
مدرم  / ٢٢/١٣۶٨/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

. دشابیم عنتمم ) لھس و   ) لکـشم مھ  ناسآ و  مھ  هک  تسا  یراک  نآ ، تحلـصم  صیخـشت  بالقنا و  زا  عافد  هک  تسا  نیا  مینک ، هجوت  نآ  هب  دیاب  ام  یهمھ  هک  یبلطم 

لوا زا  لئاسم  یهمھ  رد  هک  دـید  دـیھاوخ  دـینک ، هاگن  ناریا  مدرم  میظع  تیعمج  هب  امـش  رگا  دـھدیم . صیخـشت  ار  نآ  مدرم  یهماـع  کاـپ  یاـھترطف  نوچ  تسا ؛ ناـسآ 

اھنآ میقتسم  هار  رد  ییهشدخ  هسوسو و  هھبش و  الوصا  دناهتخانـش و  بوخ  ار  هار  دناهداد و  صیخـشت  تسرد  دناهدرک ، رکف  تسرد  مدرم  یهماع  ابیرقت  زورما ، ات  بالقنا 

اـصوصخم نارگراـک -  ریاـشع و  اـھهداوناخ  اـھنز و  فلتخم و  یاھرـشق  اھاتـسور و  اھرھـش و  زا  مدرم  مومع  گـنج ، رد  ـالثم  اذـل  تسا . هدوب  رذـگ  دوز  اـی  هدـماین و  دوـجوهب 

ار بالقنا  تحلـصم  هعماج ، نتم  مدرم و  یهماع  هک  تسانعم  نادـب  نیا  سپ ، دـنداد . ماجنا  گـنج  یارب  دوب ، ناـشناوت  عسو و  رد  هچ  رھ  مورحم -  فعـضتسم و  یاھرـشق 

هک یناسک  زا  یـضعب  صاوخ و  زا  یـضعب  نوچ  تسا ؛ لکـشم  نآ  زا  عافد  بالقنا و  تحلـصم  صیخـشت  دسریم  رظن  هب  رگید ، فرط  زا  اما  . دـننکیم کرد  هداد و  صیخـشت 

هکیناسک دننکیم . لمع  دب  دنھدیم و  صیخـشت  جک  دنمھفیم و  طلغ  دـننکیم و  هابتـشا  یھاگ  دنـسانشیم ، ار  یـسایس  لئاسم  ای  روشک  لئاسم  دـننکیم  اعدا 

زا یـضعب  دنمھفیم ، ینـشورب  مدرم  هک  ار  یزیچ  دننامیمرد . زورما ، حضاو  لیاسم  رد  یھاگ  دنھاگآ ، شیپ  لاس  لھچ  زا  الثم  ار  ناریا  یـسایس  لئاسم  دـندرکیم  اعدا 

گنج یهیضق  رد  لاثم ، ناونع  هب  . تسین ناسآ  مھ  یلیخ  دراد و  یتالکشم  یمھف  نینچ  دوشیم  مولعم  دنھدیمن ! صیخشت  میھف ، رظنبحاص و  حالطـصا  هب  دارفا  نیا 

ام یاھزرم  هب  دـندرک ، لیمحت  ام  بـالقنا  رب  ار  یگنج  مالـسا ، نانمـشد  دـشیم . اـیاضق  هجوتم  درکیم ، هاـگن  هنحـص  هب  سکرھ  دـننکیم . راـک  هچ  دـندیمھف  بوخ  مدرم 

نھذ اب  سک  رھ  دـندیرفآ . یدایز  عیاجف  دـندرک و  ناریو  ار  ام  یاھاتـسور  اھرھـش و  زا  یخرب  دـنتفرگ ، ریـسا  اھنابایب  نایم  زا  ار  یماـظنریغ  مدرم  دـندز ، شتآ  دـندروآ ، موجھ 

حیحـص و نھذ  اب  هک  دوب  یـسک  هچ  تسا . ندناشن  دوخ  یاج  رـس  رب  ار  نمـشد  ندرک و  عافد  زا  ترابع  هفیظو  اجنیا  رد  هک  دیمھف  دـھاوخ  دـنک ، هاگن  عیاقو  نیا  هب  ملاس 

محرت یتح  ندنام و  لقتسم  ندرک و  یگدنز  قیال  دنکن ، عافد  شدوخ  زا  یتلم  رگا  هک  تسا  مولعم  دمھفن ؟ ار  تقیقح  نیا  دنک و  هاگن  هیضق  هب  ضرم ، ضرغیب و  ملاس و 

ناریا تلم  عفن  هب  مادک  چیھ  تفرگیم و  ماجنا  یللملانیب  حطس  رد  هک  یییـسایس  حالطـصاهب  یاھـشالت  هب  یاکتا  دامتعا و  نودب  دیاب  هک  دندیمھف  بوخ  مدرم  تسین .

نیا مدرم  هک  عقوم  نامھ  رد  . دننک جراخ  نانمـشد  تسد  زا  ار  شیوخ  تشونرـس  دنناوتب  ات  دـنرذگب  یگدـنز  کچوک  تاذـل  زا  دـننزب و  الاب  هنادرم  ار  اھنیتسآ  ناشدوخ  دوبن ،

زین یجراخ  یاھویدار  دـندرکیم ! شخپ  همانبش  دندیـشکیم و  دایرف  دـندرکیم و  ضارتعا  هھبج  هب  تمیزع  عافد و  گنج و  هیلع  یدادـعت  دـندیمھفیم ، بوخ  ار  هلاسم 

لاثم . دننکب ار  راک  نیا  دنتـسناوتن  تلم ، یرادیب  نمی  هب  ددرگ . تسـس  شمزع  دونـشب و  ار  اھنآ  ام  تلم  دیاش  ات  دندومنیم  شخپ  ایند  رد  دـندرکیم و  گرزب  ار  اھنیا  فرح 

یاـھییوگروز لـباقم  رد  یجراـخ  تسایـس  نـالووسم  ماـظن و  یرابکتـسا  دـض  مکحم و  عـضوم  یمالـسا و  یروـھمج  یجراـخ  تسایـس  یهلاـسم  صوـصخ ، نیا  رد  رگید 

هــشیمھ اھــشیدناتحلصم ، ـالقع و  حالطــصا  هـب  هدــع  کـی  لاـس ، دــنچ  نـیا  لوـط  رد  یلو  دــناهتخادنین ؛ ناـبز  زا  زگرھ  ار  اـکیرما » رب  گرم   » راعــش مدرم ، تساـکیرما .

یتردـق ایند  رد  هک  اکیرما -  اب  دوخیب  ارچ  امـش  هک  دـندرکیم  تحیـصن  ار  نامدـیقف  ناشلامیظع  ربھر  ماظن و  نالووسم  مدرم و  هنالقاع ، حالطـصا  هب  هناشیدناتحلـصم و 

یضعب اما  دناهدیمھف ؛ ار  نآ  تیھام  مدرم  هک  تسا  ییاھاج  نامھ  زا  مھ  نیا  دیزادنایم !؟ گنج  هب  یکانتـشحو  لوغ  اب  ار  دوخ  ارچ  دینکیم !؟ هزرابم  یروآمزر و  تسا - 

رد تسا ؛ هدرک  ناھج  حطـس  رد  یتردـق  رپ  لوغ  اب  ینمـشد  داجیا  هب  مادـقا  یلیلد ، تلع و  چـیھ  نودـب  یمالـسا  یروھمج  هک  دـندرکیم  لایخ  اـھنآ  دـندیمھفن ! صاوخ  زا 

. دوبن نیا  هیضق  هک  یلاح 

ناریا  / ١٣٧٠/١١/٢٩ یمالسا  یروھمج  یادص  یعامتجا  هورگ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

و تسا ؛ یزیچ  مدرم -  یهدوت  نیا  ینعی  ماوع -  هب  قشع  دـینیبب ، میوشب . یگدزماوع  راچد  دـیابن  ام  . دزیخیمرب مدرم  یگدـنز  نتم  زا  اعقاو  هک  دـیورب  ییاھعوضوم  غارس 

نآ ورهلابند  دریگب ، رارق  مدرم  یهقالع  دروم  نامهمانرب  هکنیا  یارب  مھ  ام  دـننکب ، داقتنا  یزیچ  زا  هک  هدـش  دـم  الثم  زورما  نوچ  ادابم  تسا . یرگید  زیچ  ماوع ، زا  طلغ  رثاـت 

نیا هب  ار  مدرم  دینک و  تیادـھ  تسا ، طلغ  ولو  هک  ار  یرکف  نآ  دـیاب  امـش  دـشاب . دـیابن  نیا  تسا ؛ هدـش  دـم  هک  دـناهدرک  دومناو  ای  دـناهدرک ، شدـم  الاح  هک  میوشب  یزیچ 

. دیناشکب تمس 

یریبادت تسا  مزال  ماظن ، یاھتسایس  نتخادنا  اج  یارب  یھاگ  هتبلا  دوشب . تیاعر  دیاب  ماظن  یاھتسایس  یلوصا و  راکفا  اھهمانرب ، یهمھ  رد  مدرک ، ضرع  هک  روطنامھ 

. دیایب دوجوهب  اھهمانرب  رد  یتکرح  چیھ  دیابن  ماظن ، یاھتـسایس  فلاخم  تھج  رد  اما  میرادن ؛ یثحب  نیا  رد  تسین ؛ میقتـسم  دییات  اموزل  ریبادـت  نآ  هک  دوشب  هدیـشیدنا 

ماظن صوصخ ، نیا  رد  مینزب -  فرح  دیاب  یرگید  روط  مییوگب ، ار  شتـسرد  ریبعت  میھاوخب  رگا  الاح  هک  تسا -  تیوک  قارع و  نیب  سراف  جیلخ  گنج  زور  کی  دـییامرفب  ضرف 

یاھتـسایس تھج  دناوتیمن  دیوگب ، یزیچ  هک  دیآیم  شـشوخ  مھ  رفن  کی  رگا  الاح  ددرگ ؛ جیورت  دوشب و  هتفگ  تسایـس  نیمھ  دیاب  هک  تسا  هدرک  ذاختا  یتسایـس  ام 

. دنک ضوع  ار  ماظن  یلک 

رد هچ  ناتیدـج ، یهمانرب  رد  هچ  ناتحیرفت ، یهمانرب  رد  هچ  ناتزنط ، یهماـنرب  رد  هچ  دـینزیم -  فرح  دـیراد  ویدار  رد  هک  امـش  دـننک . هجوت  هتکن  کـی  هب  اـھهمانرب  ناـیرجم 

زا ریغ  رگم  دنشاب ؛ دیھاوخیم  مھ  امش  دنتسھ و  مھ  صاوخ  هدع  کی  دنتسین ؛ سانلاماوع  امـش  نابطاخم  یهمھ  هک  دینادب  تسھ -  هک  هچرھ  ناتیعامتجا ؛ یهمانرب 

یهمانرب دیرم  ای  دندرگیم ؛ امـش  یهمانرب  رد  یزیچ  لابند  ای  دنھدیم ؛ شوگ  امـش  یهمانرب  هب  تغارف  لاح  رد  ای  هک  دنتـسھ  یملاع  دنمدرخ و  یاھمدآ  اھنیا  تسا ؟ نیا 

یچوپ ساسحا  دیاب  اھنآ  دینک ؛ عابشا  ار  اھنآ  هک  دینزب  فرح  یروط  دیاب  امش  دنھدیم ؛ شوگ  امـش  یهمانرب  هب  دنراد  دناهدرک و  زاب  ار  ویدار  چیپ  لاحرھهب  دنتـسھ ؛ امش 

، دوشیم ییوگهفازگ  شمـسا  ـالاح  تسا ؛ ییوگهدـیزگ  دـض  ندز و  فرح  مظنماـن  دـنکیم ، اـقلا  ار  یکبـس  نیا  هک  یزیچ  نیرتـمھم  دـننکن . امـش  یهماـنرب  رد  یکبـس  و 

امـش هک  تسا  نیا  دـنکیم ، دونـشخ  هتـسشن ، امـش  ربنم  یاـپ  هک  ار  رفن  کـی  هک  یزیچ  نیرتھب  رد .» نوچ  یوگ  هدـیزگ  یوگ و  مک  « ؛ تسھ هچرھ  دوشیم ؛ یزاردهدور 

. دیھدب ششک  بترم  دینک و  یورهدایز  دیھاوخن  دشاب ؛ هتشاد  ار  شدوخ  یانعم  تاملک  زا  مادکرھ  دشاب و  یمظنم  نخس  ناتنخس ،

ناریا  / ١٣٧٠/١٢/١٣ یمالسا  یروھمج  یادص  یمالسا  فراعم  هورگ  هژیو و  هورگ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یاـقآ زا  رگید  ربنم ، ملاـع  رد  اـم  دـییامرفب  ضرف  ـالثم  دـھدب . هئارا  ار  حطـس  نیرتھب  نیرتیلاـع و  نآ  دـیاب  ویدار  دـینک ؛ هاـگن  روشک  ینونک  یمالـسا  فراـعم  حطـس  هب  اـمش 

رنھ رد  یفـسلف  یاقآ  دـینیبب  امـش  تسا . ناریا  کی  یهجرد  یربنم  زونھ  اما  تسا ، ییهلاسدنچوداتـشھ  درم  هکنیا  اب  یفـسلف  یاـقآ  میرادـن . یرتھب  یربنم  یفـسلف 

؟ میراد ار  یسک  هچ  زورما  ام  یمالسا ، یفسلف  ینالقع و  فراعم  ظاحل  زا  دییامرفب  ضرف  ای  دیشاب . وا  لثم  لقادح  ای  دیـشاب ، رتھب  وا  زا  دیاب  امـش  دنکیم ؛ هچ  یگدنیوگ 

راک زا  هدمع  شخب  کی  هک  همئا -  یگدنز  یهرابرد  دشابن . رتمک  اھنیا  حطـس  زا  دـیاب  دـیھدیم ، هئارا  امـش  هک  هچنآ  میراد . مق  رد  ار  یلمآ  یداوج  یاقآ  حابـصم و  یاقآ  الثم 

ام نابطاخم  هک  دوشیم  حرطم  یثحب  اجنیا  رد  . دییازفیب یزیچ  نآ  رب  دینک  یعـس  دـینک و  هضرع  دـینک ، ادـیپ  ار  نآ  تساجک ؟ الاب  حطـس  نآ  ام  یهعماج  رد  تساھامش - 

ماوع یارب  یزیچ  و  مینک ، تسرد  مومع  یارب  یزیچ  ام  هکنیا  نیب  تسا  قرف  تساـجنیا . رنھ  اـقافتا  مینک ؟ راـکهچ  ار  نیا  دـنمدرم ؛ یهماـع  دنتـسین ؛ هک  اـملع  صاوخ و 

کی مدرم  یهماـع  یارب  دـیھاوخب  امـش  رگا  ـالثم  دـنکیم . قرف  مومع »  » و ماوع »  » یحالطـصا یاـنعم  اـما  تسا ؛ یکی  مومع »  » اـب ماوـع »  » یوـغل یاـنعم  مینک . تسرد 

مدرم یهقالع  دروم  هک  یییقیسوم  اھتنم  دینکیم ؛ باختنا  ار  یبوخ  یقیـسوم  دیوریم  دینک ؛ شخپ  ار  یطبریب  دنرچ و  یقیـسوم  دیوریمن  دینک ، شخپ  یقیـسوم 

رد سیردـت  ارچ  تسا . رنھ  کی  نیا  مینکیم ؟ راک  هچ  دـینکیم  رکف  امـش  میـسیونب ، فراعم  باتک  ناتـسبد  لوا  لاس  یارب  اضرف  میھاوخب  رگا  ام  دندنـسپب . ار  نآ  دـشاب و 

ناـبز هب  اـھتنم  دـشاب ؛ فرح  نیرتیلاـع  نیرتتسرد و  دـیاب  دوشیم ، هداد  هک  یبـلطم  تسا . هتکن  نیمھ  شلیلد  تسا ؟ مشـش  سـالک  زا  رتتخـس  ناتـسبد  لوا  سـالک 

نیرتحـضاو و راھچ ، اب  یواسم  ود  یهوـالعب  ود  دـینکیم ؟ لـمع  ییاـنبم  هچ  رب  ناتـسبد ، یاـھهچب  هب  یـضایر  شزومآ  یارب  امـش  تسا . روطنیا  مولع  یهمھ  رد  هداـس ؛

فراعم نیرتالاب  یسک  هک  مھ  رخآ  ات  دیھدیم ؛ سرد  مود  سالک  رد  دیھدیم ؛ سرد  لوا  سالک  رد  ار  نیا  امـش  تسا ؛ یـضایر  یهیاپ  نیرتهشدخ  لباق  ریغ  نیرتتسرد و 

« صاوخ ماوع و   » 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 19هاگياپ  هحفص 1 
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نیرتتسرد هک  دینیبب  دیاب  امش  دوشیمن . هفاضا  مھ  مدصکی  یتح  تسا ؛ راھچ  نامھ  ود  یهوالعب  ود  زاب  دناوخیم ، ار  هدیچیپ  یاھربج  یلالدتسا و  یـضایر  یـضایر و 

. دییوگب ار  نآ  تسیچ ، همئا  یگدنز  نآرق و  باب  رد  فرح  نیرتنیتم  نیرتهشدخ و  لباقریغ  نیرتتسرد و  دییوگب ؛ ار  نآ  تسیچ ، دیحوت  بابرد  فرح 

نارادساپ  / ١٣٧١/١١/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نارود زا  ناشهدارا  دـندوب ، رترود  مالـساردص  نارود  زا  هکنیا  اب  دـندش و  ادـیپ  یناسک  تیغاوط ، تموکح  یاھنارود  یهمھ  رد  هک  درک  یراـک  مالـسلاهیلع ، یلعنبنیـسح 

، تسا فورعم  هرح »  » هب هک  هنیدم  مدرم  مایق  یهیضق  زا  دندش . بوکرس  مھ  همھ  دوب . رتشیب  داسف  ملظ و  هاگتـسد  اب  یهزرابم  یارب  مالـسلاهیلع ، یبتجم  نسح  ماما 

؟ دروآ دوجوهب  یـسک  هچ  ار  اھمایق  نیا  دـمآ . دوجوهب  مایق  اھتلم  لخاد  رد  بترم  سابعینب ، هیماینب و  نارود  ات  راتخم ، نیباوت و  یاـیاضق  یدـعب و  یاـیاضق  اـت  دـینک  عورش 

یریذـپتیلووسم یزیتس و  ملظ  یهیحور  هب  لیدـبت  تیلووسم  زا  زیرگ  یلبنت و  یهیحور  ایآ  درکیمن ، ماـیق  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  رگا  مالـسلاهیلع . یلعنبنیـسح 

دنزرف تفر . هکم  هب  دوـب ، مالـسا  ناـگدازگرزب  زکرم  هک  هنیدـم  زا  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماـما  هکنیا  لـیلد  هب  دوـب ؟ هدرم  یریذـپتیلووسم  هـیحور  مییوـگیم  ارچ  دـشیم ؟

نیـسح ماما  هب  یخیرات ، نینوخ و  ماـیق  نآ  رد  دـشن  رـضاح  سکچـیھ  دـندوب و  عمج  هنیدـم  رد  اـھنیا  یهمھ  مالـساردص ، یاـفلخ  دـنزرف  رمع ، دـنزرف  ریبز ، دـنزرف  ساـبع ،

. دنک کمک  مالسلاهیلع 

نآ نیا ، دش . هدنز  هیحور  نیا  مالسلاهیلع ، نیـسح  ماما  مایق  زا  دعب  اما  دنرادرب . یمدق  دندوبن  رـضاح  مھ  صاوخ  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  مایق  عورـش  زا  لبق  ات  سپ ،

زا هکنیا  هتدالو ؛» هلالھتسا و  لبق  هتداھشب  دوعوملا   » هکنیا تسا . نیا  ارجام  نیا  تمظع  مینادب . دیاب  رگید  یاھـسرد  رانک  رد  اروشاع ، یارجام  رد  هک  تسا  یگرزب  سرد 

یمارگ ار  وا  یازع  دـنداد و  رارق  هجوت  دروـم  گرزب  یازع  نیا  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلعنبنیـسح  اـھیلع ؛» نم  ضرـالاو و  اـھیف  نم  امـسلا و  هتکب   » راوـگرزب نآ  تدـالو  زا  لـبق 

مالـسلاهیلع یلعنبنیـسح  یهدـش  هدـنز  ار  مالـسا  دـینکیم ، هاگن  یتقو  زورما  امـش  اذـل  تسا . رطاخ  نیا  هب  دـندرک ، هیرگ  وا  رب  ترایز ، اـی  اـعد  نیا  ریبعت  هب  دنتـشاد و 

. دینادیم

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

. تسا داھج » یگدنمزر و  گنھرف  ، » دوشیم هدید  نامز  لوط  رد  رتمک  مالسا و  ردص  خیرات  رد  رتشیب  شزراب ، یاھقادصم  هک  یمالـسا ، گنھرف  رد  هتـسجرب  تاکن  زا  یکی 

دنھد ماجنا  یراک  تسا  نکمم  یضعب  هتبلا  دوش . یقلت  داھج  دناوتیم  نمشد ، اب  هلباقم  رد  شالت  هنوگ  رھ  اریز  تسین ؛ گنج  نادیم  رد  روضح  یانعم  هب  طقف  مھ  داھج 

رد تقو  کی  هلباقم ، نیا  دشاب . نمشد  اب  هلباقم  رد  هک  تسا  نیا  داھج ، طرش  کی  نوچ  تسین . تسرد  ریبعت ، نیا  اما  دننک . داھج  هب  ریبعت  نآ ، زا  دنشکب و  مھ  تمحز  و 

لئاسم نادـیم  رد  مھ  تقو  کی  دوشیم ؛ هدـیمان  یـسایس » داھج   » هک تسا  تسایـس  نادـیم  رد  تقو  کی  دراد ؛ مان  یمزر » داـھج   » هک تسا  هناحلـسم  گـنج  نادـیم 

رگید یاھناونع  اب  داھج ، هتبلا  ددرگیم . قالطا  یگدنزاس » داھج   » نآ هب  هک  تسا  یگدنزاس  نادـیم  رد  تقو  کی  دوشیم و  ریبعت  یگنھرف » داھج   » هب هک  تسا  یگنھرف 

. دریگ تروص  نمشد  لباقم  رد  هکنیا ، شمود  طرش  دشاب و  ششوک  شالت و  نآ ، رد  هک  تسا  نیا  داھج  لوا  طرش  سپ ، تسھ . مھ  رگید  یاھنادیم  رد  و 

سوحنم میژر  اب  هلباقم  یادـن  یتقو  مھ ، ام  راـگزور  رد  دراد . فلتخم  یاھنادـیم  رد  مھ  ییاـھهنومن  میتفگ  هک  تسا ، یاهتـسجرب  یهتکن  یمالـسا ، گـنھرف  رد  هتکن  نیا 

دوجو هدنکارپ  دودـحم و  تروص  هب  داھج  هتبلا  مھ ، ماما  زا  شیپ  دـش . عورـش  داھج  دـمآ ، نوریب  لاس ١٣۴١  رد  ناـشیا  ناراـکمھ  هیلع و  ناوضر هللا  ماـما  موقلح  زا  یولھپ 

دعب دیسر . یمالسا  بالقنا  یزوریپ  ینعی  دوخ ، یزوریپ  یهلحرم  هب  هکنیا  ات  درک  ادیپ  تیمھا  داھج  دش ، عورـش  ماما  یهزرابم  هک  یماگنھ  دوبن . تیمھا  زئاح  هک  تشاد 

همھ زا  ار ، ام  بناوج  فارطا و  نوچ  دنتسھ . یوق  یدام ، یورین  ظاحل  زا  ام ، نانمشد  نوچ  میراد . نمـشد  ام  نوچ  تسا . هدوب  داھج  روشک  نیا  رد  زورما ، هب  ات  مھ ، نآ  زا 

ناریا رد  سپ ، دننزب . هبرـض  دش  هک  یھار  رھ  زا  دـنھاوخیم  نوچ  دـنرادن ؛ یخوش  رـس  دنتـسھ و  یدـج  یمالـسا ، ناریا  اب  ینمـشد  رد  اھنآ  دـناهتفرگ . نانمـشد  تھج ،

لیبس یف  داھج  دنکب ، یشالت  تسا -  هتفر  هناشن  یمالسا ، روشک  بالقنا و  رکیپ  هب  ار  نیگآرھز  یاھریت  فارطا ، زا  هک  نمـشد -  لباقم  رد  یوحن  هب  سک  رھ  یمالـسا ،

. دوب دھاوخ  تسھ و  تسا و  هدوب  داھج  یهلعش  هللادمحب ، تسا . هدرک  هللا 

هار رد  هک  سک  رھ  دنادرگ ؛ نامھابتـشا  اطخ و  راچد  دزاس و  فرحنم  ار  ام  رکف  دـنک ، لفاغ  ار  ام  تسا  نکمم  نمـشد  نوچ  تسا . یرکف » داھج   » مھ اھداھج  زا  یکی  هتبلا 

نآ دوشیم . هدیمان  داھج »  » شـشالت تسا ، نمـشد  اب  هلباقم  رد  هک  اجنآ  زا  دوش ، یمھفوس  عنام  دـیامن و  یریگولج  یفارحنا  زا  دـنکب ، یـشالت  مدرم ، رکف  یرگنـشور 

روشک نیلووسم  دـمحلا  میرادـن . مھ  یاینارگن  چـیھ  تھج  نیا  زا  تسا و  داـھج  نوناـک  زورما  اـم  روشک  سپ ، دوـشیم . بوـسحم  مھم  زورما ، دـیاش  هک  یداـھج  مھ 

کی هک  یناجنـسفر -  یمـشاھ  یاقآ  ام -  روھمج  سیئر  لـثم  یتیـصخش  زورما  دـنراد . رارق  یمیمـص  هاـگآ و  دـھاجم ، نموم ، یاھتیـصخش  روشک ، سار  رد  زورما  دـنبوخ .

یاھورین هیئاضق ، یهوق  سلجم ، فلتخم -  یاھـشخب  رد  رگید ، نیلووسم  دـنکیم . داھج  زور  بش و  هدـنارذگ ، داھج  رد  مھ  ار  شرمع  تسا و  زراـبم  دـھاجم و  تیـصخش 

اجک منیبب  منک  هاگن  هک  تسا  نیا  مراب  ینیگنس  رتشیب  هک  هدنب  تھج ، نیا  زا  تسا . هللالیبسیف  داھج  تکلمم  تکلمم ، دنداھج و  رد  همھ  همھ و  مدرم -  داحآ  حلسم ،

زا تساھنیمھ -  ریقح ، یلـصا  تیلووسم  مریگب -  ار  شولج  دوشیم ، یراک  هابتـشا  اجک  منیبب  مراذـگن ؛ راگدرورپ  کـمک  هب  تسا و  ندرک  شکورف  لاـح  رد  داـھج  یهلعش 

زا دینک و  هاگن  دـیوگیم : ام  هب  نآرق  دزادـنایم . رکف  هب  ار  ام  هک  تسا  نآرق  رد  غیلب  یاهتکن  اھتنم ، دـینادب ! امـش  ار  نیا  متـسین . نارگن  روشک ، ینونک  عضو  رد  داھج  دوجو 

اھفرح نیا  زا  هک  ماهدینش  دشاب ». قشم  رس  دناوتیمن  زورما  یارب  هتشذگ ،  » هک دننک  یفابهفـسلف  دننیـشنب و  یـضعب  تسا  نکمم  لاح  دیریگب  سرد  خیرات ، یهتـشذگ 

قدصم قداص  هکنآرق  میرادـن . اھنآ  راک  هب  یراک  دـننک . حرطم  ار  یلئاسم  یفـسلف ، یاھهویـش  اب  دـنھاوخیم  ناشدوخ ، لایخ  هب  دـننکیم ! رابنا  فرب ، هتبلا ، دـننزیم و 

زا میھاوخب  رگا  هک  تسھ  یزیچ  خـیرات  رد  نوچ  مدرک . ضرع  نالا  هک  یاینارگن  نیمھ  ینعی  خـیرات ، زا  نتفرگ  تربع  دـنکیم . توعد  خـیرات  زا  نتفرگ  تربع  هب  ار  ام  تسا ،

؟ تسا هداتفا  یقافتا  هچرگم  هغدغد ؟ هچ ، یارب  ارچ و  تسا . هدنیآ  هب  طوبرم  هغدغد ، نیا  میشاب . هتشاد  هغدغد  دیاب  میریگب ، تربع  نآ 

هب یمالـسا  روشک  راک  ربمغیپ ، تافو  زا  دـعب  لاس  هاجنپ  ارچ  هک  دـنک  رکف  مالـسا  تلم  دراد  اج  مدرک : ضرع  تقو  کی  نم  تسا . مالـسا  ردـص  رد  تسا ، هداتفا  هک  یقاـفتا 

رگج دـندش و  عمج  البرک  هفوک و  رد  ناشـشابوا -  رماجا و  ناشیراق و  ناشیـضاق ، ناشملاع ، ناشرادرـس ، ناشریما ، ناـشریزو ، زا  ناملـسم -  مدرم  هک  دیـسر  ییاـج 

ود یکی  رد  شیپ ، لاس  هس  ود ، هدنب  ار  هیضق  نیا  دش »؟ نینچ  ارچ   » هک دور ، ورف  رکف  هب  دیاب  ناسنا  بوخ ؛ دندیشک !؟ نوخ  کاخ و  هب  عیجف  عضو  نآ  اب  ار  ربمغیپ  یهشوگ 

یاـھتربع رتـمھم ، اروشاـع  یاھــسرد  زا  تسادــج . هریغ  تعاجــش و  سرد  لـثم  اروشاـع » یاھــسرد   » هـتبلا مدرک . حرطم  اروشاــع » یاــھتربع   » ناوـنع اــب  ینارنخس ،

! دننزب یجراخ »  » تمھت اھنآ  هب  دنروایب و  رازاب  هچوک و  هب  ار  ربمغیپ  مرح  مدرم ، مشچ  ولج  هک  دسرب  ییاج  هب  راک  ماهتفگ . البق  نم  ار  نیا  تساروشاع .

نوخ هب  ردق  نیا  هک  یمالـسا  تسا . ردھ  شنوخ  دنک ، مایق  جورخ و  لداع  ماما  هیلع  مالـسا ، رد  هک  یـسک  ردـھ ؛» همدـف  لداع  ماما  یلع  جرخ  نم   » هک تسا  ثیدـح  رد 

رـسپ ارھز و  یهمطاـف  رــسپ  ربـمغیپ ، رــسپ  هـک  دـندوب  یناـسک  مالــسلاهیلع  نیــسح  ماـما  ماـیق  ماـگنھ  هـب  دراد . یدروـخرب  نـینچ  اـجنیا ، رد  دـھدیم ، تـیمھا  مدرم 

! هیواعم نب  دیزی  تسیک ؟ لداع  ماما  دندرک ! یفرعم  لداع  ماما  رب  هدننک  جورخ  ناونع  هب  ار  مالسلامھیلع  ار  نینموملاریما 

رواب دیاب  ارچ  مدرم  دیوگیم . دھاوخیم  شلد  هچ  رھ  ملاظ ، تموکح  هاگتسد  بوخ ؛ دندش . قفوم  هدننک ، جورخ  ناونع  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یفرعم  رد  هدع ، نآ 

هک یمالسا  تما  هک  دش  هچ  دیسر !؟ اجنیا  هب  راک  هک  دش  هچ  میوگیم : تسا . هیـضق  یاج  نیمھ  دنکیم ، هغدغد  راچد  ار  هدنب  هچنآ  دننامب !؟ تکاس  ارچ  مدرم  دننک !؟

هب یاهعجاف  ناھگان  هک  دش  یراگنالھس  تلفغ و  راچد  تروص  نیا  هب  یحـضاو ، یهیـضق  نینچ  رد  تشاد ، تقد  شنآرق  تایآ  یمالـسا و  ماکحا  تایئزج  هب  تبـسن  ردق  نآ 

« صاوخ ماوع و   » 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 19هاگياپ  هحفص 2 
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نآ هک  مینک  هچ  میرتمکحم !؟ رتصرق و  مالـسلاامھیلع  نینموملاریما  ربمغیپ و  نامز  یهعماـج  زا  اـم  رگم  دـنکیم . نارگن  ار  ناـسنا  نینچ ، ییاھدادـخر  داد !؟ خر  تمظع  نآ 

هب تسین . یفاو  یفاک و  هتبلا  هک  تسا  هدـش  ناونع  یلئاسم  تسا . هدادـن  یعماج  باوج  یـسک  دـش »؟ نینچ  هک  دـش  هچ   » میتفگ هک  یلاوس  هب  بوخ ؛ دوشن ؟ هنوگ 

رکف نآ  یهرابرد  ناتدوخ  ات  مراپسیم  امـش  نھذ  تسد  هب  ار  بلطم  یهتـشررس  هاگنآ  منک . تبحـص  هیـضق  لصا  یهرابرد  رـصتخم ، هاتوک و  زورما  مراد  دصق  لیلد ، نیمھ 

ولج ناوتیم  یتادیھمت  هچ  اب  هک  دنـشاب  نیا  لابند  دنلمع ، راک و  لھا  هک  یناسک  دننک و  هعلاطم  قیقحت و  هیـضق  نیا  لابند  دناهشیدنا ، هعلاطم و  لھا  هک  یناسک  دینک .

