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دوخ نطب  رد  ناطلس  یهملک  کلم . ناطلس ، دراد ، هتـشاد و  دوجو  تاریبعت  نیا  مکاح  یارب  یبرع  نابز  رد  جئار  تاریبعت  رد  تسا . تموکح  موھفم  یهلاسم  لوا  یهلاسم 

روما رد  مدرم و  نوئـش  رد  دـنناوتیمن  نارگید  تسا ، هجوت  دروم  وا  یرگهطلـس  دـعب  نیا  زا  نیا  تسھ  مکاح  هک  یـسک  نآ  ینعی  تسا ، مکاح  رد  هطلـس  موھفم  نمـضتم 

مکاح زا  زگرھ  ناطلس  ای  کلم  ناونع  هب  هغالبلاجھن  رد  تسا . مدرم  تشونرـس  ای  مدرم  کلمت  موھفم  نمـضتم  تیکلام ، تیکولم ، کلم ، دناوتیم . وا  دننک ، تلاخد  مدرم 

هک تسا  یسک  نآ  ربھر  دراد ؛ قرف  مھ  امنھار  موھفم  اب  ربھر  موھفم  ربھر . اوشیپ و  ماما ، تسھ : هغالبلاجھن  رد  تاریبعت  نیا  هدشن ، هتفگ  ینخس  یمالـسا  یهعماج 

تکرح مدرم  هک  یطخ  نیا  رد  یماگـشیپ  یورـشیپ و  تکرح و  موھفم  تسا ، تکرح  نیا  رادهیـالط  لوارقـشیپ و  دوخ  دـناشکیم  دوخ  لاـبند  هب  ار  یتـما  ار ، یتـیعمج  رگا 

. دراد دوجو  ماما  یهملک  رد  دننکیم 

هجوت هملک  نیا  رد  رظن  دروم  دـعب  هب  ناوت  یم  دوشیم  هتفرگ  تیـالو  اـب  تیـالو  زا  هک  یلاو  رگید  تاقتـشم  اـب  تسا و  تیـالو  یهملک  زا  یلاو  تسا ، یلاو  ریبعت  رگید  ریبعت 

هلصاف ود  نآ  نایم  یزیچ  چیھ  هک  یروط  هب  رگیدمھ  هب  یـش  ود  لاصتا  دیوگیم  تغل  تسا . زیچ  ود  یگدیـشوج  مھ  هب  دنویپ و  یانعم  هب  تغل  یانعم  لصا  رد  تیالو  درک .

رکذ یفلتخم  یناعم  فلتخم  تاریبعت  رد  تیالو  یارب  هتبلا  تسا . تیالو  یانعم  نیا  ماـمت ، ماـت و  طاـبترا  یگتـسویپ ، مھ  هب  یگدیـشوج ، مھ  هب  یـسراف  ریبعت  رد  دوشن .

یانعم رد  هک  یتاطابترا  عون  ندوب ، هدرب  بابرا  ای  یگدرب  یانعم  هب  تیالو  هدرب ، ندرک  دازآ  یانعم  هب  تیالو  یتسرپرـس ، یانعم  هب  تیـالو  تبحم ، یاـنعم  هب  تیـالو  هدـش ،

اھنآ اب  دراد و  هدھع  هب  ار  مدرم  روما  هک  تسا  یسک  نآ  تیعر  یلاو  تما و  یلاو  دنتـسھ . یگتـسویپ  دنویپ و  نامھ  قیداصم  الک  هک  دسریم  رظن  هب  دوشیم  رکذ  تیالو 

. دنکیم نشور  نینموملاریما  هغالبلاجھن و  رظن  زا  ار  تموکح  موھفم  زا  یصاخ  دعب  نیا  تسا ، هتسویپ 

زا هدش  لیکـشت  میظع  یهناخراک  کی  دـننام  یمالـسا  یهعماج  تسین . هدـیباوخ  راک  نیا  یدـصتم  یهملک  یوت  یزایتما  چـیھ  راک ، نیا  یدـصتم  ینعی  رما  یلو  رما . یلو 

لیکشت ار  نآ  هعماج  ریدم  هک  تسا  یتمسق  نآ  اھتمسق  نیا  زا  یکی  اھشخب ، نیا  زا  یکی  ریثاتمک ؛ ریثاترپ و  گرزب ، کچوک و  یاھتمسق  زا  اھهرھم ، زا  اھچیپ ، زا  اھـشخب ،

راک نیا  یدصتم  تسا . راک  نیا  یدصتم  تسا ، رما  یلو  تسا ، هعومجم  نیا  یهلکـشم  رـصانع  ازجا و  یهیقب  دـننام  مھ  وا  تساھتمـسق ، یهیقب  دـننام  مھ  وا  دـھدیم .

یهفیظو دناوتب  رگا  یدام . یاھیرادروخرب  ظاحل  زا  یگدـنز ، عضو  ظاحل  زا  دریگیمن ؛ مھ  قلعت  وا  هب  یزایتما  هنوگچیھ  المع  دـنکیمن و  عقوت  بلط و  ار  یزایتما  هنوگچیھ 

نیا هن . نآ  زا  شیب  دوشیم ؛ وا  هب  قلعتم  تیثیح  هزادـنا  نامھ  هب  دـنکب  یونعم  تیثیح  بلج  وا  یارب  نآ  ماجنا  هفیظو و  نیا  هک  یاهزادـنا  هب  دـھدب  ماـجنا  بوخ  ار  شدوخ 

. درادن یبلطزایتما  یارب  یاهناھب  چیھ  درادن ، یرگهطلس  زا  یاهراشا  یاهناشن و  چیھ  هغالبلاجھن  رد  ریبعت  نیا  رب  انب  تموکح  تسا . هغالبلاجھن  رد  تموکح  موھفم 

. تسا رما  یلو  شود  رب  نانآ  تسارح  تظاـفح و  ناـنآ و  تبقارم  ناـنآ و  تیاـعر  هک  یعمج ، نآ  یناـسک ، نآ  ینعی  تیعر  دـناتیعر ، هغالبلاجـھن  ریبعت  رد  مدرم  فرط  نآ  زا 

اما دـنکیم . ادـیپ  انعم  کی  نیا  تسا  تاناویح  هب  طوبرم  تقو  کی  دـنکیم ، ادـیپ  موھفم  کی  نیا  تسا  ناـجیب  دوجوم  کـی  هب  تبـسن  تقو  کـی  تظاـفح  تبقارم و  هتبلا 

جوا یلاعت و  ناکما  اب  شیونعم ، یبلطشیازفا  اب  شایھاوخیدازآ ، اب  شتیـصخش ، داعبا  یهمھ  اـب  ار  ناـسنا  ینعی  تساـھناسنا ، هب  طوبرم  تقو  کـی  تظاـفح  تسارح و 

یزیچ نامھ  نیا  دریگب . رارق  تیاعر  دروم  هعومجم  نیا  یهمھ  اب  دـیاب  نیا  دـیریگب . رظن  رد  هعومجم  کی  ناونع  هب  ار  اھنیا  شفیرـش ، الاو و  فادـھا  اھنامرآ و  اـب  شایحور ،

هک ینارادمتـسایس  یماعنالا ،» هیعر  اوس و  سانلا  هتیعر  اری  نمت  تتاس ال   » دـیوگیم یدـسا  تیمک  هدوب و  هظحالم  دروم  نامز  لوط  رد  دـمحم  لآ  گـنھرف  رد  هک  تسا 

. تسا هغالبلاجھن  رد  مدرم  زا  یریبعت  تیعر و  موھفم  نیا  دوشب ، تاعارم  دیاب  شتیناسنا  اب  ناسنا  ینعی  دنریگیمن . رظن  هب  اھناویح  تاعارم  دننام  ار  اھناسنا  تاعارم 

یلو تسا ، یلاو  تسا  تموکح  سار  رد  هکنآ  مینیبیم  مینکیم  هاگن  فرط  نآ  زا  میروایب  تسد  هب  ار  تموکح  موھفم  میھاوخیم  هغالبلاجـھن  رد  یتقو  هصـالخ  روط  هب 

یوس رد  تسوا و  شود  رب  تیلووسم  نیرتنیگنـس  راب و  نیرتشیب  هک  تسا  یناـسنا  کـی  تسا ، گرزب  فلکم  رادهفیظو و  کـی  تسا ، مدرم  یاـھراک  یدـصتم  تسا ، رما 

تموکح موھفم  نیا  دنریگب ؛ رارق  تیاعر  دروم  ناشتیصخش  یهلکشم  رـصانع  یهمھ  اب  ناشیاھنامرآ ، یهمھ  اب  ناشیاھـشزرا ، یهمھ  اب  دیاب  هک  دنراد  رارق  اھناسنا  رگید 

اھھد دیاش  دنکیم . هراشا  تموکح  یهطیح  هب  هغالبلاجھن  زا  یمھم  یاھشخب  رد  نینموملاریما  تسا . یبلطنوزفا  هن  تسا ، یرادمروز  هن  تسا ، یرگهطلس  هن  تسا ،

 » رتشا کلام  نامرف  یادتبا  رد  هلمج  زا  دـنکیم . صخـشم  مالـسلاهیلع  بلاطیبانبیلع  رظن  زا  ار  تموکح  فیرـش  موھفم  هک  داد  ناشن  ناوتیم  هغالبلاجـھن  رد  هلمج 

نیعم رـصم  مکاح  یلاو و  رادناتـسا و  ناونع  هب  رتشا  کلام  رگا  تموکح . یانعم  تسا  نیا  اھدالب » هراـمع  اـھلھا و  حالـصتسا  اھودـع و  داـھج  اـھجارخ و  هیاـبج  رـصم  هـالو 

ار مدرم  مھـس  دھدب ، ماجنا  ار  اھراک  نیا  ات  اجنآ  دوریم  دنک ؛ هجوتم  دوخ  هب  ار  یدام  یهرھب  دوس و  ای  دنک ، بسک  یتردق  یناونع و  دوخ  یارب  ات  اجنآ  دوریمن  دوشیم 

عیسو دعب  اب  حالص  دنک ؛ کیدزن  حالص  هب  ار  اھنآ  دھدب ، تینوصم  ناشیاھنمشد  لباقم  رد  ار  اھنآ  دنک ، هزرابم  مدرم  نانمـشد  اب  دریگب ، اھنآ  زا  روشک  یلام  روما  یهرادا  رد 

ار اـھناسنا  هصـالخ  روـط  هب  ینعی  دـنک . داـبآ  ار  دوـخ  تموـکح  یهطیح  ار و  رھـش  تسا . حرطم  هغالبلاجـھن  قـطنم  رد  مالـسلاهیلع و  یلع  رظن  زا  هک  شایوـنعم  یداـم و 

. دنک ادعتسا  دنک و  ذاقنتسا  ار  اھنآ  تساھنآ  یهدھعرب  تموکح  بنج  رد  هک  ار  هچنآ  مدرم و  فئاظو  دربب ، الاب  ار  یونعم  یاھشزرا  قالخا و  دنک ، دابآ  ار  نیمزرس  دزاسب ،
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هک یـسک  رھ  هک  تسین  روجنیا  فیلکت . کـی  مھ  دـنادیم  قح  کـی  مھ  ار  تموکح  لـمجم  هصـالخ و  روط  هب  نینموملاریما  و  فیلکت ؟ کـی  اـی  تسا  قح  کـی  تموکح  اـیآ 

ار اھهویـش  نآ  دندلب  بوخ  تردـق  نابلاط  الومعم  هک  ییاھهویـش  اھراک و  اب  غیلبت ، اب  تھاجو ، بسک  اب  یوحن  هب  تسناوت  دـش و  مھارف  مدرم  روما  تیلوت  طئارـش  شیارب 

، هقبط کـی  هک  تسین  نیا  یاـنعم  هب  نیا  تسا ، ینیعم  ناـسک  هب  قلعتم  قح  دـنک . تموـکح  دـناوتب  نیا  دـنک ، بلج  ار  مدرم  رظن  تسناوـت  یوـحن  رھ  هب  دـنھدب ، ماـجنا 

نارود رد  هتبلا  دننک . بسک  دوخ  یارب  ار  طئارـش  نآ  دنناوتیم  همھ  دـنیارایب ؛ اھرویز  نآ  هب  ار  دوخ  هک  دـنراد  نادـیم  تصرف و  همھ  یمالـسا  یهعماج  رد  دـنزاتمم . یهقبط 

. دنکیم هراشا  اھراب  اھراب و  قح  نیا  هب  دھدیم و  هئارا  یماع  تروص  هب  ار  شدوخ  نایب  هغالبلاجھن  اما  دراد ، دوجو  یئانثتسا  لصف  کی  مرکا  ربمایپ  زا  دعب 

نارھت  / ٠۵/١٣۶٠/٠۴ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

اھنآ زا  ادخ  یهکئالم  دـننکیم  دراو  یھلا  خزود  ادـخ و  باذـع  هب  ار  نارفاک  هک  یماگنھ  رد  دـنکیم  کلم  یهکرابم  یهروس  رد  ام  یارب  نآرق  هک  یریوصت  قبط  تمایق  زور  رد 

هاگآ ار  امـش  هک  دوبن  یـسک  رگم  دماین ؟ امـش  یوس  هب  یاهدـنھد  میب  ادـخ  فرط  زا  رگم  دـیدش  یھارمگ  نیا  راچد  هک  امـش  ایآ  ( ١ «) ریذن مکتای  مل  ا  اولاق }  »} دنـسرپیم

نایم وگتفگ  نیا  هک  ینآ  زا  دعب  میدرک . بیذکت  ار  وا  ام  یلو  تفگ ، مھ  ار  قیاقح  ام  هب  دمآ ، ادخ  یوس  زا  هدنھد  میب  ارچ ، دنیوگیم  اھنآ  ( ٢ «) ریذن اناج  دق  یلب  اولاق  « ؟ دنک

ایند رد  ام  رگا  دنیوگیم  ( ٣ «) ریعـسلا باحـصا  یف  انک  ام  لقعن  وا  عمـسن  انکول  اولاق  و   » دـنیوگیم ترخآ  نایخزود  ایند و  ناھارمگ  ناراکھانگ و  نآ  دوخ  دریگیم  ماجنا  اھنآ 

هانگ هب  اھنیا  دوخ  سپ  (۴ «) مھبنذب اوفرتعاف  : » دیامرفیم دنکیم ، تواضق  اھنآ  یهرابرد  نآرق  هلصافالب  میدوبن . خزود  باحـصا  نایم  رد  زورما  میدرکیم  لقعت  میدینـشیم و 

، تسا تمایق  زور  زا  ینآرق  ریوصت  کی  نیا  ادـخ . لضف  تمحر و  زا  دنـشاب  رود  دـندش  خزود  راچد  هک  ییاـھنآ  ینعی  ( ۵ «) ریعسلا باحصال  اقحـسف  . » دندرک فارتعا  ناشدوخ 

یذلا کرابت  « ؛ تسا هداد  صیخشت  تردق  ناسنا  هب  لاعتم  یادخ  ربدت . لقعت و  لصا  زا  تسا  ترابع  نآ  هک  مالـسا ، یـساسا  لوصا  زا  یکی  هب  تسا  ییاسر  یهراشا  اما 

رد دراد . یرتھب  لمع  یـسک  هچ  دنیبب  هک  داد  رارق  نیا  یارب  ار  شنیرفآ  ادـخ  ( ٧ «) المع نسحا  مکیا  مکولبیل  هایحلا  توملا و  قلخ  یذـلا   » هک ییاج  نآ  اـت  ( ۶ «) کلملا هدیب 

ناسنا هب  ادخ  هک  یـصیخشت  تردق  نیا  دنکیم . هدافتـسا  رتشیب  ربدـت  قلعت و  یورین  زا  یـسک  هچ  دـنیبب  هک  دوب  نیا  یارب  القع » دـشا  مکیا  مکولبیل   » دـیامرفیم تیاور 

ساسا دـھدب . صیخـشت  باوص  هار  زا  ار  اطخ  هار  دـناوتیم  هکنآ  رگم  دـشیدنایب  دونـشب و  هک  تسین  سکچیھ  تسا ؛ یفاـک  باوص  اـطخ و  هار  نتخانـش  یارب  تسا  هداد 

ادـیپ هک  یتفرعم  یهیاس  رد  دـنناوتب  مدرم  ات  دوش  هتفگ  مدرم  هب  تسا  ینتفگ  هچنآ  ینعی  دوشب . هداد  ندرک  رکف  تصرف  مدرم  هب  هک  تسا  نیا  رب  مھ  یمالـسا  یهعماـج 

هک هدوب  نیا  رب  ایند  رد  زورما  نینچمھ  رـشب و  خیرات  لوط  رد  هناملاظ  یاھتموکح  ساسا  اذـل  دـنھدب . صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  دـننک و  باسح  دوخ  اب  دننیـشنب  دـننکیم 

. دنریگب مدرم  زا  ار  ندیشیدنا  ندرک و  رکف  ینعی  لطاب  قح و  صیخشت  یهلیسو 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 1 
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نارھت  / ٠۵/١٣۶٠/٠۴ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

اھنآ زا  ادخ  یهکئالم  دـننکیم  دراو  یھلا  خزود  ادـخ و  باذـع  هب  ار  نارفاک  هک  یماگنھ  رد  دـنکیم  کلم  یهکرابم  یهروس  رد  ام  یارب  نآرق  هک  یریوصت  قبط  تمایق  زور  رد 

هاگآ ار  امـش  هک  دوبن  یـسک  رگم  دماین ؟ امـش  یوس  هب  یاهدـنھد  میب  ادـخ  فرط  زا  رگم  دـیدش  یھارمگ  نیا  راچد  هک  امـش  ایآ  ( ٢ «) ریذن مکتای  مل  ا  اولاق }  »} دنـسرپیم

نایم وگتفگ  نیا  هک  ینآ  زا  دعب  میدرک . بیذکت  ار  وا  ام  یلو  تفگ ، مھ  ار  قیاقح  ام  هب  دمآ ، ادخ  یوس  زا  هدنھد  میب  ارچ ، دنیوگیم  اھنآ  ( ٣ «) ریذن اناج  دق  یلب  اولاق  « ؟ دنک

ایند رد  ام  رگا  دـنیوگیم  ریعـسلا ،» باحـصا  یف  انک  ام  لقعن  وا  عمـسن  انکول  اولاق  و   » دـنیوگیم ترخآ  نایخزود  ایند و  ناـھارمگ  ناراـکھانگ و  نآ  دوخ  دریگیم  ماـجنا  اـھنآ 

هانگ هب  اھنیا  دوخ  سپ  مھبنذـب » اوفرتعاف  : » دـیامرفیم دـنکیم ، تواضق  اھنآ  یهرابرد  نآرق  هلـصافالب  میدوبن . خزود  باحـصا  نایم  رد  زورما  میدرکیم  لقعت  میدینـشیم و 

اما تسا ، تمایق  زور  زا  ینآرق  ریوصت  کی  نیا  ادخ . لضف  تمحر و  زا  دنـشاب  رود  دندش  خزود  راچد  هک  ییاھنآ  ینعی  ریعـسلا » باحـصال  اقحـسف  . » دـندرک فارتعا  ناشدوخ 

هدیب یذلا  کرابت  « ؛ تسا هداد  صیخشت  تردق  ناسنا  هب  لاعتم  یادخ  ربدت . لقعت و  لصا  زا  تسا  ترابع  نآ  هک  مالسا ، یساسا  لوصا  زا  یکی  هب  تسا  ییاسر  یهراشا 

تیاور رد  دراد . یرتھب  لمع  یـسک  هچ  دنیبب  هک  داد  رارق  نیا  یارب  ار  شنیرفآ  ادخ  ( ۵ «) المع نسحا  مکیا  مکولبیل  هایحلا  توملا و  قلخ  یذـلا   » هک ییاج  نآ  ات  ( ۴ «) کلملا

هداد ناسنا  هب  ادخ  هک  یـصیخشت  تردـق  نیا  دـنکیم . هدافتـسا  رتشیب  ربدـت  قلعت و  یورین  زا  یـسک  هچ  دـنیبب  هک  دوب  نیا  یارب  القع » دـشا  مکیا  مکولبیل   » دـیامرفیم

یهعماج ساسا  دھدب . صیخشت  باوص  هار  زا  ار  اطخ  هار  دناوتیم  هکنآ  رگم  دشیدنایب  دونشب و  هک  تسین  سکچیھ  تسا ؛ یفاک  باوص  اطخ و  هار  نتخانش  یارب  تسا 

دننکیم ادـیپ  هک  یتفرعم  یهیاـس  رد  دـنناوتب  مدرم  اـت  دوش  هتفگ  مدرم  هب  تسا  ینتفگ  هچنآ  ینعی  دوشب . هداد  ندرک  رکف  تصرف  مدرم  هب  هک  تسا  نیا  رب  مھ  یمالـسا 

یهلیـسو هک  هدوب  نیا  رب  ایند  رد  زورما  نینچمھ  رـشب و  خیرات  لوط  رد  هناملاظ  یاھتموکح  ساسا  اذل  دـنھدب . صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  دـننک و  باسح  دوخ  اب  دننیـشنب 

هفیظو کـی  میربدــت . قـلعت و  جاـتحم  هـشیمھ  زا  شیب  زورما  ناریا  ناملــسم  تـلم  ینعی  اـم ، دــنریگب . مدرم  زا  ار  ندیــشیدنا  ندرک و  رکف  ینعی  لــطاب  قـح و  صیخــشت 

هک نمـشد  تساھنآ . یهراـبرد  ندرک  رکف  اھتیادـھ و  اـھداشرا و  ندینـش  نآ  دـنراد و  مدرم  هفیظو  کـی  تسا . مدرم  تیادـھ  داـشرا و  نآ  دـنراد و  هدـننک  هرادا  یاھھاگتـسد 

نایداھ یاسر  دایرف  دراذگن  دنک ، مگ  یناھج  یتاغیلبت  یاغوغ  نایم  رد  ار  اھهدننک  تیادھ  یادـص  دـنکیم  یعـس  الوا  دـنزیم . هبرـض  ود  رھ  هب  دـنمھفن  مدرم  دـھاوخیم 

نامیا هکنیا  یارب  دننکیم ، دومناو  غورد  ار  تاغیلبت  دننکیم ، هئطخت  ار  اھهدنیوگ  ینعی  دـنرادب ، زاب  ندینـش  زا  ار  مدرم  دـننکیم  یعـس  ایناث  دـسرب . مدرم  شوگ  هب  تما 

مھ زورما  هتفرگ ، ماجنا  خیرات  یهمھ  رد  راک  نیا  دـنھدب . تسد  زا  اھزوسلد  یهتفگ  هب  ار  دوخ  رواب  مدرم  دوش و  بلـس  دـننکیم  نایب  قح  نایدانم  نایداھ و  هچنآ  زا  مدرم 

امـش یهمھ  ات  منکیم  مالعا  ار  یمالـسا  لوصا  زا  یکی  الوا  هلاسم  نیا  حرط  اـب  نم  دریگیم . ماـجنا  ناـھج  حطـس  رد  نینچمھ  اـم ، یهعماـج  یبـالقنا  وج  رد  ناریا و  رد 

مدرم دریگیم . هدھع  هب  ار  مدرم  نھذ  تیادھ  و  دنکیم ، توعد  ندرک  رکف  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یتموکح  نآ  یمالسا  تموکح  هک  دینادب  هشیمھ  یارب  زورما و  یارب  مدرم 

رارق یناسک  لباقم  رد  مدرم  یمالـسا  یهعماج  رد  ایناث  دـنکیمن ؛ مرگرـس  دـنکیمن ، لوغـشم  یگدـنز  تسایـس و  هب  طاـبترایب  نانخـس  اھـسوھ و  اـھاوھ و  مرگرـس  ار 

رارق دیدھت  دروم  نانمشد  یوس  زا  تدش  هب  یمالسا  ماظن  یـساسا  لصا  نیا  ناریا  وج  رد  زورما  ار . اھیدانم  اھیداھ و  یادص  دنونـشن  مدرم  دنھاوخیم  اھنآ  هک  دنریگیم 

، دراد رارق  مدرم  شود  یور  رب  ام  بالقنا  دربب ؟ نیب  زا  دـنک و  یثنخ  هنوگچ  ار  بالقنا  نیا  هدـش . ورهبور  برغ  قرـش و  دـض  یمدرم و  میظع  بالقنا  کی  اب  نمـشد  دریگیم .

تسا نیا  نمـشد  یهویـش  زورما  تسا . هدومیپ  نونکات  نمـشد  ار  اھھار  یلیخ  دنوشب  رود  بالقنا  روحم  زا  مدرم  هکنیا  یارب  دنکب ؟ درـسلد  بالقنا  نیا  زا  ار  مدرم  هنوگچ 

یاھھام نیا  رد  یلک  روط  هب  تشذگ و  هک  یاهتفھ  نیا  رد  امـش  دـننک . رکف  تسا  ندـش  ماجنا  لاح  رد  مالـسا  هب  تبـسن  ناریا و  رد  هک  یثداوح  یهرابرد  مدرم  دراذـگن  هک 

هتـسجرب یهطقن  کـی  ناونع  هب  دوشب  عـقاو  یتـلم  خـیرات  رد  ثداوـح  نیا  زا  یکی  رگا  خـیرات  لوـط  رد  یمادـک  رھ  ثداوـح  نیا  دـیاهدینارذگ . ار  یمھم  میظع و  ثداوـح  ریخا 

هکنیا یارب  تسا . لمحت  لباق  ریغ  نمـشد  یارب  نیا  دیاهدوب ؛ مھ  قفوم  ثداوح  نیا  مامت  رد  دیاهدینارذگ و  ار  ثداوح  نیا  زا  یددعتم  هام  دنچ  لوط  رد  امـش  دنام . دـھاوخ 

مدرم زا  ام  دـناشکب . یتوافتیب  هب  اھنآ  یهشیدـنا  رکف و  یورین  زا  نتفرگ  ولج  هار  زا  ار  ام  یهعماج  دـنکیم  یعـس  نمـشد  دـنامن  ام  یهعماج  یارب  تیقفوم  یزوریپ و  نیا 

دنھدن و شوگ  هدننک  تیادھ  زوسلد و  دارفا  نخـس  هب  هک  دھاوخیم  مدرم  زا  نمـشد  دـھاوخیم . مدرم  زا  مالـسا  هک  تسا  یزیچ  نیا  دـننک ، رکف  دنونـشب و  میھاوخیم 

ار لقعت  تلاح  جنشت  اغوغ و  وج  داجیا  اب  دھاوخیم  نمـشد  دھدیم . ماجنا  ار  راک  نیا  اغوغ  داجیا  هار  زا  دھدیم ؟ ماجنا  ار  راک  نیا  نمـشد  روطچ  دننکن . رکف  نآ  یهرابرد 

یروـھمج تـلود  ییارجا  ماـقم  نیرتـالاب  لزع  زا  دوـب  تراـبع  تـکرح  نآ  و  رکف ، صیخـشت و  یاـنبم  رب  دـمآ  دوـجو  هـب  هعماـج  رد  مـیظع  یبـالقنا  تـکرح  کـی  دریگب . مدرم  زا 

تـسد اما  دوب ؛ ماوت  یدـیدش  یزیرنوخ  اب  دـتفیب  قافتا  تساوخیم  ایند  یاج  رھ  رد  هک  تسا  یقیقد  ساـسح و  یحارج  کـی  تسا ؛ هقباـسیب  راـک  کـی  نیا  یمالـسا .

اغوغ و وج  دـنکیم  یعـس  دـنکیم ؟ راک  هچ  دـنکب . دـناوتیمن  لمحت  ار  نیا  بالقنا  دـض  تشادـن . یزیرنوخ  چـیھ  هک  داد  ماجنا  یلکـش  هب  ار  یحارج  نیا  بالقنا  دـنمورین 

. دھدب هولج  قفومان  روشک  لخاد  رد  نینچمھ  ایند ، رد  ار  زیمآتیقفوم  یحارج  نیا  ات  دروایب  دوجو  هب  هعماج  رد  جنشت 

هاگشناد  / ١٣۶٠/٠٩/٢٧ هزوح و  تدحو  هتفھ  رانیمس  یرازگرب  تبسانمهب  مایپ 

زا یشان  دوشیم ، حرطم  وجشناد  یناحور و  تدحو  هاگشناد و  هزوح و  تدحو  یبالقنا ، یهعماج  رد  زورما  رگا  و  نامرف . هیرما و  اب  هن  دیآیم و  تسدب  راعـش  اب  هن  تدحو » »

لیـصا گـنھرف  اـب  هچنآ  رھ  زا  تسخن  دـیاب  تیناـحور ، ملع و  ورملق  ود  نیا  و  تسا . هتـشادن  دوـجو  تدـحو  نیا  بـالقنا ، زا  لـبق  اـت  لقادـح  و  نونکاـت ، هک  تسا  تیعقاو  نیا 

. دنرادرب اجنیا  زا  ار  تدحو  هار  رد  ماگ  نیتسخن  دنوش و  کاپ  ریھطت و  تسا ، هناگیب  ام  یمالسا  یهعماج 

نمھب  / ١٣۶١/١١/١٩ مود  تسیب و  تبسانم  هب  ینویزیولت  مایپ 

هب نمھب  مود  تسیب و  رد  راک  دوشیمن ، مامت  نامروشک  رد  اکیرمآ  یدایا  رب  یزوریپ  اب  راک  هک  دـندرک  رواـب  تلم  یهمھ  میتفگ و  اـم  یهمھ  بـالقنا ، نیا  یزوریپ  زور  نیلوا  زا 

یمالـسا و یهعماج  هداج ، نیا  یاھتنا  هک  میتشاذـگ  یاهداـج  رد  مدـق  نمھب  مود  تسیب و  رد  اـم  دوشیم . زاـغآ  هزاـت  کراـبم  گرزب و  زور  نیا  رد  راـک  هکلب  دـسریمن ، ناـیاپ 

تبقاع و نآ  هب  تسا ، هتـشذگ  هچرھ  مھ  زورما  ات  دـش . میھاوخ  کیدزن  تیاـھن  نآ  هب  جـیردتب  تسا ؛ یھلا  نیناوق  ادـخ و  رما  ربارب  تکرب و  رپ  تمعن و  رپ  هدوسآ و  یناـسنا 

یمومع یهدارا  ناملیدـبیب و  زیزع و  ماما  ربھر و  ییامنھار  ادـخ و  فطل  شالت ، نیا  رد  میوشب . رتکیدزن  هچرھ  ات  مینک  شالت  دـیاب  مھ  زاب  میاهدـش ؛ کیدزن  کین  ماجرف 

ار نامھار  ام  هک  دوشیم  بجوم  هچنآ  مینکن ؛ مگ  ار  هار  دیاب  میرادن ؛ رود  رظن  زا  زین  ار  هار  نیا  یهتخارفارب  یاھمچرپ  دیاب  ام  لاح  نیا  اب  دنتسھ . رصانع  نیرتمھم  ناممدرم ،

یلوصا یاھراعش  و  یمالسا » یروھمج  یبرغ ، هن  یقرش ، هن   » و یمالسا » یروھمج  یدازآ ، لالقتسا ،  » یاھراعـش هک  تسا  نیا  مینکن ، لودع  نامبالقنا  زا  مینکن ، مگ 

هن  » تسایـس هب  ای  درادـب و  رانک  رب  یمالـسا  تاررقم  زا  دـنک ، رود  مالـسا  زا  ار  ام  هک  یتکرح  رھ  یلمع ، رھ  ینخـس ، رھ  میـشاب . هتـشاد  دای  هب  هراومھ  ار  اھنیا  لـیبق  زا 

. درک دھاوخ  رود  کین  تبقاع  تیاھن و  نآ  زا  ار  ام  تقیقح  رد  دنکب ، دراو  همطل  ام  یبرغ » هن  یقرش و 

نارھت  / ١۴/١٣۶٢/٠۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

( مالـسلا هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما نارود  رد  دوب . یمدرم  تموکح  کی  یمالـسا  یهعماج  تموکح  ربمغیپ ، تلحر  زا  دـعب  یتدـم  ات  ربمغیپ و  تموکح  مالـسا  ردـص  رد 

 - تسا هدرک  رما  نآ  هب  ار  ربمغیپ  نآرق  هک  تروشم -  قح  دـنتفرگیم و  میمـصت  دـندادیم ، یار  دـندادیم ، رظن  دنتـشاد ، تلاـخد  یعقاو  یاـنعم  هب  تموکح  یهنحـص  رد  مدرم 

. دوشب تروشم  اھنآ  اب  هک  دنراد  قح  مدرم  ( ١ (؛ رمالا یف  مھرواش  و  هک : دوب  مدرم  هب  قلعتم 

هغالبلاجھن  / ١٣۶٣/٠١/٢۶ یللملانیب  هرگنک  نیمراھچ  رد  تانایب 

یهعلاطم هظحالم و  روحم  زورما  ات  هللادـمحب  هدـش و  هیھت  یـضر  فیرـش  راوگرزب  دیـس  شالت  تمھ و  هب  هک  یاهعومجم  نیا  هغالبلاجـھن -  باتک  هک  تسا  نیا  بلطم  کـی 

دروم راگزور  نیا  ردـق  هب  زورما  ات  هدـمآ  دوجوب  هدـش و  فیلات  هک  ینارود  مامت  رد  دـیاش  باتک  نیا  مدرم -  یمومع  راک  تفرعم و  روحم  هن  هچ  رگا  هدوب  نادنمـشیدنا  صاوخ و 

زا تسا  یاهعوـمجم  کـی  هغالبلاجـھن  هک  تفگ  دوـشب  دـیاش  تسا ، تیمھا  زئاـح  یفلتخم  تاـھج  زا  هغالبلاجـھن  هـتبلا  هدوـبن . ناـکم  ناـمز و  عاـضوا  اـب  بساـنتم  زاـین و 

نآ هب  یفرح و  ینخس و  نآ  زا  هغالبلاجھن  رد  تسا  مزال  ناملسم  یهعماج  کی  ناملـسم و  ناسنا  کی  یارب  هک  ییاھزیچ  یهمھ  و  یمالـسا ؛ فراعم  ثحابم  نیرتهدمع 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 2 
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تیفیک یرادکلم و  تسایـس  زا  و  یناـسفن ؛ یهیکزت  بیذـھت و  قـالخا و  اـت  نید  لوصا  یمالـسا و  دـیاقع  دـیحوت و  زا  تسھ . یتیادـھ  یثحب و  نآ  یهراـبرد  اـی  یاهراـشا 

. تسھ فیرش  باتک  نیا  رد  زیچ  همھ  تابیغم و  ملع و  تمکح و  تسایـس و  گنج و  زا  یگداوناخ ؛ یقالخا و  طباور  میظنت  ات  یعامتجا  تیلاعف  میظع  یاھهنحـص  یهرادا 

، تکلمم سیئر  کی  تاملک  نیا  یهدنیوگ  هدشن . حرطم  یگدنز  زا  درجم  روط  هب  باتک  نیا  بلاطم  تساھناملسم ؛ یارب  یعامتجا  یگدنز  سرد  عومجم  رد  باتک  نیا  نکل 

یرادکـلم و تیلووـسم  هک  گرزب -  ناـسنا  نـیا  هتـشاد و  شرتـسگ  یمیظع  رواـنھپ و  روـشک  کـی  رب  وا  تموـکح  وا و  تنطلـس  هـک  تـسا  یگرزب  یاورناـمرف  مکاـح و  کـی 

یگدنز و یاغوغ  زا  رود  هک  تسین  یمیکح  کی  یاھهتفگ  دـننام  هدرک . یراج  نابز  رب  ار  بلاطم  نیا  میظع  تیلووسم  نیا  ساسحا  اب  هتـشاد -  شود  رب  مھ  ار  یرادـمامز 

تالاح و هب  هک  تسین  یفراع  دـننام  دـنکیم . نایب  ار  یمالـسا  فراعم  دنیـشنیم و  دـشاب  حرطم  تسا  نکمم  هعماـج  کـی  رد  هک  ینوگاـنوگ  لـئاسم  اـھتیعقاو و  زا  غراـف 

هب ریـصب  نید و  یاناد  و  دـنکیم ، ساسحا  دوخ  شود  رب  ار  میظع  یهعماج  کـی  یهرادا  تیلووسم  راـب  هک  تسا  یناـسنا  دـنکیم . هیکت  دوخ  یناـسفن  ینورد و  تاـیفیک 

، دـھاوخیم اھنآ  زا  دـنزیم ، فرح  اھنآ  اب  دوشیم ، وربور  مدرم  اب  تیلووسم  نیا  ماقم  رد  گرزب و  حور  نیا  اب  تفرعمرپ ، لد  نیا  اب  تسا ؛ ینآرق  یمالـسا و  فراـعم  یهمھ 

. تسا هغالبلاجھن  رودص  طئارش  نیا  دھدیم ؛ ار  اھنآ  یاھماھفتسا  اھلاوس و  خساپ  دیوگیم و  اھنآ  هب 

همئا هاگدـید  زا  یمالـسا  لوبق  دروم  تیمکاـح  نارود  هب  طوبرم  اـھنآ  دـنکیم ، قرف  تھج  نیا  زا  میراد  مالـسلامھیلع  نیموصعم  یهمئا  زا  اـم  هک  یتاـیاور  یهمھ  اـب  دـیاش 

اما دـشیمن . یراـج  اـھنآ  ناـبز  رب  تکلمم  یهرادا  لووسم  مکاـح و  کـی  هاگدـید  زا  لـئاسم  دـندربیم ، رـس  هب  قاـنتخا  نارود  رد  اـھنآ  دـندرکیمن . یگدـنز  مالـسلامھیلع 

زا هک  تسا  ینانخـس  نیرتشیب  نیا  و  دـنزیم ، فرح  تسوا  دوخ  تموکح  فارـشا و  تحت  هک  یاهعماج  کی  اب  دـنزیم ، فرح  یمالـسا  مکاح  کی  ناونع  هب  نینموملاریما 

، میراد رارق  طئارش  نامھ  رد  زورما  ام  تسین . ناشیا  تموکح  نارود  هب  طوبرم  هک  تسھ  مھ  ینانخس  ترضح  نآ  تاملک  رد  هتبلا  هدش . لقن  هغالبلاجھن  رد  نینموملاریما 

لاح رد  زورما  مھ  مالـسا  یایند  اما  تسا ، مالـسا  یایند  همھ  لام  تسین ، ام  روشک  صوصخم  هغالبلاجـھن  هتبلا  تسا . طئارـش  نامھ  یمالـسا  یهعماج  ینونک  طئارش 

هب بالقنا  نیا  هغالبلاجھن  سفن  هب  اکتا  اب  نینموملاریما و  یاھـشزومآ  نیمھ  یهیاس  رد  هک  ام -  یهعماج  رد  ام و  روشک  رد  تسا ، یمالـسا  یهرابود  تایح  یرادیب و  کی 

زور زورما  دـنکیم -  تموکح  اـم  روشک  اـم و  یهعماـجرب  داـعبا  رتشیب  رد  اـبیرقت  طئارـش  ناـمھ  هدـش و  لیکـشت  یولع  یمالـسا و  هعماـج  ناـمھ  زورما  و  هدیـسر ، یزوریپ 

تموـکح نارود  یگدـنز  طئارـش  اـب  مـھ  مرکالوـسر  یگدـنز  طئارـش  یتـح  مھدـب ، حیـضوت  یرـصتخم  دروـم  نـیا  رد  نـم  تـسا . هغالبلاجـھن  زا  رتـشیب  هـچ  رھ  یهدافتـسا 

. تسا توافتم  نینموملاریما 

ات لوا  زا  نارود  نآ  رد  هک  یتیصوصخ  اما  دوب ؛ یمالسا  دصرددص  یریگتھج  نامھ  هعماج  یریگتھج  ینعی  دوب ، دصرددص  یمالـسا  یهعماج  هعماج  مرکا  لوسر  نارود  رد 

حضاو صخشم و  یاھراعش  یمالسا  یاھراعش  دوب ؛ راکشآ  اھیدنبفص  اجنآ  رد  هک  دوب  نیا  تشاد  دوجو  یمالسا  تموکح  نارود  رد  ربمغیپ  یهلاس  هد  یگدنز  نارود  رخآ 

تسود و هک  دوب  مولعم  دوب ؛ یراکشآ  حضاو و  یدنبحانج  تشاد  رارق  ربمغیپ  نافلاخم  بناج  رد  ربمغیپ و  بناج  رد  هک  ییاھیدنبحانج  دوب ؛ هدننک  صخـشم  هدننک و  نییعت  و 

یمالسا یهعماج  رد  دمآ  دوجو  هب  هنیدم  یگدنز  نارود  زا  لقادح  یمالسا  تموکح  لیکشت  لوا  زا  یمالسا  یهعماج  رد  هک  قافن -  تکرح  یتح  دنتـسھ . اھیک  نمـشد 

دیدـھت نیقفانم  دـشیم ، لزان  نیقفانم  تایآ  دوب ، ربمغیپ  دوخ  دـھدب . رارق  ریثات  تحت  ار  هعماج  تسھ  قافن  تکرح  یهمزال  هک  یروطنآ  تسناوتیمن  درک -  ادـیپ  ققحت  و 

رب اما  تفرگیم  ماجنا  قاـفن  یهناـیزوم  تاـکرح  دـندشیم . هدناسانـش  نارگید  هب  دـندشیم و  هتخانـش  ربمغیپ  یهلیـسوب  نیقفاـنم  زا  یلیخ  دـندشیم ، یرگاـشفا  هب 

اھنآ و ینمشد  هک  دندوب  ینانمـشد  دندرکیم  تکرـش  ربمغیپ  لباقم  رد  گنج  رد  هک  یناسک  دوب . طلـسم  یرگاشفا  تلاح  کی  تحارـص و  کی  یمالـسا  یهعماج  عومجم 

تیفیک دـنفلاخم ، ردـقچ  رگید  لئابق  دـنفلاخم ، ردـقچ  شیرق  دنامالـسا ، فلاخم  ردـقچ  دوھی  دوب . مولعم  یتح  مالـسا  زا  اـھنآ  یکیدزن  یرود و  نازیم  ینمـشد و  نیا  داـعبا 

. دندوبن تریح  راچد  دندوبن ، دیدرت  راچد  اھناملسم  تسا ؛ هنوگچ  نیملسم  مالسا و  اب  اھنآ  یهزرابم 

یتقو نینموملاریما  نارود  رد  تسا . نینموملاریما  یهلاس  جنپ  زا  رتمک  هاتوک  تموکح  یاھیراوشد  نیرتگرزب  زا  یکی  نیا  و  تشادـن ، ار  تیـصوصخ  نیا  نینموملاریما  نارود 

توالت گنھآ  رگـشلود  رھ  نایم  زا  دنتفرگیم ، هزور  دمآیم  شیپ  ناضمر  هام  رگا  رگـشل  ود  رھ  دندناوخیم ، زامن  رگـشل  ود  رھ  دـنتفرگیم  رارق  مھ  لباقم  رد  رگـشل  ود  هک 

گنج رد  اذـل  دـنرادن ، ار  ربمغیپ  نارود  لایخ  یتحار  تحارـص و  هک  دـندرکیم  ساـسحا  تشاد  رارق  مھ  لـباقم  رد  هک  یرگـشل  ود  رھ  رد  اھناملـسم  دـشیم . هدینـش  نآرق 

لئاـسم قیاـقح و  دنتـشاد و  ار  ربـمغیپ  نارود  زا  یمیدـق و  مالـسا  هک  ییاھناملـسم  و  دـمآ ، دوجو  هب  تریح  لاوـس و  یهمزمز  راـب  دـنچ  نینموـملاریما  یاـھورین  رد  نیفص 

ار لکـشم  دنـشاب و  اشگهرگ  دنتـسناوتیم  رـسای -  رامع و  لثم  دـندوب -  هدرک  بیقعت  یمالـسا  تموکح  تدالو  صوصخ  هب  مالـسا و  تدـالو  یاـھزور  نیلوا  زا  ار  یمالـسا 

هک دوب  هدرک  گنت  ار  اضف  یردق  هب  اھراعش  رد  کارتشا  فوفص ، طالتخا  ندوبن ، راکشآ  تلاح  نیا  نینموملاریما  نارود  یاھارجام  رد  دندوبیم . ددرم  یرایـسب  دننک ؛ فرطرب 

، تسا مزال  یرگنزیت  تسا ، مزال  یدنمـشوھ  تسا ، مزال  ییانیب  تسین ، یفاک  تمواقم  اھنت  ربصلا » رـصبلا و  لھا  الا  ملعلا  اذـھ  لمحیال   » دومرفیم اـھراب  نینموملاریما 

. تسا نیمھ  زا  یشان  مھ  نینموملاریما  یاھرسدرد  نینموملاریما و  یاھجنر  تسا ؛ نینموملاریما  نامز  زاتمم  تیصوصخ  نیا 

هک مالسا -  یایند  رد  زورما  ام  یتح  میراد . ار  تیعضو  نامھ  شیب  مک و  دوشیم  هداد  راعش  ایند  نیا  طاقن  زا  یرایسب  رد  ابیز  یاھراعش  اب  هک  یمیظع  یایند  رد  زورما  ام 

زورما میتـسھ . هجاوـم  یتـیعقاو  نـینچ  کـی  اـب  دنتـسھ -  رود  مـھ  زا  رفک  ناـمیا و  یهلـصاف  یهزادـنا  هـب  ییاھهلـصاف  اـب  یھاـگ  نآ  رد  یمالــسا  شنیب  تفاـیرد و  کرد و 

اھراعـش هک  تسا  یزور  ناـمھ  زورما  دوشیم . هتفرگ  هدـیدان  یمالـسا  یاـھروشک  رد  مالـسا  نایعدـم  زا  یـضعب  یهلیـسوب  یمالـسا  قیاـقح  نیرتنـشور  نیرتراکـشآ و 

زورما تسا . هغالبلاجـھن  راگزور  سپ  تسا ، نینموملاریما  تموکح  نارود  طئارـش  هباـشم  یطئارـش  زورما  تسا ، رگیدـکی  ریاـغم  تدـش  هب  اـھیریگتھج  اـما  تسا  ناـسکی 

ادیپ ار  اھنآ  جالع  تخانش و  دید و  ار  قیاقح  زا  یرایسب  درک و  هاگن  ناھج  یاھتیعقاو  هعماجیاھتیعقاو و  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  ذفان  قیقد و  هاگدید  زا  دوشیم 

نابز زا  هک  یاهعومجم  نیا  هب  تشگزاب  هغالبلاجـھن و  هب  نتخادرپ  ترورـض  هک  تھج  کـی  نیا  میرتجاـتحم . اـم  هغالبلاجـھن  هب  هشیمھ  زا  زورما  اـم  رظن  هب  هک  تساذـل  درک .

رتقیبطت لباق  رتمھف و  لباق  رتدانتـسا و  لباق  رتربتعم و  دـناوتب  ار  اھنآ  هک  یتامدـقم  ظاحل  زا  اھنیا  یور  ندرک  راک  رتشیب  هچ  رھ  و  هدـش ، لقن  نایقتم  یالوم  نینموملاریما و 

. تسا رتمزال  رتیرورض و  هشیمھ  زا  دنکب 

هغالبلاجھن  / ٠١/١٩/١٣۶۴ یللملانیب  هرگنک  نیمجنپ  رد  تانایب 

ییاھیرامیب تفای . میھاوخ  یبلاج  زیچ  نآ  رد  مینک  هعجارم  هغالبلا  جـھن  هب  زورما  رگا  میاهتفرگ  نامـشود  یور  ار  ماظن  نیا  یاـھهیاپ  هک  یناـسک  ناونع  هب  ناریا ، تلم  اـم ،

نآ همھ  میوـگب  مھاوـخیمن  مینک . وجتـسج  ار  اـھنامرد  نیا  میورب و  هک  تسا  یتاـیح  هدـنزرا و  اـم  یارب  اـھیرامیب ، نیا  ناـمرد  دـنکیم و  دـیدھت  ار  اـم  تیعقوـم  نیا  رد  هـک 

نینموم دیما  تسا ، زور  نآ  نانموم  لد  اب  نینموم  لد  تسا . یکی  اھیریگتھج  اما  هن . دتفایم ، قافتا  ومهبوم  اھنامھ  مھ  زورما  هداتفا ، قافتا  مالـسا  ردص  رد  هک  یثداوح 

دننامھ زورما  نارگهئطوت  نافلاخم و  یتسدمھ  تسا . زور  نآ  نامیالا  فاعـض  نیقفانم و  دیدرت  دننامھ  زورما  نامیالا  فاعـض  نیقفانم و  دـیدرت  زور ، نآ  نانموم  دـیما  اب  زورما 

مالـسا ردص  ماظن  ییارگمدرم  دـننام  ام  ماظن  ییارگمدرم  مالـسا ، ردـص  ماظن  ندوب  یروحم  دـننام  ام  ماظن  ندوب  یروحم  تسا . زور  نآ  نارگهئطوت  نافلاخم و  یتسدـمھ 

سپ تسا . یکی  اھیریگتھج  نیا  تسا و  یلک  یاـھیریگتھج  اـھنیا  لآهدـیا ، یناـمرآ و  تیعـضو  هدـننک  مسجم  لـماک و  هخـسن  یلـصا ، دنـس  ناونع  هب  نآرق  لوبق  تسا .

جھن درک . میھاوخ  هدامآ  اھنآ  اب  هلباقم  یارب  ار  نامدوخ  میـسانشب  شیپ  زا  ار  اھیرامیب  نآ  رگا  هک  زور  نآ  یاھیرامیب  هباشم  میـشاب  ییاھیرامیب  رظتنم  ام  رگا  تسا  یعیبط 

رگا هتبلا  تسا ، یخیرات  شرازگ  نینموملاریما  نخـس  اما  تسین ، یخیرات  شرازگ  باتک  رھاظلا  یلع  هک  نیا  اـب  دـنکیم . یفرعم  اـم  هب  یکی  یکی  ار  اـھیرامیب  نآ  هغـالبلا 

متـساوخیم رگا  دـنکیم ، میـسرت  اـھنامرد  اـھدرد و  ناـیب  اـب  ار  شدوخ  رـصاعم  هعماـج  روطچ  نینموملاریما  هک  میوگب  منکب و  رکذ  دـھاش  هنیمز  نیا  رد  متـساوخیم  نم 

زورما اـم  و  تسا ، یراـمیب  عون  هچ  صوصخم  میمھفیم  مینکیم ، هعلاـطم  ار  هخـسن  نآ  یتـقو  هک  دـھدیم  اـم  تسد  هب  یاهخـسن  نینموملاریما  روطچ  هک  منک  حیرـشت 

تغارف هک  یناردارب  تشاد ، عقوت  دیابن  رگید  ام  زا  متفگ  هک  روطنامھ  هنافساتم  میسیونب . هلاسر  کی  یتسیاب  میوگب ، ار  نیا  متـساوخیم  رگا  مسانـشیم ، ار  شیرامیب 

ناشن امـش  هب  ار  شدوخ  دینکب  قروت  روطنیمھ  دیدرگب ، درادن ، مھ  تمحز  یلیخ  هغالبلا  جـھن  زا  هلاسم  نیا  یوجتـسج  هک  میوگب  دـیاب  اما  دـنورب . اھراک  نیا  لابند  دـنراد 

. داد دھاوخ 

جھن رد  تسا . ایند  هلاسم  اھیرامیب  نیا  زا  یکی  منکیم : رکذ  تساھنآ ، هجلاعم  ددـص  رد  مالـسلا » هیلع   » نینموملا ریما  هک  ار  زور  نآ  یاھیرامیب  زا  هرقف  دـنچ  راوهنومن  اما 

. تسا نآ  دھز  هغالبلا  جـھن  مھم  یاھـشخب  زا  یکی  و  تسا ، هدـش  هداد  رادـشھ  ایند  یاھنیمک  تارطخ و  هیلع  یگتفیرفایند ، یبلطایند و  ایند و  هیلع  رایـسب  هچ  هغالبلا 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 3 
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راختفا شمدرم  تسا ، ریقف  هک  درکیم  راـختفا  و  یرخف » رقفلا  : » تفگیم شربمغیپ  هک  ینارود  نآ  دـھدیم  ناـشن  ار  نارود  نآ  تیعقاو  مادـک  نیا  تسیچ  یارب  دـھز  نیا 

رز و هرقن و  الط و  و  ایند ، هب  الصا  و  دندوب ، تما  نآ  فارـشا  وزج  ناشهفـص  باحـصا  اھدوعـسم و  نب  هللادبع  اھناملـس و  اھرذوبا و  دنتـسین ، هدولآ  ایند  لام  هب  هک  دندرکیم 

فارشا : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  یلـص هللا  ربمغیپ  هک  دمآیمن ، باسح  هب  یزیچ  یلامریغ  فراخز  ربارب  رد  یلام  فراخز  الـصا  دنتـشادن ، ییانتعا  یلام  فراخز  رویز و 

ییاھنآ دننکیم ، تدابع  تمدخ و  دنراد و  راک  رس و  ادخ  اب  بش  هک  دنتسھ  ییاھنآ  یمالـسا  هعماج  فارـشا  نم ، تما  فارـشا  ( ۵ «،) نآرقلا هلمح  لیللا و  باحـصا  یتما 

هغالبلا جھن  هک  نیا  تسا . دھز  هراب  رد  شاهملک  هاجنپ  ابیرقت  نینموملاریما  نانخس  هملک  دص  زا  هک  هداد  یور  یاهثداح  هچ  یمالسا  هعماج  رد  دنتـسھ . انـشآ  نآرق  اب  هک 

ناجیھرپ و روشرپ و  مرگ و  ایند  هب  عجار  ردق  نیا  هک  نینموملاریما  هخسن  نیا  دھدیم ، ناشن  ار  یرامیب  هلب ، دھدیم ؟ ناشن  ار  زیچ  هچ  دھز  هب  بیغرت  دھز و  زا  تسا  رپ 

نیا و  دـندوب ، هدـش  ریـسا  مدرم  یروجدـب  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  لاس  هس  تسیب و  دـندوب ، هدـش  ایند  راتفرگ  یروجدـب  مدرم  هک  دـھدیم  ناشن  دـنزیم ، فرح  غیلب  اـبیز و 

مالک مینکیم  ساسحا  مینیبیم ، یجوا  میسریم  ایند  رکذ  هب  ام  یتقو  هغالبلا  جھن  رد  دنک . زاب  اھنآ  یاپ  تسد و  زا  ار  دنمک  نیا  یاھهرگ  دنکیم  یعس  اشگهرگ  تسد 

اجنیا منکن و  تشاددای  ار  رطـس  دـنچ  نیا  هک  متـسناوتن  نم  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  هنومن  اھدـص  زا  هتبلا  تسا ، رگید  نول  نحل و  کی  الـصا  ایند  باـب  رد  نینموملاریما 

، اھرفان سنا  اذا  یتح  لئام ، دانس  لئاز و  لظ  و  لفآ ، وض  و  لئاح ، رورغ  اھربخم ، قبوی  و  اھرظنم ، قنوی  اھعرـشم ، غدر  اھبرـشم ، قنر  ایندلا  ناف  .» تسابیز سب  زا  مناوخن 

ابیز ردقچ  دـینیبب  عجرملا .» هشحو  عجـضملا و  کنـض  یلا  هل  هدـئاق  هینملا  قاھوا  رملا  تقلعا  و  اھمھـساب ، تدـصقا  و  اھلبحاب ، تصنق  و  اھلجراب ، تصمق  اھرکان ، نامطا  و 

درک بلج  ار  نم  هجوت  ینعی  دنکیم ، بلج  ار  ناسنا  هجوت  هک  نآ  دننک ، همجرت  دنجنسب و  ار  اھنیا  هملک  هملک  دننیشنب  ارعش  اغلب و  دیاب  تسین ، همجرت  لباق  هتبلا  تسا ،

نانچ نآ  اھرفان » سنآ  اذا  یتح   » دنکیم رکذ  ار  یاهتکن  دعب  لئام .» دانس  و  لئاز ، لظ  و  لفآ ، وضو  لئاح ، رورغ  : » دیامرفیم دنکیم  تبحـص  ایند  هراب  رد  یتقو  هک  دوب  نیا 

هک اھنآ  ( ۶ «) اھرکان نامطا  و   » دـنریگیم سنا  نآ  هب  دنتـشاد ، تشحو  نآ  زا  دـنتخیرگیم و  ایند  زا  هک  نانآ  هک  دـنکیم  ییامندوخ  شیاھیگدـنبیرف  شیاھهولج و  اـب  اـیند 

یاھغاب یگدنز و  هناخ و  ربمغیپ  نارود  رد  هک  ییاھناسنا  نامھ  ینعی  تسا ، یرامیب  نامھ  نیا  دننکیم . شمارآ  ساسحا  ایند  رانک  رد  دننزب ، تسد  ایند  هب  دندوبن  رـضاح 

 - تسیب زا  دعب  اھنیمھ  دنتخاس ، یتخـس  اب  دنتخاس ، یگنـسرگ  اب  دندمآ ، هنیدم  هب  ربمایپ  رانک  رد  مالـسا  یارب  دندرک و  اھر  ار  هچب  نز و  یتح  و  تراجت ، تورث و  هکم و 

اھرفان و سنآ  اذا  یتح   » قادـصم اھنیا  دننکـشب ، ربت  اب  دـیاب  ثراو  نیب  میـسقت  یارب  هدـنام  اھنیا  زا  هک  ار  ییاھالط  دـنوریم  ایند  زا  یتقو  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  لاس  یس 

. تسایند دروم  رد  ترضح  نآ  نانخس  زا  هنومن  کی  نیا  تسا . نینموملا  ریما  نخس  جوا  نیا  تسا . اھرکان » نامطا 

، تسین مھ  هعـصاق  هبطخ  صوصخم  هتبلا  و  تسا ، هعـصاق  هبطخ  یلـصا  روحم  هک  نامھ  ینعی  تسا ، ربکت  تسا  هدـش  رارکت  اھراب  هغـالبلا  جـھن  رد  هک  رگید  عوضوم  کـی 

تنطلس هب  ار  تفالخ  درک ، فرحنم  ار  مالـسا  یـسایس  ماظن  ار و  مالـسا  هک  تسا  یتفآ  نامھ  نتـسناد ، رتالاب  نارگید  زا  ار  دوخ  ینعی  ربکت  هلاسم  تسھ . اھاج  یلیخ 

. دھدیم تیمھا  رایـسب  نآ  هب  هغالبلا  جھن  رد  نینموملاریما  هک  تسا  نیا  تسا . هدرب  نیب  زا  نامز  زا  یاهھرب  رد  ابیرقت  ار  ربمایپ  تامحز  جـیاتن  یلک  هب  ینعی  درک ، لیدـبت 

ار هبطخ  نآ  زا  یتمـسق  تسا . هتفگ  نخـس  هدـنھدرادشھ  هدـننازیگنارب و  زغمرپ و  اـبیز و  ردـقچ  نینموـملاریما  تسا ، فورعم  دـینادیم و  هـک  یاهعـصاق  هـبطخ  نـیمھ  رد 

یف اوقنعا  یتح  هیلاخلا ، نورقلا  و  هیضاملا ، ممالا  اھب  عدخ  یتلا  ناطیـشلا  خفانم  و  نآنـشلا ، حقالم  هناف  هیلھاجلا ، رخف  و  هیمحلا ، ربک  یف  اف هللا  : » ماهدرک تشاددای 

«. مھبسن قوف  اوعفرت  مھبسح و  نع  اوربکت  نیذلا  مکئاربک  مکتاداس و  هعاط  نم  رذحلا  رذحلاف  الا  هدایق ... یف  اسلس  هقایس ، نع  اللذ  هتلالـض ، یواھم  هتلاھج و  سدانح 

روصت نیا  لوبق  زا  مود  نتـسناد . نارگید  زا  رترب  ار  دوخ  ندـیزرو و  ربـک  ربـکت و  زا  یکی  دـھدیم : زیھرپ  تدـش  هب  زیچ  ود  زا  ار  هعماـج  دارفا  تسا ، نینموملاریما  رادـشھ  نیا 

مدرم و نیب  یمالـسا  قالخا  یارجا  نماض  اھنیا  دـینک . لوبق  امـش  تشاد  یرگید  رگا  ار  طلغ  روصت  نیا  هن  دـینادب  رتـالاب  یرگید  زا  ار  دوخ  ناـتدوخ  هن  ینعی  نارگید ، زا  طـلغ 

هن دیزرویم و  ربک  شدوخ  هن  نینموملاریما  ترـضح  دینکن و  لوبق  ربکت  عفرت و  نارگید  زا  زگرھ  هک  دیامرفیم  دـیکات  نینموملاریما  تسا . یمالـسا  هعماج  رد  نالووسم  نیب 

. درکیم لوبق  ار  الیخ  ربک و  یسک  زا 

هب هک  اھنآ  دـینک ، هاـگن  ار  خـیرات  دـیورب  دوشب ، ملـسم  هک  نیا  یارب  تسا ، هتـشاد  دوجو  یراـمیب  ود  رھ  عقاو  رد  یراـمیب و  نیا  زور  نآ  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  مھ  نیا  بوخ 

، شیرق ریغ  زا  شیرق  دنتـسنادیم ، نارگید  زا  رتـالاب  ار  ناـشدوخ  یاهدـع  هدوـب : زیچ  ود  نیمھ  زور  نآ  مدرم  یراـمیب  نیرتنیگمھـس  هـک  دـننادیم  دنیانـشآ  هرود  نآ  خـیرات 

دوز یلیخ  ربمغیپ  زا  دـعب  دـننادب  رگید  یعمج  زا  رترب  ار  دوخ  یناسک  هک  نیا  یرامیب و  نیا  هنافـساتم  و  رگید . هلیبق  نـالف  هب  ناگتـسباو  زا  یبرع  هلیبق  نـالف  هب  ناگتـسباو 

رگید رـشق  زا  ار  شدوخ  یرـشق  تسناد ، یرگید  زا  رتالاب  ار  شدوخ  یـسک  یتقو  نآنـشلا »... حقالم  هناف  : » دومرف نینموملاریما  هک  دوب  نامھ  لاح  نیا  هجیتن  و  دش ، ادیپ 

یمود تسا . هدرک  رکذ  ار  تایـصوصخ  مامت  دینیبیم  دینک  هجوت  نینموملاریما  نانخـس  رد  تاکن  نیا  هب  یتقو  تسا ، ییادج  لوا  تسا ، فالتخا  لوا  زور  نآ  تسناد ، رتالاب 

، یریذپملظ یاھهناشن  ردق  نآ  دینک . هعجارم  تقو  نآ  خیرات  هب  امـش  دیورب  الاح  دنـشاب ، موکحم  دیاب  دنموکحم و  هک  دننک  لوبق  موکحم  هورگ  ینعی  دوب ، یریذـپربک  یرامیب 

مجاھت دروم  هشیمھ  دـنتفریذپیمن ، دـندرکیم و  دـنلب  یرـس  هک  یمدرم  هدـع  نآ  دـیروخیم . فسات  اـعقاو  هک  دـینیبیم  مدرم ، نآ  یگدـنز  رد  یریذـپناحجر  یریذـپربک و 

یرایـسب یاھزیچ  زا  هک  تسا  یتلـصخ  نیا  دـناهدرک و  ییافویب  هک  دـندرکیم  لقن  میدـق  زا  ار  اھیفوک  هتبلا  دوب . نیمھ  قارع  مدرم  تایـصوصخ  زا  یکی  هشیمھ  و  دـندوب ،

رد نینموملاریما  روضح  هلاسم  نیا  للع  زا  یکی  منکیم  نامگ  نم  دـندرکیمن . لوبق  ار  ماش  ماـکح  دـندوب و  یعبط  دـنلب  مدرم  زور ، نآ  قارع  مدرم  اـما  دوشیم . یـشان 

ینب هلاس  دصـشش  ابیرقت  تموکح  لوط  رد  هک  مینکیم  هدھاشم  لاح  رھ  هب  دـندوب . هتخومآ  نینموملاریما  زا  ار  یمالـسا  قلخ  نیا  نامز  زا  یاهھرب  رد  و  دوب ، اھنآ  نایم 

رد نینموملاریما  تاروتسد  اذل  تسا . هدش  دراو  داسف  اجنیا  زا  و  هدوب ، نیمھ  یمالسا  هعماج  یریذپبیسآ  فعـض و  هطقن  هاگتبرـض و  نیرتیـساسا  سابع ، ینب  هیما و 

. دراد هجوت  رایسب  نآ  هب  هغالبلا  جھن  رد  نینموملاریما  هک  تسا  ینومضم  نیا  تسا ، یریذپربک  نامھ  ینعی  یریذپضیعبت  هلاسم  اب  تفلاخم  هب  عجار  یرایسب  دراوم 
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ار ثحب  نیا  هک  دوب  نیا  مدـصق  لوا  تسا . مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) رفعج نبیـسوم  یگدـنز  باـب  رد  یثحب  دوش ، ضرع  هک  تسا  رظن  رد  زورما  لوا  یهبطخ  رد  هک  یثحب 

تینھذ ام و  یهعماج  دریگب و  رارق  هدافتـسا  دروم  رتشیب  تسا  مزال  تصرف  نیا  هک  مدرک  ساسحا  دـعب  منک ، ضرع  ترـضح  نآ  تاـفو  یکیدزن  تبـسانم  هب  مود  یهبطخرد 

یرفاو یهقالع  قشع و  مغریلع  هک  تسا  نیا  تقیقح  دوشب . نشور  شیپ  زا  شیب  مالـسلا ) مھیلع  ) همئا یهدـنام  هتفگن  مھبم و  نانچمھ  یگدـنز  هب  تبـسن  اـم  مدرم 

دیاب هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رتمک  رایـسب  اـھنآ  ریگیپ  یهزراـبم  داـھج و  فدـھ  همئا و  یگدـنز  هب  تبـسن  تفرعم  دـننکیم ، زاربا  دـنراد و  مالـسلا ) مھیلع   ) همئا هب  اـم  مدرم  هک 

اعقاو نیا  میرادـن و  ام  تسا ، رفعج  نبیـسوم  یـسایس  یگدـنز  یهدـننک  حیرـشت  تفگ  ناوتب  هک  باتک  کی  یتح  رفعج  نبیـسوم  یگدـنز  خـیرات  یهراـبرد  زورما  دـشاب .

اقح و اما  تسام ، رایتخا  رد  هتـشذگ  زا  همئا  یگدـنز  باب  رد  یدایز  عبانم  تسا ، هدـش  هدز  یدایز  یاـھفرح  تسا ، هدـش  هتـشون  یداـیز  یاـھباتک  تسا . یگرزب  تراـسخ 

. تسا تراسخ  نیا  تسین و  نشور  ام  مدرم  یارب  زونھ  اھنآ  یسایس  تایح  اھنآ و  یسایس  شالت  همئا و  یگدنز  افاصنا 

ناشهزرابم و مالـسلا ) مھیلع   ) همئا دندیـسر . تداھـش  هب  نآ  رطاخ  هب  دـندرک و  هزراـبم  نآ  یارب  مالـسلا ) مھیلع   ) همئا هک  میتسھ  یدوصقم  ناـمھ  یهدـنروآرب  زورما  اـم 

ضرع ارـصتخم  هبطخ  کی  تقو  یهزادنا  هب  زورما  هک  یحیـضوت  اب  دوشب . نیمات  هعماج  رد  مالـسا  تیمکاح  ینعی  یمالـسا ، تموکح  هک  دوب  نیا  یارب  ناشتدم  دنلب  شالت 

خیراـت یاـھهرود  زا  ینارود  چـیھ  رد  ینعی  تسا . هدـشن  هدروآرب  زورما  اـت  لوا  ردـص  زا  دـعب  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  دوصقم  نیا  دـش . دـھاوخ  نشور  بلطم  نیا  درک ، مھاوـخ 

رارق مالـسا  میلاعت  میرک و  نآرق  ار  یگدنز  تاررقم  یعامتجا و  تابـسانم  نیناوق و  ماکحا و  ادبم  اشنم و  هک  یاهعماج  نآ  ایند ، یاجک  چـیھ  رد  مالـسا  ردـص  زا  دـعب  مالـسا 

دوجو هب  ار  هعماج  نیا  تلکسا  میاهتسناوت  ام  زورما  دندرکیم . هزرابم  نیا  یارب  ام  یهمئا  هدرکن و  ادیپ  ققحت  دنک ، هدایپ  ار  مالسا  هک  دشاب  نآ  یپ  رد  هناقداص  دشاب و  هداد 

یاهعماج و هک  تسا  نیا  مھم  اما  کشالب ؛ تسا  شیپ  رد  یدایز  هار  دوشب ، یمالـسا  یهعماـج  کـی  اـھیراکهزیر  تایـصوصخ و  یهمھ  اـب  یلک  تلکـسا  نیا  اـت  میرواـیب .

. ناریا تلم  امش  تسامش ، لام  راختفا  نیا  دش ؛ یراذگناینب  ایند  رد  بوچراھچ  نیا  اب  تایصوصخ و  نیا  اب  یماظن 
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زا هلاس ؛ هاجنپ  تسیود و  ناسنا  کی  دیروایب ؛ باسح  هب  ناسنا  کی  یگدنز  هدیـشک ، لوط  لاس  هاجنپ  تسیود و  هک  ار  مالـسلا ) مھیلع   ) همئا یگدنز  ماهتفگ  اھراب  هدنب 

، دنداد ماجنا  یراک  کی  هک  اھنیا  زا  مادک  رھ  تسھ . مھ  نارگید  نآ  نابز  زا  تقیقح  رد  فرح  نیا  دندز ، یفرح  کی  هک  اھنیا  زا  مادک  رھ  دحاو .» رون  مھلک  ، » دنتسین ادج  مھ 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 4 
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کی راک  لاس ، هاجنپ  تسیود و  نیا  لوط  رد  همئا  یاھراک  مامت  تسا . هدرک  رمع  یئوگ  لاس  هاجنپ  تسیود و  هک  یناـسنا  کـی  تسھ . مھ  نارگید  نآ  راـک  تقیقح  رد  نیا 

لیکشت یمالسا  یهعماج  داتفا و  تبرغ  هب  ور  مالـسا  هک  دندرک  ساسحا  هک  یتقو  مالـسلا ) مھیلع   ) همئا تسا . فلتخم  یاھکیتکات  اب  تین و  کی  اب  فدھ ، کی  اب  ناسنا 

ینالوط و ناـیلاس  نیا  لوط  رد  تردـق  سار  رد  هک  یناـسک  نآ  رظن  زا  مالـسا  تسرد . لکـش  هب  مالـسا  نییبت  یکی  دـنداد : رارق  دوخ  یلوصا  فادـھا  ار  فدـھ  دـنچ  دـشن ،

رادـفرط مالـسا  ضیعبت ، دـض  مالـسا  یتسرپلـمجت ، دـض  مالـسا  نینح ، ردـب و  گـنج  مالـسا  نآرق ، مالـسا  ربـمغیپ ، مالـسا  دوب . محازم  زیچ  کـی  دنتـشاد ، رارق  تدـمزارد 

یمیھاربا سابل  یدورمن ، تیھام  اب  دنشوپب ؛ یوسوم  سابل  ینوعرف ، تیھام  اب  دنتساوخیم  هک  دروخیمن  یناسک  نآ  درد  هب  ناربکتسم ، یهدنبوک  مالسا  نافعضتسم ،

روبجم دندوب ؛ نموم  مدرم  نوچ  دننک ؛ رود  هرابکی  مدرم  نھذ  زا  مدرم ، لد  زا  ار  مالـسا  هک  تشادـن  ناکما  دـننک . فیرحت  ار  مالـسا  دـندوب  روبجم  تشادـن ، ناکما  دنـشوپب ؛

. دننک یلاخ  دننک و  ضوع  شدوخ  تیھام  اوتحم و  حور و  زا  ار  مالسا  دندوب 

تفلاخم یمالسا  تارھاظت  اب  هتشذگ  میژر  رد  تفرگیم . ماجنا  یمالسا  رھاظم  هب  تبسن  هتشذگ  میژر  نارود  رد  دیدوب  دھاش  تسھ و  ناتدای  امش  هک  یراک  نامھ  نیع 

یمالسا رھاوظ  اب  اما  ارچ ؛ یمالسا  قیاقح  نایب  اب  ارچ ؛ مالـسا  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  اب  ارچ ؛ مالـسا  داھج  اب  ارچ ؛ مالـسا  حور  اب  مالـسا و  یانعم  اب  اما  دشیمن ،

تقیقح حور و  زا  ار  مالـسا  هکنیا  یارب  اذل  تشاد . دوجو  مھ  یـسابع  یوما و  یاھتفالخ  نارود  رد  تلاح  نیا  دـشیمن . تفلاخم  دـنزن ، یاهمدـص  اھنآ  دنفـسوگ  واگ و  هب  هک 

، دندادیم لوپ  دندرکیم ؛ تسرد  اھنآ  یارب  تبقنم  دندادیم ، لوپ  دندرکیم ؛ تسرد  ثیدح  دـندادیم ، لوپ  دنتـشاد . دزم  هب  نابز  دزم و  هب  ملق  رودزم  یاهدـع  دـننک ، یلاخ  دوخ 

رب دـش ، راب  تاناویح  رب  مروآیمن -  ار  شمـسا  هک  گرزب -  ملاع  نالف  یاھباتک  میدـید  ام  تفر ، اـیند  زا  کلملادـبع  نبنامیلـس  یتقو  دـیوگیم  دنتـشونیم . اـھنآ  یارب  باـتک 

دوجو یمالـسا  یاھباتک  رد  وا  مان  همھ  نیا  هک  فورعم  ملاع  نیا  گرزب ، ثدحم  نیا  سیونباتک ، نیا  ینعی  دمآ . نوریب  کلملادبع  نبنامیلـس  یهنازخ  زا  دش و  راب  اھرتسا 

هک دـشاب  یزیچ  باـتک  نیا  رد  دـیراد  عـقوت  امـش  دوـشب ، هتـشون  کلملادـبع  نبنامیلـس  یارب  هک  یباـتک  بخ ، تشوـنیم ! باـتک  کلملادـبع  نبنامیلـس  یارب  نـیا  دراد ،

مدرم نیب  دھدیم ، رارق  راشف  ریز  ار  نیملـسم  دزاسیم ، رافک  اب  دروخیم ، بارـش  دنکیم ، ملظ  هک  یکلملادـبع  نبنامیلـس  بخ  دـیایب ؟ شوخان  ار  کلملادـبع  نبنامیلس 

لوط رد  یمالسا  یهعماج  ام ، یهعماج  گرزب  درد  نیا  ددنـسپیم ؟ ار  یمالـسا  روج  هچ  نیا  دریگیم ، ار  مدرم  لاوما  دروآیم ، راشف  ناشیور  ار  ارقف  دوشیم ، لئاق  ضیعبت 

ار اھناسنا  دنامب و  خیرات  لوط  یارب  دیاب  هک  یمالسا  ماکحا  ینعی  ربمغیپ -  دنمـشزرا  ثاریم  هک  دندرکیم  ساسحا  دندیدیم ، ار  نیا  مالـسلا ) مھیلع   ) همئا دوب . لوا  یاھنرق 

یرگاـشفا نآرق و  یقیقح  ریـسفت  مالـسا و  تسرد  نییبـت  دوب ، مھم  مھ  یلیخ  هک  همئا  یاھفدـھ  زا  یکی  هدـش . فیرحت  شوختـسد  دـنکب -  تیادـھ  خـیرات  راودا  ماـمت  رد 

ماـن هب  هک  تسا  یئاـھزیچ  نآ  هب  رظاـن  یرایـسب  دراوم  رد  هدـش ، هتفگ  هک  هچنآ  دـینیبیم  مالـسلا ،) مھیلع   ) همئا تاـملک  رد  دـینک  هاـگن  دوب . اھهدـننک  فیرحت  اـھفیرحت و 

فدھ کی  نیا  دندرکیم ؛ نایب  ار  قیاقح  دندرکیم و  در  ار  اھنآ  همئا  دندوب . هتفگ  یتنطلـس  یاھرابرد  تموکح و  یاھهاگتـسد  هب  یهتـسباو  نیثدـحم  اھقف و  املع و  مالـسا ،

کیرحت اـب  فیرحت  هک  مینادـیم  اـم  هک  یتقو  ینعی  دراد . یـسایس  تیھاـم  کـی  راـک  نیمھ  دوخ  بخ  کـی . نیا  دوب ؛ یمالـسا  ماـکحا  نییبـت  هک  همئا ، یارب  گرزب  یلـصا و 

یـسک رگا  هک  تسا  یعیبط  دننکیم ، فیرحت  نانارمکح  نیطالـس و  رطاخ  یارب  ملاع ، رھاظلایلع  یاھرودزم  اھدزم و  هب  ملق  دریگیم و  ماجنا  تفالخ  تنطلـس و  هاگتـسد 

. هداد ماجنا  نیطالس  ماکح و  نآ  تسایس  فالخرب  یراک  انیقی  دنکب ، مادقا  اھفیرحت  نآ  هیلع 

نیب یهقرفت  داـجیا  اـت  دنـسیونیم  باـتک  اھهاگتـسد  فرط  زا  روجاـم  ناـملاع  رودزم و  ناگدنـسیون  اـھدزم و  هب  ملق  زا  یـضعب  یمالـسا ، یاـھروشک  زا  یـضعب  رد  هک  زورما 

یهرابرد دـسیونب و  یباتک  هک  دوشب  ادـیپ  شنمدازآ  یهدنـسیون  کی  اھروشک  نیا  وت  رگا  دـنھدب ، ناشن  تشز  ار  ناشدوخ  ناملـسم  ناردارب  یهرھچ  ای  دـننکب  اھناملـسم 

یکی همئا  تسا . مکاح  یاھهاگتسد  دض  تقیقح ، رد  تسا  یسایس  راک  کی  راک  نیا  دنک ، یئاسرف  ملق  نآ  رد  یمالسا  تاعامج  نیب  یردارب  یهرابرد  یمالسا و  تدحو 

رد ارچ ، دشیمن . هتفگ  یمالـسا  یهعماجرد  زور  نآ  رد  یمالـسا  ماکحا  هک  دوبن  نیا  شیانعم  دندرکیم ، نایب  هک  ار  یمالـسا  ماکحا  دوب ، نیا  ناشتیلاعف  تشرد  یاھملق  زا 

صوصخم دندوب ، دلب  نیثدحم  زا  یـضعب  ار  ثیدح  نارازھ  دندرکیم ، لقن  ربمغیپ  زا  دنتفگیم ، ثیدـح  دـنتفگیم ، نآرق  هک  دـندوب  یناسک  مالـسا  یایند  زا  یرانک  هشوگ و  رھ 

نیودت الثم  ثیدح  رازھ  نیدنچ  دنمـشناد  ناوج  نالف  ناسارخ ، رد  خیرات . هب  دینک  هاگن  امـش  یمالـسا ، ملاع  راطقا  مامت  رد  دوبن ؛ مھ  اھنیا  دادغب و  هفوک و  هنیدـم و  هکم و 

ریسفت و دشیمن ، نایب  هچنآ  دشیم . نایب  یمالسا  مکح  تشاد ، دوجو  ثیدح  دنکیم . لقن  هباحص  زا  ربمغیپ و  زا  ثیدح  رازھ  نیدنچ  گرزب  ملاع  نالف  ناتسربط  رد  دنکیم .

مھیلع  ) همئا مھم  یاھراک  زا  راک  کـی  نیا  دـنریگب ؛ ار  نیا  ولج  دنتـساوخیم  مالـسلامھیلع )  ) همئا هک  دوب  یمالـسا  هعماـج  روما  نوئـش و  یهمھ  رد  مالـسا  تسرد  نییبت 

المع و دوبن و  نشور  زور  نآ  اھناملسم  یارب  هک  یاهدمع  یهلئسم  یمالـسا . یهعماج  یرادمامز  ینعی  تماما  دوب . تماما  یهلئـسم  نییبت  رگید  مھم  راک  دوب . مالـسلا )

لمع یمالـسا  ماکحا  بلغا  هب  هک  یناسک  هک  دوب  هدیـسر  یئاج  هب  راک  هیک ؟ اب  یمالـسا  یهعماج  تماما  دوب . تماما  یهلئـسم  دوب ، هدـش  فیرحت  راچد  یروئت  ظاحل  زا 

مھ روجنیا  ینعی  دندیـشکیمن . مھ  تلاجخ  ربمغیپ و  دنـسم  رد  دنتـسشنیم  دنربمغیپ و  نیـشناج  هک  دندرکیم  اعدا  دـندادیم ، ماجنا  انلع  ار  تامرحم  رتشیب  دـندرکیمن و 

مدرم دـندرکیم . ادـتقا  مھ  شھب  دوـشیم و  مدرم  زامنـشیپ  دـیآیم و  هعمج  زاـمن  لـحم  هب  لـقعیال  تسم و  هفیلخ ، ماـن  هب  یکی  هک  دـندیدیم  مدرم  دـننادن . مدرم  هک  دوـبن 

دنتفگیم دینک ، مایق  دیزی  هیلع  هک  دـشیم  هتفگ  ناشھب  یتقو  لاحنیعرد  تسا ، گرزب  ناھانگ  هب  لماع  یقالخا و  گرزب  یاھیرامیب  راچد  هیواعم  نبدـیزی  هک  دنتـسنادیم 

نیا اب  دـناوتیم  یمالـسا  یهعماج  مکاح  نیملـسم و  ماما  هک  دـندرکیم  لایخ  مدرم  دوبن . نشور  مدرم  رب  تماما  یهلئـسم  مینک ! ماـیق  دوشیمن  میدرک ، تعیب  دـیزی  اـب  اـم 

لکشم کی  نیا  دوبن ؛ یمھم  یهلئـسم  مدرم  یارب  دشاب ؛ هدولآ  هتخیمآ و  تسھ ، مالـسا  نآرق و  حیرـص  فالخرب  هک  یلامعا  نیا  اب  اھملظ ، نیا  اب  اھفالخ ، نیا  اب  ناھانگ ،

( مالـسلا مھیلع   ) همئا اذـل  دوب . مالـسا  ملاع  یارب  رطخ  نیرتگرزب  هعماج ، یریگتھج  رد  مکاح  ریثات  هعماـج و  کـی  رد  تموکح  یهلئـسم  تیمھا  هب  هجوت  اـب  هک  دوب  یگرزب 

نیا اوقت ، نیا  تمـصع ، نیا  تسا . تایـصوصخ  نیا  یاراد  یمالـسا  مکاح  تسا ، طیارـش  نیا  یاراد  ماـما  دـنیوگب  هکنیا  یکی  دـنیوگب : مدرم  هب  ار  زیچ  ود  دنتـسنادیم  مزـال 

یسک نآ  هک  دننک  صخشم  مود  کی و  نیا  دنک ؛ نایب  مدرم  یارب  ار  یمالسا  مکاح  ینعی  ماما  تایـصوصخ  ادخ ؛ لباقم  رد  لمع  نیا  مدرم ، اب  راتفر  نیا  تیونعم ، نیا  ملع ،

یاھراک نیرتمھم  زا  یکی  نیا  هک  دـینیبیم  و  همئا . گرزب  راک  کی  مھ  نیا  دـندرکیم ؛ نایب  ار  ناـشدوخ  دـندرکیم و  یفرعم  هک  هیک ، زورما  تسھ ، تایـصوصخ  نیا  یاراد  هک 

زا همئا  یگدنز  میئوگب  ام  هک  دوب  یفاک  دنتشادن ، رگید  راک  چیھ  متفگ  هک  یراک  ات  ود  نیا  زا  ریغ  مالسلا ) مھیلع   ) همئا رگا  تسا . یسایس  تامیلعت  تاغیلبت و  یسایس و 

یئاجنآ دندادیم . ماجنا  یسایس  لمع  کی  تقیقح  رد  دننکیم ، مھ  ار  یمالـسا  فراعم  نایب  دنیوگیم ، مھ  ریـسفت  هک  یئاجنآ  تسا . یـسایس  یگدنز  کی  رخآ  هب  ات  لوا 

یعوضوم ود  ناونع و  ود  تیصوصخ ، ود  نیمھ  رد  رگا  ناشتامیلعت  همئا  ینعی  دنھدیم . ماجنا  دنراد  یسایس  لمع  کی  زاب  دننزیم ، فرح  ماما  تایصوصخ  یهرابرد  هک  مھ 

زا لقادـح  مالـسلا ) مھیلع   ) همئا اھنیا ، یهمھ  رب  یهوالع  دـندرکیمن . افتکا  مھ  نیا  هب  اما  دوب ، یـسایس  یگدـنز  کی  ناشیگدـنز  همئا  زاـب  دـشیم ، مھ  هصـالخ  متفگ  هک 

دنامیمن یقاب  یکش  چیھ  دندوب . هدرک  عورش  تموکح  ندرک  هضبق  دصق  هب  ار  یبالقنا  یـسایس و  یهبناج  همھ  ینیمز  ریز  تکرح  کی  دعب ، هب  یبتجم  نسح  ماما  نارود 

رد هنافـساتم  هک  تسا  هیـضق  یهتکن  نیا  تسا . هتخانـشان  منکیم ، ضرع  نـم  هـک  ینآ  دنتـشاد . ار  تـکرح  نـیا  مالـسلا ) مـھیلع   ) هـمئا هـک  هـمئا  یگدـنز  رگـشواک  یارب 

. تسا هدشن  یفرعم  هتکن  نیا  رگید ، یهمئا  زا  رایـسب  یگدنز  رد  رفعج ، نبیـسوم  یگدنز  رد  قداص ، ماما  یگدـنز  یهرابرد  هدـش ، هتـشون  همئا  یگدـنز  رد  هک  یئاھباتک 

هدشن رکذ  هدنام و  هتفگان  نیا  دراد ، دوجو  دھاوش  همھ  نیا  هکنیا  اب  دندادیم ، ماجنا  ار  هدرتسگ  عیسو و  یتالیکشت  یـسایس  تکرح  کی  مالـسلا ) مھیلع   ) همئا هک  ینیا 

تـسا نکمم  تسھ . یدایز  یلیخ  دھاوش  هتبلا  دـندرک . عورـش  ار  راک  نیا  همئا  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسا . مالـسلا ) مھیلع   ) همئا یگدـنز  مھف  یهدـمع  لکـشم  نیا  و 

دنھاوخن تموکح  هب  هک  دنتسنادیم  ناشدوخ  یھلا  ملع  اب  هک  یلاح  رد  دندرکیم ، هزرابم  تموکح  ندرک  هضبق  یارب  روطچ  مالـسلا ) مھیلع   ) همئا هک  دننک  لاکـشا  یـضعب 

ار یمالـسا  ماظن  ار و  یمالـسا  یهعماج  دـننک و  ادـیپ  تسد  تموکح  هب  دنتـسناوتن  اـھنیا  هک  داد  ناـشن  مالـسلا ) مھیلع   ) همئا یگدـنز  رگید ، تسا  مولعم  بخ  دیـسر ؟

نکمم دنداد ؟ ماجنا  ار  راک  نیا  دندوب ، فقاو  نآ  زا  یھلا  ماھلا  هب  دنتسنادیم و  ار  نیا  هکنیا  اب  همئا  روطچ  دنھدب . لیکـشت  ار  نآ  دوب ، ناشهفیظو  دوب و  ناشلیم  هک  یروطنآ 

: دینک هاگن  امش  ربمغیپ  یگدنز  رد  دوشیمن . هفیظو  ماجنا  زا  عنام  دیسر ، دنھاوخن  فدھ  هب  هکنیا  نتـسناد  میوگب  دیاب  رکف  نیا  باوج  رد  دسرب . یـضعب  نھذ  هب  نیا  تسا 

تمینغ عمط  هب  تسـشن و  دـنھاوخن  اھنآ  دـندناشن ، هوک  فاکـش  رد  هک  یئاھنآ  دنتـسنادیم  مرکا  ربمغیپ  دروخ . دـنھاوخ  تسکـش  دـحا  گنج  رد  دنتـسنادیم  مرکا  ربمغیپ 

وا زا  گنـس  هراپ  اب  اھیفئاط  هک  تسنادـیم  درب ، هانپ  اھیفئاط  هب  اھیکم  رـش  زا  دـنک و  تیادـھ  ار  فیقثینب  اـت  تفر  فئاـط  هب  هک  یزور  نآ  ربمغیپ  دـمآ . دـنھاوخ  نییاـپ 

هک یسک  نآ  دنتسنادیم . ار  اھنیا  یهمھ  مالـسلا ) مھیلع   ) همئا ددرگرب ؛ دوشیم  روبجم  دوشیم و  ینوخ  شکرابم  قاس  هک  دننزیم  وا  هب  گنـس  ردقنیا  دننکیم . لابقتـسا 

اھنیا یهمھ  مرکا  ربمغیپ  هک  دنکیم ، هچ  ربمغیپ  ملع  اب  دندرکیمن ، یـسایس  یهزرابم  اھنیا  هکنیا  رب  دریگب  لیلد  دـھاوخیم  ار  نیموصعم  ملع  و  مالـسلا ) مھیلع   ) همئا ملع 

هاگودرا کی  ناضمر  هام  زا  لبق  یکدنا  تسنادیم ، هکنیا  اب  نیع  رد  اما  دیـسر ، دھاوخ  تداھـش  هب  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  رد  هک  تسنادـیم  نینموملاریما  تسنادـیم . ار 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 5 
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یلومعم یداـع و  لاور  قبطرب  وا  هک  دوشیم  بجوم  نینموملاریما  نتـسناد  رگا  دزادرپـب . هیواـعم  اـب  دوـخ  گـنج  یهمادا  هب  هکنیا  یارب  هفوـک  نوریب  رد  درک  تسرد  یعیـسو 

هک دنتـسنادیم  همئا  هکنیا  تشاد ؟ یاهدیاف  هچ  ارچ ؟ تشاد ، هگن  رظتنم  هفوک  نوریب  درب  ار  مدرم  درک ؟ ار  یـشکرکشل  نیا  ارچ  درک ، تسرد  ار  هاگودرا  نیا  ارچ  دـنکن ، لمع 

نآ لثم  دـنادیمن ، هک  یـسک  نآ  لثم  دـننک ؛ لمع  یروجنآ  دـننکب . هزرابم  دـننکب ، شـالت  دـیاب  دـننکن . ار  ناـشدوخ  شـالت  هک  دوشب  نآ  بجوم  دـیابن  دنـسریمن ، تموکح  هب 

. دنھدب ماجنا  دیاب  مالسلا ) مھیلع   ) همئا دمآ ، دھاوخ  شیپ  هچ  دنادیمن  هک  یمدآ  کی  هک  ار  یئاھراک  نآ  مامت  دمآ . دھاوخ  شیپ  هچ  درادن  عالطا  هک  یسک 

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

نیا بالقنا  تسا ، لصاح  نیا  نوچ  دنشاب ، هتشاد  یلک  یریگتھج  تدحو  کی  اھنیا  هک  تسین  مھ  انعم  نیا  هب  فرط  نآ  زا  تدحو  هاگـشناد ، مھ  میراد  مزال  هزوح  مھ  ام 

میدادیمن رـس  مھ  ار  هاگـشناد  هزوح و  تدحو  راعـش  رگا  ام  دروایب . دیاب  هدروآ و  دوجوب  ار  یزیچ  نینچ  کی  هاگـشناد  رد  صوصخ  هب  یگنھرف  بالقنا  تسا . هدروآ  دوجوب  ار 

دیاب اھنآ  ساسا  رب  میدرکیم و  تیادـھ  ار  هاگـشناد  بالقنا  یاھنامرآ  اھفدـھ و  تمـس  هب  دـیاب  میدرکیم . یمالـسا  دـیاب  میدرکیم  ضوع  دـیاب  مھ  نامیاھاگـشناد  تھج 

روطب اھنیا  الاو  دـشاب . یتسیاب  اھنیا  رب  دـئاز  اھنیا و  زا  شیب  یزیچ  کی  میئوگیم  هک  هاگـشناد  هزوح و  تدـحو  نیاربانب  تسا . یعیبط  زیچ  کی  نیا  میدرکیم ، یزیرهمانرب 

، دـنداد دیھـش  دـندرک ، شـالت  دـندرک ، یراکادـف  هـمھ  نـیا  بـالقنا  نـیا  هار  رد  اـم  مدرم  مـیدرک و  مالـسا  یاـنبم  رب  بـالقنا  کـی  هـک  ینآ  زا  دـعب  رگا  اـم  دراد . دوـجو  یعیبـط 

رد ار  تردق  میظع  یاھبطق  یاھینمشد  میداتفارد ، ام  مالسا  نداد  رارق  روحم  مالسا و  هب  یهیکت  رطاخ  هب  یناھج  رابکتـسا  اب  دندرک ، تمیق  نارگ  رایـسب  یاھیراذگهیامرس 

یاھناسنا شرورپ  لحم  شھاگـشناد ، هک  دـنیبب  تلم  نیا  وھکی  اھارجام  نیا  یهمھ  زا  دـعب  رگا  میدز . مالـسا  زا  مد  هکنیا  رطاخ  هب  میدرک ، هجوتم  نامدوخ  تمـس  هب  ایند 

یعیبط تسین ، هفوت  لباق  تسین ، لوبق  لباق  هکنیا  تسا . ضرغ  ضقن  هکنیا  درادـن ، ار  اھمالـسا  نیا  اھنامرآ و  نیا  بالقنا و  نیا  تھج  شاهدـنیآ ، رد  روشک  یهدـننکهرادا 

نیا هاگشناد  هزوح و  تدحو  زا  دوصقم  نیاربانب  مھ  نیا  دشاب . هتشاد  ار  اھفدھ  نامھ  ار و  اھیریگتھج  نامھ  دیاب  یمالسا  یهعماج  هاگشناد  بالقنا و  هاگشناد  هک  تسا 

. دشاب دناوتیمن 

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

ار یاهعومجم  کی   - اھهدناوخسرد اھهدرکلیصحت و  یهعماج  دندناوخ ، سرد  هتشذگ  یاھھاگـشناد  رد  هک  یناسک  نآ  ام  یمالـسا  یبالقنا و  یهعماج  رد  مھ  زونھ  زورما 

نیرتھب زا  تسھ . مدآ  روج  همھ  نآ  یوت  هعومجم  نیا  هتبلا  هک  هعومجم ، نیا  دنتفرگ ، کردم  دندش و  صـصختم  هک  یناسک  اھهدـناوخسرد - اھهدرکلیـصحت و  مینک  ضرف 

تمدـخ رد  هک  ییاھهعومجم  یهیقب  لثم   - یلک روطب  هعومجم  نیا  اما  دنـشاب ، مھ  یفنم  یاھمدآ  دنـشاب ، مھ  طـسوتم  یاـھمدآ  دـشاب ، اـھنیا  یوت  تسا  نکمم  اـھمدآ 

. هتفرگ رارق  بالقنا  تمدخ  رد  دیوگب  دناوتیمن  دنتفرگ - رارق  بالقنا 

نارھت  / ٠٩/١۴/١٣۶۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

اما تسا ، لصتم  طبترم و  یلبق  ثحابم  هب  هتبلا  هک  تسا  یاهزات  ثحب  کی  داد ، مھاوخ  همادا  هللااشنا  هعمج  نیدنچ  ات  لوا  یاھهبطخ  رد  هبطخ و  نیا  رد  زورما  هک  یثحب 

کی هک  تسا  مزال  تسا و  یعامتجا  یمالسا و  مھم  یاھثحب  زا  یکی  هک  تسا  نآرق  مالسا و  رظن  زا  یدازآ  باب  رد  ثحب  نآ  تسھ و  مھ  یلقتـسم  ثحب  کی  لاحنیعرد 

بلطم یهتـشر  هک  دوشیم  ضرع  راوتسرھف  تروص  هب  هتـشذگ  ثحابم  اب  ثحب  نیا  طابترا  دوشب . حرطم  هلئـسم  نیا  یمومع  نوبیرت  نیا  رد  لمجم -  تروص  هب  ولو  راب - 

عون ود  فئاظو  نیا  هک  مدرک  ضرع  دوب و  هعماج  اب  یهطبار  رد  یمالـسا  تموکح  فئاظو  رد  ام  ثحب  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  نآ  دوشن و  هتـسسگ  زیزع  ناگدنونـش  نھذ  رد 

یهیکزت تیبرت و  میلعت و  زا  دوب  تراـبع  هک  ار  فئاـظو  زا  یکی  یونعم ، فئاـظو  رد  یداـم . هاـفر  هب  طوبرم  فئاـظو  عون  کـی  یونعم و  روـما  هب  طوـبرم  فئاـظو  عوـن  کـی  تسا :

رتـالاب و گـنھرف  اـب  ار  هعماـج  هک  تسا  فظوم  یمالـسا  تلود  هک  دـش  ضرع  مدرک و  ناـیب  احورـشم  باـب  نیا  رد  ار  امیـس  ادـص و  شقن  مدرک و  ضرع  لیـصفت  هب  هعماـج ،

امیـس و ادـص و  هلمج  زا  یمومع  یاھهناسر  ریثات  هکنیا  یارب  و  دریگب . ار  هناگیب  گنھرف  ذوفن  ولج  هلیـسو  نیدـب  دـنک و  زھجم  یناـگمھ  یاـھیھاگآ  رتقیمع و  تاـمولعم 

هعماج رد  تاـعوبطم  امیـس و  ادـص و  یهلیـسو  هب  هک  هتـشذگ  میژر  نیگنن  تاـغیلبت  زا  مدرک  ضرع  ار  لاـثم  ود  هنومن و  ود  دوشب ، نشور  تاـعوبطم  اـھهمانزور و  نینچمھ 

دشیم طوبرم  یلصا  ثحب  نامھ  هب  اھثحب  نیا  و  یسنج . اشحف  داسف و  باب  رد  یرگید  دوب و  یئارگفرصم  گنھرف  فارسا و  باب  رد  یکی  دوب : هدرک  ادیپ  قمع  شرتسگ و 

فئاظو اب  یهطبار  رد  تلود  رگید  یهفیظو  اھنآ . یگنھرف  یھاگآ و  ینابم  تیوقت  اھنآ و  یهیکزت  اھنآ و  تیبرت  مدرم و  میلعت  باب  رد  یمالـسا  تلود  فئاظو  زا  دوب  تراـبع  هک 

تکرح و عناوم  یهمھ  هدـننک و  فقوتم  دـسفم و  برخم ، بویع  زا  ناـسنا  یئاـھر  یاـھهنیمز  هعماـج و  دارفا  یارب  تسا  یدازآ  نیماـت  یهفیظو  نیمھ  هعماـج ، رد  یونعم 

انیقی هک  تسا  یمالـسا  تلود  یارب  بجاو  مزال و  یاھـشالت  زا  یکی  مھ  نیا  تسا -  هعماج  دارفا  یدازآ  یارب  هزرابم  نامھ  هک  اھنیا -  اب  یهزرابم  اـھناسنا ؛ شھج  دـشر و 

. دشابن شالت  نیا  دشاب و  یمالسا  تموکح  یمالسا و  یروھمج  دوشیمن 

نیمھ هک  دریگب ، ماجنا  یثحب  کی  دراد ، یئانعم  هچ  یدازآ  هکنیا  یدازآ و  باب  رد  مالـسا  رظن  یدازآ و  موھفم  لصا  یهراـبرد  دـیاب  راـچان  دوشب ، نشور  ثحب  نیا  هکنیا  یارب 

ثحب کی  دریگیم ، ماجنا  هک  یثحب  یهعومجم  مراودـیما  مھدـیم و  همادا  ار  نآ  هللااشنا  میایب ، زامن  هب  هک  یدـعب  یاـھهتفھ  رد  منکیم و  عورـش  زورما  نم  هک  تسا  یثحب 

. دشاب هعماج  نالوئسم  ام  لمع  یارب  نینچمھ  هعماج و  یاھیھاگآ  یارب  یدیفم 

یدازآ زا  مد  برغ ، قرـش و  یاھکولب  دنراد و  یئوھایھ  یناونع و  یمان و  ایند  رد  هک  یئاھتلود  یهمھ  ابیرقت  نوچ  هچ ؟ ینعی  یدازآ  مینک . نشور  ار  یدازآ  موھفم  دـیاب  الوا 

قرش و کولب  یاھروشک  نینچمھ  دنلئاق و  یدازآ  یارب  یصاخ  یانعم  کی  تسا و  یدرف  یدازآ  اجنآ  رد  یدازآ  اھتنم  دنایدازآ ؛ یعدم  یبرغ ، یاھیسارکومد  مھ  دننزیم .

یقرـش و یاـھروشک  رتـشیب  دـینکیم ، هظحـالم  هـک  یروـط  ناـمھ  دـننزیم . یـسارکومد  یدازآ و  زا  مد  مـھ  اـھنآ  یتسیلایـسوس ، یعدـم  اـی  یتسیلایـسوس  یاـھمیژر 

اجنیا رد  هک  دـننک  اعدا  دـنھاوخیم  تسھ و  دازآ  یدازآ و  یانعم  هب  نامھ  هک  دـنربیم  راک  هب  ار  کیتارکومد »  » یهملک ناشتلود  ناونع  ماـن و  رد  قرـش ، کولب  هب  یهتـسباو 

ندـش و لـح  تسا و  هعماـج  ساـیقم  رد  یدازآ  هکلب  تسین ، یدرف  یدازآ  یدازآ ، زا  اـھنآ  دوـصقم  اـجنآ  رد  هتبلا  هک  تسا ، یدازآ  اھفدـھ  زا  یکی  مھ  اـھروشک  نیا  رد  مھ ،

رھ یبـتکم و  رھ  یمیژر ، رھ  یتـلود ، رھ  تسھ و  یدازآ  یاـعدا  اـیند  رد  هـک  دـینیبیم  سپ  دنرمـشیم . هعماـج  یدازآ  ار  نآ  اـھنآ  هـک  یزیچ  نآ  رد  درف  یدازآ  ندـش  مـضھ 

. دناهدرک نیمات  ناشدوخ  یهعماج  رد  ار  یدازآ  هک  دنتسھ  نیا  یعدم  مھ  همھ  دننکیم و  انعم  یصاخ  وحن  کی  هب  ار  یدازآ  یھاگتسد ،

کی ناونع  هب  ار  یدازآ  مان  هک  نموم  یبالقنا و  دارفا  هچ  دننزیم ؛ یدازآ  زا  یرادفرط  زا  مد  هک  دنتـسھ  یاهدـع  مھ  ام  دوخ  عامتجا  هلمج  زا  یمالـسا و  تاعامتجا  لخاد  رد 

هچ رگید -  یاھیدازآ  عاونا  یداصتقا و  یدازآ  یـضعب  یـسایس ، یدازآ  یـضعب  دنتـسھ -  فلتخم  یاھلکـش  هب  اھیدازآ  نیماـت  رادـفرط  دـنروآیم و  ناـبز  رب  سدـقم  یش 

لخاد رد  سپ  دـنناشوپب . نآ  ریز  رد  ار  ناـشدوخ  یـسایس  ضارغا  هـکنیا  یارب  دـناهداد  رارق  یاهلیـسو  کـی  ار  یدازآ  یهبلاـطم  یدازآ و  زا  یرادـفرط  ار و  یدازآ  هـک  یناـسک 

یناعم هب  یدازآ  یهملک  زاب  دنتـسھ ، رادروخرب  یئالاب  یـسایس  یاھیھاگآ  زا  اھزور  نیا  هللادـمحب  هک  ام  یلومعم  مدرم  هاـگآ ، رکفنـشور ، یاـھهورگ  نیب  رد  مھ  هعماـج 

هتبلا تسین . صخـشم  یدازآ  دودـح  اـجنیا  زاـب  دروآیم . دوخ  نھذ  رد  ار  یموـھفم  کـی  یئاـنعم و  کـی  یدازآ  زا  یـسک  رھ  دوـشیم ؛ رارکت  فـلتخم  تاریبـعت  اـب  فـلتخم و 

یدازآ و راعش  اب  زاب  مھ  اھنیا  هک  یقالخا -  یاھیرابودنبیب  یسنج ، یاھیرابودنبیب  دنتـسھ -  نوگانوگ  یاھیرابودنبیب  رادفرط  هک  یدارفا  زا  دنتـسھ  مھ  اھیـضعب 

مسا زاب  دنتشاذگ -  یدازآ  ار  وا  مسا  هک  یزیچ  نآ  هنافساتم  تسا -  برغ  رد  هک  یایدازآ  عون  نامھ  ندرک  حرطم  اب  مینکب و  میھاوخیم  یراک  رھ  هک  میتسھ  دازآ  ام  هکنیا 

تبحـص هللااشنا  یدازآ  نآ  یهرابرد  الاح  ام  هک  دنکیم ، یعادت  اھنھذ  رد  یبرغ  یدازآ  یانعم  نامھ  یدازآ ، دوشیم  هتفگ  ام  یهعماج  رد  یتقو  ابلاغ  هک  دـنروآیم  ار  یدازآ 

. دورب لاوس  ریز  ایند  رد  یدازآ  یاھاعدا  نیا  زا  یرایـسب  دیاش  منک ، نایب  تسرد  هک  منک  ادـیپ  قیفوت  هدـنب  ار  یدازآ  تسرد  فیرعت  یدازآ و  یانعم  رگا  دـیاش  درک و  میھاوخ 

یئاھزیچ اھنویزیولت  ای  دنسیونب  ار  یفرح  رھ  دنناوتیم  اھهمانزور  رھاظلایلع  هک  یئاھاج  نیمھ  اھیـسارکومد ، نیمھ  رد  یبرغ ، یاھروشک  رد  هن ، هک  مینیبب  ام  ینعی 

یدازآ عقاو  رد  هدـش و  هدیـشک  روتاتکید  دبتـسم و  یاھماظن  تشز  یهرھچ  رب  هک  تسا  یظیلغ  کزب  کی  تقیقح  رد  نیا  دراد -  دوجو  یدازآ  روکد  شیامن و  هک  دـنیوگب -  ار 

نیا دناوتب  دیاش  دورب و  لاوس  ریز  الـصا  مینکیم ، هک  یثحب  مینکیم و  نایب  هک  یدازآ  یانعم  درک و  مھاوخ  هللااشنا  دعب  هک  ینایب  اب  اھیدازآ  نآ  دیاش  درادن . دوجو  مھ  اجنآ 

. دننکب ار  یدازآ  یهبلاطم  دننک و  کش  ناشدوخ  ندوب  دازآ  رد  دازآ ، حالطصاهب  یاھروشک  یاھتلم  زا  یلیخ  هکنیا  یارب  دوشب  یاهتشررس  کی  ثحب 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 6 
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ریبعت لصا  هک  دیسر  اجنیا  هب  هعماج ، دارفا  یارب  یدازآ  نیمات  ثحب  ینعی  دش ، حرطم  نیملسم  ماکح  یمالسا و  تلود  فئاظو  تبـسانم  هب  هتـشذگ  یهتفھ  زا  هک  یثحب 

یعاـمتجا و یاـھیدازآ  یدازآ و  یهلئـسم  هک  دـنک  روصت  یـسک  رگا  تساـطخ  تسا . هقباـس  یاراد  مالـسا  رد  ریبـعت  نیمھ  اـب  ناوـنع و  نیمھ  اـب  یدازآ  موـھفم  یدازآ و 

، تسا یدایز  تیمھا  یاراد  یدازآ  یهلئسم  یمالـسا  راثآ  رد  مالـسا و  رد  هن ، تسا ؛ هدش  یمالـسا  عماوج  ام و  روشک  دراو  نایبرغ  گنھرف  زا  برغ و  زا  یدرف  یاھیدازآ 

کی مھ  زورما  مدرک ، ضرع  ار  ثیدـح  نآرق و  زا  زارف  هس  ود  نم  هتـشذگ ، یهبطخ  رد  تسا و  حرطم  اـیند  رد  زورما  هک  هـچنآ  زا  رتعیـسو  یتـح  عیـسو و  رایـسب  داـعبا  کـی  اـب 

؛» رارحا مھلک  ساـنلا  نا  هما و  ـال  ادـبع و  دـلیمل  مدا  نا  : » دوـمرف هک  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموـملاریما زا  تسا  یاهلمج  نآ  منکیم و  ضرع  هراـب  نیا  رد  رگید  ثیدـح 

اھندمت و قرش و  برغ و  زورما  هک  یئاھیدازآ  یهمھ  هک  تسانعمرپ  رایـسب  هاتوک و  یهلمج  کی  نیا  دندازآ . اھناسنا  یهمھ  تسا ؛ هدماین  ایند  هب  زینک  مالغ و  مدآ ، ینعی 

. دناهدرک ار  رشب  یدازآ  نالعا  هک  تسا  مالسا  هب  قلعتم  تسا و  نایدا  هب  قلعتم  راختفا ، نیا  دراد و  دوجو  نیا  رد  دننزیم ، مد  نآ  زا  یناھج  یاھگنھرف 
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رد تسا . هراـب  نیا  رد  یمالـسا  تموـکح  یهفیظو  یمالـسا و  یهعماـج  رد  یدازآ  نیماـت  هب  طوـبرم  ثحاـبم  یهلاـبند  درک ، مھاوـخ  ضرع  زورما  لوا  یهبطخ  رد  هک  یثـحب 

ار زورما  برغ  گنھرف  رد  صوصخب  یرـشب و  یاھگنھرف  رد  یدازآ  یمالـسا و  گنھرف  رد  یدازآ  نیب  یـساسا  قرف  ود  میدرک و  تبحـص  یرادقم  یدازآ  دودـح  یدازآ و  یانعم 

ندوب دازآ  هک  متفگ  تسا و  یدازآ  یهشیر  نیا  تسا و  هتفھن  راـگدرورپ  یراـصحنا  تیدوبع  دـیحوت و  یمالـسا  یدازآ  موـھفم  رد  هکنیا  زا  دوـب  تراـبع  نآ  یمود  هک  مدرک  رکذ 

نیا دـشاب و  لاعتم  یادـخ  نامرف  تحت  طقف  دـشاب و  اھر  دـیاب  اھهطلـس  اھتردـق و  هچ  تاداع ، بادآ و  هچ  نوناق ، هچ  تسادـخ ، ریغ  هچنآ  رھ  زا  هک  تسانعم  نیدـب  ناـسنا 

ناشخرد عیسو و  یانعم  نیدب  یدازآ  یارب  هک  یتیمھا  رطاخ  هب  مالسا  اذل  دنکیم و  نیمات  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  وا  یدازآ  دھدیم و  شزرا  تمارک و  ناسنا  هب  هک  تسا 

هک تسھ  مھ  یموس  توافت  یدازآ . ظفح  بسک و  یارب  تسا  یاهلیـسو  کی  تقیقح  رد  داھج  تسا و  هداد  رارق  نید  یلـصا  ماکحا  وزج  ار  شخبیدازآ  داھج  تسا ، لئاق 

ینالوط الامتحا  مود  یهبطخ  لئاسم  ثحابم و  زورما  نوچ  ایناث  میزادرپب و  یدازآ  یهلئـسم  رد  رتینیع  رتیئزج و  ثحابم  هب  میناوتب  الوا  ات  راصتخا  هب  هتبلا  منکیم ، ضرع 

. منکب رتهاتوک  ار  هبطخ  نیا  تسا ،

یـصخش و یدرف و  لئاسم  لماش  هکلب  تسین ، یعامتجا  لئاسم  یهنیمز  رد  طقف  تسا ، ناسنا  یدازآ  یهدـننک  دودـحم  هک  نوناق  مالـسا  رد  هک  تسا  نیا  موس  توافت 

لئاسم هب  رظان  نوناق  نیا  دـنکیم ، نیعم  ار  یدازآ  زرم  نوناق  هک  یبرغ  گنھرف  رد  منک . ضرع  هاتوک  یهلمج  دـنچ  رد  ار  بلطم  نیا  حیـضوت  دوشیم . مھ  ناـسنا  یـصوصخ 

، تسین نیا  طقف  زرم  مالـسا  رد  دزادـنیب . رطخ  هب  ار  اھنآ  عفانم  دـنک و  دـیدھت  ار  نارگید  یدازآ  دـیابن  یناسنا  چـیھ  یدازآ  دـیوگیم  نوناـق  هک  ینعم  نیدـب  تسا . یعاـمتجا 

ار و هعماج  عفاـنم  دزادـنین و  رطخ  هب  ار  نارگید  یدازآ  دـیاب  هکنیا  رب  یهوـالع  یدازآ  زا  یهدافتـسا  هک  دـیوگیم  ناـسنا  هب  دـنکیم ، دودـحم  ار  ناـسنا  یدازآ  هک  ینوناـق  ینعی 

اب یاهطبار  وا  راک  هنوگ  چیھ  هک  یئاجنآ  ات  ناسنا  یارب  یرـشب  نیناوق  دزادنین . رطخ  هب  ار  صخـش  نآ  دوخ  ناسنا و  دوخ  مھ ، ار  وا  دوخ  عفانم  دـیاب  دـنکن ، دـیدھت  ار  نارگید 

دنتـسھ و نارگید  یاھیدازآ  قوقح و  ظفح  رکف  هب  هکنیا  رب  هوالع  یھلا  نایدا  مالـسا و  هن . مازلا  فیلکت و  اما  ارچ ، هیـصوت  دنکیمن ؛ نیعم  یفیلکت  دـشاب ، هتـشادن  هعماج 

، نتـشاد رایتخا  ندوب و  دازآ  یهناھب  هب  ناسنا  کی  هک  دـنیوگیم  نینچمھ  دزادـنیب ، رطخ  هب  دـنک و  دـیدھت  ار  نارگید  قوقح  ندوب ، دازآ  یهناھب  هب  دـیابن  ناسنا  کی  دـنیوگیم 

یشکدوخ تسا ، عونمم  مالسا  رد  دوخ  هب  ندز  ررـض  اذل  دنیبب . ررـض  وا  یدازآ  لبق  زا  دیابن  مھ  وا  دوخ  دزادنیب . رطخ  هب  مھ  ار  شدوخ  صخـش  عفانم  دناوتیمن  درادن و  قح 

ررـض مدوخ  یتمالـس  هب  ای  منکیم  دوبان  ار  مدوخ  ناج  مربیم ، نیب  زا  ار  مدوخ  لاوما  سپ  مدازآ ، نم  هک  دـیوگب  دـناوتیمن  سک  چـیھ  یمالـسا  رکف  ساـسا  رب  تسا . عونمم 

فظوم دزادـنین ، رطخ  هب  دـنکن و  دودـحم  ار  اـھنآ  یدازآ  نارگید و  قوقح  دوخ ، راـتفگ  دوخ و  راـتفر  دوخ و  لاـمعا  دوخ و  تاـکرح  اـب  هک  تسا  فظوم  هک  روط  ناـمھ  وا  منزیم .

یاھگنھرف رد  رگید و  یاھهاگدید  زا  یدازآ  مالسا و  هاگدید  زا  یدازآ  نیب  یلصا  یـساسا و  زرم  کی  نیا  دزادنین . رطخ  هب  مھ  ار  دوخ  قوقح  دوخ و  دودح  دوخ و  یدازآ  تسا 

تابجاو و هب  ندرکن  لمع  مالـسا  رد  تسا . مارح  دوشب ، طوبرم  صخـش  کی  دوخ  هب  ولو  مھ  نتفر  روز  راب  ریز  ینعی  تسین ، زیاج  مھ  مالظنا  مالـسا  رد  اذـل  تسا . یرـشب 

، دنکیمن ادیپ  طبر  عامتجا  هب  دوشیم و  طوبرم  وا  دوخ  صخش  هب  طقف  هک  یئاجنآ  رد  یتح  دوخ  یاھدادعتسا  نتـشاذگ  دکار  مالـسا  رد  تسا . مارح  مھ  لماکت  هار  ندومیپن 

مدوخ رایتخا  هب  مراد و  ار  مدوخ  راـیتخا  نم  دـیوگب  دـناوتیمن  ناـسنا  کـی  نیارباـنب  تسا . مارح  عونمم و  مھ  یناـسررازآدوخ  ینزدوخ و  یـشکدوخ ، تسا . مارح  عونمم و 

. مشخبن لماکت  تیبرت و  ار  مدوخ  لد  مدوخ و  حور  ای  منک  لمحت  ار  روز  ار و  لیمحت  نالف  ای  مھدب  رارق  نارگید  رایتخا  رد  ار  مدوخ  ای  منک  بلس  ار  مدوخ  یدازآ  مھاوخیم 

کی زاـب  یدازآ ، ظـفح  نیا  دوخ  وا ، دوخ  هب  ندرک  دراو  ررـض  وا و  دوخ  قوقح  اـب  یهطبار  رد  وا  یدازآ  تیعونمم  نیا  هک  تسا  نیا  هجوـت  لـباق  مھم و  رایـسب  یهتکن  کـی  هتبلا 

وا ای  دنک  روبجم  تسین ، طوبرم  هعماج  هب  رگا  دنکب ، ار  شدوخ  قوقح  ظفح  وا  هکنیا  رب  ار  یسک  درادن  قح  ینوناق  یتموکح و  یتلود و  چیھ  ینعی  تسا . یصخش  فیلکت 

. دنکیم عونمم  ار  یرگاشفا  ار و  یریگیپ  صحفت و  ار و  سـسجت  تسا ، وا  دوخ  هب  طقف  یـسک  یناسربیـسآ  هک  یدراوم  نآ  رد  مالـسا  اذل  دنک . همکاحم  ای  دنک و  بیقعت  ار 

، دوشن اشفا  رگا  دوشب ؛ اشفا  راک  نیا  هعماجرد  هک  تسا  یتروص  نآ  رد  طقف  عامتجا  هب  اھنآ  ررـض  هک  دراد  دوجو  مالـسا  سدـقم  عرـش  رد  مارح  فالخ و  یاـھراک  زا  یـضعب 

، دینک صحفت  هک  دـھدیمن  روتـسد  مالـسا  یدراوم  نینچ  کی  رد  نارگید . هب  هن  دـناسر ، دـھاوخ  ررـض  لمع  نیا  بکترم  هدـننک و  هانگ  نآ  دوخ  هب  طقف  اما  تسا ، یرـضم  راک 

صحفت قیقحت و  ار  نارگید  فالخ  راک  هک  دـنرادن  هفیظو  مدرم  هن ؟ ای  دـھدیم  ماجنا  یفالخ  یمارح ، راک  دوخ  تولخ  رد  دوخ ، یهناخ  رد  مدآ  نیا  اـیآ  دـینیبب  دـینک ، سـسجت 

دوخ قوقح  ظفح  دوخ و  ظفح  درک . دھاوخ  تازاجم  ار  وا  ادـخ  ینعی  تسھ ، یھلا  فیلکت  نیا  وا  دوخ  هب  اما  ددرگیم . رب  صخـش  نآ  دوخ  هب  فالخ  راک  نآ  هک  یمادام  دـننک ،

نآ ینعی  ار ، دوخ  لـھا  روـط  نیمھ  ار و  ناـتدوخ  دوـجو  ار ، ناـتدوخ  ناـج  ( ٢ (؛» اراـن مکیلھا  مکـسفنا و  اوق  : » نینموـم هب  اـی  دـیامرفیم  اـھناسنا  هب  نآرق  تسا . بجاو  کـی 

؛» مکـسفنا مکیلع  اونما  نیذلا  اھیا  ای  . » دنوشب التبم  یھلا  تازاجم  هب  دیراذگن  دنزوسب ؛ یھلا  بضغ  شتآ  رد  دیراذگن  دـینک ؛ ظفح  دنتـسھ ، امـش  ریثات  تحت  هک  یناسک 

ار بکترم  دشاب و  بظاوم  دیاب  یئاضق ، هاگتسد  یئارجا ، هاگتسد  تلود ، نوناق ، دنکیم ، ادیپ  طابترا  هعماج  هب  هک  اجنآ  تسامـش . دوخ  سوفن  ظفح  امـش ، یهدھع  رب  ( ٣)

رظن زا  ناملـسم  ناسنا  اما  درادـن ، یفیلکت  نوناق  دوشیم ، مامت  طقف  ناسنا  دوخ  ررـض  هب  تاناکما  زا  یهدافتـسا  هک  یئاجنآ  اما  دـنک . تازاجم  ای  دـنک  عونمم  نوناق  قبط 

مالسا رظن  زا  یدازآ  نیب  تسا  یساسا  قرف  کی  نیا  دھدب . ماجنا  هک  تسین  زاجم  مھ  ار  دوخ  قوقح  ندرک  دوبان  درادن ؛ مھ  ار  دوخ  رب  هبرـض  نیا  ندروآ  دراو  یدازآ  مالـسا 

. یبرغ گنھرف  موھفم و  رد  یدازآ  و 
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ای تسین » عونمم   » هتبلا درادن . تازاجم  ینعی  تسین ؛ عونمم  هدیقع  نآ  ندوب  اراد  دـشابن ، یمالـسا  یهدـیقع  اب  یهزرابم  ددـص  رد  هک  یئاجنآ  ات  مھ  یبھذـم  یهدـیقع 

یمالسا ریغ  یهدیقع  یمالسا  یهعماج  رد  یسک  رگا  لامجا  روط  هب  دوشب . راکشآ  هلئسم  نیا  دودح  ات  دوشب  هتفاکش  تسرد  دیاب  یدعب  یاھثحب  رد  دعب  تسا ،» دازآ  »

، نایحیسم نایدوھی ، یمالـسا  یهعماج  رد  اذل  درادن . یلاکـشا  هدیقع  نآ  ندوب  اراد  دنکیمن ، یمالـسا  ماظن  اب  یهضراعم  تفلاخم و  هب  رما  ار  وا  هک  یاهدیقع  اما  تشاد ،

رد دازآ  اھنیا  یساسا  نوناق  موس  تسیب و  لصا  قبط  دننکیم و  هدافتسا  ناشدوخ  قوقح  زا  دننکیم ، یگدنز  دنتـسین ، ناملـسم  هک  بھاذم  رگید  نایئباص و  نایتشدرز ،

یاهدع هک  دنتشون  روجنیا  ( ۶ «،) نیدلا یف  هارکا  ال   » یهفیرش یهیآ  نیا  لیذ  رد  تسین . عونمم  مالسا  رب  انب  یمالـسا و  یهعماج  رد  هدیقع  دنتـسھ و  ناشدوخ  یهدیقع 

هنیدم فارطا  رد  هک  دوھی  اب  اھناوج  نیا  زا  یاهدع  دشیم ، هدیمان  برثی  هنیدم  دندوب و  هدشن  ناملـسم  هنیدم  مدرم  زونھ  هک  هنیدـم  هب  ربمغیپ  ندـمآ  زا  لبق  برثی  ناناوج  زا 

زا یـضعب  دندرک . ادیپ  شیارگ  اھیدوھی  نآ  هب  یناوج  یاضتقم  هب  اھناوج  نیا  دندوب ، نیکرـشم  رافک و  زا  رتگنھرف  اب  اھیدوھی  نوچ  دندرک و  ادیپ  ترـشاعم  دنتـشاد ، انکس 

یهنیدم هنیدم ، دـندمآ و  هنیدـم  هب  ادـخ  لوسر  هک  دـعب  دـندرک . ادـیپ  شیارگ  داقتعا و  اھنآ  هب  تبـسن  ابلق  اما  دـندماین ، رد  دوھی  نید  هب  هک  مھ  یـضعب  دـندش ، یدوھی  اھنآ 

یادخ دندرکیم ، هئطوت  مالسا  ربمغیپ و  هیلع  ریظنلاینب  یهلیبق  هکنیا  رطاخ  هب  دعب  درک ، تاشامم  ربمغیپ  دوھی  اب  مھ  یلاس  دنچ  دندش و  ناملـسم  مدرم  دش و  مالـسا 

فارطا زا  ار  اھنیا  هدـمآ ، مھ  رـشح  یهروس  رد  هک  یروطنآ  ربمغیپ  دـننک . هقطنم  نیا  یالج  هب  راداو  ار  اـھنآ  دـننک و  رود  هنیدـم  فارطا  زا  ار  ریظنلاینب  هک  داد  روتـسد  لاـعتم 

هب زونھ  اھناوج  نیا  دوخ  دندوب و  هدش  ناملـسم  مھ  ناشیاھهداوناخ  هک  اھناوج  نیا  زا  یاهدع  دنتفریم ، اھیدوھی  هک  یتقو  دنتفر . ریظنلاینب  نایدوھی  درک و  جارخا  هنیدـم 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 7 
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مھ ناملـسم  دیاب  دینامب و  دیاب  دـنتفگیم  اھنآ  هب  دـندشیم ، عنام  ناشیاھهداوناخ  دـننک . نطو  یالج  مھ  اھنآ  اھیدوھی  اب  هک  دـندرک  هقالع  راھظا  دـندوب ، هدـیورگن  مالـسا 

هک تسین  یزور  زورما  نوچ  درادـن ؛ دوـجو  یبھذـم  ناـمیا  رد  راـبجا  هارکا و  ( ٧ «.) یغلا نم  دـشرلا  نیبت  دـق  نیدـلا  یف  هارکا  ال  : » هک دـش  دراو  هفیرـش  یهیآ  اجنیا  دـیوشب .

دنناوتیم هکلب  دیوشب ؛ ناملسم  دیاب  هک  دینک  رابجا  امـش  دیرادن  قح  ار  اھناوج  نیا  هدش . راکـشآ  رفک  هار  زا  تیادھ  هار  مالـسا و  هار  دشاب و  هدنام  ناھنپ  مدرم  رب  تقیقح 

نیا هتبلا  هدش . دراو  هیآ  نآ  لیذ  رد  هک  تسا  یثیدح  مھ  نیا  تسھ و  یغلا » نم  دشرلا  نیبت  دق  نیدلا  یف  هارکا  ال   » یهفیرش یهیآ  نیا  دنشابن . مھ  ناملـسم  دننامب و 

هک تسا  یرھق  دنـشاب ؟ قح  یهدیقع  ریغ  هب  یناسک  هکنیا  هب  تسا  یـضار  قفاوم و  مالـسا  ایآ  هک  تسانعم  نیدب  تسھ » دازآ  هدـیقع  نیا   » هک تسا  ینتفگ  مھ  هتکن 

نآ هک  مادام  دـشاب ، هتـشاد  ار  یمالـسا  ریغ  یهدـیقع  یمالـسا  یهعماج  رد  هک  ار  یـسک  دـننکیمن ؛ یتازاجم  تسین ؛ راـک  نیا  لاـبند  یاهذـخاوم  ینعی  تسا » دازآ  . » هن

. دوشب ضرع  دیاب  یرگید  یهبطخ  رد  هک  یلیصافت  تاکن و  اب  دشابن ؛ یمالسا  یهدیقع  یمالسا و  ماظن  اب  یهزرابم  هضراعم و  ددص  رد  هدیقع 

کی ای  یسایس  رکف  کی  نتشاد  مرج  هب  ار  سک  چیھ  تسا . دازآ  یمالسا  یهعماج  رد  یسایس  یاھهشیدنا  یسایس و  یاھشیارگ  هک  تسا  یسایس  رکف  موس  روحم 

هب داـقتعا  رطاـخ  هب  ار  ینادنمـشناد  دوـب و  جـیار  اـپورا  رد  یطـسو  نورق  رد  هک  یروـطنآ  دـھدیمن . ار  راـک  نـیا  یهزاـجا  مالـسا  داد و  رارق  بـیقعت  دروـم  ناوـتیمن  یملع  رکف 

رد اھنیا  زا  مادـک  چـیھ  دـندربیم ، نیب  زا  یـسایس  دـیاقع  رطاخ  هب  ار  یـضعب  دنتـشکیم ، ار  یاهدـع  دـندادیم ، رارق  راشف  ریز  زورهبزور  یملع  تافاشتکا  دـیدج و  تایفـشک 

رارق راشف  ریز  ار  یـسک  هکنیا  تسین . مالـسا  رد  دـیاقع  شیتفت  اـھنیا ، یهمھ  رب  یهوـالع  دوشیمن . هداد  اھناملـسم  هب  مھ  اھیریگتخـس  نیا  یهزاـجا  تسین و  مالـسا 

، دوب اـپورا  رد  هک  یزیچ  ناـمھ  ینعی  تسا . طـلغ  رکف  کـی  نیا  تسیچ ؟ یبھذـم  یهدـیقع  نـالف  یـسایس ، ناـیرج  نـالف  سک ، نـالف  هب  عـجار  تاهدـیقع  وـت  هک  دـنھدب ،

زیچ درک  لایخ  دـیروش ، دـنیوگیم -  نآ  هب  سناسنر  احالطـصا  هک  اپورا -  یملع  تضھن  رد  دـیاقع  شیتفت  هیلع  هک  یزور  نآ  اپورا  یدامتم و  یاھنرق  هکلب  یداـمتم  یاـھلاس 

یاھهاگتـسد دیاقع  فالخ  ای  دض  رب  یدیاقع  اب  دندوب  یدارفا  هشیمھ  مالـسا  یایند  رد  دوبن . یربخ  لئاسم  نیا  زا  مالـسا  یایند  رد  هک  یلاح  رد  هدروآ . ایند  رد  ار  یدـیدج 

هچ هیماینب و  سابعینب و  یافلخ  خیرات  هچ  خیرات ، رد  ام  مھ  ار  یئاھهھرب  هتبلا  دندوب . رگید  نایدا  دندوب ، یراصن  دوھی و  هدشیمن . اھنآ  ضرعتم  یسک  مکاح ، ناملـسم 

. تسین مالـسا  زا  نیا  نکل  هدـمآیم ؛ دراو  راشف  اھنآ  هب  تبـسن  هدـشیم و  هزرابم  نوگانوگ  دـیاقع  اب  هک  میتشاد  ناـمدوخ  روشک  رد  یونزغ  یقوجلـس و  نیطالـس  خـیرات 

یهزاـجا مالـسا  ار . اـھنآ  تشاذـگ  دوشیمن  مالـسا  یاـپ  هب  هک  تسا  زورما  ناملـسم  نارادـمامز  ناربـھر و  زا  یرایـسب  مالـسا  لـثم  ـالثم  یونزغ  دومحم  ناطلـس  مالـسا 

نوناق رد  هکنیا  امک  تسا ، عونمم  وا  نداد  رارق  راـشف  ریز  هدـیقع و  رطاـخ  هب  یـسک  یهذـخاوم  تسا ، عونمم  دـیاقع  شیتفت  دـھدیمن ، ار  یـسایس  دـیاقع  رد  یریگتخس 

. هدش حیرصت  همھ  نیا  هب  مھ  یمالسا  یروھمج  یساسا 

یـسایس و دیاقع  یدازآ  تسا ، هدـش  نیمـضت  یبھذـم  دـیاقع  یدازآ  تسا ، هدـش  نیمات  مالـسا  رد  رکفت  یدازآ  هک  دـش  نیا  ام  زورما  هاتوک  تبحـص  یهصالخ  سپ  بخ ،

تسین و لوبق  لباق  هتبلا  نیا  یمالسا  یهعماج  رد  مدرم  ندناشک  فارحنا  هب  رد  یعس  یمالسا و  ماظن  اب  یهضراعم  تیدض و  اما  تسا ؛ هدش  نیمضت  مھ  هریغ  یملع و 

ثحب هلئـسم ، نیا  هب  تبـسن  هدـنیآ  یهبطخ  رد  هللااشنا  مینک و  ثحب  دـیاب  ار  اھنیا  هک  هریغ  دادـترا و  لـیبق  زا  دراد  دوجو  مھ  یدراوم  کـی  دوشیمن . هداد  راـک  نیا  یهزاـجا 

. درک میھاوخ  ار  یرتلصفم  رتحورشم و 

نارھت  / ١٢/٠١/١٣۶۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

دش و ضرع  یبلاطم  لمجم  روط  هب  نآ  یهرابرد  لبق  یهتفھ  رد  هک  تسا  مالـسا  رد  هدـیقع  رکف و  یدازآ  ثحب  یهلابند  درک ، مھاوخ  ضرع  لوا  یهبطخ  رد  زورما  هک  یثحب 

، موس یبھذم و  یهدـیقع  یدازآ  روحم  مود ، تفرگ . ماجنا  یثحب  نآ  یهرابرد  هک  مالـسا  رد  لقعت  رکفت و  یدازآ  روحم  یکی ، دـش : هئارا  یدازآ  زا  عون  نیا  باب  رد  روحم  هس 

. یسایس قئالس  دئاقع و  تارکفت و  یدازآ 

هک یدودح  ات  مالسا  هاگدید  زا  تسا ، حرطم  مھ  ایند  رد  زورما  هک  ار  هلئسم  نیا  میھدب و  هعسوت  ار  ثحب  یردق  تسا  مزال  یبھذم  دئاقع  یدازآ  ینعی  مود  روحم  یهرابرد 

یدنبعمج تروص  هب  مھ  یمالـسا  نارکفتم  رظن  هک  تسا  یـساسا  مھم و  یهلئـسم  کی  مالـسا  رد  هدیقع  یدازآ  یهلئـسم  مینک . زاب  دھدیم ، هزاجا  عمجم  نیا  تیفرظ 

جاتحم مھ  زاـب  ثحب  نیا  هدـنب  داـقتعا  هب  نکل  دـناهدرک ، ثحب  هراـب  نآ  رد  نیققحم  ناگدنـسیون و  نیرکفتم و  زا  یـضعب  تسا و  هدـشن  هئارا  طوسبم  هنیمز و  نیا  رد  هدـش 

دیابن یاهدیقع  چیھ  هب  تسا و  مرتحم  یاهدیقع  رھ  هک  تسا  هدش  جیار  روجنیا  هکنیا  برغ و  رد  هدیقع  یدازآ  جوم  ریثات  تحت  یضعب  تسا . یرتشیب  رظن  تقد  یـسررب و 

نآرق و یهمیرک  تایآ  زا  یـضعب  هب  هجوت  اب  لباقم  فرط  رد  رگید  یـضعب  دنداد . قوس  یبرغ  یانعم  نامھ  اب  هدیقع  یدازآ  تمـس  هب  ار  مالـسا  رظن  دنتفرگ و  رارق  درک  ضرعت 

هتسد ود  نیا  زا  کی  رھ  دیاش  دننادیم . رود  یمالسا  هاگدید  زا  ار  قح  یمالسا  یهدیقع  ریغ  دازآ  یبھذم  یهدیقع  الک  دنتفرگ و  قیضم  دودحم و  رایسب  ار  هلئـسم  تایاور 

رھ هب  یلو  دشاب ، دوشیم  هدافتسا  اھنآ  یاھهتفگ  زا  هک  هچنآ  زا  ریغ  یاهجیتن  دننکب -  دنھاوخب  ار  ثحب  نیا  رگا  ناشیافوتسم -  ثحب  یعقاو و  رظن  ناققحم  ناگدنسیون و 

ثحب و یاج  هک  تسا  یاهدـیقع  کی  دـح  رد  العف  هدیـسر و  مرظن  هب  هنیمز  نیا  رد  ناـگرزب  یاـھهتفگ  تاـیاور و  زا  یـضعب  تاـیآ و  هب  یهعجارم  اـب  هدـنب  هک  یبلطم  نآ  لاـح 

عباـنم زا  ـالعف  هدـنب  هک  تسا  یزیچ  نیا  تسین ، هتـسب  ثحب  باـب  مدرک ، ضرع  هک  روـط  ناـمھ  درک و  مھاوـخ  ضرع  زورما  هک  تسا  یزیچ  نیا  دراد ، رظن  لداـبت  هعلاـطم و 

. منکیم هدافتسا  یعرش  یمالسا و 

شنم تسا ، یناـسنا  لـمع  وا  دریگب ، رارق  لـیمحت  راـشف و  روز و  دروـم  دـناوتیم  هک  هـچنآ  تـسین . داد ، رارق  روز  راـشف و  دروـم  ار  نآ  ناوـتب  هـک  یزیچ  یبـلق  یهدـیقع  ـالوا 

ماجنا یملع  یعامتجا و  یـسایس و  یبھذم و  دـیاقع  هب  تبـسن  اپورا  رد  یطـسو  نورق  رد  هک  یئاھیریگتخـس  دـینیبیم  امـش  اذـل  یبلق . یهدـیقع  هن  تسا ، یناسنا 

لوط رد  هک  یدیاقع  رگید  لثم  دـیاقع  نآ  دـنک و  خوسنم  دربب و  نیب  زا  ار  دـیاقع  نآ  تسناوتن  دـیماجنا ، رفن  نارازھ  ندـش  هدـنکفا  شتآ  رد  هدـنز  ندـش و  هتـشک  هب  تفرگ و 

هلمج کی  رد  میناوتیم  ام  درک . داجیا  یـسک  رد  ای  داد  رییغت  دوشیم  شدوخ  صاخ  رازبا  اب  ار  هدیقع  تسین . رادرب  روز  هدیقع  دنام . هعماج  رد  دنتفرگ ، رارق  راشف  دروم  خـیرات 

هزاـجا مالـسا  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  هدـیقع  یدازآ  تسا ؟ دازآ  هچ  ینعی  مینک . اـنعم  مینک و  زاـب  دـیاب  ار  هدـیقع  یدازآ  نیا  یھتنم  تـسا ، دازآ  مالـسا  رد  هدـیقع  میئوـگب 

یسک رگا  دنریذپب . دوخ  رکف  بلق و  رد  ار  تسردان  طلغ و  داقتعا  کی  دنوشب و  فرحنم  تسرد  شنیب  زا  قح ، یهدیقع  زا  اھناسنا  هک  دنادیم  اور  درامـشیم و  زیاج  دھدیم و 

نیا دنکب ، باختنا  طلغ  لطاب و  ولو  ار  یاهدیقع  عون  رھ  هک  تساور  حابم و  شیارب  دناوتیم و  مالـسا  رظن  زا  یـسکرھ  هک  تسا  نیا  شیانعم  مالـسا  رد  هدیقع  یدازآ  دـیوگب 

یاهفیظو مھ  ناسنا  رکف  بلق و  دـنھدب ، ماجنا  دـیاب  ار  یلامعا  دـنراد و  یفئاظو  ناـسنا  حراوج  اـضعا و  هک  یناـنچمھ  هک  تسا  یعیبط   ) تسا هدومیپن  ار  باوث  هار  اـنیقی 

توبن یهرابرد  دسانشب و  ینسح  تافـص  تینادحو و  هب  ار  لاعتم  یادخ  هکنیا  زا  تسا  ترابع  هفیظو  نآ  تسا و  هدش  هراشا  حور  بلق و  فئاظو  هب  مھ  تایاور  رد  هک  دراد 

نیا مالـسا  رد  هدـیقع  یدازآ  یانعم  تسین . نیا  هدـیقع  یدازآ  یانعم  سپ ، دریذـپب ). ار  حیحـص  قح و  یهدـیقع  نامھ  یمالـسا  فراعم  یهیقب  یهرابرد  داعم و  یهرابرد  و 

هنوگنیا اب  مالـسا  اـیآ  درک ، باـختنا  دوخ  داـقتعا  ناونع  هب  ار  یلطاـب  طـلغ و  یهدـیقع  کـی  دادـن و  ماـجنا  ار  دوخ  یبلق  یمالـسا و  یهفیظو  نیا  یـسک  رگا  ـالاح  هک  تسا 

؟ یروایب نامیا  قح  یهدیقع  هب  دیاب  هک  دریگیم  وا  رس  یالاب  ار  ریشمش  یدرگرب ؛ دوخ  یهدیقع  زا  دیاب  هک  دوشیم  لسوتم  روزب  وا  ربارب  رد  ایآ  دنکیم ؟ راتفر  هنوگچ  یناسنا 

هدیقع نآ  دنچ  رھ  مالسا  هن . دنکیم ؟ جارخا  دوخ  نایم  زا  ار  وا  دنکیم ؟ مورحم  یمالـسا  یهعماج  رد  نادنورھـش  قوقح  زا  ار  وا  دنکیم ؟ مورحم  هعماج  رد  تایح  قح  زا  ار  وا 

تاررقم و دـح  رد  مھ  یعاـمتجا  قوقح  زا  هکلب  دـنکیمن ، مورحم  تاـیح  قح  زا  طـقف  هن  ار  طـلغ  لـطاب و  هدـیقع  یهدـنراد  اـما  دـنادیم ، زیاـجان  اوراـن و  ار  نآ  درادـن و  لوبق  ار 

سپ مینکیم . هدھاشم  ار  نآ  ینشورب  مالسا  ردص  خیرات  ربمغیپ و  یهریس  رد  مھ  نآرق ، تایآ  رد  مھ  ام  هک  تسا  یبلطم  کی  نیا  دنکیمن . مورحم  هعماج  نآ  یاھبوچراھچ 

تـسین یطـسو  نورق  یاپورا  لثم  مالـسا  دریگیمن . رارق  راشف  ریز  دوخ  لطاب  طلغ و  یهدیقع  رطاخ  هب  یمالـسا  یهعماج  رد  سک  چیھ  هک  تسانعم  نیا  هب  هدـیقع  یدازآ 

هاگتـسد هک  یدـیاقع  نتـشاد  رطاخ  هب  ار  یناسک  هک  مالـسا  ردـص  رد  تسین  یـسابع  یوما و  ماظن  شور  لثم  دـنک ؛ لتق  هب  دـیدھت  یاهدـیقع  کی  رطاخ  هب  ار  یـسک  هک 

یارب یلام  تازاجم  تایلام و  ای  دنک  رفیک  ای  دـھدب  رارق  بیقعت  تحت  ای  دـنک  مورحم  یگدـنز  قح  زا  دـھدب و  رارق  راشف  ریز  تسنادـیم ، طلغ  تشادـن و  لوبق  ار  اھنآ  تموکح 

رد دننوریب ، یمالـسا  دیاقع  یهریاد  زا  دنتـسین و  دـقتعم  وا  داقتعا  هب  هک  ار  یناسک  ار و  رافک  مالـسا  هکلب  تسین ، مالـسا  رد  اھنیا  زا  کی  چـیھ  دـنک . نیعم  یاهدـیقع  کی 

قوقح یهیقب  تمالـس و  تینما و  دنکیم و  شتازاجم  مھ ، دنزب  ار  اھنآ  یهناخ  یدزد  رگا  دـنکیم ، عافد  اھنآ  زا  تسا ، لئاق  قح  اھنآ  یارب  دـنکیم ، لمحت  یمالـسا  یهعماج 

موجھ یهرابرد  اھهبطخ  زا  یکی  رد  دـنادیم . ارجم  درک -  مھاوخ  هراـشا  هک  دـننک -  لـمع  هعماـج  نیا  رد  یگدـنز  طیارـش  هب  اـھنآ  هک  یتروص  رد  مھ  اـھنآ  یارب  ار  یعاـمتجا 

(٢ (؛» هدـھاعملا یرخالا  هملـسملا و  هارملا  یلع  لخدـی  ناـک  مھنم  لـجرلا  نا  ینغلب  : » دـیامرفیم مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما راـبنا  رھـش  هب  یوما  ناـیھاپس 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 8 
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ار وا  دنب  اپ  دنبتـسد و  دنتفرگیم و  وا  زا  ار  وا  تالآ  رویز  تسین و  ناملـسم  هک  دندشیم  باتک  لھا  نز  ای  ناملـسم  نز  یهناخ  دراو  نیمجاھم  نیا  نارگتراغ ، نیا  هک  مدـینش 

نانمـشد و مجاـھت  مغ  دریمب ؛ مغ  نیا  زا  ناملـسم  ناـسنا  رگا  دراد  اـج  هک  دـیامرفیم  نینموـملاریما  ناـیب ، نیمھ  رخآ  رد  دـعب  و  دـندرکیم . جراـخ  شیاـپ  زا  هدوـب ، ـالط  هـک 

. بلطم کی  نیا  دنکیم . یگدنز  یمالسا  یهعماج  رد  مالسا و  یهیاس  ریز  رد  هک  ینارصن  یدوھی و  نز  ای  ناملسم  نز  یهناخ  هب  نیزواجتم 

بترتم صخـش  نآ  لمع  رد  هک  یراثآ  اما  تسا ، هدیقع  دوخ  دھدیمن ، جرخ  هب  تیـساسح  وا  یور  مالـسا  هک  هچنآ  الوا  تسناد . دیاب  مھ  ار  رگید  بلطم  دنچ  نیا ، رانک  رد  و 

لوبق ار  قح  دیاقع  هک  یـصخش  نیا  رگا  ینعی  دـھدیم . ناشن  مالـسا  ار  یدایز  تیـساسح  اھنآ  لباقم  رد  ارچ ، دـشاب ، یمالـسا  ماظن  حـلاصم  فلاخم  دوشب و  هدـیقع  رب 

رد هک  یحلاصم  رگید  هب  هعماج و  یگچراپکی  هب  هعماج ، تمالـس  هب  هعماج ، تینما  هب  یمالـسا ، یهعماج  تیثیح  هب  لمع  نآ  اما  دنکب ، لمع  دوخ  دـیاقع  قبط  رب  درادـن ،

رـضاح ناشدوخ  یاھاسیلک  رد  ناشدوخ ، دباعم  رد  الثم  دنکیم . لمع  شدوخ  دیاقع  قبط  رب  شدوخ ، یارب  درادـن . یلاکـشا  دـنزن ، یاهبرـض  تسھ ، رظن  دروم  هعماج  نیا 

، ار هعماج  یگچراپکی  هعماج ، رد  ار  قالخا  تمالـس  ار ، هعماج  تیثیح  هک  دنھدب  ماجنا  ناشدوخ  دیاقع  قبط  رب  یلامعا  رگا  اما  دنھدیم ، ماجنا  ار  ینید  لامعا  دنوشیم و 

زا ار  اھنآ  دھدیم و  ناشن  لمعلاسکع  یمالـسا  تلود  اجنیا  دنکب ، راد  هشدخ  دریگیم  رظن  رد  هعماج  کی  یارب  یمالـسا  تلود  هک  ار  ینوگانوگ  تاھج  ار و  هعماج  لالقتـسا 

یهعماـج بوچ  راـھچ  اـب  هک  تسا  یلاـمعا  زین  هدـیقع و  یهطوحم  رد  افرـص  یدازآ  نیا  نیارباـنب ، سپ  درک . دـھاوخ  تازاـجم  ار  اـھنآ  دـندرک ، رارـصا  رگا  درادـیم و  زاـب  راـک  نآ 

نآ زا  هک  یتاررقم  اھبوچ و  راھچ  اب  یمالـسا و  یهعماج  حلاصم  اب  هک  دنزب  رـس  یمالـسا  ماظن  یهدیقع  اب  فلاخم  صخـش  نآ  زا  یلامعا  رگا  اما  درادن ، یتافانم  یمالـسا 

اب تفلاخم  یانعم  هب  نیا  دنکیم . هضراعم  وا  اب  دـنکیمن و  لمحت  ار  نآ  یمالـسا  ماظن  رگید  اجنیا  هن ، دراد ، هضراعم  اھنآ  اب  دراد ، تافانم  هتفرگ  همـشچرس  یمالـسا  دـیاقع 

تسا و یمالـسا  تلود  یهفیظو  نیا  و  یـسایس ، یاھزرم  یداصتقا ، یاھزرم  یگنھرف ، یاھزرم  تسا ؛ هعماج  یاھزرم  زا  تسارح  یانعم  هب  نیا  تسین ، هدیقع  یدازآ 

لاثم کی  نم  دـینک ، هظحالم  هعماج  رد  نامدوخ  یلومعم  یهرمزور  لئاسم  نیمھ  رد  تسا . روط  نیمھ  مھ  رگید  قئالـس  دـیاقع و  یهمھ  رد  دـنک . تیاعر  ار  نآ  یتسیاب 

تکرح دیراد  تسود  دایز  تعرس  اب  دیوشیم ، هیلقن  یهلیسو  لیبموتا و  راوس  یتقو  تسا . رتھب  ناسنا  یارب  الثم  دایز  تعرس  هک  دیشاب  دقتعم  امـش  تسا  نکمم  منزب :

امش رگا  اما  درادن ، هدیقع  نیا  هب  راک  یسک  ناتدوخ ، یارب  امش  یهدیقع  نیا  بوخ ، رایسب  دیراد . شیارب  یاهفسلف  کی  دیراد ؛ داقتعا  وا  هب  دیرادیم ، تسود  ار  نیا  دینک ،

یدب زیچ  دایز  تعرـس  هک  دیراد  هدیقع  ای  دنریگیم . ار  امـش  یولج  دینک ، تکرح  زاجم  تعرـس  قوف  اب  رھـش  یاھنابایخ  یوت  دینک و  لامعا  لمع  رد  ار  هدیقع  نیا  دـیھاوخب 

زیاج تعرـس  رتمک  نآ  زا  دراد و  یلقادـح  کی  تعرـس  هک  یعیـسو  نابوتا  کی  رد  رگا  اما  درادـن ، یعنام  تسامـش ، داقتعا  مھ  نیا  درک . تکرح  مک  تعرـس  اب  دـیاب  تسا و 

رد تسا . روجنیا  هلئـسم  یگدـنز  یهرمزور  یلومعم و  لئاسم  رد  دـینیبب  دـنراذگیمن . دـنریگیم و  ار  امـش  یولج  اجنیا  زاـب  دـینک ، تکرح  مک  تعرـس  اـب  دـیتساوخ  تسین ،

اب هک  تسھ  زاـجم  یتروص  رد  نیا  دوشب ، بترتم  دـھاوخب  هدـیقع  نآ  رب  یلمع  رگا  اـما  ناـتدوخ ، یارب  امـش  یهدـیقع  تسا : نیا  مالـسا  رظن  مھ  دـیاقع  یلک و  لـئاسم 

. دشاب هتشادن  یتافانم  هعماج  بوچراھچ 

مھ روـجنیا  دـھدیم ، جرخ  هب  فـالخ  لـطاب و  یهدـیقع  ربارب  رد  مالـسا  هک  یردـص  یهعـس  یرظن و  دـنلب  نیا  مغریلع  هک  تسا  نیا  دـیاقع  یدازآ  یهنیمز  رد  رگید  یهـتکن 

. تسوا یگدـنز  یهیاپ  ناسنا  کی  یهدـیقع  دـننامب . یقاب  جـک  یفارحنا و  طلغ و  لـطاب و  دـیاقع  شوختـسد  اـھناسنا  هک  دوشب  یـضار  درادـب و  تسود  مالـسا  هک  تسین 

یهطرو رد  اھناسنا  هک  دوشب  یضار  مالسا  هک  دھدیمن  هزاجا  تسھ ، ملسم  رما  کی  مالسا  رد  هک  ناسنا  هب  تبحم  تسوا . تکرح  زاس  تشونرـس  ناسنا  کی  یهدیقع 

دیاقع یهشیر  میتفگ -  هک  روط  نامھ  تسین -  روزب  ندرک  کمک  ندرک ، کمک  نیا  یھتنم  دـنکیم ، کمک  مالـسا  ارچ ، دباتـشن . اھنآ  کـمک  هب  دـنوشب و  قرغ  لـطاب  دـیاقع 

اھناسنا یـضعب  تسا . ناسنا  کی  یناـسفن  تایـصوصخ  طـلغ ، داـقتعا  کـی  یهشیر  یھاـگ  دناکـشخیم . دربیم و  نیب  زا  ار  اـھهشیر  نیا  مالـسا  تسا ، زیچ  دـنچ  دـساف 

ار هدیقع  نآ  رکفت  هعلاطم و  اب  نتسیرگن ، هبناج  همھ  هلصوح و  ربص و  اب  دنلوجع ، هدیقع  کی  رکف و  کی  باختنا  رد  یضعب  دنھاوخدوخ ، یضعب  دنبصعتم ، یـضعب  دنجوجل ،

هب راداو  ار  مدرم  دوخ  یتیبرت  ماظن  رد  مالـسا  دـنکیم . هلباقم  نیا  اب  مالـسا  دـنکیم . هدـیقع  فارحنا  راچد  ار  اھناسنا  هک  تسا  یناسفن  تایـصوصخ  نیا  دـننکیمن . باـختنا 

ار رکف  کی  هلجع  اب  هکنیا  زا  ار  مدرم  دـنکیم ، عنم  دناهدینـش  ناگتـشذگ  زا  هک  هچنآ  هب  بصعت  زا  ار  مدرم  درادـیم ، زاب  لامعا  رد  دـیاقع و  رد  تجاـجل  زا  ار  مدرم  دـنکیم ، رکفت 

زا یـشان  تافارحنا  زا  یـضعب  دربیم . نیب  زا  اھناسنا  رد  ار  یقلخ  ار و  یقالخا  یاـھفارحنا  هنوگنآ  یهشیر  دـنکیم . عنم  درادـیم و  زاـب  دـننکن  هعلاـطم  ار  نآ  بناوج  دـنریذپب و 

رد مالـسا  دـننکیمن . لوبق  ار  تسرد  یهدـیقع  کی  هک  تسھ  ناشدوخ  عفانم  رطاخ  هب  یـضعب  تسا ، یتسرپ  دوس  تساھینارتوھـش ، اھیتسرپاوھ و  اھینارـسوھ و 

نآ یهشیر  ات  دنکیم  دس  ار  یگنھرف ، هچ  یداصتقا و  هچ  هناملاظ ، طلغ و  یاھیرادربهرھب  هار  دریگیم ، ار  لیبق  نیا  زا  ینوگانوگ  یاھهدافتـسا  وس  یولج  یعامتجا  ماظن 

یرکف و فارحنا  راچد  ار  اھناسنا  ندـنام ، اھنت  ندـنام ، کت  قح ، نخـس  غیلبت  قح و  نخـس  ندینـش  زا  ندـنام  رود  یھاـگ  دوشب . هدیکـشخ  مھ  یفارحنا  یاھـشیارگ  عون 

هزاجا دـنکیم و  انـشآ  قیاقح  اب  ار  اھنآ  دـننامب ، رود  قح  نخـس  غیلبت  قح و  نخـس  تخانـش  زا  اھناسنا  دـھدیمن  هزاجا  دوخ  یعامتجا  تفاب  رد  مالـسا  دـنکیم . یتدـیقع 

یهدـھع رب  تسھ ، نید  مایپ  ندـناسر  نامھ  هک  ار  نید  غیلبت  یهفیظو  دـسرن . اـھنآ  شوگ  هب  قح  نخـس  دـننکیم ، یگدـنز  هک  اـیند  یهشوگ  رھ  رد  یناـسک  هک  دـھدیمن 

اب هرخالاب  دوشب و  زاب  وا  یولج  قح  دیاقع  ندرک  ادیپ  یارب  هار  دنامن و  یرکف  جک  رد  ماھبا ، رد  یسک  هکنیا  یارب  تسا  یاهلیسو  هفیظو  نیا  هک  دراذگیم  اھناملسم  یهمھ 

نیا رد  هللااشنا  یرگید  یهبطخ  کی  رد  نم  هک  دنکیم  ادیپ  طابترا  اجنیا  هب  دادترا  یهلئـسم  هک  دنکیم  هلباقم  تدشب  مالـسا  مھ  هقح  دیاقع  یور  راشف  لامعا  یرگهنتف و 

. منکیم تبحص  رتشیب  یردق  کی  زاب  هنیمز 

یاهدـیقع کی  زا  یـضارعا  ای  یاهدـیقع  کـی  نتفریذـپ  هب  راداو  راـبجا  روزب و  ار  یـسک  مالـسا  هک  دوشیم  نیا  یدـنبعمج  کـی  رد  مدرک ، ضرع  زورما  هک  هچنآ  هصـالخ  روط  هب 

ار طلغ  داقتعا  یاھهار  دنکیم و  زاب  اھناسنا  یور  ار  تسرد  داقتعا  یاھهار  دنکیم و  یریگولج  دوشب  هعماج  رد  داسف  اشنم  لطاب  طلغ و  یهدـیقع  نآ  هکنیا  زا  اما  دـنکیمن ،

زا یشان  نشور و  لیصا  قیمع  دیاقع  یھاتوک  تدم  رد  هک  دنک  کرد  دناوتیم  دنادیم و  ناسنا  دوشب ، یشم  بیترت  نیا  هب  رگا  یمالسا  یهعماج  رد  ددنبیم . اھناسنا  یور 

یرگید یهبطخ  کی  رد  ار  ثحب  نیا  یهلابند  هللااشنا  ات  دوشیم . ادـیپ  هعماـج  رد  یرکفنـشور  یھاـگآ و  دـیآیم و  دوجو  هب  یناـسنا  یهعماـج  دارفا  یهمھ  رد  ملاـس  رکفت 

. منک ضرع 

نارھت  / ١٢/١۵/١٣۶۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

یهریخذ بسک  یگدـنب و  راھظا  عوشخ و  عرـضت و  اعد و  هام  بجر ، هام  کربتم ، یلایل  مایا و  نیا  زا  هدافتـسا  هب  منکیم  هیـصوت  ار  رازگزامن  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  یهمھ 

داد و کرابم  یاھهام  نیا  یونعم  ینابر و  ماھلا  هب  ار  لد  شوگ  درمـش و  منتغم  اھناج  اھلد و  یهیوست  یارب  دیاب  ار  ناضمر  هام  نابعـش و  هام  هام و  نیا  منتغم  تصرف  اوقت .

هصالخ روط  هب  دوب . مالسا  رظن  زا  مالسا و  رد  هدیقع  یدازآ  اریخا  یدازآ و  یهرابرد  دش  ضرع  هتـشذگ  یاھهتفھ  رد  هک  یثحب  درک . هدنز  ادخ  رکذ  هب  هللااشنا  ار  لد  ناج و 

؛ دھدیمن رارق  روز  راشف و  بیقعت و  دروم  لطاب  طلغ و  یهدیقع  نتـشاد  رطاخ  هب  ار  یـسک  ینعی  تسا . یمالـسا  یهعماج  رد  هدیقع  یدازآ  رادفرط  مالـسا  هک  دـش  ضرع 

ار یمالسا  تلود  ناونع  هب  ام  فیلکت  تسا و  یمھم  یـساسا و  ثحب  رایـسب  نوچ  ثحب ، نیا  یهرابرد  تسا . لوبقمان  دورطم و  مالـسا  رظن  زا  لطاب  یهدیقع  هک  دنچرھ 

مالـسا رد  هک  یلئاسم  زا  یخرب  تبـسانم  هب  یئاھدـیدرت  دـش ، هتفگ  لبق  یهتفھ  رد  هک  یبلطم  نآ  رد  تسا  نکمم  منکیم . ضرع  یبلاـطم  مھ  زورما  دـنکب ، نیعم  دـیاب 

. منکیم ضرع  هنیمز  نیا  رد  ار  مزال  تاکن  نآ  زا  یضعب  نم  دیایب ، دوجو  هب  تسھ ، حرطم 

دوخ یهعماج  رد  ار  هدیقع  یدازآ  مالـسا  رگا  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم  تسا ؛ لطاب  دیاقع  نارادفرط  نیکرـشم و  رافک و  هب  طوبرم  نآرق  رد  هک  یتایآ  یهیحان  زا  دـیدرت  کی 

اھناملـسم هب  مدرک -  هعجارم  هدنب  هک  یئاجنآ  ات  مادک -  چـیھ  تایآ  نیا  هک  تسا  نیا  باوج  تسیچ ؟ لطاب  دـیاقع  نیا  یهرابرد  ینآرق  تایآ  همھ  نیا  سپ  دـنکیم ، نیمات 

ماـظن هیلع  رفاـک  هک  یتروص  نآ  هب  اـی  تسا  طوـبرم  راـفک  اـب  گـنج  دـنھدب . رارق  رازآ  ضرعت و  دروـم  شلمع ، رطاـخ  هب  هن  شداـقتعا ، رطاـخ  هب  ار  رفاـک  هک  دـھدیمن  روتـسد 

تسا طوبرم  ای  تسا  یمالسا  یهعماج  مالسا و  یهزوح  زا  عافد  اجنیا  رد  نیملسم  مالسا و  یهفیظو  هک  تسا  هدز  هلمح  هزرابم و  هب  تسد  یمالـسا  نامیا  یمالـسا و 

صوصخب هک  میراد  یاهیآ  نآرق  رد  اـم  رفک  داـقتعا  دوخ  دروـم  رد  اـما  دـناهدرک . دوـخ  ریـسا  ار  اـھتلم  هک  یتوغاـط  دـحلم و  یاـھماظن  نارادمدرـس  رفک و  نارـس  اـب  هزراـبم  هب 

هنحتمم یهکرابم  یهروس  رد  هیآ  نآ  دوشب . مھ  یراکوکین  یتح  دندرکن ، نیملـسم  مالـساهیلع و  یـضرعت  زواجت و  رگا  داقتعا  نیا  ناگدنراد  اب  هک  دنکیم  رما  ار  اھناملـسم 

یرافک نآ  ینعی  نیطـسقملا ؛» بحی  نا هللا  مھیلا  اوطـسقت  مھوربت و  نا  مکراید  نم  مکوجرخی  مل  نیدلا و  یف  مکولتاقی  مل  نیذلا  نع  مکھنی هللا  ال  : » دیامرفیم هک  تسا 

لاعتم یادخ  هکلب  دینکن ، تیاعر  ار  لدع  طسق و  اھنآ  اب  دیوگیمن  ادخ  دینکن و  یکین  اھنآ  هب  دیوگیمن  ادخ  دنتساوخنرب ، گنج  هب  امش  اب  امش  نید  امـش و  نامیا  رـس  رب  هک 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 9 
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تـسا هعماج  نآ  دارفا  قوقح  تیاعر  یانعم  هب  اتدعاق  یمالـسا  یهعماج  رد  لدع  طسق و  درادیم . تسود  ار  ناراکوکین  لاعتم  یادخ  دینکب و  مھ  یکین  اھنآ  هب  هک  دـیوگیم 

. دننکیمن یاهزیتس  مالسا  اب  نیملسم و  اب  یمالسا ، ماظن  اب  یلو  دننکیم ، یگدنز  هعماج  نآ  زا  جراخ  رد  هک  یرافک  یتح  ای  تسا  دارفا  نامھ  زا  یکی  مھ  رفاک  نآ  هک 

هب ناربـمغیپ  هک  مینکیم  دروخرب  یاهتـسجرب  دراوم  هب  دـیحوت ، خـیرات  اـھتوبن ، خـیرات  رد  دـینادیم ، هک  یروط  ناـمھ  تسا . خـیرات  فورعم  یاھینکـشتب  دروم  رد  دـعب  دروم 

مرکا لوسر  دروم  رد  هنومن  کی  تسا ، هللالیلخ  میھاربا  دروم  رد  هنومن  کـی  دـندرب ؛ نیب  زا  هدوب ، مدرم  زا  یعمج  ناـمیا  سدـقت و  یهیاـم  هک  ار  تب  دـنتخادرپ و  ینکـشتب 

ینکـشتب دروم  رد  نکل  تسا . یفانم  مالـسا  رد  هدـیقع  یدازآ  اب  هک  دـننک  روصت  یناسک  تسا  نکمم  مھ  ار  نیا  هک  هکم  حـتف  زا  سپ  تسا و  هکم  رھـش  هب  دورو  ماگنھ 

هچرھ دوخ  یگدـنز  لوط  رد  هک  یمدرم  دوب . یلھاج  یهعماج  نآ  مدرم  یهدـش  ریدـخت  هتفر و  باوخ  هب  نھذ  ندرک  رادـیب  یارب  میھاربا  تکرح  هک  مینک  هجوت  دـیاب  میھاربا 

باوخ نیا  زا  ار  مدرم  نیا  دیاب  رگا  تسا . هدیسرن  اھنآ  شوگ  هب  هدشن و  دنلب  هعماج  نیا  نایم  رد  یقح  یادص  الصا  دندینـش . دولآکرـش  ماظن  تکرـش و  یهرابرد  دندینش ،

ار اھتب  تشادرب و  ار  ربت  دوبن و  شیب  یکناوج  هک  یتقو  رد  تفر  هناخ  تب  لـخاد  هب  میھاربا  اذـل  تسا . نکمم  گرزب  تکرح  کـی  یهلیـسو  هب  طـقف  راـک  نیا  درک ، رادـیب  نارگ 

درک مدرم  نآ  اب  میھاربا  هک  یاهدنبوک  تبحص  رد  مھ  دعب  دوب . مدرم  نادجو  ندرکرادیب  یارب  ار  راک  نیا  تخیوآ . گرزب  تب  ندرگ  هب  ار  ربت  تسکـشن و  ار  گرزب  تب  تسکش و 

متنا مکنا  اولاقف  مھـسفنا  یلا  اوعجرف  : » دـیامرفیم نآرق  هک  دز  اھنآ  دولآباوخ  نھذ  رـس  رب  یکتپ  نانچنآ  درب ، راـک  هب  ادـخ  حـلاص  یهدـنب  نیا  هک  یایکریز  یدنمـشوھ و  و 

، دـندرک هعجارم  ناـشدوخ  هب  مدرم  تفرگ . دریگب ، تساوـخیم  هک  ار  یرثا  نآ  دیـشک ، ار  اـسر  داـیرف  نیا  داد ، ماـجنا  ار  تکرح  نیا  میھاربا  هک  ینآ  زا  دـعب  ینعی  نوملاـظلا ؛»

رد مینک . تمالم  ار  میھاربا  دـیابن  میتسھ و  ملاظ  ام  دوخ  میرگمتـس ؛ ام  هک  دـنتفگ  ناشیاھدوخ  دوخ و  هب  دـش و  رادـیب  ناشنادـجو  دـنتخادرپ ، وگتفگ  هب  ناـشدوخ  ناـیم 

ار یتوغاط  ماـظن  زمر  هناـشن و  لبنـس و  تقیقح  رد  تسکـش ، ار  اـھتب  ربمغیپ  دوبن . هکم  مدرم  هب  تبـسن  روز  لاـمعا  یاـنعم  هب  ربمغیپ  ینکـشتب  مھ  ادـخ  لوسر  دروم 

تامالع یهمھ  ناتدوخ  روشک  رد  امـش  دنربیم . نیب  زا  ار  هتـشذگ  میژر  زیمآزمر  یاھهناشن  دننکیم ، بالقنا  یتقو  روشک  کی  رد  مدرم  هکنیمھ  لثم  تسرد  تسکـشیم .

