
نارھت  / ٠۶/١٣۶٠/٠۴ رذوبا  دجسم  رد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

رگا دوشب ؟ دـھتجم  یـضاق و  دـناوتیم  نز  ایآ  دـنزب . مھ  هب  ار  اھمناخ  ام و  یهنایم  تسا  نکمم  هک  تسھ  مھ  یلاوس  هتبلا  تسا . یعامتجا  - یھقف لاوس  کی  لوا  لاوس 

؟ درادن تافانم  نز  یدازآ  اب  ایآ  تسا ،» لقعلاصقان  نز   » ثیدح قبط  و  ارچ ؟ هن ،

دناوـتیم نز  هک  نیا  هب  هدـیبسچ  وـھکی  مزـال ، فرح  همھ  نیا  یوـت  لاوـس ، همھ  نیا  یوـت  لوا . فرح  نیا  هدرک . یگقیلـسیب  یلیخ  هدرک ، ار  لاوـس  نیا  هک  یـسک  نیا  ـالوا 

طرـش هک  لماک  تلادـع  اب  ماوت  دوشب ؟ یـضاق  دورب  هک  دراد  یک  هیلاع  قوقح  تالیـصحت  هدرکلیـصحت ، یاھمناخ  نیا  یوت  منیبب  دـیئامرفب  الاح  بخ ، هن ؟ اـی  دوشب  یـضاق 

ارچ اـھنیا  اـقآ  دیـسرپیم  دـعب  هدرک ، فیدر  دـیراد ، راـطق  اـجنآ  یـضاق  رگید  طئارـش  یاراد  نادقوقح  یهدرکلیـصحت  نز  اـت  هاـجنپ  امـش  تقو  کـی  دراد ؟ یک  تسا ، یـضاق 

هک تسا  یلاوس  هچ  نیا  درادـن ، عوضوم  درادـن ، هنیمز  یزیچ  نینچ  یتقو  اما  مھدـیم ، ار  شباوج  مھ  هدـنب  دراد .]  ] لاوس یاج  کی  نیا  بخ ، دـنوشب ؟ یـضاق  دـنناوتیمن 

. دندرک حرطم  ار  نیا  دنداد  جرخ  هب  یگقیلسیب  ام  زیزع  یهدننکلاوس  نیا  روطنیا 

ردارب نآ  ندرگ  هب  دوشیم ، هتفرگ  تقو  مھ  رگا  مھدب . لاحرھهب  ار  شباوج  دیاب  هدـنب  دـیدرک ، لاوس  هلاسملا » قح  کلف  دـعب ] اما   »] نینموملاریما لوق  هب  لاح ، نیع  رد  اما 

دناوتیمن دیلقت  عجرم  ارچ ، دـھتجم  دوشب . دـناوتیمن  دـھتجم  یـضاق و  مھ  یدرم  رھ  دوشب . دـناوتیمن  دـھتجم  یـضاق و  نز  اقآ . هن  هداد . نم  هب  ار  لاوس  نیا  هک  یرھاوخ  ای 

ینعی دوشب . دـناوتیمن  دـیلقت  عجرم  اـما  دوشب ، دورب  درادـن  مھ  یلاکـشا  نز  هچ  درم ، هچ  نیا  هدرک ، ادـیپ  طابنتـسا  تردـق  هدـناوخ  سرد  هک  یـسک  ینعی  دـھتجم  دوشب .

ار اھطرش  نیا  مھ  اھدرم  دون  داتشھ  یدص  دراد . طرش  نیدنچ  دیلقت  عجرم  دراد . طرش  نیدنچ  یـضاق  دوشب . دناوتیمن  مھ  یدرم  رھ  دننکب . دنناوتیمن  دیلقت  وا  زا  نارگید 

. اھ ارچ ؟ دوشیمن . تقو  نآ  دنـشاب ، اھنز  اـھمناخ و  وزج  اـما  دنـشاب ، هتـشاد  ار  طئارـش  نیا  یناـسک  هک  میدرک  ضرف  یئاـج  رگا  اـما  دـنرادن . مھ  جـنپودون  یدـص  دـنرادن ،

. منکیم ضرع  هاتوک  یهملک  کی  رد  موھفمان ]  ] شاهتکن

، نتفرگن رارق  فطاوع  ریثات  تحت  ندوب و  کشخ  دـشاب . عطاق  کشخ و  ناسنا  هک  نیا  هب  دراد  جایتحا  هک  تسا  یبصنم  کـی  تواـضق ، هک  تسا  نیا  یھلا  مکح  نیا  یهتکن 

ناـشوج و شفطاوـع  رگا  نز  میـشاب . هتـشاد  هجوـت  ار  نیا  نز . فعـض  یهـطقن  هـن  تـسا  نز  توـق  یهـطقن  نـیا  دـنرادن و  ار  نـیا  اـھنز  لوـمعم  روـط  هـب  هـک  تـسا  یزیچ 

رگید لغـش  میئوـگیمن  تسا . دـنزرف  تیبرت  نز  لوا  لغـش  هک  تسا  نیا  لـیلد  هب  نیا  تسوا و  فـطاوع  یهـبلغ  رد  نز  لاـمک  تـسا . بـیع  دـشابن ، شورخرپ  شتاـساسحا 

سیئر رگا  تسا . یردام  نز ، لغش  نیرتتیمھارپ  نیرتیساسا و  نیلوا و  اما  تسین ، عنام  مالسا  دشاب . هتشاد  درادن  یعنام  چیھ  دناوتیم ، دشاب . هتشاد  دشاب ، هتـشادن 

، ندوب بوخ  ردام  کـی  دراد ؛ تیمھا  ردـقچ  ندوب  رداـم  هک  متفگیم  دوبیم و  تقو  منک ، حیرـشت  مناوتب  رگا  نم  تسین . یرداـم  تیمھا  ردـق  هب  شتیمھا  دوشب ، مھ  روھمج 

یردام ات  هدـیرفآ  ناشورخ  فطاوع  نیا  اب  ار  دوجوم  نیا  ادـخ  تسا . مزال  هفطاع  راـک  نیا  یارب  شـشزرا . تیمھا و  تسا  رتـالاب  مھ  یروھمج  تساـیر  زا  هک  دـیدرکیم  لوبق 

دنھاوخن یلدتعم  یباسح و  تسرد و  لماک و  یاھناسنا  دـنوشیم ، دراو  هعماج  هب  هک  یئاھناسنا  ای  دوشیم . عطقنم  ناسنا  لسن  دـنامب ، گنل  یردام  رگا  دـنامن . گنل 

یب هک  یلغـش  کـی  سار  رد  دـیراذگب  هدـیرفآ ، یفطاـع  ار  وا  عوـضوم  نیمھ  رطاـخ  یارب  ادـخ  هک  یدوـجوم  نیا  دـیھاوخیم  امـش  ـالاح  هدـش . قـلخ  روـظنم  نیا  یارب  دوـب .

زین دوشیم  دـیلقت  عجرم  هک  یطئارـشلاعماج  دـھتجم  درادـن . لوبق  لاـعتم  یادـخ  ار  نیا  دـھاوخیم ؟ ندوب  کـشخ  دـھاوخیم ؟ تنوـشخ  تیعطاـق و  دـھاوخیم ؟ یگهفطاـع 

نیا هب  اـھنز  زا  تسا  رتـشیب  اـھدرم  رد  لومعم  طـسوتم و  روط  هب  هک  تسا  یزیچ  نیا  دریگن و  رارق  یاهفطاـع  ساـسحا و  چـیھ  ریثاـت  تحت  دـیاب  دـیلقت  عجرم  روطنیمھ .

. لیلد

روعـش و حطـس  نادرم  زا  یرایـسب  زا  ناـنز  زا  یرایـسب  زگرھ . درادـن ، کاردا  یهوـق  هدرکن  یادـخ  نز  هک  دـنیوگب  دنتـساوخن  نیا  تسا ، لـقعلاصقان  نز  دـنتفگ  هـک  ینآ  اـما 

ناتیـضعب اھامـش  مھ  دیاش  هدـش . رـشتنم  مھ  دـعب  نیا  هک  مدرک  ینایب  کی  هغالبلاجـھن  رد  هلمج  نیا  ریـسفت  رد  نم  هرذ . ود  هرذ  کی  هن  تسا ؛ رتالاب  بتارم  هب  ناشکرد 

اـسنلا نا  ] لوقعلا تاصقان  نھ   » رد نینموملاریما  رظن  هک  تسا  نیا  نآ  منکیم و  رکذ  اجنیا  نم  ار  لامتحا  ود  نیا  زا  یکی  هک  تسھ  نیا  یهراـبرد  لاـمتحا  ود  دیـشاب . هدـید 

هک خیرات  لوط  مامت  دولآمتس  گنھرف  ریثات  تحت  هک  تسا  ینز  هب  هکلب  تسین ، نز  تعیبط  هب  هبطخ ٨٠ »] هغالبلاجھن / ١٢٨/ لوقعلا صقاون  ظوظحلا  صقاون  نامیالا  صقاون 

مولظم اھبرع ، نایم  رد  طقف  هن  یرـشب ، عماوج  یهمھ  رد  نز  نینموملاریما  نامز  رد  هدـمآ . راب  صقان  هدوب ، متـس  ملظ و  اـب  ماوت  هشیمھ  گـنھرف ، نیا  ناـنز  هب  تبـسن 

... یاھنادیم رد  دوب  نکمم  هن  دنک . ادیپ  رحبت  یسایس  لئاسم  رد  دوشب و  دراو  عامتجا  رد  دنتشاذگیم  هن  دناوخب ، سرد  دنتشاذگیم  هن  دوب .

. تشاذگ مامتان  ار  ینارنخس  نیا  یاهنماخ ، هللاتیآ  دیدش  تیحورجم  بمب و  راجفنا 

روشک  / ١٣۶٨/١٠/٢۶ رسارس  ناوناب  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

لثم رگید  درم  کی  ای  دوخ و  درم  ای  درم - ی  هرطیـس رد  طقف  نز  یبرغ ، یاھروشک  اپورا و  مامت  رد  نیا ، زا  لبق  لاس  داتفھ  تصـش ، ات  دناشک . لاذـتبا  هب  ار  نز  برغ ، یایند 

هلماـعم قح  تیکلاـم و  قح  یار و  قح  تشادـن . ار  ندـمتم  ی  هعماـج کـی  رد  ناـسنا  کـی  یلـصا  قوقح  زا  یقح  چـیھ  دـشاب و  تسناوـت  یم هعرزم - هناـخراک و  بحاـص 

اھر هعماج ، نتم  رد  ار  وا  دندرک و  مھارف  نز  شزغل  یارب  ار  لیاسو  مامت  لاح ، نامھ  رد  اما  دندناشک ؛ یعامتجا  تیلاعف  یگدنز و  راک و  نادیم  هب  ار  نز  دندمآ  دعب  تشادن .

. دنتشاذگ هانپ  یب و 

١٣۶٨/١٠/٢۶ /  ( اھیلع مالس ا   ) ارھز همطاف  ترضح  دالیم  تبسانمهب  کشزپ  ناوناب  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

زا دوب ؛ مھ  ىـسارکومد  هک  ىیاھاجنآ  ىتح ] [ ؛ تشادـن ار  شدوخ  لام  ندرک  فرـص  قح  تشادـن ، نداد  ىار  قح  ىنز  چـیھ  اپورا  ىاج  چـیھ  رد  نرق  نیا  مود  ىاـھهھد  اـت 

یهیامرس رد  فرصت  ىارب  رظن ، لامعا  ىارب  دنھدب  قح  نز  هب  هک  هدش  عورش  ىیاپورا  ىاھروشک  رد  شاویشاوی  ( ۴ ،) دعب هب  ای ١٩١٨  ىاھلاس ١٩١۶  زا  ىنعی  مود ، یهھد 

ىغورد ىاھلاجنج  اـب  ار  ناـمز  ظاـحل  زا  ىگداـتفابقع  نیا  دـنھاوخیم  هکنیا  لـثم  دـندش ، اـپ  باوخ  زا  رید  ىلیخ  نوچ  درم -  اـب  ىواـستم  ىعاـمتجا  قوقح  ىارب  شدوخ ،

هریت کی  ای  لیماف  کی  نانز  نز و  کی  مکح  اما  دنتشاد ؛ دوجو  اپورا  خیرات  رد  دندوب ، ىفارـشا  هک  ىیاھمناخ  ای  دندشیم  هکلم  هک  ىیاھمناخ  هلب ، هتبلا  دننک . رپ  دننک ، ناربج 

، دندشیم ىروشک  کی  یهکلم  الثم  دنتفرگیم و  رارق  الاب  حوطس  رد  هک  دناهدوب  مھ  ىیاھمناخ  هلب ، هدوب . هشیمھ  اھضیعبت  نیا  تسا . نز  یهلئـسم  زا  ریغ  هقبط ، کی  ای 

نایدا رگید  تسا و  مالـسا  اھنآ  یهدروخنتسد  ملاس و  هک  ىنایدا  نایدا -  ىاھهاگدـید  فالخرب  اما  هدـشیم ؛ هداد  اھنآ  هب  اھزیچ  نیا  ثاریم و  هداوناخ و  قیرط  زا  زایتما  نیا 

. هدوبن رادروخرب  ىقوقح  زا  هجوچیھهب  نز ، ناونعهب  هعماج  رد  نز  روجنیمھ -  انیقی  مھ 

ىنعی دنکیم ؛ ناربج  ىرگید  روج  دنک ، ناربج  ار  نز  یهلئسم  دروم  رد  شدوخ  زیگناربتمالم  رایسب  ىگداتفابقع  نآ  دھاوخیم  برغ  ندمت  ىایند  هک  مھ  زورما  دینیبب  سپ 

دروم رد  ار  ىناسنا  میھافم  بناج  اھنیا  هک  تسا  نیا  منکیم -  روصت  نم  هک  روجنآ  نم -  رظن  هب  لکش ، نآ  هک  دنکیم  لابند  ار  هیـضق  نیا  دراد  ىرگید  لکـش  کی  هب  مھ  زاب 

ىلوا زا  اپورا  رد  هدوب ؛ روجنیمھ  مھ  لوا  زا  هکنیاامک  ىداصتقا . لئاسم  ىـسایس ، لئاسم  ىتاغیلبت ، لئاسم  عاعـشلاتحت  دنھدیم ؛ رارق  رگید  لئاسم  عاعـشلاتحت  نز ،

. هدوب راوتسا  طلغ  ىنابم  نیمھ  رب  ابلاغ  دش ، هداد  ىقوقح  نانز  هب  هک  مھ 

نانز  / ١٣۶٩/١٠/١۶ یعامتجا  یگنھرف  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. تسا موـلعم  امـش  ی  همھ رب  منک ؛ رارکت  ار  اـھ  نآ نم  هک  درادـن  یموزل  تسا ، هتفر  ناـنز  رب  یناریا ، ریغ  یناریا و  یبرغ و  یقرـش و  یاـھگنھرف  رد  هتـشذگ ، رد  هـک  هـچنآ 

نآ مراد . هیکت  نآ  یور  هشیمھ  نم  تسا و  یمھم  ی  هتکن دـیدرک ، هراشا  نآ  هب  اریخا  مھ  امـش  هک  یی  هتکن بتارم ، یاھتنم  دیـشخب ؛ نز  هب  یا  هرابود تایح  اـعقاو  مالـسا 

هب هک  ینیناوق  ظاحل  زا  هن  یدرف ، فرـصت  تردـق  نکمت و  ظاحل  زا  هن  یعاـمتجا ، قوقح  ظاـحل  زا  هن  اـم ، یناریا  ی  هعماـج رد  نز  اـھ ، نیا ی  همھ دوجو  اـب  هک  تسا  نیا  هتکن 

. درادن رارق  تسا ، هتساوخ  مالسا  هک  یحطس  دح و  نآ  رد  زونھ  دنک ، یم ادیپ  طابترا  اھ  نیا

« نز قوقح   » 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 14هاگياپ  هحفص 1 
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نانز  / ١٣۶٩/١٠/١۶ یعامتجا  یگنھرف  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ینیناوق هچ  دوشب و  نانز  هب  دیاب  ییاھ  هیـصوت هچ  دراد ؛ ییاھتیادھ  هچ  هب  جایتحا  فیلاکت ، نیا  لمحت  یارب  دراد و  یفیلاکت  هچ  ندوب ، نز  تھج  هب  نز  دـینیبب ، دـیاب  امش 

امش دریگب . هدھع  هب  ار  اھراک  زا  یشخب  هک  دیایب  دوجو  هب  دیاب  انایحا  ییاھنامزاس  هچ  دنوشب ؛ رادروخرب  دوخ  یناسنا  یعامتجا و  قوقح  زا  اھ  نآ هکنیا  یارب  تسا ، مزال 

یتقو دریگب . ماجنا  اھراک  نیا  دننارذگب و  هبوصم  ات  دینک ، هیصوت  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  ای  سلجم ، لثم  فلتخم  یاھ  هاگتـسد هب  تقو  نآ  دینک ؛ یـسررب  ار  اھ  نیا

. دنکب تکرح  راک و  یلیخ  یتسیاب  میراد ، هک  الاح  یلو  میا ؛ هتشادن میتشادن ، ار  هعومجم  نیا  ام 

نانز  / ١٣۶٩/١٠/١۶ یعامتجا  یگنھرف  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

قوس نیمھ  لثم  تسا ؛ متس  تقیقح  رد  اما  تسین ، متـس  مھ  شمـسا  هک  ییاھمتـس  هچ  و  تسا ، متـس  شمـسا  هدش و  هتـشاد  اور  نز  قح  رد  هک  ییاھمتـس  هچ 

چیھ هک  تفگ  دوشب  دیاش  تسا . نز  رب  یگرزب  متـس  نیا ، فرـصم . ی  هلیـسو کی  هب  ندش  لیدبت  نیگنـس و  جراخم  هدوھیب و  یاھـشیارآ  ییارگ و  فرـصم لمجت و  هب  نداد 

، نیا دیامن . یم مرگرـس  ریقح  کچوک و  یلیخ  یاھزیچ  هب  دنک و  یم فرـصنم  لفاغ و  شدوخ  یلماکت  فادـھا  اھ و  نامرآ زا  یلکب  ار  وا  هک  اریز  تسین ؛ نیا  زا  رتالاب  یملظ 

هدـش ییاھتلفغ  زاب  اھدـعب  نکیل  دوب ؛ بوخ  مھ  یلیخ  بالقنا ، لیاوا  رد  هتبلا  دـش . یم هتفرگ  نآ  یولج  دـیاب  الاح  و  هدـش ، ماجنا  یھاشداپ  ملاظ  میژر  رد  هک  هدوب  یراک 

. درک یزیر  همانرب یباسح  نآ ، هب  تبسن  دیاب  هک  تسا ،

نانز  / ١٣٧٠/١٠/٠۴ یعامتجا  یگنھرف ، یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ات یبرغ ، یاھروشک  رد  اپورا و  رد  دـینیبب  امـش  میراـکبلط . دـنداد ، رارق  ریقحت  دروم  ردـق  نیا زورما  اـت  هتـشذگ  یاـھ  هرود لوط  رد  ار  یرـشب  نز  دـندمآ  هک  برغ  یاـیند  زا  اـم 

نآ دوب  نیا  زا  شیپ  لاس  جنپ  راھچ ، ی  هعمج زامن  رد  ارھاظ  یتبحص  رد  مدرک و  جارختسا  ار  شرامآ  تقدب  تقو  کی نم  دنتشادن . یلقتسم  یلام  قوقح  نانز  شیپ  یکدنا 

نآ اب  هدـش ، رتشیب  مھ  زور  هب  زور  برغ  رد  هک  یبیرغ  بیجع و  باجح  فشک  نآ  اـب  تسا ، هدـش  هک  ییاـھاعدا  نآ  ی  همھ اـب  متـسیب ، نرق  لـیاوا  اـت  ـالثم  مدرک . حرطم  ار 

شدوخ هب  قلعتم  هک  یتورث  زا  هتـشادن  قح  یبرغ  نز  لاـح  نیعرد تسا  نز  هب  نداد  شزرا  ندرک و  مارتحا  نیا  دـننک  یم لاـیخ  هک  راـھم  یب تیاـھن و  یب یـسنج  طـالتخا 

شدوخ دوب ؛ شرھوش  هب  قلعتم  شکلم  ییاراد و  تورث و  درک ، یم جاودزا  هک  ینز  ینعی  تسا . هدوبن  شدوخ  ییاراد  کلام  رھوش ، لباقم  رد  دنک ! هدافتـسا  هنادازآ  هدوب ،

قوقح نیرت  یلوا وزج  هک  یی  هلاسم نیا  ینعی  دش . هداد  نانز  هب  متـسیب  نرق  لیاوا  ات  راک ، قح  تیکلام و  قح  جیردتب  هکنیا  ات  دنکب ؛ یفرـصت  نآ  هب  تبـسن  تشادـن  قح 

نآ هب  مالسا  رد  هک  تسا  یعقاو  یشزرا  لئاسم  لباقم  ی  هطقن تسرد  هک  دنتشاذگ  یی  هلاسم نآ  یور  ار  رتشیب  ی  هیکت راشف و  اما  دنتـشاد ؛ غیرد  نز  زا  تسا ، یرـشب 

. تسا نیا  شتلع  میراد ، دیکات  همھ  نیا  باجح  باب  رد  الاح  ام  هکنیا  تسا . هدش  مامتھا 

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

وا هب  هزرھ  یاھمشچ  ات  دنک  شیارآ  نادرم  مشچ  رد  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  هب  نز  رابتعا  شزرا و  دنک  یم لایخ  هک  تسا  هابتشا  رد  تیلھاج ، زا  راشرـس  یرابکتـسا  یایند 

نیا ی  هیاپ رب  تسا ، هدش  نھپ  یبرغ  طحنم  گنھرف  یوس  زا  ایند و  رد  نز » یدازآ   » ناونع هب زورما  هک  یزیچ  نآ  طاسب  دنیامن . نیسحت  ار  وا  دنریگ و  عتمت  وا  زا  دننک و  هاگن 

یناسک تسا ؟ نز  یدازآ  نیا ، دنوش . نادرم  ذاذتلا  ی  هلیـسو اھنز  دنربب و  تذل  اھ  نآ زا  نادرم  دنربب . یـسنج  تاعتمت  وا  زا  ات  دنھد  رارق  درم  دـید  ضرعم  رد  ار  نز  هک  تسا 

ات دینک ، هاگن  الاو  ناسنا  کی  مشچ  هب  ار  نز  دنتسھ . نز  هب  نارگمتس  تقیقح  رد  دنرـشب ، قوقح  راد  فرط دننک  یم اعدا  یبرغ  ندمت  هارمگ  لفاغ و  لھاج و  یایند  رد  هک 

مولعم ات  دـینک ، هاگن  دوش  الاو  یاھناسنا  شرورپ  اب  هعماـج  حالـص  یارب  یا  هیاـم دـناوت  یم هک  یدوجوم  ناونع  هب ار  نز  تسیچ . وا  یدازآ  وا و  قح  لـماکت و  هک  دوش  مولعم 

رھ دوش و  یم لیکشت  نز  درم و  زا  هچرگا  هداوناخ  هک  دیریگب ؛ رظن  رد  هداوناخ  لیکـشت  یلـصا  رـصنع  نآ  مشچ  هب  ار  نز  تسا . هنوگچ  وا  یدازآ  تسیچ و  نز  قح  هک  دوش 

مـشچ نیا  اب  تسا . هنانز  تعیبط  نز و  تکرب  هب  تسا ، هناخ  یاضف  رد  هک  یتنوکـس  شمارآ و  هداوناخ ، یاضف  شیاسآ  اما  دنرثوم ، نآ  تیدوجوم  هداوناخ و  لیکـشت  رد  ود 

. تسیچ رد  شقوقح  دنک و  یم ادیپ  لامک  هنوگچ  وا  هک  دوش  مولعم  ات  دننک  هاگن  نز  هب 

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

، نامدوخ ام  میرادـن . یللملا  نیب ی  هتیمک نالف  للم و  نامزاس  نویـسیمک  نالف  ی  هتفگ هب  مھ  یراک  درک . میھاوخ  لابند  مھ  ار  رـشب  قوقح  میرـشب و  قوقح  راد  فرط اـم 

زا نآ  میناد . یم غورد  بـیرف و  کـی  دـننک ، یم حرطم  اـھ  نآ هـک  ار  یزیچ  اـھتنم  تـسا . مالـسا  لوـصا  زا  نوـچ  میتـسھ ؛ ناـسنا  قوـقح  راد  فرط مالـسا ، روتـسد  رطاـخ  هـب

عفاـنم ناگدـننکدوبان  اـھتلم و  قوـقح  هب  ناـیانتعا  یب ملاـع و  نارگتراـغ  نیدبتـسم و  نیربکتـسم و  رـشب ! قوـقح  زا  ناـش  یراد فرط زا  نیا  نز ، قوـقح  زا  ناـش  یراد فرط

یاھتلم هک  تسا  مولعم  دـنا ! هتفرگ تسد  رد  ار  نز  قوقح  ناسنا و  قوقح  زا  عافد  حالطـصا  هب  مچرپ  زورما  فیعـض ، یاھروشک  یاھنیمزرـس  نارگلاغـشا  فیعـض و  یاھتلم 

یملع و یاـھتیلاعف  هب  هک  ییاـھمناخ  وجـشناد ، نارتـخد  ناوـج ، ناـنز  صوـصخب  ناملـسم ؛ ناـنز  امـش  هک  تسا  نیا  مھم  دـننک . اـنتعا  اـھ  نیا هـب  دـنناوت  یمن ناملـسم 

تاھابم راختفا و  ی  هیام ناملـسم ، نز  یبالقنا  یمالـسا و  تیبرت  دـینک . لاـبند  لـماک  ماـمتھا  تیدـج و  اـب  ار  یمالـسا  شور  نیا  دـیراد ، لاغتـشا  یـسایس  یعاـمتجا و 

، لـماک باـجح  اـب  هک  ییاـھمناخ  ی  هرھچ یور  دور  یم اـھنیبرود  یتقو  اـھ ، ییاـمیپ هار نیا  رد  مینک . یم راـختفا  ناـمدوخ  ناملـسم  ناـنز  هب  اـم  تسا . یمالـسا  یروھمج 

، یدابع راک  یارب  ای  دـنا و  هدرک تکرـش  هعمج  زامن  رد  ای  یـسایس ، عضوم  مالعا  یارب  ای  دـنا ، هدـمآ ییاـمیپ  هار هب  راوشد  طیارـش  رد  دـنا و  هتفرگ لـغب  رد  مھ  ار  ناشنادـنزرف 

یاھروکنک رد  ای  دـنا و  هدروآ تسد  هب ملع  لیـصحت  هار  رد  ار  هیلاع  بتارم  اھھاگـشناد  رد  هک  ییاھمناخ  تسا . راـختفا  اـم  یارب  دـنا ، هتفر یار  یاھقودنـص  یاـپ  هب  یـسایس 

