت  هیملع ، یاھهزوح  جئار  یاھتنـس  زا  یکی  تسا . هلئـسم  کی  مھ  داتـسا  هب  مارتحا 

فرح هن ؛ دورب ، دـیوگب و  دـیایب  داتـسا  هکنیا  دراد . یقوقح  ملعم  رب  ملعتم  الباقتم  هک  نانچمھ  دراد ؛ وا  رب  یقوقح  هچ  ملعم  دراد و  یفئاـظو  هچ  ملعم  لـباقم  رد  ملعتم  هک 

یهناخ ات  سرد ، زا  دـعب  درگاش  دنتـسھ ؛ مھ  نالا  دـندوب ، ناگرزب  زا  یـضعب  اـم  ناـمز  نیمھ  رد  تسا . هدوب  لومعم  میدـق  زا  اـھنیا  دـندرکیم . شوگ  دنتفنـشیم ، ار  درگاـش 

بوـخ یاھتنـس  اـھنیا  باوـج ؛ لاوـس و  یقیقحت و  تسـشن  تسـشن ، یملع ؛ یهدـعگ  هدـعگ ، درکیم . لاوـس  درکیم ، تبحـص  درکیم ، ثحب  درکیم ؛ یھارمھ  ار  وا  داتـسا 

دنامب یقاب  دیاب  اھتنس  نیا  سپ  تسا !؟ هنھک  خوسنم و  هک  نارگید  یاھـشور  هب  مینک  لیدبت  ار  اھنیا  میئایب  ام  دنریگب ، دای  ام  زا  ار  اھنیا  دنھاوخیم  نارگید  تسام . یهزوح 

. تسین اھنیا  رییغت  یانعم  هب  لوحت  دوش . تیوقت  و 

هک تسھ  یئاھزیچ  کی  مینک . قبطنم  اھزاین  اب  ار  نامدوخ  یملع  تیلاعف  شالت و  ار و  نامدوخ  ام  هک  تسا  نیا  تسا ، مزال  اـمتح  تبثم  لوحت  رد  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

دایز هدش ، راک  دایز  دنرادن ؛ اھنآ  هب  یجایتحا  مدرم  هک  تسھ  مھ  یئاھزیچ  کی  مینک . مھارف  ار  اھنآ  دـیاب  ام  دـنھاوخیم ؛ ام  زا  ار  شخـساپ  دـنراد ، جایتحا  اھنآ  هب  ام  مدرم 

. تسا یمھم  یساسا و  لئاسم  یلیخ  اھنیا  مینکن . اھنآ  مرگرس  ار  نامدوخ  هدش ؛ شالت 

اھنیا زا  ررکم  ار  نیا  میوشیم ، هجاوم  هک  اھوجـشناد  اب  دـیتاسا ، اب  هاگـشناد ، اب  دـنھد . قیبطت  هعماـج  یاـھزاین  اـب  ار  ناـشدوخ  تیلاـعف  هک  میھاوخیم  اھهاگـشناد  زا  اـم 

. تسا قداص  یلوا  قیرط  هب  اھهزوح  دروم  رد  نیا  میراد . مزال  هچ  دینیبب  دینک ، قبطنم  هعماج  یاھزاین  رب  ار  ناتیملع  یاھهتشر  میئوگیم  میھاوخیم ؛

نیا رد  لصفرس  ات  دنچ  دشاب . مھ  تھج  نیا  هب  رظان  دیاب  دریگیم -  ماجنا  یلوحت  رگا  لوحت -  نیمھ  هک  تساھهزوح ؛ یقالخا  یراتفر و  ماظن  یهلئـسم  یدعب ، یهلئـسم 

، لضاف رصانع  میرکت  داتـسا ، میرکت  دنک ؛ تکرح  تھج  نیا  رد  دیاب  اھهزوح  رد  ام  یقالخا  یراتفر و  ماظن  دیتاسا . میرکت  ماهدرک : تشاددای  اجنیا  نم  هک  دراد  دوجو  صوصخ 