؟ تفرگ ار  ییایاضق  نینچ  رارکت 

ماما نامز  رد  هک  دسرب  ییاج  هب  شراک  ام  یمالـسا  یهعماج  رگید ، لاس  جنپ  ای  رگید  لاس  هد  رگید ، لاس  هاجنپ  تسا  نکمم  میریگن ، ار  هیـضق  ولج  امـش  نم و  زورما  رگا 

یاھهدارا دـننک و  تیادـھ  ار  راک  یرکف  بحاص  مدرم  دـھد ؛ ناشن  ار  هار  ینیما  ناـبھگن  دـنیبب ؛ ار  قاـمعا  اـت  یزیت  نامـشچ  هکنیا  رگم  دوب . هدیـسر  مالـسلاهیلع  نیـسح 

زاب میدرک ، اھر  رگا  الا ، و  دنک . ذوفن  نآ  رد  تسناوت  دھاوخن  یسک  هک  دوب  دھاوخ  یمکحتـسم  ژد  مکحم و  زیرکاخ  هتبلا ، تقو ، نآ  دنـشاب . تکرح  نیا  یهناوتـشپ  یمکحم 

. تفر دھاوخ  ردھ  همھ  اھنوخ ، نیا  تقونآ ، دیآیم . شیپ  تیعضو  نامھ 

، دز ربمغیپ  یاج  رب  هیکت  دندوب ، هتفر  کرد  هب  مالسا ، نارادرس  یهیقب  هزمح و  نینموملاریما و  تسد  هب  هک  ردب  گنج  نیلوتقم  یهداون  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  دھع ، نآ  رد 

: تفگ دز و  شنادند  بل و  هب  نارزیخ  بوچ  اب  داھن و  دوخ  لباقم  رد  ار  ربمغیپ  نامھ  یهشوگ  رگج  رس 

اودھش ردبب  یخایشا  تیل 

لسالا عقو  نم  جرزخلا  عزج 

!« دـیریگب تربـع  : » دـیوگیم نآرق  هک  تساـجنیا  تـسا . نـیا  هیـضق ، مـیدرک »! راـک  هـچ  ناشیاھهدنـشک  اـب  هـک  دـننیبب  دـنزیخرب و  ردـب ، گـنج  رد  اـم  یاھهتـشک  : » ینعی

. دیراد رذحرب  ار  ناتدوخ  هاگنآ  تسا ؛ هداتفا  یقافتا  هچ  دینیبب  دینک و  ریس  خیرات  نیمزرس  رد  ضرالا »... یف  اوریس  لق  : » دیوگیم هک  تساجنیا 

: منکیم نایب  راصتخا  هب  ار  یتاکن  ددرگ ، لابند  دوش و  نییبت  رکف  رظن و  یار و  بحاص  دارفا  هلیسو  هب  هللااشنا  روشک ، ینونک  گنھرف  رد  انعم  نیا  هکنیا  یارب  هدنب ،

هک دنتسھ  یناسک  مسق  کی  دنوشیم : میسقت  مسق  ود  هب  مدرم  هاگدید ، کی  زا  یروشک ، رھش و  هعماج و  رھ  رد  دینک ، هاگن  هک  یرشب  تعامج  هب  نم ! نازیزع  دینیبب 

کی دـنرادیمرب . ماگ  میرادـن -  راک  شدـب  بوخ و  هب  هک  هار -  نآ  رد  دنـسانشیم و  ار  یھار  دـننکیم . راک  یریگمیمـصت  یھاـگآ و  یگدـیمھف و  یور  زا  دوخ ، رکف  یاـنبم  رب 

عقاو رد  تسا . حیحـص  یتـکرح  هچ  تسرد و  یھار  هـچ  دـننادب  دـنھاوخیمن  هـک  دنتـسھ  یناـسک  رگید ، مـسق  میراذـگیم . صاوـخ »  » ار ناشمـسا  هـک  دـنیاھنیا  مـسق 

نیا مسا  دنیآیم . رد  تکرح  هب  وج  نآ  لابند  دننکیم و  هاگن  وج  یگنوگچ  هب  دنوج . عبات  رگید ، یریبعت  هب  دننک . کرد  دنزادرپب و  لیلحت  هب  دنجنسب ، دنمھفب ، دنھاوخیمن 

ود نیا  ات  میوگب  ماوع »  » و صاوخ »  » باب رد  یاهتکن  ات  دینک  تقد  نونکا  درک . میسقت  ماوع »  » و صاوخ »  » هب دوشیم  ار  هعماج  سپ ، میراذگیم . ماوع »  » ار مدرم  زا  مسق 

: دنوشن هابتشا  مھ  اب 

یسک یھاگ  دنتسھ . مھ  داوسیب  یاھمدآ  داوس ، اب  دارفا  رانک  صاوخ ،»  » نیب رد  اریز  تسا . یفنم  باوج ، دنتسھ ؟ یـصاخ  رـشق  ایآ  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  صاوخ » »

درادن و کردم  هتفرن ، هسردم  هدناوخن ، سرد  ولو  دنکیم ؛ لمع  صیخـشت  یریگمیمـصت و  یور  زا  دنکیم . راک  هچ  دـمھفیم  ینعی  تسا . صاوخ  وزج  اما  تسا ؛ داوسیب 

. تسا رادروخرب  مھف  زا  ایاضق  هب  تبسن  لاحرھهب ، تسا . هدیشوپن  یناحور  سابل 

تشاد و دازآ  لغش  یکی  دوب ، هدننار  اھنآ  زا  یکی  هک  میتشاد  انشآ  رفن  دنچ  راوجمھ ، یاھرھش  زا  یکی  رد  مدوب . دیعبت  رھشناریا  رد  هدنب  بالقنا ، یزوریپ  زا  شیپ  نارود  رد 

ندید یارب  بترم  اھنآ  دـندوب . صاوخ »  » وزج لاح  نیا  اب  دـشیم . قالطا  یماع »  » اھنآ هب  رھاظ ، بسح  هب  دـندوبن . هملک  صاخ  یانعم  هب  تفرعم ، گنھرف و  لھا  هرخالاب ،

! دینکیم هظحالم  دوب . « ماوع  » وزج اھتنم  دوب ؛ یبوخ  مدآ  مھ  ناشرھـش  یناحور  دنتفگیم . ناشرھـش  یناحور  اب  دوخ  تارکاذـم  یایاضق  زا  دـندمآیم و  رھـشناریا  هب  ام 

، دـیتسرفیم تاولـص  کی  دـیآیم  ربمغیپ  مسا  یتقو  ارچ  : » تفگیم یناحور  نآ  الثم  ماوع !»  » وزج مرتحم  زامنـشیپ  یناـحور و  یلو  صاوخ ،»  » وزج یـسرپمک  یهدـننار 

؛ دوش قئاف  اج  همھ  رب  مالسا  میشاب ؛ هتشادن  یاهزرابم  رگید  هک  یزور  : » دادیم باوج  وا  هب  هدننار  دیمھفیمن . دیتسرفیم »!؟ تاولص  هس  دیآیم ، هک  اقآ »  » مسا یلو 

! دیمھفیمن یناحور  دیمھفیم ، هدننار  تسا »! هزرابم  تاولص ، هس  نیا  زورما  میتسرفیمن ! مھ  تاولص  کی  هک  تاولص ، هس  اھنت  هن  ام  دوش ؛ زوریپ  بالقنا 

هدرکلیـصحت تسا  نکمم  دـشاب . نز  تسا  نکمم  دـشاب ، درم  تسا  نکمم  تسین . یـصاخ  ساـبل  بحاـص  شیاـنعم  مییوگیم ، هک  صاوخ »  » دـینادب اـت  مدز  لاـثم  ار  نیا 

، دنکیم تمدخ  یتلود  یاھھاگتـسد  رد  هک  دشاب  یناسنا  تسا  نکمم  دشاب . ریقف  تسا  نکمم  دشاب ، دنمتورث  تسا  نکمم  دشاب . هدرکن  لیـصحت  تسا  نکمم  دشاب ،

هک یناسک  ینعی  درک ) میھاوخ  میـسقت  زاب  مھ  ار  صاوخ   - ) شدـب بوخ و  زا  مییوگیم -  هک  صاوخ » . » دـشاب توغاـط  یتلود  یاھھاگتـسد  نیفلاـخم  وزج  تسا  نکمم 

اھنیا دـننکیم . لـمع  دـنریگیم و  میمـصت  دـنمھفیم و  تـسا . لـیلحت  رکف و  یور  زا  دـننکیم ، باـختنا  یھار  دـننکیم و  یایریگعـضوم  دـنھدیم ، ماـجنا  یلمع  یتـقو 

دنیوگیم مدرم  تقو  کی  دـنرادن . یلیلحت  دـنوریم و  شلابند  مھ  اھنآ  دوریم ، یتمـس  هب  وج  یتقو  هک  یناسک  ینعی  ماوع  تسا . ماوع  مھ  شلباقم  یهطقن  دنـصاوخ .

اجنیا تسا ؛ روط  نیا  وج  تقو  کی  داب »! هدرم   » دـیوگیم دـنکیم ، هاگن  داب »! هدرم   » دـنیوگیم مدرم  تقو  کی  داب »! هدـنز   » دـیوگیم دـنکیم ، هاگن  مھ  نیا  داـب »! هدـنز  »

مالسلاهیلع نیـسح  ماما  یومع  رـسپ  : » دنیوگیم دوشیم . هفوک  دراو  « ملـسم  » ترـضح دییامرفب -  ضرف  تقو -  کی  دوریم ! اجنآ  تسا ؛ روط  نآ  وج  تقو  کی  دیآیم .

دنوشیم ملـسم ؛ ترـضح  رب  رود و  دوریم  دوشیم ، کیرحت  هچ . هچ و  و  دننک » جورخ  دنھاوخیم  دـننک ، مایق  دـنھاوخیم  اھنیا  میورب . دـندمآ . مشاھینب  نادـناخ  دـمآ .

هچ زا  دیگنجیم !؟ یـسک  هچ  اب  دینکیم !؟ راک  هچ  : » دنیوگیم مدرم  هب  دنیآیم ؛ هفوک  هب  لیابق  یاسور  دـعب ، تعاس  شـش  جـنپ ، ملـسم ! اب  هدـننک  تعیب  رازھ  هدـجھ 

ار هعوط »  » یهناخ رود  دایز  نبا  نازابرـس  هک  دعب  دندرگیم . رب  ناشیاھهناخ  هب  دننکیم و  یلاخ  ار  ملـسم  رب  رود و  اھنیا  دنروآیم »! رد  ار  ناتردپ  دینکیم !؟ عافد  یـسک 

. تسین تسرد  لیلحت  صیخشت و  رکف و  یور  زا  دننکیم ، هچ  رھ  دنگنجیم ! ملسم  هیلع  دنیآیم و  نوریب  ناشیاھهناخ  زا  اھنیمھ  دننک ، ریگتسد  ار  ملسم  ات  دنریگیم 

. میورب صاوخ »  » غارس رانک و  میراذگب  ار  ماوع »  » العف یماوع . میراد و  یصاوخ  هعماج ، رھ  رد  نیاربانب ، دنماوع . اھنیا  دننکیم . تکرح  درک ، باجیا  وج  هک  روط  رھ 

مادک اب  قح  دناهدیمھف  دننکیم . راک  قح  یهھبج  یارب  دنتفرعم و  گنھرف و  رکف و  لھا  یاهدـع  لطاب . یهھبج  صاوخ  قح و  یهھبج  صاوخ  دـناهھبج : ود  اعبط  صاوخ ،» »

هب زاب  رگا  دنقح . دض  قح و  لباقم  یهطقن  مھ  هتسد  کی  دناهتسد . کی  اھنیا  . دننکیم تکرح  راک و  نآ ، یارب  دوخ ، صیخـشت  ساسارب  دناهتخانـش و  ار  قح  تسا . هھبج 

باحصا مھ  رگید  یاهدع  دنمشاھینب . رادفرط  دنتسھ و  مالـسلا  امھیلع  نیـسح ، ماما  نینموملاریما و  باحـصا  یاهدع   » هک مییوگب  روط  نیا  دیاب  میدرگرب ، مالـسا  ردص 

. دنصاوخ وزج  مھ  اھنآ  دندوب . گنرز  لقاع و  رکف ، اب  دارفا  مھ ، هیماینب  نارادفرط  نیب  دناهیماینب ». رادفرط  هیواعم و 

عقوت تسا  یھیدب  دیراد ؟ عقوت  هچ  لطاب  رادفرط  صاوخ  زا  امش  دنوشیم . میـسقت  لطاب » رادفرط  صاوخ   » و قح » رادفرط  صاوخ   » هورگ ود  هب  هعماج ، کی  صاوخ »  » سپ

. درادن دیدرت  هکنیا  دیگنج . دیاب  لطاب  رادفرط  صاوخ  اب  دیگنجب . اھنآ  اب  دیاب  اذل  دننک . یزیرهمانرب  امش  هیلع  قح و  هیلع  دننیشنب  هک  تسا  نیا 

« صاوخ ماوع و   » 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 19هاگياپ  هحفص 3 
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رگا دوخ ، یعلاط  شوخ  هب  هتـسب  ماوع ، دنرادن . یریگمیمـصت  تردـق  دـنماوع و  وزج  هدـع  کی  دـینک . ادـیپ  منکیم ، نییبت  مالـسا  ردـص  زا  هک  یاهنحـص  رد  ار  ناتدوخ  امش 

تمس هب  ار  هعماج  دندوب و  راک  رس  رب  هیلع ، یلاعت  هللاناوضر  ام  لحار  ماما  مالـسلاهیلع و  نینموملاریما  ماما  لثم  ینایاوشیپ  هک  دنتفرگ  رارق  نامز  زا  یعطقم  رد  افداصت 

نوعدـی همئا  مھ  انلعج  و   » هک دـنتفرگ  رارق  یعطقم  رد  دوبن و  رای  اـھنآ  اـب  تخب  رگا  اـما  دـش . دـنھاوخ  هدـنار  تشھب  تمـس  هب  ناـبوخ ، تسد  برـض  هب  دـندربیم ، تشھب 

وزج دیـشاب  بظاوم  دـیاب  سپ ، تفر . دـنھاوخ  خزود  تمـس  هب  رارقلا » سئب  اھنولـصی و  منھج  راوبلاراد . مھموق  اولحا  ارفک و  اھمعن  اولدـب  نیذـلایلا  رتملا   » ای و  رانلایلا »

. دیریگن رارق  ماوع » »

تالیـصحت هک  یناسک  اـسب  یا  تسین . نیا  ماوع »  » یاـنعم هک  متفگ  هن ! دیـشاب ؛ هیلاـع  تالیـصحت  بسک  یپ  رد  اـمتح  هک  تسین  اـنعم  نیدـب  نتفرگن ، رارق  ماوع »  » وزج

ماوع دـنماوع . وزج  اما  دـناینغ ؛ ای  ریقف  هک  یناسک  اسب  یا  دـنماوع . وزج  اما  دـناهدرک ؛ مھ  ینید  تالیـصحت  هک  یناـسک  اـسب  یا  دـنماوع . وزج  اـما  دـناهدرک ؛ مھ  هیلاـع 

راـک تریـصب  یور  زا  هک  سک  رھ  دـشاب . تریـصب  یور  زا  مینکیم  یراـک  رھ  ینعی  میدـنویپن . هگرج  نیا  هـب  هـک  میـشاب  بظاوـم  دـیاب  تسامـش . نـم و  دوـخ  تـسد  ندوـب ،

هب مینکیم ، لمع  تریـصب  اب  مناوریپ  نم و  ینعی  ینعبتا ». نم  انا و  هریـصب  یلع  هللایلا  اوعدا  : » دـیامرفیم ربمغیپ  یهراـبرد  نآرق  دـینیبیم  اذـل ، تسا . ماوع  دـنکیمن ،

ادیپ لیلحت  تردق  دیشوکب  دینک . جراخ  هورگ  نآ  زا  ار  ناتدوخ  تعرـس  هب  دیماوع ، هورگ  وزج  رگا  هن . ای  دیماوع  هورگ  وزج  دینیبب  لوا  سپ ، میوریم . شیپ  میزادرپیم و  توعد 

. دیبای تسد  تفرعم  هب  دیھد و  صیخشت  دینک ؛

. تسا نشور  اـم  یارب  هیـضق  اـجنیا  میوشیم . بوسحم  لـطاب  رادـفرط  صاوخ  یهلمج  زا  اـی  میقح ، رادـفرط  صاوخ  وزج  مینیبـب  دـیاب  صاوخ ، هورگ  رد  صاوخ . هورگ  اـما  و 

، زورما دـننکیم . توعد  یمالـسا  یاھـشزرا  هب  ادـخ و  هار  هب  ترتع ، هب  تنـس ، هب  نآرق ، هب  اریز  تسین . یدـیدرت  نیا  رد  دـنقح و  رادـفرط  صاوخ  وزج  ام ، یهعماـج  صاوخ 

قح رادـفرط  صاوخ  غارـس  هب  میرادـن . یراـک  اـھنآ  هب  ـالعف  تسادـج و  ناـشباسح  لـطاب ، رادـفرط  صاوخ  سپ ، تسا . قح  رادـفرط  صاوخ  زا  رادروخرب  یمالـسا  یروھمج 

. میوریم

، لوپ توھـش ، ماقم ، یگدنز ، ایند ، اب  هلباقم  رد  هک  دنتـسھ  یناسک  عون  کی  دنعون . ود  قح ، رادفرط  صاوخ  نم ! نازیزع  تسا . دـعب  هب  اجنیا  زا  هیـضق ، یراوشد  یهمھ 

.« ایندلا هایحلا  عاتم  . » تسا یگدـنز  یاھییابیز  وزج  شاهمھ  تسا . بوخ  یاھعاتم  زا  همھ  میدرک ، رکذ  هک  ییاھنیا  دـنراد . رارق  بوخ  یاھعاتم  یهمھ  مان و  تحار ، تذـل ،

تسا و عاتم  هن . تسا ؛ دـب  عاتم ، نیا  هک  تسین  نیا  شیانعم  ایندـلا ،» هایحلا  عاتم   » دـیامرفیم هکنآرق  رد  تسا . یویند  یگدـنز  یاھهرھب  اھنیا  هرھب .»  » ینعی عاـتم ،» »

، دـمآ نایم  هب  تخـس  فیلکت  یاپ  یتقو  هک  دـیدش  بوذـجم  ردـق  نآ  هتـساوخان  یادـخ  یگدـنز ، یاھهرھب  اھعاتم و  نیا  لباقم  رد  رگا  اھتنم  تسا . هدـیرفآ  امـش  یارب  ادـخ 

تـسد یتحار  هب  اھعاتم  نآ  زا  دـیناوتیم  دـیآیم ، شیپ  تخـس  ناـحتما  یاـپ  هک  اـجنآ  یویند ، یاـھعاتم  زا  ندرب  هرھب  نمـض  رگا  تسـالیواو ! دـیرادرب ، تسد  دـیتسناوتن 

. تسا باسح  تقو  نآ  دیرادرب ،

ار بالقنا  ماظن و  هعماج ، دوشیمن  قافتا  بسح  رب  دراد . مزال  هعلاـطم  تقد و  لـئاسم ، نیا  دـنوشیم . میـسقت  مسق  ود  هب  مھ  قح  رادـفرط  صاوخ  یتح  هک  دـینیبیم 

تـسد یویند  عاـتم  زا  موزل  تروص  رد  دـنناوتیم  هک  یناـسک  ینعی  قح ؛ رادـفرط  صاوخ  بوخ  عون  نآ  یاهعماـج ، رد  رگا  تخادرپ . رکف  تقد و  هعلاـطم و  هب  دـیاب  درک . همیب 

رگا اما  تسا . همیب  دبا  ات  انئمطم  دش و  دھاوخن  التبم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارود  یهعماج  تشونرـس  هب  یمالـسا  یهعماج  تقو  چیھ  دنـشاب ، تیرثکا  رد  دنرادرب ،

تیرثکا رد  دزرلیم -  ناشیاپ  ایند ، عاتم  لباقم  لاحنیعرد  یلو  دنـسانش ، قح  هک  نانآ  ایند . عاتم  هب  ناگدرپس  لد  قح -  رادفرط  صاوخ  رگید  عون  دش و  سکع  هب  هیـضق 

! تساتبیصماو دندوب ،

سرت زا  یتقو  دنکیم ؛ ادیپ  تیمھا  ناشیارب  ناشدوخ  یایند  طقف  هک  دنھدیم  تیھام  رییغت  نانچ  هعماج ، کی  رد  ناشعطاق ، تیرثکا  ای  قح ، رادـفرط  صاوخ  یتقو  یرآ !

لباقم رد  دـننک و  لوبق  ار  لطاب  تیمکاح  دـنوشیم  رـضاح  ندـنام ، اھنت  سرت  زا  ندـش و  روفنم  سرت  زا  تسپ ، ماقم و  فذـح  سرت  زا  لام ، لـیلقت  لـیلحت و  سرت  زا  ناـج ،

 - عضو نآ  اب  مالسلاهیلع -  یلعنبنیسح  تداھـش  اب  هعجاف  مالـسا  ناھج  رد  هاگ  نآ  دنزادنایمن ؛ رطخ  هب  ار  ناشناج  دننکیمن و  یرادفرط  قح  زا  دنتـسیایمن و  لطاب 

! دسریم زورما  ات  مالسا ، یایند  رد  نیطالس  یهلسلس  هب  مھ  شرخآ  سابعینب و  هب  دعب  و  یناورم »  » یهخاش هیماینب و  هب  تموکح  دوشیم . زاغآ 

تردق سار  رد  یراجف  قاسف و  هچ  دینیبب  دینک و  هاگن  دراد ، رارق  نآ  رد  یبنلاھنیدم  ادخ و  یهناخ  هک  ینیمزرس  یمالسا و  فلتخم  یاھروشک  هب  مالسا و  یایند  هب  زورما 

یهجرد رد  دمحم ». لآ  دمحم و  قح  ملظ  ملاظ  لوا  نعلا  مھللا  : » دییوگیم اروشاع  ترایز  رد  امـش  اذل ، دینک . سایق  نیمزرـس  نآ  اب  زین  ار  اھنیمزرـس  یهیقب  دنتموکح ! و 

. تسا نیمھ  مھ  قح  هک  مینکیم ، تنعل  ار  لوا  تشخ  ناگدنراذگ  لوا ،

: میوریم خیرات  غارس  هب  میدش ، کیدزن  اروشاع  زیگناتربع  یهثداح  لیلحت  هب  یکدنا  هک  نونکا 

نایرج زا  ادـج  تفالخ ، یهلاسم  مرادـن . راک  الـصا  تفالخ ، یهلاسم  هب  . ) دـش عورـش  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  لاـس  تشھ  تفھ ، ادودـح  قح ، رادـفرط  صاوخ  شزغل  نارود 

ناراـی و هباحـص و  زا  معا  مالـسا -  نارادهقباـس  ادـتبا  دـش . عورـش  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  هھد  کـی  زا  رتمک  اـیاضق ، مزادرپـب ). نآ  هب  مھاوخیم  هک  تسا  یکاـنرطخ  رایـسب 

ناونع نینچ  دوب . تازایتما  نآ  زا  یکی  لاملاتیب ، زا  رتشیب  یلام  یدـنمهرھب  هک  دـندش ، رادروخرب  تازایتما  زا  دـندوب -  هدرک  تکرـش  ربمغیپ  نامز  یاـھگنج  رد  هک  یناـسک 

یهطقن زا  هنوگ  نیا  فارحنا ، هب  رجنم  یاھتکرح  دوب . لوا  تشخ  نیا ، تسناد ! ناسکی  نارگید  اب  ار  اـھنآ  ناوتیمن  تسین و  تسرد  نیریاـس  اـب  اـھنآ  یواـست  هک  دوب  هدـش 

نارود رد  دیـسر . نامثع  نارود  طساوا  هب  ات  دش ، عورـش  هطقن  نیمھ  زا  تافارحنا ، دشخبیم . یرتشیب  تعرـس  ار  یدـعب  مدـق  یمدـق ، رھ  سپـس  دوشیم و  زاغآ  یمک 

نیمھ ینعی  دـینکیم ! هجوت  دـندشیم ! بوسحم  دوـخ  ناـمز  نارادهیامرـس  نیرتـگرزب  وزج  ربـمغیپ ، یهباحـص  ناگتـسجرب  هک  دـش  یاهنوـگ  هب  تیعـضو  موـس ، یهفیلخ 

رد تاراختفا  یهقباس  روطق  باـتک  کـی  مادـک  رھ  هک  ناـگرزب ، نیا  هریغ -  و  صاقویبانبدعـس » «، » ریبز «، » هحلط  - » تسا فورعم  ناشیاھمـسا  هک  ماـقمیلاع  یهباـحص 

ادتبا دننک ، میسقت  هثرو  نیب  دنتساوخ  ار  وا  زا  هدنام  یاھالط  درم و  یتقو  اھنآ ، زا  یکی  دنتفرگ . رارق  مالسا  نارادهیامرس  لوا  فیدر  رد  دنتـشاد ، دحا »  » و نینح »  » و ردب » »

گنس اب  اتدعاق  ار  الط  دننک )! میـسقت  کچوک  تاعطق  هب  ربت  اب  هک  مزیھ ، لثم  . ) دنتـشاذگ ار  اھنآ  ندرک  درخ  تسکـش و  یانب  ربت ، اب  سپـس  دندروآرد و  شمـش  تروص  هب 

دوخ یاـھباتک  رد  هعیـش   » مییوگب هک  تسین  یلئاـسم  تسا و  هدـش  طبـض  خـیرات  رد  اـھنیا  دناهتـسکشیم ! ربـت  اـب  ار  نآ  هک  هدوب ، ـالط  ردـقچ  دـینیبب  دنـشکیم . لاـقثم 

. دوب راوهناسفا  دنامیم ، اج  هب  اھنیا  زا  هک  یرانید  مھرد و  رادقم  دناهدیشوک . نآ  طبض  تبث و  رد  همھ  هک  تسا  یقیاقح  دناهتشون ».

رد یلع  اب  درک ، ادـیپ  تیمھا  ناشیارب  ماقم  یاهدـع  نوچ  ترـضح ، نآ  نارود  رد  ینعی  دروآ . دوجو  هب  ار  مالـسلاو  هالـصلهیلع  نینموملاریما  نارود  لئاسم  تیعـضو ، نیمھ 

رگا دوب . ربمغیپ  سفن  مالسلاو  هالصلاهیلع  نینموملاریما  سفن  دوب . هدش  عورـش  تاھابتـشا  اھاطخ و  زا  یلیخ  تشذگیم و  ربمغیپ  تلحر  زا  لاس  جنپ  تسیب و  دنداتفا .

لام هللا نوذخای  : » هک دش  هجاوم  یاهعماج  اب  اما  تشادن . یلکشم  هعماج  نآ  نتخاس  یارب  مالـسلاو  هالـصلاهیلع  نینموملاریما  دوب ، هداتفین  هلـصاف  لاس  جنپ  تسیب و 

هالـصلاهیلع نینموـملاریما  هک  تسا  یاهعماـج  دوـب . هتفرگ  رارق  یراداـیند  عاعـشلاتحت  اھـشزرا  نآ ، رد  هک  تسا  یاهعماـج  مھنیب ». ـالخد  هللانـید  ـالوخ و  هللاداـبع  ـالود و 

دنتخانشیم ار  قح  هک  یناسک  ینعی  قح  رادفرط  صاوخ  وا -  نارود  صاوخ  دراد ! شیارب  رسدرد  تالکـشم و  همھ  نآ  دربب ، داھج  هب  ار  مدرم  دھاوخیم  یتقو  مالـسلاو ،

« صاوخ ماوع و   » 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 19هاگياپ  هحفص 4 
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لاس و راھچ  رمع  تخادنا ؛ هار  هب  گنج  هس  رابجالاب  مالسلاو  هالصلاهیلع  نینموملاریما  هک  دش  نیا  هجیتن  دندادیم ! حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  هک  دندوب  یناسک  ناشرثکا  - 

. دیسر تداھش  هب  ثیبخ  یاھمدآ  نآ  زا  یکی  تسد  هب  مھ  تبقاع  دنارذگ و  اھگنج  نیا  رد  امئاد  ار  دوخ  تموکح  هام  هن 

تیعضو نامھ  رد  دیسر و  مالسلاهیلع  نسح  ماما  هب  تماما  تبون  دعب  دیسر . تداھش  هب  یمالسا  یهعماج  زور  نآ  تیعضو  رطاخ  هب  مالسلاو  هالـصلاهیلع  نینموملاریما 

باحصا دودعم  یهدع  نامھ  اب  رگا  هک  تسنادیم  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  دنتشاذگ . شیاھنتیاھنت  دروایب . ماود  هام  شش  زا  شیب  تسناوتن  ترـضح  نآ  هک  دوب 

! دـنریگب ار  وا  نوخ  لابند  هک  تشاذـگ  دـھاوخن  دوب ، مکاـح  یمالـسا  یهعماـج  صاوخ  رب  هک  یداـیز  یقـالخا  طاـطحنا  دـسرب ، تداھـش  هب  دـگنجب و  هیواـعم  اـب  دوخ  ناراـی  و 

دق هیواعم  لباقم  رد  هدوھیب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما   » تفگ دـنھاوخ  مدرم  لاس ، ود  یکی  تشذـگ  زا  دـعب  درک و  دـھاوخ  فرـصت  ار  همھ  هیواعم ، یاھیگنرز  لوپ و  تاغیلبت ،

. دش دھاوخ  ردھ  شنوخ  تسنادیم  اریز  تخادنین ؛ تداھش  نادیم  هب  ار  دوخ  تخاس و  اھیتخس  یهمھ  اب  اذل ، درک ». ملع 

شالت نتسیز و  ندنام و  هدنز  یھاگ  دننکیم . کرد  بوخ  تقد ، تمکح و  انعم و  لھا  ار  هتکن  نیا  تسا ! نینچ  هک  اقح  تسا ! ندنام  هدنز  زا  رتناسآ  ندش  دیھـش  یھاگ 

. درک باختنا  ار  لکشم  نیا  مالسلاهیلع  نسح  ماما  تسا . نتسویپ  ادخ  یاقل  هب  ندش و  دیھش  ندش و  هتشک  زا  رتلکشم  بتارم  هب  طیحم ، کی  رد  ندرک 

هک یسک  رگید : یریبعت  هب  دش . ریذپناکما  وا  اب  ندیگنج  دمآ ، راک  رس  رب  هک  دیزی  دننک . یتکرح  دندشیمن  رضاح  دندوب و  میلـست  صاوخ  تسا . هدوب  نینچ  نامز  نآ  عضو 

هب دیزی  نارود  عضو  درک . مایق  لیلد  نیمھ  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دشیمن . لاماپ  تشاد ، دیزی  هک  یبارخ  تیعضو  لیلد  هب  شنوخ ، دشیم ، هتشک  دیزی  اب  گنج  رد 

تشاد و دوجو  دنام » هدنز   » و ندش » دیھش   » باختنا ود  هک  دوب  مالسلاهیلع  نسح  ماما  نارود  فالخهب  نیا ، دیـسریم . رظن  هب  نکمم  باختنا  اھنت  مایق ، هک  دوب  یاهنوگ 

نادب عضو  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  نامز  رد  اما  درک . مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ار  رتتخـس  باختنا  اذل ، دوب . ندـش  هتـشک  زا  شیب  شتمحز  رثا و  باوث و  ندـنام ، هدـنز 

تموکح هب  مایق  نآ  رثا  رد  رگا  لاح  درکیم . مایق  یتسیاـب  اذـل  تشادـن و  ینعم  ندرکن  ماـیق  تشادـن ؛ ینعم  ندـنام  هدـنز  تشادـن . دوجو  رتشیب  باـختنا  کـی  دوبن . هنوگ 

تکرح تسا ، نانچ  تیعضو  هک  یتقو  دشاب  مولعم  ات  دیبوکیم  هار  رس  رب  ار  مچرپ  دادیم و  ناشن  ار  هار  یتسیاب  دوب . هدش  دشیم ، مھ  هتشک  دوب . هدیسر  دیسریم ،

. دشاب نینچ  دیاب 

رد تیعضو  دینیبب  دندرکن . کمک  وا  هب  دندماین و  شدزن  هب  صاوخ  زا  یرایسب  تشاد -  یمالسا  یهعماج  رد  هک  یتمظع  نآ  اب  درک -  مایق  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو 

! دوشیم بارخ  دنھد ، حیجرت  هدنیآ  یاھنرق  رد  مالسا  یایند  تشونرس  رب  یتحار -  هب  ار -  ناشدوخ  یایند  دنرضاح  هک  یصاوخ  یهلیسو  هب  هزادنا  هچ  ات  هعماج ، کی 

نبهللادبع دنکیم ، عوضخ  رفعج » نب  هللادـبع  « ؛ دـنکیم عوضخ  شلباقم  رد  سابع » نبا   » یتح هک  تسا  نینچ  صاوخ  نیب  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ماقم  تمظع 

؛ دنقح یهھبج  صاوخ  وا ، هب  ناعضاخ  دنعـضاخ . وا ، ماقم  تمظع  ربارب  رد  قح ، لھا  صاوخ  یهمھ  ناگرزب و  دنکیم . عوضخ  دیآیمن -  شـشوخ  ترـضح  زا  هکنآ  اب  ریبز - 

دنراد لوبق  ار  مالسلاو  هالصلاهیلع  نینموملاریما  هک  دنتسھ  یدایز  نایعیش  یتح  اھنآ ، نیب  رد  دنتسین . لطاب  فرط  دنتسین و  هیماینب  فرط  دنتـسین ؛ تموکح  فرط  هک 

، ناشیتحار ناشیتمالـس ، ناشناج ، تسانب  دـننیبیم  دـنوشیم و  هجاوم  مکاح  هاگتـسد  لمع  تدـش  اـب  هک  یتقو  اـھنیا ، یهمھ  اـما  دـننادیم . لوا  یهفیلخ  ار  وا  و 

. دننکیم ور  فرط  نآ  هب  مھ  مدرم  ماوع  دندز ، سپ  هک  اھنیا  دننزیم ! سپ  دتفیب ، رطخ  هب  ناشلوپ  ناشماقم و 

ناگدبز و زا  صاوخ و  یهقبط  وزج  همھ  دینیبیم  دینکیم ، هاگن  دندرک ، توعد  ار  وا  دنتـشون و  همان  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یارب  هفوک  زا  هک  یناسک  یماسا  هب  یتقو 

. دش هداتسرف  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یارب  هفوک  زا  همان ، گرزب  یهتسب  ای  نیجروخ  نیدنچ  دیاش  همان و  هحفص  اھدص  تسا . دایز  اھهمان  دادعت  دناهعماج . ناگتـسجرب 

نیا زا  دوشیم  مولعم  دینک ، هاگن  هک  ار  اھهمان  نحل  نومضم و  اھتنم  دنتشون . صاوخ  نامھ  رادناشن و  مان و  هتـسجرب و  یاھتیـصخش  نایعا و  ناگرزب و  ار  اھهمان  یهمھ 

ناشنید ینابرق  ار  ناشیایند  دنرـضاح  هک  دنتـسھ  یناسک  اھمادک  دـننک و  ناشیایند  ینابرق  ار  ناشنید  دنرـضاح  هک  دنتـسھ  یاهتـسد  وزج  اھمادـک  قح ، رادـفرط  صاوخ 

لیقع نب  ملـسم  هک  دوشیم  نآ  هفوک  رد  هجیتن  تسا . رتشیب  دننک ، ایند  ینابرق  ار  ناشنید  دنرـضاح  هک  یناسک  یهدع  هک  دیمھف  دوشیم  مھ  اھهمان  کیکفت  زا  دننک .