، نیا دـنک . یم راختفا  دوش و  یم دنلبرـس  یمالـسا  یروھمج  دـننک ، یم ادـیپ  دومن  اـم  ی  هعماـج رد  یتقو  دـنا ، هدـش مود  لوا و  ی  هبتر نوگاـنوگ  یاـھ  هتـشر رد  یرـسارس 

، تسا نایرج  رد  یفارحنا  طلغ  تاغیلبت  جاوما  فرط  همھ  زا  هک  یناھج  رد  تسا و  یگدنزاس  لوغشم  هنوگ  نیا نارود ، نیا  رد  هک  مالسا  ینارون  ماکحا  یارب  تسا  یراختفا 

. تسا مالسا  تاکرب  زا  اھ  نیا دھد . ناشن  دناوت  یم ار  شدوخ  یار ، لالقتسا  تعاجش و  نیا  اب  ناملسم ، نز 

جح  / ١٣٧٢/٠٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هب هزورما  اـھتمھت  ناـمھ  هک  مینیب  یم تـسا . هدرک  یمالـسا  ناریا  هجوـتم  ار  تاـماھتا  زا  یی  هھایـس زورما  اـت  هراوـمھ  ناریا ، رد  یمالـسا  بـالقنا  یزوریپ  زا  سپ  نمـشد 

، مسیرورت تمھت  دـنرب ، یم ماـن  ییارگداـینب »  » ناونع اـب  نآ ، زا  هک  یرکف  دومج  بصعت و  تمھت  دوش . یم هدز  زین  دنـشاب  هک  اـیند  یاـجرھ  رد  یمالـسا  یاھتـضھن  ی  همھ

یسکرھ فاصنا ، یکدنا  گنج . زا  یراد  فرط حلص و  اب  تیدض  تمھت  نانز ، قوقح  هب  ییانتعا  یب تمھت  یسارکومد ، اب  تیدض  تمھت  رشب ، قوقح  هب  ییانتعا  یب تمھت 

یزوریپ زا  سپ  زور  هاجنپ  زا  هک  دوش  یم یسارکومد  اب  تفلاخم  هب  مھتم  یلاح  رد  یمالسا  ناریا  دزاس . یم هاگآ  شناگدننکدراو  یمرش  یب اھتمھت و  نیا  ندوب  غورد  هب  ار 

رد و  دندیزگرب ، روشک  یسایس  ماظن  ناونع  هب  ار  یمالسا  یروھمج  ناریا ، مدرم  اھ  نآ زا  یکی  رد  هک  یمومع ، یسرپ  همھ ود  نآ ، زا  سپ  هام  ات ١۴  یمالسا  ریبک  بالقنا 

سلجم رد  ناگدنیامن  و  روھمج ، سیئر یساسا ، نوناق  نتشون  یارب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  بیترت : هب  اھ  نآ رد  هک  تاباختنا  هس  و  دنداد ، یار  یـساسا  نوناق  هب  یرگید 

دعوم رد  سلجم ، ناگدـنیامن  روھمج و  سیئر نییعت  یارب  مدرم  روـشرپ  تکرـش  اـب  دازآ ، تاـباختنا  هراوـمھ  زورما  اـت  و  هدـش ، رازگرب  نآ  رد  دـندش ، نیعم  یمالـسا  یاروـش 

هدرک و ار  یناـبیتشپ  نیرتـشیب  یتسینویھـص  تسیرورت  تلود  زا  دوـخ  هک  دـننز ، یم یمالـسا  ناریا  هب  یناـسک  ار ، مسیرورت  هب  تمھت  تسا . هتفرگ  ماـجنا  دوـخ  ینوناـق 

زا رفن  نارازھ  هدرک و  یراذـگ  بمب یمالـسا  ناریا  لخاد  رد  راب  اھدـص  نانآ  ناریگب  قوقح دـنھد و  یم رارق  دوخ  تیامح  رتچ  ریز  رد  ار  یناریا  بالقنا  دـض  تسیرورت  یاـھھورگ 

هلاس تشھ یگنج  هک  دنھد  یم تبسن  یمالسا  یروھمج  هب  یناسک  ار  حلص  اب  تیدض  دنا . هدناسر لتق  هب  ار  هانگ  یب کدوک  نز و  درم و  یبالقنا و  رصانع  یداع و  مدرم 

بوبحم میژر  یمالـسا ، ناریا  هب  هلمح  رطاخ  هب  هک  میژر  نآ  هب  ار  اـھکمک  عاونا  تدـم ، نآ  ی  همھ رد  دـندرک و  لـیمحت  ناریا  رب  وا  تسد  هب  قارع و  یثعب  میژر  قیوشت  اـب  ار 

نیرترب رد  یعرـش ، دـح  باجح و  ظفح  اب  هک  ار  یناریا  نز  یالاو  ناش  هک  تسا  یناسک  یوس  زا  تمھت  ناـنز ، قوقح  عییـضت  دـنا . هتـشاد لوذـبم  تفر  یم رامـش  هب  ناـنآ 

« نز قوقح   » 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 14هاگياپ  هحفص 2 
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تاـیح رد  بوـلطم  ی  هخـسن ار ، یبرغ  عـماوج  رد  نز  زا  هنادرمناوجاـن  یـشک  هرھب درم و  نز و  طـباور  رب  مکاـح  لاذـتبا  دندنـسپ و  یمن دزرو ، یم تکرــش  روـشک  یاـھتیلاعف 

بکترم ار  اـھناسنا  قوقح  ندرک  لاـمیاپ  زیگنا  تریح گرزب و  یاـھ  ملق دوخ  هک  دـنزاس  یم ناریا  هجوتم  ییاـھ  میژر ار  رـشب  قوقح  ضقن  تمھت  دنرمـش . یم نز  یعاـمتجا 

. دنا هدرک یزاس  هنیمز ای  هدش 

یمالسا  / ١۴/١٣٧٢/٠۶ تدحو  یللملانیب  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هدـع کی  دـندش و  عمج  قباس  یوالـسگوی »  » رد اپورا  رد  هدـع  کی  نیا ! ینعی  اروج » املظ و  تئلم  ام  ! » نیا ینعی  داـسف  دوش ! یمن اـیند  نیا  رد  داـسف  رتـالاب  نیا  زا  رگید 

زا نیمزرـس و  نامھ  لام  دنتـسھ  یمدرم  ناشتـشپ ، هد هکلب  ناشدوخ ، هن  دـنرجاھم ، هن  دـنیاجنآ ، لھا  دـنیاجنآ ، لام  هک  ار  نیوگزرھ  ینـسوب  مدرم  هقطنم  نیمھ  مدرم 

رد دندرک ، تراغ  ار  ناشلاوما  دنتشک ، ار  اھ  نآ زا  رفن  نارازھ  دندرک ، نوریب  ار  ناشدوخ  دندرک ، ناریو  ار  ناشیگدنز  دنتخیر ، ناشرس  یور  بمب  دندرک ، هرـصاحم  داژن ، نامھ 

تاناویح و قوقح  نز و  قوقح  رـشب و  قوقح  زا  عافد  نایعدـم  نایاقآ  نیمھ  تقو  نآ دـندرک ؛ ضرعت  ناشـسیماون  هب  یتح  دـندروآ و  ناشرـس  رب  ار  اھالب  نیرتدـب  اـھھاگودرا 

هب حالـس  ات  دـندرک  هرـصاحم  ار  هقطنم  هک  دوب  نیا  دـندز ، تسد  هک  یراک  اھنت  هب  دـندرک ! اشامت  دنتـسشن  تسا ، جـیار  زورما  یایند  رد  هک  اـھغورد  نیا  زا  ناـکدوک و  قوقح 

! دسرن اھ  نیا

ناراتسرپ  / ١٣٧٣/٠٧/٢٠ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

موس ی  هعفد دومرف ؛ ار  نیمھ  مھ  مود  ی  هعفد ترداـم ». هب   » ینعی کـما ». : » دومرف منک )؟ یکین  یـسک  هچ  هب  ( »؟ ربا نم  : » درک لاوس  هک  یـسک  باوج  رد  مرکا  ربـمغیپ 

نیا هتبلا  دراد . یرت  نیگنس قح  نادنزرف ، اب  ی  هطبار رد  هداوناخ و  سایقم  رد  نز  سپ ، تردپ .» هب   » ینعی کابا ». : » دومرف درک ، لاوس  هک  مراھچ  هعفد  دومرف . ار  نیمھ  مھ 

مھ نیا  . دننک یم لمحت  یرتشیب  تمحز  نانز  هک  تسا  تھج  نیا  هب  هکلب  دـھد . حـیجرت  رگید  عمج  رب  ار  یعمج  تسا  هتـساوخ  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  نیا  باب  زا  هن  مھ 

رد تسا . تلادع  یور  زا  اھ  نیا ی  همھ تسا . رتالاب  شـشزرا  سپ  دنک ؛ یم لمحت  یرتشیب  یتحاران  تسا . رتشیب  مھ  قح  سپ  تسا ؛ رتشیب  تمحز  تسا . یھلا  لدع 

مھ اھزیچ  نیا  رد  یمالـسا ، نوناق  تسا . لداعتم  شور  مالـسا  شور  هداوناخ ، ی  هرادا ی  هفیظو لباقم  رد  هداوناخ  یتسرپرـس  قح  هداوناـخ و  قح  لـثم  یلاـم ، لـئاسم 

نز ی  هفک رد  مھ  هنزو  کی  هداد و  رارق  درم  ی  هفک رد  هنزو  کی  تسا . هداد  رارق  نز  یارب  مھ  یقح  درم و  یارب  یقح  دوش . ملظ  درم  هب  اـی  نز  هب  یا  هرذ هک  تسا  هتـشاذگن 

دمحب هللا ام ، لضاف  دنمشیدنا و  یاھمناخ  زورما  دنا . هتشون مھ  اھباتک  رد  دننیب . یم ار  اھ  نیا دننک ، تقد  رگا  دنتسھ ، روما  نیا  رد  هقادم  لھا  هک  یناسک  تسا . هداد  رارق 

. نز درم و  قوقح  ی  هراب رد  مھ  نیا  دننک . یم نایب  غیلبت و  دنناد و  یم نادرم  زا  رتھب  نارگید و  زا  رتھب  ار  لئاسم  نیا 

ناراتسرپ  / ١٣٧٣/٠٧/٢٠ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هچ باجح »  » لباقم رد  هک  دینیبب  امش  تسا . نیمھ  رس  رب  مھ  نیملسم  اب  یبرغ  یتاغیلبت  یاھ  قوب اھوگدنلب و  زورما  یاوعد  مامت  دھد . یم تیمھا  هداوناخ  هب  مالسا 

ناوج نارتخد  هک  دـشاب ، یبرع  یاھروشک  یاھھاگـشناد  رد  رگا  دنرامـش . یم تشز  ار  نآ  دـشاب ، یمالـسا  یروھمج  رد  رگا  باـجح  نیا  دـنھد ! یم ناـشن  یتیـساسح 

ناـشن تیـساسح  دـشاب ، یـسایس  بازحا  نیب  رد  رگا  دـنھد . یم ناـشن  تیـساسح  دـنا ، هدروآ یور  باـجح  هب  دوـخ  راـیتخا  لـیم و  اـب  یھاـگآ و  تـفرعم و  اـب  وجـشناد ،

رد اوعد  ی  هطقن سپ ، دـنھد . یم ناشن  تیـساسح  تسا - ناشدوخ  تسدریز  هکنیااب  دـشاب - مھ  ناـشدوخ  یاـھروشک  یاھناتـسبد  یتح  سرادـم و  رد  رگا  دـنھد . یم

دـنرادن و یداقتعا  هیـضق  نیا  هب  مھ  ناشدوخ  تسا . هدـش  لامیاپ  یمالـسا ، یروھمج  رد  ای  مالـسا  رد  نز  قح  هک  دـننز  یم دایرف  مئاد  ناشتاغیلبت ، رد  هتبلا  تساـجنیا .

هدننک لیصحت نارتخد  نز - نایوجشناد  نیلصحم و  دادعت  هک  دینیبب  دینک و  هاگن  امش  تسا . هدش  تیوقت  هکلب  هدشن ، فیعـضت  یمالـسا  یروھمج  رد  نز  قح  هک  دنناد  یم

ی هرمن یاراد  هتـسجرب و  رتخد  نایوجـشناد  دادـعت  تسا . رتشیب  زورما  هک  دـینیب  یم دوب ؟ رتشیب  تیغاوط  تموکح  نارود  رد  ای  تسا  رتشیب  ناریا  رد  زورما  یلاع - زکارم  رد 

یملع نوگانوگ  زکارم  رد  ینامرد و  یکـشزپ و  زکارم  رد  هک  ینانز  ی  هدع تسا . رتشیب  زورما  هک  دینیب  یم دوب ؟ رتشیب  نامز  نآ  رد  ای  تسا  رتشیب  زورما  تالیـصحت ، رد  لوا 

روشک و تسایـس  ی  هنحـص رد  هک  ینانز  ی  هدع تسا . رتشیب  زورما  هک  دینیب  یم دوب ؟ رتشیب  زور  نآ  ای  تسا  رتشیب  زورما  دنتـسھ ، قیقحت  راک و  لوغـشم  روشک  نیا  رد 

، دننک یم عافد  تسا - ناشدوخ  تلم  دوخ و  روشک  هک  تلم - نیا  روشک و  نیا  تارظن  قوقح و  زا  اجنآ  رد  دننک و  یم ادیپ  دـنمتردق  روضح  یللملا  نیب عماجم  یاھ  هصرع رد 

یارب دوب . یتافیرـشت  اما  دـنتفر ؛ یم ینوگانوگ  یاھترفاسم  هب  فلتخم  یاھتئیھ  اب  نانز  زور  نآ  تسا . رتشیب  زورما  هک  دـینیب  یم دوب ؟ رتشیب  زور  نآ  ای  تسا  رتشیب  زورما 

رد یملع و  زکارم  رد  یناـھج ، نوگاـنوگ  یاھـسنارفنک  رد  یناـھج ، عماـجم  رد  زورما ، ناملـسم  نز  نکل  دوب . نآ  نیا و  هب  ناـشدوخ  لوـک  رـس و  نداد  ناـشن  ینار و  سوـھ

. دراد شزرا  اھ  نیا دراد . یتامدخ  ای  یسایس  ای  یملع  روضح  اھھاگشناد ،

نینچ زورما ، اما  دـندرک . یمورف داسف  بالجنم  رد  دندیـشک و  یم نوریب  اھ  هداوناخ فیفع  مرگ و  شوغآ  زا  هتـسیاش ،» رتخد   » و هنومن » رتخد   » ناونع هب  ار  ینارتخد  زور  نآ 

ولج دوـش ؛ هتفرگ  ناوناـب  اـب  بساـنتم  یاـھراک  هب  ناـنز  لاغتـشا  وـلج  دوـش ؛ هتفرگ  ناـنز  تالیـصحت  وـلج  هک  ییاـج  رد  دوـش ؟ یم عیاـض  اـجک  رد  نز  قـح  تـسین . یزیچ 

ریقحت نز  اجنآ  رد  هک  دـید  دـیھاوخ  دـینک ! هاگن  ییاکیرما  عماوج  هب  دـیورب  دوش . ریقحت  نز  هک  ییاج  رد  زین  دوش و  هتفرگ  ناـنز  هب  یناـسر  تمدـخ اـی  ناـنز  یناـسر  تمدـخ

اجنآ رد  تسھ ، یمالسا  زکارم  رد  هک  یلکـش  نیا  هب  یردام ، قح  دوش . یم ریقحت  نادنزرف  فرط  زا  هداوناخ ، ردام  دوش . یم ریقحت  رھوش  فرط  زا  هداوناخ ، نز  دوش . یم

درادن انعم 

ییاضق  / ٠٧/٠۴/١٣٧۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

الثم رگا  تسا . فلخت  اب  هزرابم  هکلب  تسین ؛ فلخت  نداد  هئارا  ندید و  افرـص  تساھراک ، نیا  رد  هک  یرگید  تالیکـشت  رھ  ای  یرادا و  تلادـع  ناوید  یئاضق ، هاگتـسد  ناش 

زا نوریب  ای  هداوناخ  رد  ناکدوک ؛ نانز و  الثم   ) هعماج راشقا  زا  یرـشق  قوقح  هب  ای  ناوارف و  لتق  اـب ، ذاـیعلا  یا ، هطقن رد  اـی  دوب و  جـیار  یتلادـع  یب هعماـج ، زا  یـشخب  رد 

هک دنراد  ییاھییاسران  هچ  هیئاضق ، ی  هوق رد  لوئـسم  یاھـشخب  هک  میبایرد  میـشیدنیب و  هک  تسا  نآ  هراچ  داد ، یم خر  لیبق  نیا  زا  یلئاسم  ای  دش و  یم زواجت  هداوناخ )

؟ دنوش تافلخت  نیا  دشر  زا  عنام  دنا  هتسناوتن

سوواکدبنگ  / ٠٧/٢٧/١٣٧۴ مدرم  هوکشاب  عامتجا  رد  بالقنا  ربھر  ینارنخس 

نانز مالسا ، دندومرف : دندش و  روآدای  ار  جاودزا  هب  نارتخد  ندرکن  روبجم  نانز و  هب  تبسن  میرکت  مارتحا و  ترورض  ناشنانخـس  زا  یرگید  شخب  رد  یاهنمخ  هللاتیآ  ترـضح 

نینچمھ دـنکیم . زین  قیوشت  ار  نآ  یمالـسا  دودـح  باجح و  تیاعر  اب  هکلب  دـنکیمن ، عنم  یگنھرف  یملع و  یعامتجا ، یـسایس ، ینید ، یاـھتیلاعف  رد  تکرـش  زا  ار 

نودـب تسا و  مارح  مالـسا  رظن  زا  نادرم ، اب  جاودزا  هب  نارتخد  نتـشاداو  ساـسا  نیمھ  رب  تسا و  هتـشاذگ  مارتحا  جاودزا  هلمج  زا  روما  همھ  رد  درم  نز و  هدارا  هب  دـنوادخ 

. تسین زیاج  رتخد  تیاضر 

هعمجزامن  / ١١/٢٠/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دنا و یوق دنراد ، روضح  یمالـسا  یاھتیعمج  زورما  دروآ ، دوجو  هب  بالقنا  نیا  هک  یمالـسا  یرادـیب  تیوھ و  ساسحا  نیمھ  تکرب  هب  ایند ، رگید  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد 

نمــشد ار  اـکیرما  دـننک ؛ یم دـیدھت  ار  مالــسا  نانمــشد  ناـفلاخم و  اـھتیعمج ، نـیا  دـنھد . لیکــشت  مـھ  تـلود  دراد  لاـمتحا  دـنراذگب ، رگا  دـنراد . هدـنیآ  ناـشدوخ  یارب 

، ناشناتسدمھ ای  اھییاکیرمآ ، یتقو  هتبلا  دنک . یم نیگمشخ  ار  یناھج  رابکتسا  زیچ  همھ  زا  رتشیب  عوضوم ، نیا  دنرامش . یم نمشد  ار  مالسا  نانمشد  دنرامـش ، یم

دـننک و یم فیدر  ار  ییاھتمھت  دـننزب ، فرح  ای  دـننک  ییاـسرفملق  ناریا  تلم  بـالقنا و  هیلع  دـنھاوخ  یم اـیند ، ناراـگن  هماـنزور اـھ و  یرازگربخ یتسینویھـص  ی  هکبـش اـی 

نیا هیضق  نطاب  تسا . هناھب  تسا ؛ یرھاظ  اھ  نیا اما  هریغ . دینک و  تسرد  یمتا  حالس  دیھاوخ  یم دینک ، یمن تیاعر  ار  نز  قوقح  دیرشب ، قوقح  دض  امـش  دنیوگ : یم

« نز قوقح   » 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 14هاگياپ  هحفص 3 
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رادیب دنک ، تیوھ  ساسحا  تسھ ، یناملـسم  اجرھ  ایند  رد  هک  دیا  هدش بجوم  ارچ  امـش  دـنیوگ  یم اھ  نیا مدرک . ضرع  هک  تسا  یعوضوم  نیمھ  هیـضق  نطاب  تسین .

!؟ دیآ نوریب  دراکریز  مار و  عیطم و  یا  هرب تلاح  زا  دوش و  راکبلط  دوش ،

یوضر  / ٠١/٠۴/١٣٧۵ مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

طابترا رد  ام  اب  هک  یناسک  ایند - حطس  رد  یرایسب  صاخشا  دیایب . شـشوخ  اکیرما  هکنیا  یارب  مینک ؛ نامتک  ایند  نیا  رد  ار  قیاقح  نیرت  نشور نیا  هک  میا  هتـسناد هانگ  ام 

. تسا لیئارسا  ی  هیضق هنایمرواخ و  ی  هلاسم نیمھ  زا  ترابع  امـش ، اب  اکیرما  ینمـشد  تلع  دنیوگ : یم ام  ناسک  نارومام و  هب  هنامرحم  دنتـسھ - یـسایس  ای  یراجت 

، یمالسا یروھمج  هیلع  هک  ییاھفرح  نیا  زا  نز و  قوقح  ینانچ و  نآ تامکاحم  رـشب و  قوقح  ی  هیـضق نیا  هک  دنیوگ  یم احیرـص  دینک ؟ یم تفلاخم  امـش  ارچ  دنیوگ  یم

. دننک یم رارقا  ار  نیا  مھ  اھ  نآ الاح  اما  تسا ؛ فرح  نیا  هک  میتسناد  یم نامدوخ  ام  تسا . فرح  شا  همھ دوش ، یم هتفگ  یتسینویھص  ییاکیرما و  یاھ  هناسر رد 

هیمورا  / ٢٨/٠۶/١٣٧۵ رھش  نانز  عمج  رد  تانایب 

یضعب رد  ناوناب ، تیصخش  قوقح و  هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  لضعم  نآ  دراد . دوجو  ناھج  رـسارس  رد  هکلب  ام ، ناریا  رد  طقف  هن  نز ، رـشق  اب  طابترا  رد  یگرزب  لضعم  زورما 

. دوش یم ملظ  نانز  هب  ینعی  دریگ . یم ماجنا  ضرعت  ای  یھاتوک  یگدنز ، یاھشخب  زا 

هیمورا  / ٢٨/٠۶/١٣٧۵ رھش  نانز  عمج  رد  تانایب 

بالقنا و دوب . هتـسجرب  رایـسب  نانز ، شقن  عطقم ، نآ  رد  دـش . یم یگرزب  رایـسب  تالکـشم  راچد  گنج  دـندرک ، یمن ربص  نارـسمھ - نارداـم و  ادھـش - یاـھ  هداوناـخ رگا 

روز وا  هب  یناسآ  هب  دناوت  یمن یسک  دوش ، رادروخرب  یسایس  یھاگآ  زا  دشاب و  داوساب  یتقو  نز ، درک . رادروخرب  یسایس  دشر  یھاگآ و  زا  هعماج  رد  ار  ام  نانز  گنج ،

. دمآ شیپ  نانز  یارب  بالقنا  رد  هک  دوب  ییاھتمینغ  اھ  نیا دنک . لامیاپ  ار  شقح  دیوگب و 

هیمورا  / ٢٨/٠۶/١٣٧۵ رھش  نانز  عمج  رد  تانایب 

دـیوگب و روز  نز  هب  هک  تسا  هدـشن  هداد  هزاـجا  درم  هب  مالـسا  رد  نم ! نازیزع  دـسر . یم رظن  هب  رت  مھم همھ  زا  نیا  هک  تسا  هداوناـخ  رد  وضع  کـی  ناوـنع  هب  نز ، هب  هاـگن 

حیرشت هتفگ و  سکرھ  یارب  قوقح ، نیا  تسا . تمکح  تحلـصم و  لامک  یور  زا  هک  تسا  هدش  هداد  رارق  یدودحم  قوقح  هداوناخ ، رد  درم  یارب  دنک . لیمحت  وا  رب  ار  یرما 

، تعیبـط مادـکرھ  نز ، درم و  تسا . تحلـصم  یور  زا  مھ  نآ  هک  تسا  هدـش  نیعم  یقوـقح  هداوناـخ ، رد  زین  نز  یارب  نینچمھ ، تـفرگ . دـھاوخ  رارق  قیدـصت  دروـم  دوـش ،

دعاسم گنھامھ و  لماک و  یجوز  هداوناخ ، رد  دننک ، هدافتسا  حیحـص  روط  هب  دوخ  ی  هژیو تایقلخ  زا  رگا  اھ  نآ تسا . ناشدوخ  ی  هژیو هک  دنراد  یزیارغ  تایحور و  قالخا ،

دننام ار  درم  نز و  سنج  ود  هداوناخ ، لخاد  رد  مالسا  دروخ . یم مھ  هب  لداعت  درک ، یور  هدایز مھ  نز  رگا  دروخ . یم مھ  هب  لداعت  درک ، یور  هدایز درم  رگا  دنھد . یم لیکشت 

، تعیبط ود ، نیا  زا  مادکرھ  تسا . هداد  رارق  هزاغم  باب  کی  رد  کیرش  بساک  ود  یگدنز و  دربن  ی  هھبج رد  نیـشنرگنس  ود  ناسنا ، ی  هرھچ رد  مشچ  ود  رد ، کی  ی  هگنل ود 

مالـسا هک  ینیزاوم  دودـح و  ناـمھ  اـب  رگا  سنج ، ود  نیا  تسا . ناـشدوخ  ی  هژیو هک  دـنراد  فطاوع  زیارغ و  رد  مھ  رکف و  حور و  مسج و  رد  مھ  ییاھتلـصخ ، تایـصوصخ و 

. تشاد دنھاوخ  هدیافرپ  تکرباب و  نابرھم و  راگدنام و  یا  هداوناخ دننک ، یگدنز  مھ  رانک  رد  تسا  هدرک  نیعم 

هیمورا  / ٢٨/٠۶/١٣٧۵ رھش  نانز  عمج  رد  تانایب 

لخاد رد  اھ  نآ هک  دننک  یم لایخ  اذل ، دنوش . یم رھاظ  عماوج  رد  ییاورپ ، چیھ  نودب  نانز  دننیب  یم دنرگن و  یم برغ  رد  یعامتجا  طیحم  هب  دننیبرھاظ ، هک  ناسک  یضعب 

. دوش یم ملظ  یلیخ  نانز  هب  هداوناخ  طیحم  رد  تسا و  هابتشا  روصت  نیا  هک  یلاحرد دنراد . ار  ییاورپ  یب نینچ  مھ  هداوناخ 

توق و لامک  اب  نز ، زا  ینوناـق  تیاـمح  دوش و  عفترم  دـیاب  میراد ، هنیمز  نیا  رد  یدوبمک  ناـم  هعماـج رد  اـم  رگا  زورما  تسا . نز  قح  رد  یملظ  نینچ  زا  عناـم  مالـسا ، اـما 

. دنرت لاعف نآ  رد  نانز  هک  دراد  دوجو  ییاھتکراشم  تامدخ و  یعامتجا ، طیحم  رد  هتبلا  دریگ . ماجنا  تدش 

