
دھعت  / ١۴/٠۶/١٣۶۵ مدع  شبنج  نارس  سالجا  نیمتشھ  رد  تانایب 

رد یگدنزاس  یهتفر  تسد  زا  یاھتـصرف  ام و  روشک  نادنزرف  نیرتھب  یهتفر  تسد  زا  ناج  دبایب ، گنج  تراسخ  اھدرایلیم  ناربج  یارب  یھار  ناریا  یمالـسا  یروھمج  رگا 

هب ار  قارع  هک  دوب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  یعافد  یاھورین  یهرابرد  هبـساحم  هابتـشا  کی  اھنت  دنیوگیم : یخرب  دوب ؟ دھاوخ  ناربج  لباق  هنوگچ  بالقنا  یاھلاس  نیرتھب 

یخوش کی  هب  لـیلحت  نیا  تفرگ . دـھاوخن  تروص  رگید  هبـساحم  هابتـشا  نیا  هداد ، ناـشن  ار  دوخ  تردـق  ناریا  یمالـسا  یروھمج  هک  نونکا  و  درک ، قیوشت  گـنج  عورش 

رھ رد  هبساحم  هابتشا  هنرگ  و  تساھزرم ، یوس  نآ  رد  ییوجهطلس  یرگزواجت و  دادعتسا  دوجو  دراد ، تیمھا  روشک  رھ  یلم  تینما  یارب  هچنآ  اریز  تسا ؛ هیبش  رتشیب 

زا یاهظحل  هقطنم ، یاھروشک  رثکا  هکلب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  اھنت  هن  نونکات  هدـمآراک  یور  اتدوک  کی  اب  قارع  میژر  هک  یناـمز  زا  دراد . عوقو  ناـکما  هظحل  رھ  ناـکم و 

. دناهدوبن ناما  رد  نآ  تازواجت 

هاپس  / ٢٩/١٣۶٩/٠۶ ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

درف نیا  لفاغ . نییداـمریغ  زا  یرایـسب  نییداـم و  لـثم  دـنک ؛ روصحم  دودـحم و  شدوخ  تاـسوسحم  تادـھاشم و  رد  ار  تقیقح  یهمھ  هک  تسا  یتقو  نآ  رـشب  یتخبدـب 

لیلاعم للع و  تالاعفنا و  لعف و  بیغ و  لصا  هب  داقتعا  اب  داقتعا ، نیا  هک  درادن  روعـش  یلو  دراد ، داقتعا  ادخ  هب  هکنیا  اب  اما  تسادخ ؛ هب  دقتعم  تسین ، مھ  یدام  لفاغ ،

تـالدابم تـالداعم و  هب  مینکیم ، یداـم  تابـساحم  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  میـشاب ، هتـشادن  نآ  زا  یتسرد  کرد  اـی  میـشابن ، بیغ  هب  دـقتعم  اـم  رگا  تسا . مزـالم  یبـیغ 

. دیآیم رد  طلغ  شھاجنپ ، یدص  ای  داتشھ  یدص  دینیبیم  هک  ییاھنیمھ  مینکیم ؛ اکتا  میدنبیم و  لد  دصرددص  ناسنا ، قولخم 

، شیدام تابـساحم  رد  ایآ  دراد ؟ لاکـشا  شراک  یاجک  دـنکیم ، هلمحام  یبونج  یبرغ و  یاھزرم  هب  ای  سبط و  هب  الثم  دـعب  دـنکیم ، هظحالم  ار  بناوج  یهمھ  هک  سک  نآ 

غیلبت و تسایـس و  رازبا و  مدآ و  لوپ و  یور  تسا . تسرد  دـھدیم ، ناسنا  هب  یدام  تـالاعفنا  لـعف و  کرد  هک  اـجنآ  اـت  یداـم ، تابـساحم  هن ، تسھ ؟ طـلغ  یهطقن  کـی 

تسا نآ  زا  یکاح  نیا ، تسین . زیچچیھ  ناشتشم  رد  هک  دینیبیم  رس  رخآ  یلو  دندرک ، ار  هبساحم  عون  همھ  تسا . یدام  یهبساحم  کی  یازجا  ندرک ، باسح  اھتیامح 

یرگید دـید  ار  اھنآ  تسین ؛ هار  اھنآ  هب  ار  ناسنا  یدام  لـقع  دراوم ، بلغا  رد  ناـسنا و  ساوح  هک  تسھ  تـالاعفنا  لـعف و  لـماوع و  لـلع و  تابـساحم و  هلـسلس  کـی  هک 

. دنیبب دناوتیم 

رجف  / ١٣۶٩/١١/١٧ یهھد  تشادگرزب  مسارم  رد  هدننک  تکرش  یجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

لثم هک  دومنىم  هبـساحم  اعدا و  درکىم و  لایخ  اکیرما  دـشىم و  اعدا  هک  روطنآ  دـیدرگ ، مولعم  دوشىم . هداد  ناـشن  هک  تسا  ىرگید  ىهبرجت  سراـف ، جـیلخ  رد  زورما 

تردق دوشىم  مولعم  گنج ، اھهتفھ  مھ  نآلا  راظتنا و  هام  دنچ  دربب . شیپ  زا  ار  شراک  زور ، دنچ  فرظ  تسناوتن  دمآ  رد  بآ  زا  طلغ  مھ  هبـساحم  نیا  عقاوم ، زا  ىرایـسب 

اھتلود و اھتلم و  ىهمھ  نیاربانب ، دـنیاھفرح . نیا  زا  رتفیعـض  اـھنیا ، دـننک . رواـب  ار  نآ  اـھتلم  دـنھاوخىم  هک  تسین  نآ  دـننکىم ؛ دومناو  غیلبت و  هک  تسین  نآ  اـھنیا ،

ىلاخ هناش  اھلیمحت  زا  دنتسیاب و  اکیرما  لباقم  رد  دنناوتىم  دنتسھ ، تیلقا  رد  ناناملسم  هک  ىیاجنآ  ىتح  ملاع ، رگید  قطانم  ىهمھ  رد  ایـسآ و  اقیرفآ و  رد  اھروشک ،

. دننک

هرقب  / ١٣٧١/٠٣/٠۶ هروس  ریسفت  متشھ  تسیب و  هسلج  رد  تانایب 

ار ملاـع  زورما  طلـسم  ربکتـسم و  یاھتردـق  لـباقم  رد  یگداتـسیا  ناـکما  اـضرف  دـنمھفیمن  نارکفنـشور  زا  یلیخ  هک  تسھ  قیاـقح  زا  یرایـسب  ناـمدوخ  روـشک  رد  نـالا 

یتقو دنـشاب  هک  اـجرھ  دـینک  هاـگن  یـسایس  نارگلـیلحت  یاـھلیلحت  هب  رگا  امـش  داتـسیا ؟! اـکیرمآ  لـباقم  رد  دوشیم  رگم  دـنیوگیم  دـنمھفیمن و  یـسایس  نارگلـیلحت 

یـسایس تردق  دنراد ، یتاغیلبت  تردق  دنراد ، لاعف  یاھزغم  دنراد ، یملع  یاھتفرـشیپ  دنراد ، یژولونکت  دنراد ، لوپ  اھنآ  تساتراھچ ، اتودود  دنیوگیم  دـننکیم ، هبـساحم 

اعقاو رگا  لاحرھ  هب  داتـسیا ؟ اکیرمآ  لباقم  رد  دوشیم  هنوگچ  دندرک ؟ هچ  رگید  یاھاج  رد  و  دندرک ؟ هچ  قارع  اب  دندرک ؟ هچ  تیوک  اب  دینیبب  دنراد ، یـشکرگشل  تردق  دنراد ،

نامھ دیئامرفیم  امش  هچ  رھ  دنیوگب : دننک و  مخرس  اکیرمآ  لباقم  رد  دنورب  دیاب  همھ  دشاب  ناسانشراک  نیـصصختم و  رکفنـشور و  یاھرگباسح  اھرگلیلحت و  تسد  راک 

ار تسا  نارکفنـشور  صوصخم  هک  یلیلحت  یملع و  ساـسحا  نآ  هچ  رگا  دـنراد و  ینـشور  ساـسحا  کـی  ینعی  داتـسیا ؟ دوشیمن  ارچ  دـنیوگیم  مدرم  یهدوـت  اـما  تسا ،

کی یتقو  نوچ  داتـسیا ! دوشیم  اعقاو  مینیبیم  مینکیم  هاگن  هک  لمع  رد  مھ  دـعب  داتـسیا ، دوشیمن  ارچ  دـنیوگیم  دـنراد و  یکاردا  یلمعریغ و  نشور  ساسحا  اما  دـنرادن 

نودب ار  لئاسم  دشاب و  هتشاد  قیقد  حیحص و  تاساسحا  هک  یصصختم  رکفنشور  کی  ییاھن ، لیلحت  کی  رد  یرابکتسا  یایند  مھ  زورما  دتسیایم . تفرگ  میمـصت  یتلم 

هک یفرط  نآ  هب  دنادرگرب  ار  اھهدوت  دـیاقع  هک  تسا  نیا  ایند  رابکتـسا  مغ  مھ و  مامت  هک  دـنیبیم  دـسریم و  هجیتن  نیمھ  هب  هرخالاب  دـنکب ، لابند  صوصخم  دـید  یاھهیواز 

؟ درک دیاب  هچ  مدرم  یاھهدوت  اب  اذلو  درک . هلباقم  اھنیا  اب  دوشیمن  اعقاو  دشاب ، هتـشادن  رارق  دـنھاوخیم  اھنآ  هک  یفرط  نآ  رد  اھهدوت  دـیاقع  رگا  نوچ  دـنھاوخیم ، ناشدوخ 

. تسین ریذپ  ناکما  یزیچ  نینچ  تشک ؟ ار  اھنآ  دوشیم  ایآ 

یگنھرف  / ٢١/١٣٧١/٠۵ نارازگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زآ دش ؛ دایز  مدرم  نیب  رد  تشذگ  دندرک : ساسحا  ناشدوخ  تایقلخ  رد  ىـساسا  تارییغت  ىھاتوک ، تدم  فرظ  رد  ام  مدرم  هک  دیدید  ناھگان  امـش  بالقنا ، لوا  نارود  رد 

تیلاعف رکف  هب  ناوج  تساھنیا  ىمالـسا  گنھرف  تساھنیا ؛ گنھرف  دش  دایز  تعانق  دـش ؛ مک  فارـسا  دـش ؛ دایز  نید  هب  شیارگ  دـش ؛ دایز  ىراکمھ  دـش ؛ مک  عمط  و 

هب هک  ىیاھراک  هبـش  مینک ؛». دـیلوت  راذـگب  مینک . راک  راذـگب  : » دـنتفگ دـنتفر ؛ اھاتـسور  هب  دـندوب ، هدرک  تداع  ىنیـشنرھش  هب  هک  اھىلیخ  تفر ؛ شالت  لابند  داتفا ، راکو 

هب زور  شالت  هک  تسا  ىنامز  نامھ  هب  طوبرم  نیا ، دوب . بالقنا  لوا  لاس  ود  ىکی  هب  طوبرم  نیا ، دش . مک  دوب  هدرک  ادیپ  دشر  مدرم  ىداصتقا  ىگدنز  رد  ىزرھ  هایگ  تروص 

ىمالسا تایقلخ  بادآ و  قالخا و  گنھرف و  نآ  اددجم  دوب . هدمآ  شیپ  مالسا  هب  هجوت  کی  شیارگ و  کی  دوب و  هدش  فقوتم  ىفنم  تایقالخا  رذب  ندیشاپ  ىارب  نمشد  زور 

نآ دـماین و  شیپ  تصرف  نیا  دوش . راک  ىلاـس  دـنچ  عوضوم ، ىور  هک  دـنکىم  ادـیپ  ىناـمز  نآ  قمع ، دوبن . قیمع  هتبلا  دـش . هدـنز  ناـنآ  رد  دوب ، اـم  مدرم  ىهریمخ  رد  هک 

اھنیـشنهت و نآ  دش و  عورـش  هناشیدناجک  طلغ و  ىاھراتفگ  ىغیلبت و  ىاھرازبا  ىهلیـسو  هب  گنج  نارود  طساوا  رد  مجاھت ، دش . هتفرگرـس  زا  رورم ، هب  جیردتب و  مجاھت ،

لکـش هب  دیدج ، ىهھبج  نیا  گنج ، زا  دـعب  دـش . مامت  گنج  ات  دوب ، عنام  گنج ، ترارح  زاب  اما  دوب . رثوم  شاىراذـگریثات  رد  مھ  مدرم  ام  دوخ  ىحور  ىنھذ و  ىاھبوسر 

دندید دوب . هدمآرد  بآ  زا  طلغ  ىلبق ، ىهبساحم  درب . نیب  زا  دوشىمن  ىماظن  مجاھت  اب  ار  ىمالسا  ىروھمج  هک  دیمھف  هبـساحم  کی  اب  نمـشد  دش . راک  لوغـشم  ىدج 

رگم دـشاب ، ىلع هللا  لـکوتم  سفن و  هب  ىکتم  روبـص ، عناـق ، تلم  کـی  تلم  نآ  رگا  دـننک ، ىداـصتقا  ىهرـصاحم  ار  ىتـلم  ىتـقو  دوـشىمن . مھ  ىداـصتقا  ىهرـصاحم  اـب 

ام صوـصخم  دـناهدرک . هبرجت  رگید  ىاـھتلم  مھ  میدرک و  هبرجت  هتـشذگ  رد  ىخیراـت  ىاھھاگرذـگ  رد  اـم  مھ  ار ، نیا  دروـخىمن ! تسکـش  زگرھ  دروـخ !؟ دـھاوخ  تـسکش 

رد ىماظن ، هورگ  کی  ىتقو  هک  تسا  روط  نیا  مینک ، هیبشت  میھاوخب  رگا  دننک . نارابمب  ار  ام  ىهبقع  دیاب  دـندیمھف  دوشىمن . مھ  ىداصتقا  ىهرـصاحم  اب  دـندید  تسین .

بقع زا  نارای  ردام و  ردپ و  زا  هناتـسود  ىهمان  دیآىم ، بقع  زا  تاموزلم  دیآىم ، بقع  زا  سفنهزات  ىورین  دیآىم ، بقع  زا  شیاذغ  تسا ، گنج  لوغـشم  نمـشد  اب  ولج 

سفنهزات ىورین  تفر ، نیب  زا  تاموزلم  تفر ، نیب  زا  اذغ  درک ؛ نارابمب  ار  اھهبقع  دمآ  نمـشد  رگا  دگنجب . دناوتىم  مدقم ، طخ  رد  ىورین  نیا  تسا ، ملاس  ات  هبقع  دیآىم .

دھاوخ هزرابم  تردـق  روطچ  دـنکىم ، هزرابم  ولج  رد  هک  ىـسک  تفر ؛ نیب  زا  وگ  ابحرم »  » و ىھز »  » ردام ردـپ و  تفر ، نیب  زا  دـنکن » درد  امـش  تسد   » ىهمان تفر ؛ نیب  زا 

ام ىهبقع  ىهقطنم  ام . گنھرف »  » زا دوب  ترابع  ىناھج ، رابکتـسا  ىردلق  اب  ناریا  تلم  ىهزرابم  رد  ام ، ىهبقع  تفر . دھاوخ  نیب  زا  ىلو  دـنکىم ؛ شالت  زور  ود  تشاد !؟

مالسا هار  رد  ار  اھنیا  نم  دیوگىم  دناهدش و  دیھش  شرسپ  راھچ  هک  ىردام  نآ  ىهقالع  ىنعی  مالسا . هب  ىهقالع  نامیا و  ادخ ، هب  لکوت  ىمالـسا ، قالخا  زا  دوب  ترابع 

کیدزن زا  مدوخ  تسین ؛ تیاور  ماهدرک . تبحـص  ناردام  ناردـپ و  اـب  ماهتفر و  اـھنآ  ىهناـخ  هب  ىنعی  ماهدـید  کـیدزن  زا  ار  ىیاـھهداوناخ  هدـنب  تسا . ىـضار  نیا  هب  و  مداد ،

« يتابساحم هاگتسد  لالتخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 1 
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لباق رگم  تبیصم ، نیا  تسا !؟ ىخوش  رگم  نیا  دندش . دیھش  هس  رھ  دنتشاد و  رـسپ  هس  هک  ىاهداوناخ  دندش . دیھـش  ود  رھ  دنتـشاد ، رـسپ  ود  هک  ىاهداوناخ  ماهدید .

و میداد ، مالـسا  هار  رد  ار  اھنیا  ام  : » دیوگىم تردـق  لامک  اب  دراد ، مھ  ىرتناشوج  فطاوع  هک  ردام ، تقو ، نآ  دـنوش . هناوید  هصغ  زا  دـیاب  ردام  ردـپ و  نیا  تسا !؟ لمحت 

! بجع میرادن ». ىفرح 

تلاس هدـفھ  تسا ، تلاس  هدزناش  زونھ  وت   » دـنیوگىم دوخ  ناوج  هب  ىردام  ردـپ و  دـیمھف . نمـشد  ار  نیا  تسا ! نیا  ادـخ  هب  ناـمیا  ریثاـت  تسا ! نیا  مالـسا  ریثاـت  سپ 

، نیا منک ». ادا  مالـسا  ىارب  دـیاب  ار  مدوـخ  مھـس  نم  هن ! : » دـیوگىم ناوـج  دـش ؛». دیھـش  تفر و  تردارب  ربـب . ار  تتذـل  نکب ؛ ار  تیزاـب  ورب  ناوـخب ؛ ار  تـسرد  ورب  تـسا ؛

. تسا نیا  مالسا ، رثا  میاهدینش . اھهداوناخ  ادھش و  ناردام  ناردپ و  زا  میاهدید و  ادھش  ىاھهمانتیصو  رد  ام  هک  تسا  ىترابع 

شترا  / ١١/١٨/١٣٧۵ ییاوھ  یورین  لنسرپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نایامن یلیخ  ایند  زا  ییاھاج  رد  زورما  هک  ریبادـت  نیا  زا  یکی  دـننزیم . راک  هب  ار  ینوگانوگ  ریبادـت  نانآ ، تمواقم  ندرک  دوبان  نتخادـنا و  اپ  زا  فرـصت و  یارب  اھتلم ، نانمـشد 

رب تخر  مھ  روشک  نآ  یـسایس  یاـضف  زا  تینما  عقاو  رد  دـش ، ناـگناگیب  هضبق  روشک  کـی  رد  شترا  یتقو  دـننکیم . هضبق  ار  اـھروشک  نآ  یاھـشترا  هک  تسا  نیا  تسا ،

. دزاسیم نوگرگد  یلکهب  ای  دنکیم و  تیادھ  ای  مھرب ، مھرد و  ار  روشک  نآ  عاضوا  حلسم ، یوزاب  نیا  هلیسو  هب  دنادب ، مزال  هناگیب  هک  ییاج  رھ  ددنبیم .

یتـقو هک  دـندرکیم  روصت  یتـح  اـھنآ  دوب . روـطنیا  شیب  مک و  مھ  ناریا  هتـشذگ  میژر  رد  تسھ . مھ  اـھروشک  رد  حلـسم  یاـھورین  تیمھا  اـب  شقن  هدـنھد  ناـشن  نیا ،

عفانم تسناوت  دنھاوخ  ناریا  حلسم  یاھورین  رد  اھنآ  نارازگراک  زاب  دوش ، ینیشنبقع  هب  روبجم  دندوب -  اھنآ  وزج  مھ  یولھپ  نادناخ  هک  روشک -  نیا  یـسایس  هاگتـسد 

تحص مروظنم  دندوب . هدرک  هبساحم  دب  هتخانـشن و  ار  روشک  نیا  مدرم  یاھتنیط  تاوذ و  تلاصا  ام و  قیمع  تاداقتعا  یناریا و  ناریا و  اھنآ  هتبلا  دننک . نیمات  ار  اھییاکیرما 

هدرپسرـس ناشیاھـشترا  هک  ییاـھروشک  هب  امـش  تسا . فلتخم  یاـھروشک  رد  حلـسم  یاـھورین  یور  رب  یموـمع  هبـساحم  مروـظنم  تسین ؛ اـھنآ  هبـساحم  مقـس  و 

. دنراد رارق  یتیعضو  هچ  رد  اھروشک  دننکیم و  لمع  هنوگچ  اھاج  نآ  رد  هک  دینیبب  دینک ، هاگن  دنتسھ ، ناگناگیب 

هعمجزامن  / ٠٨/١٣٧٨/٠۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نیلوا سپ ، تفر . دـھاوخن  راـب  ریز  رگید  اذـل  تسا ؛ هدیـشچ  ار  بناـجا  ندوبن  طلـسم  ىهزم  ناریا  تلم  تسا ؛ هدیـشچ  ار  تزع  ىدازآ و  معط  لالقتـسا و  ىهزم  ناریا  تلم 

میوگ دوخ  تفگ : دوب . ام  نایوجشناد  ىهبساحم  رد  هابتشا  اھنآ  مود  هابتشا  . دندرک هبساحم  ىبایزرا و  دب  ار  ناریا  تلم  هک  دوب  نیا  دنتشاد ، ناشهبـساحم  رد  هک  ىطلغ 

زا رفن  راھچ  تسا  نکمم  هلب ؛ نایوجـشناد ؟ مادـک  دـنرادن ! لوبق  ار  مالـسا  دـنفلاخم و  ماظن  اب  نایوجـشناد  هک  دـندرک  فیک  مھ  ناشدوخ  دـنتفگ ، ناـشدوخ  مدـنخ ! دوخ  و 

ادـیپ مھ  رفن  راھچ  ضرف  هب  الاح  اما  دـشاب ؛ روطنیا  تسین  مھ  مولعم  هتبلا  دنـشاب  وجـشناد  مھ  اـھنآ  نارتخد  اـی  نارـسپ  دنـشاب و  ىاهشوگ  رد  امـش  نارودزم  نارکون و 

ار نایوجـشناد  اتقیقح  هاگـشناد ، ىوک  ىهیـضق  دوب  هدش  رادهحیرج  ناشتاساسحا  هکنیااب  دـیدید  دـنھاگآ . دیـشر و  رایـشوھ و  نموم و  نایوجـشناد ، ىهدوت  ىلو  دـندش 

؛ دنتسین هک  امش  نادنزرف  دنتـسھ ؛ ام  نادنزرف  ام  نایوجـشناد  میتسین . ام  دنتفگ  دندرکنالعا و  دنک ، هدافتـسا  دھاوخىم  نمـشد  دندید  ات  دوب  هدرک  تحاران  ىنابـصع و 

نآ ىتـح  دـنکىم . رپـس  هنیـس  دورىم  درک ، هلمح  هناـخ  هب  نمـشد  دـنیبب  هکىتـقو  دـشاب ، مھ  سخت  ىهچب  رگا  ىتـح  هداوناـخ ، نیا  ىهـچب  دـناهداوناخ . نـیمھ  ىهـچب 

نارھت رگید  ىاھھاگشناد  زا  نارھت و  هاگشناد  نیمھ  زا  دینیبب  امـش  داد . ناشن  سدقم  عافد  رد  ار  شدوخ  هداوناخ ، ىهچب  دننکىم ! رپس  هنیـس  مھ  رتھب  ىھاگ  اھسخت 

. دندوب نایوجـشناد  نیمھ  بلغا  دـنداد ، لیکـشت  ار  نارادـساپ  هاپـس  هک  ىلوا  ىهقبط  دـش . دیھـش  وجـشناد  ردـقچ  تفر ؛ هھبج  هب  وجـشناد  ردـقچ  روشک ، طاقن  ریاس  و 

رد ىبرجت  ىلمع و  تروـص  هب  نایوجـشناد  نیمھ  ار  ماـظن  ىملع  مـھم  ىاـھراک  نـآلا  دـندوب . نایوجـشناد  نـیمھ  دـنداد ، لیکـشت  ار  ىگدـنزاس  داـھج  هـک  ىلوا  ىهـقبط 

!؟ ام نایوجشناد  ىهراب  رد  دیدرک  رکف  هچ  دنھدىم . ماجنا  اھھاگشناد  ىاھهاگشیامزآ 

شدوخ زا  ار  اھهچب  تساوخ  هک  ىاهناوید  نآ  لثم  دش ؛ دھاوخ  ققحم  دناهدرک ، شخپ  هک  ار  ىتاعیاش  نامھ  دندرکىم  لایخ  دوب . نالوئسم  تدحو  دروم  رد  موس  هابتـشا 

هعیاش ناشدوخ  اھنیا  دوب ! ىنامھم  مھ  دیاش  الاح  تفگ  داتفا ؛ هار  مھ  شدوخ  دندرک ، نتفر  هب  عورـش  اھهچب  هک  دعب  دنھدىم ! ىنامھم  اجنالف  تفگ  غوردهب  دنک ، رود 

دـش هدید  مزال  هک  ىرـصع  هبنـشهس  زور  نامھ  تسین . ىفالتخا  نالوئـسم  نیب  اقآ ! هن  تسھ . فالتخا  نالوئـسم  نیب  هک  دـننکىم  رواب  مھ  ناشدوخ  دـننکىم ، اقلا  ار 

، تاعالطا مرتحم  ىارزو  ماظن ، تحلـصم  صیخـشت  عمجم  مرتحم  سیئر  هوق ، هس  مرتحم  ىاـسور  اـجنآ  رد  دـنراذگب ، ىاهسلج  هدـنب  اـب  دـنیایب  روشک  لوا  زارط  نیلوئـسم 

. دنفدھ کی  بلطم و  کی  لابند  ناشهمھ  دنھاوخىم ؛ زیچ  کی  ناشهمھ  دننزىم ؛ فرح  کی  ناشهمھ  مدید  مدرک ، تقد  نم  دـندرکىم ، تبحـص  ىتقو  نارگید ، روشک و 

. دننکىم رداص  ىمکح  ىسکرھ  ىارب  تواضق  نآ  قبطرب  دنزودىم و  دنفابىم ، دننیشنىم ، ناشدوخ  دینکىم ! ىھابتشا  هچ  دیتفر ؛ اجک  دناهنوگ . نیا  روشک  نالوئسم 

اما دوشىم ؛ تحاران  نم  رارکت  اب  دـنادىم و  مھ  نمـشد  هک  منادىم  و  دوشىم ، مھ  لاحـشوخ  نم  رارکت  اب  دـنادىم و  ناریا  تلم  هک  منادىم  منکىم و  ضرع  نآلا  نم 

نالوئسم زا  عطاق  روط  هب  هدنب  دوب . نم  تیامح  دییات و  دروم  دصرددص  هک  دوب  ىعضاوم  ایاضق ، نیا  رد  مرتحم  روھمجسیئر  صوصخب  روشک  ىاسور  عضاوم  هک  دننادب  همھ 

هب مھ  ىداریا  لاکـشا و  رگا  منکىم . تیاـمح  روـھمجسیئر  صخـش  زا  عطاـق  روـط  هب  نم  منکىم . تیاـمح  عاـفد و  هوـق  هس  ىاـسور  زا  مـنکىم ؛ تیاـمح  عاـفد و  روـشک 

زیچ نمـشد ، تسا . هنوگنیا  ام  ىایاضق  دـننکىم . لابند  ناشیا  هک  مراد  ناـنیمطا  منادىم و  میوگىم و  روھمجسیئر  هب  مشاـب ، هتـشاد  تلود  ىازجا  زا  ىـضعب  درکلمع 

. دوب هدیمھف  ىرگید  روط  رگید و 

روط اما  دنرپىم ؛ مھ  هب  ىھاگ  ىسایس  طوطخ  طخ و  اھحانج و  هک  دندوب  هدید  دندوب . هدیمھف  دب  اھنیا  دوب . ىسایس  ىلخاد  ىاھحانج  ىهبساحم  ناشمراھچ  هابتشا 

مھ ار  اجنیا  دیگنج ! دنھاوخ  مھاب  ىھام  واگ و  ات  دنتـسیاىم و  مھ  لباقم  رد  حانج ، هس  ود ، ای  حانج  ود  نیا  ایاضق ، نیا  رد  هک  دـندوب  هدرک  لایخ  دـندوب . هدرک  ضرف  ىرگید 

رواب ار  نیا  درک ؛ دـنھاوخ  تکرـش  نآ  رد  دـنھارمھ و  مدرم  میظع  ىیاـمیپهار  اـب  هک  دـندرک  مـالعا  اـھحانج  ىهمھ  هبنـشراھچ ، زور  ىیاـمیپهار  رد  هک  دـندید  دـندرک . هابتـشا 

هک ىیاھنامھ  تسار ! پچ و  دـنیوگىم  ىھاگ  ناشدوخ  ـالاح  اـما  دـیآىمن ؛ مشوخ  مھ  تسار  پچ و  مسا  زا  نم  تشادـن . دوجو  ىتسار  پچ و  رگید  اـجنیا  دـندرکىمن .