هب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اب  گنج  یارب  رتشیب ، ای  رفن  رازھ  یس  تسیب ، دندرک ، تعیب  ملـسم  اب  شدنورھـش  رازھ  هدجھ  هک  یاهفوک  نامھ  زا  دسریم و  تداھـش  هب 

. دروآیم ار  ماوع  تکرح  دوخ ، لابند  هب  صاوخ ، تکرح  ینعی  دنوریم ! البرک 

ماما هب  دیاهدینـش . دبال  ار  هفوک  یارجام  هن ؟ ای  دوشیم  نشور  ام  یارب  تسرد  دریگیم ، ار  دنمـشوھ  یاھناسنا  نابیرگ  هشیمھ  یارب  هک  تقیقح  نیا  تمظع  منادیمن 

هک داد  ربخ  رگا  متسرفیم . اجنآ  هب  ار  ملسم  : » دیشیدنا دوخ  اب  درک . مازعا  هفوک  هب  ار  لیقع  نبملسم  ماگ ، نیتسخن  رد  ترضح  نآ  دنتشون و  همان  مالسلاهیلع  نیسح 

، هورگ هورگ  دـناوخ . ار  ترـضح  یهمان  دـش و  دراو  هعیـش  ناگرزب  لزنم  هب  هفوک ، هب  دورو  ضحم  هب  لیقع  نب  ملـسم  موشیم ». هفوک  یھار  زین  دوخ  تسا ، دـعاسم  عاضوا 

گنج دشاب ، هتشادن  گنج  رس  نم  اب  یسک  ات  : » تفگ دوب . میالم  فیعض و  یدرف  هک  تشاد  مان  ریشبنبنامعن » ، » هفوک رادنامرف  دندرک . تدارا  راھظا  همھ ، دندمآ و  مدرم 

نارادفرط لطاب -  یهھبج  صاوخ  زا  نت  هس  ود ، دندرک . تعیب  ترـضح  اب  شیپ  زا  شیب  دندیدیم ، زاب  ار  نادیم  مارآ و  ار  وج  هک  مدرم  درکن . هلباقم  ملـسم  اب  اذل  منکیمن ».

لباـقم رد  دـناوتیمن  ریـشب  نب  ناـمعن  نوچ  تسرفب ؛ تموـکح  یارب  ار  یاهتـسیاش  درف  یـشاب ، هتـشاد  ار  هفوـک  یھاوـخیم  رگا   » هک دنتـشون  هماـن  دـیزی  هب  هیماینب - 

دوخ تموکح  تحت  زین  ار  هفوک  تمس - » ظفح  اب  ، » زورما لوق  هب  هرصب -  رب  هوالع  هک  داد  مکح  ار  هرصب  رادنامرف  دایز ، نب  هللادیبع  مھ  دیزی  دنک ». تمواقم  لیقع  نبملـسم 

ار نآ  زا  یـشخب  تسھ ، یلاجم  مدـید  رگا  هک  دوشیم ، مولعم  صاوخ  شقن  مھ  هفوک  هب  وا  ندـمآ  یهیـضق  رد  . ) تخاـت هرـسکی  هفوک  اـت  هرـصب  زا  داـیز  نب  هللادـیبع  روآرد .

بسا و اب  یدرف  دـندید  ات  دـندوبن -  لیلحت  هب  رداق  هک  یماوع  نامھ  زا  هفوک -  یلومعم  مدرم  دوب . بش  هک  دیـسر  هفوک  یهزاورد  هب  یماگنھ  وا  درک ). مھاوخ  لـقن  ناـتیارب 

! دنکفا نینط  اضف  رد  هللالوسر » نب  ای  کیلع  مالسلا   » دایرف دندیود و  ولج  تسا . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دندرک  روصت  دش ، رھش  دراو  هرھچ  رب  باقن  تازیھجت و 

هدز وا  اب  فرح  هملک  کـی  هکنآ  یب  دـش . دراو  تازیھجت  بسا و  اـب  یدرف  دـندید  دوشیمن . قیقحت  رظتنم  تسین ، لـیلحت  لـھا  هک  یمدآ  تسا . نینچ  یماـع ، درف  یگژیو 

یمارگ ار  شمدقم  دندرک و  مالس  وا  هب  دندروآرب ! نیسح » ماما  نیـسح ، ماما   » دایرف همھ  تسا » مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  وا   » تفگ یکی  ات  دندرک . طلغ  روصت  دنـشاب ،

هب ار  لیقع  نب  ملسم  اب  هزرابم  حرط  اج  نامھ  زا  دناسر و  هرامالاراد  هب  ار  دوخ  درکن و  اھنآ  هب  ییانتعا  مھ  هللادیبع  دوش . راکـشآ  تقیقح  ات  دننک  ربص  هکنآ  یب  دنتـشاد ؛

ردغ و اب  ار  هورع » نب  یناھ  ، » تھج نیدب  دھد . رارق  هجنکـش  دیدھت و  دروم  راشف  دشا  اب  ار  لیقع  نب  ملـسم  نارادفرط  هک  دوب  نیا  زا  ترابع  وا  راک  ساسا  تشاذـگ . ارجا 

ار اھنآ  گنرین ، غورد و  هب  لـسوت  اـب  دـندرک ، هرـصاحم  ار  هراـمالاراد  وا  راـتفر  هب  ضارتعا  رد  مدرم  زا  یھورگ  یتقو  تخادرپ . وا  متـش  برـض و  هب  دـناشک و  هراـمالاراد  هب  هلیح 

. درک قرفتم 

، رگید فرط  زا  دوشیم . راکـشآ  دنتـسناد ، حجرم  نآ  رب  ار  ناشیایند  اما  دنداد ، صیخـشت  دنتخانـش و  ار  قح  هک  قح  رادـفرط  حالطـصا  هب  صاوخ  شقن  مھ ، عطقم  نیا  رد 

رفن رازھ  راھچ  طقف  هدع  نیا  زا  دندوب . هدمآ  درگ  ملـسم  فارطا  رفن  رازھ  یـس  ییوگ  هک  تسا  هدمآ  ریثا » نبا   » خیرات رد  دمآرد . تکرح  هب  یدایز  تیعمج  اب  ملـسم  ترـضح 

. دندادیم راعش  لیقع  نب  ملسم  عفن  هب  تسد ، هب  ریشمش  دندوب و  هداتسیا  وا  تماقا  لحم  رودارود 

نیب رد  مھ  صاوخ  دـنناسرتب . ار  اـھنآ  اـت  درک  مدرم  یاھهتـسد  دراو  ار  صاوخ  زا  یاهدـع  هک  دوب  نیا  درک  داـیز  نبا  هک  یراـک  تسا . هجحلایذ  مھن  زور  هب  طوـبرم  عیاـقو ، نیا 

« صاوخ ماوع و   » 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 19هاگياپ  هحفص 5 
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لوپ و دـناهیماینب . اـھنیا  دـیدرگرب . ناـتیاھهناخ  هب  دیـشاب ، ناـما  رد  دـیھاوخیم  رگا  دـیگنجیم !؟ ارچ  دـیراد !؟ گـنج  رـس  یـسک  هچ  اـب   » دـنتفگیم دنتـشگیم و  مدرم 

! سکچیھ تشادن ؛ هارمھ  ار  سک  چیھ  اشع  زامن  تقو  هب  ترضح  نآ  هک  دندنکارپ  ملسم  درگ  زا  دندناسرت و  ار  مدرم  نانچ  دنراد ». هنایزات  ریشمش و 

!« دنناوخب نم  تماما  هب  ار  ناشیاشع  زامن  دنیایب و  دجسم  هب  دیاب  همھ   » هک درک  یمومع  نالعا  تفر و  هفوک  دجسم  هب  دایز  نبا  هاگ  نآ 

صاوخ منیبیم  منکیم ، هاگن  هک  هدنب  دش ؟ نینچ  ارچ  دـندوب ». هداتـسیا  اشع  زامن  هب  دایز  نبا  رـس  تشپ  هک  دـش  یتیعمج  زا  ولمم  هفوک  دجـسم  : » دـسیونیم خـیرات 

قح دیمھفیم  هک  دوب  یسک  دوبن ! هیماینب  وزج  هک  یضاق  حیرش  یضاق .» حیرش   » لثم یسک ؟ هچ  لثم  دندرک . لمع  یدب  تیاھن  رد  ناشیضعب  دنرـصقم و  قح  رادفرط 

ار دایز  هللادیبع  رصق  فارطا  وا  یهلیبق  دارفا  نازابرس و  دندنکفا ، نادنز  هب  حورجم  یور  رس و  اب  ار  هورع » نب  یناھ   » یتقو تسا . رارق  هچ  زا  عاضوا  هک  دیمھفیم  تسیک . اب 

. دندروآرد دوخ  لرتنک  هب 

یناھ دید  حیرش  هدب ». ربخ  شمدرم  هب  تسا ، هدنز  یناھ  رگا  نیبب  ورب  : » تفگ یضاق » حیرش   » هب دایز  نبا  دیاهتشک ». ار  یناھ  امـش  : » دنتفگیم اھنآ  دیـسرت . دایز  نبا 

!؟ دندماین نم  غارس  ارچ  دندش !؟ هچ  نم  موق  سپ  تسا !؟ یعضو  هچ  نیا  ناناملسم ! یا  : » دروآرب دایرف  داتفا ، حیرش  هب  یناھ  مشچ  ات  تسا . حورجم  اما  هدنز ، هورع  نب 

. منک سکعنم  دندوب ، هتفرگ  ار  هرامالاراد  رود  هک  یناسک  هب  ار  یناھ  یاھفرح  متساوخیم  : » تفگ یضاق  حیرـش  دناهدرم »!؟ رگم  دنھد !؟ تاجن  اجنیا  زا  ارم  دنیآیمن  ارچ 

حیرـش رگا  دـیاش  نید ! رب  ایند  حـیجرت  مییوگیم  اـم  هک  نیمھ  ینعی  هچ ؟ ینعی  مدرکن » تارج  !« » مدرکن تارج  تشاد و  روضح  اـجنآ  هللادـیبع  سوساـج  هک  سوسفا  اـما 

اب دشکب ، ار  وا  دراد  دصق  هللادیبع  هداتفا و  نادـنز  رد  حورجم  اما  تسا ، هدـنز  یناھ  هک  تفگیم  مدرم  هب  حیرـش  رگا  دـشیم . ضوع  خـیرات  دادیم ، ماجنا  ار  راک  کی  نیمھ 

ار هرامالاراد  دـنتفاییم ، هیحور  دـندرکیم ، ادـیپ  تردـق  مھ  یناھ  تاجن  اب  دـندادیم . تاجن  ار  یناـھ  دـنتخیریم و  اـھنآ  دوب ، هتفرگن  تردـق  زونھ  هللادـیبع  هکنیا  هب  هجوت 

قافتا البرک  یهعقاو  رگید  دشیم و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نآ  زا  هفوک  هاگ  نآ  تفریم . دنداتـسرفیم  ای  دنتـشکیم و  ای  دنتفرگیم ؛ ار  هللادـیبع  دـندرکیم ، هرـصاحم 

، خیرات یارب  دیشکیم  لوط  مھ  هام  شش  رگا  ینیسح ، تموکح  دیـسریم . تموکح  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ینعی  داتفایمن ؛ قافتا  البرک  یهعقاو  رگا  داتفایمن !

. دشکب لوط  دوب  نکمم  مھ  رتشیب  هچرگ ، تشاد . یدایز  تاکرب 

یهطرو رد  ار  خـیرات  تسا ، ندـنام  هدـنز  هب  صرح  یبلطایند و  فعـض و  سرت و  زا  یـشان  هک  اجبان  تکرح  کی  یھاگ  دـھدیم و  تاـجن  ار  خـیرات  اـجب ، تکرح  کـی  تقو  کـی 

نیمھ نید ، رب  ایند  یهدنھد  حیجرت  صاوخ  صقن  بیع و  یدادن !؟ قح  تداھـش  تسا ، تیعـضو  نآ  رد  یناھ  یدید  هک  یتقو  ارچ  یـضاق ! حیرـش  یا  دـناتلغیم . یھارمگ 

. تسا

ار وا  رما  ارچ  مروآیم » رد  ار  ناتردپ  هنرگو  دینک  هدنکارپ  ملسم  رود  زا  ار  مدرم  دیورب و   » تفگ هفوک  لیابق  یاسور  هب  دایز  نب  هللادیبع  هک  یتقو  میدرگرب : هفوک  رھش  لخاد  هب 

نب ثبـش  . » دندوب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  همان  ناگدنـسیون  وزج  اھنآ  زا  یـضعب  دندوب ! هدـماین  ماش  زا  دـندوبن و  یوما  ناشهمھ  هک  لیابق  یاسور  دـندرک !؟ تعاطا 

رود زا  ار  مدرم  دـیورب   » تفگ هللادـیبع  یتقو  هک  تسا  یناسک  وزج  ومھ ، درک . توعد  هفوک  هب  ار  وا  تشون و  همان  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  هک  دوب  اھنآ  زا  یکی  یعبر »

! تخادرپ هفوک  یلاھا  ندناسرت  عیمطت و  دیدھت و  هب  تشاذگ و  شیپ  مدق  دینک » قرفتم  ملسم 

ماوع هک  مریگ  دشیم . ضوع  خیرات  دندیسرتیم ، ادخ  زا  دنسرتب ، دایز  نبا  زا  هکنیا  یاج  هب  ساسح ، یهظحل  کی  رد  یعبر  نب  ثبش  لاثما  رگا  دندرک !؟ یراک  نینچ  ارچ 

اما دندش ؛ دیھـش  البرک  رد  ادـعب  ناشیـضعب  هک  دـندوب  یباسح  بوخ و  یدارفا  اھنیا  نیب  دندیـشک ؟ تسد  وا  زا  دـندوب ، ملـسم  رود  هک  ینموم  صاوخ  ارچ  دـندش ؛ قرفتم 

. دندرک هابتشا  اجنیا ،

مھ البرک  هب  صاوخ ، زا  یناسک  اما  میروآیمن . مھ  ار  ناشمـسا  تسین و  یثحب  اھنآ  یهرابرد  دـش . هداد  ناشھابتـشا  یهرافک  دـندش ، دیھـش  البرک  رد  هک  ییاـھنآ  هتبلا 

زا ربمغیپ  دنزرف  یتقو  دش ؛ هتشک  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  هدیاف !؟ هچ  دنوش . نیباوت  وزج  دندش  روبجم  دعب  هتبلا ، دندرکن و  ادیپ  قیفوت  دنورب ؛ دنتـسناوتن  دنتفرن .

یادھـش یهدع  ربارب  دنچ  نیباوت ، یهدع  خیرات ، رد  هک  تساذل  هدیاف !؟ هچرگید  دش ، زاغآ  بیـشارس  تمـس  هب  خـیرات  تکرح  یتقو  داتفا ؛ قافتا  هعجاف  یتقو  تفر ؛ تسد 

یادھـش هک  یرثا  مرازھ  کی  دنتـشاذگ ، خـیرات  رد  نیباوت  هک  یرثا  اما  دـندش . هتـشک  زور  کی  رد  همھ  زین  نیباوت  دـندش ؛ هتـشک  زور  کی  رد  همھ  البرک  یادھـش  تسالبرک .

. دنداد صیخشت  رید  دنتفرگ و  میمصت  رید  دندادن . ماجنا  دوخ  یهظحل  رد  ار  راک  دندماین . دوخ  تقو  رد  هکنیا  رطاخهب  تسین ! دنتشاذگ ، البرک 

. مرادن یراک  ماوع  هب  . ) دیتشاد مھ  شلوبق  دیدوب . هدرک  مھ  تعیب  وا  اب  دوب و  هدمآ  دـیتشاذگ !؟ اھنت  تسا ، ماما  یهدـنیامن  دـیتسنادیم  هکنیا  اب  ار  لیقع  نب  ملـسم  ارچ 

هدع الثم ، دنتشاذگیمن و  اھنت  ار  ملسم  صاوخ ، رگا  دربب !؟ هانپ  هعوط »  » یهناخ هب  ات  دیتشاذگ  اھنت  ار  ملسم  دش ، هک  بش  رس  رصع و  ماگنھ  ارچ  میوگیم ). ار  صاوخ 

، دوب هک  مھ  اھنت  ملـسم ، دندرکیم . عافد  دنداتـسیایم و  دـندرکیم . یھدـنامرف  رقم  ار  ناشیکی  یهناخ  دـنتفرگیم . ار  ملـسم  رود  رفن  دـص  نآ  دیـسریم ، رفن  دـص  هب 

رگم دندوب ، وا  اب  مدرم  رفن  دص  رگا  دز . سپ  ار  همھ  ییاھنت  هب  ملسم  دندرک ؛ هلمح  راب  نیدنچ  دایز ، نبا  نازابرس  دیشک . لوط  اھتعاس  دننک ، شریگتـسد  دنتـساوخ  یتقو 

. دنتفرگن ار  ملسم  رود  هک  دندرک  یھاتوک  هلحرم ، نیا  رد  صاوخ  سپ ، دندشیم . عمج  ناشرود  مدرم  زاب  دننک !؟ شریگتسد  دنتسناوتیم 

مادقا مزال ؛ یهظحل  رد  ایند  زا  صاوخ  تشذگ  مزال ؛ تقو  رد  صاوخ  صیخشت  مزال ؛ تقو  رد  صاوخ  یریگمیمصت  میسریم . صاوخ  هب  مینکیم ، تکرح  فرط  رھ  زا  دینیبب !

تقو دیدرک و  لمات  رگا  داد . ماجنا  ار  مزال  تکرح  دیاب  مزال ، یهظحل  رد  دـنکیم ! ظفح  دـھدیم و  تاجن  ار  اھـشزرا  خـیرات و  هک  تساھنیا  مزال . یهظحل  رد  ادـخ  یارب  صاوخ 

یلوا زور  دمآ . راک  رـس  رب  یماظن  تموکح  نارگید ، اکیرما و  کیرحت  اب  یلو  دوب ؛ هدش  تاباختنا  یهدنرب  روشک  نآ  یمالـسا  یهھبج  ریازجلا ، رد  درادن . هدـیاف  رگید  تشذـگ ،

، یماـظن تموکح  یهیلوا  تاـعاس  نآ  رد  و  مدوب -  هداتـسرف  ناـشیارب  مھ  ماـغیپ  هدـنب ، زور -  نآ  رگا  دوبن . رادروخرب  یتردـق  زا  تفرگ ، لکـش  اـجنآ  رد  یماـظن  تموـکح  هک 

تموـکح ریازجلا  رد  زورما  هکنیا  هجیتـن  تفریم . نیب  زا  و  دـنکب ، تسناوـتیمن  یراـک  یماـظن  تردـق  دـندوب ، هدـناشک  اـھنابایخ  هب  ار  مدرم  یمالـسا ، یهھبج  نیلووـسم 

و دندرک ، لالتخا  یاهدع  دندرک ؛ ادیپ  فعـض  یاهدع  دندیـسرت ؛ یاهدع  دنتفرگن . دنتفرگیم ، میمـصت  یتسیاب  شدوخ  تقو  رد  دندرکن . یمادقا  اما  دوب . راک  رـس  رب  یمالـسا 

. دندرک عازن  مھ  اب  تسایر ، بسک  رس  رب  یاهدع 

یمیمـصت نینچ  هظحل  نآ  رد  ماـما  رگا  دـیزیرب ». اـھنابایخ  هب  : » دوـمرف مدرم  هـب  ماـما  دـش . مـالعا  یماـظن  تموـکح  نارھت  رد  لاـس ۵٧ ، هاـم  نمھب  مھدـجھ  زور  رـصع  رد 

ناـنکاس ماـما و  لوا  دـندنامیم ، ناـشیاھهناخ  رد  مدرم  و  دـندشیم ، رھاـظ  یماـظن  تموـکح  اـب  رگا  ینعی  دوـب . راـک  رـس  رب  تکلمم  نیا  رد  اضردـمحم  زورما  تفرگیمن ،

کی یزنودـنا  رد  هک  نانچ  دـشیم . مامت  هیـضق  دنتـشکیم و  نارھت  رد  ار  رفن  رازھدـصناپ  دـندرکیم . دوبان  ماـع و  لـتق  ار  قطاـنم  یهیقب  یلاـھا  دـعب  و  هاـفر »  » یهسردـم

یهظحل رد  ماما ، اما  دروخن ! ناکت  بآ  زا  مھ  بآ  تسا ! یمرتحم  دـنموربآ و  مھ  یلیخ  تیـصخش  تسا و  راک  رـس  رب  اـقآ  نآ  مھ  زورما  دـش . ماـمت  دنتـشک و  ار  رفن  نویلیم 

اھالبرک هب  اھیلعنبنیـسح  رگید  دنکیم و  ادـیپ  تاجن  خـیرات  دـننک ، لمع  تقو  توف  نودـب  عقوم و  هب  دـنداد  صیخـشت  هک  ار  یرما  صاوخ  رگا  تفرگ . ار  مزال  میمـصت  مزال 

. دش دھاوخ  رارکت  خیرات  رد  اھالبرک  دندرک ؛ فالتخا  مھ  اب  اما  دندیمھف  دندیمھف ، رید  دندیمھف ، دب  صاوخ  رگا  دنوشیمن . هدناشک 

« صاوخ ماوع و   » 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 19هاگياپ  هحفص 6 
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رگید : » تفگ یکی  میراد ». راک  رگید  زورما  ام  : » تفگ یکی  دندادن . باوج  هعماج ، رد  رـشتنم  صاوخ  یهقبط  اما  دندوب ؛ یباسح  یاھمدآ  راک ، سار  رد  دینک ! هاگن  اھناغفا  هب 

هب هھبج  نیا  زا  میتشگ و  اھهھبج  رد  ام  یلو  دندرک ؛ عمج  فولا  فالآ و  همھ  لاس ، دنچ  مینک . یبساک  میورب  میورب ؛ نامراک  غارـس  دیراذگب  دینک ، ناملو  دـش . مامت  گنج 

! دش دھاوخ  رارکت  خیرات ، رد  اھالبرک  نامھ  دندرک ، لمع  هنوگ  نیا  رگا  بوخ ؛ رگید »! تسا  سب  لامش . یھاگ  بونج ، یھاگ  برغ ، یھاگ  میتفر . هھبج  نآ 

شبیـصن یزوریپ  دنک ، تکرح  شالت و  ادـخ  یارب  یـسک  رگا  درادـن ! درگرب  ورب ، درک . دـھاوخ  شترـصن  مھ  وا  دـنک ، ترـصن  ار  وا  یـسک  رگا  هک  تسا  هداد  هدـعو  لاعتم  یادـخ 

مھ یزوریپ  اـما  تسھ ؛ اـھجنر  تسھ ، اھیتخـس  تسھ ، اھتداھـش  هتبلا ، دـنکیم ، تکرح  یاهعوـمجم  یتـقو  دـنھدیم ! یزوریپ  رفن  کـی  رھ  هب  هکنیا  هن  دـش . دـھاوخ 

اما دـنوشیم ؛ هتـشک  دنـشکیم و  نولتقی ؛» نولتقیف و  ! » هن دـیآیمن . یـسک  غامد  زا  مھ  نوخ  میھدیم ؛ ترـصن  هک  دـیامرفیمن  هرـصنی ». نم  نرـصنیلو هللا  : » تسھ

رطاخ هب  میدیسرت ؛ هداوناخ  رطاخ  هب  میدیسرت ؛ وربآ  لوپ و  ندش  ردھ  زا  میدیسرت ؛ نامنوخ  ندش  هتخیر  زا  هک  یتقو  تسا . یھلا  تنـس  نیا ، دنروآیم . تسد  هب  یزوریپ 

راقع عایـض و  شرتسگ  رطاخ  هب  میدرکن ؛ تکرح  تیعقوم  راـک و  بسک و  ظـفح  رطاـخ  هب  میدیـسرت ؛ ناـمدوخ  شیع  یتحار و  ندـش  صغنم  رطاـخ  هب  میدیـسرت ؛ ناتـسود 

هالـصلاهیلع نینموملاریما  هکنیااـمک  تفر ! دـنھاوخ  نیب  زا  دـش و  دـنھاوخ  دیھـش  همھ  دـنریگب ، رارق  هار  رـس  مھ  نیـسح  ماـما  نت  هد  رگید ! تسا  مولعم  میدرکن ؛ تکرح 

. دش دیھش  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هکنیاامک  دش ؛ دیھش  مالسلاو 

نیا طقف  اـم  ضرع  دـشاب . عمج  ناتـساوح  سپ  دـیتسھ -  هتبلا  هک  دیـصاوخ -  وزج  رگا  دیاهتـسد ؟ مادـک  وزج  امـش  دـینیبب  نم ! نازیزع  صاوخ !... یهقبط  صاوخ ! صاوخ !

تقو رگا  هک  تسا ؛ هیـضق  یخیراـت  شخب  یکی  دوـش : راـک  بلطم  نیا  یور  دـیاب  شخب  ود  رد  دوـب . لـک  زا  یاهصـالخ  میدرک ، تبحـص  نآ  یهراـبرد  هک  یبـلطم  هـتبلا  تـسا .

خیراـت رد  هک  ار  ییاـھهنومن  دـندرگب و  دـیاب  نادراـک  نادـنمهقالع  تروص ، رھ  هب  دـنامیمن . میارب  یتـقو  تـالوقم ، نیا  هب  نتخادرپ  یارب  هنافـساتم  مدرکیم . مدوخ  متـشاد 

امـش مدوخ و  دوب و  لاجم  رگا  هتبلا  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  تسیچ ؟ صاوخ  نیا  مسا  دندرکن ؟ دندرکیم و  لمع  یتسیاب  صاوخ  اھاجک  هک  دننک  رکذ  دنبایب و  تسا ، ناوارف 

. تسھ منھذ  رد  نوچ  منک ؛ تبحص  ناتیارب  شصاخشا  تاعوضوم و  نیمھ  یهنیمز  رد  یتعاس  دوب  نکمم  دیدشیمن ، هتسخ 

دیاب هنوگچ  صاوخ ، یهقبط  نامز ، رھ  رد  هک  دوش  مولعم  دـیاب  نامز . رھ  هکلب  ام ، نامز  طـقف  هن  تسا . ناـمز  رھ  عضو  اـب  قیبطت  دوش ، راـک  نآ  یور  دـیاب  هک  یرگید  شخب 

؟ تسیچ شیاھقادصم  اھلاثم و  دنوشن ؟ ایند  ریسا  هنوگچ  تسا . هملک  کی  دنوشن » ایند  ریسا   » میتفگ هکنیا  دنشاب . هدرک  لمع  ناشهفیظو  هب  ات  دننک  لمع 

 - دـھد ماجنا  دـیاب  هک  ار  یراک  دـھد -  ماجنا  یبوخ  راک  دـھاوخب  ناشرفن  کـی  رگا  میتفگ ، هک  یـصاوخ  نیمھ  زا  دراد . ینیفلاـخم  هشیمھ  ادـخ ، هار  رد  تکرح  نم ! نازیزع 

»!؟ یوریم اـھراک  نینچ  لاـبند  ارچ  یرادـن !؟ هـچب  نز و  رگم  یاهناوـید !؟ رگم  یراـکیب !؟ وـت  رگم  اـقآ ، : » دـنیوگب دـنوش و  ادـیپ  صاوـخ  دوـخ  زا  رگید  رفن  راـھچ  تـسا  نـکمم 

. دنتفگیم مھ  هزرابم  یهرود  رد  هکنیاامک 

؛ دـننزیم تمھت  دـنیوگیم ، دـب  دـننکیم ، هئطخت  داتـسیا . اھتمالم  اھفرح و  لباقم  رد  دـیاب  هک  تسا  نیا  یـصاوخ ، تدـھاجم  مزاول  زا  یکی  دتـسیاب . دـیاب  رفن  کی  نآ  اـما 

. تسین یاهلاسم 

هدنیآ رد  تسا  نکمم  هک  یمیظع  گرزب و  یاھراک  هب  تبسن  هتبلا  ریخا ، تکرح   ) دنھد ماجنا  یشخب  رھ  رد  صاوخ  ای  دیھد و  ماجنا  امـش  یتکرح  رھ  هک  تسا  نیا  ضرغ 

روشک تسا ، لیبس هللا  یف  تدھاجم  روشک  ام ، روشک  زورما  هک  مینکیم  رکش  ار  ادخ  دننک . لاکشا  و  ارچ ؟»  » دنیوگب هک  دنتسھ  یناسک  تسا ) یکچوک  رما  دیآ ، شیپ 

اھھاگـشناد و یداـیز  یاھـشخب  رد  یتـح  نیغلبم و  ناگدـنیوگ ، مـالعا ، یاـملع  روشک ، ناـگرزب  روشک ، نیلووسم  تساھـشزرا . روشک  تسا و  راـثیا  روشک  تسا ، داـھج 

قباوس نیا  هاپـس و  دنیاھـشزرا . رھظم  تسا ، مولعم  هک  مھ  حلـسم  یاھورین  دننکیم . تکرح  اھـشزرا  تمدخ  رد  بالقنا و  تمدـخ  رد  مالـسا ، تمدـخ  رد  رگید ، یاھاج 

. دنشاب اھشزرا  لابند  دیاب  مھ  نالا  دندیرفآ ! شزرا  ردقچ  دندیشک و  تمحز  اھنیا  ردقچ  تسا . مولعم  ناشعضو  هک  ییاھرکشل  نینچ  نشور و 

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

رگا دوخ ، یعلاط  شوخ  هب  هتـسب  ماوع ، دنرادن . یریگمیمـصت  تردـق  دـنماوع و  وزج  هدـع  کی  دـینک . ادـیپ  منکیم ، نییبت  مالـسا  ردـص  زا  هک  یاهنحـص  رد  ار  ناتدوخ  امش 

تمس هب  ار  هعماج  دندوب و  راک  رس  رب  هیلع ، یلاعت  هللاناوضر  ام  لحار  ماما  مالـسلاهیلع و  نینموملاریما  ماما  لثم  ینایاوشیپ  هک  دنتفرگ  رارق  نامز  زا  یعطقم  رد  افداصت 

نوعدـی همئا  مھ  انلعج  و   » هک دـنتفرگ  رارق  یعطقم  رد  دوبن و  رای  اـھنآ  اـب  تخب  رگا  اـما  دـش . دـنھاوخ  هدـنار  تشھب  تمـس  هب  ناـبوخ ، تسد  برـض  هب  دـندربیم ، تشھب 

دیشاب بظاوم  دیاب  سپ ، تفر . دنھاوخ  خزود  تمـس  هب  ( ٢ «) رارقلا سئب  اھنولـصی و  منھج  راوبلاراد . مھموق  اولحا  ارفک و  اھمعن  اولدب  نیذـلایلا  رتملا   » ای و  ( ١ «) رانلایلا

. دیریگن رارق  ماوع »  » وزج

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

تالیـصحت هک  یناسک  اـسب  یا  تسین . نیا  ماوع »  » یاـنعم هک  متفگ  هن ! دیـشاب ؛ هیلاـع  تالیـصحت  بسک  یپ  رد  اـمتح  هک  تسین  اـنعم  نیدـب  نتفرگن ، رارق  ماوع »  » وزج

ماوع دـنماوع . وزج  اما  دـناینغ ؛ ای  ریقف  هک  یناسک  اسب  یا  دـنماوع . وزج  اما  دـناهدرک ؛ مھ  ینید  تالیـصحت  هک  یناـسک  اـسب  یا  دـنماوع . وزج  اـما  دـناهدرک ؛ مھ  هیلاـع 

راـک تریـصب  یور  زا  هک  سک  رھ  دـشاب . تریـصب  یور  زا  مینکیم  یراـک  رھ  ینعی  میدـنویپن . هگرج  نیا  هـب  هـک  میـشاب  بظاوـم  دـیاب  تسامـش . نـم و  دوـخ  تـسد  ندوـب ،

هب مینکیم ، لمع  تریصب  اب  مناوریپ  نم و  ینعی  ( ١ .«) ینعبتا نم  انا و  هریـصب  یلع  هللایلا  اوعدا  : » دیامرفیم ربمغیپ  یهرابرد  نآرق  دینیبیم  اذل ، تسا . ماوع  دنکیمن ،

ادیپ لیلحت  تردق  دیشوکب  دینک . جراخ  هورگ  نآ  زا  ار  ناتدوخ  تعرـس  هب  دیماوع ، هورگ  وزج  رگا  هن . ای  دیماوع  هورگ  وزج  دینیبب  لوا  سپ ، میوریم . شیپ  میزادرپیم و  توعد 

. دیبای تسد  تفرعم  هب  دیھد و  صیخشت  دینک ؛

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

ییاھنیا دنراد . رارق  بوخ  یاھعاتم  یهمھ  مان و  تحار ، تذل ، لوپ ، توھش ، ماقم ، یگدنز ، ایند ، اب  هلباقم  رد  هک  دنتسھ  یناسک  عون  کی  دنعون . ود  قح ، رادفرط  صاوخ 

یویند یگدـنز  یاھهرھب  اـھنیا  هرھب .»  » ینعی عاـتم ،» ( » ١ .«) ایندـلا هاـیحلا  عاـتم  . » تسا یگدـنز  یاـھییابیز  وزج  شاهمھ  تسا . بوـخ  یاـھعاتم  زا  همھ  میدرک ، رکذ  هک 

نیا لباقم  رد  رگا  اھتنم  تسا . هدـیرفآ  امـش  یارب  ادـخ  تسا و  عاتم  هن . تسا ؛ دـب  عاتم ، نیا  هک  تسین  نیا  شیانعم  ایندـلا ،» هایحلا  عاـتم   » دـیامرفیم هکنآرق  رد  تسا .