هبعک زارف  زا  دندوب ، هناکرـشم  تموکح  زمر  هناشن و  هک  ار  اھتب  مھ  ربمغیپ  دیدرک ؛ کاپ  اھذغاک  زا  اھنامتخاس ، زا  اھنادـیم ، زا  هعماج ، یهنحـص  زا  ار  یھاش  متـس  تموکح 

هناخ یوجتـسج  ای  دیورگب ، مالـسا  هب  امـش  یهمھ  دیاب  هک  دشاب  هدرک  رابجا  ار  مدرم  دش ، هکم  دراو  یتقو  ربمغیپ  هک  میرادن  خیرات  رد  ام  الاو  درک ؛ مدھنم  تخادنا و  ریز  هب 

لطاب و ماظن  یاھدومن  اھلبنس و  ربمغیپ  دربب . نیب  زا  دنکشب و  دریگب و  ار  نآ  هک  تسھ  یکچوک  تب  هناخقودنـص  ای  هناخ  مادک  رد  دنیبب  هک  دشاب  هدرک  عورـش  ار  هناخ  هب 

. دوبن یبلق  یهدیقع  نامیا و  کی  نتفریذپ  یارب  روز  لامعا  یانعم  هب  مھ  نیا  سپ  تسکش . ار  یلھاج 

هب دندش و  فرصنم  نامیا  زا  سپس  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  دھدیم . جرخ  هب  لمع  تدش  دترم ، هرابرد  مالـسا  هک  تساھنھذ  زا  یـضعب  رد  یاهھبـش  کی  دادترا  دروم  رد 

طوبرم تایآ  هب  هجوت  اب  مھ  نیا  دیایب . باسح  هب  داقتعا  رد  روز  لامعا  یانعم  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  دایز  دارفا  نیا  لباقم  رد  مالسا  لمع  تدش  دندرک ، ادیپ  شیارگ  رفک 

، دندروآ نامیا  مدرم  هک  ینآ  زا  دعب  مالـسا  تقیقح  رد  دنک . ظفح  ار  یمالـسا  نامیا  راصح  هک  تسھ  نآ  ددصرد  راکنیا  اب  مالـسا  هک  دسریم  رظن  هب  روجنیا  دیاش  دادـترا  هب 

یمالـسادض تاغیلبت  باب  رد  هک  تسا  یمالـسا  تموکح  یمالـسا و  ماظن  یهفیظو  نیا  دـنکب . تسارح  تظافح و  مدرم  نامیا  زا  هک  تسا  هدرک  فلکم  ار  یمالـسا  ماظن 

رخآ رد  دـش -  دراو  رـسای  رامع  یهرابرد  هک  نامیالاب » نئمطم  هبلق  هرکا و  نم  الا  هنامیا  دـعب  نم  اب  رفک  نم   - » دادـترا هب  طوبرم  یهیآ  رد  صوصخب  درک . مھاوخ  ضرع  مھ 

ایند یگدنز  اھنیا  هک  تسا  نیا  دناهدش ، جراخ  نید  زا  هک  یناسک  نیدترم و  رب  یھلا  مشخ  نیا  تلع  هرخالا ؛» یلع  ایندلا  هایحلا  اوبحتسا  مھناب  کلذ  : » دیامرفیم هیآ  نیا 

ندش ضوع  یهلئسم  هلئسم ، دوشیم  مولعم  دنداد . حیجرت  ترخآ  رب  دوخ و  یناسنا  ترطف  دوخ و  یبلق  یونعم و  تساوخ  رب  ار  یناسفن  یاھاوھ  ار ، یویند  ترشع  ار ،

همطل یمالـسا  ماظن  تیثیح  هب  دـندش  رـضاح  یناسفن ، یاھاوھ  نیمات  رطاخ  هب  یدام ، یاھهبذاج  رطاخ  هب  یناسک  هک  هدوب  نیا  هلئـسم  تسا . هدوبن  طقف  داقتعا  کی 

. تسا هلوقم  نیا  زا  دارفا  نیا  یهرابرد  مالسا  یریگتخس  تسا و  یرگید  یهلوقم  کی  نیا  هک  دننک ، اھر  ار  یمالسا  نامیا  دننک و  تشپ  دننزب و 

هک تسین  نیا  یانعم  هب  نیا  تسا ، دازآ  یمالـسا  یهعماـج  رد  ناـمیا  یبھذـم و  یهدـیقع  هدـیقع ، هک  میئوگیم  اـم  رگا  هک  دریگب  رارق  دـیاب  هجوت  دروم  مھ  هتکن  نیا  هتبلا 

اب دنناوتیم  هک  یئاھتـسد  دھدیمن . هزاجا  مالـسا  اعطق  ار  نیا  دنزادرپب . مدرم  نامیا  ینزھار  هب  یمالـسا  یهعماج  رد  یناگـشیپهعدخ  ینارگبیرف و  هک  دھدب  هزاجا  مالـسا 

، دنشاب هتشاد  لمع  یدازآ  یمالسا  یهعماج  رد  رگا  دننک ، بذج  ناشدوخ  تمس  هب  ار  یفیعض  تسـس و  یاھلد  یرـشب ، یاھـسوھ  نیمات  اب  یدام ، یاھهبذاج  یهئارا 

توغاـطلا مھئاـیلوا  اورفک  نیذـلا  و  « ؛ درب دـنھاوخ  خزود  هـب  تـشھب  زا  درک و  دـنھاوخ  هارمگ  ار  اـھنآ  داد و  دـنھاوخ  رارق  ریثاـت  تـحت  ار  لدهداـس  یاـھناسنا  ار و  فیعـض  مدرم 

مھ زاب  تملظ  تمس  هب  یایدایا  نینچ  یهلیسو  هب  تسا ، هدش  رونم  نامیا  رون  هب  ناشلد  هک  یمدرم  هک  دھدیمن  هزاجا  مالسا  ( ۶ «.) تاملظلا یلا  رونلا  نم  مھنوجرخی 

تسس بجوم  هک  یداقتعا  لئاسم  یهرابرد  یتاغیلبت  بیرف  هعدخ و  اب  یلالدتسا ، لدج  ثحب و  اب  هن  هنایارگبیرف ، یمالـسادض و  تاغیلبت  اب  مالـسا  اذل  دنوشب . هدیـشک 

. مینیبیم ام  مالسا  زا  یددعتم  ماکحا  رد  ار  نیا  یاھهناشن  هک  دنکیم  هلباقم  دوشیم ، مدرم  یاھلد  ینزھار  مدرم و  نامیا  ندش 

لطاب هب  نموم  هک  یناسک  اـب  مالـسا  اـما  تسا ، فلاـخم  طـلغ  لـطاب و  ناـمیا  اـب  مالـسا  هلمج : هس  رد  ار  داـقتعا  هب  طوبرم  ثحب  نیا  منکب  یھاـتوک  یدـنبعمج  کـی  نم 

تمـس هب  تقیقح ، نایب  غیلبت و  یهلیـسو  هب  هظعوم ، یهلیـسو  هب  تمکح ، یهلیـسو  هب  ار  اھنآ  هکلب  دـنکیمن ، هلباقم  روز  لامعا  اب  دـناهدروآ ، یلطاـب  داـقتعا  دنتـسھ و 

نیا اب  دراذـگب ، اجهب  هعماج  هیلع  یبیرخت  راثآ  وا  لمع  رد  وا  نامیا  نیا  تسھ ، قحریغ  هب  نموم  هک  یـسک  نآ  رگا  اھنیا ، رب  یهوالع  و  دـنکیم ؛ بذـج  بلج و  حیحـص  نامیا 

. تسا نیمھ  مھ  یمالسا  یروھمج  ماظن  یشم  طخ  هک  تسا  هدیقع  یدازآ  باب  رد  یلوصا  یساسا و  یهتکن  هس  نیا  دنکیم ؛ هلباقم  مالسا  مھ 

تلود هعماج ، ناـمیا  خوسر  یارب  مینک . نشور  مدرم  یارب  ار  یناـمیا  یاـھهبذاج  مینک ، حیرـشت  مدرم  یارب  ار  یمالـسا  ناـمیا  هک  میراد  هفیظو  اـم  یمالـسا  یهعماـج  رد 

یرادمتردق روز و  اب  یمالسا  تلود  یمالسا و  ماظن  دنراد ، طلغ  نامیا  هک  یناسک  اب  یمالـسا  یهعماج  نیمھ  رد  اما  هتکن . کی  نیا  دنکب . تیلاعف  تسا  فظوم  یمالـسا 

رد تسا . یراکـشآ  حضاو و  غورد  کی  نیا  دنزادنایم ، هار  لاجنج  ام  روشک  رد  اھتیلقا  رب  راشف  هب  تبـسن  ایند  یاھهناسر  رد  یھاگ  هک  ینیا  دنکیمن . دروخرب  هبلغ  رھق و  و 

اھنآ دـنکیمن ، قح  یهدـیقع  نتفریذـپ  هب  روبجم  ار  اھنآ  یـسک  دـننکیم . ار  ناشدوخ  یگدـنز  فلتخم  یاھنامیا  دـیاقع و  ناـبحاص  یبھذـم و  یاـھتیلقا  یمالـسا  یهعماـج 

یمالـسا تلود  دندرکن ، مھ  تسرد  باختنا  رگا  و  تساھنآ . دوخ  عفن  هب  دندرک ، تسرد  باختنا  رگا  دنراد . باختنا  تردق  یعامتجا  میظع  وج  نیا  رد  هک  دنتـسھ  ناشدوخ 

هتبلا اـھلد  ینزھر  اـھهسوسو و  لـباقم  رد  بیرخت ، لـباقم  رد  اـما  دنتـسھ ؛ درادروخرب  مھ  یعاـمتجا  قوـقح  زا  هکلب  درادـن ، یراـک  طـقف  هن  اـھنآ  اـب  یمالـسا  یهعماـج  و 

زا دیدرک ، هظحالم  هک  روط  نامھ  هک  تسا  رگید  یهفیظو  کی  مھ  نیا  دنک . تظفاحم  دـنک و  تسارح  مدرم  یبلق  نامیا  زا  هک  دـنادیم  فظوم  ار  شدوخ  یمالـسا  یروھمج 

رگید عاونا  هب  اھثحب  یهمادا  رد  هللااشنا  میدرک . هدافتسا  ام  ار  انعم  نیا  مالسلامھیلع )  ) همئا مالسا و  ردص  ناناملسم  یهریس  زا  نآرق و  تایآ  زا  یمالسا و  ملسم  لوصا 

. تخادرپ میھاوخ  یمالسا  تلود  فئاظو  مالسا و  رظن  یدازآ و 

نارھت  / ٠٢/٠۴/١٣۶۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

عرـضت هجوت و  رکذ و  موادت  و  راگدرورپ ؛ تامرحم  یهزوح  رد  دورو  زا  سفن  ظفح  یھلا و  یاوقت  تیاعر  هب  منکیم  توعد  منکیم و  هیـصوت  ار  رازگزامن  نارھاوخ  ناردارب و  یهمھ 

هب هک  یناوارف  یاھهرگ  ندوشگ  ناضمر و  کرابم  هام  رد  یھلا  تفایض  یهناتسآ  رد  دورو  یارب  ندش  هدامآ  و  تسا ؛ هدنام  یقاب  نابعـش  کرابم  هام  زا  هک  یزور  دنچ  نیا  رد 

میربب و هرھب  مینک و  هدافتسا  تسرد  لماک و  تروص  هب  ناضمر  کرابم  هام  زا  میناوتب  هللااشنا  ات  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  ام  لد  ام و  ناج  رد  هراما ، سفن  ناطیش و  یهلیسو 

. کرابم فیرش و  هام  نآ  رد  یھلا  راونا  هب  اضتسا  یارب  درک  ایھم  ار  لد  دش و  هدامآ  دیاب  الاح  نیمھ  زا  مینک . کرابم  نامدوخ  یارب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  ار  ناضمر  هام 

دروم رد  نآرق  تاـمیلعت  یهیاـپ  رب  یمالـسا  تموکح  هک  یفئاـظو  مالـسا و  رظن  زا  یدازآ  باـب  رد  دوـب  ثحب  دـش ، حرطم  اـجنیا  رد  ریخا  یاـھهتفھ  یاـھهبطخ  رد  هک  یثـحب 

سپس دش و  حیرشت  دش و  رکذ  دنیوگیم ، یدازآ  نآ  هب  برغ  یایند  رد  هچنآ  اب  نآ  توافت  مالـسا و  رظن  زا  یدازآ  موھفم  یهرابرد  الوا  دراد . هدھع  رب  دارفا  هعماج و  یاھیدازآ 

یهلئـسم منکیم ، ناونع  زورما  هک  یثحب  دـش . ضرع  لامجا  هب  یثحابم  یـسایس -  یهدـیقع  هچ  ینید و  یهدـیقع  هک  هدـیقع -  یدازآ  نینچمھ  رکفت و  یدازآ  یهراـبرد 

نـشور نایب  یدازآ  نیمات  یهنیمز  رد  یمالـسا  تلود  فئاظو  ات  تسا  یمھم  ثحب  لاح  نیع  رد  فیرظ و  ثحب  کـی  هک  تسا  مالـسا  رد  هدـیقع  راـھظا  یدازآ  ناـیب و  یدازآ 

دودـح و هللااـشنا  رگید  یهبطخ  کـی  رد  منکیم و  ضرع  ناـیب  یدازآ  یهلئـسم  لـک  رد  دوشیم  هدافتـسا  دـھاوش  نئارق و  زا  هک  یروطنآ  ار  مالـسا  رظن  ـالامجا  زورما  دوشب .

. درک مھاوخ  نایب  ار  نایب  یدازآ  یاھزرم 

حرطم هک  یئاھراعـش  زا  یکی  یـسارکومد  یاـھروشک  برغ و  یاـیند  تسا . راعـش  کـی  تقیقح  رد  تسا و  هدـمع  یهلئـسم  کـی  زورما  یاـیند  رد  ناـیب  یدازآ  یهلئـسم 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 10 
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کلسم رھ  یاراد  یاهدیقع ، رھ  یاراد  یسک ، رھ  یبرغ  عماوج  رد  هک  اھنآ  رظن  زا  تسا  نیا  شیانعم  تسا و  نایب  یدازآ  یهلئسم  نیمھ  دننکیم ، راختفا  نآ  هب  دننکیم و 

. دنکیم حرطم  تسینومک  یایند  لباقم  رد  برغ  یایند  ار  راعـش  نیا  اتدـمع  درادـن . دوجو  وا  یارب  ینوناق  عنم  چـیھ  دـنک و  زاربا  ار  شدوخ  رظن  هنادازآ  دـناوتیم  یایـسایس ،

ینعی هدیقع ؛ نایب  یدازآ  ینعی  درادن ؛ دوجو  هدـیقع  یدازآ  هب  تسینومک  ناھج  نارادمدرـس  رظن  رد  مھ  یداقتعا  تسین و  هدـیقع  راھظا  یدازآ  تسینومک  یایند  رد  نوچ 

نیب رد  یعمج ؛ یاھهناسر  رد  اھهمانزور ، رد  دوشیم  جیورت  تسھ ، مکاح  میژر  لوبق  دروم  هک  یبتکم  نامھ  ای  یسایس  راکفا  تارظن و  نامھ  یتسینومک  یاھروشک  رد 

هعماجحطـس رد  دـننک و  هئارا  ار  ناشتارظن  دـنناوتب  هک  تسین  رگید  یاھکلـسم  رگید و  دـیاقع  نابحاص  رایتخا  رد  یناکما  چـیھ  دوشیم و  حرطم  دـحاو  نایرج  کی  اھنت  مدرم 

. دننکیم نایب  دننکیم و  بیقعت  تسھ ، مکاح  هاگتسد  رکف  نامھ  هک  ار  رکف  کی  رظن و  کی  همھ  اھهناسر  اھهمانزور و  درادن و  دوجو  یسایس  قئالـس  فالتخا  دننک ؛ حرطم 

. دننکیم غیلبت  دننکیم و  راک  نآ  یور  رب  هک  تسا  یدامتم  یاھلاس  هدرک و  حرطم  راعش  کی  تروص  هب  ار  نایب  یدازآ  یهلئسم  دوخ ، یارب  یزایتما  کی  ناونع  هب  برغ  یایند 

حرطم اھروشک  نیا  یاھتلم  یارب  هک  یراکفا  یـسایس و  تارظن  یهمھ  اـیآ  و  هدـش ؟ نیماـت  ردـقچ  اـعقاو  ناـیب  یدازآ  هک  تسا  ثحب  یاـج  مھ  برغ  یاـیند  رد  ـالمع  هتبلا 

کی تسین . یعقاو  راعـش  کی  مھ  برغ  یایند  رد  نایب  یدازآ  هدیقع و  راھظا  یدازآ  راعـش  هک  دید  میھاوخ  مینک ، هاگن  تقدـب  رگا  و  هن ؟ ای  دـنراد  ییامندوخ  تردـق  دوشیم ،

فیرظ و رایـسب  لکـش  هب  قانتخا  روسناس و  یتح  هکلب  تسین ، دـننکیم ، اعدا  هک  ییاـنعم  نآ  هب  یدازآ  عقاو  رد  اـما  دراد ، دوجو  تسا ، یدازآ  رھاـظ  تروص و  رد  هک  یزیچ 

مالـسا روھظ  نارود  رد  هک  یلرتنک  روسناس و  نامھ  هب  تسھ  هیبش  یتاھج  زا  ابیرقت  تسھ ، برغ  یاھروشک  رد  هک  یروسناس  دراد . دوجو  اھروشک  نیا  رد  یاهنایذوم 

اما هدرک ، توافت  اھشور  دننکیم . یگدنز  مسینردم  نارود  رد  اھنیا  دندرکیم ، یگدنز  تیلھاج  نارود  رد  اھنآ  الاح  تشاد . دوجو  ادخ  لوسر  یبالقنا  راکفا  هب  تبـسن  هکم  رد 

شوگ هک  دندرکیم  هیصوت  مھ  هب  نوبلغت ؛» مکلعل  هیف  اوغلا  نارقلا و  اذھل  اوعمستال  اورفک  نیذلا  لاق  و  : » دنتفگیم هک  دنکیم  لقن  رافک  لوق  زا  نآرق  تسھ . نامھ  هیضق  حور 

دوجو هب  یئاغوغ  لاجنج و  کی  دـندرکیم و  هلھلھ  دـندرکیم ، هلولو  دوب ، نآرق  تایآ  توـالت  لوغـشم  ربمغیپ  هک  یماـگنھ  دیونـشن و  ار  ربمغیپ  یادـن  دـیھدن ، نآرق  نخـس  هب 

ار نآرق  تایآ  تسـشنیم و  هبعک  رانک  رد  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  رکذ  نیا  مھ  خـیراوت  رد  هک  دوشن ؛ هدینـش  ربمغیپ  یهرجنح  زا  یھلا  مالک  توص  نآرق و  یادـص  هک  دـندروآیم 

ابیرقت دراد ، دوجو  برغ  یاھهناسر  رد  زورما  هک  ینآ  دسرب . نارگید  شوگ  هب  نآرق  یادص  دنراذگن  دنزادنیب و  هار  اغوغ  دـننک ، لاجنج  هک  دـندوب  رومام  مھ  یاهدـع  دـناوخیم ؛

دھدیمن ار  نیا  لاجم  ناکما و  دنزادنایم ، هار  هب  هک  یایتاغیلبت  یاغوغ  لاجنج و  نآ  اما  دندشن ؛ عنام  ندرک  نایب  زا  ار  یـسک  انوناق  هک  تسا  تسرد  تسا . یزیچ  نینچ 

زا یرایـسب  اـی  تسا  یـسارکومد  روـشک  کـی  هک  اـکیرمآ  مدرم  زورما  اـنیقی  دـسرب . یـسک  شوـگ  هب  ییادـص  دـنھاوخیم ، دـننکیم و  هدارا  اـھنآ  هـک  یزیچ  ناـمھ  زا  ریغ  هـک 

. دنیوگیم اھنآ  هب  اھهناسر  هک  دنمھفیم  ار  یزیچ  نامھ  دنرادن ؛ ربخ  دوشیم ، طوبرم  اھنآ  یگدنز  هب  هک  ملاع  تانایرج  زا  یرایـسب  زا  دنندمتم ، هک  یبرغ  یاپورا  یاھروشک 

یاھثحب زا  یکی  رد  هک  روط  نامھ  دـنھاوخیم . هک  دـنراذگیم  مدرم  راکفا  رایتخا  رد  ار  ییاھزیچ  هدـشباسح ، یـسایس و  یهدـشلرتنک  الماک  ماظن  کی  رد  مھ  اھهناسر  و 

رد دنچ  رھ  دنوشیم و  هرادا  یتسینویھص  یاھهاگتـسد  یهلیـسو  هب  زورما  ایند  یهدمع  یھورگ  یاھهناسر  مدرک ، ضرع  هتـشذگ  لاس  رد  دیاش  ثحابم  هلـسلس  نیمھ 

تفارظ لامک  اب  اھهناسر  دتفایم ، رطخ  هب  ناشحلاصم  هک  ییاجنآ  رد  اھهاگنزب ، نآ  رد  تسرد  اما  ؛ دنھدیم لمع  یدازآ  درادن  یطبر  اھنآ  حـلاصم  هب  هک  یبلاطم  دراوم و  نآ 

ایند رد  زورما  هک  ییاھهدـیا  زا  اـیند ، یمدرم  یاـھبالقنا  زا  یمالـسا ، بـالقنا  زا  دـنھدیم . مدرم  نھذ  دروـخ  هب  تقیقح  تروـص  هب  ار  یلطاـب  کـی  دـنناشوپیم و  ار  تقیقح 

یسک دنرادن . ربخ  اھروشک  نآ  مدرم  رگید ، قیاقح  زا  یرایسب  زا  دنرادیم و  اور  اھتلم  هب  تبسن  ییاکیرمآ  ییاپورا و  یاھتلود  هک  ییاھملظ  اھراشف و  تایانج و  زا  تسھ ،

رد تسا . روجنیا  راعـش  رد  تقیقح  رد  تسا ، هدیقع  راھظا  یدازآ  نایب و  یدازآ  یعدم  هک  یبرغ  یـسارکومد  سپ  دناسرب . مدرم  شوگ  هب  ار  فرح  نیا  هک  تسین  رداق  مھ 

. تسین یقیقح  یانعم  هب  نایب  یدازآ  مھ  اجنآ  لمع 

روط هب  نکل  مدروخنرب ، مدشن و  هجوتم  نم  تسھ ، دیاش  مدرکن . ادیپ  هدنب  نایب ، هدیقع و  راھظا  یدازآ  باب  رد  یحیرص  زیچ  ثیداحا  نآرق و  تایآ  رد  مالـسا . هب  عجار  اما  و 

دیاب مالـسا  مھ  اتعیبط  و  تسا . هدیقع  راھظا  یدازآ  رادفرط  لوصالایلع  مالـسا  هک  دنادیم  ار  نیا  ناسنا  یدایز  دھاوش  نئارق و  هب  دش ، هراشا  البق  هک  روط  نامھ  یلک و 

رگا دنک . فعـض  ساسحا  دوخ  رد  دراد ، رایتخا  رد  ار  تسایـس  هک  یبتکم  نآ  ای  مکاح ، ماظن  هک  تسھ  یـسرت  فوخ و  هدـیقع  راھظا  زا  ییاجنآ  هک  اریز  دـشاب ؛ روج  نیمھ 

درادن یلیلد  تسھ ، یمومع  راکفا  یارب  بذج  لباق  بتکم  رکف و  کی  بتکم  رکف و  رگا  تسا ، یعافد  لباق  تسایـس  دوشیم ، راھظا  هک  یتسایـس  رگا  تسا ، یوق  قطنم 

کی یمالـسا  تموکح  یاھتـسایس  دریگیم . راک  هب  شدوخ  تارظن  مالعا  یارب  ار  اھـشور  نیرتیوق  تساھبتکم . نیرتیوق  مالـسا  دـسرتب . ناسنا  فلاخم  فرح  حرط  زا  هک 

لوصالا یلع  دوشب . حرطم  فلاخم ، تارظن  فلاخم ، راـکفا  هک  تسین  مالـسا  رد  ییاـبا  چـیھ  نیارباـنب  تسا . یحیرـص  نشور و  یاھتـسایس  تسا ، یمدرم  یاھتـسایس 

رد مدرک ، ضرع  هک  روط  نامھ  ار  اھنآ  هک  تفرگ  دـیاب  ار  اھنآ  یولج  هک  دوشب  تسا  نکمم  ییاھهدافتـساوس  تسھ ، یدودـح  تسھ ، ییاھزرم  هتبلا  تسا . نیا  هلئـسم 

زا یکی  هدیقع  راھظا  درادن . یتفلاخم  بلطم  نیا  اب  لوصالایلع  مالـسا  هک  مینک  نشور  ار  بلطم  نیمھ  میھاوخیم  لوا  شخب  رد  درک . مھاوخ  ضرع  ثحب  نیا  مود  شخب 

رگم دنک ؛ راھظا  ار  شدوخ  رظن  نیا  هک  دـشاب  مھ  دازآ  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  ار  هدـیقع  نیا  هک  تسا  دازآ  دراد و  ار  یاهدـیقع  کی  ناسنا  یتقو  تسا . ناسنا  یعیبط  قوقح 

نیا رادفرط  تساھناسنا ، قوقح  رادفرط  هک  مالسا  نیاربانب  میدرک . تبحـص  بلطم  نیا  هب  عجار  هدیقع  یدازآ  ثحب  رد  هک  دشاب  یعونمم  داقتعا  کی  داقتعا  نآ  دوخ  هکنیا 

، میوگب مھ  ار  نیا  هتبلا  دشاب . هدش  هتفرگ  هدـیقع  راھظا  یولج  هک  میروخیمنرب  یدروم  هب  لوا  یافلخ  نامز  ربمغیپ و  نامز  مالـسا و  ردـص  رد  مھ  المع  تسھ . مھ  یدازآ 

دراد نامز  یهفیلخ  ای  ربمغیپ  الثم  هک  یایریگتھج  فالخ  رب  ینارنخس  کی  دتسیاب  دجسم -  رد  الثم  ماع -  ضرعم  رد  دیایب  دھاوخب  یسک  هک  میروخیمن  رب  مھ  یدروم  هب 

ربمغیپ نامز  رد  صوصخب  یروجنیا  دراوم  دنک . تبحـص  اھنیا  اب  دـنک  عمج  ار  مدرم  یاهشوگ  کی  رد  دورب  ای  دـشاب ، هدرک  دـھاوخب  مھ  یاینارنخـس  نینچ  کی  دـنکیم ، ارجا 

نایب ار  یبلطم  لوا  یافلخ  هب  ای  ادخ  لوسر  دوخ  هب  هک  دمآیم  رب  ددص  نیا  رد  یـسک  هک  ییاجنآ  اما  تسھ . شیب  مک و  افلخ  نامز  رد  تسین . دیاش  تسا و  ردان  یلیخ 

ضارتعا نینموملاریما  هب  یبلطم  کی  هب  عجار  دـشیم  دـنلب  یرفن  کی  نینموملاریما  ربنم  یاپ  رد  دجـسم ، رد  دـندادیم . هزاجا  وا  هب  یدازآ  لاـمک  اـب  هک  میدـیدیم  اـم  دـنکب ،

، درکن یقلخدب  اھنیا  هب  نینموملاریما  دـندز . ار  ییاھفرح  کی  دـنتفرگ و  رارق  لباقم  فرط  بیرف  ریثات  تحت  هک  دـندوب  یناسک  نیفـص  گنج  رد  ای  درکیم . لاوس  وا  زا  ای  درکیم 

رد هفیلخ  هک  یتقو  مود  یهفیلخ  ربنم  یاپ  رد  ای  درک . راکشآ  اھنآ  یارب  ار  تقیقح  درک و  تبحص  ناشیارب  داتسرف  ار  رـسای  رامع  ای  درک . تبحـص  اھنآ  اب  تفر  هکلب  دزن ، رـشت 

. درک میھاوخ  تسار  ار  وت  ریشمش  نیا  اب  یورب ، جک  وت  رگا  تفگ  ربنم ، یاپ  دش  دنلب  یرفن  کی  دینک ، تیادھ  دینک و  تسار  ار  نم  متـشاذگ ، جک  ار  میاپ  رگا  نم  تفگ  ربنم 

ربنم یور  هک  دوب  یـسک  لوا  ناورم  کلملادـبع  ناورم . کلملادـبع  نامز  ات  تشاد  همادا  لاور  نیمھ  و  رگید . یاـفلخ  ناـمز  رد  روط  نیمھ  و  درکن . ضارتعا  وا  هب  مھ  یـسک 

دھاوخب سکرھ  هقنع ؛» تبرض  الا  هللایوقتب  دحا  ینرمای  ال  : » تفگ دنک . نایب  هنادازآ  ار  شدوخ  تارظن  راکفا و  درادن  قح  یسک  هک  اھناملـسم  هب  درک  راھظا  انلع  امـسر و 

ینشور حیرص و  تروص  هب  ار  یوما  قانتخا  وا  منزیم . ار  شندرگ  نم  دنکب ، ادخ  یاوقت  هب  رما  ار  نم  دوشب و  دنلب  دجسم  یوت  نم  ربنم  یاپ  لوا  یافلخ  ربمغیپ و  نامز  لثم 

رد میدـیدیم  ام  دوب . ناسآ  رظنراھظا  ینید ، لئاسم  رد  ینید و  رظنراھظا  زاب  دوب ، یـسایس  رظنراھظا  دـش ، عونمم  هک  ینآ  مھ  وا  ناـمز  رد  ـالا  و  درک . مـالعا  درک و  لاـمعا 

یشان اجنآ  زا  لضفم  دیحوت  یارجام  نیمھ  هک  دنیوگیم  ار  ناشتارظن  دنراد  رفن  دنچ  اب  دنتسشن  ادخ ، رکنم  مالـسا و  اب  فلاخم  ینعی  دحلم ، قیدنز و  کی  ربمغیپ  دجـسم 

یاھفرح نیا  ادـخ و  یهناخ  دجـسم و  یوت  دیاهتـسشن  امـش  هک  درک  شاخرپ  اھنیا  هب  دـننزیم ، دـنراد  ییاھفرح  کی  دنتـسشن  رفن  دـنچ  دجـسم  یوت  دـید  لضفم  دوشیم .

رتظیلغ و اھفرح  نیا  زا  وت  یاوشیپ  ماما و  دوخ  شیپ  ام  هک  دـنتفگ  هلب . تفگ  یتسھ ؟ قداص  دـمحم  نبرفعج  نارای  زا  دـیاش  وت  هک  دـنتفگ  اـھنآ  دـینزیم ، دـیراد  ار  هنادـحلم 

تاثحابم نآ  تفگ و  ار  نایرج  قداص و  ماما  تمدـخ  دـمآ  وا  هک  یھدـیم ؟ ناشن  ار  لمعلاسکع  نیا  ارچ  وت  دـھدیمن و  ناشن  ار  لـمعلاسکع  نیا  وا  مینزیم ، ار  شرت  تخس 

اھنآ زا  رتـشیب  هیما و  ینب  یاـفلخ  زاـب  هتبلا  تفرگ . ماـجنا  اـھنیا  نیب  اـھنیا  تسا ، سرتـسد  رد  تسھ  اـھباتک  رد  هدـش و  تبث  لـضفم » دـیحوت   » ماـن هب  زورما  هـک  ینـالوط 

تارظن و نیفلاخم  یور  رب  ار  یرـصح  دـح و  یب  یاـھراشف  کـی  نوگاـنوگ  لـئاسم  مـالک و  منادـیمن  نآرق و  قلخ  یمـالک و  لـئاسم  یهراـبرد  دـندرواین و  تقاـط  ساـبعینب 

، لوا ردص  یمالسا  ماکح  شور  رد  مالسا و  رد  الوصا  اما  دمآرب . یرگید  لکش  هب  مالسا  خیرات  رد  مالـسا و  یایند  رد  دعب  مھ  نیا  دندروآ . دراو  تفالخ  هاگتـسد  نآ  یژولوئدیا 

لالـض و بیرف و  یرگاوغا و  باب  رد  ثحب  الاح  تسا -  دازآ  دشابن ، لالـضا  شیوت  یتروص  رد  دشابن ، یرگاوغا  شیوت  هک  یتروص  رد  دشاب ، ملاس  هک  یتروص  رد  هدیقع  نایب 

راکفا دـنناوتب  یناسک  ینعی  دـشاب ؛ دازآ  راکفا  هک  تسا  یمالـسا  یهعماج  عفن  هب  مھ  اساسا  درک -  مھاوخ  ضرع  یرگید  یهبطخ  کی  رد  هللااشنا  ار  اـھنیا  لالـض و  بتک 

یرظن کی  یسک  ینعی  تساھهشیدنا . دشر  بجوم  راکفا  ملاس  دروخرب  هک  هدش  ینیب  شیپ  ام  یـساسا  نوناق  رد  دننک . نایب  ار  ناشدوخ  نوگانوگ  تارظن  ار ، ناشدوخ 

مکاـح تسا و  یریگولج  لـباق  دوخ  طـلغ  یاھـشور  نیا  هک  طـلغ  یاھـشور  اـب  ماوت  هن  ملاـس ؛ اـما  دـیایب ، دوـجو  هب  یرکف  دروـخرب  کـی  دراد . وا  اـب  فلاـخم  رظن  یرگید  دراد ،

راثآ دوشیم و  نیمات  دوشیم و  نیمضت  رتشیب  تروص  نیا  رد  هعماج  یرکف  دشر  الک  مینکیم . ضرع  ادعب  ار  اھنآ  هک  اھشور  نآ  زا  دوشب  عنام  دیاب  یمالسا  تلود  یمالـسا و 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 11 
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تدحو یزاسملاس و  فرط  هب  هعماج  دننکب ، نایب  دنناوتیم  ار  ناشدوخ  تارظن  هک  دننک  ساسحا  یناسک  هچنانچ  رگا  تسا . دایز  هعماج  رد  مھ  شایسایس  یعامتجا و 

ندرک و ناـمتک  نتفگن و  زا  یـشان  هک  ییاـھرظنفالتخا  دوشیم ؛ کـیدزن  مھ  هب  تارظن  دـنھدیم ، باوج  ار  اـھنآ  مھ  یناـسک  دـنیوگیم ، ار  راـکفا  نآ  نوـچ  دوریم . شیپ  مھ 

. تسا نیا  هیضق  یلک  لکش  دوریم . نیب  زا  دوشیم و  مک  جیردتب  تسھ ، رگیدکی  زا  نتشاد  هدیشوپ 

تسھ و یساسا  نوناق  رد  هک  ینآ  ینعی  هدوب ؛ نیمھ  مھ  یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  یمالـسا و  بالقنا  رد  ام  شور  هک  منکب  اعدا  مھاوخیم  یوق  عطاق و  روط  هب  نم  و 

دنیوگیم دننکیم ، هدافتسا  دازآ  یاضف  زا  هک  هعماج  رد  یناسک  هشیمھ  دنتـسھ  هتبلا  تسا . نیمھ  تسا ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  رظن  رد  یهدشهتفریذپ  زورما  هک  ینآ 

هتـشذگ میژر  نارود  رد  مھ  دارفا  نآ  دوخ  دنرادن . ندیـشک  سفن  تردق  الـصا  دنیاھنادنز و  یوت  دارفا  نآ  ریظن  یدادبتـسا ، یقانتخا و  یاھمیژر  رد  هک  یناسک  تسین ! یدازآ 

. دنربیم لاوس  ریز  ار  اھزیچ  یهمھ  دننکیم ، رشتنم  هوزج  دنسیونیم ، دننزیم ، فرح  هنادازآ  یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  دنیوگب ، هملک  کی  دنـشکب و  سفن  دندرکیمن  تئرج 

زا یهدافتـسا  اب  هک  یاهتـشون  نامھ  رد  تسین . ناشیاھراک  رد  تسھ ، نایب  یدازآ  طرـش  هک  یتمالـس  شور  نآ  ینعی  تسھ ؛ مھ  ملاسان  ناشاھراک  نیا  یھاگ  یتح 

. تسا نیا  تقیقح  نکل  تسا . بـیرف  نـیا  تـسا ، یراـک  لـغد  عوـن  کـی  نـیا  بـخ  تـسین ! یدازآ  دـنیوگیم  هتـشون  ناـمھ  رد  دـندرک ، رـشتنم  دنتـشون و  ار  نآ  دازآ  یاـضف 

لئاسم تموکح ، هب  طوبرم  لئاسم  رد  یداصتقا ، لئاسم  رد  یمالـسا ، لئاسم  رد  زورما  تسا . نوگانوگ  تارظن  لماح  اھباتک ، اھهوزج و  تالاقم ، ناگدنـسیون  اـھهمانزور ،

هک تسھ  ییاھتیعونمم  ارچ ، دینکیم . پاچ  ارچ  دیوگیمن  مھ  یـسک  دننکیم ، پاچ  دـنراد  مھ  ار  اھباتک  نیا  دنـسیونیم ، اھباتک  یوت  تسھ . ینوگانوگ  تارظن  یـسایس ،

ماظن رد  ییاھزیچ  هچ  هک  منکب  ضرع  احورـشم  یرگید  یهبطخ  کی  رد  دـیاب  ار  نیا  متفگ ، هک  روط  ناـمھ  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یهفیظو  زاـب  اـھتیعونمم  نآ 

. تسا عونمم  یمالسا  یروھمج 

نارھت  / ٠٢/١٨/١٣۶۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

تاعاس مایا و  نیا  زا  و  ناـضمر ؛ هاـم  یهزور  ینعی  اوقت  یهلیـسو  زا  یهدافتـسا  یھلا و  یاوقت  تیاـعر  هب  منکیم  هیـصوت  منکیم و  توعد  ار  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  یهمھ 

دیـشخبب و طاشن  توارط و  دوخ  ناج  هب  دینک و  نادابآ  ادخ  دای  اب  ار  اھلد  تسا . تدابع  تاعاس  نآ  رد  سفنت  یتح  ادخ  یهدـنب  یارب  هک  یتاعاس  ندرک ، هدافتـسا  تکربرپ 

زا کاسما  امـش  یهزور  تسادخ و  هب  یکیدزن  بجوم  رگید  تاقوا  زا  شیب  اھبـش  اھزور و  نیا  رد  تاعاس ، نیا  رد  رکذت  هجوت و  دیئوشب . ار  ناج  رابغ  لد و  راگنز  هبوت  بآ  هب 

، ینھذ تارطخ  تارطاخ و  یتح  رادرک و  راتفگ و  زا  لماک  تبقارم  ینعی  اوقت ، اھزور  نیا  رد  تسامش . یقرت  یلاعت و  دشر و  بجوم  هاوخلد  یاھزیچ  یناسفن و  تایھتشم 

تبقارم مینک ، لرتنک  ار  نامدوخ  هک  دـھدب  تسد  ام  یهمھ  هب  قیفوت  نیا  کراـبم  یلاـیل  ماـیا و  نیا  رد  مراودـیما  تسا . لاـس  ماـیا  تاـقوا و  یهیقب  یارب  گرزب  نیرمت  کـی 

لـصاح یونعم  شزرو  نیا  تکرب  هب  هزور و  تکرب  هب  اھزور  نیا  رد  هک  یـسفن  طبـض  تلاح  نآ  و  یعرـش . یھلا و  نیزاوم  اـب  مینک  قبطنم  ار  ناـمدوخ  راـتفر  راـتفگ و  مینک و 

. میرادب هگن  نامدوخ  لاس  یهرود  یارب  یاهریخذ  ناونع  هب  ار  نیا  دوشیم ،

رد یحیرـص  زیچ  یمالـسا  عبانم  رد  دـنچ  رھ  هک  دـش  ضرع  لبق  یهبطخ  رد  تسا . هدـیقع  راھظا  نایب و  یدازآ  باب  رد  ثحب  لوا ، یهبطخ  رد  منکیم  لابند  زورما  هک  یثحب 

وا یارب  یمالـسا  یهعماج  رد  ناسنا  دـقتعم  نایب  هک  دوشیم  هدافتـسا  یثیدـح  یخیرات و  ینآرق و  دـھاوش  نئارق و  زا  اعومجم  اما  متفاین ، هدـنب  هدـیقع  راھظا  یدازآ  باـب 

یهنیمز رد  هچ  ار  دوـخ  ینھذ  یهدـیقع  دـناوتیم  دـنکن ، یطخت  درک -  مھاوـخ  ضرع  ار  اـھنآ  زورما  هک  یدازآ -  نیا  دودـح  هب  هکنیا  طرـش  هـب  یـسک  رھ  تـسا و  دازآ  زیاـج و 

لثم تسا  یدودح  کی  یاراد  یدازآ  نیا  دش ، ضرع  هک  یروط  نامھ  اما  دنک . نایب  یعامتجا  نوگانوگ  قئالس  یهنیمز  رد  هچ  یسایس و  روما  یهنیمز  رد  هچ  تاداقتعا و 

. منکیم ضرع  ار  یھاتوک  ثحب  دودح  نیا  یهرابرد  زورما  دوشن و  ضقن  دیاب  دودح  نیا  رگید . یاھیدازآ  یهمھ  لثم  رگید ؛ زیچ  همھ 

هب مھ  دوشیم . تسا و  هدـش  یئاھهدافتـسا  وس  فرط  ود  رھ  زا  نوچ  تسا . یقیقد  فیرظ و  ثحب  کی  ثحب  نیا  هک  دـننک  هجوت  نارھاوخ  ناردارب و  دـیاب  ار  هتکن  نیا  ـالبق 

دناهدرک ار  یتامادقا  مدرم  یھاگآ  نایز  هب  مدرم و  یمومع  حلاصم  هیلع  دناهدرک و  اھهدافتسا  وس  دننکیم و  هدافتسا  وس  یناسک  هدیقع  راھظا  یدازآ  نایب و  یدازآ  ناونع 

یئاھلمع و تدـش  حـلاصم ، ظـفح  ناونع  هب  یدازآ و  زا  یهدافتـسا  وس  اـب  یهلباـقم  ناونع  هب  مھ  فرط  نآ  زا  تسین . زیاـج  یتسرد  قطنم  چـیھ  رد  یفرع و  چـیھ  رد  هک 

زا دیابن  تسا ، زیاج  هدیقع  راھظا  هک  دوش  هتفگ  رگا  نیاربانب  تسین . لوبق  لباق  مھ  نآ  هک  تسا  هتفرگ  ماجنا  ایند  یاج  همھ  رد  خـیرات ، لوط  رد  نامز ، لوط  رد  یئاھراشف 

رگا تسا و  مزال  شتیاعر  هعماـج  رد  مدرم  یهماـع  راـکفا  یمومع و  حـلاصم  هک  دوش  هتفگ  رگا  تسا و  زیاـج  اھهدافتـسا  وس  نآ  دراوم  رد  یتح  هک  درک  ار  هدافتـسا  نیا  نآ 

یمالسا ماظن  رد  تسام . لوبق  دروم  دوشب ، حلاصم  مان  زا  یاهدافتسا  وس  اج  رھ  هک  درک  هدافتسا  دیابن  مھ  نیا  زا  تسین ، زیاج  دشاب  اھنیا  ررـض  هب  هدیقع  راھظا  نایب و 

. منکیم هراشا  تقو  شیاجنگ  ردق  هب  نآ  هب  هک  تسا  ینشور  زرم  دح و  دراد ، دوجو  یمالسا  لصا  ود  نیا  گرزب و  تحلصم  ود  نیا  نایم  هک  یزرم  دح و  نیا 

رثا عاعـش  اھنتفگ  زا  یـضعب  سکعب  دراد ، یدودـحم  رثا  عاعـش  اھنتفگ  زا  یـضعب  درادـن . ارھق  مھ  یدـحاو  مکح  سپ  تسین ؛ ناسکی  اج  همھ  رکف  نایب  هدـیقع و  نایب  هتبلا 

سکعب دوب . دـھاوخ  یدودـحم  یهریاد  کـی  رد  دوشب ، بترتـم  رظن  راـھظا  نیا  رب  هک  یرثا  رھ  دـننک ، راـھظا  ار  یرظن  ار ، یرکف  ار ، یزیچ  رگا  اھیـضعب  دراد . یعیـسو  رایـسب 

یلومعم و نابز  اب  ار  یبلطم  اھیـضعب  دوب . دھاوخ  یاهدرتسگ  عیـسو و  یهرئاد  کی  رد  دب -  هچ  بوخ و  هچ  دوشب -  بترتم  هک  یرثا  رھ  دـننکب ، رظنراھظا  رگا  رگید  یـضعب 

مدرم لد  رد  یقیمع  رثا  یاراد  هک  دـنربب  راک  هب  ار  یرثوم  نابز  دـننک ، نایب  یرنھ  نابز  هب  ار  یبلطم  تسا  نکمم  یـضعب  اما  تسین . قیمع  نآ  رثا  هک  دـننکیم  ناـیب  یداـع 

اھهدیقع راھظا  اھنایب و  زا  یـضعب  دراذگیم . قرف  نایب  یهویـش  ود  نیا  نایم  مالـسا  دوشب ، بترتم  ینایب  روجنیا  رب  یئوس  راثآ  رگا  دنتـسین و  ناسکی  مھ  اب  ود  نیا  دشاب .

راثآ ندرک  یثنخ  نایب و  نیا  اب  یهلباقم  ناکما  نوچ  دـشاب . یاهدـننک  هارمگ  نایب  رگا  یتح  تسین ؛ یتیـساسح  نایب  راـھظا  روجنیا  یور  دریگیم ؛ ماـجنا  یداـع  طیارـش  رد 

جاـتحم یمالـسا  ماـظن  هعماـجھک و  یتـقونآ  رد  دریگیم ؛ ماـجنا  یعاـمتجا  ساـسح  طیارـش  رد  هدـیقع  ناـیب  کـی  رظن ، راـھظا  کـی  یھاـگ  اـما  تـسھ . هعماـج  رد  نآ  وـس 

کی اھنیا  تسا ؛ حرطم  ماظن  یمومع  حـلاصم  ظفح  تسا ، حرطم  اھزرم  تینما  دـیدھت  تسا ، نیب  رد  یگنج  تسا ، زکرمت  جاتحم  تسا ، شمارآ  جاتحم  تسا ، یگچراپکی 

صخـش کی  هب  تناھا  صخـش ، کی  هب  الثم  تناھا  لثم  عونمم  یاھنایب  زا  ینایب  کی  یھاگ  تسین . ناسکی  ناـیب  زاربا  هنوگ  ود  نیا  هب  تبـسن  تیـساسح  دنتـسین . روج 

ندرب لاوئس  ریز  تسا ، ماظن  کی  هب  تناھا  تسا ، تلم  کی  ریقحت  وا ، ریقحت  وا ، ندرب  لاوئس  ریز  وا ، تناھا  هک  تسا  یصخش  هب  تناھا  یھاگ  تسا . هعماجرد  یلومعم 

هدیقع و نایب  مالـسا  رد  میئوگب  مھ ، یور  میراذـگب  ار  ناماھمـشچ  یلک  روط  هب  ام  هک  دوشیمن  سپ  دنتـسین . ناسکی  مھ  اب  ود  نیا  تسا ، روشک  کی  تسا ، هعماج  کی 

بلطم یاوتحم  دنفلتخم ، اھهدنونـش  دنفلتخم ، اھهدنیوگ  تسا ، فلتخم  اھنایب  تسا ، فلتخم  طیارـش  یلک . روط  هب  تسین  زیاج  ای  یلک  روط  هب  تسا  زیاج  هدیقع  زاربا 

کی لباقم  رد  ادـخ  لوسر  اج  کی  تسین . ناسکی  دـینیبیم  امـش  نوگاـنوگ ، یاـھنایب  لـباقم  رد  ار  لوا  یاـفلخ  ربمغیپ و  لـمعلاسکع  مالـسا  ردـص  رد  اذـل  تسا . فلتخم 

رظن زا  ربمغیپ  هب  تناھا  نایب  نیا  ینعی  دـنکیم . مھ  ناـسحا  وا  هب  هکلب  دریگیمن ، ماـقتنا  وا  زا  طـقف  هن  ربمغیپ  دـنکیم ، تناـھا  وا  هب  دـناوتیم  هچرھ  وا  دتـسیایم و  فلاـخم 

دراو هناحتاف  مرکا  ربمغیپ  دـینیبیم  امـش  مھ  اج  کی  درکیم . بیقعت  ار  وا  ربمغیپ  الاو  درادـن ؛ ینوناق  بیقعت  لاکـشا و  چـیھ  تسا ، مالـسا  یهمـسجم  هک  ربمغیپ  مالـسا و 

زا دنکیم ، وفع  دـنکیم ، فاعم  ار  اھنیا  دـنراد ، دوجو  نایفـسوبا  لثم  یاهتـسجرب  یاھتیـصخش  اھنآ  نایم  رد  هک  ار  دوخ  فلاخم  دـناعم  کرـشم  رفن  رازھ  دـنچ  دوشیم و  هکم 

مادـعا هب  موکحم  ابایغ  هداد ، رارق  لاوئـس  ریز  ار  مالـسا  ار و  ربمغیپ  هدرک و  تناھا  هتفگ و  رعـش  ربمغیپ  هیلع  هکم  ناـمھ  رد  هک  ار  یرعاـش  کـی  اـما  درادـیم ، نوصم  بیقعت 

بطاخم نایب و  طیحم  نایب و  یاوتحم  نایب و  عون  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  تسیچ ؟ زا  یـشان  نیا  تسا . حابم  ناسنا  نیا  نوخ  درک ، ادیپ  ار  نیا  سک  رھ  دـیوگیم  دـنکیم و 

نھذ رد  لمجم  روط  هب  نیا  دروآیم . دوجو  هب  ار  ینوگانوگ  لاوحا  ماکحا و  عاضوا و  نوگانوگ ، طیارـش  دنتـسین و  ناسکی  دنتـسھ ، یفلتخم  ماکحا  یاراد  ناـیب  رازبا  ناـیب و 

هدرتـسگ روط  هب  ثحب  دراو  مھاوخیمن  نم  دوشب ؛ ناـیب  لـصفم  دـناوتیم  ثحب  هتبلا  منک . ضرع  نم  ار  ناـیب  تیعونمم  دودـح  زا  یـضعب  اـت  دـشاب  نارھاوخ  ناردارب و  اـمش 

مھاوخ ضرع  یرگید  یهبطخ  رد  تفگ ، دیاب  ریزگان  هک  دیـسر  مرظن  هب  یبلطم  زاب  دعب  رگا  منکیم . نایب  لامجا  روط  هب  مھدب ؛ صاصتخا  مھ  ار  یرگید  یاھهبطخ  هک  موشب 

. درک

لاض جیار  ریبعت  هب  هدننک و  هارمگ  رگاوغا و  نایب  هدننک . هارمگ  رگاوغا و  نایب  رگم  تسا ، دازآ  یاهدیقع  نایب  رھ  ینعی  تسا . لالضا  یهلئـسم  نایب ، رد  یلـصا  دودح  زا  یکی 

تحت ار  یـسک  تسین ، هدننک  هارمگ  اما  تسا ، لطاب  تسا ، قح  فالخ  یبلطم  کی  یھاگ  تسا . قح  فالخ  لطاب و  نایب  زا  ریغ  نیا  هلاض ، بتک  ای  هلـضم  بتک  لضم ، ای 

وا دتفیب ، داوس  مک  مدآ  کی  تسد  رگا  هک  یاهدننک  هارمگ  باتک  ناگربخ ، نف و  لھا  یارب  نادنمـشناد ، نایم  رد  یملع ، یاھهزوح  رد  لطاب  بلاطم  لثم  دھدیمن . رارق  ریثات 

نایب هشیدنا و  دنکیم و  رکف  وا  هیلع  دروآیم و  تسد  هب  ار  نمـشد  رظن  وا  زا  هکلب  تسین ، هدننک  اوغا  طقف  هن  تسا ؛ راک  یهلیـسو  دنمـشناد  کی  یارب  درک ، دھاوخ  اوغا  ار 

« يمالسا هعماج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هتفگ رگا  هک  تسا  یفرح  تسین ؛ هدننک  هارمگ  مدرم  راکفا  یالاب  حطـس  رطاخ  هب  نخـس  کی  یاهعماجکی  رد  یھاگ  تسھ . مھ  دـیفم  تسین ، هک  رـضم  سپ  دـنکیم . زاربا 

لطاب فرح  نآ  هب  باوج  دـھاوخیم  هک  یھاگتـسد  نآ  یـسک و  نآ  طیارـش  اب  لطاب  فرح  کـی  نتفگ  طیارـش  یھاـگ  تسا . لـطاب  ولو  درک ، دـھاوخن  هارمگ  ار  یـسک  دوشب ،

ریغ رد  نینموملاریما ، بایغ  رد  ار  بلاطم  نآ  رگا  هک  دنکیم  نایب  ار  یبلاطم  دوشیم ، دـنلب  یـسک  نینموملاریما  ربنم  یاپ  رد  الثم  هکنیا  لثم  تسا . یربارب  طیارـش  دـھدب ،

اوغا نینموملاریما  دجسم  رد  فرح  نآ  نایب  اما  دنک . هارمگ  ار  مدرم  زا  یرایسب  یاھلد  دیاش  دنک ، نایب  تسا ، رضاح  اجنآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع دوخ  هک  هفوک  عماج  دجسم 

وا اب  اما  تسین ، تمالـس  اب  ماوت  داقتنا  تسین ، ملاس  هدـش ، رداـص  ناـیب  نیا  ضرغ  یور  زا  تسا ، هناـضرغم  ولو  ناـیب  نیا  اـب  نینموملاریما  اذـل  تسین ؛ رگهارمگ  هدـننک و 

کی هدز ، ار  یفرح  کی  هدـش ، دـنلب  یرفن  کـی  تسا . یناـسکی  طیارـش  طیارـش ، نوچ  ارچ ؟ تسا . یریگعـضوم  زا  رود  درـسنوخ و  ـالماک  دروخرب  کـی  نینموملاریما  دروخرب 

ار وا  قطنم  یھارمگ  دروآ و  دـنھاوخ  نامیا  یلع  قطنم  تیناقح  هب  همھ  درک و  دـھاوخ  فرطرب  ار  هھبـش  نیا  تسا ، رـضاح  اـجنآ  مھ  نینموملاریما  هدرک ، اـقلا  ار  یاهھبش 

کی نایب  یگنوگچ  لطاب ، فرح  کی  نایب  طیارـش  سپ  دـشاب . هدـننک  هارمگ  تسا  نکمم  مھ  یئاج  کی  رد  تسا و  یلطاب  نایب  ناـیب ، ولو  درادـن ، یلاکـشا  نیا  دـنمھفیم .

مالـسا و رظن  زا  تسا  عونمم  تسا و  مزال  وا  اب  یهلباـقم  تسا ، رگاوغا  هک  یئاـجنآ  تسین . رگاوغا  هدـننک و  هارمگ  فرح  لـطاب  فرح  اـج  همھ  تسا ؛ تواـفتم  لـطاب  فرح 

ماظن رد  هک  یردـقیلاع  ناگدـنیوگ  ای  ماظن  نیلوئـسم  هک  مینیبیم  عماجم  سلاجم و  زا  یرایـسب  رد  زورما  نیمھ  ام  هکنیا  لثم  دریگیم . ار  وا  نایب  یولج  یمالـسا  تاررقم 

رد دننکیم ، نایب  ار  یبلاطم  یسلاجم  رد  یعماجم ، رد  اھنیا  دنتسھ ، یمالسا  یروھمج  ماظن و  تارظن  عفادم  نیبم و  اما  دنرادن  مھ  یتیلوئـسم  ولو  یمالـسا  یروھمج 

هب اھنآ  هب  خساپ  اما  تسین ، لاوئس  طقف  تسا ، لاکشا  تسا ، هھبش  یضعب  تسا ، هناضرغم  یھاگ  مھ  یضعب  تالاوئـس  نیا  دوشیم ، اھنآ  زا  یتالاوئـس  سلجم  نامھ 

، دـشاب هناـضرغم  لاوئـس  نآ  ولو  دوـشیم ، وا  زا  هک  یلاوئـس  زا  هک  یـسلجم  چـیھ  رد  دـیدیدن  امـش  ار  یلوئـسم  چـیھ  زگرھ  ینعی  تسھ . لاوئـس  کـی  هب  خـساپ  ناوـنع 

دھاوخ ار  شباوج  تسھ ، یاهناضرغم  لاوئس  ولو  تسا ، لاوئس  هن ، دھدب . رارق  بیقعت  دروم  انایحا  ای  دنک  شھوکن  ار  هدننک  لاوئس  نآ  دوشب ، ینابصع  دوشب ، هتفـشآرب 

هارمگ اھنایب  زا  یـضعب  اما  تسین . هدـننک  هارمگ  اـما  تسا ، لـطاب  هچرگا  ناـیب  نیا  دوب . لـیبق  نیا  زا  دـشیم ، ناـیب  لوا  یاـفلخ  نینموملاریما و  ربنم  یاـپ  رد  هک  هچنآ  داد .

مدرم زا  یعمج  یھارمگ  یهیام  هک  دوشب  رداص  ینیبطاخم  اب  یطیارـش و  رد  یطیحم و  اضف و  رد  یاهدنیوگ  زا  ینخـس  کی  رگا  دھدیمن . هزاجا  مالـسا  ار  وا  تسا ، هدـننک 

یارب تسا ، راکفا  دـشر  یارب  تسا ، راکفا  تیادـھ  یارب  یدازآ  اـساسا  نوچ  تسا ؛ حـضاو  مھ  تیعونمم  نیا  یهفـسلف  لـیلد و  تسا . عونمم  مالـسا  رظن  زا  نیا  تسھ ،

زا یکی  سپ  تسین . لوبق  لباق  انیقی  نیا  دـشاب ، هعماج  درگبقع  بجوم  دـشاب ، راکفا  دوکر  بجوم  دـشاب ، راـکفا  یھارمگ  بجوم  هک  یایدازآ  نآ  تسا . هعماـج  تفرـشیپ 

. تسا عونمم  نیا  دشاب ، هعماج  رد  اھنھذ  اھلد و  یهدننکفا  اطخ  هب  هدننک و  هارمگ  هک  ینخس  رھ  یزاسهارمگ . یرگاوغا ، زا  تسا  ترابع  نایب  یدازآ  یاھزرم 

دراوم رد  ناـیب  ندوبن  دازآ  یارب  مدرکن ، ادـیپ  یحیرـص  کردـم  لـیلد و  کـی  نم  مدرک  ضرع  ناـیب  یدازآ  یارب  رگا  نآرق ، رد  تسا . هعماـج  رد  یموـمع  جنـشت  اـھزرم ، زا  یکی 

کنیرغنل هنیدـملا  یف  نوفجرملا  ضرم و  مھبولق  یف  نیذـلا  نوقفاـنملا و  هتنی  مل  نئل  : » دـیامرفیم یاهیآ  رد  بازحا  یهروس  رد  هک  تسھ  یحـضاو  لـیلد  یمومع ، جنـشت 

. دـناهنیدم رد  نوفجرم  اھنیا  دـنناشکیم ؛ ملاسان  تاکرح  هب  دـنناشکیم ، بارطـضا  هب  ار  هعماـج  دـننکیم ، ینیرفآجنـشت  هعماـجرد  هک  یناـسک  نآ  ینعی  نوفجرم » «. » مھب

لوبق لباق  نیا  دـناشکیم . جنـشت  هب  ار  هعماج  یمومع  وج  دوخ  رظنراـھظا  اـب  دوخ ، یریگعـضوم  اـب  دوخ ، ینکارپهعیاـش  اـب  دوخ ، نخـس  اـب  هک  یـسک  نآ  ینعی  فجرم » »

ات رـس  نیا  هتـشاد ؛ تیعمج  هن  هتـشاد و  تعـسو  هن  نارھت  تالحم  زا  یکی  ردق  هب  هنیدـم  یهمھ  هدوب ؟ ردـقچ  رگم  هنیدـم  ربمغیپ . نامز  کچوک  یهعماج  رد  یتح  تسین ،

هیلع دندش  دحتم  گرزب  یاھتردق  نوچ  تسا ، یدـج  نانمـشد  تفلاخم  نوچ  تسا ، دایز  ینمـشد  نوچ  مھ  وج  نامھ  رد  اما  تسا . ربمغیپ  نامز  رد  یمالـسا  ماظن  یاپ 

یهنیمز رد  ار  مزال  قمع  نآ  اھلد  اھنامیا و  راکفا و  زونھ  نوچ  دننک ، نکهشیر  ار  مالـسا  هکنیا  یارب  دندش  تسدمھ  بازحا  نوچ  دنربب ، نیب  زا  ار  یوبن  یهنیدم  ماظن  هکنیا 

نیا اھنیرفآجنشت ، نیا  اھنکارپهعیاش ، نیا  دنرادن  رب  تسد  رگا  ینعی  مھب ؛» کنیرغنل  : » تسین تشذگ  لباق  هنیدم  رد  فجرم  اذل  هدرکن ، ادیپ  ماع  روط  هب  یمالـسا  لئاسم 

ات تخادـنا  میھاوخ  اھنآ  ناج  هب  ار  وت  ینعی  اھنآ ؛ هب  درک  میھاوخ  ارغا »  » ار وت  اـم  دـننک ، جراـخ  دـنھاوخیم  شدوخ  شمارآ  نوکـس و  زا  تمالـس و  زا  ار  هعماـج  هک  یناـسک 

الاح دنراذگب . دوخ  لاح  هب  ار  هعماج  تمالـس  دننک و  لمحت  دنتـسین  رـضاح  ار  هعماج  ملاس  وج  هک  یناسک  لباقم  رد  نشخ  دیدش  نحل  کی  ینعی  یریگب . ار  مدرم  ماقتنا 

لوبق الـصا  ار  یبرغ  یـسارکوم  تاـھج  زا  یرایـسب  رد  اـم  بخ  درادـن . لوـبق  ار  نیا  یبرغ  یـسارکومد  تسا ، یبرغ  یـسارکومد  یاھـشور  فـالخ  رب  نیا  هک  مینک  لاـجنج 

یبرغ یاھیسارکومد  دوخ  رد  یتح  مدرک ، ضرع  لبق  یهبطخ  رد  هک  روط  نامھ  تسا و  بیرف  نآ  تسا ، غورد  نآ  تسا ، هنتف  نآ  تسین ، یسارکومد  یدازآ و  نآ  میرادن ؛

 - میراد ام  دیرادن ، امش  دنیوگیم  هک  یتسینومک ، یتسیلایـسوس و  عماوج  ینعی  دندز -  قرـش  کولب  رـس  وت  ار  نآ  دندرک و  ملع  ار  نایب  یدازآ  راعـش  هکنیا  مغریلع  مھ 

نامھ لیبق  زا  وگتقیقح  تسرد و  نایب  کی  هیلع  دـننکیم  اھنآ  هک  یلاجنج  درادـن و  دوجو  الـصا  هملک  یقیقح  یانعم  هب  ناـیب  یدازآ  مھ  اـھروشک  نآ  دوخ  رد  لاـح  نیع  رد 

اما دننکب ، دنتـسناوتیمن  ار  راک  نیا  یلیلد  رھ  هب  نوچ  دناوخن ؛ نآرق  یهیآ  هک  دریگب  ار  ربمغیپ  نھد  دمآیمن  یـسک  دندرکیم . ربمغیپ  فارطا  شیرق  رافک  هک  تسا  یلاجنج 

یناھج یتسینویھـص  تاغیلبت  شور  اکیرمآ ، شور  برغ ، شور  زورما  دسرن . شـشوگ  هب  نآرق  توالت  یادص  یـسک  هک  دنتخادنیم  هار  هب  ربمغیپ  فارطا  هیلع  لاجنج  ردـقنآ 

برغ رد  یدازآ  لئاسم  یهنیمز  رد  اساسا  هناضرغم  یاھتـسایس  یور  زا  هک  ار  یئاھهیاپ  اھـشور و  ام  لاحرھهب  اما  دنرادن ؛ هجو  چیھ  هب  یدازآ  مھ  اھنآ  نیاربانب  تسا . نیا 

یروجنیا مالـسا  لاح  رھ  هب  منکیمن . رارکت  میرادن و  لوبق  مدرک -  تبحـص  اھثحب  یهلـسلس  نیمھ  رد  هبطخ  دنچ  رد  بلطم  نیا  یهرابرد  لصفم  هدنب  هک  هدـش -  هتـشاذگ 

دازآ مالـسا  رد  ناـیب  منک و  ناـیب  ار  مدوخ  یهدـیقع  مھاوخیم  نم  هک  دـیوگب  درادـن  قح  یـسک  تساـھزرم . زا  یکی  نیا  دـنکیمن . لوـبق  هعماـج  رد  ار  ینیرفآجنـشت  تسا ؛

مھ هب  ار  هعماج  نیا  مدرم  یتسیزمھ  طیحم  تمالـس  ار ، هعماج  مارآ  وج  دـھاوخب  یـسک  نایب  نیا  اب  رگا  اما  تسا ، دازآ  نایب  هلب ، منزب . ار  مفرح  نم  دـیھدب  هزاجا  تسا ؛

ینوناق و بیقعت  دنتـسیاب و  شلباقم  رد  ار  ینایب  نینچ  کی  هک  دوب  دنھاوخ  فظوم  اھهاگتـسد  مھب ؛» کنیرغنل  : » دیامرفیم درادن . لوبق  ار  نیا  هجو  چـیھ  هب  مالـسا  دـنزب ،

. تسا ینیرفآجنشت  زا  ریغ  هدیقع  راھظا  نایب  سپ  تسا . یدازآ  یاھزرم  زا  یکی  مھ  نیا  تسین . لوبق  لباق  نیا  دننکب ؛ یقوقح  یسایس و 

گنج و باب  رد  هک  تسا  اسن  یهروس  نآ  هدش و  حیرصت  ای  هراشا  نآ  هب  هک  دراد  یدروم  نآرق  رد  زاب  مھ  نیا  هک  تسا  یتکلمم  رارسا  یاشفا  نایب ، یدازآ  یاھزرم  زا  یکی 

یمالـسا یهعماج  لاور  فلاخم  هک  یناسک  نآ  باب  رد  دعب  دـنکیم ؛ نایب  ار  یلماک  روشرپ و  ثحب  الـصفم  اسن  یهروس  رد  گنج  نوگانوگ  لئاسم  داھج و  هب  مدرم  صیرحت 

رھ هب  فوخ ، ای  نما  زا  رگا  هک  تسا  نیا  تایآ  هیآ و  نیا  بسح  هب  بابان  یاھمدآ  نیا  تیـصوصخ  هب ؛» اوعاذا  فوخلا  وا  نمـالا  نم  رما  مھاـج  اذا  و  : » هک دـیامرفیم  دنتـسھ ،

باسح هب  تسا  نکمم  شوخان  ربخ  مدرم  یارب  هک  یرارسا  هچ  دیایب ، باسح  هب  تسا  نکمم  شوخ  ربخ  دوخ  یاج  رد  مدرم  یارب  هک  یرارسا  هچ  یتکلمم ، رارـسا  لاح 

عرـش رد  هیآ و  نیا  بسح  هب  هک  دـننکیم ، اـشفا  مدرم  لـباقم  رد  ار  ربخ  نیا  دـنیآیم  یتحلـصم ، هنوگچیھ  تیاـعر  نودـب  یاهظحـالم ، چـیھ  نودـب  دـیایب ، ناـشریگ  دـیایب ،

دیاب ار  یبوخ  ربخ  رھ  رگم  اما  تسا ، یبوخ  ربخ  هک  یزوریپ  ربخ  بخ ، دسرب ؛ یزوریپ  ربخ  رگا  الثم  دنیوگیم  هیآ  نیا  لیذ  رد  نیرـسفم  تسا . عونمم  مومذم و  نیا  سدقم ،

رد ار  یزوریپ  نیا  دـنوشیم ، زوریپ  نمـشد  رب  دربن  یهھبج  رد  ام  یاھورین  هک  یئاجنآ  دـشاب . هتـشاد  یبنج  دـسافم  کـی  ربخ  نیا  یاـشفا  تسا  نکمم  هن ، درک ؟ اـشفا  اـنآ 

هتفگ هظحالمیب  مھ  یزوریپ  ربخ  نیمھ  رگا  الاو  درک ؛ نایب  دـیاب  دوشن ، وا  زا  گنج  هیلع  مدرم و  هیلع  یاهدافتـسا  وس  هنوگچیھ  هک  یاهزادـنا  هب  دوخ ، تقو  رد  دوخ ، یاج 

«، مھنم هنوطبنتـسی  نیذـلا  هملعل  مھنم  رمالا  یلوا  یلا  لوسرلا و  یلا  هودر  ولو  : » ار ربخ  یتسیاب  اذـل  دـنکب . نیا  زا  یرگید  عون  یهدافتـسا  نمـشد  تسا  نکمم  دوشب ،

مدرم راـیتخا  رد  ار  ربـخ  نیا  دراد ، دوجو  هک  یحلاـصم  یهظحـالم  اـب  نیلوئـسم  دـننادرگرب ، نیلوئـسم  هب  مھ  ار  ربـخ  یتـح  نیلوئـسم . هب  ینعی  رمـالا ؛ یلوا  هب  دـننادرگرب 

دانـسا زکارم  یناھنپ  یاھهدـنورپ  رد  هک  ار  تسیل  نالف  دـینک ، اشفا  الثم  ار  بلطم  نالف  هک  دـشیم  هتـشون  مھ  راوید  رد و  یور  یھاگ  یئاھراعـش  بـالقنا  لـئاوا  دـنراذگب .

هک میدـیمھفیم  تقو  نامھ  ام  زور . نآ  نیلوئـسم  بالقنا و  یاروش  تلود و  هب  باطخ  نیلوئـسم ، هب  باطخ  دـیراذگیمن ؟ مدرم  رایتخا  رد  ارچ  دـینکیمن ؟ اـشفا  ارچ  تسھ ،

اـشفا اما  دـننک ، اشفا  مدرم  یارب  نیلوئـسم  دـیاب  ار  رارـسا  نیا  هک  دراد  دوجو  یرارـسا  کی  هک  دـننک  دومناو  دنتـساوخیم  روجنیا  دـننکیم . ار  راک  نیا  دـنراد  نئاخ  یاھتـسد 

هک هتـساوخیم  یدوصقم  هچ  یارب  کھورگ و  مادک  هک  دش  نشور  الماک  هتبلا  دـعب  دـنکیمن . باجیا  ناشحلاصم  یلیلد  هب  هکنیا  ای  دـنرادن  نانیمطا  مدرم  هب  نوچ  دـننکیمن ؛

رارـسا زا  یلیخ  دمھفب . وا  دـنکیم ، روشک  رد  راک  وا  یارب  دراد  نیا  هک  یتردـقربا  نآ  هکنیا  یارب  دـمھفب . شدوخ  هکنیا  یارب  دـنمھفب ، مدرم  هکنیا  یارب  هن  دوشب ؛ اشفا  اھنیا 

لماـع نآ  دـنزیم ؛ اـج  ار  شدوـخ  مدرم  ناـیم  رد  هک  تسا  یمرحماـن  شوـگ  نآ  تسین ، نیما  هک  ینآ  دنتـسھ ، تموـکح  رارـسا  یهمھ  نیما  اـنیقی  مدرم  تسا . یروـجنیا 

نینچ کی  دـنکیم ، اشفا  ار  ربخ  نیا  هجوت  نودـب  وا  دـسرب ، مھ  تسود  شوگ  هب  رگا  هک  یربخ  ای  اھزیچ . لـیبق  نیا  زا  نمـشد و  دونـش  نآ  نمـشد ، سوساـج  نآ  نمـشد ،

هب عجار  یـسایس ، لئاسم  هب  عجار  گنج ، هب  عجار  ار  یلئاسم  نایب  یدازآ  ناونع  هب  دیایب  یـسک  رگا  الاح  دنتـسنادن . زیاج  ار  نآ  یاشفا  هعاذا و  مالـسا  رد  ار  یئاھربخ 

تسا نکمم  دھدب ، رارق  نمشد  رایتخا  رد  ار  یتکلمم  رارـسا  تسا  نکمم  دشاب ، روآجنـشت  تسا  نکمم  مدرم  نھذ  یارب  هک  اھهاگتـسد  ینورد  ای  روشک  ینورد  لئاسم 

« يمالسا هعماج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نایب نیا  دوشب . شخپ  مھ  ربخ  هنوگنیا  هک  دھدیمن  هزاجا  مالـسا  تسا ؛ عونمم  مھ  نیا  دنکب ، اشفا  دـنک ، راکـشآ  یمالـسا  ماظن  زا  نمـشد  یارب  ار  یفعـض  یهطقن  کی 

. تسا عونمم  نایب  مھ 

عیرس دنناوتیم  نادنمشناد  نابز  ملع و  یاھنابز  اتدعاق  دراد ، یملع  یهبنج  نوچ  فیرحت  هتبلا  تسا . فیرحت  شایکی  یدازآ ، مدع  یاھزرم  اھزرم ، زا  فیرحت . روط  نیمھ 

رایتخا رد  مالـسا  زا  هک  یلئاـسم  فیرحت  نید ، فیرحت  قیاـقح ، فیرحت  یدراوم  رد  رگا  اـما  تسا . رتمک  شایـسایس  یهبنج  دنتـسیاب ، مھ  دـیاب  دنتـسیاب و  وا  لـباقم  رد 

دیاب یمالسا  ماظن  یمالسا و  تموکح  هک  تسا  یئاجنآ  مھ  اجنیا  دوشب ، فیرحت  دوشب و  نایب  بلاطم  نیا  یاهدش ، فیرحت  یفرحم ، لکش  هب  نیا  دریگب ، دیاب  رارق  مدرم 

روشک حلاصم  تکلمم ، حلاصم  هک  یئاجنآ  تسا . دازآ  ملاس  طیحم  رد  هدیقع  راھظا  هدـیقع و  نایب  نایب ، نیاربانب  تسا . نایب  یدازآ  یاھزرم  زا  یـشخب  اھنیا  دـنک . دروخرب 

حلاصم تسا و  عونمم  نیا  دوشیم ، دیدھت  نایب  نیا  اب  یمومع -  حلاصم  و  هعماج ، یمومع  تمالـس  ندز  مھ  هب  جنـشت ، ینکارپ ، هعیاش  دـش -  هراشا  هک  یلیالد  نیا  هب 

یلحم دجـسم  نیا  نوچ  دز ، شتآ  ار  دجـسم  کی  مرکا  ربمغیپ  دـنزیم . شتآ  ار  یدجـسم  یئاھاج  کـی  یمومع  حـلاصم  رطاـخ  یارب  مالـسا  هک  تسا  مھم  ردـقنآ  یمومع 

رگیدـمھ اـب  ار  یبلاـطم  ربـمغیپ  هیلع  دـنوشب و  عمج  دننیـشنب ، دجـسم  نیا  رد  مھ  رود  هک  دوب  نیا  رب  اـنب  و  دـندمآیم ، درگ  دـندشیم ، عمج  نآ  رد  نیقفاـنم  هک  دوب  هدـش 

دز و شتآ  درک و  بارخ  ار  دجسم  نیا  هتفرن ، هنیدم  هب  زونھ  هار  رس  تشگرب ، هک  کوبت  گنج  زا  ربمغیپ  دنروایب . دوجو  هب  هعماج  رد  ینیرفآجنشت  یارب  کاروخ  دننک و  مھافت 

. تسا دایز  ثحب  مدرک ، ضرع  هک  روط  نامھ  باب  نیا  رد  هتبلا  دراد . هعماج  یمومع  حلاصم  اب  مالـسا  ار  یعطاق  یوق و  دروخرب  نینچ  کی  دـش ؛ رھـش  دراو  دـمآ  درک و  فاص 

، نموم نز  هب  ندز  تمھت  هک  دینیبیم  امش  اذل  یصخش ؛ لئاسم  رد  یتح  تسا . رتیوق  مھ  مالسا  دروخرب  اعبط  تسھ ، رتشیب  نایب  ریثات  رد  تیـساسح  هک  یئاھاجنآ 

رـسمھ هب  تبـسن  هعیاش  کی  اج  کی  اـما  دوشن ؛ هدز  نموم  ناـنز  هب  تمھت  هک  هدرک  نیعم  تازاـجم  راـک  نیا  یارب  مالـسا  ردـقچ  هدـش و  عونمم  هدـش ، عنم  نآرق  رد  بخ 

فالتخا نیرـسفم  نیب  الاح  ربمغیپ -  نارـسمھ  زا  یکی  هک  دشاب  کفا »  » یهیـضق هک  دوشیم  ثحب  شیور  تایآ  نآ  یهمھ  زا  شیب  دیاش  ردـق  هب  بازحا  یهروس  رد  ربمغیپ 

دروخرب ادـخ  لوسر  دـنھدیم و  هعاشا  دـننکیم و  شخپ  ار  یبلاطم  اھنیا  هیلع  نیقفانم  دـنریگیم و  رارق  ینظ  وس  کی  دروم  هشیاع -  اـی  هدوب  هیطبق  یهیراـم  اـی  هک  تسھ 

 - دیھدیم هزاجا  امش  ارچ  هک  دوشیم  لزان  بازحا  یهروس  زیمآتمالم  دنت و  رایـسب  تایآ  نآ  دوشیم ، لزان  لیئربج  دوشیم ، نیگمغ  دوشیم ، مومغم  هیـضق و  نیا  اب  دنکیم 

یوربآ ربمغیپ و  ناـش  یهلئـسم  تسا ، ربـمغیپ  یهلئـسم  تسا ، یـساسح  دروم  دروم ، نوچ  ارچ ؟ دـننکب ؟ ار  ینکارپهعیاـش  نینچ  کـی  یناـسک  هک  نینموم -  هب  یتـح 

یدازآ دودـح  هب  عجار  نیا  تسا . فلتخم  دراوم  نیارباـنب  تیمھا . نیا  هب  هن  اـما  تسا ، مھم  هیـضق  مھ  یداـع  نز  کـی  هب  تبـسن  تسا . حرطم  ربمغیپ  تیـصخش  ربمغیپ و 

. نایب

هلئسم ینعی  هدرک . عونمم  مالسا  ار  نایب  مدع  یئاھاج  کی  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  یرگید  تیـصوصخ  کی  مالـسا  هک  تسا  نیا  نم  زورما  ثحب  نیا  رد  ینایاپ  یهتکن  اما 

ماظن حـلاصم  هیلع  تقیقح  نامتک  هک  یئاـھاجنآ  درک ؛ ناـیب  دـیاب  یئاـھاج  کـی  تسا . مارح  ندرکن  ناـیب  نیا ، زا  رتـالاب  هکلب  تسا ، زاـجم  ندرک  ناـیب  هک  تسین  نیا  طـقف 

رد یناوارف  تایآ  هک  تسا  مالسا  تایصوصخ  زا  یکی  مھ  نیا  هک  تسا ، مارح  تقیقح  نامتک  تسا ، بجاو  نایب  اجنآ  تسا ، هعماجیرکف  دشر  عفانم  هیلع  تسا ، یمالسا 

ندرک و نایب  هک  دید  دیھاوخ  دینک ، هظحالم  نآرق  رد  ار  اھنیا  نامتک ، تایآ  هنومتکت ،» سانلل و ال  هننیبتل  : » نیبت نایب و  تایآ  دننک ، لابند  دـنھاوخیم  هک  یناردارب  دراد ؛ نآرق 

هک یحلاصم  نیلوئسم ، حلاصم  یمالسا و  ماظن  حلاصم  رگا  ینعی  تسا . مالسا  طخ  رب  ماظن  یاقب  یعقاو  نیمضت  نیا  تسا و  مزال  یئاھاج  کی  رد  ندرک  تقیقح  یهئارا 

، نیلوئـسم نیمھ  هاگتـسد ، نیمھ  ماظن ، نیمھ  اما  دنکیم ، زاجم  ریغ  ار  ندرک  نایب  یئاھاج  کی  هک  تسا  مھم  ردقنآ  ناشیـصخش ، حـلاصم  هن  دراد ، مالـسا  هب  طابترا 

زیچ فیلکت  اجنیا  دش ، یمالسا  ینابم  زا  فارحنا  هب  دیدھت  یمالسا  ماظن  تشونرـس  رگا  دنورب ، یـضوع  ار  هار  هک  دش  انب  رگا  دنوشب ، فرحنم  مالـسا  طخ  زا  دش  رارق  رگا 

هک تسا  مزال  مدرم  یارب  قیاقح  یاشفا  تسا و  مزال  نیملسملا  همئال  تحیـصن  تسا ، مزال  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  تسا ، بجاو  ندرک  نایب  اجنیا  دوشیم ، یرگید 

. دنکیم نشور  هدیقع  راھظا  یدازآ  نایب و  باب  رد  ار  مالسا  رظن  اھنیا  یهعومجم 

نارھت  / ٠٣/٢٢/١٣۶۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

ماـجنا هب  سفن  نداد  تضاـیر  نیرمت و  تاـفلخت و  ناـھانگ و  لـباقم  رد  یرادنتـشیوخ  یھلا و  یاوـقت  ظـفح  تیاـعر و  هـب  مـنکیم  توـعد  ار  زیزع  نارھاوـخ  ناردارب و  یهـمھ 

گرزب و یهضیرف  نیا  ماـجنا  رب  ار  اـم  یهمھ  لاـعتم  یادـخ  مراودـیما  یھلا و  رماوا  لـباقم  رد  نیکمت  سفن و  یاوھ  زا  باـنتجا  هب  منکیم  هیـصوت  ار  مدوخ  ار و  همھ  تاـبجاو .

. دنک کمک  اوقت  یقیقح  شزرا  هب  ندیسر 

هب یـسایس  یدازآ  تسا . یمالـسا  ماظن  رد  یـسایس  یاھیدازآ  باب  رد  درک  مھاوخ  ضرع  زورما  هک  یثحب  میریگیم و  ار  یدازآ  هب  طوبرم  یاـھثحب  لاـبند  لوا  یهبطخ  رد 

کی ای  یرـشق  کی  هک  دـشابن  روطنیا  دنـشاب . رثا  شقن و  یاراد  هعماج  یـسایس  ماظن  تیادـھ  رد  نینچمھ  نیوکت و  رد  یمالـسا  یهعماـج  دارفا  هکنیا  ینعی  هصـالخ  روط 

عطق اب  مدرم  یهمھ  هکنیا  ینعی  یـسایس  یدازآ  هن . نارگید  دنـشاب و  هتـشاد  ار  روشک  یهرادا  روما  رد  فرـصت  یئاناوت  قحھعماج و  رد  یداژن  کی  هب  ناگتـسباو  ای  یعمج 

تمس هب  ار  ماظن  نآ  دنناوتب  دنـشاب و  رثوم  نآ  رد  دنروایب و  دوجو  هب  ار  هعماج  یـسایس  ماظن  دنناوتب  هعماج  کی  رد  ینید  یداژن و  ینابز و  یموق و  یاھیگتـسباو  زا  رظن 

لوصا و بوچراھچ  رد  هتبلا  دراد -  یرتشیب  نارادـفرط  هک  یاهدـیقع  نآ  دـش ، ادـیپ  یرظن  یار و  فالتخا  هعماج  رد  یتقو  هک  تسا  یعیبط  دـننک . تیادـھ  ناشدوخ  بولطم 

هک تسھ  یئاھروشک  تسھ ، یئاھماظن  ایند  رد  مھ  زونھ  زورما  دننک . نیکمت  نآ  زا  دیاب  نارگید  دوب و  دھاوخ  عبتم  شفرح  شیار و  ماظن -  نآ  یهدش  هتفریذپ  یاھـشزرا 

نآ هک  دنـشاب  ینایرج  میلـست  دـیاب  نارگید  دـننکب و  باختنا  دـنھدب ، یار  دنـشاب ، رظنبحاص  هعماج  یهرادا  لئاسم  یهنیمز  رد  دـنراد  قح  مدرم  زا  هتـسد  کی  طقف  نآ  رد 

یرایسب یعاجترا ، یاھماظن  یتسینویھص ، ماظن  یبونج ، یاقیرفآ  ماظن  لثم  تسرپداژن ، یاھماظن  ایند ، یتسیشاف  یاھماظن  نیمھ  لثم  دنروآیم . دوجو  هب  لوا  یهدع 

مدرک هراشا  هک  یئاھماظن  نیا  رد  ایند . رد  یتسینومک  یاھماظن  لثم  دـنوشیم ؛ هرادا  هعماج  رد  یبزح  کت  تروص  هب  هک  یئاـھماظن  زا  یرایـسب  یھاـشداپ و  یاـھماظن  زا 

هتبلا تسھ . یتازرابم  تسھ ، یتاباختنا  ارچ ، یبرغ  یاھماظن  رد  دنرادن . ار  هعماج  ناریدـم  یهرابرد  ندرک  باختنا  ندرک و  رظن  راھظا  نداد و  یار  قح  هعماج  دارفا  یهمھ 

دنناوتب اعقاو  هعماج  دارفا  یهمھ  هک  تسا  نآ  زا  عنام  مھ  زاب  یتاغیلبت  یاھلاجنج  تاغیلبت و  یهطلس  هک  دش  هراشا  ارصتخم  اھثحب  زا  یضعب  رد  البق  مھ  اھماظن  نامھ  رد 

. مرادن یثحب  زورما  هراب  نآ  رد  الاح  دننکب . باختنا 

شریذپ لوبق و  دروم  دھدیم ، ماجنا  مکاح  هک  یراک  رد  مکاح و  باختنا  رد  مدرم  یار  هدش ؛ هداد  رابتعا  مدرم  رظن  هب  مالسا  رد  تسا . هنیمز  نیا  رد  مالسا  رظن  باب  رد  ثحب 

، دـنادیم یرادـمامز  یارب  یعقاو  قح  بحاـص  ربـمغیپ و  بوسنم  عقاو  ظاـحل  زا  ار  دوخ  هکنیا  اـب  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموـملاریما هک  دـینیبیم  امـش  اذـل  هتفرگ . رارق 

یارب طرـش  کـی  یمالـسا  ماـظن  رد  تعیب  درامـشیم و  ربـتعم  ار  نآ  ینعی  دـنکیم . هیکت  مدرم  یار  مدرم و  رظن  یور  دـشکیم ، مدرم  باـختنا  مدرم و  یار  هب  راـک  هک  یتـقونآ 

تیالو و تیعورـشم  دش و  دھاوخ  نیـشنهناخ  رادمامز  نآ  دندرکن ، لوبق  ار  نآ  ینعی  دندرکن ، تعیب  وا  اب  مدرم  هک  دوب  یرادمامز  کی  رگا  تسا . رادـمامز  یرادـمامز  تیناقح 

. تسا هتسباو  مدرم  تعیب  هب  تموکح  یرادمامز و  تیلعف  میئوگب  ای  تسا  هتسباو  مدرم  تعیب  هب  تموکح 
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یادـخ هکنیا  نطاـب و  یهیکزت  سفن و  یهیکزت  رد  یعـس  ادـخ و  یھن  رما و  تیاـعر  یھلا و  یاوقت  هب  منکیم  توـعد  منکیم و  هیـصوت  ار  رازگزاـمن  نارھاوـخ  ناردارب و  یهمھ 

ار ام  دبایرد و  ار  ام  دیاب  مھ  یھلا  کمک  هتبلا  میراپسن . تلفغ  تسد  هب  ار  نامدوخ  ینآ  میشاب و  هتشاد  رظن  رد  اھتوکس  اھنتفگ و  تانکس و  تاکرح و  یهمھ  رد  ار  لاعتم 

. دراذگناو نامدوخ  هب  لاعتم  یادخ 

کی رد  یسایس  یدازآ  یمالسا . یهعماجرد  یسایس  یدازآ  هب  میدیـسر  تسا و  یمالـسا  یاھیدازآ  رد  ثحب  میدرک ، بیقعت  هتفھ  نیدنچ  لوا  یاھهبطخ  رد  هک  یثحب 

نودب مدرم  دوخ  ماظن ، نیا  رد  ار  هدمع  نارازگراک  هچ  ار و  یمالـسا  ماظن  تسرپرـس  ار و  هعماج  ربھر  رادـمامز و  هچ  هک  تسا  هعماج  دارفا  یارب  باختنا  قح  لماش  هعماج 

یاھتیلاعف زا  یخرب  روط  نیمھ  یمالـسا و  ماـظن  یلوصا  یاھتـسایس  نییعت  هعماـج و  تیادـھ  رد  مدرم  راـیتخا  لـماش  نینچمھ  دـننک و  باـختنا  یـصاخ  عمج  تطاـسو 

تسانعم نیدب  نیا  دنراد ، یسایس  یاھیدازآ  مدرم  یمالـسا  هعماج  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یتقو  تسا . یـسایس  یاھیدازآ  لومـشم  اھنیا  یهمھ  تسا . رگید  یهدمع 

داجیا بازحا ، اھنامزاس و  اھلکـشت و  داجیا  اھهمانزور ، تاعوبطم و  راـشتنا  یـسایس ، تیلاـعف  قح  مھ  دنتـسھ و  اراد  دـش ، هراـشا  هک  یروما  رد  ار  باـختنا  قح  مھ  هک 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 14 
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اب بسانتم  هک  ینابز  اب  ثحابم  نیا  زا  مادـک  رھ  هک  دنتـسھ  اراد  هعماج  رد  ار  دوخ  یـسایس  هار  باـختنا  هصـالخ  یـسایس و  تارظن  راـکفا و  ناـیب  یـسایس ، تاـعامتجا 

. دریگب رارق  ثحب  حیرشت و  دروم  یردق  دناوتیم  تسا ، هعمج  زامن  عامتجا 
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منکیم افتکا  تیاور  هس  ود  هب  دوشب ، هتفرگ  دایز  مھاوخیمن  تقو  نوچ  نکل  مدرک ، تشاددای  رتشیب  هتبلا  مناوخیم ؛ تسھ  باب  نیا  رد  هک  ار  یتایاور  زا  ات  هس  ود ، کـی  نم 

. هدش افج  مالـسا  هب  تبـسن  انیقی  دھدب ، رظن  نیا  زا  ریغ  مالـسا  باب  رد  یـسک  رگا  تسا و  مھم  ردقچ  مدرم  باختنا  مدرم و  یار  قح  مالـسا  رظن  رد  هک  دوشب  مولعم  ات 

مکح هللا یف  بجاولا  و  : » هک هدش  لقن  روجنیا  نینموملاریما  لوق  زا  اجنآ  رد  هدش ؛ لقن  یلالھ  سیق  نب  میلـس  فورعم  باتک  رد  هک  تسا  نینموملاریما  تیاور  تیاور ، کی 

بجاو دوشب ، هتشک  ای  دورب  ایند  زا  یمالسا  تما  کی  روشک و  کی  مکاح  هعماج و  کی  سیئر  هک  یتقو  لتقی ؛» وا  مھماما  تومی  ام  دعب  نیملـسملا  یلع  مالـسالا  مکح  و 

چیھ اماما ؛» مھـسفنال  اوراتخی  نا  لبق  یـشب  اوئدبی  الجر و ال  ادی و ال  اومدقی  اثدح و ال  اوثدـحی  المع و ال  اولمعی  نا ال  : » هک ادـخ  مکح  هب  مالـسا و  مکح  هب  مدرم  رب  تسا 

ار یماما  کی  هکنیا  ات  دننکب ، دیابن  یراذگهیامرـس  یراک  چیھ  رد  دننزب ، دیابن  تسد  یکچوک  گرزب و  لمع  چیھ  هب  دننکب ، دیابن  عورـش  ار  یمادقا  چیھ  دـننکب ، دـیابن  یراک 

بجاو کی  ناونع  هب  یمالـسا  روشک  یمالـسا و  تما  سیئر  یمالـسا و  یهعماج  یارب  مکاح  شنیزگ  ینعی  دراد . رایتخا »  » یهلئـسم اجنیا  دـننکب . رایتخا  دـننکب و  نیعم 

سیئر نآ  طیارـش  تقونآ  دـننکب . مادـقا  وا  هب  دـننادب و  مدـقم  دـنزادنیب و  رتولج  ار  وا  مدرم  اـھراک  یهمھ  زا  دـیاب  هک  تیمھا  نیا  اـب  یبجاو  مھ  نآ  هدـش ، یفرعم  مدرم  یارب 

کی شنیزگ . باختنا و  ینعی  تسا ؛ رایتخا  ریبعت  ریبعت ، اجنیا  هک  ثیدـح  رخآ  ات  هنـسلا ،» اـضقلاب و  اـفراع  اـعرو  اـملاع  اـفیفع  اـماما  : » هدرک رکذ  ار  یمالـسا  ماـظن  روشک و 

رد یدایز  رایـسب  تیعمج  دجـسم ، دـندمآ  ترـضح  دوب ، مھ  هعمج  زور  هک  دـندرک  تعیب  مدرم  ترـضح  نآ  اب  هک  یزور  رد  هک  هدـش  لـقن  نینموملاریما  لوق  زا  زاـب  رگید  تیاور 

نیا مدرم  یا  ینعی  ؛» مترما نم  الا  قح  هیف  دحال  سیل  مکرما  اذھ  نا  سانلا  اھیا  : » دندومرف روجنیا  مدرم  هب  دنلب  یادص  اب  نینموملاریما  دندوب و  هدش  عمج  هنیدم  دجسم 

رگم مترما ؛» نم  الا  ، » درادن تموکح  تفالخ و  رد  ینعی  راک ، نیا  رد  یقح  سک  چیھ  مدرم و  امش  هب  قلعتم  تسا  یراک  تسامش ، یهیضق  هیـضق  تسامـش ، یهلئـسم 

ذخا هلداجم و  هثحابم و  ماقم  رد  هن  نمـشد ، اب  جاجتحا  ماقم  رد  هن  نینموملاریما  هک  دینکیم  هظحالم  زاب  مھ  اجنیا  دیھدب . تیمکاح  دیھدب و  تراما  ار  وا  امـش  هک  یـسک 

هب دراذگب ، نایم  رد  احیرص  اھنآ  اب  دناوتیم  ار  زیچ  همھ  هک  دندرک  اضاقت  وا  زا  دندرک ، تعیب  وا  اب  دنراد ، لوبق  ار  وا  هک  یناسک  نامھ  اب  شدوخ ، مدرم  اب  هکلب  مصخ ، تجح  هب 

ذخا یھلا  بصن  هب  هک  تسا  یئاجنآ  رد  نیا  میتفگ  هک  روط  ناـمھ  تسا  نشور  هتبلا  دـیداد . تراـما  ار  وا  امـش  هک  یـسک  نآ  رگم  درادـن ، قح  سک  چـیھ  هک  دـیوگیم  اـھنآ 

هار چـیھ  مدرم  باـختنا  مدرم و  ندرک  ریما  زج  هدـشن ، لـمع  هک  ـالاح  هدـشن ، لـمع  بصن  نیا  هب  تسھ ، ربـمغیپ  تسد  هب  ادـخ و  بوصنم  هک  نینموملاریما  ینعی  هدـشن .

. درادن دوجو  یسک  باختنا  یارب  یرگید 

نارھت  / ٠٨/١۵/١٣۶۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

روط نامھ  دوب . یمالـسا  یهعماج  رد  یداصتقا  یاھیدازآ  هب  طوبرم  لئاسم  یهرابرد  هک  تسا  لبق  یهعمج  ثحب  یهلاـبند  منکیم ، ضرع  لوا  یهبطخ  رد  زورما  هک  یثحب 

ام هکنیا  هن  یمالـسا . داـصتقا  هب  طوـبرم  ناوارف  لـئاسم  زا  هلئـسم  کـی  دـعب و  کـی  ینعی  تسا ؛ یمالـسا  یهعماـج  رد  یداـصتقا  یدازآ  باـب  رد  اـم  ثحب  دـش ، ضرع  هـک 

ناکم نامز و  رد  انیقی  هک  دوشیم  حرطم  یمالـسا  داـصتقا  باـب  رد  یددـعتم  لـئاسم  نوچ  مینک ؛ حرطم  ار  یمالـسا  داـصتقا  یلک  یمومع و  یهلئـسم  اـجنیا  رد  میھاوخب 

ثحب کی  ثحب  نیا  یمالـسا  یهعماجو  یمالـسا  طیحم  رد  اھیدازآ  نیمات  هب  طوبرم  ثحابم  تبـسانم  هب  نکل  تسین ، مزال  تروص  هب  اـھنآ  حرط  یاـج  تعاـمج ، هعمج و 

ام یتلود  یمدرم و  یمومع و  فیلکت  اب  ام و  زور  لئاسم  اب  مدرک ، عورـش  ار  ثحب  مدرک و  حرطم  ار  هلئـسم  لبق  یهعمج  رد  هدـنب  هک  یدـعب  نآ  زا  صوصخب  تسا و  یمزـال 

. تساشگھار هللااشنا  دیاش  بسانتم و  الماک 

نآ دنامب ، نارھاوخ  ناردارب و  نھذ  رد  یاهصالخ  کی  هکنیا  یارب  مدرک . ضرع  ار  هتکن  جنپ  درک و  مھاوخ  ضرع  یداصتقا  یدازآ  باب  رد  یتاکن  هک  مدرک  ضرع  لبق  یهعمج  رد 

هتفگ رگا  هک  دوب  نیا  لوا  یهتکن  درک . مھاوخ  هفاـضا  نآ  هب  تسھ ، تیمھا  زئاـح  هک  مھ  رگید  یهتکن  ود  یکی  دـعب  منکیم و  رارکت  منکیم ، ضرع  رتـیت  تروص  هب  ار  هتکن  جـنپ 

. یرگید زیچ  نیا  تسا و  یزیچ  نآ  درک ؛ هابتـشا  یبرغ  یرادهیامرـس  رد  یدازآ  اـب  دـیابن  ار  نیا  تسھ ، مدرم  یهـمھ  یارب  یداـصتقا  تیلاـعف  یدازآ  مالـسا  رد  هـک  دوـشیم 

بتکم رظن  اـب  مـھ  هزادـنا  ناـمھ  هـب  تـفگ  دوـشب  دـیاش  دراد ، فـالتخا  اھتــسیسکرام  اھتــسینومک و  رظن  اـب  یداـصتقا  تیلاـعف  یدازآ  باـب  رد  مالــسا  رظن  هـک  ردــقنامھ 

نیماـت یتروص  رد  مدرم  یهمھ  یارب  یمالـسا  یهعماـج  رد  یداـصتقا  یدازآ  هک  دوـب  نیا  مود  یهتکن  دراد . فـالتخا  تسھ ، لـمع  دروـم  مکاـح و  برغ  رد  هک  یرادهیاـمرس 

ار مدرم  یهمھ  یارب  یهدادادـخ  یاـھتورث  ار و  یعیبط  تاـناکما  زا  هدافتـسا  تصرف  مدرم  داـحآ  یهمھ  هک  دوشب  لاـمعا  دوشب و  عضو  یتاررقم  هعماـج  رد  هک  دـش  دـھاوخ 

، تسا یمومع  عبانم  اھتورث و  وزج  هک  یئاـھزیچ  یهمھ  لاـفنا و  زا  نداـعم و  عباـنم و  زا  اـھایرد ، زا  اـھلگنج ، زا  اـھنیمز ، زا  دـنناوتب  مدرم  یهمھ  ینعی  دـننک . ادـیپ  دـنناوتب 

عبانم نیا  زا  هک  دنـسرن  یدح  نآ  هب  یرگید  یهدع  دننک و  هدافتـسا  دنناوتب  یاهدـع  یدادادـخ  یاھتورث  یعیبط و  عبانم  نیا  زا  هعماج  رد  هک  دـشابن  روجنیا  دـننک . هدافتـسا 

، هعماج رد  فرت  زا  یریگولج  یرگیفارـشا ، زا  یریگولج  داسف ، زا  یریگولج  یارب  هک  دوب  نیا  موس  یهتکن  تسا . مزالھعماج  رد  نینچ  نیا  یتاررقم  دننک . هدافتـسا  یعیبط 

تموکح تلود و  فرط  زا  لرتنک  نآ  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  یتراظن  لرتنک و  دازآ  تیلاعف  نیا  رب  هک  تسا  مزال  یلام ، یاھداسف  عاونا  هدش و  حیرـصت  اررکم  نآ  هب  نآرق  رد  هک 

نیا دـنک و  ظفح  ار  نآ  فرـصم  لام و  لوپ و  هیامرـس و  زا  هدافتـسا  تیفیک  رب  دوخ  یـسرباسح  دوخ و  لرتنک  دوخ و  تراـظن  هک  دراد  قح  یمالـسا  مکاـح  تسا و  یمالـسا 

دوب نیا  مراھچ  یهتکن  تسا . فعـضتسم  فیعـض و  تاقبط  اصوصخم  مدرم ، مومع  عفن  هب  دھدب و  ماجنا  ار  فیلکت  نیا  دیاب  یمالـسا  تلود  تسا و  یمالـسا  تلود  فیلکت 

یعامتجا تردق  نیا  گرزب  یاھهیامرس  ناگدنراد  هک  دسرن  یدح  هب  دیاب  یدازآ  نیا  مالسا ، رظن  بسح  رب  مینادیم  دازآ  یمالسا  یهعماج  رد  ار  یداصتقا  تیلاعف  ام  رگا  هک 

هک روط  نامھ  برغ  یهعماج  رد  تسھ . یبرغ  یاھروشک  رد  زورما  هک  یروطنآ  دـننک ؛ ذوفن  لامعا  تلاخد و  هعماج  یـسایس  تشونرـس  رد  هک  دـننک  ادـیپ  ار  یـسایس  و 

لوبقم یمالـسا  یهعماج  رد  نیا  دننزیم . رانک  ای  دـنروآیم  راک  رـس  رب  ار  اھرادمتـسایس  دـننکیم و  نییعت  ار  اھتـسایس  هک  دنتـسھ  اھرادهیامرـس  دـینادیم ، ابلاغ  متفگ و 

لئاسم رد  تفلکندرگ  دنمتورث و  رادلوپ و  هدع  کی  هک  دنک  ادیپ  هعماج  رد  یتردق  نانچنآ  هیامرس  دنسرب و  یدح  نآ  هب  دیابن  فارشا  یهقبط  رادهیامرس و  رادلوپ و  تسین و 

ار اھنوناق  دننک ، هتکید  ار  اھتسایس  دننک ، ضوع  ار  اھرادمتسایس  دنروایب ، روھمج  سیئر  دنروایب ، ار  نادنمتردق  دنربب ، لیکو  دنروایب ، لیکو  دننک : تلاخد  هعماج  یـسایس 

. تسا باـنتجالا  بجاو  رطخ و  کـی  دوشب ، یھتنم  اـجنیا  هب  هک  یزیچ  رھ  تسین و  لوبقم  هجو  چـیھ  هب  یمالـسا  یهعماـج  رد  مھ  نیا  دـننک . لـیمحت  راذـگنوناق  یهوق  رب 

، دنتسین تلود  نادنمراک  مدرم  یهمھ  دنراد و  ار  یداصتقا  دازآ  تیلاعف  قح  مدرم  یمالسا  ماظن  رد  هک  الاح  هک  دوب  نیا  دش ، ضرع  زور  نآ  هک  یرخآ  یهتکن  مجنپ و  یهتکن 

ینعی دوشب ؛ رپ  دیاب  مدرم  یهلیـسو  هب  مھ  هعماج  رد  یداصتقا  یلام و  یاھالخ  سپ  دننکب ، دمآرد  نیمات  ناشدوخ  دـننک ، شالت  ناشدوخ  دـننک ، راک  ناشدوخ  دـنناوتیم 

هعماج رد  یداصتقا  دازآ  تیلاعف  نیمھ  زا  یشان  نیا  هدش ، هتخادرپ  نآ  هب  الیصفت  ای  الامجا  هک  دینیبیم  هیآ -  اھهد  یددعتم -  تایآ  رد  نآرق  رد  امش  هک  یقافنا  نیا  قافنا .

نیا تساھالخ . نیمھ  ندرک  رپ  یانعم  هب  مھ  قافنا  دوخ  دـننک ، رپ  ار  اھالخ  دنـسرب ، مدرم  مھ  هعماج  یاـھزاین  هب  دـیاب  سپ  دـننکیم ، لیـصحت  دـمآرد  مدرم  یتقو  تسا .

. منکیم هراشا  هنیمز  نیمھ  رد  مھ  ار  رگید  یهتکن  هس  ود  زورما  دش و  ضرع  هتکن  جنپ  رد  زور  نآ  هک  دوب  یبلاطم 

 - اھزرم نیا  دراد ، یئاھزرم  دراد ، یدودـح  قلطم ، دازآ  هن  اما  تسا ؛ دازآ  میتفگ  یمالـسا  یهعماج  رد  یداصتقا  تیلاعف  هک  تسا  نیا  منکیم ، ضرع  زورما  هک  یلوا  یهتکن 

مھ یتسیلایسوس  عماوج  رد  تسا . یصوصخب  یاھزرم  مالسا  بتکم  رد  دشاب -  هتـشاد  یدودح  کی  هرخالاب  یدازآ  تیلاعف  تکرح و  هنوگ  رھ  هک  تسھ  مھ  یعیبط  هک 

تروص هب  هک  تسا  یئاھزیچ  نامھ  دازآ  تیلاعف  زرم  یمالـسا  یهعماج  رد  تسا . توافتم  یمالـسا  یاھزرم  اب  اھزرم  نآ  تسھ ؛ تورث  لاـم و  نتـشاد  یارب  زرم  عون  کـی 

، تـسا مارح  تلاـھج  ررغ و  زا  یـشان  یهلماـعم  تـسا ، مارح  یوـبر  یهلماـعم  ینعی  هدـش . صخـشم  نـیعم و  هـیھقف  بـتک  رد  لاـم  رد  مارح  تافرــصت  مارح و  یاھبــسک 

دشاب عورـشمان  یاھدمآرد  زا  یـشان  هک  یاهلماعم  تسا ، مارح  عونمم و  دشاب  نارگید  رب  رارـضا  نآ  رد  هک  یاهلماعم  تسا ، مارح  دشاب  یـسک  بیرف  نآ  رد  هک  یاهلماعم 

دودح اھنیا  هک  تسھ  مالـسا  سدقم  عرـش  رد  هک  یئاھزیچ  لیبق  نیا  زا  تسا و  مارح  نآ  زا  یـشان  تالماعم  دوشیم و  یـضعب  یدـنمتورث  بجوم  هک  راکتحا  تسا ، مارح 

 - یدراوم رد  سجن  مارح و  یاھزیچ  ای  رمخ  الثم  تسا . مارح  اھنآ  یهلماعم  ایـشا ، سانجا و  زا  یـضعب  تسا . یمالـسا  یهعماـج  رد  یداـصتقا  دازآ  تیلاـعف  یرگهلماـعم و 

زج اھنآ ، یهلماعم  لافنا ، لثم  تسا  یمالسا  تلود  هب  قلعتم  دوشیمن و  صخـش  هب  قلعتم  هک  یلاوما  زا  یـضعب  ای  تسا . مارح  اھنآ  یهلماعم  یئانثتـسا -  دراوم  زا  ریغ 

« يمالسا هعماج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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دازآ تیلاعف  نیا  هک  هدرک  نیعم  حضاو و  نشور و  هک  مالسا  هقف  رد  تسھ  یدراوم  لیبق  نیا  زا  و  تسا . مارح  یـصوصخ ، شخب  یارب  دارفا و  یارب  یئانثتـسا ، دراوم  کی  رد 

. تسا مارح  عونمم و  تسین و  زیاج  اجک  ات  تسا و  زیاج  اجک  ات  دنکیمن ، عنم  ار  نآ  مھ  تلود  لرتنک  تراظن و  هک  یئاجنآ  ولو  امش 

تیکلام الثم  اجنآ  تسا . یمالسا  دودح  زا  ریغ  دودح  نآ  اما  تسھ ، یصوصخ  تیکلام  یارب  یدودح  یتسیسکرام  رکفت  زا  یهتساخرب  بتاکم  مسیلایسوس و  بتکم  رد 

مالـسا رد  نیا  دنـشاب ؛ کلام  ار  لیبق  نیا  زا  هناخراک و  لثم  نیمز ، لثم  تسھ ، دیلوت  یهلیـسو  هک  ار  یزیچ  نآ  دنناوتیمن  دارفا  زا  کی  چیھ  ینعی  تسا ، عونمم  دیلوت  رازبا 

مالسا رظن  زا  دشاب ، قبطنم  دش  هراشا  هدش و  رکذ  یمالـسا  هقف  رد  مالـسا و  رد  هک  یطیارـش  اب  هک  یتروص  رد  دیلوت  رازبا  نتـشاد  تسین . لکـش  نیا  هب  تیلک و  نیا  اب 

یارب تیکلام و  یارب  مالسا  رد  هک  یدودح  نیاربانب  درادن . یداریا  مھ  نیمز  تیکلام  لاکشا  زا  یضعب  رد  دراد ، لاکشا  نیمز  تیکلام  لاکـشا ، زا  یـضعب  رد  ای  درادن . یعنام 

یداصتقا تیلاعف  یارب  مالـسا  هک  دـندیمھف  دـندید و  نوچ  هک  دوشیم  هدـھاشم  یـضعب  هک  ینیا  دوشب . دـیابن  هابتـشا  رگید  بتاکم  دودـح  اب  هدـش ، رکذ  یداـصتقا  تیلاـعف 

، تسھ یتسیـسکرام  تارکفت  فرع  رد  هک  یئاھزیچ  نامھ  هک  دـننکیم  لایخ  دوریم و  یتسیلایـسوس  یتسیـسکرام و  دودـح  هب  اروف  ناـشنھذ  هدرک ، نیعم  ار  یدودـح 

نیا یتسیـسکرام ، زا  یـشان  بتاـکم  رد  تـسا . یمالـسا  هـقف  ماـکحا و  هـب  هجوـت  مدـع  زا  یـشان  تـسا ؛ یمھفجـک  زا  یــشان  طـلغ و  نـیا  هـن ، دراد ؛ دوـجو  مـھ  اـجنیا 

همھ دنراد و  یئاھتوافت  مھ  اب  مھ  اھنیا  هتبلا  هک  تسا -  یتسیلایـسوس  یاھروشک  رد  یتموکح  ماظن  بلاق  لکـش و  تسا و  جـیار  ایند  رد  زورما  هک  یئاھمـسیلایسوس 

، نتخورف ندیرخ ، مالسا  رد  تسین . روجنیا  مالسا  رد  هدش ؛ یقلت  شزرا  دض  لمع  کی  موکحم و  زیچ  کی  ارش  عیب و  شورف و  دیرخ و  یرگهلماعم و  الک  دنتـسین -  روج  کی 

ای دشاب  مک  هیامرس  نآ  دراد ، یاهیامرس  هک  یـسک  یارب  دوخ ، یارب  نتخورف ، ندیرخ ، بتاکم  نآ  رد  هک  یلاح  رد  تسین . عونمم  ندرک ، راک  هیامرـس  اب  ندرک ، یرگهلماعم 

یداصتقا یهرادا  لکـش  رد  ار  یئاھرظندیدجت  دندش  روبجم  دنوشیم ، هرادا  بتکم  نآ  اب  زورما  هک  یگرزب  یاھروشک  نیمھ  هکنیا  زا  میرذگب  هتبلا  تسا . عونمم  دشاب ، دایز 

رکفت رد  الک  اما  دـش . لیمحت  اھنآ  رب  هک  دوب  یایریزگان  ترورـض و  نیا  هک  دـنھدب  صاصتخا  یداصتقا  دازآ  تیلاعف  هب  ار  یئاھـشخب  دـنروایب و  دوجو  هب  ناشدوخ  یهعماـج  رد 

؛» ابرلا مرح  عیبلا و  لحا هللا  : » هک میراد  مالـسا  رد  تسین . روجنیا  مالـسا  رد  تسا ؛ بولطمان  دب و  تشز و  یلالد  عون  کی  یرگهلماعم  نتخورف و  ندیرخ و  یتسیـسکرام 

دیرخ و شوت  دشابن ، ابر  شوت  دـشابن ، یـشورفمک  شوت  دـشابن ، مارح  شوت  دـشاب ، قبطنم  یمالـسا  نیزاوم  اب  هک  یتروص  رد  یراکبـساک  یرگهلماعم ، شورف ، دـیرخ و 

راکبـساک ینالف  دنتفگ  یـسک  هب  رگا  دننکیم  لایخ  الاح  یـضعب  هک  تسین  شحف  کی  ندوب  یرازاب  ندوب ، بساک  درادـن و  یلاکـشا  چـیھ  دـشابن ، هعونمم  سانجا  شورف 

زا دـنرادن و  ابلاغ  مھ  یـضرغ  اتقیقح  هک  رـصانع  زا  یخرب  رد  هک  تسا  یطارفا  کـی  مھ  نیا  هن ، تسا . یمانـشد  تمھت و  کـی  نیا  تسا ، یرازاـب  اـی  تسا  رجاـت  اـی  تسا 

جاح ، » شحف کی  دش  یرازاب » . » دـندروآ دوجو  هب  اھکھورگ  لوا  ار  نیا  میتشاد ، هجوت  ام  مھ  بالقنا  لوا  زا  هدـش . جـیار  اھنیا  نابز  رد  دنتـسھ ، عالطایب  یمالـسا  تارکفت 

رد مانـشد . کی  تناھا و  کی  دش  نیا  دینکیم ؛ رارکت  هک  دینک  ضرف  الثم  امـش  دنتفگ ، یچ  رھ  اھیرازاب  جاح  ای : تسا ؛ یرازاب  نک ، شلو  ینالف  تناھا ؛ کی  دـش  یرازاب »

بساک و هک  تسا  نکمم  مھ  وا  وا ، رانک  رد  مھ  روجان  بابان  مدآ  کی  دنمهقالع ؛ یبالقنا  بوخ  نیدـتم  نموم  یرازاب  جاح  کی  تسا : روج  ود  مھ  یرازاب  جاح  هن ، هک  یلاح 

یصخش یهیامرس  اب  ندرک  شورف  دیرخ و  ندرک و  یرگهلماعم  ندوب و  بساک  هک  تسا  یتسیسکرام  رکفت  قبط  نیا  تسین ؛ مرج  ندوب  یرازاب  دشاب . یرازاب  رگهلماعم و 

یتقو تسین . یزیچ  نینچ  مالـسا  رظن  زا  دنادیم ، فعـضتسم  تاقبط  هب  تنایخ  کی  دنادیم ، تمیق  نتفر  الاب  بجوم  یلالد  عون  کی  دنادیم ، مرج  کی  دـنادیم ، هانگ  کی  ار 

دندرک هدافتـسا  یرگهلماعم  شورف و  دیرخ و  یدازآ  نیا  زا  یـضعب  هتبلا  هیچ ؟ شدودح  مینیبب  دـیاب  تقونآ  دوبن ، عونمم  راک  بسک و  شورف و  دـیرخ و  یرگهلماعم و  لصا  هک 

مالـسا رظن  زا  نیا  دـندرک . رپ  ار  ناشدوخ  یاھهسیک  یدزد -  لواپچ و  اتقیقح  لواپچ -  اب  هدـش  هداد  مالـسا  رد  هک  یئاھیدازآ  زا  هدافتـسا  اـب  مدرک و  ضرع  مھ  زور  نآ  هک 

ندرک هیھت  ار  یـسنج  هکنیا  ای  دنیوگیم  تراجت  نآ  هب  افرع  هک  ندرک  هلماعم  ندرب و  یئاج  هب  یئاج  زا  ار  یـسنج  نتخورف ، ندیرخ ، ندرک ، هلماعم  سفن  اما  تسا ؛ عونمم 

. درادن یعنام  چیھ  مالسا ، رظن  زا  درادن  یلاکشا  چیھ  اھنیا  نتخورف ، یرتشم  هب  و 

کی ینعی  یرازاب  دننک  لایخ  هک  دشابن  روجنیا  دـننک . حیحـصت  ار  ناشدوخ  تینھذ  هک  یمالـسا  فراعم  هب  انـشآان  هاگآان و  ناردارب  زا  یخرب  هب  مھدـب  رکذـت  مھاوخیم  نم  و 

میدید مھ  تضھن  شیادیپ  زاغآ  تضھن و  عورـش  تضھن و  جوا  نارود  رد  مھ ، بالقنا  نارود  رد  ام  تسین . روجنیا  هن ، تسھ . شزرا  دض  هک  یراک  کی  مرج ، کی  فالخ ، لمع 

رورم ناترطاخ  رد  دیدوب ، رگا  ای  دینک ، هعلاطم  دینک ، هاگن  دیدوبن ، ناتدوخ  رگا  ار  بالقنا  یهچخیرات  امـش  دـندرک . بالقنا  هب  زور  نآ  ار  تمدـخ  نیرتگرزب  اھیرازاب  هبـسک و  هک 

هدع کی  هلب  دندرک . کمک  بالقنا  تکرح  هب  هک  دندوب  اھنیمھ  دنتـشاد ، هزاغم  اھنابایخ  اھرازاب و  یوت  هک  یئاھنیمھ  یلومعم و  یهبـسک  نیمھ  لوا  زا  دـید  دـیھاوخ  دـینک ،

، دـندوبن اھیرازاب  یلومعم  طسوتم و  یهقبط  نیا  زا  اھنآ  مھ  ابلاغ  هک  دنـسانشیمن  ناشدوخ  راک  یارب  ار  یدـح  چـیھ  هک  یدارفا  گرزب ، یاـھرگهلماعم  گرزب ، یاھرادـلوپ 

هب اھتکرـش  ناشدوخ ، یھاگآ  داوس و  یگنرز و  زا  هدافتـسا  اب  دندوب  هدمآ  هک  دندوب  یاهدرکلیـصحت  هتـشگرب و  گنرف  زا  یاھرکفنـشور  اھنآ  زا  یلیخ  دندوب ، یرگید  تاقبط 

مھ یچیھ  نید و  ادـخ و  هب  دنتـشاد ، یدایز  یاھتورث  دـندوب ، هتفرگ  هنافـصنم  ریغ  یاھماو  اـھکناب  زا  دـندوب ، هدرک  دـیلوت  اـھهناخراک  دـندوب ، هدروآ  دوجو  هب  دـندوب ، هداد  تبث 

دـض تقیقح  رد  سانـشننید  سانـشنادخ  گنرز  یاھمدآ  روجنیا  رانک  هشوگ و  شیب ، مک و  مھ  زورما  دندز . اھنآ  هعماج  داصتقا  هب  مھ  ار  هبرـض  نیرتشیب  دنتـشادن ، داقتعا 

دـض کی  دـشاب ، فالخ  کی  دـشاب ، مرج  کی  راک  بسک و  ندرک و  هلماعم  دوخ  هک  ینیا  تسا ، ثحب  کی  نیا  دوشب . هزرابم  یتسیاـب  اـھنیا  اـب  هتبلا  هک  دـنراد  دوجو  بـالقنا 

بسک و یارب  هک  یدودح  نآ  هک  میئوگیم  ار  نیا  رخآ  یهتکن  نیا  رد  هصالخ  روط  هب  ام  نیاربانب  درادن . دوجو  مالـسا  رد  یزیچ  نینچ  تسا ؛ رگید  ثحب  کی  نیا  دـشاب ، شزرا 

. درک ادج  مھ  زا  درک و  کیکفت  مھ  زا  ار  نیا  یتسیاب  هدش و  نیعم  تسیسکرام  رد  هک  تسا  یدودح  نآ  زا  ریغ  هدش ، نیعم  مالسا  رد  دازآ  راک 

هریبک هانگ  کی  دیاش  هانگ و  کی  شزرا و  دـض  کی  مالـسا  رظن  زا  قافنا  مدـع  تورث و  عمج  هک  تسا  نیا  منکیم ، ضرع  هک  دوب  دـھاوخ  یرخآ  یهتکن  زورما  هک  یرگید  یهتکن 

رد دراد ، هگن  ار  نآ  دـنک و  عمج  ار  یتورث  لالح -  عورـشم و  قرط  زا  ولو  دراد -  قح  ناسنا  نیاربانب  سپ  تسھ ، حابم  زیاج و  هیامرـس  اب  راـک  نوچ  هک  تسین  روجنیا  تسا .

یزیچ نینچ  دـشاب ، حابم  دـشاب و  زیاج  نیا  دـنکن ؛ جرخ  ادـخ  هار  رد  یمومع و  حـلاصم  هار  رد  ار  نآ  دراد ، جایتحا  وا  یئاراد  هب  وا و  تاناکما  هب  وا و  تورث  هب  هعماج  هک  یلاح 

هک دھدیم  تداع  ار  مدرم  مالـسا  دینک . جرخ  اما  دینکب ، دینکن ، لام  لیـصحت  دینکن و  هلماعم  دنیوگیمن  درک . جرخ  ادخ  هار  رد  دـیاب  تسا ؛ لصا  کی  قافنا  مالـسا  رد  تسین .

رد شیاشگ  شیاسآ و  هافر و  یرادـقم  اب  ماوت  ولو  طسوتم ، یلومعم و  زاین  راشف ، ترـسع و  اب  الاح  هن  طسوتم ، زاین  یگدـنز -  زاـین  ردـق  هب  دـناهدروآ ، تسد  هب  هک  ار  هچنآ 

اب فارـسا ، اب  ار  نآ  دروآرد و  ار  تورث  یـسک  رگا  دوشب . جرخ  هعماج  یمومع  حلاصم  هار  رد  دیاب  دـیآیم ، دایز  هچنآ  وا و  یاداام  دـنک ، جرخ  دـنک و  فرـص  شدوخ  یارب  یزور - 

نآ ای  درک  جرخ  ار  نآ  یهمھ  هنافرسم ، لزنم  ای  بکرم  اب  هنافرسم ، کاشوپ  اب  هنافرسم ، کاروخ  اب  یرگیفارـشا ، اب  لمجت ، اب  نوگانوگ ، یاھیورهدایز  اب  یدوخیب ، یاھجرخ 

یددعتم تایآ  تسا . مارح  دشاب ، هارمھ  تورث  عمج  اب  رگا  تسا و  مومذـم  روفنم و  قافنا  مدـع  تسا ؛ روفنم  مومذـم و  مالـسا  رظن  زا  نیا  درک ، تورث  عمج  تشاد و  هگن  ار 

نولخبی و نیذلا  روخف . لاتخم  لک  بحی  و هللا ال  : » دیامرفیم تسا ، دیدح  یهروس  رد  یلوا  هک  منکیم  هراشا  هیآ  ود  نیا  هب  نم  هک  دراد  دوجو  ناوارف  تایاور  یهوالعب  نآرق  رد 

لاوما مھ  ناشدوخ  دـنرادیم ، زاب  ادـخ  هار  رد  قافنا  زا  مھ  ار  نارگید  دـننکیم ، ندـیزرو  لخب  هب  راداو  مھ  ار  نارگید  دـنزرویم ، لخب  هک  یناـسک  نآ  لـخبلاب ؛» ساـنلا  نورماـی 

تعیرـش رد  هک  هچنآ  زا  رتارف  هیعرـش ، قوـقح  زا  رتارف  هکلب  دـھدیمن ؛ ار  هیعرـش  قوـقح  طـقف  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  ندرک  لـخب  نـیا  دـنھدیمن . ادـخ  هار  رد  ار  ناـشدوخ 

هب فقوتم  داھج  هک  یتقونآ  دنک . جرخ  هعماج  هار  رد  دیاب  دراد ، جایتحا  نآ  هب  هعماج  هک  یلاح  رد  تشاد ، یدایز  مھ  نآ  زا  شیب  رگا  دـنک ، ادا  دـیاب  هک  هدـش  نیعم  یمالـسا 

یتقونآ دنامیم ، لطعم  مدرم  یگدنز  دنامیم و  گنل  مدرم  راک  نآ  نودب  هک  تسھ  نادنمتورث  لاوما  هب  جاتحم  هعماج  رد  ینارمع  مزال  دراوم  یانب  تسا ، یدـنمتورث  کی  لام 

تالکشم ای  دننک  یگدنز  رقف  نیا  رد  ارقف  روط  نیمھ  هک  تسا  یضار  مالسا  ایآ  تقونآ  دنکب ، نیمات  ار  اھنآ  دناوتیمن  یمالسا  تلود  هک  دنتسھ  یدایز  یارقف  هعماج  رد  هک 

الاح و  دـندروآ -  تسد  هب  هعماج  یمومع  تاناکما  نیمھ  زا  هک  دـننک  عمج  ار  ناشدوخ  یاھتورث  مھ  یاهدـع  کی  دـنک ، ینیگنـس  هعماج  شود  رب  ادـخ  هار  رد  داھج  گنج و 

رگا دوشب ، مھارف  دوشیم  ینانچنآ  یاـھتورث  ردـقنآ  عورـشم  یاـھهار  زا  هک  مینک  ضرف  رگا  هدوب ، عورـشم  یلومعم و  یاـھهار  زا  هدوبن ، مھ  مارح  یاـھهار  زا  هک  مینک  ضرف 

نیا دراد ، مربم  جایتحا  نیا  هب  هعماج  هک  یلاح  رد  دـنراد  هگن  دـننک و  ظفح  ناشدوخ  یارب  ار  اـھتورث  مھ  اـھنیا  تسا -  نشور  بلطم  چـیھ ، هک  دوشیمن  مھارف  میدرک  ضرف 

اھنوقفنی هضفلا و ال  بھذلا و  نوزنکی  نیذلا  : » هک تسا  یفورعم  یهیآ  نیمھ  رگید ، هیآ  نآ  دیآیم . رب  نیا  دض  هکلب  دـیآیمن ، رب  یزیچ  نینچ  مالـسا  زا  تسین و  لوبق  لباق 

هتشادن یتیصوصخ  هرقن  الط و  دیاش  دننکیمن -  قافنا  ار  نآ  ادخ  هار  رد  دننکیم و  هریخذ  دننکیم ، جنگ  ار  هرقن  الط و  هک  یناسک  نآ  میلا ؛» باذعب  مھرشبف  لیبس هللا  یف 

مھ نآ  دـننکیمن ، قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  تسھ ، وا  هب  هعماج  مربم  زاین  هک  یلاح  رد  دـننکیم و  هریخذ  دـننکیم و  جـنگ  ار  هیامرـس  ار ، تورث  ار ، لوپ  هک  یناـسک  نآ  دـشاب ؛

« میلا باذعب  مھرـشبف   » نیا دشابن ، هریبک  هانگ  رگا  دشابن ، هانگ  نیا  رگا  میلا .» باذعب  مھرـشبف  : » دیامرفیم تقو  نآ  دشاب -  هضفلا » بھذـلا و  نوزنکی   » نیمھ لومـشم 

اھنآ وس  لامعا  یعیبط  جیاتن  ایند  رد  دـناوتیم  مھ  کاندرد  باذـع  نیا  هک  دنـشاب  یھلا  کاندرد  باذـع  رظتنم  هک  وگب  ینعی  هدـب ؛ هدژم  یکاندرد  باذـع  هب  ار  اھنآ  ارچ ؟ رگید 

« يمالسا هعماج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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مھ اھنیا  یود  رھ  ـالامتحا  هک  دـشاب ، یورخا  باذـع  تسا  نکمم  هتبلا  و  دریگیم . ار  هعماـج  یهمھ  ناـبیرگ  هکلب  ددرگیمنرب ، جـیاتن  نیا  اـھنآ  دوخ  هب  طـقف  هتبلا  هک  دـشاب 

لئاسم قافنا و  باب  رد  الاح  نم  هک  تسھ  مزال  بجاو و  لمع  کی  قافنا  نیاربانب  دـش . دـھاوخ  راک  نیا  زا  یـشان  یمیلا  باذـع  ترخآ  رد  مھ  ایند و  رد  مھ  ینعی  تسھ .

نآ تسین . مدرم  زا  یهدـع  کی  یهفیظو  طقف  قافنا  دـینک . یقلت  یمومع  یهفیظو  کی  ناونع  هب  ار  نیا  هک  درک  مھاوخ  ضرع  درک و  مھاوخ  ثحب  مھ  زاب  قاـفنا  هب  طوبرم 

هب ناشتسد  رتمک  هتشابنا  یاھتورث  اھهیامرس و  نابحاص  اما  دننکیم ؛ قافنا  یمومع  یاھهار  رد  مدرم  یارقف  مدرم ، یافعـض  هکلب  مدرم ، زا  نیطـسوتم  متفگ ، مھ  هتفھ 

میدرک ضرف  رگا  الاح  دراد ، جایتحا  هعماج  هک  یتقو  تسین . لوبق  لباق  یمالـسا  تلود  کی  رد  یمالـسا و  یهعماج  رد  مالـسا و  رظن  رد  نیا  دوریم . ادخ  هار  رد  قافنا  تمس 

لوپ هب  یجایتحا  دراد و  یراشرـس  یاھدمآرد  یمالـسا  تلود  دـننکیم و  یگدـنز  دـنراد و  هافر  فافک و  دـح  رد  مدرم  یهمھ  درادـن ؛ عامتجا  یجایتحا  چـیھ  هک  ار  یزور  کی 

قیقحت دـیاب  مھ  اجنآ  الاح  دـیاش  دنـشاب . هتـشاد  ناشدوخ  ار  تورث  نآ  هک  دـشاب  هتـشاد  یداریا  هک  مینکیمن  رکف  مینادـیمن ، ام  ار  اـجنآ  ـالاح  بوخ ، رایـسب  تسین ، اـھنیا 

یناـمھیم کـی  فرـص  اـقآ  نیا  هک  یلوپ  نآ  اـب  هک  مینیبیم  دراد ، جاـیتحا  هعماـج  هک  یتقونآ  اـما  درادـن . یداریا  تقونآ  هک  دـسریم  رظن  هب  دوشب ؛ یـسررب  دوشب ، یرتـشیب 

رد ار  نآ  ای  درادـن ، مھ  یزاین  نآ  هب  هک  یلاح  رد  دـنکیم ، یرادـھگن  نوگانوگ  یاـھکناب  رد  اـی  هنیجنگ  هچقودنـص و  یوت  هناـخ ، یوت  اـی  دـنکیم  اـجیب  دـیرخ  کـی  فرـص  دـنکیم ،

فرـصم رد  فرـص  رگا  هک  تسا  یلوپ  نیا  بابان ، دب و  یاھیرگهلماعم  دنکیم ، فرـصم  زیگناداسف  یاھـشورف  دیرخ و  زا  یـضعب  دننام  هعماج  یارب  رـضم  تسردان و  تالماعم 

، دوشب روشک  رد  ینارمع  یهژورپ  نالف  فرـص  هچنانچ  رگا  ای  تشاذگ . دـھاوخ  رثا  درک و  دـھاوخ  داجیا  رییغت  اھنیا  عضو  رد  یلک  دوشب ، گنج  یهھبج  رد  یماظن  دـحاو  نالف 

هگن ار  ناشدوخ  یاھتورث  دـننک و  تورث  زنک  اھنیا  هک  مینک  لوبق  دوشیم  روطچ  ام  بخ ، تفای . دـنھاوخ  یئاھر  رقف  زا  درک و  دـنھاوخ  هدافتـسا  نآ  زا  مدرم  زا  یمیظع  شخب 

دـننامب و یقاب  ناماسبان  لوبقمان و  لکـش  کی  رد  روما  یهیقب  گنج و  عضو  ای  ناماسبان  عضو  نآ  رد  یئاھتورث  نینچ  دوجو  اب  مھ  اـھنآ  دـننکن و  فرـصم  ادـخ  هار  رد  دـنراد و 

، نیا ساسا  رب  هکلب  تسین ، طـقف  یقـالخا  مکح  کـی  نیا  هتبلا  راـگدرورپ . میلا  باذـع  هب  دـنوشب  هداد  تراـشب  دارفا  نیا  یتسیاـب  اـعقاو  دـشابن . میلا » باذـعب  مھرـشبف  »

رد رتشیب  یردـق  کی  ثحب  نیمھ  یهلابند  رد  دـعب  یهبطخ  رد  هللااشنا  ـالاح  هک  دـننکب  مھ  یزیرهماـنرب  یتسیاـب  ناملـسم  تلم  یمالـسا و  تلود  یمالـسا و  یهعماـج 

. درک مھاوخ  ثحب  قافنا  هب  طوبرم  لئاسم 

نارھت  / ٠٨/٢٩/١٣۶۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

رد یداـصتقا  یدازآ  هب  طوبرم  لـئاسم  باـب  رد  یلبق  یاـھهبطخ  یاـھثحب  هک  تسا  لـیبس هللا  یف  قاـفنا  باـب  رد  ثحب  منکیم ، ضرع  لوا  یهبطخ  رد  زورما  هک  مھ  یثحب 

هب دھدیمن و  رارق  تلود  نادنمراک  تلود و  راصحنا  رد  ار  یداصتقا  تیلاعف  تسا و  یمدرم  داصتقا  هب  دقتعم  مالسا  یتقو  هک  میدرک  ضرع  دیسر . اجنیا  هب  یمالسا  یهعماج 

یهعماجرد رگا  هک  تسا  نیا  رکف ، زرط  نیا  یهمزال  هک  تسا  یعیبط  دـننکب ، لاـم  لیـصحت  دـننک و  تیلاـعف  دـننک و  شـالت  هک  دـھدیم  ار  هزاـجا  نیا  هعماـج  رد  ناـسنا  داـحآ 

الخ نآ  ناشدوخ  نکمت  فالتخا  بسح  رب  دنفظوم  دننکب ، یلام  لیصحت  دناهتسناوت  هک  یناسک  انثتسا ، نودب  هعماج  دارفا  یهمھ  تشاد ، دوجو  یزاین  یئالخ ، یمالسا 

نآ زا  دننکب و  لام  لیصحت  مدرم  دیوگیم  مالسا  هکلب  دننکب ، ناشدوخ  یـصخش  فراصم  فرـص  طقف  ار  لام  نآ  اما  دننکب ، لام  لیـصحت  مدرم  هک  دیوگیمن  مالـسا  دننک . رپ  ار 

لاوئس وت  زا  وفعلا ؛» لق  نوقفنی  اذ  ام  کنولئسی  و  . » دننکب قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  یقبام  دننکب و  هدروآرب  ار  دوخ  زاین  یگدنز و  یلومعم  جئاوح  دناهدرک ، لیـصحت  هک  یلام 

، دنکیم فرـصنم  وا  لاوئـس  زا  ار  باوج  نآرق  تسا -  هدرک  لاوئـس  قافنا  دروم  سنج  زا  هدننک  لاوئـس  هک  تسا  نیا  هیـضق  رھاظ  هک  دننکب -  قافنا  ار  یزیچ  هچ  هک  دـننکیم 

، تسامـش یگدنز  مزال  زاین  دروم  هچرھ  ار ، اھیدایز  هک  وگب  اھنآ  هب  وفعلا ؛» لق   » دھدیم باوج  هکلب  نکن ، یـسنج  هچ  زا  نکب و  قافنا  یـسنج  هچ  زا  هک  دھدیمن  باوج 

یزودناتورث هک  تسا  یعیبط  یلیخ  نیاربانب  تسا . یمالـسا  لصا  کی  نیا  دینک . قافنا  ادخ  هار  رد  ار  نآ  تسین ، یگدـنز  یقیقح  زاین  دروم  هک  یزیچ  رھ  اما  دـینک ؛ جرخ 

یهتفھ رد  ار  میلا » باذعب  مھرشبف  لیبس هللا  یف  اھنوقفنی  هضفلا و ال  بھذلا و  نوزنکی  نیذلا  و   » یهفیرش یهیآ  هک  تسا  یمالسا  ریغ  تکرح  کی  مالـسا  رظن  قبط  رب 

کی ادـخ  هار  رد  نآ  ندادـن  تورث و  یرادـھگن  زورما  ترابع  هب  هضف و  بھذ و  زنک  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  هیآ  نیا  رد  کاـندرد  باذـع  هب  تراـشب  هک  متفگ  مدرک و  ضرع  هتـشذگ 

. تسا قافنا  باب  رد  مالسا  رکف  زرط  نیا  تسا . هریبک  هانگ  کی  تفگ  دوشب  دیاش  تسا و  راگدرورپ  بوضغم  لمع 

، تشاد رارق  ثحب  نآ  یهیشاح  رد  هک  ار  قافنا  ثحب  تفر و  مھاوخ  هیشاح  هب  یردق  مدرکیم ، بیقعت  ار  نآ  یلبق  یاھهبطخ  رد  هک  یلـصا  ثحب  زا  نم  هبطخ  نیا  رد  زورما 

نوتم زا  یضعب  مھ  نآ  ار ، یمالسا  نوتم  ملیام  طقف  هکلب  تسین ، یفسلف  یلالدتـسا و  یلیلحت و  ثحب  نم  روظنم  هتبلا  منکیم . حرطم  یلـصا  یهلئـسم  کی  ناونع  هب 

نتفگ ـالاو  مینک . لـمع  نآ  لاـبند  هب  میـشاب و  هتـشاد  رظن  دـم  رد  اـمئاد  نآ  قاـفنا  لاـم و  باـب  رد  ار  مالـسا  نآرق و  رظن  دـیاب  زورما  اـم  مناوخب . امـش  یارب  قاـفنا  باـب  رد  ار 

یهبطخ هبطخ و  نیا  هبطخ -  نیا  لوا  رد  هک  یاهیآ  نیا  رد  تسین . مالـسا  باد  ناش و  هجیتن ، نودب  نداد  لومرف  ثحب و  لالدتـسا و  نھذ ، ملاع  رد  یفابهفـسلف  لمعیب ،

هک دیزادنین . تکالھ  رد  ار  ناتدوخ  ناتدوخ ، تسد  هب  دینک و  قافنا  ادخ  هار  رد  ینعی  هکلھتلا ؛» یلا  مکیدیاب  اوقلت  لیبس هللا و ال  یف  اوقفنا  و  : » دـیامرفیم مدـناوخ ، لبق - 

، تشاد تکرـش  نآ  رد  مھ  مرکا  ربمغیپ  یباحـص  یراصنا  بویاوبا  هک  مور  اب  نیملـسم  یاھگنج  زا  یکی  رد  هک  هیآ  نیا  لیذ  رد  دـندرک  لقن  ریـسافت  زا  یـضعب  رد  یتیاور  کـی 

ار وا  فرط  نیا  رد  هک  یاهدع  نمشد . بلق  هب  تفر  هکنیا  ات  درک  هنخر  نمشد  فوفص  رد  دیگنج و  نادیم و  هب  تفر  دوب ، یعاجـش  روھتم و  درم  هک  مالـسا  نازابرـس  زا  یکی 

اوقلت و ال  : » هک نآرق  یهیآ  هب  یهراشا  ینعی  تخادنا ، تکالھ  هب  ار  شدوخ  صخش  نیا  هکلھتلا ؛» یلا  هسفنب  یقلا  ناحبـس هللا  : » هک دش  دنلب  ناشدایرف  دندرکیم ، هاگن 

و ال  » یانعم رد  دنراد  اھنیا  دید  دوب ، رضاح  اجنآ  رد  یراصنا  بویاوبا  تسا . دایز  ردقچ  هک  دینیبب  اجنیا  ار  سانشنآرق  ناملـسم  کی  تیـساسح  الاح  هکلھتلا .» یلا  مکیدیاب 

نمـشد رگـشل  بلق  هب  دیابن  هک  تسا  نیا  دزادنیب ، تکالھ  رد  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  ناسنا  دیابن  هکنیا  یانعم  دننکیم  رکف  دـننکیم و  هابتـشا  هکلھتلا » یلا  مکیدـیاب  اوقلت 

میدوب و اجنآ  ام  دش . لزان  ام  یهرابرد  هیآ  نیا  دیـشاب ، تکاس  تفگ  دش ، دنلب  شدایرف  دننکیم ؛ موکحم  شتعاجـش  رطاخ  هب  ار  عاجـش  ناملـسم  ناوج  نیا  دـنراد  دـنزب و 

هک ام  دندش ، دایز  مالـسا  ناروای  درک و  ادیپ  یتزع  کی  ترجھ  زا  دـعب  یلاس  دـنچ  تشذـگ  زا  دـعب  مالـسا  یتقو  هک  دوب  نیا  ارجام  دـش . لزان  هچ  یارب  هیآ  نیا  هک  مینادـیم 

زورما میدـناسریم . ددـم  یمالـسا  یهعماج  فراصم  هب  میدرکیم و  کمک  ار  اھنآ  ام  دـندوب ، ام  کمک  هب  جاتحم  نیرجاھم  لوا  زور  بخ ، هک  میدرک  رکف  نامدوخ  اب  میدوب  راـصنا 

هار رد  داھج  زا  هفرم و  یگدـنز  کی  ردـق  هب  یگدـنز  مزاول  یهیھت  ناماھیبارخ و  میمرت  نامراک و  بسک و  غارـس  میورب  میـسرب ، نامدوخ  هب  یردـق  کی  اـم  تسا  بوخ  رگید 

ناتدوخ هکلھتلا ؛» یلا  مکیدیاب  اوقلت  و ال  ، » دینک قافنا  ادخ  هار  رد  لیبس هللا ؛» یف  اوقفنا  و  : » تفگ ام  هب  دـش ، لزان  هیآ  نیا  میدـشیم . لفاغ  ادـخ  هار  رد  قافنا  زا  ادـخ و 

هماقالا یف  هکلھتف  . » میـسرب میزادرپب و  نامدوخ  هب  مھ  یردـق  کی  تسا  بوخ  میدرک ، ار  نامدوخ  راک  ام  الاح  رگید  هک  یروصت  نیا  اب  طـلغ ، رکف  نیا  اـب  دـیزادنین  هکلھت  رد 

قاـفنا داـھج و  هک  یھلا  فیلکت  زا  دوشب و  دوخ  یهداوناـخ  دوخ و  یگدـنز  دوخ و  لاـم  دـنباپ  ناملـسم  هک  تسا  نیا  رد  هکلھت  تفگ : یراـصنا  بویاوبا  دـلولا ؛» لاـملا و  یف 

و  » یهیآ زا  مالـسا  ردـص  ناملـسم  تشادرب  نیا  دـتفیب . رطخ  هب  شناج  هچرگا  دـنک ، هلباقم  ادـخ  نمـشد  اب  یعاجـش  ناسنا  هک  تسین  نیا  هکلھت  دوشب . لفاغ  تسھ ،

. تسا هکلھتلا » یلا  مکیدیاب  اوقلت  لیبس هللا و ال  یف  اوقفنا 

رد رقف  عـفر  یارب  هک  تسا  نیا  مسرب ، مدرک  تشادداـی  هک  یتاـیآ  هب  اـت  منکیم  روـبع  نآ  زا  ارذـگ  یلیخ  نم  دریگب و  رارق  هجوـت  دروـم  دـیاب  قاـفنا  باـب  رد  هک  یاهلئـسم  نآ 

هک تسا  یھار  هلیـسو و  نامھ  لئاسو ، نیرتقفوم  هار و  نیرتھب  هعماج ، یهرادا  رد  مدرم  داحآ  یهمھ  ندرک  کیرـش  یارب  هعماج ، رد  یلام  یاھالخ  ندرک  رپ  یارب  هعماج ،

هب کمک  اھنآ  زا  یکی  هک  دـننک  کمک  یمومع  فراـصم  هب  یمومع ، جراـخم  هب  دـنراد ، نکمت  هک  یاهزادـنا  رھ  هب  دـنراد ، نکمت  هک  یناـسک  هکنیا  ینعی  هدرک . نیعم  مالـسا 

هوتیتوا امنا  ، » دـنراد هچنآ  هک  دـننکب  روصت  دـننکب و  تورث  لام و  بسک  یناسک  یمالـسا  یهعماج  رد  هک  دوشیمن  نیا  تسین . مھ  ارقف  هب  کمک  رد  رـصحنم  اـما  تسارقف ،

تـسد هب  مدوخ  شالت  شـشوک و  اب  مدوخ ، یئاناد  اب  مدوخ ، یکریز  اـب  نم  تفگیم  ینکیم ، عمج  ار  لاوما  نیا  دـنتفگیم  یتقو  نوراـق  دـننزب . ار  نوراـق  فرح  ملع ،» یلع 

نیا هلئـسم  هن ، متـصش . زان  سپ  هدوب ، مدوخ  یرایـشوھ  یکریز و  شالت و  اب  مدروآ ، تسد  هب  نم  هچنآ  دـیوگب  یـسک  هک  تسا  یطلغ  رکف  رکف ، نیا  متـصش . زان  مدروآ ،

هب یزیرهمانرب  کی  اب  هعماج  رد  رقف  عفر  ام  ینونک  یهعماج  نیمھ  رد  رگا  دننک . کمک  یعامتجا  یاھزاین  هب  دنفظوم  همھ  هک  تسا  نیا  هلئسم  مالسا ، قطنم  رد  تسین 

. تسا روج  نیمھ  ایند  یاج  همھ  رد  دش و  دھاوخ  ضوع  روشک  یهرھچ  هعماج و  تیعـضو  یلاس  دنچ  لوط  رد  انئمطم  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  یمدرم  یاھکمک  یهلیـسو 

بوچراھچ رد  ام  تسا ؛ جراخ  ام  ثحب  لـحم  زا  وا  ـالاح  هک  دراد  دوجو  نیا  زا  رتداـح  لـیبق و  نیمھ  زا  یلئاـسم  ینغ  ریقف و  یاـھروشک  نیب  مھ  یناـھج  ساـیقم  رد  هتبلا 

هب رقف  دیاین ، دوجو  هب  یلام  داسف  فارسا و  دوشن ، تورث  ظاحل  زا  یبطق  ود  هعماج  دیایب ، دوجو  هب  تورث  لداعت  هعماج  رد  هکنیا  یارب  سپ  مینکیم . ثحب  نامدوخ  یهعماج 

یاھهار یارب  تسھ و  قافنا  یهرابرد  هیآ  اھهد  یددعتم ، تایآ  نآرق  رد  هک  دینیبیم  اذـل  امـش  تسا . قافنا  یهویـش  نیمھ  اھهویـش  نیرتقفوم  هار و  نیرتھب  دـیاین ، دوجو 

« يمالسا هعماج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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سفن اب  داھج  هک  ینانچمھ  هداد . رارق  ناج  اب  داھج  رانک  رد  ار  لام  اب  داھج  نآرق ، رد  هیآ  ات  تشھ  ات ، تفھ  منکیم  ناـمگ  هک  لـیبس هللا  یف  داـھج  یارب  هلمج  زا  فلتخم ،

دروم نحل  کی  اب  زارط ، کی  رد  فیدر ، کی  رد  ناج ، مھ  لام و  مھ  مکـسفنا ؛» مکلاوماـب و  لـیبس هللا  یف  نودـھاجت  و  . » تسا بجاو  مھ  لاـم  اـب  داـھج  سپ  تسا ، بجاو 

. هتفرگ رارق  هجوت 

هک تسا  یتایآ  کچوک  شخب  نیا  هتبلا  منکب . جارختـسا  دیجم  مالک هللا  زا  ار  تایآ  منکب و  تقو  فرـص  یرادقم  کی  زورما  مدش  دیقم  نم  اما  قافنا ؛ یهلئـسم  هب  عجار  نیا 

قیاقح ام  هک  تسا  نیا  نم  دوصقم  هتبلا  منکیم و  ضرع  ار  یاهیآ  دـنچ  مدرک . رکذ  اجنیا  مداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  یاهتکن  کی  یمادـک  رھ  رد  یھتنم  تسا ؛ قاـفنا  باـب  رد 

شتینارون تسا ، رترثوم  مھ  ار ، نآرق  یاھهیـصوت  میـشاب  هتـشاد  دای  هب  ام  مینک . رکف  ینتم  میبایب و  ثیدـح  یمالـسا و  نوتم  نآرق و  نابز  زا  هک  مینک  تداـع  ار  یمالـسا 

ار اـھنیرتھب  دـیاب  قاـفنا  رد  هک  تسا  ینآ  تاـیآ  زا  شخب  کـی  تسا . رتکیدزن  یمالـسا  رکفت  تقیقح  عقاو و  هب  هک  نیمھ  دوشیم و  رثاـتم  رتـشیب  نآ  زا  اـھلد  تسا ، رتـشیب 

انجرخا امم  متبـسک و  ام  تابیط  نم  اوقفنا  اونما  نیذلا  اھیا  ای  : » هک تسا  نیا  هیآ  کی  هک  تسا  شیامزآ  کی  تسا ، نیرمت  کی  نیا  تسھ . نآرق  رد  هیآ  دنچ  هک  درک  قافنا 

ادخ هار  رد  تسھ ، رتیتمیق  رتسیفن و  هک  هچنآ  زا  اھنیرتابیز ، زا  اھنیرتھب ، زا  دیدروآ ، نامیا  ادخ  هب  هک  یناسک  یا  ینعی  نوقفنت ؛» هنم  ثیبخلا  اوممیت  ضرالا و ال  نم  مکل 

راـنک ار  نآ  امـش  دوـخ  هداـتفا و  نھد  زا  هک  یزیچ  نآ  یداـیز ، کاروـخ  یداـیز ، ساـبل  اـھیدایز ، دـیھدب ، دـیھاوخب  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  دـب و  سنج  غارـس  دـیورن  دـینک . قاـفنا 

فورعم هک  مھ  نارمع  لآ  یهروس  یهیآ  تسا و  هرقب  یهروس  یهیآ  نیا  هک  دـینک  قافنا  ادـخ  هار  رد  دـیراد ، هک  هچنآ  نیرتھب  زا  هن ، دـینک . قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  دـیتشاذگ ،

هتـسد کی  ای  هیآ ، کی  یراد . هقالع  نآ  هب  رتشیب  هک  هچنآ  هدـب ، ادـخ  هار  رد  ار  شاـھرتزیزع  نآ  نوبحت ؛» اـمم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولاـنت  نل  : » هک تسھ  همھ  نھذ  رد  تسا ،

هار رد  قافنا  ینالف  هب ، هب  دنیوگب  نارگید  هک  مینکب  نیا  یارب  ار  قافنا  رگا  دـنکیم . لطاب  ار  نآ  ایر  تسا و  تدابع  کی  زامن  لثم  ادـخ  هار  رد  قافنا  هک  تسا  باب  نیا  رد  تایآ 

نآ هک  دوشیم  مولعم  هک  سانلا ،» ائر  هلام  قفنی  یذـلاک  یذالا  نملاب و  مکتاقدـص  اولطبت  ال  : » هک دـنکیم  لطاب  دـنکیم و  بارخ  ار  لمع  نیا  ار ، ام  دـننک  نیـسحت  درک ، ادـخ 

بوخ ندرک  قافنا  اراکـشآ  ادخ  هار  رد  مھ  دشاب ، ایر  نودب  هچنانچ  رگا  لاح  نیع  رد  اما  دنکیم . لطاب  ار  شدوخ  راک  مھ  وا  ایر ، یارب  دھدیم ، ار  شلام  سانلا  ائر  هک  یـسک 

درادن یلاکـشا  چیھ  ندوب ، اھدید  ضرعم  رد  ندوب ، راکـشآ  اما  دشاب ، ایر  نودب  دننکب ، دـننکن ، راکـشآ  قافنا  یناسک  هک  دوشن  بجوم  نیا  ندرک . قافنا  ناھنپ  مھ  تسا و 

رپ ار  هعماج  یاضف  ریخ  راک  دنوشب و  قیوشت  دننیبب ، نارگید  دینک ، راکشآ  ار  نآ  دیھدیم ، ادخ  هار  رد  هک  ار  هچنآ  هک  رتھب  هچ  یھ ؛» امعنف  تاقدصلا  اودبت  نا  : » دیامرفیم هک 

. دنک

هک یناسک  نآ  درادـن . مد  خاش و  هک  قافن  تسا ؛ قافن  تمالع  ریخ  یاھهار  رد  یتسدکشخ  ادـخ و  هار  رد  ندرکن  قافنا  هک  اـم  هب  دـنامھفیم  هک  تسھ  نآرق  رد  هیآ  دـنچ 

شخب دنتـسین  رـضاح  دـننکب و  جرخ  ادـخ  هار  رد  ار  ناشدوخ  لام  زا  لایر  کـی  دنتـسین  رـضاح  اـما  دـیآیم ؛ ناشدـب  ناـمیایب ، دـیئوگب  اـھنآ  هب  رگا  دـننکیم و  ناـمیا  یاـعدا 

مھـضعب تاقفانملا  نوقفانملا و  : » دـیامرفیم نیقفانم  مئالع  رد  اج  کی  هک  تسھ  ناشهرابرد  قافن  فوخ  ای  دـنقفانم  نالا  ای  اھنیا  دـنھدب ، ادـخ  هار  رد  ار  لام  زا  یبساـنتم 

ادخ اب  هک  دنتـسھ  یناسک  نآ  مھ  رگید  یاج  کی  رد  دننکیمن و  قافنا  ینعی  دندنبیم ؛ ار  ناشاھتـسد  مھیدـیا ؛» نوضبقی  فورعملا و  نع  نوھنی  رکنملاب و  نورمای  ضعب  نم 

، دننکیم لخب  دندش ، رادزیچ  هک  ینآ  زا  دعب  هک  مھ  اھنیا  اولوت ؛» هب و  اولخب  هلـضف  نم  مھاتا  املف  : » دننک قافنا  ادخ  هار  رد  دـھدب ، یزیچ  اھنآ  هب  ادـخ  رگا  هک  دـننکیم  دـھع 

قافن اھنیا  لد  رد  لاعتم  یادخ  نیاربانب  دندرک ، فلخت  ار  ادخ  یهدعو  نوچ  هودعو ؛» ام  اوفلخا هللا  امب  هنوقلی  موی  یلا  مھبولق  یف  اقافن  مھبقعاف  : » دـیامرفیم ادـخ  ار  اھنیا 

دی ضبق  هک  یسک  رھ  هک  میئوگب  الاح  میناوتیمن  هن ، دنکیمن . قافنا  ینعی  دنکیم ، دی  ضبق  وا  هک  تسا  نیا  قفانم  یاھهناشن  زا  یکی  هکنیا  بلطم  لصاح  سپ  دزادنایم .

شوخ لد  هچ  هب  هداد . هدـعو  دـننکیمن ، قافنا  هک  یناسک  یارب  ار  یھلا  باذـع  یتایآ ، رد  تسا . نیا  قفانم  مئالع  زا  یکی  انئمطم  اـما  تسا ، قفاـنم  اـقلطم  نیا  دـنکیم ،

اعارذ نوعبـس  اھعرذ  هلـسلس  یف  مث  هولـص . میحجلا  مث  هولغف . هوذخ  : » نحلادیدش رایـسب  یهیآ  نیا  هک  دـننکب ؟ قافنا  دنتـسین  رـضاح  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  دنتـسھ 

ارقف و رقف  لـباقم  رد  ندوـب  تواـفتیب  یهلئـسم  تسین ، ندرکن  قاـفنا  یهلئـسم  اـجنیا  نیکـسملا ؛» ماـعط  یلع  ضحی  ـال  و  میظعلا . اـب  نموـی  ـال  ناـک  هـنا  هوکلـساف .

دنک راداو  ار  نارگید  دیاب  دنک ، قافنا  دناوتیمن  مھ  شدوخ  هک  یسک  نآ  یتح  دوب . دیابن  مھ  درـسنوخ  تسا ؛ هعماج  یاھزاین  لباقم  رد  ندوب  درـسنوخ  تسا . نادنمتـسم 

نم نکا  قدـصاف و  بـیرق  لـجا  یلا  ینترخا  ـال  وـل  بر  لوـقیف  توـملا  مکدـحا  یتاـی  نا  لـبق  نـم  مکاـنقزر  اـمم  اوـقفنا  و  : » دـیامرفیم نوقفاـنم  یهروـس  رخآ  رد  قاـفنا . هـب 

 - دندرکن ار  شاینیبشیپ  دنوشیم ، ورهبور  گرم  اب  ناھگان  همھ  دیآیم ، همھ  غارس  هب  گرم  مھ  یناھگان  هک  دیآیم -  وا  غارـس  هب  گرم  هک  یتقونآ  رد  ینعی  نیحلاصلا ؛»

هک یلاوما  ندرکن  قافنا  ترـسح  منک . قافنا  مناوتب  ادخ ، هار  رد  مھدب  قدصت  نم  مناوتب  دـیاش  ار ، تلھم  نیا  زادـنیب  بقع  اراگدرورپ  دـیوگیم  دـیآیم ، دوخ  هب  ناھگان  اجنآ 

مھ یرگید  تاـیآ  ـالاح  هک  لـیبق  نیا  زا  دـنادیم و  ادـخ  هب  نداد  ضرق  ار ، قاـفنا  هک  یتاـیآ  هلمج  زا  تسھ  زاـب  هک  یناوارف  تاـیآ  و  دـنام . دـھاوخ  اـھنآ  تـفر و  دـھاوخ  وا  ـالاح 

هلا و هیلع و  یلـص هللا   ) ادخ لوسر  هک  تسا  نیا  تیاور  نآ  دنکیم و  نشور  ام  یارب  ار  راک  دودح  زاب  یردق  کی  هک  منک  ضرع  مضیارع  رخآ  رد  ار  یتیاور  کی  مدرک . تشاددای 

ربمغیپ هتشاذگ ، یاهشوگ  کی  امرخ  زا  یتوک  کی  امرخ ، یرادقم  کی  دوب ، ترضح  نآ  لزنم  رازگتمدخ  ترضح و  مداخ  هک  یشبح  لالب  دندید  دندش و  ناشلزنم  دراو  ملس )

نامھم یھاگ  امـش  نوچ  لوسر هللا  ای  تفگ  یدرک ؟ عمج  اجنیا  هیچ  نیا  لالب ،» ای  اذـھ  ام  « ؟ یھاوخیم هچ  یارب  ار  اھنیا  هک  دـندومرف  اـھامرخ و  نیا  هب  داـتفا  ناشمـشچ 

ینامھم هک  ادابم  زور  یارب  متـشاد  هگن  نم  ار  نیا  ینک ، یئاریذـپ  نامھم  زا  یھاوخیم  امـش  دـشابن و  لزنم  رد  یزیچ  تسا  نکمم  دـیراد ، نامھم  یتقو  دـیآیم و  ناتیارب 

هگن نامھم  یارب  هک  یئامرخ  تشم  کی  یارب  وا ، باوج  رد  ربمغیپ  تساھنامھم . یارب  تسین ، مھ  نامدوخ  یصخش  فرص  یارب  کفایـضال ؛» کلذ  دعا  . » دیایب امـش  یارب 

وت یارب  دوشب  یدود  نیا  یدرک ، عمج  اجنیا  هک  یئامرخ  نیا  هک  یـسرتیمن  منھج ؛» ران  یف  ناخد  کل  نوکت  نا  یـشخت  اما  : » دومرف دیامرفیم . هچ  دینیبب  هدـش ، هتـشاد 

هگن ار  نیا  امـش  دـنراد و  جایتحا  یدرک ، عمج  تاهناخ  وت  امـش  هک  ینیا  هب  نوریب  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  رگید  ترابع  هب  دـندوب . جاتحم  مدرم  دوشیم  مولعم  منھج . شتآ  رد 

یادخ زا  الالقا ؛» شرعلا  یذ  نم  شخت  و ال  . » نک قافنا  لالب ؛» ای  قفنا  : » دومرف دعب  دھدب ؟ رارق  وت  باذع  یهلیسو  ار  نیا  لاعتم  یادخ  هک  یسرتیمن  یھدیمن ، یرادیم و 

مک هک  سرتن  ادخ  زا  هللااشنا ، دناسر  دھاوخ  ادخ  دشابن ؛ بخ ، دوبن ، هناخ ، وت  دمآ  نامھم  الاح  مھ  زور  کی  دناسر . دھاوخ  ادخ  شاب ، هتـشادن  یرـسک  مک و  سرت  لاعتم 

یاهمان داوج  ماما  شدـنزرف  هب  مھ  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  متـشھ  ماـما  و  تسا . مزـال  هک  یتقونآ  ادـخ ، هار  رد  هدـب  دراذـگب ، وت  راـک  رد  رـسک  و 

مرـسپ و نک  قافنا  ادـخ  هار  رد  اراتقا ؛» شرعلا  یذ  نم  شخت  قفناـف و ال  . » درب راـک  هب  داوج  ماـما  هب  باـطخ  یتواـفت  رـصتخم  اـب  ار  ریبعت  نیمھ  نیع  مھ  ناـشیا  تشون ،

کی ام  تقو  رھ  هک  تسین  ارقف  نیطسوتم و  لام  طقف  مالسا  رکف  زرط  نیا  تسا و  مالسا  رکف  زرط  نیا  دراد . هگن  یتسدگنت  یتخس و  رد  ار  وت  لاعتم  یادخ  هکنیا  زا  سرتن 

یئالط ار ، یرتشگنا  دنیآیم  تسا . مدرم  طسوتم  یهقبط  دندرک ، تباجا  هک  یناسک  نیلوا  نوگانوگ ، یاھزاین  یارب  ای  لیس  یارب  ای  گنج ، یارب  ای  میدرک ، مالعا  ار  یزیچ 

، تساھبمک یرھاظ  تمیق  بسح  هب  هک  یرتشگنا  تسا ، یفیعـض  یهداوناخ  هچ  نیا  هک  دـنیبیم  دـیآیم ، رد  ناسنا  کشا  دـشکیم ، تلاجخ  مدآ  هک  دـنھدیم  مدآ  هب  ار 

، دنیآیم رتمک  دـنراد ، رتشیب  یاھلوپ  هک  یناسک  نآ  ریقف ، دارفا  طسوتم و  دارفا  دـنھدیم ؛ دـنیآیم  هک  ابلاغ  دنتـسھ  اھنیا  تسا ، یتمیق  شزرااب و  رایـسب  نطاب  رد  هچرگا 

مک ناشلام  زا  دـننکن  رکف  دـنھدب ، رتشیب  یتسیاـب  اـھنآ  دـنراد ، رتشیب  هک  یناـسک  نآ  یمالـسا  یهعماـج  رد  دوشیمن . نیا  دـنیآیم ، رتمک  اـما  دـنیآیمن ، چـیھ  میوگیمن 

. دـنامیم وا  دـنھدیم ، هک  ینآ  دوریم ، ناشتـسد  زا  وا  دـنھدیمن ، هچنآ  دوریم . اـھنآ  تسد  زا  هک  هچنآ  زا  تسا  رتـگرزب  رتدنمـشزرا و  بتارمب  دـیآیم ، اـھنآ  ریگ  هچنآ  دوـشیم ،

دنام هلاغزب  نیا  فتک  کی  دندرب . اھنیا و  هب  داد  دیرب ، ربمغیپ  هعطق  هعطق  یھ  ار  تشوگ  نیا  هنیدـم و  یارقف  دـندمآ  دـندرک و  ینابرق  ار  یاهلاغزب  ای  ار  یاهلاسوگ  ادـخ  لوسر 

نیمھ تفر . دھاوخ  شفتک  طقف  دنام ، شاهمھ  دندومرف  ربمغیپ  دـنام . شفتک  طقف  تفر ، شاهمھ  هلاغزب  نیا  لوسر هللا ! ای  درک  ضرع  لوسر هللا  تاجوز  زا  یکی  هناخ ، رد 

هچنآ هکنیا  زا  دنـسرتن  ادـخ . شیپ  دـنام  میداد ، هک  یاهیقب  هتفر ، نیب  زا  هدـش و  دوباـن  تقیقح  رد  نیا  دوشیم ، دوباـن  دوشیم و  مضھ  میروـخیم و  ار  نآ  وـت  نم و  هک  یفتک 

دنیایب دنراد ، نکمت  هک  یناسک  نآ  زیمآتحیـصن ، زیمآهظعوم و  توعد  اب  یمالـسا ، توعد  اب  هک  میلیام  ام  دننک . هدروآرب  ار  اھزاین  ادـخ و  هار  رد  دـنھدب  تفر ، نیب  زا  دـنداد ،

صوصخم تسھ و  هعماج  رد  اھقافنا  ماسقا  عاونا و  مھ  هشیمھ  اما  تسا ، مھم  مھ  هداعلاقوف  هک  تسا  یلام  داـھج  یهلئـسم  زورما  هتبلا  دـننک . رپ  ار  هعماـج  یاـھزاین 

. تخانش ردق  ار  نآ  هشیمھ  یارب  درک و  هشیمھ  دیاب  ار  قافنا  تسین ، زورما 

نارھت  / ١٠/١١/١٣۶۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

نیا لئاوا  رد  هک  یروط  نامھ  هک  تسا  یداصتقا  یدازآ  یدازآ و  هب  طوبرم  لئاسم  باـب  رد  هتـشذگ  یاـھثحب  یهلاـبند  رد  درک ، مھاوخ  ضرع  زورما  لوا  یهبطخ  رد  هک  یثحب 

هب فلتخم  یاـھهزیگنا  اـب  هک  یناـسک  یهمھ  تسا و  زیگناثحب  زیگنالاوئـس و  یهلئـسم  کـی  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  رد  یداـصتقا  یدازآ  یهلئـسم  دـش ، ضرع  ثحب 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 18 
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ضرع البق  باب  نیا  رد  هبطخ  هس  ود  هتبلا  دوشب . نشور  رتشیب  هچرھ  دیاب  هیضق  نیا  داعبا  دنراد و  هجوت  هیکت و  هلئسم  نیا  یور  دننکیم ، هاگن  یداصتقا  تیلاعف  یهلئسم 

رارق هتکن  نآ  یهراـبرد  ار  زورما  یهبطخ  هاـتوک  ثحب  منک و  هیکت  مھاوـخیم  دـش ، هراـشا  راـصتخا  هب  هتـشذگ  یاـھهبطخ  رد  هـک  یتاـکن  زا  یکی  یور  رب  زورما  تـسا و  هدـش 

یـسک رھ  دنراد و  یدایز  یاھیدازآ  دنراد و  یعیـسو  زاب و  نادیم  یداصتقا  یاھتیلاعف  رد  مدرم  هچرگا  یمالـسا  یهعماج  داصتقا  رد  میتفگ  هک  تسا  نیا  هتکن  نآ  و  مھدـب .

یهعماـجرب مکاـح  تردـق  یمالـسا و  تلود  یارب  مھ  یقح  راـیتخا و  کـی  مدرم  یارب  راـیتخا  قـح و  نیا  راـنک  رد  اـما  دـنکب ، یداـصتقا  شـالت  تیلاـعف و  هک  دراد  ار  قـح  نیا 

تیاـعر نودـب  تـلود و  تراـظن  نودـب  مدرم  دـشابن و  یمالـسا  مکاـح  یارب  قـح  نـیا  رگا  اریز  تـسا . تـبقارم  تراـظن و  لرتـنک و  قـح  نآ  تـسا و  هدـش  هداد  رارق  یمالـسا 

شیپ یعـضو  نامھ  دـش و  دـھاوخ  یھتنم  داسف  هب  یغب ، هب  ملظ ، هب  نایغط ، هب  هعماجرد  انیقی  نیا  دـنھدب ، ماجنا  دـننک و  عورـش  ار  یداصتقا  شالت  تلود  یاھتـسایس 

مدرم زا  یگرزب  رـشق  دنرادروخرب و  تیاھنیب  تورث  تردق و  زا  گرزب  یاھیناپمک  نابحاص  تفن و  الط و  دالوف و  نیطالـس  هک  تسھ  یرادهیامرـس  یایند  رد  هک  دمآ  دـھاوخ 

دنتسھ اھنآ  یاھتسایس  ورهلابند  هک  یئاھروشک  اجنآ  زا  رتدب  دنمورحم و  امرگ  امرس و  زا  یهدنرادھگن  سابل  بش و  ماش  هداوناخ و  هناخ و  زا  ینعی  یگدنز ، تایلوا  زا  مھ 

، دوخ یدوخ  هب  یمالـسا  نوناـق  دـشابن ، مالـسا  تیمکاـح  یمالـسا و  تلود  تراـظن  رگا  یھاـشداپ . ماـظن  روشک ، نیا  یهتـشذگ  طـحنم  ماـظن  هلمج  زا  موـس  ناـھج  رد 

زاب یردق  ار  بلطم  نیا  تسا . یمالسا  تلود  نآ  دشاب و  یدنمورین  یوق و  تسد  کی  نوناق ، رـس  یالاب  هک  تسا  رثوم  دراد و  دربراک  یماگنھ  نوناق  دنکب . هزجعم  دناوتیمن 

. منک

یمالـسا یئارجا  هاگتـسد  رتنـشور  ریبعت  هب  یمالـسا و  تلود  یمالـسا و  تموکح  یمالـسا ، یهعماج  رد  تلادـع  رارقتـسا  یاھمرھا  زا  یکی  هک  میوگب  ار  نیا  همدـقم  رد 

، تسھ همھ  یئارجا  هاگتـسد  هیئاـضق و  یهوق  یراذـگنوناق و  هاگتـسد  لـماش  هک  میربیم  راـک  هب  تموکح  یهعومجم  یاـنعم  هب  تقو  کـی  ار  تموکح  تلود و  نوچ  تسا .

یئارجا یهوق  هب  تسا  قلعتم  مھ  یتردق  کی  دنریگب ، ار  نوناق  زا  تافلخت  لباقم  دیاب  هک  یئاضق  یهوق  رب  هوالع  یراذـگنوناق و  یهوق  رب  هوالع  تسین . نآ  نم  روظنم  اجنیا 

دشاب و هتـشاد  یمئاد  روضح  هعماج  رد  یمالـسا  لوصا  یمالـسا و  نیناوق  یهدودحم  رد  دیاب  تردـق  ذوفن و  لامعا  نیا  اب  هوق ، نیا  اب  تردـق ، نیا  اب  هک  یئارجا  هاگتـسد  و 

؛ دـشاب یمالـسا  تیمکاح  رھظم  هصالخ  دـھدن و  هزاجا  ار  زواجت  یدـعت و  نایغط و  یغب و  دـنک ، عنم  ملظ  زا  ار  ملاظ  دـنک ، یریگولج  اھنآ  زا  دسانـشب و  دـنیبب و  ار  تاـفلخت 

لالخ زا  هک  تسا  مالـسا  رظن  نیا  دـشاب . هتـشاد  هعماج  یاـھتیلاعف  یهمھ  رد  یلماـک  روضح  دـیاب  یمالـسا  مکاـح  یمالـسا و  یئارجا  هاگتـسد  یمالـسا و  تلود  ینعی 

تردـق و نیمھ  انیع  مھ  یداصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  درادـن . یدـیدرت  یثحب و  هیـضق  نیا  لصا  یهرابرد  مھ  یـسک  دـیاش  تفای و  دوشیم  ار  نیا  یناوارف  لـئالد  دـھاوش و 

عـضو ار  نوناق  هک  یراذـگنوناق  هاگتـسد  زا  ریغ  مھ  اجنیا  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماـظن  مکاـح  تلود و  هب  قلعتم  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  هب  قلعتم  تیمکاـح  نیمھ 

تازاجم ار  مرجم  دریگب ، ماجنا  یتیانج  مرج و  تفر و  دـھاوخ  فلختم  غارـس  هب  دوشب ، نوناق  زا  یفلخت  یتقو  اـی  دوشب  یتیاکـش  یتقو  هک  هیئاـضق  یهوق  زا  ریغ  دـنکیم و 

تقو نآ  دوب ، نیا  رگا  دنکب . یریگولج  اھنآ  تافلخت  زا  دیاب  مدرم ، یاھرـشق  اب  رمتـسم  یهطبار  اب  یمئاد و  روضح  اب  تردق و  لامعا  اب  مھ  یمالـسا  تلود  دوخ  درک ، دھاوخ 

یرجم رگا  دوبن ، نیا  رگا  داتفا . دـھاوخن  قافتا  دنمتـسم  میظع  رـشق  هافر  یگدـنز و  نتفر  نیب  زا  یتاقبط و  فالتخا  ضیعبت و  یغب و  ملظ و  هعماج ، رد  یداصتقا  روما  یدازآ 

، نینموملاریما دوخ  صخش  ترضح -  نآ  هک  مینیبیم  نینموملاریما  تموکح  نارود  رد  اذل  دنراذگیم . اپ  ریز  یتحارب  ار  نوناق  تشادن ، تردق  لامعا  ناوت  دوبن و  زاب  شتـسد 

غارـس هب  یـضاق  داتفایم ، قافتا  یتیانج  یایدزد ، یلتق ، رگا  درکیم  لصف  لح و  یـضاق  دندرکیم ، هعجارم  یـضاق  هب  مدرم  ینعی  دوب ؛ یمالـسا  یهعماج  رد  یـضاق -  هن 

، دشیم اھناملـسم  رازاب  دراو  هرد ،» هعم  قوسلا و  یلا  جرخی  ناک  : » هدش لقن  اج  دـنچ  هک  یثیدـح  نیا  قبط  نینموملاریما  دوخ  لاح  نیع  رد  اما  تفریم ؛ نوناق  زا  زواجتم 

ار وا  هک  دیوگب  هیئاضق  یهوق  هب  دنکیم ، فلخت  دید  رازاب  رد  ار  یسک  رگا  هک  تفریمن  نینموملاریما  دنروآیمن . هک  شزاون  یارب  ار  هنایزات  دوب . شتسد  رد  هنایزات  هک  یلاح  رد 

هالـصلا و هیلع   ) یلع ناک  : » هدرک رکذ  یرتشیب  لیـصفت  اب  ار  نیا  رگید  تیاور  کی  رد  دوشب . زواجت  ملظ و  زا  عنام  وا  دوخ  دنکب و  تردـق  لامعا  وا  دوخ  ات  تفریم  نک ، تازاجم 

رمتــسم موادـم و  راـک  هـکلب  دوـبن . یعفد  راـک  درکیم ؛ ار  راـک  نـیا  نینموـملاریما  زور  رھ  ینعی  هردـلا ؛» هـعم  اـقوس و  اـقوس  هفوـکلا  قاوـسا  یف  فوـطی  هرکب  لـک  مالــسلا )

هب یهدامآ  ینعی  شاهناش ؛ یور  دوب و  شتسد  رد  هقتاع - » یلع  هردلا  هعم   - » مھ هنایزات  دزیم و  رس  اھرازاب  تراجت و  بسک و  زکارم  یهمھ  هب  هک  دوب  نیا  نینموملاریما 

رتشا کلام  بانج  هک  رـصم  رد  دوخ  رادناتـسا  ینعی  دوخ  لماع  هب  دنک . ارجا  وا  یهرابرد  ار  یعرـش  زیزعت  نینموملاریما  اج  نامھ  دنکیم ، ملظ  دراد  یـسک  دـید  رگا  هک  راک ،

مدرم جایتحا  دروم  ایـشا  طبـض  راکتحا و  زا  ار  مدرم  وت  هک  ینآ  زا  دـعب  ینعی  هب ؛» لکنف  هاـیا  کـیھن  دـعب  هرکح  فراـق  نمف  : » هک دـنیامرفیم  شرافـس  نینموملاریما  تسھ ،

یورهدایز فارـسا ؛» ریغ  یف  هبقاع  هب و  لکنف  : » دـنیامرفیم شلابند  هتبلا  ریگب . ماقتنا  وا  زا  نک ، یریگتخـس  وا  اب  هب ؛» لـکنف  ، » دـش هاـنگ  نیا  بکترم  یـسک  یدرک ، یھن 

دننک و تیاعر  ار  اوقت  دیاب  دننکن ، یورهدایز  دنشاب  بظاوم  دیاب  دنتسھ ، اھناملسم  نایم  رد  ینوناق  دودح  ظفح  ریزعت و  لوئسم  هک  یناسک  تسا . یلصا  طرش  نیا  نکن ،

وا زا  دیاش  دنکیمن ، یقرف  هدرک ؛ راکتحا  ار  سنج  هک  یدساف  نامھ  لثم  تسا  داسف  کی  فارـسا  نیا  دوخ  نوچ  هدومرف ؛ نینموملاریما  هک  ینانچنآ  دـنوشن ، فارـسا  راچد 

، تسین یراکـشآ  فالخ  هک  یئاجنآ  رد  دوشب ، رـضاح  مدرم  نایم  رد  دیاب  یمالـسا  تموکح  یمالـسا و  تلود  هکنیا  لصا  اما  تسا . تموکح  فرط  زا  نوچ  تسا ؛ رتدب  مھ 

نآ دـنکب . ار  راک  نیا  یمالـسا  تلود  دـیاب  اجنیا  رد  دوشب ، راک  دراو  اترـشابم  وا  دوخ  درادـن ، یعالطا  یئاضق  هاگتـسد  هک  یئاجنآ  رد  دـنک ، فشک  شدوخ  ار  ناھنپ  یاھفالخ 

یکـش دنکیمن . ار  راک  نیا  هیئاضق  یهوق  ارچ  هک  دمآ  شیپ  یـضعب  یارب  لاوئـس  نیا  دش ، راذگاو  تلود  هب  تما  ماما  ترـضح  مکح  هب  یتموکح  تاریزعت  یهلئـسم  هک  یزور 

رطاـخ هب  دـننکیم ، هک  یناوارف  شـالت  یهمھ  اـب  هیئاـضق  یهوق  ناردارب  تسا و  یئاـھدوبمک  کـی  راـچد  هیئاـضق  یهوق  یتـقو  اـما  تسا ، هیئاـضق  یهوـق  راـک  نیا  هک  تسین 

هک یچهدافتـساوس  دارفا  زا  یـضعب  داد  هزاـجا  دوـشیمن  درک ؛ اـھر  ار  مدرم  دوـشیمن  دنـسرب ، دراوـم  یهمھ  هـب  دـنناوتیمن  مزـال  نیناوـق  اـی  مزـال  یناـسنا  یورین  نتـشادن 

یمالـسا یهعماج  رد  جرم  جرھ و  دننکب و  دنھاوخیم  راک  رھ  اھنیا  دننکیم ، ماندب  دـننکیم و  هلئـسم  راچد  مھ  ار  نینموم  ناشدوخ و  یاھراکمھ  ناشدوخ و  یاھکلـسمھ 

یهلئـسم دـندرک و  رداـص  ماـما  تسھ ، هیقفیلو  ینعی  یمالـسا  مکاـح  تاراـیتخا  زا  هک  ار  مکح  نیا  اذـل  دوشب و  دراو  دـیاب  یمالـسا  تلود  دوشیمن . نیا  دـیایب ؛ دوجو  هب 

دودـح زا  دـنھدیم ، ماجنا  ار  راک  نیا  اترـشابم  هک  یناـسک  هک  تسین  نیا  یاـنعم  هب  مدرک ، هراـشا  هک  روط  ناـمھ  یتموکح  تاریزعت  هتبلا  دـندرک . ارجا  ار  یتموکح  تاریزعت 

یھتنم دـش . دـھاوخ  مھ  دروخرب  هللااشنا  دوشب و  دروخرب  یتسیاب  امتح  دوشب ، رگا  یراک  نینچ  نیا  هن ، دـنوشب ؛ فارـسا  راـچد  دـنوشب و  جراـخ  هظحـالم  اوقت و  لدـع و 

هیلع  ) نینموملاریما هکنیا  هک  دـنک  روصت  یـسک  مھ  دـیابن  تسا . یـساسا  یهلئـسم  کـی  نیا  تسا ، یمالـسا  تلود  روضح  یاـنعم  هب  هچنآ  هک  دـننکب  هجوـت  دـیاب  مدرم 

یهمھ رد  دـیاب  دوب ، رکنم  زا  یھن  باب  زا  رگا  اریز  هن ، دوب . رکنم  زا  یھن  باب  زا  الثم  دوبن ، ترـضح  نآ  تیمکاح  باـب  زا  نیا  دـندمآیم ، هفوک  یاـھرازاب  هب  مالـسلا ) هالـصلا و 

لام تسا ، تموکح  نارود  لام  ناـشتموکح ، رقم  رد  ینعی  دـنداد ؛ ماـجنا  ار  لـمع  نیا  نینموملاریما  هفوک  رد  تفرگیم . ماـجنا  راـک  نیا  هنیدـم  رد  ترـضح  نآ  یگدـنز  نارود 

موصعم ماما  لام  هک  یرایتخا  هب  هک  دـندشن  رازاب  دراو  زگرھ  رگید  نیموصعم  دـنھدیم . ماجنا  ار  راک  نیا  دنتـسھ ، موصعم  نینموملاریما  نوچ  درک  روصت  دـیابن  تسا . مکاـح 

ماجنا ار  راک  نیا  یمالـسا  تلود  سار  رد  هعماج و  ماما  ناونع  هب  مالـسا ، مکاح  ناونع  هب  نینموملاریما  هک  تسا  حـضاو  نشور و  الماک  دـنھدب . ماـجنا  ار  راـک  نیا  تسھ ،

. دراد دوجو  هک  تسا  یزیچ  کی  نیا  دندادیم ؛

هب دوجوم  مظن  هک  دوـشیم  ساـسحاھعماج  رد  یتـقو  ینعی  دورب . راـک  هب  دـیاب  هعماـج  رد  ملظ  یدـعت و  عـفر  هار  رد  نافعـضتسم و  ناـمولظم و  تمدـخ  رد  تلود  تاراـیتخا 

نافعضتسم هک  دراذگن  دنکب و  هدافتـسا  شدوخ  تارایتخا  زا  دیاب  تلود  هک  تسا  یئاجنآ  اجنیا  دوشیم ، عییـضت  ناشقوقح  دنوشیم و  لاماپ  یاهدع  کی  هک  تسا  یتیفیک 

ماجنا اھتیلاعف  یهمھ  تراظن  لرتنک و  اب  دـیاب  هک  مالـسا  تیمکاح  تردـق  ینعی  هدـش ؛ هداد  یمالـسا  تلود  هب  هک  تسا  یتارایتخا  نامھ  نیا  دـنوشب و  لاماپ  نامولظم  و 

راک و هب  طوبرم  لـئاسم  یهراـبرد  ماـما  اریخا  هک  یئاوتف  اـی  یمکح  نیمھ  هب  منک  هراـشا  فلتخم  دارفا  زا  یـضعب  ناـھذا  رد  هھبـش  عفر  یارب  تسا  بوخ  اـجنیا  نم  دریگب .