. دوب اھنآ  رگید  هابتشا  مھ  نیا  دندرک . تکرش  و  دننکىم ، تکرش  مدرم  میظع  ىیامیپهار  رد  هک  دندرک  مالعا  ناشهمھ  دنتسھ ،

ناشرودزم لماوع  دـندرکىم  لایخ  دـندوب و  هتـسشن  اـجنآ  اـھنیا  دـندرک ! هابتـشا  دـندرکىم ، راـک  ناـشیارب  هک  مھ  ىیاـھورین  هب  تبـسن  هک  دوب  نیا  اـھنآ  مجنپ  هابتـشا 

مھ اـجنیا  تسین ! ناـشرادولج  سکچـیھ  رگید  دـندمآ ، ناـبایخ  هب  شاـبوا  لذارا و  نیا  ىتقو  هک  دـننک ، تسرد  شاـبوا  لذارا و  زا  ىوق  مجـسنم  ىهکبـش  کـی  دناهتـسناوت 

ىهتـسباو ىاـھورین  ىور  تسا ! هدـش  اـھنیا  دوخ  ىاـنیطع  فرـص  اـھلوپ  نیا  بلغا  لومعم ، قبط  دـناهداد ، ناـشدوخ  نارودزم  هب  هک  ىیاـھلوپ  دـندیمھفن  دـندرک ؛ هابتـشا 

. دیزخ دنھاوخ  ناشدوخ  ىاھهنال  هب  ىتارـشح  لثم  هرابود  اھنیا  ىهمھ  ىمدرم ، روضح  کی  اب  جیـسب و  روضح  کی  اب  هک  دندیمھفن  دـندوب . هدرک  باسح  ىدایز  ناشدوخ 

دعب دـندرک . دوخ  زا  ار  زیچ  همھ  دـندمآ و  اھنابایخ  هب  اھنیا  لاثما  اھشکوقاچ و  لذارا و  شابوا و  نیمھ  مھ  زور  نآ  نوچ  دـندوب ؛ هتفرگ  هابتـشا  لاس ٣٢  دادرم  اب ٢٨  ار  الاح 

رگید ار  ىبالقنا  ىاھورین  نیا  رکف  مدرم و  رکف  جیـسب و  رکف  تسا ؛ هنوگنیا  مھ  الاح  هک  دـندرک  لایخ  دـش ! دراو  دـمآ و  مھ  هاش  شترا  تقو  نآ  دـندرک ، مامت  ار  راک  اھنآ  هک 

. دندوب هدرکن 

هب ار  فلتخم  ىاھـشخب  هک  ىنوگانوگ  نالوئـسم  ای  تاعالطا ، ترازو  ای  ىماظتنا ، ىورین  دـندرکىمن  لایخ  دوب . هدـننکلمع  ىاھهاگتـسد  ىهراـب  رد  اـھنآ  مشـش  هابتـشا 

رد اـھنیا  هابتـشا  تسا ! هدـنامن  ىقاـب  اـھنیا  ىارب  ىـسفن  رگید  هک  دـندوب  هدرک  لاـیخ  مدرک ، ضرع  هـک  روطناـمھ  دـنوش . دراو  هناردـتقم  روـطنیا  دـنناوتب  دـنراد ، هدـھع 

. درک خلت  تسکش  ىماکان و  راچد  ناشیاھاطخ ، رطاخ  هب  ار  اھنیا  لاعتم  ىادخ  دوب و  تابساحم 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٠١ گرزب  یالصم  رد  ناناوج  اب  رادید  رد  تانایب 

نابز زا  روشک ، نالووسم  نابز  زا  دننکیم  یعـس  یرایـسب  دناهملکلا . قفتم  مالـسا  نید و  روحم  درگ  رب  هللادمحب  ام  نالووسم  رادیب و  ام  تلم  هک  منکیم  رکـش  ار  ادـخ  نم 

ساسحا یاراد  نید و  جـیورت  لـفکتم  ماـما ، دـیرم  نموم ، یناـحور ، رـصنع  کـی  روھمج ، سیئر  دنـشکیم . هدوھیب  تمحز  اـھنیا  دـننزب . ییاـھفرح  نارگید ، اـی  روھمج  سیئر 

. میراد هلگ  اھنآ  زا  ام  هک  دنتسھ  یناسک  ینایم  نالووسم  رد  هتبلا  دنروطنیمھ . الاب  حوطس  رد  هللادمحب  مھ  رگید  نالووسم  تسا . هنیمز  نیا  رد  تیلووسم 

« يتابساحم هاگتسد  لالتخا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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عضو تسا . راک  هب  هدامآ  رایشوھ و  هاگآ ، مواقم ، یتلم  ناریا ، تلم  هللادمحب  درک . هابتـشا  رایـسب  ناریا  ناناوج  هب  تبـسن  ناریا و  تلم  هب  تبـسن  دوخ  لیلحت  رد  نمـشد 

. دنتیلووسم ساسحا  یاراد  نید و  هب  دنبیاپ  نموم ، نالووسم  هللادمحب  هک  مھ  نالووسم  تسا . روطنیمھ  روشک  یاج  همھ  رد  مھ  ناناوج 

ناملعم  / ١٣٨١/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یتلود هک  تسین  مھ  یشیامن  هلاسم  کی  هتبلا  درک . دروخرب  یحطس  دوشیمن  هلاسم  نیا  اب  تسا . یـساسا  هلاسم  کی  میتفگ ، ام  هک  تفن  هھامکی  عطق  هلاسم  نیا 

. دنریگب میمصت  همھ  دیاب  تسا و  یعقاو  یدج و  هلاسم  کی  نیا  دنکیمن . ای  دنکیم  عطق  یروط  هچ  تسین  مولعم  منکیم ؛ عطق  ار  دوخ  تفن  نم  دیوگب  دتسیاب و  اھنت 

 

دوس هب  تسین ؛ اھتلم  ررـض  هب  تفن  عطق  تسا . هبـساحم  رد  یاطخ  نیا  تسین ؛ روط  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدننک  عطق  یاھروشک  ررـض  هب  تفن  عطق  هک  دنتفگ  دـندمآ 

، رالد هدزناپ  هب  زور  دـنچ  زا  دـعب  اما  دـسریم ؛ رالد  جـنپ  تسیب و  رالد ، راھچ  تسیب و  هب  تمیق  حابـص  دـنچ  تفن ، تمیق  تاـناسون  رد  دـینیبیم  امـش  نـالا  نیمھ  تساـھنآ .

تردـق نیا  تفن ، هام  کی  عطق  اب  تسا . نارگید  تسد  رد  رایتخا  نوچ  دـننیبیم ؛ ررـض  همھ  نیا  اھتلم  اھتمیق  ندـمآ  نییاپ  نتفر و  الاب  زا  دـنکیم . ادـیپ  شھاـک  رـالد  هدزناـش 

هک ینایوگروز  تساوخ  هیلع  یللملانیب و  ىروتاتکید  هیلع  دنناوتیم  هک  دنھدیم  ناشن  یمالسا  یاھتلود  اھتلم و  دش . دھاوخ  راکـشآ  یمالـسا  یاھتلم  رد  یریگمیمـصت 

. تسا ریذپانبانتجا  نیا  دننکب ؛ ار  راک  نیا  دیاب  دننک . مادقا  دنتسھ ، یکتم  هزینرس  هب  طقف 

 

همھ یبرع ، یاھتلود  همھ  نکیل  تسا ؛ یبوخ  عضاوم  ناشعـضاوم ، دنداتـسیا ؛ هناعاجـش  نانبل  تلود  هیروس و  تلود  دـندرک . ذاختا  یبوخ  عضاوم  اھتلود  زا  یـضعب  هتبلا 

دھاوخ تواضق  هدننک  نییعت  یاھمادقا  نیا  یور  هدنیآ  رد  خیرات  دنھد . تیمھا  دوخ  یخیرات  هفیظو  نیا  هب  دیاب  تفن  هدننک  دیلوت  هدننک و  رداص  یاھتلود  یمالسا و  یاھتلود 

. دننکیم یریگمیمصت  اھنآ  ینمادکاپ  یزوسلد و  تقادص و  هب  تبسن  دوخ و  یاھتلود  هب  تبسن  ساسا  نیا  رب  اھتلم  زورما  دننکیم . تواضق  اھتلم  مھ  زورما  درک ؛

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

؟ دینکىم ىنیب  شیپ  هنوگچ  ار  قارع  ىهدنیآ  امش 

دھاوخن ققحت  دنتشاد ، قارع  ىارب  اھییاکیرمآ  هک  ىاهشقن  هک  تسا  نیا  دمھفىم ، ناسنا  تابـساحم ، قبط  دایز و  نامگ  هب  هچنآ  منک . ىعطق  ىنیبشیپ  مناوتىمن  نم 

قافتا قارع  ىهنحـص  رد  ىیاھزیچ  دـش . دـنھاوخ  هجاوم  ىدایز  ىاھهلاچ  تالکـشم و  اب  اھییاکیرمآ  تساـھنآ . ىهشقن  تامدـقم  هدرک ، ادـیپ  ققحت  نـآلا  اـت  هچنآ  تفاـی .

هک میراد  عالطا  مینادىم و  ام  دوشىم ، قارع  رد  ناگرزب  املع و  ىـضعب  زا  هک  ىیاھلابقتـسا  نیمھ  دـندوب . هدرکن  هبـساحم  ار  اھنآ  هجوچـیھهب  البق  هک  دـتفاىم  هداتفا و 

، هعیـش ىاھھورگ  داحتا  اھییاکیرمآ  دشاب . هدرکن  هبـساحم  ىنیبشیپ و  ار  عیاقو  هجوچیھهب  ىتقو  دوشىم ؟ ریگلفاغ  مدآ  ىنامز  هچ  دناهدش . ریگلفاغ  اھىیاکیرما  ىلکهب 

ىماـظن مکاـح  دـنتفگ  هک  ناـشراک - لـباقم  رد  ار  مدرم  ارآ  زا  هتـساخرب  ىمدرم و  تموکح  حیرـص  تساوـخ  قارع و  مدرم  ىاھراعـش  ىنـس ، هعیـش و  ىاـھھورگ  ىھارمھ 

دھاوخ هبرض  راچد  تسا ، هبساحمىب  نوچ  تسا و  هتفرگ  تروص  بناوج  نیا  ىهبساحمىب  راک ، دندوب و  هدرکن  هبساحم  دندرک - مھ  ىیامنتردق  دنتشاذگ و  میراذگىم و 

. منکىم نم  هک  تسا  ىلامجا  ىنیبشیپ  نیا  دروخ . دنھاوخ  ار  هبرض  دندرکن ، هبساحم  هک  ىیاج  نامھ  زا  ىنعی  تسا ؛ روطنیمھ  ىاهبساحمىب  راک  رھ  دش .

ماظن  / ١٣٨٢/٠٨/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

لھا دـنلئاق . اھتیلووسم  یارب  ایند  لھا  هک  هچنآ  سکع  تسرد  ندـیدن ؛ تیلووسم  ماجنا  ماقم  رد  ار  دوخ  تسا : نیا  نالووسم  لمع  رد  اوقت  زورب  عضاوم  نیرتمھم  زا  یکی 

هچنآ لوا  هجرد  رد  دـنھاوخیم ، ار  ینینچ  نـیا  زکارم  اـھناملراپ و  رد  تیوـضع  اـی  تیریدـم  تساـیر ، رگا  دـنھاوخیم . ناـشدوخ  یاـیند  یارب  ار  یتـلود و ... یاـھتیلووسم  اـیند 

ماظن رد  دننکیم ! نیمات  همیب و  رمع  زا  ینالوط  تدم  یارب  ار  دوخ  دیاش  دندنبیم و  ار  ناشدوخ  راب  تیلووسم ، ىط  رد  اذل  تسا . یـصخش  لئاسم  دراد ، تیمھا  ناشیارب 

رگا دنیبن و  تیلووسم  نیا  لوبق  رد  ار  دوخ  یصخش  عفانم  اقلطم  دیاب  دوشیم ، تیلووسم  دراو  هک  یسک  تسا . یطلغ  هبساحم  هبساحم ، نیا  اعطق  یمالسا ، یروھمج 

نآ ضرع  رد  زیچ  چـیھ  هک  دراد -  تیمھا  شیارب  لوا  هجرد  رد  هچنآ  دـیاب  درک ، لوبق  یتـقو  اـما  دـنکن ؛ لوـبق  ار  تیلووـسم  تسین ، شاـییاناوت  قباـطم  تیلووـسم  راـک و  نیا 

. دوش مامت  شعفانم  فالخرب  وا و  دوخ  ررض  هب  هک  دنچرھ  دشاب ؛ شتیلووسم  یادا  تسین - 

 

تسا و دیفـسور  مدرم  لاعتم و  یادخ  شیپ  ناسنا  تقو  نآ  دش ، نیا  رگا  مینک . لوبق  درک ، نآ  یادا  یارب  دیاب  هک  یتدھاجم  اب  شیاھهغدـغد و  اھیتخـس و  اب  ار  تیلووسم 

: تسین یندـنام  تاریثاـت  نیا  اـما  دراذـگیم ؛ ییاـھریثات  مدرم  زا  یداـحآ  نھذ  یور  قرب و ...  قرز و  ندرک و  لاـجنج  نتفگ و  غـیلبت و  هک  تسا  تسرد  دـنمھفیم . مھ  مدرم 

رب دـھعت  یبالقنا و  ینید و  دـھعت  فالخرب  ام  هدرکن  یادـخ  رگا  دوشیم . ریگاج  مدرم  نھذ  رد  تسا  قدـص  قح و  هچنآ  دـنامیم ؛ یقاـب  تقیقح  اـفج ؛» بھذـیف  دـبزلا  اـماف  »

. دننکیم کرد  مدرم  میھد ، ناشن  یرگید  روط  ار  تقیقح  میناوتب  مھ  نامز  زا  یھاتوک  هھرب  رد  ولو  مینک ، لمع  تکرح و  تیلووسم ، لوبق  ساسا 

نازرواشک  / ١٣٨٢/١٠/١۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لضفت و مھ  لاعتم  دـنوادخ  هتبلا  تساھراک . نیرتیناسنا  زا  یکی  مھم و  رایـسب  اھنآ  راک  دـننادب . سدـقم  ار  دوخ  تمدـخ  یزرواـشک  داـھج  ترازو  رد  مھ  مرتحم  نـالووسم 

بیرف مینکب و  دب  هبساحم  مینیـشنب ، رانک  مینک ، یلبنت  رگا  هلب ؛ تسا . ناترـس  یالاب  یھلا  کمک  دیـشاب  نئمطم  دینک ، تدھاجم  شالت و  امـش  اجرھ  درک . دھاوخ  فطل 

. مییامن تمالم  دیاب  ار  نامدوخ  مینک و  تیاکـش  دیاب  نامدوخ  زا  درکن ؛ کمک  ام  هب  ارچ  هک  مینک  تیاکـش  ادـخ  زا  دـیابن  رگید  دـش . دـھاوخ  هتفرگ  ام  زا  یھلا  کمک  میروخب ،

رایتخا رد  اھنآ و  رـس  یالاب  یھلا  کمک  امتح  دنراذگب ، هیام  ناشدوخ  مسج  ناج و  رکف و  هدارا و  زا  دنوش و  شالت  راک و  نادیم  دراو  رگا  تسا ، رثوم  ناشـشالت  هک  یناسک 

. تساھنآ

هجراخ  / ٢۵/١٣٨٣/٠۵ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

میھدىمن هزاجا  میتسین و  لیام  هجوچیھهب  میشخب و  ققحت  ار  نامدوخ  فادھا  میھاوخىم  میتسھ و  ىمالسا  ىرادیب  لابند  ىمالـسا و  ىروھمج  ماکحتـسا  لابند  ام 

. دنربب نیب  زا  ار  ام  صخشت  تیوھ و  دننک و  لح  ىناھج  جیار  تالداعم  رد  ار  ام  دنھاوخب  هک 

دندقتعم هک  مھ  ىناسک  اب  متـسین ؛ قفاوم  تشاذگ ، رانک  دیاب  ىلکب  ار  ناھج  رب  مکاح  تالداعم  دندقتعم  هک  ىناسک  اب  هدنب  مینک . هبـساحم  ار  ىناھج  تالداعم  دـیاب  ام 

هدیدان مھ  ار  ىرصانع  درک و  دراو  اھنآ  هب  ار  ىدیدج  رـصانع  دوشىم  دنتـسین . ریذپانهیزجت  تالداعم  نیا  متـسین . قفاوم  درک ، راک  تالداعم  نیا  بوچراھچ  رد  هرـسکی  دیاب 

مینکىم و هدافتسا  نامدوخ  ىاھرازبا  زا  مینکىم و  راک  مینکىم ، شالت  میتسھ ، هدنز  دوجوم  کی  ام  دزیگنارب . دزیگناىمرب ؛ ار  ىیاھتفلاخم  هتبلا  نیا  درک . فذح  تفرگ و 

ىجراخ تسایـس  ىلوصا  ىانبم  ىهنیمز  رد  نیا ، درک . هدافتـسا  دیاب  اھتیفرظ  ىهمھ  زا  راک  نیا  ىارب  مینکىم . لابند  ار  نامھ  تسا و  تسرد  هار  نیا  هک  مینکىم  تابثا 

. دیشاب هتشاد  رظن  دم  رد  ىجراخ  تسایس  نارازگراک  نالوئسم و  زیزع و  نارھاوخ  ناردارب و  امش  ارنآ  هک  ام ،

١٣٨۴/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هبساحم اب  نم  ار  نیا  دوشیم ؛ نیمات  ماما  هار  ماما و  طخ  یهلیسوهب  دراد ، تلم  نیا  هک  یقحب  یاھنامرآ  یهمھ  زورما  تسا . ماما  هار  یهمادا  رد  ام  روشک  تداعس  زورما 

ندـیعلب زا  رتمک  یزیچ  چـیھ  هب  هک  هتفرگ -  لکـش  ىرابکتـسا  یاھتردـق  لـباقم  رد  دـھاوخب  زورما  رگا  تلم  نیا  منکیم . ضرع  سوملم  ینیع و  دـھاوش  نئارق و  اـب  تقد و  و 

ماما و طخ  هب  هکنیا  زج  درادن  یھار  چیھ  دنک ، باختنا  ار  شا  یگدنز  هار  دوخ ، رظن  یار و  اب  دـناوتب  دـنک و  ظفح  ار  دوخ  لالقتـسا  تیوھ و  دتـسیاب و  دنتـسین -  عناق  اھتلم 

« يتابساحم هاگتسد  لالتخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 3 
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روطنیا دوبن . هناگیب  یوگلا  مرف و  هب  ندش  میلـست  وا ، یهویـش  ار . وا  یهویـش  مھ  دـھد و  رارق  رکف  لمع و  یگدـنز و  یارجم  رد  ار  وا  تارکفت  مھ  دوش ؛ کسمتم  ماما  هار 

باختنا و شدوخ  ار  نادیم  ریخن ، دوش ؛ راک  لوغـشم  نادیم  نآ  رد  مھ  ماما  دنکیم ، یزاب  روط  کی  ینکیزاب  رھ  نوچ  دنک و  میـسرت  نیعم و  نمـشد  ار  یزاب  نادـیم  هک  دوبن 

. دز مھ  هب  ار  ایند  زورما  ىرابکتسا  راک  زاس و  ماما  درکیم . ریگلفاغ  ار  نمشد  اذل  درکیم ؛ میسرت 

ییاضق  / ٠٧/٠۴/١٣٨۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

زا هتبلا  اھبیرخت  زا  یـضعب  تفرگ . تروص  هک  ییاھبیرخت  نیا  منیبدب ؛ دنداد ، ماجنا  ار  اھراک  نیا  هک  یلماوع  هب  هدنب  هک  تفرگ  ماجنا  ییاھراک  یخرب  تاباختنا ، نیا  لالخ  رد 

یاھراک زا  ماظن ، تاتبثم  زا  یلیخ  دوبن ؛ هنانیبعقاو  هک  دـندز  ماظن  هب  تبـسن  ییاھفرح  یتابـساحم ، اب  اـھنآ  نارادـفرط  اـی  اـھدزمان  ناـیاقآ و  زا  یـضعب  دوب ؛ یھجوتیب  یور 

، دوب تلفغ  یور  زا  اھنیا  دش ؛ هتفرگ  هدیدن  هدمآ ، دوجو  هب  اھلاس  نیا  رد  اھتلود  یهلیـسو  هب  هک  یمیظع  یاھتفرـشیپ  و  دش . ییامنهایـس  دش و  هتفرگ  هدـیدان  ماظن  گرزب 

یتح هنادرمناوجان ؛ هنافـصنم و  ریغ  یاھبیرخت  دـنتفرگ ؛ رارق  بیرخت  دروم  یروھمج  تسایر  تاباختنا  یاھدزمان  زا  یدادـعت  دوبن . تلفغ  یور  زا  اھبیرخت  نیا  زا  یـضعب  نکیل 

ار یھلا  تمحر  دوب . یدب  یهثداح  نیا ، دـنامن . ناما  رد  اھبیرخت  نیا  مد  زا  تسا ، یاهقباساب  مرتحم و  تیـصخش  هک  یناجنـسفر  یمـشاھ  یاقآ  لثم  یھجوم  تیـصخش 

، تحیـصن زا  ریغ  ییاضق ، ریغ  ییاضق و  نالوئـسم  اما  منکیم ؛ تحیـصن  نم  تسا ، هتـشذگ  نوچ  زورما  میدوب . هدرک  دـیکات  ام  هک  نیا  اب  درک ؛ هدولآ  اـھراک  هنوگنیا  اـب  دـیابن 

یمارح لعف  هتبلا  هک  دندرک ، ار  راک  نیا  تلفغ  تلاھج و  یور  زا  ملـسم  روط  هب  هدع  کی  دننک . ادیپ  ار  اھنآ  دننک و  بیقعت  ار  اھبیرخت  نیا  لماوع  اھنآ  دـنراد ؛ مھ  رگید  فیاظو 

ماجنا تاباختنا  یاضف  بیرخت  یارب  اھنآ  بیرخت  دنتـشادن و  یاهقالع  اھدزمان  زا  کی  چـیھ  هب  هک  دوب  یناسک  راک  تفرگ ، ماجنا  هک  ییاھراک  زا  یرایـسب  نکیل  تفرگ ؛ ماـجنا 

زا دنوشیم و  یزیگناهنتف  نادیم  دراو  یناسک  هک  میاهدید  یسایس  یرکف ، یبھذم ، گرزب  تافالتخا  رد  ام  یمالـسا . ماظن  ندرب  لاوس  ریز  یارب  دندرک ، بیرخت  اھنآ  تفرگ ؛

هک دـنوش ، صخـشم  یتسیاب  یلـصا  نارـصقم  دـینک ؛ ادـیپ  ار  اھنیا  نآ ! هب  هن  دـنراد ، هقالع  نیا  هب  هن  هک  یلاح  رد  دـنبوکیم ؛ ار  نیا  نآ ، ناـبز  زا  دـنبوکیم ؛ ار  نآ  نیا ، ناـبز 

هکلب تسین ، روـجنیا  درب ! لاوـس  ریز  ار  یجیـسب ، نموـم و  ناـناوج  روـشک ، نیا  یاھرـشق  نیرتزیزع  هنافـساتم  تاراـھظا ، یـضعب  تسا . راـک  رد  نمـشد  تسد  اـنئمطم 

. داسف داجیا  یارب  یزیگناهنتف و  یارب  تسا  راک  رد  هک  تسا  نمشد  یاھتسد 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٨۴ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمھن  ذیفنت  مکح  نتم 

نادیم هب  هلحرم  ود  رد  ار  یار  نویلیم  تصش  هب  کیدزن  باختنا و  یهصرع  رد  مدرم  یرثکادح  روضح  دوب . زیگناتفگـش  یاهدیدپ  مھن ، تاباختنا  رد  ام  گرزب  تلم  یهسامح 

هناوتشپیب و ار  یمالسا  یروھمج  توافتیب ، ار  مدرم  دوخ ، یناطیش  یهبساحم  رد  هک  وجهلخادم  ناربکتـسم  اب  دوب  تلم  نیا  گرزب  داھج  ندروآ  تکربرپ  یهقباسم  نیا 

یرالاسمدرم هک  دوب  ینانمـشد  یهنوگ  رب  ناریا  تلم  یلیـس  مھن  تاباختنا  درک . لطاب  ار  لایخ  باوخ و  نیا  ناریا  تلم  دنتـشادنپیم . هداـتفا ، تبرغ  هب  ار  ماـما  بـالقنا و 

. دنباتیمنرب یمالسا  ماظن  یناشیپ  رب  ار  هراتس  نیا  ششخرد  دننادیم و  مالسا  دض  رب  ناشتاغیلبت  یوداج  یهدننزمھرب  ار  یمالسا  نامیا  زا  هتساخرب 

ماکان رگید  راـبکی  ار  گرزب  ناطیـش  دیـشک و  ناربکتـسم  خر  هب  رگید  راـبکی  ار  دوخ  کراـبم  اـنعمرپ و  روضح  و  دوخ ، یگدنزرـس  طاـشن و  دوخ ، میمـصت  مزع و  یمالـسا  ناریا 

. تخاس

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

اھاج یلیخ  دوش . لیکـشت  یمالـساریغ  ماظن  اما  دریگب ، ماـجنا  تسناوتیم  یبـالقنا  تضھن  یبـالقنا و  شروش  دـش . لیکـشت  یمالـسا  بـالقنا  زا  سپ  یمالـسا  ماـظن 

، دیسر هجیتن  هب  تضھن  هکنآ  زا  دعب  اما  دندوب ؛ اھناملسم  تضھن ، ناربھر  تضھن و  هاگیاپ  الصا  دوب . یمالـسا  تضھن ، ریازجلا ، رد  دوب . روطنیمھ  ریازجلا  رد  هدش ؛ روطنیا 

نمھب و ٢٣ نمھب و ٢٢  زور ٢١  نامھ  رد  دشیم . تشاد  اھراک  نیمھ  مھ  اجنیا  دنتفرگ . تسد  رد  ار  تردق  دندمآ  دنتشادن ، یمالسا  رکفت  ینابم  هب  یداقتعا  هک  یناسک 

تکرح کی  یرگراـک و  شبنج  کـی  ناـشدوخ  حالطـصا  هب  هک  دـندرکیم  تکرح  دنتـشاد  مدوب ؛ اـھراک  زا  یخرب  ناـیرج  رد  کـیدزن  زا  هدـنب  دـشیم . تشاد  اـھراک  نیا  زا  نمھب 

ققحت رگراک -  یهقبط  بالقنا  ینعی  تسا -  لومعم  ایند  رد  یتسیلایسوس  یاھماظن  ندمآ  راک  یور  رد  هک  یلومرف  نامھ  دننک و  بیلغت  یمومع  تکرح  نیا  رب  ار  یرگراک 

اذل دندوب ؛ هدیدن  ناشتابـساحم  رد  ار  ریذپانتسکـش  ریذپانهشدخ  رھوگ  نیا  ینعی  دـندوب ؛ هدرکن  هبـساحم  ار  ماما  اھتنم  دـنیایب ؛ راک  رـس  رفن  دـنچ  کی  مھ  دـعب  دـنھدب و 

یتسیلایسوس حالطصاهب  تابلاطم  دندرک و  تارھاظت  یولع و  یهسردم  رد  ماما  تیب  یولج  دندمآ  دنداتفا  هار  بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  موس  زور  یتح  دندروخ . هبرض  تخس 

. دش لیکشت  یمالسا  ماظن  یلو  دندرک . حرطم  ار  یرگراک  و 

هیوالھد  / ٠١/٠۵/١٣٨۵ رد  رون  نایھار  یاھناوراک  رادید  رد  تانایب 

مالـسا و هب  دوخ  ىرادافو  ىناشفناج و  اب  تعاجـش ، اب  و  برع - نارھاوخ  ناردارب و  دـندوب - هدـنارذگ  هقطنم  نیمھ  رد  ار  دوخ  رمع  هک  مدـید  ار  ىمدرم  هقطنم ، نیا  رد  نم 

ار روشک  نیا  رویغ  ناناوج  هقطنم ، نیا  رد  نم  دـمآرد . بآ  زا  طلغ  وا ، ىجراخ  نانابیتشپ  ىثعب و  نمـشد  تابـساحم  ىهمھ  هک  دـندرک  ىاىگداتـسیا  ناـنچنآ  زیزع ، ناریا 

فرـش و ىاھزرم  زا  دـنیایب و  اجنیا  هب  ات  دـندوب  هدـیرب  لد  ردام ، ردـپ و  رانک  رد  تحار  ىگدـنز  زا  اھهداوناخ ، شوغآ  زا  گرزب ، روانھپ و  روشک  نیا  فاـنکا  زا  هک  مدرک  هدـھاشم 

طلغ مالسا  نانمشد  تابساحم  نآ  رد  هک  تسا  ىاهقطنم  ناتسزوخ  دنام ؛ ماکان  نانمشد  ىهئطوت  نآ  رد  هک  تسا  ىاهطقن  ناتـسزوخ ، دننک . عافد  ىمالـسا  ناریا  تزع 

تمھ دندوب . هدرک  ىرگید  تابساحم  ىناھج - رابکتـسا  هاگودرا  رـصانع  رگید  اکیرما و  ىنعی  مادص - نانابیتشپ  دوب و  هدرک  هبـساحم  ىرگید  روط  قارع  توغاط  دمآرد . بآ  زا 

. درک لطاب  هشیر  زا  ار  اھنآ  تابساحم  نیمزرس ، نیا  نز  درم و  نامیا  تیمح و  روشک و  رسارس  زا  ناملسم  ناناوج  تریغ  مدرم ، امش 

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٨۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

یاھراک ندوب  هدشن  یسانشراک  یهنیمز  رد  امـش  فاصنایب  فاصنااب و  نادقتنم  امـش و  نافلاخم  هک  ار  ییاھفرح  نم  تسا . یـسانشراک  تیوقت  یهلاسم  مود  شرافس 

اما دریگیم ؛ ماـجنا  مھ  یبوـخ  رایـسب  یـسانشراک  یاـھراک  یئاـھاج  کـی  هک  منیبـیم  نوـچ  تسین ؛ نم  تواـضق  کـالم  اـھنآ  مریگیمن و  یدـج  چـیھ  دـننکیم ، رکذ  تـلود 

یهلاسم ای  یـسیونهجدوب ، یزیرهمانرب و  یهلاسم  لثم  یناینب ، ییانبم و  یاھراک  رد  صوصخب  دیریگب ؛ یدـج  اتقیقح  ار  یـسانشراک  راک  هکنیا  رب  منک  دـیکات  مھاوخیم 

راگدنام راک  نیا  تفرگ ، ماجنا  یاهنارحبتم  یهبناجهمھ  قیقد  قیمع  یـسانشراک  راک  رگا  دـنامب . دـیاب  ینعی  تسا ؛ راگدـنام  یناینب و  یاھراک  اھنیا  اھنیا ؛ لاثما  اھاروش و 

قافتا هک  یتاھابتـشا  هب  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  اھامـش  دوخ  الوا  تفر . دھاوخ  ردھ  هب  امـش  تامحز  دوب ، هدـیئاس  شایـسانشراک  یهشوگ  هچنانچ  رگا  الاو  دـش ؛ دـھاوخ 

ناتدوخ تلود  یهرود  نیمھ  یارب  طقف  هک  امش  ناگدنیآ -  دنیآیم و  امش  زا  دعب  هک  یناسک  هکنیا  رگید  تسین ؛ ناربج  لباق  رگید  تاھابتشا  یـضعب  دیوشب و  فقاو  دتفایم ،