ندرب هرھب  نمض  رگا  تسالیواو ! دیرادرب ، تسد  دیتسناوتن  دمآ ، نایم  هب  تخـس  فیلکت  یاپ  یتقو  هک  دیدش  بوذجم  ردق  نآ  هتـساوخان  یادخ  یگدنز ، یاھهرھب  اھعاتم و 

. تسا باسح  تقو  نآ  دیرادرب ، تسد  یتحار  هب  اھعاتم  نآ  زا  دیناوتیم  دیآیم ، شیپ  تخس  ناحتما  یاپ  هک  اجنآ  یویند ، یاھعاتم  زا 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٧۵ یاروش  سلجم  هرود  نیمجنپ  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

دنتساوخیم و هشیمھ  زا  شیب  دوخ ، یسایس  یتاغیلبت و  یاھهلمح  یهریاد  ندرک  گنت  اب  روشک ، نیا  تلم و  نیا  نانمشد  هک  دش  لیکشت  یطیارش  رد  مجنپ  سلجم 

رد مدرم  روضح  ای  دوشن ، لیکشت  تقو  رس  سلجم ، نیا  هک  دندرکیم  وزرآ  دنھد . رارق  ناشدوخ  رکم  دیک و  فیعـضت و  دروم  یوحن  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دنھاوخیم 

یاضف ای  دوش و  عقاو  فورعم  یاھهرھچ  نارادـفرط  نایم  صاوخ و  نایم  مدرم ، نایم  ییاھیریگرد  ناگدـنیامن ، باختنا  لحارم  رد  ای  دـشابن ، یریگمـشچ  روضح  نآ ، تاباختنا 

« صاوخ ماوع و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دوب نمشد  یاھوزرآ  اھنیا  ددنبب . اھیزوسلد  اھتریصب و  رب  ار  هار  رگیدکی ، هب  تبسن  یزروهنیک  وج  ددرگ و  رات  هریت و  تاباختنا ، رطاخ  هب  روشک 

یاهقیلس یرکف و  یاھحانج  روضح  دوجو  اب  دندرک و  تکرش  رتشیب  هشیمھ  زا  مدرم  درکن . ادیپ  ققحت  اھنیا  زا  کی  چیھ  هک  مینک  رکش  ار  لاعتم  یادخ  دیاب  دوجو  یهمھ  اب 

یبزح یاھھورگ  مدرم و  صاوخ  داحآ و  هک  ییاج  نآ  رد  تفرگ . ماجنا  ایند  رد  نوگانوگ  تاـباختنا  یلومعم  یاـھرابغ  درگ و  نودـب  کاـپ و  ینادـیم  تاـباختنا ، نادـیم  فلتخم ،

اھجنـشت دوشیم ، اھلتق  دنتفایم ! رگیدکی  ناج  هب  روطاس  اب  تاباختنا ، رطاخ  هب  مدرم  هک  دیونـشیم  دینکیم و  هظحالم  دنرادروخرب ، تکازن  ندمت و  زا  هک  دننکیم  اعدا 

. دنوشیم تاباختنا  ثداوح  نیھر  یتدم ، ات  اھروشک  دریگیم و  تروص 

ادھش  / ٠٢/١٧/١٣٧۶ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دیاب دنک ، ادیپ  ققحت  شنیرفآ  ملاع  یهرابرد  یھلا  یبوبر و  یلاع  فادھا  دصاقم و  دوش و  عقاو  دیفم  ادخ  هار  رد  ناتدوجو  دینک و  یـضار  ناتدوخ  زا  ار  ادـخ  دـیھاوخیم  رگا 

، دـندرک ار  راک  نیا  نموم  یاھناسنا  زا  یھورگ  هک  ییاـج  رھ  دوشیم . هک  ییاـج  نآ  اـت  تسین ؛ مھ  قاـطیال  اـم  فیلکت  دـیریگب . هدـیدن  یھلا  فادـھا  لـباقم  رد  ار  ناـتدوخ 

. دش زوریپ  لطاب  یهملک  درگرب ، ورب  نودب  دیزرل ، ناشیاپ  ادخ  نموم  ناگدنب  هک  مھ  ییاج  رھ  دش . زوریپ  ادخ  یهملک 

تموکح یهماقا  ینعی  دوشب ؛ هک  درکیمن  ینیبشیپ  یرگلیلحت  چـیھ  هک  دـش  یراک  دـش . زوریپ  بالقنا  دـندرک ، ار  تشذـگ  راـثیا و  نیا  هک  ادـخ  نموم  ناگدـنب  بـالقنا ، رد 

راـک نیا  نارگراـثیا ، ناـنموم و  نادیھـش و  تکرح  نیا  تکرب  هب  اـما  درکیم ؟ رواـب  یـسک  هچ  درکیم ؟ رکف  یـسک  هچ  ملاـع . یهطقن  نیا  رد  مھ  نآ  نید ؛ تموکح  مالـسا ،

نیا ات  دنـشاب ، هورگ  نیا  وزج  هک  دننک  یعـس  دیاب  همھ  دنتفرگ . هدیدان  ار  دوخ  همھ -  مییوگیمن  نانموم - ، زا  یھجوت  لباق  هورگ  هدیزگرب و  عمج  نوچ  دش ؛ ماجنا  یندشن 

. دشاب اھنآ  هب  قلعتم  راختفا 

ناگدـبز و عطاق  تیرثکا  هک  مالـسلاوھالصلاهیلع  نیـسح  ماما  نارود  لـثم  تسین ؛ هک  خـیرات  لوط  رد  لـثم  تسین ؛ هک  ییاـھاجنآ  لـثم  دوبن -  تشذـگ  نیا  هک  ییاـج  رھ 

تموکح دمآ ، راک  رـس  لاس  دون  هیماینب  تموکح  دـمآ ، راک  رـس  دـیزی  تموکح  دـش ، زوریپ  لطاب  یهملک  دـنتفر -  بقع  دندیـسرت و  دـندرک و  یلاخ  هناش  نانموم  صاوخ و 

! دندیشک هچ  نینموم  دندیشک ! هچ  یمالسا  عماوج  دندیشک ! هچ  مدرم  دشن ، ماجنا  تشذگ  نیا  هکنآ  رطاخ  هب  دنام . دمآ و  راکرس  نرق  شش  جنپ ، سابعینب 

هکنیا درجم  هب  یلو  دروخ ؛ دـھاوخ  تسکـش  نمـشد  میدرک ، تکرح  بوخ  رگا  تسا . دـحا  گنج  اـم ، یگدـنز  نارود  یهمھ  نم ! نازیزع  تسا . ینـشور  یهنحـص  هنحص ،

هک دیدید  ددرگیمرب . قرو  میتفر ، تمینغ  تمـس  هب  میدرک و  اھر  ار  رگنـس  دش ، نامیدوسح  مھ  ام  دننکیم ، عمج  تمینغ  رفن  راھچ  میدـید  داتفا و  مئانغ  هب  ناممـشچ 

. تسا هدش  رارکت  دحا  گنج  مالسا ، خیرات  لوط  رد  تشگرب ! قرو  دحا  گنج  رد 

ات اما  دیشاب ؛ هھبج  نارادساپ  دیروخن و  ناکت  اجنیا  زا  امـش  هک  تسا  هتفگ  هتـشاذگ و  اجنیا  ار  هدع  نیا  ینارون ، لد  نآ  اب  تقیقح ، یهحفـص  اب  یانـشآ  یھلا  یهدنامرف 

، میمدآ هرخالاب  مھ  ام  دنتفگیم  دیدرکیم ، تبحـص  اھنآ  کت  کت  اب  رگا  هتبلا  دیزرل . مھ  اھنیا  یاپ  دننکیم ، عمج  تمینغ  نییاپ  نآ  رفن  راھچ  هک  دندید  داتفا و  ناشمـشچ 

ربمایپ نادـند  داتفا ! یقاـفتا  هچ  یرـشب ، ریقح  یاھهتـساوخ  لـباقم  رد  ندـش  میلـست  نیا  اـب  هک  دـیدید  اـما  هلب ؛ میھاوخیم . یگدـنز  هناـخ و  مھ  اـم  میراد ، لد  مھ  اـم 

. دندش دیھش  مالسا  ناگرزب  زا  ردقچ  دیدرگ و  زوریپ  نمشد  دش ؛ بولغم  قح  یهھبج  دش ؛ حورجم  ترضح  نآ  کرابم  ندب  تسکش ؛

یمالسا  / ٠١/٠۵/١٣٧۶ تدحو  سنارفنک  نانامھم  رادید  رد  تانایب 

ندمت یارب  رشب  هک  تساھنیا  لاثما  زاگ و  تفن و  نوچ  یتاناکما  یواح  لماح و  زورما  تسا ، ناناملسم  رایتخا  رد  هک  یتکرباب  یاھنیمزرس  یشیجلاقوس و  یهقطنم  نیا 

نینچ رد  تیعمج ، همھ  نیا  اـیند . مدرم  مـجنپ  کـی  زا  شیب  ینعی  دنتـسھ ؛ ناملـسم  رفن  نوـیلیم  دـص  دـنچ  دراـیلیم و  کـی  دراد . جاـیتحا  نآ  هـب  هرمزور  تروـص  هـب  دوـخ ،

نیا زا  دـیاب  ارچ  تسا -  مالـسا  یاـیند  یلـصا  زکرم  بلق و  زورما  هک  یمالـسا  ناریا  رد  ینعی  هقطنم -  نیا  بـلق  رد  مالـسا  مـچرپ  ندـش  هتـشارفارب  اـب  مـھ  نآ  یاهـقطنم ؛

دندومن جیورت  اھییاکیرما  زور  کی  دنتفگ ، اھیسیلگنا  زور  کی  هک  ار  تسایس  زا  نید  ییادج  یهسوسو  تسا . ناناملـسم  رایتخا  رد  گرزب  ناکما  کی  نیا ، دوشن ؟ هدافتـسا 

، صاوخ دنراد . صاوخ  مھ  ار  هفیظو  نیرتشیب  هنیمز ، نیا  رد  دننک . تلفغ  تیعقوم  نیا  زا  ناکما و  نیا  زا  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  یارب  دندرک ، قوب  رد  اھنآ  یدایا  زور  کی  و 

هک تسا  هدیسر  نآ  تقو  دنراد . ار  فیلکت  نیرتشیب  هک  دنتسھ  اھنیا  یمدرم . یاھھورگ  نیب  رد  ذوفن  نابحاص  ناراگنهمانزور و  ابطخ و  ارعش و  نارکفنـشور و  املع و  ینعی 

، مالسا یایند  هک  تسا  هدیسر  نآ  تقو  درادرب . مدق  ماکحتسا  اب  نآ ، رد  دنک و  باختنا  تاجن  هار  یھلا و  میقتسملا  طارـص  ناونع  هب  ار  مالـسا  دیآ و  دوخ  هب  مالـسا  یایند 

، دتسیاب دحتم  روط  هب  مسینویھص -  رابکتسا و  ینعی  دناهدید -  ار  نمشد  نآ  بیسآ  یمالسا ، یاھھورگ  یهمھ  هک  یکرتشم  نمشد  لباقم  رد  دنک و  ظفح  ار  دوخ  داحتا 

دھاوخ شیپ  دوب و  دھاوخ  مھ  یھلا  ننـس  نیناوق و  تیامح  دروم  راگدرورپ و  دـییات  دروم  هللااشنا  دـیامیپب . ار  یدـحاو  هار  دـنکب و  یدـحاو  غیلبت  دـھدب ، یدـحاو  یاھراعش 

. تفر

تلود  / ٠٢/٠۶/١٣٧۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هک تساج  نیا رد  فرح  نیا  یگزات  تسین . فرح  نیا  رکنم  مھ  سک  چـیھ دـننز ؛ یم ار  فرح  نیا  همھ  تسا . یلک  فرح  نیا ، داد . رارق  مدرم  ار  ساسا  دـیاب  اھراک  هنیمز  رد 

یناردارب تسا . ساسح  رایسب  هک  تسا  ییاج  نیا ، دنک . یم ادیپ  ضراعت  صاخ  یاھھورگ  عفانم  اب  مدرم ، هماع  تساوخ  عفانم و  تاقوا  یھاگ  مینکب ، هجوت  میھاوخب  رگا 

یاھقادـصم مدوخ  نھذ  رد  منک ، نایب  مھاوخب  نم  رگا  نالا  دـیاش  دـننک . ادـیپ  ار  نیا  یاھقادـصم  دـنناوت  یم بوخ  دـنراد ، راکورـس  نالک  یاھتیریدـم  یتلود و  لئاسم  اـب  هک 

تسین . قادصم  رکذ  رب  یانب  هتبلا  هک  دراد  دوجو  یناوارف 

ماجنا نوگاـنوگ  لـئاسم  هنیمز  رد  یگنھرف و  لـئاسم  هنیمز  رد  یلوپ ، لـئاسم  هنیمز  رد  یداـصتقا ، لـئاسم  هنیمز  رد  تعنـص ، هنیمز  رد  ار  یمادـقا  رگا  هک  تسا  ییاـھاج 

اھنیا هک  یـسایس -  یاھھورگ  یگنھرف و  یاھھورگ  نادنمتورث ، یداصتقا ، یلام ، یلوپ ، یاھھورگ  دنتـسھ -  هعماج  رد  یـصاخ  یاھھورگ  اما  تسا ؛ مدرم  عفن  هب  میھد ،

هک تسا  مالـسلاوھالصلا  هیلع نینموملاریما  شیامرف  نامھ  یاج  نیا ، دوش . یم مولعم  اج  نیا میقتـسم ، طارـص  نآ  تسا . ساسح  هطقن  نآ  نیا ، دش . دـنھاوخ  ررـضتم 

طخس تفر . دھاوخ  داب  رب  دش و  دھاوخ  دوبان  لک  هب صاوخ  یاھھورگ  یدونشخ  دندوب ، نیگمشخ  مدرم  تقو  کی  رگا  ینعی  هصاخلا . » یـضرب  فحجی  هماعلا ، طخـس  ناف  »

رفن راھچ  میدومن ، ارجا  هک  یراک  نالف  میدرک و  لامعا  هک  یتسایس  نالف  رد  ام  یحابص ، دنچ  هک  مریگ  درک . دھاوخ  لامیاپ  ار  صاخ  یاھھورگ  یدونشخ  یمومع ، مشخ  و 

لثم مدرم  ییاضران  نیا  میـشاب ، هدرک  یـضاران  ار  مدرم  راک ، نیا  اب  هدرکان  یادـخ  رگا  اما  میدرک ؛ یـضار  ناـمدوخ  زا  مھ  ار  یلاـم  یلوپ و  یاـھھورگ  اـی  صاـخ  یاـھھورگ  زا 

هک مینک  ضرف  رگا  ینعی  هماعلا .» یضر  عم  رفتغی  هصاخلا ، طخس  ناو  : » دنیامرف یم ار  شسکع  دعب  درادن . یـشزرا  چیھ  نیا ، ددرون . یم رد  ار  اھنیا  همھ  دیآ و  یم ینافوت 

هچنانچ داد ، ماجنا  ار  راک  نیا  ارچ  تلود  هک  دـنتفگ  دـندش و  یـضاران  نیگمـشخ و  ام  زا  یلمع  تسایـس و  رـس  هریغ ، یگنھرف و  یداـصتقا ، یـسایس ، صاـخ  یاـھھورگ 

. درک رکف  ار  نیا  دیاب  تسا . شیاشخب  لباق  اھھورگ  نآ  مشخ  دنشاب ، یضار  دونشخ و  مدرم  هدوت  ام -  زورما  ریبعت  هب  هماع و -  هک  یتقو  ینعی  هماعلا ؛» یضر  عم  رفتغی  »

تلود  / ٠٢/٠۶/١٣٧۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

، یداصتقا لئاسم  یهنیمز  رد  تعنص ، یهنیمز  رد  ار  یمادقا  رگا  هک  تسا  ییاھاج  نالک ] یاھ  تیریدم  رد  صاخ  یاھھورگ  عفانم  اب  مدرم ، یهماع  عفانم  ضراعت  هب  عجار  ]

« صاوخ ماوع و   » 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 19هاگياپ  هحفص 8 
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 - دنتـسھ هعماـج  رد  یـصاخ  یاـھھورگ  اـما  تسا ؛ مدرم  عـفن  هب  میھد ، ماـجنا  نوگاـنوگ  لـئاسم  یهنیمز  رد  یگنھرف و  لـئاسم  یهنیمز  رد  یلوـپ ، لـئاسم  یهنیمز  رد 

طارـص نآ  تسا . ساـسح  یهطقن  نآ  نیا ، دـش . دـنھاوخ  ررـضتم  اـھنیا  هـک  یـسایس -  یاـھھورگ  یگنھرف و  یاـھھورگ  نادـنمتورث ، یداـصتقا ، یلاـم ، یلوـپ ، یاـھھورگ 

تقو کی  رگا  ینعی  هصاخلا » یضرب  فحجی  هماعلا ، طخس  ناف   » هک تسا  مالسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما  شیامرف  نامھ  یاج  نیا ، دوشیم . مولعم  اجنیا  میقتـسم ،

دھاوخ لامیاپ  ار  صاخ  یاھھورگ  یدونـشخ  یمومع ، مشخ  طخـس و  تفر . دھاوخ  داب  رب  دش و  دـھاوخ  دوبان  لکهب  صاوخ  یاھھورگ  یدونـشخ  دـندوب ، نیگمـشخ  مدرم 

نامدوخ زا  مھ  ار  یلام  یلوپ و  یاھھورگ  ای  صاخ  یاھھورگ  زا  رفن  راھچ  میدومن ، ارجا  هک  یراک  نالف  میدرک و  لامعا  هک  یتسایس  نالف  رد  ام  یحابص ، دنچ  هک  مریگ  درک .

یـشزرا چـیھ  نیا ، ددرونیم . رد  ار  اھنیا  یهمھ  دـیآیم و  ینافوت  لثم  مدرم  ییاضران  نیا  میـشاب ، هدرک  یـضاران  ار  مدرم  راک ، نیا  اب  هدرکان  یادـخ  رگا  اما  میدرک ؛ یـضار 

رس هریغ ، یگنھرف و  یداصتقا ، یسایس ، صاخ  یاھھورگ  هک  مینک  ضرف  رگا  ینعی  ( ١ «) هماعلا یضر  عم  رفتغی  هصاخلا ، طخس  نا  و  : » دنیامرفیم ار  شسکع  دعب  درادن .

ریبعت هب  هماع و -  هک  یتقو  ینعی  هماعلا ؛» یـضر  عم  رفتغی   » هچنانچ داد ، ماـجنا  ار  راـک  نیا  ارچ  تلود  هک  دـنتفگ  دـندش و  یـضاران  نیگمـشخ و  اـم  زا  یلمع  تساـیس و 

. درک رکف  ار  نیا  دیاب  تسا . شیاشخب  لباق  اھھورگ  نآ  مشخ  دنشاب ، یضار  دونشخ و  مدرم  یهدوت  ام -  زورما 

تلود  / ٠٢/٠۶/١٣٧۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

رد هک  دینادب  اما  دینکیمن ؛ راک  یعمج  نود  ای  یعمج  یارب  امش  دنک ]. وجتسج  ار  شدوخ  قدص  اب  صالخا و  اب  نایرگشل  ددرگب ، دیاب  یاهعومجم  رھ  یلقاع و  ناسنا  رھ  ]

فرـصم مک  قرب  هک  دـیتشاد  نیا  هب  جایتحا  زور  کی  رگا  مینک ، ضرف  تسیک . دیـسر ، دـھاوخ  امـش  داد  هب  دـیدرک ، دـنلب  دادمتـسا  دایرف  امـش  یتقو  هک  سک  نآ  اھنیا ، نایم 

ود اب  هک  یمدآ  نآ  ربارب  دص  ناشلزنم ، رد  دننکیمن و  انتعا  یناسک  هچ  دننکیم و  شوگ  امـش  فرح  هب  یناسک  هچ  دینیبب  دینک ، فرـصم  مک  قرب  هک  دـیدرک  نالعا  دوش و 

تحار یلیخ  ار  اـھنیا  نم ، رظن  هب  دنتـسھ . یناـسک  هچ  اـھنیا  دـینیبب  دنتـسین . امـش  رکف  هـب  ینعی  دـنربیم ؛ ـالاب  ار  دوـخ  فرـصم  دراد ، یلوـمعم  فرـصم  قرب ، یهـلعش 

تخانش . دوشیم 

رد ار  هماعلا » طخـس  هماـعلا و  یـضر   » یهلاـسم تینما -  یهنیمز  رد  یـسایس و  لـئاسم  یهنیمز  رد  گـنھرف ، یهنیمز  رد  اھـشخب -  یهمھ  رد  هک  منکیم  شھاوخ  نم 

. دنتسھ یناسک  هچ  دنھدیم ، باوج  مزال  ماگنھ  رد  ار  امش  خارصتسا  دایرف و  هک  ییاھنآ  دینیبب  دیریگب ؛ رظن  رد  ( ١ «) هصاخلا طخس  هصاخلا و  یضر   » لباقم

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/١٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

فـص تشاد : دوجو  صخـشم  فوفـص  ربمایپ ، نامز  رد  هک  دوب  نیا  شکرابم ، تایح  تموکح و  نارود  رد  مرکا  ربمایپ  اب  دوخ  تموکح  نارود  رد  نینموملاریما  یهدـمع  توافت 

؛ درکیم زارد  اھنآ  یوس  هب  ار  هراـشا  تشگنا  تشادیم ؛ رذـح  رب  دـندوب  هعماـج  لـخاد  رد  هک  نیقفاـنم  زا  ار  دارفا  نآرق ، تاـیآ  اـمئاد  هک  دـندنامیم  نیقفاـنم  رفک . ناـمیا و 

مھ لباقم  رد  صخـشم  فوفـص  دوب . راکـشآ  زیچهمھ  ربمایپ ، نامز  رد  یمالـسا  ماظن  رد  ینعی  درکیم ؛ فیعـضت  ار  اھنآ  یهیحور  درکیم ؛ تیوقت  اھنآ  لباقم  رد  ار  نینموم 

مھ ناـمز  نآ  دـندوب -  یمدرم  هنوگهمھ  مھ  اـجنآ  هتبلا  تیونعم . دـیحوت و  مالـسا و  ناـمیا و  رادـفرط  مھ  رفن  کـی  دوب ؛ تیلھاـج  توغاـط و  رفک و  رادـفرط  رفن  کـی  دـندوب :

« نیثکان  » ینعی مود -  هورگ  نامھ  هکنیا  رطاخهب  دوبن ؛ صخشم  فوفص ، هک  دوب  نیا  راک  لاکشا  نینموملاریما ، نامز  رد  دوب . صخشم  فوفـص  نکیل  دوب -  یمدآ  هنوگهمھ 

وزج ربماـیپ ، ناـمز  رد  هک  دوب  یـسک  ریبز  نیا  دـشیم . دـیدرت  راـچد  هحلط ، باـنج  اـی  ریبز ، باـنج  لـثم  یتیـصخش  اـب  هلباـقم  رد  یـسکرھ  دـندوب . یھجوم  یاـھهرھچ  - 

هفیقـس هب  نینموملاریما ، زا  عاـفد  یارب  هک  دوب  یناـسک  وزج  مھ  ربماـیپ  نارود  زا  دـعب  یتـح  دوب . ترـضح  نآ  هب  کـیدزن  ربماـیپ و  یهمع  رـسپ  اھهتـسجرب و  اھتیـصخش و 

، ایند یاھهولج  نوگانوگ و  عاضوا  یبلط ، ایند  تاـقوا  یھاـگ  دـنک . ریخ  هب  ار  ناـمهمھ  تبقاـع  ادـخ  تسا !» تبقاـع  رب  همھ  یتسم  یروتـسم و  مکح  « ؛ هلب درک . ضارتعا 

دسرب هچ  دوشیم ؛ لاکشا  راچد  تاقوا  یھاگ  مھ  صاوخ  هب  تبسن  ناسنا  هک  دروآیم  دوجوهب  اھتیـصخش  زا  یخرب  رد  ییاھرییغت  نانچ  نآ  دراذگیم ، ییاھرثا  نانچنآ 

زا اـھراب  هدـنب  دـنداد . جرخهـب  تریــصب  یلیخ  دـندیگنج ، دنداتــسیا و  دــندوب و  نینموـملاریما  رب  رود و  هـک  ییاـھنآ  دوـب . تخــس  اـعقاو  زور  نآ  نیارباـنب ، یماـع . مدرم  یارب 

، ییاـھیریگرد نینچ  دوجو  اـب  هک  تسا  مولعم  تسا . مزـال  تریـصب  لوا ، یهجرد  رد  ربـصلا .» رـصبلا و  لـھا  ـالا  ملعلا  اذـھ  لـمحی  ـال  : » دومرف هک  ماهدرک  لـقن  نینموـملاریما 

طلغ راکفا  مالـسا ، ردص  رد  دـندزیم . طلغ  یاھفرح  دـندیگنجیم و  نینموملاریما  اب  مالـسا ، یاعدا  رب  هیکت  اب  هک  ییاھراتفرجک  نآ  ای  دوب . هنوگچ  نینموملاریما  تالکـشم 

یهروس کی  هک  هرقب  یهروس  دـینیبب  امـش  هنیدـم . نارود  رد  هچ  هکم و  نارود  رد  هچ  درکیم ؛ در  ار  راکفا  نآ  احیرـص  دـشیم و  لزان  نآرق  یهیآ  اـما  دـشیم ؛ حرطم  یلیخ 

یتح دزادرپیم ؛ مھ  تایئزج  هب  تسا ؛ دوھی  اب  نیقفاـنم و  اـب  ربماـیپ  نوگاـنوگ  یاـھیریگرد  اھـشلاچ و  حرـش  اتدـمع  دـنیبیم  دـنکیم ، هاـگن  ناـسنا  یتقو  تسا ، یندـم 

یهکرابم یهروس  زاب  و  لـیبق . نیا  زا  و  اـنعار » اولوقتـال  « ؛ دـنکیم رکذ  نآرق  رد  مھ  ار  اـھنآ  دـندربیم ، راـکهب  ربماـیپ  یناور  تیذا  یارب  زور  نآ  رد  هنیدـم  دوھی  هک  ییاھـشور 

هب تبسن  ار  اھنیا  هک  اھتـشوگ  عاونا  اھتـشوگ و  ندرک  لالح  مارح و  یهلاسم  نیا  دگنجیم . تافارخ  اب  دنکیم و  رکذ  ار  یعبـشم  لصف  تسا -  یکم  یاهروس  هک  فارعا - 

دیتفر امـش  هک  ییاھنآ  هن  تساھنیا ، مارح  نطب .» ام  اھنم و  رھظ  ام  شحاوفلا  یبر  مرح  اـمنا  لـق  : » دـندرکیم یقلت  چوپ  تاـمرحم  نیغورد و  تاـمرحم  یعقاو ، تاـمرحم 

زا مھ  نافلاخم  نامھ  نینموملاریما ، نامز  رد  اما  درکیم ؛ هزرابم  احیرـص  راکفا  هنوگ  نیا  اب  نآرق  دـیدرک . تسرد  مارح  ناتدوخ  یارب  ار  نـالف  نـالف و  و  هریحب »  » و هبئاـس » »

اب ار  دوخ  هاتوک  تموکح  نارود  نینموملاریما  دوب . رتراوشد  تھج  نیا  زا  بتارم  هب  نینموملاریما  راک  اذل  دـندربیم . هرھب  نآرق  تایآ  زا  مھ  اھنامھ  دـندرکیم ؛ هدافتـسا  نآرق 

. دنارذگ اھیتخس  نیا 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/١٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

: دناهنوگود دناهدش ، هداد  تمعن  هک  یناسک 

امـش هک  دنتـسھ  ییاھنامھ  اھنیا  دنوش . هارمگ  دنراذگیمن  دـنک و  بضغ  اھنآ  رب  لاعتم  یادـخ  هک  دـنراذگیمن  دـندرک ، تفایرد  ار  یھلا  تمعن  یتقو  هک  یناسک  هدـع  کی 

تسا نیا  نیذلا ،»  » تفص هک  تسا ؛ تفـص  مھیلع » تمعنا  نیذلا   » یارب شیبدا ، یملع و  ریبعت  اب  مھیلع ،» بوضغملاریغ  . » نک تیادھ  ام  هب  ار  اھنیا  هار  ایادخ  دییوگیم 

. دندشن مھ  هارمگ  نیلاضلاال ،» و  « ؛ دنتفرگن رارق  بضغ  دروم  رگید  اما  دنتفرگ ، رارق  تمعن  دروم  هک  یناسک  نآ  نیلاضلاال ؛» مھیلع و  بوضغملاریغ   » هک

هارمگ دنداتفا ، هار  اھنآ  لابند  ای  دـنتفرگ ؛ رارق  بضغ  دروم  اذـل  دـندومن . بارخ  دـندرک و  لیدـبت  ار  ادـخ  تمعن  اما  داد ، تمعن  اھنآ  هب  ادـخ  هک  دنتـسھ  یناسک  مھ  هتـسد  کی 

، شنانیشناج یسوم و  ترضح  اب  یـسیع ، ترـضح  نامز  ات  دوھی  نوچ  تسا ؛ قادصم  نایب  نیا ، هک  دندوھی ، دارم  مھیلع ،» بوضغملا   » هک دراد  ام  تایاور  رد  هتبلا  دندش .

روطنیا ناشتیرثکا  لقاال  ای  دـندش -  هارمگ  لوا  زا  هک  دوب  هنوگنیا  تیحیـسم  عضو  دـندش . هارمگ  یراصن  نوچ  دنتـسھ ؛ یراصن  نیلاـض ،» . » دـندرک هزراـبم  ادـماع  اـملاع و 

، دیسر تداھش  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  یتقو  اذل  تفریم ؛ نیلاضلا »  » و مھیلع » بوضغملا   » تمس هب  تمعن ، نیا  دندرک . ادیپ  تمعن  ناملسم  مدرم  اما  دندوب - 

نیـسح هک  یتقو  ضرالا ؛» لھا  یلع  یلاعت  بضغ هللا  دتـشا  هیلعهللاتاولـص  نیـسحلا  لتق  نا  املف  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 

دیاب ار  ریس  نیا  دنکیم ؛ ریس  بضغ  تمس  هب  یھلا ، تمعن  دروم  یهعماج  نیاربانب ، رگید . تسا  موصعم  دش . دیدش  مدرم  یهرابرد  ادخ  بضغ  دش ، هتشک  مالسلاهیلع 

. دراد مزال  رظن  تقد  یلیخ  تسا ، تخس  یلیخ  تسا ، مھم  یلیخ  دید .

