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

هفایق دیآیمن ، اھاج  نآ  رد  یمالسا  دض  لئاسم  دوشیم ، سیردت  اجنآ  رد  یمالسا  مولع  ینعی   - تسا یمالسا  هاگشناد  هکنیا  نیع  رد  ام  هاگـشناد  هک  دشاب  رارق  رگا 

زیچ تسین ، یبولطم  زیچ  نیا  دـنک  ظفح  دـشاب و  هتـشاد  مھ  زاب  ار  یگنرف  تاغوس  یبرغ و  هاگـشناد  قالخا  نامھ  اما  تسا - یمالـسا  مھ  هاگـشناد  یرھاـظ  لکـش  و 

یھجوت لباق  زیچ  نیا  دـھدیم  لیکـشت  ار  هعومجم  کی  ار و  ناسنا  گنھرف  زا  یاهدـمع  شخب  هک  یقالخا  یاوتحم  یملع  یـسرد و  یاوتحم  زا  ریغ  نوچ  تسین . یبوخ 

. دینکب هجوت  نآ  هب  دیاب  تسا ،

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 

نایھاگشناد  / ١٣۶٨/٠٣/٢٣ نایوجشناد و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ی هماـن تیـصو و  هر )  ) ماـما ترـضح  تاـنایب  رد  داد . دـھاوخ  تھج  حور و  ناـج و  مھ  ملع  هب  هک  یزیچ  نآ  تسا ؛ هاگـشناد  یبـالقنا  یـسایس و  یرکف و  تـھج  مود ، لـماع 

یاھ یریگ تھج میھافم و  هب  تبـسن  درـس  نوخ توافت و  یب ینید و  یاھـشزرا  زا  هناگیب  یلاـباال و  هاگـشناد  تسا . هدـش  هجوت  رایـسب  یـساسا  ی  هتکن نیا  هب  ناـشیا ،

یگنھاـشیپ و یارب  ناریا و  تلم  یبـالقنا  تکرح  هب  تبـسن  داتـسا - هـچ  وجـشناد و  هـچ  شیاـضعا - هـک  یھاگـشناد  دـنزن ، بـالقنا  ضبن  وا  رد  هـک  یھاگـشناد  یبـالقنا ،

( هر  ) ماما رظن  دروم  هدنیآ و  ی  هدننک نیمـضت شخبدیما و  هک  تسین  یھاگـشناد  دشاب ، هتـشادن  بالقنا  راک  رد  ار  کی  ی  هجرد شقن  دنکن و  فیلکت  ساسحا  یلوارق ، شیپ

. دشاب

؛ تسین ریذـپ  کیکفت هجو  چـیھ هب یمالـسا  یاھـشزرا  زا  یبالقنا  یاھـشزرا  هتبلا  تسا . یمالـسا  یبالقنا و  یاھـشزرا  هب  لـیامتم  تدـش  هب راد ، نید راد و  تھج هاگـشناد 

نیرت هدـنز زورما  مرادـن ! لوبق  ار  مالـسا  اما  متـسھ ؛ یبالقنا  نم  دـیوگب  ای  و  مرادـن ، لوبق  ار  بالقنا  اما  مناملـسم ؛ نم  دـیوگب  دـناوت  یمن یـسک  تسا . یکی  مھاب  اـھ  نیا

یبالقنا سپ  تسا . نوگانوگ  یاھ  بالقنا زا  هتشابنا  ایند ، رـساترس  هک  یلاح  رد  تسا ؛ بالقنا  نیا  یمدرم ، یاھورین  نیرت  هدننک جیـسب تساجنیا ؛ رد  یبالقنا  یاھ  شپت

. تسا یمالسا  یاھشزرا  نامھ  یبالقنا ، یاھشزرا  میرادن . یبالقنا  ریغ  یمالسا  یمالسا و  ریغ 

١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

بوسحم روشک  ی  هعـسوت دـشر و  یلـصا  ی  هیاـپ هک  شھوژپ - شناد و  حطـس  یاـقترا  هب  تبـسن  غـیلب  ماـمتھا  راـنک  رد  یتاـقیقحت ، یـشزومآ و  زکارم  ناریدـم  دـیتاسا و 

- دنروشک ی  هدنیآ یاھدیما  هک  نازومآ - شناد نایوجشناد و  یسایس  ینید و  ی  هینب تیوقت  یتادراو و  گنھرف  وس  راثآ  ندودز  شزومآ و  طیحم  ندرک  یمالسا  رب  ددرگ - یم

. دننک بیقعت  سدقم  یفدھ  نوچ  ار ، هعماج  حطس  رد  شناد  شرتسگ  یداوس و  یب نتخاس  نک  هشیر یتبرض ، یراکتبا و  یاھ  همانرب اب  دنرامگ و  تمھ 

روشک  / ١٣۶٨/٠٧/١۵ رسارس  ىاھهاگشناد  رد  ىربھر  ناگدنیامن  باصتنا  مکح 

دیابن یگنھرف ، روما  نایدصتم  اصوصخم  روشک و  ناریدم  هک  تسا  یروما  هلمج  زا  نآ ، ی  هدنیآ یارب  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  رد  نایھاگـشناد  شقن  هاگـشناد و  تیمھا 

دیکاـت نآ  هب  تبـسن  دزـشوگ و  ار  مھم  نیا  طوبـضم ، یھافـش  ی  هیـصوت بوـتکم و  دنـس  اـھھد  رد  اـم ، ناـشلا  میظع دـیقف و  ماـما  دـنزرو . تلفغ  نآ  هـب  تبـسن  یی  هـظحل

یارب یا  هیاپ دـشکب و  شود  رب  روشک  یدنلبرـس  یدازآ و  لالقتـسا و  تھج  رد  ار  هعماج  یرادا  یملع و  راب  تسناوت  دـھاوخ  دـشاب ، یمالـسا  رگا  ام  هاگـشناد  دـنا . هدومرف

هدش التبم  نآ  هب  هتـشذگ ، میژر  تیمکاح  لاس  اھھد  رد  هک  دش  دھاوخ  راچد  یا  هیلب نامھ  هب  دشابن ، یمالـسا  رگا  دـشاب و  هدـنیآ  رد  یـسایس  یملع و  یلاعت  دـشر و 

یبالقنا نامیا  مزع و  اب  تسا ، هدـش  لـیمحت  وا  رب  هک  ار  یفعـض  یگدـنام و  بقع تسا  هدرک  هدارا  هک  یتلم  یاـھزاین  ندروآرب  زا  یناوتاـن  یقـالخا و  یملع و  طوقـس  دوب :

. دنک ناربج  دوخ 

یریگ تمـس هاگـشناد و  حالـص  رد  یی  هتـسیاش ریثات  دنـشاب ، یم یمالـسا  فراعم  یانما  قالخا و  نید و  ناملعم  هک  ینید  یاملع  اب  هاگـشناد  ی  هطبار هک  تسین  کـش 

نایاقآ تارـضح  ور ، نیا  زا  تسا . یتایح  یتیمھا  یاراد  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  روشک و  ی  هدنیآ یارب  هک  تسا  یزیچ  نیا  تشاد و  دھاوخ  نآ  یونعم  دـشر  یمالـسا و 

اب ماوت  رمتـسم و  روضح  یناحور و  یالـضف  زا  دـمآراک  نیتم و  یی  هکبـش لیکـشت  اب  اـت  منک  یم نیعم  روشک  رـسارس  یاھھاگـشناد  رد  دوخ  ناگدـنیامن  ناونع  هب ار  مرتحم 

. دیشخب تعرس  ار  هاگشناد  ندرک  یمالسا  دنور  اھھاگشناد ، رد  نانآ  یزیر  همانرب تراظن و 

اکیرمآ  / ١٣۶٨/٠٨/١٠ اب  هزرابم  ىلم  زور  تبسانمهب  روشک  رسارس  نایوجشناد  نازومآشناد و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

تارکفت ناـمھ  عوـن  زا  رکفت ، هشیدـنا و  نیا  تسادـج ، روـشک  ناریدـم  بـالقنا و  ناورـشیپ  نالوئـسم و  زا  هک  دـنکب  ساـسحا  نیا  راـچد  ار  ناوـج  هـک  یا  هشیدـنا رھ  زورما ،

یاھمـسلط ی  همھ اـت  دـننک  شـالت  ناوت  ماـمت  اـب  رگیدـکی ، راـنک  رد  مھ و  تسد  هب  تسد  تشپ و  هب  تشپ  تلود ، تلم و  دـیاب  زورما  تسا . هدـش  قیرزت  طـلغ  یـسایس 

دیاب تسا . یمالسا  رکفت  دنکب ، دیاب  درک و  دھاوخ  تیادھ  ار  امش  هک  یرکفت  تسا . یساسح  مھم و  رایسب  ی  هنحص نیا ، دنربب . نیب  زا  دننکـشب و  ار  هطلـس  رابکتـسا و 

. دیھدب تیمھا  یلیخ  یمالسا ، راک  یمالسا و  تارکفت  هب  اھھاگشناد  رد 

ىگنھرف  / ١٣۶٨/٠٩/٢١ بالقنا  ىلاع  ىاروش  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ی هیحور تاداقتعا و  ناناوج و  نایوجـشناد و  تینھذ  هب  دـیاب  دـنرت . مھم اھھاگـشناد  صوصخب  اـما  دنتـسھ ؛ مھ  سرادـم  هتبلا  ددرگ . یمرب اھھاگـشناد  هب  رگید  ی  هلاـسم

نیا میناوتب  اـم  رگا  دنتـسھ . هعماـج  رد  یفنم - مھ  تبثم و  مھ  گرزب - یاـھتکرح  ی  هدـنزادنا هار روتوم و  ناـناوج  اـتقیقح  دوشب . هجوت  یلیخ  اـھ ، نآ یبـالقنا  یمالـسا و 

، بالقنا روشک و  هک  دسر  یم مرظن  هب  میھدب ، تھج  یمالسا  یبالقنا و  ی  هیحور تمس  هب  دنا ، هدش عمج  هاگشناد  مان  هب  یی  هطقن رد  هک  ار  گنھرفاب  ناوج  ی  هعومجم

. درب دھاوخ  تباب  نیا  زا  ار  دوس  نیرتگرزب 

« يمالسا هاگشناد   » 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 8هاگياپ  هحفص 1 
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یگنھرف یاھ  هاگتسد میژر و  هک  دوب  یراک  نیا ، دوب . اھاج  نیرتدب  فیدر  رد  ای  رگید و  یاھاج  زا  شیب  یمالـسا  یگنھرف  یب نآ ، رد  هک  دوب  یی  هطقن هاگـشناد  هتـشذگ ، رد 

دورو هک  دشاب  یروط  دیاب  زورما  نم ، رظن  هب  دوب . هیضق  نیا  رس  تشپ  یـسایس  دصاقم  دریگب . ماجنا  اھھاگـشناد  رد  راک  نیا  هک  دنتـشاد  هجوت  دندرک و  یم لابند  هتـشذگ 

زا رگا  یتح  دش ، دراو  هاگشناد  هب  هک  مھ  یسک  دزومآ ، یم دبعت  نید و  تفرعم و  ناسنا  هیملع ، ی  هزوح رد  هک  نانچمھ  دشاب . هیملع  ی  هزوح رد  دورو  لثم  هاگـشناد ، رد 

. دزاس دبعتم  دنک و  انشآ  یبالقنا  یمالسا و  ینابم  اب  ار  وا  تدم ، نیا  یط  رد  هاگشناد  دراد ، مھ  هلصاف  یبالقنا  یمالسا و  ینابم 

یتامدـقم راک ، نیا  دوش . یمن مھ  نابز  اب  طقف  داد . تیمھا  هاگـشناد  رد  ناناوج  یبالقنا  روشرپ  ی  هیحور اھـشیارگ و  ینید و  تیبرت  هب  یتسیاب  هک  تسا  رطاخ  نیمھ  هب 

نیا هک  دنـشاب  یناسک  زا  دـیاب  اعقاو  دـنوش ، یم عقاو  ساسح  زکارم  رد  هک  ییاھ  نآ دـنرثوم ، هک  ییاھ  نآ دـنوش ، یم هتفرگ  راک  هب  اھھاگـشناد  رد  هک  یرـصانع  دراد . مزال 

کی یتسیاب  دـننک ، یم سیردـت  ای  قیقحت و  اھھاگـشناد  رد  هک  یـصصختم  ای  داتـسا و  رھ  هک  مییوگب  میھاوخ  یمن ام  هتبلا  دنـشاب . هتـشاد  لوبق  نادـند  نب  زا  ار  بـالقنا 

وا زا  یزیچ  وا ، شناد  زا  شیب  ام  دنک . هدافتـسا  وا  شناد  زا  بالقنا  دشاب و  هتـشاد  یرفاو  شناد  دشاب و  لوبق  لباق  الماک  درف  نیا  تسا  نکمم  هن ، دشاب . لوا  زارط  یبالقنا 

