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بالقنا لوا  زا  نوچ  هک  مینکن  لایخ  دوشیمن . سویام  یلکب  اـما  دروخیم ، ار  ینھدوت  تسا ; هنوگنیمھ  اـنیع  مھ  تسایـس  ناطیـش  رابکتـسا و  ناطیـش  گرزب ، ناـطیش 

ـ  وا بانذا  زین  اکیرما و  ینعی  گرزب ، ناطیش  ریخ ، دمآ ؛ دھاوخنرب  ام  یهسوسو  ددصرد  رگید  سپ  دنک ، فالتخا  داجیا  ام  نیب  ات  میدادن  نادیم  ور و  گرزب  ناطیش  هب  نونکات ،

ییادـج مھ  ار  ینت  ردارب  ود  نیب  هک  دـنرکف  نیا  رد  اـمیاد  دوخ ، یناطیـش  یاھتـسایس  لاـمعا  یعارتخا و  یاھبھذـم  داـجیا  یـسایس و  یاھـشور  اـب  عجترم ـ  یاـھتموکح 

! نوگانوگ ماوقا  ینھیم و  ینید و  ناردارب  نیب  دسر  هچ  دنزادنیب ؛

رظن فالخرب  تساھناملـسم ، هب  قلعتم  هک  تفن  زا  هلـصاح  یاھرالد  لوپ و  اب  دـنراد و  تیلاعف  یمالـسا  یاھروشک  حطـس  رد  ییاھنابز  اھملق و  رـضاح  لاـح  رد  فسـالاعم 

نیا رامعتـسا  یهتخاستسد  بھاذم  زا  یـضعب  رنھ )!(  نیرتگرزب  دـننکیم . نوریب  مالـسا  یهریاد  زا  ار  نیملـسم  زا  یریثک  عمج  دـنزادنایم و  هقرفت  نیملـسم  نیب  مالـسا 

ماجنا دیحوت  نید و  مان  هب  ار  اھراک  نیا  یهمھ  هک  تسا  نآ  بیجع  و  دننک ، جراخ  یعقاو  مالسا  یهریاد  زا  ار  ملاع  نیملسم  تیعمج  هوبنا  فلتخم ، یاھهناھب  هب  هک  تسا 

! دنھدیم

تشگنا رثا  ناوتیم  هک  دنتـسھ  شورفنید  شورفملق و  رودزم و  یراـبرد  یاھدـنوخآ  ناـمھ  اتدـمع  هقطنم ، رد  ییاـکیرما  یاھتـسایس  نارادمدرـس  اـکیرما و  راـک  رازبا  زورما 

. درک هدھاشم  اھینکارپهئطوت  اھینکفاقافن و  زا  یرایسب  رد  ار  ناشدیلپ 

رتشیب شالت  نیا  دیـشک ، شود  هب  درک و  دنلب  ار  یمالـسا  تدـحو  مچرپ  یمالـسا  بالقنا  هک  ینامز  زا  اصوصخم  دـنزادنیب ؛ فالتخا  نیملـسم  نیب  هک  دوشیم  دایز  یعس 

. دنـشاپب فالتخا  رذـب  دـننک  راداو  ار  ییهدـع  دـنراد ، تنوکـس  هعیـش  ناردارب  تنـس و  لھا  ناردارب  هک  یقطانم  رد  ات  دـندرک ، یدایز  شـشوک  مھ  ام  روشک  لـخاد  رد  دـش .

. تفرگیم ماجنا  نید  مان  هب  مھ  موش  تامادقا  نیا  یهمھ  هنافساتم 
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ردارب اھزرم ، نتفرگ  رظن  رد  نودب  مالسا و  تکرب  هب  هک  یناردارب  منکب ؛ لفحم  نیا  رد  یجراخ  یناریا و  تنس  لھا  ناردارب  زا  یعمج  روضح  تبـسانم  هب  زین  ییهراشا  نم ،

یهملک تدـحو  هب  دـیاب  هشیمھ  زا  رتـشیب  زورما ، تسا . نموم  ىرداـم  ردـپ و  ردارب  نموم ، هما :» هیبـال و  نموملا  خا  نموـملا  : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  هکناـنچ  دـنرگیدکی و 

هب لاس  دصناپ  ای  تسیود و  ای  دص  هک  فاکش  فالتخا و  تدم  دنلب  یاھھار  تسا . یمالسا  عماوج  رد  نانمشد  ذوفن  یگـشیمھ  هار  فالتخا ، نوچ  داد ؛ تیمھا  نیملـسم 

تیباھو و لثم  دـشابن ؛ رـسیم  یگداس  هب  شنامرد  هک  دـنک  داجیا  یمالـسا  ملاـع  یهعومجم  رکیپ و  رد  یمخز  اـت  هدروآـیم  دوجوهب  یرامعتـسا  ینییآ  هدـیماجنایم ، لوط 

. تسا هدمآ  دیدپ  مالسا  یایند  رد  فاکش  داجیا  فدھ  اب  هک  یگتخاس  نایدا  بھاذم و  یخرب 

وـس نیا  زا  ار  یلـصفم  یاھهنومن  نم ، دـش . دـھاوخ  باتک  کـی  دوش ، ناـیب  تسا ، هدرک  مخز  فاکـش و  نیا  زا  رامعتـسا  هک  ییاھهدافتـسا  یهچخیراـت  هک  دـشاب  اـنب  رگا 

. دناهدرک فاکش  فالتخا و  داجیا  تیباھو ، تمھت  ای  هبرح و  اب  هک  مراد  غارس  فرط -  نیا  هب  لبق  لاس  دص  زا  مالسا -  یایند  یاج  همھ  رد  نوگانوگ  یاھهدافتسا 

هدش نیملـسم  یهمھ  تدحو  زکرم  هک  هقباس  نودـب  ییهدـیدپ  اب  زورما  تسا ، هدومزآ  یمالـسا  یهعماج  رد  فاکـش  داجیا  یارب  هک  یفلتخم  یاھھار  یهمھ  اب  نمـشد ،

تسا و مالسا  قباطم  نآ ، لمع  راعش و  یـساسا و  نوناق  هک  تسا  روھظون  ییهدیدپ  اسر ، یادص  دنلب و  مچرپ  نیا  تسا . یمالـسا » یروھمج   » نآ تسورهبور و  تسا ،

ارچ دنتـسین ؛ اھتلم  روظنم ، تسین . یمالـسا  ماکحا  لابند  تیدج ، تیعطاق و  نیا  اب  یرگید  یاج  زورما ، دپتیم . نآ  یارب  ملاع ، راطقا  رد  ناناملـسم  یاھلد  یعیبط  روطهب 

اب یتقو  دندرک ، عورش  مھ  مالسا  مانهب  رگا  هک  تساھتلود  اھماظن و  اھتـسایس و  روظنم ، دنمالـسا . هب  لمع  یارب  هدامآ  مالـسا و  قشاع  اج  همھ  ناملـسم ، یاھتلم  هک 

. دنتسشن بقع  دندش ، هجاوم  یناھج  یاھمجاھت  دیدش  جاوما 
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یلصا و نطو  مالسا و  یارقلاما  اجنیا  هک  دننکیم  ساسحا  دنمھفیم و  ار  هتکن  نیا  ملاع  یاھناملسم  تسا . مالـسا  راشف ، تلع  هک  تسا  سوملم  سوسحم و  ام  یارب 

دوجو هب  هجوت  اب  رامعتسا  زورما ، دننکیم . ادیپ  قوش  تدحو  لماع  نیا  هب  دپتیم و  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  یارب  ناشاھلد  هک  تساذل  تسا . مالـسا  یقیقح  زکرم 

، هسردم نالف  بتکم  مانهب  ننست ، لھا  نیب  رد  دروآ . دوجوهب  ینـس  هعیـش و  نایم  یبھذم ، یموق و  فلتخم  قرط  زا  ار  اھفالتخا  اھفاکـش و  دنکیم  یعـس  تدحو ، لماع 

. رگید یاھمانهب  هعیش ، نیب  رد  و  ثیدح و ؛... لھا 

هدش و هتخانش  ناملسم  یاھتلم  نایم  رد  برغ ، اکیرما و  یرکون  هب  هک  یروشک  نالف  تفن  لوپ  هک  میمھفب  دیاب  ام  دشاب . عمج  نامساوح  دیاب  میتسھ ، ناملسم  هک  ام 

. دنکیم لابند  ار  یثیبخ  ضرغ  تسین و  ننـست  هب  یهقالع  ادخ و  یاضر  ضحم  دـش ، عیـشت  در  رد  یباتک  راشتنا  فرـص  رگا  دراد ، یگتـسباو  رابکتـسا  هب  تسا و  هایـسور 

، دنتسھ اھنآ  تاسدقم  ای  تنس  لھا  ناردارب  هب  تبسن  تیساسح  نتخیگنارب  کیرحت و  لوغشم  یعیش ، یهعماج  رد  یلماوع  میدید  رگا  تسا . قداص  مھ  هیـضق  سکع 

داـحتا زورما ، اذـل  دـنکیم . ار  هدافتـسا  نیرتشیب  زین  هقیلـس  یجک  زا  نمـشد ، تسا . نمـشد  تسد  اـعطق  هک  مینادـب  دـیاب  مینکن ، یمھف  دـب  یگقیلـسجک و  رب  لـمح  رگا 

. تسا مالسا  یهملک  یالعا  یلصا  طرش  رگیدکی ، اب  ناملسم  ناردارب  لد  یافص  نیملسم و 

لد اعقاو  دنیوگیم و  تسار  یبھذم -  هقرف و  رھ  زا  مالسا -  نآرق و  نارادفرط  رگا  اما  دیشاب ؛ هتشادن  یدھعت  وا  ربارب  رد  امش  دھاوخیمن ، ار  مالسا  یهملک  یالعا  یسک  رگا 

داجیا یارب  اھروشک  زا  یـضعب  رد  هک  ثیبخ  دـیلپ و  یاھلوپ  نیا  رودزم و  یاـھملق  نیا  اـھدایرف و  نیا  هک  دـننادب  دـیاب  دـنامب ، میظع  زیزع و  نآرق  هک  دـنھاوخیم  دـننازوسیم و 

مدرم و مھ  اھھاگتسد و  مھ  تسا -  مھ  کیدزن  هک  ار -  تدحو  یهتفھ  منکیم  هیصوت  اذل  تسا . نمشد  راک  نیا ، تسا و  مالسا  یدنلبرـس  زا  عنام  دوشیم ، جرخ  فالتخا 

شیوخ تافالتخا  رب  میشاب و  ردارب  دحتم و  ام  رگا  دنھد . رارق  یردارب  تدحو و  یهناشن  دننک و  رازگرب  تیدج  اب  روشک ، زا  جراخ  لخاد و  رد  ینـس  هعیـش و  یاملع  صوصخب 

. دش دھاوخ  هتساک  مالسا  یایند  یریذپهبرض  زا  دنک و  نمشد  یهبرح  مییایب ، قیاف 
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ردارب اھزرم ، نتفرگ  رظن  رد  نودب  مالسا و  تکرب  هب  هک  یناردارب  منکب ؛ لفحم  نیا  رد  یجراخ  یناریا و  تنس  لھا  ناردارب  زا  یعمج  روضح  تبـسانم  هب  زین  ییهراشا  نم ،

یهملک تدحو  هب  دـیاب  هشیمھ  زا  رتشیب  زورما ، تسا . نموم  ىردام  ردـپ و  ردارب  نموم ، (: ١ «) هما هیبال و  نموملا  خا  نموملا  : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  هکنانچ  دـنرگیدکی و 

هب لاس  دصناپ  ای  تسیود و  ای  دص  هک  فاکش  فالتخا و  تدم  دنلب  یاھھار  تسا . یمالسا  عماوج  رد  نانمشد  ذوفن  یگـشیمھ  هار  فالتخا ، نوچ  داد ؛ تیمھا  نیملـسم 

تیباھو و لثم  دـشابن ؛ رـسیم  یگداس  هب  شنامرد  هک  دـنک  داجیا  یمالـسا  ملاـع  یهعومجم  رکیپ و  رد  یمخز  اـت  هدروآـیم  دوجوهب  یرامعتـسا  ینییآ  هدـیماجنایم ، لوط 

. تسا هدمآ  دیدپ  مالسا  یایند  رد  فاکش  داجیا  فدھ  اب  هک  یگتخاس  نایدا  بھاذم و  یخرب 
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ود رھ  ینعی  دنکرتشم ؛ تسین -  ناملـسم  تشادـن ، ار  اھنآ  یـسک  رگا  هک  مالـسا -  یلـصا  لوصا  رد  اریز  تسین ؛ فالتخا  تقیقح  رد  ینـس  هعیـش و  فالتخا  ام ، رظن  هب 

یهلاسم حرط  زا  نامز  لوط  رد  رامعتـسا  هک  دینیبب  امـش  اما  دندقتعم ؛ یمالـسا  دـحاو  ناکرا  ماکحا و  دـحاو و  نآرق  دـحاو ، ربمایپ  دـحاو ، یادـخ  دـحاو ، یهلبق  هب  بھذـم ،

تسرد دنتسھ -  رترود  یردق  هجوت ، تفرعم و  زا  هک  مدرم  نییاپ  طاسوا  هب  تبسن  رتنییاپ و  لفاحم  رد  صوصخب  یفالتخا -  یهلیسو  هچ  رگیدکی ، لباقم  رد  ینس  هعیش و 

. تسا هدرک 

نیب هک  دوب  نیا  یمالسا  یروھمج  تسایس  بالقنا ، زا  دعب  یلو  دوب ؛ یدرف  اھشالت  اھتنم  دوش ، فرطرب  اھفالتخا  نیا  هک  میتشاد  یدایز  شالت  ناریا  رد  ام  بالقنا ، زا  لبق 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 1 
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مغریلع هللادمحب  دنھابتـشا . رد  هک  دوش  تباث  دننیبیم ، مایتلا  لباقریغ  قیمع و  ردـقنآ  ار  ناشدوخ  تافالتخا  هک  یفرط  ود  رھ  هب  ات  دـنک  داجیا  مھافت  تدـحو و  ناردارب ،

دنھاوخ ملاع  نافـصنم  تقونآ  دوشب ، هتـشون  اھنیا  ینامز  رگا  یلو  دینادیمن ؛ ار  تاییزج  ابلاغ  امـش  میدـش . قفوم  روشک  لخاد  رد  درک ، دراو  نمـشد  هک  یراشف  همھنآ 

ار ناملسم  ناردارب  ات  دندش  دراو  یقرط  هچ  اب  اھنآ  هک  دش  دنھاوخ  هجوتم  میدیشک و  هچ  رامعتسا  یاھهئطوت  بناج  زا  تدحو ، داجیا  یارب  ام  لاس ، هد  نیا  رد  هک  دیمھف 

میھفت ماوع  هب  ناتدوخ و  مدرم  هب  ار  هتکن  نیا  دیاب  نیاربانب  تسا ، قح  داحتا  تدحو و  دـینادیم  هک  امـش  میاهتفگ ، نیقیرف  یاملع  هب  هشیمھ  ام  دـنرادھگن . مھ  لباقم  رد 

. دناهتشاذگ ریثات  مھ  هزادنا  نامھ  هب  دندرک و  لوبق  ناصلخم  هتبلا ، دینک .

ناتسناغفا  / ١٣۶٨/٠٧/١١ نیدھاجم  ناربھر  تقوم و  تلود  سیئر  رادید  رد  تانایب 

لـصا کـی  مھ  یژتارتسا و  مھ  کـیتکات و  مھ  امـش ، یارب  تدـحو  زورما  دـینکب . نیماـت  دـیناوتیم  یھار  هچ  زا  ار  تدـحو  هک  دـینیبب  دـیاب  تسا ، ناـتراک  عورـش  زور  هک  زورما 

مـشچ هب  تدحو  هب  دیابن  هتبلا  تسا . مزال  امـش  یارب  تدحو  دینک ، هاگن  یـسایس  یلیخ  ایاضق  هب  دـیھاوخب  رگا  زورما  تسا . مزال  امـش  یارب  هشیمھ  تسا و  یمالـسا 

تروص هب  هللالبح ، هب  ماصتعا  تسا . مزال  اعمتجم  اعیمج و  هللالبح ، هب  ماصتعا  ینعی  اعیمج .» هللالبحب  اومـصتعاو  تسا « : یمالـسا  لصا  کی  تدحو  درک ؛ هاگن  کیتکات 

«. اوقرفتالو : » دوشیمن نکمم  کت  کت 

، درک دھاوخ  کمک  تدحو  داجیا  هب  هک  ار  یرظن  تعسو  مزال و  تحامـس  ردص و  یهعـس  نآ  هللااشنا  ات  دنک ، کمک  یناغفا  زیزع  ناردارب  امـش  هب  لاعتم  یادخ  هک  میراودیما 

. میتسھ مھ  زونھ  میدوب و  امش  رانک  رد  ام  دیروآ . تسد  هب 

نایم فالتخا  حرط  هکلب  دوشیمن ، داجیا  هک  تلم  کی  یاضعا  نیب  افرـص  فالتخا ، دـنزادنیب . ییادـج  ردارب ، یاھتلم  نیب  هک  تسا  نیا  رامعتـسا  یاھوگدـنلب  فادـھا  زا  یکی 

دھاوخ رثا  مھ  اجنآ  رد  دراذـگب ، رثا  اـجنیا  رد  هک  ییهثداـح  رھ  تسا و  طـبترم  رگیدـکیهب  لـماک  روطهب  ناـشلیاسم  هک  ناریا  ناتـسناغفا و  دـننام  تلم  ود  صوصخب  اـھتلم ،

. دشاب هتشاد  ربرد  ییوس  راثآ  دناوتیم  سکعب ، تشاذگ و 

ناتـسناغفا زا  عافد  تحلـصم  رب  ار  یتحلـصم  چیھ  زین ، طیارـش  نیرتتخـس  رد  ام  اما  دنزادنیب ؛ ییادج  تلم  ود  نیا  نیب  زورهبزور  هک  دـنراد  دنتـشاد و  یعـس  ییاھوگدـنلب 

زا ار  ناسنا  اھھد  دیدرگیم و  رجفنم  دشیم و  نارھت  دراو  رتشیب -  هکلب  کشوم -  هدزناپ  ات  هد  زورهنابش ، رھ  دوب و  کشوم  ریز  نارھت  هک  دینادیم  امـش  یهمھ  میدادن . هبلغ 

. میدرک لمحت  ار  تخس  طیارش  نآ  میدزن و  یھلا  یاضر  تھج  رد  یلو  مینزب ؛ دنخبل  فرط  کی  هب  هک  دوب  نیا  راک  جالع  زور ، نآ  درکیم . بارخ  ار  ییاھهناخ  دربیم و  نیب 

. میتشاد ناتـسناغفا  رما  رد  هک  دوب  یحیرـص  عطاق و  عضوم  رطاخهب  میدش ، لمحتم  هک  یتامحز  زا  هدمع  شخب  هلاستشھ ، یلیمحت  گنج  لوط  رد  زین  نآ  زا  دـعب  لبق و 

یـسک رگا  میراد . رارق  شاهدنیآ  یمالـسا  تموکح  زین  ناتـسناغفا و  تدـحو  داھج و  تلم و  رانک  رد  ام  مھ  زورما  تسا . هدرکن  یقرف  چـیھ  دراد و  دوجو  مھ  زورما  عضوم ، نآ 

نابز ناشدوخ و  هک  یناسک  دروآ . میھاوخ  باسح  هب  ناطیـش  تسد  ار  وا  درک و  میھاوخن  یردارب  ساسحا  وا  اب  دنک ، هنتف  داجیا  لخاد  رد  دنکـشب و  ار  تدحو  نیا  دھاوخب 

. دوشیمن هنوگنیا  یناملسم ، یردارب و  دنتسھ . ناطیش  یدایا  ام  داقتعا  هب  تسا ، زیگناهقرفت  ناشلمع  و 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٧/١٩ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هناردارب طابترا  نیملـسم و  نیب  تدـحو  تیمھا  منک ، ضرع  ملاع  ناناملـسم  هب  نینچمھ  ناریا و  تلم  یهمھ  هب  تدـحو  یهتفھ  یهناتـسآ  رد  تسا  مزـال  هک  ییهلاـسم 

ناناملسم هک  تسا  نیا  دوصقم  ایآ  تسیچ ؟ ناناملـسم  تدحو  زا  ام  دوصقم  هک  مینک  مولعم  دیاب  ادتبا  رد  تسا . طیارـش  یهمھ  رد  اج و  همھ  رد  ناملـسم  ناردارب  نایم 

هک تسین  نیا  ام  دوصقم  مینکیم ، توعد  تدحو  هب  یتقو  ام  تسین . نیا  دوصقم  هن ، دنیامن ؟ لمع  دـننک و  ادـیپ  داقتعا  یرگید  بھذـم  هب  دـنرادرب و  تسد  دوخ  بھذـم  زا 

هب ای  یموس  یهدیقع  هب  دنرادرب و  تسد  دوخ  یهدـیقع  زا  هک  دـنروبجم  فظوم و  دنتـسھ ، ننـست  عیـشت و  لخاد  هک  یقرف  ای  ینـس -  هعیـش و  زا  معا  نیملـسم -  قرف 

نیا اـم  ثحب  تسوا . فـیلکت  هللانیب  هنیب و  تسا و  هتـسباو  یـسک  رھ  یهعلاـطم  صحفت و  قـیقحت و  هب  هک  تسا  یزیچ  نیا ، دـننک . ادـیپ  شیارگ  لـباقم ، فرط  یهدـیقع 

. تسین

رد دـیراد . قارتفا  فالتخا و  طاقن  کی  کرتشم و  طاقن  کـی  امـش  هک  میھدـب  رکذـت  مییوگب و  ینـس -  هعیـش و  زا  ناناملـسم -  یهمھ  هب  میھاوخیم  هک  تسا  نیا  اـم  ثحب 

. دراد ار  دوخ  شور  هقرف  رھ  اھزیچ ، یضعب  رد  دینکیم و  لمع  رکف و  روط  کی  دیکیرش و  مھ  اب  اھزیچ ، یضعب 

تاکز هزور و  زامن و  ماکحا و  دحاو و  ربمایپ  دحاو و  یهلبق  دحاو و  یادـخ  هب  نیملـسم ، یهمھ  ینعی  تسا . قارتفا  طاقن  زا  رتشیب  کارتشا  طاقن  نآ  الوا ، هک  تسا  نیا  هتکن 

یهمھ ـالاو  دـنکن ، لـمع  شفیلکت  هب  دـھاوخب  هک  نیا  رگم  دوشن ؛ دـنلب  زاـمن  یارب  دوشیم ، حبـص  یتـقو  هک  دـینکیمن  ادـیپ  ار  ناملـسم  رفن  ود  امـش  دـنراد . داـقتعا  جـح  و 

هک دندقتعم  ملاع  نیملـسم  یهمھ  دروآ . اجب  بش  زامن  بش ، یهمین  رد  هک  تسا  بحتـسم  دناوخ و  زامن  دیاب  بش ، رـصع و  رھظ و  حبـص و  هک  دندقتعم  ملاع  نیملـسم 

؛ دنریگیم هزور  تسا ، هام  لوا  زور  دندیمھف  هک  یتقو  نآ  دسریم ، ارف  هک  ناضمر  هام  ملاع ، نیملسم  یهمھ  دناوخ . نآرق  تایآ  زا  نآرق و  نابز  هب  هبعک و  فرط  هب  دیاب  ار  زامن 

. دنراد داقتعا  روما  نیا  هب  ملاع  نیملسم  یهمھ  الاو  دنک ، قسف  دھاوخب  دنک و  لمع  شفیلکت  هب  دھاوخن  هک  یسک  رگم 

ظاـحل زا  هک  تسا  برغ  قرـش و  نـیب  یهـقطنم  نـیمھ  اـھنآ ، مـکارت  یهـطقن  هـک  دـننکیم  یگدـنز  ملاـع  فـلتخم  طاـقن  رد  ناملـسم  رفن  دراـیلیم  کـی  زا  شیب  نوـنکا  مـھ 

نیمھ رد  اھگنھرف ، نیرتقیمع  اھندـمت و  نیرتیمیدـق  تساـھنیا . تسد  ملاـع  قطاـنم  نیرتساـسح  ییاوھ ، بآ و  یمیلقا و  تیعـضو  ییاـیفارغج و  تیعقوم  یکیژتارتسا و 

هرادا ناـشتفرعم  ملع و  اـب  ار  اـیند  هک  دـندوب  ناملـسم  مدرم  نیمھ  دـندوب ، یرگیـشحو  رد  مدرم  رگید  هک  یتقو  نآ  دـننکیم . یگدـنز  نآ  رد  ناناملـسم  هک  هدوب  ییهقطنم 

ار یناسک  ایند  طاقن  مامت  رد  دنبراقتم و  مھ  هب  گنھرف  ظاحل  زا  اھتلم  تسا ، مھ  هب  کیدزن  ناشیاھروشک  دنتسھ ، مجسنم  لکشتم و  یتیعمج  ناناملـسم ، دندرکیم .

. دنناملسم اھنآ  یهمھ  هک  دنراد  دوخ  زا 

عـضو دیـسانشب ، ار  ناتناتـسود  نانمـشد و  دینکن و  گنج  هزرابم و  مھ  هیلع  دینکن ، ینمـشد  مھ  اب  رگا  دـیتسھ ، هک  ایند  یاج  رھ  رد  ملاع ! ناناملـسم  یا  مییوگیم  ام 

هتـسباو و ریقف و  امومع -  ای  ابلاغ  یمالـسا -  یاھروشک  دیتسھ . یگدنامبقع  فعـض و  تتـشت و  راچد  زورما ، درک . دھاوخ  توافت  تسا ، زورما  هک  هچنآ  اب  امـش  یگدـنز 

. دندنمهقالع مالسا  هب  اھنآ  تسادخ . مالسا و  اب  ناملسم ، مدرم  داحآ  بلق  دننارب . نوریب  روزب  یمالسا  یاھروشک  نایم  زا  ار  مالسا  دنھاوخیم  مالسا  نانمشد  دنریـسا .

یورین دینکن و  اوعد  مھ  اب  دیشاب و  مھ  اب  امش  رگا  دنیامن . رود  مالسا  زا  ار  مدرم  هدناشنتسد ، یاھتلود  یهلیـسوهب  دننکیم  یعـس  یناھج  گرزب  یاھتردق  اھتـسایس و 

. دش دھاوخن  ققحم  نمشد  دیلپ  فادھا  دینکن ، فرصم  رگیدکی  هیلع  دینک -  هدافتسا  نآ  زا  دوشیم  ناتایند ، نید و  ندرک  رتھب  یارب  تسا و  یمیظع  رصنع  هک  ار -  دوخ 

، درک صحفت  قـیقحت و  یـسک  رھ  اـی  ینـس  کـی  رگا  هتبلا ، دـنرادرب . ناشهدـیقع  زا  تسد  ملاـع  یاھهعیـش  اـی  دـنوشب ، هعیـش  دـنیایب  ملاـع  یاھینـس  هک  مییوـگیمن  اـم 

هک تسا  نیا  تدـحو  مایپ  ناونع  هب  تدـحو و  یهتفھ  رد  ام  فرح  تسا . شیادـخ  اب  وا  فیلکت  دـنک . لـمع  شدوخ  قیقحت  هدـیقع و  قبط  رب  دـیاب  دـش ، هچ  رھ  شاهدـیقع 

، فرح نیا  دشاب . یمالسا  تعیرش  و  ملسوهلاوهیلعایلص )  ) مرکاىبن تنـس  ادخ و  باتک  مھ  روحم  دننکن . ینمـشد  رگیدکی  اب  دنوشب و  دحتم  مھ  اب  دنیایب  ناناملـسم 

. درک دھاوخ  لوبق  ار  نآ  یفصنم ، ضرغیب و  لقاع  رھ  هک  تسا  یفرح  فرح ، نیا  تسین . یدب  فرح 

زوریپ یمالـسا  بالقنا  هک  یتقو  زا  دندرک . تفلاخم  نآ  اب  یناھج ، رابکتـسا  هب  هتـسباو  یاھھاگتـسد  دشیم ، هتفگ  یقیقر  تروص  هب  فرح  نیا  هک  بالقنا  زا  لبق  اھلاس  زا 

 - یمالـسا ناریا  ینعی  مالـسا -  یارقلاما  نوناک و  زکرم و  هاگیاپ و  هب  ناناملـسم  دریگب ، اـپ  نیملـسم -  داـحتا  ینعی  فرح -  نیا  رگا  هک  دـندیمھف  ملاـع  ناربکتـسم  دـش ،

، فلتخم یاھروشک  رد  دوشیم . جرخ  فالتخا  داجیا  یارب  رابکتـسا ، هب  ناگتـسباو  عجترم و  یاھتلود  فرط  زا  یدایز  یاھلوپ  بالقنا ، یزوریپ  لوا  زا  اذل  دش . دنھاوخ  هجوتم 

مالـسا بالقنا و  مایپ  هک  یتدـحو  نیا  دـنراذگن  دـنھاوخیم  ناھنپ ، یاھتـسد  اب  یئرمان و  قرط  هب  یمالـسا ، روشک  دوخ  رد  یتح  ای  نابزودرا و  ای  یبرع  یاـھروشک  زا  معا 

. تسا نیا  ام  فرح  درمش . مھم  دیاب  ار  تدحو  نیا  مییوگیم  ام  دریگب . اپ  تسا ،

دنیوگیم دننک ، نایب  ار  یمالسا  تدحو  دنھاوخیم  یتقو  دشابن . هداس  مھ  یلیخ  دیاش  دننزیم ، ار  اھفرح  نیا  اھنآ  هک  یتقو  دننکیم . هابتشا  بلطم  نایب  رد  یـضعب  هتبلا ،

ایآ مالـسا ، ردـص  رد  هک  تسین  نیا  رـس  ثحب  تسا . یتسـس  تسردان و  فرح  نیا  هن ، تسا ! طلغ  ینـس  هعیـش و  سپ  دوب ؛ ینـس  هن  هعیـش و  هن  مالـسا ، ردـص  رد  هک 

. دنتشاد یرگید  توافتم  رظن  ییهدع  دنتشاد و  یرظن  تماما  یهلاسم  رد  هدع  کی  دش . توافتم  نیملسم  یارآ  ربمایپ ، زا  دعب  هرخالاب  هن . ای  تشاد  دوجو  ینـس  هعیش و 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 2 
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رد مییوگب  ام  هک  نیا  دمآ . دوجو  هب  ناناملسم  نیب  یتافالتخا  لوا  نامھ  زا  عورف ، لوصا و  رد  نیاربانب ، دنتسناد . یرگید  زیچ  یـضعب  زیچ و  کی  ار  یھلا  ماکحا  عبنم  یـضعب 

قرف یهمھ  یگنھرف  لوصحم  هقف و  فراعم و  ندرب  نیب  زا  ندرک و  یفن  یانعم  هب  تقیقح  رد  فرح ، نیا  زورما  تسا . یطلغ  فرح  دوب ، ینس  هن  هعیش و  هن  مالـسا ، ردص 

. تسا هئطوت  هیبش  یفرح  شدوخ  نیا ، تسا ! طلغ  نیا  سپ  هدوبن ، مالسا  ردص  رد  دنیوگیم  دنراذگب ، تسد  هچ  رھ  یور  تسا . نیملسم 

مالـسا زا  یزیچ  الـصا  هک  ییاھمدآ  یـضعب  ایند ، رد  مھ  الاح  دـندزیم . اھفرح  نیا  زا  هک  دـندوب  رادتین  وس  اـعقاو  اـی  هقیلـسجک  یاـھمدآ  یـضعب  مھ  ناریا  رد  بـالقنا ، لـیاوا 

هقف هب  لمع  نایرج  هک  دراد  دوجو  عیـشت -  ننـست و  ینعی  هدمع -  نایرج  ود  نیا  هرخالاب  مییوگیم  ام  مییوگیمن ؛ ار  بلاطم  نآ  ام  دـننزیم . اھفرح  نیا  زا  دوشیمن ، ناشرس 

لوبق ار  تیب  لھا  مھ  اھنآ  هتبلا ، . دنتـسھ نآ  وریپ  ننـست  لھا  ناردارب  تیب ، لھا  قیرط  ریغ  زا  مالـسا  تعیرـش  هب  لمع  نایرج  تسا و  عیـشت  تیب ، لھا  قیرط  زا  مالـسا 

روطنیا ام  دنھدیم . رارق  کالم  دنکب ، لقن  ربمایپ  زا  ار  ینخـس  تسا  نکمم  هک  یییوار  ناونع  هب  ار  اھنآ  هکلب  دننادیمن ؛ تیب  لھا  ار  هلـسلس  یاھتنا  ام  لثم  اھتنم  دـنراد ،

. دراد ییانبم  یـسک  رھ  الاح  مینادیم . موصعم  ار  اھنآ  ام  مینادیم . (ص ) ربمایپ نایب  لثم  ادخ و  مکح  ار  نآ  دندومرف ، مرکالوسر  تیب  لھا  هک  ار  هچ  رھ  ام  میتسین . دـقتعم 

. دننکن ینمشد  مھ  اب  دننکب و  ار  دوخ  یگدنز  مادک  رھ  دنتسھ ، مھ  الاح  ات  دندوب و  (ص ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  مالسا و  لیاوا  زا  هک  نایرج  ود  نیا  مییوگیم  ام 

. دوشیم همجرت  هتشون و  باتک  ودرا  یبرع و  نابز  هب  دوریم و  راک  هب  عیشت  در  یارب  ییاکیرما  یاھرالد  دوشیم . فرـصم  هعیـش  دض  باتک  نتـشون  یارب  تفن  یاھلوپ  زورما ،

. دنروطنیمھ دنشاب ، اج  رھ  دنسیونیم . ار  اھزیچ  نیا  هک  دنتسین  یملاس  یاھناسنا  اھنیا ، دنناطیش . یاھتسد  اھنیا ،

ربانم رب  یمالسا ، فلتخم  بھاذم  ناگدنیوگ  یتقو  مییوگیمن  ام  دنکب . مھ  تابثا  ار  نآ  دشاب و  هتشاد  ار  دوخ  یهدیقع  یسک  رھ  درک . یزورفاشتآ  دیابن  زورما  مییوگیم  ام 

ادصمھ لباقم و  فرط  اب  ندرک  ینمـشد  تسا و  یثحب  هدیقع  تابثا  اما  دننکب ، تابثا  لالدتـسا و  هن ، دنیامنن . تابثا  ار  دوخ  یهدیقع  دننکن و  لالدتـسا  دنریگیم ، رارق  دوخ 

. تسا یرگید  ثحب  ندرک ، نیملسم  نیب  یلخاد  گنج  فرص  ار  اھورین  یناھج و  رابکتسا  اب  ندش 

یهمھ فلتخم ، یاھروشک  رد  هک  یناسک  هب  مینزیم و  ار  فرح  نیا  مالـسا ، یایند  یاـجهمھ  رد  اـم  تسا . نیملـسم  تدـحو  اـم ، بـالقنا  یهدـمع  یاـھمایپ  زا  یکی  اذـل 

اب اجنیا  رد  هک  یناملـسم  تلم  یارآ  دـقن  ای  بالقنا  ناشلامیظع  دـیقف  ربھر  هب  ای  نآ  هب  غورد  نتـسب  تمھت و  ندروآ  دراو  یمالـسا و  بالقنا  اب  هلباقم  یارب  ار  ناـشتمھ 

. مینکیم تحیصن  دنتشاذگ ؛ دننکیم ، هزرابم  هناصلخم  مالسا  ادخ و  هار  رد  ناشدوجو ، یهمھ 

اھملق هدع  کی  تفریمن ، اکیرما  لیمحت  رابریز  دومنیم و  لمحت  ار  نآ  درکیم و  سح  ار  رابکتسا  اکیرما و  راشف  دوجو ، یهمھ  اب  ام  تلم  هک  یلیمحت  گنج  یاھزور  نامھ  رد 

ادـخ و هار  ىیادـف  رگراثیا و  نامرھق و  زرابم و  عاجـش و  تلم  نیا  دـیاقع  ارآ و  هب  تناھا  هشدـخ و  هشقانم و  هب  عورـش  دـندش و  ادـیپ  اـیند  رد  رودزم  یاـھهرجنح  اھتـسد و  و 

، دننزیم فرح  دنھدیم و  راعـش  دننکیم و  راک  اھنآ  هار  بھذم و  ناریا و  تلم  یمالـسا و  بالقنا  هیلع  ایند  رد  زورما  هک  یملاسان  یاھهرجنح  نیا  مییوگیم  ام  دندرک . مالـسا 

. دنرودزم

رد ار  ینـس  هعیـش و  ناردارب  نامدوخ ، روشک  لخاد  مینکیم . ار  شرافـس  نیا  هعیـش -  مھ  ینـس و  مھ  ملاع -  نیملـسم  یهمھ  هب  ام  مینزیمن . فرح  هبناجکی  ام  هتبلا ،

رد یمالسا و  یاروش  سلجم  رد  تاباختنا و  رد  بالقنا و  نوگانوگ  یاھهنحـص  رد  روضح  یـسایس و  تازرابم  یهصرع  گنج و  نینوخ  یهنحـص  تعامج و  زامن  رد  مھ  رانک 

 . دنرادن مھ  یلکشم  دننابرھم و  مھ  اب  اھنآ  دنتسھ . مینیبیم و  میدید و  رگیدکی  اب  اج ، همھ 

، دنکب تناھا  نارگید  تاسدقم  هب  دھاوخب  ییهدیقع  یهناھب  هب  یـسک  رگا  دننکن . تناھا  مھ  تاسدقم  دیاقع و  هب  دننکب و  ظفح  ار  رگیدکی  مارتحا  هک  مییوگیم  همھ  هب  ام 

هک ینمشد  دنکب ؛ هدافتسا  وس  دناوتن  نمشد  دیآ و  دوجو  هب  تبحم  ات  دننک  کمک  مھ  اب  همھ  یتسیاب  تسا . ینیفرط  تبحم ، تسین . عافد  لباق  هجو  چیھ  هب  ام  رظن  زا 

اکیرما و ضوغبم  دراد ، هعیش  ای  ینس  هک  یمالسا  نامھ  دزرویم . هنیک  نآ  هب  تبسن  تسا و  فلاخم  مالسا  لصا  اب  هکلب  ینـس ، اب  هن  دراد و  یبوخ  یهطبار  هعیـش  اب  هن 

دننیـشنب و مھ  لباقم  تقو  نآ  دـمآ ، شیپ  یزور  نینچ  رگا  میوشن . دـیدھت  یناھج  نمـشد  چـیھ  فرط  زا  هک  میراذـگب  ینامز  نآ  یارب  ار  یلخاد  تافالتخا  تسا . ناعجترم 

. تسین اھفرح  نیا  تقو  زورما ، دننک . کح  مھ  اب  ار  ناشیاھگنس 

، مدرم داحآ  یهمھ  دراد -  همادا  لوالاعیبر  مھدفھ  ات  مھدزاود  زور  زا  ملـسوهلاوهیلع ) ایلـص  ) مرکا ىبن  دالیم  تبـسانم  هب  هک  ار -  تدحو  یهتفھ  منکیم  هیـصوت  نم  اذـل 

. دنراد هگن  هشیمھ  یمالسا  یروھمج  راعش  کی  ناونع  هب  ار  هلاسم  نیا  دنرادب و  یمارگ  ذوفن  بحاص  دارفا  نادنمشناد و  ناگدنیوگ و  الضف و  املع و  اصوصخم 

اھنآ دھدب ، راعش  لیئارسا  اکیرما و  هیلع  جح ، مسارم  رد  ام  تلم  رگا  دناهدیبسچ . زیگنافالتخا  نکفاهقرفت و  یاھراعـش  هب  یروطدب  هقطنم ، عجترم  یاھروشک  نیا  زورما ،

. تسا هفیظو  ماجنا  هکلب  تسین ، هقرفت  داجیا  هک  یلاح  رد  دننکیم ؛ یقلت  هقرفت  ار  نیا  دـیاهدروآ !؟ یدـیدج  فرح  نیملـسم  نیب  رد  امـش  ارچ  دـنیوگیم  دـننکیم و  ضارتعا 

. دنریگب دای  ناریا  تلم  زا  ار  لیئارسا  اکیرما و  هیلع  نداد  راعش  دیاب  مھ  رگید  ناناملسم 

فاکـش و داجیا  هقرفت و  نیا ، دننکیم . لمع  راکادف  تلم  یمالـسا و  ناریا  بالقنا و  هیلع  بترم  عجترم ، یاھروشک  تسپ  رودزم  رـصانع  اھوگدنلب و  تاناکما ، اھملق ، اھلوپ ،

هب میراد و  ار  هیصوت  نیا  اھتلم  نتم  ناناملسم و  یهمھ  هب  ام  دننکیم . فالتخا  فاکش و  داجیا  نیملـسم  نیب  بیترت  نیا  هب  هک  ییاھتـسد  نآ  رب  ادخ  تنعل  تسا . فالتخا 

زیگناهقرفت یاھراعش  حرط  اب  یناھج ، رابکتسا  اھرابرد و  هب  هتسباو  ظاعو  اھامنیناحور و  زا  یضعب  دنراذگن  هک  مینکیم  ار  شرافس  نیا  ادکوم  مھ  ناتـسکاپ  نامردارب  تلم 

. دنزادنیب فالتخا  ناردارب  نیب  دوشیم ، هدھاشم  اضعب  هک 

. دـننکیم هیـصوت  یمالـسا  یردارب  هب  ار  اـھنآ  ناـشناربھر ، دـننکیمن . تکرح  هقرفت  تھج  رد  اـھنآ  تسا . یبیجن  رایـسب  مولظم و  یهعماـج  ناتـسکاپ ، رد  عیـشت  یهعماـج 

رابکتـسا لباقم  رد  ندش  دحتم  تدحو و  هب  ار  مدرم  هشیمھ  شیراکادف ، تدھاجم و  تدـم  لوط  رد  هک  دـنک  تمحر  ار  نیـسح  فراع  دیـس  موحرم  راوگرزب  دیھـش  دـنوادخ 

ماجنا زیزع  دیھـش  نآ  لتق  هب  نامھتم  یهمکاحم  یارب  هک  یتکرح  زا  اـم  دـناسر . تداھـش  هب  ار  وا  شناـھنپ  زومرم و  یداـیا  اـب  رابکتـسا  ماجنارـس ، درکیم و  توعد  یناـھج 

مدرم قـح  نیا ، دـندناسر . تداھـش  هب  ار  راوـگرزب  دیـس  نیا  یرودزم ، زوـمرم و  یاھتـسد  هچ  هک  ددرگ  موـلعم  دوـشب و  لاـبند  هلاـسم  دـیاب  مینکیم . تیاـمح  اـیوق  دریگیم ،

. تسا ناتسکاپ 

کی ناونعهب  دـییات و  دروم  ار  تدـحو  یهلاسم  نیا  ام  مھ ، رگید  روما  رد  دـیھدب . رارق  زغم  رپ  اوتحم و  رپ  اـتقیقح  یهتفھ  کـی  ار  تدـحو  یهتفھ  دیرامـشب و  مھم  ار  تدـحو 

هب سپ  دشاب ، داحتا  یمالسا  یاھفدھ  یارب  یمالسا ، فلتخم  بھاذم  ینس و  هعیـش و  ناردارب  نیب  مییوگیم  یتقو  میھدیم . رارق  دیکات  دروم  یبالقنا ، یمالـسا و  لصا 

. دننک ظفح  ار  تدحو  دنفظوم  دنتسھ ، ییهجھل  نابز و  رھ  اب  ناملکتم  یناتسا ، رھش و  رھ  لھا  ناریا ، زرابم  راکادف و  مدرم  فلتخم  یاھرشق  یلوا ، قیرط 

ضرغم و دـننک . فالتخا  داجیا  یقطن ، راعـش و  فرح و  اب  تسین -  رتمک  ضرغم  یاھمدآ  زا  نادان  یاـھمدآ  ررـض  یھاـگ  هک  ناداـن -  اـی  ضرغم و  نکفاهقرفت و  یاھتـسد  اداـبم 

بجوم ییهراشا ، تکرح و  چیھ  اب  دنـشاب  بقارم  تسا -  زاب  ندز  فرح  نتفگ و  یارب  ناشهرجنح  نابز و  هک  یناسک  اصوصخم  همھ -  دـنناسکی . لمع  یهجیتن  رد  لھاج ،

اب تدـحو  رگا  تسا . هیـضق  ساسا  نیا ، دـننک . ظفح  هیقف  تیالو  یمالـسا و  ماظن  حیحـص  نایرج  بـالقنا و  لوصا  روحم  رب  ار  تدـحو  دـیاب  همھ  دـنوشن . مدرم  نیب  فـالتخا 

. دیسر دھاوخ  بالقنا  یاھفدھ  هب  روشک  تلم و  نیا  انئمطم  دنامب ، ظوفحم  تسا ، هدوب  نونک  ات  هک  یماکحتسا  ماجسنا و 
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هک ار  یتدحو  رضم ، تاغیلبت  اب  ات  دناهداد  مھ  تسد  هب  تسد  یمالسا ، یهقطنم  نیمھ  رد  اھنآ  یدایا  رابکتسا و  رامعتسا و  هب  هتـسباو  یتاغیلبت  تالیکـشت  مامت  زورما ،

تدحو ضقن  هک  یلعج -  یعارتخا و  بھاذم  نیا  بقارم  دنشاب . بظاوم  دیاب  مالسا  یاملع  دننکـشب . دشابیم ، نآ  یهتـسبرمک  یمالـسا  ماظن  تسا و  مالـسا  رظن  دروم 

نیب تدحو  »ی  یقثولاھورع  » دننکیم یعس  هک  رودزم  دیلپ و  یاھتسد  نیا  بظاوم  دیـشاب . دوریم ، راکهب  هقرفت  داجیا  یارب  هک  یتفن  یاھرالد  نیا  بظاوم  دیـشاب . تسا - 

. تسین نکمم  نیا ، نودب  تسا . یمالسا  تدحو  هار  ندومیپ  تدحو و  هب  هقالع  یهمزال  نیا ، دینک . دروخرب  اھنیا  اب  دیشاب . دننک ، هراپ  دنلسگب و  ار  نیملسم 

یمالک و صاخ  دـیاقع  زا  نوگانوگ  قرف  نیملـسم و  فارـصنا  یانعم  هب  نیملـسم ، داحتا  میاهدرک . انعم  مھ  ار  نیملـسم  داحتا  ام  میتسھ . یدـج  تدـحو ، یهلاسم  رد  ام 

( - هعیش قرف  ینس و  قرف   ) یمالسا نوگانوگ  قرف  هک  نیا  لوا  دوشب : نیمات  دیاب  نآ  یود  رھ  هک  تسا  رگید  یانعم  ود  هب  نیملـسم  داحتا  هکلب  تسین ؛ ناشدوخ  یھقف 

نوگانوگ قرف  هک  نیا  مود  دـننک . یرکفمھ  یراکمھ و  یتسدـمھ و  یلدـمھ و  مالـسا ، نانمـشد  اب  هلباقم  رد  اـتقیقح  دـنراد -  یھقف  یمـالک و  فلتخم  قرف  مادـک  رھ  هک 

تسھ املع  اھقف و  یاواتف  زا  یرایسب  دننک . قبطنم  هسیاقم و  مھاب  ار  یھقف  بھاذم  دنیامن و  داجیا  مھافت  دننک و  کیدزن  رگیدکی  هب  ار  ناشدوخ  دننک  یعس  نیملـسم 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 3 
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. دوش کیدزن  مھ  هب  بھذم  ود  یاواتف  یرییغت ، رصتخم  اب  تسا  نکمم  دریگب ، رارق  هناملاع  ىھقف  ثحب  دروم  رگا  هک 

یاھشالت هدش و  عورـش  راک  نیا  هتـشذگ  رد  هتبلا ، دریگب . ماجنا  راک  نیا  میلیام  ام  مینک . داجیا  ار  هیمالـسالا » بھاذملانیب  بیرقتلاراد   » هک میتسھ  دنمهقالع  ادج  ام  اذل 

صلخم و مدرم  دـیریگب و  ماجنا  دـیاب  راک  نیا  هک  مینکیم  ساـسحا  مینکیمن . هدـھاشم  یییقیقح  تکرح  اـم  هک  تسا  یدـیدم  تدـم  نونکا  اـما  هتـشاد ؛ مھ  ییهناـصلخم 

هدھعرب ار  راک  نیا  یاھتمدخ  تامحز و  میشاب و  هعومجم  نیا  نابزیم  هک  میلیام  میتسھ و  هدامآ  ام  دننک . یراکمھ  مالـسا  یایند  یهمھ  زا  یملاع  یاھتیـصخش  نموم و 

. میریگب

قرف تارظن  ات  دنیامن  عمج  ییاھهعومجم  رد  ار  اھنآ  دننک و  قیبطت  رگیدکی  اب  ار  ارآ  دننیشنب  یمالسا  یهفـسالف  نیملکتم و  اھقف و  دننک . شـشوک  دیاب  یمالـسا  یاملع 

میراودیما تسا و  یرورض  مزال و  رایـسب  یاھراک  هلمج  زا  نیا ، دریگب . رارق  نیملـسم  یهمھ  رایتخا  رد  رگیدکی ، هب  دعاسم  هاگن  اب  دحاو و  یهعومجم  رد  یمالـسا  فلتخم 

. دناسرب ماجنا  هب  ار  راک  نیا  ناتمھ ، بحاص  تمھ  هک 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٧/٢۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دنھاوـخن هک  دـنناوتب -  رگا  اـت  دوـشیم  جرخ  نیملـسم  نیب  هقرفت  داـجیا  یارب  مالـسا ، یاـیند  رد  همھ  زا  رتـشیب  اـیند و  رد  اـھنآ ، یداـیا  رابکتـسا و  هاگتـسد  یاـھلوپ  زورما ،

هب ور  هللادمحب  یمالسا  بالقنا  تکرب  هب  ینس ، هعیش و  یهتخاسنمشد  گنج  دنزادنیب . هلصاف  دننک و  داجیا  فالتخا  ملاع ، ناناملسم  یمالـسا و  ناریا  نیب  تسناوت - 

نیمھ مھ  قح  هک  دندرک -  تکرح  مھ  اب  راوردارب  دندرک و  کمک  رگیدکی  هب  دنتفرگ و  رارق  مھ  رانک  رد  فلتخم  یاھنادیم  رد  ینس  هعیش و  ناردارب  تفر و  یـشوماخ  دومخ و 

هدـنز هرابود  تسا ، نتفر  نیب  زا  هب  ور  هک  ار  فالتخا  نیا  دـنک و  رتهتخورفارب  ار  شتآ  نیا  رتلعتـشم و  ار  هلعـش  نیا  مھ  زاـب  دـنکیم  یعـس  یناـھج  تاـغیلبت  زورما  یلو  دوب - 

 - مالسا یارقلاما  هب  زورما  نیملسم ، یاھلد  هک  دننادیم  تسا . یمالسا  ناریا  روحم  لوح  نیملـسم -  عمجت  ینعی  یمالـسا -  تدحو  زورما  هک  دننادیم  نوچ  ارچ ؟ دیامن .

. تسا یمالسا  ناریا  دراد ، تیمکاح  المع  امسر و  نآرق  هک  ییاج  نآ  ملاع ، رسارس  رد  مالسا و  یایند  رد  زورما  هک  دننادیم  تسا . هجوتم  یمالسا -  ناریا  ینعی 

تنس  / ١٣۶٨/١٠/٠۵ لھا  ىاملع  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یاقآ نیا  اب  بالقنا ، یزوریپ  زا  لـبق  لاس ۵٧  رد  ام  تفرگ . لکـش  بالقنا  یزوریپ  زا  لبق  دوشیم -  لیکـشت  تساھلاس  هللادـمحب  ـالاح  هک  تدـحو -  یهتفھ  یلـصا  یهفطن 

هک دش  ماجنا  تقو  نآ  رد  شاهرکاذم  میریگب . نشج  ار  عیبر  مھدفھ  ات  مھدزاود  زا  میشاب و  هتشاد  هفرطود  دیع  کی  مییایب  هک  میدرک  هرکاذم  رھشناریا  رد  نیدلارمق  یولوم 

مدرم یگدـنز  عضو  اب  ار  ام  دوب و  یھلا  یهیفخ  فاطلا  زا  یکی  مھ  لیـس  نآ  هتبلا ، درب . ار  ام  زیچ  همھ  نشج و  دـمآ و  لیـس  رھـشناریا  رد  هک  دوب  مھ  اـھزور  ناـمھ  اـقافتا 

ار ام  مدرم ، میدیدیم . ار  هیـضق  رھاظ  اما  میدوب ؛ رھـشناریا  رد  هام  دـنچ  نآ ، زا  لبق  میدـید . کیدزن  زا  ار  مدرم  یگدـنز  عضو  میتفر و  اھهناخ  اھرپک و  لخاد  درک . انـشآ  رتشیب 

. دندش انشآ  ام  اب  یردق  مدرم  مھ  میتخانش و  ار  مدرم  ام  مھ  دمآ ، لیس  هک  دعب  میتخانشیمن . ار  مدرم  مھ  ام  دنتخانشیمن و 

یروھمج یارب  مییوگب  هک  نیا  هن  تسا . یتاـیح  یهلاـسم  کـی  منک ، دـیکات  نآ  یور  همھ  زا  رتشیب  مھاوخیم  هناتـسود  یمیمـص و  رادـید  نیا  رد  هک  تدـحو  یهلاـسم  نیا 

زورما دینک ، هظحالم  امـش  تسا . یتایح  مالـسا  یایند  مالـسا و  یارب  اتقیقح  اما  تسین -  کش  یاج  یمالـسا  یروھمج  یارب  شتیمھا  هتبلا  تسا -  یتایح  یمالـسا 

قرش رد  نآ  . هس نامیپ آ. وضع  یاھروشک  الثم  دننکیم . ادیپ  قافتا  داحتا و  مھ  اب  یتبسانم  یندا  هب  ییهشوگ ، رد  روشک  دنچ  رھ  ینعی  دوریم ؛ یدنبکولب  تمـس  هب  ایند 

، للم نامزاس  کیزکم ، جیلخ  شوح  لوح و  یاھروشک  داحتا  تشاد ،) یتیوھ  ریخا  ثداوح  زا  لبق  یقرش  یاپورا  هک  یتقو  ات   ) وشرو داحتا  اپورا ، کرتشم  یهعماج  ایسآ ،

ییاھنت هب  یدحاو ، رھ  هک  دنمھفیم  ایند  نیا  رد  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  دنوشیم . لیدبت  هتـسویپ  یاھدحاو  هب  ایند ، یهمھ  رد  هدنکارپ  یاھدـحاو  نیا  مامت  اھدـھعتمریغ و 

. دننک یکی  هب  تسد  مھ  اب  دیاب  تسین و  دوخ -  زا  عافد  زاین  هلمج  زا  شدوخ -  یاھزاین  نیمات  رب  رداق 

تھج رد  رابکتـسا  یاھـشالت  مامت  دنوریم ، شیپ  تدـحو  تمـس  هب  دوخ ، یـسایس  لیاسم  اھتلود و  حـلاصم  یارب  ناھج ، ناگدـننکهرادا  اھتردـق و  اھتلود و  هک  نیا  نیع  رد 

دوجو ییینس  هعیش و  مالسا ، رد  هک  تساھنرق  تسین ؛ زورما  یهلاسم  هک  ینس  هعیـش و  دوریم . راکهب  اھنیا  نیب  فالتخا  داجیا  مالـسا و  تلم  صوصخب  اھتلم و  فیعـضت 

ناـمھ دراد . دوـجو  یلوـصا  یراــبخا و  یماــما و  هدزاود  یماــما و  شــش  هعیــش ، رد  دراد . دوـجو  فـلتخم  بھاذــم  یلزتـعم و  یرعــشا و  ینــس ، بھذــم  دوـخ  رد  دراد .

تسد اب  ای  مھف و  وس  رثا  رب  ای  تسایس و  وس  رثا  رب  ای  اھیدنبهقرف ، اھیدنبهتسد و  ماسقا  عاونا و  دراد . دوجو  مھ  عیـشت  رد  اھنامھ  تسھ ، ننـست  رد  هک  ییاھیدنبهتـسد 

. دوشیم شالت  ردق  هچ  نیملسم  تدحو  هیلع  مالسا ، یایند  رد  زورما  هک  دینیبب  امش  اما  تسین ؛ دیدج  هک  اھنیا  تسا . هدمآ  دوجو  هب  تلاھج  رثا  رب  ای  ضرغم و 

شالت تیاھن  رد  ریخا  لاس  شش  جنپ  رد  هاگشناد ، نالف  داتسا  الثم  مرتحم  یاھمسا  اب  العا و  یاھپاچ  اب  هک  ییاھباتک  زا  هسفق  کی  مدوخ ، یهناخباتک  رد  نم  نالا  نیمھ 

، دنراد تساخرب  تسـشن و  قباوس  نم  اب  هک  ینایاقآ  زا  یـضعب  دـیاش  تسا . هدـش  فرط  نیا  زا  مھ  شلباقم  یهطقن  مراد . تسا ، هدـش  هتـشون  هعیـش  هیلع  تجاجل  و 

. تسین ملاس  مھ  شمادک  چیھ  هک  دنسیونیم  اھنیا  هیلع  اھنآ  اھنآ و  هیلع  اھنیا  منک . تواضق  هفرط  کی  ایاضق ، رد  هک  مرادن  انب  چیھ  نم  هک  دننادیم 

طاـقن هب  هک  تسا  نشور  ـالماک  میـسریم و  کوکـشم  یاـھاج  هب  مینکیم ، بیقعت  دومنیم ، هدـنزگ  دوب و  نآ  رد  ییاـھزیچ  هک  ار  هعیـش  لـخاد  یاھهدـیدپ  زا  یـضعب  یتـقو 

یاھاج کی  هب  میدرک ، قیقحت  ادعب  یتقو  هک  درکیم  ییاھراک  رادقم  کی  یدیز  ناتسچولب ، یاملع  نیمھ  رد  تسا . روط  نیمھ  مھ  ینس  رد  دنکیم . ادیپ  طابترا  کوکشم 

. دنزادنیب فالتخا  نیملسم  یهعماج  نیب  رد  هک  دننکیم  شالت  یناھج  یاھتسایس  رامعتسا و  رابکتسا و  یاھتسد  هک  دینیبیم  نیاربانب ، دیسر . هتسباو  کوکشم و 

مالـسا تیونعم  توق و  تسا . یوق  مالـسا  دنـسرتیم . مالـسا  ددجم  تایح  یمالـسا و  بالقنا  زا  نوچ  تسا ؛ هدرک  ادیپ  تدش  ینکفا  فالتخا  بالقنا ، یزوریپ  زا  دعب  هتبلا 

دنراذگب دـنھاوخیمن  رطاخ  نیمھ  هب  دنـسرتیم و  نیا  زا  اھنآ  دـنازرلیم . ار  اھتخت  ایند و  یاھتردـق  ددرگ ، هدایپ  مالـسا  اعقاو  دوشب و  لمع  شطیارـش  هب  رگا  هک  تسا  نانچنآ 

یمالسا ار  نامیگدنز  میاهتـشگرب و  یمالـسا  ماکحا  ینابم و  هب  اددجم  ام  تسا و  هدرک  ادیپ  تایح  مالـسا  روشک ، نیا  رد  هک  دننیبیم  دوشب . هدنز  مالـسا  تیونعم  توق و 

. دشابن هک  دنھاوخیم  دنسرتیم و  نیا  زا  اھنآ  مینکیم .

ار ام  بالقنا  دننک و  هلوزیا  ایند  یعیـش  ریغ  ناناملـسم  یهیقب  زا  ار  اجنیا  هک  تسا  نیمھ  دشابیم ، کانـسرت  تدش  هب  اھنآ  یارب  هک  ییهدیدپ  نیا  اب  هزرابم  قرط  زا  یکی 

نآ دنھدیم ، راعش  ام  مان  هب  زورما  هک  ایند  ناناملسم  هک  دوشب  نیا  هجیتن  ات  دننک  تیوقت  مھ  ار  ینس  هعیـش و  نیب  یاوعد  دنیامن و  دومناو  یعیـش  بالقنا  کی  ناونع  هب 

یمالسا روشک  کی  سیئر  دنیبیم  روشک  نالف  ناملسم  یتقو  هک  دننادیم  دنتشاد و  فیرشت  میتفر ، ام  هک  ییاھروشک  زا  یـضعب  رد  یندم ، یولوم  یاقآ  دننک . فقوتم  ار 

راعش دنکیم و  تزع  ساسحا  رطاخ ، نیمھ  هب  تسا . ناملسم  صخش ، نیا  هک  تسا  شدای  طقف  تسا . ینس  ای  هعیش  صخش  نیا  هک  تسین  شدای  الـصا  تسا ، هدمآ 

نیا زا  رتھب  یزیچ  هچ  دنربب . نیب  زا  ای  دننک و  فقوتم  دنھدیم ، راعش  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  بالقنا  مالـسا و  مان  هب  ایند  ناناملـسم  هک  ار  نیا  دنھاوخیم  دھدیم .

! دیتسھ رگید  زیچ  کی  امش  تسا و  رگید  زیچ  کی  وا  دیتسھ . ادج  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  امش  دنیوگب  هک 

. دروآیم راشف  رصم  نیطسلف و  رد  ینس  نویبالقنا  یور  هنوگچ  رابکتسا  هک  میدید  دنکیمن . یقرف  ینس  هعیش و  شیارب  تموصخ ، رد  تسا ، نمـشد  مالـسا  لصا  اب  هک  وا 

وا اما  دنکیمن . یقرف  هک  رابکتسا  یارب  دنروآیم . اھنیا  یور  یراشف  هچ  هک  دینیبیم  دنتسھ . ام  تنس  لھا  ناردارب  اھنیا  یهمھ  دنتـسین . یماما  هدزاود  یهعیـش  هک  اھنیا 

لوپ دیامنیم و  شالت  رگید  یهقرف  کی  هیلع  دریگیم و  رارق  اھهقرف  نیا  زا  یکی  عضوم  رد  الاح  تسا ، فلاخم  شلکش -  رھ  زا  مالسا -  تلم  مالـسا و  بعـش  مالـسا و  اب  هک 

. میشاب رایشوھ  دیاب  ام  دنکیم . جرخ 

تنس  / ١٣۶٨/١٠/٠۵ لھا  ىاملع  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

تدحو میھاوخب  ام  رگا  هک  متفگیم  اھنآ  هب  مدرکیم ، تبحـص  تنـس  لھا  ناردارب  زا  یـضعب  اب  هک  بالقنا  زا  شیپ  اھلاس  تسا . تدحو  یهلاسم  رب  نوزفا  زور  دیکات  مود ، رما 

؛ دننک یردارب  ساسحا  دنشاب و  ردارب  مھ  اب  بھذم  ود  نیا  ناوریپ  هک  نیمھ  ینعی  تدحو  هتبلا ، مینک . یچیق  ادج و  هتشذگ  زا  ار  نامدوخ  دیاب  دنکب ، ادیپ  ققحت  یمالسا 

هک دنک  ساسحا  یفرط  رھ  هک  نیمھ  تسا و  یردارب  ساسحا  یانعم  هب  تدـحو  هکلب  تسین ؛ نیا  تدـحو  زا  دارم  هن ، دوشب . هعیـش  ینـس ، ینـس و  هعیـش ، هک  نیا  هن 

، مینکب ار  راک  نیا  میھاوخب  رگا  هک  متفگیم  نم  دیامن . لمع  بیترت  نیمھ  هب  مھ  وا  الباقتم  دنک و  ساسحا  دوخ  ندرگ  رب  ار  وا  یمالـسا  قح  تسا و  ناملـسم  مھ  یرگید 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 4 
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رگا هک  هداـتفا  قاـفتا  اـھزیچ  روط  نیا  یزیرنوـخ و  یریگرد و  طـیلغت و  بیذـکت و  ثحب و  ردـق  نیا  تساوـعد . میدرگرب ، هتـشذگ  هب  رگا  مینک . ادـج  هتـشذگ  زا  ار  ناـمدوخ  دـیاب 

. دش دھاوخ  اوعد  زاب  مینکب ، هتشذگ  هب  یھاگن 

باـتک دوریم  وا  ـالاو  درواـین ؛ اـھدای  هب  ار  هتـشذگ  هک  دـنک  شـشوک  دـیاب  دـشاب ، یلمع  یعقاو و  یردارب  ناردارب ، نیب  زورما  دـیاب  هک  دـنکیم  ساـسحا  اـصلخم  یـسک  رگا 

عفد نعط و  زا  رپ  باتک  یفاک  ردـق  هب  مھ  ود  رھ  دـشکیم ! نآ  خر  هب  دروآیم و  ار  هیرـشع » ینثاهفحت   » باتک دوریم  مھ  نیا  دـشکیم و  نیا  خر  هب  دروآیم و  ار  قحلا » قاقحا  »

«. نیضاملارشعم هللامحر  . » تسا هتشذگ  هتشذگ ، مییوگب : مینک ، هاگن  دیاب  دیسر . تدحو  هب  دوشیمن  مینک ، حرطم  ار  هتـشذگ  میھاوخب  ام  رگا  دناهتـشون ! رگیدمھ  هیلع 

دیحوت رگیدـمھ  اب  دـیاب  ام  زورما  هللانیبواننیب ، مینک . هاگن  هللانیب -  اننیب و  ار -  نامدوخ  فیلکت  میھاوخیم  زورما  ام  دـناهدرک ، یراک  رھ  اھنآ  رگا  میرادـن . اھنآ  راک  هب  یراک  اـم 

. مینک رظن  فرص  هتشذگ  زا  دیاب  مینکب ، لمع  ار  نیا  میھاوخب  رگا  میشاب . هتشاد  یردارب  تقافر و  هملک و 

دنراذگیمن و هنافساتم  تسا . مرتحم  مھ  نالا  دوب ؛ مرتحم  رایسب  زیزع و  ام  رظن  زا  دوب ، رـصم  رد  هک  یبیرقتلاراد  تسا . نیا  یارب  میدرک ، حرطم  ام  هک  مھ  یبیرقتلاراد  نیا 

، دنتـشاد تایح  رھزا  فیرـش  یاسور  و  میلـسخیش »  » و توتلـش »  » موحرم دشیم و  رـشتنم  مالـسالاھلاسر »  » تالجم هک  نامز  زا  هھرب  کی  رد  طقف  دنک . راک  دنتـشاذگن 

رد راذـگهیاپ و  هک  دوب  میلـسخیش »  » لوا رھزا ، سیئر  دوب . رـصم  بیرقتلاراد  ناـبیتشپ  دوب ، اـم  دـیلقت  عجرم  هک  یدرجورب » اـھیآ   » موحرم درکیم . تکرح  بوخ  بیرقتلاراد 

اھنیا . دوب بیرقتلاراد  نیا  سیئر  شدوخ  مھ  وا  دوب . هیرـصم  راـید  یتـفم  هک  دـش  رھزا  سیئر  توتلـش » دوـمحم  خیـش   » موـحرم دـعب  دوـب و  بیرقتلاراد  زاـسهنیمز  تقیقح 

. دشن هدید  دنک ، یراشفاپ  یلیخ  هلاسم  نیا  یور  هک  یملاع  نآ  رگید  ننست ، رد  هن  عیشت و  رد  هن  دنتفر ، نیفرط  زا  هک  اھنیا  دندوب . بیرقت  نابیتشپ 

« یدرجورب اھیآ   » موحرم هک  ار  ییهزیگنا  نآ  نکیل  دـندوب ، دـقتعم  همھ  دنـشاب ؛ هتـشادن  لوبق  هک  نیا  هن  دـندوب . ییاملع  نایاقآ  یدرجورب » اـھیآ   » موحرم زا  دـعب  هتبلا ،

ار توتلـش »  » موحرم زا  دعب  نایاقآ  زا  یـضعب  نم  دندوب و  هدـمآ  دھـشم  هب  اھنآ  زا  یـضعب  دوب . روط  نیمھ  مھ  ننـست  نیب  رد  دنتـشادن . اھنآ  تشاد ، بیرقت  یهلاسم  یور 

اذـل دنتـشادن ؛ دـنورب ، هیـضق  نیا  لابند  هک  ار  یناشوج  لاعف و  یهزیگنا  نآ  نکیل  دـنتفرگیم ؛ ساـمت  مھ  هعیـش  یاـملع  اـب  دـندمآ و  یم  ناریا  هب  رھزا  یاـملع  مدوب . هدـید 

. دوب هدش  ییامسم  یب  مسا  بیرقتلاراد ،» »

دوجوهب ار  بیرقتلاراد  نیا  یتسیاب  نامدوخ  دـتفیب . بیرقت  رکف  هب  رفن  کی  تقو  کی  مالـسا ، یایند  رگید  رھـش  نـالف  رد  اـی  هرھاـق  رد  هک  مینیـشنب  رظتنم  میناوتیمن  هک  اـم 

 - ناریا یاملع  زا  یناسک  یتسیاب  اجنیا ، رد  ینعی  دشاب . هتـشاد  دوجو  بیرقت  یارب  ایند  رد  هک  یزکرم  رھ  اب  یھقف  یرکف و  یراکمھ  یگنھامھ و  یانبم  رب  هتبلا  میروآ ؛

. دنھدب لیکشت  ار  بیرقتلاراد  نیا  یلصا  یاھهیاپ  هعیش -  هچ  تنس و  لھا  هچ 

اھنیا میاهدرک . تبحص  اھنیا  اب  ام  دنھیقف . ملاع و  لضاف و  هک  میراد  یعفاش -  یاملع  هچ  هیفنح و  یاملع  هچ  تنس -  لھا  ناردارب  زا  یبوخ  یاملع  اجنیا  رد  هللادمحب  ام 

رارق راک  یهدـعاق  دنتـسھ -  اـجنیا  رد  ناـشناگرزب  هک  ار -  هعیـش  یاـملع  مھ  اـھنیا و  مھ  اـم  دـنعلطم . دراو و  هک  مینادـیم  دنتـسھ و  انـشآ  ینآرق  یمالـسا و  لـیاسم  اـب 

راک نیا  یارب  اجنیا ، رد  ام  ناردارب  مھ  نالا  دـنک . یراکمھ  تساوخ ، سک  رھ  هک  مینک  توعد  ینـس -  هعیـش و  زا  معا  مالـسا -  یایند  یاملع  زا  هک  میراد  اـنب  میھدـیم و 

الماک راک ، نیا  بیترت  میظنت و  رد  هللااشنا  ات  دھدب  دنتـسھ ، اجنیا  رد  هک  ینایاقآ  هب  ار  نآ  دشاب ، هتـشاد  یداھنـشیپ  هنیمز  نیا  رد  مھ  سک  رھ  دننکیم . تامدقم  دیھمت 

. دوش هداد  تلاخد  نایاقآ  تارظن  دوش و  هداد  جرخب  ییاشوک  تیدج و 

نیمھ زا  ترابع  هدرک ، زیھجت  تدحو  هیلع  اکیرما  هک  یتسد  نآ  زورما ، دینزب . فرح  حیرـص  مھ  مدرم  اب  دـیھدب . هجوت  دننکـشیم ، ار  تدـحو  زورما  هک  ییاھتـسد  هب  ار  مدرم 

رد لیئارسا -  لثم  یھاگیاپ -  داجیا  مالسا و  تدحو  هب  ندز  هبرـض  یارب  ار  تیباھو  لوا ، زا  دینکن . یـشوپهدرپ  دینک ؛ نایب  مدرم  هب  حیرـص  ار  نیا  تسا . تیباھو  دیلپ  تسد 

ار دجن  یاسور  نیا  تیباھو و  تموکح  دندروآ ، دوجو  هب  دننک ، تسرد  مالسا  هیلع  یھاگیاپ  هکنیا  یارب  ار  لیئارـسا  هک  نانچمھ  دندروآ . دوجو  هب  اھناملـسم  یهعماج  نیب 

. دناهتسباو هک  مھ  دینیبیم  دشاب و  هتسباو  ناشدوخ  هب  هک  دنشاب  هتشاد  ینما  زکرم  یمالسا ، یهعماج  لخاد  ات  دندروآ  دوجوهب 

حیرصت اکیرما -  ینعی  مالسا -  نانمـشد  یاھتـسایس  زا  ناشدوخ  یرادفرط  تقافر و  یگتـسباو و  هب  هک  نیا  زا  دنتـسھ ، یباھو  مالـسالاھعقب  رد  هک  ینیطالـس  نیا  نالا 

ناشدب دیتسدمھ ، قفاوم و  اکیرما  اب  امـش  دیوگب  یـسک  رگا  دیآیم ! ناشدب  دیفلاخم ، اکیرما  اب  امـش  دـیوگب  یـسک  رگا  دـنرادیمن . هدیـشوپ  ار  نآ  دـنرادن و  ییابا  دـننک ،

. دیسانشب اجنیا  زا  مھ  ار  یعقاو  ىمالسا  مکاح  ناملسم و  دیاب  امش  تسا . رایعم  کالم و  نازیم و  کی  تسرد  نیا ، دیآیمن !

. تسا رفک  طـخ  رد  وا  تسا ، یتـسود  نیا  هب  یھاـبم  دـشابیم و  تسود  مالـسا  نانمـشد  اـب  هک  نآ  تسا و  مالـسا  طـخ  رد  وا  تسا ، نمـشد  مالـسا  نانمـشد  اـب  هک  نآ 

رب گرم  : » دـنیوگب وا  رھـش  روشک و  رد  هک  یتقو  تسا . دـنک ، تیاعر  هیاعر » دـشا   » دـح رد  ار  وا  عفاـنم  هک  نیا  یاـنعم  هب  یگتـسباو و  یناـمیپمھ و  یاـنعم  هب  وا  ىتسود 

، تقو کی  اما  دـنھدیم ؟ ار  راعـش  نیا  تدوخ  مدرم  ارچ  دـنیوگب  اـھییاکیرما  تسا  نکمم  هک  اـکیرما ،» رب  گرم  : » دـنیوگیم شدوخ  مدرم  تقو ، کـی  دـیایب ! شدـب  وا  اـکیرما ،»

نمشد اب  دیدش  یھارمھ  یراکمھ و  رگم  تسین ، نیا  ینکیم !؟ رپس  هنیـس  ارچ  وت  اکیرما ؛» رب  گرم  : » دنیوگیم دناهدمآ و  اجنیا  هب  رگید  یاج  زا  ینارفاسم  ای  نانامھیم 

. دھدیم ناشن  ار  شدوخ  یهثیبخ  دیلپ و  یهرمث  زورما  هک  تسا  تیباھو  یهشیر  نامھ  نیا ، مالسا . ادخ و 

، یدوعـس ناتـسبرع  رد  یباھو  ریغ  یهلبانح  یاملع  هک  میـسانشیم  میراد و  عالطا  ام  نالا  نیمھ  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  نیملـسم  نیب  فالتخا  داجیا  یانبم  رب  تیباھو ،

لوصا نیزاوم و  اما  تسا ؛ یلبنح  هقف  یانبم  نامھ  یھقف ، یانبم  هقف و  نامھ  هقف ، دـندشن . یباـھو  هک  دنتـسھ  ییهلباـنح  اـھنیا  تسا . نوخ  اـھیباھو  نیا  زا  ناـشلد 

ناشرایتخا رد  مھ  رگید  بصنم  چیھ  هن  یتماما و  هن  ییاتفا ، هن  دنتـسین . مھ  تموکح  رد  لخاد  دارفا ، نیا  امومع  ینعی  دندورطم ؛ مھ  ابلاغ  اھنیا  دندرکن . لوبق  ار  تیباھو 

. تسا دایز  مھ  دارفا  نیا  دادعت  دریگیمن . رارق 

« هللالوسر اندیس  ( » (ص ربمایپ هب  دیابن  تسا ! مارح  نآ  لاثما  هیدولوم و  ندناوخ  اھیدوعس ، رظن  رد  دنناوخیم . هیدولوم  ملـسوهلاوهیلعایلص ) ) مرکا لوسر  تدالو  رد  اھنیا 

هناـیفخم رگید -  یاـھاج  یـضعب  هکم و  رد  یتـح  دوخ -  یاـھهناخ  رد  (ص ) ربماـیپ دـالیم  یاھبـش  رد  اـھنیا  ارچ  تسا ! مارح  نوـچ  دیـسوب ؛ ار  (ص ) ربماـیپ ربـق  دـیابن  تفگ !

، تسا ناشرایتخا  رد  هک  یباسح  یب  لوپ  اب  دینک ، هاگن  هک  مالسا  یایند  یاج  رھ  رد  مھ  نالا  تسا . مالـسا  نمـشد  تموکح ، نیا  هک  تسا  یعیبط  دنناوخیم ؟ هیدولوم 

فادھا قیرط  رد  دـنوشیم و  دراو  اھراک  نیا  اب  اھنآ  دریگیم . ار  دارفا  مشچ  هک  مھ  لوپ  دـننکیم . رگید  یهدـنبیرف  یاھراک  یزاسهناخباتک و  یزاسهسردـم و  یزاسدجـسم و 

نئاخ کی  ناونعهب  وا  اب  یتسیاب  امتح  تسا و  هدرک  تنایخ  اعطق  دـنکب ، یتکرح  نینچ  یـسک  رگا  تسا و  یعطق  تناـیخ  نیا ، هتبلا  هک  دـننکیم  هدافتـسا  دوخ  یـسایس 

. دینک هجوتم  انشآ و  هیضق  نیا  هب  تبسن  ار  مدرم  درک . دروخرب 

ناردنزام  / ١٣۶٩/٠٢/٢٢ ناتسا  تاعامج  هعمج و  یهمئا  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

نیا یهیقب  سراف و  کرت و  مجع و  برع و  اھییارگتلم ، اھمـسیلانویسان و  نیا  نتـشادرب  ینعی  یتیلم -  ظاحل  زا  هچ  تسا ؛ یلـصا  طرـش  هملک ، تدـحو  یگناگیو و  داـحتا 

اب یگنھامھ و  اب  دنراذگب و  رانک  ار  تافالتخا  دیاب  هعیش ، ننست و  لھا  نوگانوگ  قرف  ینس و  هعیش و  هک  یبھذم ، ظاحل  زا  هچ  مالسا -  ناھج  حطس  رد  اھتیلم  اھتیموق و 

یکی تسین . هک  اوعد  یانعم  هب  یفالتخا ، یگناگود و  رھ  دشاب . مھ  هیففلتخم  طاقن  هک  درادن  یلاکـشا  هتبلا  دـننک . نیمات  ار  یونعم  تساوخ  نآ  کرتشم ، طاقن  رب  هیکت 

یاـھگنج لـثم  یمـالک ، یاھقاذـم  هک  تسین  یزور  رگید  هک  زورما  دـنکیم . تیعبت  رگید  قاذـم  کـی  زا  یرگید  یمـالک و  قاذـم  کـی  زا  یکی  رگید ، هقف  زا  یرگید  هقف و  کـی  زا 

. دنتفیب مھ  ناج  هب  زاب  نوگانوگ ، یمالک  یاھقاذـم  ای  ینـس و  هعیـش و  ای  مالـسا ، رد  یکلـسم  ییهقرف و  یاھگنج  یهیقب  ای  سابعینب  تفالخ  نارود  رد  هلزتعم  هرعاشا و 

. دنشاب یکی  مھ  اب  اھرھش -  لخاد  اھناتسا ، لخاد  روشک ، لخاد  رتکچوک -  یاھهدودحم  رد  مھ  گرزب و  یاھهدودحم  رد  مھ  دیاب 

یاھیچتاغیلبت نیا  اروف  مینکیم ، هیـصوت  هملک  تدحو  هب  ام  هک  مھ  تقورھ  تسھ . نمـشد  مشچ  یروک  هب  مھ  زورما  هللادمحب  هک  تسا  یمھم  رایـسب  زیچ  هملک ، تدحو 

یروطهچ ام  عضو  هک  دـنمھفب  دـننک و  کرد  دـنناوتیمن  الـصا  تسا ! هدرک  هیـصوت  هملک  تدـحو  هب  ینالف  رطاخ  نیمھ  هب  دراد و  دوجو  یفالتخا  اوعد و  زاب  دـنیوگیم  یجراـخ 

رگیدمھ اب  هک  ییاھـشکمشک  اھتردق و  گنج  تافالتخا و  ینعی  دراد -  دوجو  ایند  لھا  دوخ  نیب  هک  یزیچ  نامھ  رب  تسا . یتافالتخا  روطهچ  تسھ ، هک  یتافالتخا  تسا ؛

نیا هللااشنا  دـنوادخ  هک  میراودـیما  دوشب . رتشیب  هچرھ  دـیاب  مھافت ، ینابرھم و  یگنھامھ و  تسین . اھربخ  نآ  هللادـمحب  اجنیا  رد  هک  دـننادیمن  دـننکیم . لمح  دـنراد - 

. دنک تیانع  ام  یهمھ  هب  ار  قیفوت 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 5 
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مدرم  / ١٣۶٩/٠٧/١١ فلتخم  راشقا  ناگدازآ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. درب دھاوخ  دوس  یلیخ  مالسا  یایند  دنشاب ، دحتم  مھ  اب  نیملسم  رگا 

یهمھ دنلیام  دنھاوخیم و  ار  ناناملسم  ریخ  دنناناملـسم ، تسود  دنتـسین ؛ ناناملـسم  نمـشد  اھنیا  دنھدیم ، ار  نیملـسم  یردارب  تدحو و  داحتا و  راعـش  هک  یناسک 

نآ زا  دننزب ؛ هبرـض  رگیدـمھ  هب  دنتـسیاب و  مھ  یورهبور  فلتخم ، بھاذـم  زا  ناناملـسم  یمالـسا ، یهعماج  لخاد  رد  هک  دراد  ییهدـیاف  هچ  دنـشاب . زیزع  ملاع  نیملـسم 

؟ تسا بوخ  نیا ، دنکب ؟ هدافتسا  اشامت و  دنیشنب ، شدوخ  دبوکب و  مھ  هب  ار  ناشرس  دنک ، هرصاحم  ار  اھنیا  یود  رھ  دیایب ، نمشد  مھ  فرط 

زا نامروظنم  هک  میاهتفگ  ننـست  ملاع  هب  عقوم  هچ  ام  دنامب . ینـس  مھ  ینـس  دنامب ؛ هعیـش  هعیـش ، ینعی  دنریگب ، رارق  مھ  رانک  رد  ینـس  هعیـش و  هک  مییوگیم  ام  رگا 

مھ اھنآ  دوشب . هعیـش  هناملاع  تاثحابم  هار  زا  یملع و  قیرط  زا  دوشب ، هعیـش  تساوخ  سک  رھ  میاهتفگن . یزیچ  نینچ  ام  دیوشب !؟ هعیـش  امـش  هک  تسا  نیا  تدـحو 

رد هللادمحب  هک  نانچمھ  دنـشاب ؛ لقع  رـس  هشیمھ  دـیاب  ینـس  هعیـش و  مییوگیم  ام  نک ؛ ضوع  ار  تبھذـم  امـش  مییوگیمن  ام  دـننکب . ار  ناشدوخ  راک  دـنورب  هک  دـندازآ 

. تسا نیا  یارب  تدحو ، یهتفھ  یرازگرب  دنک . هدافتساوس  اھنیا  تافالتخا  زا  نمشد  دنراذگن  دش . هدھاشم  ام  روشک  رد  یمالسا ، بالقنا  نارود 

یهقرف نآ  اب  تیدـض  رد  ار  هملک  نالف  هک  دـنکیم  مکح  وت  هب  تنامیا  دـیاقع و  و  کاپ -  تاـساسحا  ولو  تتاـساسحا -  یـسیونیم و  یزیچ  یاهتـسشن  هک  یتسدهبملق  یا 

. دنکیم هدافتسا  یسک  هچ  اھتفلاخم ، اھینمشد و  اھتیبصع و  داجیا  اب  هک  نادب  دتفایم ؛ یقافتا  هچ  هملک  نیا  نتشون  اب  هک  نادب  یسیونب ! تدوخ  لباقم  فلاخم و 

مھ فالتخا  دروم  دنچ  کی  دـنراد ؛ هدـیقع  کی  مھ  اب  ینید ، ماکحا  زا  یرایـسب  نآرق و  هبعک و  جـح و  زامن و  ربمایپ و  ادـخ و  یهرابرد  هک  دنتـسھ  ایند  رد  ناسنا  درایلیم  کی 

نیا ایآ  دھدب . ماجنا  ار  شدوخ  راک  تسا ، فلاخم  زیچ  همھ  نید و  ربمایپ و  ادخ و  لصا  اب  هک  یـسک  نآ  ات  دنگنجب ، مھ  اب  دنریگب ، ار  فالتخا  دنچ  نامھ  دـنیایب  اھنیا  دـنراد .