« صاوخ ماوع و   » 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 19هاگياپ  هحفص 9 
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. دنشاب نیلاض »  » دیاش ماوع  دنشاب ؛ مھیلع » بوضغم   » دیاش دندش ، هارمگ  هک  یصاوخ  الاح  دندرک . ادیپ  یعضو  مادک  رھ  ماوع ، صاوخ و  مروایب . لاثم  دنچ  طقف  الاح  نم 

یتنس لھا  ناخروم  کرادم  زا  یتح  منکیمن ؛ لقن  هعیش  کرادم  زا  چیھ  منکیم ؛ لقن  ریثانبا »  » خیرات زا  دعب ، هب  اجنیا  زا  نم  تسا . لاثم  زا  رپ  خیرات ، یاھباتک  رد  هتبلا 

یبیجع یاھزیچ  هسایـسلا ،» همامالا و   » باتک رد  یرونید » یهبیتقنبا  . » منکیمن لقن  مھ  هبیتقنبا -  لـثم  تسا -  دـیدرت  دروم  تنـس ، لـھا  دوخ  رظن  رد  ناـشتیاور  هک 

. مراذگیم رانک  ار  اھنآ  یهمھ  نم  هک  دنکیم  لقن 

مھ تیدوبع ، مھ  دروخ : ناکت  زیچ  راھچ  نآ  یهمھ  منیبیم  منکیم ، هک  تقد  نم  دیـسر ؟ اجنیا  هب  راک  هک  دندش  هنوگچ  لاس  هاجنپ  نیا  رد  صاوخ  صاوخ : زا  لاثم  دنچ 

. تسا خیرات  نیع  هک  منکیم  ضرع  ار  لاثم  دنچ  نیا  تبحم . مھ  تلادع ، مھ  تفرعم ،

نامھ دیدید ؛ یلع  ماما  لایرس  رد  ار  شملیف  امـش  هک  یـسک  نامھ  طیعمیبانبھبقعنبدیلو - »  » زا دعب  دوب . نامثع  شیوخ  موق و  هیماینب و  زا  یکی  صاعنبدیعـس » »

«، هللادـبعنبھحلط « ؛»؟ هحلط دوجا  ام   » هک تفگ  یدرف  وا ، سلجم  رد  دـنک . حالـصا  ار  وا  یاھراک  ات  دـمآ ، راک  یور  صاعنبدیعـس »  - » وا روضح  رد  رگوداج  نتـشک  یارجاـم 

نوکی نا  قیقحل  جتساشنلا  لثم  هل  نم  نا  دیعس  لاقف  . » دوب هتسناد  وا  هک  دوب  هدرک  یتبحم  یناسک  هب  ای  دوب ، هداد  یسک  هب  یلوپ  دبال  تسا ؟ هدنـشخب  داوج و  ردقچ 

، هفوک یکیدزن  رد  دـشاب -  هملک  نیمھ  زا  مھ  ناـمدوخ  یهتـساشن  نیمھ  دـیاش  تسا -  هدوـب  هفوـک  یکیدزن  رد  جتـساشن »  » ماـن هب  گرزب  یلیخ  یهعرزم  کـی  اداوـج .»

نینچ هک  یسک  تفگ : صاعنبدیعس  تسا . هدوب  هنیدم  رد  ربمایپ  یباحص  یهحلط  کلم  هفوک ، گرزب  یهعرزم  نیا  هک  تسا  هتشاد  دوجو  یزیخلصاح  دابآ و  یاھنیمزرس 

دیدپ امش  یگدنز  رد  یمھم  شیاشگ  ادغر ،» اشیع  هب  مکشاعال هللا   - » متشاد ار  جتساشن  لثم  نم  رگا  هلثم - » یل  نا  ول  هللاو  ! » دشاب هدنشخب  مھ  دیاب  دراد ، یکلم 

ارما و ناگرزب و  هک  دـینیبب  دـینک و  هسیاقم  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  لیاوا  دـھز  ربمایپ و  ناـمز  دـھز  اـب  ار  نیا  امـش  لاـح  تسا ! داوج  وا  دـییوگیم  هک  تسین  یزیچ  مدروآیم ؛

. تسا هدیسر  اجنیا  هب  عضو  لاس ، هدزناپ  هد ، تشذگ  زا  دعب  الاح  دندرکیم . هاگن  یمشچ  هچ  اب  ایند  هب  دنتشاد و  یایگدنز  هنوگچ  لاس ، دنچ  نآ  رد  هباحص 

داھج هب  ار  مدرم  تفر و  ربنم  یالاب  وا  دنورب ، داھج  هب  دنتساوخیم  مدرم  تیمکح . فورعم  یاسوموبا  نیمھ  دوب ؛ هرصب  مکاح  یرعشا » یـسوموبا   » بانج یدعب ، یهنومن 

. تفریم دشیم و  شدوخ  بسا  راوس  دیاب  یـسک  رھ  دـنورب ؛ دـنوش  راوس  هک  دنتـشادن  بسا  مدرم  زا  یلیخ  تفگ . اھنخـس  یراکادـف ، داھج و  تلیـضف  رد  درک . ضیرحت 

ناھد و ردـقنآ  تسا ! نانچ  تسا ، نینچ  ردـقچ  دراد ، تلیـضف  ردـقچ  هدایپ  داھج  اقآ  هک  تفگ ؛ هدایپ  داھج  تلیـضف  یهراـبرد  مھ  یغلاـبم  دـنورب ، مھ  اـھهدایپ  هکنیا  یارب 

هلمح ناشیاھبسا  هب  مھسرف ؛» یلا  اولمحف  ! » تسیچ بسا  میوریم ؛ هدایپ  مھ  ام  دنتفگ  دنتشاد ، مھ  بسا  هک  ییاھنآ  زا  هدع  کی  هک  دوب  مرگ  نخس  نیا  رد  شسفن 

هک دندوب  مھ  یاهدع  میـسرب ! اھباوث  نیا  هب  ات  میگنجب  میورب  هدایپ  میھاوخیم  ام  دینکیم ؛ مورحم  یدایز  باوث  زا  ار  ام  اھبـسا  امـش  دیورب ، دنتفگ  دندنار و  ار  اھنآ  دـندرک ،

رد ایآ  مینیبب  دیآیم ؟ نوریب  هنوگچ  شدوخ  دز ، فرح  هدایپ  داھج  یهرابرد  روطنیا  هک  یمکاح  مینیبب  مینکن ، هلجع  مینک ، ربص  دنتفگ  دـندوب ؛ یرتشیب  لمات  لھا  هدرخ  کی 

جراخ شرـصق  زا  یـسوموبا  هک  یتقو  دـیوگیم : وا  تسا . ریثانبا  ترابع  نیع  نیا  هراوس . ای  میورب  هدایپ  هک  میریگیم  میمـصت  دـعب  هن ؛ اـی  تسھ ، شلوق  لـثم  مھ  لـمع 

دوبن کناب  زور  نآ  تفر ! داھج  نادیم  فرط  هب  درک و  جراخ  شدوخ  اب  رتسا  لھچ  رب  راوس  تشاد ، دوخ  اب  هک  یتمیق  یایشا  الغب ؛» نیعبرا  یلع  هرصق  نم  هلقث  جرخا  ، » دش

هک ار  یتمیق  یایـشا  همھ  نیا  دیاهدش . لزع  هرـصب  تموکح  زا  امـش  هک  دیـسر  ربخ  هفیلخ  زا  گنج ، نادیم  طسو  رد  هک  دیدید  تقو  کی  تشادن . یرابتعا  مھ  اھتموکح  و 

شدوخ اب  درک و  راوس  هک  دوب ، وا  یتمیق  یایـشا  رتسا ، لھچ  دربب . شدوخ  اب  تسا  روبجم  دوریم ، اج  رھ  دنھدیمن . شھار  درادرب ؛ رـصق  لخاد  زا  دیایب و  دناوتیمن  رگید 

انلمحا ولاق  و  . » دـنتفرگ ار  یـسوموبا  بانج  بسا  مامز  دـندمآ و  دـندوب ، هدـش  هدایپ  هک  ییاھنآ  هنانعب ؛» هلعتت  جرخ  اـملف  ! » درب داـھج  نادـیم  فرط  هب  دروآ و  نوریب  رـصق  زا 

یف بغرا  و  . » نک راوس  مھ  ار  ام  میوریم ؛ هدایپ  اـم  یربیم ؟ گـنج  نادـیم  هب  تدوخ  اـب  هک  تسیچ  اـھنیا  نک ! اـھیدایز  نیمھ  راوس  مھ  ار  اـم  لوضفلا ؛ اذـھ  ضعب  یلع 

رـس و هب  دیـشک و  ار  شاهنایزات  هطوسب ؛» موقلا  برـضف  . » ورب هار  هدایپ  وش و  هدایپ  یردق  مھ  تدوخ  دیتفیب ، هار  هدایپ  یتفگ  ام  هب  هک  هنوگ  نامھ  انتبغر ؛» امک  یـشملا 

نامثع بانج  شیپ  هنیدـم  هب  دـندرکن . لمحت  هتبلا  اما  دـندش ؛ قرفتم  هدـنکارپ و  شفارطا  زا  یـضمف ،» هباد  اوکرتف  ! » دـینزیم فرح  یدوخیب  دـیورب ، تفگ  دز و  اـھنآ  تروص 

! تسوا عضو  نیا  تسا ؛ ناگرزب  زا  یکی  صاوخ و  زا  یکی  ربمایپ و  باحصا  زا  یکی  یسوموبا  اما  درک . لزع  ار  یسوموبا  مھ  وا  دندرک ؛ تیاکش  دندمآ و 

مدرم روما  یهرادا  تموکح و  یارب  ار  رفن  کـی  دوـبن . مکاـح  تسد  لاـملاتیب  تقو ، نآ  رد  درک . ضرق  لاـملاتیب  زا  وا  دـش . هفوـک  مکاـح  صاـقویبا » نبدعـس  : » موـس لاـثم 

، لاـملاتیب سیئر  دوب ؛ صاـقویبا » نبدعـس   » مکاـح هفوـک ، رد  دادیم . باوـج  هفیلخ  دوـخ  هب  میقتـسم  وا  هک  دنتـشاذگیم  ییاراد  سیئر  مھ  ار  رفن  کـی  دنتـشاذگیم ،

درکن و ادا  مھ  دعب  منادیمن -  رانید ، رازھ  دنچ  الاح  درک -  ضرق  یرادقم  لاملاتیب  زا  وا  دشیم . بوسحم  ماقم  یلاع  گرزب و  یلیخ  یهباحص  زا  هک  دوعسم » نبهللادبع  »

بانج ندرک . لاجنج  راج و  مھ  اب  دندرک  انب  دش ؛ فرح  ناشنیب  مرادن . تفگ  صاقویبا » نبدعـس  . » هدب ار  لاملاتیب  لوپ  تفگ  درک ؛ هبلاطم  دمآ  دوعـسمنبهللادبع » . » دادن

هب مدرم  دیربمایپ ، باحصا  زا  ود  رھ  امش  تسا ، دب  تفگ  دمآ و  ولج  دوب -  یراوگرزب  یلیخ  درم  مالسلاهیلع و  نینموملاریما  باحـصا  زا  هک  صاقویبانبھبتعنبمشاھ - » »

ار مدرم  زا  یاهدع  تفر  تسا . ینیما  درم  لاحرھهب  وا  دمآ . نوریب  دشن ، دید  هک  دوعسم » هللادبع  . » دینک لح  یاهنوگ  هب  ار  هیـضق  دیورب  دینکن ؛ لاجنج  دننکیم . هاگن  امش 

دیورب تفگ  داتسرف و  ار  رگید  هدع  کی  مھ  وا  دنداد ؛ ربخ  دعس »  » هب تسا -  هدوب  لاوما  هک  دوشیم  مولعم  دیشکب -  نوریب  شاهناخ  لخاد  زا  ار  لاوما  نیا  دیورب  تفگ  دید و 

رد تساروش ؛ باحـصا  زا  صاقویبا » نبدعـس   » الاح دـمآ . دوجو  هب  یگرزب  لاجنج  دادیمن ، ار  لاملاتیب  هب  شدوخ  ضرق  صاقویبانبدعـس ،»  » هکنیا رطاخهب  دـیراذگن . و 

، نآ رد  هک  دوب  یاهثداح  لوا  نیا  هفوکلا ؛» لھا  نیب  هب  غزنام  لوا  ناکف  : » دیوگیم ریثانبا  دیسر . اجنیا  هب  شراک  لاس ، دنچ  زا  دعب  تساھنآ ؛ زا  یکی  هرفن ، شـش  یاروش 

! دھدیم ناشن  یرایتخایب  دوخ  زا  تسا و  هتفر  شیپ  روطنیا  یبلطایند  رد  صاوخ ، زا  یکی  هکنیا  رطاخهب  دش ؛ فالتخا  هفوک  مدرم  نیب 

هب دیاب  ار  میانغ  سمخ  دندومن . میـسقت  نایماظن  مدرم و  نیب  ار  میانغ  دندرک و  حتف  ار  برغم -  سنوت و  یهقطنم  نیمھ  ینعی  هیقیرفا -  دنتفر ، ناناملـسم  رگید : یارجام 

ار حتف  نیمھ  ناتـساد  هک  یرگید  یاج  رد  اما  تسین ؛ نآ  دـنکیم ، لقن  ار  نیا  هک  ییاجنیا  رد  هتبلا  تسا . هدوب  یدایز  سمخ  هک  دراد  ریثانبا  خـیرات  رد  دنتـسرفب . هنیدـم 

وا هب  مرخیم ؛ مھرد  رازھدـصناپ  هب  ار  شاهمھ  تفگ  دـمآ و  مکح » نب  ناورم  ، » دیـسر هنیدـم  هب  هـک  سمخ  دناهداتـسرف . هنیدـم  هـب  هـک  هدوـب  یلـصفم  سمخ  دـیوگیم ،

. دوب هثداـح  نیمھ  دـنتفرگیم ، داریا  هفیلخ  هب  اھدـعب  هک  یدراوم  زا  یکی  تشاد . شزرا  اـھنیا  زا  شیب  یلیخ  لاوما ، نآ  یلو  دوبن ؛ یمک  لوپ  مھرد ، رازھدـصناپ  دـنتخورف !

« صاوخ ماوع و   » 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 19هاگياپ  هحفص 10 
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، نیارباـنب منک ! کـمک  وا  هب  مھاوـخیم  تسین ، بوـخ  مھ  شیگدـنز  عـضو  نوـچ  منکیم و  محر » یهلـص   » نم تسا ؛ نم  محر  نیا  تفگیم  دروآیم و  رذـع  هفیلخ  هتبلا 

. دندش قرغ  تایدام  رد  صاوخ 

زا دـعب  دوب -  هفوک  مکاح  هک  شدیـسانشیم  وا  امـش  زاب  هک  یدـیلو  نامھ  ار -  هبقعنب » دـیلو  « ؛» هفوکلا یلع  طـیعمیبانب  هبقع  نب  دـیلولا  لمعتـسا  : » یدـعب یارجاـم 

یمدآ مدآ ، نیا  رخآ  هچ ؟ ینعی  دندرک ؛ بجعت  همھ  دش ، دراو  هک  یتقو  دوب . هفیلخ  نادـنواشیوخ  زا  هیماینب و  زا  مھ  وا  تشاذـگ . هفوک  تموکح  هب  صاقو » یبا  نبدعـس  »

« اونیبتف ابنب  قساف  مکاج  نا   » یهفیرـش یهیآ  هک  تسا  یـسک  نامھ  دـیلو ، نیا  داسف ! هب  مھ  دوب ، فورعم  تقامح  هب  مھ  دـیلو ، نوچ  دـنھدب !؟ وا  هب  تموکح  هک  تسا 

یربخ یقـساف  رگا  اونیبتف ؛» ابنب  قساف  مکاج  نا   » هک دمآ  هیآ  دعب  دنداتفا و  رطخ  رد  یاهدع  دروآ و  یربخ  نوچ  تسا ؛ هتـشاذگ  قساف »  » ار وا  مسا  نآرق  تسوا . یهرابرد 

! دینیبب ار  اھمدآ  ییاجهباج  اھـشزرا و  اھرایعم و  تسا . ربمایپ  نامز  هب  قلعتم  نیا ، دوب . دیلو »  » نیمھ قساف ، نآ  دینکن . شوگ  شفرح  هب  دیزادرپب ؛ قیقحت  هب  دیورب  دروآ ،

و صاقو » یبا  نبدعـس   » مھ تسا ! هدـش  مکاح  هفوک  رد  دـندناوخیم ، زور  رھ  مدرم  مھ  ار  نآرق  نامھ  دوب و  هدـمآ  قساف »  » مان هب  نآرق  رد  ربمایپ ، نامز  رد  هک  یمدآ  نیا 

یحلاص مدآ  میدمآ ، هنیدم  زا  ام  هکنیا  زا  دـعب  وت  منادیمن  نم  تفگ  داتفا ، وا  هب  شمـشچ  یتقو  دوعـسم » نبهللادـبع  ! » دـندرک بجعت  ود  رھ  دوعـسم .» نب  هللادـبع   » مھ

! دنداتـسرف یرھـش  هب  ریما  ناونع  هب  ار  ییوت  لثم  هک  دندش  دساف  مدرم  یدشن ، حـلاص  وت  سانلا ؛» دـسف  ما  اندـعب  تحلـصا  یردا  ام  : » تسا نیا  شترابع  هن ! ای  یدـش 

ردـقنیا ام  ای  یاهدـش ، یـشوھاب  مدآ  الاح  یدوب ، یقمحا  مدآ  هک  وت  کدـعب ؛» انقمح  ما  اندـعب  تسکا  : » تفگ یرگید . دـعب  زا  اھتنم  درک ؛ بجعت  مھ  صاقویبانبدعـس » »

ام هن  نکی ؛» مل  کلذ  لک  «، » صاقو یبا  نبدعـس   » وشن تحاران  قحـساابا ؛» نع  زجتال  : » تفگ تشگرب  شباوج  رد  دیلو  یاهدرک !؟ ادیپ  حیجرت  ام  رب  وت  هک  میاهدش  قمحا 

ناتـساد شدوخ  یھاشداپ ، هب  تیالو  تفالخ و  یھلا ، تموکح  لیدـبت  تسا - ! یھاشداپ  یهلاسم  هلاسم ، کلملاوھ ؛» اـمنا  و  « ؛ یاهدـش قمحا  وت  هن  میاهدـش ، کریز 

هرخـالاب صاقویبانبدعـس ،» . » ددرگیم تسد  هب  تسد  تسوا ؛ هب  قـلعتم  ادرف  یکی  تسوا ، هـب  قـلعتم  زورما  یکی  نورخا ؛» هاـشعتی  موـق و  هادـغتی   - » تـسا یبـیجع 

یهیـضق امـش  هک  مینیبیم  تفگ : اـکلم ؛» اـھومتلعج  مکارا  دعـس : لاـقف  . » تسا یھاـشداپ  هلاـسم ، هک  دوب  شارخـشوگ  یلیخ  وا  یارب  فرح  نیا  دوب . ربماـیپ  یباـحص 

! دیاهدرک لیدبت  یھاشداپ  هب  ار  تفالخ 

یهباحـص زا  دوب ؛ یربتعم  رایـسب  گرزب و  صخـش  ناملـس ، هفیلخ ؟ ای  مھاشداپ  نم  وت ، رظن  هب  هفیلخ ؛»؟ ما  اـنا  کـلما  : » تفگ ناملـس  باـنج  هب  رمع ، باـنج  تقو  کـی 

ضرا نم  تیبج  تنا  نا  : » تفگ باوج  رد  ناملـس  ناملـس ،» هل  لاق  . » تفگ ار  فرح  نیا  وا  هب  تفالخ ، نامز  رد  رمع  اذـل  دوب . مھم  یلیخ  وا  تواضق  رظن و  دوب ؛ ماقمیلاع 

تدوخ یارب  هکنیا  هن  هقح ؛» ریغ  یف  هتعـضو  و  ، » یرادرب مھرد  کی  زا  رتشیب  ای  مھرد ، کی  زا  رتمک  ای  مھرد ، کی  مدرم  لاوما  زا  وت  رگا  رثکا ؛» وا  لقا  وا  اـمھرد  نیملـسملا 

تیاور رد  درک . نایب  ار  رایعم  وا  یتسین . هفیلخ  رگید  دوب و  یھاوخ  هاشداپ  وت  تروص  نآ  رد  هفیلخ ،» کـلم ال  تناـف  ، » یراذـگب ار  نآ  تسین ، نآ  قح  هک  ییاـج  رد  یرادرب ؛

اب هارمھ  تـبحم ، اـب  هارمھ  هـک  یتـموکح  ینعی  تیـالو ، تـسا . تفـالخ  یهلاـسم  هلاـسم ، تـسا . یبـیجع  یهظعوـم  درک . هـیرگ  رمع  رمع ؛» اـکبف   » هـک دراد  ریثا » نـبا  »

یراک مدرم  هب  تسین و  نیا  شیانعم  یھاـشداپ  اـما  تسین ؛ ینارمکح  ییاورناـمرف و  طـقف  تسا ، مدرم  داـحآ  هب  تبـسن  یهفطاـع  اـب  هارمھ  تسا ، مدرم  اـب  یگتـسویپ 

. دنکیم دھاوخب ، شدوخ  راک  رھ  اورنامرف ؛ مکاح و  ینعی  هاشداپ ، درادن .

تیمھا دندوب ، دیقم  دندوب ، بظاوم  هک  تسا  نیدشار » یافلخ   » نامز هب  طوبرم  نیا  هتبلا  دیـسر . اجنیا  هب  ناشراک  لاس ، دنچ  نیا  تدم  رد  صاوخ  دوب . صاوخ  لام  اھنیا 

هیـضق هک  دعب  دوب . رـضاح  هعماج  نآ  رد  بلاطیبانبیلع  لثم  یـسک  دوب و  زادنانینط  هنیدم  رد  زونھ  ربمایپ  دایرف  دندوب ، هدرک  کرد  یدامتم  یاھلاس  ار  ربمایپ  دـندادیم ،

ربتعم خیراوت  یهیقب  رد  ای  ریثا ،» نبا   » خیرات نیمھ  رد  یسک  رگا  هتبلا  تسا . صاوخ  زا  یکچوک  یاھهنومن  نیا  تشذگ . رایـسب  اھفرح  نیا  زا  هلاسم  دش ، لقتنم  ماش  هب 

. تسھ لیبق  نیا  زا  هنومن  نارازھ  هک  هنومن  اھدص  هن  دنک ، وجتسج  ام  ناملسم  ناردارب  یهمھ  دزن  رد 

یهلاـسم هک  یاهعماـج  نآ  رد  ینعی  دوشیم . بارخ  مھ  اـھنھذ  تقو  نآ  دوشیم ؛ کوـپ  هعماـج  دـشابن ، ادـخ  تیدوـبع  یتـقو  دـشابن ، تلادـع  یتـقو  هک  تسا  یعیبـط 

یدوھی تسا ؛ رابحالا » بعک   » دیوگیم فراعم  مدرم  یارب  هک  مھ  یسک  هعماج  نآ  رد  دسریم ، اھاجنیا  هب  ایند  ماطح  هب  نتـسب  لد  ایند و  لام  هب  شیارگ  یزودناتورث و 

نامز و  دـش ، ناملـسم  رمع  نامز  تسا ؛ هدـشن  ناملـسم  مھ  رکبیبا  نامز  تسا ، هدـشن  ناملـسم  ربمایپ  ناـمز  رد  وا  تسا ! هدـیدن  مھ  ار  ربماـیپ  هک  یناملـسم  هزاـت 

، بعک نیا  دوھی . ملاع  ینعی  ربح ، تسا . ربح  عمج  رابحا ، تسا . تسرد  رابحالا » بعک  « ؛ تسا طلغ  هک  دـننکیم  ظفلت  راـبخالا » بعک   » یـضعب تفر ! اـیند  زا  مھ  ناـمثع 

؛ دـش دراو  رذیبا  بانج  هک  دوب  هتـسشن  نامثع  بانج  سلجم  رد  وا  ندز ! فرح  یمالـسا  لـئاسم  هب  عجار  درک  اـنب  دـعب  دـش ؛ ناملـسم  دـمآ  هک  دوب ، دوھی  یاـملع  بطق 

. میاهدینش ربمایپ  زا  نامدوخ  ار  ماکحا  نیا  ام  ییوگیم !؟ نخس  یمالسا  ماکحا  مالسا و  زا  ام  یارب  یراد  الاح  وت  هک  تفگ  دش و  ینابصع  رذیبا  هک  تفگ  یزیچ 

هدنارذگ تمظع  اب  ار  یرمع  هک  دش  مکاح  ییاھناسنا  رب  یتسودلام  یبلطایند و  یتقو  دش ، کوپ  رھاوظ  یتقو  دش ، فیعض  اھشزرا  یتقو  تفر ، تسد  زا  اھرایعم  یتقو 

رادهتشررس یـسک  نینچ  مھ  فراعم  گنھرف و  ملاع  رد  تقو  نآ  دننک ، دنلب  ار  میظع  مچرپ  نآ  دندوب  هتـسناوت  دندوب و  هدرک  یرپس  ایند  فراخز  هب  انتعایب  ار  ییاھلاس  و 

دنھاوخیم یـضعب  تقو  نآ  تسا ؛ هتفگ  مالـسا  هک  هچنآ  هن  دـیوگیم ؛ دـمھفب ، شدوخ  هچرھ  تسا و  ناملـسم  هزات  هک  یـسک  دوشیم ؛ یمالـسا  یھلا و  فراعم  روما 

! دننک مدقم  رادهقباس  ناناملسم  فرح  رب  ار  وا  فرح 

زاـتمم و یاـھناسنا  هاـنگ  نیرتـگرزب  دـننکیم . تکرح  اـھنآ  لاـبند  دـنتفر ، یتمـس  هب  صاوـخ  یتـقو  دنـصاوخ ، ورهلاـبند  هک  مھ  ماوـع  تقو  نآ  تسا . صاوـخ  هب  طوـبرم  نیا 

فالخرب اھراک  دندید  یتقو  تسکـش ، اھدـس  دـندید  یتقو  دوشیم . مدرم  زا  یرایـسب  فارحنا  بجوم  ناشفارحنا  هک  تسا  نیا  دـنزب ، رـس  اھنآ  زا  یفارحنا  رگا  هتـسجرب ،

. دننکیم تکرح  فرط  نآ  مھ  اھنآ  ددرگیم ، راتفر  دوشیم ، لقن  ربمایپ  زا  هک  هچنآ  فالخرب  دراد و  نایرج  دنیوگیم ، اھنابز  هک  هچنآ 

« صاوخ ماوع و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رد اما  مینکیم ؛ میسقت  نامدوخ  مدرم  نیب  میریگیم ، حوتفم  یاھرھش  زا  هک  یتایلام  تشون  همان  هنیدم  رد  هفیلخ  هب  هرصب  مکاح  مدرم : یهماع  زا  مھ  ارجام  کی  اما  و 

هتفرگ هفیلخ  زا  ار  رھـش  ود  جارخ  شدوخ  مدرم  یارب  هرـصب  مکاح  دندینـش  هک  هفوک  مدرم  مینک ؟ هفاضا  رھـش  ود  هک  دـیھدیم  هزاجا  دـناهدش ؛ داـیز  مدرم  تسا ، مک  هرـصب 

ناکت هک  یناسک  دندوب -  مھ  لیبق  نیا  زا  هتبلا  دوب . هداتسیا  راوتسا  هوک ، لثم  هکنآ  یشزرا ، درم  رـسای ؛» نب  رامع  « ؟ دوب هک  ناشمکاح  دندمآ . ناشمکاح  غارـس  تسا ،

هب دندرک  انب  منکیمن . ار  راک  نیا  نم  تفگ : رامع  ریگب . ام  یارب  وت  مھ  رھـش  ود  هاوخب و  روطنیا  ام  یارب  مھ  وت  دنتفگ  دندمآ و  رـسای  رامع  شیپ  دندوبن . دایز  اما  دـنروخن - 

! درک لزع  ار  وا  هفیلخ  هرخالاب  دنتشون ، همان  ندرک . ییوگدب  ندرک و  هلمح  رامع 

ظاحل زا  هعماج  دوشن ، اھهتـشررس  نیا  تیاعر  هک  یتقو  دوب . دارفا  نیمھ  زا  یکی  دوعـسمنبهللادبع »  » دوخ دیاش  داتفا . قافتا  مھ  نارگید  رذیبا و  یارب  ارجام  نیا  هیبش 

. تساجنیا تربع ، دوشیم . کوپ  اھشزرا 

، تسا ناـشدوخ  صخـش  ناـشتیمکاح  یهزوح  هک  یناـسک  نآ  ینعی  اوقت  نیا . ینعی  اوقت  دوب . بقارم  دـیاب  دـمھفیم ؛ رید  ار  یعاـمتجا  تـالوحت  نیا  ناـسنا  نم ! نازیزع 

نآ دنـشاب . نارگید  بظاوم  مھ  دنـشاب ، ناشدوخ  بظاوم  مھ  تسا ، رتعیـسو  ناـشدوخ  صخـش  زا  ناـشتیمکاح  یهزوح  هک  مھ  یناـسک  نآ  دنـشاب . ناـشدوخ  بظاوم 

تمـس هب  اـیند و  فراـخز  هب  نتـسب  لد  تمـس  هب  یبلطاـیند ، تمـس  هـب  هـک  دنـشاب  هعماـج  لـک  بظاوـم  مـھ  دنـشاب ، ناـشدوخ  بظاوـم  مـھ  دنـسار ، رد  هـک  یناـسک 

رھ تسا . دـب  نیا  دـنھاوخن ؛ ناشدوخ  صخـش  یارب  اما  دـنروآ ؛ دوجو  هب  ناوارف  یاھتورث  دـننک و  دابآ  ار  هعماج  تسین ؛ هعماج  ندرکن  داـبآ  شیاـنعم  نیا  دـنورن . یھاوخدوخ 

ار روشک  لاس  دـنچ  نیا  رد  دنتـسناوت  هللادـمحب  هک  یناسک  نیا  تسا . هدرک  یگرزب  باوث  دـھد ، ماـجنا  یگرزب  یاـھراک  دـنک و  دـنمتورث  ار  یمالـسا  یهعماـج  دـناوتب  سک 

هک تسا  نآ  یبلطایند  تسین . یبلطایند  اھنیا  دناهدرک ؛ یبوخ  یلیخ  یاھراک  اھنیا  دنھد ، ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  دننک ، دنلب  روشک  نیا  رد  ار  یگدنزاس  مچرپ  دنزاسب ،

بقارم دیاب  همھ  میـشاب . بقارم  دیاب  تسا . دب  نیا  دـتفیب ؛ دوخ  یارب  ندرک  عمج  رکف  هب  لاملاتیب ، ریغ  ای  لاملاتیب  زا  دـنک ؛ تکرح  دوخ  یارب  دـھاوخب ؛ دوخ  یارب  یـسک 

یقاب یرھاظ  یهتسوپ  کی  طقف  هک  دسریم  یاهطقن  هب  دوشیم و  تسدیھت  اھشزرا  زا  جیردتب  روطنیمھ  هعماج  تقو  نآ  دشابن ، تبقارم  رگا  دوشن . روطنیا  هک  دنـشاب 

! دوشیم دودرم  ناحتما  نیا  رد  هعماج  نیا  تقو  نآ  هللادبعیبا -  مایق  ناحتما  دیآیم -  شیپ  گرزب  ناحتما  کی  ناھگان  دنامیم .