رارق بـالقنا  راـیتخا  رد  وا  شناد  تشاد ، دوجو  هزیگنا  نیا  رگا  نوـچ  دـشاب ؛ هتـشاد  دوـجو  وا  رد  بـالقنا  اـب  تیدـض  ی  هزیگنا دـیابن  مھ  دروـم  نیمھ  رد  اـھتنم  میھاوـخ . یمن

. تفرگ دھاوخن 

روشک  / ١٣۶٩/٠٧/٠٨ یاھهاگشناد  رد  هیقف  ىلو  ناگدنیامن  یزکرم  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ظاحل زا  مھ  ار  نایوجـشناد  هاگـشناد ، رد  هک  دشاب  نیا  دیاب  ام  فدھ  ینعی  دشاب . ینید  ی  هدیزگرب یاھرـشق  وزج  وجـشناد  نامدوخ ، ی  هعماج رد  هک  مینکب  یراک  دـیاب  ام 

مھ ار  یمالسا  یروھمج  یارب  تمدخ  هدنیآ ، رد  اھ  نیا هک  تسا  یعیبط  مینک . لیدبت  ینید  ی  هدیزگرب ی  هدبز رـصانع  هب  نامیا ، ماکحتـسا  ظاحل  زا  مھ  تفرعم و  یھاگآ و 

. میورب شیپ  تھج  نیا  رد  یتسیاب  اش هللا  نا  درک . دنھاوخ  نیمضت 

یکشزپ  / ١٣۶٩/٠٨/٠١ مولع  یاھھاگشناد  یاسور  رادید  رد  تانایب 

دیاب درگاش  نادرگاش . فرط  زا  اصوصخم  دشاب ؛ دیتاسا  هب  ایند  لومعم  دح  زا  شیب  مارتحا  یتسیاب  شرھاظم  نیرتگرزب  زا  یکی  تسا ، یمالسا  هاگشناد  ام  هاگـشناد  رگا 

ایآ دنتـشاذگ . یھللا  بزح رپ  سالک  کی  رد  دندروآ و  ار  یرفاک  داتـسا  دینک  ضرف  دننک . مارتحا  ار  وا  دیاب  تسا ، مھ  دب  داتـسا  نآ  رگا  دنک . مارتحا  طرـش  دـیق و  یب داتـسا ، هب 

داتـسا نوچ  دـنرادب ؛ مدـقم  ناشدوخ  رب  ار  وا  دـنیامن ، لیلجت  وا  زا  دـننک ، شمارتحا  دـیاب  ریخن ، دـنیامن ؟ تناـھا  دـیاب  اـی  دـننک ، مارتحا  رفاـک  نیا  هب  دـیاب  اـھ  یھللا بزح نیا 

. دشاب ناملسم  نموم و  یداتـسا  هک  دسر  هچ  تسین ؛ اھ  نیا داقتعا  هب  دقتعم  الـصا  صخـش  نیا  میتفگ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دھاوخ . یمن رگید  لیلد  چیھ  تساھ ، نآ

. دشاب ظوفحم  یلیخ  یتسیاب  یھاگشناد  ییوجشناد و  طیحم  رد  داتسا  مارتحا  لاحرھ ، هب

یگنھرف  / ١٣٧٠/٠٩/٢٠ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا صوصخب  میھدب ؛ رارق  هجوت  دروم  ار  یلم  یگتـسباو  زا  یرازیب  یبالقنا و  ی  هیحور نید و  هاگـشناد ، رد  یتسیاب  ام  ینعی  دنکب . صخـشم  دـیاب  هاگـشناد  دروم  رد  ار  ام 

حالطـصا هب  قباس  یاھروشک  یـسایس و  تیعقوم  یـسایس و  عضو  ظاحل  زا  کچوک  ایند  کچوک  یاـھروشک  زورما  هنافـساتم  هک  یزیچ  ناـمھ  ینعی  یگتـسباو ، ی  هتکن

. تسا فرط  نآ  هب  ناشمشچ  دنتسھ و  نآ  راچد  یمالسا ، یاھروشک  اتدمع  موس و  ناھج 

نمـشد شیپ  تسام ؛ نمـشد  تسد  رد  ملع  یھاگ  درک . هابتـشا  تفر  دھاوخ  نآ  لابند  دـبایب ، ار  نآ  ناسنا  اجرھ  هک  ملع  یریگارف  هب  قایتشا  اب  دـیابن  ار  یگتـسباو  نیا 

، تسا فلاخم  وا  اب  هک  یـسک  غارـس  یتح  نآ ، رطاخ  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  زا  رتارف  ملع  شزرا  درادـن . یلاکـشا  نیا  میریگ ؛ یمارف ار  ملع  وا  زا  مینز و  یم وناز  میور ، یم

ام یارب  هک  هچنآ  تسا . رگید  ثحب  کی  رگید  یاھزیچ  گنھرف و  تسایـس ، ی  هبنج ینعی  ملع  ی  هبنج ریغ  زا  نتفرگ  رارق  نمـشد  نآ  ریثاـت  تحت  تسا ؛ ثحب  کـی  نیا  دورن .

. دریگن ماجنا  یلوا  هک  دندرک  یراک  اقافتا  تسا . یمود  نیا  دندرک ، یزیر  همانرب دنتساوخ و  موس  ناھج  جیار  حالطصا  هب  یارب  هک  هچنآ  تسا . یمود  نیا  دندرک ، تسرد 

دنیابر و یم ار  اھ  بوخ اھ و  هدبز اھ  نیا تسا . هیـضق  نیمھ  زا  یـشخب  تسا ، حرطم  ینونک  ی  هداتفا بقع ناھج  رد  تسا  لاس  اھھد  نآلا  هک  اھزغم  رارف  گرزب  لضعم  نیا 

زا رتشیب  هک  مییوگن  رگا  مود ، ی  هلاسم نیا  نیارباـنب ، دـنتفیب . راـک  هب  اـھروشک  نآ  یارب  دـنراد ، دادعتـسا  دـنریگ و  یم داـی  هک  ییاـھ  نآ یتح  دـنھد  یمن هزاـجا  دـنرب و  یم

. دراد تیمھا  لوا  ی  هلاسم ردق  هب  لقا  دح  دراد ، تیمھا  اھھاگشناد  رد  لوا  ی  هلاسم

یحارط ینعی  هدش ؛ دلوتم  نید  یب ادتبا  زا  ینونک ، کبس  هب  هاگـشناد  تسا . نشور  هکنیا  تسا ؛ هدش  دلوتم  نید  یب ام  هاگـشناد  درک . هدنز  اھھاگـشناد  رد  دیاب  ار  نید 

، هاگـشناد یانب  درادن ؛ یطبر  نآ  هب  الـصا  هدوبن ؛ ای  هدوب  ینیدتم  مدآ  هاگـشناد ، کی  سـسوم  نالف  هک  تسین  نآ  شیانعم  نیا  دوشب . هدییاز  نید  یب هاگـشناد ، هک  دـندرک 

. تسا هدش  دلوتم  نید  یب ادتبا  زا  هک  ام ، روشک  یرکف  نشور لثم  تسا ؛ هدوب  ینید  دض  هکلب  ینید ، ریغ  یانب  کی 

رد هاگشناد و  رد  نید ، دنام . یمن یسک  ی  هزاجا رظتنم  یناسنا ، یاھطیحم  رد  فلتخم و  یاھاج  رد  اھ و  هاگتسد رد  ذوفن  یارب  هک  تسا  نیا  قیمع  لیصا و  نید  تیـصاخ 

مھ نمـشد  هتبلا  دوشب ؛ هنوگ  نآ هرابود  میراذگن  دوشب و  نوگرگد  یتسیاب  انب  نیا  دوب . یطلغ  یانب  انب ، نکیل  تفر ؛ اج  همھ  درک و  ذوفن  مھ  ملع  رد  یرکف و  نشور طیحم 

. دنام یمن راک  یب

زا یدادـعت  دـیتاسا ، زا  یدادـعت  تسا . هدـش  یروکـشم  شالت  اعقاو  یمالـسا  یریگ  تھج هب  هاگـشناد  طیحم  ندـنادرگرب  یاـنعم  هب  یگنھرف  بـالقنا  یارب  بـالقنا ، زا  دـعب 

نکیل روکـشم ، امامت  اـھراک  نیا  تسا . تلم  نیا  شیپ  ادـخ و  شیپ  اـھ  نآ ی  هنادواـج ریاـخذ  وزج  هک  دـندرک  ییاـھراک  اـعقاو  نوگاـنوگ ، نالوئـسم  زا  یدادـعت  نایوجـشناد و 

یطیحم هاگـشناد ، طیحم  ات  مینک  هچ  ام  هک  دـھدب  رارق  نیا  ار  شدوخ  تابجاو  فیاظو و  مھا  زا  یکی  دـیاب  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  تسین . لـماک  تسا ؛ ماـمت  همین

؛ دینکب دیاب  امـش  هک  تسا  ییاھراک  زا  یکی  نیا ، دشاب . ییوجـشناد  طاشناب  ی  هیحور اب  یـسایس و  یھاگآ  اب  ماوت  یبالقنا ، ینید ، وجـشناد ، شرورپ  نآ ، رد  هک  دـشاب 

. دنراد یفلتخم  قرط  هتبلا  دننک ؛ یم دنراد  مھ  نآلا  هکنیاامک  درک ؛ دنھاوخ  ار  شلباقم  ی  هطقن تلم ، نیا  نانمشد  دیدرکن ، امش  رگا 

ناراتسرپ  / ١٣٧١/٠٨/١٣ ناملعم و  نایوجشناد ، نازومآشناد ، رادید  رد  تانایب 

؛ تسا یزومآ  شناد ییوجشناد و  ی  هفیظو هک  ندناوخ ، سرد  ی  هفیظو زا  ریغ  دیراد . شود  رب  ینیگنس  فیاظو  نارتخد  هچ  نارسپ و  هچ  نازومآ  شناد نایوجـشناد و  امش 

زور و کی  زورما و  ی  هزرابم هزرابم ، نیا  سرادم . طیحم  رد  هچ  اھھاگـشناد و  طیحم  رد  هچ  دیراد . شود  رب  مھ  ینید  یمالـسا و  ی  هفیظو دـیراد ، شود  رب  یبالقنا  ی  هفیظو

دزاـسب و دـناسرب و  تزع  هب  ار  ناریا  دـھاوخب  رگا  تسا ، هتفرگ  هلـصاف  بـالقنا  زاـغآ  ادـبم و  زا  هک  یلـسن  نآ  تساھلـسن . ی  هزراـبم تسین ؛ لاـس  ود  لاـس و  کـی  زور و  ود 

امـش نآ ، دـشاب و  نیدـتم  یمالـسا و  یبالقنا و  لسن  کی  دـیاب  دـلامب ، کاـخ  هب  ار  رابکتـسا  ینیب  دـھد و  رارق  رگید  یاـھتلم  لـباقم  رد  یا  هدـنز یوگلا  دـشخبب و  تمظع 

طیحم ار  هاگـشناد  طـیحم  دـیزاسب . ار  اھھاگـشناد  دـیزاسب . ار  ناـتدوخ  زورما  دـیروشک . نـیا  یاـھخرچ  ناگدـننادرگ  ادرف  دـیزومآ و  شناد زورما  دییوجـشناد ، زورما  دـیتسھ .

؟ تسیچ یارب  نیا ، تسا ؟! هدرک  فوطعم  اـھطیحم  نیا  هب  ار  شھجوت  نیرتشیب  نمـشد ، هک  دـینیب  یمن روط . نیمھ زین  ار  اھناتـسریبد  طـیحم  دـینک . یمالـسا  یبـالقنا و 

تکرح بالقنا  مالـسا و  رکف  رکف  کی  اب  نت ، کی دننام  تسد ، کی  دننام  دیاب  ناملـسم  یبالقنا و  ناناوج  هاگـشناد ، طیحم  رد  دسرت . یم اھطیحم  نیا  زا  هک  تسا  نیا  یارب 

هک دیزاسب  ار  یھاگـشناد  دیناوتب  ات  دینک ، زیھرپ  دـشاب  بالقنا  هار  رد  ادـخ و  هار  رد  یگناگی  نیا  هب  لخم  هک  یزیچ  رھ  زا  دـینک . یمالـسا  یبالقنا و  طیحم  ار  طیحم  دـننک .

