
ناریا  / ١٣٩٢/٠٧/١٣ یمالسا  یروھمج  شترا  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یشودرس  یاطعا  فیلحت و  مسارم  رد  تانایب 

هچ یلخاد ، تینما  ظاحل  زا  هچ  یداصتقا ، ظاحل  زا  هچ  ناریا -  تلم  یهبناجهمھ  یاھیگدامآ  رانک  رد  مینکیم . ینابیتشپ  مینکیم ، تیامح  تلود  یـساملپید  کرحت  زا  ام 

هچ ریخا و  رفس  یایاضق  نیا  رد  هچ  مھ  یساملپید  کرحت  شالت و  هب  یماظن -  ظاحل  زا  هچ  یلم و  تدحو  ظاحل  زا  هچ  یمالـسا ، ماظن  ینورد  تخاس  ماکحتـسا  ظاحل  زا 

رفـس رد  هچنآ  زا  یخرب  هتبلا  مینکیم . تیاـمح  دـننکیم ، هنیمز  نیا  رد  هک  یکرحت  کـیتاملپید و  یاھـشالت  دـھدیم و  ماـجنا  اـم  تلود  هچنآ  زا  میھدـیم و  تیمھا  نآ ، زا  ریغ 

چیھ اھنآ  هب  مینیبدب ؛ اھییاکیرمآ  هب  هتبلا  میتسھ ؛ نیبشوخ  نامرازگتمدخ  تلود  نامزیزع و  تلم  یـساملپید  تئیھ  هب  ام  نکل  دوبن ؛ اجب  ام  رظن  هب  دمآ ، شیپ  کرویوین 

یهجنپ رد  تخـس  یتلود  نکـشدھع ، یقطنمریغ و  یتلود  نیبرتربدوخ ، یتلود  مینادـیم ؛ دامتعا  لـباقریغ  یتلود  ار  اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  تلود  اـم  میرادـن . یداـمتعا 

یلعج بصاغ و  میژر  اب  دنروبجم  یللملانیب  یتسینویھص  یهکبش  عورشمان  عفانم  اھهتـساوخ و  تیاعر  رطاخهب  هک  یللملانیب -  مسینویھـص  یهکبـش  رادتقا  فرـصت و 

اھنیا زورما  هچنآ  اب  اکیرمآ  یلم  عفانم  یلکب  هک  یلاح  رد  اکیرمآ ، عفانم  دنراذگیم  ار  شمـسا  دنھدب ؛ ناشن  شمرن  وا  لباقم  رد  دـننک ، تاشامم  نیطـسلف  یهدننکلاغـشا 

نیا دـھدیم ؛ جاب  یتسینویھـص  یلعج  میژر  هب  دریگیم و  جاـب  اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  تلود  اـیند  یهمھ  زا  دراد ؛ تاـفانم  دـنھدیم ، ماـجنا  یلعج  میژر  نآ ]  ] زا تیاـمح  رد 

اب تقد ، اـب  هک  میھاوـخیم  اـھنآ  زا  میتـسھ ، نیبـشوخ  میراد ، داـمتعا  ناـمدوخ  نیلوئـسم  هب  میرادـن ، یداـمتعا  اـکیرمآ  تلود  هب  مینکیم -  هدـھاشم  میراد  اـم  ار  قیاـقح 

. دنرپسن یشومارف  هب  هظحل  کی  ار  یلم  عفانم  دنرادرب ، مکحم  دنرادرب ، تسرد  ار  اھماگ  بناوج  یهمھ  یهظحالم 
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یرگید یهلئسم  کی  زاب  دوشب ، لح  اکیرمآ  رظن  قبط  رب  لاحم -  ضرف  هب  یتح  یزور -  کی  رگا  مھ  یاهتسھ  یهلئسم  ینمـشد ؛ یارب  تسا  هناھب  یاهتـسھ  یهلئـسم 

، منکیم بجعت  نم  دـندروآ . ناـیم  هب  ار  اـھنیا  دـننام  حالـس و  ثحب  یکـشوم ، ثحب  رـشب ، قوـقح  ثـحب  اـکیرمآ  تـلود  نایوگنخـس  دـینک  هظحـالم  نـالا  دـیآیم ؛ نآ  لاـبند 

، دننکب ار  اعدا  نیا  دیابن  رگید  اکیرمآ  نادرمتلود  ار ، رشب  قوقح  زا  یرادفرط  دنکب  اعدا  ایند  رد  یرگید  سکرھ  دنروآیم . ار  رشب  قوقح  مسا  دنـشکیمن  تلاجخ  اھییاکیرمآ 

؛ دننادیمن ایند  مدرم  ار  نآ  مقر  داتشھ  مقر ، دون  دیاش  اھنآ ، رشب  قوقح  فالخ  تکرح  مقر  دص  زا  تسھ . رشبقوقح  هب  تبسن  اھنآ  یهمانراک  رد  هک  یتحاضف  همھ  نیا  اب 

همھ ار  رتاو » کلب   » تکرـش دندیدیم ، همھ  ار  قارع  بیرغوبا  نادـنز  دـننادیم ، همھ  ار  وماناتناوگ  نادـنز  تسا . هایـس  روطق  باتک  کی  دـننادیم ، هک  یمقر  تسیب  هد  نامھ 

ار اھینکـشدھع  دـندید ، همھ  ار  ناشدوخ  ندوب  تسیرورت  هب  دـننکیم  راختفا  هک  رادـمان  یاھتسیرورت  هب  کمک  دـندید ، ار  اھناغفا  یـسورع  یاھناوراک  هب  یهلمح  دـندید ،

یبیجع زیچ  اھنیا  راتفر  رد  تحاقو  رادـقم  نیا  اعقاو  دنـشکیمن ! مھ  تلاجخ  رـشب و  قوقح  دـنیوگیم  زاب  تسا ، هدـید  ار  اـھنیا  اـیند  یهمھ  دـندید ؛ ار  اـھییوگغورد  دـندید ،

. تسا

ضقن تسا  هدرک  دھع  تسا و  هتشاذگ  رارق  ار  هچنآ  ناریا  درک ؛ دھاوخ  ادیپ  همادا  دندرک ، عورش  ام  یتلود  نیلوئـسم  ام و  یهجراخترازو  هک  یراک  منکب  ضرع  امـش  هب  نم 

نیا اب  دننمـشد ، یمالـسا  یروھمج  اب  دننمـشد ، یمالـسا  بالقنا  اب  اھییاکیرمآ  اما  دـننکب ، ار  ناشدوخ  راـک  دـننکب ، ار  ناـشدوخ  شـالت  نیلوئـسم  هتبلا  درک . دـھاوخن 

. تسشن دھاوخن  ورف  اھزیچ  نیا  اب  ینمشد  نیا  دننمشد و  دیدرک  دنلب  مدرم  امش  هک  یمچرپ 
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؛] مرادن  ] یدیدرت چیھ  اھنآ  دروم  رد  نم  ام ، دامتعا  دروم  دنتسھ  یدارفا  اھنیا  دنتـسھ ، راک  لوغـشم  هک  ینایاقآ  نیا  دینادب ؛ امـش  ار  نیا  مراد ؛ دامتعا  رما  نایرجم  هب  هدنب 

زا یـشان  هغدغد  نیا  مراد ؛ هغدغد  ادج  لاحنیعرد  نکل  مرادن . اھنآ  هب  تبـسن  یدیدرت  چیھ  دمآ ؛ دھاوخن  دوجوهب  یدیدرت  مھ  نیا  زا  دعب  هللااشنا  دـندوب ، الاح  ات  هچنآ  رد 

قافتا هیـضق  نیمھ  رد  شاهنومن  کی  تسا . یروجنیا  لباقم  فرط  تسا ؛ حیحـص  تھج  فالخ  رد  تکرح  دھعضقن و  غورد و  بیرف و  لھا  تدشب  لباقم  فرط  هک  تسا  نآ 

دندرک رشتنم  اھنآ  هک  یاهینایب  نیا  تارکاذم . نییبت  رد  دش  رشتنم  دیفـس  خاک  یهینایب  تعاس  دنچ  زا  دعب  دش ، مامت  ناشهرکاذم  ام  ناگدننکهرکاذم  هک  هکنآ  زا  دعب  داتفا ؛

کی دننکیم ، تسا  هتفرگ  ماجنا  هک  ییاھمھافت  زا  تارکاذم و  زا  دـنراد  اھنیا  هک  یتیاور  ینعی  تسا ؛ عقاو  فالخ  دراوم  بلغا  رد  تیـشتکف ــ »  » دـنراذگیم ار  شمـسا  هک   ــ

رد هدشن ؛ هیھت  هک  تعاس  هس  ود  نیا  فرظ  رد  هحفـص  جنپ  راھچ  نیا  تسا ؛ هحفـص  جنپ  راھچ  مدـید ؛ نم  دـندروآ  ار  هینایب  نیا  تسا . عقاو  فالخ  طلغ و  شودـخم و  تیاور 