حوضو هک  دش  ماما  زا  یلاوئس  نابھگن  یاروش  مرتحم  ریبد  فرط  زا  نآ ، زا  دعب  هناتخبشوخ  تسا و  یمالسا  ماکحا  نیرتنشور  وزج  هک  دندرک  نایب  امرفراک  رگراک و  یهطبار 

ررقم یمازلا  طورـش  دھدیم ، ماجنا  هک  یتامدخ  لباقم  رد  دناوتیم  تلود  هکنیا  رب  دنیامرفیم  ماما  تسب . ار  ماما  نایب  زا  اھهدافتـسا  وس  یهمھ  هار  درک و  رتشیب  ار  بلطم 

، دنک مک  ار  رگراک  دزم  دنک ، دایز  ار  راک  تعاس  دناوتیم  دـنکب ، رارقرب  هنالداع  ریغ  یهطبار  کی  رگراک  اب  دـناوتیم  تلود  تراظن  نودـب  یداع و  طیارـش  رد  هک  امرفراک  ینعی  دـنک .

امرفراک یهدھع  رب  هک  فیاظو  تامازلا و  زا  هلـسلس  کی  تیاعر  رب  دنک  مازلا  رابجا و  ار  امرفراک  دناوتیم  تلود  دـیایب ، رگراک  رب  راشف  دـھدن و  رگراک  هب  ار  مزال  یھافر  تاناکما 

یهداـج زا  بآ ، زا  قرب ، زا  امـش  دـیوگیم  اـمرفراک  هب  ینعی  دـنکیم . اـمرفراک  هب  هک  یتامدـخ  نآ  لـباقم  رد  تسھ ، یزیچ  نینچ  یمالـسا  تلود  راـیتخا  رد  دوشب . هتـشاذگ 

ار کمک  نیا  یتسیاب  امش  هک  تسا  نیمھ  تامدخ  نیا  زا  یهدافتسا  طرـش  ینکیم ، هدافتـسا  یتلود  تامدخ  تاناکما و  ماسقا  عاونا و  زا  ردنب ، زا  هلکـسا ، زا  هتلافـسا ،

هب هعماـج  رد  ضیعبت  هکنیا  یارب  دوشن ، ملظ  رگراـک  هب  هکنیا  یارب  تسا : نیا  یـساسا  یهتکن  یچ ؟ یارب  یوشب ؛ دـھعتم  رگراـک  لـباقم  رد  ار  طرـش  نیا  ینکب ؛ رگراـک  هب 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 19 

http://farsi.khamenei.ir


خـساپ رد  مھ  لاوئـس و  رد  مھ  هک  تسین  نیا  زا  رتمک  شتیمھا  هک  یاهتکن  هتکن و  کی  نیا  نامورحم . قوقح  زا  تیامح  یارب  دیاین ، رد  لوادتم  فرع  جیار و  زیچ  کی  تروص 

هتفریذپ ماکحا  هدش و  هتفریذپ  نیناوق  ندز  مھ  رب  یانعم  هب  یمالـسا  تلود  مادقا  نیا  راک ، نیا  هک  تسا  نیا  هدـش ، نآ  هب  یحیرـصت  هکلب  ینـشور ، یهراشا  ماما  ترـضح 

طابنتـسا روجنیا  ماما  رظن  ماما و  یاوتف  نیا  زا  دنتـساوخیم  یـضعب  ایوگ  تسا . نیمھ  یور  مھ  نابھگن  یاروش  مرتحم  ریبد  لاوئـس  یهیکت  هک  تسین ، یمالـسا  یهدـش 

دناوتیم تلود  هک  دنیامرفیم  ماما  هک  درکیم  باجیا  روجنیا  یمالـسا  ینابم  یمالـسا و  عبانم  هب  اھنآ  طلـست  مدع  اھنآ و  یمھفن  لاح  رھ  هب  ای  دـننک  هدافتـسا  وس  ای  دـننک 

هدـش و هتفریذـپ  تاررقم  فالخ  رب  هک  یئاھراک  یئاھراک ؟ هچ  یھدـب ؛ ماجنا  ار  اھراک  نیا  هک  ینک  هدافتـسا  تامدـخ  نیا  زا  یناوتیم  یتروص  رد  هک  اـمرفراک  اـب  دـنک  طرش 

خـساپ رد  یزیچ  نینچ  ینعی  هچ ؟ ینعی  دنزادنایم . ار  تاعیاش  نیا  ضرغم  دارفا  هک  تسا  یتاعیاش  اھنیا  هن ، هک  دنیامرفیم  ماما  تسا . یمالـسا  یهدش  هتفریذـپ  ماکحا 

ماکحا بوچراھچ  رد  هک  تسا  یطرـش  نآ  تسین ، یطرـش  رھ  نیا  یمازلا -  طرـش  دراذگب -  امرفراک  شود  رب  ار  یطرـش  دناوتیم  تلود  دندومرف  هک  ماما  درادـن . دوجو  ماما 

طابنتـسا روجنیا  یـضعب  هک  دنکیم  لاوئـس  هدننک  لاوئـس  نوچ  هک  ماما  ترـضح  خساپ  رد  تسا  یمھم  یهتکن  رایـسب  نیا  نآ . زا  رتارف  هن  تسا و  مالـسا  یهدش  هتفریذـپ 

دناوتیم تلود  درک و  ضقن  ار  ملسم  یهدش  هتفریذپ  یواست  هیعرـش و  ماکحا  تاقاسم و  هراجا و  هعرازم و  نیناوق  دوشیم  هک  امـش  تاشیامرف  زا  دندرک  راھظتـسا  دندرک و 

لاوئـس و یهزوح  رد  درادـن ، دوجو  باوج  لاوئـس و  یهزوح  رد  الـصا  یزیچ  نینچ  ینعی  تسا . هعیاش  نیا  هن ، دـنیامرفیم  ماما  دراذـگب ، یطرـش  یمالـسا  ماـکحا  فـالخرب 

؛ هیقفیلو یاوتف  ینعی  میئوگیم ، هک  مھ  یاهدـش  هتفریذـپ  ماکحا  هتبلا  یمالـسا  یهعماج  رد  و  تسا . نشور  فارطالاعماج و  هیـضق  ردـقچ  دـینیبب  ماما . راـک و  ریزو  باوج 

رگا ناشنیدـلقم -  ناـشدوخ و  یارب  یدرف  یـصخش و  لـئاسم  رد  رگید  یاـھقف  یواـتف  تسا . هـیقفیلو  یاوـتف  ماـظن ، یعرـش  یهطباـض  نآ  یمالـسا  یهعماـج  رد  نوـچ 

یدرف یاھراک  تادابع ، یهیقب  باب  رد  جـح ، باب  رد  هزور ، باب  رد  زامن ، باب  رد  تسین . یفرح  نیا  رد  تسا ؛ تجح  تسارجم و  یرجم و  هتبلا  دنـشاب -  هتـشاد  ینیدـلقم 

هک یئاھزیچ  نآ  رد  روشک ، یلک  لئاسم  رد  اما  دـننک ، لمع  هک  درادـن  یعناـم  دـشاب -  هتـشاد  دوجو  یدـلقم  نینچ  رگا  یرگید -  دـلقم  یاوتف  قبط  رب  دـنھدیم ، ماـجنا  هک 

. ... تسا ماما  یاوتف  تسھ ، ربتعم  هک  یئاوتف  اھنت  تسا ، یمالـسا  یاروش  سلجم  رد  یراذگنوناق  یانبم  هک  یئاھزیچ  نآ  یارب  تسھ ، روشک  یارب  یمومع  یهطباض 

. تسا زاب  یمالسا  مکاح  یمالسا و  تلود  تسد  یداصتقا  یاھتیلاعف  یهنیمز  رد  هلمج  زا  اھهنیمز و  یهمھ  رد  هک  منکیم  ضرع  یریگهصالخ  جاتنتـسا و  روط  هب  نیاربانب 

رـصانع و یهیقب  هب  اـی  هیئاـضق  یهوق  هب  اـی  هیرجم  یهوق  هب  تسھ ، ناـشیا  هب  قلعتم  هک  ار  یراـیتخا  دـنناوتیم  ناـشیا  هک  هیقفیلو  ماـما و  ینعی  یمالـسا ، مکاـح  هتبلا 

، دنکب تردق  لامعا  یمالسا  یهعماج  رد  دناوتیم  ماما  تارایتخا  اکتا  هب  یمالسا  یئارجا  هاگتسد  یمالسا و  تلود  دننک و  اطعا  دنتسھ ، یمالسا  یهعماج  رد  هک  یدارفا 

ناـمرف لاـعتم  یادـخ  یبرقلا ؛» یذ  اـتیا  ناـسحالا و  لدـعلاب و  رماـی  نا هللا  : » دـیامرفیم هک  تسا  یمالـسا  ماـظن  کـالم  نیا  هک  دریگب  ار  یغب  یولج  دریگب ، ار  ملظ  یولج 

ینعی یغب » . » دـنکیم یھن  یغب  زا  تارکنم و  زا  اشحف ، زا  یغبلا ؛» رکنملا و  اشحفلا و  نع  یھنی  و  ، » ناـکیدزن هب  ندرک  کـمک  ندرک و  یکین  تلادـع و  هب  تبـسن  دـھدیم 

یدـعت دنتـسھ  جاتحم  اھنآ  راک  هب  هک  یمدرم  هب  ندرک ، بصغ  ملظ  قحان و  هب  ار  نارگید  لاوما  ندرک ، نایغط  ندرک ، زواـجت  دوخ  قوقح  زا  ندرک ، یدـعت  ندرک ، ملظ  نیمھ 

ینعی ادخ  یھن  رما و  تسین . یداشرا  یھن  طقف  ادخ  یھن  تسین ، ینابز  رما  طقف  ادـخ  رما  بخ ، ندرک . لامیاپ  ار  هعماج  فعـضتسم  مورحم و  دنمتـسم و  یهقبط  ندرک ،

. تسین ریذپناکما  یمالسا  تلود  یئارجا و  هاگتسد  یمالسا و  تموکح  تارایتخا  اب  زج  نیا  تسا و  نیا  یمالسا  یهعماج  ماظن  یمالسا و  یهعماج  ماوق 

روشک  / ٠۵/١٣۶٨/٠۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

دنشاب و هتشاد  ار  نموم  کی  یناسنا  ناش  بسانم  مزال و  یاھیرادروخرب  یرشق - رھ  زا  هعماج - دارفا  یهمھ  هک  تسا  نیا  یمالسا  تلادع  یاضتقم  ام و  یھلا  فیلکت 

نیب زا  یلکب  نآ  یایاقب  زونھ  تشاد و  دوجو  لکـش  نیرتدـب  هب  زین  ام  بالقنا  زا  لبق  یهعماج  رد  دراد و  دوجو  ایند  دـساف  عماوج  رد  هک  یقحان  یاھیدـنمهرھب  اـھضیعبت و 

. دوش هدیچرب  تسا ، هتفرن 

هیئاضق  / ٠٧/١٣۶٨/٠۴ یهوق  نانکراک  تاضق و  نیلوئسم ، زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هب دشاب ، هتشاد  دوجو  یمالسا  تاررقم  فاصنا و  لدع و  هب  لماع  قیقد و  ملاس و  یی  هیئاضق ی  هوق رگا  تسا . هعماج  تمالس  رایعم  کالم و  هیئاضق ، ی  هوق ایند ، مامت  رد 

ملاس و یئاضق  هاگتسد  هکنآ  رگم  دسرب ، یعامتجا  لماک  تمالس  هب  یروشک  هک  تسین  نکمم  دش . دنھاوخ  حالصا  یمالسا  ی  هعماج روشک و  یاھ  هاگتـسد مامت  رورم 

تواضق و اضق و  هب  تبـسن  مالـسا  لیلد ، نیمھ  هب  دـییارگ . دـنھاوخ  داسف  هب  جـیردتب  مھ  رگید  یاھ  هاگتـسد دـشابن ، ملاس  یئاـضق  هاگتـسد  رگا  دـیآ . دوجو  هب  یبیع  یب

هدشن عقاو  دیکات  دروم  اضق  رد  تلادع  ی  هزادنا هب  یزیچ  یمالـسا ، میلاعت  رد  دیاش  تسا و  هدیزرو  ار  مامتھا  رثکا  دـح  یئاضق ، راک  رازبا  راک و  تامدـقم  همکحم و  یـضاق و 

. دشاب

مدرم  / ١١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تایح تسناوت  دھاوخ  راگدرورپ  لضف  هب  ام  تلم  مرادن . یی  ینارگن دیدرت و  چیھ  هدنیآ  هب  تبـسن  هک  ما  هتفگ تسا ، نامیا  دیما و  زا  رپ  ناشاھلد  هک  نامزیزع  مدرم  هب  اھراب 

، میھد لیکـشت  ار  یماظن  هعماج و  نینچ  میتسناوت  رگا  دروآ . دوجو  هب  تسا ، هدـش  عمج  نآ  رد  هافر  تدابع و  ملع و  انعم و  هداـم و  ترخآ و  اـیند و  هک  ار  یمالـسا  ی  هبیط

. میا هدرک داجیا  مالسا  یناھج  نانمشد  یارب  ار  یعقاو  تسکش  زور  نآ 

مدرم  / ١٢/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ار یرابکتـسا  یاھتردق  داسف  هب  هدولآ  برغ و  گنھرف  یهتخاستسد  یگدنز  ناریا  راکادف  تلم  یلخاد ، دعب  رد  یجراخ . دعب  یلخاد و  دـعب  دوب : دـعب  ود  یاراد  ام  بالقنا 

تلم یگدنز  تایعقاو  تایحور و  زورما  دش . رادیدپ  مھ  یریگمـشچ  رایـسب  یاھتفرـشیپ  دعب ، نیا  رد  درک . لیدبت  دوب -  ناریا  مدرم  یهمھ  یوزرآ  هک  یمالـسا - یگدـنز  هب 

ام یگدنز  زورما  هک  مییوگیمن  هتبلا  دراد . یدایز  رایسب  یاھتوافت  دندوب ، هدرک  راک  نآ  یور  یرامعتـسا  یاھتسد  تشاد و  دوجو  بالقنا  یزوریپ  زا  لبق  هک  هچنآ  اب  ناریا ،

. میوش رتکیدزن  مھزاب  هک  مینک  شالت  دیاب  میاهدش و  کیدزن  یمالسا  یگدنز  هب  بتارم  هب  هتشذگ ، اب  هسیاقم  رد  میدقتعم  یلو  تسا ؛ یمالسا  الماک 

ربھر یھلا  دنمتردق  تسد  دروآ و  دوجو  هب  روشک  رد  ار  تکرح  نیا  ام  بالقنا  یونعم . یلاعت  یدام و  هافر  یبقع و  ایند و  تداعـس  ینعی  یمالـسا ، یهبیط  تایح  یگدنز و 

. میتسھ هنومن  یتلم  ایند  رد  دمحب هللا  زورما  تھج  نیا  زا  و  درب ، شیپ  هب  ار  نآ  راوگرزب  ماما  و 

زوسلد و رگیدـکی  هب  تبـسن  و  انـشآ ، مھاـب  ار  ناملـسم  یاـھتلم  تسناوت  اـم  بـالقنا  یجراـخ ، دـعب  رد  تسین . نآ  یلخاد  دـعب  زا  رتـمک  بـالقنا ، یجراـخ  دـعب  تیمھا 

ود رھ  برع ، لباقم  رد  سراف  دھد ؛ رارق  رگیدکی  لباقم  رد  ای  دنک و  ادج  مھ  زا  ار  اھنآ  ات  درک ، راک  یمالـسا  یاھروشک  نایم  رد  رامعتـسا  یدامتم  یاھلاس  دنک . دـنمهقالع 

ییایفارغج و یاھزرم  اھتلود ، اھروشک و  نیب  راک ، نیا  اب  تشاد  دصق  رامعتسا  ناملسم . رگید  یاھتلم  لباقم  رد  همھ  و  ناتسکاپ ، تلم  لباقم  رد  هس  رھ  کرت ، لباقم  رد 

رد دنھدیم ، رـس  ایند  رد  ار  ییارگتیموق  ییارگتیلم و  دایرف  رامعتـسا  یهدـناشنتسد  یاسور  نیطالـس و  زا  یـضعب  دـینیبیم  زورما  هکنیا  دروآ . دوجو  هب  یلم  یداژن و 

. دننکیم لابند  ار  یرامعتسا  یاھشور  طوطخ و  نامھ  لصا 

هدـش هدـنز  اھنآ  رد  یناملـسم  یهیحور  هک  دـننکیم  ساسحا  ناریا  بالقنا  تکرب  هب  یمالـسا ، یاھتلم  اھروشک و  زورما  درک . کیدزن  انـشآ و  مھاب  ار  اـھتلم  اـم  بـالقنا 

یهراق هبش  ناملـسم  تلم  دننکیم . راختفا  شیوخ  یناملـسم  هب  دشاب - دازآ  ناشنامیا  نادجو و  رگا  دننک - راختفا  دوخ  ندوب  برع  هب  هکنآ  زا  شیپ  برع ، یاھتلم  تسا .

. دننکیم راختفا  دوخ  یناملسم  هب  زین  ایسآ  ناملسم  یاھتلم  ریاس  اقیرفآ و  دنھ و 

رابکتـسا ینعی  مالـسا - یناھج  نانمـشد  رگید ، یوس  زا  و  دـندش ؛ کیدزن  مھ  هب  مالـسا ، ساسحا  اب  اھناملـسم  دـمآرد و  شزرا  کی  تروص  هب  بالقنا ، تکرب  هب  مالـسا 

راچد رگیدـکی ، اب  ناملـسم  یاھتلم  ییانـشآ  یمالـسا و  تدـحو  زا  دـنفلاخم ، مالـسا  اب  دوجو  قامعا  زا  هک  رگتراغ - راکزواجت و  یاکیرما  زواـجتم و  برغ  قرـش و  یناـھج و 

. دناهدش تشحو 

 - دوشب شومارف  ماما  تیـصو  هار و  هتـساوخان  یادخ  رگا  الا  و  میھد ؛ رارق  رظن  هجوت و  دروم  تیدـج  لامک  اب  ار  دـعب  ود  نیا  دـیاب  میتسھ ، رادازع  هر )  ) ماما یارب  زورما  هک  ام 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 20 
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. تفر دھاوخ  نیب  زا  راوگرزب  نآ  ینالوط  تامحز  جیاتن  دش - دھاوخن  شومارف  زگرھ  اش هللا  نا  هک 

ناگدنزاس و ناگدنـسیون و  ناگدنیوگ و  ناملعم و  مالعا و  یاملع  نالوئـسم و  تلم و  راشقا  مامت  دیاب  یلخاد ، دعب  رد  تسا . تیمھا  زیاح  ام  یارب  بالقنا  دعب  ود  رھ  زورما 

دیاب زین ، بالقنا  یجراخ  دـعب  رد  و  مینک . رتکیدزن  اھنامرآ  هب  میربب و  رتولج  یمالـسا  یگدـنز  تمـس  هب  ار  هعماج  مھزاب  اـت  دـننک ، شـالت  ناراذگتسایـس  نازیرهماـنرب و 

، هدـشداجیا ییانـشآ  یکیدزن و  تدـحو و  ات  دـننک ، شالت  دراذـگیم -  رثا  مدرم  نھذ  رب  ناشفرح  هک  یناـسک  نارکفنشور و  اـملع و  صوصخب  ناملـسم - یاـھتلم  یهمھ 

. دوش تیوقت  ظفح و 

دھشم  / ٢٠/١٣۶٨/٠۴ یهیملع  یهزوح  بالط  الضف و  ناسردم ، رادید  رد  تانایب 

تیناحور خـیرات  لوط  رد  اـم  دوخ  یارب  مھ  تسا : ییانثتـسا  یهفیظو  تھج  دـنچ  زا  تسا ، نویناـحور  اـملع و  یهدـھع  رب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  رد  زورما  هک  یاهفیظو 

یاملع ریاس  هب  تبسن  مھ  و  دنشاب ، هتشاد  زورما  دننام  ینیگنس  یهفیظو  املع  اھقف و  هک  میتشادن  ار  ینارود  نینچ  زگرھ  تسا و  ییانثتـسا  مالـسا  تھاقف  هعیش و 

هتفرگ و لکش  یمالـسا  تعیرـش  رکفت و  یانبم  رب  هک  تسا  هدرک  ادیپ  رارقتـسا  یماظن  ام  یهعماج  روشک و  رد  نوچ  تسا ؛ ییانثتـسا  هفیظو  نیا  ناھج  رـسارس  رد  نید 

شود رب  یرتکبـس  راب  تھج  نیا  زا  یمالـسا ، دالب  رد  املع  دنک . تکرح  یمالـسا  فادـھا  تعیرـش و  لماک  ققحت  تمـس  هب  هک  تسا  هتفریذـپ  ماظن  نیا  دوشیم و  هرادا 

یاھتـسایس ربارب  رد  اـھنآ  تاـشامم  نید و  دـض  ملاـظ و  یاـسور  نیطالـس و  لـباقم  رد  اـملع  توکـس  تسا و  یموـمع  نید  زا  عاـفد  یهفیظو  اـنعم  کـی  هب  هچرگا  . دـنراد

رما نیا  تسا و  هتـشاذگ  تما  ناملعم  تلم و  نادشرم  املع و  یهدھع  رب  ار  نید  زا  عافد  یهفیظو  لاعتم  یادخ  تسین و  لوبق  لباق  یبرغ - هچ  یقرـش و  هچ  یرابکتـسا -

زا یطیارش  چیھ  رد  تساملع و  یهدھع  رب  لوا  یهجرد  رد  یمالسا  تعیرش  نآرق و  مالسا و  زا  عافد  یمالسا ، راطقا  یهمھ  رد  درادن و  یـصاخ  ناکم  نامز و  هب  صاصتخا 

. درادن ار  یمالسا  ماظن  رد  راک  یگدیچیپ  تسا و  رتهداس  رتناسآ و  املع  راک  اھروشک  نآ  رد  اھتنم  دنوشیمن ، فاعم  راک  نیا 

اھنآ تسین . اـھنآ  شود  رب  دریگب ، لکـش  مالـسا  ساـسارب  نآ  بناوج  ماـمت  اـموزل  هک  یماـظن  متـسیس و  میظنت  مالـسا و  یناـھج  تیثـیح  زا  عاـفد  تیلوئـسم  اـجنآ  رد 

مدرم ماظن و  یهرادا  اما  دننادیم ؛ مزال  دشاب ، نآ  ماجنا  تردق  ای  رثا و  ناکما  هک  یاهزادنا  هب  هدش و  صخـشم  هقف  رد  هک  یدح  ات  ار  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  یهفیظو 

رد املع  ام و  شود  رب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  یراوشد  فیرظ و  هدیچیپ و  رایسب  راک  مالـسا ، ساسارب  اھناسنا  یگدنز  یهعومجم  ندرک  روج  عمج و  نتخادرپ و  نتخاس و  و 

. تسا یمالسا  یهعماج 

زا عافد  یارب  هک  تسا  ییاھتیلوئسم  زا  رتکبس  رتناسآ و  بتارم  هب  اھیتخس  نآ  اما  دنشاب ؛ هتشاد  ار  اھیراوشد  زا  یضعب  یسایس ، یهزرابم  ظاحل  زا  اھنآ  تسا  نکمم 

هب هکلب  دروخیمن ؛ همدص  ماظن  نیا  تیثیح  هب  طقف  دنک ، لمع  فیعـض  دب و  یمالـسا  یروھمج  زورما  رگا  هک  مینک  رواب  دـیاب  دراد . دوجو  ام  ماظن  رد  مالـسا  یناھج  تیثیح 

. دروخ دھاوخ  همدص  مالسا  تیثیح  مامت 

تلادـع یمالـسا و  ماکحا  میناوتن  مینک و  لمع  دـب  فیعـض و  ام  رگا  تساـجنیا . مالـسا  نیداـمن  یهعماـج  رھظم  ملع و  مالـسالا و  هبق  یناـھج ، نارظاـن  رظن  زا  تقیقح  رد 

تروص هب  ار  اھناسنا  طباور  میھد و  جاور  هعماج  رد  ار  یمالسا  قالخا  میناوتن  مینک و  هدافتـسا  اھنآ  زا  میزاس و  ناشوج  ار  اھدادعتـسا  میـشخبب و  رارقتـسا  ار  یعامتجا 

یاـملع و  تساـم ، یهدـھع  رب  طـقف  تیلوئـسم  نیا  هک  دـینیبیم  دـنک . لـمع  دوخ  یاھهدـعو  هب  تسناوتن  مالـسا  هک  دوب  دـھاوخ  نیا  اـیند  تواـضق  مینک ، میظنت  بولطم 

. دنرادن دوخ  رد  ار  ساسحا  نیا  دننکیم ، یگدنز  توافتم  یاھماظن  اب  هک  رگید  یاھروشک 

: دیوگیم وا  مربیم . هانپ  ادخ  هب  مزرلیم و  مدوخ  رب  دیآیم ، مدای  هب  هاگرھ  یلو  تسا ؛ کیلبمس )  ) نیدامن هتبلا  هک  تسا  هدرک  لقن  یولوم  ار  یناتساد 

یهلحم زا  ینارصن  درم  کی  یزور  تفگ . ناذا  هدعو  دنچ  دش و  اھناملسم  یهلحم  دراو  ییادصدب  نذوم  دندرکیم ، یگدنز  اھیحیـسم  مھ  اھناملـسم و  مھ  هک  یرھـش  رد 

زا ارچ  تفگ : نذوم  درک ! وا  زا  یناوارف  رکـشت  شندید  زا  دعب  درک و  ادـیپ  ار  نذوم  هرخالاب  ات  دـندرک ، ییامنھار  ار  وا  تفرگ ؛ ار  نذوم  غارـس  دـمآ و  اھناملـسم  یهلحم  هب  دوخ 

هب مالـسا  تبحم  تسا  یتدم  هک  مراد  هناخ  رد  یناوج  رتخد  نم  اریز  درادن ؛ سکچیھ  هک  یراد  نم  ندرگ  رب  یگرزب  قح  وت  داد : خـساپ  ینارـصن  درم  ینکیم ؟ رکـشت  نم 

، رتخد نیا  راک  رد  ام  دوب . انتعایب  ام  دـیاقع  هب  درکیمن و  تکرـش  ام  مسارم  رد  دـمآیمن و  اـسیلک  هب  مدرکیم ، راـک  رھ  دراد . یناملـسم  هب  لـیامت  تسا و  هداـتفا  شلد 

نآ زا  تساھناملـسم . ناذا  متفگ : تساـجک !؟ زا  هیرک  یادـص  نیا  تفگ : دینـش ، ار  تیادـص  رتخد  نیا  یتفگ و  ناذا  وت  هک  شیپ  زور  هس  ود ، میدوب . هدـش  هدـنامرد  زجاـع و 

رـضاح اسیلک  رد  تسا و  لوغـشم  دوخ  یگدـنز  هب  هتـشذگ ، یداع  نامز  لثم  رـضاح  لاح  رد  تفر و  رتخد  نیا  لد  زا  مالـسا  تبحم  یلکب  میدـش و  تحار  اـم  هک  دوب  هظحل 

! یدنادرگرب ام  هب  ار  ام  رتخد  هک  یدوب  وت  نیاربانب ، دھدیم ! ماجنا  ار  مسارم  دوشیم و 

مالسا تخانش  یارب  ایند  رد  هک  ار  یمیظع  ماھفتسا  میناشنبورف و  اھلد  رد  ار  مالسا  هب  قشع  هک  میـشاب  ادصدب  نذوم  نآ  ام  ادابم  هک  ماهتفگ  مناتـسود  دوخ و  هب  اھراب 

. میھد خساپ  یتشز  رکنم و  خساپ  اب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب 

هدیـسرپ هتملک ) یلعا هللا   ) نامزیزع ماما  زا  راب  نیدنچ  میتشادن . مھ  ار  تموکح  ندرک  هضبق  یبلطتردـق و  دـصق  میدرک و  عورـش  ادـخ  مالـسا و  یارب  ار  دوخ  یهزرابم  ام 

یاھسرد لاس ١٣۴٧ ، رد  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  شـسرپ  نیا  ( ؟ دیتشاد یمیمـصت  نینچ  نآ  زا  لبق  ایآ  و  دیداتفا ، یمالـسا  تموکح  داجیا  رکف  هب  ینامز  هچ  زا  امـش  هک  مدوب 

تموکح یهلاسم  یخیرات  هچ  زا  هک  تسین  مداـی  تسرد  دـنتفگ : ناـشیا  دوب .) هدـمآ  ناریا  هب  زین  اھـسرد  نآ  زا  راون  دوب و ۴٨  هدـش  عورـش  فجن  رد  ناشیا  هیقف » تیالو  »

. دوب لاعتم  دنوادخ  تساوخ  هب  دمآ ، شیپ  هک  هچنآ  و  مینک ؛ لمع  نامھ  هب  تسام ، فیلکت  یزیچ  هچ  مینیبب  میدوب  رکف  هب  لوا  زا  اما  دش ؛ حرطم  نامیارب 

راگدرورپ درک . لزان  وا  رب  ار  دوخ  ترـصن  مھ  لاعتم  یادخ  تشاذگ و  ناریا  رد  ار  یمالـسا  تموکح  یانب  گنـس  دوخ ، حلاص  لمع  صالخا و  داھج و  نامیا و  اب  هر ،)  ) زیزع ماما 

تقیقح نایب  تایاور ، تایآ و  نیا  هرصنی . » نم  نرصنیل هللا  و  « ، » هل ناک هللا  ناک   نم  «، » انلبس مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلا  و  : » دومرف هک  تسا  نیلئاقلا  قدصا  ملاع 

. تسا تیعقاو  و 

دش و زیزع  نآرق  تفای و  تیمکاح  مالسا  دمآ و  تسد  هب  یزوریپ  داد و  تکرب  مھ  لاعتم  یادخ  درک و  ادیپ  دومن  مدرم  نایم  رد  صالخا  شالت و  هزرابم و  داھج و  ام ، روشک  رد 

. دندیشکن تلاجخ  شیوخ  ندوب  ناملسم  زا  دنتسناد و  دوخ  راختفا  ار  مالسا  هب  یروآیور  دندرک و  ادیپ  یونعم  زازتعا  ایند  رد  اھناملسم 

میشاب و تامعن  نیا  سانـشردق  رازگرکـش و  یتسیاب  تسا . یھلا  تاکرب  تامعن و  زا  همھ  اھنیا  دندرک . هزرابم  تالکـشم  اب  لاس  هد  مدرم  دناود و  هشیر  ناریا  رد  مالـسا 

. مینک لمع  دوخ  فیرظ  قیقد و  ساسح و  فیلکت  هب  نانچمھ 

تورث لوادت  یاھهنیمز  میناوتن  میھد و  ناشن  نامتموکح  تواضق و  هاگتسد  رد  ار  یمالسا  لدع  مینک و  هدایپ  هعماج  رد  ار  یعقاو  یانعم  هب  یمالـسا  یاضق  میناوتن  ام  رگا 

مسجم و هعماج  رد  ار  یمالـسا  یاھـشزرا  قالخا و  میناوتن  میربب و  نیب  زا  یمالـسا  یهعماج  رد  تسرد  یداصتقا  ماظن  اب  تسا ، هدرک  عنم  ار  نآ  مالـسا  هک  ار  اـینغا  نیب 

، دـشاب یمالـسا  ریغ  زیچ  رھ  هک  تشاد ؛ میھاوخ  یلھاـج - اـنایحا  و  یمالـسا - ریغ  یاـنعم  تقیقح و  اـب  اـما  مالـسا ، مسا  مچرپ و  اـب  یماـظن  هجیتـن  رد  مینک ، قـقحم 

مالـسا هب  هکنآ  یاج  هب  ام ، شوخان  گنھآ  ادص و  هک  دوب  میھاوخ  ییادصدب  نذوم  نامھ  ام  دش ، نینچ  هدرکن  یادـخ  رگا  لالـضلا . » الا  قحلا  دـعب  اذ  امف  « ؛ تسا یلھاج 

. درک دھاوخ  یگتسکشرس  راچد  ار  نآ  دشخبب ، وربآ  تزع و 

فراع و نموم و  قیال و  نایدصتم  هب  جایتحا  هک  اجرھ  دننک و  نییبت  تسرد  ار  مالسا  هک  دنلوئسم  دنراد و  ار  لوا  شقن  هیملع  یاھهزوح  تیناحور و  یهعماج  نایم ، نیا  رد 

. دنزاس راومھ  ار  تالکشم  ریسم  دوخ ، یونعم  تردق  اب  دنیامن و  تحیصن  ار  تموکح  داشرا و  ار  مدرم  دننک و  رپ  ار  اجنآ  تسا ، یمالسا  زومر  هب  انشآ 

: دننک یروآون  یھدنامزاس و  دنھد و  شیازفا  ار  ناشدوخ  کرحت  انبم  هس  رب  دیاب  هیملع  یاھهزوح 

کی وا  تسا . یھقف  یلوصا و  دـعاوق  تھاقف و  تاررقم  هب  دـیقم  هیقف  کی  رھظم  رھاوج ، بحاص  دوب . نامراوگرزب  ماما  ریبعت  هک  تسا ، یرھاوج  یتنـس و  هقف  لوا ، یاـنبم 

لوصا و هلدا و  رھاوظ  عاـمجا و  ترھـش و  هلئـسم ، رھ  یـسررب  رد  درکن و  یطخت  چـیھ  نییلوصا ، نیب  یھقف  جـیار  نیزاوم  زا  هک  دوب  مظنم  قـیقد و  دـیقم و  یلوـصا  یـالم 

، یرھاوج هقف  نیاربانب ، تسبیم . راک  هب  یلوصا  هیقف  کی  تقد  نامھ  اـب  ار  اـھنآ  تفرگ و  راـیتخا  رد  دوشیم ، هدرمـش  تھاـقف  راـک  یلومعم  یاـھرازبا  وزج  هک  ار  هچرھ 

. تسا هقف  رد  هلئسم  کی  یگدیسر  تیفیک  نامھ  دتم ، شور و  نیا  تھاقف . دتم  اب  جیار  یتنس  هقف  نامھ  ینعی 

ادیپ و  لوصا ، هب  هعجارم  دش ، هاتوک  تاراما  زا  شتسد  هیقف  هک  یماگنھ  و  تاراما ؛ رھاوظ و  تالکشم  جالع  رھاوظ و  زا  هدافتـسا  الوا ، تسا : بیترت  نیدب  اھقف ، جیار  شور 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 21 
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رد بآ  زا  هرخالاب  و  لوصا ...  یارجا  باب  تالکـشم  رگید  هضراعم و  نآ  ندرک  جالع  دشاب ، هتـشاد  دوجو  لوصا  نایم  ییهضراعم  رگا  و  تسا ؛ نآ  یارجم  اجنیا  هک  یلـصا  ندرک 

. یھقف یهلاسم  ندروآ 

یوگخساپ ناسنا و  تالکشم  یهدننکجالع  ینعی  تسایوپ ، تسام . یتنس  هقف  نامھ  ایوپ ، هقف  میرادن . ایوپ  یرگید  یتنس و  یکی  هقف ، ود  ام  تسا . یرھاوج  هقف  نیا ،

ناشن ار  دوخ  ییاراک  هدوب و  لومعم  اھنرق  هویـش  نیا  و  دریگیم ، ماـجنا  داـھتجا »  » نآ قبطرب  هک  تسا  یدـتم  هویـش و  یاراد  ینعی  تسا ، یتنـس  و  تسا ؛ هعقاو  ثداوح 

. تسا هداد 

ناوتیمن ندش ، الم  ندیشک و  تمحز  ندناوخ و  سرد  نودب  تسا و  ریطف  هیامیب  الوصا  دنریگ . رارق  مامتھا  دروم  تھاقف  یاھهزوح  اھـسرد و  دوش و  تیوقت  تھاقف  دیاب 

. دش عقاو  دیفم 

زا ینغتسم  تمـسق ، نیا  دنکیم . رتلکـشم  ار  راک  دیآیم و  غارچ  اب  هک  تسا  یدزد  یهلاسم  نامھ  دشابن ، یوزوح  دارفا  رد  رگا  هک  تسا ، یقالخا  یهیکزت  مود ، یانبم 

. تسا نایب 

عقاو دـیفم  زورما  یمالـسا  یهعماج  یارب  دـیناوتب  تسا  لاحم  دیـسانشن ، ار  ناـتنامز  یلو  دیـشاب ، مھ  اـملع  ملعا  امـش  رگا  تسا . یـسایس  یاـھیھاگآ  موس ، یاـنبم 

درذگیم و هچ  ام  یهعماج  رد  هک  میشابن  هجوتم  رگا  و  دننکیم ، ذوفن  اجک  زا  دنتسھ و  یناسک  هچ  ام  نانمشد  دنکب و  دھاوخیم  راک  هچ  رابکتـسا  هک  مینادن  رگا  دیوش .

افیا ار  دوخ  یعقاو  شقن  میناوتیمن  میراد ، یھاگیاج  هچ  ناھج  زورما  یاھیدـنبهھبج  رد  هک  میـشاب  هتـشادن  عالطا  رگا  و  تسیچ ، شجـالع  دراد و  دوجو  یتالکـشم  هچ 

. مینک

رییغت دوخ  عفن  هب  ار  یزاب  یهنحـص  یلماوع  هچ  دتفیب و  دھاوخیم  یقافتا  هچ  دننادن  دـنریگ و  رارق  رگیزاب  حانج  ود  نیب  هک  دـنروخیم  یناسک  ار  یرـسوت  کتک و  هشیمھ 

- دھدیم میلعت  رفن  دنچ  هب  ار  نید  ماکحا  هلحم  کی  رد  هک  یسک  هچ  و  دشاب ، املعلا  ملعا  هچ  یلماع - رھ  یارب  اھتیعقوم  زا  هدافتسا  نامز و  هب  ملع  تریصب و  دنھدیم .

. تسا موزل  دروم  یرتعیسو  رتشیب و  یاھیھاگآ  دشاب ، رتالاب  ماقم  هچرھ  اھتنم  تسا ؛ یرورض 

درک و ادـیپ  یدـیدج  لکـش  ایند  هک  ریخا  لاس  تسیود  رد  صوصخب  میدروخ ؛ هبرـض  یلیخ  ایند ، تانایرج  قیاقح  زا  املع  یھاـگآ  مدـع  رطاـخ  هب  عیـشت ، خـیرات  لوط  رد  اـم 

. دندرک ضرعت  یمالسا  یاھروشک  هب  دندش و  یناھج  تسایس  نادیم  دراو  ییاپورا  یاھتلود  دش و  ضوع  اھتسایس  دمآ و  دیدپ  رامعتسا 

هک اجنآ  یلو  میدوب ؛ هدـنرب  میدـنامیم و  ظوفحم  نمـشد  رـش  زا  میتشاد ، یراصنا  خیـش  یزاریـش و  یازریم  لثم  یقیقد  گنرز و  شوھاب و  یقت و  نید و  ملاع  اـم  هاـگرھ 

هکلب دشیمن ؛ دودحم  لاس  دنچ  لاس و  کی  رھش و  کی  هعومجم و  کی  هزوح و  کی  رفن و  کی  هب  ررـض ، نآ  هک  میدرکیم ، ررـض  تسا ، هدوب  راک  رد  یھاگآان  تلفغ و  یردق 

. دادیم رارق  راشف  تحت  ار  یمالسا  یهعماج  مامت ، لاس  هاجنپ  ات  شرثا  دراوم  یخرب  رد 

مرحم  / ١١/١٣۶٨/٠۵ هام  یهناتسآ  رد  روشک  رسارس  نویناحور  املع و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

کرد ار  نآ  یاـنعم  و  مالـسلاهیلع )  ) ینیـسح تضھن  ردـق  دوخ ، فالـسا  زا  رتـشیب  مینیبیم ، کـیدزن  زا  ار  نآ  تاـکرب  مینکیم و  سمل  ار  یمالـسا  ماـظن  نیا  زورما  هک  اـم 

هعماج رد  حالـص ، رگناریو  نید و  ناـسنا و  برخم  دـساف و  یاـھمیژر  هک  درک  ماـیق  نیمھ  یارب  راوگرزب ، نآ  درک . تکرح  یزیچ  نینچ  یارب  راوگرزب ، نآ  مینکب . دـیاب  مینکیم و 

یدــعب یهـمئا  ناـمز  رد  اـی  راوـگرزب و  نآ  ناـمز  رد  ماـظن  نآ  رگا  هـتبلا ، دــنک . ادــیپ  رارقتــسا  هعماـج  رد  حالــص ، رب  ینبم  یناــسنا و  یھلا و  یمالــسا و  ماــظن  دنــشابن و 

. دوب توافتم  ام  اـب  ناشعـضو  هک  تسا  یعیبط  دـنتفرگیم ، رارق  ماـظن  نآ  سار  رد  اـھنآ  درکیم و  ادـیپ  ققحت  دنلـصتم - یحو  عبنم  هب  دـنموصعم و  هک  مالـسلامھیلع -) )

دراو اجنیا  رد  مھاوخیمن  هک  تسا  ینالوط  ثحب  کی  نیا  الاح  دندرکیم . تکرح  یماظن ، روطنیمھ  یارب  مھ  اھنآ  تسا و  یکی  هیـضق ، یهسدـنھ  لکیھ و  لاحنیعرد ،

. دوب قشمرس  ناونع  هب  افرص  اھنآ  راک  ای  دنتشاد  یدج  مزع  یمالسا ، ماظن  داجیا  یارب  مالسلامھیلع )  ) همئا ایآ  هک  موشب  نآ 

ماظن دنتـساوخیم  ادج  مالـسلامھیلع )  ) همئا هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  نآ  رب  یدایز  دھاوش  دیآیم و  تسدهب  مالـسلامھیلع )  ) همئا یگدـنز  هب  طوبرم  تایاور  زا  هک  هچنآ 

، دندرکیم رارقرب  رگا  دـننک . رارقرب  یھلا  ماظن  دنتـساوخیم  اعقاو  اھنآ  درادـن . تافانم  ماما  تفرعم  ملع و  اب  دوشیم - روصت  هک  روط  نآ  راک - نیا  دـنروآ . دوجو  هب  یمالـسا 

هکنیا رد  الامجا ، مینکیمن . ثحب  ار  عوضوم  نیا  الاح  هک  دـنکیم  ادـیپ  فالتخا  نوگانوگ  طیارـش  اب  راـگدرورپ ، ملع  رد  اھیریگهزادـنا  یھلا و  ریدـقت  دوب . ناـمھ  یھلا  ریدـقت 

دوجو هب  ار  ماظن  نیا  نامدوخ  یهعماج  رد  تضھن ، نآ  یهیحور  گـنھرف و  ظـفح  تضھن و  نآ  تکرب  هب  زورما ، اـم  تسین . یکـش  تسا ، هدوب  دوصقم  نیا  یارب  اـھنآ  تکرح 

اب ینامز و  یهلـصاف  نیا  اب  تضھن  هک  دوبن  مولعم  دوبن ، جـیار  لومعم و  اروشاع  ثداوح  بیاصم و  رکذ  وا و  دای  و  ع )  ) نیـسح ماـما  هب  قشع  اـم ، یهعماـج  رد  رگا  میاهدروآ .

یلع نب  نیـسح  هک  یفدـھ  ناـمھ  هار  رد  اـم ، راوـگرزب  ماـما  دوـب و  تضھن  یزوریپ  رد  یرثوـم  هداـعلاقوف  لـماع  نیا ، دیـسریم . یزوریپ  هـب  دـش ، زوریپ  هـک  یتـیفیک  نـیا 

. دندرک ار  هدافتسا  رثکا  دح  لماع  نیا  زا  دندوب ، هدرک  مایق  مالسلاهیلع ) )

مدرم  / ٠٨/١٣۶٨/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نم مھنمآ  عوج و  نم  مھمعطا  یذـلا  : » دـیامرف یم دراذـگ و  یم تنم  شیرق  مدرم  رب  لاعتم  یادـخ  درک . هزرابم  نآ  اب  دـیاب  تسا ، یدـب  زیچ  هعماج  رد  اـعقاو  ینمااـن  تلاـح 

تینما نام  هعماج رد  دـیاب  میتسھ ، یمالـسا  تموکح  هک  ام  تسا . مھم  ردـق  نیا  تینما  انما .» ادـلب  اذـھ  لعجا  بر  : » دـنک یم ضرع  راگدرورپ  هب  میھاربا  ترـضح  فوخ .»

. دشاب عمج  ناشرطاخ  دیاب  مدرم  دشاب و  هتشاد  دوجو 

١٣۶٨/٠٧/٢۶ /  ( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  ترضح  ىناھج  یهرگنک  نیموس  هب  مایپ 

یهثداح هب  دیاب  هک  ار  نطفت  هجوت و  زا  ییهتسیاش  مھس  دناهتخادرپ ، مالسلاامھیلع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  یگدنز  حرش  صحف و  هب  هک  هاگنآ  مالسا ، خیرات  نارگشواک 

. دناهدنام لفاغ  راوگرزب  نآ  ریطخ  داھج  زا  هجیتن  رد  هدادن و  صاصتخا  نادب  تفاییم ، صاصتخا  مامھ  ماما  نیا  یهدملا ی  لیوط  سبح  ریظنیب  میظع و 

هلآ هیلع و  یلص هللا   ) ربمایپ یهلالس  نآ  یسدق  یونعم و  یملع و  ماقم  رب  دیکات  رگیدکی و  اب  طابترایب  نوگانوگ و  ثداوح  زا  نخـس  ماقمیلاع ، ماما  نآ  یهمانیگدنز  رد 

تماما یهلاسجنپویس  رمع  یهمھ  هک  یرمتسم  داھج  طخ  هب  هجوت  نودب  نآ ، لاثما  یمالک و  یملع و  تاثحابم  نادرگاش و  باحصا و  نادناخ و  یایاضق  لقن  و  ملـس ) و 

یریوصت دزاسیم و  طبترم  رگیدـکی  هب  ار  ضیفرپ  یگدـنز  نیا  یازجا  یهمھ  هک  تسا  طخ  نیا  نییبت  حیرـشت و  دـنامیم . مامتان  صقاـن و  تسا ، هدوب  هتفرگارف  ار  راوگرزب  نآ 

. دنکیم هیارا  تسا ، ییانعم  یاراد  یتکرح ، رھ  ییهثداح و  رھ  یاهدیدپ و  رھ  نآ  رد  هک  رادتھج  لماکتم و  حضاو و 

حیرصت یاج  هب  جاجح » نب  نمحرلا  دبع   » هب و  وگب ؟ قوثو  دروم  صاخشا  هب  طقف  ار  کناوج  نیا  تماما  رما  دیامرفیم : لضفم »  » هب مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  ترـضح  ارچ 

، دوخ یهمانتیـصو  رد  هرخالاب  ارچ  و  دنکیم ؟ یفرعم  هناشن  تمالع و  هب  ار  وا  لامج » ناوفـص   » نوچ کیدزن  نارای  هب  و  تسا ؟ هدمآ  تسار  وا  نت  رب  هرز  دیوگیم : هیانک  هب 

زا سپ  هکنانچ  تسا ؛ نز  ود  مان  سپـس  هنیدم و  مکاح  سپـس  و  یـسابع » روصنم   » نانآ نیتسخن  هک  دروآیم  رگید  نت  راھچ  مان  زا  سپ  یـصو  ناونع  هب  ار  شدنزرف  مان 

ناتفیلخ : » دنکیم باطخ  وا  هب  هک  نوراھ  اب  وگتفگ  رد  ارچ  تسا ؟ هلاستسیب  ناوج  نیمھ  راوگرزب ، نآ  نیـشناج  دننادیمن  هعیـش  ناگرزب  زا  یعمج  ترـضح ، نآ  لاحترا 

ماما تفرعم  هب  ار  نخـس  دبع هللا » نب  نسح   » مان هب  یاهملکلاذفان  دـھاز  درم  هب  باطخ  رد  ائادـتبا  اما  دـیاشگیم ؛ زیمآراکنا  مرن و  نخـس  هب  نابز  جارخلا ،» امھیلا  یبجی 

؟ دنکیم یفرعم  دوب ، نکمتم  نآ  رد  یسابع  یهفیلخ  زور  نآ  هک  یماقمبحاص  ینعی  هعاطلا ، ضرتفم  ماما  ار  دوخ  هاگنآ  دناشکیم و 

تمدخ رب  ار  لامج » ناوفـص   » اما دـھدیم ؛ نامرف  ار  زیمآهیقت  یلمع  تسا ، ماما  ناگتفیـش  زا  نوراھ و  هاگتـسد  یهیاپدـنلب  بصنمبحاص  هک  نیطقی » نب  یلع   » هب ارچ 

ناتسود نایم  مالسا ، یهدرتسگ  ورملق  رد  هطبار  دنویپ و  همھ  نآ  یاهلیسو  هچ  اب  هنوگچ و  دناوخیمارف ؟ هفیلخ  اب  هطبار  عطق  هب  ار  وا  دنکیم و  تتامـش  هاگتـسد  نامھ 

؟ دزاسیم تسا ، هدرتسگ  نیچ  ات  هک  ییهکبش  دروآیم و  دیدپ  دوخ  نارای  و 

هتـسناد تایاور  یخرب  زا  هکناـنچ  ارچ  و  دـندنبیم ؟ وا  دـیعبت  سبح و  لـتق و  هب  رمک  دوخ ، نارود  زا  یاهھرب  رد  مادـکرھ  یداـھ ،»  » و نوراـھ »  » و یدـھم »  » و روصنم »  » ارچ

دروم تقو ، یهفیلخ  یوس  زا  هتفاـی و  روضح  ناتـسربط  زا  یقطاـنم  اـی  ماـش  یارق  رد  هدرب و  رـس  هب  اـفتخا  رد  هلاسجنپویـس ، نارود  زا  یاهھرب  رد  ترـضح  نآ  دوشیم ،

« يمالسا هعماج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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؟ تساجک مینادیمن  میسانشیمن و  ار  وا  دییوگب  دیسرپ ، امش  زا  نم  یهراب  رد  هفیلخ  رگا  هک  هدرک  شرافس  دوخ  نارای  هب  هتفرگ و  رارق  بیقعت 

یو هک  نوراھ  تفالخ  لیاوا  رد  ترضح  نآ  ارچ  دھدیم و  ار  وا  دیعبت  سبح و  روتسد  یرگید  رفس  رد  دنکیم و  لیلجت  یلعا  دح  رد  ار  ترضح  نآ  یجح ، رفس  رد  نوراھ  ارچ 

شور

١۴٢ ص : ، ١٣۶٨ لاس تابوتکم ،

هب هفیلخ  هک  اجنآ  ات  تسا ؛ قبطنم  یمالـسا  عیـسو  روشک  یهمھ  رب  هک  دنکیم  کدف  زا  یفیرعت  دوب ، هدرک  دازآ  اھـسبح  زا  ار  نایولع  هتفرگ و  شیپ  رد  تشذگ  تمیالم و 

هب ار  ترـضح  نآ  هک  دوشیم  نشخ  نادـنچ  لاـس ، دـنچ  زا  سپ  میـالم ، یهفیلخ  ناـمھ  راـتفر  ارچ  و  نیـشنب ؟ نم  یاـج  رد  زیخرب و  سپ  دـیوگیم : ضیرعت  هب  ترـضح  نآ 

؟ دنکیم دیھش  مومسم و  هناراکتیانج  ار  وا  دباییم و  راوشد  دوخ  رب  زین  ار  وا  ینادنز  دوجو  لمحت  یتح  سبح ، اھلاس  زا  سپ  دنکفایم و  تخس  ینادنز 

ینعم یماگنھ  مالـسلامھیلع )  ) رفعج نب  یـسوم  یگدـنز  رد  رگیدـکی  اب  ضقانتم  هاـگ  طاـبترایب و  ارھاـظ  لاـحنیعرد  ینعمرپ و  زیگنارب و  هجوت  یهثداـح  اھدـص  اـھنیا و 

داھج و طخ  نامھ  هتـشر ، نیا  مینک . هدھاشم  هتـشاد ، همادا  شتداھـش  یهظحل  ات  راوگرزب  نآ  تماما  زاغآ  زا  هک  ار  یرمتـسم  یهتـشر  نآ  ام  هک  دـباییم  طبر  دوشیم و 

حیحص ریسفت  بان و  مالسا  نییبت  الوا  نآ ، زا  فدھ  هتشاد و  رارمتسا  نوگانوگ  یاھلکش  رد  هلاسهاجنپوتسیود و  نارود  مامت  رد  هک  تسا  مالـسلامھیلع )  ) همئا یهزرابم 

لیکشت یارب  ششوک  شالت و  اثلاث ، یمالسا و  یهعماج  رد  یسایس  تیمکاح  تماما و  یهلاسم  نییبت  ایناث ، تسا و  یمالـسا  تفرعم  زا  نشور  یریوصت  یهیارا  نآرق و 

تموکح و یهنحص  زا  دادنا هللا  ندودز  لدع و  طسق و  یهماقا  ینعی  ناربمایپ ؛ یهمھ  و  هلآ ) هیلع و  یلص هللا   ) مالسا مظعم  ربمایپ  فدھ  هب  ندیـشخب  ققحت  هعماج و  نآ 

. دنوادخ حلاص  ناگدنب  افلخ هللا و  هب  یگدنز  یهرادا  مامز  ندرپس 

. دوب تھج  نیا  رد  شتیبرت  هیقت و  ثیدـح و  هقف و  میلعت و  سرد و  دوب ؛ هتخاـس  سدـقم  داـھج  نیا  فقو  ار  دوخ  یگدـنز  یهمھ  زین  مالـسلاهیلع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماـما 

ات مالـسلاهیلع )  ) داجـس ماما  نامز  زا  هناگتـشھ ، یهمئا  رگید  دننام  انیع  تفاییم ؛ یتاصتخم  نامز  بسانت  هب  زین  وا  داھج  سپ  تشاد ؛ ار  دوخ  یاھیگژیو  وا  نامز  هتبلا ،

یگدـنز زا  مراـھچ  یهرود  ناـنآ ، یگدـنز  اـعومجم  دنتـشاد و  دوـخ  داـھج  رد  نآ ، عـبت  هـب  ناـمز و  رد  یتاـصتخم  رفن ، دـنچرھ  اـی  کـیرھ  هـک  مالـسلاهیلع )  ) یرکــسع ماـما 

. ددرگیم میسقت  ییاھهلحرم  هب  زین  دوخ  هک  دھدیم  لیکشت  ار  هلاسهاجنپوتسیود 

نیملسم و لامک  هار  ریظنیب ، تدھاجم  نیا  هوکـشرپ و  نارود  نیا  یهنییآ  رد  دریگ و  رارق  ناققحم  الـضف و  هجوت  دروم  هاگدید  نیا  زا  یـساسا ، ثحب  نیا  هک  تسا  نآ  یاج 

نیا ناگدنھوژپ  رایتخا  رد  ار  یبایرید  منتغم و  یاھتصرف  لیبق ، نیا  زا  یعماجم  کشیب  ددرگ . راکشآ  هلآ ) هیلع و  یلص هللا   ) ربمایپ تیب  لھا  نارادتسود  ناوریپ و  اصوصخم 

. دراذگیم تقیقح 

١٣۶٨/٠٧/٢۶ /  ( امھیلع تاولص ا   ) قداص رفعج  ماما  ترضح  مرکا و  ربمایپ  دالیم  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نآ نوگانوگ  داعبا  مینک  یعـس  دـنا - هتخانـش اعدا  نیا  هب  ار  ام  ایند  مدرم  تسا و  نیا  ام  یاـعدا  لـقاال  هک  ناراوگرزب - نآ  هار  ناگدـنھد  همادا ناونع  هب  اـم  هک  تسا  نیا  مھم 

هار نازراـبم  لـیبس هللا و  یف  نادـھاجم  هک  تسین  یفاـک  مینک . اـیحا  میروآ و  دوـجو  هب  فیعـض - وـحن  هـب  وـل  و  ناـمدوخ - صخـش  دوـجو  رد  ار  یھلا  مـیظع و  یاھتیـصخش 

ملسم نموم و  کی  تابجاو  نیرت  یلصا دیاش  گرزب و  بجاو  کی  یلعا و  ی  هفیظو کی  نیا  هچرگا  دنشاب - یمالـسا  ماظن  هعماج و  نتخاس  رکف  رد  افرـص  مالـسا ، تیمکاح 

مھ دوخ  ناج  لد و  دوجو و  رد  ات  تسا  مزال  یرت  تخس دیاش  رگید و  تدھاجم  مینک ، یم نآ  یزوریپ  لیمکت و  یمالسا و  ماظن  داجیا  یارب  هک  یتدھاجم  رانک  رد  اما  تسا -

. میروآ دوجو  هب  یبالقنا  لوحت و 

نارھت  / ١٣۶٨/٠٧/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

وا مظعم  طبس  راوگرزب و  نآ  تداعساب  تدالو  تسا  مزال  ادتبا  رد  تسادخ . لوسر  یهریس  هب  یلک  یلامجا و  یھاگن  درک ، مھاوخ  حرطم  لوا  یهبطخ  رد  زورما  هک  ار  یثحب 

(ص) مرکا لوسر  یگدـنز  ثحب  رد  زورما  هک  ییهتکن  منک . ضرع  کیربت  ناملـسم  یاھتلم  یهمھ  ناریا و  تلم  امـش و  یهمھ  هب  ار  مالـسلاوھالصلاهیلع - ) ) قداـص ماـما  - 

مدرم یگدـنز  دـیاقع و  حور و  اب  دـتفیباج و  هعماج  رد  الماک  یمالـسا  قالخا  اھـشزرا و  هک  نآ  یارب  مالـسا  ربماـیپ  هک  تسا  بلطم  نیا  زا  تراـبع  دـشابیم ، نم  رظن  دروم 

. درکیم هتشغآ  یمالسا  یاھشزرا  اب  ار  یگدنز  یاضف  دوشب ، جوزمم  طولخم و 

لدع و یهماقا  لابند  دننکن و  ملظ  دنشاب و  هتشاد  ادخ  هار  رد  تماقتسا  ربص و  تشذگ و  قلخ و  نسح  مدرم  الثم  هک  دنکیم  هیصوت  ای  دھدیم  روتـسد  یـسک  تقو  کی 

هب یگدـنز  تفرعم و  سرد  مھملعی و  دادیم  میلعت  مھ  مالـسا  ربماـیپ  تسا و  یمزـال  راـک  هتبلا  هک  تسا -  حرطم  نداد  مـیلعت  نداد و  روتـسد  هیـصوت و  ینعی  دنـشاب ؛ داد 

هب هعماج  رد  یمالـسا ، یهفیظو  قالخا و  نیا  هک  دریگیم  شیپ  رد  یراتفر  دـنکیم و  یراک  ملعم  ینعی  تسا ؛ رتالاب  نداد  داـی  زا  بلطم  تقو  کـی  اـما  تخومآیم -  مدرم 

لباقم دنکیم و  هزرابم  یمالـساریغ  قالخا  یهدرک  بوسر  یاھهدـنامهت  یلھاج و  تاساسحا  اب  دزیخیمرب ، هلباقم  هب  مدرم  طلغ  دـیاقع  اب  دـیآیمرد ، تباث  گنر  لکش 

قالخا تفـص و  نیا  اب  مدرم ، یگدنز  طیحم  هعماج و  یاضف  هک  دنکیم  یراک  بسانم ، یاھـشور  اب  بسانم و  عطاقم  رد  دنکیم و  دراو  کوش  مدرم  هعماج و  هب  دوشیم ،

. دوشیم جوزمم  الماک  بوخ  شور  و 

ای مھملعی »  » زا سپ  مھیکزی »  » هک نآرق  یهیآ  دنچ  رد  دیاش  تسا . شور  نیمھ  جاتحم  دروآ ، دوجوهب  دوخ  رد  ار  یمالسا  حیحـص  قالخا  دنک و  دشر  دھاوخب  هعماج  کی  رگا 

طقف دوخ  ضیرم  هب  هک  یبیبط  لثم  مدرم ؛ ندرک  هتـساریپ  ندرک و  رھاـط  ندرک و  کاـپ  ینعی  دـشاب ؛ بلطم  نیمھ  تاـیآ  نیا  رد  هیکزت  زا  دارم  تسا ، هدـش  ناـیب  نآ  زا  لـبق 

، تسا رضم  وا  یارب  هک  هچنآ  دناروخیم و  دھدیم و  وا  هب  دراد ، مزال  وا  هک  ار  هچنآ  دھدیم و  رارق  یصوصخم  لحم  رد  ار  وا  هکلب  نکن ، ار  راک  نیا  نکب و  ار  راک  نیا  دیوگیمن 

دندرکیم و یگدنز  هنیدـم  رد  هک  یلاس  هد  رد  اصوصخم  دـندرکیم ؛ لابند  توبن  لاس  هسوتسیب  لوط  رد  ار  یـشور  تیعـضو و  نینچ  (ص ،) مرکا ربمایپ  دریگیم . زاب  وا  زا 

. دوب یمالسا  تموکح  لیکشت  مالسا و  تیمکاح  نارود 

نالووسم و یارب  صوصخب  مھ  مدرم و  داـحآ  یارب  مھ  تسا ؛ مھم  یلیخ  یمالـسا  ماـظن  رد  اـم  زورما  یارب  نیا ، منکب . حرطم  اـت  ماهدرک  هداـمآ  ار  هنومن  لاـثم و  دـنچ  نم ،

اھهدنامهت نآ  میھاوخب  رگا  هک  مینک  هجوت  دیاب  ام  دنھدیم . شوگ  اھنآ  فرح  هب  دننکیم و  هاگن  اھنآ  ناھد  هب  مدرم  زا  ییهعومجم  دنراد و  راک  رس و  یعمج  اب  هک  یناسک 

، دوخ یگدنز  رد  هکنیا  زج  تسین  ییهراچ  مییادزب ، مینک و  رود  نامدوخ  زا  تسا -  رـضم  مھ  رایـسب  ام  یلاعت  دـشر و  یارب  هک  ار -  توغاط  نارود  قالخا  یاھهدـنامسپ  و 

. مینک لمع  تیعطاق  تعاجش و  اب  ار  مرکا  لوسر  یاھشور  نیمھ 

ظاحل زا  هک  یدارفا  زج  دنتـسھ و  روطنیمھ  اھتلم  یهمھ  هک  دـینادیم  تسا . طوبرم  مدرم  یگدـنز  طیحم  رد  هنالھاج  یاھبـصعت  زا  رود  ملاس و  یاضف  داجیا  هب  لاثم ، کی 

تموکح اھنآ  یگدـنز  رب  نآ ، لاثما  اھدـقح و  اھـضرم و  اھـضرغ و  تابـصعت و  یدایز  دراوم  رد  هک  تسا  هنوگنیا  ناشعـضو  دنـشاب ، هدیـسر  ییالاب  یلیخ  حطـس  هب  تفرعم ،

. دنکیم ملاسان  یاضف  ار  اضف  درادیمزاب و  قح  هنالداع و  راتفر  زا  ار  مدرم  دنکیم و 

. دندرکیم لامعا  مھ  ار  ییاھـشور  دنتـشاد ، هک  ییاھهیـصوت  زا  ریغ  (ص ) مرکا لوسر  مدرم ، نایم  ینیبشوخ  داجیا  ملاس و  یاضف  داجیا  یارب  درک . ملاس  ار  اضف  نیا  دیاب 

یلیماـف ییهلیبـق و  تابـصعت  داـیز و  یاـھنظوس  اھدـقح و  مھ ، هب  تبـسن  ناـشدوخ و  نیب  یلھاـج  بارعا  نوچ  دوب ؛ مھم  رایـسب  هلاـسم  نیا  هک  نارود  نآ  رد  صوـصخب 

. درکیم نشور  فاص و  کاپ و  رگیدکی  هب  تبسن  ار  اھنآ  یاھلد  دیشکیم و  نوریب  نینموم  یاھلد  زا  ار  اھنیا  دیاب  (ص ) مرکا ربمایپ  دنتشاد و  یرایسب 

زا دندمآیم و  ربمایپ  شیپ  ردصلامیلـس .» انا  مکیلا و  جرخا  نا  بحا  یناف  ائیـش  یباحـصا  نم  دـحا  نع  مکنم  دـحا  ینغلبیال  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور 

یهراـبرد سکچـیھ  دـندومرف : مدرم  هب  (ص ) مرکا ربماـیپ  عقاو . فـالخ  مھ  یھاـگ  تسار و  یھاـگ  دـنتفگیم ؛ رگیدـکی  یهراـبرد  ار  ییاـھزیچ  دـندرکیم و  ییوگدـب  رگیدـکی 

، موریم دوـخ  باحـصا  ناـیم  هـب  موـشیم و  رھاـظ  مدرم  ناـیم  هـک  یتـقو  ملیاـم  نـم  دـینک . ییوگدـب  رگیدـمھ  زا  دـییاین و  نـم  دزن  اـمیاد  دـیوگن . یزیچ  نـم  هـب  مباحــصا 

. مورب اھناملسم  نایم  هب  ینیبدب  هقباس و  هنوگچیھ  نودب  کاپ و  فاص و  یهنیس  اب  ینعی  مشاب ؛ ردصلامیلس » »

اھناملسم هکنیا  هب  دنکیم  کمک  (ص ) مرکا لوسر  راتفر  نیا  ردقهچ  دینیبب  تسا . ترـضح  نآ  صخـش  هب  تبـسن  اھناملـسم  یهرابرد  یروتـسد  ربمایپ و  زا  ینخـس  نیا ،

رھ هب  تسا ، داسف  رـش و  اب  تیمکاح  یتقو  هک  میراد  تایاور  رد  درک . دروخرب  دارفا  اب  ینیبشوخ  اب  نظوس و  نودـب  دـیاب  یمالـسا ، طیحم  هعماـج و  رد  هک  دـننک  ساـسحا 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 23 
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مـشچ اب  ار  مھ  یاھفرح  دیـشاب ، هتـشاد  نظنسح  رگیدکی  هب  دینک ، اھر  ار  اھنظوس  تسا ، هعماج  رد  حالـص  ریخ و  اب  تیمکاح  یتقو  اما  دیـشاب ؛ هتـشاد  نظوس  یزیچ 

. دینک هدھاشم  ار  مھ  یاھیبوخ  دینیبن و  ار  رگیدکی  یاھیدب  دینک ، شوگ  دیرگنب و  لوبق 

هفیرـش یهیآ  هک  دنتفگیم  ار  ییهنامرحم  یفخم و  ثیدح  اوجن ، تروص  هب  دـندزیم و  ییاھفرح  ترـضح  نآ  شوگ  رد  دـندمآیم و  ربمایپ  دزن  هک  دوب  مسر  اھناملـسم  نیب 

. درکیم نظوس  داجیا  اھناملسم  رگید  رد  نوچ  درک ؛ یھن  ربمایپ  اب  یشوگرد  اوجن و  زا  ار  مدرم  دش و  لزان 

رد تسا . کفا »  » یهثداح مدرک ، هعجارم  نآرق  رد  هثداح  نیا  تایآ  هب  مدرک و  رورم  دوخ  نھذ  رد  ار  نآ  اھراب  نم  تسا و  مھم  یلیخ  هک  ییهثداح  هرطاـخ و  نآ  فیدر ، نیا  رد 

بقع هلفاق  زا  اھگنج  زا  یکی  رد  ربمایپ ، نارـسمھ  زا  یکی  هک  تسا  نیا  هصالخ  روط  هب  کفا »  » یهثداح دوشیم . هثداح  نیمھ  هب  طوبرم  هیآ  دـنچ  رون ، یهکرابم  یهروس 

ای دوب و  هدنام  باوخ  هردخم  نآ  ای  یتھج ، رھ  هب  الاح  دندیدن . ار  وا  دندمآیم ، دنتـشگیمرب و  هک  یتقو  دـندوب ، هدرب  گنج  نادـیم  هب  ار  ناشرـسمھ  نآ  ربمایپ ، دوب . هداتفا 

. دروآ هنیدم  هب  ار  ربمایپ  رسمھ  دش و  ادیپ  اھناملسم  زا  یدرم  تسین . اھنآ  نایم  رد  ربمایپ  رسمھ  هک  دندید  تقو  کی  دندمآ ، اھناملسم  دوب . هتفر  یتجاح  لابند  هب 

دنیوگیم تنـس  لھا  هدوب و  هیطبق » یهیرام   » دـنیوگیم ناشتایاور  رد  هعیـش  تسا . فالتخا  هعیـش  تنـس و  لـھا  نیب  هدوب ، ربماـیپ  نارـسمھ  زا  کیمادـک  نز ، نآ  ـالاح 

نز مادـک  مینیبب  میھاوخب  ام  هک  تسین  نیا  هیـضق  الـصا  تسا . هدوب  ربمایپ  نانز  زا  کیمادـک  مییوگب  هک  تسام  راگزور  رد  یفارحنا  ثحب  نییعت  نیا ، تساهدوب . هشیاـع » »

. تسا مھم  رایسب  یعامتجا  یقالخا  روتسد  کی  تسا ؛ یرگید  یهلاسم  هلاسم ، تسا . هدش  لزان  وا  هب  تمھت  یهرابرد  تایآ  نیا  هک  هدوب  ربمایپ 

وا هک  یـصخش  نیا  دنامبقع و  ارچ  دوب و  اجک  مناخ  نیا  هک  دنتخادنا  مدرم  نایم  ار  ییهمزمز  وگهوای ، وگهزرھ و  دارفا  زا  یـضعب  تشگرب ، هنیدم  هب  هردخم  نیا  هک  نآ  زا  دعب 

. دندرک شخپ  مدرم  نایم  رد  ار  ییهعیاش  همزمز و  دننکب ، هجوتم  ار  یصخشم  تمھت  دننک و  حیرصت  هک  نیا  نودب  دوب !؟ یسک  هچ  دروآ ، ار 

نیمھ ینعی  کـفا - »  » یهراـبرد رون  یهروس  تاـیآ  تسا . یرگید  زیچ  هلاـسم  نآرق ، تاـیآ  رد  درک ؛ مارتـحا  ار  وا  دـیاب  تسا و  ربماـیپ  نز  هردـخم ، نآ  هک  تسین  نیا  هلاـسم 

رایـسب نحل  اب  یپردیپ ، یهیآ  دنچ  دھدیم و  ناشن  تیـساسح  تدـش  هب  دـندرکیم -  عیاش  شخپ و  هعماج  رد  ملاسان  دارفا  ناھاوخدـب و  ناقفانم و  هک  یغورد  نخس 

ارچ و  تسا -  نیا  تایآ  زا  دافتسم  دیدادن -  جرخب  لمع  تدش  نآ  یهدنیوگ  هب  تبسن  دیدینش ، ار  هعیاش  نیا  امش  یتقو  ارچ  هک  دوشیم  رکذ  اھناملـسم  هب  باطخ  یدنت 

. دیدرکن در  اعطاق  ار  هعیاش  نیا 

خیبوت تدـش و  لامک  اب  دـھاوخیم  ناسنا  هک  دوریم  راکهب  یتقو  هیریذـحت  »ی  الول  » هک دـنراد  هجوت  برع  تایبدا  لھا  دوشیم . عورـش  الول »  » اب هلمج  اـج  ود  هیآ ، نیا  رد 

اھناملسم امش  هک  یتقو  ارچ  نیبم :» کفا  اذھ  اولاق  اریخ و  مھـسفناب  تانموملاو  نونموملانظ  هومتعمـس  ذا  الول  « ؟ دیدرکن ار  راک  نیا  ارچ  دیوگب : دوخ  بطاخم  هب  لماک ،

هومتعمس ذا  الول  و  : » دیامرفیم رگید  یاجکی  تسا ؟ غورد  نیا  هک  دیتفگن  عطاق  روط  هب  دیدادن و  ناشن  نظنسح  رگیدکی  هب  دیدینش ، ار  هعیاش  نیا  تانموم ) نینموم و  )

ناتھب کی  نیا ، مینک ؟ رارکت  ار  هعیاش  نیا  میرادن  قح  ام  هک  دـیتفگن  دیدینـش ، ار  هعیاش  نیا  هکیتقو  ارچ  میظع :» ناتھب  اذـھ  کناحبـس  اذـھب  ملکتن  نا  انل  نوکی  ام  متلق 

. تسا گرزب 

نینچ درگ  رگید  زگرھ  هـک  دـنکیم  تحیـصن  هظعوـم و  امـش  هـب  ادـخ  ینعی  نینموـم .» مـتنک  نا  ادـبا  هـلثمل  اودوـعت  نا  هللامـکظعی  : » دـیامرفیم مـھ  تاـیآ  نـیا  رخآ  رد  دـعب 

. تسا نیا  نامیا  طرش  ینعی  دیتسھ . نموم  رگا  دیاین ؛ دوجو  هب  یمالسا  یهعماج  نایم  ییهثداح  نینچ  رگید  دیدرگن و  ییاھهعیاش 

دوجو نینموم  یارب  فیلکت  نیمھ  باطخ و  باتع و  نیمھ  دوبن ، مھ  ربمایپ  رسمھ  رگا  دوب . ربمایپ  رسمھ  صخـش ، نیا  هک  تسین  نیا  هلاسم  مدرک ، هراشا  هک  روطنامھ 

تمھت دوخ  دنک ، تباث  لداع  دھاش  راھچ  اب  ار  نآ  دـناوتن  رگا  دـنک ، مھتم  صاخ  یاھتمھت  زا  یـضعب  هب  ار  یرگید  سک  یـسک ، رگا  هک  تسا  هنوگنیا  مالـسا  رد  اذـل  تشاد .

رگا دـینک و  تحاران  نارگن و  ار  اھلد  بوشم و  ار  اھنھذ  دـیزادنیب و  اضف  طـسو  روطنیمھ  ار  یفرح  امـش  هک  تسین  روطنیا  دوشب . یراـج  دـح  وا  رب  هک  تسا  موکحم  هدـننز 

مرجم هب  دح  اھنآ  قبط  رب  هک  ار  ییاھتمھت  زا  یخرب  دیتسناوتن  رگا  هن ، دیورب ! دوخ  هار  هب  دیریگب و  ار  ناترـس  دـیتسناوتن ، مھ  رگا  دـیاهدرک و  تباث  هک  دـینک  تباث  دـیتسناوت 

. دیوشب تازاجم  دیروخب و  دح  تمھت ، نیا  ندز  رطاخ  هب  یتسیاب  امش  دوخ  دینک ، تباث  دوشیم ، هدز 

هک دارفا -  یـصخش  لـیاسم  رد  ینکارپهعیاـش  یهشیر  یمالـسا ، طـیحم  رد  هلیـسو  نیا  هب  هک  تسا  ربماـیپ  ناـمز  مالـسا و  خـیرات  رد  یمیظع  یهثداـح  نیا  نم ، رظن  هب 

نیا (ص ) مرکا لوسر  یاھراک  زا  یکی  سپ ، تسا . هنوگنیا  مالـسا ، دش . هدنک  دـنکیم -  ملاسان  ار  اضف  طیحم و  دوشیم و  رگیدـکی  هب  تبـسن  ینیبدـب  نظوس و  بجوم 

ینیبشوخ نظ و  نسح  مشچ  هب  دـنزروب و  تبحم  رگیدـکی  هب  تبـسن  نآ ، رد  مدرم  یهمھ  ات  دزاسب  تبحم  رھم و  زا  راشرـس  نابرھم و  یاضف  کی  ار  هعماج  یاضف  هک  دوب 

. تسا نیمھ  ام  فیلکت  مھ  زورما  دننک . هاگن  رگیدکی  هب 

؛ دوب ملاس  یاضف  نظنسح و  داجیا  یلبق ، دروم  رد  دـیادزب . مدرم  یاھلد  زا  ار  اھهنیک  اھینمـشد و  هک  دوب  نیا  ربمایپ  یزاـساضف  شـالت  نیمھ  زا  رگید  یهنومن  دروم و  کـی 

مھ اب  اھناملسم  هکنیا  دنوشب . جراخ  رگیدکی  هب  تبـسن  یتوافتیب  تلاح  زا  یمالـسا ، یهعماج  رد  ناناملـسم  دیاب  ینعی  تسا . نیا  زا  رتالاب  هلاسم  دروم ، نیا  رد  یلو 

یگدنز لوصف  زا  یکی  تسین و  هدیدنسپ  مالسا  رد  دشاب ، هتشادن  رگید  یاھناملسم  راک  هب  یراک  دشاب و  ییهناگادج  یایند  دوخ ، یارب  یسک  رھ  دنشاب و  هتشادن  یراک 

هک تسا  یزیچ  نامھ  نیا ، دـنک . لیدـبت  رگیدـکی  اب  راکمھ  یهعومجم  کی  داجیا  یردارب و  یراکمھ و  تبحم و  یاـضف  هب  ار ، یتواـفتیب  یاـضف  نیا  هک  دوب  نیا  مرکا  لوسر 

. میراد جایتحا  وا  هب  دوخ ، ماظن  رد  مھ  زورما 

هب التبا  دروم  یناملـسم  دیدید  امـش  رگا  هک  تسین  روطنیا  دنـشاب . هتـشاد  راکورـس  یتوافتیب ، ییهرذ  نودب  یزوسلد و  هقالع و  اب  دیاب  رگیدـکی ، هب  تبـسن  اھناملـسم 

. دوب (ص ) مرکا لوسر  گرزب  یاھراک  زا  یکی  اھناملـسم ، نیب  لباقتم  تبحم  یزوسلد و  یدردمھ و  یراکمھ و  هن ، دیرذگب . توافتیب  وا  رانک  زا  تسا ، هتفرگ  رارق  ییهثداح 

هنیک و ضغب و  یسک  هب  تبسن  دروم -  کی  رد  یتح  اھناملسم -  یمالسا ، یهعماج  رد  هک  تشاذگیمن  دوب ، شدوجو  یهعس  رد  تشاد و  روضح  هک  اج  نآ  ات  راوگرزب ، نآ 

. دروآیم دوجو  هب  ار  تبحم  هب  هتشغآ  یاضف  ملاس و  نیریش و  طیحم  کی  اتقیقح  دوخ ، ملح  تمکح و  اب  ربمایپ  ینعی  دنشاب . هتشاد  توادع 

هب دوخ ، یدرگارحـص  تنوشخ  نامھ  اب  تسنادیمن -  یزیچ  یگدـنز  یلومعم  قالخا  ترـشاعم و  بادآ  ینیـشنرھش و  ندـمت و  زا  هک  یدرگنابایب -  برع  هک  دـناهدرک  لـقن 

یکمک وا  هب  مھ  ربمایپ  هک  تساوخ  یزیچ  ناشیا  زا  وا ، دندوب . یھاگرذگ -  رد  ای  دجسم و  رد  ای  الاح  دوخ -  باحصا  نایم  رد  ترضح ، نآ  دیسر . ربمایپ  تمدخ  دمآ و  هنیدم 

نامھ رطاخهب  درم ، نآ  یتسھ ؟ یضار  مدرک ؟ یکین  وت  هب  نم  دش ؟ بوخ  الاح  دنتفگ : وا  هب  دندیشخب ، وا  هب  ار  نیا  هک  دعب  دنداد . وا  هب  یـسابل  اذغ و  لوپ و  الثم  دندرک و 

یدادن و ماجنا  یراک  چیھ  هن ، تفگ : تسا ، هدوب  شمک  اھتبحم  نیا  ارھاظ  هک  نآ  رطاخهب  دنراد ، دارفا  هنوگنیا  هک  مھ  یییفراعتیب  تحارص و  دوخ و  یدرگارحص  تنوشخ 

! یداد نم  هب  وت  هک  دوبن  یزیچ  نیا  الصا  یدرکن و  یتبحم  چیھ 

اب دنتـساوخ  دندوب ، ربمایپ  فارطا  هک  یرفن  دنچ  دندش . ینابـصع  همھ  دوب . ینیگنـس  دنیاشوخان  زیچ  کی  باحـصا  لد  رد  ربمایپ ، هب  تبـسن  نشخ  دروخرب  هنوگنیا  اعبط 

. درک مھاوخ  لح  ار  هلاسم  وا  اب  نم  دیشاب ، هتشادن  یراک  وا  هب  امـش  هن ، دومرف : ربمایپ  اما  دنھدب ؛ ناشن  یلمعلاسکع  دنیوگب و  یزیچ  برع  نیا  هب  مشخ ، تینابـصع و 

. دندادیم وا  هب  مھ  رتشیب  الاو  دنھدب ؛ وا  هب  هک  دنتـشادن  یزیچ  اج  نآ  رد  ربمایپ  هک  دوشیم  مولعم  دندرب . لزنم  هب  ناشدوخ  اب  مھ  ار  یبارعا  نیا  دـندش و  جراخ  عمج  زا 

ربمایپ ملح  ناسحا و  لباقم  رد  درم ، هلب . تفگ : یدش ؟ یـضار  الاح  دنتفگ : وا  هب  دعب  دنداد . وا  هب  لوپ -  ای  سابل  ای  اذغ  الثم  ییهفاضا -  یاھزیچ  زاب  دـندرب و  لزنم  هب  ار  وا 

. درک تیاضر  راھظا  دش و  هدنمرش 

هک ییاھفرح  نیمھ  میورب  یراد  تسود  دش . نیکرچ  وت  هب  تبـسن  ناشلد  اھنآ  هک  یدز  ییاھفرح  نم  باحـصا  لباقم  رد  شیپ ، یهظحل  دنچ  وت  دندومرف : وا  هب  (ص ) ربمایپ

ناـیم رد  دنتـشادرب و  ار  برع  نیا  زور ، نآ  یادرف  اـی  زور  ناـمھ  بش  (ص ) ربماـیپ دـعب  مرـضاح . هلب ، تفگ : ییوـگب ؟ اـھنآ  لـباقم  رد  یدرک ، تیاـضر  راـھظا  یتـفگ و  نـم  هـب 

نم هلب ، تفگ : درک و  (ص ) ربمایپ شیاتـس  هب  انب  مھ  وا  وگب . یتسھ ، یـضار  رگا  تسا ؛ یـضار  ام  زا  هک  دـنکیم  لایخ  ناـمیبارعا  ردارب  نیا  دـنتفگ : دـندروآ و  ناشباحـصا 

. تفر تفگ و  ار  نانخس  نیا  دندرک . تبحم  نم  هب  ناشیا  نوچ  مرکشتم ؛ یلیخ  مرکا  لوسر  زا  الثم -  میضار و -  لاحشوخ و 

هدش ادج  هدیمر و  دنارچیم ، ار  نآ  یناپوچ  هک  ییهلگ  زا  هک  تسا  ییهقان  نآ  لثم  یبارعا ، نیا  لثم  دندومرف : دندرک و  ناشباحـصا  هب  ور  (ص ) مرکا لوسر  تفر ، وا  هک  دعب 

نیا دیودیم . وا  لابند  فارطا ، زا  دینکیم و  هلمح  دـینادرگرب ، نم  هب  ار  وا  دـیریگب و  ار  رتش  نیا  هک  نیا  یارب  نم ، ناتـسود  امـش  دودیم . نابایب  هب  هتـشاذگ ، رـس  دـشاب و 

عمج زا  دوب ، هدیمر  هک  هچنآ  زا  رتشیب  ار  وا  امش  متـشاذگن  نم  درک . دھاوخ  رتراوشد  ار  وا  هب  یبایتسد  دنکیم و  رتدایز  ار  شتـشحو  رتشیب و  ار  وا  یگدیمر  امـش ، تکرح 

. تسا (ص ) ربمایپ شور  نیا ، مدنادرگرب . نامدوخ  عمج  هلگ و  هب  متفر و  وا  لابند  شزاون ، تبحم و  اب  دینامرب . ام 
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یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 85هاگياپ  هحفص 24 

http://farsi.khamenei.ir


تبحم و داـجیا  رد  وا ، دـشاب . ینمـشد  دـقح و  هنیک و  یکدـنا  اھناملـسم ، ناـیم  رد  یمالـسا و  یهعماـج  یگدـنز  یاـضف  رد  هک  دـھاوخیمن  ناونع  چـیھ  هب  مرکا ، لوـسر 

ناـمھ هکم  مدرم  دـندرک . وـفع  ار  رھـش  نآ  مدرم  دـنتفرگ ، مھ  ار  هکم  مرکا  لوـسر  دـش و  رتعیـسو  مالـسا  یهریاد  هک  یتـقونآ  یتـح  تشاد . یعـس  مدرم  نیب  تـیمیمص 

گنج نیدنچ  مھ  دعب  دوب . هدیـشک  رجز  دوب و  هدرک  لمحت  یتحاران  لاس  هدزیـس  هکم ، یلاھا  نامھ  زا  ربمایپ ، دندوب . هدرک  نوریب  دوخ  رھـش  زا  ار  ربمایپ  هک  دندوب  یناسک 

لوسر حتاف  رکشل  نابزیم  تیعضو ، نامھ  اب  اھنیا  هک  دوب  رارق  رگا  دندوب . هتشک  اھنآ  زا  مھ  اھناملسم  الباقتم  دندوب و  هتشک  ار  اھناملسم  زا  ردقهچ  دندوب و  هدرک  ناشیا  اب 

: هک درک  یموـمع  مـالعا  دـش ، هکم  دراو  ربماـیپ  هکنیا  درجم  هب  اذـل  تشادـن . دوـجو  دوـشب ، رارقرب  یتـشآ  اـھنیا  نیب  هکنیا  ناـکما  یداـمتم  یاـھلاس  اـت  دـندشیم ، ادـخ 

. دش مامت  درک و  وفع  ار  شیرق  وا ، مدرک . ناتوفع  دازآ و  ار  امش  یهمھ  نم  ینعی  اقلطلامتنا ؛» »

هکنیا دندرک . ردارب  مھ  اب  ار  اھناملـسم  ینعی  دوب ؛ اھناملـسم  نیب  توخا  دقع  داجیا  دنداد ، ماجنا  هنیدـم  هب  دورو  لوا  یاھھام  نامھ  رد  دـیاش  ربمایپ  هک  ییاھراک  زا  یکی 

نانچمھ دنراکبلط ؛ مھ  هب  تبسن  دنتسھ و  یردارب  قح  یاراد  رگیدکی ، هب  تبسن  نیملسم  اتقیقح  ینعی  تسین ؛ فراعت  کی  مالسا  رد  میتسھ ، ردارب  مھ  اب  مییوگیم 

. درک یلمع  ار  نیا  ربمایپ ، دننک . لمع  ار  یلباقتم  قوقح  مھ ، هب  تبسن  دیاب  دنتسھ و  رگیدکی  نویدم  مھ ، هب  تبسن  ناردارب  هک 

گرزب و صخـش  کی  اـب  ار  یھایـس  مـالغ  درکن . تیاـعر  ار  شیرق  هنیدـم و  فارـشا  یرگیفرـشا  اـھنیا و  یاـھهداوناخ  تاـقبط و  درک و  ردارب  مھ  اـب  ود  هب  ود  ار  اھناملـسم  وا ،

اھناملـسم هک  دوب  نیمھ  نآ ، داعبا  نیرتمھم  زا  یکی  هک  تشاد  یفلتخم  داعبا  یردارب  نیا  لاحرھهب  درک . ردارب  شیرق  ای  مشاھینب  فورعم  یهدازاقآ  کی  اب  ار  ییهدشدازآ 

. دننکب یردارب  ساسحا  مھ  هب  تبسن 

طخ و یـسایس و  قیالـس  دـیاقع و  یاھنم  مالـسا -  رد  تشغآیم . یمالـسا  یاھـشزرا  اب  ار  هعماج  یاضف  هنوگچ  (ص ) ربمایپ هک  مھدـب  ناشن  ات  منزیم  رگید  لاثم  کی 

ربمایپ تسا و  رثوم  رایـسب  هعماج  تمالـس  رد  دـشابیم و  مھم  هک  تسا  نتـشاد  ار  دارفا  تامدـخ  تامحز و  ساپ  یـسانشقح و  یرادافو و  حور  نیا  روما -  یهیقب  طبر و 

هکلب دیشاب ؛ هتشاد  ار  رگیدکی  هب  تبـسن  یـسانشقح  نامیپ و  دھع و  ساپ  دنیامرفب  الثم  دندرکیمن و  افتکا  نابز  هب  افرـص  ناشیا ، دندومرفیم . هیکت  دایز  نآ  یور  المع 

. دندروآیم دوجو  هب  ار  اضف  نیا  مھ  لمع  رد 

. تسا لوادتم  لومعم و  اھتلود  نیب  هکنانچمھ  دنروایب ؛ یمایپ  دبال  هک  دندمآ  هنیدم  رد  مرکا  لوسر  دزن  هشبح -  هاشداپ  یـشاجن -  یوس  زا  یتایھ  هک  مدـید  یثیدـح  رد 

تایھ هک  یتقو  اما  دوب ؛ ناملـسمریغ  یحیـسم و  دندوب ، ایند  فارطا  رد  زور  نآ  رد  هک  ییارما  نیطالـس و  زا  رگید  یلیخ  لثم  مھ  دوب و  هاشداپ  هشبح  روشک  رد  یـشاجن 

ییاریذپ ام  دیھدب  هزاجا  میتسھ ، هک  ام  هللالوسر ! ای  دنتفگ : باحصا  دندش . ییاریذپ  لوغـشم  تایھ  نیا  یارب  دندش و  دنلب  اج  زا  (ص ) ربمایپ دوخ  دندید  دندمآ ، یـشبح 

، نیا منک . ناربـج  مھاوـخیم  نم  درک ؛ یداـیز  میرکت  مارتـحا و  اھناملـسم  هب  تبـسن  اـھنیا  هاـشداپ  دـندرک ، ترجھ  هشبح  هب  اھناملـسم  هک  یتـقونآ  هـن ، دوـمرف : مـینک .

. تسا یسانشقح 

تاماش یهقطنم  هک  یقرش -  مور  روتارپما  هیلع  مھ  گنج  دنچ  دنتـشاد و  یدایز  یاھگنج  شیرق  رافک  اب  دنچ  رھ  دوخ ، تایح  نامز  رد  مرکا  ربمایپ  هک  دینیبیم  امـش  اذل 

ییاـشگروشک تاـحوتف و  داـھج و  لوغـشم  طاـقن  نآ  اـت  دـندرک و  تکرـش  کوبت  هتوم و  کومری و  یاـھگنج  رد  دـنتخادنا و  هار  هب  دوب -  وا  هب  قلعتم  نارود  نآ  رد  نیطـسلف  و 

. دنتفرن فرطنآ  هب  دندرکن و  هشبح  فرط  هب  یییشکرکشل  چیھ  اما  دندوب ؛

ات یـشاجن ، یاھتبحم  ساپ  یـسانشقح و  یـسانشدھع و  هن ، دـشاب . هتـشاد  گنج  وا  اب  ربماـیپ  درکیمن ، لوبق  ار  یمالـسا  ناـمیا  هک  یھاـشداپ  رھ  هک  دوبن  روطنیا 

رگا هک  تسا  داـیز  (ص ) مرکا لوسر  یگدـنز  رد  لـیبق ، نیا  زا  تسا . یقاـب  ناـنچمھ  دوشیم ، مھ  یمالـسا  ماـظن  سیئر  ربماـیپ  هک  یتـقو  نآ  یمالـسا و  تموـکح  نارود 

. دوشیم ینالوط  مینک ، رکذ  ار  دراوم  نیا  زا  مادک  رھ  میھاوخب 

راـھظا یلیخ  نز  نیا  هب  تبـسن  (ص ) مرکا لوسر  هک  دـندید  باحـصا  دـمآ . ربماـیپ  ندـید  هب  هنیدـم  رد  ینز  یمالـسا ، تموکح  نارود  رد  منک : حرطم  مھ  ار  رگید  دروـم  کـی 

رد نز  نیا  هک  دـندومرف  باحـصا  بجعت  عفر  یارب  ربمایپ  تفر ، نز  نآ  هک  دـعب  درک . راتفر  وا  اب  تبحم  تیمیمـص و  لامک  اب  دیـسرپ و  ار  شاهداوناـخ  دوخ و  لاوحا  درک و  تبحم 

هجیدـخ ترـضح  تمدـخ  دـندوب و  هدرک  هرـصاحم  ار  ربمایپ  ناراـی  همھ ، هک  یناـمز  رد  دـبال  درکیم . دـمآ  تفر و  اـم  لزنم  هب  هکم ) رد  تدـش  قاـنتخا و  نارود   ) هجیدـخ ناـمز 

، هن دوب . هدش  ناملسم  نز ، نیا  هک  درادن  مھ  تیاور  نیا  رد  تسا . هدرکیم  دمآ  تفر و  هجیدخ  اب  تقونآ  مناخ  نیا  دندمآیمن ، ربمایپ -  مرکم  رـسمھ  اھیلعهللامالـس - ) )

اھلاس مرکا  ربمایپ  تسا ، هدرکیم  زاربا  ار  یتبحم  تیمیمص و  نانچ  هتشاد و  یتیصوصخ  نینچ  هتـشذگ  رد  هکنیا  فرـص  هب  اما  دوبن ، ناملـسم  مھ  زونھ  نز  نیا  الامتحا 

. دندرکیم تیاعر  ار  یسانشقح  نیا  نآ ، زا  دعب 

. دـندرکیمن افتکا  دـننک ، شالت  راک و  دـیاب  مدرم  دـنھدب  روتـسد  هکنیا  هب  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هعماج  رد  شالت  راک و  یاضف  داجیا  یهلاسم  نیمھ  مھ ، رگید  یهنومن  کی 

بحیال هللانا  : » دـندومرفیم تسا ، راکیب  هک  دـندرکیم  هدـھاشم  ار  یناوج  رگا  یھاگ  دـندرکیم و  هدـنز  مدرم  رد  ار  شالت  راک و  یهیحور  فلتخم ، یاھـشور  اب  ناـشیا ،

. تسین دونشخ  دنارذگیم ، یراکیب  هب  دنکیم و  فلت  ار  دوخ  رمع  هک  یناوج  زا  ادخ  غرافلا :» باشلا 

دـندرکیم و لاوـس  ود  وا  زا  دـمآیم ، ناشــشوخ  وا  یناوـج  تمالــس و  مادـنا و  زا  و  هـبجعی » ناـک   » هـک دــندیدیم  ار  یناوـج  یتـقو  (ص ) مرکا لوـسر  هـک  دراد  یتـیاور  رد 

ممـشچ زا  ناوج  نیا  ینیع :» نم  طقـس  : » دومرفیم ربمایپ  مرادـن ، یلغـش  مدرکن و  جاودزا  تفگیم  ناوج  نآ  رگا  هن ؟ اـی  یراد  یلغـش  اـیآ  یدرک و  جاودزا  دندیـسرپیم :

. درکیم هجوتم  شالت  راک و  تیمھا  هب  ار  مدرم  اھدروخرب ، اھشور و  روطنیا  اب  وا ، داتفا .

، دوب ییادخاب  کاپ و  بوخ و  رایـسب  درم  وا  میدوب و  رفـسمھ  درم  نیا  اب  ام  هللالوسر ! ای  دنتفگ : دندرک و  فیرعت  یـصخش  زا  دندمآ و  مرکا  لوسر  تمدخ  رفن  دنچ  تقو ، کی 

نیا هک  یتقو  دـشیم . اھنیا  نآرق و  رکذ و  زامن و  لوغـشم  وا  میدـشیم ، راوس  اددـجم  هکیتقو  ات  دورف  یهظحل  زا  میدـمآیم ، دورف  هک  یلزنم  رھ  رد  درکیم ، تدابع  امیاد 

نآرق زامن و  لوغـشم  میاد  دوشیم ، هدایپ  بکرم  زا  یتقو  هک  یـسک  درکیم ؟ ار  شیاھراک  یـسک  هچ  سپ  دـندرک : لاوس  اـھنآ  زا  بجعت  اـب  (ص ) ربماـیپ دـندرک ، ار  اـھفیرعت 

! هللالوسر ای  دنتفگ : باوج  رد  اھنیا  دادیم ؟ ماجنا  ار  شیاھراک  یسک  هچ  درکیم ؟ راوس  دروآیم و  دورف  ار  وا  لیاسو  یـسک  هچ  تخپیم ؟ ار  وا  یاذغ  یـسک  هچ  تسا ،

امـش شود  هب  دادیمن و  ماجنا  ار  شدوخ  راک  وا  هکنیا  دـیرتھب . وا  زا  امـش  یهمھ  هنم :» ریخ  مکلک  : » دومرف ربمایپ  میدادیم . ماجنا  ار  وا  یاھراک  یهمھ  لیم ، لامک  اب  ام 

امـش مھ  ار  یرگید  راک  یتح  دینکیم و  شالت  راک و  هک  دیتسھ  امـش  بوخ ، درم  دشاب . یبوخ  درم  وا  هک  دوشیمن  بجوم  دشیم ، تدابع  لوغـشم  دوخ  تخادنایم و 

. دیریگیم هدھع  هب 

جایتحا التبا و  دروم  زورما  مدرک ، حرطم  هک  یدراوم  نیا  یهمھ  دوشیمرپ . یگدـنز  شالت  راـک و  هب  یهقـالع  زا  یمالـسا ، یهعماـج  رد  یگدـنز  یاـضف  اھـشور ، هنوگ  نیا  اـب 

ماجنا هک  یراک  رد  دیابن  سک  چیھ  دننک . هفیظو  ساسحا  نآ ، یزاسزاب  روشک و  تشونرس  هب  تبسن  دیاب  یمالـسا ، یهعماج  ناریا و  رد  ناملـسم  مدرم  یهمھ  تسام .

یگدنز و شاعا و  یارب  دنراد  قح  مدرم  یهمھ  دشاب . ناتدوخ  یگدنز  یارب  دینکیم ، امـش  هک  یراک  ولو  دنک ؛ شومارف  ار  یمالـسا  یهعماج  یگدـنزاس  فدـھ  دـھدیم ،

هک یراک  رگا  ینعی  دشاب . رظن  دروم  دیاب  مھ  روشک  یگدنزاس  یهلاسم  دـیھدیم ، ماجنا  هک  یراک  شالت و  نیا  رد  اما  دـننک ؛ راک  دوخ  یگداوناخ  یـصخش و  یهیتآ  نیمات 

. دشابیمن تسرد  تسا و  بولطمان  امش  راک  نیا  تسا ، محازم  دب و  روشک  یگدنزاس  یارب  رضم و  ناریا  یارب  اما  تسا ، بوخ  امش  دوخ  یارب  دیھدیم ، ماجنا  امش 

راک هچ  یرادا ، راک  هچ  یگنھرف ، راک  هچ  دوخ -  یصخش  راک  رد  دننک . ادیپ  وجتسج و  ار  فیلکت  نآ  دنراد ؛ فیلکت  هعماج  تشونرس  هب  تبـسن  هک  دننک  ساسحا  دیاب  همھ 

 - مدرم داحآ  ینعی  هناخ -  نابحاص  تسد  هب  یتسیاب  هناخ ، نیا  هک  دشاب  نیا  مدرم  یهمھ  ساسحا  دیاب  کچوک -  یاھراک  هچ  گرزب و  یاھراک  هچ  ینف ، راک  هچ  یراجت ،

دننادـب مدرم  ات  دـنکب  مولعم  ار  یرـشق  هعومجم و  رھ  یهفیظو  سک و  رھ  راـک  دـنکب و  یزیرهماـنرب  دـیاب  هک  تسا  هناـخ  نیا  تسرپرـس  ریدـم و  مھ  تلود  دوشب و  هتخاـس 

. دنھدب ماجنا  تسیچ و  ناشفیلکت 

، ناسنا تسا . مھم  رایـسب  مالـسا  رد  نیا ، دشاب . بلاغ  قیاف و  تموصخ  رب  تبحم  نآ ، رد  هک  ییاضف  دنھدب ؛ رارق  ملاس  یاضف  ار  اضف  هک  دنراد  هفیظو  مدرم  داحآ  یهمھ 

حور کی  هک  تسا  ناسنا  رھ  یعیبط  نیا ، تسھ . ناتدوجو  رد  توادـع ، ضغب و  ساسحا  مھ  تبحم و  ساسحا  مھ  تسا . نتـشاد  نمـشد  نتـشاد و  تسود  زا  یبیکرت 

هب صوصخم  امش ، ینمـشد  تموصخ و  حور  تساهتفگ  هدرک و  نیعم  ار  اھنیا  فیلکت  مالـسا ، دراد . دوجو  وا  رد  ندیزرو ، هنیک  نتـشاد و  نمـشد  حور  کی  نتـشاد و  تسود 

ار ینمشد  دنتسھ ؛ یناسک  هچ  دننمشد ، ناملسم  تلم  یمالسا و  یهعماج  شلوسر و  ادخ و  اب  هک  یناسک  نآ  دینیبب  تسا . مدرم  یمالـسا و  ماظن  ادخ و  نانمـشد 

. دشاب هعماج  داحآ  هب  تبسن  تبحم  یتسود و  امش ، دوجو  یقبام  ات  دینک  اھنآ  هجوتم 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 25 
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ار یسک  رھ  ناسنا  درک و  ادیپ  هناھب  دیابن  نتشاد ، نمـشد  یارب  تسین . یدب  زیچ  نیا ، تسا . یمالـسا  میلعت  کی  فیلکت و  کی  نیا ، دیرادب . تسود  ار  همھ  دینک  یعس 

. دیسانشیمن هک  ار  یسک  ولو  تسا ؛ تیمیمص  یاضف  یمالسا ، یهعماج  یاضف  هن ، دزادنیب . رود  دنک و  جراخ  دوخ  تبحم  تسیل  هعومجم و  زا  ییهناھب ، هب 

مکاح بلاـغ و  ملظ ، رـش و  یتقو  تسا . یمالـساریغ  ماـظن  هب  قلعتم  نظوس ، دربنیب . زا  یمالـسا  ماـظن  رد  ار  دارفا  هب  تبـسن  ینیبدـب  نظوس و  حور  دـیاب  روطنیمھ ،

. درک هاگن  نظوس  دـیدرت و  مشچ  اب  دـیاب  ییهدـیدپ ، رھ  هب  تسا و  یحولهداس  نظ ، نسح  هک  میراد  تیاور  دراد ؛ تسد  هب  ار  روما  مامز  ادـخریغ  هعماـج ، رد  یتقو  تسا ؛

نظنسح تشاذـگ و  رانک  ار  اھنظوس  دـیاب  اجنیا  رد  تسا ، نید  میقتـسم  طارـص  هار  هار ، تسوا و  ناگدـنب  ادـخ و  هب  قلعتم  تموکح  تسا ، قح  اب  هبلغ  هک  یتقونآ  اما 

. تسا یمالسا  فیلکت  نآ  نیا ، دوشب . تباث  یزیچ  ناسنا  یارب  هک  نآ  رگم  تشاد ؛

روضح تامیلعت و  اھشور و  اب  ملسوهلاوهیلعهللایلص ،) ) مالسا مرکم  یبن  هک  تسا  یراک  نآ  نیا ، دشاب و  رپ  تایصوصخ  نیا  زا  دیاب  یمالـسا ، یهعماج  یمالـسا و  یاضف 

. دادیم ماجنا  دش -  حرطم  یرصتخم  یاھهنومن  هکنانچمھ  دروم -  رھ  رد  یبلاج  یاھراکتبا  مدرم و  یاھرشق  نایم  رد  دوخ 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٨/٠٣ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

مدرم ی  همھ دـننک ، یم حرط  نالوئـسم  هـک  یا  یداـصتقا یاـھ  هماـنرب اھفدـھ و  تفرـشیپ  یارب  تـلود و  تیوـقت  یارب  روـشک ، رـساترس  نارمع  یناداـبآ و  یزاـسزاب و  یارب 

تبالـصاب و ی  هرھچ رگید ، یاھتلم  لباقم  رد  ار  ام  تلم  یبالقنا  ی  هرھچ هشیمھ  هک  تسا  یزیچ  نامھ  دیماجنا و  دھاوخ  روشک  یدابآ  هب  نیا ، دننادب . دـھعتم  ار  ناشدوخ 

. دش دھاوخ  ظفح  یونعم  ی  هطبار نیا  داد و  دھاوخ  ناشن  یدنم  تردق

، دشاب دیاب  تسھ و  هدوب و  ام  بالقنا  رد  هک  ار  یتیونعم  یراگزیھرپ و  اوقت و  تلاح  دیاب  درک . ظفح  ایوق  ار  ادخ  اب  یبلق  ی  هطبار دیاب  تسا . لوا  طرـش  یھلا  تادـییات  هتبلا ،

، نیا دنتـسھ . نموم  راکزیھرپ و  اسراپ و  یاھناوج  راگدرورپ ، دزن  رد  هعماج  یاھناسنا  نیرت  بوبحم اریز  دنـشاب ؛ مدق  شیپ دیاب  اھناوج  اصوصخم  راک ، نیا  رد  دینک . ظفح  ایوق 

فاطلا و مھ ، لاعتم  یادـخ  دـینک . ظفح  ار  ادـخ  اب  یونعم  طابترا  یبلق و  ی  هطبار نیا  دراد . یم هگن  هدـنز  هعماج  رد  ار  یمالـسا  طاشن  حور  دـنک و  یم بلج  ار  یھلا  تاکرب 

. درک دھاوخ  لزان  امش  رب  ار  دوخ  کمک  ضیف و  لضف و 

هاگشناد  / ١٣۶٨/٠٩/٢٩ هزوح و  تدحو  زور  تبسانمهب  بالط  نایوجشناد و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

کرش یانبم  رب  هک  یاهعماج  درکیم . میسقت  مھ  ار  اھناسنا  دولآکرش ، تارکفت  تسا . تدحو  رد  تسام - یلمع  یعامتجا و  یداقتعا و  یرکف و  یانبم  هک  دیحوت - یانب 

حرطم ملاع  طلـسم  رھاق و  یورین  یتسھ و  ادبم  هب  اھناسنا  طبر  دولآکرـش ، یهعماج  کی  رد  یتقو  تسا . رگیدکی  زا  یهناگیب  ادج و  مھ  ناسنا  تاقبط  دـشاب ، هدـش  انب 

رب هک  یاهعماج  رگید . ییادخ  هب  مھ  یموس  رگید و  ییادخ  هب  یرگید  ادـخ ، کی  هب  یکی  دـنتفایم ؛ ادـج  مھ  زا  اھناسنا  هعماج  نیا  رد  یرھق ، یعیبط و  روط  هب  دوشیم ،

هک یدـیحوت ، یهعماج  رد  نآ  سکعب  تسرد  دراد . دوجو  لصو  لباق  ریغ  ییادـج  یهرد  کی  ذوفن و  لـباق  ریغ  راوید  کـی  ناـسنا ، فیاوط  داـحآ و  ناـیم  دـشاب ، کرـش  یاـنبم 

، تسا یکی  دـشابیم ، وا  تردـق  هدارا و  نوھرم  ملاـع ، یاھهدـیدپ  تاـکرح و  یهمھ  هک  یرھاـق  یمویق و  یح و  دوجو و  ملاـع  ناطلـس  یتـسھ و  بحاـص  ادـبم و  یتـقو 

اج کی  هب  دنلصو ، ادخ  نآ  هب  نوچ  دندنواشیوخ ؛ رگیدکی  اب  فلتخم - یعامتجا  تیعضو  نوگانوگ و  یاھداژن  فلتخم و  یاھنوخ  یاراد  هچ  دیفس و  هچ  هایـس و  هچ  اھناسنا -

، یدیحوت شرگن  هاگن و  اب  هکلب  دنطبترم ، رگیدکی  هب  اھناسنا  طقف  هن  هاگدید ، نیا  رد  تسا . دیحوت  هب  داقتعا  یرھق  یهجیتن  نیا ، دنریگیم . کمک  ددم و  اجکی  زا  دنلـصتم و 

ناسنا هک  هچنآ  یهمھ  نیاربانب ، دـندنواشیوخ . ناسنا  اـب  همھ  دـنطبترم و  لـصتم و  رگیدـکی  هب  زیچ ، همھ  نیمز و  نامـسآ و  تاداـمج و  تاـناویح و  ملاـع و  یازجا  ایـشا و 

. دریگیم رارق  نما  طیحم  کی  ملاس و  یایند  کی  رد  هک  تسا  هعومجم  کی  ملاعکی و  قفا و  کی  دنکیم ، کرد  ساسحا و  دنیبیم و 

ملـس و یاھھار  هب  دـنکیم و  تیادـھ  ار  اھنآ  دـنوادخ  دـننک ، ادـیپ  نامیا  ادـخ  هب  هک  یناـسک  مالـسلا ،» لبـس  هناوضر  عبتا  نم  هب هللا  یدـھی  : » دـیامرفیم نآرق  رد  هکنیا 

ریغ مکحتسم و  گنتاگنت و  طابترا  دنویپ و  ینعی  تیالو ، تسا . نیمھ  شیانعم  مھ  تیالو  تسا . یمالسا  یهعماج  یدیحوت  یانبم  رطاخ  هب  دھدیم ، قوس  یتسیزمھ 

یهمزال تسا . لصتم  یلو - ینعی  هعماج - نیا  زکرم  روحم و  نآ  هب  رگیدـکی و  هب  نآ  یازجا  یهمھ  ینعی  تسا ، تیالو  یاراد  هک  یمالـسا  یهعماج  کاکفنا . لاصفنا و  لـباق 

دنکیم بذج  ار  دوخ  اب  دعاسم  یازجا  زین  نوریب  رد  تسا و  مھ  هب  لصتم  فلتوم و  دحتم و  تسا و  یکی  دوخ  نورد  رد  یمالـسا  یهعماج  هک  تسا  لاصتا  طابترا و  نیمھ 

یمالسا یهعماج  دیحوت  تیالو و  یهمزال  مھنیب ،» امحر  رافکلا  یلع  ادشا   » ینعی دیامنیم . هضراعم  نآ  اب  دنکیم و  عفد  تدش  هب  دنشاب ، نمـشد  نآ  اب  هک  ار  ییازجا  و 

. تسا

یهعماج کی  تروص  هب  ار  هعماج  دراذگیم و  ریثات  یمالـسا  یهعماج  یعامتجا  یدرف و  نوئـش  مامت  رد  الع ،) لج و   ) قح ترـضح  تینادحو  هب  داقتعا  دیحوت و  یانبم  نیا 

ناکرـشم و کرـش و  ریثات  لباقم  یهطقن  عماوج ، نیا  دزاسیم . فدھ ) تدحو  تکرح و  تدحو  تھج و  تدحو   ) تدـحو زا  رادروخرب  لصتم و  رگیدـکی و  هب  طبترم  گنھامھ و 

ادخ حلاص  ناگدنب  نیب  نینموم و  نیب  اجرھ  تسھ . مھ  ادخ  دـیحوت و  اجنآ  تسھ ، تدـحو  ادـخ  حـلاص  ناگدـنب  نینموم و  نایم  رد  اجرھ  اذـل  دنتـسھ . نیرفآکرـش  یهھلآ 

ار یناطیش  ای  تفای ، دیھاوخ  اجنآ  رد  ار  ناطیش  یراوشد  نودب  دینک ، وجتسج  دیدید ، فالتخا  امش  اجرھ  تسا . رضاح  ادخ  نمشد  ناطیـش و  اعطق  اجنآ  تسھ ، فالتخا 

اھیھاوخدوخ و ای  تافالتخا ، یهمھ  رـس  تشپ  نیاربانب ، درک . دـیھاوخ  ادـیپ  تسا ، مھ  اھناطیـش  نیرتکانرطخ  دراد و  مان  هراما  سفن  تساـم و  دوخ  سوفن  نورد  رد  هک 

. رگمتس ملاظ و  یاھتردق  رابکتسا و  نمشد و  یاھتسد  ینعی  یجراخ ، یاھناطیش  ای  تسام و  یاھتینم  اھیبلطهاج و 

١٣۶٨/١١/٠١ /  ( مالسلا هیلع   ) مولعلارقاب ىگنھرف  داینب  بالط  دیتاسا و  نالوئسم ، رادید  رد  تانایب 

، ىتافیرشت رما  کی  دئاز ، رما  کی  مالـسا  رگید  اھنآ  ىارب  هک  دننکیم  ىگدنز  ىگرزب  تلم  نامدوخ ، ىاھزرم  نامدوخ و  روشک  لخاد  رد  زورما  تسا . ىرگید  روج  عاضوا  زورما 

ىگدـنز رد  دـیحوت  زورما  تسا . ىعامتجا  ماظن  ىگدـنز و  ىانبم  تسا ، ىگدـنز  زیچهمھ  مالـسا  تسین ؛ ىگدـنز  راتفر  ىگدـنز و  نیزاوم  ىگدـنز و  ىانب  زا  جراـخ  رما  کـی 

فراعم دیحوت و  مدرم ، یهبناجهمھ  ىگدنز  ىانبم  روما ، تیریدم  روشک و  یهرادا  ىانبم  تموکح ، ىانبم  تسا ؛ ىگدنز  یهدعاق  ام  روشک  ام و  تلم  ىعامتجا  ىمومع و 

. دنقئاش نید  قیاقح  زا  عالطا  نید و  نتفرگارف  هب  مدرم  تسا . ىمالسا 

١٣۶٨/١١/٠١ /  ( مالسلا هیلع   ) مولعلارقاب ىگنھرف  داینب  بالط  دیتاسا و  نالوئسم ، رادید  رد  تانایب 

کی ىدجـسم ، کـی  دوـب ، راـک  یهداـمآ  گـنرز و  راداـپوتسد و  ىلیخ  ىناـحور ، رگا  هتـشذگ  رد  دوـبن . ناـکما  نیا  هتـشذگ  رد  ىلو ] ، ] تسھ نـید  غـیلبت  ىارب  ناـکما  الـصا 

رد راک ، طیحم  رد   - ىگدنز ىلصا  ىاھطیحم  رد  دنزب . ار  شدوخ  ىلاعت  ىمالسا و  تارکفت  یهمیخ  اھنآ  رد  دنک و  فرصت  تسناوتیم  ار  ىگدنز  زا  ىاهشوگ  کی  ( ٢ ،) ىسردم

ماظن دـیدرکیم و  ار  ناـتدوخ  راـک  امـش  دـیتفریم ، نید  غلبم  ناونعهب  هک  مھ  ىیاـجنآ  دوبن . نید  ىارب  ىیاـج  الـصا  ىراذـگنوناق - طـیحم  رد  تارادا ، رد  روشک ، یهرادا  طـیحم 

ابلاغ درکیم و  ار  شدوخ  راک  مھ  راک  نیناوق  و  دیدزیم ، ار  ناتدوخ  فرح  امـش  دیھدب ، نید  میلعت  هک  دیتفریم  ىاهناخراک  هب  ضرف  هب  رگا  درکیم ؛ ار  شدوخ  راک  مھ  ىعامتجا 

. تسھ ىمالـسا  ماکحا  تیمکاح  ناکما  تسھ ، تواـضق  ناـکما  تسھ ، میلعت  ناـکما  تسھ ، راـک  ناـکما  زورما  تسا . ىرگید  روج  زورما  دوب . قئاـف  امـش  راـک  رب  نآ  راـک 

نآ ىداقتعا  ىرکف و  یهیاپ  دنھاوخیم  دـنروایب ؛ رد  رـس  دـنوشب ، علطم  ىمالـسا  فراعم  زا  دـننادب ، دـنھاوخیم  ام  نارظنبحاص  دنقاتـشم ؛ ام  ىاھهاگـشناد  ام و  ىاھناوج 

نید یهیحان  زا  نآ  ندرک  الما  راظتنا  رد  ماظن  هک  ىدایز  تاررقم  نیناوق و  ناوارف و  ماکحا  رب  هوالع   - هدروآ دوجو  هب  هدرک و  ضرف  هعماج  رد  ىعاـمتجا  ماـظن  زورما  هک  ار  ىزیچ 

. روشک لخاد  رد  نیا  بخ ، تسیچ . هیضق  هک  دیایب  ناشتسد  تسا -

ناریا  / ١٣۶٨/١١/٠٩ ىمالسا  ىروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

مالـسا و ندـش  لـیلذ  هب  هک  دـنکن  تکرح  ىروـج  ىتسیاـب  شایللملانیب  ىاـھدروخرب  زا  کـی  چـیھ  رد  ىمالـسا  ماـظن  ىمالـسا و  یهعماـج  هک  تسا  نـیا  تزع  ىاـنعم 

نیا نادمآراک  هک  تسھ ؛ توافت  ود  نیا  نیب  دشابن . لیلذ  اما  دـشاب ، فیعـض  ىـسک  تسا  نکمم  تسا ؛ ندوب  فیعـض  زا  ریغ  ندـش  لیلذ  هتبلا  دوشب . ىھتنم  نیملـسم 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 26 
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. دنمھفب دنناوتیم  بوخ  اھراک 

نارھت  / ١٣۶٨/١١/٢٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

لوقب ا مھریکذـتب  لمالا  مھبولق  یف  یکذا  ضرالا و  اـجرا  لـک  یف  هفعـضتسملا  بوعـشلا  اـنبا  نم  یمالـسالا و  ملاـعلا  اـنبا  نم  تاوخـالا  هوخـالا و  لـک  ییحا  ىرخا  هرم 

ىذلا مھنید  مھل  ننکمیل  مھلبق و  نم  نیذلا  فلختسا  امک  ضرالا  یف  مھنفلختـسیل  تٰحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونما  نیذلا  دعو هللا  میحرلا . نٰمحرلا  مسب هللا  : » هناحبس

(١ «) ائئیش ىب  نوکرشیال  یننودبعی  انما  مھفوخ  دعب  نم  مھنلدبیلو  مھل  ٰیضترا 

رد ار  دیما  ناحبس ، دنوادخ  ىهدومرف  نیا  ىروآدای  اب  متسرفیم و  دورد  ىتیگ  رسارس  فعضتسم  للم  هب  مالسا و  ناھج  رد  ناملسم  ناردارب  نارھاوخ و  ىهمھ  هب  رگید  راب 

نیا رد  ار  نانآ  امتح  هک  تسا  هداد  هدعو  دـناهدرک ، هتـسیاش  ىاھراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  ىناسک  هب  ادـخ  نابرھم . رگتمحر  دـنوادخ  مان  هب  : » منکیم هدـنز  ناشیاھلد 

ناشدوس هب  تسا  هدیدنـسپ  ناشیارب  هک  ار  ىنید  نآ  و  داد ، رارق  دوخ ]  ] نیـشناج دـندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  ار  ىناسک  هک  هنوگناـمھ  دـھد ؛ رارق  دوخ ]  ] نیـشناج نیمزرس 

.« دننامرفان هک  دننانآ  دیارگ ، رفک  هب  نآ  زا  سپ  سک  رھ  و  دننادرگن ؛ کیرش  نم  اب  ار  ىزیچ  دننک و  تدابع  ارم  ات ] ، ] دنادرگ لدبم  ىنمیا  هب  ار  ناشمیب  و  دنک ، رقتسم 

نارھت  / ١٣۶٩/٠١/١٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

هعماج رد  هک  یناسک  اصوصخم  دیرامشب ؛ مزال  ضرف و  دوخ  رب  ار  یھلا  یاوقت  ناتیگدنز ، تانآ  روما و  ی  همھ رد  هک  منک  یم هیصوت  رازگزامن  نارھاوخ  ناردارب و  امش  هب  نم 

نآ تسا . زاین  دروم  رتشیب  اوقت  ی  هشوت داز و  دشاب ، رت  نیگنس راب  رتشیب و  تیلوئسم  هچرھ  اما  دنلوئسم ، همھ  یمالسا  ی  هعماج رد  هچرگا  دنراد . یرتشیب  تیلوئسم 

هک یمادقا  نیا  رد  دننز ، یم هک  یفرح  نیا  رد  یھلا  یاضر  ایآ  هک  دنمھفب  دـننک و  یم هچ  هک  دـننادب  دـنیازفیب ؛ دوخ  یاوقت  ی  هیام رب  دـیاب  دنلوئـسم ، هعماج  رد  هک  یناسک 

دنھاوخن مھ  یدام  یاھتردق  نیرت  یوق و هللا  مینکب ، نامدوخ  ی  هشیپ ار  اوقت  ام  رگا  تسا . کالم  رایعم و  نیا ، هن ؟ ای  تسھ  دننک ، یم هک  یلمع  نیا  رد  دـنھد و  یم ماجنا 

. دنروایب دوجو  هب  فارحنا  مینک ، یم یط  ام  هک  یمیقتسم  هار  نیا  رد  ینزوسرس  تسناوت 

ناضمر  / ١٣۶٩/٠١/٣٠ کرابم  هام  موسوتسیب  زور  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  ینارنخس 

رتبجاو رتیروف و  رتنیگنـس و  فیلکت  اھنیا ، هب  تبـسن  هتبلا  هک  دنراد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  یتیلوئـسم  هک  یناسک  هچ  اھرـشق ، یهمھ  یمالـسا ، یروھمج  رد 

ربکت و حور  ندودز  عضاوت ، ار  تیـصوصخ  کی  نیمھ  دـننک  یعـس  رگا  دنـشکیمن ، کدـی  ار  یرھاظ  یرابتعا  لغـش و  بصنم و  تمـس و  هک  هعماج  یلومعم  مدرم  هچ  تسا 

نیا دیاب  دـش . دـھاوخ  یمالـسا  اتقیقح  یهعماج  هعماج ، دـش و  دـھاوخ  لح  تالکـشم  زا  یرایـسب  دـنروآ ، دوجو  هب  ناشدوخ  رد  تسا  نایغط  بجوم  هک  ولع ، العتـسا و 

فرح زا  ام  فرح  میرتـالاب ، نارگید  زا  اـم  هک  دـیوگب  اـم  هب  مئاد  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  امـش  نم و  نورد  هک  یاهسوسو  ساـسحا و  نآ  میتسھ ؟ هچ  رظتنم  مینکب ؛ ار  اـھراک 

رگا درب . نیب  زا  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ یمالـسا  ماظن  رد  زیچ  همھ  نتـسسگ  فالتخا و  داسف و  بجوم  نیا ، تسا ؛ رتشیب  نارگید  ناش  زا  ام  ناش  تسا ، رتلوبق  لباق  نارگید 

دش دھاوخ  داجیا  یرتشیب  رتھب و  تدحو  زور ، هب  زور  دمآ و  دھاوخ  دوجو  هب  یراکمھ  یردارب و  میدرب ، نیب  زا  هعماج  نحص  رد  نامدوخ و  دوجو  رد  ار  یناطیش  تفـص  نیا  ام 

. دروآ دھاوخ  تسد  هب  ار  شدوخ  یمالسا  یھلا و  مایتلا  هعماج ، و 

مدرم  / ١٣۶٩/٠٣/٠٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

: دنک ادیپ  ققحت  روشک  رد  رت  یوق زور  هب  زور  مھ ، رانک  رد  یتسیاب  زیچ  ود 

شوگ نکیل  دننک ؛ یتاغیلبت  نامدرابمب  ار  اھفرح  نیا  هک  دننک  یم یعس  نانمشد  تسا . مھم  یلیخ  نیا ، تسا . هعماج  یمالسا  یامن  رھاوظ و  ریاعش و  راثآ و  ظفح  لوا ،

نادرم دنشاب . بظاوم  دیاب  نانز  تسا . هنومن  یمالسا  ی  هعماج هعماج ، نیا  دوشب . ظفح  دیاب  هعماج  یمالـسا  رھاوظ  تسا . نمـشد  نمـشد ، دیھدن . نمـشد  فرح  هب 

بالقنا هب  هتسباو  یاھسابل  هک  یناسک  رگید  نویناحور و  لثم  دنبالقنا  سابل  رد  هک  یناسک  دنشاب . بظاوم  دیاب  رتشیب  دنراد ، تیرومام  هک  یناسک  دنـشاب . بظاوم  دیاب 

. دنھدب رارق  یمالسا  تروص  کی  ار  هعماج  تروص  هک  دننک  یعس  دیاب  هعماج  داحآ  ی  همھ دنشاب . بظاوم  دیاب  نارگید  زا  رتشیب  دنراد  ار 

تـشپ هکنیااب  ام  تسا . یمالـسا  راعـش  کی  ناذا ، ارچ ؟ دـسر . یمن ناـسنا  شوگ  هب  ناذا  یادـص  نارھت ، نیا  رد  موشب . روآداـی  ار  ناـم  هعماـج رد  ناذا  ـالخ  اـج ، نیمھ نم 

لوا ناذا ، یادـص  هکنیااب  اما  مینک ؛ یم مھ  هلباقم  یزیچ ، نینچ  اب  میفلاخم . دـنوشب ، اھ  هیاسمھ محازم  دـنناوخب و  هحون  ای  نآرق  اـی  رعـش  بش ، زا  یتقو  رید  اـت  وگدـنلب ،

. میقفاوم دصرددص  دوشب ، جراخ  اھ  هرجنح زا  صوصخب  حبص ، برغم و  رھظ و 

، ناذا گـناب  دـھد . یم دـیما  اـھلد  هب  هجوـت ، اـب  ناذا  تسین ؟ ناذا  هعماـج  رد  ارچ  ربـکا .» هللا  «، » حـالفلا یلع  یح  «، » هالـصلا یلع  یح  « ؛ تسا یبوـخ  یلیخ  زیچ  ناذا ،

نکمم وگدنلب  اما  تسا ، یرادیب  تقو  دنچرھ  درادن . یلاکـشا  هرجنح  اب  دننکن ؛ هدافتـسا  وگدنلب  زا  حبـص ، ناذا  یارب  اھرحـس ، رد  هتبلا  دـنک . یم نشور  ار  هدرـسفا  یاھلد 

. دشاب عکار  دجاس و  رکاذ و  یاھناسنا  زا  لامالام  راشرس و  زامن ، تقو  رد  اھدجسم  دشاب . روط  نیا هعماج ، رھاوظ  ی  همھ دوشب . تمحز  بابسا  تسا 

نھذ ناج و  لد و  مشچ ، تشپ  ریخن ، دنا . هتشاذگ اجنیا  رد  هک  دنتسھ  یی  هشیش اھمشچ ، دینکن  لایخ  دنراد . رارق  اھلد  اھمـشچ ، تشپ  دننیب و  یم ار  رھاوظ  اھمـشچ ،

. دنوشب رپ  مالسا  یاھ  هناشن زا  دیاب  تساھ ، نآ تشپ  هک  ییاھلد  زین  اھمشچ و  نیا  تسا . یناسنا 

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

: دوب لوا  ردص  یمالسا  تکرح  رب  قبطنم  همھ  هک  تشاد  دوجو  مھم  تیصوصخ  دنچ  ناریا ، یمالسا  بالقنا  رد 

یـسایس تردـق  تیمکاح و  دوش و  هتفرگ  دـساف  ملاـظ و  یاھناطیـش  تسد  زا  تردـق  هکنیا  ادـخ و  نید  تیمکاـح  رب  عطاـق  ی  هدارا ینعی  یـسایس ؛ یریگ  فدـھ تسخن ،

. دریگ لکش  یمالسا  یاھشزرا  ساسا  رب  هعماج 

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

دیـسر و روھظ  هب  ماـظن  نیا  ی  هلاـس هدزاـی رمع  رد  هک  یمیظع  ی  هساـمح دـمآ و  دـیدپ  نآ  ی  هلاـس هدزناـپ تازراـبم  یاـھتنم  رد  هک  یریظن  یب بـالقنا  یمدرم و  تضھن  نیا 

ماـما گرزب و  تلم  نیا  دوب . مالـسا  رطاـخ  هب  همھ  همھ و  اـم ، زراـبم  نموم و  تلم  یوـس  زا  اھتبیـصم  اـھ و  هجنکـش اـھیراوشد و  همھ  نآ  لـمحت  هبیط و  سوـفن  تداـھش 

رد ار  ادخ  یاضر  دندید و  نارگمتس  اھتوغاط و  اھناطیش و  ی  هطلـس زا  تاجن  ی  هلیـسو ار  مالـسا  تیمکاح  دنتـسناد و  مالـسا  زا  یقیقح  یوریپ  رد  ار  تداعـس  شراوگرزب ،

ار ماظن  نیا  بالقنا و  نیا  هک  تسھ  هدوب و  مالسا  رطاخ  هب  زین  مالسا  ناھج  رسارس  رد  زوسلد  ناصلخم  ناملسم و  یاھتلم  دندرک . وجتـسج  مالـسا  تیمکاح  زا  یریگیپ 

دشخب و ققحت  مدرم  یگدنز  رد  ار  مالسا  هک  تسا  نآ  شا  هفیظو نیرتگرزب  یمالسا  یروھمج  ور ، نیا  زا  دننک . یم دندرک و  عافد  تیامح و  نآ  زا  هتـسناد و  دوخ  هب  قلعتم 

ی هـمھ ی  هلیــسو هـب  یزوریپ  زاـغآ  زا  نآ ، دــنلب  یــساسا و  یاـھماگ  هـک  فدــھ  نـیا  ندــش  یلمع  یارب  . دروآرد یمالــسا  ی  هنوـمن ی  هعماـج کــی  تروـص  هـب  ار  هعماــج 

زکارم هیملع و  یاھ  هزوح دننک و  لمع  ریگیپ  گنھامھ و  روشک  ی  هناگ هس یاوق  دیاب  هدش  هتـشادرب  هیلع ) ناوضر هللا   ) ماما دـیدش  مامتھا  فارـشا و  اب  ناراکردـنا و  تسد

هب یمالسا  فراعم  شرتسگ  قمع و  تمدخ  رد  ار  ریصب  هناھاگآ و  داھتجا  هقفت و  ریذپان  نایاپ ی  همشچرس دننز و  تسد  عیـسو  شالت  هب  یمالـسا ، یـشھوژپ  یگنھرف و 

. دنربب شیپ  یمالسا  یاھفدھ  تمس  هب  نوزفازور و  ندش  یمالسا  هار  رد  ار  هعماج  مھ ، رانک  رد  مھاب و  یمالسا ، یروھمج  ماظن  یلمع  یرکف و  هاگتسد  دنریگ و  راک 

رکنم زا  یھن  فورعم و  هب  رما  دـنگرزب . یا  هفیظو یاراد  هعماج ، رد  نآ  قیمعت  شرتسگ و  رد  یعـس  نآ و  ینارون  ماکحا  زا  تسارح  ظفح و  رد  ناملـسم ، تلم  داحآ  یماـمت 

یکین و شرتسگ  رد  ار  دوخ  مدرم ، داحآ  زا  یدرف  رھ  دوش و  ایحا  ام  ی  هعماج رد  دیاب  تسا ، یمالسا  ضیارف  ی  همھ نتشاداپرب  نماض  مالسا و  یساسا  ناکرا  زا  یکی  هک 

. دنک ساسحا  لوئسم  داسف ، یھارمگ و  یتشز و  ندش  هدیچرب  حالص و 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 27 
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یدایز ی  هلصاف دزاس ، نک  هشیر ار  طاطحنا  ملظ و  یور و  جک یھابت و  دنک و  نیمات  لماک  روط  هب ار  مدرم  ترخآ  ایند و  یتخب  کین هک  یمالسا  الماک  ی  هعماج کی  ات  زونھ  ام 

ناوـنع هب  دـجاسم  ددرگ . ناـسآ  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ندـش  یناـگمھ  اـب  نآ ، ندوـمیپ  دوـش و  یط  نالوئـسم  شـالت  مدرم و  تـمھ  اـب  دـیاب  هلـصاف ، نـیا  مـیراد .

یتلود و زکارم  رد  هلمج  زا  هعماـج ، راـنک  هشوگ و  رد  یمالـسا ، قـالخا  لـمع و  ناـمیا و  ناـشن  دوش و  رت  قنوررپ رت و  مرگ زور  هب  زور  تیادـھ ، هیکزت و  تیونعم و  یاـھھاگیاپ 

همھ یارب  نآ ، رد  قمعت  ربدـت و  نتخومآ و  دـبایب و  یعقاو  روضح  مدرم  ناـیم  رد  ادـخ  باـتک  دـیامن . قـیوشت  نآرق  یناروـن  میلاـعت  زا  یوریپ  هب  ار  همھ  اھھاگـشناد ، تارادا و 

. تسا ریطخ  مھم و  یسب  یمومع ، یاھ  هناسر ناگدنیوگ و  ناگدنسیون و  ناھاگآ و  املع و  تیلوئسم  دروم ، نیا  رد  ددرگ . ریاد  جیار و  یرما  ناناوجون ، ناناوج و  صوصخب 

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

. دنـشاب لداعتم  تایح ، بھاوم  زا  یدـنم  هرھب رد  ناسکی و  یمالـسا ، نھیم  دادادـخ  تاناکما  زا  هدافتـسا  رد  نوناق و  ربارب  رد  هعماج ، دارفا  ی  همھ دـیاب  یمالـسا  ماـظن  رد 

دروم هعماج ، ناگنھرباپ  مورحم و  تاقبط  دـنک . لیمحت  نارگید  هب  ار  دوخ  ی  هدارا لیم و  نوناـق ، فـالخرب  دـناوتن  سک  چـیھ دـشابن و  ییوگروز  هب  رداـق  یتردـق  بحاـص  چـیھ 

، یلام نکمت  رطاخ  هب  سک  چیھ دوش . بوسحم  یئاضق  هاگتسد  تلود و  گرزب  ی  هفیظو نادنمتردق ، ربارب  رد  نانآ  زا  عافد  تیمورحم و  عفر  دنـشاب و  تموکح  صاخ  تیانع 

. دـماجنین اینغا  ارقف و  نایم  فاکـش  شیازفا  هب  هعماج ، رد  یتکرح  ریبدـت و  چـیھ  دـنک و  ذوفن  تلاخد و  هعماج  تیریدـم  رد  روشک و  یـسایس  روما  رد  هک  دـباین  ار  نآ  تردـق 

. دنبایب دوخ  تیمورحم  عفر  هافر و  تھج  رد  ار  نآ  یاھ  همانرب دننک و  سح  دوخ  یماح  نابیتشپ و  ار  یمالسا  تموکح  ناگنھرباپ ،

کیکفت لـباق  ریغ  تیـصوصخ  نیا ، دـنا و  هدومن داریا  هراـب  نیا  رد  ار  تاـنایب  نیرت  یوـق هتـسناد و  یمالـسا  یروـھمج  لـئاسم  نیرتیـساسا  زا  یکی  ار  نیا  اـم ، راوـگرزب  ماـما 

تیرثکا نانیشن و  خوک ناگنھرباپ و  دنک . لفاغ  یساسا  فدھ  نیا  زا  ار  نآ  فلتخم  یاھشخب  ناریدم  ماظن و  نیلوئسم  دناوتب  دیابن  یلیاح  چیھ  تسا . یمالـسا  یروھمج 

نیا بالقنا و  نیا  ناروای  نیرت  صالخااب نیرتقداص و  هراومھ  دـنرب ، یم رـس  هب  تیمورحم  رقف و  رد  یھاش ، متـس میژر  زادـنارب  هناخ هنانئاخ و  یاھتـسایس  رثا  رب  هک  اـم  مدرم 

. دھد رارق  دوخ  ی  هدنزاس یاھ  همانرب ردص  رد  ار  نانآ  زا  تیمورحم  عفر  دیاب  یمالسا  ماظن  دنتسھ و  دنا و  هدوب ماظن 

ماظن  / ٢٠/١٣۶٩/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تیالو یهلاسم  هب  ینـشور  یهراشا  مھ  نآ  هک  ار  هلھابم  زور  مھ  میراد و  ار  ریدغ  دـیع  مھ  مارحلا  هجح  یذ  هام  نیا  رد  تسا . تیالو  یهلاسم  ریدـغ ، دـیع  تیمھا  تلع 

. دناهتسناد اھھام  لضفا  و  هیالولا » رھش   » ار هام  نیا  ناگرزب ، زا  یضعب  تسا  تیالو  هب  طوبرم  ود  رھ  هک  هرطاخ  ود  نیا  رطاخ  هب  تسا .

هک مییوگب  ام  رگا  نوچ  تسا . دیع  تلم ، نآ  یارب  زور  نآ  اتقیقح  دـش ، لح  مخ  ریدـغ  رد  هک  یلکـش  هب  مھ  نآ  دوش ، لح  تموکح  تیالو و  یهیـضق  تلم ، کی  یارب  یتقو 

نآ یارب  هلئـسم  نیرتهدـننکنییعت  نیا  تسا ، هعماج  نآ  رب  یالاو  تیمکاح  تیریدـم و  تیـالو و  تموکح و  یهلاـسم  نیمھ  یتلم ، رھ  یهلاـسم  نیرتساـسح  نیرتمھم و 

. شخبنایز یتح  مامتان و  اسران و  ابلاغ  یلو  دناهدرک ؛ لح  ار  هیضق  نیا  یوحن ، هب  مادکرھ  اھتلم  تسا . تلم 

وا ییایند  تداعس  ظفح  ادخ ، هب  وا  هجوت  وا ، تیونعم  وا ، تمارک  تلم  نآ  زیچ  همھ  نآ ، رد  هک  دنک  لح  یوحن  هب  ار  یـساسا  یهلاسم  نیا  دشاب  هتـسناوت  یتلم  رگا  سپ ،

، ریدغ دیع  زور  داتفا . قافتا  هیـضق  نیا  مالـسا ، رد  تسا . دیع  تلم  نآ  یارب  هظحل ، نآ  زور و  نآ  اعقاو  دشاب ، هدش  تیاعر  تسا  مھم  تلم  کی  یارب  هک  ییاھزیچ  یهیقب  و 

صقان اعقاو  نید  هلئـسم ، نیا  نییبت  نییعت و  نودب  دش . لماک  نید  هک  دوب  نینچنیا  درک و  ادیپ  مسجت  مدرم  نایم  رد  ادـخ  تیالو  زا  یوترپ  هحـشر و  ینعی  یمالـسا  تیالو 

. تسا ییهلاسم  روطنیا  مالسا ، رد  تیالو  یهلاسم  دش . مامت  مدرم  رب  مالسا  تمعن  هک  دوب  رطاخ  نیمھ  هب  دنامیم و 

، هعماج یتسرپرـس  مالـسا ، رد  تسا . رگید  عماوج  رد  تموکح  یتسرپرـس و  تیالو و  زا  ادـج  یزیچ  اتعیبط  یمالـسا ، یهعماج  رد  یتسرپرـس  تیمکاح و  ینعی  تیـالو ،

قلاـخ و هک  تسا  لاـعتم  یادـخ  صوصخم  قح ، نیا  دریگب . هدـھعهب  ار  رگید  یاـھناسنا  روما  یهرادا  هک  درادـن  ار  قـح  نیا  یناـسنا  چـیھ  تسا . لاـعتم  یادـخ  هب  قـلعتم 

چیھ تسا . یریظنمک  زیچ  یمالـسا ، یهعماج  رد  ساسحا  نیا  دوخ  تسا . دوجو  ملاع  تارذ  یهمھ  روما  کلام  هکلب  اـھناسنا ، روما  کـلام  حـلاصم و  هب  ملاـع  ئـشنم و 

یاھناسنا تشونرـس  یهراب  رد  هدنریگمیمـصت  کلام و  هک  دھدیمن  ار  قح  نیا  یـسک  هب  یریبدت ، ملع و  تردق  چیھ  یتح  یتورث ، چـیھ  ییارب ، ریـشمش  چـیھ  یتردـق ،

. تسادخ هب  قلعتم  قح ، نیا  دنکیمن . اطعا  یسک  هب  ار  مدرم  یرادمامز  روما و  تیلوت  قح  دنتسھ . شزرا  اھنیا  دشاب . رگید 

صخـش نییعت  ساسا  رب  هچ  نیملـسم ، روما  یلو  یمالـسا و  مکاح  هک  مھ  یتقو  نآ  ینعی  دـنکیم . لاـمعا  یـصاخ  یراـجم  زا  ار  تیمکاـح  تیـالو و  نیا  لاـعتم ، یادـخ 

هداد وا  هب  رایتخا  نیا  یتقو  دـش ، باختنا  طباوض  اھرایعم و  ساسا  رب  هچ  درک و  ادـیپ  ققحت  مالـسلامھیلع )  ) همئا نینموملا و  ریما  دروم  رد  ام ، یهدـیقع  قبط  هکنانچنآ 

ناسنا نآ  دوشیم . لامعا  مدرم  رب  هک  تسا  یھلا  ناطلـس  تردق و  نیا  تسادخ و  قح  قح ، نیا  تسادـخ ؛ تیالو  تیالو ، نیا  زاب  دـنکب ، هرادا  ار  مدرم  روما  هک  دوشیم 

رد هدـننکنییعت  مھم و  رایـسب  یهتکن  کی  نیا ، دوخ  درادـن . رگید  مدرم  اھناسنا و  هب  تبـسن  یقح  هنوگچـیھ  راـگدرورپ ، تردـق  یھلا و  تیـالو  یاـھنم  دـشاب  هچرھ  هکرھ و 

. تسا یمالسا  یهعماج  تشونرس 

رد مییوگب  ای  دھدب ، ناشن  دشخبب و  ققحت  ار  یھلا  تیالو  نآ  زا  ییهیاس  وترپ و  فیعض و  یهنومن  دیاب  دوشیم ، رادهدھع  دنوادخ  فرط  زا  ار  تیالو  نیا  هک  یسک  نآ  اما  و 

دیاب دریگیم ، هدـھع  هب  ار  مدرم  روما  یهرادا  هک  یھاگتـسد  نآ  ای  صخـش  نآ  تساھنیا . لاثما  تمحر و  تلادـع و  تمکح و  تردـق و  یھلا ، تیـالو  تایـصوصخ  دـشاب . وا 

. دنوشیم هرادا  رگید  یاھلکـش  هب  هک  تسا  یرگید  عماوج  یهمھ  یمالـسا و  یهعماج  نیب  قراف  تیـصوصخ ، نیا  دشاب . یھلا  تمکح  تمحر و  تلادـع و  تردـق و  رھظم 

شوختسد ار  مدرم  روما  ریسم  یگدنز و  هک  دنرادن  ار  قح  نیا  یھورگ ، ای  یصخش  دوس  عفن و  هب  یکتم  یصخش  قیالـس  سوھ و  یوھ و  یناسفن ، تاوھـش  اھتلاھج ،

راتفر و رد  سکرھ و  زا  سوھ  یوھ و  دوشب ، مکاح  دـیابن  یھاوخدوخ  دـشاب ؛ مکاح  دـیاب  تمحر  نید و  ملع و  تلادـع و  یمالـسا ، ماظن  هعماج و  رد  اذـل  دـنھدب . رارق  دوخ 

. دنک تموکح  دیابن  یتیصخش  صخش و  رھ  راتفگ 

دوجو تمصع  هک  مھ  ییاجنآ  دشاب . هتشادن  دوجو  یفلخت  یطخت و  ناکما  هنوگچیھ  هک  تسا  نیمھ  مھ  مالسا  رد  بولطم  یلصا و  ییاغ و  لکـش  رد  ماما  تمـصع  رس 

یاهدننکنییعت زور  تیالو و  زور  ریدغ ، دیع  زور  سپ ، دوشیم . بوسحم  یھلا  تیالو  زا  ییهنومن  هک  دنک  تموکح  مدرم  رب  دیاب  تلادع  اوقت و  نید و  تسین ، رـسیم  درادن و 

. تسا یمالسا  یهعماج  تشونرس  رد 

باختنا ار  یتخـس  هاگیاج  مرگ و  زور  ییانثتـسا و  تیعقوم  کی  یھلا ، یحو  هب  اـنب  هک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  یلـص هللا   ) مرکا یبن  دوخ  هچ  دـناهداد ، زور  نیا  هب  هک  یتیمھا 

تیالو و یهلاسم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـنداد ، تیمھا  ردـقنیا  زور ، نیا  هب  هک  مالـسلامھیلع )  ) راـھطا یهمئا  اـم و  تاـیاور  هچ  و  دـھدب ، ناـشن  ار  هیـضق  تیمھا  اـت  درک ،

، تموکح رما  رد  دـنکب  هرادا  یھلا  یاھشزرا  ساسا  رب  ار  مدرم  یگدـنز  دـھاوخیم  تسادـخ و  نید  هک  مالـسا  رگا  تسا . مھم  یـساسا و  یهلاسم  مالـسا ، رد  تموکح 

هاگتسد رد  دش . دھاوخ  بلس  نآ  زا  یلکب  یمالسا ، ماظن  رب  بترتم  حلاصم  دنتـسھ ، التبم  نآ  هب  رگید  عماوج  هک  دش  یزیچ  نامھ  راچد  دش ؛ ییایند  تیعـضو  کی  راچد 

. دشاب یھلا  یونعم و  ماظن  کی  دیاب  تیمکاح ، تیریدم و  هدننکهرادا و 

ار نآ  هیلع ،) یلاعت  ناوضر هللا   ) ام راوگرزب  ماما  دـننکیم و  هیکت  لداـع  هیقف  تیـالو  یهلاـسم  یور  ردـقنیا  هعماـج ، نازوسلد  اـم و  یبـالقنا  تلم  مالـسا و  یاـملع  هکنیا 

یاھـشور هب  هدرپسلد  هک  یناسک  نآ  هک  نانچمھ  مینکب  بلـس  نامیمالـسا  یهعماـج  زا  ار  یونعم  یهلاـسم  نیا  رگا  هک  دوب  نیمھ  رطاـخ  هب  دندرمـشیم ، مھم  ردـقنآ 

رگا دننکب و  لمع  یبرغ  یاھهویـش  نامھ  هب  لوا ، یاھلاس  رد  دنتـساوخیم  یمالـسا ، یهعماج  رد  تموکح  باب  رد  دوب ، لصا  اھنآ  یارب  یبرغ  یاھـشزرا  دندوب و  یبرغ 

، میورب ییایند  جیار  یاھمرف  نامھ  تمـس  هب  مینکب و  شومارف  ار  یمالـسا  رایعم  کالم و  هعماج ، تیریدم  تموکح و  یهلاسم  رد  هک  مینکب  میدرکیم و  ار  هابتـشا  نیا  ام 

. تسا هدننکنییعت  هطقن ، نیا  تفر . دھاوخ  نیب  زا  ام  یمالسا  یهعماج  یانعم 

یف هیعرلا  تناک  نا  لج و  زع و  نم هللا  سیل  ارئاج  اماما  تعاطا  مالـسالا  یف  هیعر  لک  نبذعال   » هک میاهدرک  لقن  میاهدینـش و  میاهتفگ و  اھراب  اھام  ار  ثیدـح  نیا  دـیاش 

هاگتـسد رگا  هکنیا  لصاح ، هئیـسم .» هملاظ  اھلامعا  یف  هیعرلا  تناک  نا  لج و  زع و  نم هللا  ایداھ  اـماما  تعاـطا  مالـسالا  یف  هیعر  لـک  نع  نوفعـال  هیقت و  هرب  اـھلامعا 

زا هعماج ، سار  تیریدم و  رگا  اما  دروآ . دـھاوخن  دوجو  هب  یلکـشم  هعماج ، ریـسم  رد  تسا و  ضامغا  لباق  هعماج ، نتم  یاھاطخ  دـشاب ، ملاس  حـلاص و  هعماج ، تیریدـم 

لزنمرس هب  ار  هعماج  نیا  دناوتیمن  مدرم ، یهندب  حالص  نآ  دشاب ، هتشاد  دوجو  مھ  حالص  مدرم  نایم  رد  ول  و  دشاب ، رود  تماقتسا  عرو و  اوقت و  لدع و  تمالـس و  حالص و 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 28 
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یهلاسم یور  ام  هک  تسا  نیا  تسا . هداعلاقوف  ردـقنیا  هعماـج ، کـی  رد  هدـننکهرادا  هاگتـسد  تیریدـم و  یهعومجم  مرھ و  هلق و  سار  ریثاـت  ینعی  دـنک . تیادـھ  بولطم 

. مینکیم هیکت  ردقنیا  ریدغ ،

نیا هعماج . تیریدم  نییعت  صیخـشت و  رد  اھنیا  یور  هیکت  مالـسا و  نامیا و  رد  تقبـس  ادـخ و  هار  رد  یراکادـف  عرو و  داھج و  اوقت و  ملع و  شنیزگ  ینعی  ریدـغ ، یهلاسم 

رارق میرکت  لیلجت و  دروم  دناوتیم  تسا و  سرد  یواح  هدنزومآ و  ناناملسم ، یهمھ  یارب  هکلب  نایعیـش ، یارب  هن  ریدغ  انعم ، نیا  هب  تسا . یـشزرا  یهیـضق  کی  هیـضق ،

کی یهدنروآدای  هب  نوچ  تسا ؛ دیع  مدرم  یارب  اتقیقح  ریدغ ، دیع  میوشب . دـیابن  میوشب و  ییهفیاط  ییهقرف و  یاھثحب  دراو  اھهنیمز ، نیا  رد  میھاوخیمن  الاح  هک  دریگب 

. تسا مھم  ساسح و  رما 

اھـشزرا و یهمھ  یهشیر  اھتلم ، رد  داسف  هک  دـندساف  اھنآ  تسا . هعماج  یهدـننادرگ  یاھتـسد  ناریدـم و  زا  یـشان  یراتفرگ  ایند ، رد  اـھتلم  یهدـمع  یاـھیراتفرگ  زورما 

ادـیپ طلـست  ناشیاھتلم  رب  یناطیـش ، یاھتردـق  هک  دـندساف  اھنآ  دـنیآیم . راب  تفـصرکون  هدرب و  لـیلذ و  اـھتلم ، هک  دـندساف  اـھنآ  دربیم . نیب  زا  دـنکیم و  ار  اـھتلاصا 

یمگردرس و ینامیایب و  یالب  تسا ؛ یبرغ  عماوج  یمومع  یالب  نیا  زورما ، ددنبیمرب . تخر  یلکب  نامیا  ناشعماوج ، نتم  رد  هک  دنرابودنبیب  دساف و  اھنآ  دننکیم .

نآ هب  هک  ار  یعماوج  هطقن ، نیمھ  تسا و  یگرزب  یالب  کانرطخ و  یلیخ  زیچ  تسھ . ایند  رد  هک  ییاـھداسف  عاونا  یهیقب  نئمطم و  یهطقن  کـی  هب  یحور  یهیکت  مدـع 

. دنشاب هدشن  عمج  ینامیا  روحم  کی  درگ  رب  تلم ، کی  داحآ  هک  تسا  مھم  نیا  تسین . هدننکنییعت  رھاوظ ، نیا  داد . دھاوخ  انف  داب  هب  دنتسھ ، راچد 

هدـننکنییعت ار  نآ  مینکیم و  هیکت  یمالـسا  یهعماـج  رد  یتسرپرـس  تیریدـم و  شقن  رب  اـم  رگا  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  ار  هتکن  نیا  نالوئـسم ، صوصخب  ناـیاقآ و  هتبلا 

زیچ همھ  رگید  دـعب  دـشاب ، هتـشاد  ار  مزال  طیارـش  دوشب و  هدـیزگرب  سار  رد  صخـش ، کی  هک  تسین  روطنیا  دوشیمن . مامت  هیـضق  شنیزگ ، کـی  اـب  مییاـمنیم ، یفرعم 

یدایا اھتـسد و  هک  دراد  ار  تردق  نیا  رتالاب ، رترب و  ریدـم  هک  تسا  تھج  نیا  زا  یدایز  دودـح  ات  مھ  هعماج  تشونرـس  رد  الاب  ناریدـم  ریثات  دـش . دـھاوخ  لح  دوخیدوخهب ،

. تسا تموکح  هاگتسد  تمالس  وزج  اھنآ ، تمالس  ینعی  دنکب . باختنا  ملاس  ار  روشک  یاھخرچ  یهدنناخرچ 

؛ دـنکیم تکرح  حالـص  فرط  هب  هعماج ، رد  تیریدـم  یاھهخاش  ماـمت  دریگیم ، رارق  تموکح  سار  رد  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  یتقو 

گنج ع )  ) نینموـملا ریما  نآ ، عـمقوعلق  عـطق و  یارب  دـشاب ، اـھرایعم  اـب  قـبطنم  ریغ  کاـپان و  ملاـسان و  تیریدـم ، هاگتـسد  نیا  یهعوـمجم  زا  هشوگکـی  رگا  هکیروـطهب 

. دشاب یولع  دیاب  روشک ، تیریدم  هاگتسد  یهعومجم  ینعی  دنکیم . راومھ  شدوخ  رب  ار  هھامنیدنچ 

مھ هب  لاـصتا ، طاـبترا ، دـنویپ ، یتسرپرـس ، ینعی  تیـالو ، دـشابیم . کاـکفنا  لـباق  ریغ  مدرم ، یلو و  نیب  طاـبترا  تسا ، تیـالو  لکـش  هب  شتموـکح  هـک  یھاگتـسد  نآ 

نیا زا  تسا . نیا  یمالسا ، ماظن  هعماج و  رد  تیالو  موھفم  لکش و  انعم و  دنراد . تیالو  رگیدکی  اب  هک  یناسک  یگتـسویپمھهب  یگدیـشوجمھهب و  زیچ ، ود  ندشهدیچیپ 

کاکفنا لباق  ریغ  اھنآ ، لاصتا  طابترا و  تسا و  یتیالو  یهطبار  کی  مدرم ، یلو و  نیب  یهطبار  دوشیم و  قالطا  تموکح  هب  تیالو  یهملک  یمالـسا ، یهعماـج  رد  تھج ،

هعماج کی  رب  هک  ییاھیچاتدوک  تردق و  یاھهاگتسد  تنطلس ، یاھهاگتسد  لثم  هیـضق ، دنتـسین . ادج  مھ  زا  دنلـصتم و  رگیدکی  اب  هعماج ، نیا  یازجا  مامت  دشابیم و 

. تسین دنوشیم ، طلسم 

دنتـسھ و لاصتا  یانعم  مامت  هب  مدرم  هب  لصتم  مدرم ، اب  هارمھ  مدرم ، وزج  مدرم ، هب  یکتم  همھ ، همھ و  هعماـج ، تیمکاـح  تیریدـم و  هاگتـسد  یمالـسا ، یهعماـج  رد 

کی مکاح ، هاگتـسد  حلاصم  تسا . ییادج  ساسحا  نیمھ  رطاخ  هب  یرگید ، هار  هب  مدرم ، حـلاصم  دـنوریم و  یھار  هب  تموکح ، یاھهاگتـسد  هک  ییاجنآ  دنتـسین . ادـج 

هک نانچمھ  تساھزیچ  نیا  یتفن و  عبانم  نارگتراغ  نارگرامعتـسا و  طلـسم و  یاھتردق  اکیرما و  اب  دنویپ  مکاح ، هاگتـسد  حلاصم  رگید . زیچ  کی  مدرم ، حلاصم  تسا ؛ زیچ 

هاگتسد نآ  هک  تسا  نیا  رد  مدرم  حلاصم  تسا . رگید  زیچ  کی  مدرم ، حلاصم  تسھ  رگید  یاھروشک  زا  یلیخ  رد  زورما  دوب و  ام  روشک  رد  یولھپ ، سوحنم  میژر  نارود  رد 

ماظن رد  تسین . روطنیا  یمالسا ، ماظن  رد  نکیل  دراد . رارق  تھج  ود  رد  یلکب  ود ، نیا  حلاصم  دنرادرب . ناشدوخ  لامک  هار  رـس  زا  ار  هناگیب  ناگتـسویپ  نارکون و  نآ  مکاح و 

. تسا مدرم  یارب  طبترم و  ردارب و  تسرپرس و  تسود و  یلو و  مکاح ، یمالسا ،

ققحت لـماک  روـطهب  ار  یمالـسا  ماـکحا  زا  یلیخ  میاهتـسناوتن  زوـنھ  اـم  دـنک . هداـیپ  ار  یمالـسا  تیـالو  هتـسناوت  هک  تـسا  یمالـسا  یروـھمج  تاراـختفا  زا  یکی  نـیا ،

هدیـشخب ققحت  ام  یمالـسا  یهعماج  رد  تیالو ، تموکح و  یهلاسم  دـمحب هللا  نکیل  تسا ؛ مزال  یدایز  نامز  دوشب ، یمالـسا  لماک  روطهب  اـت  هعماـج ، کـی  میـشخبب .

رد زور  هب  زور  دمحب هللا  اما  دندرک ؛ مھ  تفلاخم  مالسا ، نانمشد  دش . هدایپ  ام  یهعماج  رد  یناھج ، یاھتردق  دانع  ضغب و  یفن و  درط و  مغریلع  یمالسا ، لکـش  دش .

. تسا هدش  رتراگدنام  رتناشخرد و  رتتباث و  ام ، یهعماج 

. میشخبب ققحت  رتشیب  هچرھ  مورحم ، قاتشم و  یاھناسنا  یارب  نآ ، یهبذاجرپ  لکش  رد  نامدوخ ، یهعماج  رد  ار  یمالسا  یھلا و  تیالو  هک  میراد  هفیظو  نالوئـسم  ام 

هب یزیچ  عـماوج ، یداـم  یاـھرایعم  رد  هک  یناـسک  نیا  فیعـض ، تاـقبط  ناـگنھرباپ ، مدرم ، نیمھ  هک  مینکن  شوـمارف  میوـشن و  ادـج  مدرم  هار  زا  هک  تسا  نیا  لوا  مدـق 

نیا هک  مینکن  شومارف  تسا . هدـمآ  تسدهب  نانآ  یاھیراکادـف  رطاخ  هب  ناریا ، تزع  روشک و  نیا  بالقنا و  نیا  یاـھیزوریپ  دـنروشک و  یلـصا  ناـبحاص  دـنیآیمن ، باـسح 

. دیوشن ادج  مدرم  زا  دندیشخب . ققحت  ار  نآ  دندرک و  هدارا  دنتساوخ و  یمالسا  یھلا و  روشک  نیا  یارب  ار  مالسا  هک  دندوب  مدرم 

زور هب  زور  مدرم  نانمـشد ، یاھینکـشراک  تاغیلبت و  همھنیا  دوجو  اب  درذـگیم و  بالقنا  نیا  یزوریپ  زا  لاس  هدزاود  بیرق  هک  تسا  یمالـسا  یهعماج  ماظن و  راختفا  نیا ،

. تسا هدنام  زجاع  مدرم ، نیا  یهدارا  تساوخ و  لباقم  رد  اتقیقح  نمشد  دناهدش و  رتهتسبلد  رتدنمهقالع و  یمالسا ، ماظن  نیا  بالقنا و  نیا  یاھنامرآ  هب 

رد یمالـسا و  یاـھروشک  رد  ناناملـسم  دوـشب ، هداـیپ  رتیعقاو  رتیوـق و  رتـھب و  مالـسا ، اـجنیا  رد  هچرھ  تسا . هجوـتم  اـم  یمالـسا  یهعماـج  هب  مالـسا ، یاـیند  زورما 

اھنآ یدایا  رابکتسا و  رفک و  اب  یمالسا ، یاھروشک  زا  یرایسب  رد  نیطسلف و  رد  تیمولظم ، اب  هک  یمالسا  یاھھورگ  ناناوج و  نیا  دنوشیم . رتراودیما  ملاع ، رساترس 

هدرک راومھ  اھنآ  رب  ار  اھیتخـس  هتـشادھگن و  باداش  ار  اھنآ  هک  تسا  تلم  نیا  یگداتـسیا  تسا . یمالـسا  یروھمج  هب  ناشیمرگلد ، یمرگتشپ و  دـننکیم ، هزراـبم 

. تسا

ناریزو  / ٠١/١٣۶٩/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یـسک راوید  زا  یدزد  هک  دینیبب  امـش  رگا  ینعی  تسا ؛ همھ  یارب  لدـع  یمالـسا ، ی  هعماج رد  هک  تسا  تسرد  مینک . تکرح  هعماج  نامورحم  هب  کمک  تھج  رد  دـیاب  ام 

درف کی  هک  دوش  هدـید  رگا  ای  دـنک . یدزد  صخـش  نیا  ی  هناخ زا  دورب  درادـن ، یلاکـشا  هک  دـییوگ  یمن تفرگ ؛ دـیھاوخ  ار  دزد  یولج  دور ، یم الاب  دراد ، مھ  ینکمت  اضرف  هک 

، تاقبط مادـک  راشقا و  مادـک  ام ، خـیرات  یعامتجا و  ماظن  هعماج و  عضو  رد  مینیبب  اھتنم  دوش ؛ هتفرگ  شیولج  دـیاب  دریگ ، یم رارق  متـس  دروم  هعماج ، یلومعم  طسوتم و 

. دنا هنوگ نیا  روشک ، ی  هنھرباپ یاھرشق  هک  تسا  نشور  دوشب . کمک  اھ  نیا هب  دیاب  دنبقع ؛ دنتشاد و  رارق  یتلادع  یب متس و  ملظ و  دروم  رتشیب 

ناریزو  / ٠١/١٣۶٩/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

اب ی  هلماعم رد  مینکن . لزانت  لزنت و  نزوسرـس  کی  ادـخ ، نید  هب  لماک  یدـنبیاپ  طرـشودیق و  یب نامیا  زا  ام  هک  دـنام  یم یقاـب  اـھتلم  رد  دـیما  نیا  قوش و  نیا  یتروص  رد 

روط نیمھ روشک ، یلخاد  ی  هرادا رد  تسا . روط  نیمھ یجراخ ، تسایـس  میظنت  رد  تسا . روط  نیمھ یناھج ، لئاسم  اب  دروخرب  رد  تسا . روط  نیمھ یناھج ، یاھتردق 

. تسا

تیبرت تمس  هب  ار  تلم  مینک ؛ رت  هتـسجرب رت و  یوق هظحل  رھ  نامدوخ ، یعامتجا  ماظن  یگدنز و  رد  تسادخ  هب  نامیا  روحم  رب  ندمآدرگ  هک  ار  هعماج  تداعـس  زار  نآ  دیاب 

ملاع صصختم و  ناملسم و  ناوج  تیبرت  ی  هفیظو ام ، یاھھاگشناد  مینکب ؛ تیبرت  یمالـسا  تیبرت  هب  ار  هعماج  ناوج  رـصانع  میھدب ؛ قوس  رت  قیمع رتشیب و  یمالـسا 

باسح هب  قلطم  یاھشزرا  یمالسا ، یاھشزرا  هعماج ، رد  هک  مینک  یراک  روط . نیمھ مھ  ییادتبا  سرادم  دننک ؛ ساسحا  ناشدوخ  شود  رب  ار  ملاع  افرص  هن  ناملـسم 

. دنکب یزیر  همانرب شالت و  تکرح و  تھج ، نیا  رد  امیس  ادص و  دشاب . گنر  مک اھ  نآ لباقم  رد  رگید ، یاھشزرا  ی  همھ دیایب و 

لمع روط  نیمھ دـنک ، یم تکرح  مالـسا  هار  رد  تسا و  مالـسا  ییادـف  زابرـس و  هک  دـنا  هتخانـش ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ام و  تلم  ملاع ، یاھتلم  هک  نانچ نآ هصالخ ،

رد تسا و  هدـش  مھ  تدـھاجم  شالت و  همھ  نیا نآ ، قبطرب  دنتـشاد و  نالوئـسم  تلود و  تلم و  هک  تسا  یمیمـصت  نامھ  هتبلا  نیا ، مییامن . تاـبثا  ار  اـنعم  نیا  مینک و 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 29 
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. دشاب روط  نیمھ دیاب  مھ  هدنیآ 

نازابناج  / ٠٧/١٣۶٩/٠۶ نافعضتسم و  داینب  نالوئسم  ناگدازآ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

کالم رایعم و  هعماج ، حطـس  رد  ار  ادـخ  نید  ساسا  رب  نوناق  یھلا  ماکحا  هک  تسا  نیا  تموکح ، کی  تلود و  کی  ماظن و  کی  هعماج و  کـی  ناونع  هب  اـم  یعمج  ی  هفیظو

. تسا هدش  تیاعر  مھ  هشیمھ  دنا و  هتشاد ار  تیلوئسم  نیا  دمحب هللا  ام ، نابھگن  یاروش  یمالسا و  یاروش  سلجم  هک  نانچمھ  میھدب ؛ رارق  یمومع  لمع 

نید ساسا  رب  تیبرت  دنتسھ ، اجنیا  رد  هک  یتیبرت  روما  ناردارب  نیمھ  دنتسھ . یھلا  تاروتـسد  نید و  ی  هیاس رد  یتلود ، نارازگراک  ی  همھ تسادخ . نید  طخ  رد  تلود ،

تمدـخ راک و  لوغـشم  روشک  یکناب  هاگتـسد  رد  هک  یناردارب  دـنرادن . اور  ار  هار  نیا  رد  یتسـس  یھاتوک و  نیرت  کچوک دـنھدب و  رارق  ناشدوخ  ی  همانرب ار  نآ  یاھرایعم  و 

، مدرم اب  ی  هھجاوم دروخرب و  رد  یتلود ، فلتخم  یاھ  هاگتسد نارازگراک  نالوئـسم و  دنھدب . ماجنا  دننک و  لابند  ینید  یمالـسا و  رکفت  ساسا  رب  ار  ناشفیلکت  دنتـسھ ،

. دننک دروخرب  یمالسا  قالخا  اب 

رد هملک  عماج  یانعم  هب  ار  تقیقح  نیا  میناوتب  رگا  تسا . یمھم  رایسب  ی  هلاسم ندرک  دتسوداد  ندرک و  حرطم  یمالـسا  لکـش  هب  هعماج  رد  ار  لوپ  یمالـسا  یرادکناب 

لماک عماج و  یانعم  هب  ار  نیا  دنناوتب  یکناب  هاگتـسد  نارازگراک  رگا  تسین . اھرگنـس  اھ و  هعلق حتف  طقف  حتف ، دوب . دـھاوخ  ایند  رد  یمیظع  حـتف  میروایب ، دوجو  هب  هعماج 

رب یلوپ  تالدابم  میظنت  ابر ، ریغ  ساسا  رب  لوپ  دتسوداد  نآ ، مزاول  زا  یمالسا و  یرادکناب  تیصوصخ  تسایند . زورما  یداصتقا  رگنس  نیرتگرزب  دننک ، هدایپ  ارجا و  هلئسم 

. دیآ یمن دوجو  هب  اھ  نیا لاثما  یتاقبط و  فالتخا  ضیعبت و  زنک و  رامثتسا و  ملظ و  اھ  نآ رد  هک  تسا ، حیحص  یمالسا  تالماعم  یمالسا و  نیناوق  ساسا 

هب ندیـسر  یارب  هملک ، یعقاو  یاـنعم  هب  ار  یملع  قـیقحت  دـنراد ، فیرـشت  سلجم  نیا  رد  یتبـسانم  هب  اـھ  نآ زا  یعمج  دنتـسھ و  قـیقحت  لـھا  هک  مھ  ینادنمـشناد 

رد ققحم ، نیا  تسا . هدـشن  ادـیپ  یـسرتسد  نآ  هب  لاح  هب  ات  هک  یزیچ  هب  ندیـسر  یارب  ندرک  شالت  شواـک ، ندـیواک ، ینعی  قیقحت ، دـننک . لاـبند  فوشکماـن  قیاـقح 

هچ لباقم  رد  ققحم ، نیا  دـنک . یم قیقحت  هریغ  خـیرات و  ناسنا و  هب  طوبرم  لئاسم  ای  یعقاو  یجراخ و  ناھج  هب  طوبرم  لـئاسم  یفـسلف و  یملع و  یعیبط و  لـئاسم 

یتـح لاـم و  لوـپ ، تسا . نیا  وا ، شاداـپ  دـسرب . تقیقح  هب  اـت  دـنک ، یم قـیقحت  قـقحم  هک  تسا  نیا  باوـج  دـنک ؟ یم قـیقحت  دریگ و  یم هچ  دـنک ؟ یم قـیقحت  یزیچ 

مھارف دـیاب  تالیھـست  دریگ ، ماجنا  دـیاب  اھراک  دوشب ، جرخ  دـیاب  اھلوپ  دوشب ، راثن  اـھ  نیا دـیاب  هتبلا  تسا . کـچوک  وا  قیقحت  لـباقم  رد  تسین ؛ ققحم  شاداـپ  قیوشت ،

، یعمج ظاحل  زا  اھ  نیا تسا . یمالـسا  ماکحا  اھ  نیا تسا . قح  هب  ندیـسر  قیقحت ، شاداپ  تسین . قیقحت  شاداپ  مادک  چیھ اھ  نیا اما  دریگب ؛ ماجنا  قیقحت  ات  دوشب ،

. تسادخ اب  هعماج  طابترا  یارخالا  هرابع 

ماظن  / ١٣۶٩/٠٩/١۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

امش یهمھ  لماش  هتبلا  دنراد . وگموگب  هقیلـس و  فالتخا  رظن و  فالتخا  مھاب  سلجم ، زا  نوریب  رد  ای  سلجم و  رد  رگید ، حانج  زا  یعمج  و  حانج ، کی  زا  ناردارب  زا  یعمج 

رگا هک  دـینک  هجوت  هتکن  کـی  هب  اـما  تسا ؛ یعیبط  مھ  اـھرظن  فـالتخا  نیا  زا  رادـقم  کـی  هک  دـننادیم  مھ  همھ  هدـش ، هتفگ  ررکم  منادیم . اـعطق  ار  نیا  نم  دوشیمن ؛

هکلب ریذـپانبانتجا ، ام ، یهعماج  لثم  دازآ  یمالـسا و  یهعماج  کی  رد  صوصخب  هعماج ، کی  رد  دـیآیم و  رظن  هب  یعیبط  مھ  یلیخ  هک  ییهقیلـس  یاھرظن  راھظا  نیمھ 

. دیراد هگن  ار  دودح  دیاب  رگیدکی ، اب  یھورگ  یحانج و  یاھتفلاخم  نیا  رد  تسا . نمشد  عفن  هب  اعطق  دش ، جراخ  دوخ  دودح  زا  تسا  مزال 

نارھت  / ١٣۶٩/١١/١٩ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

زیچ همھ  زا  اوقت  ی  هلاسم هک  مدـید  منکب ؛ حرطم  ار  نآ  هک  تسا  رت  یروف رت و  مھم همھ  زا  ام  ینید  یمالـسا و  بلاـطم  زا  بلطم  مادـک  لوا ، ی  هبطخ رد  هک  مدرک  رکف  زورما 

رد یگدـنزاس و  ماگنھ  داھج ، ماگنھ  یزوریپ ، هزرابم و  نارود  نارود  مامت  رد  تساھزاین و  نیرتیرورـض  زا  اوقت  درف ، کی  هعماج و  کی  یگدـنز  لـحارم  ماـمت  رد  تسا . رت  مھم

دودح ات  ار  هار  میراد ، رایتخا  رد  یشزرااب  یاھ  هبرجت یزوریپ ، زا  لاس  هدزاود  زا  دعب  ام  هک  زورما  تسا . یرورـض  اوقت  ناملـسم ، تلم  ینید و  ی  هعماج یارب  فلتخم  لحارم 

. میراد جایتحا  اوقت  هب  هشیمھ ، زا  رتشیب  هک  تفگ  دوشب  دیاش  مینک ، یم تکرح  نآ  تمس  هب  میا و  هدرک ریوصت  ینیعم  صخشم و  بلاق  رد  ار  اھفدھ  میا ، هتخانش یدایز 

مدرم  / ١٣٧٠/٠١/٢۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

کشالب دوریم ، یرگیفارـشا  تمـس  هب  یگدنز  هک  مینکب  ساسحا  ام  رگا  یمالـسا ، یروھمج  رد  زورما  دورب . دیاب  دھز  تمـس  هب  یگدنز  دیوگیم  نینموملا  ریما  ناردارب !