هجوت دیاب  مھ  رگید  یاھتلم  دـننکیم . لابند  ار  نآ  هاگآ ، رایـشوھ و  تلم  نیا  دـنکیم و  دایرف  ار  بلطم  نیا  یمالـسا ، یروھمج  هک  تسا  لاس  هدزاود  هدزای ، تسا !؟ هنالقاع 

. دننک

هب ار  هیمالـسالابھاذملانیب » بیرقتلاھـسسوم  ، » ندرک کـیدزن  بیرقت و  یارب  یگنھرف ، یملع و  حطـس  رد  دننیـشنب و  مھ  رود  نارکفتم  اـملع و  زا  هدـع  کـی  میتفگ  اـم 

لیاسم رد  دننیبب ، دننیـشنب  اھنیا  دنتـسھ . یمالـسا  رگید  بھاذم  تسھ ، هیدیز  بھذم  تسھ ، هیماما  بھذم  تسھ ، تنـس  لھا  رد  یھقف  بھذم  راھچ  دنروآ . دوجو 

اب ار  نآ  دناهدش ، نیعم  دنتـسھ و  راک  نیا  لووسم  هک  یناردارب  هللااشنا  میداد . لیکـشت  ار  زکرم  نیا  ام  دـننک . راک  یراکمھ و  رگیدـکی  اب  دـنناوتیم  ردـقهچ  ینید ، یملع و 

. تساھراک روطنیا  هب  مالسا  تشونرس  تسا و  یضار  نآ  زا  لاعتم  یادخ  هک  تسا  یراک  راک ، نیا  دننکیم . لابند  توق 

دنلبرـس مالـسا  یایند  دـنوشن ، نمـشد  تسد  تلآ  اما  دـشاب ، رگیدـکی  اب  فلاخم  ناشدـیاقع  ولو  دنـشاب ، یمیمـص  مھ  اب  دـنراذگب و  مھ  تسد  رد  تسد  نیملـسم  رگا 

ار ناملـسم  یاھتلم  یمالـسا و  یاھروشک  عفانم  دـنھدب و  رارق  هاگیاپ  ار  اجکی  دـنیایب و  مالـسا  یایند  هب  هک  دـننکیم  تارج  اکیرماریغ  اکیرما و  رگم  تقو ، نآ  دـش . دـھاوخ 

؟ دننک دیدھت 

مدرم  / ١٣۶٩/٠٧/١١ فلتخم  راشقا  ناگدازآ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هعیاش دنتشون ، هلجم  باتک و  فالتخا ، داجیا  یارب  دننک . داجیا  فالتخا  نیملـسم  نیب  ات  دندرک ، جرخ  لوپ  رتشیب -  هکلب  لاس -  اھھد  رابکتـسا ، رامعتـسا و  هک  دینادب  دیاب 

نیا مھ  هتـشذگ  یاھنامز  لوط  رد  هتبلا  دندروآ . دوجو  هب  یناوارف  یاھهنیک  دقح و  رگیدکی  هب  تبـسن  نیملـسم ، لد  قامعا  رد  دندرک و  کیرحت  ار  اھتیبصع  دـندرک ، رـشتنم 

هک دنکیم  هجوت  دشاب ، انشآ  ریخا  لاس  هاجنپودص  ای  دص  لوط  رد  مالسا  یایند  دیدج  تسایس  اب  سک  رھ  درک . ادیپ  یدیدج  لکش  رامعتـسا ، نارود  رد  اما  دوب ؛ اھینمـشد 

. منکیم ییاھزیچ  هچ  هب  هراشا 

دندرک ساسحا  دنرادیم و  تسود  ار  مچرپ  نیا  دندید  دـندرک ، هعجارم  دوخ  هب  یتقو  یروشک ، رھ  بھذـم و  رھ  زا  ناناملـسم  هک  درک  دـنلب  یمچرپ  دـمآ و  یمالـسا  بالقنا 

. دنیشنیمن تکاس  رابکتـسا  دش . بآ  رب  شقن  نانمـشد ، یاھهشقن  زا  یرایـسب  اذل  تسا . ملـسوهلاو ) هیلعایلـص  ) مالـسا مرکمىبن  مچرپ  مالـسا و  مچرپ  مچرپ ، نیا 

ار اھنیا  درک ، داجیا  تدحو  ینس  هعیش و  نیب  روشک ، زا  جراخ  لخاد و  رد  یمالسا ، یروھمج  بالقنا و  هک  دندید  ات  دنریگیمن . مارآ  نیملـسم ، مالـسا و  راوخنوخ  نانمـشد 

. دندرک یشاپمس  هب  عورش  نوریب  زا  درک ، مک  رگیدکی  هب  تبسن  ار  ناشیاھتیبصع  دومن و  کیدزن  مھ  هب 

یاھتلم ناـھجوم  یمالـسا و  یاـھروشک  اھتـضھن و  یاـسور  نارھت ، رد  یعیـش  ىبـالقنا  تعاـمج  ماـما  رـس  تشپ  دوشیم و  لیکـشت  نارھت  یهعمج  زاـمن  هک  یتقو  هلب ،

رپ بضغ  دقح و  زا  مالسا ، نانمشد  میاهتشاد -  ییاھزیچ  نینچ  امیاد  ام  لاس ، دنچ  نیا  لوط  رد  هک  دنناوخیم -  زامن  مامت  صولخ  اب  دنتـسیایم و  فص  دنچ  رد  ناملـسم 

هلباقم ددصرد  هک  تسا  یعیبط  دز ؛ مھ  رب  ار  نانآ  یاھهشقن  یهمھ  دمآ و  یمالـسا  بالقنا  دناهدرک . جرخ  لوپ  شیارب  نانآ  هک  تسا  یزیچ  نآ  دض  تسرد  نیا ، دنوشیم .

. دنیآیمرب

تدحو یادن  ربارب  رد  ات  دناهدرک ، ریجا  دنرتکانرطخ -  یـسک  رھ  زا  هک  ار -  ملاع  نیدیب  نارادـکلم  نیطالـس و  یهرفـس  راوخهزیر  نیدـیب و  ملاع  رودزم و  دزمهبملق و  هدـع  کی 

هک دراد  تیاور  رد  تسا . یمالسا  یهعماج  رب  ینمشد  رھ  زا  رضا  دشاب ، هتـشادن  اوقت  رادیب و  نادجو  هک  یملاع  اعقاو  دنھد . رـس  هقرفت  فالتخا و  دایرف  یمالـسا ، بالقنا 

رد تسا . رتشیب  نآ  زا  شررـض  نیا ، دـنکیم ؟ راک  هچ  دنفـسوگ ، یهلگ  کی  رد  گرگ  کی  دـینیبب ، امـش  تسا . دنفـسوگ  یهلگ  رب  گرگ  زا  رـضا  ناناملـسم ، رب  یملاع  نینچ 

تکرب هب  مرکا و  ربماـیپ  ماـن  مالـسا و  مچرپ  ماـن و  تکرب  هب  اـما  دـندرک ؛ هچ  اـملع  روطنیا  هک  میدـید  بـالقنا ، لاـس  هدزاـی  هد ، لوط  رد  هکلب  گـنج ، لاـس  تشھ  نیا  لوـط 

. تسا هدمآ  قیاف  نانآ  یاھهئطوت  رب  بالقنا  تسا -  نآ  لوا  زور  زورما ، هک  تدحو -  یهتفھ 

دییات ار  تیاور  نیا  تنـس  لھا  ابلاغ  هک  تیاور -  کی  هب  مینک . شیامزآ  ار  تدـحو  لوالاعیبر ، مھدـفھ  اـت  مھدزاود  زا  دـییایب  تفگ ، ملاـع  ناناملـسم  هب  یمالـسا  یروھمج 

هعیش و ابلاغ  هک  تسا  لوالاعیبر  مھدفھ  هب  طوبرم  مھ  تیاور  کی  تسا . (ص ) ربمایپ تدالو  زور  لوالاعیبر ، مھدزاود  زور  دنراد -  لوبق  ار  نآ  مھ  هعیـش  زا  یـضعب  دناهدرک و 

هجوت مالسا  یناھج  تدحو  هب  دیاب  تسا ، ملسوهلاوهیلعایلص ) ) مرکاىبن تدالو  مایا  هک  مھدفھ  ات  مھدزاود  نیب  لاحرھهب ، دناهدرک . دییات  ار  نآ  تنـس ، لھا  زا  یـضعب 

. دنک یزاردتسد  یمالسا  یاھتلم  اھروشک و  میرح  هب  دناوتیمن  یتردق  چیھ  دوشب ، لیکشت  رگا  هک  یمکحتسم  راصح  نصح و  نآ  دوش ؛ یرتشیب 

یمالساتدحو  / ١٣۶٩/٠٧/١۶ سنارفنک  رد  هدننک  تکرش  نانامھیم  یرکشل و  یروشک و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

توق اذـل  تسا . مھ  اب  نامیا  هفطاع و  یهلاسم  هلاسم ، نوچ  تسا ؛ ملاـع  ناناملـسم  یهیلک  یارب  یمالـسا  یاھهدـیدپ  نیرتهبذاـجرپ  زا  یکی  (ص ) ربماـیپ سدـقم  ماـن 

، درادـن یـشقن  نآ  رد  فطاوع  تسا و  یکتم  نامیا  رب  طقف  هک  یمالـسا  رگید  یاھهدـیدپ  زا  یرایـسب  زا  نیملـسم ، هب  طوبرم  یاھهنحـص  یارب  ماـن  نیا  داـی و  نیا  درکلمع 

نیا سدقم  مان  دناوتیم  اھنآ ، یلمع  داحتا  نیملسم و  تدحو  روحم  هک  دناهتفگ  ام  زا  لبق  یهرود  رد  مالسا ، ملاع  گرزب  نارکفتم  زا  یضعب  رطاخ ، نیمھ  هب  تسا . رتشیب 

بیرقتلاعـمجم  » لیکـشت یمـسر  مـالعا  اـب  مسارم ، نیا  لاـسما  هناتخبـشوخ  تـسا . یتـسرد  فرح  نـیا ، دـشاب . مـظعم  یبـن  نآ  داـی  ترـضح و  نآ  هـب  ناـمیا  راوـگرزب و 

. تسا هارمھ  دنک -  تکرح  مالسا  یهیلاع  فادھا  تھج  رد  هللااشنا  دیاب  دش و  عورش  راک  نیا  دندرک و  تمھ  ام  ناردارب  هک  هیمالسالا - » بھاذملانیب 

دیاب یساسا  یهتکن  ود  نیا  میھدیم ، ار  تدحو  راعش  ام  یتقو  دنتیمھازیاح . ییاھنت ، هب  مادک  رھ  هک  دراد  دوجو  یـساسا  یریگتھج  ود  ای  هطقن  ود  تدحو ، یهلاسم  رد 

: تسا زاسراک  نیملسم ، یلمع  یگدنز  یارب  هک  تساھنیمھ  دشاب و  ام  هجوت  دروم 

تسا هتشاد  دوجو  نیملسم  قرف  فیاوط و  نایم  زورما ، ات  شیپ  اھنرق  زا  هک  تساھینکشراک  اھداضت و  اھیریگرد و  اھضقانت و  تافالتخا و  عفر  زا  ترابع  هتکن ، ود  نیا  زا  یکی 

اھـضراعت و نیا  مظعا  تمـسق  اـی  همھ و  ادـبم  ماـمز و  هک  دـید  میھاوـخ  میدرگرب ، مالـسا  خـیرات  هب  رگا  تسا . هدـش  ماـمت  نیملـسم  ررـض  هب  اھـضقانت  نیا  مھ  هـشیمھ  و 

یهیقب ات  نآ -  لاثما  نآرق و  قلخ  یهلاسم  ینعی  هیلوا -  تافالتخا  زا  هک  دـید  دـیھاوخ  دـینک ، هظحالم  ار  مالـسا  خـیرات  ددرگیمرب . یداـم  تردـق  یاھھاگتـسد  هب  اھـضقانت ،

دالب مامت  رد  تافالتخا  نیا  خـن  رـس  ابیرقت  تسا ، هداتفا  قافتا  ینـس -  هعیـش و  نیب  یرتشیب  یاھنامز  رد  اـصوصخم  یمالـسا -  قرف  نیب  ناـمز ، لوط  رد  هک  ییاـھفالتخا 

. تساھتردق تسد  یمالسا ،

رد ام  هک  ار  یگرزب  نینوخ  ثداوح  نآ  مادـکچیھ ، تسا و  هنیمز  اھنیا  اما  دراد ، رثا  رگیدـکی  تاساسحا  کـیرحت  قطنم و  هب  یکتمریغ  یاھبـصعت  یمومع و  یاـھتلاھج  هتبلا 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 6 
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یاھروشک دراو  هک  رامعتـسا  دنتـشگیم . ییهدیاف  لابند  فالتخا ، نیا  زا  هک  ددرگیمرب  تردق  بابرا  هاگتـسد  هب  گرزب ، ثداوح  نآ  دروآیمن . دوجو  هب  مینکیم ، هدھاشم  خیرات 

. تسا هیضق  نیمھ  لابند  مھ  وا  هک  دش  حضاو  میقتسمریغ -  یضعب  میقتسم و  یضعب  دش -  یمالسا 

روشک یلاع  باب  هب  دندرکیم ؛ تبحص  روطکی  دنتفریم ، هک  رصم  هب  تسا . زیگناتربع  یلیخ  یگنھرف -  هچ  یـسایس و  هچ  ییاپورا -  فورعم  یاھتیـصخش  زا  یـضعب  راتفر 

اپورا و رامعتـسا  هک  دوب  تدحو  ماظن  نتخیرمھهب  مھ  ناشفدھ  دندرکیم . تبحـص  رگید  روط  دندمآیم ، هک  یعیـش  ناریا  هب  دـندرکیم ؛ تبحـص  روطکی  دـنتفریم ، هک  ینامثع 

. دندروآ دوجو  هب  ار  یبیجع  قیمع و  فالتخا  نیملسم ، نیب  دندرک و  مھ  ار  ناشدوخ  راک  دنسرتب . هک  دنتشاد  مھ  قح  دندیسرتیم ؛ نآ  زا  یتعنص ، ندمت  نارادمدرس 

اھـضقانت و اھـضراعت و  نیا  عفر  هب  رظاـن  دـیاب  شاهطقن  نیلوا  مینکیم ، راـک  تکرح و  نآ ، لاـبند  میتسھ و  هتـسبلد  نآ  هب  میھدـیم و  راعـش  مینکیم و  مـالعا  اـم  هک  یتدـحو 

. دوشب مھارف  راک  نیا  یاھهنیمز  تامدـقم و  دـیاب  دندونـشخ . نآ  زا  القع ، ایلوا و  ناصلخم و  نانموم و  تسا و  یـضار  نیا  هب  لاعتم  یادـخ  هک  دـشاب ، اھیریگرد  اـھفالتخا و 

یریگرد و ضراعت و  سفانت و  بجوتسم  مزلتسم و  اھنیا ، دنشاب . هتشاد  دنراد ، یداژن  ریاغت  دنشاب ؛ هتـشاد  دنراد ، یموق  فالتخا  دنـشاب ؛ هتـشاد  دنراد ، یتدیقع  فالتخا 

یهیآ نیا  دننادب . یھلا  بجاو  ار  نیا  اعقاو  نادنمرنھ ، ارعش ، ناگدنسیون ، نارکفنشور ، نارکفتم ، گرزب ، یاملع  دننک . راک  هناصلخم  همھ  دیاب  دوشن . نیملسم  نیب  لادج 

. مینک لمع  تایآ  نیا  هب  تسا . مالسا  نانمشد  لباقم  رد  نیملسم  یهمھ  ام و  هب  باطخ  رگید ، تایآ  و  اعیمج » هللالبحب  اومصتعاو  : » نآرق یهفیرش 

هدومرف نآرق  هک  دننکیم  لوبق  مالـسا  یاملع  رگا  دوب . دـھاوخ  ینعمیب  چوپ و  الاو  دـشاب ؛ مالـسا  تیمکاح  تھج  رد  تمدـخ و  رد  دـیاب  تدـحو  نیا  هک  تسا  نیا  مود  یهتکن 

ات دمآ  دنراذگب ؛ یمارتحا  مھ  وا  هب  دـننکب و  ار  ناشدوخ  راک  مھ  مدرم  دـنزب ، یفرح  دـنکب ، یتحیـصن  هک  دـماین  ربمایپ  هللانذاب ،» عاطیل  الا  لوسر  نم  انلـسرا  ام  و  : » تسا

هک دنراد  لوبق  مالسا  یاملع  رگا  دربب . شیپ  تسرد  ىگدنز  فادھا  تمس  هب  ار  اھناسنا  دھدب و  لیکـشت  ار  ماظن  دنک ، تیادھ  ار  یگدنز  هعماج و  دریگب ، رارق  تعاطا  دروم 

یارب حیحص  یگدنز  داجیا  ملظ و  عفر  لدع و  طسق و  یهماقا  (، ٣ «) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملاو  باتکلا  مھعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلسرا  دقل  : » دیامرفیم میرک  نآرق 

. تسا نکمم  یرما  یمالسا ، عماوج  اھروشک و  رد  مالسا  تیمکاح  دشاب و  مالسا  تیمکاح  تمس  هب  تکرح  دیاب  سپ  تسا ، نایدا  فدھ  رشب ،

(ع)  / ١٣۶٩/٠٧/٢٩ تیبلھا یناھج  عمجم  یهناخریبد  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تقیقح رد  ندرک و  تسرد  بالقنا  یارب  یرتشیب  رکـشل  ساسا  رب  تسا ؟ یـساسا  هچ  رب  براقت  الـصا  مینک ؟ کـیدزن  مھ  هب  ار  هعیـش  یهداوناـخ  میھاوخیم  هچ  یارب  اـم 

بسن لصا و  یب  نایعیش  یتح  ای  دنتـسھ ، هعیـش  هک  ییاھاج  اب  میھاوخیم  رگا  ام  تسا . شزرا  دض  هکنیا  دندرگ ، رود  بالقنا  زا  دنوشب و  کیدزن  رگا  الاو  بالقنا ؛ تیوقت 

ینعی نامدوخ -  یهعماج  رد  دوجوم  ناریا و  رد  جـیار  ىبـالقنا  رکفت  هب  ار  اـھنیا  هکنیا  یارب  تسیچ ؟ یارب  مینک ، رارقرب  هطبار  دنتـسھ -  اـھاج  یلیخ  رد  هک  اـھیولع  لـثم  - 

نیا هک  دـیاین  ناـمنھذ  هب  هسوـسو  نیا  چـیھ  ینعی  دـنکب . نییعت  ار  تھج  دـیاب  هـیلع ) یلاـعتهللاناوضر   ) ماـما طـخ  یبـالقنا و  رکفت  نـیمھ  مـینک . کـیدزن  بـالقنا -  روـحم 

ار انعم  نیا  متـشاد  دـیقت  اصوصخم  دـندوب ، اجنیا  نایاقآ  زور  نآ  هک  بیرقتلاراد »  » هب طوبرم  تبحـص  نآ  رد  یتح  نم  مینکب . یراک  میناوتب  اـت  دـشابن ، یـسایس  تالیکـشت 

زا یلیخ  نھذ  رد  یتدم  هنافساتم  هک  یطلغ  رکفت  نامھ  دشاب ؛ هتشادن  یراک  تسایس ، هب  دشاب و  یسایس  دیابن  هک  دوب  نیا  رب  شلصا  رصم ، بیرقتلاراد  نآ  هک  میوگب 

. دوب ینس  هعیش و  یاھدنوخآ 

کیدزن الصا  دنسرتب و  هدع  کی  هک  میھدب  رارق  راک  یهحولرس  رد  ار  تسایس  دییایب  الاح  مییوگیمن  هک  منکیم  ضرع  امش  هب  مھ  زورما  متفگ ، هدازظعاو  یاقآ  هب  نم  زور  نآ 

رتیوق ار  اکیرما  رکـشل  هک  دـنوشب  کیدزن  دـنوشب ؟ کـیدزن  مھ  هب  هچ  یارب  ینـس ، هعیـش و  تسیچ ؟ یارب  بیرقت  الـصا  دـشاب ؟ دـیاب  هچ  بیرقت  نیا  تھج  اـما  هن ، دـنیاین .

رد یمالـسا و  تموکح  مالـسا ، تیمکاح  تمـس  هب  ینعی  دـنوشب ، کـیدزن  دـنوشن !! کـیدزن  مھ  هب  لاـس  دـص  دنـشاب ، اـکیرما  تمدـخ  رد  روطنآ  تساـنب  رگا  هن ، دـننک !؟

هک مینکب  ار  هابتشا  نیا  دیابن  اما  میسیونن ؛ ولبات  کی  یور  ار  نیا  مینکن ، حیرصت  تسا  نکمم  هچرگا  ام  تسا . نیمھ  مھ  اجنیا  دنورب . شیپ  یمالـسا  یروھمج  تقیقح ،

هنیمز و حور و  نآ  یتسیاب  امتح  دوشب . رادهدـیاف  ات  دـینکب ، شلخاد  ار  تسایـس  هن ، دـنکب ! یراک  دـناوتب  ات  مینکب ، تالیکـشت  نیا  لـخاد  ار  تسایـس  دـیابن  مییاـمن  لاـیخ 

انعم نیا  هب  حیرصت  دیتساوخن  دیرواین ؛ دیروایب ، مسا  اج  همھ  دیتساوخن  رگا  اھتنم  تسا . یمالسا  یروھمج  ماظن  بالقنا و  رب  مکاح  هک  دشاب  یتسایـس  نامھ  شتھج ،

. تسا نیا  هیضق ، عقاو  تسا . تحلصم  یزیچ  هچ  دینیبب  دینکن ؛ دینکب ،

نیا ام  داھج  اعطق  دننک ، هدافتـسا  دنھاوخیم  اھنآ  هک  میدیدیم  دـشاب و  یولھپ  اضردـمحم  تموکح  لثم  یتموکح  تسد  تالیکـشت ، نیا  دوب  انب  الثم  هک  میدرکیم  ضرف  رگا 

نیا رکف و  نیا  تمدخ  رد  میھاوخیم  هک  تسا  نآ  یارب  دشاب ، تالیکشت  نیا  میھاوخیم  زورما  رگا  دورب . نیب  زا  هک  میدرکیم  یراک  دیاب  کشالب  مینکب . یشالتم  ار  نآ  هک  دوب 

. دشاب بالقنا 

یمومع عمجم  دعب  دوشب و  لیکشت  دیاب  رتعیرس  هچرھ  یلاع  یاروش  هللااشنا  ینعی  دیرادرب ؛ رتعیرس  هچرھ  ار  یدعب  یاھمدق  دیاب  راک  یهمادا  رد  هللااشنا  نایاقآ ، امش 

هک دنوشب  باختنا  ییهنوگ  هب  دیاب  مھ  اھبیکرت  دریگب . ماجنا  راک  نیا  تسا  تحلصم  یروطهچ  دننیبب  دننک ، رکف  دننیـشنب  نایاقآ  ددرگ . نییعت  نآ  یاضعا  تبـسن  بیکرت و  و 

فرط نآ  زا  نالا  میورب و  میتساوخیم  یفرط  نیا  زا  ام  هک  مینیبب  مینکن و  زاب  مشچ  ناھگان  یتدم ، زا  دعب  ینعی  دوشب . نیمـضت  مدرک ، ضرع  هک  یبالقنا  یریگتھج  نیمھ 

. دیایب تالیکشت  نیا  رد  یتدحو  دض  شیارگ  یوب  هدرکن ، یادخ  هک  دیراذگب  دیابن  میوریم .

هجراخ  / ١٣۶٩/٠٨/٢٩ روما  ترازو  نالووسم  زا  یعمج  ناتسناغفا و  یداھج  یاھھورگ  ناربھر  اب  رادید  رد  تانایب 

یبھذـم و تافالتخا  اقافتا  ناتـسناغفا ، رد  دـیبسچ . دـیاب  مھ  ار  کرتشم  طاقن  هللالبحب .» اومـصتعاو  . » تسا یمالـسا  توخا  نیملـسم و  تدـحو  مالـسا ، لوصا  زا  یکی 

هعیـش و مھ ، یموق  ظاحل  زا  دناهتـشاد . یریگرد  مھ  اب  ابلاغ  مینادـیم ، ام  هک  ییهلاـسهاجنپوتسیود  خـیرات  نیا  لوط  رد  ناتـسناغفا ، ماوقا  تسھ . مھ  یموق  ییهقرف و 

مھ شـسار  رد  مییامن . مکاح  فلتخم  تاجهتـسد  اھھورگ و  نیا  یهمھ  رد  ار  مالـسا  طقف  مینک و  مضھ  مھ  رد  ار  اھنیا  یهمھ  دیاب  دناهتـشاد . تافالتخا  رگیدـکی  اب  ینس 

ناتسناغفا رد  مالسا  تیمکاحو  یمالسا  تموکح  داجیا  تھج  رد  دیاب  دیراد ، ناتدوخ  رـس  لابند  ار  یتیعمج  هللادمحب  مادک  رھ  هک  ینـس -  ای  هعیـش  زا  معا  نایاقآ -  امش 

. دیوشن یضار  عناق و  یتسیاب  مھ  نیا  زا  رتمک  هب  دینک و  شالت 

یمالسا  / ١٣٧٠/٠٧/٠١ بھاذم  بیرقت  عمجم  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اب ضراعت  فرـص  خـیرات ، لوط  رد  نیملـسم  یرکف  یملع و  شزرااب  یاھییاناوت  زا  یرایـسب  تسا . زیگنافسات  یبھذـم ، تاـفالتخا  اـھداضت و  ظاـحل  زا  نیملـسم  عضو  اـقح 

هب ییهلحن ، هب  نموم  رھ  مھ  ینـس ، مھ  هعیـش ، مھ  منکیمن . در  ار  نآ  نم  دنکب ، یملع  شالت  دوخ  بھذم  تابثا  یارب  یـسک  رگا  دوشن ؛ هابتـشا  تساهدـش . رگیدـکی 

، ندـیبوک هضراعم ، یارب  شالت  مینکیم ، در  اـم  هک  هچنآ  مینکیمن . در  ار  نآ  اـم  تسا ؛ یرگید  زیچ  نیا ، دـنک . تاـبثا  ار  شدوخ  یهقیرط  دراد  قح  ییهقیرط ، هب  ییهدـیقع و 

. تسا طلغ  نیا  تسا ؛ لباقم  فرط  تیدوجوم  یفن  ندرک و  تناھا 

، موھفم اھنیا  یهمھ  تسا . دوخ  یهدیقع  رب  لالدتـسا  و  یرگید ، دیاقع  در  یفن و  یانعم  هب  هدیقع ، نآ  تابثا  دراد . ییهدیقع  سک  رھ  هک  تسا  یعیبط  یملع ، ثحب  رد 

رھ هورگ ، ود  هک  ییاجنآ  نکیل  درادـن ؛ یعنام  دربیمشیپ ؛ دـنکیم و  قیمعت  دـھدیم ، شرتسگ  ار  رکفت  یهنماد  هشیمھ  مھ  اھثحب  نیمھ  تسا . لمحت  لباق  کرد و  لـباق 

هعجاف نیا  دننک ، رادهحیرج  ای  دننزب ، هبرـض  ای  دننک ، وحم  ار  رگیدکی  ات  دننکیم ، ییارآفص  مھ  لباقم  رد  دـحاو ، یـساسا  ینابم  هب  دـقتعم  ود  رھ  و  مالـسا ، هب  بستنم  ود 

. مینک یریگولج  یتسیاب  راک  نیا  زا  ام  تسا ؛

نآ سابع و  ینب  نامز  زا  تسا . هدـشتیادھ  نادـنمتردق  یهلیـسو  هب  نیملـسم ، نیب  یبھذـم  یاھگنج  تاضراعت و  اھیریگرد و  دـیآیم ، مدای  خـیرات  رد  نم  هک  ییاجنآ  ات 

رگید یهفیلخ  یھاگ  دوب ؛ رکف  نیا  رادـفرط  دوب ، هفیلخ  نیا  یھاگ  لباقتم -  یاھراتـشک  نآ  داتفا و  قافتا  راگزور  نآ  یهدشسیـساتهزات  ىمالک  بتاـکم  نیب  هک  ییاـھگنج 

رد اھلاس  مھ  اب  اھنآ  هدوبن ، اھتـسد  نیا  رگا  دنتخادنا . مھ  ناج  هب  ار  یمالـسا  فلتخم  دیاقع  نارادفرط  ییاھتـسد  هراومھ  دـعب ، یاھنامز  ات  دوب -  یرگید  رکف  رادـفرط  دوب ،

؛ دنتـسھ یگدنز  لوغـشم  مھ  اب  یمالـسا  فلتخم  قرف  نآ ، رد  هک  تسا  یمالـسا  یاھروشک  نیمھ  شاهنومن  دنتـشادن . یلکـشم  چیھ  دندرک و  یگدنز  شمارآ  حلص و 

اب ینامز  هچ  دنتشاد ؟ ییارآفص  مھ  لباقم  رد  مالسا  هب  نادقتعم  مدرم و  دوخ  عقوم  هچ  تسا . رگید  یاھروشک  شاهنومن  کی  قارع ، شاهنومن  کی  ناریا ، شاهنومن  کی 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 7 
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. مینک ضرف  نکیملناک  ار  نآ  میراذگب و  یشومارف  ظافح  رد  ار  هتشذگ  دیاب  ام  لاحرھهب  دندیگنج ؟ مھ 

دیدـشت یتقو  رد  صوصخب  اھـشالت  نیا  دریگیم . ماجنا  یفعاـضم  یاھـشالت  دـننک ، راـک  مھ  هیلع  دنـشابن و  قفتم  دـحتم و  مھ  اـب  نیملـسم  هک  نیا  یارب  لاـح ، ناـمز  رد 

تدایـس و یوزرآ  ققحت  زا  هک  تسا  نیا  نانمـشد  یاھـشالت  یهزیگنا  تیعقاو ، هب  کیدزن  یلیخ  روصت  هب  تسا . هشیمھ  زا  شیب  تدـحو ، هب  نیملـسم  زاین  هک  هدرکادـیپ ،

مالـسا یاـیند  رد  نیملـسم  دـنک و  ادـیپ  تیمکاـح  دـھاوخب  مالـسا  رگا  هک  تسا  یعیبط  دـننک . یریگولج  دوشیم -  کـیدزن  یلمع  لـحارم  هب  زورما  هک  مالـسا -  تیمکاـح 

عماوج نورد  رد  ار  نیملـسم  هک  تسا  نیا  مالـسا  تدایـس  تیمکاح و  هار  رد  عنام  نیرتزیمآهعجاف  تسین . ریذـپناکما  تافالتخا  نیا  اـب  دـننک ، کـسمت  مالـسا  هب  دـنھاوخب 

. دنزادنیب مھ  ناج  هب  دنکیمن -  یقرف  یمالسا ؛ ددعتم  یاھروشک  رد  هچ  روشک ، کی  رد  هچ  یمالسا - 

نیمھ ینعی  دنیامن -  هلمح  اھنآ  بھذم  هب  الباقتم  زین  رگید  روشک  تاعوبطم  و  دننک ، یمالـسا  بھاذـم  زا  بھذـم  کی  هب  هلمح  هب  عورـش  روشک  کی  تاعوبطم  زورما  رگا 

هکنیا یارب  تسا  عنام  نیرتگرزب  نیا  نتخادنا -  مھ  ناج  هب  ار  اھھورگ  ینید ، بصعت  رکف و  یهناوتشپ  اب  و  ندرک ، دراو  ینید  یبھذم و  رکف  ورملق  رد  ار  یسایس  یاھاوعد 

. دنشخبب ققحت  ار  نآ  دنناوتب  دنناشوپب و  لمع  یهماج  مالسا  تدایس  رکف  هب  نیملسم ،

رپ ار  نآ  دـیاب  ام  رگید -  یاھنامز  یهمھ  زا  شیب  تسا -  نامز  الخ  نیا  دوشب . لابند  دـیاب  تسا و  یتایح  رکف  کی  یھلا و  ضرغ  کی  یروف ، فدـھ  کی  بیرقت »  » زورما سپ ،

ماجنا یـصاخ  یهظحل  رد  رگا  اھراک  یـضعب  دنیامن . هدروآرب  ار  نآ  دـنمھفب و  ار  هظحل  تساوخ  دـننک ؛ رپ  ار  ناشدوخ  نامز  الخ  دـنناوتب  هک  ییاھناسنا  لاح  هب  اشوخ  مینک .

. تشاد دھاوخن  ار  هدیاف  نآ  اسب  یا  دریگن ، ماجنا  هظحل  نآ  رد  رگا  تسا ؛ دیفم  دریگب ،

رگیدـکی هب  داقتعا  رکف و  ماقم  رد  یمالـسا ، یاھهقرف  هک  تسا  نیا  ضرغ  هدـش -  هتفگ  ررکم  هک  روطنامھ  بیرقت -  نیا  رد  تسا . بیرقت  نیا  دـنمزاین  مالـسا  یایند  زورما 

زا یضعب  و  فرطرب ، اھمھافتوس  زا  یضعب  دیاش  دوشب . یھتنم  یبوخ  جاتنتسا  هب  هرکاذم ، هثحابم و  اب  رگیدکی ، هب  تبـسن  قرف  تاروصت  زا  یخرب  اسب  یا  دنوشب . کیدزن 

تاـکرتشم یور  رب  هک  تسا  نیا  لقادـح  تسا ؛ رگید  لکـش  رھ  زا  رتھب  رایـسب  دوشب ، نیا  رگا  هتبلا  دوشب . کـیدزن  مھ  هب  یعقاو  روط  هب  راـکفا  زا  یـضعب  و  لیدـعت ، دـیاقع 

. دوشب یراددوخ  زیگناهقرفت  لئاسم  حرط  زا  دیاب  نیاربانب ، دوب . دھاوخ  نیا  شاهدیاف  نیرتمک  تارکاذم ، اھوگتفگ و  نیا  دوشب . دیکات 

رد یمالـسا ، قرف  زا  یـضعب  دـش . دـھاوخ  یھتنم  یدـحاو  هکلب  کـیدزن ، یواـتف  هب  یھقف ، باوبا  زا  یرایـسب  رد  فـلتخم ، بھاذـم  نیب  رظن  لداـبت  زین  یھقف  یهلحرم  رد 

تاطابنتـسا ماکحا و  زا  یخرب  رد  تسا  نکمم  یھاـگ  دـننک . هدافتـسا  اـھنآ  زا  دـنناوتیم  نارگید  دـنراد ؛ ییهظحـالم  لـباق  یاھتفرـشیپ  تاـقیقحت و  یھقف ، باوبا  زا  یخرب 

. دیسر دنھاوخ  یکرتشم  ای  مھ  هب  کیدزن  یواتف  هب  درک و  دنھاوخ  هدافتسا  نآ  زا  نارگید  دشاب ؛ یمالسا  قرف  زا  یضعب  رایتخا  رد  ییاھیروآون  تنس ، باتک و  زا  یمالـسا 

ای دننکب ، یـشاحت  اوتف  نآ  زا  بھذم ، نآ  لھا  تسا  نکمم  تسا . بھذم  نآ  رد  بیرغ  ییاوتف  اوتف ، نآ  هک  یلاح  رد  دننکیم ، لقن  یبھذم  زا  ار  ییاوتف  یھاگ  مینیبیم  ام 

؟ مینک ادیپ  ار  کرتشم  یواتف  ات  میدرگن  ام  ارچ  دنشاب . هتشادن  نآ  هب  یرارصا 

نانمـشد رگا  ییهقرف . یتدـیقع  ییادـج  ساسحا  یاھنم  رگیدـکی ، اـب  نیملـسم  یراـکمھ  ینعی  تسا ؛ یلمع  بیرقت  بیرقت ، جـیاتن  یهمھ  زا  رتمھم  دـیاش  تیاـھن و  رد 

. تسا یلوانتلالھس  نکمم و  رایسب  رما  نیا  میشاب ، لقاع  ام  رگا  و  دنراذگب ،

یلمع و لئاسم  رد  دننیشنیم و  مھ  رانک  ینس  هعیش و  ناردارب  هک  میاهدید  ار  نیا  ررکم  یمالـسا ، بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  صوصخب  رگید ، عماوج  رد  نامدوخ و  نایم  رد  ام 

هراومھ ام  تسیچ . شبھذم  نآ  تسیچ و  شبھذم  نیا  هک  تسین  ناشدای  هب  الصا  هک  دننکیم  رظن  لدابت  مھ  اب  یروط  مالسا ، تشونرس  هب  طوبرم  لئاسم  یـسایس و 

. میاهدید ار  نیا  فلتخم ، بھاذم  باحصا  زا  نامنارشاعم  زا  یرایسب  رد  میاهدرک و  هدھاشم  نامدوخ  رد  ار  ساسحا  نیا 

هک تسا  نیا  دـنکیم ، نیمـضت  ار  اھنیا  هک  هچنآ  یلمع . یراکمھ  یهلحرم  رد  مھ  و  یھقف ، ماـکحا  یهلحرم  رد  مھ  داـقتعا ، یهلحرم  رد  مھ  تسا : هلحرم  هس  نیا  سپ ،

. دننک رکف  رتشیب  دنکیم ، نیمضت  ار  بیرقت  نیا  هک  مالسا  زا  یدراوم  نآ  هب  ایناث  دننک ؛ هاگن  هنادنمشوھ  نمشد  یهئطوت  هب  الوا 

ماظن  / ٢۴/١٣٧١/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ار تدحو  یادن  هتفھ ، نیا  رد  دندوب ، نیملـسم  نیب  تدحو  یدانم  هشیمھ  هک  هیلعیلاعتهللاناوضر  ام  راوگرزب  ماما  میداد و  رارق  تدحو » هتفھ   » ار هتفھ  نیا  ناریا ، تلم  ام 

. دندناسر ملاع  نابلطقح  همھ  هکلب  ملاع ، ناناملسم  همھ  شوگ  هب 

، دنلوغـشم هک  یراک  رھ  هب  دنتـسھ و  هک  یدـح  مسر و  هار و  رھ  رد  مدرم ، یاھرـشق  نیب  ناریا ، تلم  داحآ  نیب  تدـحو  هللادـمحب  تسا . یبسانم  مسا  تدـحو ،» هتفھ  »

؛ نید تیمکاح  تھج  رد  نآرق ؛ تھج  رد  مالـسا ؛ تھج  رد  دننکیم : تکرح  تھج  کی  رد  دندحتم و  مھ  اب  اھینکفا ، قافن  رذـب  اھهئطوت و  مغریلع  ام ، تلم  داحآ  دراد . دوجو 

کی مالـسا ، تکرب  هب  ناریا ، تلم  اعقاو  هچراپکی . تلم  کی  اھنیا ؛) ریغ  درک و  چولب و  نمکرت و  کرت و  برع و  سراف و   ) فلتخم یاـھتیموق  ینـس و  هعیـش و  نیب  یقرف  نودـب 

یـضار ناتراوگرزب  ماما  یادن  نید و  توعد  هب  ناتنتفگ  خساپ  هناقداص  رطاخ  هب  ناریا ، تلم  امـش  زا  دـنوادخ  تسا . قفوم  یوگلا  کی  ناملـسم ، یاھتلم  نیب  تسا . هنومن 

رایـشوھ دیاب  دراد . نیمک  رد  ییاھنمـشد  دیروایب ، تسد  هب  ار  یزوریپ  همھ  نیا  دیاهتـسناوتامش  نآ ، تکرب  هب  هک  یـشزرا  اب  تدحو  نیمھ  دینک . ظفح  دیاب  ار  نیا  دـشاب .

رد دیـشاب . بظاوم  رتشیب  دنک ، تسرد  فالتخا  یارب  یکـسمتسم  اجنآ  دناوتیم  نمـشد  تسھ و  فالتخا  هناھب  هک  ییاجنآ  رد  دیآ . دوجو  هب  تافالتخا  دـیراذگن  دیـشاب و 

. ینس مھ  دشاب ، بظاوم  دیاب  هعیش  مھ  دنشاب . بظاوم  دیاب  رتشیب  دندرک ، هدافتساوس  نآ  زا  نانمشد  یدامتم  یاھنرق  هک  یبھذم ، تافالتخا  بھذم و  هلاسم 

١٣٧١/٠۶/٣١ /  « هعمج یهمئا   » رانیمس یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هب ناشنخان  الثم  ات  دـنھد . ماجنا  دـنھاوخیم  اھنآ  هک  تسا  یکچوک  یاھراک  زا  یکی  یـسوموبا ] گرزب و  بنت  کچوک ، بنت  یناریا  ریازج   ] سرافجـیلخ ریازج  یهیـضق  نیا 

هک دوب  هلاس  تشھ  یلیمحت  گنج  دنتخادنا ، هار  ام  هیلع  اھنیا  هک  یملق  نیرتگرزب  دننک . دراو  یراشف  دنناوتب  دیاش  هک  دنبـسچیم  مکحم  ار  اجنآ  دوشیم ، دـنب  ییاج 

مامت زواجتم  یماکان  اب  مھ  شرخآ  دـشکب و  لوط  لاس  تشھ  گنج ، نیا  دـندرکیمن  رکف  دـندوب . هدرک  باـسح  یلیمحت  گـنج  نیا  یور  یلیخ  اـھنآ  دـندش . ماـکان  نآ  رد 

لیبق نیا  زا  تسناوتن . هللادمحب  هک  دربب ؛ شیپ  زا  یراک  دناوتب  دیاش  ات  دنداد  نمـشد  هب  زیچ  همھ  دـنداد ، حالـس  دـنداد ، لوپ  دـندرک ، شقیوشت  دـندرک ، شکمک  اذـل  دوش .

ندرب نیب  زا  یمالـسا و  تما  قافتا  داحتا و  تدـحو ، یرایـشوھ ، نیا  هک  ملاع ، رـساترس  رد  مالـسا  هب  هلمح  ینعی  لوا ؛ بلطم  نآ  نیا  تشاد . دـنھاوخ  دنتـشاد و  اـھراک 

هورعلاـب کسمتـسادقف  اـب  نموـیو  توغاـطلابرفکی  نـمف  : » ندادـن حـیجرت  نآرق  مالـسا و  رب  ار  بھاذـم  اـھتیموق و  دـبلطیم . ار  یمالــسا  تـما  یاـضعا  ناـیم  تاـفالتخا 

. نتشاد هب هللا  نامیا  توغاط و  هب  رفک  ندیبسچ و  مکحم  ار  یقثو  یهورع  نیا  («. ١) یقثولا

جح  / ١٣٧٢/٠٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

زا یکی  یمالسا ، یاھروشک  هب  ییاپورا  رامعتسا  دورو  زاغآ  زا  تسا . جح  کسانم  زا  یرگید  یهتسجرب  نومضم  هک  تسا  نیملسم  یگناگی  داحتا و  باب  رد  یدعب  بلطم 

. اھنیا ریغ  اب  هاگ  ییارگ و  موق  ییارگ و  یلم  رازبا  اب  هاـگ  ییهقرف و  تاـفالتخا  یهبرح  اـب  هاـگ  تسا . هدوب  نیملـسم  ناـیم  هقرفت  داـجیا  نارگرامعتـسا ، یعطق  یاھتـسایس 

هب ندز  نماد  دزاسیم . دراو  ییاھتحارج  اھهبرـض و  یمالـسا ، تما  رکیپ  رب  یدودـح  ات  زونھ  نمـشد ، یهبرح  نیا  تدـحو ، ناـیدانم  ناحلـصم و  داـیرف  دوجو  اـب  هنافـساتم 

تسا هدش  زاغآ  ناگناگیب  یهلیسو  هب  هچ  رگا  یسراف ، یناروت و  یبرع ، یاھمسیلانویسان  ندرک  هدمع  و  ییاقیرفآ ، ییایسآ و  مجع ، برع و  ینـس ، هعیـش و  تافالتخا 

اجنآ هب  هاگ ، فارحنا  نیا  راـک  دـباییم . همادا  دـنزیریم ، نمـشد  بایـسآ  هب  بآ  بناـجا ، یرکون  اـی  یمھف و  جـک  رثا  رب  هک  ییاـھیدوخ  یهلیـسو  هب  زورما  هنافـساتم ، اـما 

نایامن ملاع  زا  یـضعب  ای  و  دننک ، داجیا  هقرفت  یمالـسا  ماوقا  اھتلم و  ای  یمالـسا  بھاذم  نایم  دـننکیم ، شالت  لوپ  فرـص  اب  ناملـسم ، یاھتلود  زا  یخرب  هک  دـسریم 

نیا ثیبخ  یاھهزیگنا  تسا  هتـسیاش  ناملـسم  یاھتلم  دنھدیم . تسا  حـضاو  مالـسا  خـیرات  رد  ناشناشخرد  قباوس  هک  یمالـسا ، قرف  زا  یـضعب  رفک  هب  اوتف  احیرص 

. دننک اشفا  ار  ناراکتنایخ  و  دننیبب ، نآ  رس  تشپ  رد  ار  شبانذا  یدایا و  گرزب و  ناطیش  ناھنپ  تسد  هتخانش ، ار  اھراک 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 8 
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یمالسا  / ١۴/١٣٧٢/٠۶ تدحو  یللملانیب  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اھراب نم  تسا . راوگرزب  نآ  تیـصوصخ  نیا ، دنوش . دحتم  دنناوتیم  زیچهمھ ، زا  رتلھـس  رتتحار و  ملـسوهلآوهیلعایلص ، مرکا  ىبن  مان  ریز  ایند ، ناناملـسم  نم ! نازیزع 

تبحم زا  لاـمالام  اـم  یاـھلد  هک  یدـھاش  وت  ایادـخ ! دزرویم ». قشع  دوخ  ربمغیپ  هب  ناملـسم ، تسا . ناناملـسم  فطاوع  یاـقتلم  عمجم و  راوگرزب ، نآ  : » ماهدرک ضرع 

اوحلـصاف هوخا  نونموملاامنا   » راعـش زورما  دـنراد . جایتحا  یردارب  توخا و  هب  ناناملـسم  زورما  تساشگھار . تبحم ، نیا  درک . هدافتـسا  دـیاب  تبحم ، نیا  زا  تسا . ربمغیپ 

رگا تسا . فـالتخا  قرفت و  نـیمھ  زا  یـشان  دـناهدش ، نآ  راـچد  اـیند  رد  ییاـھروشک  ناناملـسم  هـک  یتـلذ  فعـض و  نـیا  زورما  تـسا . رتیدـج  هـشیمھ  زا  مکیوـخا » نـیب 

تنحم رد  روطنآ  اپورا ، ناناملـسم  دشیمن . روطنیا  ناتـسکیجات  دشیمن . روطنآ  ریمـشک  دشیمن . روطنآ  ینـسوب  دشیمن . روطنیا  نیطـسلف  دندوب ، دـحتم  ناناملـسم 

. میراد فالتخا  مھ  اب  ام  هک  تسا  نیا  تلع  دنتفرگیمن . رارق  ییوگروز  دروم  روطنآ  اکیرما ، رد  ناناملسم  دندرکیمن . یگدنز 

نوچ ارچ ؟ دمآرب . اھنآ  همھ  سپ  زا  هنت  کی  یمالـسا ، یروھمج  هتبلا  یمالـسا ! یروھمج  رـس  دنتخیر  یرابکتـسا  یاھتردـق  همھ  دوب ؛ یمالـسا  یروھمج  تدـحو ، یدانم 

رھ رد  ینس ، هعیش و  یاملع  منکیم : ضرع  نم  دننکـشب . ار  تدحو  دننکیم  یعـس  اذل  تساھنآ ؛ ررـض  هب  نیملـسم ، تدحو  دننمـشد . تدحو  اب  اھنآ  دوب و  تدحو  یدانم 

. تسا هداتفا  اج  نارگ  ایند ، رد  تدحو  یادن  نیا  تسا . هدمآ  تسد  هب  نارگ  ناریا ، رد  تدحو  نیا  دنـشاب . بظاوم  دـیاب  ام ، زیزع  روشک  رد  هلمج  زا  و  دنتـسھ ، هک  ایند  یاج 

. دشاب هعیش  ای  دشاب  ینس  دنکیمن  یقرف  دشاب . دھاوخیم  هک  رھ  تسا ؛ هدرک  تنایخ  دنکشب  هک  رھ  دینکشن ! ناسآ  ار  نیا 

رکف درکیم . تکرح  ماما  مان  هب  ملاع ، طاقن  یـصقا  رد  ناملـسم  دوب . نیملـسم  نیب  رد  تدـحو  ساسحا  داـجیا  تکرب  هب  دـنک ، زیزع  ار  مالـسا  تسناوت  راوگرزب  ماـما  هکنیا 

نیا دھاوخیم  نمشد  تسا . یرضم  تلاح  نمشد ، یارب  تلاح  نیا  ماهعیش ». نم  تسا ، ینس  وا  .« » تسا هعیش  وا  ما ، ینس  نم  « »؟ تسیچ نم  بھذم   » هک درکیمن 

، مینکـشب ار  تدـحو  نیا  نامنتفگ ، اب  نامنتـشون ، اب  نامندز ، فرح  اب  امـش ، نم و  دوخ  یرابکتـسا ، یاھتردـق  یاجهب  رگا  هچ ؟ دنکـشب  ار  نیا  تسود  رگا  لاح  دنکـشب . ار 

لوصا نیا  باحصا  هقرف ، نآ  زا  ار  هقرف  نیا  ینس : یاھهقرف  هب  دسریم  تبون  دندش ، ادج  مھ  زا  اھنیا  هک  دعب  دوشیم ؟ هچ  مینک ، ادج  هعیش  زا  ار  ینس  ینس ، زا  ار  هعیش 

دننکیم اقبا  یسک  رب  رگم  هتسد ! نآ  زا  ار  هتـسد  نیا  هقرف ، نآ  زا  ار  هقرف  نیا  هعیـش : هب  دسریم  تبون  دعب  عورف . نآ  باحـصا  زا  ار  عورف  نیا  باحـصا  لوصا ، نآ  باحـصا  زا  ار 

کی نیا  تسین . یتاساسحا  هلاسم  کی  نیا ، هک  تسا  نیا  یارب  دندرکیم ، هیکت  تدحو »  » هلاسم یور  ردقنیا  ماما  هکنیا  مینک ؟ تکرح  نمـشد  تساوخ  هب  دـیاب  ام  ارچ 

تدحو نیا  هب  دشاب ، وا  راک  درب  هک  هزادنا  رھ  هب  دنک ، دروخرب  رگید  هقرف  اب  تناھا  تنوشخ و  اب  رگا  دـنک ، تناھا  رگید  هقرف  نآ  تاسدـقم  هب  سک  رھ  تسا . ینالقع  هلاسم 

. دشاب دھاوخیم  هک  رھ  تسا ؛ هدز  هبرض 

بالقنا هیلع  ماما و  هیلع  هعیـش و  هیلع  نآرق -  دـض  مالـسا و  دـض  تفگ  دـیاب  هعیـش -  دـض  یاھامنملاع  یتفن  یاھرالد  اب  هک  مراد  ییاھباتک  زا  باتک  توک  کی  هدـنب  هتبلا 

هناصلخم کرابم و  شالت  همھ  نیا  درک ؟ راک  هچ  دیاب  الباقتم  دننکیم ؟ راک  هچ  مینیبب  مینک  هاگن  روطنیمھ  ام  هک  تسا  هدش  ام  بیصن  اجنیا  شاهخـسن  کی  و  دناهتـشون ،

ای یلھاج  هکنیا  یارب  مینک  اھر  ار  اھنیا  همھ  دوشیم -  بیرقت  یارب  ایند  رد  هک  ییاھشالت  هیقب  ای  میراد ، اجنیا  ام  هک  یبیرقتلاعمجم  نیمھ  دوشیم -  ماجنا  بیرقت  یارب 

تـشادگرزب هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا ؟! تسرد  نیا  هقرفت ؟! داجیا  تناھا ، لباقتم ، راـک  هب  مینک  عورـش  یرگاـشفا ، ضوع  تسا ؟! هدرک  یتکرح  یرودزم  اـی  یثیبخ 

. دنکیم عنم  نآ  زا  مرکا ، ىبن  تدالو 

بالقنا  / ١٣٧٢/١١/٠٨ ربھر  اب  (ع ) تیبلھا یناھج  سنارفنک  یمومع  عمجم  یاضعا  رادید 

دنتسناد یمالسا  بھاذم  قرف و  یمامت  راختفا  بجوم  ار  ناریا  رد  (ع ) تیبلھا ناوریپ  تمھ  هب  یمالـسا ، ردتقم  یـسایس  ماظن  نیلوا  لیکـشت  یاهنمخ  هللاتیآ  ترـضح 

تمـصع و تـیب  لـھا  هناـمولظم  یاھتدـھاجم  اـھشالت و  هـمادا  رد  دـندروآرد و  زازتـھا  هـب  ناـھج  زا  هـطقن  نـیا  رد  ار  نآرق  مالـسا و  مـچرپ  (ع ) تیبلـھا ناوریپ  دـندومرف : و 

. تسا ناناملسم  مالسا و  تمدخ  رد  یمیظع  یسایس  هناوتشپ  یمالسا ، ماظن  زورما  دندرک و  جراخ  تبرغ  تیمولظم و  زا  ناھج  زا  یشخب  رد  ار  مالسا  (ع ،) تراھط

نانمشد دندومرف : دندرک و  فیصوت  مالسا  ناھج  لک  تدحو  یارب  یاهمدقم  ار  (ع ) تیبلھا بھذم  ناوریپ  نایم  یگنھامھ  یراکمھ و  داجیا  زا  فدھ  یمالسا  بالقنا  ربھر 

نآ رذگھر  زا  ات  دندروآ . دوجوب  عزانت  یریگرد و  گنج ، فالتخا ، ینـس  هعیـش و  نایم  همھ  زا  شیب  یمالـسا و  قرف  نیب  ات  دناهدرک  شالت  یدامتم  یاھلاس  ینـس  هعیش و 

فلتخم قرف  نایم  یردارب  (ع ) تیبلھا نآرق و  میلاعت  ساـسارب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  زورما  نانمـشد ، شـالت  لـباقم  رد  اـما  دـننک . فیعـضت  ار  یمالـسا  عماوج  دـنناوتب 

. دنکیم لابند  یلمع  یشم  طخ  رکف و  کی  ناونع  هب  ار  یمالسا 

عامتجا دـندومرف : دـندرک و  دای  اھنآ  هدـناشنتسد  یاھتموکح  یناھج و  یاھهطلـس  اکیرمآ و  هدـمع  فدـھ  کی  ناونعب  ینـس  هعیـش و  نیب  فالتخا  زا  نیملـسم  رمایلو 

تسا و یمالسا  بھاذم  مامت  نایم  مھافت  داجیا  مالسا و  ناھج  تدحو  یارب  یاهمدقم  میرکنآرق و  ناوریپ  تدحو  تھج  رد  یتکرح  یمالـسا  ناریا  رد  (ع ) تیب لھا  ناوریپ 

. تسا هداد  رارق  نآرق  مالسا و  تمدخ  رد  ناھج  حطس  رد  ار  دوخ  ییاناوت  تردق و  تزع ، هک  تسا  دنوادخ  رازگرکش  ناریا  گرزب  تلم 

بالقنا  / ٢٠/١٣٧٣/٠۶ ربھر  اب  ناتسکاپ  روھمجسیئر  رادید 

هدنھد دنویپ  نیرتگرزب  مالسا  روشک  ود  نایم  هنامیمص  هناردارب و  طباور  رد  دندومرف : ناتـسکاپ  ناریا و  تلم  ود  نایم  قیمع  یاھدنویپ  هب  هراشا  اب  یاهنمخ  هللاتیآ  ترـضح 

تیلاعف ناتسکاپ  لخاد  رد  ناگناگیب  تیادھ  اب  هک  هعیشدض  یطارفا  هورگ  اما  تسا  ناریا  ناملسم  تلم  ردارب  ینس  هعیـش و  زا  معا  ناتـسکاپ  تلم  تسا . هدوب  طباور  نیا 

. دننک دراو  بیسآ  تلم  ود  یردارب  تدحو و  هب  ات  دنتسھ  شالت  رد  دننکیم 

یمالسا  / ١٣/٠۵/١٣٧۵ تدحو  یللملانیب  سنارفنک  رد  هدننک  تکرش  یجراخ  یاھتیصخش  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا یـضعب  اما  دوش ؛ لمع  رابکتـسا  تساوخ  دنتـشاذگن  دـندیمھف و  هنارایـشوھ  اھتلود  زا  یـضعب  دـنک . نمـشد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  ار  اھتلود  تساوخیم  رابکتـسا 

دارفا دندرک و  حرطم  ار  یتدیقع  تافالتخا  ینس و  هعیـش و  تافالتخا  یاهقرف و  تافالتخا  هلاسم  مھ  اھتلم  حوطـس  رد  دندیتلغ . یرابکتـسا  ماد  نیا  رد  هجوت  نودب  اھتلود ،

. دش هتشون  یدایز  یاھباتک  دنسیونب و  باتک  ناریا ، ناملسم  تلم  دیاقع  زا  یخرب  هیلع  ای  عیشت  هیلع  ای  یمالـسا  یروھمج  هیلع  دزم ، نتفرگ  اب  هک  دنتـشاداو  ار  یدایز 

رد زورما  نم ! نازیزع  دنداتفا . ماد  نیا  رد  فرط  ود  رھ  هنافـساتم  دنھد . خـساپ  اھمانـشد  اھلاکـشا و  نیا  هب  اھباتک و  نیا  هب  هک  اھنآ ، دوخ  نابز  اب  دـندرک  راداو  مھ  ار  یاهدـع 

. تسا نیا  هلاسم  مالسا ، یایند 

رفک و مالـسا و  یایند  نانمـشد  لیئارـسا و  اکیرمآ و  هب  هک  نیا  یاج  هب  دتـسیایم و  هعمج  ریغ  ای  هعمج  هبطخ  ناونع  هب  تسدرود ، روشک  کـی  رد  هک  ییاـمن  یناـحور  نآ 

، اراکـشآ انلع و  هک  یـسک  نآ  تسین . مالـسا  هرابود  تایح  هب  طاـبترایب  همدـقمیب و  هداـس و  راـک  نیا  دـنکیم ؛ هلمح  نیملـسم  قرف  زا  یاهقرف  هب  دـنک ، هلمح  رابکتـسا 

یاھفدـھ زا  یکی  ناریا ، تلم  زا  ناملـسم  یاـھتلم  ندرک  ادـج  زورما  تسا . رابکتـسا  تساوـخ  ناـمھ  نیا  دریگیم ، تناـھا  داـب  هـب  ار  نیملـسم  قرف  زا  یاهـقرف  تاسدـقم 

. دننکیم جرخ  لوپ  ناریا  لخاد  هنافساتم -  مھ -  ایند و  حطس  رد  مھ  دننکیم و  یراذگتسایس  راک و  یزیرهمانرب و  نیا ، یور  تسا . رابکتسا  هدش  فیرعت  صخشم و 

هھبج کی  رد  دحاو ، راعـش  کی  اب  دحاو ، مچرپ  کی  ریز  رد  دـحاو ، فص  کی  رد  ینـس ، هعیـش و  ناملـسم  ناردارب  ناریا  رد  دـننیبیم  نوچ  دراد ؛ دوجو  یدراوم  مھ  ناریا  لخاد 

، دـننک عافد  روشک  نیا  رد  مالـسا  یاھزرم  یـضرا و  تیمامت  زا  دـنورب  دنتـساوخیم  هک  یناسک  زا  هلاـس ، تشھ  یلیمحت  گـنج  رد  دنتـسھ . مھ  اـب  مھ و  راـنک  رد  دـحاو ،

دش و هتخیمآ  مھرد  اھنوخ  ناریا ، رد  دنتفر . اج  همھ  زا  دنتفر ؛ همھ  دـیتسھ ؟ نابز  مادـک  هجھل و  مادـک  بھذـم ، مادـک  هقرف ، مادـک  هفیاط ، مادـک  زا  امـش  دیـسرپن  یـسک 

ییهناھب یاهقرف ، رھ  یارب  دـنیبب . ار  نیا  دـناوتیمن  رابکتـسا ، دروآ . دوجو  هب  فلتخم  فیاوط  اھهجھل و  قرف و  نایم  تفلا  کی  داحتا و  کـی  هملک ، یقیقح  یاـنعم  هب  بـالقنا 

همھ دـنک ! رارکت  ناشیارب  دـھاوخیم ، وا  هک  ار  هچنآ  دورب  ات  دـنراذگیم ، شناھد  رد  یزیچ  دـننکیم و  ادـیپ  یاهقرف  رھ  رد  ار  دارفا  نیرتروخب  بیرف  نیرتهداس و  دـننکیم . تسرد 

نامھ مکح  لاعتم ، یادـخ  دزن  رد  دـنک -  ادـج  رگید  یاھروشک  اھتلم و  زا  ار  ناریا  تلم  ینعی  دـنک -  کـمک  رابکتـسا  فدـھ  نیا  هب  زورما  هک  یـسک  رھ  دنـشاب . بقارم  دـیاب 

یاھفدـھ هب  زورما  هک  سک  رھ  هلخدـم » هلخدـی  نا  یلع هللا  اقیقح  ناـک  . » ربماـیپ ناـمز  رد  هچ  زورما و  هچ  دـندیگنج ؛ مالـسا  اـب  هک  دراد  ار  نیملـسم  مالـسا و  نانمـشد 

. دیگنج یھلا  تایآ  اب  مالسا ، لوزن  روھظ و  نامز  رد  هک  تسا  یسک  نامھ  لثم  دنک ، کمک  یمالسا  ناریا  لابق  رد  رابکتسا 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 9 
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هداتفا قافتا  اج  نیا  رد  هک  تسا  یمیظع  تکرح  تکرح ، نیا  تسا . نآرق  مالـسا و  هدـش  یوزنم  ماـکحا  ندرک  هدـنز  مالـسا و  یاـیحا  تمـس  هب  یتکرح  تکرح ، نیا  زورما 

؛ دینکیم هدھاشم  ار  تیعقاو  نیا  دینک ، هاگن  مالسا  یایند  برغ  قرـش و  رد  مالـسا  یاھروشک  هب  رگا  دنھد . ماجنا  ار  تکرح  نیا  دنھاوخیم  اج  همھ  رد  ناناملـسم  تسا .

تردـق همھ  هک  ییاج  نآ  دوشیمن ؛ تسا و  هدـشن  روز  رز و  میلـست  هک  ییاج  نآ  دنتـسھ . عنام  روز  رز و  نابحاص  نوگانوگ و  یاھیناپمک  اـکیرما ، یناـھج ، رابکتـسا  اـھتنم 

. تسا یمالسا  ناریا  تسا ، هتفرگ  رارق  رابکتسا  لباقم  رد  یلم 

هک ار -  نیملسم  یاھورین  نتفرگ  رارق  هھبج  کی  رد  اھورین و  داحتا  تدحو و  دننک  یعـس  همھ  دینادب . ردق  ار  نیملـسم  نیب  مارتحالا  کرتشم  هتفھ  نیا  تدحو ، هتفھ  نیا 

. دننادب ردق  دنرامشب و  منتغم  تسا -  یناھج  رابکتسا  لباقم  رد  اھتلم  هبرح  نیرتگرزب  نیملسم و  یدنلبرس  هیام  تداعس و  زمر 

تایآ هب  دننک  ادـیپ  قیفوت  ملاع ، راطقا  رد  نیملـسم  همھ  دـشاب و  هار  نیا  رد  ناگدـننک  تکرح  لاح  لماش  هادـفانحورا  اھیقب  ترـضح  هیکاز  هیعدا  هللااشنا  هک  میراودـیما 

لمع هماج  تسا ، هدوب  زورما  ات  لوا  زا  یمالـسا  گرزب  یاھتیـصخش  یوزرآ  دروم  هک  ار  یتدـحو  هللااشنا  دـننک و  لـمع  اـعیمج  هللالـبح  هب  ماـصتعا  روتـسد  نآرق و  هفیرش 

. دنناشوپب

یتخت  / ٢٧/٠۶/١٣٧۵ مویداتسا  رد  هیمورا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

زا و  ایناث -  دننک ، نوریب  ار  نانمشد  یگداتسیا ، تمواقم و  اب  تعاجش و  اب  الوا  دنتسناوت  نانمشد ، تاکیرحت  دوجو  اب  دندید و  اھیتخس  یلیخ  هک  نیا  اب  هقطنم ، نیا  مدرم 

گنج دنتفرگن و  رارق  نمشد  کیرحت  ریثات  تحت  دندش و  دحتم  رگیدکی  اب  ناناملسم  یاھھورگ  دندرک . رارق  رب  ناشدوخ  نیب  رد  مھ  زاب  ار ، هتـشذگ  یردارب  نامھ  رتالاب -  نیا 

ناتسا مدرم  دشر  نیا  ملد ، رد  هشیمھ  نم  دھدیم . ناشن  ار  ناتسا  نیا  مدرم  دشر  نیا  دنتخادنین . هار  هب  یحیسم  ناملسم و  گنج  درک ، کرت و  گنج  ینس ، هعیش و 

. تسا ناتسا  نیا  مدرم  قباوس  زا  یکی  نیا  ماهدرک . نیسحت  ار 

یتخت  / ٢٧/٠۶/١٣٧۵ مویداتسا  رد  هیمورا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

، بالقنا یزوریپ  ماگنھ  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  تسا . یـشزرا  اـب  رایـسب  زیچ  نیا  دـننکیم . یگدـنز  یناـبرھم  اـب  مھ  راـنک  رد  ینـس ، هعیـش و  درک و  کرت و  ناتـسا ، نیا  رد 

. فلتخم ماوقا  نمکرت ؛ چولب و  رل ، درک ، سراف ، برع ، کرت ، دوب . ام  روانھپ  نیمزرس  رد  ماوقا ، ددعت  هلاسم  درکیم ، راودیما  بالقنا  تسکش  هب  تبـسن  ار  یجراخ  نانمـشد 

ار هلاسم  نیا  رد  هغلابم  ییارگ و  موق  تاغیلبت  دـینکیم ، هاـگن  اـجرھ  امـش  دزادـنیب . مھ  ناـج  هب  ار  اـھنیا  دـنک ؛ یرادرب  هرھب  فـالتخا ، نیا  زا  دـناوتب  هک  دوب  راودـیما  نمـشد 

کرت و تسا . یناریا  زیچ ، همھ  زا  شیپ  ناریا  تلم  هک  دوب  لفاغ  اما  تساوخیم ؛ ار  نیا  نمشد  دید . دیھاوخ  اجنآ  رد  ار  نمـشد  تسد  دینک ، شواک  رگا  دینکیم . هدھاشم 

. تسا هتشارفا  رب  ایند  رد  ار  مالسا  مچرپ  هک  دنتسھ  یمالسا » ناریا   » دنزرف هک  دننکیم  راختفا  یناریا ، ماوقا  هیقب  برع و  درک و  سراف و 

ماجتبرت  / ٠٩/١٣٧٨/٠۶ ناتسرھش  مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

بھذم ود  زا  مدرم  تیعمج  هکنیا  دوجو  اب  منکیم  هدھاشم  هک  تسا  نیا  هدوب ، نیـشنلد  بولطم و  بلاج و  هراومھ  امـش  راوجمھ  یاھرھـش  هقطنم و  رد  نم  یارب  هچنآ 

فالتخا و هوجو  رب  ار  کرتشم  هوجو  دـنناوتب  مدرم  هک  ییاجرھ  دراد . هبلغ  اھنآ  تاساسحا  فطاوع و  راتفر و  رب  یمالـسا  تدـحو  اما  تسا ، هدـش  لیکـشت  ینـس  هعیش و 

؛ دـش دـھاوخ  مدرم  نآ  بیـصن  یزوریپ  تیقفوم و  هطقن ، نآ  رد  دـننک ، میظنت  هملک  تدـحو  ساـسا  رب  ار  دوـخ  تاـساسحا  ناـمیا و  راـتفر و  فـطاوع و  دـنھد و  هبلغ  قارتـفا 

رانک رد  ینـس  هعیـش و  هک  یقطانم  ریاس  رد  هچ  و  هقطنم ، نیا  رد  هچ  یتسیزمھ -  نیا  ناریا ، تلم  یارب  هعاـمجلا .» عم  هللادـی  : » تسا یمالـسا  راـثآ  رد  هک  یناـنچمھ 

هب دھد و  ناشن  مالـسا  یایند  هب  نشور  ناشخرد و  یهطقن  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دـناوتیم  ناریا  تلم  هک  تسا  یاهتکن  نیا  تسا و  راختفا  یهیام  دـننکیم -  یگدـنز  مھ 

. دنک راختفا  نآ 

ماجتبرت  / ٠٩/١٣٧٨/٠۶ ناتسرھش  مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

. درک تیوقت  زورهبزور  ار  یگچراپکی  تدـحو و  نیا  دـیاب  ایناث  تسا . نآرق  ماکحا  مالـسا و  نیبم  نید  دنمـشزرا  یهریخذ  ظفح  الوا  تسا ، هضیرف  کی  ناریا  تلم  اـم  یارب  هچنآ 

یارب ییوگلا  دینک و  رتشیب  زورهبزور  ار  یردارب  یاھدنویپ  یتسیاب  دننکیم ، یگدـنز  مھ  رانک  رد  ینـس  هعیـش و  هک  لیبق  نیا  زا  یقطانم  هقطنم و  نیا  رد  صوصخب  امش 

جراخ نید  زا  دنک و  درط  ار  رگید  هورگ  نآ  یمالـسا ، یاھهقرف  زا  یھورگ  رھ  هک  تسا  نیا  دـنھاوخیم ، ار  نآ  نیملـسم  مالـسا و  نانمـشد  هک  هچنآ  دیـشاب . مالـسا  یایند 

، ناریا تلم  دیراذگب . دیابن  امش  دنروخیم ؛ ار  نمشد  یزاب  عقاو ، رد  دننکیم و  لمع  نمشد  تساوخ  نیمھ  قبط  مھ  یضعب  مالسا ، یایند  حطـس  رد  هنافـساتم  دنادب .

روشک نالووسم  تلم و  یراکمھ  اب  دوش ، رتیوق  دیاب  زورهبزور  هک  تدحو  نیا  اب  دمھفیم . ار  نمـشد  دـنفرت  تسا و  رایـشوھ  هک  دـھد  ناشن  دـیاب  قطانم  نیا  رد  صوصخب 

تـسد اب  هک  دـنوادخ  هب  لـکوت  اـب  تسا و  هدرک  زاـب  ناریا  تلم  یورهب  ار  یدنلبرـس  تزع و  لالقتـسا و  یدازآ و  هار  هک  مالـسا  هب  کـسمت  اـب  دراد ، دوجو  زورما  هللادـمحب  هک 

وگلا رگید  یاھتلم  یارب  هک  ینانچنآ  دـنک ؛ داـبآ  ار  دوخ  روشک  تسناوت  دـھاوخ  تلم  نیا  راـگدرورپ  لـضف  هب  تسا ، هتفاتـش  تلم  نیا  کـمک  هب  ساـسح  دراوم  رد  شتردـق 

. دوش

(ع)  / ١٣٧٩/٠١/٠۶ اضر ترضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

هرابرد هک  ار -  ریدغلا  باتک  وا  دراد . یمالـسا » تدحو  ریدغلا و   » ناونع اب  یاهلاقم  یرھطم  دیھـش  اھیآ  موحرم  هک  نانچمھ  دشاب ؛ تدحو  هیام  دناوتیم  مھ  ریدـغ  هلاسم 

دوخ تسا . نیمھ  بلطم  تیعقاو  اما  دیایب ، بیجع  رظن  هب  تسا  نکمم  تسھ . مھ  تسرد  هک  دنادیم  یمالسا  تدحو  یاھروحم  زا  یکی  تسا -  ریدغ  هب  طوبرم  لئاسم 

ثیدح رد  هک  ربمایپ  فرط  زا  مالـسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما  بوصنم  تموکح  ینعی  تسا -  هدرک  لوبق  داقتعا  ناونع  هب  ار  نآ  هعیـش  هک  یاهبنج  زا  ریغ  ریدـغ ، هلاسم 

تیالو راعش  یمالـسا ، یاھروشک  یاھتلم  ناھج و  ناناملـسم  زورما  رگا  درادن . ینـس  هعیـش و  رگید  نیا  تسا . هدش  حرطم  مھ  تیالو  هلاسم  لصا  تسا -  راکـشآ  ریدغ 

. تشگ دھاوخ  کیدزن  لح  هب  یمالسا  یاھروشک  تالکشم  دش و  دھاوخ  زاب  یمالسا  تما  هدوشگان  یاھهرگ  هتفرن و  یاھھار  زا  یرایسب  دنھد ، رس  یمالسا 

(ع)  / ١٣٧٩/٠١/٠۶ اضر ترضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

هرمزور لماعت  رد  ار  دوخ  نیرید  تافالتخا  دـیاب  ینـس  هعیـش و  زورما  هک  دوب  نیا  رب  نم  هدـیقع  هشیمھ  بـالقنا ، یزوریپ  زا  شیپ  مھ  بـالقنا و  یزوریپ  زا  دـعب  نارود  رد  مھ 

. تسا نیمھ  ماهدیقع  مھ  زورما  دشاب . دناوتیم  تاکرتشم  زا  یکی  نیا  هک  دنبسچب ؛ ار  دوخ  تاکرتشم  دنراذگب و  رانک  ار  اوعد  گنج و  دنراذگب . رانک  ناشدوخ 

یعفانم دـیاوف و  هچ  راک  نیا  زا  رابکتـسا  هک  دـننادیم  دـنلیلحت ، رکف و  لـھا  هک  یناـسک  هتبلا  دـتفیب . فـالتخا  ینـس  هعیـش و  نیب  هک  دوشیم  شـالت  رایـسب  اـیند  رد  زورما 

یوـس زا  ار  ناریا  یور  راـشف  دـننک ؛ ناریا  یاـھزرم  صوـصخم  ار  یمالـسا  بـالقنا  دـننک ؛ ادـج  یمالـسا  یاـھروشک  هعوـمجم  زا  ار  ناریا  هک  تسا  نیا  ناشفدـھ  دربیم .

هچ سکرھ -  مینک . لمع  لباقم  هطقن  تسرد  دیاب  ام  دنیامن . یریگولج  ناریا  تلم  یاھسرد  زا  رگید  یاھتلم  ىزومآسرد  زا  دننک و  یزاسهنیمز  رگید  ىمالـسا  یاھروشک 

راک یمالسا  تما  یاھفدھ  مالسا و  بالقنا و  عفن  هب  وا  دنک ، کمک  ینس  هعیش و  نیب  هناتسود  هنسح و  تاطابترا  یلدمھ و  هب  هعیش -  طیحم  رد  هچ  ینـس و  طیحم  رد 

. تسا هدرک  تکرح  نآ  لباقم  هطقن  تسرد  دنک ، ییادج  رد  یعس  مھ  سک  رھ  تسا . هدرک 

، تسا ناگناگیب  لایما  فادـھا و  اـب  طـبترم  هک  ییاھقودنـص  زا  مرواـیب -  مسا  اـھنآ  زا  مھاوخیمن  هک  یمالـسا -  یاـھروشک  زا  یـضعب  رد  زورما  هک  مراد  کـیدزن  عـالطا  هدـنب 

هب اھنآ  ایآ  دننک ! شخپ  مالـسا  یایند  رد  دنـسیونب و  باتک  هعیـش  خیرات  هیلع  هعیـش و  دـیاقع  هیلع  هعیـش ، هیلع  هک  نیا  صوصخم  دـننکیم ؛ فرـص  دـنراذگیم و  ار  ییاھلوپ 

کی ار  مالسا  مچرپ  یمالسا و  تموکح  ناریا  رد  زورما  نوچ  اھتنم  ینس ؛ اب  هن  دنتسود ، هعیش  اب  هن  ینـس . هن  دشاب ، هعیـش  هن  دنھاوخیم  اھنآ  هن ؛ دندنمهقالع ؟ ننـست 

اب دننکیم ! یلاخ  هعیـش  رـس  رب  دنراد ، مھ  بالقنا  اب  ینمـشد  هچرھ  اھنیا  اذـل  دـننادیم ، عیـشت  هب  ار  ناریا  تلم  یدـنبیاپ  همھ  تسا و  هتفرگ  تسد  رد  یعیـش  هعومجم 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 10 
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. دوش رگید  یاھروشک  ناناوج  بذج  دروم  دنک و  تیارس  رگید  یاھاج  هب  تزع  راختفا و  مچرپ  نیا  مالـسا و  یـسایس  تیمکاح  دنراذگن  هک  نیا  یارب  دننکیم ، هزرابم  هعیش 

، ینـس ناردارب  نیب  رد  نامدوخ  روشک  رد  هن  یعیـش ، یاھهعومجم  رد  هن  یمالـسا ، لفاحم  رد  هن  ام ، روشک  رد  هن  دـنک . کـمک  نانمـشد  تناـیخ  نیا  هب  دـیابن  سکچیھ 

. دوش کمک  تسا -  ینمشد  راقن و  داجیا  هک  رابکتسا -  تساوخ  هب  هک  دنک  یراک  دیابن  سکچیھ 

، ناشدوخ تارودقم  ناوت و  ردق  هب  ینس  هعیش و  هک  مییوگب  میھاوخیم  هن  دوش و  هعیش  ینس ، ای  دوش ؛ ینس  هعیش ، هک  مییوگب  میھاوخیم  هن  نامنایب ، نیا  اب  ام  هتبلا 

رد هن  یملع ، یاھطیحم  رد  دنـسیونب ؛ یملع  یاـھباتک  درادـن . یلاکـشا  چـیھ  تسا و  بوخ  رایـسب  یملع ، راـک  اـقافتا  دـننکن . یملع  راـک  ناـشدوخ  دـیاقع  میکحت  یارب 

، فرح اب  دھاوخیم  یـسک  رگا  اما  میریگب . دیابن  ار  وا  راک  ولج  ام  دنک ، تباث  ار  دوخ  قطنم  دناوتیم  یـسک  رگا  نیاربانب ، طلغ . دـب و  یاھنحل  اب  مھ  نآ  یملعریغ ، یاھطیحم 

ار یلم » تدحو  . » اھهعیش مھ  دنشاب و  بقارم  دیاب  اھینـس  مھ  تسا . نمـشد  تمدخ  رد  هک  مینکیم  رکف  ام  ار  نیا  دنک ، داجیا  فالتخا  نوگانوگ ، یاھهویـش  اب  لمع و  اب 

. دوشیم مھ  نیا  لماش  میتفگ ، ام  هک 

مخ  / ١٣٧٩/١٢/٢۴ ریدغ  دیعس  دیع  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نیب رد  دشاب . هدرک  لقن  ار  ریدغ  ثیدح  هعیـش  طقف  هک  تسین  روطنیا  تسا . مالـسا  خـیرات  ملـسم  عیاقو  وزج  هعقاو  نیا  الوا  دراد : دوجو  یگرزب  یاھـسرد  ریدـغ ، هعقاو  رد 

اـملع و مھف  دـناهدرک . ناـیب  مھ  اـھنآ  تسا ، هدرک  ناـیب  ار  هثداـح  نـیا  هعیـش  هـک  روطناـمھ  دـناهدرک و  لـقن  ار  ثیدـح  نـیا  یرایـسب  دادـعت  تنـس ، لـھا  ناثدـحم  اـملع و 

، ربمغیپ هک  دوب  نیا  هالوم » یلع  اذھف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف درک و  دنلب  ار  نینموملاریما  تسد  هک  ربمغیپ ، لمع  نیا  زا  هثداح -  نآ  راضح  دوخ  مھف  دننامھ  نادنمشناد - 

یاوعد زا  هچرھ  زورما  ات  مالسا  یایند  میوش -  یداقتعا  یاھیریگرد  تافالتخا و  ینس و  هعیش و  هلاسم  دراو  میھاوخیمن  درک . بصن  دوخ  ىنیشناج  یارب  ار  نینموملاریما 

. درک بوصنم  ار  نینموملاریما  ربمغیپ  دوش ؛ هدیمھف  تسرد  دیاب  دراد ، دوجو  ربمغیپ  قیمع  مالک  نیا  رد  هک  یتفرعم  یلو  تسا - ! سب  هدیشک ، ینس  هعیش و 

نادھاز  / ١٣٨١/١٢/٠٢ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ماظن اذل  تسا . مدرم  نیا  توق  طاقن  زا  یکی  یمالسا ، قیمع  نامیا  تسا . هعیش  هچ  ینس و  هچ  مدرم ، یمالسا  قیمع  نامیا  ناتسا ، نیا  مھم  یاھیگتـسجرب  زا  یکی 

اجرھ تساھلد . اھنامیا و  نیا  تیامح  هب  یکتم  دنکیم ، عافد  نآرق  مالـسا و  زا  دنلب  یادص  اب  هنادنمتردق  هتفرگ و  تسد  هب  ایند  رد  ار  مالـسا  تزع  مچرپ  زورما  هک  یمالـسا 

لحار ماما  هک  یاهتـشارفارب  مچرپ  دـیورب ، امـش  هک  مالـسا  یایند  زا  یاهطقن  رھ  رد  زورما  دنتـسھ . اجنآ  رد  یمالـسا  ماظن  فکربناج  نایرکـشل  تسھ ، یمالـسا  ناـمیا 

نایم تسا  قرف  اما  تسا ؛ دایز  ایند  رد  یمالـسا  روشک  ناملـسم و  دوشیم . بوسحم  تیوھ  تزع و  راختفا و  هیام  درک ، دـنلب  یمالـسا  تزع  زا  عافد  رد  ام  ناـشلامیظع 

ناشیاھروشک لخاد  رد  دوخ  تسوپ  تشوگ و  اب  ار  یمالـسادض  یاھتردق  یرادمتردق  تیمکاح و  لاحنیعرد  دنمالـسا ، هب  دقتعم  تسا و  ناملـسم  ناشمان  هک  ییاھتلم 

لوبق ار  یتموکح  چیھ  لیمحت  هتفرگ ، تسد  رد  ار  مالـسا  دنمتردق  تیمکاح  مچرپ  هتفریذـپ و  دوخ  یگدـنز  رب  مکاح  ناونع  هب  ار  مالـسا  هک  یتلم  و  دـننکیم ، سح  هبرجت و 

زورما درادیمن . زاب  مالـسا  زا  عافد  زا  ار  تلم  نآ  دنفلاخم ، مالـسا  اب  داینب  نب و  زا  هک  ییاھتردق  عیمطت  دیدھت و  دوریمن و  یللملانیب  یزرمارف و  تردق  چـیھ  راب  ریز  دـنکیمن ،

نامھ اـب  دوخ و  تزع  اـب  ار  مالـسا  هک  یمالـسا  دـنمتردق  ماـظن  زا  عاـفد  تلم و  نیا  زا  عاـفد  تسا . یتلم  نینچ  رھظم  ناریا  تلم  تلود و  نینچ  رھظم  یمالـسا  یروھمج 

زا ار  مالسا  دیرادروخرب و  نامیا  زا  ناتسچولب  ناتـسیس و  ناتـسا  مدرم  امـش  تسا و  نموم  نامدرم  لام  دنکیم ، راختفا  نآ  هب  دریگیم و  تسد  رـس  رب  ایند  رد  یوبن  تردق 

نیا ام  تاراختفا  زا  یکی  دننزن . مھ  هب  ار  ینس  هعیش و  نیب  یردارب  یتسیزمھ و  نیا  مالـسا  نانمـشد  هک  دیـشاب  بقارم  دیاب  هتبلا  دیراد . لوبق  دوجو  همھ  اب  نادند و  نب 

نانمـشد دـننکیم . زیھرپ  یبھذـم  یموق و  فالتخا  یریگرد و  زا  تسھ ، فالتخا  هنیمز  ناکما و  دراد و  دوجو  یموق  یبھذـم و  یاھتوافت  هک  یطاـقن  رد  اـم  مدرم  هک  تسا 

، تردـق توارط ، تیونعم ، هک  دوشیم  بجوم  یمالـسا  تما  نایم  هقرفت  فـالتخا و  دراد . تمیق  یلیخ  مالـسا  نانمـشد  یارب  ینـس  هعیـش و  گـنج  دندنـسپیمن . ار  نیا 

«. مکحیر بھذت  و   » تسا هدومرف  نآرق  هک  روطنامھ  دنکشب و  مھ  رد  ار  امش  یلم  فالتئا  تمظع  هوکش و 

مھ زورما  دننک ، داجیا  فالتخا  ینـس  هعیـش و  نیب  دندرکیم  یعـس  هتـشذگ  یاھنرق  لوط  رد  هک  یرامعتـسا  یاھتـسد  نامھ  مراد . عالطا  ملاع  رانک  هشوگ و  زا  هدنب  زورما 

هک دننک  لایخ  هدع  کی  دیاش  دیـشاب . بقارم  دـیاب  دنمـشوھ  مدرم  امـش  دـنروآ . دوجوهب  فالتخا  یـشکردارب و  هنیک و  ناینـس ، نایعیـش و  نیب  هکنیا  یارب  دـننکیم  شالت 

اما تسوا . قح  نیا  دراذگیم و  مارتحا  دوخ  یاھـشزرا  دیاقع و  هب  تسا ، یبھذم  رھ  یاراد  سک  رھ  دننکیم . هابتـشا  هک  یلاح  رد  تساھنآ ، بھذـم  عفن  هب  فالتخا  داجیا 

کی هب  هبعک ، کی  هب  مالـسا ، کی  هب  اقفتم  ام  دنراد . یفالتخا  دراوم  اھنآ  اب  تاداقتعا  رد  هک  دوش  هارمھ  یرگید  تیعمج  یاھـشزرا  هب  تناھا  اب  دـیابن  نتـشاذگ  مارتحا  نیا 

مالسا نانمشد  تسا . رظنقافتا  تدحو و  دراوم  زا  رتمک  بتارمهب  فالتخا  دراوم  مینکیم . لمع  میدقتعم و  تعیرش  کی  هب  داھج و  کی  هب  جح ، کی  هب  زامن ، کی  هب  ربمغیپ ،

ناملـسم و ناردارب  رظنقافتا  دـننکیم . شالت  هک  مراد  ربخ  نم  دـنزادنیب . فالتخا  مالـسا ، یایند  همھ  رد  هکلب  ناریا  زا  یطاقن  رد  طقف  هن  ینـس ، هعیـش و  نیب  دـنھاوخیم 

نیا یادھـش  نیب  رد  دـیاهدرک . تباث  ار  نیمھ  مھ  زورما  ات  دـھدیم . تردـق  ماظن  روشک و  نیا  هب  تلم و  نیا  هب  یمالـسا  ماظن  مالـسا و  زا  عافد  رد  رگیدـکی  اب  اھنآ  یھارمھ 

طولخم رگیدکی  اب  هھبج  رد  اھنیا  نوخ  تسھ و  ینس  مھ  هعیش و  مھ  رگید  طاقن  رد  رھشناریا و  رد  دیھش  اھدص  لباز ، رد  دیھش  اھدص  نادھاز ، رد  دیھش  اھدص  ناتـسا ،

رھظم زیزع  ناریا  زورما  تسا . یمالـسا  دراد و  تسد  رد  ار  مالـسا  تزع  مچرپ  ناریا  نوچ  دندرک ؟ عافد  زیزع  ناریا  یاھزرم  زا  ارچ  دندیگنج و  ارچ  دـنتفر ، هھبج  هب  ارچ  دـش .

