
١٣٧۵/٠٣/١۶ /  ( هر  ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  مدرم و  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

زا ناملـسم  هک  دوـب  یزور  دـننکیم . تزع  ساـسحا  اـیند  زا  یاهطقن  رھ  رد  ناـھج  ناناملـسم  زورما ، درک . زیزع  ملاـع  هطقن  رھ  رد  ار  ناناملـسم  اـم ، راوـگرزب  ماـما  هخـسن 

. تسام راوگرزب  ماما  تکرح  تایلک  اھنیا ، دنکیم . تزع  یدنلبرس و  ساسحا  دوخ  یناملسم  زا  ناملسم  زورما  اما  درکیم ؛ یگتسکشرس  ساسحا  دوخ  یناملسم 

مالـسا و نانمـشد  درب . دـنھاوخ  هرھب  ماـما  هار  زا  رتـشیب  دـنرادب ، هدـنز  هتـسجرب و  ار  ماـمادای  ماـن و  هچرھ  رگید ، یاـھتلم  هچ  ناریا و  تلم  هـچ  هـک  تـسا  نـیا  نـم  ضرع 

هدنیآ رد  دنھاوخیم  تسا . هتشذگ  داتفا ، قافتا  دمآ و  شیپ  هک  هثداح  نیا  دننک  دومناو  دنھاوخیم  ددرگ . گنر  مک  ای  دورب و  نیب  زا  دوش و  لیاز  ماما  مان  دنھاوخیم  نیملـسم 

رد اھزیچ ، نیا  اھینکارپ . نجل  اھفیرحت و  نیگآرھز و  تاغیلبت  لثم  دنربیم ؛ راک  هب  مھ  یقرط  اھ و  هویش  تامیمصت ، نیا  لامعا  رد  دینکیم  هظحالم  دشاب . هتـشادن  یرثاایند 

طخ دننک . دـنلب  ار  وا  مان  هدـنز و  ار  ماما  دای  دـیاب  دـنھد . ماجنا  دـیاب  ناناملـسم  هک  تسا  یتکرح  اھنآ ، لباقم  هطقن  دراد . دوجو  یرابکتـسا  یاھتردـق  ذوفن  هزوح  یاج  همھ 

ود نآ  یمالـسا ، تزع  هیحور  مالـسا و  ماکحا  هک  دـننامھفب  دوب . یزیچ  هچ  لابند  ماما  هک  دـنیوگب  دـننک و  نییبت  ناھذا  راـکفا و  یارب  تسا ، هدرک  میـسرت  وا  هک  ار  ینـشور 

. تسا هدوب  نآ  لابند  هب  ماما  هک  تسا  ینشور  هطقن 

ناوزاب تکرب  هب  دھاوخیم  تلم  رگا  دنک . رت  هدـنز  زور  هب  زور  ارماما  مان  دای و  دـیاب  دـنک ، لابند  ار  تزع  هار  نیا  دـھاوخیم  رگا  ام  تلم  تسا . روط  نیمھ  زین  ام  روشک  لخاد  رد 

نکمم لفاغ ، یاھلد  یـضعب  دـنک . هجوت  رتشیب  ماما  تاروتـسد  هب  زور  هب  زور  دـیاب  دـشاب ، اھروشک  اھتلم و  هطبغ  هیام  هک  دزاسب  ار  ناریا  شدوخ ، تیقالخ  راکتبا و  اناوت و 

، اھناسنا یارب  ادخ  هار  تساطخ . نیا ، دوشیمن ! دابآ  ناشی  ایند  اما  دنکیم ؛ نیمات  مدرم  یارب  ار  ترخآ  تایونعم و  ماما ، طخ  ماما و  هار  هک  دنیامن  غیلبت  ای  دننک  لایخ  تسا 

هار نیمھ  زین  ماما  هار  تسا و  هنوگ  نیا  ادخ  هار  دنکیم . مک  درادیمرب و  اھنآرـس  زا  ار  نمـشد  لیمحت  راشف  دـنکیم و  ناسآ  نیریـش و  ار  یگدـنز  دـنکیم ؛ دابآ  ار  ترخآ  ایند و 

. تسادخ

١٣٧٨/١١/٠۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  هرگنک  یملع  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ساسارب اما  دراد ؛ توافت  نیا  اب  یتاھج  رد  دـنتفگ ، بساـکم  باـتک  رد  هکیزیچ  هتبلا  دنتـشاد . یھقف  دانتـسا  ناـشیا  هیـضق ، نیا  یارب  دوب . روطنیا  ناـشیا  یھقف  یاـنبم 

رظن بوخ ، یلیخ  دشاب ؛ هتشادن  تقفاوم  رظن  نیا  تایئزج  تایلک و  اب  یسک  تسا  نکمم  هتبلا  دوبن . ایند  دنـسپ  تحلـصم و  ترورـض و  ساسا  رب  دنتفگیم ؛ یھقف  یانبم 

مولعم ناشیا  شنم  اـھفرح و  اـھباتک و  تاـملک و  رد  هک  دـیآرد  یاهنوگ  هب  اـعقاو  ماـما  رظن  هک  دـینک  تبقارم  یلیخ  دـیاب  امـش  دوشن . فیرحت  ماـما  رظن  نکیل  تسا ؛ شدوخ 

. تسامش شودرب  یتناما  یخیرات و  تیلووسم  کی  نم  رظن  هب  تسا و  مھم  یلیخ  هتکن  نیا  تسا .

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکی  تسیب و  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

هک درادـن  یبیع  دـسرب ، رظن  هب  دراد ، دوجو  هک  یاهلـصاف  یهمھ  اـب  هیبشت  نیا  رگا  تساـم . یارب  صخاـش  نیرتھب  ماـما  تسا . ماـما  طـخ  ماـما و  دوخ  اھـصخاش ، نیرتـھب 

راتفر تسا ؛ هوسا  ربمغیپ  دوخ  ( ۴ «.) رخالا مویلا  اوجری هللا و  ناک  نمل  هنـسح  هوسا  هللالوسر  یف  مکل  ناک  دقل  : » دیامرفیم نآرق  هک  ربمغیپ  سدقم  دوجو  هب  مینک  هیبشت 

اجنیا رد  دـناهوسا . میھاربا  نارای  میھاربا و  ( ۵ ( ؛» هعم نیذلا  میھاربا و  یف  هنـسح  هوسا  مکل  تناک  دـق  : » دـیامرفیم رگید  یهفیرـش  یهیآ  کی  رد  ای  وا . قالخا  وا ، رادرک  وا ،

هنـسح هوسا  مکل  تناک  دـق  ، » هن مینک ؛ تیعبت  اھنآ  زا  میناوتیمن  ام  دوب ، موصعم  میھاربا  ای  دوب  موصعم  ربمغیپ  هک  دـیوگن  یـسک  ات  دـناهدش  رکذ  مھ  ربمغیپ  میھاربا  نارای 

. هفیرش یهیآ  رخآ  ات  مکب » انرفک  نود هللا  نم  نودبعت  امم  مکنم و  ارب  انا  مھموقل  اولاق  ذا  هعم  نیذلا  میھاربا و  یف 

راتفگ ماما ، راتفر  تساھـصخاش ؛ نیرتهتـسجرب  ماما  دوخ  دـنکیم . قدـص  انعم  نیمھ  تسا ، ماظع  یاـیبنا  نیا  هار  ورهلاـبند  بتکم و  نیا  درگاـش  هک  راوگرزب  ماـما  دروم  رد 

هزاجا دیابن  دنکیم . نییبت  بالقنا  یهدنیآ  یارب  ار  ماما  ریمضلایفام  یهمھ  اراکشآ  ماما  یهمانتیـصو  تسا . هدش  نیودت  تسا ، سرتسد  رد  ماما  تانایب  هناتخبـشوخ  ماما .

رد ار  امنبطق  کی  هک  تسا  نیا  لثم  میداد ، هئارا  طلغ  میدرک ، نییبت  دب  ام  ار  اھـصخاش  نیا  رگا  دنوشب . شومارف  ای  دننامب ، ناھنپ  ای  دـنوش ، نییبت  طلغ  اھـصخاش  نیا  داد 

راک زا  دنیبب و  بیـسآ  ناسنا  یامنبطق  درادن ، دوجو  مھ  یاهداج  هک  نابایب  کی  رد  ای  یئایرد  ریـسم  کی  رد  دـینک  ضرف  دـتفیب . راک  زا  امنبطق  ای  میھدـب ، تسد  زا  هار  کی 

هب دوخ ، یهقیلـس  هب  یـسک  رھ  دوشیم ؛ مگ  هار  دتفیب ، راک  زا  امنبطق  هک  تسا  نیا  لثم  دش ، نییبت  دـب  دـش ، نایب  دـب  ماما ، تارظن  رگا  دـنامیم . ریحتم  ناسنا  دـتفیب ؛

. دتفیب هابتشا  هب  تلم  هک  دننکیم  نییبت  یروج  ار  هار  دننکیم ، هدافتسا  تصرف  زا  نایم  نیا  رد  مھ  ناھاوخدب  دنزیم . یفرح  دوخ  لیم 

میقتـسم طارـص  ماما و  طخ  ماما و  هار  کالم  نیا  دوش ؛ نییبت  تشون -  وا  دوخ  هک  روط  نامھ  تفگ ، وا  دوخ  هک  روط  نامھ  حـضاو -  نشور و  روط  هب  یتسیاب  ماـما  عضاوم 

ار ماما  نم  دیوگب  حیرـص  هک  یـسک  اب  ماما  نارادـفرط  ماما و  ناوریپ  بوخ ، یلیخ  تسا -  یرگید  ثحب  نیا  مرادـن -  لوبق  ار  ماما  نم  دـیوگیم  حیرـص  رفن  کی  تسا . بالقنا 

نـشور دشاب ، مولعم  دـیاب  دورب ، شیپ  بالقنا  نیا  ماما ، تشگنا  یهراشا  اب  ماما ، طخ  رد  تسا  رارق  رگا  اما  تسا ؛ نشور  ناشباسح  منادـیم ، طلغ  ار  وا  هار  مرادـن ، لوبق 

. دوش نییبت  یتسردب  نامراوگرزب  ماما  عضاوم  دشاب و 

هکنیا یارب  هک  تسا -  یطلغ  رکف  نیا  و  دـننکیم -  رکف  روجنیا  یـضعب  تشاد . هگن  یفخم  ای  درک ، راکنا  ای  ار  ماـما  یقیقح  عضاوم  زا  یخرب  نآ ، نیا و  دـماشوخ  یارب  دـیابن 

میئوگن ای  مینک  ناھنپ  ای  ار  ماما  حیرـص  عضاوم  زا  یـضعب  ام  یتسیاب  دنوش ، دنمهقالع  ماما  هب  مھ  اھنآ  دنتـسھ ، ماما  فلاخم  هک  یناسک  دنک ، ادیپ  یرتشیب  ناوریپ  ماما 

هک دوب  اھنیمھ  درک . نایب  ار  اھنآ  تاملک ، ظافلا و  نیرتنشور  اھنایب ، نیرتحیرـص  اب  وا  دوخ  هک  تسا  یعـضاوم  نیمھ  هب  شتیـصخش  شتیوھ ، ماـما  هن ، مینک ؛ گـنرمک  اـی 

هشوگ و رد  زورما  امش  هک  یناھج  میظع  تضھن  نیا  درک . ناریا  تلم  وریپ  ار  یرایسب  ناریا و  تلم  قاتشم  ار  میظع  یاھهدوت  هک  دوب  حیرص  عضاوم  نیمھ  داد . ناکت  ار  ایند 

. داتفا هار  هب  قیرط  نیا  زا  دینیبیم ، ار  نآ  یاھهناشن  مالسا  یایند  رانک 

ناقفانم و هیلع  رب  شعـضاوم  برغ ، یـسارکومد  لاربیل  هیلع  رب  شعـضاوم  عاجترا ، هیلع  رب  شعـضاوم  رابکتـسا ، هیلع  رب  شعـضاوم  نادیم . طسو  دروآ  دـیاب  حیرـص  ار  ماما 

ماما زا  ورمع  دیز و  هکنیا  رطاخ  هب  دوشیمن  دندش . میلـست  دندید و  ار  عضاوم  نیا  دنتفرگ ، رارق  میظع  تیـصخش  نآ  ریثات  تحت  هک  یناسک  تشاذگ . حیرـص  دـیاب  ار  نایورود 