یتاعوضوم کی  رس  رب  دنزیم ، فرح  امش  اب  دراد  تسا ؛ یروجنیا  فرط  دینیبب ، دندرک . نیمات  دنتـسشن  مھ  ار  هینایب  نیا  دندرکیم ، هرکاذم  دنتـشاد  اھنیا  هک  یلاح  نامھ 

ات درذـگیم و  دراد  وا  امـش و  نیب  هک  تسا  یزیچ  نآ  فالخرب  هک  دـنکیم  هیھت  یاهیمالعا  کـی  دراد  دـنزیم ، فرح  امـش  اـب  دراد  هک  یلاـح  ناـمھ  رد  دـیآیم ، دوجوهب  مھاـفت 

دنیوگیم یـصوصخ  مھ  دعب  دـننزیم ، فرح  تسا . یبلقتم  فرط  تسا ، یدـھعدب  فرط  فرط  تسا ؛ یروجنیا  فرط  دـنکیم ! رـشتنم  ار  هیمالعا  نآ  دـش ، مامت  ناتهرکاذـم 

انب رگا  درادن . یطبر  ام  هب  نیا  بخ ، دنسیونیم . اھنیا  ار  ییاھزیچ  کی  دنرواین ، مک  ناشروشک  لخاد  رد  ناشنافلاخم  لباقم  رد  الثم  هکنیا  یارب  تسا ؛ یرادوربآ  یارب  اھنیا 

زا دعب  تسا  نکمم  هک  دنتفگ  اھنآ  دننزیم . ار  فرح  نیا  مھ  ام  یهرابرد  هتبلا  اھنآ  دوب . دـھاوخن  لمع  کالم  اعطق  دنتـشون ، اھنآ  هچنآ  دریگب ، رارق  لمع  کالم  اھنیا  هک  دـشاب 

؛ تسا لباقتم  دامتعا  یانبم  رب  مدرم  اب  نامفرح  ام  درادـنپ . دوخ  شیک  هب  ار  همھ  رفاک  دـنکب ؛ یتفلاخم  راـھظا  کـی  یرادوربآ  یارب  یربھر  تفرگ ، ماـجنا  تارکاذـم  نیا  هکنآ 

مراد داقتعا  ٧ ؛) « ) هعامجلا عم  دی هللا   » مدقتعم مراد ؛ دامتعا  یمومع  تکرح  نیا  هب  مراد ؛ دامتعا  تلم  نیا  کت  کت  هب  مھ  هدنب  دندرک ، دامتعا  فیعض  ریقح  نیا  هب  مدرم 

مدرم یسک  هچ  هزور ؛ ناھد  نآ  اب  امرگ  نآ  رد  دینک ، هاگن  ار  سدق  زور  تالکشم ؛ نآ  رد  امرـس ، نآ  رد  دینک ، هاگن  ار  نمھب  مودوتسیب  دنکیم . راک  دراد  هک  تسا  ادخ  تسد 

ساسحا نیا  هب  یمدرم ، تکرح  نیا  هب  مینکیم  دامتعا  مینیبیم ، ار  ادخ  تسا ؛ ادخ  تسد  نیا  اھنابایخ ؟ نیا  رد  ندمآ  زا  دیآیم  ناشریگ  هچ  اھنابایخ ؟ نیا  رد  دروآیم  ار 

. دـننکیم هسیاقم  ناشدوخ  اب  مھ  ار  اـم  دـننکیم ، لـمع  یرگید  روج  لـباقم ] فرط   ]= اـھنآ مھاـب ؛ مینزیم  فرح  مینکیم ؛ داـمتعا  یمدرم  تریـصب  قدـص و  نیا  هب  یمدرم ،

. دش دھاوخ  لمع  هنوگچ  درک و  دنھاوخ  هچ  اھنیا  هک  مراد  هغدغد  نم  مھ  نالا  دراد ؛ دوجو  ریقح  نیا  یهغدغد  نیاربانب 
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. تساهتـشادن دوـجو  یریگعـضوم  یارب  ییاـج  هک  تسا  نیا  باوـج  تساهتفرگن ؟ عـضوم  یاهتـسھ  یهلئـسم  یهراـبرد  ینـالف  ارچ  هک  دـننکیم  دـندرک و  لاوـس  اھیـضعب 

رگا یایریگعضوم ؟ هچ  تسا ؛ هتشذگن  فرط  ود  نیب  یروآمازلا  زیچ  چیھ  هتفرگن ، ماجنا  یراک  زونھ  دنیوگیم  دنراد  ام  هب  راک  نیرشابم  یاهتسھ ، نیلوئسم  ام ، نیلوئسم 

تـسا یتایئزج  نآ  رـس  رب  لکـشم  یهمھ  هدشن . یراک  زونھ  تسا ؛ هداتفین  یقافتا  زونھ  نوچ  فلاخم ؛ هن  مقفاوم ، هن  میوگیم  فلاخم ، ای  دیقفاوم  امـش  دنـسرپب  نم  زا 

یهمھ دـناهتفگ ؛ ار  نیا  مدرم  هب  ناـشیاھهبحاصم  رد  مھ  دـناهتفگ ، اـم  هب  مھ  دـناهتفگ ؛ مھ  نیلوئـسم  دوـخ  ار  نیا  دـننک ؛ ثحب  ار  اـھنآ  کـیاکی  دننیـشنب و  تسا  اـنب  هک 

لھا ندز و  رجنخ  تشپ  زا  لـھا  ندرک ، هناـچوکچ  لـھا  ندروآ ، رد  هبد  لـھا  هلماعمدـب ، دـھعدب ، جوجل ، فرط  کـی  هک  لـباقم  فرط  تسا  نکمم  تسا . نیا  زا  دـعب  لکـشم 

، میرادن رایتخا  رد  زیچ  چیھ  زونھ  ام  دنک ؛ روصحم  یاهریاد  کی  رد  ارام  ناگدننکهرکاذم  ار ، ام  تلم  ار ، ام  روشک  دـھاوخب  تایئزج  رـس  تسا ، اھیراکهایـس  اھراک و  روجنیا 

ماجنا نونک  ات  هچنآ  یکیربت ؟ هچ  تسا ، ینعمیب  دـنیوگیم ، کیربت  نارگید  هب  دـنیوگیم ، کیربت  هدـنب  هب  دـنیوگیم ، کـیربت  ـالاح  هکنیا  تسا . هدـماین  دوجوهب  یمازلا  چـیھ 

هب ات  تارکاذم  نیا  هک  دنکیمن  نیمضت  یتح  ار ؛ مادک  چیھ  دنکیم ؛ نیمـضت  ار  قفاوت  یاوتحم  هن  دنکیم ، نیمـضت  ار  قفاوت  هب  یھتنم  یهرکاذم  قفاوت و  لصا  هن  تسا  هتفرگ 

. تسا نیا  زا  دعب  هب  طوبرم  زیچ  همھ  تسا ؛ یروجنیا  هتفرگ ، ماجنا  نالا  ات  هکنیا  دوشب ؛ یھتنم  قفاوت  کی  هب  دسرب و  رخآ 
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العف یرگید  عوضوم  چیھ  رد  ام  طقف . تسا ؛ یاهتسھ  عوضوم  رد  طقف  تسا ــ  ییاکیرمآ  یاھفرط  اب  یهرکاذم  مھ  نآ  زا  یـشخب  هک  دریگیم ــ  ماجنا  دراد  هک  یتارکاذم  نیا 

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

« اکيرمآ يدھعدب   » 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 10هاگياپ  هحفص 1 
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هک دوشیم  ام  یارب  یاهبرجت  کی  نیا  تشادرب ، تسد  شدوخ  یلومعم  یاھیباتجک  زا  لباقم  فرط  رگا  دش ؛ دھاوخ  یاهبرجت  نیا  الاح ، تسا . یاهتسھ  لئاسم  هرکاذم ،

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

. دش دھاوخ  تیوقت  ام  یهتشذگ  یهبرجت  اعبط  بخ  دنوریم ،

یهعماـج دـنیوگیم  هک  ناتـسود  زا  یـضعب  زا  مدرک ــ  مھ  هلگ  نم  دونـشیم ــ  مدآ  تاریبعت  رد  یھاـگ  دوشب . هجوت  مھ  نیا  هب  دنتـسین ، مھ  اـیند  یهمھ  اـم  لـباقم  فرط 

دنراد هلئـسم  نیا  رد  هک  ییاھنآ  نیمھ . ییاپورا ؛ روشک  هس  اکیرمآ و  کی  تسین ؛ ام  لباقم  رد  یایللملانیب  یهعماج  دنیوگیم ، اھنآ  ار  یللملانیب  یهعماج  یللملانیب !

