
نایوجشناد  / ١٣٩٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

نکل هرکاذم ، هب  متسین  نیبشوخ  مرادن ، دامتعا  نم  متفگ  اھتنم  درادن ؛ یلاکشا  صاخ  تاعوضوم  رد  هرکاذم  هک ]  ] متفگ ینارنخس  رد  سدقم  دھشم  رد  لاسما  لوا  هدنب 

. مینکیمن یررض  هللانذا  هب  مھ  ام  دننکب ؛ دننک ، هرکاذم  دنھاوخیم 

لاس ٨٢ و ٨٣ رد  هک  یاهبرجت  لثم  درب ؛ دھاوخ  الاب  ار  ام  تلم  یرکف  تیفرظ  هبرجت  نیا  درک -  مھاوخ  ضرع  ارـصتخم  نم  الاح  هک  تسا -  ناریا  تلم  رایتخا  رد  یاهبرجت  کی 

لاس ود  ام  بخ  تفریذـپ . یتدـم  کی  یارب  یمالـسا  یروھمج  اھییاپورا ، نیمھ  اب  تارکاذـم  رد  ار  یزاسینغ  قیلعت  تقونآ  هک  تفرگ ، ماـجنا  یزاـسینغ  قیلعت  یهنیمز  رد 

یرایتخا قیلعت  نآ  ام  رگا  درادن . دوجو  اقلطم  یبرغ  یاکرـش  فرط  زا  یراکمھ  دیما  یزاسینغ ، قیلعت  اب  هک  میدیمھف  نوچ  ارچ ؟ دـش . مامت  ام  عفن  هب  نکل  میداتفا ، بقع 

امـش هرذ  کـی  بخ  دـنیوگب  یناـسک  دوب  نکمم  میدوـب ، هدرکن  لوـبق  زور  نآ  دـندرک -  لوـبق  اـم  نیلوئـسم  میدرک ، لوـبق  اـم  نکل  دوـب ، هدـش  لـیمحت  یوـحنهب  هتبلا  هک  ار - 

اب دـش  موـلعم  هک  تشاد  اـم  یارب  ار  هدـیاف  نیا  یزاـسینغ  قـیلعت  نآ  دـشیم . یداـع  ناریا  یاهتـسھ  یهدـنورپ  دـشیم ، لـح  تالکـشم  یهـمھ  دـیدرکیم ، ینیـشنبقع 

ام ار  نیا  تسا ؛ یرگید  بلطم  لابند  لـباقم  فرط  دوشیمن ؛ لـح  لکـشم  اـھراک  زا  یرایـسب  ندرک  لـیطعت  اـب  راـک ، نداـتفا  بقع  اـب  یزاـسینغ ، قیلعت  اـب  ینیـشنبقع ،

، ود رـس  میدزیم  هناچ  ام  زور  نآ  هدرک ؛ قرف  نامـسآ  ات  نیمز  لاس ٨٢ ، اب  یمالـسا  یروھمج  تیعـضو  زورما  ندرک . زاغآ  ار  یزاسینغ  میدرک  عورـش  نآ  زا  دعب  اذل  میدیمھف ،

شیپ ار  اھراک  دـندرک ، تمھ  ام  نیلوئـسم  ام ، نیققحم  ام ، نادنمـشناد  ام ، یاھناوج  دـنراک . لوغـشم  ژویفیرتناـس  رازھ  نیدـنچ  زورما  هک ] یلاـح  رد  ژویفیرتناـس [ ، هس 

نآ تارکاذم  نیا  زا ]  ] منکیمن رکف  نم  متـسین ؛ نیبشوخ  متفگ  هک  نانچمھ  هدنب  هتبلا  درک . میھاوخن  یررـض  ام  تسا ، نایرج  رد  زورما  هک  مھ  یتارکاذم  زا  نیاربانب  دـندرب .

اما درادـن  یداریا  درک ؛ دـھاوخ  تیوـقت  داد و  دـھاوخ  شیازفا  ار  ناریا  تلم  یبرجت  یهناوتـشپ  تسا و  یاهبرجت  نکل  دـیایب ، تسدهب  دراد ، راـظتنا  ناریا  تلم  هک  ار  یاهجیتـن 

رادیب دیاب  تلم  اما  مینکیم ، تیامح  مکحم  صرق و  دننکیم ، راک  دـننکیم ، تیلاعف  یـساملپید  یهھبج  رد  دـنراد  هک  نامدوخ  نیلوئـسم  زا  ام  دـشاب . رادـیب  تلم  تسا  مزال 

راـکفا دـنناوتن  یحولهداـس -  یور  زا  بجاومودزمیب -  یاـھیچتاغیلبت  زا  یـضعب  نمـشد و  ریگببجاوـم  یاـھیچتاغیلبت  زا  یـضعب  اـت ]  ] دـتفایم دراد  یقاـفتا  هچ  دـنادب  دـشاب ،

. دننک هارمگ  ار  یمومع 

نایوجشناد  / ١٣٩٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

یدیفم مادقا  کی  الامتحا  تسا ، یاهبرجت  کی  تسا ، یراک  کی  میقفاوم . ام  دنھدیم ، ماجنا  دنراد  یاهتسھ ] تارکاذم  رد   ] روشک نیلوئسم  مرتحم و  تلود  هک  یـشالت  اب 

شدوخ یاپ  یور  روشک  یتسیاب  روشک  تالکـشم  لح  یارب  هک  دشاب  نیا  شیانعم  دنتفرگن ، هجیتن  رگا  اما  رتھب ، هچ  هک  دنتفرگ  هجیتن  رگا  دـنھدب ، ماجنا  ار  راک  نیا  تسا ؛

نادـنزرف نامدوخ ، یاھهچب  هب  نامنیلوئـسم ، هب  ام  ار  نیا  دـینکن ؛ دامتعا  دـنزیم ، دـنخبل  هک  ینمـشد  هب  مینکیم : رارکت  مھ  زاـب  ار  ناـمدوخ  یلبق  یهیـصوت  نیا  دتـسیاب .

بقارم تسا : نیا  اھنیا  هب  ام  یهیـصوت  مینکیم ؛] هیـصوت   - ] دنیام دوخ  یاھناوج  دـنیام ، یاھهچب  دنتـسھ ، راک  لوغـشم  یـساملپید  یهلئـسم  رد  هک  ییاھنیا  نامدوخ - 

. دینیبب ار  نمشد  راک  یاھیراکهزیر  دنکن ؛ اطخ  راچد  دنکن ، هابتشا  راچد  ار  امش  هنارگبیرف  دنخبل  دیشاب 

مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

راکشآ نیملسم  مالسا و  اب  یناریا ، ناریا و  اب  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  تلود  نیلوئسم  اھییاکیرمآ و  ینمشد  هک  دوب  نیا  یاهتـسھ ]  ] ریخا تارکاذم  نیمھ  تاکرب  زا  یکی 

دنناوتیمن دنیوگیم ، تسار  میناوتیمن -  دنیوگیم  دننکیمن ، مادقا  هک  ییاجنآ  ار ؛ اھنیا  یاھفرح  ار ، اھنیا  یاھنحل  دیونشیم  دندیمھف . ار  نیا  همھ  دش ، للدم  همھ  یارب  دش ،

رد هک  درک  هدارا  تلم  نیا  نوچ  دنناوتیمن ؟ ارچ  دنناوتیمن . هتبلا  هلب ، میناوتیمن . اما  میدرکیم ، مینک ، ادج  مھ  زا  یلکب  ار  ناریا  یاهتسھ  تعنـص  دوپورات  میتسناوتیم  رگا  و  - 

رد دنکب ؛ یراک  دـناوتیمن  نمـشد  نیاربانب ] [ ؛ دروآ و  دروایب ؛ نادـیم  هب  ار  شدوخ  راکتبا  دـنک ، یگداتـسیا  دتـسیاب و  شدوخ  یاپ  یور  دوخ  لئاسم  یهمھ  رد  هلئـسم و  نیا 

... دننزیم رد  نآ  رد و  نیا  هب  الاح  دش ، نشور  مھ  اھنآ  یناوتان  دش ، نشور  اھنآ  ینمشد  تسا . روجنیمھ  لئاسم  یهمھ 

نامیا هب  دوخ ، یهدارا  هب  دوخ ، رکف  هب  دوخ ، هب  دیاب  دنک ، ادیپ  ییاھر  یداصتقا -  تالکـشم  یقالخا ، تالکـشم  دوخ -  یونعم  یدام و  تالکـشم  زا  دـھاوخب  رگا  ناریا  تلم 

. دنادب لاعتم  یادخ  زا  ار  راک  جالع  دنک و  هیکت  دوخ  یاھتیصخش  هب  دوخ ، یاھناوج  هب  دوخ ،

بالقنا  / ٢٢/١٣٩٣/٠۵ ربھر  اب  روشک  زا  جراخ  رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  هجراخ و  ترازو  نالوئسم  رادید 

کی یایاضق  اما  تسین  روجنیا  میتسنادیم  ام  هتبلا  دوشیم ، لح  تالکشم  زا  یرایـسب  مینیـشنب  هرکاذم  زیم  رود  اھییاکیرمآ  اب  رگا  هک  دندرکیم  دومناو  روجنیا  یاهدع 

. درک تابثا  ار  تیعقاو  نیا  راب  نیمدنچ  یارب  ریخا  لاس 

انب دوشب ، ماجنا  دش  حرطم  هک  یاهبرجت  یاهتـسھ و  ساسح  لئاسم  رطاخب  ریخا  لاس  کی  رد  اما  دوبن  یطابترا  چـیھ  اکیرمآ  نالوئـسم  ام و  نالوئـسم  نایم  هتـشذگ  رد 

رتدنت و اھییاکیرمآ  نحل  هکلب  دشن  دـیاع  یاهدـیاف  اھنت  هن  تاطابترا  نیا  زا  اما  دنـشاب  هتـشاد  یتارکاذـم  اھتسـشن و  اھسامت ، هجراخ  ترازو  حطـس  ات  نالوئـسم  دـش 

. دندرک نایب  یمومع  یاھنوبیرت  رد  تارکاذم و  تاسلج  رد  ار  یرتشیب  یهناراکبلط  تاعقوت  دش و  رتزیمآتناھا 

چیھ هب  اھیخرب ، تاروصت  فالخرب  هرکاذم  دش  مولعم  عومجم  رد  اما  دنداد ، رتهدنزگ  یھاگ  رتیوق و  یاھباوج  اھنآ ، یراکبلط  باوج  رد  اھتسشن  رد  ام  نالوئـسم  هتبلا 

. دنکیمن کمک  زیچ 

رد هرکاذـم  تسا و  دـیدج  عـقاو  رد  اـما  تسین  دـیدج  اـھمیرحت ، نیا  دـنیوگیم  هتبلا  دـنداد ! شیازفا  مھ  ار  اـھ  میرحت  هکلب  دـندرکن  مک  ار  اھینمـشد  اـھنت  هن  اـھییاکیرمآ 

. تسا هتشادن  یاهدیاف  مھ ، میرحت  یهنیمز 

، نیا اما  دوشیم  لابند  دنتفر  شیپ  بوخ  مھ  زورما  ات  دندرک و  عورـش  ناشناتـسود  فیرظ و  رتکد  هک  یراک  مینکیمن و  عنم  یاهتـسھ ، تارکاذم  یهمادا  یهنیمز  رد  هتبلا 

هدیاف نودب  درادن و  اھنآ  ینمشد  ندرک  مک  رد  یریثات  اقلطم  اھ ، ییاکیرمآ  اب  ندز  فرح  تساخرب و  تسـشن و  میوش  هجوتم  هک  دوب  همھ  یارب  رگید  تمیقیذ  یهبرجت  کی 

. تسا

مالسلامھیلع  / ٠١/٢٠/١٣٩۴ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

العف یرگید  عوضوم  چیھ  رد  ام  طقف . تسا ؛ یاهتسھ  عوضوم  رد  طقف  تسا ــ  ییاکیرمآ  یاھفرط  اب  یهرکاذم  مھ  نآ  زا  یـشخب  هک  دریگیم ــ  ماجنا  دراد  هک  یتارکاذم  نیا 

دروم ثحب و  دروم  عوضوم  طقف  زورما  یللملانیب ؛ لئاسم  رد  هن  یلخاد ، نوگانوگ  لئاسم  رد  هن  هقطنم ، لئاسم  رد  هن  دننادب ؛ همھ  ار  نیا  چیھ ؛ میرادـن ؛ هرکاذـم  اکیرمآ  اب 

هک دوشیم  ام  یارب  یاهبرجت  کی  نیا  تشادرب ، تسد  شدوخ  یلومعم  یاھیباتجک  زا  لباقم  فرط  رگا  دش ؛ دھاوخ  یاهبرجت  نیا  الاح ، تسا . یاهتسھ  لئاسم  هرکاذم ،

دنراد هھارجک  دراد و  دوجو  مھ  زاب  میاهدید  اھنیا  زا  هشیمھ  هک  ییاھیباتجک  نیا  هن ، میدید  رگا  اما  درک ؛ هرکاذم  اھنیا  اب  مھ  رگید  عوضوم  کی  رد  دوشیم  سپ  بخ ، یلیخ 

. دش دھاوخ  تیوقت  ام  یهتشذگ  یهبرجت  اعبط  بخ  دنوریم ،

ماظن  / ٠٢/٠۴/١٣٩۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. تسا اھییاکیرمآ  اـب  یهرکاذـم  تسا ؛ کـی  یهوـالع  هب  جـنپ  اـب  اـم  تارکاذـم  زا  رتارف  عقاو  رد  هک  یتارکاذـم  نیا  منکب . ضرع  تارکاذـم  نیا  زا  یھاـتوک  یهچخیراـت  کـی  نم 

رارق یاهطساو  دندرک ، تساوخرد  اھنآ  دش . عورـش  تارکاذم  نیا  تلود  نیا  ندمآ  زا  لبق  تسھ . مھ  مھد  تلود  نامز  هب  طوبرم  دندوب . اھییاکیرمآ  تارکاذم  نیا  یـضاقتم 

میھاوخیم اـم  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  شھاوخ  وا  زا  هتفرگ و  ساـمت  وا  اـب  اـکیرمآ  روـھمجسیئر  هک  تفگ  درک ، تاـقالم  نم  اـب  اـجنیا  دـمآ  هقطنم ، نیمرتـحم  زا  یکی  دـنداد و 

« ماجرب هبرجت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ناونعهب ار  ناریا  ام  تفگ  هکنیا  یکی  تشاد : دوجو  وا  فرح  رد  یـساسا  یهطقن  ود  میرادرب . میھاوخیم  مھ  ار  اھمیرحت  مینک و  لـصفولح  ناریا  اـب  ار  یاهتـسھ  یهلئـسم 

نآ هب  نم  دریگب . ماجنا  راک  نیا  دینک ، هرکاذم  دینیشنب  دییایب  میرادیمرب . جیردتب  هامشـش  فرظ  رد  ار  اھمیرحت  ام  تفگ  هکنیا  مود  تخانـش ؛ میھاوخ  یاهتـسھ  تردق  کی 

ناحتما مھ  هعفد  نیا  بخ ، یلیخ  میتفگ  دـینک ؛ ناـحتما  ـالاح  تفگ  تسین . یناـنیمطا  اـھنیا  فرح  هب  میرادـن ، یناـنیمطا  اـھییاکیرمآ  هب  اـم  هک  متفگ  مرتحم  یهطـساو 

. دش عورش  یروجنیا  تارکاذم  مینکیم .

...

زا اذل ] ، ] میتشادن نانیمطا  اھنیا  هب  میتشاد ، هک  ییاھهبرجت  قبط  دوب . دولآکش  هاگن  ییاکیرمآ  فرط  ناگدننکهرکاذم و  هب  ام  هاگن  لوا  زا  میدادـن . تسد  زا  ار  طایتحا  هتبلا 

ام ینعی  میھدب ، مھ  هنیزھ  میدوب  رـضاح  ام  درادـن ؛ یلاکـشا  بخ  هک  دنداتـسیا  ناشدوخ  فرح  رـس  اھنیا  هچنانچرگا  هک  دوب  نیا  مھ  نامرظن  میدـش . دراو  هظحالم  اب  لوا 

هب رـضاح  ییالقع  یقطنم و  حیحـص و  ردقهب  هن ، درک ؛ دیابن  تاعوضوم  زا  یـشخب  هب  تبـسن  یدرگبقع  چیھ  داد ، دـیابن  یاهنیزھ  چـیھ  هرکاذـم  کی  رد  هک  میرادـن  هدـیقع 

اھتنم بوخ ؛ قفاوت  دـنیوگیم  مھ  اھییاکیرمآ  بوخ ، قفاوت  مییوگیم  مھ  ام  منکب : ضرع  اجنیمھ  ار  نیا  نم  میدوب . بوخ  قفاوت  لاـبند  اـم  اـھتنم  میدوب ؛ مھ  نداد  هنیزھ 

میدوب هتفر  شیپ  تارکاذم  رد  یکدنا  تسا . هناھاوختمامت  قفاوت  بوخ ، قفاوت  دنیوگیم  هک  اھنآ  تسا ؛ هنالداع  هنافـصنم و  قفاوت  نامروظنم  بوخ ، قفاوت  مییوگیم  هک  ام 

، درک ادیپ  ینوگانوگ  یاھلکـش  تارکاذم  دـش ، رتینالوط  دـش ، لاس  کی  هب  لیدـبت  هام  شـش  یاهناھب ؛ کی  یفرح ، کی  زوررھ  دـش ؛ عورـش  تارـضح  یاھیھاوخهدایز  هک 

ریز زیم و  یور  دندرک ؛ ار  اھدیدھت  نیا  یرگیماظن ؛ یریگراکب  هب  دیدھت  یتح  رتشیب ، میرحت  هب  دیدھت  دندرک ، دیدھت  درک ، ینالوط  ار  تارکاذـم  اھیھاوخهدایز  اھینزهناچ و 

. هدوب زورما  ات  تارضح  نیا  راتفر  نیا  دیاهدینش )*(. هک  ییاھفرح  نیا  زیم و 

فدھ تسا : نیا  یـساسا  یهتکن  ود  زا  یکی  دـسریم ؛ هجیتن  نیا  هب  دـنک ، هاگن  ار  اھنیا  یاھفرح  تیفیک  دـنک و  هعلاطم  تدـم  نیا  رد  ار  اھییاکیرمآ  تابلاطم  دـنور  سکرھ 

نیب زا  ار  روشک  یاهتـسھ  تیھام  هک  تسا  نیا  ناشدـصق  دنتـسھ ؛ نیا  لاـبند  تسا ، نیا  فدـھ  تسا ؛ روشک  رد  یاهتـسھ  تعنـص  ندرب  نیب  زا  ندرک و  نکهشیر  اـھنیا 

تعنـص روشک ، یاهتـسھ  تکرح  نیا  دنراذگن  هک  دنراد  دـصق  اھنیا  اما  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یایروتاکیراک  زیچ  کی  ییاوتحمیب ، یولبات  کی  یمـسا ، کی  الاح  ولو  دـنربب ؛

یاهتـسھ قرب  تاواگم  رازھتسیب  تسیاب  ینیعم  دیـسررس  کی  ات  میدرک  مالعا  ام  دـنک . ادـیپ  ققحت  دراد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  یفادـھا  اب  روشک  کی  یاهتـسھ 

هک تسا  روشک  یهدننکهبساحم  یاھهاگتسد  یهدشهبساحم  نیا  تسا ؛ روشک  یرورض  زاین  یاهتـسھ  قرب  تاواگم  رازھتسیب  تسا ؛ روشک  زاین  نیا  میـشاب ، هتـشاد 

، دننک دوبان  دنھاوخیم  ار  تعنص  نیا  هکنیا  نیع  رد  هتبلا  دتفین . قافتا  نیا  دنھاوخیم  اھنیا  دراد ؛ دوجو  مھ  رگید  ناوارف  یاھزاین  ندروآرب  دایز و  عفانم  نآ ، یهیشاح  رد  هتبلا 

ار یرتشیب  یاھمیرحت  هک  دننکیم  مھ  دیدھت  دنرادن ، دینکیم -  هظحالم  هک  روطنیمھ  مھ -  ار  لماک  تروصهب  اھمیرحت  نتـشادرب  دصق  دـننک ، ظفح  دـنھاوخیم  مھ  ار  راشف 

. تسا هتکن  کی  نیا  درک . میھاوخ  لیمحت 

هب دنراد  زاین  اھنیا  تسا ؛ هیـضق  رگید  فرط  کی  مھ  نیا  دراد ؛ جایتحا  قفاوت  نیا  هب  اکیرمآ ، ینونک  تیریدـم  ینونک و  تلود  ینعی  ام ، لباقم  فرط  هک  تسا  نیا  مود  یهتکن 

یتلم رب  یزوریپ  تسا ؛ یمالـسا  بالقنا  رب  یزوریپ  عقاو  رد  نیا  دنـسرب . اجنیا  رد  ناشدوخ  دوصقم  نآ  هب  دـنناوتب  رگا  دوشیم  بوسحم  اـھنآ  یارب  یگرزب  یزوریپ  کـی  نیا ؛

. تسا دنمزاین  قفاوت ]  ] نیا هب  اکیرمآ  تیریدم  هاگتسد  دشاب ؛ رگید  یاھروشک  یوگلا  دناوتیم  هک  تسا  یروشک  رب  یزوریپ  دراد ؛ لالقتسا  یهیعاد  هک  تسا 

راضح یهدنخ  )*( 

لاس ١٣٩۵  / ٠١/٠١/١٣٩۵ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

ات انم  یهثداح  یخلت  زا  تسا ؛ نیمھ  یگدـنز  تعیبط  دوب ؛ اھدورف  اھزارف و  اھیخلت و  اھینیریـش و  زا  یاهزیمآ  رگید ، یاھلاس  یهمھ  لـثم  لاس ٩۴ -  - دـش مامت  هک  یلاس 

ثداوح وزج  اھنیا  یهمھ  تسھ ؛ نآ  رانک  رد  هک  یئاھینارگن  ات  تخیگنارب ، هک  یئاھدـیما  زا  ماـجرب ، یهبرجت  رد  دنفـسا ؛ متفھ  تاـباختنا  نمھب و  یئامیپھار ٢٢  ینیریش 

. تسا روج  نیمھ  اھلاس  یهمھ  و  دوب ، لاس 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

دییامرفب ضرف  تافالتخا ، نیا  لح  رد  الاح  دوشب ؛ مامت  یتسیاب  تافالتخا  نیا  مینک ، لح  دیاب  ار  تافالتخا  نیا  میراد ، اکیرمآ  اب  یدایز  تافالتخا  میراد ، یرگید  تالکشم  ام 

رگا نکل  دنکیمن  لزانت  دوخ  یاھـشزرا  دوخ و  لوصا  زا  لباقم  فرط  دنکب ؛ دنک ، رظنفرـص  مھ  دوخ  یاھزمرق  طخ  زا  دـنک ، رظنفرـص  دوخ  لوصا  زا  دـشاب  روبجم  ناریا  تلم  هک 

. دوشب لدـبم  یاهتـسجرب  داصتقا  کی  هب  الثم  دـنک و  هدافتـسا  دوخ  یاھتیفرظ  زا  دـناوتب  روشک  هجیتن  رد  اـت  مینک ؛ فرطرب  ار  تالکـشم  اـت  مینک  لزاـنت  دـیاب  اـم  دـش ، مزـال 

نوناـق یاـیاضق  رد  یرگید  ماـجرب  هقطنم ، یاـیاضق  رد  یرگید  ماـجرب  ماـجرب ؛»  » میتشاذـگ ار  نیا  مسا  دـش و  قـفاوت  یاهتـسھ  یهیـضق  رد  نیارباـنب  تسا . نـیا  ناـشفرح 

نیب رد  ار  قطنم  نیا  دـننکیم  یعـس  هک  تسا  یقطنم  نیا  مینک . یگدـنز  تحار  میناوتب  ام  اـت  دـیایب  دوجوهب  یتسیاـب  کـلذریغیلا  و ۴ و  و ٣  ماجرب ٢  روشک ؛ یـساسا 

لئاسم زا  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  فرح  نیا  یانعم  تسیچ ؟ فرح  نیا  یانعم  دـننک . لقتنم  هعماج  یمومع  راکفا  هب  هعماج  ناگبخن  یوس  زا  هعماـج و  ناـگبخن 

زا تیامح  زا  دنک ، رظنفرص  نیطسلف  یهلئسم  زا  دنک : رظنفرص  تسا ، اھنآ  هب  دنبیاپ  یمالسا  یروھمج  ماظن  یاھیگتسجرب  مکح  هب  مالسا و  مکح  هب  هک  یایساسا 

و دنکن ، یـسایس  تیامح  ینابیتشپ و  نیرحب - مدرم  لثم  نمی ، مدرم  لثم  هزغ ، مدرم  لثم  نیطـسلف ، تلم  لثم   - هقطنم نامولظم  زا  دنک ، رظنفرـص  هقطنم  رد  تمواقم 

هک تسا  نیا  فرح  نیا  یانعم  دـنکب . کیدزن  تسا ، نآ  ققحت  لابند  هب  اـکیرمآ  ینعی  لـباقم  فرط  هچنآ  هب  ار  دوخ  دوخ ، یاھهتـساوخ  لیدـعت  اـب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن 

یهلئسم دناهدمآ و  رانک  یتسینویھص  میژر  اب  ناشیاھتلم  تساوخ  مغریلع  مالسا و  مکح  مغریلع  هقطنم ، یاھتلود  هقطنم و  یاھروشک  زا  یـضعب  زورما  هکنانچمھ 

یبرع یاھتلود  زا  یضعب  زورما  هکنانچمھ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دنک ؛ لمع  بیترت  نیمھ  هب  مھ  یمالسا  یروھمج  دناهداد ، رارق  رگید  لئاسم  عاعشلاتحت  ار  نیطـسلف 

. دنک یتشآ  دیایب و  رانک  یتسینویھص  نمشد  اب  مھ  یمالسا  یروھمج  دننکیم ، زارد  یتسینویھص  نمشد  تمس  هب  یتسود  تسد  تحاقو ، لامک  اب 

یاھرازبا زا  یتح  یمالسا  یروھمج  تسا ، اکیرمآ  لیم  رگا  هک  تسا  نیا  دوشیم ، اعدا  نمشد  یسایس  لیلحت  نآ  رد  هچنآ  یانعم  دوشیمن ؛ متخ  اھاجنیا  هب  هیـضق  هتبلا 

کـشوم ارچ  دراد ، کشوم  یمالـسا  یروھمج  ارچ  هک  دـناهتخادنا  هار  هب  اـیند  رد  یلاـجنج  هچ  اھکـشوم  یهلئـسم  یور  رب  هک  دـینیبیم  دـنک . رظنفرـص  مھ  دوخ  یعاـفد 

الاـح ارچ . ارچ و  ارچ و  و  دـینکیم ، یماـظن  نیرمت  ارچ  دـیدرک ، شیاـمزآ  ارچ  دـنھدیم ، رارق  فدـھ  دـننزیم و  قـیقد  ار  فدـھ  یمالـسا  یروـھمج  یاھکـشوم  ارچ  دراد ، دربرود 

 - دـنزادنایم هار  هب  شیامزر  هقطنم  یاھروشک  زا  یکی  اب  راب  کی  تقو  دـنچ  رھ  دراد ، هلـصاف  اـھنآ  روشک  اـب  رتمولیک  رازھ  دـنچ  هک  سراـف  جـیلخ  یهقطنم  رد  اـھییاکیرمآ 

دنلب اھنیا  لاجنج  دـنکیم ، شیامزر  دوخ  تینما  میرح  رد  دوخ و  طیحم  رد  دوخ ، یهناخ  رد  هک  یمالـسا  یروھمج  اما ] - ] دـنرادن یتیلوئـسم  چـیھ  اجنیا  رد  اھنآ  هکیلاـحرد 

یهمھ زا  هک  تسا  نیا  نمـشد  لیلحت  نآ  یانعم  دندرک . ار  اھمادقا  نیا  امـش  ییاوھ  یورین  ای  امـش  ییایرد  یورین  ارچ  دـیدرک ، مادـقا  ارچ  دـیدرک ، شیامزر  ارچ  هک  دوشیم 

لیکشت هاپس  ارچ  تسا ، هدش  لیکشت  سدق  یورین  ارچ  الـصا  هک  دناشک  دنھاوخ  نیا  هب  ار  عوضوم  اجیردت  تسا ؛ رتالاب  مھ  نیا  زا  هیـضق  مینکب . رظنفرـص  یتسیاب  اھنیا 

، نمـشد لباقم  رد  یتقو  امـش  دسریم . اھاجنیا  هب  بلطم  دوشب ؛ هداد  قیبطت  مالـسا  اب  دیاب  یـساسا ، نوناق  قبط  یمالـسا  یروھمج  یلخاد  یاھتـسایس  ارچ  هدش ،

دنناسریم اجنیا  هب  ار  راک  مکمک  و  دوشیمن - فقوتم  نمـشد   - دیآیم ولج  نمـشد  دیدرک ، ینیـشنبقع  درک - مھاوخ  ضرع  ادعب  هک   - دینک یگداتـسیا  دیناوتیم  هکیلاحرد 