، کی یهجرد  نالوئـسم  هن ، تسا ؛ ایلوا هللا  هب  قلعتم  هک  یناـنچنآ ، یاھدـھز  مھ  مییوگیمن  مینکب . تکرح  دـھز  تمـس  هب  دـیاب  اـم  درادـن . درگربورب  تسا ؛ فارحنا  نیا 

فارـسا و دـیابن  مھ  مدرم  یهماـع  دـسریم . مدرم  یهماـع  هب  مھ  دـعب  دنـشاب ؛ هتـشاد  دـھز  دوـخ  دـح  رد  دـیاب  مھ  دـعب  تاـجرد  نالوئـسم  نآ  اـتود ، یهـجرد  نالوئـسم 

میوگیمن تساطخ . دنراذگیم ، ناشیاھرتخد  یاھدقع  یارب  هک  تمیقنارگ  یاھهیرھم  نیا  دشاب . نالوئـسم  صوصخم  طقف  دھز  هک  تسین  روطنیا  دـننکب . ییارگلمجت 

نیا هیـضق  یمالـسا ، یهعماج  طیحم و  رد  دھدیم . رارق  لوپ  الط و  شزرا  عاعـشلاتحت  ار  یناسنا  یاھـشزرا  اریز  تسا ؛ هعماج  رد  یتشز  دـب و  یهدـیدپ  اما  تسا ، مارح 

؛ دـنک دودـحم  هک  هتـساوخن  ربمایپ  مینکیمن . مارح  مھ  ام  هن ، دـینکیم !؟ مارح  امـش  اما  هدرک ، لالح  ربماـیپ  دـنیوگیم  یـضعب  درکن . ربماـیپ  ار  لـالح  راـک  نیمھ  تسین .

هک تسا  نیا  رس  ثحب  نکب . تسورع  رھم  ای  نکب ، ترتخد  یهیزیھج  راذگب و  مھ  یور  ار  تیگدنز  یهمھ  الصا  نکب . یھاوخیم  هچرھ  ورب ، امش  تسا . هدرکن  مھ  دودحم 

. تسین یمالسا  تحلصم  تساوخ و  رب  قبطنم  هنالقاع و  حیحص و  راک ، نیا 

روشک  / ١٣٧٠/٠٢/١٢ یهنومن  ناملعم  رادید  رد  تانایب 

گرزب ار  اـھ  نآ دراذـگ و  یم مارتـحا  اـحور  اـبلق و  ناـملعم ، ریاـس  هب  دوـخ و  ملعم  هب  هک  دـنک  ساـسحا  یـسکرھ  هعماـج ، طـیحم  رد  هک  تـسا  نـیمھ  تشادـگرزب ، یاـنعم 

یملعم هعماـج  رد  هک  تسیک  تسھ . ملعم  تیاـعر  مالـسا ، رد  تسھ . مھ  مالـسا  رد  هک  یزیچ  ناـمھ  تسا ؛ تیبرت  میلعت و  یارب  قوـشم  نیرتـگرزب  نیا ، درامـش . یم

. دنراد جایتحا  نیا  هب  افاصنا  اقح و  روشک ، لک  رد  ناملعم  دساک . هن  دشاب ، جیار  میلعت  رازاب  هک  تسا  نآ  یارب  یمالسا  مکح  نیا  دشاب ؟ هتشادن 

هعمج  / ١٣٧٠/٠٧/٠۵ زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

، دوخ راتفر  رد  هکلب  دوخ ، راتفگ  رد  طقف  هن  راوگرزب ، نآ  تسا . یگدنز  زیچ  همھ  رد  تیعبت ، نیا  مینک . تیعبت  ربمایپ  زا  هک  تسا  هداد  روتسد  ناناملـسم  ام  هب  لاعتم  یادخ 

رد ایوقا ، اب  افعض و  اب  شراتفر  رد  ناگناگیب ، نانمشد و  اب  شاهلماعم  رد  ناتسود ، اب  شدروخرب  رد  هداوناخ ، اب  مدرم و  اب  دوخ  ترشاعم  یگنوگچ  رد  دوخ ، یگدنز  تئیھ  رد 

روط هب  رگا  دـنک . قبطنم  ربمایپ  راـتفر  رب  ار  دوخ  هک  تسا ، لـماک  یمالـسا  یهعماـج  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  یتقو  نآ  اـم  یمالـسا  یهعماـج  تسوگلا . هوسا و  زیچ  همھ 

تکرح طخ  نآ  رد  دشابن ؛ مکاح  ام  یگدنز  رب  مرکا  یبن  یگدنز  نایرج  سکع  دشاب ؛ راوگرزب  نآ  هب  تھابش  لقاال  تسین  هک  تسین  یلمع  ترـضح  نآ  راتفر  لثم  دصرددص 

رتینالوط نخس ، تسا و  هدش  هتشون  لصفم  یاھباتک  باب  نیا  رد  هتبلا  منکیم . ضرع  راوگرزب  نآ  زا  یرصتخم  تالمج  یگدنز ، مھم  یاھهنحـص  زا  هنحـص  هس  رد  . مینکب

هـشیمھ راوگرزب  نآ  دای  اـم  نھذ  رد  هکنیا  یارب  دـیچ ؛ دـیاب  ییهشوخ  یلگ ، نمرخ  رھ  زا  درک . ادا  ار  نآ  قح  دوشب  لـیبق  نیا  زا  ییاـھراتفگ  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتطوسبم  و 

. دشاب هدنز 

یماظتنا  / ١٣٧٠/١١/٠٢ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یماظتنا یورین  رومام  دیوگب  دشاب ، نارگن  رگا  ددنبیم ، ار  شناکد  یتقو  الثم  ینعی  دنشاب ؛ هتـشاد  نانیمطا  دامتعا و  یماظتنا  یورین  هب  لد  هت  زا  دیاب  نادنورھـش  کیاکی 

اھنابایب رد  یرگید  یاج  هب  دـنک و  کرت  ار  ییاج  ات  دوشیم  یلیبموتا  راوس  رگا  تسھ ؛ یماـظتنا  یورین  دـیوگب  دراذـگیم ، ار  شاهناـخ  دوریم و  ترفاـسم  هب  رگا  تسھ ؛

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 30 
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دنتفگ رگا  دناهدش ، ادیپ  نابایخ  رد  نافلختم  دنتفگ  رگا  هدـمآ ، دزد  دـنتفگ  رگا  دـیآیم  شیپ  وا  یارب  هک  تینما  هب  طوبرم  لکـشم  رھ  تسھ . یماظتنا  یورین  دـیوگب  دـسرب ،

یدیما عمـش  شلد  رد  دـننکیم  ضرعت  مدرم  سیماون  هب  یناسک  دـنتفگ  رگا  دـننکیم ، میـسقت  هرـضم  داوم  یناسک  دـنتفگ  رگا  دـننکیم ، دـیدھت  ار  مدرم  یوربآ  یناسک 

. دیروایب دوجو  هب  ار  نیا  دیاب  امش  دننک ؛ هاگن  تینما  رادم  تینما و  بحاص  کی  لثم  یماظتنا ، یورین  هب  دیاب  مدرم  تسھ . یماظتنا  یورین  هرخالاب  هک  دشاب  نشور 

یولج دیاب  یزکرم  هچ  دنیامن . کتھ  ار  نآ  دننک و  تناھا  مدرم  ینید  یاھتیثیح  هب  یناسک  ماع ، الم  رد  هک  دوشب  هداد  دیابن  دوشیمن و  هداد  هزاجا  یمالـسا  یهعماج  رد 

یروـھمج ییارحـص  ییاتـسور و  یرھـش و  یتـسیز و  تاررقم  زا  هـک  دوـشب  هداد  دـیابن  دوـشیمن و  هداد  هزاـجا  یمالــسا  یهعماـج  رد  یماـظتنا . یورین  دریگب ؟ ار  اـھنیا 

یمالسا یهعماج  رد  یماظتنا . یورین  دریگب ؟ ار  اھنیا  یولج  دیاب  یزکرم  هچ  دنربب . نیب  زا  ار  اضف  تمالـس  دننک و  شودخم  ار  اضف  یناسک  دریگب ؛ ماجنا  فلخت  یمالـسا 

عونمم تسا  نارگید  راک  افخ ، مدرم  یگدنز  راکشآ  شخب  رد  روشک ، جیار  تاررقم  یمالسا و  یاروش  سلجم  نیناوق  یعرش و  نیناوق  قبط  هک  هچنآرھ  یمالـسا ، ماظن  و 

یورین دـنمورین  تسد  تسیچ ؟ نآ  دریگب . ار  ینکـشنوناق  نیا  یوـلج  دـیایب و  دـیاب  یدـنمتردق  یوـق و  تسد  دـش ، هدـید  رگا  دـنک ، ادـیپ  قـقحت  هک  تسین  زاـجم  تسا و 

. یماظتنا

رد هن  تسا ؛ هدـش  بلط  وا  زا  تاررقم  رد  هک  یزیچ  نامھ  ساسا  رب  نوناق و  ساـسا  رب  تیعطاـق  رد  درواـیب ؟ تسدهب  یزیچ  هچ  رد  دـیاب  ار  دوخ  تیبوبحم  یماـظتنا  یورین 

اھنت تسا . هدش  فلخت  دریگب ، ماجنا  ینوناق  زا  جراخ  یاھتیاعر  نینچ  دوشب و  یراک  نینچ  رگا  ادبا . یھورگ ؛ ای  یرشق  لیم  تیاعر  یعمج ، هظحالم  یـسک ، یهظحالم 

یقالخادب اب  یکی  درک : لمع  دوشیم  هنوگود  نوناق ، یارجا  رد  هتبلا  نوناق . یارجا  رد  قالخا  تیاعر  نوناق و  تیاعر  زا  تسا  ترابع  دنکب ، دیاب  یماظتنا  یورین  هک  یتیاعر 

، تیعطاـق لاـمعا  دـشاب ؛ لومعم  دـیاب  مود  عون  نیا  تیعطاـق . اـب  اـما  یناـبرھم ، یقـالخاشوخ و  اـب  مھ  یکی  اـھنیا ؛ لاـثما  توخن و  ربـکت و  ندوب و  سوـبع  یقلخجـک و  و 

. بوخ قالخا  یهفاضاب 

هب روما  نیا  رد  ام  دننکیم . ضرعت  مدرم  سیماون  هب  هک  دناهدش  ادیپ  یناسک  هلحم ، نالف  رس  هک  دننکیم  تیاکش  دنـسیونیم و  همان  ای  دننکیم ، نفلت  اجنیا  هب  یھاگ 

دناهدرک و لیدبت  داسف  لحم  هب  ار  هناخ  نالف  الثم  هک  دننکیم  تیاکـش  دـننکیم ، نفلت  یھاگ  تسامـش . یهفیظو  هک  تسا  مولعم  امـش ؛ هب  درک ؟ میھاوخ  هعجارم  اجک 

هعجارم دـیاب  اجک  هب  روما  هنوگنیا  رد  اعقاو  ام  دـننکیم . داجیا  ینماان  یقالخا ، ظاحل  زا  دـنزادنایم و  هار  یوھویاھ  ادـص و  رـس و  میباوخب ؛ مینک و  تحارتسا  دـنراذگیمن 

هب ام  دراوم  هنوگنیا  رد  دنھدیم . ماجنا  شورف  دیرخ و  ای  دننکیم ، عیزوت  هچوک  نالف  رد  ار  یداوم  دنیآیم و  یدارفا  هک  دننکیم  تیاکش  یھاگ  یماظتنا . یورین  هب  مینک ؟

. یماظتنا یورین  هب  مینک ؟ هعجارم  دیاب  اجک 

رد اما  دراد ؛ ار  هعماج  نآ  بسانم  یاھتیساسح  یماظتنا  یورین  تسین ، یبالقنا  یمالسا و  یاهعماج  رگا  تسا . یبالقنا  یمالـسا و  یهعماج  رایعم ، هک  دینکن  شومارف 

هچ هعماج  نیا  یاھتیـساسح  تسا . رظن  دروم  هعماج  نیا  رد  هک  دشاب  یزیچ  نآ  اب  بسانتم  دـیاب  یماظتنا  یورین  تیـساسح  تسا ، مالـسا  کالم  رایعم و  هک  یاهعماج 

ینیگنس تخـس و  راک  نیا  ددرگیمرب . دیتسھ ، یماظتنا  یورین  هک  امـش  هب  ییهظحالم ، چیھ  نودب  اھتیـساسح ، نیا  قبطرب  لمع  تسارح و  ظفح و  تسا ؟ ییاھزیچ 

. تسا یرثوم  رایسب  راک  اما  تسا ،

یماظتنا  / ١٣٧٠/١١/٠٢ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یورین تیرومام ، نآ  ماجنا  یارب  تسا . یـساسا  ی  هلاسم تیرومام ، نآ  هک  تسھ  یتیرومام  فلتخم ، یاھـشخب  نیب  ییادـج  اھتیرومام و  اھتیلوئـسم و  کیکفت  زا  رتارف 

رد یمالـسا  تینما  ظفح  زا  تسا  ترابع  تیرومام ، نآ  دـننک . راک  اکرتشم  اـعمتجم و  دـیاب  همھ  دـنتمدخ ، ماـجنا  لوغـشم  ورین  نیا  رد  هک  یمرتحم  نویناـحور  یماـظتنا و 

. تسھ مھ  یگرزب  رایسب  راک  تسا ؛ یماظتنا  یورین  راک  نیرتیساسا  نیا  هعماج ؛ طیحم 

یلیخ نیا  تسا ؛ هداد  رارق  تحـص  یتمالـس و  لدع  ار  تینما  دشاب ، ایلوا  مالک  هچ  دشاب ، امکح  مالک  هچ  مالک ، نیا  نامالا .» هحـصلا و  ناتلوھجم  ناتمعن  : » هک دیا  هدینش

نم مھنمآ  عوج و  نم  مھمعطا  یذلا  : » دیامرف یم دعب  تیبلا ،» اذـھ  بر  اودـبعیلف  : » دـیامرف یم شیرق  ی  هروس رد  هک  ییاجنآ  تسھ ؛ شرتالاب  نیا  زا  نآرق  رد  تسا . مھم 

. تسا هداد  رارق  مھ  رانک  رد  ینماان  زا  تاجن  اب  ار ، یگنسرگ  زا  تاجن  ینعی  فوخ ؛»

یربھر  / ١٣٧٠/١٢/١٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یھلا یاھـشزرا  میلاعت و  ساسا  رب  هکنیا  مینک . یم راختفا  نآ  هب  ام  تسام و  ماظن  هعماج و  یمالـسا  ی  هیاپ یمالـسا و  تکرح  رھاظم  زا  یکی  ناگربخ ، سلجم  لیکـشت 

ماما رس  تشپ  ام  عاجش  تلم  داتفا و  قافتا  نامز  نیا  رد  هک  تسا  مالسا  تازجعم  زا  یکی  دوخ  دیایب ، دوجو  هب  یسایس  تردق  تموکح و  کی  دوشب و  لیکشت  یا  هعماج

کی یارب  یزاغآرس  نیا  دمحب هللا  هک  دش  مولعم  دشخبب و  ققحت  ار  تیعقاو  نیا  تسناوت  ناشلا  میظع راوگرزب و 

یمالـسا و تاساسحا  دـننک ، یم یگدـنز  ناناملـسم  هک  یقطاـنم  ی  همھ رد  زورما ، اـت  بـالقنا  لوا  زا  هک  دوش  یم هدـھاشم  هک  ناـنچمھ  تسا ؛ یناـھج  میظع  تکرح 

یمدرم یاھتکرح  دھاش  یمالـسا  یاھروشک  دینک ؛ یم هظحالم  ار  ایند  ثداوح  تسا . هدرک  ادیپ  شیازفا  زور  هب  زور  یمالـسا  تایح  یگدنز و  هب  قوش  یمالـسا و  نامیا 

عطاقم رد  لاعتم  یادخ  مھ  روشک  لخاد  رد  تسا . ملاع  زا  هطقن  نیا  رد  یمالسا  تموکح  لیکـشت  تاکرب  زا  کش  یب نیا  و  دنتـسھ ؛ یمالـسا  شیارگ  اب  مالـسا و  مان  اب 

. دننک تکرح  یمالسا  ی  هبیط تایح  یگدنز و  تمس  هب  هک  دنورب  نانچ  نآ ار  هار  هک  هداد  قیفوت  نآ  ناگدیزگرب  تلم و  نیا  هب  فلتخم 

١٣٧٠/١٢/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، دوشب دجـسم  دراو  دورب و  سکرھ  ینعی  دـنھد ؛ یم یراـطفا  دـجاسم  بلغا  ناـضمر ، هاـم  ماـمت  رد  هک  دراد  دوجو  یبوـخ  تنـس  یمالـسا  یاـھروشک  زا  یـضعب  رد  نـآلا 

شـشوپ تحت  دارفا  صوصخ  رد  تنـس  نیمھ  مھ  اجنیا  رد  دوشب  رگا  دـندرگ ! یمرب دـنروخ و  یم یراطفا  نادرم  طقف  دـننام ؛ یم مورحم  اھ  هداوناخ هتبلا  دوش . یم ییاریذـپ 

شیایاقب هنافـساتم  هتبلا  هک  دوب ؛ هدـش  دـمجنم  ای  مک و  یونعم ، تاطابترا  نیا  هتـشذگ ، میژر  نامز  رد  تسا . بوخ  هداوناخ  دارفا  مامت  روضح  اب  هتبلا  دـنک  ادـیپ  جاور  امش 

. مینک هدنز  ار  تاطابترا  نیا  یمالسا ، نارود  رد  یتسیاب  ام  تسا . یقاب  نانچمھ 

اھ و هناخراک نیا  دوب ؟ دمآرد  ناکما  همھ  نیا  ایآ  دوب ؟ دمآرد  همھ  نیا  اجک  قباس  تسا . رتشیب  یلیخ  قباس  زا  اھدـمآرد  تسین ؛ هسیاقم  لباق  هتـشذگ  اب  اھدـمآرد  زورما 

؛ دشاب هتـشاد  ار  هعومجم  کی  هیبش  ای  هعومجم  کی  دـمآرد  تسا  نکمم  یدرف  رھ  زورما  دوب . درف  کی  دـمآرد  دوب ؛ دودـحم  یلیخ  اھدـمآرد  اعبط  دوبن ؛ هزیناکم  لیاسو  نیا 

حطـس نیا  زا  یزیچ  هک  سکرھ  تسا ؛ هتفر  الاب  مھ  اھ  یگدنز حطـس  هدش و  رتگرزب  هعماج  دـشاب . رتشیب  اھقافنا  دـیاب  تبـسن  نیمھ  هب  تسا ؛ رتشیب  اھدـمآرد  نیاربانب 

هک دراذگب  نیا  رب  ار  انب  سکرھ  دوشب و  مدرم  نامیا  وزج  دنک و  ادـیپ  هعـسوت  هعماج  رد  یتسیاب  یراکوکین  قافنا و  حور  نیاربانب ، تسا . ریقف  ارھق  دـشاب ، هتـشادن  ار  یلاع 

نآرق دـنادن ؛ نارگید  رب  شدوخ  لضفت  دـنادب ؛ شدوخ  رب  اھ  نآ قح  ار  نیا  ینعی  دـشاب ؛ لئاق  قح  نامورحم  یارب  اعقاو  مورحملا » لـئاسلل و  قح  مھلاوما  یف  و   » شلاوما رد 

. مولعم قح  : » دیامرف یم رگید  یاج  رد  مورحملا .» لئاسلل و  قح  « ؛ دراد قح  امش  لام  رد  وا  دیوگ  یم دینک ؛ یم لضفت  یرگید  هب  امـش  هک  دیوگ  یمن دیوگ ؛ یم یروط  نیا

. میروایب رد  گنھرف  کی  ناونع  هب  ار  نیا  دیاب  یمالسا  ی  هعماج رد  ام  لاحرھ ، هب مورحملا .» لئاسلل و 

بجاو تروص  هب  نکن  نکب و  طقف  یمالسا ، مکح  دشاب . هتشاد  دوجو  مھ  یمالسا  ماکحا  رت ، عیسو یانعم  هب  ای  یمالـسا ، یاھراتفر  هک  تسا  نیا  هب  یمالـسا  ی  هعماج

رد میورب . فرط  نیا  هب  دیاب  ام  دوش ؛ یم ام  تایناسفن  تایقلخ و  اھراتفر و  لماش  هک  تسا ، یمالسا  ماکحا  وزج  مھ  هورکم  یاھ  نکن بحتسم و  یاھ  نکب هکلب  تسین ؛

. دنوشن هلاحتسا  دارفا  هتشذگ ، تابوسر  ای  هناگیب  تاقیرزت  نیا  رد  ات  دشاب ، هتشاد  دوجو  لوحت  تروریص و  دیاب  امئاد  یمالسا  ی  هعماج

رد اھرکف و  نیمھ  رد  هشیمھ  دمحب هللا  هک  دیتسھ  ینایاقآ  امـش  شـسار  رد  دنک و  یم راک  بوخ  روط  نیا تسھ و  دادما  ی  هتیمک هکنیا  زا  هدنب  دیقفوم . امـش  دـمحب هللا 

بوخ یلیخ  الاح  دـمحب هللا  دوشب ؛ روط  نیا هک  دوبن  مولعم  دـب  ال  دـیدوبن ، اھامـش  رگا  تسادـیپ ؛ مھ  راک  رثا  ملاحـشوخ . اتقیقح  دـیا ، هدوب اھ  هار نیمھ  رد  اھراک و  نیمھ 

. تسا

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 31 
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یوضر  / ١٣٧١/٠١/١۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

ناور تیصخش و  لخاد  رد  تسوا و  دوجو  زا  نوریب  هک  یعناوم  رگید ، دراد و  رارق  وا  دوخ  دوجو  نورد  هک  تسا  یعناوم  یکی  دراد : دوخ  هار  رـس  رب  عناوم  عون  ود  رـشب  الامجا ،

ناسنا یھاوخدوخ  لماکت ، هار  رد  الثم  درک . هراشا  دساف » تایقلخ   » هب ناوت  یم ناسنا ، ینورد  عناوم  زا  دنتکرح . ی  هدنرادزاب کانرطخ و  عناوم ، نیا  عون  ود  رھ  تسین . وا 

وا رد  هک  تسا  ناسنا  لماکت  هار  رد  یگرزب  عنام  درامـشن  یزیچ  هب  ار  نارگید  دروایب و  باسح  هب  ار  دوخ  صخـش  طقف  ناسنا  هک  ینیبدوخ  یتسرپدوخ و  تسا . عنام  کـی 

دوجو هب  ار  اـھیمدرمان  اـھملظ و  زا  یرایـسب  دزادـنا و  یم هار  هب  ار  اـھگنج  زا  یرایـسب  اـھیراتفرگ ، نیا  هب  ـالتبم  ناـسنا  دـنک . یم داـجیا  یـشکردارب  صرح و  عـمط ، دـسح ،

. تسا یھاوخدوخ  اھ ، نیا ی  همھ اشنم  دروآ . یم

هاـم لوا  بش  یاـعد  رد  امـش  تسا . تکرح  هب  تبـسن  یقوـش  یب راـک و  هب  ییاـنتعا  یب یرورپ ، نت یلبنت ، دراد ، یمزاـب لاـمک  هار  زا  ار  ناـسنا  هک  یرگید  عـناوم  هلمج  زا 

رد یـسرد  هچ  زغمرپ و  یاھترابع  هچ  دـینیبب  لکتی » . لمع  ریغ  یلع  وھ  نمم  لسکف و ال  یقـش  نمم  انلعجت  ـال  لـمعف و  یون  نمم  اـنلعجا  مھللا  : » دـیناوخ یم ناـضمر 

، دنھاوخ یم هک  دشاب  یناسک  هلمج  زا  دھاوخ  یمن درب . یم هانپ  ادخ  هب  دنتسھ ، یلمع  یب تلاسک و  راچد  هک  دشاب  یناسک  وزج  هکنیا  زا  هدننکاعد  تساعد ! شـشوپ 

: دیوگ یم لکتی ». لمع  ریغ  یلع  وھ  نمم  لسکف و ال  یقـش  نمم  انلعجت  و ال  . » دنوردب نتـشک  نودب  دـنریگب و  هجیتن  ندرک  راک  نودـب  دـنراد  راظتنا  دـننک و  یمن لمع  اما 

. هدم رارق  دنزادرپ ، یمن شالت  لمع و  هب  دننک و  یم هیکت  وزرآ  هب  طقف  هک  یناسک  وزج  ارم  ادنوادخ !

یدام ظاحل  زا  اھروشک  نیا  طاطحنا  یگداتفا و  بقع یاھزار  زا  یکی  دینک ! هاگن  ددعتم  یاھروشک  رد  ام  دوخ  یمالـسا  عماوج  هلمج  زا  ملاع  ی  هداتفا بقع عماوج  هب  امش 

زا دراد . یمزاب راـک  زا  ار  وا  هک  تسا  ناـسنا  ینورد  عناوم  اـھ  نیا تسا  ینورد  یاھـضرم  اـھدرد و  اـھ  نیا درادـن . یداـیز  شقن  ناشیگدـنز ، رد  لـمع  هک  تسا  نیا  یونعم  و 

هک تسا  هدش  لقن  یفورعم  تیاور  رد  دشاب . دوخ  سوھ  یوھ و  ور  هلابند دـنکن و  ار  تبقاع  رکف  دـھد ، ماجنا  دـھاوخ  یم هچرھ  هک  تاوھـش ؛ هب  لیم  ای  ینارتوھـش  هلمج ،

ور هلابند هک  تسا  نیا  مسرت ، یم نآ  هب  ناناملـسم  امـش  یالتبا  زا  هک  ییـالب  نیرت  کانـسرت لـمالا ؛» لوط  یوھلا و  عاـبتا  ناـنثا ، مکیلع  فاـخا  اـم  فوخا  نا  : » دـنا هدومرف

. تسا ناسنا  ینورد  عناوم  همھ  اھ  نیا نتخاس . طلسم  لقع  رب  ار  تاوھش  ندرک و  ینارتوھش  ینعی  دیشاب ؛ ناتدوخ  سفن  یاوھ 

ی همھ هک  زودـنارز  گرزب و  ناراد  هیامرـس دـنا . هدوب اھناسنا  لماکت  عنام  خـیرات  لوط  رد  روتاتکید ، ملاظ و  یاھتموکح  الثم  تسا . ناـسنا  دوجو  زا  جراـخ  مھ ، عناوم  عون  کـی 

. دنرـشب لامک  عناوم  وزج  اھ  نیا دـندرک . یم رامثتـسا  مادختـسا و  دوخ  دـصاقم  هب  ندیـسر  یارب  ار  نارگید  دنـسرب ، ییاون  هب  دوخ  هک  دـنا  هدرک یم نیا  فرـص  ار  دوخ  شالت 

، اـھ نآ ی  هدـیچیپ یاھتـسایس  اـھ ، نآ کـیتسلاب  یاھکـشوم  اـھ ، نآ متا  بمب  زورما  اـھ ، نآ ریـشمش  اـھ ، نآ قالـش  اـھ ، نآ لوـپ  اـھ ، نآ تردـق  اـھ ، نآ ملظ  اـھ ، نآ داـسف 

دبتـسم نیطالـس  هک  مھ  ییاھروشک  رد  دننامبزاب . لامک  هار  زا  ناسنا ، اھدرایلیم  هک  دوش  یم بجوم  همھ ، همھ و  اھ ، نآ یماظن  یاھورین  اھ ، نآ یتاغیلبت  یاھ  هئطوت

طلغ و یعامتجا ، ماظن  یتقو  دنیامیپب . ار  لامک  هار  دـنناوت  یمن اھناسنا  دـنراد ، تسد  رد  ار  روما  مامز  اھتردـق  بناجا و  هب  هتـسباو  ماکح  ای  دـننک ، یم تموکح  اھناسنا  رب 

ناسنا یطیارش  نینچ  رد  دنشابن ، رادروخرب  زوسلد  نموم و  لاجر  تسرد و  نوناق  ملاس ، تموکح  زا  اھناسنا  یتقو  تسین ؛ راوتسا  یحیحـص  ساسارب  تسا و  هناملاظ 

. دسرب لماکت  هب  دناوت  یمن

؛ دوبن ملاع  رد  افعض  قوقح  ندرک  لامیاپ  همھ  نیا  یتخبدب و  داسف و  رقف و  ملظ و  همھ  نیا  ینعی  دوب ؛ رگید  یا  هنوگ هب  خیرات  ملاع و  ی  هرھچ تشادن ، دوجو  عناوم  نیا  رگا 

میظع یاھتفرـشیپ  نرق  هک  مھ  زورما  تسا ، هدوب  رـشب  خیرات  لوط  رد  هک  ییاھیتخبدب  ی  همھ تشادن . دوجو  یتاقبط  ی  هلـصاف تیمورحم و  یـشکردارب و  همھ  نیا  ینعی 

یقاب هدـشن  تیبرت  صقان و  اھناسنا  تروص ، نیا  رد  دـنکن . ادـیپ  لـماکت  قیفوت  تصرف و  ناـسنا ، هک  دوش  یم ثعاـب  همھ  نیا  دوش . یم هدـید  اـیند  رد  اـنیع  تسا ، یملع 

مـشچ هب  مھ  زورما  تسا و  هداد  ناشن  ام  هب  خـیرات  هتـشذگ  رد  هک  تسا  یدرد  جـنر و  زا  رپ  یناملظ و  هایـس و  دـساف و  یایند  هدـشن ، تیبرت  ناـسنا  یاـیند  دـننام و  یم

. مینک یم هدھاشم  ملاع  حطس  رد  نامدوخ 

زھجم نوگانوگ  یملع  یاھتفرـشیپ  اھـشناد و  تاعارتخا و  اب  ناسنا  هک  یتقو ایآ  هچ ؟ ینعی  دوش ، لماک  ناسنا  هکنیا  تسانعم ؟ هچ  هب  مینک  یم دای  نآ  زا  هک  یلماکت  اـما 

تفگ ناوت  یم دش ، زھجم  رود  هار  زا  تاطابترا  ییاضف و  یاھکـشوم  هنایار و  اب  تلم  کی  یگدنز  یتقو  ایآ  تسا ؟ لماک  دش  دـنمتورث  یتقو  تلم ، کی  ایآ  تسا ؟ لماک  دـش 

، دـنرادروخرب نآ  زا  ملاع  ی  هتفرـشیپ یاھروشک  زورما  هک  یتاناکما  تسین . اـھ  نیا هنازرف ، یاـھناسنا  دـید  یھلا و  ناـیدا  قطنم  رد  لاـمک  هن . تسا ؟ هدـش  لـماک  تلم  نآ 

؛ دروآ یم تردق  تلم  کی  یارب  یملع ، تفرشیپ  یروانف و  شناد و  تاعارتخا و  حالس و  لوپ و  هک  تسا  تسرد  تسین . ناشلامک  ثعاب  اموزل  اما  تساھ ؛ نآ تردق  ی  هیام

. تسین لماک  یدنم  تردق رھ  اما 

، راکزیھرپ دنمـشناد  درم  دـیراذگب . ردـلق  تفلک  ندرگ  ی  هتفررد شوگانب  زا  لیبس  دزد  کی  لباقم  ار  راکزیھرپ  یاوقتاـب  ملاـع  لـقاع و  ی  هنازرف ناـسنا  کـی  امـش  دـینک  ضرف 

میسرب اجنآ  هب  ات  مینک  شالت  دیاب  ام   » دنک لایخ  یسک  رگا  تسا  طلغ  تسین . وا  ندوب  لماک  یانعم  هب  لباقم ، فرط  روز  توق و  اما  تسا ؛ رت  فیعض لباقم  فرط  زا  امسج 

تکرب ریخ و  ی  هیام دشاب ، لماک  ملاس و  تلم  کی  رایتخا  رد  رگا  هتفرشیپ  افوکش و  ملع  میروآ . تسد  هب  دیاب  ار  اھ  نآ ملع  هتبلا  دنا !» هدیـسر یبرغ  یاھتلم  زورما  الثم  هک 

دـشر ی  هیام دـشاب ، ایند  ملاس  یاھناسنا  ملاع و  ناگنازرف  راـیتخا  رد  رگا  یمتا  یژرنا  تسا . رطخ  یب دـشاب ، لـماک  لـقاع و  تلم  کـی  راـیتخا  رد  رگا  نردـم  حالـس  تسا .

، هتفرشیپ یاھ  هناخدارز یمتا ، یاھکھالک  امیپ ، هراق یاھکشوم  تسا . یرشب  تایح  ی  هدننکدیدھت تسین ، رادروخرب  لامک  زا  هک  یتلم  تسد  رد  متا ، اما  تساھ ؛ ناسنا

ای اـکیرما  زورما  هک  دوش  یم یملظ  شا  هجیتـن دوـش ؟ یم هچ  شا  هجیتـن دـشاب ، اـیند  ربکتـسم  زورما  یاھتردـق  راـیتخا  رد  یتـقو  روآ ، تفگـش تاـطابترا  ییاـضف و  یرواـنف 

رایتخا رد  تاغیلبت  تاعوبطم و  تسایس و  لوپ و  تردق و  حالس و  یتقو  دنراد . یم دنتـشاد و  یم اور  ناسنا  اھنویلیم  اھتلم و  قح  رد  قباس  یوروش  زورید  رگید و  یاھتردق 

نارابمب ار  یروشک  ات  دنک  یم رقتـسم  اجنیا  رد  ار  دوخ  ناگوان  دیآ و  یم سراف  جیلخ  هب  ایند  فرط  نآ  زا  اکیرما  هک  دوش  یم نیا  هجیتن  دشاب ، ملاع  ی  هدشن تیبرت یاھتردق 

، شدوخ لوق  هب  نوچ  دنک ؟ یم ار  راک  نیا  ارچ  دزادرپب . هقطنم  مدرم  ترخآ  ایند و  دیدھت  هب  دنک و  جراخ  یتسیز  ملاس  تلاح  زا  ار  سراف  جیلخ  دنک ؛ دـیدھت  ار  ییاھروشک  و 

. دراد دوخ  ناتسدریز  هب  تبسن  ملاظ ، رگرامثتسا و  ناسنا  کی  هک  یتلاح  نامھ  ینعی  دنک ! نیمات  ملاع  ی  هطقن نیا  رد  ار  شعفانم  دھاوخ  یم

دندمآ ایند  یوس  نیا  هب  دندرک و  تکرح  اھ  سونایقا فرط  نآ  زا  ملاع و  یوس  نآ  زا  ییاھتلم  رامعتـسا ، نارود  رد  دنک . ملظ  رگید  یتلم  هب  تسا  نکمم  مھ  تلم  کی  هتبلا 

، ناـشتیثیح ناشفرـش ، اـھناسنا ، اـت  دـندمآ  دـنبوکب . ناشیاھدـگل  ریز  ار  اـم  دوخ  زیزع  روشک  ایـسآ و  یاـھروشک  نیچ ، گرزب  روشک  دـنھ ، ی  هراـق هبـش  ناتـسودنھ ، اـت 

لامک ی  هناشن تسین . لامک  اما  تسا ؛ حالـس  تسا ، تردق  تسا ، ملع  دنراد ، اھ  نآ هک  یتاناکما  دـننک . لامدـگل  دوخ ، عفانم  رطاخ  هب  ار  ناشگنھرف  نید و  ناشعفانم و 

ناشدوخ یاھروشک  لخاد  رد  دـنرد . یم ار  فیعـض  یاھ  تلم دـنراد ، رایتخا  رد  هک  یلوپ  حالـس و  اب  اھتردـق ، هک  دـینیب  یم دردـب ! ار  یرگید  ناسنا  یناسنا ، هک  تسین  نیا 

هب اجنآ  تسا . دایز  رایـسب  یتاقبط ، فـالتخا  اـکیرما ، یداـم  لـماکت  یقرت و  زا  رادروخرب  هتفرـشیپ و  دـنمتورث و  ی  هعماـج لـخاد  رد  ینعی  تسین ؛ نیا  زا  رتھب  تیعـضو  مھ ،

، ییاـھ ناـسنا دـنباوخ . یم اـھنابایخ  رد  درگلو  یاھگــس  راـنک  بـش ، یرواـنف ، تورث و  مـلع و  زکرم  نآ  رد  یرایــسب  یاـھناسنا  دوـش . یم مـلظ  نارگراـک  ارقف و  ناـھایس ،

تورث و یرواـنف ، ملع ، اـھ  نآ هکنیااـب  تـسا ؛ رتـشیب  اـیند  یاـج  هـمھ  زا  تبـسن  هـب  اـکیرما  رد  تیاـنج  یـشکمدآ و  لـتق و  راـمآ  دنـشک . یم قحاـن ، هـب  ار  رگید  یاـھناسنا 

. دنراد یدام  یاھتفرشیپ 

، هاوخریخ ناسنا  دوش . هزیکاپ  وا  رکف  لد و  هک  تسا  نیا  رـشب  لامک  تسا . یرگید  زیچ  رـشب ، لامک  تسین . رـشب  لامک  یدام ، یاھتفرـشیپ  هک  مینیب  یم باسح ، نیا  اـب 

. دریگ یم ماجنا  ادخ  یاضر  قبط  وا ، ینھذ  تاروطخ  تارطاخ و  یتح  رادرک و  راتفگ ، تاکرح ، لمع ، هک  تسا  یناسنا  تسرپادـخ ، سانـشادخ و  ناسنا  تفرعماب ، ناسنا 

نینچ اـیبنا ، دـنک . یم تیلوئـسم  فیلکت و  ساـسحا  اـھ ، نآ قوـقح  رگید و  یاـھناسنا  لـباقم  رد  تسا و  ناـبرھم  عوـن ، مھ هب  تبـسن  دـسر ؛ یمن یـسک  هب  یملظ  وا  زا 

رد هک  تسا  یا  هعماج ملاس ؛ حیحـص و  فطاوع  تاساسحا و  اب  تسا  یا  هعماج یناسنا ؛ لد  اب  تسا  یا  هعماج یھلا ، یا  هعماج دـنروآ . دوجو  هب  دـنھاوخ  یم ار  یناسنا 

؛ دریگ یم ماجنا  دنک » یم هذخاوم  دـنیب و  یم ادـخ   » هک ساسحا  نیا  اب  یراک  رھ  نآ ، رد  هک  تسا  یا  هعماج دـنکن ؛ ملظ  رگید  عماوج  هب  هعماج  نآ  یـسک و  هب  یـسک  نآ ،

وا یاقل  ناتسآ  هب  ندیسر  یارب  ادخ و  یارب  راک  دنتسین و  یتسرپدوخ  یھاوخدوخ و  رد  قرغ  دنتـسین ؛ تیدام  رد  قرغ  دنتـسین ؛ تلفغ  راچد  شداحآ  هک  تسا  یا  هعماج

. تسا قفوم  لامک ، هب  لین  رد  دنک ، یگدنز  هعماج  نیا  رد  هک  یناسنا  تسا و  لماک  یا  هعماج نینچ  دریگ . یم ماجنا 

یاراد دــنتورم ، مـحر و  یاراد  دــننک ، یم لــمع  دنــشیدنا و  یم تــسرد  شمدرم  اــھناسنا و  هــک  یا  هعماــج رگا  دــنروآ . دوــجو  هــب  ار  یا  هعماــج نــینچ  اــت  دــندمآ  اــیبنا 

لوپ و نآ  دنبایب ، یدام  هافر  تردق و  دنھاوخ ؛ یمن دوخ  یارب  ار  زیچ  همھ  دنتـسین و  هدام  رد  قرغ  دـنتیونعم ، ساسحا  یاراد  دـنگرزب ، یادـخ  شیپ  رد  تیلوئـسم  ساسحا

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 32 
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نـشور ایند  رد  ار  تیونعم  ملع و  غارچ  دمآ و  مالـسا  مالـسا ، ردص  رد  هک  روط  نامھ دروآ . یم دوجو  هب  ریخ  ایند ، یاھناسنا  ی  همھ یارب  یدام ، هافر  تفرـشیپ و  نآ  تردق و 

هب ایند  حطس  رد  درک و  رقتـسم  ایند  زا  یمیظع  حطـس  رد  ار  یعامتجا  تلادع  دندوب ، رادروخرب  تایونعم  زا  مالـسا  ردص  حتاف  عماوج  هک  هزادنا  نامھ  هب  دمآ و  مالـسا  درک .

. تخادرپ اھناسنا  تیبرت 

باوج نآرق  تایآ  دـنراد ؟ یروتـسد  همانرب و  ناغمرا و  هچ  دـننک ، فرطرب  ار  هار  عناوم  دنـسرب و  هلحرم  نیا  هب  اھناسنا  هکنیا  یارب  ناربمغیپ  : » دـیآ یم شیپ  لاوس  نیا  نونکا 

ار وت  ربمایپ ! یا  ارینم ؛» اجارس  هنذاب و  یلا هللا  ایعاد  اریذن و  ارشبم و  ادھاش و  کانلـسرا  انا  : » دنک یم نایب  ار  فدھ  لصا  مدرک ، توالت  نخـس  زاغآ  رد  هک  یا  هیآ دھد . یم

رـشب هار  رـس  رد  هک  ییاھیتخبدـب  زا  یھلا و  بضغ  باـقع و  زا  اـھ  نآ ی  هدـنناسرت یھلا و  باوث  هب  مدرم  ی  هدـنھد تراـشب ادـخ ؛ هب  هدـننک  توعد میداد  رارق  نشور  یغارچ 

. تسا هدرک  نیمک 

موقیل نازیملا  باتکلا و  مھعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلـسرا  دقل  : » تسا یمالـسا  ی  هعماج ماظن و  لیکـشت  نآ ، دراد و  دوجو  مھ  یرگید  ی  هلحرم فدھ ، نیا  هار  رد  اما 

هک تسا  نیا  شلوا  ی  هناشن دراد . یددـعتم  یاھ  هناشن هنـالداع  ی  هعماـج دـننک . تسرد  هنـالداع  ی  هعماـج اـت  دـندمآ  اـیبنا  هنـالداع . ی  هعماـج ینعی  طـسقلاب ،»  ساـنلا 

ناربماـیپ هب  مدرم  دوب و  ناـنآ  عفاـنم  تمدـخ  رد  مدرم و  یارب  دوب ؛ یمدرم  یتـموکح  ناربـمغیپ ، تموـکح  دـشابن . یمدرم  دـض  دـساف و  یلیمحت ، هعماـج ، نآ  رد  تموـکح 

ربمغیپ یومع  سابع  ی  هلیـسو هب  هکم ، حتف  زا  لبق  بش  رد  نایفـس  وبا  یتقو  دندیزرو . یم قشع  وا  هب  مدرم  داد ، لیکـشت  تموکح  ام  ربمغیپ  یتقو  دندیزرو . یم قشع 

: تفگ سابع  هب  دنزیر ، یم ناشتروص  رس و  هب  دنیابر و  یم رگیدکی  زا  ار  ربمغیپ  یوضو  بآ  مدرم  هک  دید  حبص  ماگنھ  درک و  شدرگ  نیملسم  هاگودرا  رد  هنایفخم ، هتسھآ و 

مدرم رب  هزینرـس  اب  روز و  هب  اھ  نآ مدـیدن . اھ  نآ زا  مادـک  چـیھ رد  دراد ، وت  ی  هدازردارب هک  ار  یتکوش  اما  مدـید ؛ ار  مور  روطارپما  ناریا و  هاشداپ  رـصیق ، یرـسک و  نم  ابجع ! »

.« تسوا هب  هجوتم  مدرم  قشع  دراد و  ار  مدرم  نامیا  دراد ؛ ار  مدرم  فطاوع  دنک ؛ یم تموکح  مدرم  یاھلد  رب  نیا ، اما  دندرک ؛ یم تموکح 

یراذگ هیاپ عورش و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  یلـص هللا  مالـسا  مرکم  یبن  هک  یلاور  نآ  رگا  دنک . تاحالـصا  دناوت  یم هک  تسا  یمدرم  ی  هدعاق هیاپ و  نانچ  اب  یتموکح ، نینچ 

. دش یم یرگید  ی  هنوگ هب  ایند  ی  هرھچ دش ، یمن هتسکش  مھ  رد  سابع  ینب  هیما و  ینب  تنطلس  ی  هلیسو هب  درک ،

نارگراک  / ١٣٧١/٠٢/٠٩ ناملعم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نآ یاھهیصوت  هلمج  زا  درک . وا  هب  ییاھهیصوت  داتسرفیم ، نیمزرس  نآ  هب  اھنآ  نیب  رد  مالـسا  ندرک  هدایپ  نمی و  مدرم  یهرادا  یارب  ار  لبج » نب  ذاعم  ، » ربمغیپ هکیتقو 

یلوا یاھهیاپ  وزج  نیا ، دـنزومایب . نانآ  هب  دـنورب و  مدرم  نایم  رد  نیملعم  ینعی  نک ؛ رـشتنم  مدرم  نیب  رد  ار  نیملعم  نیملعملا ». ساـنلا  یف  سب  و   » هک دوب  نیا  ترـضح 

یتیاور رد  تسا . مدرم  نیب  رد  نیملعم  هب  نداد  نادیم  شایساسا  یاھراک  زا  یکی  دنک ، هرادا  ار  هعماج  دوش و  دراو  دھاوخیم  راب  لوا  یارب  مالسا  هک  اجنآ  ینعی  تسا ؛

کی یلوا  قفانم ». رگم  دنکیمن  تناھا  اھنآ  هب  سکچیھ   » هک ریبعت  نیا  هب  ینعی  تسا  قفانم  دنک ، تناھا  اھنآ  هب  یـسک  رگا  هک  دنرفن  هس  تسا : هدـمآ  هنوگنیا  رگید ،

شنساحم هدروآ و  رس  هب  ار  شرمع  مالسا ، هار  رد  مالسا و  رد  هک  یسک  مالسالا ؛» یف  هبیش  وذ  : » تسا مالسا  رد  یفیرشت  شزرا  کی  ناونع  هب  تسا و  یفیرشت  رما 

هکناـمھ ینعی  اـھیکین ؛ یهدـنزومآ  ملعم  ریخلا ؛» ملعم   » یموس و  لداـع . یاوشیپ  ربـھر و  طـسقم ؛» ماـما  ، » تسا یمھم  یهلاـسم  هک  یمود  تسا . هدرک  دیفـس  ار 

رد ملعم  تیبرت و  میلعت و  شزرا  ردـق  نیا  قفانم . رگم  دوشیمن ، بکترم  ار  نآ  سکچـیھ  هک  تسا  یلمع  وا ، هب  تناھا  دزومآیم . مدرم  هب  ار  شناد  نید و  داوس و  سرد و 

. دنک وگموگب  یسک  اب  دتـسوداد ، رد  یگدنز و  طیحم  رد  راک ، طیحم  رد  هداوناخ ، طیحم  رد  ملعم  تسا  نکمم  اما  تسا . یمھم  رایـسب  یهتکن  نیا ، تسا . هتفر  الاب  هعماج 

یعامتجا و طیحم  رد  اـیاضق  نیا  زا  هن . تسا !» قفاـنم  نیا   » مییوگب درک ، ملعم  اـب  یاوگموگب  یکی  رگا  ـالاح  هک  تسین  روط  نیا  دـیوگب . نآ  هملککـی  دـیوگب ، نیا  هملککـی 

. دنک تناھا  وا  هب  درادن  قح  یسک  هک  دراد  شزرا  ردق  نآ  ملعم  ینعی  تسا ؛ هعماج  رد  اھرایعم  اھشزرا و  ندرک  نشور  یارب  هتکن  نیا  دتفایم . قافتا  یگدنز  طیحم 

یداـم قوـقح  یهراـب  رد  نیملعم ، شزرا  یهراـب  رد  نیملعم ، یوـنعم  قوـقح  یهراـب  رد  تسا . هدـش  تبحـص  یلیخ  نیملعم  هب  عـجار  اـم  یهعماـج  رد  ریخا ، یاـھلاس  رد 

اھنیا دنـسرب . مدرم  نادـنزرف  هب  دـنناوتب  اـت  درک  هدوـسآ  یگدـنز  روـما  زا  ار  ناـشرطاخ  درک و  یکمک  درک ، یرکف  درک ، شـالت  رـشق  نیا  یارب  دـیاب  هکنیا  یهراـب  رد  نیملعم ،

میسرب یزور  هب  اش هللا  نا  میراودیما  دننکیم . راک  دنلوغـشم و  مھزاب  نیلوئـسم ، تسا و  هتفرگ  ماجنا  یدایز  دودح  ات  مھ  راک  تسا . هدش  هتفگ  دایز  هک  تسا  ییاھفرح 

دح نیا  رد  هلئـسم  تسا . رتالاب  نیا  زا  هیـضق  نم ، رظن  هب  نکل  دزادرپب . تیبرت  میلعت و  راـک  هب  دـناوتب  دـشاب و  هتـشادن  یداـم  یگدـنز  شیوشت  مغ و  رگید  ملعم ، رـشق  هک 

قح دننادیم و  اھفرح  نیا  زا  رتالاب  ار  ناشدوخ  شزرا  نیملعم  زا  یرایسب  تسین . نیا  هیضق  مینک . نیمات  ار  وا  یگدنز  ای  میراذگب  مارتحا  ملعم  هب  ام  هک  دنامیمن  رـصحنم 

یمالـسا یهعماج  طیحم  هک  تسا  نیا  یارب  نم  نامگ  هب  تسیچ ؟ یارب  تسا . یرگید  رما  یارب  ملعم ، ماقم  میلعت و  یور  رب  مالـسا  دیکات  تایاور و  نیا  تساھنآ . اب  مھ 

نتفرگ دای  ینعی  ملعت ؛ لاح  رد  یمالـسا ، یهعماج  رد  هک  دـینک  ساسحا  دـیاب  امـش  یهمھ  تسا . نیا  هیـضق  لـصا  دـشاب . ملعت  میلعت و  طـیحم  هسردـم ، کـی  لـثم  دـیاب 

یرتشیب تامولعم  هک  یناسک  اقافتا  دریگب . دای  دـیاب  دـشاب ، رھد  همالع  ول  و  درادـن . دـح  هک  نتفرگ  داـی  دریگب . داـی  دـناوتیم  تسھ ، هک  یاهلحرم  رھ  رد  سکرھ  دـیتسھ .

تقویب تقو و  زور و  بش و  دشابن و  شتـسد  رانک  باتک  دلج  دنچ  هک  دینکیم  ادیپ  ار  ملاع  مادک  امـش  دـنتفرگ . دای  رکف  رد  رتشیب  دناهدیـشچ ، ار  تامولعم  یهزم  دـنراد و 

، هعماج طـیحم  رد  هک  تسا  نیا  مھم  درک . ادـج  شناد  زا  دوشیمن  دناهدیـشچ ، ملع  معط  هک  ار  یناـسک  شناد و  لـھا  تفرعم ، لـھا  ملع ، لـھا  دـنکن ؟ هعلاـطم  ار  اـھنآ 

امـش ینعی  دوش . سکع  هب  تسرد  دیاب  تسا و  یکانرطخ  یهلاسم  نیا ، دنتبغریب . نتفرگ  دای  یارب  هنافـساتم  دـنراد ، یرتمک  تامولعم  هک  یناسک  دوشیم  ساسحا 

رد هکرھ و  نز ؛ هچ  دیشاب و  درم  هچ  یتامدخ ؛ لغاشم  هچ  دیشاب ، هتشاد  یدیلوت  لغاشم  هچ  وجشناد ؛ هچ  دیشاب ، ملعم  هچ  بساک ؛ هچ  دیـشاب ، رگراک  هچ  هعماج  رد 

رد اھدمآ ، تفر و  رد  ام  تقو  ردقچ  دیراذگب . ندناوخ  باتک  یارب  ار  ییاھتقو  سپ ، تسھ . باتک  اش هللا  ام  یلا  دیـشاب . نتفرگ  دای  ملعت و  لاح  رد  دیاب  دـیتسھ ، ینـس  رھ 

کی رمع  زا  دـیراذگب ، مـھ  یور  رگا  ار  هدـش  فـلت  یاـھتقو  نـیا  دوـشیم ! فـلت  هدوـھیب  یاـھندز  فرح  هـب  هشوـگ  نآ  هشوـگ و  نـیا  رد  اھنتـسشن و  راـظتنا  رد  اـھسوبوتا ،

! دش دھاوخ  هچ  هعماج  دینیبب  هار  نیب  رد  راک ، طیحم  رد  هناخ ، رد  مینک  یشزومآ  یهدافتسا  اھنآ  زا  میشکب و  راک  هب  ار  تاقوا  نیا  رگا  دوشیم . رتشیب  راکرپ ، یوجـشناد 

ینعی دنشاب ؛ مھ  ملعم  دننک  یعـس  همھ  هک  تسا  نیا  هیـضق  رگید  فرط  اما  هیـضق . فرط  کی  نیا ، تسا . ملعت  میلعت و  اب  سنا  باتک و  اب  سنا  تامولعم ، نتـشاد  مھم ،

نیا تسا ! هدش  تنعل  دنکیم ، نامتک  ار  دوخ  ملع  هک  یملاع  تسا . هدش  رارکت  دایز  انعم  نیا  میلعت ، باب  رد  تایاور  رد  زاب  دنھد . میلعت  نارگید  هب  دـننادیم  هک  ار  یزیچ 

ملع هک  یـسدنھم  دـھدن ؛ میلعت  شنادرگاش  هب  دـنک و  نامتک  ار  دوخ  ملع  هک  یکـشزپ  دراد . یاهژیو  تیمھا  هناگادـج و  باسح  هتبلا  هک  تسین  نید  ملع  صوصخم  طـقف 

رگم تسا ؛ هدـش  تنعل  دـنک ، نامتک  ار  دوخ  ملع  هک  رگید  سکرھ  و  دـھد ، رارق  شیوخ  راصحنا  رد  دـنک و  نامتک  ار  دوخ  ملع  هبرجت و  هک  یاهربخ  رگراک  دـنک ؛ ناـمتک  ار  دوخ 

. دوش نداد  دای  نتفرگ و  دای  ملعت و  میلعت و  طـیحم  هعماـج ، طـیحم  دـیاب  لاـحرھهب  دـشاب . هتـشاد  یاهدـسفم  ماـع  روط  هب  یملع ، بلطم  یاـشفا  ملع و  یهئارا  هکیتقو 

. تسا نیا  هلئسم 

رد نیا  دراذگیم . ملعتم  رایتخا  رد  ار  ملع  ملعم ، هک  تسا  نیا  یارب  دنتـسرفیم ، دورد  ملعم  هب  شنیرفآ  یهمھ  رگا  تسا . ملع  شزرا  نداد  ناشن  تھج  هب  ملعم ، شزرا 

رد میوـگیمن  دوـبن . روـط  نیا  یراـگزور  ددرگ . رود  هعماـج  طـیحم  زا  ملع  دوـشیم  یعـس  هک  تسا  یداـمتم  یاـھلاس  تسا . تاـمولعم  هب  نداد  شزرا  یاـنعم  هب  تقیقح 

ملع دوـخ  یارب  ار  ملع  دوـب . نوزفازور  ملع ، هب  قوـش  تفرعم ، لـھا  طـیحم  رد  اـما  دوـب ؛ مک  ملع  دوـب ، داـیز  یداوـسیب  هن . دـندوب ؛ ملاـع  مدرم  یهـمھ  رود ، یاھهتـشذگ 

نیا مکش ! ندرک  رپ  یارب  یاهلیسو  یزومآملع  دش و  هلیسو  کی  هب  لیدبت  ملع ، دننک . ضوع  ام  یهعماج  رد  ار  گنھرف  نیا  دندرک  یعس  یدامتم  یاھلاس  دنتـساوخیم .

یماگنھ دشاب ، هتشاد  تیساسح  ملع  هب  تبـسن  یاهعماج  رگا  دوشیم . دایز  نمـشد  لباقم  رد  شتمواقم  دشاب ، تامولعم  اب  یاهعماج  رگا  دنکیم . مک  ار  ملع  شزرا 

هک دـندرک  یراک  هتـشذگ ، یاھنارود  رد  شیپ و  یاھلاس  رد  ناریا  نایاورنامرف  دریگب . ار  اھنآ  ملع  دـنکیم  یعـس  لوا  درک ، رارقرب  طابترا  مھ  رگید  یاـھتلم  اـھروشک و  اـب  هک 

یلیخ میھد  رارق  ملاع  مدرم  دـید  ضرعم  رد  ار  نامدوخ  میظع  گنھرف  تامولعم و  اـم  هکنیا  یاـج  هب  دـمآ ، دوجو  هب  رگید  یاـھروشک  اـم و  روشک  نیب  لداـبت  عوضوم  یتقو 

تاعونـصم دـییامرفب  ضرف  اـھنآ  هب  اـم  هک  دـش  روـط  نیا  میریگب ؛ داـی  ار  ناـشملع  ناـگناگیب  زا  مھ  اـم  هکنیا  یاـج  هب  میزوماـیب و  نارگید  هب  میناوـتیم  هـک  مـیراد  اـھزیچ 

گنھرف اـھنآ  هک  میتسـشن  رظتنم  مھ  ناـمدوخ  دـنزادنیب و  راـک  هب  ار  ناـشیاھهناخراک  اـت  میداد  ار  ناـمتفن  اـی  دـننک  نازیوآ  ناشیاھھاگـشیامن  رد  اـت  مـیداد  ار  ناـمیتسد 

ار نیا  رگا  دریگب ». دای  دـناوتیم  هک  اجنآ  ات  ار  برغ  ملع  دـیاب  یناریا  رھ   » دـنتفگن دـندوب ، برغ  اب  ناریا  یگنھرف  طابترا  ناورـشیپ  هک  یناـسک  دـنھدب ! اـم  هب  ار  ناشدـساف 

دنتـشاد و هگن  بقع  لاـس  دصیـس  تسیود ، ار  اـم  دراد . تاـمولعم  رد  ییاھتفرـشیپ  اـیند  مییوـگیم : مھ  نـآلا  اـم  مینکیم . لابقتـسا  نـیا  زا  اـم  دوـب . بوـخ  دـنتفگیم ،

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 33 
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نطاب و رھاظ و  ظاحل  زا  دیاب  ناریا  : » دـنتفگ دـنتفگن . ار  نیا  روکذـم ، ناورـشیپ  میریگب . دای  ار  اھنآ  تامولعم  میناسرب و  اھنآ  هب  ار  نامدوخ  دـیاب  ام  مینک . یقرت  دنتـشاذگن 

ار نیا  دزومایب ! ار  اھنآ  ملاسان  تاطابترا  دریگب و  ار  اھنآ  یگدـنز  عضو  دریگب ، ار  اھنآ  سابل  دریگب ، ار  اھنآ  قـالخا  دوش »! بآـمیگنرف  قـالخا ، تروص و  لکـش و  ساـبل و 

ات ییاھبوسر  اھنیـشنهت و  راثآ و  مھ  زونھ  دندید و  تسھ ، ناشدای  دندوب و  هک  مھ  یناسک  میدید  یھاشداپ  سوحنم  نارود  رخاوا  رد  هک  دش  نامھ  شاهجیتن  دـنتفگ و 

. دراد زورما 

ماظن  / ١٣٧١/٠٣/٣٠ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نآ لیکشت  مالسا و  یزوریپ  زا  لاس  هد  دودح  رد  هک  زور ، نآ  رد  یمالسا  یاپ  ون  ی  هعماج یارب  هک  تسا  نیا  هیضق  تروص  تسا . هتفھن  یرایـسب  قیاقح  ریدغ ، یارجام  رد 

زا تشگزاب  رد  مخ و  ریدغ  رد  دندرک و  یم لح  دراد  هک  یعیسو  یانعم  نامھ  اب  ار  تماما  تموکح و  عوضوم  ملس ، هلآ و  هیلع و  یلـص هللا  مرکم  یبن  دوب ، هتـشذگ  هعماج 

کی لئاسم  رد  هک  یناسک  یارب  تسا و  مھم  رایسب  هتبلا  هیـضق ، رھاظ  نیمھ  دوخ  دندومرف . یم بصن  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  جح ،

تاکن نآ  هب  یمالـسا  ی  هعماج تما و  رگا  هک  دراد  دوجو  یگرزب  قیاقح  رھاـظ ، نیا  یارواـم  یلو  تسا . یھلا  ریبدـت  کـی  دنـشاب ، ربدـت  قیقحت و  لـھا  یبـالقنا ، ی  هعماـج

دنناد و یم تیالو  تماما و  ی  هیضق ار  هیضق  نیا  هک  نایعیش  هچ  نیملـسم  مومع  ریدغ ، ی  هیـضق رد  رگا  اساسا  دش . دھاوخ  نشور  یگدنز  هار  طخ و  دنک ، هجوت  هتـسجرب 

هک دننک  یتاکن  هب  زکرمتم  هجوتم و  زورما  ار  ناشدوخ  هجوت  رتشیب  تسین  تیالو  تماما و  عوضوم ، نیا  زا  اھ  نآ تشادرب  اما  دنراد ، لوبق  ار  هیضق  لصا  هک  نایعیش  ریغ  هچ 

. تشاد دھاوخ  یدایز  یاھدرواتسد  نیملسم  حلاصم  یارب  تسا ، ریدغ  ی  هیضق رد 

ماظن  / ١٣٧١/٠٣/٣٠ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یمالسا یھلا و  لدع  رارقتسا  راوگرزب ، نآ  رظن  رد  تیولوا  هک  دنداد  ناشن  دندیسر ، تموکح  تفالخ و  هب  هک  یلاس  دنچ  نامھ  رد  مالـسلا ، هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما 

طـسق یهماقا  طسقلاب ».  سانلا  موقیل  : » تسا هدومرف  نایب  ینامـسآ ، عیارـش  بتک و  لازنا  لسر و  لاسرا  یارب  نآرق  هک  یفدھ  ندرک  نیمات  ینعی  تلادع ، ینعی  تسا .

یهجرد تیولوا  مالسلا ، هالصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  رظن  رد  نیا ، تسا . تلادع  یهدننکنیمات  نیمضت و  نیرتھب  هدرک ، نیعم  مالـسا  هک  یروتـسد  اب  لدع  طسق و  یھلا .

. دوش حرطم  ملاع  یاھتلم  یارب  هنومن ، وگلا و  رگتیادھ و  رـشبم و  دھاش و  ناونع  هب  دناوتیم  دنکیم و  ادیپ  ماوق  هک  تسا  طسق  لدـع و  اب  یمالـسا ، یهعماج  دوب . لوا 

نآ نیا ، تسا . هدـشن  ماجنا  یراک  چـیھ  تقیقح  رد  دـشابن ، تلادـع  رگا  دوش ، مھارف  مھ  ییاـیند  یرھاـظ و  یداـم و  یاھـشزرا  یهمھ  ول  و  تسین . نکمم  لدـع ، نودـب 

تیـالو تموکح و  هب  ار  یرـصنع  نینچ  هک  هیلع  همالـس  تاولـص هللا و  مرکا  ربمغیپ  دوب . مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  یتموکح  یگدـنز  رد  هلئـسم  نیرتهتـسجرب 

تکرح دننکیم و  رکف  یتھج  هچ  رد  مالـسلا ، هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  دنتـسنادیم  ربمغیپ  دندومرف . نایب  ار  لدع  تیمھا  تقیقح  رد  دندرکیم ، بوصنم  نیملـسم 

هالـصلا و هیلع  نینموملا  ریما  ندرک  بوصنم  اب  ربمغیپ  دنربمغیپ . سرد  نامرف و  هب  هدننکلمع  عیطم و  دنربمغیپ ؛ درگاش  دنربمغیپ ؛ یهدرورپتسد  ترـضح  نآ  درک . دـنھاوخ 

تموکح هام  هد  اـی  هاـم  هن  لاـس و  راـھچ  ناـمھ  لوط  رد  مالـسلا ، هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  دندیـشخب و  تیمھا  یمالـسا  یهعماـج  رد  ار  لدـع  تقیقح  رد  مالـسلا ،

یمالسا یهعماج  یناملسم و  حور  تقیقح  رد  مالسا و  تایح  یهیام  ار  تلادع  ترـضح ، نآ  دوب . هعماج  رد  لدع  رارقتـسا  رب  ناشمامتھا  نیرتشیب  دنتـشاد ، هک  یرھاظ 

نامز نآ  زا  لبق  دندوب ؛ مورحم  مھ  نامز  نآ  رد  دناهدوب . مورحم  نآ  زا  فلتخم ، یاھهرود  رد  یرـشب  عماوج  دنراد و  زاین  نآ  هب  اھتلم  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، و  دنتـسنادیم .

دینیبیم مھزاب  دـینک ، هاگن  دـننکیم  لمع  ایند  رد  یدام  ماکح  هک  یتموکح  شور  دـننکیم و  اھتردـقربا  هک  یراـک  ملاـع و  یهنحـص  هب  رگا  مھ  زورما  دـندوب ؛ مورحم  مھ 

. تسا مالسلا  هالصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  جاھنم  شور و  یولع و  تموکح  مالسا و  تلادع و  نادقف  تقیقح  رد  تیرشب ، لکشم  تسا . نیمھ  لکشم 

. دوش فرـصم  فارـسا  هب  لاملاتیب  هک  دـندش  نیا  زا  عناـم  دـندرکیم و  یراـج  یمالـسا  یهعماـج  ناناملـسم و  نیب  رد  ار  تلادـع  مالـسلا ، هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما 

. دننک فرصم  قحان  هب  ار  نیملسم  لاملاتیب  یناسک  دنتشاذگن  دوش . زاب  لواطت  تسد  دنتشاذگن 

نیا دـیدج و  یهیلام  شور  نیا  دـشیم . میـسقت  مدرم  نیب  هنارـس ، لکـش  هب  یمالـسا  یهعماـج  یاھدـمآرد  هک  دوب  لکـش  نیا  هب  زور ، نآ  رد  نیملـسم  لاـملاتیب  هتبلا 

یباحص و نیب  ار  لاملاتیب  دندرکیم . میسقت  هیوسلاب  مالسلا ، هالصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  ار ، دمآرد  نامھ  دوبن . لومعم  اھزور  نآ  دراد ، دوجو  ایند  رد  زورما  هک  یلکش 

ریما اما  دش ؛ اھیلیخ  ضارتعا  یهیام  نیا ، دندرکیم و  میسقت  ناسکی  لکـش  هب  همھ ، همھ و  ربمغیپ و  نادناخ  ریغ  یـشرق و  ریغ  یمـشاھ و  یـشرق و  یباحـص و  ریغ 

رد یرگید  یاھـشور  تسین و  هنارـس  میـسقت  زورما  تسین . روطنآ  هنالداع ، لکـش  هب  لاملاتیب  میـسقت  عضو  زورما  دندرکن . ییانتعا  مالـسلا ، هالـصلا و  هیلع  نینموملا ،

یراددوخ یمدرم ، یمومع و  فراصم  ریغ  رد  لاملاتیب  ندرک  جرخ  فرـصم و  زا  دـیاب  دـنراد ، راکورـس  نیملـسم  لاملاتیب  اب  هک  یناـسک  زورما  دراد . دوجو  تلادـع  رارقتـسا 

ناتـسود و یارب  ای  یـصخش و  فراصم  رد  ار  نآ  اـی  دزروب ، فارـسا  لاـملاتیب  رما  رد  هتـساوخان ، یادـخ  یلوئـسم  رگا  تسا . لاـملاتیب  یهنـالداع  میـسقت  هار  نیا ، دـننک .

نامھ هدـش و  نیعم  انوناق  هک  یقیرط  نامھ  رد  نیملـسم  لاملاتیب  دـیاب  تسا . لاملاتیب  رما  رد  یعقاو  رارق  لدـع و  زا  فلخت  نیا ، دـنک ، فرـصم  دوخ  نیطبترم  ناکیدزن و 

تیلوئـسم هک  یناسک  هب  زور  نآ  مالـسلا ، هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  اذل  دوش . فرـصم  دراد ، هدـھع  رب  ار  روشک  فیاظو  زا  یاهفیظو  هک  ییاھـشخب  یمومع و  فراصم 

زیر دیسیونیم ، نآ  اب  هک  ار  ناتدوخ  یاھملق  رس  مکمالقا ؛» اوقدا  : » دندرک همانشخب  زورما ، لوق  هب  هک  دندناسر  ییاج  هب  ار  یریگتخـس  دنتـشاد ، هدھع  رب  ار  روشک  روما 

کیدزن مھ  هب  دیـسیونیم  ذغاک  رد  هک  ار  یروطـس  مکروطـس ؛» نیب  اوبراق  و  ! » بکرم رد  ییوجهفرـص  مھ  ذـغاک ، رد  ییوجهفرـص  مھ  ملق ، رد  ییوجهفرـص  مھ  دیـشارتب .

. دینک زیھرپ  یسیونهدایز  یورهدایز و  زا  دیسیونب . ار  مزال  بلاطم  یناعملا ؛» دصق  اودصقا  و  . » دینک ییوجهفرص  ذغاک  رد  دیسیونب و 

دیاب ینعی  دینک . یراددوخ  دیاز ، یاھنداد  هعسوت  دیاز و  یاھمادختسا  دیاز ، یاھهاگتسد  داجیا  زا  هک  دوب  دھاوخ  لکـش  نیا  هب  دننک ، رارکت  ار  اھفرح  نیا  دنھاوخب  زورما  رگا 

نیا رخآ  رد  دـندرکیم . تیاـعر  مالـسلا ، هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  ار ، تایـصوصخ  نیا  مینک . یراددوخ  نک ، عییـضت  تقو  هدوـھیب و  یاھیـسیونهدایز  ینکارپذـغاک و  زا 

هک دندرکیمن  لمحت  ار  ناناملـسم  لاوما  هب  ندناسر  ررـض  رارـضالا ». لمتحی  نیملـسملا ال  لاوما  ناف  : » دنیامرفیم مدرک ، ضرع  نم  ار  شتارقف  زا  یـضعب  هک  مھ ، هلمج 

هیلع نینموملا  ریما  لدع  نآ  نیا ، لاملاتیب . نیلوئسم  یهمھ  دوخ و  نتسناد  رادتناما  ینعی  نیا ، دناسرب . ررـض  یمومع  لاوما  هب  یمک  یهزادنا  هب  ول  دھاوخب و  یـسک 

ام هک  تسا  یھیدب  میتفگ : مھ  ام  یهمھ  و  دندومرف ، مھ  هیلع  یلاعت  ناوضر هللا  ماما  راوگرزب  نآ  میسرب . نآ  هب  دیاب  ام  هک  تسا  یاهلق  نآ  نیا  و  تسا . مالسلا  هالصلا و 

نآ لـثم  هک  دوبن  تسین و  نیا  رب  رداـق  ناـمز ، نآ  رد  یتـح  هن  ناـمز ، نیا  رد  هن  یلوـمعم ، رـشب  هک  تسا  یھیدـب  میـسریمن . مالـسلا ، هالـصلا و  هیلع  نینموـملا  ریما  هب 

یهنومن نآ  هب  ار  نامدوخ  مینک  شالت  دیاب  دنلماک . یهنومن  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  عوضوم  دـنک . یگدـنز  روطنآ  ای  دـنک و  ارجا  هنوگنآ  ار  تلادـع  ای  دـنک ، یـشم  راوگرزب ،

تلادع و یور  ندش  زکرمتم  نیا  تساطخ . فارحنا و  نیا ، میـشاب ، لماک  یهنومن  نآ  زا  ندـش  رود  لاح  رد  هک  دـشاب  یاهنوگ  هب  ام  تکرح  رگا  مینک . رتهیبش  کیدزن و  لماک 

هکنیا تلع  زورما ، اما  تسا . هدوب  هنوگنیمھ  هتبلا  مھ  میدق  یاھنامز  رد  تسام . راگزور  رد  صوصخب  مالسا ، اب  مالسا  نانمشد  ینمشد  یلصا  زار  تلادع ، هب  نتسب  لد 

، دننکیمن زیھرپ  دننکیم و  دراو  دننک  دراو  یاهبرـض  دنناوتب  رگا  دنراد ، ینمـشد  ساسحا  دنراد ، تفلاخم  تلم  امـش  اب  یمالـسا ؛ یروھمج  اب  ام  اب  اھتردقربا  دـینیبیم 

ای داژن ، مادک  لام  یک  هک  دوش  هظحالم  هکنیا  نودب  اھناسنا ؛ یهمھ  نیب  اھتلم ؛ یهمھ  نیب  تلادع  تسا . یتلادع  نانچ  یدانم  یمالـسا ، یروھمج  نوچ  تسا . نیمھ 

نیا تسا و  ناملسم  نیا  هک  دندرکیمن  هاگن  دوخ ، تموکح  تحت  زور و  نآ  یمالـسا  یهعماج  رد  مالـسلا ، هالـصلا و  هیلع  نینموملا ، ریما  تسا . گنر  مادک  ای  نوخ ، مادک 

. دندوب اھنآ  عفانم  ظفاح  دندوب . ردپ  کی  لثم  اھنآ ، یهمھ  هب  تبسن  تسا . یدوھی  ای  تسا  یحیسم 

انب یبلطهدایز  رب  تسا ؛ هدش  انب  ییوگروز  رب  اھتردقربا ، یگدنز  دننک . لمحت  ار  یزیچ  نینچ  دنتسین  رـضاح  اھتردقربا  دھاوخیم و  ار  نیا  ام ، یمالـسا  یهعماج  زورما 

تاغیلبت دنایـضاران . دونـشخان و  یمالـسا ، یروھمج  زا  دینیبیم  اذل  تسا . هدش  انب  دوخ ، عفن  هب  اھنآ  ندرک  مورحم  اھتلم و  یگدـنز  یاھطیحم  فرـصت  رب  تسا ؛ هدـش 

دننکیم یعـس  دـنراد ، تردـق  ناوت و  رد  هک  هچرھ  اب  دـننکیم و  یداصتقا  یهرـصاحم  دـننکیم ؛ دراو  یـسایس  یاھراشف  دـنروآیم ؛ دراو  یتاغیلبت  یاھراشف  دـننکیم ؛

ناریا تلم  امـش  نآ ، یدانم  هک  یمالـسا  تلادع  نآ  زا  سرت  تسا ؛ تلادع  زا  سرت  رطاخ  هب  نیا ، دـنھد . رارق  دوخ  تابرـض  تامطل و  ریز  رد  اوزنا و  رد  ار  یمالـسا  یروھمج 

. دیتسھ

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 34 
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شراک هک  درک  ادیپ  یتفآ  هچ  هیلع ، ] همالس  هللاتاولص و  ربمغیپ  تشذگرد  زا  دعب  لاس  هاجنپ   ] یمالسا یهعماج  نآ  مینیبب  دیاب  میتسھ . یمالسا  یهعماج  کی  زورما  ام 

دندرک و هزین  رب  ار  شنارسپ  یاھرس  درکیم ، تموکح  وا  هک  یرھش  نامھ  رد  مالسلاوھالصلاهیلع ، نینموملاریما  تداھش  زا  دعب  لاس  تسیب  هک  دش  هچ  دیسر ؟ دیزی  هب 

شود رب  هناـیزات  تـفریم ؛ هار  نآ  یاـھرازاب  رد  مالــسلاهیلع  نینموـملاریما  هـک  دوـب  ییاـج  ناـمھ  هفوـک  دوـبن ! نـید  زا  هناـگیب  یهـطقن  کـی  هفوـک  دـندنادرگ !؟ رھــش  نآ  رد 

دوب رھش  نامھ  نیا ، دوب . دنلب  تالیکشت  نآ  دجسم و  نآ  زا  ( ١ «) راھنلا فارطا  لیللا و  انآ   » رد نآرق  توالت  دایرف  درکیم ؛ رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ار  مدرم  تخادـنایم ؛

هب هک  دـش  هچ  لاس  تسیب  فرظ  رد  دـندنادرگیم . تراسا  اب  ار ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما  مرح  نارتخد و  شرازاـب  رد  ینـالوط  نادـنچ  هن  ییاـھلاس  تشذـگ  زا  سپ  هک 

هد دـنچ  فرظ  رد  دـناهدوب ، مالـسلا  امھیلع  نینموملاریما  مالـسا و  ربمغیپ  لثم  یناسک  شـسار  رد  هک  ار  یاهعماج  دـناوتیم  هک  دراد  دوجو  یایرامیب  رگا  دندیـسر ؟ اجنآ 

تاولص هللا مرکا  ربمغیپ  نادرگاش  زا  یدرگاش  ار  دوخ  رگا  ام ، راوگرزب  ماما  میـسرتب . نآ  زا  دیاب  مھ  ام  تسا و  یکانرطخ  یرامیب  یرامیب ، نیا  دناسرب ، تیعـضو  نآ  هب  لاس 

!؟ اجک ربمغیپ  اجک ، ام  ماما  دنک . غیلبت  لمع و  کرد ، ار  ربمغیپ  ماکحا  دناوتب  هک  دوب  نیا  هب  شراختفا  ماما ، دوسیم . نامسآ  هب  رخف  رس  درکیم ، بوسحم  هیلع  همالس  و 

ام تساجنیا ! تربع ، دوشن . راچد  یرامیب  نآ  هب  هک  دشاب  بظاوم  دیاب  یلیخ  ام  یهعماج  نیا  دش . راچد  عضو  نآ  هب  لاس  دـنچ  زا  دـعب  دوب و  هتخاس  ربمغیپ  ار  هعماج  نآ 

. مینک بانتجا  نآ  زا  مینادب و  گرزب  رطخ  کی  ار  نآ  میسانشب ؛ ار  یرامیب  نآ  دیاب 
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یلعنبنیـسح هک  دـمآ  هعماـج  نآ  رـس  رب  ییـالب  هچ  میمھفب  دـیاب  اـم  تسا . رتیروـف  زورما  اـم  یارب  اروشاـع  رگید  یاـھمایپ  اھـسرد و  زا  اروشاـع ، ماـیپ  نیا  نـم  رظن  هـب 

تفالخ دنسم  رب  شراوگرزب  ردپ  هک  یرھش  نامھ  رد  مالسلاوھالصلاهیلع ، بلاطیبانبیلع  رسپ  نیملـسم ، یهفیلخ  رـسپ  مالـسا و  یایند  لوا  یهدازاقآ  مالـسلاهیلع ،

مرح دـنناسر و  تداھـش  هب  هنـشت  بل  اب  ار  وا  باحـصا  وا و  دـندمآ ، البرک  هب  ییاـھمدآ  رھـش  ناـمھ  زا  دروخن ! ناـکت  بآ  زا  بآ  دـش و  هدـنادرگ  شاهدـیرب  رـس  تسـشنیم ،

دنتفرگ ! تراسا  هب  ار  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

. دـنکیم یفرعم  نیملـسم  هب  ار  درد  نآ  نآرق ، تسا . هداد  ار  ام  باوج  نآرق  منکیم . حرطم  لاوس  نیا  هب  خـساپ  رد  ار  نآرق  زا  هیآ  کـی  نم  تسا . داـیز  هنیمز ، نیا  رد  فرح 

یمومع فارحنا  یھارمگ و  نیا  یلصا  لماع  لماع ، ود  (١ « ) ایغ نوقلی  فوسف  تاوھشلا  اوعبتا  هالـصلا و  اوعاضا  فلخ  مھدعب  نم  فلخف  : » دیامرفیم هک  تسا  نیا  هیآ  نآ 

زا بلط  لسوت و  اعد و  رکذ و  هجوت و  ندرک و  ادج  یگدـنز  زا  ار  تیونعم  باسح  تیونعم ؛ ادـخ و  ندرک  شومارف  تسا . زامن  نآ  رھظم  هک  ادـخ  رکذ  زا  ندـش  رود  یکی  تسا :

: هلمج کی  رد  نتفر و  اھـسوھ  لابند  نتفر ؛ اھینارتوھـش  لابند  تاوھـشلا ؛» اوعبتا  و   » مود نتـشاذگ . رانک  یگدـنز  زا  ار  ییادـخ  تابـساحم  ادـخ و  هب  لکوت  لاـعتم و  یادـخ 

ام تسا . گرزب  یـساسا و  درد  نیا ، ندرک . شومارف  ار  اھنامرآ  نتـسناد و  لصا  ار  اھنیا  نداتفا . ایند  تاوھـش  هب  ذاذتلا  لام و  یروآعمج  تورث ، یروآعمج  رکف  هب  یبلطایند .

رد هکرعم  زا  ار  شھالک  هک  دشاب  نیا  رکف  هب  سک  رھ  دوش ؛ فیعض  ای  دورب  نیب  زا  یھاوخنامرآ  تلاح  نآ  یمالسا ، هعماج  رد  رگا  میوش . راچد  درد  نیا  هب  تسا  نکمم  مھ 

مولعم میھد ،» حـیجرت  هعماج  حـلاصم  رب  ار  دوخ  حـلاصم  دوخ و  هصالخ  مینک و  عمج  میورب  مھ  اـم  تسا ، هدرک  عمج  یرگید   » هکنیا دـتفین ؛ بقع  اـیند  رد  نارگید  زا  دربب و 

. دش میھاوخ  راچد  درد  نیا  هب  هک  تسا 
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زا یھن  فورعم و  هب  رما  دـیاب  هنوگچ  اجک و  هک  دراد  هلئـسم  دـیریگب . دای  دـیورب  دـیاب  تسا . ینتفرگ  دای  تسا . زامن  یهلاسم  لـثم  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  یهلاـسم 

دروخرب هب  راک  رگا  نابز . اب  تسا ؛ ناسل  اب  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  مدرم ، یهماع  فیلکت  یمالـسا ، یهعماج  رد  ماهتفگ  مھ  ـالبق  منکیم  ضرع  نم  هتبلا  درک ؟ رکنم 

زا یھن  نیمھ  دنکیم ، حالصا  ار  هعماج  هک  یلماع  تسا . رتمھم  ینابز ، رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  اما  دنوش . دراو  دیاب  اھنآ  تسا . نیلوئسم  فیلکت  رگید  نآ  دشکب ،

دیاـب مدرم  دربب ، هعماـج  زا  ار  هاـنگ  حـبق  دـھاوخیم  هک  یمدآ  نآ  هب  دـنکیم ، اـشحف  یهعاـشا  هک  یمدآ  نآ  هب  راـکفالخ ، مدآ  نآ  هب  راکدـب ، مدآ  نآ  هب  تسا . یناـبز  رکنم 

یجیــسب و نموـم و  یاـھورین  نـیمھ  تساـھزیچ . نیرتهدننکــش  نـیا ، دـنک . ینیگنــس  دـیاب  وا  نـھذ  دوـجو و  یور  یموـمع  راـکفا  رفن ! رازھ  رفن ، دــص  رفن ، هد  دــنیوگب .

اب لاح  هب  ات  بالقنا  لوا  زا  هک  ییاھنیمھ  دـندرک ؛ هرادا  ار  گنج  هک  ییاھنیمھ  ام ؛ زیزع  روشک  میظع  تیرثکا  نیمھ  ینعی  نموم ؛ مدرم  یهماـع  نیمھ  ینعی  یھللابزح ؛

بزح میظع  یورین  نیا  دوبن ، رگا  جیسب  نیا  دندوبن  رگا  هک  یمدرم ، یاھورین  نیمھ  دنشاب . هتشاد  دنناوتیم  ار  شقن  نیرتمھم  دروم  نیا  رد  دندرک ، هلباقم  ثداوح  یهمھ 

. میدوب ریذپبیسآ  میدروخیم و  تسکش  لاس  دنچ  نیا  رد  مھ  نوگانوگ  نانمشد  لباقم  رد  میدروخیم ؛ تسکش  مھ  گنج  رد  دوبن  رگا  هللا 
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، هیلع همالـس  تاولـص هللا و  ربمغیپ  تشذـگرد  زا  دـعب  لاـس  هاـجنپ  هک  دـش  هچ  مینیبب  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، هجوتم  دوخ  هب  ار  اـم  اروشاـع  یهیـضق  رد  هک  یتربع  نیلوا 

نیسح یراکادف  نیا  دنکب ؟ یایراکادف  نینچ  یمالسا ، یهعماج  تاجن  یارب  دش  راچان  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  لثم  یسک  هک  دیـسر  یدح  نآ  هب  یمالـسا  یهعماج 

اما تسا . یفرح  کی  نیا  تسا ؛ مالـسا  اب  دـناعم  فلاخم و  یاھتلم  اھروشک و  بلق  رد  تقوکی  تسا ؛ مالـسا  ردـص  زا  لاس  رازھ  زا  دـعب  تقوکـی  مالـسلاهیلع ، یلع  نب 

یراکادف نینچ  مھ  نآ  تشادن ؛ یراکادف  زج  یاهراچ  درک  هاگن  هچرھ  هک  دید  یتیعـضو  یوبن  یحو  زکرم  هکم  هنیدـم و  رد  مالـسا ، زکرم  رد  مالـسلاهیلع ، یلع  نب  نیـسح 

تربع تسا !؟ هتفر  تسد  زا  الا  و  دنام ، دھاوخ  هدنز  وا  یراکادف  اب  طقف  مالسا  هک  درک  ساسحا  مالسلاهیلع ، یلع  نب  نیسح  هک  دوب  یعـضو  هچ  رگم  یتمظعاب ! نینوخ 

ات برعلا و  هزیزج  طاقن  یـصقا  ات  اھنآ  دادیم و  اھناملـسم  تسد  هب  تسبیم ، ار  اھمچرپ  هنیدـم  هکم و  نامھ  زا  یمالـسا ، یهعماج  ربمغیپ  ربھر و  یراگزور  تساـجنیا .

ناوتیم صوصخ  نیا  رد  هک  دنتـشگیمرب ؛ هنادنمزوریپ  مالـسا  نایرکـشل  دنتخیرگیم و و  ناشلباقم  زا  اھنآ  دندرکیم ؛ دیدھت  ار  مور  یروتارپما  دـنتفریم ؛ ماش  یاھزرم 

دناوخیم مدرم  رب  ار  ادخ  تایآ  سفن ، نآ  نحل و  نآ  اب  ربمغیپ  دوب و  دنلب  نآرق  توالت  توص و  یمالسا ، یهعماج  ربعم  دجسم و  رد  یراگزور  درک . هراشا  کوبت »  » یارجام هب 

دسر و ییاج  هب  ناشراک  اھرھش ، نیمھ  روشک و  نیمھ  هعماج ، نیمھ  هک  دش  هچ  یلو  دربیم . شیپ  تعرـس  اب  تیادھ  یهداج  رد  ار  اھنآ  درکیم و  هظعوم  ار  مدرم  و 

نیا زج  یاهراچ  هک  دـید  مالـسلاهیلع ، یلع  نب  نیـسح  لثم  یـسک  هک  دـمآ  شیپ  یعـضو  درکیم !؟ تموکح  اـھنآ  رب  دـیزی  لـثم  یـسک  هک  دـندش  رود  مالـسا  زا  ردـقنآ 

رارق قیقد  هجوت  دروم  زورما  ار  نیا  دـیاب  اـم  تسا . تربع  نآ  نیا ، دندیـسر ؟ یاهلحرم  نینچ  هب  هک  دـش  هچ  تسا . ریظنیب  خـیرات  رد  یراکادـف ، نیا  درادـن ! میظع  یراکادـف 

. میھد

ریما تداھـش  زا  دعب  لاس  تسیب  هک  دش  هچ  دیـسر ؟ دـیزی  هب  شراک  هک  درک  ادـیپ  یتفآ  هچ  یمالـسا ، یهعماج  نآ  مینیبب  دـیاب  میتسھ . یمالـسا  یهعماج  کی  زورما  ام 

نید زا  هناگیب  یهطقن  کی  هفوک  دندنادرگ !؟ رھـش  نآ  رد  دـندرک و  هزین  رب  ار  شنارـسپ  یاھرـس  درکیم ، تموکح  وا  هک  یرھـش  نامھ  رد  مالـسلا ، هالـصلا و  هیلع  نینموملا 

دایرف درکیم ؛ رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ار  مدرم  تخادنایم ؛ شود  رب  هنایزات  تفریم ؛ هار  نآ  یاھرازاب  رد  مالسلاهیلع  نینموملا  ریما  هک  دوب  ییاج  نامھ  هفوک  دوبن !

نارتخد و شرازاب  رد  ینالوط  نادنجهن  ییاھلاس  تشذگ  زا  سپ  هک  دوب  رھش  نامھ  نیا ، دوب . دنلب  تالیکـشت  نآ  دجـسم و  نآ  زا  راھنلا » فارطا  لیللا و  انآ   » رد نآرق  توالت 

رد هک  ار  یاهعماج  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  یایرامیب  رگا  دندیـسر ؟ اجنآ  هب  هک  دش  هچ  لاس  تسیب  فرظ  رد  دـندنادرگیم . تراسا  اب  ار ، مالـسلاهیلع  نینموملا  ریما  مرح 

مھ ام  تسا و  یکانرطخ  یرامیب  یرامیب ، نیا  دناسرب ، تیعضو  نآ  هب  لاس  هد  دنچ  فرظ  رد  دناهدوب ، مالسلاامھیلع  نینموملا  ریما  مالسا و  ربمغیپ  لثم  یناسک  شسار 

، ماـما دوسیم . نامـسآ  هب  رخف  رـس  درکیم ، بوسحم  هیلع  همالـس  تاولـص هللا و  مرکا  ربـمغیپ  نادرگاـش  زا  یدرگاـش  ار  دوخ  رگا  اـم ، راوگرزب  ماـما  میـسرتب . نآ  زا  دـیاب 

راچد عضو  نآ  هب  لاس  دـنچ  زا  دـعب  دوب و  هتخاس  ربمغیپ  ار  هعماج  نآ  اجک !؟ ربمغیپ  اجک ، ام  ماما  دـنک . غیلبت  لمع و  کرد ، ار  ربمغیپ  ماکحا  دـناوتب  هک  دوب  نیا  هب  شراـختفا 

نآ زا  مینادـب و  گرزب  رطخ  کی  ار  نآ  میـسانشب ؛ ار  یرامیب  نآ  دـیاب  ام  تساجنیا ! تربع ، دوشن . راچد  یرامیب  نآ  هب  هک  دـشاب  بظاوم  دـیاب  یلیخ  اـم  یهعماـج  نیا  دـش .

. مینک بانتجا 

یلع نب  نیـسح  هک  دـمآ  هعماـج  نآ  رـس  رب  ییـالب  هچ  میمھفب  دـیاب  اـم  تسا . رتیروـف  زورما  اـم  یارب  اروشاـع  رگید  یاـھمایپ  اھـسرد و  زا  اروشاـع ، ماـیپ  نیا  نم  رظن  هب 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 35 
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دنـسم رب  شراوگرزب  ردـپ  هک  یرھـش  نامھ  رد  مالـسلا ، هالـصلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رـسپ  نیملـسم ، یهفیلخ  رـسپ  مالـسا و  یایند  لوا  یهدازاـقآ  مالـسلاهیلع ،

مرح دنناسر و  تداھش  هب  هنشت  بل  اب  ار  وا  باحصا  وا و  دندمآ ، البرک  هب  ییاھمدآ  رھش  نامھ  زا  دروخن ! ناکت  بآ  زا  بآ  دش و  هدنادرگ  شاهدیرب  رس  تسشنیم ، تفالخ 

! دنتفرگ تراسا  هب  ار  مالسلاهیلع  نینموملا  ریما 

. دـنکیم یفرعم  نیملـسم  هب  ار  درد  نآ  نآرق ، تسا . هداد  ار  ام  باوج  نآرق  منکیم . حرطم  لاوس  نیا  هب  خـساپ  رد  ار  نآرق  زا  هیآ  کـی  نم  تسا . داـیز  هنیمز ، نیا  رد  فرح 

یمومع فارحنا  یھارمگ و  نیا  یلـصا  لماع  لماع ، ود  ایغ ».  نوقلی  فوسف  تاوھـشلا  اوعبتا  هالـصلا و  اوعاضا  فلخ  مھدعب  نم  فلخف  : » دـیامرفیم هک  تسا  نیا  هیآ  نآ 

زا بلط  لسوت و  اعد و  رکذ و  هجوت و  ندرک و  ادج  یگدـنز  زا  ار  تیونعم  باسح  تیونعم ؛ ادـخ و  ندرک  شومارف  تسا . زامن  نآ  رھظم  هک  ادـخ  رکذ  زا  ندـش  رود  یکی  تسا :

: هلمج کی  رد  نتفر و  اھـسوھ  لابند  نتفر ؛ اھینارتوھـش  لابند  تاوھـشلا ؛» اوعبتا  و   » مود نتـشاذگ . رانک  یگدـنز  زا  ار  ییادـخ  تابـساحم  ادـخ و  هب  لکوت  لاـعتم و  یادـخ 

. تسا گرزب  یـساسا و  درد  نیا ، ندرک . شومارف  ار  اھنامرآ  نتـسناد و  لصا  ار  اھنیا  نداتفا . ایند  تاوھـش  هب  ذاذتلا  لام و  یروآعمج  تورث ، یروآعمج  رکف  هب  یبلطایند .

هکرعم زا  ار  شھالک  هک  دشاب  نیا  رکف  هب  سکرھ  دوش ؛ فیعض  ای  دورب  نیب  زا  یھاوخنامرآ  تلاح  نآ  یمالسا ، هعماج  رد  رگا  میوش . راچد  درد  نیا  هب  تسا  نکمم  مھ  ام 

مولعم میھد ،» حیجرت  هعماج  حـلاصم  رب  ار  دوخ  حـلاصم  دوخ و  هصالخ  مینک و  عمج  میورب  مھ  ام  تسا ، هدرک  عمج  یرگید   » هکنیا دـتفین ؛ بقع  ایند  رد  نارگید  زا  دربب و  رد 

. دش میھاوخ  راچد  درد  نیا  هب  هک  تسا 

. دوریم شیپ  دوشیم و  ظفح  دـیآیم و  دوجو  هب  اھراعـش  نتـشاد  هگن  هدـنز  نداد و  تیمھا  اب  اھنامرآ و  ندـش  حرطم  اب  دـنلب ، یاھتمھ  اب  اـھنامیا ، اـب  یمالـسا ، ماـظن 

هک درب  دھاوخ  اجنآ  هب  ار  هعماج  ندیمھف ، ندرک و  حرطم  یدام  تابـساحم  اب  ار  زیچ  همھ  نداد و  رارق  ییانتعایب  دروم  ار  بالقنا  مالـسا و  لوصا  ندرک ؛ گنر  مک  ار  اھراعش 

. دسرب یعضو  نانچ  هب 

نآرق و اب  ییانـشآ  دوب ؛ حرطم  یمالـسا  فراعم  نید و  میلعت  دوب ؛ حرطم  ادـخ  یاضر  دوب ؛ حرطم  مالـسا  تفرـشیپ  نیملـسم ، یارب  یراگزور  دـندش . راچد  عضو  نآ  هب  اھنآ 

تکرح نآ  شاهجیتـن  دوب و  یـصخش  تاوھـش  اـیند و  فراـخز  هب  ییاـنتعایب  اوقت و  دـھز و  هاگتـسد  روـشک ، یهرادا  هاگتـسد  تموـکح ، هاگتـسد  دوـب ؛ حرطم  نآرق  فراـعم 

یلع نـب  نیـسح  لـثم  یـسک  دـش . هـفیلخ  مالـسلاهیلع ، بلاـط  یبا  نـب  یلع  لـثم  یتیـصخش  یتیعـضو ، ناـنچ  رد  دـندرک . ادـخ  تمــس  هـب  مدرم  هـک  دـش  یمیظع 

ادـخ هار  رد  تدـھاجم  دـشاب ، ایند  هب  ییانتعایب  دـشاب ، اوقت  دـشاب ، ادـخ  رایعم  یتقو  تسھ . همھ  زا  شیب  اھنیا ، رد  اھرایعم  دـش . هتـسجرب  تیـصخش  مالـسلاهیلع 

هکیتقو اـما  دوشیم . یمالـسا  هعماـج  هعماـج ، دـنریگیم و  تسد  هب  ار  اـھراک  یهتـشر  رـس  دـنیآیم و  لـمع  یهنحـص  رد  دـنراد ، ار  اـھرایعم  نیا  هک  ییاـھمدآ  دـشاب ؛

اب هک  سکرھ  تسا ، رتگنرز  یـصخش  عفانم  ندروآ  تسد  هب  یارب  هک  سکرھ  تسا ، رتنارتوھـش  هک  سکرھ  تسا ، رتبلطایند  هک  سکرھ  دوش ، ضوع  ییادـخ  یاھرایعم 

لثم یـسک  دنـسریم و  تسایر  هب  دایز  نب  دیبع هللا  رمـش و  دعـس و  نب  رمع  لاثما  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  تقو  نآ  دیآیم . راک  رـس  رب  تسا ، رتهناگیب  یتسار  قدـص و 

یاھرایعم دـنراذگن  دـنزوسلد ، هک  یناسک  دـیاب  تساتراھچاتودود . باسح  کی  نیا ، دـسریم ! تداھـش  هب  ـالبرک  رد  و  دوریم ، حـبذم  هب  مالـسلاهیلع ، یلع  نب  نیـسح 

رگا دوش . هتخیر  شنوخ  دـیاب  مالـسلاهیلع ، یلع  نب  نیـسح  لثم  ییاوقتاب  ناـسنا  هک  تسا  مولعم  دـش ، ضوع  هعماـج  رد  اوقت  راـیعم  رگا  دوش . ضوع  هعماـج  رد  یھلا 

سار رد  دیاب  دیزی  لثم  یسک  هک  تسا  مولعم  تفرگ ، رارق  کالم  یمالسا  یاھـشزرا  هب  ییانتعایب  ییوگغورد و  یزادنامھتشپ و  ایند و  راک  رد  یراد  اپ  تسد و  یگنرز و 

دوب نیا  مھ  ام  بالقنا  راک  یهمھ  دنک . ضوع  ار  لطاب  یاھرایعم  نیا  هک  دوب  نیا  مالـسا  راک  یهمھ  دوش . قارع  روشک  لوا  صخـش  دـیبع هللا ، لثم  یـسک  دریگ و  رارق  راک 

. دنک ضوع  ار  اھنآ  دتسیاب و  یناھج  یدام  طلغ  لطاب و  یاھرایعم  لباقم  رد  هک 

نویناحور  / ٠٧/١٣٧١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، رایـشوھ هدـنز ، دـیاب  یمالـسا ، هعماـج  نـیا  مجاـھت ، نـیا  لـباقم  رد  دراد . دوـجو  یاهقباـس  مـک  تدـشاب  رگید ، یاـھمجاھت  هـمھ  اـما  تـسین ؛ یماـظن  گـنج  طـقف  زورما 

عوضوم هدـنب  هک  تسا  نیا  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  نیا ، دـنک . تمواقم  دـنامب و  مواقم  هدـنز  دوجوم  کی  تروص  هب  ندزهبرـض و  هداـمآ  تمواـقم ، هداـمآ  دـیمارپ ، ریذپانبیـسآ ،

نیا ماـجنا  اـب  یمالـسا ، هعماـج  تسا . ناناملـسم  یگـشیمھ  فـیلکت  نیا ، تسین . یدـیدج  عوـضوم  هک  فورعم  هب  رما  عوـضوم  مدرک . حرطم  ار  رکنمزایھنو  فورعمهبرما 

مکرایخ اوعدیف  مکرارـش  مکیلع  نطلـسیل هللا   » تقو نآ  دوشن ، راک  نیا  رگا  دومرف : هک  تسا ، رکنمزایھن  فورعمهبرما و  اب  یمالـسا ، تموکح  ماوق  دنامیم . هدـنز  فیلکت 

، ام هک  تسین  نیا  طقف  فورعمهبرما  دـشاب . رکنمزایھنو  فورعمهبرما  هعماـج  رد  هک  تسا  نیا  هب  راـیخا ، تیمکاـح  یاـقب  یمالـسا و  تموکح  ماوق  ( ١ «) مھل باجتسی  الف 

دیاـب شداـحآ  هک  دـننکیم  فظوم  ار  هعماـج  کـی  یتقو  دنـشاب . تارکنم  نیرتـمھم  زا  تسین  مولعم  هک  یتارکنم  لـباقم  رد  مھ  نآ  مییوگب . هملک  ود  فیلکت ، طاقـسا  یارب 

یانعم هب  همھ ، هک  یتقو  دنـشاب ؟ رکنم  زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ  تلم  کی  داحآ  تسا  نکمم  تقو  هچ  تسانعم ؟ هچ  هب  نیا  دننک ، یھن  رکنم  زا  رما و  فورعم  هب  ار  نارگید 

سانش و فورعم  همھ  دنشاب ؛ هاگآ  همھ  دنـشاب ؛ هتـشاد  مامتھا  همھ  هعماج ؛ یاھراک  هب  دنـشاب  هتـشاد  راک  همھ  دنـشاب ؛ هتـشاد  روضح  روشک  لئاسم  نتم  رد  یعقاو 

، فورعمهبرما تسا . همھ  رد  الاب  تفرعم  کی  تسا ؛ یمومع  یراکمھ  کی  تسا ؛ یمومع  روضح  کـی  تسا ؛ یمومع  تراـظن  کـی  یاـنعم  هب  نیا ، دنـشاب . سانـش  رکنم 

. تساھنیا

نویناحور  / ٠٧/١٣٧١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هطلـس زا  اھناسنا  تاجن  یارب  مادـقا  یتوغاط و  تردـق  لصا  اب  هزرابم  یطیارـش ، نینچ  رد  مالـسا  یایند  یارب  هک  دـنامھف  دوخ  تانایب  رد  مالـسلاهیلع ، یلع  نب  نیـسح 

غیلبت و مدرم  نایم  رد  ار  یھلا  ماکحا  دنامیم و  هنیدـم  رد  رگا  مالـسلاهیلع ، یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  یھیدـب  تساھراک . نیرتبجاو  تردـق ، نیا  ینمیرھا  یناطیش و 

ار مدرم  زاـمن  دـنامیمزاب : اـھراک  نیا  همھ  زا  درکیم ، تکرح  قارع  تمـس  هب  یراـک  ماـجنا  یارب  یتـقو  اـما  دادیم . شرورپ  ار  یاهدـع  درکیم ، ناـیب  ار  تیب  لـھا  فراـعم 

ییارقف نادنمتـسم و  ماتیا و  هب  کمک  زا  دشیم و  لیطعت  وا  فراعم  نایب  سرد و  هزوح  دیوگب ؛ مدرم  هب  تسناوتیمن  ار  ربمغیپ  ثیداحا  ؛ دھد میلعت  اھنآ  هب  تسناوتیمن 

همھ نابز  رد  هک  نانچنآ  یتح  درک . رتمھم  هفیظو  یادف  ار ، فیاظو  نیا  همھ  اما  دادیم . ماجنا  ترـضح  نآ  هک  دوب  یاهفیظو  مادکرھ  اھنیا  دـنامیم . دـندوب ، هنیدـم  رد  هک 

. دش رتالاب  فیلکت  نآ  یادف  نیا ، دنتفریم ، جح  یارب  مدرم  هک  یماگنھ  رد  هللاتیب و  جح  نامز  تسھ ، ناگدنیوگ  نیغلبم و 

رد هک  نانچنآ  ای  یدج ».  هریـسب  ریـسا  رکنملا و  نع  یھنا  فورعملاب و  رمآ  نا  دـیرا  : » دوب داسف  اشنم  هک  یھاگتـسد  اب  هزرابم  دومرف ، هک  روطنامھ  تسیچ ؟ فیلکت  نآ 

هیلع ریغی  ملف  رخآ ] ات   ] دھعل هللا اثکان  مرحل هللا ، الحتـسم  ارئاج  اناطلـس  یار  نم  لاق  هلآ ، هیلع و  یلـص هللا  لوسر هللا ، نا  سانلا ! اھیا  : » دومرف هار  نیب  رد  یرگید  هبطخ 

هب ار  اھناسنا  هک  یھاگتـسد  دنکارپیم و  داسف  هک  یتردـق  روج ؛ ملظ و  ناطلـس  هب  تبـسن  رییغت ، ای  هراغا  ینعی  هلخدـم ».  هلخدـی  نا  یلع هللا  اقح  ناک  لوق  لعفب و ال 

مھ رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  قادـصم  ار ، نیا  هتبلا  هک  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  تـکرح  لـیلد  نـیا ، دـناشکیم . یوـنعم  یداـم و  یاـنف  یدوباـن و  تـمس 

ار و رگید  فیلاکت  دنکیم و  تکرح  مھا ، فیلکت  یارب  هک  تساذل  دوش . هجوت  دیاب  مھ  تاکن  نیا  هب  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  فیلکت  هب  شیارگ  باب  رد  هک  دناهتـسناد ؛

کی نمـشد و  کی  تسا . نیعتم  یمالـسا  هعماج  یارب  تکرح  کی  ینامز ، رھ  تسیچ ؟ بجاو  راـک  زورما ، هک  دـھدیم  صیخـشت  دـنکیم . مھا  فیلکت  نیا  یادـف  مھم  ول 

نیملـسم مالـسا و  تھج ، نآ  زا  هک  یتـھج  رد  میدرک ، هابتـشا  نمـشد  تخانـش  رد  رگا  تخانـش . دـیاب  ار  نآ  دـنکیم . دـیدھت  ار  نیملـسم  مالـسا و  ناـھج  مصخ ، هھبج 

رد ام  زورما  دوریم . تسد  زا  گرزب  یاھتـصرف  تسا . ریذپانناربج  دـش ، دـھاوخ  ادـیپ  هک  یتراسخ  میاهدـش . هابتـشا  راچد  دوشیم ، هلمح  اھنآ  هب  دـننیبیم و  تراسخ 

کرادت نامدوخ  تلم  مالسا و  ناھج  مالسا ، تما  یارب  نکمم ، هجرد  العا  هب  ار  یسانشفیلکت  یسانشنمشد و  هجوت و  یرایـشھ و  نیمھ  هک  میفلکم  مالـسا ، یایند 

یناکما نینچ  درادن  هقباس  زورما  ات  لوا  ردص  زا  دعب  مالسا ، خیرات  لوط  رد  هک  یزیچ  مالـسا  مچرپ  ندش  هتـشارفارب  یمالـسا و  تموکح  لیکـشت  هب  هجوت  اب  زورما  مینیبب .

، اذل میوش . هابتشا  راچد  مجاھت ، هلمح  تھج و  هب  تبسن  یھاگآ  رد  میرادن  قح  مینک . هابتشا  نمشد  تخانش  رد  میرادن  قح  رگید  ام  زورما  تسا . ناناملسم  رایتخا  رد 

ناشـشنیب ییاناوت و  ناکما و  بسحرب  مھبتارم : فالتخا  یلع  دـندرک  تکرح  راوگرزب  نآ  هار  رد  هک  یناسک  رگید  راوگرزب و  ماما  شـالت  همھ  زورما ، اـت  بـالقنا  یزوریپ  لوا  زا 

زا ینمشد  هچ  رتالاب و  همھ  زا  یدیدھت  هچ  قح ، لدع و  یاھهیاپ  یارب  ناریا و  رد  یمالسا  هعماج  یارب  ناناملـسم ، یارب  زورما ، یایند  رد  دوش  مولعم  هک  تسا  هدوب  نیا 

رابکتـسا رفک و  هطلـس  یناھج و  هطلـس  یوس  زا  نک  ناینب  رطخ  گرزب و  هلمح  یـساسا ، ینمـشد  یدامتم ، یاھلاس  نیا  مامت  لثم  مھ ، زورما  تسا ؟ رتکانرطخ  همھ 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 36 
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. دنکیم دیدھت  ار  نیملسم  مالسا و  هک  تسا  یرطخ  نیرتگرزب  نیا ، تسا . یناھج 

نویناحور  / ٠٧/١٣٧١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نوگانوگ و فیاظو  زا  ار  یلـصا  هفیظو  مالـسا ، خـیرات  ساسح  رایـسب  لصف  کی رد  مالـسلا ، هالـصلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  مھم  هتکن  نیا  اھـسرد ، نیا  زا  یکی 

هابتـشا مھوت و  راچد  تشاد ، جاـیتحا  نآ  هب  مالـسا  یاـیند  زور  نآ  هک  یزیچ  تخانـش  رد  وا  دـناسر . ماـجنا  هب  ار  هفیظو  نیا  داد و  صیخـشت  تیمھا ، فلتخم  بتارم  یاراد 

، مالسا یایند  ناگتسجرب  اھ و  نآ نایامنھار  تلم و  داحآ  هکنیا ، ینعی  تسا ؛ فلتخم  یاھنارود  رد  نیملسم ، یگدنز  رد  ریذپ  بیـسآ طاقن  زا  یکی  نیا ، هک  یلاح  رد  دشن .

یعرف و زیچ  هچ  و  درک ؛ نآ  یادف  دش  مزال  رگا  ار  رگید  یاھراک  دیاب  تخادرپ و  نآ  هب  دیاب  تسا و  یلـصا  زیچ  هچ  دننادن  دننک . هابتـشا  ار  یلـصا  هفیظو  نامز ، زا  یا  هھرب رد 

. درک شالت  شیارب  داد و  تیمھا  دیاب  نآ  دوخ  ردق  هب  ار  یراک  تکرح و  رھ  تسا و  مود  هجرد 

هب راک ، نیا  هک  دندیمھف  یم و  تسا » مایق  تقو  نونکا   » هک دش  یم تبحص  هیضق  نیا  باب  رد  اھ  نآ اب  رگا  هک  دندوب  یناسک  مالسلا ، هیلع دبع هللا  ابا  تکرح  نامز  نامھرد 

نیـسح ماـما  اـب  هک  ییاـھ  نآ ناـیم  رد  دـندرک . ار  راـک  نیمھ  یا  هدـع میدـید ، هکنیااـمک  دـندیبسچ ؛ یم ود  هـجرد  فیلاـکت  هـب  دراد ، ییاھرـسدرد  تالکـشم و  دوـخ  لاـبند 

، مالـسا یایند  ناگدـیزگرب  نارـس و  نیب  رد  زور  نآ  دنـشاب . ایند  لھا  همھ ، هک  دوبن  روط  نیا تشاد . دوجو  دـھعتم  نموم و  یاـھ  مدآ دـنتفرن ، دـندرکن و  تکرح  مالـسلا ، هیلع

ار یلـصا  نمـشد  دـنداد ؛ یمن صیخـشت  ار  ناـمز  تیعـضو  دـندیمھف ؛ یمن ار  فـیلکت  اـما  دـندوب ؛ دـننک ، لـمع  هفیظو  قـبط  دنتـساوخ  یم هـک  یناـسک  نموـم و  یاـھ  مدآ

تسا نکمم  مھ  زورما  تسا . هدوب  مالسا  یایند  گرزب  تائالتبا  زا  یکی  نیا ، دندرک . یم هابتشا  هس ، هجرد  ود و  هجرد  یاھراک  اب  ار  یروحم  یلـصا و  راک  دنتخانـش و  یمن

. درک ادیپ  تسا ، نآ  هب  هعماج  تایح  ماوق و  هک  ار  یساسا  هفیظو  دیاب  مینک . هابتشا  رت  تیمھا مک زیچ  اب  تسا ، مھم  هک  ار  هچنآ  و  میوش ، نآ  راچد  ام 

یاھراک هب  دنداد و  یمن صیخشت  ار  فیلکت  نیا  یضعب ، اما  دوب ؛ حرطم  توغاط ، رفک و  هاگتسد  دض  یدادبتـسا و  دض  یرامعتـسا و  دض  تازرابم  ام ، روشک  نیمھ  رد  یزور 

رب ینید  یاھراک  رد  مدرم  زا  یدودحم  عمج  تیادھ  رگا  تشاد ، یغیلبت  کچوک  هزوح  کی  رگا  تشاد ، یفیلات  رگا  تشاد ، یسیردت  یسک  رگا  انایحا  دندوب . هدیبسچ  رگید 

! دـنامنزاب اھراک  نیا  زا  هکنیا  یارب  درک ، یم کرت  ار  تیمھا  نآ  هب  تمظع و  نآ  هب  هزرابم  دـنام ! دـھاوخ  لطعم  اھراک  نآ  دزادرپب ، هزراـبم  نآ  هب  رگا  درک  یم رکف  دوب ، وا  هدـھع 

. دوب مھا  هچنآ  دوب و  مھم  هچنآ  دوب ، مزال  هچنآ  نتخانش  رد  هابتشا  ینعی 

هطلـس زا  اھناسنا  تاجن  یارب  مادـقا  یتوغاط و  تردـق  لصا  اب  هزرابم  یطیارـش ، نینچ  رد  مالـسا  یایند  یارب  هک  دـنامھف  دوخ  تانایب  رد  مالـسلا ، هیلع یلع  نب  نیـسح 

غیلبت و مدرم  نایم  رد  ار  یھلا  ماکحا  دنام و  یم هنیدـم  رد  رگا  مالـسلا ، هیلع یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  یھیدـب  تساھراک . نیرت  بجاو تردـق ، نیا  ینمیرھا  یناطیش و 

ار مدرم  زاـمن  دـنام : یمزاـب اـھراک  نیا  همھ  زا  درک ، یم تکرح  قارع  تمـس  هب  یراـک  ماـجنا  یارب  یتقو  اـما  داد . یم شرورپ  ار  یا  هدـع درک ، یم ناـیب  ار  تیب  لـھا  فراـعم 

؛ دھد میلعت  اھ  نآ هب  تسناوت  یمن

. دـنام یم دـندوب ، هنیدـم  رد  هک  ییارقف  نادنمتـسم و  ماتیا و  هب  کمک  زا  دـش و  یم لیطعت  وا  فراـعم  ناـیب  سرد و  هزوح  دـیوگب ؛ مدرم  هب  تسناوت  یمن ار  ربمغیپ  ثیداـحا 

، تسھ ناگدـنیوگ  نیغلبم و  همھ  نابز  رد  هک  نانچ  نآ یتح  درک . رت  مھم هفیظو  یادـف  ار ، فیاظو  نیا  همھ  اما  داد . یم ماـجنا  ترـضح  نآ  هک  دوب  یا  هفیظو مادـکرھ  اـھ  نیا

. دش رتالاب  فیلکت  نآ  یادف  نیا ، دنتفر ، یم جح  یارب  مدرم  هک  یماگنھ  رد  هللا و  تیب جح  نامز 

رد هک  نانچ  نآ ای  یدج ».  هریـسب  ریـسا  رکنملا و  نع  یھنا  فورعملاب و  رمآ  نا  دـیرا  : » دوب داسف  اشنم  هک  یھاگتـسد  اب  هزرابم  دومرف ، هک  روط  نامھ تسیچ ؟ فیلکت  نآ 

هیلع ریغی  ملف  رخآ ] ات   ] دھعل هللا اثکان  مرحل هللا ، الحتـسم  ارئاج  اناطلـس  یار  نم  لاق  هلآ ، هیلع و  یلـص هللا  لوسر هللا ، نا  سانلا ! اھیا  : » دومرف هار  نیب  رد  یرگید  هبطخ 

هب ار  اھناسنا  هک  یھاگتـسد  دـنکارپ و  یم داسف  هک  یتردـق  روج ؛ ملظ و  ناطلـس  هب  تبـسن  رییغت ، ای  هراغا  ینعی  هلخدـم ». هلخدـی  نا  یلع هللا  اقح  ناک  لوق  لـعفب و ال 

مھ رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  قادـصم  ار ، نیا  هتبلا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع یلع  نب  نیـسح  تـکرح  لـیلد  نـیا ، دـناشک . یم یوـنعم  یداـم و  یاـنف  یدوباـن و  تـمس 

ار و رگید  فیلاکت  دنک و  یم تکرح  مھا ، فیلکت  یارب  هک  تساذل  دوش . هجوت  دیاب  مھ  تاکن  نیا  هب  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  فیلکت  هب  شیارگ  باب  رد  هک  دنا ؛ هتـسناد

کی نمـشد و  کی  تسا . نیعتم  یمالـسا  هعماج  یارب  تکرح  کی  ینامز ، رھ  تسیچ ؟ بجاو  راـک  زورما ، هک  دـھد  یم صیخـشت  دـنک . یم مھا  فیلکت  نیا  یادـف  مھم  ول 

نیملـسم مالـسا و  تھج ، نآ  زا  هک  یتـھج  رد  میدرک ، هابتـشا  نمـشد  تخانـش  رد  رگا  تخانـش . دـیاب  ار  نآ  دـنک . یم دـیدھت  ار  نیملـسم  مالـسا و  ناـھج  مصخ ، هھبج 

رد ام  زورما  دور . یم تسد  زا  گرزب  یاھتـصرف  تسا . ریذپان  ناربج دـش ، دـھاوخ  ادـیپ  هک  یتراسخ  میا . هدـش هابتـشا  راچد  دوش ، یم هلمح  اھ  نآ هب  دـننیب و  یم تراسخ 

کرادت نامدوخ  تلم  مالسا و  ناھج  مالسا ، تما  یارب  نکمم ، هجرد  العا  هب  ار  یسانش  فیلکت یسانش و  نمشد هجوت و  یرایـشھ و  نیمھ  هک  میفلکم  مالـسا ، یایند 

یناکما نینچ  درادن  هقباس  زورما  ات  لوا  ردص  زا  دعب  مالسا ، خیرات  لوط  رد  هک  یزیچ  مالـسا  مچرپ  ندش  هتـشارفارب  یمالـسا و  تموکح  لیکـشت  هب  هجوت  اب  زورما  مینیبب .

، اذل میوش . هابتشا  راچد  مجاھت ، هلمح  تھج و  هب  تبسن  یھاگآ  رد  میرادن  قح  مینک . هابتشا  نمشد  تخانش  رد  میرادن  قح  رگید  ام  زورما  تسا . ناناملسم  رایتخا  رد 

ناشـشنیب ییاناوت و  ناکما و  بسحرب  مھبتارم : فالتخا  یلع  دـندرک  تکرح  راوگرزب  نآ  هار  رد  هک  یناسک  رگید  راوگرزب و  ماما  شـالت  همھ  زورما ، اـت  بـالقنا  یزوریپ  لوا  زا 

زا ینمشد  هچ  رتالاب و  همھ  زا  یدیدھت  هچ  قح ، لدع و  یاھ  هیاپ یارب  ناریا و  رد  یمالسا  هعماج  یارب  ناناملـسم ، یارب  زورما ، یایند  رد  دوش  مولعم  هک  تسا  هدوب  نیا 

رابکتـسا رفک و  هطلـس  یناھج و  هطلـس  یوس  زا  نک  ناینب  رطخ  گرزب و  هلمح  یـساسا ، ینمـشد  یدامتم ، یاھلاس  نیا  مامت  لثم  مھ ، زورما  تسا ؟ رت  کانرطخ همھ 

. دنک یم دیدھت  ار  نیملسم  مالسا و  هک  تسا  یرطخ  نیرتگرزب  نیا ، تسا . یناھج 

لیمحت ملاس  هعماج  کی  رب  دوخ  تاناکما  اھرازبا و  اب  نمـشد  مھ ، ار  اھفعـض  نیمھ  اما  تسا ؛ نمـشد  هلمح  زاـس  هنیمز هعماـج ، کـی  ینورد  یاھفعـض  هک  تسا  تسرد 

یایند همھ  رب  هجنپ  هنافساتم  هک  دشاب  یناھج  هطلـس  دض  یرابکتـسا و  دض  تھج  نامھ  دیاب  زورما  یمالـسا ، هعماج  تکرح  تھج  میوش . هابتـشا  راچد  دیابن  دنک . یم

تکرح هک  تسا  نیا  اھ  نآ شالت  همھ  دننمشد . شندوب  یمالـسا  رطاخ  هب  یمالـسا ، ناریا  اب  دننمـشد ؛ نیملـسم  یرادیب  اب  دننمـشد ؛ مالـسا  اب  تسا . هدنکفا  مالـسا 

تموصخ مالسا ، هب  تبسن  هک  یگرزب  کچوک و  یاھتردق  همھ  وا ، رس  تشپ  تساکیرما و  زواجتم  ربجتم و  تلود  هتبلا  تموصخ  نیا  سار  رد  دوشن . هدنز  ایند  رد  یمالسا 

زورما دیشوج و  اجنیا  زا  یمالسا ، یرادیب  هک  تسا  نیمھ  ببـس  هب  دننمـشد ، هک  مھ  یمالـسا  ناریا  اب  دنـسرت . یم مالـسا  زا  ای  دنراد ، عفانم  کاکطـصا  ای  دنراد ، نیرید 

، دنناوتب رگا  دنور . یم شیپ  هب  دـننک و  یم مکحم  ار  ناشیاھماگ  دـنریگ و  یم زوریپ  بالقنا  نیا  تکرح و  نیا  زا  ار  ناشدـیما  دنتـسھ ، هک  ایند  یاجرھ  رد  ناملـسم  یاھتلم 

هک تسا  یتقیقح  نآ  نیا ، دـنا . هدروآ تسد  هب  ملاع  رـساترس  رد  یمالـسا  جوم  لباقم  رد  ار  دوخ  یزوریپ  نیرتگرزب  دـنھد ، تسکـش  اب ، ذاـیعلا  هطقن ، نیا  رد  ار  مالـسا 

. دراد دوجو  زورما 

ناناملسم اب  زورما  دینیبب  تسا . هتشادرب  تسد  نیملسم  مالسا و  اب  ینمـشد  زا  نمـشد  هک  درک  ادیپ  ار  روصت  نامگ و  نیا  دیابن  درک . هابتـشا  نمـشد  تخانـش  رد  دیابن 

راـچد ناـشدوخ  هناـخ  لـخاد  رد  یماـظن ، ریغ  نارازھ  ناـسنا و  نارازھ  دـننک ! یم هچ  نیوگزرھ  ینـسوب  ناناملـسم  اـپورا  بلق  رد  کـچوک  ناملـسم  روـشک  نیا  اـب  اـپورا ،

نآ ات  دننک ، یم اشامت  دنا و  هتسشن هک  تسا  نیا  لقا  دح  دننک ، یم کمک  قیوشت و  ار  برص  نیزواجتم  اھ ، نآ نانمشد  هک  مییوگن  رگا  دنتسھ . ایالب  طیارش و  نیرت  تخس

. دـنک دوباـن  دربـب و  نیب  زا  یلک  هب  هقطنم  نآ  رد  ار  ناملـسم  هدـع  کـی  نیا  تازیھجت ، تاحیلـست و  همھ  نآ  مـظنم و  شترا  نآ  اھحالـس و  عاوـنا  هـب  زھجم  رت و  یوـق تـسد 

هب تتـشت و  هب  ترجاھم ؛ هب  دننک  راداو  ار  اھ  نآ دـنھاوخ  یم دـنامن . ناملـسم  روشک  کی  تروص  هب  اپورا ، بلق  رد  ناملـسم  هعماج  نیا  دـنھاوخ  یم تسا . نیا  ناشدـصق 

. دنامن یقاب  اپورا  رد  ناملسم ، هعومجم  دنھاوخ  یم دنزاس . ناشدوبان  یلک 

کی لکـش  هب  ای  اپورا ، لـخاد  رد  هک  یناملـسم  هعومجم  رھ  هدـنیآ ، رد  دـنکن ، یتکرح  مولظم  ناناملـسم  نیا  دروم  رد  مالـسا  ناـھج  زورما ، رگا  مدرک : ضرع  مھ  ـالبق  نم 

ناناملـسم هب  تبـسن  اـم  دـنریگ . رارق  ییاـھراشف  نینچ  ضرعم  رد  هک  دراد  دوجو  رطخ  نیا  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  روـشک  کـی  رد  گرزب  تیعمج  کـی  لکـش  هب  اـی  روـشک ،

لباقم رد  نوگانوگ و  یاھروشک  رد  مالـسا  اب  فلاخم  هعومجم  نایم  رد  مولظم ، تیلقا  کی  دنتـسھ . ام  ناردارب  دنناملـسم و  اھ  نآ مینارگن . تدـش  هب  نیوگزرھ ، ینـسوب 

، یماظن تازیھجت  ظاحل  زا  مھ  ار  قارع  یدامتم ، یاھلاس  هک  ییاھنامھ  نردـم ؛ هتفرـشیپ و  یاھحالـس  یاراد  دـنمورین ، شترا  کی  هب  یکتم  حلـسم ، تیعمج  کی  اھ ، نآ

فرط زا  میدرک . لمع  میتسناوت  هک  اـجنآ  اـت  ار  ناـمدوخ  فیاـظو  ناناملـسم ، نیا  دروم  رد  هتبلا  اـم  قباـس . یوالـسگوی  زکرم  رد  اھبرـص ، نیمھ  دـندرک ؛ یم زیھجت  اـم  هیلع 

. دـننک کمک  دـیاب  مالـسا  ناھج  رـسارس  ناناملـسم  تسین . یفاک  نیا  یلو  تسا . هدـش  ینابیتشپ  عون  همھ  هبناـج و  همھ یاـھینابیتشپ  اـھ  نآ زا  یمالـسا ، یروھمج 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 37 
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تازجعم زا  اتقیقح  نیا  و  هدومرف ؛ نایب  میرک  نآرق  هک  روط  نامھ تسا . یمالسا  یروھمج  رب  راشف  شرھاظم ، نیرتالاب  تسا و  نیا  شرھاظم  زا  یکی  مالسا ، اب  ینمـشد 

نیا دوصقم  دنوش . یمن یضار  اھ  نیا دنرادنرب ، تسد  مالـسا  زا  ناناملـسم  هعماج  ات  مھتلم ».  عبتت  یتح  یراصنلا  دوھیلا و ال  کنع  یـضرت  نل  و  : » دومرف هک  تسا  نآرق 

هدرم ناملـسم  هدـع  کی  اب  اھ  نآ هتبلا  دـشابن . ناناملـسم  ناـیم  رد  مالـسا  یتاـیح  یورین  نآ  مالـسا و  هدـنز  ماـکحا  نآ  یمالـسا ، حور  نآ  دـھاوخ  یم نمـشد  هک  تسا 

یمالسا تسین ! مالسا  هکنیا  اما  دنرادن . نآ  اب  مھ  ینمشد  دنرادن ؛ یراک  نادنچ  دنشاب ، مھ  مالسا  زا  یرصتخم  رھاوظ  هب  لماع  ول  و  مالـسا ، هیلاع  ینابم  زا  عالطا  یب

نورد لئاسم  رگاشامت  ای  ملاع ، ثداوح  رگاشامت  دننیشنب و  یا  هدع هک  تسین  مالسا  نآ  سانلل ».  تجرخا  هما  ریخ  متنک   » هک دومرف  نآرق  دروآ و  ربمغیپ  هک  تسا  مالـسا 

زا هک  یناناملسم  دنریگ و  یم راک  هب  حیحص  لکـش  هب  ملاع ، یانب  یارب  ار  ناشدوخ  یورین  هک  یناناملـسم  هاگآ ، ناناملـسم  رادیب ، ناناملـسم  دنـشاب . ناشدوخ  هعماج 

میا و هدید فلتخم  عاونا  هب  ار  ضغب  نیا  لامعا  لاس ، دنچ  نیا  رد  ام  دنا و  یناھج رابکتسا  ضغب  رثکا  دح  دروم  ناناملـسم  هنوگ  نیا مالـسا و  نیا  دنـسرت ؛ یمن یعنام  چیھ 

. مینک یم هدھاشم  یتاغیلبت ، یسایس و  یداصتقا و  یگنھرف و  فلتخم  یاھ  هنیمز رد  ار  شلکش  نیرتشیب  مھ ، زورما 

نویناحور  / ٠٧/١٣٧١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

کی لکـش  هب  ای  اپورا ، لـخاد  رد  هک  یناملـسم  هعومجم  رھ  هدـنیآ ، رد  دـنکن ، یتکرح  مولظم  ناناملـسم  نیا  دروم  رد  مالـسا  ناـھج  زورما ، رگا  مدرک : ضرع  مھ  ـالبق  نم 

ناناملـسم هب  تبـسن  اـم  دـنریگ . رارق  ییاـھراشف  نینچ  ضرعم  رد  هک  دراد  دوجو  رطخ  نیا  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  روـشک  کـی  رد  گرزب  تیعمج  کـی  لکـش  هب  اـی  روـشک ،

لباقم رد  نوگانوگ و  یاھروشک  رد  مالـسا  اب  فلاخم  هعومجم  نایم  رد  مولظم ، تیلقا  کی  دنتـسھ . ام  ناردارب  دنناملـسم و  اھنآ  مینارگن . تدـش  هب  نیوگزرھ ، ینـسوب 

، یماظن تازیھجت  ظاحل  زا  مھ  ار  قارع  یدامتم ، یاھلاس  هک  ییاھنامھ  نردـم ؛ هتفرـشیپ و  یاھحالـس  یاراد  دـنمورین ، شترا  کی  هب  یکتم  حلـسم ، تیعمج  کی  اھنآ ،

فرط زا  میدرک . لمع  میتسناوت  هک  اـجنآ  اـت  ار  ناـمدوخ  فیاـظو  ناناملـسم ، نیا  دروم  رد  هتبلا  اـم  قباـس . یوالـسگوی  زکرم  رد  اھبرـص ، نیمھ  دـندرکیم ؛ زیھجت  اـم  هیلع 

. دـننک کمک  دـیاب  مالـسا  ناھج  رـسارس  ناناملـسم  تسین . یفاک  نیا  یلو  تسا . هدـش  ینابیتشپ  عون  همھ  هبناـجهمھ و  یاـھینابیتشپ  اـھنآ  زا  یمالـسا ، یروھمج 

تازجعم زا  اتقیقح  نیا  و  هدومرف ؛ نایب  میرک  نآرق  هک  روطنامھ  تسا . یمالسا  یروھمج  رب  راشف  شرھاظم ، نیرتالاب  تسا و  نیا  شرھاظم  زا  یکی  مالسا ، اب  ینمـشد 

نیا دوصقم  دنوشیمن . یضار  اھنیا  دنرادنرب ، تسد  مالـسا  زا  ناناملـسم  هعماج  ات  مھتلم ».  عبتت  یتح  یراصنلا  دوھیلا و ال  کنع  یـضرت  نل  و  : » دومرف هک  تسا  نآرق 

هدرم ناملـسم  هدـع  کی  اب  اھنآ  هتبلا  دـشابن . ناناملـسم  ناـیم  رد  مالـسا  یتاـیح  یورین  نآ  مالـسا و  هدـنز  ماـکحا  نآ  یمالـسا ، حور  نآ  دـھاوخیم  نمـشد  هک  تسا 

یمالسا تسین ! مالسا  هکنیا  اما  دنرادن . نآ  اب  مھ  ینمشد  دنرادن ؛ یراک  نادنچ  دنشاب ، مھ  مالسا  زا  یرصتخم  رھاوظ  هب  لماع  ول  و  مالـسا ، هیلاع  ینابم  زا  عالطایب 

نورد لئاسم  رگاشامت  ای  ملاع ، ثداوح  رگاشامت  دننیشنب و  یاهدع  هک  تسین  مالـسا  نآ  سانلل ». تجرخا  هما  ریخ  متنک   » هک دومرف  نآرق  دروآ و  ربمغیپ  هک  تسا  مالـسا 

زا هک  یناناملسم  دنریگیم و  راک  هب  حیحص  لکـش  هب  ملاع ، یانب  یارب  ار  ناشدوخ  یورین  هک  یناناملـسم  هاگآ ، ناناملـسم  رادیب ، ناناملـسم  دنـشاب . ناشدوخ  هعماج 

میاهدید و فلتخم  عاونا  هب  ار  ضغب  نیا  لامعا  لاس ، دنچ  نیا  رد  ام  دنایناھج و  رابکتسا  ضغب  رثکا  دح  دروم  ناناملـسم  هنوگنیا  مالـسا و  نیا  دنـسرتیمن ؛ یعنام  چیھ 

. مینکیم هدھاشم  یتاغیلبت ، یسایس و  یداصتقا و  یگنھرف و  فلتخم  یاھهنیمز  رد  ار  شلکش  نیرتشیب  مھ ، زورما 

؛ دوب اکیرما  قارع ، رـس  تشپ  اما  دوب ؛ قارع  هیـضق ، رھاظ  تشاد . ییارآفص  ام  اب  انلع  نمـشد  یلیمحت ، گنج  لاس  تشھ  رد  تسین . یماـظن  مجاـھت  اـم ، هیلع  زورما 

؛ دـننک رواب  دـندوبن  رـضاح  اھیلیخ  میتفگ . اھراب  اھراب و  گنج ، لاس  تشھ  لوط  مامت  رد  ام  ار  نیا  دـندوب . نیعجترم  همھ  قارع ، رـس  تشپ  دوب ؛ وتاـن  قارع ، رـس  تشپ 

رد مالـسا  اـب  رفک ، رابکتـسا و  یاـیند  همھ  تقیقح  رد  دوـب . یماـظن  یگنج  گـنج ، دـننکیم . فارتـعا  زورما  دـندرک ، زیھجت  تدـم  نیا  رد  ار  قارع  هـک  یناـسک  ناـمھ  یلو 

هعماج نیا  مجاھت ، نیا  لـباقم  رد  دراد . دوجو  یاهقباـس  مک  تدـش  اـب  رگید ، یاـھمجاھت  همھ  اـما  تسین ؛ یماـظن  گـنج  طـقف  زورما  درکیم . هزراـبم  یمالـسا  یروھمج 

؟ تسا نکمم  هنوگچ  نیا ، دنک . تمواقم  دنامب و  مواقم  هدنز  دوجوم  کی  تروص  هب  ندز و  هبرض  هدامآ  تمواقم ، هدامآ  دیمارپ ، ریذپانبیسآ ، رایشوھ ، هدنز ، دیاب  یمالـسا ،

. تسا ناناملـسم  یگـشیمھ  فـیلکت  نیا ، تسین . یدـیدج  عوـضوم  هک  فورعم  هب  رما  عوـضوم  مدرک . حرطم  ار  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  عوـضوم  هدـنب  هک  تـسا  نـیا 

نطلسیل هللا  » تقو نآ  دوشن ، راک  نیا  رگا  دومرف : هک  تسا ، رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  اب  یمالسا ، تموکح  ماوق  دنامیم . هدنز  فیلکت  نیا  ماجنا  اب  یمالـسا ، هعماج 

رما دشاب . رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  هعماج  رد  هک  تسا  نیا  هب  رایخا ، تیمکاح  یاقب  یمالـسا و  تموکح  ماوق  مھل .»  باجتـسی  الف  مکرایخ  اوعدـیف  مکرارـش  مکیلع 

ار هعماـج  کـی  یتقو  دنـشاب . تارکنم  نیرتمھم  زا  تسین  مولعم  هک  یتارکنم  لـباقم  رد  مھ  نآ  مییوگب . هملک  ود  فیلکت ، طاقـسا  یارب  اـم ، هک  تسین  نیا  طـقف  فورعم  هب 

رکنم زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ  تلم  کی  داحآ  تسا  نکمم  تقو  هچ  تسانعم ؟ هچ  هب  نیا  دـننک ، یھن  رکنم  زا  رما و  فورعم  هب  ار  نارگید  دـیاب  شداـحآ  هک  دـننکیم  فظوم 

هاگآ همھ  دنشاب ؛ هتشاد  مامتھا  همھ  هعماج ؛ یاھراک  هب  دنشاب  هتشاد  راک  همھ  دنشاب ؛ هتشاد  روضح  روشک  لئاسم  نتم  رد  یعقاو  یانعم  هب  همھ ، هکیتقو  دنـشاب ؟

رد الاب  تفرعم  کی  تسا ؛ یمومع  یراکمھ  کی  تسا ؛ یمومع  روضح  کی  تسا ؛ یمومع  تراظن  کی  یانعم  هب  نیا ، دنشاب . سانشرکنم  سانشفورعم و  همھ  دنشاب ؛

. تسا همھ 

دنکیم انب  شدوخ  تاغیلبت  رد  مھ  نمـشد  مینک ، ینادـنز  یمولعم ، دارفا  هلیـسو  هب  مھ  نآ  دودـحم ، هریاد  کی  رد  ار  فورعم  هب  رما  ام  رگا  الا  و  تساھنیا . فورعم ، هب  رما 

دنروایب تسا ، نآ  هب  زیچ  همھ  ماوق  هک  ار ، تمظع  نیا  هب  بجاو  نیا  دوش ! لمع  روطنیا  باجحدب ، یاھنز  هب  تبسن  دعب ، هب  نیا  زا  تسانب  ناریا  رد  هک  ندرک ؛ یـشاپمس 

یاـنعم تسا  نیا  فورعم !؟ هب  رما  یاـنعم  تسا  نیا  تسین . تسرد  ـالثم  ناـشباجح  عضو  هک  ینز  رفن  دـنچ  هب  تبـسن  مھ  نآ  نارھت ؛ یاـھنابایخ  رد  دودـحم ، یاهریاد  رد 

نیرتالاب تسین . یدرف  یاھفلخت  اھفلخت ، تسین . عون  کی  هزادـنا و  کی  اھفلخت  تساھفرح . نیا  زا  رتالاب  هیـضق ، هعماـج !؟ نوگاـنوگ  یاھهنحـص  رد  نموم  یاـھورین  روضح 

ندرک هارمگ  تـسار ، هار  ندادناـشن  جـک  راودـیما ، یاـھلد  ندرک  دـیمون  مدرم ، ندرک  دـیمون  دـنکیم . تسـس  ار  ماـظن  یاـھهیاپ  هـک  تـسا  یمیارج  اـھفلخت و  نآ  اـھفلخت ،

هب یارب  شالت  یمالسا و  ماکحا  اب  ندرک  تفلاخم  نمشد ، هب  ندرک  کمک  یمالسا ، هعماج  رد  نوگانوگ  لاوحا  عاضوا و  زا  ندرک  هدافتساوس  صالخااب ، نموم و  یاھناسنا 

دینک هدھاشم  دیمھفب و  دینیبب و  ار  نآ  نابایخ  رد  امـش  هک  یروط  نآ  هن  سوسحمان  تروص  هب  ار  داسف  ات  دننکیم  شالت  ییاھتسد  زورما  نموم . لسن  ندناشک  داسف 

، یقالخا تارکنم  تساھنیا ؛ تارکنم  دنناشکب . ییانتعایب  هب  ار  مدرم  دنناشکب ؛ داسف  هب  ار  اھرسپ  دنناشکب ؛ داسف  هب  ار  ناناوج  دننک و  جیورت  یکھورگ ، یاھلکـش  هب 

طیحم رد  مھ ، فیرش  دنمراک  کی  دنک . رکنم  زا  یھن  دناوتیم  سرد  طیحم  رد  مھ ، وجشناد  کی  تسا . رکنم  زا  یھن  یاج  اج ، همھ  یداصتقا . تارکنم  یـسایس ، تارکنم 

رکنم زا  یھن  دناوتیم  دوخ ، یرنھ  لیاسو  اب  مھ ، دنمرنھ  کی  دنک . رکنم  زا  یھن  دناوتیم  دوخ  راک  طیحم  رد  مھ ، نموم  بساک  کی  دنک . رکنم  زا  یھن  دـناوتیم  دوخ  راک 

راک درک . دودـحم  کچوک ، یاھهریاد  رد  ار  یھلا  گرزب  بجاو  نیا  دوشیمن  دـنفورعم . هب  رما  رکنم و  زا  یھن  لماوع  نیرتمھم  زا  یکی  فلتخم ، یاھطیحم  رد  نویناـحور  دـنک .

، فلتخم یاھرشق  مدرک : ضرع  دش ، رـشتنم  هک  یرکـشت  مایپ  رد  نم  دراد . یاهفیظو  سکرھ  هتبلا  دشاب . یـصاخ  هدع  صوصخم  هک  تسین  روطنیا  تسا . همھ  راک  مھ 

دینک و تمواقم  دیناوتیم  رکنم  مادک  لباقم  رد  امـش  دینک ؟ رکنم  زا  یھن  دیاب  اجک  دراد . یھاگیاج  سکرھ  دننک . ادیپ  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  رد  ار  دوخ  هاگیاج  دـیاب 

اھنآ یارب  ار  رکنم  دننک و  نایب  ار  رکنم  زا  یھن  تیفیک  دننک ؛ ییامنھار  تیادھ و  ار  مدرم  دیاب  نید  یاملع  هتبلا ، تسا . یمدرم  راک  راک ، دیـسانشیم ؟ ار  مادک  دیتسیاب ؟

. دنھد حرش 

نویناحور  / ٠٧/١٣٧١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هطلـس زا  اھناسنا  تاجن  یارب  مادـقا  یتوغاط و  تردـق  لصا  اب  هزرابم  یطیارـش ، نینچ  رد  مالـسا  یایند  یارب  هک  دـنامھف  دوخ  تانایب  رد  مالـسلا ، هیلع یلع  نب  نیـسح 

غیلبت و مدرم  نایم  رد  ار  یھلا  ماکحا  دنام و  یم هنیدـم  رد  رگا  مالـسلا ، هیلع یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  یھیدـب  تساھراک . نیرت  بجاو تردـق ، نیا  ینمیرھا  یناطیش و 

ار مدرم  زاـمن  دـنام : یمزاـب اـھراک  نیا  همھ  زا  درک ، یم تکرح  قارع  تمـس  هب  یراـک  ماـجنا  یارب  یتقو  اـما  داد . یم شرورپ  ار  یا  هدـع درک ، یم ناـیب  ار  تیب  لـھا  فراـعم 

؛ دھد میلعت  اھ  نآ هب  تسناوت  یمن

. دـنام یم دـندوب ، هنیدـم  رد  هک  ییارقف  نادنمتـسم و  ماتیا و  هب  کمک  زا  دـش و  یم لیطعت  وا  فراـعم  ناـیب  سرد و  هزوح  دـیوگب ؛ مدرم  هب  تسناوت  یمن ار  ربمغیپ  ثیداـحا 

، تسھ ناگدـنیوگ  نیغلبم و  همھ  نابز  رد  هک  نانچ  نآ یتح  درک . رت  مھم هفیظو  یادـف  ار ، فیاظو  نیا  همھ  اما  داد . یم ماـجنا  ترـضح  نآ  هک  دوب  یا  هفیظو مادـکرھ  اـھ  نیا

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 38 
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. دش رتالاب  فیلکت  نآ  یادف  نیا ، دنتفر ، یم جح  یارب  مدرم  هک  یماگنھ  رد  هللا و  تیب جح  نامز 

رد هک  نانچ  نآ ای  یدج ».  هریـسب  ریـسا  رکنملا و  نع  یھنا  فورعملاب و  رمآ  نا  دـیرا  : » دوب داسف  اشنم  هک  یھاگتـسد  اب  هزرابم  دومرف ، هک  روط  نامھ تسیچ ؟ فیلکت  نآ 

هیلع ریغی  ملف  رخآ ] ات   ] دھعل هللا اثکان  مرحل هللا ، الحتـسم  ارئاج  اناطلـس  یار  نم  لاق  هلآ ، هیلع و  یلـص هللا  لوسر هللا ، نا  سانلا ! اھیا  : » دومرف هار  نیب  رد  یرگید  هبطخ 

هب ار  اھناسنا  هک  یھاگتـسد  دنکارپ و  یم داسف  هک  یتردـق  روج ؛ ملظ و  ناطلـس  هب  تبـسن  رییغت ، ای  هراغا  ینعی  هلخدـم ».  هلخدـی  نا  یلع هللا  اقح  ناک  لوق  لعفب و ال 

مھ رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  قادـصم  ار ، نیا  هتبلا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع یلع  نب  نیـسح  تـکرح  لـیلد  نـیا ، دـناشک . یم یوـنعم  یداـم و  یاـنف  یدوباـن و  تـمس 

ار و رگید  فیلاکت  دنک و  یم تکرح  مھا ، فیلکت  یارب  هک  تساذل  دوش . هجوت  دیاب  مھ  تاکن  نیا  هب  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  فیلکت  هب  شیارگ  باب  رد  هک  دنا ؛ هتـسناد

کی نمـشد و  کی  تسا . نیعتم  یمالـسا  هعماج  یارب  تکرح  کی  ینامز ، رھ  تسیچ ؟ بجاو  راـک  زورما ، هک  دـھد  یم صیخـشت  دـنک . یم مھا  فیلکت  نیا  یادـف  مھم  ول 

نیملـسم مالـسا و  تھج ، نآ  زا  هک  یتـھج  رد  میدرک ، هابتـشا  نمـشد  تخانـش  رد  رگا  تخانـش . دـیاب  ار  نآ  دـنک . یم دـیدھت  ار  نیملـسم  مالـسا و  ناـھج  مصخ ، هھبج 

رد ام  زورما  دور . یم تسد  زا  گرزب  یاھتـصرف  تسا . ریذپان  ناربج دـش ، دـھاوخ  ادـیپ  هک  یتراسخ  میا . هدـش هابتـشا  راچد  دوش ، یم هلمح  اھ  نآ هب  دـننیب و  یم تراسخ 

کرادت نامدوخ  تلم  مالسا و  ناھج  مالسا ، تما  یارب  نکمم ، هجرد  العا  هب  ار  یسانش  فیلکت یسانش و  نمشد هجوت و  یرایـشھ و  نیمھ  هک  میفلکم  مالـسا ، یایند 

یناکما نینچ  درادن  هقباس  زورما  ات  لوا  ردص  زا  دعب  مالسا ، خیرات  لوط  رد  هک  یزیچ  مالـسا  مچرپ  ندش  هتـشارفارب  یمالـسا و  تموکح  لیکـشت  هب  هجوت  اب  زورما  مینیبب .

، اذل میوش . هابتشا  راچد  مجاھت ، هلمح  تھج و  هب  تبسن  یھاگآ  رد  میرادن  قح  مینک . هابتشا  نمشد  تخانش  رد  میرادن  قح  رگید  ام  زورما  تسا . ناناملسم  رایتخا  رد 

ناشـشنیب ییاناوت و  ناکما و  بسحرب  مھبتارم : فالتخا  یلع  دـندرک  تکرح  راوگرزب  نآ  هار  رد  هک  یناسک  رگید  راوگرزب و  ماما  شـالت  همھ  زورما ، اـت  بـالقنا  یزوریپ  لوا  زا 

زا ینمشد  هچ  رتالاب و  همھ  زا  یدیدھت  هچ  قح ، لدع و  یاھ  هیاپ یارب  ناریا و  رد  یمالسا  هعماج  یارب  ناناملـسم ، یارب  زورما ، یایند  رد  دوش  مولعم  هک  تسا  هدوب  نیا 

رابکتـسا رفک و  هطلـس  یناھج و  هطلـس  یوس  زا  نک  ناینب  رطخ  گرزب و  هلمح  یـساسا ، ینمـشد  یدامتم ، یاھلاس  نیا  مامت  لثم  مھ ، زورما  تسا ؟ رت  کانرطخ همھ 

. دنک یم دیدھت  ار  نیملسم  مالسا و  هک  تسا  یرطخ  نیرتگرزب  نیا ، تسا . یناھج 

لیمحت ملاس  هعماج  کی  رب  دوخ  تاناکما  اھرازبا و  اب  نمـشد  مھ ، ار  اھفعـض  نیمھ  اما  تسا ؛ نمـشد  هلمح  زاـس  هنیمز هعماـج ، کـی  ینورد  یاھفعـض  هک  تسا  تسرد 

یایند همھ  رب  هجنپ  هنافساتم  هک  دشاب  یناھج  هطلـس  دض  یرابکتـسا و  دض  تھج  نامھ  دیاب  زورما  یمالـسا ، هعماج  تکرح  تھج  میوش . هابتـشا  راچد  دیابن  دنک . یم

تکرح هک  تسا  نیا  اھ  نآ شالت  همھ  دننمشد . شندوب  یمالـسا  رطاخ  هب  یمالـسا ، ناریا  اب  دننمـشد ؛ نیملـسم  یرادیب  اب  دننمـشد ؛ مالـسا  اب  تسا . هدنکفا  مالـسا 

تموصخ مالسا ، هب  تبسن  هک  یگرزب  کچوک و  یاھتردق  همھ  وا ، رس  تشپ  تساکیرما و  زواجتم  ربجتم و  تلود  هتبلا  تموصخ  نیا  سار  رد  دوشن . هدنز  ایند  رد  یمالسا 

زورما دیشوج و  اجنیا  زا  یمالسا ، یرادیب  هک  تسا  نیمھ  ببـس  هب  دننمـشد ، هک  مھ  یمالـسا  ناریا  اب  دنـسرت . یم مالـسا  زا  ای  دنراد ، عفانم  کاکطـصا  ای  دنراد ، نیرید 

، دنناوتب رگا  دنور . یم شیپ  هب  دـننک و  یم مکحم  ار  ناشیاھماگ  دـنریگ و  یم زوریپ  بالقنا  نیا  تکرح و  نیا  زا  ار  ناشدـیما  دنتـسھ ، هک  ایند  یاجرھ  رد  ناملـسم  یاھتلم 

هک تسا  یتقیقح  نآ  نیا ، دـنا . هدروآ تسد  هب  ملاع  رـساترس  رد  یمالـسا  جوم  لباقم  رد  ار  دوخ  یزوریپ  نیرتگرزب  دـنھد ، تسکـش  اب ، ذاـیعلا  هطقن ، نیا  رد  ار  مالـسا 

. دراد دوجو  زورما 

نویناحور  / ٠٧/١٣٧١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لیمحت ملاس  هعماج  کی  رب  دوخ  تاناکما  اھرازبا و  اب  نمـشد  مھ ، ار  اھفعـض  نیمھ  اما  تسا ؛ نمـشد  هلمح  زاـسهنیمز  هعماـج ، کـی  ینورد  یاھفعـض  هک  تسا  تسرد 

یایند همھ  رب  هجنپ  هنافساتم  هک  دشاب  یناھج  هطلـس  دض  یرابکتـسا و  دض  تھج  نامھ  دیاب  زورما  یمالـسا ، هعماج  تکرح  تھج  میوش . هابتـشا  راچد  دیابن  دنکیم .

تکرح هک  تسا  نیا  اھنآ  شالت  همھ  دننمشد . شندوب  یمالـسا  رطاخ  هب  یمالـسا ، ناریا  اب  دننمـشد ؛ نیملـسم  یرادیب  اب  دننمـشد ؛ مالـسا  اب  تسا . هدنکفا  مالـسا 

تموصخ مالسا ، هب  تبسن  هک  یگرزب  کچوک و  یاھتردق  همھ  وا ، رس  تشپ  تساکیرما و  زواجتم  ربجتم و  تلود  هتبلا  تموصخ  نیا  سار  رد  دوشن . هدنز  ایند  رد  یمالسا 

زورما دیشوج و  اجنیا  زا  یمالسا ، یرادیب  هک  تسا  نیمھ  ببـس  هب  دننمـشد ، هک  مھ  یمالـسا  ناریا  اب  دنـسرتیم . مالـسا  زا  ای  دنراد ، عفانم  کاکطـصا  ای  دنراد ، نیرید 

، دنناوتب رگا  دنوریم . شیپ  هب  دـننکیم و  مکحم  ار  ناشیاھماگ  دـنریگیم و  زوریپ  بالقنا  نیا  تکرح و  نیا  زا  ار  ناشدـیما  دنتـسھ ، هک  ایند  یاجرھ  رد  ناملـسم  یاھتلم 

هک تسا  یتقیقح  نآ  نیا ، دـناهدروآ . تسد  هب  ملاع  رـساترس  رد  یمالـسا  جوم  لباقم  رد  ار  دوخ  یزوریپ  نیرتگرزب  دـنھد ، تسکـش  اب ، ذاـیعلا  هطقن ، نیا  رد  ار  مالـسا 

. دراد دوجو  زورما 

ناناملسم اب  زورما  دینیبب  تسا . هتشادرب  تسد  نیملسم  مالسا و  اب  ینمـشد  زا  نمـشد  هک  درک  ادیپ  ار  روصت  نامگ و  نیا  دیابن  درک . هابتـشا  نمـشد  تخانـش  رد  دیابن 

!... دننکیم هچ  نیوگزرھ  ینسوب  ناناملسم  اپورا  بلق  رد  کچوک  ناملسم  روشک  نیا  اب  اپورا ،

تازجعم زا  اتقیقح  نیا  و  هدومرف ؛ نایب  میرک  نآرق  هک  روطنامھ  تسا . یمالسا  یروھمج  رب  راشف  شرھاظم ، نیرتالاب  تسا و  نیا  شرھاظم  زا  یکی  مالسا ، اب  ینمـشد 

نیا دوصقم  دنوشیمن . یضار  اھنیا  دنرادنرب ، تسد  مالـسا  زا  ناناملـسم  هعماج  ات  مھتلم ».  عبتت  یتح  یراصنلا  دوھیلا و ال  کنع  یـضرت  نل  و  : » دومرف هک  تسا  نآرق 

هدرم ناملـسم  هدـع  کی  اب  اھنآ  هتبلا  دـشابن . ناناملـسم  ناـیم  رد  مالـسا  یتاـیح  یورین  نآ  مالـسا و  هدـنز  ماـکحا  نآ  یمالـسا ، حور  نآ  دـھاوخیم  نمـشد  هک  تسا 

یمالسا تسین ! مالسا  هکنیا  اما  دنرادن . نآ  اب  مھ  ینمشد  دنرادن ؛ یراک  نادنچ  دنشاب ، مھ  مالسا  زا  یرصتخم  رھاوظ  هب  لماع  ول  و  مالـسا ، هیلاع  ینابم  زا  عالطایب 

نورد لئاسم  رگاشامت  ای  ملاع ، ثداوح  رگاشامت  دننیشنب و  یاهدع  هک  تسین  مالسا  نآ  سانلل ».  تجرخا  هما  ریخ  متنک   » هک دومرف  نآرق  دروآ و  ربمغیپ  هک  تسا  مالـسا 

زا هک  یناناملسم  دنریگیم و  راک  هب  حیحص  لکـش  هب  ملاع ، یانب  یارب  ار  ناشدوخ  یورین  هک  یناناملـسم  هاگآ ، ناناملـسم  رادیب ، ناناملـسم  دنـشاب . ناشدوخ  هعماج 

میاهدید و فلتخم  عاونا  هب  ار  ضغب  نیا  لامعا  لاس ، دنچ  نیا  رد  ام  دنایناھج و  رابکتسا  ضغب  رثکا  دح  دروم  ناناملـسم  هنوگنیا  مالـسا و  نیا  دنـسرتیمن ؛ یعنام  چیھ 

. مینکیم هدھاشم  یتاغیلبت ، یسایس و  یداصتقا و  یگنھرف و  فلتخم  یاھهنیمز  رد  ار  شلکش  نیرتشیب  مھ ، زورما 

؛ دوب اکیرما  قارع ، رـس  تشپ  اما  دوب ؛ قارع  هیـضق ، رھاظ  تشاد . ییارآفص  ام  اب  انلع  نمـشد  یلیمحت ، گنج  لاس  تشھ  رد  تسین . یماـظن  مجاـھت  اـم ، هیلع  زورما 

؛ دـننک رواب  دـندوبن  رـضاح  اھیلیخ  میتفگ . اھراب  اھراب و  گنج ، لاس  تشھ  لوط  مامت  رد  ام  ار  نیا  دـندوب . نیعجترم  همھ  قارع ، رـس  تشپ  دوب ؛ وتاـن  قارع ، رـس  تشپ 

رد مالـسا  اـب  رفک ، رابکتـسا و  یاـیند  همھ  تقیقح  رد  دوـب . یماـظن  یگنج  گـنج ، دـننکیم . فارتـعا  زورما  دـندرک ، زیھجت  تدـم  نیا  رد  ار  قارع  هـک  یناـسک  ناـمھ  یلو 

هعماج نیا  مجاھت ، نیا  لـباقم  رد  دراد . دوجو  یاهقباـس  مک  تدـش  اـب  رگید ، یاـھمجاھت  همھ  اـما  تسین ؛ یماـظن  گـنج  طـقف  زورما  درکیم . هزراـبم  یمالـسا  یروھمج 

؟ تسا نکمم  هنوگچ  نیا ، دنک . تمواقم  دنامب و  مواقم  هدنز  دوجوم  کی  تروص  هب  ندز و  هبرض  هدامآ  تمواقم ، هدامآ  دیمارپ ، ریذپانبیسآ ، رایشوھ ، هدنز ، دیاب  یمالـسا ،

. تسا ناناملـسم  یگـشیمھ  فـیلکت  نیا ، تسین . یدـیدج  عوـضوم  هک  فورعم  هب  رما  عوـضوم  مدرک . حرطم  ار  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  عوـضوم  هدـنب  هک  تـسا  نـیا 

نطلسیل هللا  » تقو نآ  دوشن ، راک  نیا  رگا  دومرف : هک  تسا ، رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  اب  یمالسا ، تموکح  ماوق  دنامیم . هدنز  فیلکت  نیا  ماجنا  اب  یمالـسا ، هعماج 

رما دشاب . رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  هعماج  رد  هک  تسا  نیا  هب  رایخا ، تیمکاح  یاقب  یمالـسا و  تموکح  ماوق  مھل .»  باجتـسی  الف  مکرایخ  اوعدـیف  مکرارـش  مکیلع 

ار هعماـج  کـی  یتقو  دنـشاب . تارکنم  نیرتمھم  زا  تسین  مولعم  هک  یتارکنم  لـباقم  رد  مھ  نآ  مییوگب . هملک  ود  فیلکت ، طاقـسا  یارب  اـم ، هک  تسین  نیا  طـقف  فورعم  هب 

رکنم زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ  تلم  کی  داحآ  تسا  نکمم  تقو  هچ  تسانعم ؟ هچ  هب  نیا  دـننک ، یھن  رکنم  زا  رما و  فورعم  هب  ار  نارگید  دـیاب  شداـحآ  هک  دـننکیم  فظوم 

هاگآ همھ  دنشاب ؛ هتشاد  مامتھا  همھ  هعماج ؛ یاھراک  هب  دنشاب  هتشاد  راک  همھ  دنشاب ؛ هتشاد  روضح  روشک  لئاسم  نتم  رد  یعقاو  یانعم  هب  همھ ، هکیتقو  دنـشاب ؟

رد الاب  تفرعم  کی  تسا ؛ یمومع  یراکمھ  کی  تسا ؛ یمومع  روضح  کی  تسا ؛ یمومع  تراظن  کی  یانعم  هب  نیا ، دنشاب . سانشرکنم  سانشفورعم و  همھ  دنشاب ؛

. تسا همھ 

دنکیم انب  شدوخ  تاغیلبت  رد  مھ  نمـشد  مینک ، ینادـنز  یمولعم ، دارفا  هلیـسو  هب  مھ  نآ  دودـحم ، هریاد  کی  رد  ار  فورعم  هب  رما  ام  رگا  الا  و  تساھنیا . فورعم ، هب  رما 

دنروایب تسا ، نآ  هب  زیچ  همھ  ماوق  هک  ار ، تمظع  نیا  هب  بجاو  نیا  دوش ! لمع  روطنیا  باجحدب ، یاھنز  هب  تبـسن  دعب ، هب  نیا  زا  تسانب  ناریا  رد  هک  ندرکیـشاپمس ؛

یاـنعم تسا  نیا  فورعم !؟ هب  رما  یاـنعم  تسا  نیا  تسین . تسرد  ـالثم  ناـشباجح  عضو  هک  ینز  رفن  دـنچ  هب  تبـسن  مھ  نآ  نارھت ؛ یاـھنابایخ  رد  دودـحم ، یاهریاد  رد 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 39 
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نیرتالاب تسین . یدرف  یاھفلخت  اھفلخت ، تسین . عون  کی  هزادـنا و  کی  اھفلخت  تساھفرح . نیا  زا  رتالاب  هیـضق ، هعماـج !؟ نوگاـنوگ  یاھهنحـص  رد  نموم  یاـھورین  روضح 

ندرک هارمگ  تـسار ، هار  ندادناـشن  جـک  راودـیما ، یاـھلد  ندرک  دـیمون  مدرم ، ندرک  دـیمون  دـنکیم . تسـس  ار  ماـظن  یاـھهیاپ  هـک  تـسا  یمیارج  اـھفلخت و  نآ  اـھفلخت ،

هب یارب  شالت  یمالسا و  ماکحا  اب  ندرک  تفلاخم  نمشد ، هب  ندرک  کمک  یمالسا ، هعماج  رد  نوگانوگ  لاوحا  عاضوا و  زا  ندرک  هدافتساوس  صالخااب ، نموم و  یاھناسنا 

دینک هدھاشم  دیمھفب و  دینیبب و  ار  نآ  نابایخ  رد  امـش  هک  یروط  نآ  هن  سوسحمان  تروص  هب  ار  داسف  ات  دننکیم  شالت  ییاھتسد  زورما  نموم . لسن  ندناشک  داسف 

، یقالخا تارکنم  تساھنیا ؛ تارکنم  دنناشکب . ییانتعایب  هب  ار  مدرم  دنناشکب ؛ داسف  هب  ار  اھرسپ  دنناشکب ؛ داسف  هب  ار  ناناوج  دننک و  جیورت  یکھورگ ، یاھلکـش  هب 

طیحم رد  مھ ، فیرش  دنمراک  کی  دنک . رکنم  زا  یھن  دناوتیم  سرد  طیحم  رد  مھ ، وجشناد  کی  تسا . رکنم  زا  یھن  یاج  اج ، همھ  یداصتقا . تارکنم  یـسایس ، تارکنم 

رکنم زا  یھن  دناوتیم  دوخ ، یرنھ  لیاسو  اب  مھ ، دنمرنھ  کی  دنک . رکنم  زا  یھن  دناوتیم  دوخ  راک  طیحم  رد  مھ ، نموم  بساک  کی  دنک . رکنم  زا  یھن  دـناوتیم  دوخ  راک 

راک درک . دودـحم  کچوک ، یاھهریاد  رد  ار  یھلا  گرزب  بجاو  نیا  دوشیمن  دـنفورعم . هب  رما  رکنم و  زا  یھن  لماوع  نیرتمھم  زا  یکی  فلتخم ، یاھطیحم  رد  نویناـحور  دـنک .

، فلتخم یاھرشق  مدرک : ضرع  دش ، رـشتنم  هک  یرکـشت  مایپ  رد  نم  دراد . یاهفیظو  سکرھ  هتبلا  دشاب . یـصاخ  هدع  صوصخم  هک  تسین  روطنیا  تسا . همھ  راک  مھ 

دینک و تمواقم  دیناوتیم  رکنم  مادک  لباقم  رد  امـش  دینک ؟ رکنم  زا  یھن  دیاب  اجک  دراد . یھاگیاج  سکرھ  دننک . ادیپ  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  رد  ار  دوخ  هاگیاج  دـیاب 

اھنآ یارب  ار  رکنم  دننک و  نایب  ار  رکنم  زا  یھن  تیفیک  دننک ؛ ییامنھار  تیادھ و  ار  مدرم  دیاب  نید  یاملع  هتبلا ، تسا . یمدرم  راک  راک ، دیـسانشیم ؟ ار  مادک  دیتسیاب ؟

. دنھد حرش 

یارب مدرم و  یارب  ار  مالسا  ردص  یایاضق  یاھتربع  نآ  میـسانشب . تسرد  دنکیم ، دیدھت  ار  یمالـسا  هعماج  طاقن  نآ  زا  رطخ ، هک  ار  یطاقن  دیاب  میـسانشب . ار  رطخ  دیاب 

هک ییاھنآ  رکنم و  زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ  نموم و  یاھورین  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  طارـص  رد  هک  یاهفیظو  نیرتمھم  مینک . زاـب  ناـمدوخ ،

کی نیا ، یھلا . فیلکت  ماجنا  یارب  ندوب  راک  هدامآ  ینعی  ندوب ، یھللابزح  دنـشاب . هتـشاد  روضح  دـیاب  اج  همھ  دنـشاب . هنحـص  رد  دـیاب  دـنراد ، هزیگنا  یمالـسا  ماـظن  رد 

حیجرت تسین ، یھللابزح  هیحور  یاراد  هک  یـسک  رب  تسا  یھللابزح  هیحور  یاراد  هک  یـسک  اـج ، همھ  یمالـسا ، ماـظن  رد  تـسا . یبـالقنا  شزرا  کـی  تـسا ؛ شزرا 

یھللابزح هدنسیون  کی  یھللابزح ، دنمرنھ  کی  یھللابزح ، هدنامرف  کی  یھللابزح ، بصنمبحاص  کی  یھللابزح ، داتـسا  کی  یھللابزح ، ریدم  کی  هلمج ، زا  دراد .

رد ام ، نیـصصختم  نایم  رد  تسین . روطنیا  یتسرد ! تامولعم  هن  دراد ، یتسرد  داوس  هن  هک  ییوھایھرپ  ادصورـسرپ و  ناوج  ینعی  یھللابزح ، هک  دوش  ناـمگ  اداـبم  ... 

رد مینکن . روصت  طـلغ  ناـمدوخ ، نھذ  رد  ار  یھللابزح  موـھفم  دـندایز . یھللابزح ، یاـھناسنا  اـم ، دـیتاسا  اـملع و  ناـیم  رد  اـم ، ناریدـم  ناـیم  رد  اـم ، ناگدـیزگرب  ناـیم 

. دشاب یاهتسجرب  روضح  دیاب  یھللابزح ، رصانع  روضح  فلتخم ، یاھطیحم 

ناگدازآ  / ٢۶/١٣٧١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیقی مینک »؟ شالت  دوخیب  ارچ  میناوتیمن ، هک  ام  دراد ؟ هدـیاف  هچ  نیا   » مییوگب رگا  دـنک . لابند  ار  ینامرآ  ای  وزرآ  دـھاوخیم  هک  تسا  یناـسنا  نمـشد  نیرتگرزب  ساـی ،

فطل و زا  ندـش  سویام  حور هللا :»  نم  سای   » الثم تسا . هریبک  هانگ  اھـسای ، زا  یـضعب  تسا و  یفنم  لماوع  زا  سای ، مالـسا ، رد  اذـل  دـش . دـھاوخن  راـک ، نآ  هک  دـینادب 

. تسا هریبک  ناھانگ  زا  ادـخ ، تمحر  زا  سای  میوش . سویام  میرادـن  قح  تسا . هدـش  بکترم  هریبک  هانگ  دـش ، سویام  رگا  نیا  زا  ناسنا  ادـخ . صاخ  هجوت  یھلا و  لضفت 

هریبک عنام  اما  تسین ، هریبک  هانگ  ساـی ، اـھاج ، یـضعب  دوش ؟ سویاـم  ارچ  اـما  دـنیبب . داـیز  مھ  ار  تمحر  نآ  عناوم  ول  و  دوش ؛ سویاـم  ادـخ  تمحر  زا  درادـن  قح  یـسک 

ام زا  مالسا  هک  دیراد  لوبق  دیراد و  هدیقع  یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  تموکح  هب  هک  امـش  : » میتفگیم ناسک  یـضعب  هب  بالقنا ، یزوریپ  زا  لبق  تازرابم  نارود  رد  تسا .