. تسین ام  لباقم  رد  یرگید  سک  ییاپورا ؛ روشک  هس  مھ ]  ] یکی تسا ، اکیرمآ  یکی  دننکیم ، تثابخ  یدھعدب و  یباتجک و  یزابجل و  ناریا  تلم  اب 

ماجرب  / ٠٧/٢٩/١٣٩۴ یارجا  تامازلا  هرابرد  روھمجسیئر  هب  بالقنا  ربھر  همان 

اب نانآ  زیمآدانع  ینمشد  یهریجنز  یاھهقلح  زا  یکی  زین  نیا  هک  داد  ناشن  نآ ، روآلالم  ینالوط و  تارکاذم  یاهتـسھ و  یهلئـسم  رد  اکیرمآ  تلود  راتفگ  راتفر و  یگنوگچ 

ررکم یاھدھع  ضقن  اب  دشیم ، ماجنا  ناریا  یوس  زا  میقتسم  یهرکاذم  لوبق  تین  اب  هک  نانآ  یهیلوا  تاراھظا  نایم  یگناگود  رد  نانآ  یراکبیرف  تسا . یمالسا  یروھمج 

رد لیخد  ییاپورا  تاسـسوم  اھتلود و  اـب  هطبار  رد  ناـنآ  یهناـیوگروز  یـساملپید  یتسینویھـص و  میژر  یاھهتـساوخ  اـب  ناـنآ  یھارمھ  هلاـسود و  تارکاذـم  لوط  رد  ناـنآ 

دوخ یهنامـصخ  یاھفدھ  دربشیپ  ضرغ  اب  هک  هنالداع ، لصفولح  تین  اب  هن  یاهتـسھ ، تارکاذـم  رد  اکیرمآ  یهناراکبیرف  دورو  هک  تسا  نآ  یهدـنھدناشن  همھ  تارکاذـم ،

. تسا هتفرگ  تروص  یمالسا  یروھمج  یهرابرد 

راک هب  یمالسا  یروھمج  نالوئسم  یوس  زا  تارکاذم  ریـسم  لوط  رد  نآ  رثا  رب  هک  ییاھیگداتـسیا  اکیرمآ و  تلود  یهنامـصخ  تاین  هب  تبـسن  یرایـشوھ  ظفح  کشیب 

ماـھبا و طاـقن  راـچد  تسا ، هتفرگ  لکـش  ماـجرب  بلاـق  رد  هک  تارکاذـم  لوصحم  لاـح ، نیا  اـب  دـنک . یریگولج  نیگنـس  یاـھنایز  دورو  زا  یددـعتم ، دراوـم  رد  تسناوـت  تفر ،

. دوش یھتنم  روشک  یهدنیآ  لاح و  یارب  یگرزب  یاھتراسخ  هب  دناوتیم  هظحلهبهظحل ، قیقد و  تبقارم  نادقف  تروص  رد  هک  تسا  یددعتم  دراوم  یراتخاس و  یاھفعض 

ماجرب  / ٠٧/٢٩/١٣٩۴ یارجا  تامازلا  هرابرد  روھمجسیئر  هب  بالقنا  ربھر  همان 

یاھمادقا زا  دعب  هب  ماجرب  رد  نآ  ندش  یئارجا  تسا و  هتفرگ  تروص  یلام  یداصتقا و  یهناملاظ  یاھمیرحت  وغل  فدھ  اب  اساسا  ناریا  یوس  زا  تارکاذم  شریذـپ  هک  اجنآ  زا 

اکیرمآ و روھمجسیئر  یبتک  مـالعا  نآ  یهلمج  زا  هک  دوش ، کرادـت  لـباقم ، یاـھفرط  فلخت  زا  یریگولج  یارب  یفاـک  یوق و  یاھنیمـضت  تسا  مزـال  هدـیدرگ ، لوکوم  ناریا 

یراھظا هنوگرھ  تسا . هدش  هتشادرب  یلکب  اھمیرحت  نیا  هک  دوش  حیرصت  دیاب  اکیرمآ ، روھمجسیئر  اپورا و  یهیداحتا  مالعا  رد  تسا . اھمیرحت  وغل  رب  ینبم  اپورا  یهیداحتا 

. تسا ماجرب  ضقن  یهلزنمهب  دنام ، دھاوخ  یقاب  اھمیرحت  راتخاس  هکنیا  رب  ینبم 

ماجرب  / ٠٧/٢٩/١٣٩۴ یارجا  تامازلا  هرابرد  روھمجسیئر  هب  بالقنا  ربھر  همان 

، دنمشوھ هاگآ و  یوق و  تئیھ  کی  هک  دنکیم  باجیا  اکیرمآ ، هژیوب  لباقم  فرط  رد  یراکبیرف  تافلخت و  دھع و  ضقن  نامگ  زین  ماجرب و  نتم  رد  اھماھبا  اھیگدیچیپ و  دوجو 

یلاع یاروش  رد  دیاب  تئیھ  نیا  فیاظو  بیکرت و  دوش . لیکـشت  تسا ، هدـش  حیرـصت  نادـب  الاب  رد  هچنآ  ققحت  لباقم و  فرط  تادـھعت  ماجنا  اھراک و  تفرـشیپ  دـصر  یارب 

. دوش بیوصت  نییعت و  یلم  تینما 

تاباختنا  / ١٠/٣٠/١٣٩۴ یرازگرب  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

هچ  - نالوئـسم یهمھ  مھ  نالا  درک . تمواقم  وا  نیغورد  تاـغیلبت  لـباقم  رد  وا و  روز  لـباقم  رد  دـیاب  دربب ؛ شیپ  ار  دوخ  راـک  دـھاوخیم  نیغورد  تاـغیلبت  اـب  روز و  اـب  اـکیرمآ 

هب تسا . ندرک  هعدخ  لھا  تسا ، هعدخ  لھا  فرط  نوچ  دـنکن ؛ هعدـخ  لباقم  فرط  هک  دنـشاب  بقارم  ( ۵ -) میدرک هیـصوت  ام  هک  یتراظن  تئیھ  نآ  هچ  یتلود ، نیلوئـسم 

. درک دامتعا  دوشیمن  هدز  هرھچ  رب  وا  هک  یکسام  هب  دنخبل و 

یتقوکی ناگیر  نارود  یاکیرمآ  هکنانچمھ  دنرادن . یتوافت  چیھ  دنرادن ، یقرف  چیھ  زورما  یاکیرمآ  اب  شوب  نارود  یاکیرمآ  ناگیر و  نارود  یاکیرمآ  منکب ، ضرع  امش  هب  نم 

رد اکیرمآ  یاھتـسایس  هدرکن ؛ یتوافت  اکیرمآ  دننکیم . ار  راک  نیمھ  دنناوتب  رگا ]  ] مھ زورما  درک ، نارابمب  بضغ  دقح و  یور  زا  سراف ، جـیلخ  رد  ار  ام  قطانم  تسناد و  مزال 

، دنکیم لابند  ار  شور  نآ  یکی  دنکیم ، لابند  ار  شور  نیا  یکی  تسا ؛ توافتم  ناشیاھشور  هتبلا  هدوب . یتباث  یاھتسایس  یمالـسا ، یروھمج  لباقم  رد  مالـسا و  لباقم 

دنراد اھنآ  هچنآ  هک  دنـشاب  بقارم  دنـشاب ؛ اھنآ ]  ] ندرک هعدـخ  بقارم  دـننکیم . هعدـخ  دـناهعدخ و  لھا  اذـل  دنـشاب . هجوتم  همھ  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ زیچ  کی  ناشفدـھ  اما 

، دندید فرط  زا  یاهعدخ  هچنانچرگا  و  دـنریگب . هدـیدان  یتسیابن  ار  لباقم  فرط  یهعدـخ  نیا  دـناهدرک . دـھعت  هملک  یعقاو  یانعمهب  هچنآ  رب  دـشاب  قبطنم  دـنھدیم ، ماجنا 

. دنکب دیاب  یگداتسیا  دنکب ، دھع  ضقن  دیاب  مھ  فرطنیا  درک ، دھع  ضقن  لباقم ]  ] فرط هچنانچرگا  ینعی  دننکب ؛ لثمهبهلباقم  یتسیاب  لباقم ، رد  تقونآ 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

لمع یروـجنیا  امـش  یتـقو ]  ] بخ اـکیرمآ .» رب  گرم   » دـنیوگیم مدرم  ناریا ، تاـعامتجا  رد  ناریا و  یاـھییامیپهار  رد  ارچ  هـک  دـننکیم  ضارتـعا  ییاـکیرمآ  نارادمتـسایس 

نودـب یتـح  امـش  ینمـشد  تسا . امـش  زورما  راـتفر  مھ ]  ] نـیا تـسا ، امـش  یهقباـس  نـیا  تـسا ، امـش  یهتـشذگ  نـیا  دـنیوگب ؟ هـچ  ناریا  مدرم  دـیھاوخیم  دـینکیم ،

یـساملپید هب  طوبرم  نیا  اما ] [ ؛ دـنربیم راک  هب  شوخ  نابز  دـننزیم ، مرنوبرچ  یاـھفرح  دـنھدیم ، تسد  دـننزیم ، دـنخبل  یـصوصخ  یاھرادـید  رد  هلب ، تسا . یـشوپهدرپ 