ناریا ار  مچرپ  نیا  اـما  میدرکیم . میظعت  مارتـحا و  روـشک  تلم و  نآ  هب  میدوـب  هک  اـیند  یاـج  رھ  رد  اـم  درکیم ، دـنلب  ار  مـچرپ  نـیا  اـیند  رد  یرگید  روـشک  رھ  تـسا . مالـسا 

تدحو تدھاجم ، اب  تلم  نیا  دننکیم ، شالت  مالسا  هیلع  یللملانیب  تردق  یاھھاگتـسد  همھ  هک  یتقو  نامھ  رد  تسا . ناریا  تلم  لام  راختفا  نیا  درک و  دنلب  یمالـسا 

. دننادب ار  دنمتردق  زیزع  مالسا  یمالسا و  ناریا  ردق  دیاب  همھ  دننادب . ردق  دیاب  همھ  ار  نیا  دنک . دنلب  ار  مالسا  مان  تسا  هتسناوت  دوخ  یندز  لاثم  تعاجش  هملک و 

ناتسچولب  / ١٣٨١/١٢/٠۶ ناتسیس و  نایوجشناد  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

نآ دینادب  میوگیم : مھ  ناناوج  امش  هب  مدرک . تبحص  ینـس  هعیـش و  نیب  تبحم  یلدمھ و  هب  عجار  ماهتـشاد ، رھـش  نیا  رد  هک  یددعتم  تاعامتجا  رد  زوریرپ  زورید و  نم 

ناردارب ینعی  مھنیب ؛» امحر  . » دننمشد مالسا  لصا  اب  ار ؛ ینس  هن  دنراد و  تسود  ار  هعیش  هن  دننکیم ، کیرحت  هعیش  هیلع  ار  ینس  ینس و  هیلع  ار  هعیـش  هک  یناسک 

نمـشد ینـس ، مشچ  رد  ار  هعیـش  دنکیم و  جیورت  ار  یرگیبصان  یرگیلاغ و  فرط  کی  زا  دنکیم . شالت  فرط  ود  رھ  زا  نمـشد  دنـشاب . نابرھم  میحر و  دوخ  نیب  ناملـسم 

یهئطوت دنکیم . راداو  ینس  یاھـشزرا  تاسدقم و  هب  تناھا  هب  ار  هعیـش  رگید  یوس  زا  دننکیم -  رواب  هنافـساتم  مھ  ینید  نیرجحتم  زا  یـضعب  دنکیم -  یفرعم  یقیقح 

هب دشاب . اھنآ  نیب  دیابن  هک  دوشیم  داجیا  یتاعوضوم  رد  تلم و  کی  تیوھ  ندرب  نیب  زا  تھج  رد  فالتخا  نیا  دھد . رارق  مھ  لباقم  رد  ار  بتکم  ود  نیا  هک  تسا  نآ  نمشد 

ییاھھار زا  نمشد  دیشابن . لفاغ  نمشد  دیک  زا  اما  منونمم ؛ امش  زا  مھ  نم  تسا و  بوخ  یلیخ  نیا  دینزیم و  تدحو  زا  مد  امش  متفگ  ینـس  هعیـش و  مرتحم  یاملع 

؛» لوقلا نحل  یف  مھنفرعتل  و  . » دیسانشب یسابل  رھ  رد  ار  نمشد  دیشاب و  رایشوھ  دیشاب  هتـشادن  هجوت  نآ  هب  دینک و  تلفغ  نآ  زا  امـش  تسا  نکمم  هک  دوشیم  دراو 

. تخانش ار  اھنآ  ناوتیم  مھ  ناشنانخس  زا 

راھباچ  / ١٣٨١/١٢/٠٨ مدرم  هوکشاب  عامتجا  رد  بالقنا  ربھر  ینارنخس 

، ینـس هعیـش و  نویناـحور  اـملع و  یرایـشوھ  مدرم و  ناـمیا  تکرب  هب  دـندرک : حیرـصت  ینـس  هعیـش و  تدـحو  قیمعت  رارمتـسا و  موزل  رب  دـیکات  اـب  یربـھر ، مظعم  ماـقم 

. دیسر دھاوخن  تسا و  هدیسرن  یاهجیتن  هب  هقطنم  نیا  رد  یگتسد  ود  داجیا  یارب  نمشد  یاھشالت 

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

لباـقم رد  ار  مدرم  ارآ  زا  هتـساخرب  یمدرم و  تموکح  حیرـص  تساوـخ  قارع و  مدرم  یاھراعـش  ینـس ، هعیـش و  یاـھھورگ  یھارمھ  هعیـش ، یاـھھورگ  داـحتا  اـھییاکیرما 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 11 
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نوچ تسا و  هتفرگ  تروـص  بناوـج  نیا  هبـساحمیب  راـک ، دـندوب و  هدرکن  هبـساحم  دـندرک -  مھ  ییامنتردـق  دنتـشاذگ و  میراذـگیم و  یماـظن  مکاـح  دـنتفگ  هک  ناـشراک - 

ىنیبشیپ نیا  دروخ . دـنھاوخ  ار  هبرـض  دـندرکن ، هبـساحم  هک  ییاجنامھ  زا  ینعی  تسا ؛ روطنیمھ  یاهبـساحمیب  راک  رھ  دـش . دـھاوخ  هبرـض  راـچد  تسا ، هبـساحمیب 

. منکیم نم  هک  تسا  یلامجا 

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

. تسا یمالسا  تما  لک  هب  هکلب  ام ، هب  طقف  هن  یگرزب  هبرض  ینکشتدحو  میدقتعم  مینادیم و  یمالسا  ماظن  فادھا  تھج  رد  یرورض و  بجاو و  مزال و  ار  بیرقت 

هعمجزامن  / ١٣٨٣/٠٨/١۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

رد ام  نارھاوخ  ناردارب و  قارتفا . هطقن ی  هن  تسا ، تدحو  هطقن ی  نینموملاریما  دیھدن . رارق  یمالسا  یاھ  هقرف  ینـس و  هعیـش و  نیب  فالتخا  هیام ی  ار  نینموملاریما 

تاـفالتخا داـجیا  یارب  دـنراکرد  یلاـعف  رایـسب  یاھتـسد  منیب  یم  ناـیعب  نم  تسا . داـیز  یلیخ  ثداوـح  زا  اـھام  تاـعالطا  دـننک . ناـنیمطا  فرح  نیا  هب  روـشک  رـساترس 

یم مینک ، یم  لابند  یتقو  ینس . هیلع  دوش  یم  هتشون  باتک  هعیش ، هیلع  دوش  یم  هتشون  باتک  رگیدکی . زا  یمالسا  بھاذم  ترفن  ینس ؛ هعیش و  گنج  یبھذم ؛

تـسناوت سکرھ  هثحابم ، لالدتـسا و  زیم  تشپ  رد  دراد . ار  دوخ  لالدتـسا  دـیاقع و  یبھذـم  رھ  تسا . هدـمآ  اج  کی  زا  اھزرم و  فرط  نآ  زا  اـھباتک  نیا  یود  رھ  لوپ  مینیب 

لباـقم رد  مالـسا  یاـیند  هـمھ ی  تـسا . تدـحو  روـحم  نینموـملاریما  داد . رارق  ترفاـنم  اوـعد و  گـنج و  یاـضف  دـیابن  ار  هعماـج  یاـضف  اـما  دوـشب ؛ بلاـغ  دوـشب ، بلاـغ 

نارود مھ  یوما و  نارود  رد  مھ  مالـسا ، خـیرات  لوط  رد  دـندوب . نینموملاریما  نانمـشد  بصاون ، مان  هب  کچوک  هورگ  کی  درادـن . ینـس  هعیـش و  دـنا ؛ عضاـخ  نینموملاریما 

همئا دینیبب  امش  دننک . یم  لیلجت  ار  نینموملاریما  بھذم -  هعیش  هچ  بھذم ، ینس  هچ  مالسا -  یایند  هماع ی  اما  دندوب ؛ نینموملاریما  نمشد  ییاھھورگ  یـسابع 

حدم راعشا  نینموملاریما  هرابرد ی  یعفاش  ماما  تسا . یعفاش  لام  دوش ، یم  هتفگ  هک  یفورعم  راعـشا  دنراد . حدم  رعـش  نینموملاریما  هرابرد ی  تنـس  لھا  یھقف  ی 

حـضاو نشور و  فافـش و  اھراوگرزب  نیا  تیعقوم  ماقم و  نایعیـش ، ام  یارب  دـنا . عضاخ  اھنیا  همئا  بلغا  ای  همھ  هرابرد ی  هکلب  نینموملاریما ، هراـبرد ی  طـقف  هن  دراد . زیمآ 

یلیخ ام  قطنم  تسا . ندش  نشور  لباق  اھزیچ  نیا  یملع  ثحب  یملع و  هلداجم ی  ثحب و  ماقم  رد  دننک . نشور  ار  لئاسم  نیا  ناشدوخ  یارب  دنتـسناوتن  اما  تسا ؛

دراد اھاجک  زا  هیضق  هک  مینیب  یم  ام  دنزادنیب . اوعد  هک  تسا  نیا  ناش  یعس  ناریا  رد  صوصخب  مالـسا و  یایند  فلتخم  طاقن  رد  قارع ، رد  زورما  یی  هدع  اما  تسا ؛ یوق 

. دروخ یم  بآ 

جح  / ١٣٨٣/٠٩/٣٠ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

جـح و یانعم  تقیقح  رد  نتفر  ورف  جـح ، بدا  تسا . عونمم  جـح  رد  لادـج  قوسف و  ناردارب و  اب  ندرک  اوعد  نینموم ، اب  ندرک  تنوشخ  تسارادـم . تملاـسم و  جـح ، بدا 

یمالـسا و یاھتلم  نیب  تدـحو  داجیا  تصرف  تسا . تدـحو  تبحم و  داـجیا  یردارب و  جـح ، بدا  تسا . یگدـنز  نارود  همھ ی  یارب  نآ  زا  نتفرگ  هشوت  ندرک و  یرادرب  هرھب 

فاوط قشع  هب  یھلا ، رکذ  قشع  هب  ربمغیپ ، دقرم  قشع  هب  هبعک ، قشع  هب  همھ  ملاع ، طاقن  اصقا  زا  ناسنا  همھ  نیا  دوش . یم  مھارف  جح  رد  طقف  یمالسا ، بوعش 

؛ فالتخا داجیا  زا  تسا  ترابع  مالـسا  یایند  رد  اکیرما  رابکتـسا و  یـساسا  فادھا  زا  یکی  زورما  تسا . منتغم  یردارب  تصرف  نیا  دنا ؛ هدناسر  اج  نآ  هب  ار  دوخ  یعـس ، و 

یشاپمس هچ  دننز ، یم  ییاھفرح  هچ  قارع  لئاسم  تبسانم  هب  ایند  رد  رامعتسا  ناگدرورپتسد  دینیب  یم  تسا . ینس  هعیش و  نیب  فالتخا  داجیا  مھ  هلیـسو  نیرتھب 

راک نیا  دنراد  یبرغ  هاوخنوزف  یاھتردق  بلط  تردق  تسد  رامعتـسا و  تسد  هک  تسا  یدامتم  یاھلاس  دننکارپ . یم  یقافن  رذب  هچ  ناشدوخ  لایخ  هب  دـننک و  یم  ییاھ 

دننک راداو  ار  نیا  دنک ، تناھا  نیا  تاسدقم  هب  دننک  راداو  ار  نآ  دننک ؛ ینابصع  هعیش  زا  ار  ینس  و  ینس ، زا  ار  هعیش  ات  تساھنآ  یارب  یبوخ  تصرف  جح ، رد  دننک . یم  ار 

هعیـش و گـنج  دوب . رایـشوھ  دـیاب  اھنادـیم  همھ ی  رد  لاـس و  نارود  همھ ی  رد  تسین ؛ مھ  جـح  صوصخم  دوب ؛ رایـشوھ  دـیاب  دـنک . تناـھا  وا  تاـبوبحم  تاسدـقم و  هب 

هب تبـسن  هنیکرپ  یاھلد  اب  دـنوش -  یم  ور  هبور  رگیدـمھ  اب  گنج  رد  هک  یناسک  لثم  دننیـشنب -  مھ  یور  هبور  اھنرق  تشذـگ  زا  دـعب  تساکیرما . یعقاو  بوبحم  ینس ،

نیا یارب  دننک ، ریجا  ار  یناسک  جح  مسارم  رد  ساسح ، رایـسب  راگزور  نیا  رد  صوصخب  هک  درادن  یدعب  چیھ  دنک . بس  ار  نیا  وا  دـنک ، بس  ار  وا  نیا  دـننزب ؛ فرح  رگیدـکی 

هجوتم هیضق ، نیا  هب  تبسن  مامت  تیلووسم  ساسحا  اب  دیاب  اھناوراک  مرتحم  نویناحور  دنشاب ؛ رایشوھ  مدرم  دیشاب ؛ رایـشوھ  دیاب  امـش  دننک ؛ داجیا  ار  فالتخا  نیا  هک 

. دنک راک  نمـشد  یارب  دنک و  عافد  نمـشد  هشقن ی  زا  دنک ، یم  عافد  تقیقح  زا  هک  نیا  لایخ  هب  ناسنا  هک  تسا  یگرزب  تلفغ  دھاوخ . یم  هچ  نمـشد  دننادب  دنـشاب ؛

ناتتاسدـقم هیلع  ناتدـیاقع و  هیلع  امـش ، هیلع  تسا  نکمم  مھ  ار  بصعتم  ىحطـس  ماوع  یی  هدـع  دـننک ؛ یم  ار  راـک  نیا  دـنوش و  یم  رودزم  دـنریگ ، یم  لوپ  نارگید 

لایخ ات  دـننک  زیوالگ  مھ  اب  ار  ام  دـنھاوخ  یم  دـنھاوخ ؛ یم  ار  نیمھ  اھنآ  دـنا ؛ هدیـسر  ناشدوخ  فدـھ  هب  کـشالب  دـنوش ، هجاوم  یلباـقتم  لـمع  اـب  رگا  دـننک . کـیرحت 

یاج هب  یبحتـسم ، فاوط  یاج  هب  تعامج ، یاـھزامن  رد  تکرـش  یاـج  هب  یناـسک  هک  تسا  نیا  یکی  جـح ، رد  یلاـمتحا  یاـھتلفغ  هلمج  زا  دـننک . تحار  ار  ناـشدوخ 

. دراد دوجو  لحم  ود  نیا  رد  تارطاخ  همھ  نیا  تثعب ، یحو و  نارود  مالسا و  راختفا  نارود  زا  هک  یبنلادجسم -  ای  مارحلادجسم  رطعم  یاضف  رد  روضح 

١٣٨۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناش  مسارم  رد  تانایب 

داحتا و زور  زورما ، دننک . ظفح  ار  دوخ  یرایشھ  ندوب و  رذحرب  یرادیب و  دیاب  دنرمشب ؛ کچوک  ار  وا  یاھتکرح  هئطوت و  نمـشد و  دیابن  دنـشاب و  رادیب  دیاب  یمالـسا  یاھتلم 

تافالتخا مھدب ؛ رادشھ  ناملـسم  یاھتلم  رگید  ناتـسکاپ و  تلم  قارع و  تلم  نامدوخ و  تلم  هب  مھاوخیم  اج  نیمھ  زا  نم  تسا . یمالـسا  یاھتلود  اھتلم و  یلدمھ 

. دـننکیم داـجیا  گـنج  ناناملـسم  ناـیم  ینـس ، هعیـش و  ناوـنع  هب  هماـنرب ، اـب  هـک  منیبـیم  ار  ییاھتـسد  زورما  نـم  دـننک . راـھم  ار  ینـس  هعیـش و  تاـفالتخا  یبھذـم و 

رابکتسا مسینویھص و  ثیبخ  تسد  انیقی  دیآیم ، دوجوهب  هعمج  یاھزامن  تعامج و  یاھزامن  اھهینیسح ، دجاسم ، رد  هک  ییاھراجفنا  دتفایم و  قافتا  هک  ییاھراتشک 

ناناملسم زورما  رگید ، یاھروشک  یهمھ  رد  مھ  ناتسکاپ و  رد  مھ  ناتـسناغفا ، رد  مھ  ناریا ، رد  مھ  قارع ، رد  مھ  تسین . اھناملـسم  دوخ  راک  نیا  دراد ؛ دوجو  اھنآ  رد 

همھ یکی ؛ یمالـسا ، تعیرـش  ماکحا  نیرتشیب  یکی ؛ نآرق ، یکی ؛ داعم ، یکی ؛ توبن ، یکی ؛ ادخ ، یکی ؛ دیحوت ، دنزادرپب . ناشدوخ  تدحو  داحتا و  دراوم  هب  دنراد  هفیظو 

هک ام  راوگرزب  ماما  دـسرب . دوخ  یاھفدـھ  هب  دـناوتب  هکنیا  یارب  دـنکیم ؛ رگیدـکی  هب  یهنیک  زا  رپ  ار  اھلد  دراذـگیم و  تشگنا  قارتفا  طاقن  یور  دـیآیم  نمـشد  اما  کرتشم ،

هاگتـسد اھیـسیلگنا و  یمالـسا ، یاـھروشک  ریاـس  اـم و  روـشک  رد  تخانـشیم . دـیدیم و  ار  رطخ  نیا  هک  دوـب  نیا  رطاـخهب  درکیم ، دـیکات  نیملـسم  تدـحو  یور  همھنیا 

اھراک نیا  رد  مھ  مسینویھص  یدایا  زورما  دنـشاب . بقارم  دیاب  همھ  دنراد ؛ راک  نیا  رد  یدایز  یهبرجت  اھنآ  دندرک ؛ داجیا  فالتخا  ینـس  هعیـش و  نایم  سیلگنا  یـسوساج 

یایند راـنک  هشوگ و  رد  ناـسنا  هک  یثداوح  یهمھ  رد  مالـسا ، نانمـشد  لـماوع  اھتسینویھـص و  ثیبخ  یاھتـسد  هک  دـھدیم  نیا  زا  ربخ  اـم  تاـعالطا  دـننکیم . تلاـخد 

. دنراد تلاخد  هطساویب  ایهطساو  اب  دنیبیم ، مالسا 

روشک  / ١٢/٠٨/١٣٨۴ رسارس  نارادناتسا  رادید  رد  تانایب 

شالت یاهفیاط  گنج  فالتخا و  داجیا  یارب  اذـل  دـننیبیم و  مدرم  زا  یهدـمآرب  تلود  نداد  ناشن  دـمآراکان  رد  فالتخا و  داـجیا  رد  قارع ، رد  ار  ناـشدوخ  تحلـصم  اـھییاکیرما 

یـسایس فادھا  اھناملـسم و  تاساسحا  ندرک  هتخیگنارب  یارب  مھ  نآ  زا  لبق  تساھنآ . زا  یاهنومن  ارماس ، رد  ریخا  یاھزور  زیمآهعجاف  ثداوح  نیمھ  الاح  هک  دـننکیم ،

سنج کی  زا  راک ، عون  ود  رھ  هک  دـندرک  حرطم  اھروتاکیراک -  ندیـشک  اـب  ار -  مالـسلاوھالصلاهلآیلعوهیلع )  ) مالـسا مرکمیبن  هب  تناـھا  یهلئـسم  دنتـشاد ، هک  ینوگاـنوگ 

؟ دـش هچ  هجیتن  دنـسرب . ناشدوخ  فادـھا  هب  یزیرهمانرب ، اب  دـیآیم ، شیپ  هک  یجیھت  رد  هکنیا  یارب  مدرم ، تاسدـقم  هب  تناھا  نادـیم  رد  نتـشاذگ  مدـق  ینعی  تسا ؛

هعیش تدحو  هب  ارماس  یارجام  هدش و  یھتنم  رابکتسا  یهجنپ  زا  مالسا  یایند  ترفن  ساسحا  مالسا و  یایند  یمومع  تکرح  هب  اھروتاکیراک  یهیضق  زورما  دنتسناوتن .

؛ دـناوتیمن نمـشد  نیارباـنب ، دـننک . موـکحم  مھ  اـب  دـنھدب و  هیمـالعا  مھ  اـب  دننیـشنب ، ینـس  هعیـش و  یاـملع  هـک  هدـش ؛ یھتنم  ملاـع  طاـقن  زا  یرایـسب  رد  ینـس  و 

، مالـسا یایند  ىرادـیب  اب  تسا و  رادـیب  مالـسا  یایند  زورما  اما  دـناهدرک ؛ راک  اھهشقن  نیا  یور  اھلاس  تسا ؛ یرارکت  هدـش و  هتخانـش  یاھهشقن  نمـشد ، یاھهشقن 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 12 
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فدـھ درک . کیدزن  مھ  هب  دـیاب  ار  یمالـسا  تما  یاھلد  درک ؛ کـیدزن  مھ  هب  دـیاب  ار  ینـس  هعیـش و  ناردارب  درک ؛ ظـفح  دـیاب  ار  یرادـیب  نیا  هتبلا  دـننکب . یراـک  دـنناوتیمن 

. درک اشفا  نایب و  اھناملسم  یمومع  راکفا  یارب  دیاب  ملاع -  طاقن  یهیقب  رد  هچ  قارع و  رد  هچ  تسا -  یبھذم  تافالتخا  هنتف و  یاهفیاط و  یهنتف  داجیا  هک  ار  نمشد 

ماظن  / ٠١/٢٧/١٣٨۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

) مالـسلاامھیلع  ( قداصلادمحمنبرفعج هللادبعیبا  ترـضح  تدالو  مھ  تسا ، مالـسا  مرکم  لوسر  تدالو  مھ  تسا ؛ یگرزب  یاھزور  یمالـسا ، تما  ام و  یارب  اھزور  نیا 

. تسا هدرک  مالعا  تدحو  یهتفھ  ار  هتفھ  نیا  یمالسا  یروھمج  ربمایپ -  دالیم  گرزب -  تدالو  نیا  تبسانم  هب  و  تسا .

ماظن  / ٠١/٢٧/١٣٨۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  دـناوتیم  یمالـسا  یایند  هک  میدرک  ضرع  ار  نیا  مھ  البق  تسا . تدـحو  داجیا  یهطقن  نیرتمھم  مالـسا ، مظعا  لوسر  مرکم و  یبن  سدـقم  دوجو  مینکیم  ضرع  ام 

دینیبب امش  الاح  تسا . مالسا  یایند  تبحم و  قشع و  نوناک  نیا ، دوشیم ؛ زکرمتم  اجنآ  رد  اھناملسم  یهمھ  فطاوع  هک  تسا  ییاج  اجنیا ، دروخب ؛ دنویپ  مھ  هب  هطقن 

یاـیند ریقحت  یمالـسا و  تما  هب  تناـھا  تیمھا  هکنیا  یارب  دـننکیم ؛ تناـھا  نآ  هب  دـنھدیم و  رارق  هجوت  دروـم  ار  نوناـک  نیمھ  اھتسینویھـص ، زا  یهتفرگ  لوـپ  یاـھملق 

یهمھ دننک و  هیکت  هطقن  نیا  یور  ام  نادنمرنھ  ارعش و  ناگدنسیون ، یگنھرف ، یملع و  ناگبخن  نارادمتسایس ، تسا ؛ یلـصا  یهطقن  نیا ، دورب . نیب  زا  مکمک  مالـسا ،

. دننکن جراخ  نید  یهزوح  زا  ار  رگیدکی  دننکن و  ریفکت  ار  رگیدکی  دننکن ، مھتم  ار  رگیدکی  دنریگن ، رظن  رد  ار  فالتخا  دروم  دراوم  دـنوش . کیدزن  مھ  هب  راعـش  نیا  اب  اھناملـسم 

. میراوگرزب نآ  قشاع  هتخابلد و  ام  یهمھ  دنکیم ؛ ادیپ  توارط  ربمغیپ  قشع  هب  ربمایپ و  دای  هب  یمالسا ، تما  رسارس  رد  اھلد 

ناگدنسیون یگنھرف ، نالوئسم  تسا ؛ نیگنس  ناشهفیظو  یسایس ، نالوئـسم  تساھناملـسم . داحتا  مایا  اتقیقح  مایا  نیا  تسا ؛ تدحو  یهتفھ  اتقیقح  هتفھ ، نیا 

ناگدـبز و اـملع و  زا  عـقوت  و  دـننک . هیکت  داـحتا  یهطقن  نیا  یور  دـیاب  همھ ، هعیـش ، مھ  ینـس و  مھ  دـنزیھرپب ؛ نکفاهقرفت  نیرفآفـالتخا و  لـئاسم  حرط  زا  دـیاب  اـملع ، و 

. دنمھفب یلدمھ  داحتا و  نیا  نتسکش  یارب  ار  نانمشد  یهئطوت  دنمھفب و  ار  ناناملسم  داحتا  تیمھا  دنمھفب ، ار  نامز  تروطخ  هک  تسا  یسایس  ناگبخن 

(ع)  / ١٧/٠۵/١٣٨۵ نینموملاریما دالیم  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ناملـسم عمج  کی  هب  هناراکتیانج  روطنیا  مالـسا  نانمـشد  هک  تسا  هام  کی  بیرق  دـینیبب  امـش  تسا . یمالـسا  یاـھتلود  هقرفت  تسا ، رتدـب  مھ  نیا  زا  هک  مود  هدـیدپ 

 - ینوناقریغ عونمم و  یاھحالس  زا  یهدافتـسا  عافدیب ، مدرم  راتـشک  یگنج ، یاھتیانج  زا  زیربل  راشرـس و  تسا  یگنج  تسین ؛ مھ  یلومعم  گنج  کی  دننکیم -  هلمح 

یهظحالم اھتلود  نیا  تسا . رابتراسخ  رایـسب  هابتـشا ، نیا  دننکیم ! هاگن  دـنراد  دناهتـشاذگ ، تسد  یور  تسد  برع ، یاھتلود  زا  یخرب  صوصخب  یمالـسا ، یاھتلود  اما 

زا یکی  ینـس  هعیـش و  یهلاسم  تسا و  لاعف  هتبلا  مھ  نمـشد  درک . دنھاوخن  ار  اھنیا  هظحالم  دوخ ، ماگنھ  رد  اھنآ  اما  دننکیم ؛ ار  یرابکتـسا  یاھتردق  هظحالم  اکیرما و 

فالتخا هک  دـننادب  ار  نیا  مالـسا ، یایند  رد  ناریا و  رد  همھ ، دـننادب ؛ اھهعیـش  مھ  دـننادب ، اھینـس  مھ  تسا . یمالـسا  تما  ندرک  ریگنیمز  یارب  نانمـشد  مھم  یاھرازبا 

راشف ریز  ینیطسلف  ىنس  هک  یزور  نآ  دننکیم . هدافتسا  رازبا  نیا  زا  دنناوتب ، روج  رھ  اھنآ  تسا . یمالسا  تما  هیلع  نمـشد  یاھقامچ  اھرازبا و  زا  یکی  ینـس  هعیش و 

راشف ریز  نانبل  یهعیش  هک  زورما  دننک . کمک  دنراذگن  دننکیم  یعس  دیتسھ ؛ هعیش  امش  دنتـسھ ، ینـس  اھنیا  هک : تاغیلبت ، نیا  اب  راعـش ، نیا  اب  ار  یاهدع  کی  تسا ،

مالـسا لصا  اب  اھنآ  ینـس ؛ هب  هن  دنراذگیم ، یمارتحا  هعیـش  هب  هن  اھنآ  دینکن . کمک  اھنآ  هب  دنتـسھ ؛ هعیـش  اھنیا  دیتسھ ، ینـس  امـش  دنیوگیم : یاهدع  کی  هب  تسا ،

. دنفرط

لیئارـسا و یـسوساج  یاھـسیورس  نیمھ  و  نمـشد ، نالا  دـنکیم . ادـج  مھ  زا  ار  اھلد  دـنکیم ؛ ادـج  مھ  زا  ار  اـھتلم  هقرفت ، نیا  تسا . هقرفت  مالـسا  یاـیند  کـلھم  مس 

ینماان دننک ؛ هزرابم  هلباقم و  تساھنآ -  هب  قلعتم  تلود  تیرثکا  زورما  الاح  دنراد -  ار  تیرثکا  قارع  رد  هک  ینایعیـش  اب  هک  دننکیم  کیرحت  ار  یاهدـع  کی  قارع  رد  اکیرما ،

نیا دراد و  مزال  هناھب  قارع  رد  ندنام  یارب  اکیرما  دننک . مکحتـسم  دادـغب  رد  قارع و  رد  ار  ناشدوخ  یاپ  هک  نیا  یارب  دـنھدیم  رارق  یاهلیـسو  ار  ینماان  نیا  و  دـننک ؛ داجیا 

. دـننامب هک  دنـشاب  هتـشاد  هناھب  ات  دـنروآیم ، دوجو  هب  روشک  رد  ار  نماان  عاضوا  نیا  دزادرپب ، مزال  تامدـخ  هب  دـناوتن  قارع  تلود  هک  نیا  یارب  اـھنآ  تسا . ینمااـن  هناـھب ،

رارق مھ  رانک  تاکرتشم ، همھ  نیا  اب  دنناوتن  هک  دننکیم  نیکرچ  نانچنآ  ینس  هب  تبسن  ار  هعیش  لد  هعیش ، هب  تبـسن  ار  ینـس  لد  دنروآیم : دوجو  هب  اھنآ  ار  تافالتخا 

ناگرزب زا  یـضعب  و  هیلع ) یلاعت  هللاناوضر   ) یدرجورب هللاتیآ  موحرم  نامز  زا  تسا -  یدامتم  یاھلاس  میمھفیمن ؟ ار  تقیقح  نیا  ام  ارچ  تسا . نمـشد  راک  نیا ، دنریگب .

اب اما  دیشاب ؛ هتشاد  ار  ناتدوخ  دیاقع  دنامب ؛ هعیش  هعیش ، دنامب ؛ ینس  ینس ، دیراذگب ؛ رانک  ار  تافالتخا  دییایب  هک  هدش  ادیپ  رکف  نیا  هک  رصم -  رد  تنـس  لھا  یاملع 

نآ ائیش .» هب  کرـشن  الا هللا و ال  دبعن  الا  مکنیب  اننیب و  اوس  هملک  یلا  اولاعت  : » دیوگیم نامز  نآ  نایحیـسم  هب  مرکا  ربمایپ  نابز  زا  نآرق  دیراذگب . مھ  تسد  رد  تسد  مھ ،

رارق هلیسو  ار  فالتخا  دروم  عوضوم  دنچ  تاملـسم ، تاکرتشم و  همھ  نیا  دحاو ، تدابع  دحاو ، یهلبق  دحاو ، نآرق  دحاو ، ربمغیپ  دحاو ، یادخ  اب  ناملـسم ، یاھهقرف  تقو 

ذخاوم لاعتم  یادـخ  شیپ  دـنکب ، یریـصقت  هنیمز  نیا  رد  هک  یـسک  رھ  تسین ؟ نالفاغ  تلفغ  نازروضرغ و  ىزروضرغ  نیا ، تسین ؟ تنایخ  نیا ، ینمـشد ! یارب  دـنھدب 

. ینس هچ  دشاب ، هعیش  هچ  تسا ؛

یمالسا  / ٣٠/٠۵/١٣٨۵ تدحو  سنارفنک  شیامھ  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

کی دـناوتیم  دراد ، رایتخا  رد  هک  یریظنیب  یاھهیامرـس  یناسنا و  یعیبط و  ییایفارغج و  یمیلقا و  ناوارف  تاناکما  اب  تیعمج ، مین  درایلیم و  کی  اب  ابیرقت  مالـسا ، یایند 

هچ رامعتـسا ، نارود  رد  هچ  دوشیم ؛ رپ  هتـسویپ  هقطنم  نیا  زا  یبرغ  رامعتـسا  یهسیک  هک  تسا  لاس  تسیود  زا  شیب  زورما  دھدب . لیکـشت  ار  دحتم  میظع و  هعومجم 

تدحو یمالسا  تما  رگا  تساکیرما . نآ  سار  رد  هک  هدوب ، رابکتـسا  یایند  یـسایس  فادھا  تمدخ  رد  هقطنم  نیا  یلکـش  هب  دیدج ، نارود  رد  هچ  ون ، رامعتـسا  نارود  رد 

یعقاو یانعم  هب  قطانم  نیا  رد  یقیقح ، لالقتـسا  یمالـسا ، لالقتـسا  رگا  دـھدب ، ناشن  ار  دوخ  هملک  یقیقح  یاـنعم  هب  یمالـسا  تردـق  رگا  درواـیب ، تسد  هب  ار  دوخ 

نیا دننکیم  شالت  دوجو  یهمھ  اب  دنتـسین و  یـضار  نیا  هب  اھنیا  دش . دـھاوخ  عطق  نمـشد  یگنھرف  یـسایس و  یداصتقا و  یهرطیـس  طلـست و  دـنک ، ادـیپ  ققحت  هملک 

هب هلاسم  نیا  هب  منکیم  تساوخرد  امـش  زا  نم  هدرک . ذوفن  مالـسا  یایند  مسج  رد  هنافـساتم  یرامیب  نیا  تسا و  فالتخا  داجیا  ، دندرک ادیپ  اھنآ  هک  یھار  دـتفین . قافتا 

. دیشیدنیب دج  روط 

، مالسا یایند  ناگدبز  زا  یاهعومجم  مھ  لمع  رد  مینزیم ؛ یمالسا  یردارب  زا  مد  همھ  مینزیم ؛ یمالسا  تدحو  زا  مد  همھ  میروآیم و  یلیخ  ار  یمالسا  تدحو  مسا  ام 

، نیا میتسین . لئاق  یاهلـصاف  نامدوخ  نیب  مینادـیم و  دوخ  زا  ار  رگیدـکی  همھ  ام  دـنزیم -  جوم  توخا  یردارب و  حور  هسلج ، نیا  رد  نالا  دـننکیم -  یردارب  ساسحا  اتقیقح 

، هملک یعقاو  یانعم  هب  مدرم ، یاھهدوت  نایم  رد  ، اھتموکح یهنحـص  رد  تسایـس ، یهنحـص  رد  مالـسا  یایند  یاھتیعقاو  یهدنھدناشن  هدـنیامن و  ام  اما  تسا ؛ یتیعقاو 

یاھفرظ رد  ندـش  دودـحم  مالـسا و  یایند  دـنلب  قافآ  ندـیدن  طلغ ، یاھبـصعت  صلاخان ، نویـسایس  دنـشاپیم و  یمالـسا  تما  نیب  رد  ار  فـالتخا  رذـب  نانمـشد  میتسین .

. تساھبصعت نیا  دشر  هنیمز  کچوک ،

رد هعیـش  ینـس و  ناردارب  زا  یناسک  رگید ، یاھروشک  زا  یخرب  رد  قارع ، رد  زورما  دـتفایم . دراد  یقاـفتا  هچ  قارع  رد  دـینیبب  دـندرک . هراـشا  قارع  هب  ناتـسود  زا  یـضعب 

دییایب تسین . مالـسا  زا  هک  اھنیا  هدرک ؛ قیرزت  اھنیا  ناـیم  رد  ار  لـطاب  یاـھهزیگنا  نیا  یـسک  هچ  ارچ ؟ دـننکیم ! ینمـشد  مھ  اـب  یلا هللا  اـبرقتم  دـنراد و  رارق  مھ  لـباقم 

ار نآ  مالسا  یایند  صالخا  اب  ىسایس  ناگتسجرب  یهمھ  مالـسا ، یایند  نارکفنـشور  یهمھ  مالـسا ، یاملع  یهمھ  هک  ار  یروشنم  دینک و  یلمع  ار  یمالـسا  تدحو 

رگید حانج  کی  رد  ای  بھذم  کی  رد  هک  ار  دـیحوت  یهملک  هب  ملکتم  دـنکن  تئرج  یناملـسم  رگید  ات  دـینک ، هیھت  دـننک ، شالت  نآ  ندرک  یلمع  یارب  دـننک و  قیدـصت  دـییات و 

. دنشاب مھ  اب  ناردارب  ات  دنک ؛ ریفکت  تسا ،

دیاقع یاهقرف  رھ  یھقف -  دیاقع  یمالک و  دیاقع  یمالـسا و  دیاقع  بھاذم و  دروخرب  نادیم  تسین . یمالـسا  بھاذم  دـیاقع و  ندـش  یکی  یمالـسا ، تدـحو  زا  ام  دارم 

رد یریثات  چـیھ  دـناوتیم  یمالک  یھقف و  دـیاقع  فـالتخا  تسا و  یمـالک  ثحب  نادـیم  تسا ؛ یھقف  ثحب  نادـیم  تسا ؛ یملع  نادـیم  تشاد -  دـھاوخ  دراد و  ار  شدوخ 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 13 
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. دشابن فالتخا  دشابن ، عزانت  اولشفتف .» اوعزانتالو  : » تسا عزانت  مدع  مالسا ، یایند  تدحو  زا  ام  دارم  دشاب . هتشادن  تسایس  نادیم  رد  یگدنز و  تیعقاو  نادیم 

هب ماصتعا  هب  ار  ام  هک  نیا  هب  دـنکیمن  افتکا  نآرق  اما  تسا ؛ هفیظو  کی  ناملـسم  رھ  یارب  هللالـبح  هب  ماـصتعا  اوقرفتـالو .» اـعیمج  لـبحب هللا  اومـصتعاو  : » دـیامرفیم نآرق 

بجاو کی  داحتا ، نیا  عامتجا و  نیا  و  دینک . ماصتعا  مھ  اب  همھ  اعیمج ؛» « ؛ دـیھدب ماجنا  عامتجا  تئیھ  رد  ار  هللالبح  هب  ماصتعا  هک  دـیوگیم  ام  هب  هکلب  دـنک ، رما  هللالبح 

نیا ام  دـھد . ماجنا  اـھنآ  اـب  تسدـمھ  اھناملـسم و  رگید  هارمھ  هب  ار  ماـصتعا  نیا  دـیاب  دـشاب ، هللالـبح  هب  مصتعم  دـیاب  ناملـسم  هک  نیا  رب  هوـالع  نیارباـنب ، تسا . رگید 

هب ماصتعا  نیا ، یقثولا .» هورعلاب  کسمتـسادقف  اب  نموی  توغاطلاب و  رفکی  نمف  : » دـیامرفیم نآرق  یهفیرـش  یهیآ  میھد . ماجنا  ار  نآ  میـسانشب و  تسرد  ار  ماـصتعا 

. توغاط هب  رفک  اب و  نامیا  اب  تسا ؟ هنوگچ  هللالبح  هب  کسمت  دنکیم . انعم  ام  یارب  ار  هللالبح 

یمالسا  / ٣٠/٠۵/١٣٨۵ تدحو  سنارفنک  شیامھ  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

اھمزع و اھلد و  یور  رب  ار  دوخ  نیگنس  هیاس  رابکتسا ، تبیھ  دیراذگن  دننک و  رات  هریت و  اھنآ  لباقم  رد  ار  قفا  دیراذگن  دنوش ؛ دیماان  اھتلم  دیراذگن  هک  تسا  نیا  راک  ساسا 

رارکت مالسا  یایند  نارادمتسایس  زا  یضعب  نابز  زا  سیلگنا  اکیرما و  یاھفرح  هک  دنیبیم  هنافـساتم  ناسنا  زورما  دنک . ناوتان  ار  ام  فالتخا  دیراذگن  و  دزادنیب ؛ ام  یاھهدارا 

نآ قبط  رب  تسرد  نیا ، دـننزیم . نماد  مالـسا  یایند  یاهقرف  تافالتخا  ینـس و  هعیـش و  فالتخا  شتآ  هب  دـننکیم و  رارکت  اھنیا  دـنھاوخیم ، اھنآ  هک  یزیچ  ناـمھ  دوشیم !

. درک هلباقم  راک  نیا  اب  دیاب  دنھاوخیم . مالسا  نانمشد  هک  تسا  یزیچ 

یمالسا  / ٣٠/٠۵/١٣٨۵ تدحو  سنارفنک  شیامھ  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

رارکت اھنیا  دـنھاوخیم ، اھنآ  هک  یزیچ  نامھ  دوشیم ! رارکت  مالـسا  یایند  نارادمتـسایس  زا  یـضعب  نابز  زا  سیلگنا  اکیرما و  یاـھفرح  هک  دـنیبیم  هنافـساتم  ناـسنا  زورما 

نیا اب  دیاب  دنھاوخیم . مالسا  نانمشد  هک  تسا  یزیچ  نآ  قبط  رب  تسرد  نیا ، دننزیم . نماد  مالسا  یایند  یاهقرف  تافالتخا  ینـس و  هعیـش و  فالتخا  شتآ  هب  دننکیم و 

. درک هلباقم  راک 

یمالسا  / ٣٠/٠۵/١٣٨۵ تدحو  سنارفنک  شیامھ  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

بیرقت و عـمجم  عوـضوم ، نیا  یهراـبرد  هک  تسھ  نآ  یاـج  تسا و  یمھم  عوـضوم  هـتبلا  تـسا . یمالـساریغ  یاـھروشک  رد  یمالـسا  یاـھتیلقا  امـش  ثـحب  عوـضوم 

تـسا نیا  نآ ، منکب و  ضرع  مھاوخیم  ار  یاهتکن  نکیلو  منکیم ؛ ریدقت  دیداد ، ماجنا  امـش  هنیمز  نیا  رد  هک  هچنآ  زا  نم  دـننک . یزیرهمانرب  رکف و  مالـسا  یایند  ناگتـسجرب 

زا یرایسب  مینک ، یثنخ  فالتخا  داجیا  رد  ار  وا  یهشقن  مییایب و  قئاف  نمشد  دیک  رب  میناوتب  ام  رگا  تسا . یمالسا » تما  تدحو  ، » مالسا یایند  رد  ام  لوا  یهلئـسم  هک 

. دش دھاوخ  فرطرب  هک  تسا  یتالکشم  نیا  یهلمج  زا  مھ  یمالسا  یاھتیلقا  لکشم  دش . دھاوخ  فرطرب  ام  تالکشم 

نارھت  / ٠٧/٢١/١٣٨۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

روما رد  سلجم ، رد  تلود ، رد  روما -  یهمھ  رد  دناهدمآ و  هک  تسا  ینارگلاغـشا  اجنآ ، تیعقاو  دننکیم . لابند  ار  مدرم  لباقم  رد  مدرم  یهلئـسم  نیمھ  دـنراد  مھ  قارع  رد 

دھاوش مکح  هب  هکنیا  رتکاـنرطخ ، رتدـب و  اـھنیا  یهمھ  زا  دـننکیم و  درومیب  اـجیب و  یاـھتلاخد  تینما -  روما  رد  هیلاـم ، روـما  رد  یریزوتسخن ، روـما  رد  یروـھمج ، تساـیر 

، دننک نیبدب  یوحن  هب  هعیش  هب  تبسن  ار  ینس  دنھد . رارق  مدرم  لباقم  رد  ار  مدرم  ینس ، هعیش و  مسا  هب  دنراد  دصق  ینعی  دننکیم . جیورت  قارع  رد  ار  مسیرورت  ناوارف ،

قارع رد  اھییاکیرما  تسایـس  نیا  دـننکب ؛ کـیرحت  نیا  زا  یریگماـقتنا  ددـص  رد  ار  وا  دـننک ، هنـشت  وا  نوخ  هب  ار  نیا  دـننک . نیبدـب  یوحن  هب  ینـس  هب  تبـسن  مھ  ار  هعیش 

رد مدرم  هب  ار  رگلاغـشا  لباقم  رد  مدرم  تیعقاو  دھاوخیم  نمـشد  هک  دشاب  تقیقح  نیا  کرد  زا  یـشان  هک  دنراد  جایتحا  یداحتا  هب  تدشب  ام  یقارع  ناردارب  زورما  تسا .

نآ صـصختم  هتبلا  هک  تسا ، هدش  هدنز  زورما  یاهقرف ، یبھذم و  تافالتخا  یمیدـق  تسایـس  نیا  تسا . روطنیمھ  مھ  هقطنم  لک  رد  دـنک . لیدـبت  قارع  رد  مدرم  لباقم 

. دنشاب هجوتم  دیاب  همھ  دنناوتب . هک  یوحن  رھ  هب  ینس ، هعیش و  نیب  ینکفافالتخا  دنداد ؛ دای  مھ  اھییاکیرما  هب  ار  راک  نیا  دنتسھ ؛ اھسیلگنا  مھ 

تقو چیھ  هتـشذگ ، نرق  دنچ  نیا  لوط  رد  دنـشیوخ . موق و  دنواشیوخ و  مھ  اب  ینـس  هعیـش و  یاھلیماف  ردقچ  دناهدرک . یگدنز  مھ  رانک  اھنرق  ینـس  هعیـش و  قارع ، رد 

شیب مک و  مھ  رگید  یاـھنامز  مادـص و  ناـمز  و  دـندرکیم ، تیذا  دـنتفگیم و  روز  هعیـش  هـب  تموـکح  تـلود و  اـھینامثع  ناـمز  تـسا . هدوـبن  حرطم  لکـش  نـیا  هـب  یفـالتخا 

. دنزادنیب مھ  ناج  هب  ار  مدرم  دنھاوخیم  زورما  دنتشادن . یراک  مھ  اب  ینس  هعیش و  مدرم  اما  دوب ؛ روطنیمھ 

دنراد اھهعیش  هک  دیناسرب  ار  ناتدوخ  دیاهتسشن ، هچ  اھینـس ! یاھآ  : » هک دننکیم  حرطم  ار  یعیـش  لالھ  یهلئـسم  ناشناگتـسباو  نابز  زا  اج  کی  مھ  مالـسا  یایند  رد 

نیا زا  دنناسرتب . ار  ننست  لھا  یاھتلود  تنس و  لھا  یهعماج  هکنیا  یارب  دنھدیم ؛ لیکشت  نانبل  ات  نیرحب ، ات  قارع ، ات  ناریا  زا  ار  یعیش  لالھ  کی  دنوشیم ؛»! طلـسم 

دنک ساسحا  مھ  ناریا  هک  دننکیم  حرطم  ار  نوگانوگ  لئاسم  ریازج و  یهلئـسم  دننک . رود  شناگیاسمھ  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دننکیم  تسرد  ار  یرھاظم  مھ  فرط 

نیا رد  هک  ییاھیزوریپ  میھاوخیم  رگا  ام  تساھنیا . یاھهمانرب  نیا  دننکیم . کیرحت  ینس  هیلع  روج  کی  ار  هعیـش  هعیـش و  هیلع  روج  کی  ار  ینـس  تسا . دیدھت  دروم  هک 

. میشاب رادیب  رایشوھ و  دیاب  دسرب ، هجیتن  هب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  هقطنم  نیا  رد  یرابکتسا  یاھتسایس  هیلع  یھلا -  یهوق  لوح و  هب  لاس -  دنچ 

مخ  / ١٠/١٨/١٣٨۵ ریدغ  دیعس  دیع  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تمظع یهناشن  هک  ریدـغ -  یهعقاو  هثداح و  زا  ام  هک : تسا  نیا  دنـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ناناملـسم  یهمھ  زین  تیب و  لھا  ناوریپ  تسا  مزال  نیا  رانک  رد  هک  یاهتکن  کـی 

تلم یهمھ  هب  هک  مدیقم  مفظوم و  اھزور  نیا  زورما و  صوصخلاب  نم  ار  نیا  مینکن . هدافتسا  مالسا  فیعـضت  یارب  یاهلیـسو  ناونع  هب  تسا -  مالـسا  تیعماج  مالـسا و 

هک یزیچ  نیمھ  صاـخ ، یهطقن  نیمھ  لاـبند  هب  نانمـشد  مالـسا ، فیعـضت  یارب  زورما  دنـشاب  بقارم  هک  منکب  ضرع  اـیند  یهطقن  رھ  رد  اھناملـسم  یهـمھ  ناـمزیزع و 

گنج و یـشکردارب و  یهیام  کی  ار  ریدغ  یهلئـسم  دھاوخیم  نمـشد  ریدغ . راکنا  ریدغ و  لوبق  ینـس ، هعیـش و  یهلئـسم  ینعی  دنتـسھ ؛ تسا ، مالـسا  تمظع  اشنم 

یهلاقم کی  بالقنا  زا  لبق  هیلعهللاناوضر )  ) یرھطم دیھـش  موحرم  دـشاب . مھ  اب  اھناملـسم  یردارب  فالتئا و  یهلیـسو  دـناوتیم  ریدـغ  هک  یلاح  رد  دـھدب ؛ رارق  یزیرنوخ 

ریدغلا باتک  دندرکیم  لایخ  یـضعب  تسا . نیملـسم  تدحو  یهلیـسو  ینیما ، یهمالع  ریدغلا  هک  دندرک  تباث  دنتـشون و  ینیما  یهمالع  ریدغلا »  » باتک یهرابرد  یلـصفم 

. تسا مالـسا  یاـیند  تدـحو  یهیاـم  ریدـغلا  باـتک  میورب ، شیپ  هدیجنـس  مینک و  لـمع  تسرد  مینک ، رکف  تسرد  رگا  دـیوگیم  ناـشیا  دوشب . قارتفا  یهیاـم  تسا  نکمم 

، دنریذپن هچ  دنریذپب و  هچ  تروص ، ود  رھ  رد  دنریذپیمن . ای  دنریذپیم ، ای  دننک ؛ هعجارم  ریدغ  عبانم  هب  یروادشیپ  زا  یلاخ  طیحم  کی  رد  دـنناوتیم  مھ  ام  تنـس  لھا  ناردارب 

روطنیمھ مھ  نایعیـش  یارب  دـنکیمن . باجیا  ار  تافالتخا  دروآیمن و  دوجو  هب  هدـنریذپن  هدـنریذپ و  نیب  یاوعد  گنج و  هنوگچـیھ  ریدـغ  یهیـضق  هک  تسا  ملـسم  اـنعم  نیا 

هعجارم ای  دـندرکن ، لوبق  ار  تقیقح  نیا  هک  مھ  ییاـھردارب  نآ  دـندش . معنتم  تفرعم  داـقتعا و  نیا  تمعن  هب  راـگدرورپ  فرط  زا  هک  دـننک  رکـش  ار  ادـخ  مھ  نایعیـش  تسا .

. دنکیمن باجیا  ار  یریگرد  فالتخا و  نیا ، دنرادن . یداقتعا  مھ  اھنآ  دننک ، عناق  ار  ناشیاھنھذ  دنتسناوتن  ای  دنرادن و  عالطا  ای  دندرکن ،

یهقطنم رد  هک  یفرـصت  هس  ود ، رد  اکیرما  دـینک  هظحـالم  امـش  دـندنام . ماـکان  اـما  دـنتفر ؛ ار  رگید  یاـھهار  تسا . هقرفت  داـجیا  رب  مالـسا  یاـیند  رد  رابکتـسا  رارـصا  زورما 

مھ نآ  درکیم -  لابند  ربکتسم  یاکیرما  هک  یدوصقم  نآ  نیطسلف ، رد  هن  ناتسناغفا و  رد  هن  نانبل ، رد  هن  قارع ، رد  هن  دروخ ؛ تسکـش  انثتـسایب  همھ  رد  درک ، هنایمرواخ 

رھ رد  تسناوتن و  دشخبب ، ققحت  هطقن  راھچ  نیا  رد  ار  شدوخ  دصاقم  دناوتب  هکنیا  یارب  تسایس - ) یناسنا و  یورین  حالس ، لوپ ،  ) هوبنا نیگنس و  رایسب  یاھهنیزھ  اب 

اما میدزیم ، ار  اھفرح  نیا  ام  لبق -  لاس  راھچ  هس ، یزور -  کی  دنکیم . ساسحا  هزمزم و  ار  تسکـش  یاھیتخـس  دراد  دیـسرن و  شیاھدوصقم  هب  دنام ؛ ماکان  هطقن  راھچ 

. تسا هدش  هتسب  ناشتسد  رگید  یاھهار  زا  نیاربانب  دننکیم . رارکت  ار  نیا  مھ  ناشنارادمتسایس  دوخ  دنیوگیم و  اھییاکیرما  دوخ  زورما 

کی تسا . هدنام  یقاب  اھنآ  لباقم  رد  تسا -  ناریا  رد  یمالسا  یروھمج  مچرپ  ندش  هتشارفارب  مھ ، نآ  اشنم  هک  مالـسا -  یرادیب  هب  ندروآ  دراو  تسکـش  یارب  هار  دنچ 

رارق ننـست  لھا  گرزب  یهعماج  لـباقم  رد  ار  نآ  تسا و  هعیـش  یروھمج  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  دـنیوگب  هک  تسا  ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  نیمھ  اـھنآ  یهدـمع  هار 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 14 
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ام دنتـسین . راکیب  تسایـس  یاھتـسد  دننکیم . ار  راک  نیا  دـنراد  تسا و  یمھم  کانرطخ و  رایـسب  زیچ  نیا ، دـننک . نادـیم  دراو  ار  یبھذـم  تاساسحا  تابـصعت و  دـنھد ؛

، ام مودـخ  شالترپ و  نویناحور  ام ، ناغلبم  ام ، ناگدـبز  ام ، تلم  دنـشاب ؛ رایـشھ  دـیاب  همھ  مینک . یثنخ  ار  یرابکتـسا  تساوخ  نیا  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  ناـمتمھ  یهمھ 

. دنزب رس  دیابن  اھنآ  زا  دنکب ، کمک  نمشد  یهشقن  نیا  هب  هک  یراھظا  یتکرح و  هک  دننکب  هجوت  همھ  همھ و 

ناونع هب  ات  دـندش -  کیرحت  نانمـشد  فرط  زا  اتقیقح  سدـح ؛ یور  زا  هن  هناشن ، اب  دـندش -  کیرحت  نانمـشد  فرط  زا  یناسک  هک  نامدوخ  یهعماج  لخاد  رد  میدـید  اـم 

بلقنم ار  اھنآ  یاھلد  دنک ؛ هتفـشآ  ار ، تنـس  لھا  یهعماج  ار ، لباقم  فرط  هک  دننزب  ییاھفرح  دـننکب و  ییاھراک  هنیـس ، هب  عیـشت  گنـس  ندز  ناونع  هب  عیـشت ، زا  عافد 

. میراد عالطا  میدید ، ام  ار  نیا  درک . جرخ  لوپ  دش ؛ نادیم  دراو  هلیسو  نیا  اب  نمشد  دنکب .

نب یلع  تیالو  هب  کسمت  ام  مینکیمن ؛ اھر  ار  نینموملاریما » هیالوب  نیکـسمتملا  نم  انلعج  یذلا  دمحلا   » ام دھد . همادا  ار  شدوخ  هار  تناتم  اب  دـیاب  هعیـش  یهعماج 

یهفیظو نیا  مینکیمن . مھ  اوعد  تسا ، هدرکن  کسمت  نیتم  لبح  نیا  هب  هک  یـسک  اب  اما  میرادیم ؛ هگن  مکحم  ار  تسادـخ -  گرزب  تمعن  هک  مالـسلاهیلع - )  ) بلاط یبا 

. مینک فالتخا  مھ  اب  هک  تسا  نیا  دھاوخیم ، نمشد  هک  هچنآ  تسا . عیشت  یهعماج 

رتمک هب  تسا ؛ یشکردارب  تسا ، بصعت  داجیا  تسا ، فالتخا  داجیا  نمشد ، یهشقن  هک  دننادب  مھ  ننست  لھا  ناردارب  تسا . روطنیمھ  مھ  ننـست  یهعماج  یهفیظو 

دجـسم نییرکـسع ، نیماما  رھطم  مرح  اثارب ، دجـسم  هعیـش ، دجـسم  دننکیم ! هچ  قارع  فلتخم  یاھرھـش  دادغب و  رد  نالا  دینیبب  دـنوشیمن . یـضار  مھ  یـشکردارب  زا 

نمشد ار  نیا  دنناسریم . لتق  هب  ار  یھانگیب  یاھناسنا  دننکیم و  تسرد  تاراجفنا  اجنآ  دناهعیـش ، اھنآ  دننکیم  رکف  هک  یعمج  کی  اج  رھ  دسرب ، ناشتـسد  اج  رھ  هفوک ،

لـماوع و وـلو  دنتـسھ ، یریفکت  یطارفا و  یاـھھورگ  نیا  رـس  تشپ  لیئارـسا  اـکیرما و  یـسوساج  یاھـسیورس  دـنکیم ؛ یلاـم  یهیذـغت  ار  اـھنآ  دراد  نمـشد  دـھاوخیم .

. دنشاب هجوتم  رادیب و  یتسیاب  مھ  اھنآ  اذل  دھاوخیم . اکیرما  ار  نیا  دننادیم . ناشیاسور  اما  تسیچ ؛ هیضق  رس  تشپ  هک  دنرادن  یربخ  مھ  ناشماظنهدایپ 

، اھداوساب اھناوج ، صوصخب  مالـسا ، یایند  یهمھ  رد  تسا . هتفرگ  یاهزات  ناج  کی  یمالـسا ، یالاو  یاھـشزرا  هب  یبایتسد  تمـس  هب  تکرح  یمالـسا و  یرادـیب  زورما 

. تسین هسیاقم  لباق  لبق  لاس  لھچ  یس ، اب  یمالـسا ، یاھـشزرا  تیمکاح  مالـسا و  هب  ناشلیم  مدرم ، یهماع  یهمھ  هدیمھف و  یهقبط  اھوجـشناد ، اھیھاگـشناد ،

هب مالسا ، یایند  رد  یمومع  تکرح  نیا  یمالسا ، یرادیب  نیا  دنراذگن  دننک . دوبان  ار  نیمھ  دنھاوخیم  دنسرتیم ؛ نیمھ  زا  مھ  اھنآ  تسا . هدش  عورش  یمالـسا  یرادیب 

ثحب لوغشم  رگیدکی  اب  بصعت  اب  فرط  ود  هک  یتقو  یبھذم  یاوعد  رد  ینس . هعیش و  نتخادنا  مھ  ناج  هب  زا : تسا  ترابع  هک  دوشب  یثنخ  نمشد  یهشقن  یهلیـسو 

ناشیاملع ناشنارکفنـشور و  صوصخب  دـنراذگن ؛ دونـشیمن . یـسک  رگید  مھ  ار  یقطنم  یاھفرح  دـش . دـھاوخ  لامدـگل  یقطنم  یاھفرح  زا  یرایـسب  دـنوشیم ، لدـج  و 

یمالـسا یاھروشک  یاـسور  روطنیمھ ؛ مھ  ناشنارادمتـسایس  میاهتفگ . ررکم  میتسھ و  شلاـبند  اـم  هک  ار  یداـحتا  نیا  دـننک  نـالعا  دـننک و  تحیـصن  دنـشاب ، بقارم 

رب ار  انب  بالقنا ، نانمـشد  یـسایس  تاغیلبت  بالقنا ، یزوریپ  لوا  زا  تساھنآ . ىمرگتـشپ  یهیام  یمالـسا ، یروھمج  توق  تساھنآ ؛ توق  مالـسا ، رادتقا  تزع و  دـننادب :

، سراـف جـیلخ  یاـھروشک  یبرع ، یاـھروشک  هک  دـش  نیا  ناشیعـس  دـناسرتب ؛ یمالـسا  یروـھمج  تلود  زا  ار  یمالـسا  یروـھمج  فارطا  ناناملـسم  هک  تشاذـگ  نـیا 

هب یاهیاسمھریغ و  چیھ  هب  یاهیاسمھ ، چیھ  هب  یمالسا  یروھمج  هک  دناهدید  اھنیا  تسا  لاس  دنچ  تسیب و  دنناسرتب . یمالـسا  یروھمج  زا  ار  رتفرطنآ  رتفرطنآ و 

تـصرف رگا  درک ؛ هلمح  تیوک  هب  مھ  درک ، هلمح  ام  هب  مھ  تبقاعدب  مادص  نیمھ  دـش . یبرع  تلود  کی  فرط  زا  دـش ، مھ  یـضرعت  رگا  تسا ؛ هدرکن  ضرعت  یروشک  چـیھ 

دننادب دیاب  دـناهدید . ار  نیا  تسا ؛ هدـشن  اھروشک  نیا  زا  مادـکچیھ  هب  یزواجت  ضرعت و  هنوگچـیھ  ناریا ، فرط  زا  درکیم . هلمح  مھ  یبرع  رگید  یاھروشک  هب  درکیم ، ادـیپ 

یمرگتـشپ دنـشاب و  یوق  رگا  دـیوگیم . روز  اھنآ  هب  دـنکیم و  هدافتـسا  یمالـسا  یاھتلود  فعـض  زا  اکیرما  تساـھنآ . توق  یهیاـم  یمالـسا ، یروھمج  تزع  مالـسا و  تزع 

، دنـشاب یکتم  میظع  تردق  کی  هب  برع  یاھتلود  رگا  دریگیم ! جاب  برع  یاھتلود  زا  دھدیم ، جاب  تسینویھـص  بصاغ  تلود  هب  اکیرما  دیوگب . روز  دـناوتیمن  دنـشاب ، هتـشاد 

. دنھدب جاب  رگید  دوب  دنھاوخن  روبجم 

عیشت  / ١٠/٢۵/١٣٨۵ ننست و  لھا  یاملع  یشیدنامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

هکنیا یارب  بالقنا  زا  شیپ  اھلاس  زا  هکلب  بالقنا ، نارود  زا  دـعب  طقف  هن  ام  تسا . یرتمھم  یهتکن  تس ، ام » نامز  رد  یمالـسا  تما  یلدـمھ   » یهلئـسم هک  مود  یهتکن 

اجنآ هک  یماگنھ  بالقنا  زا  لبق  یاھلاس  ناتـسچولب -  رد  نم  میدرکیم . شالت  دوش ، مولعم  همھ  یارب  تدـحو  نیا  تیمھا  دوش و  کـیدزن  مھ  هب  ینـس  هعیـش و  یاـھلد 

رد ام  دوب و  ناوارس  رد  ناشیا  نامز  نآ  دوب . یلضاف  درم  دنـسانشیم ؛ ار  ناشیا  چولب  نایاقآ  هک  دوب  ناتـسچولب  فورعم  یاملع  زا   ) دادھـش یولوم  موحرم  هب  مدوب -  دیعبت 

ناشیا میروآ . دوجو  هب  هعیـش  تنـس و  لھا  نیب  یبلق  یعقاو  یقیقح و  یلمع ، داحتا  کی  ینابم  مینیـشنب و  تسا  یتصرف  دـییایب  هک  مداتـسرف  ماغیپ  میدوب ) رھـشناریا 

لھا یاملع  زا  یاهدع  میداد ، لیکـشت  ام  هک  یاهعمج  زامن  یهرگنک  نیلوا  رد  بالقنا  زا  دـعب  دیـسر ؛ بالقنا  لئاسم  هب  دـعب  اھتنم  درک ؛ لابقتـسا  هیـضق  نیا  زا  الباقتم  مھ 

. میدرک تبحص  اھهنیمز  نیمھ  رد  دش و  ییاھثحب  دوب ؛ مھ  ناشیا  هلمج  زا  دنتشاد ؛ روضح  تنس 

قرف نیب  ناشدوخ ؛ هعیش ، قرف  نیب  تسین . مھ  ینس  هعیش و  صوصخم  و  تسا ، یعیبط  تسھ و  هک  تسا  یرما  کی  تابصعت ، رثا  رب  هدیقع  ود  نارادفرط  نیب  فالتخا 

لثم هلزتعم ، هرعاشا و  لثم  ننست -  لھا  یلوصا  یھقف و  قرف  نیب  مھ  دینیبیم  دینک ، هاگن  ار  خیرات  تسا . هتشاد  دوجو  تافالتخا  نیا  زا  نامز  لوط  رد  ناشدوخ ؛ ینس ،

 - یماع مدرم  نییاپ -  حوطـس  هب  یتقو  تافالتخا  نیا  تسا . هتـشاد  دوجو  یتافالتخا  ناشدوخ ، نیب  هعیـش ، فلتخم  قرف  نیب  مھ  اـھنیا -  هیعفاـش و  فاـنحا و  هلباـنح و 

هک دیسر  یناسک  هب  تبون  یتقو  نکیل  دننکیم ؛ ثحب  دننزیم و  فرح  مھ  اب  دننیـشنیم  املع  دنوشیم . نابیرگ  هب  تسد  دسریم ؛ مھ  یکانرطخ  دنت و  یاھاج  هب  دسریم ،

نینموـم و مـھ  هـشیمھ  هدوـب ؛ هـشیمھ  نـیا  اـیند  رد  تـسا . کاـنرطخ  نـیا  هـک  دـننکیم  هدافتـسا  یداـم  حالـس  تـشم و  تاـساسحا و  حالـس  زا  دـنرادن ، یملع  حـالس 

هب یاهرود  کی  زا  نکیل  دسرب ؛ یریگرد  هب  ناشراک  یملعریغ  حوطس  دنراذگن  هک  تسا  هدوب  نیا  ناشـشالت  ناگدبز ، املع و  دنوشب ؛ عنام  هک  دندرکیم  یعـس  ناھاوخریخ 

تاـساسحا هن ، هدوب ؛ رامعتـسا  هب  طوبرم  هشیمھ  ینـس  هعیـش و  فـالتخا  مییوگب  میھاوخیمن  دوب . رامعتـسا »  » نآ دـش و  ارجاـم  دراو  مھ  یرگید  لـماع  کـی  فرط ، نیا 

حالس نیا  زا  دش ، دراو  رامعتسا  یتقو  نکیل  هتشاد ؛ تلاخد  اھیمھفجک  زا  یضعب  تاساسحا ، زا  یضعب  اھبصعت ، زا  یـضعب  اھتلاھج ، زا  یـضعب  هدوب ؛ لیخد  مھ  ناشدوخ 

. درک ار  هدافتسا  رثکادح 

یدابآدسا نیدلالامجدیس  دینیبب  امش  دناهدرک . فعاضم  یهیکت  یمالسا » تما  تدحو   » یهلئسم یور  رابکتـسا ، رامعتـسا و  اب  یهزرابم  ناگتـسجرب  دینیبیم  امـش  اذل 

یـشالت هچ  یرگید ، ناگرزب  یلماع و  نیدلافرـش  موحرم  هعیـش  یاملع  زا  و  نارگید ، نارگید و  هدـبع و  دـمحم  خیـش  وا  درگاش  یناـغفا و  هب  فورعم  هیلعیلاـعتهللاناوضر ) )

رب لوا  زا  اـم  راوگرزب  ماـما  دوش . لیدـبت  مالـسا  یاـیند  هیلع  یهبرح  کـی  هب  رامعتـسا ، تسد  رد  تحار  یهلیـسو  نیا  دـنراذگن  رامعتـسا  اـب  یهلباـقم  رد  هکنیا  یارب  دـندرک 

. درک ار  هدافتسا  رثکادح  نآ  زا  تخود و  مشچ  هطقن  نیا  هب  رامعتسا ، درکیم . رارصا  یمالسا  تدحو  یهیضق 

اھلاس اھنیا  دـنھ ، یهراقهبـش  رد  و  یبرع ، یاھروشک  هیکرت و  ناریا ، رد  دـنرترحبتم ؛ یرامعتـسا ، نانمـشد  یهیقب  زا  اھیـسیلگنا  راک ، نیا  رد  میوگب : ار  نیا  مھاوخیم  نم 

و دندلب . بوخ  اھنیا  درک ؛ کیرحت  ینس  هیلع  ار  هعیش  دوشیم  هنوگچ  درک و  کیرحت  هعیش  هیلع  ار  ینـس  دوشیم  هنوگچ  هک  دنتـسھ  انـشآ  راک  زومر  اب  و  دناهدرک ، یگدنز 

نیا و  میدادیم ؛ رادشھ  میدیدیم و  ار  شیاھهناشن  بالقنا  لوا  زا  میدوب ، دھاش  ار  نیا  ام  تفرگ ؛ تدش  یرامعتسا  تکرح  نیا  یمالـسا ، بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  زا  دناهدرک .

یرادیب  » زا دوب  ترابع  هلق  نآ  دسرب و  یگرزب  یهلق  کی  هب  دروآ و  تسد  هب  ار  یگرزب  فدھ  کی  تسناوت  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  رطاخ  هب  ریخا  یاھلاس  ای  ریخا ، یاھزور 

. دننکیم یراکهمھ  اذل  دش . رتیوق  رتدیدش و  فالتخا ، داجیا  یارب  رابکتسا  یهھبج  نانکفافالتخا و  یعاد  هزیگنا و  مالسا ،» یایند 

رگا اجنیا  رد  دننکیم ؛ دنناوتب ، رگا  ار  راک  نیا  ناتـسناغفا  رد  دننکب ؛ دـنھاوخیم  ار  راک  نیا  ناتـسکاپ ، رد  دـنزادنیب ؛ مھ  ناج  هب  ار  ینـس  هعیـش و  دـنھاوخیم  قارع ، رد  زورما 

. دنشالت لوغشم  دنزادنیب ؛ فالتخا  ینس  هعیش و  نیب  دنناوتب  هکنیا  یارب  دنتفر  نانبل  هب  اھنآ  یدایا  یتح  میدرک  ادیپ  عالطا  ام  دننکیم ؛ دنناوتب ، اج  رھ  دننکیم . دنناوتب ،

دنچ ار . ینس  تاسدقم  هن  دنراد ، لوبق  ار  هعیـش  تاسدقم  هن  ننـست ؛ هب  هن  دنراد ، هقالع  هعیـش  هب  هن  ینـس ؛ هن  دناهعیـش ، هن  دننکیم ، ینکفافالتخا  هک  یلماوع  نیا 

ناوردنت ار  اھنیا  دندرک و  رجفنم  هک  درک ؛ هراشا  قارع  رد  مالـسلاامھیلع )  ) نییرکـسع مرح  ندرک  رجفنم  هب  شاینارنخـس  رد  اکیرما -  روھمجسیئر  شوب -  نیا ، زا  شیپ  زور 

رب طلـسم  هک  دنداد  ماجنا  یرھـش  نامھ  رد  ار  نییرکـسع  مرح  هتفرگ ! ماجنا  اھییاکیرما  دوخ  مشچ  ولج  راک  نیا  دـندش . قفوم  دـندرک و  کیرحت  ار  هعیـش  دـندرک و  یفلس 

ریبدت نودب  اھنآ و  یهزاجا  نودب  اھنآ ، عالطا  نودب  دـشیم  رگم  اھییاکیرما ! مشچ  ولج  دـندوب ؛ ییاکیرما  رھـش ، نآ  رد  ددرت  لاح  رد  حلـسم  یاھورین  رھـش و  نآ  یتینما  روما 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 15 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3375
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. دندرک ار  راک  نیا  ناشدوخ  دریگب ؟ ماجنا  راک  نیا  اھنآ 

یاھـسیورس دوـخ  ار  قارع  رد  یمیدـق  یثـعب  رـصانع  دنتـسھ . هدـننککیرحت  ناـشدوخ  هک  یلاـح  رد  یفلـس ، هدـعاقلا و  ناوـنع  هب  قارع  یاھتـسیرورت  زا  دـنروآیم  مسا 

یضعب دادغب و  یهقطنم  نیمھ  ینعی  قارع -  یاھرھش  نیرتنماان  دنھدب . ماجنا  دنناوتب  هک  یاهطقن  رھ  رد  راجفنا  داجیا  یارب  دننکیم  کیرحت  دنراد  یلیئارـسا  ییاکیرما و 

روضح رتمک  اجنآ  اھییاکیرما  هک  قارع  قطانم  زا  یرایـسب  رد  الاو  دراد ، هدـھع  هب  ار  اجنآ  روما  یهمھ  اکیرما ، یتینما  هاگتـسد  هک  تسا  ییاھرھـش  نامھ  رگید -  یاھرھش 

. دنراد هزیگنا  اھنیا  تساھنیا ، دوخ  لام  ینماان ، تسا ؛ رتشیب  تینما  دنتسھ ، یقارع  یاھورین  دنراد و 

، یمالـسا بالقنا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هعیـش  بالقنا  بالقنا ، نیا  هک  دـننک  دومناو  روطنیا  هکنیا  یارب  دـندرک  یحارط  یدـیدج  یاھهمانرب  اھنیا  ناریا ، رد  بـالقنا  یزوریپ  اـب 

ار و یھلا  ماکحا  ار ، دـیحوت  ار ، یمالـسا  یاھـشزرا  هک  تسا  نیا  شراختفا  یمالـسا  بالقنا  تسا . مالـسا  مچرپ  نتـشارفارب  تسا ، نآرق  بـالقنا  تسا ، مالـسا  بـالقنا 

راختفا و حور  ار ، یمالـسا  رورغ  حور  یمالـسا  بالقنا  میدـش . قفوم  اـم  اھینمـشد  یهمھ  مغریلع  دـش . قفوم  دـنکیم و  یفرعم  اـیند  هب  دراد  ار ، مالـسا  تیونعم  شزرا 

هب ام  میدشیم و  ادج  مالـسا  یایند  زا  هک  دوب  یعیـش  بالقنا  کی  نامبالقنا  ام  رگا  الاو  دنفلاخم ؛ نیا  اب  دننمـشد ، نیا  اب  اھنآ  درک . هدـنز  اھناملـسم  رد  ار  مالـسا  هب  رخافت 

. تسا یمالسا  بالقنا  بالقنا ، نیا  دندید  اھنآ  دندرکیمن . ینمشد  بالقنا  اب  اھنآ  دنتشادن ، یراک  ام  هب  مھ  اھنآ  میتشادن ، یراک  مالسا  یایند 

بالقنا  / ١١/١۶/١٣٨۵ ربھر  اب  قارع  یمالسا  بالقنا  یالعا  سلجم  سیئر  رادید 

نیا مدرم  تسا و  قارع  تلود  زا  تیامح  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  تسایـس  دـندوزفا : رادهشیر ، طباور  نیا  هب  ندرک  دراو  هشدـخ  یارب  اـکیرمآ  شـالت  هب  هراـشا  اـب  ناـشیا 

. دننک ظفح  شیپ  زا  شیب  ار  دوخ  یگچراپکی  ماجسنا و  تدحو ، یرایشوھ ، دیاب  برع - نامکرت و  درک ، ینس و  هعیش و  زا  معا   - روشک

لاس ١٣٨۶  / ٠١/٠١/١٣٨۶ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

فوفـص نیب  دـننکیم  یعـس  دوخ  نوگانوگ  یهنایذوم  یاھـشالت  اب  دوخ ، یناور  گنج  اب  دوخ ، تاغیلبت  اب  نانمـشد  تسا . مدرم  یمومع  داحتا  یهلاسم  رگید ، یهلاـسم 

یایند حطـس  رد  نیا ، رب  یهوالع  دنربب ؛ نیب  زا  ار  تلم  یهملک  تدحو  یفنـص ، یاھـشیارگ  یهناھب  هب  بھذم ، یهناھب  هب  تیموق ، یهناھب  هب  دـنزادنیب ؛ فالتخا  ناریا  تلم 

ار یبھذم  فالتخا  دنزادنیب ؛ هلصاف  رگید  ناملسم  نوگانوگ  عماوج  ناریا و  تلم  نایم  هکنیا  یارب  تسا  سوسحم  نمشد  یوس  زا  یقیمع  عیـسو  شالت  کی  مھ  مالـسا 

هللادمحب زورهبزور  هک  رگید -  یاھتلم  نایم  رد  ار  ناریا  تلم  تھبا  تمظع و  دنروایب و  دوجو  هب  دشاب ، نکمم  هک  ایند  زا  یاهطقن  رھ  رد  ار  ینـس  هعیـش و  گنج  دـننک ؛ گرزب 

. دنربب نیب  زا  هدش -  رتشیب  زورما  ات 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

تافالتخا یحانج ، تافالتخا  ینس -  هعیـش و  یبھذم -  تافالتخا  یموق ، تافالتخا  ام  روشک  لخاد  رد  تسا . تافالتخا  هب  ندز  نماد  نمـشد ، یناور  گنج  زا  شخب  کی 

اھنیا دـننکیم . لـمع  نوگاـنوگ  یاھلکــش  هـب  اـجنیا  رد  ار  اـھنآ  دـصاقم  هـک  دـنراد  مـھ  یاـیدایا  نارودزم و  لـخاد ، رد  دـننکیم . غـیلبت  جــیورت و  ار  یفنــص  یاـھتباقر  یفنص و 

ناـناوج نادرم و  ناـنز ، دـناهدرک ، ریقحت  ار  قارع  تلم  دـناهدرک ، لاغـشا  ار  قارع  دـناهدمآ  هک  یناـسک  دـننکیم . مـھتم  ار  ناریا  قارع ، یهلئـسم  رد  دـننکیم . ینکارپهعیاـش 

مھتم ار  ناریا  اھنیا  دـنکیم ، لـمع  دراد  یراتفردـب  لاـمک  اـب  قارع  رد  یـسیلگنا  ییاـکیرما و  یماـظن  مھ  ـالاح  نیمھ  دـناهداد ، رارق  تناـھا  دروم  فلتخم  عاونا  هب  ار  یقارع 

یور رب  ار  شـشوغآ  ناریا  تلم  دـندرکیم ، تیاـمح  مودـعم  ىثـعب  مادـص  زا  یبرغ  یاـھتلود  زا  یلیخ  اـکیرما و  تلود  هک  یزور  نآ  دـنکیم . تلاـخد  قارع  روـما  رد  هک  دـننکیم 

اب قارع  رد  مسیرورت  دناهدیـسر . تموکح  تردق و  هب  قارع  رد  اھنامھ  زورما  میدرک ؛ ظفح  مادص  رـش  زا  ار  اھنآ  ام  دندمآ و  اجنیا  هب  یقارع  نادرمدازآ  درک ؛ زاب  یقارع  ناگدازآ 

اب قارع  رد  اھنرق  ینس  هعیش و  تسین ؛ ینس  هعیش و  گنج  زا  یـشان  قارع  رد  اھیـشکردارب  نیا  تسا . لیئارـسا  سیلگنا و  اکیرما و  یـسوساج  یاھسیورـس  کیرحت 

یگدنز مھ  اب  دـناهدرک ، جاودزا  مھ  اب  ینـس ؛ ناشیـضعب  دناهعیـش ، ناشیـضعب  هک  دنتـسھ  یرایـسب  ىقارع  یاھهداوناخ  دناهتـشادن . مھ  یگنج  دـناهدرک و  یگدـنز  مھ 

. دنربیم دوس  اھینماان  زا  هک  دنتسھ  اھنآ  دناهدروآ ؛ دوجو  هب  اھنآ  ار  اھرورت  نیا  دندرکیم .

تلم نیب  الوا  تسا : نیا  اھنیا  یناور  گنج  یاھهبعـش  زا  یکی  دننکیم . ینکارپهعیاش  اھفرح ، نیا  زا  یعیـش و  لالھ  ناریا و  یوس  زا  عیـشت  جـیورت  هعیـش و  ذوفن  دروم  رد 

ماظن زا  سراف  جـیلخ  رد  ار  ام  یاھهیاسمھ  هک  تسا  هدوب  نیا  اکیرما  تسایـس  دـنزادنیب . فالتخا  ناملـسم  رگید  یاـھتلم  ناریا و  تلم  نیب  اـیناث  دـنزادنیب ، فـالتخا  ناریا 

. دنتفیب ییاکیرما  یهئطوت  نیا  ماد  رد  دننک و  هابتشا  تسا  نکمم  مھ  یضعب  دناهدیمھف ، ار  هئطوت  هنارایشوھ  هناھاگآ و  اھنآ  زا  یضعب  هتبلا  دناسرتب . یمالـسا  یروھمج 

اھنآ اـب  مھ  نـالا  میاهدرک ؛ زارد  یتـسود  تسد  هشیمھ  تسا -  هعوـمجم  نیا  هب  قـلعتم  اـیند  یتـفن  یهدـمع  یهقطنم  هک  سراـف -  جـیلخ  یاـھهیاسمھ  یوـس  هـب  اـم 

. دننک یراکمھ  مھ  اب  دیاب  دنشاب و  هتـشاد  کرتشم  ىعافد  نامیپ  دیاب  سراف  جیلخ  یهزوح  یاھروشک  هک  تسا  نیا  ام  داقتعا  مینکیم و  زارد  یتسود  تسد  میتسود و 

یراـکمھ اـب  نیا  و  مـینک ؛ ظـفح  ار  هـقطنم  نـیا  تـینما  دـیاب  اـم  دوـخ  دـنیایب ؛ نازروعـمط  نارگید و  ناـگناگیب و  سیلگنا و  اـکیرما و  دـیابن  مـھم  یهـقطنم  نـیا  زا  عاـفد  یارب 

. تسا نکمم  سراف  جیلخ  یاھروشک 

لاس ١٣٨۶  / ٠١/٠١/١٣٨۶ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

، هنالقاع دبای . همادا  یمالـسا  تما  داحتا  یلم و  یگچراپکی  هملک و  داحتا  یارب  شالت  نآ ، زا  رتمھم  رتهدمع و  روشک و  یگدنزاس  یارب  شالت  دـشاب . رایـشھ  دـیاب  ام  تلم 

هب و  مھدیم . تیمھا  نامتلم  یهملک  داحتا  یهلاسم  هب  تھج  نیمھ  هب  نم  درک . تیوقت  زورهبزور  درک و  ظـفح  ار  داـحتا  نیا  یتسیاـب  هناربدـم  هنادـنمدرخ و  هنارایـشوھ ،

فانصا نوگانوگ و  بھاذم  نوگانوگ و  یاھتیموق  تلم و  داحآ  یهمھ  یهملک  داحتا  ام  تلم  نورد  رد  ینعی  تسا ؛ یمالسا » ماجـسنا  یلم و  داحتا   » لاس لاسما ، نم  رظن 

. اھنآ یهملک  تدحو  نوگانوگ و  بھاذم  زا  یمالسا  تما  داحآ  نایم  یهناردارب  طباور  ناناملسم و  یهمھ  نایم  ماجسنا  یللملانیب ، حطس  رد  و  یلم ؛ نوگانوگ 

ماظن  / ٠١/١٧/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یبرع و یهعماج  نیب  تسا ؛ ینـس  ناملـسم  هعیـش و  ناملـسم  نیب  تسا ؛ یقارع  یقارع و  نیب  تسا ؛ ینیطـسلف  ینیطـسلف و  نیب  گنج  داجیا  رابکتـسا  تسایس 

لاس مھ  ار  لاسما  مینادیم . ترورض  کی  یمالسا  تما  نیب  ار  تدحو  دوخ ، مھـس  هب  ام  دننک . جالع  همھ  دیاب  لوا  ار  نیا  تسانـشآ . یاھتـسایس  نیا ، تسا . یبرع  ریغ 

رگیدکی هب  دیاب  دنشاب ؛ مجسنم  مھ  اب  دیاب  تسا ؛ یمالسا  یایند  یهمھ  هب  رظان  دوخ  هجو ، کی  رد  یمالـسا  ماجـسنا  میدرک . مالعا  یمالـسا » ماجـسنا  یلم و  داحتا  »

مھس و دنناوتیم  گرزب ، تدحو  نیا  داجیا  یارب  یمالسا  یاھتلم  تیفرظ  زا  یهدافتسا  رد  یمالسا  یاھتلود  و  یمالـسا . یاھتلم  مھ  یمالـسا ، یاھتلود  مھ  دننک ؛ کمک 

. دنشاب هتشاد  شقن 

یهرابرد مھ ، دـیاقع  یهرابرد  مینکیم ؛ تامھوت  مھ  یهرابرد  میرادـن ؛ ربخ  مھ  لاح  زا  تساھیعالطایب ؛ اھیمھفجـک و  اضعب  اھنآ  یهدـمع  دوشیم . داحتا  زا  عناـم  ییاـھزیچ 

، اھمھافت وس  شاهیاسمھ ؛ یهرابرد  رگید ، تلم  نآ  یهرابرد  ناملسم  تلم  نالف  هعیش ؛ یهرابرد  ینس  ینس ، یهرابرد  هعیش  میوشیم ؛ هابتـشا  راچد  رگیدکی  تارکفت 

یزاب نیا  یهچیزاب  نمـشد ، یلک  یهشقن  ندیدن  لیلحت ، وس  مھف ، وس  نیمھ  رثا  رب  هنافـساتم  مھ  یدارفا  دـننزیم . نماد  اھمھافتوس  نیا  رب  تدـشب  مھ  نانمـشد  هک 

رد نمشد  هک  دنکب  یراک  دریگب ، یعـضوم  دنزب ، یفرح  دنکیم  راداو  ار  یناسنا  کچوک ، یلیخ  یهزیگنا  کی  یھاگ  دنکیم . هدافتـسا  اھنآ  زا  نمـشد  دنریگیم و  رارق  نمـشد 

. دنکیم دایز  ناردارب  نیب  ار  فاکش  دنکیم و  هدافتسا  فرح  نآ  زا  دوخ  یلک  یهشقن 

ار یمالسا  تدحو  روشنم  دننیشنب و  مالـسا  نارکفنـشور  املع و  دنوشب . دحتم  مھ  اب  دیاب  تسا ؛ داحتا »  » یوراد مالـسا ، یایند  زورما  یارب  یلـصا  یوراد  یلـصا ، جالع 

هب مھتم  ار  ناناملـسم  زا  یریثک  تعامج  هنادازآ  دناوتن  یمالـسا ، یهقرف  نآ  ای  نالف ، ای  نیا ، هب  یهتـسباو  بصعتم  مھفجک  مدآ  نالف  ات  دننک  هیھت  یروشنم  دـننک ؛ میظنت 

، دینکن ار  راک  نیا  امش  رگا  دنکیم . هبلاطم  یمالسا  یاملع  یمالسا و  نارکفنشور  زا  زورما  خیرات ، هک  تسا  ییاھراک  وزج  روشنم  یهیھت  دنک . ریفکت  دنک ؛ مالسا  زا  جورخ 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 16 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1469
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=246
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3378
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=246
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3379
http://farsi.khamenei.ir


! یمالـسا تما  نیب  فالتخا  داجیا  یمالـسا و  تیوھ  ندرک  دوبان  یارب  ار  اھنآ  شالت  دینیبیم  ار !  نانمـشد  ىنمـشد  دینیبیم  درک . دنھاوخ  هذـخاوم  امـش  زا  دـعب  یاھلـسن 

یگرزب تاکرتشم  درادن . یعنام  دنـشاب ؛ هتـشادن  رظن  داحتا  رگیدـمھ  اب  مھ  بھذـم  کی  دارفا  تسا  نکمم  عورف  رد  دـیھدب . حـیجرت  عورف  رب  ار  لوصا  دـینک ؛ جالع  دینیـشنب 

یاـھثحب ناـشدوخ  نیب  صاوخ ، دنـشاب . نمـشد  یزاـب  بظاوم  دنـشاب ؛ نمـشد  یهئطوت  بظاوـم  دـنوش . عـمتجم  همھ  تاـکرتشم -  روـحم  روـحم -  نیا  درگ  دراد ؛ دوـجو 

هچ یمالـسا ، یاھتلم  نیب  هچ  یمالـسا ، یاھهقرف  نیب  هچ  دننکن ؛ دایز  ار  اھینمـشد  دننکن ؛ نیکرچ  رگیدکی  هب  تبـسن  ار  اھلد  دـنناشکن ؛ مدرم  هب  اما  دـننکب ، ار  یبھذـم 

. تلم کی  رد  یمالسا  یاھھورگ  نیب 

، یتیعمج رھ  یتلم ، رھ  دنکیمن . قرف  ینس  هعیش و  اھنآ  یارب  میمھفب . دیاب  همھ  ار  نیا  دننزب ؛ ار  مالسا  دنھاوخیم  تسا . مالسا » ، » تسا مھم  رابکتـسا  یارب  هک  هچنآ 

رطخ رابکتسا  یهنایوجهرطیس  دصاقم  فادھا و  یارب  مالسا  اعقاو  دنراد . مھ  قح  دننکیم ؛ رطخ  ساسحا  وا  زا  اھنآ  دشاب ، رتشیب  مالـسا  هب  شکـسمت  هک  یتیـصخش  رھ 

زا یهدافتـسا  اـب  تاـغیلبت ، زا  یهدافتـسا  اـب  رنھ ، زا  یهدافتـسا  اـب  اـھنآ  دـننکیم . غیلبت  ار  نیا  سکع  اـھنآ  تسین . یرطخ  چـیھ  هن ؛ ناملـسم ، ریغ  یاـھتلم  یارب  تسا ؛

. تسین رگید  نایدا  هیلع  مالـسا  تسین . روطنیا  تسا ! رگید  نایدا  هیلع  تسا ! رگید  یاھتلم  هیلع  مالـسا  هک  دننکیم  غیلبت  روطنیا  اھهناسر  زا  یهدافتـسا  اب  تسایس ،

نامدوخ یلبق  ماکح  زا  ام  رب  امش  دنتفگ  دندرک و  یرازگرکـش  مالـسا  تمحر  زا  نایدا  باحـصا  دش ، طلـسم  ناملـسم  ریغ  قطانم  رب  یتقو  هک  تسا  ینید  نامھ  مالـسا 

ام رب  اھناملـسم  امـش  دـنتفگ  اھنآ  هب  دـندوب ، هقطنم  رد  هک  ییاھیحیـسم  نایدوھی و  دـندش ، دراو  یمالـسا  ناحتاف  یتقو  تاماش ، یهقطنم  نیمھ  رد  دـیتسھ . رتنابرھم 

. تسا نیملاعلل  همحر  تسا ؛ تمحر  نید  تسا ، تفار  نید  مالسا  دندرک . ینابرھم  مدرم  اب  اھنآ  دینابرھم .