هب ار  نارود  نآ  ام  هک  ینارود -  کی  رد  یاهدع  مینک . گنرمک  دـیآیم ، دـنت  نامرظن  هب  هک  یئاھزیچ  نآ  ای  مینک  هدیـشوپ  ای  مینک  ناھنپ  ار  ماما  عضاوم  ام  دـیایب ، ناشـشوخ 

مکح ار ، صاصق  مکح  دنتفرگیم ؛ هدیدن  دندرکیم ، گنرمک  ار  مالسا  ماکحا  زا  یـضعب  دنک ، ادیپ  ینارادفرط  نادنمهقالع و  مالـسا  هکنیا  یارب  ام -  یاھیناوج  نارود  میراد ؛ دای 

نالف ای  قرـشتسم  نالف  هکنیا  یارب  تسین ، مالـسا  زا  داھج  تسین ، مالـسا  زا  صاصق  تسین ، مالـسا  زا  اھنیا  دـنتفگیم  دـندرکیم ، ناھنپ  راکنا و  ار  باجح  مکح  ار ، داھج 

. درک نایب  یتسیاب  شتیلک  اب  ار  مالسا  تسا . طلغ  نیا  دیایب ! ششوخ  مالسا  زا  یمالسا  ینابم  نمشد 

ناشلام ناج و  زا  دنداتـسرف ، گرم  ماک  هب  ار  ناشنادنزرف  دنتفرگ ، تسد  فک  ار  ناشناج  وا  تیادھ  هب  وا ، سفن  هب  ناریا  تلم  هک  تسین  یماما  نآ  ماما ، طخ  یاھنم  ماما 

ماما هب  تمدـخ  ماـما ، زا  تیوھ  بلـس  تسا . تیوھیب  ماـما  ماـما ، طـخ  یاـھنم  ماـما  دـندروآ . دوجو  هب  ملاـع  یهطقن  نیا  رد  ار  رـصاعم  نرق  تکرح  نیرتگرزب  دـندرکن و  غیرد 

رد صوصخب  و  ماما ، یاھهمان  رد  ماما ، تانایب  رد  ماما ، تاملک  رد  دـنک -  فراعت  دـنک ، هلماجم  دـھاوخن  یـسک  رگا  ینابم -  نیا  دوب . ینـشور  ینابم  ماما ، یناـبم  تسین .

یاھیرگتراغ هیلع  ار  نیگمھـس  میظع و  جوم  نآ  هک  تسا  یزیچ  نامھ  یرکف  ینابم  نیا  تسا . سکعنم  تسا -  عضاوم  نآ  یهمھ  یهدـش  هاـتوک  هک  ماـما -  یهمانتیـصو 

رفس هنایمرواخ  ایـسآ و  یاھروشک  نیا  زا  یروشک  رھ  هب  اکیرمآ  نوگاـنوگ  یاـھروھمج  سیئر  هکنیا  دـینکیم  لاـیخ  امـش  دروآ . دوجو  هب  اـیند  رد  اـکیرمآ  یاـھیزاتهکی  برغ و 

یریگعـضوم دوب ، ماما  یرگاشفا  دوب ، ماما  تکرح  نیا  هن ، دوب ؟ روجنیا  هشیمھ  دنداد ، راعـش  اھنآ  هیلع  دندش و  عمج  مدرم  یئاپورا  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  یتح  دـندرک ،

. درک هدنز  یمالسا  عماوج  رد  صوصخب  اھتلم و  رد  ار  تمواقم  حور  و  درک ، اوسر  ار  مسینویھص  درک ، اوسر  ار  رابکتسا  هک  دوب  ماما 

ماما راکفا  ناجورم  وزج  ناشدوخ  یتقو  کی  هک  دـنھدیم  ماجنا  یناسک  اضعب  هنافـساتم  مھ  ار  یـشیدناجک  نیا  مینک . راکنا  ار  ماـما  عضاوم  اـم  هک  تسا  یـشیدناجک  نیا 

نیا یارب  ماما و  یارب  یدامتم  یاھلاس  هکنآ  زا  دـعب  دـندرگیمرب ؛ یاهدـع  کی  دوشیم ، مگ  اھفدـھ  دوشیم ، جـک  اـھهار  یلیلد  رھ  هب  ـالاح  دـندوب . ماـما  ناوریپ  وزج  اـی  دـندوب 

! دننزیم ار  اھفرح  نآ  دنتسیایم و  ینابم  نیا  فادھا و  نیا  لباقم  رد  دندرک ، تکرح  دندز و  فرح  اھفدھ 

« ماما فيرحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 6هاگياپ  هحفص 1 
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: منکیم ضرع  اـھناوج  هب  صوصخب  و  منکیم . ضرع  نم  هک  تسا  هتکن  دـنچ  تفگ ، دوشیم  ماـما  هار  ماـما و  طـخ  دروم  رد  هک  هچنآ  نیرتـمھم  دراد . یئازجا  ماـما  طـخ  بوخ ،

. تسا سکعنم  راتفگ  راثآ و  نیا  رد  تسا ، سکعنم  همانتیصو  نیا  رد  هک  تسا  یماما  داد ، ناکت  ار  ایند  هک  یماما  دیناوخب . ار  ماما  یهمانتیصو  دیورب 

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکی  تسیب و  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

. تسا ماما  بتکم  ماما و  یگدـنز  زا  هدـمع  صخاش  کی  نیا  دـنکیم . لامعا  ار  دوخ  یهعفاد  هبذاج و  لماک ، تیعطاق  اب  بتکم ، یهرئاد  رد  اما  درادـن ؛ یـصخش  یاوعد  ماـما 

لاعتم یادخ  دنیبب  دھدب ؛ رارق  نیا  ار  رایعم  کالم و  ناسنا  دیاب  مھ  اجنیا  دشاب ؛ یبھذم  یمالسا و  ینابم  رکف و  رکفت و  عبات  دیاب  مھ  تسایـس  یهصرع  رد  یربت  یلوت و 

. دھاوخیم هچ  وا  زا 

احیرـص هک  یناسک  اب  اما  دـنادب ، ماما  ورهلابند  دـنادب ، ماما  طـخ  رد  ار  دوخ  ناـسنا  دوشیمن  دوب ، سکعنم  وا  رادرک  راـتفگ و  رد  دوب و  هتفرگ  شیپ  رد  ماـما  هک  یـشور  نیا  اـب 

رب قفانم  بلطتنطلس و  داسوم و  ایـس و  سیلگنا و  اکیرمآ و  هک  درک  لوبق  دوشیمن  دنک . فیرعت  هھبج  کی  رد  ار  شدوخ  دننکیم ، دنلب  ار  مالـسا  ماما و  اب  یهضراعم  مچرپ 

. تسین لوبق  لباق  نیا  دوشیمن ، نیا  مماما ! طخ  نم  هک  دنک  اعدا  زاب  روحم  نآ  دعب  دنوشب ، عمج  یروحم  کی  لوح  دننک ، قفاوت  یروحم  کی  یور 

، ربکتـسم یاکیرمآ  هک  تسا  یروج  ام  عضاوم  میدـید  رگا  دـنریگیم . یعـضوم  هچ  ام  ربارب  رد  ماـما  زورید  نانمـشد  مینیبب  دـیاب  درک . فـالتئا  یـسکان  سک و  رھ  اـب  دوشیمن 

؛ مینک کش  نامعـضاوم  رد  یتسیاب  دـننکیم ، مارتحا  دـننکیم ، لیلجت  ام  زا  بالقنا  مالـسا و  ماما و  نیدـناعم  نیفلاخم و  نوگانوگ ، یاھتردـق  نارودزم  بصاغ ، تسینویھص 

دوجو ماما  تاجهتـشون  رد  دومرفیم -  ماما  درکیم . هیکت  نیمھ  رب  اھراب  مھ  ماما  تسا . کالم  کی  نیا  تسا ، رایعم  نیا  میوریمن . ار  میقتـسم  تسرد و  هار  هک  مینادب  دیاب 

. تسا مھم  یلیخ  نیا  میراکتنایخ . هک  مینادب  دندرک ، فیرعت  ام  زا  رگا  هک  تسھ -  نیا  ماما  تاشیامرف  یعطق  دانسا  رد  دراد ،

ام دعب  دنروایب ، راب  هب  ار  تحاضف  نآ  اروشاع  زور  رد  دننک ، یریگعضوم  روجنآ  سدق  زور  رد  سدق  یهلئـسم  یهرابرد  دننک ، تکرح  ماما  لباقم  طخ  رد  تسرد  دنیایب  یناسک 

توکـس اھنیا  لباقم  رد  ای  مینک ، فیرعت  میھدـب و  رارق  اھنیا  رانک  رد  ار  نامدوخ  مینک ، یھارمھ  راھظا  دـنفلاخم ، احیرـص  ماما  تکرح  ماما و  یانبم  ساسا  اب  هک  یناسک  اب 

، دسانـشیم دـنادیم ، دـنیبیم ، ار  نیا  تلم  دـندیمھف . بوـخ  ار  نیا  مھ  تلم  تسین . لوـبق  لـباق  نیا  درادـن ، ناـکما  نیا  میماـما ! ورهلاـبند  اـم  میئوـگب  لاـح  نیع  رد  مـینک ؛

. دمھفیم

مھد  / ٢٣/١٣٩٢/٠۴ تلود  تئیھ  روھمج و  سیئر  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

وحم سپـس  گنرمک و  ار  بالقنا  یاھراعـش  تسناوتن  نمـشد  مینکیم . رکـش  ار  ادخ  دـندشن ؛ قفوم  هتبلا  درک ؛ عورـش  نمـشد  ار  راک  نیا  مھ  ام  بالقنا  روشک و  دروم  رد 

یاھهتـشون زا  دوخ ، یاھهتفگ  زا  دوخ ، تاراھظا  زا  راوگرزب  ماـما  هک  هچنآ  ناـمراوگرزب . ماـما  یرایـشوھ  هب  دوشیم  طوبرم  مھ  نیا  زا  یاهدـمع  شخب  کـی  نم  رظن  هب  دـنک .

هشیمھ نم  تسا . ماما  یهمانتیصو  مھ  ماما  نخـس  نیرخآ  دمھفن . ار  اھنآ  یـسک  هک  تسین  تاھباشتم  تسا ؛ تامکحم  تسا ، تانیب  تشاذگ ، یقاب  ام  نایم  رد  دوخ 

بل ماـما ، یهمانتیـصو  دـننک . هعجارم  ماـما  یهمانتیـصو  هب  هک  مدرکیم  هیـصوت  تسا ، هدوب  ناشتـسد  یمھم  راـک  کـی  نوگاـنوگ  یاـھتلود  رد  هک  یناـسک  نیلوئـسم و  هب 

اھنیا نتفرگ  هدیدن  هلب ، تسین . رییغت  لباق  تسین ، فیرحت  لباق  اھشزرا  نیا  هک  تساذل  تسا . هتشاذگ  هدنز  هتشاذگ ، یقاب  ماما  ار  اھنیا  تسا ؛ ماما  رظن  دروم  یاھـشزرا 

. دنریگب هدیدن  دنھاوخب  هک  یناسک  یارب  تسا  رسیم  هک  تسا  یرما 

یبالقنا و فادھا  زا  یبالقنا و  یاھهزیگنا  زا  مرش  ساسحا  یناھج ، عماجم  رد  درک ؛ راختفا  اھنآ  هب  تفرگ ، تسد  رس  درک ، هتـسجرب  درک ، حرطم  ار  اھراعـش  نیا  تلود  نیا 

. دوب یگرزب  راک  یلیخ  نیا  درکن ؛ یبالقنا  یاھهویش  زا 

١٣٩۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

قبط ماهدرک ، هداـمآ  ناریا  تلم  یارب  زین  دـنراد و  روـضح  هوکـشاب  میظع و  یهسلج  نیا  رد  هک  یزیزع  نارھاوـخ  ناردارب و  یارب  دادرخ  مھدراـھچ  تبـسانم  هـب  هـک  یبـلطم 

ضرع امـش  هب  زورما  هچنآ  تسا . یقاب  گرزب  درم  نیا  یهرابرد  نخـس  یاج  نانچمھ  اـما  میاهتفگ  داـیز  هراـبنیا  رد  نخـس  تسا . اـم  راوگرزب  ماـما  یهراـبرد  یثحب  لومعم 

؛ میربیم راک  هب  نوتم  فیرحت  یهرابرد  ار  فیرحت  حالطصا  ار و  فیرحت  ناونع  الومعم  دنفیرحت ؟ لباق  مھ  اھتیصخش  ایآ  تسا . ماما » تیصخش  فیرحت   » ناونع تحت  منکیم 