، دننزب هناچوکچ  لاس  ود  دننکب ، ار  تارکاذم  دندنبب ، ار  دادرارق  هک  تسا  نیا  تیعقاو  درادن . تیعقاو  رد  یریثات  درادـن ، یـشزرا  درادـن ، یتیمھا  تسا ؛ یـصوصخ  یاھرادـید 

؛ دیاین کیدزن  دنک و  همھاو  دسرتب ، یجراخ  راذگهیامرـس  هکنیا  یارب  میراذگب  دیدج  میرحت  میھاوخیم  هک  دننک  دیدھت  و  میراذگیمن ، ام  الاح  دـنیوگب  دـش  مامت  ایاضق  هک  دـعب 

هب یافو  یهرابرد ]  ] نیا دـنکب . تحـص  رب  لمح  ناسنا  دوشیمن  ددـنبب ، ار  دوخ  مشچ  ناسنا  دوشیمن  نمـشد  نیا  لباقم  رد  تسا ؛ نیا  اکیرمآ  نیا ! هب  دـننکیم  مھ  حیرـصت 

یدوخیب رسدرد  نامدوخ  یارب  میھاوخیمن  ام  دوب . دیاب  رایشھ  دوب ، دیاب  رادیب  تسا ؛ یرـصنع  نینچ  کی  امـش  فرط  ناریا ! زیزع  تلم  ناشندوبن . دامتعا  لباق  ناشدھع و 

هدوب ناریا  بحاص  زور  کی  اکیرمآ  تسا . نمـشد  اکیرمآ  دھاوخیمن ، کیرحت  اکیرمآ  هن ، دینکیم ؛ کیرحت  دینکیم و  راداو  ار  اکیرمآ  مادم  امـش  دـنیوگن  اھیـضعب  مینک ؛ تسرد 

. تسا نیا  اکیرمآ  دنکب . طلسم  ار  شدوخ  هرابود  هکیتقو  ات  دنیشنب  دھاوخیمن  اپ  زا  تسا ؛ هدروآ  نوریب  شتسد  زا  ار  روشک ]  ] نیا هدمآ  بالقنا  تسا ،

روشک  / ٠١/١٨/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید  رد  تانایب 

دوشیمن درک ، اکتا  دوشیمن  ناگناگیب  هب  درک ، اکتا  دوشیمن  نارگید  هب  مینک ؛ اکتا  نامدوخ  هب  دـیاب  ام  تسا . نیا  راک  ساسا  مینک ؛ اکتا  نامدوخ  هب  اـم  هک  تسا  نیا  هدـمع 

دـینکیم و هظحالم  مھ  الاح  ( ٣ .) درک دامتعا  دوشیمن  اھییاکیرمآ  هب  متفگ  رتشیب - ای  هبترم  جـنپ  راـھچ  دـیاش   - یاهتـسھ تارکاذـم  نیمھ  نارود  رد  ررکم  نم  درک . داـمتعا 

اھنیا هب  دوشیمن  اعقاو  ینعی  مدزیم ؛ تقونآ  هدنب  هک  تسا  یفرح  نآ  یاضما  الماک  دنھدیم ، ناشن  هک  یدرکلمع  دننکیم و  هک  یتاراھظا  دـننزیم ، هک  ییاھفرح  دـینیبیم ؛

؛ دنراتفردب قالخادب و  ادادب و  روجنیمھ  هک  دنتـسھ  مھ  ینارگید  دنتـسین ، مھ ]  ] اھنآ طقف  دنتـسھ ]  ] ییادادب یقالخادب و  دامن  ناونعهب  اھییاکیرمآ  هتبلا ] . ] درک دامتعا 

نینموملاریما دنکیم . کمک  مھ  لاعتم  یادخ  هک  مینادب  میناوتیم و  مینادـب  مینک و  هیکت  نامدوخ  هب  مینک ، دامتعا  نامدوخ  هب  دـیاب  ام  درک . دامتعا  اھنآ  هب  دوشیمن  هرخالاب 

اعطق اـم  هب  ار  ترـصن  لاـعتم  یادـخ  مینکیم ، تکرح  میوشیم و  نادـیم  دراو  هناـقداص  اـم  یتقو  ( ۴ (؛ تبکلا انودـعب  لزنا  رـصنلا و  انیلع  لزنا  انقدـص  یار هللا  اـملف  دـیامرفیم :

لکـشم راچد  ناسنا  ییاھاج  کی  تلم . کی  یگدـنز  یعاـمتجا و  یگدـنز  هب  دـسرب  هچ  دراد ، بیـشنوزارف  مھ  یدرف  یگدـنز  دراد ؛ بیـشنوزارف  یگدـنز  بخ  داد . دـھاوخ 

نآ ام  هک  تسا  نیا  هدـمع  تسھ . شروجهمھ  دوشیم ؛ شیاشگ  اب  هجاوم  ناسنا  مھ  ییاھاج  کی  دوشیم ، بولطمان  طیارـش  یراجنھان و  راچد  ییاـھاج  کـی  دوشیم ،

. میورب شیپ  مینک و  لابند  هللااشنا  ار  میقتسم  طارص  ار و  میقتسم  طخ 

« اکيرمآ يدھعدب   » 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 10هاگياپ  هحفص 2 
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ماظن  / ٠٣/٢۵/١٣٩۵ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب هک  درک  بیغرت  درک و  راداو  ار  ام  هک  تسا  ییاھزیچ  نامھ  شتانـسحم  دراد ؛ یبیاعم  کی  دراد ، یتانـسحم  کی  دراد ؛ یایفنم  طاقن  کی  دراد ، یتبثم  طاقن  کـی  ماـجرب 

ناسنا رظن  هب  یتانـسحم  یاھهبنج  ینعی  دوب ؛ تابغرم  نیمھ  رطاخهب  هک  دـش  زاـغآ  مھدزاـی  تلود  عورـش  زا  لـبق  تارکاذـم  نیا  دـینادیم  هتبلا  میرواـیب ؛ ور  تارکاذـم  نیا 

نیا تسا  نکمم  هک  درکیم  سح  ناسنا  دوب و  یتانـسحم  کی  هرخالاب  ـالاح  نکل  دـشن  نیماـت  شیاـھیلیخ  ینعی  دـشن ، نیماـت  تانـسحم  نآ  یهمھ  هتبلا  هک  دیـسریم 

تانـسحم درک ؛ ادیپ  یرتشیب  تیلاعف  یرتشیب و  شرتسگ  اعبط  یناحور  یاقآ  بانج  تلود  نامز  بخ ، هک  مھ  دـعب  تارکاذـم ؛ نیا  دـش  عورـش  دـشاب . هتـشاد  دوجو  دـیاوف 

. تسا اھنیا 

ریز دنتـسھ ، رایبردهبد  دـنتاذدب ، دـندھعدب ، اھنیا  اقآ ، میتفگیم : میتفگیم ؛ میدرکیم و  رارکت  میدوب و  کانمیب  نآ  زا  هشیمھ  هک  تسا  یزیچ  نامھ  بیاعم  تسیچ ؟ بیاـعم 

هتـسب جرفوللخ  نیا  رگا  دـنھدب و  ناشن  ار  ناشدوخ  دـنناوتیم  بیاعم  نیا  هک  ماجرب  رد  دراد  دوجو  یجرفوللخ  تسا . اھنیا  مھ  بیاـعم  دـننکیمن ؛ لـمع  دـننزیم ، ناـشلوق 

. دشیم یفتنم  ای  دشیم  رتمک  بیاعم  هتبلا  دشیم ،

، دندرک ار  ناشدوخ  یعس  دندرک ، ار  ناشدوخ  راک  اھنیا  تسین ؛ دنتشاد  تکرـش  تارکاذم  رد  هک  ام  زیزع  ناردارب  نیا  هب  رظان  اقلطم  منکیم ، ضرع  ماجرب  هب  عجار  هچنآ  نم 

یتخـس بخ ، دـندوب - اجنآ  رد  اھنیا  ار  ناضمر  هام  زا  یتدـم  هک  دوب  ناضمر  هام  لاسراپ  مرظنهب   - دـندنام دـنتفر ، میدـیدیم ؛ میدوب و  دـھاش  اـم  بخ  دـندرک . دـھجودج  اـعقاو 

ناشیاعد میدرک و  ناشیاعد  مھ  اـم  دـشاب ، یـضار  لاـعتم  یادـخ  هللااـشنا  ناـشراک  زا  منکیمن .] لاکـشا   ] نم اـھنآ  هب  دندیـشک  تمحز  تشاد و  یتخـس  اـعقاو  تشاد ،

. دندوب ام  یهرکاذم  فرط  هک  تسا  یناسک  نآ  هب  تسا ؛ لباقم  فرط  هب  نم  هاگن  مینکیم ؛

دناوـتب نمـشد  هـک  تـسا  هدـش  بجوـم  اـھنیا  هـک  دراد  یماـھبارپ  یاـیاوز  کـی  دراد ، یجرفولـلخ  کـی  مدرک - ضرع  هـک  روطناـمھ   - دنــس دوـخ  ماـجرب ؛ دوـخ  دروـم  رد  اـما 