هچ درادن . یاهدیاف  : » دنتفگیم تسین »! تساجن  تراھط و  هزور و  زامن و  یدرف و  لمع  طقف  هک  ام  یهفیظو  دـینکیمن ؟ مادـقا  ارچ  سپ  دـھاوخیم ، یمالـسا  هعماج  کی 

نمشد ام  هک  ار  وا  زا  رتمک  تسا . یناھج  رابکتسا  میظع  یهکبش  نامدارم  نمشد ،»  » مییوگیم ام  یتقو  زورما  تسا »! طلـسم  روطچ  نمـشد  دینیبیمن  دراد ؟ یاهدیاف 

، ـالاب تسد  دوب . یھاـشنھاش  ماـظن  یتینما  هاگتـسد  دوبن . یناـھج  رابکتـسا  میظع  یهکبـش  دارم  نمـشد ،»  » میتـفگیم هک  زور  نآ  اـما  تسین ! نیا  لـباق  مینادیمن !

! دوبن هکنیا  زا  رتالاب  دوب . یھاشداپ  هاگتسد 

یرایتخب  / ١٣٧١/٠٧/١۵ لاحمراھچ و  ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب یھلا ، نایدا  یلک  تکرح  تھج  دـمھفیم  ناسنا  نیثراولا ،» مھلعجن  همئا و  مھلعجن  ضرـالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  و  : » دومرف هک  نآرق  یهیآ  قبط 

: دنکیم زیامتم  یلک  هب  نوگانوگ ، بتاکم  اھیژولوئدیا و  اھندـمت و  اھگنھرف و  یاھمچرپ  زا  ار ، نید  مچرپ  مالـسا و  هک  تسا  نیا  تسا . تیمورحم  فاعـضتسا و  عفر  تمس 

و تسا ؛ نارادهیامرس  نارادلوپ و  دشر  تمس  هب  تکرح  تسا ، یناھج  رابکتسا  یهطلس  ریز  هک  ییاھروشک  یرادهیامرس و  یایند  رد  زورما  مورحم . یهقبط  یارب  یعس 

هدافتـسا نارادهیامرـس  نارادلوپ و  عفن  هب  اھنآ  زا  دنناوتب  هک  تسا  نیا  یارب  دوشب ، نیمورحم  هب  مھ  یکمک  تقوکی  رگا  تسا . مورحم  تاقبط  دنتـسین ، نآ  رکف  هب  هچنآ 

. دناهدرک تکرح  لاور  نیمھ  رب  ناربکتـسم ، نادنمتردق و  نیطالـس و  هشیمھ  مھ ، نامز  لوط  رد  تسا . نیا  رب  رابکتـسا ، یرادهیامرـس و  یایند  زورما  داصتقا  یانبم  دننک .

تیمورحم دـیاب  تسا ، مکاح  ادـخ  نید  هک  اـجنآ  دوش . هتـشادرب  یمالـسا ، عماوج  رد  صوصخب  نیمز و  یور  زا  تیمورحم  دـھاوخیم  مالـسا  دـیوگیمن . ار  نیا  مالـسا  اـما 

راعش نیا ، دوش . رقتسم  دیاب  هعماج  رد  لدع  دنناسرب . لامک  هب  ار  دوخ  دعاسم ، بسانم و  طیحم  کی  رد  دنناوتب  ات  دنوش ، رادروخرب  یھلا  بھاوم  زا  دیاب  اھناسنا  دشابن .

اھتـسیلایسوس و نآ  لـثم  هن  تسا . هبذاـجیاراد  ملاـع ، مورحم  موـلظم و  یاـھهدوت  یارب  هک  تسا  یراعـش  تسا و  لـمع  نآ ، لاـبند  هک  تـسا  یراعـش  تـسا و  مالـسا 

هک ییاھنآ  لثم  هن  دـندنار . رتبقع  ار  اـھنآ  زور  هب  زور  دـندرک و  لـطعم  ار  عماوج  اـھتلم و  اـھروشک و  لاـس  داـتفھ  اـما  دـندزیم ؛ نیمورحم  زا  یرادفرط  زا  مد  هک  یناـسک 

تروص هب  ار ، تالکـشم  اـب  دروخرب  تردـق  درادـن  ینید  ناـمیا  هک  یناـسنا  درادـن . نشور  دـیما  درادـن ، ینید  ناـمیا  هک  یناـسنا  دـنریگب . مدرم  زا  ار  ینید  ناـمیا  دنتـساوخ 

تارکفت ییادخیب و  داحلا و  ینیدیب و  اھنآ ، یهمکاح  یاھتئیھ  هک  ییاھروشک  نآ  دیدید  امـش  اذـل  ددرگیمرب . هار  یهمین  زا  دـنامیم و  هار  یهمین  رد  درادـن . یـساسا 

. تسین هنوگنیا  مالسا  اما  دش . زوریپ  قئاف و  اھنآ  رب  رگرامعتسا  رگتراغ و  برغ  دندمآرد و  اپ  زا  دندنام و  هار  یهمین  رد  دندرک ، لیمحت  ناشدوخ  مدرم  رب  ار  یتسیـسکرام 

مالـسا اب  هک  تسا  نیمھ  یارب  تسا . یگـشیمھ  تکرح  کی  ناسنا ، یهنـالداع  اـبیز و  وکین و  یگدـنز  یارب  مالـسا  یهزراـبم  تسا . یمئاد  تکرح  کـی  یمالـسا  تکرح 

. دیآیم نوریب  رابکتسا  یهتنچ  زا  نیملسم ، مالسا و  هیلع  یاهئطوت  درذگیم ، هک  زور  رھ  هک  تسا  نیمھ  یارب  و  دننمشد ،

ماظن  / ١٣٧٢/٠١/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

عماوج رد  هعماج و  کی  نورد  رد  لوحت  نآ  ات  دیآ . دوجو  هب  ناسنا  نورد  رد  یلوحت  دیاب  ترخآ ، ایند و  یاھفدھ  هب  یبایتسد  رد  تفرـشیپ  یارب  هک  دـھدیم  دای  ام  هب  مالـسا 

عماوج تالکشم  دریگن ، رارق  تیعبت  هجوت و  دروم  میقتسم  طارـص  هار و  نیرترب  ناونعهب  ادخ  هار  ددرگن و  انـشآ  ادخ  اب  اھلد  هکیتقو  ات  دوشن و  داجیا  صاخ  روطهب  یمالـسا 

نیمھ رد  ار  یدنمشزرا  یاھناغمرا  دوخ  نورد  رد  تسا ، ناملـسم  مدرم  رایتخا  رد  تسا و  یھلا  یهیدھ  هیطع و  هریخذ و  کی  هک  ناضمر ، هام  دش . دھاوخن  لح  یمالـسا 

مامز نتفرگ  تسد  رد  سفن و  رب  طلـست  نودـب  هک  سفن ؛ رب  طلـست  یارب  تسا  یاهلیـسو  تسا ، تضایر  نیرمت و  کی  هک  ناضمر  هام  یهزور  یفرط ، زا  دراد . ام  یارب  تھج 

. تسا تھج  نیا  رد  دنمشزرا  یملع  نیرمت  کی  دراد  هک  یاهزور  یهیامرس  اب  ناضمر  هام  داد . ماجنا  تیقفوم  اب  دوشیمن  ار  یگرزب  راک  چیھ  تاوھـش ، اھاوھ و  اھـسوھ و 

زاین زار و  اھاعد و  اھتاجانم و  زا  هاگآ  نشور و  یاھلد  نآ  اب  تسا ، روثام  ناراوگرزب  نآ  زا  ناضمر  هام  رد  هک  یاهیعدا  زا  مالـسلامھیلع  تیب  لھا  بتکم  ناوریپ  یھلا ، لضف  هب 

هک دمھفیم  بوخ  دشاب ، انشآ  مالسلا  هالصلا و  هیلع  داجس  ماما  یهمزمز  اب  هک  یسک  دناهدوب . رادروخرب  کرابم ، هام  نیا  یاھرحـس  اھزور و  اھبـش و  رد  لاعتم  یادخ  اب 

یوریپ رثا  رد  هک  تسا  ییاھیراتفرگ  یتوکلم ، یونعم و  تاماقم  نآ  هب  نتفای  تسد  زا  ام  لاثما  ام و  تیمورحم  تلع  تایونعم ، زا  ام  یرود  تلع  ادخ ، هار  زا  ام  عاطقنا  تلع 

. میوشیم نآ  راچد  هراما ، سفن  زا  تعاطا  تاوھش و  زا 

ماظن  / ١٣٧٢/٠٣/١٩ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 40 
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دوب فیلکت  ساسحا  هک  یتقونآ  درک . ار  راک  نیا  تخادنایم ، نوریب  ناھد  زا  ییامرخ  یهتـسھ  لثم  درکیم و  اھر  یتسیاب  هک  یزور  نآ  دـینیبب . ار  نینموملا  ریما  یگدـنز 

هب ابیرقت ، ار ، شتفالخ  نارود  نید ، نانمـشد  اب  هلباقم  یارب  نید و  ظفح  یارب  درک . فیلکت  ساـسحا  درک . لوبق  ار  نآ  تفر و  شغارـس  هب  یرگید  زیچ  یارب  هن  فیلکت ؛ یارب 

رد ار  شدوخ  ناج  تساوخیم  هک  مھ  یتقونآ  دوبن . یناسفن  تاظحالم  درکیم . لمع  یرگید  روط  دوب ، یناـسفن  تاـظحالم  سفن و  یاوھ  یهلاـسم  رگا  دـنارذگ . گـنج 

. درک ادف  یناسآ  هب  مھزاب  دنک ، ادف  دوصقم  نیا  فدھ و  نیا  هار 

تمظعاب هشیمھ  خـیرات ، لوط  رد  تیـصخش ، نیا  هب  هک  تسور  نیا  زا  تسا . هدرک  میـسرت  ام  لباقم  رد  نینموملا  ریما  یگدـنز  زا  خـیرات  هک  تسا  ینـشور  یهنحـص  نیا ،

وا همھ  تساھلد و  بوبحم  نینموملا  ریما  مالسا ، یایند  رد  تسین . روط  نیا  تسا . نایعیـش  صوصخم  نینموملا ، ریما  هب  تبحم  هک  دینکن  لایخ  امـش  تسا . هدش  هاگن 

شتـسود دنـسانشیم ، ار  وا  هک  یناسک  مھ ، مالـسا  زا  جراخ  یایند  رد  دنتـسھ . دودعم  مک و  هک  یملاسان ، یاھناسنا  رگم  دنراد ؛ لوبق  ار  وا  همھ  دـنرادیم . تسود  ار 

رد یگدـنز و  طـیحم  رد  دـعب  لوا و  یهجرد  رد  دوـخ  سفن  ورملق  دوـخ ، دوـجو  ورملق  رب  ار  یھلا  یهدارا  تیـالو و  تسناوـت  وا  هک  نیمھ  رطاـخ  هب  رگم  تسین ، نـیا  دـنرادیم .

. دنک رقتسم  لماک  روطهب  تموکح ، طیحم 

نامز اب  اھرازبا  طقف  تسا . نیا  فدھ ، دوش ! هابتشا  راچد  یسک  یمالـسا ، ماظن  تموکح و  فدھ  مھف  رد  ادابم  تسا . نیا  ام  فدھ  و  مینکیم ، تکرح  نیا  یارب  زورما  ام 

ریما فدـھ  مھ  زور  نآ  تسا . هدرکن  قرف  اھفدـھ  اما  تسا ؛ هدرک  قرف  اھهطـساو  زا  یلیخ  تسا ؛ هدرک  قرف  ایند  تسا ؛ هدرک  قرف  اھـشور  تسا ؛ هدرک  قرف  نینموملا  ریما 

، نآ رد  هک  تسا ، یھلا  یاهعماج  نآ  میھدـب . بیرف  ار  نامدوخ  دـیابن  ام  اجنیا  تسا . تلادـع  نآ ، یـالعا  رھظم  هک  دـنک  یھلا  یهدارا  ورملق  ار  هعماـج  هک  دوب  نیا  نینموملا 

قحبان یاھیرادروخرب  دوس  هب  مدرم  زا  ریثک  عمج  کی  یرادروخرب  مدـع  تشاد ؛ دوجو  یتاقبط  قیمع  یاھهلـصاف  دوبن ؛ تلادـع  نآ  رد  هک  یاهعماج  ـالا ، و  دـشاب . تلادـع 

. میسرب هعماج  نآ  هب  ات  مینک  شالت  دیاب  تسین . یولع  یهعماج  هعماج ، نیا  تسین . یمالسا  هعماج ، نیا  تشاد ، دوجو  نارگید 

یهنومن یمالـسا ، ماـظن  تسین »! یمالـسا  ماـظن  ماـظن ، نیا  تموکح و  نیا  سپ  : » دـنیوگب دـننکن و  ادـیپ  ار  هطقن  کـی  اروف  یناـسک  مینک : ضرع  فرط  نیا  زا  مھ  ار  نیا 

یهنومن نآ  تمـس  هب  هک  تسا  یماـظن  نآ  شایقطنم  یهنومن  میاهتخانـش . هدینـش و  راوگرزب  نآ  ناـبز  زا  اـم  تسا و  هدرک  میـسرت  نینموـملا  ریما  هک  تسا  نآ  شلماـک 

ماظن هعماج و  نآ  اما  دوب . لماک  یهنومن  یلع  دوخ  دوب . لماک  یهنومن  نآ  تمـس  هب  تکرح  دوب ، هک  هچنآ  مھ ، نینموملا  ریما  دوخ  نامز  رد  هکنیاامک  دنکیم . تکرح  لماک 

. دیسریم اجنآ  هب  درکیم ، ادیپ  همادا  راوگرزب  نآ  تموکح  رگا  اما  دوب . دایز  اھیناماسبان  زونھ  درک . نیعم  لماک  یهنومن  ناونعهب  دشیمن  ار 

یروھمجتسایر  / ١٢/١٣٧٢/٠۵ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هلئـسم اجنآ  تسا . مدقم  وا  دنک ، تورث  دیلوت  رتھب  رتشیب و  هکرھ  تسا . تورث  دیلوت  دایدزا و  یداصتقا و  ییافوکـش  یداصتقا و  دـشر  ساسا ، یراد ، هیامرـس یاھماظن  رد 

یتح یراد ، هیامرـس ماـظن  رد  تسین . یراد  هیامرـس ماـظن  ینارگن  مدرم ، زا  یریثـک  عمج  هاـفر  نتـشادن  اھدـمآرد و  رد  هلـصاف  دـیآ . شیپ  هلـصاف  اـی  ضیعبت  هک  تسین  نیا 

ات دینک  عمج  تورث  مییوگب  ام  هک  درادن  ینعم  : » دیوگ یم یراد  هیامرـس ماظن  تسا . یدودرم  یفنم و  ریبادت  یراد ، هیامرـس ماظن  رظن  زا  دنک ، میـسقت  ار  تورث  هک  یریبادـت 

دنمتورث ی  هعماج کی  هب  دـقتعم  یمالـسا  ماظن  تسین . هنوگ  نیا یمالـسا  ماظن  دـش »! دـھاوخن  ییافوکـش  هکنیا  درادـن . ینعم  نیا  مینک ! میـسقت  میریگب  امـش  زا  ار  نآ 

هچنآ تسین . لوا  ی  هلاسم یمومع ، هافر  یارب  یعامتجا و  تلادع  یارب  یداصتقا  دشر  یلو  تسا ؛ یداصتقا  دـشر  هب  دـقتعم  هدـنام . بقع ریقف و  ی  هعماج کی  هن  تسا ،

، درک مھارف  یتاناکما  شدوخ  یارب  سکرھ  دـشابن . یمومع  تاـناکما  زا  هدافتـسا  رد  ضیعبت  دـشابن ؛ مورحم  دـشابن ؛ هعماـج  رد  ریقف  هک  تسا  نیا  تسا ، لوا  ی  هجرد رد 

هک درادن  ینعم  دشاب . هتـشادن  دوجو  یـضیعبت  اھ  نیا رد  دـیاب  تسا و  روشک  ی  همھ هب  قلعتم  تاناکما  اھتـصرف و  لثم  تسا  یمومع  هک  هچنآ  اما  تسوا . دوخ  هب  قلعتم 

نم اقآ ، : » دـیوگب دـعب  دـنکب و  یا  هناسفا یدـشر  دریگب ، زایتما  طلغ ، یاھـشور  لامعا  اب  هدرکان  یادـخ  دـنفرت و  اب  یتلود و  نیرومام  شود  یور  دراذـگب  ار  دوخ  یاپ  رفن  کـی 

. تسا عورشمان  لصا  زا  تسین ، یحیحص  ی  هیاپ رب  هک  یتورث  میرادن . ار  یزیچ  نینچ  یمالسا ، ماظن  رد  ما ». هدروآ تسد  هب  مدوخ  ار  تورث 

رازبا تورث و  دیلوت و  راک و  دریگ ؛ یم ار  نادـیم  راکتبا و  دریگ ؛ یم مدرم  زا  ار  تصرف  یتسیلایـسوس ، ماظن  میراد . هلـصاف  هزادـنا  نیمھ  هب  مھ ، یتسیلایـسوس  ماظن  اب  ام 

. ار نیا  هن  میراد ، ار  نآ  هن  میرادن . یزیچ  نینچ  مالـسا ، رد  تسا . طلغ  ردنا  طلغ  نیا ، دنک . یم قلعتم  نآ  هب  و  زکرمتم ، تلود  رد  ار  دیلوت  هیامرـس و  ی  هدمع عبانم  دـیلوت و 

. دشاب تحلصم  یا  هرود رھ  رد  هک  هچرھ  زا  دشاب  ترابع  یمالـسا ، یداصتقا  ماظن  هک  تسین  روط  نیا تسا . تسرد  یمالـسا ، داصتقا  ماظن  نیا . مھ  تسا ، طلغ  نآ  مھ 

. مدیسرپ ناشیا  زا  تقو  کی مدوخ  نم  دوبن . نیا  مھ  هیلع  ناوضر هللا  ماما  فیرش  رظن  ریخن !

ترابع روشک ، یداصتقا  یلک  تسایـس  ساسا  دـنک . یم یط  ار  کلـس  نآ  دراد و  یمالـسا  ی  هعماج یداـصتقا  لـئاسم  رد  یکلـسم  دراد . دوخ  صاـخ  شور  کـی  مالـسا 

رد اما  درادـن . یعناـم  نیا  دـنک . مھارف  شدوخ  یارب  یرتشیب  ی  هرھب رتشیب ، دادعتـسا  شـالت و  اـب  رفن  کـی  تسا  نکمم  هتبلا  یعاـمتجا . تلادـع  یمومع و  هاـفر  زا  تسا 

. دننک یزیر  همانرب دیاب  ساسا  نیا  رب  یلک و  تسایس  نیا  اب  روشک ، نازیر  همانرب همانرب و  نامزاس  دشاب . نیا  دیاب  نازیر  همانرب فدھ  دشاب . دیابن  رقف  هعماج 

مجاھت لامیاپ  شا  یلم گنھرف  داد  هزاجا  یتلم  رگا  هک  دنقفتم  نیا  رب  ایند ، ی  هدـنز یاھتلم  ی  همھ تسین . ام  صوصخم  رگید  نیا  منک : ضرع  مھ  یگنھرف  یاھ  هنیمز رد 

یداـصتقا و ی  هبلغ دـناوت  یم هک  تسا  یگنھرف  ی  هبلغ تسا . بلاـغ  شگنھرف  هک  تسا  یتـلم  بلاـغ ، تـلم  تـسا . هـتفر  تـسد  زا  تـلم  نآ  دوـش ، هناـگیب  یاـھگنھرف 

. دروایب لابند  هب  دوخ  اب  مھ  ار  زیچ  همھ  یماظن و  یتینما و  یسایس و 

تلود  / ٠٣/١٣٧٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ناوتان تسا ، یمومع  هافر  یعامتجا و  تلادع  ساسا  رب  هعماج  کی  لیکـشت  هک  شا  هتـساوخ هب  ندیـسر  زا  یمالـسا  یروھمج  هک  مرادن  انعم  نیا  هب  یداقتعا  چیھ  نم 

، نارگید زا  هدافتسا  نارگید ، اب  هدوارم  هتبلا  مرادن . یداقتعا  الصا  مھ  میراد  نارگید  هب  ی  هیکت هب  زاین  هیـضق  نیا  رد  ام  هکنیا  هب  مرادن . داقتعا  نیا  هب  هجو  چیھ هب نم  تسا .

الاب ناریدم  ریبدت  روشک و  یاھتـسایس  نوناق و  هک  یروغث  دودح و  اب  هتبلا  تسا . بوخ  حوطـس  ی  همھ رد  تسا ؛ بوخ  هشیمھ  نارگید ، اب  دتـسوداد  نارگید و  اب  یراکمھ 

رارکت اھراب  هک  تسا  نیمھ  زین  روشک  تالیکـشت  ی  هرادا ساـسا  مرادـن . داـقتعا  نم  ار  یزیچ  نینچ  نآ ؛ نودـب  یناوتاـن  دانتـسا و  اـکتا و  هن ! هیکت  نکل  دـنک . یم صخـشم 

نامز ماما  هب  عجار  تسا . هلداع  ی  هعماج لیکـشت  یمالـسا ، ی  هعماج تکرح  یارب  تیاغ  فدـھ و  دـینک ، یم هاگن  امـش  هک  ینید  راثآ  مامت  رد  یعامتجا . تلادـع  هدـش :

« دـننک قح  نید  زا  رپ   » هدـش هتفگ  هک  هچنآ  زا  شیب  دـننک . لدـع  زا  رپ  ار  ناھج  هکنیا  ات  دـنروایب  فیرـشت  راوگرزب  نآ  هک  دوش  یم هتفگ  اھ  نیا بلغا  رد  تسھ و  رثا  همھ  نیا

. دریگ ماجنا  دیاب  هک  تسا  تلادع » ، » تسا حرطم  لوا  ی  هجرد رد  هک  هچنآ  ینعی  دننک .» تلادع  زا  رپ   » هدش هتفگ 

ماظن  / ١٣٧٣/٠٣/٠٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یارب حلاص  یاھناسنا  شنیزگ  روشک و  ی  هرادا تیفیک  باب  رد  یھلا  بصن  نیا  نومـضم  دیمھف ، دوش  یم ام  لیبق  زا  یناگدـننک  هعلاطم هاگدـید  زا  ریدـغ  یارجام  رد  هک  هچنآ 

مھ ار  یرگید  قیاقح  اسب  یا تسا ، لصتم  تفرعم  رون و  عبانم  اب  ناشلد  دنتسھ و  هناسانش  قح ینافرع  یلاع  شنیب  لھا  هک  یناسک  هتبلا  تسا . گرزب  یاھتیلوئسم 

هیلع و یلص هللا  مرکا  ربمغیپ  ریدغ ، زور  رد  مالسلا  هالصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  بصن  اب  هک  تسا  نیا  مینک ، یم ساسحا  ارجام  نیا  رد  ام  هچنآ  دنمھف . یم ارجام  نیا  رد 

یاـھرایعم هب  تبـسن  هک  تسین  یزیچ  یمالـسا ، ماـظن  رد  هعماـج  ی  هرادا گرزب  تیلوئـسم  هـک  درک  راکـشآ  مالـسا  زا  ار  تـقیقح  نـیا  راـگدرورپ ، روتـسد  هـب  ملـس  هـلآ و 

هیلع نینموملا  ریما  زا  رتالاب  . دوش هتفرگ  رظن  رد  یمالـسا  یاھـشزرا  اـھرایعم و  دـیاب  دـصرددص  گرزب ، راـک  نیا  رد  درک . رظن  فرـص  یدروم  زا  نآ  ی  هراـب رد  دوشب  یمالـسا ،

ریما رد  دوش ، یم بوسحم  شزرا  اھنامھ  مھ ، فاصنا  اـب  ماوت  ملاـس  لـقع  رظن  زا  هتبلا  تسا و  شزرا  مالـسا ، رظن  زا  هک  یتایـصوصخ  ی  همھ تسیک ؟ مالـسلا  هالـصلا و 

ریغ هچرھ  ادخ و  ریغ  هچرھ  هب  وا  ییانتعا  یب مالسا ، هب  وا  تقبس  وا ، داھج  وا ، یاوقت  وا ، راثیا  یراکادف و  وا ، صالخا  وا ، نامیا  دوب . عمج  مالسلا  هالصلا و  هیلع  نینموملا 

یگدنز رد  هک  تسا  یتایـصوصخ  داعبا ، ی  همھ زا  وا  رد  تیناسنا  جوا  وا و  تفرعم  وا ، ملع  وا ، رظن  رد  ایند  ندوب  شزرا  یب یدام ، فراخز  هب  وا  ییانتعا  یب ییادخ ، فدـھ  زا 

نینموملا ریما  ی  هراب رد  هک  ینیثدحم  نیخروم و  نیملسم و  ی  همھ تسین . مھ  هعیـش  صوصخم  اھفرح ، نیا  یاعدا  تسا . حضاو  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما 

. دنا هدرک نایب  ار  اھ  نیا زا  شیب  تایصوصخ و  نیمھ  دننزب ، فرح  فاصنا  هب  دنا  هتساوخ مالسلا  هالصلا و  هیلع 

« يمالسا هعماج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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بصنم هب  ار  وا  دنتخانش ، یم مالسلا  هالصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  رد  ار  تایصوصخ  نیا  هک  یناسک  مشچ  لباقم  رد  زور  نآ  رد  ملس ، هلآ و  هیلع و  یلص هللا  مرکا  ربمغیپ 

. دـشاب همھ  رظن  دروم  مئاق  مایق  ات  یمالـسا ، ی  هعماج ماظن و  رد  دـیاب  هک  تسا  یا  هتکن نامھ  نیا  تساھرایعم . نآ  هب  نداد  تیمھا  بصن ، نیا  یانعم  درک . بصن  تیـالو 

اجنیا هب  بلطم  تسا . هدوب  اھرایعم  نتخانـشن  زا  یـشان  گرزب  ی  هصیقن لیلد  هب  دنربب ، هرھب  لماک  روط  هب  یمالـسا  بھاوم  زا  دنا  هتـسناوتن خیرات  لوط  رد  نیملـسم  رگا 

ماظن ینعی  یوبن - یمالـسا  ماـظن  سار  رد  یتقو  هک  تسا  نیا  دراد ، تیمھا  ناریا ، رد  یمالـسا  ماـظن  نارازگراـک  نیلوئـسم و  اـم ، یارب  هک  یا  هتکن دوش . یمن ماـمت  مھ 

رد خیرات ، ی  همھ رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  دوش ، یم هتشاذگ  مالسلا  هالصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  لثم  یناسنا  لوا - ردص  رد  ربمغیپ  سدقم  تسد  ی  هتخاس یمالـسا 

هب نداد  تیمھا  هکلب  تسین ؛ یمالـسا  ی  هعماج تسایر  صوصخم  مھ ، اھرایعم  تیاعر  دوش . تیاعر  اھرایعم  دـیاب  یمالـسا ، ماـظن  رد  یـساسا  یاھتیلوئـسم  ی  همھ

ام هک  هزادـنا  نیمھ  دـنک . یم نیملـسم  هجوتم  ار  تاکرب  هک  تسا  نیا  و  تسا ، یمالـسا  ی  هعماج لک  رد  یراج  یراس و  رما  کی  یمالـسا ، یاھکالم  اھرایعم و  اھـشزرا ،

. مینک یم هدھاشم  زورما  مھ  ار  شتاکرب  میشخبب ، ققحت  نامدوخ  یگدنز  طیحم  رد  ار  یمالسا  یالاو  لصا  نیا  میا  هتسناوت ناریا  مدرم 

ناناملسم هک  دنا  هدرک نیقلت  دنا . هتساوخ هشیمھ  مالسا ، نانمشد  هک  تسا  یزیچ  نآ  لباقم  ی  هطقن تسرد  مالسا ، هب  شتزع  ساسحا  ناریا و  تلم  یھاگآ  دوخ  نیا 

دـض شیارگ  دـنھد ، یم ناشن  هچنآ  هکلب  دـنھدن . ناـشن  ناشتانکـس  تاـکرح و  رد  ار  یناملـسم  مالـسا و  رثا  دـننک  یعـس  دنـشاب و  هدنکفارـس  ناـشدوخ  یناملـسم  زا 

. دشاب مالسا  نانمشد  تمس  هب  شیارگ  یمالسا و 

یگدنز رد  تیلوئسم  تیمھا و  زا  یا  هبتر هقبط و  رھ  رد  ناملسم ، مدرم  هک  دننک  یراک  دنا  هتساوخ هک  تسا  هدوب  نیا  یمالسا ، عماوج  رد  نارگرامعتـسا  یاھراک  زا  یکی 

ناشلامعا اھ و  نآ شنیب  لثم  ناششنیب  اھ ، نآ راتفر  لثم  ناشراتفر  اھ ، نآ سابل  لثم  ناشسابل  ینعی  دننک . رت  کیدزن یمالسا  ریغ  یاھـشزرا  هب  ار  ناشدوخ  هعماج ، و 

راک نیا  دندرک  یعس  دیاین . ناشدای  مالسا  زا  دنروآ و  باسح  هب  شزرا  دض  ار  اھ  نآ یاھشزرا  دض  دنرامشب ، شزرا  ار  اھ  نآ یاھشزرا  عقاو ، رد  دشاب . اھ  نآ لامعا  لثم  مھ 

ضوع ار  اھـسابل  دندش . مھ  قفوم  یمالـسا ، یاھروشک  هب  یرامعتـسا  گنھرف  دورو  رامعتـسا و  یاھلاس  لوط  رد  یمالـسا ، قطانم  رثکا  رد  اھ  نآ هنافـساتم ، دننکب . ار 

کیدزن تسا ، مالـسا  ریغ  مالـسا و  دض  هک  هچنآ  هب  و  رود ، مالـسا  زا  ار  ناناملـسم  دندرک و  ضوع  ار  اھـشنیب  دندرک ، ضوع  ار  یگدنز  بادآ  دندرک ، ضوع  ار  اھراتفر  دـندرک ،

سابل رد  دوخ ، تاکرح  رد  دوخ ، راتفر  رد  ار  یمالـسا  گنھرف  یمالـسا و  شزرا  یمالـسا ، عضاوم  هکنیا  رب  دنک  یم یراشفاپ  دراد و  رارـصا  ناریا  تلم  هک  مھ  زورما  دندومن .

. دننک یم نیمھ  یارب  ار  اھ  هلمح نیرتشیب  دنک ، تیاعر  دوخ  نمشد  تسود و  شنیزگ  رد  دوخ و  یناھج  دروخرب  رد  دوخ ،

تقیقح و  دنناملـسم ؛ هک  دـننک  یم تزع  ساـسحا  اـم  مدرم  ینعی  دـنادرگرب . شدوخ  هب  ار  یمالـسا  تیوھ  تیـصخش و  هب  زازتـعا  تسناوت  ناریا  تلم  ییاـیند ، نینچ  رد 

تیاـعر تسا  ناـمیا  ی  همزـال ار  هچنآ  دوخ ، لـمع  رد  دراد و  ناـمیا  دوخ  لد  رد  هک  سک  نآ دـنزیزع . نینموـم ، نینموـملل ».  هلوـسرل و  هزعلا و  و   . » تسا نیمھ  زین  هیـضق 

. دش تیبثت  ریدغ  رد  هک  تسا  ییاھشزرا  نامھ  تیاعر  تاکرب  زا  نیا  تسھ و  ام  تلم  لد  رد  مھ  تزع  ساسحا  دمحب هللا ، تسا . زیزع  اتقیقح  دنک ، یم

. دناد یم دوخ  یعیش  دیاقع  ی  هشیر هیاپ و  ار  ریدغ  ی  هلاسم هعیش ، الصا  میناد . یم دوخ  تاداقتعا  ساسا  ار  ریدغ  ی  هلاسم میریدغ ، هب  دنبیاپ  هک  یناسک  صوصخب  ام ،

نیکـسمتملا نم  انلعج  یذلا  دمحلا   : » میدناوخ یم دوب ، لومعم  ریدغ  دیع  زور  هک  توغاط ، نارود  رد  مینکب . ار  یوریپ  هدافتـسا و  تیعبت و  رثکا  دح  هیـضق  نیا  زا  دیاب  ام 

؛ دوب توغاط  تیالو  لـمع ، رد  دوبن . یتیـالو  هک  لـمع  رد  اـما  دوب ؛ فطاوع  تاداـقتعا و  رد  زور  نآ  تیـالو ، هب  کـسمت  نیا  مالـسلا ».  مھیلع  همئـالا  نینموملا و  ریما  هیـالوب 

هک دنتـساوخ  یم ادـخ  زا  ینعی  نینموملا ». ریما  هیالوب  نیکـسمتملا  نم  انلعجا  مھللا  : » دـندناوخ یم ام  ناتـسود  زور  نآ  دوب . نید  نانمـشد  تیـالو  دوب ؛ رابکتـسا  تیـالو 

زا راوگرزب ، ماما  ریبدت  هب  هک  یا  یمالسا ماظن  اب  زورما  ناریا ، تلم  تسا . هدش  باجتسم  اعد  نیا  زورما  دنشاب . مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  تیالو  هب  کسمتم 

. مینک رتشیب  هچرھ  دیاب  ار  کسمت  نیا  تسا . هدرک  کسمت  مالسلا  هالصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  تیالو  هب  دمآرد ، ارجا  هب  روشک  نیا  رد  دش و  جارختسا  نید  نآرق و  قاح 

یاھـشزرا هچ  دـینک . بذـج  لمع  رد  دیـشاب  ددـص  رد  دـیاب  تسا ، شزرا  مالـسا  رد  هک  ار  هچرھ  تسا . یمالـسا  یاھـشزرا  هب  کسمت  مھ ، تیالو  هب  کسمت  راک  ساـسا 

، ادخ اب  طابترا  ینعی  مالسلا ؛ هالصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  یاھشزرا  نیرت  مھم زا  یکی  دنک و  یم ادیپ  طابترا  دوخ  یادخ  اب  سکرھ  ی  هقلع هطبار و  هب  هک  هچنآ  لثم  یدرف -

هچ و  یللملا - نیب یداصتقا و  یـسایس ، یاھـشزرا  دننام  تسا - هعماج  هب  طوبرم  هک  یعامتجا  یاھـشزرا  هچ  ندوب - ادخ  دوخ و  ی  هطبار ندرک  بوخ  راگدرورپ و  هب  لسوت 

هب دیشاب . هتشاد  نآ  ندرک  هدایپ  رد  یعس  تقو  نآ  تسا ؛ هتسناد  شزرا  ار  لمع  تیصوصخ و  مادک  مالـسا  دینیبب  تسا . یمومع  تاداع  بادآ و  هب  طوبرم  هک  ییاھـشزرا 

نیا دینک . لامعا  امتح  دیتسھ ، نآ  رد  راک  لوغشم  هک  یشخب  یارب  حرط  ندرک  هیھت  رد  تیرومام و  یارجا  رد  ناراکمھ ، باختنا  رد  راک ، طیحم  رد  ار  اھشزرا  نآ  رگید ، ریبعت 

. تسا تیالو  هب  لماک  کسمت  یانعم  هب 

تفرشیپ تایح ، لحارم  ی  همھ رد  دش و  دھاوخ  رت  یوق مالسا  تلم  دش ؛ دھاوخ  رتزیزع  یمالـسا ، ی  هعماج مینک ، لامعا  هدایپ و  رتشیب  ار  اھـشزرا  ام  هچرھ  نم ! نازیزع 

یاـھیناریو میمرت  راـگزور  هک  تسا  راـگزور  نیمھ  یکی  میا ، هتـشاد مھم  عطقم  دـنچ  اـم  رگا  بـالقنا ، زا  دـعب  تسا . مھم  ساـسح و  زور  نآ  زورما ، دـش . دـھاوخ  رتـشیب  اـم 

- وا مالـسا  ی  هیعاد اـیند ، یمومع  راـکفا  رظن  رد  دزاـسب ، ار  روشک  دـنک و  میمرت  ار  اـھیناریو  دـناوتن  ناریا  تلم  رگا  تسین . مھ  دروم  ود  یکی  هک  ییاـھیناریو  تسا ؛ هتـشذگ 

نیا یارب  دننز ، یم روشک  یگدنزاس  زا  مد  همھ  نیا  هناگ ، هس یاوق  روشک و  نارازگتمدـخ  نارازگراک و  نیلوئـسم ، دـینیب  یم هکنیا  دـمآ . دـھاوخ  رد  بآ  زا  غورد  اب - ذایعلا 

هک تسا  تیـساسح  نیمھ  لـیلد  هب  مھ  تسا و  هدرک  ادـیپ  ینـالوط  گـنج  کـی  زا  دـعب  ار  تغارف  نیا  تلم ، هک  تسا  یزور  زورما ، تسا . یگدـنزاس  عطقم  زورما ، تسا .

، یعون هب  تسایـس  یعون ، هب  تاـغیلبت  تسا . هداد  رارق  دوـخ  نیگآرھز  یاـھریت  مجاـھت  دروـم  ار  ناریا  تلم  ی  هدـنزاس یاھتـسایس  فرط ، همھ  زا  روـطچ  اـیند  دـینیب  یم

نمـشد یاھ  هئطوت زا  امـش  هچنآ  تسا . قفومان  مھ  بلغا  دمحب هللا  دنک و  یم دناوت  یم راک  رھ  نمـشد ، یعون . هب  یداصتقا  یاھیراک  بارخ یعون و  هب  یتینما  تاکیرحت 

شرتشیب دمحب هللا  یلو  دنک ، یم هئطوت  نآ ، ربارب  هد  : » تفگ دوشب  دیاش  تسوا . یاھ  هئطوت زا  یکچوک  شخب  تقیقح  رد  دـنک ، یم ادـیپ  قیفوت  هعماج  رد  هک  دـینیب  یم

هگن هنحـص  رد  ار  ناریا  تلم  دنک ، دابآ  ار  روشک  دنک ، قفوم  ار  امـش  دناوت  یم هچنآ  ینامز ، نینچ  رد  دـسر ». یم هجیتن  هب  اھ  نآ زا  یمک  شخب  طقف  دـسر و  یمن هجیتن  هب 

. دھدب قیفوت  دیاب  مھ  لاعتم  یادخ  هتبلا  تسا . یمالسا  یاھشزرا  هب  ندیبسچ  یتسدود  دنک ، جیسب  سدقم  یگدنزاس  نیا  هار  رد  ار  اھورین  ی  همھ دراد و 

مدرم  / ٢٩/١٣٧٣/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

زا یگرزب  یاھراک  دننک و  یم هک  ییاھماعطا  دنھد ، یم مدرم  هک  یتاقدص  دوش . رتشیب  زور  هب  زور  تسا ، یمالسا  تداع  کی  هک  افعض  هب  کمک  تداع  دیاب  ام  ی  هعماج رد 

رد دـیراذگب  دـیابن  اذـل  دـنک . یم کمک  بیط  یعامتجا  تایح  هب  اھتنـس  نیا  تسا . یمالـسا  ی  هنـسح یاھتنـس  زا  دوش ، یم ماجنا  هک  اھ  نآ لاـثما  سبح و  فقو و  لـیبق 

. دوش یم حالصا  اھراک  دننادب ، میھس  نادنمتسم  افعض و  نافعضتسم و  یراتفرگ  عفر  رد  ار  دوخ  مدرم  هک  یتقو دوش . لیطعت  هعماج 

فعاضم تروص  هب  دـننامزاس ، هب  هدـش  هدرپس  رایتخا و  رد  هک  ینامیتی  هب  دـیاب  نامزاس  نیا  منک . دـیکات  ماتیا  ی  هراب رد  یتسیزھب ، ناـمزاس  هب  مھاوخ  یم صوصخب  نم 

تسا یتیصوصخ  رطاخ  هب  نیا  تسا و  هداد  رارق  دیکات  دروم  ار  میتی  اج  دنچ  رد  مھ  نآرق  دوش ! عقاو  عایـض  لامھا و  دروم  یمیتی  یمالـسا ، ماظن  رد  ادابم  دنک . یگدیـسر 

ی هلاسم ایند  رد  زورما  دـنک . لـح  ار  میتی  ی  هلاـسم تسا  هتـسناوتن  نونکاـت  اـیند  هتبلا  تسا . یمھم  رایـسب  یناـسنا  ی  هلاـسم میتی ، ی  هلاـسم دراد . دوجو  میتی  رد  هک 

هب تبـسن  نم  هک  تساذـل  دـش . دـھاوخ  لح  هلئـسم ، نیا  دوش ، لـمع  اـھ  نآ هب  رگا  هک  دراد  یتاروتـسد  ماـتیا ، صوصخ  رد  مالـسا  اـما  تسا ؛ لـحنیال  یا  هلاـسم ماـتیا ،

. درادب قفوم  اھ  نآ هب  دادما  هار  رد  ار  امش  ی  همھ دنوادخ  هک  میراودیما  منک و  یم دیکات  ماتیا  ی  هلاسم
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تـسا یلماع  اوقت  تساوقت . شزرا  مھ ، شزرا  نیرتالاب  دنک . هدنز  هعماج  رد  رتشیب  هچرھ  ار  یمالـسا  یاھـشزرا  هک  دشاب  نیا  رازگتمدخ ، مرتحم و  تلود  یعـس  یهمھ 

زا یوضع  رھ  تسھ و  هک  اـجرھ  رد  ار  یدرف  رھ  درادـن و  صاـصتخا  یـصاخ  هورگ  هب  رما  نیا  میـشاب . دوخ  بظاوـم  هکنیا  ینعی  اوـقت  دـنکیم . ظـفح  مالـسا  هار  رد  ار  اـم  هک 

مالـسا یهداج  زا  هک  دشاب  بقارم  دنکیم ، یگدنز  هک  روشک  یاجرھ  رد  مدرم ، داحآ  زا  یدرف  رھ  دریگیمرب . رد  یلومعم - نادنمراک  ات  هبتریلاع  یازجا  زا  ار - تلود  یازجا 

. دنکن یطخت 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 42 
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و ایند ، رد  هک  یتلیضف  رھ  دش . یھتنم  رشب  خیرات  رد  میظع  تکرح  کی  هب  تدالو  نیمھ  اھدعب  تسا . خیرات  رد  هتسجرب  یا  هطقن ناملسم  درف  رھ  یارب  مرکا ، یبن  تدالو 

فطاوع زکرمت  یارب  هک  دناد  یم یناملسم  رھ  تسا . ناشلا  میظع ربمغیپ  نآ  ی  هلیـسو هب قالخا  مراکم  ی  هماقا تثعب و  نآ  زا  یـشان  دراد ، دوجو  میقتـسم  ریغ  روط  هب ول 

روحم یو  دنراد و  تسود  ار  راوگرزب  نیا  نیملسم  ی  همھ نوچ  درادن ؛ دوجو  مرکا  ربمغیپ  سدقم  دوجو  زا  رتھب  یا  هطقن نیملسم ، فلتخم  قرف  تاساسحا  مالسا و  یایند 

ماما شدنزرف  ربمغیپ ، تلحر  زا  دعب  لاس  دص  ابیرقت  هک  دھد  یم ناشن  مالـسا  خیرات  هتبلا  . تسا تیمھا  زئاح  ام  یارب  تدالو  نیا  سپ  تسا . خیرات  لوط  رد  یمالـسا  تما 

یارب صوصخب  یمالـسا ، یروھمج  تسا . یمالـسا  فراعم  یمالـسا و  فادھا  باب  رد  یعلطم  دیدجت  نیا  تسا و  هدیـسر  تماما  هب  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  قداص  رفعج 

ناھج ی  هطقن اھنت  نامسآ ، نیا  ریز  رد  ملاع و  حطـس  رد  زورما  نوچ  ارچ ؟ تسا . لئاق  یا  هژیو مامتھا  تسا ، ناشیا  هب  طوبرم  هچرھ  راوگرزب و  نیا  تثعب  مرکا و  یبن  تدالو 

نینچ هک  ایند  ی  هطقن نیرت  مھم رگید ، ترابع  هب  دوش و  یم لمع  میظنت و  ربمغیپ  تنس  نآرق و  قبطرب  تاررقم  نیناوق و  ارجا و  یمالـسا ، ماکحا  یمـسر  روط  هب نآ  رد  هک 

ملاـع ناناملـسم  ی  همھ شود  رب  ار  یفیلکت  تقیقح  رد  عوضوم ، نیا  تسا و  مکاـح  مالـسا  ماـن  هب  یتلود  تسا . یمالـسا  ناریا  دریگ ، یم ماـجنا  نآ  رد  یمیظع  تکرح 

دوجو هعماج  رد  دارفا  لمع  داقتعا و  یانعم  هب  مالـسا  رگا  اما  تسا . هتفرگ  رارق  لمع  دروم  مالـسا  هک  تسانعم  نیا  هب  دوب ، مالـسا  ساسارب  یتموکح  رگا  نوچ  دراذگ . یم

لاـق و  : » تسا هدـمآ  نینچ  ناـقرف  ی  هروـس رد  میرک و  نآرق  رد  نآ  قادـصم  تسا . روـجھم  مالـسا  نآرق و  یا  هعماـج نینچ  رد  دـشابن ، رارقرب  نید  تیمکاـح  دـشاب و  هتـشاد 

هچ هب  نآرق  رجھ  اروجھم .» نآرقلا  اذـھ  اوذـختا  یموق  نا  بر  اـی  : » دـنک یم ضرع  ملاـع  راـگدرورپ  دزن  مرکا  ربـمغیپ  اروـجھم .» نآرقلا  اذـھ  اوذـختا  یموـق  نا  بر  اـی  لوـسرلا 

ینعی اروجھم ؛» نآرقلا  اذھ  اوذـختا  . » تسین ذاختا  نیا  دـندرک . عفد  دوخ  زا  یلک  روط  هب ار  یناملـسم  مسا  نآرق و  مسا  نآرق و  هک  تسین  انعم  نیا  هب  کش  یب تسانعم ؟

لمع نآ  ماـکحا  هب  اـما  دوش ، یم یرھاـظ  مارتـحا  هدـش و  توـالت  هعماـج  کـی  رد  نآرق  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا . روـجھم  اـما  تسھ ، نآرق  رجھ . اـب  هارمھ  اـما  دـنراد ، ار  نآرق 

رگا دوب ؟ هچ  یارب  ربمغیپ  تازرابم  سپ  دننکن ، تموکح  نآرق  مالسا و  هک  دوب  رارق  رگا  دنیامن . یم بلس  نآرق  زا  ار  تموکح  تسایس ، زا  نید  ییادج  ی  هناھب هب  دننک و  یمن

هتشاد یمالسا  دیاقع  مدرم  هک  تسا  یفاک  ردق  نیمھ  دوش و  تلاخد  هعماج  یسایس  تردق  مدرم و  یگدنز  ی  هرادا تموکح و  رد  دیابن  هک  دوب  رواب  نیا  رب  مالسا  ربمغیپ 

هضبق یسایس و  تردق  رس  رب  ربمغیپ  یاوعد  دش . یم لیمحت  ربمغیپ  رب  یتازرابم  نینچ  هک  تسین  مولعم  دنھد ، ماجنا  ار  ینید  لامعا  نیا  ناشدوخ  ی  هناخ رد  دنـشاب و 

نیا تسین ، مکاـح  نآرق  هک  اـجرھ  مالـسا ، ملاـع  رد  تسین . نآرق  تیمکاـح  دراد و  دوـجو  نآرق  مسا  هک  تساـنعم  نیا  هب  نآرق  رجھ  تسا . نآرق  ی  هلیـسو هـب  تردـق  ندرک 

. تسا قداص  اروجھم » نآرقلا  اذھ  اوذختا  یموق  نا  بر  ای   » مرکا یبن  باطخ 

هعماـج کـی  ی  هرادا نوئـش  زا  هک  هچنآرھ  ینعی  تسا . هتفرگ  رارق  روحم  هعماـج ، یموـمع  ماـکحا  یارجا  یارب  نآرق  اـجنیا  درادـن . دوـجو  نارجھ  نیا  یمالـسا  یروـھمج  رد 

قبطرب یـسایس  تردـق  تموـکح و  دوـش . یم درط  دـشاب ، نآرق  اـب  فلاـخم  هـچنآرھ  دوـش . یم ذاـختا  نآرق  زا  نیناوـق  امـسا . هـن  دوـش ، یم هـتفرگ  نآرق  زا  امــسر  تـسا ،

. تسا شریذـپ  لوبق و  دروم  یمالـسا  ی  هعماج رد  یمودـخ  دـھعتم و  ناسنا  رھ  تسا . ینآرق  یاھـشزرا  هعماج ، رب  مکاح  یاھـشزرا  دوش . یم لیکـشت  ینآرق  یاھرایعم 

تسا یا  هعماج هعماج ، نیا  تسا . نید  هب  اھ  نآ یدنبیاپ  نیدت و  داقتعا و  نآرق و  هب  اھ  نآ لمع  رطاخ  هب  دنراد ، تسود  هناقشاع  ار  روشک  نیلوئسم  ناریا ، تلم  رگا  زورما 

مرکا یبـن  هب  نآرق و  هب  هکنیا  مکح  هب  اـیند ، ی  هطقن رھ  رد  یناملـسم  رھ  نیارباـنب  تسا . یمالـسا  یروـھمج  نیا ، تسین . روـجھم  تـسا و  رارقرب  هدـنز و  نآ  رد  نآرق  هـک 

هک تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دنک . یم دھعت  ساسحا  دراد ، تسد  رد  ار  مالسا  نآرق و  مچرپ  هک  یمالسا  یروھمج  هب  تبـسن  دزرو ، یم قشع  ملـس  هلآ و  هیلع و  یلص هللا 

مالسا نآرق و  فلاخم  ایند  رد  سکرھ  تسا . نیمھ  اھینمشد  لماع  تسا . هدناشک  دناشک و  یم یا  هنایشحو ی  هنامصخ دروخرب  هب  یمالسا  ناریا  اب  ار  مالـسا  نانمـشد 

یلک رایعم  کی  تروص  هب  دانع ، فلاخم و  نیا  دینک ! هاگن  ایند  رد  دـھد . یم ناشن  یزراب  لکـش  هب  ار  شدوخ  یمالـسا ، یروھمج  اب  یو  دانع  تموصخ و  تفلاخم و  تسا ،

نآ هب  اھتلم  یدـنبیاپ  تیمکاح و  مالـسا و  اب  هک  نازیم  رھ  دـنا . ینمـشد تمـصاخم و  هضراعم و  لاـح  رد  یمالـسا  یروھمج  اـب  اـیند  یاـجرھ  رد  مالـسا ، نانمـشد  تسا .

. دینک یم هدھاشم  ایند  رساترس  رد  ار  قفومان  ماکان و  ینمشد  نیا  امش  تسا . نازیم  نامھ  هب  مھ  یمالسا  ناریا  اب  ناشینمشد  دنفلاخم ،
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، رگیدکی هب  کمک  لھا  ناسحا ، ریخ و  لھا  لقاع ، رکفتم ، تشذگ ، اب  دنتسھ  ینامدرم  هعماج  نآ  داحآ  دراد . حیحص  یاھقالخا  زا  رادروخرب  ییاھناسنا  تقو  کی  هعماج  کی 

تسا نکمم  مھ  شسکعرب  تسا . مزال  راثیا  الثم  هک  ییاج  نآ  رد  راثیا  یاراد  رگیدکی و  اب  شوخ  دروخرب  قالخا و  یاراد  اھیتخـس ، رب  ملح  یاراد  تالکـشم ، رد  ربص  یاراد 

ار یرگید  یکی ، تسا . هدش  میظنت  ییوجدوس  یانبم  رب  هک  بوخ  قالخا  فاصنا و  تورم و  محر و  ساسارب  هن  رگیدکی  اب  ناشطباور  هک  دنـشاب  ینامدرم  ینعی  دنک . قدص 

، هعماج نیا  تسا . هعماـج  عون  کـی  مھ  نیا  دربب . نیب  زا  دـنک و  دوباـن  ار  وا  تسا  رـضاح  دوبن ، راـگزاس  رگا  دـشاب . راـگزاس  وا  عفاـنم  اـب  هک  دـنکیم  لـمحت  لوبق و  یتقو  اـت 

هلآوهیلعهللایلص ربمغیپ  تثعب  تیـصوصخ  دراد . قرف  دوشیم ، هدیمان  یمالـسا  یهعماج  تسا و  مکاح  قالخا  مراکم  نآ  رد  هک  یاهعماج  اب  دوشیم و  یلھاج  یهعماج 

مالسا و یاھهزیمم  اھزرم و  زا  یکی  تقیقح  رد  هک  تفگ  ناوتیم  سپ  ربمغیپ . تثعب  یلاسر و  تایح  رد  رگید  یهتکن  رصنع و  کی  مھ  نیا  (١ . ) دوب قالخا  مراکم  هب  توعد 

. تسا قالخا  یهلاسم  تیلھاج ،
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هک دوبن  روط  نیا دوب . جیار  فرع  یرگمتـس ، دوب . هناملاظ  ماظن  تیلھاج ، تیـصوصخ  اھناسنا . نیب  رد  لدـع  رارقتـسا  زا  تسا  ترابع  یمالـسا ، توعد  رد  رگید  ی  هتکن کی 

هب بابرا  ییوگروز  دوب ، لوپ  یب هب  دنمتورث  ییوگروز  دوب ، نز  هب  درم  ییوگروز  دوب ، فیعـض  هب  یوق  ییوگروز  ضیعبت و  ملظ و  رب  هعماج  ماظن  یانب  دنک . ملظ  رفن  کی  یھاگ 

ضیعبت و ملظ و  مدرم  یگدـنز  هرـسکی ، دوب . روز  ردـنا  روز  دـندرک . یم لوبق  ار  تردـق  ناـبحاص  نیطالـس و  یاـھ  ییوگروز ناـشدوخ  ی  هبوـن هب  اـھبابرا  ناـمھ  زاـب  دوـب . هدرب 

لدعلاب و رمای  نا هللا  . » دروآ ار  لدع  رارقتـسا  دروآ . ار  نآ  لباقم  ی  هطقن مالـسا  تسا . یلھاج  دشاب ، روط  نیا اجرھ  تسا . یلھاج  یگدـنز  تیـصوصخ  نیا ، دوب . ییوگروز 

ار نآ  تسین ، تلادـع  رگا  دورب و  مھ  تلادـع  لابند  دـیاب  یمالـسا  ی  هعماج تسین . راعـش  مھ  طقف  لدـع  تسا . یمالـسا  ی  هعماج تایـصوصخ  زا  یکی  نیا  ناـسحالا . »

ریغ ول  و  لدـع ، ی  هطقن نآ  هب  مالـسا  دنتـسھ ، یمالـسا  ریغ  مھ  ود  رھ  تسا و  ملظ  ی  هطقن یکی  لدـع و  ی  هطقن یکی  هک  دراد  دوـجو  هطقن  ود  اـیند  رد  رگا  دـنک . نیماـت 

رطاخ هب  رفاک ، هاشداپ  کی  هانپ  رد  ار  اھ  نآ ینعی  داتـسرف . هشبح  هب  شدوخ  هلآ  هیلع و  یلـص هللا  مرکا  ربمغیپ  ار  هشبح  هب  نیرجاھم  دراد . قفاوم  هجوت  تسا ، یمالـسا 

، لدع رارقتـسا  ینعی  تسا . هطقن  کی  مھ  نیا  درک . رود  دش ، یم اھ  نآ هب  هک  یملظ  رطاخ  هب  ناش  تسیزطیحم یگدنز و  هناخ و  زا  ار  مدرم  رگید ، ریبعت  هب  داد . رارق  لدـع 

نیا دشاب . هک  ایند  زا  یا  هطقن رھ  رد  ملظ  حیبقت  و  ملـسم - ریغ  دالب  رد  ول  و  دشاب - هک  اجرھ  تلادع  تشادگرزب  لدع ، یارب  تدھاجم  شالت و  لدع ، جیورت  لدـع ، زا  تیعبت 

نیرت ملاس هنمزا و  نیرتھب  رد  یمالـسا  خـیرات  هلآ و  هیلع و  یلـص هللا  ربمغیپ  کرابم  تایح  یمالـسا و  یگدـنز  دـینیب  یم امـش  تسا و  یمالـسا  تایـصوصخ  زا  یکی  مھ 

. منک یم ضرع  لاـثم  ناونع  هب  ار  اـھ  نیا نم  تسا . هلآ  هیلع و  یلـص هللا  ربمغیپ  تثعب  تازیمم  زا  یکی  مھ  نیا  تسا . ییوج  تلادـع یرورپ و  لدـع زا  یکاـح  شیاـھنارود ،

مینک نایب  نھذ  رد  ار  یمالسا  فراعم  زا  یتفرعم  ای  خیرات  میھاوخ  یمن افرص  درک . ادیپ  زورما  تکرح  یارب  یا  هتـشررس اھ  نآ زا  دوشب  هک  میـسرب  یا  هطقن هب  ات  دینک  هجوت 

هعماج کی  تساتود . نآ  زا  ریغ  زاب  نیا ، قالخا . مراـکم  تمـس  هب  تکرح  زا  تسا  تراـبع  هک  مینک  ضرف  موس  ی  هطقن کـی  ـالثم  یمالـسا  ماـظن  رد  مییاراـیب . ار  تینھذ  و 

ربص یاراد  رگیدکی ، هب  کمک  لھا  ناسحا ، ریخ و  لھا  لقاع ، رکفتم ، تشذگاب ، دنتسھ  ینامدرم  هعماج  نآ  داحآ  دراد . حیحـص  یاھقالخا  زا  رادروخرب  ییاھ  ناسنا تقو  کی

. دنک قدص  تسا  نکمم  مھ  شسکعرب  تسا . مزال  راثیا  الثم  هک  ییاج  نآ  رد  راثیا  یاراد  رگیدکی و  اب  شوخ  دروخرب  قالخا و  یاراد  اھیتخس ، رب  ملح  یاراد  تالکـشم ، رد 

یتقو ات  ار  یرگید  یکی ، تسا . هدـش  میظنت  ییوجدوس  یانبم  رب  هک  بوخ  قالخا  فاصنا و  تورم و  محر و  ساسارب  هن  رگیدـکی  اـب  ناـشطباور  هک  دنـشاب  یناـمدرم  ینعی 

ی هعماج هعماج ، نیا  تسا . هعماج  عون  کـی  مھ  نیا  دربب . نیب  زا  دـنک و  دوباـن  ار  وا  تسا  رـضاح  دوبن ، راـگزاس  رگا  دـشاب . راـگزاس  وا  عفاـنم  اـب  هک  دـنک  یم لـمحت  لوبق و 

توعد هلآ  هیلع و  یلص هللا  ربمغیپ  تثعب  تیصوصخ  دراد . قرف  دوش ، یم هدیمان  یمالـسا  ی  هعماج تسا و  مکاح  قالخا  مراکم  نآ  رد  هک  یا  هعماج اب  دوش و  یم یلھاج 

، تیلھاج مالسا و  یاھ  هزیمم اھزرم و  زا  یکی  تقیقح  رد  هک  تفگ  ناوت  یم سپ  ربمغیپ . تثعب  یلاسر و  تایح  رد  رگید  ی  هتکن رصنع و  کی  مھ  نیا  دوب . قالخا  مراکم  هب 

. تسا قالخا  ی  هلاسم

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 43 
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دـشاب رارق  رگا  دشوکب . اھنآ  نیمات  رد  دیاب  تسھ و  تثعب  رد  هک  ار  اھـشزرا  نیمھ  ینعی  ار . تثعب  مچرپ  ینعی  تسا . هدرک  دنلب  یمالـسا  یروھمج  ار  مالـسا  مچرپ  زورما 

هنالداع و یماظن  یعامتجا ، ماظن  دیاب  دنک . ادیپ  جاور  راگدرورپ  لباقم  رد  میلـست  هملک و  یقیقح  یانعم  هب  دـیحوت  دـیاب  تسین . مالـسا  رگید  نیا  مینک ، افتکا  مسا  هب  هک 

. دـشابن یریذـپذوفن  دـشابن ، تیعبت  دـشابن ، تیدوبع  میلـست و  ادـخ ، ریغ  هچرھ  لباقم  رد  دـشاب . لئاضف  رب  ینتبم  یفطاع و  یناسنا و  یماظن  هعماـج ، یقـالخا  ماـظن 

رتالاب و اـھتب  یهمھ  زا  و  تسامـش » سفن  تب  اـھتب ، رداـم   » هک یناـسفن  یاـھاوھ  تسا و  کـیبنج »  نیب  یتلا  کـسفن   » ناـمھ هک  ناـسنا  ودـع  ادـعا  نآ  دـیاب  صوصخب 

هب لیدـبت  هرـسکی  اـما  دـنوش ، هتـشرف  هب  لیدـبت  هرـسکی  اـھناسنا  هک  مییوگیمن  دـشاب . جـیار  سفن ، تب  هلمج  زا  اـھتب ، اـب  هزراـبم  دـیاب  دوـش . روـھقم  تسا ، رتکاـنرطخ 

یقتم و دنکب ، یاهزرابم  شالت و  نینچ  هک  یاهعماج  رھ  ناسنا و  رھ  دوشیم . هدیمان  اوقت  هزرابم ، نیا  سفن  دننکیم . هزرابم  شالت و  هار  نیا  رد  هک  دـنوش  ییاھناسنا 

املسم میدرک . ضرع  ار  شدروم  راھچ  هس  ام  هک  تسا  ییاھـشزرا  ناکرا و  دقاف  هک  دیآیم  باسح  هب  ییایند  تیلھاج  یایند  تسا . هیـضق  دعب  کی  نیا ، تسا . راکزیھرپ 

دروم یاھـشزرا  زا  هک  تسا  یاهعماج  یلھاج  یهعماج  تسا . دروم  راـھچ  هس  زا  شیب  ییاھـشزرا  ناـکرا و  یاراد  یمالـسا ، یهعماـج  یـساسا  طوطخ  تثعب و  یاوتحم 

مینک لایخ  رگا  تسا  طلغ  درک ؟ دروخرب  دـیاب  هنوگچ  یلھاج - یهعماج  لباقم - یهطقن  نیا  اب  لاح  دراد . رارق  یمالـسا  هعماج  لباقم  یهطقن  تسرد  تسا و  یھت  هراشا ،

هب ار  اھـشزرا  ینعی  دـشاب . هنازوسلد  دروخرب  دـیاب  ام  دروخرب  هن . میـشاب ؛ هتـشاد  هنامـصخ  دروخرب  دـیاب  میتسھ  یمالـسا  یهعماج  هک  ام  یلھاج ، یهعماـج  لـباقم  رد 

لباقم یهطقن  هب  ار  اھنآ  میتسھ ، اھـشزرا  نیا  زا  رادروخرب  اش هللا  نا  نامدوخ  رگا  دـعب  تسا . لوا  مدـق  نیا  مینک . یفرعم  تسا ، یمالـسا  یاھـشزرا  جاتحم  هک  ییایند 

نورد رد  لوحت  لدبت و  نیا  عنام  دنلاقتنا و  لقن و  نیا  عنام  دنلدابت ، نیا  عنام  هک  تسا  یناسک  هب  تبسن  دراد ، دوجو  مالسا  رد  هک  یایرگهزیتس  ینمـشد و  مینک . لقتنم 

. تسا دنمزاین  یمالسا  مایپ  هب  زورما  هک  تسا  ییایند  ایند ، نکل  دنکیم . زیمآهضراعم  دروخرب  مالسا  اعبط  ضراعم ، اب  دنضراعم و  هک  دنتسھ  اھنآ  دنایمالسا . ماظن 

؛ تسین یعامتجا  دادرارق  کی  افرص  مایپ ، نیا  تسا . سرد  کی  هدنزاس و  مایپ  کی  ام  دوخ  یارب  تثعب ، مایپ  هک  تسا  نیا  منک  ضرع  متساوخ  زورما  هدنب  هک  یاهتکن  سپ ،

نیا هب  قباست  دـیاب  میتسھ  لوئـسم  ماظن ، نیا  رد  هک  ام  زا  کیرھ  دـنھد . شیارآ  تکرح  نیا  هب  ار  ناشدوخ  دـیاب  ماظن  نیلوئـسم  همھ ، زا  شیب  تسا و  تکرح  کی  هکلب 

نیا هلئـسم  نیلوا  دـنکیم . ینیگنـس  راب ، نیا  میراد و  شود  رب  ار  یریثک  عمج  تیلوئـسم  هک  تسا  نیا  ام  تیـصوصخ  اھتنم  دنلوئـسم ؛ اھناسنا  داحآ  هتبلا  مینک . تکرح 

هعماـج کـی  اـجنیا  هک  میراذـگب  نیا  رب  ار  اـنب  زورما  دوب ، یتوغاـط  یاهعماـج  هعماـج ، نیا  زورید  مییوـگب  هکنیا  مینک . تکرح  یدادرارق  رما  کـی  زا  رتارف  میـشوکب  اـم  هک  تسا 

ماما دـش . لیدـبت  یمالـسا  یاهعماـج  هب  دوب ، مالـسا  زا  رثاـتم  اـتقیقح  هک  یدرمگرزب  یربھر  تکرب  هب  لاـس  هدزناـپ  نیا  رد  اـم  یهعماـج  تسین . یفاـک  تسا ، یمالـسا 

زین مدرم  هب  درکیم و  قیبطت  ینآرق  یمالسا و  فراعم  اب  ار  دوخ  وا  دربیم . هرھب  نآ  زا  دیشوینیم و  ار  نآرق  تایآ  درکیم ، کرد  ار  مالسا  دوجو ، یهمھ  اب  اتقیقح  راوگرزب ،

مک دـمحب هللا  هک  تسام  هعماج  رد  لیبس هللا  یف  دـھاجم  نانز  نادرم و  یقتم و  نامدرم  نموم و  ناناوج  میظع  لیخ  مھ ، تکرح  نآ  یهجیتن  دومنیم . یاهیـصوت  نینچ 

مارح یاھلوپ  اب  هک  ییاھهناسر  دینکن . هاگن  نمـشد  تاغیلبت  هب  امـش  دنک . ادیپ  همادا  توق  تدش و  اب  روطنامھ  دـیاب  تکرح  نیا  اما  دـنرتشیب . اج  همھ  زا  دنتـسین و  مھ 

، تقیقح رد  اھنآ  درادن . یتمیق  تسا و  شزرا  دـقاف  دوشیم  شخپ  اھویدار  زا  هک  اھنآ  یاھفرح  دـنرادن . یـشزرا  دـنباییم  تھج  دـنوشیم و  هرادا  نادـنمرز  نادـنمروز و 

. دنسرتیم مالسا  زا  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  همھ ، زا  رتالاب  تسا . مالـسا  هب  تبـسن  ضغب  دسح و  دقح و  زا  یـشان  دنیوگیم  هچرھ  هک  تسا  مولعم  دننکیم . رابنا  فرب 

، دـمانیم یناـھج  رابکتـسا  ار  اـھنآ  قـح ، هب  اـم  تلم  زورما ، دـنھاوخیم و  ناـشدوخ  یارب  ار  اـیند  هک  ینارادـمتردق  نارادـمروز و  یارب  نآرق  مالـسا و  هـک  تـسا  موـلعم 

مھاب ار  ظافلا  تارابع و  هنیک ، ضغب و  دـسح و  دـقح  یور  زا  تسا . نیمھ  زین  شتقیقح  دـنیوگیم . مھ  تسار  تسا . کانرطخ  دـنیوگیم  مھ  ناـشدوخ  تسا . کاـنرطخ 

. دوشیمن لیلد  هک  ساسا  هیاپیب و  یاھفرح  دننیبیم ! کرادت  کاروخ  اھتعاس  ویدار ، کی  یارب  دننکیم و  شھارمھ  ار  یتاغیلبت  یاھهویش  ماسقا  عاونا و  دنزیمآیمرد ،
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نیا یلھاج  ماظن  تایـصوصخ  زا  یکی  تسا . یـساسا  یا  هتکن مھ  نیا  تساـیند . یگدـنز  هب  اھدـید  ندـشن  دودـحم  مھد ، یم رارق  رخآ  ی  هتکن ار  نآ  هک  رگید  ی  هتکن کـی 

دنتـسناوت دوش ، یم طوبرم  ناسنا  صخـش  هب  هک  هچنآ  باوخ و  دروخ و  نیمھ  ینعی  ایند ؛ یگدـنز  رد  رگا  دـنناد . یم اـیند  یگدـنز  رد  ار  زیچ  همھ  شیاـھ  ناـسنا هک  تسا 

ار دوخ  دسر ، یمن ناسنا  تسد  هب  ایند  نیا  رد  نآ  لوصحم  هک  دنھد  ماجنا  یراک  دننکب و  یشالت  دش  انب  رگا  اما  دنروآ . یم باسح  هب  هدنرب  ار  دوخ  دنروآ ، تسد  هب  یزیچ 

تیونعم ادخ و  باسح  هب  ار  نآ  دنکب و  یراک  ناسنا  هکنیا  تسا . یلھاج  یگدنز  تایـصوصخ  زا  یکی  نیا  دنروآ . یم باسح  هب  هدرک  نایز  هدروخ و  تسکـش  هدروخ ، بیرف 

نیا دـشابن . ایند  تاـیح  هب  دودـحم  ناـسنا ، تمھ  یگدـنز و  ی  همھ هک  داد  رارق  نیا  مھ  ار  تایـصوصخ  زا  یکی  مالـسا  درادـن . دوجو  یلھاـج  یگدـنز  رد  دراذـگب ، ازج  زور  و 

. دراد رارق  تیلھاج  نآ ، لباقم  ی  هطقن هک  تسا  تثعب  تایصوصخ 

دـشاب رارق  رگا  دشوکب . اھ  نآ نیمات  رد  دیاب  تسھ و  تثعب  رد  هک  ار  اھـشزرا  نیمھ  ینعی  ار . تثعب  مچرپ  ینعی  تسا . هدرک  دنلب  یمالـسا  یروھمج  ار  مالـسا  مچرپ  زورما 

هنالداع و یماظن  یعامتجا ، ماظن  دیاب  دنک . ادیپ  جاور  راگدرورپ  لباقم  رد  میلـست  هملک و  یقیقح  یانعم  هب  دـیحوت  دـیاب  تسین . مالـسا  رگید  نیا  مینک ، افتکا  مسا  هب  هک 

. دـشابن یریذـپذوفن  دـشابن ، تیعبت  دـشابن ، تیدوبع  میلـست و  ادـخ ، ریغ  هچرھ  لباقم  رد  دـشاب . لئاضف  رب  ینتبم  یفطاع و  یناسنا و  یماظن  هعماـج ، یقـالخا  ماـظن 

رتالاب و اـھتب  ی  همھ زا  و  تسامـش » سفن  تب  اـھتب ، رداـم   » هک یناـسفن  یاـھاوھ  تسا و  کـیبنج »  نیب  یتلا  کـسفن   » ناـمھ هک  ناـسنا  ودـع  ادـعا  نآ  دـیاب  صوصخب 

هب لیدـبت  هرـسکی  اـما  دـنوش ، هتـشرف  هب  لیدـبت  هرـسکی  اـھناسنا  هک  مییوگ  یمن دـشاب . جـیار  سفن ، تب  هلمج  زا  اـھتب ، اـب  هزراـبم  دـیاب  دوـش . روـھقم  تسا ، رت  کاـنرطخ

یقتم و دنکب ، یا  هزرابم شالت و  نینچ  هک  یا  هعماج رھ  ناسنا و  رھ  دوش . یم هدیمان  اوقت  هزرابم ، نیا  سفن  دننک . یم هزرابم  شالت و  هار  نیا  رد  هک  دـنوش  ییاھ  ناسنا

املسم میدرک . ضرع  ار  شدروم  راھچ  هس  ام  هک  تسا  ییاھـشزرا  ناکرا و  دقاف  هک  دیآ  یم باسح  هب  ییایند  تیلھاج  یایند  تسا . هیـضق  دعب  کی  نیا ، تسا . راکزیھرپ 

دروم یاھـشزرا  زا  هک  تسا  یا  هعماج یلھاج  ی  هعماج تسا . دروم  راـھچ  هس  زا  شیب  ییاھـشزرا  ناـکرا و  یاراد  یمالـسا ، ی  هعماـج یـساسا  طوطخ  تثعب و  یاوتحم 

مینک لایخ  رگا  تسا  طلغ  درک ؟ دروخرب  دـیاب  هنوگچ  یلھاج - ی  هعماج لباقم - ی  هطقن نیا  اب  لاح  دراد . رارق  یمالـسا  هعماج  لباقم  ی  هطقن تسرد  تسا و  یھت  هراشا ،

هب ار  اھـشزرا  ینعی  دـشاب . هنازوسلد  دروخرب  دـیاب  ام  دروخرب  هن . میـشاب ؛ هتـشاد  هنامـصخ  دروخرب  دـیاب  میتسھ  یمالـسا  ی  هعماج هک  ام  یلھاج ، ی  هعماـج لـباقم  رد 

لباقم ی  هطقن هب  ار  اھ  نآ میتسھ ، اھـشزرا  نیا  زا  رادروخرب  اش هللا  نا  نامدوخ  رگا  دـعب  تسا . لوا  مدـق  نیا  مینک . یفرعم  تسا ، یمالـسا  یاھـشزرا  جاتحم  هک  ییایند 

نورد رد  لوحت  لدبت و  نیا  عنام  دنلاقتنا و  لقن و  نیا  عنام  دنلدابت ، نیا  عنام  هک  تسا  یناسک  هب  تبسن  دراد ، دوجو  مالسا  رد  هک  یا  یرگ هزیتس ینمـشد و  مینک . لقتنم 

. تسا دنمزاین  یمالسا  مایپ  هب  زورما  هک  تسا  ییایند  ایند ، نکل  دنک . یم زیمآ  هضراعم دروخرب  مالسا  اعبط  ضراعم ، اب  دنضراعم و  هک  دنتسھ  اھ  نآ دنا . یمالسا ماظن 

؛ تسین یعامتجا  دادرارق  کی  افرص  مایپ ، نیا  تسا . سرد  کی  هدنزاس و  مایپ  کی  ام  دوخ  یارب  تثعب ، مایپ  هک  تسا  نیا  منک  ضرع  متساوخ  زورما  هدنب  هک  یا  هتکن سپ ،

نیا هب  قباست  دـیاب  میتسھ  لوئـسم  ماظن ، نیا  رد  هک  ام  زا  کیرھ  دـنھد . شیارآ  تکرح  نیا  هب  ار  ناشدوخ  دـیاب  ماظن  نیلوئـسم  همھ ، زا  شیب  تسا و  تکرح  کی  هکلب 

نیا هلئـسم  نیلوا  دـنک . یم ینیگنـس  راب ، نیا  میراد و  شود  رب  ار  یریثک  عمج  تیلوئـسم  هک  تسا  نیا  ام  تیـصوصخ  اھتنم  دنلوئـسم ؛ اھناسنا  داحآ  هتبلا  مینک . تکرح 

هعماـج کـی  اـجنیا  هک  میراذـگب  نیا  رب  ار  اـنب  زورما  دوب ، یتوغاـط  یا  هعماـج هعماـج ، نیا  زورید  مییوـگب  هکنیا  مینک . تکرح  یدادرارق  رما  کـی  زا  رتارف  میـشوکب  اـم  هک  تسا 

ماما دـش . لیدـبت  یمالـسا  یا  هعماـج هب  دوب ، مالـسا  زا  رثاـتم  اـتقیقح  هک  یدرم  گرزب یربھر  تکرب  هب  لاـس  هدزناـپ  نیا  رد  اـم  ی  هعماـج تسین . یفاـک  تسا ، یمالـسا 

زین مدرم  هب  درک و  یم قیبطت  ینآرق  یمالسا و  فراعم  اب  ار  دوخ  وا  درب . یم هرھب  نآ  زا  دیشوین و  یم ار  نآرق  تایآ  درک ، یم کرد  ار  مالسا  دوجو ، ی  همھ اب  اتقیقح  راوگرزب ،

مک دـمحب هللا  هک  تسام  هعماج  رد  لیبس هللا  یف  دـھاجم  نانز  نادرم و  یقتم و  نامدرم  نموم و  ناناوج  میظع  لیخ  مھ ، تکرح  نآ  ی  هجیتن دومن . یم یا  هیـصوت نینچ 

مارح یاھلوپ  اب  هک  ییاھ  هناسر دینکن . هاگن  نمـشد  تاغیلبت  هب  امـش  دنک . ادیپ  همادا  توق  تدش و  اب  روط  نامھ دـیاب  تکرح  نیا  اما  دـنرتشیب . اج  همھ  زا  دنتـسین و  مھ 

، تقیقح رد  اھ  نآ درادن . یتمیق  تسا و  شزرا  دـقاف  دوش  یم شخپ  اھویدار  زا  هک  اھ  نآ یاھفرح  دـنرادن . یـشزرا  دـنبای  یم تھج  دـنوش و  یم هرادا  نادـنمرز  نادـنمروز و 

. دنسرت یم مالسا  زا  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  همھ ، زا  رتالاب  تسا . مالـسا  هب  تبـسن  ضغب  دسح و  دقح و  زا  یـشان  دنیوگ  یم هچرھ  هک  تسا  مولعم  دننک . یم رابنا  فرب 

، دـمان یم یناـھج  رابکتـسا  ار  اـھ  نآ قـح ، هب  اـم  تلم  زورما ، دـنھاوخ و  یم ناـشدوخ  یارب  ار  اـیند  هک  ینارادـم  تردـق نارادـمروز و  یارب  نآرق  مالـسا و  هک  تـسا  موـلعم 

« يمالسا هعماج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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مھاب ار  ظافلا  تارابع و  هنیک ، ضغب و  دـسح و  دـقح  یور  زا  تسا . نیمھ  زین  شتقیقح  دـنیوگ . یم مھ  تسار  تسا . کانرطخ  دـنیوگ  یم مھ  ناـشدوخ  تسا . کاـنرطخ 

. دوش یمن لیلد  هک  ساسا  هیاپ و  یب یاھفرح  دننیب ! یم کرادت  کاروخ  اھتعاس  ویدار ، کی  یارب  دننک و  یم شھارمھ  ار  یتاغیلبت  یاھ  هویش ماسقا  عاونا و  دنزیمآ ، یمرد

هعمجزامن  / ٠٣/١٩/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ثعب دـق  و  : » تسا هدـمآ  روط  نیا هرـصب ، یاسور  هب  ترـضح  ی  هماـن رد  تسا . هفوک  یاـسور  هب  یکی  هرـصب و  یاـسور  هب  یکی  هک : تسا  هتـشون  هماـن  ود  هکم ، رد  ترـضح 

نم داشرلا ؛ » لیبس  یلا  مکیدـھا  یلوق  اوعمـست  ناف  تییحا  دـق  هعدـبلا  تتیما و  دـق  هنـسلا  ناف  هیبن  هنـس  باـتک هللا و  یلا  مکوعدا  اـنا  باـتکلا و  اذـھب  مکیلا  یلوسر 

مھاوخ یم ینعی  تسا ؛ نم  اب  تسار  هار  دیدمآ ، نم  لابند  رگا  دنا ! هدرک هدنز  ار  تعدب  دنا و  هدنار یم ار  تنـس  اریز  منک ؛ ایحا  ار  تنـس  مربب و  نیب  زا  ار  تعدـب  مھاوخ  یم

. تسا یمالسا  ماظن  ربمغیپ و  تنس  یایحا  مالسا و  یایحا  هک  مھد  ماجنا  ار  گرزب  فیلکت  نامھ 

اوشیپ و ماما و  مالـسلا ؛»  کلذ هللا و  یلع  هسفن  سباحلا  قحلا  نیدـب  نئادـلا  طسقلاب  مئاقلا  باتکلاب و  مکاحلا  الا  مامالا  ام  یرمعلف  : » دومرف هفوک  لھا  هب  همان  رد  دـعب 

. دـنک لمع  ادـخ  باتک  هب  هک  دـشاب  یـسک  دـیاب  تساھ . نیا ادـخ و  زا  یرود  داسف و  تنایخ و  روجف و  قسف و  لھا  هک  دـشاب  یـسک  دـناوت  یمن یمالـسا  ی  هعماج سیئر 

هعماج نوناق  ار  قح  دنک و  لدع  طسق و  هب  ذخا  دـنک ، هدـنز  هعماج  رد  ار  باتک  هب  لمع  هکلب  دـناوخب ؛ زامن  طقف  تولخ  قاتا  رد  شدوخ  هکنیا  هن  دـنک ؛ لمع  هعماج  رد  ینعی 

. دھد رارق 

تـسا نیا  هلمج  نیا  یانعم  ارھاظ  کلذ  ؛» یلع  هسفن  سباحلا  و  . » دراذگب رانک  ار  لطاب  دھد و  رارق  قح  ار  هعماج  تاررقم  نوناق و  نییآ و  ینعی  قحلا ،» نیدب  نئادلا  »

. دنک یم صخشم  ار  فدھ  نیاربانب ، مالسلا . و  دوشن ؛ یدام  یناطیش و  یاھ  هبذاج ریسا  دنک و  ظفح  یتیفیک  رھ  هب  یھلا  میقتسم  طخ  رد  ار  شدوخ  هک 

رد مھ  دیزی  نب  رح  هک  یلاح  رد  هضیب ،»  » مان هب  یلزنم  رد  دراد . فلتخم  یاھنحل  اب  یتبحـص  لزانم ، زا  مادـکرھ  رد  هار  نیب  رد  ترـضح  نآ  دـش . جراخ  هکم  زا  نیـسح  ماما 

- تحارتسا یکدنا  زا  دعب  ای  دـننک - تحارتسا  هکنیا  زا  لبق  دـیاش  دـندمآ . دورف  دندیـسر و  لزنم  نیا  هب  دور - یم ترـضح  رانک  رد  مھ  وا  دور ، یم ترـضح  تسا - ترـضح  رانک 

: دومرف هنوگ  نیا نمشد ، رکشل  هب  باطخ  داتسیا و  ترضح 

یماظتنا  / ٢١/٠۴/١٣٧۴ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تحار و طیحم  اھ  نآ یارب  یعامتجا  طیحم  هک  دندرک  ساسحا  یمالسا ، یھلا و  یاھشزرا  هب  نادنبیاپ  نیدقتعم و  فراعم ، هب  نایانشآ  اھاوقتاب ، ناراکزیھرپ ، نینموم ، رگا 

ی هیآ دشاب . مکاح  یھلا  یاھـشزرا  هک  دنک  نیمـضت  دیاب  یمالـسا  ماظن  تسا . مکاح  یھلا  یاھـشزرا  هعماج ، نیا  رد  هک  دوش  یم مولعم  تسا ، یـسفنت  لباق  بولطم و 

، ماـکح یطیحم ، رد  رگا  نوـچ  تساـنعم ؛ نـیمھ  هـب  رظاـن  رکنملا ،»  نـع  اوـھن  فورعملاـب و  اورما  هاـکزلا و  اوـتآ  هالــصلا و  اوماـقا  ضرـالا  یف  مھاـنکم  نا  نیذـلا   » ی هکراـبم

. دنک یم دشر  اھشزرا  طیحم  نآ  رد  دندرک ، هماقا  ار  زامن  دنتشادزاب و  یدب  زا  دندرک و  رما  یکین  هب  ار  مدرم  نارادمامز ، نایاورنامرف و 

زامن  / ١۴/٠۶/١٣٧۴ هنایلاس  ییامھدرگ  تبسانم  هب  مایپ 

لاح و رھ  رد  همھ  ینعی  دراد ، یمالـسا ، هعماج  ی  همھ ی  هرتسگ ی  هزادنا هب  یی  یگدرتسگ شا ، ییانثتـسا یزاسراک  اھیگژیو و  نیا  اب  زامن  مینیب  یم هک  یماگنھ  نونکا 

تلم کی  یتخب  کین طرـش  نیمات  رد  نآ  ریثات  ی  هزادنا هک  میبای  یم رد  تسین ، نوریب  یھلا  ی  هضیرف نیا  ورملق  زا  زگرھ  سک ، چیھ دنروآ و  یاج  هب  ار  نآ  دـنراد  هفیظو  اجرھ 

. تسا دایز  ردقچ  هعماج ، کی  و 

یراس  / ٠٧/٢٢/١٣٧۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مھ انعم ، مھ  هدام و  مھ  دھاوخیم  مالسا  دنک . تسرد  یاهعماج  روطنیا  دھاوخیمن  مالسا  درادن . تیونعم  اما  دراد ؛ تیدام  هک  تسا  یاهعماج  نآ  اکیرما ،] هعماج  ] نیا

(. ١ «) هبیط هایح " هینیحنلف  « ؛ تسا مالسا  هبیط  تایح  نیا  دشاب . هعماج  رد  یونعم  یقالخا و  ییافوکش  مھ  یداصتقا و  تفرشیپ  مھ  تیونعم ، نامیا و  مھ  هافر ، لوپ و 

نایوجشناد  / ٠٨/١٠/١٣٧۴ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

میھافم ساسارب  ناریا  روشک  تلم و  یهرادا  زا  تسا  ترابع  یمالسا ، یروھمج  راک  ساسا  تسا . هتفرگ  رارق  هطلس  ماظن  نیا  لباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نونکا 

ار هعماـج  تسا و  نینچ  مھ  اـعطق  دـنک ؛ دنمتداعـس  ار  هعماـج  کـی  دـناوتیم  اھـشزرا  نـیا  هـک  تـسا  نـیا  رب  ضرف  تـسا . هدـش  هتخوـمآ  مالـسا  زا  هـک  یھلا  یاھـشزرا  و 

دوخ هار  لالقتسا  لامک  رد  دنک ، یگدنزاس  دشیدنیب ، دنک ، یگدنز  لقتـسم  دناوتب  هعماج  نآ  هکنیا  زا  تسا  ترابع  هعماج  کی  رد  تداعـس  ساسا  درک . دھاوخ  دنمتداعس 

هطلـس ماـظن  لـباقم  رد  میلـست ، مدـع  لالقتـسا و  ساـسارب  اـم  روـشک  تسا . یمالـسا  مھم  تـکرح  نـیا  ساـسا  لالقتـسا ، سپ  دـنک . باـختنا  ار  دوـخ  فدـھ  دورب و  ار 

اب رگید  تسا ، یگدنزاس  نارود  رد  نوچ  یمالسا  یروھمج  ماظن  دننکیم  لایخ  هک  یناسک  دورب . شیپ  دناوتیمن  تدھاجم  شالت و  هزرابم ، نودب  روشک  نیا  دتـسیایم .

. دیورب ولج  دیریگب و  شیپ  ار  تلم  نیا  تداعس  هار  امش  دراذگیمن  نمشد  مینک ؟ یگدنزاس  ام  هک  دراذگیم  نمـشد  رگم  دنلفاغ . رایـسب  دنکیمن ، هزرابم  دوخ  نانمـشد 

هلمح هضراعم و  دـننک . لمحت  دـنناوتیمن  اھنآ  دـنک ؟ هاتوک  دوخ  یگدـنز  زا  ار  نارگهطلـس  تسد  دـشاب و  لقتـسم  یتلم  هک  دـنک  لمحت  دـناوتیم  رگهطلـس  نمـشد  رگم 

مزال یـضتقم و  هچنانچ  و  دوشیم - لامعا  تدش  هب  ام  روشک  هب  تبـسن  زورما  هک  یتینما - یداصتقا ، یگنھرف ، یهئطوت  دنروآیم ؛ دوجو  هب  ار  اھهئطوت  عاونا  دـننکیم ،

. دننکیم مھ  یماظن  یهئطوت  دننادب ،

نایجیسب  / ٠٩/٠٨/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رب قبطنم  یمالـسا و  قیمع و  یقطنم و  تکرح  کی  جیـسب  تسین . تاساسحا  یور  زا  افرـص  یحطـس و  هشیر و  یب تکرح  کی  جیـسب ، هک  تسا  نیا  یـساسا  بلطم 

مھ ار ، وت  لاعتم  یادخ  ربمایپ ! یا  نینموملاب ؛» هرـصنب و  کدیا  یذلا  وھ  : » دـیامرف یم میرک  نآرق  تسا . یمالـسا  هعماج  یلوا - قیرط  هب  مالـسا و - یایند  زورما  یاھزاین 

یرگید تراـبع  دـنا ، هتفرگ رارق  نآرق  هیآ  هراـشا  دروم  اـجنیا  رد  هک  ینینموم  میظع  لـیخ  نیا  درک . کـمک  داد و  رارق  دـیوم  نینموم ، قیرط  زا  مھ  شدوخ و  ترـصن  هلیـسو  هب 

زیزع جیـسب  دـنک ، یم صالخااب  یاھناسنا  نموم و  داحآ  مدرم و  هب  هراشا  هک  اـجنآ  مھ ، نآرق  رگید  تاـیآ  دراد . دوجو  اـم  هعماـج  رد  جیـسب »  » ماـن هب  زورما  هک  هچنآ  زا  تسا 

. دریگ یم هناشن  تسا ، راوگرزب  ماما  تیارد  رکف و  لوصحم  هک  ار  ام  نامز  ریظن  مک

نایجیسب  / ٠٩/٠٨/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک نیا  مینک . یم وزرآ  ار  نآ  یمالـسا ، هعماـج  داـحآ  زا  کـیرھ  یارب  اـم  هک  یزیچ  ینعی  یجیـسب ، گـنھرف  تسا . یگنھرف  تکرح  کـی  گـنھرف و  کـی  جیـسب  تـقیقح  رد 

. تسا نیمھ  شیانعم  دنشاب ، یجیسب  دیاب  همھ  مییوگ  یم

نارادساپ  / ١٠/٠۵/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رـشب کـی  هن  ادـخ - ربماـیپ  لـثم  یـصخش  نآ ، سار  رد  هک  یاهعماـج  مھ  نآ  یمالـسا ؛ یهعماـج  خـیرات و  رد  دـنک  رکف  ناـسنا  هک  تسا  نیا  نیـسح  ماـما  یارجاـم  تربـع 

، دوب رادروخرب  نآ  زا  هک  یلاثمیب  اھتنایب و  تمکح  اب  یھلا و  یحو  لازی  سونایقا ال  هب  لاصتا  اب  یرـشب و  روصت  قوف  تردق  نآ  اب  لاس  هد  ربمایپ ، نیا  دراد و  رارق  یلومعم -

تموکح نیا  هاگیاپ  تبون  هب  هفوک ، هنیدـم و  تسا و  هتـشاد  نایرج  هعماـج  نیمھ  رب  بلاـط  یبا  نب  یلع  تموکح  یاهلـصاف ، رد  زاـب  دـعب  تسا و  هدرک  تموکح  هعماـج  رد 

ریما تداھـش  زا  لاس  تسیب  ربمایپ و  تافو  زا  نرق  مین  تشذگ  زا  دعب  هک  تسا  هدش  هعماج  نیا  دبلاک  دراو  یبورکیم  هچ  هداتفا و  قافتا  یاهثداح  هچ  دناهتفرگ ؛ رارق  میظع 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 45 
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!؟ دنناسریم تداھش  هب  عضو  نآ  اب  ار  یلع  نب  نیسح  لثم  یسک  مدرم ، نیمھ  نیب  هعماج و  نیمھ  رد  مالسلاامھیلع ، نینموملا 

یور وا  اب  تفرگیم ، دوخ  شوغآ  رد  ار  وا  مرکا ، ربمایپ  هک  یکدوک  لب  ناشن ؛ مانیب و  رـسپ  کی  هن  مھ  نآ  دـھد ؟ خر  تسا  نکمم  یاهعقاو  نینچ  روطچ  داتفا و  یقاـفتا  هچ 

مکحتسم هنوگنیا  رسپ ، ردپ و  نیا  نیب  یهطبار  نیسح .» نم  انا  ینم و  نیسح  : » دومرف شاهراب  رد  ربمایپ  هک  دوب  یرـسپ  وا  درکیم . تبحـص  مدرم  یارب  تفریم و  ربنم 

نآ راـک  تقو ، نآ  دیـشخردیم . یدیـشروخ  لـثم  تسایـس  رد  دوب و  حلـص  گـنج و  رد  تموکح  ناـکرا  زا  یکی  نینموملا ، ریما  تموکح  ناـمز  رد  هک  یرـسپ  نآ  تسا . هدوب 

ناراـی باحـصا و  همھ  نآ  هنیدـم و  رد  سرد  یهقلح  نآ  اـب  تزع و  رخاـف و  تیـصخش  اوـقت و  لـمع و  نآ  اـب  ربماـیپ ، دـنزرف  زراـب و  ناـسنا  نیمھ  هک  دـسرب  ییاـج  هب  هعماـج 

یهمھ هکلب  شدوخ ، طقف  هن  دنشکب و  دنراد و  هگن  هنـشت  دننک و  هرـصاحم  عیجف  تیعـضو  نآ  اب  ار  مالـسا  یایند  فلتخم  طاقن  رد  نایعیـش  همھ  نآ  دنمتدارا و  دنمهقالع و 

یقافتا هچ  تسیچ و  هیضق  دننادرگب . رھش  هب  رھش  دننک و  ریسا  یگنج  یارـسا  لثم  ار  اھنیا  یهچب  نز و  مھ  دعب  دننک و  ماع  لتق  ار  هھامـشش  یهچب  یتح  شنادرم و 

. تسا تربع  نآ  نیا ، دوب ؟ هداتفا 

ام نامز  یاھناسنا  زا  کشالب  هک  میتشاد  ار  ردـقلا  میظع  ماما  هعماج ، سار  رد  اجنیا و  رد  ام  دـیبایرد . ار  ود  نآ  توافت  ات  دـینک  هسیاقم  هعماج  نآ  اب  ار  اـم  یهعماـج  اـمش 

لاس اھھد  ات  راوگرزب ، نآ  تافو  زا  دعب  هک  دـش  هدـنکارپ  هعماج  نآ  رد  ربمایپ  یهلیـسو  هب  یمیظع ، یورین  نینچ  کی  اجک ؟ ربمایپ  اجک ، ام  ماما  اما  دوب ؛ رتهتـسجرب  رتگرزب و 

یهعماج هک  دوب  راوگرزب  نآ  تسد  برض  نیا ، دوب ؛ عطقنم  لوسر هللا  سفن  زا  تفرگ ، ماجنا  هک  یتاحوتف  نیا  دینکن  لایخ  امـش  دربیم . شیپ  ار  هعماج  ربمایپ  تسد  برض 

. دیسر اجنیا  هب  عضو  ات  دراد ، تشاد و  روضح  ام  یهعماج  هعماج و  نآ  تاحوتف  رد  مرکا  ربمایپ  نیاربانب ، درب . شیپ  دربیم و  شیپ  ار  یمالسا 

تربع تلخ .»  دق  هما  کلت  : » تسا هداتفا  یقافتا  هچ  دینیبب  دینک ، هاگن  تقد  اب  دیریگب و  یدج  ار  خیرات  هک  میوگیم  نارگید  بالط و  نیلصحم و  ناناوج و  هب  هشیمھ  نم ،

مھ یرادقم  متفگ و  ار  یرادقم  منک . نایب  لیلحت و  اجنیا  رد  ار  اھنآ  مھاوخیمن  نم  الاح  هک  تسا  هتکن  دـنچ  رد  هیـضق  ساسا  تسا . نآرق  شزومآ  سرد و  ناگتـشذگ ، زا 

. دننک تقد  اھفرح ، نیا  یهملک  هملک  یور  دننیشنب و  قیقحت  لھا  دارفا  هک  تسا  قیقدت  ثحب و  لفاحم  باب 

یور ام  هکنیا  تفرگ . ار  ینامیا  تیلوئسم  تیساسح  ینید و  تریغ  اشحف ، داسف و  یبلطایند و  جاور  هک  دوب  نیا  دش ، یاهیـضق  نینچ  یلـصا  لماع  هک  یلئاسم  زا  یکی 

هاگیاپ نیلوا  هک  یاهنیدم  نامھ  دنکیم . ریدـخت  ار  هعماج  هک  تسا  نیا  شاهدـمع  تلع  کی  مینکیم ، هیکت  اھزیچ  نیا  رکنم و  زا  یھن  هزرابم و  اشحف و  داسف و  یهلاسم 

ماـش راـبرد  رد  یتقو  هک  ییاـج  اـت  دـش ؛ لیدـبت  ناـصاقر  نیرتفورعم  ناـناوخزاوآ و  نانادیقیـسوم و  نیرتھب  زکرم  هب  یتدـم  کدـنا  زا  دـعب  دوب ، یمالـسا  تموکح  لیکـشت 

! دندروآیم هدنزاون  ناوخ و  هزاوآ  هنیدم  زا  دننک ، ربخ  ار  ناینغم  نیرتھب  دنتساوخیم 

یتح ربمایپ و  مشچ  رون  اھیلعهللامالـس و  ارھز  یهمطاف  یهشوگ  رگج  تداھـش  شوحولوح  نامھ  رد  هکلب  تفرگن ؛ ماجنا  دعب  لاس  تسیود  ای  دـص  زا  سپ  تراسج ، نیا 

راچد زین ، مشاھ  ینب  تیب  هب  هتسباو  ناناوج  زا  یضعب  یتح  اھهدازگرزب و  اھهدازاقآ و  دش و  اشحف  داسف و  زکرم  هنیدم  نیاربانب ، داتفا ! قافتا  هیواعم  نامز  رد  نآ ، زا  لبق 

مھ هنیدم  صوصخم  هیلب ، نیا  دننک . جیورت  ار  یزیچ  هچ  دنراذگب و  یزیچ  هچ  یور  تشگنا  دننکب و  راک  هچ  دنتـسنادیم  مھ  دساف  تموکح  ناگرزب  دـندش ! اشحف  داسف و 

. دندش التبم  اھداسف  هنوگنیا  هب  مھ  رگید  یاھاج  دوبن ؛

ناغلبم  / ٠٢/٢۶/١٣٧۵ نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

هناخ رد  مینک و  یم لکوت  ام  بوخ ؛ هبـسح . وھف  یلع هللا  لـکوتی  نم  و   » هک تسا  هدرک  هدـعو  لاـعتم  یادـخ  : » دـنتفگ دنتـسشن و  هناـخ  رد  یناـسک  لوسر هللا ، دـھع  رد 

ظاحل زا  هعماج  هک  تسا  نیا  یارب  تسیچ ؟ یارب  نیا  درک »! دـھاوخن  باجتـسم  مھ  ار  امـش  یاعد  کـی  ادـخ  : » دومرف اـھ  نآ هب  دـش ، رادربخ  ربمغیپ  یتقو  مینیـشن ». یم

روشک نامھ  رد  هک  شدعب ، لاس  هاجنپ  اب  دندرک ، یم یگدنز  هفـص »  » رد مدرم  هک  مالـسا  لوا  یگدنز  طیحم  توافت  دبای . هعـسوت  دزادرپب و  یگدنزاس  هب  دنک ، دـشر  یدام 

. دوب دعب  نیا  رطاخ  هب درک ، رپ  ار  اج  همھ  یدام  یاھتمعن  ماسقا  عاونا و  یمالسا ،

. دینک اعد  دیاب  مکواعد ». ول ال  یبر  مکب  اوبعی  ام  لق  : » دیورب ادخ  ی  هناخ رد  هب  دیاب  هک  دیوگ  یم دنک . یم داجیا  مھ  یونعم  دـشر  هعماج ، یدام  دـشر  رانک  رد  مالـسا  هتبلا 

زج ناسنا ، یونعم  یحور و  یبلق و  تایح  درادن . انعم  ادخ ، اب  هطبار  رد  زج  ناسنا ، تایح  دیونـشب . باوج  ادخ  زا  ات  دـینک  اعد  دـیاب  مکل ». بجتـسا  ینوعدا  مکبر : لاق  «و 

هب هجوت  رکذ و  هرابود  رگا  دوش . یم اریم  حور ، دھد و  یم تسد  زا  ار  دوخ  یگدنز  بلق ، دنک ، تلفغ  ادـخ  زا  یـسک  هکنیا  درجم  هب  دـنک . یمن ادـیپ  موھفم  ادـخ ، اب  طابترا  رد 

ام هب  نآرق  تایآ  مالـسا و  ار  نیا  دـش . دـھاوخ  دامج  هب  لیدـبت  دـماجنا ، لوط  هب  تایونعم ، ادـخ و  هب  شددـجم  درکیور  رگا  درم . دـھاوخ  الا  و  دریگ ، یم ناج  دـیایب ، شغارس 

غارـس هب   » دیوگ یم هک  یمالـسا  نامھ  ینعی  تسا . مالـسا  رد  اھ  نیا بولقلا ». نئمطت  رکذب هللا  الا  : » ای و  رکذل هللا ». مھبولق  عشخت  نا  اونمآ  نیذلل  نای  مل  ا  : » دیوگ یم

دینک و فشک  دیـسانشب و  ار  عبانم  ار و  هدام  ار  تعیبط  ار  ایند  دینک ؛ ملع  هب  زھجم  ار  نھذ  دیریگب ؛ تسد  هب  ار  یدام  رازبا  دیورب ؛ ایند  نیا  نتخاس  یعیبط و  عبانم  فشک 

تروص هب  ار  تاکرح  نیا  ی  همھ دینکن و  نوریب  لد  زا  ار  ادخ  رکذ  دیشاب ؛ ادخ  دای  هب  دینکب ؛ ادخ  یارب  ار  همھ  نیا   » هک دوش  یم روآدای  تسامش ؛» نآ  زا  نوچ  دیھد ، شرورپ 

.« دیھد ماجنا  تدابع 

قلخ دھزا  تسا ، یدام  یگدنزاس  لھا  مالـسا ، رد  هک  یـسک  نآ  هک  دینیب  یم امـش  اذل  نیمھ . ینعی  یونعم ، یگدنزاس  شالت و  اب  یدام  یگدنزاس  شالت و  نیب  عمج 

نامھ اب  دمآ ؛ نوریب  هاچ  زا  دومن ، ناروف  رتش  ندرگ  تماخـض  هب  بآ  هک  هاگ  نآ درک و  رفح  تانق  هاچ و  دوخ  تسد  اب  مالـسلا ، هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  تسوا . مھ  هللا 

قافنا ادخ  هار  رد  انآ  تخادرپ ، ییاج  ینادابآ  هب  نوچ  ینعی  مداد ». رارق  هقدص  مدرک و  فقو  ارقف  یارب  ار  بآ  نیا   » هک تشون  ذغاک  رب  تسـشن و  هاچ  رانک  دولآ ، لگ راک  سابل 

. تسا مالسا  یونعم  یدام و  هافر  ی  همانرب رگناشن  تیبرت و  ی  هجیتن نیا ، نیرتالاب . نیرترب و  انعم ، ظاحل  زا  و  نیرت ؛ هدنزادرپ هدام  هب  نیرت ، هدنزاس نیرت ، قفنم دنک . یم

، هعماج رد  هک  تسا  یھیدـب  تسا . رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  اقب ، لماوع  زا  یکی  تساروشاع . نیمھ  اـقب ، لـماوع  زا  یکی  دـینک ! هدـھاشم  مالـسا  رد  ار  اـقب  لـماوع 

داسف رھاظم  هب  ناشمـشچ  ات  ناسک  یـضعب  دوش ؟ فرطرب  دیاب  هنوگچ  داسف ، نیا  دیاین . دوجو  هب  داسف  نآ ، رد  هک  تسین  یرـشب  عامتجا  چیھ  دـیآ . یم دوجو  هب  داسف 

. دنریگ یم نیلوئـسم  زا  غارـس  دنروآ و  یمرب دایرف  دننیب  یم مشچ  هب  هک  ار  یداسف  ابلاغ  دنربب »!؟ نیب  زا  ار  داسف  دنیایب  هک  دنیاجک  نیلوئـسم  سپ   » دنیوگ یم دـتفا ، یم

، دـندراو هک  یناسک  دـید . دوش  یمن ناـبایخ  رازاـب و  هچوک و  رد  یرھاـظ  مشچ  اـب  هک  تسا  ییاـھداسف  زا  رت  کـچوک یلیخ  دوش ، یم هدـید  مشچ  هب  هک  یداـسف  نآ  اـما 

دنکن ادیپ  دشر  تصرف  دش ، رادیدپ  یداسف  نآ  رد  رگا  هک  دشاب  یا  هنوگ هب  دیاب  هعماج  طیحم  اذل  تسا . ناھنپ  اھ  هدید زا  بلغا  نالک ، یاھداسف  هک  دـنمھف  یم دـنناد و  یم

. بآ میظع  یاھنایرج  لثم  دورب . نیب  زا  دوز  و 

داوم بآ ، تکرح  بآ و  ندیبوک  گنس  هب  رس  بآ ، مطالت  رت ، فرط نآ  یمک  دنزیرب ، تفاثک  یگدولآ و  اھ  هناخدور نیا  رد  هچرھ  دینک ؟ یم هدھاشم  ار  ایند  میظع  یاھ  هناخدور

، دناکچ نآ  رد  مھ  یداسف  ی  هرطق یـسک  رگا  هک  دشاب  لالز  نانچ  دیاب  دشاب . هنوگ  نیا دیاب  هعماج ، طیحم  دـنک . یم دـیلوت  یتایح  داوم  ضوع ، رد  درب و  یم نیب  زا  ار  رـضم 

کبر لـیبس  یلا  عدا  : » دـیامرف یم نآرق  ریخ . هب  توـعد  اـب  رکنم و  زا  یھن  اـب  فورعم ، هب  رما  اـب  تـسا ؟ ریذـپ  ناـکما هنوـگچ  دربـب . نـیب  زا  دـنک و  مـضھ  ار  نآ  هعماـج ، دوـخ 

رکف نامھ  تسا ، حلاص  هدیزگرب و  ناگدنب  نآ  زا  دنزاتمم و  نآ  هب  ایبنا  هک  تمکح ، دـننک . یم تمکح  هب  ریبعت  ار  مکحتـسم  ی  هشیدـنا تمکح . تمکح ، تمکح ، همکحلاب ».

هک یتایآ  هب  نآرق  رد  امـش  دنک . یثنخ  ار  نآ  دناوت  یمن مھ  یا  هبرجت لالدتـسا و  چـیھ  دربب . نیب  زا  دـنک و  یفن  ار  نآ  دـناوت  یمن ینالقع  رازبا  چـیھ  هک  تسا  یمکحتـسم 

، دـنک شـالت  مھ  دـبا  اـت  تیرـشب  رگا  هک  تسا  ییاـھزیچ  همکحلا ». نم  کـبر  کـیلا  یحوا  اـمم  کـلذ  : » تسا ییاـھزیچ  هچ  دـینیبب  و  دـیرگنب ، دـنک ، یم نیعم  ار  تـمکح 

تمکح امکح ، هکنیا  اھ . هشیدنا راکفا و  نیرت  مکحتسم ینعی  تمکح  دشوکب . اھ  نآ در  رد  دناوت  یمن یدناعم  چیھ  یـضرغم ، چیھ  یرکنم ، چیھ  دنک . در  ار  اھ  نآ دناوت  یمن

هدیزگرب و ی  هدنب وا - حور  رد  یا  هشدخ لباق  ریغ  مکحتـسم و  هتـسجرب و  راکفا  نانچ  ینعی  تسا . نامھ  دـنیوگ ، یم یـسحلا » ملاعلل  ایھاضم  املاع  ناسنالا  هروریـص   » ار

وا مادقا  رد  وا و  ی  هراشا رد  وا ، نخـس  رد  ار  یتیگ  ی  همھ و  ار ، دوجو  ار  نوک  دیناوت  یم امـش  تسا و  هدـش  ملاع  کی  هب  لیدـبت  دوخ  هک  تسا ، هدرک  ادـیپ  شرتسگ  حـلاص -

. دینک هدھاشم 

نیا نسحا ». یھ  یتلاب  مھلداج  و  .« » هنـسحلا هظعوملا  و  . » دـینک توعد  ادـخ  یوس  هب  ار  مدرم  هنوگ  نیا همکحلاب ». کـبر  لـیبس  یلا  عدا   » تقو نآ  تسا . تمکح  نیا ،

. دنامب تسناوت  زورما  ات  یمالسا  رکفت  هک  تسھ  اھ  نیا تساقب . لماوع  اھ  نیا ینعی  تسھ . مھ 

ییورین چیھ  دنک ، مھارف  دوخ  رد  ار  اقب  لماوع  و  دھد ، لکش  تسا  هدومرف  مالسا  هک  یا  هنوگ هب  ار  دوخ  رگا  یمالسا ، ی  هعماج ماظن و  هک  دنادب  دیاب  تیناحور  نم ! نازیزع 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 46 
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رگم دیآ . یم هچ  دیآ ، یم هچ  دیآ ، یم کشوم  دیآ ؛ یم امیپاوھ  دـننک  یم دـیدھت  هتـسویپ  هک  یماظن ، یورین  هن  یدام و  یورین  هن  دوب ؛ دـھاوخن  نآ  اب  هلباقم  هب  رداق  ایند  رد 

دعب هک  دندرک  یطلغ  هچ  تدم  نیا  یط  رد  دندناشوپ . مھ  لمع  ی  هماج دوخ ، یاھدیدھت  هب  دندرک و  دیدھت  ار  ام  روشک  لاس  تشھ  تدم  هب  رابکتـسا  یدایا  دـنناوت !؟ یم

. دنک لزلزتم  ار  یمالـسا  رکفت  شناد ، رازبا  گنھرف و  رکفت و  اب  دناوتب  هکلب  ات  هدرک  جیـسب  ار  دوخ  لجر  لیخ  یملع و  یورین  یناھج ، رابکتـسا  زورما  دننکب !؟ دـنناوتب  نیا  زا 

. دوش لمع  تسا ، هدومرف  مالسا  هک  هنوگ  نامھ اجنیا ، رد  هک  تسا  نیا  رابکتسا  یناوتان  یماکان و  طرش  هتبلا ، دربب . شیپ  زا  یراک  تسناوت  دھاوخن  مھ ، دنفرت  نیا  اب  اما 

. دنک یراک  تسناوت  دھاوخن  مھ  داسف  یاھرازبا  اب  یتح  تروص ، نیا  رد  هنسحلا ». هظعوملا  همکحلاب و  کبر  لیبس  یلا  عدا  : » ینعی

رد ار ، همھ  نیا  دنـسیون و  یم دب  ناتـساد  دنیوگ ، یم دب  رعـش  دننک ، یم تسرد  دب  یاھفرح  دننک ، یم تسرد  دـب  راون  دـننک ، یم تسرد  دـب  ملیف  زورما  رابکتـسا ، لماوع 

تـسا یداسف  بادـنگ  اعقاو  هراوھام - ریخا - دروم  نیا  دـنھد . یم جاور  هراوھام ، قیرط  زا  ای  دـننک و  یم رـشتنم  شخپ و  یداع  مدرم  ناناوج و  ناناوجون ، نیب  روشک ، لخاد 

عونمم ار  هراوھام  هیضق ، مھف  نسح  اب  یمالـسا ، یاروش  سلجم  هتـشذگ ، لاس  دمحب هللا  دنک . یم یریگ  فدھ اھروشک  اھتلم و  تمـس  هب  ار  دوخ  نیگآرھز  یاھریت  هک 

هجوت رت ، قیقد یانعم  هب  دنکب . یرثا  نیرتمک  دناوت  یمن داسف ، لماوع  رازبا و  زا  مادک  چـیھ دوش ، لمع  نآرق  ی  هدومرف مالـسا و  روتـسد  هب  هعماج ، رد  رگا  همھ ، نیا  اب  درک .

نحن انا   » هک تسا  نیا  تسا . راگدـنام  ی  هعماج کـی  یمالـسا ، ی  هعماـج هک  تسا  نیا  دوش . زوریپ  نمـشد  دراذـگ  یمن رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  فلتخم و  بناوج  زا 

هدرک ام  اب  ادخ  هک  تسین  فراعت  اھ  نیا انلبـس ». مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذـلا  و   » هک تسا  نیا  هرـصنی ». نم  نرـصنیل هللا  و   » هک تسا  نیا  نوظفاحل ». هل  انا  رکذـلا و  انلزن 

نآ اـب  سکرھ  هک  تسا  ییاـنب  تسا . یمکحتـسم  یاـنب  اـجنیا  دـمحب هللا  دـننزب . تمھت  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  هیلع  دنـشکب و  هدـبرع  اـیند  نادـنمتردق  لاـح ، تـسا .

تبسن تاقوا  یھاگ  هک  مھ  یناسک  تسھ . یمالسا  ماظن  رد  تایح ، اقب و  لماوع  ی  همھ زورما  درک . دھاوخ  حورجم  یمخز و  ار  شدوخ  ی  هجنپ تسد و  دنک ، ییامزآروز 

! دییوگ یم یمالسا  یاھشزرا  هب  عجار  مئاد  دیدروآرد ! ار  شروش  رگید  مھ  امش  اقآ ؛  » هک دننز  یم قن  دنراد و  ضارتعا  یمالـسا ، یاھراعـش  ینید و  یاھراک  زا  یـضعب  هب 

مالسا رگا  نوچ  دوش ؛ هدایپ  لماک  روط  هب  مالسا  هک  تسین  لیام  نمشد  دننک . یم رارکت  ار  نمشد  فرح  عقاو  رد  تسا »!؟ مادک  رگید  راک  نالف  تسیچ و  رگید  راعـش  نالف 

الثم دوش . لمع  دنراذگن  ار  شا  هشوگ کی  دیاب  دننک . شـصقان  دیاب  دننک ؟ راک  هچ  دیاب  دوش ، ریذپ  بیـسآ هکنیا  یارب  لاح ، ددرگ . یم ریذـپان  بیـسآ دـش ، هدایپ  لماک  روط  هب 

. دننک ینیرفآ  لاجنج  تازاجم ،» نوناق   » و صاصق » ی  هحیال  » هب تبسن 

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 

هب ار  هعماج  دـندوب و  راک  رـس  رب  هیلع ، یلاعت  ناوضر هللا  ام  لـحار  ماـما  مالـسلاهیلع و  نینموملا  ریما  ماـما  لـثم  یناـیاوشیپ  هک  دـنتفرگ  رارق  ناـمز  زا  یعطقم  رد  اـفداصت 

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

بظاوم دیاب  سپ ، تفر . دـنھاوخ  خزود  تمـس  هب  رارقلا » سئب  اھنولـصی و  منھج  راوبلا . راد  مھموق  اولحا  ارفک و  همعن هللا  اولدـب  نیذـلا  یلا  رت  مل  ا   » ای و  رانلا » یلا  نوعدـی 

. تسین نیا  ماوع »  » یانعم هک  متفگ  هن ! دیـشاب ؛ هیلاـع  تالیـصحت  بسک  یپ  رد  اـمتح  هک  تسین  اـنعم  نیدـب  نتفرگن ، رارق  ماوع »  » وزج . دـیریگن رارق  ماوع »  » وزج دیـشاب 

؛ دناینغ ای  ریقف  هک  یناسک  اسبیا  دنماوع . وزج  اما  دناهدرک ؛ مھ  ینید  تالیصحت  هک  یناسک  اسبیا  دنماوع . وزج  اما  دناهدرک ؛ مھ  هیلاع  تالیصحت  هک  یناسک  اسبیا 

زا هک  سکرھ  دـشاب . تریـصب  یور  زا  مینکیم  یراک  رھ  ینعی  میدـنویپن . هگرج  نیا  هب  هک  میـشاب  بظاوم  دـیاب  تسامـش . نم و  دوخ  تسد  ندوب ، ماوع  دـنماوع . وزج  اما 

لمع تریصب  اب  مناوریپ  نم و  ینعی  ینعبتا ». نم  انا و  هریصب  یلع  یلا هللا  اوعدا  : » دیامرفیم ربمغیپ  یهراب  رد  نآرق  دینیبیم  اذل ، تسا . ماوع  دنکیمن ، راک  تریصب  یور 

دیـشوکب دـینک . جراخ  هورگ  نآ  زا  ار  ناـتدوخ  تعرـس  هب  دـیماوع ، هورگ  وزج  رگا  هن . اـی  دـیماوع  هورگ  وزج  دـینیبب  لوا  سپ ، میوریم . شیپ  میزادرپیم و  توعد  هب  مینکیم ،

. دیبای تسد  تفرعم  هب  دیھد و  صیخشت  دینک ؛ ادیپ  لیلحت  تردق 

. تسا نشور  اـم  یارب  هیـضق  اـجنیا  میوشیم . بوسحم  لـطاب  رادفرط  صاوخ  یهلمج  زا  اـی  میقح ، رادفرط  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  رادفرط  صاوخ  وزج  ام ، یهعماـج  صاوخ 

قح رادفرط  صاوخ  غارـس  هب  میرادـن . یراک  اھنآ  هب  العف  تسادـج و  ناشباسح  لطاب ، رادفرط  صاوخ  سپ ، تسا . قح  رادفرط  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 ؛ دب  عاتم ، نیا  هک  تسین  نیا  شیانعم  ایندلا ،» هایحلا  عاتم   » دیامرفیم هک  نآرق  رد  تسا . یویند  یگدـنز  یاھهرھب  اھنیا  هرھب .»  » ینعی عاتم ،» »

، 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 یتـحار  هب  اـھعاتم  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  بسحرب  دراد . مزال  هعلاـطم  تقد و  لـئاسم ، نیا  دـنوشیم . میـسقت  مسق  ود  هب  مھ  قح  رادفرط  صاوخ  یتح  هک  دـینیبیم 

تـسد یویند  عاـتم  زا  موزل  تروص  رد  دـنناوتیم  هک  یناـسک  ینعی  قح ؛ رادفرط  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  تقوچیھ  دنـشاب ، تیرثکا  رد  دـنرادرب ،

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

! تساتبیصماو دندوب ،

ظفح یارب  یناـسک  رگا  ناـج . ینعی  و  تیلوئـسم ، تسپ و  ینعی  ترھـش ، مـسا و  ینعی  ماـقم ، ینعی  توھـش ، ینعی  هناـخ ، ینعی  لوـپ ، ینعی  هـچ ؟ ینعی  اـیند »  » الـصا

هب تبحم  ای  ناشلوپ  یارب  ای  ناشلغـش  یارب  ای  ناشماقم  یارب  ای  دـتفایم ، رطخ  هب  ناشناج  نوچ  دـنیوگن ، دـنیوگب ، قح  دـیاب  هک  اجنآ  دـننک و  کرت  ار  ادـخ  هار  ناـشناج ،

اھدیزی تقو ، نآ  دش . دنھاوخ  هدیشک  هاگلتق  هب  تفر و  دنھاوخ  البرک  خلسم  هب  اھیلع  نب  نیسح  تقو  نآ  دننک ، اھر  ار  ادخ  هار  ناشناتسود ، ناکیدزن و  هداوناخ و  دالوا ،

! دش دھاوخ  لیدبت  تنطلس »  » هب تماما »  » درک و دنھاوخ  تموکح  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  ربمغیپ  هک  یروشک  رب  هام  رازھ  هیما ، ینب  دنیآیم و  راک  رس  رب 

نانآ یاوشیپ  دننکیم و  تیعبت  وا  زا  لد ، نامیا و  یور  زا  مدرم  اما  دراد ، تردـق  هک  یناسنا  تسا . ماما  هعماج ، سار  رد  ینعی  تسا . تماما  یهعماج  یمالـسا ، یهعماج 

یمدرم هتبلا  . ) دنرادن داقتعا  وا  هب  مدرم  دنرادن . شلوبق  مدرم  دنرادن . شتـسود  مدرم  دناریم . مکح  مدرم  رب  هبلغ  رھق و  اب  هک  تسا  یـسک  هاشداپ  ناطلـس و  اما  تسا .

- هام رازھ  دـندرک و  لیدـبت  یھاشداپ  تنطلـس و  هب  مالـسا  رد  ار  تماما  هیما ، ینب  دـنکیم . تموکح  مدرم  رب  هبلغ ، رھق و  اب  لاـحنیعرد ، دزریب ). ناـشنت  هب  ناشرـس  هک 

نامھ اب  ناشطوقـس ، نانآ و  هیلع  بالقنا  زا  دعب  هک  دوب  نانچ  دندرک ، یراذـگهیاپ  هیما  ینب  هک  یجک  یانب  دنتـشاد . تیمکاح  یمالـسا ، گرزب  تلود  رد  لاس -! دون  ینعی 

« افلخ . » دندرک تموکح  مالسا  یایند  رب  ربمغیپ ، نانیـشناج  افلخ و  ناونع  هب  نرق ، شـش  تدم  هب  دندمآ ، هک  سابع  ینب  تفرگ . رارق  سابع  ینب  رایتخا  رد  طلغ  راتخاس 

- ملاع نیطالـس  هیقب  لثم  رگید  روجف  قسف و  رازھ  یرگیفارـشا و  یزودناتورث و  تثابخ و  اشحف و  داسف و  رمخ و  برـش  لھا  نادـناخ ، نیا  ناھاشداپ »  » رتھب ریبعت  هب  ای 

تاداقتعا رطاخ  هب  رتشیب  یراچان و  یور  زا  رتمک  ادـتقا ، نآ  دـندرکیم و  ادـتقا  ناـشتماما  هب  زین  مدرم  دـندناوخیم و  زاـمن  مدرم  یارب  دـنتفریم ؛ دجـسم  هب  اـھنآ  دـندوب .

. دندوب هدرک  بارخ  ار  مدرم  داقتعا  اریز  دوب ؛ طلغ  هابتشا و 

سرت زا  یتقو  دنکیم ؛ ادیپ  تیمھا  ناشیارب  ناشدوخ  یایند  طقف  هک  دنھدیم  تیھام  رییغت  نانچ  هعماج ، کی  رد  ناشعطاق ، تیرثکا  ای  قح ، رادفرط  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 - یلع  نب  نیسح  تداھـش  اب  هعجاف  مالـسا  ناھج  رد  هاگنآ  دنزادنایمن ؛ رطخ  هب  ار  ناشناج  دننکیمن و  یرادفرط  قح  زا  دنتـسیایمن و  لطاب 

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

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 47 
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سار رد  یراجف  قاسف و  هچ  دـینیبب  دـینک و  هاگن  دراد ، رارق  نآ  رد  یبنلا  هنیدـم  ادـخ و  یهناـخ  هک  ینیمزرـس  یمالـسا و  فلتخم  یاـھروشک  هب  مالـسا و  یاـیند  هب  زورما 

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

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

: 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  لاس  تشھ  تفھ ، ادودـح  قح ، رادفرط  صاوخ  شزغل  نارود 

ناراـی و هباحـص و  زا  معا  مالـسا - نارادهقباـس  ادـتبا  دـش . عورـش  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  هھد  کـی  زا  رتـمک  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  ناـمز  یاـھگنج  رد  هک  یناـسک 

یهطقن زا  هنوگنیا  فارحنا ، هب  رجنم  یاھتکرح  دوب . لوا  تشخ  نیا ، تسناد ! ناسکی  نارگید  اب  ار  اھنآ  ناوتیمن  تسین و  تسرد  نیریاس  اب  اھنآ  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  باتک  کـی  مادـکرھ  هک  ناـگرزب ، نیا  هریغ - و  صاـقو » یبا  نب  دعـس  «، » ریبز «، » هحلط - » تسا فورعم  ناشیاھمـسا  هک  ماـقمیلاع  یهباـحص 

، دننک میـسقت  هثرو  نیب  دنتـساوخ  ار  وا  زا  هدنام  یاھالط  درم و  یتقو  اھنآ ، زا  یکی  دنتفرگ . رارق  مالـسا  نارادهیامرـس  لوا  فیدر  رد  دنتـشاد ، دـحا »  » و نینح »  » و ردـب » »

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  ادـتبا 

دوخ یاھباتک  رد  هعیش   » مییوگب هک  تسین  یلئاسم  تسا و  هدش  طبض  خیرات  رد  اھنیا  دناهتسکشیم ! ربت  اب  ار  نآ  هک  هدوب ، الط  ردقچ  دینیبب  دنـشکیم . لاقثم  گنس 

. 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 ، ادیپ  تیمھا  ناشیارب  ماقم  یاهدع  نوچ  ترضح ، نآ  نارود  رد  ینعی  دروآ . دوجو  هب  ار  مالسلا  هالصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  نارود  لئاسم  تیعـضو ، نیمھ 

. دوب ربمغیپ  سفن  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  سفن  دوب . هدش  عورـش  تاھابتـشا  اھاطخ و  زا  یلیخ  تشذگیم و  ربمغیپ  تلحر  زا  لاس  جنپ  تسیب و  دنداتفا .

لام نوذخای  : » هک دش  هجاوم  یاهعماج  اب  اما  تشادن . یلکشم  هعماج  نآ  نتخاس  یارب  مالسلا  هالصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  دوب ، هداتفین  هلصاف  لاس  جنپ  تسیب و  رگا 

هالصلا هیلع  نینموملا  ریما  هک  تسا  یاهعماج  دوب . هتفرگ  رارق  یرادایند  عاعشلاتحت  اھـشزرا  نآ ، رد  هک  تسا  یاهعماج  مھنیب ». الخد  نید هللا  الوخ و  دابع هللا  الود و  هللا 

ار قـح  هـک  یناــسک  ینعی  قـح  رادفرط  صاوــخ  وا - نارود  صاوــخ  دراد ! شیارب  رــسدرد  تالکــشم و  هـمھ  نآ  دربــب ، داــھج  هـب  ار  مدرم  دــھاوخیم  یتــقو  مالــسلا ، و 

؛ تخادنا هار  هب  گنج  هس  رابجالاب  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  هک  دش  نیا  هجیتن  دندادیم ! حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  هک  دـندوب  یناسک  ناشرثکا  دنتخانـشیم -

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

.« هراث نبا  راث هللا و  ای  کیلع  مالسلا  : » دیناوخیم ثراو  ترایز  رد  امش  تسا . شزرااب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نوخ  ردق  هب  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  نوخ 

هدـماین رگید  سکچـیھ  یارب  ریبعت ، نیا  تسا . مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  وا  ردـپ  نوخ  بحاص  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  نوخ  بحاـص  لاـعتم ، یادـخ  ینعی 

نوخ بحاص  شردارب  تسا ؛ نوخ  بحاص  شدـنزرف  تسا ؛ نوخ  بحاص  شردـپ  دوشیم ، هتـشک  هک  یـسک  دراد . یبحاص  دوشیم ، هتخیر  نیمز  رب  هک  ینوخ  رھ  تسا .

ردـپ مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  نوـخ  قـح  ینعی  تسادـخ . نآ  زا  مالــسلاهیلع  نیــسح  ماـما  راـث » . » دـیوگیم راـث »  » برع ار  مد  قـح  تیکلاـم  یھاوـخنوخ و  تـسا .

. تسا راگدرورپ  سدقم  تاذ  دوخ  رفن ، ود  نیا  نوخ  بحاص  تسادخ . دوخ  هب  قلعتم  شراوگرزب ،

نامھ رد  دیـسر و  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هب  تماما  تبون  دـعب  دیـسر . تداھـش  هب  یمالـسا  یهعماـج  زور  نآ  تیعـضو  رطاـخ  هب  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما 

دودعم یهدع  نامھ  اب  رگا  هک  تسنادیم  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  دنتشاذگ . شیاھنت  یاھنت  دروایب . ماود  هام  شش  زا  شیب  تسناوتن  ترضح  نآ  هک  دوب  تیعضو 

! دنریگب ار  وا  نوخ  لابند  هک  تشاذگ  دھاوخن  دوب ، مکاح  یمالسا  یهعماج  صاوخ  رب  هک  یدایز  یقالخا  طاطحنا  دسرب ، تداھش  هب  دگنجب و  هیواعم  اب  دوخ  نارای  باحـصا و 

دق هیواعم  لباقم  رد  هدوھیب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما   » تفگ دنھاوخ  مدرم  لاس ، ود  یکی  تشذگ  زا  دعب  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 

نارھت  / ١٠/٢٨/١٣٧۵ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

ار نازیزع  نیا  دای  طقف  هملک ، دنچ  رد  نم  تسا و  مالسا  ناییادف  تداھش  نآ ، هک  تسا  یس  ی  هھد یاھلاس  رد  تلم  نیا  خلت  یاھزور  زا  یکی  روآدای  نینچمھ  اھزور ، نیا 

نآ رد  دھـشم ، ی  هزوـح ناوـج  بـالط  نیب  رد  منک . یمن شوـمارف  دیـسر ، دھـشم  هب  زاـب  کاـپ نموـم و  صلخم و  ناـناوج  نـیا  تداھـش  ربـخ  هـک  ار  یتـقو  نآ  مرادـب . یمارگ 

- هسردم نیمھ  رد  یناحور ، نموم  ناوج  نیا  یوفـص ، باون  موحرم  شلبق ، لاس  ود  ای  لبق  لاس  هک  دوب  نیا  مھ  تلع  دش . ادیپ  یبیجع  ناجیھ  میدوب ، ام  هک  یا  هسردم

رب وا  تاریثات  هک  دوب  هدروآ  دوجو  هب  ناجیھ  روش و  زا  ییاغوغ  دوب و  هدومن  هماقا  تعامج  زامن  دوب و  هدرک  ینارنخس  هدمآ و  تسا - باون  ی  هسردم هسردم ، مسا  اقافتا  هک 

. دوب هدومن  اھ  نیا زا  یدای  دوب و  هدرک  یا  هراشا سرد  رد  مھ  گرزب  ناسردم  زا  یکی  دوب . سوسحم  شتداھش  ماگنھ  رد  بالط ، ی  هیحور

، دـنناشنب یـسک  ی  هنیـس هب  دـننک و  جراخ  یا  هحلـسا ی  هناھد زا  یا  هلولگ دـندلب  طقف  هک  یرفن  دـنچ  ناونع  هب  ار  اھ  نیا دوب . لفاغ  مایق  نیا  تیمھا  زا  تقو ، نآ  ی  هعماج

شزرا هک  دـنتفر  یم رامـش  هب یدارفا  وزج  دـندوب و  یطاوـلا  یـشکوقاچ و  یرگ و  شاـبوا رھظم  ناـشدوخ  هـک  سوـحنم  راـبج  هاگتـسد  نآ  ناـگرزب  یتـح  دـندرک . یم یفرعم 

شکوقاچ ایند ، فراخز  هب  ایند و  هب  یاـنتعا  یب عمط و  یب صلخم و  زاـب  کاـپ حـلاص  نموم  ناـناوج  نیا  هب  هتفاـی ، تیبرت  ناـسنا  کـی  ناونع  هب  دوش ، داـی  اـھ  نآ زا  دنتـشادن 

. دندوب لفاغ  مھ  یضعب  دندرک و  یمن رواب  مھ  اھیضعب  دندرک و  یم رواب  دنتخانش و  یم روط  نیمھ زین  مدرم  زا  یضعب  دنتفگ ! یم

یارب دننک . اپرس  رب  دوب - یمالسا  تموکح  نامھ  هک  دنتفگ - یم هک  ار  هچنآ  دنھاوخب  هک  دوبن  مھ  یگدامآ  نامز ، نآ  دیاش  هچرگا  دش . تلفغ  مالسا ، ناییادف  ی  هلاسم زا 

مھنا  » هک دـندوب  ینامدرم  اھ  نیا دـش . مگ  ناشنانمـشد  ی  هناتـسم یاھ  هدـبرع اھدایرف و  نیب  رد  اھ  نیا نخـس  نکیل  دوب ؛ مزال  تدـمزارد  رد  یمومع  تکرح  کی  راک ، نیا 

داسف ملظ و  لباقم  رد  دـندرک و  شالت  مالـسا  ینارون  ماکحا  فراعم و  تیمکاح  هار  رد  صالخا ، یور  زا  دـندروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هک  دـندوب  یناناوج  اـعقاو  مھبرب .» اونما  هیتـف 

. دنداتسیا

، هعماج ندـش  یمالـسا  تھج  رد  هک  دوب  نینچ  اـھ  نیا ی  هیـضق الـصا  دروآ . دوجو  هب  ار  تضھن  تکرح و  نیا  ناـگناگیب ، هب  اـھ  نآ یگتـسباو  یولھپ و  نادـناخ  داـسف  ملظ و 

تداھـش هب  نوچ  دش ؛ بوخ  اھ  نآ دوخ  یارب  هتبلا  دـنتفر . نیب  زا  ناش  همھ راک ، طسو  رد  هنافـساتم  دـندرک و  زاغآ  ار  ناشدوخ  یتنطلـس  دـض  یدادبتـسا و  دـض  ی  هزرابم

هیـضق نیا  زا  هک  تسا  لاس  لھچ  نآلا  درذـگ . یم لاس  لـھچ  خـیرات ، نآ  زا  لاـحرھ  هب دوب . یتراـسخ  هعماـج  یارب  اـما  دـنتفای ؛ تسد  تداھـش  یلاـع  ماـقم  هب  دندیـسر و 

یلمع اھ  نآ یوزرآ  نوچ  دوش ؛ یم هدروآ  داھـشالا  سور  یلع  ماع و  الم  رد  روط  نیا نازیزع ، نیا  مسا  هک  دـینک  یم هظحالم  امـش  لاس ، لھچ  زا  دـعب  اـما  تسا ؛ هتـشذگ 

. درک دوبان  ار  رابکتسا  رفک و  ی  هرھچ نآ  دومن و  یگداتسیا  یراکادف و  دمآرد و  تکرح  هب  هار  نیا  رد  تلم  نیا  دش و 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٧۶ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

فارسا دننکن . یور  هدایز فارسا و  یلو  دننک ، هدافتسا  هن ؛ دننک . هدافتسا  ادخ  یاھتمعن  زا  مدرم  دیراذگ  یمن ارچ  دنیوگب  یـضعب  هک  تسین  یزابادگ  یانعم  هب  ییوج  هفرص

دنیوگ یم تعانق  نآ  هب  مالسا  رد  هک  نامھ حیحص  ییوج  هفرص تسا . یھلا  تمعن  یمومع و  لاوما  عییضت  ی  هیام تورث و  رباربان  میسقت  یرگیفارـشا و  ی  همزال هعماج ، رد 

کی هک  ار  ییوج  هفرـص تعانق و  دھاوخب  یا  هعماج رگا  تسا . ندرکن  عیاض  ار  یھلا  تمعن  ندرکن و  مارح  ار  ادـخ  لام  ندرکن ، یور  هدایز یانعم  هب  تسین . ندروخن  یانعم  هب 

همھ داد ، همادا  ار  هار  نیا  دوشب  هکنیا  یارب  دوش . هتخادرپ  تلادع  ی  هلاسم یعامتجا و  تلادع  هب  یلک  لکش  رد  هک  دشاب  هجوتم  دیاب  دنک ، لمع  تسا  یمالسا  روتسد 

« يمالسا هعماج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نالوئـسم دوشن . زاب  ناگدننک  هدافتـسا  وس  یارب  نادیم  دننکن و  تلفغ  تلادع  زا  دنک ، یم تکرح  یگدنزاس  هار  رد  روشک  دمحب هللا  هک  لاح  دـننک . شـشوک  دـیاب  همھ  و 

هننقم ی  هوق نالوئسم  نیما ؛ دارفا  هب  اھتورث  اھحرط و  اھراک و  اھتیلوئسم و  ندرپس  رد  تقد  اب  ییارجا ، نالوئسم  یئاضق ؛ یاھ  هاگتسد اھھاگداد و  ماکحتـسا  اب  یئاضق ،

. دننک مھارف  ار  هنیمز  نیا  دیاب  بسانم ، نیناوق  عضو  اب  یمالسا ، یاروش  سلجم  ناگدنیامن  و 

لاس ١٣٧۶  / ٠١/٠١/١٣٧۶ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

نامھ یمالـسا  تایقلخ  رگا  دشاب ؛ هتـشادن  دوجو  ندروخ  مدرم  لام  دشابن ؛ هارمھ  نانآ  هب  تبـسن  ندوب  انتعا  یب اب  نامورحم  هب  تبـسن  ندرک  لمع  دـب  هک  یا  هعماج رد 

لھا دنـشاب ؛ تماقتـسا  ربص و  لھا  مدرم  دنک ؛ ادیپ  جاور  تسا  لقع  دونج  تایاور ، ریبعت  هب  هک  ییاھزیچ  نامھ  تسا ، تلیـضف  ناسنا  کـی  یارب  مالـسا  رد  هک  ییاـھزیچ 

؛ دشاب هتـشاد  دوجو  تعانق  هعماج  تشونرـس  هب  تبـسن  دنـشابن ؛ توافت  یب رگیدکی  لاوحا  هب  تبـسن  دنـشابن ؛ نیبدب  رگیدـکی  هب  تبـسن  دنـشاب ، ملح  عضاوت و  لکوت و 

یراتفرگ دوش . یم لیدبت  ناتـسلگ  تشھب و  هب  هعماج  نیا  دشابن ، یدام  روما  رد  یبلط  نوزفا صرح و  زا  یناشن  دـشابن و  اھزیچ  نیا  شاپو و  تخیر فارـسا و  یور و  هدایز

. تسا هدرک  ناشیرپ  ایند  رد  زورما  ار  تیناسنا  هک  تسا  تایقالخا  زا  یتسد  یھت تساھزیچ . نیا  هتفرشیپ ، دنمتورث و  یاھروشک  یتح  ایند ، مدرم  زورما 

١٣٧۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتشھ  مسارم  رد  تانایب 

مالـسا ساسا  رب  تفرگ  یم همـشچرس  وا  مکحتـسم  تیـصخش  لکوت و  نامیا و  زا  مھ  نآ  هک  دروآ  دوجو  هب  دوخ  ناشنزجعم  دـنمتردق و  تسد  اب  راوگرزب ، ماـما  هک  ار  هچنآ 

نامھ مھ ، یمالسا  ماظن  یاھ  همانرب اھـشور و  تسا . هدش  فیرعت  مالـسا  نآرق و  رد  هک  تسا  ییاھفدھ  تسا ؛ یمالـسا  یاھفدھ  یمالـسا ، ماظن  یاھفدھ  ینعی  دوب .

. تسا مالسا  زا  ی  هتساخرب دصرددص  هک  تسا  یماظن  یمالسا ، ماظن  ینعی  تسا ؛ هدش  نیعم  نییبت و  یمالسا  عبانم  رد  هک  تسا  یماکحا  اھ و  همانرب تاررقم و 

مالـسا زا  ذختم  اھ  همانرب هک  مینک  یم اعدا  اما  دوش  نیمات  دیاب  تدـم  دـنلب  رد  هک  تسا  یزیچ  نیا ، تسا  مالـسا  اب  قبطنم  دـصرددص  هعماج ، تیعقاو  هک  مینک  یمن اعدا 

اذل تسا . هدش  فیرعت  ناسنا  داحآ  یرشب و  عماوج  رشب و  یارب  مالسا ، ی  هلیسو هب  هک  تسا  ییاھفدھ  اھفدھ ، تسا و  یمالسا  تاررقم  زا  ی  هتـساخرب اھـشور  تسا ؛

. تسا رت  عیسو ناریا  داعبا  زا  نآ  داعبا  تسا ، مالسا  هب  یکتم  نوچ  ینعی  دوش ؛ یم راکشآ  دش ، ضرع  هک  یا  هتکن نآ 

یماظتنا  / ٢۵/٠۴/١٣٧۶ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مالسا و تلم  هک  تسا  لاس  تسیود  رازھ و  دودح  نآلا  دیتسھ و  نامزلا  رخآ  رد  تیودھم  دیشروخ  روھظ  قاتشم  دنموزرآ و  هک  امش  تسا . تلادع  ماظن  یمالـسا ، ماظن 

ضرالا هب  المی هللا  یذـلا  « ؟ دـینکیم رکذ  راوگرزب  نآ  یارب  یتیـصوصخ  هچ  تسا ، هادـف  انلعج هللا  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  لـجع هللا  دوعوم  یدـھم  روھظ  راـظتنا  رد  هعیش 

، تسا نید  هب  قلعتم  لدـع  طسق و  هچرگا  مینکیمن ؟ هجوت  هتکن  نیا  هب  ارچ  تسا . یمھم  یلیخ  یهتکن  نیا ، انید .» ضرالا  هب  المی هللا   » هک دـییوگیمن  الدع .» اطسق و 

، لدـع طسق و  تسا . لدـع  طسق و  یارجا  شراک  نیلوا  تسا ؛ هدـمآ  دوجو  هب  یمالـسا  ماظن  نیا  دـنکیم . اعد  لدـع  طسق و  یارب  یمالـسا  تما  هک  تسا  لاس  رازھ  اما 

هکنیا یارب  میھاوخیم ؛ لدـع  طسق و  یارب  ار  هعـسوت  یگدـنزاس ، گنج ، هزرابم ، نوگانوگ  یاھراک  میھاوخیم . لدـع  طسق و  یارب  مھ  ار  هافر  ام  تساھراک . نیرتبجاو 

دنناوتیم اھناسنا  هک  تسا  لدـع  طسق و  طیحم  رد  دـنوشن . عقاو  مولظم  مورحم و  یاهدـع  دـننک و  هدافتـسا  هعماج  تاریخ  زا  دـنناوتب  همھ  دوش ، رارقرب  تلادـع  هعماج  رد 

روطچ تسا . ناسنا  ییاھن  لامک  یارب  بجاو  یهمدـقم  کی  لدـع ، طسق و  دـنروآ . تسد  هب  ار  ناشدوخ  یناسنا  لاـمک  دنـسرب و  یرـشب  یلاـع  تاـماقم  هب  دـننک ، دـشر 

یلیخ ایند  رد  تموکح ، کی  ناونع  هب  هک  مییوگب  دیاب  هنیمز  نیا  رد  ام  تسانتعایب . لدع  طسق و  هب  هک  تسا  ییایند  افاصنا  ایند  درک ؟ ییانتعایب  هیضق  نیا  هب  دوشیم 

. مییاھنت

ناراتسرپ  / ١٩/٠۶/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا یقیقح  ماظن  میکحت  زین  ام و  دارفا  کیاکی  هعماج و  یگدـنز  رب  مالـسا  ینارون  ماـکحا  قلطم  تیمکاـح  هار  تسا ، روشک  نیا  نالوئـسم  لـباقم  رد  زورما  هک  هچنآ 

، تسام رادفرط  سکنالف  دوشیم : رھاظ  تاریبعت  نیا  هک  تسا  ناشدوخ  لد  یاھـشھاوخ  دنیوگب . دنھاوخیم ، هچرھ  اھنآ  دیراذگب  دینکن ؛ دیدرت  نیا  رد  یکدـنا  تسا .

. تساھنآ نھذ  رد  یوردنک ، یوردنت و  تسا ! نانچ  سکنالف  تسا ، یوردنت  فلاخم  سکنالف  تسام ، اب  یهطبار  هب  دنمهقالع  سکنالف 

نانز  / ٠٧/٣٠/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناوناب هکنیا  یارب  دـش ، دـھاوخ  راومھ  هار  ددرگ ، نشور  هنیمز  نیا  رد  ینآرق  تارظن  یمالـسا و  ماکحا  دوش و  فافـش  نز ، لئاسم  ی  هنیمز رد  هعماـج  یگنھرف  یاـضف  رگا 

نیا اریز  تسا ؛ لمع  عقاو  رد  اما  تسا ، نتفگ  تسا ، نخـس  تسا ، ثحب  هچرگا  دنـسرب . تسا ، بولطم  تیاغ  ینامرآ و  نز ، کی  یارب  هک  یا  هطقن نآ  هب  دنناوتب  ام  روشک 

. دومن دھاوخ  نشور  ار  اھنھذ  درک و  دھاوخ  فافش  ار  هعماج  یگنھرف  یاضف  نتفگ ،

نانز  / ٠٧/٣٠/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یدرم رھ  اذل  تسا . هداوناخ  ی  هلاسم هدرک ، راچد  یدیدش  بولطمان  تیعضو  هب  ار  اھ  نآ هتفرگ و  تدش  هب  ار  یبرغ  یاھروشک  نابیرگ  هک  ییاھالب  نیرتگرزب  زا  یکی  زورما 

هب دـنرب ؛ یم جـنر  هداوناخ  داینب  لزلزت  زا  نوچ  ارچ ؟ تسا . بوبحم  درم  کـی  بولطم و  درف  کـی  برغ ، رد  ناـنز  رظن  زا  صوصخب  اـھ و  یبرغ رظن  زا  دـھدب ، هداوناـخ  راعـش  هک 

اھ هداوناـخ زا  یرایـسب  تسا . هداد  تسد  زا  تسا ، شمارآ  نما و  طـیحم  نز  یارب  صوـصخب  نز و  درم و  یارب  هک  ار  ینوناـک  ینعی  هداوناـخ ؛ برغ ، هنافـساتم  هـکنیا  رطاـخ 

نیلوا رد  اھجاودزا  زا  یرایـسب  دنبای و  یمن ار  دوخ  رظن  دروم  هقالع و  دروم  نز  نادرم ، زا  یرایـسب  دـننک . یم یگدـنز  اھنت  رمع  رخآ  ات  نانز  زا  یرایـسب  دـنا . هدـش یـشالتم 

. دور یم نیب  زا  شیادیپ  یاھلاس 

، نادـنواشیوخ اھ ، هون گرزب ، ردام  گرزبردـپ ، هک  یا  هداوناـخ نآ  دـنراد . برغ  رد  رتمک  زورما  دراد ، دوجو  اـم  یاـھروشک  رد  هک  ار  قیمع  یاـھ  هیاـپ اـھ و  هشیر نآ  اـھ  هداوناـخ

اب مھ  رھوش  نز و  تسا . بایمک  رایسب  رایـسب  برغ  رد  زورما  دنـشاب ، هتـشاد  طابترا  مھاب  دنـسانشب و  ار  مھ  دنـشاب ، مھاب  شبعـش  ریاس  اھومعرتخد و  اھومعرـسپ ،

لزان یرـشب  ی  هعماج رب  تفرگ ، ماجنا  یلبق  یاھطارفا  لباقم  رد  هک  فرط  نآ  زا  یطارفا  تکرح  اب  طلغ ، یاھراک  اـب  هک  تسا  ییـالب  نیا  دـنرادن . ار  مزـال  تیمیمـص  رگیدـکی 

. دمآ یبرغ  نز  رس  رب  همھ  زا  رتشیب  دش و 

ترطف هب  هیکت  نودب  یھلا و  یاھتنس  هب  هیکت  نودب  تلاھج ، رب  ینتبم  تکرح  کی  قطنم ، یب تکرح  کی  هچاپتـسد ، تکرح  کی  برغ ، رد  نانز  زا  عافد  تضھن  تقیقح ، رد 

هک تسین  یگنھرف  نیا  تسین . دیلقت  لباق  نیا  نانز . ررض  هب  رتشیب  و  نادرم ، ررـض  هب  مھ  نانز ، ررـض  هب  مھ  دش ؛ مامت  همھ  ررـض  هب  تیاھن  رد  هک  دوب  درم  نز و  تنیط  و 

. درک درط  دیاب  ار  نیا  دریگب ؛ دای  یزیچ  نآ  زا  دھاوخب  دنک و  هاگن  نآ  هب  یسک  یمالسا  روشک  رد 

هک دنیوگن  هدع  کی  یمالـسا . فدـھ  اب  یمالـسا و  یانبم  رب  اھتنم  دریگ ؛ ماجنا  دـیاب  امتح  ام  ی  هعماج رد  یمالـسا و  عماوج  رد  نانز  قوقح  قاقحا  تھج  رد  تکرح  یرآ ؛

رد نز  تسا . ینیبرھاـظ  نیا ، دـننک . رکف  هنوـگ  نیا یـضعب  تسا  نکمم  هنافـساتم  دراد ؟ مک  هچ  اـم  ی  هعماـج رد  نز  رگم  تسا ؛ یتـکرح  هچ  نیا  تسا ، یتـضھن  هچ  نـیا 

نیا تسین ؛ یرابودـنب  یب یانعم  هب  یدازآ  دوبمک  دوبمک ، نیا  اما  دوش ؛ یم لیمحت  وا  رب  هک  تسا  ییاھدوبمک  راچد  متـس و  راتفرگ  ام  ی  هعماج رد  هلمج  زا  عماوج  ی  همھ

تسا یزیچ  نامھ  نیا  درک . وجتسج  نیمات و  دیاب  ار  نیا  تساھدادعتسا . ییافوکـش  تفرـشیپ و  قالخا و  تیبرت و  تفرعم و  ملع و  یارب  اھتـصرف  اھنادیم و  دوبمک  دوبمک ،

. تسا هدرک  هیکت  نآ  یور  رب  مالسا  هک 

ار یخیرات  ایند و  دنناوت  یم هک  ینانز  تمظعاب ، نانز  گرزب ، نانز  یبنیز ، یوگلا  ییارھز ، یوگلا  ینعی  دنک  تیبرت  یمالـسا  یوگلا  اب  ار  نانز  دناوتب  یمالـسا  ی  هعماج رگا 

یادـخ هک  یا  یقالخا یونعم و  تالامک  تفرعم و  ملع و  هب  دـناوتب  هعماج  رد  نز  رگا  تسا . هدـمآ  لئان  دوخ  یقیقح  خـماش  ماقم  هب  نز  تقو  نآ  دـنھد  رارق  دوخ  ریثاـت  تحت 

« يمالسا هعماج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رتافـصاب رت و  مرگ هداوناخ  طیحم  دـش ، دـھاوخ  رتھب  نادـنزرف  تیبرت  دـسرب ، تسا ، هتفرگ  رظن  رد  ناسکی  روط  هب  نز  هچ  درم و  هچ  اھناسنا  ی  همھ یارب  یھلا  نییآ  لاعتم و 

فدھ درک ؛ شالت  دیاب  نیا  یارب  دش . دنھاوخ  تخبـشوخ  درم  نز و  ینعی  دش ؛ دھاوخ  زاب  رت  ناسآ یگدـنز  یاھ  هرگ درک و  دـھاوخ  یرتشیب  تفرـشیپ  هعماج  دـش ، دـھاوخ 

یتکرح نامھ  ریـس و  نامھ  دنناوتب  نارتخد  نانز و  هک  تسا  نیا  فدھ  تسین . درم  نز و  ی  هنامـصخ تباقر  فدھ ، تسین . درم  لباقم  رد  نز  ییارآ  فص فدھ ، تسا . نیا 

هدش هبرجت  مالـسا  رد  تسا و  نکمم  نیا  دنوش . گرزب  ناسنا  نانز  دمآ ؛ دنھاوخ  رد  گرزب  ناسنا  کی  تروص  هب  دـنھد ، ماجنا  ار  تکرح  نآ  نادرم  یتقو  هک  دـنھد  ماجنا  ار 

. تسا

ناـمھ دـنک ، دـشر  تسناوت  تیبرت  نیا  اـب  ینز  هک  یا  هداوناـخ رھ  رد  یکچوک و  طـیحم  رھ  رد  یناـمز ، رھ  رد  دـینادب ، یمالـسا ! روشک  ناوناـب  نم ! نارتـخد  نم ! نارھاوـخ 

ار ناشدوخ  رتخد  دنتـسناوت  یا  هداوناخ رگا  تسا . نکمم  نیا  مھ  رفک  تیمکاـح  نارود  رد  یتح  قاـنتخا ، نارود  رد  یتح  دوبن ؛ مالـسا  ردـص  صوصخم  درک . ادـیپ  ار  تمظع 

نز کی  ام ، نامز  نیمھ  رد  میتشاد . مھ  ناریا  زا  جراخ  رد  میتشاد ، مھ  نامدوخ  نامز  رد  میتشاد ، مھ  ناریا  رد  ام  دـش . گرزب  ناسنا  کـی  رتخد  نیا  دـننک ، تیبرت  تسرد 

افیا شقن  مولظم  قارع  رد  تسناوت  دـھد ، رارق  دوخ  ریثات  تحت  ار  یخیرات  تسناوت  ردـص  دیھـش  رھاوخ  یدـھلا » تنب   » مناخ مان  هب  یدـنمرنھ  رکفتم  ملاـع  عاجـش  ناوج 

یتکرح نادرم ، نآ  تکرح  دوب ؛ هنانز  یتکرح  وا ، تکرح  تسین . رتمک  گرزب  عاجش و  نادرم  زا  کی  چیھ زا  یدھلا ، تنب  لثم  ینز  تمظع  دیسر . مھ  تداھـش  هب  هتبلا  دنک ؛

. داد شرورپ  درک و  تیبرت  دیاب  ار  ییاھنز  هنوگ  نیا تسا . ناسنا  تاذ  رھوج و  ششخرد  تیصخش و  تمظع  زا  یکاح  یلماکت و  تکرح  تکرح ، ود  رھ  اما  تسا ؛ هنادرم 

ینانز نیا  گرزب ؛ نانز  یمالـسا ، ماظن  نارود  رد  دـعب  تازرابم ، نارود  رد  میتشاد . شیبو  مک مھ  قانتخا  نارود  رد  میتشاد . دایز  نانز  لیبق  نیا  زا  مھ  نامدوخ  ی  هعماج رد 

عافد بالقنا  روشک و  زا  دـنورب و  هک  دـنروآرد  یراکادـف  یاھناسنا  تروص  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  ای  نارھوش  دنتـسناوت  هک  ینانز  نیا  دـنھد ؛ شرورپ  ار  ینادیھـش  دنتـسناوت  هک 

. دوب دھاش  ار  یددعتم  دراوم  نم  و  دننکب ، ار  گرزب  راک  نیا  دنتسناوت  هک  دندوب  نانز  نیا  دنتسھ . یگرزب  نانز  اھ  نیا دننک . عافد  تلم  یوربآ  زا  تلم و  یتسھ  زا  دننک ؛

ماظن  / ٠٩/٠٧/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

. تھج همھ  زا  یدرف ؛ ظاحل  زا  یریگ و  فدھ ظاحل  زا  یعامتجا ، ظاحل  زا  ناسنا ، یگدنز  رد  لوحت  کی  ینعی  تسا ؛ هدش  رارکت  نومضم  نیا  نآرق ، زا  یددعتم  تایآ  رد 

ی همھ نیب  فورعم  یوبن  ثیدـح  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  دـیکات  دروم  نآرق  زا  یتایآ  رد  مھ  نآ  هک  تسا  سوفن  ی  هیکزت تاـیقالخا و  ی  هلاـسم رگید ، ی  هتـسجرب ی  هطقن کـی 

زا وکین  قالخا  زا  اھناسنا  دشاب ، جـیار  یقالخا  مراکم  هنـسح و  قالخا  تایقلخ  هک  یا  هعماج نآ  رد  دـینیبب ؛ قالخالا .»  مراکم  ممتال  تثعب   » هک تسھ  مھ  یمالـسا  قرف 

یگدنز یتشھب  هچ  رد  دـشابن ، جـیار  مکاح و  اھ  نآ نایم  رد  هلیذر  تافـص  دـشاب ، اھ  نآ نیب  فاصنا  دنـشاب ، رادروخرب  یبلط  قح ملع و  لدـع ، ناسحا ، یردارب ، تشذـگ ،

! درک دنھاوخ 

. ددرگ یمرب یقالخا  یاھ  هشیر هب  تیغاوط ، ملاع و  رد  یسایس  یاھنایغط  زا  یشان  یاھیراتفرگ  رـشب ، یایند  یاھیراتفرگ  زورما  درب . یم جنر  اھزیچ  نیمھ  زا  رـشب ، زورما 

. دنک یم فرطرب  ار  اھ  نیا مالسا ، ددرگ . یمرب اھ  نآ تلاھج  هب  ابلاغ  مھ  مدرم  یاھ  هدوت یاھیراتفرگ 

ساسا رب  ار  هعماج  رگید  راب  کی هک  تسا  یگرزب  قیفوت  مھ  رایـسب  هک  میا  هدرک ادـیپ  ار  قیفوت  نیا  یمالـسا  یروھمج  رد  ام  دـنرادب . یمارگ  ار  اھمایپ  نیا  دـیاب  ناناملـسم 

. تسا هدیشخب  ام  هب  لاعتم  یادخ  هک  تسا  یریظن  مک قیفوت  نیا  مینک . تیادھ  میھدب و  لکش  میروآ و  دوجو  هب  یمالسا  لمعلاروتسد  فراعم و  ماکحا و 

نآ یناسنا و  نآ  زا  ام  میراد . هلصاف  نآ  زا  رایسب  ام  تسا و  یگرزب  رایـسب  یاعدا  نیا  مینک ؛ نیمات  لماک  روط  هب  ار  مالـسا  یوگلا  میا  هتـسناوت ام  هک  مینک  یمن اعدا  هتبلا 

تسا یرشب  جیار  یاھلکش  هک  هچنآ  زا  ام  ی  هلصاف دمحب هللا  نکیل  میراد ؛ هلصاف  یلیخ  زونھ  دنک ، یم یفرعم  ینامرآ  هنومن و  ناونع  هب  دبلط و  یم مالـسا  هک  یا  هعماج

دنا هداتفا رود  ادخ  نید  زا  هک 

. تسا دایز  یلیخ  مھ  اھ  نآ یاھماظن  یعامتجا و  یاھلکش 

ام مینک . هدایپ  یگدـنز  رد  نامدوخ  ناوت  عسو و  دـح  رد  ار  اھ  نآ میروآ و  دوجو  هب  هعماج  رد  ار  مالـسا  نیناوق  مینک ، تکرح  مالـسا  تھج  رد  مالـسا و  هار  رد  میا  هتـسناوت ام 

ادخ تمـس  هب  ار  اھلد  جـیار و  مدرم  نیب  رد  ار  ادـخ  مالک  میا  هتـسناوت ام  مینک . یفرعم  یمالـسا  یروھمج  رد  رترب  یاھـشزرا  ناونع  هب  ار  یمالـسا  یاھـشزرا  میا  هتـسناوت

ماظن رد  ار  یگرزب  راک  نینچ  یھلا  لضف  هب  ام  بالقنا  دنھد . تبسن  ناشدوخ  هب  ار  اھزیچ  نیا  دنناوت  یمن هک  صاخشا  تسا ، هدرک  ار  راک  نیا  بالقنا ، ینعی  مینک ؛ هجوتم 

. داد تزع  ام  هب  لاعتم  یادخ  میا و  هدرک هدھاشم  ار  نآ  راثآ  هزادنا  نیمھ  هب  نوچ  میھد ؛ همادا  تیدج  اب  ار  هار  نیا  دیاب  میا . هدرک ادیپ  ار  قیفوت  نیا  ام  تسا . هداد  ماجنا  ام 

ماظن  / ١١/٠٩/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هب دیاب  زورما  نیملسم  ام  اتقیقح  تسین . یمالـسا  میظع  ی  هعماج زا  یـصاخ  ی  هعومجم هب  صوصخم  هک  تسا  نیا  یمالـسا  رگید  دایعا  یـضعب  دیع و  نیا  تیـصوصخ 

ی هملک دیحوت و  روحم  درگ  یگنھرف ، رھ  اب  ینابز و  رھ  اب  یداژن ، رھ  اب  یتیلم ، رھ  زا  مالسا ، یایند  برغ  قرش و  رد  ار  ناملسم  داحآ  ی  همھ هک  میشاب  یطاقن  نآ  لابند 

هدش دراو  هچنآ  بسحرب  رطف  دیع  تونق  یاعد  رد  اذل  دـنراد . ار  تیـصوصخ  نیا  مھ  رگید  دایعا  یـضعب  هتبلا  تساھ . نیا ی  هلمج زا  رطف  دـیع  دـنک . عمج  یمالـسا  یلاعتم 

. تسا هداد  رارق  دیع  نیملسم  یارب  ار  زور  نیا  لاعتم  یادخ  ادیع ؛» نیملسملل  هتلعج  یذلا   » مینک یم ضرع  میناوخ  یم میناد و  یم بحتسم  تسا ،

یارب مالـسا  یمالـسا . یاھفدھ  هب  ندـش  کیدزن  تسا ؟ یلاحـشوخ  ی  هیام مالـسا  تما  یارب  یزیچ  هچ  تسا . یدونـشخ  یداش و  ی  هیام هک  یتشگلاس  ینعی  دـیع ،

ام تسا . رود  اھفدھ  نیا  زا  هنافساتم  یمالسا  یایند  زورما  هک  مینک  فارتعا  دیاب  تسا . هدرک  میـسرت  فیرعت و  ار  یفادھا  ناملـسم  درف  لثم  مھ  یمالـسا  تما  هعماج و 

. میراد یدایز  ی  هلصاف ددنسپ ، یم دھاوخ و  یم یمالسا  تما  یارب  مالسا  هک  هچنآ  اب  یمالسا ، تما  ام  ملاع ، نیملسم 

؛ دناسرب ریخ  اھ  نآ هب  دباتب و  تیرـشب  رب  یدیـشروخ  لثم  دنک ؛ نشور  ار  تیرـشب  هار  یلعـشم  لثم  هک  دـشاب  نانچ  نآ مالـسا  تکرب  هب  ایند  رد  زورما  دـیاب  یمالـسا  تما 

نآ دشاب ؛ سانلا » یلع  ادھـش  اونوکتل   » دـیاب هک  یمالـسا  ی  هعماج نآ  دـھدب . تایح  اھ  نآ هب  دـشخبب ، تکرح  اھ  نآ هب  دـشخبب ، تینارون  ار  اھ  نآ دـشخبب ، امرگ  ار  اھ  نآ

هک یمالـسا  ی  هعماج نآ  تسا . هنوگ  نیا دشاب ، تاریخ  ی  همھ رد  تیرـشب  ورـشیپ  دیاب  هک  یمالـسا  ی  هعماج نآ  دشاب ؛ ریخلا » یلا  نوعدی   » دیاب هک  یمالـسا  ی  هعماج

. دراد هلصاف  یمالسا  تما  مالسا و  ناھج  یلعف  عضو  اب  دشاب ، هتشاد  ار  نینموملل » هلوسرل و  هزعلا و  و    » زا یوترپ  دیاب 

، یمالسا یایند  قافآ  رسارس  رد  دنا و  هدرک عورش  ار  یبوخ  یاھتکرح  یمالـسا  یاھتلم  تسا و  هدش  ادیپ  نیملـسم  یاھلد  رد  یلاع  یاھفدھ  نیا  قوش  دمحب هللا  هتبلا 

یتقو دمحب هللا  زورما  دنیادزب ، رشب  یگدنز  زا  ار  اھشزرا  نیا  هک  دنتساوخ  یم مالسا  نانمشد  هک  هچنآ  فالخرب  تسا . ندش  ون  هب  ور  یمالسا  یاھـشزرا  دمحب هللا  زورما 

دیاب نکیل  دنا ؛ هدرک ادیپ  یرتشیب  شیارگ  یمالسا ، یاھشزرا  نآرق و  ینارون  ماکحا  تمس  هب  مدرم  داحآ  هک  مینیب  یم مینک ، یم هاگن  یمالسا  یایند  برغ  قرـش و  رد  ام 

. دوش شالت 

ناناوجون  / ١١/١۴/١٣٧۶ ناناوج و  زا  یعمج  اب  بالقنا  ربھر  هنامیمص  دونش  تفگ و 

، لاعتم یادـخ  هک  یدوصقم  فدـھ و  نآ  یارب  دـھد ؛ یم وا  هب  ار  شدوخ  یگدـنز  همھ  عقاو  رد  دیھـش  هک  تسا  نیمھ  تسالاو ، ـالاب و  ردـق  نیا تداھـش ، ماـقم  هکنیا  تلع 

. هعماج رد  یھلا  ماکحا  هماقا  ادـخ و  هب  اھناسنا  ندـش  کیدزن  اھناسنا ، یارب  هنادنمتداعـس  یگدـنز  هماقا  لدـع ، هماقا  ینعی  تسا ؛ هداد  ماجنا  نآ  یارب  ار  ناسنا  شنیرفآ 

شدوخ ناج  هار ، نیا  رد  ماجنارس  هدرک و  شالت  تدھاجم و  هار ، نیا  رد  هک  تسانعم  نیا  هب  دوش ، یم دیھـش  ادخ  هار  رد  هک  یـسک  هبیط ! تایح  رگید ؛ تساھ  نیا اھفدھ 

شزرا اعبط  تداھش  نامھ  ینعی  دوش  هتـشک  هار  نیا  رد  رگا  یلو  دراد ؛ شزرا  یلیخ  مھ  نآ  دریمب ، مھ  یعیبط  گرم  هب  هار ، نیا  رد  هچنانچ  هتبلا  تسا . هداد  تسد  زا  ار 

. تسا هدرک  هار  نیا  میدقت  اجکی  ار  یگدنز  همھ  هکنیا  رطاخ  هب  تسالاب ؛ شماقم  نیا  هک  تساذل  دراد . یرتشیب  رتالاو و  رایسب 

دوجو هعماج  رد  هک  ییاھراک  زا  کی  مادک  دینیبب  دینک ، یزیر  همانرب ناتدوخ  روشک  رد  ناتدوخ ، هعماج  رد  دیھاوخ  یم رگا  دینک ، هاگن  امش  دینکب . روط  نیا ار  یزیر  همانرب دیاب 

نیا زا  کـی  مادـک  دروآ و  دوـجو  هب  درک و  داـجیا  ار  نآ  ناوـتب  یلو  دـشابن ، نـآلا  یراـک  تسا  نکمم  دـشاب . تسا  نکمم  اـی  تسھ ، اـی  دـشاب  هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  اـی  دراد ،

دیدرک و باختنا  ار  نآ  رگا  دینک . باختنا  ار  نآ  تسا ، مادک  نآ  دینیبب  دـنک . کیدزن  یمالـسا  یھلا و  یالاو  فادـھا  هب  ار  اھناسنا  هعماج و  دـناوت  یم اھلاغتـشا  اھ و  یمرگرس

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 50 
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باختنا ییادخ  فدھ  مییوگ  یم ام  یتقو  ینعی  دروآ . دوجو  هب  ار  یتحار  یگدـنز  مھ  امـش  دوخ  یارب  یزیر  همانرب نیا  ینعی  امـش  فدـھ  نیمھ  دـناوت  یم دـیدرک ، راک  هتبلا 

هدننک نیمات لاح  نیع  رد  دشاب ، ییادخ  یریگ  تھج دناوت  یم الماک  ریخن ، مینارذگب ؛ دب  یگدنز  میـشکب و  یگنـسرگ  نامرمع  تدم  رد  دـیاب  هک  تسین  نیا  شیانعم  مینک ،

نآ هارمھ  مھ  یبسانم  یگدـنز  دـب  ال  دراد ، مھ  یدـمآرد  دـب  ال  دـشاب ، مدرم  عفن  هب  هک  دـینک  باـختنا  یلغـش  رھ  هعماـج ، رد  امـش  دـشاب . مھ  ناـسنا  یگدـنز  یاـھزاین 

. دیا هدرک کیدزن  فدھ ، نآ  هب  ار  ناتدوخ  دییامن ، لمع  ار  ینید  روتسد  یھلا و  رما  هکنیا  یارب  دینک ، تمدخ  هعماج  هب  هک  دیدرک  باختنا  ار  نیا  امش  یتقو  اما  تسھ ؛

ماظن  / ١٣٧٧/٠١/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هطقن رکف ، نابحاص  ام و  یمالـسا  هعماـج  یارب  هک  تسا  یـساسا  تاـکن  زا  یکی  درک ، ادـیپ  یـصخشم  قادـصم  ریدـغ ، دـیع  زور  رد  هک  یمیظع  موھفم  تیـالو و  یاـنعم  ]

.[ دننک لمات  نآ  یور  دراد  اج  تسا و  یساسح 

یلصا یانعم  هک  دراد  یفیرظ  قیقد و  یانعم  کی  تسا ، مالسا  یارب  یـسایس  یعامتجا و  ماظن  یهصخاش  مالـسا و  رد  تموکح  ناونع  هک  تیالو  هک  تسا  نیا  هتکن  نآ 

مھ تسد  هب  تسد  تدحو ، موھفم  هک  یزیچ  تسا . تیالو  یانعم  نیا ، یگدینت . مھ  رد  ندیچیپمھرد و  دـنویپ ، یگتـسویپ ، زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  نامھ  مھ  تیالو 

ینعی تیالو ، دـنکیم . یعادـت  ناسنا ، یارب  ار  یعاـمتجا  یـسایس و  نووش  یهمھ  رد  تدـحو  هار و  رد  داـحتا  فدـھ ، رد  داـحتا  ندرک ، تکرح  مھ  اـب  ندوب ، مھ  اـب  نداد ،

اب طقف  هن  دوشیم ؛ لـصاح  ترجھ  اـب  یمالـسا ، یهعماـج  دارفا  دـنویپ  نیا . ینعی  ( ١  «) اورجاھی یتح  یـش  نم  مھتیـالو  نم  مکلاـم  ارجاـھی و  مل  اونمآ و  نیذـلاو  . » دـنویپ

. تسین یفاک  نامیا  نامیا .