یدازآ فالخرب  اھنیا  دشاب ، یمالـسا  تعیرـش  مالـسا و  ماکحا  قبطرب  دـیاب  هیئاضق  یهوق  یمالـسا و  یاروش  سلجم  یمالـسا ، یروھمج  تلود  دـییوگیم  امـش  هکنیا  هک 

نابھگن یاروش  دنیوگب ]  ] هک دش  دھاوخ  یھتنم  اھهطقن  نیا  هب  ینیشنبقع  میدرک ، ینیشنبقع  رگا  دسریم . اھاجنیا  هب  مکمک  درادن ؛ لوبق  ار  اھنیا  مسیلاربیل  تسا و 

هک ماهدرک  ضرع  اھراب  هدنب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا . اجنیا  فرح  درادرب ؟ ار  نیناوق  عرش  اب  تفلاخم  رطاخهب  نابھگن  یاروش  دیاب  ارچ  دراد و  هعماج  رد  یشقن  هچ 

ربانب دھاوخیم . ار  نیا  نمشد  دوشب ؛ یھت  یلکب  دوخ  یاوتحم  زا  اما  دنامب  ظوفحم  یمالـسا  یروھمج  تروص  تسا  نکمم  تسا . یمالـسا  یروھمج  تریـس  رییغت  نیا ،

رـش زا  دھاوخیم  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  رگا  دننکیم ، قیرزت  تلم  یمومع  راکفا  ناگبخن و  ناھذا  رد  دنراد  اھنآ  هک  یلیلحت  نیا  ربانب  هتـساوخنمشد و  لیلحت  نیا 

. درادرب تسد  دوخ  تینما  زا  درادرب ، تسد  یمالسا  میھافم  زا  درادرب ، تسد  مالسا  زا  درادرب ، تسد  یمالسا  یروھمج  یاوتحم  زا  دیاب  دوشب ، تحار  اکیرمآ 

اب اـم  هک  مھ  یقفاوت  نیمھ  رد  هک  تسا  نیا  نآ  منکیم و  هراـشا  اـھنآ  زا  یکی  هب  نم  هک  تسا  بلطم  دـنچ  تسا ، هدـش  هتفرگ  هدـیدان  تسا و  دوقفم  لـیلحت  نیا  رد  هچنآ 

« ماجرب هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 2 
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هب هلب ، دندادن . ماجنا  دندرکیم  دیاب  هک  ار  یراک  دندرکن و  لمع  دندوب  هداد  هدعو  هچنآ  هب  اھییاکیرمآ  میدرک ، یاهتسھ  یهلئسم  کی و  یهوالعب  جنپ  یهیضق  رد  اھییاکیرمآ 

زورما دینک  هاگن  امش  دنتفرگ . ار  یمالسا  یروھمج  دصاقم  ققحت  یولج  ددعتم ، یفارحنا  یاھهار  زا  اما  دنداد  ماجنا  ار  ییاھراک  ذغاک  یور  ام ، مرتحم  یهجراخ  ریزو  ریبعت 

راچد اھنآ  یاھکناب  رد  ام  یاھتورث  ندـنادرگزاب  تسا ، لکـشم  راچد  ام  یکناب  تالماعم  ناـنچمھ  دنتـسھ ، اـھنآ  ریثاـت  تحت  هک  یناـسک  یبرغ و  یاـھروشک  رـساترس  رد 

، تسا روجنیا  ارچ  مییوگیم  مینکیم و  قیقحت  مینکیم ، لابند  یتقو  تسا ؛ لکـشم  راچد  دراد  اھکناب  تلاخد  هب  جایتحا  هک  یایراـجت  نوگاـنوگ  تـالماعم  تسا ، لکـشم 

عفر رثا  هک  دـننکیم  لمع  یروج  رگید  قرط  زا  اما  دنتـشادرب  مھ  ذـغاک  یور  میرادـیمرب و  ار  اھمیرحت  اـم  هک  دـناهتفگ  اـھییاکیرمآ  دنـسرتیم . اـھییاکیرمآ  زا  دوشیم  مولعم 

یقفاوت یهطقن  کی  هب  مینک و  هرکاذم  هلئـسم  نالف  رد  اکیرمآ  اب  مینیـشنب  هکنیا  هب  دندنبیم  دیما  هک  یناسک  نیاربانب ، دـنکن . ادـیپ  ققحت  دـیاین و  دوجوهب  اقلطم  اھمیرحت 

اب لباقم  فرط  اما ]  ] مینک لمع  دوخ  یاھدھعت  یهمھ  هب  دیاب  ریزگان  ام  هک  دننکیم  تلفغ  نیا  زا  دنکب - یدـھعت  کی  مھ  لباقم  فرط  مینکب ، یدـھعت  کی  ام  ینعی   - میـسرب

مـشچ لـباقم  رد  زورما  اـم  هک  تسا  یزیچ  نیا  دـنکیمن . لـمع  تسا  هدرک  هک  ییاھدـھعت  هب  دـنزیم و  زاـب  رـس  بلقت  اـب  هعدـخ ، اـب  فلتخم ، یاھهویـش  اـب  فلتخم ، قرط 

. ضحم تراسخ  ینعی  مینیبیم ؛ میراد  نامدوخ 

یربھر  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

هک  - یاهتـسھ تارکاذم  یایاضق  نیمھ  رد  دییامرفب  ضرف  الثم  الاح  دھدب . ماجنا  یتیلاعف  کی  دناوتیم  ناسنا  تردـق ، زا  یاهلحرم  رھ  رد  تسا ؛ یبسن  رما  کی  مھ  تردـق 

هتـشاد یاهتـسھ  تعنـص  اـم  هک  دـندرکیمن  لوبق  زورما  اـت  هک  ینانمـشد  میاهتفرگ و  زاـیتما  اـم  دـنتفگ  اـم  زیزع  ناتـسود  موشب - هلوقم  نآ  دراو  مھاوـخیمن  ـالاح  نم  هتبلا 

نامدوخ رادتقا  ام  هک  دمآ  تسد  هب  نآ  زا  دعب  نیا  دمآ ؟ تسد  هب  یروجهچ  نیا  بخ  میشاب . هتشاد  یاهتسھ  تعنص  میناوتیم  ام  هک  دناهدرک  اضما  ذغاک  یاپ  الاح  میـشاب ،

باحـصا دننادیم ، مھ  اھنآ  دوخ  دصرد . تسیب  یزاسینغ  دیلوت  ینعی  میھدب ؛ ماجنا  میناوتب  دـندرکیمن  روصت  اھنآ  هک  میھدـب  ماجنا  ار  یراک  میتسناوت  ام  میداد و  ناشن  ار 

دصرد ات ٢٠  ار  شدوخ  تسناوت  یروشک  کی  رگا  دـصرد ؛ ات ٢٠  یزاسینغ ]  ] ریـسم زا  تسا  ترابع  دصرد ، ات ٩٩  یزاسینغ ]  ] راک لکـشم  هک  دـننادیم  مھ ]  ] راک نیا  نف 

تـسناوت ینعی  تفر ؛ شیپ  یمالـسا  یروـھمج  ار  ریـسم  نیا  دـننادیم . اـھنیا  ار  نیا  تسین ؛ یداـیز  هار  تسا ، یناـسآ  راـک  دـصرد  دـصرد و ٩٩  اـت ٩٠  اـجنآ  زا  دربـب ، شیپ 

تـسناوت دزادنیب ، هار  هب  ار  لوا  لسن  ژویفیرتناس  رازھ  هد  دودح  تسناوت  دنک ، دـیلوت  لوا  لسن  ژویفیرتناس  رازھ  هدزون  تسناوت  دروایب ، تسد  هب  ار  دـصرد  یزاسینغ ٢٠ 

هک  - ار نیگنـس  بآ  دـیلوت  یهناخراک  تسناوت  دروایب ؛ دوجو  هب  ار  کارا  نیگنـس  بآ  روتکآر  هاگتـسد  نآ  تسناوت  دـنک ؛ دـیلوت  ار  مراھچ  موس و  مود و  لسن  یاھژویفیرتناس 

میدوب هدرکن  ار  اھراک  نیا  رگا  میشاب ؛ هتشاد  یاهتسھ  تعنـص  ام  هک  درک  لوبق  ار  لقادح  نآ  نمـشد  هک  مینکب  میتسناوت  ار  اھراک  نیا  دروایب . دوجو  هب  دنرخیم - ام  زا  زورما 

الثم هک  دوب  نیا  ام  ثحب  میتشاد ، ار  لبق  یهرود  تارکاذـم  هک  نیا ، زا  شیپ  لاس  هدزاود  هد  نآ  رد  هک  تسھ  ناـشدای  همھ  ناتـسود  تسھ و  مداـی  نم  دـندرکیمن .] لوبق  ]

دنتفگ ژویفیرتناس ، جـنپ  میتفگ  میدـمآ  هاتوک  دوشیمن ؛ دـنتفگ  دـعب  ژویفیرتناس ، تسیب  میتفگیم  لوا  ام  دوشیمن ؛ دـنتفگیم  اھنآ  دـنک ، راک  ژویفیرتناـس  جـنپ  دـنھدب  هزاـجا 

ژویفیرتناس رازھ  هدزون  امـش  یتقو  اما ] [ ؛ دوشیم دراو  یروجنیا  نمـشد  تسین ، تردق  یتقو  میرادن ، یتقو  میناوتیمن ، هکیتقو  دوشیمن ! دنتفگ  یکی ، میتفگ  دوشیمن ؛

روبجم نمـشد ]  ] بخ دیداد ، ماجنا  ار  یرگید  ناوارف  یبنج  یاھراک  دـیدرک ، دـیلوت  ار  شمراھچ  موس و  مود و  لسن  دـیتخادنا ، هار  هب  دـیدروآ ، دوجو  هب  نمـشد  مغریلع  ار 

اب ام  هک  دوب  یزایتما  نیا  دنداد ، ام  هب  اھییاکیرمآ  هک  دوبن  یزایتما  نیا  دریگب . زایتما  رابکتـسا  زا  یتح  دناوتیم  ناسنا  دوب ، رادتقا  رگا  تسا . نیا  رادـتقا  دـنکب ؛ لوبق  تسا 

. داد زایتما  ام  هب  یسک  هکنیا  هن  میتفرگ ، نامتردق 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

زا تسد  اکیرمآ  مینکب ، مھ  لزانت )*( ام  رگا  هک  تسا  نیا  هبرجت  نیا  مینک . شومارف  دیابن  ار  هبرجت  نیا  میدرک ؛ ادـیپ  یاهتـسھ  تارکاذـم  رد  ام  یاهبرجت  کی  مود ؛ یهیـصوت 

یهیـضق یارب  میدرک  هرکاذـم  اھییاکیرمآ  اب  هناگادـج  یتح  و  عمج ١ ۵ ، رد  میتسـشن  اـم  میدرک . هبرجت  یاهتـسھ  تارکاذـم  رد  اـم  ار  نیا  درادـیمنرب ؛ شدوخ  برخم  شقن 

تادھعت یمالسا  یروھمج  درک ؛ یتادھعت  کی  دشاب - اکیرمآ  هک   - فرط دندیسر ؛ یجیاتن  کی  هب  دندیسر ، یکرتشم  طاقن  کی  هب  ام  شالترپ  نالاعف  ام ، ناردارب  یاهتـسھ ؛

اھیلیخ الاح  هبرجت . دـش  نیا  تسا ، هبرجت  کی  نیا  بخ ، یلیخ  تسا . هدرک  هبد  نالا  ات  دـنکیم ؛ هبد  دراد  باسحدـب  دـھعدب  لوقدـب  فرط  نآ  یلو ] ، ] داد ماجنا  ار  شدوخ 

لزانت دییایب ، هاتوک  امش  دینک ، هلداجم  ثحب و  امش  اکیرمآ  اب  هک  مھ  یرگید  یهنیمز  رھ  رد  دننادب : الاح  دنتسنادیمن ، هک  مھ  یضعب  اما  دنتسنادیم  مھ  هبرجت  نیا  زا  لبق 

یاهیضق رھ  رد  نیطسلف ؛ ثحب  نانبل ، ثحب  مسیرورت ، ثحب  کشوم ، ثحب  رشب ، قوقح  ثحب  اھهنیمز : یهمھ  رد  درک ؛ دھاوخ  ظفح  ار  شدوخ  برخم  شقن  وا  زاب  دینک ،

مـسبت اب  دنخبل و  اب  نابز و  اب  لوا  دمآ ؛ دھاوخن  هاتوک  وا  دینادب  دینکب ، رظنفرـص  دییایب ، هاتوک  ناتدوخ  ینابم  زا  ناتدوخ ، لوصا  زا  تسا - لاحم  هتبلا  هک   - ضرف هب  امـش  هک 

منتغم ار  هبرجت  نیا  ناریا ؛ تلم  یارب  هبرجت  کی  دش  نیا  دھدیمن ؛ ماجنا  ار  شدوخ  دھعت  دنکیم و  هبد  دھدب ، ماجنا  دیاب  هک  ار  یراک  لمع ، رد  دعب  دش ، دـھاوخ  نادـیم  دراو 

. مود یهیصوت  نیا  دیرمشب ؛

ندرک یشوپمشچ  ندرک ، نیکمت  )*( 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

برخم شقن  زا  تسد  اـکیرمآ  مینکب ، مھ  ( ١۶) لزانت ام  رگا  هک  تسا  نیا  هبرجت  نیا  مینک . شومارف  دـیابن  ار  هبرجت  نیا  میدرک ؛ ادـیپ  یاهتـسھ  تارکاذـم  رد  ام  یاهبرجت  کی 

؛ یاهتـسھ یهیـضق  یارب  میدرک  هرکاذـم  اھییاکیرمآ  اـب  هناگادـج  یتح  و  عمج ١ ۵ ، رد  میتسـشن  اـم  میدرک . هبرجت  یاهتـسھ  تارکاذـم  رد  اـم  ار  نیا  درادـیمنرب ؛ شدوـخ 

ار شدوخ  تادھعت  یمالسا  یروھمج  درک ؛ یتادھعت  کی  دشاب - اکیرمآ  هک   - فرط دندیـسر ؛ یجیاتن  کی  هب  دندیـسر ، یکرتشم  طاقن  کی  هب  ام  شالترپ  نالاعف  ام ، ناردارب 

نیا زا  لبق  اھیلیخ  الاح  هبرجت . دش  نیا  تسا ، هبرجت  کی  نیا  بخ ، یلیخ  تسا . هدرک  هبد  نالا  ات  دـنکیم ؛ هبد  دراد  باسحدـب  دـھعدب  لوقدـب  فرط  نآ  یلو ] ، ] داد ماجنا 

زاب دینک ، لزانت  دییایب ، هاتوک  امش  دینک ، هلداجم  ثحب و  امش  اکیرمآ  اب  هک  مھ  یرگید  یهنیمز  رھ  رد  دننادب : الاح  دنتسنادیمن ، هک  مھ  یـضعب  اما  دنتـسنادیم  مھ  هبرجت 

امش هک  یاهیضق  رھ  رد  نیطسلف ؛ ثحب  نانبل ، ثحب  مسیرورت ، ثحب  کشوم ، ثحب  رـشب ، قوقح  ثحب  اھهنیمز : یهمھ  رد  درک ؛ دھاوخ  ظفح  ار  شدوخ  برخم  شقن  وا 

دراو مسبت  اب  دـنخبل و  اب  نابز و  اب  لوا  دـمآ ؛ دـھاوخن  هاتوک  وا  دـینادب  دـینکب ، رظنفرـص  دـییایب ، هاتوک  ناـتدوخ  یناـبم  زا  ناـتدوخ ، لوصا  زا  تسا - لاـحم  هتبلا  هک   - ضرف هب 

منتغم ار  هبرجت  نیا  ناریا ؛ تلم  یارب  هبرجت  کی  دـش  نیا  دـھدیمن ؛ ماجنا  ار  شدوخ  دـھعت  دـنکیم و  هبد  دـھدب ، ماجنا  دـیاب  هک  ار  یراک  لمع ، رد  دـعب  دـش ، دـھاوخ  نادـیم 

دیرمشب

ماظن  / ٠٣/٢۵/١٣٩۵ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یتسرد روصت  روصت ، نیا  بخ  مینک !» لح  ار  تالکـشم  مییایب و  رانک  اکیرمآ  اب  مییایب ؛ رانک  میناوتیم  اکیرمآ  اب  ام   » هک تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  اـجنیا  رد  یطلغ  روصت  کـی 

دروم زگرھ  ناریا  یمالـسا  یروھمج  لـثم  یماـظن  یقطنم ، ظاـحل  زا  میتـفگ ، هک  روطناـمھ  ـالوا  مینک . هیکت  اـھتیعقاو  هب  دـیاب  مینک ، هیکت  مھوت  هب  میناوـتیمن  اـم  تسین .

رد نآ  زا  دـعب  دادرم ، متـشھوتسیب  زا  شیپ ، لاس  تصـش  شیپ ، لاس  هاجنپ  زا  ناشیاھراتفر ؛ اـیناث  درادـن . ناـکما  دریگیمن ؛ رارق  اـکیرمآ  لـثم  یماـظن  تفطـالم  تبحم و 

میژر هب  درکیم  هاگن  تورث  کی  ناونعهب  اکیرمآ  توغاط ، میژر  رد  هدوب . هنوگچ  ام  اب  اکیرمآ  راتفر  دـینیبب  دـینک  هاگن  امـش  زورما ، ات  بالقنا  لوا  زا  شدـعب  توغاـط ، میژر  نارود 

نارود نآ  یگدـنز  اب  دنیانـشآ ، خـیرات  اب  هک  یناـسک  هک  تسا  یرثوم  یراـک و  تابرـض  هدـش  دراو  ناریا  هب  اـکیرمآ  یوس  زا  نارود  ناـمھ  رد  هک  یتابرـض  لاـحنیعرد  یولھپ ،

ثحب سپ ] [ ؛ دراد همادا  مھ  زورما  ات  دانع و  تثابخ و  هب  دندرک  عورش  لوا  زور  زا  تسا ؛ مولعم  بخ  هک  مھ  بالقنا  زا  دعب  دننکیم ؛ قیدصت  دنمھفیم و  ار  نیا  الماک  دنیانشآ ،

نیا هک  دـینک  ضرف  الثم  تسا ، یـضرا  یهقطنم  کـی  رـس  فـالتخا  تقوکـی  دوشیم ؛ لـح  هرکاذـم  اـب  بخ  تسھ ، مھاـفت  وس  تلود  ود  نیب  تقوکـی  تسین . مھاـفت  وس 

هاجنپ هاجنپ  یهلئـسم  اجنیا  دـننک ؛ شمامت  هاجنپ  هاـجنپ  دـننک ، لـح  دـنناوتیم  هرکاذـم  اـب  ار  نیا  بخ  تسا ، وت  لاـم  شردـق  نیا  تسا ، نم  لاـم  شردـق  نیا  زرم  تمـسق 

لالقتـسا و تردق و  هچنآ  تسین . یتسرد  روصت  روصت ، نیا  دوشیمن ؛ لح  هطبار  اب  دوشیمن ، لح  هرکاذم  اب  تسا و  یمالـسا  یروھمج  تیدوجوم  لصا  یهلئـسم  تسین ؛

« ماجرب هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 3 
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روصت کی  نیا  تسین ؛ لوبق  لباق  تسا - اکیرمآ  رابکتسا ، رھظم   - رابکتـسا یارب  هدروآ ، دوجو  هب  هدیدپ  کی  ناونعهب  ایند  رد  مالـسا  اب  قبطنم  مالـسا و  زا  یـشان  تفرـشیپ 

یاھفرح زا  امـش  هک  تسا  نیا  هب  هحلاصم  مینک . هحلاصم  رگیدـمھ  اب  یروجکی  دـییایب  اقآ  مییوگب  اھییاکیرمآ ، اب  مینیـشنب  دوشیم  الاح  مینک  لایخ  اـم  هک  تسا  یطلغ 

. دیرذگب ناتدوخ 

، دنک ینیشنبقع  اجک  ات  یمالـسا  یروھمج  رگا  دنیوگب  ام  هب  نالا  نیمھ  زا  اھییاکیرمآ  متفگ  یاهتـسھ )*(، تارکاذم  یهیـضق  نیا  لیاوا  رد  نیا  زا  لبق  لاس  هس  ود  نم 

؟ هیضق تسا  مامت  دینیبب  هدش ، لح  یاهتـسھ  یهیضق  الاح  بخ  تسا ؟ مامت  هیـضق  رگید  دش ، لح  یاهتـسھ  یهلئـسم  رگا  دنیوگب . ار  نیا  دننکیمن ؛ ینمـشد  رگید  اھنآ 

یاروش یهیضق  تسا ؛ نابھگن  یاروش  یهیضق  دوشب ، لح  رشب  قوقح  یهیضق  تسا ؛ رشب  قوقح  یهیـضق  دوشب ، لح  اھکـشوم  یهیـضق  دمآ ؛ شیپ  اھکـشوم  یهیـضق 

اوعد تسا ، اھنیا  تسا ؛ مالـسا  تیمکاح  یـساسا و  نوناق  لصا  یهیـضق  دوشب ، لح  هیقف  تیالو  یهیـضق  تسا ؛ هیقف  تیالو  یربھر و  لصا  یهیـضق  دوشب ، لح  نابھگن 

. تسا یطلغ  روصت  روصت ، نیا  نیاربانب  تسین . یئزج  یاھزیچ  رس 

[ اما ، ] میدرک تبحـص  میتسـشن و  اھلاس  نیا  لوط  رد  دوشیم ، راک  نیا  هک  دندرکیم  رکف  هقالع  هدیقع و  یور  زا  هک  یناتـسود  زا  دناهدوب  یدارفا  هدش و  تبحـص  دایز  هدنب  اب 

یلالدتسا دنیوگیم ؛ مھ  تسار  درادن ؛ باوج  دنکیم  ینالف  هک  یلالدتسا  هک  ریگمیمصت - یمسر  تاسلج  رد  بایغ و  رد  هکلب ] ، ] نم شیپ  هن   - دندرک فارتعا  اھنآ  دوخ  دعب 

هتـشاد هجوت  ار  نیا  دنرادن . یراگزاس  رـس  اھییاکیرمآ  مھ  رگید  یاھروشک  زا  یلیخ  دروم  رد  تسا ، یروجنیا  هک  ام  دروم  رد  درادـن . باوج  منکیم  هنیمز  نیا  رد  هدـنب  هک 

تھج زا  اـم  ـالاح  تسین .] اـم   ] صوـصخم نیا  تسا ، ییاـکیرمآ  یاھتـسایس  یهدـعم  رد  اـیند  یاھتـسایس  اھتردـق و  مـضھ  اـکیرمآ  یـساسا  تسایـس  دـینادب ؛ دیـشاب و 

یروجنیا یـسایس  یهنیمز  رد  تسا . روجنیمھ  مھ  رگید  یاھروشک  هب  تبـسن  یتح  اما  دراد  دوجو  یـصاخ  ینمـشد  کـی  اـم  اـب  هک  میراد  یتیـصوصخ  کـی  ینمـشد 

؛ دوویلاھ طلـست  زا  تسا  دـنلب  ناشداد  ییاپورا  زاسملیف  یاـھیناپمک  نـالا ] . ] تسا یروجنیا  مھ ]  ] یگنھرف یهنیمز  رد  تسا ، یروجنیا  یداـصتقا  یهنیمز  رد  تسا ،

یاھدزمان نیمھ  مھ  نالا  دنیوگیم ، مھ  مئاد  دناهتفگ ، مھ  اھراب  ار  فرح  نیا  تسا . نیا  اکیرمآ  تسایس  تسین . یمالسا  یروھمج  رگید  هک  هسنارف  یگنھرف . یهطلس 

زا لبق  تسا . ناھج  یهراکهمھ  تسا ، ناھج  رورـس  تسا ، ناھج  یاقآ  اکیرمآ  دـنیوگب  هکنیا  رـس  دناهتـشاذگ  هقباـسم  مھ  اـب  رفن )**(، ود  نیا  اـکیرمآ ، یروھمج  تساـیر 

گنھامھ  ] ام اب  ار  ناشدوخ  دـیاب  میتسھ ، اـیند  درفهبرـصحنم  تردـق  زورما  اـم  تفگ  اـھفرح  نیا  رورغ و  ناـمھ  یور  دوب ، هتفر  نیب  زا  یوروش  هک  یتقونآ  ردـپ ، شوب  اـھنیا 

؟ دمآ رانک  دوشیم  روجهچ  نیا  اب  رگید ، تسا  نمشد  نیا  بخ ، تسا . نیا  تسایس  دینیبب ، مینکب ؛ نییعت  دیاب  ام  ار  یناھج  مظن  دننک ،]

، میاهدرک اھنیا  مشچ  رد  تشگنا  امئاد  ام  میاهدرک ؛ یرگهزیتس  اـم  هک  تسا  نیا  رطاـخهب  دوشیم  اـم  اـب  هک  ییاھینمـشد  دـننکیم  لاـیخ  یـضعب  منکب : ضرع  مھ  ار  نیا 

ریگتـسد هک  ییاھییاکیرمآ  بالقنا  لوا  میاهدوبن . هدننکعورـش  ام  تسا . یطلغ  روصت  تسا ، یطلغ  لایخ  مھ  نیا  هن ، دـننکیم ؛ ینمـشد  ام  اـب  تھج  نیا  زا  اـھنیا  اذـل ] ]

شیپ ترافس  ریخست  یهلئسم  هکنیا  زا  لبق  ات  ناشدوخ ؛ ترافس  ناشدوخ ، لحم  هب  دنورب  تبقارم  لامک  اب  دومرف  ماما  دندوب ، هدش  هتـشاد  هگن  یزور  دنچ  دندوب ، هدش 

ام دـندرکیم . یـسنجدب  هتبلا  و  دـندمآیم ؛ دـنتفریم ، تحار  دـندرکیم ؛ یگدـنز  اجنیا  تینما  لامک  رد  اـھییاکیرمآ ] - ] تشاد یتامدـقم  تشاد ، یلماوع  مھ  نآ  هک   - دـیایب

یھگناو دندوب . اھنآ  هدننکعورش  ناریا ؛ تلم  نمـشد  هب  نداد  هانپ  اب  یراکبلط ، اب  میرحت ، اب  ییوگدب ، اب  دندرک : عورـش  لوا  نامھ  زا  اھنآ  دندرک ؛ عورـش  اھنآ  میدرکن ، عورش 

ماما نوچ  هسنارف  روشک  هدرک ؟ یایرگهزیتس  هچ  هسنارف  هب  تبسن  یمالسا  یروھمج  دییامرفب  ضرف  الثم  الاح  دنتـسھ ؛] مھ   ] رگید یاھروشک  تسین ، هک  اکیرمآ  طقف 

ارجا ار  دب  سیلپ  شقن  اھیوسنارف  هک  یاهتـسھ  یهیـضق  رد  دیدید  دننکیم . راکهچ  هک  دینیبیم  بخ  اما  دوب  مھ  یبالقنا  یاھورین  دیجمت  دروم  یتح  دوب ، اجنآ  رد  یتدـم 

؟ میدوب هدرک  راکهچ  اھیوسنارف  اـب  اـم  دـنتفرگ -]  ] اـھیوسنارف ار  عضوم  نیرتدـب  یاهتـسھ  یهیـضق  رد  نکل  دوب  مولعم  دوب ، اـھییاکیرمآ  اـب  هماـنرب  تیریدـم  هتبلا   - دـندرک

تسیل نآ  رد  تسا ، نایم  هب  یمالسا  یروھمج  یاپ  هک  ییایاضق  زا  دینک  هاگن  امش  هک  یاهیـضق  رھ  رد  الثم ؛ دنلھ  لثم  یکچوک  روشک  کی  لاح  میدوب ؟ هدرک  یرگهزیتس 

هک تسین  نیا  ثحب  تسا .]  ] هداـتفا اـپورا  یهشوگ  رد  هک  یکچوک  روشک  یایرگهزیتس ؟ هچ  میتشاد ؟ راکهچ  دنلھ  اب  ام  الاح  تسا ! دنلھ  شایکی  اھنمـشد ، تسرھف  و 

نیا هیـضق  میدوب ؟ هدرک  یرگهزیتس  میدوب ؟ هدرک  ینمـشد  اداـناک  اـب  اـم  درک . عطق  اـم  اـب  ار  شطباور  اداـناک  دـییامرفب  ضرف  ـالثم  میدرک . یرگهزیتس  ینمـشد و  اـھنآ  اـب  اـم 

لئاسم دراد ؛ دوجو  یرگید  یاھهزیگنا  هن ، دننکن ؛» ینمـشد  اھنآ  ات  مینکن  ینمـشد  ام  اقآ ،  » مییوگب میھدب و  بیرف  دـیابن  ار  نامدوخ  ام  تسا . یرگید  زیچ  هیـضق  تسین ،

. میداد حرش  ار  یرادقم  کی  الاح  هک  تسا  هدرپ  تشپ  یرگید 

اھنیا دـننام  داصتقا و  یهنیمز  رد  هک  ییاھراک  نیا  یهمھ  دـنھدب . تینوصم  ار  روشک  دـیاب  روشک  نیلوئـسم  دـنک ؛ ادـیپ  تینوصم  دـیاب  روشک  مینک ؟ راکهچ  دـیاب  ـالاح  بخ ،