زاوھا  / ١٢/١٨/١٣٧۵ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

ضیعبت نتفر  نیب  زا  تلادع ، تسادخ . ناربمایپ  نداتسرف  یھلا و  یاھماظن  لیکـشت  فدھ  تلادع ، تسا . رت  شزرااب رتالاب و  اھزیچ  ی  همھ زا  لدع  یعامتجا ، ماظن  کی  رد 

ار یگدـنزاس  رگا  ام  دریگ . ماجنا  دـیاب  هک  تسا  ییاـھزیچ  روشک ، راـنک  هشوگ و  رد  مدرم  زا  یـشخب  ناـھذا  رد  هدرک  بوسر  ذوفن و  یاـھینادان  تیمورحم و  لـھج و  رقف و  و 

تـسد هب  یتیقفوم  مینکن ، یتیلاـعف  ناملـسم  درم  نز و  تمارک  یاـیحا  قوقح و  یربارب  داـجیا  ضیعبت و  ندرب  نیب  زا  تلادـع و  رارقتـسا  تھج  رد  اـما  میربب ، شیپ  مھزاـب 

. مینک رقتسم  هعماج  نایم  رد  ار  نوگانوگ  یاھییاناوت  داوس و  تفرعم و  تلادع و  قالخا و  نید و  تیونعم و  میناوتب  هک  تسا  یتقو  نآ  تیقفوم ، میا . هدرواین

ناتسزوخ  / ١٢/٢٠/١٣٧۵ نانز  عامتجا  رد  تانایب 

یعامتجا و مظن  ظاحل  زا  مھ  یدام و  ظاحل  زا  مھ  ار  گرزب  ناریا  هک  دنتـسھ  نآ  ددصرد  نالوئـسم ، مھ  تلم و  مھ  نارود ، نیا  رد  هک  یمالـسا - روشک  یزاسزاب  نارود  رد 

نیرتشیب دـیاب  دـنک ، یزاسزاب  یعقاو  یانعم  هب  دـھاوخ  یم رگا  روشک  کی  ینعی  تسا . یناسنا  یورین  رب  هیکت  نیرتشیب  دـننک - یقیقح  یزاـسزاب  یونعم ، تاـھج  زا  مھ 

یورین زا  یمین  روشک و  تیعمج  فصن  هک  مینک  هجوت  دیاب  تسا ، یناسنا  یورین  زا  تبحـص  هک  یتقو دـشاب . یناسنا  یورین  ناسنا و  هب  شھجوت ، هاگن و  نیرتشیب  هیکت و 

روشک ناوناب  دوخ  مھ  تسین . یندش  نآ ، عیـسو  حطـس  رد  یقیقح و  یانعم  هب  یزاسزاب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  نز  دروم  رد  یطلغ  شنیب  رگا  دـنروشک . ناوناب  یناسنا ،

و دننک ، عفد  لماک  روط  هب  دوخ  قوقح  زا  مالسا ، سدقم  نید  یالاو  رظن  هب  اکتا  اب  دنناوتب  ات  دنـشاب ، مزال  یفاک و  یھاگآ  یاراد  مالـسا ، رظن  زا  نز  عوضوم  هب  تبـسن  دیاب 

شالت راک و  نانز ، لیـصحت  ناـنز ، تیلاـعف  یگدـنز ، یاـھ  هصرع رد  نز  روضح  نز ، دروم  رد  مالـسا  رظن  هک  دـننادب  دـیاب  یمالـسا  روشک  رد  نادرم  هعماـج و  دارفا  ی  همھ مھ 

. تسیچ هداوناخ  زا  نوریب  رد  نز  شقن  هداوناخ و  رد  نز  شقن  نانز ، یملع  یداصتقا و  یسایس و  یعامتجا و 

ناتسزوخ  / ١٢/٢٠/١٣٧۵ نانز  عامتجا  رد  تانایب 

مھم بلطم  نیا  رتشیب  هچرھ  هک  مراد  رارصا  اما  ما ؛ هدرک نایب  ار  بلاطم  نیا  اھراب  نم  تسا . میسقت  لباق  شخب  هس  رد  نانز ، ناش  ناسنا و  یگدنز  دروم  رد  مالسا  رظن 

هک تسا  نیا  مداقتعا  نم ! نارتخد  زیزع و  نارھاوخ  دنتـسھ . ام  ی  هعماج نانز  دوخ  دشاب ، لاعف  دروم  نیا  رد  دیاب  رتشیب  هک  یـسک  نآ  دوش . حرطم  روشک  ناوناب  دروم  رد 

یردق نادرم و  ریـصقت  یردق  دریگ ، یم تروص  ییاھیھاتوک  ناملـسم ، نز  هب  تبـسن  رگید - یاھروشک  یـضعب  رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  یمالـسا - ی  هعماج زا  یـشخب  رد  رگا 

نآرق و ادخ و  هک  دننادب  دیاب  دنتـسھ . ناوناب  دوخ  لوا  ی  هجرد رد  دنک ، عافد  نآ  زا  دسانـشب و  ار  نز  یمالـسا  ناش  دـیاب  هک  یـسک  نآ  نوچ  تسا ؛ ناوناب  دوخ  ریـصقت  مھ 

دـننک و عاـفد  هتـساوخ ، هدومرف و  مالـسا  هک  هچنآ  زا  دـنک و  یم نیعم  یزیچ  هچ  ار  اـھ  نآ تیلوئـسم  دـھاوخ ، یم هچ  اـھ  نآ زا  دراد ، یتواـضق  هچ  اـھ  نآ ی  هراـب رد  مالـسا ،

ی هیاس ریز  رد  برغ و  یایند  رد  زورما  هکنیاامک  دـننک ؛ متـس  نز  هب  هک  داد  دـنھاوخ  هزاـجا  دوخ  هب  دنتـسین ، دـنبیاپ  یـشزرا  چـیھ  هب  هک  یناـسک  دـنھاوخن ، رگا  دـنھاوخب .

هب رھوش  شرھاوخ ، هب  ردارب  شرتخد ، هب  ردپ  دننک ؛ یم نانز  هب  یبرغ  نادرم  ار  ملظ  نیرتشیب  دنھد ، یم نز  هب  تبـسن  هک  ییاھراعـش  دوجو  اب  راید ، نآ  یدام  یاھماظن 

رد هک  تسا  ینادرم  یوس  زا  تسھ - ایند  رد  هک  ییاھرامآ  قبط  ناشنارتخد - یتح  ای  نارھاوخ و  نارـسمھ و  ناـنز و  هب  تبـسن  یدـعت  ضرعت و  متـس و  نیرتشیب  شنز .

یدعت ملظ و  یارب  ار  دوخ  هار  ینامسج ، تردق  رب  هیکت  اب  درم  دشابن ، اھلد  رد  ادخ  دشابن ، مکاح  یونعم  یاھشزرا  یماظن  رد  رگا  ینعی  دننک . یم یگدنز  یبرغ  یاھماظن 

. دنیب یم زاب  نز  هب 

« نز قوقح   » 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 14هاگياپ  هحفص 4 
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نآ زا  دسانـشب و  تسرد  ار  دوخ  یھلا  یناسنا و  قوقح  هک  نز  دوخ  مھ  یکی  و  اھ ، نیا لاثما  نامیا و  نوناق و  ادخ و  ی  هظحالم یکی  تسا : زیچ  ود  تسا ، عنام  هک  یزیچ 

هن دھد و  یم ندرک  ملظ  ی  هزاجا نز  هب  هن  دھد . یم هئارا  ار  طیرفت  طارفا و  نودـب  هنایم و  دـح  کی  مالـسا  دروم ، نیا  رد  دـبلطب . هملک  یقیقح  یانعم  هب  ار  دوخ  دـنک و  عافد 

. منک یم حیرشت  ار  نآ  هاتوک  تروص  هب  نم  هک  تسا  یمالسا  طخ  نامھ  میقتسم ، طارص  میقتسم و  طخ  دریگ . یم هدیدان  ار  درم  نز و  تعیبط 

دشر و نادـیم  رد  یتوافت  چـیھ  شخب ، نیا  رد  درم  نز و  تسا . نز  دوخ  یونعم  دـشر  لماکت و  ی  هصرع لوا ، تسا . هدـش  نیعم  هصرع  هس  نانز ، تیلاعف  یارب  مالـسا ، رد 

دح هب  دناوت  یم درم  دسرب . یونعم  ظاحل  زا  تاماقم  نیرتالاب  هب  دناوت  یم مھ  نز  دسرب ؛ یونعم  ظاحل  زا  تاماقم  نیرت  یلاع  هب  دناوت  یم درم  ینعی  دـنرادن . یونعم  لماکت 

. دسرب اھیلع  هللا مالس ارھز  ی  همطاف دح  هب  دناوت  یم نز  دسرب و  مالسلا  هیلع بلاط  یبا  نب  یلع 

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

روضح ینوگانوگ  یاھنادیم  رد  دـننک ، ادـیپ  یدایز  دودـح  ات  ار  ناشدوخ  یقیقح  تیـصخش  دنتـسناوت  ناریا  یمالـسا  روشک  نانز  یھلا  لضف  هب  قح ، تلود  ی  هماقا زا  دـعب 

اب هک  اجرھ  نم  دینیب . یم دیدید و  ادھش  ریاس  روالد  زیزع و  ناردام  دیھش و  ردام  نیا  عضو  رد  ار  شا  هنومن امـش  هک  دنھد ، ناشن  ار  ناملـسم  نز  ی  هیحور تمظع  دنبای و 

تمظع نیا ، دینیبب . دیناوت  یم عاجش  راوگرزب و  ناردام  نیا  ی  هیحور رد  ار  شا  هنومن ابلاغ  ما . هدید رت  یوق مھ  ادھـش  ناردپ  زا  یتح  ار  اھ  نآ ما ، هدش هجاوم  ادھـش  ناردام 

رگا دننک . یم یزاسوج  ییاسرفملق و  یمالسا ، یروھمج  رد  نز  قوقح  عییضت  ی  هراب رد  دنیآ و  یم اھ  نیا تقو  نآ  تسا . یگنھرف  یسایس و  یاھنادیم  رد  ناملسم  نز 

رد یناسک  دـیاب  ارچ  تساطخ . دـشاب ، فلاخم  تسا  نز  تزع  ی  هیام هک  مالـسا  رظن  اـب  هک  مینزب  فرح  یروط  نز  ی  هراـب رد  مینک ، یـضار  ار  اـھ  نآ هکنیا  یارب  مییاـیب ، اـم 

. دننک یم هابتشا  اھ  نآ مینک ؟ انـشآ  کیدزن و  اھ  یبرغ یاھرظن  هطقن  اب  ار  نامدوخ  میـشوکب  دیاب  ام  ییوگ  هک  دننزب  فرح  یروط  رـشب ، قوقح  ی  هنیمز رد  ای  نز ، ی  هنیمز

حیحصت ار  ناشدوخ  لطاب  طلغ و  یاھرظن  هطقن یسارکمد ، یدازآ و  رـشب و  قوقح  نز و  ی  هلاسم هب  تبـسن  دیاب  اھ  نآ دننک . کیدزن  ام  هب  ار  دوخ  یاھرظن  هطقن دیاب  اھ  نآ

. دنوش لاعفنا  راچد  فرط  نیا  زا  یا  هدع هکنیا  هن  دنیامن ؛ هجاوم  یمالسا  تارظن  اب  دننک و 

١٣٧۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتشھ  مسارم  رد  تانایب 

یلاع تالیـصحت  یبتک  کردـم  دنتـشادن  قح  دـندرک ، یم لیـصحت  یلاع  شزومآ  زکارم  رد  هک  ینانز  دایز  یلیخ  هن  نیا  زا  لبق  لاـس  دـنچ  اـت  یبرغ ، یاـھروشک  نیمھ  رد 

نآ زا  روشک و  نآ  زا  مھاوخ  یمن هک  یبرغ  یاھروشک  زا  یکی  تالجم  زا  یکی  ناتـسلگنا  رد  هلمج  زا  یبرغ  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  رخاوا ، نیمھ  رد  دـنریگب ! ار  ناـشدوخ 

لیـصحت کردـم  وا  هب  نکیل  تسا ؛ هدرک  هیلاع  تالیـصحت  ارتکد  دـح  رد  لـبق  لاـس  داـتفھ  اـبیرقت  ینعی  لاـس ١٩١٧  رد  هک  دوـب  هدرک  یفرعم  ار  ینزریپ  مرواـیب  مـسا  هـلجم 

دنداد و یمن یلیصحت  کردم  دندرک ، یم لیـصحت  هک  ینانز  هب  ناتـسلگنا ، رد  لاس ١٩۴٧  ات  نوچ  هک  دیوگ  یم دنا ؟ هدادن لیـصحت  کردم  ارچ  دنک ، یم لاوس  دعب  دـنا ! هدادـن

ییاھ تراقح نینچ  هک  ییاھلاس  نامھ  رد  دنا ! هدش نز  قوقح  یعدم  یمالسا ، یروھمج  لباقم  رد  دنا و  هدمآ زورما  اھ  نیا دریگب ! یلیصحت  کردم  دیابن  نز  هک  دنتفگ  یم

سیردت ی  هزوح ناھفـصا ، رد  تشاد و  مالـسا  زور  نآ  لوا  ی  هجرد نادھتجم  زا  داھتجا  ی  هزاجا یناھفـصا » یوناب  ، » یمالـسا ناریا  رد  دـش ، یم دـھاشم  یبرغ  گنھرف  رد 

. تسا نیا  مالسا ، دوب ! ریاد  ار  شھقف  هفسلف و 

نانز  / ٠٧/٣٠/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسھ یقوقح  دودح و  هداوناخ ، رد  دنادن . نز  رب  مکاح  ار  دوخ  درم  دشابن و  متس  تحت  نز  هک  تسا  نیا  دش -  هتفگ  هک  روطنامھ  نانز -  قوقح  زا  عافد  رد  مالـسا  فدھ 

زا مییوگیمن و  ار  اـھنآ  تسا ، طـلغ  تسا و  مالـسا  ماـن  هب  هچنآ  تسا . هدـش  هداد  بیترت  نزاوتم  هنـالداع و  تدـشهب  قوقح  نیا  دراد و  یقوقح  مھ  نز  دراد ، یقوقح  درم 

لئاق نزاوت  هداوناخ  لخاد  رد  درم  نز و  قوقح  نایم  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  تسا . مالـسا  تاملـسم  مالـسا و  تانیب  تسا ، مالـسا  هب  قلعتم  هچنآ  مینکیمن . عافد  اھنآ 

. تسا

یاھهناشن یهلمج  زا  ینعی  اجاوزا .» مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتایآ  نم  و  . » دیامرفیم هچ  هداوناخ -  لخاد  رد  اتدمع  درم -  نز و  دروم  رد  هفیرـش  یهیآ  نیا  دـینیب  امش 

زا ار . نادرم  ناـنز ، امـش  یارب  ار و  ناـنز  نادرم ، امـش  یارب  داد ؛ رارق  ینارـسمھ  ناـتدوخ  سنج  زا  ناـتدوخ و  عوـن  زا  ، اـھناسنا امـش  یارب  هک  تسا  نیا  یکی  یھلا  تردـق 

اب تایصوصخ ، زا  یضعب  رد  هتبلا  دنتاذ . کی  رھوج و  کی  دنتقیقح ، کی  همھ  دنتسین ؛ هناگادج  یهبتر  ود  رد  دنتسین ، یاهناگادج  سنج  مکسفنا ،» نم  « ؛ دنتسھ ناتدوخ 

، فدـھ نآ  تسا . یگرزب  فدـھ  یارب  رـشب ، تعیبط  رد  یـسنج  ود  تیجوز و  ینعی  اھیلا .» اونکـستل  : » دـیامرفیم دـعب  تسات . ود  ناشفیاظو  نوچ  دـنراد ؛ ییاھتوافت  مھ 

هب ندـمآ  مھ  درم  یارب  دـینک . ادـیپ  شمارآ  درم -  رانک  رد  نز  نز ، رانک  رد  درم  هداوناخ -  نورد  رد  ناتدوخ  فلاخم  سنج  رانک  رد  امـش  اـت  شمارآ ، نوکـس و  زا  تسا  تراـبع 

یارب دزروب و  قشع  وا  هب  هک  یھاگهیکت  درم و  نتشاد  مھ  نز  یارب  تسا ؛ شمارآ  یهلیسو  وا ، رانک  رد  نیما  رادتسود و  نابرھم و  نز  هناخ ، نما  طیحم  نتفای  هناخ ، لخاد 

نیماـت ود  رھ  یارب  ار  نیا  هداوناـخ  تسا . تداعـس  شمارآ و  یهیاـم  تسا ؛ یتخبـشوخ  کـی  تسا -  نز  زا  رتـیوق  امـسج  درم  نوـچ  دـشاب -  یمکحتـسم  نـصح  دـننام  وا 

ود رھ  اھیلا - » اونکستل   - » تسا دنمزاین  هداوناخ  طیحم  رد  درم  هب  شمارآ ، نتفای  یارب  مھ  نز  دراد ؛ جایتحا  هداوناخ  طیحم  رد  نز  هب  شمارآ ، ندرک  ادیپ  یارب  درم  دنکیم .

. دنراد جایتحا  مھ  هب  شمارآ ، نوکس و  یارب 

ار نیا  دـشاب . هتـشاد  یحور  شمارآ  ناـما و  رد  یحور  بارطـضا  مطـالت و  زا  هک  تسا  نیا  رد  ناـسنا  تداعـس  تسا . شمارآ  دراد ، جاـیتحا  نآ  هب  رـشب  هک  یزیچ  نیرتـمھم 

درم نز و  تسرد  یهـطبار  (. ١ «) همحر هدوم و  مکنیب  لعج  و  : » دـیامرفیم تسابیز . بلاج و  رایـسب  یدـعب  یهلمج  درم . هب  مھ  نز و  هب  مھ  دـھدیم ؛ ناسنا  هب  هداوناـخ 

ندـیزرو قشع  دنـشاب . ناـبرھم  رگیدـکی  اـب  مھ  دـنزروب و  قشع  مھ  هب  دـنرادب و  تسود  ار  رگیدـکی  مھ  یناـبرھم ؛ یهطبار  یتـسود ، یهطبار  تمحر ، تدوم و  تسا : نیا 

. تسین لوبق  دروم  مھ  تبحم  نودب  ینابرھم  تسین ؛ لوبق  دروم  تنوشخ  اب  هارمھ 

: تسا یناـبرھم  قـشع و  یهطبار  هطبار ، نآ  هک  دروآیم  دوـجو  هب  نیباـمیف  یاهطبار  درم  یارب  نز و  یارب  هک  تـسا  یتـعیبط  هداوناـخ ، طـیحم  رد  درم  نز و  یھلا  تعیبـط 

هنافـساتم هک  تسا ، ملظ  نیا  درک ، هاگن  نز  هب  رامثتـسا  مادختـسا و  مشچ  هب  رگا  درک ، تیکلام  ساسحا  هناخ  رد  درم  رگا  درک ، ادیپ  رییغت  هطبار  نیا  رگا  همحر .» هدوم و  »

انایحا یارب  ندرک ، راک  یارب  ندـناوخ ، سرد  یارب  یتینما  اب  ماوت  نما و  طیحم  نز  رگا  تسا . روطنیمھ  زین  هداوناـخ  نوریب  طـیحم  رد  دـننکیم . ار  ملظ  نیا  نادرم  زا  یلیخ 

. دنک هلباقم  وا  اب  یمالسا  یهعماج  نوناق و  دیاب  دوش ، ملظ  نیا  بجوم  هک  سک  رھ  تسا . یراکمتس  ملظ و  نیا  دشاب ، هتشادن  تحارتسا  یارب  دمآرد و  بسک 

نانز  / ٠٧/٣٠/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یناریا نز  زا  بالقنا ، زا  دـعب  هک  تفگ  دـیاب  تقیقح  رد  تسا . هدـش  یدایز  یاـھتیلاعف  ناـنز ، قوقح  زا  عاـفد  یارب  شـالت  نز و  ی  هلاـسم ی  هراـب رد  بـالقنا ، یزوریپ  زا  دـعب 

دـش بجوم  هک  دوب  شنیب  نیمھ  دوب . لئاق  مارتحا  شزرا و  ناملـسم  یناریا  نز  یارب  دوجو  ی  همھ اب  هک  دوب  راوگرزب  ماـما  مھ  لـیلجت  نیا  لوارق  شیپ تسا . هدـش  لـیلجت 

لکـش نیا  هب  بالقنا  نیا  دایز  لامتحا  هب  دوب ، یمن ناریا  تلم  یبالقنا  تضھن  رد  نانز  روضح  رگا  هک  یروط  هب  دندرک ؛ افیا  ار  یگرزب  مھـس  یمالـسا  بالقنا  رد  روشک  نانز 

لئاسم رد  دوب ، روط  نیمھ مھ  گنج  رد  دوب . اشگ  لکـشم نانز  روضح  نیاربانب ، دمآ . یم دیدپ  نآ  هار  رـس  رد  یگرزب  تالکـشم  ای  دـش ، یمن زوریپ  الـصا  ای  دـش ؛ یمن زوریپ 

نانز و زا  متـس  عفر  نز ، قوقح  نز ، ی  هلاسم ی  هراـب رد  لاـح  نیعرد نکیل  تسا ؛ هدـش  یداـیز  شـالت  نیارباـنب ، تسا . هدوب  هنوگ  نیمھ مھ  لاـح  هباـت بـالقنا  لوا  زا  رگید 

یاـضف نیا  داـجیا  هب  هک  منک  یم ار  ثحب  نیا  تین  نیا  اـب  زورما  نم  دریگ . ماـجنا  یگرزب  یگنھرف  راـک  تسا  مزـال  ناـمروشک ، ناـنز  یارب  بساـنم  یاـھ  هنیمز ندرک  مـھارف 

. دوش کمک  یگنھرف 

« نز قوقح   » 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 14هاگياپ  هحفص 5 
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ناوناب هکنیا  یارب  دـش ، دـھاوخ  راومھ  هار  ددرگ ، نشور  هنیمز  نیا  رد  ینآرق  تارظن  یمالـسا و  ماکحا  دوش و  فافـش  نز ، لئاسم  ی  هنیمز رد  هعماـج  یگنھرف  یاـضف  رگا 

نیا اریز  تسا ؛ لمع  عقاو  رد  اما  تسا ، نتفگ  تسا ، نخـس  تسا ، ثحب  هچرگا  دنـسرب . تسا ، بولطم  تیاغ  ینامرآ و  نز ، کی  یارب  هک  یا  هطقن نآ  هب  دنناوتب  ام  روشک 

. دومن دھاوخ  نشور  ار  اھنھذ  درک و  دھاوخ  فافش  ار  هعماج  یگنھرف  یاضف  نتفگ ،

هک ام  دراد : دوجو  یـساسا  لاوس  کی  اما  مینک ؛ یم هدھاشم  ار  یریدـقت  لباق  شالت  نانز ، لئاسم  ی  هنیمز رد  روشک و  یگنھرف  یرکف و  یاضف  رد  ریخا ، یاھلاس  نیا  رد 

اھنتـشون و نیا  زا  اھـشالت ، نیا  زا  فدـھ  تسیچ ؟ نامفدـھ  مینک ، یم تبحـص  نانآ  هرابرد  نانز و  زا  متـس  عفر  لماکت و  یاھ  هنیمز ندرک  مھارف  یارب  اـی  ناـنز  قوقح  یارب 

. دوش هداد  باوج  نآ  هب  دیاب  امتح  هک  تسا  لاوس  کی  نیا  تسیچ ؟ ینوناق  یاھتیلاعف  اھنتفگ و 

هدافتسا میھاوخ  یم یلیاسو  هچ  زا  مینک و  حرطم  میھاوخ  یم ار  ییاھراعش  هچ  ام  دوش ، لئان  دوخ  یقیقح  هاگیاج  هب  نز  هعماج ، رد  هکنیا  یارب  تسا : نیا  مود  لاوس 

ماـن هب  یزیچ  دـننک ، یم یگدـنز  تکرح و  یبرغ  یاـھروشک  یاوـھ  لاـح و  رد  یبرغ و  گـنھرف  اـب  هک  ییاـھروشک  رد  نینچمھ  یبرغ و  یاـھروشک  رد  زورما  نوـچ  مـینک ؟

رد زورما  ام  هچنآ  ایآ  تسا . حرطم  زورما  ناـنز  قوقح  زا  عاـفد  فدـھ  تین و  اـب  ییارگ  نز مسینیمف و  حالطـصا  هب  تضھن  ییارگ ، نز مھ  اـجنآ  دراد ؛ دوجو  ناـنز  قوقح  تضھن 

هب زین  یدج  یخـساپ  دوشب و  هلئـسم  نیا  هب  تبـسن  یا  یدج لاوس  دیاب  تسا ؟ توافتم  نآ  اب  ای  تسا ، نآ  هیبش  نیا  تسا ؟ نامھ  مینک ، یم هدھاشم  یمالـسا  ناریا 

یردق هنیمز  نیا  رد  زورما  نم  دوش . هداد  نآ 

. درک مھاوخ  ضرع  رصتخم  هصالخ و  تروص  هب  تسا ، هراب  نیا  رد  مالسا  رظن  هک  ار  هچنآ  منک و  یم تبحص 

: درک ریوصت  دوش  یم فدھ  هنوگود  یدرف  ظاحل  زا  یعامتجا و  ظاحل  زا  بولطم ، ی  هطقن هب  نز  ندیسر  هار  رد  یقوقح  یگنھرف و  شالت  یارب 

یناـسنا و قح  هب  ـالوا  هعماـج ، رد  نز  ینعی  مییوگب . میـسیونب و  میزادرپب و  هزراـبم  هب  مینک ، شـالت  دوخ  یدوجو  لاـمک  هب  نز  ندیـسر  یارب  اـم  هک  تسا  نیا  فدـھ  کـی 

لماک ناسنا  تروص  هب  هعماج  رد  نز  ددرگ . لئان  یناسنا  لماکت  هب  تیاھن  رد  دنک و  ادیپ  یناسنا  یقیقح و  دشر  دوش و  افوکش  وا  یاھدادعتسا  ایناث  دسرب ؛ دوخ  یقیقح 

. دزاس لدبم  ییابیز  نیرب و  تشھب  هب  ار  ایند  دوخ ، یاھییاناوت  ی  هدودحم رد  دنک و  کمک  دوخ  ی  هعماج تیرشب و  تفرشیپ  هب  دناوت  یم هک  یناسنا  دیآ ؛ رد 

نز سنج  ود  نایم  هنامـصخ  تباقر  ییادج و  مصاخت و  تلاح  عون  کی  میھاوخب  نتخادرپ  هزرابم  هب  انایحا  ندرک و  شالت  نتفگ و  نیا  زا  ام  هک  تسا  نیا  رگید  فدـھ  عون  کی 

مھاب یدرواتـسد  رـس  رب  اھ  نیا رگید و  فرط  رد  مھ  نانز  دـنراد ، رارق  فرط  کی  نادرم  یرـشب ، ی  هعماج رد  هناک  میزاسب ؛ تباـقر  ساـسا  رب  ییاـیند  میروآ و  دوجو  هب  درم  و 