مھ اب  ندوبمھ و  رانک  رد  اب  ترجھ ، اب  تکرح ، اب  شالت ، اب  تسا ، یگدـنز  یارب  هدـننک  نییعت  هثداـح  کـی  یعاـمتجا و  هدـیدپ  کـی  یـسایس ، هدـیدپ  کـی  هک  تیـالو  دـنویپ 

. تسین ادج  مدرم  زا  یلو » ، » یمالسا ماظن  رد  هک  تساذل  دوشیم ؛ لصاح  ندرکراک 

ماظن  / ١٣٧٧/٠١/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هلآ و هیلع و  یلـص هللا  مالـسا  مرکم  یبن  زور  نآ  هک  تسا  یـسک  نامھ  هنومن  نیرتھب  دـننک ، رکذ  یا  هنومن مالـسا ، زارط  ناـسنا  یوگلا  زا  دـنھاوخ  یم هک  یناـسک  یارب 

یـصخشم قادصم  ریدـغ ، دـیع  زور  رد  هک  یمیظع  موھفم  تیالو و  یانعم  دومرف . نیعم  تیالو ، میظع  بصنم  یارب  ملاع ، راگدرورپ  روتـسد  هب  یھلا و  ماھلا  هب  ار  وا  ملس ،

. دننک لمات  نآ  یور  دراد  اج  تسا و  یساسح  ی  هطقن رکف ، نابحاص  ام و  یمالسا  ی  هعماج یارب  هک  تسا  یساسا  تاکن  زا  یکی  درک ، ادیپ 

مھ تیالو ، تسا . تیالو  ماظن  ماظن ، تسا ؛ تیالو  ی  هعماج هعماج ، نآ  دراد ، رارق  ماـظن  سار  رد  نینموملا  ریما  اـی  مرکا  ربمغیپ  لـثم  یـسک  هللا  یلو یماـظن ، رد  هک  یتقو

نآ ی  هیاـس رد  هک  یمالـسا  ی  هعماـج نآ  یارب  تسا  یتیـصوصخ  مـھ  دـنا ، هدوـب نآ  زئاـح  راـگدرورپ ، یوـس  زا  وا  نانیـشناج  مرکا و  یبـن  هـک  یبـصنم  یارب  تـسا  یتـفص 

، یگدنز لئاسم  هکنیا  یارب  منک ؛ هیکت  هتکن  نامھ  یور  رب  مھاوخ  یم مھ  زورما  ما ، هدرک ضرع  اھراب  ار  هتکن  نیا  نم  دریگ . یم هرھب  نآ  وترپ  زا  دـنک و  یم یگدـنز  تموکح ،

. تسا ییانبریز  یساسا و  تاکن  نیمھ  هب  هتسباو  مالسا ، تلم  مھم  ی  هفیظو زاس و  تشونرس لئاسم 

یلصا یانعم  هک  دراد  یفیرظ  قیقد و  یانعم  کی  تسا ، مالسا  یارب  یـسایس  یعامتجا و  ماظن  ی  هصخاش مالـسا و  رد  تموکح  ناونع  هک  تیالو  هک  تسا  نیا  هتکن  نآ 

مھ تسد  هب  تسد  تدـحو ، موھفم  هک  یزیچ  تسا . تیالو  یانعم  نیا ، یگدـینت . مھرد ندـیچیپ و  مھرد دـنویپ ، یگتـسویپ ، زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  نامھ  مھ  تیالو 

. دنویپ ینعی  تیالو ، دنک . یم یعادت  ناسنا ، یارب  ار  یعامتجا  یسایس و  نوئـش  ی  همھ رد  تدحو  هار و  رد  داحتا  فدھ ، رد  داحتا  ندرک ، تکرح  مھاب  ندوب ، مھاب  نداد ،

نامیا نامیا . اب  طقف  هن  دوش ؛ یم لصاح  ترجھ  اب  یمالـسا ، ی  هعماج دارفا  دـنویپ  نیا . ینعی  اورجاھی »  یتح  یـش  نم  مھتیالو  نم  مکلاـم  اورجاـھی  مل  اونمآ و  نیذـلا  «و 

. تسین یفاک 

مھاب ندوب و  مھ  رانک  رد  اب  ترجھ ، اب  تکرح ، اب  شالت ، اب  تسا ، یگدنز  یارب  هدننک  نییعت ی  هثداح کی  یعامتجا و  ی  هدیدپ کی  یـسایس ، ی  هدـیدپ کی  هک  تیالو  دـنویپ 

یانعم هب  مھ  اجکی  تسا ، ندوب  مھاب  یگتـسویپ و  دـنویپ و  شیانعم  هک  تیالو  تسین . ادـج  مدرم  زا  یلو » ، » یمالـسا ماظن  رد  هک  تساذـل  دوش ؛ یم لـصاح  ندرک  راـک 

داحتا و نامھ  یقیقح ، یانعم  الا  و  تسا ، داحتا  تدـحو و  یگتـسویپ ، مھ هب  قیداصم  عقاو  رد  اھ  نیا ی  همھ هک  دـیآ  یم یناـبیتشپ  یاـنعم  هب  مھ  اـجکی  دـیآ ، یم تبحم 

. تسا نیا  تیالو ، یانعم  تسا . ندوب  مھ  یارب  ندوب و  مھاب  یگناگی و 

هک دـبای  یم یبیجع  داعبا  یلمع ، تدـحو  یحور و  یونعم و  تدـحو  یـسایس و  تدـحو  یعاـمتجا و  تدـحو  نیا  داـعبا  دـینک ، هاـگن  یمالـسا  ی  هعماـج هب  دـید  نیا  اـب  رگا 

هاوخ و ملاع ، تارذ  ی  همھ تسا . ندرک  تکرح  تیالو هللا  تھج  رد  ناسنا ، ندرک  تکرح  دوجو  ملاع  زکرم  تمس  هب  دنک . یم ینعم  ام  یارب  ار  یمالسا  فراعم  زا  یرایسب 

نآ رد  دننیزگ و  یمرب ار  یھلا  تیالو  مھ  المع  باختنا ، نسح  یاراد  هدنریگ و  میمـصت راتخم ، هاگآ ، یاھناسنا  دنراد و  رارق  تیالو هللا  ی  هریاد رد  یھلا ، تیالو  ربنچ  رد  هاوخان 

. دنوش یم رپ  راگدرورپ ، تبحم  زا  دوخ  دننک و  یم بسک  ار  یھلا  تبحم  دننک ؛ یم تکرح  هار 

توافت یسایس ، طیحم  تسایس و  ملاع  رد  دنوادخ  تیالو  اب  یھلا ، تیالو  نیا  تسا . تیالو هللا  نیمھ  زا  یشان  یونعم ، طیحم  یمالسا و  طیحم  مالـسا و  یایند  یافص 

ندوب مھاب  تموکح ، مدرم و  ندوب  مھاب  نینچمھ  یلدـمھ ، تدـحو و  اب  نامیا ، اب  تبحم ، اـب  تموکح  یمالـسا ، ماـظن  رد  اذـل  تسا . یکی  ود  رھ  تقیقح  درادـن ؛ یرھوج 

ناـشن دـنک و  یم صخـشم  زیاـمتم و  عزاـنتم ، قرفتم و  تتـشتم و  ناـھج  رد  ار  تیـالو  یقیقح  قادـصم  هک  تساـھ  نیا تسا ؛ مدرم  یازجا  ندوب  مھاـب  تموکح و  یازجا 

. تسا یمالسا  ماظن  نیا  هک  دھد  یم

دینیب یم دینک ، یم هاگن  هک  مھ  نآرق  ی  همیرک تایآ  رد  امـش  اذل  دـشاب ؛ یراکمھ  نواعت و  یلدـمھ ، فطاعت ، دـیاب  تیالو ، ماظن  رد  یمالـسا و  ماظن  رد  یگدـنز  بلاغ  هجو 

و  » لـثم تساـنعم ، نیا  رد  احیرـص  هک  تسھ  یتاـیآ  تسا . هداد  صاـصتخا  دوـخ  هـب  ار  نآرق  تاـیآ  زا  یھجوـت  لـباق  شخب  یھارمھ ، یلدـمھ و  یراـکمھ و  ی  هلاـسم نـیا 

یماگمھ اـھناج و  اـھلد و  داـحتا  نآ ، یقیقح  تھج  داـفم و  اـما  تسین ، اـنعم  نیا  رد  تحارـص  هب  هچرگا  هک  تسھ  مھ  یتاـیآ  اـھ . نیا ریغ  و  اـعیمج »  لـبحب هللا  اومـصتعا 

. تسا مدرم  داحآ  اب  ماما ، یلو و  کی  یسایس و  مکاح  کی  یسایس ، یربھر  کی  یلدمھ  رھظم  هیلع ، همالس  تاولص هللا و  نینموملا  ریما  هک  دیناد  یم تساھ و  ناسنا

یروھمج سدقم  ماظن  رد  لوا  زا  ام  تسا . نیا  یقیقح ، یانعم  هب  تیالو  یلو هللا  یلع  درک  ادیپ  خیرات  رد  ایند و  رد  ار  یـسک  دوش  یمن مھ  نینموملا  ریما  زا  رت  یندز لاثم

. مینکب میا  هتسناوت میدرک و  یراک  رھ  داحتا ، تدحو و  تکرب  هب  یمالسا ،

هعمجزامن  / ١٣٧٧/٠٢/١٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

: دراد دوجو  هدمع  ثحب  هس  اروشاع ، هب  طوبرم  ثحابم  رد 

)...(

یاـھتربع ثحب  دراد . مھ  ییاـھتربع  اھـسرد ، زا  ریغ  اروشاـع  هک  میدرک  حرطم  ار  هلاـسم  نیا  اـم  نیا ، زا  لـبق  لاـس  دـنچ  هک  تساروشاـع  یاـھتربع  یهراـبرد  موس ، ثحب 

، ام روشک  ام و  نامز  ینعی  تسا ؛ نامز  نیا  هب  صوصخم  ثحب ، نیا  هدمع  مییوگب  هک  تسا  نیا  لقادح  دشاب . هتشاد  تیمکاح  مالسا  هک  تسا  ینامز  صوصخم  اروشاع 

. میریگب تربع  هک 

اپاترـس هعماج  نآ  وا ، هب  مدرم  قیمع  ناـمیا  نآ  وا ، هب  مدرم  قشع  نآ  ناشلامیظع ، ربمایپ  تیروحم  هب  یمالـسا  هعماـج  دـش  روطچ  هک  میدرک  حرط  هنوگنیا  ار  هیـضق  اـم 

هک یناـسک  ناـمھ  یـضعب  یتـح  مدرم ، ناـمھ  هتخادرپ ، هتخاـس و  هعماـج  نیمھ  درک ، مھاوـخ  ضرع  نآ  هراـبرد  یرادـقم  ادـعب  هک  یماـکحا  نآ  ینید و  روـش  هساـمح و 

، فارحنا دنتـشک !؟ یعـضو  نیرتعیجف  اب  ار  ربمایپ  نیمھ  دـنزرف  دـندش ، عمج  هک  دیـسر  اـجنآ  هب  ناـشراک  لاـس  هاـجنپ  زا  دـعب  دـندوب ، هدـید  ار  ربماـیپ  هب  کـیدزن  یاـھهرود 

!؟ دوشیم هچ  رتشیب  نیا  زا  رس ، تشپ  هب  نتشگرب  درگبقع ،

هک یتقو  هفوک  مدرم  نوکبتا .»!؟ ردـغلا ، لتخلا و  لھا  اـی  هفوکلا ، لـھا  اـی  : » درک داریا  روحم  نیمھ  رب  اـساسا  ار  میظع  هبطخ  نآ  هفوک ، رازاـب  رد  اھیلعهللامالـس  یربک  بنیز 

هیرگ نوکبتا ؛»!؟ : » دومرف دندرک . هیرگ  هجض و  هب  انب  دندرک ، سمل  کیدزن  زا  ار  هعجاف  دندید و  ریسا  ار  یلع  رتخد  دندرک و  هدھاشم  هزین  یور  رب  ار  نیـسح  ماما  کرابم  رس 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 51 
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الخد مکنامیا  نوذختت  اثاکنا  هوق  دعب  نم  اھلزغ  تضقن  یتلا  لثمک  مکلثم  امنا  : » دومرف دعب  دشاب . هتـشادن  یمامت  ناتهیرگ  هنرلا ؛» تئدھالو  هعمدلا  تاقر  الف  « !؟ دـینکیم

هدامآ اھخن  نیا  هک  نآ  زا  دـعب  دـنکیم ؛ خـن  لزغم  اب  ار  اھهبنپ  ای  اھمـشپ  هک  دـیتسھ  ینز  لثم  امـش  درگبقع . ارقھق و  هب  تشگرب  تسا ؛ تشگرب  ناـمھ  نیا ، ( ١ «.) مکنیب

رھ تسا . تربع  نیا ، تسا . تشگرب  نامھ  نیا ، دـیدرک . هبنپ  ار  دوخ  هتـشر  یاھخن  تقیقح  رد  امـش  ندومن ! هبنپ  ندرک و  زاـب  ون  زا  ار  اـھخن  دـنکیم  عورـش  هراـبود  دـش ،

. تسھ رطخ  نیمھ  ضرعم  رد  یمالسا ، هعماج 

نآ اـب  رگم  موـصعم ، ریغ  ربماـیپ و  ریغ  یاـھناسنا  تیـصخش  دـشاب . ربماـیپ  نآ  نخـس  هب  لـماع  دـناوتب  تما  کـی  هک  دوـب  نیا  شگرزب  راـختفا  اـم ، گرزب  زیزع  ینیمخ  ماـما 

رگا هن ؛ دنریگب ، تربع  رگا  دراد ؟ ار  تبقاع  نیمھ  یمالسا ، هعماج  رھ  ایآ  دمآ . شلابند  ماجنارس  نآ  دروآ و  دوجو  هب  ار  هعماج  نآ  وا ، تسا ؟ هسیاقم  لباق  میظع  تیـصخش 

. تساجنیا اروشاع  یاھتربع  هلب . دنریگن ، تربع 

هتشارفارب ار  نآرق  مالسا و  مچرپ  مینک و  هدنز  ایند  رد  ار  مالـسا  مسا  میورب و  اددجم  ار  هار  نآ  هک  میاهدرک  ادیپ  ار  قیفوت  نیا  راگدرورپ ، لضف  هب  هللادمحب  نامز ، نیا  مدرم  ام 

هتفر هداتـسیا و  هار  نیا  رد  مکحم  صرق و  تسا ، هتـشذگ  شبالقنا  زا  لاـس  تسیب  اـبیرقت  هک  مھ  زورما  اـت  تلم  نیا  دـش . تلم  امـش  بیـصن  راـختفا  نیا  اـیند  رد  مییاـمن .

، اروشاع تربع  دیایب . شیپ  تشونرـس  نآ  تسا  نکمم  میرادـن ، هگن  هار  نیا  رد  دـیاش ، دـیاب و  هک  نانچنآ  ار  نامدوخ  رگا  میـشابن ، بظاوم  رگا  دـینکن ، تقد  رگا  اما  تسا .

. تساجنیا

هعمجزامن  / ١٣٧٧/٠٢/١٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

: متفای هدمع  ار  زیچ  راھچ  یلصا ، طوطخ  نیا  نایمرد  نم  دوب . زیچ  دنچ  نآ  یلصا  طوطخ  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یماظن  مرکا  ربمایپ  منک : ضرع  همدقم  ناونع  هب  لوا 

)...(

بحی نا هللا  (، » ١ «) هنوبحی مھبحی و  « ؛ مدرم هب  ادـخ  قشع  ادـخ ، هب  قشع  تسا ؛ یمالـسا  هعماـج  یلـصا  تایـصوصخ  زا  مھ  نیا  ناـشوج . هفطاـع  قـشع و  مراـھچ ،

ار دنزرف  تسا  بحتـسم  هک  دـنزرف ، هب  تبحم  رـسمھ ، هب  تبحم  قشع ، تبحم ، (. ٣ «) مکببحی هللا ینوعبتاـف  نوبحت هللا  متنک  نا  لـق  (، » ٢ «) نیرھطتملا بحی  نیباوـتلا و 

ینک و تبحم  ناملسم  ناردارب  هب  هک  تسا  بحتسم  ینک ؛ تبحم  یزروب و  قشع  ترسمھ  هب  هک  تسا  بحتسم  ینک ؛ تبحم  دنزرف  هب  هک  تسا  بحتـسم  یـسوبب ؛

(۴ «.) یبرقلا یف  هدوملا  الا  « ؛ تیب لھا  هب  تبحم  ربمایپ ، هب  تبحم  یشاب ؛ هتشاد  تبحم 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/٠٢/١٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یجیردـت راک  اھناسنا  تیبرت  هک  تسادـیپ  هتبلا  دـناشک . روطنیمھ  لاس  هد  ار  تموکح  ربمایپ  دومن . انب  طوطخ  نیا  ساسا  رب  ار  هعماج  درک و  میـسرت  ار  طوطخ  نیا  ربمایپ 

ار یمدرم  دناوتب  هک  نیا  یارب  لاس ، هد  نیا  اما  دـناودب ؛ هشیر  دوش و  مکحم  راوتـسا و  اھهیاپ  نیا  هک  درکیم  شالت  لاس  هد  نیا  مامت  رد  ربمایپ  تسین . یعفد  راک  تسا ؛

، دنتـشادن یتفرعم  مدرم  دوب ؛ دروم  راھچ  نیا  سکع  شزیچ  همھ  رد  یلھاج ، هعماج  تسا . یمک  یلیخ  نامز  دنک ، لوحتم  دـندمآ ، راب  تایـصوصخ  نیا  دـضرب  تسرد  هک 

هک دوـب -  ضیعبت  شاهمھ  دوـب ، ملظ  شاهمھ  تشادـن ؛ دوـجو  مـھ  یتلادـع  دوـب ، ناـیغط  دوـب ، توغاـط  دنتـشادن ؛ مـھ  تیدوـبع  دـندرکیم ، یگدـنز  تلاـھج  تریح و  رد 

اـھفافخاب و مھتـساد  نتف  یف  « ؛ تسا یرنھ  ولباـت  کـی  اـعقاو  هک  دراد ، ییاویـش  بیجع و  تاـنایب  تیلھاـج ، نارود  ضیعبت  ملظ و  ریوـصت  رد  هغالبلاجـھن  رد  نینموـملاریما 

دیاب مھ  ام  یتشک ، ار  یکی  ام  هلیبق  زا  وت   - » دنتشکیم مرج  نودب  هلیبق  نالف  زا  ار  یـسک  دندرکیم ، کاخ  ریز  ار  دوخ  نارتخد  دوبن ، مھ  تبحم  ( - ١ «) اھفالظاب مھتئطو 

. قلطم یگفطاعیب  یتبحمیب و  قلطم ، یمحریب  قلطم ، یافج  دشاب ؛ ربخیب  ای  دشاب ، هانگیب  دشابن ؛ ای  دشاب ، لتاق  الاح  میشکب - »! ار  یکی  امش  هلیبق  زا 
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ینعی تسا ؛ نامز  نیا  هب  صوصخم  ثحب ، نیا  یهدـمع  مییوگب  هک  تسا  نیا  لقا  دـح  دـشاب . هتـشاد  تیمکاح  مالـسا  هک  تسا  ینامز  صوصخم  اروشاع  یاـھتربع  ثحب 

نامیا نآ  وا ، هب  مدرم  قشع  نآ  ناشلامیظع ، ربمایپ  تیروحم  هب  یمالسا  یهعماج  دش  روطچ  هک  میدرک  حرط  هنوگنیا  ار  هیـضق  ام  . میریگب تربع  هک  ام ، روشک  ام و  نامز 

نامھ هتخادرپ ، هتخاس و  یهعماج  نیمھ  درک ، مھاوخ  ضرع  نآ  یهراب  رد  یرادـقم  ادـعب  هک  یماکحا  نآ  ینید و  روش  هساـمح و  اپاترـس  یهعماـج  نآ  وا ، هب  مدرم  قیمع 

اب ار  ربمایپ  نیمھ  دـنزرف  دـندش ، عمج  هک  دیـسر  اجنآ  هب  ناشراک  لاس  هاجنپ  زا  دـعب  دـندوب ، هدـید  ار  ربماـیپ  هب  کـیدزن  یاـھهرود  هک  یناـسک  ناـمھ  یـضعب  یتح  مدرم ،

!؟ دوشیم هچ  رتشیب  نیا  زا  رس ، تشپ  هب  نتشگرب  درگبقع ، فارحنا ، دنتشک !؟ یعضو  نیرتعیجف 

هکیتقو هفوک  مدرم  نوکبت .»!؟ ا  ردـغلا ، لتخلا و  لھا  ای  هفوکلا ، لھا  ای  : » درک داریا  روحم  نیمھ  رب  اساسا  ار  میظع  یهبطخ  نآ  هفوک ، رازاـب  رد  اھیلعهللامالـس  یربک  بنیز 

هیرگ نوکبت ؛»!؟ ا  : » دومرف دندرک . هیرگ  هجض و  هب  انب  دندرک ، سمل  کیدزن  زا  ار  هعجاف  دندید و  ریسا  ار  یلع  رتخد  دندرک و  هدھاشم  هزین  یور  رب  ار  نیسح  ماما  کرابم  رس 

الخد مکنامیا  نوذختت  اثاکنا  هوق  دعب  نم  اھلزغ  تضقن  یتلا  لثمک  مکلثم  امنا  : » دومرف دعب  دشاب . هتشادن  یمامت  ناتهیرگ  هنرلا ؛» تادھ  هعمدلا و ال  تاقر  الف  « !؟ دینکیم

، دش هدامآ  اھخن  نیا  هکنآ  زا  دـعب  دـنکیم ؛ خـن  لزغم  اب  ار  اھهبنپ  ای  اھمشپ  هک  دـیتسھ  ینز  لثم  امـش  درگبقع . ارقھق و  هب  تشگرب  تسا ؛ تشگرب  نامھ  نیا ، مکنیب .»

رھ تسا . تربـع  نیا ، تسا . تشگرب  ناـمھ  نیا ، دـیدرک . هبنپ  ار  دوـخ  یهتـشر  یاـھخن  تقیقح  رد  امـش  ندوـمن ! هـبنپ  ندرک و  زاـب  وـن  زا  ار  اـھخن  دـنکیم  عورـش  هراـبود 

. تسھ رطخ  نیمھ  ضرعم  رد  یمالسا ، یهعماج 

نآ اـب  رگم  موـصعم ، ریغ  ربماـیپ و  ریغ  یاـھناسنا  تیـصخش  دـشاب . ربماـیپ  نآ  نخـس  هب  لـماع  دـناوتب  تما  کـی  هک  دوـب  نیا  شگرزب  راـختفا  اـم ، گرزب  زیزع  ینیمخ  ماـما 

؛ هن دنریگب ، تربع  رگا  دراد ؟ ار  تبقاع  نیمھ  یمالـسا ، یهعماج  رھ  ایآ  دـمآ . شلابند  ماجنارـس  نآ  دروآ و  دوجو  هب  ار  هعماج  نآ  وا ، تسا ؟ هسیاقم  لباق  میظع  تیـصخش 

. تساجنیا اروشاع  یاھتربع  هلب . دنریگن ، تربع  رگا 

هتشارفارب ار  نآرق  مالسا و  مچرپ  مینک و  هدنز  ایند  رد  ار  مالسا  مسا  میورب و  اددجم  ار  هار  نآ  هک  میاهدرک  ادیپ  ار  قیفوت  نیا  راگدرورپ ، لضف  هب  دمحب هللا  نامز ، نیا  مدرم  ام 

هتفر هداتـسیا و  هار  نیا  رد  مکحم  صرق و  تسا ، هتـشذگ  شبالقنا  زا  لاـس  تسیب  اـبیرقت  هک  مھ  زورما  اـت  تلم  نیا  دـش . تلم  امـش  بیـصن  راـختفا  نیا  اـیند  رد  مییاـمن .

، اروشاع تربع  دیایب . شیپ  تشونرـس  نآ  تسا  نکمم  میرادـن ، هگن  هار  نیا  رد  دـیاش ، دـیاب و  هک  نانچنآ  ار  نامدوخ  رگا  میـشابن ، بظاوم  رگا  دـینکن ، تقد  رگا  اما  تسا .

. تساجنیا
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تفرعم ماھبایب ؛ فافـش و  تفرعم  لوا ، متفای : هدمع  ار  زیچ  راھچ  یلـصا ، طوطخ  نیا  نایم  رد  نم  دوب . زیچ  دنچ  نآ  یلـصا  طوطخ  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یماظن  مرکا  ربمایپ 

هب تبـسن  تفرعم  ربماـیپ ، هب  تبـسن  تفرعم  ادـخ ، هب  تبـسن  تفرعم  فـیلکت ، هب  تبـسن  تفرعم  هعماـج ، هب  تبـسن  تفرعم  ماـکحا ، هب  تبـسن  تفرعم  نید ، هب  تبـسن 

ماھبا تشاذـگیمن  ربمایپ  دـناسر . یملع  ندـمت  جوا  هب  یرجھ  مراـھچ  نرق  رد  ار  یمالـسا  یهعماـج  دـش و  یھتنم  یزودـناملع  ملع و  هب  هک  دوب  تفرعم  نیمھ  تعیبط .

. دنک فرطرب  ار  ماھبا  ات  دشیم  لزان  هیآ  کی  دمآیم ، دوجو  هب  یماھبا  هک  ییاجرھ  رد  منک . ضرع  نآلا  تسین  لاجم  هک  تسھ  نآرق  زا  یبیجع  تایآ  هنیمز ، نیا  رد  دشاب .

دیاب تسا و  مدرم  یهمھ  هب  قلعتم  هک  یتاناکما  یـصوصخ  هن  یمومع و  یاھیرادروخرب  رد  تلادع  تواضق ، رد  تلادع  دوب . ضامغایب  قلطم و  تلادع  مود ، یلـصا  طخ 

هابتـشا تسا ؛ تاواسم  زا  ریغ  تلادع ، هتبلا  یریذپتیلوئـسم . یھدتیلوئـسم و  بصانم و  رد  تلادع  یھلا ، دودح  یارجا  رد  تلادـع  دوش  میـسقت  تلادـع  اب  اھنآ  نیب 

، ربمایپ نامز  رد  دوب . ضامغایب  قلطم و  لدـع  نآ  نداد . ار  وا  قح  یـسکرھ  هب  نتـشاذگ و  دوخ  یاج  هب  ار  یزیچ  رھ  ینعی  تلادـع ، تسا . ملظ  تاواسم ، یھاگ  دوشن .

. دوبن جراخ  تلادع  بوچراچ  زا  یمالسا  یهعماج  رد  سکچیھ 

تخاس رد  تیدوبع  ات  دشاب ، هتـشاد  تبرق  دـصق  دـیاب  هک  زامن  رد  تیدوبع  یدرف ، لمع  راک و  رد  ادـخ  تیدوبع  ینعی  راگدرورپ ؛ لباقم  رد  کیرـشیب  لماک و  تیدوبع  موس ،

. دراد یناوارف  حرش  لیصفت و  مھ  نیا  هک  ادخ  تیدوبع  یانبم  رب  مدرم  نایم  یعامتجا  تابسانم  مدرم و  یگدنز  ماظن  تموکح ، ماظن  رد  هعماج ،

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 52 
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بحی نا هللا  « ، » هنوبحی مھبحی و  « ؛ مدرم هب  ادـخ  قشع  ادـخ ، هب  قشع  تسا ؛ یمالـسا  یهعماج  یلـصا  تایـصوصخ  زا  مھ  نیا  ناـشوج . یهفطاـع  قشع و  مراـھچ ،

ار دـنزرف  تسا  بحتـسم  هک  دـنزرف ، هب  تبحم  رـسمھ ، هـب  تـبحم  قـشع ، تـبحم ، مـکببحی هللا .» ینوعبتاـف  نوـبحت هللا  مـتنک  نا  لـق  « ، » نـیرھطتملا بـحی  نیباوـتلا و 

ینک و تبحم  ناملسم  ناردارب  هب  هک  تسا  بحتسم  ینک ؛ تبحم  یزروب و  قشع  ترسمھ  هب  هک  تسا  بحتسم  ینک ؛ تبحم  دنزرف  هب  هک  تسا  بحتـسم  یـسوبب ؛

یبرقلا .» یف  هدوملا  الا  « ؛ تیب لھا  هب  تبحم  ربمایپ ، هب  تبحم  یشاب ؛ هتشاد  تبحم 

یجیردـت راک  اھناسنا  تیبرت  هک  تسادـیپ  هتبلا  دـناشک . روطنیمھ  لاس  هد  ار  تموکح  ربمایپ  دومن . انب  طوطخ  نیا  ساسا  رب  ار  هعماج  درک و  میـسرت  ار  طوطخ  نیا  ربمایپ 

ار یمدرم  دـناوتب  هکنیا  یارب  لاس ، هد  نیا  اما  دـناودب ؛ هشیر  دوش و  مکحم  راوتـسا و  اھهیاپ  نیا  هک  درکیم  شالت  لاس  هد  نیا  مامت  رد  ربماـیپ  تسین . یعفد  راـک  تسا ؛

، دنتشادن یتفرعم  مدرم  دوب ؛ دروم  راھچ  نیا  سکع  شزیچهمھ  رد  یلھاج ، یهعماج  تسا . یمک  یلیخ  نامز  دنک ، لوحتم  دندمآ ، راب  تایـصوصخ  نیا  دض  رب  تسرد  هک 

ریما هک  دوب  ضیعبت  شاهمھ  دوب ، ملظ  شاهمھ  تشادـن ؛ دوجو  مھ  یتلادـع  دوـب ، ناـیغط  دوـب ، توغاـط  دنتـشادن ؛ مھ  تیدوـبع  دـندرکیم ، یگدـنز  تلاـھج  تریح و  رد 

مھتئطو اھفافخاب و  مھتساد  نتف  یف  « ؛ تسا یرنھ  ولبات  کی  اعقاو  هک  دراد ، ییاویـش  بیجع و  تانایب  تیلھاج ، نارود  ضیعبت  ملظ و  ریوصت  رد  هغالبلا  جھن  رد  نینموملا 

یهلیبق زا  دـیاب  مھ  ام  یتشک ، ار  یکی  ام  یهلیبق  زا  وت   » دنتـشکیم مرج  نودـب  هلیبق  نالف  زا  ار  یـسک  دـندرکیم ، کاخ  ریز  ار  دوخ  نارتخد  دوبن ، مھ  تبحم  اـھفالظاب »

. قلطم یگفطاعیب  یتبحمیب و  قلطم ، یمحریب  قلطم ، یافج  دشاب ؛ ربخیب  ای  دشاب ، هانگیب  دشابن ؛ ای  دشاب ، لتاق  الاح  میشکب »! ار  یکی  امش 

؛ داد ذوفن  اھنآ  ناج  قامعا  رد  ار  نیا  دوشیمن  اما  درک ؛ ناملـسم  ار  اھنآ  درک ، ناسنا  ار  اھنآ  درک ، تیبرت  لاس  هد  لوط  رد  دوشیم  دـندمآ ، راـب  وج  نآ  رد  هک  ار  یمدرم 

. دنراذگب ار  ریثات  نیمھ  مھ  نارگید  رد  دوخ  یهبون  هب  دنناوتب  هک  داد  ذوفن  نانچنآ  صوصخب 

نآ هب  هعیـش  هک  یتیاصو  یهلاسم  نیا  دندوب . هدرکن  کرد  ار  لاس  هد  نآ  هک  دندوب  یمدرم  دـندوب . هدـیدن  ار  ربمایپ  هک  دـندوب  یمدرم  دـندشیم . ناملـسم  یپردیپ  مدرم 

لیبق زا  تیاصو ، نیا  هک  تسا  مولعم  الا  و  تسا ، تیبرت  نآ  موادت  یارب  تساجنیا ؛ شاشنمرس  یھلا ، بصن  ینیشناج و  تیاصو ، دریگیم . لکـش  اجنیا  رد  تسا ، دقتعم 

ادیپ همادا  دیاب  وا  یاھهمانرب  ربمایپ ، زا  دعب  هک  تسا  نیا  هیـضق  دـنکیم . تیـصو  شدوخ  رـسپ  یارب  دریمیم ، یـسکرھ  هک  تسین ، تسا ، لومعم  ایند  رد  هک  ییاھتیاصو 

. دنک

هب قلعتم  مھ  ثحب  نیا  دـینک . لـیلحت  امـش  ار  شرتشیب  و  منک ، لـیلحت  ار  خـیرات  یمک  میوگب و  ار  خـیرات  مھاوخیم  نم  میوش . یمـالک  یاـھثحب  دراو  میھاوخیمن  ـالاح 

یارب ثحب  نیا  نوچ  دننک ؛ هجوت  ثحب  نیا  هب  دیاب  همھ  تسا . یمالـسا  قرف  یهمھ  ینـس و  هعیـش و  هب  قلعتم  ثحب ، نیا  تسین . هعیـش  صوصخم  افرـص  تسا ؛ همھ 

. تسا مھم  همھ 

مھ ار  خـیرات  نتم  هک  تسا ، هیـضق  لصا  نیا  تشگرب ؟ تلاح  نیا  هب  تلاح  نآ  زا  یمالـسا  یهعماج  لاس ، هاجنپ  نیا  رد  هک  دـش  هچ  ربمایپ . تلحر  زا  دـعب  یاھارجام  اما  و 

زیچ همھ  دـینکیم ، هاگن  امـش  هک  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  لیاوا  رد  اذـل  دوش ؛ بارخ  یدوز  هب  هک  دوبن  ییانب  دوب ، هتـشاذگ  ربمایپ  هک  ییانب  هتبلا  درک . هاگن  اجنیا  رد  یتسیاـب 

یمالسا یهعماج  یلک  بیکرت  هب  یـسک  رگا  تسھ . یبوخ  تیدوبع  تسھ ، یبوخ  رکذ  تسھ ، یبوخ  تلادع  تسا : شدوخ  یاج  رـس  تیاصو  یهلاسم  نامھ  زا  ریغ 

یزیرهدولاش یراذـگهیاپ و  نامھ  رھاوظ ، اما  دـمآیم ؛ شیپ  ییاـھزیچ  یھاـگ  هتبلا  تسا . هتفرن  ارقھق  هب  یزیچ  رھاـظلایلع  هک  دـنیبیم  دـنک ، هاـگن  لوا  یاـھلاس  نآ  رد 

. دوریم شیپ  ندش  یھت  فعض و  فرط  هب  جیردتب  یمالسا  یهعماج  درذگب ، هچرھ  دنامیمن . یقاب  عضو  نیا  یلو  دھدیم . ناشن  ار  ربمایپ 

طارـصلا اندـھا   » دـنکیم ضرع  ملاع  راـگدرورپ  هب  ناـسنا  هکیتقو  ماهدرک . ضرع  ار  نآ  فلتخم  تاـسلج  رد  ررکم  نم  هک  تسھ  دـمح  یهکراـبم  هروس  رد  یاهتکن  دـینیبب ،

تمعن اھنآ  هب  هک  یناسک  هار  مھیلع ؛» تمعنا  نیذـلا  طارـص  : » دـنکیم انعم  ار  میقتـسم  طارـص  نیا  دـعب  نک  تیادـھ  میقتـسم  طارـص  تسار و  هار  هب  ار  ام  میقتـسملا »

ایبنا و صوصخم  هک  یھلا  تمعن  مکیلع .» تمعنا  یتلا  یتمعن  اورکذا  لیئارسا  ینب  ای  : » تسا هداد  تمعن  مھ  لیئارسا  ینب  هب  تسا ؛ هداد  تمعن  اھیلیخ  هب  ادخ  یداد .

تمعن مھ  لیئارـسا  ینب  اما  دناهدش ؛ هداد  تمعن  مھ  اھنآ  نیحلاصلا .» ادھـشلا و  نیقیدصلا و  نییبنلا و  نم  مھیلع  معنا هللا  نیذـلا  عم  کئلواف  : » تسین ادھـش  احلص و 

. دناهدش هداد 

: دناهنوگود دناهدش ، هداد  تمعن  هک  یناسک 

امـش هک  دنتـسھ  ییاھنامھ  اھنیا  دنوش . هارمگ  دنراذگیمن  دنک و  بضغ  اھنآ  رب  لاعتم  یادخ  هک  دنراذگیمن  دندرک ، تفایرد  ار  یھلا  تمعن  یتقو  هک  یناسک  هدـع  کی 

نیا نیذـلا ،»  » تفـص هک  تسا ؛ تفـص  مھیلع » تمعنا  نیذـلا   » یارب شیبدا ، یملع و  ریبعت  اب  مھیلع ،» بوضغملا  ریغ  . » نک تیادـھ  ام  هب  ار  اـھنیا  هار  ایادـخ  دـییوگیم 

. دندشن مھ  هارمگ  نیلاضلا ،» و ال  « ؛ دنتفرگن رارق  بضغ  دروم  رگید  اما  دنتفرگ ، رارق  تمعن  دروم  هک  یناسک  نآ  نیلاضلا ؛ » مھیلع و ال  بوضغملا  ریغ   » هک تسا 

هارمگ دنداتفا ، هار  اھنآ  لابند  ای  دنتفرگ ؛ رارق  بضغ  دروم  اذل  دندومن . بارخ  دندرک و  لیدبت  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 .

دندوب روطنیا  ناشتیرثکا  لقاال  ای  دندش  هارمگ  لوا  زا  هک  دوب  هنوگنیا  تیحیـسم  عضو  دندش . هارمگ  یراصن  نوچ  دنتـسھ ؛ یراصن  نیلاض ،» . » دندرک هزرابم  ادماع  املاع و 

رد دیـسر ، تداھـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هکیتقو  اذـل  تفریم ؛ نیلاضلا »  » و مھیلع » بوضغملا   » تمـس هب  تمعن ، نیا  دـندرک . ادـیپ  تمعن  ناملـسم  مدرم  اـما 

نیسح هکیتقو  ضرالا ؛» لھا  یلع  یلاعت  بضغ هللا  دتـشا  هیلع  تاولـص هللا  نیـسحلا  لتق  نا  اـملف  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  یتیاور 

ار ریـس  نیا  دنکیم ؛ ریـس  بضغ  تمـس  هب  یھلا ، تمعن  دروم  یهعماج  نیاربانب ، رگید . تسا  موصعم  دش . دیدش  مدرم  یهراب  رد  ادخ  بضغ  دـش ، هتـشک  مالـسلاهیلع 

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

هعمجزامن  / ١٣٧٧/٠٢/١٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

، 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 

سکرھ تسا . دب  نیا  دنھاوخن ؛ ناشدوخ  صخش  یارب  اما  دنروآ ؛ دوجو  هب  ناوارف  یاھتورث  دننک و  دابآ  ار  هعماج  تسین ؛ هعماج  ندرکن  دابآ  شیانعم  نیا  دنورن . یھاوخدوخ 

، دنزاسب ار  روشک  لاس  دنچ  نیا  رد  دنتـسناوت  دمحب هللا  هک  یناسک  نیا  تسا . هدرک  یگرزب  باوث  دھد ، ماجنا  یگرزب  یاھراک  دنک و  دنمتورث  ار  یمالـسا  یهعماج  دـناوتب 

هک تسا  نآ  یبلطایند  تسین . یبلطاـیند  اـھنیا  دـناهدرک ؛ یبوخ  یلیخ  یاـھراک  اـھنیا  دـنھد ، ماـجنا  ار  یگرزب  یاـھراک  دـننک ، دـنلب  روشک  نیا  رد  ار  یگدـنزاس  مچرپ 

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 

یرھاظ یهتـسوپ  کـی  طـقف  هک  دـسریم  یاهطقن  هب  دوشیم و  تسدیھت  اھـشزرا  زا  جـیردتب  روطنیمھ  هعماـج  تقو  نآ  دـشابن ، تبقارم  رگا  دوشن . روطنیا  هک  دنـشاب 

! دوشیم دودرم  ناحتما  نیا  رد  هعماج  نیا  تقو  نآ  دبع هللا  یبا  مایق  ناحتما  دیآیم  شیپ  گرزب  ناحتما  کی  ناھگان  دنامیم . یقاب 

نارھت  / ١٣٧٧/٠٢/٢٢ هاگشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

زا نم  روظنم  هک  دـنتفگ  هملک  نیا  حیـضوت  رد  ناشیا  دـناهداد . ناـمروھمج  سیئر  ار  یندـم  یهعماـج  راعـش  دـشاب ؟ هچ  شیاـنعم  اـت  تسا ؛ تراـبع  کـی  یندـم ، یهعماـج 

. تسا مولعم  هکنیا  میھدب ؛ ار  نامناج  یاهعماج ، نینچ  هار  رد  میرضاح  همھ  ام  دریگیم . وگلا  یبنلا » هنیدم   » زا هک  یاهعماج  نآ  زا  تسا  ترابع  یندم ، یهعماج 

ار ناشدوخ  گنھرف  رکف و  یلـصا  طوطخ  نآ  دننکیم  شـشوک  نکمم ، یاھدرگـش  یهمھ  اب  اھیبرغ  دـینادب ، امـش  دراد . یـصاخ  یانعم  حالطـصا  نیا  برغ ، رد  زورما  هتبلا 

نآ ام  هدش و  انعم  نامیارب  حالطصا  نیا  نامدوخ ، رظن  زا  ام  میرادن . اھنآ  هب  یراک  دنتشاذگ ؛ شیور  مھ  یمسا  دندرک و  تسرد  هعومجم  کی  لکش و  کی  الاح  دننک . لقتنم 

. میراد لوبق  ار 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 53 
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مدرم  / ١٣٧٧/١٠/٢٨ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ملاع نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  ییاھدادعتسا  اھناکما و  دنک و  دابآ  دزاسب ، ار  نیمز  هک  دھاوخ  یم ناسنا  زا  درب . یم الاب  یملع  یرکف و  ظاحل  زا  ار  هعماج  حطـس  مالـسا 

شیوخ عون  مھ شیوخ و  رایتخا  رد  دنک و  جارختسا  هداھن  تعیدو  هب  تانئاک  ی  هعومجم رد  لاعتم  یادخ  هک  یتاناکما  ریاس  بآ و  دیشروخ و  کاخ و  داب و  رد  تسا  هتـشاذگ 

تسد و مد  تاناکما  زا  ترابع  وا  یوزرآ  فدـھ و  تیاـغ  هک  تسا  نیا  دراد ، یم رذـحرب  نآ  زا  ار  ناـسنا  مالـسا ، هک  هچنآ  دـھاوخ . یم ار  اـھ  نیا ناـسنا  زا  مالـسا  دـھد . رارق 

رد یمالسا  تیقالخ  ات  دراد و  یم رذحرب  ار  ناسنا  اھ  نیا زا  مالـسا  دشاب . هتـشادن  تاذل  تاوھـش و  تردق  نارگید و  رب  هبلغ  لوپ ، یدام ، یگدنز  زج  یفدھ  دشاب و  کیدزن 

. دش دھاوخن  هدوسآ  ناسنا  دنکن ، ادیپ  ققحت  دوجو  ملاع 

اھ نآ نوماریپ  دشک و  یم هلعش  اھ  نآ دوجو  زا  هک  تسا ، شکرس  یغاط و  یاھناسنا  ینورد  یاھ  شتآ زا  یشان  رـشب  یاھیتخبدب  ی  همھ خیرات ، لوط  رد  مھ  زورما و  مھ 

دینیبب دـننک ! یم هچ  تیرـشب  نیا  اب  ملاع  یلام  یماظن و  یـسایس و  یاھتردـق  نیا  یرابکتـسا ، یاھتردـق  نیا  دـینیبب  درب . یم نیب  زا  ار  ملاع  اھناسنا و  دـنازوس و  یم ار 

هارمگ ار  اھتلم  ردـقچ  دـننک ! یم ریـسا  ار  اھتلم  ردـقچ  دـننک ! یم هچ  تیرـشب  اب  ناشدوخ ، یاـھ  هتـساوخ ققحت  یارب  ربکتـسم  یاـھ  هعومجم صاخـشا و  اـھتلود و  زورما 

. دراد رارق  رگ  نایغط یاھناسنا  تسد  رد  هک  تسا  رشب  یزور  هریت یتخبدب و  یاھرازبا  اھ  نیا دنھد ! یم قوس  تاوھش  تمس  هب  دننک و  یم

هک نانچ نآ ادـخ  هار  رد  هداھج ؛ » قح  یف هللا  اودـھاج  و  . » دـھد یم رارق  ار  ادـخ  هار  رد  تدـھاجم  بجاو ، یاھراک  تسرھف  فیدر  نیلوا  رد  مالـسا  هک  تسا  تلع  نیمھ  هب 

رد تمواقم  مھ  نارگمتـس و  نایوگروز و  لباقم  رد  تمواقم  مھ  نوریب ، طیحم  رد  تدھاجم  مھ  دوخ ، نورد  تدھاجم  مھ  تدھاجم ، نیا  دینک . تدـھاجم  تسا ، هتـسیاش 

ملاع نایوگروز  ناردـلق و  ناربکتـسم و  یدامتم ، یاھلاس  تسا . ملاـظ  رگمتـس و  یاھتردـق  لـباقم  رد  یگداتـسیا  همھ  نآ  لـماک  رھظم  ادـخ  تسا . یعیبط  عناوم  لـباقم 

هب رمک  درک و  مایق  ادخ  هار  رد  یھورگ  اجرھ  دنزادنیب و  اھمشچ  زا  ار  لیبس هللا  یف  ی  هدھاجم دننک ؛ تشز  ار  داھج  دننک ؛ جراخ  یمالـسا  گنھرف  زا  ار  داھج  دندرک  یعس 

. دننک شمھتم  درک ، تکرح  یھلا  ماکحا  وترپ  رد  نیمز  یور  یدابآ  تیرشب و  ریخ  یارب  تسب و  تمدخ 

ییوجشناد  / ١٣٧٧/١٢/٠۴ تایرشن  ناریبدرس  لوئسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

؛ تسا روما  یهمھ  سار  رد  یبنلاھنیدـم ، یهعماج  رد  هیقفتیالو  اتدـعاق  تسا ، یبنلاھنیدـم  یهعماـج  یاـنعم  هب  یندـم  یهعماـج  رگا  تسیچ ؟ یندـم  یهعماـج  فیرعت 

. تسا تیـصخش  کی  عقاو  رد  رایعم و  کی  تموکح  تسین ؛ صخـش  کی  تموکح  تیالو و  یانعم  هب  مھ  هیقف  تیالو  تسا و  نید  تموکح  تموکح ، یبنلاھنیدـم ، رد  نوچ 

یگدیـسر هدش ، نیعم  هیقف  یلو  یارب  هک  یفیاظو  هب  هعماج  رد  هک  دنک  ادیپ  دناوتیم  ار  تیـصوصخ  نیا  دـبای ، ققحت  ییاج  رھ  رد  اھرایعم  نیا  هک  دراد  دوجو  ییاھرایعم 

رد دنراد -  هشدخ  لباقریغ  تلاح  کی  اھتیمکاح  اھنآ  نیناوق  رد  هک  تموکح -  باب  رد  ملاع  تاررقم  یهمھ  فالخ  رب  هک  درک  راختفا  هجوت و  دـیاب  هتکن  نیا  هب  نم  رظنهب  دـنک .

یدوخ هب  داد ، تسد  زا  ار  اھرایعم  نیا  هچنانچ  تساھرایعم ، رب  ینتبم  وا  تیلووسم  اساسا  نوچ  دوشیم ، صخـشم  هیقفیلو  ناونعهب  هک  یـسک  نآ  یمالـسا ، ماظن 

نیا رد  اھرایعم  نیا  هک  دندیمھف  ات  دنرادن . هیقفیلو  هلب ؛ هک  دنمھفیم  دـنداد ، صیخـشت  رگا  تسا . هیـضق  نیا  صیخـشت  ناگربخ ، سلجم  یهفیظو  دوشیم . طقاس  دوخ 

یمھم یلیخ  یهتکن  نیا  ام  رظن  هب  دوشیم . لزعنم  شدوخ  دننک ؛ شلزع  تسین  جاتحم  رگید . هیقفیلو  کی  لابند  دنورب  دیاب  دنرادن ؛ هیقفیلو  هک  دنمھفیم  تسین ، اقآ 

. تسا

ترابع یظفللاتحت  یهمجرت  یرخا و  ترابع  تسرد  یندم ، یهعماج  تسا . یبرغ  ریبعت  کی  هتبلا  هدشن و  ینـشور  فیرعت  مھ  یلیخ  هک  تسا  یریبعت  یندم  یهعماج 

یاھرایعم اب  دنیوگیم ، اھیبرغ  هک  یندم  یهعماج  نآ  میرادـن . لوبق  الـصا  ار  نآ  ام  هک  دـنراد  یرگید  دارم  اھنآ  هتبلا  درادـن . ام  گنھرف  رد  یدایز  یهقباس  تسا و  نآ  یگنرف 

مکاح نوناق  تاررقم و  نآ  رد  هک  تسا  یاهعماج  رالاسمدرم ، یهعماج  یانعم  هب  یندـم  یهعماج  نکیل  درادـن ؛ یراـگزاس  مھ  اـم  گـنھرف  اـب  تسین و  راـگزاس  اـقلطم  اـم 

اھرایعم ندوب  ات  دوشیم ، باختنا  مدرم  میقتسمریغ  یار  اب  ینعی  دشاب ؛ هتشاد  دناوتیم  الماک  دراد ، هک  ار  ینوناق  هاگیاج  نیمھ  یاهعماج  نینچ  رد  هیقف  تیالو  تسا .

هک ییاھزیچ  ریاس  و  دنکیمن ؛ یتلاخد  اقلطم  ارجا  رد  دراد ؛ ار  یلصا  شقن  یراذگتسایس  رد  هیقفیلو  دوشیم . طقاس  دوخ  تیعقوم  زا  اھرایعم  لاوز  اب  دنامیم و  یقاب 

. تسا هدش  رکذ  یساسا  نوناق  رد 

ماظن  / ١٠/١٣٧٨/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا رتشیب  ار  شدوخ  بویع  ناسنا  مینادب . نادقتنم  زا  رتشیب  ام  ار  اھفعض  هطقن  یضعب  دیاش  دننک . یم ادیپ  ار  اھفعـض  هطقن  دندرگ  یم یمالـسا ، یروھمج  ماظن  نادقتنم 

هتفرگ ماجنا  یراک  اھفعض ، هطقن  نیا  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  هلاسم  دراد  هک  هتبلا  درادن  ای  دراد  فعـض  هطقن  ایآ  یمالـسا  یروھمج  هک  تسین  نیا  هلئـسم  دناد . یم نارگید 

ماکحا تیمکاح  یمالـسا ؛ تموکح  داجیا  ینعی  تسا ؛ مالـسا  یایند  رد  ریخا  نرق  دنچ  خـیرات  لوط  رد  هثداح  نیرتگرزب  هثداح ، نیا  هک  تسا  هداتفا  قافتا  یا  هثداح تسا و 

نیا دراد . دوجو  مھ  فعـض  هطقن  کشالب  هتبلا  تسا . مھم  نیا  یمالـسا . فراعم  ساـسا  رب  هعماـج  لیکـشت  نآرق و  مچرپ  ندـش  دـنلب  مالـسا ؛ یاھـشزرا  تیمکاـح  نید ؛

لماک تیوقت و  ار  یمالـسا  ماظن  مینک و  مک  ار  دوخ  یاھفعـض  میـشوکب  دیاب  دـنک . یم لیمحت  یمالـسا  ماظن  رب  هعماج و  نیا  رب  ار  شدوخ  هک  تسام  یاھیھاتوک  اھفعض و 

. تسا نیا  هیضق  لصا  دننک . هجوت  نآ  هب  دیاب  ناناملسم  دھاوخ ، یمن نمشد  هک  هچنآ  مییامن .

١٣٧٨/٠۶/١٣ /  « تیالو حرط   » یجیسب نازومآشناد  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

یاضف لک  رب  هللا »  » تیمکاح داجیا  تمـس  رد  دـعب  مییامن و  مکاح  ناـمدوجو  رب  لد و  رب  ار  ادـخ  مینک ؛ ادـخ  یهدـنب  ار  ناـملد  لوا  دوشیم : عورـش  اـجنیا  زا  یھلا  تیمکاـح 

ربھر ماما و  نادـیم ، نیا  رد  اتقیقح  ماما ، دـنورب و  شیپ  دـننک و  راک  دـنناوتیم  تیـصوصخ  نیا  اب  ییاھناسنا  میـسرب . ایند  هب  دـعب  ات  مینک ، تکرح  روشک ، هعماـج و  یگدـنز 

هک تسا  روطنیمھ  هشیمھ  تفرگ . هضبق  رد  ار  اھلد  درک و  رارقرب  هطبار  اھلد  اب  ادخ ، هار  مان و  تکرب  هب  دوب و  ادخ  دایرف  مالـسا و  دایرف  دادرـس ، وا  هک  یدایرف  اذل  دوب ؛ یھلا 

نادـیم هب  مدـق  یھلا ، مادـقا  نآ  مزع و  نآ  یھلا ، رما  نآ  هک  تسا  نیا  مھم  دـنوشیم . هدز  رانک  دوخ  یدوخ  هب  یتوغاط  یاھهتفاب  دـمآ ، ناـیم  هب  یھلا  رما  کـی  یاـپ  یتقو 

، دنیـشنب رانک  دوشن و  نادیم  دراو  یتقو  اھـشناد ، اھـسدقت و  نیرتالاب  اھناسنا ، نیرتگرزب  درادـن . یرثا  چـیھ  دنیـشنب ، هک  رانک  (. ١ «) نوبلاغ مکناف  هومتلخد  اذاف  : » دراذـگب

اب رحس  : » تقو نآ  دش ، نادیم  دراو  ییافص  اب  رونرپ و  لد  شناد و  نانچنآ  یمزع ، نامیا و  نانچنآ  هکیتقو  اما  دنامیم ؛ بقع  دش و  دھاوخ  در  وا  رـس  یور  زا  جاوما  یهمھ 

نادیم هب  امـش  هک  یزیچ  نآ  ٢ ؛) «) رحـسلا هب  متئج  ام  ، » دـمآ طسو  یـسوم  یاصع  یتقو  دوشیم . لطاب  هزجعم ، ندـمآ  اب  یرحـس  رھ  راد .» شوخ  لد  دـنزن ، ولھپ  هزجعم 

نیب زا  غارچ  کی  شزورف  لباقم  رد  هک  یاهیاس  لثم  اھرحس  نآ  یهمھ  دش ، دراو  یتقو  هک  تسا  یـسوم  یاصع  تقیقح ، تسین . تقیقح  تسا ؛ بیرف  وداج و  دیاهدروآ ،

. دنتفر نیب  زا  دوریم ،

فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  رد  نایوجشناد  یاھشسرپ  هب  خساپ  رد  تانایب 

؛ تسا لوصا  زا  مالـسا ، تسا . یتموکح  ساسا  کی  ماظن و  کی  یرکف  یاھ  هیاپ لوصا ، دوش . یمن هابتـشا  مھاب  فلتخم ، یاھ  هنیمز رد  نوگاـنوگ  یاـھ  هقیلـس اـب  لوصا ،

هب ار  هعماج  ندش و  نیدتم  تمس  هب  روشک  تلم و  یمومع  یریگ  تھج تسا ؛ لوصا  زا  یمالـسا ، نیناوق  تیاعر  تسا ؛ لوصا  زا  ینید ، ماظن  تسا ؛ لوصا  زا  لالقتـسا ،

نآ زا  یکی  تسا ؛ دـب  ورمع  اب  تسا ، بوخ  دـیز  اب  رفن  کـی  هک  تسا  نیا  اـھ  هقیلـس تسا . لـیبق  نیا  زا  لوصا  تسا . لوصا  زا  ندـناشک ، لـماک  یمالـسا  ی  هعماـج تمس 

هب دـقتعم  رفن  کـی  هک  دـییامرفب  ضرف  تسین . لوـصا  اـما  تـسھ ؛ رتـالاب  مـھ  هقیلـس  زا  یداـصتقا ، یاـھ  هـنیمز رد  دـیآ . یمن شـشوخ  نآ  زا  یرگید  نآ  دـیآ ، یم شـشوخ 

دیابن لوصا  اب  اما  تسا ؛ رتالاب  مھ  هقیلـس  زا  اھ  نیا تسا . رگید  عون  تسایـس  هب  دقتعم  الثم  تسا ؛ تسایـس  نیا  فلاخم  مھ  یکی  تسا ، یداصتقا » لیدعت   » تسایس

یرگید نآ  دـنک ؛ یم لـمع  ناـمھ  قبطرب  دـشاب ، هتـشاد  یتیلوئـسم  هک  یتقو تسا ، یـسایس  شور  نیا  یـسایس و  ی  هقیلـس نیا  یاراد  هک  یـسک  نآ  دوش . هابتـشا 

یـسک تلود  سیئر  تقو  نآ هک  هدنب ، یروھمج  تسایر  نامز  زا  دییامرفب ؛ هظحالم  امـش  نآلا  تسا . ظوفحم  هشیمھ  لوصا  اما  دنک ؛ یم لمع  رگید  زیچ  قبطرب  دـیآ و  یم

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 54 
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ینوگانوگ یاھتوافت  یداصتقا  یسایس و  قیالس  هکنیااب  دش ؛ یرگید  سک  تلود  سیئر  هک  هدنب ، یروھمج  تسایر  زا  دعب  نامز  و  دش ؛ یرگید  سک  تلود  سیئر  دعب  دوب ،

همھ هعماج  ندوب  یمدرم  هب  داقتعا  یمالـسا ، ماظن  هب  داقتعا  ماما ، هب  داقتعا  مالـسا ، هب  داقتعا  ینعی  یرکف  یاـھ  هیاـپ نآ  تدـم ، نیا  رد  هراومھ  لاـح  نیعرد اـما  هدرک ،

. تسین هابتشا  لباق  نیاربانب  دوش . ضوع  اھتلود  نتفر  ندمآ و  اب  یتح  هک  تسین  ییاھزیچ  اھداقتعا  نیا  تسا . ظوفحم  دوخ  یاج  رس 

یگنھرف  / ١٣٧٨/٠٩/٢٣ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نم هک  دـنک  نـالعا  دـیآ  یمن داـشرا  ترازو  دـییامرفب  ضرف  دریگ . یم ماـجنا  یمک  یلیخ  راـک  مالـسا ، ناوـنع  هب اـم  یگنھرف  راـک  طـیحم  رد  هک  منیب  یم منک ، یم هاـگن  نـم 

، مالـسا ماـن  ندرب  زا  و  مسب هللا »  » نتفگ زا  هک  دـندوب  یناـسک  اـیند  نیا  رد  زور  کـی  میـشک !؟ یم تلاـجخ  هچ  زا  اـم  رگم  منک ! تسرد  یمالـسا » یامنیـس   » مھاوخ یم

ارچ میھاوخ !؟ یم یمالسا  رتائت  امنیس و  مییوگب  هکنیا  زا  میشکب  تلاجخ  الاح  میدرک . یسابع  هاش خرن  جیار و  ی  هکس ایند  رد  ار  مالسا  میدمآ  ام  دندیـشک ؛ یم تلاجخ 

بلاق نیا  کینکت ، نیا  یاوتحم  میھاوخ  یم ام  ینعی  هچ ؟ ینعی  یمالسا » یامنیس  . » مینک یمالسا  ار  نامیامنیـس  میھاوخ  یم ام  هک  دنیوگب  احیرـص  دننک ؟ یمن نالعا 

یعنام هچ  مینک . فذـح  دراد ، تافانم  مالـسا  اب  هک  ار  هچرھ  نیا ، بلاـق  زا  میھاوخ  یم اـم  مینک . یمالـسا  رگید  یاـھزیچ  یلیخ  لـثم  میا  هتفرگ نارگید  زا  هک  ار  رنھ  نیا  و 

هک دوش  حیرصت  انعم  نیا  هب  میھاوخ !؟ یم ناملسم  نادرگراک  همانرب ، نالف  رد  هاگشناد و  رد  نام و  یـشیامن یاھرنھ  رد  ام  هک  دوش  یمن هتفگ  ارچ  دوش !؟ هتفگ  نیا  دراد 

هاگشناد طیحم  رد  ارچ  دوش !؟ یمن حیرصت  نیا  ارچ  مینک . یمالسا  ار  هعماج  یاضف  مینک و  تسرد  ناملـسم  رگیزاب  سیون و  همانملیف ناملـسم ، نادرگراک  میھاوخ  یم ام 

نیا هک  اش هللا  نا  دیراد ؛ یتاسلج  نایاقآ  هک  مراد  عالطا  هتبلا  مدرک . حرطم  ار  نیا  لبق ، لاس  دـنچ  نم  مینک !؟ یمالـسا  ار  هاگـشناد  میھاوخ  یم ام  هک  دوش  یمن حیرـصت 

یزیچ نآ  نیا ، دیـسرتن . نیا  زا  دیـشکن و  تلاجخ  دشاب ،» یمالـسا  هاگـشناد ، میھاوخ  یم ام   » دییوگب امـش  هکنیا  زا  میوگ  یم نم  دـسرب . مھ  یبوخ  جـیاتن  هب  تاسلج 

میظع قاـمعا  زا  یکاـح  اـم  تاـیحور  ناـمگ و  رکف ، اـم ، ی  هدارا میتـسھ . تلم  نیا  رھاـظ  ییور و  ی  هتـسوپ امـش  نـم و  تـسا و  هدرک  ماـیق  نآ  یارب  تـلم  نـیا  هـک  تـسا 

مھ نـآلا  دـنداد . دیھـش  همھ  نیا  دـندرک و  هرادا  ار  گـنج  نیا  دـندروآ ، دوـجو  هب  ار  بـالقنا  نیا  هک  دنتـسھ  یناـسک  ناـمھ  تلم ، یاھرـشق  تسین ! تـلم  نـیا  یاھرـشق 

. دننموم مدرم ، دیشک . دنھاوخ  یگنسرگ  دش و  دنھاوخ  هتشک  داد ، دنھاوخ  دیھش  روط  نامھ دیآ ، شیپ  یناحتما  رگا  دنرضاح ؛

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

هتـشادن لوبق  ار  اھیـضعب  میـشاب ، هتـشاد  لوبق  ار  اھ  نیا زا  یـضعب  رگا  دوش . هتفریذـپ  اجکی  الوا  دـیاب  تسا ، یمالـسا  ماظن  ی  هیاپ تسھ و  هعماـج  رد  هک  ییاھـشزرا  نیا 

رب تسولج . هب  نتفر  لوحت و  تکرح و  بالقنا ، دوخ  ایناث  دـش . دـھاوخن  لصاح  دوصقم  میھدـن ، تیمھا  یـضعب  هب  میھد ، تیمھا  یـضعب  هب  رگا  تسا . صقان  راک  میـشاب ،

. دسرب هجیتن  هب  دناوتب  ات  درادرب  دیدج  مدق  کی دنک و  حالصا  ار  طلغ  یاھشور  زور  هب  زور  دیاب  دورب . ولج  هب  دنک و  ادیپ  لوحت  دنک ، تکرح  دیاب  هعماج  اھشزرا  نیا  ی  هیاپ

نارھت  / ١٣٧٩/٠٩/٢۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

لماعت یاھهویـش  نیرتزاسراک  نیرتدمآراک و  نیرتنیریـش ، نیرتون ، زا  یکی  دش  دھاوخ  مولعم  دوش ، نشور  مدرم  یارب  نآ  دودح  رکنم و  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  یانعم  رگا 

تراـظن نیا  تسا ؛ ندرک  یراـکمھ  نیا  هن ؛ تسا !» ندرک  یلوضف  نیا  اـقآ !  » دـنیوگب دـنیآیمنرد  رگید  دارفا  یـضعب  تسا و  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  نیمھ  یعاـمتجا ،

یقلت هانگ  هشیمھ  هانگ ، یمالـسا ، یهعماج  رد  هک  تسا  نیا  هب  کـمک  تسا ؛ رـش  یدـب و  ندرک  دودـحم  هب  کـمک  نیا  تسا ؛ ریخ  عویـش  هب  کـمک  نیا  تسا ؛ یمومع 

هب رما  هکیتقو  دوش . ضوع  اھگنھرف  دوش و  یفرعم  دـب  راک  ناونع  هب  بوخ  راک  دوش ؛ یفرعم  باوث  ناونع  هب  هانگ  هعماج ، رد  زور  کی  هک  تسا  نیا  اـھرطخ  نیرتدـب  دوش .

مدرم هیلع  اھهئطوت  نیرتدب  دوشن . کین  راک  باوث و  هب  لیدبت  دنامب و  هانگ  هشیمھ  مدرم  رظن  رد  هانگ  هک  دوشیم  بجوم  نیا  دش ، جـیار  هعماج  رد  رکنم  زا  یھن  فورعم و 

و دب ، یاھراک  هب  مدرم  رظن  رد  تساھنآ  رد  روشک  حالـص  دـشر و  تسا و  هدرک  رما  اھنآ  هب  نید  هک  ییاھراک  بوخ  یاھراک  هک  دـننزب  فرح  دـننک و  راک  یروط  هک  تسا  نیا 

یکین نانچمھ  یدب ، یکین و  هک  تسا  نیمھ  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  یهدیاف  نیلوا  نیاربانب  . تسا یگرزب  رایسب  رطخ  نیا  دوش . لیدبت  بوخ  یاھراک  هب  دب  یاھراک 

حالـص و ریخ و  هب  ار  مدرم  دھاوخیم  دراد و  رارق  هعماج  سار  رد  هک  یـسک  راک  دنریگب ، وخ  هانگ  اب  مدرم  دوش و  رـشتنم  هانگ  هعماج  رد  یتقو  رگید ، فرط  زا  دـنامب . یدـب  و 

ماجنا ار  راک  نیا  ناوارف  یهنیزھ  فرص  اب  تسا  روبجم  تسناوت و  دھاوخن  یناسآ  هب  ای  تسناوت ، دھاوخن  ینعی  دش ؛ دھاوخ  هجاوم  لکشم  اب  دھد ، قوس  یکین  فورعم و 

هک یتیاور  دوب . نیمھ  دش ، رجنم  راوگرزب  نآ  تداھـش  هب  مھ  هرخالاب  هک  هار ، نیا  یهمادا  رد  تمظع  تردـق و  نآ  اب  نانموم  ریما  یاھـشالت  یماکان  تابجوم  زا  یکی  دـھد .

؛» مھل باجتـسی  الف  مکرایخ  وعدیف  مکرارـش  مکیلع  نطلـسیل هللا  وا  رکنملا  نع  نوھنتل  فورعملاب و  نرماتل  : » دیامرفیم تسا . یبیجع  هدـنھدناکت و  تیاور  مناوخیم ،

طلسم امش  رب  ار  اھهتـسباو  اھدساف و  رارـشا و  ادخ  دیدرکن ، رگا  دیـشاب . دنبیاپ  نآ  هب  تبـسن  دیھد و  جاور  دینک ، هماقا  ناتدوخ  نایم  ار  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  دیاب 

رما و اجنآ  رد  تشاد و  رارق  نآ  سار  رد  نینموملا  ریما  هک  یاهفوک  نامھ  داتفا ! دھاوخ  فسوی  نب  جاجح  لاثما  تسد  هب  رورم  هب  روشک  تسایـس  روما  مامز  ینعی  دنکیم ؛

دجـسم نامھ  رد  دمآ و  یفقث  فسوی  نب  جاجح  هک  دیـسر  ییاج  هب  رورم  هب  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  کرت  رطاخ  هب  دـناوخیم ، هبطخ  شدجـسم  رد  درکیم و  یھن 

یتوافت چـیھ  کشجنگ  کی  نوخ  اب  وا ، رظن  رد  ناسنا  کی  نوخ  هک  دوب  یـسک  جاجح  دوب ؟ یـسک  هچ  جاجح  درک ! هظعوم  ار  مدرم  دوخ  لاـیخ  هب  دـناوخ و  هبطخ  داتـسیا و 

دـنیایب و دـیاب  هفوک  مدرم  یهمھ  تفگ  داد و  روتـسد  جاـجح  راـبکی  تشکیم . ار  ناـسنا  کـی  جاـجح  دنـشکب ، ار  هرـشح  کـی  ناویح و  کـی  هک  یتحار  ناـمھ  هب  تشادـن !

یاـھملظ راـچد  هنوگنیا  مدرم  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  کرت  اـب  دوـشیم ! هدز  شندرگ  هن ، دـیوگب  سکرھ  دـننک ؛ هبوـت  ناـشدوخ  رفک  زا  دـنرفاک و  هک  دـنھدب  تداـھش 

ددرگ و جیار  تنایخ  بلقت و  یدزد ، یراکفالخ ، هعماج  رد  دوشن و  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  هکیتقو  دندش . حیرشت  فیـصوت و  لباق  ریغ  ییانثتـسا و  بیرغ و  بیجع و 

. دش دھاوخ  مھارف  بابان  یاھمدآ  ندمآ  راک  یور  یارب  هنیمز  دوش ، هعماج  گنھرف  وزج  جیردتب 

مدرم دینک . یھن  رکنم  زا  و  رما ، فورعم  هب  ار  ام  دیاب  امـش  ینعی  تسا ؛ نالوئـسم  یهزوح  شنیرتمھم  زاب  هک  دراد  ینوگانوگ  یاھهزوح  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  هتبلا 

؛ تسین هزوح  نیا  طـقف  هتبلا  تسا . هزوح  نیرتمھم  نیا  دـنھاوخب . اـھنآ  زا  دـیاب  هکلب  اـضاقت ؛ شھاوـخ و  تروـص  هب  هن  مھ  نآ  دـنھاوخب ؛ ار  بوـخ  راـک  نالوئـسم ، زا  دـیاب 

. دراد دوجو  ینوگانوگ  یاھهزوح 

ماظن  / ١٣٨٠/٠٣/٢٠ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

مدرم هک  تسا  نیا  نمشد  شالت  دننک . مادقا  نآ  لباقم  رد  دیاب  همھ  تسا . مدرم  زا  نامیا  هزیگنا و  نیا  بلس  دنتسھ ، نآ  یپ  رد  تلم  نیا  نانمشد  ناھاوخدب و  هک  هچنآ 

راودـیما مرگلد و  شیوخ  هب  تبـسن  ار  مدرم  دوخ - نابز  اب  طقف  هن  دوخ - لمع  اب  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  یمالـسا  ماظن  نالوئـسم  شالت  اما  دـنک ؛ درـسلد  یمالـسا  ماظن  زا  ار 

یاھ هیاپ هک  دننادب  دھعتم  فظوم و  ار  دوخ  سکعب ، دیاب  نالوئـسم  اما  دنک ؛ تسـس  مدرم  رد  ار  ینید  لمع  هدـیقع و  نامیا و  یاھ  هیاپ هک  تسا  نیا  نمـشد  شالت  دـننک .

نالوئـسم لوا ، ی  هجرد رد  نالوئـسم - ی  همھ تسا : نیا  یـساسا  یاھ  تیولوا زا  یکی  ناناوج ، میظع  تیعمج  نیا  اب  اـم  روشک  رد  دـننک . مکحم  اـھلد  رد  ار  ینید  ناـمیا 

رب دنراذگن  دنیامن و  مکحتسم  اھ  نآ لد  رد  ار  نامیا  یاھ  هیاپ دننک ؛ رونم  مالـسا  رون  اب  ار  ناناوج  نیا  کاپ  یاھلد  هک  دشاب  نیا  رب  ناشتمھ  دیاب  نارگید - نینچمھ  یتلود و 

فرحنم تقیقح  ی  هداج زا  ناناوج  نیا  یاھلد  برخم ، راکفا  هب  نداد  نادیم  نشور و  یاھتقیقح  ندرک  ادا  دب  قیاقح ، ندیمھف  دـب  غیلبت ، وس  صیخـشت ، وس  راتفر ، وس  رثا 

. تسام شود  رب  یگرزب  تیلوئسم  نیا  دوش .

یلا ایعاد  اریذن و  ارشبم و  ادھاش و  کانلـسرا  انا  . » تسا رما  نالوئـسم  ی  هفیظو نیلوا  هعماج ، کی  رد  اھناسنا  یونعم  یبلق و  تیادھ  مدرم و  نامیا  هب  ندیـشخب  قمع 

الوسر نییمالا  یف  ثعب  یذلا  وھ  . » میورب ار  هار  نامھ  میھاوخ  یم ام  تسوا . تدالو  زور  زورما  هک  یربمغیپ  نیمھ  تسا ؛ ربمغیپ  ی  هفیظو نیا  ارینم ؛» اجارـس  هنذاب و  هللا 

؛ دنورب ار  هار  نامھ  دیاب  نالوئـسم  یمالـسا ، عماوج  رد  تسا . ربمغیپ  یلـصا  فیاظو  وزج  میلعت ، هیکزت و  همکحلا ؛» باـتکلا و  مھملعی  مھیکزی و  هتاـیآ و  مھیلع  اولتی  مھنم 

ی هنارکش نیا  تسا ؛ تلم  نیا  لباقم  رد  ام  یرازگساپس  نیا  تسام ؛ فیاظو  وزج  نیا  دننک . خسار  تیوقت و  اھنھذ  رد  ار  ینید  نامیا  دیاب  دننک ؛ تیبرت  دنھد و  میلعت  دیاب 

قوش هدارا و  مزع و  روضح و  لابقا و  هجوت و  تسادـخ . تسد  اھلد  نیا  تسا . هداد  ام  هب  ار  یمدرم - روضح  نیا  گرزب - یاـھتمعن  نیا  هک  تسا  لاـعتم  یادـخ  لـباقم  رد  اـم 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 55 
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ناـمیا تیوقت  یگدـنز و  روما  حالـصا  هار  رد  تسا : نیا  هب  تمعن  نیا  ی  هنارکـش مییوگب . رکـش  ار  اـھ  نیا دـیاب  تسا . هدرک  اـم  ینازرا  هک  تسا  یھلا  گرزب  یاـھتمعن  مدرم ،

. مینکب ار  نامدوخ  شالت  ی  همھ دیاب  مدرم  ینید 

ماظن  / ١٣٨٠/٠٩/٢١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اما دوش ؛ یم کیدزن  فادـھا  نآ  هب  ناسنا  یبسن  روط  هب  تسا . یراوشد  هتبلا  ینـالوط و  دـنیارف  کـی  یمالـسا ، یاھفدـھ  ققحت  دـنیارف  مدرک : ضرع  هتـشذگ  لاـس  نم 

مدق تسا . نیرت  ناسآ نیا  نکیل  دوبن ؛ یناسآ  راک  تسا . یمالسا  بالقنا  داجیا  تسا ، همھ  زا  رتادصورسرپ  رت و  ناجیھرپ هک  لوا  مدق  تسا . ینالوط  رایسب  اھ ، نآ ققحت 

نیا هک  دوشب ؛ یمالسا  هعماج ، یمومع  ی  هسدنھ ینعی  یمالسا ، ماظن  میتفگ  هک  یمالسا ، ماظن  داجیا  ینعی  تسا ؛ یمالسا  بالقنا  رب  یمالـسا  ماظن  بترت  یدعب ،

. امش نم و  ینعی  تموکح ؛ نارازگراک  ی  هعومجم ینعی  ناریزو ؛ تئیھ  یانعم  هب  هن  تلود  تسا . یمالـسا  تلود  داجیا  تسا - رتراوشد  اھ  نیا زا  هک  یدعب - مدق  دش . مھ 

. تسا یلبق  لحارم  زا  رت  لکشم نیا  میوش . یمالسا  یمالسا ، ماظن  نیا  نورد  رد  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  دیاب  ام 

یوضر  / ١٣٨٠/١٢/١٢ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

، دنیایب مھ  رـس  تشپ  ددعتم  یاھلـسن  رد  نیموصعم  تسا : هدرک  ینیبشیپ  مالـسا  ار  هدننکتیادھ  نیا  دنراد . مزال  هدننکتیادھ  عماوج ، تسین . یمئاد  یدبا و  ربمغیپ ،

اھراتفر و تایـصوصخ و  راـکفا و  یهمھ  عقاو  رد  دـننک و  تیادـھ  نرق  دـنچ  لـسن و  دـنچ  لوط  رد  صلاـخ  باـن و  ینآرق  تاـمیلعت  اـب  ار  هعماـج  دـنریگ ، تسد  هب  ار  روما  ماـمز 

؛ درادن ناکما  تجح  مایق  نودب  تیرـشب  ایند و  نوچ  دنامیم ؛ هدنز  مدرم  نایم  رد  ادخ  تجح  زاب  نآ ، زا  دعب  هتبلا  دننک . هنیداھن  یمالـسا  یهعماج  رد  ار  یمالـسا  تایقلخ 

. تسا ریدغ  یانعم  نیا  تسا و  نیا  مالسا  یلک  حرط  هشقن و  داتفین . قافتا  هتبلا  نیا  هک  درکیم ، ادیپ  ار  دوخ  هار  تیرشب  اما 

همـشچرس یناسنا  یبلطنوزف  توخن و  تاوھـش و  اھفعـض و  زا  هک  هعماج  یاھتیریدـم  ماسقا  عاونا و  لـباقم  رد  هعماـج  یهرادا  بولطم  یاـنعم  جوا  ناـمھ  ینعی  تماـما ،

ار نید  فراعم  مھ  دشاب ، زیربل  راشرس و  یھلا  تیادھ  ضیف  زا  شلد  مھ  ناسنا ، کی  هکنیا  ینعی  دنکیم ؛ هئارا  تیرشب  هب  ار  تماما  یهخسن  هویـش و  مالـسا  دریگیم .

شیارب یصخش  یگدنز  تساوخ و  ناج و  مھ  هوقب - » باتکلا  ذخ  ییحی  ای   » هک دشاب - درکلمع  تردق  یاراد  مھ  دھد - صیخـشت  تسرد  ار  هار  ینعی  دمھفب - دسانـشب و 

امش داد . ناشن  لمع  رد  ار  نیا  دوخ ، تموکح  لاس  جنپ  زا  رتمک  رد  نینموملا  ریما  هک  دشاب ؛ زیچ  همھ  وا  یارب  اھناسنا  تداعـس  یگدنز و  ناج و  اما  دشابن ؛ تیمھا  زئاح 

اھنرق لوط  رد  درک ، دـھاوخن  شومارف  زگرھ  ار  نآ  تیرـشب  هک  یزیچ  وـگلا و  هنوـمن و  کـی  ناوـنع  هب  نینموـملا ، ریما  تموـکح  لاـس  جـنپ  زا  رتـمک  هاـتوک  تدـم  هک  دـینیبیم 

. تسا ریدغ  یهعقاو  ریسفت  انعم و  سرد و  یهجیتن  نیا  تسا . هدنام  یقاب  دشخردیم و  نانچمھ 

تسین نیا  نآ  یانعم  اما  میدرک ؛ هجوتم  خیرات  یندشنشومارف  یهرھچ  نیا  خماش و  ماقم  نیا  تمظع  هب  ار  دوخ  یاھلد  هعماج و  نینموملا ، ریما  مان  ناونع  اب  لاس  ود  ام 

ام ریخن ، درذـگیم ؛ نآ  فرـصم  خـیرات  تسین و  مزال  ام  یارب  نینموملا  ریما  یگدـنز  هب  نتخادرپ  یولع و  یاھراتفر  رگید  دوش ، مامت  تسا - لاس ٨٠  هک  لاـسما - یتقو  هک 

ینالوط یهلـصاف  میریگب و  وگلا  نآ  زا  مینک ؛ هاگن  دراد ، دوجو  نینموملا  ریما  یگدـنز  رد  هک  یاهراشا  تشگنا  ناشن و  طـخ  وگلا و  یهطقن  نآ  هب  هک  میراد  جاـیتحا  هظحل  رھ 

. مینک مک  مدقهبمدق  تسا ، نکمم  هچرھ  ار  وا  نامدوخ و  نیب 

یملع  / ١٣٨١/٠٧/٠٣ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، زارفارـس اـتقیقح  ار  هعماـج  کـی  دـناوت  یم دراد و  ار  اھـشزرا  نیرتـالاب  یناـسنا ، ی  هعوـمجم کـی  هعماـج و  کـی  یارب  هـک  تـسا  یدنمــشزرا  گـنھرف  یمالــسا ، گـنھرف 

هب هتخیمآ  اھ  نآ زا  یضعب  هک  ار - یدرف  تایلمع  تشم  کی مالسا ، زا  میدرکن . لمع  دوخ  یمالسا  گنھرف  هب  یدامتم  یاھنرق  رد  ام  اھتنم  دنک ؛ ورـشیپ  زیزع و  تخبـشوخ ،

هب مھ  یا  هضرع رگا  دـندوب ؛ یرکف  یب دـساف و  شایع ، نارتوھـش ، یاھناسنا  نارود  نآ  رد  مھ  روشک  ناریدـم  نالوئـسم و  میدرک . جـیار  دوب - یفارخ  انایحا  طلغ و  یاـھزیچ 

ریخا نرق  ود  یکی  رد  میدوب . التبم  لکـشم  نیا  هب  نرق  دنچ  ام  دندرکن . یراک  اما  دنراد ؛ هگن  مکحم  ار  دوخ  یتموکح  دنبرمک  دنناوتب  هک  هدوب  نیا  رد  ناش  هضرع دـنداد ، جرخ 

درک و مجاھت  دنک ؛ هاگن  دنیـشنب و  هک  درکن  افتکا  نیا  هب  هک  دمآ  دوجو  هب  یرامعتـسا  یاپورا  برغ و  لثم  یدنم  تردق بیقر  هکنیا  رطاخ  هب  دوب ؛ دب  ام  عضو  تھج  همھ  زا  زین 

. میتسھ نآ  دھاش  همھ  هک  دمآ  شیپ  یعضو  دشن ؛ هجاوم  یعنام  اب  وا  مجاھت 

ماظن  / ١٣٨١/٠٧/١٣ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

قوقح رد  شرایعم  هک  یبتکم  یناسنا ؛ یردارب  توخا و  جـیورت  بتکم  تورم ؛ محر و  جـیورت  بتکم  یناسنا ؛ یاھـشزرا  تیناسنا و  زا  تیاـمح  بتکم  ینعی  مالـسا ، بتکم 

ار دوخ  قح  دـناوتب  تسا ، یھت  روز  رز و  زا  شتـسد  هک  یدرف  هعماج ، کـی  رد  عتعتم ؛» ریغ  یوقلا  نم  هقح  اـھیف  فیعـضلل  ذـخویال  هما  سدـقت  نل  : » تسا نیا  یعاـمتجا 

بوذجم ار  اھتلم  هک  تسا  مایپ  نیا  زورما  تسا ؛ یمالـسا  تسرد  یهعماج  نیا  تسا ؛ مالـسا  مایپ  نیا  دریگب . دراد -  مھ  روز  رز و  هک  یوق -  زا  لکـشم ، هنوگ  چـیھ  نودـب 

تکرح نآ  لابند  حرطم و  ار  یزیچ  نینچ  دناوتیم  زورما  ییاعدا  رشب  قوقح  مادک  مسیلاربیل ، مادک  یـسارکمد ، مادک  دوشیم ؟ هرادا  روطنیا  زورما  یایند  یاجک  دنکیم .

. دننکیم لمع  نآ  لباقم  یهطقن  زورما  دنک ؟

ماظن  / ١٣٨١/٠٧/١٣ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

قوقح رد  شرایعم  هک  یبتکم  یناسنا ؛ یردارب  توخا و  جـیورت  بتکم  تورم ؛ محر و  جـیورت  بتکم  یناسنا ؛ یاھـشزرا  تیناسنا و  زا  تیاـمح  بتکم  ینعی  مالـسا ، بتکم 

ار دوخ  قح  دـناوتب  تسا ، یھت  روز  رز و  زا  شتـسد  هک  یدرف  هعماج ، کی  رد  عتعتم ؛»  ریغ  یوقلا  نم  هقح  اھیف  فیعـضلل  ذـخوی  هما ال  سدـقت  نل  : » تسا نیا  یعاـمتجا 

بوذـجم ار  اھتلم  هک  تسا  ماـیپ  نیا  زورما  تسا ؛ یمالـسا  تسرد  یهعماـج  نیا  تسا ؛ مالـسا  ماـیپ  نیا  دریگب . دراد - مھ  روز  رز و  هک  یوق - زا  لکـشم ، هنوگچـیھ  نودـب 

تکرح نآ  لابند  حرطم و  ار  یزیچ  نینچ  دناوتیم  زورما  ییاعدا  رشب  قوقح  مادک  مسیلاربیل ، مادک  یـسارکمد ، مادک  دوشیم ؟ هرادا  روطنیا  زورما  یایند  یاجک  دنکیم .

. دننکیم لمع  نآ  لباقم  یهطقن  زورما  دنک ؟

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠٩/٠١ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ی هعماج و  دوخ ، نامز  رد  ار  هعماج  هکنیا  یارب  دندرک  فقو  تشاد - شزرا  اھرمع  ردق  هب  شتعاس  رھ  هک  یا  یگدنز ار - دوخ  یگدـنز  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما 

. تسا مالسلا  هالصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  قشاع  دیرم و  دقتعم و  تسا و  یولع  تلم  ام ، تلم  هناتخبشوخ  دنزاسب . دننک و  تیادھ  خیرات  لوط  رد  ار  یرشب  یمالسا و 

شیپ رد  ار  اھ  نآ لمع ، یارب  میرواین ؛ باسح  هب  یلاخ  کشخ و  ی  هیـصوت کـی  طـقف  ار  اـھ  نیا مینک ؛ شوگ  ی  هزیوآ ار  راوگرزب  نآ  تاـملک  هک  تسا  نیا  تبحم  نیا  ی  همزـال

وا تلادع  هلدع ؛» هدشل  هتدابع  بارحم  یف  لتق  . » دندیـسر تداھـش  هب  مھ  هار  نیمھ  رد  دـندرک و  تدـھاجم  هار  نیا  رد  راوگرزب  نآ  میریگب . میمـصت  میھد و  رارق  دوخ  یور 

دش بجوم  دندرک  یم لابند  ار  نآ  ناشتموکح  نارود  ی  همھ رد  راوگرزب  نآ  هک  یلیـصا  یانبم  تلادع و  هب  وا  یمیمـص  هناقداص و  یعقاو و  یدنبیاپ  دش . وا  تداھـش  بجوم 

: مینک یم ضرع  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  اروشاع  ترایز  رد  ام  دوش . هتخیر  تداـبع  بارحم  رد  ناـشکرابم  نوخ  دریگ و  رارق  دـیدھت  نیا  ضرعم  رد  ناـشناج 

نیا نوچ  تسا ؛ لاعتم  دنوادخ  مھ  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  نوخ  بحاص  مالـسلا ، هیلع دبع هللا  ابا  نوخ  لثم  ینعی  هراث ؛» نبا  راث هللا و  ای  کیلع  مالـسلا  »

مینک یعـس  یھلا  مظعا  یلو  نآ  یـسدق و  میظع و  تیـصخش  نآ  کاپ و  نوخ  نیا  مارتحا  هب  دیاب  همھ  دش . هتخیر  نیمز  رب  تلادـع  یایحا  قح و  قاقحا  هار  رد  مھ  نوخ 

. مینک تیاعر  نامدوخ  لمع  رد  تسھ ، مھ  ام  هب  باطخ  هک  ار  اھ  هیصوت اھشیامرف و  نیا 

رطف  / ١٣٨١/٠٩/١۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 56 
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هب تسام  فیلکت  نیا  دـشاب . تیمورحم  هعماج  رد  دـیابن  تسا . هعماج  رد  رقف  ندرک  نکهشیر  یمالـسا ، ماظن  ناونع  هب  ام  یهفیظو  دراد . دوجو  رقف  ام  یهعماـج  رد  زورما 

فارـسا و لـمجت و  یوحن  هب  مادـکرھ  تسا . همھ  یهفیظو  نیا  هتیعر ؛» نع  لوئـسم  مکلک  عار و  مکلک  . » مدرم داـحآ  ناونع  هب  یمالـسا ، ماـظن  ناوـنع  هب  تلود ، ناوـنع 

. میھاوخب کمک  لاعتم  یادخ  زا  دھاوخیم . یھاگآ  تریصب و  تشذگ و  تمھ و  راک ، نیا  تسا . ناضمر  هام  سرد  نیا  مینک . مک  ار  یورهدایز 

راک دـینک - ادـیپ  ییاسانـش و  ار  اھنیا  دـیاب  دندنمتـسم . مورحم و  هملک  یعقاو  یانعم  هب  هکلب  ندادـن ، راک  هب  نت  یرورپنت و  یور  زا  هن  هک  دنتـسھ  یرایـسب  یاھهداوناخ 

. دییامن کمک  اھنیا  هب  و  تسین - مھ  یلکشم 

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) نینموملا ریما  نییعت  ریدغ و  یهلاسم  تسا . مالـسا  خیرات  رد  هدننکنییعت  مھم و  رایـسب  عطاقم  زا  یکی  دنوادخ و  گرزب  دیع  ریدغ  کرابم  دیع 

رما رد  مرکم  یبن  تلاخد  تقیقح  رد  تسانعمرپ ؛ گرزب و  رایسب  یهثداح  کی  ملـس ) هلآ و  هیلع و  یلـص هللا   ) مالـسا مرکم  ربمایپ  یوس  زا  یمالـسا  تما  رما  یلو  ناونع 

تیمھا مشچ  هب  هعماج  تیریدم  یهلاسم  هب  مالسا  هک  تسا  نیا  داتفا ، قافتا  ترجھ  مھد  لاس  هجحلایذ  مھدجھ  زور  رد  هک  تکرح  نیا  یانعم  تسا . هعماج  تیریدم 

نیرتراذگرثا وزج  هعماج ، کی  تیریدم  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  دشاب . انتعایب  اھر و  یمالـسا ، یهعماج  یمالـسا و  ماظن  رد  تیریدم  رما  هک  تسین  روطنیا  دـنکیم . هاگن 

. دنکیم نشور  ار  تیریدم  نیا  داعبا  تسا - ربمغیپ  یهباحـص  نایم  رد  لدع  یراکادف و  تعاجـش و  ملع و  اوقت و  رھظم  هک  مھ - نینموملا  ریما  نییعت  تسا . هعماج  لئاسم 

دھز ملع و  رد  دنرادن ، لوبق  مھ  لصفالب  ینیـشناج  هب  ار  نینموملا  ریما  هک  یناسک  تساھنیا . دراد ، تیمھا  هعماج  تیریدم  باب  رد  مالـسا  رظن  زا  هچنآ  دوشیم  مولعم 

هالصلا و هیلع   ) نینموملا ریما  هک  تسا  یناسک  یهمھ  نیملـسم و  یهمھ  قافتا  دروم  نیا  دنرادن ؛ دیدرت  لدع ، قح و  یارب  وا  یراکادف  رد  راوگرزب و  نآ  تعاجـش  اوقت و  و 

لابند بولطم  فدھ  ناونع  هب  دیاب  ار  یتموکح  یرادمامز و  تیریدم و  عون  هچ  ربمغیپ ، مالسا و  رظن  زا  یمالسا  یهعماج  هک  دھدیم  ناشن  نیا  دنسانشیم . ار  مالسلا )

. دنک

رادروخرب عاجـش  راـکزیھرپ و  اوقتاـب و  ریبدـتاب و  نارادـمامز  زا  هاـگرھ  یرـشب  عـماوج  ینعی  تسا ؛ هدوـب  هطقن  نیمھ  رد  عطاـقم ، نیرتمھم  رد  مھ  یرـشب  عـماوج  لکـشم 

عفانم رب  مدرم  عفانم  حـیجرت  تشادـن ، انعم  ینمادکاپ  یراگزیھرپ و  اھنآ  یارب  هک  دـندش  یناریدـم  راـچد  عماوج  هکیتقو  نآ  دـنورب . ولج  ییاھمدـق  دناهتـسناوت  دـناهدوب ،

هب ناشیارب  تالکشم  یصخش - تاوھش  عفانم و  هب  یهتسبلد  یاھناسنا  فیعض ، یاھناسنا  دوبن - حرطم  ناشیارب  یھلا  یهبساحم  ادخ و  زا  سرت  دوبن ، حرطم  ناشدوخ 

ملاظ و یاھتردـق  روھقم  خـیرات ، زا  یاهھرب  رد  یمالـسا  یاھروشک  یمالـسا و  لـلم  دـینیبیم  هکنیا  یونعم . یقـالخا و  تالکـشم  هچ  یداـم و  تالکـشم  هچ  دـمآ ؛ دوجو 

زا نید ، زا  ناملسم  نارادمامز  دش ، عورـش  یمالـسا  قطانم  رد  یبرغ  یاھییاشگروشک  اھیـشکرکشل و  رامعتـسا و  هک  یزور  نآ  رگا  دوب . نیمھ  تلع  دندش ، زواجتم 

عوضوم دندوبن ، هزور  دنچ  تردق  ماقم و  رب  ناشدوخ  طلست  هب  دنبیاپ  تاوھـش و  هب  دنبیاپ  رگا  دشیمن . روطنیا  هیـضق  دندوب ، رادروخرب  تعاجـش  زا  تریغ و  زا  ینمادکاپ ،

. دـنراذگیم رثا  مھ  یور  ود  رھ  هتبلا  اـھنآ ؛ نارادـمامز  عـماوج و  ناریدـم  فعـض  زا  تـسا  هدـش  یـشان  بـلغا  یمالـسا ، عـماوج  ناناملـسم و  فعـض  دـشیمن . روـطنیا 

زاب یعیبط  روطهب  یاهعماج  نینچ  رد  تقو  نآ  دـنناشکیم ؛ فعـض  هب  ار  اھناسنا  دـننکیم و  تسـس  هعماج  رد  ار  یـسایس  یقالخا و  ماظن  لـھاان ، ناوتاـن و  یاھتیریدـم 

. دنوشیم اھنآ  هب  یالتبم  دنربیم و  جنر  رتفیعض  رتلھاان و  یاھناسنا  زا  نارادمامز 

ناجنسفر  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یالاو فادھا  ناریا ، تلم  میظع  یهزرابم  دشاب . ییالاو  فادھا  نآ ، یهدشفیرعت  فادھا  هک  دـنکیم  ادـیپ  یراگدـنام  یگدنـشخرد و  دـباییم و  انعم  یتقو  تلم  کی  داھج 

هب دنتـشاد ؛ ساپ  ار  اھفدھ  نیا  ام - راوگرزب  ماما  ماظن - نیا  بالقنا و  نیا  رامعم  ردـپ و  ربھر و  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  درک . میـسرت  فیرعت و  ار  دوخ  یھلا 

. دنتشاذگ هار  نیا  رد  ار  دوخ  یونعم  یدام و  یهیامرس  دندرک و  تکرح  نآ  یوس 

تخبـشوخ و ار  دوخ  مدرم  مالـسا  تسا . مدرم  یونعم  یدام و  یگدـنز  لـماش  فادـھا  نیا  تسین ؛ اـھناسنا  یگدـنز  زا  شخب  کـی  هب  رـصحنم  هدـش ، فیرعت  فادـھا  نیا 

هار نآ ، رد  هک  تسا  یایگدـنز  یمالـسا ، یهبیط  تایح  دـیآیمن . تسدهب  مھ  تدابع  رکذ و  اب  طقف  دـیآیمن ؛ تسدهب  لوپ  اـب  طـقف  تداعـس  نیا  دـھاوخیم . دـنمتداعس 

ییاھن فدـھ  ایند  یدابآ  اھتنم  دـنکیم ؛ دابآ  ار  مدرم  یایند  مالـسا  دـنکیم . روبع  مدرم  ییاـیند  یگدـنز  زا  هار ، نیا  ییاـھن  یاھلزنمرـس  فادـھا و  تیونعم و  هب  ندیـسر 

رادروخرب هشیدـنا  رکف و  یدازآ  زا  و  رطاخ ، تینما  یگدوسآ و  زا  بسانم ، هتـسیاش و  تشیعم  زا  یویند  یگدـنز  رد  اھناسنا  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  ییاـھن  فدـھ  تسین .

هک یویند - یگدنز  هک  تسا  نیا  هلئـسم  تسا . ود - رھ  ترخآ - ایند و  لماش  یمالـسا  یهبیط  تایح  دننک . تکرح  یونعم  حوتف  یلاعت و  تمـس  هب  قیرط  نیا  زا  دنـشاب و 

هک یشزرا  تسا . یمھم  رایـسب  یهلاسم  تلادع  مالـسا ، رد  دنک . نیمات  مدرم  یارب  ار  هنالداع  نیتسار  یقیقح و  یناگدنز  دیاب  دنکیم - تکرح  یھلا  فادھا  تمـس  هب 

رد تسا . هدوب  مھ  یمالـسا  بـالقنا  فدـھ  تسا ؛ ناربمغیپ  فدـھ  تلادـع ، تسا . تلادـع  دریگیمن ، رارق  هشقاـنم  دروم  یطیارـش  چـیھ  رد  هجوچـیھهب و  مالـسا  رظن  زا 

. دنک تکرح  مھ  یونعم  فادھا  تمس  هب  یدام  یهعسوت  هافر و  اب  دناوتیم  مدرم  یگدنز  تلادع ، یهیاس 

فیرعت اب  تلادـع  هداد ؛ رارق  هنالداع  یهعماج  داجیا  ار  دوخ  یلـصا  فدـھ  یمالـسا  یروھمج  سدـقم  ماظن  درک . شالت  هزراـبم و  هنـالداع  یهعماـج  داـجیا  هار  رد  ناریا  تلم 

. یھلا میقتسم  طارص  ینعی  تسار ؛ پچ و  هب  فارحنا  نودب  تسا ؛ هدرک  یفرعم  مالسا  هک  هنوگنامھ  تلادع ، یمالسا ؛

هک تسا  نیا  روشک  نالوئسم  یهفیظو  نیرتمھم  دوش . شالت  دیاب  زونھ  یمالـسا  یهنالداع  ماظن  رارقتـسا  یارب  اما  میاهدرک ؛ یھجوت  لباق  یاھتفرـشیپ  ام  هار ، نیا  رد 

اھیرادروخرب و رد  تلادع  روشک ، یتایح  عبانم  میـسقت  رد  تلادع  اضق ، رد  تلادع  نوناق ، رد  تلادع  دننک ؛ ساسحا  ار  تلادع  مدرم  ات  دنـشخبب  انعم  ار  تلادع  هعماج  رد 

ناریا تلم  یارب  ار  هتفایهعـسوت  هتفرـشیپ و  هفرم و  یهعماج  کی  دـناوتیم  تاـناکما  نیا  دراد ؛ یداـیز  تاـناکما  اـم  روشک  روشک . تاـناکما  هب  دارفا  یهمھ  یاھیـسرتسد 

مھ مدرم  تسا ؛ هدرک  دـنلب  ار  تلادـع  مچرپ  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  دوش . تیاـعر  تلادـع  عباـنم ، نیا  زا  یهدافتـسا  رد  هک  تسا  نیا  یلـصا  طرـش  اـھتنم  دـنک ؛ داـجیا 

روشک و فلتخم  طاـقن  مدرم  دـنک و  نیماـت  ار  تلادـع  لـحارم  یهمھ  رد  تسا  فظوم  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  دنتـسھ . یـساسا  مھم و  رایـسب  راعـش  نیمھ  بوذـجم 

. تسا یساسا  یهفیظو  نیا ، دزاس . رادروخرب  روشک  یتایح  عبانم  زا  ار  هعماج  نوگانوگ  یاھرشق 

. دنھد رارق  هجوت  دروم  هراومھ  ار  مورحم  تاقبط  دننک و  تیاعر  ار  تلادع  دنفظوم  اھرھش - اھناتـسا و  حطـس  رد  روشک ، حطـس  رد  فلتخم - یاھهدر  رد  روشک  نالوئـسم 

، یلمع یملع و  تفرشیپ  نآ ، رد  هک  یاهعماج  تسین . روطنیا  هجوچیھهب  تسا ؛ فلاخم  هعماج  یدام  هافر  هعسوت و  تفرـشیپ و  اب  مالـسا  مینک  لایخ  رگا  تساطخ  نیا 

نیمھ زا  تیلاعف ، شالت و  لمع و  ملع و  هب  مالـسا  قیوشت  ددنـسپیم . دوخ  ناوریپ  یارب  ار  نیا  مالـسا  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  مدرم  ییایند  تفرـشیپ  یروانف و  تفرـشیپ 

نیمات مھ  ار  مدرم  یدام  تایح  مالـسا  نیاربانب  دید . دـھاوخ  ار  نآ  یهجیتن  دـیدرت  نودـب  دـنک ، راک  شالت و  یتلم  رھ  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نیا  رب  یھلا  تنـس  تسا . تھج 

ار مدرم  فلتخم  یاھرـشق  نیب  نتخادـنا  هلـصاف  و  هعماـج ، تاـقبط  نیب  فاکـش  داـجیا  یونعم ، یاـھشزرا  ندرک  شوـمارف  یداـم ، تاـیح  رد  ندـش  قرغ  اـھتنم  دـنکیم ؛

. تسا هدرک  زاتمم  ار  یمالسا  ماظن  نیا ، و  دریذپیمن ؛ ددنسپیمن و 

یوگلا یمالسا ، یروھمج  ماظن  یوگلا  دنتـسین . یمالـسا  یروھمج  ماظن  یوگلا  اھنیا  درادن ؛ دوجو  تلادع  اھنآ  رد  اما  دنرایـسب ، هتفایهعـسوت  یاھروشک  ایند  رد  زورما 

تفرشیپ هعماج . رد  ینغ  ریقف و  نیب  فاکش  ندشرپ  اھرشق و  نیب  تفوطع  تبحم و  یردارب و  تلادع و  اب  هارمھ  هافر ، هعسوت و  تفرشیپ و  یوگلا  ینعی  تسا ؛ یمالسا 

. تسا مالسا  رظن  دروم  تسا ، هارمھ  تیونعم  اب  هک  لکش  نیا  هب  هعماج 

ادھش  / ٠٣/٠٣/١٣٨۴ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رکف و یدازآ  دشاب ؛ داد  لدع و  نآ ، رد  هک  ییهعماج  تخاس ؟ دـیاب  ار  ییهعماج  هچ  مالـسا ، رظن  قبط  میزاسب . مالـسا  رظن  قبط  ار  دوخ  یهعماج  روشک و  میاهتـساوخ  ام 

ساسحا اھناسنا  دشابن ؛ ضیعبت  داسف و  رقف و  نآ ، رد  دـشاب ؛ مکاح  یعامتجا  طباور  رد  هلـضاف  هنـسح و  قالخا  دـشاب ؛ اھدادعتـسا  ییافوکـش  دـشر و  دـشاب ؛ هشیدـنا 

، ملع یهیاپ  رب  دشوجب و  ملع  نآ  رد  هک  دھاوخیم  ار  ییهعماج  مالـسا  دنزاسب . هلـضاف  قالخا  اب  راختفا و  اب  فرـش و  اب  ار  ییایند  دنھاوخب  دـننک و  دـیما  راختفا و  فرش و 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 57 
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یارب دنـشاب  یـصخاش  مچرپ  لعـشم و  تلم  کی  یهعومجم  دارفا و  نآ ، رد  هک  دـھاوخیم  ار  ییهعماج  مالـسا  دورب . شیپ  دوش و  یزاسون  یعاـمتجا  یاـھناینب  یهمھ 

(١ «.) سانلا یلع  ادھش  اونوکت  و  « ؛ اھتلم یهمھ 

ع)  / ٠٩/٠٧/١٣٨۴  ) قداص ماما  ترضح  تداھش  زورلاس  رد  نایجیسب  زا  رفن  نارازھ  رادید  رد  تانایب 

یدھ ی  همئا یمومع  تکرح  یلک  روط  هب و  مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) قداص ماما  تکرح  نیب  مالسلا .) هالـصلا و  هیلع   ) قداص ماما  تداھـش  درگلاس  اب  تسا  فداصم  زورما 

تکرح تیوھ و  راـتفر و  اـب  دنتـشاد ، ار  بصنم  نیا  هادـف ) اـنحاورا   ) رـصع یلو ترـضح  تبیغ  ناـمز  اـت  اروشاـع  ی  هثداـح زا  دـعب  زا  هک  یماـما  هن  صوصخب  مالـسلا ،) مھیلع )

- نید یاھ  هیاپ رب  ینتبم  تموکح  ینعی  تفالخ - نآ ، رد  هک  دینیب  یم ار  یعطقم  دینک ، یم هاگن  مالسا  خیرات  هب  امـش  یتقو  دراد . دوجو  یا  هطبار ام ، تلم  زورما  یجیـسب 

زا ار  یمالـسا  ی  هعماج تاقوا ، نامھ  رد  ربمغیپ  گرزب  ی  هباحـص زا  یـضعب  هتبلا  تسا . مالـسا  خیرات  کانرطخ  رایـسب  عطاقم  زا  یکی  هک  تنطلـس ، هب  تسا  هدش  لیدـبت 

نیا یلو  تسین ، نم  ثحب  دروم  العف  اھ  نیا دندوب ؟ یناسک  هچ  دوب و  هچ  شلماوع  للع و  دمآ و  شیپ  ارچ  دمآ . شیپ  اما  دنتشاد ؛ یم رذحرب  دیایب ، شیپ  هثداح  نیا  هکنیا 

، دوب هدـمآ  دـیدپ  تیناسنا  ناسنا و  حالـص  تداعـس و  تھج  رد  یمالـسا و  ینید و  یاھ  شزرا ساسا  رب  هک  یا  هعماـج هک  دوب  نیا  قاـفتا  نیا  ی  هجیتن داـتفا . قاـفتا  هثداـح 

زا سکع ، هب هکلب  دوشن ، ریزارـس  تیادـھ  تفرعم و  نید و  حالـص و  دوارتن ، اوقت  هعماـج ، کـی  تموکح  زکرم  عبنم و  زا  یتقو  داد . رییغت  یـشحاف  تروص  هب  ار  شدوخ  ریـسم 

لیـصا و یاھ  شزرا رـس  رب  هچ  یا ، هعماج نینچ  کی  رد  هک  تسا  مولعم  دـنک ، زورب  دوش و  رداص  یتسرپ  توھـش ییارگ ، هدام یرگیفارـشا ، یبلطایند ، هعماج ، ی  هلق سار 

هچ قداص ، نانموم  نازوسلد و  یطیارش ، نینچ  رد  دمآ . شیپ  مالـسا  ردص  خیرات  رد  مالـسا ، مرکم  یبن  تافو  زا  دعب  اھ  لاس یا ، هھرب کی  رد  قافتا  نیا  و  دمآ . دھاوخ  الاو 

، دوخ تیادھ  زا  دوخ ، حور  زا  دوخ ، ملع  زا  اھ  نآ هب  لاعتم  یادـخ  اریز  دنتـسھ ؛ موصعم  ناماما  دـنراد ، هفیظو  همھ  زا  شیب  هک  یناسک  نآ  همھ ، سار  رد  دـنراد ؟ یا  هفیظو

نیا لباقم  رد  هک  دنتـسناد  ناشدوخ  ی  هفیظو نارود ، نیا  رد  ام  ی  همئا تسا . هداد  رارق  هدنوش  تیادھ هدـننک و  تیادـھ موصعم و  ملاع و  ار  اھ  نآ تسا ؛ هداد  یرفاو  بیـصن 

ار دوخ  راک  تشاذگ - ار  دوخ  رثا  هک  مالسلاامھیلع )  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  نارود  لثم  یسایس - حضاو  یورایور و  یگداتسیا  اب  یتدم  اھ  نآ دنتـسیاب . بیجع  فارحنا 

یراوشد اب  راک  نیا  یدعب ، ی  همئا نارود  رد  نآ ، زا  دعب  تخورفارب و  یمالسا  ی  هعماج رد  یفارحنا  ی  هدمآدیدپ ی  هزات تیعضو  هب  ار  یقیمع  ضارتعا  ی  هلعش راک ، نآ  دندرک .

مکحتسم هعماج  تینھذ  رد  ار  یمالسا  رکفت  اھ و  شزرا ی  هیاپ مھ  هک  دنتسناد  یم دوخ  ی  هفیظو مالسلا ) مھیلع  ) راھطا ی  همئا درک . ادیپ  همادا  یجنررپ  هدیچیپ و  رایسب 

دوجو هب  یحیحـص  یقیقح و  یانب  کی  دـننک و  ناریو  مدـھنم و  ار  هتـسشن  توبن  یاج  رب  قحان  هب هدـمآ و  دـیدپ  تنطلـس  نآ  یاـنب  هک  دـننک  یعـس  مھ  دـنیامن و  قیمع  و 

ریوصت کـی  نیا ، دـش ؛ دـھاوخ  اـھ  باـتک هک  تسا  زیر  ینـالوط و  رایـسب  ثحب  کـی  عوـضوم  منک ، یم ضرع  هچنآ  دـندرک . یم ار  راـک  ود  نیا  مالـسلا ،) مھیلع  ) همئا دـنروایب .

. تسا رود  زا  یلامجا 

یمالـسا و داقتعا  یاـھ  هیاـپ ظـفح  یارب  یگنھرف ؛ یونعم و  ی  هنیمز رد  مھ  دـندرک ؛ یم ار  یریگارف  اوتحمرپ و  شـالترپ و  جـنررپ و  رایـسب  ی  هزراـبم مالـسلا ،) مھیلع  ) همئا

ماما نامز  رد  تکرح  نیا  جوا  یسایس . ی  هزرابم تھج  رد  مھ  دوب ؛ هدمآ  دوجو  هب  هک  دیایب ، دوجو  هب  دوب  نکمم  یتنطلس  تموکح  یانب  تھج  رد  هک  یفارحنا  زا  یریگولج 

رد هنامز  اھتنم  دوب ؛ روط  نیمھ مھ  رگید  یاھ  نامز رد  و  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماـما  ناـمز  رد  ارچ ، تشادـن ؛ جوا  تکرح  نیا  رگید ، یاـھ  ناـمز رد  تفگ  دوش  یمن دوب . قداـص 

، هعماج رد  حیحـص  یمالـسا  تفرعم  یاھ  هیاپ اب  هک  دـننکب  یراک  دنتـسناوت  راوگرزب  نیا  تشاذـگ و  راـیتخا  رد  ار  یتحـسف  تصرف و  کـی  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  نارود 

هک یناسک  خـیرات ، یاھ  هرود زا  یی  هرود رھ  رد  دـنامب و  هنیمز  نیا  ات  درک ، ار  راک  نیا  ناشیا  دربب . نیب  زا  ار  اھ  هیاپ نیا  دـناوتن  رگید  اـھ  فیرحت هک  دوشب  مکحتـسم  ناـنچ  نآ

ماما راک  نیا ، دنزاسب . ار  عیفر  یانب  نیا  دنروایب و  دوجو  هب  ار  یمالـسا  یاھ  شزرا رب  ینتبم  یانبم  یمالـسا و  ماظن  دننک و  هدافتـسا  هنیمز  نیا  زا  دنناوتب  دنتـسھ ، قیال 

ربص هب  دنمزاین  قیمع  میظع  تکرح  نیا  هب  یتھابش  میتسھ ، هجاوم  نآ  اب  یمالسا  یروھمج  ماظن  ی  هصرع رد  زورما  ام  هک  هچنآ  تسا . مالسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) قداص

. دراد ار  یقیمع  تاریثات  مھ  هزادنا  نامھ  هب  دراد ؛ مالسلا ) مھیلع  ) همئا ی  هلصوح و 

نایجیسب  / ٠١/٠۶/١٣٨۵ رادید  رد  تانایب 

نیا طقف  و  میورب ، شیپ  نآ  یاضتقا  هب  مینک و  تفایرد  لد  ی  همھ اب  دوجو و  ی  همھ اب  دـیاب  ار  مایپ  نیا  دراد ؛ مایپ  کـی  مظعا » ربماـیپ   » کراـبم ماـن  هب  لاـس  نیا  یراذـگ  ماـن

تمھ رمک  نآ  یارب  ربمایپ  هک  هچنآ  هب  ار  دوخ  زور  هب  زور  دـیاب  هعومجم - درف و  زا  ام - ی  هعماج هک  تسا  نیا  مایپ ، نآ  ربمایپ . کرابم  ماـن  هب  مینک  کربتم  ار  لاـس  هک  تسین 

قشمرس ار  نآ  زا  ییاھلصفرس  ناوت  یم نکیل  دیناجنگ ؛ ناوت  یمن هلمج » کی   » رد ار  مالـسا  ربمایپ  یالاو  فادھا  دنک . کیدزن  درک ، لوذبم  ار  تدھاجم  شالت و  نآ  تسب و 

. داد رارق  رمع  کی هھد و  کی  لاس ، کی  لوط  رد  دوخ  راک 

تثعب یالاو  یاھفدـھ  هب  دـناوت  یمن وکین ، تایقلخ  زا  دارفا  یرادروخرب  نودـب  هعماج  قالخالا .» مراکم  ممتال  تثعب  : » یقالخا مراـکم  لـیمکت  زا  تسا  تراـبع  لصفرـس  کـی 

یانعم هب  هکلب  تسین ؛ مدرم  اب  یقالخا  شوخ  طقف  مھ  وکین  قالخا  تسوکین . قالخا  دناسر ، یم یناسنا  یلاع  تاماقم  هب  ار  هعماج  درف و  هچنآ  دنک . ادیپ  تسد  ربمایپ 

، دنشاب رگیدکی  یھاوخدب  راچد  دنشاب ، دسح  راچد  دوخ  نیب  رد  هک  یمدرم  تسا . دوخ  لمع  رد  اھ  نآ ساکعنا  دوخ و  ناج  لد و  رد  هلضاف  تایقلخ  وکین و  تافص  ندنارورپ 

روط هب  مھ  نوناق  رگا  یتح  هعماج  نیا  رد  دنـشاب ، رگیدـکی  اب  یزرو  هنیک راچد  دنـشاب و  ایند  لام  هب  تبـسن  لخب  ایند و  هب  صرح  راـچد  دنـشاب ، رگیدـکی  اـب  یرگ  هلیح راـچد 

. تسین بولطم  یرشب  ی  هعماج هعماج ، نیا  دسرب ، هوکش  یاھتنم  هب  مھ  یرھاظ  ندمت  دنک و  تفرشیپ  مھ  ملع  رگا  تسین . هعماج  نیا  رد  تداعـس  دوش ، لمع  قیقد 

یزرو هنیک وا  هب  تبـسن  دـنراد ، یلددـب  وا  هب  تبـسن  دـنزرو ، یم دـسح  وا  هب  هک  دـنک  ساسحا  یناسنا  رھ  دـننک ، ینماان  ساسحا  رگیدـکی  زا  نآ  رد  اھناسنا  هک  یا  هعماج

مدرم ناج  لد و  رب  یقالخا  لـیاضف  یا  هعماـج رد  رگا  اـما  تسین . هعماـج  نیا  رد  یتحار  دـنزرو ، یم صرح  شا  ییاراد وا و  هب  تبـسن  دـننیچ و  یم هئطوت  وا  یارب  دـننک ، یم

دنراد هچنآ  هب  تبسن  دنزرون ، صرح  ایند  لام  هب  تبسن  دنشاب ، هتـشاد  ضامغا  وفع و  تشذگ و  رگیدکی  هب  تبـسن  دنـشاب ، نابرھم  رگیدکی  هب  تبـسن  مدرم  دشاب ، مکاح 

ظاحل زا  رگا  یتح  هعماج  نیا  دنـشاب ، یرابدرب  هلـصوح و  ربص و  یاراد  نآ  مدرم  دننکن و  یـشارت  عنام رگیدکی  تفرـشیپ  هار  لباقم  رد  دنزرون ، دسح  رگیدـکی  هب  دـنزرون ، لخب 

لد رد  دیاب  ام  میراد . جایتحا  نیا  هب  ام  تسا . نیا  قالخا ، دـننک ؛ یم تداعـس  شیاسآ و  شمارآ و  ساسحا  نآ  رد  مدرم  زاب  دـشاب ، هتـشادن  یدایز  یاھتفرـشیپ  مھ  یدام 

یارجا اما  تسین ؛) یدیدرت  نیا  رد   ) دنرشب تداعس  یارب  ییاھ  هلیسو دوخ ، یاج  رد  مالسا  یعامتجا  یدرف و  نوناق  میھد . شرورپ  زور  هب  زور  ار  یمالـسا  تایقلخ  دوخ ،

. دراد بوخ  قالخا  هب  جایتحا  مھ  نیناوق  نیمھ  تسرد 

شزوـمآ و ی  هلیـسو هب  هک  یقـالخا  یاـھ  شزوـمآ مھ  یکی  تساـم و  دوـخ  تدـھاجم  نیرمت و  یکی  میراد : مزـال  زیچ  ود  دـنک ، ادـیپ  رارقتـسا  قـالخا  هعماـج  رد  هکنیا  یارب 

مظعا ربمایپ  لاس  رد  مزال  یاھراک  زا  ملق  کی نیا  دـنفظوم . اھ  نیا دوش ؛ هداد  میلعت  اھناسنا  هب  حوطـس  ی  همھ رد  دـیاب  یملع  یـشزومآ و  زکارم  یتیبرت و  زکارم  شرورپ ،

رد اھ  نآ زا  مادکرھ  هک  مینیبب  مینک و  هیھت  تشز  هلیذر و  تافص  زا  یتسرھف  کی  مینک . ربمغیپ  عبات  ناملسم و  نموم و  هلضاف ، تایقلخ  رد  ار  نامدوخ  ینعی  تسا ؛ یھلا 

لماع هتبلا  مینک . مھارف  دوخ  یارب  ار  اھ  نآ نیرمت ، اب  مینک  یعـس  مینک و  هیھت  کـین  تاـیقلخ  زا  یتسرھف  کـی  نینچمھ  میراذـگب . راـنک  ار  ار  نآ  مینک  یعـس  تسھ ، اـم 

(- مالسلا مھیلع  ) نیموصعم ی  همئا ناربمایپ و  ینعی  قالخا - ناراگزومآ  هب  تبحم  هار ، نیا  هب  تبحم  ربمایپ ، هب  تبحم  ادخ ، هب  تبحم  تسا ؛ تبحم  هار ، نیا  رد  تفرـشیپ 

بح کبحی و  نم  بح  کبح و  ینقزرا  مھللا  . » مینک رتشیب  زور  هب  زور  ناـمدوخ  رد  دـیاب  ار  قشع  نیا  درب ؛ یم شیپ  تعرـس  اـب  هار  نیا  رد  ار  ناـسنا  هک  تسا  قشع  نیا 

تامیلعت زا  ملق  کی نیا  مینایورب . دوخ  لد  رد  ار  اھقشع  نیا  تسا ؛ یھلا  بوبحم  هک  ییاھراک  تبحم  یھلا و  نابوبحم  تبحم  ادخ ، تبحم  کبرق ؛» یلا  ینلصوی  لمع  لک 

. تسا مظعا  ربمایپ  لاس  رد  ربمایپ ،

ثعبم  / ٣١/٠۵/١٣٨۵ دیع  زورلاس  رد  یمالسا  یاھروشک  یارفس  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا یور  رب  یمالـسا  تما  یانب  دـیاب  هک  یمکحتـسم  یاھنوتـس  دـش ؛ انب  ربمغیپ  یاناوت  تسد  اب  هکم  راوشد  یاھزور  نامھ  رد  یمالـسا  تما  ی  هرکیپ یاھلولـس  نیلوا 

دننک و کرد  ار  ربمغیپ  مایپ  یانعم  هک  دنتـشاد  ار  تینارون  نیا  تعاجـش ، نیا  ییاناد ، نیا  هک  یناسک  نیلوا  ناگدـنروآ ، نامیا نیلوا  نینموم ، نیلوا  دوشب ؛ راوتـسا  اھنوتس 

یاناوت تسد  اب  یھلا ، تاروتسد  نیا  یھلا و  فراعم  نیا  تمس  هب  لد  ی  هدوشگ یاھرد  هدامآ و  یاھلد  مالـسالل .» هردص  حرـشی  هیدھی  نا  دری هللا  نمف  . » دندنبب وا  هب  لد 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 58 
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مھ زور  هبزور هک  نینموم -  لیلق  ی  هدـع نامھ  یارب  هکم  نارود  رد  ییاھ  یتخـس و  دـش ؛ رتمکحتـسم  زور  هبزور اھ  هدارا نیا  دـش ، نشور  اھنھذ  نیا  دـش ، هتخاـس  ربمغیپ 

یاھیزرو هنیک طلغ ، یاھیزرو  تریغ اھبصعت ، تسا ، یلھاج  یاھشزرا  اھشزرا ، ی  همھ هک  ییاضف  رد  تسین . روصت  لباق  امش  نم و  یارب  هک  دمآ ، شیپ  دندش -  یم رتشیب 

 - ذوفن لباق  ریغ  اراخ و  یاھگنس  نیا  نیب  رد  و  هدرک -  هطاحا  دوخ  رد  درـشف و  یم ار  مدرم  یگدنز  تسا و  مھ  اب  هتخیمآرد  اھتوھـش  اھملظ و  اھتواقـش ، اھتواسق ، قیمع ،

نیا اھ ، هزبس نیا  تسناوت  یمن ینافوط  چـیھ  تسا . نیا  دـیوگ ، یم نینموملاریما  هک  ادوقو » یوقا  ادوع و  بلـصا  هیربلا  هرجـشلا  نا  و  . » دـمآ نوریب  زبسرـس  یاـھلاھن  نیا 

ی هعماج یانب  مکحتسم ، یاھ  هیاپ نیا  ساسا  رب  دعب  تشذگ و  لاس  هدزیس  دھدب . ناکت  درک ، دشر  دیناود و  هشیر  دییور و  اھ  هرخـص یال  زا  هک  ار  ییاھتخرد  نیا  اھلاھن و 

، نآ زا  یـشخب  کی  دوبن ؛ تسایـس  طقف  یزاس  تما نیا  دیماجنا . لوط  هب  یزاس  تما مھ  لاس  هد  دـش . هتـشاذگ  اھ  هیاپ نیا  یور  رب  یوبن ، یندـم و  ی  هعماج یمالـسا ،

«. همکحلا باـتکلا و  مھملعی  مھیکزی و  هتاـیآ و  مھیلع  اولتی  مھنم  ـالوسر  نییمـالا  یف  ثعب  یذـلا  وھ  : » دوـب دارفا  کـیاکی  تیبرت  نآ ، یرگید  ی  هدـمع شخب  دوـب . تساـیس 

کی تمکح  همکحلا .» باتکلا و  مھملعی  و  . » درک یم نیقلت  ار  ملع  شناد و  اھدرخ ، اھنھذ و  کیاکی  هب  ربمغیپ  تفرگ . یم رارق  ربمغیپ  تیبرت  ریز  رد  اھلد  کی  کـی  مھیکزی ؛» »

هد درک . یم زاب  ملاع  قیاقح  یور  رب  ار  اھنآ  یاھمشچ  تخومآ . یم اھنآ  هب  تمکح  هکلب  دزومایب ، اھنآ  هب  ار  ماکحا  تاررقم و  نیناوق و  هک  دوبن  نیا  طقف  تسا . رتالاب  ی  هبترم

یارب هار  ندرک  زاب  مالـسا ، ی  هنماد شرتسگ  یمالـسا ، ی  هعماج نایک  زا  عافد  تموکح ، ی  هرادا تسایـس ، یفرط  زا  درک . تکرح  شور  نیا  اـب  هنوگ و  نیا ربمغیپ  مھ  لاـس 

! زیزع نارھاوخ  ناردارب و  دارفا . کیاکی  تیبرت  مھ  رگید  فرط  زا  دنوش ، یمالـسا  فراعم  مالـسا و  ینارون  ی  هصرع دراو  کی  هب  کی  جیردتب و  هنیدـم  زا  جراخ  یاھھورگ  هک  نیا

. درک ادج  مھ  زا  دوش  یمن ار  ات  ود  نیا 

مجاھم یایند  فراعم  رد  یمالسا و  عماوج  زا  یرایسب  رد  زورما  هک  تسا  یزیچ  نیا ، دنتفرگ . مالسا  زا  ار  تسایـس  دنتـسناد و  یدرف  ی  هلاسم طقف  ار  مالـسا  یا  هدع کی 

هک یلوا  رد  ترجھ ، زاغآ  رد  مالـسا  مرکم  یبن  هک  یلاح  رد  دنتفرگ ؛ مالـسا  زا  ار  تسایـس  تسادج ! تسایـس  زا  مالـسا  هک : دوش  یم جیورت  یبرغ ، رمعتـسم  ربکتـسم 

لیکشت یمالسا ، ماظن  لیکشت  یمالـسا ، تموکح  لیکـشت  یمالـسا ، هعماج  یانب  دوب . تسایـس  درک ، هک  یراک  نیلوا  دھد ، تاجن  هکم  یاھیراوشد  زا  ار  دوخ  تسناوت 

ادـج تسایـس  زا  ار  مالـسا  دوش  یم روطچ  تسا . تسایـس  زور ، نآ  یرـشب  میظع  یـسایس  ی  هصرع رد  دورو  ملاع ، گرزب  نارادمتـسایس  هب  ی  هماـن یمالـسا ، نوشق 

هراپ هکت  ار  نآرق  یضعب  نیضع ؛» نآرقلا  اولعج  نیذلا  « !؟ داد لکش  درک و  ریسفت  انعم و  مالـسا ، تیادھ  تسد  زا  ریغ  یتیادھ  تسد  اب  ار  تسایـس  دوش  یم روطچ  درک !؟

باتکلا و مھعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلـسر  انلـسرا  دـقل  و  ! » دـنروآ یمن نامیا  نآرق  تسایـس  هب  اما  دـنروآ ؛ یم نامیا  نآرق  تدابع  هب  ضعبب ؛» رفکی  ضعبب و  نموی  . » دـننک یم

ی هعماج کی  لیکـشت  دـھد ؟ ماجنا  ار  راک  نیا  دـناوت  یم یـسک  هچ  هعماج . رد  یعامتجا  تلادـع  رارقتـسا  ینعی  طسق  تسیچ ؟ طـسق  طـسقلاب .» ساـنلا  موقیل  نازیملا 

ی همھ میھاربا و  یـسوم و  یـسیع و  هکلب  ام ، ربمغیپ  طقف  هن  تسایبنا . فدـھ  نیا ، تسا . روشک  کی  ناریدـم  راک  تسا ؛ یـسایس  راک  کـی  طـسق ، تلادـع و  اـب  هارمھ 

یراک تسایـس  هب  ام  دـنیوگب : دـننک و  عمج  ار  ناشیابع  یبآم  سدـقم یور  زا  یا  هدـع کی  تقو  نآ  دـندمآ . یمالـسا  ماظن  لیکـشت  یارب  تسایـس و  یارب  یھلا  ناربمغیپ 

ادـج تلود  زا  ار  نید  دـینک ؛ ادـج  تسایـس  زا  ار  نید  هک : فرح ، نیا  هب  دـننزب  نماد  مئاد  مھ  یبرغ  زیمآ  تثابخ تاـغیلبت  تقو  نآ  تسادـج !؟ تسایـس  زا  نید  رگم  میرادـن !

. تسا زیچ  کی  تلود  نید و  دنشاب . هدش  لصو  مھ  هب  هک  یزیچ  ود  لثم  هن  تسا ؛ هتخیمآ  رگیدکی  هب  تلود  نید و  میناملسم ، ام  رگا  دینک .

ادج مالسا  زا  ار  تسایس  فرط ، نیا  زا  هدع  کی  تسا . نیا  مالـسا ، نآرق و  تسا . یھلا  یحو  نآ ، دریگ و  یم همـشچرس  اشنم  کی  عبنم و  کی  زا  تلود  نید و  مالـسا  رد 

نیرتگرزب هک  ار  تمارک  تلیضف و  تبحم و  تیونعم و  قالخا و  دنناد . یم یراک  یسایس یزاب و  تسایس تسایـس و  طقف  ار  مالـسا  لباقم ، فرط  رد  مھ  هدع  کی  دننک ، یم

قارب و تـالمج  رد  ار  مالـسا  تسا . ضعبب » رفکن  ضعبب و  نموـن   » مھ نیا  تسا ؛ نیـضع » نآرقلا  اوـلعج  نیذـلا   » مھ نیا  دـنریگ . یم هدـیدن  تساـم ، ربـمغیپ  تـثعب  فدـھ 

کـشا نتـسب ، لد  ادخ  هب  نتـساوخ ، ادـخ  زا  دـنوادخ ، لباقم  رد  ندز  وناز  زا  تیونعم ، زا  افـص ، زا  رکذ ، زا  ندـش ، لفاغ  اھلد  عوشخ  زا  ندرک ، هصالخ  یـسایس  عشعـشم 

هب ندـیبسچ  تسایـس  هب  افرـص  نتفرگ و  هدـیدن  ار  محر  یردارب و  تشذـگ و  دوج و  اخـس و  ملح و  ربـص و  ندرک ، بلط  ار  یھلا  تمحر  راـگدرورپ ، تمظع  لـباقم  رد  نتخیر 

. دنک یمن یتوافت  دراد ؛ ار  فارحنا  نامھ  مھ  مالسا ، مسا 

زامن  / ٢٧/٠۶/١٣٨۵ یهماقا  داتس  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

هک ییامنبطق  نآ  رگید ، دربب ؛ هار  دـھدب و  تکرح  ار  ناـسنا  هک  ینورد  یورین  نآ  هزیگنا ، یکی  تسا : زیچ  ود  تسا ، مزـال  همھ  زا  شیب  هک  هچنآ  نادـیم  نیا  رد  تکرح  یارب 

یهماقا یدـیحوت ، یهعماج  یهماقا  تسا . دایز  تالکـشم  دـنامیم ؛ هار  طسو  ناسنا  دوبن ، هزیگنا  رگا  دوشن . جـک  شتھج  دـنکن و  شومارف  ار  امنھار  یهراتـس  نآ  ناسنا ،

؛ ادـخ هب  هجوت  زا  تسا  ترابع  هزیگنا  نیا  تسا . مزال  هزیگنا  تسین ؛ یناسآ  راـک  لـطاب ، یاوھا  یاـھنافوط  همھ  نیا  نیب  رد  قح  یهمیخ  ندرک  اـپرب  رـشب ، ناـیم  رد  لدـع 

تورث تسین ، تردـق  نامدوصقم  ام  هکنیا  راک و  فدـھ  هب  هجوت  زا  تسا  ترابع  مھ  اـمنهلبق  نآ  و  نداد ؛ ماـجنا  ادـخ  باـسح  اـب  ار  راـک  راـگدرورپ ، زا  نتفرگ  ددـم  رکذ هللا ؛» »

ینعی مھم ، لماع  ود  نیا  تیـصوصخ ، اتود  نیا  تسادـخ . نامفدـھ  هکلب  تسین ؛ یـسایس  نوگانوگ  تاظحالم  تسین ، یـصخش  تاـینمت  تسین ، یتسرپیوھ  تسین ،

هدش . هصالخ  زامن  رد  یریگتھج ، هزیگنا و 

یناسک هتبلا  تسا . مزال  هعماـج ، دارفا  مومع  یارب  مھ  طـسوتم ، ناـمدرم  یارب  مھ  دـنراد ، شود  رب  ار  تیلووسم  نیا  زا  یھجوت  لـباق  شخب  هک  یناـسک  یارب  مھ  نیا  و 

هب دنوادخ  هکنیا  اذل  یریگتھج . رد  تقد  یبایتھج و  هب  مھ  هزیگنا ، هب  مھ  تسا ؛ رتشیب  ود  رھ  هب  ناشزاین  اھنآ  دنراد ؛ جایتحا  رتشیب  تسا ، رتنیگنـس  ناشیاھتیلووسم 

ادخ اب  ناوخب ، زامن  ار  بش  زا  یمھم  شخب  نارذـگب ، ادـخ  رکذ  هب  ار  بش  الیترت » نآرقلا  لتر  هیلع و  دز  وا  الیلق  هنم  صقن  وا  هفـصن  الیلق  الا  لـیللا  مق  : » دـیامرفیم ربمغیپ 

، میراد جایتحا  رتشیب  اھام  نیاربانب ، تسا . نیا  یارب  نک ، هدامآ  ار  تدوخ  تسوت ، هب  هجوتم  ینیگنـس  باـطخ  ( ١ «) الیقث الوق  کیلع  یقلنـس  انا  : » اریز ارچ ؟ وش . لصتم 

. تسا نیا  شتیمھا  زامن  دنراد . جایتحا  زامن  هب  فلتخم  تاجرد  رد  تبسن  هب  مھ  مدرم  رگید 

نآرق  / ٠٧/٠۴/١٣٨۵ یللملانیب  تاقباسم  نیموس  تسیب و  رد  هدننک  تکرش  نایراق  رادید  رد  تانایب 

تقو نآ  دنھدب ، یاج  دوخ  رد  ار  نآرق  توالت  هب  قوش  جوم  اھ  هناخ ی  همھ دنناوخب و  حیحـص  ار  نآرق  دنناوتب  همھ  دوش ، یناگمھ  ام  ی  هعماج رد  نآرق  توالت  اش هللا  نا  رگا 

ی هعماـج کـی  یمالـسا و  تموکح  کـی  زورما  اـم  دـش . دـھاوخ  رتشیب  دوشب ، لیکـشت  روشک  نیا  رد  یعقاو  یاـنعم  هب  ینآرق  یمالـسا و  ی  هعماـج هکنیا  هب  نامدـیما  اـم 

نآ نیا ، مینک ، یم هدھاشم  نامنادرمتلود  رادرک  راتفگ و  رد  نامتموکح  لخاد  نامروشک و  لخاد  مالسا  زا  ام  هک  یرادقم  نآ  تسا . لوا  یاھمدق  نیا  اما  میتسھ ؛ یمالسا 

بترتم یمالـسا  یروھمج  ماظن  رب  زورما  ات  هک  یتاـکرب  ی  همھ تسا . زاـین  دروم  یمالـسا  ی  هعماـج کـی  یارب  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رتمک  نیا  تسا ؛ مالـسا  زا  لـیلق  لـقا 

دندرک ادیپ  ار  یریلد  تئرج و  نیا  ناریا  تلم  رگا  دنزیربورف ، دننکـشب و  روشک  نیا  رد  ار  دادبتـسا  تب  دنتـسناوت  ناریا  تلم  رگا  تسا . هدش  بترتم  لیلق  لقا  نیمھ  رب  هدش ،

شیپ هب  یملع  یاـھ  هصرع یملع و  یاھنادـیم  رد  اـم  یاـھناوج  دـینیب  یم رگا  دـنورن ، نآ  راـب  ریز  دـنریذپن و  اـیند  رد  سک  چـیھ زا  ار  روز  فرح  دـنناوت  یم دـننک  ساـسحا  هک 

دینیب یم رگا  و  دوش - یم رت  هدرتسگ ام  روشک  رد  یملع  تفرـشیپ  ی  هنماد زور  هب  زور  هناتخبـشوخ  دـنور - یم شیپ  ولج و  روط  نیمھ یـسدنھ  دـعاصت  کی  اـب  دـنزات و  یم

- میراد هلـصاف  زونھ  لماک  یانعم  هب  تلادـع  یارجا  ات  تسھ ، تلادـع  یارجا  زا  ییاھ  هناشن طقف  مدرک  ضرع  هتبلا  هک  تسھ - ام  روشک  رد  تلادـع  یارجا  زا  ییاھ  هناشن

لیلق لـقا  نیمھ  تکرب  هب  نیا  تسا ، رکنم  یمالـسا ، رکنم  فورعم و  یمالـسا ، فورعم  اـم ، روـشک  هعماـج و  رد  دـینیب  یم رگا  هصـالخ  دـینک و  یم هدـھاشم  ار  اـھ  نـیا رگا 

رتشیب و اھدرواتـسد  نیا  میھدـب ، هعـسوت  ار  یمالـسا  مھف  یمالـسا و  ی  هیحور یمالـسا ، تفرعم  ی  هنماد میناوتب  ام  هچرھ  میراد . نام  هعماج رد  ام  هک  تسا  یمالـسا 

. دش دھاوخ  وگلا  مھ  رگید  یاھروشک  یارب  دش و  دھاوخ  رتشیب  رتشیب و 

نارھت  / ٠٧/٢١/١٣٨۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

لادـج و دراو  اما  تسنادیم ؛ دوخ  هب  قلعتم  ار  قح  دوب و  نینموملا  ریما  اب  قح  دوب  مولعم  بوخ ، دـمآ . شیپ  تفالخ  یهلئـسم  هفیقـس و  یارجاـم  ربمغیپ ، تلحر  زا  دـعب 

هرانک راک  زا  مھ  دعب  دش . تعیب  میلـست  دوشب ، تسرد  یاهنتف  دتـسیاب و  مدرم  تعامج  لباقم  رد  تساوخن  دش و  روبجم  ترـضح  دش و  مامت  تعیب  یتقو  دـشن . لاجنج 

هک درک  ساسحا  یکدـنا  زا  دـعب  دروآیمن . دوجو  هب  دنتـسھ ، راک  سار  رد  هک  یناسک  یارب  یتمحازم  هنوگچـیھ  هکنیا  یانعم  هب  تسـشن ؛ یاهشوگ  کی  راـک ، لوا  تفرگ و 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 59 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3352
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3353
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3356
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تکراشم و یراکمھ ، دـش . نادـیم  دراو  تقو  نآ  هلآ ؛») هیلع و  یلـص هللا   ) دـمحم نید  وحم  دـیرت  تعجر  دـق  سانلا  هعجار  تیار  یتح  : » دراد زاین  وا  هب  یمالـسا  یهعماـج 

، یملع یهنیمز  رد  هچ  دندرکیم ؛ هابتـشا  هک  ییاجنآ  رد  دندیزغلیم ؛ هک  ییاجنآ  رد  اھنآ  یریگتـسد  تیادھ و  دنتـشاد ، هدھع  هب  ار  هعماج  تیریدم  هک  یناسک  هب  کمک 

زا نیملـسم  خـیراوت  تایاور و  بتک  تسا  رپ  مینزیم . نایعیـش  ام  هک  تسین  یفرح  نیا  تسا ؛ همھ  فارتعا  دروم  نیا  هک  اـھهنیمز ؛ یهمھ  رد  یـسایس ، یهنیمز  رد  هچ 

نآ یاھکمک  اھتیادـھ و  تسین . اـم  فرح  نیا ، دـناهدرک ؛ لـقن  اھینـس  ار  نیا  اـھراب  اـھراب و  هک  رمع ؛» کـلھل  یلع  ـال  ول  : » هک نینموملا  ریما  یاـھکمک  زا  ینـس  هعیش و 

ریما یمالـسا ، یهعماج  رد  یناشفارون  زکرم  روحم و  لماک ، دـشرم  هریغ ؛ یـسایس و  لـئاسم  یهنیمز  رد  دودـح ، یارجا  یهنیمز  رد  اھیـشکرکشل ، یهنیمز  رد  راوگرزب 

. تشذگ دینادیم ، تسا و  فورعم  هک  یلکش  نامھ  هب  مھ  لاس  جنپ  تسیب و  نیا  دوب . نینموملا 

دورھاش  / ٠٨/٢٠/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یروانف هبرجت و  ملع و  نآ ، رد  دیاب  یدام  ظاحل  زا  ام  روشک  . دـشاب ورـشیپ  یونعم ، ظاحل  زا  مھ  یدام و  ظاحل  زا  مھ  دـیاب  تسا ، مالـسا  رظن  دروم  هک  یا  هعماج روشک و  نآ 

یوـق و ملاـس ، تاـطابترا  دــیاب  رگیدــکی ، اـب  مدرم  طاـبترا  دراوـم ، ی  هـیقب داـصتقا و  ی  هـنیمز رد  مدرم  یعاـمتجا  تاـطابترا  تخاـس و  ظاــحل  زا  دریگب . رارق  ــالاب  حوطــس  رد 

هب یگدنز ، فادھا  دربشیپ  رد  دوخ  ی  هدادادخ ناوت  اب  نآ  رد  دنناوتب  اھناسنا  ی  همھ دفکـشب . هعماج  نآ  رد  اھدادعتـسا  دیاب  دشاب ؛ ییافوکـش  تفرـشیپ و  ی  هدـنھد ناشن

ندوب ناسکی  یانعم  هب  تسین ؛ اھیرادروخرب  ی  همھ ندوب  ناسکی  یانعم  هب  تلادـع  دـشاب . یعاـمتجا  تلادـع  دـیاب  هعماـج  نآ  رد  دـننک . یراـکمھ  مھاـب  کـمک و  رگیدـکی 

دودح زا  نازواجتم  نارگمتس و  نابیرگ  تلادع  ی  هجنپرس دیاب  دنوش . دنم  هرھب تفرشیپ  تکرح و  یاھتـصرف  زا  دنناوتب  دیاب  همھ  تسا . قوقح  ندوب  ناسکی  تساھ ؛ تصرف

. دننک ادیپ  نانیمطا  نیا ، هب  مدرم  دریگب و  ار 

ملاع اب  سنا  ادخ ، اب  سنا  دوشب . انـشآ  تایونعم  ادـخ و  اب  مدرم  یاھلد  دـنک . تفرـشیپ  یدام  ی  هدـنور شیپ تکرح  ردـق  هب  دـیاب  مھ  قالخا  تیونعم و  یا ، هعماج نینچ  رد 

؛ دـھد یم ناشن  ار  دوخ  یمالـسا ، ندـمت  هعماج و  ییانثتـسا  تیـصوصخ  نآ  هک  تساجنیا  دوش . جـیار  یتسیاب  یا  هعماج نینچ  کی  رد  ترخآ  هب  هجوت  یھلا و  رکذ  انعم ،

. مھاب ترخآ  ایند و  یگتخیمآ  بیکرت و 

. درک تراسخ  رتشیب  زور  هب  زور  یونعم  ی  هفک رد  اما  دروآ ؛ تسد  هب  یگرزب  تاقیفوت  یداـم ، ی  هدـیچیپ یاھـشور  رد  درک . تفرـشیپ  یژولونکت  ملع و  رد  برغ  یداـم  ندـمت 

دیاب سرتسددوز ، تاطابترا  تلوھس و  تعرس و  دوش . مامت  تیرشب  دوس  هب  دیاب  ملع  دش . مامت  تیرشب  ررـض  هب  برغ ، یدام  ندمت  تفرـشیپ  ملع و  هک  دش  نیا  هجیتن 

زور بـش و  مدرم  هتـسنادان - راـجفنا  دربرود و  کـشوم  مـتا و  بـمب  سرت  زا  ینعی  نآ - درواتــسد  سرت  زا  هـک  یملع  نآ  دـشاب . مدرم  یتـحار  تـینما و  شمارآ و  تمدـخ  رد 

. داتفا کانرطخ  ماد  نیا  رد  دوخ ، یملع  تفرشیپ  اب  برغ  یایند  تسین . دیفم  تیرشب  یارب  ملع  نآ  دنشاب ، هتشادن 

ماظن تایـصوصخ  نیا  رگیدـکی ؛ اب  مدرم  ی  هنانابرھم یتسیزمھ  مدرم و  هافر  مدرم ، شیاسآ  مدرم ، تینما  یارب  اما  دـھاوخ ؛ یم ار  یدام  تفرـشیپ  یمالـسا ، رکف  ندـمت و 

. تسا هدـش  بلج  اھ  نیا هب  مھ  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  زا  یناوارف  یاھلد  میدرک و  حرطم  ملاع  حطـس  رد  بـالقنا  لوا  زا  دـنلب  یادـص  اـب  ار  اـھ  نیا اـم  تسا . یمالـسا 

یروھمج ماـظن  تارکفت  اـب  دروخرب  رد  یناـھج ، عماـجم  رد  دـحلم - اـنایحا  ناملـسم - ریغ  رادمتـسایس  یحیـسم و  رکفتم  ینعی  تساـھ . نیا ناریا  تلم  تزع  ی  هناوتـشپ

. مینک هدایپ  ار  الاو  تارکفت  نیا  نامروشک  رد  میھاوخ  یم ام  تسا . هدش  هدید  هدھاشم و  اھراب  اھراب و  نیا ، دریگ . یم رارق  ریثات  تحت  یمالسا 

مخ  / ١٠/١٨/١٣٨۵ ریدغ  دیعس  دیع  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تابصعت و هب  یهدولآ  یودب  یهعماج  کی  لاس ، هد  لوط  رد  هک  مرکمیبن -  رگا  تسا . مالسا  تیعماج  زا  یاهناشن  تسین ؛ فرص  یخیرات  یهلئسم  کی  ریدغ »  » یهلئسم

یرکف لاس ، هد  نیا  زا  دعب  یارب  درک -  لیدبت  یمالـسا  یقرتم  یهعماج  کی  هب  شیافواب  باحـصا  کمک  هب  داد و  ماجنا  راوگرزب  نآ  هک  یمیظع  یاھتدـھاجم  نآ  اب  ار  تافارخ 

ینالوط رایسب  یاھلاس  اھنآ  ندودز  یارب  دیاش  هک  دوب  قیمع  یردق  هب  یلھاج  تابـصعت  تابوسر  دوب . مامتان  راک  نیا  دوب ، هتـشاذگن  تما  رایتخا  رد  یاهشقن  دوب و  هدرکن 

دوب لاس  ود  دوب ، هام  شش  دوب ، لاس  کی  مرکا  ربمغیپ  تافو  نامز  رد  یـضعب  دندوبن ؛ حطـس  کی  رد  همھ  هتبلا  دوب ؛ یبوخ  نامیا  مدرم ، نامیا  دوب ؛ بوخ  رھاوظ ، دوب . زاین 

لوا نارود  قیمع  ناناملـسم  نآ  وزج  هک  همھ  دوب . هدناشک  مالـسا  هب  ار  اھنیا  مالـسا ، یاھهبذاج  اب  هارمھ  ربمغیپ  یماظن  تردق  یهنمیھ  مھ  نآ  دندوب ؛ هدروآ  مالـسا  هک 

نیا رگا  دوب . مزال  یریبدت  کی  ربمغیپ ، نامز  لاس  هد  زا  دعب  یمالـسا  تیادـھ  طخ  نتـشاد  هگن  میقتـسم  هعماج و  نیا  قامعا  زا  یلھاج  تابوسر  ندرک  کاپ  یارب  دـندوبن .

نیمھ هب  حیرـصت  (، ١ «) یتمعن مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  : » دـیامرفیم هدـئام  یهروس  یهکراـبم  یهیآ  رد  هک  نیا  دوب . ماـمتان  راـک  دـشیمن ، ماـجنا  ریبدـت 

یارب هار  یهشقن  هک  دـشیم  لماک  مامت و  یتقو  نآ  تیرـشب -  یهعماج  هب  میقتـسم  طارـص  نداد  ناشن  تمعن  تیادـھ ، تمعن  مالـسا ، تمعن  تمعن -  نیا  هک  تسانعم 

. تسا یعیبط  رما  کی  نیا  دشاب ؛ نیعم  مھ  ربمغیپ  زا  دعب 

هچ یماظن ، یبالقنا و  تیـصخش  هچ  یقـالخا ، تیـصخش  هچ  یناـمیا ، تیـصخش  هچ  تیـصخش -  ظاـحل  زا  هک  ار  نینموملاریما  دـنداد ؛ ماـجنا  ریدـغ  رد  ربمغیپ  ار  راـک  نیا 

نیا دوبن ، ربمغیپ  رکف  مھ  نیا  دـندرک . فظوم  وا  زا  تیعبت  هب  ار  مدرم  دـندرک و  بوصنم  دوب ، یدرفب  رـصحنم  زاتمم و  درف  کی  دارفا -  فلتخم  یاھرـشق  اـب  یراـتفر  تیـصخش 

مرکا ربمغیپ  هب  راگدرورپ  حیرـص  روتـسد  نیا  دوب . یھلا  ماھلا  همھ ، هک  مرکم  یبن  یاھتیادھ  نانخـس و  یهیقب  لثم  دوب ؛ یھلا  بصن  دوب ، یھلا  روتـسد  دوب ، یھلا  تیادـھ 

تما تماعز  تیادھ و  رد  هک  یزیچ  نآ  هدنیآ و  هب  هاگن  مالسا و  تیعماج  یهدنھدناشن  ینعی  تسا ؛ نیا  ریدغ  یهلئسم  دندرک . لمع  ار  روتـسد  نیا  مھ  مرکا  ربمغیپ  دوب ،

ریغ یهظحالم  «، » نید هب  قلطم  یدـنبیاپ  «، » نیدـت «، » اوقت  » ینعی تساھنآ : رھظم  نینموملاریما ، تیـصخش  هک  ییاـھزیچ  ناـمھ  تسیچ ؟ نآ  تسا . طرـش  یمالـسا 

لمع کی  نیا  هدارا ؛» مزع و  تردق  زا  یرادروخرب  «، » ریبدـت لقع و  زا  یرادروخرب  «، » ملع زا  یرادروخرب  «، » ندرک تکرح  ادـخ  هار  رد  اورپیب  «، » ندرکن ار  قح  هار  ریغ  ادـخ و 

هک هچ  رھ  مالـسا -  رمع  لوط  رد  یمالـسا  تما  تماعز  دامن  نیا  لاـح  نیع  رد  دـندرک ، بصن  تایـصوصخ  نیمھ  اـب  ار  نینموملاریما  تسا . نیداـمن  لاـح  نیع  رد  یعقاو و 

کی ریدغ ، درک . ادیپ  ققحت  نینموملاریما  یھلا  باختنا  رد  هک  یزیچ  نامھ  تسا ، نیمھ  نامز  لوط  رد  یمالـسا  یربھر  تماعز و  دامن  ینعی  تسا ؛ لمع  نیمھ  دوشب - 

. تسا یتقیقح  نینچ 

مخ  / ١٠/١٨/١٣٨۵ ریدغ  دیعس  دیع  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تابصعت و هب  ی  هدولآ یودب  ی  هعماج کی  لاس ، هد  لوط  رد  هک  مرکم - یبن  رگا  تسا . مالسا  تیعماج  زا  یا  هناشن تسین ؛ فرص  یخیرات  ی  هلئسم کی  ریدغ »  » ی هلئسم

یرکف لاس ، هد  نیا  زا  دـعب  یارب  درک - لیدـبت  یمالـسا  یقرتم  ی  هعماج کی  هب  شیافواب  باحـصا  کمک  هب  داد و  ماجنا  راوگرزب  نآ  هک  یمیظع  یاھتدـھاجم  نآ  اب  ار  تافارخ 

ینالوط رایسب  یاھلاس  اھ  نآ ندودز  یارب  دیاش  هک  دوب  قیمع  یردق  هب  یلھاج  تابصعت  تابوسر  دوب . مامتان  راک  نیا  دوب ، هتشاذگن  تما  رایتخا  رد  یا  هشقن دوب و  هدرکن 

دوب لاس  ود  دوب ، هام  شش  دوب ، لاس  کی  مرکا  ربمغیپ  تافو  نامز  رد  یـضعب  دندوبن ؛ حطـس  کی  رد  همھ  هتبلا  دوب ؛ یبوخ  نامیا  مدرم ، نامیا  دوب ؛ بوخ  رھاوظ ، دوب . زاین 

لوا نارود  قیمع  ناناملسم  نآ  وزج  هک  همھ  دوب . هدناشک  مالسا  هب  ار  اھ  نیا مالـسا ، یاھ  هبذاج اب  هارمھ  ربمغیپ  یماظن  تردق  ی  هنمیھ مھ  نآ  دندوب ؛ هدروآ  مالـسا  هک 

نیا رگا  دوب . مزال  یریبدت  کی  ربمغیپ ، نامز  لاس  هد  زا  دعب  یمالـسا  تیادـھ  طخ  نتـشاد  هگن  میقتـسم  هعماج و  نیا  قامعا  زا  یلھاج  تابوسر  ندرک  کاپ  یارب  دـندوبن .

نیمھ هب  حیرـصت  یتـمعن ،» مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  موـیلا  : » دـیامرف یم هدـئام  ی  هروـس ی  هکراـبم ی  هیآ رد  هـک  نـیا  دوـب . ماـمتان  راـک  دـش ، یمن ماـجنا  ریبدـت 

دعب یارب  هار  ی  هشقن هک  دش  یم لماک  مامت و  یتقو  نآ  تیرشب - ی  هعماج هب  میقتسم  طارـص  نداد  ناشن  تمعن  تیادھ ، تمعن  مالـسا ، تمعن  تمعن - نیا  هک  تسانعم 

. تسا یعیبط  رما  کی  نیا  دشاب ؛ نیعم  مھ  ربمغیپ  زا 

هچ یماظن ، یبالقنا و  تیـصخش  هچ  یقـالخا ، تیـصخش  هچ  یناـمیا ، تیـصخش  هچ  تیـصخش - ظاـحل  زا  هک  ار  نینموملا  ریما  دـنداد ؛ ماـجنا  ریدـغ  رد  ربمغیپ  ار  راـک  نیا 

نیا دوبن ، ربـمغیپ  رکف  مھ  نیا  دـندرک . فظوم  وا  زا  تیعبت  هب  ار  مدرم  دـندرک و  بوصنم  دوب ، یدرفبرـصحنم  زاـتمم و  درف  کـی  دارفا - فلتخم  یاھرـشق  اـب  یراـتفر  تیـصخش 

مرکا ربمغیپ  هب  راگدرورپ  حیرـص  روتـسد  نیا  دوب . یھلا  ماھلا  همھ ، هک  مرکم  یبن  یاھتیادھ  نانخـس و  ی  هیقب لثم  دوب ؛ یھلا  بصن  دوب ، یھلا  روتـسد  دوب ، یھلا  تیادـھ 

تما تماعز  تیادھ و  رد  هک  یزیچ  نآ  هدنیآ و  هب  هاگن  مالسا و  تیعماج  ی  هدنھد ناشن ینعی  تسا ؛ نیا  ریدغ  ی  هلئسم دندرک . لمع  ار  روتـسد  نیا  مھ  مرکا  ربمغیپ  دوب ،

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 60 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3366
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ریغ ی  هظحالم «، » نید هب  قلطم  یدنبیاپ  «، » نیدت «، » اوقت  » ینعی تساھ : نآ رھظم  نینموملا ، ریما  تیـصخش  هک  ییاھزیچ  نامھ  تسیچ ؟ نآ  تسا . طرـش  یمالـسا 

لمع کی  نیا  هدارا ؛» مزع و  تردق  زا  یرادروخرب  «، » ریبدـت لقع و  زا  یرادروخرب  «، » ملع زا  یرادروخرب  «، » ندرک تکرح  ادـخ  هار  رد  اورپ  یب «، » ندرکن ار  قح  هار  ریغ  ادـخ و 

هک هچرھ  مالـسا - رمع  لوط  رد  یمالـسا  تما  تماعز  داـمن  نیا  لاـح  نیع  رد  دـندرک ، بصن  تایـصوصخ  نیمھ  اـب  ار  نینموملا  ریما  تسا . نیداـمن  لاـح  نیع  رد  یعقاو و 

کی ریدغ ، درک . ادیپ  ققحت  نینموملا  ریما  یھلا  باختنا  رد  هک  یزیچ  نامھ  تسا ، نیمھ  نامز  لوط  رد  یمالـسا  یربھر  تماعز و  دامن  ینعی  تسا ؛ لمع  نیمھ  دوشب -

. تسا یتقیقح  نینچ 

هیئاضق  / ٠٧/٠۴/١٣٨۶ هوق  نالوئسم  ریت و  متفھ  یادھش  یهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

تـسرد نیا  تسا ؛ هیـضق  سکع  نیا  تسا . یداصتقا  تینما  لخم  یداصتقا ، دـسافم  اب  دروخرب  هک  دـنا - هدرک لایخ  هک  دـننک  یم دومناو  روج  نیا ای  دـننک - یم لایخ  یـضعب 

. تسا تقیقح  لباقم  ی  هطقن

؛ دنتــسھ یدودــعم  دادــعت  یداــصتقا  دــسفم  مدرم . تیرثــکا  تـسیک ؟ دــسفم  ریغ  دــسفم . ریغ  یارب  تـسا  یداــصتقا  تـینما  بجوـم  یداــصتقا  دــسفم  اــب  دروــخرب 

حیحص هار  دنتینما و  یاراد  دننک  ساسحا  دننک ، یم راک  یداصتقا  رما  رد  هک  عامتجا  ی  هنحص نالاعف  رثکا  مدرم ، رثکا  ات  دوشب  تخس  دروخرب  اھ  نیا اب  اھ . یچ هدافتـساوس

. دنا هتفرگ شیپ  اھ  نآ هک  تسا  یھار  نآ 

هک دریگب  رارق  یدارفا  تسد  بعـالت  دروم  دـیابن  دارفا  تیثـیح  یمالـسا ، ی  هعماـج رد  تسا . روط  نیمھ مھ  یتـیثیح  تینما  یگنھرف و  تینما  هعماـج ، رد  یقـالخا  تینما 

ریز لوئسم - ریغ  لوئـسم و  زا  لیلد - نودب  ار  صاخـشا  ندرک ، دراو  دارفا  هب  ماھتا  ندرب ، ار  دارفا  یوربآ  دننک . دروخرب  دیاب  اھ  هاگتـسد دننک . یمن یتیلوئـسم  ساسحا  چیھ 

هب دیئامرفب  ضرف  تسا . یمالسا  ی  هیور فالخرب  تسا ؛ یمالـسا  عرـش  فالخرب  یمالـسا ؛ ماکحا  فالخرب  تسا  یزیچ  ندرک ، داجیا  هعیاش  اھ  نآ ی  هراب رد  ندرب ، لاوس 

، یمالسا ی  هعماج رد  یتیثیح  تینما  اھزیچ ؛ نیا  دش . دھاوخ  فرص  یدایز  نامز  هدوبن ، یزیچ  نینچ  دنکب  تباث  دیایب  وا  ات  هک  دننزب ، یلام  ی  هدافتساوس تمھت  رفن  کی 

. دراد شقن  تینما  نیا  رارقتسا  رد  هنیمز و  نیا  رد  هیئاضق  ی  هوق دوشب . هجوت  نآ  هب  دیاب  تسا و  یمھم  ی  هلاسم یئوربآ ، تینما 

اھ نیا هک  دوش ، هدناشن  دوخ  یاج  رـس  فلختم  نوناق ، بسحرب  درک ، فلخت  هک  یـسک  دـنک . دروخرب  نوناق  ربارب  فلختم ، اب  هک  تسا  نیا  هیئاضق  ی  هوق شقن  اج  همھ  رد 

. دنراد یمھم  رایسب  یاھشقن  یمالسا  یروھمج  فادھا  هب  ندیسر  رد  حیحص و  یگدنز  رد  یمالسا و  ماظن  تخاس  رد  همھ 

(س)  / ١۴/٠۴/١٣٨۶ ارھز یهمطاف  ترضح  دالیم  تبسانم  هب  (ع ) تیب لھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

؛ دینک مالعا  زاربا و  اھنآ  هب  ار  ناتدوخ  تفلاخم  دینک ؛ ناشدرط  ار  اھنآ  دننکیم ، راتفر  نیا  سکع  هک  دنتسھ  یناسک  امش  نیب  هعماج  رد  دیدید  رگا  . دینک ظفح  ار  تدحو 

مھم رایسب  لئاسم  هلمج  زا  نیا  دننزیم . یمالسا  یهعماج  هب  یاهبرض  دننزیم ، عیشت  هب  یاهبرـض  دننزیم ، مالـسا  هب  یاهبرـض  دننزیم . هبرـض  دننزیم ؛ ررـض  اھنیا 

. تسا

جح  / ٠٩/٢٧/١٣٨۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هتــسناد یمالــسا  یهعماـج  یهناـشنهس  اردـنوادخرباربرد  عوـشخو  تیدوـبعو  ناـنموم  یهناـیم  رد  یناـبرھم  تفوـطع و  نانمــشد ، ربارب  رد  هناردـتقم  یریگهـھبج  نآرق ،

یهرکیپ نتشارفارب  یارب  یلصا  نکر  هس  نیا ، ( ١ ..) اناوضر نم هللا و  الـضف  نوغتبی  ادجـس  اعکر  مھارت  مھنیب ، امحر  رافکلا ، یلع  ادشا  هعم  نیذلاو  هللالوسر  دمحم  : تسا

. دنسانشب یتسرد  هب  ار  مالسا  یایند  ینونک  یاھبیسآ  دنناوتیم  تقیقح ، نیا  هب  هجوت  اب  ناملسم  داحآ  یهمھ  . تسا یمالسا  تما  هوکشاب  دنمتزع و 

هوکربا  / ١٠/١۵/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناریا تلم  هاگیاج  تسا و  ناریا  تلم  ناش  هک  هچنآ  هب  تبـسن  اھتفرـشیپ  نیا  اما  میدرک ، یداـیز  یاھتفرـشیپ  زورما  اـم  دـش . هتـشاد  هگن  هدـنامبقع  قحاـنهب  روشک  نیا 

یور هب  ار  نامشوغآ  میاهدرک ؛ یبایزاب  ار  مالسا  زورما  ام  مالـسا . تکرب  هب  تسا  هتـشاد  رارق  یونعم  یدام و  رادتقا  ملع و  یهلق  رد  یزور  کی  ناریا  تلم  تسا . مک  تسا ،

شیارگ رکفت  مالـسا ، یعامتجا  رکفت  یمالـسا ، یـسایس  رکفت  زورما  میدرک . هضرع  ایند  هب  هنامز  تفرـشیپ  اب  هنامز و  اـب  بساـنتم  هاـگن  اـب  ار  مالـسا  میدرک ، زاـب  مالـسا 

نیا هکنیا  هن  دوش ؛ حرطم  قشمرـس  کی  لثم  لمعلاروتـسد ، کی  لثم  ایند  رد  دـناوتیم  مھاـب ، هعماـج  دارفا  ینورد  یلخاد و  طـباور  دروم  رد  مالـسا  رکفت  مالـسا ، یونعم 

. هدرواین تسد  هب  مھ  ناسآ  ناریا  تلم  ار  نیا  دننزیم . ار  فرح  نیمھ  ایند  فاصنااب  نادنمشیدنا  زورما  هک  تسا  ینخس  نیا  میوگب ؛ اجنیا  نم  ای  مینزب  ام  ار  فرح 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ یاھهاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

دنمهرھب نیدتم و  تینما ، تورث و  زا  رادروخرب  دازآ ، لقتـسم ، منکیم : ضرع  هک  یتایـصوصخ  نیا  اب  یناریا  کی  نتخاس  زا  دوب  ترابع  بالقنا  فدھ  دوب ؟ هچ  بالقنا  فدـھ 

یاھدرواتـسد رد  تسا  هقباـسم  کـی  رـشب  داـحآ  نیب  لزا  لوا و  زا  هک  اھدرواتـسد - یهیقب  ملع و  رد  یرـشب  میظع  یهعماـج  یهقباـسم  رد  ورـشیپ  قـالخا ، تیوـنعم و  زا 

، یعامتجا یدازآ  هچرگا  تسین - یعامتجا  یدازآ  طقف  یدازآ  یدازآ . یناعم  یهمھ  اب  یدازآ  زا  رادروخرب  یرشب - یاھدرواتـسد  اھهتـساوخ و  یهیقب  رد  ملع و  رد  یرـشب ،

ناـگناگیب و یزادـناتسد  زا  روشک  ندوب  دازآ  ندوب و  هدوسآ  ندوـب و  اـھر  یاـنعم  هب  یدازآ  مھ  تسا ، رظن  دروـم  یعاـمتجا  یدازآ  مھ  تسا - یدازآ  مھم  قیداـصم  زا  یکی 

یونعم جورع  ناسنا و  یقالخا  یلاعت  ناسنا و  یراگتـسر  نآ  هک  یونعم ، یدازآ  مھ  و  تسا - ذوفن  ریز  اما  تسھ ، مھ  لقتـسم  رھاظب  روشک  یھاگ  هک  اـھنآ - یـالیتسا 

اب ناریا  دـھدب . ناشن  ار  دوخ  یمالـسا  یهعماج  رد  دـیاب  نیا  تسا . یناسنا  جورع  ناسنا و  لماکت  یارب  همدـقم  اھراک  یهمھ  تسا . نیا  یلعا ، فدـھ  هک  تسا ، ناسنا 

الصا مالسا  یمالسا . یهملک  زا  منکیم  ضرع  نم  دش ؟ نیودت  اجک  دمآیم ؟ رد  تایصوصخ  نیا  بالقنا ، یاجک  زا  هک  دیسرپب  امـش  دوب . بالقنا  بولطم  تایـصوصخ ، نیا 

اب مھ  نآ  یونعم ، یاـھهبنج  هب  طـقف  مالـسا  دـنکیم  روصت  هک  یـسک  نآ  هتخانـشن . ار  مالـسا  دـنکیم ، روصت  مالـسا  دروـم  رد  نیا  زا  ریغ  هک  یـسک  نآ  تساـھنیمھ .

وا دزادرپیمن ، مدرم  یرـشب  یاھهتـساوخ  هب  مدرم ، تاذل  هب  مدرم ، یایند  هب  دزادرپیم ، اھنیا - لاثما  رکذ و  دھز و  تدابع و  یونعم - یاھهبنج  زا  صاخ  یقلت  تشادرب و 

لثم تلادـع ، لـثم  تسا - هعماـج  یئاـیند  لـئاسم  هب  طوبرم  هک  یزیچ  نآ  مھ  میتـفگ ؛ هک  یئاـھزیچ  نیا  یهمھ  تسین . یروجنیا  مالـسا  هتخانـشن ؛ تسرد  ار  مالـسا 

، یقالخا دـشر  یراگزیھرپ ، اوقت ، یراگتـسر ، لثم  تسا ؛ یورخا  لـئاسم  هب  طوبرم  هک  هچنآ  مھ  لالقتـسا - یدازآ و  زا  یرادروخرب  تورث ، زا  یرادروخرب  هاـفر ، لـثم  تینما ،

. تسا جردنم  یمالسا  یهملک  رد  ناسنا ، یونعم  لماکت 

دھاوخ یراج  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  دشاب ، هک  اوقت  نامیا و  ضرالا ؛» امـسلا و  نم  تاکرب  مھیلع  انحتفل  اوقتا  اونمآ و  یرقلا  لھا  نا  ول  و  : » هک دیامرفیم  ام  هب  نآرق  یهیآ 

ناگدنب یارب  شرع  یهلمح  نامـسآ و  یهکئالم  رافغتـسا  نامھ  تسا ، یلا هللا  برقت  نامھ  تسا ، یھلا  تمحر  نامھ  تسا ، یونعم  حوتف  نامھ  نامـسآ ، تاکرب  دـش .