رومام کی  ام  نارادناتسا  زورما  دوبن . زورما  یرادناتسا  لثم  مھ  تیمکاح  دوب . هدیافرپ  گرزب  رایسب  رھـش  کی  تقو ، نآ  یر  میھدب . میھاوخیم  ار  یر  تموکح  وت  هب  دنتفگ 

رد رھـش  نآ  دمآرد  عبانم  مامت  ینعی  دشیم ، یرھـش  مکاح  دمآیم  هک  یـسک  دوبن . هنوگنیا  نامز  نآ  دنـشکیم . تمحز  شاهمھ  دـنریگیم و  یقوقح  دنتـسھ ؛ یرادا 

. تشاد تیمھا  ناشیارب  یلیخ  اذل  دـنکب ؛ تسناوتیم  تساوخیم ، راک  رھ  دوب ؛ شدوخ  رایتخا  رد  مھ  شاهیقب  دتـسرفب ، زکرم  یارب  دـیاب  مھ  رادـقم  کی  دوب ؛ شرایتخا 

یر دـنربب ؛ ار  یر  یوشهدرم  دـیوگیم  دـنکیمن ؛ رکف  هظحل  کی  یـشزرا ، مدآ  کـی  اـجنیا  تسین . یربخ  یر  تیمکاـح  زا  یورن ، یلعنبنیـسح  گـنج  هب  رگا  دـنتفگ  دـعب 

یلعنبنیـسح و مورب  نم  مشکیمن ؛ مھرد  مھ  هرھچ  ارھز ، زیزع  هب  نـم  مـنکیمن ؛ مـھ  مـخا  یلعنبنیـسح  هـب  نـم  دـیھدب ، نـم  هـب  مـھ  ار  اـیند  یهـمھ  تـسیچ ؟

زا رود  یهعماـج  هعماـج ، هک  یتـقو  تسا ، یھت  نورد  هک  یتـقو  اـما  تسا ؛ روـطنیا  دـشاب ، یـشزرا  هک  یمدآ  دـیھدب !؟ یر  نم  هـب  دـیھاوخیم  هـک  مـشکب  ار  شنادـنزرف 

حبص ات  بش  کی  دندرک ، تدح  یلیخ  دنکیم ؛ رکف  مھ  بش  کی  رثکادح  الاح  دزغلیم ؛ اپ  تسد و  تسا ، هدش  فیعض  هعماج  رد  یلصا  طوطخ  نآ  هک  یتقو  تساھشزرا ،

نم هلب ، تفگ  هرخالاب  درک ، رکف  بش  کی  تشادن . یشزرا  شندرک  رکف  نیا ، دوب . هتفرگ  ار  میمـصت  نیا  مھ  زاب  دوب ، هدرک  رکف  مھ  لاس  کی  رگا  دننک ! رکف  هک  دنتفرگ  تلھم 

. دیآیم شیپ  البرک  یهعجاف  نم ! نازیزع  تقو  نآ  دادن . وا  هب  مھ  ار  نامھ  لاعتم  یادخ  هتبلا  مھاوخیم ! ار  یر  کلم 

بالقنا  / ١٣٧٧/١٢/١۵ یسانشبیسآ  شیامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یاھثحب رد  ددرگ -  یمرب زیچ  هس  نیا  هب  اھزیچ  نیا  ی  همھ هک  تسا  نیا  نم  داـقتعا  منک . یم هصـالخ  زیچ ، هس  رد  ار  ینورد  نمـشد  عقاو  رد  ینعی  یلخاد ، نمـشد  نم 

. دـش دـھاوخ  لح  تالکـشم ، زا  یلیخ  مینک ، جالع  ار  زیچ  هس  نیا  میناوتب  ام  رگا  تسا -  هدـش  ثحب  شا  هرابرد هراشا و  دراوم ، نیا  زا  یلیخ  هب  مدرک ، هاگن  هک  مھ  اـمش 

نم رد  مھ  اھفعـض  زا  رادـقم  کـی  مراد . شقن  تکلمم ، نیا  روما  ناـیرج  رد  هک  متـسھ  یناـسک  زا  یکی  هدـنب  مرواـیب . مسا  یرگید  سک  زا  مھاوخ  یمن نم ، دوـخ  مھ  لوا 

، تسھ رگا  مینکب . فرطرب  ار  اھنآ  دـیاب  تساھام ؛ رد  اھداریا  نیا  دوش . یم رتگنرمک  اھـشقن  مییایب ، نییاـپ  هچرھ  تسا . صاوخ  رد  نیلووسم و  فلتخم  تاـقبط  رد  تسا ؛

! رتھب هچ  هک  تسین  رگا  مینکب ؛ فرطرب  دیاب 

ماظن  / ١٠/١٣٧٨/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک هچنآ  تسا . نیا  لصا  میھدـن . تسد  زا  ماـکحا  نیا  هب  فراـعم و  نیا  هب  نید ، نیا  هب  ادـخ ، هب  ار  ناـمدوخ  نظ  نسح  لـکوت و  دـیما و  اـم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هچنآ 

امـش نـالووسم ، امـش  صاوخ ، امـش  صوصخب  دیـشاب ؛ بقارم  دـنک . لزلزتم  ار  نیا  دـھاوخیم  نمـشد  تسا . ناـنیمطا  دـیما و  ناـمیا و  خوسر  تسا ، تفرـشیپ  یهیاـم 

تسا نیا  ناتهفیظو  امش  دنک . لزلزتم  ار  نانیمطا  دیما و  نامیا و  دھاوخیم  نمشد  هک  دینیبب  مرتحم . نایھاگشناد  مرتحم و  یاملع  امش  ناگدنیوگ ، امش  نارکفنشور ،

تکرح نید  نایرج  یهلابند  ام  دھدیم . ماجنا  ییاناوت ، نآ  اب  یمالـسا  نامیا  نیا  تردق و  نآ  اب  نید  نیا  دوخ  ار  راک  یهیقب  دینک ؛ مکحتـسم  ار  نانیمطا  دیما و  نامیا و  هک 

هدنب لاثما  هدنب و  تسا . هتسباو  صاخـشا  هب  نایرج  نیا  هک  دنکیم  لایخ  نمـشد  میتسھ !؟ یـسک  هچ  ام  رگم  میربب ؛ هار  ار  نایرج  نیا  میھاوخب  ام  هکنیا  هن  مینکیم ؛

؛ تسا هدـمآ  شیپ  هدـش و  ثداـح  ناـیرج  نیا  یھلا ، لـضف  هب  دربیم . دوخ  اـب  مھ  ار  اـم  هک  تسا  ناـیرج  نیا  میربـب !؟ هار  ار  ناـیرج  نیا  میھاوخب  هک  میتـسھ  یـسک  هچ 

ار یھلا  تردـق  تسد  حوضوهب  اـم  تسا و  هدوب  اـم  لاـح  لـماش  بـالقنا  لوا  زا  راـگدرورپ  لـضف  دـنکیم . لـطعم  ار  دوخ  دوـخیب  مھ  نمـشد  تسین ؛ مھ  یندـش  فـقوتم 

عرزک  - » تسا هدش  هداد  هدعو  ام  هب  هک  یزیچ  نامھ  نوگانوگ ، یایاضق  رد  میاهدرک و  سح  میاهدید و  ار  ادفلاهلانحاورا  مظعالااھیقب  ترـضح  تالـضفت  حوضوهب  میاهدـید ؛

. تسا هدرک  ادیپ  ققحت  تسا -  ناملسم  مدرم  امش  تکرح  نیمھ  نآ ، قادصم  و  هقوس ؛» یلع  یوتساف  ظلغتساف  هرزاف  هاطش  جرخا 

نارادساپ  / ١٣٧٨/٠٨/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، خیرات لوط  رد  رگا  دنکن . شتیامح  لاعتم  یادخ  هک  تسا  لاحم  دنکیم ، شالت  ادخ  هار  رد  هک  یاهعومجم  تلم و  نآ  تسا . هداد  کمک  لوق  لاعتم  یادخ  هک  مینادـب  ار  نیا 

زا راک  عقوت  هک  یناسک  نآ  دندرکن ؛ یراکمھ  یھارمھ و  اھنآ  اب  مدرم  دندنام ؛ اھنت  قح » لھا   » هک هدوب  نیا  رطاخ  هب  تسا ، هدش  نینوخ  یاھهبرجت  راچد  قح »  » ییاھاج

یلعنبنیـسح دنتــشاذگیمن ، اـھنت  ار  راوـگرزب  نآ  زور ، نآ  صاوـخ  رگا  هـک  مالــسلاهیلع  یلعنبنیــسح  لـثم  دنتــشاذگ . اـھنت  ار  توـعد  بحاـص  تـسا ، هـتفریم  اـھنآ 

راظتنا اھنآ  زا  هک  یناسک  مدرم و  نموم ، یاھلد  مرکایبن ، نامز  رد  هک  نانچمھ  دروخیم . تسکـش  دـیزی  انئمطم  دـشیمن و  هجاوم  نینوخ  یهبرجت  نیا  اـب  مالـسلاهیلع 

نیمھ لاـس ، تسیب  نیا  لوط  رد  یلیمحت ، گـنج  نارود  رد  ناـمدوخ ، بـالقنا  یزوریپ  رد  اـم  دـندیرفآ . ار  تمظع  ـالتعا و  ولع و  نآ  دـندرک و  کـمک  ربماـیپ  هب  تفریم ، راـک 

« صاوخ ماوع و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هارمھ یمدرم  نینچ  اب  یھلا  کمک  راگدرورپ ، لضف  هب  دـنامن . رواییب  قح  توعد  دـندنامن و  اھنت  قح  لـھا  دـندرک ؛ یراـکمھ  نـالووسم  اـب  مدرم  میدـید . ار  قفوم  یهبرجت 

نیا یهمھ  زا  تسناوـت  دـھاوخ  تلم  نیا  هادـفانحاورا ، رـصعیلو  یاـعد  هب  یھلا و  لـضف  هب  دوـب . دـھاوخ  هارمھ  مھ  هدـنیآ  رد  تسا ، هدوـب  هارمھ  مھ  تدـم  نیا  رد  تسا ؛

حالف تداعس و  ینعی  دنکیم -  تکرح  نآ  تھج  رد  یمالسا  ماظن  هک  ار  یتیاھن  فدھ و  نآ  دراذگب و  رس  تشپ  تیقفوم  اب  ار  تخس  یاھهبرجت  درذگب و  راوشد  یاھهندرگ 

. دنک مھارف  هللااشنا  یمالسا  تما  یارب  زین  یورخا -  یویند و 

نارھت  / ١٣٧٩/٠١/٢۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

ار ترخآ  ایند و  تسناوتیم  نیسح  ماما  دمآیم و  شیپ  لوا  قش  دنداد ، ناشن  نیسح  ماما  هب  هک  دنتـشاد  نآ  زا  ریغ  یراتفر  رگا  دندزیم ، نامیا  زا  مد  هک  یناسک  هتبلا 

لبق لاس  دنچ  رد  هدنب  هک  تسا  یرابترارم  ینالوط و  رایـسب  یاھثحب  نآ  زا  دندرک ، یھاتوک  روطچ  ارچ و  هکنیا  ثحب  هتبلا  دندرک ! یھاتوک  اما  دـنک ؛ حالـصا  نامز  نامھ  رد 

اجک دـندرک ، یھاتوک  روطچ  دوب ؛ یناسک  هچ  ندرگ  هب  ریـصقت  هانگ و  دـندرک ، یھاتوک  یناـسک  هچ  ینعی  مدرک -  حرطم  یرادـقم  ار  نآ  ماوع » صاوخ و   » ناونع تحت  نیا  زا 

لـصاح مود  دوصقم  اما  دـشن ؛ لصاح  لوا  دوصقم  نارگید ، یھاـتوک  رطاـخ  هب  دـش و  یھاـتوک  نیارباـنب ، میوگب . اددـجم  ار  اـھفرح  نآ  مھاوخیمن  نم  هک  دـندرک -  یھاـتوک 

زا هک  یگرزب  تشذگ  نآ  نازیزع ؛ نداد  ناج و  نداد  تداھـش ؛ نادیم  هب  نتفر  تردـق  دریگب . نیـسح  ماما  زا  ار  نآ  دـناوتیمن  یتردـق  چـیھ  هک  تسا  یزیچ  رگید  نیا  دـیدرگ .

یناـشفارون هب  مالـسا  یاـیند  رد  زورهبزور  ناـشخرد ، دیـشروخ  نیا  دوـشیم و  وـحم  کـچوک و  شلباـقم ، رد  دـشاب  هتـشاد  نمـشد  هک  یتـمظع  رھ  تـسا ، مـیظع  سب 

. دنکیم هطاحا  ار  تیرشب  دزادرپیم و  یرتشیب 

١٣٧٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزای  مسارم  رد  تانایب 

هتفرگ مدرم  زا  ار  نید  تسا ، هدرک  طلسم  ار  اکیرما  تسا ، هدرب  ار  تکلمم  نیا  عبانم  تسا ، هدرب  ار  تکلمم  نیا  تفن  توغاط  میژر  نیا  هک  دندرکیم  لاوس  ام  زا  رگا  زور  نآ 

تمواـقم یگداتـسیا و  نآ  لـباقم  رد  امـش  ارچ  تسا ، هدرک  بارخ  ار  تلم  نـیا  خـیرات  تـسا ، هـتفرگ  ار  یموـب  یمالـسا و  یلم و  گـنھرف  تـسا ، هـتفرگ  ار  قـالخا  تـسا ،

گرزب سرد  ماما ، تکرح  مینکب ! یمادـقا  میناوتیمن  ام  تسین و  هتخاـس  اـم  زا  یراـک  دـنتفگیم  هک  دوب  نیا  دـندادیم ، نویـسایس  نارکفنـشور و  هک  یباوج  دـینکیمن ،

هب قلعتم  امـش و  تسد  رد  تردـق  دـیراد ؛ تردـق  دـیناوتیم و  تفگ  مدرم  هب  درک . تباث  ار  نیا  سکع  هک  دوب  نیا  رگید  یاـھتلم  هب  تلم و  نیا  هب  ماـما  گرزب  تمدـخ  ماـما ،

یراکادف یهدامآ  دیاب  مدرم  دنوش و  نادیم  دراو  مدرم  نھذ  رد  ناراذگرثا  صاوخ و  دیاب  دیریگب ؛ میمـصت  دیاب  دینک ؛ هدارا  دیاب  دینک ؛ لامعا  ار  تردـق  نیا  دـیاب  طقف  تسامش ؛

املع دندمآ ؛ صاوخ  نادیم ، هب  وا  دورو  اب  دش . نادیم  دراو  هک  دوب  یـسک  لوا  وا  دوخ  دـمآ . دـھاوخ  تسدهب  اھتیقفوم  یهمھ  دـش و  دـھاوخ  راک  همھ  تروص  نآ  رد  دنـشاب .

رد دنتسویپ و  میظع  تضھن  نیا  هب  جیردتب  اھرشق  یهمھ  لاس ، دنچ  تدم  رد  دندمآ و  مدرم  نوگانوگ  تاقبط  دندمآ ؛ نایوجشناد  دندمآ ؛ بالط  دندمآ ؛ نارکفنـشور  دندمآ ؛

یربھر یورین  هدارا ، یورین  نامیا ، یورین  دـنک . تمواـقم  تسناوتن  تشاد ، رارق  یمدرم  میظع  یورین  نیا  لـباقم  رد  هک  یتاـغیلبت  یماـظن و  یـسایس و  تردـق  نآ  هجیتن ،

. دش هریچ  دوب ، وا  رس  تشپ  هک  مھ  اکیرما  تردق  رب  هکلب  دمآ ، قئاف  توغاط  میژر  تردق  رب  طقف  هن  یرادیاپ ، ربص و  تماقتسا و  یورین  هنامیکح و 

، ار ام  یاھرـشق  ار ، ام  ناناوج  ار ، ام  مدرم  دناوتب  نمـشد  رگا  تسا . یدیماان  زا  ترابع  لوا  یهجرد  رد  دنکیم ، دـیدھت  ار  هنازارفارـس  تکرح  نیا  موادـت  مدرم  رد  هک  یرطخ 

اھهویـش اھنابز و  اھنایب ، اھـشور ، ماسقا  عاونا و  اب  دینیبیم  امـش  اذـل  تسا . هدـمع  رطخ  نیا  تسا . هدز  ار  دوخ  یهبرـض  دـنک ، دـیماان  ناشتکرح  نیا  یهدـنیآ  هب  تبـسن 

. تسا رطخ  نیرتمھم  نیا  دنریگب . اھنآ  زا  ار  دیما  دننک و  سویام  ددرم و  یمالسا  راختفارپ  تکرح  نیا  موادت  هب  تبسن  ار  اھلد  دننکیم  یعس 

اھنآ گرزب  رطخ  دــنچ  دراذــگیم -  رثا  مدرم  یور  ناشهتــشون ، ناشــشنم ، ناـشلمع ، ناشمادــقا ، ناـشفرح ، هکیناـسک  دــنراذگیم -  رثا  مدرم  یور  هـک  یناـسک  اـما 

ندیبسچ رطخ  یکی  تسا ، شزاس  هب  لیم  رطخ  یکی  تسا ، یبلطتحار  رطخ  یکی  تسا ، ندش  هتـسخ  رطخ  یکی  دنـشاب . بقارم  رایـسب  دیاب  هک  دنکیم  ناشدیدھت 

زا ار  ناشدوخ  یاھتلم  هک  دمآ  یناربھر  یهمھ  رس  رب  هک  یرطخ  نامھ  دمآ ؛ دندرک ، فرحنم  ار  نیطـسلف  بالقنا  هک  یناسک  رـس  رب  هک  ییالب  نامھ  تسا ؛ دقن  عفانم  هب 

ییاسراپ نامیا و  دـیاب  تسا . مدرم  یاـھنھذ  یور  راذـگرثا  یاـھورین  یور  رب  نیگنـس  یاـھراب  دنتـشادزاب . دـندرک و  فرحنم  دـندوب ، هدرک  عورـش  هک  یھار  تسرد و  ریـسم 

صاوخ رگا  تسا . ندز  هبرض  ددصرد  نمـشد  دنـشابن ؛ نیبشوخ  یاهظحل  نمـشد  هب  دیاب  دننک ؛ دایز  ادخ  لضف  فطل و  هب  ار  ناشدوخ  یاکتا  دیاب  دننک ؛ تیوقت  ار  ناشدوخ 

یگدـنز یبلطتحار و  شزاس و  هب  لیم  دـنراذگیم -  رثا  تلم  کی  ریـسم  یور  رب  ناشیاضما ، اب  ناشراتفر ، اب  ناشملق ، اب  ناشنابز ، اب  هک  ییاـھورین  ینعی  روشک -  کـی 

نارود رد  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دینیبیم  امـش  هک  تساذل  دنکیم . دیدھت  رطخ  تقو  نآ  دنوش ، هتـسخ  رطخ  یاھنادیم  رد  روضح  زا  دننک و  ادیپ  ینارذگـشوخ  هفرم و 

یاھـشخب اـت  دوب  هداد  تیلووسم  اـھنآ  هب  هک  تسا  یناـسک  هب  شرکذـت ، نیرتشیب  شاهیـصوت و  نیرتشیب  شتمـالم ، یرتـشیب  شباـطخ ، نیرتـشیب  دوخ ، هاـتوک  تفـالخ 

ناگدرورپتـسد هب  شدوخ ، نادرگاش  هب  ام ، هب  روشک ، نالووسم  هب  اھراب  اھراب و  ام  راوگرزب  ماما  دننک . هرادا  دوب ، ترـضح  نآ  رایتخا  رد  هک  یگرزب  روشک  نآ  رد  ار  یفلتخم 

. دننامب زاب  ادخ  هار  رد  تدھاجم  زا  دنھدب و  تداع  ار  ناشدوخ  تحار ، یگدنز  نیریش  برچ و  هب  ادابم  هک  دوب  نیا  رکذت  نآ  نومضم  دادیم . رکذت  شدوخ ،

ماظن  / ١٣٧٩/٠٩/١٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، دیتسھ اجرھ  دـیتسھ ، هییاضق  یهوق  هب  طوبرم  رگا  دـیتسھ ، یربھر  هب  طوبرم  رگا  دیحلـسم ، یاھورین  هب  طوبرم  نالووسم  زا  رگا  دـیاهدنیامن ، رگا  دـیریزو ، رگا  امـش  نالا 

" هصاخ  " هب مالـسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما  شیامرف  نیا  رد  اھنیا  هک  دشابن ؛ تردق  تورث و  نابحاص  لیم  تھج  رد  دیھدیم ، ماجنا  هک  یراک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب 

مدرم یتیاضران  دیدرک ، یضاران  ار  مدرم  دیدروآ و  تسد  هب  ار  تردق  تورث و  نابحاص  لد  رگا  هصاخلا ؛" یـضرب  فحجی  هماعلا  طخـس  ناف  : " دیامرفیم دعب  تسا . هدش  ریبعت 

لد لیم  تیاعر  رگا  اما  هماعلا ؛" یـضر  عم  رفتغی  هصاخلا  طخـس  نا  و  . " درب دـھاوخ  یبالیـس  لثم  ار  تردـق -  تورث و  نابحاص  ینعی  صاوخ -  یهدشدونـشخ  یاھھورگ  نیا 

. دنـشاب یـضاران  اھنیا  راذگب  دیدرک ، راک  اھنآ  یارب  دنایـضار و  امـش  زا  مدرم  یتقو  دـنوش . یـضاران  راذـگب  دـنوشیم ؛ یـضاران  امـش  زا  دـیدرکن ، ار  تردـق  تورث و  نابحاص 

. تسا هدوشخب  ییاضران  نیا  رفتغی ؛" "

روشک  / ٢٨/١٣٨٠/٠۶ ناوجون  لاھنون و  نآرق  نایراق  ناظفاح و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تموکح لیکـشت  زا  لبق  هک  میمھفیم ، ار  نآرق  تایآ  زا  یرایـسب  یاـنعم  اـم  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هدـش و  لیکـشت  یمالـسا  تموکح  هک  زورما 

ار اھنآ  یاھییارآفص  تسام و  مشچ  لباقم  رد  بلطنوزفا  رگمتس و  ملاظ و  یاھتردق  رابکتسا و  یاھینمشد  هک  زورما  میتشاد . تایآ  نآ  زا  یمھبم  گنگ و  ریوصت  یمالسا ،

یانعم قمع  هک  دوشیم  راکـشآ  ام  یارب  صاوخ -  زا  یخرب  یهدولآ  یاھنھذ  یـضعب  بیرف  ای  یمومع  راکفا  بیرف  عون  اھنآ و  یاھهشقن  اـھهئطوت و  مینکیم -  هدـھاشم 

. تسناد دیاب  ار  نیا  ردق  دنکیم . مسجم  نآرق  رد  ناربدتم  ناگدنناوخ و  نھذ  یارب  ار  ییاھبیسآ  هچ  دنکیم و  هراشا  اجک  هب  تسیچ و  نآرق  یهیآ 

ماظن  / ١٣٨٠/١٢/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

. تسام هجوتم  دیدھت  اعطق  اما  تسین ؛ مولعم  یزیچ  نینچ  هن ؛ تفرگ ، دھاوخ  رارق  هلمح  دروم  اعطق  ناریا  هک  مینک  اعدا  میناوتیمن  هجوچیھهب  هک  میاهتفگ  اھراب  ام  هتبلا 

هک صاوخ  نالووسم و  روشک ، ناگبخن  ناگدبز و  هکنیا  هب  دراد  جایتحا  نیا  میربب و  نیب  زا  مینک و  یثنخ  تسام ، هجوتم  هک  ار  یدیدھت  نیا  میناوتب  دیاب  هک  میتسھ  ام  نیا 

ناتدوخ شود  رب  ار  تیلووسم  نیگنـس  راب  دـیھد ؛ صیخـشت  تسرد  ار  هفیظو  دیـسانشب ؛ تسرد  ار  تیعقوم  دـیاهدش -  عمج  سلجم  نیا  رد  هک  دـیتسھ -  امـش  اتدـمع 

هراشا دروم  ار  روشک  تصش  هتبلا  دروآ ؛ مسا  احیرص  انلع و  اکیرما  روھمج  سیئر  نوچ  دراد -  دوجو  هک  یدیدھت  نیا  مینک . هابتـشا  میرادن  قح  زورما  ام  دینک . سح  تسرد 

. تخانش ار  نآ  رصانع  دیاب  هک  تسا  یرصنع  دنچ  بکرم و  یهیضق  کی  شیاھهزیگنا  هنیمز و  ظاحل  زا  دروآ -  مسا  ار  ام  روشک  هلمج  زا  روشک ، هس  اھتنم  داد ؛ رارق 

« صاوخ ماوع و   » 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 19هاگياپ  هحفص 13 
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ماظن  / ١٣٨١/٠٣/٠٩ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیطسلف یهلاسم  ناریا  رد  زونھ  هک  یتقو  نآ  لبق -  لاس  لھچ  ینعی  لاس ١٣۴١ -  زا  تضھن  نیا  عورش  زا  دوب . هدید  هتخانش و  بوخ  ار  هلاسم  تقیقح  ام ، راوگرزب  ماما 

مھ دعب  دننک . هلباقم  دنتسیاب و  دیاب  همھ  دننک ؛ رطخ  ساسحا  همھ  دیاب  لیئارسا  یهطلس  لباقم  رد  هک  دوب  نیا  ماما  فرح  دوب ، هدشن  رـشتنم  مھ  صاوخ  نیب  رد  یتح 

. دوب ینامسآ  یھلا و  درم  نآ  گرزب  یاھراعش  زا  یکی  نیا  داد و  همادا  ار  هار  نیمھ 

ناھفصا  / ٢٠/١٣٨١/٠۴ هعمج  ماما  یرھاط  هللاتیآ  یهمان  هب  خساپ 

صوصخب همھ  ییادـصمھ  یراکمھ و  جاتحم  نیا  دوشیمن و  علق  هنوعلم  یاھهرجـش  نیا  رطخ ، ساسحا  درد و  ساسحا  زا  هتـساخرب  هناصلخم و  یداھج  اب  زج  مدـقتعم 

قبط هک  نونکا  مراد و  هتـشاد و  عقوت  راظتنا و  اھیلیخ  زا  رتشیب  دیراد  بالقنا  رد  یدـتمم  قباوس  هک  یلاعبانج  زا  انیقی  تسا . یعامتجا  یتموکح و  یاھتیعقوم  نابحاص 

ناوج لـسن  یارب  لاغتـشا  راـک و  دـیلوت  یکی  دراد ، دوجو  یروحم  رما  هس  مدرم  تالکـشم  عـفر  یارب  هزورما  مریگیم . کـین  لاـف  هب  ار  نآ  دـیاهداتفا  رکف  نیا  هب  هیمـالعا  نیا 

رگا هک  تسا  اھھاگتـسد  رد  یداصتقا  داسف  اـب  هزراـبم  مود  درادیم ، رب  اـم  مدرم  زا  یمھم  شخب  شود  زا  ار  یگدـنز  تالکـشم  هک  تسا  روشک  نیا  رامـشرپ  دادعتـسارپ و 

قیمع و ار  یتاقبط  هلـصاف  دزاسیم و  عیاض  ار  ام  سدقم  ماظن  یاھدرواتـسد  یثنخ و  ار  یلبق  یاھتلود  ینونک و  تلود  یاھـشالت  یهمھ  دریگن  رارق  نآ  رب  یناگمھ  مزع 

چیھ دوش  شودـخم  رگا  هک  تسا  صاوخ  نالوئـسم و  ییادـصکی  یلم و  تدـحو  رتمھم  همھ  زا  موس و  دـھدیم . تلم  قوقح  هب  نازواجتم  دروخ  هب  ار  یلم  دودـحم  عبانم 

زا عافد  رد  مدرم  یهزیگنارپ  هسامحرپ و  روضح  زا  یاهنومن  دندحتم . بالقنا  مالـسا و  مچرپ  ریز  رد  هللادـمحب  ام  نموم  راکادـف و  مدرم  دـسریمن . ناماس  هب  هدـنزاس  تکرح 

عامتجا تبیھ  تمظع و  هکنآ  زا  سپ  دیدوب و  رظان  دھاش و  ناھفصا  هب  بناجنیا  لبق  هام  دنچ  رفس  رد  یلاعبانج  دوخ  ار  بالقنا  ینابم  زا  تیامح  مالعا  یمالـسا و  ماظن 

تیعمج نینچ  بـالقنا  لـیاوا  زا  نم  هک  دـیتفگ  بناـجنیا  هب  دـیدید  دوخ  مشچ  هب  نآ  فارطا  یاـھنابایخ  ماـما و  نادـیم  رد  ار  ممـصم  روشرپ و  ناـناوج  رویغ و  نموم و  مدرم 

. دناماما مالسا و  بالقنا و  دنمورین  نابیتشپ  هدروخ ، بیرف  ای  ضرغم  صاخشا  رامش  تشگنا  دادعت  لیلحت  فالخ  رب  مدرم  ماهدیدن . میظع  نادیم  نیا  رد  یروشرپ  مکارتم و 

. دـنلالحنا فعـض و  نارود  رد  ناشدوخ  دـنارذگیم ، ار  لالحنا  فعـض و  نارود  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  دناهتـشادنپ  نئمطمان  بابان و  ناـیفارطا  نیقلت  رثا  رب  هک  یناـسک 

ناریپ یضعب  و  هارمگ ، ار  ناناوج  سویام ، ار  مدرم  دنھاوخیم  اھنیقلت  نیا  اب  دناهتشادن  نابرھم  فاص و  لد  تما  ماما و  اب  مھ  زورکی  هک  بالقنا  یهدروخ  دنگوس  نانمشد 

ار یجراخ  یلخاد و  نانمشد  یتلفغ  کدنا  دبلطیم و  یرتشیب  یرایشوھ  ندرک  مادقا  ندز و  فرح  یطیارـش  نینچ  رد  دننک . بالقنا  ماما و  یعدم  ار  ربخیب  یلو  هجوم 

هدـش رداـص  یلاـعبانج  هب  بوـسنم  یهیعـالطا  هک  یزور  ور ، نیمھ  زا  تسا . موـلظم  تلم  نـیا  هـب  یگرزب  یاـفج  دزاـسیم و  خاتـسگ  دوـخ  تـین  وـس  هدافتـساوس و  رد 

یفن و لحار و  ماما  یاھتسایس  اب  هلباقم  ار  نآ  دندرک و  نآ  زا  ار  هدافتـساوس  نیرتشیب  دنکیم  هیذغت  یگدنز و  اھنآ  لوپ  اب  لیئارـسا  اکیرمآ و  یهیاس  ریز  رد  هک  بالقنادض 

هک یتبحم  زا  عالطا  زین  بالقنا و  رد  ناتدتمم  قباوس  زا  عالطا  یلاعبانج و  اب  ییانشآ  تقافر و  یهقباس  اب  هدنب  هتبلا  دندرک . دومناو  نآ  یاھراعـش  یمالـسا و  ماظن  ضفر 

بجوم دـیاب  نیا  دـنراد . دوجو  زین  دـنروخب  ار  نآ  بیرف  دـننک و  رواب  ار  ناطیـش  نخـس  هک  یناسک  یلو  منکیمن  یتشادرب  نینچ  دـیاهدرک  زاربا  بناجنیا  هب  تبـسن  هراومھ 

تلفغ اب  هتـساوخن  یادخ  نامرھق  گرزب و  تلم  نیا  هزیگنا  تدحو و  میراذگن  میریگ و  راک  هب  یرتشیب  صالخا  تقد و  یرایـشوھ و  دوخ  راھظا  راتفگ و  رد  ام  یهمھ  هک  دوش 

ار دوخ  ماقتنا  نآ  زا  هدافتـسا  اب  دناوتب  هک  تسا  یمدرم  مکحتـسم  هاگیاپ  کی  دوجو  دراد  هک  یدوبمک  اھنت  ناریا  رد  دوخ  دیدھت  ندرک  یلمع  یارب  اکیرمآ  دوش . شودخم  ام 

ریبعتیب باوخ  نیا  هتبلا  دنک . رقتسم  روشک  نیا  رد  یولھپ  یروتاتکید  هیبش  هایس  یروتاتکید  کی  عاجش ، دازآ و  تلم  نیا  بوکرس  یارب  دریگب و  ماما  مالسا و  بالقنا و  زا 

صاوخ هک  تسا  نآ  مھم  دروآ . دھاوخن  راب  هب  یزیچ  سای  نارسخ و  زج  نانآ  یارب  روشک ، لئاسم  هب  تبسن  ناشیگشیمھ  طلغ  یاھلیلحت  دننام  نانآ  یهناقمحا  لایخ  و 

یتیـصخش یدـنواشیوخ و  نابوسنم  نایفارطا و  زا  همھ  تسا  بوخ  یداصتقا  داسف  باب  رد  دریگ . رارق  موش  فدـھ  نآ  تمدـخ  رد  نانآ  مادـقا  تکرح و  چـیھ  دـنراذگن  تلم 

یراتفرگ یالب  دننک . هزرابم  نآ  اب  سح و  ار  نآ  مھ  دوخ  دامتعا  دروم  ارھاظ  صاخشا  دوخ و  ناکیدزن  رد  هکلب  دننیبن ، تسد  رود  صاخشا  رد  طقف  ار  داسف  دننک . عورش  دوخ 

روما رد  تلاـخد  زا  ار  وا  دوش و  عقاو  ناـشیا  دورطم  ناـمز ، یهناـگی  نآ  رمع  رخاوا  رد  ماـما  کـیدزن  نادرگاـش  ناراـی و  زا  یکی  هک  دـش  بجوـم  نئمطماـن  ناـیفارطا  تشم  رد 

دوجو هب  روشک  دوخ و  یارب  ار  یدعب  تالکشم  انیقی  درکیم  لمع  دوخ  دارم  داتسا و  یهنامیکح  راطخا  میمـصت و  نیا  هب  صخـش  نآ  رگا  زاب  دننک و  یعرـش  عنم  یـسایس 

. دروآیمن

ماظن  / ١٣٨٢/٠٧/٠٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هچ ناگدبز  دندیسرپ  ربمغیپ  زا  دراد . یگتسب  هعماج  روشک و  رھ  ناگبخن  ناگدبز و  حالـصاهب  مدرم ، یهدوت  حالـصا  اھـصاوخب ؛» الا  همالا  هذھ  ماوع  حلـصت  ال  : » دومرف ربمغیپ 

ناگبخن صاوخ و  نارادمامز ، ارما و  ناھاگآ ، نارکفنشور ، نادنمشناد ، ارمالا ؛» املعلا و  یتما  صاوخ  : » دومرف کتما - »؟ صاوخ  ام  لوسر هللا و  ای  لیق   - » دنتسھ یناسک 

. دنتما

عماطم اھـسوھ و  اھاوھ و  ریـسا  ار  دوخ  دننک ؛ یرادنتـشیوخ  هجوت و  قیاقح  نیا  هب  ناشیا -  رما  املع و  زا  معا  ناگبخن -  ناگدبز و  نالووسم ، یمالـسا ، یروھمج  رد  رگا 

چیھ درواین ، دوجوهب  یلزلزت  اھنآ  یهدارا  رد  دنکن و  جراخ  نادیم  زا  ار  اھنآ  نانمشد ، دیدھت  باعرا و  دنکن ؛ دوخ  نوتفم  ار  اھنآ  ایند  یهدننک  هارمگ  یاھهبذاج  دنزاسن ؛ یویند 

. دنک شودخم  یکدنا  دراد ، دوجو  روشک  نیا  رد  هک  ار  یلم  میظع  یهدارا  مزع و  تسناوت  دھاوخن  یتردق 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٧/٠٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناگدبز و حالصاهب  مدرم ، یهدوت  حالصا  اھصاوخب ؛» الا  همالا  هذھ  ماوع  حلـصت  ال  : » دومرف ربمغیپ  میراد . مھ  ینیگنـس  فیاظو  هک  میتسھ  نایب  نیا  نابطاخم  نیلوا  دوخ  ام 

املعلا و یتما  صاوخ  : » دومرف کتما - »؟ صاوخ  ام  لوسر هللا و  اـی  لـیق   - » دنتـسھ یناـسک  هچ  ناگدـبز  دندیـسرپ  ربمغیپ  زا  دراد . یگتـسب  هعماـج  روشک و  رھ  ناـگبخن 

(١ .) دنتما ناگبخن  صاوخ و  نارادمامز ، ارما و  ناھاگآ ، نارکفنشور ، نادنمشناد ، ارمالا ؛»