؟ تسا نیا  فدھ  ایآ  دوش ! قئاف  بلاغ و  درم  رب  تمسق  نیا  رد  دھاوخ  یم نز  دننک و  یم عازن 

هنانیب هتوک فدھ  مود ، فدھ  تسا ؛ یمالسا  فدھ  لوا ، فدھ  دوش : میـسرت  دناوت  یم تضھن  نیا  مینک  ریبعت  رگا  ای  تکرح  نیا  شالت و  نیا  فدھ  دروم  رد  هاگدید  ود  سپ ،

هداد هنیمز  نیا  رد  یرتشیب  حیـضوت  تبحـص ، لالخ  رد  مینک . یم هدـھاشم  رتشیب  ار  مود  فدـھ  یاـپ  در  اـم  دوش ، یم یبرغ  یاـھروشک  رد  هک  ییاـھ  شـالت رد  هک  تسا ،

؟ تسیچ نانز  قوقح  یارب  ای  نز  یارب  شالت  نیا  زا  فدھ  دوش ؛ نشور  دیاب  هک  تسا  لاوس  کی  نیا  دش . دھاوخ 

حرطم ار  ییاھراعـش  هچ  میزادرپ ، یم نز  زا  عاـفد  هب  مییوـگ و  یم نخـس  نز  ماـن  هب  یتـقو  اـم  هک  تسا  نیا  تسا  تیمھا  یاراد  هزادـنا  نیمھ  هب  مـھ  نآ  هـک  مود  لاوـس 

ثحاـبم زا  هک  یزیچ  نآ  ینعی  یمالـسا  شور  مھ  اـجنیا  رد  تسا . مھم  یلیخ  مھ  نیا  مییاـمن ؟ یم شـالت  یزیچ  هچ  یارب  مینک و  یم هبلاـطم  ار  یزیچ  هچ  میزاـس ، یم

. تسا توافتم  دراد ، دوجو  برغ  رد  زورما  هک  یزیچ  نآ  اب  دیمھف  دوش  یم یمالسا  فراعم  یمالسا و  فیراعت  نز و  ی  هراب رد  یمالسا 

یدازآ لماش  مھ  تسا ، تراسا  زا  یدازآ  لماش  مھ  دوش ؛ یم لماش  ار  یعیسو  یانعم  یدازآ ، تسا . نز  یدازآ  لوا  ی  هجرد رد  دراد ، دوجو  راعـش  ناونع  اب  برغ  رد  هچنآ 

لماش مھ  دشک و  یم هاگراک  هب  یرتمک  دزم  اب  ار  نز  هک  تسا  ییامرفراک  ی  هدافتـساوس رب  ینبم  ذوفن  زا  یدازآ  مھ  تسا  دنب  دیق و  کی  مھ  قالخا  نوچ  تسا  قالخا  زا 

دوجو نز  هب  تبـسن  هک  ییاھراعـش  نیمھ  رد  هکنیاامک  دشاب . دناوت  یم یناعم  نیا  ی  همھ هب  یدازآ ، دـنک . یم دـھعتم  رھوش ، لباقم  رد  ار  نز  هک  تسا  ینیناوق  زا  یدازآ 

؟ تسیچ شیانعم  یدازآ  نیا  دنضقانم . یلک  هب رگیدکی  اب  یضعب  هک  تسھ ، اھتساوخرد  تابلاطم و  نیا  زا  یعیسو  فیط  دراد ،

، درم قلطم  ذوفن  زا  یدازآ  یگداوناخ ، یاھدـنب  دـیق و  زا  یدازآ  ینعی  تسا  نآ  رـضم  تسردان و  یانعم  هب  یدازآ  یدازآ ، نیا  زا  مھاـفتم  رتشیب  برغ ، یاـیند  رد  هنافـساتم 

دینیب یم امش  اذل  نآ . حیحص  یانعم  هب  یدازآ  هن  دریگ  رارق  لباقم  رد  یرذگدوز  یناوھش  فدھ  هک  ییاجنآ  رد  نادنزرف  شرورپ  هداوناخ و  لیکشت  جاودزا و  دیق  یتح  زا  یدازآ 

نطاب اما  دراد ، یکچوک  هداس و  رھاظ  هکنیااب  تسا و  یمھم  رایـسب  ی  هتکن نیا  هک  تسا ، نینج  طقـس  یدازآ  ی  هلاسم دوش ، یم هدز  برغ  یاـیند  رد  هک  ییاـھفرح  وزج 

یدازآ تضھن  دنیوگ  یم اذل  دوش ؛ یم حرطم  ابلاغ  برغ  رد  هک  تسا  یا  هبلاطم راعش و  هلیسو و  نیا ، تسا . جردنم  رمضم و  نخـس  نیا  رد  ینیگمھـس  کانرطخ و  رایـسب 

یاھـشخب تسا  نکمم  هچرگا  تسا ؛ رـضم  اعطق  نآ  شخب  کی  هک  دـشاب  یعیـسو  یانعم  نیا  دـناوت  یمن فدـھ  حیحـص ، ی  هزرابم هبلاطم و  کی  رد  حیحـص ، ماظن  رد  نانز .

. تشگ رتاشگ  هرگ رت و  حیحص رت ، بسانم رتھب ، ییاھراعش  لابند  هب  دیاب  دشاب . نآ  رد  مھ  یدیفم 

هک یتاناکما  زا  دـیاب  مھ  درک و  دـیھاوخ  یگدـنز  ایند  نیا  رد  ار  یا  ینالوط یاھلاس  مھ  هک  تسا  ناوج  یاـھمناخ  اـصوصخم  زیزع ، ناوناـب  امـش  هب  منخـس  یلـصا  ی  هطقن

. دیراد ندرک  رکف  هب  جایتحا  سپ  دـینادب ؛ تسرد  ار  نآ  هار  دیـسانشب و  تسرد  ار  نآ  دـیاب  دـیربب ؛ هرھب  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  ناسنا  لماکت  یارب  ملاع  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ 

رـضم هچنآ  تسیچ ؟ تسا  مزال  هچنآ  تسیچ ؟ دوش  یم حرطم  هچنآ  هک  دینادب  دیاب  اذل  دش ؛ دـھاوخ  حرطم  نانز  زا  متـس  عفر  تھج  هزرابم  ی  هلاسم امـش  یارب  نینچمھ 

. تسا مھم  امش  یارب  هتکن  نیا  نیاربانب  تسیچ ؟ تسا 

تسرد یاھ  هیاپ رب  ینتبم  تحلصم و  صیخشت و  لمات و  درخ و  رب  ینبم  هک  دیـسر  دھاوخ  تسرد  جیاتن  هب  دوب و  دھاوخ  تسرد  تکرح  یتقو  نآ  یعامتجا ، تکرح  رھ  رد 

شنیب کی  ساسا  رب  یتکرح ، هنوگرھ  دـیاب  ینعی  دوش ؛ هظحالم  اـنعم  نیمھ  دـیاب  اـنیع  دریگ ، یم ماـجنا  ناـنز  قح  قاـقحا  دـصق  هب  هک  یتکرح  رھ  رد  دـشاب . ینـالقع  و 

یـصاصتخا لغاشم  اھتیلوئـسم و  نز ، یـصاصتخا  لغاشم  اھتیلوئـسم و  درم ، ترطف  تعیبط و  نز و  ترطف  تعیبط و  ییاسانـش  یتسھ  قیاقح  رب  ینتبم  هنادنمدرخ ،

هتـسب مشچ  هناروکروک و  میمـصت  دیلقت و  لاعفنا و  یور  زا  یتکرح  تکرح ، رگا  دشابن . دیلقت  لاعفنا و  یور  زا  دریگ و  ماجنا  دشاب  اھ  نیا نیب  کرتشم  دـناوت  یم هچنآ  درم و 

. دوب دھاوخ  رضم  امتح  دشاب ،

ار یمالـسا  ناریا  یبرغ ، نویـسایس  ای  یبرغ ، یاھـشرازگ  ای  یبرغ ، تالجم  هک  دـنروایب  تھج  نیا  زا  ار  نز  قوقح  نز و  مان  یناـسک  یناریا ، ی  هعماـج اـم و  روشک  رد  رگا 

دراو دصق ، نیا  اب  ام  رگا  دیماجنا . دھاوخ  هابتشا  فارحنا و  هب  نوچ  دش ؛ نادیم  نیا  دراو  دیابن  فدھ  نیا  اب  تسا . طلغ  نیا  دسر ، یمن نز  قوقح  هب  هکنیا  هب  دنا  هدرک مھتم 

هابتـشا دنـشاب ، هتـشادن  یفنم  دـب و  رظن  اـم  هب  اـھ  نآ هک  میوش  دراو  دـصق  نیا  هب  رگا  درک . میھاوخ  هابتـشا  میتـفین ، بقع  اـھ  یبرغ زا  هک  میوش  نز  زا  عاـفد  نادـیم  نیا 

میھاوخ هابتشا  تدش  هب  دنا ، هدرک ادیپ  ار  تسرد  هار  دنا و  هدومیپ باوص  هار  هنیمز  نیا  رد  اھ  نآ مینک  لایخ  هک  میوش  نادیم  نیا  دراو  مھوت  روصت و  نیا  اب  رگا  درک . میھاوخ 

. تسا هابتشا  رب  ینتبم  نوچ  دش ؛ دیابن  نادیم  نیا  دراو  اھتین  نیا  اب  اھفدھ و  نیا  اب  درک .

یراـج ناـبز  رب  ناوناـب  قوـقح  قاـقحا  ناوـنع  هب  هک  ینانخـس  زا  یـضعب  دوـش و  یم هتـشون  نز  زا  عاـفد  ناوـنع  هب  هک  یتـالاقم  زا  یـضعب  منیب  یم نـم  زورما  هنافـساتم 

عافد ماقم  رد  مھ  ام  رگا  دنا . هداد تبـسن  روط  نیا  ام  هب  نوچ  دنا ، هتـشون هنوگ  نیا اھییاپورا  نوچ  دـنا ، هتفگ روط  نیا  اھ  یبرغ نوچ  تسا ؛ لاعفنا  عضوم  زا  الماک  ددرگ ، یم

میلاـعت رد  مھ  قیاـقح  نیا  نیرتشیب  هک  دراد  دوجو  ملاـع  رد  هک  یقیاـقح  مینیبـب  دـیاب  اـم  تسا . هدـننکاوغا  هدـننک و  فرحنم ـالماک  نیا  مییاـمیپب ، ار  یھار  مینزب و  یفرح 

؟ تسیچ تسا  هتفھن  یمالسا 

اجکی تسا . حرطم  یناـسنا  لـماکت  تسین ؛ حرطم  درم  سنج  اـی  نز  سنج  مالـسا ، یارب  درادـن . یقرف  چـیھ  درم  نز و  مالـسا ، یارب  تـسا . رـشب  لـماکت  راد  فرط مالـسا 

یرشب دوجو  شخب  ود  دنرشب ، ی  هرکیپ ی  هصح ود  نوچ  درم ؛ زا  تبسانم  کی  هب  دوش ، یم لیلجت  نز  زا  تبسانم  کی  هب  نز . زا  نخس  اجکی  دوش ، یم هتفگ  درم  زا  نخس 

زا دنزب ، لثم  دب  یاھناسنا  ای  بوخ  یاھناسنا  هب  عجار  دھاوخ  یم هک  یتقو نآ  نآرق  رد  اذل  دنرادن . رگیدمھ  اب  یتوافت  چیھ  یھلا ، هبنج  یرـشب و  ی  هبنج ظاحل  زا  دنتـسھ .

لاثم و اج ، ود  رھ  رد  نوعرف .) » تارما  « ؛ دنز یم لاثم  دنتسھ ، نموم  هک  مھ  یناسک  دروم  رد  طول .» تارما  حون و  تارما  اورفک  نیذلل  الثم  برـض هللا  و  : » دروآ یم لثم  نز 

. دیوگ یم نخس  نادرم  هب  عجار  مھ  اجکی  دنک ؛ یم رکذ  نز  زا  ار  باوص  هار  اطخ و  هار  لماک  ی  هنومن

هب هک  یفیاـظو  ماـجنا  تسا ، حرطم  اھدادعتـسا  زورب  تسا ، حرطم  یرـشب  قـالخا  تسا ، حرطم  یرـشب  یلاـعت  تسین ؛ حرطم  ندوـب  درم  ندوـب و  نز  سنج  مالـسا ، یارب 

یبوخ هب مھ  ار  درم  تعیبط  نز و  تعیبط  مالسا ، تخانـش . ار  اھتعیبط  اعبط  دیاب  نیا  یارب  هک  تسا ، حرطم  تسا ، هجوتم  یرـشب  یاھـسنج  زا  یـسنج  رھ  ای  یـسکرھ 

« نز قوقح   » 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 14هاگياپ  هحفص 6 
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قوقح رد  یربارب  درم . سنج  نز و  سنج  نایم  هلمج  زا  رشب ، دارفا  نایم  ضحم  تلادع  تیاعر  ینعی  لداعت ؛ زا  تسا  ترابع  تسا ، حرطم  هک  هچنآ  مالسا  رد  دسانش . یم

، نیاربانب تسا . توافتم  تایـصوصخ  زا  یـضعب  رد  درم  تعیبط  اب  نز  تعیبط  هک  نانچمھ  دـشاب ؛ توافتم  درم  ماکحا  اب  نز  ماکحا  تسا  نکمم  ییاج  رد  اـما  تسا ، حرطم 

. تسا یمالسا  فراعم  رد  درم ، نز و  دروم  رد  یرشب  تنیط  ترطف و  یاھتیعقاو  نیرتشیب  قیاقح و  نیرتشیب 

هتشاد رظن  یمالسا  ماکحا  هب  دیاب  دنـسرب ، ناشدوخ  بولطم  عضو  هب  دنناوتب  نانز  ات  مینکب ، یـساسا  یقیقح و  تکرح  کی  نامروشک ، نانز  یارب  میھاوخب  زورما  ام  رگا 

ییاج رد  یا  هبرجت رگا  دراد . لوبق  ددنسپ و  یم مالـسا  مھ  ار  ییالقع  ی  هنادنمدرخ شور  رھ  دنک . یم نیعم  مالـسا  ماکحا  ار  شور  ام ، یارب  میریگب . ماھلا  نآ  زا  میـشاب و 

ییافوکـش دشر و  یارب  نز و  قوقح  یارب  هک  یناسک  زورما  اذل  طلغ . دیلقت ، اما  تسرد ؛ نارگید  تایبرجت  زا  هنادنمدرخ  ی  هدافتـسا هن . دیلقت  اما  تسا ؛ لوبق  دروم  دشاب ،

. دنیامن حرطم  دیاب  ار  ییاھراعش  هچ  دننک و  یم لابند  ار  یفدھ  هچ  دننادب  دیاب  دریگب  ماجنا  شالت  نیا  دیاب  مھ  هتبلا  هک  دننک  یم شالت  ام  روشک  رد  نانز  یاھدادعتسا 

نز و تعیبـط  تخانـش  ی  هنیمز رد  اـھ  یبرغ میاـمن . هراـشا  مالـسا  رظن  هب  دـعب  منک ، ضرع  هنیمز  نیا  رد  یبرغ  گـنھرف  ناـیبرغ و  یاـھیراتفرگ  دروم  رد  ار  یا  هتکن نم  لوا 

ییاھراعش هب  امش  تسا . لداعت  مدع  یربارب و  مدع  رب  ینبم  شرگن  کی  نز ، هب  تبسن  یبرغ  شرگن  اساسا  دنا . هدوب طیرفت  طارفا و  راچد  نز ، سنج  اب  دروخرب  یگنوگچ 

رد دـیاب  ار  یبرغ  گنھرف  دـیمھف . دوش  یمن اھراعـش  نیا  زا  ار  یبرغ  گنھرف  تسین . تیعقاو  زا  یکاـح  تسا و  چوپ  اھراعـش  نیا  دـینکن ؛ هاـگن  دوش ، یم هداد  برغ  رد  هک 

گنھرف مشچ  رد  هک  دنناد  یم دنتسھ ، انشآ  ییاپورا  یاھ  همانـشیامن ناتـساد و  نامر و  اب  ییاپورا ، رعـش  اب  ییاپورا ، تایبدا  اب  هک  یناسک  درک . وجتـسج  یبرغ  تایبدا 

هب امــش  دــنیوگ . یم فـالخ  دــننک ، اـعدا  نـیا  فـالخرب  هـچرھ  تـسا ! هدوـب  مود  ی  هـجرد دوـجوم  نز  یلعف ، نرق  طـساوا  اـت  نآ  زا  دــعب  یطــسو و  نورق  نارود  زا  ییاـپورا ،

هاگن نز  هب  یبرغ  تایبدا  ریاس  اـھ و  همانـشیامن نیا  رد  یدـید  هچ  اـب  یناـبز و  هچ  اـب  یـسفن و  هچ  اـب  دـینیبب  دـینک ، هاـگن  یـسیلگنا  ریپسکـش  فورعم  یاـھ  همانـشیامن

. تسا یقاب  مھ  زورما  نآ ، راثآ  گنھرف و  نیا  یاھ  هنومن زا  یضعب  هک  تسوا ، رادرایتخا  نز و  بابرا  رورس و  یبرغ ، تایبدا  رد  درم  دوش ! یم

مان یتقو  ات  نز  دراذگ . یم دوخ  رب  ار  درم  یگداوناخ  مان  دوش و  یم ضوع  وا  یگداوناخ  مان  یتح  دور ، یم رھوش  ی  هناخ هب  دنک و  یم جاودزا  یدرم  اب  ینز  یتقو  مھ  زورما 

روط نیا  ام  روشک  رد  تساھ ؛ یبرغ مسر  نیا  دوش . یم لیدـبت  درم  یگداوناخ  مان  هب  نز  یگداوناخ  مان  درک ، رھوش  یتقو  تسا ؛ هدرکن  رھوش  هک  دراد  ار  دوخ  یگداوناخ 

نز رورـس  درم  هک  تسا  یبرغ  یمیدـق  گنھرف  نامھ  ی  هناشن نآ ، جاودزا . زا  دـعب  ول  و  دـنک ؛ یم ظفح  شدوخ  اب  ار  شدوخ  یگداوناخ  تیوھ  نز  تسین . مھ  زونھ  هدوبن ،

. تسا

مامت هکلب  تفرگ ، یم رارق  رھوش  راـیتخا  رد  وا  مسج  طـقف  هن  تفر ، یم رھوش  هناـخ  هب  درک و  یم جاودزا  دوخ  کـالما  یدوجوم و  ی  همھ اـب  نز  یتقو  ییاـپورا ، گـنھرف  رد 

نیا دننک . راکنا  ار  نآ  دنناوت  یمن اھ  یبرغ هک  تسا  یتقیقح  نیا  دش ! یم رھوش  هب  قلعتم  دوب ، هدیـسر  وا  هب  شا  هداوناخ ردـپ و  زا  هک  مھ  وا  یاھ  ییاراد کالما و  لاوما و 

راعـشا رد  یبرغ و  یاھناتـساد  رد  امـش  اذـل  تشاد ! مھ  ار  وا  ناج  راـیتخا  عقاو  رد  رھوش  تفر ، یم رھوش  ی  هناـخ هب  یتقو  نز  یبرغ ، گـنھرف  رد  دوب . یبرغ  گـنھرف  رد 

هنوگ چیھ قح  مھ  ردپ  ی  هناخ رد  رتخد  دـنک ! یمن تمالم  ار  وا  مھ  یـسک  دـشک و  یم ار  دوخ  رـسمھ  یقالخا ، فالتخا  کی  رطاخ  هب  رھوش  هک  دـینیب  یم رایـسب  ییاپورا 

. تشادن ار  یشنیزگ 

نامھ رد  دوب . ردـپ  تسد  هب  هرـسکی  رھوش ، باختنا  رایتخا  جاودزا و  راـیتخا  یلو  دوب ، دازآ  یدودـح  اـت  درم  نز و  یاھترـشاعم  اـھ  یبرغ ناـیم  رد  مھ  ناـمز  ناـمھ  رد  هتبلا 

لتق هب  دوـخ  رھوـش  فرط  زا  هک  تسا  ینز  تسا ؛ هدـش  جاودزا  هب  روـبجم  هک  تسا  یرتـخد  تسا : نیمھ  دـینیب ، یم امـش  هک  هچنآ  مدرک ، هراـشا  هـک  ییاـھ  همانـشیامن

نیمھ یلعف ، نرق  طـساوا  اـت  تسا . یبرغ  تاـیبدا  نیا ، تسا . لـیبق  نیمھ  زا  تسھ ، هک  هـچنآ  تـسا . راـشف  تیاـھن  رد  نآ  رد  نز  هـک  تـسا  یا  هداوناـخ تـسا ؛ هدیـسر 

. تسا هدش  عورش  نانز  یدازآ  مان  هب  ییاھتکرح  یدالیم ، مھدزون  نرق  رخاوا  زا  هچرگا  هتشاد ؛ همادا  گنھرف 

قح نز  یارب  اـپورا  رد  یتـقو  یتـح  هک  تسا  نیا  مھم  ی  هتکن دـننک . هجوت  تسرد  دنـشیدنیب ، رکف  اـھ  هنیمز نیا  رد  دـنھاوخ  یم هک  ناوـج  ناـنز  صوـصخب  یمارگ ؛ ناوناـب 

هدرتسگ ار  برغ  رد  تعنـص  نردـم و  یروانف  طاسب  هزات  هک  اھ  هناـخراک هک  دوب  نیا  رطاـخ  هب  اـپورا  دوخ  ناسانـش  هعماـج ی  هنافاکـشوم یـسررب  قبط  دـش  نیعم  تیکلاـم 

هدافتـسا ناشراک  یورین  زا  دنناشکب و  تاجناخراک  هب  ار  نانز  هکنیا  یارب  اذـل  دـش . یم ساسحا  دایز  رگراک  هب  جایتحا  دوب و  مک  رگراک  اما  دنتـشاد ؛ رگراک  هب  جایتحا  دـندوب ،

. دنداد نز  هب  ار  تیکلام  قح  ناییاپورا  هک  دوب  متـسیب  نرق  لیاوا  رد  تسا ! تیکلام  قح  یاراد  نز  هک  دش  نالعا  دـنداد  یم نانز  هب  هشیمھ  مھ  یرتمک  دزم  هتبلا  هک  دـننک 

. تساپورا رد  برغ و  رد  نز  هب  تبسن  هناملاظ  طلغ و  یطارفا و  شرگن  نآ  نیا ،

امـش اذـل  دوش . یم لباقم  فرط  زا  ییاھطیرفت  راچد  اعبط  دـیآ ، یم دوجو  هب  ییاضف  ناـنچ  رد  ناـنز  عفن  هب  یتضھن  یتقو  دراد . مھ  طـیرفت  لـباقم  رد  نینچ ، نیا طارفا  کـی 

! درک تشحو  راچد  ار  یبرغ  نارکفتم  دوخ  هک  درک  ادیپ  جاور  داتفا و  هار  هب  نانز  یدازآ  ی  هلیـسو هب  برغ  رد  یرابودـنب  یب داسف و  نانچ  نآ لاس ، هد  دـنچ  لوط  رد  دـینیب  یم

هب دنریگب . ار  نآ  ولج  مھ  دنناوت  یمن هتبلا  دنتحاران و  شحوتم و  تسا ، هدمآ  شیپ  هچنآ  زا  یبرغ ، یاھروشک  رد  هزیگنااب  دنمدرخ و  یاھناسنا  ناحلـصم ، نازوسلد و  زورما 

دیق یب یدازآ  اب  اشحف و  داسف و  ی  هعاشا اب  یرابودنب ، یب اب  هکنیا  رطاخ  هب ارچ ؟ دندروآ . دراو  وا  یگدنز  هب  ار  هبرـض  نیرتگرزب  دننک ، تمدخ  نز  هب  دـنھاوخ  یم هکنیا  ناونع 

رد یلاکـشا  داریا و  چـیھ  نودـب  دـناوت  یم هک  ینز  دـنک و  توھـش  یافطا  هعماج  رد  هنادازآ  دـناوت  یم هک  یدرم  دـش . یـشالتم  هداوناخ  ناینب  درم ، نز و  ترـشاعم  طرـش  و 

. دش یشالتم  هداوناخ  طاسب  اذل  دوب . دنھاوخن  یا  هتسیاش بوخ و  نارسمھ  هداوناخ ، رد  زگرھ  دشاب ، هتشاد  سامت  نوگانوگ  نادرم  اب  هعماج 

یدرم رھ  اذل  تسا . هداوناخ  ی  هلاسم هدرک ، راچد  یدیدش  بولطمان  تیعضو  هب  ار  اھ  نآ هتفرگ و  تدش  هب  ار  یبرغ  یاھروشک  نابیرگ  هک  ییاھالب  نیرتگرزب  زا  یکی  زورما 

هب دـنرب ؛ یم جـنر  هداوناخ  داینب  لزلزت  زا  نوچ  ارچ ؟ تسا . بوبحم  درم  کـی  بولطم و  درف  کـی  برغ ، رد  ناـنز  رظن  زا  صوصخب  اـھ و  یبرغ رظن  زا  دـھدب ، هداوناـخ  راعـش  هک 

اھ هداوناـخ زا  یرایـسب  تسا . هداد  تسد  زا  تسا ، شمارآ  نما و  طـیحم  نز  یارب  صوـصخب  نز و  درم و  یارب  هک  ار  ینوناـک  ینعی  هداوناـخ ؛ برغ ، هنافـساتم  هـکنیا  رطاـخ 

نیلوا رد  اھجاودزا  زا  یرایـسب  دنبای و  یمن ار  دوخ  رظن  دروم  هقالع و  دروم  نز  نادرم ، زا  یرایـسب  دـننک . یم یگدـنز  اھنت  رمع  رخآ  ات  نانز  زا  یرایـسب  دـنا . هدـش یـشالتم 

. دور یم نیب  زا  شیادیپ  یاھلاس 

، نادـنواشیوخ اھ ، هون گرزب ، ردام  گرزبردـپ ، هک  یا  هداوناـخ نآ  دـنراد . برغ  رد  رتمک  زورما  دراد ، دوجو  اـم  یاـھروشک  رد  هک  ار  قیمع  یاـھ  هیاـپ اـھ و  هشیر نآ  اـھ  هداوناـخ

اب مھ  رھوش  نز و  تسا . بایمک  رایسب  رایـسب  برغ  رد  زورما  دنـشاب ، هتـشاد  طابترا  مھاب  دنـسانشب و  ار  مھ  دنـشاب ، مھاب  شبعـش  ریاس  اھومعرتخد و  اھومعرـسپ ،

لزان یرـشب  ی  هعماج رب  تفرگ ، ماجنا  یلبق  یاھطارفا  لباقم  رد  هک  فرط  نآ  زا  یطارفا  تکرح  اب  طلغ ، یاھراک  اـب  هک  تسا  ییـالب  نیا  دـنرادن . ار  مزـال  تیمیمـص  رگیدـکی 