١٣٨۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدجھ  مسارم  رد  تانایب 

تـسرد تسین . ناناملـسم  زا  یهقرف  کی  صوصخم  تسا ؛ ناناملـسم  یهمھ  لوبق  هجوت و  دروم  تسا ؛ مالـسا  هب  قلعتم  ینعی  تسا ؛ یمالـسا  ام ، ماظن  میئوگیم  اـم 

یهمانـسانش زگرھ  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  اـما  دـش ، تیادـھ  یربـھر و  هعیـش ، دـیلقت  عـجرم  کـی  یهلیـسو  هب  دیـشوج و  یعیـش  فراـعم  لد  زا  ماـظن  نیا  هک  تسا 

ماظن نیا  هب  دنمهقالع  رادفرط و  یمالسا ، فلتخم  بھاذم  زا  ناناوج  مالـسا ، یایند  رـساترس  رد  هک  تسھ  مھ  لیلد  نیمھ  هب  تسا . هدرکن  مھارف  دوخ  یارب  یبھذمکت 

رد یبرع  ریغ  ىمالـسا  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  یبرع ، یاھروشک  رد  زورما ، ات  لاس و  تشھ  تسیب و  نیا  مامت  رد  دناهتـشاد . سدـقم  یمارگ و  ار  ماما  مان  دـناهدوب و 

. دنایمالسا یروھمج  یهتفیش  ام و  راوگرزب  ماما  مان  یهتخابلد  ناناوج ، مالسا ، یایند  برغ  قرش و 

دوخ لد  رد  یمالـسا  یروھمج  هب  هاـگن  زا  ار  دـیما  دـناهتخود . یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هب  مشچ  ناـنبل ، صلخم  یهعیـش  ناـناوج  دـننام  نیطـسلف  ىنـس  ناـناوج  زورما 

، یمالـسا یاھروشک  زا  یروشک  رھ  رد  دننکیم . تزع  ساسحا  یمالـسا  یروھمج  تزع  زا  اھنآ  دنکیم . راودـیما  ار  اھنآ  یمالـسا ، یروھمج  تماقتـسا  دـننکیم . هتـشابنا 

عـضاوم هچ  رھ  دنزرویم . قشع  اھنآ  هب  دنتفرگ ؛ شوغآ  رد  ناج  دننام  ار  اھنآ  مدرم  دنتفر ، مدرم  نایم  هب  دـنتفر ، یھاگـشناد  هب  ام  روشک  یهبتریلاع  نالوئـسم  زا  مادـکرھ 

یانعم هب  اـم  روشک  رد  مالـسا  نیارباـنب  دوشیم . رتشیب  وا  هب  مالـسا  یاـیند  تدارا  تبحم و  دـشاب ، یمالـسا  یروھمج  عضاوم  رگناـیامن  رتنـشور  رتحیرـص و  لوئـسم  کـی 

هک مالـسا  یایند  تیرثکا  رانک  رد  دنتـسھ ، مالـسلامھیلع )  ) تیبلھا صلخم  یماـما و  هعیـش و  هک  اـم  روشک  مدرم  تیرثکا  تسا . یبھذـمارف  تیوھ  بھذـمارف و  مالـسا 

یمالسا یروھمج  هب  هاگن  کی  اب  طاقن ، رگید  رد  نیرحب و  رد  ناتسکاپ و  رد  نانبل و  رد  قارع و  رد  نامدوخ  یهعیش  ناردارب  رانک  رد  و  دناننـست ، لھا  فلتخم  بھاذم  یاراد 

یروھمج یاھزرم  زا  عافد  یارب  هک  میتشاد  غارـس  ار  رگید  یاـھروشک  زا  یدارفا  یلیمحت  گـنج  رد  اـم  دـننک . یراکادـف  یمالـسا  یروھمج  هار  رد  دنرـضاح  دـننکیم و  هاـگن 

. مالسا سدقم  عرش  رب  ینتبم  مالسا و  هب  یهتسباو  ینعی  ندوب ، یمالسا  دندوب . یراکادف  یهدامآ  یمالسا ،

١٣٨۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدجھ  مسارم  رد  تانایب 

هعیش گنج  دشاب . رارقرب  رگید  یاھتلم  اھروشک و  اب  یمالـسا  تما  نایم  دیاب  تلم ، نورد  رب  یهوالع  یردارب  دنویپ  تسین ؛ یفاک  اما  تسا ، مزال  تلم  نایم  یردارب  دنویپ 

 - دنزادنایم هار  هب  یمالسا  قرف  اب  یهلباقم  رد  ار  تیونعم  زا  ربخیب  ملاع و  قیاقح  زا  ربخیب  رجحتم  بصعتم  هورگ  کی  تسا . نانمشد  گرزب  یاھهئطوت  یهلمج  زا  ینس  و 

. دننک داجیا  فالتخا  هکنیا  یارب  روجکی -  رگید  قطانم  رد  روجکی ، نانبل  رد  روجکی ، قارع  رد 

هک دننادیم  ار  نیا  دنتـسھ ، هک  یبھذـم  رھ  زا  ملاع ، قطانم  رگید  رد  هچ  نیطـسلف ، رد  هچ  نانبل ، رد  هچ  ناتـسکاپ ، رد  هچ  قارع ، رد  هچ  ناریا ، رد  هچ  ناملـسم  ناردارب 

هب ار  دوخ  تسد  یناسک  تسا .» شـشخب  لباقریغ  ناـھانگ  وزج  ناملـسم ، ردارب  نوخ  هب  تسد  ندولآ  : » هک تسا  نیا  مالـسا  یقیقح  یاـملع  رظن  تسا و  نیا  اـم  رظن 

یاـھتلم اـب  ناریا  تلم  یردارب  دـننادب : همھ  تسا . مالـسا  زا  جورخ  نیا  مالـسا !؟ هـب  یدـنبیاپ  ماـن  هـب  مالـسا !؟ زا  یوریپ  ناوـنع  هـب  دـنیالآیم  ناشناملـسم  ناردارب  نوـخ 

، هعیـش نایم  رد  ننـست و  لھا  نایم  رد  تسا -  ینـس  ینـس ، تسا ؛ هعیـش  هعیـش ، تسھ -  دوخ  یاج  رد  یبھذـم  فالتخا  تسا ؛ یعقاو  یردارب  کی  رگید ، ناملـسم 

نانمـشد مالـسا و  نانمـشد  اب  هلباقم  رد  دنـشاب و  ردارب  دـیاب  لوسر هللا  دـمحم  الا هللا و  هلا  مچرپ ال  ریز  اھنیا  یهمھ  اما  دراد ؛ دوجو  مھ  زاب  یبھذـم  یرکف و  یاـھفالتخا 

. دننک یگداتسیا  دنناوتب  یمالسا  تما 

(س)  / ١۴/٠۴/١٣٨۶ ارھز یهمطاف  ترضح  دالیم  تبسانم  هب  (ع ) تیب لھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

وا دوش ؛ کیرحت  امش  هیلع  هعیشریغ  ناملسم  نآ  تیبصع  هک  دینک  یراک  دیابن  امـش  دوش . کیرحت  دیابن  اھناملـسم  یبھاذملانیب  یاھتیبصع  ینعی  یمالـسا  ماجـسنا 

اب دنراد  نیطسلف  رد  ینیطـسلف  هورگ  ات  ود  دینیبب  امـش  نالا  دنھاوخیم . ار  نیمھ  اھنآ  دنک . کیرحت  شدوخ  هیلع  ار  امـش  تیبصع  تریغ و  هک  دنک  یراک  دیابن  الباقتم  مھ 

لیئارـسا یارب  یبوخ  زیچ  یلیخ  نیا  بوخ ، دنگنجیم ! دنراد  رگیدمھ  هیلع  دوش ، هجوتم  اھنآ  فرط  هب  اھگنفت  هکنیا  یاج  هب  رتھب ! نیا  زا  هچ  لیئارـسا  یارب  دـنگنجیم ! مھ 

ندرک و هزرابم  یرگید  هورگ  کی  اب  دـننکیم  انب  دـنوشیم و  ادـیپ  یھورگ  کی  مھ  نانبل  رد  دـیئامرفب  ضرف  دـیایب . شیپ  یعـضو  نینچ  کی  هک  دزرایم  دـنک ، جرخ  ردـقچ  تسا .

، نامیا لد و  یور  زا  یـضعب  شلابند -  مھ  همھ  ولج ، دـیایب  هللابزح  لثم  یھورگ  کی  هکنیا  اـی  تسا  رتھب  نیا  اـکیرما ! لیئارـسا و  یارب  نیا  زا  رتگرزب  یتمعن  هچ  ندـیگنج .

ایآ تسا . نیمھ  هیضق  مالسا ، یایند  رد  تسا . رتھب  اھنآ  یارب  فالتخا  تیعضو  هک  تسا  مولعم  دنھدب ؟ تسکش  ار  لیئارسا  و  یمومع -  راکفا  زا  سرت  یور  زا  مھ  یضعب 

ای تسا  رتھب  اکیرما  یارب  دـنھدب ، راعـش  یمالـسا  یروھمج  عفن  هب  دـنیایب و  اھنابایخ  هب  رگا  رگید ، یاھاج  هیکرت و  دـنھ و  ناتـسکاپ و  قارع و  ندرا و  رـصم و  یاھناملـسم 

هچ دنایمود . لابند  تسادیپ  دننکب ؟ مھ  تفلاخم  راھظا  اھیـضعب  دنوشب ؛ شوماخ  اھتلم  نیا  یهمھ  درک ، دنلب  یئادص  یمالـسا  ناریا  یاهلئـسم ، کی  رد  رگا  هک  دنک  یراک 

هباحص اھنیا  دناهعیش ؛ اھنیا  دننک  میھفت  اھنآ  هب  دننک . هدنز  ار  ینـس  هعیـش و  یاھتیبصع  هک  دننک  یراک  تسا . ناسآ  یلیخ  راک ؟ نیا  تسا  نکمم  روطچ  دوشیم ؟ یروج 

، هدش ادیپ  اھرکف  نیا  هک  یلوا  زا  ینـس ، هعیـش و  تدحو  یدانم  دنھاوخیم . ار  نیا  اھنآ  دنزادنیب ؛ یئادج  دننکیم . نانچ  نینچ و  ار  امـش  نیـسدقم  اھنیا  دننکیم ؛ بس  ار 

شداقتعا و شتیالو و  دنایعدم ، هک  یئاھنیا  یهمھ  زا  دوب ، نیملسم  نیب  داحتا  یدانم  هک  ام  راوگرزب  ماما  دنمھفیمن ؟ ارچ  یاهدع  کی  تسا . هدوب  شرظن  دروم  اھزیچ  نیا 

دنزیم طبریب  یاھفرح  دنکیم ، فالخ  یاھراک  تیالو  مسا  هب  الاح  هک  یماع  مدآ  نالف  ای  ار  تیالو  دیمھفیم  رتھب  وا  دوب . رتشیب  مالـسلامھیلع )  ) همئا هب  شقـشع  شتدارا و 

. دینک ظفح  ار  تدحو  صاخ ؟ ماع و  سلاجم  رد 

هبرض دننزیم ؛ ررض  اھنیا  دینک ؛ مالعا  زاربا و  اھنآ  هب  ار  ناتدوخ  تفلاخم  دینک ؛ ناشدرط  ار  اھنآ  دننکیم ، راتفر  نیا  سکع  هک  دنتسھ  یناسک  امـش  نیب  هعماج  رد  دیدید  رگا 

. تسا مھم  رایسب  لئاسم  هلمج  زا  نیا  دننزیم . یمالسا  یهعماج  هب  یاهبرض  دننزیم ، عیشت  هب  یاهبرض  دننزیم ، مالسا  هب  یاهبرض  دننزیم .

؛ تساھتسینویھص عفن  هب  تساکیرما ؛ عفن  هب  ندرک ، تکرح  یریگتھج  نیا  هیلع  تسا . یمالسا  یروھمج  عفن  هب  تسا ؛ یمالسا  ماظن  عفن  هب  یمالـسا  تدحو  زورما 

تلم لثم  یمالـسا ، یروھمج  لثم  یرـصنع  هک  دـھاوخیمن  ناشلد  دـندرک و  رپ  یتفن  یاھرالد  زا  ار  ناشیاھبیج  مالـسا  یایند  رد  هک  تسا  یئاھتفلکندرگ  ناـمھ  عفن  هب 

. دشاب هتشاد  دوجو  الصا  ناریا 

ع)  / ٢٨/٠۵/١٣٨۶  ) تیب لھا  یناھج  عمجم  نیمراھچ  رد  هدننک  تکرش  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 17 
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حرطم ار  ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  ایند  رد  زورما  الاح  دراد ؛ دوجو  یمالـسا  قرف  نیب  فالتخا  داجیا  یارب  تسا -  یمیدق  مھ  یلیخ  هک  یکانرطخ -  قیمع و  یهئطوت  کی 

یاـھهقرف یلوصا ، یاـھهقرف  ننـست -  نورد  رد  عیـشت ، نورد  رد  مھ  یمالـسا  قرف  یهیقب  دـنھاوخیم  هکلب  تسین ، ینـس  هعیـش و  صوصخم  فـالتخا  نیا  اـما  دـننکیم ،

نیا رد  اھـسیلگنا  صوصخب  دھاوخیم و  نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نیا  دنـشکب ؛ دایرف  مھ  هیلع  دـنریگب ، ار  مھ  نابیرگ  دـنریگب ، رارق  مھ  لباقم  رد  یمالک -  یاھهقرف  یھقف ،

ار فعـض  طاـقن  دـندلب ، بوـخ  دـنراد ؛ درکراـک  هنیمز  نیا  رد  اھدـص -  اـنعم  کـی  هـب  تـفگ  دوـشب  دـیاش  لاـس ، اـھھد  یداـمتم -  یاـھلاس  دـنبرجم ؛ یلیخ  دـنرحبتم ؛ هیـضق 

یتینما یتاعالطا و  یاھسیورس  تسین ؛ اھـسیلگنا  صوصخم  اجنیا  رگید  هتبلا  دنلوغـشم . تدشب  مھ  نالا  فالتخا . داجیا  یارب  دنراذگیم  تشگنا  اھنآ  یور  دنـسانشیم ؛

ساسحا هک  دننزیم  فرح  یروط  ینـس ، روشک  کی  لوئـسم  نالف  اب  دننکیم ؛ تسرد  تاعیاش  دـننک . قیمع  ار  فالتخا  نیا  هکنیا  یارب  دنتـسھ ، همھ  اکیرما و  لیئارـسا و 

فرح یروط  دنتسھ -  هعیش  اھنآ  رد  هک  یئاھروشک  یهیقب  هعیش و  روشک  نالوئسم  نایعیـش -  یهعماج  اب  اجنیا  دنکیم . دیدھت  ار  وا  دراد  رطخ  کی  ناونع  هب  هعیـش  دنک 

مھ هقباس  خـیراوت  رد  هیـضق  نیمھ  نیع  تسا . نیا  ناشراک  دـنربیم . نیب  زا  ار  اھنآ  تیوھ  یتسھ و  دـننکیم و  دـیدھت  ار  اھنآ  دـنراد  تنـس  لھا  دـننک  ساسحا  هک  دـننزیم 

ات دنچ  دندمآ  ناریا  زا  هک  یاهتـسشن  هچ  دنیوگیم  ینـس  لوئـسم  نالف  هب  مینیبیم . میراد  نامدوخ  نامز  رد  مھ  ام  تسا ، هدـش  رکذ  ینیعم  صخـشم و  یاھهنومن  دراد ،

نمشد راک  اھنیا  دندرک ! ینس  ار  امـش  روشک  زا  اتـسور  اتدنچ  دندمآ  هک  دیاهتـسشن  هچ  دنیوگیم  ام  زا  یـضعب  هب  دنیآیم و  مھ  اجنیا  دندرک ! هعیـش  وت  روشک  رد  ار  اتـسور 

. تخانش ار  نیا  دیاب  تسا .

دوجو هب  دنازرلیم -  ار  عامط  ناربکتسم  یاھلد  نآ ، روصت  هک  ار -  یمیظع  دحاو  کی  داحتا  نیا  ات  دنوشن . دحتم  مھ  اب  ات  تسا  ینارگن » فالتخا و  داجیا   » لصا هلئسم ، کی 

ار هقطنم  نیا  دناهتساوخ  هک  ار  یناسک  نازروعمط و  نارگرامعتسا و  دوش ، لیکشت  تما  یهملک  یعقاو  یانعم  هب  یمالسا  تما  رگا  ار . یمالسا  تما  دحاو  ینعی  درواین ؛

. دتفین قافتا  نیا  دنھاوخیم  اھنآ  دناسرتیم . رایسب  دننک ، یرادربهرھب  نآ  زا  دنرشفب و  ناشدوخ  عفن  هب 

دش و هفاضا  یلبق  یهزیگنا  نآ  هب  روشک  نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  مچرپ  ندش  هتـشارفارب  ناریا و  تلم  مایق  زا  دعب  نآ  هک  دراد  مھ  رگید  یهزیگنا  کی  فالتخا ،» داجیا   » لصا

تما رب  ار  نانمـشد  ناـگناگیب و  طلـست  هک  یمالـسا  تیوـھ ، تزع و  مالـسا  لالقتـسا ، مالـسا  داـھج ، مالـسا  باـن ، مالـسا  تارکفت  هکنیا  زا  دنـسرتیم  هک  تـسا  نـیا  نآ 

. دنک ربارب  دنچ  اھنآ  یارب  ار  هلکشم  دنک و  تیارس  یمالسا  عماوج  یهیقب  هب  ناریا  زا  دریذپیمن ، تمیق  چیھ  هب  ار  نآ  دنادیم و  هانگ  یمالسا 

تیلوئسم ساسحا  دیاب  اھتلود  هتبلا  دیھدب . رارق  هجوت  دروم  ار  نمشد  دیک  ندرک  لطاب  یمالسا و  ماجسنا  یهلئـسم  جح ، مسارم  یهمھ  رد  منکیم  دکوم  یهیـصوت  نم 

عقوت اھنآ  زا  ام  هک  تسا  یزیچ  نیمھ  هیبش  ناـشراھظا  ناـشفرح ، تلود ، نآ  نیلوئـسم  هتبلا  دـنک . تیلوئـسم  ساـسحا  دـیاب  ناتـسبرع  روشک  رد  ناـبزیم  تلود  دـننک .

تیوقت مھ  ار  اـھهزیگنا  نیا  ناـبحاص  دنتـسین و  فـالتخا  یاـھهزیگنا  لاـبند  هب  هک  دوش  موـلعم  دـیاب  لـمع ، یهنحـص  رد  لـمع ، نادـیم  رد  دوـش و  یلمع  دـیاب  نکل  میراد ،

. تسا داحتا  تفلا و  داجیا  یهتکن  هک  تسا  هتکن  کی  نیا  دوشب . تابثا  لمع  رد  دیاب  نیا  دننکیم . یریگولج  هکلب  دننکیمن ،

یفالتخا طاقن  کی  دیریذپب . لصا  کی  ناونع  هب  ار  نیا  تسا ؛ هانگ  اطخ و  رایسب  راک  تنـس  لھا  ناردارب  یبھذم  فطاوع  کیرحت  دینادب  دیـشاب ؛ بقارم  فرط  نیا  زا  امـش  و 

لیئارسا اکیرما و  یسوساج  یاھنامزاس  زورما  هک  تسا  یزیچ  نامھ  تسرد  نیا  فالتخا ، طاقن  نیا  رد  تابصعت  شتآ  ندرک  روهلعش  طاقن ، نیا  یور  رب  یهیکت  دراد . دوجو 

تـسدب دھدب و  لوپ  دیاب  وا  هک  ار  یراک  نامھ  اھنآ ، رودزم  دنوشیم  بجاوم  هریج و  نودب  هتـساوخان و  اھیـضعب  دنھاوخیم . اھنآ  هک  تسا  یزیچنامھ  نیا  دنتـسھ ؛ شلابند 

. دننکیم مھارف  ناشدوخ  یارب  ار  یھلا  طخس  یھلا و  مشخ  دنھدیم و  ماجنا  دنراد  شیارب  دنریگب ، مھ  یدزم  رجا و  وا  زا  هکنیا  نودب  ار  نآ  دروایب ،

هک تسا  نیا  دریگب ؛ ار  نیطـسلف  مدرم  رب  متـس  نیا  ولج  دـناوتیم  هک  تسا  نیا  دوش . دـنلب  مالـسا  یاـیند  رد  ادـص  کـی  دـیاب  دراد . تدـحو  هب  جاـیتحا  مالـسا  یاـیند  زورما 

هعـسوت ار  نآ  دـنھاوخیم  دـننکیم و  هدافتـسا  اھفاکـش  نیمھ  زا  دـنراد  اھنآ  دریگب . ار  یمالـسا  یاھروشک  رد  هنایمرواخ و  رد  اکیرما  یهناربکتـسم  یاـھتلاخد  ولج  دـناوتیم 

یهذـخاوم نیا  و  تساھنآ . اب  بوسحم  لاعتم  یادـخ  شیپ  دـنک ، کمک  اـھنآ  هب  هار  نیا  رد  سکرھ  دـنوش . طلـسم  یمالـسا  یاـھروشک  تشونرـس  رب  هکنیا  یارب  دـنھدب ؛

. دوب بقارم  دیاب  یلیخ  ملاع . راگدرورپ  یوس  زا  دراد  یبیجع 

جح  / ٠٨/٢٣/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اما دشاب ؛ داحتا  لابند  دیاب  مالسا  تما  تسا و  ماجسنا  ماگنھ  هشیمھ  دنکیم . ادیپ  یاهزات  یور  گنر و  کی  تسا ، یمالسا  ماجـسنا  لاس  دش  نالعا  هک  لاسما  رد  جح 

هتفرگ رارق  هقرفت  رب  نیملسم  مالـسا و  نانمـشد  تسایـس  نوچ  تسا ؛ حضاو  مھ  تلع  هوک . هتـشر  کی  رد  تسا  یاهلق  لثم  یمالـسا  ماجـسنا  ناونع  اب  لاسما  نییعت 

هنافـساتم تسا . رتهفرـصاب  یداـصتقا  شلاـچ  رھ  زا  یـسایس ، تکرح  رھ  زا  یماـظن ، گـنج  رھ  زا  اـھنآ  یارب  نیا  دـننک . فـالتخا  داـجیا  اھناملـسم  نیب  دـنھاوخیم  تسا ؛

فلتخم و ماوقا  فالتخا  زا  ریغ  الاح  تسام . دوخ  نارود  نیمھ  رد  ام  یاھتلاھج  هب  طوبرم  مھ  یرادقم  تسا ، خـیرات  هب  طوبرم  شیرادـقم  تسا ؛ هدـش  مھارف  مھ  اھهنیمز 

صاخ و قرف  نآ  نیب  هقرف ؛ ود  نیا  زا  کی  رھ  نورد  بھاذـم  غارـس  دـنتفریم  دوبن ، ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  رگا  هک  ینـس -  هعیـش و  بھاذـم ؛ فـالتخا  فلتخم ، یاـھتلم 

داجیا یارب  تسا  یبوخ  یهلیسو  ینس ، هعیش و  یهلاسم  دوخ  نوچ  دنرادن -  یراک  العف  اھنآ  هب  الاح  هک  دندرکیم ، یزورفاشتآ  ار  اھنآ  عیشت و  ای  ننـست  صاخ  یاھهلحن 

مالسا تلود  لیکشت  زا  دعب  دنتساوخ  رکـش . ار  ادخ  دندشن ؛ قفوم  هتبلا  مینیبیم . ار  اھنآ  مامتھا  مالـسا  یایند  رد  مینیبیم . میراد  اج  همھ  رد  ام  ار  نیا  اھنآ ؛ نیب  فالتخا 

تلود هک  دوـب  نیا  مھ  تلع  دـندشن . قـفوم  نکل  تسا ، هدـش  دـیدشت  ناملـسم  ناردارب  یمالـسا و  قرف  نـیب  فـالتخا  هـک  دـننک  دوـمناو  روـجنیا  یعیـش ، روـشک  کـی  رد 

هک نیطـسلف  رد  دـنیام ؛ تنـس  لھا  ناردارب  زا  هک  میدرک  نیطـسلف  رد  نامدوخ  ناردارب  یارب  ار  یزوسلد  نیرتشیب  مالـسا  یاـیند  رد  اـم  درک . دروخرب  یمالـسا  یمالـسا ،

هک یاهطقن  رھ  رد  ینـس  هعیـش و  ناردارب  ناـمدوخ  روشک  لـخاد  رد  میدرک . اـم  قارع ، رد  ینـس  هعیـش و  داـحتا  زا  ار  یناـبیتشپ  نیرتـشیب  اـبیرقت . درادـن  دوجو  یاهعیش 

دنراد اھنآ  یلو  دنک ، ادـیپ  تسد  دوخ  فادـھا  هب  دـناوتب  رابکتـسا  هک  تشاذـگن  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  تلود  دـننکیم . راتفر  مھافت  ینابرھم و  تفلا و  اب  دنتـسھ ،

. دیشاب دیاب  رایشوھ  دننکیم . یھتنم  مھ  یئاھینیرفآهثداح  هب  هک  مینیبیم  مھ  یئاھاج  کی  هنافساتم  دننکیم . شالت 

تیلوئسم ساسحا  دیاب  اھتلود  هتبلا  دیھدب . رارق  هجوت  دروم  ار  نمشد  دیک  ندرک  لطاب  یمالسا و  ماجسنا  یهلئـسم  جح ، مسارم  یهمھ  رد  منکیم  دکوم  یهیـصوت  نم 

عقوت اھنآ  زا  ام  هک  تسا  یزیچ  نیمھ  هیبش  ناـشراھظا  ناـشفرح ، تلود ، نآ  نیلوئـسم  هتبلا  دـنک . تیلوئـسم  ساـسحا  دـیاب  ناتـسبرع  روشک  رد  ناـبزیم  تلود  دـننک .

تیوقت مھ  ار  اـھهزیگنا  نیا  ناـبحاص  دنتـسین و  فـالتخا  یاـھهزیگنا  لاـبند  هب  هک  دوش  موـلعم  دـیاب  لـمع ، یهنحـص  رد  لـمع ، نادـیم  رد  دوـش و  یلمع  دـیاب  نکل  میراد ،

. تسا داحتا  تفلا و  داجیا  یهتکن  هک  تسا  هتکن  کی  نیا  دوشب . تابثا  لمع  رد  دیاب  نیا  دننکیم . یریگولج  هکلب  دننکیمن ،

یفالتخا طاقن  کی  دیریذپب . لصا  کی  ناونع  هب  ار  نیا  تسا ؛ هانگ  اطخ و  رایسب  راک  تنـس  لھا  ناردارب  یبھذم  فطاوع  کیرحت  دینادب  دیـشاب ؛ بقارم  فرط  نیا  زا  امـش  و 

لیئارسا اکیرما و  یسوساج  یاھنامزاس  زورما  هک  تسا  یزیچ  نامھ  تسرد  نیا  فالتخا ، طاقن  نیا  رد  تابصعت  شتآ  ندرک  روهلعش  طاقن ، نیا  یور  رب  یهیکت  دراد . دوجو 

تـسدب دھدب و  لوپ  دیاب  وا  هک  ار  یراک  نامھ  اھنآ ، رودزم  دنوشیم  بجاوم  هریج و  نودب  هتـساوخان و  اھیـضعب  دنھاوخیم . اھنآ  هک  تسا  یزیچنامھ  نیا  دنتـسھ ؛ شلابند 

. دننکیم مھارف  ناشدوخ  یارب  ار  یھلا  طخس  یھلا و  مشخ  دنھدیم و  ماجنا  دنراد  شیارب  دنریگب ، مھ  یدزم  رجا و  وا  زا  هکنیا  نودب  ار  نآ  دروایب ،

هک تسا  نیا  دریگب ؛ ار  نیطـسلف  مدرم  رب  متـس  نیا  ولج  دـناوتیم  هک  تسا  نیا  دوش . دـنلب  مالـسا  یاـیند  رد  ادـص  کـی  دـیاب  دراد . تدـحو  هب  جاـیتحا  مالـسا  یاـیند  زورما 

هعـسوت ار  نآ  دـنھاوخیم  دـننکیم و  هدافتـسا  اھفاکـش  نیمھ  زا  دـنراد  اھنآ  دریگب . ار  یمالـسا  یاھروشک  رد  هنایمرواخ و  رد  اکیرما  یهناربکتـسم  یاـھتلاخد  ولج  دـناوتیم 

یهذـخاوم نیا  و  تساھنآ . اب  بوسحم  لاعتم  یادـخ  شیپ  دـنک ، کمک  اـھنآ  هب  هار  نیا  رد  سکرھ  دـنوش . طلـسم  یمالـسا  یاـھروشک  تشونرـس  رب  هکنیا  یارب  دـنھدب ؛

. دوب بقارم  دیاب  یلیخ  ملاع . راگدرورپ  یوس  زا  دراد  یبیجع 

یوضر  / ١٣٨٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

نیا یانعم  دننکیم . تیاور  دننکیم و  لقن  قداصلا  هللادـبع  یبا  ترـضح  زا  اما  دنتـسھ ـ  هعیـش  ریغ  زا  دنتنـس ـ  لھا  زا  اھنآ  نایوار  هک  یتایاور  تسا  رایـسب  ام  تایاور  رد 

ماما میلاعت  تیب و  لھا  فراعم  نتـسناد  جاتحم  مالـسا  یایند  تسا . تیبلھا  قداص و  ماما  فراـعم  دـنمزاین  یمالـسا  تما  مالـسا و  یاـیند  مھ  زورما  هک  تسا  نیا  فرح 

یمالسا فراعم  حطس  ات  دننک  ییازفامھ  رگیدکی  اب  دیاب  هلیسو  نیا  هب  یمالسا ، تما  فلتخم  ماسقا  فلتخم و  یاھرشق  دننک . هدافتـسا  دیاب  تسا ؛ همئا  ریاس  قداص و 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 18 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3410
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3424
http://farsi.khamenei.ir


. نیا ینعی  مییوگیم  هک  یمالسا  تدحو  دزادنین ؛ هلصاف  ناملسم  یاھهقرف  نایم  یزروهنیک  ینمشد و  تموصخ و  باجح  هک  تسا  نیا  راک  نیا  یهمزال  دورب . الاب 

ور رگید  بھذـم  نآ  هب  دنـشکب و  تسد  دوخ  بھذـم  زا  ناینـس  ای  نایعیـش  هک  تسین  نیا  هب  یمالـسا  یروھمج  توعد  تدـحو  یهتفھ  رد  تسا . کـیدزن  تدـحو  یهتفھ 

اھیزروهنیک اھدانع و  مالسا و  نانمشد  تسد  یهتخاس  یاھراوید  دوش و  هتـسجرب  یمالـسا  بھاذم  نایم  تاکرتشم  هک  تسا  نیا  یمالـسا  یروھمج  توعد  دنروایب ؛

تموـصخ و تـالآ  اـھرازبا و  نیا  ار و  لـئاح  نیا  ار ، راوـید  نیا  نانمـشد  هتـشذگ  زا  رتـشیب  زورما  دـننیبب . دنونـشب و  تیبلـھا ، فراـعم  یهـصرع  رد  دـنیایب و  دوـش ؛ هتـشادرب 

. دننک ادج  مھ  زا  ار  ناملسم  ناردارب  دننکیم  یعس  دننکیم و  تیوقت  ار  یزروهنیک 

رد یمالـسا ـ  نامیا  اب  ادـخ و  مان  اب  ناملـسم ـ  هک  ییاجنآ  دننمـشد ؛ ود  رھ  اب  تنـس ؛ لھا  هب  هن  دـندنمقالع و  هعیـش  هب  هن  ملاـع ، ناربکتـسم  اھتـسینویھص و  اـکیرما و 

نامز ناریا  رد  ینس ؛ داھج  سامح و  اب  نیطسلف  رد  هک  دننمشد  ردقنامھ  هعیش  بزح هللا  اب  نانبل  رد  دینیبب  امـش  دننکیم . ینمـشد  دتـسیایم ، اھنآ  ییوگروز  لباقم 

! دوب ینس  ناشمسا  هک  ییاھروشک  رد  وا  رئاظن  هابشا و  اب  هک  دندوب  هارمھ  ردقنامھ  دوب ـ  هعیش  امسا  هک  یولھپ ـ  دساف  رودزم  یهتسباو  تنطلـس  هاگتـسد  اب  توغاط 

هعیش اھنآ  یارب  دنفلاخم ؛ دنک ، هبلاطم  ار  دوخ  قح  دتسیاب و  اھتلم  یعیبط  عبانم  تراغ  لباقم  رد  دتسیاب ، رابکتسا  لباقم  رد  دتسیاب ، روز  لباقم  رد  هک  یمالـسا  اب  اھنآ 

، ینس هعیش و  نیب  رد  ناملسم ، ناردارب  نیب  رد  هک  تسا  نیا  ناشتسایس  دنزب ، یعطاق  فرح  دناوتن  دریگن و  تردق  مالـسا  تما  هکنیا  یارب  اھتنم  درادن ؛ انعم  ینـس  و 

راختفا ام  دنمھفب . ام  مدرم  ام و  ناگبخن  ام و  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ ینکفا  فالتخا  اھنآ  راک  دنزادنیب . فالتخا  ننست  لھا  دوخ  یاھهقرف  نیب  رد  هعیـش و  دوخ  یاھهقرف  نیب  رد 

بلطم نیا  تابثا  یاج  اما  مینکیم ، راختفا  نیا  هب  میتسھ ؛ وا  لصفالب  تفـالخ  نینموملاریما و  تماـما  وریپ  میتسھ ، هعیـش  میتسھ ، تیب  لـھا  بتکم  وریپ  هک  مینکیم 

ثحب یمالک و  ثحب  دیاب  دراوم  هنوگنیا  رد  ثحب  هزات  تسا . ناگبخن  نایم  رد  نیصصختم و  نایم  رد  نف ، لھا  نایم  رد  بلاطم  هنوگنیا  تابثا  یاج  تسین ؛ نابایخ  هچوک و 

ینـس نمـشد  مھ  هعیـش و  نمـشد  مھ  هک  تسا  مالـسا  نانمـشد  هب  ندرک  کـمک  ندیـشک ، مھ  یور  رب  ریـشمش  یـشاحف و  ییوجبیع و  ییوگدـب و  دـشاب ؛ یقطنم 

. دیوگیم ار  نیا  دھاوخیم ، ار  نیا  ناریا  تلم  میدرک . دنلب  یمالسا  بالقنا  رد  یمالسا  تدحو  مچرپ  ناونع  هب  ار  نیا  ام  دنتسھ .

رال  / ١٣٨٧/٠٢/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا رب  ام  دنزادنیب . فالتخا  ناریا  میظع  تلم  داحآ  نیب  یـسایس ، تافالتخا  یهناھب  هب  بھذم ، یهناھب  هب  تیموق ، یهناھب  هب  دندرک  یعـس  بالقنا  لوا  زا  روشک  لخاد  رد 

دناوتب نمـشد  ادابم  مینک ؛ تبقارم  تقد و  هراب  نیا  رد  هک  مینادـیم  نیا  جاتحم  ار  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  یهمھ  ار و  نامدوخ  نانچمھ  اما  میدـمآ ، قئاـف  نمـشد  یهئطوت 

رد هک  یعونت  نیا  دوجو  اب  ناریا  تلم  دننادب  دـیاب  همھ  یـسایس ، نوگانوگ  قئالـس  نارادـفرط  روشک ، فلتخم  یاھـشخب  مدرم  ینـس ، هعیـش و  دـنک . لامعا  ار  دوخ  دـیک 

زا دوخ ، تیوھ  زا  دوخ ، عفانم  زا  دناوتیم  هک  تسا  ندوب  هدحاو  دی  نیمھ  اب  تسا . دحاو  دی  تسا ؛ هچراپکی  تسا ؛ تلم  کی  دراد ، قئالـس  قاوذا و  رد  تیموق و  رد  بھذم و 

. دروایب رد  وناز  هب  یھلا  یهوق  لوح و  هب  ار  نمشد  دنک و  عافد  نانمشد  نیرتنشخ  لباقم  رد  دوخ  تیثیح 

مدرم هعیش و  مدرم  نیب  یردارب  اما  دنراد ، روضح  اھرھش -  زا  یضعب  رد  اھشخب و  زا  یـضعب  رد  اجنیا -  رد  مھ  تنـس  لھا  ناردارب  هکنیا  اب  ناتـسرال  یهقطنم  رد  هللادمحب 

عمج نیا  رد  مھ  زورما  مدوب ، علطم  مھ  هدـنب  دوخ  میدـناوخ ؛ میدرک ، هعلاـطم  مھ  اھـشرازگ  رد  اـم  ار  نیا  تسا . زیگناربنیـسحت  هنوـمن و  یردارب  کـی  هقطنم  نیا  رد  ینس 

نیناوق یارجا  یارب  یمالـسا ، لیـصا  یاھـشزرا  یالعا  دـیحوت ، یهملک  یـالعا  یارب  دـیاب  ینـس  هعیـش و  مینک ؛ شـالت  دـیاب  مالـسا  یارب  همھ  تسادـیپ . نآ  یاـھهناشن 

، یصخش یاھهنیک  تاقوا  یھاگ  یتح  اھهقیلس ، فالتخا  اھداھتجا ، فالتخا  اھرظنفالتخا ، میراذگن  میھدب ؛ ماجنا  ار  نامـشالت  یهمھ  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) یدمحم

. دنک داش  ار  نمشد  دنک و  هبلغ  ام  یشم  رب  ام ، یگدنز  رب  یصخش ، یاھیزروضرغ 

بالقنا  / ١٣٨٧/٠٣/٢٧ ربھر  اب  رمق  ریازج  عمجم  روھمجسیئر  رادید 

ناھج دندرک : ناشنرطاخ  دنتسناد و  مزال  یرورض و  ار  یمالسا  یاھروشک  هب  دحتم ، للم  نامزاس  تینما  یاروش  رد  مئاد  یسرک  کی  صاصتخا  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

دـنرادرب و یلمع  یاھماگ  یمالـسا ، یاھروشک  عوضوم ، نیا  ققحت  یارب  دـیاب  تسا و  مورحم  دوخ  زا  عافد  یارب  یفاک  تردـق  نتـشاد  زا  ناوارف ، تاناکما  دوجو  اـب  مالـسا 

. دننک شومارف  ار  یبھذم  یداژن و  ییایفارغج ، تافالتخا  یلایخ و  عناوم 

یایند رد  هنافساتم  دندوزفا : ینس  هعیـش و  ثحب  هب  ندزنماد  هژیوهب  ناناملـسم ، نایم  ینکفافالتخا  یارب  نانمـشد  یراذگهیامرـس  هب  هراشا  اب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

یلمع یبلق و  یراکمھ  داحتا و  مالـسا  یایند  ندـش  دـنمتردق  هار  دـننادب  دـیاب  همھ  اما  دـناهدش ، راتفرگ  ماد  نیا  رد  اـملع  نارکفنشور و  نارادمتـسایس ، یخرب  مالـسا ،

. تسا یمالسا  یاھروشک 

١٣٨٧/٠۴/٢۶ /  ( مالسلاهیلع  ) یلع ترضح  دالیم  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

، مالسا رد  وا  یالاو  تلزنم  ناش و  یهرابرد  وا و  تایصوصخ  یهرابرد  وا ، تمظع  یهرابرد  یمالسا  قرف  یهمھ  هک  تسا  یتیصخش  مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) نینموملاریما

. دنراد رظن  قافتا  رگیدکی  اب 

یهمھ رد  دریگب . رارق  یمالـسا  قرف  ناـیم  یگتـسبمھ  مئـالت و  کارتشا و  یهطقن  دـناوتیم  مالـسلا ،) هالـصلا و  هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  هک  تفگ  ناوتیم  تارج  هب  اذـل 

ناش نامھ  ار  مالسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما ناش  دنتـسھ -  یمالـسا  قرف  زا  جراخ  هک  بصاون  کدنا  زیچان و  هورگ  زج  هب  یمالـسا -  یاھهقرف  اھهرود ، اھنامز و 

یقتلم و مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) نینموملاریما نیاربانب  دینکیم . هظحالم  ینس -  هچ  هعیـش و  هچ  نیقیرف -  یاھباتک  رد  امـش  هک  دنتـسنادیم  یزاتمم  هتـسجرب و  الاو و 

. دیایب باسح  هب  نیملسم  نیب  تدحو  یارب  یعبنم  دناوتیم  تسا و  یمالسا  یاھهقرف  کارتشا  لحم 

یهقرف ررـض  هب  یاهقرف  کی  زا  یھاگ  دنتـسین ؛ رگید  یهقرف  رادفرط  هن  هقرف و  نیا  رادفرط  هن  هک  مالـسا -  نانمـشد  هک  زورما  تسا . زاین  دروم  مالـسا  یایند  یارب  زورما  نیا 

یلدکی تدحو و  هب  اھناملسم  هک  ینارود  نینچ  کی  رد  دنتسھ و  اھناملـسم  نیب  فاکـش  قارتفا و  داجیا  لابند  دننکیم -  لمع  نآ  سکع  مھ  یھاگ  دننکیم ، تیامح  رگید 

فرتعم و نعذم و  هطقن ، نآ  لباقم  رد  اھناملسم  یهمھ  هک  دشاب  یاهطقن  دشاب ؛ تدحو  نیا  رھظم  دناوتیم  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما دنراد ، یمربم  جایتحا 

انقیدـصتب نیفورعم  : » میئوگیم هعماج  ترایز  رد  نایعیـش  اـم  بخ ، تسوا . هب  قلعتم  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما هک  دـنک  اـعدا  دـناوتیمن  یفرط  چـیھ  دـنرقم .

یهمھ هن ، تساـم . هب  قـلعتم  طـقف  نینموـملاریما  هک  مینک  اـعدا  میناوـتیمن  نکل  ربـمغیپ ؛ نادـناخ  نینموـملاریما و  هـب  قـشع  هقـالع و  تدارا و  هـب  مـیفورعم  اـم  مکاـیا ؛»

یاهظحل یاهرذ و  مالسا ، لماک  رھظم  نیا  ریظنیب و  ناسنا  نیا  میظع ، تیـصخش  نیا  هک  دنلئاق  ار  نیا  نینموملاریما  یهرابرد  فلتخم -  یاھهقرف  زا  ملاع -  یاھناملـسم 

تدـھاجم هار  رد  هظحل  کی  رمع ، رخآ  ات  بابـش و  ناعیر  نارود  ات  یناوجون ، نارود  ات  یکدوک ، نارود  زا  درکن ؛ یھاتوک  درکن ؛ فلخت  درکن ؛ یچیپرـس  مرکا  ربمغیپ  تعباـتم  زا 

. درکن راذگورف  نآرق  یارب  مالسا و  یارب  ادخ و  یارب 

تدحو روحم  کالم و  ار  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما میئایب و  اھهقرف -  نیا  نیب  نوگانوگ  بھاذـم  هچ  ینـس و  هچ  هعیـش ، هچ  ام -  هک  تسا  هتکن  کی  نیا  سپ 

. میھدب رارق 

اھنآ هرابرد  هک  تساھناسنا ، یهمھ  هب  قلعتم  هک  تسا  هدرک  لاـبند  دوخ  کراـبم  یگدـنز  رد  ار  یئاھـشور  اھراعـش و  مھ  راوگرزب  نآ  دوخ  تسا و  همھ  لاـم  نینموملاریما 

. تسا هتکن  کی  نیا  درک . مھاوخ  ضرع 

رطف  / ١٣٨٧/٠٧/١٠ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

، مدرم داحآ  یهمھ  مالسا ، ناھج  یهمھ  رد  دیاب  ار  هتکن  نیا  تسا . هجاوم  مالـسا  نانمـشد  یهبناجهمھ  ىتاغیلبت  یگنھرف و  یـسایس و  مجاھت  اب  مالـسا  یایند  زورما 

نیا تسا و  هبناجهمھ  ناناملسم  تاسدقم  مالسا و  هیلع  مجاھت  زورما  دننکن . تلفغ  یسایس  یهتـسجرب  دارفا  نید ، یاملع  نارکفنـشور ، صوصخب  ناگبخن ، صوصخب 

، یناور یاھگنج  عاونا  هب  اذل  دنکیم ؛ فعض  ساسحا  یمالسا  میظع  تکرح  لباقم  رد  نمـشد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا ، هدش  یوق  نمـشد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هن 

« ينس هعیش و  تدحو   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دنک ظفح  ار  دوخ  تدـحو  مالـسا  یایند  هک  تسا  نیا  هار  دوشیم . لسوتم  رگیدـکی  هیلع  تاغیلبت  رگیدـکی و  زا  ناملـسم  یاھروشک  اھتلم و  ندـناسرت  نوگانوگ ، تامجاھت 

اداـبم دـینک ، ظـفح  ار  ناـتدوخ  داـحتا  منکیم : ضرع  ملاـع  فاـنکا  رد  ناملـسم  ناردارب  یهمھ  هب  باـطخ  ناریا  تلم  ناـبز  زا  راـب ، نیمرازھ  راـب ، نیمدـص  یارب  رگید  راـب  نم 

فالتخا امـش  نیب  دنھاوخیم  رگید ، نوگانوگ  نیوانع  هب  ینـس ، هعیـش و  بھذم  ناونع  هب  مجع ، برع و  تیموق  ناونع  هب  هک  دیوشب  یکرتشم  نانمـشد  تسد  یهچیزاب 

هب ار  اھنیا  هک  تسا  نیمھ  ناشیاھهار  زا  یکی  دننکب ، فیعـضت  ار  مالـسا  هکنیا  یارب  دنمالـسا . نمـشد  اھنآ  ینـس ؛ تسود  هن  دنتـسھ ، هعیـش  تسود  هن  اھنآ  دـنزادنیب .

یروھمج زا  یمالـسا ، ماـظن  زا  ار  اـھتلود  اـھروشک و  دـننک  یعـس  تسا ، هدـش  هتـشارفارب  مالـسا  ملع  هک  اـجنیا  دـنناسرتب . رگیدـمھ  زا  ار  اـھروشک  دـنزادنیب ؛ مھ  ناـج 

دوریم شیپ  تعرس  اب  راگدرورپ  قیفوت  هب  درادیمرب و  مدق  یمالسا  یلاعت  تفرشیپ و  هار  رد  ناریا  تلم  میردارب . مھ  اب  همھ  ام  دنناسرتب . اھبیرف  اھغورد و  عاونا  اب  یمالسا 

. دروآیم باسح  هب  یمالسا  تما  تفرشیپ  ار ، دوخ  تفرشیپ  مالسا ؛ یایند  فرش  ار ، دوخ  فرش  دنادیم ؛ مالسا  یایند  یهمھ  هب  قلعتم  ار  نیا  و 

مھ روشک  لخاد  رد  دنمالسا ، یایند  یهمھ  نآ  بطاخم  هک  قافتا  داحتا و  هب  یهیـصوت  نیا  مینکب . ضرع  روشک  حطـس  رد  زیزع  ناردارب  نامدوخ ، ناردارب  هب  مھ  هلمج  کی 

شیانعم قافتا  داحتا و  دـیاهدروآ . تسد  هب  قافتا  داحتا و  تکرب  هب  دـیاهدروآ ، تسد  هب  هچنآ  زورما  ات  دـننک . ظفح  ناریا  زیزع  تلم  ار  قافتا  داحتا و  دراد . ار  شدوخ  نابطاخم 

عفانم دنھدب ، مھ  تسد  رد  تسد  دننیـشنب ، مھ  رانک  رد  نوگانوگ  یاھهقیلـس  هک  تسا  نیا  قافتا  داحتا و  دنـشاب ؛ قاذـم  کی  هقیلـس و  کی  یاراد  همھ  هک  تسین  نیا 

تالماعت یعامتجا و  یـسایس و  نوگانوگ  یاھهصرع  دراو  دوب -  اھیھاوخدوخ  نیا  بوکرـس  هام  ناضمر ، هام  هک  ار -  اـھیھاوخدوخ  دـنرادب ، مدـقم  یـصخش  اوھا  رب  ار  یلم 

اھراک نیا  ناھج  حطـس  رد  هک  دھدیم  ماجنا  ار  یمھم  یاھراک  دـنکیم ؛ هبرجت  دراد  ار  یگرزب  یاھتکرح  ناریا  ناملـسم  تلم  هک  تسا  یئاھزور  اھزور  نیا  دـننکن . نوگانوگ 

. دریگیم رارق  رظنبحاص  فاصنااب و  دارفا  شیاتس  دروم 

جح  / ١٣٨٧/٠٨/١۵ نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

لاس هد  نیا  رد  دینیبب  دیریگب ، رظن  رد  ار  هلاس  هد  عطقم  کی  امـش  دننکیم ، تکرـش  لاس  رھ  جـح  رد  هک  یمیظع  لیخ  نیا  رد  تسا . تصرف  کی  یمالـسا  تما  یارب  جـح 

، یمالسا داحتا  یادن  رگا  دننکیم . تکرـش  فلتخم -  قئالـس  یاراد  داوسمک ، داوساب ، درم ، نز ، ملاع -  قطانم  یهمھ  زا  اپورا ، زا  ایـسآ ، زا  اقیرفآ ، زا  ناسنا  نویلیم  دنچ 

، تسا ینـس  یکی  دوشیم . گنرمک  فالتخا  یاھهیام  نیا  یهمھ  رگید  دـتفایم . یمیظع  قافتا  هچ  دـینیبب  امـش  دـشاب ، مکاح  هعومجم  نیا  رب  یمالـسا  »ی  اوقرفتـال «و 

هب یعیبـط  روط  هب  هک  تسا  فلتخم  یاـھتداع  فلتخم ، یاھبھذـم  فـلتخم ، یاـھهقف  فـلتخم ؛ قرف  ینـس  نیب  رد  فـلتخم ، قرف  هعیـش  نیب  رد  تسا ؛ هعیـش  یکی 

. دنکیم هدرشف  مھرد  دنکیم ، کیدزن  مھ  هب  دنکیم ، عمج  جح  نابرھم  تسد  نیا  ار  اھنیا  یهمھ  دماجنایم . یئادج 

باطخ طقف  نیا  تسا . همھ  هب  باطخ  نیا ، فاکش . فالتخا و  یارب  دنک  تسرد  یرازبا  تدحو ، یهلیسو  نیا  زا  یـسک  هک  تسافج  ردقچ  منزب . یاهیـشاح  نم  اجنیا  الاح 

، اـھناوراک نیلوئـسم  جـح -  نیلوئـسم  تسا . همھ  هب  باـطخ  تسین ؛ دـھدب ، مانـشد  ار  امـش  تاسدـقم  دتـسیاب و  هنیدـم  رد  هـک  بـصعتم  ىفلـس  ىریفکت  درف  نآ  هـب 

دناوـتیم هک  ار  یئاـھزیچ  نم  دـننکن . درد  هنیک و  زا  رپ  رگیدـکی  زا  ار  اـھلد  دـننکن و  تسرد  هقرفت  یارب  یرازبا  تدـحو ، یهلیـسو  نـیا  زا  هـک  دنـشاب  بـقارم  جـح -  نویناـحور 

ار ینس  لد  دنکیم ؛ هنیک  زا  رپ  دوخ  یهعیش  ریغ  ناملسم  ردارب  هب  تبسن  ار  هعیش  لد  هک  تسا  یزیچ  هچ  دینیبب  دینک ، رکف  ناتدوخ  مرمشیمن ؛ دوش ، یئادج  یهلیـسو 

، تدحو یهلیسو  مایتلا ، یهلیـسو  هک  ار  جح  رانک و  دیزادنیب  دیـشکب ، نوریب  ار  اھنیا  تسا ، یچ  اھنیا  دینیبب  دنکیم ؛ ضغب  زا  رپ  دوخ  یهعیـش  ناملـسم  ردارب  هب  تبـسن 

هلئسم و نیا  نتخانش  داد . رارق  دیابن  ندرک  داجیا  ضغب  یهلیسو  ندرک ، ادج  یهلیـسو  سکعب ، تسا ، مالـسا  یایند  رد  اھمزع  اھتین و  اھلد و  یزاسناسکی  یهلیـسو 

. تسین یخوش  اھنیا  دبلطیم . تقد  یلیخ  یرایشوھ و  یلیخ  هلئسم  نیا  قیداصم 

ریدغ  / ١٣٨٧/٠٩/٢٧ دیع  زور  رد  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ییاھینمـشد دوجو  اب  تسا ؛ هدرک  ظفح  یدامتم  یاھنرق  لوط  رد  یزیزع  ناج  لثم  دوخ  یارب  ار  هدیقع  نیا  هعیـش  هک  تسا  نیا  مینک ، هجوت  نآ  هب  دـیاب  زورما  ام  هک  هچنآ 

فراعم درک ؛ ظفح  ار  هدیقع  نیا  هعیش  دندرک -  داجیا  قانتخا  ردقچ  دندروآ ، راشف  ردقچ  دندرک ، ملظ  ردقچ  دننادیم ؛ همھ  شیب  مک و  ار  اھینمـشد  نیا  هک  تسا -  هدش  هک 

خیرات رد  هعیش  ناگتسجرب  هعیش و  ناگرزب  نایعیش ، یقار  رکف  یعیش ، ندمت  هعیش ، نوگانوگ  مولع  هعیش ، یهفسلف  هعیش ، مالک  هعیـش ، هقف  داد ؛ شرتسگ  ار  عیـشت 

. دوشب دیابن  عازن  اوعد و  یهیام  داقتعا  نیا  هک  دینکب  هجوت  اما  درک ؛ دھاوخ  ظفح  تسا و  هدرک  ظفح  ار  نآ  هعیش  هک  تسا  یاهدیقع  نیا  نیاربانب ، تسا . ناشخرد  مالـسا 

فالتخا داجیا  زا  دراد  یثیبخ  دـصق  هچ  دراد ، یتین  هچ  نمـشد  هک  مینیبیم  و  مینکیم . رارکت  مھ  زاـب  میدرک ، رارکت  میتفگ و  ار  نیا  تساـھلاس  اـم  هک  تسا  یفرح  نآ  نیا ،

نمشد هن  دیحوت ؛ نمشد  تاکرتشم ، نمشد  نآرق ، نمشد  مالسا ، نمشد  ینعی  نمشد  ینس . هعیش و  ناونع  اب  هلمج  زا  فلتخم ، نیوانع  هب  یمالسا  تما  داحآ  نیب 

هک دید  نمشد  تسا . رضم  وا  یارب  ردقچ  مالسا  یایند  داحتا  هک  دمھفیم  دنک ؛ رارقرب  ینمشد  یمالسا ، تما  نیب  هک  تسا  نیا  شایعس  نمشد  مالـسا . زا  یـشخب  کی 

بذج دوخ  هب  ار  اھلد  تسناوت  یمالـسا  یاھروشک  رد  مالـسا و  یایند  رد  روطچ  بالقنا ، نیا  عشعـشت  بالقنا و  نیا  تمظع  دش ، زوریپ  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  یتقو 

زا دندش و  بالقنا  بوذـجم  ییایـسآ  یاھروشک  رد  ییاقیرفآ ، یاھروشک  رد  یبرع ، یاھروشک  رد  تنـس  لھا  ناردارب  زا  رفن  اھنویلیم  دـندوبن . هعیـش  هک  ییاھلد  دـنک ؛

؛ دربب نیب  زا  ار  هجوت  نیا  دھاوخیم  دروخ . هبرض  نمشد  اھناملسم -  داحآ  یاھلد  یمالسا -  یروھمج  هب  اھلد  هجوت  زا  اھلد ، داحتا  زا  دروخ ؛ هبرـض  نمـشد  هیحان ، نیا 

. ینس هعیش و  نیب  ىنمشد  داجیا  اب  روج ؟ هچ 

ار یبرع  یاھروشک  زا  یضعب  نارس  نیا  هک  تسا  نیا  دننکیم -  هک  یرگید  یاھینمشد  رب  هوالع  ام -  یهقطنم  نیمھ  رد  رابکتـسا  تسایـس  مھم  یاھشخب  زا  یکی  نالا 

هـسلج فلتخم . لئاسم  زا  یاهتـسھ ، یهلئـسم  ریغ  یاهتـسھ و  یهلئـسم  رد  نوگانوگ ؛ لئاسم  رد  دـنھدب ؛ رارق  ناریا  تلم  لباقم  رد  ار  اھنآ  دـننک و  هارمھ  ناشدوخ  اب 

اب یهلباقم  رد  دینک  افیا  دیرـضاح  یمھـس  هچ  امـش  هک  دـنکیم  هبلاطم  یمالـسا  یاھروشک  زا  یـضعب  زا  اکیرمآ  دـننکیم . هئطوت  دـننکیم ، هلماعم  دننیـشنیم ، دـنراذگیم ،

راداو یمالسا  یروھمج  اب  ار  اھتلود  نارس  هک  تسا  نیا  دنکب ، یسایس  یاھیریگمیمـصت  لفاحم و  رد  دناوتیم  نمـشد  هک  یراک  تسا . ینمـشد  داجیا  ناشیعـس  ناریا .

ار قارع -  مدرم  لد  نیطسلف ، مدرم  لد  یمالـسا ، یاھروشک  مدرم  لد  یبرع ، یاھروشک  مدرم  لد  مدرم -  لد  نمـشد  دنکب . دناوتیمن  یراک  نیا  زا  شیب  دنک ؛ هلباقم  هب 

نآ هتبلا  دنھدب . رارق  یمالـسا  یروھمج  لباقم  رد  ار  اھتلود  دنناوتب  هک  تسا  نیا  دننکب  هک  یراک  رثکادح  دناوتیمن ؛ هک  ار  اھلد  دـنادرگرب ؛ یمالـسا  یروھمج  زا  دـناوتیمن 

رارق هیـضق  نیا  رد  رابکتـسا  اھتسینویھـص و  رایتخا  رد  ار  ناشدوخ  اجکی  دنـشاب  هدامآ  هک  تسین  مھ  روج  نیا  دنراد و  ار  ناشدوخ  یاھیراکهظحالم  مادک  رھ  مھ  اھتلود 

؟ دنکیم رثا  هچ  مدرم  لد  رد  دننکب . دنناوتیمن  یرثا  مدرم  لد  رد  اما  دنھدب ؛

مھ زا  ار  اھلد  دناوتیم  اھنیا  تسا . یبھذم  یاھبصعت  اھفالتخا و  نیمھ  دـنک ؟ ادـج  ناریا  تلم  زا  یمالـسا و  یروھمج  زا  ار  مالـسا  یایند  یاھلد  دـناوتیم  یزیچ  هچ 

هعیش ناردارب  هیلع  ننـست  یایند  رد  تنـس ، لھا  ناردارب  هیلع  عیـشت  یایند  رد  هکنیا  دننک . تبقارم  هک  دنلوئـسم  همھ  دیـسرت . دیاب  نیا  زا  دیـسرت ؛ دیاب  نیا  زا  دنک . ادج 

یایند مدرم  یهمھ  دنلیام  هک  یناسک  نآ  درک . دھاوخ  هعیش  ار  یاینس  چیھ  هن  درک ، دھاوخ  ینس  ار  یاهعیش  چیھ  هن  نیا  دننک ، ییوگدب  دننزب ، تمھت  دنـسیونب ، باتک 

تیبلھا تیالو  هب  درک و  هعیـش  ناوتیمن  ار  سک  چیھ  ندرک  ینمـشد  اب  ندرک و  تناھا  اب  نتخادنا و  هار  اوعد  اب  دننادب  دـنورگب ، تیبلھا  تیالو  تیبلھا و  تبحم  هب  مالـسا 

، دـھاوخیم اـکیرمآ  زورما  هـک  تـسا  یزیچ  ناـمھ  یئادـج  ینمـشد و  اـضغب و  نـیا  درادـن و  یرگید  رثا  چـیھ  ینمــشد  یئادـج و  اـضغب و  زج  ندرک  داـجیا  اوـعد  درک . هجوـتم 

یوت دـینیبیم  امـش  یمالـسا ، یاھروشک  اب  نیداینب  یخیرات و  نمـشد  ىمالـسا  ریغ  ییاپورا  روشک  کـی  رد  دـننکیم . شـالت  نآ  یارب  دـنراد  دـنھاوخیم و  اـھتسینویھص 

هرظانم مھ  اب  نویزیولت  نیا  وت  دییایب  امـش  هک  دننکیم ، توعد  ینـس  زا  ار  یکی  دننکیم ، توعد  هعیـش  زا  ار  یکی  دـنزادنایم . هار  ینـس  هعیـش و  یهرظانم  ناشنویزیولت ،

تقیقح دـھاوخیم  دزادـنیم ؟ هار  دوصقم  هچ  هب  ینـس  هعیـش و  یهرظانم  هایـس ، یهقباس  اب  رگرامعتـسا  روشک  کی  یحیـسم ، روشک  کی  تسیچ ؟ ناـشدوصقم  دـینک .

تسا نکمم  اھوگتفگ  نیا  لالخ  رد  هک  هچنآ  زا  اھوگتفگ و  نیا  زا  دھاوخیم  ای  دنمھفب ؟ ار  قح  شنابطاخم  نیعمتـسم و  هرظانم ، هثحابم و  نیب  رد  دھاوخیم  دوشب ؟ مولعم 

هعیـش میوشب . رایـشھ  دیاب  دروایب ؛ دوخ  هب  ار  ام  دـیاب  اھنیا  دـنک . رادـیب  ار  ام  دـیاب  اھنیا  دزیرب ؟ شتآ  نیا  یور  تفن  دـنک ؟ دـیدشت  ار  فالتخا  شتآ  نیا  دـنزب ، رـس  یـسک  زا 

یایند رد  هکنیا  هب  درادـن  یطبر  نیا  اما  تسا ؛ یمکحم  نیدالوپ و  یاھلالدتـسا  عیـشت  ثحابم  یهرابرد  هعیـش  یاـملع  هعیـش و  نیملکتم  لالدتـسا  دراد ؛ یاـیوق  قطنم 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 20 
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، میراد عالطا  ام  دننک . تسرد  اوعد  شتآ  و  روج ، نیمھ  لباقم  رد  مھ  نآ  ندرک ، ینمـشد  داجیا  ندرک و  تناھا  ندرک و  ییوگدب  ناشدوخ  نافلاخم  هب  دـننک  عورـش  عیـشت 

باتک اـھنآ  اـھنآ ، هیلع  دنـسیونب  تمھت  مانـشد و  شحف و  باـتک  اـھنیا  هکنیا  یارب  دوشیم  جرخ  دراد  اـھلوپ  هک  مراد  عـالطا  هتـشذگ  زا  مھ  مراد ، عـالطا  زورما  مھ  هدـنب 

هدنھدرادشھ اھنیا  دوشیم . جراخ  بیج  کی  زا  باتک  ود  رھ  رـشن  باتک و  ود  رھ  لوپ  دھدیم ؛ زکرم  کی  مھ  ار  ود  رھ  لوپ  اھنیا ؛ هیلع  دنـسیونب  تمھت  مانـشد و  شحف و 

. دننک هجوت  دیاب  ار  اھنیا  تسین ؟

لوط رد  هک  هچنآ  رب  دـشاب  یدـیکات  کی  هکنیا  یارب  مدرک  ضرع  ار  نیا  نینموملاریما  گرزب  حور  زا  دادمتـسا  اـب  راوگرزب و  نآ  ماـن  هب  نینموملاریما و  تیـالو  تکرب  هب  زورما  نم 

هعیـش زا  عافد  دنک  روصت  دنکیم و  عافد  هعیـش  زا  دراد  دنک  لایخ  یاهشوگ  کی  زا  یـسک  هک  دشابن  روجنیا  دننادب ، همھ  میتفگ ؛ اھام  دـنتفگ ، راوگرزب  ماما  یدامتم  نایلاس 

زا عافد  نیا  دـیھاوخب ، ار  شنطاب  رگا  تسین . تیـالو  زا  عاـفد  نیا  تسین ؛ هعیـش  زا  عاـفد  نیا  دزیگنارب . ار  هعیـش  ریغ  هعیـش و  دـض  ینمـشد  شتآ  دـناوتب  هک  تسا  نیا  هب 

دنـسیونیم و مھ  زورما  دنتـشون ، ام  یاملع  دـننک ؛ لالدتـسا  دنـسیونب ، اھباتک  درادـن ؛ یلاکـشا  چـیھ  یقطنم  لالدتـسا  تساھتسینویھـص . زا  عافد  نیا  تساـکیرمآ ؛

لالدتسا اب  ار  نآ  تساھنیا ، زا  ریغ  هک  هچنآ  دننک ؛ نایب  دننک ، لالدتسا  ار  اھنیا  میراد ، یعیش  لقتسم  تارظن  لئاسم ، زا  یرایـسب  رد  لوصا ، رد  عورف ، رد  ام  دنـسیونب .

. درک هجوت  دیاب  نیا  هب  تسا ؛ ندرک  تسرد  ینمشد  ندرک ، ییوگدب  ندرک ، تناھا  زا  ریغ  نیا  اما  درادن . یعنام  چیھ  دننک ؛ در  یقطنم 

ماظن  / ١٣٨٧/١٢/٢۵ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مھدفھ هب  یھتنم  یهتفھ  نیا  ام  تسا . تدـحو  داحتا و  یهلئـسم  تساھناملـسم ، ام  لوا  یهجرد  گرزب و  فئاظو  زا  یکی  هک  منکیم ، هیکت  نآ  یور  رب  نم  زورما  هک  هچنآ 

؛ تسا تدالو  زور  تنس  لھا  ناردارب  نیب  روھـشم  تیاور  هب  لوالا  عیبر  مھدزاود  زور  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  میدرک ، یراذگمان  تدحو  یهتفھ  هب  بالقنا  لوا  زا  ار  لوالا  عیبر 

یراذگمان روشک  نیلوئسم  ناریا و  تلم  بالقنا ، لوا  زا  تدحو  یهتفھ  ناونع  هب  ار  زور  ود  نیا  نیب  تسا . تدالو  زور  هعیش  نیب  روھشم  تیاور  هب  لوالا  عیبر  مھدفھ  زور  و 

زورما تدحو . تمـس  هب  میورب  دیاب  مینکب ؛ دیاب  لمع  تسین ؛ یفاک  یراذـگمسا  تسین ؛ یفاک  فرح  یلو  دـنداد . رارق  ناناملـسم  نیب  داحتا  دامن  زمر و  کی  ار  نیا  دـندرک و 

. دش زوریپ  لماوع  نآ  رب  دیاب  دمآ ؛ قئاف  لماوع  نآ  رب  دیاب  دراد ؛ دوجو  مھ  هقرفت  لماوع  تسا . تدحو  جاتحم  مالسا  یایند 

. دش دھاوخن  لصاح  تدھاجم  نودب  مھ  اھناملـسم  نیب  داحتا  دوش . لصاح  تدھاجم  نودب  هک  تسین  یگرزب  دوصقم  چـیھ  دـنتدھاجم . جاتحم  گرزب  یاھدوصقم  یهمھ 

. دنک زیزع  ار  ناملـسم  یاھتلم  یمالـسا و  عماوج  دناوتیم  دنک ؛ زاب  ار  اھهرگ  زا  یرایـسب  دناوتیم  داحتا  نیا  مینک . تدـھاجم  مالـسا  یایند  داحتا  یارب  هک  تسام  یهفیظو 

رد ناـشریثات  تسا ؛ هنوگچ  دـنھدیم ، لیکـشت  اـیند  رد  ار  یرـشب  سوفن  مراـھچ  کـی  زورما  هک  ناناملـسم  عضو  دـینیبب  تسا . هنوـگچ  یمالـسا  یاـھروشک  عـضو  دـینیبب 

هناگیب رطاخ  هب  طقف  نیا ، تینوس . یاراد  یاھتردـق  هناگیب و  یاھتردـق  ریثات  زا  تسا  رتمک  رتفیعـض و  بتارمب  هنوگچ  ناشدوخ ، نورد  لـئاسم  رد  یتح  ملاـع ، یاھتـسایس 

یاھتلم دنھاوخیم  دنتـسھ ، یبلطهطلـس  یاھهزیگنا  یاراد  دـناتین ؛ وـس  یاراد  اـھنآ  میرادـیم -  رذـحرب  اـھنآ  زا  ار  ناـمنابطاخم  ناـمدوخ و  اـم  هک  تسین -  اھتردـق  ندوـب 

لباقم رد  هکنیا  یارب  ناملسم ، یاھتلم  نیا  یمالسا ، روشک  دنچ  هاجنپ و  نیا  بوخ ، دننک . ضحم  تعاطا  هب  راداو  دننک ، درخ  دننک ، لیلذ  ناشدوخ  لباقم  رد  ار  یمالـسا 

دیاب دراد ، دوجو  تدحو  لباقم  رد  یلک  هدمع و  لماع  ود  میوشب . کیدزن  مھ  اب  دیاب  تدحو ؟ زج  تسیچ ؟ ناشھار  دنتسیاب ، یاهناردلق  گرزب و  حضاو و  تین  وس  نینچ  کی 

. درک جالع  ار  اھنیا 

دئاقع لوصا و  دوخ و  یدابم  هب  نامیا  دـمآ . قئاف  نیا  رب  دـیاب  شدوخ . یارب  یھورگ  رھ  نامدوخ ؛ دـیاقع  هب  ام  یاھیدـنبیاپ  ام ، یاھبـصعت  تسام : ینورد  لماع  لماع ، کی 

. دـنک زواجت  توادـع  ینمـشد و  ضرعت و  اب  هارمھ  یفن و  زرم  هب  تاـبثا  زرم  زا  دـیابن  نیا  اـما  تسا ؛ بوخ  مھ  نآ  رب  یراـشفاپ  تسا ؛ یاهدیدنـسپ  بوخ و  رایـسب  زیچ  دوخ 

دودح نارگید ، هب  مارتحا  اما  دننک ؛ ظفح  دننک ، ظفح  دنھاوخیم  مھ  ار  ناشدوخ  دـیاقع  دـننک ؛ ظفح  ار  رگیدـکی  مارتحا  دنتـسھ ، یمالـسا  تما  یهعومجم  رد  هک  یناردارب 

یبھذم تاثحابم  دننیـشنب  دنھاوخیم  نف ، لھا  املع و  دنراذگب . یملع  سلاجم  یارب  ار  هلداجم  ثحب و  دنراد و  هگن  ار  اھنآ  دـیاقع  راکفا و  تمرح  نارگید و  قوقح  نارگید ،

لیلحت هیزجت و  تردق  هک  یراکفا  اب  یهبطاخم  رد  یمومع ، راکفا  حطـس  رد  نلع ، رد  رگیدکی  هب  یئوگدب  اب  یملع ، لفحم  رد  هناملاع و  ىبھذم  یهثحابم  اما  دننکب ؛ دننک ،

، دراد هفیظو  مھ  هعیـش  دنراد . هفیظو  دروم  نیا  رد  ناملـسم  یاھهورگ  یهمھ  دـننک . راھم  دـیاب  نالوئـسم  دـننک ؛ راھم  املع  یتسیاب  ار  نیا  دـنکیم ؛ قرف  دـنرادن ، یملع 

. تسا ینورد  لماع  هک  لماع  کی  نیا  دنورب . داحتا  تمس  هب  دیاب  دراد ؛ هفیظو  مھ  ینس 

ایند رد  یـسایس  طلـسم  یاھتردـق  هک  یزور  نآ  زا  هکلب  زورما ، طـقف  هن  درک . تلفغ  نیا  زا  دـیابن  تسا . مالـسا  نانمـشد  نکفاهقرفت  ضرغم  تسد  مھ  ینوریب  لـماع  کـی 

هک ینردـم  لئاسو  یعمج ، طابترا  لـئاسو  تسا . رتدـیدش  هشیمھ  زا  زورما  هدـمآ و  دوجو  هب  نکفاهقرفت  تسد  نیا  دـنراذگب ، رثا  اـھتلم  یور  دـنناوتیم  هک  دـندرک  ساـسحا 

رد مھ  یاهدع  کی  هنافـساتم  دوب . رایـشوھ  دیاب  دوب ؛ هاگآ  دیاب  دننکیم . تسرد  راعـش  هقرفت  یارب  دنزورفاشتآ ؛ دـنزورفاشتآ ؛ اھنیا  دـنکیم . کمک  مھ  نیا  دراد ، دوجو  زورما 

. یلصا نانمشد  نآ  ضرغ  لامعا  یارب  هلیسو  دنوشیم  ناملسم ، یاھروشک  ناملسم و  یاھتلم  لخاد 

روجنآ ار  یتسینویھص  میژر  دندرک و  هبلغ  لیئارـسا  رب  نانبل  هللابزح  نانبل و  تمواقم  ناناوج  هک  یتقو  نیا ، زا  لبق  لاس  ود  دینک : هظحالم  امـش  تسا ، زومآتربع  یلیخ 

ار ینـس  هعیـش و  هلئـسم  دندرک  عورـش  نکفاهقرفت  یاھتـسد  هلـصافالب  دمآ ، رامـش  هب  یزوریپ  کی  یئافوکـش و  کی  اھناملـسم  یارب  مالـسا  یایند  رد  نیا  دندرک و  لیلذ 

دوجو هب  هزات  ینس  هعیش و  یهلئسم  هناک  مالـسا . یایند  یهمھ  رد  هچ  هنایمرواخ و  یهقطنم  رد  هچ  نانبل ، دوخ  رد  هچ  ندرک ؛ دیدشت  ار  یبھذم  تابصعت  ندرک ؛ حرطم 

ود لام  نیا  دنک . رود  مھ  زا  ینس  هعیش و  یهلئسم  اب  ار  اھنیا  دوب ، هدش  کیدزن  یلدمھ  کی  هب  گرزب  یزوریپ  نآ  یهیاس  رد  هک  ار  ناملـسم  تما  هکنیا  یارب  تسا ! هدمآ 

. تسا لبق  لاس 

مادـک ناشخرد . گرزب و  یزوریپ  دوب ، هزغ  رد  تسینویھـص  نمـشد  رب  نیطـسلف  تمواقم  یزوریپ  نآ  دـمآ و  دوجو  هب  مالـسا  تما  یارب  رگید  یزوریپ  کی  نیا ، زا  لبق  هاـم  ود 

، دـھدب تسکـش  یدالیم  یهس  داتفھ و  ات  تفھ  تصـش و  یاھلاس  رد  ار  اھروشک  گرزب  شترا  ات  هس  دوب  هتـسناوت  زور  کی  هک  زھجم  شترا  کـی  هک  رتـالاب  نیا  زا  یزوریپ 

روبجم یلاخ  تسد  ماکان ، دھدب ؟ تسکـش  ار  اھنآ  دنک و  ینیـشنبقع  هب  راداو  هزغ  رد  ار  نموم  نادھاجم  نیا  مواقم و  یاھناوج  نیا  دـناوتن  دـنک و  شالت  زور  ود  تسیب و 

اھناملـسم یارب  یگرزب  یزوریپ  نیا  تخیر . کاخ  رب  ناشوربآ  تفر ؛ اـکیرمآ  اـھنآ  سار  رد  شناـیماح و  یتسینویھـص و  میژر  یوربآ  مھ  اـیند  رد  هکنیا  رب  هوـالعب  ددرگرب ، دـش 

؛ دـناهدرک حرطم  ار  تیموـق  یهلئـسم  دـناهدمآ  ـالاح  دـننک . حرطم  دنتـسناوتیمن  ار  ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  رگید  اـجنیا  درک . کـیدزن  یلدـمھ  کـی  هب  ار  اھناملـسم  دوـب ؛

رد درادـن  قـح  برعریغ  هکنیا  یارب  تساـھبرع ، هب  صتخم  هکنیا  رب  رارـصا  تساـھبرع و  هب  صتخم  نیطـسلف  یهلئـسم  هکنیا  نیب  یاوـعد  تیبرعریغ ؛ تیبرع و  یهلئـسم 

. درادن مجع  برع و  تسا ؛ یمالسا  یهلئسم  نیطسلف ، یهلئسم  ارچ ؟ دنک ! تلاخد  نیطسلف  یهلئسم 

برع دنروآیم ، دوجو  هب  مالـسا  یایند  لئاسم  رد  ار  تیموق  یاپ  یتقو  تسا . هدمآ  دوجو  هب  هقرفت  لماع  نیرتگرزب  دـمآ ، نایم  هب  تیموق  یاپ  رگا  مالـسا  یایند  لئاسم  رد 

؟ دنامیم یقاب  یچ  دننک ، ادج  ار  یدنھ  یناتسکاپ و  دننک ، ادج  ار  یئایزلام  دننک ، ادج  ار  یئایزنودنا  دننک ، ادج  ار  درک  دننک ، ادج  ار  کرت  دننک ، ادج  ار  سراف  دـننک ، ادـج  ار 

؟ تسین یمالسا  تما  یاھناوت  اھورین و  یمالسا و  تما  هب  ندز  جارح  بوچ  نیا 

نیا رد  نانبل و  یهیـضق  نآ  رد  یزوریپ  ینیریـش  دنراذگب  دنھاوخیمن  دنوشیم . اھدـنفرت  نیا  ریـسا  یناسک  مالـسا ، یایند  رد  هنافـساتم  هک  تسا  رابکتـسا  یاھدـنفرت  نیا 

. دننک ادج  هکنیا  یارب  دنروآیم ، دوجو  هب  دننکیم ، حرطم  ار  یاهقرفت  فالتخا و  لماع  کی  اروف  دنامب ؛ اھناملسم  ماک  رد  هزغ  یهیضق 

شوھب یمالسا  یاھروشک  نارادمامز  نالوئسم و  تسا . نارادمتسایس  شود  رب  مھ  لوا  یهجرد  یهفیظو  دتـسیاب . اھنیا  لباقم  رد  دیاب  دشاب ؛ رادیب  دیاب  یمالـسا  تما 

یولگ زا  درک . میھاوخن  اطخ  یلـصا  لماع  تخانـش  رد  ام  مینکیمن . هابتـشا  ام  اما  دوش ؛ جراـخ  یدوخ  نارادمتـسایس  زا  یـضعب  یولگ  زا  تسا  نکمم  داـیرف  نیا  دنـشاب .

یهرجنح زا  رگا  دنایمالـسا . تما  تدـحو  فلاخم  هک  دنتـسھ  اھنآ  تسایند . یرابکتـسا  یاھتردـق  هب  طوبرم  تسا ، نارگید  داـیرف  داـیرف ، تسین ؛ اـھنیا  لاـم  اـما  تساـھنیا ،

، لوا یهجرد  رد  میـسانشیم . ار  ادـص  نیا  تساھنآ ؛ یادـص  نیا  تسین . اـھنیا  یادـص  ادـص ، نیا  دـناهدروخ . بیرف  اـھنیا  دوش ، جراـخ  مھ  یمالـسا  تما  لـخاد  زا  یناـسک 

، ناگدنـسیون نارکفنــشور ، نـید ، یاـملع  دـنراد ؛ راـک  رــس و  مدرم  لد  زغم و  اـب  هـک  یناـسک  نادنمــشیدنا ، ـالاب ، مـھم و  یهـجرد  رد  زاـب  نالوئــسم و  نارادمتــسایس و 

نیا دننک و  لالتخا  تدحو  نیا  رد  دنھاوخیم  هک  ار  یناتشگنارس  مدرم ، هب  هک  دنراد  هدھع  رب  ار  گرزب  یهفیظو  نیا  مالـسا ، یایند  نادنمـشناد  ابدا ، ارعـش ، ناراگنهمانزور ،

. دننک یفرعم  دنریگب ، اھناملسم  تسد  زا  ار  یھلا  مکحتسم  یهتشر 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 21 
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نآرق اما  داد ؛ ماجنا  دوشیم  مھ  کت  کت  ار  لبح هللا  هب  ماصتعا  دـینک . ادـیپ  لـبح هللا  هب  ماـصتعا  رگیدـمھ  اـب  اـعیمج » لـبحب هللا  اومـصتعا  و  : » دـیوگیم احیرـص  اـم  هب  نآرق 

لبحب هللا ماصتعا  دنھاوخب  یـضعب  هکنیا  هب  دسرب  هچ  لبحب هللا ؛ ماصتعا  رد  یتح  دـینکن ، ادـیپ  قرفت  اوقرفتال » و  . » دیـشاب مھ  اب  اعیمج » لبحب هللا  اومـصتعاو  : » دـیوگیم

نیا دریگب . ماـجنا  راـک  نیا  هنالدـمھ  مھ ، اـب  اـعیمج » ، » دـننکب دـنھاوخب  همھ  هک  مھ  لـبحب هللا  ماـصتعا  یتـح  دـننکب . ناطیـشلا  لـبحب  ماـصتعا  دـنھاوخب  یـضعب  دـننک ،

. تسا مالسا  یایند  گرزب  یهلئسم 

نامھ اب  نآ ، نزو  اب  ار  مھم  یهلئسم  نیا  هک  دھدب  قیفوت  یمالسا  یاھتلود  یهمھ  یمالـسا و  یاھتلم  یهمھ  یمالـسا و  تما  داحآ  یهمھ  هب  لاعتم  دنوادخ  میراودیما 

هک دوب  وا  ام ، نامز  رد  ام و  نارود  رد  ار  تدـحو  دایرف  هک  ام  راوگرزب  ماما  حور  رب  داـب  یھلا  تمحر  یھلا و  ناوضر  و  دـننک . ارجا  لـمع  رد  ار  نآ  دـننک و  یقلت  نآ  تیمھا  رادـقم 

یهدنیآ و  دنک . انـشآ  دنک ؛ سونام  رتشیب  هچرھ  یھلا  توعد  اب  یھلا ، شورـس  اب  ار  ام  یاھلد  لاعتم  دنوادخ  میراودـیما  درک . توعد  داحتا  نیا  هب  ار  ناناملـسم  درک و  دـنلب 

. دشاب رتھب  بتارمب  نآ  یهتشذگ  زا  یمالسا  تما 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٣ ننست  عیشت و  بالط  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

عمج نیا  نایم  رد  ناتسدرک  یناحور  یادھـش  مظعم  یاھهداوناخ  دنتفگ ، هک  یرارق  زا  دنراد . روضح  اجنیا  رد  هعیـش -  هچ  تنـس ، لھا  هچ  مھ -  یناحور  هبلط و  نارھاوخ 

یزاتمم هتـسجرب و  زیچ  کـی  نیا  و  تسا . هدرک  ادـیپ  یلجت  مکارتم  ینارون و  عمج  نیا  رد  تدـحو  مھ  تداھـش ، مھ  تیناـحور ، مھ  ملع ، مھ  تیونعم ، مھ  دـنراد ؛ روضح 

ام یهمھ  شود  رب  ینیگنـس  راب  نوچ  مینادب ؛ دـیاب  ام  یهمھ  ار  اھتیمیمـص  اھیھارمھ و  اھیلدمھ و  نیا  ردـق  دـینادب ؛ امـش  مھ  منادـب ، نم  مھ  ار  سلجم  نیا  ردـق  تسا .