ای دوش ، انعم  طلغ  ای  دـنامب ، لوھجم  ای  گرزب ، ناـسنا  نآ  تیـصخش  یلـصا  ناـکرا  هک  تسا  نیا  هب  اھتیـصخش  فیرحت  هلب . درک ؟ فیرحت  دوشیم  مھ  ار  اھتیـصخش  اـیآ 

دعب یاھلسن  یارب  وا  راتفگ  وا ، راتفر  تسا ، اوشیپ  ماما و  تسا ، وگلا  هک  یتیصخش  تیصخش . فیرحت  هب  ددرگیمرب  اھنیا  یهمھ  دوش ؛ انعم  یحطـس  یفارحنا و  تروصهب 

یضعب داد ؛ رارق  هجوت  دروم  یخیرات  مرتحم  تیصخش  کی  افرـص  ناونعهب  دیابن  ار  ماما  دمآ . دھاوخ  دوجوهب  یگرزب  نایز  دوش  فیرحت  رگا  تسا ، دومنھر  امنھار و  وا  دوخ  زا 

؛ دـش مامت  وا  راگزور  تفر و  تیعمج  نایم  زا  مھ  دـعب  دوب ، دـیفم  دوب ، لاعف  دوب ، یراگزور  هک  روشک  نیا  خـیرات  رد  تسا  یمرتحم  تیـصخش  کـی  ماـما  دـنھاوخیم : روجنیا 

. تسا طلغ  نیا  دننک ؛ یقلت  روجنیا  دنناسانشب و  دنسانشب و  روجنیا  ار  ماما  دنھاوخیم  یضعب  نیمھ ؛ افرص  میروآیم ، لیلجت  اب  ار  شمان  مینکیم ، شمارتحا 

ناریا تلم  تسا . یعامتجا  یـسایس و  یرکف و  بتکم  کی  راذـگناینب  ماـما  درک ؛ لوحتم  ار  دوخ  خـیرات  درک و  زاـغآ  ناریا  تلم  هک  تسا  یمیظع  تکرح  ینیع  رھظم  ماـما 

هکنیا نودب  دوشب ؛ هتخانش  تسرد  هار ، یهشقن  نیا  هکنیا  هب  دراد  یگتـسب  هار  نیا  یهمادا  دش ؛ تکرح  لوغـشم  نآ  رد  تفریذپ و  ار  هشقن  نیا  ار ، هار  نیا  ار ، بتکم  نیا 

رـس رب  ثحب  تسا ؛ ماما  یرکف  ینابم  رب  ام  ثحب  تسا  یھیدـب  دـش . دـھاوخن  هتخانـش  هار ، یهشقن  نیا  ماـما -  لوصا  تخانـش  یاـنعمهب  میـسانشب -  تسرد  ار  ماـما 

. میسانشب تسرد  میھاوخیم  ار  نیا  تسا ؛ ام  راوگرزب  ماما  رکفت  یلصا  یهلکاش  نآ  رس  رب  ثحب  تسین ؛ ناکم  ای  نامز  هب  طوبرم  یعطقم و  یاھمیمصت 

یملع ینف و  یاھـشخب  و ]  ] لئاسم نیا  رد  دوب ، یرظن  نافرع  رد  رظنبحاـص  مھ  دوب ، فوسلیف  مھ  دوب ، گرزب  هتـسجرب و  هیقف  کی  مھ  دوب ؛ گرزب  هیقف  کـی  هتبلا  ماـما 

یف هللا اودھٰج  و   » یهیآ نومضم  ققحت  رد  ماما  یلصا  تیصخش  هکلب  تسین ؛ هتسباو  اھنیا  زا  مادکچیھ  هب  ماما  یهتسجرب  تیصخش  نکل  دمآیم  باسحهب  دمآرس  کی 

داد و همادا  دوخ  رمع  رخآ  ات  ار  تدـھاجم  نیا  دـش و  هللالیبسیف  تدـھاجم  نادـیم  دراو  یملع ، یهتـسجرب  یاھهنیمز  نآ  نتـشاد  اب  راوگرزب  ماما  دوب ؛] ( ] ۴ «) هداھج قح 

کی تکرح ، نیا  لوصحم  ناھج . یهمھ  رد  رابتعا  کی  هب  مالـسا و  یاـیند  یهمھ  رد  اـم و  یهقطنم  یهمھ  رد  هکلب  دوخ  روشک  رد  طـقف  هن  دروآ ؛ دوجوهب  ار  یمیظع  تکرح 

. دوب ریظنیب  لوصحم 

رد لاس  رازھ  دـنچ  هک  هنالقاع  ریغ  هناملاظ و  یثوروم  تنطلـس  یانب  نتخادـنارب  یکی  درک ؛ ادـیپ  ققحت  ماـما  یهلیـسوهب  اـم  روشک  خـیرات  رد  یهقباـسیب  گرزب و  راـک  ود 

ریشمش و اب  ای  دسرب ، یسک  هب  یسک  زا  یثوروم  تروصهب  دشاب و  ییاھناسنا  تسد  هب  روشک  تموکح  هک  طلغ  یهنھک  یهدیـسوپ  یانب  نیا  تشاد . هقباس  ام  روشک 

لوا راک  دوب ؛ ام  روشک  رد  لاس  رازھ  دـنچ  لوط  رد  قطنمیب  طلغ و  تنـس  کی  دـسرب ، ثرا  هب  یرگید  هب  یکی  زا  لسن  هب  لسن  دـعب  دـیایب و  تسد  هب  تموکح  یماظن  روز 

. درپس روشک  مدرم  تسد  هب  ار  راک  تخادنارب و  ار  طلغ  یانب  نیا  هک  دوب  نیا  ماما 

مالـسا لک  خیرات  رد  مالـسا  ردص  زا  دعب  هکلب  ام  روشک  خـیرات  رد  مھ  نیا  هک  دوب  مالـسا  ساسا  رب  یماظن  تموکح و  کی  داجیا  داد ، ماجنا  راوگرزب  ماما  هک  یمود  گرزب  راک 

رد هکنانچمھ  ( ۵ (؛» هداھج قح  یف هللا  دھاج   » هک دوشب  هتفگ  اعقاو  دراد  اج  اذـل  تشاد و  یدنمـشزرا  لوصحم  نینچ  کی  ام  راوگرزب  ماما  گرزب  داھج  نیا  دوب . هقباسیب 

. تسا هداھج » قح  یف هللا  دھاج   » قادصم مھ  گرزب  درم  نیا  دوشیم ، هتفگ  نید  یایلوا  یهرابرد  هکنانچمھ  و  ( ۶ (؛ هداھج قح  یف هللا  اودھج  و  تسھ : نآرق 

، ینورد داھج  اھداھج ، نیا  یهمھ  اب  هارمھ  هکلب  دوبن  یرکف  داھج  ای  یعامتجا  یسایس و  داھج  افرص  گرزب  درم  نیا  داھج  هک  منکب  ضرع  تبحص  نیا  یهیـشاح  رد  هتبلا 

داھج ای  یملع  داھج  ای  یرکف  داھج  نادـیم  رد  ام  رگا  هک  تسین  روجنیا  تسا . سرد  مھ  نیا  دوب ؛ مھ  لاعتم  یادـخ  اب  مئاد  رمتـسم و  طابترا  هب  یدـنبیاپ  سفن ، اب  داـھج 

لسوت لھا  دوب ، اعد  لھا  دوب ، اکب  لھا  دوب ، عوشخ  لھا  راوگرزب  ماما  مینک . رظنفرص  داھج  زا  شخب  نیا  زا  هک  میشاب  هتشاد  قح  میدش ، دراو  یماظن  داھج  ای  یسایس 

ایضب انبولق  راصبا  رنا  کیلا و  عاطقنالا  لامک  یل  بھ  یھلا  درکیم : رارکت  دوخ  ینارنخس  رد  ار  هینابعش  تاجانم  یهرقف  نیا  ررکم  نابعش  کرابم  هام  نیمھ  رد  دوب . عرضت  و 

« ماما فيرحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 6هاگياپ  هحفص 2 
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نیا هک  وا  یمئاد  طابترا  وا ، یاـعد  وا ، تاـجانم  وا ، ناھاگرحـس  یهیرگ  دوب ، وا  راـتفر  نیا  ( ٧ .) همظعلا ندـعم  یلا  لصتف  رونلا  بجح  بولقلا  راصبا  قرخت  یتح  کـیلا  اـھرظن 

. میشاب هتشاد  دای  هب  نامراوگرزب  ماما  هللالیبسیف  داھج  یهیشاح  رد  مھ  ارنیا  دادیم . لیکشت  ار  گرزب  درم  نیا  داھج  رارمتسا  موادت و  یونعم  یهناوتشپ  تلاح ،

ترابع ینیبناھج  نیا  هک  تسا  ینیبناھج  کی  رب  ینتبم  یکتم و  الوا  تسا . یـسایس  یعاـمتجا و  یرکف و  بتکم  کـی  لـماک  تایـصوصخ  یاراد  ماـما  یرکف  یهموظنم 

. تسا یمالسا  تارکفت  یهمھ  یلصا  یانبریز  هک  دیحوت  رب  دوب  ینتبم  وا  قطنم  یهمھ  وا ، تیلاعف  یهمھ  دیحوت . زا  تسا 

یالتبا دروم  لئاسم  دوب ؛ زورهب  ماما  یرکف  یهموظنم  هک  تسا  نیا  دروآیم ، رد  هملک  یعقاو  یانعم  هب  بتکم  کی  تروصهب  ار  نآ  هک  یرکف  یهموظنم  نیا  رگید  تیـصوصخ 

نآ نیا  دنزیم ؛ ار  لوا  فرح  رابکتسا  اب  تیدض  دادبتسا و  اب  تیدض  ماما ، یرکف  بتکم  رد  دندرکیم . سح  ار  نآ  نابطاخم ، درکیم و  حرطم  ار  یناریا  یهعماج  یرشب و  عماوج 

. درک ادیپ  شرتسگ  توعد  نیا  نیمھ  یارب  دندرک ؛ سح  ار  نآ  مھ ]  ] ناملسم ریغ  یاھتلم  هکلب  رگید  ناملسم  یاھتلم  درکیم ، سح  ار  نآ  مھ  ناریا  تلم  هک  تسا  یزیچ 

لفحم رد  هک  دوبن  هنارکفنـشور  یاھیزاسیروئت  اھیزادرپهشیدـنا و  زا  یـضعب  لثم  دوب ؛ یتایلمع  کرحت و  رپ  اـیوپ و  هدـنز و  هک  دوب  نیا  یرکف  بتکم  نیا  رگید  تیـصوصخ 

لیلد نیمھ  هب  دوب ؛ لمع  نادـیم  رد  ققحت  لباق  دوب ؛ یتایلمع  ماما ، هار  ماما ، رکف  ماما ، قطنم  درادـن ؛ ییاراک  لمع  نادـیم  رد  اما  تسا  یگنـشق  اـبیز و  یاـھفرح  ثحب ،

. درک ضوع  ار  ام  روشک  خیرات  ریسم  تکرح ، نیا  تفر ؛ شیپ  دیسر و  یزوریپ  هب  مھ 

ام رب  ار  دوخ  رکف  مھ  دندوب ؛ هتشاد  هگن  بقع  ار  ام  دمعب  هک  میدوب  یتلم  هتـسباو ؛ میدوب  یتلم  ام  یدیماان ؛ یفدھیب و  رد  هقرغ  تسدریز و  میدوب  یتلم  ناریا ، تلم  ام 

نینچ کی  ام  دـندرکیم ؛ ریزارـس  ام  روشک  یوسهب  ار  تشز  یاھتداع  زا  یرازنجل  ناوراـک  مھ  دـندربیم و  ار  اـم  یداـصتقا  عباـنم  مھ  ار ؛ دوخ  گـنھرف  مھ  دـندرکیم ، لـیمحت 

کرحت رپ  ناریا  تلم  زورما  گرزب . یاھفدـھ  یاراد  تلم  کـی  هب  کرحت ، رپ  تلم  کـی  هب  دـیما ، رپ  تلم  کـی  هب  هزیگنا ، رپ  تلم  کـی  هب  درک  لیدـبت  ار  اـم  ماـما ] . ] میدوب یتـلم 

لاـح رد  هک  تسا  نیا  مھم  اـما  میراد  هلـصاف  یلیخ  زوـنھ  ناـمدوخ  یاھفدـھ  اـب  اـم  هتبلا  تسا . هناور  گرزب  یاھفدـھ  تمـس  هب  تسا و  راودـیما  تـسا ، هزیگنا  رپ  تـسا ،

