
نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تـسا یزور  نیمھن  منامگ  زورما  دشابن . مدز ، نامرک  فلتخم  یاھرھـش  رد  ینالوط  زور  دنچ  نیا  رد  هک  ییاھفرح  رارکت  ملیام  منکیم ، ضرع  هسلج  نیا  رد  نم  هچنآ  اما 

داحآ زا  هچ  ناگبخن و  زا  هچ  هدنب  دش . هدینـش  هتفگ و  یدایز  یاھفرح  ماهتـشاد . اھناتـسا  هب  زورما  ات  هک  تسا  یرفـس  نیرتینالوط  متـسھ و  امـش  ناتـسا  رد  نم  هک 

دنلب یگتسبلد  تلم و  لد  یهراپ  عقاو  رد  دیروشک . یهدنیآ  دیما  اھامش  تسین . فراعت  نیا  دناهعماج ؛ یهدیزگرب  رشق  یھاگشناد  وجشناد و  اما  مدینـش ، یبلاطم  مدرم 

. منکیم ضرع  یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  نم  دشاب . نالک  هاگن  دیاب  دینکیم ، روشک  لئاسم  هب  هک  یھاگن  دیتسھ . امش  تلم  تدم 

هب هاگن  زورما و  یاھتیلاعف  هب  هاگن  نایم  تبسن  هک  تسا  نیا  نآ  دندرک و  رکذ  ار  یتسرد  رایسب  یهتکن  ییوجـشناد -  یاھلکـشت  یهدنیامن  زیزع -  یوجـشناد  نیا  هتبلا 

یورارف هک  ییاھشلاچ  روشک و  یهدنیآ  هب  روشک ، لئاسم  هب  ینالک  هاگن  ام  رگا  نکیل  دوش ؛ تیاعر  دیاب  ییوجـشناد  شبنج  ییوجـشناد و  یاھتیلاعف  رد  هدنیآ  فیلاکت 

. تشاد دـھاوخ  دوجو  یمگردرـس  لاـمتحا  مھ  یلعف  یاـھتیلاعف  رد  هکلب  مینک ، میـسرت  ار  هدـنیآ  فیاـظو  میناوتیمن  اـھنت  هن  میـشاب ، هتـشادن  دراد ، رارق  روـشک  تلم و 

تلم هب  یھلا  یهیدـھ  کی  یعامتجا -  تلادـع  رکف و  یدازآ  رب  ینتبم  ماظن  لیـصا ، یاھشزرا  رب  ینتبم  ماظن  لقتـسم ، ماظن  یمدرم ، ماظن  ینعی  یمالـسا -  یروھمج 

لمحتم ار  یراوشد  تخـس و  تدـھاجم  امـش  زا  لبق  لسن  دـندرک ، شالت  ییاھلسن  تسا . هدادـن  ناریا  تلم  هب  یناـجم  تفم و  ار  هیدـھ  نیا  لاـعتم  یادـخ  تسا . ناریا 

هداد شاداپ  مھ  یگدـنز  یهئـشن  نیمھ  رد  هکلب  تسا ، یورخا  شاداپ  طقف  هن  شاداپ  تسا . لئاق  شاداپ  تدـھاجم  یارب  هک  تسا  هدرک  هدـعو  مھ  لاـعتم  یادـخ  دـندش ؛

اھنآ هب  ار  هیدھ  نیا  مھ  لاعتم  یادخ  دـندرک ؛ شالت  ناریا  تلم  دیـسر . دـھاوخ  شالت  نآ  یهجیتن  هب  دـنک ، شالت  سکرھ  کبر ؛» اطع  نم  الوھ  الوھ و  دـمن  الک  « ؛ دوشیم

رگا هک  تسین  روطنیا  تشاد . هگن  دـیاب  ار  هیدـھ  نیا  تسا . هدـش  هداھن  یگتـسباو  یورجک و  فارحنا و  داسف و  اب  تیدـض  رب  نآ  یاھهیاپ  هک  یمدرم  ماـظن  کـی  ینعی  داد ؛

بوضغملاریغ مھیلع  تمعنا  نیذلا  طارـص  : » دیناوخیم دـمح  یهروس  رد  امـش  دـنام . دـھاوخ  اھنآ  یارب  تمعن  نیا  هک  دنـشاب  عمجرطاخ  موق  نآ  داد ، تمعن  یموق  هب  ادـخ 

دنکیم و هارمگ  ار  ییهدع  دھدیم و  تمعن  ییهدع  هب  ادخ  هک  دوش  روصت  دـیابن  دـنا . « مھیلع تمعنا   » وزج مھ  نیلاض »  » و مھیلع » بوضغم   » ینعی نیلاضلاال ؛» مھیلع و 

تمعن تسا . هداد  تمعن  یدایز  یاھناسنا  هب  ادخ  تسا . مھیلع » تمعنا   » تفـص یبرع ، یوحن  بیکرت  بسح  هب  مھیلع » بوضغملا  ریغ  ، » هن دھدیم ؛ رارق  بضغ  دروم 

رذـگدوز یاھسوھ  هب  ندرپس  نت  ندرپس و  لد  اب  دوخ و  فارحنا  اب  دوخ ، یلبنت  اب  دوخ ، راتفر  وس  اب  دوخ ، لمع  اب  هک  دنتـسھ  یناسک  هدـع  کی  دـناعون ؛ ود  ناگهدـشداد 

، دـنداد داب  رب  ار  تمعن  هک  یناسک  دنتـشاد . هگن  دوخ  یهنارکـش  شالت و  شـشوک و  اب  ار  تمعن  هک  دنتـسھ  یناسک  مھ  هدـع  کی  دـنداد ؛ داب  رب  ار  تمعن  هدـننک ، فرحنم 

. دنا « نیلاضلا مھیلع و ال  بوضغملاریغ  ، » دنتشاد هگن  ار  تمعن  هک  ییاھنآ  دنا ؛ « نیلاض  » و مھیلع » بوضغم  »

هب مھ  نیحلاصلا - » ادھـشلا و  نیقیدـصلا و  نییبنلا و  نم  مھیلع  معنا هللا  نیذـلا  عم  کئلواف   - » تسا هداد  تمعن  نیحلاـص  ادھـش و  اـیلوا و  اـیبنا و  هب  مھ  لاـعتم ، یادـخ 

اھتنم داد ، تمعن  مھ  لیئارـساینب  هب  ادخ  تسا . هدش  رارکت  ریبعت  نیا  هبترم  هس  هرقب  یهروس  رد  مکیلع .» تمعنا  یتلا  یتمعن  اورکذا  « ؛ تسا هداد  تمعن  لیئارـساینب 

تازاجم هیبنت و  ار  تمعن  ناگدننک  نارفک  دنوادخ  روفکلا .» الا  یزاجن  لھ  اورفک و  امب  مھانیزج  کلذ  : » دیامرفیم ابـس  یهروس  رد  لاعتم  یادخ  دندرک . نارفک  ار  تمعن  اھنآ 

لماک دیھد ، شرورپ  دیرادهگن ، دیاب  ار  ادخ  تمعن  دنتشادهگن . ار  ادخ  تمعن  هک  دنتسھ  یناسک  نیقیدص  نیحلاص و  ادھش و  ایبنا و  تشادهگن . ار  تمعن  دیاب  سپ  دنکیم .

ناـناوج صوـصخب  اـھناوج و  امـش  یهدـھع  رب  هـک  تـسا  یگرزب  راـک  نـیا  دوـشیم -  یــشان  اـم  لـمع  زا  زاـب  مـھ  صیاـقن  نـیا  هـک  دـیزاس -  فرطرب  ار  شاصیاـقن  دـینک و 

دیناوتیم مھ  دیتسھ ؛ اھامـش  هدنیآ  رد  روشک  نازاسمیمـصت  ناریگمیمـصت و  ناریدم و  دنیبیم . ار  اھامـش  ناسنا  هدنیآ ، قفا  رد  دیاهدنیآ و  یاھدیما  هک  تسوجـشناد ،

تـسد زا  ار  هدـمآ  تسد  هب  تمعن  هدرکن  یادـخ  دـیناوتیم  مھ  تسا -  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یوزرآ  هک  روطنامھ  دـیناسرب -  یقرت  راختفا و  یهلق  جوا  هب  ار  روشک  نیا 

. تسیچ تسام ، لباقم  رد  هک  ییاھشلاچ  درک و  دیاب  هچ  دینیبب  دینک و  هاگن  تسدرود  قفا  هب  اذل  دیھدب .

یهیاس رد  اما  تسا ، دقن  لئاسم  ینونک و  لئاسم  اھنیا  یهمھ  هتبلا  منکیم . نایب  نازیزع  امـش  یهلـصوح  تقو و  هب  هجوت  اب  ار  روشک  نالک  لئاسم  زا  هلاسم  دنچ  نم 

کی هب  نداد  لکـش  لوا ، یهلاسم  مینکن . دـیاب  راک  هچ  مینکب و  دـیاب  راک  هچ  هک  دومن  صخـشم  درک و  ادـیپ  ار  هدـنیآ  یوس  هب  دـتمم  طخ  دوشیم  دـقن ، لئاسم  نیا  لیلحت 

. دوب دھاوخ  طبـضنم  ناسنا ، شالت  هن  درک و  یگدنز  تسرد  دوشیم  هن  نامرآ ، نودب  نوچ  دھدب ؛ تھج  ناوج  یاھشالت  اھتیلاعف و  هب  دـناوتب  هک  تسا  یـسایس  نامرآ 

؟ تسیچ نامرآ  نیا  دھدب . تھج  ناسنا  هب  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  لباقم  رد  یحضاو  قفا  نشور و  طخ  نامرآ و  دیاب 

نآ اما  منکب ؛ یرظنراھظا  یملع  ظاـحل  زا  مناوتیمن  نم  دـشاب ؛ روطنیمھ  مھ  رگید  یاـھاج  رد  دـیاش  اـم -  ینونک  یمالـسا  ناریا  رد  ناوج  هک  منک  عورـش  اـجنیا  زا  نم 

، نیا لغـش ؛ رـسمھ و  هناخ و  ندرک  ادـیپ  رد  دوشیمن  هصالخ  شیاھوزرآ  تسام -  ینونک  یناریا  ناوج  دروم  رد  ماهدیـسر ، نآ  هب  کیدزن  زا  تخانـش  هبرجت و  هب  هک  یزیچ 

ام ناوج  رد  یعیبط  روطهب  مھ  یرتـگرزب  یاـھوزرآ  نیا ، زا  رتارف  اـما  دوش ؛ نیماـت  دراد  تسود  تسا و  ناوج  کـی  یاـھزاین  اـھنیا  هتبلا  تسین . ناوج  کـی  یاـھوزرآ  یهمھ 

تلم و یارب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هک  تسا  ییاـھوزرآ  هب  طوـبرم  یـشخب  دراد -  دوـجو  نآ  رد  ییارگناـمرآ  هک  تسا -  یناوـج  تعیبـط  هب  طوـبرم  یـشخب  دراد ؛ دوـجو 

یتقو ام  ناوج  دراد . دوجو  هک  تسا  ییاھیماکان  رثا  رب  مھ  یخرب  هدمآ ؛ تسد  هب  هبرجت  اب  نونکات  هک  تسا  ییاھتفرـشیپ  رثا  رب  دیاش  یخرب  هدرک ؛ میـسرت  ام  یهدـنیآ 

، دنکیم هدھاشم  ماظن  یهعومجم  یاھهاگتسد  زا  یشخب  رد  ار  داسف  یتقو  ام  ناوج  دشکیم . هلعـش  وا  لد  رد  یعامتجا  تلادع  یوزرآ  دنیبیم ، هعماج  رد  ار  ضیعبت 

ناریا ناناوج  رد  یھاوخنامرآ  ییوجلامک و  لیالد ، نیا  هب  دـنکیم . راداو  تکرح  هب  ار  وا  دریگیم و  لکـش  وا  نورد  رد  داسف  ینکهشیر  نامرآ  داسف و  اـب  یهزراـبم  هب  لـیم 

. دراد دوجو  ام  یمالسا 

افـص و دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  راختفا  تزع و  تینما و  دـشابن ؛ یتخبدـب  یگداـتفابقع و  رقف و  تسوا ، یهناـخ  هک  یروشک  رد  تسا  لـیام  اـم  ناوج  دـھاوخیم ؟ هچ  ناوج 

لد رد  هک  ییالاو  یونعم و  یحور و  فدھ  دنکن ؛ یچوپ  ساسحا  دشاب ؛ زاب  وا  ربارب  رد  تفرـشیپ  شالت و  راک و  نادـیم  دـشاب ؛ مکاح  یگدـنز  یاضف  رب  ینیبنشور  تبحم و 

. دراد یناریا  ناوج  کی  اتدعاق  هک  تسا  ییاھنامرآ  زا  یلک  میسرت  کی  نیا  دنک . عابشا  ار  نآ  دناوتب  تسھ ، یناسنا  رھ 

ینامـسج و یاھزاین  یدام و  یهیور  رد  یگدـنز  ینعی  هبیط  تایح  هبیط .» هایح  هنییحنلف  « ؛ تسا هبیط  تایح  ینآرق  حالطـصا  رد  اعومجم  مدرک ، ضرع  هک  ییاھزیچ  نیا 

. مدرگیم زاب  هفیرش  یهیآ  نیا  هب  هللااشنا  دعب  دشاب . وگخساپ  یحور -  هچ  یلمع ، هچ  یملع ، هچ  یونعم -  یاھزاین  یهیال  رد  نینچمھ 

نودب دـنزیم و  جوم  ام  یاھناوج  رد  ییارگنامرآ  هک  یدوجو  اب  مینیبیم  مینکیم ، هدـھاشم  هک  ار  اھشرازگ  مینکیم ، دروخرب  هک  اھناوج  اب  مینکیم ، هاگن  هک  تیعقاو  هب 

رکف روطکـی  دنتـسین و  روطکـی  ییارگناـمرآ  ساـسحا  ربارب  رد  همھ  تسھ -  مھ  یگرزب  یهعومجم  هک  اـم -  روشک  ناوج  یهعومجم  لاـحنیعرد  اـما  دراد ، دوـجو  دـیدرت 

؛ دیاهدید امـش  اھناوج  لیبق  نیا  زا  دراد -  دوجو  مھ  ینامرآ  هک  دیآیمن  ناشدای  تسا و  هرمزور  لئاسم  مرگ  ناشرـس  دنایگرمزور ، راچد  دنتلفغ ، راچد  یـضعب  دننکیمن :

مھ هتـسد  کی  ماهدرک -  هدـھاشم  مھ  تیعقاو  رد  هکلب  نویزیولت ، یهحفـص  زا  طـقف  هن  ماهدـید ؛ مسانـشیم و  مراد و  غارـس  ار  اـھناوج  هنوگنیا  مریپ ، هکنیا  اـب  مھ  هدـنب 

اھنیا دنرذگیم ؛ هبیط  تایح  ریخ  زا  اذل  درک ؛ یراک  دوشیمن  دنیوگیم  تسا ؛ هنانیبدب  ناشھاگن  دناهدرـسفا ؛ نیگمغ و  سویام و  اما  دنراد ، هغدغد  هک  دنتـسھ  یناسک 

اـھناوج و تاـسلج  رد  ماهدـید . مھ  هدـنب  دـیاهدید ، امـش  مھ  لـیبق  نیا  زا  دـنتفایم . یگرمزور  تلفغ و  ماد  هـب  تیاـھن  رد  دنتـسین ، لـفاغ  دـنراد و  هغدـغد  هـکنیا  اـب  مـھ 

؟ دراد ییهدیاف  هچ  اقآ ! دنیبیم : ار  یفنم  هاگن  ینیبدب و  سای و  یاھهناشن  یھاگ  ناسنا  تسین -  مھ  مک  مراد و  تاسلج  نیا  زا  هدـنب  دـینادیم  امـش  هک  اھوجـشناد - 

. تسا لکشم  نآ  نداد  رییغت  تسا و  قیمع  ساسحا  نیا  مھ  اھیضعب  رد  تسا ، یحطس  ساسحا  نیا  اھیضعب  رد  هتبلا  درادن . ییهدیاف  دوشیمن ،

برغ یاھوگلا  زا  قلطم  دیلقت  رد  ار  نآ  هار  اما  دنھاوخیم ، ار  اھنیا  لاثما  یشیدنادازآ و  تباقر و  نادیم  ملع و  تفرشیپ  دشر و  هعسوت و  هک  دنتـسھ  یناسک  هتـسد  کی 

اپورا لماش  یبرغ ؛ یاھروشک  زا  دنترابع  هک  زورما ، یایند  رد  یتیلقا  العف  دنتسھ ؟ یناسک  هچ  ناورھر  دنتفر .» ناورھر  هک  ور  نانچ  هر   » دننکیم رکف  دننکیم ؛ وجتسج 

. مزادرپیم رتشیب  شخب  نیا  هب  مدرگیمرب و  دعب  نم  رگید . یهتفرشیپ  یاھروشک  زا  یضعب  اکیرما و  یهدحتم  تالایا  روشک  و 

: رعاش نآ  لوق  هب  دنیوجیم . شیوخ  رد  ار  شیوخ  هک  دنتسھ  یناسک  مھ  هدع  کی 

نک ادیوھ  ار  دوخ  رھوگ 

سب تسا و  نیا  لامک 

« يمالسا بالقنا  نالک  لیلحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 1 
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نک ادیپ  شیوخ  رد  ار  شیوخ 

سب تسا و  نیا  لامک 

هب وگلا  نآ  هب  ندیسر  یارب  تیافک  ردقهب  یناریا  رادیب  هاگآ و  ناوج  کی  ناریا و  تلم  رایتخا  رد  دوجوم  لمعلاروتسد  تفرعم و  هشیدنا و  یهعومجم  رد  هک  دننکیم  رکف  اھنیا 

یھاوخنامرآ یهلوقم  هب  اھهاگن  ماسقا  عاونا و  ماهدـش . انـشآ  ماهتـشاد و  دروخرب  رایـسب  مھ  اھهعومجم  نیا  اب  هدـنب  دنتـسین . مک  مھ  اھنیا  دراد . دوجو  هار  لماک  لـکش 

. مدرک ضرع  هک  دراد  دوجو 

رکف اتقیقح  دیاب  هنیمز  نیا  رد  اھناوج  امش  تسا . هقادم  روخرد  ناشرکف  دننادیم -  برغ  زا  قلطم  دیلقت  ار  جالع  هار  هک  موس -  یهتسد  مرذگیم . لوا  یهتـسد  ود  نآ  زا 

تـسا مسیـشاف  یکی  یعاـمتجا ، یاـھماظن  رد  برغ  یهبرجت  لوـصحم  تسا . یقفوماـن  یهبرجت  برغ ، یهبرجت  هک  منک  ضرع  هلمج  کـی  رد  امـش  هـب  نـم  دـینک . راـک  و 

رون تساـکیرما و  شرھظم  هک  اـیند ، زورما  ناـنعلاقلطم  تیمکاـح   ) تسا مسیلاربـیل  مھ  یکی  قباـس ،) قرـش  کولب  تموـکح   ) تسا مسینوـمک  یکی  یزاـن ،) تموـکح  )

 - لـمع یهصرع  رد  یبرغ  یرکفنـشور  زاـغآ  زا  هتفرگ -  تروص  ریخا  لاـس  هاجنپودـص  لوط  رد  اـبیرقت  هک  ییاـھتیانج  یهمھ  تسا .) لیئارـسا  مھ  شاهدرکزیزع  یمـشچ و 

، اپورا رد  یسایس  یاھهورگ  دنھاوخب . ناشدوخ  هکنیا  نودب  درک ؛ لیمحت  اھتلم  رب  هتشک  اھنویلیم  هک  تسا  یناھج  گنج  ود  نآ ، ملق  کی  تسا ؛ برغ  یهبرجت  لوصحم 

هک دشن  اما  نوگانوگ -  تاعامتجا  اب  جیھم ، یاھقطن  اب  نیـشتآ ، تالاقم  اب  دننک -  یریگـشیپ  لوا  یناھج  گنج  زا  هک  دـندرک  شالت  ردـقچ  اھروشک  ریاس  رد  هسنارف و  رد 

؛ دـش ییامیپھار  ردـقچ  ایند  رد  هک  دـیدید  دـیدرک . هظحالم  قارع  هب  اکیرما  مجاھت  رد  لوا ، یناھج  گنج  عوقو  زا  لاس  دون  ابیرقت  تشذـگ  زا  دـعب  ار  شرگید  یهنومن  دـشن .

تارھاظت ییاپورا  یاھروشک  نیمھ  رد  دـیدرگ . شخپ  اھنویزیولت  زا  دـش و  سکعنم  اھهمانزور  رد  رگید  هکنیا  دـنتخادنا ؛ هار  ینویلیم  تارھاظت  ییاپورا  یاـھتلم  هک  دـیدید 

زا یـضعب  یوس  زا  تدـم  نیا  لوط  رد  هک  ییهناصلخم  یاھشالت  مامت  دـشن . اما  دـننک ؛ یریگولج  قارع  هب  سیلگنا  اکیرما و  مجاـھت  زا  هکنیا  یارب  دـنتخادنا  هار  ینویلیم 

. دش هدوھیب  درک -  مھاوخ  ضرع  هک  دوب ، هدش  راوتسا  یتسردان  یهیاپ  رب  نوچ  دوب ؛ طلغ  اھتنم  دوب ، هناصلخم  هتبلا  هک  تفرگ -  ماجنا  اھهورگ 

الومعم . تسا یوق  یلیخ  نامر  نیا  اما  تسین ؛ فورعم  هدنـسیون ، نآ  هتبلا  وبیت .» یهداوناخ   » مان هب  مدـناوخ  یناـمر  یوسنارف  یوق  یهدنـسیون  کـی  زا  لـبق ، لاـس  دـنچ 

امـش تسا . یگدـنز  یاـھتیعقاو  یهنادـنمرنھ  ریوصت  هدـش ، رـشتنم  اـھاجنآ  زا  گرزب  یاـھنامر  هک  ییاـھروشک  رگید  اـھسور و  اـھیوسنارف و  یوق  گرزب و  یاـھنامر 

روطنیمھ مھ  باتک  نیا  دراد . نایرج  هعماج  نتم  رد  هک  ییاھتیعقاو  زا  تسا  ییهنادنمرنھ  ریوصت  اھنیا  دـینیبب ؛ ار  یـسور  ناگدنـسیون  ای  وگوھروتکیو  ای  کازلاب  یاھباتک 

هک ار -  لوا  یناـھج  گـنج  یولج  دـنناوتب  هکنیا  یارب  دـندرک  شـالت  ردـقچ  سیئوـس  شیرتا و  ناـملآ و  هسنارف و  رد  تسیلایـسوس  پچ و  یاـھهعومجم  اـجنآ ، رد  تسا .

زا دـعب  دوب . یتسیلایـسوس  تیمکاح  داجیا  یارب  اھنآ  شـالت  تفر . ردـھ  اـھشالت  نیا  یهمھ  دنتـسناوتن و  اـما  دـنریگب ؛ دـتفایم -  هار  دراد  یگنج  دـندرکیم  مامـشتسا 

قلعتم تساھیبرغ ؛ یهبرجت  مھ  یوروش  یهبرجت  یبرغ . تکرح  نیا  یارب  رگید  قفومان  یهبرجت  کی  دش  مھ  نآ  دمآ ؛ دوجوهب  یرازت  یهیـسور  رد  تیمکاح  نیا  یکدـنا ،

سلگنا سکرام و  رکفت  زا  اھییاپورا و  راکفا  زا  یهدمآرب  مھ  نآ  تساپورا ؛ هب  قلعتم  مھ  نآ  اما  برغ ، قرش و  دنتفگیم  یدنبکولب  رد  هک  تسا  تسرد  تسین . قرش  هب 

. قفومان یهبرجت  کی  ینعی  تسا ؛

ایند رـس  رب  هچ  رامعتـسا  یهدیدپ  دـینیبب  امـش  تسا . رامعتـسا  یهلاسم  ناسنا ، یتخبـشوخ  نیمات  رـشب و  یهرادا  رد  یبرغ  یهبرجت  یاھیماکان  زا  رگید  یهنومن  کی 

مھ تسھ ، اجنآ  رد  یناسنا  دادعتـسا  مھ  هک  تسا  ییهراق  اقیرفآ  دـینیبیم . اجنآ  رد  ار  رامعتـسا  یهدـیدپ  زراـب  یهنومن  کـی  دـینک ، ترفاـسم  اـقیرفآ  هب  امـش  رگا  دروآ .

یهدننکدازآ ناونع  هب  ار  ناشدوخ  یاھهمسجم  یتح  دندرک و  هدافتـسا  مدرم  یربخیب  زا  تراغ ، لتق و  راتـشک و  اب  دنتفر و  اجنآ  هب  اھییاپورا  یعیبط . بیجع  دادعتـسا 

فورعم یاھهاگاشامت  زا  هک  یلگنج -  طسو  رد  ار  ییهمـسجم  مدـید  متفر ، اجنآ  هب  یتقو  نم  دوب . هوبابمیز  روشک  شاهنومن  کـی  دـندرک ؛ بصن  اـھاجنآ  رد  اـھروشک  نیا 

ای زدور »  » وا مسا  داد ! اھیـسیلگنا  هب  درک و  حـتف  ار  هوباـبمیز  راـبلوا  هک  تسا  یـسیلگنا  رادرـس  یهمـسجم  دـنتفگ  تسیک ؟ نیا  متفگ  دـناهدرک . بصن  تسا -  هوباـبمیز 

هب هوبابمیز  روشک  مسا  ام ، یناوج  نامز  بالقنا ، زا  لبق  تسین ؛ ناتدای  اھامـش  دـشیم ! هدـیمان  ایزدور »  » وا ماـن  هب  یداـمتم  یاـھلاس  هوباـبمیز  روشک  هک  دوب ، زدور » »

ار ناشدوخ  مسا  مھ  رخآ  دندروآ ؛ مدرم  رس  رب  الب  اھهد  دنتفرگ و  هدرب  دندرک ، ریقحت  ار  اھناسنا  دنتشاذگ ، تسد  عبانم  یور  دنتفرگ ، ار  روشک  دندمآ  دش . هداد  رییغت  ایزدور 

نآ هدنب  شیپ  لاس  جنپویس  دودح  هک  ار -  دنھ » یدازآ  تضھن   » باتک رگا  تسا . نآ  رگید  یهنومن  کی  دنھ  تسام ! هب  قلعتم  روشک  نیا  ینعی  دنتـشاذگ ؛ روشک  نآ  یور 

. تسا یبرغ  یهبرجت  زا  هنومن  کی  رامعتسا ، یهلاسم  نیاربانب  تسا . هدش  هچ  دنھ  یهراقهبش  رد  هک  دھدیم  ناشن  دینیبب ، مدرک -  همجرت  ار 

هنومن کی  مسیـشاف  تسین . غورد  رلتیھ  تایانج  اما  دشاب ؛ غورد  دـننکیم ، اعدا  اھیدوھی  هک  یییزوسمدآ  یاھهروک  تسا  نکمم  تسا . مسیـشاف  رگید ، یهنومن  کی 

هدھاشم دیراد  امـش  زورما  مھ  ار  مسیلاربیل  تسا . لیبق  نیمھ  زا  اھزیچ  یهیقب  نداتـسرف و  یربیـس  هب  یرابجا و  راک  یاھهاگودرا  مسینومک و  تسا . یبرغ  یهبرجت  زا 

اما دنراد ؛ ایند  رساترس  رد  وماناتناوگ  بیرغوبا و  هیبش  نادنز  اھهد  اھییاکیرما  هک  مدناوخ  یشرازگ  رد  نم  رگید . یاھنادنز  وماناتناوگ و  نادنز  بیرغوبا و  نادنز  دینکیم ؛

نیا قثوم  یاھشرازگ  رد  دنراد . مھ  رگید  یاھاج  یرایسب  رد  دنادیم  ادخ  دنراد و  نادنز  اھییاکیرما  ناتسناغفا  رد  دنھدیمن . اشفا  یهزاجا  درادن و  ربخ  اھنآ  زا  سکچیھ 

یاـھحرط و  تسا ، مکاـح  زورما  هک  ینیونارف  رامعتـسا  و  دوـب ، مکاـح  اـھروشک  رب  لاـس  اـھهد  هک  ینیوـن  رامعتـسا  دـناهدرکن . راـکنا  ار  نیا  مھ  اـھییاکیرما  میاهدـناوخ ، ار 

. تساھتیانج نیا  زا  ییاھهنومن  دنراد ، اھروشک  هب  تبسن  هک  ییهناملاظ  هنابلطهاج و  هنازاورپدنلب و 

یارب مھ  دوب ، قفومان  تیرشب  یارب  مھ  دوب ؛ یقفومان  یهبرجت  یبرغ ، یهبرجت  تسا . ییایمیش  یمتا و  یاھبمب  تخاس  یبرغ ، یهبرجت  لوصحم  زا  رگید  یهنومن  کی 

هب ار  اـیند  اـھنآ  هتبلا  تسین . روـطنیا  دـندرک ؛ تخبـشوخ  ار  ناـشدوخ  مدرم  اـما  دـندروآ ، یتخبدـب  رگید  یاـھروشک  یارب  اـکیرما  اـپورا و  هـک  دوـشن  روـصت  ناـشدوخ . مدرم 

یاھناسنا تسا و  کی  یهجرد  ناسنا  ییاپورا -  ناسنا  ینعی  دیفـس -  ناشدوخ  لوق  هب  ناسنا  هک  دـندقتعم  اھنآ  دـننکیم . میـسقت  ود  یهجرد  کی و  یهجرد  یاھناسنا 

یبرغ یهبرجت  رب  مکاـح  گـنھرف  یبرغ و  ندـمت  قطنم  رظن  زا  دوـش ، ود  یهجرد  ناـسنا  هب  ییاـفج  هنوـگرھ  کـی ، یهجرد  ناـسنا  عـفن  هب  رگا  دنتـسھ . ود  یهجرد  رگید ،

زج دراد ، دوـجو  زیچ  هـمھ  یماـظن و  تردــق  تورث و  مـلع و  یبرغ  یاـھروشک  اـکیرما و  رد  زورما  دــندوبن . دــیفم  مـھ  ناـشدوخ  مدرم  یارب  یتـح  اـھنیا  اــما  درادــن ! یداریا 

ساسحا تسین ؛ تینما  ساسحا  تسا ؛ هدننکناریح  اھداسف  ماسقا  عاونا و  لتق و  تیانج و  رامآ  تسا ؛ هدش  دوبان  هداوناخ  تسین ؛ یتخبـشوخ  اجنآ  رد  یتخبـشوخ .