راک هک  یتقونآ  فالخ  رب  تفرگ ؛ دـنھاوخن  یدـج  ار  اھنآ  دـنامب -  یقاب  روشک  هاگتـسد  یتالیکـشت  راـتخاس  رد  اـھراک  نیا  دـیھاوخیم  امـش  دـیھدیمن ، ماـجنا  ار  اـھراک  نیا 

قاتا ود  نیب  هک  یراوید  اب  نامتخاس  کی  نویـسادنوف  دـنکیم . تسرد  گرزب  تارطخ  هبـساحم ، رد  هابتـشا  نیرتکچوک  اھهیاپ ، رد  هرخالاب  دـشاب . هدـش  قیقد  یـسانشراک 

. تسا هلئسم  کی  مھ  نیا  دوشن . لکشم  راچد  دنامب و  یقاب  انب  ات  دشاب  یسانشراک  قیقد و  یلیخ  دیاب  تابساحم  اجنآ  دنکیم ؛ قرف  دوشیم ، هدیشک 

؛ دوشیم حرطم  هدـش -  تبحـص  ررکم  روھمجسیئر  یاقآ  اب  مھ  ماهتفگ و  اھامـش  هب  مھ  اررکم  نم  هک  مھ -  ناگبخن  اـب  لـماعت  یهلئـسم  یـسانشراک ، راـک  نیا  رد  هتبلا 

رد میرادن ؛ مک  روشک  رد  هبخن  یاھمدآ  افاصنا  ام  دنوشیمن . رصحنم  مھ  عمج  نیا  اب  طبترم  یاھعمج  عمج و  نیا  رد  دندایز و  روشک  ناگبخن  دینک . هدافتسا  ناگبخن  زا  ینعی 

دھاوخیم ناشلد  دنقاتشم و  هدامآ و  مھ  همھ  هک  دمھفیم  دنکیم ، دروخرب  هبخن  دارفا  اب  ناسنا  هک  یھاگ  دنتسھ . یتاقیقحت  یراک و  یاھطیحم  رد  دنتسھ ، اھھاگـشناد 

. تسا یمھم  یهلئسم  کی  هک  دننک  هضرع  ار  ناشدوخ  دنیایب و  ناگبخن  ات  دوشب  هداد  ناشن  لمع  رد  دیاب  نیا  هتبلا  دیشاب . اھنیا  ناھاوخ  ایوج و  دننک ؛ کمک 

« يتابساحم هاگتسد  لالتخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 4 
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دزی  / ١٠/١٢/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دننکیم فیعضت  ار  یمالسا  یروھمج  هاگتسد  زا  یشخب  بسانت  هب  یتقو  رھ  دنک . فیعضت  ار  مدرم  نیب  ار و  نیلوئسم  نیب  فطاوع  یبلق و  طابترا  دنکیم  یعس  نمـشد 

مدرم هکنیا  یارب  تسا ، نمشد  راک  ار ؛ ماظن  رگید  نوگانوگ  یاھھاگتـسد  زور  کی  ار ، هیئاضق  یهوق  زور  کی  ار ، هننقم  یهوق  زور  کی  ار ، هیرجم  یهوق  زور  کی  دننکیم ؛ مھتم 

یهطبار مدرم ، نیب  یهطبار  اذل  دننکیم . هبساحم  مھ  تسرد  دننکیم و  هبساحم  ار  لئاسم  دنریصب ، دنرایشوھ ؛ هناتخبـشوخ  ام  مدرم  دننک . یمگردرـس  تریح و  راچد  ار 

اھنآ یارب  نیلوئـسم  هک  دـننک  سح  ـالمع  دـننیبب و  مدرم  دوـشب و  رتمکحتـسم  هطبار  نیا  زورهبزور  هللااـشنا  تسا . یمکحتـسم  مرگ و  یهـطبار  مدرم ، نیلوئـسم و  نـیب 

. دنربب شیپ  ار  اھراک  دنناوتیم  دنراد و  یئاراک  دنراک و  هب  یهدامآ  نیلوئسم  و  دننکیم ؛ یزوسلد 

دزی  / ١٠/١٣/١٣٨۶ ناتسا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

تسا نیا  باوج  دنامیم ؟ تکاس  ایآ  دوشیم ، ماکان  روطنیا  وا ، سفن  هب  دامتعا  نتسکش  تلم و  کی  یناور  یحور و  ندناشن  بقع  یارب  وجهرطیس  تردق  کی  هک  یتقو  ایآ 

دیدج یاھهار  یهبـساحم  دـیاب  ام  میـشاب . دـیدج  یاھهویـش  رکف  هب  دـیاب  ام  ددرگیم ، دـیدج  یاھهار  لابند  وا  نوچ  ددرگیم . دـیدج  یاھهار  لابند  دـنامیمن ؛ تکاس  هن ، هک 

تاـناکما اـب  شا  یتاـغلیبت  تاـناکما  نمـشد  درمـش .» هراـچیب  ریقح و  ناوـتن  نمـشد  : » ماهتفگ اـھراب  نم  تـسین . یمک  تاـناکما  وا ، تاـناکما  مینادـب  مـینکب ؛ ار  نمـشد 

تاناکما یتاطابترا ، یتاغیلبت و  راک  یاھهنیمز  رد  یگنھرف ، راک  یاـھهنیمز  رد  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم  مھ  ار  نیا  تسین . هسیاـقم  لـباق  یمالـسا  یروھمج  یتاـغیلبت 

ریبعت هب  ناریا -  رد  ماظن  نیفلاخم  هب  رالد  نویلیم  دص  رالد ، نویلیم  داتشھ  ام  اقآ  دنتفگ  هک  ینیا  دننکیم . جرخ  ناوارف  مھ  لوپ  دنلوغشم ، مئاد  تسا ؛ دایز  یلیخ  نمشد 

نیا ناوج  امـش ، نم و  دـننکیم . هنیزھ  دـنراد  تساھزیچ . نیا  زا  رتشیب  یلیخ  راک  نیا  یارب  اھنآ  یاھهنیزھ  تسا ؛ هیـضق  رھاظ  اـھنیا  میھدـیم ، نویـسیزوپوا -  ناـشدوخ 

نآ دیدرک ، ینیبشیپ  رگا  دنک . ینیب  شیپ  دش ؛ دھاوخ  دراو  یھار  هچ  زا  نمشد  هک  دنادب  دیاب  تکلمم  نیا  داتسا  تکلمم ، نیا  لوئسم  تکلمم ، نیا  یوجشناد  تکلمم ،

ثودح زا  شیپ  یاھهدیدپ  تسا ، هار  رد  ینافوط  ای  تسا ، هار  رد  یلیـس  اضرف  هک  دـینادیم  امـش  یتقو  دیـسانشیم . ار  اھنیا  دـیآیم ، شیپ  هعماج  رد  هک  یئاھهدـیدپ  تقو 

امـش یارب  لماوع  نیا  دـینادیمن ، یتقو  دـینادیم . ار  شلماع  دیـسانشیم و  ار  نافوط  ای  لیـس  زا  شیپ  تاظحل  نیا  دـتفایم ، قافتا  امـش  یگدـنز  رد  یتقو  نافوط  ای  لـیس 

. دنکیم یدج  ام  یارب  ار  ثحب  نیا  هک  تسا  نیا  دنکیم . کمک  هتسنادان  لماوع  نآ  هب  ناسنا  یھاگ  تسا . هتخانشان 

زیربت  / ١١/٢٨/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یئاراـک دـش و  رتباداـش  زور  هب  زور  دـنام و  اـم  مدرم  نیب  رد  بـالقنا  نیا  تسین . یقثو  یهورع  نآ  نوچ  تسین ؛ ناـمیا  نوـچ  دـنوشیم ؛ اـھر  هراـکهمین  دـننامیمن ؛ اـھبالقنا 

هک روطنامھ  نمھب  ود  تسیب و  لاسما  تسا . هتـشذگ  بالقنا  زا  لاس  هن  تسیب و  نمھب . ود  تسیب و  هب  دـینک  هاگن  امـش  لاسما  داد . ناشن  رتشیب  زور  هب  زور  ار  شدوخ 

لھا دـنراک و  نیا  لھا  هک  یناسک  مدرک ، یریگربخ  اھناتـسرھش -  ریاـس  هچ  نارھت ، هچ  فلتخم -  طاـقن  زا  مھ  هدـنب  دـندرک ، لـقن  زیربت  زا  یرتسبـش  دـھتجم  یاـقآ  باـنج 

هدـنز تلم  نیا  نوچ  ارچ ؟ دوب ؛ رتشیب  لبق  یاھلاس  هتـشذگ و  لاس  زا  مدرم  تکرـش  مدرم ، ناجیھ  مدرم ، روضح  لاـسما  هک  دـنداد  رظن  عطاـق  روط  هب  اـبیرقت  دنـصیخشت ،

. تسا هدنز  بالقنا  نیا  نوچ  تسا ؛

، دندرک هبـساحم  دب  دندرک ، اطخ  دش ، شومارف  ماما  درم ، بالقنا  دـش ، مامت  بالقنا  هک  دـندرک  مالعا  دـندش ، هدزناجیھ  ناھگان  طسو  یاھلاس  نیا  لوط  رد  هک  یناسک  نآ 

. دش رتهدنز  بالقنا  یاھشزرا  دش . رتطاشناب  بالقنا  دندرک . هابتشا 

بالقنا هک  یئاھراک  دننیبیم ؛ ار  بالقنا  یئاراک  نوچ  دنھاوخیم ؛ ار  وا  مدرم  دنھدیم ؛ یار  وا  هب  مدرم  دنک ، حرطم  ار  بالقنا  یاھراعش  مدرم و  نیب  دیایب  هک  یسک  نآ  زورما 

رد یھاگ  هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  هدـش ، هدـیمد  تلم  نیا  ناناوج  رد  هک  یـسفن  هب  دامتعا  حور  هدروآ ، دوجو  هب  ایند  رد  تلم  نیا  یارب  هک  یھاـگیاج  هدرک ، روشک  نیا  رد 

. دوشیم لح  یروجنیا  تالکشم  داد . ماجنا  ار  اھنیا  بالقنا  نیا  دیآیمن . تسد  هب  مھ  لاس  دص 

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

دص یھاگ  دیآیم . تسدهب  هعماج  یارب  یمالسا و  تما  یارب  نیملسم ، یارب  مالـسا ، یارب  تخادرپ ، نیا  اب  هک  یزیچ  نآ  اب  دوش  هظحالم  دیاب  میزادرپیم ، ام  هک  یئاھب 

ماما دوب . هخسن  نیا  هب  لمع  یمالسا  بالقنا  میریگیم . شلباقم  رد  هچ  دید  دیاب  هدرکن . فارسا  دنک ، جرخ  رگا  درایلیم  دص  یھاگ  هدرک ؛ فارـسا  دنک ، جرخ  ناسنا  ناموت 

تقو نامھ  میتخانـشیم - ار  اھنیا  ام  دـندوبن ؛ یدـب  نامدرم  بوخ ، یاـھمدآ  هتبلا  نیبیحطـس - رگنرھاـظ و  یاـھمدآ  یاهدـع  کـی  درک . لـمع  هخـسن  نیا  هب  اـم  راوگرزب 

هک دنادیمن  ماما  هک  دندرکیم  لایخ  دوشیم . هتخیر  ناشنوخ  دنوشیم ؛ هداد  نتـشک  هب  ام  یاھناوج  نیرتھب  دندروآ و  نادیم  یوت  ار  اھناوج  نیا  ناشیا  هک  دنتفگیم 

همھنیا اـم  یلیمحت ، گـنج  رد  هلب ، بوـخ  دـشیمن . تسرد  هبـساحم  هکنیا  زا  دوـب  یـشان  نیا  تخوـسیم . وا  یارب  ناـشلد  دریگیم . رارق  رطخ  رد  اـھناوج  نیا  ناـج 

ناریا تیوھ  مالـسا ، مچرپ  روشک ، لالقتـسا  لباقم ، رد  هچ ؟ لباقم ، رد  اما  تسا ؛ یگرزب  یاھب  نیا ، دندش . رادغاد  هداوناخ  همھنیا  میداد ، زابناج  همھنیا  میداد ، دیھش 

. میدرک ظفح  میظع  نافوط  نآ  لباقم  رد  ار  یمالسا 

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

رھظم هک  یلعنبنیـسح  لثم  یـسک  درک ؟ دیاب  راک  هچ  دـننکیمن ، مامـشتسا  و  کرد   ار  رطخ  هک  تسا  مکاح  مالـسا  یایند  رب  تلفغ  ردـق  نیا  هک  یتیعقوم  نینچ  کی  رد 

 - ار مالسا  یایند  هک  دنک  یراک  دیاب  وا  دنکب ؟ دیاب  راک  هچ  طیارش  نیا  رد  نیسح - » نم  انا  ینم و  نیـسح   - » تسا مالـسا  مرکم  ربمغیپ  رییغتیب  یهخـسن  تسا ، مالـسا 

یارب دش  توعد  نیـسح  ماما  هکنیا  الاح  دش . عورـش  نیـسح  ماما  مایق  اب  ناکت  نیا  دـھدب . ناکت  دـنک ؛ هاگآ  دـنک ؛ رادـیب  نآ -  زا  دـعب  یاھنرق  لوط  رد  هکلب  زور ، نآ  طقف  هن 

ماـما درکیم . ادـیپ  ققحت  ماـیق  نیا  دـشیمن ، مھ  توعد  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماـما  رگا  دوب . راـک  یاـھهناھب  راـک و  رھاوظ  اـھنیا  هفوک ، هب  درک  تکرح  هفوـک و  رد  تموـکح 

یدعب یاھنرق  یاھناملسم  یهمھ  هب  ار  هخسن  تسیچ . ناملـسم  یارب  یطیارـش ، نینچ  کی  رد  راک ، روتـسد  هک  دھدب  ناشن  ات  دادیم ، ماجنا  ار  تکرح  نیا  دیاب  نیـسح 

شدوخ وا  دوب . یلمع  یهخـسن  دوبن ؛ نیـشنب » تدوخ  هدـب ، روتـسد   » یفارح و یظافل و  یهخـسن  یلعنبنیـسح ، یهخـسن  اھتنم  تشون ؛ یاهخـسن  کی  داد . ناـشن 

؛ دننکیم تموکح  مدرم  رب  نیملاظ  دش ؛ هتـشاذگ  رانک  مالـسا  هک  دـیدید  امـش  هک  یتقو  نآ  هک  دـنکیم  لقن  ربمغیپ  لوق  زا  ناشیا  تسا . نیا  هار  هک  داد  ناشن  درک و  تکرح 

یادخ هلخدم ؛» هلخدی  نا  یلع هللا  اقح  ناک  ، » دنکن مایق  دتـسیان و  عضو ، نیا  لباقم  رد  هک  یـسک  نآ  دننکیم ؛ راتفر  مدرم  اب  روجف  قسف و  اب  دنھدیم ؛ رییغت  ار  ادخ  نید 

نیا هار  رد  تسا . نیا  نیسح  ماما  مایق  تسا . هخسن  نیا  درک . دھاوخ  راتفر  تسا ، تامرح هللا » لحتسم   » هک یسک  نامھ  لثم  مھ  توافتیب  تکاس و  مدآ  نیا  اب  لاعتم 

هک نامدرم  نیرتھب  ناج  تسین . یدایز  یاھب  نیـسح ، ماما  رظن  هب  دوش  ینابرق  رگا  تسا ، ملاع  یاھناج  نیرترب  هک  نیـسح  ماما  یاـھبنارگ  کراـبم و  رھطم و  ناـج  ماـیق ،

ناگناگیب تسد  رد  هک  بنیز  لثم  یتیصخش  ربمغیپ ، مرح  لآ هللا ، تراسا  دوشیمن . بوسحم  ینارگ  یاھب  نیسح  ماما  یارب  دوش ، نابرق  رگا  دندوب ، نیسح  ماما  باحصا 

ماما رظن  هب  نیگنـس  یاھب  نیا  نتخادرپ  تراسا و  نیا  دـننکیم -  ریـسا  ار  هچب  نز و  نیا  اھنآ  دوش ، هتـشک  ناـبایب  نیا  رد  یتقو  تسنادـیم  یلعنبنیـسح  دوشب -  ریـسا 

یمالسا و تما  یارب  نیملـسم ، یارب  مالـسا ، یارب  تخادرپ ، نیا  اب  هک  یزیچ  نآ  اب  دوش  هظحالم  دیاب  میزادرپیم ، ام  هک  یئاھب  دوبن . نیگنـس  دوصقم  نیا  یارب  نیـسح ،

. میریگیم شلباقم  رد  هچ  دید  دیاب  هدرکن . فارسا  دنک ، جرخ  رگا  درایلیم  دص  یھاگ  هدرک ؛ فارسا  دنک ، جرخ  ناسنا  ناموت  دص  یھاگ  دیآیم . تسد  هب  هعماج  یارب 

؛ دندوبن یدب  نامدرم  بوخ ، یاھمدآ  هتبلا  نیبیحطس -  رگنرھاظ و  یاھمدآ  یاهدع  کی  درک . لمع  هخسن  نیا  هب  ام  راوگرزب  ماما  دوب . هخسن  نیا  هب  لمع  یمالسا  بالقنا   

لایخ دوشیم . هتخیر  ناشنوخ  دنوشیم ؛ هداد  نتـشک  هب  ام  یاھناوج  نیرتھب  دندروآ و  نادیم  یوت  ار  اھناوج  نیا  ناشیا  هک  دـنتفگیم  تقو  نامھ  میتخانـشیم -  ار  اھنیا  ام 

گنج رد  هلب ، بوخ  دـشیمن . تسرد  هبـساحم  هکنیا  زا  دوب  یـشان  نیا  تخوـسیم . وا  یارب  ناـشلد  دریگیم . رارق  رطخ  رد  اـھناوج  نیا  ناـج  هک  دـنادیمن  ماـما  هک  دـندرکیم 

، روشک لالقتـسا  لباقم ، رد  هچ ؟ لباقم ، رد  اما  تسا ؛ یگرزب  یاھب  نیا ، دـندش . رادـغاد  هداوناخ  همھ  نیا  میداد ، زاـبناج  همھ  نیا  میداد ، دیھـش  همھ  نیا  اـم  یلیمحت ،

یهھبج ولج  زابرـس  نآ  مادـص ، دوبن . مادـص  نافوط  دـندوب ، هدرک  تسرد  هک  یناـفوط  نآ  میدرک . ظـفح  میظع  ناـفوط  نآ  لـباقم  رد  ار  یمالـسا  ناریا  تیوھ  مالـسا ، مچرپ 

« يتابساحم هاگتسد  لالتخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 5 
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؛ دوب نشور  حـضاو و  همادا  رد  دـندوبن ، هئطوت  نیا  دراو  مھ  لوا  زا  مینک  ضرف  رگا  دـندوب . هتفرگ  رارق  رابکتـسا  رفک و  یایند  هاگتـسد و  یهمھ  مادـص  رـس  تشپ  دوب . نمـشد 

، دـنداد هشقن  دـنداد ، تاعالطا  دـنداد ، لوپ  دـندمآ ؛ رابکتـسا  هب  یهتـسباو  عجترم و  یاھروشک  دـمآ ، وتان  دـمآ ، زور  نآ  ىوروش  دـمآ ، اکیرمآ  مادـص . رـس  تشپ  دـندمآ  همھ 

رد ار  رابکتـسا  یارب  یهدناشنتسد  یهقطنم  کی  دچیپب . مھ  رد  یلکب  ار  نموم  ناریا  عاجـش ، دیـشر و  ناریا  گرزب ، ناریا  ات  دوب  هدـمآ  میظع  یهھبج  نیا  دـندرک . تاغیلبت 

روشک رس  رب  لاس  تسیود  لوط  رد  هک  ار  یتبیـصم  دراد . هگن  اکیرمآ  لاگنچ  تشم و  رد  مھ  دعب  یهجرد  رد  دنک و  مادص  لثم  یکچوک  تسپ و  رـصنع  بولغم  لوا ، یهجرد 

هتبلا داتـسیا . راوگرزب  ماما  داتـسیا ، ام  تلم  دنھدب . همادا  رگید  لاس  تسیود  رگید ، لاس  دص  ار  تبیـصم  نیا  دندرک ، تسرد  تلم  نیا  یارب  لکـشم  همھ  نیا  دـندروآ و  ام 

. دوبن درواتسد  نآ  لباقم  رد  یفازگ  یاھب  نیا  اما  میدرک ؛ ادف  ار  یبوبحم  یاھناوج  میداد ، ار  یگرزب  نادیھش  میداد ، ار  یزیزع  یاھناج 

اضرلا  / ١٣٨٨/٠١/٠١ یسومنبیلع  ترضح  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

ات لوا  زور  زا  ناریا  تلم  میراد . یقطنم  ام  میوگب  مھاوخیم  نم  نکیل  دناهدرپ ؟ تشپ  رصانع  تسا ؟ هرگنک  تسا ؟ روھمج  سیئر  تسیک ؛ اکیرمآ  رد  ریگمیمـصت  منادیمن  نم 

. میریگیم میمـصت  هبـساحم  اب  ام  میریگیمن ؛ میمـصت  تاساسحا  یور  زا  میتسین ؛ یتاساسحا  ناـمدوخ  مھم  لـئاسم  یهنیمز  رد  اـم  تسا . هدرک  تکرح  قطنم  اـب  زورما 

؟ تسا هدرک  رییغت  هچ  دینک ؛ نشور  ام  یارب  ار  نیا  هدرک ؟ رییغت  هچ  تساجک ؟ رییغت  نیا  بوخ ، دنھدیم ؛ رییغت  راعـش  مینک . داجیا  طباور  دیئایب  مینک ، هرکاذم  دیئایب  دنیوگیم 

وـس تاغیلبت  ینزماھتا و  ینکارپنجل و  زا  دـیتشادرب ؟ ار  هناملاظ  یاـھمیرحت  دـیدرک ؟ دازآ  ار  ناریا  تلم  یاـھیئاراد  شتمـالع ؟ وک  هدرک ؟ رییغت  ناریا  تلم  اـب  امـش  ینمـشد 

رد اما  دنھدیم ، رییغت  راعش  هدرک ؟ رییغت  هچ  دیتشاذگ ؟ رانک  ار  یتسینویھص  میژر  زا  طرـش  دیق و  یب  عافد  دیتشادرب ؟ تسد  نآ  یمدرم  نیلوئـسم  گرزب و  تلم  نیا  هیلع 

تـسایر هب  امـسر  هک  یاهظحل  نیلوا  زا  اـکیرمآ  دـیدج  روھمج  سیئر  تسا . هدـشن  ضوع  مھ  تاـیبدا  یتـح  میدـیدن . یرییغت  چـیھ  اـم  دوـشیمن . هدـھاشم  یرییغت  لـمع 

؟ دوشیمن هدید  یزیچ  ارچ  رییغت ؟ نیا  وک  تسا ، هتفرگ  ماجنا  یرییغت  دیئوگیم  تسار  رگا  ارچ ؟ درک ؛ تناھا  یمالسا  یروھمج  تلود  ناریا و  هب  درک ، قطن  دیسر و  یروھمج 

. دناسرت دوشیم  هن  داد ، بیرف  دوشیم  هن  ار  ناریا  تلم  دننادب ؛ مھ  نارگید  دننادب ، مھ  یئاکیرمآ  نیلوئسم  میوگیم ؛ همھ  هب  ار  نیا  نم 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

هب ات  دننکیم  راداو  دننکیم ، روبجم  ار  ماظن  نیلوئـسم  دـننکیم و  تسرد  ماظن  هیلع  یراشف  مرھا  کی  ینابایخ ، تاکرح  اب  دـننک  لایخ  یـضعب  هک  تسا  طلغ  مھ  روصت  نیا 

هابتـشا نیا  تسا . یروتاتکید  عورـش  نیا ، دوخ  راشف ، ریز  ینوناق ، ریغ  تابلاطم  هب  نداد  نت  الوا  تسا . طـلغ  مھ  نیا  هن ، دـنورب . اـھنآ  تـالیمحت  راـب  ریز  تحلـصم ، ناونع 

ار اھنآ  مدرم  دشاب ، مزال  رگا  دش . دھاوخ  هنحـص  تشپ  ناھدنامرف  هجوتم  امیقتـسم  شبقاوع  دنک ، ادـیپ  رگا  مھ  یبقاوع  تسا . یطلغ  یهبـساحم  نیا  تسا ؛ هبـساحم 

. تخانش دنھاوخ  دوخ  تقو  دوخ و  تبون  رد  مھ 

زاب افـص  تبحم و  هار  تسا . زاب  نوناـق  هار  دـینک . تیاـعر  ار  نوناـق  دـیراذگب ، مھاـفت  رب  ار  اـنب  دـیراذگب ، یردارب  رب  ار  اـنب  مھاوخیم  ناردارب ، نیا  ناتـسود ، نیا  یهمھ  زا  نم 

نیا ار  ینویلیم  لـھچ  یزوریپ  نشج  دـنھاوخیم . ار  روشک  تفرـشیپ  همھ  بخ ، دـنورب . هار  نیا  زا  همھ  هک  دـھدب  قیفوت  لاـعتم  یادـخ  مراودـیما  و  دـیورب . هار  نیا  زا  تسا ،

، دـننکب باختنا  ار  یرگید  هار  دـنھاوخب  یناـسک  رگا  هتبلا  دـنک . بارخ  دـھاوخیم  نمـشد  هک  یناـنچمھ  دـنک ؛ بارخ  ار  نشج  نیا  نمـشد  دـنراذگن  دـنرادب و  یمارگ  ناردارب 

. درک مھاوخ  تبحص  نیا  زا  رتحیرص  مدرم  اب  دمآ و  مھاوخ  هرابود  هدنب  تقونآ 

ناجیابرذآ  / ١٣٨٨/١١/٢٨ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یروـھمج راـب  نیمھد  دـنچ  یارب  لاـسما  دـنروخیم . تسکـش  دـنراد  هک  تسھ  مھ  لاـس  یـس  و  دـننکیم ، هئطوـت  دـنراد  یمالـسا  یروـھمج  هیلع  هک  تسا  لاـس  یس 

. دندروخ تسکش  نیربکتسم  دش و  زوریپ  نیربکتسم  لابق  رد  دوخ  یهزرابم  رد  یمالسا 

؛ دش سکعب  اما  دنک ؛ فیعـضت  ار  یمالـسا  یروھمج  دناوتب  دیاش  درک ، هناھب  نمـشد  دندرک ، داجیا  طلغ  یهبـساحم  ینادان و  یور  زا  یاهدع  هک  ار  تاباختنا  زا  دعب  ثداوح   

نیا زا  دعب  تسا ، نیمک  رد  نمـشد  هک  دنک  تابثا  مدرم  هب  لالدتـسا  اب  تساوخیم  یـسک  ثداوح  نیا  زا  لبق  ات  رگا  دـش . یمالـسا  یروھمج  تردـق  بجوم  ثداوح  نیمھ 

یوت دـیآیم  دـنکیمن ، لـطعم  تسا ، نیمک  رد  نمـشد  دـید  هک  یتـقو  تسا ؛ یروـجنیا  ناریا  تلم  و  تسا . نیمک  رد  نمـشد  هک  دـندید  ناـشدوخ  مشچ  هب  مدرم  ثداوـح 

تکرح رتـشیب  یهزیگنا  اـب  دوب و  دـنھاوخ  رتیدـج  هللااـشنا  ناـشاھراک  رد  مدرم  یاھرـشق  یهمھ  راـگدرورپ ، قیفوت  هب  یھلا و  یهوـق  لوـح و  هب  مھ  دـعب  هب  نیا  زا  نادـیم .

راک دیاب  همھ  دننک ، شالت  دیاب  همھ  تراجت . طیحم  رد  راک ، بسک و  طیحم  رد  تارادا ، طیحم  رد  نوگانوگ ، یاھراک  طیحم  رد  تعنـص ، طیحم  رد  ملع ، طیحم  رد  درک ؛ دنھاوخ 

. دننک

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠٢ هیملع  هزوح  هبخن  بالط  الضف و  دیتاسا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بلغا تسا ؛ عونتم  ابلاغ  ثداوح ، رد  رثوم  لماوع  دورب . شیپ  هنوگچ  تایعقاو  طیارـش و  هکنیا  هب  دراد  یگتـسب  اھتنم  درک ، دھاوخ  ادیپ  ققحت  اھوزرآ  نیا  هک  مراد  نیقی  نم 

ناک هللا ناـک   نم  « ؛) ۴ « ) مکرـصنی هللارـصنت  نا  : » تساھنیا تسا ، هبـساحم  لباق  هک  یزیچ  اھنت  تسا . رود  تابـساحم  زا  تسا ، جراخ  ناسنا  نھذ  زا  مھ  ثداوح  نیا 

لباـق اـھیزیر  هماـنرب  تاـعلاطم و  نیا  همھ  نیا ، زا  ریغ  تسا . نیلئاـقلا » قدـصا  وھ   » هدومرف و لاـعتم  یادـخ  تسا و  یبـیغ  نوـچ  ۵ ؛) « ) هرـصنی نم  نرـصنیلو هللا  «، » هل

اذل دننک ؛ یم  مھ  هظحالم  دننادیم و  ار  نیمھ  ناشتابساحم  رد  زورما  مھ  یناھج  یاھتردق  تسا . جراخ  هبساحم  زا  ثداوح  رد  رثوم  لماوع  هکنیا  رطاخ  هب  تسا ، هشدخ 

دننیبیم هک  تسا  نیا  یارب  دناهدش ، نامیـشپ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هن  دنکیمن ؛ ادـیپ  ققحت  دـعب  دـننکیم ، نالعا  ای  دـننکیم  یزیرهمانرب  ار  ییاھزیچ  کی  دـینیبیم  امش 

. درک لابند  درک و  حرطم  یدج  روط  هب  دیاب  تسا ، یلمع  هک  ار  ییاھزیچ  نآ  نیاربانب  تسا . هدشن  هبساحم  هک  دیآیم  شیپ  یثداوح  دوشیمن .