تلادـع دـنناوتیم  دنـسرب ؛ اھفدـھ  نیا  هب  دـنناوتیم  هک  دـندقتعم  اـم  ناـناوج  هک  تسا  نیا  مھم  دراد ؛ دوجو  اـم  تلم  رد  تفرـشیپ  تمھ  ورین و  هک  تسا  نیا  مھم  میتکرح ؛

یخیرات تیوھ  اب  بسانتم  تردق  یاراد  هتفرـشیپ و  روشک  کی  هب  ار  ام  دنناوتیم  دنروایب ؛ روشک  نیا  هب  ار  تورث  تفرـشیپ و  دنناوتیم  دننک ؛ نیمات  لماک  روطهب  ار  یعامتجا 

نوریب یگدولآباوخ  لاح  زا  میدـمآ ، نوریب  هدـشریدخت  لاح  زا  ام  دـنتکرح . رد  تھج  نیا  رد  اـم  یاـھناوج  دـنزیم و  جوم  اـم  روشک  رد  زورما  دـیما ، نیا  دـننک ؛ لیدـبت  ناـمدوخ 

. تسا هداد  ماجنا  گرزب  درم  نیا  ام و  راوگرزب  ماما  تضھن  ار  راک  نیا  میدمآ ،

ماما تیـصخش  دراذگن  دسانـشب ، تسرد  ار  وا  لوصا  دسانـشب ، تسرد  ار  راوگرزب  ماما  هار  دیاب  دھدب ، همادا  ار  هار  نیا  دھاوخب  دسرب ، اھفدھ  نآ  هب  دھاوخب  ناریا  تلم  رگا 

یادـخ ای  مینک  شومارف  ای  مینک  مگ  ار  ماما  هار  رگا  تسا . ناریا  تلم  میقتـسم  طارـص  ریـسم  ندرک  فرحنم  ماما و  هار  فیرحت  ماـما ، تیـصخش  فیرحت  هک  دـننک ، فیرحت  ار 

کی تسا ؛ هتـشادنرب  ناشروشک  زا  مشچ  یناھج  رابکتـسا  ریذپانیریـس  یهمـضاھ  هک  دننادب  دیاب  همھ  دروخ . دـھاوخ  یلیـس  ناریا  تلم  میراذـگب ، رانک  هب  ادـمع  هدرکن 

دوخ عمط  زا  تسد  اھنیا  تسا . مھم  یلیخ  ملاع  زابلغد  نادـنمتردق  یارب  یناھج ، ساـسح  هارراـھچ  کـی  رد  یهدـشعقاو  روشک  کـی  دـنمتورث ، روشک  کـی  گرزب ، روشک 

عطق اھنآ  دیما  هک  دینک  ادیپ  یتفرـشیپ  نانچنآ  دینک ، ادیپ  یتردـق  نانچنآ  ناریا  تلم  امـش  هک  تسـشن  دـنھاوخ  بقع  یتقونآ  طقف  دناهتـشادنرب ؛ مشچ  دناهتـشادنرب ،

تلم هجوتم  گرزب  تارطخ  نیا  یهمھ  دش ، یفرعم  طلغ  دش ، یفرعم  دـب  دـش ، فیرحت  ماما  تیـصخش  رگا  دـنکیم ؛ ادـیپ  تیمھا  ماما  فیرحت  رطخ  هک  تسا  اجنیا  دوشب .

، ماما یمیدـق  نادرگاش  بالقنا ، یرکف  نارظنبحاص  روشک ، نالوئـسم  مشچ  شوگ و  رد  دـیاب  رادـشھ  کی  ناونعهب  ماما  فیرحت  رطخ  هک  تسا  اـجنیا  دـش ؛ دـھاوخ  ناریا 

. دوشب یقلت  نایوزوح  نایھاگشناد ، ناگنازرف ، ناناوج ، مومع  دنراد و  هار  نیا  هب  یهقالع  هک  یناسک 

١٣٩۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

یبالقنا کی  تروصهب  ار  ماما  دوخ  یناھج  تاغیلبت  رد  درک  یعس  بالقنا  لوا  زا  هک  دوب  نمشد  فرطکی  زا  دشیم ؛ راک  ماما  تیصخش  فیرحت  یارب  مھ  ماما  تایح  نامز  رد 

 - میـسانشیم رگید  یاھبالقنا  زا  یـضعب  یوروش و  یتسیـسکرام  بالقنا  هسنارف ، بالقنا  لثم  ملاع  فورعم  گرزب و  یاـھبالقنا  خـیرات  رد  هچنآ  عون  زا  نشخ -  کـشخ و 

وا رد  یفاطعنا  چـیھ  یاهفطاع ، چـیھ  نمـشد و  اب  یهلباقم  هب  دـنکیم  هاگن  افرـص  دوشیمن و  زاب  وا  یوربا  هرگ  تسا و  نشخ  تسا و  کشخ  هک  یناسنا  کی  دـنک ؛ یفرعم 

خسار یناسنا  درک -  مھاوخ  ضرع  الاح  هک  روطنامھ  دوخ -  میمـصت  رد  دوب ، لزلزتم  ریغ  دوب ، عطاق  ماما  هلب ، دوب . طلغ  نیا  هک  دندرکیم  یفرعم  یروجنیا  ار  ماما  تسین ؛

مولظم و یاھرـشق  هب  تبـسن  صوصخب  ادخ ، قلخ  لباقم  رد  ادـخ و  لباقم  رد  یگدادـلد  یرادـلد و  رھظم  دوب ، تبحم  رھظم  دوب ، تفاطل  رھظم  دوب ، هفطاع  رھظم  نکل  دوب 

. دادیم ماجنا  ماما  هب  تبسن  یناھج  تاغیلبت  رد  ام ، بالقنا  رد  لوا  زور  زا  نمشد  هک  دوب  یراک  نیا  دوب ؛ هعماج  فعضتسم 

ماما هب  دوب ، هدیدنسپ  ناشرظنهب  هک  ار  یفرح  رھ  ماما . دوخ  تایح  نامز  یتح  دندرکیم ؛ فیرحت  ار ] ماما  تیصخش   ] هتـسناد مھ  یـضعب  هتـسنادن ، یـضعب  مھ  لخاد  رد 

ماما تاراھظا ، یضعب  اھفرح و  یضعب  هک  ییاجنآ  ات  یتح  تسا ؛ هتشاد  همادا  نایرج  نیمھ  مھ  ماما  تلحر  زا  دعب  تشادن . ماما  هب  یطابترا  هکیلاحرد  دندادیم ؛ تبسن 

تدشب مھ  نیا  دننکیم ؛ یفرعم  درادن  دوجو  یگنھرف  یرکف و  یاھهنیمز  رد  یتح  یـسایس ، یاھهنیمز  رد  وا  راتفر  رد  یطرـش  دـیق و  چـیھ  هک  لاربیل  مدآ  کی  تروصهب  ار 

لح بلطم  میتفر ، درک -  مھاوخ  ضرع  هک  ار -  هار  نیا  ام  رگا  دراد ؛ هار  نیا  مینک ، ادـیپ  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  ماما  تیـصخش  میھاوخب  رگا  ام  تسا . عقاو  فـالخ  طـلغ و 

قیالـس قبط  رب  دنیایب و  یرگید  ناسک  اھادرف  رد  تسا  نکمم  دـننکیم ، یفرعم  ار  ماما  روجکی  دوخ  یهقیلـس  دوخ و  لیم  قبط  دـنیآیم  یناسک  زورما  الاو  دـش  دـھاوخ 

راگدنام زیچ  کی  مدرم  نیب  رد  ماما  تیبوبحم  دوشیمن . نیا  دننک ؛ یفرعم  یرگید  روج  ار  ماما  هک  دننادب  تحلـصم  دـیآیم ، شیپ  ایند  رد  هک  یرگید  ثداوح  قبط  رب  یرگید ،

یگرزب رطخ  روشک -  زا  نوریب  روشک و  رد  یداـیز -  ناـمدرم  یاـھلد  رد  ذـفان  ماـما  تیـصخش  فیرحت  یهلئـسم  نیمھ ، یارب  دربـب ؛ نیب  زا  نمـشد  تسناوـتن  ار  نیا  تسا ؛

. دوشیم بوسحم 

تیمکاـح نارود  لاـس  هد  لوط  رد  یناـبم  نیا  دراد ؛ یایناـبم  کـی  دراد ، یلوصا  کـی  ماـما  تسا . ماـما  لوصا  یناوخزاـب  دوشب ، فـیرحت  نیا  زا  عناـم  دـناوتیم  هک  یھار  نآ 

ار طوطخ  نیا  ار ، لوصا  نیا  درک ؛ ادـیپ  دوشیم  تانایب  نیا  رد  ار  ماما  لوصا  تسا ؛ هدـش  نایب  نوگانوگ  تانایب  رد  تضھن ، نارود  لاس  هدزناـپ  لوط  رد  نآ  زا  شیپ  یمالـسا و 

یگدنز لثم  ماما  یگدنز  دـینک ؛ هجوت  یعرف  بلطم  رھ  هب  میوگیمن  تسا . نیا  ماما  تیـصخش  دـش ؛ دـھاوخ  لیکـشت  راوگرزب  ماما  زا  یاهلکاش  کی  میراذـگب ، هک  مھ  رانک 

ییاھزیچ نآ  مینکیم ، ضرع  ار  یلوصا  بلاطم  تسا ؛ هتـشاد  یئاضتقا  یاهثداح  رھ  تسا و  هداـتفا  قاـفتا  نآ  رد  یثداوح  دراد ؛ ییاھبیـشنوزارف  رگید  یاـھناسنا  یهمھ 

نارود رد  هچ  یمالـسا ، تموکح  لیکـشت  نارود  رد  هچ  یمالـسا ، تموکح  لیکـشت  زا  لبق  هچ  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  تسا ، ماما  تاـنیب  وزج  تسین ، راـکنا  لـباق  هک 

هتبلا نم  درک . باختنا  یتسیابن  مھ  یشنیزگ  ار  لوصا  نیا  تسا ؛ هدرک  رارکت  دوخ  تانایب  رد  ماما  ار  لوصا  نیا  نآ ، زا  دعب  هچ  نآ و  زا  لبق  هچ  هلاستشھ ، یلیمحت  گنج 

ار راک  نیا  ییاناوت  دنناوتیم و  هک  یدارفا  نارظنبحاص و  دشابن ، اھنیا  طقف  تسا  نکمم  ماما  لوصا  میوگیم  مھ  اجنیمھ  اما  منکیم  ضرع  ار  اھنیا  زا  دروم  شـش  جنپ  زورما 

یهمھ زورما  نم  دـننک . جارختـسا  ار  لوصا  نیا  و  تسا -  همھ  رایتخا  رد  تسا ، دوجوم  تسا ، هدـشنیودت  هللادـمحب  دـننک -  هاگن  ار  ماما  تانایب  دـننک ، لابند  دـنورب  دـنراد ،

، دـننک هاـگن  دـنورب  دارفا  میوگیم  اذـل  دـشاب ، یـشنیزگ  مھاوخیمن  منکیم ، ضرع  زورما  ار  دروم  شـش  جـنپ ، منکب ، ضرع  مناوتیمن  ار  ماـما  تاـنایب  زا  جارختـسا  لـباق  لوـصا 

. تسا ماما  طخ  ماما و  هار  ماما و  بتکم  ماما و  قطنم  تاملسم  وزج  منکیم  ضرع  زورما  نم  ار  هچنآ  اما  دننک ؛ ادیپ  ار  یدراوم 

١٣٩۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

تیمکاـح نارود  لاـس  هد  لوط  رد  یناـبم  نیا  دراد ؛ یایناـبم  کـی  دراد ، یلوصا  کـی  ماـما  تسا . ماـما  لوصا  یناوخزاـب  دوشب ، فـیرحت  نیا  زا  عناـم  دـناوتیم  هک  یھار  نآ 

« ماما فيرحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 6هاگياپ  هحفص 3 
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ار طوطخ  نیا  ار ، لوصا  نیا  درک ؛ ادـیپ  دوشیم  تانایب  نیا  رد  ار  ماما  لوصا  تسا ؛ هدـش  نایب  نوگانوگ  تانایب  رد  تضھن ، نارود  لاس  هدزناـپ  لوط  رد  نآ  زا  شیپ  یمالـسا و 