ینعی تینما ، ینعی  لالقتسا ، ینعی  هافر ، ینعی  یدازآ ، ینعی  دنکیم ؛ ادیپ  طابترا  ناسنا  ینیمز  یگدنز  هب  هک  هچنآ  یهمھ  ینعی  ضرا ، تاکرب  تسا . نیمز  یور  رد  ادخ 

بالقنا میتفگ  هکیتقو  سپ  تسا . مالـسا  نیا ، دراد . دوجو  رـشب  یارب  تاکرب  نیا  مھ  تاکرب و  نآ  مھ  دـشاب ، اوقت  ناـمیا و  رگا  لـیبق . نیا  زا  ندـب و  تمالـس  قزر ، یهعس 

. دش ضرع  هک  تسا  نیا  شیانعم  یمالسا ،

؛ دوبن مھ  ناریا  طقف  هلئـسم  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  یاهفاـضا  کـی  بلطم  نیا  تایـصوصخ . نیا  اـب  میزاـسب  یناریا  میتساوخیم  دوب ؛ بـالقنا  رد  هک  دوب  یزیچ  نیا  بوخ ،

تایـصوصخ نیا  اب  ار  هعماج  نیا  میتساوخیم  اـم  دوب . رظن  دروم  دـعب ، یهجرد  رد  یرـشب  عماوج  یهمھ  و  لوا ، یهجرد  رد  یمالـسا  عماوج  یارب  وگلا  کـی  ناونع  هب  ناریا 

؛ یمالـسا تما  رـشب و  داحآ  مشچ  یولج  میراذـگب  ار  نآ  و  تسین - رگید  رفن  دـنچ  هدـنب و  صخـش  روظنم ، ناریا ؛ نویبـالقنا  ناریا ، بـالقنا  ناریا ، تلم  ینعی  اـم  میزاـسب -

هک تسین ؛ روسیم  اـما  تسھ ، بولطم  نیا  هلب ، دـننک  لاـیخ  هک  دـشابن  روجنیا  تسا . راـگزور  نیا  مدرم  روسیم  مھ  و  تسا ، مالـسا  بوـلطم  مھ  هک  تسا  نیا  دـنیوگب 

نیا هلب ، درادـن ؛ یاهدـیاف  دیـشکیم ، تمحز  ارچ  دوخیب  اقآ  دـنتفگیم  دنتـشاد ، مھ  یبوخ  یاھتین  هک  یناسک  زا  یـضعب  یمالـسا . تضھن  تازراـبم  نارود  رد  دـنتفگیم 

« يمالسا هعماج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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وگلا نیا  هک  دـھدب  ناـشن  دنتـسھ ، مالـسا  یاـیند  زا  یاهطقن  رھ  رد  هـک  یناـسک  یهـمھ  هـب  تساوـخیم  بـالقنا  تـسین . یندـش  اـما  تـسا ، تـسرد  امـش  یاـھفرح 

مھ زورما  هک  منک  ضرع  امـش  هب  دوـب ، لوا  زا  فدـھ  نیا  تشاد . دوـجو  بـالقنا  فدـھ  ناوـنع  هب  هک  دوـب  یزیچ  نآ  نیا  شاهنوـمن . مھ  نیا  تسا ؛ یندـش  ینتفاـیققحت و 

. ام ثحب  لوا  یهقلح  نیا  تسا . تباث  فدھ  نیا  دوب ؛ دھاوخ  فدھ  نیمھ  مھ  هدنیآ  رد  تسھ ، فدھ  نیمھ 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ یاھهاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

رطخ هب  هعماج  یاقب  تایح و  دشابن ، تورث  داجیا  رگا  دشابن ، دـیلوت  رگا  تسوا . قوشم  هکلب  تسین ، فلاخم  تورث  داجیا  اب  تسین ، فلاخم  تورث  دـیلوت  اب  یمالـسا  ماظن 

یارب یرگیفارـشا ، یهقباسم  یارب  دـنزب  کل  ناشلد  مدرم  داحآ  هک  ینیا  اما  تسا . یمالـسا  لـصا  کـی  نیا  دروآ ؛ دـھاوخن  تسد  هب  هعماـج  ار  مزـال  رادـتقا  داـتفا ، دـھاوخ 

. یطارفا یئارگفرصم  فارسا و  ماهتفگ : مھ  البق  هک  روطنامھ  تسھ ؛ ام  نورد  رد  هنافساتم  هک  تسا  یزیچ  نیا  تسا ؛ بولطمان  رایسب  زیچ  کی  نیا  یتسرپلمجت ،

متشھ  / ١٣٨٧/٠٣/٢١ سلجم  ناگدنیامن  اب  رادید  نیلوا  رد  تانایب 

نکمم نیا  هک  یونعم ، لماکت  هب  ناسنا  ندـناسر  زا  تسا  ترابع  نآ  یـساسا  روحم  هک  هدـش  لیکـشت  ناربمایپ  توعد  هب  خـساپ  یارب  اساسا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن 

مھ اھنآ  نیرتیساسا  زا  هک  دنکب ، شخبتذل  لمحت و  لباق  ار  یگدنز  اھناسنا  یارب  هک  ییاھفورعم  تانسح و  زا  رادروخرب  یایند  کی  داجیا  یهیاس  رد  زج  دش  دھاوخن 

. تسا هنایم  فدھ  فدھ ، نیا  اما  تسا ؛ فدھ  کی  هنالداع  یهعماج  لیکشت  نیاربانب  تسا . تلادع 

نامدوخ میناسرب ؛ لماکت  هب  ار  نامدوخ  میناوتب  یھلا  ماظن  نیا  یهیاس  رد  هکنیا  یارب  مینک  ادـیپ  تسد  یمالـسا ، یهعماج  یھلا ، یهنالداع  یهعماج  هب  میھاوخیم  ام 

میناسرب ناما  نما و  یهطقن  هب  ار 

ص)  / ٠٩/١٣٨٧/٠۵  ) مظعا لوسر  ترضح  ثعبم  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، ار مدرم  نید  ار ؛ تعیرـش  دـعاوق  یکی  شننـس . ی  هـمھ اـب  شنیناوـق ، ی  هـمھ اـب  ار ، شنیرفآ  ملاـع  نـیا  یکی  تـسا : هدـیرفآ  ار  زیچ  ود  دـحاو  نآ  رد  لاـعتم  یادـخ  دـینیبب 

امـش و یگدـنز  دـیدرک ، لمع  قح - یعیرـشت  ی  هدارا نآ  ینعی  یھلا - نیناوق  قبط  امـش  رگا  دـنقبطنم . مھاب  اھ  نیا هدـیرفآ ؛ مھاب  ار  اتود  نیا  ار . مدرم  یگدـنز  یئاـمنھار 

، دـنک یم تکرح  دراد  بآ  نایرج  رد  دـنک ؛ یم کمک  وا  هب  داب  دـنک ، یم تکرح  دراد  داـب  ریـسم  رد  هک  یا  یتشک کـی  لـثم  دوش ؛ یم شنیرفآ  نیناوق  اـب  قبطنم  امـش  راـتفر 

. دنک یم کمک  وا  هب  بآ  نایرج 

کمک وا  هب  مھ  شنیرفآ  ننس  درک ، تکرح  ناریا  تلم  دینک . تکرح  امش  هک  تسا  نیا  شطرش  اھتنم  دنک ؛ یم کمک  دنک ، تکرح  هار  نیا  رد  هک  یناسنا  هب  شنیرفآ  ننس 

- یناھج رابکتسا  هب  اھتموکح  نیرت  هتسباو زا  یکی  هنایمرواخ - ینعی  ملاع - ی  هطقن نیرت  ساسح بلق  رد  درک  یم رکف  یک  الا  و  درک . کمک  وا  هب  یھلا  یعیبط  نیناوق  درک ؛

یبرغ تامیلعت  هب  دوب  هدش  هدولآ  ناشنھذ  دوب  لاس  اھھد  شناگبخن ، زا  یرایسب  شنارکف ، نشور زا  یرایسب  هک  یا  هعماج نیب  رد  یولھپ - تموکح  هاش ؛ تموکح  ینعی 

نکمم یزیچ  نینچ  درک  یم رکف  یک  دـنک ؟ توعد  مالـسا  هب  ار  یمالـسا  تما  هعماج  نیا  دوشب و  دـنلب  مالـسا  مچرپ  ناھگان  یناسفن ، یاـھاوھ  یبرغ و  یاـھ  هسوسو و 

. دش اما  تسا ؟

شیپ دننک ؛ یم کمک  اھ  نیا هب  شنیرفآ - یاھتنـس  نامھ  ینعی  یھلا - قفاوم  یاھداب  دننک ، تکرح  هار  نیا  رد  یتلم  کی  یتعامج ، کی  یتقو  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا 

. دنور یم

ماظن  / ١٩/١٣٨٧/٠۶ نالوئسم  هوق و  هس  یاسور  رادید  رد  تانایب 

عمج اـجنیا  ناـگبخن ، زا  یعمج  اـی  ماـظن ، نـیا  یعاـمتجا  یگنھرف و  یـسایس و  ناـگبخن  دـیماظن . نـیا  نارازگراـک  نیلوئـسم و  اھامــش  زیزع ! نارھاوـخ  ناردارب و  دـینیبب 

لیکـشت یتموکح  هک  میدوب  نیا  لابند  هب  لوا  زا  ام  ایآ  میدـش ؟ راک  لوغـشم  ماظن  نیا  رد  ارچ  امـش  نم و  دنتـسھ . عمج  اـجنیا  نـالا  روشک  نیلوئـسم  یهدـمع  دـیتسھ ؛

یتامحز منک  ضرع  دیاب  دـشاب ، نیا  دوصقم  رگا  هن . هدوب ؟ نیا  دوصقم  رگم  تلود ؟ لیکو  تلود ، ریزو  تلود ، لوئـسم  تلود ، سیئر  میوشب  ام  دـیایب ، دوجو  هب  یتلود  دوش ،

اب هکلب  دوشیم ، لئاز  رمع  لاوز  اب  درادن ؛ یرجا  لاعتم  یادخ  شیپ  تسا ؛ شزرایب  تس ؛ (١ «) اروثنم ائابھ   » شاهمھ دشاب -  تین  نیا  اب  رگا  میـشکیم -  ام  زا  مادک  رھ  هک 

هب ار  تردـق  دـنیآیم و  راک  رـس  رب  دـنھدیم ، رییغت  ار  یمیژر  کی  دـنیآیم  فلتخم  یاھروشک  رد  هک  یئاھهورگ  یهیقب  اـب  ناـمقرف  اـم  دوشیم . لـئاز  تیلوئـسم  تدـم  لاوز 

ناممدرم یارب  نامروشک و  یارب  ار  یمالـسا  یهبیط  تاـیح  اـت  میدـمآ  اـم  میرواـیب ؛ دوجو  هب  یمالـسا  یهعماـج  کـی  هکنیا  یارب  میدـمآ  اـم  هک  تسا  نیا  دـنریگیم ، تسد 

دناوتیم تسناوتیم و  دـناوتیم و  اـم  روشک  رد  یمالـسا  یهبیط  تاـیح  دـیلوتزاب  نوچ  مینک ، هاـگن  رتعیـسو  هاـگن  کـی  اـب  میھاوـخب  رگا  و  مینک . نیماـت  ار  نآ  مینک ؛ دـیلوتزاب 

، فدھ میدـمآ . نیا  یارب  ام  مینکب ؛ ( ٢) هبیط یهرجـش  نیا  تقیقح و  نیا  هب  هجوتم  ار  مالـسا  یایند  هکنیا  یارب  میدمآ  عقاو  رد  دوش ، مالـسا  یایند  یارب  یئوگلا  نانچمھ 

. تسین یرگید  زیچ  نیا  زج  فدھ  مھ  نالا  دوبن ، یرگید  زیچ  نیا  زج 

ماظن  / ١٩/١٣٨٧/٠۶ نالوئسم  هوق و  هس  یاسور  رادید  رد  تانایب 

تسا باتک  لھا  هب  باطخ  یکی  تسا : هدش  رارکت  اج  ود  رد  هرقب - ی  هروس رد  نآرق - رد  هالصلا » ربصلاب و  اونیعتسا   » کرابم ی  هلمج نیا  رتھب  ریبعت  هب  ای  هفیرـش  ی  هیآ نیا 

ربصلاب و اونیعتسا  اونمآ  نیذلا  اھیا  ای  : » دیامرف یم هک  تسا  نینموم  هب  باطخ  مھ  اجکی  نیعـشاخلا ؛» یلع  الا  هریبکل  اھنا  هالـصلا و  ربصلاب و  اونیعتـسا  و  : » دیامرف یم هک 

یمالسا ی  هعماج لیکشت  هک  یزیچ  نآ  رد  اھ  نیا ریثات  تسا و  هجوت  دروم  تالص  رصنع  ربص و  رصنع  رـصنع ؛ ود  نیا  تیمھا  هک  تسادیپ  الوا  نیرباصلا .» عم  نا هللا  هالـصلا 

اب یحور  یبلق و  لاصتا  طابترا و  تماقتـسا و  یگداتـسیا و  رگیدـکی و  اب  تالـص - ربص و  ود - نیا  طابترا  ایناث  یمالـسا . هعماج  یالاو  فادـھا  تسا ؛ نآ  هب  ندیـسر  رطاـخ  هب 

ی هفیرـش ی  هیآ هفیرـش ، ی  هیآ نیا  زا  لـبق  دـیآ . یم تسد  هب  اونمآ -» نیذـلا  اـھیا  اـی   » هب طوبرم  شخب  نیا  صوـصخب  هیآ - نیا  ی  هعوـمجم زا  مھاـب  اـتود  نیا  شنیرفآ . ادـبم 

لب تاوما  لیبس هللا  یف  لتقی  نمل  اولوقت  و ال  « ؛ تسا داھج  ی  هلئـسم هفیرـش ، ی  هیآ نیا  زا  دعب  تسا . رکـش  رکذ و  ثحب  نورفکت » یل و ال  اورکـشا  مکرکذا و  ینورکذاف  »

اذا نیذـلا  «، » نیرباصلا رـشب  تارمثلا و  سفنالا و  لاومالا و  نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  یـشب  مکنولبنل  و   » فورعم تایآ  نیا  هیآ ، نیا  زا  دـعب  نورعـشت .» ـال  نکل  اـیحا و 

؛ دوش یم موھفم  تایآ  نیا  زا  الماک  رصنع ، ود  نیا  نیب  لماک  طابترا  هک  هدمآ  همحر » مھبر و  نم  تاولـص  مھیلع  کئلوا   » دعب نوعجار » هیلا  انا  انا  و  اولاق  هبیـصم  مھتباصا 

. منک یم ثحب  رتشیب  یردق  ربص و  ی  هراب رد  یحیضوت  هب  مدرگ  یمرب ادعب  نم  الاح  اھ . نیا ی  هطبار مھ  دراد ، تیمھا  رصنع  ود  نیا  دوخ  مھ  دیآ . یم تسد  هب 

. تسین رظن  دروم  دشاب ، رکذ  زا  یلاخ  هک  یلاح  رد  زامن  تروص  الا  و  عوشخ ؛ رکذ ، هجوت ، ینعی  دیریگب ؛ تالص  ماع  موھفم  هب  ار  تالـص  هتبلا  تالـص . ربص و  نیب  طابترا  اما 

اما تسا ؛ تالـص  تیـصاخ  کی  نیا ، رکنملا .» اشحفلا و  نع  یھنت  هالـصلا  نا  «. » ربکا رکذل هللا  و  : » دیامرف یم دعب  هدومرف ، تالـص  هب  عجار  هک  مھ  هفیرـش  ی  هیآ نآ  رد  اذل 

. دراد دوجو  تالص  رد  هک  تسادخ  رکذ  سفن  رکنم ، اشحف و  زا  یھن  زا  رتگرزب 

هیآ بسحرب  تسا - مولعم  ناتسود  امش  یارب  هتبلا  هک  ربص - تیمھا  هک  الاح  دراد . ریثات  ربص  ماکحتـسا  رد  ادخ ، اب  یبلق  طابترا  عوشخ ، هجوت ، رکذ ، نآ  ینعی  تالـص  نیا 

هک ار - تابث  رارقتـسا و  لماع  نیا  دناوت  یم دراد و  تیمھا  ردقچ  ادخ  رکذ  تسا ؛ مھم  ردقچ  تالـص  هک  دوش  یم مولعم  تقو  نآ  دش ، هدیمھف  یمالـسا  میھافم  تیاور و  و 

ام ربصا و  و   » دـینک هظحالم  مھ  نآرق  رد  اذـل  دـنک . رتریگاج  رتراداـج و  رت و  مکحتـسم هچرھ  اـم  ی  هشیدـنا قفا  رد  اـم ، یگدـنز  رد  اـم ، حور  رد  اـم ، لد  رد  تسا - ربص  نیمھ 

ربصا و و   » ی هفیرـش ی  هیآ نیا  الاح  تسا . تفرعم  زا  یئایرد  کی  مادـکرھ  دـناوخب ، ار  تایآ  دـھاوخب  ناسنا  رگا  هک  تسا  دایز  نآرق  رد  ربصا » و   » هتبلا تسا . اب » الا  کربص 

ربص رگا  یھلا . رکذ  ریذپان  نایاپ عبنم  هب  دشاب  لصتم  هک  دوش  یم ریذپان  نایاپ یتقو  نآ  تماقتـسا  ینعی  ینک ، ربص  یناوت  یم وت  هک  تسادخ  کمک  هب  اب ؛» الا  کربص  ام 

ماـمت رگید  ربـص  نیا  لازی ، ـال  عـبنم  نآ  هب  یھلا ، رکذ  هاـگیاپ  نآ  هب  مـینک  لـصو  تـسا - ندرکن  درگبقع  تماقتـسا و  یگداتـسیا و  یرادـیاپ و  یاـنعم  ناـمھ  هـب  ربـص  هـک  ار -

ایند و یاھ  هلق میئوگ ، یم هک  اھ  هلق نیا  درک . دـھاوخن  ادـیپ  یا  هفقو چـیھ  اھ  هلق ی  همھ یوس  هب  ناسنا  ریـس  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـشن ، مامت  هک  ربص  دوش . یمن

« يمالسا هعماج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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زا مادـک  چـیھ تیناسنا . یلاع  شرع  تمـس  هب  جورع  ی  هلق قـالخا ، بیذـھت  ی  هلق تیونعم ، ی  هلق یـسایس ، رادـتقا  ی  هلق تورث ، ی  هلق ملع ، ی  هلق تسا : ود  رھ  ترخآ ،

رتدوز هک  یـسک  نآ  دـننک ، یم یئارآ  فص مھ  لباقم  رد  یتقو  یدام  رکـشل  ود  تسا . یربص  یب زا  یـشان  ام  تکرح  رد  اھ  هفقو نوچ  درک ؛ دـھاوخن  ادـیپ  فقوت  رگید  اـھ  نیا

ربص لباقم  فرط  هک  دش  دـھاوخ  هجاوم  یا  هظحل اب  نوچ  دـش ؛ دـھاوخ  زوریپ  دوشب ، مامت  شتمواقم  ربص و  رترید  هک  یـسک  نآ  دروخ ؛ یم تسکـش  دوشب ، مامت  شربص 

. تسا روج  نیمھ اھنادیم  ی  همھ رد  تسا ؛ شا  ینیع زراب  رھاظ و  یلیخ  لاثم  نیا  هداد . تسد  زا  ار  شدوخ 

. دش دھاوخ  مامت  عنام ، نآ  دوشن ، مامت  ربص  رگا  دنوش ، یم لامک  یاھتکرح  ی  همھ رد  ناسنا  هار  دس  هک  یعناوم  ی  همھ اب  یعیبط ، عناوم  اب  تالکـشم ، اب  ی  هھجاوم رد 

اب اھ  نیا دابع هللا ، ادخ ، ی  هدنب بزح هللا ، دنج هللا ، نیا . ینعی  نوبلاغلا » مھ  دنج هللا  نا  و   » دـیامرف یم هک  ینیا  نیا . ینعی  تسا ، زوریپ  مالـسا  دوش  یم هتفگ  هک  ینیا 

فرط نیا  یگداتسیا  یتقو  دننک . یم یگداتسیا  دوشب ، تالکشم  نآ  بولغم  تسا  نکمم  ناسنا  هک  یتالکـشم  ی  همھ لباقم  رد  لازی ، عبنم ال  نآ  اب  ناشلاصتا  طابترا و 

طابترا و نآ  اما  دـشاب ، دـنج هللا  بزح هللا و  ناممـسا  رگا  هتبلا  درک . دـھاوخ  ادـیپ  هبلغ  وا  رب  نیا  سپ  تشاد ؛ دـھاوخ  دوجو  لاوز  فرط  نآ  رد  یعیبط  روط  هب  تشاد ، دوجو 

ناضمر هام  تصرف  تساجنیا ؛ شتیمھا  ادخ  رکذ  تساجنیا ؛ شتیمھا  تالص ، نیا  درک . رارقرب  دیاب  ار  طابترا  نیاربانب  درادن . دوجو  ینیمضت  نینچ  میشاب ، هتـشادن  ار  لاصتا 

نیا اھبـش - یاھاعد  اھزور ، یاعد  مھ - ناضمر  هام  یاـھاعد  نیا  رد  هک  لد  رد  نیقی  ی  هریخذ ندرک  راشرـس  تصرف  اوقت ، تصرف  یزاـسدوخ ، تصرف  تساـجنیا . شتیمھا 

تما یمالـسا و  ی  هعماـج ربـص  تقو  نآ  دـش ، اـھ  نیا یتـقو  درمـش . منتغم  دـصاقم  نیا  یارب  یتسیاـب  ار  تصرف  نیا  سپ ، دوـش . یم رارکت  هـک  دـینیب  یم ار  نـیقی  داـیدزا 

رد مھ  داصتقا ، نادیم  رد  مھ  تسایـس ، نادیم  رد  مھ  تقو  نآ  دنک . ادیپ  هبلغ  تالکـشم  ی  همھ رب  دـناوت  یم هک  دـش  دـھاوخ  یزیچ  نامھ  ناملـسم  ی  هدـنب یمالـسا و 

. مینک کیدزن  ار  نامدوخ  تیعقاو  نیا  هب  دیاب  ام  تسا . نیا  تسھ ، هک  یتیعقاو  نیا  دور . یم شیپ  هعماج  نیا  تیونعم ، نادیم  رد  مھ  قالخا ، نادیم 

نارھت  / ٢٩/١٣٨٧/٠۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

ریما هک  یزور  نآ  تسا . یقالخا  تیبرت  دعب  نآ  منکیم و  ضرع  ار  نینموملا  ریما  یهبناجهمھ  تیلاعف  داعبا  زا  دعب  کی  میریگب ، سرد  نینموملا  ریما  زا  هکنیا  یارب  زورما  نم 

نیا دوب . هدرک  یدایز  توافت  تفر ، ایند  زا  مرکا  ربمغیپ  هک  یزور  نآ  اب  ناملسم  تما  عضو  دمآ ، راک  رـس  رب  زور  نآ  یمالـسا  یهعماج  رد  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملا

لمع قالخا و  رکف و  نھذ و  یور  رب  ثداوح  نیا  هک  دوب  هداتفا  قافتا  یداـیز  ثداوح  راـک ، رـس  رب  نینموملا  ریما  ندـمآ  مرکا و  ربمغیپ  تلحر  نیب  هلـصاف  لاـس  جـنپ  تسیب و 

. تفرگ لیوحت  نینموملا  ریما  ار  هعماج  نیا  ماظن و  نیا  دعب ، دوب و  هتشاذگ  رثا  یمالسا  یهعماج 

نینموملا ریما  رمتـسم  یاـھراک  زا  یکی  تسا . سرد  کـی  یواـح  شزور  رھ  لاـس ، جـنپ  نیا  درک . تموکح  یمالـسا  گرزب  روـشک  نآ  رد  نینموـملا  ریما  لاـس  جـنپ  کـیدزن 

تایـصوصخ و ناسنا ، قالخا  تساـم . تاـیقالخا  رد  شاهشیر  شتـشگرب و  دـیآیم ، شیپ  هعماـج  رد  هک  یئاـھفارحنا  یهمھ  تسا . مدرم  نآ  یقـالخا  تیبرت  هب  نتخادرپ 

یهشیر دـیاب  مینکیم ، هدـھاشم  ار  یئاھیراتفرجـک  ایند  حطـس  رد  ای  یاهعماج  کی  رد  ام  رگا  دـنکیم . میـسرت  دـھدیم و  تھج  ار  اھنآ  لمع  اھناسنا ، یقالخا  لاـصخ 

لاصخ نیا  بلغا  هک  تسا  نیا  رتالاب  تقیقح  نآ  دـنکیم و  راداو  یرتمھم  تقیقح  کی  نایب  هب  ار  نینموملا  ریما  تقیقح ، نیا  مینک . هظحالم  دنـسپان  تاـیقلخ  رد  ار  اـھنآ 

هک تسام ، یاھاطخ  یهمھ  یلـصا  زکرم  هشیر و  یبلطایند  هئیطخ ؛» لک  سار  ایندلا  : » دیامرفیم نینموملا  ریما  اذل  یبلطایند . هب  ددرگیمرب  اھناسنا ، رد  رـضم  لطاب و 

. دراذگیم رثا  اھاطخ  نیا  ام ، یدرف  یگدنز  رد  ام ، یعمج  یگدنز  رد 

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٧/٠٧ رادید  رد  تانایب 

طقف هن  یمالـسا ، روشک  یمالـسا ، ی  هعماج دمآ . دوجو  هب  فدھ  نیا  اب  بالقنا  نیا  دوب . مزال  ینالوط  تدـمدنلب و  تکرح  کی  دوش ، هدایپ  هعماج  رد  ایبنا  رکفت  هکنیا  یارب 

- تسا ایبنا  میلاعت  بابل  بل  هک  مالـسا - میلاعت  ساـسا  رب  هک  یمدرم  هعومجم  کـی  تیعقاو و  کـی  لیکـشت  هکلب  یمالـسا ، ماـظن  کـی  لیکـشت  طـقف  هن  یمالـسا ، تلود 

فدھ فدھ ، نیا  میسرب . لاس  یس  فرظ  رد  هک  دوبن  مھ  عقوت  میدیسرن ، زونھ  فدھ  نیا  هب  ام  بوخ ، تسام . فدھ  نیا  دننک . یم ساسحا  ار  شراثآ  دننک و  یم یگدنز 

نآ هب  ار  ناتتلم  روشک و  تسا ؛ نیا  لسن  نیا  تیرومام  تسا . نیا  ناتتیلوئـسم  امـش  دیـسر ؛ فدھ  نیا  هب  ات  درک  راک  دیاب  درک ، شالت  دـیاب  تسا . یتدـم  ینالوط  یلیخ 

نیا شرتسگ  یارب  هلیسو  نیرتگرزب  دوش  یم نیا  دینک . وگلا  ار  نیا  دیناسرب . هدش ، لیکشت  یعقاو  یانعم  هب  یمالـسا  ی  هعماج کی  هک  دشاب  نیا  شیانعم  هک  یھاگیاج 

ناـمھ تسا . یراوشد  رایـسب  راـک  راـک ، هتبلا  تسین . یلکـشم  زیچ  یرظن ، ی  هبنج رد  روصت و  رد  هک  تسا  لـسن  نیا  تیروماـم  نیا  ملاـع ؛ رد  هبرجت  نیا  شرتسگ  رکف و 

روشک میھاوخ . یم یمالـسا  روشک  ام  تسا : نیا  فدـھ  مینک . یم ضرع  میا و  هتفگ الاح  هک  یداھج  ناوارف  شالت  اب  دراد ؛ مزـال  ار  یناوج  ی  هزیگنا ناـمھ  یناوج ، کرحت 

. دراد دوجو  یدام  یاھماظن  رد  هک  یا  یدابآ یانعم  هب  هن  دش ، دھاوخ  دابآ  مدرم  یایند  هک  تسا  نیا  شیانعم  دش ، لیکشت  یتقو  یمالسا 

ینعی درادـن . دوجو  هنالداع  هاگن  لداعت و  مھ  یدام  یاھتفرـشیپ  نامھ  دروم  رد  اما  تسا ؛ بوخ  یدام  یاھتفرـشیپ  قلطم  ردـق  ینعی  دراد ؛ دوجو  یدابآ  یدام  یاھماظن  رد 

زا دریم ، یم امرـس  زا  تسایند ؛ ریقف  نیرتدب  یھاگ  مھ  شریقف  نکیل  تسایند ، دـنمتورث  نیلوا  شدـنمتورث  اکیرمآ ، لثم  یدـنمتورث  روشک  رد  هک  دـینیب  یم الثم  نآلا  امش 

ریس ار  ناشمکـش  دنناوت  یمن دننکن ، راک  ناوت  ی  همھ اب  تقو ، مامت زور ، هنابـش رگا  هک  دننک  یم یگدنز  اجنآ  رد  یطـسوتم  ی  هقبط دریم . یم یگنـسرگ  زا  دریم ، یم امرگ 

هک نیا  تسا ؛ رگید  روشک  کی  ربارب  هد  ینک ، هاگن  ار  شا  یلخاد صلاخان  دـیلوت  هلب ، تسین . یتخبـشوخ  هعماج  کی  یارب  نیا  تسین ، یتخبـشوخ  رـشب  یارب  نیا  دـننک .

یناور شمارآ  یونعم ؛ یرادروخرب  هب  دـسرب  هچ  دنتـسین ؛ رادروخرب  همھ  ینعی  تسین ؛ یریگ  همھ تسین ، تلادـع  مھ  یدام  یاھ  یرادروخرب رد  یتح  ینعی  دـشن . لیلد 

تسین و و  تسین ؛ ادـخ  ناگدـنب  زا  یریگتـسد  محرت و  تسین ، ضامغا  تشذـگ و  تسین ، تراھط  ینماد و  کاپ تسین ، یراـگزیھرپ  اوقت و  تسین ، ادـخ  هب  هجوت  تسین ،

. تسین تسین و 

ی هعماج یارب  هک  یا  یرادروخرب یمالـسا ، ی  هعماج یارب  ام  هک  یا  یتخبـشوخ نآ  تسا . نآ  لاـبند  یمالـسا  ی  هعماـج یمالـسا و  روشک  هک  تسین  یتفرـشیپ  نآ  نیا ،

تیونعم و قالخا و  اوقت و  دـشاب ، دـیاب  تلادـع  دـشاب ، دـیابن  رقف  ینعی  یونعم . یدام و  یرادروخرب  هکلب  دـینک ؛ یم هاگن  اجنیا  امـش  هک  تسین  نیا  طقف  میلئاق ، یمالـسا 

. میورب وا  لابند  دیاب  هک  تسا  یفدھ  نآ  نیا ، دشاب . دیاب  مھ  یراگزیھرپ 

ثعبم  / ٢٩/١٣٨٨/٠۴ دیعس  دیع  زورلاس  رد  تانایب 

ار ناسنا  هک  تسا  لقع  تسا . تالکـشم  لالح  نیا ، ندرک . تیوقت  هعماج  کی  رد  ار  رکفت  تردق  تسا ؛ رکفت  تردـق  ندـناروشرب  تسا ، لقع  یهراثا  مرکم  ربمایپ  راک  نیلوا 

هناھیفـس و لامعا  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  لقع  دـنکیم . راداو  تیدوبع  هب  ادـخ  لباقم  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  لـقع  دـناشکیم . نید  هب  ار  ناـسنا  دـھدیم ، دربھار  نید  هب 

. تسا نیا  مھ  ام  فیلکت  دریگب ؛ ماجنا  هعماج  رد  درخ  لقع و  یورین  تیوقت  هک  تسا  نیا  راک  لوا  اذل  تسا . نیا  لقع  درادیمزاب ؛ ایند  هب  نداد  لد  زیمآتلاھج و 

، تسھ اھام  رد  هک  یئاھتراقح  یهمھ  اب  ام ، یاھفعض  یهمھ  اب  مرکم ، ربمایپ  یمالسا  یهعماج  زا  دشاب  یاهنومن  میاهتساوخ  هک  زورما  یمالسا ، یهعماج  رد  مھ  ام 

. دشاب کالم  دشاب ، رایعم  لقع  دیاب  مھ  هعماج  نیا  رد  مینک . تسرد  نآ  زا  یاهنومن  هک  میتساوخ  روجنیا  میدرک ، تکرح  روجنیا  ربمایپ ، ریظنیب  تمظع  نآ  لابق  رد 

یفیطل یاوھ  نآ  قالخا  دـنک . لماک  مدرم  ناـیم  رد  ار  یقـالخا  یاھتلیـضف  یقـالخا ، یاـھتمرکم  قـالخالا ؛» مراـکم  ممتـال  تثعب  : » هک تسا  یقـالخا  تیبرت  مود ، تیبرت 

، اھـصرح دـش ، مکاح  یتقو  یقالخایب  دوبن ، هک  قالخا  دنـشاب . هتـشاد  یملاس  یگدـنز  وا  سفنت  اب  دـنناوتیم  اھناسنا  تشاد ، دوجو  رگا  یرـشب  یهعماـج  رد  هک  تسا 

دھاوخ تخس  یگدنز  دمآ - نایم  هب  یقالخا  لئاذر  نیا  یتقو  دش - دراو  رگیدکی  هب  نظوس  اھلخب ، اھتداسح ، یـصخش ، یاھضغب  اھیبلطایند ، اھتلاھج ، اھـسفن ، یاوھ 

دـشر نامھ  هک  هیکزت  همکحلا - » باتکلا و  مھملعی  مھیکزی و  - » اج دنچ  رد  میرک  نآرق  رد  اذل  دش . دھاوخ  هتفرگ  ناسنا  زا  ملاس  سفنت  تردق  دش ؛ دھاوخ  گنت  اضف  دـش ؛

زا تقو  نآ  هک  دیامرفیم  دنکیم - نایب  ار  لقع  هک  دعب  میدرک - ضرع  مرکا  ربمغیپ  زا  لقع  هب  عجار  هک  مھ  تیاور  نیمھ  رد  تسا . هدمآ  میلعت  زا  رتولج  تسا ، نداد  یقالخا 

نیا ار . لمحت  تلاح  ار ، یرابدرب  تلاح  دروآیم ؛ دوجو  هب  ار  ملح  لوا  لقع ، دـنک : هجوت  ناسنا  ار  لئاسم  نیا  بیترت  دـمآ . دوجو  هب  ملع  ملح ، زا  دـمآ ؛ دوجو  هب  ملح  لقع ،

، ملح تسا . ملح  زا  دـعب  یهبترم  رد  ملع  ینعی  دـمآ ؛ دـھاوخ  مھارف  هعماـج - صخـش و  دوخ - تاـمولعم  رب  ندوزفا  شناد ، نتخومآ  یارب  هنیمز  دوب ، یتـقو  یراـبدرب  تلاـح 

یقالخا تیبرت  نیا  هب  ار  زاین  تیاـھن  اـم  زورما  تسا . یقـالخا  تیبرت  نیا ، دروآیم . رتولج  ار  هیکزت  همکحلا ،» باـتکلا و  مھملعی  مھیکزی و   » مھ نآرق  یهیآ  رد  تسا . قـالخا 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 63 
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لوا یاھزاین  اھنیا  ناملـسم . عماوج  یمالـسا ، گرزب  تما  مالـسا ؛ یاـیند  یهمھ  رد  مھ  یئاـیفارغج ، یهدودـحم  نیا  رد  یمالـسا  یهعماـج  ناریا ، مدرم  اـم  مھ  میراد ؛

. تسام

نارھت  / ٢٠/١٣٨٨/٠۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

هک تسا  نیا  جوا  تمـس  هب  تکرح  طوقـس . لوزن و  تمـس  هب  تکرح  جوا ، جورع و  تمـس  هب  تکرح  یفنم ؛ تکرح  تـبثم ، تـکرح  تـسا : روـج  ود  ماـظن  هعماـج و  تـکرح 

ادیپ یتعنـص  دشر  یملع و  دشر  یلمع ، دشر  دنک ؛ ادـیپ  دـشر  یدازآ  یاضف  رد  دوش ؛ کیدزن  ینید  قالخا  ینید و  راتفر  نید ، هب  دوش ؛ کیدزن  یھاوختلادـع  هب  هعماج 

ساسحا روشک ، لالقتسا  نانمشد  نید ، نانمشد  ادخ ، نانمشد  لباقم  رد  زور  هب  زور  هعماج  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  ربص  هب  یصاوت  قح و  هب  یـصاوت  هعماج ، نیب  رد  دنک ؛

، تسا دشر  اھنیا  دنک ؛ رتشیب  ار  شدوخ  یگداتسیا  یللملانیب  داسف  ملظ و  یهھبج  لباقم  رد  زور  هب  زور  دنکب ؛ یرتشیب  یهناردتقم  یگداتـسیا  دنکب ، یرتشیب  رادتقا 

، اھنیا لباقم  یهطقن  اما  میـشاب . یتبثم  تکرح  نینچ  کی  لابند  دـیاب  ام  درک . دـھاوخ  دابآ  اھنیا  ار  هعماج  کی  ترخآ  ایند و  تسا ؛ هعماج  تبثم  تکرح  یهناـشن  اـھنیا 

یاج هب  نوگانوگ ؛ یاھهیجوت  اب  یعامتجا  یداـصتقا و  میظع  یاھفاکـش  تمـس  هب  تکرح  تلادـع ، تمـس  هب  تکرح  یاـج  هب  دراد : دوجو  مھ  لزنت  تمـس  هب  تکرح  کـی 

هب فالخ ؛ یهعاشا  هانگ و  یهعاشا  اشحف و  داسف و  تھج  رد  یدازآ  زا  یهدافتـسا  یرگیلاـباال و  یقـالخا ، دـشر  یلمع و  دـشر  یملع و  دـشر  یارب  یدازآ  زا  یهدافتـسا 

فعـض ساسحا  ندـش ، لعفنم  اھنآ  لباقم  رد  اھنیا ، لباقم  رد  نداد  ناشن  رادـتقا  یاج  هب  یللملانیب ، نارگتراـغ  نازواـجتم و  ناربکتـسم ، لـباقم  رد  یگداتـسیا  یاـج 

قح الاح  ندرک - رظن  فرـص  قوقح  زا  داتـسیا ، دوخ  قوقح  رـس  رب  دـیاب  هک  ییاـجنآ  ندز ؛ دـنخبل  اـھنآ  هب  درک ، مخا  اـھنآ  هب  دـیاب  هک  ییاـجنآ  ندرک ؛ ینیـشنبقع  ندرک ،

نیا دشاب . تبثم  تکرح  دشاب ؛ الاب  تمس  هب  تکرح  اھـشزرا ، نآ  یلاعت و  نآ  تمـس  هب  دیاب  هعماج  تکرح  تسا . طاطحنا  یاھهناشن  اھنیا  یاهتـسھ - ریغ  یاهتـسھ و 

. دنـشاب رادیب  دـیاب  مدرم  تسا ؛ یمالـسا  ماظن  یارب  رطخ  نیا  و  دـیایب ؛ شیپ  تسا  نکمم  یمالـسا  ماظن  یارب  هک  تسا  یئاھیرامیب  نامھ  نیئاپ ، تمـس  هب  یاھتکرح 

، دوب راعـش  دوب ، حرطم  ماما  کرابم  تایح  نارود  رد  هک  یئاھزیچ  نامھ  ماما ، مکحتـسم  ینابم  نامھ  اب  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  اـعقاو  یتقو  نآ  یمالـسا  یروھمج 

شیامزآ کیدزن  زا  ار  لاس  یـس  نیا  عاضوا  هدـنب  منکیم ، ضرع  تریـصب  اب  نم  میتفر - شیپ  اھراعـش  نآ  اب  ام  اجرھ  دورب . شیپ  اھراعـش  ناـمھ  اـب  دـشیم ، لاـبند  دـجب 

هاتوک میدرک و  ینیـشنبقع  اھراعـش  نآ  زا  اجرھ  تسا ؛ هدوب  ام  اب  مھ  یئایند  تعفنم  تسا ، هدوب  ام  اب  تزع  تسا ، هدوب  ام  اب  یزوریپ  تسا ، هدوب  ام  ابتفرـشیپ  مدرک -

مھ یدام  ظاحل  زا  تسا ؛ هدمآ  رتشیپ  تسا ، هدش  رتیرج  نمشد  تسا ، هدماین  تسد  هب  تزع  میدرک ، ادیپ  درگبقع  میدرک ، ادیپ  فعـض  میداد ، نادیم  نمـشد  هب  میدمآ ،

ناسنا هک  تسا  نیا  یسایس - تالکشم  هچ  یعامتجا ، تالکشم  هچ  یداصتقا ، تالکـشم  هچ  روشک - تالکـشم  جالع  دننک  لایخ  یـضعب  هک  تساطخ  نیا  میدرک . ررض 

. دھاوخیم ار  نیمھ  ربکتسم  نمشد  دزادنیب ؛ ار  حالس  ربکتسم  نمشد  لباقم  رد 

شترا  / ١٣٨٨/١١/١٩ یئاوھ  یورین  لنسرپ  هدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

هب هک  دوبن  ایند  یاھبزح  یـسایس  تکرح  لثم  دوبن ، بازحا  تضھن  لثم  دمآ ، دوجو  هب  تضھن  نیا  دـش ، زاغآ  بالقنا  نیا  هک  یزور  نآ  ادـخ . یارب  دوب  یبالقنا  بالقنا ، نیا 

هک یناـسک  نآ  هعماـج . رد  تلادـع  رارقتـسا  یارب  یمالـسا ، یهعماـج  داـجیا  یارب  یھلا ، ماـکحا  یارجا  یارب  تیمولظم ، نیع  رد  دوب  یتـکرح  دـشاب ؛ تردـق  بسک  دـصق 

یادھش دوب . ناشصلاخ  یاھتین  درک ، ادیپ  ار  ماود  تابث و  نیا  ات  دندرک  تدھاجم  دنداتـسیا و  بالقنا  نیا  یاپ  هک  یناسک  نآ  و  دیـسر ، یزوریپ  هب  بالقنا  ات  دندرک  تدھاجم 

. دندوب لیبق  نیا  زا  یئاوھ ، یورین  یادھش  امش ،

یربھر  / ١٣٨٨/١٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیارباـنب مکببحی هللا .» ینوعبتاـف  نوبحت هللا  متنک  نا  «، » لوـسرلا اوـعیطا  اوـعیطا هللا و  « ؛ تسا یلـصا  زیاـم  نآ  نیا  تسا ؛ دـنوادخ  زا  تعاـطا  رب  یمالـسا  ماـظن  ساـسا 

. تسا لاعتم  یادخ  زا  تعاطا  یمالسا ، ماظن  ساسا 

نیا ول  و  دیھد - ماجنا  ار  لمع  نیا  هک  دیامرفیم  لاعتم  یادـخ  یدراوم  رد  تسا . یدروم  تعاطا  تعاطا ، کی  دراد : هلحرم  دـنچ  دراد ، هبترم  دـنچ  لاعتم ، یادـخ  زا  تعاطا 

، دـنکیم تعاطا  ار  یھلا  رما  ناسنا  هک  تسا  تعاطا  روجکی  نیا  روما . یهیقب  تاکز و  موص و  هک  دـینک  ضرف  ای  دـیناوخب ، زامن  الثم  تسا - یـصخش  یهلئـسم  هلئـسم ،

زا یاهعومجم  کی  ار  نیا  دـنکیم ؛ نیعم  یگدـنز  یارب  لاعتم  یادـخ  هک  یاهشقن  هار و  شور و  ینعی  تسا . یطخ  تعاـطا  رتمھم ، نیا  زا  دـنکیم . تعاـطا  ار  یھلا  یھن 

یهلئـسم تسا ، یرگید  یهلئـسم  کی  تسا ، یرگید  تلاـح  کـی  نیا  دوشیمن ؛ لـصاح  یدرف  لاـمعا  اـب  هشقن  نیا  دـنک . ادـیپ  ققحت  هشقن  نیا  اـت  دـننک  تعاـطا  مدرم 

لامعا اھناملسم  هکم  رد  هک  دیئامرفب  ضرف  دنک . ادیپ  ققحت  یمالـسا  یهعماج  عضو  رد  یھلا  یهسدنھ  یھلا ، یهشقن  هکنیا  ات  دراد  زاین  یعمج  راک  کی  تسا ؛ یرتالاب 

کی دیدج ، راک  کی  تسا . توافتم  دش ، لیکـشت  نآ  رد  یمالـسا  تموکح  هک  هنیدم  رد  یمالـسا  یهعماج  اب  هکم  رد  یمالـسا  یهعماج  اما  دـندادیم ؛ ماجنا  ار  ناشدوخ 

؛ دش دھاوخ  یبوخ  یگدنز  یگدـنز ، مھلجرا ؛» تحت  نم  مھقوف و  نم  اولکال   » تقو نآ  درک ، ادـیپ  ققحت  نیا  رگا  هک  تسا ؛ مزال  دـمآ و  دوجو  هب  یدرف  تاکرح  زا  رتارف  تکرح 

. دش دھاوخ  بترتم  یگدنز  رب  تسا ، بترتم  یھلا  رما  تعاطا  رب  هک  یبولطم  جئاتن  تاکرب و  راثآ و  دش ؛ دھاوخ  یاهنادنمتداعس  یگدنز 

رد تسادـخ  یهشقن  رب  ینبم  هعماـج ؛ یارب  تسا  یھلا  یهسدـنھ  رب  ینبم  هک  یماـظن  نآ  ینعی  مـھ  یمالـسا  ماـظن  دـھدیم . تداعـس  اـھناسنا  هـب  یمالـسا  ماـظن 

: دـنکیم ار  یـسدق  ثیدـح  لقن  هک  تسا  یفورعم  تیاور  دوب . دـھاوخ  ضامغا  لباق  یئزج  یـصخش و  یدرف و  تاـفلخت  زا  یلیخ  درک ، ادـیپ  ققحت  هشقن  نیا  رگا  هعماـج .

نا نم هللا و  الداع  اماما  تعاطا  هیعر  لک  نع  نوفعال  و  : » شلباقم یهطقن  هیقت .» هرب  اھلامعا  یف  هیعرلا  تناک  ول  نم هللا و  سیل  ارئاج  اماما  تعاطا  هیعر  لک  نبذـعال  »

ضامغا لباق  تسا ، یتسرد  تمـس  کی  هب  یمومع  تکرح  هک  یعامتجا  میظع  ماظن  کی  رد  یدرف  فلخت  یدرف و  راک  ینعی  هئیـسم .» هملاـظ  اـھلامعا  یف  هیعرلا  تناـک 

یدرف لامعا  هن ، هچنانچ  رگا  هکنیا  فالخرب  دناسرب ؛ دوصقم  لزنمرـس  هب  ار  دارفا  نیا  ار ، هعماج  نیا  دـناوتیم  هرخالاب  تسا ؛ حالـصا  لباق  رتقیقد ، ریبعت  هب  دـیاش  ای  تسا ؛

سفن یهیحان  زا  دوب ، ناطیـش  یهیحان  زا  دوبن ، ادـخ  یهیحان  زا  تاماظن  دوب ، یرئاج  تاماظن  دوب ، یطلغ  تاماظن  یعامتجا ، تاماظن  یعاـمتجا ، طـباور  اـما  دوب ، تسرد 

هب ناشیارب  دناوتیمن  ار  نآ  ناسنا ، تداعـس  زا  تسا  یھلا  عیارـش  بولطم  هک  یزیچ  نآ  دـناسرب ؛ دوصقم  لزنمرـس  هب  هرخالاب  ار  هعماج  نیا  دـناوتیمن  یدرف  لامعا  دوب ،

. دنکیم ادیپ  تیمھا  رایسب  دنک ، لابند  ار  نآ  دبایب و  دنک و  وجتسج  ار  یھلا  طخ  ناسنا  هکنیا  نالک و  تعاطا  یهلئسم  نیاربانب  دروایب . دوجو 

ناسنا و تمارک  ناسنا و  میرکت  یهلئسم  رگید ، مھم  یهیاپ  تسا . لدع  یهلئسم  رگید ، مھم  یهیاپ  تسا . دیحوت  یلصا ، یهیاپ  تسا . دیحوت  ساسا  رب  یمالـسا  ماظن 

. تساھنیا ناسنا و  ارآ 

هب تبسن  مالسا  یایند  رد  ار  یمیظع  تکرح  کی  تسا  هتسناوت  یمالـسا  ماظن  هک  دید  میھاوخ  مینک ، هاگن  نامدوخ  یمالـسا  یهعماج  هب  دید  نیا  اب  هچنانچ  رگا  بوخ ،

لکـش و رب  هک  یاهعماج  نآ  مینیبیم  مینکیم ، هاگن  مالـسا  یایند  هب  یتقو  زورما  ینعی  دوبن . ریذپناکما  یایدرف  تکرح  چیھ  اب  هک  دروایب  دوجو  هب  صاخ  یهعومجم  نیا 

. تسا یمالسا  یروھمج  ماظن  هدش ، لیکشت  یھلا  یهسدنھ 

هک تسا  نیا  لثم  دـمآرب . حالـصا  ددـص  رد  درک و  تسرد  درک و  ناربج  ار  اھفعـض  نیا  دـیاب  دراد ؛ دوجو  یئاھفعـض  دراد ، دوجو  یئاھـصقن  هتبلا  تسا . یھلا  ساـسا  ساـسا ،

لمع ناشفئاظو  هب  یناسک  تسا  ملـسم  هتبلا  راطق ، نیا  لخاد  رد  دـنکیم . تکرح  دراد  یفدـھ  کی  تمـس  هب  دراد و  رارق  یلیر  کـی  یور  رب  یراـطق  کـی  دـیئامرفب  ضرف 

هب راطق  نیا  نکیل  دنتـسین ؛ یناسک  دنتـسھ ، ناشفئاظو  بقارم  یناسک  دننکیم ، عمج  لاغـشآ  دننکیم ، فیثک  ار  نیمز  یناسک  دـننکیمن ، لمع  یناسک  دـننکیم ،

. دیسر دھاوخ  فدھ  هب  کشالب  دنکیم و  تکرح  دراد  فدھ  تمس 

یئزج و یصخش و  یدرف و  لئاسم  نکیل  تسا - تیمھا  یاراد  تسا - تیمھایب  هکنیا  هن  مینکیم ، ضرع  هک  یئزج  درک . حالصا  دوشیم  ار  هعماج  لخاد  یئزج  لئاسم 

هدوب نیا  زورما  ات  لوا  زور  زا  یمالـسا  ماظن  یلـصا  شلاچ  دنک . ظفح  ار  ماظن  دناوتب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ساسا  درک . حالـصا  دوشیم  ار  اھنیا  تسا ؛ صاخـشا  هب  طوبرم 

. دنکیم ادج  ایند  یاھماظن  یهیقب  زا  ار  ماظن  نیا  هک  یئاھصخاش  اھزرم و  نآ  ظفح  ساسا و  نیا  ظفح  یمالسا و  ماظن  ظفح  ینعی  تسا ؛

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 64 
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(ع)  / ٠۵/١٣٨٩/٠۴ یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دیاب درک ؛ دروخرب  تردق  اب  یتسیاب  ضرعتم  نانمشد  اب  دیوگیم  مالـسا  دنک . یگدنز  دوش و  تیادھ  هرادا و  مالـسا  روتـسد  اب  یمالـسا  یهعماج  دیاب  دیوگیم  ام  هب  مالـسا 

ار نشور  طـخ  نیمھ  اـم  مھ  زورما  تسا ؛ نینموملاریما  نشور  طـخ  نیا ، دروخ . دـیابن  ار  اھنمـشد  بیرف  دـیوگیم  مالـسا  دروآ . دوجو  هب  اـھنآ  اـب  فافـش  نشور و  یدـنبزرم 

. میراد جایتحا 

زامن  / ١٣٨٩/٠٧/١٨ یرسارس  سالجا  نیمھدزون  هب  مایپ 

یهناخ تسا : یمالسا  یهعماج  لیکشت  زاغآ  رد  مالسا  یاھراکتبا  نیرتزغمرپ  نیرتابیز و  رامش  رد  هنیدم ، رد  سپس  ابق و  رد  تسخن  دجـسم ، مان  هب  یتیوھ  ندروآ  دیدپ 

، تسایـس هاگیاپ  تدابع و  هاـگیاج  یویند ؛ ریبدـت  داـھج و  ملع و  یهصرع  یونعم و  جارعم  رکذ و  نوناـک  مدرم ، اـب  رـشح  تولج  ادـخ و  اـب  سنا  تولخ  مدرم ؛ یهناـخ  ادـخ و 

تجھب روش و  یمالـسا ، دجـسم  رد  دزاسیم . نایامن  ار  رگید  نایدا  جـئار  یاھهاگتدابع  اب  نآ  یهلـصاف  یمالـسا و  دجـسم  ریوصت  هک  تسا  یئهتـسویپمھ  هب  یاـھهناگود 

ترخآ و ایند و  یگتخیمآ  رھظم  دجسم ، دنکیم . کیدزن  نآ  یمالـسا  زارط  هب  ار  هعماج  درف و  دزیمآیم و  مھ  رد  ملاس ، هنادنمدرخ و  کاپ و  یگدنز  طاشن  اب  صلاخ  تدابع 

. تسا مالسا  بتکم  یهشیدنا  هاگدید و  رد  هعماج  درف و  یگتسویپ 

نیا زا  یئامن  دنناوتیم  هک  یئاھنآ  دنتـسین  مک  ام  دجاسم  نایم  رد  زورما  ددرگیم . زیربل  تیلوئـسم ، ساسحا  قوش و  زا  دپتیم و  دجـسم  یارب  ام  یاھلد  هاگن ، نیا  اب 

تدابع رکذ و  نوناک  یتسرد ، هب  ار  یئاھدجـسم  زوسلد ، هاگآ و  ناملعم  نویناحور و  روضح  ام و  داھنکاپ  ناوج  لسن  روضح  دـنروآرد . شیامن  هب  ار  زیگناقوش  ابیز و  ریوصت 

میناوتیمن دـیابن و  ام  زا  کیچیھ  دوشن ، هدرازگ  لامک  مامت و  هب  هفیظو  نیا  ات  نکیل  تسا . هتخیگنارب  ام  یاھلد  رد  ار  اھبنارگ  زیزع و  یاھدای  هتخاـس و  تفرعم  هشیدـنا و  و 

هک یمیظع  تاکرب  زا  ار  دوخ  مینامب و  لفاغ  دنکیم ، دیدھت  ار  هدنیآ  یاھلسن  اھهداوناخ و  ناناوج و  هعماج و  دجاسم ، یئاسران  فعض و  ای  دجسم  دوبمک  زا  هک  ار  یرطخ 

. میزاس مورحم  دنکیم ، هیدھ  مدرم  ماظن و  روشک و  هب  یمالسا  زارط  دجسم 

ریدغ  / ١٣٨٩/٠٩/٠۴ دیع  زور  رد  یجیسب  رازھ  عمج ١١٠  رد  تانایب 

، دـناهناگیب قح  زا  هک  تسا  یئاھناسنا  رایتخا  رد  ای  تسا -  قح  هب  یداھ  تسا ، تاریخ  هب  یداھ  تسا ، نم هللا »  » هک تسا -  لداع  ماما  یتسرپرـس  ریز  ای  هعماج ، کی 

زا یکی  سپ  دنزرویم . دانع  قح  اب  درادـن ، شزاس  رـس  اھنآ  یدام  عفانم  اب  اھنآ ، یـصخش  عفانم  اب  قح  نوچ  دـنزرویم . دانع  قح  اب  یرایـسب  دراوم  رد  دنیانـشآان و  قح  اب 

. تسین جراخ  لاح  ود  نیا  زا  تسا ؛ لاح  ود  نیا 

. تسین نابز  هب  ندرک  توعد  ندرک و  هظعوم  ندرک ، تحیـصن  طقف  مالـسا  هک  درک  تباث  داد و  ناشن  یوبن  یندم  یهعماج  لیکـشت  هنیدـم و  رد  تموکح  لیکـشت  اب  مالـسا 

روتـسد هب  شکرابم ، رمع  نایاپ  رد  مرکا  ربمغیپ  مھ  دعب  تسین . ریذپناکما  یھلا  تردق  داجیا  اب  زج  نیا  دنک ؛ ادـیپ  ققحت  هعماج  رد  یھلا  ماکحا  قیاقح  دـھاوخیم  مالـسا 

نیا دوب . نیا  تساوخیم ، مالـسا  هک  هچنآ  تساوخیم ، ربمغیپ  هک  هچنآ  تفر . یرگید  ریـسم  مالـسا  خیرات  ریـسم  هتبلا  درک . نیعم  شدوخ  ار  دعب  رفن  یھلا ، ماھلا  هب  یھلا ،

رد صخاـش  طـخ  نیا  اـما  درکن ، ادـیپ  ققحت  هھرب  نآ  رد  دروخن ؛ تسکـش  هن ، دروخ ؛ تسکـش  ربـمغیپ  یهشیدـنا  هک  درک  روصت  دـیابن  دـنام . خـیرات  رد  هک  دـش  یحرط  کـی 

، وگلا نیا  یھلا ، یهوق  لوح و  هب  یھلا ، لضف  هب  دینیبیم و  ار  نآ  جئاتن  مالـسا  یایند  زا  یهشوگ  نیا  رد  امـش  زورما  دـنام . یقاب  یمالـسا  خـیرات  رد  یمالـسا و  یهعماج 

. تسا ریدغ  نومضم  نیا  دش ؛ دھاوخ  رتریگهمھ  زورهبزور  مالسا  یایند  رد  حضاو ، طخ  نیا 

. تساھناسنا یهمھ  یهلئسم  هکلب  ناناملسم ، یهلئسم  تسین ؛ هعیش  یهلئسم  طقف  ریدغ ، یهلئسم  نیاربانب 

یدربھار  / ١٣٨٩/٠٩/١٠ یاھهشیدنا  تسشن  نیتسخن  رد  تانایب 

، وگلا ندوب  یناریا  صوصخ  رد  تسیچ . تفرـشیپ  زا  اـم  دوصقم  هک  مینکیم  فیرعت  میربـیم و  راـک  هب  ار  تفرـشیپ »  » اـم تسا . ینـشور  موھفم  اـم  یارب  تفرـشیپ ، موـھفم 

ریثات وگلا  نیا  لیکشت  رد  یسایس  یایفارغج  طئارش  یمیلقا ، طئارش  یگنھرف ، طئارش  یئایفارغج ، طئارش  یخیرات ، طئارـش  بوخ ، هک  دنتفگ ؛ ناتـسود  هک  هچنآ  رب  هوالع 

ام ینعی  یناریا ؛ ناونع  یارب  تسا  یبسانم  هجو  الماک  نیا  دنتـسھ ؛ یناریا  نارکفتم  نآ ، ناحارط  هک  تسا  حرطم  مھ  هتکن  نیا  تسا -  تسرد  اھنیا  اعطق  هک  دراذگیم - 

نیا مینک ، میـسرت  ریوصت و  نآ  اب  میناوتیم  ار  نامهدنیآ  مینادیم ، نامروشک  تحلـصم  مینادیم ، مزال  نامدوخ  هک  ار  هچنآ  میھاوخیم  ام  میریگب ؛ نارگید  زا  ار  نیا  میھاوخیمن 

هیام مالـسا  زا  همھ  راک ، یاھهویـش  اھـشزرا و  فادـھا ، تاـیاغ ، هکنیا  رطاـخ  هب  تسا ؛ یمالـسا  رگید ، فرط  زا  تسا . یناریا  وگلا  نیا  نیارباـنب ، میزیرب . یبلاـق  کـی  رد  ار 

نیا هب  ام  راختفا  میتسھ و  یمالـسا  تموکح  کی  میتسھ ، یمالـسا  یهعماج  کی  اـم  تسا . یمالـسا  فراـعم  یمالـسا و  میھاـفم  هب  اـم  یهیکت  ینعی  تفرگ ؛ دـھاوخ 

یزاتمم ینغ و  رایسب  میھافم  تسھ و  تنس  تسھ ، نآرق  دراد ؛ دوجو  ام  رایتخا  رد  مھ  یمالسا  عبانم  هناتخبشوخ  مینک . هدافتسا  مالـسا  عبنم  زا  میناوتیم  هک  تسا 

. تسا تبسانم  نیا  هب  مھ  یمالسا »  » نیاربانب دراد . دوجو  ام  قوقح  رد  ام و  هقف  رد  ام و  مالک  رد  ام و  یهفسلف  رد  هک 

یدربھار  / ١٣٨٩/٠٩/١٠ یاھهشیدنا  تسشن  نیتسخن  رد  تانایب 

یدام یاھهفـسلف  رد  هک  یناسنا  اب  یمالـسا  ناسنا  تسادـیپ  بوخ ، دراد . یعیـسو  یانعم  یلیخ  مالـسا  رد  عوضوم  نیا  ناـسنا . ندوب  روحم  ناـسنا ، هب  مالـسا  هاـگن 

اذـل تسین . یکی  ناسنا  ود  نیا  فیرعت  الـصا  تسا ؛ رگید  ناسنا  کی  نآ  تسا ، ناسنا  کی  نیا  تسا ؛ تواـفتم  یلکب  تسا ، حرطم  اـھنیا  هدزون و  نرق  مسیویتیزوپ  برغ و 

: مینکیم ثحب  میراد  ام  هک  یلئاسم  نیا  یهمھ  تسا . روحم  ناسنا ، تسا . توافتم  یلکب  یدام  بتاکم  نآ  رد  ناـسنا  ندوب  روحم  اـب  مالـسا  رد  مھ  ناـسنا  ندوب  روحم 

یبقع یهلئـسم  تداعـس و  یهلئـسم  اجنیا  دوش . دنمتداعـس  ناسنا  درف  هک  تسا  نیا  یارب  تدابع ، یهلئـسم  هاـفر ، یهلئـسم  تینما ، یهلئـسم  تلادـع ، یهلئـسم 

یانعم هک  تسھ  تیاور  رد  اعیمج .» سانلا  ایحا  امناکف  اھایحا  نم  ، » هن دـنکن ؛ راک  اھنآ  یارب  دـشاب ، لفاغ  نارگید  لاح  زا  ناـسنا  هک  اـنعم  نیا  هب  هن  تسا ؛ درف  هب  قلعتم 

هک یزیچ  نآ  تیاھن  رد  نکیل  تسا ؛ همھ  یهفیظو  تیادھ  هک  تسا  مولعم  ینک . تیادھ  ار  یسک  وت  هک  تسا  نیا  نآ  مظعا  لیوات  دومرف : دندیـسرپ ، ماما  زا  ار  هلمج  نیا 

هتبلا هک  مینک ؛ لمع  نامفئاظو  هب  هک  تسا  نیا  هب  ام  تاجن  میھد . تاجن  ار  نامدوخ  دـیاب  ام  تسا . شدوخ  تاجن  تسا ، مھا  تسا و  حرطم  ناسنا  یارب  مالـسا  هاـگن  زا 

نیا لصا  نیاربانب  تسا . تاجن  نامھ  تامدـقم  وزج  همھ  اھنیا  داسف ، اـب  یهزراـبم  ملظ ، اـب  یهزراـبم  قح ، تموکح  داـجیا  تلادـع ، رارقتـسا  یعاـمتجا ، فئاـظو  تقو  نآ 

ناونع هب  هک  طسقلاب - » سانلا  موقیل   » هک تسھ  میرک  نآرق  رد  هکنیا  تسا . همدقم  مھ  تلادـع  تسا ؛ همدـقم  مھ  یمالـسا  یهعماج  تسا ؛ همدـقم  زیچ  همھ  تسا .

ناسنا دـشاب . هجوت  دروم  یتسیاب  نیا  ناسنا ؛ یراگتـسر  زا  تسا  ترابع  یئاھن  فدـھ  تسا ؛ ینایم  فدـھ  نیا  اھتنم  تسا ، فدـھ  لدـع  اعطق  هدـش -  رکذ  ایبنا  فدـھ 

تلالـض دناوتیم  دنک ، باختنا  ار  تیادھ  دناوتیم  نیدجنلا - » هانیدھ  و  نیتفـش . اناسل و  و  نینیع . هل  لعجن  مل  ا   - » یھلا تیادـھ  اب  هجاوم  راتخم و  فلکم ، تسا  یدوجوم 

کی تسا ، قح  کـی  مدرم  یارب  هکنیا  رب  هوـالع  یرـالاسمدرم  هاـگن ، نیا  اـب  تقو  نآ  لـھا . یارب  هعماـج ، یارب  دوخ ، یارب  دـھعتم ، تسا  یدوـجوم  ناـسنا  دـنک . باـختنا  ار 

کیاکی هب  اھنیا  تموکح ، روشک ، داسف  حالص و  هن ، تسین ؛ طوبرم  نم  هب  اقآ  هک  تفگ  دوشیمن  دنلوئـسم . هعماج  تموکح  رما  رد  مدرم  یهمھ  ینعی  دوشیم ؛ مھ  فیلکت 

نیا رد  دریگب و  رارق  هظحالم  دروم  مالـسا  هاگدـید  رد  یتسیاب  هک  تسا  یلـصا  رـصانع  نآ  زا  یکی  مھ  نیا  تسا . دـھعتم  نآ  لباقم  رد  ناسنا  ینعی  تسا ؛ طبترم  اـھناسنا 

. دوش تیاعر  وگلا 

شترا  / ١٣٨٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانابلخو  ناھدنامرف  رادیدرد  تانایب 

. تماقتـسا تابث و  زا  تسا  ترابع  مینکیم ، هاگن  لاس  ود  یـس و  نیا  هب  یتقو  ام ، بـالقنا  باـب  رد  هلئـسم  نیرتمھم  زورما  مدرک ؛ رارکت  مھ  هعمج  زور  ماهتفگ ، اـھراب  نم 

. داتـسیا نآ  رـس  رب  دـیاب  هک  تسا  یئاھزیچ  لوصا ، تسا . راختفا  هعومجم ، کی  یارب  تلم ، کی  یارب  لوصا ، رـس  رب  نداتـسیا  میاهداتـسیا . ناـمدوخ  فرح  رـس  اـم  ینعی 

تراـبع دوب ، دـھاوخ  نیمھ  مھ  رخآ  اـت  دراد و  دوجو  مھ  زورما  تشاد و  دوجو  اـم  تلم  یارب  هک  مھ  یـشزرا  نیرتمھم  درک . یرادـساپ  درک ، یناـبھاگن  یتسیاـب  ار  اھـشزرا 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 65 
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مالـسا رد  اھدادعتـسا  یئافوکـش  تسا ، مالـسا  رد  یلم  تدحو  تسا ، مالـسا  رد  یدام  تفرـشیپ  تسا ، مالـسا  رد  یدازآ  تسا ، مالـسا  رد  لالقتـسا  مالـسا . زا  تسا 

نیا رطاـخ  هب  یروھمج ، رب  دـیکات  تسا . نیمھ  دـندرک ، هیکت  یمالـسا » یروھمج   » یهملک یور  ماـما  هکنیا  تلع  تسا . جردـنم  جـمدنم و  مالـسا  رد  اـھنیا  یهمھ  تسا ؛

تـساوخ مدرم ، یار  مدرم ، روضح  سپ  تسین . ریذپناکما  یمومع  نامیا  نودب  دـنک ، ادـیپ  تیمکاح  هعماج  رد  دـیاب  مالـسا  رگا  تسا . مدرم  هب  اکتا  مھم ، یهتکن  هک  تسا 

. دنامب هتـشارفارب  یتسیاب  مچرپ  نیا  میراد ، هگن  هدنز  دیاب  ار  نیا  مینک ، ظفح  دیاب  ار  نیا  یمالـسا . یروھمج  دـش  سپ  یـساسا ؛ یهطقن  کی  دـش  مدرم ، تلاخد  مدرم ،

جایتحا نیا  و  تفاـی ؛ دـھاوخ  شیازفا  زورهبزور  اـھتیقفوم  مینک ، کـیدزن  رتشیب  هچرھ  یمالـسا -  یروھمج  زغمرپ -  یهملک  نیا  یاـفرژ  قمع و  هب  ار  ناـمدوخ  میتسناوت  رگا 

رگا دنکیم . هدھاشم  روشک  فلتخم  یاھهاگتسد  رد  ناسنا  ار  فعاضم  راک  فعاضم و  تمھ  رثا  لاسما  هناتخبشوخ  هک  فعاضم ، راک  فعاضم و  تمھ  دنلب ، تمھ  هب  دراد 

مھم دنیوگن -  ای  دنیوگب  تسین ؛ مھم  نتفگ  تسام -  یوگلا  ناریا  دنیوگب  اھتلم  درادن  یموزل  وگلا . دش  دھاوخ  یمالـسا  یروھمج  وگلا ؛ دش  دـھاوخ  ناریا  تلم  دـش ، نیا 

. تسا هدش  راک  نیا  و  دروایب ؛ رد  تکرح  هب  دنک و  هجوتم  ار  اھنآ  دزوب ، رگید  یاھطیحم  رد  شخبناج  میسن  نیا  هک  تسا  نیا 

یقرش  / ١٣٨٩/١١/٢٧ ناجیابرذآ  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناریا یراذگریثات  یمالسا ، ناریا  تزع  یمالسا ، ناریا  یهرھچ  تبالص  زا  تسا  ترابع  نآ  مینکیم و  هدھاشم  میراد  ار  ناممیظع  تلم  تمواقم  نیریش  یهرمث  هجیتن و  ام 

ناماھنامرآ تمس  هب  ار  ام  داد ، تفرشیپ  ام  هب  داد ، تزع  ام  هب  مالسا  نامیا و  هک  مینکیم  ساسحا  هقطنم . نیا  زا  نوریب  یتح  هقطنم و  رد  نوگانوگ ، ثداوح  رد  یمالـسا 

نیا دـش ، دـھاوخ  رتشیب  تزع  نیا  مینک ، رتشیب  نامدوخ  نیب  رد  ار  یمالـسا  یاھـشزرا  هعماج و  رد  ار  مالـسا  ققحت  هچرھ  مینک ، تیوقت  ار  ناـمنامیا  هچرھ  درک . کـیدزن 

نیا ناسنا  هناتخبشوخ  و  دراد . یگتسب  مدرم  نامیا  هب  مدرم ، تمھ  هب  ناناوج ، تمھ  هب  نیا  و  دش ؛ دھاوخ  حالصا  یونعم  یدام و  یگدنز  دش و  دھاوخ  رتشیب  تفرشیپ 

دوب و دھاوخ  هللااشنا  تسھ و  هدارا  مزع و  نیا  نوگانوگ ، ماوقا  رد  روشک ، نیا  فلتخم  یاھـشخب  رد  ام ، ناوج  ریپ و  ام ، درم  نز و  رد  دنیبیم  ناسنا  دـنکیم . هدـھاشم  ار 

. دشخردب تمظع  یهلق  رد  جوا و  رد  دناوتب  نآرق  تکرب  هب  مالسا و  تکرب  هب  ناریا  هک  ار  ینارود  نآ  دید  دیھاوخ  اھناوج  امش  هللااشنا 

یدربھار  / ١٣٩٠/٠٢/٢٧ یاھهشیدنا  تسشن  نیمود  رد  تانایب 

لحار ماما  تانایب  رد  یساسا ، نوناق  رد  یمدرم ، یاھراعش  رد  دراد . تشاد و  یزاتمم  هاگیاج  تلادع  یعیبط  روط  هب  دوب -  ینید  تکرح  کی  هک  ام -  یمالـسا  بالقنا  رد 

دینک ضرف  دوشیم . هدید  زاتمم  هاگیاج  نیا  هدرک ، حرطم  یمالسا  یروھمج  هک  فلتخم  یاھتبسانم  هب  فلتخم و  یاھنامز  رد  یعضوم و  یاھنامتفگ  رد  هیلع ،) ناوضر هللا  )

یمالـسا یروھمج  اجنآ  دننک ، جراخ  نادیم  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  یارب  دندرکیم  حرطم  ار  حلـص  راعـش  دندروآیم و  راشف  دندمآیم  یھ  هک  سدقم  عافد  نارود  رد 

بوخ گنج  تسا ، دب  حلـص  یئاج  کی  تسا ، بوخ  حلـص  یئاج  کی  تسا ؛ یبسن  شزرا  کی  تسین ، قلطم  شزرا  کی  حلـص  بخ ، درک . حرطم  ار  هنالداع » حلـص   » راعش

، هتـشاد دوجو  تیعـضو  نیا  یمالـسا  یروھمج  رد  بخ ، دـشاب . دـب  تلادـع  هک  میرادـن  اج  چـیھ  ینعی  تسا ؛ قلطم  شزرا  کی  تلادـع  تسین ؛ روجنیا  تلادـع  اما  تسا .

رد ناتـسود  زا  یـضعب  تسین . هدـننک  یـضار  نکیل  هتفرگ ؛ ماجنا  مھ  یداـیز  یاـھراک  اـفاصنا  تلادـع ، یارجا  شخب  رد  هدوب ؛ بـالقنا  لوا  زا  ماـظن  یاھهغدـغد  یهحولرس 

لوا زا  یعیـسو  یاھراک  منادیم  دشاب ؛ رتشیب  نم  تاعالطا  دیاش  هتفرگ ، ماجنا  هک  یئاھراک  یهنیمز  رد  دـنداد ؛ یبوخ  یاھرامآ  تاعالطا و  هتفرگ ، ماجنا  هک  هچنآ  فیـصوت 

لباق دح  کی  رد  افرـص  هن  تسا ؛ یرثکادـح  تلادـع  میتسھ ، شلابند  ام  هک  یزیچ  نآ  میراد ، زاین  ام  هک  یزیچ  نآ  تسین . هدـننک  یـضار  اقلطم  نکیل  هتفرگ ؛ ماجنا  بالقنا 

. درک شالت  دیاب  نیا  یارب  نیاربانب  میراد . هلصاف  یلیخ  هلحرم  نیا  ات  دشابن . هعماج  رد  ملظ  میھاوخیم  ام  میتسھ ؛ یرثکادح  تلادع  لابند  ام  هن ، لوبق ؛

نامھ یهلابند  نیا  تلادع -  عوضوم  ندش  حرطم  تسـشن و  نیا  ثحب  میزادرپیم -  تلادع  ثحب  هب  ام  هک  زورما  تسا : نیا  منک ، ضرع  دـیاب  نیا  یهلابند  رد  هک  یزیچ  نآ   

هتـشادن و تلادـع  زا  یفیرعت  اقلطم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ای  میتخانـشن  ار  تلادـع  ام  یدامتم ، یاـھلاس  لوط  رد  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  تسا ؛ یـساسا  یهغدـغد 

ضرع هک  روط  نیمھ  مھ -  یدایز  یاھراک  دـندوب ، انـشآ  اھنآ  اب  مھ  همھ  هتـشاد ؛ دوجو  هشیمھ  یئاھنقیتم  ردـق  کی  یلک و  یلاـمجا و  فیراـعت  کـی  هن ، هدرکن ؛ یتکرح 

هنحـص رد  رـضاح  هراومھ  هدـنز و  نامتفگ  کی  تلادـع ، نامتفگ  میھاوخیم  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  ـالوا  مینکیم ، حرطم  میراد  ار  نیا  اـم  هک  زورما  نکیل  هتفرگ . ماـجنا  میدرک - 

هب یلـصا ، یهلئـسم  کی  ناونع  هب  تلادع ، یهلئـسم  تلادع و  ناونع  دیاب  هزات ، یاھلـسن  نیب  رد  صوصخب  مدرم ، نایم  رد  نالوئـسم ، نایم  رد  ناگبخن ، نایم  رد  دشاب .

. تسا نیا  تسشن ، نیا  رد  تلادع  عوضوم  حرط  تسشن و  نیا  فادھا  زا  یکی  دشاب . حرطم  مئاد  روط 

، مینک مک  تسا -  رقتـسم  العف  هک  یتیعـضو  ار -  ینونک  تیعـضو  نآ  دـشاب و  دـیاب  میراد و  مزال  تلادـع  زا  هک  هچنآ  نیب  یهلـصاف  میھاوخب  رگا  اـم  هک  تسا  نیا  رگید  یکی   

هدش یرپس  ار  اطخ  نومزآ و  نامز  ینعی  تسا ؛ یئاھزیچ  هچ  تلادع  یدربراک  یاھهویـش  مینادـب  دـیاب  مینک . ادـیپ  تسد  رثوم  دـیدج و  یاھراکھار  اھـشور و  هب  یتسیاب 

هراشا ناتـسود  زا  یـضعب  هک  تشاد -  دوجو  زور  نآ  هک  یـشیارگ  اب  لوا  یهھد  نآ  رد  هچ  اطخ ؛ نومزآ و  زا  دوب  ترابع  نامراک  یداـیز  دراوم  رد  لاـس ، یـس  نیا  رد  مینادـب .

مینیـشنب دـیاب  مینک . لمع  روجنیا  ام  تسین  حالـص  رگید  هدـش . هدـید  ینوگاـنوگ  یاـھدرکیور  اھـشور و  اـھنیا ، لـالخ  رد  مود و  یهھد  رد  لـباقم  یهطقن  دـعب ، هچ  دـندرک - 

. مینک تکرح  میوش و  رقتسم  اھنآ  یور  میھدب ، صیخشت  مینک ، ادیپ  ار  نقتم  فیراعت  رب  ینتبم  نقتم و  یاھشور 

ماع یانعم  هب  تفرشیپ -  تمس  هب  روشک  تکرح  هناتخبشوخ  تسا . یتیعقاو  کی  نیا  تسا ؛ یشھج  یاھتفرشیپ  ریسم  رد  روشک  زورما  هک  تسا  نیا  مھ  موس  تھج   

یاھتکرح نینچ  کی  هک  یتیعقوم  رد  تسا . یـشھج  ام  تفرـشیپ  هب  ور  تکرح  زورما  تسین . هسیاقم  لباق  اقح  لبق  لاـس  تسیب  اـب  زورما  تسا . یعیرـس  تکرح  کـی  - 

رـصنع گرزب ، یاھیریگمیمـصت  نیا  رد  هچنانچ  رگا  بخ ، دریگب . ماجنا  یگرزب  یاھیریگمیمـصت  دیاب  تسا ؛ گرزب  یاھیریگمیمـصت  هب  جایتحا  دـیآیم ، دوجو  هب  یـشھج 

تفرشیپ یهطبار  صوصخب  دشاب ؛ دایز  تلادع  هب  هجوت  دیاب  صوصخب  زورما  اذل  دوب . دھاوخ  هبساحم  لباق  ریغ  شتاعیاض  اھررـض و  تقو  نآ  دنامب ، یقاب  هنعلوفغم  تلادع 

. دوش صخشم  تلادع  و 

ثحب دش ؛ دھاوخ  راک  لوغشم  تیدج  اب  هللااشنا  هتفرگ ؛ ماجنا  شتادیھمت  تامدقم و  هدش ، ینیبشیپ  تفرشیپ  یوگلا  یهلئـسم  یریگیپ  یارب  یزکرم  هک  دندرک  هراشا   

. دوش لابند  هللااشنا  یتسیاب  اج  نامھ  مھ  تلادع 

اب هناددجتم ، هاگن  اب  دیاب  هتبلا  تسا . تلادع  باب  رد  بان  یمالسا  یهیرظن  هب  ندیسر  میسرب ، نآ  هب  میھاوخیم  ام  هک  هچنآ  یرظن ، یهلحرم  رد  تسا : نیا  یدعب  یهتکن   

 - دـندرک هراـشا  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  شدوـخ ، ینف  یملع و  یاـھبوچراھچ  رد  یمالـسا -  عباـنم  نـتم  زا  ار  هـیرظن  نآ  درک و  هـعجارم  یمالـسا  عباـنم  هـب  هناروآوـن ، هاـگن 

یهلحرم رد  نیاربانب  دوش . هدافتـسا  دـیاب  اھنیا  زا  میراد ؛ یاهدـشباسح  الماک  یهدـش  یهبرجت  یملع  یاھـشور  اھدـتم و  اھهویـش ، طابنتـسا ، یارب  اـم  درک . جارختـسا 

زا میھاوخیمن  هک  تسا  نیا  هتکن  نیا  رد  ماهیکت  نم  دیایب . تسد  هب  تلادع  باب  رد  مالسا  بان  یهیرظن  یمالسا ، نوتم  زا  یمالـسا و  عبانم  زا  دیاب  یزاسهیرظن ، یرظن و 

طاقتلا زا  ادج  دیاب  هیضق  نیا  رد  ینعی  مینک . دیلوت  میروایب و  دوجو  هب  هیرظن  کی  دندز ، فرح  هنیمز  نیا  رد  هک  یئامکح  نیرکفتم و  نوگانوگ  تایرظن  ندیچ  مھ  رانک  ژاتنوم و 

. دوب دھاوخ  تخـس  یلیخ  شندمآ  نوریب  میدیزغل . طاقتلا  بادرم  رد  میھاوخب ، هکنیا  نودب  میدـش . هابتـشا  نیا  راچد  ام  یددـعتم  دراوم  رد  درک . زیھرپ  دـیاب  درک ، یریگولج 

یاھهتـشون رد  هغالبلاجـھن ، رد  ثیدـح ، رد  نآرق ، رد  دـندرک . هراشا  مھ  ناتـسود  هک  تسھ ؛ مھ  ناوارف  عباـنم ، نیا  مینک . وجتـسج  یمالـسا  عباـنم  رد  دـیاب  اـتقیقح  هن ،

. دشاب یمالسا  بان  یهیرظن  ندرک  ادیپ  رد  ام  یهدافتسا  دروم  عبنم  دناوتیم  شاهمھ  هک  دراد  دوجو  یدایز  یاھثحب  یمکح  یمالک و  یھقف ،

ام یھقف  یقوقح و  یاھثحب  رد  تسا ، روج  نیمھ  اج  همھ  رد  دنک . کمک  ام  هب  یمالـسا  نوتم  مھف  رد  دـناوتیم  نارگید  تارظن  اب  یئانـشآ  رگید ، دراوم  یهمھ  لثم  هتبلا   

؛ مینکیم یرتلماک  رتھب و  یهدافتسا  نامدوخ  یمالـسا  عبنم  زا  دنکیم ، ادیپ  ار  مزال  عاستا  نآ  ام  نھذ  میوشیم و  انـشآ  هناگیب  رظن  کی  اب  یتقو  ام  تسا . روج  نیمھ  مھ 

یهیرظن میئوگیم  هکنیا  تلع  هک  تسا  یھیدـب  هتبلا  میزیھرپب . طاـقتلا  زا  میـشاب و  باـن  یمالـسا  یهیرظن  هب  ندیـسر  لاـبند  دـیاب  اـم  نکیل  تسا . روج  نیمھ  مھ  اـجنیا 

رگا و  یـساسا ؛ یاھهیاپ  یـسانشتفرعم و  یـسانشیتسھ و  یناـبم  اـھهیاپ و  رب  تسا  ینتبم  تلادـع  یهلئـسم  هک  تسا  نیا  دـشاب ، باـن  صلاـخ و  دـیاب  یمالـسا 

تارظن نامھ  هک  میریذپب ، ار  اھنآ  میناوتیمن  میرادـن و  لوبق  هک  یایفـسلف  ینابم  هب  میدرک  هیکت  عقاو  رد  مینک ، دانتـسا  تساھنآ -  اتدـمع  هک  یبرغ -  تایرظن  هب  میھاوخب 

. تسا یسانشیتسھ 

قح زا  یـشان  تلادـع  مالـسا ، رد  تسا . توافتم  یبرغ  یاھهیرظن  یبرغ و  یاھماظن  درکیور  اب  تلادـع ، هب  یمالـسا  هاگن  درکیور  اـساسا  هک  تسا  نیا  هتکن  نیا  لـمکم   

« يمالسا هعماج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یهوالع و  مالک -  رد  عسوت  رتشیب و  حیضوت  زا  دنکیم  زاینیب  ار  هدنب  هک  دش  هدز  هسلج  نیا  رد  یبوخ  یاھفرح  هناتخبشوخ  دندرک -  هراشا  ناتـسود  هک  روط  نامھ  تسا ؛

هب یبرغ  بتاـکم  رد  تسین . روـجنیا  یبرغ  بتاـکم  رد  هک  یلاـح  رد  تسا ؛ یھلا  یهـفیظو  کـی  یزروتلادـع  مالـسا ، رظن  زا  ینعی  دراد ؛ دوـجو  دـیاب »  » تلادـع رد  نـیا ، رب 

رد دناهتـشاد . بتاـکم  نیا  هک  ینوگاـنوگ  یاھلکـش  تاروطت و  یهمھ  اـب  روج -  کـی  مسیلاربـیل  رد  روـج ، کـی  مسیلایـسوس  رد  دوـشیم -  حرطم  تلادـع  فـلتخم  لاکـشا 

. تسین مالسا  لثم  نید و  لثم  یلوصا  یاھشزرا  رب  ینتبم  یساسا و  یناینب و  هاگن  کی  تلادع ، هب  هاگن  اھنیا ، زا  مادکچیھ 

بان یهیرظن  میسرب و  دیاب  هیرظن  کی  هب  میئوگیم  ام  هکنیا  ینعی  ارآ . براضت  ارآ و  ددعت  هب  میراد  جایتحا  ام  یزادرپهیرظن ، رکفت و  یهصرع  رد  هک  تسا  نیا  رگید  یهتکن  کی   

یفلتخم ارآ  دـنکادیپ ، براـضت  نارکفتم  ارآ  هک  تسا  نیمھ  تامدـقم  نیا  مھا  هک  تسا ؛ یاهدرتسگ  ینـالوط و  اتبـسن  تامدـقم  کـی  رب  ینتبم  مینک ، فشک  ار  یمالـسا 

نآ هب  امتح  میھاوخیم  میاهتفرگ و  رظن  رد  لـبق  زا  ار  یزیچ  کـی  میراد ، یایروادـشیپ  کـی  اـم  هک  درک  روصت  دـیابن  تسا . یملع  طاـشن  نیا  تسا ؛ مزـال  نیا  و  دوش ؛ حرطم 

رظن هب  هکنآ  زا  دـعب  ینعی  درادـن . مھ  فقی  دـح  تسا . مزال  ارآ  براضت  نیاربانب  تسا . تسرد  هک  هچنآ  تسا و  قح  هک  ار  هچنآ  میبایب  ارآ  براـضت  اـب  میھاوخیم  هن ، میـسرب ؛

نکیل درادن . مھ  یعنام  چیھ  تسھ ؛ دوش ، حرطم  هدنیآ  رد  یاهزات  تاکن  یدیدج ، تارظن  یدیدج ، ارآ  هکنیا  لامتحا  زاب  میدیـسر ، نامز  زا  یهھرب  نیا  یارب  راتخم  یئاھن و 

نکیل تسا ؛ مزال  ارآ  براضت  نیاربانب  دریگب . تروص  روشک  رد  تدـمزارد  یاھیزیرهمانرب  نآ ، ساسا  رب  هک  میـسرب  یوق  یدـنبعمج  کی  هب  هکنیا  هب  تسھ  زاین  لاـح  رھ  هب 

یاھهمانرب یدـنبعمج ، نآ  ساـسا  رب  دـناوتب  هک  دـسرب  یعاـمتجا  تلادـع  باـب  رد  لدتـسم  نقتم و  یوق و  یدـنبعمج  کـی  هب  هکنیا  هب  دراد  زاـین  روشک  یهرادا  تیاـھن  رد 

یاھـشھوژپ ینعی  دینک ؛ ادیپ  ار  اھهویـش  هکنیا  یارب  دش  دھاوخ  عورـش  یاهزات  یاھـشھوژپ  زاب  میدیـسر ، یدنبعمج   نیا  هب  هکنآ  زا  دعب  هتبلا  دـنک . یحارط  ار  تدـمدنلب 

ینعی تسا ؛ عیـسو  یلیخ  شاهنماد  نیا  تسا -  بوخ  مھ  رایـسب  تسا -  یدربراک  ثحابم  هب  طوبرم  ثحابم ، یاھـشخب  زا  یـضعب  هک  مدرک  هظحالم  نم  زورما  یدربراک .

زاین یدربراک  یاھثحب  هب  هعماج ، رد  نآ  ققحت  ارجا و  یاھهویـش  ندرک  ادیپ  یارب  هزات  میدیـسر ، تلادع  باب  رد  یاهدـش  یدـنبعمج  نقتم و  یهیرظن  کی  هب  ام  هکنآ  زا  دـعب 

. مینک هدافتسا  یرشب  تایبرجت  زا  میناوتیم  ام  هک  تساجنیا  رد  تقو  نآ  درک . دھاوخ  لابند  ار  یناوارف  یاھشھوژپ  شدوخ  نیا  هک  میراد ؛

یگنھرف  / ١٣٩٠/٠٣/٢٣ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هچنانچ رگا  تسین ؟ ای  تسھ  یمالـسا  میظع  بالقنا  رظن  روظنم  بولطم و  گنھرف  نآ  هعماج ، گنھرف  ایآ  نامهعماج ؛ عضو  هب  نامروشک ، عضو  هب  مینکب  یھاگن  کـی  اـم 

امش امش . نم و  ینعی  میتسھ ؛ ام  لوا ، یهجرد  رد  اعبط  دنک ؟ حالصا  یک  درک . حالصا  ار  یئاسران  نیا  دیاب  دراد ، دوجو  یایئاسران  دراد ، دوجو  یللخ  دراد ، دوجو  یصقن 

یرادـتقا و کی  اب  تسا  ماظن  زا  یـشخب  کی  یگنھرف  بالقنا  یلاـع  یاروش  ینعی  تسا . یمالـسا  ماـظن  ناـکرا  زا  ینکر  کـی  مھ  امـش  یهعومجم  دـیتسھ . یناـگبخن 

تیمھا هک  تسا  نیا  نایب  نیا  رد  متمھ  یهمھ  نم  تسا . نیگنـس  تیلوئـسم  نیاربانب  دنک . مادقا  درادب ، زاب  دـنک ، یھن  دـنک ، رما  دـناوتیم  هک  ینوناق ، ظاحل  زا  یطلـست 

. منک دزشوگ  اددجم  ار  راک 

هک ماهتفگ -  یمومع  یاھنالعا  رد  مھ  اھراب  میوگب ، امـش  هب  ار  نیا  نم  هتبلا  دراد . دوجو  یئاھلالتخا  اـفاصنا  اـقح و  هن ، مینیبیم  مینکیم ، هاـگن  هک  تیعقاو  هب  زورما  بخ ،

ام ناوج  لسن  لاح  نیع  رد  برخم ، لماوع  همھ  نیا  اب  مدقتعم  نم  مراد . داقتعا  یلیخ  نامدوخ  ناوج  لسن  نیا  هب  نم  تسا -  هدنب  دوخ  قیمع  یبلق و  یهدیقع  نامھ 

ماـیا رگید ، روـج  کـی  شناـضمر  هاـم  تسا ؛ فاـکتعا  یاـھزور  اـھزور ، نیمھ  ـالاح  تسا . رتاـنعمرپ  رتزغمرپ و  رتباذـج و  رتقـیمع ، بتارمب  شایداـقتعا  ینید و  یاھـشیامن 

هب تبسن  هدنب  داقتعا  رد  یلالتخا  هنوگچیھ  نیاربانب  تسا . رگید  روج  کی  یللملانیب  یاھهاگتسد  اب  ماظن  یهلباقم  یاھنادیم  رد  ناشدورو  عون  رگید ، روج  کی  تالـسوت 

زا شیب  نامیئاناوت  ام  تساھنیا ، زا  شیب  نامتیفرظ  ام  دید . درک و  هاگن  دیاب  ار  اھتیعقاو  نکیل  دمآ ؛ دـھاوخن  دوجو  هب  هللااشنا  هدـماین و  دوجو  هب  اھناوج  نیا  هب  مدرم و  نیا 

یتسیاب سپ  تسا . قالخا  شـشخب  کی  مالـسا  بخ ، یمالـسا ، بالقنا  میئوگیم  یتقو  دوش . جـئار  هعماج  رد  یمالـسا  قالخا  هک  مینک  یراک  یتسیاـب  اـم  تساـھنیا .

. دنک ادیپ  ققحت  هعماج  رد  بالقنا  یقالخا  تلاسر 

رد دروآیم و  نادـیم  هب  ار  ام  هک  تسا  دـیاقع  نیمھ  دـنک . ذوفن  خوسر و  ام  مدرم  ناج  قمع  رد  دـیاب  اـھرواب  دـیاقع و  نیا  تساـھرواب . دـیاقع و  هب  طوبرم  مھ  شخب  کـی   

ام هک  دوشیم  بجوم  هانگ  دوش . مک  زورهبزور  هعماج  رد  دیاب  هانگ  دشابن . هانگ  یهعماج  دیاب  ام  یهعماج  دراذگب . رثا  ام  یاھراتفر  یور  دیاب  دـیاقع  نیا  درادـیم . هگن  نادـیم 

ناطیـشلا مھلزتسا  امنا  ناعمجلا  یقتلا  موی  مکنم  اولوت  نیذلا  نا  « ؛ مینک تمواقم  تسام -  نمـشد  نج ، سنا و  ناطیـش  هک  نامدوخ -  گرزب  نمـشد  لباقم  رد  میناوتن 

رییغت هب  دب ، لمع  دوشیم . یھتنم  نادیم  رد  تماقتـسا  مدع  هب  دب ، لمع  تایاب هللا .» اوبذک  نا  یاوسلا  اواسا  نیذـلا  هبقاع  ناک  مث  : » رگید یهیآ  رد  ای  اوبـسک ،» ام  ضعبب 

هعماج نتم  هب  مدرم و  یهماع  هب  الاح  دـنکیم . ادـیپ  ینوگرگد  دارفا  دـیاقع  مینیبیم  یتقو  تاقوا  یھاگ  مینکیم  بجعت  ام  تایاب هللا .» اوبذـک  نا  « ؛ دوشیم یھتنم  اـھرواب 

مھلزتسا امنا   » یهفیرـش یهیآ  نیمھ  هب  دوشیم  طوبرم  نیا  هک  دـنیبیم  دـنکیم ، صحفت  هدرخ  کی  یتقو  دـنکیم ، هاگن  ناـگبخن  یور  یھاـگ  ناـسنا  مرادـن ؛ یراـک  یلیخ 

یبوخ رھاظ  میمھفیم  تسکش ؛ نادند  یتخس  زیچ  کی  ریز  مینیبیم  تقو  کی  میسریمن ، نآ  هب  دیآیم ، دوجو  هب  نادند  رد  یگدیسوپ  کی  اوبسک .» ام  ضعبب  ناطیشلا 

نیا یدـصتم  زیزع ، ناتـسود  امـش  عمج  تسا . گنھرف  هب  طوبرم  شاهمھ  اھنیا  بخ ، دـنکیم . هدـھاشم  ار  یروجنیا  یاھیگتـسکش  کی  ناسنا  هدوب . کوپ  اـما  هتـشاد ،

هب طوبرم  نیا ، زا  یشخب  میظع . یهزرابم  نیا  ینابیتشپ  یارب  دیداتسیا ، یلصا  هاگرارق  کی  رد  اجنیا  امش  ینعی  تسامش . شود  رب  نیگنـس  راب  نیا  دیگرزب . تیلوئـسم 

شخب هداتفا . قاـفتا  اھهاگـشناد  دروم  رد  هک  هچنآ  اـی  یملع  عماـج  یهشقن  نیمھ  منکیم -  ریدـقت  منکیم ، دـییات  مھ  هدـنب  دـندرک ، هراـشا  ـالاح  هک  تسا -  ملع  لـئاسم 

لئاسم تسھ ، درم  نز و  شخب  تسھ ، هداوناخ  هب  طوبرم  شخب  تسھ ، تیبرت  شخب  تسین . گرزب  راک  نیا  یهمھ  اھتنم  تسا ، گرزب  راـک  نیا  زا  یـشخب  کـی  میلعت ،

؛ تسھ رگیدکی  هب  تبـسن  دارفا  نظوس  لباقم  رد  رگیدکی ، هب  دارفا  نظ  نسح  تسھ ؛ یعامتجا  لفاکت  یراکمھ و  تسھ ، یعامتجا  تاطابترا  تسھ ، یقالخا  نوگانوگ 

نیمھ ای  دراد . دوجو  ام  یعامتجا  یگدـنز  رد  هک  تسا  یلئاـسم  اـھنیا  تسھ ؛ رگیدـکی  یارب  یبلطریخ  یھاوخریخ و  لـباقم  رد  رگیدـکی ، هب  تبـسن  یھاوخدـب  یلددـب و 

، هعماج رصانع  هعماج و  لک  رد  تیلوئسم  ساسحا  شالت ، ساسحا  مدرک . هیکت  یلیخ  نیا  یور  البق  مھ  یتقو  کی  نم  هک  دنتفگ ، ناشیا  هک  یعامتجا  یلبنت  یهلئسم 

یک ینادـیم . یاھهاگتـسد  دـنک ؟ فرطرب  دـیاب  یک  دوش . فرطرب  دـیاب  اھنیا  تسا ؛ یگنھرف  لالتخا  هب  طوبرم  دراد ، دوجو  نآ  رد  یئاھدوبمک  رگا  هک  تسا  یئاـھزیچ  اـھنیا 

. تسا یمیظع  هاگرارق  نینچ  کی  اجنیا  ینعی  امش . دنک ؟ تیادھ  دنک ، ینابیتشپ  دنک ، یراذگتسایس  دیاب 

ثعبم  / ٠٩/١٣٩٠/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لاـس یاـھزور  یهمھ  نیرتـمھم  نیرتمیظع و  ثعبم  زور  اـنیقی  دـشاب ، هدرک  لزاـن  تیرـشب  رب  یزور  رد  ار  یفطل  لاـعتم  یادـخ  هک  دـشاب  نیا  هب  ماـیا  تیمھا  تمظع و  رگا 

، ثعبم زور  هک  تفگ  ار  نیا  تارجهب  ناوتیم  نیاربانب  تسا . رتگرزب  خیرات  لوط  رد  یھلا  یاھتمعن  یهمھ  زا  تیرشب  یارب  مظعا  ربمایپ  نتخیگنارب  تثعب و  تمعن  نوچ  تسا ؛

. مینک مسجم  نامرظن  رد  ار  هثداح  نآ  تمظع  میرادب و  یمارگ  دیاب  ار  زور  نآ  یهرطاخ  تسا . لاس  مایا  یهمھ  یاھزور  نیرتتکربرپ  نیرتگرزب و  نیرترب و 

دوب یاینالوط  نارود  هک  داـتفا  قاـفتا  یماـگنھ  رد  تثعب  ممـالا ؛» نم  هعجھ  لوط  لـسرلا و  نم  هرتف  نیح  یلع  هلـسرا  : » دومرف مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما  

هجیتن دوب . هدیدن  یھلا  ریفس  دوخ  نایم  رد  رشب  هک  دوب  لاس  اھدص  تشذگیم . لاس  دصشش  دودح  یسیع  ترـضح  روھظ  زا  دوب . مورحم  یھلا  یایبنا  روضح  زا  تیرـشب 

نینچ کی  رد  دربیم . رـس  هب  رورغ  یھارمگ و  تلاھج و  رد  رـشب  دوب ، هتـسبرب  تخر  تیونعم  دوب ، یناملظ  دوب ، کیرات  ایند  رورغلا ؛» هرھاظ  رونلا  هفـساک  ایندلا  و  « ؟ دوب هچ 

. داتسرف ار  ربمغیپ  لاعتم  یادخ  یطئارش ،

هـس تسیب و  لوط  رد  تسناوت  اذـل  دوب . هدرک  هداـمآ  ار  وا  دـنوادخ  تیرـشب ، خـیرات  لوط  یارب  یمیظع ، تکرح  نینچ  کـی  یارب  هک  دوب  یاهتـسیاش  رـصنع  نآ  مرکم ، یبن   

یھاتوک نامز  لاس ، هس  تسیب و  تسا . هدرب  شیپ  هدنار و  ولج  ار  خیرات  زورما  ات  تالکـشم ، یهمھ  اب  عناوم ، یهمھ  اب  نایرج  نیا  هک  دزادنیب  هار  هب  ار  ینایرج  کی  لاس 

یاـھراشف ریز  رد  یدودـعم  تـیعمج  دـش و  عورــش  رفن  هاـجنپ  رفن و  هد  رفن و  جـنپ  اـب  لوا  هـکم  رد  تشذــگ . هناـبیرغ  تازراـبم  اـب  مـھ  تدــم  نـیا  زا  لاـس  هدزیــس  تـسا .

نیا یور  رب  یمالسا  ندمت  یمالسا و  یهعماج  هکنیا  یارب  دش  هتخاس  یمکحتـسم  یاھنوتـس  دننک . تمواقم  دنتـسناوت  لھاج  روک و  بصعتم ، نانمـشد  یاسرفتقاط 

ار ندـمت  نیا  درواـیب و  دوجو  هب  ار  هعماـج  نیا  ماـظن و  نیا  دـنک و  ترجھ  هنیدـم  هب  تسناوت  ربـمغیپ  هک  دروآ  شیپ  ار  یطئارـش  لاـعتم  دـنوادخ  مھ  دـعب  دریگب . رارق  اـھنوتس 

نینچ کـی  هاـتوک . تدـم  کـی  ینعی  تسا ؛ هدـش  لاـس  هد  دـنار ، شیپ  درک و  هداـمآ  تخاـس ، تخادرپ ، ار  اـپون  ماـظن  نیا  مرکا  ربمغیپ  هک  مھ  یتدـم  یهمھ  دـنک . یزیریپ 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 67 
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تـسناوت مرکا  ربمغیپ  تدم  نیمھ  رد  اما  تسا ؛ یھاتوک  تدـم  یلیخ  لاس  هد  دوشیم . شومارف  دوریم ، نیب  زا  دوشیم ، مگ  ایند  ثداوح  جاوما  نافوط  رد  الومعم  یثداوح 

ندمت یهلق  جوا  رب  ندمت  نیا  دـیرفآ و  ار  یندـمت  کی  تکرح  نیا  هک  دـنک  داجیا  ار  یتکرح  کی  دـنک ؛ مھارف  ار  نآ  ومن  دـشر و  یهلیـسو  دـنک ، یرایبآ  دـنک ، سرغ  ار  لاھن  نیا 

نوگانوگ یاھثاریم  اب  ردـتقم ، یاھتموکح  اب  اھندـمت ، یهقباس  اب  زور ، نآ  یایند  یهمھ  رد  یرجھ ، مراھچ  موس و  نرق  رد  ینعی  تفرگ . رارق  دوخ  بساـنم  نارود  رد  یرـشب 

. تسا مالسا  رنھ  نیا  تسا ؛ هدشن  هدھاشم  یمالسا  ندمت  قنور  تمظع و  هب  یندمت  چیھ  یخیرات ،

دوجو هب  عناوم  دمآ ؛ دوجو  هب  یمالسا  تما  یارب  مھ  یخلت  نوگانوگ و  ثداوح  هلاسهد ، نارود  نامھ  زا  دعب  زا  مالسا ، مرکم  یبن  نارود  زا  دعب  زا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا   و 

دش و ادـیپ  مالـسا  نایرج  رد  هک  یئاھیـصلاخان  دـمآ ، دوجو  هب  نامز  لوط  رد  هک  یتافارحنا  اھنیا ، یهمھ  اب  دـش . ادـیپ  یلخاد  یاھیریگرد  دـمآ ، دوجو  هب  تافالتخا  دـمآ ،

موس نرق  ندمت  نآ  نویدم  زورما  یاھندمت  یهمھ  ایند و  یهمھ  هک  دروایب  دوجو  هب  ار  تمظع  نآ  تسناوت  نرق  راھچ  هس  لوط  رد  تثعب  مایپ  مرکا و  ربمغیپ  مایپ  درک ، دـشر 

. تسا هبرجت  کی  نیا  تسا . ناناملسم  یرجھ  مراھچ  و 

اھناملسم ام  ریغال . دش و  دھاوخ  نکمم  مالسا  تکرب  هب  لامک ، یوس  هب  رشب  تکرح  رشب و  تاجن  هک  درک  دھاوخ  قیدصت  دنک ، تیاعر  ار  فاصنا  دشیدنیب و  رگا  تیرـشب   

لماـکتم هتـسجرب و  عماوج  یاـنب  یارب  مرکا  ربمغیپ  هک  ار  یئاـھهیاپ  اـم  میتسنادـن ؛ ار  مالـسا  ردـق  اـم  میتسکـش ؛ ار  نادـکمن  میدروخ و  کـمن  اـم  میدرک ؛ یـسانشانردق 

هب ار  تیرشب  هک  دراد  تشاد و  ار  یئاناوت  نیا  مالـسا  میدروخ . مھ  ار  شبوچ  میدرک و  یـساپسان  یرکـشان و  ام  میتشادن ؛ هگن  دوخ  نایم  رد  دوب ، هدرک  یراذگانب  یناسنا 

یهیاپ تدھاجم ، یهیاپ  تینالقع ، یهیاپ  نامیا ، یهیاپ  دنتـشاذگ -  ربمغیپ  هک  یئاھهیاپ  نیا  دھد . دشر  ار  وا  یونعم  یدام و  ظاحل  زا  دناسرب و  لامک  هب  دـناسرب ، تداعس 

. تسا یمالسا  یهعماج  یلصا  یاھهیاپ  تزع - 

یاھنادیم رد  هچ  ار   هللالیبسیف  داھج  مینک ؛ هدافتـسا  تسا ، رـشب  هب  یھلا  گرزب  یهیدھ  هک  یناسنا ، درخ  زا  مینک ؛ تیوقت  دوخ  لمع  رد  دوخ و  یاھلد  رد  ار  نامنامیا   

ار یمالـسا  یناسنا و  تمارک  تزع و  سح  مینک و  لابند  اھنادیم -  رگید  داصتقا و  نادیم  تسایـس ، نادـیم  رگید ، یاھنادـیم  رد  هچ  دـشاب ؛ مزال  هک  یتقو  نآ  یماظن ، دربن 

. میرامشب منتغم  نامدوخ  یارب 

تکرب هب  مالـسا ، مایپ  تکرب  هب  درک . دھاوخ  لابند  انیقی  ار  مالـسا  مظعم  یبن  طخ  نامھ  ار ، یمالـسا  تکرح  نامھ  هعماج  نیا  دوشب ، هدنز  یاهعماج  کی  رد  یتقو  اھنیا   

. مینکیم هدھاشم  میراد  ار  شتارمث  راثآ و  میشخبب ؛ ققحت  نامدوخ  یگدنز  رد  ار  نآ  زا  یشخب  میتسناوت  ناریا  تلم  ام  راوگرزب ، ماما  یادن 

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

ظفح نیا  ندرک . ظفح  نتـشاد ، هگن  ینعی  یرادـساپ  دوشن . یقلت  هناراـکهظفاحم  موھفم  کـی  یاـنعم  هب  تسا ، یرادـساپ  تیوھ  هک  هاپـس  تیوھ  منکیم  ضرع  نم  زورما 

دوجوم عضو  ظفح  یانعم  هب  بالقنا  ظفح  میوگیمن . ار  نیا  نم  مینک ؛ ظـفح  ار  بـالقنا  دوجوم  عضو  میئوگب  ینعی  درک . اـنعم  هناراـکهظفاحم  ریـسفت  کـی  اـب  ناوتیم  ار  ندرک 

نیا دنوشیمن . ضوع  اھفدھ  هدش . میـسرت  یاھفدـھ  تمـس  هب  اجک ؟ هب  باتـشرپ . تفرـشیپ  مھ  نآ  تسا ، هدنورـشیپ  تکرح  کی  دوخ  تاذ  رد  بالقنا  نوچ  ارچ ؟ تسین .

لماکت یلاعت و  یئاھن ، فدھ  دناهدش . صخشم  فادھا ، رد  هک  دنتسھ  یئاھشزرا  لوصا و  داد ، ناج  نآ  یارب  درک و  یگداتسیا  یتسیاب  نآ  یور  رب  هک  یئاھـشزرا  لوصا و 

نآ رد  تلادع  رارقتـسا  هک  راثآ ، تاصخـشم و  یهمھ  اب  تسا  یمالـسا  یهعماج  داجیا  نآ ، زا  رتنیئاپ  فدـھ  تسا ؛ یزاسناسنا  نآ ، زا  رتنیئاپ  فدـھ  تسا . یھلا  برق  و 

یلیخ میئوگب  مینک . مک  فدھ  زا  ات  میراذگب  هیام  میئایب  میناوتیمن  ام  ینعی  دنتسین ؛ یندشضوع  فادھا  نیا  دنتـسھ . فادھا  اھنیا  دشاب . تیونعم  دشاب ، دیحوت  دشاب ،

تعیرـش رارقتـسا  دیحوت ، تسا . فدھ  نیا ، تلادع . هن ، مینک ! رارقرب  یتلادعهمین  کی  دوشیمن ، هک  تلادـع  میئوگیم  الاح  مینک ، رارقرب  تلادـع  میتساوخیم  زور  کی  بخ ،

رییغت لباق  اھهویش  تسا ، ندش  دایز  مک و  لباق  اھتعرس  فادھا ، نیا  تمس  هب  تکرح  تھج  رد  نکیل  تسین . ریذپرییغت  اھنیا  تسا ، فادھا  اھنیا  لماک ، روط  هب  یمالسا 

یگدنورــشیپ و تلاـح  نـیمھ  ظـفح  ینعی  بـالقنا  ظـفح  تـسا . هدــنربشیپ  هدنورــشیپ و  بـالقنا  تـھج ، نـیا  رد  دــشاب . روـجاوروج  تـسا  نـکمم  ریبادــت  تـسا ، نتفاـی 

تکرح رد  هک  یناجیھ  روش و  توارط و  نآ  تقو  نآ  میدـیمھف ، روجنیا  ار  یرادـساپ  موھفم  میدرک و  هاگن  روجنیا  ام  رگا  تسانعم . نیا  هب  بالقنا ، زا  یرادـساپ  یگدـنربشیپ .

. دش دھاوخ  فعاضم  تسھ ، یرادساپ 
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. دنک ادیپ  ققحت  تسا ، هدرک  میسرت  رشب  یارب  مالسا  هک  یگرزب  یاھوزرآ  یمالسا ، فادھا  یمالسا ، یاھنامرآ  نآ ، رد  هک  یاهعماج  ینعی  هچ ؟ ینعی  یمالـسا  یهعماج 

یاهعماج دنریثات ، یاراد  دنشقن ، یاراد  دوخ  تفرـشیپ  رد  دوخ ، یهدنیآ  رد  روشک ، یهرادا  رد  نآ ، رد  مدرم  هک  یاهعماج  دازآ ، یهعماج  تلادع ، زا  رادروخرب  لداع ، یهعماج 

، یداصتقا تفرشیپ  یملع ، تفرشیپ  هبناجهمھ -  یاھتفرشیپ  یاراد  یاهعماج  یگنسرگ ، رقف و  زا  یاربم  هافر و  زا  رادروخرب  یاهعماج  یلم ، یانغتسا  یلم و  تزع  یاراد 

هعماج نیا  هتبلا  میتسھ . شلابند  ام  هک  تسا  یاهعماج  نآ  نیا  مئاد ؛ یورشیپ  لاح  رد  فقوت و  نودب  دوکر ، نودب  نوکس ، نودب  یاهعماج  هرخالاب  و  یسایس -  تفرـشیپ 

. ام یهنایم  مھم  یلصا و  فدھ  دش  نیا  سپ  دنک . ادیپ  ققحت  هعماج  نیا  هک  میتسھ  نیا  لابند  ام  یلو  هدرکن ، ادیپ  ققحت 

نینچ یعامتجا ، نینچ  راسهیاس  رد  دـنناوتب  اھناسنا  هک  تسا  نیا  هعماج  نیا  تیلوئـسم  نیرتمھم  دـش ، لیکـشت  یتقو  هعماج  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  هنایم ؟ میئوگیم  ارچ 

هب دندرک  انعم  ار  نودبعیل » . » دنسرب تیدوبع  هب  اھناسنا  ( ١ (؛» نودبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  : » هک دنسرب ؛ یھلا  لامک  یونعم و  لامک  هب  یئاضف ، نینچ  یتموکح ،

ینعم تفرعم  نودـب  تدابع  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  هکلب  هن ؛ تسا -  تفرعم  یانعم  هب  تدابع  تسا -  فرع »  » یانعم هب  دـبع »  » هک تسین  نیا  شیانعم  نیا  نوفرعیل .» »

تیاھن نآ  نیا ، دنکیم ؛ ادیپ  هللاقالخا  هب  قلخت  دـسریم ، ادـخ  لماک  تفرعم  هب  ینعی  دـسریم ، ادـخ  تیدوبع  هب  هک  یاهعماج  نیاربانب  تسین . تدابع  درادـن ، ناکما  درادـن ،

. تسا یئالاو  رایسب  گرزب و  رایسب  فدھ  هک  تسا ، یمالسا  یهعماج  داجیا  نآ ، زا  لبق  فدھ  و  تسا ؛ نآ  یئاھن ، فدھ  نیاربانب  تسا . یناسنا  لامک 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

تلود لیکـشت  دـعب  تسا ، یمالـسا  ماـظن  لیکـشت  دـعب  تسا ، یمالـسا  بـالقنا  لوا ، یهـقلح  هدـش . ثـحب  میتـفگ ، ار  نـیا  اـھشیپ  دراد ؛ دوـجو  یقطنم  یهریجنز  کـی 

بالقنا زا  روظنم  تسا . طبترم  مھ  هب  هک  تسا  یرمتـسم  یهریجنز  کی  نیا  تسا ؛ یمالـسا  تما  لیکـشت  دعب  تسا ، یمالـسا  یهعماج  لیکـشت  دـعب  تسا ، یمالـسا 

نامھ ینعی  یمالـسا ، بالقنا  زا  ام  روظنم  اجنیا  دوشیم . لحارم  نیا  یهمھ  لماش  بـالقنا  اـنعم  کـی  هب  ـالاو  تسا ؛ یبـالقنا  تکرح  تسا -  لوا  یهقلح  هک  یمالـسا - 

یهقلح دنکیم . هدامآ  دیدج  ماظن  داجیا  یارب  ار  هنیمز  دـنکیم و  نوگنرـس  ار  دـساف  هتـسباو و  ماظن  ار ، یمیدـق  ماظن  ار ، عجترم  ماظن  هک  یبالقنا  شبنج  یبالقنا و  تکرح 

دنتسھ مدرم  هک  بالقنا -  نابحاص  تلم و  روشک ، هک  دراد ، یصخشم  فیرعت  هک  یلک  تیوھ  نآ  ینعی  یمالـسا ، ماظن  زا  اجنیا  رد  نم  روظنم  تسا . یمالـسا  ماظن  دعب ،

تسا و هدش  هتفرگ  مالـسا  زا  یرالاسمدرم  نآ ، رد  هک  یماظن  ینعی  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا . یروھمج  دندرک : باختنا  ام  مدرم  ام ، دروم  رد  دننکیم . باختنا  ار  نآ  - 

دوجو هب  یمالـسا  ماظن  نییعت  یهرود  رد  هک  هچنآ  ساسا  رب  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تلود  زا  روظنم  میدرک . روبع  مھ  هقلح  نیا  زا  ام  تسا . هارمھ  یمالـسا  یاھـشزرا  اب 

اجنیا رد  تسا . یمالـسا  تلود  یتیریدم ، یاھداھن  یهعومجم  نیا  دش . نیعم  روشک  تیریدم  روشک و  یهرادا  یاھناینب  اھداھن و  دش ؛ تسرد  یـساسا  نوناق  کی  دـمآ ،

. روشک یهدـننک  هرادا  نوگانوگ  تاـماظن  دـنراد ؛ هدـھعرب  ار  روشک  کـی  یهرادا  هک  روشک  یتیریدـم  یاھهاگتـسد  عومجم  ینعی  تسین ؛ هیرجم  یهوق  طـقف  تلود ، زا  روظنم 

تلود نیا  دـھعت  تیلوئـسم و  دـش ، لیکـشت  یمالـسا  تلود  هکنآ  زا  دـعب  تسا . یـساسا  مھم و  رایـسب  شخب  نآ  نیا ، هـک  تـسا ؛ یمالـسا  یهعماـج  نآ ، زا  دـعب  شخب 

یاھوزرآ یمالـسا ، فادـھا  یمالـسا ، یاھنامرآ  نآ ، رد  هک  یاهعماج  ینعی  هچ ؟ ینعی  یمالـسا  یهعماج  دـشخبب . ققحت  ار  یمالـسا  یهعماـج  هک  تسا  نیا  یمالـسا 

رد روشک ، یهرادا  رد  نآ ، رد  مدرم  هک  یاهعماـج  دازآ ، یهعماـج  تلادـع ، زا  رادروخرب  لداـع ، یهعماـج  دـنک . ادـیپ  قـقحت  تسا ، هدرک  میـسرت  رـشب  یارب  مالـسا  هک  یگرزب 

، یگنـسرگ رقف و  زا  یاربـم  هاـفر و  زا  رادروـخرب  یاهعماـج  یلم ، یانغتـسا  یلم و  تزع  یاراد  یاهعماـج  دـنریثات ، یاراد  دنــشقن ، یاراد  دوـخ  تفرــشیپ  رد  دوـخ ، یهدـنیآ 

لاح رد  فقوت و  نودب  دوکر ، نودب  نوکس ، نودب  یاهعماج  هرخالاب  و  یسایس -  تفرشیپ  یداصتقا ، تفرشیپ  یملع ، تفرـشیپ  هبناجهمھ -  یاھتفرـشیپ  یاراد  یاهعماج 

نیا سپ  دـنک . ادـیپ  ققحت  هعماج  نیا  هک  میتسھ  نیا  لابند  ام  یلو  هدرکن ، ادـیپ  ققحت  هعماج  نیا  هتبلا  میتسھ . شلابند  ام  هک  تسا  یاهعماـج  نآ  نیا  مئاد ؛ یورـشیپ 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 68 
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. ام یهنایم  مھم  یلصا و  فدھ  دش 

نینچ یعامتجا ، نینچ  راسهیاس  رد  دنناوتب  اھناسنا  هک  تسا  نیا  هعماج  نیا  تیلوئـسم  نیرتمھم  دـش ، لیکـشت  یتقو  هعماج  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  هنایم ؟ میئوگیم  ارچ   

هب دـندرک  انعم  ار  نودـبعیل » . » دنـسرب تیدوبع  هب  اھناسنا  نودـبعیل ؛» الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  : » هک دنـسرب ؛ یھلا  لامک  یونعم و  لامک  هب  یئاـضف ، نینچ  یتموکح ،

ینعم تفرعم  نودـب  تدابع  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  هکلب  هن ؛ تسا -  تفرعم  یانعم  هب  تدابع  تسا -  فرع »  » یانعم هب  دـبع »  » هک تسین  نیا  شیانعم  نیا  نوفرعیل .» »

تیاھن نآ  نیا ، دنکیم ؛ ادیپ  هللاقالخا  هب  قلخت  دـسریم ، ادـخ  لماک  تفرعم  هب  ینعی  دـسریم ، ادـخ  تیدوبع  هب  هک  یاهعماج  نیاربانب  تسین . تدابع  درادـن ، ناکما  درادـن ،

کی یتقو  بخ ، تسا . یئالاو  رایـسب  گرزب و  رایـسب  فدھ  هک  تسا ، یمالـسا  یهعماج  داجیا  نآ ، زا  لبق  فدھ  و  تسا ؛ نآ  یئاھن ، فدـھ  نیاربانب  تسا . یناسنا  لامک 

. تسا یرگید  ثحب  یرگید و  یهلوقم  نآ  الاح  هک  دمآ ؛ دھاوخ  دوجو  هب  مھ  هعماج  نیا  شرتسگ  ینعی  یمالسا ، تما  داجیا  یارب  هنیمز  دمآ ، دوجو  هب  یاهعماج  نینچ 

میرکت موھفم  یدازآ ، موھفم  تلادع ، موھفم  دش -  هتفگ  هک  یمیھافم  نیا  منکب ؛ ضرع  ار  نیا  لوا  نم  تسالاو . رایـسب  رما  کی  دـش ، رکذ  فدـھ  ناونع  هب  هک  یزیچ  نیا   

برغ قطنم  رد  یدازآ  هک  یئانعم  نآ  زا  ریغ  دراد ، یئانعم  یمالـسا  قطنم  رد  یدازآ  شدوخ . یبرغ  یناعم  اب  هن  تسام ، رظن  دروم  شدوخ  یمالـسا  یناـعم  اـب  ناـسنا - 

تالکـشم زا  یکی  یبرغ . یقلت  یبرغ و  یانعم  رد  موھفم  نیا  اب  تسا  ریاغم  یمالـسا  موھفم  رد  ناسنا  تیناسنا  هب  نداد  شزرا  ناسنا ، هب  مارتحا  ناـسنا ، میرکت  دراد .

رد دندوب ؛ اھنآ  ققحت  لابند  دـناهدرک ، رارکت  ار  اھیبرغ  یاھفرح  دـناهدرک ، همجرت  یبرغ  میھافم  اب  ار  یمالـسا  میھافم  دـناهدمآ  یدارفا  هک  هدوب  نیا  اھلاس  نیا  لوط  رد  ام 

عضو نیا  هب  ندیـسر  و  یتیمـسا » مادآ  داصتقا   » نیمھ دینیبیم ؛ هک  تسا  یبلاطم  نیمھ  داصتقا ، یهنیمز  رد  یبرغ  یدازآ  تسین . نیا  یارب  یمالـسا  بالقنا  هک  یلاح 

یدازآ یانعم  هب  یناسنا  یدازآ  تسین . نیا  هک  یدازآ  زا  اـم  دارم  دـھدیم . ناـشن  جـیردتب  ار  شدوخ  یگتخیرورف  لـالحنا و  دراد  نـالا  هک  اـیند ، دوجوم  یداـصتقا  یروتاـتکید 

، تسا طلغ  فرح  هک  دـننزیم ؛ اھنآ  هک  مینزب  یفرح  زا  مد  مینک ، نیریـش  اھیبرغ  مشچ  رد  ار  نامدوخ  هکنیا  یارب  دـیابن  ام  تسین . یبرغ  یگنھرف  یرابودـنبیب  یقـالخا 

نیا ریز  رد  برغ  رد  هک  هچنآ  اب  دوشب  هابتـشا  یتسیابن  نیا  مینزیم ؛ فرح  نز  هب  مارتحا  ناسنا ، هب  مارتحا  زا  ام  دـھدیم . ناشن  ار  شدوخ  نـالطب  دراد  زورما  تسا و  لـطاب 

ناسنا تمارک  دوخ ، یمالسا  یانعم  اب  یدازآ  دوخ ، یمالسا  یانعم  اب  تلادع  تسا ؛ رظن  دروم  یمالسا  میھافم  دوشیم . نایب  دوشیم و  هتفگ  دوشیم و  همجرت  میھافم 

هار یراذگـشزرا ، نیا  رد  اھهنیمز ، نیا  رد  دـنراد . یئاھفرح  کی  ناشدوخ  یارب  مھ  اھیبرغ  تسا . نیبم  تسا ، نشور  مالـسا  رد  همھ  اھنیا  هک  دوخ ؛ یمالـسا  یانعم  اب 

. تسا یفرحنم  جک و  هار  اھنآ ،

رواگنک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٧ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

امناف ثکن  نمف  مھیدیا  قوف  دی هللا  نوعیابی هللا  امنا  کنوعیابی  نیذـلا  نا  : » تسا هتکن  نیمھ  یهرابرد  حـتف  یهروس  رد  نآرق  یهفیرـش  یهیآ  هک  دراد ، دوجو  یمھم  یهتکن 

، هار نآ  رد  تماقتـسا  هب  دراد  جایتحا  جئاتن ، هب  ندیـسر  درک ، زاغآ  ار  یھار  تلم  کی  یتقو  ( ١ «.) امیظع ارجا  هیتویـسف  هیلع هللا  دـھاع  امب  یفوا  نم  هسفن و  یلع  ثکنی 

تفرـشیپ هک  یرادـقم  نیا  مینک  روصت  هک  تسا  نیا  اـم  تاـفآ  زا  یکی  هار . یهناـیم  یاھدرواتـسد  هب  ندـشن  عناـق  هب  هار ، ناـیم  ندـشن  فـقوتم  هب  هار ، نآ  رد  تفرـشیپ  هب 

رد ار  دیما  غارچ  سپ  میدیـسرن ، یئاھن  یاھفدھ  هب  تدـم  نیا  رد  هرود و  نیا  ات  نوچ  مینک  روصت  هک  تسا  نیا  رگید  تفآ  مینک . فقوت  اج  نیمھ  تسا ؛ یئاھن  جـئاتن  میدرک ،

ترما و امک  مقتسا  عداف و  کلذلف  : » تسا نیا  دزومآیم ، ام  هب  مالسا  لاعتم و  دنوادخ  هک  یھار  تشاد . میھاوخن  یسرتسد  رگید  مینک  رکف  مینک ؛ شوماخ  نامدوخ  لد 

هب تقو  نآ  میداد ، جرخهب  تماقتـسا  رگا  دیھدب . جرخهب  تماقتـسا  دیرادرب و  راوتـسا  مکحم و  ار  اھمدـق  دـیورب ، شیپ  تقد  اب  دیتخانـش ، هک  ار  یھار  ( ٢ (؛» مھئاوھا عبتت  ال 

یانعم هب  یرالاسمدرم  نآ  تلادع ، نآ  مدرک . حیرشت  ریوصت و  هاشنامرک  رد  نیا  زا  لبق  زور  دنچ  نم  هک  یایمالسا  یهعماج  نامھ  دیسر ؛ میھاوخ  یمالسا  یلاع  فادھا 

هب یھلا  قیفوت  هب  ام ، یاھلد  رد  دـیما  رون  ظفح  اب  ام ، ندـشن  هتـسخ  اب  ام ، راوتـسا  یاھمدـق  اب  اـم ، تفرـشیپ  اـب  یمالـسا ، یدازآ  نآ  یناـسنا ، تمارک  نآ  هملک ، یعقاو 

. درک دھاوخ  ادیپ  ققحت  ناناوج  نیمھ  تسد 

رواگنک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٧ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

ار روشک  بالقنا  میدوب . اھـشخب  یهمھ  رد  اوزنا  دومج و  دوکر و  راچد  تلم  کی  ام  تسین . هسیاقم  لباق  لبق  یاھنارود  اب  ام  زیزع  روشک  زورما  نم ! زیزع  نارھاوخ  ناردارب و 

ماجنا یداـیز  یاھتفرـشیپ  میاهدومیپ ، ار  یداـیز  یاـھهار  دروآ . ناـغمرا  هب  تلم  نیا  یارب  ار  تزع  درک و  رادـیب  روشک  نیا  رد  ار  یروآون  یهیحور  درک ، هدـنز  ار  تلم  درک ، هدـنز 

. مینکیمن فقوت  هار  طسو  ام  دراد ؛ همادا  هار  نیا  و  تسا ؛ هتفرگ 

امناف ثکن  نمف  مھیدیا  قوف  دی هللا  نوعیابی هللا  امنا  کنوعیابی  نیذلا  نا  : » تسا هتکن  نیمھ  یهرابرد  حتف  یهروس  رد  نآرق  یهفیرـش  یهیآ  هک  دراد ، دوجو  یمھم  یهتکن   

هب هار ، نآ  رد  تماقتـسا  هب  دراد  جایتحا  جـئاتن ، هب  ندیـسر  درک ، زاغآ  ار  یھار  تلم  کی  یتقو  امیظع .» ارجا  هیتویـسف  هیلع هللا  دـھاع  امب  یفوا  نم  هسفن و  یلع  ثکنی 

، میدرک تفرـشیپ  هک  یرادقم  نیا  مینک  روصت  هک  تسا  نیا  ام  تافآ  زا  یکی  هار . یهنایم  یاھدرواتـسد  هب  ندشن  عناق  هب  هار ، نایم  ندـشن  فقوتم  هب  هار ، نآ  رد  تفرـشیپ 

لد رد  ار  دـیما  غارچ  سپ  میدیـسرن ، یئاـھن  یاھفدـھ  هب  تدـم  نیا  رد  هرود و  نیا  اـت  نوچ  مینک  روصت  هک  تسا  نیا  رگید  تفآ  مینک . فـقوت  اـج  نیمھ  تسا ؛ یئاـھن  جـئاتن 

ترما و ال امک  مقتسا  عداف و  کلذلف  : » تسا نیا  دزومآیم ، ام  هب  مالـسا  لاعتم و  دنوادخ  هک  یھار  تشاد . میھاوخن  یـسرتسد  رگید  مینک  رکف  مینک ؛ شوماخ  نامدوخ 

فادھا هب  تقو  نآ  میداد ، جرخهب  تماقتـسا  رگا  دیھدب . جرخهب  تماقتـسا  دیرادرب و  راوتـسا  مکحم و  ار  اھمدق  دیورب ، شیپ  تقد  اب  دیتخانـش ، هک  ار  یھار  مھئاوھا ؛» عبتت 

یعقاو یانعم  هب  یرالاسمدرم  نآ  تلادع ، نآ  مدرک . حیرشت  ریوصت و  هاشنامرک  رد  نیا  زا  لبق  زور  دنچ  نم  هک  یایمالسا  یهعماج  نامھ  دیسر ؛ میھاوخ  یمالسا  یلاع 

تـسد هب  یھلا  قیفوت  هب  ام ، یاھلد  رد  دـیما  رون  ظفح  اب  ام ، ندـشن  هتـسخ  اب  ام ، راوتـسا  یاھمدـق  اب  ام ، تفرـشیپ  اـب  یمالـسا ، یدازآ  نآ  یناـسنا ، تمارک  نآ  هملک ،

. درک دھاوخ  ادیپ  ققحت  ناناوج  نیمھ 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

هئطوت راچد  دنبای و  همادا  دننامب و  یعقاو  هللانذاب  اھبالقنا  رگا  تسین . هتـشذگ » هب  تشگزاب   » موھفم هب  هتبلا  هک  تسا ؛ مالـسا  هب  تشگزاب  ناتیاھتلم  یمومع  تساوخ 

یمالسا یزاسندمت  مھم  یهلئسم  نامھ  نیا  دوب ؛ دھاوخ  اھبالقنا  روشک و  تیریدم  یسیوننوناق و  یزاسماظن ، یگنوگچ  امش ، یلصا  یهلئسم  دندرگن ، هلاحتـسا  ای 

. تسا دیدج  رصع  رد  ددجم 

نیرتهاتوک رد  ار  ناتیاھروشک  رب  مکاح  یگتـسباو  رقف و  ینیدیب و  دادبتـسا و  یگدـنامبقع و  خـیرات  کی  هنوگچ  هک  دوب  دـھاوخ  نیا  امـش  یلـصا  راک  گرزب ، داھج  نیا  رد   

کی ار  یجراخ  یلخاد و  یاھدیدھت  دینک و  یزاسهعماج  ملع ، تینالقع و  تیاعر  هنارالاسمدرم و  یاهویـش  هب  یمالـسا و  درکیور  اب  هنوگچ  دـینک و  ناربج  هللااشنا  اھنامز 

؛ دـینک هنیداھن  ار  برغ » مزیـشاف   » یاھنم مظن »  » و مزیـسکرام ،»  » یاـھنم یربارب »  » و مزیلاربیل ،»  » یاـھنم یعاـمتجا » قوقح  یدازآ و   » هنوگچ دـینارذگب ؛ رـس  زا  کـی  هب 

، دینک تفرشیپ  هنوگچ  دیوش ؛ یوزنم  هکنآیب  دیوش ، لقتـسم  هنوگچ  دیوش ؛ رجحت  دومج و  راتفرگ  هکنآیب  دینک ، ظفح  ار  مالـسا  یقرتم  تعیرـش  هب  شیوخ  دیقت  هنوگچ 

. دیوش راکهظفاحم  هزیرالوکس و  هکنآیب  دینک ، یملع  تیریدم  هنوگچ  دیوش ؛ هتسباو  هکنآیب 

یارگلوصا مالسا   » یوگلا ات  دش  دھاوخ  هدش و  داھنـشیپ  امـش  هب  برغ  یوس  زا  کیئال » مالـسا   » و یریفکت » مالـسا   » یوگلا ود  دنوش . حالـصا  یناوخزاب و  دیاب  اھفیرعت   

. دینک فیرعت  تقدب  هرابود و  ار  تاملک  دوشن . تیوقت  هقطنم  یاھبالقنا  نایم  رد  ینالقع » لدتعم و 

یـسارکومد لاربیل  ماد  هب  نداتفا  یاـنعم  هب  رگا  و  دیـشاب ؛ تارکومد  همھ  تساـھبالقنا ، لوصا  بوچراـچ  رد  دازآ  تاـباختنا  ندوب و  یمدرم  یاـنعم  هب  رگا  ندوب » تارکومد   »

. دیشابن تارکومد  کی  چیھ  دشاب ، یدیلقت  مود و  یهجرد 

یگمھ دـشاب ، یگدزبرغ  یفن  تعیرـش و  ایحا  تافارحنا و  تافارخ و  اب  هزرابم  لیـصا و  یاھـشزرا  هب  یرادافو  تنـس و  باتک و  رد  یئارگلوصا  یانعم  هب  رگا  یرگیفلـس »  »

ندـمت رکفت و  ناـکرا  هک  تینـالقع -  تحامـس و  یئارگون و  اـب  دوش ، همجرت  یمالـسا  بھاذـم  اـی  ناـیدا  ناـیم  تنوـشخ  رجحت و  بصعت و  یاـنعم  هب  رگا  و  دیـشاب ؛ یفلس 

. دش دھاوخ  ینیدیب  مزیرالوکس و  جیورت  ثعاب  دوخ  دوب و  دھاوخن  راگزاس  دنایمالسا - 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 69 
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لمحت ار  یتسینویھـص  میژر  هک  یمالـسا  هب  نآ . نشخ  رجحتم و  عون  زا  هچ  و  ارگبرغ ، کیئال و  عون  زا  هچ  دیـشاب ؛ نیبدـب  سیراـپ  ندـنل و  نتگنـشاو و  بولطم  مالـسا  هب   

نماد یبھذـم  یاهلیبق و  یاھگنج  هب  لخاد  رد  یلو  دـنکیم ، زارد  وتاـن  اـکیرمآ و  یوس  هب  یتشآ  تسد  دوشیم ، هجاوم  هناـمحریب  رگید  یمالـسا  بھاذـم  اـب  یلو  دـنکیم ،

یگدزفرـصم و برغ و  یرادهیامرـس  ماد  هب  ار  امـش  هک  دیـشاب ، نیبدـب  یـسیلگنا  یئاکیرمآ و  مالـسا  هب  دـینکن . دامتعا  تسا ، رافک  اب  امحر  نینموم و  اـب  ادـشا  دـنزیم و 

زا دـندرکیم و  راختفا  یوروش  ای  اکیرمآ و  سیلگنا و  هسنارف و  هب  دوخ  رتشیب  یگتـسباو  هب  نامکاح ، مھ  ناگبخن و  مھ  هتـشذگ ، یاھهھد  رد  دـنناشکیم . یقالخا  طاطحنا 

. تسا هدش  سکعرب  زیچ  همھ  زورما  و  دنتخیرگیم ؛ یمالسا  یاھلبمس 

شترا  / ١٣٩٠/١١/١٩ ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

لباـقم رد  عاـفد  ماود و  لـباق  مکحتـسم  راگدـنام  یقیقح  تیوـھ  کـی  تمـس  هب  دروآ ، دوـجو  هب  ار  تکرح  نیا  هک  یبـالقنا  یمالـسا و  یروـھمج  یمالـسا و  ماـظن  تـکرح 

هچ تسا -  هدیـشخب  ام  هب  لاعتم  یادـخ  هک  یئاـھورین  اـھتیفرظ و  رب  یهیکت  ندوب ، ناملـسم  زا  تزع  ساـسحا  لاـعتم ، یادـخ  هب  اـکتا  یمالـسا ، تیوھ  تساـھمجاھت ؛

. یونعم یاھشزرا  تمس  هب  ایند  یناوخارف  و  ام -  یعیبط  یاھورین  هچ  یناسنا و  یاھورین  هچ  یلم ، یعمج  میظع  یاھورین  هچ  ام ، کیکی  یصخش  یاھورین 

زا یئاھر  دـندروآ -  دوجو  هب  اپورا  رد  یدام  یاھتکرح  هک  هچنآ  زا  تیرـشب  دربن ؛ یدوس  یـسنج  یاھیدازآ  نداد  جاور  زا  ایند  دربن ؛ یدوس  یرگیدام  رد  ندـش  قرغ  زا  اـیند   

تیبرت تسناوت  هن  درک ، ظفح  ار  هداوناخ  هن  درک ، نیمات  ار  تینما  هن  درک ، نیمات  ار  یمومع  هافر  هن  درک ، نیمات  ار  تلادـع  هن  دربن ؛ یدوس  یھلا -  دویق  زا  یئاـھر  تیونعم ،

اھنیا دندرک -  ادیپ  تسد  فولا  فالآ و  هب  حالس  ناگدنزاس  اھرادکناب و  اھرادیناپمک ، یاهدع  کی  هلب ، دندرک . ررض  اھنیا  یهمھ  رد  دھد ؛ ماجنا  یتسردب  ار  یدعب  یاھلـسن 

زا دیلقت  اب  اھنیا و  یهیاس  ریز  رد  هک  مھ  ار  یعماوج  دندرکن ، تخبـشوخ  ار  ناشدوخ  تشادـن ؛ یناسنا  درواتـسد  تشادـن ، یرـشب  درواتـسد  برغ  یدام  ندـمت  اما  دوب - 

. دندرکن تخبشوخ  دندرک ، یگدنز  اھنیا 

نامھ یرشب ؛ یاھزاین  هب  نتخادرپ  لاح  نیع  رد  یھلا ، قالخا  هب  هجوت  تیونعم ، هب  هجوت  تسا . روآتکالف  ازیتخبدب و  تکرح  نیا  زا  یئاھر  مایپ  یمالـسا ، بالقنا  مایپ   

رب یبرغ  عماوج  رد  نآ  لباقم  یهطقن  هک  یئاھیراگنلو  هن  طلغ ، یاھیریگتخس  یسکودترا و  یکیلوتاک و  یاھاسیلک  طارفا  هن  طسوتم . دح  تسھ ؛ مالسا  رد  هک  یزیچ 

ریگارف و یانعم  کی  تلادـع  تسا . تلادـع  طخ  تسا ؛ هنایم  طخ  مالـسا ، طـخ  تسا . طـلغ  ود  رھ  تسین ؛ تسرد  اـھنیا  زا  مادـکچیھ  دـمآ ؛ دوجو  هب  ناـشیدام  تکرح  رثا 

ادھـش اونوکتل  اطـسو  هما  مکانلعج  کلذک  و  « ؛ یناسنا طسوتم  طخ  دشاب ؛ رظن  دم  دیاب  نداھن -  دوخ  یاج  هب  ار  زیچ  رھ  ینعی  تلادع -  اھهنیمز  یهمھ  رد  دراد . یلماش 

«. سانلا یلع 

. میراد یمدرم  یمومع و  تکرح  مینکیم ، یزاسماظن  مینکیم ، یزاسهعماج  تسا . تکرح  نیا  ناورشیپ  وزج  ناریا  تلم  زورما 

شترا  / ١٣٩١/٠٢/٠٣ ینیمز  یورین  ناھدنامرف  عمج  رد  تانایب 

لک نبذـعال  : » دـندومرف هک  دـننکیم -  تیاور  ار  یـسدق  ثیدـح  ناشیا  هک  تسا  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  زا  رھاظلایلع  تسا -  هدـش  لقن  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  زا 

هب هعماج  کی  ماظن  یهتشررس  رگا  تسا : نیا  ثیدح  نومضم  ( ١ « .) هیقت هرب  اھلامعا  یف  هیعرلا  تناک  نا  لج و  زع و  نم هللا  سیل  ارئاج  اماما  تعاطا  مالسالا  یف  هیعر 

یناسک یاهعماج  نانچنآ  رد  رگا  و  دـسریمن ؛ یئاج  هب  دنتـسھ ، هعماج  نیا  رد  هک  یدارفا  یهنانموم  تاکرح  دـشاب ، فرحنم  رگمتـس و  باـبان و  دـساف و  یاـھناسنا  تسد 

تعاطا مالسالا  یف  هیعر  لک  نع  نوفعال  و  : » تسھ مھ  شسکع  ثیدح ، نیمھ  رد  هتبلا  دنکیم . باذع  مھ  ار  اھنآ  ادخ  دننک ، تعاطا  نارگمتس  نآ  زا  دنشاب و  میلـست 

. درک افتکا  رھاظ  نیمھ  اب  دوشیمن  دراد ، حرش  اھنیا  الاح  هک  هئیسم ؛» هملاظ  اھلامعا  یف  هیعرلا  تناک  نا  لج و  زع و  نم هللا  ایداھ  اماما 

، تسا یھلا  ماظن  ماظن ، تیمکاح و  یاهعماج ، کـی  رد  یروشک ، کـی  رد  یاهعومجم ، کـی  رد  یماـظن ، کـی  رد  هچناـنچ  رگا  هک  تسا  نیا  بلطم  ناـج  بلطم و  یهصـالخ 

، روشک کی  سایقم  رد  ار  نیا  دیناوتیم  امش  دنشاب . هتشاد  مھ  یئاھاطخ  ولو  دنتسھ ؛ یھلا  وفع  دروم  دننکیم ، ماظن  نیا  زا  تعاطا  هک  یناسک  نآ  تسا ، هنالداع  ماظن 

. دینک هبساحم  هظحالم و  ار  نیا  دیناوتیم  مھ  شترا  نامزاس  لثم  نامزاس ، کی  سایقم  رد  دینک ؛ هبساحم  هعماج  کی  سایقم  رد  تما ، کی  سایقم  رد 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩١/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یهتـسیاش هک  یزکارم  رد  احلـص  دش ؛ دھاوخ  هاتوک  ناشتـسد  هعماج  یتایح  زکارم  هب  یزادناتسد  زا  حلاصان  دارفا  دش ، دھاوخ  هدیچرب  دسافم  دش ، یئاضق  تلادع  رگا 

مالـسا رظن  هک  ینانچنآ  ار  هیئاضق  یهوق  دـناوتب  یمالـسا  ماـظن  رگا  اـعقاو  تسا . هیئاـضق  یهوق  لاـمک  تیماـمت و  هب  هتـسب  اـھنیا  یهمھ  تفرگ . دـنھاوخ  رارق  دنتـسھ ، نآ 

یتالکـشم دش ؛ دھاوخ  فرطرب  یاهعماج ـ  رھ  و  ام ـ  یهعماج  تالکـشم  رثکا  دـھدب ، ناماس  دزاسب و  تسا ، هدـش  حرطم  ام  یھقف  ینید و  عبانم  رد  هک  ینانچنآ  تسا ،

چیھ هب  دشاب . هیئاضق  یهوق  اقترا  دیاب  فدھ  نیاربانب  دش . دـھاوخ  فرطرب  تساھـضرعت ، اھیدـعت و  زا  یـشان  تساھیھاوخدوخ ، زا  یـشان  تساھنایغط ، زا  یـشان  هک 

. تسا لوصو  لباق  اما  تسا ، ینالوط  یھار  نیا  هچرگا  نم  رظن  هب  و  میسرب . بولطم  فقس  هب  دیاب  بولطم . فقس  هب  میسرب  هک  یتقو  نآ  ات  دش ، عناق  دیابن  یدح 

نایراق  / ٣١/١٣٩١/٠۴ رادید  رد  تانایب 

تبحم قشع و  نامیا و  قیمعت  رد  یئازسب  ریثات  دننکیم ، یئارسهمغن  نآ  رد  ینآرق  نابیلدنع  دوشیم و  لیکشت  نآرق  توالت  نآرق و  یارب  هک  یتاسلج  نیا  زا  کی  رھ  انیقی 

تبحم لگ  فیطل  یوب  گنر و  تبحم ، اب  درک  هارمھ  ار  یمالـسا  فراعم  نآرق و  هب  یهدیقع  ار ، قح  هب  یهدیقع  یتلم  رگا  تسا . نیمھ  ورگ  رد  زیچ  همھ  و  دراد ؛ نآرق  هب  ام 

تقو نآ  دش ، هارمھ  نیجع و  فطاوع  اب  تبحم و  اب  ینالقع ، یاھیدنبیاپ  نیا  دیاقع ، نیا  رگا  دنک . روراب  ناسنا  یگدـنز  یهصرع  رد  ار  قیمع  تاداقتعا  دـناوتیم  هک  تسا 

زا رتارف  ار  ام  یاھلد  دناوتب  ینآرق  لفاحم  نیا  رگا  میتسھ . نیا  لابند  ام  دش ؛ دھاوخ  یپردیپ  دـش ؛ دـھاوخ  نوزفازور  تاقیفوت ، دـش ؛ دـھاوخ  ینآرق  لمع  یهصرع  هصرع ،

داقتعا نیا  دش ؛ دھاوخ  فرطرب  تسا ، یمالـسا  یهعماج  هار  رـس  رب  هک  یتالکـشم  دنک ، کیدزن  نآرق  هب  تبحم ، قشع و  یهقلع  یفطاع و  یهبنج  زا  ینالقع ، یهبنج 

. تسام

نایراق  / ٣١/١٣٩١/٠۴ رادید  رد  تانایب 

یهدعو نیا  دنکیم ؛ هیدھ  مدآ  نادنزرف  هب  ار  رـشب  یگدنز  تالـضعم  لحهار  نآرق  دوشیم . لح  تالکـشم  ینآرق ، فراعم  اب  دش . دـھاوخ  لح  نآرق  اب  یاهعماج  رھ  تالکـشم 

، ام ینامسج  لامعا  رد  هچ  ام ، حور  رد  هچ  ام -  نایم  رد  ینآرق  لمع  هچرھ  میوش ، رتکیدزن  نآرق  هب  ام  هچرھ  هداد . ناشن  ار  نیا  مھ  مالسا  نارود  یهبرجت  تسا و  ینآرق 

. میوشیم رتکیدزن  تالضعم  تالکشم و  لح  هب  تداعس ، هب  دوش ، رتشیب  ام -  عامتجا  رد  هچ  ام ، درف  رد  هچ 

رب یهبلغ  هطلـس و  تسا ، نآرق  یهیاـس  رد  کـین  قـالخا  تسا ، نآرق  یهیاـس  رد  یوـنعم  یداـم و  تفرـشیپ  تـسا ، نآرق  یهیاـس  رد  هاـفر  تـسا ، نآرق  یهیاـس  رد  تزع 

میھاوخ یدایز  یاھهرھب  انیقی  مینک ، شالت  اھفدھ  نیا  هب  ندیـسر  هار  رد  مینک و  کرد  یتسردب  ار  قیاقح  نیا  رگا  ناملـسم  یاھتلم  ام  تسا . نآرق  یهیاس  رد  نانمـشد 

. درب

زامن  / ١۵/١٣٩١/٠۶ یرسارس  سالجا  نیمکی  تسیب و  هب  مایپ 

نیا دیمھف . یتسردهب  دیاب  ار  زامن  تیمھا  میاهدرکن . ادا  لامک ، مامتهب و  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  یهفیظو  یمالـسا  ماظن  نالوئـسم  ام  یهعومجم  زونھ  هک  مینک  فارتعا  دـیاب 

یتقیقح تسا ، هتـشگ  دودرم  زین  نآ  زج  هچرھ  دشاب ، دودرم  زامن  رگا  هدـش و  هتفریذـپ  زین  تامحز  تامدـخ و  رگید  دـتفا ، لوبقم  دـنوادخ ، هاگرد  رد  زامن  رگا  دـناهدومرف : هک 

هار یونعم ، یدام و  یهدنزاس  یاھشالت  یهمھ  دریگ ، رارق  دوخ  یهتسیاش  هاگیاج  رد  زامن  یمالسا  یهعماج  رد  رگا  هک  تسا  نیا  تقیقح  نآ  دنایامنیم . ام  هب  ار  گرزب 

رارق ییانتعایب  دروم  زامن  دوش و  تلفغ  زاـمن  تیمھا  زا  رگا  دـناسریم و  مالـسا  یناـمرآ  بولطم  یهطقن  هب  ار  هعماـج  دـیاشگیم و  اـھنامرآ  یوس  تمـس و  هب  ار  دوخ 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 70 
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دھاوخن تسا ، هدرک  میـسرت  یرـشب  یهعماج  یارب  مالـسا  هک  یاهلق  هب  ندناسر  رد  ار  مزال  ریثات  اھتدھاجم  اھشالت و  دش و  دـھاوخن  یط  یتسردهب  ریـسم  نیا  دریگ ،

دیاب همھ  هریغ ، یـشزومآ و  یاھیزیرهمانرب  یرنھ و  یگنھرف و  یاھشالت  دروآیم . ام  دای  هب  ار  نیگنـس  یاهفیظو  دـھدیم و  رادـشھ  ام  یهمھ  هب  تقیقح  نیا  . تشاد

یکاـپ و یهمـشچ  نیا  زا  یتـسارهب  همھ  دریگ و  قـنور  ناـناوجون  ناـناوج و  هژیوهب  مدرم  ناـیم  رد  زورهبزور  بوـلطم ، تیفیک  اـب  زاـمن ، هک  دوـش  ارجا  یحارط و  یاهنوـگ  هب 

تیلوئسم ساسحا  دیاب  نارگید  زا  شیب  دجاسم ، یهرادا  ناراکردناتسد  امیسوادص و  یشزومآ و  یگنھرف و  روما  ددعتم  یاھهاگتسد  کشیب  دندرگ . دنمهرھب  ینشور 

. دننک

ناوریش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

رد هک  درک  دـنھاوخ  ادـیپ  تصرف  تلم  نآ  دنـشاب ، رادروخرب  ماـظن  تیمکاـح  یاھهاگتـسد  شمارآ  زا  دنـشاب ، هتـشاد  یـسایس  تاـبث  دنـشاب ، هتـشاد  تینما  رگا  تلم  کـی 

تلم کی  دـیاوع  نیرتدـیفم  اھهتـساوخ و  نیرتمھم  وزج  روشک ، کی  یارب  شمارآ  تینما و  دنـشاب . زاتـشیپ  دـنوش و  دراو  یرـشب  گرزب  یهقباسم  هب  نوگاـنوگ ، یاھنادـیم 

. تسا

هتنیکـس لزناف هللا  : » دیامرفیم دنکیم -  یفرعم  گرزب  تمعن  کی  تروص  هب  مدرم ، یارب  ربمغیپ و  یارب  ار  ناناملـسم  حتف  هک  حتف -  یهروس  رد  لاعتم  یادخ  میرک ، نآرق  رد   

. دـنکیم رکذ  یمالـسا  یهعماج  رب  ار  یھلا  یهنیکـس  لوزن  گرزب ، تمعن  کـی  ناونع  هب  اـھلھا ؛» اـھب و  قحا  اوناـک  یوقتلا و  هملک  مھمزلا  نینموملا و  یلع  هلوسر و  یلع 

، نیبدـب مھ  هب  تبـسن  همھ  درادـن ؛ دوجو  شمارآ  تسھ ، مطالت  یتلم  کی  نایم  رد  تقو  کی  دراد . دوجو  هک  یاهنینامط  نآ  ینعی  ناـنیمطا ، ینعی  شمارآ ، ینعی  هنیکس 

رد هن  دـناوتیمن  دـشابن ، تینما  یاراد  هک  یروشک  نینچ  کی  مکاح ؛ یاھهاگتـسد  لباقم  رد  مدرم  مدرم ، لباقم  رد  مکاح  یاھهاگتـسد  رگهزیتس ؛ رگیدـکی  هب  تبـسن  همھ 

دنکیم ادیپ  تصرف  تلم  دوب ، روشک  کی  رد  شمارآ  تینما و  رارقتـسا و  یتقو  اما  دشکب ؛ ولج  هب  شیپ و  هب  ار  شدوخ  یلم ، تزع  رد  هن  تعنـص ، رد  هن  داصتقا ، رد  هن  ملع ،

ناریا تلم  نانمشد ، یاھتثابخ  نانمشد ، یاھمیرحت  نانمشد ، یاھدیدھت  مغریلع  دینیبیم  امش  هک  نانچمھ  دھد ؛ زورب  ار  دوخ  یاھدادعتسا  ار ، دوخ  یاھیگدامآ  هک 

نیا دنشکب ؛ ایند  خر  هب  فلتخم  یاھهنیمز  رد  ار  دوخ  یگدامآ  ار ، دوخ  دادعتسا  ار ، دوخ  تمظع  دنھد ؛ ناشن  ار  دوخ  نوگانوگ ، یاھنادیم  رد  دناهتـسناوت  ام  زیزع  ناناوج  و 

. تسا تابث  تکرب  هب 

نایوجشناد  / ١٣٩١/٠٨/١٠ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

یهلئـسم ینعی  تسا . یمالـسا  یهعماج  یمالـسا و  ماظن  لیکـشت  نکر  نیرتمھم  هب  مالـسا  هجوت  هب  رظاـن  تسا ؛ یلوصا  یهثداـح  کـی  تسا ؛ یمھم  یهثداـح  ریدـغ 

نینموملاریما تیـالو  هب  نیدـقتعم  هعیـش و  یهلئـسم  طـقف  هلئـسم  تسا . مالـسا  نتـشادھگن  هدـنز  اـنعم  کـی  هب  ریدـغ ، نتـشادھگن  هدـنز  تیـالو و  یهلئـسم  تماـما و 

، مینک یفرعم  نارگید  هب  مھ  مینک ، کرد  نامدوخ  مھ  مینک ، نییبت  تسرد  ار  ریدـغ  تقیقح  نینموملاریما  زا  یوریپ  یعدـم  هعیـش و  مدرم  اـم  رگا  تسین . مالـسلاهیلع ) )

ثحب هلئـسم ، تخانـش  تسا ؛ ثحب  کی  یداقتعا ، لصا  کی  هب  یبھذم  ینید و  یهلحن  کی  لاصتا  یبلق و  داقتعا  ثحب  دشاب . نیرفآتدحو  دناوتیم  ریدغ  یهلئـسم  دوخ 

ام هک  میراودیما  تسا . هدرک  یلجتم  ریدغ  یهلئسم  رد  ار  یمالسا  یایند  یمالسا و  ماظن  یمالسا و  یهعماج  لیکشت  باب  رد  هلئسم  نیرتیلاع  مالـسا  تسا . یرگید 

لوط رد  هللااشنا  دیـشاب و  هتـشاد  ناتنھذ  رد  دـیاب  اھناوج  امـش  ار  نیا  هک  میـشاب ؛ تیالو  ریدـغ و  یقیقح  یاـنعم  نومـضم و  موھفم و  لاـبند  هب  هملک ، یعقاو  یاـنعم  هب 

. دینک لابند  یگدنز 

١٣٩١/٠٩/٠١ /  « نیحلاص  » حرط نالاعف  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اعطق درادـب . رود  رظن  زا  تیادـھ  مچرپ  کـی  ناونع  هب  تربع ، کـی  ناونع  هب  سرد ، کـی  ناونع  هب  ار  اروشاـع  یارجاـم  یمالـسا  یهعماـج  یمالـسا و  تما  دـیابن  تقو  چـیھ 

. تسا مالسلاهیلع )  ) یلعنبنیسح هب  اروشاع و  هب  یهدنز  مالسا ،

نایگنھرف  / ١٣٩٢/٠٢/١٨ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیلوئـسم و هب  ابلاغ  دوش ، ضرع  تسا  مزال  روشک ــ  رـسارس  رد  شزومآ  مظنم  فوفـص  هچ  شزومآ ، داتـس  هچ  شرورپ ــ  شزومآ و  باـب  رد  تیبرت ، میلعت و  باـب  رد  هچنآ 

یهتـسیاش هک  ار  یایبـلق  مارتـحا  میھد  ناـشن  هک  تسا  نیا  دراد ، تیمھا  اـم  یارب  لوا  یهجرد  رد  زورما  هچنآ  دوـشیم ؛ ضرع  دنتـسھ ، ارجا  راکردـناتسد  هک  یناـسک 

یراگزومآ یملعم و  لغش  ناسنا  هک  تسا  ینیبهتوک  یلیخ  دشاب . هتشاد  یمالسا  یهعماج  رد  ار  مزال  تلزنم  یملعم »  » هک تسا  نیا  لصا  تسا . تیبرت  میلعت و  ماقم 

نیا دـنارذگب ؛ یایگدـنز  دروایب و  رد  ینان  دـنک ؛ هشئاع  دـناوتب  ناسنا  هک  شیعت ، یارب  طـقف  تسا  یاهلیـسو  کـی  هک  دـھد ، رارق  یگدـنز  فراـعتم  لـغاشم  ریاـس  فیدر  ار 

. تسا رتالاب  رایسب  تسین ؛ لغاشم  ریاس  فیدر  رد  یملعم  تسین ، یروجنیا  درادن ، تقیقح 

نایگنھرف  / ١٣٩٢/٠٢/١٨ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رکفتم دنمدرخ و  لقاع ، هدیمھف ، هدازآ ، عاجـش ، مدرم  دھاوخب  رگا  دوش ، یھتنم  یملع  قوفت  ملع و  هب  دسرب ، انغ  هافر و  هب  دسرب ، یزارفارـس  هب  دـھاوخب  رگا  روشک  کی 

دیاب یلیخ  ملعم  هب  اذـل  تسا . ملعم  ناش  نیا ، یناوجون . یکدوک و  نارود  میلعت  تخاـسریز  دـنک ؛ تسرد  ار  یلـصا  تخاـسریز  نیا  دـیاب  دـھد ، یرـشب  یهعماـج  لـیوحت 

، دـشاب هتـشاد  تسرد  تھج  دـشاب و  رثوم  نآ  رد  تیبرت  میلعت و  هک  یراـکوزاس  یهیھت  یارب  درک . تقو  فرـص  دـیاب  یلیخ  ملعم ، رد  مزـال  یگداـمآ  داـجیا  یارب  درک . مارتـحا 

رد لوحت  نیا  دنـس  زورما  هللادـمحب  بخ ، هک  میدرک ــ  هیکت  هتـشذگ  یاـھلاس  رد  شرورپ  شزوـمآ و  رد  نیداـینب  لوـحت  نیا  یور  رب  اـم  هکنیا  درک . یراذگهیامرـس  دـیاب  یلیخ 

تاکرح و اھرواب و  اھلد و  رد  حیحـص  رییغت  اھناسنا ، رد  لوحت  تسا . نیا  رطاخ  یارب  تسا ــ  هدـش  نیعم  صخـشم و  هار ، یهشقن  عقاو  رد  تسا و  شرورپ  شزومآ و  راـیتخا 

. تسا شرورپ  شزومآ و  تخاسریز ، نیا  مکحم ؛ تخاسریز  کی  هب  دراد  جایتحا  اھنیا ، لاثما  تایقلخ و 

هک یلوا  زا  لاس ــ  اـھهد  لوط  رد  مھ  اـم  دـمآ ؛ دوجو  هب  رگید  یداـقتعا  یرکف و  یاـنبم  کـی  ساـسا  رب  دـمآرد ، دـیدج  لکـش  هب  روشک  رد  هک  یزور  نآ  اـم  شرورپ  شزومآ و 

تمـس هب  ار  ام  دیاب  لوحت  دنـس  نیا  دوبن . یتسرد  لیر  بخ ، هک  میتفر ؛ شیپ  لیر  نامھ  رد  عقاو  رد  میدرک ، تکرح  انبم  نامھ  رب  دـمآ ــ  روشک  رد  دـیدج  شرورپ  شزومآ و 

رد زورما  ام  دروایب . دوجو  هب  ار  یناسنا  یالاو  یاھتلـصخ  ام  رد  دناوتب  دیاب  دربب ؛ شیپ  یمالـسا  اتقیقح  یگدـنز  کبـس  هب  ار  هعماج  دـیاب  دـھد ؛ تکرح  یمالـسا  یاھفدـھ 

هوبنا و دادعتـسا  کی  یناریا ، یهعماج  رد  یرـشب  دادعتـسا  دوش . فرطرب  دـیاب  صئاقن  نیا  مینکیم ؛ هدـھاشم  یـصئاقن  نامدوخ ، راتفر  رد  نامدوخ ، تاـیقلخ  رد  ناـمدوخ ،

. تسا یزیچ  نینچ  کی  هب  رظان  لوحت  دنس  نیا  دنک . ادیپ  حیحص  تھج  دنک ، ادیپ  زورب  ناکما  دیاب  دادعتسا  نیا  تسا ؛ راشرس 

١٣٩٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

هس نیا  دوخ . هب  رواب  و  مدرم ، هب  رواب  ادخ ، هب  رواب  دادیم : تماقتـسا  دادیم و  تعاجـش  دادیم ، تیعطاق  وا  هب  رواب  هس  نیمھ  هک  تشاد ، دوجو  ام  راوگرزب  ماما  رد  رواب  هس 

وا هب  دوخ  ناج  اب  مھ  مدرم  دز ، فرح  مدرم  اب  دوخ  لد  اب  ماما  داد . ناشن  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  دوخ  ماما ، یاـھتکرح  یهمھ  رد  ماـما ، میمـصت  رد  ماـما ، دوجو  رد  رواـب ،

، دشن زارد  یکمک  تسد  تشادـن و  دوجو  یزیمآتبحم  هاگن  نآ ، هب  تبـسن  ایند  زا  یاهطقن  چـیھ  زا  هک  یتکرح  دنداتـسیا و  هنادرم  دـندمآ و  نادـیم  طسو  هب  دـنتفگ ، کیبل 

... دیسر یزوریپ  هب  تیاھن  رد  درک و  تکرح  یزوریپ  تمس  هب  جیردتب 

بوـلطم یمالـسا  ناریا  اـب  ار  ناـمدوخ  رگا  اـما  دـیآیم ؛ مشچ  هب  اھیگتـسجرب  نیا  مینک ، هسیاـقم  توغاـط  نارود  ناریا  اـب  ار  ناـمدوخ  رگا  اـم  منک ؛ ضرع  امـش  هب  نـم 

نامیا تسھ ، ایند  هافر  تسھ ، ایند  تزع  نآ ، رد  هک  یاهعماج  تسا ؛ هتساوخ  ام  یارب  مالسا  هک  یاهعماج  تسا ، هتساوخ  ام  یارب  مالـسا  هک  یروشک  مینک -  هسیاقم 

هک دـننادب  ام  عاجـش  تلم  ام و  زیزع  ناناوج  هکنیا  یارب  منکیم  ار  ضیارع  نیا  نم  میراد . شیپ  رد  یاینالوط  هار  روفو -  دـح  هب  همھ  تسھ ؛ نآ  رد  مھ  تیونعم  قـالخا و  و 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 71 
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؛ دـیراد ناکما  امـش  دـیراد ، تردـق  امـش  دـیئاناوت ، امـش  اما  تسا ؛ ینالوط  هار ، دـینادب  دـنورب . شیپ  دـنریگب و  شیپ  رد  دـنناوتیم  رواب  هس  نیمھ  اـب  مھ  ار  هار  نیا  یهمادا 

ام لد  رد  دنھاوخیم  نانمـشد  رگا  هک  تسا  نیا  یارب  اھفرح  نیا  دیھد . همادا  مزال  باتـش  تعرـس و  اب  لماک ، یئاناوت  اب  اھهلق ، هب  ندیـسر  ات  ار  ینالوط  هار  نیا  دـیناوتیم 

. تسا دیما  رگشیامن  ام  یارب  زیچ  همھ  دننکیم ؛ ینمشد  دنراد  اھنآ  هک  دینادب  دنروایب ، دوجو  هب  سای 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٢/٠۴ یهوق  نانکراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

هک دریگب ؛ ماجنا  یلعا  فدھ  ود  نیا  تھج  رد  دیاب  اھراک  یهمھ  تشاد ؛ رظن  رد  هشیمھ  دـیاب  ار  یلعا  فدـھ  ود  هیئاضق  یهوق  رد  هک  تسا  نیا  منکیم ، ضرع  نم  هک  هچنآ 

یهمھ هوق . یدـمآراک  مود  هوق ، تمالـس  زا  تسا  ترابع  یکی  فدـھ ، ود  نآ  دیـشچ . دـھاوخ  یمالـسا  یهعماج  ار  نآ  لوصحم  تقو  نآ  درک ، ادـیپ  ققحت  فدـھ  ود  نیا  رگا 

؟ تسیچ هویم  نآ  دیـشچ . دـنھاوخ  ار  هویم  مدرم  تقو  نآ  دـش ، نیا  رگا  ملاس . الماک  دـمآراک و  ـالماک  یهعومجم  کـی  هب  دوش  لیدـبت  هوق  نیا  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  اھـشالت 

، یمالسا نوتم  رد  مالـسا ، رد  هک  یدیکات  همھ  نیا  تسا . مزال  هعماج  کی  یارب  روشک ، کی  یارب  نیا  هیئاضق . یهوق  روضح  تکرب  هب  تینما ، ساسحا  تیاضر و  ساسحا 

هک دنک  ساسحا  یمولظم  رھ  دنک ؛ تیاضر  ساسحا  دناوتب  هعماج  هک  تسا  نیمھ  یارب  تسا ، هدش  اھتموصخ  لصف  لح و  تواضق و  هب  تبسن  تایاور ، رد  میرک ، نآرق  رد 

. تسا مزال  نیا  دوش . هتفرگ  ملظ  یولج  دناسرب و  هیئاضق  یهوق  نما  لحاس  هب  ار  دوخ  دناوتیم 

نآرق  / ١٩/١٣٩٢/٠۴ اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

ام روشک  ام و  یهعماج  نایم  رد  ار  نیا  یناسک  ناگناگیب . گنھرف  زا  میدرکیم  رثاتم  ار  دوخ  گنھرف  یھاـگ  هک  تسا  هدوب  نیا  ناـمز  لوط  رد  اـم  عماوج  اـم و  بویع  زا  یکی 

رد نتفر ، هار  تیفیک  رد  ششوپ ، تیفیک  رد  یگدنز ، کبس  رد  تیونعم ؛ رون  زا  دوب  یلاخ  ناشناج  لد و  هک  یناسک  یگدنز  تمس  هب  دنداد  قوس  ار  ام  دندرک ؛ جیورت  دمعب 

نم رثکا  عطت  نا  و  : » دزومآیم ام  هب  نآرق  هک  یلاح  رد  تسا . یروجنیا  زورما  ایند  هک  دـنتفگ  درک ، ضارتعا  اھنآ  هب  یـسک  مھ  رگا  یعامتجا . تاطابترا  اھترـشاعم و  تیفیک 

زا تسا  ترابع  دـنک ، دـیلقت  نآ  زا  دوب ، مزال  رگا  دریگب و  ارف  ار  نآ  دراد  اـج  ناـسنا  هک  هچنآ  نوصرخی .» ـالا  مھ  نا  نظلا و  ـالا  نوعبتی  نا  لـیبس هللا  نع  کولـضی  ضرـالا  یف 

دیاب هک  تسا  نیا  دناهدش ؛ لئان  لصاو و  یھلا  تمعن  هب  هک  یناسک  هار  هب  دنک  تیادھ  ار  ام  هک  میھاوخیم  لاعتم  یادخ  زا  مھیلع ؛» تمعنا  نیذـلا  طارـص  « ؛ تیادـھ قیرط 

، ار نامدوخ  نید  ار ، نامدوخ  لقع  دـیاب  ام  دـننکیم ، راـتفر  روجنیا  دـننکیم ، تکرح  روجنیا  دـننزیم ، فرح  روجنیا  اـیند  مدرم  تیرثکا  ـالاح  هکنیا  اـما  درک . یوریپ  تیعبت و  نآ  زا 

. رایعم دوشیم  نیا  دریگیم ؛ یھلا  تیادھ  زا  دریگیم ، نآرق  زا  ار  رایعم  هک  تسا  یتلم  تما و  نآ  ملسم  نموم و  تما  لوبق . در و  یارب  میھد  رارق  رایعم  ار  یھلا  تیادھ 

میلـس لقع  هک  هچنآ  زا  یوریپ  ینعی  تسا . ینآرق  مھ  نیا  تسا ؛ یناسنا  لقع  درخ و  یرواد  زا  تیعبت  تسا ، هداد  میلعت  ام  هب  یھلا  تیادھ  نآرق و  هک  یئاھزیچ  زا  یکی 

نیموصعم ادخ ، یهدیزگرب  ناگدنب  هک  هچنآ  رایعم . دـش  اھنیا  تسا ؛ ینید  رما  مھ  نیا  تسا ، ینآرق  رما  کی  مھ  نیا  دـشاب ، نآ  رـس  تشپ  لقع  تواضق  دـنک و  مکح  نآ  هب 

رد ناشلامعا ، رد  ناشراتفر ، رد  ایند ، زا  شخب  نالف  مدرم  یدام ، مدرم  یبرغ ، یاھروشک  مدرم  الاح  هکنیا  تسا . اھنیا  رایعم  رایعم ؛ دوشیم  نیا  دنداد ، دای  ام  هب  هللادـنع 

. تسا اطخ  نیا  مینک ، لمع  روجنیا  دیاب  مھ  ام  دننکیم ، لمع  روجنیا  هداوناخ ، لیکشت  رد  ناشتاطابترا ، رد  ناشیگدنز ، لئاسم 

کرات ینا   » ای نیلقثلا » مکیف  کرات  ینا   » هک میراد ؛ ار  مالـسلامھیلع )  ) تیبلھا تاملک  مھ  میراد ، ار  نآرق  مھ  هللادمحب  ام  درک . مکاح  دوخ  یگدنز  رد  دیاب  ار  نآرق  تیادھ 

نیا میھد . لکـش  اھنیا  ساسا  رب  ار  هعماج  مینک ، هدافتـسا  اـھنیا  زا  دـیاب  تسا ؛ اـم  راـیتخا  رد  هللادـمحب  ود  رھ  متـشاذگ . امـش  نیب  رد  ار  اـھبنارگ  زیچ  ود  نیلقثلا ؛» مکیف 

همدقملایذ مشچ  هب  ار  نیا  تسا . نیا  یارب  همدـقم  همھ  بوخ ، یادـص  اب  بوخ ، یاھهمغن  اب  نآرق  توالت  نسح  نیا  نآرق ، دـیوجت  نیا  نآرق ، شزومآ  نیا  نآرق ، یهسلج 

. تفرگ سنا  نآرق  اب  دش و  دراو  دیاب  اجنیا  زا  تسا ؛ همدقم  نیا  مینکن ، هاگن 

ار نآرق  دـنناوتب  دـننک ، رارقرب  طابترا  نآرق  اب  دـیاب  هعماـج  داـحآ  یهمھ  میدـقتعم  اـم  میتسین ؛ عناـق  نیا  هب  اـم  هتبلا  دـناهدش . سوناـم  نآرق  اـب  اـم  یهعماـج  زورما  هللادـمحب 

نیب رد  زورما  هللادمحب  هک  نآرق  ظفح  نیا  و  تسا ؛ نآرق  رد  ربدـت  دـناسریم ، ینارون  قیاقح  هب  ار  ام  هک  هچنآ  دـننک . ربدـت  نآرق  رد  دـنناوتب  دـنمھفب ، ار  نآرق  دـنناوتب  دـنناوخب ،

نآرق و یهمیرک  تایآ  اب  سنا  رارکت و  ظفح و  ینعی  ربدـت . یارب  تسا  یبوخ  یهمدـقم  کی  تسا ، هدرک  ادـیپ  جاور  روشک  رـساترس  رد  روشک ، یاھناوج  نیب  رد  اھناوج ، امش 

. دنک ربدت  نآرق  رد  دناوتب  ناسنا  هک  دوشیم  بجوم  نداد ، رارق  هجوت  دروم  ار  یھلا  تایآ  یپردیپ 

دننک رارقرب  طابترا  نآرق  اب  دیاب  هعماج  داحآ  همھ  دـندرک : ناشنرطاخ  نآ  ظفح  توالت و  نآرق و  هب  نانآ  یدـنمقالع  ناناوج و  شیپ  زا  شیب  هجوت  زا  یدنـسرخ  راھظا  اب  ناشیا 

. تسا نآ  رد  ربدت  همدقم  نآرق  مھف  تئارق و  اریز 

نارعاش  / ٠١/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

دیاب یلیخ  ام  رعـش  رد  نم  رظن  هب  هک  دوب ؛ یمھم  زیچ  دوبن ، یمک  زیچ  ام  یهلاستشھ  یماظن  داھج  یهلئـسم  هک  ماهتفگ  رگید  تاسلج  هسلج و  نیمھ  رد  اھراب  نم 

کبـس حالـصا  داھج  میدرک ، هیکت  شیور  ررکم  ام  هک  یلم  تردـق  تخاس  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا  داـھج  یمالـسا ، یهعماـج  یاـنب  داـھج  نینچمھ  دریگب . رارق  هجوت  دروم 

مادک رھ  اھنیا  تسا -  اھیریگهزادنا  اھهویش و  اھلکش و  همھ  مینکیم ، ثحب  یگدنز  کبـس  زا  ریغ  رد  هک  هچنآ  تسا و  نیا  یمالـسا  ندمت  نتم  میدرک  ضرع  هک  یگدنز - 

. دریگب رارق  هجوت  دروم  دیاب  رعش ، قیرط  زا  داھج  نیا  رد  روضح  تسا ؛ داھج  کی 

ناریا  / ١٢/١٣٩٢/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هار نامھ  طـسو ، هار  ( ١ «.) ادیھـش مکیلع  لوسرلا  نوکی  سانلا و  یلع  ادھـش  اونوکتل  اطـسو  هما  مکانلعج  کلذـک  و  « ؛ تسا یمالـسا  یهعماج  تیـصوصخ  طسو » تما  »

. میـشاب یھلا  فیلکت  ماجنا  لابند  یھلا و  یاضر  لابند  هک  تسا  نیا  تیقفوم  هار  دـھاوخیم . هچ  ام  زا  مالـسا  دـیوگیم ، هچ  ام  هب  مالـسا  مینیبب  مینک  هاگن  تسا ؛ مالـسا 

بالقنا نیا  هک  یلوا  زور  زا  مینکن  شومارف  دیـسر . میھاوخ  قیفوت  هب  مینک ، یـشم  مینک ، کولـس  اھھار  نیا  زا  رگا  تسا ؛ هدرک  صخـشم  ام  یارب  ار  اـھھار  لاـعتم  یادـخ 

هک زورما  ات  زور  نآ  زا  دننک . وحم  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دنربب و  نیب  زا  ار  بالقنا  نیا  دنھاوخیم  دنتفگ  دندرک و  ینمـشد  مالعا  احیرـص  هک  دندوب  ینانمـشد  دش ، زوریپ 

دنتـسناوتن یتح  هکلب  دـننک ، لزلزتم  ار  یمالـسا  ماـظن  دنتـسناوتن  طـقف  هن  تسا . هدرک  تفرـشیپ  ناریا  تلم  نانمـشد ، مغریلع  زورهبزور  درذـگیم ، لاـس  راـھچ  یس و 

یھلا و فاطلا  هب  طوبرم  نیا  میدرکیمن ؛ مھ  ار  شروصت  بالقنا  لوا  یاھلاس  رد  هک  میاهدرک  تفرـشیپ  یئاھهنیمز  رد  زورما  اـم  دـنریگب . مھ  ار  یمالـسا  ماـظن  دـشر  یولج 

، مالـسا هار  زا  تسا  ترابع  تلم  نیا  روشک و  نیا  تیقفوم  هار  دـندوب . راـک  شـالت و  لوغـشم  تدـم  نیا  رد  هک  تسا  ینیلوئـسم  شـالت  مدرم و  یوق  روضح  یھلا و  کـمک 

طوطخ اھدومنھر و  زا  حـیاصن و  زا  تسا  هتـشاذگ  راگدای  هب  اـم  یارب  اـم  راوگرزب  ماـما  هک  هچنآ  هب  یدـنبیاپ  و  یمالـسا ، یاھـشزرا  هب  یدـنبیاپ  مالـسا ، یناـبم  هب  یدـنبیاپ 

. دراد رارق  ام  رایتخا  رد  هک  ینشور 

یربھر  / ١۴/١٣٩٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ققحت زا  تسا  ترابع  شراعش  هک  یماظن  میربب  دای  زا  دیابن  نکل  تسا ، هدشرارکتاھراب  فرح  نیا  تفرگ ؛ لکش  نوگانوگ  ثداوح  دابدنت  نایم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

کی یھلا ، یاھـشزرا  طباوض و  یھلا و  نید  یھلا و  تعیرـش  اب  تسا  ام  یعامتجا  یگدنز  یریگبلاق  شراعـش  روشک ، یمدرم و  یهعماج  رد  مدرم و  یگدـنز  رد  ادـخ  نید 

. داتفا قافتا  هزجعم  نیا  دوب و  هزجعم  هیبش  یزیچ  هتفرگ ، لکش  هتفر و  شیپ  یرگیدام  تمس  هب  تعرس  اب  نرق  هس  ود  هک  ییایند  رد  یماظن  نینچ 

روشک  / ١٣٩٢/٠٨/٢٩ رسارس  جیسب  هدنامرف  رازھ  هاجنپ  رادید  رد  تانایب 

مییوگب میھاوخب  هک  میرادن  ار  تمھ  نآ  میرادـن ، ار  یزاورپدـنلب  نآ  هتبلا  ام  درک . زیزع  ار  نآرق  درک ، زیزع  ار  مالـسا  تسا ؛ مالـسا  تزع  وا  تزع  تسا ؛ هللاایلوا  زا  یربک  بنیز 

تزع مالـسا و  تزع  ام ، تمھ  دـیاب  دـشاب ؛ یبنیز  تکرح  تھج  رد  ام  تکرح  لاحرھهب  دـیاب  اما  میتسھ ؛ اھفرح  نیا  زا  رتکچوک  ام  تسا ؛ ام  یوگلا  گرزب  یوناب  نیا  راتفر 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 72 
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. تسا هدومرف  ررقم  ناربمغیپ ، رب  عیارش  ینید و  ماکحا  اب  لاعتم  یادخ  هکنامھ  دشاب ؛ ناسنا  تزع  یمالسا و  یهعماج 

یمالسا  / ١٣٩٢/١٠/٢٩ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یناسنا و ملاوع  نیرترب  هب  ار  تیناسنا  ار ، اھناسنا  ار ، اـھتلم  تسا و  هتخیر  ورف  رـشب  داـحآ  یگدـنز  رب  نورق  لوط  رد  هک  تسا  یتاـکرب  اـشنم  کراـبم  مرکا ] ربماـیپ  ] تدـالو

نیا تسا ، مھم  یمالسا  یهعماج  مالـسا و  یایند  یارب  تدالو  نیا  درگلاس  رد  هچنآ  تسا . هدناسر  یگدنز  یارب  نشور  یزادنامشچ  هب  الاو و  یندمت  هب  یحور و  یرکف و 

تسا نیا  رد  مالسا  یایند  تداعس  دوش ؛ هدروآرب  تاراظتنا  نیا  هک  دنک  تدھاجم  دنک و  یعـس  دھدب و  رارق  رظن  دم  ار  یمالـسا  یهعماج  زا  مرکا  ربمایپ  تاراظتنا  هک  تسا 

مھ و  رـشب ، یارب  هنالداع  تموکح  داجیا  ناسنا و  نوگانوگ  تاقبط  رب  ملاظ  دبتـسم و  یاھهاگتـسد  راشف  دـنب  دـیق و  زا  یدازآ  مھ  دـمآ ، رـشب  یدازآ  یارب  مالـسا  ریغـال . و 

. دربیم شیپ  دوب و  هدرک  زاب  وا  تحلصم  فالخ  تھج  رد  ار  ناسنا  یگدنز  ریسم  هک  ناسنا ؛ یگدنز  رب  مکاح  ماھوا  تاروصت و  اھهشیدنا و  زا  یدازآ 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٣/٠١/٣١ تیب  لھا  ناحادم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  ناوت  اھلقع  دنک ؛ یریگهزادـنا  هبـساحم و  ار  اھیلع ) مالـس هللا   ) ارھز یهمطاف  لیبق  زا  یکالفا  ینامـسآ و  یاھتیـصخش  داعبا  دـناوتیمن  یرـشب  دودـحم  نھذ  اعطق 

یولج هک  ییاھراتفر  تسا ؛ هلئـسم  کی  یونعم ، تاماقم  تفرگ . وگلا  اھراتفر  زا  دوشیم  نکل  دننک ؛ یریگهزادـنا  دـننک ، ریدـقت  دـننک ، میوقت  ار  یونعم  داعبا  نیا  هک  دـنرادن 

. دوب ورهلابند  ناوتیم  اما  تسین ؛ نیا  میھدب ، زورب  نامدوخ  زا  ار  اھراتفر  نآ  مود  یهخسن  میـشاب  رداق  ام  هک  انعم  نیا  هب  هن  تسا . رگید ]  ] یهلئـسم کی  تسا ، ام  مشچ 

نآ اب  الاو ، ماقم  نآ  رد  هک  ار -  دوخ  یگدـنز  یهویـش  هکنآ  زا  دـعب  ( ١ (؛ دادـس هفع و  داھتجا و  عروب و  ینونیعا  نکل  کلذ و  یلع  نوردـقت  ـال  مکنا  ـالا و  دومرف : نینموملاریما 

عرو اب  عروب ،» « ؟ یزیچ هچ  اب  دـینک ؛ کمک  نم  هب  دـیناوتیم  اما  دـینک ؛ راتفر  نم  لثم  دـیناوتیمن  امـش  دومرف : درک ، نایب  دـنکیم -  یگدـنز  یدـھز  نانچنآ  اب  تاناکما ، همھ 

یصخش یدرف و  یاھفدھ  مھ  دندرک ، میسرت  ام  یارب  ار  اھفدھ  تسا . امش  نم و  یهفیظو  اھنیا  ناتدوخ ؛ شالت  شـشوک و  داھتجا و  اب  هانگ ، زا  ناتدوخ  زیھرپ  اب  ناتدوخ ،

دنناوتب هک  دناهدش  هداد  هدعو  مھ  همھ  تسا ؛ ام  یالاو  فدھ  یناسنا  تمارک  ماقم  جوا  هب  ندیسر  یصخش ، فدھ  رد  ار . یلک  یـسایس و  یعامتجا و  یاھفدھ  مھ  ار ،

. تسا یصخش  فادھا  نیا  تسا . رتشیب  مھ  اھام  زا  اھناوج  امش  ییاناوت  دنھدب ؛ ماجنا  ار  دحیب  دنلب و  زاورپ  نیا 

: دننک تکرح  فدـھ  نیا  یوسهب  دـنناوتب  هک  دـھدب  تصرف  ار  دوخ  دارفا  هک  یاهعماج  تسا ؛]  ] یمالـسا یهعماج  یمالـسا و  یهبیط  تایح  داجیا  یعامتجا ، گرزب  فادـھا 

. تسا یمالسا  یهعماج  فادھا  اھنیا  راگزیھرپ ؛ یقتم و  یهعماج  هچراپکی ، دحتم ، یهعماج  الاو ، قالخا  یاراد  یهعماج  لقتـسم ، یهعماج  دازآ ، یهعماج  دابآ ، یهعماج 

رد ار  اھنیا  تسا ؛ مالـسا  یـسایس  یعامتجا و  نالک  فدـھ  ییایند  نینچ  کی  داجیا  دـناسریم ، تشھب  هب  ریزگان  ار  ناسنا  هک  ییایند  تسا ، ترخآ  یهمدـقم  هک  ییایند 

کمک نم  هب  تسا -  نینموملاریما  شیامرف  شیامرف ، ینونیعا - » : » دومرف هک  روطنیمھ  دیسر ؟ اھفدھ  نیا  هب  دوشیم  روجهچ  تسیچ ؟ نآ  هار  دندرک . میـسرت  ام  لباقم 

لوط رد  تیرـشب  یارب  ییایند  نینچ  داجیا  زا  تسا  ترابع  نآ  و  درک ، فرـصم  هار  نیا  رد  ار  همھ  دوخ ، داھج  شالت و  دوخ و  یگدنز  رد  نینموملاریما  هک  ار  هچنآ  ینعی  دینک ؛

هتـسخ تسا ، عونمم  یگراکیب  تسا ، عونمم  یلبنت  شالت ، اب  شـشوک ، اب  داھتجا ،» و  « ؛ عرو اـب  عروب ،»  » روجهچ دریگب . ماـجنا  فدـھ  نیا  هک  نم  هب  دـینک  کـمک  خـیرات ؛

لد دـینکیم ، داش  ار  اھیلع ) هللامالـس   ) ارھز یهمطاـف  کراـبم  لد  امـش  تقونآ  دریگب ، ماـجنا  یتقو  میظع  تکرح  نیا  تسا . عونمم  ندـش  سویاـم  تسا ، عونمم  ندـش 

. دنداد جرخهب  تدھاجم  همھ  نآ  دندرک ، شالت  همھ  نآ  فدھ  نیمھ  یارب  اھنآ  نوچ  دننکیم ؛ داش  ار  نینموملاریما 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٣/٠١/٣١ تیب  لھا  ناحادم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رتاوتم روطهب  یپردیپ و  اھتداھـش ، نارود  اب  اھهمانیگدنز ، اب  اھتدالو ، اب  یعیـش ، یمالـسا و  یهعماج  یارب  ماھلا  عبنم  هک  تسا  ام  قح  رد  ادـخ  گرزب  یاھتمعن  زا  یکی 

دای ارھز ، یهمطاف  تدالو  نیـسح ، ماما  تدالو  نسح ، ماما  تدالو  ربمغیپ ، تدالو  نینموملاریما ، تدالو  رد  تسناد . ردـق  دـیاب  یلیخ  ار  نیا  دـھدیم ؛ ماھلا  ام  یهعماج  هب 

. تسا منتغم  یلیخ  نیا  دوشیم ؛ هدنز  اھلد  رد  ناسنا ، یامنھر  یاھملع  نیا  نازورف و  ناگراتس  نیا 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٣/٠١/٣١ تیب  لھا  ناحادم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

: دننک تکرح  فدـھ  نیا  یوسهب  دـنناوتب  هک  دـھدب  تصرف  ار  دوخ  دارفا  هک  یاهعماج  تسا ؛]  ] یمالـسا یهعماج  یمالـسا و  یهبیط  تایح  داجیا  یعامتجا ، گرزب  فادـھا 

. تسا یمالسا  یهعماج  فادھا  اھنیا  راگزیھرپ ؛ یقتم و  یهعماج  هچراپکی ، دحتم ، یهعماج  الاو ، قالخا  یاراد  یهعماج  لقتـسم ، یهعماج  دازآ ، یهعماج  دابآ ، یهعماج 

رد ار  اھنیا  تسا ؛ مالـسا  یـسایس  یعامتجا و  نالک  فدـھ  ییایند  نینچ  کی  داجیا  دـناسریم ، تشھب  هب  ریزگان  ار  ناسنا  هک  ییایند  تسا ، ترخآ  یهمدـقم  هک  ییایند 

کمک نم  هب  تسا -  نینموملاریما  شیامرف  شیامرف ، ینونیعا - » : » دومرف هک  روطنیمھ  دیسر ؟ اھفدھ  نیا  هب  دوشیم  روجهچ  تسیچ ؟ نآ  هار  دندرک . میـسرت  ام  لباقم 

لوط رد  تیرـشب  یارب  ییایند  نینچ  داجیا  زا  تسا  ترابع  نآ  و  درک ، فرـصم  هار  نیا  رد  ار  همھ  دوخ ، داھج  شالت و  دوخ و  یگدنز  رد  نینموملاریما  هک  ار  هچنآ  ینعی  دینک ؛

هتـسخ تسا ، عونمم  یگراکیب  تسا ، عونمم  یلبنت  شالت ، اب  شـشوک ، اب  داھتجا ،» و  « ؛ عرو اـب  عروب ،»  » روجهچ دریگب . ماـجنا  فدـھ  نیا  هک  نم  هب  دـینک  کـمک  خـیرات ؛

. تسا عونمم  ندش  سویام  تسا ، عونمم  ندش 

روشک  / ١٣٩٣/٠٢/١٧ رسارس  نایگنھرف  ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

هنومن ىهعماج  کی  داجیا  فدـھ ، تسا . ىیالاو  ىلیخ  فدـھ  فدـھ ، نآ  میتفرگ  رظن  رد  بـالقنا  ىمومع  ىاـھهتخومآ  ساـسا  رب  ىمالـسا ، ىروھمج  ىارب  اـم  هک  ىفدـھ 

هب هک  دـیزاسب  ىاهعماج  کی  تسا -  هدـش  عقاو  مھ  ایند  زا  ىـساسح  رایـسب  ىهطقن  کی  رد  ىیاـیفارغج  ظاـحل  زا  هک  زیزع -  ناریا  ىهدودـحم  رد  دـیھاوخیم  امـش  تسا .