. دمآ یبرغ  نز  رس  رب  همھ  زا  رتشیب  دش و 

ترطف هب  هیکت  نودب  یھلا و  یاھتنس  هب  هیکت  نودب  تلاھج ، رب  ینتبم  تکرح  کی  قطنم ، یب تکرح  کی  هچاپتـسد ، تکرح  کی  برغ ، رد  نانز  زا  عافد  تضھن  تقیقح ، رد 

هک تسین  یگنھرف  نیا  تسین . دیلقت  لباق  نیا  نانز . ررض  هب  رتشیب  و  نادرم ، ررـض  هب  مھ  نانز ، ررـض  هب  مھ  دش ؛ مامت  همھ  ررـض  هب  تیاھن  رد  هک  دوب  درم  نز و  تنیط  و 

. درک درط  دیاب  ار  نیا  دریگب ؛ دای  یزیچ  نآ  زا  دھاوخب  دنک و  هاگن  نآ  هب  یسک  یمالسا  روشک  رد 

هک دنیوگن  هدع  کی  یمالـسا . فدـھ  اب  یمالـسا و  یانبم  رب  اھتنم  دریگ ؛ ماجنا  دـیاب  امتح  ام  ی  هعماج رد  یمالـسا و  عماوج  رد  نانز  قوقح  قاقحا  تھج  رد  تکرح  یرآ ؛

رد نز  تسا . ینیبرھاـظ  نیا ، دـننک . رکف  هنوـگ  نیا یـضعب  تسا  نکمم  هنافـساتم  دراد ؟ مک  هچ  اـم  ی  هعماـج رد  نز  رگم  تسا ؛ یتـکرح  هچ  نیا  تسا ، یتـضھن  هچ  نـیا 

نیا تسین ؛ یرابودـنب  یب یانعم  هب  یدازآ  دوبمک  دوبمک ، نیا  اما  دوش ؛ یم لیمحت  وا  رب  هک  تسا  ییاھدوبمک  راچد  متـس و  راتفرگ  ام  ی  هعماج رد  هلمج  زا  عماوج  ی  همھ

تسا یزیچ  نامھ  نیا  درک . وجتسج  نیمات و  دیاب  ار  نیا  تساھدادعتسا . ییافوکـش  تفرـشیپ و  قالخا و  تیبرت و  تفرعم و  ملع و  یارب  اھتـصرف  اھنادیم و  دوبمک  دوبمک ،

. تسا هدرک  هیکت  نآ  یور  رب  مالسا  هک 

ار یخیرات  ایند و  دنناوت  یم هک  ینانز  تمظعاب ، نانز  گرزب ، نانز  یبنیز ، یوگلا  ییارھز ، یوگلا  ینعی  دنک  تیبرت  یمالـسا  یوگلا  اب  ار  نانز  دناوتب  یمالـسا  ی  هعماج رگا 

یادـخ هک  یا  یقالخا یونعم و  تالامک  تفرعم و  ملع و  هب  دـناوتب  هعماج  رد  نز  رگا  تسا . هدـمآ  لئان  دوخ  یقیقح  خـماش  ماقم  هب  نز  تقو  نآ  دـنھد  رارق  دوخ  ریثاـت  تحت 

رتافـصاب رت و  مرگ هداوناخ  طیحم  دـش ، دـھاوخ  رتھب  نادـنزرف  تیبرت  دـسرب ، تسا ، هتفرگ  رظن  رد  ناسکی  روط  هب  نز  هچ  درم و  هچ  اھناسنا  ی  همھ یارب  یھلا  نییآ  لاعتم و 

فدھ درک ؛ شالت  دیاب  نیا  یارب  دش . دنھاوخ  تخبـشوخ  درم  نز و  ینعی  دش ؛ دھاوخ  زاب  رت  ناسآ یگدـنز  یاھ  هرگ درک و  دـھاوخ  یرتشیب  تفرـشیپ  هعماج  دـش ، دـھاوخ 

یتکرح نامھ  ریـس و  نامھ  دنناوتب  نارتخد  نانز و  هک  تسا  نیا  فدھ  تسین . درم  نز و  ی  هنامـصخ تباقر  فدھ ، تسین . درم  لباقم  رد  نز  ییارآ  فص فدھ ، تسا . نیا 

« نز قوقح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هدش هبرجت  مالـسا  رد  تسا و  نکمم  نیا  دنوش . گرزب  ناسنا  نانز  دمآ ؛ دنھاوخ  رد  گرزب  ناسنا  کی  تروص  هب  دـنھد ، ماجنا  ار  تکرح  نآ  نادرم  یتقو  هک  دـنھد  ماجنا  ار 

. تسا

ناـمھ دـنک ، دـشر  تسناوت  تیبرت  نیا  اـب  ینز  هک  یا  هداوناـخ رھ  رد  یکچوک و  طـیحم  رھ  رد  یناـمز ، رھ  رد  دـینادب ، یمالـسا ! روشک  ناوناـب  نم ! نارتـخد  نم ! نارھاوـخ 

ار ناشدوخ  رتخد  دنتـسناوت  یا  هداوناخ رگا  تسا . نکمم  نیا  مھ  رفک  تیمکاـح  نارود  رد  یتح  قاـنتخا ، نارود  رد  یتح  دوبن ؛ مالـسا  ردـص  صوصخم  درک . ادـیپ  ار  تمظع 

نز کی  ام ، نامز  نیمھ  رد  میتشاد . مھ  ناریا  زا  جراخ  رد  میتشاد ، مھ  نامدوخ  نامز  رد  میتشاد ، مھ  ناریا  رد  ام  دـش . گرزب  ناسنا  کـی  رتخد  نیا  دـننک ، تیبرت  تسرد 

افیا شقن  مولظم  قارع  رد  تسناوت  دـھد ، رارق  دوخ  ریثات  تحت  ار  یخیرات  تسناوت  ردـص  دیھـش  رھاوخ  یدـھلا » تنب   » مناخ مان  هب  یدـنمرنھ  رکفتم  ملاـع  عاجـش  ناوج 

یتکرح نادرم ، نآ  تکرح  دوب ؛ هنانز  یتکرح  وا ، تکرح  تسین . رتمک  گرزب  عاجش و  نادرم  زا  کی  چیھ زا  یدھلا ، تنب  لثم  ینز  تمظع  دیسر . مھ  تداھـش  هب  هتبلا  دنک ؛

. داد شرورپ  درک و  تیبرت  دیاب  ار  ییاھنز  هنوگ  نیا تسا . ناسنا  تاذ  رھوج و  ششخرد  تیصخش و  تمظع  زا  یکاح  یلماکت و  تکرح  تکرح ، ود  رھ  اما  تسا ؛ هنادرم 

ینانز نیا  گرزب ؛ نانز  یمالـسا ، ماظن  نارود  رد  دـعب  تازرابم ، نارود  رد  میتشاد . شیبو  مک مھ  قانتخا  نارود  رد  میتشاد . دایز  نانز  لیبق  نیا  زا  مھ  نامدوخ  ی  هعماج رد 

عافد بالقنا  روشک و  زا  دـنورب و  هک  دـنروآرد  یراکادـف  یاھناسنا  تروص  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  ای  نارھوش  دنتـسناوت  هک  ینانز  نیا  دـنھد ؛ شرورپ  ار  ینادیھـش  دنتـسناوت  هک 

. دوب دھاش  ار  یددعتم  دراوم  نم  و  دننکب ، ار  گرزب  راک  نیا  دنتسناوت  هک  دندوب  نانز  نیا  دنتسھ . یگرزب  نانز  اھ  نیا دننک . عافد  تلم  یوربآ  زا  تلم و  یتسھ  زا  دننک ؛

دیلقت اـھ  یبرغ زا  دـننز و  یم هنیـس  هـب  ار  یرابودـنب  یب یبرغ و  یدازآ  گنـس  عـقاو  رد  دـننز ، یم هنیـس  هـب  ار  نز  قوـقح  گنـس  حالطـصا  هـب  زورما  هـک  یناـسک  زا  یلیخ 

یزوریپ زا  دـعب  ی  هلاس هدـجھ نیا  رد  یناریا  نز  هک  یتمظع  نآ  زا  دنتـشادن ؛ یمھـس  تاراختفا  نآ  زا  اـھنیا  دنـسیون . یم مھ  ییاـھزیچ  یھاـگ  هک  ییاـھنیمھ  دـننک ؛ یم

. دندوب دوخ  تنیز  شیارآ و  لیاسو  دوخ و  فیک  دوخ ، دـمآرد  دوخ ، بیج  رکف  هب  اھ  نیا زا  یلیخ  دـندرکن . یگرزب  راک  دنتـشادن و  یمھـس  تسا ، هدـیرفآ  هداد و  ناشن  بالقنا 

داتـشھ داتفھ ، زا  دعب  هرابود  دندش  یمن روبجم  اھ  یبرغ دوب ، تسرد  نز  دروم  رد  یبرغ  ی  هخـسن رگا  تسا . یطلغ  ی  هخـسن هخـسن ، نآ  دـنرادن . یتمظع  چـیھ  اھ  نیا

. دنتخادنا هار  هب  ریخا  یاھلاس  هک  تسا  یتضھن  دوصقم ، دنزادنیب . هار  نانز  قوقح  تضھن  کی  اددجم  لاس ، دص  لاس ،

یقفوم ی  همانرب یبرغ  یدازآ  رگا  ارچ ؟ دنا . هتخادـنا هار  هب  نز  یدازآ  زا  عافد  نز و  قوقح  زا  عافد  تضھن  ناونع  هب  یرگید  یاھتـضھن  اددـجم  هک  تسا  لاس  تسیب  هد ، نآلا 

؛ دوب طلغ  هخـسن  نآ  سپ ، دـننک . لاجنج  دـنزادنیب و  هار  هب  تضھن  دـنیایب  یا  هدـع هرابود  لاس  دـص  زا  دـعب  هک  دوبن  نیا  هب  جاـیتحا  دوب ، یقیقح  نز  قوقح  زا  عاـفد  رگا  دوب ،

. دیماجنا دھاوخن  یزیچ  هب  نز  یارب  صوصخب  درم  نز و  یارب  یشارت  لکشم یتخبدب و  هب  زج  تسا و  طلغ  مھ  ناشیلعف  ی  هخسن

رد دـنادن . نز  رب  مکاح  ار  دوخ  درم  دـشابن و  متـس  تحت  نز  هک  تسا  نیا  دـش  هتفگ  هک  روط  ناـمھ ناـنز  قوقح  زا  عاـفد  رد  مالـسا  فدـھ  تسین . نیا  یمالـسا  شور  اـما 

تسا و مالـسا  مان  هب  هچنآ  تسا . هدـش  هداد  بیترت  نزاوتم  هنـالداع و  تدـش  هب  قوقح  نیا  دراد و  یقوقح  مھ  نز  دراد ، یقوقح  درم  تسھ . یقوقح  دودـح و  هداوناـخ ،

قوقح نایم  هک  تسا  ییاھزیچ  اھ  نیا تسا . مالسا  تاملسم  مالـسا و  تانیب  تسا ، مالـسا  هب  قلعتم  هچنآ  مینک . یمن عافد  اھ  نآ زا  مییوگ و  یمن ار  اھ  نآ تسا ، طلغ 

. تسا لئاق  نزاوت  هداوناخ  لخاد  رد  درم  نز و 

یاھ هناشن ی  هلمج زا  ینعی  اجاوزا . » مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتایآ  نم  و  . » دـیامرف یم هچ  هداوناخ  لخاد  رد  اتدـمع  درم  نز و  دروم  رد  هفیرـش  ی  هیآ نیا  دـینیبب  اـمش 

زا ار . نادرم  ناـنز ، امـش  یارب  ار و  ناـنز  نادرم ، امـش  یارب  داد ؛ رارق  ینارـسمھ  ناـتدوخ  سنج  زا  ناـتدوخ و  عون  زا  اـھناسنا ، امـش  یارب  هک  تسا  نیا  یکی  یھلا  تردـق 

، تایصوصخ زا  یضعب  رد  هتبلا  دنتاذ . کی  رھوج و  کی  دنتقیقح ، کی  همھ  دنتـسین ؛ هناگادج  ی  هبتر ود  رد  دنتـسین ، یا  هناگادج سنج  مکـسفنا ،» نم  « ؛ دنتـسھ ناتدوخ 

، فدھ نآ  تسا . یگرزب  فدـھ  یارب  رـشب ، تعیبط  رد  یـسنج  ود  تیجوز و  ینعی  اھیلا .» اونکـستل  : » دـیامرف یم دـعب  تساتود . ناشفیاظو  نوچ  دـنراد ؛ ییاھتوافت  مھاب 

لخاد هب  ندمآ  مھ  درم  یارب  دینک . ادـیپ  شمارآ  درم  رانک  رد  نز  نز ، رانک  رد  درم  هداوناخ  نورد  رد  ناتدوخ  فلاخم  سنج  رانک  رد  امـش  ات  شمارآ ، نوکـس و  زا  تسا  ترابع 

وا یارب  دزروب و  قشع  وا  هب  هک  یھاگ  هیکت درم و  نتـشاد  مھ  نز  یارب  تسا ؛ شمارآ  ی  هلیـسو وا ، رانک  رد  نیما  رادتـسود و  نابرھم و  نز  هناخ ، نما  طـیحم  نتفاـی  هناـخ ،

. دنک یم نیمات  ود  رھ  یارب  ار  نیا  هداوناخ  تسا . تداعـس  شمارآ و  ی  هیام تسا ؛ یتخبـشوخ  کی  تسا  نز  زا  رت  یوق امـسج  درم  نوچ  دشاب  یمکحتـسم  نصح  دـننام 

یارب ود  رھ  اـھیلا » اونکـستل   » تسا دـنمزاین  هداوناـخ  طـیحم  رد  درم  هب  شمارآ ، نتفاـی  یارب  مـھ  نز  دراد ؛ جاـیتحا  هداوناـخ  طـیحم  رد  نز  هـب  شمارآ ، ندرک  ادـیپ  یارب  درم 

. دنراد جایتحا  مھ  هب  شمارآ ، نوکس و 

ار نیا  دـشاب . هتـشاد  یحور  شمارآ  ناـما و  رد  یحور  بارطـضا  مطـالت و  زا  هک  تسا  نیا  رد  ناـسنا  تداعـس  تسا . شمارآ  دراد ، جاـیتحا  نآ  هب  رـشب  هک  یزیچ  نیرت  مـھم

نیا درم  نز و  تسرد  ی  هطبار همحر .» هدوم و  مکنیب  لعج  و  : » دـیامرف یم تسابیز . بلاج و  رایـسب  یدـعب  ی  هلمج درم . هب  مھ  نز و  هب  مھ  دـھد ؛ یم ناسنا  هب  هداوناـخ 

اب هارمھ  ندیزرو  قشع  دنـشاب . نابرھم  رگیدکی  اب  مھ  دنزروب و  قشع  مھ  هب  دنرادب و  تسود  ار  رگیدکی  مھ  ینابرھم ؛ ی  هطبار یتسود ، ی  هطبار تمحر ، تدوم و  تسا :

. تسین لوبق  دروم  مھ  تبحم  نودب  ینابرھم  تسین ؛ لوبق  دروم  تنوشخ 

: تسا یناـبرھم  قشع و  ی  هطبار هطبار ، نآ  هک  دروآ  یم دوـجو  هب  نیباـم  یف یا  هطبار درم  یارب  نز و  یارب  هک  تسا  یتـعیبط  هداوناـخ ، طـیحم  رد  درم  نز و  یھلا  تعیبـط 

هنافـساتم هک  تسا ، ملظ  نیا  درک ، هاگن  نز  هب  رامثتـسا  مادختـسا و  مشچ  هب  رگا  درک ، تیکلام  ساسحا  هناخ  رد  درم  رگا  درک ، ادیپ  رییغت  هطبار  نیا  رگا  همحر .» هدوم و  »

انایحا یارب  ندرک ، راک  یارب  ندـناوخ ، سرد  یارب  یتینما  اب  ماوت  نما و  طیحم  نز  رگا  تسا . روط  نیمھ زین  هداوناـخ  نوریب  طـیحم  رد  دـننک . یم ار  ملظ  نیا  نادرم  زا  یلیخ 

. دنک هلباقم  وا  اب  یمالسا  ی  هعماج نوناق و  دیاب  دوش ، ملظ  نیا  بجوم  هک  سکرھ  تسا . یراکمتس  ملظ و  نیا  دشاب ، هتشادن  تحارتسا  یارب  دمآرد و  بسک 

راشف راک و  یدایز  رطاخ  هب  دنکن  ادیپ  تصرف  نز  هک  دشاب  یروط  طیارـش  رگا  تسا . ملظ  نیا  دنک ، ادیپ  تسد  تفرعم  ملع و  هب  حیحـص و  تالیـصحت  هب  نز  دـنراذگن  هچنانچ 

دوخ ی  هدارا اـب  لقتـسم و  روط  هب  دوخ  کـلمیام  زا  هک  دـنکن  ادـیپ  ناـکما  نز  رگا  تسا . ملظ  نیا  دـسرب ، دوخ  تفرعم  هب  دوخ و  نید  هب  دوخ ، قـالخا  هب  نوگاـنوگ ، یاـھراک 

رارق انتعا  دروم  وا  لیم  هدارا و  دشاب و  هتـشادن  یـشقن  رھوش  باختنا  رد  وا  دوخ  ینعی  دوش  لیمحت  یرھوش  جاودزا ، ماگنھ  رد  نز  هب  رگا  تسا . ملظ  نیا  دـنک ، هدافتـسا 

مزال یفطاع  ی  هرھب دوخ  دنزرف  زا  دناوتن  دوش ، یم ادج  رھوش  زا  هک  یتروص  رد  هچ  دنک و  یم یگدنز  هداوناخ  اب  هناخ  لخاد  هک  یتقو نآ  هچ  نز ، رگا  تسا . ملظ  نیا  دریگن 

یاـھراک دادعتـسا  دراد ، یـسایس  دادعتـسا  دراد ، تاـفاشتکا  تاـعارتخا و  یارب  دادعتـسا  دراد ، یملع  دادعتــسا  ـالثم  دراد  یدادعتــسا  نز  رگا  تـسا . مـلظ  نـیا  دربـب ، ار 

. تسا ملظ  دوش ، افوکش  دادعتسا  نیا  دنک و  هدافتسا  دادعتسا  نیا  زا  دنارذگ  یمن اما  دراد  یعامتجا 

ود رھ  مھ  لابق  رد  هک  درم  تیلوئـسم  نز و  تیلوئـسم  هب  لاح  نیعرد اـما  دوش ؛ هتـشادرب  اـھملظ  نیا  دـیاب  هک  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  هعماـج  رد  اـھملظ  عاونا  تسا  نکمم 

نز دـننک  یم لایخ  یـضعب  تسا . نیا  رد  درم  یتخبـشوخ  نز و  یتخبـشوخ  نوچ  دوش ؛ هتـسیرگن  تیمھا  مشچ  هب  دـیاب  دـنراد ، هداوناخ  لیکـشت  ناونع  هب  یتیلوئـسم 

کی هب  هداوناـخ ، رد  ینما  طـیحم  هب  دراد ، یگرزب  لغـش  هک  مھ  ینز  نآ  یتـح  تسین . نیا  نز  لکـشم  ریخ ؛ درادـن ! رادادصورـس  گرزب و  لـغاشم  هک  تسا  نیا  شدوـبمک 

زاین نیا  دـیاب  تسا ؛ نیا  نز  یحور  یفطاع و  زاین  تعیبط و  تسا . دـنمزاین  تسوا  درم  رھوش و  هک  یحور  یفطاـع و  نئمطم  هاـگ  هیکت کـی  هب  تبحم ، اـب  ناـبرھم  رھوش 

. دوش هدروآرب 

هک ییانثتسا ، دراوم  رد  رگم  تسین  نانز  یاھتیلوئسم  لغاشم و  عنام  مالـسا  هچرگا  تسین . یلوا  ی  هجرد ی  هلاسم هتبلا  تسا ؛ یرگید  ی  هلاسم مھ  لغـش  ی  هلاسم

ای دراد  یلغـش  ایآ  هک  تسین  نیا  نز  یلـصا  ی  هلاسم نکیل  دوش  راک  دـیاب  هتبلا  مھ  اھ  هنیمز نیا  رد  و  تسا ، هیف  فلتخم مھ  یـضعب  تساھقف ، نیب  قاـفتا  دروم  یـضعب 

ساـسحا تینما و  ساـسحا  شمارآ و  ساـسحا  ناـمھ  نآ  و  تسا ، هتفر  نیب  زا  هنافـساتم  برغ  رد  زورما  هک  تـسا  یـساسا  ی  هلاـسم نآ  نز ، یلـصا  ی  هلاـسم درادـن .

شالت نز  ی  هلاسم صوصخ  رد  هک  یناسک  تساھ . نیا لاثما  ردپ و  ی  هناخ رد  رھوش و  ی  هناخ رد  هداوناخ و  رد  هعماج و  رد  نتفرگن  رارق  متـس  دروم  دادعتـسا و  زورب  ناکما 

. دننک شالت  اھ  هنیمز نیا  رد  دیاب  دننک ، یم

: منک یم ضرع  دشاب ، هجوت  دروم  دیاب  هک  ار  یساسا  ی  هتکن دنچ  لاح 

هب فراعم ، هب  اھ  نآ دوخ  دنـشیدنیب . هلئـسم  نیا  هب  رتشیب  دیاب  ناوناب  دوخ  دشاب . نانز  دوخ  نایم  رد  جیار  رکف  کی  یتسیاب  یقالخا ، یونعم و  ظاحل  زا  نانز  دشر  رکف  الوا 

، تالمجت شیارآ ، هب  نانز  روشک ، نیا  رد  توغاط  تموکح  نارود  رد  هک  دش  بجوم  یبرغ  طلغ  تیبرت  نامھ  دننک . ور  یگدـنز  یـساسا  لئاسم  هب  هعلاطم و  هب  تامولعم ،

یارب ار  نز  هک  تسا  نیمھ  اھ  یبرغ یرالاسدرم  یاھ  هناشن زا  یکی  تسا . یرالاسدرم  یاھ  هناشن زا  مھ  نیا  هک  دـننک ، ادـیپ  لیامت  ییامندوخ  جربت و  یدوخیب ، یاھتنیز 

« نز قوقح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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دازآ درم  دـنھاوخ  یم تسا . درم  یدازآ  تقیقح  رد  نیا  تسین ؛ نز  یدازآ  نیا  تسا ، یرالاسدرم  نیا  دربب ! ذاذـتلا  درم  اـت  دـنک ، شیارآ  نز  دـنیوگ  یم اذـل  دـنھاوخ ؛ یم درم 

زا هک  یعماوج  رد  نادرم  زا  یرایـسب  ار  یھاوخدوخ  نیا  هتبلا  دننک ! یم قیوشت  درم  لباقم  رد  جربت  شیارآ و  باجح و  فشک  هب  ار  نز  اذل  یرـصب ؛ ذاذتلا  یارب  یتح  دشاب ،

، ملع تفرعم ، تمـس  هب  نز  هک  هلئـسم  نیا  سپ ، دـندوب . نیا  یـالعا  رھظم  مھ  اـھ  یبرغ دـنراد ؛ مھ  زورما  دنتـشاد ، مـھ  میدـق  یاـھنارود  زا  دـندوبن ، دـنم  هرھب ادـخ  نـید 

. دنھدب تیمھا  نآ  هب  دوش و  هتفرگ  یدج  یلیخ  ناوناب  دوخ  نایم  رد  دیاب  دنک ، تکرح  فراعم  تامولعم و  بسک  یھاگآ ، هعلاطم ،

نآ دـننک و  یـسررب  دـننک ، هعلاطم  دنتـسھ ، اھراک  نیا  لھا  هک  یناسک  دـیاب  دراد . حالـصا  هب  جایتحا  درم  اب  نز و  اب  دروخرب  رد  نیناوق  زا  یـضعب  تسا . نیناوق  حالـصا  مود ،

. دننک تسرد  ار  نیناوق 

؛ دننک راک  دـیاب  هنیمز  نیا  رد  مھ  ناوناب  دوخ  دوش . نییبت  دـیاب  درم  قوقح  نز و  قوقح  دروم  رد  مالـسا  رظن  هک  تسا  نیا  تسا ، مزال  یاھراک  زا  زاب  هک  رگید  ی  هلاسم کی 

، دنیامن نییبت  تسرد  تسا ، توافتم  درم  نز و  قوقح  هک  ییاھاجنآ  رد  ار  مالـسا  رظن  دنناوتب  دننک و  شالت  دنراد ، یھاگآ  یمالـسا  فراعم  رد  هک  یناسک  دـیاب  رتشیب  اما 

اب دیاب  مھ  زورما  تسا ؛ هدش  مھ  یبوخ  یاھراک  هتبلا  تسا . هعماج  حلاصم  قبطرب  درم و  نز و  یناسنا  ترطف  تعیبط و  ساسارب  اقیقد  نیا  هک  دنک  قیدصت  یـسکرھ  ات 

دھاوخ مھ  قیدـصت  ناعذا و  نیمھ  هب  دـنک ، هجوت  هعلاطم و  یـسک  رگا  تسا و  هتفرگ  ماجنا  یبوخ  یاھراک  هنیمز  نیا  رد  مھ  هتـشذگ  رد  ـالا  و  دوشب ، راـک  نیا  زورما  ناـبز 

. دیسر

هدـناشک یفارحنا  یاـھثحب  هب  دـننک ، یم عاـفد  نز  زا  هکنیا  ناونع  هب  ناـسک  یـضعب  دوش . باـنتجا  دـیاب  اـھ  هنیمز نیا  رد  یفارحنا  یاـھثحب  زا  هک  تسا  نیا  یدـعب  ی  هتکن

نـشور حـضاو و  درم  نز و  دروم  رد  مالـسا  رظن  تسا . یفارحنا  یاھثحب  اھ  نیا هک  یلاح  رد  دـننک ؛ یم حرطم  ار  اھ  نیا لاـثما  هید و  لـیبق  زا  لـئاسم  زا  یـضعب  دـنوش و  یم

اھنھذ ندرک  فرحنم  هار و  ندرک  رود  زج  دنک ، حرطم  ار  لئاسم  روط  نیا دیایب  یـسک  هکنیا  تسا . نشور  الماک  هداوناخ  دروم  رد  مالـسا  رظن  دش ، نایب  هک  روط  نامھ تسا .