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٠/٠۶ یرادیب  یللملانیب  سالجا  رد  تانایب 

هقطنم نیا  یاـھتلم  ناـیم  رد  گرزب  یلوحت  هب  نوـنکا  هک  یمالـسا  تما  رد  یاـیھاگآ  یگتخیگنارب و  تلاـح  ینعی  تسا ؛ یمالـسا  یرادـیب  هدروآ ، درگ  اـجنیا  رد  ار  اـم  هچنآ 

دادبتسا و یاھراصح  هک  یمیظع  یاھـشزیخ  دیجنگیمن ؛ یللملانیب  یاهقطنم و  طلـسم  نیطایـش  یهبـساحم  رد  زگرھ  هک  هدروآ  دیدپ  ار  یئاھبالقنا  اھمایق و  هدیماجنا و 

. تسا هتخاس  روھقم  بولغم و  ار  اھنآ  نابھگن  یاوق  ناریو و  ار  رابکتسا 

روضح ریخا  لاس  هاجنپودـص  رد  تسا . اھهبرجت  اھتفرعم و  مکارت  لوصحم  یندـمت و  یخیرات و  یاھهناوتـشپ  هب  یکتم  هراومھ  یعاـمتجا ، گرزب  تـالوحت  هک  تسین  کـش 

. دنمالسا یایند  ینونک  عضو  یاھهنیمزشیپ  اقیرفآ ، ایسآ و  زا  یرگید  یاھروشک  دنھ و  ناریا و  قارع و  رصم و  رد  یمالسا  زاسنایرج  گرزب  یداھج  یرکف و  یاھتیصخش 

رواگنک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٧ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

، یئامنهایـس اب  تاقوا  یھاگ  دـننک ؛ دراو  لـالتخا  رمتـسم ، تکرح  نیا  هب  مکحتـسم ، فص  نیا  هب  یاهطقن ، کـی  زا  دـننکیم  یعـس  تاـغیلبت  عاونا  اـب  ناریا  تلم  نانمـشد 

دنیوگب  هک  تسا  نیا  ناشیعس  زورما ؛ ات  بالقنا  نارود  رد  ناریا  تلم  ناشخرد  یاھتیقفوم  ندرک  ناھنپ  اب  تاقوا  یھاگ 

ینـشور نامیا  اب  دروآ و  تسد  هب  بالقنا  یهلیـسو  هب  هک  یـسفن  هب  دامتعا  اب  ناریا  تلم  هک  تسا  نیمھ  دنازوسیم ، ار  اھنآ  هک  هچنآ  دـیایبرب . هدـھع  زا  تسناوتن  بالقنا 

. دنک تمواقم  دتسیاب و  دنک و  رپس  هنیس  نانمشد  یونعم  یدام و  یهطلس  لباقم  رد  تسا  هتسناوت  داد ، ام  هب  بالقنا  هک 

« يتابساحم هاگتسد  لالتخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 6 
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ید  / ١٣٩٠/١٠/١٩ زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

مامت زا  هدش ؛ ثبشتم  دوشب ، ثبـشتم  لسوتم و  تسا  هتـسناوتیم  هک  یقرط  مامت  هب  دنیاھتـسینویھص -  اکیرمآ و  مھ  هھبج  نآ  رادمدرـس  هک  ام -  لباقم  یهھبج  زورما 

لماـع و  ماـظن ، یهدـننک  تیوـقت  لـماع  ینعی  لـماع ، ود  نیا  دـناوتب  هکنیا  یارب  تسا ، هدرک  یریگهرھب  دـنک ، یریگهرھب  ناریا  تلم  اـب  یهلباـقم  یارب  هتـسناوتیم  هک  اـھهار 

اب و  مینکیم -  ارجا  بیوصت و  ناریا  هیلع  رب  ام  هک  یئاھمیرحت  نیا  دنیوگیم  دننکیم ؛ حیرصت  ار  نیمھ  مھ  ناشدوخ  دربب . نیب  زا  دنک و  فیعضت  ار  هنحص  رد  مدرم  یگداتـسیا 

رد ای  دریگب ، تروص  راک  نیا  ای  دـننک . تشپ  یمالـسا  ماـظن  هب  مدرم  دـنوش ، جراـخ  هنحـص  زا  مدرم  مینک ، هتـسخ  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  یارب  دـننکیم -  لاـبند  لـماک  داـنع 

یمالـسا یروھمج  نیلوئـسم  میھاوخیم  دـنیوگیم  تسا : نیا  اـھنآ  ریبـعت  دـننک . رظندـیدجت  ناـشدوخ  تابـساحم  رد  نیلوئـسم  دـیایب ؛ دوـجو  هب  هنخر  نیلوئـسم  یهدارا 

، دـندلب هک  یئاھدـنفرت  یهمھ  اب  ناشناوت ، یهمھ  اب  روشک . نیلوئـسم  یهدارا  رد  ندرک  داجیا  هنخر  ینعی  نیا  تسالاب . اھنآ  یاھیریگمیمـصت  یهنیزھ  هک  دـننک  ساـسحا 

یاھمیمـصت رد  هک  دننک  راداو  ار  نیلوئـسم  دننک و  دیدرت  داجیا  نیلوئـسم  رد  ای  دننک ، ادج  ماظن  زا  ار  مدرم  دننک و  دیدرت  داجیا  مدرم  رد  ای  دـننکیم . لابند  ار  راک  ود  نیا  دـنراد 

. دنھد ماجنا  دنناوتیمن  ار  مادکچیھ  دندرک ؛ هابتشا  دننک . رظندیدجت  ناشدوخ 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

میھاوخ هابتشا  تواضق  رد  اعطق  میرواین ، نامدوخ  تابساحم  رد  ار  اھتیعقاو  نیا  ام  رگا  هک  دراد  دوجو  یئاھتیعقاو  منک . حرطم  ار  هعماج  یاھتیعقاو  زا  یرادقم  کی  ملیام  نم 

دوھـشم یاھتیعقاو  همھ  تسین ؛ لیلحت  منکیم ، ضرع  نم  هک  یئاھتیعقاو  نیا  زا  مادـکچیھ  هتبلا  دـید . دـیاب  ار  اھتیعقاو  نیا  درک . میھاوخ  هابتـشا  مھ  هار  باـختنا  رد  درک ؛

. تسام یور  شیپ 

میظنت ار  نامدوخ  تکرح  اھتیعقاو  ساسا  رب  مینیبب ، ار  اھتیعقاو  ینعی  میشاب -  هتشاد  ینیبعقاو  اب  هارمھ  ىئارگنامرآ  میھاوخیم  هک  یتقو  ام  منکب ؛ ضرع  ار  نیا  البق  نم 

ار یئاھزیچ  تسا ؛ یرادنپتیعقاو  هاگشزغل ، کی  دراد . دوجو  یئاھهاگشزغل  میوشن . راچد  دیایب ، شیپ  تسا  نکمم  اجنیا  رد  هک  یئاھشزغل  هب  هک  مینک  هجوت  دیاب  مینک - 

، دـننک یزاـستیعقاو  دـننکیم  یعـس  دـنداد ، لیکـشت  اـم  بـالقنا  اـم ، تلم  اـم ، روشک  لـباقم  رد  ار  یاهھبج  هک  ینانمـشد  دـنک . روصت  تیعقاو  ناـسنا  درادـن ، تیعقاو  هک 

راـچد ریگرد و  میـشاب  بظاوـم  دـیاب  تـسین . اـھنآ  اـھتیعقاو  هـک  یلاـح  رد  دـننک ؛ رگهوـلج  اـم  رظن  رد  ملـسم  یاـھتیعقاو  ناوـنع  هـب  ار  یئاـھزیچ  کـی  دـننک ، یئاـمنتیعقاو 

میھاوخ اطخ  راچد  مینادـب ، تسا ، تیعقاو  هک  هچنآ  زا  رتمک  ای  مینادـب ، عقاو  زا  رتشیب  ار  نامدوخ  ناوت  ام  هچنانچ  رگا  دـیئامرفب  ضرف  میوشن . عقاو  فـالخ  یاـھیزاستیعقاو 

ناـحارط هک  تسا  یئاـھاجنآ  زا  نیا  دـش . میھاوخ  هبـساحم  هابتـشا  راـچد  مینیبب ، تسھ ، هک  هچنآ  زا  رتمک  اـی  تسھ ، هک  هچنآ  زا  رتـشیب  رگا  مھ  ار  نمـشد  ناوت  دـش ؛

هدرمش کچوک  دوش و  ریقحت  روشک  یلم  یلخاد و  ناوت  دوشیم  یعـس  ام  نانمـشد  ىاهناسر  یهدرتسگ  تاغیلبت  رد  دینک ؛ هظحالم  امـش  دنوشیم . نادیم  دراو  نمـشد 

وا رتشیب  دریگب ، رارق  هظحالم  دروم  دیاب  نمشد  هک  یرادقم  نآ  زا  ام  رگا  تساھهاگشزغل . زا  یکی  نیا  دوش ؛ یفرعم  تسھ ، هک  هچنآ  زا  شیب  نمـشد  ناوت  الباقتم  دوش ؛

. تساھهاگشزغل زا  یکی  نیا  تفر ؛ میھاوخ  یضوع  ار  هار  دش ؛ میھاوخ  هبساحم  رد  یاطخ  راچد  اعطق  میدیسرت ، وا  زا  رتشیب  میدرک و  هبساحم  ار 

ار یئاـھزیچ  کـی  اـم  هک  دوشیم  بجوم  اـم  یاھیگتـسبلد  تسا . هدـننک  جـلف  اـم  یاھیگتـسبلد  یھاـگ  اـم . دوخ  نورد  هب  ددرگیمرب  تیعقاو ، ندـید  رد  اھهاگـشزغل  زا  یکی 

. درادن تیعقاو  هک  یلاح  رد  دنکیم ؛ لیمحت  ام  رب  یدام ، لئاسم  هب  ام  یهتسبلد  ای  ام  بلطتحار  سفن  هک  تسا  یئاطخ  عقاو  رد  درادن ؛ تیعقاو  هک  میرادنپب  تیعقاو 

فادھا هک  دندوب  اھیـضعب  میدیدیم ؛ مھ  تازرابم  نارود  رد  ام  تسا . ریذپناکما  هنیزھ  نودب  اھنامرآ  هب  نتفای  تسد  دنک  روصت  ناسنا  هک  تسا  نیا  اھهاگـشزغل  نیا  زا  یکی 

، دیسر اھفدھ  هب  دیاب  هک  دننکیم  روصت  دنتسھ ؛ مھ  یناسک  نینچ  زورما  دنرادرب . یمدق  دنھدب ، یاهنیزھ  تازرابم  نیا  هار  رد  دندوبن  رـضاح  اما  دنتـشاد ، لوبق  ار  تازرابم 

هبـساحم رد  ناـسنا  هک  دوشیم  بجوـم  دراوـم  زا  یرایـسب  رد  اھندیـشکبقع  نیا  دنـشکیم . بقع  تسا ، ناـیم  رد  نداد  هنیزھ  یاـپ  هک  یئاـجنآ  اذـل  هنیزھ ؛ نداد  نودـب 

. دنکن لابند  دنک ، لابند  نمشد  لباقم  رد  دیاب  هک  ار  یطخ  دنک ؛ هابتشا 

دھاوخ لاـبند  هب  ار  هبـساحم  رد  یاـطخ  تساـطخ ؛ بجوم  مھ  نیا  مینیبن ؛ ار  اـھتیعقاو  زا  یرگید  شخب  مینیبـب ، ار  اـھتیعقاو  زا  یـشخب  اـم  هک  تسا  نیا  رگید  شزغل  کـی 

. تسناد دید و  مھ  اب  دیاب  ار  اھتیعقاو  تشاد .

ار ام  مشچ  دناوتیم  تسا ، یلخدم  کی  نکیل  درک ؛ میھاوخ  نایب  اجنیا  رد  ار  روشک  یاھتیعقاو  یهمھ  هک  میتسین  یعدم  میوگیم . ار  اھتیعقاو  نیا  زا  یدادـعت  کی  نم  الاح 

شیپ هلئسم  نیا  رد  هدنب  هک  یتواضق  اب  اھتیعقاو ، نیا  یهظحالم  میرادن ؟ هچ  میراد ؟ هچ  میراد ؟ رارق  اجک  میتسھ ؟ یعضو  هچ  رد  ام  دنک . زاب  نوگانوگ  یاھتیعقاو  یوس  هب 

کی دنلب ، یاھنامرآ  یوس  هب  ناریا  تلم  هار  هک  مینکیم  ساسحا  مینکیم ؛ هظحالم  ار  اھنیا  میراذگیم ، مھ  رانک  ار  اھتیعقاو  ام  یتقو  تسا . شخبدـیما  رایـسب  مراد ، مدوخ 

ار هار  هک  تسا  نیا  ام  نمشد  یمالـسا و  بالقنا  یمالـسا و  ماظن  فلاخم  یهھبج  فدھ  درادن . دوجو  تسبنب  تسا ، زاب  هار  اما  دراد ؛ شلاچ  هار ، نیا  تسا . هدوشگ  هار 

نالوئـسم اـت  مینکب ، ار  میرحت  نیا  مینکب ، ار  هرـصاحم  نیا  مینک ، دراو  ار  اـھراشف  نیا  مینکب ، ار  اـھراک  نیا  یتسیاـب  اـم  دـنیوگیم  مـھ  ناـشدوخ  دـھدب . ناـشن  تـسبنب 

، مینکن رظندیدجت  نامهتشذگ  تابساحم  رد  ام  دوشیم  بجوم  طقف  هن  اھتیعقاو  یهظحالم  منکیم ؛ ضرع  نم  دننک . رظندیدجت  ناشدوخ  تابـساحم  رد  یمالـسا  یروھمج 

. دنکیم رتنئمطم  هتشاذگ ، ام  یولج  بالقنا  هک  یھار  میدومیپ و  هک  یھار  ىتسرد  هب  ار  ام  هکلب 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ار یئاھزیچ  کی  ام  هک  دوشیم  بجوم  ام  یاھیگتـسبلد  تسا . هدـننک  جـلف  ام  یاھیگتـسبلد  یھاگ  ام . دوخ  نورد  هب  ددرگیمرب  تیعقاو ، ندـید  رد  اھهاگـشزغل  زا  یکی 

. درادن تیعقاو  هک  یلاح  رد  دنکیم ؛ لیمحت  ام  رب  یدام ، لئاسم  هب  ام  یهتسبلد  ای  ام  بلطتحار  سفن  هک  تسا  یئاطخ  عقاو  رد  درادن ؛ تیعقاو  هک  میرادنپب  تیعقاو 

هک دـندوب  اھیـضعب  میدـیدیم ؛ مھ  تازرابم  نارود  رد  اـم  تسا . ریذـپناکما  هنیزھ  نودـب  اـھنامرآ  هب  نتفاـی  تسد  دـنک  روصت  ناـسنا  هک  تسا  نیا  اھهاگـشزغل  نیا  زا  یکی 

اھفدھ هب  دیاب  هک  دننکیم  روصت  دنتـسھ ؛ مھ  یناسک  نینچ  زورما  دنرادرب . یمدق  دنھدب ، یاهنیزھ  تازرابم  نیا  هار  رد  دندوبن  رـضاح  اما  دنتـشاد ، لوبق  ار  تازرابم  فادھا 

هک دوــشیم  بجوــم  دراوــم  زا  یرایــسب  رد  اھندیــشکبقع  نـیا  دنــشکیم . بـقع  تـسا ، ناــیم  رد  نداد  هــنیزھ  یاــپ  هــک  یئاــجنآ  اذــل  هــنیزھ ؛ نداد  نودــب  دیــسر ،

. دنکن لابند  دنک ، لابند  نمشد  لباقم  رد  دیاب  هک  ار  یطخ  دنک ؛ هابتشا  هبساحم  رد  ناسنا 

دھاوخ لاـبند  هب  ار  هبـساحم  رد  یاـطخ  تساـطخ ؛ بجوم  مھ  نیا  مینیبن ؛ ار  اـھتیعقاو  زا  یرگید  شخب  مینیبـب ، ار  اـھتیعقاو  زا  یـشخب  اـم  هک  تسا  نیا  رگید  شزغل  کـی 

. تسناد دید و  مھ  اب  دیاب  ار  اھتیعقاو  تشاد .

نایوجشناد  / ١۶/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

دروم ناریا  تلم  عقاو  رد  اما  نیلوئـسم ، دنیوگیم  اھنآ  الاح  ناریا -  تلم  میھاوخیم  دنیوگیم  دنروآیم . نابز  هب  دـنیوگیم و  ار  اھفرح  نیا  ام  نانمـشد  هک  تسا  یئاھتدـم  الاح 

؛ دروآ دوجو  هب  روشک  نیا  رد  ار  یاهدـمع  تالوحت  دـمآ  یمالـسا  بالقنا  میدرک . باختنا  ار  یھار  کـی  یاهبـساحم ، کـی  اـب  اـم  دوش . ضوع  شتابـساحم  تسا -  ناـشرظن 

 - دینیبیم دیراد  هک  تفرشیپ -  هب  درک  لیدبت  ار  نمزم  ىخیرات  یگدنامبقع  لالقتـسا ؛ هب  درک  لیدبت  ار  یگتـسباو  یرالاسمدرم ؛ مدرم ، تموکح  هب  درک  لیدبت  ار  تنطلس 

رب بالقنا  زا  لبق  ات  هک  یدام  ردـتقم  هاگتـسد  نآ  ینعی  اـم ، نمـشد  بخ ، هدوب . بـالقنا  یاـھراک  اـھنیا  تزع ؛ ساـسحا  سفن و  هب  داـمتعا  هب  درک  لیدـبت  ار  یگدـشریقحت 

دھاوخیم تسا ؛ تحاران  عضو  نیا  زا  هدوب ، طلـسم  روشک  نیا  نالوئـسم  یاھمیمـصت  روشک و  نیا  عبانم  روشک و  نیا  گـنھرف  روشک و  نیا  تسایـس  روشک و  نیا  داـصتقا 

نیا یهمادا  دننک  ساسحا  هک  دنسرب  یاهبساحم  کی  هب  تیاھن  رد  ناریا  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  هک  تسا  نیا  رد  رـصحنم  هار ، اھنت  وا  یارب  دنک ؟ راک  هچ  دنک ؛ ضوع  ار  نیا 

« يتابساحم هاگتسد  لالتخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 7 
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رد اکیرمآ ، لباقم  رد  تسین  حالـص  هک  میـسرب  هجیتن  نیا  هب  امـش  نم و  دھاوخیم  دنک ؛ لیمحت  امـش  نھذ  رب  ار  هبـساحم  نیا  دھاوخیم  نمـشد  تسین . ناشفرـص  هب  هار 

تـسد دـیاب  اھفرح  زا  یـضعب  زا  مینک ؛ تمواقم  مھ  یلیخ  میتسیاب و  مھ  یلیخ  یداصتقا ، نوگانوگ  یاـھلتراک  عباـت  ىـسایس  یاھهاگتـسد  لـباقم  رد  رابکتـسا ، لـباقم 

. دنتفگ هکنیاامک  میشکب ؛

نایوجشناد  / ١۶/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

نادیم دیناوج ، امش  دیتسین . رفص  زابرس  دیرـسفا ؛ اھامـش  نادیم ، نیا  رد  هک  تسین -  فراعت  چیھ  نیا  تسا -  نیا  نم  داقتعا  مرن . گنج  ناوج  نارـسفا  میدرک  ضرع  ام 

زورما دـنیاھناوج . شیاھلوارقـشیپ  زاب  دـیایب ، شیپ  مھ  یماظن  گنج  یتقو  کی  رگا  میرادـن ؛ یماظن  گنج  هناتخبـشوخ  زورما  تسا . مرن  گنج  نادـیم  مھ  امـش  یهزراـبم 

گنج هک  یناور -  گـنج  مرن و  گـنج  رد  تسا : نیا  دـشاب ، هجوت  دروم  دـیاب  هک  یزیچ  نآ  مرن ، گـنج  رد  تسا . حرطم  تسا  لاـس  یـس  زورما ، هن  تسا ؛ حرطم  مرن  گـنج 

فدھ یماظن  گنج  رد  تسین . یماظن  گنج  لثم  مرن  گنج  دنک . ضوع  ار  لباقم  فرط  تابساحم  هک  تسا  نیا  نمشد  فدھ  تسا -  مرن  گنج  یاھـشخب  زا  یکی  یناور 

هک تسا  نیا  فدـھ  یداصتقا  گنج  رد  دـنک . فرـصت  ار  نیمزرـس  ای  دربب ، نیب  زا  دـنک و  دوباـن  ار  هلمح  دروم  روشک  اـی  لـباقم  فرط  هاـگیاپ  دـیایب  ـالثم  هک  تسا  نیا  نمـشد 

یزیچ نآ  فدـھ  مرن ، گنج  رد  مرن . گنج  فدـھ  نآ  یارب  تسا  هلیـسو  یھاگ  اھزیچ  نیا  تسین ؛ اھزیچ  نیا  فدـھ  مرن ، گـنج  رد  دربب . نیب  زا  ار  یداـصتقا  یاـھتخاسریز 

. دنک ضوع  ار  امش  یهدارا  دھاوخیم  نمشد  امش . یهدارا  ینعی  تسامش ؛ زغم  رد  تسامش ، نھذ  رد  تسامش ، لد  رد  هک  تسا 

میھاوخیم دـنیوگیم  دـنروآیم . نابز  هب  دـنیوگیم و  ار  اھفرح  نیا  ام  نانمـشد  هک  تسا  یئاھتدـم  الاح  اما  دـنتفگیمن ، ار  اھفرح  نیا  لئاوا  تسین . ناھنپ  یاھفرح  اھنیا  هتبلا 

. میدرک باختنا  ار  یھار  کی  یاهبـساحم ، کی  اب  ام  دوش . ضوع  شتابـساحم  تسا -  ناـشرظن  دروم  ناریا  تلم  عقاو  رد  اـما  نیلوئـسم ، دـنیوگیم  اـھنآ  ـالاح  ناریا -  تلم 

؛ لالقتـسا هب  درک  لیدـبت  ار  یگتـسباو  یرـالاسمدرم ؛ مدرم ، تموکح  هب  درک  لیدـبت  ار  تنطلـس  دروآ ؛ دوـجو  هب  روـشک  نیا  رد  ار  یاهدـمع  تـالوحت  دـمآ  یمالـسا  بـالقنا 

. هدوب بالقنا  یاھراک  اھنیا  تزع ؛ ساسحا  سفن و  هب  دامتعا  هب  درک  لیدبت  ار  یگدشریقحت  دینیبیم -  دـیراد  هک  تفرـشیپ -  هب  درک  لیدـبت  ار  نمزم  ىخیرات  یگدـنامبقع 

یاھمیمـصت روشک و  نیا  عبانم  روشک و  نیا  گنھرف  روشک و  نیا  تسایـس  روشک و  نیا  داصتقا  رب  بالقنا  زا  لبق  ات  هک  یدام  ردـتقم  هاگتـسد  نآ  ینعی  اـم ، نمـشد  بخ ،

نیلوئسم ناریا و  تلم  هک  تسا  نیا  رد  رـصحنم  هار ، اھنت  وا  یارب  دنک ؟ راک  هچ  دنک ؛ ضوع  ار  نیا  دھاوخیم  تسا ؛ تحاران  عضو  نیا  زا  هدوب ، طلـسم  روشک  نیا  نالوئـسم 

دھاوخیم دنک ؛ لیمحت  امش  نھذ  رب  ار  هبساحم  نیا  دھاوخیم  نمشد  تسین . ناشفرـص  هب  هار  نیا  یهمادا  دننک  ساسحا  هک  دنـسرب  یاهبـساحم  کی  هب  تیاھن  رد  ناریا 

مھ یلیخ  یداصتقا ، نوگانوگ  یاھلتراک  عبات  ىـسایس  یاھهاگتـسد  لباقم  رد  رابکتـسا ، لباقم  رد  اکیرمآ ، لـباقم  رد  تسین  حالـص  هک  میـسرب  هجیتن  نیا  هب  امـش  نم و 

لو ار ، لیئارـسا  یهیـضق  دینک  لو  اقآ  دنتفگ  یناسک  یاهھرب  کی  رد  رگید . دـنتفگ  هکنیاامک  میـشکب ؛ تسد  دـیاب  اھفرح  زا  یـضعب  زا  مینک ؛ تمواقم  مھ  یلیخ  میتسیاب و 

نیا دیبسچب . ناتدوخ  هب  دیراد ؟ راک  هچ  ار ؛ اھفرح  نیا  دینک  اھر  ار ، هاوختلادع  یاھتلم  زا  تیامح  یناھج و  حطس  رد  تلادع  یهیضق  دینک  لو  ار ، نیطـسلف  یهیـضق  دینک 

؟ دنک تمواقم  هنوگچ  دنک . تمواقم  دیاب  مرن  گنج  رسفا  نیا ، لباقم  رد  دھاوخیم . ار  نیا  نمشد  تسا . تابساحم  رییغت  نامھ 

روشک  / ١٣٩٢/٠٢/٠٧ دیلوت  شخب  نالاعف  نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

یهدارا هب  یکتم  تسا ، طاشناب  تسا ، هدنز  هک  یتلم  تسا . روشک  کی  رد  یلم  تردـق  روھظ  یهصرع  تاباختنا ، یهصرع  تسا . یمھم  یهلئـسم  تاباختنا ، یهلئـسم 

تسا . روج  نیمھ  مھ  هصرع  نیا  رد  دش ؛ دھاوخ  زوریپ  اھهصرع  یهمھ  رد  تلم  نیا  تسا ، یھلا  ینابیتشپ  هب  نئمطم  تسا ، یھلا 

دراو هللااشنا  مھ  تلم  ینویلیم  اھهد  میظع  تیعمج  مدرم و  یهدوت  نادیم ؛ طسو  دیایب  دراد ، یئاناوت  دنکیم  ساسحا  هک  یـسک  رھ  فلتخم و  قئالـس  میدرک  ضرع  ام   

کی هب  روشک  هک  یزاین  ىبایزرا  رد  هن  هچ . ینعی  روشک  یئارجا  تیریدم  دننادب  دـننکن ؛ هابتـشا  دـنوشیم ، بلطواد  هک  یناسک  نآ  هبـساحم ، رد  اما  دـش ؛ دـنھاوخ  نادـیم 

باختنا دنکیم ، هاگن  مھ  تلم  نادیم ؛ یوت  دنیایب  دنداد ، ماجنا  یتسرد  یبایزرا  هچنانچ  رگا  دننک . هابتـشا  ناشدوخ  ناوت  یبایزرا  رد  هن  دننک ، هابتـشا  دراد ، یئارجا  تردق 

. دنکیم

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٢/٠۶ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

تـسا ینورد  یاھـضقانت  نوزفازور و  یاھفعـض  راچد  ام  لباقم  فرط  میوریم ؛ شیپ  یملع  یهبـساحم  اب  میوریم ، شیپ  قطنم  اب  میراد  ام  هک  تسا  نیا  رگید  لالدتـسا  کی 

سوسحم و روط  هب  ای  دنـشاب  هدرک  فارتعا  ینیـشنبقع  نیا  هب  تسین  مزال  هتبلا  دننکیم -  ینیـشنبقع  دنراد  اھنآ  ندمت ؛ نآ  ینورد  تخاس  ندوب  شحاف  طلغ  رطاخهب 

ار راک  راک ، حیحـص  یهطقن  ندرکادـیپ  اب  تسرد ، یهبـساحم  اب  یتلم  کی  یتقو  تسا . نیا  هیـضق  تقیقح  تسا ، نیا  هیـضق  عقاو  دوشب -  هدـید  اـھنآ  یاـھفرح  رد  یحـضاو 

. دیسر دھاوخ  بولطم  جیاتن  هب  اعطق  دربیم ، شیپ 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

امنا دیامرفیم :]  ] نارمعلآ ىهکرابم  ىهروس  رد  نآرق  ىهفیرـش  ىهیآ  دناسرتیم : ار  ام  فرط  کی  زا  تسا ؛ عیمطت  دیدھت و  هار  زا  ام ، ىهبـساحم  هاگتـسد  رد  ناطیـش  ریثات 

ناتردپ دمآ ، نمـشد  هک  دندرک  هعیاش  دندمآ  هک  داتفا -  قافتا  دـحا  زا  دـعب  هک  ىاهوزغ  ىهیـضق  رد  ( ١ .) نینموم متنک  نا  نوفاخ  مھوفاخت و  الف  هآـیلوا  فوخی  نطیـشلا  مکلذ 

نم دییاین ، مھ  ناتمادکچیھ  رگا  دنیایب ؛ دنرادرب و  ریـشمش  اھنامھ  دندش ، ىمخز  دـحا  گنج  رد  زورما  هک  ىناسک  نآ  دومرف : ربمغیپ  تفر -  تسد  زا  ناتزیچ  همھ  دـمآرد ،

 - هنیدم کیدزن  رد  هک  ار  نمـشد  دنتفر و  دنداتفا  هار  ربمغیپ  اب  دنتـشادرب  ریـشمش  دندوب ، هدش  ىمخز  دحا  رد  زور  نآ  هک  ىناسک  داتفا ، هار  مرکا  ربمغیپ  تفر . مھاوخ  اھنت 

(٢ (؛ وس مھـسسمی  مل  لضف  نم هللا و  همعنب  اوبلقناف  دنتـشگرب . دندرک و  رامورات  هدننکریگلفاغ ، تروصهب  دنک  هلمح  هک  تشاد  دصق  دوب و  هدرک  نیمک  دوب -  تسرد  ربخ ] ]

رد لامتحا  کی  ربانب  دناسرتیم -  رقف  زا  ار  امـش  ( ٣ (؛ رقفلا مکدعی  نطیشلا  تسا : ندناسرت  ناطیـش  ىاھراک  زا  ىکی  هایلوا . فوخی  نطیـشلا  مکلذ  امنا  هک : دیامرفیم  دعب 

: دیامرفیم نآرق  ىهفیرـش  ىهیآ  مھ  اجنیا  هدنبیرف ؛ ىاھهدعو  ناطیـش ، دھدیم  هدعو  رگید  ىوس  زا  تسا ؛ عیمطت  رگید  فرط  زا  دوب ، دیدھت  نیا  هفیرـش -  ىهیآ  نیا  ىانعم 

رد بارـس  لثم  ىلایخ  نیغورد و  ىگنر و  ىهدنیآ  کی  دنکیم ، هدنز  دنکیم ، رادـیب  اھنآ  لد  رد  ار  اھوزرآ  دـھدیم ، هدـعو  ( ۴ (؛ ارورغ الا  نطیـشلا  مھدعی  ام  مھینمی و  مھدـعی و 

دراد و اـکیرمآ  زورما  هک  ىراـتفر  لـثم  عیمطت ؛ فرط  کـی  زا  دـیدھت ، فرط  کـی  زا  تسا . بیرف  اـما  ارورغ ؛ ـالا  نطیـشلا  مھدـعی  اـم  و  دراذـگیم ؛ دوـخهبنینموم  مشچ  لـباقم 

، مینکیم نینچ  : » ىلک ىاھعیمطت  تسین ؛ ىـصخش  عیمطت  طقف  عیمطت ، دننکیم . عیمطت  فرط  کی  زا  دننکیم ، دیدھت  فرط  کی  زا  دنراد ؛]  ] هشیمھ ىرابکتـسا  ىاھتردق 

تسا نیا  ىارب  عیمطت -  دیدھت و  نیا  اوغا ، نیا  دھدیم -  ماجنا  ناطیش  هک  ىیاھراک  نیا  ىهمھ  تسا . نیا  ناطیش  راک  دنیوگیم ؛ غورد  دننکیمن ، مھ  دعب  مینکیم ؛» نانچ 

ىکی طلغ ، ىهبساحم  دوشیم . بارخ  راک  داتفا ، راک  زا  ىتابساحم  هاگتسد  ىتقو  دھدب ؛ ماجنا  طلغ  ىهبساحم  ات  دزادنیب  راک  زا  ار  نموم  ناسنا  ىتابساحم  هاگتـسد  هک 

تحت ناسنا ، ىاھىیاناوت  ناسنا ، ىورین  ناسنا ، ناوت  نوچ  دنکیم ؛ دیدھت  ار  ناسنا  تشونرـس  ىھاگ  دنکیم ؛ دـیدھت  ار  ناسنا  تایح  ىھاگ  تسا ؛ اھرطخ  نیرتگرزب  زا 

ىتھج رد  دریگیم و  ىمیمصت  ناسنا  ىهدارا  درک ، راک  دب  ىتابساحم  هاگتـسد  رگا  تسا : وا  ىتابـساحم  هاگتـسد  ریثات  تحت  ناسنا  ىهدارا  و  تسا ، وا  ىهدارا  ىهجنپرس 

. دیشاب نآ  بقارم  دیاب  هک  تسا  ىزیچ  نآ  نیا  دتفاىم ؛ راک  هب  اطخ  تھج  نیا  رد  ناسنا  ىاھىیاناوت  ىهمھ  ناسنا ، ىاھورین  تقونآ  تسا ؛ اطخ  هک  دوریم 
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. تسا امش  نم و  ىتابساحم  هاگتـسد  ىتابـساحم و  ماظن  رد  لالتخا  داجیا  فدھ  تسا ؛ نیمھ  مینکیم ، هدھاشم  رابکتـسا  هاگتـسد  راتفر  ىهعومجم  رد  زورما  ام  هچنآ 

دیدھت ىکی  تسھ : هدوب و  رابکتـسا  ىهھبج  رایتخا  رد  ىدام  لماع  ود  اھنت  ىعقاو ، ىاھنادیم  رد  تسا . هدماینرب  وا  زا  ىراک  تسا ، هتـسناوتن  رابکتـسا  رگید ، ىاھنادیم  رد 

. درک ىثنخ  ىتسیاب  ىتمواقم  داصتقا  باب  رد  تدھاجم  اب  ار  میرحت  دراد . جالع  مھ  ود  نیا  میرحت .. . ىکی  ىماظن ،

میتسین طقف  ام  دنریگیمن ؛ ىدج  اھىناریا  دنیوگیم  اھىیاکیرمآ  الاح  دریگب ؛ ىدج  ار  ىماظن  دـیدھت  هک  تسا  ىـسک  رتمک  ایند  رد  زورما  ىماظن ؛ دـیدھت  ىهلئـسم  اما  ... 