نارگید زا  شیب  تعیرـش  نید و  یھاـگآ و  ملع و  زا  هک  یناـسک  صوـصخب  و  تسا . نارود  نـیا  رد  ناریا  تـلم  داـحآ  کـیاکی  یارب  یگرزب  تیلوئـسم  تیلوئـسم ، دراد . دوـجو 

. دنعلطم

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٣ ننست  عیشت و  بالط  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

، نیا دنیایند . تفلکندرگ  یاھرادلتراک  اھرادتسارت و  اھرادیناپمک و  تسینویھص و  نارادهیامرس  شیاھریگمیمصت  نیرتمھم  هک  تسا  رابکتسا  میظع  هاگتسد  ام  نمشد 

، دنکیم هدافتسا  تاناکما  یهمھ  زا  دینیبیم  روج  نیا  هک  تسا  هدروخ  وا  هب  هبرض  دنکیم . هدافتسا  مھ  اھهویش  یهمھ  زا  هتبلا  تسا و  هداتسیا  یمالـسا  ماظن  لباقم  رد 

زا یـضعب  تلفغ  زا  یهدافتـسا  هب  داـسف ، هب  ردـخم ، داوم  هب  ناوـج  نداد  قوـس  یمالـسا ، دـیاقع  هب  تبـسن  یئارگاو  داـجیا  زا  ـالاح  دـنکیم . هدافتـسا  لـئاسو  یهمھ  زا 

یالابهمین الاب و  نیلوئـسم  نتم  رد  دـسرب  شتـسد  رگا  و  کھورگ ؛ نالف  اـت  ینـس ، هعیـش و  فـالتخا  اـت  یبھذـم ، تاـفالتخا  اـت  ندرک ، ریذپبیـسآ  ار  اـھناوج  اھهاگتـسد ،

. دنکیم مھ  ار  راک  نیا  دنکب ، ذوفن  مھ  یمالسا  یروھمج 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٣ ننست  عیشت و  بالط  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

تموکح یهرود  رد  تسا . نیا  زا  یشان  دش ، لبق  زا  رتغاد  یمالسا  بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  یاهرود  کی  رد  دینیبیم  امـش  هک  ینـس  هعیـش و  یاوعد  یهلئـسم  نم ! نازیزع 

ار هعیش  دنراد  هکنیا  ماھتا  هب  اھروشک  زا  یضعب  رد  ار  یئاھسک  نالا  هدش . رتغاد  رگید  یاھروشک  رد  قارع و  رد  ناریا ، رد  ینس  هعیش و  یاوعد  میدید  ناھگان  یمالسا ،

لھا قشاع  تیب ، لھا  بحم  تنس  لھا  نکیل  دنتنس ، لھا  دنتیب ؛ لھا  بحم  ناشمدرم  هک  یئاھروشک  رد  مھ  نآ  غورد . طلغ و  اوتحمیب و  فرح  دنریگیم ! دننکیم ، جیورت 

. میدید مینیبیم و  ام  ار  نیا  تیب .

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٣ ننست  عیشت و  بالط  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

تقونآ تساجک ، تسود  تساجک و  نمـشد  تسنادـن  رگا  تساجک . تسود  تساجک ، نمـشد  دـنادن  دـنک ؛ مگ  ار  یریگتھج  هک  تسا  نیا  رطخ  نیرتگرزب  هدـنمزر  کی  یارب 

، مینکیم شتآ  نامناتـسود  فرط  هب  ام  زا  یـضعب  تسا . کانرطخ  یلیخ  اھنیا  دـنکیم . شتآ  نمـشد  فرط  هب  دراد  هکنیا  لاـیخ  هب  دـنک ؛ شتآ  تسود  فرط  هب  تسا  نکمم 

هب لوغـشم  ار  ام  هکنیا  یارب  تسا  نمـشد  حرط  هشقن و  یبھذم ، فالتخا  داجیا  هکنیا  زا  مینکیم  تلفغ  ام  زا  یـضعب  مینکیم ! شتآ  میراد  نمـشد  فرط  هب  مینکیم  لایخ 

و تسا . روآفسات  یلیخ  نیا  بوخ ، هعیـش . ندـیبوک  دوشیم  ینـس  کی  تمھ  یهمھ  ینـس ، ندـیبوک  دوشیم  هعیـش  کی  تمھ  یهمھ  مینکیم ؛ تلفغ  دـنک . ناـمدوخ 

. دھاوخیم ار  نیا  نمشد 

قیدصت ایند  یهمھ  ار  نیا  دیسرن . یمالـسا  یروھمج  درگ  هب  یتلود  چیھ  روشک و  چیھ  منزب -  مھاوخیم  تسا  یلاثم  کی  نیا  نیطـسلف -  زا  تیامح  یهیـضق  رد  دینیبب ،

فرح نیا  هب  اھینیطـسلف  هتبلا  دنکیم ! شالت  اجنیا  دوخ  دصاقم  یارب  دراد  ناریا  دـنتفگ  دـش ، دـنلب  ناشداد  یتحاران  زا  یبرع  یاھروشک  زا  یـضعب  هک  دـش  یروج  دـندرک .

یروھمج و تسایر  یربھر و  زا  شحوطـس ؛ یهمھ  رد  یمالـسا  یروھمج  لبق -  هاـم  دـنچ  یهزور  ود  تسیب و  گـنج  نیا  رد  هزغ -  یهیـضق  رد  هلمج  زا  دـندرکن . یئاـنتعا 

کی اھفرح ، نیا  یهحوبحب  رد  دـنتفرگ . رارق  ناملـسم  مولظم و  ىنیطـسلف  ناردارب  تمدـخ  رد  همھ  هریغ ، هاپـس و  کمک و  لوپ و  تارھاظت و  مدرم و  نوگاـنوگ و  نیلوئـسم 

لھا دینکیم ؛ کمک  یک  هب  دیراد  امـش  اقآ ! هک  نیمرتحم ، زا  یـضعب  املع ، زا  یـضعب  ناگرزب ، زا  یـضعب  شیپ  دنوریم  مئاد  دنکیم ؛ لثم  ریثکت  دراد  یـسوریو  هک  میدید  تقو 

ناطیـش رب  ادخ  تنعل  ادخ ، رب  هانپ  میتفگ  دنایبصان . اھنیا  دنیوگیم  اقآ ، هک  ماغـسپ  ماغیپ و  میدید  دـندرک ! رواب  مھ  هدـع  کی  تیبلھا . نمـشد  ینعی  یبصان  دـنایبصان ! هزغ 

روجنیا یبصان ؟! اما  دناینس ؛ هلب ، دنایبصان ؟! اھنیا  روطچ  تسھ ، نیسحلا  مامالا  دجسم  تسھ ، بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  مامالا  دجسم  هزغ  رد  ثیبخ . میجر 

هب تناھا  اجک  دننیبب  دننک ، هاگن  ار  هعیـش  یاھباتک  یالبال  مق ، دنورب  دنوش  دنلب  هدع  کی  تسھ : مھ  شلباقم  یهطقن  دندرک . راک  روجنیا  دندرک ، مادقا  روجنیا  دـندز ، فرح 

یور یضرغم  ای  لفاغ  نادان ، یهدنیوگ  کی  ای  تسا . هعیـش  یاھباتک  نیا  اقآ ! دینیبب  دننک ، شخپ  ینـس  لفاحم  وت  دنیایب  دنریگب ، سکع  وا  زا  تسا ، تنـس  لھا  تاسدقم 

ار نیا  تسا . هعیـش  نیا  اقآ ! دینیبب  دنیوگب  دننک ، شخپ  اجنآ  اجنیا  دنورب  دننک ، ید  یـس  دننک ، راون  ار  نیا  دنزب ؛ یدب  لمھم و  فرح  تنـس  لھا  تاسدقم  هب  تبـسن  ربنم 

یتقو دش ، ادیپ  هقرفت  یتقو  دش ، ادیپ  فالتخا  یتقو  رگید . نیمھ  ینعی  هچ ؟ ینعی  مکحیر » بھذت  و  « ؟ تسیچ شیانعم  نیا  دننک . نیبدب  نیا  هب  ار  وا  دـننک ، نیبدـب  وا  هب 

میھاوخن یمیمص  مھ  اب  مینکب ، رگا  مھ  یراکمھ  درک . میھاوخن  یراکمھ  مھ  اب  هک  تسا  یعیبط  میتسناد ، نئاخ  ار  رگیدکی  یتقو  تشاد ، دوجو  نظوس  مھ  هب  تبـسن 

زا یخرب  رد  بھذم  ات  ود  تسا  یھیدب  دننک . کرد  ار  نیا  دنمھفب ؛ ار  نیا  دیاب  ینس ، ملاع  مھ  هعیش ، ملاع  مھ  تسوا . لابند  نمشد  نآ  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دوب .

دـص و یدراوم  رد  هعیـش  یاھقف  یاواتف  تسین . ینمـشد  یانعم  هب  فالتخا  اما  دـنراد . داحتا  مھ  اب  مھ  یرایـسب  رد  هتبلا  دـنراد ؛ فـالتخا  مھ  اـب  عورف  زا  یخرب  رد  لوصا ،

یئوگدب رگیدمھ  هب  ناسنا  دراد ، فالتخا  یتقو  درادن  یموزل  اما  دراد ؛ فالتخا  رگیدـمھ  اب  رایـسب  یدراوم  رد  تنـس  لھا  یهمئا  یاواتف  دراد . فالتخا  مھ  اب  هجرد  داتـشھ 

تیبلھا هک  دنک  لایخ  دیابن  سکچیھ  ینعی  تسا . نیمھ  تنـس  لھا  هلب ، ت . تسا ... نیا  شبھذم  مھ  نآ  تسا ، نیا  شبھذـم  وا  بوخ ، یلیخ  دـنھدب . شحف  دـننک و 

تسا یسک  هچ  دشاب ؟ هتشادن  لوبق  ار  اھیلع ) مالس هللا   ) ارھز یهمطاف  هک  تسا  یسک  هچ  دنمالـسا . یایند  یهمھ  لام  هن ، دناهعیـش ؛ هب  قلعتم  صوصخم و  ربمغیپ 

ماما و ار  وا  یکی  الاح  دشاب ؟ هتشادن  لوبق  ار  هعیش  راوگرزب  یهمئا  هک  تسا  یـسک  هچ  دشاب ؟ هتـشادن  لوبق  ار  هنجلا  لھا  بابـش  ادیـس  مالـسلاامھیلع )  ) نینـسح هک 

ار نیا  هتبلا  یـضعب  درک . هنیداـھن  ار  اـھنیا  دـیاب  دـیمھف ، ار  اـھنیا  دـیاب  تسا ، یقیاـقح  اـھنیا  دـنراد . ناـشلوبق  اـما  دـنادیمن ؛ یکی  دـنادیم ، هعاـطلاضورفم  هعاـطالابجاو و 

یف مھیعس  لض  نیذلا  الامعا . نیرـسخالاب  مکئبنن  لھ  لق  . » دنھدیم ماجنا  ار  تسرد  راک  هک  دننکیم  لایخ  هک  یلاح  رد  دنوشیم . نمـشد  کیرحت  هب  کرحتم  دنمھفیمن ،

. تسام نامز  تیصوصخ  نیا  دننکیم . راک  نمشد  یارب  دنراد  هکنیا  زا  لفاغ  دننکیم ، بوخ  راک  دننکیم  لایخ  اعنص ؛» نونسحی  مھنا  نوبسحی  مھ  ایندلا و  هایحلا 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٣ ننست  عیشت و  بالط  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

تشگنارس ای  دننزیم ، فرح  دنراد  نمشد  نتم  زا  ناشدوخ  ای  دننمشد ؛ لماوع  اھنیا  هک  دینادب  دنتسھ ؟ اھیک  دننزب ، مھ  هب  ار  ناریا  تلم  تدحو  دنھاوخیم  هک  یناسک  نآ 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 22 
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دشاب و هعیـش  هچ  دنزب ، مھ  هب  ار  یلم  تدحو  دھاوخیم  بھذم ، یهناھب  هب  دھدیم و  رـس  ار  ینـس  هعیـش و  نیب  یهقرفت  یادن  هک  یـسک  نآ  درادن . درگرب  ورب  دننمـشد ؛

هک یباـھو  یفلـس و  ربخیب  یهراـچیب  مدرم  نیا  زا  یلیخ  دـننادیمن . ناـشدوخ  دننمـشد و  رودزم  اھیـضعب  یھاـگ  دـنادن . هچ  دـنادب ، هچ  تسا ؛ نمـشد  رودزم  ینـس ، هچ 

طاقن رد  روجکی ، ناتسکاپ  رد  روجکی ، ناتـسناغفا  رد  روجکی ، قارع  رد  دنھدب -  ماجنا  یتسیرورت  یاھلمع  اجنآ  اجنیا و  رد  دنورب  ات  دنوشیم  هیذغت  یتفن  یاھرالد  یهلیـسوب 

هک دنادن  ولو  تسا ، نمشد  رودزم  مھ  وا  دھدیم ، مانشد  دنکیم و  تناھا  تنس  لھا  تاسدقم  هب  دوریم  هک  مھ  یعیش  درم  نآ  دننمشد . رودزم  هک  دننادیمن  روجکی -  رگید 

راکچ دنمھفیمن  دننادیمن و  دـنلفاغ ، هعیـش -  نیب  رد  مھ  تنـس ، لھا  نیب  رد  مھ  ناتـشگنارس -  نیا  زا  یـضعب  دننانمـشد . یلـصا  لماوع  منکیم : ضرع  نم  دـنکیم . هچ 

. دننکیم راک  دنراد  نمشد  یارب  دننادیمن  دننکیم ؛

- تسا هتـشذگ  اھلاس  نوچ  تسا ، منھذ  هب  روجنیا   - دروخ مسق  منامگ  درک . ینارنخـس  هعمج  زاـمن  رد  نیبنشور  ملاـع  کـی  یدرک ، یهقطنم  رد  نیا ، زا  لـبق  لاـس  دـنچ 

اھنیا دننکیم ، دراو  وا  لد  رد  ار  هعیـش  یهنیک  ضغب و  ینـس ، شیپ  دنوریم  دننکیم و  دراو  وا  لد  رد  ار  ینـس  یهنیک  ضغب و  هعیـش ، شیپ  دنیآیم  هک  یناسک  نآ  هللاو  تفگ 

تسا فسات  یهیام  نیا  دنمھفیمن و  ناشاھیلیخ  دننادیمن ؛ هتبلا  دننمشد . مالسا  اب  دنراد ؛ تسود  ار  ینس  هن  دنراد ، تسود  ار  هعیش  هن  ینس ؛ هن  دنتسھ ، هعیـش  هن 

مھ ار  یرداق  ینافرع و  یاھهقیرط  وریپ  ىنـس  دنادیم ؛ رفاک  مھ  ار  تیب  لھا  بحم  ینـس  دنادیم ؛ رفاک  ار  هعیـش  یفلـس ، یباھو و  تعامج  نیا  زورما  دنمھفیمن . ارچ  هک 

یئاقیرفآ یاھروشک  رد  یکلام  ای  اقیرفآ ، لامـش  رد  یعفاش  ینـس  مدرم  اـیند ، رـسارس  رد  هعیـش  مدرم  یهمھ  دریگیم ؟ همـشچرس  اـجک  زا  طـلغ  رکف  نیا  دـنادیم ! رفاـک 

مارتحا هرھاق  رد  یلع  نب  نیـسح  دـقرم  هب  نوچ  ارچ ؟ دـنرفاک ؛ دوشیم -  یھتنم  تیب  لھا  هب  اھنیا  یناـفرع  یاـھهقیرط  دـنتیب ؛ لـھا  رادتـسود  بحم و  اـھنیا  هک  یزکرم - 

یهقیرط اب  رگا  مھ  یناویرم  یجدننس و  یزقس و  ینس  تسا ؛ رفاک  هک  هعیش  دنرفاک ! اھنیا  تھج  نیا  هب  دنھدیم ؛ رارق  سیدقت  دروم  ار  نیسحلاسار  دجسم  دنراذگیم و 

نآ هب  دوشب ؟ داجیا  فالتخا  ناملـسم  ناردارب  نیب  موش  طلغ و  رکف  نیا  اب  ارچ  تسا ؟ یرکف  هچ  رکف ، نیا  تسا ! رفاـک  مھ  وا  دـشاب ، هتـشاد  طاـبترا  یدـنبشقن  اـی  یرداـق 

یهلئـسم ناشهلئـسم  طقف  هک  میـسانشیم  نایعیـش  نیب  زا  مھ  ار  یدارفا  میراد و  غارـس  مھ  ار  نیا  ضرغ -  یور  زا  یھاگ  ای  تلفغ ، یناداـن و  یور  زا  هک  مھ  یاهعیش 

فالخ تسا و  یعرـش  مارح  هورگ  ود  رھ  راتفر  منکیم : ضرع  دنکیم ، تناھا  تنـس  لھا  تاسدقم  هب  دننک -  فالتخا  داجیا  هکنیا  یارب  دنراد  تیرومام  هکلب  تسین ، ینادان 

. تسا ینوناق 

راجیب  / ١٣٨٨/٠٢/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

 - دنتسھ تیب  لھا  بتکم  وریپ  هک  نایعیـش  صوصخب  ینـس ، هچ  هعیـش و  هچ  تیب -  لھا  تبحم  اب  مدرم  نیا  هک  تسا  نیا  دنکیم ، هجوت  بلج  راجیب  رھـش  دروم  رد  هچنآ 

ناتسدرک مدرم  دنتفرگ . یلوبق  یهرمن  دنداد ؛ یبوخب  ار  دوخ  ناحتما  یمالسا  روشک  یرادزرم  رد  زیزع  مدرم  نیا  دنیایب . نوریب  دنلبرـس  یگرزب  یاھـشیامزآ  زا  دناهتـسناوت 

یگتـسبمھ زا  یاهنومن  کی  دـننکیم و  یگدـنز  رگیدـکی  رانک  رد  رگیدـکی و  اب  ینـس  هعیـش و  تسا ، عیـشت  زکرم  هک  راـجیب  رھـش  رد  هلمج  زا  ناتـسا ، نیا  راـطقا  یهمھ  رد 

. تسا ریدقت  روخ  رد  اھنیا  دنھدیم . ناشن  ار  یمالسا  تدحو  یمالسا و 

راجیب  / ١٣٨٨/٠٢/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب یبھذم  فالتخا  دنراذگن  دنھد و  حیجرت  ینـس  هعیـش و  بھاذم  قارتفا  رب  ار  یمالـسا  تدـحو  ناملـسم  ناردارب  منکیم ، رارکت  مھ  اج  نیا  متفگ ، جدننـس  رد  نم  هکنیا 

نیمـضت یـسایس ، نوگاـنوگ  یاـھنایرج  تدـحو  یمالـسا ، بھاذـم  تدـحو  یناریا ، ماوقا  تدـحو  تسا . نیا  رطاـخ  هب  دوـش ، یھتنم  یریگتھج  شور و  یـشم و  فـالتخا 

اب تیرثکا  هک  مھ  اـج  نیا  دوب . اـم  یهیـصوت  نیا  تسا ، تنـس  لـھا  ناردارب  اـب  تیرثـکا  هک  یئاـج  نآ  منکیم . هیـصوت  همھ  هب  نم  مھ  اـج  نیا  تسا . روشک  تھبا  یهدـننک 

. دینک کمک  رگیدکی  هب  دیشاب ، تسدمھ  هارمھ و  رگیدکی  اب  دیشاب ، ردارب  رگیدکی  اب  تسام : یهیصوت  نیا ، زاب  تسا ، هعیش  ناردارب 

تاباختنا  / ١٣٨٨/٠٣/٢۶ یاھدزمان  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هب طوبرم  نیا  تسین ؛ هیـضق  فارطا  نیا  زا  مادـکچیھ  هب  طوبرم  دوشیم ، عقاو  هک  یتایانج  اضعب  دریگیم ، ماـجنا  هک  یتشز  یاـھراک  نیا  دریگیم ، ماـجنا  هک  یئاـھبیرخت  نیا 

اھنیا هک  تسا  نیا  هب  طوبرم  نیا  هک  دـنکب  روصت  دـنک و  مھوت  یـسک  اداـبن  تساـھرگلالخا . هب  طوبرم  تساـھراکبارخ ، هب  طوبرم  تسین ؛ اـھدزمان  هب  طوبرم  تسین ، مدرم 

هعیش هعیش ؛ هن  دناینس ، هن  اھنیا  میاهتفگ  ررکم  ام  هک  دنزادنایم  هار  اھناملـسم  نیب  ار  یبھذم  تافالتخا  هک  دنتـسھ  یناسک  نامھ  لثم  اھنیا  هن ، دندزمان ؛ نالف  رادفرط 

، دننکیم کیرحت  فرط  کی  هیلع  ار  فرط  کی  هک  یناسک  تسا . روج  نیمھ  مھ  ام  میظع  یهعماج  داحتا  عضو  رد  و  دننکیم ، کیرحت  هعیش  هیلع  ار  ینـس  ینـس ، هیلع  ار 

. فرط نآ  زا  هن  دنفرط ، نیا  زا  هن  اھنیا  تسین ؛ وا  زا  یرادفرط  اتقیقح  هک  یلاح  رد  تھج ، کی  زا  یرادفرط  ناونع  هب  دننکیم  یئاھراک 

ع)  / ١۵/١٣٨٨/٠۴  ) نینموملاریما ترضح  تدالو  زورلاس  رد  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ماقم رد  دنکیم و  یـشوپمشچ  تسا ، ملـسم  وا  دوخ  یارب  هک  یقح  زا  ناناملـسم ، تدحو  رطاخ  هب  مالـسا ، حلاصم  رطاخ  هب  ادخ ، رطاخ  هب  نینموملاریما  هک  یئاجنآ  رد 

. درادیم ساپ  ار  یمالسا  تدحو  ار ، یمالسا  یهعماج  ار ، ناناملسم  ار ، مالسا  دیآیمنرب ؛ هضراعم 

؛») هلا هیلع و  یلص هللا   ) دمحم نید  قحم  یلا  نوعدی  مالسالا  نع  تعجر  دق  سانلا  هعجار  تیار  یتح  یدی  تکسماف  »

طـسو مدمآ  متـسنادن ، زیاج  ار  توکـس  رگید  اجنآ  رد  تسا ، حرطم  یمالـسا  یهعماج  حلاصم  یمالـسا ، حلاصم  تسا ، حرطم  مالـسا  یهلئـسم  مدـید  هک  یتقو  نآ  ینعی 

تدـحو اجنیا  رد  قح  نیا  دـنکیم . لابند  تیعطاق  اب  ار  قح  مھ  اجنآ  تسا ؛ نینموملاریما  تنحم  نارود  نآ  ربمغیپ و  تلحر  زا  سپ  لوا  نارود  لام  تدـحو . داجیا  یارب  نادـیم 

. تسا سرد  ام  یارب  اھنیا  تسا .

هبرـض نداتـسیا ، رگیدکی  لباقم  رگیدکی و  زا  دارفا  یئادج  قافن و  یگدنکارپ و  هیحان  زا  و  تسا ؛ هدروخ  هبرـض  یتلادعیب  یهیحان  زا  فلتخم  راودا  مامت  رد  یمالـسا  یهعماج 

مالسا یایند  دینیبیم . رتنـشور  ار  انعم  نیا  ریخا -  نورق  رد  صوصخب  دینک -  هعجارم  مالـسا  خیرات  هب  امـش  هچ  رھ  هدروخ . هبرـض  مالـسا  یایند  اھزیچ  نیا  زا  تسا . هدروخ 

یهلیسو دوخ  هک  نینموملاریما  یهلیسو  هب  ناملسم  فئاوط  نیب  دنھاوخیم  مالسا  نانمشد  دشاب . دیاب  مالـسا  یایند  تدحو  یهیام  نینموملاریما  تسا . داحتا  دنمزاین 

. دشاب شوگب  مالسا  یایند  دیاب  ار  اھنیا  دننک . داجیا  فالتخا  تسا ، داحتا  تدحو و 

نیمھ مھ  فرط  نیا  زا  دننیبب . دننکیم ، ینکفافالتخا  دننکیم ، ییوگدب  دننزیم ، تمھت  هعیش  هب  ینس  هعیـش و  نیب  فالتخا  داجیا  یارب  هک  ار  یئاھتـسد  یناسک و  زورما 

نیا ایند  زورما  دشاب . دحتم  دیاب  مالـسا  یایند  دننکیم . هدرزآ  دننکیم ، رادهحیرج  دننکیم ، کیرحت  ار  ناشدوخ  ناملـسم  ناردارب  تاساسحا  فرط  نیا  زا  یناسک  کی  روج ؛

زا ینانمشد  دنراذگن  دنشاب ، هتشاد  قافتا  داحتا و  دنشاب ، مھ  رانک  رد  دنـشاب ، مھ  اب  یمالـسا  عماوج  هک  دبلطیم  ار  نیا  یمالـسا  یهعماج  یاھزاین  زورما  دھاوخیم . ار 

یددع ناملسم  مین  درایلیم و  کی  لباقم  رد  یتسینویھص  نمـشد  تسیچ ؟ لیئارـسا  دنرادن . یتردق  یعیبط  روط  هب  ناشدوخ  هک  ینانمـشد  دننک ؛ هدافتـسا  اھنآ  فعض 

یریگرای دنک ، ادیپ  ار  دوخ  هار  دناوتب  فیعض  نمشد  هک  دوشیم  بجوم  تسا - مالسا  یایند  نورد  رد  هک  یفعض  نیا   - مالسا یایند  رد  فالتخا  دیآیمن . باسح  هب  تسین ؛

. دنک یریگرای  دوخ  یارب  نمشد  ناملسم  ناردارب  نیب  زا  دنک ،

نایراق  / ٠٣/١٣٨٨/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یناسک  یاھوگتفگ  رد  دوشب ، حرطم  داھج  یهلئسم  دیابن  یسرد  باتک  رد  تسا ؛ مرج  داھج  یهلئـسم  حرط  یمالـسا ، یاھروشک  زا  یـضعب  رد  دینیبیم  امـش  زورما 

اھلد دننزیم ، هبرض  ار  یمالسا  داحتا  دننکیم . هلمح  ام  لمع  هب  اھزیچ و  نیا  هب  دوشب . حرطم  دیابن  تداھش  مسا  داھج و  مسا  دنطبترم ، یتلود  یاھهاگتـسد  اب  یوحن  هب 

یاھراک عوضوم  اھنیا  ننـست ؛ لھا  نیب  نوگانوگ  قرف  یهلئـسم  نایعیـش ، نیب  نوگانوگ  قرف  یهلئـسم  هعیـش ، ینـس و  یهلئـسم  دننکیم ، نیبدب  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار 

ردقچ تسا . تدحو  لاثم  نیمھ  شلاثم  هک  دنکیم ، تفلاخم  وا  اب  تسا ، ینآرق  میلعت  تیبرت و  روحم  هک  هچنآ  اب  اما  مفلاخم ، نآرق  اب  نم  دیوگیمن  تسا . مالسا  نانمـشد 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 23 
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نآ زا  ای  فرط  نآ  زا  ای  تدحو -  دض  بمب  دـش -  رجفنم  یبمب  اج  کی  زا  مینیبیم  تقو  کی  دـننک ، داجیا  داحتا  مالـسا  یایند  رد  ناردارب  نیب  هک  دنـشکیم  تمحز  ناھاوخریخ 

. دنکیمن یقرف  فرط ؛

نامدوخ یارب  لوا  یهجرد  رد  تسین ؛ نارگید  یارب  میئوگیم ، هک  هچنآ  ام  روج . نیمھ  مھ  ناریا  مدرم  ام  میـشاب . رایـشھ  میـشاب ، رادـیب  اـم  یتسیاـب  هک  تساـھزیچ  نیا 

 - اناوخا هتمعنب  متحبـصاف  مکبولق  نیب  فلاف  ادعا  متنک  ذا  مکیلع  تمعن هللا  اورکذا  و  : » دندناوخ نالا  هک  یتایآ  نیمھ  دینیبب  مینکب . ظفح  ار  تدحو  دـیاب  مھ  ام  دوخ  تسا .

داریا نیا  هب  نآ  دریگب ، داریا  نآ  هب  نیا  یھ  دیدرک ؟ شومارف  داد . تاجن  هقرفت  شتآ  زا  ار  امش  مالسا  ؛» اھنم مکذقناف  رانلا  نم  هرفح  افـش  یلع  متنک  و  مھ -  اب  دیدش  ردارب 

لبح هللا هب  ماصتعا  مھ  اب  همھ  ینعی  اعیمج ،» لبحب هللا  اومـصتعا  و  : » دیوگیم نآرق  هکنیا  دتفیب . ام  نیب  فالتخا  یھ  مینک ، شومارف  ار  لوصا  مینکب ، لصا  ار  عورف  دریگب ؛

ناشلمع یضعب  تسا ، رتھب  ناشلمع  یضعب  تسا ، رتفیعض  ناشنامیا  یضعب  تسا ، رتیوق  ناشنامیا  یـضعب  دنتـسین ؛ هک  یدحاو  حطـس  رد  همھ »  » نیا بوخ ، دینکب ،

لبح هللا هب  ماصتعا  هناگادج  نم  یئوگب  وت  دینکب . مھ  اب  دینکب ، اعیمج  ار  لبح هللا  هب  ماصتعا  دیوگیم  دنکیم . باطخ  همھ  هب  لاعتم  یادخ  لاح  نیع  رد  تسا ؛ رتطـسوتم 

یئاھروحم تسھ ، یلوصا  دـینک . لـمحت  ار  رگیدـمھ  دوشیمن . هکنیا  هن ؛ ار  فرط  نیا  مدرک ، لـبح هللا  هب  ماـصتعا  هناگادـج  نم  دـیوگب  زاـب  یرگید -  وا -  هن ؛ یرگید  مدرک و 

اب عامتجا ، اب  درادن  تافانم  نیا  دـشاب ؛ دنـشاب ، هتـشاد  فالتخا  رگیدـمھ  اب  دارفا  عورف ، زا  ات  دـص  رد  تسا  نکمم  میـشاب . لدـمھ  لوصا  نیا  رد  هک  تسا  نیا  لصا  تسھ ؛

. تسین تحلـصم  ود ، یهجرد  لئاسم  رـس  رد  قلطم  روط  هب  نارگید ، درط  نارگید ، در  میـشاب . بقارم  نامراتفگ  رد  دـشاب . کالم  دـیاب  اھنیا  ندـش ؛ عمتجم  ندـش ، عیمج 

. درک دیابن  فالتخا  داجیا  تسناد . ردق  دیاب  ار  داحتا  نیا  تسا ؛ دحتم  تلم  کی  تسا ؛ هچراپکی  تلم  کی  ناریا ، تلم  زورما 

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هکلب دنک ، دراو  بالقنا  هب  یاهبرـض  تسناوت  دھاوخن  تسا و  هتـسناوتن  مزیرورت  دش . دھاوخن  هدروآرب  مالـسالاخیش ، دـمحم  الم  اتـسومام  تداھـش  زا  نمـشد  فدـھ  اعطق 

. دـش دـھاوخ  روجنامھ  مھ  اجنیا  دـش . هتـشارفارب  یرتشیب  عمج  تسد  هب  نینوخ  مچرپ  نیا  دـش ، هتخیر  نیمز  رب  هنامولظم  ینوخ  نمـشد ، یهلیـسو  هب  اج  رھ  سکعب 

نیا شقن  نم  داد . دـنھاوخ  همادا  رتهناقاتـشم  رتمرگ و  ار  دیھـش  نیا  هار  اھنآ -  ریغ  ناتـسدرک و  ناتـسا  رد  درک -  مدرم  تنـس و  لھا  یاملع  ینـس و  ناوج  بالط  کشالب 

هب دقتعم  دوب ، یمالـسا  بالقنا  رکف  شرتسگ  لماع  دوب ، تدـحو  لماع  ناشیا  مدرک . هدـھاشم  متفر  کیدزن  زا  مھ  متـسنادیم ، رود  زا  مھ  ناتـسدرک ، رد  ار  نامبوخ  ردارب 

. تفای دھاوخ  هعسوت  ناتسدرک  ناوج  بالط  نیب  رد  ناشیا ، نادنمهقالع  نیب  رد  کشالب  تایحور  نیمھ  و  یدج . هناقداص و  الماک  دوب ؛ ماظن  ینابم 

ینـس و هعیـش و  دوخ ، ینمـشد  رد  نمـشد  هک  دننادب  مھ  همھ  درک . دھاوخن  نیمات  ار  وا  فادھا  درب و  دھاوخن  یئاج  هب  هار  تیانج  نیا  تنوشخ و  نیا  هک  دـنادب  نمـشد 

هک رھ  تسھ ؛ نمـشد  ینمـشد  ضغب و  دروم  تسھ ، ماظن  ینابم  هب  دنبیاپ  یـسک  رھ  تسا ، تدحو  یدانم  یـسک  رھ  دسانـشیمن ؛ اھنیا  چولب و  کرت و  سراف و  درک و 

. یتیموق رھ  اب  یبھذم ، رھ  اب  دشاب ، هچ  رھ  دشاب ،

جح  / ١٣٨٨/٠٨/٠۴ ناراکردناتسد  نارازگراک و  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا داحتا  زاین  نیمھ  مھم ، یاھزاین  زا  یکی  لقاال  لاسما ، هلمج  زا  لاس و  دـنچ  نیمھ  رد  نارود ، نیا  رد  هک  ناسنا  دـنکیم  ساسحا  تسیچ . زاین  مینیبب  لاـس  رھ 

هچ دننکیم ، هچ  ندرک  داجیا  فاکش  ندرک و  هقش  هقش  یارب  یمالـسا  تما  نانمـشد  دننکیم ؛ هچ  مالـسا  نانمـشد  دینیبب  تسا . یمالـسا  یاھهقرف  نیب  تدحو  تسا ؛

یاـھهنومن دیدینـش و  قارع  رد  زورید  امـش  ار  شاهنومن  هک  ینینوخ  ثداوـح  نیا  ملـسم  فادـھا  زا  یکی  دـنھدب . رارق  مھ  لـباقم  رد  ار  اـھنیا  هکنیا  یارب  دـننکیم  جرخ  ردـق 

. دنوشیم وضعلا  عوطقم  حورجم و  ای  دنوریم ، نیب  زا  دنوشیم ، دوبان  روک  رورت  تروص  هب  یناملسم  عمج  هک  تسا  نیا  دتفایم ، قافتا  رگید  طاقن  رد  ناتسکاپ و  رد  نآ ، ناوارف 

. تسا ینس  هعیش و  نیب  فالتخا  داجیا  نیمھ  هب  طوبرم  راک ، نیا  زا  یمھم  شخب 

رتظیلغ دوب ، مھ  زور  نآ  تسھ ، زورما  هک  دیاقع  نامھ  اھباتک ، نامھ  دناهدرک . یگدنز  رگیدمھ  اب  اھنیا  اھینس و  مھ  دندوب ، نایعیـش  مھ  یدامتم  یاھنرق  قارع ، روشک  رد 

ثداوح نیا  ای  دنایک ؟ اھنیا  دنتفیب . رگیدکی  ناج  هب  روج  نیا  دـننک ، مادـقا  رگیدـکی  هیلع  روج  نیا  تشادـن ؛ هقباس  نرق  نیدـنچ  لوط  رد  یروجنیا  ثداوح  نیا  دوب . دـیاش  مھ 

. هعیـش هیلع  ینـس  ینـس ، هیلع  هعیـش  دـتفیم ؛ قافتا  ناتـسکاپ  رد  اھراک  نیا  ای  داتفا ، قافتا  رخاوا  نیا  نامز و  لوط  رد  یھاگ  ام  روشک  طاقن  زا  یـضعب  رد  هک  ینینوخ 

هک ینیا  تسا . هناگیب  یاھتـسد  دناهناگیب ؛ لماوع  دناهناگیب ؛ لماوع  میقتـسم  ریغ  ای  امیقتـسم  ای  دننکیم ، ار  اھمادقا  نیا  هک  یناسک  نآ  دنتـسین . ینـس  هعیـش و  اھنیا 

هب دنوشیم و  رھاظ  دنیاجک ، زا  دنیاجک ، لام  تسین  مولعم  هک  یئاھمدآ  هدـع  کی  یبنلادجـسم ، رد  مارحلادجـسم ، رد  عیقب ، رانک  رد  یناریا  ىجاح  یعیـش ، یجاح  یارب 

هفیظو اھتلود  دنـشاب . رایـشوھ  دیاب  همھ  دنـشاب ، رادیب  همھ  دیاب  ار  نیا  دـنایک ؟ اھنیا  دـننکیم ، تراسج  ضرعت و  اھنیا  سیماون  هب  یتح  اضعب  دـننکیم و  تناھا  تاسدـقم 

دیایب رفن  کی  دریگب ؛ رارق  ضرعت  دروم  مالـسلامھیلع )  ) همئا ربمایپ و  سدقم  دقرم  رئاز  مارحلاهللاتیب ، جاح  ادخ ، یهناخ  رئاز  هک  دراذـگن  دراد ؛ هفیظو  یدوعـس  تلود  دـنراد ؛

تسرد اھنیا  دوشب . ارجام  دراو  وا  عفن  هب  انایحا  ای  دنک  اشامت  دتسیاب  مھ  یدوعس  رومام  نآ  دھدب و  ماجنا  هچ  هچ و  هیلع  ای  یعیـش  ىناحور  هیلع  ای  رئاز  هیلع  ای  یتکرح 

دناوتیمن دـنھاوخیم . هناگیب  یـسوساج  یاھـسیورس  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دـھاوخیم ؛ اـکیرمآ  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  تسا ؛ تدـحو  دـض  تسرد  اـھنیا  تسین ؛

. دنامب لفاغ  مالسا  یایند  ثداوح  زا  مارحلاهللاتیب  جاجح  یهعومجم 

رگم دراد . رارق  هناربکتـسم  تامادـقا  راشف  ریز  یجراخ ، نازابرـس  راـشف  ریز  ناتـسکاپ  روشک  زا  یـشخب  نیطـسلف ، مولظم  روشک  ناتـسناغفا ، روشک  قارع ، روشک  زورما 

یئاھراک نیا  هیلع  یمالـسا  تما  خسار  مزع  هدارا و  زورب  رھظم  دـیاب  جـح  درک . هجوت  اھنیا  هب  دـیاب  جـح  رد  هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  دـنیبن ؟ ار  اھنیا  مالـسا  یایند  دـناوتیم 

ار مچرپ  نیا  یمالسا  یروھمج  هللادمحب  زورما  هک  تما  نایم  رد  مالسا  یهتشارفارب  مچرپ  هب  ای  دنزیم ، بیسآ  تما  تفرشیپ  هب  ای  دنزیم ، بیـسآ  تما  تدحو  هب  هک  دشاب 

. دوب ساسح  اھنیا  لباقم  رد  دیاب  دنک . دراو  یاهبرض  دھاوخیم  دراد ، دوخ  یوق  ناتسد  رد 

ریدغ  / ١٣٨٨/٠٩/١۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

کی دـئاقع  هقرف  کی  هک  میرادـن  یرارـصا  چـیھ  یمالـسا  تما  تدـحو  ملاع  رد  ام  دـنھدب . رارق  لمات  دروم  ار  قئاقح  نیا  هک  تسا  نیا  ملاع  ناناملـسم  یهمھ  زا  ام  توعد 

لحم دراوم  دـنریگب ، ار  تاکرتشم  فلتخم ، بعـش  فلتخم ، دـئاقع  اب  هک  تسا  نیا  یاـنعم  هب  تدـحو  تسین . نیا  یاـنعم  هب  تدـحو  هن ، دـننک ؛ لوبق  اـمتح  ار  رگید  یهقرف 

. تسا نیا  تدحو  یهلئسم  دنھدن ؛ رارق  ینمشد  گنج و  یشکردارب و  یهلیسو  ار  فالتخا 

هعیـش نیققحم  هک  ار  هچنآ  دـننک ، هظحـالم  دـننک ، قیقحت  دـنورب  ناناملـسم : یهمھ  زا  تسا  یقطنم  تساوخرد  کـی  نیا  تقیقح ، بلط  تقیقح و  ناـیب  ناوـنع  هب  اـما 

، مالـسا یاملع  ریدـقت  دروم  اھنآ  یهتـشون  دـندرک ، هضرع  ار  اھنآ  مالـسا  یایند  رد  دـندرک ، قیقحت  دنتـشون ، دـندرک ، عمج  ام  دوخ  نامز  رد  هعیـش  گرزب  یاـملع  دنتـشون ،

یلماع نیدلافرـش  دیـس  موحرم  یاھباتک  دـننکن . مورحم  دـننکن ، روصحم  ار  ناشدوخ  دـننک ؛ هظحالم  ار  اھنیا  تسا ، هتفرگ  رارق  مالـسا  ناگتـسجرب  مالـسا ، نارکفنـشور 

اھهد رد  تسا . یخیرات  ملسم  یهلئـسم  کی  ریدغ  یهلئـسم  تسا . هدش  عمج  هک  تسا  یقیاقح  اھنیا  ینیما ، یهمالع  فیلات  ریدغلا  فیرـش  باتک  هیلع ،) ناوضر هللا  )

رد طقف  هک  تسین  یزیچ  نیا  دـناهدرک . لقن  مینکیم ، لقن  ام  هک  لکـش  نیمھ  هب  ار  ریدـغ  یارجام  هک  دـنکیم  لقن  ار  تنـس  لھا  قرط  زا  قیرط  اھهد  ینیما  موحرم  باتک ،

صخشم تسا ؛ رایعم  نایب  یعقاو و  یقیقح ، یارجام  کی  ارجام  دننکیمن . مھ  هشدخ  یـضعب  دننک ، هشدخ  تسا  نکمم  یـضعب  الوم ، یانعم  رد  الاح  دشاب . ام  یاھباتک 

درف رھ  یارب  مھ  یمالـسا ، تموـکح  یمالـسا و  مکاـح  یارب  مھ  تسا ؛ عـفترم  یهلق  کـی  مالـسلا ) هیحتلا و  فـالآ  هـیلع   ) بلاـطیبا نـب  یلع  نینموـملاریما  هـک  تـسا 

. ناملسم

ریدغ  / ١٣٨٨/٠٩/١۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب رگیدکی و  زا  ناملسم  یاھهورگ  ندرک  ادج  تسا ، هعیـش  ریغ  زا  هعیـش  ندرک  ادج  زورما ، رابکتـسا  تسایـس  مینادب  میمھفب ؛ دیاب  مھ  نایعیـش  ام  میمھفب ؛ دیاب  مھ  ام 

نآ هعیـش ؛ ریغ  مھ  میفظوم ، ام  مھ  دسرب ؛ فدھ  نیا  هب  نمـشد  میراذـگن  یتسیاب  ام  فدـھ ؛ نیا  هب  مینکن  کمک  دـیاب  ام  تسا . ناملـسم  یاھهورگ  نتخادـنا  مھ  ناج 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 24 
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تزع یمالـسا و  رادـتقا  مچرپ  نیا  یمالـسا ، ناریا  رد  هک  تسا  هعیـش  زورما  دـننادب : ار  نیا  همھ  مالـسا . رد  هعیـش  ریغ  بھاذـم  اھتیعمج و  دنتـسین ؛ هعیـش  هک  یناسک 

لاس یس  نیا  رد  هک  یئاھهئطوت  نیا  تسا . تیعقاو  کی  نیا  تسا ؛ تیعقاو  کی  نیا  دنکیم ؛ زجع  ساسحا  رابکتسا  هتفرگ و  تسد  یور  رب  تسا و  هدرک  دنلب  ار  یمالـسا 

زا دـنبوعرم ؛ اھنیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـنداد ، ماجنا  سیلگنا -  اھنآ  نیرتثیبخ  اکیرمآ و  اھنآ  سار  رد  هتبلا  نوگاـنوگ -  نانمـشد  یوس  زا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هیلع 

ساسحا دنک ، لالقتسا  ساسحا  دنک ، هجوت  دیایب ، دوخ  هب  مالسا  یایند  رگا  هک  دننادیم  دنسرتیم ؛ مالـسا  یایند  ندمآ  دوخ  هب  زا  یمالـسا ، یرادیب  زا  یمالـسا ، تکرح 

زا تسا -  نیـشنناملسم  یهقطنم  نیمھ  ایند ، قطانم  نیرتساسح  هک  تسا -  ناناملـسم  رایتخا  رد  هک  ایند  ساسح  یهقطنم  نیا  دنکب ، تزع  ساسحا  دـنک ، تیوھ 

. دنریگیم راک  هب  ار  نوگانوگ  یاھرازبا  دننکیم ؛ هئطوت  دنسرتیم ، نوچ  دنسرتیم . نیا  زا  تفر ؛ دھاوخ  نوریب  رابکتسا  یهرطیس  تحت 

ریدغ  / ١٣٨٨/٠٩/١۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تما تدحو  یهلیسو  هیلع ) ناوضر هللا   ) یرھطم دیھـش  موحرم  هاگن  رد  دعب  ریدغلا و  باتک  بحاص  هیلع ) یلاعت  ناوضر هللا   ) ینیما یهمالع  موحرم  هاگن  هب  ریدغ  یهثداح 

. دننکیم مھتم  ار  هعیش  تسا -  هدوب  مھ  هتـشذگ  رد  هشیمھ -  زا  شیب  هک  دینیبب  زورما  هن . تسا ؛ فالتخا  یهیام  ریدغ  یهثداح  هک  یـضعب  دننکن  نامگ  تسا . یمالـسا 

هب داـقتعا  تساھـشزرا ، هب  داـقتعا  عیـشت -  یاـنعم  تسا  نـیا  تـسا -  یھلا  یحو  هـب  تبـسن  صلاـخ  ملاـس  حیحـص  داـقتعا  کـی  زا  یهدـمآرب  عیـشت  یهلئـسم  دـننیبب 

مھتم ار  هعیـش  مالـسا  یایند  رانک  هشوگ و  رد  وگهزرھ  یوگهوای  تشم  کی  الاح  تسا . هداد  رارق  کـالم  ار  اـھنآ  نآرق  هک  تسا  یئاـھرایعم  نداد  رارق  کـالم  تساـھرایعم ،

، هن دنروایب ! شیپ  ار  اھفرح  نیا  ندوب و  یسایس  ندمآ و  دوجو  هب  ادعب  ندوب و  یلعج  ندوب و  یگتخاس  یهلئسم  تسا ؛ رود  اھنآ  زا  اھگنسرف  هعیـش  هک  یزیچ  نآ  هب  دننک 

. اھنیا یهمھ  رب  دشکیم  نالطب  طخ  ریدغ  یهلئسم 

ماظن  / ١٣٨٨/١٢/١٣ نالوئسم  مدرم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  هک  تسا  یناسک  کیاکی  یهفیظو  نیا  مینک ؛ یکی  ار  ناملد  مینک ، یکی  ار  نامفرح  مینک ، ادیپ  تدحو  تسا . مزال  داحتا  یمالـسا  تما  رد  زیچ ، همھ  زا  شیب  زورما 

یاھروشک زا  یروشک  رھ  رد  یمادک  رھ  یعامتجا ، یسایس و  نوگانوگ  نالاعف  هچ  املع ، هچ  نارکفنـشور ، هچ  اھتلود ، هچ  دنراد . یراذگریثات  تردق  ناملـسم  گرزب  تما 

نشور و اھنآ  یارب  دندروآ ، دوجو  هب  مالـسا  نانمـشد  هک  ار  خلت  تیعـضو  نیا  دنیوگب ؛ اھنآ  هب  ار  قئاقح  نیا  دننک و  رادیب  ار  یمالـسا  تما  دـنراد  هفیظو  دنتـسھ ، یمالـسا 

. تسام یهمھ  یهفیظو  نیا  دنیایبرب ؛ هفیظو  ماجنا  ددصرد  هکنیا  هب  دننک  توعد  ار  اھنآ  دننک ؛ نییبت 

هقرفت فالتخا و  داجیا  یور  رب  ناشهیکت  نیرتشیب  زورما  نیملسم  مالسا و  نانمشد  دینادب  دیتسھ ، هک  یبھذم  رھ  اب  دیتسھ ، هک  اج  رھ  زا  زیزع ! نارھاوخ  زیزع ! ناردارب 

گرزب تالکـشم  جالع  رکف  هب  یمالـسا  تما  دش ، کیدزن  مھ  هب  اھلد  دش ، هدرـشف  مھ  رد  اھتـسد  رگا  دـننادیم  نوچ  دوش ؛ کیدزن  مھ  هب  اھلد  دـنراذگن  دـنھاوخیم  تسا .

 - تسا تسینویھـص  یلعج  تلود  یهیـضق  نیمھ  اھنآ  زا  یکی  تسا ، نیطـسلف  یهیـضق  نیمھ  اـھنآ  زا  یکی  هک  تالکـشم -  نیا  زا  یرایـسب  اـشنم  دـمآ . دـھاوخ  رب  دوخ 

دراد هک  یراکـشآ  زواجت  نیا  اب  ات  درب  میھاوخ  راـک  هب  هار  نیا  رد  ار  اـھورین  یهمھ  یمالـسا و  تما  یهمھ  دـش و  میھاوخ  زکرمتم  هک  دـنادیم  نمـشد  دـنملاع . نادـنمتردق 

. دوش کیدزن  مھ  هب  اھلد  دراذگیمن  اذل  مینک ؛ هلباقم  دریگیم ، تروص 

نارگلیلحت تسا . گنن  ام  یارب  نیا  دننکیم ؛ حرطم  اھیـسیلگنا  اھیئاکیرمآ و  زورما  ار  ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  دوشیم . دـنلب  مالـسا  نانمـشد  یوس  زا  هقرفت  دایرف  زورما 

یعیش مالـسا  زا  ار  ینـس  مالـسا  میئایب  هک  تسا  نیا  دننکیم ، دیکات  نآ  یور  دننکیم ، هعلاطم  نآ  یور  دننکیم ، حرطم  هک  یلئاسم  وزج  یبرغ ، یـسیلگنا و  یئاکیرمآ و 

زا دـناهدرک  یعـس  مالـسا  یایند  نانمـشد  هشیمھ  تسا . هدوب  روج  نیمھ  هشیمھ  دـنکب ؛ ار  راک  نیا  دـھاوخیم  نمـشد  میروایب . دوجو  هب  یریگرد  اھنیا  نیب  مینک و  ادـج 

هجوتم اـم  دـیاب  ار  نیا  دـناهتفرگ ؛ راـک  هب  راـک  نیا  مادختـسا  رد  ار  نردـم  یاـھرازبا  زورما  دـننکب . ار  هدافتـسا  رثکادـح  یاهقطنم  یئاـیفارغج و  یموق و  یبھذـم و  تاـفالتخا 

، ناملـسم ماوقا  دـنھاوخیم  دـننک . فرـصنم  میـشاب ، نآ  هب  هجوتم  دـیاب  ام  هک  یلـصا  یهطقن  نآ  زا  ات  دـننک  لوغـشم  رگیدـمھ  هب  ار  ام  دـنھاوخیم  میـشاب . رادـیب  میـشاب ،

مھ هب  ار  ام  دیاب  نیطسلف  بصغ  یارجام  دوش . شومارف  لیئارسا  یهلئسم  ات  دننک  مھ  هب  هجوتم  ار  اھنیا  ریغ  ینس و  هعیش و  زا  ناملسم ، بھاذم  ناملسم ، یاھتلم 

لباقم رد  ار  اھتلود  دننکیم ؛ فالتخا  داجیا  مالسا  یایند  نیب  نیطسلف ، یارجام  نیمھ  رد  دننکیم . هدافتـسا  ام  ندرک  رود  یارب  هلئـسم  نیمھ  زا  دنراد  اھنیا  درکیم . کیدزن 

، نیملسم نیمزرس  مالسا ، نیمزرـس  هک  یتقو  نآ  هک  درادن  دیدرت  یمالـسا  بھاذم  زا  یبھذم  چیھ  تسا . ینـشور  یهلئـسم  نیطـسلف ، یهلئـسم  دنھدیم . رارق  مھ 

یهلئسم نیا  تسین . فالتخا  لحم  نیا  دنقفتم ؛ نیا  رد  یمالسا  بھاذم  یهمھ  تسا . بجاو  ناناملسم  یهمھ  رب  عافد  تفرگ ، رارق  زواجت  دروم  تفرگ ، رارق  ضرعت  دروم 

هتخورفارب ار  نآ  شتآ  دـننکیم ، دایز  اھلد  رد  ار  یفئاط  یبھذـم و  یاھبـصعت  دـننکیم ، هتـسد  هتـسد  هقـش و  هقـش  ار  اھناملـسم  دـنھدیم ، رارق  دـیدرت  لـحم  ار  هیلعقفتم 

. دنشاب لوغشم  یتحارب  ناشدوخ  هکنیا  یارب  دننکیم ،

ناناملسم داحتا  داد : رارق  ار  نیا  یکی  شدوخ ، فادھا  ىلصا  لوا  روطس  وزج  لیکشت ، لوا  زا  یمالسا  یروھمج  تسا . نیا  یمالسا  یروھمج  فرح  میشاب ؛ رادیب  دیاب  ام 

. ار نیطسلف  یهلئسم  مھ  یکی  و  رگیدکی ، هب  اھنآ  یاھلد  ندرک  کیدزن  و 

ندرک مک  تاعوضوم و  یهمھ  رد  نیملسم  داحتا  یهلئسم  یکی  تسا : یحـضاو  نشور و  رایـسب  یهطقن  ود  هطقن ، ود  نیا  هیلع ) یلاعت  ناوضر هللا   ) لحار ماما  تانایب  رد 

مھ یکی  دننک ، ینمـشد  مھ  اب  دـشکب و  توادـع  هب  ار  فرط  ود  اھنیا  لاثما  یمالک و  یھقف و  یرکف و  تافالتخا  هکنیا  زا  ندـش  عنام  و  تافالتخا ، ندرک  گنرمک  تافالتخا و 

. نیطسلف یهلئسم 

هاگن هیضق  نیا  هب  یعرـش  یهفیظو  کی  ناونع  هب  بجاو ، کی  ناونع  هب  ام  تلم  میھدیم . میراد  مھ  ار  شیاھهنیزھ  ام  تسا . هداتـسیا  فرح  نیا  یاپ  یمالـسا  یروھمج 

زا یرایسب  دش و  دھاوخ  لح  یمالسا  عماوج  تالکشم  زا  یرایسب  دوش ، هدروآ  نوریب  یمالـسا  یهعماج  رکیپ  زا  کانرطخ  کلھم و  ناطرـس  نیا  رگا  هک  دننادیم  دننکیم و 

. دیآیم دوجو  هب  اھیراکمھ 

تفرعم لدابت  دـننک ، هبرجت  لدابت  دـننک ، تورث  لدابت  دـننک ، ملع  لدابت  ناشدوخ  نایم  رد  دـنناوتیم  دـنھدیم ؛ لیکـشت  ار  گرزب  یهعومجم  کـی  یمالـسا  یاـھروشک  زورما 

رود مھ  زا  یمالسا  یاھروشک  هک  دناهدش  بجوم  دناهتشاذگ و  طسو  نیا  ار  یناطرس  یهدغ  نیا  دنناسرب . هلق  هب  ار  ناشدوخ  دننک و  کمک  تفرـشیپ  هب  ار  رگیدکی  دننک ،

. دنرصقم یدراوم  رد  نالوئسم  هنافساتم  دنرادن ؛ ینمشد  مھ  اب  اھتلم  هتبلا  دنوش .

، میریگب سرد  نآ  زا  میراد ، هگن  نامدوخ  نھذ  رد  ملس ) هلا و  هیلع و  یلص هللا   ) مالـسا مرکم  یبن  تدالو  رد  یمھم  رکذت  یروآدای و  کی  یـسرد ، کی  ناونع  هب  دیاب  ار  نیا 

، مالسا یایند  رد  یمالسا  یرادیب  یمالـسا و  تما  داحتا  زا  عافد  یاسر  دایرف  هناتخبـشوخ  زورما  میاهدش . مھ  کیدزن  هک  نانچمھ  میوشب ؛ کیدزن  و  میریگب ، تربع  نآ  زا 

رد هک  ار  یلاھن  دنایوریم  دھدیم ؛ تکرب  قح  فرح  هب  لاعتم  یادـخ  تسا . هتـشاد  یتبثم  بولطم و  رایـسب  یاھـساکعنا  فلتخم ، یاھتلم  نایم  رد  فلتخم ، یاھروشک  رد 

اسر و یادص  اب  یمالـسا  یروھمج  هک  یقح  نخـس  نیا  هب  تبـسن  دراد  دوجو  شریذپ  ایند  رد  زورما  دراد . عقو  ایند  رد  زورما  فرح ، نیا  تسا . هدش  هدناشن  قح  نیمزرس 

یمالـسا یروھمج  نخـس  تسا . یکی  ناشدایرف  تسا ، یکی  ناشفرح  یلوصا ، لئاسم  نیا  رد  همھ  همھ و  نیلوئـسم ، تلم ، تلود ، دنکیم . نایب  ار  نآ  دوجو  یهمھ  اب 

. دراد مھ  ساکعنا  هللادمحب  تسا و  یحضاو  نخس  اھهنیمز  نیا  رد 

نادھاز  / ٣٠/١٣٨٩/٠۴ نموم  مدرم  زا  یعمج  تداھش  زور  نیمتفھ  یپ  رد  تیلست  مایپ 

هداد و ناشن  اھراب  اھراب و  نیملـسم ، مالـسا و  اب  ار  دوخ  ینمـشد  هک  دـندرپس  یدـساف  یاھتردـق  هب  ار  دوخ  یناملظ  نطاب  هارمگ و  لد  لتاق ، لھاج و  روک و  نابـصعتم 

مچرپ رطاخب  مھ  یمالسا  یروھمج  اب  نانآ  ینمشد  دناهتخاس . دراو  ار  دوخ  یهبرض  هدرک و  راکـشآ  ار  ناناملـسم  هب  تبـسن  دوخ  ضغب  دانع و  دناهتـسناوت  هاگرھ  اجرھ و 

، نانمشد یاھفدھ  زا  یکی  نآ ، تاھباشم  نینوخ و  یهثداح  نیا  رد  تسا . یمالـسا  تزع  رادتقا و  داحتا و  هب  نآ  یگـشیمھ  توعد  روشک و  نیا  رد  مالـسا  یهتـشارفارب 

ریمشک و ناتسناغفا و  نیطسلف و  هزغ و  رد  مولظم  ناناملـسم  یماح  نیرتنئمطم  نیرتگرزب و  لاس  اھهد  هک  یمالـسا  یروھمج  تسا . ناناملـسم  نایم  ینکفافالتخا 

لایخ هب  ات  دریگیم  رارق  سیلگنا  یتسینویھـص و  میژر  اکیرمآ و  یـسوساج  یاھهاگتـسد  یوس  زا  ثیبخ  یهئطوت  نیا  جامآ  نونکا  تسھ ، هدوب و  یمالـسا  قطانم  رگید 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 25 
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نیا هب  ار  شیوخ  یرادافو  اھراب  دوخ  یهعیش  ناردارب  دننام  زین  یمالسا  ناریا  رد  ننست  لھا  هک  نآ  زا  لفاغ  دوش . ینـس  هعیـش و  عازن  یبھذم و  یهنتف  ریگرد  نانآ ، ماخ 

ام یهقطنم  رد  دناهتساخرب . ناریا  زیزع  روشک  یمالـسا و  یروھمج  زا  عافد  هب  شرودزم ، لماوع  رابکتـسا و  ربارب  رد  هنانموم  هنادرم و  هدرک و  تباث  یمالـسا  سدقم  ماظن 

بجاو ناناملسم  یهمھ  رب  تسا و  اھنآ  یتلود  ریغ  یتلود و  نارودزم  سیلگنا و  اکیرمآ و  دولآتثابخ  تسایس  یهدیئاز  ساسا ، زا  روک ، یـشحو و  مزیرورت  دشر  شیادیپ و 

. دننک هزرابم  هلباقم و  تسا ، ادخ  اب  هبراحم  ضرالایف و  داسفا  زراب  قادصم  هک  سحن  موش و  دولوم  نیا  اب  هک  تسا 

نایھاگشناد نارکفنشور و  ینید و  املع  صوصخب  تسا ، ثیبخ  تسایس  نیا  جامآ  نانآ  یمالـسا  یوربآ  هک  هیاسمھ  یاھروشک  ناریا و  رد  تنـس  لھا  یاھهقرف  یهمھ 

یارب یئهقرف  مسیرورت  تیوقت  داجیا و  رد  ار  نانمشد  دیلپ  ضارغا  دیاب  یبرع  یمالـسا و  یاھروشک  یهمھ  رد  ینـس  هعیـش و  ناگنازرف  دنراد . یرتنیگنـس  فئاظو  نانآ ، 

. دنراد رذح  رب  تسا ، مالسا  نانمشد  گرزب  یوزرآ  هک  یبھذم  یاھهنتف  گرزب  رطخ  زا  ار  نانآ  دننک و  نییبت  ناگمھ 

. دننک ینکفافالتخا  ناملسم  ناردارب  نایم  نآ ، لاثما  تیباھو و  مان  ریز  یناھج  رابکتسا  یدایا  هک  داد  دھاوخن  هزاجا  یلاعتهللانذاب  یمالسا  یروھمج 

جح  / ١٣٨٩/٠٧/١٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هتـسجرب ار  تاـفالتخا  دـننکیم . راـک  دـنراد  تقد  اـب  تسا . یمالـسا  تما  ناـیم  رد  فـالتخا  یهلئـسم  دوب -  مھ  مرتـحم  ناـیاقآ  نیا  تاـنایب  رد  هک  ینیمھ  اـھراک -  زا  یکی 

تیوقت هطمارق -  لـثم  ار -  یرگیطمرق  شیارگ  عیـشت ، ماـن  اـب  هعیـش ، فرط  رد  دـننکیم . تیوقت  ینـس  فرط  رد  مھ  هعیـش ، فرط  رد  مھ  ار ، یفارحنا  یاھـشیارگ  دـننکیم .

دیاب دوب ، رادـیب  دـیاب  دـنھدیم . رارق  مھ  لباقم  رد  دـننکیم و  تیوقت  یرگیبصان  نطاب  اب  اما  ننـست ، مان  اب  ار ، یرگیبصان  شیارگ  ینـس ، فرط  رد  دـننکیم . داـسفا  دـننکیم و 

. دراد جایتحا  اھنآ  هب  مالسا  یایند  زورما  هک  تسا  یلئاسم  ساسا  نآ  اھنیا  دیمھف . دیاب  دید ، دیاب  دوب ، رایشھ 

لثم التبالاماع  عوضوم  کی  رـس  رب  ارچ  دـنزادنایم ؟ فالتخا  یمالـسا  یاھتلود  نیب  ردـقنیا  ارچ  یراکمھ . هب  یدردـمھ ، ساسحا  هب  مھافت ، هب  دراد  جاـیتحا  مالـسا  یاـیند 

رگم نیطسلف  یهلئسم  دنریگب ؟ میمصت  نآ  رب  دنھدب و  رارق  قافتا  دروم  ار  یدحاو  یهطقن  کی  دحاو و  قیرط  کی  دنتسین  رـضاح  یمالـسا  یاھتلود  نیطـسلف ، یهلئـسم 

یربت مسینویھـص  یـسایس  بزح  زا  ناشدوخ ، نید  هب  نیدـتم  نموم و  نایدوھی  دنتـسین ؛ مھ  یدوھی  اھنیا  ینید -  رھ  زا  رود  یاھناسنا  هدـع  کـی  تسا ؟ یاهلئـسم  مک 

ار یمالـسا  یونعم  سدـقم  زکارم  ار ، ناناملـسم  لوا  یهلبق  ار ، یمالـسا  نیمز  یهعطق  دـندرک ؛ مادـقا  دـندرک ، مایق  یتیونعم  رھ  هیلع  یدـیحوت ، ناـیدا  هیلع  دـنیوجیم - 

نیا اب  مالـسا  یایند  هک  تسا  لاس  تصـش  زا  شیب  نالا  دنداد . رارق  راشف  ریز  ار  اھنآ  مھ  زور  رھ  دندرک و  نوریب  ناشدوخ  یهناخ  زا  ار  هناخ  نیا  بحاص  مدرم  دندرک ؛ بصغ 

کمک هب  ار  مالسا  یایند  هک  زورما  دننکیم ، راصنتسا  هک  زورما  دنتساخ ، اپ  هب  هک  زورما  دندوب ؛ تکاس  دنتـشاد ، تلفغ  اھینیطـسلف  دوخ  یتدم  کی  بوخ ، تسالتبم . هیلب 

نیملسم روما  هب  مامتھا  نیا  ملـسمب ؟» سیلف  نیملـسملا  روماب  متھی  مل  حبـصا و  نم  : » دومرفن ربمغیپ  رگم  تسا ؟ تکاس  اھنیا  لباقم  رد  مالـسا  یایند  ارچ  دنبلطیم ؛

اما دوشیم -  ملظ  دراد  یحیسم  ناملسم و  زا  معا  اھینیطسلف  هب  نیطسلف ، رد  دوشیم -  ملظ  اھناملـسم  هب  دراد  همھ  نیا  یحـضاو ، یهلئـسم  نینچ  کی  رد  تسین ؟

. جح لئاسم  تساھنیا  تسا ؟ هدمآ  اجک  زا  فالتخا  نیا  ارچ ؟ درادن ؛ یدحاو  عضوم  کی  مالسا  یایند 

ار جح  دیاب  دشاب ؛ رگیدکی  اب  ناناملـسم  ندش  کیدزن  یراکمھ و  یلدـمھ و  رھظم  دـیاب  دـشاب ، وگتفگ  رھظم  دـیاب  دـشاب ، مھافت  رھظم  دـیاب  دـشاب ، داحتا  رھظم  دـیاب  جـح 

یاهدع کی  هنیدم -  رد  هچ  هکم ، رد  هچ  فالتخا -  داجیا  هب  دننک  عورـش  یاهدع  کی  تسا ، قافتا  داحتا و  زکرم  هک  جح  رد  الاح  داد . تکرح  یروجنیا  دیاب  درب ، شیپ  یروجنیا 

هک ندرک -  تناھا  نداد ، رارق  راشف  ریز  ار  اھنیا  ناشتاداقتعا ، فیلاـکت و  فئاـظو و  ماـجنا  یارب  ناـشاھراک ، یارب  ناـشترایز ، یارب  ندرک ؛ تیلاـعف  هعیـش  هیلع  دـننک  عورش 

سکع تسا ؛ جح  تحلـصم  سکع  تسرد  نیا  بوخ ، دننکب . یرگید  فالخ  یاھراک  یلمعلاسکع  تروص  هب  فرط  نیا  زا  مھ  هدـع  کی  دـسریم -  شیاھـشرازگ  هنافـساتم 

. تسا جح  یهفسلف 

جح  / ١٣٨٩/٠٧/١٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ار اھتلود  دنزادنیب ؛ مھ  ناج  هب  ار  مالـسا  یایند  هکنیا  یارب  دوشیم ، قیقد  یزیرهمانرب  هئطوت  هشیدنا و  رکف و  یاھنوناک  رد  زورما  دیریگب . یدج  یلیخ  ار  تدـحو  یهلئـسم 

کی مینیبیم  ناھگان  تسا ، ندـش  کیدزن  یهناشن  هک  دـیآیم  شیپ  یفرح  کی  دـیآیم ، شیپ  یاهمزمز  کی  یمالـسا  یاھتلود  نیب  تقو  رھ  روج . کی  ار  اـھتلم  روج ، کـی 

، دـنکیدزن مھ  هب  دـنبوخ ، مھ  اب  یمالـسا  یاھتلود  هک  یتقو  یکیدزن . زا  دوشیم  عنام  دوشیم و  هیـضق  دراو  یئاکیرمآ  لماع  کی  یتسینویھـص ، لماع  کی  یجراخ ، لماع 

ار یئارگیلم  تابـصعت  ار ، تیموق  یهزیگنا  ار ، بھذـم  یهزیگنا  اذـل  دـنرادن ؛ یاهزیگنا  مھ  هیلع  اھتلم  روط . نیمھ  مھ  اھتلم  نایم  رد  دـنوشیم . نیتفت  لوغـشم  مھ  ار  اجنآ 

مالـسا میـشابن ، بقارم  ام  رگا  میروخیم . هبرـض  نمـشد  زا  میـشابن ، اھنآ  هب  هجوتم  ام  رگا  هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  دـنزادنیب . مھ  ناج  هب  ار  اـھنیا  اـت  دـننکیم  نادـیم  دراو 

اب دننمشد ، مالسا  اب  هک  تسا  راکشآ  حضاو و  اما  دننکیم ، راکنا  نابز  هب  مھ  زاب  هچرگا  تسا . هدش  ینلع  رابکتسا  هاگتسد  رد  مالسا  اب  ینمـشد  زورما  دروخیم . یلیس 

. دنکیم نیگنس  یلیخ  ار  ام  یهفیظو  نیا ، دنفلاخم . مالسا 

جح  / ١٣٨٩/٠٧/١٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

جایتحا دروم  رتشیب  تسا و  رتمزال  تسا ، رتمھم  هشیمھ  زا  جح  هناک  دینیبیم  دینکیم ، هدـھاشم  امـش  یتقو  صوصخب  زورما  تسا . سدـقم  عراش  مامتھا  یهلق  رد  جـح 

یدامتم یاھلاس  لوط  رد  اھنرق ، لوط  رد  ار  یمالـسا  تما  یللملانیب . ظاحل  زا  مھ  و  یمالـسا ، تما  نورد  ام ، دوخ  نورد  یارب  مھ  تسا ؛ مھم  جح  رظن ، ود  رھ  زا  تسا .

جح دننک . فیعـضت  وا  رد  ار  عرـضت  هجوت و  ار ، تیناحور  ار ، تیونعم  دنتـساوخ  دیدج  یاھرازبا  اب  دندرک و  دـیماان  دـندرک ، تمھیب  دـندرک ، فیفخ  دـندرک ، لیلذ  دـندرک ، ریگنیمز 

نورد رد  جح  ریثات  نیلوا  تسا . روجنیا  تسرد  جح  دشخبیم ؛ دـیما  دـھدیم ، رادـتقا  ساسحا  دـھدیم ، تزع  یمالـسا  تما  داحآ  هب  دـنکیم ، میمرت  ار  اھیراتفرگ  نیا  یهمھ 

ادـخ هب  اـم  هک  مینک  ساـسحا  مینک ، میمرت  مینک ، تیوـقت  ار  ناـمدوخ  یاـھهیحور  هکنیا  یارب  میراد ؛ جاـیتحا  جـح  هـب  اـم  تساـم . دوـخ  یاـھلد  رد  تـسا ، یمالـسا  تـما 

ار نمـشد  تسا ؛ مھم  یللملانیب  ریثات  فرط  نآ  زا  تسا ، مھم  یلخاد  ریثات  فرط  نیا  زا  میتسھ . گرزب  تما  کی  میتسھ ، میظع  اـم  میتسھ ، یکتم  ادـخ  هب  میلکوتم ،

نیا هب  ام  دزاسیم . راکـشآ  نمـشد  لباقم  رد  ار  یمالـسا  تما  تدـحو  دـشکیم ، نمـشد  خر  هب  ار  مالـسا  تمظع  دنکـشیم ، مھ  رد  ار  نمـشد  یهیحور  دـنکیم ، فیعـضت 

. میراد جایتحا 

جح  / ١٣٨٩/٠٨/٢۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یمالـسا و بالقنا  یزوریپ  اب  هک  شیپ  هھد  هس  زا  دـھدیم . دـیون  یمالـسا  تما  هب  ار  یکین  یادرف  هک  تسا  یتقیقح  زورما ، یاـیند  رد  یمالـسا  یرادـیب  جوم  شرتسگ 

. تسا هدرک  حـتف  ار  ییاھرگنـس  هتـشادرب و  هار  رـس  زا  ار  یعناوم  هتفر ، شیپ  هفقویب  اـم  گرزب  تما  دـش ، زاـغآ  تردـقرپ  شزیخ  نیا  یمالـسا ، یروـھمج  ماـظن  لیکـشت 

تھج رد  نمشد  عیسو  تاغیلبت  تسا . اھتفرـشیپ  نیمھ  لیلد  هب  زین  دنکیم  مالـسا  اب  هلباقم  رد  هک  یاهنیزھرپ  شالت  رابکتـسا و  ینمـشد  یاھهویـش  ندشرتهدیچیپ 

یارب هعیـش  زا  بذاک  یاھیـشارتنمشد  دـنکیم ، یاهقرف  یاھبصعت  نتخیگنارب  یمالـسا و  یاھهقرف  نایم  فالتخا  داجیا  یارب  هک  یاهدزباتـش  شالت  یـسارھمالسا ،

زا هدافتـسا  لحنیال ، یاھهضراعم  اھینمـشد و  هب  نآ  لیدبت  تافالتخا و  دـیدشت  یارب  شـشوک  ناملـسم و  یاھتلود  نایم  ینکفاهقرفت  هعیـش ، یارب  ینـس  زا  ینس و 

راوتسا یاھماگ  نیتم و  تکرح  ربارب  رد  هتفشآ  نوگهمیسآرس و  یاھشنکاو  همھ  همھ و  ناناوج ، نایم  اشحف  داسف و  قیرزت  یارب  یـسوساج  یتاعالطا و  یاھنامزاس 

. تسا یگدازآ  تزع و  یرادیب و  یوس  هب  یمالسا  تما 

یاهنماخ  / ١٣٨٩/٠٩/٢٩ هللاتیآ  ترضح  اب  هارمھ  تایھ  رطق و  ریما  رادید 

افص و اب  رگیدکی  رانک  رد  یدامتم  یاھلاس  هقطنم  تنس  لھا  نایعیش و  دندرک : دیکات  دندناوخ و  مھم  رایسب  ار  هقطنم  رد  ینـس  هعیـش و  تدحو  عوضوم  نینچمھ  ناشیا 

لیدبت یعامتجا  فالتخا  کی  هب  ار  ینـس  هعیـش و  یتدیقع  یاھفالتخا  یخرب  دـنربب و  نیب  زا  ار  یمیمـص  یاضف  نیا  ات  دـنراد  شالت  یخرب  اما  دـنا  هدرک  یگدـنز  تیمیمص 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 26 
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. دننک

لرتنک یتینما  ظاحل  زا  مھ  یداقتعا و  ظاحل  زا  مھ  عوضوم  نیا  دـیاب  هک  دـنراد  دوجو  رودزم  بصعتم و  یدارفا  زین  فرط  ود  رھ  رد  هنافـساتم  دـندوزفا : یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دوش

یمالسا  / ١٣٨٩/١٢/٠١ تدحو  سنارفنک  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نیب داـحتا  رگا  تسا . یلـصا  یهلئـسم  تدـحو ، هتبلا  نیملـسم . نیب  تدـحو  مالـسا و  یاـیند  داـحتا  هدـش ؛ لیکـشت  تدـحو  ناوـنع  هب  امـش  تاـسلج  زورما و  رادـید  نیا 

هک مینک  شالت  دـیاب  مھ  اـم  مینک ، شـالت  همھ  دـیاب  و  دـش . دـھاوخ  فرطرب  نیملـسم  تالکـشم  رثکا  دـنک ، ادـیپ  ققحت  یقیقح  یاـنعم  هب  یعقاو و  تروص  هب  نیملـسم 

. دش دھاوخ  کیدزن  رگیدکی  هب  مھ  اھلمع  اھتسد و  دش ، کیدزن  رگیدکی  هب  اھلد  یتقو  اھنابز . طقف  هن  دوش ؛ کیدزن  مھ  هب  اھلد  هللااشنا 

یمالسا  / ١٣٨٩/١٢/٠١ تدحو  سنارفنک  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

زورما هک  تسا  یئاـھزیچ  هعیـش  ینـس و  یاـھاوعد  هعیـش و  ینـس و  یهلئـسم  تسا . شزرااـب  یلیخ  اـھلد  یکیدزن  نیا  مینادـب . ار  تاـسلج  نیا  ردـق  دـیاب  اـم  یهـمھ 

هعیش هن  دنراد ، لوبق  ار  ینس  هن  دننزیم ، فرح  رگیدکی  زا  اھنیا  یزوسلد  ننست ، هب  عجار  عیشت ، هب  عجار  هک  یناسک  نآ  دننک . هیکت  اھنآ  یور  دنھاوخیم  مالسا  نانمشد 

درک و نیماـت  ار  تدـحو  دـمآ و  قئاـف  اـھنیا  یهمھ  رب  یتسیاـب  دـنراد . یرگید  فادـھا  اـھنآ  دـنراد ؛ لوبق  ار  زورما  یاـملع  هن  دـنراد ، لوبق  ار  مالـسا  ناـگرزب  هن  دـنراد ، لوبق  ار 

. دش دھاوخ  مالسا  یایند  یزوریپ  یهناوتشپ  تدحو  هللااشنا 

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

یهلئـسم اب  رـصم ، یهلئـسم  اب  نیرحب  یهلئـسم  ینعی  تسا . هقطنم  یاھروشک  رگید  لئاسم  لثم  تسرد  تیھام ، ظاحل  زا  نیرحب  یهلئـسم  نیرحب . یهلئـسم  اـما  و 

؟ دنتـساوخیم هچ  ناشمایق  نیا  اب  نیرحب  تلم  دریگیم . هدیدان  ار  اھنآ  قوقح  هک  تساھنآ  رـس  رب  یتموکح  دنتـسھ ، یتلم  درادـن ؛ یقرف  چـیھ  یبیل  یهلئـسم  اب  سنوت ،

رد راک  لکـش  رد  تسا ؟ یدایز  عقوت  نیا  تسا ؟ یداـیز  زیچ  نیا  دـشاب ؛ هتـشاد  یار  کـی  مدآ  رفن  کـی  رھ  دریگب ، ماـجنا  تاـباختنا  هک  تسا  نیا  اـھنآ  یـساسا  یهتـساوخ 

ملظ اھنآ  هب  دراد  دنتـسین ؛ رادروخرب  دـشاب ، هتـشاد  یار  کی  رفن  کی  رھ  هک  انعم  نیا  هب  نداد  یار  قح  زا  اجنآ  مدرم  اقلطم  نکیل  دراد ، دوجو  یتاباختنا  تروص  کـی  نیرحب 

مدرم نوچ  ینـس . هعیـش و  یهلئـسم  دـیدج ؛ یهلئـسم  کی  حرط  اب  دـننک ، تلاخد  هقطنم  یایاضق  رد  هکنیا  یارب  دندرمـش ، منتغم  ار  تصرف  اھیبرغ  اـجنیا  بخ ، دوشیم .

نیرحب یایاضق  هب  تبـسن  دـندرکیم ، شخپ  ار  هقطنم  یایاضق  تایئزج  هک  یئاھنویزیولت  دـنک ! تیامح  اھنآ  زا  دـیابن  ایند  رد  سک  چـیھ  نیارباـنب  دناهعیـش ، اـھهراچیب  نیرحب 

یئوگهفازگ راگنهمانزور -  هچ  رادمتـسایس ، هچ  سراف -  جـیلخ  یهیـشاح  یاھروشک  رد  دـنیایبرد  مھ  یاهدـع  کی  دـننکن ؛ سکعنم  ار  نیرحب  مدرم  راتـشک  دـننک ، توکس 

نامھ تسرد  دوشیم ؛ وا  هب  دراد  هک  یملظ  هب  تسا  تلم  کی  ضارتعا  ینـس ؟ هعیـش و  نیب  گنج  هچ  تسا ! ینـس  هعیـش و  نیب  گنج  نیرحب  یهلئـسم  دنیوگب  دننک ،

هب دنناوتب  هک  دنلاحـشوخ  اھیئاکیرمآ  درادن . یقرف  تسا ؛ نمی  رد  هک  یروج  نامھ  تسا ، یبیل  رد  هک  یروج  نامھ  دوب ، رـصم  رد  هک  یروج  نامھ  دوب ، سنوت  رد  هک  یروج 

نیا هب  تسا  نکمم  هک  یئاھکمک  مھ  دننزب ؛ اج  ینس  هعیش و  نیب  فالتخا  یهلئسم  کی  ناونع  هب  ار  نیرحب  یهلئسم  هقطنم ، رد  ناشدوخ  یتاغیلبت  یاھقوب  یهلیسو 

همھ زا  اـم  بـخ ، دـنکیم . یناـبیتشپ  نـیرحب  مدرم  زا  ناریا  ارچ  دـنیوگیم  دـنھدب . تیارـس  دـننک و  ضوـع  ار  اـیاضق  تیھاـم  مـھ  دـنریگب ، ار  شیوـلج  دوـشب ، موـلظم  مدرم 

ینابیتشپ نیا  لاس  ود  یـس و  نیا  رد  اھتلم  اھتلود و  اھروشک ، زا  کیمادک  مینکیم ؛ ینابیتشپ  میراد  نیطـسلف  مدرم  زا  هک  تسا  لاس  ود  یـس و  ام  میدرک . ینابیتشپ 

هیلع هزغ ، دـنورب  دـندوب  مزاع  هزغ ! دـنورب  دـنتفیب  هار  هک  هاگدورف  دـنتفر  ام  یاـھناوج  دـندرک . شـالت  ردـقچ  اـم  مدرم  هزغ  دروم  رد  دناهعیـش ؟ نیطـسلف  تلم  رگم  دـندرک ؟ ار 

ام مدرم  هک . دندادیمن  هار  دنوشن ؛ نادرگرس  هار  طسو  هک  میتفرگ  ار  ناشولج  دیورن . میتفگ  ام  دنورب . دشیمن  دوب ، هتسب  هار  تسا . زاب  هار  دندرکیم  لایخ  دنگنجب . لیئارسا 

. تسین ینس  هعیش و  ثحب  نیاربانب  دندوبن . هعیش  هک  اھنآ  دندرک ؛ تاساسحا  زاربا  اج  همھ  سنوت ، هب  تبـسن  رـصم ، هب  تبـسن  نیطـسلف ، هب  تبـسن  هزغ ، هب  تبـسن 

دنکیم لایخ  مدآ  هک  یناسک  زا  یضعب  هنافساتم  دننک . دادملق  دومناو و  ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  کی  ناونع  هب  ار  نیرحب  یهلئـسم  دننکیم  یعـس  هنالددب  هناھاوخدب و 

نیا دـینکن ؛ ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  ار  هلئـسم  منکیم : مـالعا  اـھنآ  هب  نم  دـنراد ، دوجو  نیب  نیا  رد  یناـھاوخریخ  رگا  دـنداتفا . ماد  نیا  رد  دـنرادن ، مھ  یئوس  یهزیگنا 

هعیـش و یاوعد  هب  دننکیم  لمح  ار  تلم  کی  یدادبتـسا  دض  ىمومع  تکرح  هک  تسا  یمالـسا  تما  نانمـشد  هب  تمدـخ  نیرتگرزب  نیا  تساکیرمآ ؛ هب  تمدـخ  نیرتگرزب 

. درادن دوجو  ینس  هعیش و  یاوعد  ینس ؛

تھج رد  مالـسا و  راعـش  اب  اـھتلم  تکرح  تسا . موکحم  اـھتلم  هب  ملظ  اـج  همھ  رد  میراذـگیمن . یتواـفت  نمی  نیرحب و  رـصم و  یبیل و  سنوت و  نیطـسلف و  هزغ و  نیب  اـم 

. تسام دییات  دروم  یدازآ ،

جح  / ١٣٩٠/٠٧/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یردارب دـھدب ، ناشن  بوخ  راتفر  دراد ؛ یناریا  یجاح  ار  یفئاـظو  کـی  تسا ، یمالـسا  تما  مالـسا و  یاـیند  هب  قلعتم  یللملانیب و  یمومع و  یرازگرب  هک  لوا  شخب  رد 

نآ لباقم  یهطقن  تسرد  تسا ؛ فئاظو  وزج  اھنیا  دنک ؛ هدافتـسا  اھلد  ندش  رتکیدزن  یارب  اھتلم  رگید  دوخ و  نایم  یمالـسا  دنویپ  زا  دھدب ، ناشن  یلدمھ  دـھدب ، ناشن 

ردتقم دوشیم ، یوق  دش ، هچراپکی  رگا  نوچ  دشابن ؛ هچراپکی  مالسا  تما  دنھاوخیم  نیملسم  مالسا و  نانمشد  دنھاوخیم . نیملسم  مالسا و  نانمشد  زورما  هک  یزیچ 

، دنزادنایم هار  ار  یبھذم  تافالتخا  دننک . ادج  دنھاوخیم  اذل  دش . دھاوخ  تخـس  یناھج  ناربکتـسم  یارب  راک  تقو  نآ  دنکیم ؛ یبایتیوھ  نوگانوگ  یاھنادـیم  رد  دوشیم ،

یناتـسکاپ نیا  تسا ، کرت  نیا  تسا ، برع  نیا  تسا ، سراـف  نیا  دـنزادنایم ؛ ناـیرج  هب  اـھتلم  نـیب  رد  ار  یطارفا  یاھمـسیلانویسان  دـنزادنایم ، هار  ار  یموـق  تاـفالتخا 

یارب دـننک ، داجیا  راوید  ام  نیب  هکنیا  یارب  دـننکیم ، تشرد  یھ  دـننکیم ، هتـسجرب  یھ  ار  تافالتخا  نیا  تسا ؛ ینـس  نیا  تسا ، هعیـش  نیا  تسا ، یئاـجک  نیا  تسا ،

. دیاین دوجو  هب  میظع  تکرح  کی  دوشن و  هرگ  مھ  رد  ناماھتسد  میشابن ، مھ  اب  ام  ات  دننک  نیبدب  رگیدکی  هب  ار  ام  رفن  ود  هکنیا 

رادیب یبیل  تسا ، هدش  رادیب  سنوت  تسا ، هدـش  رادـیب  رـصم  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  یمالـسا  یرادـیب  نوچ  لاسما  دـینادب . ار  نیا  دوب ؛ دـھاوخ  رتشیب  هئطوت  نیا  لاسما 

هیلع ار  دوخ  تکرح  زیت  هدنرب و  یهطقن  نآ  دوخ ، گرزب  یاھتـضھن  رد  دوخ ، یاھبالقنا  رد  ناملـسم  یاھتلم  تسا ، هدش  رادیب  نیرحب  تسا ، هدش  رادـیب  نمی  تسا ، هدـش 

هب لد  دـص  . » دوش کیدزن  مھ  هب  اـھلد  دوش ، رارقرب  طاـبترا  اـھتلم  نیب  دـنراذگن  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  نیارباـنب  دـناهداد ، رارق  اھتـسینویھص  هیلع  دـناهداد ، رارق  رابکتـسا 

دنھاوخ دیکات  اذل  دـنھاوخیمن . ار  نیا  میمـصت ؛ کی  تساوخ ، کی  هدارا ، کی  لد ؛ کی  لثم  دوشیم  دـش ، انـشآ  مھ  اب  اھلد  هک  یتقو  تسا .» یکی  انـشآ ، دوش  وچ  رگیدـکی 

یئاھرازبا هنافساتم  تاساسحا ، کیرحت  یارب  دننکیم . دیدشت  یھ  ناشدوخ  تایصوصخ  نآ  رد  ار  فلتخم  یاھهقرف  یرگهعیش ، رد  ار  هعیـش  یرگینـس ، رد  ار  ینـس  درک 

نامـسیر لبح و  نیا  هب  تسا ؛ هللالبح  رھاظم  زا  یکی  جح  اعیمج .» لبحب هللا  اومـصتعا  و  . » دیئایب قئاف  اھنیا  رب  رتشیب . مھ  دیاش  اجنآ  رد  دنراد ، رازبا  اج  همھ  دـنراد . مھ 

ات شایئاقیرفآ ، زا  اھناملسم ، دیشاب . مھ  اب  مالسا  تما  امش  هکلب  دیشاب ، مھ  اب  اھیناریا  امش  طقف  هن  دیـشاب . مھ  اب  مھ . اب  ینعی  اعیمج ؛ دینزب  گنچ  یھلا  مکحتـسم 

. تسا یناھج  یمومع و  میظع و  هاگن  نآ  نیا ، دندحاو . نت  کی  دنتسھ ، هک  ایند  یهطقن  رھ  رد  شدیفس ، هایس و  شایئاپورا ، ات  شایئایسآ ،

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ تنس  لھا  هعیش و  نویناحور  عمج  رد  تانایب 

یاھـشور هراوھاـم و  تنرتنیا و  هار  زا  هک  زورما  ناطیـش  دـنکیمن . هلمح  روج  کـی  هشیمھ  دـنکیم ، هلمح  هک  یناطیـش  نیا  تسا . ینوریب  یگداـمآ  مھ  رگید  یگداـمآ  کـی 

هدیقع رد  لالخا  دراد ، ینیرفآهھبـش  دراد . مھ  نردم  رازفامرن  هدرک ، نردم  ار  شرازفاتخـس  دراد ؛ مھ  ینردم  یاھفرح  دـیآیم ، امـش  غارـس  نردـم  قوف  نردـم و  ىطابترا 

اھنیا مراد . عـالطا  مراد ، ربخ  هدـنب  دوشیم ؛ فرـص  یئاـھاج  کـی  دراد  یتـفن  یاـھرالد  نـالا  دراد . فـالتخا  داـجیا  دراد ، یدـیماان  قیرزت  دراد ، نھذ  رد  شیوشت  داـجیا  دراد ،

تسرد هعیش  دض  عامتجا  اھینـس  نیب  رد  هکنیا  یارب  دنزیریم  لوپ  گیر  لثم  یمالـسا  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  دوشیمن . شخپ  هک  تسا  یئاھـشرازگ  ابلاغ  شیاھـشرازگ 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 27 
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، دـنک فذـق  دـنک ، مھتم  ار  هشیاع  نینموملاما  هعیـش ، مان  هب  نویزیولت ، رد  هک  دـنھدیم  لوپ  یعیـش  حالطـصا  هب  یهدـنیوگ  کـی  هب  مھ  فرط  نآ  زا  فرط ؛ نیا  زا  نیا  دـننک .