« هزوح رد  لوحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 6هاگياپ  هحفص 4 
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هیملع یاـھهزوح  یملع  یاـھهلق  عجارم  اـبلاغ  تسا . مزـال  یداـیز  یاھتیحالـص  دـسریمن ؛ دـیلقت  مظعم  عجارم  دـح  هب  ناـسآ  یـسک  رھ  دـیلقت . عجارم  میرکت  صوـصخب 

. دنوش میرکت  دیاب  دشاب ؛ ظوفحم  یتسیاب  عجارم  مارتحا  نیاربانب  دنوشیم . بوسحم 

یهلئـسم هب  هتـشذگ  زا  شیب  هزوح  زورما  ناوج  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛ بیذـھت  تسا ، تایونعم  زا  ندرب  ضیف  اھهزوح ، یقالخا  یراتفر و  ماـظن  رد  رگید  یهلئـسم 

عـضو هک  تسا  روجنیا  ایند  یهمھ  رد  زورما  دننکیم . دییات  ار  نیا  دـننکیم ، راک  دـننکیم و  هعلاطم  ار  یمومع  یـسانشراتفر  یاھهتـشر  هک  یناسک  تسا . دـنمزاین  بیذـھت 

تلع تسا . قالخا  تیونعم و  هب  هجوت  اھناوج ، ریگتسد  یعضو ، نینچ  کی  رد  دنکیم . هدرـسفا  ار  اھناوج  دنکیم ؛ هلـصوحیب  ار  اھناوج  تیدام ، یدام و  راشف  یدام و  ماظن 

رـسپ هچ  رتخد ، هچ  هبلط ؛ ناوج  هیملع -  یهزوح  رد  ام  ناوج  تسھ . زاین  تسا ؛ نیمھ  دنوریم ، ناشفرط  یاهدع  کی  دنکیم و  ادیپ  دشر  بذاک  یاھنافرع  دینیبیم  هکنیا 

یاقآ موحرم  تجھب ، یاقآ  موحرم  یئاـبطابط ، یهمـالع  موحرم  یکلم ، یاـقآ  داوج  ازریم  جاـح  موحرم  مق ، نیمھ  رد  میراد . بیذـھت  یاـھهلق  اـم  تسا . بیذـھت  دـنمزاین  - 

تسا یئاھزیچ  نیرتشخبافـش  زا  یکی  شدوخ  اھنیا ، یاھفرح  اھنیا ، یگدنز  تخانـش  اھنیا ، راتفر  دندوب . هزوح  رد  بیذھت  یاھهلق  مھیلع ) یلاعت  ناوضر هللا   ) ینیدلااھب

یلقنیسحالم دنوخآ  موحرم  نادرگاش  یهلـسلس  دندوب ؛ یناگرزب  فجن  رد  دنک . ینارون  ار  اھلد  دھدب ، یئانـشور  دھدب ، شمارآ  ناسنا  هب  دنک ؛ مارآ  ار  ناسنا  دناوتیم  هک 

اھیـضعب تسین . یرظن  یهلئـسم  هلئـسم ، اجنیا  رد  میرادن . یراک  مھ  اھنیا  ینافرع  یرکف و  یاھهلحن  هب  دنناگتـسجرب . اھنیا  نارگید ؛ نارگید و  یـضاق و  یاقآ  موحرم  ات 

یرکف یهلحن  اما  تسا ؛ یضاق  یاقآ  یلع  ازریم  جاح  موحرم  دیتاسا  زا  یکی  هیلع ) یلاعت  ناوضر هللا   ) یریمشک یضترم  دیـس  موحرم  دنتـشاد . مھ  یفلتخم  یاھهلحن 

دھـشم رد  هک  یناگرزب  نیمھ  درادـن . یتافانم  دزرویم ؛ قشع  باتک  نآ  هب  ناشیا  دـنکیم ، عنم  تدـشب  یباـتک  کـی  نتـشاد  زا  ناـشیا  تسا . تواـفتم  مھ  زا  یلکب  اـھنیا 

مھ اھنیا  ناشیا ؛ لاثما  یبتجم و  خیـش  جاح  موحرم  ینارھت ، یاقآ  داوج  ازریم  جاح  موحرم  میتخانـش ؛ یگزیکاپ  تراھط و  اوقت و  هب  ار  اھنیا  ام  هک  دـندوب  ینامدرم  دـندوب ،