زین اھناتسریبد  طیحم  دنک . دیفـسور  ملاع  ناراودیما  ناتـسود و  لباقم  رد  ار  ناریا  تلم  ناھاوخدب و  نانمـشد و  لباقم  رد  ار  یمالـسا  یروھمج  دنک ؛ نیمات  ار  ناریا  یادرف 

. روط نیمھ

نانز  / ١٣٧١/٠٩/٢۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یناسک هب  دیھدن  هزاجا  دننک . جیورت  ار  یمالسا  گنھرف  هیحور و  دنشوکب  دیاب  داتسا  وجـشناد و  یاھمناخ  اھھاگـشناد ، طیحم  رد  تسا . مھم  رایـسب  اھھاگـشناد  طیحم 

« يمالسا هاگشناد   » 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 8هاگياپ  هحفص 2 
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دنناوتب اھ  نیا هک  دیھدن  هزاجا  دننک . یمارتحا  یب ناملسم  رتخد  نایوجـشناد  نانز و  ای  یمالـسا  باجح  هب  تبـسن  هک  دنتـسھ  روشک  یاھھاگـشناد  رد  هدرکن  یادخ  رگا 

. تساھیلع هللا مالس ارھز  ی  همطاف شیوگلا  هک  یناسنا  مالسا ؛ زارط  ناسنا  دشر  یارب  یطیحم  دشاب ؛ یمالسا  طیحم  دیاب  هاگشناد  طیحم  دننک . رشتنم  ار  دساف  راکفا 

یرتشیب تیانع  تسا ، یبالقنا  داھن  کی  تقیقح  رد  هک  سردم  تیبرت  هاگـشناد  لثم  اھھاگـشناد ، زا  یـضعب  اصوصخم  تسا . مھم  هداعلا  قوف روشک  ی  هدـنیآ یارب  نیا ، و 

ی همھ دـمحب هللا  زورما  هچرگا  تسا . رتـشیب  اـم  رگید  یاھھاگـشناد  زا  یتـح  میراد ، سردـم  تیبرت  هاگـشناد  زا  اـم  هـک  یراـظتنا  ما : هـتفگ هـشیمھ  نـم  دنـشاب . هتـشاد 

ناداتـسا و تیبرت  فدـھ  اب  هدـش  هتخاس بالقنا و  مالـسا و  دولوم  مالـسا و  ی  هدرورپ سردـم ، تیبرت  هاگـشناد  اما  دـننک ؛ یم تیلاـعف  مالـسا  ی  هیاـس ریز  رد  اھھاگـشناد 

هتـسیاش و هجوت  دـیاب  مھ  زکارم  هنوـگ  نیا هب  نیلوئـسم  هجوـت  تسا . رگید  یاھھاگـشناد  زا  رتـشیب  هاگـشناد ، نیا  زا  راـظتنا  اذـل  تسا . یمالـسا  ماـقم  یلاـع نیـسردم 

. دشاب اھ  نآ ی  هتسیاب

ناحادم  / ١٣٧٣/٠٩/٠٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

فرح کی  نیا  میراد ؟ اھیلع  هللا مالس ارھز  همطاف  زا  یتخانش  هچ  ام  هک  تسا  نیا  هلئسم  کی  تسا . راکشآ  راوگرزب  نآ  ی  هریس رد  اھیلع ، هللا مالس ارھز  ی  همطاف تمظع 

. دننک ادیپ  تفرعم  اھیلع  هللا مالس ارھز  ی  همطاف ربمغیپ ، رتخد  قح  هب  دندرک  یعس  دنتـسناوت  هک  اجنآ  ات  نامز ، لوط  رد  مالـسلا ، مھیلع تیب  لھا  ناتـسود  هرخالاب  تسا .

زورما تسا . هدوب  روط  نیمھ هشیمھ  تسا ، نیریـش  اھمـشچ  رد  زیزع و  اھلد  رد  ردـق  نیا راوگرزب  نیا  اـم ، ناـمز  رد  هک  روط  ناـمھ دـنک  لاـیخ  یـسک  هک  تسین  مھ  نینچ 

یراـج اـھنابز  رب  تساـھلد ، رد  هـچنآ  تـسا و  مالـسلا  مـھیلع تـیب  لـھا  تموـکح  یوـلع و  تموـکح  نارود  تـسا ، نآرق  تموـکح  نارود  تـسا ، یمالـسا  نارود  دـمحب هللا 

رد رھزالا »  » فورعم هاگـشناد  مان  تساھیلع . هللا مالـس ارھز  ی  همطاف مان  هب  مراھچ - موس و  نرق  هب  طوبرم  مالـسا - یاـیند  رد  یمالـسا  هاگـشناد  نیرت  یمیدـق دوش . یم

رصم رب  هک  یمطاف  یافلخ  یتح  دندرک . یم سیسات  هاگـشناد  اھیلع  هللا مالـس ارھز  همطاف  مان  هب  هتـشذگ  رد  تسا . هدش  هتفرگ  اھیلع  هللا مالـس ارھز  همطاف  مان  زا  رـصم 

ار هار  دیاب  ام  هک  تسا  نیا  رگید  ی  هلاسم تسا . هلئسم  کی  نیا ، دنک . ادیپ  تفرعم  راوگرزب  نیا  قح  هب  هدرک  یعس  هعیش  هک  تساھنرق  دندوب . هعیش  دندرک ، یم تموکح 

ملاع اجنآ  دـشخرد . یم تسا و  نامـسآ  رد  هراتـس  درک . هدافتـسا  دـیاب  هراتـس  زا  تسا . هنوگ  نیا لـقاع  ناـسنا  نودـتھی .» مھ  مجنلاـب  و  « ؛ میزوماـیب ناگراتـس  ی  همھ زا 

. دنتـسھ یناـشکھک  دـننز ، یم وسوس  هطقن  کـی  لـثم  دننامـسآ و  رد  هک  ناگراتـس  زا  یـضعب  مینیب ؟ یم امـش  نم و  هک  تسا  ینیمھ  هراتـس  نیا  رگم  تسا . یمیظع 

ی هراتـس کی  ار  نآ  امـش  نم و  یلو  درادن - یا  هزادنا دـح و  هک  یھلا  تردـق  تسا -! نآ  لخاد  هراتـس  اھدرایلیم  هک  یریـش  هار  ناشکھک  زا  تسا  رتگرزب  هراتـس  کی  یھاگ 

رد یرما  یارب  هراتـس  نیا  زا  دـیاب  تسا ، هداد  مشچ  وا  هب  ادـخ  هک  یلقاـع  ناـسنا  تسا  نیا  دوصقم  تسیچ ؟ بلاـطم  نیا  زا  دوصقم  بوخ ؛ مینیب . یم ناـشخرد  کـچوک 

. دننک یم ادیپ  ار  هار  نآ  ی  هلیسو هب  نودتھی ؛» مھ  مجنلاب  و  : » دیوگ یم نآرق  دنک . هدافتسا  یگدنز 

نایوجشناد  / ٠٧/٠٣/١٣٧۵ هب  یھافش  مایپ 

هک تفگ  ناوت  یم دبای ، ققحت  لمع  رد  رگا  تیصوصخ  نیا  دینک . یم تیلاعف  یمالسا ، ی  هیلاع یاھفدھ  نیمات  یارب  مالـسا و  مان  هب  اھھاگـشناد  رد  امـش  مزیزع ! نادنزرف 

؛ تسین هدننک  نییعت دماجنا ، یم رگیدکی  زا  اھمان  نیا  ییادج  هب  هک  یفلتخم  قئالس  تسین و  مھم  نوگانوگ  یاھمان  درک . دناوت  یربارب  نآ  اب  شزرا  ظاحل  زا  یتیلاعف ، رتمک 

. تسامش تین  لمع و  تسا ، مھم  هچنآ 

زا رود  هب  ینادراک و  تمکح و  اـب  هارمھ  هنادنمـشوھ ، مظتنم ، ار  تیلاـعف  نآ  دیمرگرـس ، یمالـسا  تیلاـعف  هب  هاگـشناد  رد  هک  یماـن  رھ  اـب  دـینک و  صلاـخ  ار  دوخ  یاـھتین 

. دیھد لکش  ماجرفدب  یاھضراعت  هدوھیب و  یاھلاجنج 

عونت و  ردص ، ی  هعس اب  راکفا  براضت  و  قالخا ، اب  یرگشالت  و  نید ، اب  ملع ، یمالسا  هاگـشناد  رد  تسا . دنمزاین  دشاب ، یمالـسا  اتقیقح  هک  یھاگـشناد  هب  روشک  زورما 

. تسا هارمھ  ترخآ  اب  ایند  هصالخ  و  لمع ، تعرس  اب  یرگن  فرژ قمعت و  سفن ، تمالس  اب  یسایس  راک  و  فدھ ، تدحو  اب  اھ  هتشر

. دنک یم کمک  ناھج  رد  قالخا  ملع و  ماوت  تفرشیپ  هب  و  دشخب . یم وربآ  یمالسا  ماظن  هب  و  دنک ، یم دابآ  ار  روشک  هک  تسا  یھاگشناد  نینچ 

رورض و همھ  همھ و  باتک ، همانرب و  سرد و  وجشناد و  ریدم  درگاش و  داتسا و  شالت  راک ، نیا  یارب  هک  دید  دیھاوخ  دیروآ ، رظن  رد  دید  نیا  اب  ار  هاگشناد  ندش  یمالـسا  رگا 

. تسا هتسجرب  زاتمم و  نآ  رد  یگدنیامن  رتافد  هژیو  هب  یمالسا و  ییوجشناد  تاعمتجم  شقن  هتبلا  تسا و  لیخد 

ناراتسرپ  / ١٩/٠۶/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هکنیا میربب . شیپ  تیونعم  اب  هارمھ  ار  شناد  هک  میا  هتفرگ فدھ  ار  نیا  دنک ، یم تکرح  ندمت  نآ  تمس  هب  هک  یمالسا  یروھمج  سدقم  ماظن  رد  یمالـسا و  ندمت  رد  ام 

ار تیناسنا  یقالخا و  ینابم  هب  ام  یدنم  هقالع دراذگ و  یم رجحت  بصعت و  مسا  ام  یراد  نید رب  تسا ؛ ساسح  تیونعم ، هب  ام  یدـنبیاپ  هب  تبـسن  برغ  یایند  دـینیب  یم

قالخا و زا  یادج  اما  دوب  یگرزب  مھم و  راک  هتبلا  دندرب  شیپ  ار  ملع  اھ  نآ تساھ . نآ شور  دض  شور ، نیا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دنک ، یم دادـملق  رـشب  قوقح  اب  تفلاخم 

یاھھاگـشناد جرختم  دشاب . مھ  تیونعم  نید و  زکرم  تسا ، ملع  زکرم  هک  نانچمھ  هاگـشناد  دورب . شیپ  قالخا  اب  ملع  میھاوخ  یم ام  دش . هک  هچنآ  دـش  دوب و  تیونعم 

، اھتمھت عاونا  اب  هک  تساھلاس  رطاخ ، نیمھ  هب  دـنھاوخ . یمن دندنـسپ و  یمن اھ  نآ هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، دـیایب . نوریب  راد  نید هیملع ، یاھ  هزوح جرختم  لـثم  روشک ،

ناـشدوخ لوـق  هب  رجحت و  بصعت و  هب  ار  یمالـسا  یروـھمج  تسا ! روآ  عوـھت ناگدنونـش  یارب  هک  هدـش  ررکم  ردـق  نآ اـھتمھت  نیا  دـننز . یم تمھت  یمالـسا  یروـھمج  هـب 

، تساجنآ یکـشخ  هک  یلاح  رد  دـننک ؛ یم یفرعم  هنوگ  نیا ار  مالـسا  دـننک ! یم مھتم  تسین ، نآ  رد  یفاـطعنا  چـیھ  هک  یا  هزادـنا دـح و  یب یکـشخ  ینعی  ییارگداـینب ،

. درادھگن دوخ  رد  ار  ناکدوک  تسین  رداق  مھ  هداوناخ  مرگ  طیحم  یتح  هک  تساجنآ  تیناسنا  تمحر و  تفوطع و  تیونعم و  زا  رود  یگدنز 

هعمجزامن  / ١٠/١٢/١٣٧۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

، ام نایوجـشناد  ام ، ناناوج  روشک ، لخاد  رد  بوخ ؛ دننک . یم غیلبت  تدـش  هب  مھ  ار  نیا  تسا . یمالـسا  نامیا  ماظن و  مالـسا و  هب  مدرم  یداقتعا  یب مھ  موس  ی  هطقن

نیرتھب تسا . تکلمم  نیا  ناناوج  نیرت  هتـسجرب یراد  هزور فاکتعا و  تعاـمج و  زاـمن  زاـین و  زار و  تداـبع و  دـھاش  هاگـشناد ، دجـسم  نیمھ  اـم ، نارھت  هاگـشناد  نیمھ 

نیب رد  هتبلا  دنوش ؛ یم ادیپ  رفاو  تروص  هب  یناسک  روط  نیا نایوجـشناد ، نایم  رد  ابلاغ  اتدعاق و  دنـشاب . هشیدنا  اب  رکف و  بحاص هک  دنتـسھ  یناناوج  روشک ، رھ  ناناوج 

رد رگید و  یاھھاگشناد  یضعب  نارھت و  هاگشناد  رد  نایوجشناد ، نایم  رد  میدوب  ناوج  هک  ام  نامز  میدق  نامز  رد  یلو  دنتسھ . بوخ  ناناوج  روط  نیا مھ  نایوجـشناد  ریغ 

. دندوب رود  مدرم  دوبن ؛ لومعم  دندرک . یم فاکتعا  هبلط  رفن  دص  دنچ  دیاش  دوب ، تدابع  نید و  زکرم  هک  مق  رد  دندرک ! یمن فاکتعا  رفن  رازھ  دیاش  ناریا ، ی  همھ