ناشاھمسا اھامـش  هک  دنتـسھ  اھنیا  زا  یماسقا  عاونا و  مھ  نالا  دندوب ؛ اھیپیھ  ام  یناوج  نامز  دناهتـساخرب . اپورا  زا  ییارگچوپ  یاھنایرج  بلغا  اذل  تسین ؛ شمارآ 

. دیاهدید ار  ناشیاھملیف  نویزیولت  رد  ای  دیاهدناوخ  ای  دیاهدینش  ار 

یانعم هب  نویـسیزوپا  ناشدوخ -  لوق  هب  یبرغ -  یهتفرـشیپ  یاھروشک  رد  زورما  دـینیبب  امـش  تسین . یعقاو  یـسارکمد  یتح  یعاـمتجا و  تلادـع  یبرغ ، یهبرجت  رد 

هک تسا  دـقتعم  راکهظفاحم  بزح  تسا ، هلمح  هب  دـقتعم  سیلگنا  رد  رگراک  بزح  مینکن ؛ اـی  مینک  هلمح  قارع  هب  هک  تسا  نیا  رـس  رب  فـالتخا  درادـن ؛ دوجو  هملک  یعقاو 

رگید یاھاج  شیرتا و  رد  مینک . دروخرب  یروطنآ  ریخن ، هک  تسا  دقتعم  یرگید  مینک ؛ دروخرب  یروطنیا  لیئارـسا  اب  هک  تسا  دقتعم  اقآ  نالف  هسنارف ، رد  مینکن . هلمح  هن ،

ای تاباختنا  یهنحـص  رد  دشاب  هتـشاد  هزاجا  هدننکهشدخ  دریگب و  رارق  هشدخ  دروم  اھروشک  نآ  یهدـش  هتفریذـپ  لوصا  هک  تسین  نیا  رـس  رب  اوعد  تسا . روطنیمھ  مھ 

؛ دـش هنحـص  دراو  دـمآ  دوبن ، اکیرما  فورعم  بزح  ود  وزج  هک  یـصخش  اکیرما  یروھمجتسایر  لبق  یهرود  رد  تسین . یروطنیا  دوشب ؛ ییانتعا  وا  هب  ای  دوش  دراو  تاغیلبت 

ار وا  صاخ ، یاھشور  نوگانوگ و  یاھهویش  اب  دسرب ؛ مھ  باختنا  ییادتبا  یتامدقم و  لحارم  هب  دنتشاذگن  اقلطم  اما  درک ؛ جرخ  مھ  یدایز  لوپ  تشاد و  مھ  یدایز  تورث 

. دندرک جراخ  هنحص  زا 

نخس یدازآ  اھهناسر ، یدازآ  یانعم  اکیرما ، رد  تسا . گرزب  نارادهیامرـس  هب  قلعتم  اھهناسر  تسا ؟ یناسک  هچ  هب  قلعتم  اھهناسر  اما  تسا ؛ دازآ  اھهناسر  اجنآ  رد 

ینونک نالووسم  زا  یکی  تسا . نارادهیامرس  هب  قلعتم  باتک  نارشان  اھهناخپاچ و  نیرتمھم  تساھنآ . هب  قلعتم  تاعوبطم ، نیرتهدمع  تسا . نارادهیامرس  گرزب  نتفگ 

رـضاح میدرک ، هعجارم  اکیرما  رد  یرـشان  رھ  هب  تفگیم : نم  هب  شدوخ  مرتحم  لووسم  نیا  دوب . هتـشون  یـسیلگنا  نابز  هب  یباـتک  یـسوساجیهنال  ریخـست  یهراـبرد 

کی میتسناوت  تمحز  اب  اجنآ  رد  میورب . اداناک  هب  میدش  روبجم  نیاربانب  دنایرادهیامرـس ؛ یاھهاگتـسد  هب  هتـسباو  هدمع ، نارـشان  نوچ  دننک ؛ پاچ  ار  باتک  نیا  دـندشن 

ار نیا  اـھنآ  منک و  پاـچ  ار  باـتک  نیا  ماهدرک  دـھعت  نم  یتـقو  زا  تفگ  تفرگ و  ساـمت  نم  اـب  ادـعب  رـشان  نآ  تفگیم  ناـشیا  دـنک . پاـچ  ار  باـتک  نیا  هک  مینک  ادـیپ  رـشان 

اجنآ رد  دنھدیم ، ار  شراعـش  اھنآ  هک  ییانعم  هب  مھ  باختنا  یدازآ  نایب و  یعقاو  یدازآ  دننکیم ! دیدھت  ار  نم  ناج  دوشیم و  زیمآدـیدھت  یاھنفلت  نم  هب  دـناهدیمھف ،

. تسین

« يمالسا بالقنا  نالک  لیلحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 2 
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ینونک یهیـسور  یارب  مھ  دـعب  هدوب ؛ قباـس  یوروـش  سوساـج  هدـش  موـلعم  اـکیرما  رد  یتـینما  یهبتریلاـع  روماـم  کـی  هک  دنتـشون  تاـعوبطم  یهمھ  لـبق  لاـس  ود 

رومام هک  وت  دندیـسرپ  وا  زا  کیوزوین . ای  دوب  میات  اـی  مدـید ؛ ییاـکیرما  تـالجم  زا  یکی  رد  ار  هبحاـصم  نیا  هدـنب  دـندرک . هبحاـصم  وا  اـب  دـنتفرگ و  ار  وا  هدرکیم . یـسوساج 

قیرط نیا  زا  وزرآ  نیا  و  مدوب ؛ تحار  یگدـنز  کی  کچوک و  یالیو  کـی  نتخاـس  یوزرآ  رد  نم  تفگ  یدرکیم ؟ یـسوساج  اـھهناگیب  یارب  ارچ  یدوب ، یتینما  یهبتریلاـع 

تیعقوم رد  مھ  نآ  دنک ؛ یـسوساج  تسا  راچان  دزاسب ، شدوخ  یارب  یکچوک  یالیو  هکنیا  یارب  هک  تسا  هبتریلاع  رومام  کی  یگدـنز  نیا ، دـشیمن ! لصاح  نم  یارب 

! دراد هک  یریطخ  ساسح و  یلغش 

یاھهداوناخ بلغا  هک  دندوب  هتـشون  اکیرما  تاعوبطم  رد  دنـشاب . مورحم  هفطاع  زا  راشرـس  هنانابرھم و  یگداوناخ  رادید  زا  اھهداوناخ  دـننک و  راک  دـیاب  زور  بش و  اجنآ  رد 

بترم اقآ  ای  مناخ  مھ  دعب  دنروخب ! یاچ  ناکتسا  کی  الثم  دنراذگب و  رارق  هناخ  زا  نوریب  رد  مھ  اب  یتعاس  رس  دنراچان  دننیبب ، هناخ  رد  ار  رگیدکی  دنناوتیمن  نوچ  ییاکیرما 

!؟ تسا یتخبشوخ  نیا  هدمآرد ؛ لکش  نیا  هب  هداوناخ  درذگن ! شمود  لغش  تقو  ات  دنکیم  هاگن  دوخ  تعاس  هب 

ایند رد  دـنھدیم ، هدـعو  اـھناسنا  هب  ناـیدا  هک  یتشھب  یاـج  هب  دنتـساوخیم  درک ، ادـج  نید  زا  ار  یگدـنز  شور  تسایـس و  ملع و  سناـسنر ، یهرود  رد  برغ  هک  یزور 

اپورا یرکفنـشور  هک  ینید  هتبلا  دندرک . تفلاخم  نید  اب  اھنیا  زور  کی  دنیوگیم . ار  نیا  مھ  ناشدوخ  هدش ؛ لیدـبت  منھج  هب  زورما  تشھب ، نیا  دـنزاسب . تشھب  ناشیارب 

رطاخهب دـشکیم ؛ هجنکـش  ریز  ار  رگید  یکی  دـنکیم و  موکحم  مادـعا  هب  ار  هلیلاگ  هک  ینید  نامھ  دوب ؛ تافارخ  زا  رپ  نید  دوبن ؛ یرـشب  یگدـنز  قیال  درک ، تفلاخم  نآ  اب 

ملع و زا  قالخا  تیونعم و  ندرک  ادج  هب  داریا  تسین ؛ نید  نآ  زا  ندش  ادـج  هب  یداریا  یعقاو . تیحیـسم  هن  هدـش ، فیرحت  تیحیـسم  نید  هدرک ! یملع  فشک  کی  هکنیا 

یروطنیا متـسیب  مھدزون و  نرق  دـیایب . لـقع  ملع و  دورب و  راـنک  نید  دـنتفگ  دـندرک و  قـلطم  ار  لـقع  ملع و  تسا . یعاـمتجا  یدرف و  طـباور  یگدـنز و  ماـظن  تساـیس و 

یهمھ رد  تیکاکـش  ییارگیبسن و  هب  دننکیم و  راکنا  ار  یلقع  تامکحم  دنلب  یادص  اب  دننکیم ؛ هشدخ  دـنراد  مھ  لقع  رد  هک  تسا  لاس  هاجنپ  لھچ  دودـح  هتـشذگ .

یهدش یط  هار  ام  هک  تساطخ  دنک . دیلقت  نآ  زا  یـسک  هک  تسین  ییهبرجت  هبرجت ، نیا  دناهدش . هدـناشک  یملع -  لوصا  یتح  ینالقع و  لوصا  یقالخا ، لوصا  لوصا - 

. مینک لابند  ار  برغ  یهدیسرن  لزنم  هب 

نارکفتم و نارادمتـسایس و  دنتـشادن -  زیچ  چـیھ  اـھیناریا  دوب و  نیـشام  دوب ، ملع  دوـب ، تفرـشیپ  هک  ناریا -  یور  هب  یبرغ  یگدـنز  یهزاورد  شیاـشگ  زاـغآ  رد  زورکـی 

 - دنکب تساوخیم  درک و  هاش  نیدلارـصان  نامز  رد  ریبکریما  هک  یراک  دنـشاب -  نورد  زا  شـشوج  رکف  هب  دـندید ، ار  اھتفرـشیپ  نآ  یتقو  هکنیا  یاج  هب  ام  زور  نآ  ناگبخن 

یگنرف انطاب  ارھاظ و  احور ، امـسج ، هک  تسا  نیا  ناریا  روشک  تاجن  هار  تفگ  هک  دـش  ادـیپ  هطورـشم  یهرود  رد  ییاقآ  ریبکریما ، نامز  زا  دـعب  لاس  داتفھ  لاـس ، تصش 

غارـس دـنتفر  دـننک ، ادـیپ  شیوخ  رد  ار  شیوخ  هکنیا  یاج  هب  دـننک ، وجتـسج  ار  شیوخ  رھوگ  دـننک و  هعجارم  نورد  هب  اھیگداتفابقع  ناربج  یارب  هکنیا  یاـج  هب  دوش !

یاج اھییاکیرما  نآ ، زا  سپ  دمآ و  راک  یور  اھیسیلگنا  دوخ  یهلیسوهب  یولھپ  میژر  مھ  دعب  دندرک . ار  هابتشا  نیا  اھنآ  دننک ! ادیپ  اپورا  یهدش  یط  هار  رد  ار  دوخ  هکنیا 

یگداتفابقع نامھ  یگتـسباو ، نامھ  گنھرف ، نامھ  اھهشقن ، نامھ  نوچ  دندوب ؛ اضردمحم  ناخاضر و  سیلگنا ، اکیرما و  یارب  باختنا  نیرتھب  دنتفرگ . ار  اھیـسیلگنا 

ام ناوج  هک  تساطخ  زورما  دندوب . یناریا  رھاظب  هک  دشیم  ارجا  یناسک  تسد  هب  روشک  رد  دوب ، لیام  برغ  هک  ینورد  یاھدادعتسا  یور  رب  نتـشاذگ  شوپرـس  نامھ  و 

. تسا ییاطخ  هار  هار ، نآ  دنک . یط  ار  هار  نآ  دھاوخب 

اب دوب ، هتفرشیپ  نھک و  ندمت  کی  ثراو  زور  نآ  نیچ  نیچ . ینعی  نیـص  نیـصلاب .» ولو  ملعلا  اوبلطا  : » هتفگ ام  هب  مالـسا  میرادن . یفرح  میریگیم ؛ سک  همھ  زا  ار  ملع  ام 

دیورب دوب ، اجرھ  ار  یروانف  ام -  یزورما  نابز  هب  هبرجت و -  شناد و  ملع و  دومرف  ربمغیپ  لاـحنیعرد  دوب ؛ هدیـسرن  ناـشماشم  هب  مالـسا  زا  ییوب  مھ  اـقلطم  و  هلـصاف ؛ نآ 

. دیریگب دای  وا  زا  دینزب و  بدا  یوناز  ملاع  لباقم  رد  دیوشب ، ملاع  درگاش  ینعی  دینک ؛ بلط 

. مینامب درگاش  هشیمھ  هک  دـنکیم  نامگنن  اما  میریگب ؛ دای  اـھییاپورا  اـھیبرغ و  زا  ار  ملع  هک  دـنکیمن  ناـمگنن  چـیھ  متفگ  یرگید  ییوجـشناد  عمج  رد  تقو  کـی  نم 

بآ دنتساوخ ، مھ  تقو  رھ  دننک و  ریزارس  ام  رد  ار  یبآ  هک  میشاب  یرختسا  لثم  میھاوخیمن  ام  میشوجب . نورد  زا  میھد و  شرورپ  ار  دوخ  دادعتسا  ات  مینکیم  یدرگاش 

؛ میـشوجب نامدوخ  زا  میھاوخیم  میـشاب ؛ ناشوج  یهمـشچ  لثم  میھاوخیم  اـم  دـنزیرب . رختـسا  نیا  رد  ار  ییهدولآ  بآ  هنوگرھ  اـی  دـیایب ، دـنھدن  هزاـجا  اـی  دنـشکب  ار 

هک تسا  یمتا  یژرنا  رد  تفرـشیپ  مھ  طقف  منیبیم . ار  اھدادعتـسا  نیا  یریگراکهب  ناـکما  منکیم ، هاـگن  اـجرھ  هب  نم  میریگب . راـکهب  ار  دوخ  یاھدادعتـسا  میھاوخیم 

ار یجراـخ  ناگدـننیب  تریح  هک  تسا  یداـینب  یاھلولـس  ثحب  رگید ، یهنوـمن  کـی  تسا ؛ هداـتفا  یقاـفتا  هچ  شخب  نیا  رد  دـننادیم  دـناهتفرگ و  رارق  نآ  ناـیرج  رد  مدرم 

. دراد دوجو  مھ  یرگید  ناوارف  یاھهنومن  تخیگنارب .

؛ دـننک هرادا  دنتـساوخیم  اھییاکیرما  مھ  دـعب  اھیـسیلگنا و  ار  همـشچرس  سم  نیمھ  زور  کی  مدوب . هتفر  اجنآ  هب  همـشچرس  سم  عمتجم  زا  دـیدزاب  یارب  زورید  نم 

یاھراک دندروآ و  تسدهب  لوصحم  دـندرک ؛ یزادـناهار  ار  نآ  دـندمآ و  ام  ناسدـنھم  دـش ، زوریپ  بالقنا  یتقو  دـعب  دـشن . یزادـناهار  اما  دـندرک ، یحارط  راک و  مھ  لاس  دـنچ 

. دنھدیم هعسوت  ار  نآ  دنراد  مھ  زاب  دندرک و  یزادناهار  نالا -  ات  لاس ٨٠  کیدزن  زا  ابیرقت  موس -  یهھد  رد  ام  ناسدنھم  دوخ  ار  هعسوت  حرط  مھ  دعب  دنداد ؛ ماجنا  یبوخ 

لاماپ یلم  عفانم  ای  دندرکیم و  هدافتسا  دندربیم ، دوس  اھیجراخ  رگا  زور  نآ  دریگیم . ماجنا  دراد  تلود  یهلیـسوهب  هک  تسا  ییاھراک  نیرتزیمت  نیرتھب و  وزج  راکنیا ،

وت دـنیوگب  وا  هـب  دـنیایب  نوریب  زا  ییهدـع  دنیــشنب و  یتـلم  تـسا . رتنیگنــس  زیچ  هـمھ  زا  ریقحت  نـیا  دـندرکیم ؛ ریقحت  ار  ناریا  تـلم  راـنک ؛ هـب  اـھنیا  یهـمھ  دـشیم ،

؛ دـننک جارختـسا  ار  ینورد  عبنم  نیا  دـنیایب  ناشدوخ  دـنک ؛ هدافتـسا  اھنآ  یهبرجت  زا  یتح  دـنھدن  هزاجا  دـننزب و  رانک  ار  وا  مینک ؛ تسرد  تیارب  ام  اـت  راـنک  ورب  یناوتیمن ؛

نوگاـنوگ یاـھزاس  تخاـس و  رد  هدـشیم ، نھآ  رد  هدـشیم ، سم  رد  هدـشیم ، تفن  رد  راـک  نیا  دـنربب . ناـشدوخ  مھ  ار  دوـس  یهصـالخ  بـل و  دـنھدب و  وا  هـب  یزیچ 

. هدشیم یملع  یھاگشناد و  یاھشخب  رد  هدشیم ، یزاسولیس  رد  هدشیم ، یزاسدس  رد  هدشیم ،

راک دنراد  اجنآ  رد  دنمـشناد  صـصختم و  ناوج  همھنیا  دنتفگیم  دندوب ؛ هدزتھب  دندوب ، هدمآ  یتقو  دننک . دـیدزاب  ناشاک  رد  یمتا  یژرنا  زکرم  زا  دـندوب  هتفر  یمتاخ  یاقآ 

هچ کمک  هب  ار  اھنیا  متفگ  منیبب . ار  اھنیا  یلاع  یتاقیقحت  یاھراک  لوصحم  هدنب  ات  دـندوب  هدرک  مھارف  یکچوک  هاگـشیامن  همـشچرس  سم  یهطوحم  رد  زورید  دـننکیم .

لابند مراد  تسا  لاس  دنچ  هدنب  هک  تسا  ییاھراعش  زا  نیا  درک ؛ هراشا  هاگشناد  تعنص و  طابترا  هب  زیزع  مناخ  رتخد  نیا  هاگـشناد . کمک  هب  دنتفگ  دیاهدرک ؟ هیھت  یداھن 

هدـیچ ار  یرتکد  مرظنهب  دـشرا و  یـسانشراک  یلیـصحت  یاھهماننایاپ  زیم ، یور  هاگـشناد ؟ مادـک  متفگ  تسا . هدرک  ادـیپ  ققحت  مھ  یدایز  دودـح  ات  هللادـمحب  منکیم و 

هدرک هدافتـسا  روشک  یاھهاگـشناد  رگید  نامرک و  رنھاب  دیھـش  فیرـش ، یتعنـص  نارھت ، هاگـشناد  نایوجـشناد  زا  دوب و  هدش  نیودت  تاعوضوم  نیمھ  یهرابرد  هک  دـندوب 

. دندوب

؛ میراد هللااشامیلا  هک  مھ  یعیبط  دادعتسا  دشاب . یکتم  یلخاد  یاھدادعتسا  نیمھ  هب  دناوتیم  ام  یزرواشک  ام و  ندعم  ام ، تعنص  دنـشوجیم . دنراد  ام  یاھناوج 

. تسا هنایمرواخ  رد  تاھج  زا  یضعب  رد  ام و  روشک  رد  ییانثتسا  هداعلاقوف و  زکرم  کی  ینیمزریز  عبانم  ظاحل  زا  نامرک  یهمھ  تسا . نآ  یهنومن  کی  تفریج 

هب یریخ  درم  بالقنا ، زا  لبق  تسام . یھاگـشناد  یهعماج  شاهنومن  کی  میاهدرک ؛ تفرـشیپ  ام  میناوتیم ؛ ام  میوش ؟ لفاغ  ناـمدوخ  زا  ارچ  میورب ؟ ار  نارگید  هار  اـم  ارچ 

، دناهدرک کمک  روپیلضفا  موحرم  هب  هک  ناشیا  رسمھ  هب  اجنیمھ  زا  هک  دنراد ، تایح  ناشیا  رسمھ  ماهدینش  منکیم ؛ لیلجت  ناشیا  زا  نم  هک  روپیلضفا -  موحرم  مان 

؛ دندرکیم لیـصحت  وجـشناد  رازھ  هس  زا  رتمک  ناتـسا  نیا  رد  زور  کی  درک . تسرد  یکچوک  یھاگـشناد  تالیـصحت  زکرم  شناوت ، ردق  هب  شدوخ و  لوپ  اب  منکیم -  مالس 

زورما اما  دشاب ؛ هتشاد  دیاب  وجشناد  رفن  رازھ  شـش  ای  رفن  رازھ  هس  بوخ ، یلیخ  هدش ؛ ربارب  ود  روشک  تیعمج  دراد . وجـشناد  رفن  رازھداتفھ  هب  کیدزن  نامرک  زورما  اما 

. تسا تفرشیپ  هعسوت و  نیا ، میراد . وجشناد  رفن  رازھ  داتفھ  ناتسا  نیا  رد  ام 

یارب دش . هتخاس  اھهناگیب  تسد  هب  دش ، هتخاس  توغاط  نامز  رد  هک  یدس  هن  تشھ  یهمھ  دنتخاسیم . نارگید  ار  ام  یاھدـس  دـنتخاسیم ، نارگید  ار  ام  یاھهار 

هزادـنا کی  هب  اھنآ  بآ  تیفرظ  تسا و  ینوتب  تسا ؛ زد  دـس  هیبش  شایمومع  تخیر  ظاحل  زا  نوراک ٣  دس  دـندرک . یراکمھ  اداناک  ییاپورا و  روشک  راھچ  زد  دـس  تخاس 

دس نیا  نتخاس  یارب  هک  یماجحا  تسا و  زد  دس  قرب  دیلوت  تیفرظ  ربارب  راھچ  دناهتخاس ، ار  نآ  ام  یاھهچب  هک  نوراک ٣  دس  قرب  دیلوت  تیفرظ  هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛

هک یگنـس  دناهدرب ، راک  هب  هک  ینھآ  دناهدرب ، راک  هب  هک  ینوتب  ظاحل  زا  هتفر -  راک  هب  زد  دـس  رد  هک  تسا  یماجحا  ربارب  یـس  ربارب و  تسیب  ربارب ، هد  یھاگ  هتفر ، راک  هب 

. دندوب هدرک  باختنا  یزاسدس  یارب  ار  ناسآ  یاھاج  اھنآ  هک  تسا  نیا  مھ  شتلع  دناهدنک - 

هرخالاب دھدیم ؛ هوشر  دنکیم و  تسب  دنب و  دبال  دشکیم ، تمحز  دنکیم ، شالت  یناریا  رادهیامرس  کی  دوب . ییاداناک  تکرش  کی  رایتخا  رد  هاگورین  نیا  زا  یرادربهرھب 
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اھیجراخ دـیاب  دـننک ؛ ربارب  ود  ار  زد  دـس  قرب  دـیلوت  تیفرظ  دـنھاوخیم  اھیناریا  لاـس ، هس  ود  زا  دـعب  دریگب . ار  زد  دـس  هاـگورین  زا  یرادربهرھب  یهزاـجا  دوشیم  قفوم 

ربارب ود  ار  زد  دس  هاگورین  تیفرظ  دنیایب  ات  دندرک  توعد  ار  اھییاکیرما  اذـل  دـنکب . ار  راک  نیا  تسناوتیمن  مھ  یـسک  دـندرکیمن و  دامتعا  یـسک  هب  لخاد  رد  دـندمآیم ؛

تکرـش نامھ  دنوش و  دیعلخ  یلکب  اھیناریا  هک  تسا  نیا  ام  ندمآ  طرـش  مییآیمن . ام  دنتفگ  دنراک ، لوغـشم  اجنآ  رد  اھیناریا  دـندید  دـندمآ  یتقو  اھییاکیرما  دـننک .

ار دس  زا  یرادربهرھب  دمآ و  ییاداناک  تکرش  اددجم  درک و  نوریب  ار  شلماوع  یهمھ  یناریا و  رادربهرھب  درک ؛ ار  راک  نیا  ناریا  تلود  دوش . راک  لوغـشم  دیایب  هرابود  ییاداناک 

! دندرک ربارب  ود  ار  هاگورین  تیفرظ  دندروآ  فیرشت  دندرک و  لضفت  دندرک ، ییاقآ  دندرک ، فطل  اھییاکیرما  دعب  تفرگ ؛ تسد  هب 

ناـشدوخ دـناهدرک ، یحارط  ناـشدوخ  تسا ؛ نآ  ربارب  راـھچ  شقرب  تیفرظ  تـسا ، هزادـنا  ناـمھ  شبآ  تـیفرظ  دـناهتخاس . یناریا  ناسدـنھم  اـھناوج و  ار  نوراک ٣  دـس 

اھنآ تسا . تیعـضو  نآ  دـنھاوخیم ، ام  روشک  تلم و  یارب  نارگید  اداـناک و  اـپورا و  اـکیرما و  هچنآ  نآ ؟ اـی  تسا  رتھب  نیا  دـننکیم . یرادربهرھب  مھ  ناـشدوخ  دـناهتخاس و 

. دنروآیم ار  یسارکمد  یدازآ و  مسا  طقف  اھنآ  مینک . دشر  مینزب و  هناوج  میشوجب ، نورد  زا  ام  دنھاوخیمن 

. تسین ریوصت  لباق  الـصا  دوب ؛ هچ  قانتخا  دـننادیم  دـندوب ، هک  یدارفا  اما  دـیدوبن ؛ نامز  نآ  رد  نوچ  تسین ، ناتدای  اعقاو  اھامـش  منک . لـقن  امـش  یارب  ار  ییهرطاـخ  نم 

هزات ار  اھنیا  مدیمھف  دننزیم ؛ فرح  دنراد  هک  مدینـش  لولـس  رد  تشپ  زا  نم  دندروآ . مھ  ار  ینارھت  ناوج  دنچ  نامز ، نامھ  رد  دندرب . هعلقلزق  نادـنز  هب  ار  هدـنب  لاس ۴٢ 

ساـمت اـھنیا  اـب  دـیآیم ؛ شیپ  یـشیاشگ  مھ  یدارفنا  نادـنز  لـخاد  دوـش ، ماـمت  اـھییوجزاب  درذـگب و  هک  یزور  دـنچ  متفگ  مدـش ؛ لاحـشوخ  یردـق  دـناهدرک . ریگتـسد 

لوغشم لولس  نامھ  رد  نم  دعب  تعاس  کی  دندرب . دندرک و  ادص  ار  اھنآ  یکییکی  میدید  دش ؛ بش  مینکیم . ادیپ  یتبحصمھ  کی  هرخالاب  مینزیم و  یفرح  میریگیم و 

زاب ار  رد  متفگ  تساھینارھت . نامھ  زا  یکی  مدـید  میتشگرب . ام  اقآ ! جاح  تفگ : دز و  رانک  ار  لولـس  رد  یور  یهچیرد  رفن  کی  مدـید  زامن  زا  دـعب  مدـش . اشع  برغم و  زامن 

رد لاس ۴٢  ناضمر  هام  رنھاب  دیھش  دندوب . هتفرگ  رنھاب  دیھـش  موحرم  ربنم  یاپ  ار  اھنآ  دش  مولعم  یتشگرب ؟ دوز  ارچ  متفگ  لولـس . لخاد  دمآ  درک و  زاب  ار  رد  وت . ایب  نک ،

رنھاب دیھش  دوخ  دندوب . اھنآ  وزج  مھ  رفن  شـش  جنپ  نیا  دنریگیم ؛ یروطنیمھ  ار  ییهدع  دنروآیم و  موجھ  اھیکاواس  دوب ؛ هتفر  ربنم  نارھت  عماج  دجـسم  ناتـسبش 

. دننکیم اھر  ار  اھنآ  اذل  دنرادن ؛ یمھم  تیلاعف  دنتـسین و  ییهراک  اھنیا  هن ، دننیبیم  دننکیم ، ییوجزاب  دارفا  نیا  زا  دندرب . هعلقلزق  نادنز  هب  دـنتفرگ و  تقو  نامھ  مھ  ار 

هناماوع طلغ  رعش  تیب  کی  یدب  طخ  اب  نآ  تاحفـص  زا  یکی  رد  هک  دننکیم  ادیپ  دندوب ، هدنادرگ  زاب  ار  وا  هک  یـصخش  نیا  زا  یمیوقت  دندرگیم ، ار  اھنآ  بیج  لیاسو  یتقو 

: دوب هدش  هتشون 

ریپ انرب و  زا  دییوگب  هلمج 

ریبک هاش  اضر  هللاتنعل 

شش ار  وا  مرج ، نیمھ  هب  دوب . هتـشون  ار  هناماوع  رعـش  نیا  شایبیج  میوقت  رد  طقف  دوب ؛ هدرک  لقن  ار  نآ  ییاج  هن  دوب ، هدرک  پاچ  ار  رعـش  نیا  هن  دوب ، هداد  راعـش  هن  وا 