فرط رگا  نکل  ار  ماجرب  مینکیمن  ضقن  ام  دننادب ! همھ  ار  نیا  درک ؛ میھاوخن  ضقن  ائادتبا  ار  ماجرب  هتبلا  ام  دنک . هدافتـساوس  اھنآ  زا  دـناوتب  لباقم  فرط  دـنک ، هدافتـساوس 

هراپ رگا  اھنیا  مینکیم ، ضقن  مینکیم ، هراپ  مییآیم  ام  هک  دننکیم  دیدھت  دنراد  مادم  دنیاکیرمآ ، یروھمج  تسایر  دزمان  هک  یناسک  نیا  روطنیمھ  الاح  هک  دنک  ضقن  لباقم 

هب ام  ار  هدھاعم  میھاوخیمن  میاهداد ، ماجنا  تسا  یاهدـھاعم  کی  هرخالاب  دـھعلاب ؛ اوفوا  نآرق : روتـسد  هب  تسا  یکتم  مینکیمن ، ضقن  الاح  هکنیا  مینزیم . شتآ  ام  دـندرک ،

فرط نآ  رگا  آوس ؛ یلع  مھیلا  ذـبناف  هنایخ  موق  نم  نفاـخت  اـما  و  نآرق : یهیآ  هب  تسا  یکتم  مھ  نیا  درک ، میھاوخ  ضقن  مھ  اـم  دـندرک ، ضقن  اـھنآ  رگا  هکنآ  و  مینزب ؛ مھ 

. هیضق فرط  نآ  رد  مھ  هیضق ، فرط  نیا  رد  مھ  میتسھ ؛ ینآرق  لوصا  عبات  ام  نیاربانب  نک . در  شدوخ ، فرط  نک  باترپ  ینعی  ذبناف » . » نک ضقن  درک  ضقن 

لمع رد  اھتنم  دناهتشادرب ، یوحن  کی  هب  اھنیا  ار  اھمیرحت  زا  یشخب  هدشن . فرطرب  اھمیرحت  هدرکن ؛ فرطرب  دنک ، فرطرب  ار  اھمیرحت  هک  دوب  نیا  لباقم  فرط  یهفیظو  بخ 

. دراذـگیم رثا  هیوناث  یاھمیرحت  یور  رب  نیا  دـندرک و  ظفح  تردـق  لامک  اب  اھنیا  ار  هیلوا  یاھمیرحت  دوب . هیوناث  یاھمیرحت  دوب  ثحب  لحم  هچنآ  دـینادیم  بخ  هدـشن . هتـشادرب 

گرزب یاھکناب  هدشن و  لح  اھکناب  یهلماعم  یهلئسم  هن ، هدش ؛ هتـشادرب  اھمیرحت  مییوگن  مادم  دننک ؛ تقد  دننک ، هجوت  دنراکردناتسد  هک  یناسک  منکیم  شھاوخ  نم 

هـسلج رد  اجنیا  منادیمن   - فیرظ رتکد  یاقآ  تسا . اھنآ  راک  هچ ! ام  هب  دییوگیم ]  ] روطچ تسا ؛ یدولآتثابخ  فرح  بخ  هچ ! ام  هب  اقآ  دنیوگیم  اھییاکیرمآ  دننکیمن . هلماعم 

یطبر هک  ام  هب  هلب ، بخ  دـیوگیم  وا  هدـشن ؛] لح   ] اھنیا دـننام  گرزب و  یاھکناب  اھکناب ، یهلئـسم ]  ] هک دـنیوگیم  وا  هب  اکیرمآ  یهجراـخ  ریزو  اـب  تبحـص  رد  هن - اـی  دنتـسھ 

فرط اھکناب  یهسلج  رد  نابز  رد  هلب ، تسا . عنام  هک  تسا  اـکیرمآ  یرادهنازخ  ترازو  ینعی  دـیعنام  امـش  دـیناوتیم ؛ دـیھاوخب  رگا  امـش  ارچ ، دـنیوگیم  ناـشیا  اروف  درادـن ؛

کناب یارب  دنکن . تئرج  وا  هک  دننزیم  فرح  یروج  رگید ، تانایب  رد  لمع و  رد  نکل  درادن  یعنام  ام  فرط  زا  دینک ، هلماعم  درادن  لاکـشا  ناریا  اب  هلب ، دـیوگیم  دـنکیم ، تکرش 

ود نیمھ  اکیرمآ  یتلود  لوئسم  نآ  تسا . اکیرمآ  دیدھت  شعنام  دراد و  عنام  درادن ؛ یئابا  هک  کناب  ناریا ؛ لثم  ینویلیم  داتـشھ  رازاب  کی  اب  دوشب  هلماعم  دراو  هک  رتھب  هچ 

تلود یهبتریلاع  وضع  کی  دـننزیم ، فرح  روجنیا  یتقو  بخ ، دـنک ؛ لاـیخ  یتحار  ساـسحا  ناریا  میراذـگیمن  اـم  میراذـگیمن ، تحار  ار  ناریا  اـم  تفگ  نیا  زا  لـبق  زور  هس 

، یعقاو تالماعم  اھدادرارق ، یارب   - تالماعم یارب  اما  دـناهدمآ ، کچوک  یاھکناب  یدادـعت  کی  هلب ، دـنک ؟ هلماعم  دـیایب  دـنکیم  تئرج  کناب  نالف  دـنزیم ، فرح  روجنیا  اـکیرمآ 

ار گرزب  هانگ  نیا  ییاکیرمآ  فرط  نیا  تسا . گرزب  تالاکـشا  زا  نیا  دنیایب . یک  تسین  مھ  مولعم  دـناهدماین ؛ و  نادـیم ، هب  دـنیایب  دـیاب  گرزب  یاھکناب  اھیراذـگهیامرس -

. تیعقاو اب  دنکیم  قرف  همانشخب  اما  دننکیم  همانشخب  هلب ، ار . اھییاکیرمآ  راک  مینک  هیجوت  دیابن  هدرک ؛ ار  گرزب  فلخت  نیا  هداد ، ماجنا 

اما دـندرک  لوـبق  ار  همیب  یدودـحم  فقـس  کـی  رد  تسا . یتـفن  تـالماعم  رد  مھم  یاـھزیچ  زا  یکی  اـھشکتفن  یهـمیب  تـسا . روـجنیمھ  اـھشکتفن  یهـمیب  یهیـضق 

نیا مھ  شتلع  دننکیمن . همیب  دننک و  همیب  دندشن  رـضاح  دنوشب ، دراو  دندشن  رـضاح  تسا - یدرایلیم  تاقوا  یھاگ  هک  اھتفن  نیا  غلابم  یارب ]  -] همیب گرزب  یاھراتخاس 

. دندرکن لمع  ناشتادھعت  زا  یمھم  شخب  هب  اھییاکیرمآ  نیاربانب  دنراذگیمن . دنراد و  روضح  دنوضع ، اھییاکیرمآ  اھراتخاس ، اھنامزاس و  نآ  دوخ  رد  هک  تسا 

اھنیا مـیدرک ، لـیطعت  ار  کارا  مـیدرک ؛ لـیطعت  اـبیرقت  ار  ودرف  مـیدرک ، لـیطعت  ار  دــصرد  تـسیب  یزاـسینغ ]  ] اــم مـیداد : ماــجنا  یروـطنیمھ  ار  ناــمیاھتخادرپشیپ  اــم 

رد هک  نبرک  فایلا  یهنیمز  رد  اھنآ  هک  ار  یتاعقوت  نیا  دـنراد - روضح  یحلاص  رتکد  یاـقآ  رگا   - منکیم ضرع  اـجنیا  نـالا  نم  دـنراد . عقوت  زاـب  ـالاح  هدوب ، اـم  یاـھتخادرپشیپ 

همھ نیا  الاح  دـننکیم ؛ مھ  یھاوخنوزفا  مادـم  دـیورن . راب  ریز  دـینکن ، لوبق  اقلطم  دـنراد  ولیک  دصیـس  نآ  یریگهزادـنا  دروم  رد  هک  یتاعقوت  ای  دوریم ، راک  هب  اـھژویفیرتناس 

. هدرکن لمع  ام  لباقم  فرط  لاحرھهب  میاهداد . ام  تخادرپشیپ 

میراد رگید  یاھروشک  رد  هک  ییاھلوپ  تسا . رادهنیزھ  مھ  تسا ، راوشد  مھ  تسا ؛ یراوشد  راک  میرواـیب  تسد  هب  ار  ناـمیتفن  یاھدـمآرد  میھاوخب  مھ  اـم  رگا ]  ] زورما

کی طقف  اھتنم  هداد ، لوق  اھروشک  نیا  زا  یروشک  کی  دنتفگ ، نم  هب  روھمج  سیئر  یاقآ  هک  روطنآ  دـناهداد . لوق  ناشیاھیـضعب  الاح  ینعی  هدـشن ؛ دوشیمن ، هداد  ام  هب 

لفق راک  دنھدب ، دـنناوتیمن  دـنکیم ، ادـیپ  طابترا  اکیرمآ  هب  رالد  یهلئـسم  تسا و  رالد  هب  اھلوپ  نوچ  اھتنم  اھنیا ؛ یاھکناب  رد  میراد  لوپ  ام  دـنروشک . دـنچ  تسین ، روشک 

. دندرکن لمع  اھنیا  تسیچ ؟ ینمشد  رگم ] [ ؛ تسا اکیرمآ  ینمشد  نیا  بخ  هدش .