عماطم اھـسوھ و  اھاوھ و  ریـسا  ار  دوخ  دننک ؛ یرادنتـشیوخ  هجوت و  قیاقح  نیا  هب  ناشیا -  رما  املع و  زا  معا  ناگبخن -  ناگدبز و  نالووسم ، یمالـسا ، یروھمج  رد  رگا 

چیھ درواین ، دوجوهب  یلزلزت  اھنآ  یهدارا  رد  دنکن و  جراخ  نادیم  زا  ار  اھنآ  نانمشد ، دیدھت  باعرا و  دنکن ؛ دوخ  نوتفم  ار  اھنآ  ایند  یهدننک  هارمگ  یاھهبذاج  دنزاسن ؛ یویند 

. دنک شودخم  یکدنا  دراد ، دوجو  روشک  نیا  رد  هک  ار  یلم  میظع  یهدارا  مزع و  تسناوت  دھاوخن  یتردق 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠٨/٢٣ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دنوش و یم انعم  نیمھ  ضرعتم  رتشا  کلام  هب  دوخ  همان  رد  نینموملاریما  دوش . یم مھ  ییاھرشق  ینمشد  بجوم  دراد و  ییاھرـسدرد  اھ و  هنیزھ ندوب ، تلادع  لابند 

هدوت امتح  هعماج ، زاتمم  دـنم و  هرھب کچوک و  یاھ  هعومجم صاوخ و  اـب  دنتـسھ -  وت  تلادـع  جاـتحم  هک  ییاـھنآ  مدرم -  هدوت  نیب  دـش  ریاد  رما  هک  ییاـج  نآ : » دـنیوگ یم

هیـضق نیا  لابند  هب  ام  یاھدرکلمع  اھیراذگتـسایس و  اھیزیر و  همانرب دوش و  بوسحم  ام  راک  یتسرد  رایعم  دـشاب و  اـم  راعـش  دـیاب  اـنعم  نیا  زورما  هدـب ». حـیجرت  ار  مدرم 

. دشاب

« صاوخ ماوع و   » 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 19هاگياپ  هحفص 14 
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تلود  / ٠٧/١٧/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ام یهمھ  نوچ  مینک ؛ هدافتـسا  هغالبلاجـھن  ظعاوم  حـیاصن و  زا  هک  تسا  نیا  ، میتسھ زورما  لثم  ار  یتعاس  تلود  نالووسم  عمج  رد  اتداع  هک  ناضمر  هام  رد  اـم  موسرم 

 - میتسھ تحیصن  جاتحم  نامدوخ  یـصخش  لئاسم  باب  رد  مھ  نوچ  میراد ؛ جایتحا  تحیـصن  هب  نارگید  زا  رتشیب  امـش  ام و  لاثما  صوصخب  میراد ؛ جایتحا  حیاصن  نیا  هب 

یهرادا رد  یمھم  فیاظو  هک  تھج  نیا  زا  مھ  تسا -  هفیظو  ماجنا  هار  رد  حیحص  کولس  یهمزال  هک  یعضاوت  عوشخ و  ظفح  ادخ ، اب  نامدوخ  یبلق  یهطبار  نامدوخ ، لد 

. دـیآیم تسدهب  ظعاوم  نیا  لالخ  زا  روشک  یهرادا  نالک  لئاسم  باب  رد  یولع  قطنم  مھف  هک  هدـش ؛ هتـشاذگ  میتسھ ، اجنیا  هک  اـم  عمج  زا  کـی  رھ  یهدـھع  رب  روشک 

ظـعاوم و یـالهبال  زا  ناـسنا  هـک  ار  هـچنآ  اـما  هدـش ، ثـحب  شفارطا  رد  مـھ  ییاـھاج  تـسا و  یلالدتــسا  یلیلحت و  یقطنم ، لـئاسم  اـھنیا  زا  یلیخ  هـک  تـسا  تـسرد 

هک یلئاسم  یهرابرد  اذـل  دـننکیم . ناـیب  یلیلحت  یلالدتـسا و  تروص  هب  هچنآ  زا  تسا  رتراذـگرثا  رتقیمع و  یلیخ  حور ، رد  یھاـگ  دـمھفیم ، نینموملاریما  یاھهیـصوت 

. تسا روطنیمھ  مھ  زورما  میتفگ ؛ میدرک و  حرطم  ار  یتاکن  هغالبلاجھن  ظعاوم  زا  میدوب ، تلود  نالووسم  عمج  رد  هک  ییاھلاس  تسام ، هبالتبم 

ضرع ارکذـت  زاـب  ار  هاـتوک  یهتکن  هس  ود  ماهدرک -  باـختنا  رتشاکـلام  هب  نینموملاریما  ناـمرف  زا  مھ  ار  تـالمج  نیا  یهمھ  هک  مناوخب -  ار  تـالمج  نیا  هکنیا  زا  لـبق  نم 

حیحـص و طخ  رد  الثم  تسا و  نشور  هک  ام  عضو  دیوگب  دیابن  سکچـیھ  ینعی  میھدـب ؛ هار  دـیابن  نامدوخ  رد  اقلطم  ار  فارحنا  زا  تینوصم  نامگ  هکنیا  لوا  یهتکن  منکیم :

یهلیـسو مھ  همھ  تسھ و  همھ  یارب  میقتـسم  طخ  زا  فارحنا  شزغل و  ناکما  تسین . یزیچ  نینچ  هن ، میوشیمن ؛ فرحنم  مینکیم و  تکرح  میراد  ادخ  نید و  طخ  رد 

دیاب ریزگان  دنکیم ، تکرح  هار  نیا  رد  سک  رھ  مییوگب  ام  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یمتح  یعطق و  تشونرـس  کی  هک  تسین  روطنیا  ینعی  دـنراد ؛ ار  فارحنا  نیا  زا  بانتجا 

فرحنم رگید  هـک  اـم  دـیوگب  ناـسنا  هـک  تـسین  ینیمــضت  مـھ  فارحنا  زا  تینوـصم  اـما  دـھد . هـمادا  ار  هار  فارحنا  شزغل و  نودـب  دـناوتیم  ناـسنا  هـن ، دـنک ؛ ادــیپ  شزغل 

. دریگب رارق  یھجوتیب  دروم  دیابن  هیضق  فرط  ود  نیا  زا  مادکچیھ  دوش . لفاغ  شدوخ  لاح  زا  دراذگب و  یمرن  شلاب  یور  ار  رس  عمج  رطاخ  نیاربانب  میوشیمن ؛

تاعارم هک  یسک  ینعی  دوشیم ؛ قالطا  مدرم  هب  تیعر » . » دشاب هتـشاد  شدوخ  اب  ار  مدرم  تیاضر  ینکیم ، باختنا  هک  یراک  هکنیا  رگید  هیعرلا ؛» یـضرل  اھعمجا  «و 

. مدرم یهماع  مدرم و  یهدوت  ینعی  تسا ؛ مزال  شتاعارم  هک  یـسک  ینعی  تیعر  تسا ! شحف  تیعر  دـننکیم  لاـیخ  اھیـضعب  تسین . یدـب  زیچ  تیعر  تسا . مزـال  وا 

یمومع یاھهعومجم  نیمھ  یور  مھ  نآرق  ربمغیپ و  نینموملاریما و  یهیکت  صاخ . یاھھورگ  هن  دوشیم ، هتفگ  مدرم  داوس  رـشق  هب  اـبلاغ  تیعر »  » و ساـن »  » حالطـصا

لئاـسم رد  نآ  حرط  اـب  زورما  نـک  جرخ  صاــخ  صاوـخ  هـک  یزیچ  نـیمھ  مدرم ؛ داوـس  مدرم و  یهدوـت  تـیعر و  ینعی  مییوـگیم ؛ مدرم  ماوـع  اــم  هـکینیمھ  تـسا ؛ مدرم 

روـحم دـنوشب  اـھنیا  دـینک و  باـختنا  ار  یــصاخ  یهتــسد  هورگ و  بزح و  تعاـمج و  هـکنیا  تـسا . مسیلوـپوپ  ییارگهدوـت و  شمــسا  دـنفلاخم و  یعاـمتجا  یــسایس و 

اھباصتنا دننکیم ، اھنآ  ار  اھراک  دنایریگمیمصت ، روحم  یـصاخ  تعامج  دنک  لایخ  مدآ  هکنیا  تسا ؛ یلایخشوخ  یلیخ  تاریخ ، روحم  اعبط  راک و  روحم  یریگمیمـصت و 

هک میدرک  هبرجت  میدـید و  مدرم ، هـب  دـیھدب  دـیورب  ریخن ، دـنیوگیم  دنـشکیم و  راـنک  هنادـھاز  ار  ناـشدوخ  دوـشیم ، میاـنغ  میـسقت  تبوـن  یتـقو  اـما  دـننکیم ؛ اـھنآ  ار 

هک ییاھتعامج  صاخ و  یاھرـشق  صاـخ و  یاـھھورگ  تسا . مدرم  یهماـع  هب  هجوت  هاـگن و  یولع ، قطنم  رد  هک  تساذـل  تسین . هنوگنیا  مھ  اـقطنم  تسین ؛ یروطنیا 

لثم مھ  اھنیا  هن ، دوش ؛ ملظ  اھنیا  هب  دیاب  هکنیا  هن  دنتسین ؛ رابتعا  دروم  دنروآیم ، تسدهب  یصاخ  صخشت  ناشدوخ  یارب  دننکیم و  ادیپ  یصاخ  ناونع  صاخ و  مسا 

. دوش بلج  مدرم  یهماع  تیاضر  دیاب  هیعرلا ؛» یضرل  اھعمجا  و  : » دیوگیم اذل  دنرادن ؛ ینیعت  مالسا  رظن  زا  دنرادن ؛ یصخشت  مدرم  یهیقب 

مدع تیاضر و  راک ، نازیم  رایعم و  طانم و  کالم و  هصاخلا ؛» یـضرب  فحجی  هماعلا  طخـس  ناف  : » دـیامرفیم تسا . بلاج  بیجع و  یلیخ  هک  دراد  یلالدتـسا  ترـضح  دـعب 

یا دوریم . نیب  زا  دوشیم و  لاماپ  یلکب  وت  زا  صاخ  یاھھورگ  یدونـشخ  تیاضر و  دنـشاب ، هتـشاد  ییاضران  مدرم  یهماـع  رگا  نوچ  ارچ ؟ تسا . مدرم  یهماـع  تیاـضر 

یدونـشخ و مدرم ، یمومع  ییاضران  نیا  دنایـضاران ؛ مدرم  یهماـع  اـما  دنتـسھ ، یمکاـح  تموکح و  رادـفرط  یـسایس ، ناـگبخن  رکفنـشور و  مسا  هب  یتعاـمج  اـسب 

یـضر عم  رفتغی  هصاخلا  طخـس  نا  و  « ؛ تسا قداص  مھ  نیا  سکع  دـندرک . ار  راـک  نیمھ  میدـید  هکنیااـمک  دربیم ؛ نیب  زا  دـنکیم و  لامدـگل  ار  هژیو  تعاـمج  نآ  تیاـضر 

درادـن و یتیمھا  یلیخ  ینعی  تسا ؛ شـشخب  لباق  صاخ  یاـھھورگ  یدونـشخان  طخـس و  یدروآ ، تسد  هب  ار  یمومع  تیاـضر  یدرک و  یـضار  ار  مدرم  رگا  اـما  هماـعلا ؛»

، هدوب راک  یوت  نامتـسد  هک  ییاھتدم  نیمھ  رد  مھ  ام  دراد . ییهنامیکح  هاگن  ترـضح  تقو  نآ  مدرم . مومع  ندرک  یـضار  غارـس  دـیورب  نیاربانب  دراذـگیمن ؛ یریثات  یلیخ 

اوکـش لقا  و  فاحلالاب ، لاسا  و  فاصنالل ، هرکا  و  البلا ، یف  هل  هنوعم  لقا  و  اخرلا ، یف  هنووم  یلاولا  یلع  لـقثا  هیعرلا  نم  دـحا  سیل  و  . » میدرک سمل  میدـید ، اـعقاو  ار  نیا 

، یناوارف شیاسآ و  اخر و  تقو  رد  الوا  دنتیذا ؛ یهیام  اجهمھ  رد  صاخ  یاھھورگ  هصاخلا ؛» لھا  نم  رھدلا  تاملم  دنع  اربص  فعـضا  و  عنملا ، دنع  ارذـع  اطبا  و  اطعالا ، دـنع 

هک تلود ، روشک و  یتحار  شیاسآ و  ماگنھ  دـیھدب . اـم  هب  ار  ناـکما  نـالف  دـیھدب ، اـم  هب  ار  زیچ  نـالف  تسا ؛ داـیز  ناـشتاعقوت  تسا ؛ رتشیب  همھ  زا  یلاو  رب  ناـشهنووم 

ترـضح اما  ابلاغ ، مییوگیم  نامدوخ  فعـض  یور  ام  دـنراد . صاخ  یاھھورگ  نیمھ  ابلاغ  تموکح  رب  ار  هنیزھ  نیرتشیب  تسین ، یلکـشم  تسین و  یگنج  تسا و  تینما 

ییینماان دیآیم ، شیپ  یگنج  رگا  الثم  دـننکیم . اھنیا  ار  کمک  رادـقم  نیرتمک  اھیتخـس  رد  البلا ؛» یف  هل  هنوعم  لقا  و  : » دـننکیم رداص  یلک  مکح  قلطم  روطهب  هن ،

رتدونـشخان و فاصنا ، هب  تبـسن  همھ  زا  فاصنالل ؛» هرکا  و  . » دنتـسھ نادیم  رد  رتمک  تسین ؛ یربخ  چیھ  صاخ  یاھھورگ  نیا  زا  دنکیم ، هلمح  ینمـشد  دـیآیم ، شیپ 

همان مھ  یلومعم  مدرم  هتبلا  دـنیاھنیا . تساوخرد ، رد  رترـصم  همھ  زا  فاحلالاب ؛» لاسا  و  . » دـیآیم ناشدـب  اھنیا  همھ ، زا  رتشیب  تاواسم ، لدـع و  فاصنا و  زا  دـنرتهراک ؛

یاھھورگ اما  درادن . یموس  مود و  یهعفد  رگید  دـنکیمن ؛ تباجا  مھ  تقو  کی  دـنکیم ؛ تباجا  دراد ، ناکما  ناسنا  تقوکی  دـننکیم ؛ تساوخرد  ار  یزیچ  دنـسیونیم و 

کی هرخالاب  ات  دـننکیمن  لو  رارـصا . حاحلا و  ینعی  فاحلا ، دنبـسچیم . هنک  لـثم  دـنھاوخیم ، یزیچ  رگا  دـنایداصتقا -  یـسایس و  ناراوخهژیو  وزج  هک  ییاـھنیا  صاـخ - 

. دنربب دننکب و  یزیچ 

یداع مدرم  دنرادن . یرازگرکش  چیھ  هدیسریم ؛ اھنآ  هب  دیاب  هدوب و  یقح  هناک  دنرازگیم ؛ ار  ساپـس  نیرتمک  یھدیم ، یزیچ  اھنآ  هب  یتقو  اطعالا ؛» دنع  ارکـش  لقا  «و 

نیرتھب رگا  لباقم ، رد  دـننکیم . یرازگرکـش  دـننکیم ، تبحم  دـننکیم ، اعد  دـیزاسیم ، یکچوک  یهسردـم  امـش  تکلمم ، مورحم  یهشوگ  نالف  رد  رگا  هن ؛ یلومعم  و 

. دنتسھ نیرتساپسمک  دیھدب ، دارفا  نآ  هب  مھ  ار  تاناکما 

یتقو رھدلا ؛» تاملم  دنع  اربص  فعـضا  و  . » دننکیمن لوبق  ار  رذع  اھنیا  دـشاب ، هتـشاد  مھ  یرذـع  رگا  دـھدیمن ، اھنآ  هب  یزیچ  ناسنا  یتقو  عنملا ؛» دـنع  ارذـع  اطبا  «و 

ناـشن یربـصیب  دـنیاھنیا ؛ رتنزقن  رتربـص و  مک  همھ  زا  دـیایب ، شیپ  یعاـمتجا  یاـیالب  اـی  یعیبـط  یـالب  رگا  دـنرتربص . مک  همھ  زا  اـھنیا  دـیآیم ، شیپ  هناـمز  تالکـشم 

نینموملاریما ار  هلمج  نیا  دنمدرم . یهدوت  نید ، یهیاپ  همالا ؛» نم  هماعلا  ادعالل  هدعلا  نیملـسملا و  عامج  نیدلا و  دامع  امنا  و  . » دـنبوکیم نیمز  هب  اپ  یھ  دـنھدیم و 

دادعتـسا ناـکما و  هدـع و  نمـشد ، لـباقم  رد  ادـعالل ؛» هدـعلاو  . » تساـم سیدـقت  مارتـحا و  دروم  تسا ؛ یولع  مسیلوپوپ  تسھ ، مھ  مسیلوپوپ  رگا  نیا  دـیوگیم . دراد 

. دشاب هماع  فرط  هب  تایمومع  شیارگ  لیم و  مھعم ؛» کلیم  مھل و  کوغص  نکیلف  . » هماع نیمھ  زا  دنترابع 

تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ایند و یاھهناسر  رگا  امـش  نالا  تسا . رتمھم  وا  هک  تسا  یجراخ  ناـیرج  مھ  ناـیرج  کـی  تسا ؛ یلخاد  ناـیرج  ناـیرج ، کـی  دراد : دوجو  تلود  نیا  هیلع  نـالا  ناـیرج  ود 

هک دنروآیم  راشف  دـنراد  دـناهداد و  مھ  تسد  هب  تسد  بازحا -  گنج  لثم  اعقاو  ناشهمھ -  دـینیبیم  دـینک ، هاگن  ار  ایند  یـسایس  لفاحم  ایند و  یربخ  لفاحم  یاھفرح 

فدھ تسا ؛ بالقنا  یعقاو ، فدھ  اما  دیئامـش ؛ اھاوعد  نیا  جامآ  هتبلا  تسین ؛ اھامـش -  داژنیدمحا و  یاقآ  ینعی  تلود -  نیا  مھ  ناشیعقاو  فدھ  دـنبوکب . ار  تلود  نیا 

ام مھ  ار  شروج  همھ  دراد . دوجو  نوریب  رد  نالا  هک  تسا  یطخ  نیا  دـیریگیم ؛ رارق  اھمجاھت  نیا  جامآ  اعبط  دـینزیم ، ار  ماظن  فرح  نوچ  مھ  اھامـش  تسا . ماـظن  یعقاو ،

زا دسریم و  ام  هب  هک  ییاھربخ  زا  ام  مینیبیم . ام  اما  دننیبیمن ؛ مھ  صاوخ  زا  یلیخ  ار  اھیضعب  دننیبیم ، مدرم  یهماع  ار  تامجاھت  نیا  عاونا  زا  یـضعب  الاح  مینیبیم .

« صاوخ ماوع و   » 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 19هاگياپ  هحفص 15 
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نیا ناـمتفگ  هک  تسا  نیمھ  مھ  شتلع  تسا . تـالمح  جاـمآ  تلود  یهعومجم  روطچ  هک  میمھفیم  دوـشیم ، هدز  هک  ییاـھفرح  زا  دراد و  دوـجو  هک  یلماـعت  کرحت و  عوـن 

. تسا یجراخ  طخ  نیا  دنکیم . تکرح  بالقنا  تھج  رد  تسا و  بالقنا  نامتفگ  تلود ،

جح  / ١٣٨٧/٠٨/١۵ نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

زا اکیرمآ ، تلاخد  زا  اکیرمآ ، ذوفن  زا  ناملسم  یاھتلم  دنتسین . دساف  تموکح  ات  دنچ  نیمھ  هک  ناملـسم  یاھتلم  مینزیم . میراد  ار  ناملـسم  یاھتلم  لد  فرح  ام 

یهمھ رد  اـجنیا  رد  اـھفرح  نیا  دـسریمن . ناشتـسد  اـھتنم  تسا ؛ نوخ  ناـشیاھلد  تسا ؛ رپ  ناـشیاھلد  اـکیرمآ -  ریغ  اـکیرمآ و  زا  معا  رابکتـسا -  ربکت  زا  اـکیرمآ ، ربکت 

مالسا و یایند  ار  اھنیا  ات  دیئوگب  ار  اھنیا  تسا ؛ یمالسا  یروھمج  زا  یئابیز  اویش و  یلیخ  قئاقح  اھنیا  دوشیم . نایب  دراد  تحارص  اب  نیئاپ ، ات  الاب  زا  تموکح  حوطس 

تاطابترا رطاخ  هب  اھهاگـشناد  رد  یمالـسا و  یاھروشک  رد  هک  اھوجـشناد  الثم  صاوخ ، زا  هدـع  کـی  صوصخم  طـقف  نییبت  نیا  هتبلا  دـننادب . دـنمھفب ؛ مالـسا  یاـھتلم 

. تسا یمالسا  یروھمج  ماظن  یارب  نییبت  یاھتصرف  اھنیا  دنمھفب . دننادب ؛ مدرم  داحآ  هکلب  دشابن ؛ دننکیم ، ادیپ  تسد  اھزیچ  نیا  هب  یللملانیب  یمومع  نوگانوگ 

ید  / ١٣٨٧/١٠/١٩ مھدزون  مایق  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یثداوح زا  مرکم -  یبن  تلحر  زا  دعب  یهلاس  هاجنپ  ینعی  ترجھ -  یهثداح  زا  دعب  یهلاس  تصـش  رخاوا  نارود  ناناملـسم  زا  یرایـسب  دینک . هاگن  البرک  یهثداح  هب  امش 

رد هک  یفارحنا  رھ  دنتـساوخیم ، یراک  رھ  هک  یناسک  یولج  دوب  زاب  نادیم ، اذل  دنتـشادن . لمعلاسکع  دنتـشادن ، لیلحت  نوچ  دنتـشادن . یتسرد  لیلحت  تشذـگیم ، هک 

طیارش زا  کی  چیھ  هک  یناوج  اوسر -  ماندب  رجاف  قساف  درف  کی  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  دندرکیم . دشابن ؛ ناشرادولج  یـسک  دندروآیم ، دوجو  هب  یمالـسا  تما  ریـسم 

ردقچ دینیبب  ربمغیپ ! نیشناج  یمالسا و  تما  ربھر  دوشب  تسا -  رھاظ  وا  لامعا  رد  ربمغیپ  ریسم  سکع  یهطقن  درادن و  دوجو  وا  رد  ربمغیپ  تفالخ  یمالـسا و  تیمکاح 

دیاش هک  مھ  یـضعب  دندرکن . رطخ  ساسحا  صاوخ  دـماین . بیجع  دـندوب ، نارود  نآ  رد  هک  یمدرم  رظن  هب  هثداح  نیا  زور  نآ  دـیآیم ؟ بیجع  امـش  رظن  هب  زورما  هثداح  نیا 

هب دـیحوت ، هب  ار  مدرم  اـت  دروآ  ار  مالـسا  ربـمغیپ ، دـنھدب . ناـشن  یلمعلاسکع  هـک  دادـن  هزاـجا  ناـشتحار ، ناـشتیفاع ، ناشیـصخش ، عفاـنم  دـندرکیم ، رطخ  ساـسحا 

ات رس  تسا ، داسف  شیاپ  ات  رس  هک  دنیـشنیم  ربمغیپ  یاج  هب  یـسک  زورما  دھدب . قوس  یرـشب  یهعماج  یمومع  حالـص  هب  قالخا ، تمالـس  هب  تلادع ، هب  یگزیکاپ ،

امـش رظن  هب  نیا  راک ! رـس  دیآیم  یـسک  نینچ  کی  ربمغیپ ، تلحر  زا  دعب  لاس  هاجنپ  یهلـصاف  اب  درادن . یداقتعا  ادخ  تینادحو  ادـخ و  دوجو  لصا  هب  تسا ، قسف  شیاپ 

زا هک  مالسا  یایند  فارطا  رد  دنتشاذگ  ار  دادش  ظالغ و  نیرومام  دش و  هفیلخ  دیزی  بجع ! دماین . بیجع  مدرم ، نآ  زا  یرایـسب  رظن  هب  زور  نآ  دیآیم ؛ بیجع  یلیخ  زورما 

. دندرک تعیب  نارادمتسایس  دندرک ، تعیب  ناگبخن  دندرک ، تعیب  داھز  دندرک ، تعیب  املع  دندرک ؛ تعیب  دنتفر  هتسد  هتسد  مھ  مدرم  دنریگب . تعیب  مدرم 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٨٨/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

هک یئاج  رھ  رد  دنباکر  هب  اپ  دناهنحـص ، رد  رـضاح  مھ  دننموم ، مھ  دنھاگآ ، مھ  دنتـسھ ؛ ینموم  مدرم  یھلا ، یریگتـسد  هب  یھلا ، تیادـھ  هب  یھلا ، قیفوت  هب  ام  مدرم 

فرط کی  هب  باطخ  تسا ، ناـگبخن  یهمھ  هب  باـطخ  نیا  دنـشاب ؛ ناـشدوخ  ندز  فرح  ناـشدوخ ، راـک  بقارم  یتسیاـب  مینک . حالـصا  ار  نامدوخ  دـیاب  اھام  دـشاب . مزال 

یکی نآ  دـننک ، کیرحت  فرط  نآ  هیلع  ار  فرط  نیا  تاساسحا  تسا . هچراپکی  تلم  کی  تلم ، نیا  دـننادب  همھ  دنـشاب . بقارم  دـیاب  همھ  تسین . یـصاخ  حاـنج  یـصاخ ،

زاربا ساسحا و  امـش  یتقو  دـیدوب ، لدـمھ  امـش  یتقو  دـیدوب ، دـحتم  امـش  یتقو  دربیمن . یئاج  هب  هار  اھنیا  دـنک ، کـیرحت  فرط  نآ  هیلع  ار  فرط  نیا  تاـساسحا  دـیایب 

. درک دھاوخن  یرثا  رگید  تیناسنا ، زا  رود  رگهلخادم ، ملاظ ، نارادمتسایس  نیا  یللملانیب ، ناسانخ  یاھهسوسو  نیا  تقو  نآ  دیدرک ، ناتماظن  ناتروشک و  هب  دامتعا 

ناریا  / ١٢/١٣٨٨/٠۵ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمھد  ذیفنت  مکح  نتم 

، مدرم میظع  روضح  دنتفرگ . یلوبق  ی  هرمن دندش ؛ هدنرب  ناحتما  نیا  رد  مدرم  نم  رظن  هب  دوب . مدرم  داحآ  ناحتما  ناحتما ، کی  دمآ . شیپ  تاباختنا  نیا  رد  مھ  یئاھناحتما 

. دندش دودرم  هتبلا  مھ  صاوخ  زا  یـضعب  دندرک . لمع  ناش  هفیظو قبط  یـسایس ، یاھنایرج  زا  مدرم ، داحآ  زا  یرایـسب  درک . زارفارـس  ار  اھنآ  هک  دوب  یمیظع  ناحتما  کی 

. دندرک هابتـشا  یدراوم  رد  ناشیاھ ، یرایـشوھ مغر  هب  دنوشیم ، هفیظو  نادـیم  دراو  تمالـس  اب  تقادـص ، اب  هک  ام  ناناوج  زا  یخرب  درک . دودرم  ار  اھ  یـضعب تاباختنا  نیا 

. درواین ای  دروآ  یار  سک  نآ  ای  دنداد ؛ یار  وا  هب  دندرک ، ادـیپ  داقتعا  یـسک  هب  دـندرک . یتسرد  تکرح  تقادـص ، نامھ  اب  نامیا ، نامھ  اب  مھ  روشک  نیا  ناناوج  زا  یرایـسب 

تکرح یـسایس و  لـمع  نیا  نادـیم  دراو  فـیلکت ، ساـسحا  هفیظو ، ساـسحا  یور  زا  هنارایـشوھ ، دـنک ، ادـیپ  یا  هدـیقع ناـسنا  هک  تسا  نیا  کـالم  تسین . نیا  کـالم 

ناحتما نیا  رد  دـنا و  هتفرگ رارق  فیدر  نیا  رد  مدرم -  میظع  ی  هدوت زا  ناـگبخن ، زا  اـھناوج ، زا  اـم -  تلم  عطاـق  رثکا  دنـشاب . نوناـق  میلـست  همھ  مھ  دـعب  دوشب . یـسایس 

. دندروخ بیرف  هتبلا  مھ  هدع  کی  دنا . هدش لوبقم 

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد هک  میتسین  رکنم  زگرھ  ام  تسا . نمشد  ینمشد  زا  مدرم  نھذ  ندرک  فرـصنم  دنکیم ـ  یراذگهیامرـس  دراد  مھ  وا  یور  رب  نمـشد  ام   رظن  هب  هک  تسا  یرگید  طخ  نیا 

چیھ نیا  رد  دراد ؛ دوجو  نورد  زا  یعاـمتجا ، یاھریـصقت  یـصخش و  یاھریـصقت  دـیآیم ، شیپ  دارفا  هعماـج و  هار  رـس  رب  هک  یناوارف  تالکـشم  نوگاـنوگ و  یاـھیئاسران 

دز ام  هب  یاهبرض  رگا  مھ  نمشد  تسا ؛ مولعم  هکنیا  کسفن  ؛» نمف  هئیس  نم  کباصا  ام  نمف هللا و  هنسح  نم  کباصا  ام  . » تسین رکنم  ار  نیا  یسک  تسین ؛ یدیدرت 

هبرض ناشدوخ  زا  اھناملسم  تقیقح  رد  دز ، هبرض  درک و  هلمح  نمشد  هک  مھ  دحا  گنج  رد  تسین . یکش  نیا  رد  تسا ؛ کسفن » نم   » مھ نیا  دش ، یراک  هبرـض  نیا  و 

هبرـض یارب  هظحـالم  هجوت و  مزاوـل  زا  یکی  دـنیبب . ار  نمـشد  شقن  دـیاب  دروـخن ، هبرـض  دـھاوخب  ناـسنا  رگا  هک  تسا  نیا  هتکن  اـھتنم  تسین ؛ یثـحب  هک  نیا  رد  دـندروخ ؛

یئاقلا و طوطخ  زا  یکی  نمشد ، ریثات  زا  ناگبخن  صاوخ و  صوصخب  لافغا  طخ  دننک . لفاغ  دیابن  ار  ام  نیا  زا  دنزب ؛ هبرض  ام  هب  دھاوخیم  هک  تسا  ینمـشد  ندید  ندروخن ،

تـسھ بوخ ، دیزادنایم ! نمـشد  ندرگ  هب  شاهمھ  امـش  اقآ  دنیوگیم : نمـشد ، دیوگب  یـسک  ات  دنراد . راک  نیا  یارب  هتبلا  یفلتخم  قرط  الاح  تسا . نمـشد  یتاغیلبت 

یاولب زا  نوگانوگ ، ثداوح  زا  ام ، فالتخا  زا  اجنیا  هک  هچنآ  زا  دنکیم  ادـیپ  نمـشد  هک  یمیظع  فعـش  مینیبیمن  ارچ  ار ؟ نمـشد  مینیبیمن  ارچ  نمـشد ؛ تسھ  نمـشد ؛

زا تسا ؟ ینمشد  داجیا  زج  نیا  بوخ ، دروآیم ! مسا  اھمدآ  زا  گرزب  روشک  کی  سیئر  اجنآ ، دنتسھ . لماع  هک  ار  یناسک  دننک  قیوشت  دیآیم ؟ دوجو  هب  تاباختنا  زا  دعب 

دیاب ار  اھنیا  هدمآ . ناشـشوخ  اھنآ  هک  هتفگ  یاهملک  کی  نوچ  ارچ ؟ میدرک . بجعت  ام  وا )!(  تعاجـش  زا  اقآ  هک  سک  نالف  زا  دـنکیم  دـیجمت  دروآیم و  مسا  ماظن  نیـضراعم 

. درک تلفغ  نمشد  ینمشد  زا  یتسیابن  دش و  هجوتم  دیاب  ار  اھنیا  دید ؛

اھنآ طابترا  اھنآ و  روضح  یهلاس  تسیود  یهمانراک  هک  سیلگنا  تلود  تسا . راظتنا  فالخ  ام  تلفغ  تسا ؛ راظتنا  فالخ  ام  تلفغ  تسین ، راظتنا  فالخ  وا  ینمـشد  هتبلا 

؛ دشاب هتشادرب  یکچوک  مدق  کی  ناریا  تلم  عفن  هب  سیلگنا  تلود  هک  داد  ناشن  دوشب  هک  میرادن  اج  کی  هطقن و  کی  اعقاو  تسا ـ  هایس  اپ  ات  رـس  یهمانراک  ام ، روشک  اب 

ماظن اب  ینعی : میناریا ! مدرم  رادـفرط  ام  هک  دـنکیم  مالعا  اکیرمآ  تلود  میناریا ! تلم  رادـفرط  ام  هک  دـننکیم  نـالعا  اـھنیا  گرزب ـ  یاھهمدـص  هدوب  هچ  رھ  ررـض ؛ هدوب  هچ  رھ 

دیاـب ار  اـھنیا  تسا . نمـشد  یاھدـنفرت  نیا  تسین . مدرم  زا  کـفنم  هک  ماـظن  نیا  دـنماظن ؛ نـیا  وزج  مدرم  بوـخ ، مـیراد ! تـسود  ار  مدرم  اـما  میدـب ، یمالـسا  یروـھمج 

تقو کـی  تسین . لوبق  لـباق  نیا  مینک ، تلفغ  اـنعم  نیا  زا  ار و  وا  ینمـشد  میمھفن  اـم  هکنیا  اـما  تسا ، یعیبـط  رما  دـنکیم ؛ ار  شاینمـشد  هتبلا  وا  دـیمھف . تخاـنش ،

نیمات ام  ار  ازجا  نیا  زا  یکی  ات  دیایب ـ  رد  شیوت  زا  یلکـش  کی  ات  دننیچیم ، مھ  رانک  ار  یاهعومجم  لزاپ ، رد  میریگیم ـ  رارق  نمـشد  یاھلزاپ  لودج و  لخاد  رد  ام  دینیبیم 

کی دوشیم ، هتـشاذگ  مھ  رانک  یتقو  هک  عطاقتم  فورح  لودج  نیا  لثم  میـشابن . وا  ازجا  یهدننکنیمات  هک  مینک  یعـس  دیاب  ام  تسا ؛ یدب  زیچ  یلیخ  نیا  بوخ ، مینکب .