الاح زا  قباس ، رد  مدرم  هک  دـننک  دومناو  روط  نیا دـنھاوخ  یم هناثیبخ  یھاگ  هناقمحا و  یھاگ  نیغورد و  تاغیلبت  ییاـھ  تسد هک  میوگب  اـج  نیمھ ار  نیا  نم  نم ! نازیزع 

. تسا غورد  نیا ، دندوب ! رتقالخااب  رتراد و  نید

. میا هدیدن میا ، هدینش ییاھزیچ  ام  مھ  ار  نآ  هتبلا  تسا ؛ نکمم  هلب ، لبق ؟ لاس  تسیود  ینعی  تقو ؟ هچ  ینعی  قباس 

نیا رد  هزور  یاوھ  لاح و  الـصا  دـش ، یم دراو  نارھت  رھـش  هب  ناضمر  هام  رد  هک  ناسنا  لبق  لاس  یـس  لبق ، لاس  لھچ  لبق ، لاس  هاجنپ  تسا  نامدای  ام  هک  یقباـس  نآ 

هک دھـشم  تسا ! هزور  اجنیا  هک  درک  یمن ساـسحا  یـسک  الـصا  دـندروخ ! یم چـیودناس  دـندروخ ، یم اذـغ  دندیـشک ، یم راگیـس  تحار  دـنتفر و  یم هار  مدرم  دوبن ! رھش 

هام رھظ  دجاسم  رد  تسا ! هدماین  ناضمر  هام  الـصا  رھـش ، یاھـشخب  زا  یـضعب  رد  هناک  دـندروخ ؛ یم هزور  ینلع  تحار و  مدرم  میدوب  دھـشم  رد  ام  دوب  یبھذـم  یرھش 

یربنم کی  ییاج  رد  هکنیا  رگم  دندوب ؛ هتـسشن  تیعمج  رفن  دص  رثکا  دح  رفن ، لھچ  رفن ، هاجنپ  میدید  یم میتفر ، یم دز و  یم رـس  ناسنا  هک  یدـجاسم  بلاغ  رد  ناضمر 

! دشاب ینایب  شوخ فورعم 

تاسلج اعد ، تاسلج  نآرق ، تاسلج  دـنناناوج . ناـیم  زا  ناراد  هزور نیرتھب  تسا و  هجوت  لاـح  رد  رکذ و  لاـح  رد  اـج  همھ  تسا ، راد  هزور اـج  همھ  دـینک ! هاـگن  امـش  زورما 

؛ دوب مک  یلیخ  هتـشذگ  رد  فاکتعا  الـصا  دوب . روط  نیمھ زین  فاکتعا  تسا ؟ هسیاقم  لباق  هتـشذگ  اب  اـیآ  الـصا  تسھ . ینـالوط  یاھینارنخـس  عرـضت و  تاـسلج  لـسوت ،

« يمالسا هاگشناد   » 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 8هاگياپ  هحفص 3 
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. دوبن رضاح  سک  همھ دنتفر ؛ یمن نوریب  دجسم  زا  دندنام و  یم دجسم  رد  دنتفرگ ، یم هزور  زور ، هس  دیاب  دوب . یلکشم  راک  دوب ، تخس 

تاـغیلبت تقو  نآ  دـنوش . یم رت  ینارون رترھاـط و  رت ، هزیکاـپ زور  هب  زور  تکلمم ، نیا  رد  دور  یم رتشیب  داـسف  هب  ور  زور ، هب  زور  ناوج  لـسن  هک  ییاـیند  رد  اـم  ناـناوج  زورما 

، دنوش کیدزن  ادخ  هب  دننک  یم یعس  همھ  هک  ار  مدرم  نوگانوگ  تاقبط  نیا  زین  هاگشناد و  داتسا  نیا  وجشناد و  نیا  هاگـشناد ، نیا  ناناوج ، نیا  روشک و  نیا  یرابکتـسا ،

! دنا هدش رود  مالسا  زا  هک  دنک  دومناو  هنوگ  نیا دشوک  یم دننک ، قبطنم  یمالسا  ماکحا  مالسا و  اب  رتشیب  ار  ناشدوخ  و 

یگنھرف  / ١١/٠۴/١٣٧۶ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

وحن هب  هتبلا  دیھد . رارق  هعلاطم  دروم  ار  عوضوم  نیا  الـصا  دـینک . ثحب  ار  یگنھرف  مجاھت  ی  هلاسم هک  تسا  نیا  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  زا  مشھاوخ  راظتنا و  نم 

یمالـسا ی  هلاسم نیمھ  دروم  رد  ثحب  الثم  تسین . یکـش  دوش ؛ یم ثحب  نآلا  تسا و  یگنھرف  مجاـھت  هب  طوبرم  هک  تسھ  یلئاـسم  اـعطق  یعانـص ، عیاـش  لـمح 

مجاھت ی  هیـضق رد  هدنب  هکنآ  اعقاو  ایآ  دینک ! ثحب  مجاھت  دوخ  ی  هراب رد  یتاذ  یلوا و  لمح  هب  دـیاب  یلو  تسا ؛ یگنھرف  مجاھت  زا  ثحب  عیاش ، لمح  هب  اھھاگـشناد  ندرک 

رارق مجاھت  دروم  ینابم ، اھ و  هیاپ لوصا ، اھـشزرا ، اتقیقح  هک  میدید  رگا  تسا ، تسرد  هک  میدید  رگا  مینک ؛ هشقانم  ار  نیا  هن ؟ ای  تسا  تسرد  الـصا  ممھف ، یم یگنھرف 

. دییامرف لابند  تیدج  اب  اش هللا  نا  دیاب  دنک . تلفغ  راک  نیا  هیضق و  نیا  زا  یتسیابن  اجنیا  تساجنیا و  مجاھت ، نیا  اب  هلباقم  یلصا  داتس  دراد ،

اب ینیگنس و  نیا  اب  اعقاو  دیاش  دیا ، هدش عمج  مھ  رود  نآلا  هک  یشزرااب  ی  هعومجم نیا  ینعی  متسھ ؛ یضار  ابلق  اتقیقح و  اروش ، درکراک  زا  هک  منک  رارقا  دیاب  نم  هتبلا 

نیب اعقاو  میسانش . یمن ام  هک  دشاب  یمسر  ریغ  یا  هعومجم دیاش  میرادن ، یمسر  یا  هعومجم ینعی  میشاب . هتـشادن  روشک  رد  ار  یا  هعومجم چیھ  یملع  تنازو  نیا 

. میراد ار  مھم  رایـسب  زکرم  نیا  ام  هک  ملاحـشوخ  مھ  هدنب  دشابن . یا  هعومجم چیھ  دیاش  دراد ، هعومجم  نیا  هک  یگنھرف  یملع و  تنازو  نیا  اب  یمـسر ، یاھ  هعومجم

رکشت مھ  تارضح  نیا  زا  ملاحـشوخ و  رایـسب  دنراد ، مامتھا  یلیخ  اھثحب ، رد  تکرـش  یارب  و  روضح ، یارب  تارـضح  زا  یـضعب  هک  دش  هداد  شرازگ  مدینـش و  هکنیا  زا  نم 

. منک یم

هتفھ رھ  قباس ، رد  هسلج  نیا  دنشاب . هتشاد  مامتھا  افیک  مھ  امک و  مھ  هسلج  رد  روضح  هب  تبـسن  هک  مینک  تساوخرد  یتسیاب  نامرھاوخ  ناردارب و  ی  همھ زا  هتبلا 

زا هسلج  رھ  رد  امتح  هک  دنشاب  دیقم  همھ  هکنیا  یارب  تسین ، مھ  یدایز  یلیخ  نامز  راب ، کی هتفھ  ود  دوش . یم لیکـشت  راب  کی هتفھ  ود  ارھاظ  الاح  دش ؛ یم لیکـشت 

دھاوخ شجیاتن  هب  هسلج  نیا  دـشاب ، روط  نیا  رگا  اش هللا  نا  دـشاب . اھثحب  رد  یتبثم  لاـعف و  روضح  هسلج ، رد  ناـشروضح  ینعی  دـننک ؛ تکرـش  اـھثحب  رد  رخآ و  اـت  لوا 

لثم دصاقم ، یـضعب  یارب  تسا  هدش  تسرد  هک  مھ  ییاھ  هعومجم تسا . هدوب  یبوخ  تابوصم  هدوب ، هک  یتابوصم  مدـید ، شرازگ  رد  هک  ییاھزیچ  نآ  نمـض  رد  دیـسر .

شزرااب تبثم و  همھ  دنا  هدش هیضق  نیا  هب  یگدیسر  صوصخم  یخرب  هک  راتخاس  حالصا  رییغت و  ای  رگید ، ییاھزیچ  یضعب  اھھاگشناد و  ندش  یمالسا  ی  هلاسم نیمھ 

. مرکشتم نایاقآ  ی  همھ زا  هنامیمص  هدنب  تسا و 

نارھت  / ١٣٧٧/٠٢/٢٢ هاگشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

. دییامرف حیرشت  رتشیب  تسا ، یلاع  ترضح رظن  دم  هک  ار  یمالسا  هاگشناد  یاھیگژیو  افطل 

، نآ رد  هک  مناد  یم یھاگشناد  ار  یمالسا  هاگشناد  هصالخ  روط  هب  نم  تفگ . هملک  ود  رد  دوشب  الاح  هک  تسین  مھ  روط  نیا ما و  هدرک ینارنخـس  دنچ  هنیمز ، نیا  رد  نم 

ول ملعلا و  اوبلطا  : » دنیامرف یم مرکا  یبن  دینیبب ، دنک . یمن لیصحت  دروآ ، تسد  هب  دوش  یم قیرط  نآ  زا  هک  ینان  ی  هدرگ یارب  ار  ملع  مدآ  تسا . یقیقح  شزرا  کی  ملع 

راوس رفن  کی  دوب  نکمم  دمآرد  ردـقچ  لوپ و  ردـقچ  یارب  زور  نآ  دـیورب . دـیروایب ، تسد  هب  ملع  ات  دـیورب  نیچ  هب  زاجح  زا  تسا  مزال  رگا  زور ، نآ  طیارـش  اب  ینعی  نیـصلاب .»

هاگـشناد رد  نیا  تسا . شزرا  ملع  هک  تسا  نآ  شیانعم  نیا  دـشاب !؟ یدام  دـمآرد  لباقم  رد  یـشالت  نینچ  دراد  ناکما  رگم  دورب !؟ نیچ  هب  دوش و  یتشک  راوس  اـی  رتش 

. دشاب دیاب  یمالسا 

رد ار  یقالخا  یاھناینب  دـیزادرپب و  سفن  بیذـھت  هب  دـیاب  نم ! نازیزع  انمـض  دـینک . لابند  صلاخ  تین  اـب  ادـخ و  یارب  ار  نآ  دـینادب ، شزرا  دـیرادب ، تسود  ار  ملع  دـیاب  اـمش 

نادـجو دـشاب ؛ راوتـسا  یقالخا  یاھناینب  وا  رد  هکنیا  طرـش  هب  اما  تسا ؛ یگرزب  یلیخ  تورث  هغبان ، رگـشھوژپ و  ققحم و  ملاع و  روشک ، کـی  یارب  دـینک . تیوقت  ناـتدوخ 

. دروخ یمن درد  هب  ملع  نآ  الا  و  دشاب ، هدنز  یقالخا 

نارھت  / ١٣٧٧/٠٢/٢٢ هاگشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

؟ تسیچ اھھاگشناد  ندرک  یمالسا  هب  کمک  صوصخ  رد  هاگشناد  یملع  تئیھ  یاضعا  هب  هدش  بذج  هزات  یملع  یاھورین  فیلکت 

فلتخم یاھ  هنیمز رد  دـنھد و  یم ماجنا  ییاھراک  دـنراد ، ییاھ  همانرب شیارب  هک  تسا  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  ی  همانرب رد  اھھاگـشناد  ندرک  یمالـسا  ی  هلاسم

چیھ نم  راک ، نیا  شور  رد  لاحرھ ، هب دـشاب . هتـشاد  یتوافت  منک  یمن نامگ  دـنک ؛ یمن یقرف  یمیدـق ، یورین  هدـش و  بذـج  هزاـت  یورین  تھج ، نیا  رد  دـنا . هدرک زیر  ار  نآ 

ار هدـیا  نم  دـنریگب . میمـصت  دـیاب  اھ  نآ تسا ؛ یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  ی  هتـسجرب یاضعا  اھھاگـشناد و  نالوئـسم  هب  طوبرم  شور ، ما . هدرکن منک و  یمن یتلاخد 

رکف متفگ . هچ  متـساوخ و  هچ  نم  هک  ددرگ  مولعم  دوـشب و  هدـیمھف  هدـش ، یمالـسا  اھھاگـشناد  رگا  درک و  مھاوـخ  مھ  هبلاـطم  مدرک و  هبلاـطم  اـھ  نآ زا  مدوـمن و  حرطم 

نم هتبلا  دننک . راک  هنیمز  نیا  رد  هک  دنراد  فیلکت  همھ  نیاربانب ، دنکن . ساسحا  ار  نآ  ندوب  دیفم  ندوب و  بوخ  ترورـض و  هک  دـشاب  اھھاگـشناد  رد  رفن  کی  یتح  منک  یمن