اھنآ یارب  فالتخا  میروخن . لوگ  اھنیا  یاھراک  زا  ینکیم ؟ راک  هچ  هعیش  ینکیم ؟ راک  هچ  ینس  دینکیم ؟ راک  هچ  اھشور  نیا  لباقم  رد  امـش  تساھنیا . اھـشور  دنک . تناھا 

. تسا تمعن  نیرتگرزب  نیرتشیب و 

فرح مھ  اب  دننک ، مھافت  دنراذگب ، هسلج  مھ  اب  ینس  هعیش و  یاملع  تسا . طولخم  ینس و  هعیش و  ناتسا  امش ، ناتسا  منکب ؛ ضرع  مھ  ار  هتکن  نیا  اج  نیمھ  نم 

، وگب یرفعج  هقف  امـش  نک . سیردـت  نک ، نییبت  ار  تدوخ  هقف  مھ  امـش  نک ، سیردـت  نک ، نییبت  ار  تدوخ  هقف  امـش  بوخ ؛ یلیخ  میراد . یکرتـشم  یاـھراک  اـم  دـننزب .

، یرفعج وشب  امتح  ایب  میوگیمن  یعفاش  دـلقم  ای  یعفاش  هیقف  هب  نم  دـینکب . دـیناوتیم  مھ  کرتشم  یاھراک  اما  دیـشاب ، هتـشاد  ار  ناتدـیاقع  وگب . یعفاـش  هقف  اـمش 

. دشن دشن ، دش ؛ دش ، دمآ ؛ درک ، قیقحت  تساوخ ، هن ، هعیش ؛

لوبق مھ  ار  یبھذم  ثحب  نم  درادن -  یلاکشا  چیھ  دننکب ، یبھذم  ثحب  دنھاوخیم  رگا  دشاب ؛ هتشاد  دنک ، ظفح  ار  شدوخ  راک  شدوخ ، بھذم  دھاوخیم  رگا  یـسک  رھ 

یملع تاسلج  رد  هکلب  مدرم ، یائرم  رظنم و  رد  هن  اھتنم  دننکب ؛ ار  راک  نیا  دننیـشنب  دـننکب ، نف  نابحاص  نیب  املع و  نیب  یبھذـم  ىملع  ثحب  دـنراد  تسود  رگا  مراد - 

کی اھنیا ، یهمھ  مغریلع  نکیل  درادن ؛ لاکشا  اھنیا  دوشیمن ؛ عناق  ای  دوشیم ، عناق  یکی  ای  دیوگب ؛ ار  شلالدتسا  نآ  دیوگب ، ار  شالدتـسا  وا  دننک ؛ ثحب  مھ  اب  دننیـشنب 

نیا زا  دنراد ؛ ذوفن  دوخ  مدرم  نیب  رد  ینـس  ملاع  دوخ ، مدرم  نیب  رد  هعیـش  ملاع  دراد . یکرتشم  یاھنامرد  هک  تسھ  یکرتشم  یاھدرد  کی  دراد ؛ دوجو  یکرتشم  روما 

. دننک فرطرب  ار  کرتشم  تالکشم  نیا  دننک ، هدافتسا  ذوفن 

. درک جراخ  یمالـسا  طیحم  زا  دیاب  ار  مس  نیا  بخ ، دـنامس . اھنیا  میتسھ ؛ یریفکت  ام  دـنیوگب  هک  دـنرادن  مھ  یئابا  تسا ؛ ریفکت  ناشحالـس  هک  دنتـسھ  یناسک  زورما 

نیمھ نیا  دشاب ؛ نیا  هب  ضیرعت  هک  دیوگب  یزیچ  کی  وا  دشاب ، وا  هب  ضیرعت  هک  دنزب  یفرح  کی  ربنم  رد  ینارنخـس و  رد  نیا  دنک ؛ قیـسفت  ار  وا  یکی  دنک ، ریفکت  ار  وا  یکی 

عوشخ و داجیا  سفن ، تیبرت  یبلق ، یهفیظو  زا  تسا ؛ لـماش  ار  بناوج  نیا  یهمھ  مینکیم ، ضرع  هک  فعاـضم  یهفیظو  نیا  سپ  دـھاوخیم . نمـشد  هک  دوشیم  یزیچ 

. دسریم اھزیچ  نیا  هب  ات  دوشیم  عورش  لد  رد  تیشخ 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ تنس  لھا  هعیش و  نویناحور  عمج  رد  تانایب 

ار شدوخ  راک  هعیش  دنکب ، ار  شدوخ  راک  ینس  ناشدوخ ، ىصاصتخا  دراوم  رد  دینک . یلدمھ  دینک ، یھارمھ  مھ  اب  دننکن . هدرزآ  ار  رگیدمھ  مھ  ینـس  هعیـش و  ناغلبم 

. تفر دھاوخ  شیپ  تیناحور  تقو  نآ  هللااشنا  دش ، رگا  نیا  دننک . راک  رگیدمھ  اب  هک  دراد ، دوجو  مھ  یکرتشم  دراوم  کی  دنکب .

هواپ  / ١٣٩٠/٠٧/٢۵ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

تـسرد اوعد  هدوب . لیبق  نیا  زا  ینـس و  هعیـش و  یبھذـم ، تافالتخا  یهلئـسم  فالتخا ، یارب  ناملـسم  یاـھتلم  نانمـشد  یهدافتـسا  دروم  هشیمھ  یاـھرازبا  زا  یکی 

ار کچوک  زیچ  کی  دننک ، گنرمک  دننک ، فیعض  ار  داحتا  کارتشا و  دراوم  دننک ، هتـسجرب  دننک ، گرزب  ار  تافالتخا  دنزادنیب ، مھ  ناج  هب  ار  ناردارب  دننک ، داجیا  فالتخا  دننک ،

نالا تسا ، هتفرگ  ماجنا  مئاد  هک  تسا  یراک  نیا  دننک ؛ فیعض  دننک ، کچوک  تسھ ، هعیش  ینس و  ناردارب  نیب  هک  ار  کارتشا  طاقن  همھ  نیا  دننک ؛ هتسجرب  دننک ، گرزب 

. دریگیم ماجنا  دراد  مھ 

ماظن هکنیا  زا  لبق  تسام . یهدـیقع  نیا  مینکیمن ؛ ار  یـسک  یهظحالم  اـم  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  تسا ؛ هداتـسیا  هئطوت  نیا  لـباقم  رد  زور  نیلوا  زا  یمالـسا  یروھمج 

تدحو تھج  رد  دوبن -  یمالسا  یروھمج  یمالسا و  تموکح  زا  یربخ  زونھ  هک  زور -  نآ  رد  یبالقنا  یهزرابم  ناگرزب  تضھن ، ناگرزب  ام ، ناردارب  دوشب ، لیکشت  یمالسا 

ناوارس و راھباچ و  رھـشناریا و  ناتـسچولب -  یاھرھـش  ىفنح  ىنـس  یاملع  اب  الاح  ات  نامز  نآ  زا  مدوب . دیعبت  ناتـسچولب  رد  مدوخ  نم  دندرکیم . شالت  ینـس  هعیش و 

ماجنا ام  یوس  زا  یشالت  دنراذگب  دنتـساوخیمن  اھهاگتـسد  مدوب ، یدیعبت  اجنآ  نم  میتسھ . یمیمـص  میکیدزن ، میقیفر ، دنتـسھ ، هدنز  هللادمحب  هک  یئاھنآ  اب  نادھاز - 

یبن تدالو  تدحو -  یهتفھ  یهلئسم  نیا  هک  میھدب ؛ ناشن  رھش  نیا  رد  ار  ینس  هعیش و  داحتا  زا  یاهناشن  کی  هک  مینک  یراک  دیئایب  میتفگ  ام  لاح  نیع  رد  اما  دریگب ؛

ات مھدزاود  زا  ینعی  میدرک ؛ لمع  ار  نآ  رھشناریا  رد  دیسر و  ام  نھذ  هب  زور  نآ  هعیـش -  تیاور  هب  لوالاعیبر  مھدفھ  رد  و  تنـس ، لھا  تیاور  هب  لوالاعیبر  مھدزاود  رد  مرکا 

. تسین زورید  زورما و  لام  تسا ، هدوب  یقیمع  رکف  کی  نیا  میتفرگ . نشج  مھدفھ 

، تسا یکی  ناـمفراعم  مینیبیم  اـم  بخ ، دراد ؟ دوجو  یتیعقاو  کـی  اـی  تسا ، یناـبز  فرح  کـی  اـیآ  تسا ؟ یئاـنبم  هچ  رب  ناـشداحتا  دـننیبب  دـننک  هاـگن  ناملـسم  ناردارب 

اـھنامرآ و فادـھا و  دنتـسھ ، یکی  نامنانمـشد  تسا ، یکی  ناـمجح  تسا ، یکی  ناـمهزور  زاـمن و  تـسا ، یکی  ناـمتوبن  تـسا ، یکی  ناـمداعم  تـسا ، یکی  نامدـیحوت 

ار تیانج  نیا  روزهب  دـھاوخیم  نمـشد  میـشاب ؟ ادـج  مھ  زا  میناوتیم  روطچ  ینـس -  هچ  هعیـش ، هچ  ناملـسم ؛ یاـھتلم  تسا -  هدروخ  هرگ  هتـسویپ و  مھ  هب  ناـمعفانم 

الـصا ای  تسھ -  منھذ  رد  نم  هک  یروطنآ  نیطـسلف -  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا ؛ هدوب  شدوخ  ىنیطـسلف  ناردارب  رانک  رد  یمالـسا  یروھمج  لوا ، زور  زا  اذل  دنکب .

روشک چـیھ  دـنوریم . دـنیآیم ، تسا ؛ روج  نیمھ  مھ  نالا  ات  دنتـسناد ؛ ناـشدوخ  یهناـخ  لـثم  ار  اـجنیا  ینیطـسلف  ناردارب  مک . یلیخ  دـشاب ، رگا  اـی  درادـن ؛ دوجو  هعیش 

، دـتفیب قافتا  نیا  دـھاوخیمن  اذـل  دـنیبیم ؛ نمـشد  ار  نیا  دـندوبن . اھینیطـسلف  اب  نابرھم  افـص و  اب  ناگیار و  روجنیا  زگرھ  تنـس ، لھا  نوگاـنوگ  بھاذـم  زا  رگید  ىمالـسا 

. دوشب هچراپکی  یمالسا  تما  دھاوخیمن 

درک مدرم  امش  تمظع ، هوکش و  نیا  رد  رثوم  علض  کی  دندرک . تمھ  ام  روشک  رد  ینس  هعیـش و  مینک . یثنخ  ار  هئطوت  نیا  میتسناوت  یمالـسا  ناریا  رد  هناتخبـشوخ  ام 

راک نیا  دـیدیبوک ؛ تشم  نمـشد  ناھد  هب  دـیداد ، ناشن  ار  افـص  صالخا و  نیا  یگناـگی و  نیا  دـیداد ، ناـشن  ار  تدـحو  نیا  امـش  دـیتسھ . هقطنم  نیا  رد  یعفاـش  ىنس 

. تسا یاهتسجرب  رایسب 

ینس طقف  هک  یقطانم  نآ  ای  دناهعیـش ، طقف  هک  یقطانم  نآ  هچ  دننکیم ، یگدنز  مھ  رانک  رد  هعیـش  ینـس و  هک  یقطانم  نآ  هچ  روشک ، رـسارس  رد  هک  مراد  رارـصا  نم 

قفوم نمـشد  رگا  الاو  دنک ؛ داجیا  فالتخا  یمالـسا  بھاذم  نایم  بھذم ، فالتخا  یهناھب  هب  دناوتیمن  روشک  نیا  رد  دمھفب  نمـشد  هک  دـننک  راتفر  یروج  همھ  دنتـسھ ،

مھ اھنآ  نیب  دنـشاب ، هچراپکی  مھ  اھنآ  رگا  ینـس ؛ غارـس  دوریم  دـعب  دزادـنیب ، یئادـج  ینـس  هعیـش و  نیب  تسناوت  هدرکن  یادـخ  رگا  دـنکیمن ؛ افتکا  نیا  هب  دـینادب  دـش ،

. دنکیمن اھر  هک  نمشد  دنرگید ؛ بتکم  وریپ  هدع  کی  دنایلوصا ، بتکم  نالف  وریپ  هدع  کی  دنایکلام ، هدع  کی  دنایفنح ، هدع  کی  دنایعفاش ، هدع  کی  دزادنیب . فالتخا 

١٣٩٠/١١/١٠ /  « یمالسا یرادیب  ناناوج و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

اھتیموق یهیقب  سراف و  برع و  دسانشیمن ؛ یدیز  یلبنح و  یکلام و  یرفعج و  یفنح و  یعفاش و  دسانشیمن ؛ ینس  هعیش و  مالـسا  یایند  رد  یمالـسا  تضھن  زورما 

، فدـھ مینک . صخـشم  ار  فدـھ  مینک ، یردارب  ساـسحا  مھ  اـب  همھ  دزادـنین . هقرفت  اـم  نیب  نمـشد  مینک  یعـس  دنتـسھ . همھ  میظع ، نادـیم  نیا  رد  دسانـشیمن ؛ ار 

یارب یدـحاو  یوگلا  چـیھ  دراد . دوـجو  مھ  یئاـھزیامت  دراد ، دوـجو  یتاـکرتشم  یمالـسا  یاـھروشک  نیب  هتبلا  تسا . یمالـسا  ینآرق و  تموـکح  فدـھ ، تسا ؛ مالـسا 

: دراد دوجو  یکرتشم  لوصا  اما  تسا ؛ فلتخم  یعامتجا  طئارـش  یخیرات ، طئارـش  یئایفارغج ، طئارـش  فلتخم ، یاھروشک  رد  درادـن . دوجو  یمالـسا  یاھروشک  یهمھ 

م. میفلاخم ... لیئارسا  یناطرس  یهدغ  دوجو  اب  همھ  میفلاخم ، برغ  زیمآتثابخ  یهرطیس  طلست و  اب  همھ  مینمشد ، رابکتسا  اب  همھ 

؛ تسا هناگیب  تکرح  تکرح ، نیا  مینادب  میشاب ؛ رایـشوھ  دیاب  اجنآ  تساکیرمآ ، عفن  هب  تسا ، لیئارـسا  عفن  هب  هک  دریگیم  ماجنا  دراد  یراک  دوشب  ساسحا  هک  یئاج  رھ 

، تکرح اجنآ  تسا ، داسف  دض  یدادبتسا و  دض  یرابکتسا و  دض  یتسینویھص و  دض  یمالسا و  تکرح  کی  تکرح ، هک  یئاجنآ  تسین . یدوخ  تکرح  تسا ؛ هبیرغ  تکرح 

رکف روجکی  همھ  دـیاب  دـنکیمن . تواـفت  میروشک ، نآ  زا  میروشک ، نیا  زا  میتسھ ، ینـس  میتسھ ، هعیـش  رگید  میتسھ ؛ یدوخ  مھ  اـب  همھ  اـجنآ  تسا ؛ یتـسرد  تکرح 

. مینک

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 28 
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رارق اوزنا  رد  ار  نیرحب  تکرح  نیرحب و  مدرم  هک  تسا  نیا  رب  ناشیعـس  ایند  یاهناسر  یاھهاگتـسد  مامت  تسا -  مشچ  یولج  هداتفااپشیپ و  لاثم  کی  نیا  زورما -  دینیبب 

نآ نیب  دنروایب . دوجو  هب  یـشکطخ  زیامت و  دھاوخیم  دننک ، داجیا  فالتخا  دنھاوخیم  تسا . ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  هلئـسم ، نوچ  تسیچ ؟ راک  نیا  رب  یعاد  دـنھدب .

یمالسا تما  همھ ، کرتشم  هجو  تسا . مالسا  همھ ، کرتشم  هجو  درادن . دوجو  یتوافت  دنراد ، شیارگ  یمالسا  بھذم  نآ  ای  بھذم  نیا  هب  هک  ینینموم  ناناملـسم و 

. تسا یگتسویپ  تدحو و  ظفح  لاعتم و  یادخ  هب  دامتعا  ادخ ، هب  نظنسح  ادخ ، هب  لکوت  تکرح ، موادت  یزوریپ و  زمر  ت . تسا ... یمالسا  تما  تدحو  تسا ؛

یمالسا  / ١٣٩١/٠٣/٢٩ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ام تلم  صوصخم  رگیدکی ؛ اب  اھتسد  اھلد و  داحتا  تسا ؛ داحتا  تدحو و  تدھاجم و  یگداتسیا و  سرد  میاهتفرگ ، مالسا  زا  ام  هک  یـسرد  میاهتفرگ ، نآرق  زا  ام  هک  یـسرد 

هعیش و تسا ؛ یبھذم  تافالتخا  نتخورفارب  دننکیم ، هیکت  لماک  روط  هب  نآ  یور  رب  ام  نانمشد  هک  یطاقن  زا  یکی  دینیبب  امش  زورما  مالسا . یایند  رد  داحتا  تسین ؛ مھ 

دنیآیم لیئارـسا  اکیرمآ و  یـسوساج  یاھـسیورس  لیم  قبط  دنراد ، لوبق  ار  مالـسا  لصا  هن  دـنراد ، هدـیقع  ینـس  هب  هن  دـنراد ، هدـیقع  هعیـش  هب  هن  هک  یئاھمدآ  ینس .

یداقتعا نید  لصا  هب  امش  تسیچ ؟! ننـست  دیمھفیم  هچ  تسیچ ؟! عیـشت  دیمھفیم  هچ  امـش  دننکیم ! ینارگن  راھظا  عیـشت  یهعـسوت  زا  دنتـسیایم ، اھوگدنلب  تشپ 

. دننک داجیا  فالتخا  هعیش ؛ زا  ار  ینس  ینس ، زا  ار  هعیش  دنناسرتب ؛ مھ  زا  ار  اھام  هک  تسا  نیا  یـسوساج  یاھـسیورس  تسایـس  رابکتـسا و  تسایـس  زورما  دیرادن .

هرھظیل ، » راگدرورپ لضف  هب  هک  تسا  روجنیا  و  تسا ؛ ندرک  هرگ  مھ  رد  ار  اھتسد  ندرک ، کیدزن  مھ  هب  ار  اھلد  ندش ، دحتم  ندرک ، رکف  ندیشیدنا ، نانمشد ، رب  یهبلغ  هار 

دھاوخ زوریپ  نمـشد  یاھهئطوت  یهمھ  رب  ار  تثعب  نیا  یاھهمانرب  تاروتـسد و  فادھا و  دوخ ، فطل  هب  دوخ ، لضف  هب  لاعتم  یادخ  و  دمآ ؛ دھاوخ  شیپ  هلک » نیدـلا  یلع 

. درک

ناگدازآ  / ٢۵/١٣٩١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

شوگ ریز  دنکیم . حرطم  ار  یعیـش  لالھ  دنکیم ، حرطم  ار  ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  دیآیم  رد  رفن  کی  دندرک . لوغـشم  مرگرـس و  یاهیـشاح  لئاسم  هب  ار  مالـسا  یایند 

هدرک دنلب  ار  مچرپ  نیا  هک  ار  یمالـسا  یروھمج  تموکح  دـینیبیمن ؛ ار  نآ  دـناهداد ، رارق  راشف  ریز  هک  تسا  لاس  تصـش  ار  ینیطـسلف  نویلیم  دـنچ  اھتـسینویھص  امش ،

هب مھ  لاسما  ناریا  تلم  تشاذـگ . دـھاوخن  هتـشاذگن و  ناریا  تلم  رتالاب ؟ نیا  زا  تنایخ  دـینکیم !؟ یفرعم  رطخ  ناونع  هب  هدرک ، یزاسزاب  ایند  رد  ار  هساـمح  نیا  تسا و 

. دشاب نیطسلف  نانمشد  مالسا و  نانمشد  ناھد  رب  یتشم  هک  درک  دھاوخ  یتکرح  نانچنآ  سدق  زور  یھلا ، تساوخ  هب  یھلا ، قیفوت 

بالقنا  / ١٠/١٣٩١/٠۶ ربھر  اب  قارع  ریزوتسخن  یکلاملایرون  رادید 

اب یتباین  گنج  کی  هیروس  یایاضق  تیعقاو  دـندرک : ناشنرطاخ  هیروس  رد  ینـس  هعیـش و  گنج  یاقلا  یارب  نانمـشد  وس  تاـغیلبت  هب  هراـشا  اـب  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

. تسا هقطنم  رد  تمواقم  هب  ندز  هبرض  یتسینویھص و  میژر  عفانم  نیمات  فدھ  اب  رگید و  یاھتردق  یخرب  اکیرما و  یرادمدرس  هب  اھتلود  یخرب  فرط  زا  هیروس  تلود 

بالقنا  / ١٠/١٣٩١/٠۶ ربھر  اب  قارع  ریزوتسخن  یکلاملایرون  رادید 

تیامح اب  تامادـقا  هنوگنیا  دـندوزفا : دـندناوخ و  کانرطخ  یاھهئطوت  زا  یکی  ار  ینـس  هعیـش و  ناـیم  هژیوهب  یبھذـم  یریگرد  فـالتخا و  داـجیا  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. تسا ناتسکاپ  ناتسناغفا و  رد  نونکا  نآ  یاھهنومن  دوشیم و  ماجنا  رودزم  یرصانع  یهلیسو  هب  اھتردق و  یخرب 

ناتـسکاپ و ریظن  ییاھروشک  اھنآ ، اب  هلباقم  یهناھب  هب  زین  اکیرما  دـندمآ و  دوجو  هب  هقطنم  رد  اکیرما  نانامیپمھ  تیامح  اب  نابلاط  هدـعاقلا و  دـندرک : ناشنرطاخ  ناـشیا 

. تسا اھروشک  نیا  رب  هطلس  یلصا ، فدھ  یلو  دنک ، یم  نارابمب  ار  ناتسناغفا 

شیپ زا  شیب  یراکمھ  موزل  رب  یبیل  رـصم و  ای  یزنودـنا  رد  یبھذـم  یموق و  یاـھگنج  کاـنرطخ  یهئطوت  عوقو  زا  تبقارم  صوصخ  رد  رادـشھ  اـب  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

. دندرک دیکات  یمالسا  یاھروشک 

جح  / ١٣٩١/٠٧/٠٣ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دنـسریم و مھ  هب  فلتخم  دیاقع  بھاذـم و  فلتخم ، یاھهلحن  فلتخم ، یاھهقرف  ناناملـسم ، یهمھ  هک  یئاجنآ  ینعی  تسا . ربمغیپ  کرابم  دوجو  ناناملـسم ، یاقتلم 

انعم رگید  اھنیا  وردـنت و  طسوتم و  لدـتعم و  فلتخم و  قرف  هعیـش و  ینـس و  رگید  اجنیا  رد  تسا . ایبنالامتاخ  سدـقم  دوجو  دـننکیم ، فارتعا  ناعذا و  تقیقح  کی  رب  همھ 

ناشن دراد  مالسا  یایند  رد  نیا  زورما  دندحتم . قفتم و  ناج  لد و  اب  همھ  یمالسا ، یھلا و  دیاقع  بطق  نیا  هب  تبسن  روحم ، نیا  هب  تبسن  زکرم ، نیا  هب  تبـسن  درادن .

. درمش منتغم  دیاب  ار  نیا  دوشیم ؛ هداد 

یاھداژن فلتخم ، یاھگنھرف  دنوشیم . عمج  اجنآ  رد  مالـسا  یایند  یهمھ  زا  اھناملـسم  هک  تسا  یئاج  جح  دنکیم . ادیپ  انعم  جح  رد  نیکرـشم » زا  تئارب   » هک تساجنیا 

نیا دنقفتم . دنعمتجم ، اجنآ  رد  همھ  هفرع -  کرابم  یاعد  رد  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  ریبعت  هب  نوگانوگ -  یاھهجھل  اھنحل و  تاغل و  فونـص  فلتخم ، یاھنابز  فلتخم ،

کی لباقم  رد  دنراد ، رارق  رطخ  کی  لباقم  رد  هک  دننک  ساسحا  همھ  دنک ؛ ادیپ  قمع  دـیاب  دوشیم ، هدـید  جـح  گرزب  تاعامتجا  رد  نآ  یدام  ینامـسج و  لکـش  هک  تدـحو 

. دوشیم رھاظ  اجنیا  جح ، رد  نیکرشم  زا  تئارب  یانعم  دنیوجب . تئارب  نمشد  نیا  هب  تبسن  دوجو ، قمع  زا  همھ  دنراد ؛ رارق  نمشد 

جح  / ١٣٩١/٠٧/٠٣ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

میظع و یهنحـص  نیا  نیب  ندنکفا  فالتخا  میـشاب -  بقارم  دیاب  همھ  اما  دش ، یثنخ  یدایز  دودـح  ات  هللادـمحب  هیـضق  نیا  رد  هتبلا  هک  نمـشد -  گرزب  یاھهئطوت  زا  یکی 

، یلمع یتدـیقع و  یرظن و  یاھفالتخا  زا  یخرب  رطاخ  هب  میتسھ ، زکرمتم  هطقن  کی  رب  همھ  مالـسا ، لئاسم  نیرتیلـصا  رد  لوصا ، رد  ینابم ، رد  هک  ام  تسا . هچراـپکی 

هک امش  لباقم  رد  دیمالسا ، نمشد  هک  امش  لباقم  رد  میئوگب : اما  دنراد ؛ فالتخا  نوگانوگ  لئاسم  رد  یمالسا  لحن  یمالـسا ، قرف  هلب ، دنھدب . رارق  مھ  لباقم  رد  ار  ام 

تما هک  دـننادب  مالـسا  دـض  یهھبج  ناگدـننکهرادا  ناربکتـسم و  نید ، نانمـشد  میدـحتم . میقفتم ، همھ  ام  دـیھدیم ، جرخ  هب  یئاوران  روجنیا  ام  ربمغیپ  سدـقم  دوجو  هب 

داحآ ام ، نیغلبم  دننک . داجیا  فالتخا  ام  نیب  دـنناوتب  هکنیا  زا  دـنوشب  سویام  دـننک ؛ رود  ناشدوخ  زا  ار  فالتخا  داجیا  نامگ  تسا ؛ قفتم  دـحتم و  اھنآ  لباقم  رد  یمالـسا 

هک ام -  نیب  فالتخا  داجیا  اب  نمشد  میراذگن  مینک ، تبقارم  دشاب ؛ نیا  هب  نامـساوح  دیاب  همھ  ام ، یهعیـش  ام ، ینـس  ام ، بھاذم  نوگانوگ  ناوریپ  ام ، ناریدم  ام ، مدرم 

یاطخ نیا  دـھدب ؛ تاجن  یمالـسا  تما  مشخ  اب  یهلباقم  زا  ار  شدوخ  میربب -  راـک  هب  ناـمدوخ  نورد  رد  ناـمدوخ و  هیلع  ار  ناـمدوخ  یاھبـضغ  ناـمدوخ ، یاھمـشخ  اـم 

. لاسما جح  صوصخب  جح و  باب  رد  تسا  هتکن  کی  نیا  دوب . دھاوخ  یگرزب 

رھظم تسا ، یعامتجا  بجاو  کـی  تسا ، یـسایس  بجاو  کـی  هچرگا  جـح  هک  تسا  نیا  مینک ، ضرع  تسا  مزـال  مھ  زاـب  هدـش و  دـیکات  نآ  رب  اـھراب  هک  رگید  یهتکن  کـی 

شومارف دـیابن  نیا  تسا ؛ یونعم  ساسحا  زا  بلابل  یهعومجم  کی  اـما  تسین -  یکـش  اـھنیا  رد  تسا -  تئارب  ناـیب  یارب  تسا ، نیملـسم  عمجت  رھظم  تسا ، تدـحو 

هب دیاب  ار  نیا  دنزیم ؛ جوم  ادخ  رکذ  دراد ، دوجو  جح  رد  هک  یـضئارف  فئاظو و  نیرخآ  ات  دیدنبیم ، تاقیم  رد  هرمع  یارب  امـش  هک  یمارحا  نامھ  زا  جـح ، مسارم  لوا  زا  دوش .

فراخز هب  ندز  گنچ  ایند و  هب  قشع  دیادزیم ، ام  زا  ار  اھتلفغ  دنکیم ، کاپ  ام  لد  زا  ار  اھگنز  دنکیم ، ریھطت  ار  ام  دنکیم ، هزیکاپ  ار  ام  لاعتم  یادخ  رکذ  میـشاب . هتـشاد  دای 

یط تسرد  ار  هار  دناوتب  هکنیا  یارب  ناسنا  میراد . جایتحا  نیا  هب  هشیمھ  زورما و  ام  دنکیم . فیعضت  ام  رد  ار  اھنیا  یسنجریغ و  یسنج و  تاوھـش  ماقم و  لوپ و  یدام و 

یتاـھج زا  تساھتـصرف ؛ نیرتـھب  زا  یکی  جـح  تھج ، نیا  رد  و  دـنارورپب ؛ لد  رد  ار  ادـخ  داـی  هشیمھ  هک  نیا  هب  دراد  جاـیتحا  دوـشن ، فرحنم  قـح  میقتـسم  طارـص  زا  دـنک ،

. تسا ریظنیب 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 29 
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یمالسا  / ١٣٩١/٠٩/٢١ یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھهاگشناد  دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

رد هک  یرازبا  نارھاوخ ! ناردارب ! منک : ضرع  امـش  هب  زورما  تسا . تدـحو  یهلئـسم  میورب -  دـیاب  تسا و  زامن  تقو  تسا ، رھظ  کیدزن  هک  رگید -  یـساسا  یهلئـسم  کی 

یاھرخافت اھتیلم ، فالتخا  اھتیموق ، فالتخا  ینـس ، هعیـش و  فالتخا  تسا ؛ تافالتخا  دننکیم ، دـنراد  ار  هدافتـسا  رثکادـح  نآ  زا  دوش و  لاعف  دـناوتیم  ام  نانمـشد  تسد 

، هدرک بالقنا  یاھروشک  نیمھ  رد  یمالـسا ، یاھروشک  رد  دـینیبیم  دـننک . داجیا  فالتخا  تسا  نیا  ناشیعـس  دـننکیم ، گرزب  دـنراد  ار  ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  طلغ .

اب تسا ؛ مالسا  یایند  نمشد  اکیرمآ  برغ و  دنشاب . رایـشھ  دیاب  همھ  دنـشاب ، رادیب  دیاب  همھ  دننکیم ؛ داجیا  فالتخا  مالـسا  یایند  رگید  طاقن  رد  دننکیم ؛ داجیا  فالتخا 

. دننکیم بیرخت  دسرب ، ناشتسد  اجرھ  دنتیلاعف ؛ لوغشم  ناشیسوساج  یاھنامزاس  دننکیم ، کیرحت  درک . هاگن  اھنآ  تاکرح  هب  دیاب  مشچ  نیا 

یمالسا  / ١٣٩١/١١/١٠ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

زیواتـسد نیرتـمھم  زورما  منکب : ضرع  یناریا -  ریغ  هچ  یناریا و  هچ  زیزع -  نارھاوـخ  ناردارب و  امـش  هب  نـم  تـسا . هجاوـم  نانمـشد  یاـھهئطوت  اـب  مالـسا  یاـیند  زورما 

مھ هب  ار  اھنیا  ندرب ، نیب  زا  ناملسم  تسد  هب  ار  ناملسم  نداد ، رارق  ناملـسم  لباقم  رد  ار  ناملـسم  تسا . فالتخا  داجیا  یمالـسا ، یرادیب  اب  یهلباقم  یارب  نمـشد 

، دـش زوریپ  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  هک  یلوا  زور  زا  دـننک ؟ لوغـشم  مھ  هب  ار  ناناملـسم  هک  یمالـسا  لالقتـسا  نانمـشد  یارب  نیا  زا  رتـھب  یزیچ  هچ  ندرک ؛ لوغـشم 

مھ یمالسا  للملانیب  حطس  رد  داتسیا . هلئـسم  نیا  لباقم  رد  لماک  تیعطاق  اب  یمالـسا  یروھمج  اما  دش ؛ لابند  ام  روشک  ام و  تلم  نایم  رد  فالتخا  داجیا  تسایس 

نامز رد  ناریا  تلم  و  دـنتفگ ، ار  نیا  اھراب  ام  راوگرزب  ماما  میدرک ، مالعا  ام  تشارفارب . ار  یمالـسا  داحتا  مچرپ  یمالـسا  یروھمج  اما  دـندرک ، حرطم  ار  یبھذـم  تاـفالتخا 

. میتسھ یمالسا  یردارب  هب  دقتعم  ام  هک  دندرک  دیکات  رارکت و  ناشیا  زا  دعب  ناشیا و 

هدافتسا ناناملـسم  نیب  فالتخا  داجیا  یارب  یکچوک  یهدیدپ  رھ  زا  هک  تسا  نانمـشد  لماوع  لباقم  یهطقن  تسرد  نیا  مینکیم ؛ در  ار  ناناملـسم  نیب  یفاکـش  رھ  ام 

؛ تسا نیمھ  رابکتسا  تسایس  تسا . فالتخا  داجیا  مھ ، اقیرفآ  لامش  یاھروشک  رد  یمالسا  یرادیب  نانمشد  تسایـس  زورما  دینیبیم  دینک ، هاگن  امـش  رگا  دننکیم .

. دنھد رارق  مھ  لباقم  رد  ار  اھنیا  دنزادنیب ، مھ  ناج  هب  ار  اھنیا 

یاھحانج فلتخم ، بھاذم  فلتخم ، یاھھورگ  روشک ، رھ  لخاد  رد  دنوش . دـحتم  مھ  اب  دـیاب  ناملـسم  یاھتلم  تسا ؛ نیملـسم  نیب  داحتا  ساسحا  یرامیب ، نیا  جالع 

رد دنناوتب  ات  دـننکن ، مکاح  ناشدوخ  ىـساسا  یاھتکرح  رب  ار  یحانج  یاهقیلـس و  یـسایس و  یتدـیقع و  یرکف و  تافالتخا  دـنھدب ؛ مھ  تسد  هب  تسد  دـیاب  فلتخم ،

رگیدکی اب  فالتخا  هب  ناشرس  اھناملسم  یتقو  امش . دینیبیم  دننک ؛ فالتخا  داجیا  دننکیم  شالت  دنراد  لیح  عاونا  اب  تسا . نیا  طقف  هار ، زورما  دنتـسیاب ؛ نمـشد  لباقم 

هک دـننکیم  ادـیپ  ناـکما  اـھنآ  دریگیم ؛ رارق  هیـشاح  رد  برغ ، اـکیرمآ و  یھاوخهداـیز  لـباقم  رد  یگداتـسیا  دریگیم ؛ رارق  هیـشاح  رد  نیطــسلف  یهلئــسم  دـش ، لوغــشم 

. دننک لمع  ار  ناشدوخ  یاھهشقن 

یمالسا  / ١٣٩١/١١/١٠ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رد یلکـش ، رھ  هب  یفالتخا ، تکرح  رھ  میوگیم : نیقی  عطق و  روط  هب  اـما  دـھدیم ، ماـجنا  ار  نمـشد  یهشقن  دراد  ادـماع  اـملاع و  هک  نیا  هب  منکیمن  مھتم  ار  یـسک  نم 

. تسا نمـشد  هب  کـمک  تسا ؛ هدرک  نییعت  ار  نیمز  نآ  نمـشد  هک  تسا  ینیمز  رد  ندرک  یزاـب  روشک ، نآ  دارفا  ناـیم  روـشک  کـی  نورد  رد  اـی  ناملـسم ، یاـھتلم  ناـیم 

رد اج . همھ  رد  هیملع ؛ یاھهزوح  ناگبخن  یھاگـشناد ، ناگبخن  ینید ، ناگبخن  یـسایس ، ناگبخن  ناگبخن ؛ لوا ، یهجرد  رد  دنریگب ؛ یدج  دیاب  همھ  ار  تدحو  یهلئـسم 

یاهقرف تافالتخا  شتآ  دنناوتب  نانمشد  رگا  تسا . یگرزب  رطخ  ناملـسم ، فلتخم  یاھھورگ  نیب  یبھذم  فالتخا  داجیا  دنریگب . یدج  ار  تدحو  یهلئـسم  همھ  ام  روشک 

رد ناگبخن  صالخا  تدـھاجم و  لمع و  راکتبا  اب  زج  دوشیمن ، مھ  نیا  تفرگ ؛ ار  راک  نیا  یولج  دـیاب  تساھراک . نیرتراوشد  وزج  نآ  ندـناشنورف  دـنزورفارب ، یئاج  کی  رد  ار 

داجیا هب  ار  نمشد  یهناراودیما  هاگن  و  ار ، نمشد  یهشقن  دننک  حیرـشت  مدرم  یارب  دنریثات ؛ ذوفن و  یاراد  هک  یناسک  نارادمتـسایس ، نایھاگـشناد ، املع ، یروشک ؛ رھ 

. دننک هاگآ  ار  مدرم  یمالسا ؛ فلتخم  بھاذم  رد  فلتخم  یاھشیارگ  نیب  هعیش ، ینس و  نیب  یمالسا ، یاھحانج  نیب  یمالسا ، یاھروشک  نیب  مدرم ، نیب  فالتخا 

هچ هک  مینیبیم  میناوخیم و  اـھنیا  لاـح  حرـش  رد  خـیرات ، رد  اـم  دـناینالوط . یاـھهبرجت  یاراد  هنیمز  نیا  رد  اھـسیلگنا  دـندرک . هبرجت  نانمـشد  هک  تسا  یگرزب  رطخ  نیا 

تاساسحا اب  دـیابن  درک . زیھرپ  دـیاب  فالتخا ؛ داـجیا  یارب  دنتـسھ  شـالت  لوغـشم  دـنتفرگ . داـی  اـھنیا  زا  مھ  نارگید  دـندلب ، اـھنیا  فـالتخا . داـجیا  یارب  دـندرک  ار  یئاـھراک 

نیملسم نانمشد  ار ، مالسا  نانمشد  دناشنیم ؛ هایس  کاخ  هب  ار  اھتلم  دنکیم ؛ هایس  ار  اھتلم  تشونرس  نیا ، دش ؛ اھـشتآ  نیا  نتخورفارب  بجوم  هنایماع ، یحطس و 

. دوب رادیب  دیاب  دیشخب ؛ دھاوخ  ققحت  ار  اھنآ  یهشقن  دنکیم ؛ قفوم  ناشدوخ  یاھراک  رد  ار ، لالقتسا  نانمشد  ار ،

متنع ام  هیلع  زیزع   » یهفیرـش یهیآ  یاضتقا  هب  دوب ، ام  نایم  رد  هلا ) هیلع و  یلـص هللا   ) مالـسا مرکم  ربمایپ  رگا  زورما  تسا . سدـقم  راعـش  کی  یمالـسا ، داـحتا  راـعش 

، میتسھ مالسا  مرکم  یبن  هب  دنمهقالع  هچنانچ  رگا  ام  درکیم . یریگولج  ینینچنیا  تافالتخا  داجیا  زا  درکیم ؛ توعد  داحتا  هب  ار  ام  میحر » فوئر  نینموملاب  مکیلع  صیرح 

. میشخبب ققحت  ار  راوگرزب  نآ  یعطق  یهتساوخ  نیا  دیاب 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

دیاب دنکانرطخ . یاھهلعـش  نیا  ضرعم  رد  ای  ریگرد  یاهنوگ  هب  نانبل  قارع و  و  یاهنوگ ، هب  ناتـسکاپ  یاهنوگ ، هب  هیروس  یاهنوگ ، هب  سنوت  رـصم و  یاهنوگ ، هب  یبیل  نونکا 

ىاهقطنم یاھهناسر  برغ و  تاـغیلبت  میھد . تبـسن  یموق  یتدـیقع و  یاـھهزیگنا  لـماوع و  هب  ار  همھ  نیا  هک  تسا  یـشیدناهداس  دوب . جـالع  یپ  رد  بقارم و  تدـشب 

. دروآیم دیدپ  نانبل  هیروس و  رد  تمواقم  نانمشد  اھتـسینویھص و  یارب  ینما  یهیـشاح  دنکیم و  دومناو  ینـس  هعیـش و  عازن  ار  هیروس  رد  رگناریو  گنج  رودزم ، هتـسباو و 

هن و  یعیـش ، تلود  کی  هیروس  تلود  هن  دـننآ . نافلاخم  یتسینویھـصدض و  تمواقم  نارادـفرط  هکلب  هعیـش ، ینـس و  هن  هیروس ، رد  عازن  فرط  ود  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

نیا رد  ناشیدناهداس  ىبھذم  تاساسحا  زا  دناهتسناوت  هک  تسا  نآ  زیمآهعجاف  یویرانس  نیا  ناگدننادرگ  رنھ  اھنت  دناینس . هورگ  کی  نآ  مالسا  دض  رالوکس و  یهضراعم 

. دنک نشور  یفصنم  ناسنا  رھ  یارب  ار  هلئسم  دناوتیم  نآ ، فلتخم  حوطس  ناراکردناتسد  هنحص و  هب  هاگن  دننک . هدافتسا  کلھم  یزورفاشتآ 

قوقح رگید  یار و  قح  زا  تسا  یداـمتم  یاـھلاس  هک  موـلظم  یتـیرثکا  نیرحب ، رد  تسا . مرگرـس  بیرف  غورد و  هب  رگید  یاهنوـگ  هب  زین  نیرحب  دروـم  رد  تاـغیلبت  جوـم  نیا 

ار نیا  دیاب  تسا ، یرگینـس  هب  رھاظتم  رالوکـس ، رابج  تموکح  دناهعیـش و  مولظم  تیرثکا  نیا  نوچ  ایآ  دناهتـساخرب . دوخ  قح  یهبلاطم  هب  دنمورحم ، تلم ، کییـساسا 

ینس هعیش و  عازن 

؟ تسا تقیقح  نیا  ایآ  یلو  دننک ، دومناو  نینچ  دنھاوخیم  هتبلا  هقطنم  رد  نانآ  یاھهلایپمھ  یئاکیرمآ و  یئاپورا و  نارگرامعتسا  تسناد ؟

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٣/١٧ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یاھتلود یهمھ  زا  یمالـسا ، یاـھروشک  یهمھ  زا  مینکیم  توعد  اـم  تسا . نیرتیرورـض  نیرتیروف و  وزج  یراـکمھ ، یلدـمھ و  قاـفتا ، داـحتا و  اھناملـسم ، یارب  زورما 

نمشد دنمھفب  دننکن ؛ هابتشا  نمشد  یاھهشقن  تخانش  رد  دننکن ، هابتشا  نمشد  تخانش  رد  دنراد ؛ رارق  یک  لباقم  رد  هک  دننیبب  دنریگب ؛ راک  هب  ار  تریصب  یمالـسا ،

. تسیچ رد  ناشاھتلم  تداعس  هک  دننادب  تسیچ و  لابند 

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

هک تسا  یثداوح  کـی  یئاـھاج  کـی  تسا . قطاـنم  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  یدربھار  قمع  نآ ، دوشیم و  یعوضوم  کـی  هجوتم  ناـسنا  هقطنم ، لـئاسم  هب  هاـگن  رد 

ماما دیدرک  هظحالم  امش  هکنیا  تسا . یدربھار  قمع  اھنیا  دیایب ؛ باسح  هب  روشک  لخاد  یارب  همیخ ، یهدنرادھگن  یاھنامسیر  ای  ماکحتسا  یهیام  هشیر و  لثم  دناوتیم 

. دـش مھ  لیکـشت  هک  دوب ؛ یقمع  نینچ  کی  لیکـشت  یارب  دـندرکیم ، نایب  اھزور  نآ  رد  ار  یحیرـص  تانایب  یبـالقنا ، یاھهتـسھ  روشک و  زا  جراـخ  یاـھبالقنا  یهنیمز  رد 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 30 
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. دیسر دھاوخن  هدیسرن و  مھ  یئاج  هب  هتبلا  دنکیم ؛ هزرابم  کیژتارتسا  قمع  نیا  اب  دراد  یگچاپتسد  اب  رابکتسا  هاگتسد  زورما 

. مالـسا یایند  فلتخم  طاقن  رد  هعیـش  یاھهعومجم  ندـیبوک  دـنکیم ؛ ینـس  هعیـش و  فالتخا  یهنیمز  رد  دراد  نمـشد  هک  تسا  یراـک  هیـضق ، نیمھ  رد  مھم  ثحب  کـی 

. دنکیم هابتشا  هتبلا  دبوکب ؛ ار  اھهاگیاپ  نیا  دھاوخیم  دنوشیم ، بوسحم  یمالسا  یروھمج  یارب  یعیبط  یاھهاگیاپ  عقاو  رد  هعیش  رـصانع  نوچ  هک  روصت  نیا  اب  نمـشد 

زا یلیخ  هک  دننکیم  یمالسا  یروھمج  زا  یاهناناج  عافد  نانچنآ  اھروشک  زا  یلیخ  رد  ینس  ناردارب  زا  یلیخ  تسین . اھهعیش  هب  رصحنم  یمالسا  یروھمج  یاھهاگیاپ 

رگا دننزیم ، فرح  بترم  یمالسا  یروھمج  هیلع  و  بآ -  رو  نآ  اھامـش ، لوق  هب  دناهتـسشن -  روشک  زا  جراخ  رد  هک  یبالقنادض  نیفلاخم  نیا  زا  یـضعب  دننکیمن . اھهعیش 

ماظن زا  عافد  رد  دناینـس -  ای  دـنایدیز ، یهعیـش  ای  الاح  دنتـسین -  مھ  یماـما  یهعیـش  هک  یئاھناملـسم  زا  یلیخ  هعیـش . دـیوگیم  تسیچ ، تبھذـم  دـنیوگب  اـھنآ  هب 

. دنتسین رتمک  هعیش  ناردارب  زا  یمالسا ،

یربھر  / ١۴/١٣٩٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا ینس  هعیش و  یهلئسم  یبھذم و  یاهقرف و  فالتخا  داجیا  دربھار  هقطنم ، رد  یمالسا  ماظن  نانمشد  صوصخب  مالسا و  نانمـشد  یـساسا  یاھدربھار  زا  یکی 

زا فرحنم  یاھیریفکت  نآ  هتـسد  کی  اھهعیـش ؛ زا  هتـسد  کی  اھینـس ، زا  هتـسد  کی  دندش : هنیمز  نیا  رد  نمـشد  رودزم  لماع و  هتـسد  ود  و  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  ار  نیا 

دننکیم هیجوت  ار  اھینمشد  و  دننکیم ، ار  نارگید  تاساسحا  کیرحت  هعیش ، مان  هب  هعیش و  مسا  ریز  دننکیم ، راک  نمشد  یارب  هک  یناسک  زا  مھ  هتسد  کی  نید ، تقیقح 

هک یاهعوـمجم  رھ  و  هیـضق ، نیا  رد  دوـشب  قرغ  دروـخب و  ار  گرزب  یهئطوـت  نیا  بیرف  هک  یتـلود  رھ  یھاگتـسد ، رھ  یاهعوـمجم ، رھ  دـننکیم . هتخورفارب  ار  هـنتف  شتآ  و 

، هعیش هچ  املع ، ناگرزب  هکنیا  رب  مراد  رارصا  نم  دروخ . دھاوخ  هبرض  ام  روشک  هب  صوصخب  یمالـسا ، ماظن  هب  یمالـسا و  تکرح  هب  دز  دھاوخ  هبرـض  اعطق  دنکب ، هابتـشا 

مینک زاب  نامدوخ  لباقم  رد  یدیدج  یهھبج  کی  ام  هک  دوشب  بجوم  دیابن  یمالسا  یاھهقرف  نیب  تافالتخا  هک  دننکب  هجوت  رگید ، قطانم  رد  هچ  ناریا ، رد  هچ  ینـس ، هچ 

. مینامب لفاغ  تسا ، هقطنم  مدرم  یزورھب  نمشد  لالقتسا و  نمشد  مالسا و  لصا  نمشد  هک  یلصا  نمشد  زا  و 

جح  / ٢٠/١٣٩٢/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد دـینیبب  دـننکیم ؛ مھ  یزورفاشتآ  دـننکیم ، یتدـیقع  یحور و  یرکف و  فالتخا  داجیا  یهنیمز  رد  نانمـشد  هک  ییاـھراک  زا  ریغ  مالـسا  یاـیند  رد  دـینکیم  هظحـالم  زورما 

هعیـش و یهناھب  هب  مدرم  نیب  دـنزورفایمرب  ار  گنج  شتآ  روطچ  روجکی -  نیرحب  رد  روجکی ، هیروس  رد  روجکی ، قارع  رد  روج ، کی  ناتـسکاپ  رد  ام -  یهیاـسمھ  یاـھروشک 

هب ار  هقطنم  دنرـضاح  اھنیا ؛ زا  یدراوم  هب  ماهدرک  هراشا  ررکم  نم  هک  دـنراذگیم ، شیور  ینـس  هعیـش و  مسا  تسین ، ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  هک  مھ  ییاـجنآ  ینس ؛

. دنا یروجنیا  اھتردقربا  یسایس ؛ دصاقم  رطاخ  یارب  دنشکب ، شتآ 

جح  / ٢٠/١٣٩٢/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اھنیبجک و زا  یـضعب  تسا . نمـشد  اب  لادج  رھظم  جح  اقافتا  تسین ؛ نمـشد  اب  لادـج  لادـج " ال   " زا دارم  ( ١ ،) جـحلا یف  لادـج  قوسف و ال  ثفر و ال  الف  دـندومرف : هکنیا 

اب لادج  تسا ، کرش  اب  لادج  تسھ ، تئارب  رد  هک  یلادج  نیا  دینکیم ؟ اپرب  تئارب  مسارم  جح  رد  ارچ  امـش  جحلا ؛" یف  لادج  ال   " هک دنیوگب  روجنیا  دناهتـساوخ  اھلددب 

لادج تسا ، رگیدکی  اب  نینموم  لادج  تسا ، رگیدکی  اب  ناردارب  لادج  دشاب ، دیابن  جح  رد  هک  یلادـج  نآ  تسا ؛ یمالـسا  تایح  طوطخ  نیرتیـساسا  وزج  نیا  تسا ؛ رفک 

تـسرد میـشاب ؛ هتـشادن  مھ  یبلق  رفانت  میـشاب ، هتـشادن  ینابز  لادج  طقف  هن  هک  مینکب  یعـس  دیاب  دشاب . دـیابن  لادـج  نیا  تسا ؛ رگیدـکی  اب  دـیحوت  هب  دـقتعم  یاھلد 

دح رد  ینس  هعیش و  فالتخا  یمالسا ، بھاذم  فالتخا  دیشاب . هتشاد  هجوت  ار  نیا  دنایمالسا ؛ یهعماج  رد  نآ  داجیا  ددصرد  مالـسا  نانمـشد  زورما  هک  یزیچ  نآ  سکع 

نیا هک  تسا  یتقو  نآ  لکـشم  دروآیمن ؛ دوجوهب  یلکـشم  دـنراد -  فـالتخا  مھاـب  اـھنیا  دراد ؛ یرگید  یهدـیقع  کـی  یرگید  دراد ، یاهدـیقع  کـی  یکی  یتدـیقع -  فـالتخا 

. دناهشقن نیا  لابند  دنرکف ، نیا  لابند  مالـسا  یایند  نانمـشد  دماجنیب ؛ ینمـشد  هب  یرگهزیتس ، هب  یریگرد ، هب  یراتفر ، فالتخا  هب  یحور ، فالتخا  هب  یتدیقع  فالتخا 

دھاوخ یتحار  سفن  تسینویھـص  بصاغ  میژر  دننک ، عورـش  ار  رگیدمھ  اب  شکمـشک  دنریگب و  ار  رگیدکی  نابیرگ  یمالـسا  بھاذم  مالـسا  یایند  رد  رگا  هک  دندیمھف  بوخ 

ار تنس  لھا  قرف  زا  یرایسب  هکلب  دننک ، ریفکت  ار  هعیش  طقف  هن  هک  دنزادنایم  هار  هب  ار  یریفکت  یاھهورگ  فرط  کی  زا  اذل  دندیمھف ؛ تسرد  دندیمھف ، بوخ  ار  نیا  دیشک ؛

. دـیراد ربخ  اـی  دیونـشیم ، دـینیبیم ، هک  دـنزیرب ؛ شتآ  یور  نیزنب  دـننک ، مھارف  همیھ  شتآ  نیا  یارب  هک  دـنزادنیب  هار  هب  ار  رودزم  هدـع  کـی  مھ  فرط  نآ  زا  دـننک ؛ ریفکت  مھ 

نآ دوشب ، شخپ  ایند  یارب  دـھاوخب  اکیرمآ  زا  ندـنل و  زا  هک  یعیـشت  نآ  ندـنل ! رد  اجک ؟ رد  اکیرمآ ! رد  اـجک ؟ رد  دـنراذگیم ؛ اـھنیا  راـیتخا  رد  هناـسر  یعمج و  طاـبترا  لـئاسو 

یمالسا تما  داحتا  ظفح  رب  دننکیم  دیکات  همھ  نیا  نارگید ، راوگرزب و  ماما  یمالسا ، بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  صوصخب  عیشت و  ینید  ناربھر  دروخیمن . هعیش  درد  هب  عیشت 

هک تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دنتـسھ .]  ] فـالتخا یریگرد و  داـجیا  لاـبند  یزورفاشتآ ، لاـبند  شآ -  زا  رتغاد  یهساـک  یاهدـع -  کـی  تقونآ  رگیدـکی ، اـب  ناناملـسم  یردارب  و 

اھنیا دنتسھ . شلابند  دنراد ، تسود  ار  نآ  هن  دنراد ، تسود  ار  نیا  هن  دناینس ، هن  دناهعیش ، هن  هک  مالسا  یایند  نانمـشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دھاوخیم ؛ نمـشد 

. مینک هجوت  دیاب  ار  اھنیا  میمھفب ، دیاب  ار 

یمالسا  / ١٣٩٢/١٠/٢٩ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لوبق دیاب  ینس  مھ  دنک ، لوبق  ار  نیا  دیاب  هعیـش  مھ  تسا ؛ ام  یهمھ  یارب  گرزب  فیلکت  کی  نیا  دننکب ؛ هلباقم  تدحو  دض  تدحو و  فلاخم  لماع  رھ  اب  دیاب  اھناملـسم 

. دنریذپب دیاب  ار  نیا  دراد  دوجو  اھینس  نایم  رد  نایعیش و  نایم  رد  هک  ینوگانوگ  یاھهبعش  مھ  دنک ،

. دـننک هیکت  دـیاب  تاکرتشم  یور  تسا ؛ یفالتخا  دراوم  زا  شیب  تاکرتشم  ناناملـسم ، نایم  میراد ؛ یداـیز  تاـکرتشم  اـم  تسا . تاـکرتشم  رب  یهیکت  یاـنعم  هب  تدـحو 

تافالتخا دیدشت  زا  ار  مدرم  مالـسا  یایند  یاملع  ینید . ناگبخن  هچ  یملع و  ناگبخن  هچ  یـسایس ، ناگبخن  هچ  تسا ؛ ناگبخن  شود  رب  دروم  نیا  رد  مھ  هدمع  فیلکت 

. تسا تدحو  مالـسا  یایند  رد  هلئـسم  نیرتمھم  زورما  هک  دننک  میھفت  اھنآ  هب  دـننک و  هیجوت  ار  نایوجـشناد  یھاگـشناد ، نادنمـشناد  دـنرادب . رذـحرب  یبھذـم  یاهقرف و 

یدازآ هب  توعد  هک  یمالـسا  یمالـسا ؛ عماوج  رد  یھلا  مکح  ندرک  هدایپ  فدھ  ینید ، یرالاسمدرم  رارقتـسا  فدھ  یـسایس ، لالقتـسا  فدھ  اھفدھ ؛ تمـس  هب  داحتا 

. تسا هفیظو  نیا  تسا ، فیلکت  زورما  نیا  دنکیم ؛ فرش  تزع و  هب  توعد  ار  اھناسنا  هک  یمالسا  دنکیم ،

یربھر  / ١٣٩٢/١٢/١۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا ناشگرزب  رطخ  دنلاعف ، هقطنم  طاقن  زا  یخرب  رد  هنافـساتم  زورما  هک  یریفکت  یاھورین  روضح  تسا . ام  فئاظو  وزج  نیا  داحتا ؛ ظفح  یلم ، تدـحو  تدـحو ، یهلئـسم 

یلیخ نیا  دننکیم ؛ نیبدب  مھ  هب  تبـسن  ار  ینـس  هعیـش و  هورگ  ود  هک  تسا  نیا  گرزب  رطخ  اما  تسا ؛ گرزب  تسا ، تیانج  مھ  نآ  دنـشکیم ، ار  ناھهانگیب  هک  تسین 

ننـست لھا  یهھبج  نیا  دنکیم  راتفر  روجنیا  هعیـش  اب  هک  ینانچنآ  هورگ  کی  هک  دننک  لایخ  نایعیـش  فرط  نآ  زا  هن  میریگب . دیاب  ار  ینیبدـب  نیا  یولج  تسا ؛ یگرزب  رطخ 

دننکیم هک  ییاھیزورفاشتآ  دننزیم و  هک  ییاھتمھت  دنیوگیم و  هعیش  هب  عجار  اھنآ  هچنآ  اھنآ -  یاھفرح  ریثات  تحت  تنـس  لھا  یهھبج  هن  دنکیم ، هلباقم  اھنیا  اب  هک  تسا 

مھ دننادب ، اھینـس  مھ  دـننادب ؛ همھ  روشک  قطانم  یهمھ  رد  یتسیاب  ار  نیا  دـشاب . بقارم  ینـس  مھ  دـشاب ، بقارم  هعیـش  مھ  دنـشاب ؛ بقارم  دـیاب  دـنریگب . رارق  - 

ندرک هتسجرب  تسا . ماوقا  تدحو  ینس و  هعیش و  بھاذم  تدحو  اھشخب  زا  یکی  هک  دورب ؛] نیب  زا   ] تسھ روشک  نیب  رد  زورما  یتدحو  نیا  هک  دنراذگن  دننادب ؛ اھهعیش 

. دننکب هجوت  دیاب  مھ  نیا  هب  تسا ؛ شتآ  اب  یزاب  تسا ، یکانرطخ  یاھراک  ییارگموق ، شتآ  رد  ندیمد  یموق و  تایصوصخ 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٣/٠١/٣١ تیب  لھا  ناحادم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار ام  نانمـشد  هک  دشاب  یروج  ام  یاھفرح  نومـضم  ای  ام  ندز  فرح  تیفیک  رگا  میاهداد ؛ تسد  زا  ار  تصرف  نیا  دشاب ، نکـشتدحو  تاسلج  ام ، تاسلج  هدرکنیادـخ  رگا 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 31 
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یارب میاهتفگ ، ام  اـھراب  دوب . بقارم  دـیاب  دوب ، بظاوم  دـیاب  ار  نیا  تمقن ؛ هب  میاهدرک  لیدـبت  ارفک -  تمعن هللا  اولدـب  ار -  یھلا  تمعن  نیا  اـم  دـنکب ، قفوم  ناشیاھفدـھ  رد 

تسد رد  تسا  یاهگرب  هلیسو و  کی  ناناملـسم ، نایم  رد  یبھذم  تافالتخا  زورما  هک  تسا  نشور  زور  لثم  نیا  مھ  مالـسا  ناھج  ناھج و  عاضوا  زا  علطم  هاگآ و  یاھمدآ 

هک یبلاطم  ندروآ  نابز  هب  یداقتعا ، یاھتفلاخم  ندرک  حیرص  تافالتخا ، ندرک  ینلع  تسا . یبھذم  تافالتخا  نیمھ  ام ، نانمـشد  تسد  رد  ریـشمش  کی  ام . نانمـشد 

هدروآرب نمـشد  دوصقم  نیا  هک  مینکب  لـمع  یروج  اـم  رگا ]  ] ـالاح دـنکیم . دراد  ار  هدافتـسا  نیرتـشیب  نآ  زا  اـم  نمـشد  هک  تسا  یلیاـسو  زا  یکی  دزورفاـیمرب ، ار  اـھهنیک 

دنتـسین رـضاح  یـضعب  میاهدرک ؛ رارکت  اھراب  درک ؟ رارکت  دـیاب  ردـقچ  ار  نیا  درک ؛ دایز  ار  یبھذـم  یاھیزروهنیک  دـیابن  تاسلج  رد  تسا . ارفک » تمعن هللا  اولدـب   » نیا دوشب ،

هب دینکیم  عورـش  لوا  دینکیم ؟ راک  هچ  دینک ، تیادھ  درادن  لوبق  ار  امـش  قح  یهدـیقع  تسین و  امـش  بھذـم  قفاوم  هک  ار  یـسک  نآ  دـیھاوخب  رگا  امـش  دـننک .] شوگ  ]

امـش زورما  تسین . نیا  راـک  نیا  هار  دـناسر . دـھاوخ  رفـص  هب  ار  وا  تیادـھ  دـیما  درک و  دـھاوخ  رود  امـش  زا  ار  وا  یلکب  هـکنیا  نداد ؟ مانـشد  ندرک و  ییوگدـب  وا  تاسدـقم 

هیکت مادم  ناشیمسر  تاغیلبت  رد  الاح  رابکتسا -  یدایا  تسا -  هدوب  هدروخن  ناششوگ  هب  ینس  هعیش و  مسا  هک  یناسک  تسا ؛ همجاھم  دروم  عیـشت  یایند  دینیبیم ،

ادیپ یبوخ  یهلیـسو  ار  نیا  نوچ  ارچ ؟ دننکیم ؛ هیکت  ینـس  هعیـشیهلئسم و  یور  مادم  روشک ! نالف  رد  هعیـش  هورگ  قارع ، رد  هعیـش  هورگ  هعیـش ، ناریا  هلب ، هک  دننکیم 

ادـیپ تیالو  ماقم  هب  تفرعم  هک  تسا  نیا  هب  نامراختفا  اـم  میتسھ ، یولع  یهعیـش  هک  تسا  نیا  هب  ناـمراختفا  اـم  هلب ، بخ  ناناملـسم . نیب  راـقن  داـجیا  یارب  دـناهدرک 

هب دننک  راختفا  ساسحا  هعیشریغ -  هعیش و  مالسا -  یایند  هکنیا  یارب  دش  یاهلیـسو  نیا  نکل  تفرگ ، تسد  رـس  ار  نینموملاریما  تیالو  مچرپ  ام  راوگرزب  ماما  میاهدرک ؛

ینمـشد و هب  دوشب  لیدـبت  هعیـش ، راختفا  هعیـش و  یهعماج  هب  تبـسن  مالـسا  یایند  یدـنمهقالع  ساسحا  نیا  راختفا ، ساسحا  نیا  هک  مینکب  یراک  ـالاح  تیمالـسا ؛

دیاب نارگید  زا  شیب  امـش  ار  اھنیا  دیـشاب ؛ بقارم  ار  نیا  تسا ؛ مھم  رایـسب  یهتکن  کی  نیا  میراذـگب . دـیابن  دـھاوخیم ؛ نمـشد  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  هنیک ؟ ضغب و 

یایند گرزب  یاھتیصخش  ام ، عجارم  ام ، یاملع  ام ، ناگرزب  دنکب . زیت  ار  نمـشد  ریـشمش  دنکب ؛ قفوم  دراد ، هک  یدوصقم  رد  ار  نمـشد  هک  مینکن  یراک  دیـشاب . بقارم 

. تسا یساسا  رایسب  یهتکن  تسا ؛ هتکن  کی  نیا  انعم . نیمھ  هب  دندرک  هیصوت  ار  ام  هشیمھ  مالسا 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۶ ىاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، اھفالتخا نیرتکانرطخ  اھفالتخا و  نیرتقیمع  تسا . فالتخا  داجیا  اـب  لوا  ىهجرد  رد  اـھنآ  ىهلباـقم  دـننکیم ؛ هلباـقم  مالـسا  اـب  ىنلع  تروصهب  ىنانمـشد  اـیند  رد  زورما 

. دریگیم ماجنا  ىرابکتـسا  ىاھتـسد  ىهلیـسوهب  ناناملـسم ، نتخادنا  مھ  ناج  هب  ىارب  ىتدـیقع  ىنامیا و  تاکیرحت  ایند ، رد  زورما  تسا . ىنامیا  ىتدـیقع و  ىاھفالتخا 

هیلع رگیدـکی ، تسد  رد  تسد  نتـشاذگ  رگیدـکی و  اب  ىراکمھ  ىاـج  هب  ناردارب  دنـشکیم ؛ ریـشمش  ىرگید  ىهدـع  هیلع  ىاهدـع  دـننکیم ؛ ریفکت  ار  ىاهدـع  ىاهدـع ، کـی 

هک ىیاھتسد  هتبلا ] [ ؛ دنھدیم شیازفا  هظحل  هب  هظحل  ار  ىفئاط  ىموق و  تاکیرحت  دنزادناىم و  هار  هب  ىنس  هعیـش و  گنج  دنراذگیم ! نانمـشد  تسد  رد  تسد  ناردارب 

نمشد تسد  بخ  دتفیب ، راک  هب  تسا -  هدرک  رما  نآ  هب  ار  ام  نآرق  هک  ىھاگآ -  هشیدنا و  غارچ  درخ ، ىورین  رگا  دنتسھ . ىاهدشهتخانش  ىاھتـسد  دننکیم ، ار  اھراک  نیا 

. میمھفیم ار  نمشد  ىهزیگنا  مینیبىم ، ار 

بالقنا  / ٠١/١٣٩٣/٠۴ ربھر  اب  هیئاضق  هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید 

هداد یور  قارع  رد  هک  هچنآ  دندوزفا : دـننک ، دادـملق  یبھذـم  گنج  کی  ار  قارع  یایاضق  دـنراد ، شالت  هک  ییاکیرمآ  تاماقم  نانخـس  هب  هراشا  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

، ماظن هدایپ  ناونع  هب  بصعتم  یریفکت  رصانع  یلصا و  یاھهرھم  ناونعب  مادص  میژر  یاھ  هدنامسپ  زا  هدافتسا  اب  هطلس  ماظن  هکلب  تسین ، ینس  هعیش و  گنج  تسا ،

. دراد روشک  نیا  یضرا  تیمامت  دیدھت  قارع و  شمارآ  تابث و  ندز  مھرب  یارب  شالت 

. دنتسھ نمشد  هعیش  اب  هک  دنراد  تموصخ  هزادنا  نامھ  قارع  لالقتسا  هب  دقتعم  نموم و  یاھینس  اب  قارع ، رد  هنتف  یلصا  لماوع  دندرک : ناشنرطاخ  ناشیا 

قارع لالقتـسا  ناھاوخ  هک  یناسک  دوش و  قحلم  اکیرمآ  هاگودرا  هب  قارع  دنھاوخیم  هک  تسا  یناسک  نایم  قارع  رد  یلـصا  یاوعد  دندرک  دـیکات  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دنتسھ

بالقنا  / ٠٧/١٣٩٣/٠۴ ربھر  اب  نارھت  یادھش  یاھهداوناخ  زا  یعمج  ریت و  متفھ  یادھش  یاھهداوناخ  رادید 

: دندوزفا دندناوخ و  ینس  هعیـش و  گنج  داجیا  هب  اھنآ  نتـسب  دیما  هدنھدناشن  اھروشک ، یخرب  قارع و  ثداوح  هرابرد  ار  ناربکتـسم  تاغیلبت  یاهنماخ ، هللاتیآ  ترـضح 

ار ثداوح  نیا  نانمـشد  دـننزیم و  تیانج  هب  تسد  تیونعم ،» مھف و  زا  رود  لھاج و  لـفاغ ،  » یاـھناسنا یاهدـع  هارمھ  هب  مادـص  میژر  یاـھهلافت  اـھهلابند و  قارع ، رد 

. تسوزرآ کی  طقف  نیا  اما  دنمانیم  ینس  هعیش و  گنج 

هب ناگتسبلد  گنج  مسیرورت ، نافلاخم  اب  مسیرورت  گنج  گنج ، نیا  اما  دنمانیم  ینس  هعیـش و  گنج  ار  قارع  ثداوح  غورد  هب  اھنآ  دندوزفا : یاهنماخ ، هللاتیآ  ترـضح 

. تسا یرگیشحو  تیربرب و  اب  تیناسنا  گنج  اھتلم و  لالقتسا  نارادفرط  اب  برغ  اکیرما و  فادھا 

رظنریز ار  تاکرحت  نیا  هنارایـشوھ  دیاب  اھتلم  دـندرک : دـیکات  رگید  یاھروشک  یخرب  رد  قارع  ثداوح  رارکت  یارب  مالـسا  نانمـشد  شالت  هب  هراشا  اب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. درادن ابا  یراک  چیھ  زا  ناناملسم ، تزع  لالقتسا و  ندرب  نیب  زا  یارب  نمشد  دننادب  دنشاب و  هتشاد 

ینس هعیـش و  گنج  یزادناهار  هب  یارب  رابکتـسا  هھبج  شالت  یلـصا  تلع  ار  مالـسا » یایند  تضھن  یمالـسا و  یرادیب  هغدغد   » زا ندش  اھر  یاهنماخ ، هللاتیآ  ترـضح 

. دندرمشرب لیدبیب  شخبافش و  یاهخسن  ار  یمالسا  یرالاسمدرم  نانمشد ، اب  یساسا  هلباقم  یاھھار  نییبت  ردو  دندناوخ 

ریدغ  / ١٣٩٣/٠٧/٢١ دیع  تبسانمهب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ریدـغ ىهلئـسم  هب  تماما ، بتکم  تیب و  لھا  بتکم  ناوریپ  هعیـش و  تسا ؛ ىداقتعا  ىهلئـسم  کی  ریدـغ  ىهلئـسم  هک  تسا  نیا  مینک ، هجوت  نآ  هب  دـیاب  ام  زورما  هچنآ 

رد ىملع ، لفاحم  رد  دـنناوتیم  دـنراد ، ثحب  هک  ىناسک  دـنراد و  هھبـش  هک  ىناـسک  تسین . ثحب  ىاـج  و  دـیدرت ، نودـب  تسا ؛ هعیـش  رکفت  ساـسا  هیاـپ و  نیا  دـندنبیاپ ؛

رد ناناملـسم ، ىمومع  ىگدنز  رد  نیا  نکل  تسا ؛ ىدیدرت  نودب  عطاق و  تجح  هعیـش  تجح  ىوق ، هعیـش  قطنم  دننک ؛ ثحب  نیا  هب  عجار  دننیـشنب  ىـصصخت ، سلاجم 

ىنوگانوگ قرف  هچ  و  ىنس ، هعیش و  ىهقرف  هچ  ناملسم -  قرف  نیب  فالتخا  ىهلئسم  دراذگن . رثا  دیاب  رگیدکی ، اب  ناناملـسم  ىردارب  رد  رگیدکی ، اب  ناناملـسم  ىماگمھ 

هدش ىعـس  ىدامتم  ىاھلاس  لوط  رد  عیـشت  نانمـشد  طقف  هن  تسا ، هدوب  مالـسا  نانمـشد  عمط  زکارم  زا  ىکی  دراد -  دوجو  ىمالـسا  ىـساسا  ىهقرف  ود  نورد  رد  هک 

نیمھ فرص  ناناملسم ، ىاھهزیگنا  ناناملسم ، ىورین  ناناملسم ، تمھ  هک  دوشیم  بجوم  ناناملـسم ، نیب  فالتخا  نوچ  دیایب  دوجوهب  فالتخا  ناناملـسم  نیب  تسا 

زا دـعب  ىداـمتم و  ىاـھلاس  لوط  رد  رامعتـسا  ىـساسا  تسایـس  نیا  دـننکن . هجوت  دوخ  گرزب  نانمـشد  هب  دوخ ، ىنوریب  لـئاسم  هب  دوـشب ؛ ىلخاد  ىنورد و  ىاـھاوعد 

دیکات هقرفت  تسایـس  ىور  دـندید ، مالـسا  ىایند  رد  ار  ىمالـسا  ىروھمج  رکفت  شرتسگ  نوچ  تسا ، هدوب  ىمالـسا  ىروھمج  ماظن  لیکـشت  ىمالـسا و  بالقنا  ىزوریپ 

. دننک ادج  ىمالسا  ىروھمج  زا  ار  مالسا  ىایند  هکنیا  ىارب  دندرک ، ىراذگهیامرس  دندیزرو ، ىرتشیب  رارصا  دندرک ، ىرتشیب 

هب اھنآ و  ىاھهزیگنا  هب  دـنک ، بذـج  ار  اھنآ  ىاھلد  دـنکب ، دوخ  هجوتم  ار  مالـسا  ىایند  تارکفت  تسناوت  ام ، ناشلامیظع  ماما  ام ، گرزب  بالقنا  ىمالـسا ، ىروھمج  ماـظن 

نامھ هب  و  دـناسرت ، ار  اکیرمآ  رد  تسایـس  ىاھتـسد  صخـشم  روطهب  ار ، مسینویھـص  ار ، رابکتـسا  ار ، رامعتـسا  دـناسرت ؛ ار  نمـشد  نیا ، دـنکب ؛ ىھدتھج  اھنآ  تاکرح 

ىارب دننزیم  نماد  رتشیب  هچرھ  ار  ىنـس  هعیـش و  نیب  تافالتخا  ىدامتم ، ىاھلاس  نیا  لوط  رد  زورما و  تسا . ىنکفافالتخا »  » حالـس هک  دندش  لسوتم  ىمیدـق  حالس 

لوغشم رگیدمھ  هب  ار  اھنیا  دننکب ، فرصنم  ننـست -  صوصخ  نمـشد  ای  عیـشت  صوصخ  نمـشد  هن  تسا ، مالـسا  نمـشد  هک  ىلـصا -  نمـشد  زا  ار  فرط  ود  نھذ  هکنیا 

شالت دندوب ، لاعف  هنیمز  نیا  رد  زابرید ، زا  هک  تسا  ثیبخ  سیلگنا  تلود  ىتینما  ىسایس و  ىاھتسد  مھ  تسایس  نیا  صصختم  تسا ؛ رامعتـسا  تسایـس  نیا  دننک ؛

. دنلوغشم تدشب  دنراد و  ىھاگآ  دندرک ، هبرجت  ار  نآ  ىاھهار  دنزادنیب ، فالتخا  ناملسم  ىاھهقرف  نیب  هنوگچ  دندلب  دندرک ،

هعیش اب  طقف  هن  دناهجاوم ، اھناملـسم  ىهمھ  اب  عقاو  رد  هدرک و  زورب  هقطنم  رگید  ىاھروشک  زا  ىخرب  رد  هیروس و  رد  قارع و  رد  زورما  هک  ىزیچ  نیا  ریفکت - »  » نایرج نیا 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 32 
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اب ىهلباـقم  ىارب  ىمالـسا ، ىروھمج  اـب  ىهلباـقم  ىارب  دـندرک  تسرد  شعاد  ماـن  هب  ىزیچ  هدـعاقلا ، ماـن  هب  ىزیچ  اـھنیا  تسا ؛ نارگرامعتـسا  دوخ  تسد  ىهتخاـس  - 

، دـنکیم هاگن  ناسنا  ىتقو  ىلیلحت  قیقد  رظن  کی  اب  مھ  زورما  هتبلا  تسا . هتفرگ  ار  اھنآ  دوخ  نماد  زورما  تسا ؛ هتفرگ  ار  ناشدوخ  نماد  اـھتنم  ىمالـسا ، ىرادـیب  تکرح 

هچنآ زا  شیب  دنھدیم ، جرخهب  دنراد  اجنیا  رد  درادن -  ىتیعقاو  هک  دناهتشاذگ -  مسا  شعاد » اب  ىهھجاوم   » هچنآ رد  اکیرمآ  نانامیپمھ  اکیرمآ و  زورما  هک  ىشالت  هک  دنیبیم 

مھ ناج  هب  ار  اھناملـسم  دـننکیم  ىعـس  تسا . رگیدـکی  نایم  ناناملـسم  ىاھىنمـشد  ندادتھج  ىارب  شالت  دـشاب ، ثیبخ  تکرح  نیا  ىهفطن  ندرکدوبان  ىارب  شـالت 

نمـشد زا  ار  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  اھنآ  ىعـس  تسا ؛ فدـھ  نامھ  فدـھ  الاو  دـناهداد  رارق  هتـسباو  رجحتم و  بصعتم و  لـھاج و  هورگ  نیا  زورما  ار  نآ  لـماع  دـنزادنیب ؛

، اکیرمآ هک  دنادب -  دیاب  دراد  لوبق  ار  نآرق  تیمکاح  هک  ىسکرھ  تسا ، دنبیاپ  مالسا  هب  هک  ىسکرھ  ىنس ؛ هچ  هعیش و  هچ  مینادب -  ار  نیا  دیاب  ام  دننک . فرـصنم  ىلـصا 

هک مھ  ىشالت  دنمالسا ؛ تیمکاح  نمشد  دناىمالسا ، ىھاگآ  نمـشد  دنمالـسا ، نمـشد  ىتسینویھـص ، ىاھتـسایس  ىرابکتـسا ، ىاھتـسایس  اکیرمآ ، ىاھتـسایس 

ىهمھ رد  ىھلا ، ىهوقولوح  هب  ىھلا ، نذا  هب  هک ]  ] دـننکیم شـالت  ماـسقا  عاوـنا و  هب  دـنراد  تسا  لاـس   ٣۵ تسا ؛ اھنآ  ىهلاـس  شالت ٣۵  ىهلابند  دـننکیم ، دـنراد  زورما 

. دروخ دنھاوخ  تسکش  اعطق  راگدرورپ  لضف  هب  مھ  ىکی  نیا  رد  دندروخ ؛ تسکش  دندرک ، ىمالسا  ىروھمج  هیلع  هک  ىیاھشالت 

هک دنادب  دیاب  هعیش  دننکن ؛ کمک  نمشد  هب  رگیدکی ، تاساسحا  کیرحت  اب  هک  تسا  نیا  ىنس -  ناملـسم  هچ  هعیـش ، ناملـسم  هچ  تسا -  ناناملـسم  ىهفیظو  هچنآ 

مھ ىنس  دھدب ؛ هزاجا  دیابن  درب ، دھاوخ  دوس  ىلصا ، نمشد  کرتشم ، نمـشد  دوشب ، کیرحت  ىنـس  هعیـش و  نایم  ىزیگناربتیـساسح  اوعد و  فالتخا و  هچنانچ  رگا 

ناملـسم و ىاھهورگ  ناملـسم و  ىاھهفئاط  نیب  ىاوعد  دننکن ، تناھا  رگیدکی  تاسدقم  هب  دننکن ، کیرحت  ار  رگیدکی  تاساسحا  دنـشاب ، بقارم  دـیاب  نیفرط  روجنیمھ .