سرد اھوجشناد  یارب  دھشم  رد  لاس ۵٠  هدنب  دنکب . یرظنراھظا  ینوبیرت  رد  ای  دنزب  یفرح  دھدب ، راعـش  ییاج  رد  یـسک  هک  دوبن  نیا  ثحب  دندرک ! موکحم  نادنز  هب  هام 

فرح لیئارـساینب  هب  عـجار  امـش  ارچ  دـنتفگ  دنتـساوخ و  کاواـس  هب  ار  هدـنب  مدرکیم . ریـسفت  ار  لیئارـساینب -  یاـھارجام  هرقب -  یهروـس  لـیاوا  مـتفگیم و  ریـسفت 

تایآ ریـسفت  رطاـخ  هب  ار  هدـنب  ریـسفت  سرد  تسا ! لیئارـسا  هب  تناـھا  نیا  هن ، دـنتفگ  منکیم . ریـسفت  اـنعم و  ار  نآرق  یهیآ  مراد  نم  تسا ؛ نآرق  یهیآ  متفگ  دـینزیم ؟

فرط زا  هن  و  هسنارف ، تلود  یوـس  زا  هن  اـکیرما ، تلود  فرط  زا  هن  اـما  دوـب ؛ بـیجع  ناـمز  نآ  رد  قاـنتخا  دـندرک . لـیطعت  دوـب -  نآ  رد  لیئارـسا  مـسا  نوـچ  لیئارـساینب - 

تفر و یک  دمآ ، یک  دـندیمھفیمن  الـصا  مدرم  اما  دـشیم ؛ رازگرب  تاباختنا  نامز  نآ  دـشن . مھتم  یـسارکمد  یدازآ و  اب  تفلاخم  هب  توغاط  میژر  اقلطم  رگید  یاھتلود 

، دوب هدش  دییات  رابرد  زا  دنتساوخیم و  ناشدوخ  هک  ار  ییهدنیامن  مسا  دندرکیم و  تسرد  ییار  قودنص  تشادن ؛ دوجو  یریگیار  تروص  نآ  هب  دش . باختنا  یـسک  هچ 

اھزیچ نیا  زا  ام  یهقطنم  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  هک  مھ  زورما  دنتـشاذگیم . شیامن  هب  ار  یریگیار  کی  زا  ییهرخـسم  تروص  راک ، نیا  اـب  دـندروآیم . نوریب  قودنـص  زا 

هک تسا  نیا  هب  مھتم  زاب  هدرک ، رازگرب  تاباختنا  جـنپ  تسیب و  ابیرقت  لاـس  شـش  تسیب و  لوط  رد  هک  یمالـسا  ناریا  اـما  دنتـسین ؛ ضرعت  دروم  اـھنآ  اـقلطم  دراد ، دوجو 

. دروخیمن دردهب  یبرغ  یهبرجت  هک  تسا  نیا  لوا  بلطم  سپ  تسین ! تاباختنا  تسا و  تاباصتنا  اجنیا  درادن و  یرالاسمدرم 

هدنز رادیب و  دنمـشناد و  نآ  مدرم  دـشاب و  هتفرـشیپ  هک  میھاوخیم  یروشک  ماظن و  ام  تایـصوصخ . نیا  اب  ییهدـنیآ  میـسرت  زا  تسا  ترابع  ام  یناریا  ناوج  ییارگنامرآ 

هچ یتنس ، فارشا  هچ  دشاب -  هتشادن  تیمکاح  نآ  رب  فارشا  یهقبط  دشاب ؛ داسف  زا  یاربم  دشاب ؛ تلادع  زا  رادروخرب  روشک  دنـشابن ؛ هدولآباوخ  هدزتلفغ و  دنـشاب ؛

تردق و زا  رادروخرب  دننک -  هدافتسا  یداصتقا  نوگانوگ  یاھتنار  زا  نایاقآ  لوق  هب  دنشاب و  فارشا  عقاو  رد  اما  دشابن ، فارـشا  ناشمـسا  تسا  نکمم  هک  یدیدج  یهقبط 

. دھد میلعت  ام  هب  ار  اھنیا  هک  دراد  ار  تیفرظ  نیا  مالسا  دشاب . زیزع  مالسا  نید و  فراعم  زا  یهتفرگ  ماھلا  اھنیا  یهمھ  و  دشاب ؛ یسایس  ماکحتسا 

. میاهتـشاد مھ  یـصقاون  هتبلا  مدرک . ضرع  ار  اـھنآ  زا  یکچوک  یهشوـگ  هک  میاهتـشاد  فـلتخم  یاـھهنیمز  رد  مھ  یداـیز  یاھتفرـشیپ  میاهدرک . عورـش  ار  هبرجت  نیا  اـم 

نید و مچرپ  ریز  دـنراذگب  دـنھاوخیمن  میراد . یناھج  نمـشد  میاهجاوم و  یناھج  یاھشلاچ  اب  ام  دراد . مزـال  رمتـسم  شـالت  ییاـیند ، نینچ  نتخاـس  هک  تسا  یھیدـب 

لئاسم اب  ام  دراد . دوجو  تفلاخم  اذـل  دـبوکیم ؛ دـھدیم و  رارق  فدـھ  ار  یرابکتـسا  فادـھا  هعماج ، نیا  دـیایب . دوجوهب  تایـصوصخ  نیا  اـب  ییهعماـج  مالـسا ، تیونعم و 

یزیچ دـننکیم و  یلاوـس  دـنیآیم  هک  ناتـسود  زا  یـضعب  هب  هشیمھ  نم  یلخاد . لـئاسم  هـچ  یجراـخ ، لـئاسم  هـچ  میتـسھ ؛ هجاوـم  روـشک  یهـصرع  رد  ینوگاـنوگ 

میراد یناھج  زیرنوخ  بلطتردـق  ماظن  اب  زورما  دوب ؛ هاش  سیلپ  ام  لباقم  فرط  میدرکیم و  هزرابم  توغاط  میژر  اب  زور  کی  اـم  تسا . هزراـبم  نادـیم  میوگیم  دـنیوگیم ،

هک یتیلووسم  رھ  رد  متـسھ ؛ هدامآ  تالکـشم  لـمحت  یارب  مدوخ  هدـنب  میرخب . ناـج  هب  مینک و  لـمحت  دـیاب  ار  تالکـشم  نیا  دراد ؛ یتالکـشم  هزراـبم  مینکیم . هزراـبم 

ینیـشنبقع و دراد ؛ یتخـس  هزرابم ، دـناهداد . یبوخ  ناحتما  ام  تلم  تفگ . نالا  ام  زیزع  ناردارب  زا  یکی  هک  روطنامھ  دـناهدامآ ؛ هک  دـناهداد  ناشن  مھ  ام  تلم  مشاـب .

مزھنم دیابن  درک ؛ رارف  دیابن  تسا ؛ رارف  زا  ریغ  ینیشنبقع  تسا . کیتکات  یھاگ  مھ  ینیـشنبقع  گنج ، رد  دشاب . باتک  باسح و  اب  دیاب  زیچ  همھ  اما  دراد ؛ تفرـشیپ 

هب رجنم  مھ  هشقنیب  یورـشیپ  هکنیاامک  هشقنیب ؛ ینیـشنبقع  ینعی  رارف  تسا . یکیتکات  یورـشیپ  لثم  تسا ؛ گـنج  نونف  زا  یکی  یکیتکاـت  ینیـشنبقع  دـش .

. ولج هب  تکرح  تھج  رد  اھتنم  دشاب ؛ باسح  اب  نازیم و  اب  دیاب  زیچهمھ  دش . دھاوخ  تسکش 

بالقنا لوا  زا  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  دـندش . دـنمهقالع  هلاسم  نیا  هب  ام  یاھناوج  دـمآ و  دوجوهب  روشک  رد  ییاـضف  مدرک ؛ حرطم  ار  یھاوختلادـع  تضھن  هدـنب 

. تخیگنارب ار  اـھنآ  تمھ  دروآ و  دوجوهب  اـھناوج  رد  ییهزاـت  حور  دـش و  یعلطم  دـیدجت  نیا  اـما  تسا -  تلادـع  یهیاـپ  رب  بـالقنا  ارچ ، میتشادـن -  یھاوختلادـع  تضھن 

ییاناد هبرجت و  بسک  حیحـص و  مظنم و  یـسایس  تیلاعف  ملع و  هب  دـسرب ، نامرآ  نیا  هب  هکنیا  یارب  تسا و  ناوج  نامرآ  اـھنیا  لاـثما  ملع و  دـیلوت  یرکفدازآ و  نینچمھ 

. دنکیم ادیپ  طابترا  مھ  یدنمشیدنا  هب  ییاناد  تسین ؛ نتخومآ  ملع  طقف  ، ییاناد دروایب . دوجوهب  ار  ییاناد  دوخ  رد  دیاب  ناوج  دراد . جایتحا 

نیمھ یارب  دتفیب ، هار  هزوح  هاگـشناد و  رد  مدرک  داھنـشیپ  نم  هک  یییرکفدازآ  تضھن  دیـسرب . هجیتن  هب  ات  دینک  رکف  لئاسم  یور  نم ! نازیزع  درک . رکف  لئاسم  یور  دـیاب 

رکف هب  طقف  هک  یـسایس  بازحا  یـسایس و  تانایرج  یهلیـسوهب  یهدـش  کیرحت  هناجوجل و  هنابـصعتم و  هن  اھتنم  دـننک ؛ ثحب  مھ  اـب  دـنراذگب و  دازآ  یاـھنوبیرت  تسا .

فدھ اب  ندش و  هدـیزرو  ندروخ و  زرو  ندـش ، هتخپ  یارب  هکلب  دـننکیم ؛ هدافتـسا  اھناوج  زا  نآ  لاثما  تاباختنا و  یارب  دنتـسھ و  ناشدوخ  دـصاقم  تدـمهاتوک و  یهدـنیآ 

. تبقاعشوخ رایسب  اما  راوشد ، ینالوط و  هار  نیا  یهمادا  یارب  ندش  هدامآ 

، هفرع یاـعد  ندـناوخ  مالـسلامھیلع ،)  ) همئا هب  تالـسوت  راـگدرورپ ، هب  تالـسوت  ینید ، یاـھوگلا  هب  نتخادرپ  ینید ، فراـعم  هـب  نـتخادرپ  ناوـج ، ییوجـشناد  طـیحم  رد 

یزاـستروص طـقف  دـینک ؛ هجوت  مسارم  حور  هب  یبھذـم  مسارم  رد  منکب ؛ ضرع  مھ  ار  نیا  هتبلا  تسا . بوـخ  رایـسب  تعاـمج ، زاـمن  ندـناوخ  فاـکتعا و  مسارم  یرازگرب 

نتـساریپ ندرک و  هزیکاپ  تیونعم ، زا  ندرب  هرھب  ادخ ، اب  ندش  انـشآ  ادخ ، اب  طابترا  زا  تسا  ترابع  زامن  اعد و  حور  دزیرب . ای  دریگب  یکـشا  دـناوخب ، یرعـش  ناسنا  دـشابن ؛

هب دیـشاب  بظاوم  تسا ؛ یگرزب  بیع  رھاوظ ، نیریز  یاھهیال  رد  ندرکن  رکف  تسا ؛ دب  رجحت  دیناوخب . تقو  لوا  هجوت و  اب  ار  زامن  اھهسوسو . زا  نھذ  ندرک  شیالاپ  و  حور ،

ام ام .» ناھد  رد  دنز  جوم  فرح  هنیـس  کی  : » تفگ مرذـگیم . اھنآ  زا  تسا ، کیدزن  زامن  تقو  نوچ  هک  تسا  حرطم  هنیمز  نیا  رد  یدایز  یاھفرح  دـیوشن . راچد  بیع  نیا 

. تسین یدایز  لاجم  هنافساتم  یلو  میراد ؛ فرح  یلیخ  امش  اب 

هدـنیآ هب  هاگن  اما  تسام ، زورما  هبالتبم  یهلاسم  هچرگا  تسا و  نالک  لئاسم  زا  مھ  نیا  تسا ؛ روشک  یـسایس  عضو  اھنآ  زا  یکی  منک ؛ ضرع  مھ  رگید  هاتوک  عوضوم  ود 

نیا یهمھ  دـنزیم . نماد  تاـفالتخا  نیا  هـب  مـھ  نمـشد  هاگـشناد -  نوریب  هاگـشناد و  رد  تـسھ -  هزراـبم  اوـعد و  یدـنبحانج و  یـسایس و  تاـفالتخا  روـشک ، رد  دراد .

« يمالسا بالقنا  نالک  لیلحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 4 
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یهتکن نیا  تسا ؛ نیا  زا  رتالاب  نمـشد  فدـھ  نکیل  تسین ؛ تلاـخدیب  مھ  صاخـشا  عفاـنم  هتبلا  تسا . ناـگناگیب  ندز  نماد  مھ  رادـقم  کـی  تسین ؛ یعیبط  تاـفالتخا 

فاکش داجیا  ماظن و  تیمکاح  سار  رد  یگناگود  فالتخا و  داجیا  تسین ؛ یـسایس  یاھحانج  نیب  رد  یـسایس  تافالتخا  هب  ندز  نماد  طقف  نمـشد  فدھ  تسا . یمھم 

هژورپ نیا  یور  دنیایب . رانک  مھ  اب  دنناوتن  ییهلاسم  چیھ  رس  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  ضراعتم  رکف  ود  ماظن ، یریگمیمـصت  رد  ماظن و  سار  رد  ینعی  تسوا . مھم  فدھ  مھ 

اھنیا تفرن . راب  ریز  داد و  جرخ  هب  لقع  نیدت و  ناشیا  اما  دندروآ ، راشف  یلیخ  مھ  یمتاخ  یاقآ  یور  دوشب . راک  نیمھ  هک  دندروآ  راشف  لخاد  رد  مھ  هدع  کی  دـناهدرک ؛ راک 

دنتفگ مھ  احیرـص  دنک . ضقن  نآ  دریگب ، میمـصت  نیا  مئاد  دـشاب ؛ فالتخا  اوعد و  نالووسم  رگید  روھمج و  سیئر  یربھر ، نیب  ماظن ، سار  رد  هک  دـننک  یراک  دنتـساوخیم 

. دندرک لامعا  ار  نیا  اھاج  زا  یلیخ  رد  و  هناگود ، تیمکاح 

اب یهزرابم  زکرم  دـیاب  هک  یمالـسا -  یاروش  سلجم  لخاد  زا  اما  متـشون ؛ ار  ییهدام  تشھ  یهمان  نآ  مدرک و  حرطم  ار  داسف  اب  هزراـبم  یهلاـسم  هدـنب  لـبق  لاـس  دـنچ 

هدـنب تسا . سکعب  هیـضق  هکیلاح  رد  دـھدیم ! یرارف  روشک  زا  ار  اھهیامرـس  داسف ، اب  یهزرابم  هک  هناھب  نیا  اب  دـش ؛ دـنلب  راعـش  نیا  هب  ضارتعا  داـیرف  دـشاب -  داـسف 

کی زا  یـشرازگ  اریخا  دـنکیم . قیوشت  راـک  هب  درادـن ، هدافتـساوس  یزیگناداـسف و  دـصق  هک  ار  ملاـس  راذگهیامرـس  داـسف ، اـب  یهزراـبم  اـقافتا  هک  متفگ  مھ  تقو  ناـمھ 

ترابع اھروشک  زا  یضعب  رد  یراذگهیامرـس  یلـصا  عناوم  زا  یکی  هک  هدرک  مالعا  نامزاس  نیا  دنکیم . راک  لئاسم  نیمھ  یهرابرد  هک  مدناوخ  یللملانیب  ربتعم  نامزاس 

هکنیا یاج  هب  دوشیم ؛ حرطم  داسف  اب  یهزرابم  تسا ! هلصاف  ردقچ  دینیبب  تسا ؛ یراذگهیامرـس  عناوم  وزج  داسف  اب  یهزرابم  دنتفگیم  اھنیا  یداصتقا . داسف  زا  تسا 

لابند اھنیا  هک  تسا  هناگود  تیمکاح  کچوک  یاھهشوگ  زا  یکی  نیا ، دننکیم . لمع  سکعب  دننک ، شقن  یافیا  دوخ  فیاظو  دح  رد  دننک و  لابقتـسا  راکردـناتسد  رـصانع 

. دندرکیم

هک تسا  نیا  ندرک  تسدکی  زا  دارم  رگا  تسین . هاگتـسد  لوبق  دروم  اقلطم  ندرک  تسدکی  هن ، دنک ؛ تسدـکی  ار  هاگتـسد  دـھاوخیم  هک  دـننکیم  مھتم  ار  ماظن  مھ  نالا 

دنـشاب و دنناوتیم  ماظن  یهعومجم  رد  لباقم  حانج  ود  مرادـن . نیا  هب  یداقتعا  الـصا  مھ  هدـنب  تسا و  یطلغ  زیچ  نیا  دوش ، هدرپس  حانج  کی  هب  روشک  یاھراک  یهمھ 

تفرـشیپ هقباسم ، نیا  دـننکیم . ملاس  تباقر  مھ  اب  دـننکیم ، تراظن  مھ  راـک  رب  اـھنیا  دنـشاب . راداـفو  یـساسا  نوناـق  هب  هک  تسا  نیا  شطرـش  یلو  دـننک ؛ تیلاـعف 

. تسا یبوخ  منتغم و  زیچ  نیا  دنکیم ؛ یریگولج  یتموکح  نوگانوگ  تالیکشت  ندوب  هتسب  رد  زا  دروآیم و  دوجوهب 

اھنآ هک  یندرک  تسدکی  رگا  اما  دنک . زاورپ  دناوتیم  لاب  ود  نیا  اب  روشک  هک  دـنلاب ، ود  لثم  روشک  نیا  یارب  حانج  ود  متفگ  نارھت  یهعمج  زامن  رد  لبق  لاس  راھچ  هس  هدـنب 

نوناق هب  هک  یناسک  هب  ایند  یاج  چیھ  رد  تسا . مزال  نیا  تسا ، لوصا  رد  تیمکاح و  رد  فاکـش  هب  ندادن  هزاجا  هچراپکی و  تیمکاح  شیانعم  دننکیم ، مھتم  ار  هاگتـسد 

سیلگنا و اکیرما و  رد  ایآ  دوشیم ؟ هداد  ییهزاجا  نینچ  ایند  یاجک  رد  دنوش . دراو  تیمکاح  یاھشخب  رد  دـنھدیمن  هزاجا  دنتـسین ، دـقتعم  روشک  نآ  لوصا  یـساسا و 

نیب فالتخا  ناشیتاباختنا  تازرابم  رد  دینیبیم  امـش  دیایب ؟ تموکح  سار  رد  دـنھدیم  هزاجا  تسا ، فلاخم  ییاکیرما  یاھشزرا  لوصا و  اب  هک  یـسک  هب  رگید  یاھاج 

کی مینک ، هلمح  دـیوگیم  حانج  کی  مینکن -  ای  مینک  هلمح  قارع  هب  هک  تسا  نیا  شانیرتگرزب  تساھفرح ؛ نیا  زا  رتیئزج  رایـسب  یاـھزیچ  رـس  رب  حاـنج  ود  بزح و  ود 

ای مینکب  نینچ  یطیحم  تسیز  لئاسم  هب  عجار  هن ؛ ای  میھد  شیازفا  ار  سنج  نالف  تایلام  هک  تسا  لیبق  نیا  زا  یلئاسم  رس  فالتخا  الاو  مینکن -  هلمح  دیوگیم  حانج 

ییهزاجا نینچ  ایند  یاج  چیھ  دنوش ؟ ماظن  نآ  تیمکاح  لخاد  دنیایب  دـنفلاخم ، ماظن  کی  ینابم  لوصا و  اب  هک  یناسک  هک  دـنھدیم  هزاجا  یـسارکمد  یایند  رد  رگم  هن .

اھنیا دـنرادن ، لوبق  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لصا  هکیناسک  دـنرادن ، لوبق  ار  یـساسا  نوناق  هک  یناـسک  میھدیمن . هزاـجا  مھ  اـم  هک  تسا  مولعم  هتبلا  دـنھدیمن .

؟ تسا یبلطحالصا  نیا  مسا  دنریگب !؟ رارق  یمالسا  یروھمج  ماظن  سار  رد  دنیایب 

، بلطحالـصا لـباقم  هطقن  تسین ؛ بلطحالـصا  ارگلوصا ، لـباقم  یهطقن  منادیم . طـلغ  ار  یدنبمیـسقت  نیا  نم  مرادـن ؛ لوـبق  مھ  ار  ارگلوـصا  بلطحالـصا و  یاوـعد  هدـنب 

یاضف اـی  وا  عفاـنم  زور  کـی  تسا . بھذـم  یرھرھ  مدآ  تسین ؛ دـقتعم  یلـصا  چـیھ  هب  هک  یمدآ  تسا ؛ یلاـباال  لوصایب و  مدآ  ارگلوصا ، لـباقم  یهطقن  تسین . ارگلوصا 

؛ دوش یرادهیامرس  تخـسرس  رادفرط  هک  دنکیم  باجیا  اضف  ای  شاعفانم  مھ  زور  کی  دنک ، تکرح  یرادهیامرـس  یراذگهیامرـس و  دض  تدشب  هک  دنکیم  باجیا  یمومع 

مالـسا یتفرعم  ینابم  زا  هک  ینقتم  نیتم و  لوصا  مبلطحالـصا ؛ یارگلوصا  هب  دقتعم  هدنب  تسا . داسفا  یبلطحالـصا ، لباقم  یهطقن  شبابان ! هتـسباو و  لکـش  هب  یتح 

. ونهبون زورهبزور و  تروص  هب  اھشور  حالصا  اب  هتساخرب ،

. مینک عورش  ار  یرگید  یهلحرم  دیاب  دھدیمن ؛ باوج  رگید  زورما  هک  میسریم  ییهلحرم  هب  یھاگ  دراد . دوجو  صقن  هابتشا و  اھشور  رد  مینک . حالـصا  ار  اھشور  دیاب  ام 

؛ تخادـنا هار  تاحالـصا  دـمآ  ناخاضر  یمالـسا . یروھمج  ماظن  اب  تیدـض  ینعی  حالـصا  اھییاکیرما  رظن  زا  هتبلا  تسا . یبلطحالـصا  یانعم  اھشور ، حالـصا  لوصا و  ظفح 

ار حالـصا  ناریا  تلم  دروـخیم . ناـشدوخ  درد  هب  تاحالـصا  نیا  ییاـکیرما . تاحالـصا  متفگ  هدـنب  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نـیا  تخادـنا ؛ هار  تاحالـصا  دـمآ  مـھ  اضردـمحم 

. دھدیم ماجنا  دوخ  لوصا  ساسارب 

کی ناوـنع  هب  دـیاب  تلم  تاـباختنا ، نیا  رد  هک  مدـقتعم  هدـنب  دـنامیم . هراـکهمین  اـبلاغ  تسا و  رادهنماد  اـھثحب  نیا  هتبلا  منک . ضرع  تاـباختنا  هب  عـجار  مھ  هلمج  کـی 

ضرع نـالا  هچنآ  اـما  ماهدرک ؛ تبحـص  لـصفم  رفـس  نیمھ  رد  رگید  یاھینارنخـس  ناـمرک و  ینارنخـس  رد  تاـباختنا  هب  عـجار  نم  هتبلا  دـنک . تکرـش  قـح  کـی  فـیلکت و 

ناریا رد  هک  دنروایب  یدھاش  دـنناوتب  هکنیا  یارب  ارچ ؟ دوشن . رازگرب  تاباختنا  الـصا  دـنھاوخیم  ام  نانمـشد  تسا . تاباختنا  اب  نانمـشد  یاھشلاچ  هاگدـید  زا  منکیم ،

؛ تسا تاـباختنا  ندـشن  رازگرب  اـھنآ  یاھهتـساوخ  نیلوا  نیارباـنب  دوـشیم . مـگ  اـھنآ  یهـبرح  مـینکیم ، رازگرب  تاـباختنا  اـم  یتـقو  تـسین . یـسارکمد  یرـالاسمدرم و 

دندومیپ و ار  اھهار  ماسقا  عاونا و  دندرک ؛ شالت  یلیخ  اھنآ  تشاذگن . ادـخ  اما  دـننک ؛ لیطعت  ار  تاباختنا  دـندرک  شالت  مھ  متفھ  سلجم  تاباختنا  یرازگرب  نامز  هکنیاامک 

بوخ تاباختنا  هللادمحب  تفرگ و  ار  شیولج  داد و  خساپ  ار  اھنآ  رکم  لاعتم  یادخ  ادیک ؛» دیکا  ادیک و  نودیکی  مھنا   » اما دنتفرگ ؛ راک  هب  مھ  ار  یلخاد  لفاغ  رصانع  زا  یـضعب 

. دوشن رازگرب  تاباختنا  هک  تسا  نیا  اھنآ  فدھ  نیلوا  مھ  تاباختنا  نیا  رد  دش . رازگرب 

ینالف ارچ  تفگ  دنھاوخ  تسا ؛ زیمآضیعبت  تاباختنا  تفگ  دنھاوخ  هدش ؛ بلقت  تاباختنا  رد  تفگ  دنھاوخ  دننک . مھتم  ار  تاباختنا  دنتـسناوتن ، رگا  هک  تسا  نیا  مود  ماگ 

زاب میـشاب ، هتـشاد  مھ  تاباختنا  کی  ییهتفھ  رابکی ، یلاس  یاج  هب  ام  رگا  دننزیم . ار  اھفرح  نیا  تروص  رھ  رد  دمآ . ینالف  ارچ  دـماین ؛ ینالف  ارچ  دـش ؛ تیحالـص  در 

ییاھمدآ نامھ  دوبن . تیحالـص  در  اقلطم  اھاروش  مود  رود  تاباختنا  رد  دنیوگیم . ار  اھفرح  نیمھ  زاب  تسین ، تیحالـص  در  هک  مھ  ییاجنآ  دز . دـنھاوخ  ار  اھفرح  نیا 

ار تاباختنا  اھنیا  لاحرھهب  دننزیم ! فرح  مھ  زاب  اما  دندرواین ؛ مھ  یار  مدرم  ییانتعایب  رطاخهب  دندرک و  تکرـش  تاباختنا  رد  دندمآ  دـنرادن ، ییهدـیقع  ماظن  هب  اعقاو  هک 

. تسا فلاخم  روشرپ  یرسارس و  قفوم ، تاباختنا  کی  اب  نمشد  دنربیم . لاوس  ریز 

نوناق قبط  اعقاو  هک  تسا  یسک  تیحالـص  در  ای  تسا -  طلغ  نیا  هک  دراد -  تیحالـص  نوناق  قبط  هک  تسا  یـسک  تیحالـص  در  ای  تسین ؛ جراخ  لاح  ود  زا  تیحالـص  در 

. تسا دب  تروص  کی  رد  تسا ، بوخ  تیحالص  در  تروص  کی  رد  تسا . دب  ای  تسا  بوخ  تیحالص  در  تفگ  قلطم  روطهب  دوشیمن  تسا . تسرد  نیا  هک  درادن ، تیحالص 

هیـصوت هشیمھ  هدنب  هک  تسا  یزیچ  نیا ، دننک . هاگن  فرط  چیھ  زا  ییهظحالم  چیھ  نودب  ینوناق و  دصرددص  دید  اب  هک  مینک  هیـصوت  اھتیحالـص  زارحا  نالووسم  هب  دـیاب 

. منکیم

دش و دنھاوخ  لاحـشوخ  اھنآ  هتبلا  دـشاب -  اھنآ  عیطم  دـیایب و  راک  رـس  هک  میرادـن  ار  یـسک  نینچ  ام  هتبلا  هک  دـشاب -  اھنآ  میلـست  عیطم و  هک  دـیایب  راک  رـس  یـسک  رگا 

لباقم رد  یوشن  میلست  یللملانیب و  نانمـشد  اب  یهزرابم  هب  تسا و  دنبیاپ  یلم  عفانم  مالـسا و  بالقنا و  هب  دندرک  ساسحا  هک  دمآ  یـسک  رگا  اما  دنرادن ؛ مھ  یفرح 

، یرـالاسمدرم هـک  دـندقتعم  اـھنآ  تـفگ . دـنھاوخ  مـھ  رتـشیب  دـشاب ، نیدـتم  صخــش  رگا  درادـن ؛ دوـجو  یرـالاسمدرم  تـفگ  دـنھاوخ  تـسا ، دـقتعم  اـھنآ  یاـھییوگروز 

باختنا دنک و  باختنا  هک  دراد  ار  ییاناوت  نیا  ام  تلم  مدقتعم  نم  دنراذگب . یرالاسمدرم  ار  شمـسا  ات  دوش  ادج  نید  زا  امتح  دیاب  تسا ؛ هدـش  هزیرالوکـس  یرالاسمدرم 

تمھ و اب  تسا ، دیفم  مدرم  یارب  ادخ و  یاضر  دروم  هک  یـسک  نآ  دـشاب و  ام  یاھتاباختنا  نیرتھب  وزج  تاباختنا  نیا  یھلا  یهوق  لوح و  هب  میراودـیما  دـنکب . مھ  یبوخ 

. دیایب راک  رس  مدرم  ینیبنشور 

روشک کی  ام  دنیوگیم  نالووسم . اصوصخم  دز ؛ فرح  دیابن  اھیبرغ  لد  لیم  یارب  مرادن . لوبق  هدـنب  میتسھ ، یـسارکمد  هار  یهمین  رد  ام  دـنیوگب  یـضعب  هک  مھ  ار  نیا 