یگدنز لثم  ماما  یگدنز  دـینک ؛ هجوت  یعرف  بلطم  رھ  هب  میوگیمن  تسا . نیا  ماما  تیـصخش  دـش ؛ دـھاوخ  لیکـشت  راوگرزب  ماما  زا  یاهلکاش  کی  میراذـگب ، هک  مھ  رانک 

ییاھزیچ نآ  مینکیم ، ضرع  ار  یلوصا  بلاطم  تسا ؛ هتـشاد  یئاضتقا  یاهثداح  رھ  تسا و  هداـتفا  قاـفتا  نآ  رد  یثداوح  دراد ؛ ییاھبیـشنوزارف  رگید  یاـھناسنا  یهمھ 

نارود رد  هچ  یمالـسا ، تموکح  لیکـشت  نارود  رد  هچ  یمالـسا ، تموکح  لیکـشت  زا  لبق  هچ  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  تسا ، ماما  تاـنیب  وزج  تسین ، راـکنا  لـباق  هک 

هتبلا نم  درک . باختنا  یتسیابن  مھ  یشنیزگ  ار  لوصا  نیا  تسا ؛ هدرک  رارکت  دوخ  تانایب  رد  ماما  ار  لوصا  نیا  نآ ، زا  دعب  هچ  نآ و  زا  لبق  هچ  هلاستشھ ، یلیمحت  گنج 

ار راک  نیا  ییاناوت  دنناوتیم و  هک  یدارفا  نارظنبحاص و  دشابن ، اھنیا  طقف  تسا  نکمم  ماما  لوصا  میوگیم  مھ  اجنیمھ  اما  منکیم  ضرع  ار  اھنیا  زا  دروم  شـش  جنپ  زورما 

یهمھ زورما  نم  دـننک . جارختـسا  ار  لوصا  نیا  و  تسا -  همھ  رایتخا  رد  تسا ، دوجوم  تسا ، هدـشنیودت  هللادـمحب  دـننک -  هاگن  ار  ماما  تانایب  دـننک ، لابند  دـنورب  دـنراد ،

، دـننک هاـگن  دـنورب  دارفا  میوگیم  اذـل  دـشاب ، یـشنیزگ  مھاوخیمن  منکیم ، ضرع  زورما  ار  دروم  شـش  جـنپ ، منکب ، ضرع  مناوتیمن  ار  ماـما  تاـنایب  زا  جارختـسا  لـباق  لوـصا 

. تسا ماما  طخ  ماما و  هار  ماما و  بتکم  ماما و  قطنم  تاملسم  وزج  منکیم  ضرع  زورما  نم  ار  هچنآ  اما  دننک ؛ ادیپ  ار  یدراوم 

مالسا داد . رارق  ییاکیرمآ  مالسا  لباقم  رد  ار  بان  مالـسا  ماما ، تسا . ییاکیرمآ  مالـسا  یفن  یدمحم و  بان  مالـسا  تابثا  دراد ، دوجو  ماما  بتکم ]  ] رد هک  یبلطم  نیلوا 

ود دـشاب -  روجنیمھ  مھ  هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  میـسانشیم ، ام  هک  ییاجنآ  ات  اھنامز -  یهمھ  رد  ماما و  نامز  رد  اـم و  ناـمز  رد  ییاـکیرمآ  مالـسا  تسیچ ؟ ییاـکیرمآ 

، ار اھناسنا  یعامتجا  راتفر  ار ، هعماج  ار ، نید  ینعی  دنتشاد -  یرالوکس  رکفت  هک  ار  یناسکنآ  ماما ، اذل  رجحتم ؛ مالسا  یکی  رالوکس ، مالسا  یکی  درادن : رتشیب  هخاش 

شیدناون و یاھناسنا  یارب  مھف  لباق  ریغ  یهداتفابقع  هاگن  ینعی  دنتشاد ؛ نید  هب  یهنارجحتم  هاگن  هک  تشاذگ  یناسک  فیدر  رد  هراومھ  دنتساوخیم -  مالسا  زا  یادج 

یایند رد  مالـسا ، یهنومن  ودرھ  دـینیبیم  دـینکیم ، هاگن  امـش  هک  زورما  تسا . هدرک  رکذ  هراومھ  مھ  رانک  رد  ماما  ار  اھنیا  یودرھ  رجحت ؛ طلغ ، ینابم  یوررب  یهنابـصعتم 

اکیرمآ و تیامح  دروم  اھنیا  لاثما  هدعاقلا و  شعاد و  فرحنم  نایرج  مھ  زورما ، تسا . اکیرمآ  تیامح  دروم  ایند و  ردلق  یاھتردـق  تیامح  دروم  مھ  ودرھ  دراد ، دوجو  مالـسا 

ماما رظن  زا  بان  مالسا  تسا . اکیرمآ  تیامح  دروم  یمالـسا ، تعیرـش  یمالـسا و  هقف  یمالـسا و  لمع  زا  یهناگیب  مالـسا و  مان  هب  یاھنایرج  زا  یـضعب  مھ  دنلیئارـسا ،

، هیملع یاھهزوح  رد  یهدـشلیمکت  هداتفااج و  یملع  دـتم  هویـش و  اب  ناکم ، نامز و  اب  ییانـشآ  اب  نشور ، رکف  اـب  هک  تسا  تنـس  باـتک و  هب  یکتم  مالـسا  نآ  راوگرزب ،

؛ دنکب طابنتـسا  ار  یعامتجا  تکرح  لوصا  دنک و  زاب  ار  نآرق  دناوتب  یـسکرھ  دشابن و  هجوت  دروم  طابنتـسا  شور  هک  تسین  روجنیا  دـیآیم . تسد  هب  دوشیم و  طابنتـسا 

راوگرزب ماما  رظن  زا  بان  مالـسا  دننک . لابند  ار  شور  نیا  دنناوتیم  هک  دنتـسھ  یناسک  تسا ، هدشراک  تسا ، یملع  شور  نیا  دراد ؛ شور  کی  نیا  دراد ، دـتم  کی  نیا  هن ،

یاھزاین دیاب  دشاب ، ناکم  نامز و  اب  انشآ  دیاب  دشاب ، هتـشاد  نشور  رکف  دیاب  تسین ؛ رداق  تسا ، دلب  ار  شور  نآ  تسا ، دلب  ار  دتم  نآ  هک  مھ  یـسکرھ  هتبلا  تسا . نیا 

دسانشب دنک و  صخشم  ار  بان  مالسا  دناوتیم  تقونآ  دنادب ، ار  وا  یاھینمشد  یهوحن  دسانشب ، ار  نمشد  دیاب  دسانشب ، ار  یمالـسا  عماوج  یرـشب و  عماوج  لعفلاب 

تاـیانج لـباقم  رد  تواـفتیب  مالـسا  فرط ، نآ  زا  یـشعاد ؛ مالـسا  دـندروآیم -  مسا  اـھنآ  زا  ریبـعت  نیمھ  اـب  ررکم  ماـما  هـک  یراـبرد -  یاھدـنوخآ  مالـسا  دناسانـشب . و 

هب همھ  اھنیا  اج  کی  رد  دنراد ؛ روخآ  کی  رد  رس  همھ  اھنیا  اکیرمآ ، یهراشا  هب  گرزب و  یاھتردق  اکیرمآ و  هب  یهتخودمشچ  مالـسا  اکیرمآ ، تایانج  لباقم  رد  یتسینویھص ،

یدنبزرم دیاب  تسا ، ماما  ورهلابند  هک  یسک  نآ  ماما ، وریپ  تسا . اھنیا  یهمھ  لباقم  رد  دنکیم ، یفرعم  ماما  هک  یمالـسا  دندودرم . همھ  اھنیا  ماما  رظن  زا  دنـسریم ؛ مھ 

رابکی ماما  هک  تسین  یزیچ  نیا  تسا . نیا  ماما  لوصا  زا  یکی  دنک . لابند  دنک و  ییاسانش  ار  بان  مالسا  رالوکـس ؛ مالـسا  اب  مھ  رجحتم ، مالـسا  اب  مھ  دشاب ؛ هتـشاد 

. تسا هدرتسگ  ماما ، تانایب  ماما ، راثآ  رساترس  رد  دشاب ؛ هتفگ 

زا یکی  نیا  تسا ؛ یناھج  یوگروز  ربکتـسم و  یاھتردـق  هب  یدامتعایب  لباقم ، یهطقن  و  یھلا ، یهدـعو  قدـص  هب  دامتعا  یھلا ، کمک  هب  لاکتا  ماما  لوصا  زا  یکی  مود :

مھنعل و  دناهدش : نعل  دنوادخ  دوخ  مالک  رد  دنرادن  رواب  ار  هدعو  نیا  هک  یناسک  و  نینموم ؛ هب  تسا  هداد  هدعو  لاعتم  یادخ  یھلا ؛ تردق  هب  لاکتا  تسا . ماما  بتکم  ازجا 

هب داقتعا  ( ١٠ «.) اریصم تآس  منھج و  مھل  دعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  وسلا  نظ  اب  نینآظلا   » هک یناسک  نآ  ( ٩ ،) مھیلع بضغ هللا  و  ( ٨ ،) هللا

. درک لاکتا  دامتعا و  هدعو  نیا  هب  دـیاب  تسا ؛ ام  راوگرزب  ماما  رکفت  ناکرا  زا  یکی  ( - ١١ «) مکرصنی اورـصنت هللا  نا   » تسا هدومرف  هک  یھلا -  یهدعو  قدص  هب  یھلا ، یهدعو 

لماک روطهب  ماما  تانایب  رد  ماما ، راتفر  رد  ماما ، لمع  رد  مھ  نیا  درک ؛ دامتعا  دیابن  اقلطم  یناھج ، یاھتردق  ناربکتسم ، نانمشد ، یاھکنکشوخلد  هب  لباقم ، یهطقن 

ار هچنآ  درکیم ؛ تبحـص  تحارـص  اب  ماما  دـشاب . حیرـص  دوخ  یبالقنا  عضاوم  رد  راوگرزب  ماما  هک  دـشیم  بجوم  وا ، هب  دامتعا  راگدرورپ و  تردـق  هب  لاکتا  نیا  تسا . دوھـشم 

هب اما  تسنادیم  دنوشیم ، ینابصع  اھنآ  تسنادیمن  هکنیا  هن  دیآیم ، ناشدب  اھتردق  تسنادیمن  هکنیا  هن  تشاد ، ادخ  هب  اکتا  نوچ  درکیم ، نایب  حیرص  دوب  وا  داقتعا  دروم 

نارـس یاـھهمان  زا  هماـن  ود  هب  دـیاش  ماـما  اـھهمان -  زا  یکی  هب  دـشن ؛ یتسیاـبردور  راـچد  ثداوـح ، ربارب  رد  تشاد . رواـب  یھلا  ترـصن  هب  یھلا ، کـمک  هـب  یھلا ، تردـق 

یامیـسوادص رد  تقوناـمھ  هک  داد  باوـج  ار  بلطم  ماـمت ، تحارـص  اـب  هماـن ، نآ  هب  ماـما  داد ، باوـج  دـندوب  هتـشون  وا  هب  هک  ربکتـسم - ، هب  ناگتـسباو  اـی  اـیند  ربکتـسم 

تلم نایرش  رد  ینوخ  لثم  ماما  ار  دوخ  لکوت  نیا  درک و  نایب  اھهمان  نآ  رد  ار  دوخ  نشور  عطاق و  عضاوم  اما  دزیم  فرح  هنابدوم  ماما  هتبلا  دش . شخپ  یمالـسا  یروھمج 

یداقتعا چـیھ  یدامتعا و  چـیھ  نیربکتـسم  هب  ماـما  هکنیا  دـش . دراو  هار  نیا  رد  و  دـش ، دـقتعم  یھلا  ترـصن  هب  دـش ، لاـعتم  یادـخ  هب  لـکوت  لـھا  مھ  تلم  درک ؛ یراـج 

مدآ داتـسرف و  ماغیپ  تشون و  همان  ماما  هب  دوب -  مھ  یردتقم  روھمجسیئر  هک  ناگیر ، اکیرمآ -  روھمجسیئر  دنکن . یئانتعا  اھنآ  یاھهدعو  هب  هک  دشیم  بجوم  تشادـن ،

. تفرگ چیھ  هب  ماما  دوب ، هداد  وا  هک  ار  یاهدعو  درکن و  یئانتعا  دادن و  وا  هب  یخساپ  درکن ، یئانتعا  وا  هب  ماما  داتسرف ،