؟ دنک ادیپ  شیازفا  تسھ  رگا  ای  دـیایب ، دوجو  هب  تینوصم  نیا  مینک  راکهچ  دـشاب ؛ هتـشاد  تینوصم  روشک  هکنیا  هب  دراد  جایتحا  دـھدب ، ماجنا  تسا  انب  ای  هداد  ماجنا  تلود 

ام مھل  اودعا  و  هدمآ :]  ] میرک نآرق  رد  هک  تسا  ینامھ  نیا  دنک . ادیپ  شیازفا  زورهبزور  دـیاب  اھیدـنمناوت  نیا  میھدـب ؛ شیازفا  مدرک ، هراشا  هک  ار  ییاھیدـنمناوت  نیا  دـیاب 

زا یونعم ، یدام و  یهوق  زا  تسا  معا  هوق  تسین ؛ اھنیا  دـننام  حالـس و  گـنفت و  طـقف  هوق  تسا ؛ اـھنیا  یهمھ  لـماش  هوق ، لـیخلا )***(. طاـبر  نم  هوق و  نم  متعطتـسا 

؛ میھدب ماجنا  یتسیاب  هک  تسا  یراک  نیا  بخ  دینک . دایز  ار  هوق  دـیناوتیم  هچرھ  هوق ؛ نم  متعطتـسا  ام  مھل  اودـعا  یقالخا . یملع و  یهوق  زا  یماظن ، یداصتقا و  یهوق 

سپ دننکیم . راک  دـنوشیم و  نادـیم  دراو  ام  عبت  هب  مدرم  میتسھ ؛ نیلوئـسم  ام  دـھدب ، ماجنا  ار  راک  نیا  دـیاب  هک  یـسک  ینعی  تسا ؛ اھام  دوخ  یهدـھع  هب  مھ  نآ  هتبلا 

. میھدب شیازفا  دیاب  ار  اھیدنمناوت 

(١٣٩٢/٨/١٢  ) رابکتسا اب  هزرابم  یلم  زور  تبسانم  هب  نازومآشناد  نایوجشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  *( 

نوتنیلک یرالیھ  پمارت و  دلانود  **( 

یهیآ ۶٠ زا  یشخب  لافنا ، یهروس  ***( 

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

فایلا نیا  یهرابرد ]  ] دینک ضرف  متشاذگ ؛ تشگنا  ار  صاخ  صخـشم  دروم  ود  مدرک و  تبحـص  لصفم  ماجرب  لئاسم  هب  عجار  هام ، لیاوا  رد  نارازگراک  یهسلج  نیا  رد  هدنب 

نیا دیورن . راب  ریز  ار  نیا  اقآ ، متفگ  ینارنخـس  رد  دنتـشاد ؛ روضح  مھ  یمتا  یژرنا  نامزاس  نیلوئـسم  اجنامھ  دوشب ؛] لمع   ] دـنھاوخیم یروجنیا  اھییاکیرمآ  هک  نبرک 

تـسا یئزج  دروم  ولو  تسا . فارحنا  نامھ  نیا  دوب ؛ اھییاکیرمآ  لیمحت  لمحت  یانعمهب  ماجرب ، یهیـضق  رد  یئزج  دروم  نیا  رد  نتفر  راب  ریز  اما  دوب  یئزج  دروم  کی  بخ 

دنک کمک  ادخ  هللااشنا  رگا ]  ] دوشب و دراو  تسا  فظوم  یربھر  هتبلا  دنکیم ، داجیا  لاکـشا  دنکیم و  فرحنم  ار  ماظن  یلک  تکرح  هک  یدراوم  روجنیا  رد  میوشیم . دراو  اما 

[. دیرخن ای  دیرخب   ] سابریا یامیپاوھ  اقآ ، دیوگب  دناوتب  نوگانوگ  دراوم  رد  ناسنا  هک  تسین  روجنیا  اما  میوشیم ؛ مھ  دراو  دھدب ، قیفوت  و 

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

تقو کی  الاح  دـشاب . ینوناق  هتبلا  درادـن ، یلاکـشا  چـیھ  تاعامتجا  تسا ، مزال  تاعامتجا  تسا ؛ مزـال  یھاـگ  مھ  یکیزیف - روضح  اھامـش  لوق  هب  اـی   - یمـسج روضح 

تاعامتجا تسین ؛ ناسنا  دارم  قبطرب  زیچهمھ  هک  هشیمھ  هرخالاب  الاح  درادن ؛ یداریا  دشاب ، هتشاد  یلاکـشا  کی  دنکب ، یایریگتخـس  کی  تسا  نکمم  اج  کی  نوناق 

، دننک عامتجا  یمالـسا  یاروش  سلجم  یولج  دنورب  ماجرب  هیلع  دـینک  ضرف  الثم  هکنیا  تسرد . یهویـش  هب  مھم و  لئاسم  رد  دیـشاب  هتـشاد  عامتجا  تسا ، بوخ  امش 

ای دینک  هراجا  ینلاس  کی  امـش  هک  تسا  نیا  تسرد  عامتجا  دنراد ؟ تصرف  ردقچ  سلجم  ناگدـنیامن  رگم  الاح  بخ ، دـشاب ؛ نیا  رـس  تشپ  یقطنم  کی  منکیمن  رکف  نم 

؛ دننزب فرح  یلالدتـسا  روطهب  اجنآ  دنورب  یلبق  یهعلاطم  اب  رفن  هس  رفن  ود  دنوشب ، عمج  اجنآ  وجـشناد  رفن  رازھ  هد  رفن ، رازھ  ود  رفن ، رازھ  رفن ، دـصناپ  دـیریگب ، رایتخا  رد 

. دسریم یربھر  یهدنیامن  شوگ  هب  مھ  دسریم ، تلود  یهدنیامن  شوگ  هب  مھ  دسریم ، سلجم  یهدنیامن  شوگ  هب  مھ  فرح ، نیا  تسا . مھم  نیا 

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

تحلـصم مھ  نآ  زا  رتـشیب  مدرک و  تبحـص  تلود  تئیھ  یهسلج  رد  مھ  مدرک ، تبحـص  هسلج  نآ  رد  مـھ  ماهدرک ؛ تبحـص  رگید  نـم  مـھ  ماـجرب  یهیـضق  دوـخ  هـب  عـجار 

ینمـشد دـنراد  ام ، اب  دـننکیم  ینمـشد  دـنراد  اھییاکیرمآ  هکنیا  نآ  دـش و  تباث  زیچ  کی  ماجرب  رد  بخ  اـما  یلیـالد ؛ هب  منک ، تبحـص  هنیمز  نآ  رد  نم  ـالاح  هک  منادـیمن 

« ماجرب هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 4 
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مھ اھنیا  اکیرمآ - تلود  ینعی   - دننک یزاب  دـنھاوخیمن  ار  رمـش  شقن  هک  مھ  ییاھنیا  حالطـصاهب ، دـنکیم  یزاب  دراد  ار  رمـش  شقن  الاح  هک  اکیرمآ  یهرگنک  طقفهن  دـننکیم ؛

نیا تینالقع  میھدب . رارق  هبرجت  ام  ار  اھنیا  بخ ، دش .] مولعم   ] بخ هکنیا  دننکیم ؛ ینمشد  دنراد  اما  اھنآ ؛ اب  دراد  قرف  ناشینمشد  لکش  اھتنم  دننکیم  ینمشد  دنراد 

، هدرک میـسرت  وا  هک  ینادیم  رد  ندشن  دراو  اب  وا ، یهئطوت  نادیم  هب  ندشن  کیدزن  اب  ندروخن ، بیرف  اب  رذح ، اب  ریبدـت ، اب  درخ ، اب  ینمـشد ، نینچ  کی  اب  ناسنا  هک  تسا 

یگنھامھ دننیشنب  ناریا  اب  دھاوخیم  ناشلد  یلیخ  اھنیا - دننام  نانبل و  هیروس و  یهقطنم   - ایـسآ برغ  یهقطنم  یهیـضق  رد  اھنآ  هلب ، دھدب . خساپ  ناسنا  دیاب  اھنیا  اب 

اھنیا اب  یزیچ  هچ  رـس  ام  دننک ؛ فقوتم  ار  ناریا  روضح  هک  دننکیم  هرکاذم  دصق  نیا  هب  اھنآ  تسا ، ناریا  روضح  الـصا  اھنآ  لکـشم  میھاوخیمن . ام  اما ] [ ؛ مھ دـناهتفگ  دـننک ؛

هب مینک  کمک  ارچ  ام  دننک ؛ لح  دنھاوخیم  ار  لکشم  نیا  تسا ؛ نیا  اھنآ  لکشم  دشاب ، هتشادن  روضح  هقطنم  نیا  رد  دشابن و  دیاب  الصا  ناریا  دنیوگیم  اھنآ  مینک ؟ هرکاذم 

. تسا نیا  مھ  تینالقع  نیاربانب  دشاب . هتشادن  روضح  اکیرمآ  میھاوخیم  سکعب  ام  اھنآ ؟ لکشم  نیا  لح 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

کی درک ؛ دوشیمن  نانیمطا  نمـشد  هب  اما  دنک ، فرطرب  ار  عناوم  نیا  ریبدت ، اب  دورب  ناسنا  هک  تسا  هنالقاع  هلب ، دـننکیم . داجیا  تفرـشیپ ] یارب   ] یعناوم نانمـشد  یھاگ 

، دنتـشاد روضح  رخآ  ات  لوا  زا  تارکاذـم  نیا  رد  هک  یناسک  نامھ  ام و  دوخ  یـساملپید  هاگتـسد  نیلوئـسم  زورما  هک  تسا  ماـجرب  یاهتـسھ و  تارکاذـم  نیمھ  شاهنومن 

عنام دـنکیم ، بیرخت  دراد  تشپ  زا  نارگید ، شاهجراخ و  ریزو  شنالوئـسم و  مرن  برچ و  نابز  مارآ و  رھاظ  ریز  اکیرمآ  تسا ، هدرک  دـھع  ضقن  اکیرمآ  دـنیوگیم  دـنراد  اھنیمھ 

مینولاسکی شیپ و  لاس  کی  زا  هتبلا  هدـنب  هک  تسا  یفرح  نیا  دـنیوگیم . دـنراد  ماجرب  دوخ  نیلوئـسم  ار  نیا  تسا ؛ ایند  رگید  یاـھروشک  اـب  روشک  یداـصتقا  تاـطابترا 

، هتـشذگ یهتفھ  نیمھ  دـنیوگیم .]  ] ام نیلوئـسم  دوخ  زورما  اما  دـننک - لوبق  دوب  ناشتخـس  اھیـضعب   - درک دامتعا  دوشیمن  اـھییاکیرمآ  هب  هک  مدرک  رارکت  بترم  شیپ ،

ضقن نیا  امش  دنتفگ  دنتـشادن ؛ باوج  اھنآ  دنتفگ و  اھنآ  هب  ام  نیلوئـسم  ار  اھفرح  نیمھ  دنتـشاد ؛ هسلج  اپورا  رد  ناشیاھفرط  اب  ام  یهدننک ] ] هرکاذم مرتحم  نیلوئـسم 

مھ هام  شش  دنھدب ؛ دنتـشادن  یباوج  مھ  اھنآ  دیدرک ، بیرخت  روجنیا  رـس  تشپ  زا  دیدادن ، ماجنا  دیدادیم  ماجنا  دیاب  هک  ار  یراک  نیا  دیدرک ، ار  فلخت  نیا  دیدرک ، ار  دھع 

اھمیرحت نتـشادرب  یارب  الـصا  ماجرب  بخ ، هکیلاحرد ] [ ؛ تسا هدـماین  دوجو  هب  مدرم  تشیعم  عضو  رد  مھ  یـسوملم  سوسحم و  ریثات  چـیھ  درذـگیم ، ماجرب  یاـضما  زا 

رـس ثحب  رگم  دوشیم ! تسرد  دراد  شاوی  شاوی  جیردتب ، دنیوگیم  الاح  هدشن ؛ هتـشادرب  بخ  تسا ؟ نیا  زا  ریغ  رگم  دوشب . هتـشادرب  هناملاظ  یاھمیرحت  هکنیا  یارب  دوب ؛

هرابکی دھدیم ، ماجنا  ار  دوخ  تادھعت  ناریا  یتقو  هک  تسا  نیا  رب  رارق  تارکاذم ، نیا  رد  هک  دنتفگیم  مدرم  هب  مھ  دنتفگیم ، ام  هب  مھ  نیلوئـسم ، زور  نآ  دوب ؟ شاوی  شاوی 

نیا زا  هام  شـش  الاح  بخ  دوشب ؛ هتـشادرب  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  زیمآتثابخ  هناـملاظ و  ناریا  تلم  هار  رـس  اـکیرمآ  هک  یعناـم  نیا  ینعی  دوشب ؛ هتـشادرب  اـھمیرحت  یهمھ 

رگا دـنکب  راک  تسناوتیم  مک  مرتحم  تلود  هام  شـش  نیا  رد  تسا ؟ یمک  نامز  ینویلیم  داتـشھ  تکلمم  کـی  یارب  هاـم  شـش  هدـشن ؛ هتـشادرب  تسا ، هتـشذگ  دـعوم 

شیپ مینولاسکی  ای  دوب  هتشذگ  لاس  ای   - یمومع ینارنخس  رد  هتشذگ  لاس  هدنب  هبرجت . کی  هنومن ، کی  ام  یارب  دش  ماجرب  نیا  دوبن ؟ اھییاکیرمآ  تثابخ  نیا  هچنانچ 

نابز اب  الاح  هک  اھنیا  دـننکیم ؛ راکهچ  اھییاکیرمآ  مینیبب  دوب ؛ دـھاوخ  هنومن  کی  اـم  یارب  یاهتـسھ ، تارکاذـم  نیا  ماـجرب و  متفگ  ( ٣ -) شخیرات تسین  مداـی  تسرد  دوب ؛

اب مرن  برچ و  نابز  اب  دننیـشنیم ، هک  تارکاذـم  یتروشم و  تاـسلج  رد  دـننکیم ، یھارمھ  راـھظا  دـننکیم ، تدارا  راـھظا  دنـسیونیم ، هماـن  یھاـگ  دـنیآیم ، مرن  برچ و 

فرح مرن  برچ و  نابز  اب  دنھدیم ، هدعو  رھاظ  رد  دننکیم ! راکهچ  لمع  رد  دش  مولعم  الاح  دـننکیم . راکهچ  لمع  رد  مینیبب  بخ  یلیخ  دـننکیم ، تبحـص  یناریا  نیلوئـسم 

لئاسم یهرابرد  دییایب  دنیوگیم  اھییاکیرمآ  الاح  هبرجت . دش  نیا  اکیرمآ ؛ دش  نیا  دنوشیم ؛ اھراک  تفرـشیپ  زا  عنام  دـننکیم ، بیرخت  دـننکیم ، هئطوت  لمع  رد  اما  دـننزیم 

. تسا کلھم  مس  ام  یارب  راک  نیا  دیوگیم  ام  هب  هبرجت  نیا  بخ ، مینک ! تبحص  امش  اب  هقطنم 

اما دـنزیم  فرح  مھ  نمـشد  اب  یھاگ  ناسنا  مینک . تبحـص  مینیـشنب  دامتعا  دروم  فرط  کی  لثم  وا ] اب   ] میناوتیمن یاهلئـسم  چـیھ  رد  ام  هک  داد  ناشن  ام  هب  هبرجت  نیا 

، دز مھ  فرح  دوشیم  نمشد  نیا  اب  دز . دھاوخن  دوخ  تادھعت  ریز  دوخ و  لوق  ریز  یلیلد  رھ  هب  وا  هک  دنک  دامتعا  دناوتب  ناسنا  دشاب و  دنبیاپ  شدوخ  فرح  هب  هک  ینمـشد 

ارچ اقآ  مییوگیم  یتقو  مھ  دعب  دنکیم ، دھع  ضقن  درادن و  یئابا  چیھ  دھع  ضقن  زا  لمع ، رد  هک  تسا  ینمشد  تسا ، راکبان  نمشد  نمشد ، هک  دش  تباث  یتقو  اما  هلب ؛

مئاد تسا  اھلاس  هدنب  هکنیا  دش . هرکاذم  دراو  دوشیمن  نمشد ]  ] نیا اب  دنکیم ، هیجوت  یروج  کی  دنکیم و  زاب  ار  مرن  برچ و  نابز  زاب  دنزیم ، دنخبل  زاب  یدرک ، دھع ] ضقن  ]

لئاسم رد  هقطنم ، هب  طوبرم  لئاسم  رد  هلئـسم ، نیا  رد  اـم  تالکـشم ]  ] هک تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  تسا . نیا  شتلع  مینکیمن  هرکاذـم  اـکیرمآ  اـب  هک  منکیم  رارکت 

دیراذـگب میورب ؛ ار  نامھار  نآ  مینکب ، باختنا  نامدوخ  دـیاب  یھار  کی  ام  دوشیمن ؛ لح  هرکاذـم  اب  میراد ، اـکیرمآ  لاـثما  اـکیرمآ و  اـب  هک  یتالکـشم  رد  میراد ، هک  ینوگاـنوگ 

[ اما ، ] دنریگب ار  زیچ  همھ  دنھاوخیم  اھییاکیرمآ  هک  دنیوگیم  احیرص  ام  یـساملپید  یـسایس و  نیلوئـسم  دودب . امـش  لابند  نمـشد  دیراذگب  دودب ، امـش  لابند  نمـشد 

، درادن یلاکشا  هک  هرکاذم  اقآ  دنیوگیم  اھیضعب  یلو ] ، ] مینکیمن هرکاذم  مییوگیم  مادم  ام  هکنیا  دنیآیم . ولج  مدق  کی  یتفر ، بقع  امش  مدق  کی  رگا ] ! ] دنھدن زیچچیھ 

؛ رگید دیریگب  زایتما  کی  دیھدب ، یزایتما  کی  ینعی  دیدرک  هرکاذم  یتقو   - دریگیم امـش  زا  ار  زایتما  دنکیم ، فرحنم  تدوخ  حیحـص  هار  زا  ار  امـش  تسا : نیا  هرکاذـم  لاکـشا 

و ریگب - یزیچ  کی  هدب ، یزیچ  کی  ینعی  هرکاذم  تسین ، هک  یخوش  هدنخ و  دونش و  تفگ و  ندز و  فرح  ندرک و  هدعگ  نتـسشن و  هرکاذم ، رگید ؛ تسا  نیا  هرکاذم  یانعم 

ینعی نیمھ ، ینعی  یناـھج  رابکتـسا  نیمھ ، ینعی  ربکتـسم  بخ  دـنکیم ؛ ییوـگروز  دـھدیمن ؛ امـش  هب  دـھدب ، دـیاب  ار  هچنآ  اـما ] ، ] دریگیم امـش  زا  یھدـب  دـیاب  ار  هچنآ 

راوگرزب ماما  بخ  دنکیم . فلخت  ار  شیاھهدعو  تسا ، رابکتـسا  یانعم  نیا  نتـسنادن ؛ دھعتم  ار  دوخ  ندوبن ، دوخ  فرح  هب  دـنبیاپ  نتـسناد ، رترب  ار  شدوخ  ندرکییوگروز ،

وا زا  هک  یناسک  هب  تمایق  رد  ناطیـش  هک  دـنکیم  لـقن  ناطیـش  لوق  زا  لاـعتم  یادـخ  تسا . یاهداـعلاقوف  ریبعت  ریبعت ، نیا  اـعقاو  تسا ؛ گرزب  ناطیـش  اـکیرمآ  دومرف : اـم 

زا اھامش  دوب ، هداد  امش  هب  تسرد  تسارور  یهدعو  ادخ  دیوگیم  شدوخ  ناوریپ  هب  ناطیـش  ( ۴ (؛ مکتفلخاف مکتدعو  قحلا و  دعو  مکدعو  نا هللا  دیوگیم : دناهدرک  تعباتم 

؛ مدرک فلخت  امـش و  هب  مداد  هدعو  نم  مدرک ، هدعو  فلخت  نم  دیداتفا ! هار  نم  لابند  امـش  مداد ، امـش  هب  یغورد  یهدعو  نم  دیدنامن ؛ دنباپ  دیدرکن ، یوریپ  ادـخ  یهدـعو 

ار نم  مکـسفنا ،» اومولو  ینومولت  الف   » هک دیوگیم  اھنآ  هب  هک  ناطیـش  لوق  زا  دیامرفیم  لاعتم  یادخ  مھ  دـعب  دـنکیم . تمالم  تمایق  رد  روجنیا  ار  شدوخ  ناوریپ  ناطیش 

؛ دننزیم ار  فرح  نیا  ایند  رد  زورما  اھییاکیرمآ  دـنزیم ، ار  فرح  نیا  تمایق  رد  ناطیـش  الاح  اکیرمآ . اب  تسا  قبطنم  زورما  انیع  نیا  دـینک . تمالم  ار  ناتدوخ  دـینکن ، تمالم 

. درک دامتعا  دیابن  نارگید  هب  سپ  بخ ، تسا . نیا  اکیرمآ  عضو  دنھدیمن ؛ ار  هیسن  زایتما  دنریگیم ، ار  دقن  زایتما  دننکیم . فلخت  دننکیمن ، لمع  دنھدیم ، هدعو 

یشان تسا ، هبرجت  زا  یشان  اھنیا  دننک ؛ رکف  شیور  دننیـشنب  ام  زیزع  یاھناوج  ار  روشک  نالک  یاھتـسایس  روشک و  نالک  لئاسم  دروم  رد  دوشیم  هدز  هک  ییاھفرح  نیا 

یروجنیا ریخن  هک   » دھدب یباوج  کی  فرط  نآ  دـیایب  مھ  یکی  ات  دـیوگب  یزیچ  کی  ناسنا  هک  تسین  یروجنیمھ  فرح  نیا  تسا . عضو  نتخانـش  نمـشد و  نتخانـش  زا 

صخـشم هار  تقونآ  دـننک ، لـیلحت  دننیـشنب  میراد ؛ یلیخ  روشک  رد  دادعتـسااب  شوھاـب و  یاـھناوج  اـم  هناتخبـشوخ  دـننک .] تقد   ] زیزع یاـھناوج  ار  اـھنیا  هن ، تسین ؛»

. دش دھاوخ 

تلود  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یاقآ بانج  اب  منک ؛ ثحب  اددـجم  مھاوخیمن  ماهدرک ، یدایز  یاھتبحـص  ماجرب  یهرابرد  نوچ  هدـنب  تسا ، یجراخ  تسایـس  یاھـشخب  زا  یکی  مھ  ماجرب  یهلئـسم  هتبلا 

. میراد میاهتشاد و  تبحص  اھهنیمز  نیمھ  رد  موادم ، ابیرقت  روطهب  روطنیمھ  مھ  مرتحم  روھمج  سیئر  یناحور  رتکد 

رد اقلطم  میروایب ؛ باـسح  هب  ار - اـکیرمآ  صوصخب  ینعی   - ار یبرغ  فرط  یاھیباسحدـب  ـالوا  هک  تسا  نیا  میوگب  مھاوخیم  نم  هک  یاهتکن  نآ  ماـجرب ، دروم  رد  لاـحرھهب 

صخـشم نالا   - دـنکیم یباسحدـب  دراد  نیا  مینک ؛ هیجوت  یروجکی  ار  لـباقم  فرط  تناـیخ  ار و  لـباقم  فرط  یقلقدـب  ار و  لـباقم  فرط  یباسحدـب  هک  میـشابن  نیا  ددـص 

. مینک هجوت  نیا  هب  میروایب ، باسح  هب  ار  یباسحدب  نیا  دننکیم - یباسحدب  دنراد  اھییاکیرمآ  تسا ،

هب دـنزب ، یفرح  کی  دـھدب و  ام  هب  یاهدـعو  کی  روشک  نالف  رد  ای  اکیرمآ  رد  یرگید  تلود  کی  ای  تلود  نیا  دـینک  ضرف  هک  تسا  نکمم  الاح  هکنیا  میزومایب ؛ هبرجت  اـیناث ]  ] و

هفیلخ شیپ  دمآ  داد ، ماغیپ  دوب ، هتفگ  رعش  یـصخش  دیھدب . هدعو  کی  مھ  امـش  دھدیم ، هدعو  وا  بخیلیخ ، اقلطم . درک ؛ دامتعا  دوشیمن  چیھ  اھنیا  دننام  هدعو و  نیا 

« ماجرب هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 5 
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ورب تفگ  رعاش و  نیا  هب  داد  ذغاک و  یور  تشون  ار ] بلطم  نیا  [ ؛ دیھدب ناشیا  هب  الط - الثم  رانید  رازھ  دص   - الط ردق  نالف  الثم  هک  شتفگ  مھ  هفیلخ  دناوخ ؛ ار  شرعش  و 

یتفگ رعش  کی  وت  یاهتفگ ؟ رعش  بخ  تفگ  ماهتفگ ؛ یرعش  کی  تفگ  تبـسانم ؟ هچ  هب  تفگ  دیھدب ؛]  ] رازھ دص  اقآ  تفگ  داد و  ار  ذغاک  شرادهنازخ ، نآ  شیپ  تفر  ریگب ؛

مھ ام  دیایب ، نامشوخ  ام  هک  دھدیم  یاهدعو  دنزیم ، یفرح  کی  وا  تسا . یروجنیا  ینعی  ورب ! وشاپ  رد ؛ نآ  هب  نیا  دمآ ، تشوخ  وت  تشون  ار  نیا  مھ  وا  دمآ ، ششوخ  وا 

دھاوخ ادا  ار  شدوخ  ماو  ای  شدوخ  باسح  هب  داد  دھاوخ  باوج  وا  الاح  هک  مینامب  نآ  رد  تقونآ  دعب  هک  میھدن  وا  هب  یدقن  زیچ  اما  دیایب ؛ شـشوخ  وا  میھدب  یاهدـعو  کی 

. ریخن هن ؛ ای  درک 

مھ ار  نیا  مراد ، داریا  مراد ، داقتنا  ماجرب  هب  هدنب  مینکیم . ینادردق  اھنآ  زا  دندرک ، شالت  دندیـشک و  تمحز  اعقاو  زور  هنابـش  ماجرب ، یهنیمز  رد  هک  یناسک  زا  ام  لاحرھهب 

ناـمدوخ رـصانع  تسین ، ناـمدوخ  رـصانع  هب  داریا  تسین ، یدوـخ  هب  داریا  تسا ، لـباقم  فرط  هب  داریا  نیا  اـھتنم  ماهتفگ ؛ نلع  رد  مھ  ماهتفگ ، اھامـش  هب  مـھ  ماهـتفگ ؛

. تسا یدرمان  فرط  تسا ، یثیبخ  فرط  لباقم ، فرط  دندرک ؛ راک  دنتسناوتیم  هک  ردقنامھ  دندیشک و  ار  ناشدوخ  تمحز 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۵ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

ینمشد  ] روج کی  ماجرب  زا  دعب  روج ، کی  ماجرب  یهیضق  رد  روج ، کی  زورما  ات  روج ، کی  گنج  نارود  رد  روج ، کی  گنج  عورـش  زا  لبق  روج ، کی  گنج  زا  دعب  اھییاکیرمآ ] ]

. میدرک میرحت  ار  ناریا  مھ  ماجرب  زا  دعب  ام  هک  دش - شخپ  مھ  ام  نویزیولت  رد  و   - تفگ داتـسیا و  احیرـص  ییاکیرمآ  یهدننکهرکاذم  یاقآ  نیمھ  نیا ، زا  لبق  زور  دنچ  دندرک .]

. تسا نیا  اکیرمآ 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۵ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

دوشیم لیلد  ات  هد  الاح  بخ ، دوشیم . لح  روشک  تالکـشم  میدرک ، شزاس  اکیرمآ  اب  اـم  رگا  دـنیوگیم ] [. ] تسا  ] کاـنرطخ رایـسب  بیرغوبیجع و  تاھابتـشا  نآ  زا  نیا ] ]

یداصتقا تالکشم  هن  دنکیمن ؛ لح  هجوچیھهب  ار  روشک  تالکـشم  اکیرمآ  اب  شزاس  تسا . بیرف  فرح  نیا  تسا ، غورد  فرح  نیا  تسا ، طلغ  فرح  نیا  هکنیا  یارب  درمش 

نیا یارب  درک  فیدر  درمـش و  دوشیم  دراد و  دوجو  لیلد  هدزناپ  هد  درک . دـھاوخ  رتدـب  هکلب  ار ، یقالخا  تالکـشم  هن  ار ، یتینما  تالکـشم  هن  ار ، یـسایس  تالکـشم  هن  ار ،

هظحالم الاح  دنتـسیایمن ؛ ناشفرح  یاپ  اـھنیا  دـنیوگغورد ، اـھنیا  دـندھعدب ، اـھنیا  هک  متفگ  تارکاذـم  لوط  رد  ردـقچ  نم  تسا . ماـجرب  یهیـضق  نیمھ  شایرخآ  هیـضق ؛

لاس کی  دندیشک ، تمحز  همھنیا  هک  ام  ناگدننکهرکاذم  دوخ  روشک ، مرتحم  نیلوئسم  متـسین ؛ طقف ]  ] نم رگید  دندھعدب  اھنآ  دیوگیم  دراد  هک  یـسک  نآ  زورما  دینکیم !