ثحب اجنیا  ام  نیاربانب  دنک . فرطرب  ار  راگنز  نیا  دشخبب و  افـش  لد  زا  یهتـساخرب  نخـس  کی  یونعم ، نابز  کی  ار  هتفرگ  راگنز  لد  نیا  هک  تسا  نیا  هدـمع  دـنروج . نیمھ 

. میرادن ار  یرظن  یاھنافرع 

نانمـشد روشک  رد  یبالقنا  یاضف  نم ! نازیزع  تسا . هزوح  رد  یبالقنا  تاساسحا  اھـشیارگ و  یهلئـسم  هزوح ، یقالخا  یراتفر و  ماـظن  یهنیمز  رد  رگید  یهلئـسم  کـی 

لاوس ریز  ار  تداھـش  یاهرود  کی  رد  دـیدید  امـش  دننکـشب . ار  اضف  نیا  دـنھاوخیم  دـنفلاخم ؛ روشک  رد  یبالقنا  یاضف  تیمکاح  اب  دراد . یزروهنیک  نانمـشد  دراد ، یدونع 

میھافم نیا  اب  یدیز  نالف  هک  تسین  نیا  هلئـسم  دندرب ! لاوس  ریز  ار  ناربمغیپ  دندرب ، لاوس  ریز  ار  ماما  تارظن  دندرب ، لاوس  ریز  ار  دیھـش  دندرب ، لاوس  ریز  ار  داھج  دندرب ،

هب دـیاب  همھ  هیملع  یهزوح  رد  دنکـشب . یبالقنا  یاضف  دوش و  یزاساضف  دوش ؛ حرطم  هعماج  رد  دـیاب  نمـشد  رظن  زا  تفلاخم  نیا  هک  تسا  نیا  هلئـسم  تسا ؛ فلاـخم 

، دـیراد عمتـسم  دـیتسین ؛ درف  کی  طقف  یناحور  یامـش  هک  دـننادیم  تسا . روجنیا  مھ  هیملع  یاھهزوح  رد  اـعبط  تسا ، روجنیا  هعماـج  نتم  رد  دـننک . هجوت  هلئـسم  نیا 

، دیھـش ریقحت  جیـسب ، ریقحت  دننک . یوزنم  ار  یبالقنا  یناحور  دننکـشب ، ار  یبالقنا  یاضف  دـنھاوخیم  دـیراذگیم . رثا  ناتدوخ  نوماریپ  طیحم  رد  نیاربانب  دـیراد ؛ دـنمهقالع 

بقارم بظاوم و  یتسیاـب  هزوح  ناـگرزب  تسا . هعجاـف  دـیایب ، دوجو  هب  هزوح  راـنک  هشوگ و  رد  هدرکن  یادـخ  رگا  مدرم  نیا  ینـالوط  داـھج  ندرب  لاوـس  ریز  تداھـش ، ریقحت 

. دنوشب عنام  دنشاب و 

، تساھامـش لام  هدنیآ  نم ! نازیزع  دنتـسھ . یبالقنا  بالط  روشرپ و  یاھناوج  نیمھ  ابلاغ  هزوح  نتم  هک  تسا ، هزوح  یبالقنا  روشرپ و  ناناوج  هب  باطخ  مھ  هتکن  کی 

ادرف هب  زورما  فیوست و  لھا  تسا ، تیلاعف  لھا  تسا ، لمع  لھا  یبالقنا  یهبلط  ناوج  هک  تسا  تسرد  دینک . تبقارم  یلیخ  دیاب  دیتسھ ؛ اھامش  روشک  یهدنیآ  دیما 

یاھناوج درک . زیھرپ  یتسیاب  طیرفت  طارفا و  زا  دـننزب . وا  هب  یرگیطارفا  تمھت  دـنناوتب  هک  دـشاب  یروج  یبالقنا  تکرح  ادابن  دـشاب ؛ بقارم  دـیاب  اما  تسین ، راـک  نتخادـنا 