ىهنیمز رد  اھىبرغ  قالخا . ظاحل  زا  تیونعم و  ظاـحل  زا  وگلا  لاـح  نیع  رد  مھ  ىداـم ، ىاھتفرـشیپ  ىداـم و  ظاـحل  زا  وگلا  مھ  دـشاب ؛ وگلا  نآرق ، مچرپ  ریز  مالـسا و  تکرب 

دیمھفن ىـسک  لوا  دوب . ىدام  دصرددص  شھج  کی  دوب ؛ ىقالخا  تکرح  اب  ضراعم  نیابم و  ادج و  شھج  نیا  اما  دندرک ؛ ىـشھج  ىنارود  کی  رد  دـندز ، ىتسج  کی  ىدام 

زا رود  ضحم و  ىدام  ندـمت  کی  دـنکن  لایخ  ىـسک  دـننکیم . ساسحا  شاوی  شاوی  ار  نآ  ناربج  لباقریغ  ىاـھتراسخ  دـنراد  دـنمھفیم ، دـنراد  ـالاح  اـما  داـتفا ، ىقاـفتا  هچ 

ىاھنابایخ رد  تارھاظت  نیا  رطاخهب  هن  دـیآىم . رد  ناشردـپ  دراد  الاح  نیمھ  دـیآىم ؛ رد  ناشردـپ  ریخن ، دربب ؛ ورف  دوخ  مدرم  ىولگ  زا  شوخ  بآ  تسناوت  دـھاوخ  تیونعم 

تینما تسا ، ىقالخا  تینما  تسا ، ىحور  تینما  تسا ، مزـال  لوا  ىهجرد  رد  رـشب  ىارب  هچنآ  تسا . اـھفرح  نیا  زا  رتقیمع  برغ  ىارب  ىراـتفرگ  هن ، اـھنیا ؛ دـننام  اـپورا و 

، دیـشاب انـشآ  ناشنارکفتم  نادقتنم و  ناگدنـسیون و  نیا  ىاھفرح  اب  رگا  دش . دھاوخ  نیا  زا  رتدب  تسین و  نیا  ىبرغ  ىاھطیحم  رد  تسا ؛ نادجو  تیاضر  تسا ، ىنادـجو 

ىگدنز دـنھدیم ؛ ناشن  دـنراد  ار  ناشهعماج  رد  داسف  شیازفا  هب  ور  هدـشدساف و  ىاھهشوگ  تسا ؛ هدـمآ  رد  ناشیادـص  هک  تسا  لاس  نیدـنچ  تسا ، اھتدـم  دـینیبىم 

نیمھ دـنام و  نیمز  هیـضق ، فرطنآ  اـما  دـناهداد ؛ ماـجنا  ىگرزب  ىاـھراک  دـناهتفر ، شیپ  اـھزیچ  نیا  ىرواـنف و  ىاھتفرـشیپ  مـلع و  ظاـحل  زا  هـلب ، تـسا . ىروـجنیا  ىداـم 

ظاحل زا  دـشاب ؛ ىیالاب  حطـس  رد  ىگدـنز ، حطـس  ظاحل  زا  ملع ، ظاحل  زا  تورث ، ظاحل  زا  ىنعی  ىدام ، ظاـحل  زا  هک  تسا  مالـسا  رظن  دروم  ىاهعماـج  نآ  دـنزیم . ناـشنیمز 

شیپ رد  ىنالوط  ىلیخ  هار  نیا  دـینک ؛ تسرد  ار  نیا  دـیھاوخیم  امـش  ىمالـسا ؛ ىهعماج  دوشیم  نیا  دـشاب . حطـس  نآ  زا  رتالاب  ای  حطـس و  نآ  رد  مھ  تیونعم  قـالخا و 

. دش دوشیمن ، دندرکیم  لایخ  ار  اھزیچىلیخ  ارچ ، دوشیمن ؛ دیوگن  ىسک  تسا ، ىندش  نیا  و  دراد .

مالسلاهیلع  / ١٣٩٣/٠٢/٢٣ نینموملاریما  تدالو  زورلاس  رد  مالیا  ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

زا مزال ، تعنـص  ظاحل  زا  ملع ، ظاحل  زا  تفرگ ؛ دـھاوخ  رارق  هلق  رد  دـیدرت  نودـب  دـنکب ، لمع  مالـسا  هب  ىدام  ىاھهبنج  ظاحل  زا  رگا  هک  تسا  ىاهعماج  ىمالـسا  ىهعماـج 

اھفدـھ ىهمھ  تسین ، اھراک  ىهمھ  نیا  اما  دریگیم ؛ رارق  جوا  رد  ىللملانیب  ىلم و  ىمومع و  ىئایند و  فرـش  تزع و  ظاحل  زا  ىعامتجا ، طباور  ظاحل  زا  تشیعم ، ظاـحل 

ىاعد رد  مالـسلاهیلع )  ) داجـس ماما  دراد ؟ هدیاف  هچ  دشاب ، ام  ىھایـسور  ىتخبدـب و  ىهظحل  ام  گرم  ىهظحل  اما  دـشاب ، ىبوخ  ىگدـنز  ایند  رد  ام  ىگدـنز  رگا  تسین .

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 73 
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هارمگ مشاب ، هتفایتیادـھ  هک  ناریمب  ربب و  ایند  زا  ىلاحرد  ار  نم  اراگدرورپ ! دـیوگیم  نیھرکتـسم ؛ ریغ  نیعئاط  نیلاض ، ریغ  نیدـتھم  اـنتما  دـیامرفیم : هیداجـس  ىهفیحص 

فرطنآ هب  هک  ىسک  نآ  دنکیم ؟ روبع  هاگرذگ  نیا  زا  تبغر  عوط و  اب  ىـسک  هچ  مورب . فرطنآ  هب  تبغر  عوط و  اب  نم  هک  ربب  هئـشن  نیا  زا  ایند و  زا  ىلاحرد  ار  نم  مشابن ؛

. تسا عمجرطاخ 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۶ ىاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب دـنراذگب . رـس  تشپ  دـنناوتب  ار  اھنآ  دنـسارھن و  ناربمغیپ  ىنارون  هار  ىاھىراوشد  تالکـشم و  زا  دـننک ؛ کرد  ار  ناربمایپ  مایپ  دـنناوتیم  هک  تسا  درخ  تکرب  هب  اھناسنا 

رکف ىورین  ىنعی  دنک ، لمع  روتـسد  کی  نیمھ  هب  ىمالـسا  ىهعماج  رگا  دنک . هدافتـسا  ىتسردب  نآرق  میھافم  زا  دناوتیم  تیرـشب  هک  تسا  درخ  هشیدنا و  لقع و  تکرب 

لح ىمالـسا  ىهعماج  تالکـشم  ىهدمع  دش ؛ دـھاوخ  لح  رـشب  تالکـشم  ىهدـمع  دـھدب ، رارق  ىمومع  جـیار و  رما  کی  دوخ  نایم  رد  ار  درخ  هشیدـنا و  ىریگراک  هب  ار ،

. دش دھاوخ 

١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ىرالاسمدرم و تاباختنا و  رگا  هن ، ىمالـسا ؛ تعیرـش  ىمالـسا و  رکفت  اب  درک  ىطاق  ار  نآ  تفرگ و  ىبرغ  گنھرف  زا  ار  تاـباختنا  اـم ، راوگرزب  ماـما  هک  دـننکن  ناـمگ  ىدارفا 

، تسا نید  وزج  نیا  درکیم . نایب  ار  بلطم  عطاق ، حیرص و  مدآ  نآ  تشادن ؛ ىدیقت  چیھ  ماما  دشیمن ، هدافتسا  ىمالسا  تعیرش  زا  دوبیمن و  نید  وزج  مدرم ، ارآ  هب  ىهیکت 

تعیرـش دیاب  تسا ، ىندم  ىـسایس و  مظن  نیا  عبات  هک  ىمومع  ىاھراتفر  اھبصنولزع و  اھارجا و  اھىراذـگنوناق و  ىهمھ  رد  تسا ؛ بوچراھچ  ىمالـسا  تعیرـش  اذـل 

باـختنا ار  روـھمجسیئر  دـننکیم ، باـختنا  ار  سلجم  ىهدـنیامن  مدرم  داـحآ  ىنعی  تسا ؛ ىرـالاسمدرم  ىهلیـسوهب  ماـظن  نـیا  رد  راـک  شدرگ  و  دوـشب . تیاـعر  ىمالـسا 

راوگرزب ماما  تکرح  ىلصا  ىهیاپ  نیا ، تسا ؛ مدرم  تسد  راک ، دننکیم ؛ باختنا  هطساو  اب  ار  ىربھر  دننکیم ، باختنا  ار  ناگربخ  دننکیم ، باختنا  هطساو  اب  ار  ارزو  دننکیم ،

هتـشاد هجوت  ار  نیا  تسا ؛ ىمالـسا  ماـظن  تقیقح  حور و  ىمالـسا ، تعیرـش  هب  مازتـلا  تسا . هیاـپ  ود  نیا  هب  ىکتم  تشاذـگ ، راوگرزب  نیا  هک  ىمیظع  ىاـنب  نیا  تسا .

هک ار  تلم  ىدازآ  مھ  دنکیم ، نیمات  ار -  ىدرف  ىدازآ  ار ، دارفا  ىدازآ  ار -  ىندم  ىمومع و  ىاھىدازآ  مھ  دوشب ، ارجا  لماک  روطهب  هعماج  رد  رگا  ىمالسا  تعیرش  دنـشاب .

ذوفن و تحت  تروصرھهب  هک  ىتلم  ىنعی  دازآ  تلم  کی  دـشابن ؛ ىیاج  هب  ىـسک و  هب  ىهتـسباو  هک  تلم ، کـی  داـعبا  رد  ىدازآ  ىنعی  لالقتـسا  تسا -  لالقتـسا  نآ  مسا 

راھچ نیا  دـنکیم ؛ نیمـضت  ار  تیونعم  مھ  دـنکیم ، نیمـضت  هعماج  رد  ار  تلادـع  مھ ] ، ] دـنکیم نیمـضت  درادـن -  رارق  ناگناگیب  ای  دوخ  نانمـشد  ای  دوخ  نیفلاخم  ىهرطیس 

ناشن ار  دوخ  ىمالسا ، ىهعماج  مظن  رد  ىـساسا  ىاھهدیدپ  نیا  دش ، مکاح  هعماج  رب  ىمالـسا  تعیرـش  رگا  تیونعم . تلادع ، لالقتـسا ، ىدازآ ، تسا : ىلـصا  رـصنع 

تسا رازبا  هلیسو و  کی  هک  مھ  ار  ىنید  ىرالاسمدرم  تسا ؛ هداد  رارق  هیکت  دروم  تسا ، ىمالسا  ىروھمج  حور  هک  ار  ىمالسا  تعیرش  ام  راوگرزب  ماما  نیاربانب  دنھدیم .

. هداد رارق  هیکت  دروم  تسا ، تعیرش  زا  ذختم  مھ  نآ  هک 

١٣٩٣/٠٣/٢١ /  « ثیدح نآرق و   » هاگشھوژپ و  ثیدحلاراد »  » هسسوم نانکراک  نارگشھوژپ و  رادید  رد  تانایب 

ىملع ىهعماج  ىمالسا و  ىهعماج  هب  دیع  نیا  تبسانمهب  هک  ىدنمـشزرا  ىهیدھ  نیا  رطاخهب  ناشمرتحم  زیزع و  ناراکمھ  ىرھـشىر و  ىاقآ  بانج  زا  مینکیم  رکـشت 

مدرک تصرف  نم  دندروآ و  ار  باتک  زوریرپ  ای  زورید  مرظن  هب  تسا . ىمھم  تایصوصخ  هک  دندرک ، رکذ  هک  ىتایصوصخ  نیا  اب  تیودھم ، ىهمانشناد  نیمھ  ىنعی  دنداد ؛ لیوحت 

. دمآ ىبلاج  هتسجرب و  باتک  مرظن  هب  منکب ؛ ىرصتخم  قروت 

١٣٩٣/٠٣/٢١ /  « ثیدح نآرق و   » هاگشھوژپ و  ثیدحلاراد »  » هسسوم نانکراک  نارگشھوژپ و  رادید  رد  تانایب 

رظتنم و  هادف ) انحاورا   ) رـصعىلو اب  طابترا  ىهیحور  راظتنا و  ىهیحور  اتقیقح  تسا ؛ ىـشخبدیما  رایـسب  هاگن  ىرـشب ، ناوراک  هار  نایاپ  هب  نایدا  هاگن  نیا  دوب . رظتنم  دـیاب 

، راـظتنا نیا  دوخ  تسا ؛ جرف  راـظتنا ، نیا  دوخ  میتـسھ ؛ جرف  رظتنم  تسا . ىمالـسا  ىهعماـج  ىارب  جرف  ىاـھهچیرد  نیرتگرزب  زا  ىکی  ندوب ، زور  نآ  رظتنم  ندوـب و  روـھظ 

؛ دـنکیم ىریگولج  هدـنیآ  هب  تبـسن  ىمگ  جـیگ و  زا  ىدـیمون ، زا  ندـش ، عیاض  ساسحا  زا  ىگدوھیب ، ساسحا  زا  تسا ؛ شخبورین  تسا ، شخبدـیما  تسا ، جرف  ىهچیرد 

ار ام  مشچ  دھدب و  رارق  نارظتنم  زا  هملک  ىعقاو  ىانعم  هب  ار  ام  لاعتم  ىادخ  هک  میراودیما  تسا و  نیا  هیلع ) مالس هللا   ) نامز ماما  ىهلئـسم  دھدیم . طخ  دھدیم ، دیما 

. دنک نشور  ىھلا  ىهدعو  نیا  ققحت  هب 

نآرق  / ٠٨/١٣٩٣/٠۴ اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

نآرق اب  سوناـم  نآرق و  ىهدـننکتوالت  دوخ  ىارب  نآرق  اـب  سنا  هک  تسا  تسرد  تسا . مھم  ىدربھار و  راـک  کـی  نم  رظنهب  دـننکیم ، اـم  روشک  رد  زورما  اـھىنآرق  هک  ىراـک 

درواتـسد دوخ  ىاج  رد  نیا  دـیربیم ، نآرق  ىلات  نآرق و  ىهدـنناوخ  امـش  دوخ  هک  ىـضیف  ىنعی  ظوفحم ؛ دوخ  ىاـج  هب  نیا  تسا -  فراـعم  قیمعت  تاـجرد و  عاـفترا  ىهیاـم 

سنا هب  نآرق و  مھف  هب  ىمالسا  ىهعماج  ندرک  کیدزن  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا ، رتعیـسو  نآ  ىهریاد  هک  دراد  دوجو  ىرگید  درواتـسد  کی  نیا  ىارو  رد  اما  تسا -  ىمھم 

رد دـننکیم ، شالت  هار  نیا  رد  هک  ىناسک  ىهیقب  ناگدـننکلیترت و  ناظفاح و  ناـیراق و  اـم ، ىنآرق  ىهعماـج  زورما  تسا . مھم  ىلیخ  نیا  نآرق ؛ هب  ندـش  کـیدزن  و  نآرق ، اـب 

. تسناد ردق  دیاب  ارنیا  تسا ؛ مھم  رایسب  نیا  دنھدیم و  ماجنا  دنراد  ار  ىدربھار  تکرح  نیا  عقاو 

نآرق  / ٠٨/١٣٩٣/٠۴ اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

ناشدوخ و بولطم  ىاھهار  رد  ار  عماوج  هک  تسا  ىزیچ  نآ  ىنورد  ماکحتسا  و  دنکیم ؛ ادیپ  ىنورد  ماکحتسا  نآرق  اب  نوزفازور  سنا  اب  ىمالسا  ىهعماج  ىمالسا و  ماظن 

لصاح نآرق  اب  سنا  تکرب  هب  ىنورد  ماکحتسا  نیا  دوب ؛ مکحتـسم  نورد  رد  دیاب  دھدیم . عماوج  هب  اھـشلاچ  اب  دروخرب  تردق  دزاسیم و  رداق  ناشدوخ  ىاھبولطم  ىوسهب 

، دنکیم مک  ناسنا  رد  ار  ىدام  تالکـشم  زا  فوخ  سرت و  دنکیم ، دایز  ار  ىھلا  ىهدعو  هب  دامتعا  دنکیم ، دایز  ار  ادخ  هب  لکوت  دنکیم ، تیوقت  ار  نامیا  نآرق  اب  سنا  دوشیم .

. تسا اھنیا  شخب  نیا  رد  نآرق  اب  سنا  عفانم  دیاوف و  دنکیم . نشور  ناسنا  ىارب  ار  ادخ  هب  برقت  ىاھهار  دھدیم ، سفن  هب  دامتعا  دنکیم ، ىحور  تیوقت  ار  اھناسنا 

نآرق  / ٠٨/١٣٩٣/٠۴ اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

هب بوـسنم  مـالک  نـیا  ىمع ؛ ىف  ناـصقن  وا  ىدـھ  ىف  هداـیز  ناـصقن  وا  هداـیزب  هـنع  ماـق  ـالا  دـحا  نآرقلا  اذـھ  سلاـج  اـم  و  تـسا . روـن  باـتک  تـسا ، تـفرعم  باـتک  نآرق 

هدـش مک  وا  زا  ىاىروک  ىتفرعمىب و  ای  تسا  هدـش  نوزفا  وا  رد  ىتیادـھ  اـی  تساـخرب ، هک  تسـشن  نیا  زا  تسـشن ، نآرق  اـب  هک  ىـسکرھ  دومرف : تسا ؛ نینموملاریما 

، ناسنا تیادھ  دوشیم . مک  ناسنا  ىھارمگ  ىنعی  ىھارمگ ، رد  ناصقن  ىروک ، رد  ناصقن  تیادھ و  رد  شیازفا  دـیآىم ، دوجوهب  وا  رد  ىناصقن  کی  ىـشیازفا و  کی  تسا .

هجوت دـناوخ ؛ هجوت  اب  دـیاب  ار  نآرق  دوشیم . لصاح  نآرق  رد  ربدـت  هجوت و  اـب  هتبلا  نیا  تسا ؛ ىروجنیا  نآرق  اـب  تساـخرب  تسـشن و  دـنکیم ؛ ادـیپ  شیازفا  ناـسنا  ىھاـگآ 

هار ىمالسا  ىهعماج  تقو  نآ  دش ، نیا  رگا  دناوخ ؛ ار  نآرق  دیاب  ىنآرق  تادارم  هب  هجوت  اب  ىناعم ، هب  هجوت  اب  تسین ؛ بولطم  تاوصا  نیا  لیکشت  فرص  هک  میشاب  هتـشاد 

جراخ ناسنا  تامھوت ، تملظ  زا  سرت ، تملظ  زا  اھىھارمگ ، تاملظ  زا  تافارخ ، تاملظ  زا  رونلا ؛ ىلا  تاملظلا  نم  مھجرخی  اونما  نیذلا  ىلو  هللا  دنکیم . ادـیپ  ار  شدوخ 

ناسنا ىارب  نآرق  اب  سنا  نآرق و  اب  نتـسشن  اب  هک  تسا ]  ] ىتایـصوصخ اھنیا  راگدرورپ . اـب  سنا  رون  راـگدرورپ ، هب  برقت  رون  تفرعم ، رون  تیادـھ ، رون  رونلا ؛» ىلا   » دوشیم

هب هجوت  میدرک  ضرع  ررکم  تسا ؛ ورهبور  ىدج  ىاھـشلاچ  اب  زورما  ىمالـسا  ىهعماج  دراد . جایتحا  نیا  هب  زورما  ىمالـسا  تما  میراد ؛ جایتحا  نیا  هب  ام  دـیآىم و  دوجوهب 

تسا و هجاوم  اھـشلاچ  اب  ىمالـسا  ىهعماج  تسین . روجنیا  درک ؛ دھاوخ  ادیپ  هبلغ  ام  رب  تسا و  ىوق  نمـشد  هک  مینک  ساسحا  ام  هک  تسین  نیا  ىانعم  هب  اھـشلاچ 

، رگید تکرح  کی  رگید ، ىهلپ  کی  هللااشنا  رظن ، دروم  ىالتعا  ىوسهب  تکرح  ىخیرات  ریـس  لحارم  زا  دـناوتب  مالـسا  هکنیا  ىارب  تسا  ىتصرف  کـی  اھـشلاچ  اـب  ىهھجاوم 

« يمالسا هعماج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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؛ میدیدیم تلفغ  لاح  رد  ار  مالسا  ىایند  ىمالـسا ، ىرادیب  زا  لبق  ىمالـسا و  بالقنا  ىزوریپ  زا  لبق  ىاھهرود  رد  ام  تسا . ىروجنیا  زورما  دورب ؛ شیپ  رگید  ىهلحرم  کی 

، دـنکیم رتنشور  دـنکیم ، رتهاگآ  ار  ام  دـیآىم ؛ ىمالـسا  تما  ىھاگآ  کمک  هب  دـھدیم ، خر  مالـسا  ىاـیند  رد  هک  مھ  ىثداوح  تسا . ىھاـگآ  لاـح  رد  مالـسا  ىاـیند  زورما 

هلحرم نیلوا  مینکب ؛ تیوقت  زورهبزور  دیاب  ار  تریـصب  نیا  ام  دـنکانمیب ؛ ىمالـسا  تما  نینموم و  تریـصب  نیا  زا  مالـسا  نانمـشد  دـنکیم . رتصخـشم  ام  ىارب  ار  ام  فیاظو 

. میسانشب ار  اھشلاچ  نیا  هک  تسا  نیمھ 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. دراذگب رثا  وا  دیدھت  ای  وا  عیمطت  دیراذگن  دنک ؛ اوغا  دیراذگن  دراذگب ؛ رثا  امش  یتابساحم  هاگتسد  رد  نمـشد  دیراذگن  میوشب ؛ هابتـشا  راچد  دیابن  نامتابـساحم  رد  زورما  ام 

ام تسا . نج  سنا و  نیطایش  اب  نامز ، تیغاوط  اب  ناربمغیپ  دربن  نامھ  دراد -  همادا  توق  اب  نانچمھ  دش و  زاغآ  بالقنا  اب  هک  رابکتسا -  اب  یمالـسا  یروھمج  دربن  زورما 

ناقیدص ناربمایپ و  گرزب  یاھوزرآ  هب  ندیشخب  ققحت  یمالسا و  تما  یمالسا ، روشک  یمالسا ، ماظن  یمالسا ، یهعماج  لیکشت  لابند  میتسھ ؛ دنلب  یاھنامرآ  لابند 

رد دننکیم ؛ دیدھت  دننکیم ، تیذا  دننکیم ، ینکشراک  نیاربانب ] . ] دنفلاخم یتکرح  نینچکی  اب  اعبط  دناهھبج و  کی  نامز  یناطیـش  یاھهاگتـسد  و  میتسھ ؛]  ] نادیھـش و 

همادا دراد  ار  شدوخ  هار  هناربمایپ  تکرح  یھلا و  تکرح  نیا  دراد ، هک  یایدام  یاھییاناوت  یرھاظ و  لالج  دراد و  لـباقم  یهھبج  نآ  هک  یقرب  قرز و  یهمھ  اـب  لاـح  نیع 

. دنکیم ادیپ  قمع  زورهبزور  دنکیم ، ادیپ  هعسوت  زورهبزور  دراذگیم ، رثا  دوریم ، شیپ  دھدیم و 

جح  / ١۶/١٣٩٣/٠۶ ناراکردناتسد  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

ىاھتصرف ىهیقب  لثم  تسا  ىتصرف  کی  ىونعم  رفـس  نیا  دوخ  دراد ، دوجو  جح  ىهدنزاس  راثآ  جح و  تایونعم  باب  رد  هچنآ  زا  ریغ  تسا ؛ ىمھم  ىهلئـسم  جح  ىهلئـسم 

ىهعماج ىمالـسا ، ماظن  تسا . تصرف  کی  جـح  دوش . دـنمهرھب  دـنک و  هدافتـسا  لماک  وحن  هب  اھتـصرف  زا  هک  دـنک  تابثا  روجنیا  دـیاب  ار  دوخ  ىرایـشوھ  تلم ، کی  گرزب .

رتـشیب نداد  هجوـت  و  اـم ، ىهمھ  لـفاغ  لد  ندرک  نشور  ىارب  اـھنآ ، ىوـنعم  ىنید و  روـما  حالـصا  ىارب  هک  دنرمـشب ، منتغم  ار  تصرف  نـیا  دـیاب  ناملـسم  مدرم  ىمالـسا ،

تیونعم زا  دریگب . رارق  هدافتسا  دروم  دناوتیم  تصرف  نیا  رگید ، ىوس  زا  ىمالسا  تما  ىهمھم  روما  زا  ىرایسب  حالصا  ىارب  و  وسکی ، زا  ىھلا  فاطلا  هب  ىمالساىهعماج 

نیمرح رد  تسا . مھارف  جـح  کـسانم  رد  هشیمھ  زا  شیب  ىھلا  رـضحم  رد  روضح  ساـسحا  لاـعتم ، ىادـخ  رکذ  لاـعتم ، ىادـخ  اـب  سنا  هاـگیاج  درک ؛ هدافتـسا  دـیاب  جـح 

، دھدیم خساپ  دیوگیم و  کیبل  ىھلا  توعد  هب  دراد  هک  دنکیم  ساسحا  ناسنا  هکنیا  نتسب ، مارحا  رد  اھنتفگکیبل ، نیمھ  رد  رعـشم ، رد  تافرع ، رد  ىنم ، رد  نیفیرش ،

کی نیا  مینک ؛ رتانـشآ  ادـخ  اب  ار  نامدوخ  ىاھلد  دـننک . رتمکحتـسم  لاعتم  ىادـخ  اب  ار  ناشدوخ  ىهطبار  هک  رایـشوھ  هاگآ و  ىاـھلد  ىارب  تسا  ىمیظع  تصرف  کـی  دوخ 

. تسا ىمھم  رایسب  تصرف 

١٣٩٣/١١/٢٧ /  « دنمرنھ یادھش  هرگنک   » و وجشناد ،» یادھش  هرگنک  «، » یتیبرت روما  یادھش  هرگنک   » یاھداتس یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تروصهب هناتخبـشوخ  هک  دـمآیمنرد -  گنھرف  کی  تروصهب  اـم  یهعماـج  رد  اـھنآ  یاـھهداوناخ  اـھنآ و  هب  مارتحا  دـندشیمن و  لـیلجت  دـشیمن ، رارکت  اـم  نادیھـش  ماـن  رگا 

هب دیآیم ، دوجوهب  هعماج  کی  رد  تداھـش  تکرح  اب  هک  یمیظع  یراذگـشزرا  نیا  دوب ؛ هدـش  شومارف  اھبنارگ  دنمـشزرا و  یاھدای  نیا  زا  یرایـسب  زورما  هدمآرد  - گنھرف 

رد ادھـش  یگدـنز  یجنـسهتکن  یبایهتکن و  ادھـش و  ماـن  رارکت  ادھـش و  داـی  دـیاب  زورهبزور  دـتفیب ؛ مھ  نیا  زا  دـعب  قاـفتا  نیا  دـیراذگب  دـیابن  دوب . هدـش  هدرپس  یـشومارف 

، دش نیا  رگا  و  دش . دھاوخ  راگدنام  هعماج  رد  تسا ، ادخ  هار  رد  رایعمامت  تدـھاجم  یانعم  هب  هک  تداھـش  یهلئـسم  تقونآ  دـش ، نیا  رگا  و  دـنک . ادـیپ  جاور  ام  یهعماج 

زورما ١٣٠٠ مالسلاهیلع ؛)  ) یلعنبنیـسح یارجام  لثم  انیع  تفر . دھاوخ  شیپ  تشاد ؛ دھاوخن  انعم  تسکـش  تشاد و  دھاوخن  دوجو  تسکـش  رگید  هعماج  نیا  یارب 

ینیماضم کی  یاراد  دوخ  نطب  رد  ناتـساد  نیا  هدـش . رتهدـنز  رتهتـسجرب و  ناتـساد  نیا  زورهبزور  درذـگیم و  مالـسلاهیلع )  ) هللادـبعابا ترـضح  تداھـش  زا  رتشیب  ای  لاس 

زورما مھ  یمالـسا  فراعم  قیاـقح  زا  نآرق و  زا  مالـسا و  زا  درکیمن ، ادـیپ  شرتسگ  نیماـضم  نیا  رگا  تسا . یرورـض  هعماـج  یمالـسا  تاـیح  یارب  نیماـضم  نیا  هک  تسا 

. دوبن یربخ 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

یعامتجا نامجرت  کی  اما  تسا ، مھم  رایـسب  نومزآ  هبرجت و  کی  نیا  دوخ  هک  دزومآیم  ناسنا  هب  ار  بحی » ام   » یاطعا تشذگ و  تسا و  یدرف  یاھهبنج  یاراد  هک  تاکز 

هدـش هراشا  نآ  هب  ( ۴ «) هقدـص مھلاوما  نم  ذـخ   » یهفیرـش یهیآ  رد  هک  تسا  یحلطـصم  تاکز  زا  معا  تسا  تاقافنا  قلطم  ینعم  هب  ینآرق ، تالامعتـسا  رد  تاـکز  دراد ؛

، یمالسا یهعماج  یمالسا و  طیحم  رد  هک  یناسنا  هک  تسا  نیا  تاکز  زاسماظن  یعامتجا  نامجرت  یعامتجا و  یهبنج  اما ] ، ] یلام تاقافنا  قلطم  ینعی  تاکز  تسا ؛

لباقم رد  مھ  افعض ، ارقف و  لباقم  رد  مھ  دنادیم ؛ یمالـسا  یهعماج  راکھدب  ار  دوخ  دنادیمن ، راکبلط  دنادیم ، نویدم  دنادیم ، دھعتم  ار  دوخ  تسا ، یویند  لام  زا  رادروخرب 

. تسا زاسماظن  صخاش  مکح و  کی  هاگن ، نیا  اب  تاکز  نیاربانب  هللالیبس ؛

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

رھ رد  ناـنموم  یهمھ  ینعی  فورعمهبرما  ( ۵ (؛» ضئارفلا ماقت  اھب   » هک تسا  مالـسا  یعاـمتجا  تاـکرح  یهمھ  یاـنبریز  یعون  هب  عقاو  رد  هک  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما 

زا اھیدب ، زا  ار  همھ  ینعی  رکنم  زا  یھن  و  دنھد ؛ تکرح  وکین  یاھراک  یهمھ  تمسهب  فورعم ، تمسهب  یکین ، تمسهب  ار  هعماج  دنفظوم  دنتسھ ، هک  ملاع  زا  یاهطقن 

. تسا یمالسا  ماظن  یهسدنھ  تخاس و  نامجرت  یوحنهب  صخاش  راھچ  نیا  زا  مادکرھ  دنرادب . رود  اھیتشلپ  زا  اھیتسپ ،

یمالسا  / ٠٣/٠۶/١٣٩۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

یلصا رھوج  یمالسا ، ماظن  رد  نالوئسم . امش  ام و  یارب  صوصخب  تسا ؛ یمنتغم  یاھتـصرف  بجر -  هام  تصرف  ناضمر ، هام  تصرف  نابعـش ، هام  تصرف  اھتـصرف -  نیا 

هیـضق لصا  دیدرک ؛ هدھاشم  دندرک ، توالت  ام  بوخ  رایـسب  رگتوالت  هک  یتایآ  نیا  رد  هکنانچمھ  تلم ؛ داحآ  حلاص  لمع  نامیا و  دـبعت ، زا  تسا  ترابع  یمالـسا  یهعماج 

دنویپمھ و امـش  اب  ایند  رد  مھ  ام ، ( - ١ « ) هرخالا یف  ایندـلا و  هویحلا  یف  مکوآیلوا  نحن   » دـنیوگب رـشب  داحآ  هب  یھلا  یهکئالم  هک  دوشیم  بجوم  هک  یزیچ  نآ  تسا . نیا 

تیلوئسم هچرھ  دنبطاخم . باطخ  نیا  هب  فعاضم  روطهب  نالوئـسم  اھتنم  مدرم ، داحآ  رد  حلاص  لمع  دبعت و  نامیا ، تسا : نیا  مھم  یلیخ  و  ترخآ -  رد  مھ  میتسدمھ ،

، تلود رد  تیلوئـسم  سلجم ، یگدنیامن  ینعی  مینک ؛ داجیا  نامدوخ  رد  ار  نیا  دیاب  تسا . رتنیگنـس  رتتخـس و  رتدیدش و  وا  هب  تبـسن  مھ  باطخ  نیا  تسا ، رتنیگنس 

لاصتا طابترا و  داجیا  یهفیظو  زا  دـشاب  ترابع  دـنکیم  هجوتم  ام  هب  هک  یاهفیظو  نیلوا  هک  تسا  ییاھزیچ  هیئاـضق  یهوق  رد  تیلوئـسم  حلـسم ، یاـھورین  رد  تیلوئـسم 

. مینک تلفغ  دیابن  نیا  زا  رتھب ؛ رتصلاخ و  یگدنب  داجیا  لاعتم ، یادخ  اب  رتمکحم 

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یھاوخنامرآ اـقآ ، هن  تسا ؛ ییارگعقاو  فلاـخم  یھاوخناـمرآ  هک  دـننکیم  دومناو  دـننکیم و  غیلبت  یاهدـعکی  یھاوخناـمرآ . زا  تسا  تراـبع  ییوجـشناد  یهضیرف  نیلوا 

ناـشن ناـتدوخ  زا  یتکرح  چـیھ  دیـشاب و  دـب -  هچرھ  خـلت ، هچرھ  یتیعقاو -  رھ  میلـست  امـش  ینعی  یراـکهظفاحم  ییارگعقاو . فلاـخم  هن  تسا ، یراـکهظفاحم  فلاـخم 

یاھتیعقاو اب  دـینک ، هدافتـسا  تبثم  یاھتیعقاو  زا  دیـسانشب ؛ تسرد  ار  اھنآ  اھتیعقاو و  هب  دـینک  هاـگن  هک  تسا  نیا  ییارگناـمرآ  یاـنعم  تسا . یراـکهظفاحم  نیا  دـیھدن ؛

. تسا وجشناد  یهضیرف  نیلوا  نیا  دشاب . اھنامرآ  هب  ناتمشچ  تسا . ییارگنامرآ  یانعم  نیا  دینک . هزرابم  دینک و  هلباقم  یفنم  یبلس و 

« يمالسا هعماج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یایحا ینعی  تسا ؛ یمالـسا  ندـمت  یمالـسا و  یهعماج  داجیا  یهلئـسم  یکی  اھنامرآ ، ناونع  هب  ماهدرک  تشاددای  اجنیا  هدـنب  هک  ییاـھزیچ  وزج  دنتـسھ ؟ هچ  اـھنامرآ 

لئاسم هب  دننک  شرصحنم  دننک و  رود  دنناوتیم  هچرھ  هعماج  تیریدم  زا  تسایس ، زا  یگدنز ، زا  ار  مالسا  دندرک  یعس  شیپ ، اھنرق  زا  یاهدعکی  یـسایس ؛ مالـسا  رکفت 

؛» نذاب هللا عاطیل  الا   » هک تسا  هدمآ  مالـسا  هن ، اھفرح ؛ نیا  زا  دقع و  سلجم  ربق و  ناتـسربق و  لئاسم  هب  دننک  دودـحم  شاوی  شاوی  مھ  ار  یـصخش  لئاسم  یـصخش ؛

قافتا دیاب  نیا  دـننک ؛ ادـیپ  یعقاو  ققحت  هعماج  رد  دـنوشب ، هدایپ  هعماج  رد  هکنیا  یارب  دـناهدمآ  یھلا  نایدا  دـنروجنیمھ . ناربمغیپ  یهمھ  تسین ؛ مالـسا  مھ  طقف  ( ١)

. تسا نیا  اھنامرآ  نیرتمھم  زا  یکی  دتفیب .

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یایحا ینعی  تسا ؛ یمالـسا  ندـمت  یمالـسا و  یهعماج  داجیا  یهلئـسم  یکی  اھنامرآ ، ناونع  هب  ماهدرک  تشاددای  اجنیا  هدـنب  هک  ییاـھزیچ  وزج  دنتـسھ ؟ هچ  اـھنامرآ 

لئاسم هب  دننک  شرصحنم  دننک و  رود  دنناوتیم  هچرھ  هعماج  تیریدم  زا  تسایس ، زا  یگدنز ، زا  ار  مالسا  دندرک  یعس  شیپ ، اھنرق  زا  یاهدعکی  یـسایس ؛ مالـسا  رکفت 

(۵ (؛» نذاب هللا عاطیل  الا   » هک تسا  هدمآ  مالسا  هن ، اھفرح ؛ نیا  زا  دقع و  سلجم  ربق و  ناتسربق و  لئاسم  هب  دننک  دودحم  شاوی  شاوی  مھ  ار  یصخش  لئاسم  یصخش ؛

. دتفیب قافتا  دیاب  نیا  دننک ؛ ادیپ  یعقاو  ققحت  هعماج  رد  دنوشب ، هدایپ  هعماج  رد  هکنیا  یارب  دناهدمآ  یھلا  نایدا  دنروجنیمھ . ناربمغیپ  یهمھ  تسین ؛ مالـسا  مھ  طقف 

. تسا نیا  اھنامرآ  نیرتمھم  زا  یکی 

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

، رگید لاس  تسیب  دـینک  ضرف  متفگ  هدـش - مھ  شخپ  مرظن  هب  ( - ٨) یاهعومجم کی  رد  زور  نآ  تیونعم . اـب  هارمھ  تیونعم ، اـب  هارمھ  یرـشب ، ندـمت  ملع و  رد  ینارشیپ 

رارقتسا اب  یتعنـص و  یملع و  یدام و  فرگـش  یاھتفرـشیپ  اب  تیعمج  نویلیم  ای ١۵٠  نویلیم  ای ١٨٠  نویلیم  اب ٢٠٠  الثم  ار  یمالـسا  یروھمج  روشک  رگید  لاـس  یس 

؛ نیا ینعی  هبیط  تایح  دتفین . قافتا  نیا  دنھاوخیم  دروآیم ؛ دوجوهب  ناملـسم - ریغ  ناملـسم و   - رـشب داحآ  نیب  رد  یاهبذاج  هچ  دوشیم ؛ هچ  دینیبب  تلادـع ؛ تیونعم و 

اھنیا یروانف ، ملع ، راک ، قوش  راک ، طاشن  طاشن ، تلادع ، هافر ، دناسرب . اھاجنیا  هب  ار  ام  دھاوخیم  بالقنا  روشک ؛ یگدـنز  یارب  یعـضو  نینچ  کی  تمـسهب  میورب  ینعی 

نیا تسا ؛ هبیط  تایح  وزج  مظن  تسا . هبیط  تایح  وزج  اھنیا  یمالـسا ، یگدـنز  کبـس  یمالـسا ، تاـیقلخ  محر ، تیونعم ، اـھنیا  راـنک  رد  تسا ؛ هبیط  تاـیح  وزج  همھ 

رد یزیچ  ندش ، یلاحهبیلاح  ینعی  تروریص  تسا .]  ] ادخ تمـس  هب  تروریـص  نامھ  نیا  ( ٩ (؛ رومالا ریـصت  یلا هللا  آلا  تسا . یندشنمامت  هبیط  تایح  تمـسهب  تکرح 

تروریص نیا  هک  تسا  نآ  یمالسا  بولطم  یهعماج  دراد و  تروریص  ادخ  تمـس  هب  رـشب  تروریـص ؛ دنیوگیم  ار  نیا  دوشب ؛ رتھب  زورهبزور  دنک و  داجیا  رییغت  دوخ  تاذ  نطاب 

. تسا نیا  بالقنا  دراد ؛ همادا  مئاد  روطهب  روطنیمھ  تسا ؛ یندشنمامت  تروریص  نیا  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  نآ  رد 

یروانف  / ٠٨/٢٠/١٣٩۴ ملع و  یاھکراپ  دشر و  زکارم  اھهاگشھوژپ ، اھهاگشناد ، یاسور  رادید  رد  تانایب 

نارود رد  هاگـشناد  هک  یبوخ  نومزآ  بوخ و  یهبرجت  نیا  اب  ثاریم ، نیا  اـب  یخیراـت ، یاـھهنیمز  نیا  اـب  خـیرات ، نیا  اـب  قباوس ، نیا  اـب  هاگـشناد  نیا  زا  هک  مینک  راـکهچ  اـم 

تسا نیا  فدھ  نوچ  میربب ؟ هرھب  یمالسا  نیون  ندمت  داجیا  یارب  میناوتب  میھدب - رارق  مھ  رانک  رد  ار  اھنیا  یهمھ   - دمآ دوجوهب  هاگشناد  رد  هک  یتالکشم  اب  داد و  بالقنا 

روشک میھاوخیم  ام  رگید ، میتسھ  نیا  لابند  ام  دنکب ؛ لیدبت  مالـسا  ینامرآ  رظن و  دروم  یهعماج  هب  ار  هعماج  دناوتب  هک  تسا  یمالـسا  تیمکاح  کی  داجیا  فدھ ، رگید ؛

طوطخ نیا  هک  دسرب  مالسا  ینامرآ  طوطخ  نآ  هب  هک  دوشب  یروشک  کی  مینکیمن - ار  یناھج  یللملانیب و  لئاسم  رگید و  یاھروشک  ثحب  الاح  لوا ، یهجرد  رد   - نامدوخ

تذـل یمالـسا  یهعماج  ینامرآ  عضو  نیا  زا  دـنک ، هعلاـطم  دـنک ، رکف  دنیـشنب  هک  یـسکرھ  ینعی  تسا ؛ یرکفتم  ناـسنا  رھ  یارب  ینیریـش  بولطم و  زیچ  کـی  یناـمرآ 

تورث مھ  تسھ ، یناـھج  جاوـما  اـب  یهلباـقم  تردـق  مھ  تسھ ، تلادـع  مھ  تسھ ، تزع  مھ  تسھ ، تفرـشیپ  مھ  تـسھ ، مـلع  مـھ  نآ ، رد  هـک  یاهعماـج  دربـیم ؛

دـنک و افیا  دـناوتیم  یـشقن  هچ  هنیمز ] نیا  رد   ] هاگـشناد دـسرب . اجنیا  هب  نامروشک  میھاوخیم  یمالـسا ، نیون  ندـمت  مییوگیم  نیا  هب  ام  یروجنیا ؛ ریوصت  کـی  تسھ ؛

زورما ثحب  عوضوم  نیا  هتبلا  میسرب ؟ اجنیا  هب  میناوتب  هک  مینک  راکهچ  ام  درک ؟ دیاب  هچ  هک : تسا  نیا  لاوس  ایناث  تسا ، مزال  هاگشناد  ینیرفآشقن  الوا  دنکب ؟ دیاب  راکهچ 

رکف نیا  یور  ام  هاگشناد  هک  مھدب  رکذت  ار  نیا  مھاوخیم  طقف  نم  دراد ؛ مزال  یلـصفم  یتاقیقحت  یاھراک  اھنیا  تسین ؛ یاینارنخـس  یاهسلج و  ثحب  نوچ  تسین ، نم 

نیا رب  ار  اھهمانرب  دیھدب ، رارق  ساسا  نیا  رب  ار  هاگشناد  تیلوئسم  دینک ؛ رکف  نیا  یور  روشک  یلاع  شزومآ  هاگتسد  نالوئسم  اھهاگشناد و  ناریدم  ناونعهب  امـش  دنک ،

نیا داد ، ناشن  بـالقنا  رد  شدوخ  زا  هک  یگرزب  نومزآ  نیا  اـب  دـش ، هتفگ  هک  یخیراـت  قیمع  یهشیر  نیا  اـب  دـش ، هتفگ  هک  یقباوس  نیا  اـب  هاگـشناد  هک  دـیزیرب  ساـسا 

نیا رب  ار  اھراک  یهمھ  ینعی  دـینک ؛ رکف  دـیاب  نیا  یور  یناریا ؟ ناـنچنآ  یاهعماـج و  ناـنچنآ  یمالـسا و  نیون  ندـمت  داـجیا  یارب  دـنک  اـفیا  دـناوتیم  یـشقن  هچ  هاگـشناد 

. دیھدب رارق  دیاب  ساسا 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

فیاظو یـصخش  یاـھراک  زا  ریغ  مالـسا  هکنیا  هب  رواـب  یـسایس ، مالـسا  هب  رواـب  بـالقنا ، هب  رواـب  مالـسا ، هب  رواـب  دوشب ؛ ضوع  دـیاب  مدرم  یاـھرواب  دـنمدرم . مود  جاـمآ 

شـسکع دوشب ، هدودز  مدرم  نھذ  زا  دـیاب  اھنیا  دوش .] نیزگیاج   ] اھنیا یفن  هب  رواب  دراد ؛ مھ  یزاسندـمت  دراد ، مھ  یزاـسهعماج  دراد ، مھ  تموکح  دراد ، مھ  یمومع 

. دریگب اج  مدرم  نھذ  رد 

یمیدق و رما  کی  ار  روشک  لالقتسا  احیرص  تاعوبطم ، زا  یضعب  رد  تاقوا  یھاگ  مینیبیم  دننکیم ؛ یرگیشان  هتبلا  اھیضعب  دننک . ضوع  ار  لالقتسا  هب  رواب  دنھاوخیم ] ]

میمـصت تردـق  نآ  دراد ، دوـجو  یتردـق  کـی  یناـھج  یاـیفارغج  یهشقن  رد  ینعی  هچ ؟ ینعی  تسین . حرطم  اـھروشک  لالقتـسا  رگید  زورما  دـنیوگیم  دـننادیم و  هدـشهنھک 

یراک نیا  هتبلا  نیا . ینعی  ذوفن  دـننکیم ؛ جـیورت  دـنراد  ار  نیا  دـننکیم . فرـصم  هیقب  دـنکیم ، دـیلوت  یزیچ  کی  ییاج  کی  یزکرم - ترارح  لثم   - دـننکیم لمع  همھ  دریگیم و 

. دریگیم ماجنا  دراد  هک  تسا 

بالقنا  / ٠٢/٠۶/١٣٩۵ ربھر  اب  تفرشیپ » یناریا  یمالسا  یوگلا  زکرم   » یلاع یاروش  یاضعا  رادید 

دـندناوخ و یمالـسا  ـالماک  یاـھرایعم  اـھوگلا و  ساـسارب  یتـلود  لیکـشت  ینعی  یمالـسا » تلود  لیکـشت  ، » میراد رارق  نآ  رد  نونکا  هک  ار  موس  یهلحرم  بـالقنا ، ربـھر 

دندوزفا :

رد افرـص  زین  یمالـسا  یگدـنز  کبـس  عوضوم  تروص ، نیا  رد  دـسریمن و  یمالـسا » یهعماج  لیکـشت   » هب تبون  تسا ، هدـشن  ققحم  لماک  روطهب  هلحرم  نیا  یتقو  ات 

. دنام دھاوخ  یقاب  هعماج  رد  یزاسنامتفگ  حطس 

ریدغ  / ٣٠/٠۶/١٣٩۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

لوبق ار  اھیرادـمتردق  اھیدـنمتردق و  عون  نیا  ار ، اـھتموکح  نیا  مالـسا  تسا ؛ هدرک  هبرجت  ار  اـھتموکح  ماـسقا  عاونا و  رـشب  دنتـشاد ؛ تموکح  زاـبرید  زا  یرـشب  عـماوج 

نامز و نآ  رد  هن  سکچیھ  هک  تسا  یـسک  نینموملاریما  تسا ؛ صخـشم  مھ  شقادصم  دنکیم . نایب  ار  نیا  ریدغ  تسا ؛ مالـسا  یهدعاق  نیا  دراد . لوبق  ار  تماما  درادن ؛

مھ ادخ  هب  دنداد ، مانشد  هلب ، بخ ، دنک . هشدخ  نآرق  فراعم  میھافم و  زا  وا  یگدنیامن  هب  وا و  یالاو  تیصخش  هب  یاهشدخ  نیرتمک  تسا  هتـسناوتن  دعب  یاھنامز  رد  هن 

اھر ار  دوخ  تابـصعت  تاساسحا و  زا  یتقو  دـنکیم ، رکف  هک  یتقو  یناسنا  چـیھ  تسین . لیلد  مانـشد ، دـنھدیم ، مانـشد  اـب - ذاـیعلا   - مھ ربمغیپ  هب  دـنھدیم ، مانـشد 

نیعم تماما ، قادصم  ناونعهب  ار  صخـش ]  ] نیا ربمغیپ  دـنکب . یاهشدـخ  نیرتمک  یـسدق ، لکیھ  نیا  رد  ینارون ، یهرکیپ  نیا  رد  دـناوتیمن  یدودـح - ات  ولو   - زگرھ دـنکیم ،

ققحت ار  یمالـسا  یهعماج  دنـشخبب و  ققحت  ار  مالـسا  هکنیا  هب  ادخ  یوس  زا  دنوش  تیادھ  دننک و  تمھ  دنھاوخب و  اھناملـسم  اجرھ  ایند  رخآ  ات  هدعاق ؛ دـش  نیا  درک .

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 76 
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مھ اـھنآ  زا  رتمک  هب  دـسریمن ؛ دـندرک  نیعم  ربـمغیپ  هک  یقیداـصم  نآ  هب  یقادـصم  چـیھ  زگرھ  هتبلا  دـننک . اـیحا  ار  تماـما  دـیاب  تسا : نیا  شاهدـعاق  هطباـض و  دنـشخبب ،

. دسریمن

ریدغ  / ٣٠/٠۶/١٣٩۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

مولعم دـندرک ؛ نیعم  ار  هدـعاق  دـندرک ، نیعم  ار  هطباض  هک  تسا  نیا  رتمھم  نیا  زا  اما  تسا  مھم  مھ  نیا  دـندرک ؛ نیعم  ار  نینموملاریما  هک  تسین  نیا  طقف  ریدـغ  تیمھا 

رب ربکت  تموکح  درادن ، انعم  یفارـشا  تموکح  درادن ، انعم  روز  رز و  تموکح  درادن ، انعم  یـصخش  تموکح  درادن ، انعم  یتنطلـس  تموکح  یمالـسا ، یهعماج  رد  هک  دـش 

یروجنیا مالسا  رد  هک  دش  مولعم  درادن ؛ انعم  ینارتوھـش  تموکح  درادن ، انعم  ندوزفا  ندرک و  عمج  دوخ  یارب  یھاوخهدایز و  یھاوخزایتما و  تموکح  درادن ، انعم  مدرم 

. تسا

نارگراثیا  / ٠٧/٠١/١٣٩۵ نادیھش و  زا  لیلجت  زور  سدقم و  عافد  هتفھ  تبسانم  هب  مایپ 

ار یگدنز  دـباییم و  شیازفا  زور  هب  زور  تسا ، یمالـسا  نیون  ندـمت  یوس  هب  تکرح  یهیامناج  هک  یونعم  یهریخذ  دـنربیم و  هرھب  نآ  زا  رادـیب  یاھلد  انیب و  یاھمـشچ 

. هللااشنا داب  نینچ  هراومھ  و  تسا ، یمالسا  هعماج  یالتعا  یهیام  ناشگرم  مھ  یگدنز و  مھ  هک  کانبات  یاھناج  نیا  رب  وا  ایلوا  ادخ و  مالس  دشخبیم . توارط  حور و 

نآرق  / ٠٢/٠٧/١٣٩۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تما تاجن  یهیام  اتقیقح  تسا ؛ یمالـسا  تما  یهنادنمتزع  هناردـتقم و  یگدـنز  یهدـنزاس  اتقیقح  میھافم  نیا  هک  میراد  نآرق  رد  یمیھافم  میراد ، نآرق  رد  یفراعم  ام 

راکفا تانیب  وزج  ار  میھافم  نیا  دـیاب  لوا  دـنک ، ادـیپ  ققحت  دریگب و  رارق  لـمع  دروم  میھاـفم  نیا  هکنیا  یارب  میراد . ار  میھاـفم  نیا  نآرق  رد  تسا ؛ اـھیراتفرگ  زا  یمالـسا 

زونھ هلحرم  نیا  رد  ام  دریگب . دـناوتن  ار  نآ  یولج  یزیچچـیھ  هک  دوشب  نشور  یعطق و  میھاـفم  نیا  یمالـسا  یهعماـج  یارب  هک  درک  یراـک  داد و  رارق  یمالـسا  یهعماـج 

نیب کرتشم  راکفا  نیرتجیار  هب  یرکف ، تاملسم  هب  دوشب  لیدبت  یمالـسا  یهعماج  رد  میھافم  نیا  هک  مینکب  یراک  دیاب  میراد ؛ لکـشم  زونھ  هلحرم  نیا  رد  ام  میراتفرگ ،

هنسح مزال و  اھنیا  یهمھ  هک   - اھظفح نیا  اھتوالت و  نیا  اھنتسشن و  نیا  تاسلج و  نیا  دریگب . ماجنا  نآرق  یهنیمز  رد  دیاب  هک  تسا  یراک  نیا  مدرم ؛ یاھرـشق  یهمھ 

. تسا یمومع  کرد  یمومع و  مھف  نآ  یهمدقم  تسا -

نآرق  / ٠٢/٠٧/١٣٩۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

اھیراتفرگ تسا ؛ وا  رب  یبرغ  تسایـس  طلـست  رد  تسا ، وا  رب  یبرغ  داـصتقا  طلـست  رد  تسا ، وا  رب  یبرغ  گـنھرف  طلـست  رد  تسیچ ؟ رد  یمالـسا  تما  یراـتفرگ  زورما 

دیاش دـنریگیم ، مھ  هزور  دـنناوخیم ، مھ  زامن  دنناملـسم ، مدرم  هلب ، درادـن ؛ دوجو  یمالـسا  تیوھ  مان  هب  یزیچ  یمالـسا  یاـھروشک  زا  یرایـسب  رد  زورما  تسا . اـھنیا 

. درادن دوجو  توغاط  تقیقح  رفک و  تقیقح  لباقم  رد  یهتفرگ  رارق  یتقیقح  کی  یتیـصخش ، کی  ینعی  درادن ؛ یمالـسا  تیوھ  هعماج ، یهعومجم  اما  دنھدیم  مھ  تاکز 

تلاخد ناشیعامتجا  طباور  رد  دننکیم ، تلاخد  ناشداصتقا  رد  دننکیم ، تلاخد  ناشیاھرواب  رد  دننکیم ، تلاخد  اھنیا  گنھرف  رد  دننکیم ؛ تلاخد  اھنآ  دینیبیم  امـش  اذـل 

دوجو هب  اوعد  درادـن ، دوجو  یدـحاو  تیوھ  یمالـسا  تما  یمالـسا و  عمتجم  نورد  نوـچ  هک  دوـشیم  نیا  هجیتـن  تقونآ  دـنریگیم . تشم  رد  ار  ناشیاھتـسایس  دـننکیم ،

تیوھ نیا  ندرک  دوبان  ندرک و  لحمـضم  ددصرد  رفک  یایند  زورما  دوشیم . یروج ] ] نیا دیآیم ؛ دوجو  هب  مھافت  مدع  دیآیم ، دوجو  هب  رفانت  دیآیم ، دوجو  هب  گنج  دـیآیم ،

دقف اـب  نموـی  توغاـطلاب و  رفکی  نمف  تسا ؛ یمالـسا  لـصا  کـی  نیا  دـنربب . نیب  زا  دـنھاوخیم  ار  نیا  هدـنام ، یقاـب  اـیند  زا  یاهطقن  رھ  رد  تیوـھ  نیا  زا  هـچرھ  تـسا ؛

کی تروصهب  ار  نآ  مینک ، لابند  ار  نآ  میمھفب ، تسرد  ام  هچنانچرگا  ار  تقیقح  نیا  تسا . تقیقح  کی  نیا  میلع ؛ عیمـس  اھل و هللا  ماصفناال  ٰیقثولا  هورعلاـب  کسمتـسا 

رد لیبقنیازا  قیاقح  اھدص  هک  تقیقح ، کی  نیمھ  دینیبب  امش  دتفایم ! قافتا  یلوحت  هچ  دینیبب  امـش  میروایبرد ، یمالـسا  تما  یمالـسا و  یهعماج  رد  یمومع  مھف 

هچ دـینیبب  میھدـب ، شرتـسگ  مینک و  رواـب  میمھفب و  تسرد  ار  تفرعم  کـی  نیمھ  ار ، رما  کـی  نیمھ  رگا  دروآیم ! دوجو  هب  مالـسا  یاـیند  رد  یلوحت  هچ  دراد ، دوجو  نآرق 

! دتفایم یقافتا 

قیرزت ار  یرگیلاباال  دـنکیم ، قیرزت  ار  یناـمیایب  اـم  رد  زورهبزور  نمـشد  دـنکیم . هدافتـسا  دراد  نمـشد  نآرق ، زا  اـم  یرود  نیا  زا  نآرق . زا  میرود  اـم  دـیمھف ؛ دـیاب  ار  نآرق 

لباقم رد  مسینویھص ، لباقم  رد  اکیرمآ ، لباقم  رد  دینیبب  یمالسا ، یاھروشک  هب  دینک  هاگن  یمالـسا ، یاھتلود  هب  دینک  هاگن  دنکیم . قیرزت  ار  دوخ  هب  یگتـسباو  دنکیم ،

للخ و نیا  یهمھ  دـش ؛ دـھاوخ  رپ  اھهرفح  نیا  یهمھ  میوشب ، کیدزن  نآرق  هب  رگا  ام  تسا . نآرق  زا  یرود  زا  یـشان  نیا  دـنراد ! یعـضو  هچ  نارگتراغ  لباقم  رد  نمـشد ،

دھاوخ تسرد  یگدـنز  مینک ، لمع  نآرق  هب  رگا ]  ] مییوگیم ام  هکنیا  یاـنعم  داد . دـھاوخ  ناـشن  ار  شدوخ  رفک  تیوھ  لـباقم  رد  یمالـسا  تیوھ  دـش ؛ دـھاوخ  هتـسب  جرف 

شاهراـبرد ردـقنآ  دوشب ، راـک  ردـقنآ  دوشب ، رارکت  ردـقنآ  مدرم ؛ نیب  رد  یمومع  یاـھنامتفگ  هب  دوشب  لیدـبت  دـیاب  فراـعم  نیا  دراد ، دوجو  ینآرق  فراـعم  تسا . نیا  دـش ،

یندشن نیا  هتبلا  یمالـسا ؛ یهعماج  تانیب  تاحـضاو و  وزج  دوشب  اھنیا  هک  دننکب  یرنھ  راک  نآ  یهرابرد  نادنمرنھ  ابدا و  ارعـش و  ردقنآ  دنـسیونب ، ردقنآ  دوشب ، قیقحت 

اھراک نیا  دـننکب ، تمھ  نید  لھا  لد و  لھا  رگا  هن ، دـشکیم ؛ لوط  لاس  دـص  مینکب ، میھاوخب  رگا  ار  اھراک  نیا  الاح  هک  دـننکن  لایخ  تسین ، مھ  سرتسد  زا  رود  تسین ،

. تفر نآرق  لابند  روجنیا  دیاب  دنکیم ؛ ادیپ  ققحت  دوز  یلیخ 

میرک  / ٠٣/٠۶/١٣٩۶ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

یاھناسنا هدع  کی  مالـسا  یایند  رد  تسا . ربخ  هچ  مالـسا  یایند  رد  دـینیبب  دـینک  هاگن  امـش  تسا . لکـشم  راچد  عماوج  یهیقب  لثم  مھ  یمالـسا  یهعماج  زورما  بخ 

رطاخهب اھنیا  اھنیا . لاثما  یدوعـس و  دینکیم ؛ هدھاشم  هک  ییاھتلود  نیمھ  لثم  دناهتفرگ ؛ تسد  رد  ار  یمالـسا  عماوج  زا  یخرب  تشونرـس  تسپ ، قیالان و  شزرایب و 

، دننآرق هب  دقتعم  رھاظب  تسا . نامیا  مدع  یرادقم  کی  تسا ، ییانـشآ  مدع  یرادقم  کی  هتبلا  تسا . ینآرق  قیاقح  اب  ییانـشآ  مدـع  رطاخهب  اھنیا  تسا ، نآرق  زا  یرود 

؛ دنرادن یداقتعا  چیھ  نآرق  نومـضم  هب  نآرق ، یانعم  هب  نآرق ، یاوتحم  هب  اما  دننکیم ، میـسقت  اجنآواجنیا  مھ  یناجم  دـننکیم ، پاچ  مھ  نآرق  یهخـسن  اھنویلیم  یھاگ 

اب تسا ؛ یروجهچ  اھنیا  عضو  دینیبب  دینک  هظحالم  امـش  دنتـسھ . رافکلا » عم  امحر  نینموملا ، یلع  ادشا   » اھنیا یلو ] «، ] مھنیب آمحر  رافکلا  ىلع  آدشا   » دـیوگیم نآرق 

ناشیکناب یاھباسح  رد  دنراد و  اھنیا  هک  ییاھلوپ  نیا  دنرادن ؛ یلام  هک  ناشدوخ  نوچ  دننکیم ؛] جرخ   ] ناشتلم لاوما  زا  اھنآ  یارب  دندنمهقالع ، اھنآ ] هب  ، ] دنسونام رافک 

یاھتورث لوپ  تسا ، ینیمزریز  نداعم  لوپ  تسا ، تفن  لوپ  اھنیا  تسین ؛ هک  یردپ  ثرا  اھنیا  هدمآ ؟ اجک  زا  اھنیا  تسیک ، لام  اھنیا  یاهناسفا ، یاھتورث  نیا  هدـش و  مکارتم 

مدرم یاھلوپ  نیا  دننکیم ؛ یصوصخ  یـصخش و  یهدافتـسا  نآ  زا  دوشیم ، مکارتم  اھنیا  یاھباسح  رد  دوریم  دوشب ، مدرم  یگدنز  دوبھب  فرـص  هکنیا  یاج  هب  تسا ؛ یلم 

نداد اب  هک  دننکیم  لایخ  اھقمحا  ادض ؛ مھیلع  نونوکی  مھتدابعب و  نورفکیس  الک  ازع *  مھل  اونوکیل  هھلا  نود هللا  نم  اوذختا  و  مدرم . نانمشد  هب  رافک ، هب  دننکیم  میدقت  ار 

واگ لثم  دنتفگ ، مھ  ناشدوخ  هک  روطنامھ  درادن ؛ دوجو  یتیمیمص  هکیلاحرد ] ، ] دننک بلج  ار  مالـسا  نانمـشد  تیمیمـص  دنناوتیم  اھزیچ  نیا  اب  ندرک و  کمک  اب  لوپ و 

نمی مدرم  اـب  تقونآ  روجنآ ، اـھنآ  اـب  تسا ؛ مالـسا  یاـیند  زورما  عضو  نیا  دـننکیم . ناـشحبذ  دنتـشادن ، ریـش  رگید  هکیتقو  دنـشودیم ، ار  ناشریـش  دنتـسھ ؛]  ] هدریش

. نید دض  یاھراتفر  روجنیا ؛ نیرحب  مدرم  اب  روجنیا ،

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رد اھنیا  یارب  راکشآ  یھارمگ  تسا . یروجنیا  تواسق ، راچد  لد  تخس ، لد  نیبم ؛ لٰلض  یف  کئٰلوا  رکذ هللا  نم  مھبولق  هیـسٰقلل  لیوف  هدمآ :]  ] رمز یهکرابم  یهروس  رد 

بلق تواسق  یھلا ، تنعل  رھظم  هیـساق ؛ مھبولق  انلعج  مھ و  ٰـ نعل مھقاثیم  مھـضقن  امبف  دـیامرفیم : لیئارـساینب  یهرابرد  هدـئام  یهکرابم  یهروس  رد  هدـش . رکذ  هیآ  نیا 

رد هک  تسا  ییاـھزیچ  اـھنیا  دـندرک . ضقن  دـندرک ، شومارف  ار  لاـعتم  یادـخ  اـب  ناـشدوخ  یهدـھاعم  مھقاـثیم ؛ مھـضقن  اـمبف  تسا : اـھنآ  دوخ  لـمع  رثا  رب  هک  تسا  اـھنآ 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 77 
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یهراـبرد زاـب  هرقب ، یهکراـبم  یهروـس  رد  میراد . شود  رب  یراـب  یـشخب ، کـی  رد  مادـکرھ  هک  نیلوئـسم  اـم  یارب  صوـصخب  دـشاب ؛ هجوـت  دروـم  دـیاب  اـم  نموـم  یهعماـج 

ار نیا  ناتیاھلد ؛ دش  رتتخـس  گنـس  زا  راھنالا ؛ هنم  رجفتی  امل  هراجحلا  نم  نا  هوسق و  دشا  وا  هراجحلاک  یھف  کلٰذ  دعب  نم  مکبولق  تسق  مث  دیامرفیم :]  ] لیئارـساینب

سرد یهلیسو  ام  یارب  اھنیا  یهمھ  دروآیم . ناشدای  هب  ار  اھنآ  یهتـشذگ  دیامرفیم و  نایب  هنیدم  یاھیدوھی  اب  یهجاحم  هلداجم و  ماقم  رد  راگدرورپ  لوق  زا  مرکا  ربمغیپ 

ناسنا یارب  تفآ  نیرتدب  لاعتم ، یادـخ  زا  دـعب  ؛ دـیعب ینم  بلقلا  یـساقلا  و  تسا : فیرـش  یفاک  رد  یتیاور  کی  رد  مینک . یعـس  دـیاب  تسا ، هظعوم  تربع و  یھاگآ و  و 

هوسق نم  مظعا  هبوقعب  دـبع  برـض  ام  رگید : تیاور  کی  رد  ای  دـنکیم . رود  ار  ناسنا  هک  دراد  ار  تیـصوصخ  نیا  بلق  تواسق  دوشب و  رود  لاعتم  یادـخ  زا  ناسنا  هک  تسا ؛

. بلقلا

هب طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ، اھرحـس  هب  طوبرم  هچنآ  هچ   - هام نیا  رد  اھاعد  یهطـساوهب ]  ] مھ ناضمر ؛ کرابم  هام  تسا  یبوخ  تصرف  درک . هدافتـسا  دـیاب  مایا  نیا  زا  بخ   

یمالـسا یهعماج  میراد . جایتحا  نیا  هب  ام  هفیظو ؛ هب  هجوت  یرادهزور و  سفن  دوخ  مھ  و  دنکیم ، مرن  ار  ام  لد  اھنآ  نیماضم  هک  تسا  ییاھاعد  هک  تسا - اھبـش  ای  اھزور 

؛ دروخ دـھاوخ  یلیـس  دروخ ، دـھاوخ  هبرـض  انئمطم  دوشب ، لفاغ  راگدرورپ  لباقم  رد  عرـضت  راگدرورپ و  لباقم  رد  عوشخ  یھلا و  دای  یھلا و  رکذ  زا  هچنانچرگا  ام  یبالقنا  و 

اب زج  نآ  و  مینکب ؛ لابند  ار  یاهناقداص  هنانموم و  شالت  کی  میناوتب  هک  میـسریم  یتروص  رد  بولطم ، یاھهتـساوخ  نآ  هب  الاو ، فادھا  نآ  هب  ام  دش . دـھاوخ  ماکان  انئمطم 

هچنآ یهمھ  زا  نم  رظن  هب  هک  ناضمر  هام  تصرف  مانتغا  دروم  رد  ام  ضرع  نآ  نیا  تسین ؛ نکمم  لاعتم  یادـخ  اب  لد  طابترا  لد و  تینارون  شیازفا  لاـعتم و  یادـخ  هب  هجوت 

مراد تیلوئسم  امش  زا  رتشیب  هدنب  متـسھ ؛ اھفرح  نیا  بطاخم  نیلوا  مدوخ  نم  هتبلا  میـشاب . بقارم  دیاب  تسا ؛ نیا  ام  فرح  ساسا  تسا . رتمھم  درک  میھاوخ  ضرع 

نیا زا  هام ، نیا  زا  مینک  هدافتـسا  مینک ، هجوت  هک  تسا  مزال  امـش ، یارب  نم ، یارب  مراد ؛ جایتحا  رتشیب  اـھفرح  نیا  هب  نم  دوخ  مراد ، امـش  یاـھراب  زا  یرتنیگنـس  راـب  و 

. تسا شیپ  رد  هک  مھ  ردق  یاھبش  تصرف ؛

مرح  / ٠٣/٢٨/١٣٩۶ عفادم  نابزرم و  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

کی هک  تسین  نیا  طقف  ادھـش  یهداوناخ  یهلئـسم  ادھـش . یهداوناخ  یهرابرد  مراد  یدایز  یاھفرح  ماهدز ؛ فرح  مھ  دایز  مراد ؛ دایز  فرح  نم  ادھـش  یهداوناخ  یهراـبرد 

نیا رب  دننکیم  ربص  دیھش ، دنزرف  دیھش ، رسمھ  دیھش ، ردام  دیھش ، ردپ  هک  نیمھ تسا . شزرااب  هوک  کی  شدوخ  اھنآ  ربص  هدیسر ؛ تداھش  هب  قح  هار  رد  اھنآ  زا  دیھش 

تاولص ادخ  دتسرفب ؟ تاولص  امـش  رب  ادخ  هک  دینکیم  رواب  امـش  همحر ؛ مھبر و  نم  تٰولـص  مھیلع  کئٰلوا  الاو . رایـسب  تسا ؛ ییالاو  رایـسب  شزرا  کی  نیا  دوخ  تبیـصم ،

ربص نیا  دینکیم ، باسح  ادخ  یاپ  ار  نیا  دینکیم و  لمحت  ار و  ادخ  دینکیم  رکش  تبیصم و  نیا  رب  دینکیم  ربص  یتقو  دیتسھ ، دیھش  یهداوناخ  هک  امش  امش ! رب  دتـسرفب 

دیاب ار  میھافم  نیا  ام  تسا ؛ شزرا  اھنیا  دتـسرفب . تاولـص  امـش  رب  تسا - دوجو  ملاع  کـلام  تسا ، توکلم  کـلم و  کـلام  هک   - لـجوزع یادـخ  هک  دوشیم  بجوم  اـمش 

. گرزب یاھراک  یلیخ  یارب  دنکیم  هدامآ  ار  ام  دنکیم ، داجیا  ام  دوجو  رد  یبیجع  یاھورین  میھافم ، نیا  میمھفب . تسرد 

یایلوا لد  هکنیا  یاج  هب  دنروایب  تسد  هب  ار  اھهناگیب  لد  دھاوخیم  ناشلد  هک   - رودزم یاھ  تسد هب ملق نیمھ  زا  یضعب  دنریگب . ام  زا  ار  میھافم  نیا  دنھاوخیم  اھنمـشد   

. دـننکیم راکهچ  دـنمھفیمن  اھنیا  یزاجم ؛ یاضف  ای  اھهمانزور  تاعوبطم ، نیا  زا  یـضعب  رد  دنـسیونیم  ییاھفرح  کی  دنـسیونیم ، ییاھزیچ  کـی  دـنروایب - تسد  هب  ار  ادـخ 

! رھاوخ ردارب ، دراد . رثا  یمالـسا  یهعماـج  یهرمزور  یگدـنز  رد  اـھنیا  تسا ؛ یمیظع  میھاـفم  اـھنیا ، رب  ربـص  موھفم  هللالـیبسیف ، تدـھاجم  موھفم  تداھـش ، موـھفم 

. هدرک ظفح  ار  بالقنا  اھنیمھ 

نارھت  / ٠۶/٠۶/١٣٩۶ ناتسا  هیملع  یاھهزوح  بالط  رادید  رد  تانایب 

هب میدرگرب  دـش ؛ مامت  دوب ، یاهثداح  کی  بالقنا  بخ   » هک دـنیوگب  دنـسیونب و  روجنیا  دـننک ، اـقلا  روجنیا  اھیـضعب  هکنیا  دراد . همادا  بـالقنا  مینکب ، ضرع  اـم  مھ  ار  نیا 

، دزیریم مھ  هب  ار  هتـشذگ  یاھراجنھ  بالقنا ، متفگ ؛ نیلوئـسم  نایاقآ  نیا  عمج  نیا  رد  زور  نآ  نم  دوشیمن . مامت  بالقنا  تسا ؛ بالقنا  هب  تناـیخ  نیا  یداـع ،» یگدـنز 

اھتـسد و نامھ  تسا . یلکـشم  یاھراک  اھنیا  تسا ، تخـس  اھنیا  و  تسا ؛ بالقنا  موادت  دیدج ، یاھراجنھ  نیا  ظفح  دروآیم . دوجو  هب  هعماج  رد  ار  یدیدج  یاھراجنھ 

ینمـشد درک ، دـنھاوخ  تفلاخم  مھ ]  ] یبالقنا یاھراجنھ  موادـت  نیمھ  اب  دـندرکیم ، ینکـشراک  دـندوب و  فلاـخم  دوجو  یهمھ  اـب  بـالقنا  لـصا  اـب  هک  ییاھتردـق  ناـمھ 

بالقنا یاھراجنھ  نیا  میناوتب  ات  تسا  مزال  هزرابم  مھ  زورما  دسرب ، یزوریپ  هب  ات  تشاد  مزال  هزرابم  بالقنا  رگا  نیاربانب  دننکیم . دـنراد  دـینیبیم  هکنیاامک  درک ؛ دـنھاوخ 

. یمالسا یهعماج  دوشب  هعماج  ات  میناسرب  هجیتن  هب  دیاب  مینک ؛ تیبثت  ار 

یمالـسا تلود  زا  دعب  میاهدنام ؛ شایمالـسا  تلود  رد  زونھ  میدرک ، حرطم  ام  هک  یاهناگدنچ  لحارم  نآ  زا  میرادـن ! مھ  یمالـسا  تلود  ام  میرادـن ، یمالـسا  یهعماج  ام 

رب میتسناوت  دـعب ] [ ؛ میروایب دوجو  هب  یبالقنا - تکرح  کـی  ینعی   - یمالـسا بـالقنا  کـی  میتسناوت  اـم  میراد . شیپ  رد  ار  لـحارم  نیا  اـم  تسا ؛ یمالـسا  یهعماـج  تبون 

یمالـسا تلود  کی  داجیا  نیا ، زا  دـعب  نکل  تسا ؛ مھم  مھ  یلیخ  بخ  هک  هدـش  لصاح  قیفوت  اـجنیا  اـت  بخ ، یلیخ  میرواـیب ؛ دوجو  هب  یمالـسا  ماـظن  کـی  نآ ، ساـسا 

یـسک هک  تسین  نیا  شیانعم  هتبلا  میـسرب . دوصقم  هب  ات  میراد  هلـصاف  یلیخ  زونھ  هیـضق  نیا  رد  اـم  روشک ؛ یارب  یمالـسا  یتیریدـم  تالیکـشت  داـجیا ]  ] ینعی تسا ؛

شیپ میراد  مینکیم و  تکرح  دوشیم ، هک  ییاـھیجکنھد  یهمھ  اـب  اھینکـشراک ، یهمھ  اـب  اـھتفلاخم ، یهمھ  اـب  میوریم ؛ شیپ  میراد  ادـبا ؛ دـنک ؛ یدـیماان  ساـسحا 

تلود هک  دـعب  میروایب . دوجو  هب  یمالـسا  تلود  کی  میناوتب  هکنیا  ات  میراد  هلـصاف  یلیخ  زونھ  دراد ؛ راک  میراد ، راک  زونھ ]  ] نکل دراد ؛ دوجو  یداـیز  لـیالد  کـشالب . میوریم 

. نم نازیزع  درک  هزرابم  دیاب  نیاربانب  بخ ، تسا . یمالسا  یهعماج  داجیا ]  ] تبون هزات  تقونآ  دمآ ، دوجو  هب  یمالسا 

یماظتنا  / ٢۶/٠۶/١٣٩۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

. تسا یشزرااب  مزال و  یاھراک  دریگیم  ماجنا  هک  ییاھراک  دھدیم ] ناشن  ، ] دندرک زاربا  اجنیا  مرتحم  نیلوئسم  مھ  زورما  دش و  هداد  نم  هب  هاگـشناد  نیا  زا  هک  یـشرازگ 

یورین ام  تسا  مزال  دوشب . لابند  تیدج  اب  هراومھ  دـیاب  تسا و  مزال  اھنیا  یهمھ  اھیزومآتراھم ، مھ  یبرجت ، یاھراک  مھ  یقیقحت ، یاھراک  مھ  یملع ، یاھراک  مھ 

ار هلصاف  نیا  میراد ؛ هلصاف  یغلابم  اجنآ  ات  هتبلا ] . ] میشاب هتشاد  یمالـسا  ینآرق و  یهعماج  کی  زارط  رد  یمالـسا ، تلود  زارط  رد  یمالـسا ، یروھمج  زارط  رد  یماظتنا 

. دیھدیم ماجنا  ار  راک  نیا  یھلا  قیفوت  هب  دیناوتیم و  امش  هک  منادیم  نم  دیورب و  شیپ  دینک و  یط  دیاب  زیزع  یاھناوج  امش 

ینیسح  / ٠٨/١٨/١٣٩۶ نیعبرا  زور  رد  ییوجشناد  یاھتئیھ  عمج  رد  تانایب 

مھللا دـیناوخیم : اعد  رد  دـنک . بقاث  دـنک ، تباث  ار  اـم  مزع  دـنک ، تیوقت  میراد  شیپ  رد  هک  یھار  رد  یتسیاـب  ار  امـش  نم و  اـھیروآدای  نیا  تاـعامتجا ، نیا  اھرادـید ، نیا 

مادـقا و  تسا ، ییـالاو  رایـسب  فدـھ  فدـھ ، تسا ؛ یتـسرد  هار  هار ، هار . نیا  رد  دیـشاب  هتـشاد  رادـیاپ  مـکحم و  یهدارا  مزع و  اـبقاث ؛ اـمزع  و  اعـساو ...  اـملع  ینقزرا ... 

یھلا یـضرم  هللااـشنا ؛ تسا  یھلا  بوبحم  تکرح  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  بـالقنا و  کراـبم  هار  نیا  رد  تکرح  رد  اـم  نارھاوخ  ناردارب و  زورما ، مدرم  زورما ، یاـھناوج 

ینعی ندرک  تماقتـسا  دراد ؛ مقتـسا »  » نآرق یاج  ود  رد  هار . نیا  رد  تابث  تسا ؛ هار  نیا  رد  تابث  میـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  دـیاب  ام  یهمھ  تسا و  مھم  هچنآ  اـھتنم  تسا .

ندمت هب  ندیـسر  هار  لدع ، قح و  یهماقا  هار  ادـخ ، هار  رد  شالت  هار  ادـخ ، هار  تسین ؛ یراومھ  هار  هار ، نتفرگن . رارق  نوگانوگ  لماوع  ریثات  تحت  هار و  نیا  رد  ندـیزرو  تابث 

. دنتفر شیپ  دندرک و  تکرح  تمحز  اب  هار  نیا  رد  ناربمغیپ  هک  تسا  یھار  تسا ؛ یراوشد  هار  یمالسا  یهعماج  یمالسا و  یقیقح  ماظن  یمالسا و 

هاشنامرک  / ٠٨/٢٣/١٣٩۶ هلزلز  هرابرد  ماظن  نالوئسم  زا  یعمج  هوق و  هس  نارس  رادید  رد  تانایب 

، هثداح نیا  رد  هاشنامرک ، ناتـسا  ریلد  نانابزرم  روـالد و  مدرم  منک . زاربا  هاـشنامرک  رد  هلزلز  خـلت  رایـسب  یهثداـح  زا  ار  روشک  نیلوئـسم  مدوخ و  قیمع  مغ  منادـیم  مزـال 

میتسھ . کیرش  اھنآ  اب  اھنآ ، مغ  رد  ام  دندش ؛ رادغاد  هدزتبیصم و 

...

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 78 
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رد روـضح  هب  دـنکیم  راداو  ار  همھ  دروآیمرد ؛ تکرح  هب  روـشک  یمالـسا  یهعماـج  یهعوـمجم  یاـھگر  رد  ار  نوـخ  هک  تسا  نـیا  دراد  هـک  یرگید  ریثاـت  ثداوـح ، نـیا  هـتبلا 

، هاشنامرک روالد  مدرم  هاشنامرک ، زیزع  مدرم  یارب  مھ  دـناوتب ، هثداح  نیا  هللااشنا  هک  میراودـیما  اـم  دراد . دوجو  روشک  نیا  رد  هک  یردارب  تبحم و  یراـیمھ و  یاـھهنحص 

یھلا شیامزآ  کـی  اـھنآ ] یارب  هک   -] روشک نیلوئـسم  صوصخب  ناریا و  تلم  یارب  مھ  و  دـشاب ، یتاـکرب  لـماح  لـماش و  هللااـشنا  هاـشنامرک ، رورپناولھپ  نیمزرـس  مدرم 

. دشاب تیلوئسم  هفیظو و  یادا  نادیم  هللااشنا  مھ  اھنآ  یارب  تسا -

١٣٩۶/٠٩/٠٢ /  « اھیریفکت هلئسم  و  (ع ) تیبلھا نابحم   » سالجا رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

دنمالسا و نمـشد  دننیملـسم و  نمـشد  هک  ار  یناسک  هدوملاب ،» مھیلا  نوقلت  آیلوا  مکودع  یودع و  اوذختت  اونما ال  نیذلا  اھیاٰی   » دومرف هک  نآرق  یهیآ  فالخرب  هک  ییاھنآ 

. یمالسا یهعماج  نورد  رد  دنتسھ  مالسا  یقیقح  نانمشد  اھنیا  دننکیم ، رارقرب  اھنآ  اب  ار  ناشدوخ  تدوم  دنریگیم و  یتسود  هب  دنیادخ  نمشد 

تاکز  / ٠٩/٠٩/١٣٩۶ هنالاس  سالجا  هب  مایپ 

نیرتمھم نیتسخن و  تقیقحرد ، دـنادیم و  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  تاکز و  اتیا  تالـص و  یهماقا  یزوریپ ، زا  سپ  ار  ناـنآ  درکراـک  قح ، هار  نادـھاجم  شیاتـس  رد  نآرق 

. تسا تاکز  یهتسجرب  هاگیاج  نیا  دنکیم . نیعم  تموکح  لیکشت  ماگنھ  رد  ار  نانآ  فیاظو 

. دراذگ دوخ  یاھهمانرب  یهحولرس  رد  ار  گرزب  یهضیرف  نیا  دیاب  سپ  تسا ، هدمآ  دیدپ  یمالسا  عمتجم  لیکشت  یمالسا و  ماکحا  ققحت  یارب  یمالسا  یروھمج  ماظن 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۶ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

عرزک لیجنالا  یف  مھلثمو  دـیامرفیم : میرک  نآرق  دـینیبب ، دراد . دوجو  نآ  یارب  یگتفاـیلامک  یگتفاـیماوق و  دراد ، دـشر  دراد ، شیازفا  سپ  تسا ، هدـنز  دوجوم  نوچ  بـالقنا 

رـس نیمز  زا  هک  تسا  یھایگ  کی  لثم  نویبـالقنا - ناـمھ  ینعی   - یمالـسا یهعماـج  ربمغیپ ، باحـصا  لـثم  ینعی  هقوس ؛ یلع  یوتـساف  ظلغتـساف  هرزاـئف  هئطـش  جرخا 

تکرباب رقتـسم  دوجوم  کی  هب  دوشیم  لیدبت  جیردتب  دشکیم ، دق  جیردتب  دوشیم ، مکحم  نآ  یهقاس  جیردتب  دنکیم ، دـشر  جـیردتب  دـعب  دـھدیم ، ناشن  ار  شدوخ  دـنزیم ،

ظیغیل تسا ، روآتفگـش  هدـناشن ، نیمز  رب  ار  هایگ  نیا  هک  یـسکنآ  دوخ  یارب  عارزلا ؛» بجعی   » هک دـیامرفیم  هیآ  یهلابند  تسا ؟ اجک  زا  شایزیگناتفگـش  زیگناتفگش ؛

. دنکب ادیپ  لماکت  دشر و  دناوتیم  زورهبزور  تسا ؛ روط ] ] نیا بالقنا  دروآیم ؛ مشخ  هب  مھ  ار  نمشد  رافکلا ؛ مھب 

نایگنھرف  / ١٣٩٧/٠٢/١٩ هاگشناد  رد  تانایب 

؛ تسا یمالـسا  ماظن  یاھفدھ  نامھ  انیع  اھفدـھ  نیا  تسیچ ؟ اھفدـھ  نیا  ددرگیم ، ییاھفدـھ  لابند  دراد ، ییاھفدـھ  روشک  یمومع  تیبرت  میلعت و  شرورپ و  شزومآ و 

نیا ینامرآ ؛ کی  تمـس  هب  یفدھ ، کی  اب  مینکیم  تیبرت  لصحم ، زومآشناد ، وجـشناد ، ام  دشاب . هجوت  دروم  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  شرورپ  شزومآ و  رد  دیاب  فادـھا ]  ] نیا

، نیدتم یلاعتم ، یاھشزرا  اب  ورشیپ ، دزاسب  دھاوخیم  ار  یاهعماج  ناھج و  یمالسا ، ماظن  دمآ . دوجو  هب  نآ  یارب  یمالـسا  ماظن  هک  یفدھ  نامھ  زا  تسا  ترابع  فدھ 

رد درادن ، یتیدودحم  چیھ  هدنیآ  یارب  دـنکیم ، یگدـنز  یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  یهعماج  رد  هک  یناسنا  هاگن  دـید . قفا  یاھتنایب  یهرتسگ  اب  یھلا ، عیارـش  هب  دـنبیاپ 

تسا یزیچ  نآ  زا  رتارف  رتشیپ و  رتولج و  رایسب  دید ، قفا  درادن ؛ دوجو  یتیدودحم  چیھ  یملع ، تاھج  رد  یدام و  تاھج  رد  هکلب ] ، ] یونعم تاھج  رد  طقفهن  یتھج ؛ چیھ 

. دراد یرتشیب  یهرتسگ  یلیخ  دید  قفا  یمالسا ، یهعماج  رد  دنلئاق ؛ یملع  لئاسم  یارب  هک  دینک  ضرف  الثم  ملاع ، ناتمھدنلب  هک 

نیا رد  هک  دنادب  دیاب  دنک ؛ ادیپ  دنکیم ، تکرح  یمالسا  یهعماج  رد  تفرشیپ  تمـس  هب  هک  یمیظع  ناوراک  نیا  رد  ار  دوخ  هاگیاج  لاس ، هدزاود  نیا  لوط  رد  دیاب  زومآشناد 

تیبرت ار  نامنادـنزرف  روجنیا  دـیاب  ام  دـنکب ؛ فیرعت  شقن  شدوخ  یارب  تسیچ ؟ شناش  تسا ؟ اجک  شھاگیاج  تسا ؟ هراکهچ  وا  میظع  تکرح  نیا  رد  میظع ، یهعومجم 

تیبرت وگتـسار  دوشب ؛ تیبرت  یـشیدنادازآ  یهیحور  یاراد  دوشب ؛ تیبرت  تیلوئـسم  سح  یاراد  دیاب  دوشیم ؛ تیبرت  اھامـش  یهلیـسوهب  هسردـم  رد  زومآشناد ، مینکب .

. تسا اھنیا  دید  قفا  دنوشب ؛ تیبرت  تایصوصخ  نیا  اب  دیاب  امش ، رایتخا  رد  یهدنوشتیبرت  لسن  راکزیھرپ ؛ نمادکاپ ، راکادف ، عاجش ، دوشب ؛ تیبرت  تمھدنلب  دوشب ؛

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٢۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، تسا تفارش  یهیام  ( ٢ «،) ادیزم همارک و  افرـش و  ارخذ و  هلآ  هیلع و  یلـص هللا  دـمحمل  و   » میناوخیم تسا و  هدـش  دراو  نآ  زامن  تونق  یاعد  رد  هک  یروطنامھ  رطف  دـیع 

دناوتیم هک  یرصانع  لماوع و  نیرتمھم  زا  یکی  دسریم  رظن  هب  یمالسا . یهعماج  مالـسا و  یارب  ینعی  مرکم ، یبن  سدقم  دوجو  یارب  تسا  هریخذ  تسا ، تمارک  یهیام 

. تسا تافالتخا  عفر  تسا ، مالسا  تما  داحتا  یمالسا ، تما  هعماج و  ناملسم و  مدرم  مالسا و  مرکم  لوسر  یارب  دشاب  تمارک  تفارش و  یهیام 

نیا و  تسا . نیا  تسایـس  زورما  اھتلم ؛ نآ  داحآ  نیب  اـھتلم ، لـخاد  رد  یتح  ناملـسم و  یاـھتلم  نیب  فـالتخا  فاکـش و  داـجیا  زا  تسا  تراـبع  رابکتـسا  تسایـس  زورما 

دـناهدرک و یحارط  تسا ، یمالـسا  قطاـنم  نیرتمھم  زا  یکی  هک  اـم  یهقطنم  یارب  اھتسینویھـص  راـکتیانج و  یاـکیرمآ  نارگهئطوـت  نازادرپهشقن و  هک  تسا  یاهشقن 

یاھتلم هک  تسا  نیا  هار  ناملـسم . یاھروشک  یهیقب  و  دوب ، قارع  رد  هک  یثداوح  هیروس ، ثداوح  نمی ، رابتقر  ثداوح  دـینکیم : هدـھاشم  دـیراد  ار  شیاھهناشن  امش 

رد دنتسیاب  تسا . هیضق  ساسا  نیا  یمالسا ؛ تما  یمالسا و  یهعماج  اب  رابکتسا  ینمشد  زا  تسا  ترابع  یلصا  یهطقن  نآ  دننک ؛ فشک  ار  یلصا  یهطقن  ناملـسم 

یاـیند یهمھ  رد  تسا  یـسایس  یگنھرف و  ینید و  ناگدـبز  یهفیظو  تسا ، یـسایس  نالوئـسم  یهفیظو  تسا ، اـھتلود  یهفیظو  نیا  رابکتـسا ؛ یاھتـسایس  لـباقم 

داـجیا یارب  دناهتـشاذگ  راـک  مالـسا  یاـیند  لد  رد  ار  میژر  نیا  هقطنم  نیا  رد  اـساسا  هک  تسا  یتسینویھـص  میژر  یهلئـسم  مـھ  رگید  یـساسا  یهـطقن  کـی  و  مالـسا .

. یزاسهلئسم یارب  نیتفت . یارب  فالتخا ،

١٣٩٧/٠۴/٠٩ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

نیا هب  هتـسباو  تلم ، کی  یگدـنلاب  تلم و  کی  تایح  اـساسا  تسا . اـم  زیزع  روشک  تاـیح  یگدـنلاب و  یاـھهولج  زا  یکی  ناوج ، یهعومجم  نیا  لـسن ، نیا  نادـیم ، نیا 

نادـیم نیا  رد  زورما  هچنآ  دـھدب . رارق  هدافتـسا  یرادربهرھب و  دروـم  ماـگنھب ، مزـال و  یاـج  رد  ار  اـھنآ  دـنک و  تیوـقت  دوـخ  رد  ار  تردـق  رـصانع  تردـق و  یاـھهفلوم  هک  تسا 

. تسا یلک  لصا  نیا  زا  هنومن  کی  دوشیم ، هدھاشم 

یهروـس رد  هفیرـش  یهیآ  نآ  منکیم ؛ حرطم  مزیزع  ناـناوج  امـش  یارب  ار  نآرق  یهیآ  کـی  هراـب ، نیا  رد  حیـضوت  زا  لـبق  نکل  منک ؛ ضرع  دـیاب  هـنیمز  نـیا  رد  یحیـضوت  کـی   

مالسا و یهنیک  ضغب و  زا  زیربل  دونع و  نانمشد  یهرابرد  تسا  هیآ  نیدنچ  تسا . یمالسا  یهعماج  مالسا و  دونع  نانمشد  دروم  رد  هک  یتایآ  نمـض  رد  تسا ؛ نارمعلآ 

نیا هک   - دنکیم رکذ  نانمـشد  نیا  دروم  رد  ار  تایـصوصخ  نیا  هکنآ  زا  دعب  ربکا ؛ مھرودص  یفخت  ام  مھھاوفا و  نم  اضغبلا  تدب  دق  دنکیم . نایب  ار  اھنآ  هک  ربمایپ  نیملـسم و 

اضغبلا تدب  دق   » اعقاو هک  دراد  یمالسا  ناریا  دراد و  ناریا  ناملسم  تلم  دیراد و  امش  زورما  هک  ینانمـشد  نیمھ  تایـصوصخ  اب  تسا  قبطنم  ناشتایـصوصخ  نانمـشد ،

تحاران اقیمع  اھنآ  دیروایب ، تسد  هب  یتیقفوم  کی  دـیروایب ، تسد  هب  یراختفا  کی  امـش  رگا  مھوست ،» هنـسح  کبـصت  نا   » ای ربکا ؛» مھرودـص  یفخت  ام  مھھاوفا و  نم 

- شنیرفآ نوناق   - نوناق کی  نیا  ائیـش ؛» مھدیک  مکرـضی  اوقتت ال  اوربصت و  نا  و   » هک دیامرفیم  دیوگیم ، روجنیا  نآرق  نایاپ ، رد  دوشیم ، رکذ  تایآ  نیا  هکنآ  زا  دعب  و  دنوشیم -

لباقم رد  یطلغ  چـیھ  هدرک ، مھارف  شدوخ  یارب  هک  ییاھییاناوت  یهمھ  اب  اـضغب ، هنیک و  تشز  لوسپک  نیا  دونع ، نمـشد  نیمھ  هک  دوشیم  بجوم  اوقت  ربص و  تسا .

نادیم نیا  رد  مھاوخیم  ار  نیا  زورما  نم  اوقت . ربص و  طرـش  هب  هچ ؟ طرـش  هب  دنناسرب ؛ دنناوتیمن  امـش  هب  ینایز  چیھ  ینعی  ائیـش ؛ مھدـیک  مکرـضی  ال  دـنکب ؛ دـناوتن  امش 

هاپـس یهمھ  یارب  تسا ، تلم  یهمھ  یارب  تسین ؛ مھ  امـش  یارب  طقف  سرد  نیا  منکب . ضرع  دیتلم - نیا  مشچ  رون  اتقیقح  هک   - زیزع ناناوج  امـش  هب  زغمرپ ، انعمرپ و 

. اوقتو ربص  تسا ؛ یمالسا  یهعماج  ناریدم  نالوئسم و  یارب  صوصخب  تسا ، هعماج  داحآ  یهمھ  یارب  تسا ، حلسم  یاھورین  یهمھ  یارب  تسا ،

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 79 
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تلود  / ٠٧/١٣٩٧/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

تیالو یهلئسم  هک  یزور  نآ  ( ۴ (؛ مکنید نم  اورفک  نیذلا  سئی  مویلا  تسا : رافک  سای  یهیام  هدئام - یهروس  رد   - نآرق رد  اج  کی  تیالو ، یهلئـسم  نینموملاریما و  تیالو 

نیا رد  ییابیز  یلیخ  لیـصفت  کی  یئابطابط  یهمـالع  موحرم  هک  تسا  راـفک  ساـی  یهیاـم  مکنید ،» نم  اورفک  نیذـلا  سئی   » نآرق صن  هب  هک  تسا  یزور  نآ  هدـش ، حرطم 

تـسا هکراـبم  یهیآ  نیا  هفیرـش ، یهروـس  نیمھ  رد  رگید  یاـج  کـی  دراد ؛ دوـجو  ساـی  نیا  یقطنم  هچ  اـب  تسا و  هنوـگچ  ساـی  نیا  هـک  نازیملا  ریـسفت  رد  دـنراد  هـنیمز 

[ تسا ( ] ۶ «) نوعکار مھو   » هک شلبق  یهیآ  تسا و  هیآ  نیا  رد  هک  اونما » نیذـلا   » نیا زا  دارم  هک  ( ۵ «،) نوبلغلا مھ  بزح هللا  ناف  اونما  نیذـلا  هلوسر و  لوتی هللا و  نمو   » هک

زا دعب  یهیآ  ینعی ] [ ؛ تسا نامھ  هب  یهراشا  مھ  هیآ  نیا  رد  اونما » « ؛ تسا مالـسلاوھالصلاهیلع )  ) نینموملاریما دننکیم - قافنا  عوکر ، لاح  رد  دیوگیم ] هک   ] عوکر یهیآ  -

یهلئـسم اج  کی  ینعی  دـنکیم ؛ یفرعم  نوبلاغ » ، » دـنتکرح نیا  نامیا و  نیا  ورهلاـبند  هک  دنتـسھ  یناـسک  ناـمھ  هک  ار  بزح هللا »  » اـجنیا تقونآ  ( ٧ «.) مکیلو هللا اـمنا  »

هبلغ و یهیام  هک  تسا  اھنیا  هعیـش  یهعماج  صوصخب  یمالـسا ، یهعماج  یمالـسا و  تما  تکرح  یاـھهنیمز  قح . لـھا  یهبلغ  یهلئـسم  اـج  کـی  تسا ، راـفک  ساـی 

. تسا ام  رایتخا  رد  تردق و  ییاناوت و  یهیام  رافک و  سای  یهیام 

یراکناھنپ  / ١٣٩٧/٠٧/٣٠ مدع  مدرم و  اب  نیلوئسم  تیفافش  هرابرد  بالقنا  ربھر  نانخس 

یبوخ زیچ  رھ  دناهدرک  تداع  اھیضعب  تسا . نینموملاریما  مالک  رد  فافش ،» فافش ، اقآ   » هک تسا  اھنابز  رس  الاح  هک  یتیفافـش  نیا  تسا ؛ یمھم  رایـسب  یهتکن  نیا 

زا ام   » دیوگیم مدرم ، هب  مامتھا  مدرم ، ارآ  مدرم ، هب  هجوت  اھیضعب ! یرکفهتوک  زا  دنکیم  بجعت  ناسنا  اعقاو  اھیبرغ . هب  دنھدب  تبسن  ار  تسا  یمالـسا  یهعماج  رد  هک 

زا هلب ، بخ  دـیتسین ، دـلب  دـیناوخیمن ، ار  مالـسا  مرکم  لوسر  نینموملاریما و  تاملک  یتقو  دـینکیمن ، یمالـسا  عبانم  هب  هعجارم  یتقو  ار ...؛» اھنیا  میتفرگ  داـی  اـھیبرغ 

امش قح  دیوگیم  هداد ؛ دای  نینموملاریما  ار  تیفافش  ریخن ، دنداد ؛» دای  ام  هب  اھنآ  مھ  ار  تیفافش  نیا  هلب ،  » هک دیونـشیم  اھیـضعب ، دنیوگیم  دیریگب . دای  دیاب  اھیبرغ 

گنج و لـئاسم  گـنج و  رد  رگم  منکن ، ناـھنپ  امـش  زا  ار  یفرح  چـیھ  مرادـن ، ناـھنپ  امـش  زا  ار  یزار  چـیھ  هک ] تسا  نیا  - ] دـیراد نم  شیپ  امـش  هک  یقح  ینعی   - نم رب 

 - برح لئاسم  نیا  رد  هلب  دونـشیم . مھ  نمـشد  یتفنـش ، امـش  میتفگ ، هک  یتقو  ار  فرح  نوچ  دز ؛ ار  اـھفرح  دوشیمن  اـجنیا  میتسھ ، فرط  نمـشد  اـب  هک  یلئاـسم 

اب یهلباقم  نمـشد ، اب  میراد  گنج  هک  ینوگانوگ  لئاسم  رد  یماظن ، لئاسم  رد  یتینما ، لـئاسم  رد  تسا - اـھنیا  دـننام  یماـظن و  حالطـصاهب  برح  نیمھ  زا  معا  برح ،

. ارس مکنود  نبجتحا  نا ال  مدرم ، یمومع  لئاسم  رد  اھنیا ، ریغ  رد  اما  تسین ، تیفافش  یاج  تسین ، یرگاشفا  یاج  اجنیا  هلب  میراد ، نمشد 

نیوزق  / ١٣٩٧/٠٨/١۴ ناتسا  یادھش  تشادگرزب  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

؛ نونزحی مھ  مھیلع و ال  فوخ  الا  مھفلخ  نم  مھب  اوقحلی  مل  نیذـلاب  نورـشبتسی  و  ناشدوخ : ناج  اب  دـنوریم ، یتقو  دـننکیم ، عافد  ناـشدوخ  نت  اـب  دنتـسھ ، اـت  ادـھش 

، دنوریم یتقو  تسا ، یمالسا  یهعماج  تمدخ  رد  مالـسا و  تمدخ  رد  ناشیدام  تکرح  ناشنت و  ناشناج و  دنتـسھ ، ات  تسا . نتفر  زا  دعب  لام  راشبتـسا ، نیا  دینیبب 

. دوشیم دنلب  نتفر  زا  دعب  هزات  ناشیادص  ناشتیونعم ،

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

فعـض و یهطقن  فیعـض ، داـصتقا  تسا و  روشک  یریذـپانذوفن  یریذپانهطلـس و  مھم  لـماع  توق و  یهطقن  یوـق ، داـصتقا  تسا . هدـننکنییعت  یدـیلک  یهطقن  کـی  داـصتقا 

تسا یاهلیسو  اما  تسین ، یمالسا  یهعماج  فدھ  هتبلا  داصتقا  دراذگیم . رثا  رشب ، تایونعم  تایدام و  رد  انغ  رقف و  تسا . نانمـشد  تلاخد  هطلـس و  ذوفن و  زاسهنیمز 

. دیسر اھفدھ  هب  ناوتیمن  نآ  نودب  هک 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٧/١٢/٠٧ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

، دـیراد رنھ  امـش  تسا . ملظ  نیا  تسا ، هانگ  نیا  تسین ؛ ییازفاتفرعم  تھج  رد  نومـضم  هن  رعـش و  هن  رنھ ، بحاص  حادـم  یهسلج  رد  هک  مونـشیم  تاقوا  یھاگ  نم 

، دھدب تسد  هک  یخیرات »  » رمع تاظحل  زا  یاهظحل  رھ  رد  یتعاس ، رھ  رد  تصرف  نیا  دوبن ؛ هشیمھ  تصرف  نیا  دیراد ؛ تصرف  یمالسا  یهعماج  رد  زورما  دیراد ، ییاناوت 

، دوب هتشذگ  رد  هچنآ  رب  یهوالع  زورما  دوب ؛ ینارنخس  اب  دوب ، ربنم  اب  دوب ، باتک  اب  طقف  زور  کی  مینک ؛ جیورت  ار  مالـسا  میناوتیم  ام  زورما  دورب . تسد  زا  دیابن  تسا ، منتغم 

؛ تسا دایز  هدـع  هللادـمحب  زورما  میتشادـن ؛ تیبلھا  تمدـخ  رد  بوخ  یهدنیارـس  همھ  نیا  بوخ ، یهدـنناوخ  همھ  نیا  توغاـط - نارود  ناـمز   - قباـس تسا . یحادـم  اـب 

. دیھدب شیازفا  زورهبزور  ار  تیفیک  نیا  بوخ ؛ رایسب  مھ  تیفیک  بوخ ، رایسب  تیمک ،

یمالسا  / ١٣٩٧/١٢/١٣ مولع  هقف و  یلاع  هسسوم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دینک ضرف  الثم  ینعی   - اھزاسداھن هچنانچ  رگا  دنتفگ ، ردص  یاقآ  هک  روط  نیمھ  دنک و  هدروآرب  ار  یمالـسا  یهعماج  ار ، یمالـسا  ماظن  کی  یاھزاین  یهمھ  دـناوتیم  هزوح 

هعجارم دیاب  هزوح  هب  دنک ؟ هعجارم  دیاب  یسک  هچ  هب  دنک ، ادیپ  یلاوس  شدوخ  یمالسا  تیریدم  یارب  تسا - داھن  کی  هاگشناد  هاگتـسد  ای  تسا ، داھن  کی  یزکرم  کناب 

. درادن دوجو  نالا  راک  نیا  ینعی  دتفایمن ، قافتا  نیا  نالا  دنک .

مرح  / ١٣٩٧/١٢/٢٢ عفادم  یادھش  یاھهداوناخ  یاھرادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

ادھـش و نویدـم  دـیدرت  نودـب  یمالـسا  یروھمج  هاـگن ، نیا  رد  تسا . یمالـسا  یروھمج  هب  هاـگن  تسا ، یمالـسا  یهعماـج  هب  هاـگن  تسا ، روشک  هب  هاـگن  هاـگن ]، کـی  ]

، دنتفر سدقم  عافد  یهرود  رد  هک  ییاھنآ  هچ  اھنیا ، هچ   - دندرکیمن یزابناج  یراکادف و  دنتفریمن و  دندوبن و  امش  یاھناوج  نیا  امش ، نادیھـش  رگا  تسا . اھنآ  یاھهداوناخ 

هک تشابنایم  ار  روشک  نانچنآ  یناماسبان  نمشد و  طلست  ینماان و  دوبن . دینیبیم  امـش  هک  هنوگنیا  روشک  عضو  دنوشیم - دیھـش  اھنابایخ  رد  یھاگ  هک  ییاھنآ  هچ 

هک دنتـسھ  یناسک  نیمھ  دنتـسھ ؛ امـش  یاھناوج  نیمھ  دوشب ، راچد  تیعـضو  نآ  هب  روشک  تسا  هتـشاذگن  هک  یـسک  نآ  دـمآیمنرب . نآ  جالع  یهدـھع  زا  سکچـیھ 

. دنوریم گنج  نادیم  هب  دنریگیم و  ناشتسد  فک  ار  ناشناج 

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

شود رب  ار  روشک  تکرح  یتسیاب  بالقنا  مود  ماگ  رد  ام  تسا . نیا  روشک  تالکـشم  جالع  دـنھدب ؛ گرزب  کچوک و  راوشد  یاھتیلوئـسم  راب  ریز  ار  ناشهناش  دـیاب  اـھناوج 

دوجو هب  اھنآ  ار  تکرح  دـندرکیم ، نشور  ناناوج  ار  تفرـشیپ  روتوم  ار و  تکرح  اما  درکیم  ماما  ار  تیادـھ  مھ  بالقنا  یهرود  رد  لوا  ماگ  رد  هک  نانچمھ  میھدـب  رارق  اـھناوج 

زورما یهنیزھ ] [ ؛ دیھدیم دیراد  زورما  امش  ار  راک  نیا  یهنیزھ  دینک ؛ نیمات  ار  روشک  تزع  ار و  روشک  لالقتـسا  هک  تسا  نیا  امـش  یعـس  امـش و  شالت  زورما  دندروآیم .

امـش دروآتسد  نیا  زا  دـعب ، یاھلـسن  تسا ؛ یمالـسا  یهعماج  هب  یلم و  تزع  هب  و  فلتخم - تاـھج  رد   - لـماک لالقتـسا  هب  ندیـسر  یهنیزھ  اـم ، ناـناوج  ناریا و  تلم 

؛ درک دنھاوخ  هدافتسا 

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ناریا تلم  یلم  یهدارا  اـب  هک  دناهدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  دروآ ؛ دـھاوخ  تسد  هب  اـمتح  دـنک ، هدارا  ار  یزیچ  کـی  ناریا  تلم  رگا  هـک  دناهدیـسر  هجیتـن  نـیا  هـب  اـکیرمآ  برغ و 

هک دننک  یراک  یتسیاب  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  دننکیم ؟ راک  هچ  درک . دھاوخن  یاهدیاف  یزادناگنـس  یـشارتعنام و  دندرک ، هدارا  ناریا ] تلم   ] رگا درک ؛ هزرابم  دوشیمن 

ام ناناوج  ینید  یـسایس و  تاداـقتعا  رد  هکنیا  یارب  دوشیم  جرخ  دراد  لوپ  اـھدرایلیم  اـیند  رد  زورما  دنتـسھ . نیا  رکف  رد  دوشب ؛ فیعـض  شاهدارا  دـنکن ، هدارا  ناریا  تلم 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 80 
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دنراذـگن هک  تسا  نیا  اھنآ  شالت  دـیریگن . میمـصت  امـش  دـنھاوخیم  دـنربب ، نیب  زا  ار  هدارا  دـنھاوخیم  دورب ؛ نیب  زا  اھنیا  رد  مایق  یهدارا  تکرح ، یهدارا  ات  دـننک  داـجیا  هنخر 

ققحت دیدرت  نودب  تفرگ ، لکـش  هدارا  نیا  رگا  هک  دننادیم  دریگب ؛ لکـش  یمالـسا  ندـمت  یمالـسا و  یهعماج  داجیا  یارب  هلباقم ، یارب  تفرـشیپ ، یارب  ناریا  تلم  یهدارا 

. درک دھاوخ  ادیپ 

نانآ  / ١٣٩٨/٠١/١٩ یاھهداوناخ  نارادساپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ تسھ ، لوپ  مھ  تسھ ، ترخآ  تداعـس  مھ  تسھ ، ایند  تداعـس  مھ  نآ ، رد  هک  میروایب  دوجو  هب  یھلا  ماکحا  ساسا  رب  یاهعماج ، کی  یماظن ، کی  میھاوخیم  اـم 

ینعی متا ، بمب  اب  ار  هطلس  نارگید  تسھ . هجوت  مھ  تسھ ، تیونعم  مھ  تسھ ، ایند  یهدمع  قطانم  یهمھ  رب  یهطلس  مھ  تسھ ، یدام  تردق  مھ  تسھ ، تزع 

نامدوخ دنیوگب ، اھنآ  هکنیا  زا  لبق  متا ؛» بمب   » دننکیم رارکت  مادـم  الاح  اھقمحا  نیا  هدرک . مارح  ار  متا  بمب  یمالـسا  ماظن  اما ] ، ] دـنروآیم تسد  هب  تیانج  یهلیـسو  اب 

. تسا یرگید  طلست  ام  طلست  ثحب  تسا . ام  یھقف  ینابم  ام و  یبھذم  ینابم  فالخ  نیا  میھاوخیمن ، ام  میتفگ 

نارگراک  / ١٣٩٨/٠٢/٠۴ رادید  رد  تانایب 

زاین راک ، هتبلا  زاین . کی  طقف  هن  شزرا ، کی  دوشب  راک  دـننک ؛ نشور  یمومع  راکفا  یارب  ار  راک  شزرا  هک  تسا  نیمھ  نالوئـسم  یمالـسا و  یهعماج  گرزب  فیاظو  زا  یکی 

زاین کی  افرـص  اما  تسھ - مھ  یناور  یحور و  زاـین  راـک ، ینعی ] [ ؛ تسا یناور  یحور و  زاـین  مھ  تسا ، یگدـنز  زاـین  مھ  تسا ؛ درف  دوخ  زاـین  تسا ، هعماـج  زاـین   - تسا

نـشور هملک - یعقاو  یانعم  هب   - انعم نیا  رگا  میروایبرد ؛ مدرم  یمومع  کاردا  یمومع و  مھف  لکـش  هب  ام  یتسیاب  ار  نیا  تسا ؛ هعماـج  رد  ـالاو  شزرا  کـی  راـک ، تسین ؛

. درک یفرعم  دنمشزرا  یتسیاب  هعماج  رد  ار  رگراک  تفر . دھاوخ  الاب  رگراک  شزرا  تقو  نآ  دش ،

میرک  / ١٣٩٨/٠٢/١۶ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

نآرق دـنراد . زاین  نآرق  هب  اعقاو  زورما  یرـشب ، یهعماج  هکلب  یمالـسا  یهعماج  ناریا ، تلم  ام  طقف  هن  تسا ؛ ام  زورما  زاین  نآرق  نیا  نآرق ؛ هب  میراد  جاـیتحا  اـم  نم ! نازیزع 

اب توغاط  نایغط و  اب  هک  تسا  نآرق  دنکیم ، هلباقم  احیرص  اب  رفک  اب  هک  تسا  نآرق  دنکیم ، تفلاخم  احیرص  ملظ  اب  هک  تسا  نآرق  دنکیم ، تفلاخم  رابکتسا  اب  هک  تسا 

اھنیا تسا ! یوـق  هچ  نآرق  نـحل  نـیا  ( ١١ (؛ ناطیـشلا ایلوا  اولتاقف  توغاطلا  لیبس  یف  نولتاقی  اورفک  نیذـلاو  لـیبس هللا  یف  نولتاـقی  اونما  نیذـلا  دـنکیم : هلباـقم  تردـق 

. تسا رشب  زورما  یاھیراتفرگ  نیمھ 

هیملع  / ١٣٩٨/٠٢/١٨ یاھهزوح  بالط  رادید  رد  تانایب 

یعقاو و یانعم  هب  یمالـسا  یهعماج  سپـس  یعقاو و  یانعم  هب  یمالـسا  تلود  هک  میرظتنم  ام  هدـش ، لیکـشت  هدـمآ ، دوجو  هب  یمالـسا  ماـظن  هللادـمحب  هک  مھ  زورما 

دیاب دـینکب ؟ دـیاب  راک  هچ  دـھدب . ماجنا  دـیاب  دراد ، ار  گرزب  راـک  نیا  اـب  بساـنتم  یاھتیلوئـسم  هیملع  یهزوح  دـیایب ، دوجو  هب  یقیقح  یاـنعم  هب  یمالـسا  ندـمت  سپس 

. تسا امش  یرکف  ثحابم  تاعوضوم و  نآ  وزج  اھنیا  رگید ؛ دینک  رکف  دینیشنب 

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تکرح نیا  رد  دـیھاوخیم  دـیتسھ ، دـھعتم  ناوج  کی  امـش  الاح  تسیچ ؟ یمومع  تکرح  نیا  هب  ناـناوج  دورو  دـنیارف  هک  تسا  نیا  نآ ، دوشیم و  حرطم  اـجنیا  لاوس  کـی 

؟ تسا هنوگچ  امش  روضح  یهویش  دیشاب ؛ هتشاد  روضح  یمومع 

...

رد هک  لوبق ، لباق  یقطنم و  یریگتھج  کـی  دـشاب ؛ هتـشاد  یـصخشم  یریگتھج  کـی  دـیاب  تکرح  نیا  هک  تسا  نیا  تکرح ، نیا  یارب  تسا  مزـال  هک  یرگید  رـصنع  کـی 

ینعی تسا ؛ یمالـسا  ندـمت  اـی  یمالـسا  یهعماـج  تمـس  هب  یریگتھج  یریگتھج ، نیا  مینکیم ، حرطم  مینکیم و  داھنـشیپ  میراد  اـم  هک  ناریا  تلم  یموـمع  تـکرح 

. دناسرب یمالسا  یهتفرشیپ  ندمت  کی  هب  تیاھن  رد  اجنیا و  هب  دیاب  ار  ام  یمومع ، تکرح  و  یمالسا ؛ یهعماج  کی  لیکشت  تمس  هب  میورب  میھاوخیم 

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رتتسرد ادخ  زا  یـسک  هچ  یهدعو  تسا ؟ رتوگتـسار  ادخ  زا  یـسک  هچ  ( ١١ (؟ الیق نم هللا  قدـصا  نمو  بخ ، ( ١٠ «.) مکرـصنی اورـصنت هللا  نا   » هک ادخ  ریذپانفلخت  یهدعو 

ار امش  ادخ  دیتفر ، شیپ  ادخ  نید  ققحت  یمالسا و  یهعماج  مالسا و  ندمت  تمس  هب  ینعی  ار ، ادخ  دیدرک  ترصن  امش  رگا  مکرـصنی ؛ اورـصنت هللا  نا  دیوگیم : ادخ  تسا ؟

؛ دنکیم یرای 

جح  / ١٢/١٣٩٨/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا تیصوصخ  همھ  نیا  یرگید  یهضیرف  چیھ  رد  یرگید ، بجاو  چیھ  رد  هک  تسا  هدش  عمج  یمالسا  یاھـشزرا  زا  یاهعومجم  جح  رد  تسا . یئانثتـسا  یهضیرف  کی  جح 

تسا یزیچ  نآ  زا  یاهنومن  کی  عقاو  رد  رترب و  یمالـسا  یهعماج  زا  یکچوک  رادومن  کی  جح  عقاو  رد  درادن . دوجو  مالـسا  ( ٢) ضیرعت دروم  مالسا و  دیجمت  دروم  تایصوصخ 

یونعم و یقالخا و  جورع  تیدام ، رانک  رد  تیونعم  یمالـسا ، نیون  ندمت  رد  دنک . ادھا  تیرـشب  هب  دیاب  ار  نیا  یمالـسا ، ندمت  میراد ؛ رظن  دروم  یمالـسا ، ندمت  رد  ام  هک 

. تسا یندمت  نینچ  کی  رھظم  جح  تسا ؛]  ] یدام یگدنز  تفرشیپ  رانک  رد  عوشخ ، عرضت و  یحور و 

جح  / ١٢/١٣٩٨/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، میداد ناشن  رتشیب  یمالـسا  دودـح  یمالـسا و  ینابم  هب  ار  ناـمدوخ  یدـنبیاپ  هک  ییاـج  رھ  رد  هچ و  رھ  اـم  هک  تسا  نیا  تسا ، سوسحم  اـم  دوخ  یهعماـج  رد  هچنآ 

یارب هچنآ  نم  و  میدروخ . ار  نامدوخ  تلفغ  بوچ  میدرک ، تلفغ  هک  ییاـجنآ  مییاـیب ؛ قئاـف  تالکـشم  رب  میتسناوت  درک و  اـم  لاـح  لـماش  رتشیب  ار  شکمک  لاـعتم  یادـخ 

تما ناریا و  تلم  مالسا و  ملاع  ملاظ  وخهدنرد و  یشحو و  نانمشد  هک  تسا  نیا  منکیم ، هدھاشم  منکیم و  ساسحا  یمالـسا  تما  یهدنیآ  یتح  روشک و  نیا  یهدنیآ 

یمالسا عماوج  تفرشیپ  نیملسم و  مالسا و  تزع  دمآ ، دھاوخ  شیپ  یھلا  قیفوت  هب  هدنیآ  رد  هچنآ  و  دننزب ؛ وناز  مالسا  لباقم  رد  دش  دنھاوخ  روبجم  هرخالاب  یمالسا ،

دھاوخن تسد  هب  یراکمھ  نودب  تشذگ ، نودب  تدھاجم ، نودب  شالت ، نودـب  یلوصحم  چـیھ  یدوصقم و  چـیھ  دراد ؛ مزال  شالت  اھتنم  تسا ، یمتح  یهدـنیآ  نیا  تسا .

. دمآ

یداھج  / ١٠/١٣٩٨/٠۵ یاھهورگ  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دیراذگب دیورب و  شیپ  روط  نیمھ  دیھدب ؛ همادا  ار  نیا  ینینچنیا ، نالک  یاھیزیرهمانرب  هب  دیاهدیسر  ینانچنآ  یهداس  یاھراک  زا  الاح  ات  شیپ  لاس  تسیب  زا  هک  نیمھ 

هب مایق  تلادع و  داجیا  یناسرتمدخ و  یتیریدم و  لئاسم  مھف  حطـس  ظاحل  زا  هک  میـشاب  دـھاش  نامروشک  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  لسن  زا  یمیظع  یهعومجم  کی  ام 

. دنریگب وگلا  نآ  زا  دیاب  هدیسرن و  اجنآ  هب  رشب  یلومعم  یاھنھذ  هک  دسرب  ییاج  هب  دراد ــ  مزال  طسق  هب  مایق  یمالـسا  یهعماج  تسا و  مزال  مالـسا  رد  اھنیا  هک  طسق ــ 

. تسا یداھج  رکف  یداھج و  راک  یداھج و  یهشیدنا  تھج  رد  تفرشیپ  شاهصالخ  هک  هتکن ]  ] کی نیا 

« يمالسا هعماج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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مارحلا  / ١٩/١٣٩٨/٠۵ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

رب تکرح  اب  هارمھ  و  تسا ، هدحاو  تما  دامن  هک  داحتا  عامتجا و  رانک  رد  تسا ، هعماج  درف و  یالتعا  تفرشیپ و  تیبرت و  رد  یلصا  رـصنع  هک  تیدوبع  رکذ و  ریـسکا  جح ، رد 

اھضیعبت نتشادرب  یهناشن  هک  زیامت  دوبن  رازگجح و  داحآ  یناسکی  اب  و  تسا ، دیحوت  یهیاپ  رب  تما  کرحت  شالت و  زمر  هک  کرتشم  فدھ  اب  یریـسم  رد  دحاو و  زکرم  درگ 

یمر و فوقو و  یعـس و  فاوط و  مارحا و  زا  کی  رھ  دھدیم . ناشن  کچوک  ییامن  رد  ار  یمالـسا  یهعماج  یلـصا  یاھهیاپ  زا  یاهعومجم  تسا ، اھتـصرف  ندرک  یناگمھ  و 

. تسا هدرک  هئارا  دوخ  بولطم  عامتجا  زا  مالسا  هک  تسا  یریوصت  یهندب  زا  یشخب  هب  نیدامن  یهراشا  کی  جح ، لامعا  رد  نوکس  تکرح و 

...

اھنارود ناربکتسم  یریگجاب  ییوگروز و  ربارب  رد  یگداتسیا  نامز و  رھ  تیغاوط  یاھداسف  اھیتشز و  اھمتـس و  اھیمحریب و  یهمھ  زا  یرازیب  ینعم  هب  هک  تئارب  نیئآ 

زا تئارب  ینعم  هب  اکیرمآ ، نآ  سار  رد  ناربکتـسم و  رفک  کرـش و  یهھبج  زا  تئارب  زورما  تسا . ناملـسم  مولظم  یاھتلم  یارب  یتصرف  جـح و  گرزب  تاـکرب  زا  یکی  تسا ،

میژر رـس  رب  یمالـسا  تما  بیھن  ینعم  هب  تسا ؛ ییاـکیرمآ  رتاوکـلب  شعاد و  لـیبق  زا  مسیرورت  یاـھنوناک  ندرک  موـکحم  ینعم  هب  تسا ؛ یزورفاگـنج  یـشکمولظم و 

لامـش ایـسآ و  برغ  ساسح  یهقطنم  رد  شنارایتسد  اـکیرمآ و  یاـھیزورفاگنج  تیموکحم  ینعم  هب  تسا ؛ نآ  ناگدـننککمک  ناـنابیتشپ و  تسینویھـص و  شککدوک 

ساـسا رب  ضیعبت  یتسرپداژن و  زا  یرازیب  ینعم  هب  تسا ؛ هدرک  دراو  ناـنآ  رب  ینیگنـس  یاھتبیـصم  هزور  رھ  هدـناسر و  تیاـھن  هب  ار  اـھتلم  ترارم  جـنر و  هک  تسا  اـقیرفآ 

تـسا یاهنالداع  هنابیجن و  هنادنمتفارـش و  راتفر  رباربرد  زیگناهنتف  زواجتم و  یاھتردق  زیمآتثابخ  یرابکتـسا و  راتفر  زا  یرازیب  ینعم  هب  تسا ؛ تسوپ  گنر  داژن و  ایفارغج و 

. دنکیم توعد  نآ  هب  ار  همھ  مالسا ، هک 

رھ هک  تسا  یمالـسا  یهعماج  یاھنامرآ  زا  یمھم  شخب  مسجم  دامن  نیا ، و  تسا ؛ هدـناوخارف  نآ  هب  ار  ام  بان ، مالـسا  هک  تسا  یمیھاربا  جـح  تاکرب  زا  یکدـنا  اـھنیا 

ارف یاهعماج  نینچ  داجیا  یارب  شالت  هب  ار  همھ  ایوگ ، ینابز  اب  دروآیم و  دیدپ  نومـضمرپ  میظع و  یـشیامن  جـح ، ینادرگراک  هب  ناملـسم ، مدرم  داحآ  یهلیـسو  هب  لاس 

. دناوخیم

یگنھرف  / ٠٨/١٣٩٨/٠۶ هصرع  رد  لاعف  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

دروخرب یعنام  کی  هب  یتقو  دوشن ، امـش  تکرح  عنام  امـش  یاپ  یولج  عناوم  نیا  دیوشن ، هتـسخ  دـینک ، تماقتـسا  دـیوریم ، دـیراد  هک  یھار  نیا  رد  هچنانچ  رگا  اھامش 

هک دش  دھاوخ  یزیچ  نآ  روشک  نیا  یادرف  هک  دیشاب  نئمطم  دینکب  ار  راک  نیا  رگا  هار ، لابند  دیورب  دیدرگرب  دینک ، جک  ار  ناتھار  دشن  رگا ] ، ] دینک روبع  عنام  نیا  زا  دینکیم ،

. دش دھاوخ  کش  نودب  نیا  یمالسا ؛ ماکحا  یعقاو ، یمالسا  تموکح  یمالسا ، تلود  یمالسا ، یهعماج  ینعی  دیراد ؛ ار  شیوزرآ  امش  زورما 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٨/١١/٢۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

ذوـفن یهبتر  یـسایس و  یهبتر  یرواـنف و  یهبتر  یملع و  یهبتر  ظاـحل  زا  دـناوتیم  یمالـسا ، بـالقنا  یمالـسا ، یهعماـج  نیا  هـک  دـنتفگیم  یناـسک  بـالقنا  لوا  زور  رگا 

هب هک  تسا  مولعم  ادخ  هب  اکتا  هتبلا  دیدرک . راک  دیدوب و  یکتم  ادخ  هب  امش  هکنیا  رطاخ  هب  هدش ؛ اما  درکیمن ؛ رواب  سک  چیھ  امتح  دسرب ، اجنیا  هب  اھنیا  دننام  یاهقطنم و 

. تسین یگراکیب  یراکیب و  یانعم 

یقرش  / ١٣٩٨/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

مھم نیا  دوشب ؛ دـنک  نامتکرح  میراذـگن  مھ  مینک ، ظـفح  یھلا  میقتـسم  طارـص  رد  یھلا ، میقتـسم  طـخ  رد  ار  ناـمدوخ  مھ  اـم ، هک  تسا  نیا  تسا  مھم  اـم  یارب  هچنآ 

یلمعدب هکنیا  هن  تسین ، دوبمک  هکنیا  هن  تسھ ؛ تکرح  مھ  نالا  دتفیب . دیابن  رود  زا  یمالسا  یالاو  فادھا  تمس  هب  یمالسا  یهعماج  یمالـسا و  ماظن  تکرح  تسا .

؛ میدرکیم زاب  رتتحار  ار  اھهرگ  میتفریم ، رتھب  میدیـسریم ، رتولج  دوب ، رتشیب  دوب ، رتھب  ام  تکرح  دوبن ، رگا  تسھ ؛ مھ  اـھنیا  ارچ ، تسین ؛ تیریدـم  وس  هکنیا  هن  تسین ،

، یملع ظاحل  زا  دننک ؛ هدامآ  ار  ناشدوخ  اھناوج  تسا . اھناوج  امـش  دوجو  تسا  شخبدیما  هدـنب  یارب  هک  یزیچ  نآ  دراد . دوجو  تکرح  دراد ، دوجو  اھفعـض  نیا  هکنیا  اب  اما 

دـیناسرب و جوا  هب  ار  تکلمم  نیا  دـیناوتب  هللااشنا  یتسیاب  تسا ، امـش  تسد  تکلمم  ادرف  دـننک ؛ هدامآ  ار  ناشدوخ  ینامیا  ظاـحل  زا  یبرجت ، ظاـحل  زا  یلمع ، ظاـحل  زا 

. درک دیھاوخ  ار  راک  نیا  هللااشنا 

ناریا  / ١٣٩٩/٠١/٠٣ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

، تفھ دـیاش  دـندرکیم ، یگدـنز  هنیدـم  رد  هک  یمدرم  هنیدـم ؛ مدرم  رفن  رازھ  دـنچ  زا  دروآ  دوجو  هب  هنیدـم  رد  ربمغیپ  هک  یاهعماج  نآ  ینعی   - یمالـسا نیتسخن  یهعماـج 

رد هکنیا  دوجو  اب  دوب ، هدرک  هیدـھ  ربمغیپ  هک  یفراعم  ربمغیپ و  ماکحا  تکرب  هب  ربمغیپ ، داشرا  تکرب  هب  دـندوبن - رتشیب  دـش  لیکـشت  هک  یلوا  زا  ـالثم  رفن  رازھ  هد  تشھ ،

توق فرط  هب  زورهبزور  هک  دوب  یمکحتـسم  رادهشیر و  تکرح  تکرح ، نیا  نانچ  نآ  لاح  نیع  رد  اما  دـمآ  دوجو  هب  مھ  یایـساسا  تالاکـشا  کی  ربمغیپ  زا  دـعب  لـالخ  نیا 

زا سپ  ربمغیپ و  تثعب  زا  دـعب  لاس  دصیـس  ینعی  یرجھ ، مراھچ  نرق  رد  تسا - تاملـسم  وزج  خـیرات  رد  نیا  هک  یروط  نآ   - هک یروط  هب  دـش . رتیوق  زورهبزور  تفر ، شیپ 

گنھرف شناد و  ظاحل  زا  تشاد ؛ ار  ایند  شترا  نیرتیوق  یماظن  ظاحل  زا  دوب ؛ ایند  رد  هعماج  نیرتعیـسو  یـسایس  ظاحل  زا  یمالـسا  یهعماج  یمالـسا ، یهعماـج  روھظ 

ظاحل زا  یماظن ، ظاحل  زا  هک  درک  یتکرح  روج  نیا  یمالـسا  یهعماج  نیا  تثعب ، زا  دـعب  نرق  هس  ینعی  ایند ؛ یهمھ  رد  تشاد  ار  یگنھرف  یملع و  حطـس  نیرتهتفرـشیپ 

رگا دـندوب . راک  رـس  ساـبعینب  هیماینب و  لـثم  یدـساف  باـبان و  یاـفلخ  هک  تسا  یناـمز  هب  طوبرم  هزاـت  نیا  دیـسر . هبتر  نیا  هب  یگنھرف  یملع و  ظاـحل  زا  یـسایس ،

مالـسا تکرح  داتفا . قافتا  هک  دشیم  یزیچ  نآ  ربارب  اھهد  اھتفرـشیپ  اعطق  دندوبیم ، راک  رـس  اھنآ  بوصنم  ناسک  ای  دندوبیم  راک  رـس  تیادـھ  یهمئا  اھنیا  یاج  هب  هچنانچ 

. تسا ندش  یوق  ندرک و  تفرشیپ  تعیبط  تکرح ، نیا  تعیبط  تسا ؛ نیا 

ملعم  / ١٣٩٩/٠٢/١٢ زور  تبسانم  هب  مایپ 

زج یفدـھ  دـناوتیمن  زین  روشک  یـشزومآ  ماظن  هک  تسا  یعیبط  و  دـمآ ، دـیدپ  هاوخنامرآ  هنالداع و  ینید  یهعماج  کی  یریگلکـش  ینعی  فدـھ  نیمھ  اب  یمالـسا  ماظن 

. دشاب هتشاد  ماظن  یلک  فدھ 

دنک و افوکش  یبالقنا  یمالسا و  یاھشزرا  ینعی  یلم  یلاعتم  یاھشزرا  یارب  ار  دوخ  یهوقلاب  ناوت  دادعتسا و  هک  دزومآیم  یمالـسا  روشک  رد  ناوج  ناوجون و  کدوک و 

. دریگ راک  هب 

. دناهدش نآ  رادهدھع  ناملعم  هک  تسا  یکرابم  داھج  گرزب و  راک  نامھ  نآ ، ققحت  راکوزاس  یتایح و  شزومآ  نیا 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩٩/٠۴ هوق  یرسارس  شیامھ  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

رد ییاھتمواقم  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  تسا ؛ یلکشم  راک  یلیخ  لمع  رد  لوحت  نکل  دینک ؛ داجیا  لوحت  هک  تسا  ناسآ  نابز  هب  نتفگ  تسا . یراوشد  رایـسب  راک  لوحت 

تسا نکمم  مھ  یضعب  دنرادن ، ار  شناوت  اھیضعب  دنرادن ، ار  یناینب  تارییغت  یهلصوح  لاح و  اھیـضعب  تسین ؛ تین  وس  یور  زا  اھتمواقم  یـضعب  تسھ . لوحت  لباقم 

تـسھ مھ  اھنیا  دننام  دسفم و  مرجم و  یهدینتمھرد  یهکبـش  مھ  یئاضق  هاگتـسد  نوریب  رد  هتبلا  دنکب ؛ ادیپ  رییغت  عضو ، نیا  دـنھاوخن  دنـشاب و  عفتنم  دوجوم  عضو  زا 

یاج رھ  رد  یحالـصا  تکرح  رھ  الـصا  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  دـناعم  نمـشد و  یاھهاگتـسد  هاگن  مھ  اھنیا  یهمھ  رـس  تشپ  دـنفلاخم ؛ ارھق  مھ  اـھنیا  هک 

اب هیحور ، اب  توق ، اب  امـش  دننیـشنیمن . مارآ  مھ  نیفلاخم  دننیفلاخم ؛ اھنیا  دننکیم . یزاسوج  دننکیم ، هلباقم  دنوشیم ، تحاران  اھنیا  دتفیب ، قافتا  یمالـسا  یهعماج 

، تسا یاهناسر  یاھیزاسوج  تاقوا  یھاگ  دننکیم ؛ یزاسوج  ندرک . هلباقم  هب  دننکیم  عورش  مھ  اھنآ  دننیشنیمن ، مارآ  مھ  اھنآ  دیوشیم ، لوحت  نادیم  دراو  تعاجش 

« يمالسا هعماج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تسا اجنیا  ( ٣ «) سانخلا ساوسولا  رش  نم   » دراوم زا  یکی  اعقاو  هک  دننکیم  داجیا  هسوسو  مدرم  یمومع  راکفا  رد  تسا ، ریگیپ  یاھیزاسوج 

جح  / ٠٧/١٣٩٩/٠۵ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

نآ رد  هک  یاهعماج  تسا . یمالـسا  یهعماج  تسیز  نیدامن  شیامن  مالـسا و  هب  توعد  تسا ؛ نردـم  تیلھاج  نیا  ربارب  رد  مالـسا  دنمھوکـش  یهدـیدپ  یمیھاربا ، جـح 

داـسف و زا  یرود  یفارـشا ، تازاـیتما  ضیعبت و  زا  یرود  ضراـعت ، عزاـنت و  زا  یرود  تـسا ؛ هناـشن  نـیرترب  دـیحوت ، روـحم  درگ  رب  هتـسویپ  یتـکرح  رد  ناـنموم ، یتـسیزمھ 

یلصا فیاظو  رامش  رد  نامیا ، لھا  رئاعش  نتـشارفارب  نادنمتـسم و  هب  کمک  ناتـسدورف و  اب  یگتخیمآ  ناکرـشم و  زا  تئارب  ناطیـش و  یمر  تسا ؛ مزال  طرـش  یگدولآ ،

رد یمالـسا  یهعماج  زا  یلامجا  ریوصت  نیا  تسا . ییاھن  ینایم و  یاھفدـھ  وا ، یگدـنب  وا و  رکـش  ادـخ و  دای  اب  هارمھ  یمومع  حـلاصم  عفانم و  هب  نتفاـی  تسد  و  تسا ؛

نینچ هب  ندیـسر  یارب  هزراـبم  شـالت و  هب  قوـش  زا  زیربـل  ار  تمھ  اـب  ناملـسم  رھ  لد  اـعدا ، رپ  یبرغ  عـماوج  تیعقاو  اـب  نآ  یهسیاـقم  و  تسا ؛ یمیھاربا  جـح  یهـنیئآ 

. دزاسیم یاهعماج 

تلود  / ٠٢/١٣٩٩/٠۶ تئیھ  هسلج  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

اھنیا یاھیحارط  دنیبیم  ناسنا  مئاد ؛ روط  هب  اعقاو  دننکیم ؛ یحارط  امش  هیلع  دنراد  نانمشد  مئاد ، روط  هب  تسا ؛ امش  دض  رب  یحارط  لاح  رد  نمـشد  دینیبیم  امش 

، اھنآ یحارط  لباقم  رد  بخ  دـننکیم . دـنراد  راک  هچ  هک  دـمھفیم  ناسنا  تسا ، دوھـشم  اعقاو  اما  تسا ، دوھـشمان  ناشیحارط  دـننکیم  لایخ  اھنآ  تاقوا  یـضعب  ـالاح  ار .

نآ میوشب . وا  یحارط  میلـست  دیابن  ام  دنکیم ، یحارط  دراد  بترم  وا  نوچ  دیوشب ؛ میلـست  دیاب  هن  دینامب ، تکاس  دینامب و  لمعیب  دیاب  هن  دینک ؛ یحارط  دیاب  مھ  امش 

نیا دینکیمن . یحارط  اھنآ  هیلع  امش  دننکیم ، یحارط  دنراد  امـش  هیلع  اھنآ  نودیکت ؛» نوداکت و ال   » هک دیامرفیم  ناشدوخ  مدرم  هب  باطخ  ترـضح  هبطخ  نیمھ  رد  تقو 

اھنآ هیلع  دیاب  مھ  امش  امش ، هیلع  دننکیم  یزیرهشقن  یحارط و  دنراد  ینعی  امش ، اب  دننکیم  دیک  اھنآ  هچنانچ  رگا  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  یمالـسا  یهعماج  رد  یتسیابن 

. دینک دیک  دینک و  یحارط  دیزیرب و  هشقن 

شرورپ  / ١١/١٣٩٩/٠۶ شزومآ و  ناریدم  اسور و  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

بالقنا یمالـسا و  یهعماج  بولطم  ناسنا  نآ  الاح  بخ  . یمالـسا رکفت  رب  قبطنم  دشاب  یایجورخ  کی  گرزب ، نیـشام  نیا  میظع ، هاگتـسد  نیا  یجورخ  میھاوخیم  ام 

مھ نارگید  ماهدرک ، ضرع  هشیمھ  یبلاطم  مھ  هدنب  دناهدرک ، تبحص  همھ   - هدش تبحص  یلیخ  هتبلا  مھ  دروم  نیا  رد  دراد ؟ یتایصوصخ  هچ  یمالسا  ماظن  یمالسا و 

شزومآ و تسھ  عقوت  هک  ار  یایمالـسا  زارط  ناـسنا  نآ  تسھ ، مھ  شرورپ  شزوـمآ و  اـب  بساـنتم  هک  هلمج  دـنچ  رد  هصـالخ  روـط  هب  میھاوـخب  رگا  ـالاح  اـما  دـناهتفگ -

ینعی دشاب ؛ دنمدرخ  ایناث  تسا . طرش  نیلوا  نامیا  دشاب ؛ نموم  الوا  تایـصوصخ : نیا  اب  دشاب  یناسنا  هک  مینکیم  فیرعت  روج  نیا  مینک ، یفرعم  دنک  تیبرت  ار  وا  شرورپ 

؛ تسین یگدنز  یلمع  یاھهار  ندرک  ادیپ  یارب  طقف  لقع  دنک . رکف  ینعی  دشاب ؛ دنمـشیدنا  اثلاث  تسھ ! ردقچ  دـینیبب  نآرق  رد  ( ٢ «) نولقعت مکلعل  . » دریگب راک  هب  ار  لقع 

هتـشاد یبوخ  نادنمـشیدنا  دـیاب  میـشاب ، هتـشاد  یبوخ  نادنمـشناد  میھاوـخب  رگا  تسا . رتمھم  ندـش  دنمـشناد  زا  نیا  هک  تسا ، ندیـشیدنا  ندرک و  رکف  یارب  هدـمع 

یفاک ندرک  یفارح  ندرک و  رکف  افرص  ندز و  فرح  نتسشن و  ینعی  دشاب ؛ لمع  لھا  دھاجم و  تسا . تیصوصخ  کی  مھ  نیا  ملع ؛ بسک  ندش و  دنمشناد  دعب ، میشاب .

سدقم عرـش  فرع  رد  هک  یلمع ]  ] نامھ تسا ؛]  ] ریگیپ هنادـھاجم و  لمع  مھ  لمع  دراد . دوجو  یدایز  یاھثحب  مھ  هنیمز  نیا  رد  الاح  هک  دـشاب  لمع  لھا  دـیاب  تسین ،

یمظناب ناـسنا ] ، ] دـیایبرد یفاـصنااب  ناـسنا  تسا . عرـش  بیغرت  دروم  داـھج  تسا ، هللالـیبسیف  داـھج  اـجنیا  رد  داـھج  نیا  تقو  نآ  هک  دوشیم  هتفگ  داـھج »  » مالـسا

نینچ کی  دینکیم ، امـش  هک  یـشرورپ  دیھدیم و  امـش  هک  یـشزومآ  رد  میراد  عقوت  ام  هک  تسا  یناسنا  تایـصوصخ  اھنیا  دـیایبرد ؛ یمالـسا  قالخا  هب  قلختم  دـیایبرد ،

. دیایب دوجو  هب  یناسنا 

(ع)  / ١٣٩٩/٠٨/١٣ قداص ماما  و  (ص ) مظعا ربمایپ  تدالو  زورلاس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

ناـبز هب  ربماـیپ  هب  یمانـشد  کـی  هدرک ، یطلغ  کـی  تسیروتاـکیراک ، رفن  کـی  تسا . تقد  لـباق  هجوت و  لـباق  یلیخ  ، دـش هداد  ناـشن  سیراـپ  رد  هک  یتشز  شیاـمن  نیا 

دوجو ییاھتسد  هثداح  نیا  رـس  تشپ  تسین ؛ نیا  طقف  هداد ؛ ماجنا  یطلغ  کی  هدش و  داسف  فارحنا و  راچد  یدنمرنھ  کی  الاح  هک  تسین  نیا  افرـص  نیا  هداد ؛ روتاکیراک 

یـضعب دتـسیایم ، تلود  کی  دـینک  ضرف  الثم  ای  روھمجسیئر  کی  یرنھ ، یلومعم  راک  نیا  زا  عاـفد  رد  مینیبیم  ناـھگان  هک  تسا  نیمھ  شلیلد  تسیچ ؟ شلیلد  دراد .

؛ تسا هیضق  نیا  رس  تشپ  یتالیکشت  هک  تسا  ادیپ  دننکیم ؛ تیامح  وا  زا  مھ  رگید  یاھتلود 

...

یایند برغ  قرـش و  رد  تسا . یدنـسرخ  یاج  نیا  تسا ؛ یمالـسا  عماوج  ندوب  هدنز  یهدـنھدناشن  نیا  تسا ؛ ضارتعا  مشخ و  زا  راشرـس  زورما  یمالـسا  تما  هتبلا 

زا یمالسا و  تیوھ  زا  اجنیا  رد  بلغا  اما  دنداد -، ناشن  ار  ناشدوخ  تراقح  مھ  اجنیا  رد  یضعب  هتبلا   - یمالسا نارادمتسایس  زا  یرایـسب  نیلوئـسم و  مدرم و  مالـسا ،

ارجام نیا  رد  یتربع  کی  اھتنم  تسا . اھتلم  ندوب  هدنز  یهدنھدناشن  نیا  دنداد ؛ ناشن  ار  ناشدوخ  ضارتعا  مشخ و  دندرک و  عافد  مالـسا  مرکم  ربمایپ  مظعم  تیـصخش 

. دـننکیم راک  دـنراد و  طابترا  ایند  یـسایس  لئاسم  هب  هک  دـشاب  یناسک  هجوت  دروم  یتسیاب  هک  تسا  ییاھزیچ  یهلمج  زا  مھ  نیا  تسا ؛ هجوت  لـباق  نیا  هک  دراد  دوجو 

. تسا اجنیا  ارجام  تربع  اھفرح ؛ نیا  یدازآ و  رشب و  قوقح  هب  ار  هیضق  نیا  دھدیم  طبر  دیآیم  هسنارف  تلود  اجنیا 

ناحادم  / ١٣٩٩/١١/١۵ اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

حبص دنکیم ؛ اعد  دراد  نارگید  یارب  مدید  مدینش ، ار  وا  یادص  تقو  رھ  درکیم ، تدابع  دوب ، رادیب  مردام  حبص  ات  هعمج  بش  دیوگیم  هیلع ) مالـس هللا   ) ٰیبتجم نسح  ماما 

امنا [ » هک تسا  هدمآ   ] ٰیتالھ یهروس ] لوزن   ] یهیضق رد  تسا . سرد  نیا  ( ٢ (؛ رادلا مث  راجلا  مرـسپ ! دومرف  یدرکن ؛ اعد  تدوخ  یارب  یدرک ، اعد  نارگید  یارب  ردام ! متفگ 

ماـجنا صـالخا  اـب  راـک  هک  منکیم  یقلت  یمالـسا  یروھمج  یارب  یمالـسا ، یهعماـج  یارب  یمالـسا ، تما  یارب  سرد  کـی  ناوـنع  هب  ار  نیا  نم  ( ٣ (؛» هجوـل هللا مکمعطن 

. دریگب

ثعبم  / ١٣٩٩/١٢/٢١ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

. دـنداد رارق  یمالـسا  یروھمج  لباقم  رد  ار  شیدـنارگد  ناونع  دوشیم - رارکت  یھاگ  مھ  اریخا  هک  شیپ ؛ اھلاس  هتبلا   - اھامنرکفنـشور نیا  زا  یھورگ  کی  روشک ، لـخاد  رد 

یراک امـش  یهشیدنا  اب  ام  دراد ؟ لاکـشا  هچ  دشاب ، رگید  بخ  تسا ، رگید  امـش  یهشیدـنا  ( ٢١ (؛ تسین یاهلئـسم  شیدـنارگد  ام  یارب  هک  متفگ  ینارنخـس  کی  رد  نم 

اٰیلوا مکودع  یودـع و  اوذـختت  اونما ال  نیذـلا  اھیاٰی  دـیامرفیم : هنحتمم  یهروس  رد  دـنکیم . هیکت  ندرک  ینمـشد  نمـشد و  یور  نآرق  دـینکب . دـیابن  ینمـشد  نکل ]  ] میرادـن

هارمھ ار  اھنآ  دینکن ، یتسود  دنایمالـسا - یهعماج  نمـشد  مھ  دـنیادخ ، نمـشد  مھ   - دنتـسھ امـش  نمـشد  نم و  نمـشد  هک  یناسک  اب  ( ٢٢ (؛ هدوملاـب مھیلا  نوقلت 

ودع هللا ٖهب  نوبھرت   » هک دراد  دعب  تسا ، لافنا  یهروس  رد  هک  لیخلا » طابر  نم  هوق و  نم  متعطتساام  مھل  اودعا  و   » فورعم یهیآ  نآ  ای  دیریگن . ناتدوخ  نامیپمھ  ناتدوخ و 

ثحب دیناسرتب ؛ ار  نمشد  ودع هللا ،» ٖهب  نوبھرت   » هک تسا  نیا  یارب  ندرک ، دنمتردق  ار  دوخ  ندرک و  دیلوت  حالـس  ندرک ، داجیا  رادتقا  ندرک ، داجیا  توق  نیا  ( ٢٣ (؛» مکودعو

. تسین نمشد  ریغ 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

نیارباـنب سپ  هن . لوحت  قلطم  ـالاو  تسا  شزرا  نتفر  ـالاب  حطـس  تمـس  هب  لوـحت  تسا ، شزرا  ندـش  رتـھب  تمـس  هب  رییغت  دوـشیمن ؛ بوـسحم  شزرا  کـی  رییغت  فرص 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 83 
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لثم بالقنا  یاھنامرآ  ینعی  تسا ؛ اھنامرآ  تمـس  هب  تکرح  ندـش  ناور  بالقنا و  یلـصا  طوطخ  تیوقت  نامھ  ام  رظن  هب  لاحلانسحا  درک . ادـیپ  ار  لاحلانسحا  یتسیاـب 

ام نـالا  دوشب . ناور  دوشب و  ناـسآ  اـھنامرآ  نیا  تمـس  هب  تکرح  دـیاب  تسا ؛ یـساسا  گرزب و  یاـھنامرآ  اـھنیا  هعماـج ، ندـش  یمالـسا  لـثم  لالقتـسا ، لـثم  تلادـع ،

. دراد دوجو  یلوحت  تکرح  کی  هب  جایتحا  میراد ، هنیمز  نیا  رد  یدایز  یاھیراوشد 

...

لثم درک ؛ هجوت  اھنآ  هب  دیاب  هک  دنتسھ  یساسا  یاھنامرآ  هتبلا  دنتسھ و  تدمنایم  تدمدنلب و  یاھنامرآ  دنایمالـسا ، یروھمج  ماظن  نالک  یاھنامرآ  اھنامرآ ، زا  یـضعب 

رد اھنامرآ  نیا  زا  یضعب  تسا . یساسا  یاھنامرآ  نآ  اھنیا  اھنیا ؛ دننام  یدازآ و  یهلئسم  لالقتسا ، یهلئسم  ای  یعامتجا  تلادع  رارقتسا  ای  یمالسا  یهعماج  لیکشت 

یاھنامرآ زا  یکی   - تسا نامرآ  کی  یملع ؛ تفرـشیپ  دینک  ضرف  الثم  لثم  دنوشیم ؛ بوسحم  الاب  حطـس  یاھنامرآ  نآ  لیکـشت  یازجا  عقاو  رد  دنتـسھ و  یرتدرخ  حوطس 

. داد دھاوخ  لیکشت  الثم  ار  ام  لالقتسا  ای  داد  دھاوخ  لیکشت  ار  یمالسا  یهعماج  هک  تسا  یاهعومجم  زا  یئزج  اھتنم  تسا - یملع  تفرشیپ  اعطق  ام 

١۴٠٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمودویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

تبسن مدرم  تیلوئسم  یهرابرد  ام  تایاور  رد  میرک و  نآرق  رد  دوشیم . هدیمھف  اھناسنا  تیلوئسم  زا  تسا - یمالـسا  تموکح  باب  رد  یعطق  روضح  کی  مدرم ، روضح  هک 

حبصا ال نم  هعماج . عضو  هب  تبسن  دنلوئسم  هعماج  داحآ  یهمھ  ینعی  ( ۶ ،) هتیعر نع  لوئسم  مکلک  عار و  مکلک  تسھ : یناوارف  نشور و  بلاطم  هعماج  تشونرس  هب 

هک نیفـص ، فورعم  یهبطخ  نیا  رد  ای  دوشیم . لماش  ار  روما  یهمھ  هک  یمالـسا  یهعماج  روما  نیمھ  ینعی  نیملـسم  روما  ( ٧ (؛ ملسمب سیلف  نیملـسملا  روماب  متھی 

قوقح هللا بجاو  نم  نکل  و  تسا : مھم  یلیخ  نم  رظن  هب  هک  دـنراد  یترابع  کی  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما دراد ، دوجو  هبطخ  نیا  رد  تموکح  باـب  رد  یداـیز  بلاـطم 

قحلا هماقا  ٰىلع  نواـعتلا  هک : تسا  نیا  راـگدرورپ  قوقح  نیرتمزـال  نیرتمھم و  وزج  ( ٨ (؛ مھنیب قحلا  هماقا  ىلع  نواعتلا  مھدـھج و  غلبمب  هحیـصنلا  هدابع  ىلع  هناـحبس 

، روشک رد  هک  دـننک  کـمک  یتسیاـب  دنلوئـسم ، مدرم  رگید ؛ تسا  مدرم  تیلوئـسم  نیا  ینعی  دوشب ؛ اـپ  رب  دوشب ، هماـقا  هعماـج  رد  قـح  اـت  دـننک  یراـکمھ  دـیاب  مھنیب ؛

. دوش اپ  رب  ادخ  تموکح  دوشب ، اپ  رب  قح  تموکح 

جح  / ٢٨/١۴٠٠/٠۴ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

رد نآ  یاھییابیز  یهدنھدشیامن  ناملسم و  یهعماج  ناملسم و  درف  تیوھ  یهدنزاس  نآ ، رد  نوکـس  تکرح و  یابیز  بیکرت  تخاس و  تسا . زار  زمر و  رپ  یتدابع  جح ،

ناسکی و شیوپ  ششوپ و  اب  ییوس  زا  و  دنکیم ، کیدزن  ادخ  هب  دشخبیم و  یونعم  جورع  عرضت ، عوشخ و  رکذ و  اب  ار  ناگدنب  داحآ  یاھلد  ییوس  زا  تسا . نایناھج  مشچ 

ینعمرپ و کسانم  یهمھ  اـب  ار  یمالـسا  تما  داـمن  نیرترب  ییوس  زا  و  دـھدیم ، دـنویپ  رگیدـکی  هب  دـناهدمآ ، درگ  ناـھج  یهشوگراـھچ  زا  هک  ار  ناردارب  گـنھامھ ، تاـکرح 

. دشکیم ناھاوخدب  خر  هب  ار  تما  تمظع  مزع و  دراذگیم و  نایناھج  مشچ  ربارب  رد  شدولآزار 

جح  / ٢٨/١۴٠٠/٠۴ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

رد نآ  یاھییابیز  یهدنھدشیامن  ناملسم و  یهعماج  ناملسم و  درف  تیوھ  یهدنزاس  نآ ، رد  نوکـس  تکرح و  یابیز  بیکرت  تخاس و  تسا . زار  زمر و  رپ  یتدابع  جح ،

ناسکی و شیوپ  ششوپ و  اب  ییوس  زا  و  دنکیم ، کیدزن  ادخ  هب  دشخبیم و  یونعم  جورع  عرضت ، عوشخ و  رکذ و  اب  ار  ناگدنب  داحآ  یاھلد  ییوس  زا  تسا . نایناھج  مشچ 

ینعمرپ و کسانم  یهمھ  اـب  ار  یمالـسا  تما  داـمن  نیرترب  ییوس  زا  و  دـھدیم ، دـنویپ  رگیدـکی  هب  دـناهدمآ ، درگ  ناـھج  یهشوگراـھچ  زا  هک  ار  ناردارب  گـنھامھ ، تاـکرح 

. دشکیم ناھاوخدب  خر  هب  ار  تما  تمظع  مزع و  دراذگیم و  نایناھج  مشچ  ربارب  رد  شدولآزار 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

روج نیا  رابکتـسا  یهھبج  دینیبیم  امـش  هکنیا  تسا . هدننکدیلوت  هدنیاز و  مھ  تسا ، هدنز  مھ  بالقنا ، هللادمحب  زورما  بالقنا ، رارمتـسا  بالقنا و  موادت  تکرح  نیمھ  اب 

دنتـشادن یعاد  اھنیا  دوبن ، بالقنا  رگا  تسا . هدنز  بالقنا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دنکیم ، ینمـشد  روج  نیا  دتـسیایم و  ناریا  یبالقنا  تلم  لباقم  رد  بالقنا و  لباقم  رد 

زورما بالقنا . یاھنامرآ  هب  روشک  دـیدج  یاھلـسن  یگتـسبلد  ینعی  هچ ؟ ینعی  بالقنا » ندوب  هدـنز   » الاح ناریا . تلم  لباقم  رد  دـنھدب  جرخ  هب  تنعلم  تثاـبخ و  ردـق  نیا 

، تیاھن رد  یمالسا و  یهعماج  ققحت  یعامتجا ، تلادع  یلم ، هافر  یلم ، تزع  یلم ، لالقتسا  ینعی  درک ؛ حرطم  بالقنا  هک  دنتـسھ  ییاھنامرآ  نامھ  یهتـسبلد  مدرم 

ناشتـسد زا  یراک  دـندنمهقالع ؛ دناهتـسبلد ، اھفدـھ  نیا  هب  زورما  ام  مدرم  تسا . بالقنا  گرزب  یاھفدـھ  اھنیا  یمالـسا ؛ نیون  ندـمت  داجیا  میدرک ، ضرع  هک  روط  ناـمھ 

رانکهشوگ تسا  نکمم  مھ  یدارفا  الاح  دنراد . ار  یگتسبلد ]  ] نیا روشک  زا  یمیظع  تیرثکا  کی  ینعی  دنھدیم ؛ ماجنا  اعقاو  دھدب - ماجنا  یراک  دناوتب  یـسک  رھ   - دیایبرب

بالقنا تسا ، هتسبلد  تلم  تسا . اھنامرآ  نیا  هب  یهتسبلد  امومع  ناریا  تلم  نکل  دنوشن ، لخاد  تکرح  رد  ای  تکرح  رد  دنشاب  دنک  یرادقم  کی  هک  دنشاب  هتشاد  دوجو 

. تسا اھفدھ  نیا  رس  رب  ماظن  یگداتسیا  رطاخ  هب  هک  تسا  رابکتسا  یهھبج  ینمشد  نیمھ  یکی  مھ  بالقنا  ندوب  هدنز  لیلد  تسا و  هدنز 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هب ندیسر  تیاھن  رد  روشک و  رد  یمالسا  یهعماج  لیکـشت  روشک ، رادتقا  روشک ، رد  یعامتجا  تلادع  روشک ، تفرـشیپ  ینعی  هچ ؟ ینعی  میتفگ ، هک  بالقنا » یاھفدھ  »

هب ندیـسر  یارب  یعامتجا ، تلادع  هب  ندیـسر  یارب  اھفدھ ، نیا  هب  ندیـسر  یارب  دید  دـیاب  تسا . اھنیا  بالقنا  یاھفدـھ  یمالـسا ؛ گرزب  ندـمت  یمالـسا و  نیون  ندـمت 

یانعم هب  مالسا  ماکحا  هک  یمالـسا  یهعماج  هب  ندیـسر  یارب  و  یونعم - یدام و  هبناجهمھ ، یاھتفرـشیپ  ییاعدا ؛ یلاشوپ و  یاھتفرـشیپ  هن   - روشک یعقاو  تفرـشیپ 

دح رد  ار  اھراک  نآ  تسا ، مزال  ییاـھراک  هچ  یمالـسا ، نیون  ندـمت  هب  ندیـسر  یارب  تیاـھن  رد  ماـکحا و  نیا  ققحت  زا  دـنوشب  دـنمهرھب  مدرم  دوشب و  هداـیپ  نآ  رد  یعقاو 

. درک میھاوخ  ضرع  الاح  هک  اھنیا  لاثما  روج و  کی  وجشناد  نآ  روج ، کی  لوئسم  نآ  روج ، کی  هدنب  شدوخ ؛ ناوت  دح  رد  یسک  رھ  میھدب ؛] ماجنا   ] نامناوت

هیئاضق  / ٠٧/١۴٠١/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

و تسا ، یھلا  یاھتنس  ماکحا  هب  موکحم  ود  رھ  امش  یاھیماکان  اھتیقفوم و  اج . همھ  رد ] هکلب  ، ] ام روشک  رد  طقف  هن  تسا ؛ هیئاضق  یهوق  روشک  یـساسا  نکر  کی 

اورما هاکزلا و  اوتآ  هولـصلا و  اوماـقا  ضرـالا  یف  مھاـنکم  نا  نیذـلا  هدرک : نشور  ار  اـھام  یهمھ  فیلکت  جـح  یهروس  یهفیرـش  یهیآ  نیا  دراذـگیم . ریثاـت  مھ  روشک  لـک  رد 

ار تیونعم  هب  هجوت  ار و  ادـخ  هب  هجوت  ار و  دـبعت  دـیاب  یمالـسا  یھلا و  تموکح  هکنیا  هب  تسا  هراشا  نیا  زامن ؛ یهماقا  ینعی  هولـصلا ، اوماقا  رکنملا . نع  اوھن  فورعملاب و 

تـسا مولعم  مھ  تاکز  دـنھدب ؛ تاکز  ینعی  هوکزلا ، اوتآو  دـنک . ادـیپ  شرتسگ  یمالـسا  یروھمج  رد  دـبعت  حور  دـیاب  تسا ؛ روظنم  نیا  هب  تالـص  یهماقا  دـھدب . شرتسگ 

، عیزوت رد  تلادـع  یتسیاب  یمالـسا  یهعماج  رد  هک  تسا  نیا  تسھ ، نآرق  رد  هقرفتم  یاھ  « هوکزلا اوتآ   » ای اـھ  « هوکزلا اوتآ   » نیا رد  هک  یاهتکن  یاهراـشا و  نکل  تسیچ ،

. تسا روج ]  ] نیا دشاب ؛ رظن  دروم 

؟ تسیچ فورعم  میبقع . رکنملا » نع  اوھن  فورعملاب و  اورما  [ » رد اما  ، ] هدـش ییاھراک  کی  هرخالاب  اھنیا  دـننام  تاکز و  تالـص و  رد  الاح  فورعم . هب  رما  فورعملاب » اورما  «و 

رما یهلئسم  نیمھ  متشھ  لصا  رد  فیاظو ، وزج  مھ  ام  یـساسا  نوناق  رد  مینکب . فورعم  هب  رما  دیاب  تسا ؛ فورعم  اھنیا  یمالـسا ؛ یاھـشزرا  یردارب ، فاصنا ، تلادع ،

تعاـطا مدـع  تسا ، یفاـصنایب  تسا ، ضیعبت  تسا ، داـسف  تسا ، ملظ  تسیچ ؟ رکنم  دـینک ؛]  ] یھن مھ  رکنم  زا  رکنملا ؛ نع  اوـھن  تـسھ . رکنم  زا  یھن  فورعم و  هـب 

فیاظو وزج  تاکز  لثم  زامن ، لثم  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  تسا . فیاظو  وزج ]  ] اھنیا ینعی  دوشب ؛ یھن  دیاب  اھنیا  زا  تسا ؛ رکنم  اھنیا  تسا ، ملظ  اھنیا  تسا ؛ یھلا 

کی نیا  لاح  رھ  هب  میوشب . تایئزج  نیا  دراو  میھاوخیمن  ـالاح  تسا . رتـالاب  مھ  داـھج  زا  یتح  یھلا  ماـکحا  نیا  یهمھ  زا  فورعم  هب  رما  یتیاور  کـی  قبط  ـالاح  و  تسا .

. دروخ میھاوخ  هبرض  میدرکن ، لمع  هچنانچ  رگا  تسھ و  مھ  هیئاضق  یهوق  فیاظو  وزج  هک  تسا  یاهفیظو 

« يمالسا هعماج   » 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 85هاگياپ  هحفص 84 
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