، دودحم یلیخ  ار  نآ  اھیـضعب  دشاب . هدـشن  هدـیمھف  تسرد  همھ  دزن  اج و  همھ  هشیمھ و  اھھاگـشناد ، ندـش  یمالـسا  زا  روظنم  هک  منک  ساسحا  ار  نیا  مناوت  یم مھ 

. تساھفرح نیا  زا  رتالاو  یلیخ  ی  هلاسم کی  دوصقم ، دنا . هدیمھف فیعض  کچوک و 

نارھت  / ١٣٧٧/٠٢/٢٢ هاگشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

؟ تسیچ عرش » نیناوق  اب  یکشزپ  روما  قابطنا   » حرط ی  هراب رد  امش  رظن 

نیا مناد  یمن نم  قفاوم . هدـع  کی  دـنفلاخم ، هدـع  کی  تسھ ؛ یحرط  نینچ  مدـیمھف  اھ  همانزور لاجنج  زا  متـشادن . ربخ  مھ  شدوجو  زا  مدـیدن و  الـصا  ار  حرط  نیا  نم 

یعیبط روط  هب  شدوخ  دیاب  هک  دراد  ییارجم  نوچ  منک ؛ یمن رظن  راھظا  مھ  ادـمع  منک . یمن رظن  راھظا  تاررقم  نیناوق و  ی  هراب رد  نم  الـصا  تسا . هنوگچ  تسیچ و  حرط 

ام هک  تسا  نیا  راـک  نیا  یاـنعم  رگا  لاـحرھ ، هب دـننک . تعاـطا  هک  دـنراد  هـفیظو  مـھ  هـمھ  مـنک ؛ یم تعاـطا  نوناـق  زا  نـم  دـش ، ینوناـق  رگا  هـتبلا  دـنک . یط  ار  ارجم  نآ 

. مینک فرطرب  دیاب  ار  تالاکشا  نآ  دراد ، یتالاکشا  رگا  هتبلا  تسا . یمزال  هکلب  بوخ ، زیچ  نیا  مینک ، تیاعر  اھھاگشناد  رد  ار  یمالسا  نیزاوم  میھاوخ  یم

نارھت  / ١٣٧٧/٠٢/٢٢ هاگشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

یاھھورگ نیب  مدـقتعم  نم  تسین . ینیقی  حیحـص و  یاـھ  هتـسناد زا  لودـع  یاـنعم  هب  هک  یا  هنـسح طـباور  ما ؛ هنـسح طـباور  هب  دـقتعم  نم  میگتـسبمھ . هب  دـقتعم  نم 

دوجو اب  ملاع ، رد  یـسایس  یعامتجا و  فلتخم  یاھھورگ  ایند ، یاھروشک  دینک ؛ هاگن  امـش  دشاب . رارقرب  هنـسح  طباور  دیاب  دنتـسھ ، هک  یا  هقیلـس رھ  اب  ییوجـشناد ،

هب هک  یدارفا  یمالسا ، هاگشناد  طیحم  رد  هک  درادن  انعم  دنسر . یم مھ  ییاج  هب  هرخالاب  دننک ؛ یم هرکاذم  دننز ، یم فرح  دنیشن ، یم زیم  کی  رود  ناشناوارف ، تافالتخا 

رانک رگیدمھ  اب  اھ  نیا دنراد ، مھ  یفلتخم  قیالـس  اما  دـنراد ؛ لوبق  ار  اھـشزرا  دـنراد ، لوبق  ار  بالقنا  دـنراد ، لوبق  ار  ماما  دـنراد ، لوبق  ار  مالـسا  دـندقتعم ، یدـحاو  لوصا 

. منک لوبق  ممھفب و  ار  نیا  مناوت  یمن نم  دنیاین .

١٣٧٨/٠٣/١٢ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  لیلجت  رد  نایوجشناد  نایھاگشناد و  یهژیو  یئامھدرگ  هب  مایپ 

تراسا و زا  یدازآ  و  یملع ، داھج  و  یمالـسا ، یاھـشزرا  هب  یدـنبیاپ  و  لالقتـسا ، و  راکتبا ، و  یروابدوخ ، درک و  نوگرگد  هرـسکی  ار  هاگـشناد  یریگتھج  یمالـسا ، بـالقنا 

« يمالسا هاگشناد   » 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 8هاگياپ  هحفص 4 
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. داد رارق  نآ  یلصا  تھج  ار  تیعبت ،

هداد ناشن  یمالـسا  ماظن  تسا . روشک  ی  هدنلاب ناوج  لسن  یرکف  یملع و  دادعتـسا  ندـش  افوکـش  یارب  شالت  یریگتھج و  نیا  ظفح  نایھاگـشناد ، لوا  تلاسر  زورما 

. تسا تیعبت  یگتـسباو و  عطق  ینالوط ، هار  نیا  رد  بـالقنا ، دـنلب  ماـگ  تسا . یگدـنز  یاـھ  هصرع ی  همھ رد  تفرـشیپ  یارب  یمیظع  تیفرظ  یاراد  ناریا ، تلم  هک  تسا 

یناـھج ی  هطلـس ماـظن  دـشاب . رگـشواک  قـالخ و  رکتبم و  دوخ و  هب  یکتم  دربیم ، ناـھج  ی  هتفرـشیپ شناد  زا  ار  نکمم  ی  هرھب نیرتـالاب  هکنآ  نیع  رد  دـیاب  یملع  طـیحم 

دـنک و تیوقت  دـنا ، هدـنام بقع  یروانف  ملع و  ی  هلفاق زا  هک  ییاھتلم  رد  ار  زاین  یناوتان و  تراقح و  ساسحا  دوخ ، یغیلبت  لـماوع  ی  هلیـسوب هک  تسا  هدیـشوک  هشیمھ 

. درادھاگن دوخ  دنمزاین  هشیمھ  ار  نانآ 

اھهاگشناد  / ١٣٧٨/٠٧/٠۶ ییاشگزاب  تبسانم  هب  مایپ 

هاگـشناد تسا . یبالقنا  ی  هیحور تناید و  افـص و  هب  هتـسارآ  ینید و  یاھ  هناشن هب  نیزم  ام ، یمالـسا  روشک  یعامتجا  یاھطیحم  رگید  دننام  هاگـشناد  دمحب هللا  زورما 

زورما یمارگ  ناداتسا  امش  زیزع و  نایوجشناد  امش  تسا . هدرک  میدقت  یا  هزاوآ دنلب  نادیھش  هتشاد و  لاعف  روضح  یبالقنا  یاھ  هنحص ی  همھ رد  هھد  ود  لوط  رد  بالقنا 

. دیشاب یم نامزیزع  یمالسا  روشک  طاشنرپ  لاعف و  ی  هرکیپ زا  رثوم  شخب  نیا  راد  تناما

یگنھرف  / ١٣٧٨/٠٩/٢٣ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یامنیـس  » مھاوخیم نم  هک  دـنک  نالعا  دـیآیمن  داشرا  ترازو  دـییامرفب  ضرف  دریگیم . ماجنا  یمک  یلیخ  راک  مالـسا ، ناونعهب  ام  یگنھرف  راک  طـیحم  رد  هک  منیبیم 

ام دندیـشکیم ؛ تلاجخ  مالـسا ، مان  ندرب  زا  و  هللامسب »  » نتفگ زا  هک  دـندوب  یناسک  اـیند  نیا  رد  زور  کـی  میـشکیم !؟ تلاـجخ  هچ  زا  اـم  رگم  منک ! تسرد  یمالـسا »

احیرص دننکیمن ؟ نالعا  ارچ  میھاوخیم !؟ یمالسا  رتائت  امنیس و  مییوگب  هکنیا  زا  میشکب  تلاجخ  الاح  میدرک . یسابعهاش  خرن  جیار و  یهکس  ایند  رد  ار  مالسا  میدمآ 

نارگید زا  هک  ار  رنھ  نیا  بلاق و  نیا  کینکت ، نیا  یاوتحم  میھاوخیم  ام  ینعی  هچ ؟ ینعی  یمالسا » یامنیس  . » مینک یمالسا  ار  نامیامنیس  میھاوخیم  ام  هک  دنیوگب 

ارچ دوش !؟ هتفگ  نیا  دراد  یعنام  هچ  مینک . فذح  دراد ، تافانم  مالسا  اب  هک  ار  هچرھ  نیا ، بلاق  زا  میھاوخیم  ام  مینک . یمالسا  رگید -  یاھزیچ  یلیخ  لثم  میاهتفرگ - 

نادرگراک میھاوخیم  ام  هک  دوش  حیرـصت  انعم  نیا  هب  میھاوخیم !؟ ناملـسم  نادرگراک  همانرب ، نالف  رد  هاگـشناد و  رد  نامیـشیامن و  یاـھرنھ  رد  اـم  هک  دوشیمن  هتفگ 

ام هک  دوشیمن  حیرصت  هاگشناد  طیحم  رد  ارچ  دوشیمن !؟ حیرـصت  نیا  ارچ  مینک . یمالـسا  ار  هعماج  یاضف  مینک و  تسرد  ناملـسم  رگیزاب  سیونهمانملیف و  ناملـسم ،

یبوخ جیاتن  هب  تاسلج  نیا  هک  هللااشنا  دـیراد ؛ یتاسلج  نایاقآ  هک  مراد  عالطا  هتبلا  مدرک . حرطم  ار  نیا  لبق ، لاس  دـنچ  نم  مینک !؟ یمالـسا  ار  هاگـشناد  میھاوخیم 

نآ یارب  تلم  نیا  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، دیسرتن . نیا  زا  دیشکن و  تلاجخ  دشاب ،» یمالسا  هاگشناد ، میھاوخیم  ام   » دییوگب امـش  هکنیا  زا  میوگیم  نم  دسرب . مھ 

! تسین تلم  نیا  یاھرـشق  میظع  قاـمعا  زا  یکاـح  اـم  تاـیحور  ناـمگ و  رکف ، اـم ، یهدارا  میتـسھ . تـلم  نـیا  رھاـظ  ییور و  یهتـسوپ  امـش  نـم و  تـسا و  هدرک  ماـیق 

، دـیآ شیپ  یناحتما  رگا  دنرـضاح ؛ مھ  نالا  دـنداد . دیھـش  همھ  نیا  دـندرک و  هرادا  ار  گنج  نیا  دـندروآ ، دوجوهب  ار  بالقنا  نیا  هک  دنتـسھ  یناسک  ناـمھ  تلم ، یاھرـشق 

. دننموم مدرم ، دیشک . دنھاوخ  یگنسرگ  دش و  دنھاوخ  هتشک  داد ، دنھاوخ  دیھش  روطنامھ 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

؟ تسا یسک  هچ  ی  هدھع هب  نآ  تیلوئسم  تسا ؟ هدشن  یمالسا  اھھاگشناد  زونھ  یگنھرف ، بالقنا  زا  هھد  ود  زا  شیب  تشذگ  زا  سپ  ارچ 

اھفرح نیا  باجح و  ندرک  تیاعر  یانعم  هب  طقف  مھ  یمالسا  تسین . یمالسا  دصرددص  اھھاگشناد  دییوگ ؛ یم تسار  امـش  هلب ، اما  هدش ؛ یبوخ  یلیخ  یاھراک  هتبلا 

. تسا هدـشن  هک  دوش ، تیاعر  نآ  رد  اـھ  هبنج ی  همھ دـیاب  دـشاب ، یمالـسا  لـماک  روط  هب هاگـشناد  میھاوخب  رگا  تسا . یمالـسا  قیقحت ، ملع و  ققحت  نیمھ  تسین ؛

. تسا نایوجشناد  امش  تسد  راک  دینک ؛ شالت  دیاب  هتبلا 

؟ تسیچ نایوجشناد  یمالسا  یاھتکرح  رب  نآ  ریثات  هاگشناد و  رد  یمالسا  تیریدم  شقن  امش  رظن  هب 

ی همھ رد  دراذـگ و  یم ریثاـت  هاگـشناد  یگنھرف  یملع و  یاـھتکرح  ی  همھ رد  دـیدرت  نودـب  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  تیریدـم  یمالـسا  نیزاوم  هملک ، یقیقح  یاـنعم  هب  رگا 

رد هچ  هاگشناد و  رد  هچ  میراد - ریگمـشچ  یاھتیقفوم  هک  ییاھـشخب  رد  منک ، یم هاگن  هچرھ  نآلا  هدنب  تسا . روط  نیا ام  داقتعا  هب  دنک ؛ یم یھدناماس  یلیخ  اھـشخب 

نموم یاھ  هچب نیمھ  راک  هک  مدرک  هدھاشم  ار  یا  هتسجرب یاھراک  هدنب  مھ  امش  هاگشناد  رد  منیب . یم ار  دقتعم  ناملسم و  نموم و  رصانع  یاپ  یاج  هاگـشناد - جراخ 