تمحز دـنتخیر ، قرع  تـمحز ، هـمھنآ  اـب  هرکاذـم  زیم  تـشپ  روـشک ، زا  جراـخ  زور  تـسیب  زور ، هدزناـپ  زور ، هد  دنتـساخرب ؛ دنتــسشن ، دـنتفر ، دـندرک ، هرکاذـم  یاهدرخ  و 

. دنیوگیم دنراد  اھنآ  دندیشک ،

نآ رد  دـندوب ؛ هدرک  تکرـش  مھ  اھنآ  درک ، تکرـش  مھ  ام  یهجراخ  مرتحم  ریزو  دـش ، لیکـشت  لبق  هام  کـی  دودـح  رد  کرویوین ، رد  هک  یاهجراـخ  یارزو  یهسلج  نیمھ  رد 

کی دـیدرکیم ؛ دـیاب  هک  دـیدرکن  ار  راک  نیا  دـیدرکیم ، دـیابن  هک  دـیدرک  ار  راک  نیا  اھامـش  دـیوگیم  دـنکیم ؛ رکذ  اـھنآ  هیلع  یگرزب  تساوخرفیک  کـی  اـم  یهجراـخ  ریزو  هسلج 

ناتـسناغفا و رـس  دینک  شزاس  هللابزح ، رـس  دینک  شزاس  هیروس ، رـس  دینک  شزاس  دنتـسھ ؛ روط ] ] نیا اھنیا  بخ  دنتـشادن ؛ مھ  یباوج  هماناعدا ؛ کی  تساوخرفیک ،

هک تسا  نیا  ناشفدـھ  دـنکیمن . راذـگورف  ینمـشد  زا  یاهظحل  هک  یـسک  نآ  اب  یـسک ؟ هچ  اب  یلخاد ؛ لئاسم  رـس  دـینک  شزاس  قارع ، رـس  دـینک  شزاـس  ناتـسکاپ ،

؟ دننک تالکشم  لح  هب  کمک  دنیآیم  اھنیا  تقونآ ] [ ؛ دوشب لح  روشک  نیا  یداصتقا  تالکشم  دنراذگن  هک  تسا  نیا  ناشفدھ  دنک ، دشر  تلم  نیا  دنراذگن 

بالقنا  / ٠٩/٠٢/١٣٩۵ ربھر  اب  ینوولسا  یروھمج  سیئر  رادید 

. دندرک داقتنا  ناشتادھعت  هب  لباقم  یاھفرط  ندرکن  لمع  زا  یاهتسھ ، قفاوت  نایرج  رد  ناریا  تادھعت  لماک  ماجنا  هب  هراشا  اب  نینچمھ  یمالسا  بالقنا  ربھر 

نایجیسب  / ٠٩/٠٣/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

وا الاح  هدـماین ؛ زونھ  هک  دـیایب  تسا  انب  هک  یتلود  نیا  هتبلا  مینکب . ضرع  میراد  ربکتـسم  تلود  نیا  اب  ام  هک  یلئاـسم  نیا  هب  عجار  مضیارع  ناـیاپ  رد  نم  مھ  هلمج  کـی 

دندرک و دھعت  هچنآ  فالخرب  دنراد  اکیرمآ - رد  ینونک  تلود  نیمھ   - دراد دوجو  نالا  هک  یتلود  نیمھ  اما  دیآیم ، رد  هچ  نآ  لخاد  الاح  مینادـیمن  تسا و  هتـسبرد  یهناودـنھ 

یددعتم یاھفلخت  دندرک ، یددعتم  یاھراک  اھنیا ]  ] منکب ضرع  منادیم  مزال  اجنیا  نم  دننکیم . لمع  دـندرک ، مالعا  تقونآ  ام  هب  نیلوئـسم  دـندرک و  کرتشم  یریگمیمـصت 

یمالـسا یروھمج  دننادب  و  دیدرت - نودب   - تسا ماجرب  ضقن  اعطق  دوشب ، دیدمت ]  ] میرحت نیا  رگا  تسا ، هلاس  هد  میرحت  دیدمت  نیا  شنیرتهزات  تسین ، ات  ود  یکی  دـندرک ،

. داد دھاوخ  ناشن  شنکاو  نآ  لباقم  رد  امتح 

راـشف یارب  یاهلیـسو  کـی  هب  دوشب  لیدـبت  دـیابن  ماـجرب ، دناهتـشاذگ  ار  شمـسا  هک  یاهتـسھ  قفاوت  نیا  هک  تسا  نیا  مدرم  هب  نیلوئـسم و  هب  هنیمز  نیا  رد  نم  فرح 

ار راک  نیا  ام  هک  دـنتفگ  ام  هب  نیلوئـسم  دـننک . راشف  یهلیـسو  ار  نیا  هک  میھدـب  هزاجا  دـیابن  ینعی  ام ؛ روشک  هب  ناریا و  تلم  هب  نمـشد  یوس  زا  یرابکی  تقو  دـنچرھ 

لوا زور  نامھ  دوب  انب  دـننکب و  دـنداد  لوق  تقونآ  هک  ار  یراک  نآ  هکنیا  رب  هوـالع  ـالاح  دوشب ؛ هتـشادرب  میرحت  یاـھراشف  هکنیا  یارب  مینکیم  ار  مادـقا  نیا  میھدـیم ، ماـجنا 

نیا دندوب  راکردناتسد  ناشدوخ  هک  ییاھنآ  دننکیم ؛ نایب  احیرص  ار  نیا  ام  نیلوئـسم  هک   - تسا صقان  هتفرگن و  ماجنا  لماک  روطهب  زونھ  هام  هن  تشھ و  ات  دریگب و  ماجنا 

تردق هب  اکتا  اب  یمالسا  یروھمج  هن ، یمالسا ؛ یروھمج  هب  ددجم  یاھراشف  یارب  دنھدب  رارق  یاهلیسو  زاب  ار  نیا  دندادن ،] ماجنا  - ] دننکیم نایب  دندرک و  نایب  احیرـص  ار 

هب الاح  «)*( - نوکردمل انا   » هک دیوگیم  لیئارساینب  فیعض  یاھهیحور  زا  دیلقت  هب  یسک  رگا  درادن . سارھ  ایند  رد  یتردق  چیھ  زا  مدرم ، روضح  تردق  ندرک  رواب  اب  یھلا و 

«.)*( نیدھیس یبر  یعم  نا  الک   » هک مینکیم  ضرع  یسوم  ترضح  زا  دیلقت  هب  مھ  ام  دنروآیم - رد  ار  ام  ردپ  دنسریم و  ام 

/۶١ و ۶٢ ارعش )*( 

نایجیسب  / ٠٩/٠٣/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

نیمھ  - دراد دوجو  نالا  هک  یتلود  نیمھ  اما  دـیآیم ، رد  هچ  نآ  لخاد  الاح  مینادـیمن  تسا و  هتـسبرد  یهناودـنھ  وا  ـالاح  هدـماین ؛ زونھ  هک  دـیایب  تسا  اـنب  هک  یتلود  نیا 

ضرع منادیم  مزال  اجنیا  نم  دننکیم . لمع  دندرک ، مالعا  تقونآ  ام  هب  نیلوئـسم  دندرک و  کرتشم  یریگمیمـصت  دندرک و  دـھعت  هچنآ  فالخرب  دـنراد  اکیرمآ - رد  ینونک  تلود 

اعطق دوشب ، دـیدمت ]  ] میرحت نیا  رگا  تسا ، هلاس  هد  میرحت  دـیدمت  نیا  شنیرتهزات  تسین ، ات  ود  یکی  دـندرک ، یددـعتم  یاھفلخت  دـندرک ، یددـعتم  یاـھراک  اـھنیا ]  ] منکب

. داد دھاوخ  ناشن  شنکاو  نآ  لباقم  رد  امتح  یمالسا  یروھمج  دننادب  و  دیدرت - نودب   - تسا ماجرب  ضقن 

راـشف یارب  یاهلیـسو  کـی  هب  دوشب  لیدـبت  دـیابن  ماـجرب ، دناهتـشاذگ  ار  شمـسا  هک  یاهتـسھ  قفاوت  نیا  هک  تسا  نیا  مدرم  هب  نیلوئـسم و  هب  هنیمز  نیا  رد  نم  فرح 

ار راک  نیا  ام  هک  دـنتفگ  ام  هب  نیلوئـسم  دـننک . راشف  یهلیـسو  ار  نیا  هک  میھدـب  هزاجا  دـیابن  ینعی  ام ؛ روشک  هب  ناریا و  تلم  هب  نمـشد  یوس  زا  یرابکی  تقو  دـنچرھ 

لوا زور  نامھ  دوب  انب  دـننکب و  دـنداد  لوق  تقونآ  هک  ار  یراک  نآ  هکنیا  رب  هوـالع  ـالاح  دوشب ؛ هتـشادرب  میرحت  یاـھراشف  هکنیا  یارب  مینکیم  ار  مادـقا  نیا  میھدـیم ، ماـجنا 

نیا دندوب  راکردناتسد  ناشدوخ  هک  ییاھنآ  دننکیم ؛ نایب  احیرص  ار  نیا  ام  نیلوئـسم  هک   - تسا صقان  هتفرگن و  ماجنا  لماک  روطهب  زونھ  هام  هن  تشھ و  ات  دریگب و  ماجنا 

تردق هب  اکتا  اب  یمالسا  یروھمج  هن ، یمالسا ؛ یروھمج  هب  ددجم  یاھراشف  یارب  دنھدب  رارق  یاهلیسو  زاب  ار  نیا  دندادن ،] ماجنا  - ] دننکیم نایب  دندرک و  نایب  احیرـص  ار 

ام هب  الاح  « - نوکردمل انا   » هک دیوگیم  لیئارساینب  فیعض  یاھهیحور  زا  دیلقت  هب  یـسک  رگا  درادن . سارھ  ایند  رد  یتردق  چیھ  زا  مدرم ، روضح  تردق  ندرک  رواب  اب  یھلا و 

«. نیدھیس یبر  یعم  نا  الک   » هک مینکیم  ضرع  یسوم  ترضح  زا  دیلقت  هب  مھ  ام  دنروآیم - رد  ار  ام  ردپ  دنسریم و 

« ماجرب هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 6 
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بالقنا  / ٠٩/٠٧/١٣٩۵ ربھر  اب  شترا  ییایرد  یورین  ناھدنامرف  رادید 

اکیرمآ یهرگنک  رد  نوـنکا  اـما  دـش  اـھمیرحت  هب  عـجار  یناوارف  یاـھثحب  تارکاذـم  نیا  رد  دـندوزفا : یاهتـسھ ، تارکاذـم  یاـیاضق  هـب  هراـشا  اـب  یاهنماـخ  هللاتـیآ  ترـضح 

! تسا دیدمت  هکلب  تسین ، میرحت  اھنیا  هک  دنتسھ  یعدم  دننکیم و  حرطم  ار  اھمیرحت  دیدمت  یهلئسم 

ضقن میرحت و  زین  یمود  نیا  دـنکیمن و  یقرف  شنامز » ناـیاپ  زا  سپ  نآ  ندرک  عورـش  هراـبود   » اـب میرحت » کـی  ندرک  عورـش  : » دـندرک ناـشنرطاخ  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

. تسا لباقم  فرط  یوس  زا  یلبق  تادھعت 

تلفغ تاـیئزج  زا  میناـسرب ، ییاـج  هب  مینک و  ماـمت  رتدوز  ار  راـک  هک  میراد  هلجع  یتـقو  دـندوزفا : دـندناوخ و  راـک  ماـجنا  رد  هـلجع  زا  یـشان  ار  تالکـشم  نـیا  زورب  ناـشیا 

بسانم باتـش  اب  مکحم و  نیتم ، اھراک  هک  دوب  بقارم  دیاب  نیاربانب  دوشیم ، راک  نآ  رد  یبلـس  یهطقن  هنخر و  داجیا  بجوم  یئزج ، رما  کی  زا  تلفغ  یھاگ  مینکیم و 

. دوش ماجنا 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، لاس هد  اھنآ  لایخ  هب  ماجرب  نارود  هک   - مینک لیمحت  ناریا  رب  ار  ییاھتیدودـحم  هچ  نآ  زا  دـعب  هک  دـننکیم  رکف  ماجرب  نایاپ  زا  دـعب  نارود  یارب  دـنراد  دناهتـسشن ، ـالاح  زا 

. مینک داجیا  تیدودـحم  هک  مینک  لمع  یروجهچ  مییوگب ، هچ  مینک ، راک  هچ  تقونآ  ناریا ، اب  ام  هک  دـننکیم  ار  تقونآ  رکف  دـنراد  الاح  زا  دـشکب - لوط  دـیاب  الثم  لاس  هدزاود 

. تسا اھنیا  تثابخ  نیا  ثیبخ ، سیلگنا  میوگیم  هدنب  هکنیا  رتثیبخ ؟ نیا  زا  رتدب ؟ نیا  زا  نمشد  رگید 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نموم دـنمهقالع و  یدوخ و  دارفا  ار  اھنیا  تسا ،]  ] روجنیمھ مھ  نالا  میراد ، میاهتـشاد و  دامتعا  دـندرک ، لابند  ار  ماـجرب  دـنتفر  هک  ینیلوئـسم  هب  اـم  ما ، هتفگ ررکم  هدنب 

یزیچ کی  هب  میدرک ، رظن  فرص یاهطقن  کی  زا  لباقم - یهدننکهرکاذم  لباقم ، فرط  نآ  فرح  هب  دامتعا  رطاخهب   - یدایز دراوم  رد  ام  ماجرب ، یهیضق  نیمھ  رد  نکل  مینادیم ؛

رتکد یاقآ  ام ، یهجراخ  مرتحم  ریزو  تسا . یمھم  لئاسم  اعقاو  اھنیا  دـنکیم ؛ هدافتـسا  دراد  الخ  نامھ  زا  نالا  نیمھ  نمـشد  دـنام ؛ یقاب  ییالخ  کی  میدـیزرون ، ماـمتھا 

حور دـنتفگیم  یھاگ  دـنکیم .] حرطم  ار   ] ماجرب مسج  ماجرب و  حور  ضقن  دراوم  و  تسا - مدـنچ  راب  نیا  هتبلا   - دنـسیونیم ییاـپورا  لوئـسم  هب  ییاـیوگ  یهماـن  کـی  فیرظ ،

ناشیا اھییاکیرمآ ؛ یهلیسو  هب هدش  ضقن  مھ  ماجرب - مسج  ینعی   - ماجرب دوخ  مھ  ییاھاج  کی  هکلب ] ، ] تسین ماجرب  حور  طقف  هک  دیوگیم  ناشیا  هدش ، ضقن  ماجرب 

مرتـحم ریزو  دوـخ  هن ، دـننزیم ؛ ار  فرح  نیا  هک  دنتـسھ  تارکاذـم  نیا  نیفلاـخم  دـنیوگب  هک  تسین  یـسک  رگید  صخـش ]  ] نیا ینعی  اـھنآ . یارب  دنداتـسرف  دـندرک  تسرھف 

نآ رطاخهب  نیا  دـنکیم . دراد  ار  ضارتعا  نیا  مھ  ناشیا  دوخ  تسا ، تیلوئـسم  ساسحا  بحاص  ناسنا  تسا و  ینادـجواب  ناـسنا  تسا ، ینیدـتم  ناـسنا  نوچ  هجراـخ ،

ار راک  نیا  تسناوتیمن  دوب و  هتـسب  نمـشد  هار  دـشیمن ، نمـشد  هب  دامتعا  تفرگیمن ، ماجنا  حـماست  نیا  رگا  ام ؛ یهیحان  زا  هتفرگ  ماجنا  یاهحماسم  کی  اـجنآ  هک  تسا 

مرتحم سیئر  تسا ، روھمج  مرتحم  سیئر  هک   - ماجرب رب  تراظن  یارب  دـناهدش  نیعم  هک  یعمج  نآ  نکل  مینک  حرطم  ار  ماجرب  ثحب  میھاوخیمن  ام  مھ  نـالا  دـھدب . ماـجنا 

دراد یقاـفتا  هچ  دـننیبب  دـننکب  تبقارم  دـیاب  دـننک ، تقد  دـیاب  ینعی  دـننک ؛ تقد  هلئـسم  نیا  رد  اـعقاو  دنتـسھ - رگید  رفن  دـنچ  تسا و  هجراـخ  مرتحم  ریزو  تسا ، سلجم 

دیاب اھنیا  مداتـسرف - بوتکم  دوبن ؛ ینابز   - مدرک مھ  بوتکم  مدرک ، رکذ  حیرـص  روطهب  ار  یطیارـش  کی  ماجرب  لوبق  رد  هدـنب  میدرک ؛ رکذ  ار  یدراوم  کی  ام  هرخالاب  دـتفایم .

رب لمح  مییایب ، هاتوک  هنیمز  نیا  رد  هچرھ  ام  دیوگیم ، ار  یزیچ  کی  دتـسیایم و  دیآیم  تحاقو  اب  لباقم  فرط  یتقو  دوشب . تیاعر  اھنیا  دـیاب  قیقد  روطهب  دوشب ؛ تیاعر 

. دیازفیب شدوخ  قحان  یاھراشف  رب  هکنیا  هب  دنکیم  عیجشت  ار  نمشد  ام ، رد  یراچان  ساسحا  میریزگان ؛ میراچان ، ام  هک  دش  دھاوخ  نیا  رب  لمح  دش ؛ دھاوخ  فعض 

یماظتنا  / ٢۶/٠۶/١٣٩۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

ناشن ناشدوخ  زا  یترارش  کی  زور  رھ  ماجرب ،»  » هب موسوم  یاهتسھ  دادرارق  یاهتسھ و  تارکاذم  یهیضق  نیمھ  رد  ار ! هطلس  ماظن  نارـس  تحاقو  دینک  هظحالم  امش 

نیرتثیبخ اـتقیقح  ( ٢ .) تسا گرزب  ناطیـش  اـکیرمآ  دومرف : هک  ار  ماـما  شیاـمرف  تحـص  دـننکیم  تاـبثا  دـنھدیم و  ناـشن  دوخ  تنطیـش  زا  یاهولج  کـی  زور  رھ  دـنھدیم ،

رطاخهب ناریا  تلم  تسا . یاهدـشلح  نشور و  الماک  یهلئـسم  کی  اـھمیرحت  یهلئـسم  هک  دـینادب  زیزع  یاـھناوج  امـش  تسا . اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر  اـھناطیش ،

تاـناکما زا  هک  یقرب  یورین  تاواـگم  رازھ  تسیب  لقادـح  هب  میراد  جاـیتحا  رگید  لاـس  دـنچ  اـت  اـم  تسھ . هدوـب و  یاهتـسھ  تیلاـعف  لاـبند  هب  روـشک ، زیمآحلـص  یاـھزاین 

ام نیصصختم  هکیروطنآ  دیآیم ، تسدهب  یاهتسھریغ  یاھهاگتسد  زا  هک  یژرنا  زا  یرادقم  نآ  زا  ریغ  دیایب . تسد  هب  دوشب و  هدافتسا  یاهتسھ  یورین  زا  یاهتـسھ و 

نیا رد  یلمع  یملع و  مادقا  لابند  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اذل ] [ ؛ دیایب تسد  هب  یتسیاب  یمتا  تاناکما  هار  زا  تاواگم  رازھ  تسیب  دندرک ، هبـساحم  ام  نارظنبحاص  و 

یهدحتم تالایا  میژر  تشادن . یروشک  چیھ  یتلم و  چیھ  یارب  یرطخ  چیھ  یررض ، چیھ  هک  رطخیب  ررضیب و  راک  کی  حیحـص ، راک  کی  عورـشم ، راک  کی  درک ؛ تکرح  هار 

، یملع ظاحلزا  هچ   - دننک تفرـشیپ  اھتلم  دـھدیمن  هزاجا  تسین و  یملع  تفرـشیپ  هب  لیام  تسا و  نارگن  رگید  یاھتلم  یهمھ  تلم و  نیا  یملع  تفرـشیپ  زا  هک  اکیرمآ 

هجیتن نیا  هب  روشک  نیلوئسم  درک . لیمحت  ار  یاهناملاظ  یاھمیرحت  یمالسا ، یروھمج  حیحـص  عورـشم و  تکرح  نیا  لباقم  رد  یداصتقا - ظاحلزا  هچ  یلمع ، ظاحلزا  هچ 

یهمھ اـھرارق ، یهمھ  مغریلع  زورما  دـندرک . ار  راـک  نیا  دوشب و  هتـشادرب  اـھمیرحت  هکنیا  یارب  دـننک ، رظنفرـص  دوخ  قح  نیا  زا  یـشخب  زا  دـننک و  هرکاذـم  هک  دندیـسر 

الماک هناملاظ ، الماک  دروخرب  کی  تارکاذـم ، یهجیتن  اـب  تارکاذـم و  نیا  اـب  اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر  دروخرب  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هک  یناوارف  یاـھثحب  یهمھ  اھدـھعت ،

میژر نارادمدرس  هب  دیاب  نیلوئسم  دننک ؟ راکهچ  دیاب  نیلوئسم  دنکب ؟ راکهچ  دیاب  ناریا  تلم  نمشد ، یهنامصخ  تکرح  نیا  لباقم  رد  تسا . هنایوگروز  الماک  هنابآمردلق و 

، مالـسا تکرب  هب  ناریا  تلم  هک  دننک  تابثا  دیاب  دناهداد ؛ لیکـشت  ار  ردتقم  تلم  کی  مدرم ، نیا  دنایکتم و  ناشدوخ  مدرم  هب  هک  دننک  تابثا  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  دساف 

یهنادنمتردق هنادنمتفارـش و  عضاوم  رب  ناریا  تلم  دننادب  دیاب  اھییاکیرمآ  دنھدب . ناشن  دیاب  دننک ، تابثا  دـیاب  ار  نیا  دـنکیمن ؛ شنرک  اھتردـق  لباقم  رد  دوریمن ، روز  راب  ریز 

ار ناـمتکرح  اـم  درادـن . ینعم  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  سوماـق  رد  ینیـشنبقع  دراد ، طاـبترا  روـشک  یلم  عفاـنم  هـب  هـک  یمھم  لـئاسم  راـک  رد  داتـسیا . دـھاوخ  دوـخ 

دھاوخن باوج  ناریا  یمالـسا  یروھمج  رد  دھدب ، باوج  رگید  یاجرھ  یبآمردلق ، ییوگروز و  هک  دنادب  دـنک و  ساسحا  ار  نیا  دـیاب  نمـشد  داد . میھاوخ  همادا  هنادـنمتردق 

دسفم و دساف و  نیلوئسم  تسا . اھنیا  ینمشد  جامآ  رتشیب  تسا ، رگید  یاھتلم  شخبماھلا  نوچ  تسا و  هداتسیا  ردتقم  تماقتسار و  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  داد .

ناریا تلم  دننکیم . مھتم  ییوگغورد  هب  ار  ناریا  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  دنتسیایم و  هناحیقو  دنـشکیمن ، تلاجخ  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  راکبیرف  وگغورد و 

امـش وگغورد  دومیپ . دـھاوخ  یھلا  قیفوت  هب  رخآ  ات  هناقداص  ار  هار  نیا  درک و  باختنا  هناقداص  ار  ادـخ  هار  درک ، تفرـشیپ  هناقداص  درک ، لـمع  هناـقداص  درک ، تکرح  هناـقداص 

رھ هب  ار  دوخ  عورشمان  عفانم  دننیبب و  ار  تداعس  یتخبشوخ و  دنناوتیمن  یتلم  چیھ  یارب  هک  دنتسھ  یناسک  نآ  وگغورد  دناهطلس ؛ ماظن  نارادمدرـس  وگغورد  دیتسھ ؛

رھ ماجرب ، یهیـضق  رد  دننادب ؛ ار  نیا  تسا ، هداتـسیا  مکحم  ناریا  تلم  دنتـسھ . وگغورد  دـنرگبیرف و  هک  دنتـسھ  اھنآ  دـننک ؛ نیمات  دـنلیام  اھتلم  عفانم  مغریلع  یتمیق 

هقطنم رد  هک  یتینما  نیا  دـینکیم ؛ ساسحا  ار  هقطنم  رد  تینما  تیمھا  اجنیا  دـش . دـھاوخ  هجاوم  ورهبور و  یمالـسا  یروھمج  لمعلاسکع  اب  هطلـس  ماظن  طلغ  تکرح 

میراودـیما تسا . هطبار  نیا  رد  لوئـسم  یاھورین  ناریدـم  نالوئـسم و  نموم و  ناناوج  امـش  تدـھاجم  شـالت و  تکرب  هب  نیا  تسھ و  هللادـمحب  روشک  لـخاد  رد  تسین ،

. دنک کمک  دنوادخ 

یربھر  / ٣٠/٠۶/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

مھ نالا  ایند - فارطا  اب  طابترا   - طابترا رب  متـشاد  رارـصا  هک  مدوب  ییاھمدآ  نآ  وزج  هدـنب  بـالقنا ، لوا  زا  تسین . هدـنب  رظن  الـصا  نیا  دـینک ، هطبار  عطق  اـیند  اـب  میوگیمن  نم 

میتسیاب و نامدوخ  یاپ  یور  هکنیا  یاجهب  هکنیا  مینکن . ضوع  هناگیب  یاصع  اب  ار  نامدوخ  یعیبط  دـنمتردق و  یاپ  اـم  هک  تسا  نیا  نم  ثحب  نکل  مراد ، ار  هدـیقع  ناـمھ 

یاهتـسھ تارکاذـم  هب  تبـسن  نم  هک  یلاکـشا  درادـن ؛ یبیع  یناھج  تاطابترا  رد  هرکاذـم ] هتبلا  . ] تسا اطخ  مینک ، هیکت  هناگیب  یاصع  هب  مینک ، هیکت  ناـمدوخ  یاـپ  هب 

« ماجرب هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 7 
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هرکاذـم مینک ، هرکاذـم  اـم  تشادـن  یلاکـشا  میوگیم  نم  تسا : نیمھ  مدرک ، حرطم  تولج  توـلخ و  رد  یـصوصخ  تاـسلج  رد  نیلوئـسم  دوـخ  اـب  ررکم  مراد و  متـشاد و 

بوسحم ماجرب  ضقن  دـنکب ، تساوخ  یطلغ  رھ  لباقم ، فرط  هک  دـشابن  روجنیا  ات  تفرگیم  ماجنا  مزال  تبقارم  تقد و  یتسیاب  هرکاذـم  نیا  رد  اھتنم  تشادـن  یلاکـشا 

یلخاد تردق  هب  یانتعا  اکتا و  مدـع  رطاخهب  نیا  داتفایم ؛ قافتا  دـیابن  نیا  تسا ، اطخ  نیا  دوشب ! بوسحم  ماجرب  ضقن  میروخب ، یناکت  رـصتخم  کی  رگا  ام  اما ]  ] دوشن

. دیآیم دوجو  هب  تلاح  نیا  یجراخ ، رصنع  لباقم و  فرط  هب  اکتا  رطاخهب ] ، ] دیآیم دوجو  هب 

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

مینکن قفاوت  رگا  دوشیم ، فرطرب  اھینمـشد  مینکب  قفاوت  رگا  هک  دشیم  اقلا  روجنیا  ماجرب  یهیـضق  رد  دننکیم ؛ اقلا  ار  ییاھزیچ  کی  درک . انتعا  دیابن  نمـشد  تائاقلا  هب 

، میبنجب رید  ای  مینکن  قفاوت  هچنانچرگا  هک  دوب  نمـشد  یاقلا  نیا  هدـش . مھ  رتدایز  هدـشن ، هک  فرطرب  اھینمـشد  اما ] ، ] میدرک مھ  قفاوت  بخ  دـننکیم ؛ ینمـشد  ام  اـب 

- میدرکن قفاوت  هقطنم  نالف  رد  روشک  روضح  یهیـضق  رد  رگا  الثم   - میدرکن قفاوت  هیـضق  نالف  رد  رگا  هک  دـننکن  حرطم  ار  یرگید  بلطم  زاب  زورما  دـش . دـھاوخ  ناـنچ  نینچ و 

تحلصم هک  میمھفب  نامدوخ  مینک ، ادیپ  نامدوخ  میجنسب ، نامدوخ  ار  نامدوخ  تحلصم  یتسیاب  ام  تسا . نمشد  تائاقلا  اھنیا  هن ، دوشب ؛ نانچ  نینچ و  تسا  نکمم 

. میونشن نمشد  زا  تسیچ ؛

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

دینک و هراپ  دیابن  هن ، دنتفگ  دندرک ، موکحم  اھنیا  دوب - هدرک  یطلغ  کی   - منکیم نینچ  منکیم ، هراپ  نم  هک  دوب  هتفگ  وا  دناهدرک ؛ دیکات  ار  ماجرب  یهلئـسم  ییاپورا ، یاھتلود 

بخ نکن ! هراپ  ار  ماجرب  امـش  دـنیوگب  وا  هب  طقف ]  ] هک تسین  یفاک  نیا  نکل  تسا ،]  ] بوخ مینکیم و  لابقتـسا  ام  ار  شرادـقم  نیا  ینعی  تسا ، بوخ  بخ ، یلیخ  اھنیا .