« يتابساحم هاگتسد  لالتخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 8 
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نارظان صیخشت  نوچ  تسا ؛ ىدج  دیدھت  دیدھت ، نیا  هک  دنرادن  رواب  ىلیخ  ىناھج  نارظان  دنریگیمن . ىدج  ار  دیدھت  نیا  هک  دنتسھ  اھىلیخ  ایند  رد  میریگیمن ؛ ىدج  هک 

. درکیمن لمات  هظحل  کی  دوب ، هفرص  هب  نورقم  اکیرمآ  ىارب  ىماظن  ىهلمح  رگا  هک  تسا  نیا  تسایس  هب  ناھاگآ  ىناھج و 

ام رگا  ( ١ (؛ نینموم متنک  نا  نولعالا  متنا  اونزحت و  ـال  اونھت و  ـال  و  تسا : ىلاـخ  نمـشد  تسد  ىماـظن ، دـیدھت  ىهنیمز  رد  مھ  میرحت ، ىهنیمز  رد  مھ  نیارباـنب  بخ ، ... 

جالع هار  تسا ، ىلاخ  ىراذگریثات  زا  شتسد  دھدب و  ماجنا  دناوتیمن  ىعقاو  نادیم  رد  ىراک  هک  الاح  بخ ، دنکب . دناوتیمن  ىراک  ىعقاو  نادیم  رد  نمـشد  میـشاب ،] نموم  ]

راک اب  تاغیلبت ، اب  مھ  ار  راـک  نیا  ار ؛ امـش  نم و  ىتابـساحم  هاگتـسد  دـنک ؛ لـالتخا  راـچد  ار  لـباقم  فرط  ىهبـساحم  هاگتـسد  هک  تسا  نیا  جـالع  هار  تسیچ ؟ نمـشد 

؛ دناوتیم تساوخ ،»  » رگا دھاوخن ؛ دیاب  تسا ؛ ناوت  ىاراد  دوخ  ىاھفدھ  هب  ندیـسر  ىارب  ىمالـسا  ىروھمج  هک  دننادیم  دننکیم ؛ لابند  نوگانوگ  ىاھـسامت  اب  ىـسایس ،

ثحب نآ  ىهرابرد  نیا  زا  لبق  لاس  دنچ  زا  ام  هک  تسا  ىمرن  گنج  نامھ  نیا  تسا و  اکیرمآ  اھنآ  سار  رد  رابکتـسا و  ىایند  شالت  زورما  دھاوخن . هک  دننک  ىراک  دـنھاوخیم 

. دناهدرک ثحب  دناهتشون و  دناهتفگ و  مھ  نارگید  میدز ؛ فرح  میدرک ،
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؛ میوشب هابتـشا  راچد  دـیابن  نامتابـساحم  رد  زورما  اـم  هک  تسا  نیا  منکب ، ضرع  تسا -  نیمھ  مھ  نم  فرح  یهدـمع  هک  مضیارع -  زا  شخب  نیا  رد  مھاوخیم  نم  هچنآ 

اب هک  رابکتـسا -  اب  یمالـسا  یروھمج  دربن  زورما  دراذگب . رثا  وا  دیدھت  ای  وا  عیمطت  دـیراذگن  دـنک ؛ اوغا  دـیراذگن  دراذـگب ؛ رثا  امـش  یتابـساحم  هاگتـسد  رد  نمـشد  دـیراذگن 

لاـبند میتـسھ ؛ دـنلب  یاـھنامرآ  لاـبند  اـم  تسا . نج  سنا و  نیطایـش  اـب  ناـمز ، تیغاوـط  اـب  ناربـمغیپ  دربـن  ناـمھ  دراد -  هـمادا  توـق  اـب  ناـنچمھ  دـش و  زاـغآ  بـالقنا 

یاھهاگتسد و  میتسھ ؛]  ] نادیھش ناقیدص و  ناربمایپ و  گرزب  یاھوزرآ  هب  ندیشخب  ققحت  یمالسا و  تما  یمالسا ، روشک  یمالسا ، ماظن  یمالسا ، یهعماجلیکشت 

نآ هک  یقرب  قرز و  یهمھ  اب  لاح  نیع  رد  دننکیم ؛ دیدھت  دننکیم ، تیذا  دننکیم ، ینکـشراک  نیاربانب ] . ] دنفلاخم یتکرح  نینچکی  اب  اعبط  دناهھبج و  کی  نامز  یناطیش 

، دراذـگیم رثا  دوریم ، شیپ  دـھدیم و  همادا  دراد  ار  شدوـخ  هار  هناربماـیپ  تکرح  یھلا و  تکرح  نیا  دراد ، هک  یایداـم  یاـھییاناوت  یرھاـظ و  لـالج  دراد و  لـباقم  یهـھبج 

. دنکیم ادیپ  قمع  زورهبزور  دنکیم ، ادیپ  هعسوت  زورهبزور 

. تسا امش  نم و  یتابساحم  هاگتسد  یتابـساحم و  ماظن  رد  لالتخا  داجیا  فدھ  تسا ؛ نیمھ  مینکیم ، هدھاشم  رابکتـسا  هاگتـسد  راتفر  یهعومجم  رد  زورما  ام  هچنآ   

دیدھت یکی  تسھ : هدوب و  رابکتـسا  یهھبج  رایتخا  رد  یدام  لماع  ود  اھنت  یعقاو ، یاھنادیم  رد  تسا . هدماینرب  وا  زا  یراک  تسا ، هتـسناوتن  رابکتـسا  رگید ، یاھنادیم  رد 

. تسا هتـسب  رابکتـسا  تسد  تیناقح ، تابثا  رب  ییاناوت  لالدتـسا ، تردق  قطنم ، تردق  ظاحل  زا  درادـن . رایتخا  رد  زیچ  چـیھ  ود  نیا  زا  ریغ  رابکتـسا  میرحت . یکی  یماظن ،

یتسیاب یتمواقم  داصتقا  باب  رد  تدـھاجم  اب  ار  میرحت  دراد . جالع  مھ  ود  نیا  میرحت ؛ مھ  یکی  دـنکیم ، بترم  هک  تسا  یماـظن  دـیدھت  یکی  دـنکب : دـناوتیم  راـک  ود  اـھنت 

ضرف اب  ساسارب و  یداصتقا  یاـھهمانرب  تسا : یتسرد  ـالماک  یهتکن  نیا  دـندوب و  هتفگ  ناـشیا  مھ  ـالبق  دـنتفگ ؛ مرتحم  روھمج  سیئر  زورما  هک  یاهتکن  نیا  درک . یثنخ 

مھ اھنآ  دوخ  الاح  هک  دش ؛ دھاوخن  مک  ینزوس  رـس  یاهرذ و  اھمیرحت  نیا  هک  مینک  ضرف  دـنکب . ادـیپ  ققحت  دوشب و  بیقعت  دوشب و  یزیرهمانرب  یتسیاب  اھمیرحت  ندـنام 

نیا نآ  یاـنعم  میـسرب ، قفاوت  هب  مھ  یاهتـسھ  یهنیمز  رد  رگا  هک  دـندرک  عورـش  ـالاح  زا  یتـح  دروخ ، دـھاوخن  تسد  اـھمیرحت  هک  دـنیوگیم  مھ  اـھنآ  دـنیوگیم . ار  نیمھ 

. میتفگیم هشیمھ  ام  هک  تسا  یفرح  نامھ  نیا  تسھ ؛ مھ  یرگید  یاھزیچ  زونھ  دش ؛ دھاوخ  هتشادرب  اھمیرحت  یهمھ  هک  تسین 
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[، میشاب نموم   ] ام رگا  ( ٢٧ (؛ نینموم متنک  نا  نولعالا  متنا  اونزحت و  اونھت و ال  ـال  و  تسا : یلاـخ  نمـشد  تسد  یماـظن ، دـیدھت  یهنیمز  رد  مھ  میرحت ، یهنیمز  رد  مھ 

؟ تسیچ نمشد  جالع  هار  تسا ، یلاخ  یراذگریثات  زا  شتسد  دھدب و  ماجنا  دناوتیمن  یعقاو  نادیم  رد  یراک  هک  الاح  بخ ، دنکب . دناوتیمن  یراک  یعقاو  نادیم  رد  نمـشد 

یاھسامت اب  یسایس ، راک  اب  تاغیلبت ، اب  مھ  ار  راک  نیا  ار ؛ امش  نم و  یتابساحم  هاگتسد  دنک ؛ لالتخا  راچد  ار  لباقم  فرط  یهبساحم  هاگتـسد  هک  تسا  نیا  جالع  هار 

هک دننک  یراک  دنھاوخیم  دناوتیم ؛ تساوخ ،»  » رگا دھاوخن ؛ دیاب  تسا ؛ ناوت  یاراد  دوخ  یاھفدھ  هب  ندیـسر  یارب  یمالـسا  یروھمج  هک  دننادیم  دننکیم ؛ لابند  نوگانوگ 

؛ میدز فرح  میدرک ، ثحب  نآ  یهرابرد  نیا  زا  لبق  لاـس  دـنچ  زا  اـم  هک  تسا  یمرن  گـنج  ناـمھ  نیا  تسا و  اـکیرمآ  اـھنآ  سار  رد  رابکتـسا و  یاـیند  شـالت  زورما  دـھاوخن .

. دناهدرک ثحب  دناهتشون و  دناهتفگ و  مھ  نارگید 

یرصانع تسا . هدوب  یاهلقاع  یهوق  کی  ساسارب  تسا ؛ هدوب  ینالقع  قطنم  ساسارب  لوا  زور  زا  یمالسا  یروھمج  تابساحم  دننک ؛ ضوع  دنناوتیمن  ار  ام  تابـساحم   

ننس ادخ و  هب  دامتعا  دراوم  یهلمج  زا  وا . تخانش  نمشد و  هب  یدامتعایب  مود ، شنیرفآ ؛ ننـس  ادخ و  هب  دامتعا  لوا ، تسا : اھنیا  هدادیم  لکـش  ار  تابـساحم  نیا  هک 

راوگرزب ماما  هک  تسا -  مدرم  قدـص  هب  دامتعا  تسا ؛ هناقداص  یاھهزیگنا  هب  دامتعا  تسا ؛ اھتبحم  هب  دامتعا  تسا ؛ اـھنامیا  هب  داـمتعا  تسا ؛ مدرم  هب  داـمتعا  شنیرفآ ،

هار رد  تدـھاجم  فیلکت و  هب  یهیکت  یھلا ؛ ترـصن  هب  دامتعا  یگراکیب ؛ زا  زیھرپ  لمع و  هب  یهیکت  میناوتیم ؛» ام   » هکنیا یروابدوخ و  هب  داقتعا  دوب -  داـمتعا  نیا  رھظم  اـم 

تانایب تسا ؛ هداد  لکـش  دوب -  وا  تکرح  یانبریز  هیاپ و  هک  ار -  یمالـسا  ماظن  ینالقع  یهوق  رـصانع  یهعومجم  زورما  اـت  لوا  زور  زا  هک  تسا  ییاـھزیچ  نآ  اـھنیا  فیلکت ؛

؛ تسدریز یاھتلم  اب  ربکتـسم  یاھتردـق  راتفر  یهبرجت  اھهبرجت ، زا  یریگهرھب  تسا ؛ یناعم  فراـعم و  نیمھ  زا  نوحـشم  ولمم و  ماـما  تاـشیامرف  دـینک ؛ هعجارم  ار  ماـما 

 - لالقتـسا هچ  ینعی  هک  دـننکیم  هشدـخ  لالقتـسا  موھفم  لصا  رد  اھیـضعب  الاح  هچ -  ینعی  لالقتـسا  نتـسیز . لقتـسم  ندـنام ، لقتـسم  لالقتـسا ، یارب  تدـھاجم 

یتلم کی  هک  تسا  نیا  لالقتـسا  یانعم  دـنک ؟ راکنا  دـناوتیم  یلقع  چـیھ  ار  نیا  تسا ؛ لالقتـسا  یانعم  نیا  نارگید ؛ یهدارا  ناگناگیب و  یهدارا  زا  یدازآ  ینعی  لالقتـسا 

تـسد روشک  نیا  ماظن و  نیا  رازفازغم  اما  دوب ، یـسایس  یرھاظ  لالقتـسا  دوبن ؛ لالقتـسا  راچد  یداـمتم  یاـھلاس  روشک  نیا  دـنک . نییعت  شدوخ  ار  شدوخ  تشونرس 

روبجم و اما  هتـسبلد ، نادنچهن  مھ  یـضعب  اھنآ ، یهتـسبلد  یـضعب  دندوب ، لخاد  رد  مھ  یدارفا  دندرکیم ؛ راک  هک  دندوب  اھنآ  دنتفرگیم ؛ میمـصت  هک  دـندوب  اھنآ  دوب ؛ نارگید 

. تسا یتلاح  نینچ  کی  لباقم  رد  یگداتسیا  لالقتسا ، دنداتفایم . هار  اھنآ  لابند  ریزگان 
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یعـس تسا ؛ اوقت  درکراک  لباقم ، یهطقن  رگید -  تسا  نیا  ناطیـش  امـش -  یهبـساحم  هاگتـسد  رد  لـالتخا  داـجیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  اوغا  تسا ؛ ندرک  اوغا  ناطیـش  راـک 

؛ دزادنیب راک  زا  تسا ، هدش  هتشاذگ  ناسنا  دوجو  رد  هک  ار  حیحص  شجنـس  هاگتـسد  ار ، ترطف  هاگتـسد  ار ، لقع  هاگتـسد  ینعی  دنک ، اوغا  ار  امـش  هک  تسا  نیا  ناطیش 

زا قح  ندرک  ادج  یارب  یھاگآ  ینعی  ناقرف ، امش  هب  اوقت  ( ١١ ،) اناقرف مکل  لعجی  اوقتت هللا  نا  تسا : لباقم  یهطقن  اوقت  راک  دنک . هبساحم  رد  یاطخ  راچد  ار  ناسنا  ینعی 

هب ار  ییاناد  ار ، یھاگآ  ار ، شناد  یاھهچیرد  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  نیا  بجوم  اوقت  ( ١٢ (؛ مکملعی هللا اوقتا هللا و  و  دیامرفیم :]  ] رگید یهفیرـش  یهیآ  رد  دھدیم . ار  لطاب 

. دنک زاب  امش  یور 

امنا دیامرفیم :]  ] نارمعلآ یهکرابم  یهروس  رد  نآرق  یهفیرش  یهیآ  دناسرتیم : ار  ام  فرط  کی  زا  تسا ؛ عیمطت  دیدھت و  هار  زا  ام ، یهبساحم  هاگتـسد  رد  ناطیـش  ریثات   

ناتردپ دمآ ، نمـشد  هک  دندرک  هعیاش  دندمآ  هک  داتفا -  قافتا  دحا  زا  دعب  هک  یاهوزغ  یهیـضق  رد  ( ١٣ .) نینموم متنک  نا  نوفاخ  مھوفاخت و  الف  هآیلوا  فوخی  نطیـشلا  مکلذ 

نم دییاین ، مھ  ناتمادکچیھ  رگا  دنیایب ؛ دنرادرب و  ریـشمش  اھنامھ  دندش ، یمخز  دـحا  گنج  رد  زورما  هک  یناسک  نآ  دومرف : ربمغیپ  تفر -  تسد  زا  ناتزیچ  همھ  دـمآرد ،

 - هنیدم کیدزن  رد  هک  ار  نمـشد  دنتفر و  دنداتفا  هار  ربمغیپ  اب  دنتـشادرب  ریـشمش  دندوب ، هدش  یمخز  دحا  رد  زور  نآ  هک  یناسک  داتفا ، هار  مرکا  ربمغیپ  تفر . مھاوخ  اھنت 

(١۴ (؛ وس مھسسمی  مل  لضف  نم هللا و  همعنب  اوبلقناف  دنتشگرب . دندرک و  رامورات  هدننکریگلفاغ ، تروصهب  دنک  هلمح  هک  تشاد  دصق  دوب و  هدرک  نیمک  دوب -  تسرد  ربخ ] ]

کی رباـنب  دـناسرتیم -  رقف  زا  ار  امــش  ( ١۶ (؛ رقفلا مکدـعی  نطیـشلا  تسا : ندـناسرت  ناطیـش  یاھراک  زا  یکی  ( ١۵ .) هایلوا فوخی  نطیـشلا  مکلذ  اـمنا  هک : دـیامرفیم  دـعب 

نآرق یهفیرش  یهیآ  مھ  اجنیا  هدنبیرف ؛ یاھهدعو  ناطیـش ، دھدیم  هدعو  رگید  یوس  زا  تسا ؛ عیمطت  رگید  فرط  زا  دوب ، دیدھت  نیا  هفیرـش -  یهیآ  نیا  یانعم  رد  لامتحا 

لثم یلایخ  نیغورد و  یگنر و  یهدنیآ  کی  دنکیم ، هدنز  دنکیم ، رادیب  اھنآ  لد  رد  ار  اھوزرآ  دھدیم ، هدـعو  ( ١٧ (؛ ارورغ الا  نطیـشلا  مھدعی  ام  مھینمی و  مھدعی و  دیامرفیم :

اکیرمآ زورما  هک  یراتفر  لثم  عیمطت ؛ فرط  کی  زا  دیدھت ، فرط  کی  زا  تسا . بیرف  اما  ( ١٨ (؛ ارورغ الا  نطیشلا  مھدعی  ام  و  دراذگیم ؛ دوخهبنینموم  مشچ  لباقم  رد  بارس 

« يتابساحم هاگتسد  لالتخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 9 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26908
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26908
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26908
http://farsi.khamenei.ir


نینچ : » یلک یاھعیمطت  تسین ؛ یـصخش  عیمطت  طقف  عیمطت ، دـننکیم . عیمطت  فرط  کی  زا  دـننکیم ، دـیدھت  فرط  کی  زا  دـنراد ؛]  ] هشیمھ یرابکتـسا  یاھتردـق  دراد و 

یارب عیمطت -  دیدھت و  نیا  اوغا ، نیا  دھدیم -  ماجنا  ناطیـش  هک  ییاھراک  نیا  یهمھ  تسا . نیا  ناطیـش  راک  دنیوگیم ؛ غورد  دننکیمن ، مھ  دعب  مینکیم ؛» نانچ  مینکیم ،

یهبساحم دوشیم . بارخ  راک  داتفا ، راک  زا  یتابساحم  هاگتسد  یتقو  دھدب ؛ ماجنا  طلغ  یهبـساحم  ات  دزادنیب  راک  زا  ار  نموم  ناسنا  یتابـساحم  هاگتـسد  هک  تسا  نیا 

یاھییاناوت ناسنا ، یورین  ناسنا ، ناوت  نوچ  دـنکیم ؛ دـیدھت  ار  ناسنا  تشونرـس  یھاگ  دـنکیم ؛ دـیدھت  ار  ناسنا  تایح  یھاگ  تسا ؛ اھرطخ  نیرتگرزب  زا  یکی  طـلغ ،

دریگیم یمیمصت  ناسنا  یهدارا  درک ، راک  دب  یتابساحم  هاگتسد  رگا  تسا : وا  یتابساحم  هاگتسد  ریثات  تحت  ناسنا  یهدارا  و  تسا ، وا  یهدارا  یهجنپرس  تحت  ناسنا ،

. دیـشاب نآ  بقارم  دـیاب  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  دـتفایم ؛ راک  هب  اطخ  تھج  نیا  رد  ناسنا  یاھییاناوت  یهمھ  ناسنا ، یاھورین  تقونآ  تسا ؛ اطخ  هک  دوریم  یتھج  رد  و 

. تسا رگید  یاـنعم  کـی  هب  میراد ، یتیلوئـسم  یهزوح  هک  امـش  نم و  دروم  رد  تبقارم  تسا ، اـنعم  کـی  هب  درادـن  تیلوئـسم  هک  یـصخش  دروم  رد  تبقارم  میدرک ، ضرع 

سیلبا تسین ؛ ینج  ناطیش  طقف  هک  ناطیش  میمھفن . دب  ار  لئاسم  دوشن ، لالتخا  راچد  نج  سنا و  یاھناطیش  یهلیسوهب  ام  یتابساحم  هاگتـسد  هک  میـشاب  بقارم 

نم دـننکیم . مھ  کـمک  مھ  هب  نـج  سنا و  نیطایـش  ( ١٩ (؛ ارورغ لوقلا  فرخز  ضعب  یلا  مھـضعب  یحوی  نجلا  سنالا و  نیطیـش  اودـع  یبن  لـکل  اـنلعج  تسین ؛ طـقف  هک 

یاھتنـس ار ، یونعم  لماوع  ینعی  دـنامب ؛ دودـحم  یدام  افرـص  سوسحم و  لماوع  بوچراھچ  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  یتابـساحم  یاھاطخ  زا  یکی  منک : دـیکات  اجنیمھ 

دنوادـخ تسا . یتابـساحم  گرزب  یاـھاطخ  زا  یکی  نیا  دریگب ؛ هدـیدن  دوشیمن ، هدـید  مشچ  اـب  هک  ار  ییاـھزیچ  نآ  تسا ، هداد  ربـخ  اـھنآ  زا  ادـخ  هک  ییاھتنـس  ار ، یھلا 

؛ داد دھاوخ  ترصن  ار  امش  ادخ  دینک ، ترصن  ار  ادخ  نید  دینک ، تکرح  ادخ  هار  رد  امش  رگا  رتحضاو ؟ نیا  زا  رگید  ( ٢٠ ،) مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا  تسا : هدومرف 

ار امـش  ادخ  دـیدرک ، تیاعر  ار  تھج  نیا  دـیدرک و  تکرح  یھلا  نید  یایحا  هار  رد  رگا  ( ٢١ (؛ الیدبت هنـسل هللا  دـجت  نل  و  تسا : رییغت  لباق  ریغ  نیا  تسا ، یھلا  تنـس  نیا 

. داد دھاوخ  ترصن 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یعـس تسا ؛ اوقت  درکراک  لباقم ، یهطقن  رگید -  تسا  نیا  ناطیـش  امـش -  یهبـساحم  هاگتـسد  رد  لـالتخا  داـجیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  اوغا  تسا ؛ ندرک  اوغا  ناطیـش  راـک 

؛ دزادنیب راک  زا  تسا ، هدش  هتشاذگ  ناسنا  دوجو  رد  هک  ار  حیحص  شجنـس  هاگتـسد  ار ، ترطف  هاگتـسد  ار ، لقع  هاگتـسد  ینعی  دنک ، اوغا  ار  امـش  هک  تسا  نیا  ناطیش 

زا قح  ندرک  ادـج  یارب  یھاگآ  ینعی  ناقرف ، امـش  هب  اوقت  اناقرف ، مکل  لعجی  اوقتت هللا  نا  تسا : لباقم  یهطقن  اوقت  راـک  دـنک . هبـساحم  رد  یاـطخ  راـچد  ار  ناـسنا  ینعی 

یور هب  ار  ییاناد  ار ، یھاگآ  ار ، شناد  یاھهچیرد  لاعتم  یادخ  هک  تسا  نیا  بجوم  اوقت  مکملعی هللا ؛ اوقتا هللا و  و  دیامرفیم :]  ] رگید یهفیرـش  یهیآ  رد  دـھدیم . ار  لطاب 

. دنک زاب  امش 

امنا دیامرفیم :]  ] نارمعلآ یهکرابم  یهروس  رد  نآرق  یهفیرش  یهیآ  دناسرتیم : ار  ام  فرط  کی  زا  تسا ؛ عیمطت  دیدھت و  هار  زا  ام ، یهبساحم  هاگتـسد  رد  ناطیـش  ریثات   

ناتردـپ دـمآ ، نمـشد  هک  دـندرک  هعیاش  دـندمآ  هک  داتفا -  قافتا  دـحا  زا  دـعب  هک  یاهوزغ  یهیـضق  رد  نینموم . متنک  نا  نوفاخ  مھوفاـخت و  ـالف  هآـیلوا  فوخی  نطیـشلا  مکلذ 

نم دییاین ، مھ  ناتمادکچیھ  رگا  دنیایب ؛ دنرادرب و  ریـشمش  اھنامھ  دندش ، یمخز  دـحا  گنج  رد  زورما  هک  یناسک  نآ  دومرف : ربمغیپ  تفر -  تسد  زا  ناتزیچ  همھ  دـمآرد ،

 - هنیدم کیدزن  رد  هک  ار  نمـشد  دنتفر و  دنداتفا  هار  ربمغیپ  اب  دنتـشادرب  ریـشمش  دندوب ، هدش  یمخز  دحا  رد  زور  نآ  هک  یناسک  داتفا ، هار  مرکا  ربمغیپ  تفر . مھاوخ  اھنت 

دعب وس ؛ مھسسمی  مل  لضف  نم هللا و  همعنب  اوبلقناف  دنتـشگرب . دندرک و  رامورات  هدننکریگلفاغ ، تروصهب  دنک  هلمح  هک  تشاد  دصق  دوب و  هدرک  نیمک  دوب -  تسرد  ربخ ] ]

نیا یانعم  رد  لامتحا  کی  ربانب  دناسرتیم -  رقف  زا  ار  امش  ؛ رقفلا مکدعی  نطیشلا  تسا : ندناسرت  ناطیش  یاھراک  زا  یکی  . هایلوا فوخی  نطیشلا  مکلذ  امنا  هک : دیامرفیم 

مھدعی و دیامرفیم : نآرق  یهفیرـش  یهیآ  مھ  اجنیا  هدنبیرف ؛ یاھهدعو  ناطیـش ، دـھدیم  هدـعو  رگید  یوس  زا  تسا ؛ عیمطت  رگید  فرط  زا  دوب ، دـیدھت  نیا  هفیرـش -  یهیآ 

مـشچ لباقم  رد  بارـس  لثم  یلایخ  نیغورد و  یگنر و  یهدنیآ  کی  دنکیم ، هدنز  دنکیم ، رادیب  اھنآ  لد  رد  ار  اھوزرآ  دھدیم ، هدعو  ارورغ ؛ الا  نطیـشلا  مھدـعی  ام  مھینمی و 