ماما دوب ، نایم  رد  دراـیلیم  رازھ  اـی  دراـیلیم  اھدـص  ثحب  دوب ، هداد  اـکیرمآ  هب  یهتـسباو  یاـھتلود  زا  یکی  یلیمحت ، گـنج  ناـیاپ  دروم  رد  یاهدـعو  کـی  رگید ، دروم  کـی  رد 

یهدـعو هب  دوـشیمن  روـطچ  هـک  مـینیبیم  مـینکیم ، سمل  ار  اـنعم  نـیمھ  مـیراد  ناـمدوخ  یراـج  نوگاـنوگ  یاـیاضق  رد  ـالاح  اـم  دـندرکن . داـمتعا  دـندرکن ، نآ  هـب  یئاـنتعا 

، داد رارق  دوخ  راک  یلـصا  طوطخ  وزج  ار  نآ  ماما  مینکیم . سمل  میراد  ار  نیا  درک ، دامتعا  دوشیمن  دـننزیم  یـصوصخ  یهسلج  رد  هک  ییاھفرح  هب  درک ، دامتعا  نیربکتـسم 

کیربـت ماـیپ  ماـما  یارب  فـلتخم  یاھتبـسانم  هب  اـھروشک  نارـس  نوـچ ] ، ] دوـبن اـیند  اـب  یهطبار  عـطق  یاـنعم  هب  هتبلا  نیا  ناربکتـسم . هب  یداـمتعایب  ادـخ ، هب  داـمتعا 

ناردلق نیربکتسم و  هب  یدامتعا  هنوگچیھ  اما  تشاد  دوجو  هنامرتحم  هنابدوم و  لومعم ، دح  رد  یروجنیا ، طابترا  دادیم . باوج  اھنآ  کیربت  مایپ  هب  مھ  ماما  دنداتسرفیم ،

. تشادن دوجو  اھنآ  ناورهلابند  هعبت و  و 

کی رطاخهب  دـشیم  یعـس  اھزورنآ  رد  تسا . ماـما  تکرح  یلـصا  طوطخ  یهلمج  زا  نیا  یتلود ؛ یاـھزکرمت  اـب  تفلاـخم  و  مدرم ، یورین  مدرم و  یهدارا  هب  داـقتعا  موس ؛

حـضاو روطهب  ناشیا  تانایب  رد  اھرادـشھ  نیا  و  دادـیم -  رادـشھ  اھراب  اھراب و  ماما  دوش ؛ هتـسباو  لوکوم و  تلود  هب  روشک  یداصتقا  یاھراک  یهمھ  تسردان ، تشادرب 

زا ماما  دننک : هجوت  ار  نیا  یماظن . لئاسم  رد  تشاد  مدرم  هب  دامتعا  یداصتقا ، لئاسم  رد  تشاد  مدرم  هب  دامتعا  دیراپـسب ؛ مدرم  هب  ار  لئاسم  نیا  هک  تسا -  سکعنم 

؛ دروآ دوجوهب  ار  جیسب  داھن  مھ  دعب  دروآ ، دوجوهب  ار  هاپس  یورین  نیا ، دوجو  اب  دوب ، ماما  صخـش  دش ، روشک  رد  شترا  لالحنا  زا  عنام  هک  یـسک  دوب ؛ شترا  نابیتشپ  لوا 

، مدرم هب  یهیکت  روشک ، یگدـنزاس  لئاسم  رد  مدرم ؛ هب  یهیکت  یماظن ، لئاسم  رد  مدرم ؛ هب  یهیکت  یداصتقا ، لئاسم  رد  داد . رارق  یمدرم  نایرج  کی  ار  یماـظن  تکرح 

ماظن تالیکـشت  روشک و  تیریدـم  رد  مدرم  ارآ  روشک و  تاباختنا  یهلئـسم  همھ  زا  رتالاب  و  مدرم ؛ هب  یهیکت  تاـغیلبت ، لـئاسم  رد  تخادـنا ؛ هار  هب  ار  یگدـنزاس  داـھج  هک 

؛ دشیم نارابمب  اھرھش  دوب ؛ گنج  روشک  نیا  رد  لاس  تشھ  لاس ، هد  نیا  زا  تسا ؛ لاس  هد  ام  راوگرزب  ماما  تیمکاح  نارود  تدم -  نیا  لوط  مامت  رد  روشک . یـسایس 

، لحارم یهمھ  رد  داتفین ؛ بقع  شدوخ  ررقم  خیرات  زا  زور  کی  نوگانوگ  یاھتاباختنا  تفرگ ، ماجنا  روشک  رد  تاباختنا  هد  دودح  رد  دیاش  هک  دندوب -  گنج  لوغـشم  اھهھبج 

هداعلاقوف تلاح  تسا  لومعم  اھروشک  زا  یـضعب  رد  هکنیا  دریگب . ماـجنا  دوخ  ررقم  تقو  رد  تاـباختنا  هک  تشاد  رارـصا  راوگرزب  ماـما  طیارـش ، یهمھ  رد  لاوحا ، یهمھ  رد 

ماما صخش  دشیم ، رـضاح  یار  قودنـص  یاپ  هک  یناسک  نیلوا  وزج  تاباختنا  زور  رد  دادیم . تیمھا  تاباختنا  هب  درکن ، مالعا  هداعلاقوف  تلاح  زور  کی  ماما  دننکیم ، مالعا 

، دـننکیم باختنا  مدرم  هک  ار  یزیچ  نآ  دوب  نکمم  دوب ؛ لئاق  مدرم  صیخـشت  مدرم و  راـکفا  مدرم و  ارآ  یارب  مارتحا  هملک  یقیقح  یاـنعم  هب  و  مدرم ، هب  داـقتعا  دوب ؛ راوگرزب 

. تسا اھزیچ  زا  یکی  مھ  نیا  درمـشیم ، ربتعم  ار  اھنآ  درمـشیم ، مرتحم  ار  اھنآ  دوب ، لئاق  مارتحا  مدرم  ارآ  یارب  لاحنیعرد  اـما  دـشابن  مھ  یدروم  کـی  رد  ماـما  رظن  دروم 

مداخ ار  دوخ  یدراوم  دنتـسھ ؛ ام  تمعنیلو  مدرم  نیا  هک  دـندرک  رکذ  ماـما  ررکم  درک ؛ یفرعم  نالوئـسم  تمعنیلو  ار  مدرم  درکن ، اـفتکا  مھ  اـھنیا  هب  مدرم  دروم  رد  ماـما 

مدرم و یهتـسجرب  هاـگیاج  یهدـنھدناشن  تسا ، یگرزب  فرح  یلیخ  نیا  دـنیوگب ؛ ربـھر  هک  تسا  نیا  زا  رتـھب  دـنیوگب  تلم  مداـخ  نم  هب  رگا  تفگیم : درک ؛ یفرعم  تلم 

لدوناج اب  مدرم  دوب ، وا  یهراشا  تشگنا  هک  ییاجنآ  دندرک ؛ ادیپ  روضح  هنحص  رد  دنداد ؛ بسانم  خساپ  مھ  مدرم  تسا ؛ ماما  رظن  رد  مدرم  روضح  مدرم و  ارآ  مدرم و  راکفا 

« ماما فيرحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 6هاگياپ  هحفص 4 
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نیا دنتـشاد ؛ تسود  ار  ماما  مدرم  تشاد ، تسود  ار  مدرم  ماـما  دنتـشاد ؛ داـمتعا  ماـما  هب  مدرم  تشاد ، داـمتعا  مدرم  هب  ماـما  دوب ؛ لـباقتم  نیا  دـندش . رـضاح  اـجنآ  رد 

. تسا یعیبط  رما  کی  لباقتم ، یهطبار 

یرگیفارشا درکیم ؛ در  تدح  تدش و  اب  ار  یداصتقا  یرباربان  ماما  دوب ؛ نافعضتسم  نامورحم و  زا  تیامح  یدج  رادفرط  ماما  روشک ؛ یلخاد  لئاسم  دعب  رد  مراھچ  یهتکن 

ام راوگرزب  ماما  هک  تسا  یبلاطم  نیرترارکت  رپ  زا  یکی  دـیاش  نافعـضتسم  زا  یرادفرط  دوب ؛ یعامتجا  تلادـع  رادفرط  ماما  هملک  یعقاو  یانعم  هب  درکیم ؛ در  یخلت  اب  ار 

دننک شالت  دیاب  همھ  دـننک ؛ نکهشیر  ار  رقف  هک  دـننک  شالت  دـیاب  همھ  تسا ، ماما  یعطق  لوصا  زا  یکی  نیا  تسا ؛ ماما  نشور  طوطخ  زا  یکی  نیا  دـنتفگ ؛ ناشتانایب  رد 

یوخ یهرابرد  دادـیم  رادـشھ  روشک  نالوئـسم  هب  فرط  نآ  زا  دـننک . کمک  نامورحم  هب  تسا ، روشک  ناوت  رد  هک  ییاـجنآ  اـت  دـنروایب و  نوریب  تیمورحم  زا  ار  ناـمورحم  هک 

رب درکیم  ررکم  دیکات  تشادـیم ، رذـحرب  ینیـشنخاک  یوخ  زا  ار  همھ  و  ( ١٢  -) اوملظ نیذـلا  نکٰـسم  یف  متنکـس  و  تسا : هدـمآ  مھ  نآرق  رد  هک  یاهتکن  نیا  ینیـشنخاک - 

رپ اھتیمورحم  دوجو  اـب  ار  اھهنحـص  نیا  هک  دـننامورحم  نیا  دـنیارقف ، نیا  دننانیـشنخوک ، نیا  هک  تفگیم  ررکم  ماـما  ار  نیا  دـینک ؛ داـمتعا  فیعـض  تاـقبط  یراداـفو  هب  هکنیا 

شیپ یلکـشم  رگا  فلتخم  دراوم  رد  دنتـشاد ، یرتـشیب  یاـھیرادروخرب  هک  یناـسک  نآ  اـما ] [ ؛ دـنوشیم رـضاح  مھ  رطخ  یاھنادـیم  رد  دـننکیمن ، مھ  ضارتـعا  دـناهدرک ،

رب درکیم . دـیکات  ار  نیا  دوب و  هتـسجرب  رما  کی  ماما  رظن  زا  مدرم ، مورحم  تاقبط  مدرم و  طسوتم  تاقبط  یرادافو  نیا  دـندرکیم . ییاضران  زاربا  رتشیب  اـھنآ  اـقافتا  دـمآیم ،

نامورحم زا  یرادفرط  یعامتجا ، تلادع  یهلئسم  تسا . یساسا  طوطخ  زا  یکی  مھ  نیا  درکیم . دیکات  فارسا  زا  ندرک  زیھرپ  رب  درکیم ، دیکات  لاملاتیب  تسرد  فرـصم 

. تھج نیا  رد  لمع  ییارگلمجت و  یوخ  یرگیفارشا و  یوخ  زا  یرود  و 

رد ماـما  هک  تسا  نیا  درکیمن . یاهظحـالم  چـیھ  تشاد ، رارق  ناربکتـسم  یللملانیب و  ناردـلق  فلاـخم  یهھبج  رد  احیرـص  ماـما  تـسا .]  ] یجراـخ دـعب  رد  مـجنپ  یهـتکن 

یدج رادفرط  درکیم . نایب  ار  نیا  هیقتیب  هظحالم و  نودـب  حیرـص و  دوب ؛ نامولظم  یهھبج  رد  نامولظم ، اب  ملاع  یوگروز  یاھتردـق  ناربکتـسم و  ناردـلق و  نایم  یهلباقم 

نیا یلمع  یتفرعم و  دادـتما  دوب . ماما  یوس  زا  یبیجع  عادـبا  کی  اکیرمآ ، یارب  گرزب » ناطیـش   » یهژاو تشادـن . یتشآ  رـس  نیربکتـسم  اب  ماـما  دوب . ناـھج  ناـمولظم 

دیاب دشاب ، هنوگچ  وا  لباقم  رد  امـش  راتفر  دیاب  هک  تسا  مولعم  دیتسناد ، ناطیـش  ار  یھاگتـسد  کی  ار ، یـسک  کی  امـش  یتقو  تسا . دایز  یلیخ  گرزب  ناطیـش  ریبعت 

نادـند نب  زا  مھ  دربیم ، راک  هب  مھ  ار ، گرزب  ناطیـش  ناونع  تشاد ؛ ار  ساسحا  نیمھ  اکیرمآ  هب  تبـسن  رخآ ، زور  ات  ماما  دـشاب ؛ هنوگچ  وا  هب  تبـسن  امـش  تاـساسحا 

ناریا تلم  یهلیـسوهب  هک  تسا  یتوغاط  میژر  یهدـننکهیذغت  یهبقع  اکیرمآ  هک  دـندرکیمن  هجوت  هک  دـندوب  یناـسک  بـالقنا  لوا  زا  لـباقم  رد  تشاد . اـنعم  نیا  هب  داـقتعا 

لخاد رد  ییاکیرمآ -  یاھداھن  زا  یخرب  تیلاعف  یتح  اھنآ -  تیلاعف  اب  اھییاکیرمآ ، روضح  اب  هک  زور  نآ  دندوب  یناسک  اما  دندرک ، طقاس  ار  توغاط  میژر  ناریا  تلم  داتفارب .