، دنکن هراپ  فرط  هکیمادام  میاهتفگ  هتبلا  مھ  ام  دوشن ؛ هراپ  دـنھاوخب  هک  تسا  یعیبط  تسا ؛ اکیرمآ  عفن  هب  مھ  تسا ، اھییاپورا  عفن  هب  مھ  تسا ؛ اھنآ  عفن  هب  ماجرب 

. تسین یفاک  اھتنم  تسا ؛ بوخ  رادقم  نیا  نیاربانب  بخ ، مدوب . هتفگ  رگید  زیچ  البق  الاح  مینکیم ! شزیرزیر  ام  درک ، هراپ  رگا  اما  مینکیمن ، هراپ  مھ  ام 

دنراد راظتنا  اھنیا  الاح  هک  ییاھراک  نیمھ  ای  اھمیرحت  نیمھ  اب  الثم   - درک ضقن  اما  درکن  هراپ  وا  هچنانچ  رگا  دنتـسیاب . اکیرمآ  یلمع  یاھمادـقا  ربارب  رد  دـیاب  اھییاپورا  ـالوا 

ام دـنیوگب  هکنیا  دنتـسیاب ؛ دـیاب  تسین ! مھ  یراـظتنا  یلیخ  هک  سیلگنا  زا  ـالاح  ناـملآ . هسنارف ، وا ؛ لـباقم  رد  دنتـسیاب  اـھییاپورا  دـیاب  دـیایب - نوریب  ناـشهرگنک  زا  هک 

. تسین یفاک  میفلاخم ،

بالقنا  / ٠٨/١٠/١٣٩۶ ربھر  اب  هیسور  یروھمج  سیئر  رادید 

اھییاکیرمآ دـندوزفا : دنتـسناد و  بوخ  هبناجدـنچ ، یاھهدـھاعم  تیاعر  ترورـض  ماجرب و  یهرابرد  ار  رادـید  نیا  رد  هیـسور  روھمجسیئر  نانخـس  یمالـسا ، بـالقنا  ربھر 

. دوش دروخرب  اھنآ  اب  حیحص  یاھهار  زا  هدافتسا  لقع و  رب  هیکت  اب  دیاب  هک  دنھدیم  همادا  دوخ  یرگیغای  هب  هنافساتم 

نایوجشناد  / ٠٨/١١/١٣٩۶ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

هب دندرک ، دامتعا  اکیرمآ  هب  هک  مھ  ییاھنآ  هب  یتح  هن ، دوشب ؛ مک  ناشینمشد  دیاش  مییایب ، رانک  اکیرمآ  اب  هرذکی ، الثم  یروجکی ، الاح  دنیوگیم  هک  دنتسھ  اھیـضعب 

دنک و هزرابم  اھیسیلگنا  اب  دناوتب  هکنیا  یارب  قدصم  رتکد  ( ۴ .) قدصم رتکد  یسکهچ ؟ لثم ] [ ؛ دندرکن محر  نتفرگ ، کمک  یارب  دنتفر  اکیرمآ  غارس  هب  دنتسب ، دیما  اکیرمآ 

متـشھوتسیب یاتدوک  درک . دامتعا  اھنآ ] هب  [ ؛ درک تساوخرد  درک و  هرکاذـم  درک ، تاقالم  اھنآ  اب  اھییاکیرمآ ؛ غارـس  تفر  شدوخ ، لایخ  هب  دتـسیاب  اھسیلگنا  لـباقم  رد 

، دنھاوخیم رکون  اھنیا  دنتسین ؛ یضار  اھنیا  مھ  قدصم  لاثما  هب  یتح  ینعی  قدصم . هیلع  تفرگ ، ماجنا  ناریا  رد  اکیرمآ  یهلیـسوهب  هکلب ]  ] سیلگنا یهلیـسوهب  هن  دادرم 

یـساسح دنمتورث  تکربرپ  تمعنرپ  روشک  نیا  رب  هک  دنھاوخیم ؛ یمدآ  روجنیا  یولھپ ؛ یاضردمحم  لثم  یـسکهچ ؟ لثم  دنھاوخیم ؛ روخیرـسوت  دنھاوخیم ، هدرپسرس 

نیا اھییاکیرمآ  اھنآ ؛ میلـست  هتـسبتسد و  دشاب  یرفن  کی  دـنک ؛ تموکح  تسا ، ساسح  نوگانوگ  یاھییاناوت  ظاحلزا  تسا ، ساسح  ییایفارغج  تیعقوم  ظاحلزا  هک 

رد دندرک ؛ ینمـشد  ام ، یربرفاسم  یامیپاوھ  ندرک  طقاس  یهنیمز  رد  دندروخ ؛ یرـسوت  دندرک و  ینمـشد  سبط  یهیـضق  رد  نمـشد . دنوشیم  دـشن ، رگا  دـنھاوخیم ؛ ار 

حالطـصاهب  - یاهتـسھ تارکاذـم  یهجیتـن  یاهتـسھ و  تارکاذـم  ندرک  بارخ  یهنیمز  رد  دـننکیم . ینمـشد  دـنراد  مھ  زورما  دـندرک ؛ ینمـشد  لوا  زور  زا  اـھمیرحت  یهنیمز 

. دننمشد دننکیم ؛ لمع  دنراد  ار  تثابخ  تیاھن  ماجرب -

یقرش  / ١١/٢٩/١٣٩۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یداصتقا یاھتفرشیپ  اعقاو  هک  ایسآ  یهتفرشیپ  هبـسنلاب  یاھروشک  زا  یکی  مروایب ؛ مسا  مھاوخیمن  رگید  هک   - هقطنم فورعم  یاھروشک  زا  یکی  سیئر  نارھت ، نیمھ  رد 

یداصتقا یهلزلز  نآ  هک  دوب  یتقونآ  درک ؛ تاقالم  هدـنب  اب  دـمآ و  اجنیا  نیا ، زا  لبق  لاس  هدزیـس  لاس ، هدزاود  دودـح  تشاد - یداـصتقا  یـالاب  دـشر  تشاد و  یبوخ  یلیخ 

تفگ هک  دوب  نیا  شتاملک  نیلوا  وزج  دش ، هک  قاتا  دراو  نم ؛ یولھپ  دمآ  دوب . اھروشک  نامھ  زا  یکی  سیئر  درف ]  ] نیا دوب ؛ هدمآ  دوجو  هب  ایسآ  قرـش  یاھروشک  رد  گرزب 

اب یاپرـس  روشک  کی  دوشیم . یروجنیا  تسا ، ییاکیرمآ  یبرغ و  یدوھی و  رادهیامرـس  کی  یهدارا  هیامرـس و  هب  یهتـسباو  یتقو  داصتقا  میدـش .» ادـگ  بش  کی  رد  اـم  »

یهیـضق رد  ار  اھیجراخ  هب  اکتا  نامدوخ  ام  تسا . نیا  جراخ  هب  اکتا  میدش ! ادگ  بش  کی  رد  ام  هک  دـیوگیم  نم  هب  شـسیئر  الاب ، یداصتقا  دـشر  یاراد  یداصتقا و  طاشن 

یبوخ یاھدروخرب  روشک  نالوئسم  منیبیم  نم  هناتخبشوخ  میدربن . یدوس  نامدامتعا  زا  اھنیا و  هب  میدرک  دامتعا  یاهتسھ  تارکاذم  یهیضق  رد  میدرک ؛ هدھاشم  ماجرب 

هدوب یعطاق  بوخ و  رایـسب  دروخرب  اھییاپورا ، ندز  خیم  هب  یکی  لعن  هب  یکی  اب  اھییاکیرمآ و  تثابخ  اب  شدروخرب  نامهجراخ ؛ ریزو  زا  منک  رکـشت  دـیاب  اعقاو  نم  دـنراد و 

تزع دننک ؛ دروخرب  دیاب  تسا ؛ نیمھ  هار  هلب ، دندرک . یبوخ  یوق و  یلیخ  دروخرب  میراد ؛ عالطا  ام  هک  تسا  هدشن  شخپ  مھ  شایضعب  هدش و  شخپ  شایضعب  تسا ؛

جیردـتب روشک  تشونرـس  رب  قرط  عاونا  اب  هناگیب  هک  دوشیم  بجوم  هناگیب  هب  یهیکت  تسا ؛ کانرطخ  هناگیب  هب  یهیکت  یجراخ . تاطابترا  رد  دـنھدب  ناـشن  دـیاب  ار  یلم 

رایـسب لئاسم  یهلمج  زا  نیا  درک . دیابن  وا  هب  دامتعا  درک ، دیابن  وا  هب  یهیکت  یلو ] ، ] درک دیاب  هدافتـسا  درب ، دـیاب  هرھب  هناگیب  زا  هناگیب . هب  درک  دـیابن  هیکت  دوشب ؛ طلـسم 

. دنشاب هتشاد  هجوت  نآ  هب  روشک  نیلوئسم  یهمھ  یتسیاب  اتقیقح  هک  تسا  یمھم 

نایگنھرف  / ١٣٩٧/٠٢/١٩ هاگشناد  رد  تانایب 

یاھفرح دز ، ییاھفرح  اکیرمآ  روھمجسیئر  دیدینش ، بشید  بخ  تسا . ماجرب  یهلئسم  یکی  تسا ، اکیرمآ  یهلئسم  یکی  منکب : ضرع  دیاب  ار  رگید  هاتوک  یهلئـسم  ود 

ار یمالـسا  یروھمج  ماظن  ار و  ناریا  تلم  مھ  ماجرب ، زا  ناشجورخ  یهلئـسم  یهرابرد ]  ] دز فرح  مھ  دوب ؛ وا  یاـھفرح  رد  غورد  هد  زا  شیب  دـیاش  دز ؛ یکبـس  فیخس و 

. دینکیم طلغ  امش  پمارت ! یاقآ  منکیم : ضرع  ناریا  تلم  فرط  زا  هدنب  هک  مینکیم ،» نینچ  مینکیم ، نینچ  مینکیم ، نینچ  : » درک دیدھت 

لئاسم زا  یکی  نوچ  دننک ؛ تقد  دننک ، هجوت  تسرد  دینـش ، دنھاوخ  ادعب  ار  فرح  نیا  هک  یناسک  یهمھ  اھناوج و  امـش  دھاوخیم  ملد  دینک ! تافتلا  دـینک ، هجوت  تسرد 

ماظن نارادمدرس  صخش  اب  ای  ریقح  نیا  صخش  اب  مھ  ینمشد  نیا  تسا ؛ نمـشد  ام  اب  اکیرمآ  تسا . یدج  یهلئـسم  کی  اکیرمآ  یهلئـسم  تسا ؛ ام  زورما  دقن و  مھم 

صوصخم تسا . یاینمشد  نینچ  کی  ینمشد  نیا  دنکیم ؛ تکرح  دراد  وا  هار  رد  هتفریذپ و  ار  ماظن  نیا  ناریا ، تلم  زورما  هک  تسا  یمالـسا  ماظن  یهعومجم  اب  تسین ،

تلود  - لبق تلود  یتح  دوب . یزادـنارب  ددـص  رد  دوب و  دـب  دوب و  نمـشد  وا  اب  یمالـسا  یروھمج  شیادـیپ  زاغآ  زا  ییاـکیرمآ ، ماـظن  اـکیرمآ و  تلود  تسین ؛ مھ  صخـش  نیا 

یروھمج ماظن  یزادـنارب  دـندوب ؛ یزادـنارب  ددـص  رد  مھ  اھنآ  دـنتفگیم ؛ غورد  میتسین ، یزادـنارب  ددـص  رد  ام  هک  دـنتفگیم  تاراھظا  رد  مھ  هدـنب ، هب  همان  رد  مھ  هک  اـمابوا -

روشک و نیا  فیراـعم  زا  یناـسک  دـندوب  دوب ، هدـش  عورـش  اـھمیرحت  یاهتـسھ و  یهلئـسم  هک  یتـقو  نآ  دـینیبب ، تسا . هناـھب  اـھفرح  نیا  ماـجرب و  یهلئـسم  یمالـسا ؛

اھییاکیرمآ بخ  دیراد ؟ یرارصا  هچ  دیتسیایم ؟ یاهتسھ  یهلئسم  نیا  یور  هک  دیراد  یرارـصا  هچ  امـش   » دنتفگیم دندرکیم و  هعجارم  هدنب  هب  هک  الاب  حطـس  نالوئـسم 

« ماجرب هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 8 
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یهلئـسم نوـچ  دوـب  طـلغ  فرح  نیا  هتبلا  دـنتفگیم . نم  هـب  ار  نـیا  مـینک ؛» تـحار  ار  ناـمدوخ  راـنک ، دـیراذگب  دـننکیم ؛ تثاـبخ  دـننکیم ، یـسنجدب  دـننکیم ، یریگهناـھب 

نالوئسم یهبساحم  نیا  میـشاب ؛ هتـشاد  یاهتـسھ  قرب  تاواگم  رازھ  تسیب  میراد  جایتحا  رگید  لاس  دنچ  ات  ام  ماهتفگ ؛ اھراب  نم  ار  نیا  تسا ؛ روشک  زاین  یاهتـسھ ،

یزور نآ  تسین ؛ هک  یدبا  تفن  نیا  بخ  دـیراد ؛ تفن  زورما  امـش  دـنیوگیم  میدرک ، ادـیپ  زاین  ام  هک  یزور  نآ  میروایب ؟]  ] اجک زا  بخ  میراد ؛ نیا  هب  زاین  تسا ؛ روشک  طبریذ 

دیاب زور  نآ  یاهتـسھ ؟ تاناکما  یاهتـسھ و  یژرنا  یهلاـبند  هب  مینک  عورـش  هزاـت  دـیاب  اـم  تقونآ  دوبن ، یناوارف  تدـش و  نیا  اـب  اـی  دوبن  روشک  نیا  راـیتخا  رد  تفن  نیا  هک 

، ارچ میراد ؛» یجایتحا  هچ  ام   » هک دوب  طلغ  فرح  نیا  دیدرکن ؟ عورش  دیدرکیم ، عورـش  دیاب  امـش  هک  یتقو  نآ  هک  درک  دنھاوخن  تنعل  ار  ام  زور ، نآ  یاھلـسن  مینک ؟ عورش 

طوبرم دننکیم ، ام  اب  هک  یاینمشد  دننکیم و  لامعا  ام  هیلع  هک  ییاھمیرحت  اکیرمآ و  یریگداریا  یهلئسم  متفگیم  اھنآ  هب  هدنب  میتشادن ؛ جایتحا  مریگ  الاح  میراد . جایتحا 

؛» تسین یروجنیا  اقآ  هن   » دنتفگیم دننکیم . ار  ینمـشد  نیمھ  دـننکیم و  ادـیپ  رگید  یهناھب  کی  رانک ، میتشاذـگ  رگا  ار  نیا  تسا ؛ هناھب  نیا  تسین ، یاهتـسھ  یژرنا  هب 

اھینمـشد اما  میدرک  لوبق  میتفر و  راب  ریز  دنتـساوخیم ، ام  نیفلاخم  هک  یلکـش  هب  ماجرب  رد  ام  ار  یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم  تسا . یروجنیا  هک  دـیدرک  هظحالم  الاح 

مینکیمن تسرد  کشوم  رگید  ام  هک  دینک  مالعا  ادرف  رگا  امش  دننکیم . حرطم  ار  کشوم  یهلئسم  دننکیم ، حرطم  ار  هنایمرواخ  قطانم  رد  ام  روضح  یهلئسم  دشن ؛ مامت 

، اوعد دننکیم . حرطم  ار  رگید  عوضوم  کی  دش ، دھاوخ  تسرد  رگید  یهیضق  کی  اما  دش  دھاوخ  مامت  مھ ]  ] هیضق نیا  مینکیمن ، دیلوت  کشوم  درب ، رادقم  نالف  زا  رتشیب  ای 

. دنفلاخم یمالسا  یروھمج  ماظن  اب  تسا ؛ یداینب  یاوعد 

نایگنھرف  / ١٣٩٧/٠٢/١٩ هاگشناد  رد  تانایب 

رد متفگ ؛ یمدرم  یمومع  تاسلج  رد  مھ  متفگ ، ار  نیا  یـصوصخ  تاسلج  رد  مھ  دـینکن ! دامتعا  اکیرمآ  هب  متفگ  اھراب  اھراب و  لوا  زور  زا  هدـنب  بخ ، ماجرب ؛ هب  عجار  اما 

دادرارق دعب  دینک ، تبحـص  دعب  دینکب ، مھارف  ار  مزال  یاھنیمـضت  دیدنبب ، دادرارق  دـیھاوخیم  رگا  دـینکن ؛ دامتعا  اھنیا  هب  متفگ  متفگ ؛ ار  نیا  مھ  رتشیب  یـصوصخ  تاسلج 

لوبق ار  دادرارق  نیا  اـم  متفگ  هک  دوب  نیا  مدوـب  هدرک  حیرـصت  نآ  یور  صوـصخب  تقونآ ، هدـنب  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  دـینکن . داـمتعا  اـھنیا  فرح  هب  دـینک ؛ اـضما  دـعب  دـیدنبب ،

ام طیارـش  وزج  نیا  دش ؛ هتـشادرب  اھمیرحت  هک  دنک  اضما  دـسیونب و  اکیرمآ  تقو  روھمجسیئر  میتفگ  هک  دوب  نیا  اھطرـش  زا  یکی  دوب - طرـش  دـنچ   - طورـش نیا  هب  مینکیم 

هدھاشم دیراد  هک  تسا  نیا  شاهجیتن  دشن و  نیا  دنتـسناوتن و  یلو ] ، ] دنتخیر قرع  دندرک ، شالت  دندیـشک ، تمحز  مرتحم  نیلوئـسم  بخ ، دوب ؛ هدنب  طیارـش  وزج  دوب ،

منکیم نینچ  موشیم و  جراخ  مرادن و  لوبق  نم  هک  دیوگیم  نوریب و  دیآیم  کدرم  نیا  میاهدرک ، لمع  تادھعت  یهمھ  هب  ام  تسا ، هتـشذگ  مینولاس  ود  لاس ، ود  دـینکیم :

. منکیم نانچ  و 

[ رگا [ ؛ دینکن دامتعا  مھ  اھنیا  هب  میوگیم  نم  مرادن . دامتعا  مھ  روشک  هس  نیا  هب  نم  میھدـب ؛ همادا  ییاپورا  روشک  هس  نیا  اب  میھاوخیم  ار  ماجرب  هک  دوشیم  هتفگ  الاح 

یهویـش کی  هب  اما ] ، ] درک اکیرمآ  هک  درک  دنھاوخ  ار  یراک  نامھ  مھ  اھنیا  ادرف  الاو  یلمع - نیمـضت  یعقاو ، نیمـضت   - دیروایب تسد  هب  نیمـضت  دیراذگب ، دادرارق  دیھاوخیم 

نیا یساملپید  دننکیم ؛ ورف  ناسنا  یهنیس  رد  هتسد  ات  ار  رجنخ  دنخبل ، لاح  رد  دننزیم و  دنخبل  یھاگ  تسا ؛ یاهژیو  یاھشور  یساملپید ، یـسایس و  یاھـشور  رگید .

زا نیمـضت  دیتسناوت  هچنانچ  رگا  دینزیمن !»، مھ  هب  ار  دادرارق  امـش  مینادیم  ام  دییاقآ ، امـش  دیبوخ ، یلیخ  امـش  هلب   » هک دیجمت  فیرعت و  اب  شوخ ، قالخا  اب  رگید ؛ تسا 

منادیم دیعب  رایـسب  مھ  هدنب  هک   - دیریگب ار  یایعطق  نیمـضت  نینچ  دیناوتن  رگا  دیھدب ؛ همادا  ار  ناتتکرح  درادن ، یلاکـشا  بخ  درک ، دامتعا  دوشب  هک  یروطهب  دـیریگب  اھنآ 

. داد همادا  یروجنیا  درک و  تکرح  یروجنیا  دوشیمن  رگید  تقونآ  دیریگب - نیمضت  دیناوتب  هک 

نیمات تلم  نیا  تزع  دیاب  هن ؟ ای  درک  دنھاوخ  ار  زیزع  تلم  نیا  رادتقا  تزع و  ظفح  ایآ  دنگرزب ؛ نومزآ  کی  ضرعم  رد  روشک  نیلوئـسم  زورما  تسا . ساسح  رایـسب  هلئـسم 

نیمات ام  عفانم  دیاب  دنتفگ  دندرک و  هیکت  یلم  عفانم  ظفح  یور  رب  مھ  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  الاح  بخ  هک  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  دوشب  نیمات  دیاب  تلم  عفانم  دوشب ،

کی زورما  درادـن ؛ یرابتعا  اھنیا  فرح  دـینکن ؛ دامتعا  مظعاردـص  نالف  ریزوتسخن و  نالف  سیئر و  نـالف  فرح  هب  عفاـنم ، نیماـت  یارب  اـھتنم  دوشب  نیماـت  دـیاب  هلب ، دوشب ؛

درادـن دوجو  هک  یزیچ  یـساملپید  ملاع  رد  هنافـساتم  دنـشکیمن . الـصا  مھ  تلاجخ  دـنرادن ، مھ  یتسیابردور  چـیھ  دـننکیم ؛ لـمع  یرگید  روجکـی  ادرف  دـنیوگیم ، یزیچ 

عفانم قبط  رب  افرـص  طقف  دـناهدرکن ؛ وب  اھنیا ، لاثما  یـساملپید و  نوگانوگ  تاطابترا  رد  ار  قالخا  الـصا  چـیھ  هک  اھییاپورا  اھیبرغ ، نیا  صوصخب  تسا ؛ یناسنا  قـالخا 

دیاب تلم  عفانم  دوشب ، ظفح  دـیاب  تلم  تزع  نیاربانب  درک . راتفر  دـیاب  هنالقاع  درک ، راتفر  تقد  اب  دـیاب  اـھنیا  اـب  دنـشکیم . هشقن  دـننکیم و  تکرح  دـننکیم و  رکف  ناـشدوخ 

. دوشن مھ  دامتعا  دوشب ، ظفح  مھ  یعقاو  یانعم  هب  دوشب ؛ ظفح 

نایگنھرف  / ١٣٩٧/٠٢/١٩ هاگشناد  رد  تانایب 

یزادنارب دندوب ؛ یزادـنارب  ددـص  رد  مھ  اھنآ  دـنتفگیم ؛ غورد  میتسین ، یزادـنارب  ددـص  رد  ام  هک  دـنتفگیم  تاراھظا  رد  مھ  هدـنب ، هب  همان  رد  مھ  هک  امابوا - تلود   - لبق تلود 

نیا فیراعم  زا  یناسک  دندوب  دوب ، هدش  عورش  اھمیرحت  یاهتـسھ و  یهلئـسم  هک  یتقو  نآ  دینیبب ، تسا . هناھب  اھفرح  نیا  ماجرب و  یهلئـسم  یمالـسا ؛ یروھمج  ماظن 

بخ دیراد ؟ یرارـصا  هچ  دیتسیایم ؟ یاهتـسھ  یهلئـسم  نیا  یور  هک  دیراد  یرارـصا  هچ  امـش   » دـنتفگیم دـندرکیم و  هعجارم  هدـنب  هب  هک  الاب  حطـس  نالوئـسم  روشک و 

نوـچ دوـب  طـلغ  فرح  نیا  هتبلا  دـنتفگیم . نم  هب  ار  نیا  مینک ؛» تـحار  ار  ناـمدوخ  راـنک ، دـیراذگب  دـننکیم ؛ تثاـبخ  دـننکیم ، یـسنجدب  دـننکیم ، یریگهناـھب  اـھییاکیرمآ 

یهبساحم نیا  میشاب ؛ هتـشاد  یاهتـسھ  قرب  تاواگم  رازھ  تسیب  میراد  جایتحا  رگید  لاس  دنچ  ات  ام  ماهتفگ ؛ اھراب  نم  ار  نیا  تسا ؛ روشک  زاین  یاهتـسھ ، یهلئـسم 

؛ تسین هک  یدبا  تفن  نیا  بخ  دیراد ؛ تفن  زورما  امش  دنیوگیم  میدرک ، ادیپ  زاین  ام  هک  یزور  نآ  میروایب ؟]  ] اجک زا  بخ  میراد ؛ نیا  هب  زاین  تسا ؛ روشک  طبریذ  نالوئـسم 

زور نآ  یاهتـسھ ؟ تاناکما  یاهتـسھ و  یژرنا  یهلابند  هب  مینک  عورـش  هزات  دیاب  ام  تقونآ  دوبن ، یناوارف  تدش و  نیا  اب  ای  دوبن  روشک  نیا  رایتخا  رد  تفن  نیا  هک  یزور  نآ 

؛» میراد یجایتحا  هچ  ام   » هک دوب  طلغ  فرح  نیا  دیدرکن ؟ عورش  دیدرکیم ، عورـش  دیاب  امـش  هک  یتقو  نآ  هک  درک  دنھاوخن  تنعل  ار  ام  زور ، نآ  یاھلـسن  مینک ؟ عورـش  دیاب 

، دننکیم ام  اب  هک  یاینمـشد  دننکیم و  لامعا  ام  هیلع  هک  ییاھمیرحت  اکیرمآ و  یریگداریا  یهلئـسم  متفگیم  اھنآ  هب  هدنب  میتشادـن ؛ جایتحا  مریگ  الاح  میراد . جایتحا  ارچ ،

یروجنیا اقآ  هن   » دـنتفگیم دـننکیم . ار  ینمـشد  نیمھ  دـننکیم و  ادـیپ  رگید  یهناھب  کـی  راـنک ، میتشاذـگ  رگا  ار  نیا  تسا ؛ هناـھب  نیا  تسین ، یاهتـسھ  یژرنا  هب  طوبرم 

اما میدرک  لوبق  میتفر و  راب  ریز  دنتـساوخیم ، ام  نیفلاـخم  هک  یلکـش  هب  ماـجرب  رد  اـم  ار  یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم  تسا . یروجنیا  هک  دـیدرک  هظحـالم  ـالاح  تسین ؛»

کـشوم رگید  ام  هک  دـینک  مالعا  ادرف  رگا  امـش  دـننکیم . حرطم  ار  کشوم  یهلئـسم  دـننکیم ، حرطم  ار  هنایمرواخ  قطانم  رد  ام  روضح  یهلئـسم  دـشن ؛ مامت  اھینمـشد 

ار رگید  عوضوم  کی  دش ، دـھاوخ  تسرد  رگید  یهیـضق  کی  اما  دـش  دـھاوخ  مامت  مھ ]  ] هیـضق نیا  مینکیمن ، دـیلوت  کشوم  درب ، رادـقم  نالف  زا  رتشیب  ای  مینکیمن  تسرد 

. دنفلاخم یمالسا  یروھمج  ماظن  اب  تسا ؛ یداینب  یاوعد  اوعد ، دننکیم . حرطم 

نایگنھرف  / ١٣٩٧/٠٢/١٩ هاگشناد  رد  تانایب 

رد متفگ ؛ یمدرم  یمومع  تاسلج  رد  مھ  متفگ ، ار  نیا  یـصوصخ  تاـسلج  رد  مھ  دـینکن ! داـمتعا  اـکیرمآ  هب  متفگ  اـھراب  اـھراب و  لوا  زور  زا  هدـنب  بخ ، ماـجرب ؛ هب  عجار 

دادرارق دعب  دینک ، تبحـص  دعب  دینکب ، مھارف  ار  مزال  یاھنیمـضت  دیدنبب ، دادرارق  دـیھاوخیم  رگا  دـینکن ؛ دامتعا  اھنیا  هب  متفگ  متفگ ؛ ار  نیا  مھ  رتشیب  یـصوصخ  تاسلج 

لوبق ار  دادرارق  نیا  اـم  متفگ  هک  دوب  نیا  مدوـب  هدرک  حیرـصت  نآ  یور  صوـصخب  تقونآ ، هدـنب  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  دـینکن . داـمتعا  اـھنیا  فرح  هب  دـینک ؛ اـضما  دـعب  دـیدنبب ،

ام طیارـش  وزج  نیا  دش ؛ هتـشادرب  اھمیرحت  هک  دنک  اضما  دـسیونب و  اکیرمآ  تقو  روھمجسیئر  میتفگ  هک  دوب  نیا  اھطرـش  زا  یکی  دوب - طرـش  دـنچ   - طورـش نیا  هب  مینکیم 

هدھاشم دیراد  هک  تسا  نیا  شاهجیتن  دشن و  نیا  دنتـسناوتن و  یلو ] ، ] دنتخیر قرع  دندرک ، شالت  دندیـشک ، تمحز  مرتحم  نیلوئـسم  بخ ، دوب ؛ هدنب  طیارـش  وزج  دوب ،

منکیم نینچ  موشیم و  جراخ  مرادن و  لوبق  نم  هک  دیوگیم  نوریب و  دیآیم  کدرم  نیا  میاهدرک ، لمع  تادھعت  یهمھ  هب  ام  تسا ، هتـشذگ  مینولاس  ود  لاس ، ود  دـینکیم :

. منکیم نانچ  و 

[ رگا [ ؛ دینکن دامتعا  مھ  اھنیا  هب  میوگیم  نم  مرادن . دامتعا  مھ  روشک  هس  نیا  هب  نم  میھدـب ؛ همادا  ییاپورا  روشک  هس  نیا  اب  میھاوخیم  ار  ماجرب  هک  دوشیم  هتفگ  الاح 

یهویـش کی  هب  اما ] ، ] درک اکیرمآ  هک  درک  دنھاوخ  ار  یراک  نامھ  مھ  اھنیا  ادرف  الاو  یلمع - نیمـضت  یعقاو ، نیمـضت   - دیروایب تسد  هب  نیمـضت  دیراذگب ، دادرارق  دیھاوخیم 

« ماجرب هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 9 
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نیا یساملپید  دننکیم ؛ ورف  ناسنا  یهنیس  رد  هتسد  ات  ار  رجنخ  دنخبل ، لاح  رد  دننزیم و  دنخبل  یھاگ  تسا ؛ یاهژیو  یاھشور  یساملپید ، یـسایس و  یاھـشور  رگید .