. تسین هراب  نیا  رد  حیحص  تکرح  عفن  هب  نیا  دوش . حرطم  دیابن  یفارحنا  یاھثحب  تسین . یقطنم  حیحص و  راک  درادن و  یا  هدیاف چیھ 

داجیا دش و  هتفگ  هک  روط  نامھ نیناوق  حالـصا  اب  ینوناق  عافد  تسا . هداوناخ  لخاد  رد  صوصخب  نز ، زا  ینوناق  یقالخا و  عافد  دـشاب ، هجوت  دروم  دـیاب  هک  رگید  ی  هتکن کی 

یزاسدوخ زا  نکمت  نودب  درم ، متس  دروم  مدختـسم  هناخ ، رد  ار  نز  دنمھف و  یمن تسرد  ار  نیا  هک  یناسک  اب  هھجاوم  هلئـسم و  نیا  حرط  اب  یقالخا  عافد  مزال و  نیناوق 

. ینالقع یقطنم و  الماک  لکش  هب  هتبلا  دوش ؛ هلباقم  تدش  توق و  اب  رکف  نیا  اب  دیاب  دننک . یم لمع  مھ  هنوگ  نیا یقلت و  یونعم 

هک روط  نامھ دشاب . نز  فافع  تیاعر  نآ  یلـصا  نکر  دیاب  دریگ ، یم ماجنا  نانز  زا  عافد  یارب  هک  یتکرح  رھ  تسا . نز  رد  فافع  هب  نداد  تیمھا  ی  هلاسم دـعب ، ی  هلاسم

اھ یرابودـنب یب نیا  هب  راـک  دـندرکن  ییاـنتعا  نآ  هب  تفرگن و  رارق  ماـمتھا  دروـم  ناـنز  تفع  ی  هلاـسم ینعی  دـشن  هجوـت  هتکن  نیا  هب  هکنیا  رطاـخ  هـب  برغ  رد  مدرک ، ضرع 

. دیشک

مـشچ رد  نز  تیـصخش  میرکت  یلاـعت و  یارب  یا  هلیـسو نز ، رد  تفع  دریگ . رارق  ییاـنتعا  یب دروـم  تسا  نز  تیـصخش  یارب  رـصنع  نیرت  مھم هک  نز  تفع  دـنراذگب  دـیابن 

هاگن ندرک و  هاگن  مرحمان و  مرحم و  باجح و  ی  هلاسم نیا  تسوا . تیصخش  مارتحا و  ی  هیام نز ، تفع  تسا . رابودنب  یب نارتوھـش و  نادرم  دوخ  مشچ  رد  یتح  نارگید ،

. تسا مھم  مھ  درم  فافع  هتبلا  دھد . یم تیمھا  نز  فافع  ی  هلاسم هب  مالسا  دوش . هتـشاد  هگن  ملاس  نیب  نیا  رد  فافع  ی  هیـضق هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  همھ  ندرکن ،

فالخرب دنک و  ملظ  نز  هب  دناوت  یم ینامسج ، یرترب  ینامسج و  تردق  رطاخ  هب  درم  هعماج ، رد  نوچ  اھتنم  دنشاب . فیفع  دیاب  مھ  نادرم  تسین ؛ نانز  صوصخم  فافع 

. تسا هدش  طایتحا  هیکت و  رتشیب  نز  تفع  یور  دیامن ، راتفر  نز  لیامت 

هب هیکت  اب  نادرم  هک  تسا  نیمھ  اـکیرما ، ی  هدـحتم تـالایا  روشک  رد  صوصخب  برغ ، یاـیند  رد  ناـنز  تالکـشم  زا  یکی  دـینیب  یم دـینک ، هاـگن  اـیند  رد  هک  مھ  زورما  اـمش 

اکیرما و یرتسگداد  هب  طوبرم  یکی  هک  مدید  نم  ار  اکیرما  دوخ  یمسر  تاماقم  یوس  زا  هدش  هدشرـشتنم  رامآ  دننک . یم زواجت  یدعت و  نز  تفع  هب  ناشدوخ ، یدنمروز 

ی هلاسم ردقچ  دینیبب  دریگ ! یم تروص  اکیرما  روشک  رد  فنع  هب  زواجت  کی  هیناث ، شـش  رھ  رد  تسا . زیگنا  تشحو اعقاو  اھرامآ  دوب . یرگید  ماقم  کی  هب  طوبرم  مھ  یکی 

تفع یب رابودـنب و  یب ملاظ ، وگروز ، درم  نز ، لیامت  فالخرب  فنع ! هب  زواجت  کـی  هیناـث ، شـش  رھ  دـسر . یم اـجک  هب  هیـضق  دـندرک ، ییاـنتعا  یب یتقو  تسا و  مھم  تفع 

، سپ تساـھ . نیا رطاـخ  هب  تسا ، مالـسا  هجوت  دروـم  همھ  نیا  هک  باـجح  ی  هلاـسم دـنک . یم هظحـالم  ار  اـھ  نیا مالـسا  دـنک . زواـجت  یدـعت و  نز  تفع  میرح  هب  دـناوتب 

. تسا یرگید  ی  هلاسم مھ  فافع  باجح و  هب  نداد  تیمھا  فافع و  ظفح  ی  هلاسم

اما تسا ؛ جـیار  ناـنز  تیبرت  میلعت و  اـم ، ی  هعماـج رد  زورما  هناتخبـشوخ  ما . هدرک دـیکات  هـشیمھ  نـیا  رب  نـم  تـسا . ناوناـب  تـیبرت  مـیلعت و  ی  هلاـسم مـھ  هلئـسم  کـی 

رد دـمحب هللا  زورما  دوب ، یملاسان  یاھطیحم  یلیـصحت ، یاھطیحم  زور  کی  رگا  دـننک . یم عنم  لیـصحت  زا  ار  ناشدوخ  نارتخد  هک  دنتـسھ  ییاھ  هداوناخ زونھ  لاح  نیعرد

نھذ و دـنوش و  انـشآ  یناسنا  فراعم  اب  ینید و  فراعم  اب  دـنناوخب ، باـتک  دـننک ، هعلاـطم  دـنناوخب ، سرد  نارتخد  هک  دـنھدب  هزاـجا  دـیاب  تسین . هنوگ  نآ یمالـسا  نارود 

. دریگ ماجنا  دیاب  هک  تسا  یمزال  رایسب  راک  نیا ، دنک . ادیپ  تردق  توق و  ناشزغم 

رد دیاب  مھ  نوناق  دنکب ؛ تخـس  دروخرب  دنناد ، یم ناشدوخ  قح  ار  نز  هب  یدعت  هک  یناسک  اب  دـیاب  یقالخا ، ظاحل  زا  مھ  ینوناق و  ظاحل  زا  مھ  هعماج ، هکنیا  رخآ  ی  هتکن

ار نیا  دنا  هتـسناوتن زونھ  دنھد ، یم هک  یراعـش  همھ  نیا  مغر  یلع  یبرغ  یاھروشک  رد  منک ، ضرع  نم  اج  نیمھ زاب  دـنک . ینیب  شیپ ار  یتخـس  یاھتازاجم  هنیمز  نیا 

. دنناوارف دنوش ، یم حورجم  دننیب و  یم همدص  ناشناردپ  تسد  زا  هک  ینارتخد  دنروخ و  یم کتک  ناشنارھوش  تسد  زا  هک  ینانز  اھ ، هداوناخ لخاد  رد  ینعی  دننک . نیمات 

. دنـشک یم تحار  دنزیر ، یم نوخ  تحار  تسا . سفن  لتق  نآ  تسھ و  مھ  رگید  زیچ  کی  اجنآ  رد  اھتنم  دراد . دوجو  هنیمز  نیا  رد  مھ  یروآ  تشحو هدـنھد و  ناکت یاھرامآ 

تشز و رایـسب  یاھ  هیلب زا  یکی  نانز ، نتـشک  درادـن . هنافـساتم  دـنا  هدربن ییوب  یھلا  فراعم  زا  هک  ییاھطیحم  نآ  رد  دراد ، یمالـسا  طـیحم  رد  هک  ار  یحبق  نآ  نتـشک ،

اما دوش ؛ یمن هدید  ییانثتسا ، دراوم  زج  تسین و  تدش  نآ  هب  ام  روشک  رد  هناتخبـشوخ  اھراک  نیا  تسا . جیار  اکیرما  هژیو  هب یبرغ  یاھروشک  رد  هک  تسا  یزیگنا  ترفن

هک یحطس  نآ  هب  ام  یمالسا  ی  هعماج هنیمز  نیا  رد  ات  دوش ، هجاوم  یتخس  رایسب  دروخرب  اب  دیاب  نز ، هب  تبسن  یا  ینامسج یدعت  هنوگرھ  متـس و  هنوگرھ  لاحرھ  هب

. دسرب تسا ، هتساوخ  مالسا 

یلاعت یقرت و  تفرـشیپ و  هک  مرادن  یدیدرت  نم  دنک ، انـشآ  تسا ، هتـساوخ  مالـسا  هک  یفراعم  نامھ  اب  یمالـسا ، تامیلعت  رب  هیکت  اب  ار  نانز  ی  هعماج دناوتب  روشک  رگا 

رد اھمناخ  روضح  تیـصوصخ  دـش . دـھاوخ  ربارب  دـنچ  نادـیم  نآ  رد  تفرـشیپ  دـنوش ، دراو  هنالوئـسم  ناوناـب  هک  ینادـیم  رھ  رد  دـش . دـھاوخ  ربارب  دـنچ  فعاـضم و  روشک 

نیا هب  نز  روضح  اـما  تسین ، اـنعم  نیا  هب  درم  روـضح  دـندراو . مھ  وا  نادـنزرف  رـسمھ و  ینعی  دوـش ، یم نادـیم  دراو  هداوناـخ  نز  یتـقو  هک  تسا  نیا  فـلتخم  یاھنادـیم 

یاھـشخب رد  نانز  روضح  دـنک . یم دراو  نادـیم  نآ  رد  ار  هناخ  نآ  ی  همھ تقیقح  رد  تسا  هناخ  کـی  یونابدـک  مناـخ و  هک  ینز  دوش  دراو  نز  هک  ینادـیم  رھ  رد  تساـنعم .

. تسا مھم  رایسب  فلتخم 

دـنک و کمک  دـننک ، یم تیلاعف  نانز  لئاسم  ی  هنیمز رد  هک  یناسک  هب  نانز و  لئاسم  نازیر  همانرب هب  ناراذـگ ، نوناق هب  روشک ، نالوئـسم  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  میراودـیما 

ناوناب و  دـننک ، تکرح  هار  نآ  رد  اش هللا  نا  دـنبایب و  یلیمحت  هناگیب و  طلغ  یاھـشور  هب  فاـطعنا  لـیامت و  نودـب  ار  حیحـص  یمالـسا و  تسرد  هار  دـنناوتب  اـت  دـھد ، قیفوت 

. دنسرب تسا  ترخآ  ایند و  یتخبشوخ  یونعم و  یدام و  یتخبشوخ  لماش  هک  تسا  هتساوخ  اھ  نآ یارب  مالسا  هک  یحطس  عضو و  نآ  هب  دنناوتب  ام  روشک 

نانز  / ٠٧/٣٠/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اما دننک ؛ راک  دیاب  هنیمز  نیا  رد  مھ  ناوناب  دوخ  دوش . نییبت  دیاب  درم  قوقح  نز و  قوقح  دروم  رد  مالـسا  رظن  هک  تسا  نیا  تسا ، مزال  یاھراک  زا  زاب  هک  رگید  هلاسم  کی 

ات دنیامن ، نییبت  تسرد  تسا ، توافتم  درم  نز و  قوقح  هک  ییاھاجنآ  رد  ار  مالـسا  رظن  دنناوتب  دننک و  شالت  دنراد ، یھاگآ  یمالـسا  فراعم  رد  هک  یناسک  دـیاب  رتشیب 

اب دیاب  مھ  زورما  تسا ؛ هدش  مھ  یبوخ  یاھراک  هتبلا  تسا . هعماج  حلاصم  قبط  رب  درم و  نز و  یناسنا  ترطف  تعیبط و  ساسارب  اقیقد  نیا  هک  دنک  قیدـصت  یـسک  رھ 

دھاوخ مھ  قیدـصت  ناعذا و  نیمھ  هب  دـنک ، هجوت  هعلاطم و  یـسک  رگا  تسا و  هتفرگ  ماجنا  یبوخ  یاـھراک  هنیمز  نیا  رد  مھ  هتـشذگ  رد  ـالاو  دوشب ، راـک  نیا  زورما  ناـبز 

. دیسر

« نز قوقح   » 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 14هاگياپ  هحفص 9 
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جح  / ١٣٧٧/١٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

زا فدھ  دـنا . هدوزفا دوخ  یـسایس  یغیلبت و  شالت  رب  کنیا  یمالـسا ، ناریا  اب  یداصتقا  یماظن و  ی  هلباقم زا  ندـش  سویام  اب  مزینویھـص  للملا  نیب هکبـش  اکیرما و  میژر 

. تسا ناریا  نموم  مدرم  رکف  نھذ و  رب  زین  ناھج و  رسارس  رد  یمالسا  یروھمج  هب  دنم  هقالع ناناملسم  ی  هیحور رکف و  رب  یراذگریثات  شالت ، نیا 

اب هضراعم  نادیم  رد  ار  لمع  راکتبا  هداد ، رارق  یعافد  عضوم  رد  دوش ، یم هدرمش  مالسا  تیعماج  رھظم  ناھج ، رد  هزورما  هک  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دنددص  نیا  رد  نانآ 

زا عافد  مسیرورت ، اب  هزراـبم  یدازآ ، رـشب ، قوقح  دـننام : دنـسپ  مدرم  یاھراعـش  راـکایر ، هناـقفانم و  یا  هرھچ رد  دوصقم  نیا  یارب  و  دـننک ، جراـخ  وا  تسد  زا  شنانمـشد 

. دنزاس یم مھتم  اھراعش ، نیا  هب  ییانتعا  یب هب  ار  یمالسا  یروھمج  دنھد و  یم رس  نآ  لاثما  نز و  قوقح 

رد دراذگ ؛ یم یاج  رب  دوخ  زا  ناھج  فیعض  یاھتلم  اب  شا  هناربکتسم راتفر  رد  ار  رشب  قوقح  ضقن  زا  ریوصت  نیرت  تشز هک  دنز  یم مد  رشب  قوقح  زا  یلاح  رد  اکیرما  میژر 

نیرتدبتـسم زا  هک  دـیوگ  یم نخـس  یـسارکومد  زا  یلاح  رد  دـھد ؛ یم رارق  دوخ  تیامح  رد  ار  اـھ  تسیرورت نیرت  کاـنرطخ هک  دـنک  یم مسیرورت  اـب  هزراـبم  یاـعدا  یلاـح 

یتسینویھـص و میژر  تیھاـم  یاـشفا  رد  ار  هنادازآ  نخـس  نیرتـمک  هـک  دـھد  یم راعـش  یدازآ  ماـن  هـب  یلاـح  رد  دـنک ؛ یم یناـبیتشپ  ناـھج  قطاـنم  یخرب  رد  اـھتموکح 

دـض رب  نز  قوقح  ماـن  هب  یلاـح  رد  دـنک ؛ یمن لـمحت  دـناوتب  هک  رگید  یاـجرھ  رد  هن  دوخ و  روشک  رد  هن  تسینویھـص  ناـیدوھی  نوزفازور  یاھمتـس  کاـنرطخ و  یاـھ  هشقن

رد یمدرم  تکراشم  راد  مچرپ ار  دوخ  یلاح  رد  تسا ؛ تناھا  هدافتساوس و  یدعت و  دروم  شراک  طیحم  رد  هداوناخ و  رد  ییاکیرما  نز  هک  دنک  یم غیلبت  یمالسا  یروھمج 

یاـھ هئطوت یماـظن و  یاـھاتدوک  زا  دـیآ و  یم نادـیم  هب  ناـنآ  لـباقم  رد  هدـع  هدـع و  ی  همھ اـب  دـنھد ، لیکـشت  یتـموکح  ناملـسم  مدرم  اـجرھ  هک  درامـش  یم تموکح 

. دنک یم ینابیتشپ  دوجو  ی  همھ اب  نانآ  دض  رب  یسایس 

ناوناب  / ٣٠/١٣٧٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دش مامت  هک  ینرق  نیا  لوا  یاھ  هھد ات  تسا  غورد  مھ  شا  همھ ابیرقت  هک  دنتـسھ  نانز  قوقح  زا  عافد  یعدـم  همھ  نیا  هک  ییاپورا  یاھروشک  نیمھ  برغ و  یایند  رد 

رد وا  لاوما  دوبن ؛ مھ  شدوخ  یثوروم  لاوما  کلام  نز  ینعی  دنتـشادن . مھ  تیکلام  قح  دنتـشادن ، ندرک  باـختنا  نتفگ و  قح  طـقف  هن  دنتـشادن ، یار  قح  طـقف  هن  ناـنز 

یلع کنعیابی  تانموملا  کاج  اذا  : » تسا هدش  تیبثت  یعامتجا ، یسایس و  یساسا  یاھ  هصرع نیا  رد  نز  روضح  نز ، تیکلام  نز ، تعیب  مالـسا  رد  دوب ! رھوش  رایتخا 

هک هچرھ  دـنداد ، یار  اھ  نآ هک  هچرھ  اھ ، نآ عبت  هب  دـننک و  تعیب  دـنیایب  اھدرم  هک  دومرفن  مالـسا  ربمغیپ  دـندرک . یم تعیب  ربمغیپ  اب  دـندمآ  یم اـھنز  اب .» نکرـشی  نا ال 

تکرـش یـسایس  یعامتجا و  مظن  نیا  لوبق  رد  تموکح ، نیا  لوبق  رد  مھ  اھ  نآ دننک ؛ یم تعیب  مھ  اھنز  دنتفگ  هن . دـننک ؛ لوبق  دنـشاب  روبجم  مھ  اھنز  دـنتفریذپ ، اھ  نآ

هب طوبرم  هک  یرگید  یاھ  هنیمز رد  و  روط ؛ نیمھ زین  تیکلام  ی  هنیمز رد  دـننک ! یم ار  اھاعدا  نیا  دـنبقع و  مالـسا  زا  هنیمز  نیا  رد  لاس  دصیـس  رازھ و  اھ  یبرغ دـننک . یم

. تسا یسایس  یعامتجا و  لئاسم 

ناوناب  / ٣٠/١٣٧٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد مھ  یارکف  یسایس و  یملع ، تفرشیپ  رگا  تسا . هدادن  چیھ  نز  هب  یبرغ  ندمت  دندرک . تنایخ  نز  هب  اھ  نآ نوچ  دنـشاب ؛ وگخـساپ  دیاب  نز  سنج  ی  هراب رد  اھ  یبرغ

دوخ لام  تسا  هدـش  مھ  رگید  یاھروشک  رد  یمالـسا و  ناریا  رد  هک  دوش  نانز  بیـصن  ییاـھ  تفرـشیپ نینچ  یروشک  رھ  رد  تساـھنز . دوخ  لاـم  دوش ، یم هدـید  ناـنز 

لخاد دنا و  هدناشک لاذتبا  هب  ار  نز  تسا . هنانز  لاذتبا  یرابودنب و  یب دوب ، شجک  یانب  جک و  تشخ  راذـگ  هیاپ یبرغ  ندـمت  دـندز و  نماد  نآ  هب  اھ  یبرغ هک  هچنآ  تساھنز .

دروم رد  یبرغ  گنھرف  تسا . هدش  رشتنم  اھیرھم  یب اھ و  هجنکش اھ و  یرازآ نز یالاب  نازیم  ییاپورا ، ییاکیرما و  تاعوبطم  رد  ررکم  دنا . هدرکن حالـصا  مھ  ار  وا  ی  هداوناخ

هداوناخ لخاد  رد  رگیدـکی ، هب  درم  نز و  تنایخ  ددرگ و  لزلزتم  تسـس و  هداوناخ ، ناـینب  هک  تسا  هدـش  بجوم  قطاـنم ، نآ  ناـنز  ندـناشک  لاذـتبا  هب  یرابودـنب و  یب نز و 

گنھرف دنـشاب ! راکھدـب  دـیاب  هک  یلاح  رد  دـنراکبلط ؛ مھ  ایند  ی  همھ زا  گنھرف ، نیا  اب  تسین ؟ نز  سنج  هب  تنایخ  نیا  تسین ؟ هانگ  نیا  دوشن . هدرمـش  مھم  نادـنچ 

یبرغ رابج  ربکتـسم  یاھ  هناسر یراد و  هیامرـس ی  هطلـس هبلغ و  اما  دھدب ؛ حیـضوت  دیاب  دـنک ؛ عافد  شدوخ  زا  دـیاب  دریگ ؛ رارق  عفادـم  عضوم  رد  دـیاب  نانز  دروم  رد  یبرغ 

رد هتبلا  تسین . یزیچ  نینچ  هک  یلاح  رد  ناشدوخ ! حالطـصا  هب  ناشدوخ و  لوق  هب  نز  قوقح  عفادم  دنوش  یم اھ  نآ راکبلط ؛ دنوش  یم اھ  نآ دننک ؛ یم سکعب  ار  هیـضق 

شیارگ میوـگ ، یم نم  هک  هـچنآ  دـننز . یم فرح  دـننک و  یم رکف  هناـقداص  هـک  دنتـسھ  یحلاـص  قداـص و  یاـھناسنا  یا و  هفـسالف ینارکفتم ، املـسم  مـھ  اـھ  یبرغ نـیب 

. تسا نز  هیلع  نز و  نایز  هب  یبرغ  ندمت  گنھرف و  یمومع 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٩/٢۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رد دوش ؛ یمن تیاعر  ناناوج  قوقح  اھ  هداوناـخ زا  یـضعب  رد  دوش ؛ یمن تیاـعر  ناـنز  قوقح  اـھ  هداوناـخ زا  یـضعب  رد  درک . رکنم  زا  یھن  دوش  یم مھ  هداوناـخ  طـیحم  رد 

مھ نیا  هب  طقف  ندرک ، عییـضت  ار  ناکدوک  قوقح  تساوخ . اـھ  نآ زا  داد و  رکذـت  اـھ  نآ هب  دـیاب  ار  اـھ  نیا دوش . یمن تیاـعر  ناـکدوک  قوقح  صوصخب  اـھ ، هداوناـخ زا  یـضعب 

. تساھ نآ هب  ملظ  مھ  اھزیچ  لیبق  نیا  زا  فطاوع و  دوبمک  اھندیسرن ، اھ ، یمامتھا یب اھتیبرت ، وس  هن . دنکن ؛ تبحم  اھ  نآ هب  ناسنا  هک  تسین 

تشر  / ١٣٨٠/٠٢/١٢ یالصم  رد  نایگنھرف  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

یقازق یردـلق  نامھ  هزین و  رـس  روز  اب  مھ  نآ  دوب ؛ باـجح  عفر  ساـبل و  زا  تراـبع  دروآ ، هک  یزیچ  نیلوا  درواـیب ، تاـغوس  اـم  یارب  برغ  زا  تساوخ  یتقو  ردـلق  ناـخ  اـضر 

زا ریغ  درک  یم تارج  یسک  رگا  دشاب ! وپاش  هالک  دیاب  الصا  دندرک : ضوع  مھ  ار  نامھ  دعب  دشاب ؛ یروط  نیا دیاب  هالک  دشاب ؛ هاتوک  دیاب  دشاب ؛ دنلب  دیابن  اھـسابل  شدوخ !

نیا دش . یم درط  دروخ و  یم کتک  دیاب  دشوپب ، یزیچ  هاتوک  سابل  زا  ریغ  ای  دراذگب ، شرس  یرگید  هالک  دش - یم هتخانش  ناونع  نیا  اب  عقوم  نآ  هک  یھالک  یولھپ - هالک 

یولج یرادقم  دندرک و  یم ناشرـس  مھ  یرـسور  رگا  دوب - هدـش  هتـشادرب  هک  رداچ  رداچ - طقف  هن  دـننک ؛ ظفح  ار  ناشباجح  دنتـشادن  قح  اھنز  دـنتفرگ ! برغ  زا  ار  اھزیچ 

ملع دندرواین . دوب ، مزال  تلم  نیا  یارب  هک  ار  یزیچ  دندروآ . برغ  زا  ار  اھ  نیا دنیآ ! یم هنھربرـس  اھنز  برغ ، رد  هکنیا  یارب  ارچ ؟ دندروخ ! یم کتک  دنتفرگ ، یم ار  ناش  هناچ

، دندروآ هک  مھ  ار  هچنآ  دندرواین . هک  ار  اھ  نیا دراد - یبوخ  تایـصوصخ  هرخالاب  یتلم  رھ  دماین - هک  یریذپرطخ  دماین ، هک  شـشوک  دھج و  دج و  دماین ، هک  هبرجت  دـماین ، هک 

یبرغ نوچ  نتفر ، هار  ندز و  فرح  اذغ و  سابل و  مرف  درک . لوبق  دیاب  تسا ، یبرغ  نوچ  دنتفگ  دندرک ؛ لوبق  لیلحت  نودب  اما  دندروآ ، ار  هشیدـنا  رکف و  دـندرک . لوبق  غیرد  یب

. تسین تسرد  نیا  تسا ؛ کلھم  مس  نیرتگرزب  تلاح  نیا  روشک ، کی  یارب  درادن ! درگربورب  یاج  تفریذپ ؛ یتسیاب  تسا ،

ناراتسرپ  / ٠٣/١٣٨٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

چوپ یاھاعدا  اھ ، نیا تاراھظا  رد  هک  دنتخانـش  اـیند  یاـھتلم  تخیر ؛ نیمز  رب  یناـھج  گرزب  یاھتردـق  یوربآ  ناریا ، نیطـسلف و  ی  هیـضق رد  تفر . اـھ  یلیخ یوربآ  اـیند  رد 

رد یتسینویھـص  میژر  لاح  نیمھ  رد  تسا ؛ فلاخم  مسیرورت  اب  هک  دنک  یم اعدا  اکیرما  تلود  زورما  دـینیبب  امـش  دراد . تقیقح  ردـقچ  مسیرورت  اب  تیدـض  رـشب و  قوقح 

زا اکیرما  تلود  لاح  نیعرد تسا ؛ یتلود  یمسر  مسیرورت  کی  نیا  دنک ! رورت  تسا - هدرک  نیعم  ار  رفن  دنچ  تسیب و  ار - یصخشم  دارفا  هک  دریگ  یم میمـصت  تلود  حطس 

، نیطسلف لخاد  رد  اما  دننانز ؛ قوقح  ناکدوک و  قوقح  رشب و  قوقح  راد  فرط هک  دننک  یم اعدا  دنک !؟ یمن تابثا  ار  اکیرما  میژر  ییوگ  غورد نیا ، ایآ  دنک ! یم تیامح  اھ  نیا

نیا دننک ! یمن مخا  دننابنج و  یمن بل  اھ  نیا دیآ و  یم دورف  هتسشن ، دوخ  ی  هناخ رد  هانپ  یب نز  هھامدنچ و  کدوک  رـس  یور  فقـس  اھتـسینویھص ، یاھرزودلب  اب  ناھگان 

. درب یم ایند  یاھتلم  ربارب  رد  ار  اھ  نیا یوربآ  راک ،

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

شوگ و هب  رتاویش  رتاسر و  هچرھ  ار  مالسا  شخب  یدازآ مایپ  ناملسم ، نادنمشیدنا  دنراد . هدھع  رب  ینیگنس  هفیظو  مالـسا ، یایند  رد  یرکف  یـسایس و  ناگبخن  نونکا 