زا رتمک  لوط  رد  هک  یتلم  دـننکیم ؟ مھتم  ارچ  تسا . طلغ  اھفرح  نیا  ریخن ، میتسھ ؛ غلابان  تلم  کی  اـم  میتسھ ، یـسارکمد  هار  یهمین  رد  اـم  میتسھ ، هدزدادبتـسا 

ناشـشوخ اھییاپورا  اھیبرغ و  هکنیا  یارب  دنھدیم ؟ رارق  تناھا  دروم  ار  وا  ارچ  هتخادـنا ، هار  هب  یرامعتـسادض  یدادبتـسادض و  عیـسو  تازرابم  هبترم  هس  لاس ، دـص 

« يمالسا بالقنا  نالک  لیلحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 5 
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. دیاین ناششوخ  دیایب ؟

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد دوشیم . هتفگ  بناوج  یهمھ  هب  تقد  هعلاطم و  اب  نخـس  نیا  تسین ؛ اعدا  کی  زاریـش - رھـش  صوصخب  و  سراف - ناتـسا  مدرم  نامیا  قمع  منکب ، ضرع  امـش  هب  نم 

رب ندرک  هبلغ  یارب  وس  ود  زا  دـندوب ، هداد  ماجنا  هتـشذگ  یاھلاس  لوط  رد  هک  یتاکرح  مدرک و  هراشا  هک  ینویناحور  املع و  نآ  زورب  اـب  یبھذـم ، قباوس  نآ  اـب  رھـش ، نیا 

: دش یراذگهیامرس  ینید  نامیا 

یهمھ اـب  تشاد ؛ همادا  لاـس  دـنچ  تسیب و  تدـم  هب  بـالقنا  یزوریپ  کـیدزن  اـت  دـش و  عورـش  یـس  یهھد  لوا  یاـھلاس  زا  هک  دوب  توغاـط  راـبرد  یوـس  زا  ناـیرج  کـی 

دیاش یـس - یهھد  رخآ  یاھلاس  رد  مدوخ  هدنب  دننک . یفرعم  ایند  هب  هدشیبرغ  دصرددص  تیوھ  کی  اب  ار  زاریـش  دندرک  یعـس  دندرک و  تیلاعف  هنیمز  نیا  رد  ناشـشالت 

ادمع مدوب . دشیم ، جیورت  دمع  هب  زور  نآ  هک  یداسف  رھاظم  اھهنومن و  دھاش  رگید ، نوگانوگ  زکارم  دنز و  نابایخ  نیمھ  یوت  رھش و  نیمھ  رد  ای ۴٠ - یاھلاس ٣٩  دودح 

نـشج هاجنپ و  یهھد  ات  درک  ادیپ  همادا  روطنیمھ  نیا  دنوشب . هداد  قوس  نید ، هب  تبـسن  یتالابمیب  تمـس  هب  یقالخا و  تارکنم  تمـس  هب  اھناوج  دـشیم  شـشوک 

. دوب نایرج  کی  نیا  دننادن . دنشاب و  هدینشن  اھناوج  یضعب  مھ  دیاش  دینادیم ؛ همھ  دیاش  هک  یئایاضق  زاریش و  رنھ 

رد هک  دوب  یاهدوت  بزح  یوس  زا  یبتکم  داحلا  نایرج  دشیم ، جیورت  رھش  نیا  رد  اھرھش  زا  یرایسب  زا  رتشیب  یرادنید ، یرواب و  نید  نید و  هیلع  زاب  هک  رگید  نایرج  کی 

موحرم هک  یئاھلاس  نآ  رد  صوصخب  تسا ، دایز  رھـش  نیا  رد  نید  تیناحور و  ذوفن  یهنیمز  دـندیدیم  یتقو  دـندرکیم . یقیمع  تیلاعف  دنتـشاد و  یقیمع  یهنـال  اـجنیا 

. دندرک مھ  قیوشت  یناحور ، نیا  اب  نتخادنا  هجنپ  یارب  ار  هدوت  بزح  دیاش  دوب ، نادیم  دراو  سانشنامز - لاعف و  هدنامزاس ، عاجش ، یناحور  نیدلا - رون  دیس 

نامیا ناج  هب  یچیق ، کی  یهغیت  ود  لثم  هدوت - بزح  نایرج  زور - نآ  یاھتـسیسکرام  یوس  زا  یهدـشجیورت  نایرج  نآ  مھ  راـبرد و  یوس  زا  یهدـشتیادھ  ناـیرج  نآ  مھ 

زا یکی  تیناحور - تضھن  یمالسا و  تضھن  عورش  یایاضق  رد  لاس ۴١ و ۴٢ - رد  هک  دندوب  یناسک  نامھ  اھناوج ، نیا  مدرم و  نیا  اما  دـندوب . هداتفا  اھناوج  نیا  مدرم و  نیا 

یاھرھش وزج  زاریـش  دندوب و  لوا  یهجرد  رد  دھـشم  زیربت و  زاریـش و  نارھت و  مق و  یاھرھـش  روشک ، حطـس  رد  ینعی  دنداد ؛ ماجنا  رھـش  نیا  یوت  ار  اھراک  نیرتهتـسجرب 

. دندش هدرب  نارھت  هب  دندش و  ریگتسد  ایاضق  نامھ  رد  زاریش  یاملع  ناگتسجرب  زا  یاهدع  اذل  دوب . لوا  یهجرد 

رد مھ  دـعب  دـندرک . لطاب  ناشدوخ  یگداتـسیا  اب  ناشدوخ و  لمع  اب  ار  اھنآ  یراذگهیامرـس  دوب : نیا  مدرم  خـساپ  اما  دـندرک ، شالت  نید  زا  مدرم  ندرک  رود  یارب  همھ  نآ 

هتخانـش وگلا  کـی  ناونع  هب  روـشک  نیا  یاھرھـش  زا  یرایـسب  یارب  سراـف ، ناتـسا  مدرم  زاریـش و  مدرم  زاـب  و ۵٧ - یاـھلاس ۵۶  رد  ینعی  توغاـط - نارود  رخآ  یاـھلاس 

. دندشیم

. تسا یریگهجیتن  یارب  تسین ، یئوگدـماشوخ  یارب  تسین ، مھ  فراعت  اھنیا  زا  مادـکچیھ  دـیرواین ؛ باسح  هب  همدـقم  کی  فرـص  میدرک ، ضرع  هک  ار  بلاطم  نیا  بخ ،

. مراذگیم نایم  رد  امش  اب  دنکیم ، ادیپ  طابترا  مدرک  ضرع  الاح  ات  هک  یبلاطم  نیا  اب  تسا و  بالقنا  یلک  لئاسم  یهراب  رد  هک  ار  یبلطم  کی  الاح  نم 

لوط رد  منک : نشور  یردقکی  ار  نیا  نم  مینکیمن . ادیپ  یمالـسا  بالقنا  یارب  یرگید  یهنومن  چیھ  میوریم ، بقع  هچرھ  مینکیم و  هاگن  هک  هچرھ  ام ، روشک  خیرات  رد 

دنیوگیم اتدوک  نآ  هب  زورما  هک  یزیچ  اب  ای  رگیدکی ، اب  اھتردق  یئورایور  یـشکرکشل و  اب  یماظن و  نابلطتردق  یهلیـسوهب  تردق  یئاجهباج  ام  روشک  رد  هشیمھ  خـیرات ،

نیمھ رد  دیئامرفب  ضرف  دناهتشادن . یتلاخد  چیھ  مدرم  اھلاقتنا  لقن و  نیا  زا  مادکچیھ  رد  اما  دناهتفر ؛ دناهدمآ و  روشک  نیا  رد  یددعتم  یاھهلـسلس  تسا ؛ هدوب  هارمھ 

ود هاپـس و  ود  بلطتردق ، ود  نیب  گنج  دنتفرگ ! دنز  نادناخ  تسد  زا  ار  تردق  دندمآ و  اھیراجاق  دـعب  دوب ؛ راک  رـس  رب  هیدـنز  یهلـسلس  سراف ، ناتـسا  رد  امـش و  زاریش 

همھ اھتردق  یئاجهباج  مینکیم ، هاگن  هچرھ  زورما - ات  مالسا  زا  دعب  هچ  مالسا و  زا  لبق  هچ  ام - روشک  خیرات  لوط  یهمھ  رد  دنتـشادن . یـشقن  مدرم  دوب ؛ یماظن  یورین 

یهلمح اب  یـشکرکشل و  اب  تردـق  یئاجهباج  هشیمھ  دروم ، نآ  ریغ  رد  و  درک - مھاوخ  ضرع  ار  نآ  هک  دراد - میدـق  نارود  رد  انثتـسا  کی  طـقف  تسا ؛ هدوب  لـیبق  نیمھ  زا 

نورد رد  هک  ییاجنآ  هچ  هدادیم و  یرگید  یهلـسلس  کی  هب  ار  تردق  هلـسلس ، کی  هک  ییاجنآ  هچ  دناهتـشادن ؛ یاهزیگنا  مدرم  تسا ؛ هدوب  مدرم  تلاخد  نودـب  یماظن و 

یکی زاریش  نیمھ  رد  راجاق ، هاش  یلعحتف  گرم  زا  دعب  هیراجاق و  نارود  رد  منزب ، مھاوخب  امش  زاریـش  زا  ار  شلاثم  رگا  زاب  هک  تسا ؛ هدوب  تردق  شکمـشک  هلـسلس  کی 

هب دوب - هاش  یلعحتف  یهون  هک  هاش - دـمحم  نارھت  رد  اما  تساوخیم ؛ شدوخ  یارب  ار  تموکح  دوب و  مکاح  ازریم  یلع  نیـسح  مان  هب  هاـش  یلعحتف  گرزب  یاھرـسپ  زا 

یھاشداپ

دراو تراسخ  اھنآ  هب  دـندشیم ؛ لامدـگل  اھگنج  نیا  رد  مدرم  هتبلا  داـتفا ! قاـفتا  گـنج  ورین  ود  نیب  زاریـش ، رھـش  یاـھهزاورد  نوریب  نیمھ  رد  دـش . گـنج  دوب ؛ هدیـسر 

. تسا هدوب  یروجنیا  خیرات  لوط  رد  دندرکیمن . اھیریگرد  نیا  رد  یتلاخد  چیھ  اما  دشیم ، دیدھت  ناشناج  ناشکلم و  ناشلام ، ناشهعرزم ، دشیم و 

هک تسا ؛ رگنھآ  یهواک  ناتـساد  نآ  و  تسا - طولخم  اـھهناسفا  اـب  تسا و  دـیدرت  دروم  یخیراـت  ظاـحل  زا  مھ  نآ  هک  دراد - دوجو  انثتـسا  دروم  کـی  طـقف  مدرک ، ضرع  هتبلا 

تسا و دروم  کی  نیمھ  خیرات  رد  دشاب ، تسار  دشاب و  هتـشاد  تیعقاو  رگا  دندرب . نیب  زا  ار  شودرام  کاحـض  تنطلـس  دندرک و  تکرح  مدرم  کمک  هب  رگنھآ  نیا  دـنیوگیم 

اھنآ درادن ؛ دوجو  رگنھآ  یهواک  کاحـض و  نودیرف و  زا  یمـسا  دناهتـشون ، فرط  نیا  هب  یولھپ  نارود  زا  ام  روشک  یارب  اھیئاپورا  هک  یخیرات  رد  هتبلا  درادـن . یاهنومن  رگید 

. میوشب نآ  دراو  میھاوخیمن  الاح  تسا و  یرگید  یهلوقم  نآ  هک  دناهتشون  ار  خیرات  یرگید  روج 

؛ تفرگ ماجنا  مدرم  یورین  اب  درک ، لیدبت  یمدرم  تموکح  هب  ار  یدرف  تموکح  تنطلـس و  ساسا  دوب و  ام  خیرات  لوط  رد  تردق  رییغت  لوحت و  نیرتگرزب  هک  یمالـسا  بالقنا 

تردق اب  هک  دندوب  مدرم  دش ؛ عقاو  ناشزاتـشیپ  ماگشیپ و  مھ  تیناحور  دندش و  هصرع  دراو  دندمآ و  مدرم  دوبن . اھفرح  نیا  تردـق و  گنج  تردـق و  ود  یئورایور  رگید  اجنیا 

ات یمدرم . دـش  تموکح  دـنھدب ؛ مدرم  تسد  هب  دـننک و  جراخ  ارگدرف  نادبتـسم  اھتوغاط و  ناھاشداپ و  ناگماکدوخ و  تسد  زا  ار  تردـق  دنتـسناوت  دوخ  یئادـخ  میظع و 

. تسا هداتفا  قافتا  ام  روشک  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  یاهثداح  اھنت  نیا  میدیمھف ، میتخانش و  ام  هک  ییاجنآ 

یهثداح زا  لاس  یس  هب  کیدزن  تشذگ  اب  ام  منکیم ، ضرع  زورما  نم  دریگب . رارق  تیانع  دروم  هجوت و  دروم  نوگانوگ  داعبا  زا  هک  تسھ  نآ  یهتـسیاش  هثداح ، نیا  بخ ،

ایوگ یلیخ  اھزیخوتفا ، هب  هاگن  هار و  یهنایم  ثداوح  هب  هاگن  یئزج ، یاھھاگن  میزادـنیب . هثداـح  نیا  هب  ریگارف  هاـگن  کـی  نـالک و  هاـگن  کـی  هک  دراد  اـج  یمالـسا ، بـالقنا 

راکفا حطـس  رد  دـناهدرک - هاگن  نالک  هنوگنیا  ناـگناگیب ، اـم و  دوخ  ناگتـسجرب  اـم ، دوخ  مدرم  زا  یرایـسب  هتبلا  هک  یمالـسا - بـالقنا  هب  ریگارف  نـالک و  هاـگن  دـیاب  تسین ؛

. دوشب ادیپ  هجوت  نآ  هب  دوشب و  هدنز  یمومع 

، یخیرات یاھهنیمز  اھفدـھ ، اھهزیگنا ، تسا : هثداح  یتسدـالاب  لـماوع  ینعی  یلوا ، لـماوع  هب  هاـگن  یکی  دـید : مھ  راـنک  رد  دـیاب  ار  رـصنع  دـنچ  ملاـع  ثداوح  یهمھ  رد 

نامیا نامھ  زا  تسا  ترابع  لوا  رـصنع  نآ  ام ، بالقنا  یهثداح  رد  دراد . ریثات  هثداح  تخانـش  رد  هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  یـسایس ؛ یایفارغج  یئاـیفارغج و  یاـھهنیمز 

رد تفن و  تعنـص  ندـش  یلم  تضھن  رد  یزاریـش و  یازریم  یهلیـسو  هب  وکاـبنت  میرحت  رد  تیطورـشم و  رد  هک  تازراـبم - نـیا  یاـھهقرج  هناـھاوخیدازآ و  تازراـبم  مدرم ،

هب تکرح  نیا  درک و  ار  هدافتـسا  نیرتھب  اھهنیمز  نیا  زا  هک  راوگرزب  ماما  صخـش  زرابم و  تیناحور  یرادـیب  و  درک - ادـیپ  دوجو  یخیرات  یاھهنیمز  نیا  رگید ، نوگاـنوگ  ثداوح 

. تسا هنیمزشیپ  نآ  نیا ، داتفا . هار 

ار یمالسا  بالقنا  یخیرات  ریظنیب  میظع  یهثداح  مدرم ! دندوب ؛ مدرم  هثداح  نیا  رد  رادنادیم  رادنایم و  رـصنع  تسا . هثداح  بحاص  رادنادیم و  هب  ندرک  هاگن  مود  رـصنع 

. تساطخ دـنکیم - هدـھاشم  ناسنا  هنارکفنـشور ، هبـش  یاھھاگن  زا  یـضعب  رد  زورما  هنافـساتم  هک  یمدرم - روضح  هب  یئانتعایب  مدرم و  شقن  راکنا  دـندز . مقر  مدرم 

نیا یئارگماوع ! تکرح  یتسیلوپوپ و  تکرح  دنراذگیم  ار  شمسا  دننیبیمن ، عفتنم  ار  دوخ  شیارگ  نیا  زا  هک  یناسک  دننکیم ، ادیپ  شیارگ  یتمس  کی  هب  مدرم  یتقو 

اب شنامیا ، اب  ناریا  تلم  دناسرب . یزوریپ  هب  دروایب و  دوجوب  تسناوت  دوب - اھنآ  نامیا  هب  یکتم  هک  یمدرم - روضح  نیمھ  یمدرم و  یاھهدارا  نیمھ  ار  بالقنا  تساطخ .

. دروایب دوجوب  ار  میظع  تکرح  نیا  تسناوت  شایگنھرف ، میظع  ثیراوم  یخیرات و  یهتشذگ  هب  راختفا  اب  شایلم ، رورغ  اب  شتاساسحا ،

تـسد هب  یدازآ  لالقتـسا و  مالـسا ، یهیاـس  رد  دـناوتب  هک  دوب  نیا  تفگیم - ار  فدـھ  نیا  نوگاـنوگ  یاـھنابز  هب  میدرکیم ، لاوـس  هک  یـسکرھ  زا  هک  ناریا - تلم  فدـھ 

اب روشک  نیا  هک  دندیدیم  مدرم  دنتساوخیم . ار  نیا  مدرم  دوب و  مدرم  لد  فرح  دوب ، جئار  بالقنا  نارود  رد  هک  یمالـسا » یروھمج  یدازآ ، لالقتـسا ،  » راعـش نیا  دروایب .

فیعـض و اھنآ  لباقم  رد  دناهتخادنا ؛ ندرگ  هب  ار  اھنآ  تعاطا  قوط  دنربکتـسم و  یاھتردـق  عبات  هناگیب و  عبات  دـنرادن ؛ یار  لالقتـسا  شنارادـمامز  شماکح و  تمظع ، نیا 

« يمالسا بالقنا  نالک  لیلحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 6 
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هب دندیبوکیم و  مدرم  نیا  یهدرگ  رب  ار  قالـش  دـندرکیم ؛ راتفر  روز  یریگتخـس و  راشف و  اب  اھنآ  اب  نعرفتم و  ریگتخـس ، ناشدوخ  مدرم  هب  تبـسن  اما  لقتـسم ، ریغ 

یاپ هب  تفرعم  اب  تبغر و  اب  قوش ، اـب  مدرم  نیا  هک  داـتفین  قاـفتا  زگرھ  یمالـسا ، بـالقنا  زا  لـبق  اـت  تیطورـشم و  یاـھلاس  لوط  رد  دـندادیمن . باـختنا  یهزاـجا  اـھنآ 

هب هک  یسلجم  هناگیب ؛ یاھتردق  یهدششرافس  نارادمامز ، نالوئسم و  یثوروم ؛ تموکح  تموکح ، تشادن : ینعم  باختنا  دننک . باختنا  ار  یسک  دنورب و  یار  قودنص 

ریغ یهعومجم  نیا  هک  دندوب  یئاھمیمـصت  شوختـسد  ریـسا و  مھ  مدرم  مدرم ! بختنم  ریغ  هدناشن و  تسد  سلجم  دوب ، هدـمآ  دوجوب  تیطورـشم  زا  اروش  سلجم  مان 

یویند و هافر  تداعـس و  دننک ، نیمات  ار  ناشیلم  تزع  دنـشاب ، هتـشاد  یدازآ  دـنروایب ، تسدـب  لالقتـسا  دنتـساوخ  مدرم  دـنتفرگیم . اھنآ  یارب  دـھعتم  ریغ  لوئـسم و 

. مود رصنع  مھ  نیا  دندش . نادیم  نیا  دراو  دوب و  مدرم  یوزرآ  نیا  دنروایب ؛ تسدب  ار  یورخا  یونعم و  یدنلبرس 

روجنیمھ مھ  یمالـسا  بالقنا  یارجام  رد  دـنکیم . لیمحت  ار  یئاھهنیزھ  هک  تسا  تکرح  نآ  اب  اـی  هثداـح  نآ  اـب  محازم  ضراـعم و  لـماوع  یاهثداـح  رھ  رد  موس  رـصنع 

دیاب مھ  ار  نآ  یهنیزھ  اما  دروآیم ؛ تسدـب  دوخ  شالت  یعـس و  اب  ار  یدازآ  لالقتـسا و  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  نیا  تشاد . دوجو  ضراـعم  رـصنع  لوا  زا  تسا ؛

اب دیـسر . دـھاوخن  فدـھ  نآ  هب  زگرھ  دریگن ، شود  رب  ار  یتـمحز  دزادرپـن و  یاهنیزھ  تسھ  نآ  لاـبند  هب  هک  یزیچ  نآ  یارب  دـھاوخب  هـک  یناـسنا  رھ  دزادرپیم . دزادرپـب و 

ادـیپ تسد  یدنلبرـس  تزع و  هب  یتـلم  نآ  دـنروجنیمھ . مھ  اـھتلم  دـسریمن . شیاـھوزرآ  هب  ناـسنا  زگرھ  نتفرن ، رطخ  شـالت و  لاـبند  هـب  یبلطتیفاـع و  نتـسشن و 

. درک ار  راک  نیا  ناریا  تلم  دزادرپب و  مامت  تداشر  اب  مھ  ار  نآ  یاھهنیزھ  دنک و  بیقعت  ار  راک  دوشب ، نادیم  دراو  تعاجش  اب  هک  دنکیم 

تخادرپ ار  نآ  ناریا  تلم  دوب ؛ ناریا  تلم  یبلطتزع  یبـلطیدازآ و  یبلطلالقتـسا و  یهنیزھ  نیا  دوب ؛ یلیمحت  گـنج  لاـس  تشھ  درک  تخادرپ  ناریا  تلم  هک  یاهنیزھ 

یهھد روک  مسیرورت  ناینابرق  دوب . یلم  راختفا  یلم و  تردق  تلم و  لالقتسا  هب  نتفای  تسد  یهنیزھ  نیا  نوچ  درک ، لمحت  ار  گنج  لاس  تشھ  درواین . وربا  هب  مخ  درک و 

، دـناهدرک لیمحت  اـم  تلم  رب  هک  یداـصتقا  یهرـصاحم  یداـصتقا و  یاـھمیرحت  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  درک . تخادرپ  ناریا  تلم  هک  دوب  یرگید  یهنیزھ  روشک ، نیا  رد  تصش 

ار ناریا  تلم  ام  هک  دننکیم  دیدھت  بترم  یرابکتسا  یاھتردق  هک  تسا  لاس  ود  منکیم ، تبحص  امـش  اب  نم  هک  الاح  نیمھ  درک . تخادرپ  ناریا  تلم  هک  دوب  ییاھهنیزھ 

. دناهدرکن ار  راک  نیا  الاح  ات  راگنا  مینکیم ! هرصاحم  مینکیم و  میرحت 

ات دروآیم  راشف  دراد  دوخ ، یتاغیلبت  یاھهکبـش  یهمھ  اب  دوخ و  یداصتقا  یلام و  تردـق  یهمھ  اـب  دوخ ، یـسایس  ناوت  یهمھ  اـب  یرامعتـسا  یرادهیامرـس و  هاـگودرا 

ناریا تلم  دنھاوخیم  هکلب  تسا - ناریا  تلم  قوقح  زا  یکی  یاهتسھ  قح  یاهتـسھ - قح  زا  طقف  هن  دنکب ؛ میلـست  ینیـشنبقع و  هب  راداو  ار  ناریا  تلم  دناوتب  دیاش 

یملع تفرشیپ  یهداج  رد  زورما  ناریا  تلم  دننک . ینیشنبقع  هب  راداو  شیملع ، تفرشیپ  قح  زا  شیریگمیمـصت و  تردق  قح  زا  شلالقتـسا ، قح  زا  شتزع ، قح  زا  ار 

یهطقن نیا  رد  هک  ناریا - تلم  دنھاوخیمن  دناهدش و  هچاپتسد  اھنیا  دنک . ناربج  اھتوغاط ، نارود  رد  ار  دوخ  یگداتفابقع  نرق  ود  دھاوخیم  هداتفا و  یروانف  تفرشیپ  و 

. تسا هداتسیا  ناریا  تلم  اما  دنروآیم . راشف  اذل  دنک ؛ ادیپ  تسد  تاقیفوت  نیا  هب  هدش - هتخانش  مالسا  رادمچرپ  ناونع  هب  تسا و  هتفرگ  رارق  ایند  ساسح 

یهرـصاحم رتفیعـض  یھاگ  رتدـیدش و  یھاـگ  ار  ناریا  تلم  هک  یلاـس  یـس  نیا  رد  بخ ، مینکیم ! یداـصتقا  یهرـصاحم  مینکیم و  میرحت  ار  امـش  هک  دـننکیم  دـیدھت 

یماظن یاھرازبا  هب  جایتحا  ام  هک  دوب  یزور  کی  میدرک . هدافتـسا  نامدوخ  تفرـشیپ  عفن  هب  میرحت  زا  ام  ادبا ! درک ؟ ررـض  ناریا  تلم  درک ؟ ررـض  یـسک  هچ  دـیدرک ، یداصتقا 

هک هدروآ  تسد  هب  ییاھیئاناوت  ناریا  تلم  زورما  مینک ؛ هدافتـسا  میرحت  نیا  زا  میتسناوت  ام  میرحت ! دنتفگیم : دـنتخورفیمن و  ام  هب  ار  یماظن  رازبا  نیرتهداس  میتشاد ؛

نیا دوب . امـش  میرحت  رثا  رب  نیا  بخ ، دننزیم ! اپ  تسد و  دـنراد  دوشیم ، لیدـبت  هقطنم  یماظن  لوا  تردـق  هب  دراد  ناریا  تلم  هکنیا  زا  زورما  زورید ، ناگدـننکمیرحت  نامھ 

یھلا یهوق  لوح و  هب  ناریا  تلم  میسرتیمن . برغ  میرحت  زا  ام  تسا . روجنیمھ  مھ  زورما  میروایب . دوجو  هب  تصرف  کی  میتسناوت  دیدھت  نیا  زا  ام  دزن ؛ ررض  ام  هب  میرحت 

. درک دھاوخ  ربارب  دنچ  فعاضم و  ار  وا  تفرشیپ  هک  داد  دھاوخ  ناشن  دوخ  زا  یشالت  نانچنآ  یایداصتقا  یهرصاحم  رھ  یمیرحت و  رھ  لباقم  رد 

ینید نامیا  مدرم و  ینعی  بالقنا  یروحم  لماع  هب  هاگن  و  ماظن ، لیکـشت  بالقنا و  یتسدالاب  لماوع  اھهنیمز و  اـھهزیگنا و  هب  هاـگن  ینعی  بـالقنا - هب  نـالک  هاـگن  روجنیا 

بالقنا تمظع  هب  میھدـن ؛ تیمھا  یلیخ  کچوک  یئزج و  لئاسم  هب  میتسھ ، هک  اجرھ  رد  میتسھ و  هک  یناش  رھ  رد  ام  هک  دوشیم  بجوم  اھهنیزھ - هب  هاگن  و  اھنآ ،

اھهئطوت و هکنیااب  هتـشذگ - زا  رتھب  زور  رھ  ناریا  تلم  تسا و  هتـشاد  همادا  توق  تردـق و  اـب  لاـس ، یـس  نیا  لوط  رد  دـمحب هللا  هک  مینک  هاـگن  بـالقنا  یمومع  تکرح  و 

. تسا هدرک  تکرح  شیپ  هب  هدش - رتشیب  مھ  نمشد  شالت 

هـلزلز و لـثم  یعیبـط  یاـیالب  زا  یتـح  دـننک ؛ هدافتـسا  ناریا  تـلم  تـمھ  مزع و  نتـسکش  یارب  یگرزب ، اـی  کـچوک  یهلئــسم  رھ  زا  هـک  دـنرظتنم  ناریا  تـلم  نانمــشد 

ام نانمشد  هک  ییاھروحم  زا  یکی  دینیبیم  دینک ، هاگن  هناگیب  یاھویدار  یاھلیلحت  هب  رگا  امـش  نآلا  ینارگ . لثم  دراد  تیمومع  ایند  رد  هک  یئاھزیچ  زا  ای  یلاسکـشخ ،

ینیا دناهتخانش . ار  ناشدوخ  نیلوئـسم  ناریا ، مدرم  دننک . دراو  یللخ  ناریا  تلم  مزع  رد  دنناوتب  هکلب  تسا ؛ یداصتقا  لئاسم  دننکیم ، هدافتـسا  نآ  زا  ناشتاغیلبت  رد 

هجوت فلتخم  یاھشخب  نیلوئسم  یتلود و  نیلوئـسم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دیآیم ، شیپ  ینارگ »  » یهلئـسم هعماج  یداصتقا  عضو  رد  رگا  هک  دوشب  دومناو  روجنیا  هک 

. دتفایم قافتا  دراد  هچ  دننادیم  دنراد و  هجوت  الماک  اھنآ  تساطخ ؛ نیا  دنرادن ،

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ یاھهاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

نـالک و هاـگن  نآ ، و  متفگ ؛ مدرم  یموـمع  عـمج  رد  لوا  زور  رد  هـک  تـسا  یبـلطم  نآ  باـب  رد  لیـصفت  یکدـنا  مـنک ، ضرع  نازیزع  امـش  هـب  مھاوـخیم  اـجنیا  نـم  هـک  هـچنآ 

لثم هثداح -  کی  هب  هاگن  ینارود  نینچ  کی  رد  الومعم  هتشذگ ؛ لاس ، یس  هب  کیدزن  میمراھچ ، یهھد  رد  دورو  یهناتسآ  رد  ام  نوچ  تسا . بالقنا  هب  یهدش  یدنبعمج 

 - تسین کش  نیا  رد  تسا ؛ یناوج  ناوفنع  رد  زونھ  بالقنا  یگلاس ، یس  رد  هچرگا  تساھدرکراک . دروم  رد  یرواد  تواضق و  اب  هارمھ  هاگن  کی  بالقنا -  میظع  یهثداح 