دیاب ار  نیا  میراذـگب ! ام  مھ  ار  فورح  نیا  زا  ات  دـنچ  دروایب ؛ رد  شیوت  زا  یفرح  کی  هکنیا  یارب  هدرک ، تسرد  یروج  نیا  یلودـج  کـی  نمـشد  دـیآیم . رد  شیوت  زا  یاهملک 

فادھا و دنکب ؛ دھاوخیم  راک  هچ  دنکیم و  دراد  راک  هچ  نمـشد  مینیبب  مینکن ؛ لماک  ار  نمـشد  لزاپ  مینکن ؛ لماک  ار  نمـشد  لودج  دـیاب  تسا ؛ نیا  رـس  ثحب  درک ؛ تبقارم 

« صاوخ ماوع و   » 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 19هاگياپ  هحفص 16 
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. مینیبب ار  وا  حضاو  روضح 

اب نمـشد ، طوطخ  نیا  اب  ثداوح ، نیا  اـب  هک  تسا  نیا  دراد ، راـظتنا  یـسایس  یاـھهورگ  یـسایس و  تاـنایرج  هعماـج و  ناـگبخن  زا  ناـسنا  هک  هچنآ  تشاد . تریـصب  دـیاب 

دھاوخ رتھب  تیعـضو  تقونآ  دنکب ؛ ادـیپ  رییغت  تسا  نکمم  ام  یاھراتفر  زا  یلیخ  تشاد ، دوجو  هلباقم  مزع  تشاد و  دوجو  تریـصب  رگا  تریـصب . اب  دـنوشب ؛ هجاوم  تریـصب 

. تسا یتریصبیب  یور  زا  اھراک  زا  یضعب  دوب .

رگا تسھ ؛ تعاجـش  هب  جاـیتحا  هناـھیقف ، مھف  رد  میراد . تعاجـش  هب  جاـیتحا  مھ  مھف  رد  میراد ، تعاجـش  هب  جاـیتحا  لـمع  رد  طـقف  هـن  اـم  هـک  تـسا  نـیا  یدـعب  هـتکن 

نیا دنکیم . هابتـشا  تایرغـص  رد  دمھفیم ، تسرد  ار  تایربک  ناسنا  یھاگ  تایرغـص ؛ تایربک و  زا  نشور  کرد  دمآ . دـھاوخ  دوجو  هب  للخ  مھ  مھف  رد  یتح  دوبن ، تعاجش 

ام هکنیا  هـب  دراد  جاـیتحا  تایرغـص ـ  تاـیربک و  ینعی  یموـمع ـ  یلک و  میھاـفم  نآ  اـب  قـبطنم  یجراـخ  تاـعوضوم  زا  ینید و  تاـعوضوم  زا  نـید و  یناـبم  زا  حیحـص  کرد 

فرح نیا  رگا  اضف ؛ زا  سرت  وج ، زا  سرت  نمشد ، لباقم  رد  لاعفنا  نامیوربآ ، زا  سرت  نامناج ، زا  سرت  ناملام ، زا  سرت  الاو  میشاب ؛ هتشادن  سرت  میشاب ، هتشاد  تعاجش 

نیا رطاخ  هب  ناـسنا  یھاـگ  دـنکیم . لـتخم  مھ  ار  ناـسنا  مھف  اھـسرت  نیا  دنابـسچ ؛ دـنھاوخ  اـم  هب  ار  هکل  نـالف  مینزب ، ار  فرح  نیا  رگا  دوب ؛ دـنھاوخ  اـم  هیلع  مینزب ، ار 

نوشخی و ال   » اذل دش . دھاوخ  هابتـشا  بجوم  دنکب ؛ لح  دنکب و  کرد  تسرد  ار  هلئـسم  دـناوتیمن  دـمھفیمن ؛ تسرد  ار  هلئـسم  تروص  تاظحالم  ، نیا  رطاخ  هب  اھـسرت ،

غالب طرش  دوشیم  مولعم  ابیسح  ؛» اب  یفک  الا هللا و  ادحا  نوشخی  هنوشخی و ال  تالاسر هللا و  نوغلبی  نیذلا   » یهفیرش یهیآ  نیا  رد  تسا ؛ مھم  یلیخ  الا هللا » ادحا 

اب یفک  و  ، » بوخ دورب . هالک  مرـس  ایند  رد  تسا  نکمم  منکب ، ار  راک  نیا  رگا  اقآ ! یئوگیم : الا هللا .» ادحا  نوشخی  و ال  : » هک تسا  تیـشخ  مدـع  نیمھ  غیلبت ، غالبا و  و 

، میتشاذگ ادخ  زا  یاورپ  یاج  هب  ار  مدرم  نوگانوگ  یاھیرواد  مدرم ، یاھتواضق  یاورپ  رگا  دنک . هبـساحم  ناتیارب  ادخ  دیراذگب  دـینک و  راذـگاو  ادـخ  هب  ار  هبـساحم  ابیـسح ؛»

ادیپ هتفگ ، لاعتم  یادخ  هک  مھ  یناقرف  تقونآ  دـش ، نیزگیاج  مدرم  سرت  میتشاذـگ و  رانک  ار  نیا  رگا  تساوقت . لاعتم  یادـخ  زا  یاورپ  نوچ  دـش ؛ دـھاوخ  تسرد  لکـشم 

یلیخ هلئـسم  نیا  نم  رظن  هب  و  تساوقت . درواتـسد  ناسنا ، یارب  تقیقح  ندـش  نشور  تساوقت ؛ زا  یـشان  ناقرف  نیا  اناقرف ؛» مکل  لعجی  اوقتت هللا  نا  « ؛ دـش دـھاوخن 

هک تسا  مھم  هلئـسم  نیا  ردـقنیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  اھنیا ، اھتمھت و  اھثیدـح و  اـھفرح و  اـھهمزمز و  وربآ و  مدرم و  فرح  ناـج و  لاـم و  زا  تیـشخ  یهلئـسم  تسا ؛ مھم 

ام هللا کسفن  یف  یفخت  قتا هللا و  کجوز و  کیلع  کسما  هیلع  تمعنا  هیلع و  معنا هللا  یذلل  لوقت  ذا  و  : » درادیم رذحرب  ار  وا  دنکیم و  باطخ  شربمغیپ  هب  لاعتم  یادـخ 

قحا و  « ؛ درک دیابن  درک ، دنھاوخ  هک  ار  یزیچ  یهظحالم  دز ، دنھاوخ  هک  یتمھت  نیا  یهظحالم  مدرم ، فرح  یهظحالم  هاشخت ؛» نا  قحا  سانلا و هللا  یشخت  هیدبم و 

تاحوتف یونعم ، تاحوتف  یملع ، تاحوتف  هک  دوب ، وا  تعاجـش  نیمھ  تشاد ، راوگرزب  نآ  ینازرا  ار  ماما  نوگانوگ  تاـحوتف  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی  نم  رظن  هب  هاـشخت .» نا 

یزیچ چیھ  یهظحالم  هک  دوب  نیا  راوگرزب  نآ  تعاجش  و  دروآ . دوجو  هب  دوب ـ  یبیجع  زیچ  اعقاو  هک  ار ـ  راوگرزب  نآ  هب  اھلد  ندش  بوذجم  نیا  یعامتجا ، تاحوتف  یسایس ،

اھنآ زا  هک  دـنلیام  ینعی  دـنناشنب ؛ ادـخ  زا  تیـشخ  یاج  هب  صاوخ ، ناـگبخن و  لد  رد  ار  ناـشدوخ  زا  فوخ  ار ، ناـشدوخ  تیـشخ  هک  دـنلیام  هنتف  لـھا  هرخـالاب  درکیمن . ار 

! اقآ دنیوگیم : ام  هب  دنراد  امئاد  هکنیا  ینعی  لیکولا  .» معن  انبسح هللا و  اولاق  انامیا و  مھدازف  مھوشخاف  مکل  اوعمج  دق  سانلا  نا  سانلا  مھل  لاق  نیذلا  « ؛ دوشب هدیـسرت 

مل لـضف  نم هللا و  همعنب  اوبلقناـف  : » تسا نـیا  مـھ  شاهجیتـن  لـیکولا .» مـعن  انبـسح هللا و  اولاـقف  : » تـسا نـیمھ  شباوـج  مھوشخاـف ،» مـکل  اوـعمج  دـق  ساـنلا  نا  »

، نیارباـنب وـس .» مھـسسمی  مل  لـضف  نم هللا و  همعنب  اوبلقناـف  : » هک تسا  نیمھ  یوـنعم  یحور و  تقیقح  نیا  کرد ، نـیا  ساـسحا ، نـیا  یهجیتـن  وـس  .» مھـسسمی 

. دش مزال  تشاد و  ار  تعاجش  نیا  یتسیاب 

صاوخ نمشد ، جامآ  تسا ؛ صاوخ  نمشد ، یاھهئطوت  جامآ  فدھ و  نم ، نامگ  هب  زورما  مھ  هدمع  دنکیم ؛ ار  تیلاعف  ماسقا  عاونا و  دنکیم ؛ ار  راک  ماسقا  عاونا و  نمـشد 

هب دنراد . هملک  ذوفن  مدرم  مومع  رد  دنراذگیم و  ریثات  صاوخ  نوچ  دنناشکب ؛ ار  مدرم  دنناوتب  هکنیا  یارب  دننک ؛ ضوع  ار  صاوخ  نھذ  ات  دـننکیم  یحارط  دننیـشنیم  تسا .

ناعمتـسم نابطاخم و  تریـصب  هللااشنا  میناوتب  مینک و  تیوقت  نوگانوگ  لئاسم  رد  ار  نامدوخ  تریـصب  ام  تسا : نیمھ  امـش ، ام و  زورما  یلـصا  فئاـظو  زا  یکی  نم  رظن 

. مینکب دایز  مھ  ار  نامدوخ 

ماما لوق  زا  اھراب  نم  هک  روط  نیمھ  تسام ؛ نابیتشپ  مھ  لاعتم  یادخ  و  دراد ؛ یمکحتسم  ناکرا  یلیخ  تسا ؛ یوق  یلیخ  تسا ؛ رادهشیر  یلیخ  یمالسا ، بالقنا  و 

نیمھ اتقیقح  دربیم . شیپ  ار  اھراک  دراد  یتردق  تسد  کی  مدرک ـ  ساسحا  ای  مدید ـ  میدـش ، هیـضق  نیا  دراو  هک  یلوا  زا  نم  دـندومرف : هک  ماهدرک  لقن  هیلع ) ناوضر هللا  )

ناک هللا ناک   نم  « ـ  درادن ام  اب  یایـشیوخ  موق و  یھلا ، تردق  تسد  نیا  هتبلا  دنیبیم . ار  یھلا  تردق  تسد  نیا  ناسنا  دندومرف . نم  هب  ناشیا  ار  نیا  و  تسا ؛ روج 

؛ مینک میدـقت  هار  نیا  یارب  نادـیم و  میرواـیب  میراد ، هک  هچنآ  هناـصلاخ ؛ میـشاب ؛ هار  نـیا  تمدـخ  رد  دـیاب  هرـصنی ـ  » نـم  نرـصنیل هللا  و  «،  » مکرـصنی اورـصنت هللا  نا  «، » هـل

گنـس هدرک و  لضفت  لاعتم  یادـخ  هدـش و  راک  نیمھ  مھ  زورما  درک ؛ دـھاوخ  فطل  درک ؛ دـھاوخ  لضفت  مھ  لاعتم  یادـخ  مینک . میدـقت  هار  نیا  یارب  ار  نامراک  نامـشالت و 

دندنبب . یفرط  دندرک ، هک  یاهئطوت  زا  دنتسناوتن  و  شدوخ ؛ فرط  هب  هدرک  هنامک  شریت  هتشگرب ؛ شدوخ  یوس  هب  نمشد 

لئاسم اب  روشک و  لـئاسم  اـب  هک  میھف  یاـھناسنا  زا  یـسک  رھ  اـب  ناـسنا  ینعی  دوب . هدـشیزیرهمانرب  هاـگآ ، هربخ و  یاـھمدآ  رظن  هب  بـالقنا ، زا  دـعب  یاـھاولب  نیا  اـعطق 

ار نیا  همھ  ینعی  اعطق . دنتفگ : ناشیا  دوب . هدـشیزیرهمانرب  اھنیا  متفگ  مدرک ؛ ضرع  ار  نیمھ  ناشیا  هب  نم  زوریرپ  دـمھفیم . دراذـگیم ، نایم  رد  دنتـسھ ، انـشآ  یناھج 

راـک نیا  هن ، دز ؛ یفرح  دـش  دـنلب  یـسک  اـتعفد  ـالثم  هدـمآ . شیپ  یزیچ  کـی  میئوگب  میھاوخب  هک  دوبن  یعفد  راـک  کـی  نیا  هدوـب و  هدـشیزیرهمانرب  راـک  نیا  هک  دـنمھفیم 

هئطوت دـنراد  مئاد  اـھتنم  درک . دـھاوخ  ادـیپ  مھ  همادا  ناشتسکـش  نیا  هللااـشنا  رگید ؛ دـندروخ  تسکـش  بوـخ ، دـشیم . تیادـھ  یزکرم  کـی  زا  دوـب ؛ هدـشیزیرهمانرب 

. دننکیم

نیا شیانعم  دـننکیم  لایخ  دـنمھفیم و  دـب  ار  بلحیف » عرذ  بکریف و ال  رھظ  نوبللا ال  نبک  هنتفلا  یف  نک   » یهلمج نیا  هنتف ، یاضف  رد  اھیـضعب  مینکب ؛ ضرع  مھ  ار  نیا 

وت زا  دناوتن  رگهنتف  هجوچیھ  هب  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  رانک .» شکب  : » هک تسین  نیا  هلمج  نیا  رد  الـصا  رانک ! شکب  دـش ، هبتـشم  عاضوا  دـش و  هنتف  یتقو  هک  تسا 

. دوب دیاب  بقارم  دشودب ؛ ار  وت  دناوتب  هن  دوشب ، راوس  دناوتب  هن  بلحیف ؛» عرذ  بکریف و ال  رھظ  ال  . » هار چیھ  زا  دنک ؛ هدافتسا 

یاھهورگ اب  رکشل ، فرط  نآ  رکشل ، فرط  نیا  تسا ؛ ینارنخس  لوغشم  دینک ـ  هاگن  ار  نیفص  راثآ  مئاد ـ  رسای  رامع  بانج  هک  میراد  ار  رامع  فرط  نآ  زا  ام  نیفص  گنج  رد 

؛ دوب یرگنـشور  لوغـشم  مئاد  رامع  دندوب . هبتـشم  یاهدـع  هک  دوب  یمیظع  یهنتف  دـنتفرگ ؛ رارق  مھ  لباقم  رد  ناملـسم  هورگ  ود  رگید ؛ دوب  هنتف  اعقاو  اجنآ  نوچ  فلتخم ؛

باحصا نم  رفن   » هک یاهدع  نآ  مھ  فرط  نآ  زا  تسھ ـ  خیرات  رد  همھ  هدش و  طبض  اھنیا  هک  درکیم ـ  ینارنخس  فلتخم  یاھهورگ  یارب  تفریم ، فرط  نآ  تفریم ، فرط  نیا 

یف انککش  دق  انا  تسا ـ  نینموملاریما  هک  دنتشاد  مھ  لوبق  ینعی  نینموملاریما ـ  ای  : » دنتفگ ترضح و  تمدخ  دندمآ  هک  دراد  تیاور  رد  دنتسھ ، دوعسم »...  نب  دبع هللا 

تسا یرھظ  نامھ  بلحی ؛ هک  تسا  یعرذ  نامھ  شدوخ  ندیشک ، رانک  نیا  بوخ ، میـشابن ! لخاد  لاتق  نیا  رد  هک  تسرفب  اھزرم  هب  ار  ام  میدرک . کش  ام  لاتقلا ؛» اذھ 

. دنـشاب هتـشاد  تریـصب  یتسیاب  همھ  دـننک ؛ یرگنـشور  یتسیاب  همھ  هنتف  رد  تسا . هنتف  هب  کمک  شدوخ  ندزن ، فرح  ندیـشک ، رانک  ندرک ، توکـس  یھاگ  بکری ! هک 

. دنک قفوم  دنک ؛ لماع  میراد ، تین  هچنآ  هب  میئوگیم ، هچنآ  هب  ار  امش  ار و  ام  لاعتم  یادخ  هللااشنا  میراودیما 

نارادساپ  / ١٣/١٣٩٠/٠۴ هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

نارگید هکنیا  هن  تسا ؛ دـسجتم  هیلع ) مالـس هللا   ) ادھـشلادیس سدـقم  دوجو  رد  نکمم ، لئاسو  اھرازبا و  یهمھ  اب  نآ ، داـعبا  یهمھ  اـب  یرادـساپ ـ  یاـنعم  اـنعم ـ  نیا 

« صاوخ ماوع و   » 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 19هاگياپ  هحفص 17 
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مامت تسا . هدرک  ادـیپ  ققحت  هیلع ) مالـس هللا   ) ادھـشلادیس تماما  یهلاـسهد  نارود  راـتفر  رد  تکرح  نیا  رپ  یهناـخ  هک  اـنعم  نیا  هب  هکلب  دـننکب ، دنتـساوخن  اـی  دـندرکن 

ادھشلادیس یگدنز  رد  تساھنآ ـ  نیتسار  ناوریپ  وا و  ردپ  وا و  دج  ثاریم  هک  مالـسا ـ  میظع  ثاریم  ظفح  یارب  دنک  هدافتـسا  اھهار  نآ  زا  ربمغیپ  دنزرف  دوشیم  هک  یئاھهار 

، انم یهبطخ  نآ  رد  مینکیم ـ  ریبعت  ام  هک  صاوخ  نیمھ  صاخ ـ  رـصانع  یاھنادـجو  ندرک  ساـسح  ندرک و  رادـیب  زا  یتاـغیلبت ، کرحت  زا  راذـنا ، نییبت و  زا  تسا ؛ سوسحم 

تکرح نیا  تشونرـس  زا  نیـسح  ماما  هکنیا  هن  ناج ؛ اب  تدھاجم  دصق  اب  گرزب  فارحنا  کی  لباقم  رد  یگداتـسیا  مھ  دعب  تسا . ادھـشلادیس  یگدنز  لوط  رد  همھ  اھنیا 

یانعم هب  هکلب  دـجنگیم ؛ نامنھذ  رد  اھام  هک  تسا  یئاھفرح  نیا  زا  رتالاب  ماما  عیـسو  یھاگآ  ماما و  ملع  ماما و  تفرعم  یهلئـسم  دـندوب . ماما  اـھنیا  هن ، دوب ؛ عـالطایب 

دننکیم راھظا  و  دنشاب ـ  هفوک  لھا  نامھ  هک  دنوشیم ـ  ادیپ  یاهدع  کی  یتقو  مھ  دعب  دبلطیم ، یرای  هب  ار  مدرم  دوشیمن ، میلست  دتـسیایم ، لمعلاروتـسد  کی  میـسرت 

تانایب دوشیمن . نامیـشپ  هار  یهنایم  رد  مھ  دـعب  دوریم ؛ اھنآ  فرط  هب  دـنکیم و  تباجا  ار  اھنآ  تساوخرد  ترـضح  دـنراذگب ، مدـق  هار  نیا  رد  راوگرزب  نآ  راـنک  رد  دنرـضاح  هک 

. دربب نایاپ  هب  ار  راک  نیا  هک  نیا  یارب  تسا  هدوب  مزاج  مزاع و  ترضح  دنیبیم  دنکیم ، هاگن  ناسنا  هک  ار  ماما 

جح  / ١٣٩٠/٠٨/١۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

تـسا نیا  دننکن . عطقم  نیا  یاھدرواتـسد  مرگرـس  ار  دوخ  دـنزاسن و  فقوتم  ار  دوخ  کرابم  تکرح  هک  تسا  نآ  هتـساخاپهب  یاھتلم  یارب  هرود  نیا  رد  اوقت  گرزب  قادـصم 

. دناهتشگ زارفارس  کین » تبقاع   » یهدعو هب  نآ ، ناگدنراد  هک  یئاوقت  زا  مھم  شخب 

یتینما و یسایس و  ناوت  یهمھ  اب  دننامیمن و  راکیب  اھنآ  دناهدید . همطل  اھبالقنا  اھمایق و  نیا  زا  هک  یئاھتردق  یللملانیب و  ناربکتسم  یاھهلیح  ربارب  رد  یرایشھ  مود :

ناـیمرد هک  تسا  هداد  ناـشن  اـھهبرجت  تسا . بیرف  دـیدھت و  عیمطت و  ناـنآ ، رازبا  دـنیآیم . نادـیم  هب  اـھروشک ، نیا  رد  دوخ  تردـق  ذوفن و  یهراـبود  یرارقرب  یارب  یلاـم ،

ناناوج و رادـیب  مشچ  دروآیمرد . نمـشد  تمدـخ  هب  هتـسنادن  ای  هتـسناد  ار  نانآ  تلفغ ، عمط و  سرت و  دوشیم و  رگراک  نانآ  رد  اھرازبا  نیا  هک  یناـسک  دنتـسھ  صاوخ ،

. دنک تبقارم  تقدب  دیاب  ینید  ناملاع  نارکفنشور و 

جح  / ١٣٩٠/٠٨/١۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رگید اکیرمآ و  رد  یمدرم  قیمع  یاھـضارتعا  قارع ، ناتـسناغفا و  ردیپردیپیاھیماکان  یداصتقا ، یاـھیراتفرگ  دنرتفیعـض . هشیمھ  زا  زورما  مزینویھـص ، اـکیرمآ و  برغ و 

نیرحب و نمی و  رد  مدرم  یهناریلد  یاـھمایق  ناـنبل ، نیطـسلف و  مدرم  یاـھیناشفناج  تازراـبم و  تسا -  هدـش  رتهدرتـسگ  زورهبزور  نآ  یهـنماد  هـک  یبرغ -  یاـھروشک 

رد نموم  ناـنز  نادرم و  تسا . دـیدج  یبـالقنا  یاـھروشک  هژیوب  یمالـسا و  تما  یارب  یگرزب  یاـھتراشب  لـماح  همھ  همھ و  اـکیرمآ ، ذوـفن  ریز  یاـھروشک  زا  رگید  یخرب 

یادخ هب  اھتضھن  ناورشیپ  صاوخ و  دنربب . ار  هرھب  نیرتشیب  یمالسا ، للملانیب  تردق  لیکشت  یارب  تصرف  نیا  زا  یبیل ، سنوت و  رصم و  رد  هژیوب  مالسا و  ناھج  رـسارس 

، تسوا ترصن  زاسهنیمز  یھلایاضر و  یهیام  هک  دوخ ، راگدنام  تاراختفا  اب  ار  یمالسا  تما  خیرات  یهدوشگهزات  یهحفص  دننک و  دامتعا  وا  ترصن  یهدعو  هب  لکوت و  گرزب 

. دنزاس نیزم 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٩/٢١ یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھهاگشناد  دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

هب ار  اھتلم  رکف  دـنناوتیم  هک  دنتـسھ  اھنآ  تسا ؛ هعماج  نادنمـشیدنا  تسد  هب  تسا ؛ عماوج  صاوخ  تسد  هب  هعماج ، رد  یرکف  نایرج  کی  نامتفگ ، کی  رکف ، کـی  داـجیا 

نیا دوش . اھتلم  یزورهریت  تراسا و  یتخبدب و  یهیام  هک  دنربب  یتمـس  هب  دنناوتیم  هتـساوخن  یادخ  هک  نانچمھ  دوش ؛ اھتلم  تاجن  یهیام  هک  دننک  تیادھ  یتمـس  کی 

. داتفا قافتا  ام  دوخ  روشک  رد  هلمج  زا  اھروشک ، زا  یخرب  رد  ریخا  لاس  داتشھ  داتفھ  لوط  رد  هنافساتم  یمود 

املع لوا  املعلا ؛» لاق  اھصاوخ  نم  هللالوسر و  ای  لیق  اھصاوخب  الا  همالا  هذھ  ماوع  حلصت  ال  : » دیامرفیم هک  هللادبعنبدمحم ، ترضح  مالسا ، مرکم  لوسر  زا  تسا  یتیاور 

طرـش هب  هتبلا  دـنوش ؛ مدرم  تکرح  رادهتـشررس  دـنناوتیم  یروشک  رھ  رد  یملع  ناگبخن  ناـگنازرف و  هاگـشناد ، دـیتاسا  نیارباـنب  ار . رگید  یهتـسد  دـنچ  دـعب  درک ، رکذ  ار 

تعاجش دوبن ، سرت  رگا  دش . دھاوخ  بارخ  راک  دمآ ، یلبنت  رگا  دمآ ، تلفغ  رگا  دمآ ، عمط  رگا  دمآ ، سرت  رگا  نانمشد . زا  ندیسرتن  طرـش  هب  تعاجـش ، طرـش  هب  صالخا ،

. دش دھاوخ  تسرد  راک  تقو  نآ  دوب ، یرادیب  یرایشوھ و  دوبن ، تلفغ  رگا  دوبن ، عمط  رگا  دوب ،

یمالسا  / ١٣٩١/٠٩/٢١ یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھهاگشناد  دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

سالجا و هک  دسریم  مرظن  هب  نکیل  هدش ، لیکـشت  نارھت  رد  یمالـسا  یرادیب  یهرابرد  یددعتم  یاھتـسشن  اھـسالجا و  اھرادید و  زورما  ات  شیپ  مین  لاس و  کی  زا  ابیرقت 

تـسد هـب  تـسا ؛ عـماوج  صاوـخ  تـسد  هـب  هعماـج ، رد  یرکف  ناـیرج  کـی  ناـمتفگ ، کـی  رکف ، کـی  داـجیا  اریز  تـسا ؛ رادروـخرب  یاهژیو  تـیمھا  کـی  زا  دـیتاسا  تسـشن 

هب دنناوتیم  هتـساوخن  یادـخ  هک  نانچمھ  دوش ؛ اھتلم  تاجن  یهیام  هک  دـننک  تیادـھ  یتمـس  کی  هب  ار  اھتلم  رکف  دـنناوتیم  هک  دنتـسھ  اھنآ  تسا ؛ هعماج  نادنمـشیدنا 

دوخ روشک  رد  هلمج  زا  اھروشک ، زا  یخرب  رد  ریخا  لاس  داتشھ  داتفھ  لوط  رد  هنافـساتم  یمود  نیا  دوش . اھتلم  یزورهریت  تراسا و  یتخبدب و  یهیام  هک  دنربب  یتمس 

. داتفا قافتا  ام 

املع لوا  املعلا ؛» لاق  اھصاوخ  نم  هللالوسر و  ای  لیق  اھصاوخب  الا  همالا  هذھ  ماوع  حلصت  ال  : » دیامرفیم هک  هللادبعنبدمحم ، ترضح  مالسا ، مرکم  لوسر  زا  تسا  یتیاور 

طرـش هب  هتبلا  دـنوش ؛ مدرم  تکرح  رادهتـشررس  دـنناوتیم  یروشک  رھ  رد  یملع  ناگبخن  ناـگنازرف و  هاگـشناد ، دـیتاسا  نیارباـنب  ار . رگید  یهتـسد  دـنچ  دـعب  درک ، رکذ  ار 

تعاجش دوبن ، سرت  رگا  دش . دھاوخ  بارخ  راک  دمآ ، یلبنت  رگا  دمآ ، تلفغ  رگا  دمآ ، عمط  رگا  دمآ ، سرت  رگا  نانمشد . زا  ندیسرتن  طرـش  هب  تعاجـش ، طرـش  هب  صالخا ،

. دش دھاوخ  تسرد  راک  تقو  نآ  دوب ، یرادیب  یرایشوھ و  دوبن ، تلفغ  رگا  دوبن ، عمط  رگا  دوب ،

بالقنا  / ٠٣/٠١/١٣٩۶ ربھر  اب  قداص  ماما  هسسوم  دیتاسا  ناریدم و  زا  یعمج  رادید 

تیفرظ هک  یردقهب  الاح  دوشب ؛ هجاوم  وربور و  دناوتیم  یفارحنا  یاھفرح  راکفا و  یهمھ  اب  دشاب ، شتـسد  تلبت  کی  دینک  ضرف  هک  یناسنا  رھ  دینک ، هظحالم  امـش  زورما 

تصرف تسا ؛ رطخ  کی  مھ  تسا ، تصرف  کی  مھ  دیدج ، یاهناسر  لیاسو  نیا  نم  رظن  هب  دینک . افیا  دیناوتیم  شقن  ردقچ  امش  هک  دینک  هاگن  هلئسم  هب  هاگن  نیا  اب  دراد .

تھج نیا  دـنک ؛ فرحنم  ار  اھنیا  دراذـگب و  رثا  اھناوجریغ  نھذ  رد  اھناوج و  نھذ  رد  اھهھبـش ، اھفرح و  نیا  تسا  نکمم  هک  تھجنیا  زا  رطخ  تھج . کی  زا  رطخ  رظن ، ود  زا 

. تسا رطخ 

نم میـسانشیمن . ار  اھهھبـش  اـم  هک  تسا  نیا  اـم  راـک  تالکـشم  زا  یکی  دراد . دوجو  ییاھهھبـش  هچ  هک  میوـشیم  عـلطم  اـم  هکنیا  یکی  تسا : تصرف  تھج  ود  زا  اـما 

یمومع میظع  یهناسر  نیا  یزاجم و  یاضف  تکرب  هب  ام  دننادیمن . ار  درذگیم  وا  لد  رد  وا و  نھذ  رد  هچنآ  اما ] ، ] دـناهجاوم وجـشناد  اب  بخ  مرتحم  نایاقآ  زا  یلیخ  منیبیم 

قیرط نیمھ  زا  هک  تسا  نیا  مھ  مود  تصرف  تسا . یـشزرااب  رایـسب  تصرف  بخ  هک  تسا ]  ] تصرف کـی  نیا  تسا ؛ حرطم  زورما  ییاـھزیچ  هچ  هک  مینک  فشک  میناوتیم 

نیا زا  هک  دراد  شدوخ  هارمھ  تصرف  ود  دیدھت  نیا  اجنیا  تسا  ،» شھارمھ  رـسی  ود  یرـسع  رھ   » تفگ هکنیا  نیاربانب  مینک . هلازا  ار  نآ  مینک و  فرطرب  ار  هھبـش  میناوتیم 

هجوت دروم  امتح  مھ  ار  یمومع  یماع و  حطس  هکلب  مینکب  مک  هکنیاهن  یصاوخ  حطـس  زا  ار  مالک  یارب  شالت  راک و  ام  نیاربانب ...  درک . ار  هدافتـسا  رثکادح  دیاب  تصرف  ود 

. دریگب ماجنا  تسا  مزال  زورما  هک  تسا  یایساسا  راک  نیا ، میھدب و  رارق 

یربھر  / ١۴٠٠/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هعماـج صاوخ  یاوغا  مھم ، یاـھراک  زا  یکی  زورما  تسا . صاوخ  یاوغا  مدرم ، یاـھهدوت  یاوغا  یهلیـسو  اـما  دـنریگب  رارق  اوغا  دروـم  مدرم  یاـھهدوت  هک  تسا  نیا  فدـھ 

هداد تصرف  هدـشاوغا  صاوخ  نیا  هب  رگا  دـندش ، اوغا  صاوخ  یتقو  نوچ  اھنیا . دـننام  دـنراد و  یداوس  اـنایحا  دـنراد و  یناـکما  دـنراد و  یناونع  هک  یناـسک  ینعی ] ، ] تسا

« صاوخ ماوع و   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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اب مئاد  دنراد  تسا . نایرج  رد  هنیمز  نیمھ  رد  زورما  ام  روشک  خیرات  مرن  یاھگنج  نیرتنیگنس  زا  یکی  درک . دنھاوخ  اوغا  ار  مدرم  یهدوت  تحار  دوشب ، هداد  ناکما  دوشب و 

رود یراوخمارح  زا  ار  وا  دوشیم  لکشم  یلیخ  رگید  لالج ، ناویح  لثم  دش ، راوخمارح  یتقو  دننکیم ؛ راوخمارح  ار  یدارفا  لیحلافیاطل  اب  یزاسراوخمارح ، اب  یرورپرودزم ،

. دراد دوجو  یتخس  مرن  گنج  کی  نالا  نیاربانب  بخ  اھزیچ . نیا  ماسقا  عاونا و  عیمطت و  اب  ار  اھیضعب  دیدھت ، اب  ار  اھیضعب  دننکیم ؛ یرورپرودزم  و  درک .

« : صاوخ ماوع و   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یردنکسا  /   ١٣٧٩/٠٩/٠١ یلع  هدنسیون :  هغالبلاجھن /  هاگدید  زا  صاوخ  ماوع و 

روپیمتسر  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ داجس  هدنسیون :  هللاهظفح /  یاهنماخ  ماما  هشیدنا  رد  ییارگهدوت  ییارگهبخن و  نزاوت 
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