یاھتردـق دراد و  اـکیرمآ  زورما  هک  یراـتفر  لـثم  عـیمطت ؛ فرط  کـی  زا  دـیدھت ، فرط  کـی  زا  تسا . بـیرف  اـما  ( ١٨ (؛ ارورغ الا  نطیـشلا  مھدـعی  اـم  و  دراذـگیم ؛ دوخهبنینموم 

نانچ مینکیم ، نینچ  : » یلک یاھعیمطت  تسین ؛ یـصخش  عیمطت  طقف  عیمطت ، دـننکیم . عیمطت  فرط  کـی  زا  دـننکیم ، دـیدھت  فرط  کـی  زا  دـنراد ؛]  ] هشیمھ یرابکتـسا 

هک تسا  نیا  یارب  عیمطت -  دیدھت و  نیا  اوغا ، نیا  دھدیم -  ماجنا  ناطیـش  هک  ییاھراک  نیا  یهمھ  تسا . نیا  ناطیـش  راک  دـنیوگیم ؛ غورد  دـننکیمن ، مھ  دـعب  مینکیم ؛»

زا یکی  طلغ ، یهبساحم  دوشیم . بارخ  راک  داتفا ، راک  زا  یتابساحم  هاگتسد  یتقو  دھدب ؛ ماجنا  طلغ  یهبـساحم  ات  دزادنیب  راک  زا  ار  نموم  ناسنا  یتابـساحم  هاگتـسد 

تحت ناسنا ، یاھییاناوت  ناسنا ، یورین  ناسنا ، ناوت  نوچ  دـنکیم ؛ دـیدھت  ار  ناسنا  تشونرـس  یھاگ  دـنکیم ؛ دـیدھت  ار  ناسنا  تایح  یھاگ  تسا ؛ اـھرطخ  نیرتگرزب 

یتھج رد  دریگیم و  یمیمصت  ناسنا  یهدارا  درک ، راک  دب  یتابساحم  هاگتـسد  رگا  تسا : وا  یتابـساحم  هاگتـسد  ریثات  تحت  ناسنا  یهدارا  و  تسا ، وا  یهدارا  یهجنپرس 

، میدرک ضرع  دیشاب . نآ  بقارم  دیاب  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  دتفایم ؛ راک  هب  اطخ  تھج  نیا  رد  ناسنا  یاھییاناوت  یهمھ  ناسنا ، یاھورین  تقونآ  تسا ؛ اطخ  هک  دوریم 

هک میشاب  بقارم  تسا . رگید  یانعم  کی  هب  میراد ، یتیلوئسم  یهزوح  هک  امش  نم و  دروم  رد  تبقارم  تسا ، انعم  کی  هب  درادن  تیلوئـسم  هک  یـصخش  دروم  رد  تبقارم 

طقف هـک  سیلبا  تـسین ؛ ینج  ناطیـش  طـقف  هـک  ناطیـش  مـیمھفن . دـب  ار  لـئاسم  دوـشن ، لـالتخا  راـچد  نـج  سنا و  یاھناطیـش  یهلیـسوهب  اـم  یتابـساحم  هاگتـسد 

دیکات اجنیمھ  نم  دـننکیم . مھ  کمک  مھ  هب  نج  سنا و  نیطایـش  ؛ ارورغ لوقلا  فرخز  ضعب  یلا  مھـضعب  یحوی  نجلا  سنالا و  نیطیـش  اودـع  یبن  لـکل  اـنلعج  تسین ؛

، ار یھلا  یاھتنـس  ار ، یوـنعم  لـماوع  ینعی  دـنامب ؛ دودـحم  یداـم  افرـص  سوـسحم و  لـماوع  بوچراـھچ  رد  ناـسنا  هک  تـسا  نـیا  یتابـساحم  یاـھاطخ  زا  یکی  مـنک :

هدوـمرف دـنوادخ  تسا . یتابـساحم  گرزب  یاـھاطخ  زا  یکی  نیا  دریگب ؛ هدـیدن  دوـشیمن ، هدـید  مشچ  اـب  هک  ار  ییاـھزیچ  نآ  تسا ، هداد  ربـخ  اـھنآ  زا  ادـخ  هـک  ییاـھتنس 

تنس نیا  داد ؛ دھاوخ  ترصن  ار  امش  ادخ  دینک ، ترصن  ار  ادخ  نید  دینک ، تکرح  ادخ  هار  رد  امـش  رگا  رتحضاو ؟ نیا  زا  رگید  مکمادقا ، تبثی  مکرـصنی و  اورـصنت هللا  نا  تسا :

. داد دھاوخ  ترصن  ار  امش  ادخ  دیدرک ، تیاعر  ار  تھج  نیا  دیدرک و  تکرح  یھلا  نید  یایحا  هار  رد  رگا  الیدبت ؛ هنـسل هللا  دجت  نل  و  تسا : رییغت  لباق  ریغ  نیا  تسا ، یھلا 

میاهدرک . هبرجت  ار  نآ  لمع  رد  مھ  ام  تسا ؛ یھلا  یهدعو  هک  تحارص  نیا  اب  تسا ، هتفگ  نآرق  ار  نیا 

…..

؛ میوشب هابتـشا  راچد  دـیابن  نامتابـساحم  رد  زورما  اـم  هک  تسا  نیا  منکب ، ضرع  تسا -  نیمھ  مھ  نم  فرح  یهدـمع  هک  مضیارع -  زا  شخب  نیا  رد  مھاوخیم  نم  هچنآ 

اب هک  رابکتـسا -  اب  یمالـسا  یروھمج  دربن  زورما  دراذگب . رثا  وا  دیدھت  ای  وا  عیمطت  دـیراذگن  دـنک ؛ اوغا  دـیراذگن  دراذـگب ؛ رثا  امـش  یتابـساحم  هاگتـسد  رد  نمـشد  دـیراذگن 

لاـبند میتـسھ ؛ دـنلب  یاـھنامرآ  لاـبند  اـم  تسا . نج  سنا و  نیطایـش  اـب  ناـمز ، تیغاوـط  اـب  ناربـمغیپ  دربـن  ناـمھ  دراد -  هـمادا  توـق  اـب  ناـنچمھ  دـش و  زاـغآ  بـالقنا 

و میتـسھ ؛]  ] نادیھـش ناقیدـص و  ناربماـیپ و  گرزب  یاـھوزرآ  هـب  ندیـشخب  قـقحت  یمالـسا و  تـما  یمالـسا ، روـشک  یمالــسا ، ماـظن  یمالــسا ، یهعماـج  لیکــشت 

قرز و یهمھ  اب  لاح  نیع  رد  دننکیم ؛ دیدھت  دننکیم ، تیذا  دننکیم ، ینکشراک  نیاربانب ] . ] دنفلاخم یتکرح  نینچکی  اب  اعبط  دناهھبج و  کی  نامز  یناطیش  یاھهاگتسد 

رثا دوریم ، شیپ  دـھدیم و  همادا  دراد  ار  شدوخ  هار  هناربمایپ  تکرح  یھلا و  تکرح  نیا  دراد ، هک  یایدام  یاـھییاناوت  یرھاـظ و  لـالج  دراد و  لـباقم  یهھبج  نآ  هک  یقرب 

. دنکیم ادیپ  قمع  زورهبزور  دنکیم ، ادیپ  هعسوت  زورهبزور  دراذگیم ،

. تسا امش  نم و  یتابساحم  هاگتسد  یتابـساحم و  ماظن  رد  لالتخا  داجیا  فدھ  تسا ؛ نیمھ  مینکیم ، هدھاشم  رابکتـسا  هاگتـسد  راتفر  یهعومجم  رد  زورما  ام  هچنآ   

دیدھت یکی  تسھ : هدوب و  رابکتـسا  یهھبج  رایتخا  رد  یدام  لماع  ود  اھنت  یعقاو ، یاھنادیم  رد  تسا . هدماینرب  وا  زا  یراک  تسا ، هتـسناوتن  رابکتـسا  رگید ، یاھنادیم  رد 

. تسا هتـسب  رابکتـسا  تسد  تیناقح ، تابثا  رب  ییاناوت  لالدتـسا ، تردق  قطنم ، تردق  ظاحل  زا  درادـن . رایتخا  رد  زیچ  چـیھ  ود  نیا  زا  ریغ  رابکتـسا  میرحت . یکی  یماظن ،

یتسیابیتمواقم داصتقا  باـب  رد  تدـھاجم  اـب  ار  میرحت  دراد . جـالع  مھ  ود  نیا  میرحت ؛ مھ  یکی  دـنکیم ، بترم  هک  تسا  یماـظن  دـیدھت  یکی  دـنکب : دـناوتیم  راـک  ود  اـھنت 

ضرف اب  ساسارب و  یداصتقا  یاـھهمانرب  تسا : یتسرد  ـالماک  یهتکن  نیا  دـندوب و  هتفگ  ناـشیا  مھ  ـالبق  دـنتفگ ؛ مرتحم  روھمج  سیئر  زورما  هک  یاهتکن  نیا  درک . یثنخ 

مھ اھنآ  دوخ  الاح  هک  دش ؛ دھاوخن  مک  ینزوس  رـس  یاهرذ و  اھمیرحت  نیا  هک  مینک  ضرف  دـنکب . ادـیپ  ققحت  دوشب و  بیقعت  دوشب و  یزیرهمانرب  یتسیاب  اھمیرحت  ندـنام 

نیا نآ  یاـنعم  میـسرب ، قفاوت  هب  مھ  یاهتـسھ  یهنیمز  رد  رگا  هک  دـندرک  عورـش  ـالاح  زا  یتـح  دروخ ، دـھاوخن  تسد  اـھمیرحت  هک  دـنیوگیم  مھ  اـھنآ  دـنیوگیم . ار  نیمھ 

هسلج و نیمھ  رد  اـھراب  نم  میتـفگیم . هشیمھ  اـم  هک  تسا  یفرح  ناـمھ  نیا  تسھ ؛ مھ  یرگید  یاـھزیچ  زوـنھ  دـش ؛ دـھاوخ  هتـشادرب  اـھمیرحت  یهمھ  هک  تسین 

« يتابساحم هاگتسد  لالتخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 10 
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، تسھ رشب  قوقح  یهلئسم  دنروآیم : یرگید  یهناھب  کی  دشابن ، مھ  یاهتـسھ  یهلئـسم  تسا ؛ هناھب  یاهتـسھ  عوضوم ]  ] هک ماهدرک  ضرع  رگید  نوگانوگ  تاسلج 

مھ یتاغیلبت  یروتارپما  یتاغیلبت و  هاگتـسد  دـھاوخیمن ، یاهیام  یلیخ  هک  یریگهناھب  ندرک و  لعج  دـنزاسیم ؛ ار  ناوارف  نوگانوگ  لئاسم  تسھ ، نانز  قوقح  یهلئـسم 

. درک مھاوخ  ضرع  هنیمز  نیا  رد  ار  یاهلمج  دنچ  دعب  نم  الاح  هک  یتمواقم ؛ داصتقا  نیمھ  زا  تسا  ترابع  میرحت ، یهلئسم  جالع  نیاربانب ، تسا . اھنآ  رایتخا  رد  هک 

 

…..

اب تاغیلبت ، اب  مھ  ار  راک  نیا  ار ؛ امش  نم و  یتابساحم  هاگتسد  دنک ؛ لالتخا  راچد  ار  لباقم  فرط  یهبساحم  هاگتـسد  هک  تسا  نیا  جالع  هار  تسیچ ؟ نمـشد  جالع  هار 

«، تساوخ  » رگا دـھاوخن ؛ دـیاب  تسا ؛ ناوت  یاراد  دوخ  یاھفدـھ  هب  ندیـسر  یارب  یمالـسا  یروھمج  هک  دـننادیم  دـننکیم ؛ لاـبند  نوگاـنوگ  یاھـسامت  اـب  یـسایس ، راـک 

یهرابرد نیا  زا  لبق  لاس  دنچ  زا  ام  هک  تسا  یمرن  گنج  نامھ  نیا  تسا و  اکیرمآ  اھنآ  سار  رد  رابکتـسا و  یایند  شالت  زورما  دھاوخن . هک  دننک  یراک  دنھاوخیم  دـناوتیم ؛

. دناهدرک ثحب  دناهتشون و  دناهتفگ و  مھ  نارگید  میدز ؛ فرح  میدرک ، ثحب  نآ 

یرصانع تسا . هدوب  یاهلقاع  یهوق  کی  ساسارب  تسا ؛ هدوب  ینالقع  قطنم  ساسارب  لوا  زور  زا  یمالسا  یروھمج  تابساحم  دننک ؛ ضوع  دنناوتیمن  ار  ام  تابـساحم   

ننس ادخ و  هب  دامتعا  دراوم  یهلمج  زا  وا . تخانش  نمشد و  هب  یدامتعایب  مود ، شنیرفآ ؛ ننـس  ادخ و  هب  دامتعا  لوا ، تسا : اھنیا  هدادیم  لکـش  ار  تابـساحم  نیا  هک 

راوگرزب ماما  هک  تسا -  مدرم  قدـص  هب  دامتعا  تسا ؛ هناقداص  یاھهزیگنا  هب  دامتعا  تسا ؛ اھتبحم  هب  دامتعا  تسا ؛ اـھنامیا  هب  داـمتعا  تسا ؛ مدرم  هب  داـمتعا  شنیرفآ ،

هار رد  تدـھاجم  فیلکت و  هب  یهیکت  یھلا ؛ ترـصن  هب  دامتعا  یگراکیب ؛ زا  زیھرپ  لمع و  هب  یهیکت  میناوتیم ؛» ام   » هکنیا یروابدوخ و  هب  داقتعا  دوب -  داـمتعا  نیا  رھظم  اـم 

تانایب تسا ؛ هداد  لکـش  دوب -  وا  تکرح  یانبریز  هیاپ و  هک  ار -  یمالـسا  ماظن  ینالقع  یهوق  رـصانع  یهعومجم  زورما  اـت  لوا  زور  زا  هک  تسا  ییاـھزیچ  نآ  اـھنیا  فیلکت ؛

؛ تسدریز یاھتلم  اب  ربکتـسم  یاھتردـق  راتفر  یهبرجت  اھهبرجت ، زا  یریگهرھب  تسا ؛ یناعم  فراـعم و  نیمھ  زا  نوحـشم  ولمم و  ماـما  تاـشیامرف  دـینک ؛ هعجارم  ار  ماـما 

 - لالقتـسا هچ  ینعی  هک  دـننکیم  هشدـخ  لالقتـسا  موھفم  لصا  رد  اھیـضعب  الاح  هچ -  ینعی  لالقتـسا  نتـسیز . لقتـسم  ندـنام ، لقتـسم  لالقتـسا ، یارب  تدـھاجم 

یتلم کی  هک  تسا  نیا  لالقتـسا  یانعم  دـنک ؟ راکنا  دـناوتیم  یلقع  چـیھ  ار  نیا  تسا ؛ لالقتـسا  یانعم  نیا  نارگید ؛ یهدارا  ناگناگیب و  یهدارا  زا  یدازآ  ینعی  لالقتـسا 

تـسد روشک  نیا  ماظن و  نیا  رازفازغم  اما  دوب ، یـسایس  یرھاظ  لالقتـسا  دوبن ؛ لالقتـسا  راچد  یداـمتم  یاـھلاس  روشک  نیا  دـنک . نییعت  شدوخ  ار  شدوخ  تشونرس 

روبجم و اما  هتـسبلد ، نادنچهن  مھ  یـضعب  اھنآ ، یهتـسبلد  یـضعب  دندوب ، لخاد  رد  مھ  یدارفا  دندرکیم ؛ راک  هک  دندوب  اھنآ  دنتفرگیم ؛ میمـصت  هک  دـندوب  اھنآ  دوب ؛ نارگید 

. تسا یتلاح  نینچ  کی  لباقم  رد  یگداتسیا  لالقتسا ، دنداتفایم . هار  اھنآ  لابند  ریزگان 

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

ىمالسا تکرح  اب  ىمالسا و  بالقنا  اب  ناریا و  ىمالسا  ىروھمج  اب  اھنآ  ىهھجاوم  میـشاب . هتـشاد  برغ  زورما  راتفر  زا  ىتسرد  لیلحت  ام  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  هچنآ 

هکنیا نودـب  اھتلم  تشونرـس  رب  طلـست  اھتلم و  ىگدرب  زا  تسا  ترابع  هطلـس ، ماظن  نالک  تسایـس  تسا . اھنآ  نالک  ىاھتـسایس  زا  ىـشخب  کی  ىمالـسا ، ىرادـیب  و 

، ىیاکیرمآ دـض  ىاھراعـش  تشاد . هجوت  دـیاب  نیا  هب  تسا ؛ رابکتـسا  نـالک  تسایـس  نیا  دنـشاب ؛ هتـشاد  اـھتلم  داـحآ  ىهتـساوخ  اـھتلم و  حـلاصم  هب  ىیاـنتعا  نیرتمک 

اروف دنونـشىم ، ىیاکیرمآ  دـض  ای  ىبرغ  دـض  راعـش  هکنیا  درجمب  ىاهدـع  کی  تسا . تقیقح  نیا  هب  رظان  اـم ، روشک  رد  رابکتـسا  دـض  ىاھراعـش  ىبرغ ، دـض  ىاـھراعش 

هب تسا  ىکتم  ىمالـسا ، بالقنا  رد  ىیاکیرمآ  دـض  ىبرغ و  دـض  هاگن  نیا  هن ، دریگیم ؛ ماجنا  دراد  ىرکف  قطنم  کی  نودـب  ای  زیمآبصعت  راک  کی  هک  دـشابن  نیا  ناـشروصت 

فدھ ( ٧ ،) متفگ روشک  نارازگراک  نایرجم و  ناراکردناتسد و  ىهعومجم  هب  اجنیا  زور  نآ  نم  حیحص . ىهبساحم  کی  هب  تسرد ، ىنالقع  هاگن  کی  هب  تسرد ، ىهبرجت  کی 

طلغ ىاھىجورخ  تسرد ، ىاھهداد  زا  دـش ، لالتخا  راچد  ىتقو  ىتابـساحم  هاگتـسد  دـنکب . داـجیا  لـالتخا  اـم  ىتابـساحم  هاگتـسد  رد  هک  تسا  نیا  نمـشد  ىـساسا 

، تفرگن ماـجنا  تسرد  هبـساحم  درکن و  راـک  تسرد  درکن ، راـک  بوخ  ىتابـساحم  هاگتـسد  ىتقو  دروخ . دـھاوخن  وا  درد  هب  رگید  مھ  اـھهبرجت  ىنعی  دروآ ؛ دـھاوخ  تسدهب 

. دیآىمن راک  هب  رگید  مھ  اھهبرجت 

هنوگچ ام  روشک  اب  ریخا ، لاس  دون  داتـشھ  ریخا ، لاسدـص  نیا  لوط  رد  برغ  ىنونک  ندـمت  ناراکردـناتسد  اـھىبرغ و  دروخرب  اـم ، دوخ  روشک  رد  دـینک  هاـگن  امـش  بخ ،

اھنآ مشچ  لباقم  رد  اھهبرجت  نیا  برغ -  ىهتخابلد  هدزبرغ ، ارگبرغ ، نارکفنشور  روشک -  رد  دنتسھ  ىاهدع  میراد . برغ  ىوس  زا  ندز  هبرض  ىهبرجت  همھنیا  ام  هدوب .

. دنریگیمن سرد  اھهبرجت  نیا  زا  اما ] ، ] تسا

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

هاـگن اـب  دـینکیم ، لـیلحت  ار  هقطنم  لـئاسم  دـییآىم  وجـشناد  ناوـج  امـش  هـکنیا  دوـب . روـشک  رد  حیحـص  تینـالقع  ىاـیحا  ىمالـسا ، بـالقنا  تامدـخ  نـیرتمھم  زا  ىکی 

ار نیا  تسا ؛ روشک  کی  ىنالقع  تایح  ىهدنھد  ناشن  نیا  دیتسیاىم ، دینکیم و  لیلحت  ار  هقطنم  ثداوح  دینکیم ، ىفرعم  ار  نمـشد  دـینیبىم ، ار  لئاسم  هنافاکـشوم 

، دننکیم ریقحت  ار  تلم  دنبرغ ، قشاع  هک  ىیاھنایرج  هدزبرغ -  ىاھنایرج  نامھ  قباس . لکـش  نامھ  هب  دـندرگرب  دـھاوخیم  ناشلد  زاب  اھىـضعب  زورما  داد . ام  هب  بالقنا 

گنھرف روشک ، روما  ىارب  دـنیایب و  هراـبود  اـھنامھ  هک  دـھاوخیم  ناـشلد  ىبرغ -  نیطلـسم  عفن  هب  دـننکیم  ریقحت  ار  ىلم  تیوـھ  گـنھرف و  دـننکیم ، ریقحت  ار  اھهتـشاد 

هیلع دـنراد  ناریا  تلم  ىنوـخ  نانمـشد  نیمھ  مچرپ  ریز  رد  روـشک ، زا  جراـخ  رد  زورما  هک  ىاهدـع  نـیا  دـننک . ىفرعم  دـننک و  نـیعم  صخاـش  روـشک ، ىریگتـھج  روـشک ،

هب تبـسن  هک  ىناطیـش  ىاوغا  ناـمھ  ىتابـساحم -  تلفغ  تلفغ -  ناـمھ  هک  دنتـسھ  نیا  لاـبند  اـعقاو  هک  دنتـسھ  ىناـسک  نیمھ  دـننکیم ، راـک  ىمالـسا  ىروـھمج 

دروم رد  صوصخب  هچنآ  تسا . ىنالقع  حیحـص و  تکرح  تکرح ، داتـسیا . دیاب  اھنیا  لباقم  رد  دوشب . مکاح  اددجم  نامھ  تشاد ، دوجو  ىاهرود  کی  رد  روشک  نیا  تینالقع 

، ىسایس نوگانوگ  لئاسم  ىهنیمز  رد  مھ  ىنید ، لئاسم  ىاھهنیمز  رد  مھ  ار ، ناشدوخ  تاعلاطم  هکنیا  هب  ار  زیزع  نایوجشناد  منکیم  هیصوت  منکیم . ضرع  اھوجشناد 

. دینک تیوقت  ناتدوخ  رد  ار  لیلحت  تردق  دینک  ىعس  دننک . تیوقت  ىملع  راک  رانک  رد 

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

ىمالسا تکرح  اب  ىمالسا و  بالقنا  اب  ناریا و  ىمالسا  ىروھمج  اب  اھنآ  ىهھجاوم  میـشاب . هتـشاد  برغ  زورما  راتفر  زا  ىتسرد  لیلحت  ام  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  هچنآ 

هکنیا نودـب  اھتلم  تشونرـس  رب  طلـست  اھتلم و  ىگدرب  زا  تسا  ترابع  هطلـس ، ماظن  نالک  تسایـس  تسا . اھنآ  نالک  ىاھتـسایس  زا  ىـشخب  کی  ىمالـسا ، ىرادـیب  و 

، ىیاکیرمآ دـض  ىاھراعـش  تشاد . هجوت  دـیاب  نیا  هب  تسا ؛ رابکتـسا  نـالک  تسایـس  نیا  دنـشاب ؛ هتـشاد  اـھتلم  داـحآ  ىهتـساوخ  اـھتلم و  حـلاصم  هب  ىیاـنتعا  نیرتمک 

اروف دنونـشىم ، ىیاکیرمآ  دـض  ای  ىبرغ  دـض  راعـش  هکنیا  درجمب  ىاهدـع  کی  تسا . تقیقح  نیا  هب  رظان  اـم ، روشک  رد  رابکتـسا  دـض  ىاھراعـش  ىبرغ ، دـض  ىاـھراعش 

هب تسا  ىکتم  ىمالـسا ، بالقنا  رد  ىیاکیرمآ  دـض  ىبرغ و  دـض  هاگن  نیا  هن ، دریگیم ؛ ماجنا  دراد  ىرکف  قطنم  کی  نودـب  ای  زیمآبصعت  راک  کی  هک  دـشابن  نیا  ناـشروصت 

فدھ ( ٧ ،) متفگ روشک  نارازگراک  نایرجم و  ناراکردناتسد و  ىهعومجم  هب  اجنیا  زور  نآ  نم  حیحص . ىهبساحم  کی  هب  تسرد ، ىنالقع  هاگن  کی  هب  تسرد ، ىهبرجت  کی 

طلغ ىاھىجورخ  تسرد ، ىاھهداد  زا  دـش ، لالتخا  راچد  ىتقو  ىتابـساحم  هاگتـسد  دـنکب . داـجیا  لـالتخا  اـم  ىتابـساحم  هاگتـسد  رد  هک  تسا  نیا  نمـشد  ىـساسا 

، تفرگن ماـجنا  تسرد  هبـساحم  درکن و  راـک  تسرد  درکن ، راـک  بوخ  ىتابـساحم  هاگتـسد  ىتقو  دروخ . دـھاوخن  وا  درد  هب  رگید  مھ  اـھهبرجت  ىنعی  دروآ ؛ دـھاوخ  تسدهب 

. دیآىمن راک  هب  رگید  مھ  اھهبرجت 

هنوگچ ام  روشک  اب  ریخا ، لاس  دون  داتـشھ  ریخا ، لاسدـص  نیا  لوط  رد  برغ  ىنونک  ندـمت  ناراکردـناتسد  اھىبرغ و  دروخرب  ام ، دوخ  روشک  رد  دـینک  هاـگن  امـش  بخ ،  

اھنآ مشچ  لباقم  رد  اھهبرجت  نیا  برغ -  ىهتخابلد  هدزبرغ ، ارگبرغ ، نارکفنشور  روشک -  رد  دنتسھ  ىاهدع  میراد . برغ  ىوس  زا  ندز  هبرض  ىهبرجت  همھنیا  ام  هدوب .

ىهلیسوهب ىناخاضر ، بیرغوبیجع  ىروتاتکید  دندرک و  طلـسم  روشک  نیا  رب  دندروآ  ار  ناخاضر  اھىبرغ  هک  دندید  اھنآ  بخ ، دنریگیمن . سرد  اھهبرجت  نیا  زا  اما ] ، ] تسا

اھتردق نامھ  ىهھد ٢٠ ، رد  مھ  دعب  دندرک -  طلـسم  روشک  نیا  رب  ار  روشک  ىاھتلاصا  هب  ىانتعاىب  قطنمىب  ردلق  رـصنع  کی  دـندمآ  دـش -  اپرب  روشک  نیا  رد  اھسیلگنا 

« يتابساحم هاگتسد  لالتخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 11 
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اھنامھ دندرک ؛ لیمحت  روشک  نیا  رب  ار  هناملاظ  ىاھدادرارق  دندرب و  ار  تفن  دندمآ  اھنامھ  دندرک ؛ میـسقت  ناشدوخ  نیب  انعم  کی  هب  عقاو  رد  دـندرک ، لاغـشا  ار  ناریا  دـندمآ 

؛ دـندرک دوباـن  دـندرک و  طـقاس  دوب -  مدرم  ارآ  زا  ىهتـساخرب  هرخـالاب  تشاد  هک  ىبویع  ىهمھ  اـب  هک  ار -  ىلم  تلود  کـی  دـنتخادنا و  هار  ار  دادرم  متـشھوتسیب  ىاـتدوک 

ار اضردمحم  ىروتاتکید  ىنالوط ، تدم  کی  رد  اھنامھ  دنتفرگ ؛ تسد  هب  ار  ام  ىدام  ىعیبط و  عبانم  رب  ىهطلس  اددجم  دندناشک و  فارحنا  هب  ار  تفن  ىلم  تضھن  اھنامھ 

هدز ام  ىونعم  ىدام و  تورث  هب  جارح  بوچ  روشک ، رب  اضردـمحم  ىهلاس  دنچوىـس  تموکح  نارود  رد  دـندرک ؛ تیاـمح  دوجو  ىهمھ  اـب  نآ  زا  دـندرک و  تیبثت  روشک  نیا  رب 

، ار مدرم  نید  ار ، روشک  گنھرف  دـنتخادنا ، هار  هب  روشک  نیا  ناکرا  مامت  رد  ىمومع  داـسف  دنتـشاد ، هگن  لـھج  رد  دنتـشاد ، هگن  رقف  رد  دـندروآ ، رد  ار  تلم  نیا  ردـپ  دـش ،

دنتـسناوت هچرھ  ناریا ، تلم  میظع  تکرح  ناریا و  تلم  بالقنا  اب  ىهلباقم  رد  دوب ؛ ىبرغ  ىاھتلود  نیمھ  تیاـمح  ىناـبیتشپ و  اـب  نیا  دـندرب ، نیب  زا  عقاو  رد  ار  زیچ  همھ 

هچرھ دوب ، ىمالـسا  ىروھمج  لباقم  رد  مادص  نوچ  اما  دنتـشادن ، لوبق  مھ  ار  مادص  ناشدوخ  هکنیا  اب  دندرک -  عافد  دندرک ، تیامح  نیـسح  مادص  زا  دـندرک ؛ ىنکـشراک 

شراـیتخا رد  ىماـظن  نوگاـنوگ  تاـناکما  دـنداد ، ىیایمیـش  بمب  هسنارف : نیمھ  اـکیرمآ ، نـیمھ  سیلگنا ، نـیمھ  اـھىبرغ ، نـیمھ  دـندرک -  کـمک  مادـص  هـب  دنتـسناوت 

هرھب دـنکیمن ، هدافتـسا  اـھهبرجت  نیا  زا  تسا ، ىاهتفاـیلالتخا  هاگتـسد  شاىتابـساحم  هاگتـسد  نوـچ  هدزبرغ ، رکفنـشور  تسا . اـم  ىاـھهبرجت  اـھنیا  بخ  دنتـشاذگ ؛

. دنکیمن تسرد  جاتنتسا  دربیمن ،

هاـگن اـب  دـینکیم ، لـیلحت  ار  هقطنم  لـئاسم  دـییآىم  وجـشناد  ناوـج  امـش  هکنیا  دوـب . روـشک  رد  حیحـص  تینـالقع  ىاـیحا  ىمالـسا ، بـالقنا  تامدـخ  نـیرتمھم  زا  ىکی   

ار نیا  تسا ؛ روشک  کی  ىنالقع  تایح  ىهدنھد  ناشن  نیا  دیتسیاىم ، دینکیم و  لیلحت  ار  هقطنم  ثداوح  دینکیم ، ىفرعم  ار  نمـشد  دـینیبىم ، ار  لئاسم  هنافاکـشوم 