درکلمع و هب  تبـسن  یایرواد  کی  دـنکیم ، هاگن  ناسنا  یتقو  هلاس  یـس  یهرود  رد  لاح  نیع  رد  نکیل  بالقنا -  نیا  اصوصخم  تسا ، دایز  یلیخ  هللادـمحب  بالقنا  یورین 

. منکیم ضرع  هنیمز  نیا  رد  ار  یبلاطم  نم  تسین . ریذپناکما  نالک  هاگن  کی  اب  زج  نیا  و  مینکن ؛ هابتشا  دیاب  یرواد  نیا  رد  ام  دیآیم . شیپ  ناسنا  یارب  یدمآراک  قیفوت و 

نم هک  مھ  هچنآ  منک . ضرع  لیـصفت  اب  مھاوخب  هک  دـنکیم  یذاتم  ار  نم  یرادـقم  کی  باتفآ  اوھ و  عضو  اھتنم  میوگب ، رتشیب  تایئزج  لیـصفت و  اـب  متـشادیم  تسود  هتبلا 

هن تسین . ندرک  لزان  هیآ  یانعم  هب  مینکیم ، ضرع  ام  هک  یئاھزیچ  نیا  ماهتفگ  مھ  اھراب  نم  دیسانشیم . مھ  ار  هدنب  امـش  دینادیم . زیزع  یاھناوج  امـش  منکیم ، ضرع 

هک تسا  نیا  نم  رظن  یهدـمع  دوش . ثحب  اھنیا  یئوجـشناد  یاھطیحم  رد  ملیام  میوگیم و  ار  مرظن  نم  هن ، تسا ؛ لزنم  یحو  میئوگیم ، هچنآ  اـم  ـالاح  دـینک  لاـیخ  هکنیا 

یاھهعومجم رد  هچ  اھلکـشت ، رد  هچ  دـینکب ؛ امـش  ار  یدـنبعمج  هک  تین  نیمھ  اب  منکن ، مھ  لماک  یدـنبعمج  کی  هسلج  ناـیاپ  رد  نم  دـیاش  ـالاح  دـش . دـھاوخ  ثحب 

. ناتدوخ اب  هچ  یئوجشناد ،

زا رمتـسم  ریـسم  ندرکن  هاگن  یرگنیئزج و  یھاگ  دنک . هارمگ  ار  ام  دـناوتیمن  اھیرگنیئزج  مینکب ، یمالـسا  یروھمج  ندـمآ  دـیدپ  یهثداح  بالقنا و  هب  نالک  هاگن  ام  رگا 

نامھ ینعی  تایئزج ، هب  شرگن  ارچ ، میـشابن ؛ رگنیئزج  میئوگب  میھاوخیمن  دنکیم . مگ  ار  فدھ  دنکیم ، مگ  ار  هار  مدآ  یھاگ  یتح  دنکیم ؛ هارمگ  ار  ناسنا  اھتنا ، ات  ادـتبا 

ضاعبا ازجا و  اھـشخب و  هب  هاگن  نیا  میئوگب  میھاوخیم  یرگنیئزج . ینعی  فلتخم ، یاھـشخب  فلتخم و  لوصف  هب  هاگن  یزیرهمانرب ، میتسین . رکنم  اـم  ار  نیا  یزیرهماـنرب ؛

. تسا زومآسرد  ام  یارب  لک  هب  هاگن  نوچ  لک . هب  هاگن  زا  میوشب  لفاغ  ام  هک  دوشن  بجوم 

اب یناریا  کی  نتخاس  زا  دوب  ترابع  بالقنا  فدھ  دوب ؟ هچ  بالقنا  فدھ  هک  تسا  نیا  لوا  یهقلح  منکب . ضرع  ار  اھنیا  هک  متفرگ ، رظن  رد  ثحب  نیا  یارب  هقلح  ات  دـنچ  نم 

ملع رد  یرشب  میظع  یهعماج  یهقباسم  رد  ورشیپ  قالخا ، تیونعم و  زا  دنمهرھب  نیدتم و  تینما ، تورث و  زا  رادروخرب  دازآ ، لقتـسم ، منکیم : ضرع  هک  یتایـصوصخ  نیا 

زا رادروخرب  یرشب -  یاھدرواتسد  اھهتـساوخ و  یهیقب  رد  ملع و  رد  یرـشب ، یاھدرواتـسد  رد  تسا  هقباسم  کی  رـشب  داحآ  نیب  لزا  لوا و  زا  هک  اھدرواتـسد -  یهیقب  و 

، تسا رظن  دروم  یعامتجا  یدازآ  مھ  تسا -  یدازآ  مھم  قیداصم  زا  یکی  یعامتجا ، یدازآ  هچرگا  تسین -  یعاـمتجا  یدازآ  طـقف  یدازآ  یدازآ . یناـعم  یهمھ  اـب  یدازآ 

ذوفن ریز  اما  تسھ ، مھ  لقتـسم  رھاظب  روشک  یھاـگ  هک  اـھنآ -  یـالیتسا  ناـگناگیب و  یزادـناتسد  زا  روشک  ندوب  دازآ  ندوب و  هدوسآ  ندوب و  اـھر  یاـنعم  هب  یدازآ  مھ 

لماکت یارب  همدقم  اھراک  یهمھ  تسا . نیا  یلعا ، فدھ  هک  تسا ، ناسنا  یونعم  جورع  ناسنا و  یقالخا  یلاعت  ناسنا و  یراگتسر  نآ  هک  یونعم ، یدازآ  مھ  و  تسا - 

. دھدب ناشن  ار  دوخ  یمالسا  یهعماج  رد  دیاب  نیا  تسا . یناسنا  جورع  ناسنا و 

. یمالـسا یهملک  زا  منکیم  ضرع  نم  دـش ؟ نیودـت  اجک  دـمآیم ؟ رد  تایـصوصخ  نیا  بـالقنا ، یاـجک  زا  هک  دیـسرپب  امـش  دوب . بـالقنا  بولطم  تایـصوصخ ، نیا  اـب  ناریا 

« يمالسا بالقنا  نالک  لیلحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 7 
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مھ نآ  یونعم ، یاھهبنج  هب  طقف  مالسا  دنکیم  روصت  هک  یسک  نآ  هتخانشن . ار  مالسا  دنکیم ، روصت  مالسا  دروم  رد  نیا  زا  ریغ  هک  یسک  نآ  تساھنیمھ . الصا  مالسا 

وا دزادرپیمن ، مدرم  یرـشب  یاھهتـساوخ  هب  مدرم ، تاذل  هب  مدرم ، یایند  هب  دزادرپیم ، اھنیا -  لاثما  رکذ و  دھز و  تدابع و  یونعم -  یاھهبنج  زا  صاخ  یقلت  تشادرب و  اب 

لثم تلادـع ، لـثم  تسا -  هعماـج  یئاـیند  لـئاسم  هب  طوبرم  هک  یزیچ  نآ  مھ  میتـفگ ؛ هک  یئاـھزیچ  نیا  یهمھ  تسین . یروجنیا  مالـسا  هتخانـشن ؛ تسرد  ار  مالـسا 

، یقالخا دـشر  یراگزیھرپ ، اوقت ، یراگتـسر ، لثم  تسا ؛ یورخا  لئاسم  هب  طوبرم  هک  هچنآ  مھ  لالقتـسا -  یدازآ و  زا  یرادروخرب  تورث ، زا  یرادروخرب  هاـفر ، لـثم  تینما ،

. تسا جردنم  یمالسا  یهملک  رد  ناسنا ، یونعم  لماکت 

دھاوخ یراج  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  دـشاب ، هک  اوقت  نامیا و  ضرالا ؛» امـسلا و  نم  تاکرب  مھیلع  انحتفل  اوقتا  اونما و  یرقلا  لھا  نا  ول  و  : » هک دـیامرفیم  ام  هب  نآرق  یهیآ 

ناگدـنب یارب  شرع  یهلمح  نامـسآ و  یهکئالم  رافغتـسا  نامھ  تسا ، هللایلا  برقت  نامھ  تسا ، یھلا  تمحر  نامھ  تسا ، یونعم  حوتف  نامھ  نامـسآ ، تاکرب  دـش .

ینعی تینما ، ینعی  لالقتـسا ، ینعی  هافر ، ینعی  یدازآ ، ینعی  دنکیم ؛ ادیپ  طابترا  ناسنا  ینیمز  یگدنز  هب  هک  هچنآ  یهمھ  ینعی  ضرا ، تاکرب  تسا . نیمز  یور  رد  ادـخ 

بالقنا میتفگ  هک  یتقو  سپ  تسا . مالـسا  نیا ، دراد . دوجو  رـشب  یارب  تاکرب  نیا  مھ  تاکرب و  نآ  مھ  دـشاب ، اوقت  نامیا و  رگا  لیبق . نیا  زا  ندـب و  تمالـس  قزر ، یهعس 

. دش ضرع  هک  تسا  نیا  شیانعم  یمالسا ،

ناریا دوبن ؛ مھ  ناریا  طقف  هلئسم  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  یاهفاضا  کی  بلطم  نیا  تایصوصخ . نیا  اب  میزاسب  یناریا  میتساوخیم  دوب ؛ بالقنا  رد  هک  دوب  یزیچ  نیا  بوخ ،

 - میزاسب تایصوصخ  نیا  اب  ار  هعماج  نیا  میتساوخیم  ام  دوب . رظن  دروم  دعب ، یهجرد  رد  یرشب  عماوج  یهمھ  و  لوا ، یهجرد  رد  یمالسا  عماوج  یارب  وگلا  کی  ناونع  هب 

نیا دنیوگب  یمالـسا ؛ تما  رـشب و  داحآ  مشچ  یولج  میراذـگب  ار  نآ  و  تسین -  رگید  رفن  دـنچ  هدـنب و  صخـش  روظنم ، ناریا ؛ نویبالقنا  ناریا ، بالقنا  ناریا ، تلم  ینعی  ام 

رد دـنتفگیم  هک  تسین ؛ روسیم  اـما  تسھ ، بولطم  نیا  هلب ، دـننک  لاـیخ  هک  دـشابن  روجنیا  تسا . راـگزور  نیا  مدرم  روـسیم  مھ  و  تسا ، مالـسا  بوـلطم  مھ  هک  تسا 

امـش یاھفرح  نیا  هلب ، درادـن ؛ یاهدـیاف  دیـشکیم ، تمحز  ارچ  دوخیب  اـقآ  دـنتفگیم  دنتـشاد ، مھ  یبوخ  یاـھتین  هک  یناـسک  زا  یـضعب  یمالـسا . تضھن  تازراـبم  نارود 

یندـش ینتفایققحت و  وگلا  نیا  هک  دـھدب  ناشن  دنتـسھ ، مالـسا  یایند  زا  یاهطقن  رھ  رد  هک  یناسک  یهمھ  هب  تساوخیم  بالقنا  تسین . یندـش  اما  تسا ، تسرد 

هدنیآ رد  تسھ ، فدھ  نیمھ  مھ  زورما  هک  منک  ضرع  امش  هب  دوب ، لوا  زا  فدھ  نیا  تشاد . دوجو  بالقنا  فدھ  ناونع  هب  هک  دوب  یزیچ  نآ  نیا  شاهنومن . مھ  نیا  تسا ؛

. ام ثحب  لوا  یهقلح  نیا  تسا . تباث  فدھ  نیا  دوب ؛ دھاوخ  فدھ  نیمھ  مھ 

یارب ردقچ  تایعقاو  نیا  مینکیم ؛ یگدنز  میراد  یتایعقاو  کی  رد  ام  مینکیمن ، یگدـنز  هک  الخ  رد  ام  تشاد ؛ یمالـسا  بالقنا  ار  فدـھ  نیا  هک  تسا  نیا  ثحب  مود  یهقلح 

لوط رد  دیاش  تساوخیمن . یدایز  نامز  فدھ ، نیا  هب  ندیسر  تشادن ، دوجو  مرامشیم ، الاح  هک  یئاھمحازم  رگ  انیقی ا  دوب ؟ تمحازم  ای  دوب  کمک  اھفدھ  نیا  هب  ندیسر 

هب هک  تسا  عنام  دوجو  نیمھ  اساسا  دراد . دوجو  عناوم  ناسنا  هار  رـس  رد  اـھتنم  دـننک ؛ هدروآرب  ار  فادـھا  نیا  دنتـسناوتیم  یوق  لکـشتم  هورگ  کـی  لاـس  هد  لاـس ، جـنپ 

اب شلاچ  تمحز و  اب  هارمھ  دـھج  دـج و  ینعی  داھج  تشادـن . ینعم  داھج  دوبن ، عنام  رگا  الاو  داـھج ؛ دوشیم  شمـسا  دـشخبیم و  یونعم  تقیقح  اـنعم و  ناـسنا  شـالت 

. عناوم

ام دوـخ  نورد  رد  هک  یئاـھزیچ  نآ  ینعی  یئاـھزیچ ؟ هچ  ینعی  ینورد  عـناوم  ینوریب . عـناوم  یکی  ینورد ، عـناوم  یکی  میتـشاد : عـناوم  عوـن  ود  اـم  دـندوب ؟ هچ  عـناوم  نیا 

یاھفعض تساھفعض ؛ ینورد ، عناوم  تسا . ینورد  عناوم  اھنیا  دراد ؛ دوجو  بالقنا -  هزرابم و  دوگ  زا  نوریب  نیرظان  هچ  ناممدرم ، داحآ  هچ  نامناریگمیمـصت ، هچ  اھناسنا - 

دیاـب تسا . زیچ  نآ  ققحت  عناوم  زا  یکی  شدوخ  تاـقوا  یھاـگ  نیا  تسا ؛ یرادـنپناسآ  تسا ، یئارگناـسآ  تسا ، یبـلطتحار  تسا ، ینـالقع  یاھفعـض  تسا ، یرکف 

عناوم زا  یکی  مھ  نآ  تسا ؛ یراگنالھس  یریگناسآ و  لثم  مھ  یرادنپناسآ  دشاب . عقاو  هب  کیدزن  لقاال  ای  عقاو  اب  قباطم  راک ، تالکـشم  راک و  هب  تبـسن  میوقت  دروآرب و 

نیرتگرزب زا  یکی  تیفاع  تسا . یبوخ  زیچ  یبلطتیفاع  یبلطتیفاع . دـنیوگیم  طلغب  شلاـچ ، زا  زیرگ  هب  تساـم . ینورد  یاھفعـض  زا  یکی  مھ  شلاـچ  زا  زیرگ  تسا . هار 

مدـق اـجب  ندرک ، لـمع  تسرد  یاـنعم  هب  تسین ؛ ندـنکفین  هجنپ  یاـنعم  هب  تیفاـع  هرخـالا .» ایندـلا و  هیفاـع  هیفاـعلا ؛ کلئـسن  هیفاـعلا  یلو  اـی  « ؛ تـسا یھلا  یاـھتمعن 

زیرگ هب  طلغب  نکیل  تسین ؛ یدب  زیچ  یبلطتیفاع  نیاربانب  هانگ . زا  تیفاع  میئوگب  هک  تسا  نیا  لثم  الب ، زا  تیفاع  تسا . ندیشک  بقع  اجب  ندز و  تبرض  اجب  نتـشاذگ ،

اھنیا تالکـشم . اب  یهھجاوم  یارب  ندوبن  هدامآ  نتـسناد ، دنـسپان  تشز و  ار  تالکـشم  اب  یهھجاوم  یبلطتحار ، نامھ  عقاو  رد  ینعی  یبلطتیفاع ؛ دـنیوگیم  شلاچ  زا 

. تسام ینورد  یاھفعض 

تالاح زا  دـیاش  اھناوج  امـش  دوب . بالقنا  زاغآ  رد  ناریا  تلم  ام  رد  اھنیا  هک  یخیرات ، یاھتداع  دوجوم و  یعامتجا  یاھتیبرت  زا  تسا  تراـبع  ینورد  یاھفعـض  زا  رگید  یکی 

رگا مھ  اعقاو  تسھ . همھ  رد  میناوتیم » ام   » ناونع هک  مینیبیم  ام  زورما  دیشاب . هتشادن  یتسرد  ریوصت  دش ، زوریپ  بالقنا  هک  یماگنھ  رد  ام  یخیرات  یاھتیبرت  یناور و 

ناوج اعقاو  میناوتیم . مینک ، شالت  مینک ، تمھ  رگا  هلب ؛ دیئوگیم  امـش  ایند ، عیانـص  نیرتفیرظ  نیرتقیقد و  ورـشیپ  نارگتعنـص  تسد  یور  دینزب  دیناوتیم  امـش  اقآ  دنیوگب 

حرطم هک  یراک  رھ  دوب . نیا  سکع  تسرد  یلبق  یاھتیبرت  دوبن . روجنیا  بالقنا  لوا  رد  نیا  دـنادیم ؛ یراک  رھ  رب  رداق  ار  شدوخ  یمالـسا  یروھمج  رد  ناملـسم  دنمـشناد 

ام دسریمن ، نامروز  هک  ام  اقآ  دنتفگیم  مینک ، هلباقم  ایند  رد  طلغ  راعـش  نالف  اب  میناوتیمن ! هک  ام  دنتفگیم  دیزاسب ، ار  زیچ  نالف  اقآ  میناوتیمن ! هک  ام  اقآ  دنتفگیم  دـشیم ،

. تسا هتشذگ  نارود  زا  یهدنامزاب  یخیرات  یقالخا و  تیبرت  نآ  نیا ، دوب . میناوتیمن » ام   » زور نآ  زورما ، میناوتیم » ام  ! » میناوتیمن هک 

زا شیپ  نارود  رد  رگا  ینعی  دوب . هدش  تداع  دراد ، ینمادهزیکاپ  تراھط و  فاصنا و  تلادـع و  عقوت  هعماج  اھنآ  زا  هک  یناسک  رد  قسف  ندـید  روز ، ندینـش  یروخ ، یرـسوت 

، دندرک ار  قسف  نالف  دندرک ، ار  یشایع  نالف  نیلوئسم  ای  ارزو  ای  دوب -  هاش  دوخ  هک  لوا  صخش  الاح  روشک -  یلاع  لوئـسم  نالف  اقآ  دنتفگیم  مدرم  هب  دندمآیم  بالقنا 

دیاب هک  ار  ینالوئـسم  هکنیا  هب  دـندوب  هدرک  تداع  ینعی  تسا ! مولعم  رگید ؛ تسھ  بوخ ، دـنتفگیم  دـندرکیمن ؛ بجعت  مدرم  دـنداد ، ماجنا  ار  راجنھان  تشز و  لـمع  نـالف 

مھ دـناوخ ! حبـص  زامن  مدرم  یارب  تفر  تسم  هفیلخ  کـی  روطچ  مالـسا  ردـص  رد  هکنیا  زا  میدرکیم  بجعت  اـم  دـننیبب . کاـپان  نمادهدولآ و  دنـشاب ، نمادـکاپ  دنـشاب و  کاـپ 

اما تسا ؛ تعکر  ود  حبص  زامن  تسھ . مھ  ملسم  فورعم و  تسھ و  مالـسا  خیرات  رد  نیا  هفیلخ . کی  لبق  زا  بوصنم  یارما  زا  یکی  یهرابرد  مھ  تسھ ، هفیلخ  یهرابرد 

رد دوب . خیرات  رد  نیا  مناوخیم ! مھ  رتشیب  یھاوخب ، رگا  تسا ؛ شوخ  ملاح  هلب ، تفگ  یدناوخ ؛ یدایز  ار  حبـص  زامن  اقآ  دنتفگ  دـناوخ . تعکر  شـش  دوب ، فیکرـس  نوچ  وا 

رد دوب . روجنیمھ  مھ  ام  نامز  دنتشذگیم . هیضق  نیا  لباقم  زا  توافتیب  دندرکیم و  لمحت  اما  دھدیم ، ماجنا  دراد  ار  یقـسف  نینچ  کی  هفیلخ  هک  دندیدیم  مدرم  نامز  نآ 

، دـنک قسف  یمالـسا  روشک  هاشداپ  هکنیا  زا  دـندرکیمن  بجعت  مدرم  دوب . روجنیمھ  هیـضق  میدوب -  هجاوم  توغاط  اب  بالقنا  یزوریپ  زا  لـبق  اـت  اـھام  هک  توغاـط -  یهرود 

ار وا  مھ  هدنب  دوب و  یملاع  دنمـشناد و  رایـسب  درم  هک  زیربت  گرزب  یاملع  زا  یکی  هک  مشاب  هتفگ  البق  نم  دیاش  دـھد . ماجنا  هزرھ  یاھراک  دـنک ، یراسگهداب  دـنک ، روجف 

؛ دندرکیم لقن  ناشیا  دوخ  دـنمهقالع  ناتـسود  نادرگاش و  زیربت ، مدوب  هتفر  یتقو  کی  نم  هداس ! رایـسب  اما  ملاع ، رایـسب  دوب  یدرمریپ  دوب -  ام  ردـپ  داتـسا  مدوب -  هدـید 

سیردـت اقآ  نیا  هک  یاهسردـم  نآ  یوت  دوب  هتفر  اـقآ ، نیا  زا  دوب  هدرک  مارتحا  اـقآ . نیا  غارـس  دوب  هتفر  زیربت ، دوب  هدـمآ  شایناوج  یهرود  رد  اضردـمحم  یتقو  کـی  دـنتفگیم 

هتفگ ناتـسود  درکیم . فیرعت  وا  زا  دوب و  هدـش  هاش  بوذـجم  دوب -  هداس  اھتنم  دوب ، مھ  یقتم  دوب ، مھ  ملاـع  هک  ملاـع -  یاـقآ  نیا  دوب ، هتفر  اضردـمحم  هک  دـعب  هدرکیم .

بارش وا  الثم  دومنیم ؛ دیاب  گرزب  یلیخ  ملاع ، نآ  رظن  رد  هک  یئاھراک  الاح  دھدیم -  ماجنا  ار  فالخ  یاھراک  نیا  درم  نیا  دینکیم ، فیرعت  صخش  نیا  زا  هک  امـش  اقآ  دندوب 

یزاب هچ  الثم  یھاوخیم  سپ  رگید ؛ تسا  هاش  دوب  هتفگ  دـنکیم ، یزاـبرامق  ـالثم  اـقآ  دـندوب  هتفگ  دروخن !؟ بارـش  یھاوخیم  رگید ؛ تسا  هاـش  بوخ ، دوب  هتفگ  دروخیم - 

ام یهعماج  رد  هک  دوب  یتاداع  وزج  نیا  دھدب . ناشن  شدوخ  زا  یکاپان  دنک ، روجف  دنک ، قسف  دناوتب  دـیاب  سپ  تسا ، ریزو  نوچ  تسا ، هاش  نوچ  هک  دوب  نیا  فرع  دـنک !؟

راھمیب و یاھتوھش  مشخ و  دنکیم . داجیا  قیاع  الاو  دوصقم  فدھ و  کی  هب  ندیسر  لباقم  رد  هک  تسا  یئاھزیچ  نآ  اھنیا  تسا ؛ ینورد  عناوم  نامھ  اھنیا  تشاد . دوجو 

هزرابم دـندیمھفیمن . ار  اھزیچ  زا  یلیخ  اھیـضعب  تسا . ینورد  یاھفعـض  وزج  نید  روتـسد  ندـیمھف  دـب  و  یثاریم ، یفارخ  دـیاقع  تاداع و  هب  یگتـسبلد  هدـشن ، تیبرت 

فلاخم هزرابم  اب  تسا ، شتآ  رد  دوش ، هتـشارفارب  هادف ) انحاورا   ) یدھم ترـضح  مچرپ  ندش  هتـشارفارب  زا  لبق  هک  یمچرپ  رھ  هک  یتایاور  دانتـسا  هب  اھیـضعب  میدرکیم ؛

شتآ رد  دـینکیم ، دـنلب  هک  ار  هزرابم  مچرپ  نیا  بوخ ، دـینک ؟ عورـش  هزرابم  دـیھاوخیم  هجرف ) لجع هللا   ) نامزلابحاص ترـضح  یهزرابم  زا  لـبق  امـش  اـقآ  دـنتفگیم  دـندوب .

دھاوخ داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  درک و  دھاوخ  روھظ  یدھم  دندوب  هدینش  هک  مالـسلامھیلع )  ) همئا نامز  زا  مالـسا ، ردص  زا  یاهدع  کی  دندیمھفیمن . ار  ثیدح  یانعم  تسا .

دارفا رد  مھ  دوب ، سابعینب  رد  مھ  دوب ، تیودھم  یاعدا  هیماینب  رد  مھ  دـینادب  تسین  دـعب  دوب . هبتـشم  رما  مھ  ناشدوخ  رب  یـضعب  دـندرکیم ؛ یرگیدـھم  یاعدا  درک ،

. تسا شتآ  رد  دنک ، دنلب  یسک  ار  تیودھم  مچرپ  نیا  هلب ، تشاد . دوجو  تیودھم  یاعدا  دنتـشاد ، دوجو  زورما  ات  دعب  یاھنامز  رد  هچ  سابعینب و  نامز  رد  هچ  هک  یرگید 

« يمالسا بالقنا  نالک  لیلحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 8 
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. تسا نید  ندیمھف  دب  نیا ، دننکن . مایق  هزرابم و  یولع  یمالسا و  یهعماج  یھلا و  یهعماج  لیکشت  یارب  مدرم  دننکن ، هزرابم  ملظ  اب  مدرم  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا 

رھ اھنیا  بوخ ، میربب . فادھا  نآ  تمـس  هب  ار  روشک  میتساوخیم  اھهنیمز  نیا  اب  ناریا  تلم  ام  دش ، زوریپ  بالقنا  هکنآ  زا  دعب  هک  دوب  یاینورد  عناوم  همھ  اھنیا  دـینیبیم 

شقن یلیخ  نییبت  یمالـسا ، تازرابم  رد  اذـل  دـش . فرطرب  نییبت  اب  مھ  شایلیخ  دوبن ؛ یندـش  فرطرب  هکنیا  هن  دوب ، یندـش  فرطرب  اھنیا  هتبلا  دوب . عنام  کی  شمادـک 

 - نییبت لاـح  همھ  رد  یمالـسا ، تازراـبم  رد  دراد . تیمھا  یلیخ  نییبت  هک  منکیم  ضرع  زتنارپ  یوت  دـینکیم ، تیلوئـسم  ساـسحا  هک  یناـناوج  امـش  هب  ار  نیا  نم  دراد .