؛ تشاد دھاوخ  یتبثم  ریثات  نایوجـشناد  یمالـسا  تکرح  رب  یمالـسا  تیریدم  هدعاقلا  یلع دوش . یم رداص  نموم  یاھناسنا  زا  بوخ ، یاھراک  تسا . دقتعم  نیدـتم و  و 

. دنوشن اطخ  هابتشا و  راچد  دنھد و  همادا  ار  ناشتسرد  هار  اھتکرح  نیا  ات  دنک  یم کمک  مھ  و  اھتکرح ، نیا  هب  دنک  یم کمک  مھ 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

هک ییاج  ات  دننک ، یم یفخم  وجـشناد  دید  زا  ار  نیناوق  دوخ ، تافلخت  رب  نتـشاذگ  شوپرـس  یارب  تسا ) هدـش  هدروآ  هگرب  نیا  رد  اھ  نآ مسا  هک   ) یھاگـشناد نالوئـسم 

تشز و رایـسب  یکـشزپ  مولع  هاگـشناد  رد  یمالـسا  رھاظ  تیعـضو  انمـض  دـنوش . یم یئاضق  مکاحم  هب  هعجارم  هب  راچان  دوخ  قح  قاقحا  یارب  نایوجـشناد  زا  یا  هدـع

؟ دنک یمن یگدیسر  یسک  ارچ  تسا ؛ رابفسات 

فرح نیا  نیاربانب ، درک . ادیپ  ار  نآ  تفر  دوش  یم تسا و  هدش  پاچ  نوناق  تسین ؛ یسک  تسد  هک  نوناق  دناوخ . یم ار  نوناق  ناسنا  درک ؟ یفخم  ار  نوناق  دوش  یم رگم 

مھ هلب ، دننک . لابند  ار  نآ  دـنراد ، فیرـشت  اجنیا  هک  اسور  نایاقآ  دـیاب  دـشاب ، روط  نیمھ رگا  یکـشزپ ؛ مولع  هاگـشناد  رد  یمالـسا  تیعـضو  ی  هراب رد  اما  تسین . تسرد 

. ار رھاوظ  مھ  دننک ، تیاعر  دیاب  ار  نطاوب 

١٣٨۴/١٠/٢٩ /  ( مالسلاهیلع  ) قداص ماما  هاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

، دیا هدرک هک  یگرزب  راک  دیھد ، هئارا  دھدب ، ناشن  ار  شدوخ  ملع ، ی  هتسارآ ی  هماج رد  دناوتب  هک  یلکش  نآ  هب  ار ، اھ  یگدنشخرد نآ  بان و  مالسا  رھوگ  دیناوتب  امش  رگا 

ملع و یمالسا ، هاگشناد  تسایند . زورما  الخ  نآ  قالخا ، ملع و  نامیا ، ملع و  تیونعم ، ملع و  شزیمآ  دیا . هدرک زاب  اھ  نادیم نیا  رد  ناگبخن  دورو  یارب  ار  هار  هک  تسا  نیا 

ای دزاـس  یم نید  اـب  ملع  دـنتفگ  هکنیا  دریگ . یم ناـمیا  قـالخا و  زا  ار  ملع  یریگ  تھج دزومآ و  یم ار  ملع  دـنک . یم هارمھ  مھاـب  ار  قـالخا  ملع و  تیونعم ، ملع و  ناـمیا ،

ینعی نامیا - ار - حالـس  نیا  ینعی  ملع - هک  تسا  نیا  اھ ، نیا قیفلت  دنراد ؛ یذوفن  ی  هقطنم کی  مادکرھ  اھ  نیا تسا ؛ نید  ملع و  ذوفن  ی  هقطنم ندـیدن  نیا  دزاس ، یمن

حالس نیا  دشاب ؟ هک  تسد  حالـس  نیا  ات  اھتنم  داد ؛ رارق  فدھ  ار  اھ  مدآ نیرتدب  نیرتھب و  دوش  یم حالـس  نیا  اب  دنک ؛ یم صخـشم  ار  شتھج  دریگ و  یم هدنرب - راک  هب  نآ 

هک دننک  ریگ  شیوت  ردق  نیا دعب  ات  دیـسر ، یمن متا  بمب  هب  یبرغ  شناد  تشاد ، طلـست  یبرغ  شناد  رب  نامیا  رگا  دنک . یم صخـشم  ار  نآ  تھج  نامیا »  » تسا و ملع » »

هک ون - رامعتـسا  رامعتـسا و  الـصا  دوب ، هارمھ  شناد  اـب  ناـمیا  رگا  دیـسر . یمن اـجنیا  هب  الـصا  ناـشراک  دوشن . ناریو  اـیند  اـت  میراذـگن  مینک ؛ شدودـحم  مینک ؛ شراـک  هچ 

لاس تسیود  نیا  یالب  نیا  هک  اھ - تلم تورث  ندرب  اھ و  تلم رب  زیمآرھق  طلـست  اھروشک ، فرـصت  اھروشک ، رب  طلـست  دـمآ . یمن دوجو  هب  دوب - شناد  قولخم  ون  رامعتـسا 

نامیا اب  ار  ملع  رپ و  ار  الخ  نیا  دـیھاوخ  یم یمالـسا ، هاگـشناد  رد  امـش  تسا و  نیا  نامیا ، زا  ادـج  ملع  دـمآ . یمن دوجو  هب  الـصا  اھ  نیا تساھ - تلم اـیند و  ی  هتـشذگ

. دینک باریس  نامیا  زا  تفر ، دھاوخ  راک  هب  نآ  رد  هک  ییاھ  یریگ تھج رد  هچ  شجاتنتسا و  رد  هچ  شدوخ ، ینورد  تفاب  رد  هچ  ار  شناد  ینعی  دینک ؛ هتخیمآ 

١٣٨۴/١٠/٢٩ /  ( مالسلاهیلع  ) قداص ماما  هاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

« يمالسا هاگشناد   » 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 8هاگياپ  هحفص 5 
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؛ تسھ مھ  نیا  دننک ؛ تیبرت  ملاع  وجـشناد و  دـنھاوخ  یم طقف  هک  تسین  اھ  هاگـشناد ی  هیقب لثم  هاگـشناد  کی  افرـص  تسا ؛ زاتمم  ی  هدـیدپ کی  قداص  ماما  هاگـشناد 

ملع و هب  قشع  و  یراتفر ، یلمع و  یاـھ  تیاـعر یناـمیا ، یاـھ  هزیگنا تھج  زا  دـشاب ؛ یمالـسا  هاگـشناد  یوگلا  کـی  تھج ، همھ  زا  دـھاوخ  یم نیا ، رب  ی  هوـالع اـھتنم 

نیا دـنناشکب ،» ملع  هب  ار  اـھ  نیا هکنیا  یارب  دـش ، یم دـنلب  اـھ  هناـیزات نادرگاـش  رـس  رب  متـشاد  تسود  نم  : » دـیامرف یم ماـما  هکنیا  هناـنموم . هناقـشاع و  یزوـمآ  ملع

، یرگید رازبا  رھ  لثم  ملع  هک  تسین  روط  نیا تسا . تیـسدق  یاراد  نتفر  ملع  لابند  تسا ؛ سدـقم  رما  کی  ملع  هدیـشخب ، تیـسدق  مالـسا  ار  ملع  تسیچ ؟ شیاـنعم 

ی هلمج زا  دشاب و  رظن  دروم  دیاب  ملع  ندوب  رون  رون ؛» ملعلا  « ؛ دوش ظفح  دیاب  ملع  تیـسدق  اما  دـیآ - یم رد  نآ  زا  مھ  لوپ  الاح  دـشاب - ندروآ  رد  لوپ  یارب  یا  هلیـسو طقف 

دنشوپن و هاتوک  نیتسآ  اھرـسپ  دشاب ، یروط  نیا اھ  باجح ینعی  مییوگ ، یم هک  یمالـسا  هاگـشناد  دننک  یم لایخ  همھ  تسا . نیمھ  یکی  یمالـسا ، هاگـشناد  نوئش 

اھ نیا هنانموم ، یزومآ  ملع یمالـسا و  راتفر  سدقم ، روش  هزیگنا ، نامیا ، ظاحل  زا  یمالـسا  هاگـشناد  تسین ! یمالـسا  هاگـشناد  یانعم  هک  اھ  نیا دشابن ؛ دـنلب  اھ  فلز

صوصخم ار  هاگشناد  نیا  هک  دوب  نیمھ  یکی  دش ، هاگـشناد  رد  هک  یراک  نیرتھب  هک  یزومآ ؛ ملع نیا  هب  نداد  تھج  نداد ؛ تھج  تقو  نآ  تسا . یمالـسا  هاگـشناد  طرش 

تسیب و نیا  رد  دیتسھ و  هاگشناد  نیا  یوجـشناد  هک  امـش  رگا  بوخ ، دوش . رپ  دیاب  نآ  هک  تسا  الخ  کی  دوب ؛ یغارف  الخ و  اعقاو  ی  هقطنم نیا  هک  دندرک ؛ یناسنا  مولع 

مھارف یمالسا  بولطم و  تروص  هب  هاگشناد ، نیجرختم  هاگشناد و  ی  هنومن کی  هک  دھد - ماجنا  ار  تلاسر  نیا  دشاب  هتـسناوت  تساپرـس ، هاگـشناد  نیا  هک  یلاس  دنچ 

. تسا نیا  زا  رتارف  رگید و  زیچ  عقوت  هاگشناد ، نیا  زا  تسا . نیا  هاگشناد ، نیا  تسا . هدیسر  یگرزب  رایسب  درواتسد  هب  هاگشناد  نیا  دروایب -

١٣٨۴/١٠/٢٩ /  ( مالسلاهیلع  ) قداص ماما  هاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

طقف هک  تسین  اھهاگـشناد  یهیقب  لـثم  هاگـشناد  کـی  افرـص  تسا ؛ زاـتمم  یهدـیدپ  کـی  قداـص  ماـما  هاگـشناد  ناـیاقآ ! دـینیبب  (ع ؛) قداـص ماـما  هاگـشناد  هـب  عـجار  اـما 

یاھهزیگنا تھج  زا  دـشاب ؛ یمالـسا  هاگـشناد  یوگلا  کی  تھج ، همھ  زا  دـھاوخیم  نیا ، رب  یهوالع  اـھتنم  تسھ ؛ مھ  نیا  دـننک ؛ تیبرت  ملاـع  وجـشناد و  دـنھاوخیم 

دنلب اھهنایزات  نادرگاش  رـس  رب  متـشاد  تسود  نم  : » دـیامرفیم ماما  هکنیا  هنانموم . هناقـشاع و  یزومآملع  ملع و  هب  قشع  و  یراتفر ، یلمع و  یاـھتیاعر  یناـمیا ،

تیـسدق یاراد  نتفر  ملع  لابند  تسا ؛ سدقم  رما  کی  ملع  هدیـشخب ، تیـسدق  مالـسا  ار  ملع  تسیچ ؟ شیانعم  نیا  «، دـنناشکب ملع  هب  ار  اھنیا  هکنیا  یارب  دـشیم ،

ملعلا « ؛ دوش ظفح  دیاب  ملع  تیـسدق  اما  دـیآیم -  رد  نآ  زا  مھ  لوپ  الاح  دـشاب -  ندروآ  رد  لوپ  یارب  یاهلیـسو  طقف  یرگید ، رازبا  رھ  لثم  ملع  هک  تسین  روطنیا  تسا .