دنکب ىمادقا  هنیمز  نیا  رد  ىسک  رگا  دنشاب . هجوتم  دیاب  همھ  ار  نیا  دننکن ؛ ىزورفا  شتآ  تسا -  مالسا  نانمشد  ىهقالع  دروم  هک  ار -  ىنس  هعیـش و  نیب  صاخ  روطهب 

هب دـنکیم ، کـمک  دراد  ثیبـخ  سیلگنا  هب  دـنکیم ، کـمک  دراد  اـکیرمآ  هب  دـنادب  نیقی  تسا ، ىنمـشد  داـجیا  بجوـم  تسا و  لـباقم  فرط  تاـساسحا  کـیرحت  بجوـم  هـک 

داـجیا ىارب  دـنزادناىم  هار  هب  ار  ریفکت  ناـیرج  دـنروآىم و  دوجوهب  ار  اـھنیا  لاـثما  هدـعاقلا و  شعاد و  هک  دـنکیم  کـمک  ىناـسک  ناـمھ  هب  دـنکیم ؛ کـمک  دراد  مسینویھص 

تسا و ىمالـسا  عـماوج  ىهمھ  فیاـظو  نیرتبجاو  نیرتمزـال و  زا  ىکی  ىمالـسا ، ىگتـسبمھ  ىمالـسا ، ىردارب  ىمالـسا ، داـحتا  زورما  ىنـس . هعیـش و  نـیب  فـالتخا 

. میشاب مزتلم  هفیظو  نیا  هب  همھ  ىتسیاب 

ىمالسا  / ١٣٩٣/١٠/١٩ تدحو  ىللملانیب  سنارفنک  نیمتشھ  تسیب و  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یاـھتلم اـب  یمالـسا ، داـحتا  هب  دراد  یگتـسب  شروـشک  یهدـنیآ  تحلـصم  دـنادب  هک  تسا  هتفاـی  ار  ـالاو  تفرعم  نیا  یھاـگآ ، نیا  تریـصب ، نیا  ناریا  تلم  هللادـمحب  زورما 

تلم نکل  دـننکب  هسوسو  دـننک ، داجیا  ینیبدـب  دـننک ، داجیا  لـالتخا  دـننکیم ، یعـس  دـننکیم ، شـشوک  یناـسک ، دـننکیم  شـالت  هتبلا  رگید . یاـھروشک  اـب  ناملـسم و 

ار دوخ  راک  تدحو -  یهلئسم  هب  یمالسا  ماظن  لیکشت  زاغآ  زا  مھ  دعب  بالقنا ، یزوریپ  زا  لبق  زا  ام -  راوگرزب  ماما  دایرف  نیا  تسا . هدیمھف  زورما  ام  تلم  ار  نیا  هللادمحب 

ام رگا  دنشیدنیب ؛ یمالسا  تدحو  هب  دنشیدنیب ، یمالسا  تما  هب  ملاع ، طاقنیصقا  رد  ناناملسم  یهمھ  دیاب  زورما  تسا . همھ  یهفیظو  نیا  دندش ؛ هاگآ  ام  مدرم  درک ،

یرگید روشک  زا  دنک ، هلمح  روشک  کی  هب  دنک ، ادج  مھ  زا  ار  ام  هک  تسا  نیا  نمشد  تحلـصم  دش . دھاوخ  نیمات  مھ  نامیاھروشک  عفانم  میدرک ، رکف  یمالـسا  تما  هب 

. میراذگب دیابن  ام  تسا ، نیا  رد  نمشد  تحلصم  دنک ؛ یریگرای 

ىمالسا  / ١٣٩٣/١٠/١٩ تدحو  ىللملانیب  سنارفنک  نیمتشھ  تسیب و  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

قافتا یمیظع  تکرح  هچ  دـینیبب  دـندوب . هدرک  دودـسم  دوخ  لایخ  هب  تیبلھا  نانمـشد  مالـسا و  نانمـشد  ار  هار  نیا  البرک . نیعبرا  لاسما  یهثداح  دوب  یبیجع  یهثداح 

قرف هعیش و  ینس و  ناملـسم -  یاھتلم  یمالـسا ، یاھروشک  میـشاب ، مھ  اب  ام  رگا  دنکیم . ادیپ  ساکعنا  روجنیا  دریگیم ، رارق  مھ  رانک  رد  اھمـسج  یتح  یتقو  داتفا !

ایند رد  دینیبب  دننکن ، تناھا  رگیدکی  هب  دنشاب ، هتشادن  تینوس  دنـشاب ، هتـشادن  نظوس  رگیدکی  هب  تبـسن  دشاب ، فاص  ناشیاھلد  رگیدکی  اب  عیـشت -  ننـست و  فلتخم 

. تدحو تدحو ؛ دش ! دھاوخ  تسرد  مالسا  یارب  یتزع  هچ  داتفا ؛ دھاوخ  یقافتا  هچ 

هب دـسریم  دـیدرک ، وجتـسج  رگا  مھ  اھتـسد  نیا  یهمھ  دـنک ؛ ادـج  مھ  زا  ار  اھنیا  هکنیا  یارب  تسا  راک  رد  ییاھتـسد  هعیـش ، نیب  رد  مھ  تنـس ، لھا  نیب  رد  مھ  زورما ،

هتـشاد سیلگنا  شـشیآما  هب  طابترا  هک  یعیـشت  نآ  مالـسا . نانمـشد  طقف ؛ هعیـش  نانمـشد  هن  ناریا ، نانمـشد  هن  مالـسا ؛ نانمـشد  یتاـعالطا  یـسوساج و  زکارم 

ار دایرف  نیا  یمالـسا  یروھمج  رد  تسا  لاس  ام ٣۵  دنمالسا . دض  ود  رھ  تسا ؛ ینس  نآ  هن  تسا ، هعیش  نآ  هن  دشاب ، اکیرمآ  یایآیـس  رودزم  هک  یننـست  نآ  دشاب ،

هب هک  تسا  هدوـب  یکمک  بلغا  تسا ، هدرک  زورما  اـت  مالـسا  یاـیند  رد  دوـخ  ناردارب  هب  یمالـسا  یروـھمج  هک  یکمک  مینکیم . لـمع  مییوـگیمن ، مھ  طـقف  مینزیم ؛ میراد 

سار رد  زورما  تدحو ، یهلئسم  میتسنادیم  نوچ  میداتسیا ، هقطنم  یاھروشک  نموم  مدرم  رانک  رد  میداتسیا ، اھینیطـسلف  رانک  رد  ام  تسا . هدرک  تنـس  لھا  ناردارب 

کی دننزن . هقرفت  زا  مد  ردقنیا  مالسا ، یایند  نارادمتسایس  هب  مالسا ، یایند  نارکفنشور  هب  مالعا ، یاملع  هب  منکیم  رارصا  منکیم ، هیصوت  نم  تسا . یمالـسا  لئاسم 

یهرھچ مینک  یعـس  نامدوخ  نورد  رد  مھ  اـم  تقونآ ] ، ] دـننک بارخ  اـیند  رد  ار  مالـسا  یهرھچ  هکنیا  یارب  یـسارھمالسا ، یارب  دـننکیم  جرخ  لوپ  دـنراد  اـیند  رد  یاهدـع 

. تسا تسایس  فالخ  تسا ، تمکح  فالخ  نیا  میناسرتب ! رگیدکی  زا  ار  مدرم  مینک ، بیرخت  مینک ، بارخ  ار  رگیدکی 

درک  / ٠٢/١۴/١٣٩۴ ناملسم  ناگرمشیپ  یادھش  تشادیمارگ  یهرگنک  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ینعی دننک ؛ هتخیگنارب  ار  اھبصعت  فرط  ود  رھ  زا  دندرک  یعـس  دناهدرک ؛ هیکت  ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  یور  اھنآ  تسا . یمھم  یهلئـسم  ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  نیا 

یاھناسنا دـنوشیم . اھزیچ  نیا  تسد  یهچیزاب  هشیمھ  تلفغ ، یور  زا  بخ  مھ  یاهدـع  کـی  دـننک . هتخیگنارب  ینـس  فرط  رد  مھ  هعیـش ، فرط  رد  مھ  ار ، بصعت  شتآ 

هب دنکیم  انب  ننـست ، زا  یرادفرط  توسک  رد  هک  یـسک  نآ  هک  تسا  روجنیا  اعقاو  دنوشن . یناعم  نیا  ریـسا  هک  دشاب  عمج  یلیخ  ناشـساوح  دـیاب  دـنمهقالع  زوسلد و 

یناسک تسھ ؛] عیشت   ] دروم رد  هیـضق  نیمھ  نیع  درادن . مالـسا  هب  ننـست و  هب  رما  زکرم  رد  یاهقالع  هنوگچیھ  دنارذگیم ، دح  زا  ار  دوخ  ینمـشد  ندرک و  هلمح  هعیش 

زا دـننکیم ؟ هدافتـسا  یناسک  هچ  زا  اھنیا  تسین ؛ اـھنآ  رد  ینید  یهزیگنا  هنوگچـیھ  هکیلاـحرد  دنتـسھ ، ننـست  لـھا  دـض  رب  هعیـش  رد  بصعت  شتآ  کرحم  هک  دنتـسھ 

نمـشد فدـھ  دـنمھفب  هک  تسین  اھنآ  رد  مزـال  تمکح  هجوت و  لـقع و  اـما  دـنراد  یبھذـم  یهقـالع  دـنرادن ؛ هیـضق  بناوج  هب  هجوت  تسرد  هک  یتاطـسوتم  نیطـسوتم و 

رد اھسیلگنا  هک  متفگیم  ار  نیا  شیپ  اھتدم  نامھ  زا  هدنب  دسرب . هجیتن  هب  هئطوت  نیا  میراذـگن  میـشاب ، بقارم  یتسیاب  همھ  دـننکیم ؛ کیرحت  فرط  ود  زا  اھنیا  تسیچ .

راکهچ دندلب  بوخ  تسا ؛ رتشیب  یلیخ  اھنآ  رد  ننست  عیشت و  نیب  ینکفا  فالتخا  یهبرجت  تسا ، رتشیب  ناشهبرجت  اھییاکیرمآ  زا  اھنآ  دنراد ، هبرجت  یلیخ  هلئسم  نیا 

لھا زا  تیامح  ناونعهب  اکیرمآ  یهرگنک  سلجم  رد  دـیدید  الاح  دنتنـس . لھا  رادفرط  ییوگ  هک  دـننزیم  فرح  یوحنهب  تقوکـی  دـنزادنیب . مھ  ناـج  هب  ار  فرط  ود  هک  دـننکب 

مھ ینس  هعیش و  ناشیارب  دراد ؛ مالسا  زا  یناشن  هک  دنتسھ  یزیچ  رھ  دض  اھنآ  دنراد ؟ هقالع  تنـس  لھا  هب  اعقاو  ایآ  اھنآ  الاح  دننکیم ! بیوصت  حرط  قارع ، برع  تنس 

اب دننک ؛ هدافتسا  یدرک  لماع  زا  دنناوتیمن  نانمشد ]  »...« ] هناتخبشوخ الاح  تسا ، هلئسم  کی  بھذم  یهلئسم  نیاربانب  درک . هجوت  یتسیاب  هتکن  نیا  هب  درادن ؛ یقرف 

لماع زا  دننکیم ، ار  تاغیلبت  بخ  نکیلو  دننکب  هدافتـسا  دنناوتیمن  لماع  نیا  زا  ناریا  رد  دننک ، هدافتـسا  دـنناوتیم  بوخ  یدرک  لماع  زا  رگید  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  هکنیا 

. تفرگ اھنیا  تسد  زا  دیاب  ار  اھهناھب  تسا . هلئسم  کی  تیموق  یهلئسم  دننکیم ؛ هدافتسا  یبھذم  فالتخا 

میرک  / ٠٣/٠٢/١٣٩۴ نآرق  ىللملانیب  تاقباسم  هرود  نیمود  ىس و  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  یولج  فالتخا ؛ داجیا  زا  تسا  ترابع  دننکیم ، لابند  تدش  اب  مھ  زورما  دندرک ، لابند  ار  نآ  هشیمھ  یمالـسا  تما  نورد  رد  مالـسا  نانمـشد  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

مالـسا و نانمـشد  یوگدنلب  ام  یهرجنح  میـشاب  بقارم  دنادن . هچ  دنادب ، شدوخ  هچ  تسا ؛ نمـشد  یوگدنلب  دـنزب ، فرح  فالتخا  تھج  رد  هک  یاهرجنح  رھ  تفرگ . دـیاب 

یاھبصعت اھتیلم و  اھتیموق و  فالتخا  نوگانوگ ، یاھروشک  فالتخا  مجع ، برع و  فالتخا  ینس ، هعیـش و  فالتخا  یبھذم ، فالتخا  دھدن . رـس  فالتخا  دایرف  دوشن ؛ نآرق 

. داتسیا اھنیا  لباقم  دیاب  دننکیم . لعتشم  ناملسم  عماوج  نیب  رد  دنراد  هک  تسا  ییاھزیچ  یتسیلانویسان ،

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 33 
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؛ میریگب میمـصت  ام ؛ یهدارا  مزع و  زا  تسا  ترابع  یلـصا  لماع  تسا . زاب  هار  دراد ، دوجو  لمع  هار  نکل  تسا ؛ راوشد  شندرک  لمع  تسا ، ناـسآ  اـھفرح  نیا  نتفگ  هتبلا 

هک دنتسھ  ییاھروشک  یمالسا ، یاھروشک  رد  زورما  میسانشب . ار  تسود  میـسانشب ، ار  نمـشد  میـشاب ، هتـشاد  تریـصب  الوا  تسا . یلـصا  لماع  ود  مزع  تریـصب و 

، بخ دننکیم ؛ لایخ  نمـشد  ار  تسود  دننکیم ، لایخ  تسود  ار  نمـشد  دنھدب . صیخـشت  نمـشد  زا  ار  تسود  دـنناوتیمن  دناهرـصاب ؛ یاطخ  راچد  اھروشک  نآ  نالوئـسم 

. تسا مزال  تریصب  دوشیم ؛ هبرض  راچد  یشنیب ، نینچ  اب  یھاگن ، نینچ  اب  یروشک ، نینچکی  دروخیم . هبرض  ناسنا 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. دنرابکتسا برغ و  اکیرمآ و 

ماوقا زا  ناردارب  نارھاوخ و  روشک ، لخاد  رد  تسا . راوتـسا  انبم  نیمھ  رب  میدرک ، رارکت  نآ  زا  دـعب  ررکم  میدرک و  هیکت  نآ  رب  لاس  لوا  لاسما  ام  هک  یایناـبزمھ  یلدـمھ و 

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

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

. یساسا طوطخ 

بالقنا  / ٠٣/٢٧/١٣٩۴ ربھر  اب  قارع  ریزوتسخن  رادید 

. دوش رادهشدخ  قارع  رد  برع  درک و  ینس و  هعیش و  تدحو  تشاذگن  داتسیا و  ینکفاهقرفت  هئطوت و  نیا  لباقم  رد  تقد  اب  هنارایشوھ و  دیاب 

ىمالسا  / ٢٧/٠۴/١٣٩۴ ىاھروشک  ىارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب ماصتعا  رد  یتح  تسا ؛ هدومرف  دـیکات  ناناملـسم  یردارب  نیملـسم و  یگچراـپکی  تدـحو و  رب  همھنیا  مالـسا  تسا . داـیز  رایـسب  اـھیراتفرگ  مالـسا  یاـیند  رد  زورما 

مھ اب  دـینک ، کسمت  یھلا  لبح  هب  مھ  اب  همھ  اعیمج ؛ لبحب هللا  اومـصتعا  و  دـنکیمن ؛ هیـصوت  مالـسا  ار  نیا  اما ] ، ] درک ادـیپ  ماصتعا  هللالبح  هب  کتکت  ناوتیم  هللالـبح ،

نم دینکیم . هظحالم  هک  تسا  نیمھ  مھ  شاهجیتن  مینکیمن ؛ لمع  مالسا  روتسد  نیا  هب  هنافـساتم  اھناملـسم  ام  زورما  دیکات ، همھنیا  شرافـس و  همھنیا  اب  دیـشاب .

نئاخ تسد  هک  منک  تساوخرد  اھروشک  یهمھ  رد  ناگبخن  ناگدـبز ، نارادمتـسایس ، اھتلود ، نالوئـسم  نارکفنـشور ، اـملع ، زا  اـصوصخم  نیملـسم ، داـحآ  زا  مھاوخیم 

روـطهب ناناملـسم  تسا . ینیقلت  هقرفت  نیا  تسا ، یلیمحت  هقرفت  نیا  تسین ، یعیبـط  هقرفت  نیا  دـننک . هدـھاشم  دـننیبب و  هـقرفت  نـیا  رد  ار  یمالـسا  تـما  نانمـشد 

اب تسا ، هدشن  نادیم  دراو  نمشد  تثابخ  نمـشد ، یهمدمد  نمـشد ، یهسوسو  هک  یتقونآ  هک  تسا  هداد  ناشن  اھهبرجت  دننک و  یگدنز  دنناوتیم  مھ  رانک  رد  یعیبط 

. میاهدرک هدھاشم  مھ ]  ] یمالسا رگید  یاھروشک  رد  میاهدید ، قارع  رد  میاهدید ، نامدوخ  روشک  رد  ام  ار  نیا  دناهدرک . یگدنز  مھ 

تردق نیا  دنھاوخیمن  دشاب ؛ هچراپکی  یمالـسا  تما  دنھاوخیمن  تسا . هقرفت  نیا  رد  گرزب  یاھتردق  عفانم  هکنیا  یارب  ارچ ؟ مالـسا ؛ یایند  هب  دـننکیم  قیرزت  ار  هقرفت  نیا 

رھپـس رد  درکیم ، هیکت  دوخ  تاکرتشم  یور  رب  رگا  دوب ، هچراپکی  یمالـسا  تما  رگا  دنھاوخیمن . دھدب ؛ ناشن  ار  شدوخ  دـنک و  دـنلب  رـس  یناھج  یاھتردـق  قفا  رد  میظع ،

نیا اب  ینیمزریز ، ریاخذ  عبانم و  نیا  اب  ملاع ، ساسح  قطانم  رد  اھروشک  نیا  اب  میظع ، تیعمج  نیا  اـب  دـشیم  درفهبرـصحنم  تردـق  کـی  دـیدرت  نودـب  یناـھج  تساـیس 

نیا رد  ار  یتسینویھـص  میژر  دـتفیب . قافتا  نیا  دـنھاوخیمن  تفرگیمارف . ار  ایند  یاهدـیدپ  نینچکـی  میدـشیم ، دـحتم  اـم  رگا  یناـسنا ؛ یورین  تورث  نیا  اـب  یعیبط و  تورث 

. دوخ نورد  هب  دننک  لوغشم  ار  هقطنم  یاھروشک  هکنیا  یارب  دننک ؛ فالتخا  داجیا  هکنیا  یارب  دنتشاک  هقطنم 

ىمالسا  / ٢٧/٠۴/١٣٩۴ ىاھروشک  ىارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا هعیـش ، ینـس و  یاھگنج  نیا  دـنتخادنا ؛ هار  ار  یلخاد  یاھگنج  نیا  دـندرک ؟ راـکهچ  دـننک . فرـصنم  مسینویھـص  زا  دـیاب  ار  اـھتلم  دـننک و  بارخ  دـیاب  ار  نیا  دـندرک  رکف 

نیا دنھدب . رارق  مھ  لباقم  رد  ار  اھتلم  دنزادنیب و  مھ  ناج  هب  ار  اھام  هکنیا  یارب  دـندش  هتخادرپوهتخاس  اھنیا ، لاثما  شعاد و  هدـعاقلا و  لیبق  زا  یراکتیانج  یاھنامزاس 

. تسا اھنآ  نئاخ  زواجتم و  تسد  مھ 

دنراد مـھ  زورما  دنتـشاد و  شقن  شعاد  نتخادـنااج  رد  شعاد ، یهعـسوت  رد  شعاد ، داـجیا  رد  هـک  دـندرک  فارتـعا  ناـشدوخ  تارطاـخ  یاـھباتک  رد  اـھییاکیرمآ  زا  یـضعب 

هتـسد نیا  هیلع  رب  یزیچ  هک  ضرف  هب  الاح  یلو ] [ ؛ شعاد دض  دشاب  یفالتئا  کی  اعقاو  منکیمن  رواب  هک  هدنب  هتبلا ] . ] هدمآ دوجوهب  شعاد  دض  فالتئا  الاح  دننکیم . تیامح 

ار مسیرورت  دننکیم ، راک  دـننکیم ، شالت  دـنراد  یمالـسا  یاھروشک  فارطا  رد  فلتخم  یاھمـسا  هب  هدروآداب  یاھتورث  اب  نوگانوگ  یاھهورگ  تسا ؟ شعاد  طقف  رگم  دـشاب ؛

لوغـشم دندرک ، مرگ  ار  اھتلم  رـس  دنربیم . نیب  زا  اھنیا  دـننام  دجـسم و  نادـیم و  رازاب و  هچوک و  رد  ار  اھهانگیب  دنـشکیم ، ار  اھمدآ  دـننکیم ، داجیا  راجفنا  دـننکیم ، جـیورت 

ار هدع  کی  اھراک ،] نیا  هب   ] دننکیم راداو  لوپ  اب  دننکیم ، تیبرت  یطارفا  شاحف و  وردـنت و  فرط ، نیا  رد  ار  هدـع  کی  هعیـش ؛ هیلع  ار  ینـس  ینـس ، هیلع  ار  هعیـش  دـندرک ؛

یارب نـیا  زا  رتـھب  هـچ  دــنناشلابند . مدرم  زا  یمیظع  لـیخ  کـی  مـھ  مادــک  رھ  دــنتفیب و  مـھ  ناـج  هـب  اـھنیا  هـک  دــنروآیم  دوـجوهب  شاـحف  وردــنت و  فرط  نآ  زا  ــالباقتم 

! درذگیم هقطنم  رد  دراد  هچ  میمھفب  میوش ! رادیب  یتسینویھص ؟ میژر  یارب  نیا  زا  رتھب  هچ  اھتسینویھص ؟

زا یهدمآرب  ماظن  هک  تسا  نیا  یرابکتسا  یاھتردق  تسایس  قارع ، رد  تسا . هنانئاخ  اراکـشآ  تسا ؛ هنانئاخ  یاھتـسایس  هقطنم ، نیا  رد  یرابکتـسا  یاھتردق  تسایس 

ام دنزادنیب . مھ  ناج  هب  قارع  رد  ار  ینس  هعیش و  و  دنک ؛ راک  دنراذگن  دننک ، لالخا  دننک ، فیعضت  دنتـسھ ؛ نیا  لابند  دننک ؛ نوگنرـس  ار  یـسارکومد  تیرثکا و  تاباختنا و 

هیلع دنتسیاب ، مھ  لباقم  رد  دیاب  زورما  و  دندرکیم ، جاودزا  مھ  اب  دندرکیم ، یگدنز  مھ  رانک  رد  دندرکیم ، یگدنز  مھ  اب  ینـس  هعیـش و  میاهدید ؛ ایاضق  نیا  زا  لبق  ار  قارع 

. دننک هیزجت  ار  قارع  هک  دنتسھ  نیا  لابند  اھنیا  مھ  تیاھنرد  دنشکب ! هحلسا  مھ 

یمالسا  / ٢۶/٠۵/١٣٩۴ یاھنویزیولت  ویدار و  یهیداحتا  مالسلامھیلع و  تیب  لھا  یناھج  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ترابع یمود  فالتخا ، داجیا  زا  تسا  ترابع  یکی  تسا - اتود  نیا  هدمع  نکل  دراد  یدایز  بعش  هتبلا   - تسا راوتسا  هیاپ  ود  رب  اتدمع  هقطنم  نیا  رد  نمـشد  نیا  یهشقن 

فالتخا اھتلود ، فالتخا  زا  رتکانرطخ  هک  اھتلم ، نیب  فالتخا  دـعب  اھتلود و  نیب  فالتخا  فالتخا ؛ داـجیا  تسا : هقطنم  نیا  رد  نمـشد  یهشقن  ساـسا  نیا ، ذوفن . زا  تسا 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 34 
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مسیبرعناـپ و مسیناریاناـپ و  یهلئـسم  تقوکـی  ـالاح  فـلتخم ؛ یاـھمان  اـب  دـننیرفایب ؛ تیبـصع  دـننک و  نیکرچ  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار  اـھتلم  یاـھلد  ینعی  تسا ؛ اـھتلم 

یاھراک زا  ملق  کی  نیا  دـننک . فالتخا  داجیا  دـنناوتب ، هک  یناونع  رھ  هب  تسا ؛ اھنیا  دـننام  ریفکت و  هعیـش و  ینـس و  یهلئـسم  مھ  زور  کی  دوب ، اھفرح  نیا  مسیکرتناپ و 

. دننکیم راک  نیا  یور  دنراد  تدشب  هک  تسا  اھنیا 

نیا دننکیم . راک  دنراد  زورما  دوجو ، یهمھ  اب  دنتفرگ و  دای  اھنآ  زا  مھ  اھییاکیرمآ  دنراد و  صـصخت  یبھذم  فالتخا  داجیا  رد  اھنآ  دـندوب ؛ اھسیلگنا  راک  نیا  صـصختم  هتبلا 

دوـخ زورما  اـما ]  ] دنتـشاد دـیدرت  اھیـضعب  میتـفگ ، شیپ  لاـس  دـنچ  زا  هتبلا  ار  نیا  اـم  دنتـسھ . اـھنیا  تسد  یهتخاـس  هـمھ  دـینکیم ، هدـھاشم  هـک  یریفکت  یاـھهورگ 

دوجوهب اھنآ  ار  اھیریفکت  دندروآ ، دوجوهب  اھنآ  ار  هرـصنلاھھبج  نآ  هک  دـننکیم  فارتعا  دـندروآ ، دوجوهب  اھنآ  ار  شعاد  هک  دـننکیم  فارتعا  دـننکیم ؛ فارتعا  دـنراد  اھییاکیرمآ 

دیاب تسا و  زومآتربع  یلیخ  ام  یارب  هک  یزیچ  نیا  تسا . نیا  مھم  دندروخ ؛ ار  اھنیا  لوگ  قداص ، هچرگا  حولهداس  ناملـسم  هدـع  کی  دـندرک و  تسرد  ناشدوخ  دـندروآ ؛

هیروس یهلئسم  شحضاو  لاثم  کی  داتفا . قافتا  نیا  دنکیم ؛ راک  نمشد  یهشقن  لخاد  تریـصب ، مدع  رطاخهب  هینلاقداص  ناسنا  یھاگ  هک  تسا  نیا  مینک ، هجوت  نآ  هب 

نیا زا  هک  دـندمآرب  ددـصرد  یلیئارـسا  لماوع  اھییاکیرمآ و  هلـصافالب  دـندش ، نوگنرـس  یتوغاط  یاھتموکح  یمالـسا ، یاھراعـش  اـب  رـصم  رد  سنوت ، رد  هکیتقو  تسا .

رارق هشقن  نیا  رد  تریـصبیب  هداس و  ناملـسم  هدـع  کی  هیروس ؛ غارـس  دـنتفر  اذـل ] ، ] دـننک هدافتـسا  تمواقم  یاـھروشک  تمواـقم و  یاـھتلود  ندرک  دوباـن  یارب  لومرف 

مامت یک  تسین  مھ  مولعم  هک  دـندرک  یمطالت  نینچ  کی  راـچد  ار  روشک  کـی  تسا  لاـس  جـنپ  راـھچ  دـینکیم  هدـھاشم  هک  دـندناسر  ییاـجنآ  هب  ار  هیروس  راـک  دـنتفرگ ،

یاھهورگ دـتفایم . یدایز  دراوم  رد  قافتا  نیا  درک . رپ  ار  نمـشد  لودـج  تفرگ و  رارق  نمـشد  یهشقن  رد  مھ  حولهداـس  ناملـسم  درک و  نمـشد  هک  دوب  یراـک  نیا  دوشب ؛

. دننکیم دومناو  یبھذـم  گنج  ناونعهب  ار  نیا  دـنتخادنا و  یمالـسا  تما  ناج  هب  دـندرک و  تسرد  اھنیا  ار  رابج  رارج و  کاتھ و  یاھتعامج  دـندرک ، تسرد  اھنیا  ار  یریفکت 

هب دوشب ، هداد  نآ  هب  یبھذم  یاوعد  ناونع  دوشیم  یعس  اھاج  یهیقب  رد  هیروس و  رد  قارع و  رد  دینیبیم  امـش  زورما  هک  یتافالتخا  نیا  هک  منکیم  ضرع  امـش  هب  نم 

، تسا ینـس  هعیـش و  ثحب  هک  دـنیوگیم  غورد  هب  یبھذـم ؛ گنج  هن  تسا  یـسایس  گنج  نمی ، رد  گـنج  تسا . یـسایس  یاوعد  تسین ، یبھذـم  یاوعد  هجوچـیھ 

، دنھدیم تسد  زا  ار  هسردم  ناتـسرامیب و  راوخریـش و  کدوک  نز و  هچب و  دنراد  نمی  رد  اھیدوعـس  نارابمب  ریز  هک  ییاھنآ  زا  یـضعب  تسین . ینـس  هعیـش و  هکیلاحرد 

. تسا اھتسایس  یاوعد  تسا ، یسایس  یاوعد  اوعد  تسین ، ینس  هعیش و  ثحب  دنایدیز ؛ ناشیضعب  دنایعفاش ،

تسد ام  میاهتفگ : همھ  هب  انلع  احیرـص و  ام  دورب . نیب  زا  تافالتخا  نیا  درک  شالت  دیاب  دناهدرک ؛ فالتخا  داجیا  دناهدروآ ؛ دوجوهب  هقطنم  رد  اھنیا  ار  یعـضو  نینچ  کی  زورما 

بلغا ینعی  اھهیاسمھ  زا  یرایسب  اب  نامطباور  هتبلا  میرادن . یلکشم  چیھ  ناملسم  یاھتلود  اب  ام  مینکیم ؛ زارد  هقطنم  ناملـسم  یاھتلود  یهمھ  تمـس  هب  یتسود 

طباور ام  اـب  دنتـسھ ، ناریا  یمالـسا  یروھمج  ربورود  هک  ییاـھروشک  قرـش ، رد  برغ و  رد  بونج ، رد  لامـش ، رد  تسا . هناردارب  هناتـسود و  طـباور  مھ  ناـمیاھهیاسمھ 

ناگیاسمھ اب  بوخ  تاطابترا  رب  نامیانب  ام  فرط  زا  نکل  تسھ  نیا  هتبلا  دننکیم -  تثابخ  دـننکیم ، تجاجل  دـنراد ، فالتخا  رود  کیدزن و  مھ  اھیـضعب  هتبلا  دـنراد . بوخ 

. تسا یبوخ  تاطابترا  اھتلم  اب  ام  روشک  تاطابترا  اھتلم . صوصخلاب  اھتلود و  تسا ؛

زوریپ ار  بالقنا  تسناوت  هک  دوب  لوصا  هب  یدـنبیاپ  تکرب  هب  ام  راوگرزب  ماما  دـنامب . ظوفحم  لوصا  یتسیاب  مییوگیم  اـم  تسا . یناـبم  لوصا و  هب  یدـنبیاپ  اـم  داـقتعا  هتبلا 

رابکتـسا اب  نانمـشد ، اب  ام  تسا . مھنیب » آمحر  رافکلا  یلع  آدشا  ، » لوصا زا  یکی  دوب . لوصا  هب  دنباپ  دـشخبب ؛ تابث  ار  یمالـسا  یروھمج  دـنک و  ظفح  ار  بالقنا  دـنک و 

مھنیب امحر  رافکلا و  یلع  ادشا  دیاب  میدقتعم  نوچ  میراد ؛ یردارب  تقافر و  یتسود و  رب  یانب  میرادن ؛ توادع  ینمشد و  رب  یانب  ناملسم  ناردارب  اب  میرادن و  یتشآ  رس 

راوگرزب ماما  طخ  میدرکن ؛ و  مینکیمن ؛ لباقم  فرط  بھذم  هب  هاگن  مولظم  زا  تیامح  رد  ام  تسا . یمالسا  یروھمج  ملسم  طخ  نیا  تسا ؛ ام  راوگرزب  ماما  سرد  نیا  دوب ؛

یتیامح نامھ  ام  یتوافت . چیھ  نودب  تشاد ؛ مھ ]  ] نیطسلف رد  ینـس  تمواقم  اب  ار  راتفر  نامھ  تشاد ، نانبل  رد  هعیـش  تمواقم  اب  هک  ار  یراتفر  نامھ  ماما  دوب . نیا 

یمالـسا تیوھ  زا  عافد  ام ، یارب  هلئـسم  دناهعیـش . اھنیا  دـندوب ، ینـس  اھنآ  یتوافت . چـیھ  نودـب  میدرک ؛ مھ ]  ] هزغ رد  نامناردارب  زا  میدرک ، نانبل  رد  ناـمناردارب  زا  هک  ار 

. تسا یلصا  یهلئسم  ام  یارب  نیا  تسا ؛ نیطسلف  یهلئسم  اھناملـسم  یهقطنم  لئاسم  سار  رد  زورما  تسا ؛ نیطـسلف  یهلئـسم  تسا ، مولظم  زا  تیامح  تسا ،

دوب ینـس  هک  نیـسحمادص  اب  درک  هزرابم  روطنامھ  رھاظ ؛ بسحهب  دوب  هعیـش  هک  یولھپ  یاضردمحم  اب  درک  هزرابم  راوگرزب  ماما  دـنکیمن ؛ قرف  مھ  نامیاھینمـشد  رد 

هزرابم روجکی  اھنیا  یودرھ  اب  ماما  دوب . هعیش  وا  رھاظ  دوب ، ینس  نیا  رھاظ  اما  دندوب  هناگیب  مالسا  زا  ناشیودرھ  ینس ؛ نیا  هن  دوب ، هعیـش  وا  هن  هتبلا  رھاظ . بسحهب 

مالسا روتسد  نیا  انوع ؛ مولظملل  امصخ و  ملاظلل  اونوک  تسا : مالـسا  لوصا  یهلئـسم  هلئـسم  تسین ؛ اھنیا  دننام  بھذم و  هعیـش و  ینـس و  یهلئـسم  هلئـسم  درک .

. تسا ام  طخ  نیا  تسا ؛ ام  هار  نیا  تسا .

میاهتفگ احیرص  ام  میفلاخم . دوشیم ، فالتخا  بجوم  هک  دنھدیم  ماجنا  هعیـش  یاھهورگ  زا  یـضعب  هک  ییاھراتفر  اب  ام  تسا . عونمم  مالـسا ، یایند  رد  تافالتخا  دیدشت 

ناشیاھیلیخ دننکیم ؛ دیدشت  ار  اھنآ  دـنیازفایم و  اھینمـشد  شتآ  رب  فرطنآ ، زا  یاهدـع  کی  فرطنیا ، زا  یاهدـع  کی  میفلاخم . تنـسلھا  تاسدـقم  هب  تناھا  اب  هک 

. تسا فالتخا  داجیا  لوا  یهجرد  رد  نمشد  یهشقن  تسیچ . نمشد  یهشقن  دید  دیاب  تسا ؛ مزال  تریصب  دنرادن . تریصب  نکل  تسا ، یبوخ  یاھتین  ناشیاھتین  مھ 

یمالسا  / ٢۶/٠۵/١٣٩۴ یاھنویزیولت  ویدار و  یهیداحتا  مالسلامھیلع و  تیب  لھا  یناھج  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دنروآیم دوجوهب  ار  ینکفاهقرفت  نیا  هک  یناسک  یهمھ  اب  مینکیم ؛ تیامح  دـننکیم  یگداتـسیا  اکیرمآ  یهنانکفاهقرفت  یاھتـسایس  اب  یهلباقم  رد  هک  یناـسک  یهمھ  زا 

. دنتساوخ ار  نآ  دندرک و  جیورت  ار  نآ  مالـسلامھیلع )  ) همئا هک  تسین  یعیـشت  نیا  میرادن ؛ لوبق  تسا  ندنل  شتاغیلبت  هاگیاپ  زکرم و  هک  ار  یعیـشت  ام  میلباقم . میفرط و 

رھظم عیشت  تسا . فارحنا  نیا  تسین ؛ عیشت  عیشت ، نیا  تسا ، مالـسا  یاھنمـشد  روضح  یارب  هداج  ندرکفاص  دیھمت و  یهیاپ  رب  فالتخا ، داجیا  یهیاپ  رب  هک  یعیـشت 

یهمھ زا  مینکیم ، تفلاخم  دننکیم  لمع  تدحو  دـض  هک  یناسک  اب  مینکیم ، تیامح  دـننکیم  تدـحو  هب  کمک  هک  یناسک  زا  ام  تسا . نآرق  رھظم  تسا ، بان  مالـسا  مات 

. مینکیم عافد  نامولظم 

جح  / ٣١/٠۵/١٣٩۴ ناراکردناتسد  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

رانک رد  همھ  فلتخم  یاھهقیلس  فلتخم ، بھاذم  فلتخم ، یاھهمانـسانش  فلتخم ، یاھتیلم  فلتخم ، یاھتـسوپ  فلتخم ، یاھگنر  تسا ، یمالـسا  تدحو  رھظم  جح 

رھظم یمالـسا ، یلدمھ  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  تدحو  نیا  دننکیم ؛ فوقو  رعـشم  تافرع و  رد  مھاب  دننکیم ، یعـس  مھاب  دـننکیم ، فاوط  مھاب  همھ  مھ . لثم  مھ و 

دندرک یعـس  هک  یناسک  نآ  رب  ادخ  تنعل  یمالـسا . تما  یارب  ناھج ؛ ناناملـسم  یهمھ  یارب  هکلب ] ، ] ناریا تلم  یارب  طقفهن  تسا ؛ جح  رد  ینابزمھ  یلدمھ و  یعقاو 

تمظع لباقم  رد  ار  اھتیلم  دننک ؛ میسقت  نوگانوگ  یاھهزیگنا  هب  نوگانوگ ، فانصا  هب  ار  اھناملسم  دننک ؛ رود  اھنھذ  زا  ار  یمالسا  تما  تیمھا  ار ، یمالسا  تما  تقیقح 

تما رب  ار  شتمحر  لاـعتم  یادـخ  تسا ؛ یمالـسا  تما  هب  قـلعتم  تمظع  تسا ؛ مھم  یمالـسا  تما  هکیلاـحرد  دـننک ؛ ادـج  مھ  زا  ار  تلم  دـننک ؛ گرزب  یمالـسا  تما 

رانک رد  دنوشیم  عمج  اھناملسم  رود ، یاھهار  زا  اجهمھ و  زا  قیمع ؛ جف  لک  نم  راورخ . یهنومن  یتشم  تسا ، یمالـسا  تما  لیکـشت  رھظم  جح  دنکیم ؛ لزان  یمالـسا 

؟ جح رد  زج  دیآیم  شیپ  اجک  رگید  نیا  دننکب ؛ رگیدکی  اب  یدردمھ  راھظا  دنونـشب ، ار  رگیدکی  یاھدرد  دننک ، یلدمھ  مھ  اب  دـننزب ، فرح  مھ  اب  هک  یگرزب  تصرف  هچ  مھ و 

. تسا داحتا  یهلئسم  جح  یعامتجا  یاھهبنج  زا  یکی 

جح  / ٣١/٠۵/١٣٩۴ ناراکردناتسد  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

فالتخا یتدـیقع  لئاسم  رد  یرکف ، لئاسم  رد  یـسایس ، لئاسم  رد  تسا ؛ مک  هقیلـس  فالتخا  ام  روشک  رد  رگم  بخ ، تسا . داحتا  داجیا  ناریا  تلم  یاھهبرجت  زا  یکی 

رد مھ  اھتیموق  نآ  دـننکیم ؛ یگدـنز  یـصخشم  یاھتیموق  ام  روشک  یاھـشخب  زا  یـضعب  دـندرک . ظـفح  ار  ناـشدوخ  تدـحو  تاـفالتخا ، نیا  دوجو  اـب  مدرم  اـما  تسا  داـیز 

. دـننکیم تکرـش  روـشک  داـحآ  یهیقب  هک  دـننکیم  تکرـش  یروجناـمھ  تسا ، بـالقنا  رھظم  هک  ینوگاـنوگ  مسارم  رد  سدـق ، زور  مسارم  رد  نمھب ، مودوتـسیب  مـسارم 

ماظن عفن  هب  بالقنا و  عفن  هب  اھنیا  تاکرح  تاقوا  یھاگ  میراد ؛ نابز ] ] کرت یهقطنم  میراد ، ناـبز ] ] برع یهقطنم  میراد ، ناـبز ] ] چولب یهقطنم  میراد ، ناـبز ] ] درک یهقطنم 

. تسا هدرک  هبرجت  ار  نیا  ناریا  تلم  تسا و  یمالسا  تدحو  نآ  نیا  میاهدید . مھ  ار  نیا  تسا ؛ رگید  یاھاج  زا  رتهتسجرب  یمالسا ، یروھمج 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 35 
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هب مھ  یگرزب  یاھتیقفوم  قافتا  داحتا و  نیا  تکرب  هب  و  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  قافتا  داحتا و  تلم  داحآ  لخاد  دیاب  هک  میراد  ار  هبرجت  نیا  هک  تسا  لاس  شـش  جنپویـس  ام 

یتح ای  یموق  فالتخا  ای  یبھذـم ، فالتخا  ای   - کـچوک فـالتخا  کـی  رثا  رب  دـنمھفیمن . مھ  زونھ  دـندیمھفن و  دنتـسنادن ، رگید  یاـھروشک  زا  یـضعب  ار  نیا  میدروآ ؛ تسد 

اولدب نیذلا  یلا  رت  ملا  دریگیم . اھنیا  زا  ار  شتمعن  لاعتم  یادـخ  بخ ، دـنبوکیم ؛ نمـشد  لثم  ار  رگیدـمھ  مھ و  ناج  هب  دـنتفایم  ناشیاھروشک  لخاد  رد  یبزح - فالتخا 

، میتخانـشن تسا  هدرک  ماـعنا  تسا ، هدرک  لاـضفا  تسا ، هدرک  لـضفت  هک  ار  ادـخ  تمعن  یتـقو  رارقلا ؛ سئب  اھنولـصی و  منھج  راوـبلا *  راد  مھموـق  اوـلحا  ارفک و  تـمعن هللا 

ام اوریغی  یتح  موق  یلع  اھمعنا  همعن  اریغم  کی  مل  داد ؛ دـھاوخ  رییغت  تلم  نیا  اب  ار  شدوخ  راـتفر  مھ  لاـعتم  یادـخ  بخ  میدرک ، نارفک  ار  تمعن  نیا  میدرکن ، یرازگرکش 

روطهب الاح  نکمم ؛ دـح  هب   - مینک قیبطت  یھلا  یهدارا  قبط  رب  ار  نامدوخ  مینک ، تکرح  میقتـسم  یهداج  رد  مینک ، تکرح  تسار  هار  رد  امـش  نم و  یتقو  ات  مھـسفناب ؛

فالتخا داجیا  نامدوخ  میدرک ، بارخ  ار  نامدوخ  نامدوخ  یتقو  اما  درادـیم ، هگن  یقاب  ام  رب  ار  شتمعن  لاعتم  یادـخ  میتسھ - اھفرح  نیا  زا  رتکچوک  یلیخ  اھام  هک  لماک 

کی مل  ناب هللا  کلذ  درادن . یـشیوخوموق  یـسک  اب  ادخ  درادیمرب ؛ ار  شتمعن  لاعتم  یادـخ  میدـش ، هقیهبتسد  مھ  اب  نامدوخ  میدرک ، هئطوت  مھ  هیلع  نامدوخ  میدرک ،

یتقو دـینک ؛ بارخ  ار  هنیمز  امـش  دوخ  یتقو  اـت  دریگیمن  امـش  زا  ادـخ  ار  تمعن  نیا  هداد ، امـش  هب  هک  ار  یتمعن  مھـسفناب ؛ اـم  اوریغی  یتح  موق  یلع  اـھمعنا  همعن  اریغم 

. دوشب لقتنم  اھهبرجت  نیا  بخ ، دننک . ظفح  ناشدوخ  یارب  ار  یھلا  تمعن  دناهتسناوت  هک  تسا  ناریا  تلم  یهبرجت  نیا  دش . دھاوخ  بلس  تمعن  دیدرک ، بارخ  ار  هنیمز 

هئطوت مالـسا  هیلع  هکلب ] ، ] صاـخ بھذـم  نـالف  هیلع  هن  ناریا ، هیلع  هن  هعیـش ، هیلع  هن  زورما  هن ؟ اـی  میمھفیم  ار  نیا  دـنھجاوم ؛ هئطوـت  اـب  زورما  یمالـسا ، یاـھروشک 

مالـسا نآ  تسا ، نآرق  نآ  تسین ؛ عیـشت  هک  الیبس » نینموملا  یلع  نیرفٰکلل  لـعجی هللا  نل   » دـنزیم داـیرف  هک  ینوناـک  یزکرم و  نآ  تسا ؛ مالـسا  لاـم  نآرق  نوچ  تسا .

تـسد تسد  نآ  دـنفلاخم و  دـتفیبرد  رابکتـسا  اب  هک  یتسد  رھ  اب  دـنفلاخم ؛ دـنک  رادـیب  ار  اھتلم  ار و  مدرم  هک  یاهرجنح  رھ  اب  یزکرم ، رھ  اـب  دـنفلاخم . نآ  اـب  اذـل  تسا ؛

. دنفلاخم مالسا  اب  اذل ] [ ؛ تسا مالسا  یهرجنح  هرجنح  نآ  تسا ، مالسا 

یاھلاس ندز . هبرض  یارب  ندرک ، ذوفن  یارب  دننکیم  ادیپ  هار  دننکیم ، رکف  دننیشنیم  ماسقا . عاونا و  تسا ؛]  ] عونتم مھ  مالسا  اب  ینمشد  مالسا و  اب  دروخرب  یاھهویش 

هب عجار  مالسا و  هب  عجار  دننیشنب  هک  هداد  اھنیا  هب  لوپ  تسا و  هدرک  نیعم  ار  یتیعمج  کی  یتسینویھـص  میژر  میدرک  ادیپ  عالطا  ام  هک  دوب  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  لوا 

، ار یرادیب  نیا  ار ، میظع  لماع  نیا  دوشیم  روجهچ  دننیبب  هک  تسا  نیا  یارب  هعلاطم  نیا  تسیچ ؟ یارب  هعلاطم  نیا  بخ ، دننک ؛ یـسررب  دننک ، هعلاطم  دننک ، رکف  هعیش 

. دز هبرـض  دننک  راک  دنناوتیم  دناهدیمھف  دنراد ، تردـق  هک  دـناهدیمھف  دـناهدش ، رادـیب  هک  ناملـسم  یاھتلم  هب  دوشیم  روطهچ  هکنیا ] [ ؛ درک یثنخ  ار  یمالـسا  یهظقی  نیا 

میژر رد  اـکیرمآ ، رد  اـپورا ، رد  مـینزیم - سدـح  مـھ  ار  یــضعب  مـیراد ، ربـخ  ار  یــضعب  هـک   - نوناـک زکرم و  اـھهد  دوـب ؛ شایکی  مـتفگ ، هـکنیا  دــندرک . جرخ  اـھلوپ  دنتــسشن 

تنوشخ داجیا  ار ، فالتخا  داجیا  دینیبیم  امش  تقونآ  تسیچ . اھهار  دننیبب  هکنیا  یارب  دمآ ، دوجوهب  اھنیا  نامرف  تحت  هتسباو و  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  یتسینویھص ،

مزال یاـھراک  وزج  ار  تلم  کـی  داـحآ  نتخادـنا  مھ  ناـج  هب  ار و  ناملـسم  یاـھتلم  نتخادـنا  مھ  ناـج  هب  ار ، یمالـسا  یاـھروشک  ندرک  هیزجت  ار ، مالـسا  ندرک  ماندـب  ار ،

ادیپ هلیسو  دندرگیم  تسا . اھنیا  لاثما  ای  یروس  ای  یقارع  شعاد  شاهلیسو  مھ  زور  کی  تسا ، ییاکیرمآ  رتاو  کلب  هک  دینک  ضرف  شاهلیـسو  زور  کی  دننادیم ؛ ناشدوخ 

. دننک فالتخا  داجیا  هکنیا  یارب  دننکیم 

نیب داحتا  یهلئـسم  یور  ردـقنیا  هک  ام  دناهتـسناد . دـناهدیمھف و  کـیدزن  زا  ار  اـھنیا  ناریا ، تلم  هک  تسا  ییاـھزیچ  تسا و  ییاـھراک  اـھنیا  تسا ؛ اـم  یاـھهبرجت  اـھنیا 

تما یارب  دزوـسیم  ناـملد  میاهتخانـش ، ار  ناـمرد  میاهتخانـش ، ار  درد  تسین ؛ ظـفل  نیا  مینکیم ، هیکت  یمالـسا  یاـھتلم  نیب  ینـس ، هعیـش و  نیب  یمالـسا ، بھاذـم 

، دوشب لقتنم  اھنیا  هک  تسا  یتصرف  کی  جـح  تسین . هداتفااج  اـھتلم  زا  یلیخ  یارب  یلو ]  ] تسا هداـتفااج  ناریا  تلم  یارب  نیا  مینکیم . لاـبند  هک  تسا  نیا  یمالـسا ؛

اھیتسود و نیا  تاطابترا و  نیا  تالدابت و  نیا  هک  دـنھاوخیمن  دـشاب ، تافالتخا  نیا  دـنھاوخیم  هک  یناسک  نآ  دراد . ینیفلاـخم  بخ ، هتبلا  دوشب . هتفگ  دوشب ، سکعنم 

. درک ادیپ  هار  هرخالاب  دیاب  دریگب ؛ تروص  اھهبرجت  لاقتنا  نیا 

بالقنا  / ٠٩/٠٣/١٣٩۴ ربھر  اب  قارع  یروھمج  سیئر  رادید 

هک تسا  اھنرق  برع ، درک و  ینـس و  هعیـش و  زا  معا  قارع  مدرم  دـندرک : ناشنرطاخ  قارع ، رد  فالتخا  داجیا  یارب  یجراخ  یاھفرط  یخرب  شـالت  هب  هراـشا  اـب  ناـشیا 

رد دـیاب  هک  دنتـسھ  اھفالتخا  ییامنگرزب  لابندهب  ناگناگیب  نینچمھ  هقطنم و  یاھروشک  یخرب  هنافـساتم  اـما  دـننکیم  یگدـنز  رگیدـکی  راـنک  رد  یلکـشم  چـیھ  نودـب 

. درک زیھرپ  دوشیم  تافالتخا  زورب  زاسهنیمز  هک  یاهناھب  هنوگرھ  زا  داتسیا و  نآ  لباقم 

ىمالسا  / ١٠/٠٨/١٣٩۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب ادص  نیا  رگا  مالسا ، یایند  ناناملـسم  نارھاوخ ، ناردارب ، منک . دیکات  منک و  هیکت  عوضوم  نیا  رب  مراد  رارـصا  نم  ام ؛ نیب  تسا  هقرفت  داجیا  نانمـشد ، یاھرازبا  زا  یکی 

اکیرمآ هب  هعیش  ینـس و  دندش . نارگن  همھ  رظن  لھا  میدش ؛ نارگن  ام  دش ، ادیپ  اھییاکیرمآ  تایبدا  رد  هعیـش  ینـس و  یهملک  هک  یزور  نآ  دیـسر ! دھاوخ  امـش  شوگ 

ینس و نیب  دیایب  هک  دراد  راکهچ  دنزبرس ، تسین  نکمم  وا  زا  نیملسم  مالـسا و  هیلع  ترارـش  زج  هک  ییاکیرمآ  تسینویھـص  یدوھی  رادمتـسایس  نالف  دراد ؟ طابترا  هچ 

ادیپ روھظ  اھییاکیرمآ  تاملک  رد  هعیش  ینس و  تایبدا  یتقو  زا  دیوگب ؟ یزیچ  کی  هعیش  هب  عجار  دیوگب ، یزیچ  کی  ینس  هب  عجار  دنکب ، تواضق  مالسا  یایند  رد  هعیش 

هقباس ینـس  هعیـش و  نیب  گنج  داجیا  درک . ادیپ  ققحت  تسا و  ماجنا  فرـش  رد  دیدج  راک  کی  هک  دـندیمھف  دـندش ؛ نارگن  دـندوب  تقد  مھف و  لھا  هک  یناسک  اجنیا  درک ،

یهلیـسوهب هک  هعیـش  ینـس و  نیب  هنیک  فالتخا و  اوعد و  داجیا  یهتـشذگ  زا  میراد  یناوارف  تاـعالطا  میراد و  یداـیز  قباوس  اـم  دـنرھام . راـک  نیا  رد  اھیـسیلگنا  دراد ؛

زورما هک  یاهشقن  نکل  دنزادنیب ؛ مھ  ناج  هب  ار  اھنیا  هکنیا  یارب  دمآیم  دوجوهب  یبرع - یاھروشک  رد  هچ  قباس ، ینامثع  تلود  رد  هچ  اجنیا ، رد  هچ   - یـسیلگنا لماوع 

ام زا  رگا  دـنکیم ؟ لاحـشوخ  ار  ام  مالـسا ، یاـیند  نورد  رد  رگید  یاهقرف  لـباقم  رد  یاهقرف  زا  یرادفرط  اـیآ  تسا ؛ یرتکاـنرطخ  یهشقن  دـنراد ، هنیمز  نیا  رد  اـھییاکیرمآ 

زاربا دننک و  هدافتسا  فعـض  یهطقن  نآ  زا  دنھاوخیم  هک  دناهدید  ام  رد  یفعـض  یهطقن  هچ  مینیبب  میوشب ، رادهصغ  دیاب  ام  هن ، میوشب ؟ دنـسرخ  دیاب  ام  دندرک ، یرادفرط 

. دننکیم ام  زا  یرادفرط 

تقو روھمجسیئر  اھجرب ، راجفنا  یهیـضق  نآ  کرویوین و  رد  اکیرمآ  ربماتپـس  مھدزای  یارجام  رد  هک ] تسا  نامھ   ] تسا هیـضق  تیعقاو  هچنآ  دنفلاخم ؛ مالـسا  لصا  اب  اھنیا 

[ گنج  ] تیحیسم و تفگ  وا  هتبلا  رابکتسا . مالـسا و  نیب  یاوعد  دوب : یتسار  فرح  شفرح  نیا  اما  دوب  یدب  مدآ  وا  تفگ ؛ تسار  وا  تسا ؛ یبیلـص  گنج  هک  تفگ  اکیرمآ 

مھ رگید  یاھروشک  یـضعب  رد  تسا ، روجنیا  ام  روشک  رد  مھ  زورما  دـندرکیم و  یگدـنز  لماک  تینما  اـب  مالـسا  یاـیند  نورد  رد  اھیحیـسم  تفگیم ؛ غورد  اـما  یبیلص ،

رب مکاح  یلعف  نایاقآ  نیا  دوب . یاهناقداص  فرح  فرح  نآ  دوب ؛ تسرد  نیا  دوب ؛ مالـسا  اب  ملاع  طلـسم  یاھتردق  یرابکتـسا و  تردـق  نیب  یاوعد  شدوصقم  تسا ؛ روجنیا 

اب مھ  اھنیا  دننکیم ؛ یراکایر  دـنزرویم و  قافن  اھنیا  دـنیوگیم ؛ غورد  میفلاخم ، هقرف  نالف  اب  میفلاخم ، یمالـسا  یهقرف  نالف  اب  میقفاوم ، مالـسا  اب  ام  دـنیوگیم  هک  اکیرمآ 

. دندرک ادیپ  اھناملسم  نیب  گنج  اوعد و  داجیا  رد  ار  هار  و  دنفلاخم ؛ مالسا  لصا 

دنھاوخیم بھذـم  مان  هب  زورما  تشادـن ؛ دربراک  یلیخ  هک  دـشیم  حرطم  اھزیچ  لیبق  نیا  زا  مسیبرعناپ و  مسیکرتناپ و  مسیناریاناـپ و  ناونع  هب  فـالتخا  نیا  یزور  کـی 

کمک اب  اکیرمآ ، هب  ناگتـسباو  لوپ  اب  اھنیا  لاثما  شعاد و  لثم  یتسیرورت  یاـھهقرف  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  تقونآ  دـنزادنیب . مھ  ناـج  هب  ار  اـھناوج  دـننک و  داـجیا  فـالتخا 

. دوشیم نیا  هجیتن  دنروآیم ؛ دوجوهب  مالسا  یایند  رد  ار  عیاجف  نیا  دننکیم و  ادیپ  طاشن  ناکما  دننکیم و  ادیپ  دلوت  اکیرمآ  نانامیپمھ  یھارمھ  اب  اکیرمآ ، یسایس 

تیانج ارچ  دندب ؟ ردقنیا  اھینیطـسلف  اب  ارچ  دناینـس ؟ ای  دناهعیـش  اھینیطـسلف  ایآ  ریخن . میقفاوم ؛ ینـس  اب  میفلاخم ، هعیـش  اب  ام  دنیوگیم  رگا  دـنیوگیم  غورد  اھنیا 

راشف تحت  نونکامھ  تفرگ و  رارق  راشف  تحت  ردقچ  یرتخاب  یهنارک  یاھنیمزرس  دش ؟ هدیبوک  ردقچ  هزغ  دنھدیمن ؟ رارق  ضرعت  دروم  اقلطم  ار  اھینیطـسلف  هب  تبـسن 

یمالسا و ماکحا  اب  مالسا ، اب  دھاوخب  هک  یناملسم  رھ  تسین ؛ ینس  هعیش و  یهلئسم  هلئـسم  اھییاکیرمآ  یارب  دناینـس . اھنآ  دنتـسین ، هعیـش  هک  اھنآ  دراد ؟ رارق 

. دنروآیم باسحهب  دوخ  نمشد  دنک ، تکرح  نآ  هار  رد  دنک و  تدھاجم  نآ  یارب  دنک و  یگدنز  یمالسا  نیناوق 

بالقنا  / ١٠/١۵/١٣٩۴ ربھر  اب  ناتسناغفا  تلود  ییارجا  سیئر  رادید 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 36 
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، روبـص یمدرم  ناونعهب  ار  ناتـسناغفا  مدرم  میدق  زا  ام  دـنتفگ : ناتـسناغفا  فلتخم  ماوقا  ینـس و  هعیـش و  زیمآتملاسم  یتسیزمھ  یهقباس  هب  هراشا  اب  بالقنا  ربھر 

. دنکیم فیعض  ار  یتلم  رھ  یگناگود ، یاھهنیمز  ماوقا و  تافالتخا  اما  میسانشیم  یبدا  قوذ  زا  رادروخرب  رادنید و  شوکتخس و  عناق ،

تاباختنا  / ١٠/٣٠/١٣٩۴ یرازگرب  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

یهنایمرواخ  » دنتفگ اھییاکیرمآ  نیا ، زا  لبق  لاس  دنچ  هک  تسھ  ناتدای  تسا . روجنیا  هقطنم  نیا  رد  تسا ؛ اھتلم  ررض  هب  شیاھهشقن  تسا و  نمشد  نمـشد ، بخ ،

، گنج یهنایمرواخ  تسیچ : دیدج  یهنایمرواخ  میدیمھف  الاح  دنراذگیم ؛ دیدج  یهنایمرواخ  ار  شمـسا  هک  دننکب  دنھاوخیم  راکهچ  میدـیمھفن  تسرد  تقونآ  ام  دـیدج ؛»

رد مسیرورت  تسا ، گـنج  یبـیل  رد  تسا ، گـنج  قارع  رد  تسا ، گـنج  هیروـس  رد  مھ ؛ هب  لوغـشم  یهناـیمرواخ  رجحت ، بصعت و  یهناـیمرواخ  تـسیرورت ، یهناـیمرواخ 

. دندوب شلابند  اھنآ  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  تسا ؛ دیدج  یهنایمرواخ  نیا  تسا ؛ مسیرورت  رگید  یاھاج  رد  تسا ، مسیرورت  هیکرت  رد  تسا ، هدرتسگ  اھروشک  نیا  یهمھ 

ناج هب  دننک و  حلسم  اھروشک  رد  ار  یلخاد  رصانع  دنزادنیب ، هار  ینـس  هعیـش و  گنج  دنیبیم . دنکیم  هاگن  دراد ، لقع  ناسنا  دراد ، مشچ  ناسنا  نکل  دننکیم  راکنا  هلب ،

. دنسانشب ار  اکیرمآ  تسا . اھنیا  دیدج  یهنایمرواخ  نآ  نیا  دنزادنیب . اھتلود  اھتلم و 

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

ینمیرھا شھدـم و  یاھتـسایس  زورما  دوشن . حرطم  نکفافـالتخا  لـئاسم  راوگرزب ، نآ  تداھـش  رکذ  راوـگرزب ، نآ  بقاـنم  رکذ  تبـسانمهب  هیمطاـف ، ماـیا  رد  دوـشب  هجوـت 

گنج اھگنج  نیا  زا  مادکچیھ  هک  منکیم  ضرع  امش  هب  نم  تسھ ؛ هقطنم  رد  ییاھگنج  زورما  دزادنیب . فالتخا  ینـس  هعیـش و  نیب  هک  تسا  نیا  ددصرد  ادج  یللملانیب 

ینعی اـکیرمآ ، ینعی  نمـشد  نـکل  درادـن ، بھذـم  هـب  یطبر  تـسا و  اـھنیا  دـننام  یموـق و  یـسایس و  نوگاـنوگ  یاـھهزیگنا  اـب  یــسایس و  یاـھگنج  تـسین ؛ یداـقتعا 

اھیناـسآ نیا  هـب  یبھذـم  فـالتخا  هـک  دـینادیم  نوـچ  یبھذـم ؛ فـالتخا  هـب  دـننک  لیدـبت  ار  اـھفالتخا  نـیا  ار ، اـھاوعد  نـیا  دـننکیم  یعـس  سیلگنا  ینعی  تسینوـیھص ،

تیبلھا مرح  زا  عافد  رد  دـنراد  ام  هارمھ  ام و  اب  هک  میراد  ار  یناسک  تنـس  لھا  ناردارب  زا  دوخ ، رانک  رد  زورما  ام  مینک . کمک  فدـھ  نیا  هب  دـیابن  ام  تسین . یندـشمامت 

تنس لھا  ردارب  نیا  بخ ، دندوب . ینس  یهداوناخ  دنچ  ناشنیب  رد  هک  دندمآ  نم  شیپ  مرح  عفادم  یادھش  زا  ییاھهداوناخ  دنھدیم . دیھـش  دنھدیم ، هتـشک  دنگنجیم و 

، فسات راھظا  یاج  هب  دیآیم ، ام  شیپ  هک  مھ  دعب  هھبج ، هب  دنکیم  لیسگ  ار  شدوخ  ناوج  ادھشلادیس  مرح  ای  نینموملاریما  مرح  ای  بنیز  ترضح  مرح  زا  عافد  یارب  هک 

رود ام  زا  هک  مینک  یراک  دـیاب  ام  ار  نیا  میناجنرب ؟ دـیاب  اـم  ار  نیا  هدـش ، دیھـش  هار  نیا  رد  نم  رـسپ  هک  دـنکیم  راـختفا  زاربا  تیاکـش ، هلگ و  اـی  هودـنا  مغ و  راـھظا  یاـج  هب 

تمحز اب  دراد  اکیرمآ  هک  ار  یراک  دـنراذگن  هک  تسا  نیا  تیناحور  یهعماج  یلـصا  یاـھتیولوا  وزج  زورما  تسا . یایـساسا  تاـکن  اـھنیا  تسا ، یمھم  تاـکن  اـھنیا  دوشب ؟

ناتـسچولبوناتسیس رد  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  ار  نیا  میھدـب ؛ ماجنا  اھنآ  یارب  ار  راک  نیا  تلوھـسهب  ام  دـنھدیم ، ماجنا  تمحز  اب  دـنراد  اھتسینویھـص  دـھدیم ، ماـجنا 

قیوشت اھنآ  نوچ  تاباختنا ؛ هب  دیدرک  کمک  ارچ  امـش  هک  دننکیم  دـیدھت  دـنراد  نالا  ار  اھنآ  یریفکت  یاھهورگ  نیا  تاباختنا ؛ هب  دـندرک  قیوشت  ار  مدرم  تنـس  لھا  یاملع 

. تشاد هجوت  دیاب  اھنیا  هب  دنک ؛ کمک  یمالسا  ماظن  هب  هک  دنتسھ  یسکرھ  نمشد  دنایمالسا ، ماظن  نمشد  دنتـسین ، هعیـش  نمـشد  طقف  یریفکت  یاھهورگ  دندرک .

، فالتخا داجیا  زا ] یریگولج   ] نکل درادـن ، یلاکـشا  یتحلـصم  مھم  تاھج  تیاعر  اب  بدا ، تیاعر  اب  نیزاوم ، تیاعر  اـب  خـیرات ، نتفگ  هک  میدرک  ضرع  ار  نیا  اـھراب  اـم  هتبلا 

. دریگب رارق  هجوت  دروم  دیاب  یلیخ  زورما  هک  تسا  ییاھزیچ  یهلمجزا  ضغب ، داجیا 

بالقنا  / ٠٢/١٢/١٣٩۵ ربھر  اب  نیطسلف  یمالسا  داھج  شبنج  لکریبد  رادید 

هتفرگ راکهب  یاهدرتسگ  شالت  رابکتسا  یهھبج  دندوزفا : تسا ،» مالـسا  زا  عافد  دامن  نیطـسلف ، زا  عافد  ، » یطیارـش نینچ  رد  هکنیا  رب  دیکات  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دنک یفرعم  ینس » هعیش و  نایم  گنج   » ار ییورایور  نیا  ات  تسا 

هک یناسک  اریز  دنکیم ، تیامح  هیروس  تلود  زا  ناریا  یمالـسا  یروھمج  اما  دـندرک : ناشنرطاخ  تسین ، راک  رـس  رب  یعیـش  تلود  هیروس ، رد  هکنیا  هب  هراشا  اب  ناشیا 

. دنتسھ یتسینویھص  میژر  اکیرمآ و  عفانم  تمدخ  رد  مالسا و  لصا  اب  دناعم  عقاو  رد  دناهتفرگ ، رارق  هیروس  لباقم  رد 

ود حیحص  تخانش  هقطنم ، ینونک  طیارش  رد  هلئـسم  نیرتمھم  دندرک : دیکات  دندناوخ و  ییاکیرمآ  یرامعتـسا و  یحرط  ار ، ینـس  هعیـش و  لباقت  یمالـسا ، بالقنا  ربھر 

رد هتـساوخان  تسا  نکمم  دوشن ، هتخانـش  یتـسردهب  هھبج  ود  ناـیم  لـصاف  دـح  رگا  اریز  تسا ؛ دوخ  تسرد  تیعقوـم  تخانـش  هدرتـسگ و  یریگرد  نیا  یلـصا  یهھبج 

. میریگب رارق  مالسا  یهھبج  لباقم 

مرح  / ٠۵/٠۴/١٣٩۵ عفادم  یادھش  یاھهداوناخ  زا  یعمج  ریت و  متفھ  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

شدوخ یاھرھـش  زا  دراد  عقاورد  دتـسیایم ، اھیریفکت  نیا  لباقم  رد  تیبلھا  میرح  زا  عافد  ناونعهب  هیروس  رد  اـی  قارع  رد  دوریم  دوشیم ، دـنلب  اـجنیا  زا  هک  یـسک  نیا 

اھیریفکت نآ  تسین ؛ مھ  هعیش  صوصخم  تسا . یمالسا  یهعماج  زا  عافد  تسا ، ناریا  زا  عافد  نیا  تسا ؛ نیا  هیـضق  عقاو  اما ] ، ] تسا ادخ  اھنآ  تین  هتبلا  دنکیم . عافد 

رد ربنیسح  موحرم  جدننس ، رد  مالسالاخیش  موحرم   - میراد تنس  لھا  یاملع  زا  ردقچ  نامدوخ  روشک  لخاد  رد  ام  دننزیم . مھ  ار  ینس  دنسانشیمن ؛ ینس  هعیش و 

اب هک  ار  یسک  رھ  اھنآ  دنسانشیمن ؛ هعیش  ینس و  اھنآ  دنتخیر . نیمز  رب  هنامولظم  ار  ناشنوخ  دندرک و  رورت  ار  اھنیا  اھیریفکت  نیمھ  هک  یرگید - یاملع  ناتـسچولب و 

. ینس هعیش و  گنج  دنراذگیم  مھ  ار  شمسا  دننزیم ؛ تسا  نمشد  اکیرمآ  اب  هک  ار  یسکرھ  تسا ، رابکتسا  لباقم  رد  هک  ار  یسک  رھ  تسا ، بالقنا 

تیرثـکا کـی  رب  هاوخدوخ  ربکتـسم  تیلقا  کـی  یهناـھلبا  یهنارئاـج  تیمکاـح  یهلئـسم  تسین ، ینـس  هعیـش و  گـنج  نیرحب  یهلئـسم  دـینک ! هظحـالم  نیرحب  رد  زورما 

. دننکیم تموکح  دنراد  نیرحب  مدرم  دصرد  داتشھ  دصرد ، داتفھ  رب  یکچوک  تیلقا  کی  تسا . هدرتسگ 

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

ار تحلصم  دزادنیب . فالتخا  ناملسم  یاھتلم  نیب  هک  تسناد  نیا  رد  ار  دوخ  تحلصم  شیپ ، نرق  ود  یکی  زا  رامعتسا ، یناھج و  رابکتـسا  تسا ؛ نیا  ناملکـشم  زورما  ام 

هب یناھج  یاھتردـق  دـنک . رامثتـسا  درادـب ؛ زاب  دوب  اھنآ  قح  هک  ییاھتفرـشیپ  زا  ار  اھنیا  دـنک ، تراغ  ار  اھنیا  یاـھتورث  تسناوتیم  تروص  نیا  رد  نوچ  ارچ ؟ تسناد ، نیا  رد 

. دندش قفوم  مھ  یدایز  دودح  ات  هنافساتم  دنداد و  رارق  نیا  ار  ناشفدھ  دندوب ، هتخاس  هک  ییاھحالس  دندوب و  هدرک  ادیپ  هک  یایروانف  دندوب و  هدرک  ادیپ  هک  یملع  تکرب 

هب تدـحو ، هب  داـحتا ، هب  میدرک  توعد  میدرک ، زارد  ناملـسم  یاـھتلود  تمـس  هب  ناملـسم و  یاـھتلم  تمـس  هب  ار  یتـسود  تسد  مئاد  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  اـم  هکنیا 

. تسا نیا  رطاخهب  نمشد ، یاھهئطوت  لباقم  رد  یگداتسیا 

انم  / ١٧/٠۶/١٣٩۵ یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

نیب یاوعد  باسح  هب  ار  نیا  دـننکیم  یعـس  اھنآ  لاـثما  اـھیبرغ و  یـسوساج  یاھهاگتـسد  عقاو  رد  یتاـغیلبت و  یاھهاگتـسد  هک  تسا  نیا  مھ  رگید  مھم  یهتکن  کـی 

رد هک  یناـسک  نآ  تسین . ینـس  هعیـش و  نیب  یاوـعد  نیا  تـسا ، ضحم  غورد  نـیا  برع ؛ ریغ  برع و  یاوـعد  ینـس ، هعیـش و  یاوـعد  دـنھدب ؛ رارق  یمالـسا  عـماوج ] ]

هب اھنیا  تسین ؛ مجع  برع و  ثحب  دنتسھ ؛ تنس  لھا  یاھهداوناخ  یدایز  دادعت  ام  دوخ  روشک  زا  دندوب ؛ تنس  لھا  زا  اھنآ ]  ] تیرثکا دندیـسر ، تداھـش  هب  انم  یهثداح 

یتسیرورت یاھهورگ  نیا  اھنیا ، لماوع  تسا ، برع  قارع  تسا ، برع  هیروس  تسا ، برع  نمی  بخ  دننکیم ، تیانج  نمی  رد  دینیبیم  امـش  دـننکیمن ؛ محر  مجع  برع و 

تاغیلبت نیا  تسین . مجع  برع و  ثحب  دـنبرع ؛ همھ  اھنیا  دـننکیم ، ینیرفآهعجاف  همھنیا  دـنراد  مالـسا  یایند  رد  اـھنیا ، حالـس  اـب  اـھنیا ، لوپ  اـب  هک  یبلقلایـسق  دـالج 

هک تسا  اھنیا  یتاغیلبت  یاھتثابخ  نآ  زا  نیا  دنروایب ، باسح  هب  مجع  برع و  یاوعد  ای  ینـس  هعیـش و  یاوعد  ناونعهب  ار  نیا  دـنھاوخیم  هک  تسا ]  ] اھیبرغ دولآتثابخ 

، هتـسناد ناشیـضعب  ـالاح  دـنراک ؛ لوغـشم  یمالـسا  تما  نمـشد  ناونعهب  هک ] دنتـسھ   ] مالـسا نورد  هورگ  کـی  اـھنیا  هک  تسا  نیا  هلئـسم  تسا . عقاو  فـالخ  ـالماک 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 37 
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. هتسنادن ناشیضعب 

دنتسھ قالخا  زا  رود  نامیایب و  یبرغ  یاھتردق  ثیبخ و  سیلگنا  اکیرمآ و  هک  اھنیا  نابابرا  زا  اھنیا و  زا  یتسیاب  مالسا  یایند  دتـسیاب ؛ اھنیا  لباقم  رد  دیاب  مالـسا  یایند 

. دننکیم هچ  دننادب  دیاب  دنیوجب ؛ یربت 

ناتسلگ  / ٠٩/١۵/١٣٩۵ ناتسا  دیھش  رازھراھچ  تشادگرزب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نآ یور  یدـیفمرون  یاقآ  هک  یاهتکن  کی  الوا  تسا . زاتمم  قطانم  زا  یکی  اقح  نوگانوگ ، لیالد  هب  یمدرم ، یناسنا و  یورین  ظاحل  زا  هک  تسا  یاهقطنم  ناتـسلگ  یهقطن 

دننکیم هئارا  دنراد  ارحـصنمکرت - ناتـسلگ و  یهقطنم  رد  ناگرگ ، رد   - بھاذـم ماوقا و  نیب  رد  ار  یرثوم  بولطم و  یتسیزمھ  کی  مدرم ] ، ] تسا مھم  رایـسب  دـندرک و  هیکت 

هک  - رکف یاـھقاتا  اـھیگنرف  لوـق  هـب  هعیـش و  ینـس و  نـیب  یمالـسا و  بھاذـم  نـیب  فـالتخا  داـجیا  یارب  دوـشیم  جرخ  هـک  ییاـھلوپ  زورما  تـسا . مـھم  یلیخ  اـھنیا  هـک 

هکنیا یارب  دوشیم  دراد  راک  همھ  نیا  هک  درک  دنھاوخ  بجعت  مدرم  اعقاو  مدرم ، یارب  دوشب  حیرـشت  رگا  دننکیم - یزیرهمانرب  دننکیم و  یحارط  دـننکیم و  رکف  دننیـشنیم و 

. دنشکب حالس  مھ  هیلع  دنـشاب ، نمـشد  مھاب  دنـشاب ، رھق  مھاب  دننزن ، فرح  مھ  اب  دننیـشنن ، رگیدمھ  یولھپ  تسا ، هعیـش  یکی  ای  ینـس  یکی  هک  ناملـسم  رفن  ود 

هک تسا  ناتـسلگ  یهقطنم  هنیمز ، نیا  رد  قطانم  نیرتھب  زا  یکی  تسا و  هداتفا  قافتا  دناهتـساوخ ، اھنآ  هچنآ  سکعهب  تسرد  یمالـسا  ناریا  رد  اھنیا  یهمھ  مغریلع 

نیا ظفح  رد  اجنآ  مدرم  ردقچ  هک  منادـیم  ماهتفر و  اھنیا  دـننام  شکیلاگ و  لثم  رگید  یاھرھـش  یـضعب  مھ  ناگرگ ، مھ  سوباقدـبنگ ، هب  مھ  ماهدـمآ و  بالقنا  زا  لبق  زا  نم 

زا لبق  لاس  دنچ  هدنب  تشاد . هگن  دیاب  ار  نیا  درک ، ظفح  دیاب  ار  نیا  تسا ، شزرااب  یلیخ  نیا  دناهدوب . یعاس  اشوک و  ینیفرط ، تبحم  نیا  یراکمھ و  نیا  یتسیزمھ و 

ناردارب ناشعطاق  تیرثکا  دـندرکیم ، ام  هب  تبحم  راھظا  دـبنگ  رد  هک  یمدرم  دـبنگ . متفر  ردـقچ - تسین  مدای   - یزورفصن کی  ای  یزور  کی  ناگرگ ، مدـمآ  هک  یرفـس  رد  نیا 

یایآیس و یسوساج  یاھسیورـس  اکیرمآ و  اھنآ  رـس  تشپ  اھیریفکت و  اھیدوعـس و  زورما  هک  تسا  یزیچ  نآ  لـباقم  یهطقن  تسرد  نیا  بخ ، دـندوب . تنـس  لـھا 

هدنرب و حیحص ، رادتھج ، رادفدھ ، هملک  یعقاو  یانعمهب  یـسایس  راک  ینعی  تسا ؛ نآ  لباقم  یهطقن  تسرد  نیا  دننکیم ؛ راک  دنراد  اھنیا  دننام  سیورـس و  سنجیلتنیا 

. تسا مھم  یلیخ  نم  رظن  هب  هک  تسا  ناتسلگ  یهقطنم  بقانم  زا  یکی  نیا  تسا . عطاق 

نم یارب  ناشیا  یهداوناـخ  ( ۴ .) دوب هدیـسر  تداھـش  هب  انم  یایاضق  رد  هک  نمکرت  یوناـب  نآ  یهداوناخ ]  ] زا دـمآ  نم  یارب  یاهمان  کی  نیا - زا  لـبق  هاـم  دـنچ   - رخاوا نیمھ 

، نمکرت یوناب  کی  تسا . مھم  یلیخ  نیا  لبق - رفس  کی  ای  رفس  نیمھ  ای  الاح   - هتفر ترایز  ریقح  فرط  زا  هک  هدرک  داھشتسا  ار  یکی  هتفر و  هکم  ناشیا  هک  دندوب  هتشون 

، دندرک داھـشتسا   - دنکیم داھـشتسا  ار  نیا  مھ  دعب  دنکیم و  جح  هکم و  رفـس  دوریم  دوشیم  دـنلب  ریقح  نیا  زا  تباین  هب  منادـب ، ار  وا  مان  مسانـشب ، ار  وا  نم  هکنیا  نودـب 

. تسا یقیقح  توق  طاقن  نآ  ام ، تلم  رد  ام و  روشک  رد  هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  اھنیا  دنداتسرف - ام  یارب  نیا  زا  لبق  هام  دنچ  دندرک ، اضما  دنتشون و 

بالقنا  / ٠٩/٢١/١٣٩۵ ربھر  اب  قارع  نایعیش  یلم  فلاحت  یلصا  یاضعا  سیئر و  رادید 

، فالتئا نیا  یلصا  یاضعا  قارع و  نایعیـش  یلم  فلاحت  سیئر  میکح ، رامع  مالـسالاتجح  رادید  رد  هبنـشکی )  ) زورما حبـص  بالقنا  مظعم  ربھر  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

هناردـپ و هاگن  تدـحو و  نیا  یاھهیاپ  تیوقت  ظفح و  موزل  رب  دـندناوخ و  مھم  یاهثداح  ار  نآ  قارع ، یهعیـش  یاھهورگ  نایم  رد  فـالتئا  یریگلکـش  زا  یدنـسرخ  زاربا  نمض 

. دندرک دیکات  قارع  فلتخم  بھاذم  ماوقا و  اھنایرج و  یهمھ  هب  زاب  شوغآ 

سیئر و یهفیظو  لصوم ، یاھیزوریپ  نینچمھ  و  مالسلاهیلع )  ) قداص ماما  ترضح  و  ملسوهلآوهیلعهللایلص )  ) مالسا ربمایپ  تدالو  مایا  کیربت  اب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

دنتسناد مالسا » هقطنم و  قارع ،  » رب راذگریثات  ار  اھنآ  درکلمع  میمصت و  هنوگرھ  نیگنس و  رایسب  ار  قارع  نایعیش  یلم  فلاحت  لخاد  یاھنایرج  یهمھ  یلصا و  یاضعا 

. دوش تبقارم  عوضوم ، نیا  رارمتسا  یارب  دیاب  تسا و  ریذپناکما  تدحو ، ماجسنا و  ظفح  اب  طقف  یلم ، فلاحت  دنمشزرا  فادھا  هب  ندیسر  دندوزفا : و 

یمالسا  / ٠٩/٢٧/١٣٩۵ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

 - یمالـسا فلتخم  بھاذـم  زا  یمالـسا ، یاھروشک  مرتحم  یارفـس  تدـحو ، شیامھ  زیزع  نانامھیم  رگید ، یاھروشک  زا  نامروشک ، زا  ام  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  نوچ 

هـسلج نیا  رد  منادیم  بسانم  مزال و  هدنب  هچنآ  دش ، دھاوخ  هدینـش  اھفرح  نیا  مھ  دـعب  دـیراد و  روضح  هسلج  نیا  رد  یرکف - یاھهویـش  لحن و  عاونا  زا  ینـس ، هعیش ،

، ییازفامھ تدـحو ، تسا . یمالـسا  داحتا  اھتنحم ، نآ  لحهار  تسا و  یگرزب  یاھتنحم  راچد  مالـسا  یاـیند  زورما  زیزع ! نارھاوخ  زیزع ، ناردارب  هک  تسا  نیا  منکب ، ضرع 

هچرھ ار  مالسا  یایند  دننکیم  یعس  هک  تسا  نیا  مالـسا ، یایند  هب  رامعتـسا  رابکتـسا و  هاگتـسد  هاگن  زورما  ندرک . روبع  یرکف  یبھذم و  تافالتخا  زا  رگیدکی ، هب  کمک 

رگا هداعلاقوف ؛ یناسنا  یورین  نیا  عبانم ، همھنیا  اب  یمالسا  یاھروشک  همھنیا  ناملسم ، درایلیم  مینوکی  تسا : دیدھت  اھنآ  یارب  نیا  دننک . رود  دوخ  تدحو  زا  رتشیب 

ار دوخ  یهدارا  دناوتیمن  رگید  اکیرمآ  دننزب ؛ تردق  سوک  ایند  رد  دنناوتیمن  رگید  نادنمتردق  دنکب ، تکرح  یمالـسا  فادھا  تمـس  هب  تدحو  اب  دشاب و  دـحتم  هعومجم ]  ] نیا

رد ار  اھنآ  دریگب و  دوخ  رادتقا  یهجنپ  رد  ار  نوگانوگ  یاھتردق  اھتلود و  دـناوتیمن  رگید  یتسینویھـص  ثیبخ  میخدـب  یهکبـش  دـنک ؛ لیمحت  اھتلم  رب  اھتلود و  رب  اھروشک و  رب 

. تسا روط ] ] نیا دنشاب  دحتم  اھناملسم  رگا  دربب ؛ شیپ  دوخ  راک  دوخ و  هار  تھج 

نآ یبرغ  لحاس  روجکی ، هزغ  تسا ؛ یتخس  عضو  نیطـسلف ، عضو  زورما  دوب ؛ دھاوخن  مینکیم  هدھاشم  زورما  هک  نانچنآ  نیطـسلف  عضو  دنـشاب ، دحتم  اھناملـسم  رگا 

برغ یهقطنم  دنھاوخیم  دنراپـسب . یـشومارف  هب  دـننک و  رود  ناھذا  زا  ار  نیطـسلف  یهلئـسم  دـنھاوخیم  تسا ؛ هنازور  دـیدش  راشف  ریز  زورما  نیطـسلف ، تلم  روجکی .

ظاحل زا  مھ  یعیبط ، عبانم  ظاحل  زا  مھ  ییایفارغج ، ظاحل  زا  مھ  ینعی ] ، ] تسا یدربھار  ساسح  هداـعلاقوف  یهقطنم  کـی  هک  اـم - یاـھروشک  نیمھ  لـماش   - ار ایـسآ 

دنریگب و فدھ  ار  رگیدمھ  دنتـسیاب و  برع  لباقم  رد  برع  ناملـسم ، لباقم  رد  ناملـسم  دـننک ؛ لوغـشم  ناشدوخ  هب  تسا ، یـساسح  یهقطنم  کی  یبآ  یاھهاگرذـگ 

. تسا نیا  اھنآ  فدھ  دنوشب ؛ فیعضت  زورهبزور  دنراد  رارق  اھتسینویھص  یگیاسمھ  رد  هک  ییاھشترا  اصوصخم  ناملسم ، یاھروشک  یاھشترا  ات  دننکب  دوبان  ار  رگیدکی 

داحتا و دایرف  تسا ؛ نینموم  هب  قلعتم  تدحو ، یهدارا  تسا . هقرفت  یهدارا  هدارا ، کی  تسا ؛ تدحو  یهدارا  هدارا ، کی  دنـضراعت : رد  رگیدکی  اب  هقطنم  نیا  رد  هدارا  ود  زورما 

قافتا تدـحو  نیا  رگا  دوشب و  روط ] ] نیا رگا  دـننکب ؛ هجوت  ناشتاکرتشم  هب  هکنیا  هب  دـننکیم  توعد  ار  اھناملـسم  تسا و  دـنلب  صالخااب  یاھهرجنح  زا  نیملـسم  عامتجا 

رامنایم رد  ایسآ  قرـش  هیلااھتنم  زا  دینک  هظحالم  امـش  زورما  درک . دھاوخ  ادیپ  تزع  ناملـسم  دوب و  دھاوخن  لکـش  نیا  هب  رگید  دنراد  اھناملـسم  زورما  هک  یعـضو  دتفیب ،

تـسد هب  اجکی  دـنوشیم ، هتـشک  ییادوب  تسد  هب  اجکی  الاح  دـنوشیم ؛] هتـشک   ] اھناملـسم اجهمھ  اھنیا ؛ لاثما  هیرجین و  رد  اقیرفآ  برغ  اـت  تسھ ، یـشکناملسم 

کی یهبلود  همھ ، دنتـسھ ؛ مھ  لثم  ییاکیرمآ  ینـس  یـسیلگنا و  یهعیـش  دـنمدیم ؛ اھـشتآ  نیا  رد  مھ  یاهدـع  کی  دـنوشیم . هتـشک  اھنیا  لاثما  شعاد و  مارحوکوب و 

اھنیا هک  تسا  نیا  تدحو  مایپ  اما  تسا ؛ یناطیش  یهدارا  هک  تسا  هقرفت  یهدارا  مایپ  نیا  دنزادنیب ؛ مھ  ناج  هب  ار  اھناملـسم  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  دنتـسھ ؛ یچیق 

. دننک راک  مھ  اب  دنریگب ، رارق  مھ  رانک  رد  دننکب ، روبع  تافالتخا  نیا  زا 

تـسایس هب  میدـق ، زا  تسا ؛ هقرفت  هب  توعد  هک  دـینیبیم  دـنزیم ، رـس  اھتلم  یتایح  یاـھاضف  نیفرـصتم  نیربکتـسم و  زا  هک  یتاراـھظا  هب  دـینک  هاـگن  زورما  امـش  رگا ] ]

؛ دوب اھنآ  تسایس  نیا  تشاد ، یتردق  سیلگنا  هک  یتقونآ  نتخادنا ؛ هقرفت  تکرب  هب  نک  ییاقآ  دست ، قرف  نک ؛ ییاقآ  زادنیب و  هقرفت  تسایس  دشیم  هتفگ  اھیـسیلگنا 

تبکن عبنم  هشیمھ  دندوب ، رش  عبنم  هشیمھ  ام  یهقطنم  رد  اھسیلگنا  سیلگنا . زاب  اریخا  هچ  اکیرمآ ، هچ  دنراد ؛ ایند  یدام  زورما  نادنمتردق  ار  تسایـس  نیا  مھ  زورما 

 - دنھ یهراق  هبش  رد  دشاب . هتـشاد  ریظن  یتردق  کی  یوس  زا  ایند  رد  یاهطقن  رتمک  رد  دیاش  دندز ، هقطنم  نیا  رد  اھتلم  تایح  هب  اھنیا  هک  ییاھهبرـض  دندوب ؛ اھتلم  یارب 

هرخالاب روجکی ؛ قارع  یهقطنم  رد  روجکی ، ناریا  رد  روجکی ، ناتـسناغفا  رد  دنداد ؛ راشف  ار  مدرم  روجنآ  دندز ، هبرـض  روجنآ  تسا - ناتـسکاپ  شدالگنب و  دنھ و  زورما  هک 

یخیرات روشک  کی  دـندرک ؛ رود  شدوخ  یهناخ  زا  دـندرک و  هراوآ  ار  تلم  کی  عقاو  رد  ار و  اھناملـسم  دـنداد و  ماجنا  ار  دولآتثاـبخ  موئـشم و  تکرح  نآ  هک  مھ  نیطـسلف  رد 

دودح ١٨٠٠ زا  یکدنا ، نرق و  ود   - فرط نیا  هب  شیپ  نرق  ود  زا  هقطنم  نیا  رد  تفر . نیب  زا  اھیسیلگنا  تسایس  اب  نیطسلف - مان  هب   - شیپ لاس  رازھ  دنچ  زا  یهدشتبث 

؛ تسا هقطنم  دیدھت  ناریا  دیوگیم  اجنیا و  دیآیم  یـسیلگنا  لوئـسم  نیا  تقونآ  هدوب ؛ دیدھت  داسف و  رـش و  تسا ، هدز  رـس  اھسیلگنا  زا  هچرھ  فرط - نیا  هب  یدالیم ] ]

مولظم و روشک  دـنیایب  دـناهدوب ، هقطنم  یارب  تبکن  رطخ و  دـیدھت و  نامز ، لوط  رد  ناشدوخ  هک  یناـسک  هک  دـھاوخیم  یمرـشیب  یلیخ  نیا  تسا ؟ هقطنم  دـیدھت  ناریا 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 38 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35115
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=35094
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35186
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. دنتسھ یروجنیا  اھنیا  دننک ؛ مھتم  ار  ام  زیزع 

طلـسم اھتلم  رب  هکنیا  یارب  دنتـسنادیم  یاهلیـسو  کی  ار  هقرفت  اھنیا  دش ؛ رتشیب  هقرفت  داجیا  یاھتیلاعف  دش ، هدید  یمالـسا  یرادیب  یاھهناشن  هقطنم  نیا  رد  یتقو  زا 

تکرح دنکیم ، ادیپ  دوجو  دراد  اھتلم  ندـش  اپرـس  ندـش و  هدـنز  اھتلم ، یگداتـسیا  ون ، یمالـسا  راـکفا  ون ، یاـھفرح  هقطنم  نیا  رد  دـش  ساـسحا  هک  یناـمز  زا  دـنوشب .