تـسیاب تعنـص  نیا  دـنامب ، یقاـب  دـیاب  تعنـص  نیا  تسا ؛ اـم  روشک  یارب  یدربـھار  تعنـص  کـی  یاهتـسھ  تعنـص  تسا :] نیا   ] منکب ضرع  مھاوخیم  نم  هچنآ  نیارباـنب 

یاهتسھ و تعنص  یتایلمع  یاھتیلباق  تسا . رثوم  مھ  روشک  هب  ندیشخب  تینما  ندیشخب و  تینوصم  رد  یتح  تعنـص ، نیا  ندوب  دنیبب . همطل  دیابن  دنک و  ادیپ  هعـسوت 

ییاناوت نیا  هناتخبـشوخ  نالا  هک  دوشب  ظفح  دـیاب  لبق  تیعـضو  هب  ندیـسر  ییاناوت  دـنامب ؛ ظوفحم  دـیاب  شایناسنا  یورین  دـنامب ؛ یقاـب  یتسیاـب  یاهتـسھ  ناـمزاس 

. وس رازھ  هدجھ  هب  ار  روشک  دنناسرب  تسا - یمیدق  یاھنیشام  نامھ  هک   - کی رآ  یآ  نامھ  اب  دنناوتیم  هام  شـش  زا  رتمک  فرظ  رد  میوگب : امـش  هب  نم  ار  نیا  تسھ ،

یهتفرشیپ لسن  هک   - راھچ رآ  یآ  تاعطق  اب  میناوتیم  ام  تسا . هتـسب  ام  تسد  هک  دنکن  لایخ  لباقم  فرط  ینعی  دراد ؛ دوجو  هام  شـش  زا  رتمک  رد  ناکما  نیا  نالا  نیمھ 

نیا زا  دراد ؛ دوجو  یاهتـسھ  یژرنا  نامزاس  رد  زورما  هک  تسا  یتاناکما  اھنیا  میـسرب ؛ وس  رازھدـص  هب  مینولاـسکی  زا  رتمک  رد  میراد  هک  یتازیھجت  و  تسا - موس  مود و 

الاـح هـک  دـنھدب  ماـجنا  دـنناوتیم  هـک  یراـک  رھ  اـکیرمآ  یاھینکــشراک  ربارب  رد  دریگن ؛ ماـجنا  یاهنـالوجع  مادـقا  دـننک . فـقوتم  ار  لـباقم  فرط  دــننک ، هدافتــسا  تاـناکما 

روطهب دیاب  ار ؛ اھنیا  دننکیم  لابند  هک  دـنتفگ - رگید  یاھاج  سلجم و  رد  مھ  دـنتفگ ، اجنیا  مھ   - دـنتفگ مرتحم  روھمج  سیئر  مھ  مرتحم ، یهجراخ  ریزو  مھ  هناتخبـشوخ ،

وا هک  تسین  یروجنیا  دیـشک ؛ نوریب  شنھد  زا  دـیاب  اکیرمآ ؛ لـثم  یگرگ  زا  مھ  نآ  تسا ،» ینتفرگ  قح   » تسا فورعم  هک  روطنیمھ  هک  دـینک  هجوت  دـننک . لاـبند  یدـج 

یتسیاـب اـم  اـھنآ ، ینکــشراک  اـھنآ و  یاـھاطخ  لـباقم  رد  نـکل  مـینکیمن  ضقن  مـھ  اـم  دـناهدرکن  ضقن  لـماک  روـطهب  ـالاح  هـک  یتـقو  اـت  دــنک . میدــقت  یتـسد  ود  دــیایب 

. مینک ظفح  ار  نامیاھییاناوت 

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

فرح مھ  نمشد  اب  یھاگ  ناسنا  مینک . تبحص  مینیشنب  دامتعا  دروم  فرط  کی  لثم  اکیرمآ ] اب   ] میناوتیمن یاهلئـسم  چیھ  رد  ام  هک  داد  ناشن  ام  هب  ماجرب ]  ] هبرجت نیا 

دوشیم نمـشد  نیا  اب  دز . دھاوخن  دوخ  تادـھعت  ریز  دوخ و  لوق  ریز  یلیلد  رھ  هب  وا  هک  دـنک  دامتعا  دـناوتب  ناسنا  دـشاب و  دـنبیاپ  شدوخ  فرح  هب  هک  ینمـشد  اما  دـنزیم 

یتقو مھ  دعب  دنکیم ، دھع  ضقن  درادن و  یئابا  چیھ  دھع  ضقن  زا  لمع ، رد  هک  تسا  ینمـشد  تسا ، راکبان  نمـشد  نمـشد ، هک  دـش  تباث  یتقو  اما  هلب ؛ دز ، مھ  فرح 

هدنب هکنیا  دش . هرکاذم  دراو  دوشیمن  نمـشد ]  ] نیا اب  دنکیم ، هیجوت  یروج  کی  دنکیم و  زاب  ار  مرن  برچ و  نابز  زاب  دنزیم ، دـنخبل  زاب  یدرک ، دـھع ] ضقن   ] ارچ اقآ  مییوگیم 

« اکيرمآ يدھعدب   » 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 10هاگياپ  هحفص 3 
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هب طوبرم  لـئاسم  رد  هلئـسم ، نیا  رد  اـم  تالکـشم ]  ] هک تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  تسا . نیا  شتلع  مینکیمن  هرکاذـم  اـکیرمآ  اـب  هک  منکیم  رارکت  مئاد  تسا  اـھلاس 

ار نامھار  نآ  مینکب ، باختنا  نامدوخ  دیاب  یھار  کی  ام  دوشیمن ؛ لح  هرکاذم  اب  میراد ، اکیرمآ  لاثما  اکیرمآ و  اب  هک  یتالکـشم  رد  میراد ، هک  ینوگانوگ  لئاسم  رد  هقطنم ،

ار زیچ  همھ  دنھاوخیم  اھییاکیرمآ  هک  دنیوگیم  احیرص  ام  یساملپید  یسایس و  نیلوئسم  دودب . امـش  لابند  نمـشد  دیراذگب  دودب ، امـش  لابند  نمـشد  دیراذگب  میورب ؛

هک هرکاذم  اقآ  دنیوگیم  اھیـضعب  یلو ] ، ] مینکیمن هرکاذم  مییوگیم  مادم  ام  هکنیا  دنیآیم . ولج  مدق  کی  یتفر ، بقع  امـش  مدق  کی  رگا ] ! ] دنھدن زیچچـیھ  اما ] ، ] دـنریگب

زایتما کی  دیھدب ، یزایتما  کی  ینعی  دیدرک  هرکاذم  یتقو   - دریگیم امش  زا  ار  زایتما  دنکیم ، فرحنم  تدوخ  حیحص  هار  زا  ار  امش  تسا : نیا  هرکاذم  لاکشا  درادن ، یلاکشا 

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

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

بخ دنکیم . فلخت  ار  شیاھهدعو  تسا ، رابکتسا  یانعم  نیا  نتسنادن ؛ دھعتم  ار  دوخ  ندوبن ، دوخ  فرح  هب  دنبیاپ  نتـسناد ، رترب  ار  شدوخ  ندرکییوگروز ، ینعی  نیمھ ،

یناسک هب  تمایق  رد  ناطیـش  هک  دنکیم  لقن  ناطیـش  لوق  زا  لاعتم  یادخ  تسا . یاهداعلاقوف  ریبعت  ریبعت ، نیا  اعقاو  تسا ؛ گرزب  ناطیـش  اکیرمآ  دومرف : ام  راوگرزب  ماما 

، دوب هداد  امـش  هب  تسرد  تسارور  یهدعو  ادخ  دـیوگیم  شدوخ  ناوریپ  هب  ناطیـش  ( ۴ (؛ مکتفلخاف مکتدعو  قحلا و  دعو  مکدـعو  نا هللا  دـیوگیم : دـناهدرک  تعباتم  وا  زا  هک 

امـش و هب  مداد  هدعو  نم  مدرک ، هدعو  فلخت  نم  دیداتفا ! هار  نم  لابند  امـش  مداد ، امـش  هب  یغورد  یهدـعو  نم  دـیدنامن ؛ دـنباپ  دـیدرکن ، یوریپ  ادـخ  یهدـعو  زا  اھامش 