ینعی مییوگیم ، هک  یمالـسا  هاگـشناد  دـننکیم  لاـیخ  همھ  تسا . نیمھ  یکی  یمالـسا ، هاگـشناد  نووش  یهلمج  زا  دـشاب و  رظن  دروم  دـیاب  ملع  ندوب  روـن  ١ ؛) «) رون

، هزیگنا نامیا ، ظاحل  زا  یمالـسا  هاگـشناد  تسین ! یمالـسا  هاگـشناد  یانعم  هک  اھنیا  دشابن ؛ دـنلب  اھفلز  دنـشوپن و  هاتوک  نیتسآ  اھرـسپ  دـشاب ، یروطنیا  اھباجح 

. تسا یمالسا  هاگشناد  طرش  اھنیا  هنانموم ، یزومآملع  یمالسا و  راتفر  سدقم ، روش 

ییوجشناد  / ٠٧/٢۵/١٣٨۵ فلتخم  یاھلکشت  ناگدنیامن  هنومن و  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

یاھنادیم رد  هکنیا  رب  هوالع  میا ؛ هتفر شیپ  تسا و  هدوب  رتشیب  نامشزیر  زا  ام  شیور  اعومجم  دراد ، یمالسا  ماظن  هک  یـشیور  شزیر و  نیا  رد  میا و  هتـشاد تفرـشیپ  ام 

لوا ام  دراد ؛ رارق  دوخ  یادـتبا  رد  راک  ناـنچمھ  یلو  میا . هتـشاد یداـیز  یاھتفرـشیپ  دـش - ناـیب  دـیناد و  یم دـیتفگ و  اھامـش  هک  هریغ  یملع و  یاھنادـیم  رگید - نوگاـنوگ 

، یمالسا ماظن  ینعی  مینک ؛ لماک  یتفرعم  ینابم  نآ  ساسا  رب  دیاب  ار  ماظن  یانب  ایناث  مینک . لماک  شا  یتفرعم ینابم  ظاحل  زا  ار  ماظن  دیاب  الوا  میھار . یادتبا  ام  میھار ؛

مراکم ات  میراد . راک  یلیخ  ام  دوشب ، یمالـسا  روشک ، ات  دنتـسین . زیچ  کی  ناسکی و  همھ  اھ  نیا تسا ؛ رگیدـمھ  رب  بترتم  مادـکرھ  یمالـسا ، روشک  یمالـسا و  تلود 

هکنیا میراد . یا  ینالوط هار  دنک ، ادیپ  ققحت  تسھ - ام  ناوج  لسن  رد  قح  هب  هک  یدنلب  یاھوزرآ  دیراد و  امش  هک  یتاعقوت  نیمھ  یمالسا - هاگشناد  یمالـسا و  قالخا 

؛ دـنامب دـناوتب  دـجنگب و  روشک  کی  ییایفارغج  راصح  بوچراھچ  رد  هک  تسین  یرکف  رکف ، نیا  رگید ، فرط  زا  و  تسا . نیا  شیاھ  هناـشن زا  یکی  میتسھ ، راـک  لوا  میوگ  یم

شیپ میا و  هدید ام  ار  نیا  زا  یددـعتم  دراوم  بالقنا ، لوا  زا  هتبلا  دـنک . بسک  شدوخ  یارب  ار  اھتلم  یرکف  یفطاع و  ی  هبقع دـنکب و  ادـیپ  راشتنا  دـیاب  یعیبط  روط  هب  نیا ،

. دشاب هتشاد  رارمتسا  رتشیب  هچرھ  هبقع ، نیا  هک  دراد  جایتحا  اھتنم  تسا ؛ نیمھ  مھ  زورما  تسا ؛ هدمآ 

اھهاگشناد  / ٢٠/١٣٨٩/٠۴ رد  یربھر  یگدنیامن  داھن  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

روشک و یمالـسا  ینید و  تشونرـس  هب  دـنم  هقالع لاعف ، نیدـتم ، نموم ، داتـسا  همھ  نیا  روج . نیمھ مھ  ام  دـیتاسا  تسا ؛ ریظن  یب زورما  اـفاصنا  اـم  یوجـشناد  ناوج 

. درادـن دوجو  یزیچ  نینچ  ایند  رد  مھ  زورما  هکنیااـمک  تسا ؛ هدـیجنگن  مھ  یـسک  ی  هلیخم رد  هکلب  تسا ، هتـشادن  یجراـخ  دوجو  تقو  چـیھ طـقف  هن  اـم  روشک  رد  تلم ،

اما تسین ؛ ندوب  عناق  ثحب  هن ، میـشاب ؛ عناق  هزادـنا  نیا  هب  ام  هکنیا  هن  هتبلا  تسا . مالـسا  طیحم  تسا ، نید  طیحم  تسا ؛ یطیحم  نینچ  کی  ام  یاھ  هاگـشناد طـیحم 

اتقیقح دعاسم ، اتقیقح  تسا  یطیحم  کی  هاگـشناد  طیحم  تسا . تایعقاو  اھ  نیا سپ  تسادـخ . گرزب  تمعن  نیا ، دـشابن . دونـشخ  یـضار و  اقیمع  دـناوت  یمن ناسنا 

. ینید ظاحل  زا  هتسجرب  اتقیقح  دراد ، دوجو  طیحم  نیا  زا  هک  یتاراظتنا  اب  و  بسانم ؛

اھهاگشناد  / ٢٠/١٣٨٩/٠۴ رد  یربھر  یگدنیامن  داھن  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تاطابترا دوبن ، یتالیکشت  تاطابترا  دوبن ، ینامزاس  تاطابترا  تاطابترا ، نیا  میتشاد . یتاطابترا  اھوجشناد  اب  ریقح  ی  هدنب هلمج  زا  نویناحور ، زا  یضعب  بالقنا ، زا  لبق 

تاسلج زا  یا  هسلج رد  انایحا  ام  ای  دـننک ، تکرـش  اـجنآ  رد  اھوجـشناد  هک  میـشاب  هتـشاد  یتاـسلج  ینعی  دوب ؛ ینییبت  یرکف و  طاـبترا  دوبن ؛ دـنت  یتازراـبم  لـئاسم  رد 

تسیب ردق  هب  مداتسیا و  یم هتخت  یاپ  دش . یم رازگرب  اشع  برغم و  زامن  نیب  هک  متشاد  یا  هسلج دھشم  رد  هدنب  تاقوا ، نآ  رد  مینک . تکرش  هاگـشناد  رد  یئوجـشناد 

همحر هللا  ) رنھاب دیھـش  موحرم  بش  کی  یناتـسریبد . اضعب  وجـشناد و  ابلاغ  مھ  اھناوج  دندوب ؛ ناوج  دـصرددون  مھ  نیعمتـسم  مدرک . یم تبحـص  تعاس  مین  ای  هقیقد 

. دوب طبترم  مھ  یئوجـشناد  ناوج و  عماجم  اب  نارھت  رد  هک  دوب  یـسک  رنھاب  یاقآ  الاح  دـش . هدز  تفگـش دـید ، هک  ار  تیعـضو  اـم . دجـسم  دـمآ  نم  اـب  دوب ، دھـشم  هیلع )

هاجنپ لھچ  دصیس و  الثم  رثکا  دح  دوب ؟ ناوج  ردقچ  رگم  ام  دجـسم  یوت  الاح  ما . هدیدن دجـسم  کی  رد  ناوج  یئوجـشناد و  تیعمج  ردق  نیا مرمع  هب  نم  هک  تفگ  ناشیا 

یاـھطیحم دوب و  هدـید  ار  یھاگـشناد  یاـھ  هرود دوب و  یھاگـشناد  مھ  شدوخ  هک  رنھاـب ، یاـقآ  لـثم  اـھناوج ، اـب  طـبترم  رکف  نشور یناـحور  کـی  یارب  لاـح  نیع  رد  رفن .

الثم دادعت ، نیا  زا  دیاش  هک  ناوج - رفن  هاجنپ  دصیـس و  ای  دصیـس  دودح  ندش  عمج  دوب ، علطم  مھ  هناددجتم  زور و  هب یبھذم  یاھتیلاعف  زا  تخانـش و  یم ار  یئوجـشناد 

تبحـص ناشیارب  یناحور  کی  دـنوشب و  عمج  اـجکی  وجـشناد  اـت  تسیود  دوب : هدرک  هدز  بجعت هدز و  تشھد ار  ناـشیا  دوب و  یبیجع  زیچ  دـندوب - وجـشناد  شرفن  تسیود 

!؟ دنک

نیا داتسا ؛ هب  وجشناد ، هب  یھاگشناد ، طیحم  هب  امش - لثم  ناوج - لضاف  یناحور  یسرتسد  دیراد . هاگشناد  یوت  امش  زورما  هک  یتیعـضو  اب  دینک  هسیاقم  ار  نیا  الاح 

. تسا نیا  یلصا  ی  هتکن دیرمشب ؛ منتغم  یلیخ  دیاب  ار  تصرف  نیا  دیراد ، هگن  دیاب  ار  تصرف  نیا  تسا . یئاھبنارگ  میظع و  تصرف  هچ  دینیبب  دینک ، هسیاقم  ار 

. تسا هاگـشناد  طیحم  نیمھ  تمـس  هب  اقافتا  وس ، تاغیلبت  اھ و  یھاوخدـب زا  یرایـسب  ی  هراشا تشگنا  هک  دوش  یم هدـیمھف  مھ  اـجنیا  زا  هدـیدپ  هثداـح و  نیا  تیمھا 

دھاوخ یم یمالسا  یروھمج  ارچ  هک  تساھ ، هاگشناد ندرک  یمالسا  ی  هلئـسم دنروآ ، یم راشف  شیور  هک  یئاھزیچ  زا  یکی  دوش ، یم هک  یتاغیلبت  نیا  یوت  دینیب  یم

. تسا نیمھ  شندش  یمالسا  رھاظم  زا  یکی  هک  دوشب ؛ یمالسا  اھ  هاگشناد

یگنھرف  / ١٣٩٢/٠٩/١٩ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یارجا تنامـض  یارب  مھ  یـصاخ  راـکوزاس  کـی  هک  مینک  ضرف  رگا  همعنواـھبف ؛ دـینکیم ، نیودـت  ارجا  تنامـض  یارب  یراـکوزاس  ـالاح  دوـشب ؛ ارجا  یتسیاـب  اـجنیا  تاـبوصم 

مرتـحم و یارزو  و  تسا -  یراذـگنوناق  هب  جاـیتحا  هـک  ییاـھاجنآ  یراذـگنوناق -  یارب  هـننقم  یهوـق  سیئر  روـھمج و  سیئر  روـضح  دوـخ  دوـشیمن ، نیودـت  اـجنیا  تاـبوصم 

نیودت اروش  گرزب  یاھراک  زا  یکی  اعقاو  هک  یملع -  عماج  یهشقن  دـییامرفب  ضرف  هک  یتقو  ینعی  دـشاب ؛ ارجا  تنامـض  یانعم  هب  دـیاب  طبریذ ، یاھهاگتـسد  نالوئـسم 

« يمالسا هاگشناد   » 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 8هاگياپ  هحفص 6 
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، دوشیم نیودـت  تسا -  اـھراک  وزج  نیا  هک  دـش  نیودـت  نآ  یارب  مھ  یبوـخ  ییارجا  راـکوزاس  دـش و  یبوـخ  رایـسب  راـک  هک  دوـب  روـشک  یملع  عماـج  یهشقن  دنـس  نیا 

راک مدینش  هک  یگنھرف -  یسدنھم  دنس  دینک  ضرف  الثم  ای  دریگب ؛ ماجنا  نیا  هکنیا  هب  دنشاب  هتشاد  مامتھا  یتسیاب  ناشدوخ  مھس  هب  مادک  رھ  ییارجا  یاھهاگتسد 

لوحت دنـس  ای  یمالـسا ؛ هاگـشناد  دنـس  ای  دـنکادیپ ؛ ققحت  هک  دوشب  هیھت  امتح  ییارجا  راکوزاس  مھ  نآ  یارب  دـیاب  هک ]  - ] هدرکادـیپ مامتا  ای  تسا ]  ] مامتا هب  کیدزن  نآ 

هـسلج نآ  رد  هک  روشک -  ناگبخن  یدربھار  دنـس  ای  دننک ؛ ییارجا  دننک و  یلمع  ار  نیا  هک  دننادب  دھعتم  ار  دوخ  شرورپ  شزومآ و  مرتحم  ریزو  هک  شرورپ  شزومآ و  یداینب 

اـضعا و دوخ  دـیاب  هصـالخ  و  دـننک ؛ بیقعت  یتسیاـب  روھمج  سیئر  مرتـحم  تنواـعم  بخ  ار  هلئـسم  نیا  هک  تسا -  یمھم  رایـسب  دنـس  هک  مدرک  تکرـش  مھ  هدـنب  دوـخ 

[. میداد رارق   ] یزکرم هاگرارق  کی  ناونعهب  ار  هاگیاج  نیا  ام  هک  دنشاب  هتشاد  رواب  دننک و  لوبق  یگنھرف  یاھهاگتسد 

١٣٩٣/٠۶/٢٩ /  « یروانف ملع و   » یلک یاھتسایس  غالبا 

میحرلا نمحرا  مسب هللا 

( یروانف تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن   ) یروانف ملع و  یلک  یاھتسایس 

...