مالسا هب  ام  هک  تفگ  راختفا  اب  تفرگ و  تسد  رس  ار  نآرق  درک ، هتشارفارب  ار  مالسا  مچرپ  هک  دمآ ، اپرس  ناریا  رد  یمالـسا  ماظن  هکیتقو  دش ؛ رتشیب  نانمـشد  زیمآهقرفت 

تکرح نیا  درک ، تیوقت  ار  اھنآ  زورهبزور  درک و  هدافتـسا  اھنآ  زا  تشاد و  هارمھ  دوخ  اب  ار  زیچ  همھ  حلـسم و  یورین  شترا و  تاناکما و  تسایـس و  تردـق و  مینکیم و  لـمع 

یتقو دوب  رطخ  یهیام  اھنآ  یارب  مالـسا  یمالـسا . تزع  نیا  اب  یمالـسا و  مایق  نیا  اب  یهلباقم  یارب  دندرک  دیدشت  ار  زیمآهقرفت  تکرح  نیا  تسا . هدش  رتشیب  زیمآهقرفت 

نآ اب  دنکیم  قرف  درادـن ، دـھاجم  گرزب و  تلم  کی  درادـن ، لاوما  درادـن ، یـسایس  هاگتـسد  درادـن ، شترا  درادـن ، تلود  هک  یمالـسا  نآ  اما  داد ؛ ناملـسم  تلم  هب  یرادـیب 

تکرح ایند و  طسوتم  زا  رترب  دادعتسا  راشرس ، نداعم  نموم ، هزیگنارپ ، ناوج ، مدرم  دھاجم ، تلم  عیسو ، نیمزرس  یمالسا  یروھمج  دراد . ار  اھنیا  یهمھ  هک  یمالـسا 

یاعدا رگا  دننمـشد . نیا  اب  ناملـسم ؛ یاھتلم  لباقم  رد  دوشیم  تسرد  وگلا  نوچ ] [ ؛ تسا رطخ  یهیام  اـھنآ  یارب  یناریا  نینچ  هتبلا  دراد .]  ] تفرـشیپ ملع و  تمـس  هب 

هن هک  ینمـشد   - نمـشد نیا  اب  یهھجاوم  یارب  تخانـش ؛ ار  اھنیا  دـیاب  دـیمھف ، ار  اـھنیا  دـیاب  تسا . تنوشخ  ناـشراک  نطاـب  تسا ؛ غورد  دـننکب ، یتقو  کـی  مھ  شمرن 

. دنشاب هدامآ  دیاب  اھتلم  تسا - انعممامتهب  یشحو  کی  نطاب ، رد  اما ] ، ] دنکیم هتسارآ  ار  رھاظ  دراد ؛ فاصنا  هن  دراد ، نید  هن  دراد ، قالخا 

. درادـن ینـس  هعیـش و  قرف ، یهمھ  دـنکیمن ، یقرف  فالتخا ؛ داجیا  زا  اھناملـسم  دنـشاب  رذـحرب  نیملـسم . نیب  داحتا  زا  تسا  ترابع  زورما ، یگدامآ  نیرتمھم  ام  رظن  هب 

دوجو دننک . ضامغا  نآ  زا  دنھدب و  رارق  ضامغا  دروم  دراد ، دوجو  هک  یناوارف  تاکرتشم  ریز  رد  ار  ناشدوخ  یرکف  تافالتخا  هکنیا  رد  دننک  یعس  دیاب  یمالـسا  قرف  یهمھ 

یهطقن نیا  تسا ، ینوناک  یهطقن  نیا  ربمغیپ ؛ هب  دـنزرویم  قشع  همھ  تسا . ناملـسم  یاھتلم  داحآ  قئـالع  اـھتبحم و  هجوت  ینوناـک  یهطقن  مظعا ، ربماـیپ  سدـقم 

هجوت دروم  ار  تاکرتشم  نیا  تسا ! دایز  اھناملـسم  نیب  تاکرتشم  ردـقچ  روجنیمھ ؛ فیرـش  یهبعک  تسا ؛ ناناملـسم  یهمھ  داقتعا  هجوت و  لـحم  نآرق  تسا . یلـصا 

امش دیدھت  روشک  نیا  دینمشد ، مھ  اب  اھامش   » دیوگیم دیآیم  حیرص ، نمشد  نآ  هنافـساتم  دنـسانشب . هقطنم  رد  ار  رابکتـسا  لماوع  ار ، نانمـشد  لماوع  دنھدب ؛ رارق 

 - ار وا  فرح  دنونشیم  هک  ییاھنآ  تسا ؛ حضاو  بخ  دنزیم ، ار  فرح  نیا  هک  تسا  نمـشد  وا  دنتـسھ ! امـش  نمـشد  مھ  اھنآ  دیتسھ ، اھنآ  نمـشد  امـش  ینعی  تسا ،»

یاشمم دیاب  ارچ  دـننک ؟ قیدـصت  ار  وا  فرح  دـیاب  ارچ  دـننک ؟ لوبق  وا  زا  دـیاب  ارچ  دـننکیم - تموکح  دـننکیم و  یگدـنز  دـنراد  یمالـسا  مان  اب  یمالـسا و  رھاظ  رد  هک  اھنآ ] ]

؟ دشاب یمالسا  تما  حیرص  نانمشد  مالسا و  حیرص  نانمشد  زا  یوریپ  یاشمم  هنافساتم  هقطنم ، یاھتلود  زا  یضعب 

نیطسلف  / ١٢/٠٣/١٣٩۵ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  نیمشش  رد  تانایب 

یهئطوت کـی  هیلع  نآ  تازراـبم  رد  نیطـسلف  تلم  ناـبیتشپ  هراومھ  هک  اـم  یهقطنم  دوشیم . رازگرب  یاهقطنم  یناـھج و  طیارـش  نیرتتخـس  زا  یکی  رد  امـش  سنارفنک 

زا تیاـمح  اـت  تسا  هدـش  بجوم  هقطنم  یمالـسا  روـشک  نیدـنچ  رد  دوـجوم  یاـھنارحب  تسا . ددـعتم  یاـھنارحب  یمارآاـن و  شوختـسد  اـھزور  نیا  تسا ، هدوـب  یناـھج 

میژر هک  ینانآ  دنمادک . نآ  زا  هدنربدوس  یاھتردـق  هک  دـنکیم  میھفت  ام  هب  اھنارحب ، نیا  یهجیتن  هب  هجوت  دوش . گنرمک  سدـق  یدازآ  سدـقم  نامرآ  نیطـسلف و  یهلئـسم 

یاھهنتف سپ  رد  زین  کنیا  دنوش ، هقطنم  تفرشیپ  رارقتسا و  تابث و  زا  عنام  تدمینالوط ، یریگرد  کی  لیمحت  قیرط  زا  ات  دندروآ  دوجو  هب  هقطنم  نیا  رد  ار  یتسینویھص 

لـشف اب  دوش و  فورـصم  رگیدـکی  ندرک  یثنخ  هب  هدوھیب  ثبع و  یاـھیریگرد  رد  هقطنم  یاـھتلم  یاھیدـنمناوت  اـت  تسا  هدـش  بجوم  هک  ییاـھهنتف  دـنراد . رارق  دوجوم 

تما یامکح  القع و  ناھاوخریخ و  شالت  دـھاش  نایم ، نیا  رد  نانچمھ  دـیآ . مھارف  یتسینویھـص  بصاغ  میژر  رتشیب  هچرھ  یریگتردـق  یارب  تصرف  هاـگنآ  همھ ، ندـش 

، اھتلود یخرب  تلفغ  زا  یریگهرھب  اب  تسا  هتـسناوت  نمـشد ، یهدـیچیپ  یاھهئطوت  هنافـساتم ، اما  دنتـسھ ؛ تاـفالتخا  نیا  لـح  یپ  رد  هنازوسلد  هک  میتسھ  یمالـسا 

، تسا تیمھا  زئاح  نایم  نیا  رد  هچنآ  دـنک . رثا  مک  ار  یمالـسا  تما  ناھاوخریخ  نیا  شالت  دزادـنیب و  رگیدـکی  ناـج  هب  ار  اـھنآ  دـنک و  لـیمحت  اـھتلم  رب  ار  یلخاد  یاـھگنج 

یخرب یعیبط و  اھنآ  زا  یخرب  هک  دنراد  رگیدکی  اب  یمالـسا  یاھروشک  هک  یتافالتخا  دوجواب  تسا . تیولوا  زا  نآ  جورخ  یارب  شالت  نیطـسلف و  یهلئـسم  هاگیاج  فیعـضت 

نیا یاھدرواتـسد  زا  یکی  دشاب . نانآ  یهمھ  تدحو  روحم  دـیاب ، دـناوتیم و  نیطـسلف  ناونع  نانچمھ  نکیل  تسا ، تلفغ  زا  یـشان  رگید  یخرب  نمـشد و  یهئطوت  رگید 

زا تیامح  یالاو  فدھ  ققحت  یارب  یلدمھ  یاضف  داجیا  نیطسلف و  عوضوم  ینعی  ناھج ، ناھاوخیدازآ  مالـسا و  ناھج  تسخن  تیولوا  ندرک  حرطم  دنمـشزرا ، تسـشن 

. تسا نانآ  یهنایوجتلادع  هنابلطقح و  تازرابم  نیطسلف و  مدرم 

نیطسلف  / ١٢/٠٣/١٣٩۵ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  نیمشش  رد  تانایب 

دزیا هاگرد  زا  ناھج  ناگدازآ  ناناملـسم و  یهمھ  تدحو  روحم  مالـسا و  ناھج  یهلئـسم  نیرتیلـصا  ناونع  هب  نیطـسلف  یهلئـسم  هب  تمدـخ  رد  ار  امـش  یهمھ  قیفوت 

. مراد تلئسم  نانم 

یمالسا  / ٠۵/٠۴/١٣٩۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. تسا فالتخا  اھنیا  نیرتمھم  دوشیم ؛ دراو  تسا و  هدش  دراو  تما  نیا  یهرکیپ  رب  ییاھتحارج  تسا ؛ یناوارف  تالکـشم  راچد  یمالـسا  تما  زورما  هک  تسا  نیا  تقیقح 

یهناھب هب  تیموق ، یهناھب  هب  دـننک ؛ داجیا  ینمـشد  قاقـش و  دـننک ، فالتخا  داجیا  فلتخم  یاھهناھب  هب  ناملـسم  یاھهورگ  نیب  هک  تسا  نیا  مالـسا  نانمـشد  یعس 

هک اـم  دـنکیم و  هدافتـسا  نمـشد  هنافـساتم  تسا و  هتفرگ  رارق  اـھنآ  راـیتخا  رد  اـھهناھب  نیا  یهمھ  یزرم ؛ یـضرا و  تالکـشم  یهناـھب  هب  اـیفارغج ، یهناـھب  هب  بھذـم ،

. مینکیم تلفغ  نمشد  راک  نیا  زا  میتسھ ، یمالسا  یاھتلود  نالوئسم 

ار ینس  یهعماج  یهغدغد  تسا ، نمشد  یمالسا  یاھروشک  مالسا و  لصا  اب  هک  ییاکیرمآ  روتانـس  نالف  هک  دونـشیم  ناسنا  هک  یتقونآ  منکیم ، رکف  مدوخ  اب  هدنب   

فلاخم مالـسا  لصا  اب  هک  ینمـشد  دشاب . بقارم  تدشب  دراد  اج  دوشب ، نارگن  تدشب  دراد  اج  دنکیم ، هدھاشم  ار  دنفرت  نیا  ناسنا  یتقو  دنکیم ، زاربا  هعیـش  لباقم  رد 

اقافتا نیا  و  تسا ؟ یرگید  زیچ  ینمـشد  داجیا  زج  هئطوت ، زج  تثابخ ، زج  نیا  دـنکب ! ینابیتشپ  زاربا  رگید  هورگ  کی  لباقم  رد  یمالـسا ، هورگ  کـی  هب  تبـسن  ـالاح  تسا ،

. میمھفب دیاب  ام  میشاب ، رکف  هب  دیاب  ام  دراد ؛ دوجو  زورما  هنافساتم 

هیلع ناشیاھورین  ندربن  راک  هب  اھنیا ، ندـش  کیدزن  یمالـسا ، یاھروشک  داحتا  دـنربیم . دوس  داحتا  زا  اھنآ  یهمھ  دـننکیم و  ررـض  هقرفت  زا  یمالـسا  یاھروشک  یهمھ   

؛ تسا یمالـسا  تمکح  کی  تسا ، یھلا  تمکح  کی  نیا  میمھفب ، دیاب  ام  ار  نیا  تسا . یمالـسا  یاھروشک  دوخ  عفن  هب  تسا ، دحتم  یاھروشک  دوخ  عفن  هب  رگیدـکی ،

اھنآ زا  یهنومن  کی  نمی  دراد . دوجو  زورما  رابنوخ  یاھتحارج  میتسھ ؛ یزیرنوخ  راچد  میلکـشم ، راچد  مالـسا  یایند  لخاد  رد  ام  زورما  دوشیمن . هجوت  نیا  هب  هنافـساتم 

همھ مالـسا ، یاـیند  رد  دـنکیم  هدـھاشم  ناـسنا  هـک  ینوگاـنوگ  لـئاسم  اـقیرفآ ، لامـش  لـئاسم  قارع ، لـئاسم  هیروـس ، لـئاسم  درک . هجوـت  یتسیاـب  ار  اـھنیا  تـسا .

. مینک لح  دیاب  ار  لکشم ]  ] نیا تسا . یمالسا  تما  ررض  هب  تسا ، مالسا  ررض  هب  نیا  و  تسا ، اوعد  دوجو  فالتخا و  دوجو  یاھهناشن 

و  - هزور ناھد  اب  سدـق ، زور  رد  مدرم  ناریا ، گرزب  کچوک و  یاھرھـش  یهمھ  رد  ابیرقت  دـینک ؛ هظحالم  امـش  تسا . نیمھ  سدـق  زور  ییامیپهار  یاھیگتـسجرب  زا  یکی   

هک دنتـسھ  هعیـش  مدرم  نیمھ  اھنیا  ار ؛ مدرم  میظع  عامتجا  رگید  یاھرھـش  رد  نارھت و  رد  دـیدرک  هدـھاشم  هک  اـھنابایخ  رد  دـنتفایم  هار  مرگ - یاوھ  نیا  رد  اـھلاس  نیا 

هک تسا ، نیا  یمالـسا  تما  تدحو  هب  یدـنبیاپ  یانعم  تسا ، نیا  داحتا  یانعم  دـننکیم . یھارمھ  یدردـمھ و  راھظا  روجنیا  دـنراد  دنتنـسلھا ، هک  یناینیطـسلف  یارب 

. دننکیم تکرح  دنراد  مدرم  زورما  درک و  یراذگهیاپ  ار  نیا  راوگرزب  ماما 

یمالسا  / ٠۵/٠۴/١٣٩۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، درک ادیپ  طلست  نیملسم  نیمزرس  رب  ینمشد  یتقو  هک  درادن  دوجو  یدیدرت  رگید - بھاذم  یهیقب  دیاش  هعیش و  هقف  هچ  تنسلھا ، بھاذم  هقف  هچ   - مالسا هقف  رب  انب 

بجاو مالسا  یایند  یهمھ  یارب  تسینویھـص  میژر  اب  یهزرابم  زورما  تسا . نکمم  هک  داھج  زا  یلکـش  رھ  هب  دننک ؛ داھج  وا  اب  دننک ، هزرابم  وا  اب  هک  تسا  همھ  یهفیظو 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 39 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35712
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35712
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37011
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37011
http://farsi.khamenei.ir


هب دراد  جایتحا  داحتا ، هب  دراد  جایتحا  مالـسا  یاـیند  لاـحرھهب  تسا ؛]  ] رایـشھ رادـیب و  دروم  نیا  رد  اـم  تلم  هللادـمحب  دـننزیم ؟ زاـب  رـس  هفیظو  نیا  زا  ارچ  تسا . مزـال  و 

یادخ میراودیما  ام  و  دننک . افیا  شقن  دنناوتیم  هک  دنتـسھ  اھتلود  دنراد ، هفیظو  اجنیا  هک  دنتـسھ  اھتلود  دنلدمھ ؛ رگیدکی  اب  ابلاغ  اھتلم  یلدمھ . هب  دراد  جایتحا  فالتئا ،

؛ دـنک کیدزن  مھ  هب  ار  ام  یاھلد  تسا - مالـسا  مظعم  ربمایپ  فرـش  تمارک و  یهیاـم  ناناملـسم و  دـیع  هک   - رطف دـیع  زور  تکرب  هب  ناـضمر و  کراـبم  هاـم  تکرب  هب  لاـعتم 

. دھدب رارق  مزال  یهدارا  مزع و  مزال و  رادتقا  تردق و  یاراد  مالسا ، نانمشد  لباقم  رد  ار  یمالسا  تما  هللااشنا  و  دنک ؛ نابرھم  رگیدمھ  اب  ار  اھناملسم 

جح  / ٠٨/٠۵/١٣٩۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد تما  عامتجا  نیرتگرزب  تسا . یمالـسا  تما  تردق  رھظم  جح  تسا ؛ یگچراپکی  رھظم  جح  تسا ، تدحو  رھظم  جـح  تسا ، یمالـسا  تما  تمظع  روضح  رھظم  جـح ،

. دـھدیم ناشن  ار  دوخ  دـنکیم ؛ مادـناضرع  جـح ، یهلیـسوهب  یمالـسا  تما  ینعی  دریگیم ؛ ماجنا  نیعم  یهطقن  کی  رد  صخـشم ، لاوحا  عاـضوا و  اـب  هفقویب ، لاـس ، رھ 

 - دنمھفیم ار  مھ  نابز  دننکیم ، ادیپ  سنا  دنوشیم ، انـشآ  مھاب  جـح  رد  ناملـسم  یاھتلم  دراد : مھ  ینورد  یهبنج  کی  تسا ، هیـضق  یجراخ  یهبنج  هک  نیا  رب  یهوالع 

گنرمک اھینمشد  دوشیم ، فرطرب  اھهھبـش  دنوشیم ، کیدزن  مھ  هب  دنوشیم ، انـشآ  نآ  اب  تسا - رگیدکی  تاینھذ  رب  مکاح  گنھرف  روظنم  تسین ، تغل  نابز ، زا  روظنم 

نیا دننک ؛ کمک  مھ  هب  دنناوتیم  اھتلم  دننک ، کمک  مھ  هب  دنناوتیم  اھروشک  دنیآیم ، مھ  کمک  هب  اھتسد  دوشیم ، کیدزن  مھ  هب  اھلد  دوشیم ، فرطرب  جیردتب  دوشیم و 

، تسا یرگید  ثحب  نآ  دوشب ؛ رازگرب  روجنیا  جح  هک  دنھدیم  هزاجا  ای  دننکیم  کمک  ردقچ  دنتسھ ، رشابم  ای  دنتـسھ  یدصتم  هک  ییاھنآ  لمع ، ماقم  رد  الاح  تسا . جح 

. یمالسا تما  عضوم  نایب  هدیقع و  زاربا  یارب  ییاج  یعامتجا و  ریظنیب  تیفرظ  کی  رانک  رد  یونعم ، ریظنیب  تیفرظ  کی  تسا : نیا  جح  اما 

...

دنزادنیب و فالتخا  یمالسا  بھاذم  نیب  هکنیا  یارب  دننکیم  جرخ  اھدرایلیم  دننکیم ؛ جرخ  لوپ  دنراد  زورما  دوشب . هجوت  دیاب  یلیخ  مھ  یمالسا  تما  تدحو  یهلئـسم  هب 

رد دـنک ، کمک  سکرھ  ینکفافالتخا ؛ نیا  هب  دـنک  کمک  دـیابن  سکچـیھ  دریگب . ماجنا  راک  نیا  هکنیا  یارب  دریگیم  ماجنا  دراد  یدراـیلیم  یاـھهنیزھ  دـننک ؛ داـجیا  ینمـشد 

. هیضق نیا  هب  دنک  کمک  یتسیابن  سکچیھ  تشاد ؛ دھاوخ  تکرش  گرزب  هانگ  نیا  یھلا  یونعم و  تاعبت  رد  اھنآ و  یهئطوت 

مارحلا  / ٠٩/٠۶/١٣٩۶ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

زا ناگمھ  نتـشاد  رذحرب  تدحو و  داجیا  یهفیظو  دنراد : شود  رب  نیگنـس  فیاظو  مالـسا ، یایند  رد  یگنھرف  ینید و  یـسایس و  ناگبخن  یمالـسا و  یاھروشک  یاسور 

رد نمشد  اب  هلباقم  یارب  ناگمھ  زیھجت  یهفیظو  مسینویھص ؛ رابکتسا و  تنایخ  ینمـشد و  یاھهویـش  زا  اھتلم  یزاسهاگآ  یهفیظو  یبھذم ؛ یموق و  یاھیرگهزیتس 

رد نمی ، ثداوح  نوچمھ  نآ  خـلت  یاھهنومن  زورما  هک  یمالـسا  یاھروشک  نایم  رد  رابهعجاف  عیاقو  یروف  یزاسفقوتم  یهفیظو  تخـس ؛ مرن و  گنج  نوگاـنوگ  یاھنادـیم 

زا عافد  یهفیظو  رتمھم  همھ  زا  و  هریغ ؛ رامنایم و  نامولظم  نوچمھ  ناملسم ، متس  تحت  یاھتیلقا  زا  عطاق  عافد  یهفیظو  تسا ؛ ضارتعا  هودنا و  یهیام  ناھج  رـسارس 

. دنکیم هزرابم  دوخ  یهدشبصغ  روشک  یارب  تسا  لاس  داتفھ  هب  کیدزن  هک  یتلم  اب  نوچودنچیب  یھارمھ  یراکمھ و  نیطسلف و 

١٣٩۶/٠٩/٠٢ /  « اھیریفکت هلئسم  و  (ع ) تیبلھا نابحم   » سالجا رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یهلیـسوهب سپ  هک  تسا  نیا  سرد  نآ  تسا ؛ سرد  کـی  اـم  یارب  هلمج  کـی  نیمھ  بخ ، دـنوشیم . بوسحم  تیبلـھا  بحم  زورما  اـت  لوا  ردـص  زا  نیملـسم ، یهبطاـق 

مالـسا ربمغیپ  کرابم  دوجو  هکنانچمھ  نیملـسم . قافتا  داحتا و  یارب  داد  رارق  یروحم  کی  ار  نیا  دوشیم  درک ؛ داجیا  عامجا  نیملـسم  نایم  رد  دوشیم  تیبلـھا ، تبحم 

داحتا یارب  دـشاب  یروحم  دـناوتیم  مھ  تیبلـھا  تبحم  تسا ، نیملـسم  داـحتا  روحم  فیرـش  یهبعک  نآرق و  هکناـنچمھ  و  تسا ، نیملـسم  نیب  تدـحو  روحم  هلیـسو و 

. دنک کیدزن  مھ  هب  ار  اھلد  نیملسم و 

زورما تسا ؛ هدروـخمخز  مالـسا  یاـیند  رکیپ  زورما  تسا . دـنمزاین  تدـشب  یلدـمھ  نیا  داـحتا و  نیا  هب  مالـسا  یاـیند  زورما  هک  منکیم  ضرع  زیزع  ناردارب  امـش  هب  نم   و 

. دنراد هگن  نما  یهیشاح  رد  ار  اھنآ  نانمشد  دننک و  دوخ  هب  لوغشم  ار  اھنآ  دننک ، لشف  ار  اھنآ  نیملسم ، دوخ  نیب  رد  فالخ  گنج و  داجیا  اب  دناهتسناوت  مالسا  نانمشد 

نیا و  دراد ؛ دوجو  زورما  هک  تسا  یتیعقاو  تقیقح و  نیا  دنتفیب ! مھ  ناج  هب  اھناملسم  یلو ] ، ] دربب رس  هب  تینما  رد  تسینویھـص  بصاغ  میژر  ایـسآ ، برغ  یهقطنم  رد 

لوبق دیاب  فسات  لامک  اب  تسا . هقطنم  نیا  رد  اھنآ  ناراکمھ  اھنآ و  یاھهمادا  راک  و  تسا ، یللملانیب  مسینویھص  راک  تسا ، اکیرمآ  راک  تسا ؛ مالـسا  نانمـشد  راک  راک ،

ار شجراخم  دنھدیم ؛ ماجنا  دھاوخیم ، تسینویھص  دھاوخیم و  اکیرمآ  هک  ار  یراک  نامھ  هک  دنتسھ  یناسک  یمالـسا ، یاھتلود  یمالـسا و  تما  دوخ  نورد  رد  هک  مینک 

یمالسا تما  داحتا  یطیارـش  نینچ  کی  رد  یمالـسا . تما  رکیپ  رب  ندرک  دراو  تحارج  یارب  هچ ؟ یارب  دنوشیم ؛ اھنآ  رازبا  دننکیم ، مھارف  ار  شتامدقم  دنوشیم ، رادهدھع 

. میوشب عمج  مھ  رود  دیاب  تسا ؛ تابجاو  بجوا 

نیلقثلا مکیف  کرات  ینا   - تسا نیلقث  ثیدح  هک  یمالـسا  قرف  نیب  هیلعقفتم  ثیدح  تسین . دیدج  رما  کی  دراد ؛ یثیدح  یهشیر  دراد ، ینآرق  یهشیر  تیبلھا  تبحم 

انعم تبحم  نودـب  تعباـتم  نکل  تسا ، تیبلـھا  زا  تعباـتم  دـھدیم ، میلعت  اـم  هب  هچنآ  هچرگا  ضوحلا - یلع  ادری  ىتح  اـقرتفی  نل  اـمھناف  یتیب  لـھا  یترتـع  باـتک هللا و 

هک یتراھط  یگزیکاپ و  نیا  اریھطت ، مکرھطی  تیبلا و  لھا  سجرلا  مکنع  بھذیل  دـیری هللا  امنا  دـیامرفیم : نآرق  رد  هکنیا  دوشیم . هدـیمھف  ثیدـح  نیا  زا  مھ  تبحم  درادـن ؛

داحتا یهلیسو  دوشیم  نیا  سپ  دنراد ؛ تیبلھا  هب  اھناملسم  هک  تسا  یتبحم  قشع و  نیمھ  یـضتقم  دشاب ، هتـشاد  دوجو  تیبلھا  رد  تسا  هدرک  هدارا  لاعتم  یادخ 

. اھناملسم

ىمالسا  / ٠٩/١۵/١٣٩۶ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هیلع دننکیم  راک  اھنآ  یارب  دنھدیم ؛ ماجنا  دنھاوخیم ، اھنآ  هچنآ  دنصقریم ! اکیرمآ  زاس  هب  هک  هقطنم  نیا  رد  یناگبخن  هقطنم و  نیا  رد  ینامکاح  دنتـسھ  هنافـساتم  زورما 

نیا میتدحو . هب  دنمهقالع  ام  میتدحو ، هب  دقتعم  ام  میرادن ؛ ناملسم  یاھتلود  اب  فالتخا  یارب  یاهزیگنا  چیھ  ام  تسا ! مالسا  ررض  هب  اھنیا  مالسا ! هیلع  یمالـسا و  تما 

ناریا تلم  یمالـسا و  یروھمج  هک  میرازگـساپس  ار  ادـخ  و  یمالـسا . قرف  نیب  تدـحو  درک ؛ مـالعا  اـم  راوـگرزب  ماـما  ار  تدـحو  یهتفھ  تسا . تدـحو  یهتفھ  ماـیا  ماـیا ،

لباقم رد  اما  میرادن ؛ یاهلئـسم  یلکـشم و  چیھ  ام  دننک . داجیا  ار  یردارب  تدحو و  یمالـسا ، فلتخم  قرف  زا  ناشناملـسم  ناردارب  ناشدوخ و  نیب  لمع ، رد  دنتـسناوت 

ناشتسایس تسا ؛ گنج  داجیا  رب  فالتخا و  داجیا  رب  ناشمیمصت  هک  دنتـسھ  یناسک  تدحو ، فدھتـسم  تدحو و  هب  دنمهقالع  تکرح  لابند  و  تدحو ، بلاط  تکرح  نیا 

. ار راک  نیا  دننکیم  لابند  دنراد  تسا و  نیا 

یضعب لاھج  هلب ، تسا ؛ تحیصن  نابز  ام  نابز  درک ؟ دیاب  هچ  دننکیم ، لابند  هقطنم  نیا  رد  ار  اکیرمآ  تسایـس  هک  یناسک  نیا  لباقم  رد  اھنیا ؟ لباقم  رد  مینک  راکهچ  بخ 

تحیـصن رب  یانب  ام  تسین ؛ اھنآ  تاھرت  هب  نداد  باوج  رب  یاـنب  تسین ؛ اـنتعا  لـباق  اـھنیا  هک  دـننزیم  ییاـھفرح  یمالـسا  یروھمج  ناریا و  تلم  هب  تبـسن  اـھتلود  نیا  زا 

تسا ینامھ  شتبقاع  نیا  تسا ؛ اھنآ  دوخ  ررض  هب  نیا  اکیرمآ ، تمدخ  رد  دنھدیم  ماجنا  دنراد  زورما  هقطنم ، یاھتلود  زا  یـضعب  هک  یراک  نیا  مینکیم . تحیـصن  ام  میراد ،

ناشدوخ لایخ  هب  هکنیا  یارب  دـنتخادنا  هار  ار  اھیریفکت  نیا  ام  یهقطنم  لخاد  رد  دـھدیم . ماجنا  دـناوتب ، یراک  رھ  نمـشد  دـننکیم . دوبان  ار  ناشدوخ  دومرف : نآرق  رد  هک 

، میدرک یگداتـسیا  نمـشد ، ناگدشکیرحت  لباقم  رد  ام  داتفا . دھاوخن  هار  داتفین و  هار  یبھذـم  گنج  دز و  اھنیا  نھد  یوت  لاعتم  یادـخ  اما  دـنزادنیب ، هار  یبھذـم  گنج 

ار نیا  نمـشد  دوبن . یاهقرف  گنج  دوبن ، یفئاط  گنج  دوبن ، یبھذم  گنج  دوب ؛ نمـشد  یرودزم  یهلئـسم  اھنآ  یهلئـسم  نکل  میدش ، مھ  قفوم  هللادمحب  میداتـسیا و 

. هداد رارق  قمحا  ار  ام  نانمـشد  لاعتم ، دنوادخ  اقمحلا ، نم  انئادعا  لعج  یذلا  دمحلا  دومرف : اھتنم  دزادنیب ، هار  هعیـش  ینـس و  گنج  تساوخیم  نمـشد  تساوخیم ؛

هار هعیـش  ینـس و  گـنج  دنتـساوخیم  اـھنیا  تشک ! هعیـش  زا  هک  یدارفا  دادـعت  نآ  زا  دوـب  رتـشیب  درک ، دوباـن  تشک و  اھینـس  زا  هک  یدارفا  دادـعت  هقطنم  نیا  رد  شعاد 

قالخا زا  رود  یـشحو  هورگ  اب  یهزرابم  دوب ؛ مالـسا  فیرحت  اب  یهلباقم  دوب ، ملظ  اب  یهلباقم  یریفکت ، یاھورین  اب  ام  یهلباقم  دز . ناشنھد  یوت  لاعتم  یادـخ  دـنزادنیب .

تراـسا هب  ار  ناملـسم  یاـھهداوناخ  دـندنکیم ، تسوپ  هدـنزهدنز  ار  اـھناسنا  دـندزیم ، شتآ  هدـنزهدنز  ار  اـھناسنا  هک  دوـب  مالـسا  تقیقح  یمالـسا و  تیندـم  یمالـسا و 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 40 
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، دـندوب مسینویھـص  لماع  دـندوب ، اکیرمآ  لماع  اھنیا  دوب . هتفرگ  ارف  ار  اھنیا  یداسف ، روجهمھ  یلمع ، داسف  یلام ، داسف  یـسنج ، داسف  یـسایس ، داسف  دـنتفرگیم و 

، دـسرب تزع  هب  دـھاوخب  رگا  مالـسا  یایند  میداتـسیا . اھنیا  لباقم  رد  ام  تسا ؛ یتیعقاو  کی  نیا  دنامسینویھـص . لماع  اکیرمآ و  لماع  دنـشاب  اـجرھ  مھ  ناـشیاھهلابند 

. دتسیاب مسینویھص  لباقم  رد  دیاب  دسرب ، تزع  تردق و  هب  دھاوخب  رگا  مالسا  یایند  دھدن . تسد  زا  ار  قافتا  داحتا و  ار و  تدحو  یتسیاب 

ناتسچولب  / ١١/١۶/١٣٩۶ ناتسیس و  ناتسا  یادھش  یلم  هرگنک  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ناتـسا رد  ارحـصنمکرت  شخب  تسھ ، ناتـسدرک  ناتـسا   - تسھ روشک  رد  هقطنم  دـنچ  تسا . ام  یمالـسا  تدـحو  راعـش  رھظم  ناتـسچولب [ ناتـسیس و   [ ناتـسا نیا 

ناردارب هک  مییوگب  میھدب و  میلعت  ار  نیا  ایند  هب  میھاوخیم  ام  دننکیم . یگدنز  مھ  رانک  یعیش  ینس و  اجنآ  رد  هک  ناتـسچولب - ناتـسیس و  ناتـسا  و  تسھ ، ناتـسلگ 

هطقن نیمھ  یور  هدرک ، هیکت  هطقن  نیمھ  یور  اقافتا  نمشد  ناتسچولب . ناتسیس و  رد  اجنیا  شاهنومن  دننک ؛ یگدنز  مھ  رانک  رد  دننک ، یراکمھ  مھاب  دنیایب  ناملـسم 

هب یمالـسا  یروھمج  زا  عافد  یارب  هچملـش  رد  هلاسهدزاود  هدزای  ینـس  یهچب  کی  هک  دـییوگیم  دـییآیم  هکیتقو  امـش  دـنک . داجیا  هقرفت  دـھاوخیم  هتـشاذگ و  تشگنا 

! تسا یمھم  یلیخ  یهلئسم  نیا  تسین ، یکچوک  زیچ  نیا  تسا ؛ ناتسچولب  ناتسیس و  رد  ینـس  هعیـش و  یلدمھ  تدحو و  زا  ربخ  نیرتگرزب  نیا  دسریم ، تداھش 

دیاب ار  اھنیا  دسریم ، تداھـش  هب  بالقنا  دـض  تسدهب  دریگیم و  رارق  نمـشد  مجاھت  دروم  یمالـسا  یروھمج  زا  عافد  رطاخهب  ینـس  یولوم  نالف  دـییامرفب  ضرف  هکیتقو 

تدحو نیا  ناتسا ، نیا  رد  امش  هک  تسا  مھم  یلیخ  نیا  ناتسچولب . ناتسیس و  رد  میاهتشاد  ام  ییاھزیچ  نینچ  دینک ؛ نایامن  دینک ، هتسجرب  دیاب  ار  اھنیا  دینک ، گرزب 

، نوگانوگ یگنھرف  یاھراک  نیمھ  ینعی  دندرک ؛ نایب  مرتحم  رادرـس  نیا  هک  تسا  ییاھنیمھ  مھ  شھار  مدرم ؛ هب  دیھدب  ناشن  دیـشکب ، شیامن  هب  ار  یعقاو  یقیقح و 

نیا دـینک ، هدافتـسا  اـھنیا  یهمھ  زا  اـھنیا . لاـثما  و  تسا ، یتوـص  رنھ  هچنآ  هچ  تسا ، یریوـصت  رنھ  هب  طوـبرم  هچنآ  هچ  یگنھرف ؛ یاـھعاتم  هرطاـخ و  باـتک و  یهیھت  زا 

. دننکیم ادیپ  روضح  اھنادیم  نیرتراوشد  رد  مھ  رانک  رد  ینس  هعیش و  ناردارب  یمالسا  یروھمج  رد  هک  دننیبب  همھ  هک  دینک ، صخشم  دینک ، مسجم  ار  تقیقح 

١٣٩٧/٠٢/٢٢ /  « یمالسا مولع  شرتسگ  شیادیپ و  رد  هعیش  شقن   » هرگنک رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

داجیا یتسیاب  مالسا  هب  نینموم  ام  تین  تسا ؛ هقرفت  داجیا  مالسا  نانمشد  تین  تسا ؛ هنسح  کی  تسا ، کرابم  دماجنیب  یمالسا  تما  داحتا  هب  هک  یتکرح  رھ  زورما 

زا یکی  ییامھدرگ ، نیا  دیدرک و  عورش  امش  هک  یتکرح  نیا  و  دشاب ؛ رگیدکی  اب  یمالـسا  تما  یاھهقرف  اھهورگ و  فراعت  یمالـسا و  تما  نایم  مالـسا و  یایند  رد  تدحو 

زا یمالـسا  تما  فلتخم  قرف  هک  تسا  نیا  میدرک  هاگن  نآ  هب  لکـشم  کی  ناونعهب  هراومھ  اـم  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  تسا . یمالـسا  تما  داـحتا  تھج  رد  راـک  قیداـصم 

نآ مشچ  رد  ار  هقرف  نیا  دـناهدمآ  یدایز  دراوم  رد  ناگناگیب  اھیجراخ ، نانمـشد ، دـنرادن . رگیدـکی  زا  یعقاو  قباطم  حیحـص و  تفرعم  دـنرادن ، یتسرد  ییاسانـش  رگیدـکی 

لاس و ١۵٠ خیرات ١٠٠  نیا  لوط  رد  ام  توادـع . داجیا  تین  اب  دـیلپ و  ضارغا  اب  هنامـصخ و  هاگن  اب  دـندرک ، یفرعم  هقرف  نیا  مشچ  رد  ار  هقرف  نآ  دـندرک ، یفرعم  رگید  یهقرف 

رد هک  ار  ییاھتواضق  مینکیم  هدـھاشم  راکـشآ  روطهب  ریخا  لاـس  نیدـنچ  یاـیاضق  نیمھ  رد  مینیبیم ؛ مینکیم و  هدـھاشم  حـضاو  روطهب  ار  یداـیز  یاـھهنومن  ریخا  لاـس 

هولج بولطماـن  رگیدـکی  مشچ  رد  ار  اـم  دـنھدیم ، هولج  تشز  رگیدـکی  مشچ  رد  ار  اـم  دـنیآیم  نانمـشد  سکعب . دریگیم و  ماـجنا  هقرف  کـی  زا  یمالـسا  قرف  دـید  ضرعم 

طاقن نیا  مینادب ، ار  مھ  توق  طاقن  میسانشب ، رتھب  میسانشب ، رتشیب  میسانشب ، تسرد  ار  رگیدمھ  ام  دوشب  بجوم  هک  یتکرح  رھ  تسا . نانمـشد  راک  نیا  دنھدیم ؛

. تسا اھراک  نآ  زا  یکی  هرگنک ]  ] نیا دیماجنا و  دھاوخ  یمالسا  تما  یالتعا  یگچراپکی و  تدحو و  هب  تکرح  نیا  مینکب ، رگیدکی  هب  لقتنم  مینک ، ییازفامھ  ار  توق 

...

بجوم فالتخا ، بجوم  هک  دیاین  دوجو  هب  یاهبئاش  یاهیشاح ، هک  مینک  تبقارم  تقدب  دیتسھ ، لوغشم  امـش  هک  یایملع  تکرح  نیمھ  رد  اھتکرح و  یهمھ  رد  دیاب  ام 

تما داحتا  یهلئـسم  هلئـسم ، کـی  سپ  دـنھاوخیم . نانمـشد  هک  تسا  یزیچ  نیا  نوچ  دوشب ؛ رگیدـکی  زا  یمالـسا  قرف  یدـنمهیالگ  بجوم  ییادـج ، بجوم  قاقـشنا ،

. دش دھاوخ  نیمات  نآ ] زا   ] یھجوتلباق شخب  تکرح ، نیا  رد  ام  رظن  هب  هللااشنا  هک  تسا  یمالسا 

بالقنا  / ١٣٩٧/٠٨/٢۶ ربھر  اب  قارع  یروھمج  سیئر  رادید 

مدرم تنحم  جنر و  هب  نیعبرا ، مایا  رد  ریظنمک  یزاوننامھیم  لیلد  هب  قارع  تلم  نالوئسم و  رگید  ریزوتسخن و  روھمجسیئر ، زا  هنامیمص  رکشت  اب  یمالسا  بالقنا  ربھر 

یخرب دراد ، باختنا  یار و  قح  لالقتـسا و  تسا و  روشک  بحاص  یدادبتـسا ، یاھنارود  زا  دعب  قارع  تلم  هک  نونکا  دـنتفگ : دـندرک و  هراشا  هتـشذگ  یاھنارود  رد  قارع 

. دننیبن ار  شمارآ  یور  هقطنم ، قارع و  دنشچن و  ار  گرزب  درواتسد  یزوریپ و  نیا  معط  قارع  مدرم  ات  دنتسھ  نآ  لابند  هب  هاوخدب  یاھروشک  اھتلود و 

. تسا ینس  هعیش و  درک و  برع و  زا  معا  یقارع  یاھهورگ  نایم  داحتا  تیوقت  ظفح و  اھهئطوت ، نیا  اب  هلباقم  هار  اھنت  دندرک : دیکات  یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٩/٠۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ار دوخ  تسناوت  داتـسیا و  هوک  لـثم  ناریا  تلم  اـما  میداد ، مھ  دیھـش  داـتفا ، قاـفتا  مھ  یـسوساج  لـماوع  ذوـفن  میدـش ، مھ  میرحت  دـش ، مھ  یماـظن  یهلمح  اـم  هب 

«. امـسلا یف  اـھعرف  تباـث و  اھلـصا   » هک تسا  یاهبیط  یهرجـش  ناریا - تلم  یمالـسا و  یروھمج  یهبیط  یهرجـش   - هبیط یهرجـش  نیا  زورما  دـنک ! رادـیاپ  مکحتـسم و 

یایند رد  نیملـسم  تفرـشیپ  نیملـسم و  تکرح  یهخـسن  نیا  و  دوب ؛ دھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  میدـش ؛ رتیوق  زورهبزور  میدرک ، تفرـشیپ  ام  یھلا  لضف  هب  زورهبزور 

هار نیا  رد  ار  ناـشدوخ  ناـج  هک  دـندوب  اـھنآ  هک  اـم  زیزع  نادیھـش  رب  ادـخ  تمحر  و  درک ، زاـب  اـم  یاـپ  یولج  ار  هار  نیا  وا  هک  اـم  راوگرزب  ماـما  رب  ادـخ  تمحر  تسا . مالـسا 

رد ار  یلدکی  ار ، ینابزکی  ار ، داحتا  ار ، تدحو  ناملـسم ، ناردارب  رگا ] . ] دوب دھاوخ  نیمھ  مھ  هدـنیآ  رد  هللااشنا  دـندروآ ؛ دوجو  هب  ناریا  تلم  یارب  ار  تاقیفوت  دنتـشاذگ و 

. یھلا لضف  هب  دش  دنھاوخ  بلاغ  هللااشنا  اھهئطوت  نیا  یهمھ  رب  دنریگب ، رظن  رد  یمالسا  یهقطنم  یهمھ 

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

کی تسین ، ضحم  یراذـگمان  کی  نیا  میاهدرک . یراذـگمان  تدـحو  یهتفھ  ناونع  هب  ار ، لوالاعیبر ]  ] مھدـفھ اـت  مھدزاود  زا  ینعی  ار ، هتفھ  نیا  یمالـسا  یروھمج  رد  اـم 

نیا تسا . یمالـسا  تما  داحتا  موزل  هب  دـقتعم  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یمالـسا  یروھمج  تسا . یبلق  نامیا  داقتعا و  کی  نیا  تسین ؛ مھ  یکیتکات  یـسایس و  تکرح 

ناـمز رد  هعیـش  یاـیند  لـک  عجرم  هک  یدرجورب  هللاتیآ  موحرم  لـثم  یگرزب  عجرم  تسین . یمالـسا  یروھمج  نارود  اـم و  ناـمز  صوـصخم  ینعی  دراد ؛ مھ  هقباـس  راـک ] ]

وگتفگ دنتشاد ، هدوارم  تنس  لھا  مالـسا و  یایند  یاملع  ناگرزب  اب  دندوب ؛ یمالـسا  بھاذم  بیرقت  یدج  رادفرط  دندوب ، یمالـسا  تدحو  یدج  رادفرط  دوب ، ام  یناوج 

نیا تسین ؛ روج  نیا  هن ، تسا ؛ یسایس  کیتکات  کی  نیا  هک  دننکیم  دومناو  ای  دننکیم  روصت  اھیـضعب  تسا . قیمع  یبلق و  داقتعا  کی  تسا ، داقتعا  کی  نیا  دنتـشاد ؛

. تسا هتساوخ  ام  زا  ار  نیا  لاعتم  یادخ  هک  میدقتعم  نیا و  هب  میدقتعم  تسا ؛ یبلق  نامیا  کی 

یھاشورسخ  / ١٣٩٨/١٢/١٠ یداھدیس  نیملسملاو  مالسالاتجح  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

نادنمقالع نادنمتدارا و  ناگدنامزاب و  مرتحم و  نادناخ  هب  ار  هیلعاھمحر  یھاشورسخ  یداھدیس  جاح  یاقآ  نیملسملاو  مالـسالاھجح  موحرم  دھاجم  ملاع  تشذگرد 

تدم رد  ددعتم  یاھباتک  اھهمجرت و  تالاقم و  شراگن  یهلیـسوهب  یمالـسا  فراعم  غیلبت  رد  ریذپانیگتـسخ  یرـصنع  ناشیا  منکیم . ضرع  تیلـست  ناشیا  یملق  راثآ  هب 

نارود رد  یـساملپید  یاھـشالت  دندربیم . راک  هب  نیملـسم  داحتا  یمالـسا و  بھاذـم  بیرقت  یارب  شالت  رد  ریظنمک  یتمھ  هزیگنا و  دـندوب و  شیوخ  یگدـنز  زا  لاس   ۶٠

یارب ار  نیرھاط  دادـجا  اب  رـشح  ترفغم و  تمحر و  لاعتم  دـنوادخ  زا  دوب . بناجنیا  نیرید  قیفر  نیا  تدـھاجم  زا  یرگید  شخب  زین  هرھاق  ناـکیتاو و  رد  یمالـسا  یروھمج 

. منکیم تلاسم  ناشیا 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 41 
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جح  / ٠٧/١٣٩٩/٠۵ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

ناطیش رس  رب  دروآ و  دیدپ  اھینمشد  اھدیدھت و  ربارب  رد  هدحاو  دی  هک  یتدحو  تسا ؛ تدحو  رد  یمالسا ، تما  یمازلا  تحلصم  هشیمھ ، زا  شیب  هشیمھ و  دننام  زورما 

یھلا نامرف  ینعم  نیا  دنک . رپس  هنیـس  هناعاجـش  اھییوگروز ، ربارب  رد  دشک و  دایرف  اسآدـعر  یتسینویھـص ، میژر  شایریجنز  گس  رادـغ و  زواجتم و  یاکیرمآ  مسجم ،

وا زا  و  دـــنکیم ، یفرعم  ( ٢ «) مھنیب اـمحر  راـفکلا  یلع  ادـشا   » بوچراـھچ رد  ار  یمالـسا  تـما  مـیکح ، نآرق  ( ١ .) اوقرفت ـالو  اـعیمج  لـبحب هللا  اومـصتعاو  دوـمرف : هک  تسا 

ار ( ۶ «) ایلوا مکودـع  یودـع و  اوذـختت  ال   » و ( ۵ «) رفکلا همئا  اولتاـقف  ( » ۴ «،) ـالیبس نینموملا  یلع  نیرفاـکلل  لـعجی هللا  نلو  ( » ٣ «،) اوملظ نیذـلا  یلا  اونکرت  ـالو   » یهفیظو

مھم و یاھنامرف  نیا  دیامرفیم . رداص  ( ٧ «) مکراید نم  مکوجرخی  ملو  نیدلا  یف  مکولتاقی  مل  نیذلا  نع  مکٰھنی هللا  ال   » مکح دنک ، صخشم  ار  نمشد  هکنیا  یارب  و  دبلطیم ،

. دوش هدرپس  یشومارف  تسدهب  هدنامادج و  ناناملسم  ام  یشزرا  یرکف و  یهموظنم  زا  دیابن  زگرھ  زاستشونرس ،

(ع)  / ١٣٩٩/٠٨/١٣ قداص ماما  و  (ص ) مظعا ربمایپ  تدالو  زورلاس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

ار تدـحو  یهتفھ  راوگرزب  ماما  هک  یزور  نآ  تسا . هدـش  راکـشآ  لـحار  ماـما  گرزب  راـکتبا  نیا  تیمھا  هشیمھ  زا  شیب  زورما  منکیم  ناـمگ  هدـنب  تدـحو . یهتفھ  هب  عجار 

زا یلیخ  زور  نآ  دـندرک ، مالعا  ناشدوخ  یعاـمتجا  یـسایس و  یمومع ، یاھـشیارگ  رد  اـھیریگتھج و  رد  ار  یمالـسا  قرف  یمالـسا و  بھاذـم  تدـحو  دـندرک و  مـالعا 

تیمھا زئاح  مایپ  نیا  ردـقچ  دـندیمھفن  الـصا  هک  یمالـسا  یاھروشک  زا  یلیخ  نیلوئـسم  هلمج  زا  دـننک ؛ کرد  ار  مایپ  نیا  تیمھا  دنتـسناوتن  مایپ  نیا  یعقاو  نیبطاخم 

ردـقچ مایپ  نیا  هک  میمھفیم  ام  زورما  دـنتفرگ . هدـیدن  ار  مایپ  نیا  دنتـشاد ، هک  ینوگانوگ  ضارغا  لابند  هب  ینعی  دـندرک ؛ جـل  مھ  اھیلیخ  دـندیمھفن ، مھ  اھیلیخ  تسا .

، هقطنم یاھروشک  زا  یضعب  رد  هک  یکانلوھ  ثداوح  نیا  هداتفا ، قافتا  یمالـسا  یاھروشک  نایم  هک  ینوگانوگ  تافالتخا  نیا  هداتفا ، قافتا  زورما  هک  یثداوح  هدوب . مھم 

دوب و مھم  مالـسا  یایند  داحتا  ردـقچ  هک  دـمھفیم  ناسنا  داـتفا  اـھاجنیا  رد  هک  یتاـقافتا  نیا  زا  ناتـسناغفا ، رد  و  نمی ، رد  یبیل ، رد  یاهھرب  کـی  رد  قارع ، رد  هیروس ، رد 

قافتا اـیاضق  نیا  زا  یرایـسب  دوب ، رگا  هک  دـندرک  حرطم  ار  نآ  دـندرک ، تساوخرد  ار  نآ  دـندرک ، مـالعا  ار  نآ  ماـما  هک  دوب  یتمیقیذ  رـصنع  یمالـسا  تما  یگچراـپکی  ردـقچ 

. داتفایمن

درونجب  / ١٣٩٩/٠٩/١٨ هعمجماما  یلامش و  ناسارخ  ناتسا  رد  هیقفیلو  هدنیامن  باصتنا 

هتاضافا تماد  یرون  اضر  خیش  جاح  یاقآ  مالسالاھجح  بانج 

رد دوخ  یگدـنیامن  هب  دیـشابیم  یلمع  یملع و  یاھتیحالـص  زا  رادروخرب  هک  ار  یلاعبانج  هئاقبماد  یبوقعی  یاقآ  مالـسالاھجح  بانج  تیلوئـسم  نتفای  ناـیاپ  هب  هجوت  اـب 

یاھنارود مھم  ثداوح  یهمھ  رد  نآ  زیزع  مدرم  قفوم  یاھنومزآ  و  یزرم ، ناتسا  نآ  تیساسح  منکیم . بوصنم  درونجب  رھش  یهعمج  تماما  یلامـش و  ناسارخ  ناتـسا 

یهدـھع رب  ار  ینیگنـس  فئاظو  ناشیا ، تاراختفا  رگید  و  ددـعتم ، یاھتیموق  ینـس و  هعیـش و  ناردارب  یهدـنزومآ  یئارگمھ  و  زورما ، ات  نآ  زا  سپ  سدـقم و  عافد  بـالقنا و 

نارگراـثیا و رگید  نادیھـش و  مـظعم  یاـھهداوناخ  مـیرکت  اھرـشق و  یهـمھ  اـب  هنامیمـص  طاـبترا  بناـجنیا ، دـکوم  یهیـصوت  دراذـگیم . ناتـسا  نالوئــسم  رگید  یلاـعبانج و 

. منکیم تلاسم  ار  امش  تاقیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا  تسا . هعمجزامن  یاھهبطخ  یزاسینغ 

ماظن  / ١۴٠٠/٠٨/٠٢ نالوئسم  زا  یعمج  ىمالسا و  تدحو  سنارفنک  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

هب ار  نیا  تسین ؛ هاوخبلد  زیچ  کی  نیا  تسا ؛ ینآرق  یعطق  یهضیرف  کی  ناناملـسم  داحتا  هک  تسا  نیا  هتکن  کی  مینکیم . ضرع  نیملـسم  تدـحو  دروم  رد  ار  هتکن  دـنچ 

ماجنا ار  راک  نیا  دـیاب  عامتجا  اـب  مھ  هللالـبح  هب  ماـصتعا  رد  یتح  ینعی  ( ١ (؛ اوقرفت الو  اعیمج  لبحب هللا  اومـصتعاو  هداد : روتـسد  نآرق  مینک . هاگن  دـیاب  هفیظو  کـی  ناونع 

رب دـیاب  هک  تسا  مکح  کی  تسا ، روتـسد  کی  نیا  مینکیم ؟ لیدـبت  یقالخا  رما  کی  هب  ار  نیا  ام  ارچ  رگید ؛ تسا  رما »  » نیا اوقرفت ؛ ـالو  اعیمج  لبحب هللا  اومـصتعاو  دیھدب .

هضیرف کی  نیا  هک  هتکن  کی  نیا  رخآ ؛ ات  ( ٢ « ) مکحیر بھذـت  اولـشفتف و  اوعزانت  و ال  [ » یهیآ لثم  [ ؛ تسھ نآرق  رد  هک  یرگید  ددـعتم  تایآ  نینچمھ  و  درک ؛ لمع  نیا  قبط 

. تسا

رما کی  هن ، میـشاب ؛ دـحتم  رگیدـمھ  اب  یتسیاب  ام  یـصاخ  طیارـش  رطاخ  هب  دـننک  لایخ  یـضعب  الاح  هک  تسین  یکیتکات  رما  کی  اھناملـسم  داحتا  تدـحو و  مود ؛ یهتکن 

، دـشاب هتـشاد  دوجو  ییازفامھ  نیا  هک  یتقو  دـنوشیم ؛ یوق  همھ  دـننکیم و  ییازفامھ  دنـشاب ، دـحتم  اھناملـسم  رگا  تسا ؛ مزـال  اھناملـسم  ییازفامھ  تسا ؛ یلوصا 

کی نیا  هک  دعب  یهتکن  مھ  نیا  نیاربانب  دنوشیم . لماعت  نیا  دراو  رپ  تسد  اب  دنشاب ، هتشاد  اھناملسم  ریغ  اب  لماعت  هک  تسین ــ  مھ  یعنام  و  دنلیام ــ  هک  ییاھنآ  یتح 

. تسین یکیتکات  رما  و  تسا ، یلوصا  رما 

هک دوشیم  شالت  ابترم  زورما  تسا . دایز  هلـصاف  هک  تسا  نیا  مینکیم ، دـیکات  دایز  نیملـسم ، تدـحو  رب  یمالـسا  یروھمج  رد  اـم  هکنیا  تلع  هک  تسا  نیا  موس  یهتکن 

تاـیبدا دراو  ینـس »  » و هعیـش »  » یهملک زورما  دـینک ، هظحـالم  امـش  هدـشیزیرهمانرب . یدـج و  شـالت  دوشب ؛ داـجیا  فـالتخا  ینـس  هعیـش و  نیب  نیملـسم ، قرف  نیب 

هک هدش ، دراو  ندوب  هعیش  ندوب و  ینس  یهلئسم  اکیرمآ  یسایس  تایبدا  رد  هک  تسا  لاس  دنچ  دنراد ؟ راک  هچ  ینـس  هعیـش و  هب  اھییاکیرمآ  هدش ! اکیرمآ  یـسایس 

؛ تسھ اھزیچ  نیا  سپ  دننکیمن . اھر  ار  ینس  هعیش و  یهلئسم  اما  دننمشد  دنفلاخم و  مالـسا  لصا  اب  اھنآ  هکنیا  اب  دناینـس ؛ روشک  نالف  دناهعیـش ، روشک  نالف  هلب ،

یاھزومآتسد هک  دـینکیم  مھ  هظحالم  و  تسا . نیا  ام  دـیکات  تلع  مینکیم و  دـیکات  ام  نیارباـنب  دـننکیم . داـیز  ار  اـھمھافتوس  دـننکیم ، داـیز  دـنراد  زورهبزور  ار  تاـفالتخا 

هک تسا  هتـشذگ  یهعمج  ود  نیا  رد  ناتـسناغفا  روآهیرگ  رابفسات و  ثداوح  نیمھ  شاهنومن  نیرتکیدزن  دننکیم . داجیا  هنتف  دـنناوتب ، هک  مالـسا  یایند  یاج  رھ  رد  اکیرمآ 

هورگ نیمھ  اھییاکیرمآ ــ  هک  تسا  یاهعومجم  نامھ  شعاد  تسیک ؟ شعاد  شعاد ؛ دنکیم ؟ رجفنم  یسک  هچ  دندرک ؛ رجفنم  ار  زامن  لاح  رد  ناملسم و  مدرم  دجـسم 

نایب احیرـص  ار  نیا  هدز ، رـس  اھنآ  زا  نیا  اما  دـننکیم ، راکنا  الاح  دـنیوگیمن ، الاح  هتبلا  میاهدروآ ؛ دوجو  هب  ام  ار  نیا  هک  دـنتفگ  احیرـص  دـنتردق ــ ] رد  نالا  هک   ] اکیرمآ تارکومد 

. مینک لابند  ار  هیضق  نیا  هک  تسا  مزال  نیاربانب  دناهدرک .

ود هسلج ، کـی  ـالاح  مینزیم ، فرح  مینکیم ، ینارنخـس  مینیـشنیم ، مھ  رود  تدـحو  یهتفھ  رد  لاـس  رھ  اـم  هک  راـک ]  ] نیا اـب  مینکن  روصت  هک  تسا  نیا  مراـھچ  یهتکن 

رد یسک ، رھ  هک  تسا  مزال  دوشیمن ؛ مامت  اھزیچ  نیا  اب  هفیظو  هن ، هتفرگ ؛ ماجنا  ام  یهفیظو  مینزب ، فرح  مھ  رود  مینیـشنب  ایند  فرط  نآ  فرط و  نیا  رد  رگید  یهسلج 

؛ اھهنیمز نیا  رد  مینک  راک  میـسقت  مینک ، یزیرهمانرب  مینک ، ضیرحت  مینک ، نییبت  مینک ، ثحب  و  دـشاب ؛ داـحتا  مھم  ثحب  روحم  دراد ، روضح  هک  ییاـج  رھ  رد  یاهطقن ، رھ 

یریگولج یاھهار  زا  یکی  مدرک ، ضرع  نم  هک  ناتـسناغفا  یهیـضق  نیمھ  رد  الثم  مینک ، یزیرهمانرب  میوگیم  هکنیا  الاح  دریگب . ماجنا  دیاب  هک  تسا  یمزال  بجاو و  راک  نیا 

ار ننست  لھا  ناردارب  ای  دننک ، ادیپ  روضح  اھزامن  رد  دننک ، ادیپ  روضح  دجاسم  زکارم و  نیا  رد  ناشدوخ  ناتـسناغفا ، ینونک  مرتحم  نالوئـسم  هک  تسا  نیا  ثداوح  نیا  زا 

. داد ماجنا  مالسا  یایند  رد  دوشیم  ار  ییاھراک  روج  نیا  الثم  دننک ، یزیرهمانرب  مییوگیم  هکنیا  دننک . ادیپ  روضح  زکارم  نیا  رد  هک  دننک  قیوشت 

ماـظن فادـھا  زا  یکی  ینعی  یمالـسا ؛ نیوـن  ندـمت  داـجیا  زا  تسا  تراـبع  میدرک ، فـیرعت  اـم  هک  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  یاھفدـھ  زا  یکی  هک  تسا  نیا  یدـعب  یهتکن 

داحتا اب  زج  راک  نیا  زورما . تایعقاو  قیاقح و  زورما و  یاھتیفرظ  هب  هاگن  اب  یمالسا  ندمت  تسا : یمالسا  نیون  ندمت  داجیا  یمالسا ، بالقنا  فادھا  یمالـسا و  یروھمج 

؛ تسا یدـعب  یهتکن  مھ  نیا  دـننک . یراکمھ  مھ  اب  همھ  یتسیاب  نیا  یارب  دـھدب ؛ ماجنا  دـناوتیمن  هقرف  کی  روشک و  کی  اـھنت  ار  نیا  تسین ؛ ریذـپناکما  ینـس  هعیش و 

. رگید ترورض  کی  مھ  نیا  نیاربانب 

« ينس هعیش و  تدحو   » 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 44هاگياپ  هحفص 42 
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داحتا هچنانچ  رگا  تسا . صخاش  نیطـسلف ، یهلئـسم  تسا ؛ نیطـسلف  یهلئـسم  نیملـسم ، داحتا  یارب  هدـمع  صخاـش  هکنیا ] [ ــ  مشـش یهتکن  رگید ــ  یهتکن  کـی 

نیطسلف تلم  قوقح  یایحا  یارب  یرتشیب  تیدج  نیطسلف  یهیضق  رد  ام  هچ  رھ  دش . دھاوخ  لح  هجو  نیرتھب  هب  اعطق  نیطـسلف  یهیـضق  دنکب ، ادیپ  ققحت  نیملـسم 

هانگ دـندرک و  یگرزب  یاطخ  دـندرک ، اطخ  اھتلود  زا  یـضعب  هنافـساتم  هک  ریخا ــ  یاھیزاسیداع  یهلئـسم  نیا  میوشیم . رتکـیدزن  نیملـسم  داـحتا  هب  میھدـب ، جرخ  هب 

یاطخ نیا  دندرگرب و  دیاب  هار  نیا  زا  تسا ؛ یمالـسا  داحتا  دض  یمالـسا و  تدحو  دض  یتکرح  یتسینویھـص ــ  ملاظ  بصاغ و  میژر  اب  دندرک  طباور ]  ] یزاسیداع دـندرک و 

هتکن ود  نیمھ  مینکب ، ضرع  میتساوخیم  یمالـسا  للملانیب  یمالـسا و  یهعماج  داعبا  رد  هچنآ  نیاربانب  داحتا . یهلئـسم  مھ  نیا  بخ ، دـننکب . ناربج  یتسیاب  ار  گرزب 

. میدرک ضرع  ار  اھنیا  هک  دوب 

مق  / ١۴٠٠/١٠/١٩ مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هقرفت  » ناشـصصخت تسا ؛ فالتخا  داجیا  ناشـصصخت  هک  دنتـسھ  ینانمـشد  ایند ، رد  ام  ینمـشد  یهھبج  ناـیم  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  هشیمھ  دـیاب  اـم  ار  نیا 

دنیبیم ناسنا  و  دنھدب ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  دندلب  اھنیا  تسا ؛ اھنیمھ  زا  یضعب  هب  طوبرم  هک  تسا  یایمیدق  یاھزیچ  وزج  نیا  تسا ؛ نک » تدایس  ای  نک  تموکح  زادنیب و 

بخ دنکب . ادیپ  جوا  ای  دھدب  خر  روشک  رد  اھزیچ  نیا  هک  میراذگب  دیابن  ینس ؛ هعیش و  فالتخا  یبھذم ، فالتخا  هلمج  زا  دناهداد ؛ ماجنا  مھ  ار  راک  نیا  دناهتسناوت ، اج  رھ 

یریگرد میاهتشاد ، ماوقا  نیب  رد  فالتخا  یھاگ  ام  دناهتشادن . یلکشم  دناهدرک ، یگدنز  تسا  اھلاس  دناهدرک ، یگدنز  تسا  اھنرق  مھ  رانک  رد  ینس  هعیـش و  روشک ، رد 

نینچ کـی  دـیایب ، دوجو  هب  یاهناـھب  کـی  دـیابن ]  ] ـالاح میاهتـشادن ؛ فـالتخا  یریگرد و  ینـس  هعیـش و  نیب  رد  اـما ]  ] میاهتـشاد فلتخم  یاـھتیموق  فلتخم ، ماوـقا  نیب  رد 

فرح کی  یـسک  کی  هک  ار  نیا  الاح  مینکب . تبقارم  دیاب  دیایب ، شیپ  میراذگب  دیابن  اما  هدماین  شیپ  یزیچ  نینچ  هللادمحب  هناتخبـشوخ  هتبلا  هک  دیایب ، دوجو  هب  ییاھزیچ 

. دننکب ظفح  ار  ماجسنا  نیا  همھ  یتسیاب  نیاربانب  داد . همادا  دیابن  داد ، شک  دیابن  وا ، لباقم  رد  دنکیم  فیلکت  ساسحا  مھ  رفن  کی  دنزیم ، یطلغ 

جح  / ١۴٠١/٠٣/١٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تعاـمج زاـمن  رد  دـنتفریم  مالـسلا ) مھیلع   ) همئا دروخن . مھ  هب  داـحتا  نیا  دـینک  یعـس  دروـخن ؛ مھ  هب  داـحتا  نیا  دـینک  یعـس  تسا ؛ یمالـسا  تما  داـحتا  رھظم  جـح ،

نیا ام  ارچ  تسیچ ؟ یارب  نیا  دننیبب . دنک و  تکرـش  هک  تشاد  دمعت  درکیم ؛ تکرـش  تفریم  قداص  ماما  دندرکیم ؛ تکرـش  دناوخیم  زامن  مارحلادجـسم  رد  هک  یزامنشیپ 

راک نیا  ارچ  اھفاکش ؛ تافالتخا و  ینس و  هعیـش و  یهلئـسم  هب  عجار  دوشیم  دنلب  شیادص  فرط  نآ  زا  یکی  زاب  اما ] ، ] مینکیم رارکت  راب  دص  مادم  دوریم ؟ نامدای  ار  اھفرح 

هدافتـسا اھسیلگنا  هشیمھ  هک  ییاھفاکـش  اھلـسگ و  زا  یکی  تسا و  فـالتخا  داـجیا  ناـشرنھ  اـھسیلگنا  هک  دـننادیمن  دـننکیم ؟ راـک  نمـشد  دوس  هب  ارچ  دـننکیم ؟ ار 

ــ  اھنیا لاثما  یـسایس و  یاھهدکـشیدنا  اکیرمآ ــ  یاھهدکـشیدنا  نیا  رد  امـش  ـالاح  دـناهتفرگ و  داـی  مھ  نارگید  شاویشاوی  هدوب . ینـس  هعیـش و  نیب  فاکـش  دـناهدرک ،

! دـینکن ینـس . هعیـش و  هدیـسر  مھ  اھنآ  هب  دناینـس ؛ اھاج  نالف  دناهعیـش ، اھاج  نالف  دناهعیـش ، دارفا  نالف  دـنیوگیم ]: [ ؛ دـننکیم هک  ییاھلیلحت  رد  دـینکیم  هظحـالم 

همھ نیا  اـم  تسھ ؛ مھ  رظن  کارتـشا  اـما  تسھ  مھ  دـیاقع  رد  تسھ ، رظن  فـالتخا  مھ  تاداـقتعا  رد  تسھ ، رظن  فـالتخا  هلب ، دـینک . یگدـنز  مھ  اـب  هناردارب  دـننکن !

تعامج زامن  دندرک  عونمم  هیلع ) ناوضر هللا   ) ماما دیراذگن ! دیراذگن ! تافالتخا ؟ غارس  میورب  میریگب  هدیدن  یلکب  ار  اھنیا  میراد ؛ کارتشا  دراوم  همھ  نیا  میراد ؛ تاکرتشم 

رتشیب دـیناوتیم  هچ  رھ  ار  داحتا  نیا  تسا . داحتا  نامھ  یارب  نیا  دـیناوخب . زامن  دجـسم  رد  دـیورب  دـیناوخب ، زامن  اجنآ  دـیورب  دـینکن .»  » دـنتفگ تقو  نآ  اھناوراک . لخاد  رد  ار 

. دینک

نیا زا  یهدافتسا  دشاب ، داحتا  دروم  دناوتیم  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  تسا . بوخ  سامت ، تسا ؛ بوخ  نیبم و  یاھـسامت  دوشب ، داحتا  بجوم  دناوتیم  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

تذل هللامالک  توالت  ناگدنونش  دنناوخب ، دنورب ، مرتحم  ارق  نیا  تسا . یبوخ  راک  رایسب  نیا  دنوریم ؛ دنراد  لاسما  هللادمحب  یراق  یدادعت  کی  زاب  مدینـش  تسا . مرتحم  ارق 

نیب تدحو  یهیام  نآرق  تسا . نیمھ  دنکیم ، داجیا  تدحو  هک  اھراک  زا  یکی  اھنیا . توالت  ندناوخ و  زا  مربیم  رایـسب  تذـل  اعقاو  مونـشیم ، تقو  رھ  هدـنب  هکنیاامک  دـنربب ،

[. اھراک  ] لیبق نیا  زا  و  تسا . نیملسم 

(ع)  / ١٢/١۴٠١/٠۶ تیب لھا  یناھج  عمجم  سالجا  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

گنررپ ار  مالـسا  یایند  رد  لصاف  طوطخ  ینعی  دنک ؛ سوکعم  ار  لحار  ماما  یدنبزرم  نیا  دـھاوخیم  رابکتـسا  هک  تسا  نیا  درک ، تبقارم  یلیخ  دـیاب  هک  ییاھـشالت  زا  یکی 

فلتخم یاھروشک  رد  تسا و  امـش  مشچ  یولج  نالا  نیا  هک  ینـس  ینـس ـ  گنج  هعیـش و  هعیـش ـ  گنج  یھاـگ  مجع ، برع و  گـنج  ینـس ، هعیـش و  گـنج  اـب  دـنک 

، تسا اھنآ  کیرحت  اھنیا  تسا ، اکیرمآ  راک  اھنیا  تسا ، رابکتـسا  راک  اھنیا  هعیـش ! حانج  کی  اب  هعیـش  حانج  کی  ینـس ، حانج  کی  اب  ینـس  حانج  کـی  گـنج ] [ ؛ دـینیبیم

امنا  » هک دیوگیم  نآرق  تسا و  گرزب  ناطیش  اکیرمآ  دندومرف  ماما  تسا . ناطیـش  یهتـساوخ  نیا  دوب ؛ بقارم  دیاب  دراد ؛ دوجو  هنافـساتم  بخ  هک  تسا  اھنآ  یـشکهشقن 

دنک و تسرد  اضغب  توادع و  امش  نیب  دھاوخیم  ناطیش  ینعی  درادن ؛ یتیصوصخ  رسیم  رمخ و  نیا  رسیملا ؛» رمخلا و  یف  اضغبلا  هوادعلا و  مکنیب  عقوی  نا  ناطیشلا  دیری 

نا ناطیـشلا  دیری  امنا   » سپ تسا . یعیبط  دروآیم ؛ دوجو  هب  اعبط  دروایب ، دوجو  هب  اضغب  توادـع و  دـناوتب  مھ  یرگید  رازبا  زا  رگا  تسا ؛ رـسیم  رمخ و  شیاھرازبا  زا  یکی 

یرگید ثحب  کی  نیا  درک ، جالع  دوشیم  یروج  هچ  الاح  دینک . هدھاشم  دیاب  ار  ناطیش  تسد  دینیبیم ، اضغب  توادع و  امـش  هک  ییاج  رھ  اضغبلا ؛» هوادعلا و  مکنیب  عقوی 

. میشاب نمشد  یناطیش  یاھتسایس  بقارم  دیاب  ار . جالع  هار  درک  ادیپ  درک ، رکف  یتسیاب  درک و  جالع  دوشیم  یوحن  کی  هب  ییاج  رھ  تسا ؛

یمالسا  / ١۴٠١/٠٧/٢٢ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

گنج و داجیا  ظاحل  زا  یـسایس ، یاھراشف  ظاحل  زا  یداصتقا ، ظاـحل  زا  ردـق  نیا  ناملـسم  یاـھتلم  ارچ  تسیچ ؟ زا  یـشان  ینونک  ناـمز  رد  یمالـسا  تما  یاـھجنر  نیا 

؟ تسیچ اھناملسم  نتشاد  رارق  ندیشک  جنر  عضوم  رد  ندیـشک و  جنر  نیا  تلع  دنجنر ؟ راچد  اھنیا  لاثما  ون و  رامعتـسا  رامعتـسا و  فرـصت و  طلـست و  یلخاد و  یاھگنج 

الاح هک  دراد  یددعتم  للع  تسا . نآ  للع  زا  یکی  نارگرامعتسا  طلست  هب  نداد  نت  تسا ؛ نآ  للع  زا  یکی  یملع  یگدنامبقع  دراد . یددعتم  یاھتلع  دراد ، یناوارف  للع 

نکل هدش ، هتـشون  هلاقم  نارازھ  دناهدرک ، راک  اھهنیمز  نیا  رد  دنتـسھ  اھنیا  دننام  یعامتجا و  یـسایس و  لئاسم  لیلحت  لھا  دنتـسایس ، لھا  هک  یدارفا  هنیمز  نیا  رد 

نیا ام  راک  گرزب  لاکشا  مینادیمن ؛ ار  رگیدکی  ردق  مینادیمن ، ار  نامدوخ  ردق  ام  تسا . نیملسم  قرفت  دشاب ، لماوع  نیرتمھم  زا  یکی  ای  نیرتمھم  دیاش  هک  لماوع  زا  یکی 

. میقرفتم مییادج ، مھ  زا  تسا ؛

رد اعقاو  تسا . حیرـص  نآرق ، زاب  مھ  اجنیا  تسا . نیمھ  هجیتن  بخ  میتسھ ، رگیدمھ  هاوخدب  یتح  یھاگ  یتقو  میتسین ، مھ  هاوخریخ  یتقو  میتسھ ، قرفتم  هک  یتقو 

اولـشفتف و اوعزانت  هلوسرو و ال  اوعیطا هللا  و   » هک دیامرفیم  نآرق  مھ  اجنیا  دشابن ؛ قطان  تحارـصب  نآ  رد  نآرق  هک  میرادن  مھم  یاهطقن  چـیھ  ام  رـشب  یگدـنز  لئاسم  نیا 

ادـیپ هک  فالتخا  دوریم . نیب  زا  ناتتزع  ینعی  مکزع ؛ بھذـت  ینعی  مکحیر » بھذـت  و  . » یتسـس ینعی  لشف  دـیآیم ؛ دوجو  هب  لشف  دـیدرک ، عزانت  یتقو  مکحیر ؛» بھذـت 

. تسا نیا  قرفت  یهجیتن ] . ] دینکیم مھارف  ار  ناتدوخ  رب  نارگید  طلست  یهلیسو  ارھق  دیوشیم ، لیلذ  ارھق  دیوشیم ، نیشنکاخ  ارھق  دیدرک ،

هب ار  دوخ  نیعمتـسم  نینموملاریما  هدرک . هیکت  هلئـسم  نیا  یور  تسا  هغالبلاجـھن  یاـھهبطخ  نیرتمھم  زا  یکی  هک  هعـصاق  یهبطخ  رد  هیلع ) مالـس هللا   ) نینموـملاریما

یگچراپکی تلاح  نآ  زا  هک  یتقو  اما  دندرک ، ادیپ  یتلاح  هچ  دندرک ، ادیپ  یتزع  هچ  دندوب ، قفتم  دندوب ، مھ  اب  هک  یتقو  نآ  ناگتشذگ ، دینیبب  دیوگیم  دھدیم ؛ عاجرا  خیرات 

دیامرفیم دـعب  تسھ ، نیماضم  نیمھ  هب  نیا  زا  دـعب  هلمج  دـنچ  کی  دـعب  هفلالا . تتتـشت  هقرفلا و  تعقو  نیح  مھروما  رخآ  یف  هیلا  اوراص  اـم  ىلا  اورظناـف  دـندش ، جراـخ 

اھنیا نت  زا  ار  تمارک  سابل  لاعتم  یادـخ  ؛ هتمعن هراضغ  مھبلـس  هتمارک و  سابل  مھنع  علخ هللا  دـق  دـش ، مکاـح  ینمـشد  ییادـج و  تقرف و  یتقو  دـش ، یروج  نیا  یتقو 

. دش هتفرگ  اھنآ  زا  دش ، بلس  اھنآ  زا  هقرفت  فالتخا و  رثا  رب  دوب ، هداد  اھنآ  هب  ادخ  هک  یتمعن  نآ  دنتشاد ، هک  یتزع  نآ  دنتشاد ، هک  یفرش  نآ  درک ؛ جراخ 

لولـس دـساف  رذـب  کی  دـھاوخیم . ار  نیا  لباقم  یهطقن  تسرد  نمـشد  زورما  مینک ؛ رکف  نیملـسم » نیب  داـحتا   » یهلئـسم نیا  هب  مینک ؛ رکف  نیا  هب  اـعقاو  دـیاب  اـم  بخ ،

، دندرک قرفتم  ار  ینامثع  عیـسو  تلود  زور  نآ  نوچ  دشاب ؛ مالـسا  نمـشد  برغ  هاگیاپ  اجنیا  هک  یتسینویھـص  میژر  مان  هب  دـندروآ  دوجو  هب  هقطنم  نیا  رد  ار  یایناطرس 
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نیا دوشب ؛ لصاح  یلاع  دصاقم  هقطنم  نیا  رد  دنراذگن  دننک ، فرصت  امئاد  دنناوتب  هک  دنتشادیم  اجنیا  دیاب  مھ  یھاگیاپ  کی  دندرک ، میسقت  روشک  نیدنچ  هب  دندرک ، دوبان 

تلم کی  دنداد ، لیکشت  یلعج  تموکح  کی  دندرک ، رقتـسم  اجنیا  ار  محریب  لتاق و  دساف و  ثیبخ و  یاھتسینویھـص  نیا  دندروآ  هک  دوب  مولظم  نیطـسلف  نیمھ  هاگیاپ 

ناونع زا  هتفایدشر ، یناطرس  لولس  نیا  رـضم ، دوجو  نیا  هک  دننکیم  یراک  دنراد  اھنمـشد ]  ] الاح دندوب ؛ هجوتم  مھ  اھناملـسم  بخ ، راک . نیا  یارب  دندرک  تسرد  یلعج 

هب هک  تسا  ییاھتنایخ  نیرتگرزب  زا  یکی  اھیزاسیداع  نیا  دننکیم ؛ فرـصت  دنراد  اج  همھ  دزادـنیب . فالتخا  ار  هقطنم  یاھروشک  نیب  رتشیب  دوشب و  جراخ  ینمـشد » »

. تسا لوغشم  مئاد  نمشد  رگید ؛ تسا  روج  نیا  نمشد  فالتخا . داجیا  قارتفا ، داجیا  دوشیم ؛ دراد  نیملسم  مالسا و 

یمالسا  / ١۴٠١/٠٧/٢٢ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اعطق نیا  هن ، دشاب ؛]  ] بھذم کی  دیایبرد ، نیا  بھذم  هب  نآ  دیایبرد ، نآ  بھذـم  هب  نیا  هکنیا  ینعی  تسین ؛ یبھذـم  تدـحو  اعطق  تدـحو  زا  دارم  هچ ؟ ینعی  تدـحو  الاح 

مالعا دندرک و  ادیپ  داحتا  مھ  اب  یبرع  یاھروشک  زا  یـضعب  یدالیم ، داتفھ  یدالیم و  تصـش  یاھهھد  رد  هک  یزیچ  نآ  لثم  تسین ؛ مھ  ییایفارغج  تدـحو  تسین . دارم 

عفانم میھدب  صیخـشت  لوا  تسا . یمالـسا  تما  عفانم  ظفح  رد  تدـحو  تدـحو ، زا  دارم  تسین . مھ  نیا  دارم  درادـن ؛ ناکما  دوشیمن و  دـشن و  هک  دنتـسھ ، یکی  دـندرک 

نیا هب  ار  ناشیاھلد  ادـخ  دـنوشب ، تیادـھ  هار  نیا  هب  هللااشنا  هچنانچ  رگا  مھ  اھتلود  دـننک . قفاوت  مھ  اب  اھتلم  هنیمز  نیا  رد  دـعب  تسیچ ، رد  تسا ، اجک  یمالـسا  تما 

هچ یتسیاب  یـسک  هچ  اب  درک ، ینمـشد  دیاب  یـسک  هچ  اب  دراد ، جایتحا  هچ  هب  زورما  یمالـسا  تما  دننیبب  دننک ؛ قفاوت  یمالـسا  تما  عفانم  تھج  رد  دناشکب ، تمس 

تکرح تھج  نیا  رد  دنسرب و  قفاوت  هب  تارکاذم ، اھوگتفگ و  نمض  رد  ار  اھیریگتھج  نیا  درک ؛ یتسود  یروج  هچ  درک و  یتسود  دیاب  یسک  هچ  اب  درک ، ینمشد  یروج 

. رابکتسا یاھهشقن  ربارب  رد  لمع  کارتشا  تسا : نیا  دارم  دننک .

مییوگن رگا  ام  یهقطنم  تسا ؛ یمیظع  تصرف  یمالـسا ، یهقطنم  نیا  دراد . یحـضاو  یاـھهشقن  اـم  یاـھروشک  اـم و  یهقطنم  نیا  یهراـبرد  رابکتـسا  یاـیند  کـشالب 

ایسآ برغ  ایسآ و  یهنایم  یهقطنم  تسا ؛ ام  یهقطنم  نیا  ایند  قطانم  نیرتینغ  زا  یکی  نیرتینغ ، مییوگن  رگا  تسا ؛ ایند  قطانم  نیرتساسح  زا  یکی  نیرتساسح ،

اھلتراک و اـھیناپمک و  ینعی  یرابکتـسا  یاھتـسایس  یهدرپ  تشپ  یاھتردـق  رابکتـسا و  تسا . یمھم  رایـسب  یهقطنم  تسا ؛ یمالـسا  یهقطنم  هک  اـقیرفآ  لامـش  و 

میدرک داھنشیپ  ار  نیا  ام  تسا . تدحو  یانعم  نیا  اھنآ ؛ یاھهشقن  اب  یهلباقم  رد  میـشاب  هتـشاد  لمع  کارتشا  دنراد . هشقن  هقطنم  نیا  یارب  یللملانیب ، یاھتسارت 

. میتساوخ مالسا  یایند  زا  ار  نیا  و  مالسا ، یایند  هب 
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