، دننکیم ریقحت  ار  تلم  دنبرغ ، قشاع  هک  ىیاھنایرج  هدزبرغ -  ىاھنایرج  نامھ  قباس . لکـش  نامھ  هب  دـندرگرب  دـھاوخیم  ناشلد  زاب  اھىـضعب  زورما  داد . ام  هب  بالقنا 

گنھرف روشک ، روما  ىارب  دـنیایب و  هراـبود  اـھنامھ  هک  دـھاوخیم  ناـشلد  ىبرغ -  نیطلـسم  عفن  هب  دـننکیم  ریقحت  ار  ىلم  تیوـھ  گـنھرف و  دـننکیم ، ریقحت  ار  اھهتـشاد 

هیلع دـنراد  ناریا  تلم  ىنوـخ  نانمـشد  نیمھ  مچرپ  ریز  رد  روـشک ، زا  جراـخ  رد  زورما  هک  ىاهدـع  نـیا  دـننک . ىفرعم  دـننک و  نـیعم  صخاـش  روـشک ، ىریگتـھج  روـشک ،

هب تبـسن  هک  ىناطیـش  ىاوغا  ناـمھ  ىتابـساحم -  تلفغ  تلفغ -  ناـمھ  هک  دنتـسھ  نیا  لاـبند  اـعقاو  هک  دنتـسھ  ىناـسک  نیمھ  دـننکیم ، راـک  ىمالـسا  ىروـھمج 

دروم رد  صوصخب  هچنآ  تسا . ىنالقع  حیحـص و  تکرح  تکرح  داتـسیا . دـیاب  اھنیا  لباقم  رد  دوشب . مکاح  اددـجم  نامھ  تشاد ، دوجو  ىاهرود  کی  رد  روشک  نیا  تینالقع 

، ىسایس نوگانوگ  لئاسم  ىهنیمز  رد  مھ  ىنید ، لئاسم  ىاھهنیمز  رد  مھ  ار ، ناشدوخ  تاعلاطم  هکنیا  هب  ار  زیزع  نایوجشناد  منکیم  هیصوت  منکیم . ضرع  اھوجشناد 

ار ىبوخ  هتـسجرب و  تاکن  اھوجـشناد ، تانایب  هب  منکیم  هاگن  هک  زورما  نم  هتبلا  دـینک . تیوقت  ناتدوخ  رد  ار  لیلحت  تردـق  دـینک  ىعـس  دـننک . تیوقت  ىملع  راـک  راـنک  رد 

ىـسررب هب  میدیـسرن  زورما  ىاھثحب  رد  اـم  ـالاح  دـینک . راـک  رتشیب  هنیمز  نیا  رد  دـیناوتیم  هچرھ  نکل  دراد ، ىرازگرکـش  ىدنـسرخ و  ىاـج  اـعقاو  ىنعی  منکیم ، هدـھاشم 

وجـشناد نکل ]  - ] مینکب ضرع  ار  ىبلاطم  هللااشنا  میراد ، اھهعومجم  رگید ]  ] ای اھوجـشناد  اب  هک  ىرگید  ىاھرادید  ىارب  دنامب  دیاب  نیا  الاح  هک  روشک -  نوگانوگ  لئاسم 

لیلحت زا  دنناوتب  ىتسیاب  مدرم  ىنعی  دراذـگب ؛ مدرم  رایتخا  رد  لیلحت  ىـسایس ، لئاسم  ىداصتقا ، لئاسم  ىعامتجا ، لئاسم  روشک ، نوگانوگ  لئاسم  ىهنیمز  رد  دـیاب 

هاگن هک  دشابن  روجنیا  دننک . هعلاطم  دیاب  هعلاطم ؛ هب  تسا  ىکتم  مھنیا  دشاب . روط ]  ] نیا دـیاب  وجـشناد  لیلحت  تردـق  دـننک ؛ هدافتـسا  دـنوشب ، دـنمهرھب  نایوجـشناد 

ىیاھفرح نیا  زا  ىلیخ  دینک . ثحب  دینک ، هعلاطم  دینک ، رکف  لئاسم  ىور  دشابن ؛ ىاهمانزور  لئاسم  طقف  امش  ىنھذ  ىاھهداد  دشاب ؛]  ] ىـساسحا هاگن  افرـص  وجـشناد 

نیا مدرک ، تشاددای  نم  هک  دوشب ؛ نیعم  ىیوجـشناد  دازآ  ىاھثحب  رد  ىیوجـشناد و  تاسلج  دوخ  رد  دـیاب  اھنآ  فیلکت  هک  تسا  ىیاـھفرح  دـنتفگ ، اـجنیا  رد  ناتـسود  هک 

حرطم ناتسود  اجنیا  رد  هک  ار  ىلئاسم  زا  ىرایـسب  تسا ، اھهاگـشناد  طیحم  رد  ىیوجـشناد  دازآ  ىاھثحب  مزلتـسم  هک  میدرک  حرطم  ام  هک  ىـشیدنا » دازآ  ىاھىـسرک  »

. دنروایب تسد  هب  دنناوتب  دیاب  ىیوجشناد  ىاھثحب  رد  ار  ىبلطم  رھ  ىفنم  تبثم و  تاھج  دنک ؛ نشور  دنک ، فیلکت  نییعت  دناوتیم  دندرک ،

ىیاوھ  / ١٣٩٣/١١/١٩ ىورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسا ناریا  تلم  ریقحت  یارب  تسا ؛ ناریا  تلم  ندروآرد  وناز  هب  یارب  دریگیم ، ماجنا  ناشناھارمھ  ناشنانامیپمھ و  اھییاکیرمآ و  یوس  زا  یتکرح  رھ  مھ  زورما 

راچد ام  زیزع  روشک  ثداوح  لیلحت  صاـخ  روطهب  هقطنم و  نیا  ثداوح  لـیلحت  رد  اـھییاکیرمآ  هک  تسا  یتیعقاو  کـی  نیا  دـنلیلحت ؛ رد  هابتـشا  راـچد  دـنیاطخ ؛ راـچد  هتبلا 

. دنراد یتابساحم  یاطخ  دنکیم ؛ ناشماکان  دنزیم و  هبرض  دنزیم ، همدص  ابترم  دراد  اھنآ  هب  هک  تسھ  مھ  اھاطخ  نیمھ  دنتسھ ؛ یدربھار  یاھهابتشا  راچد  دنیاطخ ؛

رـضاح هرکاذـم  زیم  تشپ  هتـسب  تسد  اب  یاهتـسھ ، یایاضق  رد  اـھیناریا  دـناهداتفا ؛ ریگ  اـھیناریا  هک  دـیوگیم  نیا  زا  لـبق  زور  دـنچ  نیمھ  ( ٢) ییاکیرمآ لوئـسم  کی ] ] 

یروضح هچ  درک و  دھاوخ  هچ  ناریا  تلم  دید  دیھاوخ  هللااشنا  نمھب  مودو  تسیب  رد  امـش  الاح  دناهداتفین ، ریگ  اھیناریا  تسا ؛ یتابـساحم  یاطخ  نیا  بخ ، دـنوشیم .

ناشن مھ  نیا  زا  دـعب  تساهداد و  ناشن  لـمع  رد  ار  نیا  تسین و  هتـسب  ناریا  تلم  تسد  تسا ؟ هتـسب  ناریا  تلم  تسد  اـیآ  هک  دوشیم  مولعم  تقونآ  تشاد ؛ دـھاوخ 

هتـسب ناریا  تلم  تسد  هک  داد  دـنھاوخ  ناـشن  ناـشدوخ  تعاجـش  اـب  ناـشدوخ ، تاراـکتبا  اـب  هللااـشنا  مھ  روشک  نیلوئـسم  روجنیمھ ؛ مھ  نیلوئـسم  داد ؛ دـھاوخ 

. دیلکـشم راچد  هک  دـیتسھ  امـش  دـینکیم ! هابتـشا  اقآ ، هن  تسا ! هدیـسر  راوید  هب  اـھیناریا  تشپ  دـیوگیم  هتخادـنا ! ریگ  جـنکهس  رد  ار  ناریا  هک  دـنکیم  روصت  وا  تسین .

هیروـس رد  اـکیرمآ  تسا . هدروـخ  تسکـش  هقطنم  نیا  نوریب  رد  هقطنم و  نـیا  رد  دوـخ  فادـھا  رد  اـکیرمآ  هـک  تـسا  نـیا  یهدـنھدناشن  اـم  یهـقطنم  یاـھتیعقاو  یهـمھ 

هدروخ تسکـش  هزغ  رد  اکیرمآ  تسا ، هدروخ  تسکـش  نیطـسلف  یهیـضق  رد  اکیرمآ  دروخ ، تسکـش  ناـنبل  رد  اـکیرمآ  دروخ ، تسکـش  قارع  رد  اـکیرمآ  دروخ ، تسکش 

رد اکیرمآ  تسا ؛ روطنیمھ  مھ  هقطنم  نیا  زا  جراخ  رد  تسا ؛ روفنم  اھتلم  نآ  نیب  رد  تسا ، هدروخ  تسکـش  ناتـسکاپ  ناتـسناغفا و  لئاسم  رب  طلـست  رد  اکیرمآ  تسا ،

! تسکش رس  تشپ  تسکش  تسا  یدامتم  یاھلاس  دیدش ؛ تسکش  راچد  هک  دیتسھ  امش  تسا ؛ هدروخ  تسکش  نیارکوا 

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یبالقنا و تیعمج  میظع  هوبنا  لباقم  رد  دنتیلقا ؛ دـندودعم ، هتبلا  هک  تسا ]  ] شیدنالھـس اضعب  لایخیب و  اضعب  یاھمدآ  دوجو  رطاخهب  هنافـساتم  روشک  ینونک  لکـشم 

تیلاعف زا  یمھم  لصف  کی  زورما  دـنکیم . کمک  اـھنیا  هب  مھ  نمـشد  دـننکیم ! رارکت  دـننکیم ؛ رارکت  دـنیوگیم ، دنـسیونیم ، دـنلاعف : اـما  دنتـسین  یزیچ  روشک  ریـصب  هاـگآ و 

راکفا دنھدب و  رییغت  ار  نیلوئـسم  تابـساحم  هک  تسا  نیمھ  دـننکیم - دـنراد  راکهچ  هک  تسھ  ام  ساوح  میراد و  عالطا  اھنآ  زا  ام  هتبلا  هک   - یمالـسا یروھمج  نانمـشد 

یلـصا جامآ  تسا . روشک  حلاصم  هب  طوبرم  هک  ییاھهدیا  هچ  ینید ، راکفا  هچ  یبالقنا ، راکفا  هچ  دـنزادنیب ؛] اج   ] ام یاھناوج  نھذ  رد  ار  اھنیا  دـننکب و  یراکتسد  ار  مدرم 

دنرادیب و ام  حلـسم  یاھورین  مھ  دـنرادیب ، ام  یاھهاگـشناد  مھ  دـنرادیب ؛ دـمحلا  دنـشاب . رادـیب  دـیاب  یلیخ  روشک  یاھناوج  یتیعـضو ، نینچ  رد  دنتـسھ ؛ اھناوج  مھ 

امـش هب  نم  باطخ  مرادـن . یاینارگن  چـیھ  تھج  نیا  زا  هدـنب  دـنراک ؛ یاپ  هللادـمحب  یماـظتنا - یورین  مھ  جیـسب ، مھ  هاپـس ، مھ  شترا ، مھ   - اـم یماـظن  یاـھنامزاس 

ار ناتدوخ  راک  تیمھا  هک  تسا  نومـضم  نیا  دـیتسھ ، لاعف  میھـس و  ایرد  تینما  ینعی  روشک ، مھم  لئاسم  زا  یکی  رد  هللادـمحب  هک  بالقنا  یاھناوج  بـالقنا ، یاـھهچب 

و تسا ؛ هتفرگ  رارق  رفک  لباقم  رد  یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  نامیا  یهمھ  زورما ، تفرگ ، رارق  رفک  لباقم  رد  نامیا  یهمھ  هلھابم  رد  هک  روطنامھ  دینادب . دیمھفب و  زورما 

رادتقا اب  ناریا  تلم  یھلا  یهوقولوح  هب  یھلا و  لضف  هب  دنک ، جراخ  نادـیم  زا  ار  نمـشد  تسناوت  شاهداوناخ  مرکا و  ربمغیپ  یونعم  رادـتقا  افـص و  تیونعم و  هک  روطنامھ 

. درک دھاوخ  جراخ  نادیم  زا  ار  نمشد  دوخ  تیونعم  اب  دوخ و 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

اطخ و زا  عنام  دـنکیم ، هتخیمآ  اھهبرجت  اب  ار  ناریا  تلم  هک  تسا  یثداوح  زا  یکی  هک  دادرم - متـشھوتسیب  یهثداـح   - داـتفا قاـفتا  لاس ١٣٣٢  رد  ام  روشک  رد  یاهثداـح 

. درذگیم لاس  تصش  الاح  ات  لاس ٣٢  زا  هلب ، درک ؛ شومارف  دیابن  زگرھ  ار  هبرجت  نیا  دمآ ، دوجو  هب  ناریا  تلم  یارب  گرزب  یهبرجت  کی  هثداح  نیا  رد  دوشیم ؛ وا  دید  هابتشا 

. تفرگ سرد  نآ  زا  دـیاب  درادـن و  یریثات  نامز  تشذـگ  تسا ، سرد  لماح  یتقو  یخیرات  یهثداح  ایناث  تسا ، هدـش  رارکت  ثداوح  لیبق  نیا  لاس  تصـش  نیا  لـالخ  رد  ـالوا 

هللاتیآ موحرم   - دـندوب هک  یدارفا  کـمک  اـب  اھیـسیلگنا  تسد  زا  اھیـسیلگنا و  گـنچ  زا  ار  روشک  یلم  تورث  عـبنم  ار ، تفن  هک  قدـصم  تلود  هک  دوـب  رارق  نیا  زا  هثداـح 

یهصرع رد  ینابیتشپ  کی  دیاب  درک  رکف  اھسیلگنا ، ینمـشد  لباقم  رد  دوب . اکیرمآ  هب  یهیکت  نآ  داد و  ماجنا  یخیرات  هابتـشا  کی  دنک ، جراخ  تسناوت  نارگید - یناشاک و 

« يتابساحم هاگتسد  لالتخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 12 
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، یـشیدناهداس ینیبشوـخ و  نیا  زا  دوـب . اـھییاکیرمآ  هـب  وا  دـیما  درک ؛ داـمتعا  اـھییاکیرمآ  هـب  دوـب ؛ اـکیرمآ  وا  رظن  زا  زور  نآ  ناـبیتشپ  نـیا  دـشاب ، هتـشاد  یللملانـیب 

. دنتخادنا هار  هب  ار  دادرم  متشھوتسیب  یاتدوک ] ، ] دندرک هدافتسا  اھییاکیرمآ 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

هب هن  منکیم  ضرع  ار  نیا  هک  مھ  هدـنب  تسا  یمھم  یهلئـسم  ذوفن  تسا . یمھم  یهلئـسم  ذوفن  نیا  ناـیاقآ ! مدرک ؛ حرطم  ار  ذوفن  یهلئـسم  تاـباختنا  زا  لـبق  رد  هدـنب 

هک دـھدیم  خر  روشک  رد  دراد  هک  یثداوح  یلیخ  زا  میعلطم ؛ اھزیچ  یلیخ  زا  ام  هن ، دـننک ؛ ذوفن  تسا  نکمم  هک  دـیآیم  منھذ  هب  یلامتحا  کی  ـالاح  هک  تسا  نیا  رطاـخ 

یدـج یهماـنرب  کـی  روشک  رد  ذوفن  یهماـنرب  هک  منکیم  ضرع  مراد  عـالطا  یور  زا  نم  میوشیم . علطم  اـم  دـنوشیمن  علطم  صاوـخ  زا  یلیخ  یتـح  اـی  مدرم  موـمع  اـبلاغ 

دننادیم هن ، دوشب ؛ اتدوک  ییاج  کی  زا  هک  تسین  نیا  یارب  ذوفن  نیا  دوشن ! هابتشا  دننک . ذوفن  هک  دننکیم  لابند  دنراد  تسا ؛ اھییاکیرمآ  یدج  یهمانرب  تسا ، رابکتـسا 

هکنیا یارب  دـننکیم  ذوفن  حلـسم  یورین  نالف  لخاد  تقوکی  ییاھاج  کی  درادـن . ینعم  اتدوک  دراد  یمالـسا  یروھمج  هک  یتخاس  اـب  یمالـسا ، یروھمج  رد  ناریا ، رد  هک 

مود جامآ  دننالوئـسم ؛ ذوفن  نیا  یاھجامآ  زا  یکی  تسا . رگید  روظنم  ود  یارب  ذوفن  نیا  تسین ، اتدوک  یارب  ذوفن  نیا  هن ، دنروایب ؛ ار  یکی  دنربب ، ار  یکی  دننک ، اتدوک  دـنیایب 

یمالسا یروھمج  لوئسم  ینعی  دنھدب ؛ رییغت  دننک و  ضوع  ار  نالوئـسم  تابـساحم  هک  تسا  نیا  فدھ  تسیچ ؟ فدھ  هچ ؟ یارب  دنذوفن ؛ نیا  جامآ  نالوئـسم  دنمدرم .

ار هطبار  نالف  هک  دسرب  هجیتن  نیا  هب  تسا  نیا  یارب  ذوفن  دنکن ؛ ار  مادقا  نیا  دنکب ، ار  مادقا  نیا  دیاب  هک  دنک  ساسحا  هدـیاف  هنیزھ و  یهظحالم  اب  هک  دـسرب  هجیتن  نیا  هب 

یهدارا نیلوئـسم و  رکف  هک  دوشب  نیا  هجیتن  یتقو  تقونآ ، دوشب . ضوع  نیلوئـسم  نھذ  رد  تابـساحم  نیا  هک  تسا  نیا  یارب  ذوفن  دنک ؛ داجیا  ار  هطبار  نالف  دنک ، عطق 

یتقو دـھاوخیم . وا  هک  دریگیم  ار  یمیمـصت  نامھ  روشک  لوئـسم  هن ، دـنکب ؛ میقتـسم  تلاخد  دـیایب  نمـشد  تسین  مزـال  رگید  دریگب ، رارق  نمـشد  تشم  رد  نیلوئـسم 

 - منادب مدوخ  هکنیا  نودب  یھاگ  مھدیم ؛ ماجنا  یناجم  تفم و  دھاوخیم  وا  هک  ار  یراک  نامھ  نم  دھاوخیم ؛ وا  هک  مریگیم  ار  یمیمصت  دش ، ضوع  ریقح  نیا  یهبـساحم 

. دننیلوئسم لوا  جامآ  سپ  دننک . ضوع  ار  نیلوئسم  تابساحم  دننکیم  یعس  نیاربانب ] . ] مھدیم ماجنا  ار  راک  نیا  منادب - مدوخ  هکنیا  نودب  بلغا  ینعی 

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 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

دننک و ضوع  ار  نالوئسم  تابساحم  هک  تسا  نیا  فدھ  تسیچ ؟ فدھ  هچ ؟ یارب  دنذوفن ؛ نیا  جامآ  نالوئسم  دنمدرم . مود  جامآ  دننالوئـسم ؛ ذوفن  نیا  یاھجامآ  زا  یکی 

یارب ذوفن  دنکن ؛ ار  مادقا  نیا  دنکب ، ار  مادقا  نیا  دیاب  هک  دنک  ساسحا  هدیاف  هنیزھ و  یهظحالم  اب  هک  دسرب  هجیتن  نیا  هب  یمالـسا  یروھمج  لوئـسم  ینعی  دنھدب ؛ رییغت 

، تقونآ دوشب . ضوع  نیلوئـسم  نھذ  رد  تابـساحم  نیا  هک  تسا  نیا  یارب  ذوفن  دـنک ؛ داـجیا  ار  هطبار  نـالف  دـنک ، عطق  ار  هطبار  نـالف  هک  دـسرب  هجیتـن  نیا  هب  تسا  نیا 

روشک لوئـسم  هن ، دنکب ؛ میقتـسم  تلاخد  دـیایب  نمـشد  تسین  مزال  رگید  دریگب ، رارق  نمـشد  تشم  رد  نیلوئـسم  یهدارا  نیلوئـسم و  رکف  هک  دوشب  نیا  هجیتن  یتقو 

تفم و دـھاوخیم  وا  هک  ار  یراـک  ناـمھ  نم  دـھاوخیم ؛ وا  هک  مریگیم  ار  یمیمـصت  دـش ، ضوـع  ریقح  نیا  یهبـساحم  یتـقو  دـھاوخیم . وا  هـک  دریگیم  ار  یمیمـصت  ناـمھ 

ار نیلوئـسم  تابـساحم  دننکیم  یعـس  نیاربانب ] . ] مھدیم ماجنا  ار  راک  نیا  منادب - مدوخ  هکنیا  نودب  بلغا  ینعی   - منادب مدوخ  هکنیا  نودب  یھاگ  مھدیم ؛ ماجنا  یناجم 

. دننیلوئسم لوا  جامآ  سپ  دننک . ضوع 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۵ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یاھشخب زا  مادکچیھ  دوب . اکیرمآ  هب  یهتسباو  یـسایس  ماظن  هب  توغاط و  هاگتـسد  هب  زور  نآ  شترا  یاھـشخب  نیرتکیدزن  عقاورد  توغاط ، میژر  نارود  رد  ییاوھ  یورین 

نیا دروخ ؛ نیگمھـس  یهبرـض  کی  توغاط  میژر  شخب ، نیمھ  زا  تسرد  دـندوبن . توغاـط  میژر  دـیما  ناـنیمطا و  داـمتعا و  دروم  ییاوھ  یورین  ردـق  هب  زور ، نآ  شترا  رگید 

، دـندوب هدروآ  دوجو  هب  شترا  یارب  هک  ییاضف  نآ  اب  دـندوب ، هدرک  تسرد  هک  یمظن  نآ  اب  شترا ، ینعی  تسا ؛ هملک  یعقاو  یانعم  هب  مینکیم ، ضرع  هک  نیگمھـس  یهبرض 

هن دننک ؛ تعیب  بالقنا  ربھر  اب  بالقنا ، ماما  اب  دنیایب  دوب - اھنآ  دامتعا  دروم  ردـقنیا  هک  ییاوھ  یورین  ساسح  شخب  نآ  زا  مھ  نآ   - شترا نیمھ  نانکراک  زا  یعمج  ناھگان 

یهسردم فرط  هب  دندمآیم  دنتـشاد  اھنیا  هک  ناریا  نابایخ  رد  مدوب ؛ اجنآ  هدنب  ناشتـسد ! یور  ییاسانـش  یاھتراک  ندرک  دنلب  اب  اراکـشآ و  نشور ، زور  هکلب ] ، ] هنایفخم

هتفرگ ناشتـسد  یالاب  ار  ناشییاسانـش  یاھتراک  دـندادیم و  راعـش  دـندرکیم و  تکرح  مھ  رـس  تشپ  ناھورگناھورگ - لـثم   - هورگهورگ روطنیمھ  ماـما ، تنوکـس  لـحم 

هبرض دیجنگیمن ، توغاط  میژر  باسح  رد  هک  ییاجنآ  زا  اوبـستحی ؛ مل  ثیح  نم  مھاتاف هللا  هفیرـش : یهیآ  نیا  قادصم  تسرد  ینعی  دوب ؛ یبیجع  یهثداح  یلیخ  دندوب ؛

شترا ییاوھ  یورین  ینعی  داتفا ؛ قافتا  دوب ، لامتحا  نیرترود  هک  یکی  نیمھ  تسرد  و  ار ؛ یکی  نیا  زج  دنھدب ، لامتحا  دوب  نکمم  ار  زیچهمھ  ناشتابـساحم  رد  دـندروخ .

اب ماما و  اب  مدرم ، رانک  رد  دیایب و  ناھگان  هریغ - یشزومآ و  یتازیھجت و  یرازبا و  ناوارف  یاھیگتـسباو  نآ  اب   - نوگانوگ یاھیگتـسباو  نآ  اب  هتـسباو ، هدنامرف  نآ  اب  زور  نآ 

نینچ فص ، فرط  نیا  رد  مھ  نینموم  نویبالقنا و  ینعی  میتشادـن ، ار  شراظتنا  مھ  اـم  دنتـشادن . ار  شراـظتنا  چـیھ  دوب ؛ یبیجع  یهبرـض  نیا  دـنکب ؛ تعیب  بـالقنا  ربھر 

ناسنا هب  ینوخ  یـسفن ، یددم ، یکمک ، کی  یھاگ  بستحی ؛ ثیح ال  نم  هقزری  اجرخم ٭ و  هل  لعجی  قتی هللا  نم  و  دوب : بستحیال  قزر  عقاورد  نیا  دنتـشادن . یراظتنا 

نھذ هب  الـصا  ینعی  میدرکیمن  باسح  اھام  دوب . بستحیـال  قزر  مھ  هھبج  نیا  یارب  دـیجنگیمن . وا  تابـساحم  رد  چـیھ  درکیمن و  ار  شلاـیخ  چـیھ  هک  ییاـجنآ  زا  دـسریم 

زا لبق  هدنب  هتبلا  دنیایب . هنحص ] هب   ] یناسک شترا  نورد  زا  تسا  نکمم  هک  دمآیمن  یاهبـساحم  نینچ  راوگرزب - ماما  نویبالقنا و  نیزرابم و  ناریا و  تلم   - اھام مادکچیھ 

دندوب شترا  لخاد  رد  نارھت  رد  مھ  رگید  یاھیضعب  دنرکفمھ ؛ ام  اب  متسنادیم  متـشاد و  یاهناتـسود  کیدزن  تاطابترا  شترا  زا  یدودعم  رایـسب  رـصانع  اب  دھـشم  رد  نآ ،

لباق دوب ؛ بستحیال  قزر  اعقاو  نیا  دنیایب ، دنوشب  دنلب  نایامن  میظع و  تکرح  نیا  اب  یتیعمج  نینچکی  هکنیا  اما  دوب - اھنیا   - دنتـشاد یتاطابترا  ناتـسود  زا  یـضعب  اب  هک 

. دوبن هبساحم 

، یداـم ینـالقع و  تابـساحم  هک  تسا  تـسرد  دیـشاب . هتـشاد  رظن  رد  لاـمجا  روـطهب  ناتتابـساحم  رد  هـشیمھ  ار  بستحیـال  قزر  مـیریگب : سرد  کـی  اـجنیمھ  بـخ ،

؛ دیھدن ماجنا  یدام  یرکف و  تابساحم  دینکن ، ینالقع  تابـساحم  هک  دیوگیمن  ام  هب  مالـسا  یاھـشزومآ  زا  یـشزومآ  چیھ   - دنمزال و  تسین ، یکـش  نیا  رد  دنراذگریثات ،

نیا تسا ؛ بستحیال  قزر  نیا ، دسریم ؛ ناسنا  لقع  هب  هچنآ  زا  رتارف  یدام ؛ لئاسم  زا  رتارف  یتابساحم  یارب  دیراذگب  زاب  مھ  ییاج  کی  اما  درک - هبـساحم  دیاب  امتح  هن ،

رظن رد  درک و  تیاعر  دیاب  ار  نیا  نموم ، یهھبج  یاھراک  یهمھ  رد  دراد ؛ دوجو  ام  تابساحم  یهمھ  رد  نیا  دسریم ؛ ام  هب  تسا و  هدشن  هبـساحم  هک  تسا  یزیچ  نامھ 

هب تسبنب  رھاظ  بسح  هب  یتقو  دروخیم ، هرگ  اھراک  یتقو  ماھوالا ؛ هیلا  بھذت  مل  اباب  اھل  حتف  رومالا  تقیاضت  اذا  نم  ای  میناوخیم : اعد  رد  تشاد . ار  شراظتنا  تشاد و 

هدیـسرن نآ  هب  یناسنا  یهشیدـنا  رـشب و  مھو  زگرھ  ماھوالا - هیلا  بھذـت  مل   - هک دـنکیم  زاب  یھار  کی  تسبنب  نیا  یهشوگ  کی  زا  لاعتم  یادـخ  یھاـگ  دـیآیم ، دوجو 

. تسا یلیمحت  گنج  شاهنومن  کی  دراد . دوجو  یزیچ  نینچ  دوب ؛

هلـصاف مادص - یثعب  میژر   - مجاھم نآ  اب  رایـسب  رایـسب  تالیکـشت ، یھدـنامزاس و  ظاحل  زا  ورین ، ددـع  ظاحل  زا  تاناکما ، ظاحل  زا  ام  هک  دـش  زاغآ  یلاحرد  یلیمحت  گنج 

، شدـنفادپ دـندوب ، هدامآ  ود  رھ  شاینیمز  یورین  ییاوھ و  یورین  دـندوب ، مولعم  شیاھرکـشل  دوب ، مکحم  شایھدـنامزاس  دوب ، بترم  شتازیھجت  دوب ، هدامآ  وا  میتشاد ؛

، میتشاد لکـشم  تازیھجت  رد  مھ  میتشاد ؛ لکـشم  لئاسم  نیا  یهمھ  رد  ام  یلو ] ، ] دوب هدامآ  شزیچ  همھ  نوگانوگ و  یاھتمـسق ] ، ] شایـسدنھم شیاھینابیتشپ ،

« يتابساحم هاگتسد  لالتخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 13 
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یتقو کی  نم  میتشاد . لکشم  تالیکشت  رازبا و  رد  مھ  میتشاد ، لکشم  ینابیتشپ  رد  مھ  میتشاد ، لکشم  یسدنھم  رد  مھ  میتشاد ، لکشم  یناسنا  یورین  رد  مھ 

، زور هدجھ  هدفھ  یط  رثکادح  تفگ  داد ، نم  هب  دروآ  ار  هدافتـسا  لباق  یاھامیپاوھ  تسرھف  ام  ییاوھ  یورین  هدنامرف  زور ، نآ  هک  متفگ  نمھب  مھدزون  یهسلج  نیمھ  رد 