: رب دیکات  اب  یمالسا  هاگشناد  ققحت  یروانف و  تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن  رد  یمالسا  نیزاوم  قالخا و  اھشزرا ، ینابم ، تیمکاح  - ٣

یـسایس طاشن  اھیھاگآ و  ناـھوژپ و  شناد  یونعم  یحور و  تمالـس  اـقترا  شھوژپ و  شزومآ و  راـنک  رد  شرورپ  لـصا  یمالـسا و  تیبرت  میلعت و  ماـظن  هب  ماـمتھا  - ٣-١

. نانآ

. روشک یالتعا  هب  دنمقالع  یمالسا و  بالقنا  هب  دھعتم  یمالسا ، ماکحا  هب  لماع  یقالخا ، مراکم  زا  رادروخرب  مالسا ، هب  نموم  نایوجشناد  دیتاسا و  تیبرت  - ٣-٢

. یروانف ملع و  زا  هدافتسا  رد  یعامتجا  یگنھرف و  یاھشزرا  یمالسا و  نیزاوم  ظفح  - ٣-٣

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا هاگـشناد  داجیا  اھنامرآ ، یهلمج  زا  تسا . نداد  ماجنا  راـک  هراـکهمین  یلبنت و  زا  زیھرپ  شـالت و  راـک و  اـھنامرآ  یهلمج  زا  تسا ؛ یملع  دـشر  اـھنامرآ  یهلمج  زا 

. تسا اھنامرآ  اھنیا  تسا ؛

اھهاگشناد  / ٠٣/٣١/١٣٩۶ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام یف  ینع  تیـضر  نکت  مل  نا  مھللا   » یاعد نیا  ار . ناضمر  هام  دـینادب  ردـق  جورع ؛ یارب  یحور ، یلاعت  یارب  تسا  همدـقم  تسا ؛ همدـقم  ییاـیند ، یاـھثحب  نیا  یهمھ 

هک میھاوخب  ادخ  زا  میروایب ، تسد  هب  ار  یھلا  یدونشخ  ار ، یھلا  تیاضر  میاهتـسناوتن  نونکات  رگا  تسا ؛ یمھم  یاعد  ینع » ضراف  نالا  نمف  ناضمر  رھـش  نم  ٰیـضم 

. میوشب یھلا  ترفغم  لومشم  ای  میوشب  یھلا  تیاضر  لومشم  هظحل  نیمھ  زا 

لھا عرـضت و  لھا  هجوت و  لھا  هک  امـش  دـیراذگب ؛ رثا  مھ  ناتدوخ  یرکف  یملع و  تیالو  ریز  یهعومجم  رد  دـیناوتیم  دـیتسھ ، اـھناوج  یهدـننکتیبرت  هک  اھامـش  هرخـالاب   

یهعومجم رد  نامتالکشم  زا  یکی  دننکیم . تکرح  تمس  نیمھ  هب  یعیبط  روطهب  امش ، یملع  تیالو  امـش و  میلعت  رتچ  ریز  رد  مھ  اھناوج  دیـشاب ، ادخ  اب  یبلق  طابترا 

ییوجـشناد یهعومجم  هک   - هعوـمجمریز رد  دنـشاب ، هتـشاد  تفرـشیپ  تکرح و  تسا ، زاـین  دروـم  روـشک  یارب  هک  ییاـھهبنج  رد  اـم  دـیتاسا  رگا  تسا ؛ نیمھ  هاگـشناد 

. تشاذگ دھاوخ  یراکشآ  تاریثات  تسا -

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

- یتسدنییاپ درخ و  یاھشخب  هچ  یتسدالاب ، یاھشخب  هچ   - اھشخب نیا  یهمھ  رد  دنتسھ ، یهھد ۵٠  زا  لاس  ود  یکی  یهھد ۶٠ و  نالاعف  اتدمع  هک  بالقنا  لوا  لسن 

نیا رد  دـنناوتب  ات  درک  کمک  و  درک ، کمک  یزومآهبرجت  نیا  هب  یلیمحت  گنج  راوشد  یهثداح  تفرگ . ماجنا  راوگرزب  ماما  تیادـھ  اب  یبوخ  یاھراک  دـنداد ؛ ماجنا  ار  ییاـھراک 

لـسن یهعومجم  همھ  اھنیا  دـمآ ، شیپ  بالقنا  لیاوا  رد  هک  ینینوخ  ثداوح  ای  دـش ، هتـشاذگ  لوا  زور  نامھ  زا  هک  ییاھمیرحت  ای  دـنروایب ؛ تسد  هب  ییاھهبرجت  اـھهنیمز 

ار نآ  هک  دراد  دوجو  یتـقیقح  کـی  نکیلو  یمالـسا ؛ یروھمج  یلـصا  دـصاقم  بـالقنا و  یلـصا  دـصاقم  نیا  ندرک  قـقحم  تمـس  هب  تیادـھ  درکیم و  هداـمآ  ار  بـالقنا  لوا 

هجوت اھیگدـیچیپ  نیا  هب  ام  زور  نآ  دراد ؛ یدایز  یاھیگدـیچیپ  دراد ، اـھنامرآ  نیا  هک  یتمظع  نیا  اـب  اـھنامرآ  نیا  هب  ندیـسر  هک  تسا  نیا  نآ ، تفرگ و  هدـیدان  یتسیاـبن 

اب اھتنم  دریگب  ماجنا  راک  هک  دوب  بجوم  یبالقنا  روش  دـشیم . یریگناسآ  لئاسم  زا  یرایـسب  عقاو  رد  میدرکیم ؛ هاگن  یلوا  هاگن  اب  یلیخ  ار  لـئاسم  اـم  زور  نآ  میتشادـن ؛

. هار رس  یاھهندرگ  اھیراوشد و  اھیگدیچیپ و  نتفرگ  رظن  رد  نودب  هداس و  هاگن  کی  اب  یئادتبا ، هاگن  کی 

اھهاگـشناد ندش  یمالـسا  یهلئـسم  یور  هیلع ) ناوضر هللا   ) ماما بخ  اھهاگـشناد . ندش  یمالـسا  یهلئـسم  منزیم ؛ لاثم  ار  دروم  کی  لاثم  ناونع  هب  نم  الثم  الاح   

ماجنا یدایز  یاھراک  تفرگ ، ماجنا  مھ  ییاھتکرح  درک و  یمالسا  ار  اھهاگشناد  یتسیاب  دندوب  دقتعم  دندوب و  لئاق  تیمھا  یلیخ  هاگـشناد  یارب  ناشیا  دنتـشاد . رارـصا 

، تفرگ ماجنا  یناوارف  یاھراک  هک  دوب  یھاگـشناد  یاھراک  صوصخم  هک  مدوب  یگنھرف  بالقنا  یاروش  سیئر  یروھمج ، تساـیر  یهرود  رد  لاـس  تشھ  نم  دوخ  تفرگ ؛

راک نیا  هک  ییاھیگدـیچیپ  نآ  دوجوم ، یاھیراوشد  نآ  مزال ، یاھتفارظ  نآ  مدوب ، هعومجم  نیا  نالاعف  وزج  نم  دوخ  میدرکیم و  راک  اـم  هک  ییاـھهرود  نیا  یهمھ  رد  نکل 

. میدرکیم هاگن  هداس  هاگن  اب  ار  راک  دوبن و  اھام  هجوت  دروم  دراد 

ضرع ار  نیا  نم  دوشب ، نشور  دوشب و  مولعم  راک  یاھیراوشد  هکنیا  یارب  ینعی  دمآ ؛ دوجو  هب  یبرغ  یاھتسایس  طلـست  نارود  رد  عقاو  رد  ام ، روشک  رد  هاگـشناد  بخ   

، دوب هدمآ  راک  رـس  اھسیلگنا  یهلیـسو  هب  هک  هاشاضر  نامز  رد  هاگـشناد  داتفا . قافتا  اھیبرغ  ناگدناشنتسد  عقاو  رد  ناگدیزگرب و  تیمکاح  نارود  رد  هاگـشناد  منکیم .

نم دندوب . برغ  یهتخابلد  هک  دندوب  یناسک  دندرک ، داجیا  ار  روشک  هاگـشناد  رابلوا  هک  یناسک  نآ  ینعی  دش ، یراذگهیاپ  مھ  اھیبرغ  لماوع  تسد  هب  دش ؛ یراذـگهیاپ 

ییار چیھ  عقاو  رد  دندوب و  برغ  عیطم  دندوب و  یبرغ  گنھرف  یهتفیرف  هتخابلد و  کشالب  اما  دنک  اعدا  اعطاق  دناوتیمن  مدآ  ار  نیا  ینعی  دندوب ، برغ  یذوفن  لماع  میوگیمن 

یاھهمانرب ام ، روشک  رد  هاگشناد  یهمانرب  الـصا  دندروآ ؛ دوجو  هب  رگرامعتـسا  برغ  یاھهمانرب  ربارب  ار  هاگـشناد  نیاربانب  دندرکیمن . هئارا  دنتـشادن و  اھیبرغ  ارآ  لباقم  رد 

دروم رد  اھنیا  دوب - اـھیبرغ  یرگرامعتـسا  جوا  زور  نآ  اـما  دـندش  جراـخ  یکییکی  یرامعتـسا  یاـھروشک  بخ  اھدـعب   - دوب یرگرامعتـسا  جوا  رد  زور  نآ  هک  دوب  یبرغ  نآ ] ]

. دنتشاد یصخشم  یهمانرب  کی  ناشدوخ  یرامقا  یاھروشک  رد  هاگشناد  لیکشت 

فدـھ هدننکفرـصم . عیطم و  یهبخن  دنـشاب ؛ برغ  یهدننکفرـصم  دنـشاب و  برغ  عیطم  اھهبخن  نیا  هک  دـننک  تیبرت  ییاھهبخن  اھروشک  نیا  رد  هک  دوب  نیا  اھنآ  یهماـنرب 

دناوتب دریگب و  ارف  ار  برغ  رد  یهدشهنھک  هتبلا  هدشدیلوت و  شناد  زیررس  ینعی  هچ ؟ ینعی  هدننکفرصم  دننک . تیبرت  هدننکفرـصم  عیطم و  یهبخن  هک  دوب  نیا  اھهاگـشناد 

دیلوت ار  یاهدننکفرـصم  یهبخن  کی  ینعی  یبرغ ؛ تـالوصحم  فرـصم  رازاـب  هب  دـنک  لیدـبت  ار  هعماـج  دـنک و  قیوشت  یبرغ  تـالوصحم  فرـصم  رازاـب  هب  ار  شدوخ  یهعماـج 

یاھروشک رد  مھ  هاگـشناد - داجیا  یهمانرب   - همانرب نیا  الاح  هک  دوب ؛ نیا  فدـھ  الـصا  دروایب ؛ دوجو  هب  ار  هدننکفرـصم  یهعماج  کی  هدننکفرـصم ، یهبخن  نآ  هک  دـندرکیم 

لثم دندوبن ؛ هرمعتسم  امـسر  هک  ییاھروشک  رد  مھ  دشیم و  ارجا  دندوب  یبرغ  رگید  یاھروشک  یـضعب  و  اتدمع -  - سیلگنا رامعتـسا  رد  امـسر  زور  نآ  هک  یایرامعتـسا 

رد یمالسا  رکفت  هتبلا  دمآ . دوجو  هب  یروج  نیا  هاگشناد  تشاد ؛ رارق  برغ  یـسایس  یهطلـس  تحت  ذوفن و  تحت  الماک  اما  دوبن  یمـسر  یهرمعتـسم  هک  ام  دوخ  روشک 

رکف یزاسیبرغ  یبرغ و  رکفت  نامھ  تمس  هب  هاگشناد  نیا  یهدمع  بیش  نکل  دوب  یمالـسا  رکفت  ذوفن  تردق  رطاخ  هب  نیا  هک  دنک ، ذوفن  تسناوت  مھ  هاگـشناد  نیمھ 

اعبط اھهبخن  نامھ  هک  دزاسب ؛ هدننکفرـصم  یهعماج  دنکب و  راک  اھیبرغ  یارب  دنکب ، لمع  یبرغ  دنک ، رکف  یبرغ  هک  دـننک  تیبرت  یاهبخن  هک  دوب ؛ روشک  ناگبخن  لمع  و 

. دندیسریم مھ  یتموکح  تاماقم  هب 

تکرح لکش  نآ  اب  لاس  هاجنپ  الثم  هک  یھاگشناد  تسا ؟ یناسآ  راک  تسا ؟ یاهداس  راک  یمالسا ، هاگشناد  هب  دنک  لیدبت  دھاوخب  یمالسا  ماظن  ار  هاگـشناد  نیا  بخ 
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[ نکل [ ؛ میدرکیمن هجوت  یتسردب  راک  نیا  یگدـیچیپ  هب  ام  زور  نآ  تسین . یاهداس  راک  یمالـسا  هاگـشناد  کی  هب  نآ  لیدـبت  هدـش ، هرادا  یزیرهمانرب  بیکرت و  نآ  اب  هدرک و 

کی هیـضق ، نیا  نانچمھ  اما  دش ، رتھب  یرادقم  کی  دـندرک ، لمع  دـنداد ، رکذـت  دـندرک ، دروخرب  هنیمز  نیا  رد  یمھم  تاکن  هب  یھاگـشناد  رـصانع  دوخ  جـیردتب  اھدـعب  بخ 

یهیقب رد  بخ  مدز و  نم  هک  دوب  لاـثم  کـی  نیا  ـالاح  تسین . ریذـپناکما  لوحت  کـی  اـب  زج  و  دـنک   ادـیپ  ققحت  یتسیاـب  تسا و  یمالـسا  ماـظن  تسد  یور  مھم  یهیـضق 

رد ام  هک  دـینیبیم  امـش  اذـل  دراد . دوجو  نیمھ  اھنیا  لاثما  روشک و  یملع  نایرج  روشک ، یداصتقا  ناـیرج  یداـصتقا و  لـئاسم  شخب  رد  تسا ؛ روج  نیمھ  مھ  اھـشخب 

یهدـھاشم رد  ییاھیرگنهداس  کی  هک  تسا  نیمھ  رطاـخ  هب  نیا  هدیـسرن ؛ هجیتن  هب  هدـنام و  هراـکهمین  هک  میاهدرک  عورـش  ار  یبوخ  یاـھراک  یھاـگ  اـھلاس  نیا  لـالخ 

. دناسر تسرد  تھج  هب  درک و  حیحصت  قیقد  هاگن  اب  ار  اھنیا  یتسیاب  هک  دراد  دوجو  لئاسم 
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