« نز قوقح   » 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 14هاگياپ  هحفص 10 
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یدازآ و رـشب ، قوـقح  نوـچ : یتاـعوضوم  رد  ار  مالـسا  نـشور  میلاـعت  دـننک . نییبـت  یتـسرد  هـب ار  ناملـسم  یاـھ  تـلم یمالـسا  تیوـھ  دـنناسرب . دوـخ  مدرم  داـحآ  لد 

مسیرورت و اب  هزرابم  هرابرد  ار  برغ  یا  هناسر  بیرف  دننک . وگزاب  ناناوج  یارب  یملع  یگدنام  بقع رقف و  اب  هزرابم  ضیعبت ، عفر  داسف ، اب  هزرابم  نز ، قوقح  یرالاس ، مدرم

. دنزاس راکشآ  ناگمھ  یارب  یعمج ، راتشک  یاھ  حالس اب  هلباقم 

هرابرد دیاب  برغ  ناھج  دشاب . وگخـساپ  ناھج  یمومع  راکفا  ربارب  رد  دوش و  هدیـشک  شلاچ  هب  تاعوضوم  نیا  رد  یلمع  یرظن و  ظاحل  هب  دیاب  هک  تسا  برغ  ناھج  زورما 

یاھ تورث زا  یریگ  هرھب رد  اھ  تلم قح  هرابرد  دوخ ، تشونرـس  نییعت  رد  اھ  تلم قح  هرابرد  وا ، تمارک  ظفح  نز و  قوقح  هراـبرد  نیطـسلف ، رد  لاـسدرخ  ناـکدوک  راتـشک 

. دشاب وگخساپ  دوخ  نادنورھش  یدازآ  هرابرد  یتح  دوخ و 

ناحادم  / ٠۵/٠۵/١٣٨۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

فیاظو و نز و  قوقح  نز و  ریثاـت  نز و  شقن  یور  اـی  دـنک ، یم هیکت  هداوناـخ  نورد  رد  رداـم  تمرح  رداـم و  شقن  یور  رگا  تسا . هدرک  میرکت  ار  نز  یعقاو  یاـنعم  هب  مالـسا 

یمومع یاھ  تیلاعف تازرابم و  رد  تلاخد  یعامتجا و  لئاسم  رد  تکرـش  زا  ار  نز  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  هجو  چیھ هب دنک ، یم هیکت  هداوناخ  لخاد  رد  نز  یاھ  تیدودحم

اھ شالت رد  دیاب  ای  دشاب  یبوخ  رسمھ  بوخ و  ردام  نز ، دیاب  ای  هناک  دندرک ؛ هدافتسا  یمھف  جک نیا  زا  مھ  ضرغم  ی  هدع کی  دندیمھف ؛ جک  ای  دب و  یی  هدع دنک . عنم  مدرم 

ارھز ی  همطاـف دـنک . تکرـش  یعاـمتجا  تیلاـعف  رد  مھ  دـشاب ، یبوخ  رـسمھ  بوـخ و  رداـم  دـیاب  مھ  تسین ؛ یروـط  نیا هیـضق  دـنک ؛ تکرـش  یعاـمتجا  یاـھ  تیلاـعف و 

یاـھ هنومن هتـسجرب ، یاـھ  نز مالـسا و  ردـص  فورعم  یاـھ  نز تسا . رگید  ی  هنومن یربـک  بنیز  فلتخم . نوئـش  نیب  عمج  تسا ؛ یعمج  نینچ  رھظم  اـھیلع ) هللا مالـس )

؛ برغ ندمت  رد  نز  میرکت  ناونع  هب  ی  هدشاقلا یاھ  یزومآدب اب  تسا  هدش  هارمھ  مالسا ، رد  نز  میرکت  موھفم  ندیمھفن  دنتشاد . روضح  دندوب و  هعماج  رد  اھ  نیا دنرگید ؛

دارفا عمج  عمـش  تسا ؛ هداوناخ  ینورد  تیریدـم  روحم  مرکم و  زیزع و  هداوناخ ، لخاد  رد  نز  هدروآ . دوجو  هب  یرکف  ینھذ و  طلغ  ناـیرج  کـی  هدـش و  هتخیمآ  مھاـب  اـھ  نیا

دریگ و یم مارآ  نز  دوجو  هب  تسا - یناسنا  رھ  شالترپ  شلاچرپ و  یگدـنز  شمارآ  ی  هچـضوح هک  هداوناخ - نوناـک  تسا . شمارآ  هنیکـس و  سنا و  ی  هیاـم تسا ؛ هداوناـخ 

دیاب اتقیقح  نیاربانب  دراد . میرکت  رد  ینالوط  لصف  کی مادکرھ  هداوناخ ، رتخد  ناونع  هب  ردام ، ناونع  هب  رسمھ ، ناونع  هب  وا  شقن  تقو  نآ  دنک . یم ادیپ  نانیمطا  هنیکس و 

. درک ینیبزاب  ییوگزاب و  یسیونزاب و  مالسا ، رظن  رد  نز  تمارک  شزرا و  ی  هنیمز رد 

١٣٨۶/٠۴/١٣ /  ( اھیلعهللامالس  ) ارھز ترضح  دالیم  زورلاس  هناتسآ  رد  هبخن  ناوناب  رادید  رد  تانایب 

یضعب هک  ار  یبلاطم  منکیم  قیدصت  نم  دراد . یناوارف  نییبت  نایب و  راک و  یارب  اج  تسھ ؛ مھ  تسرد  هک  دندرک ، یتاراھظا  یـضعب  اھمناخ  یمالـسا ، قوقح  یهنیمز  رد 

الاب یاھتیفیک  اب  یمجحرپ و  راک  یایوق ، راک  یتسرد ، راک  دیاب ، هک  نانچنآ  یتسینیمف -  تاغیلبت  هلمج  زا  ضراعم -  تاغیلبت  اب  لباقت  رد  ام  دـنتفگ  دـندرک و  نایب  اھمناخ  زا 

هک منکیم  هبلاطم  اھنآ  زا  منکیم و  هیصوت  نارظنبحاص  هب  هیملع و  یاھهزوح  هب  اھهاگشناد ، هب  اھهاگـشھوژپ ، هب  یتاقیقحت ، یاھهاگتـسد  هب  اجنیمھ  زا  نم  میاهدرکن .

؛ تسایند یهمھ  رد  نانز  یهعماج  هب  تمدـخ  نیا  مینک ، راـک  بوخ  ناـمدوخ  روشک  رد  نز  یهلاـسم  رد  رگا  اـم  تسا . یمھم  یهلاـسم  هلاـسم ، دـننک . راـک  هنیمز  نیا  رد 

نکیل دنمھفب ؛ دعب  اھلاس  یـضعب  تسا  نکمم  دنمھفب ، زورما  ار  تمدـخ  نیا  شزرا  یـضعب  تسا  نکمم  الاح  ملاع . یهمھ  رد  نانز  یهعومجم  هب  تسا  یقیقح  تمدـخ 

. تساھنآ هب  تمدخ  نیا  میدرک ، راک  بوخ  رگا 

١٣٨۶/٠۴/١٣ /  ( اھیلعهللامالس  ) ارھز ترضح  دالیم  زورلاس  هناتسآ  رد  هبخن  ناوناب  رادید  رد  تانایب 

ماکحا اب  و  نز ، اب  طبترم  ىناھج  یاھنویـسناونک  اب  ندـش  گـنھامھ  یارب  دـننکیم  شـالت  اـھدرم  زا  یـضعب  نز و  نـالاعف  زا  یـضعب  هک  میتسھ  دـھاش  ناـمروشک  رد  اـم 

امتح تسا ، هدش  حرطم  نانز  هب  طوبرم  ماکحا  دروم  رد  ام  هقف  رد  هک  هچنآ  یهمھ  میوگب  مھاوخیمن  نم  تسا . طلغ  نیا  دننک ؛ دایز  مک و  دننک و  یزاب  دنورب و  رو  یمالـسا 

دوجو نز  دروم  رد  زورما  هک  یھقف  مکح  نـالف  دریگب ، ماـجنا  یطلـسم  رھاـم و  هیقف  یهلیـسو  هب  هک  یاهنیمز  کـی  رد  یقیقحت  کـی  اـب  تسا  نکمم  هن ، تسا ؛ رخآ  نخس 

یھقف رظن  دـندرک -  هراشا  مناخ  هک  لوقنم -  ریغ  نیمز و  زا  نز  ثرا  یهلاسم  نیمھ  رد  هداتفا . مھ  قافتا  تسا و  نکمم  نیا  درادـن ؛ یلاکـشا  نیا  دوش ؛ رییغت  راچد  دراد ،

؛ دربیم ثرا  تسا و  هجوز  رـسمھ و  قح  کشالب  نیمز  نآ  تمیق  نیع  هدـش ، ثاریم  زا  عنم  هچنآ  هک  تسا  نیمھ  مھ  ام  دوخ  یھقف  رظن  زورما  میدـق و  ناگرزب  زا  یـضعب 

، دریگب ماجنا  یھقف  لئاسم  یهنیمز  رد  دـیاب  هک  هچنآ  نکیل  دـنکیم ؛ ادـیپ  رییغت  نیا  میئوگب  ام  هک  دراد  ناکما  یزیچ  نینچ  یھقف  لئاسم  رد  نیارباـنب  درادـن . مھ  یلاکـشا 

، شدوخ لیم  قبط  رب  یسک  هکنیا  هن  یتھاقف ؛ یهدافتسا  یهویـش  هب  هقف ، دتم  هب  هاگن  اب  مھ  نآ  تسا ؛ یھقف  ینابم  هب  طلـسم  رھام و  هیقف  یهلیـسو  هب  یھقف  راک 

اب نیمزرـس  نیا  رد  هک  یمدرم  اب  شناگدـنروآ  مھارف  هک  یناھج -  نویـسناونک  نالف  یناھج ، یهدـھاعم  نالف  اب  دـنک  گنھامھ  ار  شدوخ  هکنیا  یارب  اھنآ ، اـب  قاـبطنا  یارب 

طلغ الماک  نیا  دربب ؛ دیاسب و  یمالسا  ماکحا  یهشوگ  زا  دیایب  دنتوافتم -  یرکف  ینابم  ظاحل  زا  الصا  دنراد ، یمالسا  ینابم  هب  داقتعا  دننکیم و  یگدنز  یمالـسا  ینابم 

کی اب  هک  تسا ؛ تسرد  نیمھ  و  تساھنیمھ ، تسا ، هدمآ  تحلصم  قباطم  یمالـسا  هقف  رد  یمالـسا و  ماکحا  رد  هک  هچنآ  دیدرت  نودب  تسین . عافد  لباق  الـصا  تسا ؛

. دوشیم مولعم  نیا  فلتخم ، یاھشخب  رد  هقادم و 

فرصت یمالـسا  ىھقف  ماکحا  رد  ام  هک  دننیبن  نیا  ار  جالع  هار  دننکیم ، هظحالم  ار  یئاھدوبمک  دننکیم و  رکف  دنلاعف و  نانز  لئاسم  یهنیمز  رد  هک  یناسک  زیزع ، نارھاوخ 

رطاخ هب  ام  دیابن  تسا . تحلـصم  اب  قباطم  تسرد و  الماک  تسا ، یمالـسا  ینابم  اب  قبطنم  هدـش و  طابنتـسا  قیقحت  اب  هک  یئاجنآ  یمالـسا  ىھقف  ماکحا  هن ، مینک ؛

هنارظنگنت و هاگن  اب  میئایب  ام  هدـمآ ، دوجو  هب  یناھج  الثم  نویـسناونک  نالف  هدـش و  یریگمیمـصت  زیچ  نالف  یللملانیب ، سالجا  نـالف  رد  یناـھج ، عمجم  نـالف  رد  هکنیا 

. تسین تسرد  نم  رظن  هب  مھ  نیا  مینک ؛ فرصت  نامدوخ  هقف  نامدوخ و  تارکفت  رد  تیبوعرم ، بعر و  اب  یهتخیمآ 

هعسوت  / ١٣٨٧/١٠/٢١ مجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

. نانآ هدنزاس  شقن  هب  هژیو  هجوت  اھهصرع و  همھ  رد  ناوناب  ینوناق  یعرش و  قوقح  یافیتسا  یعامتجا و  یاھهنحص  رد  نآ و  رد  نز  هاگیاج  هداوناخ و  داھن  تیوقت 

هبخن  / ١٣٩٠/٠٣/٠١ ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یلخاد عـضو  دـندرک ؛ رکذ  ار  یئاـھرامآ  مھ  مرتـحم  مناـخ  نیا  مراد ، یداـیز  یاـھرامآ  هدـنب  ادـبا . دـنیولج ؛ اـم  زا  هـنیمز  نـیا  رد  اـھیبرغ  مـینک  رکف  اـم  هـک  تـسین  روـجنیا 

رتدـب رگا  تسین ، رتھب  تسا ؛ رتدـب  انیقی  یقرـش  یناریا و  یمالـسا و  یاھهداوناخ  عضو  زا  نز ، قوقح  تیاـعر  مدـع  ظاـحل  زا  نز و  تیمولظم  ظاـحل  زا  یبرغ  یاـھهداوناخ 

یهناوتـشپ هب  دراد  جایتحا  میراد ؛ یدایز  یاھدوبمک  هداوناخ  طیحم  رد  ام  دنتـسین . ام  یوگلا  هک  اھنآ  مینکیمن ، هاـگن  هک  اـھنآ  هب  اـم  تسا . رتدـب  اـمتح  یدراوم  رد  دـشابن ؛

راک مک  هنیمز  نیا  رد  روشک  لخاد  رد  هک  تسا  یئاھنادیم  اھهصرع و  یهلمج  زا  هلئـسم  نیا  دنک . ادیپ  ققحت  دـیاب  نیا  و  یئارجا ؛ نیمـضت  هب  ینوناق ، نیمـضت  هب  ینوناق ،

. دوش راک  دیاب  هدش و 

١٣٩١/١٢/١۶ /  « روشک دیھش  نز  رازھ  تفھ   » یهرگنک هب  مایپ 

دھاوخن هجیتن  هب  نز » دـض   » ون هنھک و  یاھحرط  دـشخردیم ، مالـسلااھیلع  یربک  بنیز  مالـسلااھیلع و  ارھزهمطاف  مالـسلااھیلع و  یربک  یهجیدـخ  ناشخرد  باـتفآ  اـت 

هک دناهداد  ناشن  هدرک و  وربآیب  اوسر و  زین  ار  نز  هب  نردم  یاھمتس  هکلب  دناهتسکش  مھ  رد  ار  یرھاظ  یاھمتـس  هایـس  طوطخ  اھنت  هن  ام  ییالبرک  نز  نارازھ  دیـسر و 

. تسا نآ  ندش  هتخانش  تقو  زورما  هدشن و  هتخانش  زگرھ  نردم ، حالطصاب  ناھج  رد  هک  تسا  نز  قوقح  نیرتالاب  نز ، یھالا  تمارک  قح 

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

« نز قوقح   » 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 14هاگياپ  هحفص 11 
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مان هب  یمھم  بیـسآ  کی  لماع و  کی  یمومع  گـنھرف  رد  دـینک  ضرف  امـش  دـشاب . اـھمحازم  هجوتم  هک  تسا  نیا  تموکح  هاگتـسد  یتبقارم  یتراـظن و  فیاـظو  زا  یکی 

امـش بخ  دماجنایم ، قالط  هب  دـنکیم و  تسـس  ار  هداوناخ  ناینب  هک  دوشب  عورـش  یتاغیلبت  کی  روشک  یهعومجم  رد  مینک  ضرف  هچنانچ  رگا  الاح  دراد . دوجو  الثم  قالط 

روطهب هک  یزیچ  نیا  یولج  دـیاب  ینعی  دـینکب ؛ هجوت  انعم  نیا  هب  یتسیاب  دـنکن ، ادـیپ  جاور  هعماج  رد  قالط  دـیھاوخیم  هچناـنچ  رگا  ینعی  دـیریگب ؛ ار  نیا  یولج  دـیروبجم 

دوجو هضراعم  ارھق  دـیریگب ؛ رـسمھ ، هب  ییاـنتعا  یب  هداوناـخ و  نوناـک  هب  ییاـنتعا  یب  هداوناـخ و  هب  یلیم  یب  هب  دـناشکیم  ار  رـسپ  ار ، رتخد  ار ، ناوج  ار ، مدرم  یعیبط 

. دراد دوجو  تمحازم  دراد ،

روشک  / ١٣٩٣/٠١/٣٠ هدیزگرب  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تیعمج زا  یمین  الوا  تسا . رکف  راک و  لمات و  یریگیپ و  روخرد  نانچمھ  فلتخم  تاھج  هب  هک  تسا  یلئاسم  زا  یکی  ام ، روشک  رد  هلمجزا  زورما و  یایند  رد  نز  یهلئسم 

هک تیسنج  یهلئسم  ایناث  درک ؟ هدافتسا  ام  روشک  هلمجزا  یروشک ، رھ  عفن  هب  میظع  دادعتسا  ناکما و  نیا  زا  یملاس  لکشهب  ناوتیم  هنوگچ  دنتـسھ ؛ نانز  اھروشک 

رطاخهب اثلاث  یقالخا ؟ طاطحنا  رشب و  طاطحنا  تمدخ  رد  هن  دریگب ، رارق  ناسنا  یلاعت  تمدخ  رد  دناوتیم  هنوگچ  تسا ، شنیرفآ  لئاسم  نیرتفیرظ  نیرتساسح و  زا  یکی 

بانتجا لباقریغ  درک و  هنیداھن  ار  یراتفر  هداوناخ -  طیحم  رد  هچ  یعامتجا ، طیحم  رد  هچ  ناوتیم -  هنوگچ  دراد ، دوجو  درم  سنج  نز و  سنج  نیب  هک  یایعیبط  یاـھتوافت 

راک شالت و  یهعومجم  کـی  میھدـب ، رارق  راـک  ثحب و  لـمات و  رکف و  روحم  ار  هلئـسم  هس  ود  نیمھ  اـم  رگا  تسا . یمھم  یلیخ  لـئاسم  اـھنیا  دوشن ؟ ملظ  نز  هب  هک  درک 

دینک ضرف  الثم  عماوج  ای  هداتفابقع  عماوج  صوصخم  هک  دـنکن  لایخ  یـسک  ار  نانز  هب  ملظ  یهلئـسم  نیا  دروآ . دـھاوخ  دوخ  لابند  هب  ار  یلمع  یقیقحت و  یتاـعلاطم و 

یمھم لـئاسم  اـھنیا  بخ  تسین . رتـمک  اـعطق  دـشابن ، رگید  عماوج  زا  رتـشیب  رگا  ناـنز  یهعماـج  هب  ملظ  نیا  زورما ، ندـمتم  حالطـصاهب  عماوج  رد  هن ، تسا ؛]  ] یـشحو

. دوشب هتخادرپ  دیاب  اھنیا  هب  دوشب ، یگدیسر  دیاب  اھنیا  تسا ؛

روشک  / ١٣٩٣/٠١/٣٠ هدیزگرب  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھهویش اھشور و  اب  یغیلبت ، یاھشور  اب  نوناق ، اب  هک  دیشاب  نیا  لابند  تسا ؟ ییاھزیچ  هچ  هداوناخ  رد  نز  یحور  یهنیکـس  شمارآ و  بلـس  لماوع  دینیبب  دینک  هاگن 

نز دوخ  رگا  رـسپ . رتـخد و  نادـنزرف ؛ شمارآ  یهیاـم  و  درم ، شمارآ  یهیاـم  تسا ؛ شمارآ  یهیاـم  هناـخ  رد  نز  تسا . هیـضق  ساـسا  نیا ، دـینک . فرطرب  ار  اـھنیا  نوگاـنوگ ،

، دریگب رارق  راک  راشف  دروم  دریگب ، رارق  تناـھا  دروم  دریگب ، رارق  ریقحت  دروم  هک  ینز  دـھدب . هداوناـخ  هب  ار  شمارآ  نیا  دـناوتیمن  دـشابن ، یحور  یناور و  شمارآ  زا  رادروخرب 

بخ هک  تسا ، لئاسم  نیرتیلـصا  نآ  زا  یکی  نیا  تسا . یلـصا  یهلئـسم  نیا  تسا . هداوناخ  ریدم  نز ، هکیلاحرد  دشاب ؛ هداوناخ  ریدم  دناوتیمن  دشاب ؛ ونابدک  دناوتیمن 

. دریگب رارق  هجوت  دروم  دیاب  تسا و  هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  نادنچ  ام -  دیدج  یاھطیحم  هچ  ام ، یمیدق  یاھطیحم  هچ  ام -  یگدنز  طیحم  رد 

ناـبز هب  اھیـضعب  ـالاح  تسھ -  اـھیلیخ  نیب  روـصت  نیا  تسا ؛ نارگید  هب  یرازگتمدـخ  هـب  فـظوم  هـک  تـسا ]  ] ییود یهـجرد  دوـجوم  کـی  روـصت  هناـخ ، رد  نز  زا  روـصت 

ررکم نم  تسا . هدرک  ناـیب  مالـسا  هک  تسا  یزیچ  نآ  لـباقم  یهطقن  تسرد  نیا  تسا -  نیا  ناـشلد  رد  اـما  دـنروآیمن ، ور  هب  مھ  اھیـضعب  دـنروآیم ، ورهـب  دـنروآیم ،

نالف الثم  اذکب ؛» هنامرھق  رما   » لثم دنیوگیم ؛ رازگراک  نآ  هب  یبرع ، جیار  تاریبعت  رد  نامرھق ، ( ٣ (؛» هنامرھقب تسیل  هناحیر و  هارملا   » هک ار  فورعم  ثیدح  نیا  ماهدرک  ضرع 

نکن لایخ  دـیوگیم : ثیدـح  نیا  رد  نامرھق .»  » دـنیوگیم نیا  هب  تفگ ؛ تسا ، کالما  نیا  روما  رازگراک  هک  یـسک  نآ  ینعی  شدوخ ، نامرھق  هب  ناوارف  کالما  کلم و  بحاـص 

هدوشگ لـصف  نیدـنچ  نآ  زا  هک  تسا  یلـصف  کـی  شدوخ  نیا  دـینیبب ، بخ  تسین . یروـجنیا  دـھد ؛] ماـجنا   ] ار هناـخ  یاـھراک  دـیاب  هک  تسا  هناـخ  لـخاد  وـت  رازگراـک  نز 

هک تسا  ییاھزیچ  اھنیا  تسا . نیا  لوپ ؛ اب  یهلدابم  لباق  ینعی  راک  نیا  ندش  یرادیرخ  لباق  وا ، ندوبن  روبجم  وا ، مازلا  مدـع  هناخ و  رد  نز  راک  مارتحا  یهلئـسم  دوشیم :

، دنریگیم یـضعب  ار  نآ  زا  ییاھزیچ  کی  تسا . یاهتـسجرب  یقرتم و  هقف  ام  هقف  اعقاو  ناشیا ، دندرک  هراشا  هک  روطنامھ  تسھ ؛ مالـسا  هقف  رد  تسھ ، مالـسا  رد  بخ 

. ام میاهدید  مھ  ار  نیا  دننکیم ؛ ورنآ  هب  ورنیا  زا  یبرغ  یهنارگیچوھ  راکفا  نیا  اب  یگنھامھ  رطاخهب  مھ  ار  ییاھزیچ  کی  دننکیم ، شومارف  ار  نآ  زا  ییاھزیچ  کی 

یف نم  رثکا  عطت  نا  و  دـیامرفیم : نآرق  دـننکیم . ضوع  ار  یمالـسا  ماکحا  تاحـضاو  ار ، یمالـسا  ماکحا  قیاـقح  زا  یـضعب  دـیاین ، ناشدـب  اـھیبرغ  هکنیا  یارب  اھیـضعب 

دیاب نآ  لابند  درک ، ادیپ  دیاب  ار  یمالسا  رکف  دوب ؛ دیابن  هفارخ  لھج و  یایند  رد  جیار  رکف  ورهلابند  ( ۴ (؛ نوصرخی الا  مھ  نا  نظلا و  الا  نوعبتی  نا  هللالیبس  نع  کولضی  ضرالا 

، یلصا لئاسم  زا  یکی  ینعی  یلـصا ، یهلئـسم  نم  رظن  هب  درک . ادیپ  دیاب  ار  یلـصا  یهلئـسم  نیاربانب  تسا ؛ هلئـسم  کی  مھ  نیا  دنیوگب . دب  یاهدع  کی  الاح  ولو  تفر ،

عناـم وا ، ندـناوخ  سرد  عناـم  یزیچ ] [ ؛ اھدادعتـسا زورب  یارب  یرادهناـخ  هداوناـخ و  طـیحم  رد  نز  تصرف  هداوناـخ ؛ طـیحم  رد  نز  تینما  تـسا : هداوناـخ  هناـخ و  یهلئـسم 

. تسا هیضق  ساسا  نیا  دشاب ؛ مھارف  اھراک  نیا  یارب  نادیم  تسا -  اھزیچ  نیا  لھا  هک  یسک  یارب ]  - ] دوشن وا  نتشون  عنام  وا ، ندیمھف  عنام  وا ، ندرک  هعلاطم 

روشک  / ١٣٩٣/٠١/٣٠ هدیزگرب  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، مرادن یتفلاخم  ناشاھتیریدـم  اب  هن  ناشلاغتـشا ، اب  هن  مدوخ  هدـنب  میتسین ؛ فلاخم  ناوناب  لاغتـشا  اب  ام  هتبلا  تسین . یلـصا  لئاسم  وزج  ناوناب ، لاغتـشا  یهلئـسم 

یـسنج و یربارب  توافت   [ موس یهنیمز  نیا  رد  هک  ییاھراک  زا  یکی  تسا . مدـقم  نآ  درک ، ادـیپ  هضراعم  رگا  دـنکن ؛ ادـیپ  یفانت  هضراعم و  یلـصا  لئاسم  نآ  اب  هکیماداـم 

تسھ لغاشم  زا  یـضعب  تسیچ . تسا  نز  تیـصوصخ  نیا  اب  بسانتم  هک  یلغاشم  نآ  دننیبب  دننک  هاگن  هک  تسا  نیا  اعبط  دریگب ، ماجنا  دیاب  میدرک  ضرع  هک  تلادع [

ثحب نیا  دننکن . لیمحت  نز  رب  دوشیم ، یھتنم  لغاشم  نآ  هب  هک  ار  یتالیـصحت  نآ  هک  تسا  نیا  اھراک  زا  یکی  دننکن . لابند  ار  اھنیا  بخ  تسین ، نز  تخاس  اب  بسانتم 

دب دشاب  تلادع  دض  هک  ییاجنآ  ضیعبت  تسین . دب  اجهمھ  ضیعبت  نیا  تسا ، ضیعبت  تالیصحت  رد  هک  دننکیم  لاجنج  اھیضعب  زاب  هک  اھنیا  دننام  تالیـصحت و  هاگـشناد و 

رگا رگید . تسا  ضیعبت  نیا  بخ  نابهزاورد ، دیراذگیم  ار  یکی  عفادم ، دیراذگیم  ار  یکی  مجاھم ، دـیراذگیم  ار  یکی  لابتوف ، میت  کی  رد  امـش  هکیتقو  دـینک  ضرف  الاو  تسا .