زا نیمـضت  دیتسناوت  هچنانچ  رگا  دینزیمن !»، مھ  هب  ار  دادرارق  امـش  مینادیم  ام  دییاقآ ، امـش  دیبوخ ، یلیخ  امـش  هلب   » هک دیجمت  فیرعت و  اب  شوخ ، قالخا  اب  رگید ؛ تسا 

منادیم دیعب  رایـسب  مھ  هدنب  هک   - دیریگب ار  یایعطق  نیمـضت  نینچ  دیناوتن  رگا  دیھدب ؛ همادا  ار  ناتتکرح  درادن ، یلاکـشا  بخ  درک ، دامتعا  دوشب  هک  یروطهب  دـیریگب  اھنآ 

. داد همادا  یروجنیا  درک و  تکرح  یروجنیا  دوشیمن  رگید  تقونآ  دیریگب - نیمضت  دیناوتب  هک 

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا راک  اھنیا  دـییوگن  تسین . شدوخ  تادـھعت  هب  دـنباپ  اکیرمآ  هکنیا  رطاخ  یارب  ارچ ؟ دـنک ؛ لـماعت  اـکیرمآ  اـب  دـناوتیمن  یمالـسا  یروھمج  تلود  هک  تسا  نیا  لوا  یهبرجت 

ابیرقت مھ  اـھنآ  دوـب ، تاـسلج  دـنباپ  اـپورا  رد  زور  هدزناـپ  زور ، هد  شاهجراـخ  ریزو  درک و  تبحـص  تسـشن ، اـم  اـب  هک  مھ  لـبق  تلود  هن ، تـسا ؛ پـمارت  راـک  تـسا و  تـلود 

فالخرب اکیرمآ  تلود  دـندرک . لمع  ناشدوخ  تادـھعت  فالخرب  مھ  اـھنآ  دـندرک ، میرحت  مھ  اـھنآ  دـندرک ؛ ضقن  یلو  دـندرک  لـمع  یرگید  لکـش  هب  ـالاح  دـندوب ؛]  ] روجنیمھ

ریبعت هب  دـندرک ، ماجرب  اب  لوا  زا  هک  ییاـھدروخرب  یهعومجم  دـنکیم . دـییات  ار  نیمھ  مھ  یلبق  نوگاـنوگ  یاـیاضق  تسین ؛ مھ  لوا  راـب  نیا  دـنکیم ؛ لـمع  شدوخ  تادـھعت 

دندوب هدرک  یزورهنابـش  شالت  اعقاو  دـندوب و  هدیـشک  ار  تمحز  نیا  ناشدوخ  هک  ام  مرتحم  یاھتاملپید  ار  نیا  دوب ؛ ماجرب  مسج  حور و  ضقن  اـم ، یاـھتاملپید  تارـضح 

. دندرک ضقن  ار  ماجرب  مسج  یھاگ  ماجرب و  حور  یھاگ  هدـش ؛ ضقن  ماجرب  هک  دـنتفگ  اکیرمآ  لبق  تلود  نامز  رد  تلود و  نیا  نامز  رد  ررکم  اھراب و  ماجرب ، یهلئـسم  یارب 

 - مدش جراخ  هدھاعم  زا  نم  دیوگیم  دنزیم و  شیاضما  ریز  ندروخ  بآ  لثم  مھ  دعب  دنکیم ، ضقن  ار  یللملانیب  یهدھاعم  یتحار  نیا  هب  هک  تایصوصخ  نیا  اب  یتلود  بخ ،

لماعت دناوتیمن  یمالسا  یروھمج  لقاال  تلود  نیا  اب  هک  تسا  ادیپ  بخ  هدھاعم -]  ] نالف زا  میدش  جراخ  ام  هک  دھدیم  ناشن  ار  شیاضما  ینویزیولت ؛ یشیامن  یاھراک  اب 

زا یلیخ  اب  هتبلا  اکیرمآ  شباوج . نیا  دینکیمن ؛ لماعت  اکیرمآ  اب  ارچ  دینکیمن ، هرکاذم  اکیرمآ  اب  ارچ  دنتفگیم  نامز  لوط  رد  ام  هب  اھرابواھراب  هک  یناسک  نآ  باوج  نیا  دـنک .

لماعت اکیرمآ  اب  دـناوتیمن  یمالـسا  یروھمج  لـقاال  تسین ؛ اـم  ثحب  دروم  نآ  هک  تسا  روجنیمھ  مھ  رگید  نوگاـنوگ  یاـھتلود  اـب  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  رگید  یاـھروشک 

. لوا یهبرجت  نیا  دنک ؛ راک  دناوتیمن  دنک ،

...

رب تفلاـخم  تسین . یحطـس  ینمـشد  تسا ، قیمع  ینمـشد  ینمـشد ، تسا . یمالـسا  یروـھمج  اـب  ناریا و  اـب  اـکیرمآ  ینمـشد  قـمع  مود ، یهبرجت  مود ؛ یهبرجت 

یهقطنم نیا  رد  هک  یماظن  اـب  اـھنیا  هک  تسا  نیا  ثحب  تسا . اـھنیا  زا  رتارف  ثحب ، دـناهدیمھف ؛ همھ  ار  نیا  تسین ، یمتا  یهلئـسم  لـثم  یاهلئـسم  روحم  رب  ساـسا و 

رد ار  تمواقم  یهیحور  دنکیمن ، یراکهظحالم  هنوگچیھ  اکیرمآ  هب  تبسن  دنکیم ، تفلاخم  اکیرمآ  یاھملظ  اب  هدرک ، دشر  هتشارفارب ، دق  هداتسیا ، هدرک ، دنلب  رس  ساسح 

؛ دشاب دـیابن  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  ماظن  نیا  هک  تسا  نیا  اھنآ  یهلئـسم  دـنفلاخم . اقیمع  دـنفلاخم ؛ هتفرگ  تسد  رد  ار  مالـسا  مچرپ  دـھدیم ، هعـسوت  هقطنم 

اکیرمآ روھمجسیئر  نانواعم  زا  یکی  دنیاکیرمآ . یاھتموکح  نارـس  روفنم  مھ  ناریا  تلم  ینعی  دننکیم  تیامح  ار  ماظن  نیا  هک  یمدرم  نآ  هکلب ] ، ] دـشابن ماظن  نیا  طقفهن 

اکیرمآ یهلئسم  سپ  بخ ، مینکب . ار - یمالسا  یروھمج  یهشیر  هن   - ار ناریا  تلم  یهشیر  دیاب  ام  هک  تفگ  احیرص  یلبق - روھمج  یاسور  زا  یکی  روھمجسیئر ، نیا  هن  -

یاهتـسھ و یهیـضق  ریخن ، دـشاب ؛ اھنیا  دـننام  ای  کشوم  یهیـضق  رـس  ای  یاهتـسھ  یهیـضق  رـس  الثم  اھنیا  یاوعد  الاح  هک  تسین  نیا  یهلئـسم  یمالـسا  یروھمج  اب 

تردـق یهفلوم  رـصانع  هک  تسا  نیا  یارب  مدرک - ضرع  تبحـص  نمـض  رد  دـیاش  الاح  ار  نیا   - اـھنآ یور  یهیکت  ینعی  دراد  یرگید  ناتـساد  کـی  مھ  اـھنیا  لاـثما  کـشوم و 

نیا دننکیم . هیکت  اھنیا  یور  هک  تسا  تھج  نیا  زا  تسا ؛ ناریا  تلم  رادتقا  یمالـسا و  یروھمج  تردق  تافلوم  اھنیا  دـنربب . نیب  زا  دـنھاوخیم  اھنیا  ار  یمالـسا  یروھمج 

. قیمع ینمـشد  مھ ] نآ  [ ؛ تسا یمالـسا  یروھمج  ماظن  نمـشد  ناریا و  تلم  نمـشد  اکیرمآ  هک  دـشاب  ناـمدای  درک . رظنفرـص  دوشیمن  هبرجت  نیا  زا  و  هبرجت ، نیا  مھ 

. تسا یمالسا  یروھمج  ماظن  لصا  ثحب  تسین ؛ اھفرح  نیا  یمتا و  یاهتسھ و  ثحب 

ار وا  ینمشد  غیت  میراد - یدراوم  کی  رد  ام  بخ  هک  یایمسوم  یاھیجنستحلصم  رطاخهب   - نمشد نیا  لباقم  رد  فاطعنا  هک  تسا  نیا  موس  یهبرجت  موس ؛ یهبرجت 

روھمجسیئر نامھ  دندمآ . رتدنت  اھنآ  میدمآ ، هاتوک  یرادقم  ام  هک  ییاج  رھ  مینکن  شومارف  تسا . هبرجت  کی  مھ  نیا  درک ؛ دـھاوخ  رتخاتـسگ  ار  وا  هکلب  درک ، دـھاوخن  دـنک 

راختفا اب  دـیمان و  ترارـش  روحم  ار  ناریا  دوب ، هداد  ناشن  وا  هب  تبـسن  تقو  تلود  هک  ییاـھفاطعنا  لـباقم  رد  ( ١٢ -) مود شوب   - دوب ترارـش  یهمـسجم  شدوخ  هک  یریرش 

نیا زا  یلیخ  لباقم  رد  بخ  ام  دـینک ؛ هظحالم  امـش  مھ  نالا  دوب . هدـش  هداد  ناشن  ییاھفاطعنا  وا  لباقم  رد  نوچ ] [ ؛ تشاذـگ ناریا  یور  ار  ترارـش  روحم  مسا  داتـسیا ،

هنیزھ عون  کی  عقاو  رد  نیا ] [ ؛ میدادـن ماجنا  یایوق  یلمع  تکرح  کی  اـما  میدرک  ضارتعا  دـندرک ، هک  ییاـھفالخ  دـندرک ، هک  ییاـھراک  دـندرک ، داـجیا  اـھنیا  هک  ییاـھمیرحت 

نادیم و هب  دنیآیم  حـیقو ، هناراکبلط ، خاتـسگ ، ( ١۴ ،) شاهجراـخ ریزو  و  ( ١٣) اکیرمآ روھمجسیئر  هک  دـینیبیم  امـش  الاح  اـھهنیزھ ، نیا  نتخادرپ  لـباقم  رد  دوب . نتخادرپ 

تـسھ یـسک  مینک  ضرف  هچنانچ  رگا  درادن . اھنآ  ینمـشد  ندرک  مک  رد  یریثات  چیھ  اھنآ  لباقم  رد  فاطعنا  اھنآ ، لباقم  رد  ینیـشنبقع  دننکیم ؛ یراکبلط  دننزیم ، فرح 

دیھاوخیم رگا  تسین ؛ ندمآ  هاتوک  فاطعنا و  وا ، ینمشد  زا  یریگولج  هار  دنک ،» ینمشد  میراذگن  مینک ، زاب  رس  زا  ام  ار  یروجنیا  نمـشد  کی  بخ ،  » دنکیم ساسحا  هک 

صوصخم هتبلا  نیا ] . ] مینک ینیـشنبقع  مییایب و  هاتوک  وا  لـباقم  رد  اـم  هک  تسین  شھار  نیا  اـما  دـینک ، ادـیپ  ار  شھار  بخ ، یلیخ  دـنکن ، ینمـشد  وا  هک  دـینک  یراـک 

دنتسھ . روجنیمھ  اتدمع  اھیبرغ  تسین ؛ مھ  اکیرمآ 

...

هـس نیا  اب  میرادـن ؛ ار  اھییاپورا  اب  ندرک  اوعد  یانب  اـم  تسا . دراوم  نیرتمھم  رد  اـکیرمآ  اـب  اـپورا  یھارمھ  یهبرجت  تسا ، یمھم  یهبرجت  مھ  نیا  هک  رگید  یهبرجت  کـی 

دننکیم و یھارمھ  اکیرمآ  اب  دراوم  نیرتساسح  رد  هک  دناهداد  ناشن  روشک  هس  نیا  مینادب . دیاب  ار  اھتیعقاو  اما  میرادـن ، وگموگب  تفلاخم و  هضراعم و  یانب  ییاپورا  روشک 

سیلپ  » شقن وا  دنتفگیم  بوخ » سیلپ  دب و  سیلپ   » یزاب رد  تسھ ؛ ناشدای  همھ  ار  تارکاذم  نایرج  رد  هسنارف  یهجراخ  ریزو  تشز  تکرح  دننکیم . تکرح  اکیرمآ  لابند 

ماجرب رد  دوب و  هدـش  یعطق  دوب و  هدـش  ملـسم  هک  درز  کیک  دـیرخ  قح  لاـبق  رد  اـھسیلگنا  دروخرب  اـی  دوب ؛ اـھییاکیرمآ  یگنھاـمھ  اـب  اـعطق  هتبلا  دـنکیم ؛ اـفیا  ار  دـب »

، دـننکیم یراکمھ  اکیرمآ  اب  اھنیا  ینعی  دـنتفرگ ؛ ار  شیولج  اھسیلگنا  اـما ] ، ] میرواـیب میرخب و  مینک و  هیھت  درز  کـیک  یلحم  یزکرم و  کـی  زا  اـم  هک  دوب  هدـش  ینیبشیپ 

ام نـالا  اـت  لـمع ، ماـقم  رد  اـما  دـنیوگیم  ییاـھزیچ  کـی  فرح  ماـقم  رد  اـھنیا  مینکن . شومارف  ار  نیا  تسا ؛ هبرجت  کـی  مھ  نیا  هدوب . روـجنیا  نونکاـت  دـننکیم ؛ یھارمھ 

هدرک عافد  قح  زا  اکیرمآ  لباقم  رد  دنـشاب و  هداتـسیا  هملک  یعقاو  یانعمهب  اھنیا  هک  دیآیمن - مدای  هدنب  میاهدرکن ؛ هدـھاشم  ار  نیا  ام  نالا  ات  نم  رظن  هب  ینعی   - میاهدـیدن

. دنشاب

ام تسا . یگرزب  یاطخ  کی  یجراخ ، لـئاسم  هب  اـی  ماـجرب  لاـثما  ماـجرب و  هب  روشک  لـئاسم  لـح  ندز  هرگ  هک  تسا  نیا  ماـجرب ، یاـیاضق  نیا  رد  رگید  مھم  یهبرجت  کـی 

دوـشیم و ریبدـت  روـشک  نوریب  رد  تسا ، جراـخ  اـم  راـیتخا  زا  هک  یرما  هب  مـینزب  هرگ  ار  روـشک  نوگاـنوگ  لـئاسم  روـشک و  یداـصتقا  لـئاسم  ار ، روـشک  لـئاسم  یتسیاـبن 

هام دـنچ  هیامرـس  راک و  نابحاص  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  مینزیم ، هرگ  ماجرب  یهلئـسم  هب  ار  روشک  راکوبسک  ار ، روشک  داصتقا  یهلئـسم  اـم  یتقو  دوشیم . یریگمیمـصت 

قفاوت زا  ای  دننامیم  قفاوت  رد  ایآ  هک  دننیبب  ات  دننامب  رظتنم  دننک ، ربص  دننک ، لمات  هام  دنچ  دنریگیم ؛ یمیمـصت  هچ  ماجرب  دروم  رد  اھیجراخ  دننیبب  ات  دـننامب  رظتنم  دـیاب 

راظتنا رد  روشک  یمدرم  یداصتقا  لاعف  هاگتـسد  یتسیاب  بترم  دننامیمن ! ای  دننامیم  اضما  دنباپ  دندرک ، اضما  هکنآ  زا  دعب  دـننکیمن ؛ اضما  ای  دـننکیم  اضما  دـنوشیم ؛ جراخ 

لباقم رد  مھ  نآ  ماجرب ؛ زا  جورخ  مدع  جورخ و  لطعم  یتدم  ماجرب ، یارجا  لطعم  یتدم  میراذگب ؛ ماجرب  قفاوت  لطعم  ار  روشک  تیفرظ  میناوتیمن  دـشاب . اھیجراخ  راتفر 

رد میوشن و  هدـیزگ  راب  ود  خاروس  کی  زا  دوشن و  رارکت  اـت  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  یتسیاـب  ار  اـھهبرجت  نیا  تسا ؛ اـم  یاـھهبرجت  زا  یـشخب  اـھنیا  اـکیرمآ . لـثم  ینمـشد 

. میدنبب راک  هب  لماکروطهب  ار  اھهبرجت  نیا  یدعب  یایاضق 

اعقاو دـنتفگ  روـھمجسیئر  یاـقآ  هـک  روـطنیمھ  مـینکیم .] ررـض   ] مـیدرک شوـخ  ار  ناـملد  تـیمھامک  یاـھزیچ  هـب  مـیدرکن ، هدافتــسا  اـھهبرجت  نـیا  زا  هچناـنچ  رگا  بـخ ،

رد تسا و  یتیعقاو  کی  نیا  دش ؛ وربآیب  اکیرمآ  هلب ، بخ  دندروخ ؛ تسکش  ایند  رد  یسایس  یوربآ  ظاحل  زا  یقوقح ، ظاحل  زا  یقالخا ، ظاحل  زا  هیضق  نیا  رد  اھییاکیرمآ 

عورـش ار  هرکاذم  ام  دوب ؟ نیا  ام  یهرکاذم  فدھ  دوشب ؟ وربآیب  اکیرمآ  هکنیا  یارب  میدرک  عورـش  ار  هرکاذم  ام  ایآ  هک  منک  حرطم  ار  نیا  مھاوخیم  نم  اما  تسین  یدـیدرت  نیا 

رب ار  نانچونینچ  یاھمیرحت  هک  دننکیم  دیدھت  دنراد  مھ  الاح  هدشن ، هتشادرب  اھمیرحت  زا  یرایسب  هک  دینکیم  هظحالم  امش  و   - دوشب هتـشادرب  اھمیرحت  هکنیا  یارب  میدرک 

« ماجرب هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 10 
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دنھاوخیم هرابود  ار  اھنامھ  دـش ، هتـشادرب  للم  نامزاس  تینما  یاروش  یهمانعطق  اب  ماـجرب و  یهبوصم  اـب  هک  ار  یاهیوناـث  یاـھمیرحت  ناـمھ  درک ؛ میھاوخ  لـیمحت  ناریا 

هب  ] ناشنیب مھ  یتیمھامک  یرھاظ  فاکـش  کی  تسا  نکمم  هلب ، بخ  دـمآ ؛ دوجو  هب  فاکـش  اکیرمآ  اپورا و  نیب  ـالثم  دوشیم  هتفگ  اـی  دوب ؟ نیا  فدـھ ، دـننادرگرب - اـھنیا 

هرکاذم عورش  دوشب ؛ فرطرب  میرحت  هک  میدرک  هرکاذم  ام  دیایب ؟ دوجو  هب  بارکـش  اپورا  اکیرمآ و  نیب  هک  میدرک  هرکاذم  رگم  ام  میدرکن . هرکاذم  نیا  یارب  ام  نکل  هدمآ ،] دوجو 

ضرع و  تشاد . دـھاوخن  ار  یدایز  شزرا  هدـش ، لـصاح  هک  ییاـھزیچ  یهیقب  دـشن ، نیماـت  نیا  رگا  دوشب ؛ نیماـت  دـیاب  نیا  و  دوب ؛ نیا  یارب  هرکاذـم  یهمادا  دوب ، نیا  یارب 

سنالا و نیطایـش  اودـع  یبن  ـل  کل انلعج  کلاذـک  و  دـننکیم : مھ  کمک  رگیدـمھ  هب  دـننکیم ، تکرح  اکیرمآ  لابند  اھییاپورا  دـننکیمن ؛ مھ  تفلاخم  اـھییاپورا ]  ] هک مدرک 

. دننکیم مھ  یحور  تیوقت  ار  رگیدکی  دننکیم ، مھ  کمک  دنھدیم ، مھ  مایپ  رگیدـکی  هب  دـننکیم ، مھ  کمک  مھ  هب  اھنیا  ارورغ ؛ لوقلا  فرخز  ضعب  ٰیلا  مھـضعب  یحوی  نجلا 

. میشاب هتشاد  رظن  رد  دیاب  ماجرب  یهبرجت  ناونعهب  ام  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  بخ ،

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هرکاذم نیا  یارب  ام  نکل  هدمآ ،] دوجو  هب   ] ناشنیب مھ  یتیمھامک  یرھاظ  فاکـش  کی  تسا  نکمم  هلب ، بخ  دـمآ ؛ دوجو  هب  فاکـش  اکیرمآ  اپورا و  نیب  الثم  دوشیم  هتفگ 

یارب هرکاذم  یهمادا  دوب ، نیا  یارب  هرکاذم  عورـش  دوشب ؛ فرطرب  میرحت  هک  میدرک  هرکاذـم  ام  دـیایب ؟ دوجو  هب  بارکـش  اپورا  اکیرمآ و  نیب  هک  میدرک  هرکاذـم  رگم  ام  میدرکن .

مھ تفلاخم  اھییاپورا ]  ] هک مدرک  ضرع  و  تشاد . دـھاوخن  ار  یدایز  شزرا  هدـش ، لـصاح  هک  ییاـھزیچ  یهیقب  دـشن ، نیماـت  نیا  رگا  دوشب ؛ نیماـت  دـیاب  نیا  و  دوب ؛ نیا 

فرخز ضعب  ٰیلا  مھـضعب  یحوی  نجلا  سنالا و  نیطایـش  اودع  یبن  ـل  کل انلعج  کلاذک  و  دننکیم : مھ  کمک  رگیدمھ  هب  دـننکیم ، تکرح  اکیرمآ  لابند  اھییاپورا  دـننکیمن ؛

ام هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  بخ ، دننکیم . مھ  یحور  تیوقت  ار  رگیدکی  دننکیم ، مھ  کمک  دـنھدیم ، مھ  مایپ  رگیدـکی  هب  دـننکیم ، مھ  کمک  مھ  هب  اھنیا  ( ١ (؛ ارورغ لوقلا 

. میشاب هتشاد  رظن  رد  دیاب  ماجرب  یهبرجت  ناونعهب 

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یهمھ هتبلا  هک   - مدرکیم یریگتخـس  هدنب  هزات  تسا . نیا  حضاو  یهنومن  ماجرب  مینک ؟ هرکاذم  ارچ  درک ؟ هرکاذم  تسـشن  دـیاب  بلقتم ، یوگروز  میژر  نیا  اب  تلود ، نیا  اب 

تلود نیا  اب  درک ؛ هرکاذـم  دوشیمن  لباقم  فرط  نیا  اـب  بخ  درک . لـمع  یروجنیا  درک ، راـتفر  یروجنیا  لـباقم  فرط  دـشن - تیاـعر  میدوب  هدرک  نیعم  اـم  هک  یزمرق  طوطخ 

هب هتبلا ] . ] سیلگنا لثم  دنشاب ، تھج  مھ  هکنیا  رگم  دنکیم ؛ تسرد  لکشم  وا ] ، ] دنک هرکاذم  تلود  نیا  اب  هک  یتلود  رھ  نوگانوگ ، لئاسم  یهرابرد  درک . هرکاذم  دوشیمن 

رگیدـمھ اب  دـنراد ، یتاکارتشا  یتاھج  کـی  هب  ـالاح  اـھنآ  اـما  دـنیوگیم ، روز  مھ  اـھییاپورا  هب  دـنیوگیم ، روز  مھ  سیلگنا  هب  یتح  اـھییاکیرمآ  دـنیوگیم ؛ روز  مھ  سیلگنا 

، وا راشف  هک  میوشب  کانرطخ  یزاب  نیا  دراو  یتقو  مینک ، هرکاذـم  یتقو  دـیاب  اـم  تسا . یروجنیا  شعـضو  دـنکیم ، هرکاذـم  هک  یـسکرھ  اـب  دـننکیم . راـک  دـننکیم ، لـماعت 

رد ام  هک  یرادـتقا  نآ  هب  یگنھرف ، ظاحل  زا  یداصتقا ، ظاحل  زا  یمالـسا  یروھمج  هک  یتقونآ  هلب ، میراد . هک  یرادـتقا  کی  رطاخهب  دراذـگب  ریثات  ام  رد  دـناوتن  وا ، یرگیچوھ 

دھاوخ مامت  ام  ررـض  هب  هرکاذـم  نیا  اعطق  مینک ، هرکاذـم  میورب  هچنانچ  رگا  ام  درادـن ؛ دوجو  یزیچ  نینچ  زورما  تسین . یفرح  دـنک ؛ هرکاذـم  دورب  اجنآ  دـسرب ، میاهتفرگ  رظن 

. دش دھاوخ  مامت  ام  ررض  هب  یروجنیا ، یوگروز  فرط  کی  اب  هرکاذم  دش ؛

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تـسا نیا  ناشیتارکاذـم  لومرف  اھییاکیرمآ  تسا : نیا  تلع ، مینکیمن ؟ هرکاذـم  ارچ  تسھ ؛ هنیمز  نیا  رد  یدایز  یاھفرح  یلیخ  دـینک ، شوگ  مینکیمن ؟ هرکاذـم  ارچ  ام 

. دنکیمن ای  دنکیم  هرکاذم  دینیبب  لقاع  مدآ  فرط ، نیا  اب  لومرف و  نیا  اب  میوگیم ؛ هک 

...

ار نیا  ماجرب  رد  ام  هکنیاامک  دننکیم ؛ هبلاطم  وا  زا  دقن  زایتما  میرادن ، نانیمطا  ام  دنیوگیم  دننکیمن ؛ لوبق  هدـعو  وا  زا  دـنھاوخیم ، دـقن  زایتما  هرکاذـم  لباقم  فرط  زا  موس ،

فرط هچنانچ  رگا  فرط . نآ  زا  دنھاوخیم  دقن  زایتما  تسا ؛ روجنیمھ  دننکیم  هرکاذم  یلامـش  یهرک  اب  دنراد  هک  مھ  نالا  دـش .] هبرجت   ] مھ رگید  یاھاج  رد  میدرک ، هبرجت 

دیاب هرکاذـم  زیم  هب  اھنیا  دـننکیمن ، هرکاذـم  اھنیا  هلب ، هک  دـنزادنایم  هار  ایند  حطـس  رد  وھایھ  یاهناسر و  یتاغیلبت و  یرگیچوھ  دـنکب ، عانتما  دـقن  زاـیتما  نداد  زا  لـباقم 

؛ دوشیم لاعفنا  راچد  دوشیم ، لعفنم  لباقم  فرط  الومعم  وھایھ ؛ نیا  لباقم  رد  دروآیم  مک  لباقم  فرط  الومعم  هک  یمیظع  یوھایھ  کی  دـننکیم . نینچ  اھنیا  دـندرگرب ،

. دنوشیم لعفنم  دنروآیم ، مک  الومعم  دننکیم ، اھنیا  هک  ییوھایھ  یرگیچوھ و  لاجنج و  نیا  لباقم  رد 

...

هتبلا هک   - مدرکیم یریگتخـس  هدـنب  هزات  تسا . نیا  حـضاو  یهنومن  ماجرب  مینک ؟ هرکاذـم  ارچ  درک ؟ هرکاذـم  تسـشن  دـیاب  بلقتم ، یوگروز  میژر  نیا  اب  تلود ، نیا  اب  ـالاح 

نیا اب  درک ؛ هرکاذـم  دوشیمن  لباقم  فرط  نیا  اب  بخ  درک . لمع  یروجنیا  درک ، راـتفر  یروجنیا  لـباقم  فرط  دـشن - تیاـعر  میدوب  هدرک  نیعم  اـم  هک  یزمرق  طوطخ  یهمھ 

درک . هرکاذم  دوشیمن  تلود 

...