؛ دنتشادن نییبت  هب  داقتعا  دوب و  جئار  زور  نآ  هک  یتسیسکرام  رکفت  فالخرب  داد ؛ تسد  زا  دیابن  ار  نیا  دراد و  تیمھا  یلیخ  غالب -  غیلبت ، تیعقاو ؛ ندناسر  تیعقاو و  نایب 

شاهمزال دندوب ، هدرک  ریسفت  اھنآ  هک  یکیتکلاید  ینعی  دیئوگن . هچ  دیئوگب ، هچ  دیھاوخن ؛ هچ  دیھاوخب ، امـش  هچ  تفای ؛ دھاوخ  ققحت  تسا ، تنـس  کی  هزرابم  دنتفگیم 

یئاھکھورگ نیمھ  زا  یکی  هب  یهتسباو  دوب ، انـشآ  مھ  ام  اب  دوب ، یدھـشم  هک  یناسک  نیمھ  زا  یناوج  کی  لاس ۴٩  رد  درادـن . نییبت  هب  جایتحا  هزرابم ، نیا  هک  دوب  نیا 

نم مینکب . ار  اھراک  نیا  میھاوخیم  هک  داد  حرـش  درک ؛ تاقالم  نم  اب  یئاج  کی  اـھنیا -  لاـثما  لـگنج و  هورگ  دـندوب -  تسینومک  دـندوب ، هدرک  دـنلب  رـس  هزاـت  زور  نآ  هک  دوب 

لاـمک اـب  دـینکب . دـیھاوخیم  راـکهچ  دـینک  میھفت  مدرم  هب  دـینزب ، فرح  دـینک ، نییبـت  دـینک ، تبحـص  مدرم  اـب  یردـق  کـی  دوـشیمن ؛ هک  یعاـمتجا  یهنیمز  نیا  یوـت  متفگ 

یرایسب رب  یمالسا  بالقنا  هک  دش  بجوم  اھنییبت  نیمھ  تسا و  نییبت  یمالسا  شور  تسا . نیمھ  یمالسا  شور  هلب ، تسا ! یمالـسا  شور  نآ  تفگ : یئانتعایب 

یئارگفرصم نیا  لثم  دراد -  یرگید  یاھهزیگنا  نآ  هک  میدماین ، قئاف  زونھ  مھ  شایضعب  رد  هتبلا  دمآ . قئاف  دیایب و  قئاف  طلغ  یاھتیبرت  یخیرات و  یاھهنیمزشیپ  نیا  زا 

تشز مادنایب  زاسان  یهماج  نیا  دیاب  ناریا  تلم  ام  میتشاد . هگن  ار  ثاریم  نیا  هنافساتم  تسا و  هتشذگ  زا  ام  یاھثاریم  وزج  نیا  دنتفگ -  الاح  هک  اھزیچ  نیا  فارسا و  و 

مھ امیـس  ادص و  هتبلا  دننک . لح  ار  هیـضق  نیا  دنھدب و  مھ  تسد  هب  تسد  دـیاب  همھ  مینک . شلح  ار  نیا  دـیاب  میتسھ ؛ هدزفرـصم  یلیخ  ام  میروایب . نوریب  نامنت  زا  ار 

. دوب ینورد  لماوع  اھنیا  بوخ ، دراد . شقن  کشالب 

یولج اـھنیا  دـندشیم ، ررـضتم  بـالقنا  یاھفدـھ  زا  اـی  بـالقنا  زا  یوحن  هب  هک  یناـسک  یهمھ  تسا ؛ هتـشاد  دوـجو  هللااـشام  یلا  رگید  هک  تسا ، ینوریب  لـماوع  تقونآ 

یهطلس یفن  زا  دنوشیم ، ررـضتم  یاهدع  کی  توغاط  تیمکاح  یفن  زا  دنوشیم ، ررـضتم  یاهدع  کی  تلادع  زا  دنوشیم ، ررـضتم  یاهدع  کی  تینما  زا  دنداتـسیا . بالقنا 

یدازآ و زا  ای  لالقتسا  زا  ای  تلادع  زا  اھیک  درادن . مزال  حیضوت  دینادیم ؛ امش  ار  اھنیا  دنوشیم . ررضتم  یاهدع  کی  دادبتسا  یفن  زا  دنوشیم ، ررـضتم  یتعامج  کی  هناگیب 

. دراد همادا  یشکفص  نیا  مھ  نالا  ات  دناهدیشک . فص  بالقنا  لباقم  رد  همھ  اھنیا  دنوشیم ؟ ررضتم  اھنیا  لاثما 

رد ناتـسچولب ، رد  دـمآ . دوجو  هب  یریگرد  گنج و  یاـھنوناک  تیموق ، راعـش  اـب  روشک  یهشوگراـھچ  اـبیرقت  رد  بـالقنا  لوا  لاـس  تسین . ناـتدای  اـھناوج  امـش  بـالقنا  لوا 

نم دنرادن . یاهلئسم  یمالـسا  بالقنا  اب  مالـسا و  اب  شمادکچیھ  ماوقا  نیا  دندیدیم  دنتفریم ، شلابند  تیموق . یهناھب  اب  فلتخم ؛ طاقن  رد  ارحـصنمکرت ، رد  ناتـسدرک ،

اب چولب و  مان  هب  یاهدع  کی  اما  دنرادن ؛ یاهلئسم  نیرتکچوک  بالقنا  اب  اھنیا  متسنادیم  متخانـشیم . ار  اھچولب  مدوب و  دیعبت  اجنآ  مدوب . هدرک  یگدنز  ناتـسچولب  رد  مدوخ 

مولعم دش ، نشور  اھنیا  تاکیرحت  دعب  دوب . ارحصنمکرت  دروم  رد  هیضق  نیمھ  نیع  دوب . ناتـسدرک  دروم  رد  هیـضق  نیمھ  نیع  دنداتفارد . بالقنا  اب  یدنفرت  هدافتـسا و  کی 

. دنک تکرح  تسرد  دناوتب  هتلافسآ  یهداج  رد  لیبموتا  نیا  هک  دوبن  روطنیا  دنتفرگیم . ار  بالقنا  هار  ولج  هک  دندوب  یعناوم  اھنیا  بوخ ، دنوشیم . کیرحت  اجک  زا  هک  دش 

تشھ دوب ؛ یلیمحت  گنج  دعب  دراد . یروآلالم  یارجام  دراد ؛ یدب  خلت و  یارجام  کی  مھنآ  هک  رگیدکی ، اب  دوباھام  دوخ  ینورد  یاھـسفانت  اھتیموق ، یهلئـسم  نیا  زا  دعب 

تـشپ هک  یناسک  نآ  هکلب  ار ، مادص  طقف  هن  دروایبرد -  وناز  هب  ار  نمـشد  تسناوت  تشاذگ و  نمـشد  اب  یهلباقم  رد  ام  تلم  هک  یمکارتم  یورین  نیا  دـینیبب  امـش  لاس .

، دریگب رارق  دوب  انب  یمالسا  یروھمج  یگدنزاس  ینادابآ و  ینارمع و  یاھفدھ  تمس  هب  تمدخ  رد  رگا  یمالسا -  بالقنا  لباقم  رد  دندمآرد  وناز  هب  اھنیا  دندوب ، مادص  رس 

هملک یقیقح  یانعم  هب  ار  دیدھت  نیا  ناریا  تلم  میدرک . هدافتسا  اھتـصرف  نیرتھب  یهباثم  هب  دیدھت  نیا  زا  ام  میدرب . دوس  گنج  لیمحت  زا  ام  هتبلا  تفریم . شیپ  راک  ردقچ 

کی رب  گنج  لیمحت  هک  دوب  نیا  مھ  هیـضق  تیعقاو  اما  دش ؛ دـیاع  تاکرب  یلیخ  دـش و  اھهبرجت  میظع  نادـیم  کی  میظع ؛ هاگـشیامزآ  کی  گرزب ، تصرف  کی  هب  درک  لیدـبت 

یتاغیلبت و رگاوغا  تسد  فرط ، کی  زا  اھتردـقربا  یاھهئطوت  فرط ، کی  زا  یلخاد  رارـشا  فرط ، کـی  زا  یناـھج  ناـبلطراصحنا  نیارباـنب  دـنکیم . تسرد  ار  تالکـشم  روشک 

نیا لباقم  رد  همھ  اھنیا  دراد -  همادا  مھ  زورما  ات  هک  اکیرمآ  ینعی  فرط -  کی  زا  دوب  هدش  هاتوک  یمالسا  بالقنا  اب  ناریا  زا  شتـسد  هک  یتردقربا  نآ  یداصتقا  یـسایس و 

اھفدھ نآ  تمـس  هب  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  بالقنا  تکرح  دینیبب  دـینک  یبایزرا  دـیئایب  الاح  عناوم ، نیا  دوجو  اب  دـینیبب  امـش  دنداتـسیا . ناریا  تلم  میظع  تکرح 

رد تسا . بوخ  رایسب  یهرمن  اب  درکلمع  کی  شدرکلمع  یمالسا  بالقنا  یمالسا و  یروھمج  منادیم . بوخ  رایسب  ار  درکلمع  منک ، یبایزرا  مھاوخب  رگا  نم  هدوب . روطچ 

. دندرواین تقاط  مادکچیھ  دوب ؛ هتفرگ  ماجنا  اھاج  یلیخ  رد  ایـسآ و  رد  اقیرفآ و  رد  تردـق  ییاجهباج  ثداوح  ام  یهرود  رد  دـنروآیم ؟ تقاط  رگم  تالکـشم  همھ  نیا  لباقم 

زا ینعی  دـندرواین ، تقاط  مادـکچیھ  نوگانوگ  ثداوح  نیا  لباقم  رد  یوروش -  ربتکا  بالقنا  لثم  هسنارف ، ریبک  بالقنا  لـثم  اـیند -  گرزب  یاـھبالقنا  مھ  اـم  زا  لـبق  نارود  رد 

. دندش فرحنم  لوا  نامھ 

ناونع هب  ار  بالقنا  یاھنامرآ  دتـسیایم ، اجنیا  لاـس  یـس  زا  دـعب  زورما  یبـالقنا  ناوج  هک  ینیا  ندوب ، ارگناـمرآ  تلـصخ  ندوب ، یمالـسا  تلـصخ  ندوب ، یمدرم  تلـصخ 

هاگن امـش  دوبن . روطنیا  رگید  یاھبالقنا  رد  زگرھ  بالقنا . یارب  تسا  یگرزب  قیفوت  یلیخ  نیا  دـنکیم ، حرطم  دـنلب  یادـص  اب  دراذـگیم و  نایم  رد  شدوخ  تابلاطم  اـھوزرآ و 

یبدا راثآ  امـش  تقونآ  هدـمآ ، راک  رـس  نوئلپاـن  مھدزون  نرق  لـئاوا  رد  هتفرگ . ماـجنا  هسنارف  ریبک  بـالقنا  مھدـجیھ  نرق  رخآ  رد  هک  ار  هسنارف  مھدزون  نرق  یبدا  راـثآ  دـینک 

یعـضو هچ  رد  ناشبالقنا  یزوریپ  زا  لاس  یـس  زا  دعب  اھنآ  هک  دید  دـیھاوخ  دـینک ، هاگن  نامر ، مھ  رعـش ، مھ  تسھ ؛ مھ  دایز  هک  ار   ١٨۴٠ الثم ١٨٣٠ ، ینعی  نرق  طـساوا 

، دوب تاواسم  راعـش  دوب ، تلادع  راعـش  مھ  اجنآ  هکنیا  اب  هتـشاد ؛ دوجو  تقونآ  زیگناتشحو  رایـسب  یتاقبط  ضیعبت  کی  قلطم ، داسف  کی  قلطم ، دادبتـسا  کی  دـندوب ؛

شمسا داتفا -  هک  یئاھقافتا  نیا  هک  مھ  ام  نامز  رد  یوروش . ربتکا  بالقنا  وا  زا  رتدب  تسا . یریظن  یب  قیفوت  کی  یمالـسا  بالقنا  قیفوت  نیا  دوب . دادبتـسا  یفن  راعش 

تقاط ینعی  دنتشاد ؛ مدرک ، ضرع  هک  ار  یتلاح  نامھ  اھنیا  بلاغ  رگید -  یاھاج  ابوک و  لثم  راک ؛ رـس  دندمآ  یحلـسم  هورگ  هکنیا  ای  دوب  اتدوک  ابلاغ  اما  دوب ؛ بالقنا  هتبلا 

. دنتسیاب عناوم  نیا  لباقم  رد  دنتسناوتن  دندرواین و 

عناـم اـب  تکرح  شـالت و  ینعی  تسا ؛ یھلا  تنـس  اـھنیا  تسین . یفداـصت  عناوم  نیا  دوجو  تسا . یھلا  یاھتنـس  وزج  عناوم  نیا  یهمھ  ار . عناوم  نیا  دـینیب  ـالاح  بوخ ،

، ایبنا یاھتوعد  یهمھ  رد  ارورغ ؛» لوقلا  فرخز  ضعب  یلا  مھضعب  یحوی  نجلا  سنالا و  نیطایش  اودع  یبن  لکل  انلعج  کلذک  و  : » تشادیمن انعم  داھج  الاو  تسا ، هجاوم 

، عماوج نورد  رد  مھـسفناب .» الا  نورکمی  ام  اھیف و  اورکمیل  اـھیمرجم  رباـکا  هیرق  لـک  یف  اـنلعج  کلذـک  و  : » رگید یهیآ  رد  دنتـشاد . دوجو  سنا  نج و  زا  عناوم -  نانمـشد - 

رد هن ، میوشیم ؛ نادیم  دراو  تسا  فاص  هداج  هک  یتقونآ  ام  دنتفگن  ایبنا  زگرھ  ینعی  تساھتنس . وزج  اھنیا  تسا ؛ هدوب  رکم  یهیام  داسف ، یهیام  اھنآ  دوجو  هک  یتاقبط 

، یوبن تکرح  رگا  هک  تسا  نیا  مھ  یھلا  تنـس  الباقتم  اما  یمالـسا . بالقنا  یمالـسا و  یروھمج  لثم  دـندش ؛ دراو  اھنآ  راوشد ، ریگرد و  تدـشب  یهنحـص  اضف و  نیمھ 

رد تسا . یھلا  تنـس  مھ  نیا  دـمآ ؛ دـھاوخ  قئاـف  عـناوم  نیا  یهمھ  رب  دـنک ، یریگلاـبند  دـھدب و  همادا  دوـخ  راـک  هب  تسا ، یمالـسا  بـالقنا  شقادـصم  هک  یھلا  تکرح 

رگا الیدبت ؛» هنـسل هللا  دجت  نل  لبق و  نم  تلخ  دق  یتلا  هنـس هللا  اریـصن . یلو و ال  نودجیال  مث  رابدالا  اولول  اورفک  نیذلا  مکلتاق  ول  و  : » تسا هدـمآ  حـتف  یهکرابم  یهروس 

امـش اب  تسا  نیمھ  نم  فرح  لصاح  تسامـش . اب  هصرع  نیا  رد  هبلغ  دـیدرت  نودـب  دـینکن ، فقوتم  ار  شالت  رگا  دـینکن ، مگ  ار  فدـھ  رگا  دـینک ، تماقتـسا  رگا  دـیتسیاب ،

. زیزع ناناوج 

هدـش هفاضا  نامز  رورمب  مھ  اـھیئارآفص  یـضعب  هدرک ، ضوع  لکـش  یـضعب  دراد ؛ دوجو  دوب ، بـالقنا  نیا  هیلع  لوا  زور  هک  یئاـھیئارآفص  نآ  یهمھ  دـیدرت  نودـب  زورما 

یدیدج یهقبط  کی  ندرک ، لوپ  یارب  شالت  ندروآرد و  لوپ  یهقباسم  یتسرپلمجت و  یهقباسم  یئارگفرـصم و  دنتفگ ، اھناوج  نیا  هک  روطنامھ  هنافـساتم  زورما  تسا .

یاقب تایح و  دـشابن ، تورث  داجیا  رگا  دـشابن ، دـیلوت  رگا  تسوا . قوشم  هکلب  تسین ، فلاخم  تورث  داجیا  اب  تسین ، فلاخم  تورث  دـیلوت  اب  یمالـسا  ماـظن  هدرک . تسرد 

یهقباـسم یارب  دـنزب  کـل  ناـشلد  مدرم  داـحآ  هک  ینیا  اـما  تسا . یمالـسا  لـصا  کـی  نیا  دروآ ؛ دـھاوخن  تسد  هب  هعماـج  ار  مزـال  رادـتقا  داـتفا ، دـھاوخ  رطخ  هب  هعماـج 

فارـسا و ماهتفگ : مھ  ـالبق  هک  روطناـمھ  تسھ ؛ اـم  نورد  رد  هنافـساتم  هک  تسا  یزیچ  نیا  تـسا ؛ بولطماـن  رایـسب  زیچ  کـی  نـیا  یتسرپلـمجت ، یارب  یرگیفارـشا ،

. یطارفا یئارگفرصم 

ناوـت یهـمھ  نـیا  تـسا . هداتـسیا  ناریا  تـلم  لـباقم  رد  زورما  شدوـخ  ناوـت  یهـمھ  اـب  اـکیرمآ  دـینیبیم  مـھ  امـش  نـالا  دراد . دوـجو  مـھ  ینوریب  یاـھیئارآ  فـص  نآ  و 

رد هکنیا  هب  دنراد  جایتحا  یئاکیرمآ  یاھتلود  اکیرمآ  نورد  رد  هک  تسا  نیا  ناشروصت  یضعب  یللملانیب . ذوفن  یداصتقا ، ناوت  یـسایس ، ناوت  یتاغیلبت ، ناوت  تساکیرمآ ؛

« يمالسا بالقنا  نالک  لیلحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 9 
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. دننکیم یفرعم  گرزب  رطخ  کی  ناونع  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  دـننکیم ؛ گرزب  مئاد  ار  یمالـسا  ماظن  هک  تسا  نیمھ  یارب  دنـشاب . هتـشاد  نمـشد  کی  ناشدوخ  نوریب 

. تسا تسرد  هتبلا  نیا 

یاھیراتفرگ دراد ، دوجو  هک  یبیجع  یاھیتاقبط  فالتخا  دراد ، دوجو  هک  یئاھضیعبت  ینورد ، تالکـشم  هکنیا  یارب  هک  تسا  نیمھ  اکیرمآ  ناربھر  یاھتـسایس  زا  یکی 

یهلئسم اما  میراد ؛ عالطا  میاهدیمھف و  ار  نیا  دنراد . مزال  نوریب  رد  ینمشد  کی  هشیمھ  دننک ، فرصنم  لئاسم  نیا  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دنراد ، اکیرمآ  مدرم  هک  یناوارف 

هب یزادناتسد  هطلس و  هب  یبلطزواجت و  هب  اھنآ  ماوق  تسا . روطنیمھ  اتقیقح  اکیرمآ ؛ رد  هطلـس  نارادمتـسایس  رکفت  رد  تسا  یناینب  یهلئـسم  کی  ناریا  ندرک  گرزب 

یروھمج تساجک ؟ توافت  نودـب  تلم  تلود و  تسا ، هداتـسیا  اھنآ  لباقم  رد  هک  یمچرپ  اھنت  دـندرک . تکاس  مھ  ار  اھتلم  دـندرک ، عناق  ار  اھتلود  تسایند . یاـجنآ  اـجنیا و 

، دـننکیم یفن  ار  ضیعبت  دـننکیم ، یفن  ار  مـلظ  هـیقت  نودـب  اـھنآ ، هارمھ  روـشک ، نیلوئـسم  و  اـھنآ ؛ هارمھ  روـھمج ، سیئر  و  اـھنآ ؛ هارمھ  تـلود ، مدرم و  داـحآ  یمالـسا .

تلم نیا  مایق  تلم ، نیا  دایرف  نوچ  دنکیمن . دودحم  ار  شدوخ  شدوخ ، یلم  یاھراصح  نورد  هب  هک  یتردق  نآ  یارب  تسا  یگرزب  رطخ  نیا  دننکیم ؛ یفن  ار  یزادـناتسد 

یهمھ دننکیم . رطخ  ساسحا  اھنیا  بوخ ، تسا . هدمآ  دوجو  هب  یرادیب  نیا  هکنیا  امک  الاح ؛ ات  هدوب  هکنیا  امک  تسا ، هدنھدرادشھ  تسا ، هدـننکرادیب  رگید  یاھتلم  یارب 

؛ دینک ادیپ  هبلغ  اھنیا  یهمھ  رب  دیتسیاب و  اھنیا  یهمھ  لباقم  رد  دیناوتیم  نایوجشناد  امش  ناناوج ، امش  ناریا ، تلم  اھنیا  یهمھ  اب  یلو  دناهتشاذگ ، مھ  ار  ناششالت 

بتارمب ام  یملع  یاھیئاناوت  تسا ، رتیوق  نامیاھتیریدـم  تسا ، رتشیب  نامهبرجت  میرتولج ، یلیخ  لبق  لاس  یـس  زا  لبق ، لاس  تسیب  زا  زورما  ام  دراد . یطئارـش  اـما 

. تسا رتھب  یلیخ  اھزور  نآ  هب  تبسن  تفرشیپ  زا  ام  تاروصت  تسا ، رتشیب  زور  نآ  زا  بتارمب  نامیداصتقا  کرحت  تردق  تسا ، رتولج 

، درکیم تفلاخم  مھ  سک  رھ  دندیدیم . مسیلایـسوس  هب  دنمـشیارگ  یوگلا  ینعی  تصـش ، یهھد  پچ  پچ ؛ یوگلا  رد  نویبالقنا  زا  یرایـسب  ار  تفرـشیپ  لوا ، یهھد  رد 

تلود و تیمکاح  هاگن  ناشھاگن  یمالـسا ، یروھمج  رد  راک  یهصرع  نیلاعف  ناراکردـناتسد ، نیلوئـسم ، زا  یاهدـع  کی  دـندرکیم . شھجوتم  یزیچ  یاهکل ، یتمھت ، کی 

طلغ هتبلا  دوب . طلغ  نیا  دشیم ؛ بوسحم  پچ  یتسیلایسوس  یقرش  رکفت  دید  یهیواز  زا  روشک  تفرـشیپ  هب  هاگن  دوب . یطلغ  هاگن  هاگن ، نیا  بوخ ، دوب ؛ تلود  تیکلام 

. دش لیدبت  الاح  طیرفت  کی  هب  طارفا  نآ  دنتشگرب ! هجرد  داتشھ  دص و  ناھگان  دندوب ، هاگدید  نیمھ  جورم  زور  نآ  هک  یناسک  نآ  یتح  دش ، هدیمھف  دوز  یلیخ  نیا  ندوب 

هسنارف سیلگنا و  دح  رد  ار  ناشدوخ  دوب . نیا  ناشروصت  دنورب ؛ دیاب  مھ  اھنیا  دنتفر ، اھنآ  هک  یھار  نامھ  ینعی  دوب ؛ یبرغ  هاگن  تفرـشیپ ، هب  هاگن  نامز ، زا  یاهھرب  کی 

نھذ رد  یمومع  نامتفگ  کی  تروص  هب  نالوئـسم و  رکف  نھذ و  رد  زورما  دش . در  مھ  نیا  دندیدیم . یبونج  یهرک  لثم  یئاھروشک  نیمھ  دـح  رد  دـندیدیمن ؛ مھ  ناملآ  و 

، یبرغ یهویـش  هب  تفرـشیپ  یهشقن  زا  داقتنا  هک  تسا  نیا  مھ  شتلع  تسا . هدـمآرد  بآ  زا  طلغ  تسا ؛ هدـشدر  روشک  یبرغ  تفرـشیپ  یهشقن  ناـگنازرف ، ناـگبخن و 

مھ یداصتقا ، یاھهنیمز  رد  مھ  دـناهدوشگ ؛ داقتنا  هب  نابز  یبرغ ، ناگنازرف  دوخ  یبرغ ، نادنمـشیدنا  دوخ  تسین ؛ ام  صوصخم  تسین ، قرـش  یاـھتلم  صوصخم  زورما 

یهشقن مھ  نیا  سپ  تسا ؛ داقتنا  دروم  زورما  یـسارکومد ، لاربیل  ناونع  هب  دندرکیم  راختفا  نآ  هب  هک  یزیچ  نامھ  یـسایس . یاھهنیمز  رد  مھ  یقالخا ، یاھهنیمز  رد 

صخـشم شیایاوز  داعبا و  دیاب  دوش ، نشور  دیاب  دوش ، نیودت  دیاب  نیا  تسیچ ؟ یناریا  یمالـسا -  تفرـشیپ  یهشقن  هتبلا  مینادـیم . ار  اھنیا  ام  زورما  تسین . تفرـشیپ 

یگرزب تیقفوم  شدوخ  نیا  یناریا ، یمالـسا -  یهشقن  هب  میدرگرب  دـیاب  هک  میاهدـیمھف  ام  هک  ینیمھ  اما  دوشب . دـیاب  تسا و  هتفرگن  ماجنا  لماک  روط  هب  راک  نیا  دوش ؛

. میراد زورما  ار  تیقفوم  نیا  تسا .

هداتفا قافتا  برغ  رد  هک  یئاھنارحب  تسین . مھ  میدق  قرش  هاگودرا  یهداتفارب  خوسنم و  ریسم  تسین ، یبرغ  ریسم  تفرشیپ ، ریسم  تسا . تفرشیپ  ریسم  نیا  بوخ ،

 - یناریا صخـشم  ریـسم  یتسیاـب  اـم  سپ  دـنک . تکرح  ریـسم  نآ  زا  هک  دـش  دـھاوخ  یروـشک  رھ  ریگناـبیرگ  اـھنارحب  نیا  هک  مینادـیم  تساـم ، یور  شیپ  هـمھ  تـسا ،

. بسانم تعرس  اب  مینک ؛ تکرح  تعرس  اب  ار  نیا  میریگب و  شیپ  رد  ار  نامدوخ  یمالسا 

هب مناوتیم  نم  هک  هچنآ  اما  دیـسرب ، جاتنتـسا  نیا  هب  دیـسرب ، هجیتن  هب  دـیاب  امـش  دـینک . ادـیپ  دـیاب  امـش  ار  لح  هار  نیا  دراد ، دوجو  تامدـقم  نیا  ساسا  رب  هک  یلح  هار 

دیاب تسا ؛ یھاگـشناد  تیلاعف  امـش  تیلاعف  دیھاگـشناد ، رد  هک  امـش  تسا . ریگیپ  هناـناوج و  تدـھاجم  شـالت و  منک ، ضرع  امـش  هب  یلک  دربھار  یئاـمنھار و  ناونع 

رد ام  دـینادب . کانرطخ  طلغ و  ار  یئارگهمجرت  یهویـش  یبرغ و  یاھزادرپهیرظن  زا  طرـش  دـیق و  یب  نتفرگ  وگلا  دیـشاب . یزاسهیرظن  رکف  هب  دـینک ، قیقحت  دـیناوخب ، سرد 

مولع رد  نارظنبحاـص  تارظن  موکحم  هریغ ، یـسایس و  یداـصتقا و  یاـھهنیمز  رد  یتـح  اـیند  ثداوح  زا  یرایـسب  یزاـسهیرظن . هب  میراد  جاـیتحا  یناـسنا  مولع  یهنیمز 

ار نامدوخ  یاھیزادرپهیرظن  دیاب  ام  اھهنیمز  نیا  رد  دننکیم . صخشم  ار  اھـصخاش  هک  دنتـسھ  اھنآ  هفـسلف ؛ رد  یـسانشناور ، رد  یـسانشهعماج ، رد  تسا ؛ یناسنا 

. دورب اھنآ  لابند  دشاب ؛ هتـشاد  بالقنا  یاھفدھ  هب  نالک  هاگن  دیاب  هاگـشناد  طیحم  وجـشناد و  دنک . شالت  دیاب  وجـشناد  مینک ؛ شالت  دیاب  مینک ؛ راک  دیاب  میـشاب و  هتـشاد 

یهثداح کـی  دـینیبیم  منکیم . دـیکات  نآ  یور  نم  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  دـنک . هدافتـسا  داتـسا  وجـشناد و  رـصنع  زا  هاگـشناد و  طـیحم  زا  دـناوتن  نمـشد  دیـشاب  بقارم 

، دنراذگیم ریسفت  نآ  یور  ایند  رد  هلصافالب  دینیبب  دنضرتعم ؛ دندنمهلگ ، یاهیضق  کی  رد  دیاش  الثم  یدادعت  کی  ناتدوخ ، هاگشناد  نیمھ  رد  الاح  داتفایم ، قافتا  یکچوک 

، ار تیمکاح  ینعی  تھج . نآ  لباقم  یهطقن  رد  تسرد  هکلب  هدرک ، ار  مادقا  نیا  هداد ، ماجنا  ار  تکرح  نیا  تھج  نآ  رطاخ  هب  وجـشناد  نآ  هک  یتھج  اب  هن  دـنراذگیم ، لیلحت 

. تسا رتمزال  هشیمھ  زا  یرایشھ  نیا  هاگشناد  طیحم  رد  دوب ؛ رایشھ  دیاب  لئاسو . نیا  اب  دنربیم  لاوس  ریز  ار  مالسا  ار ، ماظن 

یملع  / ٠۴/١٣٨٨/٠۶ ناگبخن  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

هچ سدقم ، عافد  یهرود  رد  هچ  بالقنا ، یهرود  رد  هچ  هک  مینادیم  یناناوج  میظع  یاھیراکادـف  گرزب و  تلم  کی  تدـھاجم  لوصحم  ار  میظع  ماظن  نیا  بالقنا و  نیا  ام 

ار و ماظن  نیا  موادـت  میناوتیمن  دریگیم . ماجنا  یگرزب  یاـھراک  یھاـگ  دـیراد و  روضح  فلتخم  یاھهنحـص  رد  هک  اھامـش ، دوخ  لـثم  دـندرک ؛ یراکادـف  زورما  اـت  نآ  زا  دـعب 

یضامغا هنوگچیھ  دینادب ، امـش  ار  نیا  مینک . ینتبم  اھزیچ  نیا  نامگ و  سدح و  هب  تسا ، مزال  وا  رد  یربھر  نالک  یریگمیمـصت  هک  یحطـس  رد  ار  ماظن  نیا  یلک  تکرح 

کی هک  نم  هچ  دینزیم ، فرح  تحار  تسا و  زاب  ناتنابز  دیتسھ و  وجشناد  هک  امـش  هچ  دنکیمن ؛ قرف  امـش ، ای  نم  ای  ام - اھتنم  تشاد ؛ دھاوخن  دوجو  تیانج  مرج و  زا 

روجنیا اضق  هاگتـسد  دـیاب  هک  مینک  مکح  میناوتیمن  میرادـن - یقرف  مھاب  تھج  نیا  رد  مراد ؛ هارمھ  مدوخ  اب  ار  نادـیم  رد  درکراک  یدامتم  یاھلاس  هبرجت و  زا  یاهعومجم 

ادیپ نوگانوگ  دسافم  یهنیمز  رد  هچ  یداصتقا ، یهنیمز  رد  هچ  یسایس ، یهنیمز  رد  هچ  یـسک ، تیمرجم  یارب  یلئالد  رگا  دنک ، هاگن  دیاب  اضق  هاگتـسد  هن ، دنک ؛ تواضق 

دشاب و مھ  عقاو  قباطم  تاعیاش  نیا  زا  یرایسب  تسا  نکمم  مونشیم ؛ ار  تاعیاش  نیا  زا  یلیخ  مھ  هدنب  دیاهدینش ، امش  هک  یتاعیاش  نیا  دنک . مکح  وا  قبطرب  درک ،

روجنیا اذل  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دنک ؛ تابثا  یـسک  هیلع  ار  یمرج  دناوتیمن  قرفتم  دھاش  هنیرق و  اما  دشاب ؛ هتـشاد  شیارب  مھ  ینئارق  دـھاوش و  ناسنا 

. هتکن کی  نیا  درذگب . یلیلد  کی  هب  وا  مرج  زا  دراد  انب  هاگتسد  هک  دراد  دوجو  یاهدرپ  تشپ  یعطق  مرجم  کی  مینک  ضرف  هک  تسین 

بناوج یهمھ  یهظحالم  اب  یتسیاب  دھدیم ، ماجنا  دراد ، لئاسم  زا  یضعب  هک  یلومش  یهبنج  اب  نالک  حطس  رد  ماظن  هک  یئاھراک  تسھ : نیا  رانک  رد  یرگید  یهتکن 

رھ تفرگ ، دھاوخ  ماجنا  هدـنیآ  رد  هچنآ  هتفرگ و  ماجنا  نونکات  هک  هچنآ  دـینک ، هاگن  تاظحالم  نیا  اب  امـش  رگا  منکیم  رکف  درک . هاگن  لئاسم  هب  دوشیمن  یدـعبکی  دـشاب ؛