بخ ار ، راک  نیا  تسین  دلب  هک  نابهزاورد  دنتشاذگ  رگا  دشاب  مجاھم  دیاب  هک  یسک  نآ  تخاب . دھاوخ  میت  بخ  مجاھم ، دنتشاذگ  دتسیااو ، عافد  طخ  رد  دیاب  هک  یسک  نآ 

هب هجوت  اب  مینیبب  دیاب ] سپ  . ] دنرامگیم اجنآ  ار  یکی  دنراذگیم ، اجنآ  ار  یکی  دنراذگیم ، اجنیا  ار  یکی  تسا ؛ تلادع  نیع  ضیعبت ، نیا  اما ] ، ] تسا ضیعبت  نیا  دزابیم . میت 

و یدرک ، تکرش  یروجنیا  روکنک  رد  نوچ  امش  هک  مینک  شروبجم  هکنیا  هن  میھدب ؛ رارق  ناشرایتخا  رد  ار  سرد  نآ  تسا ، بسانم  ناوناب  یارب  یسرد  هچ  دنلب  فادھا  نآ 

هب هک  یلغـش  هن  تسا ، راگزاس  وا  یلاع  فادـھا  اب  هن  تسا ، راگزاس  وا  یهنانز  تعیبط  اب  هن  سرد  نیا  هک  یناوخب ، ار  سرد  نالف  یورب  دـیاب  امتح  یدروآ ، هرمن  یروجنیا 

یهمھ دـناوتن  نز  هک  ار  نیا  هصـالخ  و  تفرگ . رظن  رد  دـیاب  ناـنز  لاغتـشا  یهنیمز  رد  نم  رظن  هب  ار  اـھزیچ  نیا  تسا . وا  اـب  بساـنتم  دوـشیم ، هداد  وا  هـب  سرد  نـیا  لاـبند 

نآ نیا ، دـشابن .]  ] یھلا تعیبـط  اـب  بساـنتم  هک  تسا  دـب  یزیچ  نآ  ریخن ، تسناد ؛ صقن  اـی  تسناد  گـنن  دـیابن  دریگب ، هدـھع  هب  دریگیم  هدـھع  هب  درم  هک  ار  یلغاـشم 

. تسا یفاک  هزادنا  نیمھ  نم  رظن  هب  هک  میدرک ، تشاددای  مھ  یرگید  یاھزیچ  الاح  هتبلا  هک  تسا  ام  ضیارع 

رکفشوخ و هدرکلیصحت و  مناخ  و  دنتسھ . اھمناخ  دوخ  دننک  لح  دننک و  لابند  دنناوتیم  ار  هلئـسم  نیا  هک  مھ  یناسک  نیرتھب  تسا ؛ یمھم  یهلئـسم  نانز ، یهلئـسم 

هنازرف هدرکلیصحت و  نز  همھنیا  ام  روشک  خیرات  رد  تقوچیھ  مدرک ؛ ضرع  تسا . دایز  یلیخ  هللادمحب  ام  روشک  رد  زورما  میرادن ؛ مک  هحیرقشوخ  ملقشوخ و  دادعتسااب و 

رد نز ، رگـشھوژپ  نز ، ققحم  همھنیا  نز ، رعاـش  همھنیا  نز ، یهدنـسیون  همھنیا  یھاگـشناد . یاـھطیحم  رد  هن  یوزوح ، یاـھطیحم  رد  هن  میتشادـن ؛ اـم  هتـسجرب  و 

هاگن نامھ  تکرب  هب  تسا ، یمالـسا  یروھمج  تکرب  هب  تسا ، مالـسا  تکرب  هب  اھنیا  میراد .]  ] یمالـسا ماظن  تکرب  هب  زورما  هناتخبـشوخ  میتشادن ؛ فلتخم  یاھهتـشر 

مینک یرازگساپس  وا  تاقیفوت  زا  مینک و  رکش  ار  ادخ  دیاب  میتشادن . نامروشک  رد  ار  یتیعضو  نینچ  ام  تقوچیھ  ( ۵ .) دندرک هراشا  هک  تسا ، نز  یهلئسم  هب  ماما  نشور 

هک یدام  یاھدومنھر  زا  هاگن  بلس  یھلا و  دومنھر  هب  هاگن  مدرک : ضرع  هک  تسا  نیمھ  مھ  شرکش  مینکب ؛ ار  قیفوت  نیا  رکش  میھاوخب و  ار  قیفوت  نیا  شیازفا  وا  زا  و 

، دنزب فرح  ناشفالخ  رب  یسک  رگا  و  دنتسھ ، یچوھ  مھ  یلیخ  دنراگبلط ، مھ  یلیخ  دنیوررپ ، مھ  یلیخ  هک  دنیاھییاکیرمآ  اھیبرغ و  مھ  نآ  رـشابم  یدصتم و  زورما 

. دیورب شیپ  هللااشنا  دیاب  درک ؛ انتعا  دیابن  اما ] ، ] دننکیم مھ  یتاغیلبت  موجھ 

نایوجشناد  / ١٢/٠۴/١٣٩۵ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

« نز قوقح   » 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 14هاگياپ  هحفص 12 
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یاروـش سلجم  دـننک ؛ ثـحب  دننیـشنب ، دـشاب ، درم  دـشاب ، نز  درادـن ، یلاکـشا  یمـسر  تاـسلج  رد  هـلب ، تـسین . یبوـلطم  زیچ  کـی  مالـسا  رظن  زا  سنج  ود  طـالتخا 

. دنکیم بارخ  ار  اھلد  دنزیم ، ررض  اھنیا  درادن ، یزرمودح  اھطالتخا  نیا  هک  ییاھطیحم  رد  اما  تروشم  سلجم  هرکاذم ، سلجم  یمالسا ،

مالسلامھیلع  / ١٢/٢٩/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

زا اھیلعهللامالـس ؛)  ) ارھز یهمطاف  شاهنومن  دـنرادن ، یتوافت  مھ  اـب  یونعم  تاـماقم  هب  جورع  ظاـحل  زا  تسا ؛ هداد  رارق  مھ  لـثم  یتاـھج  زا  ار  نز  ار و  درم  لاـعتم  یادـخ 

ارھز یهمطاـف  شاهنوـمن  دــنرادن ، یتواـفت  رــشب  تیادــھ  ییاـناوت  ظاـحل  زا  اھیلعهللامالــس ؛)  ) ارھز یهمطاـف  شاهنوـمن  دــنرادن ، یتواـفت  مـھ  اـب  یربـھر  تردــق  ظاــحل 

لوق هب  دننک ، عافد  دنھاوخیم  نز  قوقح  زا  هک  ییاھنیا  اھیلعهللامالـس .)  ) ارھز یهمطاف  شاهنومن  زاب  دـنراد ، توافت  یگدـنز  یهرادا  فیاظو  ظاحل  زا  اما  اھیلعهللامالـس ؛) )

کی یارب  تسا  راختفا  کی  اھتیریدم  رگم  دنکن ؛]  ] تیریدم نز  ارچ  دـنیوگیم  دـننک ، عافد  نز  زیچ  هچ  زا  دـنیوگب و  هچ  دـنمھفیمن  دـننزیم و  شداشگ  رـس  زا  ار  روپیـش  فورعم 

یربارب اـیند  رد  هک  یناـسک  نآ  تسا ؟ تلادـع  نیا  یتیـسنج ؛ تلادـع  دـنراذگیم  مھ  ار  شمـسا  تـسا ؟] درم  صوـصخم   ] اھتیریدـم ارچ  هـک  دـشاب  نـیا  لاـبند  هـک  ناـسنا 

رارقا احیرص  ناشیاھیلیخ  هتبلا  دننامیشپ ؛ ناشدوخ  هک  هدش  ناشریگنابیرگ  هیحان  نیا  زا  داسف  یتخبدب و  ردقنیا  زورما  دندوب ، نآ  لابند  دندرکیم و  حرطم  ار  یتیـسنج 

راھظا دنمھفیم ، دـنیوگیم ، ناشنادنمـشیدنا  ارچ ، ناشنادنمـشیدنا  اما  دـتفایم ؛ دراد  یقافتا  هچ  دـنمھفیمن  دـندش ، گرزب  گنھرف  نیا  اب  مھ  ناشیاھیلیخ  دـننکیمن ،

. دشابن هدش ، حرطم  یتیسنج  یربارب  ناونعهب  هک  یزیچ  نیا  ناشدارم  دنروآیم ، یتیسنج  تلادع  مسا  لخاد  رد  هک  یناسک  نیا  دنک  ادخ  دننکیم . ینارگن 

ناحادم  / ١٣٩٩/١١/١۵ اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یبرغ و شور  یبرغ و  قطنم  رد  نز  تمرح  تسا و  یرازبا  ییالاک و  هاگن  هک  نز  هب  برغ  جیار  هاگن  لباقم  یهطقن  تسا ؛ نز  مارتحا  میرکت و  هاگن  یمالـسا ، یروھمج  هاگن 

زواجت ضرعت و  دروم  هک  درک  مالعا  نیا  زا  لبق  هام  دـنچ  نیمھ  رد  نز  یماظن  یتلود و  تاماقم  نیرتیلاـع  زا  یکی  هک  دـیدید  امـش  هتـسکش . مھ  رد  یبرغ  یگدـنز  کـبس 

. دننامیمن رانک  رب  دنتسین و  ناما  رد  نز  دروم  رد  یبرغ  قطنم  بیـسآ  زا  دنـسریم ، یـسایس  یعامتجا و  یرادا و  یالاب  یاھهبتر  هب  هک  ینانز  یتح  ینعی  ( ٨ (؛ هتفرگ رارق 

تٰقداـصلاو نیقدٰـصلاو  تٰتناـقلاو  نیتـنٰقلاو  تٰنمو  ـ ملاو نینموـملاو  تاملـسملاو  نیملـسملا  نا  دـنربارب : یناـسنا  یاھـشزرا  ظاـحل  زا  درم  نز و  هک  تـسا  نـیا  مالـسا  هاـگن 

؛ دـنراد ود  رھ  مھ  یکرتشم  فیاظو  دـنرادن . رگیدـمھ  اب  یتواـفت  چـیھ  یناـسنا  یھلا و  یاھـشزرا  دروم  رد  ناملـسم  نز  ناملـسم و  درم  رخآ ؛ اـت  ( ٩ ،) تٰرباصلاو نیربٰصلاو 

طوبرم ای  درم  هب  طوبرم  تسا ، کرتشم  یعون  هب  مادـک  رھ  یارب ]  ] هللالیبسیف داـھج  یهفیظو  تسا ، کرتشم  تمدـخ  یهفیظو  تسا ، کرتشم  فورعم  هب  رما  یهفیظو 

ناـمتخاس بیکرت  هژیو ، فیاـظو  نیمھ  ادا  رطاـخ  هب  لاـعتم  یادـخ  هک  دراد  یاهژیو  فیاـظو  درم  دراد ، یفیاـظو  نز  دـنراد ؛ یاهژیو  فیاـظو  مھ  مادـک  رھ  تسین . هژیو  نز  هـب 

راـختفا هاـگن  نیا  هب  اـم  و  تسا ، نز  هب  یمالـسا  یروھمج  هاـگن  مالـسا و  هاـگن  نیا  نیارباـنب  هدرک . قلخ  هدرک و  اـنب  هفیظو  نآ  اـب  بساـنتم  مھ  ار  اـھنآ  یحور  یمـسج و 

. دننکیم ملظ  دنراد  نز  هب  اھنآ  میدقتعم  مینز ؛ دروم  رد  یبرغ  یگدنز  کبس  یبرغ و  شور  یبرغ و  قطنم  هب  ضارتعا  اپ  ات  رس  ام  مینکیم ؛

تمالس  / ١۴٠٠/٠٩/٢١ یادھش  هداوناخ  ناراتسرپ و  رادید  رد  تانایب 

مـشچ یروک  هب  تسا . مھم  یلیخ  نیا  ار ؛ نز  سنج  میظع  یلقع  یحور و  تیفرظ  دھدب  ناشن  ناھج  یهمھ  خیرات و  یهمھ  هب  تسناوت  اھیع ) مالـس هللا   ) ٰیربک بنیز 

تمظع نز و  یهبترم  ولع  دـھدب  ناشن  تسناوت  ٰیربک  بنیز  دـننکیم ، دـندرکیم و  ریقحت  ار  نز  سنج  یوحن  هب  مادـک  رھ  ام  یهرود  رد  هچ  نامز ، نآ  رد  هچ  هک  یناـسک  نآ 

ثحب دراو  ـالاح  هک  تسا  یتـیعقاو  کـی  دـننکیم ، ریقحت  زورما  میدرک  ضرع  هکنیا  داد . مھاوخ  حیـضوت  یرـصتخم  کـی  ـالاح  نم  هک  ار ؛ نز  یونعم  ینـالقع و  یحور و  تردـق 

هتکن کی  داد : ناشن  ار  هتکن  ود  اھیع ،) مالس هللا   ) ٰیربک بنیز  راوگرزب ، نیا  دننکیم . ریقحت  یکانرطخ  لکـش  هب  ار  نز  دنراد  اھیبرغ  نیمھ  مھ  همھ  زا  رتشیب  میوشیمن ؛

( اھیلع مالـس هللا   ) ٰیربک بنیز  المع  ار  اھنیا  ریبدت ؛ یدـنمدرخ و  زا  دـشاب  یدـنلب  یهلق  دـناوتیم  نز  هکنیا  مود  لمحت ؛ ربص و  زا  دـشاب  یمیظع  سونایقا  دـناوتیم  نز  هکنیا 

. داد ناشن  رشب  یهمھ  هب  داد ، ناشن  خیرات  هب  دندوب ؛ ماش  هفوک و  رد  هک  یاهدع  نآ  هب  طقف  هن  داد ؛ ناشن 

...

یروج داد . ناشن  ار  نز  سنج  ینالقع  یونعم و  تیفرظ  دوخ ، تانایب  اب  دوخ و  راتفر  اب  اھیلع ) مالس هللا   ) ٰیربک بنیز  هک  تسا  نیا  شاهصالخ  هک  بنیز  ترضح  تیصخش 

. تسا نز  تیفرظ  نیا  دتسیایم . رافک  لباقم  رد  ربمغیپ  هکنیا  لثم  دتسیایم  یروج  دنزیم ؛ فرح  دراد  نینموملاریما  هکنیا  لثم  دنزیم  فرح 

روشک  / ٠۵/١۴٠١/٠۵ رسارس  هعمج  همئا  رادید  رد  تانایب 

زاب اھنیا  دننام  باجح و  یهناھب  هب  مھ  اریخا  زاب  اھنیا . دننام  دننک و  تیامح  دنھاوخیم  یناریا  نز  زا  هک  دندرکیم  فازگ  یاعدا  دندرکیم ؛ حرطم  ار  نز  یهلئسم  بالقنا  لوا  زا 

امش هک  دیسرپ  نم  زا  رفن  کی  عمج  کی  رد  لبق  لاس  دنچ  یتقو  کی  الاح  بخ ، دننکیم . رارکت  دنراد  هرابود  ار  ماکان  عقاو  رد  یاھـشالت  نامھ  دـندرک و  حرطم  ار  نز  یهیـضق 

؟ عافد دندرک . الاک  هب  لیدبت  ار  نز  دنھدب . باوج  دیاب  اھنآ  دننک ، عافد  دیاب  اھنآ  مراد ! هلمح  نم  مرادـن ، عافد  نم  متفگ  نم  دـیراد ؟ یعافد  هچ  برغ  لباقم  رد  نز  یهیـضق  رد 

اکیرمآ و یتلود  یمـسر و  یاھهناسر  یتاغیلبت و  لیاسو  ناھگان  دینیبیم  امـش  هکنیا  تسیچ ؟ هلئـسم  الاح  بخ  نز . یهیـضق  رد  میتسھ  یعدـم  ام  منکیمن . عافد  نم 

یهلئـسم لثم ]  ] دننکیم ادـیپ  مھ  یاهناھب  کی  نز و  یهیـضق  رـس  یاهھرب  کی  رد  دـنروآیم  موجھ  ناھگان  ناشناورهلابند  ناشنارودزم و  رگید و  یاھاج  یـضعب  سیلگنا و 

هک دنتـسین  یناسک  نامھ  رگم  اھنیا  دننک ؟ عافد  یناریا  نز  و  نز ، قوقح  زا  دـنھاوخیم  اعقاو  اھنیا  ایآ  دـننکیم ؟ ار  راک  نیا  ارچ  تسیچ ؟ شتلع  اھزیچ ، نیا  دـننام  باجح و 

ــ  دنکدوک دنتسھ ــ  یاهناورپ  یرامیب  یاراد  هک  ار  یناکدوک  یوراد  اھنیا  هتخوس ؟ یناریا  نز  یارب  ناشلد  اھنیا  دنتسبیم ؟ دندنبب  تلم  نیا  یور  هب  ار  بآ  دنتـسناوتیم  رگا 

؟ دنک رواب  ار  نیا  تسا  نکمم  یسک  دنایناریا ؟ نز  زوسلد  اھنیا  ناریا . تلم  یهبناجهمھ  میرحت  دندرک ؛ میرحت  دندرک ، عونمم 

اھنز ار ] راک  نیا  [ ؛ تسا رپ  ناشلد  اھنیا  هدز . برغ  ندمت  هب  ار  اھهبرض  نیرتگرزب  زا  یکی  یناریا  دادعتسااب  فرشاب و  نز  هک  تسا  نیا  هلئسم  تقیقح  تسیچ ؟ هیضق  سپ 

اھلاس اھنیا  روطچ ؟ هدرک . دراو  یبرغ  یاھغورد  یبرغ و  یاـھهیعاد  هب  ار  اھهبرـض  نیرتمھم  زا  یکی  یناریا  نز  صوصخب  یمالـسا ، یروھمج  تکرح  عومجم  زا  ریغ  دـندرک .

یلاع تاماقم  هب  دـناوتیمن  دـنک ، تفرـشیپ  دـناوتیمن  دوشن  اھر  اھزیچ  نیا  دـننام  یعرـش و  یقالخا و  دویق  زا  هچنانچ  رگا  نز  دـنیوگیم  هک  تسا ــ  لاـس  تسیود  تسا ــ 

دوـیق نیا  هک  تسا  نیا  هریغ  یـسایس و  یعاـمتجا و  یـالاب  یاـھهبتر  هب  نز  ندیـسر  طرـش  دـنیوگیم . دـنراد  یروـج  نیا  دـسرب ؛ هریغ  یعاـمتجا و  یـسایس و  یملع و 

. دنک اھر  ار  یقالخا 

غارچھاش  / ١۴٠١/٠٩/٢٩ یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

کی دننزیم ، ار  یماظن  یهعومجم  کی  تقو  کی  دراد . قرف  روشک  رگید  یتسیرورت  ثداوح  زا  یلیخ  اب  غارچھاش ) یتسیرورت  هثداح   ) هیـضق نیا  رد  مھ  نمـشد  تیموکحم 

لحم تسا ؛ اوعد  مزر و  لحم  هن  تسا ، یسایس  لفحم  هن  هک  دننزیم  ار  رئاز  یهعومجم  کی  تقو  کی  تسا ؛ فرح  کی  نآ  بخ  دننزیم ؛ ار  یـسایس  یهعومجم  کی  تقو 

، زاین ضرع  یارب  اجنآ  دـناهتفر  اھناسنا  فلتخم  یاھاج  زا  دـمحاریوب ، هیولیگھک و  زا  زاریـش ، دوخ  زا  نالیگ ، زا  نادـمھ ، زا  نارھت ، زا  تسا . ادـخ  اب  سنا  لـحم  تسا ، تراـیز 

تیانج نیا  بکترم  هک  نآ  تسیک ؟ نمـشد  نیا  هیـضق . نیا  رد  تسا  اوسر  یلیخ  نمـشد  دـناهتفرگ . رارق  ملظ  نیا  دروم  ادـخ و  یایلوا  اـب  تولخ  یارب  ادـخ ، اـب  تولخ  یارب 

. دنتسھ وا  رس  تشپ  یناسک  تسین ؛ وا  طقف  اما  تسا ، راکتیانج  تسا ، راکتنایخ  تسا ، یناج  تسا ، نمـشد  وا  تسا ؛ مولعم  بخ  هک  وا  تسا ؟ نمـشد  وا  طقف  دش ،

شدوخ میدرک ؛ دیلوت  ار  شعاد  ام  تفگ  احیرـص  اکیرمآ  درک ؟ دیلوت  یـسک  هچ  ار  کانرطخ  دوجوم  نیا  دروآ ؟ دوجو  هب  یـسک  هچ  ار  شعاد  اما  هلب ، بخ  شعاد ؛»  » دنیوگیم

تـسد هب  ار  رـشب  قوـقح  مچرپ  ـالاح  هک  ییاـھنامھ  دـنراکھانگ ؛ اـھنآ  ار ــ  شعاد  میدرک  دـیلوت  اـم  دـنتفگ  شیپ  لاـس  تشھ  تفھ  هکلب ] ، ] ـالاح هن  ار ــ  نیا  تفگ  حـیرص 

، نز قوقح  یهراـبرد  رـشب ، قوقح  یهراـبرد  دـننزیم . فرح  روج  نآ  دـننکیم ، لـمع  روج  نیا  یقـش ! هایـس و  یاـھلد  نیا  رب  وگغورد ، یاـھناھد  نیا  رب  ادـخ  تنعل  دـنریگیم .

، اھنیا تسا ؛ هللاودـع  تسا ، ادـخ  نمـشد  رفاک  تسا و  رفاک  قفانم ، و  لماک ! قفانم  ینعی  تسا ؛ نآ  ناشلمع  تسا ، نیا  ناشفرح  یناسنا ، نوگاـنوگ  لـئاسم  یهراـبرد 

« نز قوقح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دندش اوسر  غارچھاش  یهیضق  نیا  رد  اھنیا  دنیادخ . نمشد  مھ  دنقفانم ، مھ  دنرفاک ، مھ 

ناوناب  / ١۴٠١/١٠/١۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هک دندیـسرپ  نم  زا  هاگـشناد  رد  اھوجـشناد  شیپ  اھلاس  یتقو  کی  تسین . عافد  عضوم  تسا ، هبلاطم  عضوم  یبرغ ، راکایر  نایعدم  لابق  رد  ام  عضوم  نز ، یهلئـسم  رد 

ینعی میوگیم  هک  ایند » . » تسا رصقم  ایند  تسا ؛ یروج  نیا  نز  یهیضق  رد  مراد . یموجھ  نم  مرادن ؛ یعافد  نم  متفگ  دیراد ؟ ناتدوخ  زا  یعافد  هچ  هیضق  نالف  رد  امش 

. تسا یرگید  ثحب  نآ  مرادـن ، یراک  ار  یخیرات  برغ  نم  هتینردـم ؛ ناشدوخ  لوق  هب  ددـجتم و  برغ  هتبلا  دوجوم ؛ یبرغ  گـنھرف  یبرغ و  یهفـسلف  برغ و  یاـیند  نیمھ 

هب تبـسن  اھنیا  میاهدننکهبلاطم ، اھنیا  لابق  رد  ام  هدرک ؛ زاربا  یفرح  کی  یگدنز  نوئـش  یهمھ  رد  فرط  نیا  هب  شیپ  لاس  تسیود  دودح  زا  هک  نیمھ  ینعی  ددجتم  برغ 

عضوم یمالسا و  یهدیقع  رظن و  نایب  یهبنج  درادن ، عافد  یهبنج  مینکیم  ام  هک  ییاھتبحص  نیاربانب  دندرک . تیانج  دندز ، هبرـض  دنرـصقم ؛ دنراکھانگ ، ادج  نز  یهلئـسم 

الماک دندرک  تبحـص  هک  ییاھمناخ  اھامـش  لاثما  هک  منیبیم  هللادـمحب  مینکیم و  حرطم  نز  عوضوم  نز و  یهلئـسم  یهرابرد  هک  ار  یبلاطم  نیا  رگا  یتح  تسا . یمالـسا 

؛ دـنجنر رد  اـھنآ  یاـھنز  اـعقاو  نوچ  دـیراذگب ؛ رثا  اـعقاو  مھ  اـھیبرغ  یمومع  راـکفا  یور  دـیناوتب  هک  تسھ  نیا  دـیما  دـینک ، ناـیب  دـینکب ، رارکت  لـئاسم ، نیا  هب  دنطلـسم 

. دیراذگب رثا  تسا  نکمم  مھ  اھنآ  یور  تسا ؛ یرگید  دراوم  کی  رد  هاگآ  و  یدراوم ، رد  هاگآدوخان  جنر  کی  رد  زورما  یبرغ ، نز  یهعماج 

ناوناب  / ١۴٠١/١٠/١۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ینعی دننکیم ! دومناو  نز  قوقح  رادمچرپ  ار  ناشدوخ  دناهدروآ ، دراو  نز  تمارک  هب  نز و  تیثیح  هب  نز و  هب  هک  یاهبرـض  همھ  نیا  اب  اھنیا  دوشیم ؛ رھاظ  اجنیا  برغ  تحاقو 

کی دراد ، یناھنپ  تاعالطا  کی  ییاھاج  کی  زا  یـسک  تقو  کی  الاح  تسا . تحاقو  تیاھن  نیا  اعقاو  ینعی  دـننکیم ؛ هدافتـسا  دـنراد  اـیند  رد  نز  قوقح  یهیـضق ]  ] زا اـھنیا 

یاھضرعت یبرغ و  یاھنز  نیب  داتفا  هار  هتشذگ  لاس  هک  یزیچ  نیا  زا  دروایب  مسا  دشکیم  تلاجخ  مدآ  مروایب ؛ مھاوخیمن  مسا  اعقاو  رگید  هک  تسا  راکشآ  یلیخ  هن ، تقو 

نز یدازآ  ناونع  هب  اھیبرغ  یاوقتیب  نابز  رد  هک  یزیچ  نآ  میتسھ ! نز  قوقح  رادفرط  میتسھ ، نز  رادفرط  اـم  دـنیوگیم  زاـب  اـھنیا ، یهمھ  اـب  اـھنیا . دـننام  یـسنج و 

، تسا تراسا  نیع  تسین ؛ یدازآ  هک  اھنیا ] [ ؛ تسا یدازآ  اھنیا  ناشرظن ] رد  [ ؛ تسا انعم  نیا  هب  یدازآ  ناشدارم  نز ، یدازآ  دـنیوگیم  هکنیا  تسا . اـھنیا  دوشیم  هدـیمان 

. تسا تناھا  نیع 

« : نز قوقح   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

لضاف  /   ٠١/١٣٨٢/٠۶ دمحم  هدنسیون :  للم /  ریاس  مالسا و  رد  نز  قوقح  تیصخش و  هب  یھاگن 

هدازرقاب  /   ١٣٨٢/٠٧/٠١ اضردمحم  هدنسیون :  مالسا /  رد  نز  قوقح  هب  یھاگن  مین 

« نز قوقح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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