اومولو ینومولت  ـالف   » هک دـیوگیم  اـھنآ  هب  هک  ناطیـش  لوق  زا  دـیامرفیم  لاـعتم  یادـخ  مھ  دـعب  دـنکیم . تمـالم  تماـیق  رد  روجنیا  ار  شدوخ  ناوریپ  ناطیـش  مدرک ؛ فلخت 

نیا ایند  رد  زورما  اھییاکیرمآ  دنزیم ، ار  فرح  نیا  تمایق  رد  ناطیش  الاح  اکیرمآ . اب  تسا  قبطنم  زورما  انیع  نیا  دینک . تمالم  ار  ناتدوخ  دینکن ، تمالم  ار  نم  مکـسفنا ،»

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

. درک

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

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

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

. دش دھاوخ 

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

نیا یهدـننکدیدشت  اـی  تالکـشم  یهدـنروآ  دوـجو  هب  ناـشدوخ  تسا ؛ نیا  سکع  عـقاورد  اـما  دـننکب ، لـح  ار  هـقطنم  تالکـشم  دـنھاوخیم  هـک  دـننکیم  اـعدا  اـھییاکیرمآ 

یبرع یاھتلود  نیا  ار ، یمالسا  یاھتلود  مینکیم  توعد  مھ  زاب  ام  ار . لئاسم  درک  دنھاوخ  لح  دشاب  هقطنم  یاھتلم  دوخ  تسد  رگا ] . ] دنتالکـشم لح  عنام  دنتالکـشم ؛

عفانم یوخ و  ظـفح  یتسینویھـص و  میژر  ظـفح  رازبا  دـنکیم ؛ هاـگن  رازبا  مشچ  هب  اـھنیا  هب  اـکیرمآ  تسین ، داـمتعا  لـباق  اـکیرمآ  دـننادب  دـیاب  اـھنیا  دنتـسھ ، اـم  فارطا  هک 

یارب دنکیم ؛ هدافتسا  شدوخ  دصاقم  یارب  اھنیا  یورین  زا  دنکیم ، هدافتسا  ناشلوپ  زا  درادن ؛ اھنیا  هب  یاهقالع  چیھ  الـصا  عقاورد  اکیرمآ  هقطنم . رد  اکیرمآ  دوخ  یرابکتـسا 

. دننکیم دنراد  اھنیا  هک  تسا  یراک  نیا  دنک . ظفح  درادب و  هگن  هقطنم  رد  ار  شدوخ  یرابکتسا  فادھا  دنک و  ظفح  ار  یتسینویھص  میژر  دنک ، تسرد  یظافح  کی  هکنیا 

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

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

دنراد اـھنیمھ  دنتـشاد ، روضح  رخآ  اـت  لوا  زا  تارکاذـم  نیا  رد  هک  یناـسک  ناـمھ  اـم و  دوخ  یـساملپید  هاگتـسد  نیلوئـسم  زورما  هک  تسا  ماـجرب  یاهتـسھ و  تارکاذـم 

تاـطابترا عناـم  دـنکیم ، بیرخت  دراد  تـشپ  زا  نارگید ، شاهجراـخ و  ریزو  شنالوئـسم و  مرن  برچ و  ناـبز  مارآ و  رھاـظ  ریز  اـکیرمآ  تـسا ، هدرک  دـھع  ضقن  اـکیرمآ  دـنیوگیم 

بترم شیپ ، مینولاسکی  شیپ و  لاس  کی  زا  هتبلا  هدنب  هک  تسا  یفرح  نیا  دنیوگیم . دـنراد  ماجرب  دوخ  نیلوئـسم  ار  نیا  تسا ؛ ایند  رگید  یاھروشک  اب  روشک  یداصتقا 

نیلوئـسم هتـشذگ ، یهتفھ  نیمھ  دـنیوگیم .]  ] اـم نیلوئـسم  دوخ  زورما  اـما  دـننک - لوبق  دوب  ناشتخـس  اھیـضعب   - درک داـمتعا  دوشیمن  اـھییاکیرمآ  هب  هک  مدرک  رارکت 

ار دـھع  ضقن  نیا  امـش  دـنتفگ  دنتـشادن ؛ باوج  اھنآ  دـنتفگ و  اھنآ  هب  ام  نیلوئـسم  ار  اھفرح  نیمھ  دنتـشاد ؛ هسلج  اپورا  رد  ناشیاھفرط  اب  اـم  یهدـننک ] ] هرکاذـم مرتحم 

زا مھ  هام  شـش  دـنھدب ؛ دنتـشادن  یباوج  مھ  اھنآ  دـیدرک ، بیرخت  روجنیا  رـس  تشپ  زا  دـیدادن ، ماجنا  دـیدادیم  ماجنا  دـیاب  هک  ار  یراک  نیا  دـیدرک ، ار  فلخت  نیا  دـیدرک ،

؛ دوب اھمیرحت  نتـشادرب  یارب  الـصا  ماجرب  بخ ، هکیلاحرد ] [ ؛ تسا هدماین  دوجو  هب  مدرم  تشیعم  عضو  رد  مھ  یـسوملم  سوسحم و  ریثات  چیھ  درذگیم ، ماجرب  یاضما 

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

هراـبکی دـھدیم ، ماـجنا  ار  دوخ  تادـھعت  ناریا  یتـقو  هک  تسا  نیا  رب  رارق  تارکاذـم ، نیا  رد  هک  دـنتفگیم  مدرم  هب  مھ  دـنتفگیم ، اـم  هب  مھ  نیلوئـسم ، زور  نآ  دوـب ؟ شاوـی 

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

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

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

برچ و نابز  اب  الاح  هک  اھنیا  دننکیم ؛ راکهچ  اھییاکیرمآ  مینیبب  دوب ؛ دھاوخ  هنومن  کی  ام  یارب  یاهتسھ ، تارکاذم  نیا  ماجرب و  متفگ  شخیرات - تسین  مدای  تسرد  دوب ؛

نیلوئـسم اب  مرن  برچ و  نابز  اب  دننیـشنیم ، هک  تارکاذم  یتروشم و  تاسلج  رد  دـننکیم ، یھارمھ  راھظا  دـننکیم ، تدارا  راھظا  دنـسیونیم ، همان  یھاگ  دـنیآیم ، مرن 

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

اب هقطنم  لئاسم  یهرابرد  دییایب  دنیوگیم  اھییاکیرمآ  الاح  هبرجت . دـش  نیا  اکیرمآ ؛ دـش  نیا  دـنوشیم ؛ اھراک  تفرـشیپ  زا  عنام  دـننکیم ، بیرخت  دـننکیم ، هئطوت  لمع  رد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« اکيرمآ يدھعدب   » 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 10هاگياپ  هحفص 4 
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وا زا  هک  یناسک  هب  تمایق  رد  ناطیـش  هک  دـنکیم  لـقن  ناطیـش  لوق  زا  لاـعتم  یادـخ  تسا . یاهداـعلاقوف  ریبعت  ریبعت ، نیا  اـعقاو  تسا ؛ گرزب  ناطیـش  اـکیرمآ  دومرف : اـم 

زا اھامـش  دوب ، هداد  امـش  هب  تسرد  تسارور  یهدعو  ادخ  دیوگیم  شدوخ  ناوریپ  هب  ناطیـش  مکتفلخاف ؛ مکتدعو  قحلا و  دـعو  مکدـعو  نا هللا  دـیوگیم : دـناهدرک  تعباتم 

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

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

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

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

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

، دنکیم فرحنم  تدوخ  حیحص  هار  زا  ار  امـش  تسا : نیا  هرکاذم  لاکـشا  درادن ، یلاکـشا  هک  هرکاذم  اقآ  دنیوگیم  اھیـضعب  یلو ] ، ] مینکیمن هرکاذم  مییوگیم  مادم  ام  هکنیا 

فرح ندرک و  هدعگ  نتـسشن و  هرکاذم ، رگید ؛ تسا  نیا  هرکاذم  یانعم  رگید ؛ دـیریگب  زایتما  کی  دـیھدب ، یزایتما  کی  ینعی  دـیدرک  هرکاذـم  یتقو   - دریگیم امـش  زا  ار  زایتما 

امـش هب  دھدب ، دیاب  ار  هچنآ  اما ] ، ] دریگیم امـش  زا  یھدب  دیاب  ار  هچنآ  و  ریگب - یزیچ  کی  هدب ، یزیچ  کی  ینعی  هرکاذم  تسین ، هک  یخوش  هدنخ و  دونـش و  تفگ و  ندز و 

ار دوخ  ندوبن ، دوخ  فرح  هب  دنبیاپ  نتـسناد ، رترب  ار  شدوخ  ندرکییوگروز ، ینعی  نیمھ ، ینعی  یناھج  رابکتـسا  نیمھ ، ینعی  ربکتـسم  بخ  دنکیم ؛ ییوگروز  دھدیمن ؛

یاهداعلاقوف ریبعت  ریبعت ، نیا  اعقاو  تسا ؛ گرزب  ناطیـش  اکیرمآ  دومرف : ام  راوگرزب  ماما  بخ  دـنکیم . فلخت  ار  شیاھهدـعو  تسا ، رابکتـسا  یانعم  نیا  نتـسنادن ؛ دـھعتم 

ناطیش ؛ مکتفلخاف مکتدعو  قحلا و  دعو  مکدعو  نا هللا  دیوگیم : دناهدرک  تعباتم  وا  زا  هک  یناسک  هب  تمایق  رد  ناطیش  هک  دنکیم  لقن  ناطیش  لوق  زا  لاعتم  یادخ  تسا .