. درک دھاوخ  عناق  ار  یفاصنااب  نھذ 

تلود  / ١۶/١٣٨٨/٠۶ تئیھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ناوتب دـیاش  تفرگ . دـیابن  مک  تسد  ار  نیا  تسا ؛ یمھم  زیچ  زادـنا  مشچ  دنـس  نیا  دیجنـسب . زادـنا  مشچ  دنـس  صخاش  اب  ار  تلود  یراک  یا و  همانرب  یاھ  یریگ  تھج

نآلا دینیبب  دینک  هاگن  تسا . مھم  زادنا  مشچ  دنس  تسا . تدمدنلب  نالک و  هاگن  کی  میرادن . تیمھا  نیا  هب  روشک  رد  ار  یدنـس  چیھ  ام  یـساسا ، نوناق  زا  دعب  هک  تفگ 

شیپ رتشیب  لاس  راھچ  زا  هک  تسا  نیا  اعدا  کی  میا ؟ هتفر  شیپ  ردقچ  میراد . زادـنا  مشچ  نیا  نایاپ  هب  لاس  هدزناش  ام  ینعی  هتـشذگ ، زادـنا  مشچ  دنـس  زا  لاس  راھچ 

نیا رد  دوشب . هظحالم  دـیاب  تسرد  دوشب ؛ هدیجنـس  تسرد  دـیاب  اھ  نیا میا . هتفر  شیپ  لاس  راھچ  نیا  فصن  میا ؛ هتفر  شیپ  رتمک  هن ، هک  تسا  نیا  اـعدا  کـی  میا ؛ هتفر 

هک مینادب  مھ  دیاب  تقو  نآ  مینام . یم  بقع  میسرن ، هدنیآ  نآ  هب  رگا  تسا . هتسیاش  مزال و  هدنیآ  نیا  ناریا  تلم  یارب  هک  هدش  هتفرگ  رظن  رد  یا  هدنیآ  زادنا ، مشچ  دنس 

، مینک میظنت  ار  تعرـس  دـیاب  دـننک . یم  تکرح  دـنراد  مھ  اـھ  نآ دنتـسین ؛ تباوـث  همھ  مھ  اـم  فارطا  مینک ، یم  تـکرح  فدـھ  نآ  تمـس  هـب  مـیراد  اـم  هـک  روـط  نـیمھ 

تـسرد راک  دوخ  مھـس  رد  تلود  نیا  ینعی  میـسرب . زادـنا  مشچ  فدـھ  هب  اعقاو  میناوتب  هک  مینک  میظنت  ار  تعرـس  نیا  یروج  مینک ؛ میظنت  ار  اھ  همانرب  یاھ  یدـنب  نامز
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. دشاب هداد  ماجنا  ار  شدوخ 

تلود  / ٠٨/١٣٨٩/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

تسا و سلجم  یـسررب  هظحالم و  تسد  رد  مجنپ  یهماـنرب  نیا  ـالاح  هک  تسا ؛ هلاسجـنپ  یاـھهمانرب  تسا ، مزـال  اـھیریگتھج  نیا  رد  زاـب  هک  یرگید  یاـھزیچ  زا  یکی 

سلجم دراد ، یراشفاپ  مھ  ساسا  نامھ  رب  هدرک و  هیھت  ار  یزیچ  کـی  تلود  هک  مینک  ضرف  هچناـنچ  رگا  دریگب . ماـجنا  سلجم  تلود و  نیب  یعقاو  یراـکمھ  هک  میراودـیما 

هاـگن زا  یـشان  تارییغت  نیا  هک  دریگب  تروص  مجنپ  یهماـنرب  رد  یتارییغت  هک  مینک  ضرف  رگا  اـی  دروخیم . مھ  هب  هماـنرب  ماجـسنا  دـھدب ، نیا  یور  یایـساسا  تارییغت  مھ 

ای یـشخب  یتقو  ناسنا  دروخیم . مھ  هب  همانرب  ماجـسنا  مھ  زاب  دـشاب ، هقطنم  کی  هب  هاگن  ای  شخب  کی  هب  هاگن  زا  یـشان  هکلب  دـشابن ، روشک  هب  نالک  هاگن  هچراـپکی و 

هاگن یعومجم  رظن  اـب  ناـسنا  هک  یتقو  اـما  تسا ؛ یعقاو  مھ  زاـین  تسا ، روج  نیمھ  مھ  اـعقاو  دـیامنیم . تشرد  گرزب و  وا  رظن  هب  یئاـھزیچ  کـی  دـنک ، هاـگن  یاهقطنم 

تاناکما دریگب و  ماجنا  دـیاب  هک  یئاھراک  یهیقب  اب  یهسیاقم  رد  نوچ  دوشیم ؛ کچوک  دزابیم و  گنر  مینیبیم  تسھ ، مھ  تشرد  دوخ  یاج  رد  هک  یزاین  نامھ  دـنکیم ،

همانرب رب  یاهقطنم  یلحم و  یعـضوم و  هاگن  ای  یـشخب  هاگن  دیابن  درک . هاگن  همانرب  هب  یروجنیا  دـیاب  دـشاب . هتـشاد  تیولوا  دـناوتیمن  زاین  نیا  اعبط  تسھ ، هک  یدودـحم 

. دشاب مکاح 

ناریا  / ١۶/١٣٩٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رارق ام  یور  شیپ  رد  ار  یگرزب  یاھتصرف  دناوتیم  اھنیا  هک  تسا  مکاح  ایند  رب  یمھم  طئارش  میتسھ . یعضو  هچ  رد  ام  مینیبب  مینکب ، یـسانشزاب  کی  ار  نامدوخ  دیاب  ام 

زا هک  تسھ  مھ  یھاگ  درک . میھاوخ  ررـض  میورن ، اھتـصرف  نیا  غارـس  هب  ماـگنھب  رگا  مینکن ، هدافتـسا  تسرد  نآ  زا  رگا  میـسانشن ، رگا  مینیبن ، رگا  ار  اھتـصرف  نیا  دـھدب .

لئاسم هب  یمومع  یلک و  یعمج و  هاـگن  کـی  تھج  نیا  زا  هک  تسین  دـب  اذـل  تسا . یگدـنامبقع  بجوم  شدوخ  دـیدھت ، کـی  دوشیم  شدوخ  تصرف ، کـی  نداد  تسد 

مھ یایفنم  طاقن  میراد ، یتبثم  طاقن  ام  مینکن . یرگنوسکی  مینک ؛ اطخ  راچد  یتسیابن  ار  نامدوخ  مینک ؛ هاگن  هنانیبعقاو  یتسیاب  یلک  هاگن  نیا  رد  هتبلا  مینکب . روشک 

هناک هریغ  یسایس و  ناگبخن  نیلوئـسم و  یخرب  نیب  رد  هک  دنکیم  هدھاشم  ناسنا  هنافـساتم  زورما  دوشیم . هداد  هبلغ  یفنم  هاگن  طقف  یھاگ  مینیبب . ار  ود  رھ  میراد ؛

یفابیفنم ابترم  اـھهناسرریغ  اـھهناسر و  رد  دـننک . هیکت  یفنم  طاـقن  یور  دـننیبن ؛ ار  تبثم  طاـقن  دـشاب ؛ یفنم  هاـگن  دـشاب ؛ هنانیبدـب  هاـگن  هاـگن ، هک  تسا  هدـش  دـم 

. میئوگب ار  قیاقح  میھاوخیم  ام  تسا ؛ نالف  دیئوگیم  تسا ، یئامنهایس  دیئوگیم  میئوگب . ار  تایعقاو  ام  دیراذگیمن  امـش  اقآ  دنیوگیم  ارچ ، مھ  دیوگیم  ناسنا  ات  دوشیم .

رایـسب دینک ، نایب  ار  نآ  هنانیبعقاو  هاگن  کی  ناونع  هب  دیھاوخیم  امـش  دوشیم و  یلاکـشا  کی  راچد  یدیلوت  دحاو  کی  دیئامرفب  ضرف  رگا  بخ ، تسا . یرگنوسکی  نیا  هن ،

، مینکن نایب  ار  تبثم  یهطقن  نیا  رگا  میمھفیم ؛ ار  روشک  لئاسم  روج  کی  مینک ، نایب  ار  تبثم  یهطقن  نیا  رگا  هدش . داجیا  مھ  یدیلوت  دـحاو  ات  ود  الثم  شرانک  رد  بوخ ،

یتسرد دروآرب  نیا  تسین ؛ ینیبعقاو  اعبط  نیا  دراد -  دوجو  یفنم  طاقن  هتبلا  هک  مینک -  هدـھاشم  ار  یفنم  طاقن  طقف  رگا  دـیمھف . میھاوخ  یرگید  روج  ار  روشک  لـئاسم 

. تسا نیا  مھ  شایعامتجا  ررض  دوشیم ؛ یدیماان  هب  رجنم  داد ؛ دھاوخن  ام  هب  روشک  عاضوا  زا 

تـسا یفاک  اھرتیت  نیا  زا  مادک  رھ  هک  دنراد  رتیت  ات  جـنپ  ات ، راھچ  یزور  رھ  اھهمانزور  زا  یـضعب  منکیم . یرورم  کی  روط  نیمھ  الومعم  ار  همانزور  ات  تسیب  هد  اھزور  هدـنب 

، تسھ هچرھ  تسا ؛ یرتـشم  بذـج  ضارغا  تسا ، یـسایس  ضارغا  ـالاح  دـنرادیم . تـسود  ار  راـک  نـیا  یفنم ! یفنم ، یفنم ، یفنم ، دـنازرلب ؛ ار  فیعـض  مدآ  کـی  لد 

. تسا یدیماان  بجوم  تسا ؛ ینیبعقاو  فالخ  یفنم ، هاگن  نداد  هبلغ  تسا . طلغ  نیا  تسا ، تیعقاو  نیا  اما  مینکیمن ؛ مھتم  ار  یناسک  مینادیمن ؛

هک دوشیم  ناسنا  رد  یتیاضر  کی  بجوم  تسا ؛ هدننک  هارمگ  مھ  نیا  یفنم ، یهطقن  ندید  نودـب  تبثم ، هاگن  نداد  هبلغ  ینعی  تسا . روج  نیمھ  مھ  شلباقم  یهطقن 

راک نیا  دھدب ، ماجنا  هتـسناوت  ماظن  روشک و  ار  راک  نیا  دـید . تبثم  طاقن  رانک  رد  دـیاب  مھ  ار  یفنم  طاقن  تسین . تسرد  مھ  نیا  تسا ؛ بذاک  تیاضر  تیاضر ، نیا  انایحا 

مھ رانک  رد  ار  تبثم  طاقن  یفنم و  طاقن  دـیاب  میروایب ، تسد  هب  تسرد  ار  روشک  عاضوا  میھاوخب  رگا  نیاربانب  مینیبب . مھ  راـنک  رد  ار  اـت  ود  نیا  دـھدب ؛ ماـجنا  هتـسناوتن  ار 

. مینک هدھاشم 

کی زورما  نم  دـننک . راـک  ثـحب  نـیا  یور  دننیـشنب  ناـیوزوح  نایھاگـشناد و  ناـگبخن ، نالوئـسم ، هـک  تـسا  نـیا  مشھاوـخ  نـم  دراد . مزـال  یاینـالوط  ثـحب  نـیا  بـخ ،

تبثم طاقن  نیا  دننک . هیھت  یفنم  طاقن  زا  یتسرھف  کی  تبثم ، طاقن  زا  یتسرھف  کی  دننیـشنب  دراد . مزال  یاینالوط  راک  نیا  اما  منکیم ، حرطم  ار  یرـصتخم  یهتـشررس 

دیاب ار  یئاھراک  هچ  هک  داد  دـھاوخ  ناشن  ام  هب  ار  اھتیولوا  یفنم  طاقن  نوتـس  نآ  میراد . روشک  رد  یتاناکما  هچ  اھتیفرظ و  هچ  ام  هک  داد  دـھاوخ  ناشن  اـم  هب  ار  اـھتیفرظ 

. مینک راک  هچ  میمھفب  دنک ؛ نشور  ار  ام  هار  دناوتیم  نیا  میتشاذگ ، مھ  رانک  رد  ار  ات  ود  نیا  هک  یتقو  مینکب .

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/١٧ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

 ... تسا ینیبشیپ  لباق  اھبیشن  زارف و  اھیتخس و  ساسا ، نیمھ  رب  دراد و  دوجو  یتسرد  تخانش  تکرح ، ریسم  نمشد و  فادھا ، هب  تبسن  تدمدنلب  هاگن  رد 

ماکحتـسا تماقتـسا و  نامیا و  اب  هیلعهللاناوضر ]  ] راوگرزب ماما  اما  دشیم ، یھتنم  تسکـش  هب  هزرابم  اعطق  تشادن ، دوجو  یتدمدنلب  هاگن  نینچ  هزرابم ، نارود  رد  رگا 

 ... دیسر یزوریپ  هب  دوخ  یاھیتخس  یهمھ  اب  هزرابم  ماجنارس  داتسیا و  هدنیآ ، هب  دیما  یحور و 

. درک نیمضت  ار  ولج  هب  ور  تکرح  رارمتسا  هناراودیما ، یهیحور  مدرم و  هب  هیکت  مالسا و  هب  نامیا  اب  یرود و  یعطقم  تدمهاتوک و  یاھهاگن  زا  دیاب  طیارش  نیا  رد 

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/١٧ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

. دنتسھ نآ  لابند  هب  اھیبرغ  هک  تسا  یتدمدنلب  فدھ  کی  نآ  یلصا  تلع  اما  تسا ، یاهتسھ  عوضوم  رھاظهب  اھمیرحت  یهناھب 

یربھر  / ١۴/١٣٩٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

جراخ هک  نوگانوگ  ثداوح  هک  تسا  ادیپ  مینک . هاگن  عماج  نالک و  هاگن  اب  روشک  نوگانوگ  لئاسم  هب  میراد  هفیظو  ماظن ، یزاسمیمصت  یریگمیمصت و  فلتخم  حوطس  رد  ام 

نیا یهدـنرادهگن  یاھنوتـس  نالوئـسم و  یمالـسا و  ماظن  دـتفایم . قافتا  روشک -  حطـس  رد  یتح  هچ  ناھج و  حطـس  رد  هچ  هقطنم ، حطـس  رد  هچ  تسا -  ام  رایتخا  زا 

هثداح نیا  لباقم  رد  یلاعفنا  تروص  هب  ام  دتفایم ، قافتا  یاهثداح  ینعی  درک ؛ فیرعت  ثداوح  اب  تبـسن  رد  ار  فئاظو  نیا  ناوتیمن  دنراد ، یفئاظو  مدرم  داحآ  رانک  رد  ماظن 

تـسا مزال  تسا . وسنآ  وسنیا و  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ندش  هدناشک  یانعم  هب  نیا  دوشیمن ؛ نیا  مینکب ، یمادقا  کی  میریگب ، یعـضوم  کی  مینکب ، یتکرح  کی 

زا تلفغ  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  نالوئـسم  هک  تسا  هدوبن  روجنیا  هدوب ؛ مھ  مکاح  عماج  نالک و  هاگن  نیا  روشک  رد  هللادـمحب  بخ  هک  لئاسم -  هب  نالک  هاگن  عماج و  هاـگن 

. میسانشب ار  هثداح  میریگب ، عضوم  ثداوح  لباقم  رد  عماج  هاگن  نیا  اب  دوشب و  ظفح  نانچمھ  دنشاب -  هدرک  نیا 

ققحت زا  تسا  ترابع  شراعش  هک  یماظن  میربب  دای  زا  دیابن  نکل  تسا ، هدشرارکتاھراب  فرح  نیا  تفرگ ؛ لکش  نوگانوگ  ثداوح  دابدنت  نایم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

کی یھلا ، یاھـشزرا  طباوض و  یھلا و  نید  یھلا و  تعیرـش  اب  تسا  ام  یعامتجا  یگدنز  یریگبلاق  شراعـش  روشک ، یمدرم و  یهعماج  رد  مدرم و  یگدـنز  رد  ادـخ  نید 

. داتفا قافتا  هزجعم  نیا  دوب و  هزجعم  هیبش  یزیچ  هتفرگ ، لکش  هتفر و  شیپ  یرگیدام  تمس  هب  تعرس  اب  نرق  هس  ود  هک  ییایند  رد  یماظن  نینچ 

یاھینمشد بجوم  رابکتسا  ماظن  اب  یهزرابم  تسایس  ای  روشک  لالقتـسا  هک  مییوگن  دش ؛ عورـش  مالـسا " رب  یهیکت   " اب اھهضراعم  مھ  یمالـسا  ماظن  لیکـشت  لوا  زا 

هک تسا  هدـش  ضرع  اھراب  دیـشوج . مالـسا  لد  زا  ام  یرالاسمدرم  دیـشوج ، مالـسا  لد  زا  رابکتـسا  اب  یهزرابم  اھتنم  تسا -  نیمھ  تسا ، یتقیقح  نیا  هک  دوب -  اھنآ 
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نیا یرگید ؛ موھفم  کی  اب  نید  تسا و  یموھفم  کی  اب  یرالاسمدرم  نیب  یمامـضنا  بیکرت  کی  یانعم  هب  نیا  ینید ، یرالاسمدرم  مییوگیم  اـم  یتقو  هک  تسین  روجنیا 

؛ میدیسر یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  ام  هک  تسا  مالـسا  تیادھ  اب  تسا ، هداد  ناشن  ام  هب  ار  هار  نیا  مالـسا  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  نید  زا  ام  یرالاسمدرم  تسین .

هچنآ دندرک ، فذـح  دـنتفرگ و  ماظن  نیا  زا  ار  مالـسا  هچنانچ  رگا  تسا ؛ مالـسا  هب  هجوتم  زکرمتم و  اھینمـشد  نیا  دوب . دـھاوخ  روجنیمھ  یھلا  قیفوت  هب  مھ  نیا  زا  دـعب 

دوجو ییاھیدنبفص  درک . لیلحت  ار  لئاسم  دیاب  هاگن  نیا  اب  دش ؛ دھاوخ  گنرمک  ای  دش  دھاوخ  فیعضت  ای  دش  دھاوخ  فذح  یعیبط  روطهب  تسھ ، مھ  مالسا  زا  یشان 

وا لـباقم  رد  ارچ  اـم  دـنکیم ؟ ینمـشد  ارچ  تسیچ ؟ تسیک ؟ اـم  لـباقم  فرط  مینیبب  دـیاب  میتـسھ ؛ هیـضق  فرط  کـی  اـم  اھیدـنبفص  نیا  زا  یرایـسب  رد  اـیند و  رد  دراد 

طارـص یلع  ایوس   » یانعم میقتـسم ؛ طارـص  یلع  ایوس  یـشمی  نما  یدھا  هھجو  یلع  ابکم  یـشمی  نمفا  دومرف : دید . دیاب  نالک  هاگن  کی  اب  ار  اھنیا  مینکیم ؟ تمواقم 

هک یتایعقاو  تسیچ و  فدھ  نیا  هب  ندیسر ]  ] هار تسیچ و  فدھ  هک  مینیبب  بناوج ، یهمھ  یهظحالم  اب  شنیب ، اب  تریصب ، اب  زاب ، مشچ  اب  هک  تسا  نیمھ  میقتسم »

. مینکب تکرح  مینک و  یریگمیمصت  اھنیا  هب  هجوت  اب  تسیچ ؟ اھنیا  دراد ، دوجو  ام  هار  رس  رد 

بالقنا  / ١٨/١٣٩٢/٠۶ ربھر  اب  روشک  رسارس  یهعمج  یهمئا  رادید 

نامرس هکنآ  رب  هوالع  دید و  میھاوخن  ار  تایعقاو  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  دنشاب  یحیحص  عماج و  هاگن  یاراد  دیاب  مدرم ، داحآ  اھتاملپید و  نویسایس و  نالوئـسم و  تلود و 

. دروخ میھاوخ  مھ  هبرض  تفر ، دھاوخ  هالک 

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

، تسا هحماسم  تسا ، یرگنلھـس  نیا  رگیدـکی ، اـب  ورمع  دـیز و  یهلباـقم  یحاـنج و  یطخ و  یـسایس و  یاھـشلاچ  هب  میھاـکب  ورف  ار  بـالقنا  شلاـچ  مییاـیب  اـم  هکنیا 

، دراد فالتخا  یاورمع  اب  یدیز  ای  دنراد ، اوعد  رگید  یسایس  نایرج  کی  اب  یسایس  نایرج  کی  یـسایس ، طخ  کی  هکنیا  تسین . اھنیا  بالقنا  شلاچ  تسا ؛ یراگنالھس 

رارق بطاخم  اب  لوا  زا  بالقنا  مییوگیمن  هدرک . هئارا  تیرـشب  یارب  ار  یدـیدج  مظن  کی  بالقنا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  بالقنا  یـساسا  شلاچ  تسین ؛ بالقنا  شلاـچ  اـھنیا 

یمایپ بالقنا  نیا  مایپ  بالقنا و  نیا  نابز  اما  دوب ؛ ناریا  رد  یداینب  تارییغت  داجیا  هجوتم  دوب ، ناریا  لئاسم  هجوتم  دوب ، ناریا »  » یمالـسا بالقنا  هن ، دـمآ ؛ رـشب  لک  نداد 

یهلیـسو هب  یرـشب  تقیقح  کی  یناھج ، تقیقح  کی  یناھج ، موھفم  کی  دـنامب ؛ رـصحنم  ناریا  یاھزرم  رد  لاح -  عبط  هب  تسناوتیمن -  دـناوتیمن و  هک  دوب  ینابز  دوب و 

یعامتجا و لکـش  رد  ار  مایپ  نآ  میھاوخب  رگا  تسیچ ؟ مایپ  نآ  تسا . هتـسبلد  مایپ  نیا  هب  هک  دنکیم  ساسحا  دونـشب  ار  نآ  ایند  رد  یـسک  رھ  هک  دش  هداد  مایپ  بالقنا 

بالقنا قطنم  تسا ؛ مولظم  هب  ملاظ و  هب  ایند  میسقت  ماظن  هطلس ، ماظن  تسا . بالقنا  مایپ  نیا  تسا ؛ هطلس  ماظن  اب  یهلباقم  مینکب : نایب  هلمج  کی  رد  نآ  یناسنا 

. دوشب ملظ  امش  هب  دیراذگب  دیابن  دینک و  ملظ  دیابن  تسا ؛ نوملظت » نوملظت و ال  ال  ، » تسا مالسا  قطنم  هک 

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

زا یهتفرگرب  هک  یمالـسا  بالقنا  ینعی  مالـسا -  مولظم . ملاظ و  هب  ایند  میـسقت  صخـشم  راکوزاس  نامھ  اب  دـھدیم ، شرتسگ  ار  داسف  ار ، رقف  ار ، گـنج  هطلـس  ماـظن 

؛ تسا اجنیا  یلصا  یاوعد  تسا ؛ اجنیا  یلصا  شلاچ  دنکیم ؛ یفن  ار  لماوع  نیا  یهمھ  ینعی  نوملظت ، نوملظت و ال  ال  دیوگیم : دیآیم  تسا -  یمالسا  میھافم  نامھ 

همھ یاهتسھ ، یژرنا  یهلئـسم  هدوب ،]  ] اھلاس نیا  رد  هک  ییاھزیچ  یهیقب  اتدوک ، داجیا  یلخاد ، گنج  میرحت ، تسا . هناھب  اھفرح  یهیقب  تسا ؛ اھنیا  بالقنا  اب  یاوعد 

 - دنامیم دوشیم و  راگدـنام  تلود  نآ  دـھدیم و  لیکـشت  تلود  دوشیم ، زوریپ  ایند  یهمھ  روصت  فالخرب  دـیآیم  یبالقنا  کی  دـید : دـیاب  درک ، هاگن  دـیاب  بوچراھچ  نیا  رد  ار 

نیب زا  دـیاب  لاس ، راھچ  هس  فرظ  دـنداد ، فیفخت  هدرخ  کی  دـعب  لاس ، ود  لاس ، کی  هام ، شـش  فرظ  یمالـسا  یروھمج  دـندرکیم  لاـیخ  هک  اـیند  یهمھ  روصت  فـالخرب 

کی هب  دش  لیدـبت  یاهقطنم ، تردـق  کی  هب  دـش  لیدـبت  دـش ، اھبر » نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  امـسلا . یف  اھعرف  تباث و  اھلـصا   » زورهبزور دـش ، رتیوق  زورهبزور  تفریم - 

. دننمشد نیا  اب  دنفلاخم ، نیا  اب  یناھج ؛ نالک  لئاسم  رد  راذگرثا  روشک 

سک چیھ  میرادن ؛ لوبق  نامهدیقع  رطاخهب  اکیرمآ ، ریغ  اکیرمآ و  رطاخ  هب  هن  ورمع ، دیز و  رطاخهب  هن  ار  یاهتسھ  حالـس  ام  بخ ، دننکیم . حرطم  ار  یاهتـسھ  حالـس  ثحب 

اھنآ یهلئسم  اما  تشاد ؛ میھاوخن  میشاب و  هتشاد  دیابن  مییوگیم  اعطاق  مھ  نامدوخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  شاب ، هتشادن  امش  مییوگیم  ام  یتقو  دشاب . هتـشاد  دیابن 

، دروخب مھ  هب  ناشراصحنا  دنھاوخیمن  هتبلا  دـننزب ، مھ  هب  ار  اھنآ  راصحنا  هک ]  ] دـنیایب دوجوهب  اضرف  مھ  اھروشک  زا  یخرب  هک  دـنرادن  یفرح  اھنآ  تسا ؛ یرگید  یهلئـسم 

نیا یهناوتـشپ  یتردق ، نینچ  کی  یناوت ، نینچ  کی  نتـشاد  نوچ  ارچ ؟ دـننکیم ؛ اپب  تمایق  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  ناریا  دروم  رد  دـننکیمن ؛ اپ  رب  مھ  یتمایق  اما 

نالف برغ و  اکیرمآ و  یاھدرکیور  یتسیاب  بوچراھچ  نیا  رد  دـید ، دـیاب  ار  نیا  تخانـش ، دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ اـجنیا  یلـصا  شلاـچ  تسا ؛ نوملظت » ـال  نوملظت و  ـال   » ماـظن

. تسا نیا  یمالسا  بالقنا  درک ؛ لیلحت  ریسفت و  ار  اھنیا  هب  یهتسبلد  هتسباو و  نایرج  نالف  اھنیا و  هب  یهتسباو  روشک 

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

، تسا هحماسم  تسا ، یرگنلھـس  نیا  رگیدـکی ، اـب  ورمع  دـیز و  یهلباـقم  یحاـنج و  یطخ و  یـسایس و  یاھـشلاچ  هب  میھاـکب  ورف  ار  بـالقنا  شلاـچ  مییاـیب  اـم  هکنیا 

، دراد فالتخا  یاورمع  اب  یدیز  ای  دنراد ، اوعد  رگید  یسایس  نایرج  کی  اب  یسایس  نایرج  کی  یـسایس ، طخ  کی  هکنیا  تسین . اھنیا  بالقنا  شلاچ  تسا ؛ یراگنالھس 

رارق بطاخم  اب  لوا  زا  بالقنا  مییوگیمن  هدرک . هئارا  تیرـشب  یارب  ار  یدـیدج  مظن  کی  بالقنا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  بالقنا  یـساسا  شلاچ  تسین ؛ بالقنا  شلاـچ  اـھنیا 

یمایپ بالقنا  نیا  مایپ  بالقنا و  نیا  نابز  اما  دوب ؛ ناریا  رد  یداینب  تارییغت  داجیا  هجوتم  دوب ، ناریا  لئاسم  هجوتم  دوب ، ناریا »  » یمالـسا بالقنا  هن ، دـمآ ؛ رـشب  لک  نداد 

یهلیـسو هب  یرـشب  تقیقح  کی  یناھج ، تقیقح  کی  یناھج ، موھفم  کی  دـنامب ؛ رـصحنم  ناریا  یاھزرم  رد  لاح -  عبط  هب  تسناوتیمن -  دـناوتیمن و  هک  دوب  ینابز  دوب و 

یعامتجا و لکـش  رد  ار  مایپ  نآ  میھاوخب  رگا  تسیچ ؟ مایپ  نآ  تسا . هتـسبلد  مایپ  نیا  هب  هک  دنکیم  ساسحا  دونـشب  ار  نآ  ایند  رد  یـسک  رھ  هک  دش  هداد  مایپ  بالقنا 

بالقنا قطنم  تسا ؛ مولظم  هب  ملاظ و  هب  ایند  میسقت  ماظن  هطلس ، ماظن  تسا . بالقنا  مایپ  نیا  تسا ؛ هطلس  ماظن  اب  یهلباقم  مینکب : نایب  هلمج  کی  رد  نآ  یناسنا 

دوجو یهصرع  یرـشب و  یهحفـص  یهمھ  رد  تسیک  دوشب . ملظ  امـش  هب  دیراذگب  دیابن  دینک و  ملظ  دیابن  تسا ؛ ( ١ «) نوملظت نوملظت و ال  ال  ، » تسا مالـسا  قطنم  هک 

ندش ادیپ  زا  دعب  زا  تسا  ناھج  رب  مکاح  مظن  لباقم  یهطقن  تسرد  نیا  وشب . ملظ  هن  نک ، ملظ  هن  دوشن ؟ هتـسبلد  مایپ  نیا  هب  دشابن ، دنـسرخ  مایپ  نیا  زا  هک  ناسنا 

مایپ نیا  اب  دـشاب ، هطلـس  ماظن  هب  یهتـسباو  هک  ایند  رد  یھاگتـسد  رھ  ملاع . رد  هطلـس  گنھرف  عویـش  نآ ، عبت  هب  یتعنـص و  یاھرازبا  عویـش  یتعنـص و  دـیدج  ندـمت 

ملظ نوچ  دنفلاخم ، مایپ  نیا  اب  اھتلم -  یاھتورث  یلم ، یاھتورث  یهدنکم  یداصتقا  یاھهکبش  رابج ، یاھتلود  ینعی  دنرگهطلس -  ناشدوخ  هک  یناسک  نآ  تسا . فلاخم 

یاهطلـس دـنرادن ، یرادـتقا  ناشدوخ  دنتـسھ ، یناھج  یهطلـس  ماظن  نآ  عبات  دـننکیم و  تموکح  دـنمتورث  ای  ریقف  یاھتلم  رب  هک  یتسدورف  تسدریز و  یاھتلود  دـننکیم .