؛ دوب توغاط  میژر  یهدننکهیذغت  اکیرمآ  هک  دندرکیمن  هجوت  اھنآ  میدیدیم . کیدزن  زا  ام  دوب ؛ هیضق  نیا  رـس  راوگرزب  ماما  اب  تقوم  تلود  یهدمع  فالتخا  دندوب ! قفاوم  روشک 

هبرـض دش و  دھاوخ  لوغـشم  هرابود  دوش ، هداد  لاجم  دوش ، هداد  نادیم  وا  هب  رگا  تسا ، لاعف  تسا ، یقاب  زونھ  هدننکهیذغت  هاگتـسد  نآ  اما  تسا  هداتفارب  الاح  میژر  نیا 

یهلئسم یهنیمز  رد  ماما  یریگعضوم  اذل  دیدیم ، ار  نیا  ماما  دندرکیمن . هجوت  ار  نیا  دش ؛ دھاوخ  دراو  فعض  طاقن  نآ  زا  درک و  دھاوخ  وجتـسج  ار  فعـض  طاقن  دز و  دھاوخ 

تتامـش و ار  یناسک  میھاوخیمن  الاح  هک  دندروخ  ار  شاهبرـض  دندرکن و  هجوت  هطقن  نیا  هب  یناسک  ایند  رد  دوب . هاگدید  نیمھ  هاگن و  نیمھ  زا  یـشان  یـسوساج  یهنال 

ار هبقع  نیا  ماما  دنتفرگ . هدیدان  ار  اھنآ  یهبقع  یلو ] ، ] دندرک طقاس  ار  ربکتسم  عجترم و  یاھمیژر  هکنیا  رطاخهب  دندروخ ، یضعب  هک  تسا  یاهبرض  نیا  اما  مینک ؛ تمالم 

. تشاد عضوم  اکیرمآ  یتینما  یسایس و  هاگتسد  اکیرمآ و  هیلع  ماما  رخآ ، ات  اذل  درک ؛ هلباقم  نآ  اب  دید ، لوا  زور  زا 

ناتـسناغفا دراو  اھیوروش  هک  یزور  نآ  درک . عافد  ناتـسناغفا  زا  درک ، عافد  نیطـسلف  زا  درک . عافد  درک ، تیامح  نیطـسلف  زا  زارد  نایلاس  نیا  لوط  رد  راوگرزب  ماما  الباقتم 

رد لاح  نامھ  رد  راوگرزب  ماما  دـنزاسیم -  رگید  فرط  اب  دـنراد ، یراتفرگ  فرط  کی  اب  هک  عقاوم  نیا  رد  ـالومعم  اـھتلود  میدوب -  اـکیرمآ  ینمـشد  راـتفرگ  اـم  هکنیا  اـب  دـندش ،

تلم زا  یاهظحالم  چیھ  نودب  راوگرزب  ماما  اما  دنتفرگن  مھ  دنتشاد  یبرغ  شیارگ  هک  ییاھتلود  زا  یـضعب  یتح  ار  عطاق  عضوم  نیا  هک  تفرگ ، عطاق  عضوم  یوروش  لباقم 

. رابکتسا اب  یهلباقم  دروم  رد  تسا  ماما  قطنم  نیا  داد . رارق  شدوخ  تیامح  دروم  تیمیمص  لامک  اب  ار  اھینیطسلف  درک ، تیامح  نانبل  تلم  زا  درک ، تیامح  ناتسناغفا 

شعاد نایرج  یهناملاظ  هنایـشحو و  راتفر  اب  هک  یاهزادنا  نامھ  هب  ام  زورما  دـیمھف . دوشیم  ار  تسرد  عضوم  درک ، ییاسانـش  ار  ایند  یایاضق  دوشیم  زورما  قطنم  نیا  اب 

اب هزادنا  نامھ  هب  دنتـسھ -  مھ  لثم  ود  رھ  اھنیا  میفلاخم -  ناشروشک  لخاد  رد  اکیرمآ  لاردـف  سیلپ  یهناملاظ  راتفر  اب  هزادـنا  نامھ  هب  میفلاخم ، هیروس  رد  قارع و  رد 

اب هزادـنا  نامھ  هب  میفلاخم ، نمی  هانپیب  مولظم و  مدرم  نارابمب  اـب  هزادـنا  ناـمھ  هب  میفلاـخم ، هزغ  مولظم  مدرم  هیلع  تسا  یاهناـملاظ  یهرـصاحم  هک  هزغ  یهرـصاحم 

ناتـسکاپ رد  ناتـسناغفا و  رد  مدرم  هب  اکیرمآ  نیـشنرس  نودب  یاھامیپاوھ  یهلمح  اب  هزادنا  نامھ  هب  میفلاخم ، دـیآیم  دوجوهب  نیرحب  مدرم  هیلع  هک  ییاھیریگتخس 

هک تسا  یایریگعضوم  نیا  میملاظ ؛ اب  فلاخم  میمولظم ، رادفرط  ام  مولظم ؛ ملاظ و  دراد : دوجو  فرط  ود  تسھ  ملظ  اـجرھ  تسا . ماـما  قطنم  قطنم ، نیا  میفلاـخم .

. دـننادب همھ  ار  نیا  تسا ؛ یلـصا  یهلئـسم  کی  ام  یارب  نیطـسلف  یهلئـسم  لیلد  نیمھ  هب  مھ  زورما  تسا . یلـصا  طوطخ  زا  یکی  نیا  دادـیم و  ماـجنا  تحارـصب  ماـما 

یاهثداح چیھ  تسا ، یمالسا  مزال  بجاو و  تدھاجم  کی  یهصرع  نیطسلف ، یهلئسم  دش . دھاوخن  جراخ  یمالسا  یروھمج  ماظن  راک  روتـسد  زا  نیطـسلف  یهلئـسم 

، نیطسلف مدرم  اما  تسا  ادج  اھنآ  باسح  دننکن ، لمع  ناشفیاظو  هب  هک  دنشاب  نیطـسلف  یهنحـص  رد  یناسک  تسا  نکمم  دنکیمن . ادج  نیطـسلف  یهلئـسم  زا  ار  ام 

. دنتسھ ام  تیامح  دییات و  دروم  ینیطسلف  نادھاجم  نیطسلف ، تلم 

رد هتشذگ  لاس  نم  تسا . مھم  یاھلصفرس  زا  یکی  مھ  نیا  تسا ؛]  ] یریذپهطلس در  روشک ، لالقتسا  یهلئسم  ماما ، رکفت  یلصا  طوطخ  یلـصا و  طاقن  زا  رگید  یکی 

لابند راعـش  رد  ای  نابز  رد  یـضعب  هکنیا  تسا . لالقتـسا  یانعم  نیا  تلم ؛ کی  سایقم  رد  یدازآ  ینعی  لالقتـسا  ( ١٣ ،) مدرک ضرع  لاس  نآ  نیعمتـسم  هب  هسلج  نیمھ 

رد یدازآ  تلم ، کی  یدازآ  اما  دشاب  مرتحم  صاخشا  یدرف  یدازآ  تسا  نکمم  روطچ  تسا . ضقانت  کی  نیا  دننزب ، فرح  روشک  لالقتسا  هیلع  اما  دنشاب  یدرف  یاھیدازآ 

یزاسیروئت هک  دنتسھ  یناسک  هنافساتم  تسین . لوبق  لباق  تسین ، مھف  لباق  الصا  نیا  دشابن ! مرتحم  ناگناگیب ، نافلاخم و  یاھمیرحت  لباقم  رد  روشک ، کی  سایقم 

ینزملق دـیآیمن ، باسح  هب  شزرا  کی  اھروشک  لالقتـسا  زورما  هک  ناونع  نیا  هب  یھاگ  دـننکیم ، انعم  اوزنا  هب  یھاـگ  ار  لالقتـسا  روشک ، لالقتـسا  یفن  یارب  دـننکیم 

. تسا کانرطخ  مھم و  رایـسب  یاطخ  کی  گرزب ، طلغ  کی  نیا  دـننکیم . تکرح  یروجنیا  یناـسک  دوشیم . شخپ  هعماـج  نیب  رد  مھ  اـھفرح  نیا  دـننزیم ؛ فرح  دـننکیم و 

هدرک ام  تلم  ام و  روشک  هیلع  هک  ییاـھتیلاعف  زا  یرایـسب  اـھلاس ، نیا  لوط  رد  اـم  نمـشد  دوب . روشک  رب ]  ] یهطلـس در  هب  دـقتعم  دوب ، روشک  لالقتـسا  هب  دـقتعم  ماـما 

یاھفدـھ هک  دـننادب  دنـشاب ، رایـشوھ  همھ  دـیاب  دـناهتفرگ . فدـھ  ار  لالقتـسا  اھنیا  دـیدھت ، هچ  میرحت ، هچ  دروایب ؛ دوجوهب  لالقتـسا  رد  یهشدـخ  هک  دوب  نیا  یارب  تسا 

. تسا یلصا  طوطخ  زا  یکی  مھ  نیا  تسیچ . نمشد 

؛ نکفاهقرفت یاھهئطوت  هب  هجوت  تسا و  یلم  تدـحو  یهلئـسم  منکیم -  ضرع  هک  تسا  یرخآ  بلطم  نیا  ماما -  طخ  ماـما و  هار  ماـما و  رکفت  یلـصا  طوطخ  زا  رگید  یکی 

یاھتـسایس زا  یکی  ینکفاهقرفت  اھنیا . لاثما  چولب و  رل و  درک و  کرت و  برع و  سراـف و  اـھتیموق ، ساـسا  رب  یهقرفت  هچ  ینـس ؛ هعیـش و  بھذـم ، ساـسا  رب  یهقرفت  هچ 

دیاب مھ  ار  طخ  نیا  ام  زورما  تسا . طوطخ  زا  یکی  نیا  هک  تشاد  ریظنمک  یهیکت  کی  تلم ، داحآ  داـحتا  یلم و  تدـحو  یور  رب  لوا  زا  اـم  راوگرزب  ماـما  دوب و  نمـشد  یعطق 

الاح هک  تسا  هدیسر  اجنآ  هب  ناشراک  اھییاکیرمآ  تسا . رابکتسا  یلصا  یاھتسایس  زا  یکی  مالسا  یایند  یهقرفت  یهلئسم  ایند  رد  دینیبیم  امش  زورما  مینکب . لابند 

هب تبسن  لوا  زا  ناریا  یمالسا  یروھمج  هک  یلاح  رد  دننکیم . هلمح  یکی  هب  دننکیم ، تیامح  یکی  زا  ینس ؛ مالسا  هعیش ، مالسا  دنروآیم ؛ ینس  هعیش و  مسا  رگید 

هعیش هک  نانبل  هللابزح  ناردارب  اب  هک  میدرک  لمع  روج  نامھ  دناینـس  هک  نامینیطـسلف  ناردارب  اب  ام  تشاد . یناسکی  الماک  هاگن  کی  یبھذم  فالتخا  یهلئـسم  نیا 

تما تسا ، زاستما  هاگن  یمالـسا  یروھمج  هاگن  مالـسا  یایند  رد  دوب ، نیا  روشک  لخاد  رد  ام  راوگرزب  ماما  هاگن  میدرک . لـمع  روج  کـی  اـج  همھ  میدرک . لـمع  دنتـسھ 

هکنیا تسا . نکفاهقرفت  یاھتـسایس  یهدنھدناشن  نیا  دننکیم ، حرطم  ار  یعیـش  لالھ  یهلئـسم  دـنیآیم  اکیرمآ  مود  تسد  یاھرکون  هکنیا  تسا . رظن  دروم  یمالـسا 