. میدرک ررض  دنک ؛ تبحص  اھنآ  اب  ام  یهجراخ  ریزو  هک  مداد  هزاجا  مدرک  هابتشا  هدنب  ماجرب ، یهیضق  رد 

تلود  / ٠٧/١٣٩٧/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

کی رد  دنکرتشم ، ییاھزیچ  کی  رد  دنفلتخم ، شفلتخم  یاھاج  تسین ، لکـش  کی  اپورا  هتبلا  دـنک . همادا  دـیاب  اپورا  اب  طابترا  هک  میوگیم  مھ  نالا  ماهتفگ ، مھ  البق  هدـنب 

طابترا یهمادا  یتسیاب  ییاپورا  یاھروشک  اب  اپورا - یهعماج  هن  ییاپورا ، یاھروشک   - اپورا یهعومجم  اب  لاحرھهب  دـنراد . یفلتخم  یاھـشور  دـنرگید ، روج  هن ، ییاھزیچ 

لئاسم ماجرب و  یهلئـسم  نیمھ  هلمج  زا  نامدوخ  نوگانوگ  لئاسم  یارب  میناوتب  ام  هک  تسین  ییاج  اپورا  دـینکب . دـیما  عطق  اپورا  زا  اھنیا ؛ زا  دـینک  دـیما  عطق  اـما  دـشاب 

؛ تسین هرکاذم  عطق  یانعم  هب  تسین ، هطبار  عطق  یانعم  هب  دیما  عطق  نیا  دینکب .]  ] دیما عطق  درک ؛ دـنھاوخن  یراک  اھنیا  هن ، میدـنبب ؛ دـیما  اھنآ  هب  اھنیا  دـننام  یداصتقا و 

دیدرت اب  دنھدیم ، هدعو  هچرھ  هب  اھنآ ؛ یاھهدعو  هب  دیشاب  هتـشاد  دولآکش  هاگن  شیانعم و  تسا  نیا  میریگب ، یرگید  روج  ار  نامدوخ  میمـصت  ام  هک  تسا  نیا  یانعم  هب 

ام اب  نالا  یبسانم  راتفر  کی  اھنیا  عقاو  رد  دـننکیم ؛ یخوش  دـنراد  اھمیرحت  ماجرب و  هب  طوبرم  یایاضق  نیا  رد  نم  رظن  هب  دـنروآیمرد . یزاب  دـنراد  هک  مھ  نالا  دـینک . هاـگن 

. دنرادن

بالقنا  / ١۶/١٣٩٧/٠۶ ربھر  اب  هیسور  یروھمج  سیئر  رادید 

دوخ تادھعت  هب  نونکات  ناریا  یمالـسا  یروھمج  دنتفگ : دـندرک و  هراشا  ماجرب  صوصخرد  نیتوپ  یاقآ  تاراھظا  هب  دوخ  نانخـس  زا  یرگید  شخب  رد  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

تادھعت اھنآ  اما  مینک  لمع  ماجرب  رد  دوخ  تادھعت  هب  لماک  روطهب  ام  هک  تسین  لوبق  لباق  نیا  دناهدرکن و  لمع  دوخ  فیاظو  هب  اھییاپورا  اما  تسا  هدوب  دـنبیاپ  ماجرب  رد 

. دنھدن ماجنا  ار  دوخ 

دھاوخ ار  یعـضوم  ماجرب  صوصخرد  ناریا  یمالـسا  یروھمج  دندرک : دیکات  ماجرب ، یهرابرد  هیـسور  روھمجسیئر  هاگدید  ندناوخ  هناھاوخریخ  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دشاب تلم  روشک و  تزع  عفانم و  عفن  هب  هک  تفرگ 

یربھر  / ١٣٩٧/١٢/٢٣ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  ثداوح ؛ اـب  اھـشلاچ ، اـب  روـشک  رثوـم  دارفا  روـشک و  یهھجاوـم  عوـن  هلئـسم : نیا  زا  تسا  تراـبع  منک ، ضرع  ثحب  دروـم  عوـضوم  ناوـنع  هب  مھاوـخیم  هدـنب  هچنآ 

« ماجرب هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 11 
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ام دینک  ضرف   - تسھ راشف  اضعب  تسا ، خلت  ثداوح  اضعب  تسا ، بوخ  ثداوح  اضعب  ثداوح  نیا  دراد ؛ یثداوح  یاهعماج  رھ  یروشک ، رھ  هرخالاب  مینک . ثحب  میھاوخیم 

شیپ اھروشک  یارب  یثداوح  دنتـسھ ؛ یماظن  مجاھت  تخـس و  مجاھت  راچد  اھروشک  زا  یـضعب  ای  اھزیچ ، لیبق  نیا  زا  میتسھ و  یگنھرف  مجاـھت  راـچد  میمیرحت ، راـچد 

هک یعوضوم  نم و  ثحب  میوشب . هجاوـم  ثداوـح  نیا  اـب  روـج  هچ  هک  تسا  مھم  یلیخ  ثداوـح  نیا  اـب  یهھجاوـم  عوـن  دـیآیم . شیپ  ییاھتفرـشیپ  مھ  یھاـگ  دـیآیم -

. تسا نیا  منک ، ضرع  مھاوخیم 

: دوشب ریوصت  دناوتیم  تروص  دنچ  هب  هھجاوم  عون  ینعی  هنیمز ؛ نیا  رد  منکیم  ضرع  نم  ار  هناگود  دنچ   

…

، اکیرمآ اب  برغ ، اب  الثم   - یجراخ نانمشد  اب  ام  یهھجاوم  لئاسم  نیمھ  رد  الاح  تسا .]  ] هلئسم کی  مھ  نیا  ندش ؛ هدیزگ  خاروس  کی  زا  راب  ود  ای  اھهبرجت  زا  یریگهرھب 

دعب اھنیا و  تادـھعت  و  میتشاد ] ار   ] ماجرب یهیـضق  مھ  رخاوا  نیا  اما  میراد ، ییایاضق  مھ  بالقنا  لوا  زا  میراد ، ار  هتـشذگ  یایاضق  رگید ؛ میراد  ییاـیاضق  کـی  بخ  اـپورا - اـب 

دوھع و مغریلع  هدرک و  دروخرب  روج  نیا  ام  اب  هک  یحانج  نیا  اب  دروخرب  رد  ام  تسا . هبرجت  کـی  نیا  بخ ، ناـشهظحالم ؛ مدـع  ناـشتیاعر ، مدـع  اھدـھعت و  ریز  ندز  مھ 

اب مدآ ، نیا  اب  فرط ، نیا  اب  نامدروخرب  عون  دـیاب  هدرب ، شیپ  ار  ایاضق  اھفرح  نیا  اب  دنخـشیر و  اب  دـنخبل و  اب  روط  نیمھ  هدرکن و  لمع  شدوخ  فیاـظو  هب  ( ٩ ،) دکوم قیثاوم 

. مینک دروخرب  دیاب  هنوگچ  اھنیا  اب  هک  مینادب  دشاب و  هبرجت  نیا  زا  یهدافتسا  اب  هھبج ، نیا  اب  تلود ، نیا 

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

تسا اکیرمآ  هک  فرط  کی  روشک - تفھ  فرط ؛ نیا  ناریا  روشک و  شـش   - دوب هدش  هتـسب  یاهبناجتفھ  دادرارق  کی  بخ  دوب ؟ هچ  اھییاپورا  یهفیظو  ماجرب ، یهیـضق  رد 

هک دوب  نیا  اھنآ  دھعت  میدنبیاپ ؛ نامدوخ  دـھعت  هب  ام  دـنتفگیم  اکیرمآ ، لباقم  رد  دنداتـسیایم  هک  دوب  نیا  اھییاپورا  یهفیظو  دوب ؟ هچ  رگید  یاھفرط  یهفیظو  دـش ؛ جراخ 

نیع رد  مھ  ناشدوخ  دنداتسیان ، اکیرمآ  لباقم  رد  هکنیا  رب  هوالع  دنداتسیان . فلتخم  یاھهناھب  اب  اما ] ، ] دنداتسیایم مکحم  دیاب  دوشب ؛ هتـشادرب  یلک  روط  هب  اھمیرحت 

. دناهدروآ دوجو  هب  ناریا  هیلع  ار  یدیدج  یاھمیرحت  یتح  ینعی  دناهدش ؛ جراخ  ماجرب  زا  المع  دـیوشب ،» جراخ  ماجرب  زا  ادابن   » هک دـننکیم  دـندرک و  دـیکات  ام  هب  مادـم  هکنیا 

؟ تشاد عقوت  دوشیم  اھنیا  زا  تسا ؛ اھییاپورا  راتفر  نیا 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؟ دینکیم هظحالم  ار  اپورا  دنزیم .]  ] هبرض ام  هب  جراخ  دننزیم ؛ هبرض  هکلب ]  ] درک دنھاوخن  یکمک  ام  هب  نارگید  دیشاب ؛ هتشادن  روشک  زا  جراخ  هب  مشچ  مھ  روما  حالصا  یارب 

مھ هناتـسود  بوخ  طباور  حالطـصاهب  ناشیـضعب  اب  میتشادـن ، فالتخا  اھنیا  اب  هک  ام  میتشادـن ، ییاوعد  هک  اھنیا  اب  اـم  دـندوبن ، اـکیرمآ  رگید  هک  ییاـپورا  یاـھروشک  نیا 

ام  » هک دـننکیم  رارکت  مھ  مادـم  هک  تسا  نیا  مھ  بلاج  الاح  اـھنیا . دـننام  ناشتادـھعت و  ماـجرب و  یهیـضق  نیمھ  رد  دـندرک  دروخرب  یروج  هچ  دـینکیم  هظحـالم  میتشاد .

هچ اھامـش  دـینکیم ؟ راک  هچ  ینعی  دـیدنبیاپ ، امـش  هک  دـنک  لاوس  اھنیا  زا  یکی  تسیچ ؟ ماـجرب  هب  سیلگنا  هسنارف و  ناـملآ و  یدـنبیاپ  یاـنعم  الـصا  میماـجرب .» دـنبیاپ 

هب نیاربانب  تسا . روج ]  ] نیا بخ  دیدنبیاپ ؟ هچ  ینعی  میدنبیاپ . ام  میدھعتم ، ام  دنیوگیم  مادـم  روط  نیمھ  دـینکیم ؟ لمع  دـھعت  مادـک  هب  دـیراد ؟ ماجرب  لباقم  رد  یدـھعت 

. تسا اجنیا  لصا  درک . هاگن  ار  نورد  دیاب  راک  حالصا  یارب  درک . هاگن  دیابن  نوریب 

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نم هک  ار  یاهمان  نآ  دیمھفیم ! ار  زیچ  همھ  دیراد ، شوھ  هللااشام  دیراد ، مشچ  هک  امش  اما  هلب ، بخ  دناهداد ؛ تبسن  یربھر  هب  ار  ماجرب  بیوصت  دنتفگ  ناتسود  زا  یکی 

ارجا تایصوصخ  نیا  طیارش و  نیا  هچنانچ  رگا  هتبلا  دوشیم . بیوصت  قفاوت ]  ] نیا تروص  نیا  رد  هک  هدش  رکذ  یطیارش  تسا ؛ یروج  هچ  بیوصت  دینیبب  دینک ، هاگن  متشون 

روج نیا  رد  یربھر  یهفیظو  هک  تسا  یاهلوقم  کی  نیا ، دوخ  [ هتبلا . ] دوشب ارجا  دـیابن  ماـجرب  دـیوگب  طـسو و  دـیایب  هک  تسین  نیا  یربھر  یهفیظو  دـشن ، لاـمعا  دـشن ،

رگم دریگب ، ار  یراک  کی  یارجا  یولج  ای  دـنک  ارجا  ار  یراک  کی  دوشب و  نادـیم  دراو  دـیابن  یربھر  یئارجا ، یاھهنیمز  رد  هک  تسا  نیا  ام  یهدـیقع  تسیچ . یئارجا  عقاوم 

هدنب دش ، ققحم  دش و  لمع  هک  یتروص  نآ  هب  ار  ماجرب  هن ، نیاربانب  هن . رگید  دراوم  رد  اما  میوشیم ، دراو  ارچ ، اجنآ  دنکیم ؛ ادـیپ  طابترا  بالقنا  یلک  تکرح  هب  هک  ییاجنآ 

رکذت اھنآ  هب  ار  یدایز  دراوم  میاهتفگ و  ار  نیمھ  نارگید - هب  هجراخ ، مرتحم  ریزو  هب  روھمجسیئر ، یاقآ  هب   - راک نیا  نیلوئسم  دوخ  هب  مھ  اھراب  متشادن و  یداقتعا  یلیخ 

. میاهداد

بالقنا  / ١٣٩٨/٠٣/٢٣ ربھر  اب  نپاژ  ریزوتسخن  رادید 

هب ناریا  یمالسا  یروھمج  دنتفگ : یاهتسھ ، عوضوم  یهرابرد  هرکاذم  یارب  اکیرمآ  تساوخرد  رب  ینبم  نپاژ  ریزوتسخن  یاھتبحـص  هب  هراشا  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

، دز یعطق  دادرارق  قفاوت و  نیا  ریز  اـکیرمآ  اـما  دیـسر ، مھ  هجیتـن  کـی  هب  درک و  هرکاذـم  بلاق ١ ۵  رد  اھییاپورا  اکیرمآ و  اب  یاهتـسھ  عوضوم  رد  لاـس  شـش  جـنپ ، تدـم 

؟ دنک هرکاذم  هدز ، اھقفاوت  مامت  ریز  هک  یروشک  اب  هرابود  هک  تسا  یلقاع  درف  مادک  نیاربانب 

...

. درک میھاوخن  رارکت  ار  اکیرمآ  اب  ریخا  لاس  دنچ  یهرکاذم  خلت  یهبرجت  هجوچیھهب  ام  دندرک : دیکات  ناشیا 

صخـش درک ، ضقن  هلـصافالب  ار  ماجرب  هک  یـسک  نیلوا  یاهتـسھ ، قفاوت  زا  دعب  دنتفگ : ماجرب  بوچراچ  رد  اھییاکیرمآ  اب  هرکاذم  دنور  هب  هراشا  اب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دوب هداتسرف  مھ  هطساو  هدرک و  ناریا  اب  هرکاذم  تساوخرد  هک  یسک  نامھ  دوب ؛ امابوا 

. مینکیمن رارکت  ار  هبرجت  نیا  ام  هک  دینادب  هبآ  یاقآ  بانج  تسا و  ام  یهبرجت  نیا  دندوزفا : یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

روشک  / ٢۵/١٣٩٨/٠۴ رسارس  هعمج  همئا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

دھعت هدزای  نیا  زا  مادک  چیھ  هب  هتـشاد و  ماجرب  یهیـضق  رد  ناریا ، لباقم  رد  دھعت  هدزای  اپورا  دنـشکیم - مھ  تمحز  اھنیا  اعقاو  بخ  هک   - ام مرتحم  یهجراخ  ریزو  یهتفگ  هب 

ریزو کیتاملپید ، تاظحالم  نیا  دوجو  اب  اما  دـنراد ، کیتاملپید  تاظحالم  الومعم  بخ  هجراـخ  ریزو  دـیوگیم ؛ دراد  اـم  یهجراـخ  ریزو  هک  تسا  یفرح  نیا  ینعی  هدرکن ؛ لـمع 

یزیچ هب  دوب و  ماجرب  رد  هک  یتادھعت  نآ  هب  ام  هچ ؟ ام  هدرکن ؛ لمع  دـھعت  هدزای  نیا  هب  دراد و  ام  لابق  رد  دـھعت  هدزای  اپورا  هک  دـنزیم  ار  فرح  نیا  دراد  تحارـصب  ام  یهجراخ 

شھاـک ار  ناتدـھعت  امـش  ارچ  بجع !  » هک دـنیآیم  وـلج  هناراـکبلط  اـھنآ  میھدـب ، شھاـک  ار  نامتادـھعت  اـھنآ  لـباقم  رد  مـیدرک  عورـش  هـک  ـالاح  مـیدرک ، لـمع  نآ  زا  رتـالاب 

ندرک مک  هب  میاهدرک  عورـش  هزات  ام  الاح  میـشاب ؛ دنباپ  نامتادھعت  هب  ام  هک  دیھاوخیم  ام  زا  ارچ  دـیدرکن ؛ لمع  چـیھ  دـیتشاد ، دـھعت  هدزای  امـش  اھوررپ ! بخ  دـیھدیم ؛»؟

. تفای دھاوخ  همادا  اعطق  دنیآرف  نیا  تادھعت و 

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

، مرادن یدامتعا  اھنیا  هب  نم  متفگ  مھ  زور  نامھ  هدنب  دندرکیم ، ییوگهوای  مادم  دندزیم ، فرح  مادم  تلود  هس  نیا  هک  ماجرب  زا  اکیرمآ  جورخ  زا  دعب  متفگ ، مھ  لوا  زا  هدـنب 

، هملک یعقاو  یانعم  هب  اھنیا  هک  تسا  هدش  مولعم  لاس  کی  دودح  تشذگ  زا  دعب  تسا ، هدش  حضاو  الماک  زورما  دوب ؛ دنھاوخ  اکیرمآ  تمدخ  رد  درک ، دـنھاوخن  یراک  اھنیا 

ورـشیپ دوب ، امـش  رتگرزب  هک  اکیرمآ  دنروایب . رد  وناز  هب  ار  ناریا  تلم  هک  دنتـسھ  نیا  راظتنا  رد  ریقح  یاھتلود  نیا  تقو  نآ  دنتـسھ . اکیرمآ  وداپ  اھنیا  دنتـسھ ؛ اکیرمآ  وداپ 

. دیروایب رد  وناز  هب  ار  ناریا  تلم  دیھاوخب  هک  دیتسھ  نآ  زا  رتکچوک  امش  دروایب ؛ رد  وناز  هب  ار  ناریا  تلم  دوبن  رداق  دوب ، امش  بابرا  دوب ، امش 

« ماجرب هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 12 
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ید  / ١٣٩٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

هب اکیرمآ  هک  تسین  نیا  ام  یهلئـسم  الـصا  ددرگرب ؛ ماجرب  هب  اکیرمآ  هک  میرادن  یاهلجع  چیھ  میرادن ، یرارـصا  چیھ  ام  ددرگنرب . ای  ماجرب  هب  ددرگرب  اکیرمآ  هک  دننکیم  ثحب 

ناریا تلم  یهدـشبصغ  قح  نیا  دوشب . هتـشادرب  دـیاب  اھمیرحت  تسا ؛ اھمیرحت  عفر  تسا ، ام  ینالقع  یهبلاطم  ام و  یقطنم  یهبلاطم  هچنآ  ددرگنرب . اـی  ددرگرب  ماـجرب 

اکیرمآ تشگرب  نآ  بخ  دـش ، هتـشادرب  اھمیرحت  رگا  دـننک . ادا  ار  ناریا  تلم  قح  نیا  دـنراد  هفیظو  تسا - اکیرمآ  ورهلابند  اکیرمآ و  هب  نازیوآ  هک   - اپورا هچ  اکیرمآ ، هچ  تسا ؛

هتـشادرب اھمیرحت  هچنانچ  رگا  اما  دـش - دـھاوخ  لابند  یدـعب  لحارم  رد  تسا و  ام  تابلاطم  وزج  هک  تسھ  اـھتراسخ  یهلئـسم  هتبلا   - تشاد دـھاوخ  ییاـنعم  ماـجرب  هب 

مھ نیلوئسم ، هب  هدنب  هتبلا  دشاب . تسا  نکمم  مھ  ام  ررض  هب  هکلب ] ، ] تسین هک  ام  عفن  هب  دوشب ؛ مامت  ام  ررـض  هب  یتح  تسا  نکمم  ماجرب  هب  اکیرمآ  تشگرب  دشن ،

. دننک لمع  دنورب و  شیپ  طباوض  لماک  تیاعر  تقد و  اب  اھهنیمز  نیا  رد  هک  ماهتفگ  هننقم ، یهوق  رد  مھ  هیرجم و  یهوق  رد 

چیھ هب  ابیرقت  لباقم ، فرط  یتقو  تسا . یلوبق  لباق  ییالقع و  یقطنم و  میمـصت  الماک  تسا ؛ یتسرد  میمـصت  یماـجرب ، تادـھعت  وغل  باـب  رد  تلود  سلجم و  میمـصت 

زا یـضعب  اجیردت  شیپ  یتدم  زا  اذل  دنک ؛ لمع  ماجرب  رد  شدوخ  تادھعت  یهمھ  هب  یمالـسا  یروھمج  هک  درادـن  ینعم  دـنکیمن ، لمع  ماجرب  رد  شدوخ  تادـھعت  زا  مادـک 

نیمھ مھ  لوا  زا  هدنب  میدرگیمرب ؛ نامتادھعت  هب  مھ  ام  دندرگرب ، ناشتادھعت  هب  اھنآ  هچنانچ  رگا  هتبلا  و  دنتـشاذگ . رانک  ار  یرگید  تادھعت  مھ  اریخا  دـندرک ، وغل  ار  تادـھعت 

مھ لباقم  فرط  دـیاب  مینکب ، تسا  انب  ام  هک  یراک  رھ  ام ؛ راک  لباقم  رد  اـھنآ  راـک  رظاـنتم ، دـھعت ؛ لـباقم  رد  دـھعت  هک  متفگ  هدـنب  دـش ، حرطم  ماـجرب  هک  یلوا  زا  متفگ . ار 

. دریگب ماجنا  یتسیاب  الاح  تفرگن ، ماجنا  راک  لوا  نیا  بخ  دنکب ؛ ار  راک  نآ  اب  رظانتم 

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

یروـھمج رد  ـالوا  دـنیوگیم . یزیچ  کـی  اـھییاکیرمآ  مھ ] ، ] دـنیوگیم ییاـھزیچ  کـی  اـھییاپورا  مھ  تسھ ؛ ییاھثیدـح  فرح و  اـیند  رد  زورما  بخ ، اـھمیرحت ؛ یهیـضق  رد 

شـشوگ یـسک  دـننزیم ؛ یلمھم  یاھفرح  تسین ؛ اکیرمآ - رد  هچ  اپورا ، رد  هچ  الاح   - قاقحتـسا نودـب  نایعدـم  یاـھییوگلمھم  راکھدـب  شـشوگ  سک  چـیھ  یمالـسا 

قح رگید  دنتـشاذگ ، اپ  ریز  ار  یماجرب  تادھعت  یهمھ  هک  ییاپورا  روشک  هس  اکیرمآ و  مینکب ، تبحـص  لدتـسم  یقطنم و  میھاوخب  رگا  ایناث  تسین . اھنآ  یاھفرح  راکھدـب 

یهمھ هن   - ار اھمیرحت  زا  یـضعب  راک  لوا  رد  یھاتوک  رایـسب  یهھرب  کی  دندرکن ؛ لمع  چیھ  ناشیماجرب  تادـھعت  هب  اھنآ  دـننک . نییعت  طورـش  طرـش و  ماجرب  یارب  دـنرادن 

نیا رد  دنرادن  قح  اھنآ  نیاربانب  دندرک . مھ  دایز  ار  اھمیرحت  ربارب  هس  ربارب ، ود  دیاش  دنداد ؛ مھ  شیازفا  ار  اھمیرحت  دعب  دنتـشگرب و  هرابود  دـندرک ، لیطعت  اتقوم  ار - اھمیرحت 

. دننک نیعم  طورش  طرش و  هنیمز 

یروھمج درک ، لمع  شدوخ  یماـجرب  تادـھعت  ماـمت  هب  لوا  زا  ناریا  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  تسا . ناریا  دـنک  نیعم  طرـش  ماـجرب  راـک  یهمادا  یارب  دراد  قح  هک  یفرط  نآ 

مھ سک  چیھ  میتفگ و  میتشاذگ و  مھ  ار  طرـش  نیا  میراذگب و  طرـش  ماجرب  یهمادا  یارب  میراد  قح  ام  دندرک . ضقن  اھنآ  درک ؛ لمع  یماجرب  تادھعت  یمامت  هب  یمالـسا 

هن مھ  نآ  دنکب ؛ وغل  الک  ار  اھمیرحت  اکیرمآ  دیاب  ددرگرب ، هدرک - وغل  ار  نآ  دھعت  دنچ  هک   - یماجرب تادھعت  هب  ناریا  دنھاوخیم  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  و  درک ؛ دـھاوخن  لودـع  نآ  زا 

ام تقو  نآ  هدش ، وغل  اھمیرحت  تسرد  هک  مینک  ساسحا  مینک و  ییامزآیتسار  ام  دننک و  وغل  ار  اھمیرحت  لمع  رد  یتسیاب  هن ، میدرک ؛ وغل  دـیوگب  هک  ذـغاک  یور  نابز و  هب 

. تشگ میھاوخن  رب  تسایس  نیا  زا  تسھ و  مھ  روشک  نالوئسم  قافتا  دروم  تسا و  یمالسا  یروھمج  یعطق  تسایس  نیا  میدرگیمرب ؛ یماجرب  تادھعت  نیا  هب  مھ 

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

ییاھفرح میاهتفگ . اقلطم  ار  ماجرب  باب  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یاھتـسایس  ماهدرک ، تبحـص  مھ  دایز  ماهدرک ، تبحـص  مھ  هزات  ماهدرک ، تبحـص  ماجرب  یهرابرد  نم 

اـھفرح و نآ  لـمع ، رد  هک  میاهدینـش  یلیخ  بوخ  یهدـعو  فرح و  اـم  میوگب  میوگب ؛ ار  هملک  کـی  نیمھ  طـقف  زورما  مھاوخیم  نم  دوشیم . هداد  ییاھهدـعو  دوـشیم ، هدز 

اب درک . میھاوخ  لمع  مھ  ام  مینیبب ، ار  لباقم  فرط  زا  لمع  لمع ؛ لمع ، طقف  هعفد  نیا  درادن ؛ هدیاف  هدعو  درادـن ، هدـیاف  فرح  هدـش . لمع  شدـض  هدـش و  ضقن  اھهدـعو 

. دوب دھاوخن  هتشذگ  لثم  دوب ، دھاوخن  عناق  هعفد  نیا  یمالسا  یروھمج  درک » میھاوخ  ار  راک  نآ  درک ، میھاوخ  ار  راک  نیا  ام   » هکنیا هدعو و  فرح و 

یربھر  / ١٣٩٩/١٢/٠۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، هناربکتـسم تایبدا  دناهدرب  راک  هب  هک  یتایبدا  دناهدرک ، رداص  هک  یاهینایب  رد  دننزیم و  اھزور  نیا  هک  ییاھفرح  نیا  رد  اکیرمآ - ییاپورا و  روشک  هس  ینعی   - روشک راھچ  نیا 

دننکیم ثحب  ناریا  یماجرب  تادـھعت  دروم  رد  بترم  دـنربیم . راک  هب  دـنراد  اھنیا  هک  تسا  یئاطخ  طلغ و  تایبدا  تسا . هنافـصنم  ریغ  هناراکبلط و  ندز و  فرح  ـالاب  عضوم  زا 

رارق باطخ  باتع و  دروم  دیاب  هک  یـسک  نآ  ینعی  دندرکن ؛ لمع  الـصا  تادـھعت  نیا  هب  لوا  زور  زا  اھنآ  دوخ  هک  دـنروآیمن  ور  هب  دـیدرک و  وغل  ار  تادھعت  نیا  زا  یـضعب  ارچ  هک 

دید یتقو  دعب  درک ؛ لمع  درک ، لمع  تادھعت  هب  دیاب  هک  مالسا  میلعت  ساسا  رب  دوب ، هدرک  دھعت  هچنآ  یهمھ  هب  یاینالوط  تدم  ات  یمالسا  یروھمج  دنتـسھ . اھنآ  دریگب 

اھر مھ  وت  بخ  دیوگیم ] ، ] تسا نآرق  مھ  نیا  ( ١٣ (؛» ٰاوس ٰیلع  مھیلا  ذبناف  ، » دندرک یھارمھ  وا  اب  مھ  نارگید  دـش ، جراخ  هک  یکی  نآ  دـننکیم ، لمع  یروج  نیا  اھنآ  هک 

لمع ناشفیاظو  هب  اھنآ  رگا  تسا ؛ تشگرب  لباق  اـھنیا  هک  دـندرکن  لـمع  ار  تادـھعت  زا  یرادـقم  کـی  جـیردتب  هکلب ] ، ] دـندرکن اـھر  اـم  مرتحم  تلود  لاـح  نیع  رد  ـالاح  نک .