یزور کی  اـی  ار  اـکیرمآ  اـضرف  یاھتـسایس  ار ، هطلـس  ماـظن  یاھتـسایس  هک  یتلود  نـالف  دـنمایپ . نیا  فلاـخم  دـنتفایم ، هار  اـھنآ  لاـبند  دنتـسھ ، اـھنآ  عباـت  اـما  دـنرادن ،

یتیلم و دنچ  یللملانیب و  یاھیناپمک  تسا ؛ فلاخم  یعیبط  روط  هب  نوملظت » نوملظت و ال  ال   » مایپ اب  نیا  دنکیم ، ارجا  دوخ  روشک  رد  ومهبوم  ار  سیلگنا  یاھتسایس 

. دـنفلاخم نیا  اـب  دـنھدیم ، شرتسگ  ار  داـسف  رقف و  گـنج و  رـصنع  هس  اـیند  رد  هک  ییاھتـسایس  نآ  دـنفلاخم ؛ نیا ] اـب   ] یمومع یاـھتورث  ناگدـننک  عمج  یتـیلم و  کـت 

مھ گنج  هب  ار  هورگ  ود  ای  دنتـشاد  گنج  یـسک  اـب  ناـشدوخ  اـی  هدوب ؛ هطلـس  ماـظن  ذوفن  ریثاـت  تحت  اـبلاغ  ریخا ، نرق  هس  ود  نیا  رد  ریخا ، یهھرب  نیا  رد  اـیند  یاـھگنج 

دنناوتیمن ناـشدوخ  یعیبط  عباـنم  زا  دـننکیم و  یگدـنز  رقف  رد  نآ  مدرم  هک  یریقف  یاـھروشک  نیا  زا  یرایـسب  تسا ، اـھنآ  راـک  مھ  رقف  دـنربب . دوس  هکنیا  یارب  دـنتخادنا 

رھاوج باتک  نیا  دندرک . یھت  مھ  ناشدوخ  شناد  یدوجوم  زا  یـسایس ، یهطلـس  رثا  رب  ار  اھروشک  زا  یلیخ  اھنیا  تسا . اھنیا  ندرگ  هب  اھنآ  رقف  هانگ  دـننک ، یرادربهرھب 

، نیما مھ  تسا  یمدآ  وا  دنکیم -  حیرـشت  دنکیم ، ریوصت  دنکیم ، نایب  ار  دنھ  رد  اھـسیلگنا  ذوفن  تلاخد و  هک  یـشخب  رد  دیناوخب ؛ ار  ناھج -  خـیرات  هب  یھاگن  ورھن -  لعل 

زا یکی  دـندش ، دـنھ  دراو  یتـقو  اھـسیلگنا  دوـب . رتـشیب  دوـبن و  رتـمک  برغ  سیلگنا و  اـپورا و  زا  دوـب ، دـنھ  رد  هک  یملع  دوـب ، دـنھ  رد  هـک  یتعنـص  دـیوگیم  عـلطم -  مـھ 

ادگ ریقف و  دعب ، یاھهرود  رد  نویلیم  اھدص  اھتقو ، نآ  نویلیم  اھهد  هک  دسریم  اجنآ  هب  دنھ  راک  دعب  بخ ، دنریگب . ار  یموب  تعنص  شرتسگ  ولج  هک  دوب  نیا  ناشیاھهمانرب 

« يمالسا بالقنا  نالک  لیلحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 12 
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هکنیا رب  هوالع  هطلس  ماظن  سپ  دنروجنیمھ . نیتال  یاکیرمآ  یاھروشک  زا  یرایـسب  تسا ؛ روجنیمھ  اقیرفآ  دشاب ؛ هتـشاد  یعقاو  یانعم  هب  یهنـسرگ  باوخنابایخ و  و 

، هروفوم همعن  تیار  ام   » نامھ هدش ، عمج  ایند -  کی  هجرد  نادنمتورث  نیا  تورث -  یاھهلق  رد  دـینیبیم  امـش  هک  یمیظع  یاھتورث  نیا  تسا . نیرفآرقف  تسا ، زورفاگنج 

کی تراجت  دننکیم ، تراغ  ار  روشک  کی  یاچ  دننکیم ، تراغ  ار  روشک  کی  یزرواشک  لوصحم  دننکیم ، تراغ  ار  روشک  کی  تفن  یتقو  تسا . عیـضم » قح  اھبناج  یف  الا و 

بخ دننکیم ، بلس  تلم  کی  زا  ار  یلم  تفرـشیپ  نوئـش  یهیقب  ار و  تعنـص  ار ، دیلوت  دننامب ، مورحم  نآ  زا  روشک  نآ  دوخ  مدرم  هک  دنریگیم  ناشدوخ  تسد  رد  ار  روشک 

رما کی  هک  یـسنج -  لیم  شتآ  نتخورفارب  ایند و  رد  داسف  شرتسگ  تسا . اھنآ  راک  داسف  مھ  تسا ، اھنآ  راک  رقف  مھ  تسا ، اھنآ  راک  گنج  مھ  سپ ، دوشیم . ریقف  تلم 

. تسا یلصفم  هناگادج و  ناتساد  اھنیا  زا  مادک  رھ  هک  تسا ؛ اھنآ  راک  اھناسنا -  یهمھ  رد  ندش  روهلعش  ندش و  هتخورفارب  لباق  تسا و  یعیبط 

یهتفرگرب هک  یمالسا  بالقنا  ینعی  مالسا -  مولظم . ملاظ و  هب  ایند  میسقت  صخـشم  راکوزاس  نامھ  اب  دھدیم ، شرتسگ  ار  داسف  ار ، رقف  ار ، گنج  هطلـس  ماظن  بخ ،

اجنیا یلـصا  یاوعد  تسا ؛ اجنیا  یلـصا  شلاچ  دـنکیم ؛ یفن  ار  لماوع  نیا  یهمھ  ینعی  نوملظت ، نوملظت و ال  ال  دـیوگیم : دـیآیم  تسا -  یمالـسا  میھاـفم  ناـمھ  زا 

یژرنا یهلئـسم  هدوـب ،]  ] اـھلاس نیا  رد  هک  ییاـھزیچ  یهیقب  اـتدوک ، داـجیا  یلخاد ، گـنج  مـیرحت ، تـسا . هناـھب  اـھفرح  یهـیقب  تـسا ؛ اـھنیا  بـالقنا  اـب  یاوـعد  تـسا ؛

راگدـنام تلود  نآ  دـھدیم و  لیکـشت  تلود  دوشیم ، زوریپ  ایند  یهمھ  روصت  فالخرب  دـیآیم  یبالقنا  کـی  دـید : دـیاب  درک ، هاـگن  دـیاب  بوچراـھچ  نیا  رد  ار  همھ  یاهتـسھ ،

راھچ هس  فرظ  دـنداد ، فیفخت  هدرخ  کی  دـعب  لاس ، ود  لاس ، کی  هام ، شـش  فرظ  یمالـسا  یروھمج  دـندرکیم  لایخ  هک  ایند  یهمھ  روصت  فـالخرب  دـنامیم -  دوشیم و 

، یاهقطنم تردق  کی  هب  دش  لیدبت  دش ، ( ٢ «) اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  امـسلا . یف  اھعرف  تباث و  اھلـصا   » زورهبزور دش ، رتیوق  زورهبزور  تفریم -  نیب  زا  دیاب  لاس ،

. دننمشد نیا  اب  دنفلاخم ، نیا  اب  یناھج ؛ نالک  لئاسم  رد  راذگرثا  روشک  کی  هب  دش  لیدبت 

سک چیھ  میرادن ؛ لوبق  نامهدیقع  رطاخهب  اکیرمآ ، ریغ  اکیرمآ و  رطاخ  هب  هن  ورمع ، دیز و  رطاخهب  هن  ار  یاهتسھ  حالـس  ام  بخ ، دننکیم . حرطم  ار  یاهتـسھ  حالـس  ثحب 

اھنآ یهلئسم  اما  تشاد ؛ میھاوخن  میشاب و  هتشاد  دیابن  مییوگیم  اعطاق  مھ  نامدوخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  شاب ، هتشادن  امش  مییوگیم  ام  یتقو  دشاب . هتـشاد  دیابن 

، دروخب مھ  هب  ناشراصحنا  دنھاوخیمن  هتبلا  دـننزب ، مھ  هب  ار  اھنآ  راصحنا  هک ]  ] دـنیایب دوجوهب  اضرف  مھ  اھروشک  زا  یخرب  هک  دـنرادن  یفرح  اھنآ  تسا ؛ یرگید  یهلئـسم 

نیا یهناوتـشپ  یتردق ، نینچ  کی  یناوت ، نینچ  کی  نتـشاد  نوچ  ارچ ؟ دـننکیم ؛ اپب  تمایق  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  ناریا  دروم  رد  دـننکیمن ؛ اپ  رب  مھ  یتمایق  اما 

نالف برغ و  اکیرمآ و  یاھدرکیور  یتسیاب  بوچراھچ  نیا  رد  دـید ، دـیاب  ار  نیا  تخانـش ، دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ اـجنیا  یلـصا  شلاـچ  تسا ؛ نوملظت » ـال  نوملظت و  ـال   » ماـظن

. تسا نیا  یمالسا  بالقنا  درک ؛ لیلحت  ریسفت و  ار  اھنیا  هب  یهتسبلد  هتسباو و  نایرج  نالف  اھنیا و  هب  یهتسباو  روشک 

رطاخهب دـندوب ؛ شنمـشد  لد  هت  زا  اما  دـندوب ، لئاق  مارتحا  شیارب  دوبن ؛ اـم  راوگرزب  ماـما  نازورف  باـتفآ  ناـشخرد و  یهرھچ  زا  رتروفنم  نانمـشد  نیا  مشچ  رد  سک  چـیھ 

یدس داتسیایم -  عطاق  مھ  دیمھفیم ، تسرد  دیدیم و  بوخ  مھ  مامت - » تیعطاق   » و لماک » تریصب   » ریظنیب تیـصوصخ  ود  اب  ماما  هکنیا  رطاخهب  دوب ، هداتـسیا  هکنیا 

دندیمھفیم دـندوب ، لئاق  مھ  مارتحا  شیارب  میدرک  ضرع  هتبلا  دـندوب . نمـشد  وا  اب  اذـل  اھنیا ؛ ندز  هبرـض  ندز و  شین  ندز و  نخان  لباقم  رد  اھنیا و  تفرـشیپ  لباقم  رد  دوب 

تیوھ هک  یـشزرا  ینعی  یلـصا ، یلوصا و  شزرا  نیا  هب  یدنبیاپ  رد  هک  یـسک  رھ  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  زورما  رتضوغبم ؛ اھنآ  مشچ  زا  رتمیظع ، هچرھ  اما  ار ، وا  تمظع 

رد یمالـسا  ماظن  هیلع  نانمـشد  یهدشداجیا  هدشدیلوت و  تالکـشم  تسرھف  هک  دمھفب  دشاب و  رتدـنبیاپ  نوملظت -  نوملظت و ال  ال  دـنکیم -  نیعم  ار  بالقنا  یـسایس 

ندز دنخبل  ملاع  یـساملپید ، ملاع  هتبلا  تسا . ضوغبم  اھنآ  یارب  ردقنامھ  دشاب -  هار  نیا  رد  یگداتـسیا  اب  یـشنیب و  نینچ  کی  اب  یـسکرھ  دجنگیم -  بوچراھچ  نیا 

هتفگ نیا  زا  شیپ  زور  دنچ  یبرغ  نارادمتـسایس  نیا  زا  یکی  هب  دنیوگیم . مھ  ناشدوخ  دننکیم ، مھ  هرکاذـم  تساوخرد  دـننکیم ، مھ  هرکاذـم  دـننزیم ، مھ  دـنخبل  تسا ؛

حیرـص ناریا ؛ اب  ینمـشد  هب  رارقا  ینعی  رگید ! دـنکیم  هرکاذـم  نمـشد  اب  مدآ  بخ ، دوب  هتفگ  ناریا ؛ تسا  نمـشد  بخ  ناریا ، اـب  دـینکب  هرکاذـم  دـیھاوخیم  هک  امـش  دـندوب 

رد دوشب ، لیلحت  ریـسفت و  دیاب  بوچراھچ  نیا  رد  دنیوگیم  هک  هچنآ  یهمھ  تسا . تیوھ  نیا  تقیقح و  نیا  ینمـشد  تلع  دنتـسین ، صاخـشا  ینمـشد  تلع  دـنیوگیم .

. دوشب هدیمھف  دیاب  بوچراھچ  نیا 

ناوج  / ١٣٩٢/٠٧/١٧ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

هتفرگ و رارق  یمالـسا  ناریا  لباقم  رد  زورما  هک  یاهھبج  ینمـشد  میوگب : مھ  ار  نیا  دـیتسھ ، یمالـسا  ماظن  نادـنزرف  دـیبالقنا و  نادـنزرف  هک  زیزع  یاھناوج  امـش  هب  نم 

یاـیاضق اـیاضق -  ثداوـح و  یهمھ  رد  دـیاب  ار  نـالک  هاـگن  نیا  دـتفیب . قاـفتا  نیا  دـنھاوخیمن  تـسا ؛ ناریا  ندـش  دـنمتردق  یهـطقن  نـیمھ  یور  زکرمتم  دـنکیم ، ینمـشد 

یهھبج کـی  دـینکن . شوـمارف  دیـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  هراوـمھ  تسا -  ناـتروشک  هب  طوـبرم  هک  یاهقطنم  یللملانـیب و  نوگاـنوگ  یاـیاضق  یداـصتقا ، یاـیاضق  یـسایس ،

نم دوب . روجنیمھ  مھ  بالقنا  لوا  زا  دنمتردق ؛ تلم  کی  هب  دنمتردق ، روشک  کی  هب  دوشب  لیدبت  یمالسا  ناریا  دھاوخیمن  هک  دراد  دوجو  ایند  رد  زورما  یتردقرپ  یـسایس 

یسایس کی  یهجرد  ناگبخن  زا  هدع  کی  تخادنا ، هار  هب  ایند  رد  ار  میظع  یاغوغ  نآ  دمآ و  دوجوهب  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  لاس ۵٧  رد  منکب : لقن  امش  یارب  ار  نیا 

رد بالقنا ، لئاوا  نامھ  رد  ار  یتالاقم  هلسلس  کی  اپورا -  اکیرمآ و  یسایس  یهبخن  یهتسجرب  یاھهرھچ  نیا  یان ، فزوژ  لثم  نوتگنیتناھ ، لثم  رجنیـسیک ، لثم  برغ - 

رادشھ اھنآ  هب  دوب ؛ یبرغ -  یاھتلود  برغ ، یسایس  ماظن  هب  برغ -  یسایس  هاگتسد  هب  رادشھ  اھهتشون  نیا  تالاقم و  نیا  نومـضم  دندرک ؛ رـشتنم  یتدم  کی  لوط 

تردـق کی  روھظ  یانعم  هب  نیا  تسین ، طقف  همکاح  یاھتئیھ  ییاجهباج  همکاح و  تئیھ  کی  رییغت  یانعم  هب  هداتفا ، قاـفتا  ناریا  رد  هک  یبـالقنا  نیا  دـنتفگیم ، دـندادیم ،

روھظ دراد  یدـیدج  تردـق  کی  ایـسآ ؛ برغ  یهقطنم  رد  ام  لوق  هب  و  مرادـن -  تسود  هجوچـیھهب  ار  ریبعت  نیا  هدـنب  هک  هنایمرواخ -  اھنآ  لوق  هب  یهقطنم  رد  تسا  یدـیدج 

ای یبرغ  یاھتردق  زا  دوخ ، ینوماریپ  یاضف  رد  فرـصت  تردق  یـسایس و  ذوفن  ظاحل  زا  اما  دسرن ، یبرغ  یاھتردـق  یاپ  هب  ملع  یژولونکت و  ظاحل  زا  تسا  نکمم  هک  دـنکیم 

زورب و اھنآ  رظن  زا  هک ]  ] تسا نیا  یانعم  هب  نیا  دندرک . رطخ  مالعا  دنداد ، رادـشھ  زور  نآ  اھنآ  ار  نیا  درک . دـھاوخ  داجیا  شلاچ  اھنآ  یارب  تسا و  اھنآ  نزومھ  ای  تسا  رتالاب 

رگیدـکی و هب  هراق  هس  لصو  یهطقن  نیا  یکیژتارتسا ، مھم  رایـسب  دـنمتورث و  ساسح و  یهقطنم  نیا  رد  برغ  ذوفن  طاسب  هک  دوب  نیا  یانعم  هب  یتردـق  نینچ  کـی  روھظ 

یداصتقا و طلست  یسایس ، طلست  دشاب -  هتشاد  طلـست  اجنیا  رب  هشیمھ  تسا  هتـشاد  رارـصا  برغ  هک  رـشب ، زاین  دروم  مھم  یاھیناک  زکرم  تورث و  زکرم  تفن و  زکرم 

زا دـعب  زورما  دـندیمھف . تسرد  هتبلا  دـندز و  سدـح  زور  نآ  ار  نیا  دـش ؛ دـھاوخ  لزلزت  راچد  ناشطلـست  لقاال  ای  دـش  دـھاوخ  جراخ  برغ  تسد  زا  یگنھرف -  طلـست  اعبط 

نوگاـنوگ یاـھراشف  هک  هدروآربرـس  یاهقطنم  یلم  گرزب  تردـق  کـی  ینعی  هدـش ، لیدـبت  تیعقاو  هب  دـندیدیم ، اـھنآ  هک  یـسوباک  نآ  جـیردتب  هـھد ، هـس  زا  شیب  تشذـگ 

یمالسا یمومع  گنھرف  هتسناوت  دراذگب ، رثا  هقطنم  یاھتلم  یور  هتسناوت  وا  سکعب ، و  دزادنیب ؛ اپ  زا  ار  وا  هتسناوتن  یتاغیلبت  یناور و  یـسایس و  یتینما و  یداصتقا و 

. دننک تیوھ  ساسحا  دنک ، تیوھ  اب  ار  هقطنم  یاھتلم  دنک ، رشتنم  دنک ، تیبثت  ار 

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

داتـشھ داتفھ  یهعومجم  نیا  رد  رکف  بحاص  هشیدنا ، بحاص  صاخـشا  هللادـمحب  نوچ   - درک روصت  ار  یزروهشیدـنا  تئیھ  کی  ناوتیم  ناگربخ  سلجم  یهعومجم  نیا  رد 

، تسا هتـشاد  یفادھا  کی  بالقنا  نیا  بخ ، زورما . ات  لوا  زا  بالقنا  ریـسم  هب  دنکب  ینالک  هاگن  کی  هک  دـشاب  نیا  زروهشیدـنا  تئیھ  نیا  یهفیظو  هک  دنتـسین - مک  یرفن 

فقوت فدھ  مادک  دروم  رد  میاهدش ، کیدزن  شمادک  هب  میاهدـش ، کیدزن  ردـقچ  فادـھا  نیا  هب  هک  مینیبب  ات  دـننک  هاگن  فادـھا ؛ تمـس  هب  تسا  هدـش  عورـش  یتکرح  کی 

کرحت و فدـھ ، نیا  هب  تبـسن  بـالقنا  لـیاوا  رد  مینک  ضرف  هک  دـشاب  یروجنیا  تسا  نکمم  مھ  یدراوـم  نوـچ ]  -] میاهتـشاد تفرسپ  فدـھ  مادـک  دروـم  رد  میاهتـشاد ،

سلجم نیا  میدرک ، هدھاشم  ار  ییاھزیچ  نینچ  کی  یدراومرد  هچنانچ  رگا  و  میسانشب . ار  اھنیا  هدش - لصاح  تفرسپ  هکلب  فقوت ، هکنیاهن  دعب  هتشاد ، دوجو  یتفرشیپ 

هدافا اجنیا  ـالاح  هک  مھ  ناـیاقآ  هدوب ، مھ  هیـسالجا ] رد   ] ناـیاقآ یاـھقطن  ناـیاقآ و  تاـنایب  رد  هک  دـش  تاـبلاطم  زا  تبحـص  دـنک . میظنت  نآ  ساـسا  رب  ار  شدوخ  تاـبلاطم 

نیا ساسا  رب  دناوتیم  تابلاطم  نیا  فلتخم ؛ یاھهاگتـسد  زا  دشاب  هتـشاد  یتابلاطم  یتسیاب  ناگربخ  سلجم  هک  ماهدرک  ضرع  البق  مھ  هدـنب  دـندرک ، هراشا  دـندومرف و 

... دراد دوجو  هک  یدراوم  مینزب  لاثم  امالاح  دوشب . میظنت  هعلاطم 

نیا بخ  میربب ؛» تشھب  هب  روزب  میھاوخیمن  ار  مدرم  ام   » هک هدش  رارکت  یھاگ  فرح  نیا  دنوشب . نیدتم  مدرم  میھاوخیم  ام  بخ  مدرم ؛ نیدت  یهلئسم  دییامرفب  ضرف  ای 

، مینک زاب  مدرم  یور  هب  ار  تشھب  هار  ام  یتسیاب  اما  دربب  دھاوخیمن  تشھب  هب  ار  یسک  روزب  سکچیھ  تسا . یزیمآهطلاغم  ریبعت  تسین ، یحیحـص  ریبعت  کی  ام  رظن  هب 
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همھنیا بتک و  لازنا  لسر و  لاسرا  مامت  الـصا  دنورب ؛ منھج  هب  مدرم  دنراذگن  دـنربب ، تشھب  هب  ار  مدرم  هک  دـندمآ  دـندمآ ؛ نیا  یارب  ناربمغیپ  الـصا  مینک . قیوشت  ار  مدرم 

یکـش نیا  رد  دنوشب ؛ نیدـتم  دـیاب  مدرم  میھدـب ، ماجنا  ار  راک  نیا  دـیاب  تسا ، ام  یهفیظو  نیا  دـنوشب . منھج  راچد  مدرم  دـنراذگن  هک  هدوب  نیا  یارب  تدـھاجم  تمحز و 

دودـح نیا  سپ ] [ ؛ تسین یتـسرد  فرح  درادـن » دوـجو  روز  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  رد   » دـیوگب یـسک  ـالاح  هک  مھنیا  تسرد . لکـش  هب  تـسرد و  قـیرط  زا  هـتبلا  تـسین .

. تسا روز  نامھ  اھنیا  تسیچ ؟ سپ  ( ٢ «) هدلج نینامث  مھودلجاف   » ای ( ١ «) هدلج هئام  اودلجاف ...  » نیا تسیچ ؟ هیعرش 

رھ لاس ، نیا ٣٩  لوط  رد  هعومجم  نیا  هب  بالقنا ، ریسم  هب  درک  یھاگن  کی  تسشن و  امش  زروهشیدنا  تئیھ  یتقو  ینعی  تسا ؛ یدربھار  تاعلاطم  اھنیا  نیاربانب  سپ 

تفرـشیپ نیا  بخ  میتشاد ، تفرـشیپ  ـالثم  تمـسق  نیا  رد  اـم  هک  دـید  تفرگ و  رظن  رد  درمـش - دوشیم  هک  ار  رگید  مھم  دروم  هدزناـپ  اـی  رگید  دروم  هد  و   - دراوم نیا  زا  کـی 

ییاھاج کی  ای  دراد ؛ ینیفلاخم  نیـضراعم و  تفرـشیپ  نیا  املـسم  نوچ  دوشب ، ظفح  میھدـب و  همادا  ار  تفرـشیپ  نیا  هک  درک  دـیاب  ییاھراک  کـی  تسا ؛ قیوشت  یهیاـم 

زا رتارف  یلیخ  تسا ، مزال  هک  یتابلاطم  ینعی  دـنکیم ؛ داجیا  هبلاطم  نیا ، درک . راکهچ  یتسیاب  اھنیا  لـباقم  رد  مینیبب  میتشاد ؛ تفربقع  ییاـھاج  کـی  میدـنام ، فقوتم 

سلجم ناش  اھتنم  مینک ، یفن  ار  اھنآ  میھاوخیمن  تسا و  تالکشم  هتبلا  مھ  اھنآ  دراد . یلکشم  هچ  رھش  نالف  ای  ناتـسا  نالف  الثم  هک  تسا  یئارجا  یئزج و  تابلاطم 

. دھدب ماجنا  دناوتیم  سلجم  نیا  هک  تسا  یمھم  یساسا و  یاھراک  زا  یکی  نم  رظن  هب  نیا  تسا . لئاسم  روجنآ  هب  یگدیسر  ناش  ناگربخ 

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

هدنب رظن  هب  و  زورما ؛ ات  هتـشذگ  یاھلاس  نیا  رد  درکراک  ظاحل  زا  فیاظو ، ظاحل  زا  بیکرت ، ظاحل  زا  تسا  یریظنیب  یئانثتـسا و  سلجم  کی  اتقیقح  ناگربخ [  [ سلجم نیا 

هب یدربھار  نـالک و  هاـگن  زا  تسا  تراـبع  نآ  و  دـھدیم ، تسا و  هداد  ماـجنا  نونکاـت  هک  ییاـھراک  نیا  راـنک  رد  رگید  مھم  راـک  کـی  یارب  تسب  دـیما  سلجم  نیا  هب  ناوتیم 

دوجو هک  ییاھصقن  اب  الاح   - نکمم دح  ات  تسا و  یربھر  فیاظو  وزج  هتبلا  میرادن . راک  نیا  یارب  یھاگتـسد  میرادن ؛ نامیاھهاگتـسد  رد  ار  نیا  ام  بالقنا . ریـسم  بالقنا و 

رد مادکرھ  دننک ؛ هرادا  دیاب  ار  روشک  دنروشک و  یهرادا  رومام  هناگهس  یاوق  میرادن . راک  نیا  یارب  یھاگتـسد  نکل  دریگب ، ماجنا  راک  نیا  هک  هدـش  شالت  ریقح - نیا  رد  دراد 

هک یریسم  نیمھ  هب  دنوریم ، دنراد  هک  تسا  یھار  نیمھ  هب  یعیبط  روطهب  ناشھاگن  اما  تسین ، یکش  دننکب ، دیاب  یبالقنا  یهرادا  هتبلا  یوحن . کی  هب  یشخب و  کی 

ار هاگن  نیا  هک  تسا  مزال  یزکرم  کی  تسین ؛ اتدعاق  هدنیآ  لاس  اھهد  لوط  رد  هتشذگ و  لاس  نیا ٣٩  لوط  رد  بالقنا  یهعومجم  هب  یدربھار  نالک و  هاگن  و  دنوریم ؛ دنراد 

. دشاب هتشاد 

صاخـشا هللادمحب  نوچ   - درک روصت  ار  یزروهشیدـنا  تئیھ  کی  ناوتیم  ناگربخ  سلجم  یهعومجم  نیا  رد  ینعی  مھدـب ؛ حیـضوت  رتشیب  یردـق  کی  هچ ؟ ینعی  نیا ]  ] الاح  

بالقنا ریسم  هب  دنکب  ینالک  هاگن  کی  هک  دشاب  نیا  زروهشیدنا  تئیھ  نیا  یهفیظو  هک  دنتسین - مک  یرفن  داتـشھ  داتفھ  یهعومجم  نیا  رد  رکف  بحاص  هشیدنا ، بحاص 

کیدزن ردـقچ  فادـھا  نیا  هب  هک  مینیبب  اـت  دـننک  هاـگن  فادـھا ؛ تمـس  هب  تسا  هدـش  عورـش  یتـکرح  کـی  تسا ، هتـشاد  یفادـھا  کـی  بـالقنا  نیا  بخ ، زورما . اـت  لوا  زا 

هک دشاب  یروجنیا  تسا  نکمم  مھ  یدراوم  نوچ ]  -] میاهتشاد تفرسپ  فدھ  مادک  دروم  رد  میاهتشاد ، فقوت  فدھ  مادک  دروم  رد  میاهدش ، کیدزن  شمادک  هب  میاهدش ،

رد هچنانچ  رگا  و  میـسانشب . ار  اھنیا  هدش - لصاح  تفرسپ  هکلب  فقوت ، هکنیاهن  دـعب  هتـشاد ، دوجو  یتفرـشیپ  کرحت و  فدـھ ، نیا  هب  تبـسن  بالقنا  لیاوا  رد  مینک  ضرف 

نایاقآ یاھقطن  نایاقآ و  تانایب  رد  هک  دـش  تابلاطم  زا  تبحـص  دـنک . میظنت  نآ  ساسا  رب  ار  شدوخ  تابلاطم  سلجم  نیا  میدرک ، هدـھاشم  ار  ییاھزیچ  نینچکی  یدراوم 

زا دـشاب  هتـشاد  یتابلاطم  یتسیاب  ناگربخ  سلجم  هک  ماهدرک  ضرع  البق  مھ  هدـنب  دـندرک ، هراـشا  دـندومرف و  هداـفا  اـجنیا  ـالاح  هک  مھ  ناـیاقآ  هدوب ، مھ  هیـسالجا ] رد  ]

. دوشب میظنت  هعلاطم  نیا  ساسا  رب  دناوتیم  تابلاطم  نیا  فلتخم ؛ یاھهاگتسد 
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