هدش شرازگ  هک  یزیچ  نآ  رگا  دوشن . یورهدایز  دیـشاب  بقارم  دنزیم ؛ هبرـض  مھ  یورهدایز  دنزیم ، هبرـض  یتوافتیب  توکـس و  یریگهرانک و  هک  روط  نامھ  دـننادب ؛ یبالقنا 

، تسا فارحنا  اعطق  نیا  دینادب  دشاب ، تسرد  دشاب ، هدش  یتناھا  الثم  یتقو  کی  عجارم  زا  یضعب  هب  هزوح ، ناگرزب  زا  یـضعب  هب  هزوح ، تاسدقم  زا  یـضعب  هب  هک  تسا 

هک تسین  هداس  روجنیا  هلئسم  دنک . کرد  ار  هنامز  طئارش  یاھیگدیچیپ  دیاب  دشاب ، انیب  دیاب  دشاب ، ریصب  دیاب  یبالقنا  تسین . اھنیا  یرگیبالقنا ، یاضتقا  تساطخ . نیا 

زا دیاب  دیزاسب ، مھ  تالکـشم  اب  دـیاب  دـینک ، ظفح  ار  یبالقنا  روش  دـیاب  دیـشاب ، قیقد  دـیاب  دوشیمن . یروجنیا  مینک ؛ لوبق  ار  یکی  مینک ، تابثا  ار  یکی  مینک ، در  ار  یکی 

زا یـضعب  راتفر  دیـشاب  بظاوم  دـینک و  تقد  اما  دـینامب ؛ هنحـص  رد  دـیوشن ، سویام  دیـشاب . بقارم  دـینکن ؛ مھ  یماـخ  دـیاب  اـما  دـیوشن ، نادرگور  مھ  نارگید  قد  نعط و 

همھ هب  مھ  ار  نیا  هتبلا  تسا . یمزال  زیچ  کی  یئالقع  یقطنم و  راـتفر  دربن . رد  هروک  زا  ار  امـش  دـنکن ، ینابـصع  ار  امـش  دراد ، ضارتعا  یاـج  امـش  رظن  هب  هک  یناـسک 

، یبالقنا لضاف  یبالقنا ، یهبلط  یبالقنا ، ناوج  یبالقنا ، رـصنع  دنرادیم . تسود  یروجنیا  مھ  یـضعب  دننکن ؛ یرگیطارفا  هب  مھتم  ار  یبالقنا  یاھورین  هک  مینک  هیـصوت 

، فرط نآ  زا  هن  سپ  تسا . حضاو  دریگیم ؛ ماجنا  نمشد  تسد  هب  هک  تسا  یفارحنا  مھ  نیا  هن ، یرگیطارفا ؛ هب  دننک  مھتم  ار  حوطس  زا  یحطـس  رھ  رد  یبالقنا  سردم 

. فرط نیا  زا  هن 

مجـسنم تیریدـم  کـی  نودـب  عالـضاوذ ، هبناـجهمھ و  نمادهدرتـسگ و  یهدـیچیپ  لوحت  نیا  اـیآ  منکب : لاوس  امـش  زا  نم  ـالاح  دوب . لوـحت  هب  طوـبرم  لـئاسم  اـھنیا  بوـخ ،

رد زور  نآ  دنتـسھ و  مظعم  عـجارم  وزج  زورما  یـضعب  هک  یناـسک  اـب  هیملع  یهزوـح  نیمھ  رد  نیا  زا  لـبق  لاـس  نیدـنچ  اـم  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  تسا ؟ ریذـپناکما 

هک یزکرمتم  هورگ  کی  یهلیـسو  هب  هزوح  ریبدت  تیریدم و  دنتفریذپ . میدرک و  حرطم  داب -  اھنآ  رب  ادخ  ناوضر  تمحر و  هک  دناهتفر -  ایند  زا  یـضعب  دندوب ، نیـسردم  یهعماج 

مھم یهدـیچیپ  راـک  نیا  دوـشیمن . نیا  نودـب  تـسا ؛ ریذـپانبانتجا  تـسا ، یمزـال  زیچ  کـی  دنـشاب ، رظنبحاـص  هزوـح  لـئاسم  رد  دنـشاب و  ناـگرزب  عـجارم و  دـییات  دروـم 