یتایبدا اب  مھ  نآ  دننزیم ، فرح  ناریا  لئاسم  هب  عجار  روط  نیمھ  بترم  دنروآیمن ، ور  هب  دننکیمن ، حرطم  ار  نیا  چـیھ  اھنیا  تقو  نآ  تسا . تشگرب  لباق  مھ  اھنیا  دـننکب ،

دروم تدشب  ندز ، فرح  هناربکتم  هناربکتسم و  روج  نیا  هک  دننادب  مھ  ییاپورا  روشک  هس  نیا  تسا - یرگید  ثحب  هک  اکیرمآ  اب  ام  ثحب  الاح   - دننادب و  رابکتـسا ؛ عضوم  زا 

. دنکیم رتروفنم  ام  یمومع  راکفا  رد  دنتسھ ، هچنآ  زا  ار  اھنیا  تسا و  بالقنا  ترفن  دروم  ناریا و  تلم  ترفن 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

مالعا هک  تسا  یتسایـس  نیا  درک ؛ دـیابن  یطخت  چـیھ  تسایـس  نیا  زا  هدـش ؛ مالعا  احیرـص  ماجرب ، دوخ  باب  رد  یماجرب و  یاھفرط  اـب  لـماعت  باـب  رد  روشک  تساـیس 

دروم هک  تسا  یتسایـس  نیا  هن ، رگید ؛] یاـھ  ] تسایـس نیب  رد  دـشاب  یایئانثتـسا  تسایـس  تسایـس ، نیا  هک  تسین  روج  نیا  ینعی  هدوب ؛ مھ  قاـفتا  دروم  هدـش ،

یعقاو یانعم  هب  هچنانچ  رگا  درک ؛ میھاوخ  ییامزآیتسار  ام  دعب  دـننک ، وغل  ار  اھمیرحت  مامت  دـیاب  اھییاکیرمآ  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  مھ  تسایـس  نآ  هدوب . همھ  قافتا 

اھییاکیرمآ لوق  تسا . یعطق  تسایس  نیا  تشگ ؛ میھاوخرب  تادھعت  هب  یلکشم  چیھ  نودب  ینعی  میدرگیمرب ، نامیماجرب  تادھعت  هب  ام  تقو  نآ  دوب ، هدش  وغل  هملک 

ییامزآیتسار مھ  ام  دنرادرب ، ار  اھمیرحت  لمع  رد  دـیاب  تسا ؛ مزال  لمع  درادـن ؛ یاهدـیاف  نیا  دـنرادرب ، ذـغاک  یور  میرادـیمرب و  ام  دـنیوگب  هکنیا  مینادـیمن ؛ ربتعم  مھ ]  ] ار

. مینکیم لمع  نامتادھعت  هب  تقو  نآ  هدش ، هتشادرب  اھمیرحت  هک  میوشب  نئمطم  مینک و 

قرف دـش  اضما  ماجرب  هک  و ٩۵  لاس ٩۴  طیارـش  زورما  هک  دـنیوگیم  اھییاکیرمآ  زا  یـضعب  مدینـش  دـنراد . فرح  مھ  ماجرب  دادرارق  نامھ  یور  اھییاکیرمآ  زا  یـضعب  ـالاح 

ام عفن  هب  هدرکن ، رییغت  اکیرمآ  عفن  هب  اھتنم  هدرک  رییغت  لاس ٩۴ و ٩۵  هب  تبـسن  طیارـش  زورما  هلب ، مراد ، لوبق  هدنب  دنک ؛ ادیپ  رییغت  مھ  ماجرب  دیاب  سپ  هدرک ، رییغت  هدرک ،

زا ٩۴ امش  هدرک ؛ ادیپ  سفن  هب  دامتعا  دشاب و  یکتم  شدوخ  هب  هتـسناوت  هدش ، رتیوق  یلیخ  زورما  ات  زا ٩۴  ناریا  امش ! عفن  هب  هن  ناریا  عفن  هب  هدرک  رییغت  طیارـش  هدرک ؛

تالکـشم درک . حـضتفم  ار  امـش  روشک  شایریگهرانک  اـب  مھ  دـعب  شراـتفر و  اـب  شلمع ، اـب  شفرح ، اـب  هک  اـکیرمآ  رد  دـمآ  راـک  رـس  یتلود  کـی  دـیاهدش ! وربآیب  ـالاح  اـت 

تسا انب  هچنانچ  رگا  امـش ؛ ررـض  هب  اما ] ، ] هدش ضوع  طیارـش  هلب  دشاب .] امـش  عفن  هب  هک   ] تسین روج  نیا  ینعی  هتفرگ ؛ ارف  ار  امـش  روشک  یهعومجم  مامت  یداصتقا ،

یاھراکتبا ناناوج ، میظع  تکرح  ناوارف ، ناینبشناد  یاھتکرـش  اب  میدرک ؛ رثایب  ار  اھمیرحت  هللادمحب  ام  اھنیا . هن  دنک  ادـیپ  رییغت  ناریا  عفن  هب  دـیاب  دـنک ، ادـیپ  رییغت  ماجرب 

روھمجسیئر نیا  تشونرس  تسین  مولعم  دیراتفرگ ؛ مھ  زورما  ات  دیدش ؛ رتراتفرگ  زورهبزور  امش  اما  داد ، میھاوخ  همادا  مھ  ار  هار  نیمھ  هللااشنا  هنیمز ؛ نیا  رد  نوگانوگ 

. دش دھاوخ  یروج  هچ  مھ 

یزوستصرف تسھ ، تصرف  اقآ   » دنیوگیم اھیضعب  الاح  میرادن . الـصا  مھ  هلجع  میدرک ، داھنـشیپ  لح  هار  ناونع  هب  هک  یبلطم  نیا  رد  ام  مییوگب ؛ مھ  ار  نیا  انمـض  بخ 

زا شررـض  شرطخ و  یدراوم  رد  هلجع  درک ؛ دـیابن  مھ  هلجع  اـھتنم  درک  دـیابن  یزوستصرف  درک و  هدافتـسا  عقوم  هب  دـیاب  اھتـصرف  زا  هک  میدـقتعم  مھ  اـم  هلب  درک ؛» دـیابن 

« ماجرب هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 13 
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ام دوب ؛ نیمز  یور  ام  یاھراک  دوب ، ذـغاک  یور  اـھنآ  یاـھراک  یهمھ  میدرکیم ؛ هلجع  دـیابن  اـم  میدرک ؛ هلجع  ماـجرب  یهیـضق  رد  اـم  هکنیا  اـمک  تسا ؛ رتشیب  یزوستصرف 

هتشاد هجوت  ام  هک  تسا  یمھم  رایسب  یهلئـسم  نیا  هتبلا  دندادن . ماجنا  ار  ناشتادھعت  دندادن ، ماجنا  ار  ناشراک  مھ  اھنآ  میداد ، ماجنا  ار  نامدوخ  یاھراک  میدرک  هلجع 

زیچ همھ  بخ  دـندرک ، لامعا  دـندرک و  لوبق  میتفگ  ام  هک  ار  یتسایـس  نیمھ  اھنآ  هچناـنچ  رگا  مینکیم ؛ ار  ناـمدوخ  راـک  میراد  تسا و  داـیز  نامهلـصوح  ربص و  هک  میـشاب 

. درادن مھ  یلاکشا  دوب ؛ دھاوخ  مھ  دعب  تسھ ، زورما  هک  یلکش  نیمھ  هب  دندرکن ، رگا ] [ ؛ دش دھاوخ  تسرد 

، نم لوا  نیا  اقآ ،  » دنیوگیم اھنیا  دننام  ایند و  نویـسایس  نیا  زا  یاهدع  کی  متفنـش  دنرادرب ،] ار   ] میرحت اھنآ  لوا  هک  دییامرفب  ضرف  الثم  مییوگیم  ام  هک  مھ  نیا  دروم ] رد  ]

اھییاکیرمآ هب  امابوا  نامز  ام  هک  تسا  نیا  ثحب  تسین ؛ وت  لوا  نم ، لوا  ثحب  امـش ؛» لوا  دـیوگیم  اکیرمآ  اکیرمآ ، لوا  دـییوگیم  امـش  الاح  دـنکیم ؟ یقرف  هچ  رگید  وت  لوا 

هتشادرب اھمیرحت  هک  دنتفگ  ذغاک  یور  ینعی  دندادن ؛ ماجنا  ار  ناشدوخ  دھعت  اھنآ  اما ] ، ] میداد ماجنا  میدادیم  ماجنا  ماجرب  ساسا  رب  دیاب  هک  ار  ییاھراک  میدرک و  نانیمطا 

فرط ینعی  دش ؛» دھاوخ  هچ  تسین  مولعم  دراد و  کسیر  نیا  دراد ، رطخ  نیا  اقآ   » دنتفگ دـنکب  دـقعنم  دادرارق  ام  اب  تساوخ  هک  یتکرـش  رھ  هب  ناشلماوع  اھتنم  تسا ،

. درادن یشزرا  ام  یارب  اھنیا  دھعت  میرادن ؛ دامتعا  اھنیا  راک  هب  ام  دندرک . لمع  اھنیا  یروج  نیا  دندناسرت ؛ ار  راذگهیامرس 

میرک  / ١۴٠٠/٠١/٢۵ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

مالعا ام  ار  روشک  تسایـس  تسھ . یدایز  یاھوگتفگ  بخ  هک  مینکب  ضرع  اھفرح  نیا  اھمیرحت و  ماجرب و  یهیـضق  اھزور ، نیا  یراج  یایاضق  نیا  هب  عجار  مھ  هلمج  کـی 

تـسا مولعم  روشک  تسایـس  میتفگ ؛ یمومع  تبحـص  رد  مھ  میتفگ ، تاسلج  رد  مھ  میتفگ ، هتـشون  اب  مھ  میتفگ ، کیدزن  زا  مھ  میاهتفگ ؛ مھ  نیلوئـسم  هب  میدرک و 

دیاب اھتنم  میرادن ، هنیمز  نیا  رد  یثحب  ام  مینک ؛ لامعا  ار  تسایـس  نیمھ  ات  مینک  هرکاذـم  میورب  هک  تسا  نیا  ام  نیلوئـسم  صیخـشت  الاح  بخ  دـننکب . دـیاب  راک  هچ  هک 

. دراد ررض  روشک  یارب  نیا  هک  دنھدب  شک  ار  هرکاذم  نیا  مادم  روط  نیمھ  دنھاوخب  اھفرط  هک  دشاب  یروج  دیابن  دوشب ؛ دیابن  یشیاسرف  هرکاذم  هک  دوشب  تبقارم 

مھدزاود  / ٠۶/١۴٠٠/٠۵ تلود  تئیھ  روھمجسیئر و  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

نیا بخ  دوب ، نایرج  رد  اریخا  هک  یتارکاذم  نیمھ  رد  دیتسھ . لئاسم  نایرج  رد  ابلاغ  مھ  نایاقآ  دوشب ؛ هتفگ  یاهلمج  کی  تسین  دب  مھ  ریخا  تارکاذم  نیمھ  دروم ]  ] رد

مکحم ناشدوخ  زیمآداـنع  عضوم  رـس  رب  اـھییاکیرمآ  اـما ] ، ] دـندش رھاـظ  بوخ  هیـضق  نیا  رد  اـعقاو  ناـمیاھتاملپید  زا  یـضعب  دندیـشک ، تمحز  اـم  یاـھتاملپید  همھ 

رگا دنیوگیم  دنراذگیم ؛ طرـش  مھ ؛ دنرادیمنرب  دنتـشادنرب و  اما ] ، ] میرادـیمرب ار  اھمیرحت  ام  هلب ، دـنیوگیم  هدـعو  ماقم  رد  ای  ذـغاک  یور  دـندماین . ولج  مدـق  کی  دنداتـسیا و 

امـش اب  تاعوضوم  نیا  یهرابرد  دیاب  ادـعب  هک  دـشاب  نآ  یانعم  هب  هلمج  نیا  هک  دـیناجنگب  ار  یاهلمج  کی  قفاوت  نیمھ  رد  نالا  دـیاب  دوشب ، هتـشادرب  اھمیرحت  دـیھاوخیم 

یارب تسا  یاهناـھب  کـی  هلمج  نیا  تسیچ ؟ هلمج  نیا  تشاد . میھاوـخن  یقفاوـت  رگیدـمھ  اـب  نـالا  اـم  دـیناجنگن  ار  هلمج  نیا  هچناـنچ  رگا  مینک ؛ قـفاوت  مینک و  تـبحص 

ثحب دروم  نیا  رد  نم  هن  هک  دیتفگ  ادعب  امـش  رگا  هک  هقطنم ، یهرابرد  کشوم ، یهرابرد  نوگانوگ ، لئاسم  یهرابرد  ماجرب ، دـیدمت  ماجرب ، دوخ  یهرابرد  یدـعب ؛ تالخادـم 

اھنیا و شور  نالا  قفاوتیب . قفاوت  چـیھ ، سپ  دـیدرک ، ضقن  امـش  بخ  یلیخ  تفگ  دـنھاوخ  دـھدیمن ، هزاجا  سلجم  ای  دـھدیمن  هزاجا  روشک  تسایـس  ـالثم  اـی  منکیمن 

. چیھ دنرادن ؛ دننک  ضقن  دنداد  لوق  ار  هچنآ  هکنیا  زا  مھ  یئابا  چیھ  دننکیم و  دروخرب  دولآتثابخ  هنادرمناوجان و  الماک  تسا ؛ نیا  اھنیا  تسایس 

دنیوگیم دینکیمن ، ضقن  هک  دیھدب  نیمـضت  دیھدب ، لوق  یتسیاب  امـش  دوشیم  هتفگ  اھنآ ] هب   ] هک مھ  نالا  و  دندرک . ضقن  هنیزھیب  الماک  دـندرک و  ضقن  ار  اھقفاوت  راب  کی 

اھنیا میھدب . ینیمـضت  نینچ  میناوتیمن  مینکن ؛ ضقن  میھدیمن  نیمـضت  ام  هک  دنیوگیم  ام  یاھتاملپید  هب  ام و  ناتـسود  هب  حیرـص  نالا  ار  نیا  میھدـیمن ؛ نیمـضت  ام  هن ،

تـسا نکمم   - یـسایس یهنحـص  رد  لاـعف  نادرم  هنحـص ؛ رد  لاـعف  نادرم  هدـنیآ ، نادرمتلود  هدـنیآ ، تلود  یارب ] تسا   ] هبرجت نیا  تسا ؛ هبرجت  نیا  دنتـسھ . یروـج  نـیا 

نیا رد  ام  هک  تسا  یمھم  رایسب  یهبرجت  نیا  دنشاب ؛ هتشاد  رظن  رد  ار  نیا  هشیمھ  دیاب  دشاب - لاعف  یسایس  یهصرع  رد  اما  دشابن  مھ  یتلود  نیلوئسم  وزج  یـسک 

. میدیمھف میدرک و  ادیپ  تشاد - رتشیب  تلود  نیا  ار  هبرجت  نیا  هتبلا   - هشیمھ تلود و 

مھدزاود  / ٠۶/١۴٠٠/٠۵ تلود  تئیھ  روھمجسیئر و  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

نیا بخ  دوب ، نایرج  رد  اریخا  هک  یتارکاذم  نیمھ  رد  دیتسھ . لئاسم  نایرج  رد  ابلاغ  مھ  نایاقآ  دوشب ؛ هتفگ  یاهلمج  کی  تسین  دب  مھ  ریخا  تارکاذم  نیمھ  دروم ]  ] رد

مکحم ناشدوخ  زیمآداـنع  عضوم  رـس  رب  اـھییاکیرمآ  اـما ] ، ] دـندش رھاـظ  بوخ  هیـضق  نیا  رد  اـعقاو  ناـمیاھتاملپید  زا  یـضعب  دندیـشک ، تمحز  اـم  یاـھتاملپید  همھ 

رگا دنیوگیم  دنراذگیم ؛ طرـش  مھ ؛ دنرادیمنرب  دنتـشادنرب و  اما ] ، ] میرادـیمرب ار  اھمیرحت  ام  هلب ، دـنیوگیم  هدـعو  ماقم  رد  ای  ذـغاک  یور  دـندماین . ولج  مدـق  کی  دنداتـسیا و 

امـش اب  تاعوضوم  نیا  یهرابرد  دیاب  ادـعب  هک  دـشاب  نآ  یانعم  هب  هلمج  نیا  هک  دـیناجنگب  ار  یاهلمج  کی  قفاوت  نیمھ  رد  نالا  دـیاب  دوشب ، هتـشادرب  اھمیرحت  دـیھاوخیم 

یارب تسا  یاهناـھب  کـی  هلمج  نیا  تسیچ ؟ هلمج  نیا  تشاد . میھاوـخن  یقفاوـت  رگیدـمھ  اـب  نـالا  اـم  دـیناجنگن  ار  هلمج  نیا  هچناـنچ  رگا  مینک ؛ قـفاوت  مینک و  تـبحص 

ثحب دروم  نیا  رد  نم  هن  هک  دیتفگ  ادعب  امـش  رگا  هک  هقطنم ، یهرابرد  کشوم ، یهرابرد  نوگانوگ ، لئاسم  یهرابرد  ماجرب ، دـیدمت  ماجرب ، دوخ  یهرابرد  یدـعب ؛ تالخادـم 

اھنیا و شور  نالا  قفاوتیب . قفاوت  چـیھ ، سپ  دـیدرک ، ضقن  امـش  بخ  یلیخ  تفگ  دـنھاوخ  دـھدیمن ، هزاجا  سلجم  ای  دـھدیمن  هزاجا  روشک  تسایـس  ـالثم  اـی  منکیمن 

. چیھ دنرادن ؛ دننک  ضقن  دنداد  لوق  ار  هچنآ  هکنیا  زا  مھ  یئابا  چیھ  دننکیم و  دروخرب  دولآتثابخ  هنادرمناوجان و  الماک  تسا ؛ نیا  اھنیا  تسایس 

دنیوگیم دینکیمن ، ضقن  هک  دیھدب  نیمـضت  دیھدب ، لوق  یتسیاب  امـش  دوشیم  هتفگ  اھنآ ] هب   ] هک مھ  نالا  و  دندرک . ضقن  هنیزھیب  الماک  دـندرک و  ضقن  ار  اھقفاوت  راب  کی 

اھنیا میھدب . ینیمـضت  نینچ  میناوتیمن  مینکن ؛ ضقن  میھدیمن  نیمـضت  ام  هک  دنیوگیم  ام  یاھتاملپید  هب  ام و  ناتـسود  هب  حیرـص  نالا  ار  نیا  میھدـیمن ؛ نیمـضت  ام  هن ،

تـسا نکمم   - یـسایس یهنحـص  رد  لاـعف  نادرم  هنحـص ؛ رد  لاـعف  نادرم  هدـنیآ ، نادرمتلود  هدـنیآ ، تلود  یارب ] تسا   ] هبرجت نیا  تسا ؛ هبرجت  نیا  دنتـسھ . یروـج  نـیا 

نیا رد  ام  هک  تسا  یمھم  رایسب  یهبرجت  نیا  دنشاب ؛ هتشاد  رظن  رد  ار  نیا  هشیمھ  دیاب  دشاب - لاعف  یسایس  یهصرع  رد  اما  دشابن  مھ  یتلود  نیلوئسم  وزج  یـسک 

. میدیمھف میدرک و  ادیپ  تشاد - رتشیب  تلود  نیا  ار  هبرجت  نیا  هتبلا   - هشیمھ تلود و 

مھدزیس  / ٠۶/١۴٠٠/٠۶ تلود  تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیتسخن  رد  تانایب 

یاهتسھ یهیضق  هن ، دشاب ؛ یاهتسھ  یهیضق  هب  لصتم  روشک  یـساملپید  هک  دشابن  روج  نیا  ینعی  داد ؛ رارق  دیابن  مھ  یاهتـسھ  یهلئـسم  ریثات  تحت  ار  یـساملپید 

یهیـضق رد  تسا . رتعیـسو  یلیخ  یـساملپید  یهریاد  اـما  دـننک ، لـح  روـشک  یهتـسیاش  بساـنم و  لکـش  کـی  هـب  یتسیاـب  ار  نآ  هـک  تـسا  یاهناگادـج  یهیـضق  کـی 

هک یراگنا  دننزیم  فرح  یروج  الاح  دندش ، جراخ  ماجرب  زا  همھ  مشچ  یولج  دناهدنارذگ : دح  زا  ار  تحاقو  اعقاو  دناهدنارذگ ؛ دح  زا  ار  تحاقو  افاصنا  اھییاکیرمآ  یاهتسھ ،

ماجنا ناریا  فرط  زا  یتکرح  چـیھ  اھییاکیرمآ  تکرح  نیا  لباقم  رد  اھتدـم  میاهدز ! مھ  هب  ار  تادـھعت  اـم  راـگنا  هک  دـننکیم  یراـکبلط  یروج  و  هدـش ، جراـخ  ماـجرب  زا  ناریا 

. دندرکن لمع  ناشدھعت  هب  اھنآ  همھ . هن  یخرب ، دش ؛ هتشاذگ  رانک  تادھعت  زا  یخرب  هجوت ، اب  مالعا ، اب  یتدم ، تشذگ  زا  دعب  تفرگن ؛

یزابنابز و ماقم  رد  نکل  دـنیاکیرمآ  لثم  مھ  اھنآ  دنتـسین ؛ اکیرمآ  زا  رتمک  یقالخادـب  ینکـشدھع و  ظاحل  زا  مھ  اھنآ  روج ؛ نیمھ  مھ  اکیرمآ  اب  هارمھ  ییاپورا  یاـھروشک 

اھنآ هک  تسا  یراک  نیا  میدرکن ؛ لمع  میتشاذگ و  اپ  ریز  ار  نامتادھعت  میتفرگ و  هرخـسم  هب  ار  هرکاذم  اھتدم  هک  میدوب  ام  نیا  ایوگ  دنراکبلط . هشیمھ  دنراکبلط ؛ ندز  فرح 

یزیچ نامھ  دننکیم ، هبلاطم  ناریا  زا  یاهتـسھ  لئاسم  یهنیمز  رد  اھنیا  نالا  هک  یزیچ  نیمھ  ینعی  درادـن ؛ یلبق  تلود  اب  یقرف  چـیھ  مھ  اکیرمآ  ینونک  تلود  و  دـندرک .

یتوافت چیھ  دـنھاوخیم ؛ ار  نامھ  اھنیا  زورما  اھنیا . دـننام  تسین و  هنالقاع  درادـن ، ناکما  هک  دـنتفگیم  یتلود  یالاب  نیلوئـسم  زور  نآ  هک  درکیم ، هبلاطم  پمارت  هک  تسا 

. درک هجوت  اھنیا  هب  دیاب  دنیوگیم . یرگید  نابز  کی  اب  اھنیا  تفگیم ، نابز  کی  اب  وا  هدرکن .

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هب اتدمع  نم  ضارتعا  دیاین ؛ شیپ  یدعب  تالکـشم  هک  دشیم  تیاعر  ماجرب  رد  دـیاب  یتاکن  کی  هک  دوب  نیا  متفرگیم  هدـنب  هک  یداریا  لاس ٩۴ و ٩۵ ، رد  ماجرب ، یاـیاضق  رد 
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تالکشم نیا  تفرگن ، رارق  هجوت  دروم  دشن ، هتفرگ  رظن  رد  اھنیا  زا  یـضعب  بخ  متفگیم .]  ] ررکم ار  نآ  مھ  تارکذت  رد  دیریگب ، رظن  رد  دیاب  ار  تاکن  نیا  متفگیم  نم  دوب ؛ نیا 

. تسا مھم  هدنیآ  یارب  ندش  هدامآ  هدنیآ و  هب  ندرک  هاگن  نیاربانب ، دننکیم . هدھاشم  همھ  هک  دمآ  شیپ  یدعب 

نایجیسب  / ١۴٠١/٠٩/٠۵ رادید  رد  تانایب 

، هلئـسم تسا ؟ اجک  هلئـسم  تسا ، اجک  میظع  رازراک  نیا  یهنحـص  دینک ؛ ریوصت  ار  نانمـشد  اب  یمالـسا  یروھمج  رازراک  یهنحـص  اھناوج ، امـش  زیزع ، نایجیـسب  امش 

ینعی هچ ؟ ینعی  ود  ماجرب  دوب . هچ  یارب  هس  ماجرب  ود و  ماجرب  رب  نمـشد  رارـصا  دـیمھفیم  امـش  هک  تسا  اجنیا  تسین . روشک  لـخاد  رد  بالقنادـض  رفن  دـنچ  یهلئـسم 

دیلوت یمھم  یدربھار  حالـس  چیھ  هک  دوشب  دـھعتم  ناریا  ینعی  هچ ؟ ینعی  هس  ماجرب  دـنک . اھر  ار  شدوخ  یاهقطنم  روضح  دوشب ، جراخ  یلکب  هقطنم  زا  یتسیاب  ناریا 

، رگید دوب  نیا  شیانعم  دـنک ! هزرابم  ام  یاھکنات  اب  دـیایب  یدارفنا  گنفت  اـب  اب ژ٣ و  میدرک ، هلمح  ام  یتقو  کی  رگا  هک  دشاب  هتـشادن  کشوم  دشاب ، هتـشادن  داپھپ  دـنکن ؛

هزرابم دـیراد  نادـیم  نیا  رد  اھامـش  تسا ؛ نیا  دربن  نادـیم  دـندرکیم . رارکت  ار  اـھنآ  فرح  نیمھ  تلفغ ، یور  زا  دـبال  یاهدـع ، کـی  مھ  لـخاد  رد  ـالاح  دوب ؛ نیا  اـھنآ  رارـصا 

اکیرمآ زاستسد  هورگ  لباقم  رد  دـیدرک ، عافد  مرح  زا  امـش  تسا ؛ یگرزب  یاھهئطوت  نینچ  کـی  لـباقم  رد  ندرک  رپس  هنیـس  شیاـنعم  روشک ، رد  جیـسب  روضح  دـینکیم .

، دینکیم مھ  زاب  دیدرک ، کمک  مھ  اھینیطسلف  هب  امش  دیدرک ، کمک  دیتسناوت  روج  رھ  ار  نانبل  روآمزر  ناروالد  امش  دیدوب . امش  دیدرک ؛ هزرابم  دیداتـسیا ، شعاد  ینعی 

. مینکیم ناشکمک  مھ  زاب 

نایجیسب  / ١۴٠١/٠٩/٠۵ رادید  رد  تانایب 

دنیوگیم دنکیم . فساتم  ار  ناسنا  اعقاو  یزاجم  یاضف  یاھشخب  زا  یضعب  رد  ای  اھهمانزور  زا  یضعب  رد  ناشیاھلیلحت  نکل  دننکیم  مھ  یسایس  مھف  یاعدا  یاهدع  کی 

یزروتسایـس و یعدم  هک  دنیوگیم  یناسک  ار  نیا  الاح  دینک ــ  تکاس  دینک و  مامت  روشک ، رد  دناهتخادنا  هار  هتفھ  دنچ  نیا  رد  هک  ار  اھـشاشتغا  نیا  دـیناوتب  هکنیا  یارب 

ای دـینک . لح  اکیرمآ  اب  ار  ناتلکـشم  دـیاب  دنـسیونیم  حیرـص  دنـسیونیم ! حیرـص  ار  نیا  دـینک ؛ لح  اکیرمآ  اب  ار  ناتلکـشم  دـیاب  دـنناھج ــ ! عاـضوا  زا  عـالطا  ینادتساـیس و 

. دیونشب ار  تلم  یادص  دینک ، لح  ار  ناتلکشم  اکیرمآ  اب  اھهتشون : رد  ماهدید  ار  ریبعت  ود  نیا  نم  دیونشب . ار  تلم  یادص  دیاب  دنیوگیم 

لح یروج  هچ  اـکیرمآ  اـب  لکـشم  مینکیم : لاوس  مینک ؛ اوعد  مھ  اـب  میھاوخیمن  تسا . یدـج  تسا ، یعقاو  لاوس  نیا  دوـشیم ؟ لـح  لکـشم  یروـج  هچ  اـکیرمآ  اـب  بخ 

ار اھراک  نالف  دـیاب  امـش  هک  میریگب  دـھعت  مینک ، هرکاذـم  اکیرمآ  اب  مینیـشنب  هکنیا ] [ ؟ دوشیم لـح  لکـشم  نتفرگ  دـھعت  اـکیرمآ  زا  ندرک و  هرکاذـم  نتـسشن و  اـب  دوشیم ؟

نآ هدنب  دیدرک . تبحص  اکیرمآ  اب  دیتسشن  امـش  لاس ۶٠ ، رد  اھناگورگ  یدازآ  یهیضق  رـس  ریازجلا ، یهینایب  یهیـضق  رد  دوشیم ؟ لح  لکـشم  دینکن ، ار  اھراک  نالف  دینکب ،

نودـب ریازجلا و  یهطـساو  هب  دنتـسشن  تارـضح  نیمھ  نارھت  رد  اـجنیا  تقو  ناـمھ  مدوب ــ  زاوھا  مدوب ، هھبج  رد  مدوـبن ، سلجم  رد  هتبلا  مدوـب ــ  سلجم  یهدـنیامن  تقو 

، دینک دازآ  ار  ام  یاھتورث  هک  دنتفرگ  یددعتم  یاھدـھعت  دنتـشاذگ ، دادرارق  دوبن ــ  یاینوناق  ریغ  راک  دوب ، سلجم  یهبوصم  هتبلا  دـندرک ــ  تبحـص  اھییاکیرمآ  اـب  ییورردور 

؟ درک لمع  تادـھعت  نآ  هب  اکیرمآ  ایآ  میدرک ، دازآ  ار  اھناگورگ  مینکیم . دازآ  ار  اھناگورگ  فرط  نیا  زا  مھ  ام  و  دـینکن ، تلاخد  ام  روشک  یلخاد  روما  رد  دـیرادرب ، ار  ام  یاھمیرحت 

. اکیرمآ اب  نتـسشن  هرکاذم و  مھ  نیا  بخ ، یلیخ  دنکیمن ؛ لمع  دـھعت  هب  اکیرمآ  هن ، داد ؟ سپ  ام  هب  ار  ام  یهدـشدودسم  یاھتورث  اکیرمآ  ایآ  تشادرب ؟ ار  میرحت  اکیرمآ  ایآ 

ماجنا ار  اھراک  نیا  ام  دینک ، یھاکورف  رادقم  نیا  هب  لیطعت ــ  لیطعت  دنیوگب  دندرکن  تئرج  الاح  دینک ــ  مک  ار  یاهتـسھ  یتعنـص  تیلاعف  امـش  رگا ]  ] هک دنتفگ  ماجرب ؛ رد  ای 

کیمن لح  اکیرمآ  اب  ار  ام  لکشم  هرکاذم  رگید . دندرکن  ار ؟ اھراک  نیا  دندرک  مینکیم ؛ ار  راک  نآ  مینکیم ، ار  راک  نیا  میرادیمرب ، ار  اھمیرحت  میھدیم ؛
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