تروـصهب اـھنآ  هب  مھ  یدراوـم  رد  اـنایحا  دـننکیم -  تاـشامم  هیروـس  قارع و  رد  یریفکت  نکفاهقرفت  یاـھهورگ  نیمھ  هـب  تبـسن  ناوارف ، تاـغیلبت  مـغریلع  اـھییاکیرمآ 

مالـسا و نانمـشد  رظن  زا  ینکفاهقرفت  شقن  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  دـننکیم -  تیامح  اھنآ  زا  حیرـص  تروصهب  هک  ناشلماوع  دـننکیم ، کمک  هنایفخم  ربخیب و 

نآ دنروخن . ار  نمشد  یزاب  دنک ؛ هجوت  ینس  مھ  دنک ، هجوت  هعیش  مھ  دننک ؛ هجوت  همھ  ار  نیا  تسا . یاهتسجرب  رایسب  شقن  یمالسا  یروھمج  نانمشد  نیملسم و 

لماوع اھنآ  یود  رھ  دنناطیـش ، ناردارب  اھنآ  یود  رھ  دنتـسھ ؛ مھ  لثم  اھنیا  دوشب ، رداـص  اـیند  هب  ندـنل  زکرم  زا  هک  یعیـشت  نآ  دـنک و  تیاـمح  نآ  زا  اـکیرمآ  هک  یننـست 

. دنرابکتسا برغ و  اکیرمآ و 

« ماما فيرحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 6هاگياپ  هحفص 5 
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ماوقا زا  ناردارب  نارھاوخ و  روشک ، لخاد  رد  تسا . راوتـسا  انبم  نیمھ  رب  میدرک ، رارکت  نآ  زا  دـعب  ررکم  میدرک و  هیکت  نآ  رب  لاس  لوا  لاسما  ام  هک  یایناـبزمھ  یلدـمھ و 

رد مالـسا . یایند  ورملق  رد  دـنک  ذوفن  نمـشد  دـنراذگن  تسا -  هدوب  زورما  ات  هللادـمحب  هکنانچمھ  دـنھدب -  لیکـشت  هدـحاو  دـی  مھ  رانک  رد  نوگاـنوگ ، بھاذـم  زا  فلتخم ،

زا یکی  مھ  نیا  دنکیم . دیدھت  ار  مالسا  تیدوجوم  لصا  دراد  هک ] تسھ   ] ینمـشد هک  دننادب  مھ  رانک  رد  هعیـش  ینـس و  ناردارب  روطنیمھ  مھ  هدرتسگ  عیـسو و  حطس 

. یساسا طوطخ 

شدوـخ هـک  ار  یفرح  رھ  یـسکرھ  اـھتنم  دـندرگب ، مـھ  نارگید  تـسین . اـھنیا  رد  رــصحنم  ماـما  لوـصا  اـنئمطم  مدرک و  ضرع  ماـما  لوـصا  یناـبم و  زا  ار  دروـم  تـفھ  نـم 

نیمھ لثم  رمتـسم ، لکـش  هب  ررکم ، لکـش  هب  مھ  نآ  دشاب ، دوجوم  ماما  هب  طوبرم  عبانم  رد  دیاب  میھدـیم ، تبـسن  ماما  هب  ار  هچنآ  دـھدن . تبـسن  ماما  هب  ددنـسپیم 

تانایب رد  ناسنا  ار  بلاطم  نیا  یهمھ  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  دـنکیم ، هعجارم  ناسنا  هک  روطنیمھ  رخآ ، ات  ماما  تانایب  لوا  زا  اھنیا  میتفگ ؛ ام  هک  یاهناـگتفھ  دراوم 

هعفاد هبذاج و  میھاوخیم  مھ  ام  دوب . لوصا  نیا  یانبم  رب  ماما  یهعفاد  هبذاج و  دننک . ادیپ  ار  لوصا  هویـش  نیمھ  اب  دندرگب  مھ  نارگید  لوصا . دـنوشیم  اھنیا  دـنیبیم ، ماما 

. لوصا نیا  ساسا  رب  هعفاد  لوصا ، نیا  ساسا  رب  هبذاج  میشاب ؛ هتشاد 

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

دناهدروخ و هرگ  مھ  هب  اھنیا  هک   - بالقنا ماما و  باب  رد  هچنآ  الوا  یلو  دـناهدرک  نایب  علطم  دارفا  ار  یدایز  نانخـس  اھلاس  نیا  لوط  رد  گرزب ، درم  نیا  یهرابرد  ماما و  باب  رد 

هعماج تینھذ  رد  رورمب  دیاب  هک  دراد  دوجو  ییاھ  هتفگان تسین ؛ بالقنا  ماما و  هب  طوبرم  لئاسم  ی  همھ تسا ، هدش  هتفگ  تسین - ادج  بالقنا  مان  زا  ماما  مان  ماما و  دای 

رارکت اھراب  یتقیقح  کی  رگا  نوچ  دوشب ؛ رارکت  اددجم  دـیاب  دوشب ، رورم  دـیاب  میا ، هدرک رارکت  میا و  هتفگ دنا و  هتفگ ماما  باب  رد  بالقنا و  باـب  رد  مھ  هچنآ  اـیناث  دریگب . رارق 

 - بالقنا فیرحت  ماما و  تیصخش  فیرحت  یارب  ییاھ  هزیگنا هک  دینادیم  امش  رثکا  دراد . دوجو  رورمب  تقیقح  نیا  فیرحت  نامگ  دوشن ، رکذ  تایـصوصخ  تایئزج و  اب  دوشن و 

زا ار  فیرحت  لاجم  مینک و  رارکت  مییوگب و  مھ  زاب  میاهتفگ ، بـالقنا  باـب  رد  ماـما و  باـب  رد  هک  ار  یقیاـقح  مینک  رارکت  دـیاب  اـم  تسھ . دوب - راوگرزب  ماـما  رنھ  نیرت  گرزب هک 

؛ مینک رارکت  هک  مـیا  هدـش روماـم  ار  ینید  فراـعم  زا  یرایـسب  تسا ؛ روج  نیمھ مھ  یخیراـت  قیاـقح  رد  تسا ، روـج  نیمھ مھ  سدـقم  عرـش  رد  میریگب . ناگدـننک  فیرحت

ام تلم  رگا  مینک . رارکت  دـیاب  ار - تسرد  یعقاو و  خـیرات   - ار خـیرات  ای  دوشن ؛ وحم  زگرھ  اھنھذ  زا  ینآرق  قیاقح  هک  مینک  رارکت  دـیاب  مئاد  روطهب  ار  نآرق  توالت  لاثم ، باـبنم 

هدـش عقاو  هچنآ  زا  رت  فیعـض رایـسب  ای  دورب  اھدای  زا  مھم  ی  هثداح نیا  دوب  نکمم  دـندرکیمن ، نایب  دـندرکیمن و  نییبت  رارـصا  اب  یداـمتم  یاـھنرق  لوط  رد  روج  نیا ار  اروشاع 

. دوشب سکعنم  تسا 

، دندرکن هدھاشم  ار  گرزب  یاھ  هسامح نارود  اھناوج ، هک  الوا ]  ] تسا نیا  مھ  تلع  تسا ؛ زیزع  یاھناوج  امـش  هب  زورما ، تبحـص  زورما و  یاھثحب  رد  نم  باطخ  ی  هدمع  

یاھناوج یارب  اھنیا  دناهدینش و  طقف ]  ] اھناوج ار  نابلط  هیزجت لباقم  رد  گرزب  یاھتدھاجم  میظع و  تاکرح  نارود  ار ، سدـقم  عافد  نارود  ار ، بالقنا  یزوریپ  نارود  دـندیدن ؛

نھذ یور  رتشیب  زورما  تسا ؛ ناگدـننک  فیرحت فیرحت  جامآ  اھناوج  نھذ  ایناث  الوا . نیا  دوشب ؛ نایب  دوشب و  هداد  حیـضوت  رتشیب  اھنآ  یارب  تسا  مزال  اذـل  تسا ؛ خـیرات  اـم 

. دوشب انشآ  قیاقح  زا  یرایسب  اب  روشک ، نیا  ی  هدرتسگ ناوج  لسن  دنراذگن  دننک و  راک  دنھاوخیم  ام  یاھناوج 

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

 - دندرکیم شیامزآ  دیاش  ار  اھیضعب  دندرکیم ؛ لامعا  اجنآ  رد  ار  اکیرمآ  لیئارسا و  یتاعالطا  یاھنامزاس  یاھهجنکـش  ماسقا  عاونا و  هک  دوب  یلحم  توغاط  میژر  کاواس 

رد زونھ  اھهجنکـش  نآ  راثآ  دـناهدنز و  نالا  دـندرک ، لمحت  ار  اھهجنکـش  نآ  هک  یناسک  نآ  زا  یرایـسب  یهدـع  هک  دـندرکیم  لامعا  ار  اـھنآ  زا  یلیخ  و  یـشیامزآ - تروص  هب 

یرگید لکـش  هب  دـننک و  شیارآ  دـننک و  نییزت  دـنھاوخیم  یتح  مھ  ار  کاواس  تیانج  اپاترـس  تشز و  ثیبخ و  یهرھچ  نیا  دـنربیم . جـنر  دـنراد  و  تسا ، یقاـب  اـھنآ  مسج 

هجنکـش و زکرم  ینعی ]  -] کاواس هناک  هک  دنزیم  فرح  یروج  دنکیم و  یـسیونهرطاخ  دوب ، روشک  رد  هرھچ  نیرتماندب  دـیاش  هک  کاواس  زور  نآ  رومام  ینعی  دـنھدب ! ناشن 

ار لاـس  لـھچ  نیا  یاـھتیلاعف  ار ، ماـما  یهرھچ  ار ، بـالقنا  یهرھچ  دـنناوتیم  هچ  رھ  بـالقنا ، دروم  رد  ـالباقتم  دراد . یروـنم  نشور  یهرھچ  کـی  اـھنیا - دـننام  ملظ و  زکرم 

یهعومجم نیا  رد  یاهناشن  اقلطم  توق ، طاقن  تبثم ، طاقن  زا  اھتفرـشیپ ، زا  دننک . شودخم  ار  نیا  دننکیم  یعـس  دیآیم  رب  ناشهدھع  زا  هک  ییاجنآ  ات  دننکیم ؛ شودخم 

نودـب یماظن  چـیھ  یروشک و  چـیھ  دراد ؛ دوجو  هتبلا  هک   - دراد دوجو  یفعـضهطقن  کـی  رگا  ـالباقتم  قیاـقح . ناـمتک  دـینکیمن ؛ هدـھاشم  امـش  برغ  یاهناـسر  یروتارپما 

هک تسا  تھج  نیمھ  هب  دریگیم . ماـجنا  زورما  هک  تسا  یبـیجع  راـک  کـی  نیا  دـنھدیم ؛ ناـشن  دـننکیم و  گرزب  ربارب  دـص  ار  کـچوک  فعـضهطقن  کـی  تسین - فعـضهطقن 

هک درک  مھاوخ  ضرع  الاح  و  دـنک ؛] مادـقا  دـیاب  ] دـناوتیم هک  یـسک  رھ  تسا و  یروف  یهضیرف  کی  یعطق و  یهضیرف  کـی  نییبت » داـھج  . » تسا هضیرف  کـی  نییبت » داـھج  »

. دنفظوم رتشیب  هنیمز  نیا  رد  نیلوئسم 

١۴٠١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموسویس  مسارم  رد  تانایب 

. منکب ضرع  مھاوخیم  هیصوت  دنچ  نارگید ، هچ  ناناوج و  هچ  لاعف ، دارفا  یداصتقا ؛ یسایس و  یعامتجا ، یبالقنا ، یهصرع  نالاعف  هب 

هیصوت کی  نیا  دھدب ؛ ناشن  طلغ  دھدب ، ناشن  هنوگژاو  ار  بالقنا  تقیقح  دیراذگن  دنک ؛ ییادزتیوھ  امش  بالقنا  زا  نمشد  بالقنادض و  دیراذگن  هک  تسا  نیا  هیصوت  کی 

. دننک رکف  نیا  یور  هنازرف  دنمشوھ و  یاھناوج  تسا ؛ یمھم  یهیصوت  تسا ،

فیرحت ار  ماما  دـیراذگن  دـننک ، گنرمک  ار  ماما  دای  دـیراذگن  تسا ؛ بالقنا  نیا  حور  ماما  متفگ ، هک  روط  نامھ  دوشب . گنرمک  هعماج  رد  ماـما  داـی  دـیراذگن  یدـعب : یهیـصوت 

. دننک

« ماما فيرحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 6هاگياپ  هحفص 6 
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