. تسین ریذپناکما  یوق  تیریدم  کی  نودب  هبناجهمھ ،

بالقنا  / ٠٧/١١/١٣٩۵ ربھر  اب  هیملع  یاھهزوح  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

فادھا لوحت و  حرط  نیا  ساسا  رب  هدشیدنبنامز  قیقد و  تدمدنلب ، یزیرهمانرب  هزوح و  رد  لوحت » حرط  نیودـت  ، » ینونک طیارـش  رد  هیملع  یهزوح  مھم  یاھزاین  زا  یکی 

. تسا رظن  دروم 

بالقنا  / ٠٧/١١/١٣٩۵ ربھر  اب  هیملع  یاھهزوح  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

نیودـت زکرم  نیا  رد  هزوح ، یدربھار  یاـھهمانرب  رگید  لوحت و  یهماـنرب  لیکـشت و  یوزوح  دنمـشوھ  ناـگنازرف  ناـگبخن و  زا  لکـشتم  یدربـھار » تاـعلاطم  زکرم   » کـی دـیاب 

. دنوش

یناسنا  / ٠٣/٠١/١٣٩۶ مولع  نآرق و  یللملانیب  هرگنک  نیلوا  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

ناشدوخ یارب  مادکرھ  سرد - کی  یاپ  دینک  ضرف   - دـندشیم عمج  ام  زا  یتیعمج  هک  مھ  ییاجنآ  یتح  هدوب ؛ ندرک  راک  یدارفنا  هشیمھ  هزوح ، لھا  ام  راک  بویع  زا  یکی 

لوصحم نتفرگ  یملع و  درکراک  حالطـصاهب -  - رد الاو  دـننک ؛ هثحابم  رگیدـمھ  اب  رفن  هس  رفن ، ود  ار  سرد  کی  هک  هثحاـبم  رد  هدوب  رـصحنم  اـھام  کرتشم  راـک  دـندرکیم . راـک 

، کرتشم یاھراک  اجنآ  تسین ؛ یروجنیا  برغ - یایند  صوصخب   - ایند رد  هکیلاحرد  هدوبن . جـیار  اـم  یوزوح  یاـھهعومجم  نیب  رد  یرکفمھ  کرتشم و  یراـکمھ  یملع ،

یناسک دـعب  دوشیم ؛ راذـگاو  یاهعومجم  کی  هب  یئزج  رھ  دـحاو ، لوصحم  کی  زج  اھهد  زا  هک  دوشیم  یحارط  ییاھراک  دـینک  ضرف  الثم  یھاگ  یتح  دریگیم . ماجنا  داـیز 

هک تسا  ادـیپ  بخ ، دـننکیم . یحارط  روجنیا  ینعی  دـنروآیم ؛ تسد  هب  اھنیا  عومجم  زا  ار  ییاھن  لوصحم  نآ  دـنریگیم و  ار  اھهعومجم  نیا  راک  تالوصحم  نآ  هک  دنتـسھ 

نیمھ زا  یقادـصم  امـش  راـک  نیا  ینعی  دـنکیم ؛ تکرح  دراد  تھج  نیا  رد  هزوح  هک  دوشیم  هظحـالم  هناتخبـشوخ  تسا . رتـشیب  رتـھب و  یلیخ  شراـثآ  ندرک  راـک  روـجنیا 

« هزوح رد  لوحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نوریب یبولطم  لوصحم  کی  دنیایب و  رگیدکی  کمک  هب  اھنھذ  دننک ، یراکمھ  مھ  اب  همھ  ینعی  دـشاب ؛ یراکمھ  هملک  یعقاو  یانعمهب  نیا  هک  دوشب  یراک  تسا . یراکمھ 

. دیایب

« : هزوح رد  لوحت   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یبارت  /   ١١/٠١/١٣٨۶ دمحا  هدنسیون :  هیملع /  یاھهزوح  رد  تیریدم  ّلوحت  ای  ّلوحت  تیریدم 

« هزوح رد  لوحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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