۴ و فا ۵ و  فا دـیاب  موس ، مود ، لوا ، یاھزور  ناـمھ  دوب .  ١٣٠ یـس شنیرخآ  دنھاوخیم ؛ هعطق  نوچ  دش ، دھاوخ  مامت  دـش و  دـھاوخ  عطق  ناشزاورپ  ام  یاھهدـنرپ  یهیلک 

ام هک  دوب - یربارت  یامیپاوھ  اـھنیا   - دوب  ١٣٠ یـس یامیپاوھ  دـنامیم ، یقاب  زور  تسیب  ای  زور  هدزناپ  ات  هچنآ  الثم  دـندشیم ، جراخ  هدر  زا  شاوی  شاوی  اـھنیا  دـننام  ١۴ و  فا

هیلا بھذت  مل  اباب  اھل  حتف  . » درک راک  درک ، شالت  دوب ، لاعف  گنج  رخآ  ات  ام  ییاوھ  یورین  اباب ،» حتف   » اما میدرکیم ؛ روصت  روجنیا  زور  نآ  میتشاد . اھنیا  زا  یدادـعت  کی  الثم 

ار تینالقع  ادخ  هب  دیما  ادخ و  هب  لکوت  تیانع  لیذ  رد  رگا  میشاب ، نموم  رگا  دیشاب . هتشاد  هشیمھ  تابساحم  رد  ار  نیا  نیا ؛ ینعی  بستحیال  قزر  نیا ، ینعی  ماھوالا »

ام تسا و  مزال  اھنیا  یهمھ  هن ، میراذگب ؛ رانک  ار  یدام  تابـساحم  هکنیا  هن  مینک ، لیطعت  ار  تینالقع  هکنیا  هن  دـش ؛ دـھاوخ  زاب  ام  یارب  باب  نیا  تقونآ  میزادـنیب ، راک  هب 

٣٨ نیا ٣٧ ، رد  میتسھ . ادـخ  هب  دـیما  لھا  میتسھ ، ادـخ  هب  لکوت  لـھا  هچناـنچ  رگا  یھلا ؛ ددـم  یارب  دـیراذگب  ییاـج  کـی  نیا ، راـنک  رد  اـما  مینکیم ، دـیکات  هشیمھ  مھ 

. میاهدرک هدھاشم  ار  یھلا  ددم  هشیمھ  ام  هدوب و  روجنیمھ  بالقنا  لئاسم  یهمھ  رد  هتشذگ ، بالقنا  لوا  زا  هک  یلاس 

بالقنا  / ١٣٩٧/٠١/٢٩ ربھر  اب  تاعالطا  ترازو  نانکراک  ناریدم و  ریزو ، رادید 

هک میراد  رارق  گنج  گرزب  نادیم  کی  هنایم  رد  ام  دـندوزفا : دـندرک و  هراشا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  لباقم  هھبج  هدـیچیپ  گرزب و  گنج  هب  دوخ  نانخـس  همادا  رد  ناشیا 

. تسا نانمشد  زا  یدنمتردق  عیسو و  هھبج  نآ ، رگید  فرط  یمالسا و  یروھمج  ماظن  نآ ، فرط  کی 

همھ مغرب  هک  لباقم  هھبج  یتاعالطا  یاھهاگتـسد  دـنتفگ : دنتـسناد و  ییورایور  نیا  یلـصا  روحم  ار  لـباقم  فرط  یـسوساج  یاھسیورـس  یاهنماـخ ، هللاتیآ  ترـضح 

. دنھد ماجنا  یمھم  طلغ  چیھ  دنا  هتسناوتن  لاحب  ات  دوخ ، تاناکما 

. دروخ میھاوخ  هبرض  میوش  یشیدنا  هداس  راچد  رگا  دش و  میھاوخ  بولغم  میوش  تلفغ  راچد  گنج  نیا  رد  رگا  هتبلا  دندرک : ناشنرطاخ  یمالسا  بالقنا  ربھر 

ذوفن و  » زا تسا ، راک  روتـسد  رد  یفلتخم  یاھشور  اھهویـش و  گنج ، نیا  رد  دـنتفگ : یتاعالطا ، هدـیچیپ  گنج  نیا  داعبا  هب  هراشا  اـب  سپـس  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

«. یتینما یاھیگتفشآ  داجیا   » و یداصتقا » یلام و  یناماسبان  داجیا   » ات مدرم » یاھرواب  رییغت   » و ناریگ » میمصت  تابساحم  رییغت   » و تاعالطا » تقرس 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٧/١٢/٠٧ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

نابز رامع ، درک . هفیظو  ساسحا  دنھدیمن ؛ صیخشت  تسرد  ار  راک  فدھ  راک و  تھج  دنریحتم ، دنبرطضم ، هناک  رکشل  دارفا  زا  یاهدع  کی  دید  نیفص  گنج  رد  رامع  بانج 

گنج رد  ردب و  گنج  رد  ام  ار  مچرپ  نیمھ  دینیبیم ؟ ار  هیماینب - مچرپ   - لباقم یهھبج  مچرپ  نیا  تفگ : داتـسیا ، تیعمج  نیا  لباقم  رد  دـمآ  تسا ؛ نینموملاریما  یایوگ 

. تسا مچرپ  نامھ  نیا  میتشاد ؛ نامدوخ  لباقم  رد  دحا 

نامھ تسا ؛ مچرپ  نامھ  هداتـسیا ، بـالقنا  لـباقم  رد  ملاـع  زا  یهطقن  رھ  رد  اـکیرمآ ، اـپورا و  قطاـنم  رد  ایـسآ ، یهقطنم  رد  هک  یمچرپ  نآ  مھ  زورما  منکیم  ضرع  هدـنب 

تسا نیا  مھ  اھنآ  ندوب  هدنز  تلع  دناهدنز . میھاربا  ٰیسیع و  ٰیسوم و  دندش و  دوبان  اھنآ  دوب . هدش  هتشارفارب  ٰیسیع  ٰیـسوم و  میھاربا و  لباقم  رد  هک  تسا  یمچرپ 

. تسا امش  اب  ادخ  دیوشن ، هبساحم  رد  هابتشا  راچد  دینکن ، همھاو  دیسرتن ، دیسرتن ، ( ٣ (؛ ىراو عمسا  امکعم  یننا  دومرف : ٰیسوم  ترضح  هب  لاعتم  یادخ  هک 

١٣٩٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمایس  مسارم  رد  تانایب 

عبتت ترما و ال  امک  مقتـساو  عداف  کلاذلف   » دیامرفیم نآرق  هکنیا  دـییامرفب  ضرف  درک . انعم  دوخ  تمواقم  دوخ و  یگداتـسیا  نیمھ  اب  ار  نآرق  تایآ  زا  یرایـسب  اتقیقح  ماما 

، تشاذگیمن رثا  اقلطم  ماما  رد  اما ] ، ] ارچ دندشن ؛ لصتم  بیرف  هب  ای  دندرکن  عیمطت  ای  دندرکن  دـیدھت  هکنیا  هن  تشاذـگن ؛ رثا  ماما  رد  بیرف  عیمطت و  دـیدھت و  ( ٣ «،) مھاوھا

مھم یاھراک  زا  یکی  نوچ  دزیرب ؛ مھ  هب  ار  ماما  یتابـساحم  هاگتـسد  تسناوتیمن  نمـشد  دـیدھت  نمـشد و  شالت  هک  تسا  نیا  مھم  درکیمن . شودـخم  ار  وا  یگداتـسیا 

، دوشب ضوع  امـش  تابـساحم  ات  دنک  یراک  دیآیمرب  ددص  رد  دـنادیم ، هک  ار  امـش  میمـصت  دـنادیم ، هک  ار  امـش  تین  دوشیم ، هجاوم  هک  امـش  اب  تسا : نیمھ  نانمـشد 

ار راوگرزب  ماما  یتابساحم  هاگتسد  تسناوتیمن  نمشد  تسا . نیا  نوگانوگ  یاھهصرع  رد  ینمشد  مھم  یاھراک  زا  یکی  دنک ؛ لالتخا  راچد  ار  امش  یتابساحم  هاگتسد 

. دنکب لالتخا  راچد  دوب ، یکتم  مالسا  نیبم  نید  تانیب  هب  هک 

١٣٩٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمایس  مسارم  رد  تانایب 

نوچ مھدب ؛ حیضوت  رتشیب  یردق  کی  ار  نیا  نم  داتسیا . دوشیمن  درک ، تمواقم  دوشیمن  ملاع  یاھتفلکندرگ  لباقم  رد  هک  دنک  روصت  یسک  هک  تسا  نیا  گرزب ، یاطخ 

روج نیا  اجنآ  اجنیا و  ینارنخس ، رد  باتک ، رد  همانزور ، رد  اھنیا ، دننام  یرکفنشور و  توسک  ریز  هک  ار  یناسک  میراد  ام  مھ  نالا  تسا ؛ یئالتبا  دروم  جیار و  مھم و  بلطم 

یراوس میھدب ؛ یراوس  دیاب  هک  تسا  نیا  شاهصالخ  مینک ؛» لوبق  دـیاب  داتـسیا ، اھنیا  لباقم  رد  دوشیمن  داتفارد ، اھنیا  اب  دوشیمن  درادـن ، یاهدـیاف  اقآ !  » هک دـننکیم  اقلا 

؛ ماهدرک هراشا  البق  هک  تسا  یایتابـساحم  یاطخ  نامھ  زا  یـشان  میناوتیمن ،» ام   » دـنیوگب هک  شرگن  نیا  هک  منکیم  ضرع  نم  مینک . تحار  ار  نامدوخ  لاـیخ  میھدـب و 

. تسا هبساحم  رد  هابتشا  نیا  ( ١٠)

ود دروخرب  کی  رس  رب  تسا ، هلباقم  کی  رس  رب  ثحب  هک  ییاجنآ  مینیبن . تسرد  ار  هیضق  نیا  نوگانوگ  لماوع  ام  هک  تسا  نیا  زا  یشان  یاهیضق  رھ  رد  یتابساحم  یاطخ 

یتقو میـسانشن ؛ تسرد  مھ  ار  لباقم  یهھبج  میـسانشن ، تسرد  مھ  ار  نامدوخ  یهھبج  ام  هک  دوشیم  یـشان  اـجنیا  زا  یتابـساحم  یاـطخ  تسا ، رگیدـکی  اـب  هھبج 

یهلئـسم رد  دـیاب  هک  یتابـساحم  رد  ام  هک  منکیم  ضرع  نم  دوب . دـھاوخ  یرگید  روج  اـم  یهبـساحم  میتخانـش ، تسرد  رگا  مینکیم ؛ هابتـشا  هبـساحم  رد  میتخانـشن ،

. مینادب مھ  ار  نامدوخ  هب  طوبرم  قیاقح  مینادب ، تسرد  ار  نایوگروز  نیا  هب  طوبرم  قیاقح  دیاب  میشاب ، هتشاد  ملاع  نایوگروز  لباقم  رد  تمواقم 

یربھر  / ١٣٩٨/٠٧/٠۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

دنکیم یناوارف  یعس  نمشد  ینعی  تسا ؛ نمشد  یهلمح  جامآ  ام  کاردا  مھف و  هک  تسا  نیا  ار ، مدرم  میھدب  هجوت  میشاب و  هتشاد  هجوت  دیاب  هک  یمھم  تاکن  زا  یکی 

ناشیعس یمومع . راکفا  مدرم و  داحآ  ناریگمیمصت ، نازاسمیمصت ، ینعی  یناسک ؟]  ] هچ ینعی  ام ،»  » مھف دنک . فرحنم  تیعقاو  زا  ار  ام  مھف  تیعقاو ، زا  ار  ام  کاردا  هک 

شفرح نومضم  درک و  یزوسلد  ناریا  تلم  هب  عجار  ( ١) اکیرمآ روھمجسیئر  شیپ  زور  هس  ود  نیمھ  دـننک . فیرعت  ناشدوخ  تساوخ  قبط  ار  ام  یلم  عفانم  هک  تسا  نیا 

نیا ؛ دوشیم تسرد  ناشلاوحا  عاضوا و  دـنورب ، ام  راب  ریز  عقاو  رد  ینعی  دـننک ، شوگ  ار  ام  فرحالثم  دـنیایب و  اھنیا  هچناـنچ  رگا  هک  دوبن - اـنعم  نیا  هب  حیرـصت  ـالاح   - دوب نیا 

راک یاھدلب  ناشنوگانوگ و  یاھهناسر  یفلتخم ، یاھلکـش  اب  ار  نیمھ  دـنکب . تبحـص  تسرد  تسین  دـلب  مدآ  نیا  الاح  اھتنم  تسا ؛ نتفر ] راب  ریز   ] لماک قادـصم  نامھ 

دراد راک  نیا  هرخالاب  اما  تسین ، راکھدب  مدرم  بلغا  شوگ  الاح  دوشیم . لح  شلکـشم  دنکب ، تکرح  روج  نیا  ناریا  تلم  هچنانچ  رگا  هک  دننکیم  اقلا  دنراد  ابترم  یتاغیلبت 

ناشدوخ تساوخ  اب  قبطنم  هک  دـننک  فیرعت  یروج  ار  یلم  تحلـصم  دـننک ؛ فرحنم  دراد  دوجو  هچنآ  زا  اھتیعقاو ، زا  ار  اـم  کاردا  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  دریگیم ؛ ماـجنا 

. روج نیمھ  مھ ]  ] ار یلم  عفانم  دشاب و 

شترا  / ١٣٩٨/٠٨/٠٨ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

هدارا هنادازآ  هک  تسا  یتـلم  نآ  دازآ  تلم  دازآ ؟ تلم  دـنیوگیم  تلم  مادـک  هب  تسیچ ؟ هب  تلم  کـی  یدازآ  تسا ،» اھـشزرا  زا  یکی  یدازآ   » هکنیا هچ ؟ ینعی  دازآ  تلم  کـی 

شدوخ روشک  یارب  شدوخ و  تلم  یارب  ار  عفانم  نآ  لمع ، لالقتـسا  هدارا و  لالقتـسا  نآ  اب  و  دھدب ، صیخـشت  ار  شدوخ  یلم  یقیقح و  عفانم  دـنک و  لمع  هنادازآ  دـنک ،

نیا تسناوت  یتلم  کی  رگا  دـنکیم . یفرعم  ام  هب  ار  دازآ  تلم  کی  هک  تسا  تاصتخم  نیا  تایـصوصخ و  نیا  و  دراد ؛ جایتحا  یزیچ  نینچ  کـی  هب  دازآ  تلم  نیا  دـنک ؛ نیماـت 

« يتابساحم هاگتسد  لالتخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 14 
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زا یکی  دـینیبب  تابـساحم ؛ بیرخت  تفای . دـھاوخ  تسد  یبوخ  جـیاتن  هب  دریگن ، رارق  نمـشد  یتابـساحم  بیرخت  ریثات  تحت  دریگب و  میمـصت  دـھدب و  ار  تسرد  صیخـشت 

هکنیا لثم  دراذـگب ؛ رثا  اھنیا  تابـساحم  رد  دـھدب و  رییغت  ار  تلم  داحآ  دـعب  یهجرد  رد  روشک و  یرکف  نارثوم  روشک و  نالوئـسم  تابـساحم  هک  تسا  نیا  نمـشد  یاھراک 

رد دھدب ؛ طلغ  دـھدب ، یـضوع  داد ، دـھاوخ  امـش  هب  هنایار  نیا  هک  ار  ییاھزیچ  یهمھ  هک  دـینک  دراو  ار  رازفادـب  کی  یـصخش  کی  یهنایار  رد  دـیناوتب  دـییامرفب  ضرف  امش 

هب دریذپن ، ار  ریثات  نیا  هک  تسا  یتلم  نآ  دازآ  تلم  کی  دراذـگیم . ریثات  نمـشد  یھاگ  اھنآ  تابـساحم  رد  اھنآ ، یهشیدـنا  رد  روشک ، کی  تیریدـم  یلک  یمومع و  یهنایار 

. تریصب هب  دراد ؟ جایتحا  یزیچ  هچ  هب  نیا  بخ ، دورب . شدوخ  یلم  عفانم  لابند  دنک و  لمع  تعاجش  اب  دنک و  رکف  هنادازآ  دشیدنیب ، هنادازآ  هملک  یعقاو  یانعم 

ىمالسا  / ١٣٩٨/٠٨/٢۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هقرفت داجیا  ریگمیمصت - ساسح و  زکارم  رد  ذوفن   - تسا ذوفن  میتسھ ، یناعم  نیا  بقارم  یمالـسا  یروھمج  رد  ام  هک  هقطنم  نیا  رد  مھ  اکیرمآ  یلـصا  حالـس  ام  رظن  هب 

لالح هکنیا  ندرک  دومناو  ناریگمیمـصت و  تابـساحم  رد  یراکتـسد  اھتلود ، اھتلم و  ناـیم  اـھتلم ، ناـیم  یداـمتعایب  داـجیا  تسا ، اـھتلم  یلم  مزع  رد  لزلزت  داـجیا  تسا ،

؛ تسا تالکـشم  لالح  نیا  دینک ، شوگ  دینک و  لمع  تفگ  وا  هچ  رھ  دینکب ، لوبق  ار  اکیرمآ  فرح  دیوشب و  اکیرمآ  میلـست  دـیورب و  اکیرمآ  مچرپ  ریز  هک  تسا  نیا  تالکـشم 

یماظن یاھحالـس  تخـس و  یاھحالـس  زا  هک  تسا  اھنیا  اھنآ  یاھحالـس  دننک ؛ دراو  دنھاوخیم  یمالـسا  یاھروشک  یمالـسا و  یاھتلم  ناریگمیمـصت  تینھذ  رد  ار  نیا 

. تسا رتکانرطخ 

حلسم  / ١٣٩٩/٠٧/٢١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

ار تینالقع  لقع و  مسا  اھیضعب  تسا . انعم  نیا  هب  تینالقع  ملاس ؛ یتابساحم  هاگتسد  تسرد و  حیحص و  یهبساحم  تسا ؛ تسرد  یهبـساحم  یانعم  هب  تینالقع 

نیا ، ] هن دـینک ! رارف  نمـشد  لباقم  زا  ینعی  دیـشاب ، لعفنم  ینعی  دیـسرتب ، ینعی  دیـشاب ، لقاع  دـنیوگیم  یتقو  تسا ؛ ندیـسرت  تینـالقع  زا  ناـشروظنم  دـنروآیم ، هک 

رارف و سرت و  نامھ  شمـسا  تسین ، تینالقع  شمـسا  ندرک ، یلاخ  ار  نادـیم  ندرک و  رارف  ندیـسرت و  دـنروایب . ار  تینـالقع  مسا  دـنرادن  قح  اـھوسرت  تسین ؛] تسرد 

یاھفرح یھاگ  هتـسنادان  مھ  یـضعب  دـنک ، نیقلت  ار  طـلغ  یاـنعم  نآ  هب  تینـالقع  دـنکیم  یعـس  نمـشد  هتبلا  تسرد . یهبـساحم  ینعی  تینـالقع  تسا ؛ اـھنیا  دـننام 

. دننکیم رارکت  ار  نمشد 

تسا مھم  رایسب  هک  ام  یاهقطنم  یاھییاناوت  هیلع  دوشیم و  یتاغیلبت  دوشیم ، ییاھراک  ام  یماظن  تالیکشت  هیلع  ام ، یکشوم  تاناکما  هیلع  دینیبیم  امـش  هکنیا 

رھ هک  وگهوای  لذارا  اعقاو  رگید ؛ دـینکیم  هظحالم  هک  ییاکیرمآ  یاـھوگهوای  نیا   - دـننزیم فرح  اـھنیا  هیلع  دوشیم و  تاـغیلبت  تسا ، تیمھا  زئاـح  اـم  یعاـفد  تردـق  یارب  و 

نیا هک  تسا  نیمھ  رطاـخ  هب  اـھنیا  دـننزیم - فرح  یمالـسا  یروـھمج  هیلع  دننیـشنیم  دـنوریم  اـج  رھ  دـننزیم ، هبـساحمیب  اـباحمیب و  دـیآیم ، ناـشنھد  هـب  یفرح 

زا یـشان  نادیم و  نیا  رد  اھنآ  یگدنامبقع  زا  یـشان  نانمـشد ] تاغیلبت  ] اھنیا تفر و  دـھاوخ  شیپ  هللااشنا  هدـمآ و  دوجو  هب  قیقد  یهبـساحم  اب  ام  یـساسا  تاناکما 

ادیپ لالتخا  ام  یتابـساحم  هاگتـسد  رگا  دوشب . لالتخا  راچد  میراذگن  میراد ، هگن  ملاس  مینک ، ظفح  ار  یتابـساحم  هاگتـسد  هک  تسا  نیا  مھم  نیاربانب ، تسا . اھنآ  سرت 

. دش دھاوخ  دب  طیارش  هب  لیدبت  ام  بوخ  طیارش  تفر ، دھاوخ  ام  تسد  زا  مھ  ام  تاناکما  زا  یرایسب  دنک ،

شترا  / ١٣٩٩/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

، دننکب اھام  نیب  رد  یناسک  تسا  نکمم  هک  یتاھابتشا  زا  یکی  هب  نم  میشاب . نامتاھابتشا  بظاوم  یتسیاب  مھ  نامدوخ  میشاب ، مھ  نامدوخ  یاطخ  بقارم  دیاب  ام 

هک یعـضو  نیمھ  اب  میدـنبب ؛ وا  هب  دـیما  ای  تسا ؛ اـم  یاـھاطخ  وزج  نیا  تسا ، یگرزب  یاـطخ  نیا  میوشب ؛ نمـشد  تردـق  بوعرم  اـم  هک  تسا  نیا  نآ ، منکیم و  هراـشا 

زواجت رب  شیانب  هک  یاهناگیب  نآ  میـشاب ؛ هتـشاد  هناگیب  هب  دـیما  مشچ  یللملانیب - یـسایس و  لئاسم  هچ  یداصتقا ، لئاسم  هچ   - نامیاھراک زا  یـشخب  کی  رد  میراد ،

نامدوخ ینورد  یورین  هب  هک  منک  هیصوت  مھاوخیمن  هجو  چیھ  هب  نم  هتبلا  دوب . دھاوخ  یگرزب  یاطخ  نیا  تسا ؛ ندرک  تلاخد  رب  شیانب  تسا ، یرگتراغ  رب  شیانب  تسا ،

رگا میوشب . نمـشد  بوعرم  دیابن  میراد ، هک  یناوت  رھ  اب  هک  منکیم  هیـصوت  تدشب  اما  میھدب ؛ اقترا  ار  نآ  مینک  یعـس  مینیبب ، ار  تیعقاو  هن ، مینک ؛ هاگن  هغلابم  مشچ  اب 

. میتفایم راک  زا  میدش ، بوعرم 

شترا  / ١۴٠٠/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

لاس نمھب  زور ١٩  رد   ] ییاوـھ یورین  تکرح  نیا  رد  هک  تسا  نیا  تخوـمآ ، سرد  تفرگ و  تربـع  یتسیاـب  مھ  نیا  زا  تسا و  یزومآتربـع  یهتکن  هک  رگید ] [ی  هـتکن کـی 

دوھی لیابق  دروم  رد  رـشح  یهروس  رد  نآرق و  رد  هک  نامھ  لثم  دروخب . هبرـض  اجنیا  زا  هک  درکیمن  هبـساحم  تشادن ، ار  شنامگ  هک  دروخ  هبرـض  ییاج  زا  توغاط  میژر  [، ۵٧

یـسک توغاط ، میژر  هاگتـسد  زا  دوب . یروج  نیا  درک ؛ دراو  ار  هبرـض  اھنیا  هب  لاعتم  یادخ  دـندرکیمن ، لایخ  هک  ییاج  زا  ( ١ (؛» اوبـستحی مل  ثیح  نم  مھاتاف هللا  [: » هدمآ ]

مھ ناـشییاکیرمآ  ناـیماح  دـندوب . هدرک  یراذگهیامرـس  یلیخ  شترا  ییاوـھ  یورین  یور  اـھنیا  دـنروخب . هبرـض  شترا  ییاوـھ  یورین  زا  مھ  نآ  شترا ، زا  هک  درکیمن  لاـیخ 

رھ اـب  دـنک و  روـجوعمج  ار  شترا  اـجنیا  دـیایب  هکنیا  یارب  نارھت  هب  دنداتـسرف  دوـب ، وتاـن  مود  رفن  زور  نآ  دوـب و  ییاـکیرمآ  لارنژ  کـی  هـک  ار  رزیاھ  اـھییاکیرمآ  دـندرک . بجعت 

ینعی دـناسرب ؛ لتق  هب  نارھت  رد  ار  رفن  رازھ  اھدـص  دـش ، مزال  رگا  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  وا  ینعی  دوشب ؛ طقاس  میژر  هک  دراذـگن  نینوخ ، یاتدوک  کی  اب  تسھ ، یاهلیـسو 

لقن نم  یارب  ار ، باتک  نیا  مدیدن  مدوخ  هتبلا  نم   - دسیونیم شتارطاخ  رد  رزیاھ  نیا  تفر . تشگرب  دش و  تخبدـب  دـش و  ماکان  هتبلا  هک  نارھت  دوب  هدـمآ  تین  نیا  اب  رزیاھ 

یلیخ دیاش  تشاد . یکیدزن  طابترا  اکیرمآ  اب  شزومآ  یھدـنامرف و  رظن  زا  اریز  میتشادـن ؛ نآ  رد  ار  یمارآان  نیرتمک  راظتنا  یتح  ام  هک  دوب  ییاج  ییاوھ  یورین  هک  دـندرک -

انشآ ییاکیرمآ  گنھرف  اب  اجنآ  دوب و  هتفرگ  ماجنا  اکیرمآ  رد  ناشتالیصحت  هک  دندوب  یناسک  اتدمع  دندرک ، تکرـش  یخیرات  میظع  نایرج  نآ  رد  زور  نآ  هک  یناسک  نامھ  زا 

دنفرت نانمشد  ( ٢ (؛ ادـیک دـیکا  و  ادـیک . نودـیکی  مھنا  دومرف : دـنوادخ  تسا ؛ قداص  یھلا  یهدـعو  هک  تسا  نیا  یهناشن  نیا  بخ  دـندروخ . هبرـض  اجنآ  زا  اھنیا  اـما  دـندوب ؛

لطاـب یهھبج  لـطاب ، قح و  یهھبج  یهیـضق  رد  ( ٣ ( ؛ نودـیکملا مھ  اورفک  نیذـلاف  دـیامرفیم :]  ] رگید یاج  کی  رد  منزیم . دـنفرت  اـھنآ  هب  ناـشلباقم  رد  مھ  نم  و  دـننزیم ،

کی توغاط  شترا  ییاوھ  یورین  یور  اھنآ  ینعی  دـمآ ؛ رد  بآ  زا  طـلغ  اـھییاکیرمآ  تابـساحم  هیـضق ، نیا  رد  ینعی  تسا ؛ روج  نیمھ  هشیمھ  و  دروخیم ؛ هبرـض  هک  تسا 

. دیایب رد  بآ ] زا   ] یروج نیا  هک  دندرکیمن  ار  شرکف  دمآ ؛ رد  بآ  زا  طلغ  هبساحم  نیا  دندوب ، هدرک  یاهبساحم 

درادن زغم  نطاب و  هک  یرھاظ  توربج  لالج و  یهمھ  اب  نانمـشد  دوشب ، نادـیم  دراو  رفک  لباقم  رد  مالـسا  یورین  قح ، یورین  هک  ییاج  رھ  هک  میوگب  مھاوخیم  ار  نیا  نم 

دنچولھچ نیا  رد  مھ  داتفا ، قافتا  نیا  بـالقنا ]  ] لوا رد  مھ  رگید ؛ تسا  روج  نیمھ  بـالقنا  دوخ  دروم  رد  تسا . روج  نیمھ  هشیمھ  دـننکیم ؛ هابتـشا  ناشتابـساحم  رد 

 - داھج نادیم  رد  امش  رگا  دندروخ . هبرـض  ناشدوخ  اما ] ، ] دننزیم دنراد  ار  رخآ  یهبرـض  هک  دندرک  رکف  هشیمھ  دندرک ، هبـساحم  هشیمھ  هک  هداتفا  قافتا  روج  نیمھ  لاس 

لاعف دیـشاب و  هتـشاد  روضح  یداھج - روج  همھ  میراد ؛ یتاقیقحت  داھج  میراد ، یملع  داھج  میراد ، یماظن  داھج  تسا ؛ مزال  داـھج  روج  کـی  یاهرود  رھ  رد  یداـھج ؛ رھ 

تسرد دنک ، هبساحم  دناوتیمن  تسرد  دیآیم ، رد  بآ  زا  طلغ  نمشد  تابساحم  هک  هداد  رارق  روج  نیا  لاعتم  یادخ  نوچ  ارچ ؟ داد ؛ دیھاوخ  تسکـش  ار  نمـشد  دیـشاب ،

ار نیا  زگرھ  الـصا  هک  دروخیم  هبرـض  دراد  ییاج  زا  اکیرمآ  زورما  تسا ؛ اوبـستحی » مل  ثیح  نم  مھاتاف هللا   » لکـشم نیا  راـچد  مھ  اـکیرمآ  دوخ  زورما  دـنک . دروآرب  دـناوتیمن 

دنراد و  دنربب ! ار  اکیرمآ  یوربآ  یهمتت  هک  دناهداد  مھ  تسد  هب  تسد  یلعف ، روھمجسیئر  یلبق و  روھمجسیئر  ینعی ] ، ] اکیرمآ روھمجسیئر  ود  زورما  هدرکیمن . هبـساحم 

. تشاد دـھاوخ  همادا  نیا  دـننکیم و  فیعـضت  ار  ناشدوخ  دـنراد  ناشاھدوخ  زورهبزور  دـندرکیم ؟ رکف  نیا  هب  دـندرکیم ؟ هبـساحم  ار  نیا  روج ؛ کـی  نیا  روج ، کـی  وا  دـنربیم ؛

تفرشیپ یزوریپ و  هبلغ و  اعطق  دینک ، شالت  دیما  اب  دیشاب ، لاعف  دیشاب ، هدنز  دیشاب ، هتـشاد  روضح  نادیم  رد  امـش  رگا  مینادب  هک  تسا  یمھم  یهتکن  مھ  نیا  نیاربانب 

. تسا امش  اب 
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