امـش مداد ، امـش  هب  یغورد  یهدعو  نم  دیدنامن ؛ دنباپ  دیدرکن ، یوریپ  ادخ  یهدعو  زا  اھامـش  دوب ، هداد  امـش  هب  تسرد  تسارور  یهدعو  ادخ  دـیوگیم  شدوخ  ناوریپ  هب 

لاعتم یادـخ  مھ  دـعب  دـنکیم . تمالم  تمایق  رد  روجنیا  ار  شدوخ  ناوریپ  ناطیـش  مدرک ؛ فلخت  امـش و  هب  مداد  هدـعو  نم  مدرک ، هدـعو  فلخت  نم  دـیداتفا ! هار  نم  لابند 

. اکیرمآ اب  تسا  قبطنم  زورما  انیع  نیا  دـینک . تمالم  ار  ناتدوخ  دـینکن ، تمالم  ار  نم  (١ «،) مکـسفنا اومولو  ینومولت  الف   » هک دیوگیم  اھنآ  هب  هک  ناطیـش  لوق  زا  دیامرفیم 

زایتما دـنریگیم ، ار  دـقن  زایتما  دـننکیم . فلخت  دـننکیمن ، لمع  دـنھدیم ، هدـعو  دـننزیم ؛ ار  فرح  نیا  ایند  رد  زورما  اھییاکیرمآ  دـنزیم ، ار  فرح  نیا  تمایق  رد  ناطیـش  الاح 

. درک دامتعا  دیابن  نارگید  هب  سپ  بخ ، تسا . نیا  اکیرمآ  عضو  دنھدیمن ؛ ار  هیسن 

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

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

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

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

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

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

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

. دنیوگیم دنراد  اھنآ  دندیشک ،

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

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

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

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

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

رد گنس  تشم  کی  ناشدوخ  لوق  هب  دھدیم ، تسد  تسد  کی  اب  دراد  هک  یلاح  نامھ  رد  تسا ، نزبتشپزارجنخ  تسا ، دھعدب  تسا ، رگبیرف  تسا ، وگغورد  فرط  الوا 

نیا تسا ؛ نارحب  راچد  اکیرمآ  دوخ  دنک ؟ لح  ار  ناریا  تلم  تالکـشم  دھاوخیم  اکیرمآ  ایناث  تسا . یمدآ  روجنیا  فرط ، لباقم . فرط  رـس  هب  دـنزب  هک  تسا  شرگید  تسد 

نارحب تسا ؛ نارحب  راچد  اکیرمآ  دـنیوگیم . دـنراد  اھییاکیرمآ  دوخ  یتح  ایند ، رد  لـئاسم  هنوگنیا  رد  یهدـننکتواضق  مھم  یاھهاگتـسد  یهمھ  ار  نـیا  دـنیوگیمن ؟ ارچ  ار 

. تسا نارحب  راچد  شدوخ  یقالخا ؛ نارحب  یسایس ، نارحب  یللملانیب ، نارحب  یداصتقا ،

نایجیسب  / ٠٩/٠٣/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

. داد دھاوخ  ناشن  شنکاو  نآ  لباقم  رد  امتح 

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

. دننک راشف  یهلیسو  ار  نیا  هک  میھدب  هزاجا  دیابن  ینعی  ام ؛ روشک  هب  ناریا و  تلم  هب  نمشد  یوس  زا  یرابکی  تقو  دنچرھ 

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

؛ تسا رادروخرب  روشک  رد  یاهدرتسگ  رایسب  تاناکما  زا  روھمجسیئر  یساسا ، نوناق  قبط  رب  دنھدب . هژیو  تیمھا  لاغتـشا  دیلوت و  هب  مرتحم ، تلود  یلخاد ، لئاسم  رد 

هب هک  ییاھهدعو  هب  لمع  رد  یگنرد  چیھ  دننک ، لعفلاب  ار  یلخاد  یاھتیفرظ  دننک ، هدافتـسا  دنراد  رایتخا  رد  هک  یتاناکما  نیا  زا  دنھدب ؛ ماجنا  دنناوتیم  ار  اھراک  زا  یلیخ 

؛ دنشاب اناوت  راکیاپ و  لاعف و  نکراک و  هک  دننکب  باختنا  یروج  مھدزاود - تلود  رد  الاح   - ار فلتخم  یاھشخب  نالوئسم  ار ، نیلوئسم  دریگن . تروص  تسا  هدش  هداد  مدرم 

ناشن یدـمآراکان  دوخ  زا  یـشخب  کی  یداصتقاریغ - هچ  یداصتقا و  هچ   - فلتخم یاھـشخب  رد  هدرکن  یادـخ  رگا  دربب . شیپ  هللااـشنا  ار  اـھراک  دـناوتب  اـھنآ  ییاـناوت  ینعی 

شیپ ماظن  یاپهباپ  ار  ناشدوخ  دنناوتب  دیاب  فلتخم  یاھـشخب  تسا ؛ دمآراک  ماظن  تسا ؛ یفاصنایب  نیا  دش و  دھاوخ  هتـشاذگ  ماظن  یدـمآراکان  باسح  هب  نیا  دـھدب ،

رھ تحاقو  لامک  اب  اھییاکیرمآ  دینیبیم  دننک . یزاسمواقم  ار  روشک  دـننک ؛ هدامآ  ار  روشک  دـیاب  اکیرمآ ، یاھمیرحت  لابق  رد  روشک  یزاسمواقم  یارب  نیلوئـسم ] . ] دـنربب

نیا دشاب . هتـشاد  یگداتـسیا  ییاناوت  دشاب و  مواقم  روشک  دنھدیم ، ماجنا  اھنآ  هچنآ  لباقم  رد  دـیاب  دـننکیم ؛ کوک  یدـیدج  زاس  کی  دـننزیم ،]  ] یدـیدج فرح  کی  یزور 

. دنریگب رظن  رد  نیلوئسم  ار  هبناجهمھ  یسایس و  یگنھرف و  یداصتقا و  تمواقم 

بالقنا  / ٠٣/٣٠/١٣٩۶ ربھر  اب  قارع  ریزوتسخن  رادید 

یاھنایرج همھ  ماجـسنا  تدـحو و  زا  لـیلجت  اـب  هارمھ  تاـیھ  قارع و  ریزو  تسخن  یداـبعلا  ردـیح  یاـقآ  رادـید  رد  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربھر  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

یگچراـپکی ظـفح  موزل  رب  دـیکات  اـب  دـندناوخ و  قارع  رد  رادـتقا  لـماع  کراـبم و  مـھم و  یا  هدـیدپ  ار  یمدرم » یاـھورین  ، » شعاد اـب  هزراـبم  رد  قارع  یبھذـم  یـسایس و 

« اکيرمآ يدھعدب   » 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 10هاگياپ  هحفص 5 
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« قارع تدـحو  تیوھ و  لالقتـسا ،  » فلاخم وا ، بانذا  اکیرمآ و  اریز  درکن  داـمتعا  اـھنآ  هب  هجو  چـیھ  هب  دوب و  رایـشوھ  اـھییاکیرمآ  لـباقم  رد  دـیاب  دـنتفگ : قارع ، نیمزرس 

. دنتسھ

...

هب یمدرم  یاھورین  اب  اھییاکیرمآ  تفلاخم  دـندوزفا : دـندرک و  هراشا  یمدرم ، یاھورین  نامھ  ای  یبعـشلادشح »  » اب وا  بانذا  اکیرمآ و  تفلاخم  هب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دھدب تسد  زا  ار  دوخ  رادتقا  مھم  لماع  قارع ، دنھاوخیم  اھنآ  هک  تسا  تلع  نیا 

. دننک دراو  ار  دوخ  هبرض  ات  دنتسھ  تصرف  رظتنم  اھنآ  اریز  دینکن  دامتعا  اھییاکیرمآ  هب  هجو  چیھ  هب  دندرک : دیکات  یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

دورو زا  دـیاب  هکنآ  نمـض  دوـش  هداد  اـھنآ  هب  تصرف  نـیا  دـیابن  دـنتفگ : دـندناوخ و  ندز  هبرـض  یارب  اـکیرمآ  رظن  دروـم  تـصرف  ار  قارع  رد  یگتـسد  ود  فـالتخا و  زورب  ناـشیا ،

. درک یریگولج  رگید  لئاسم  شزومآ و  هناھب  هب  قارع  هب  ییاکیرمآ  یاھورین 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. دنک کمک  دنوادخ 

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

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

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

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

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

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

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

. تسین یفاک  میفلاخم ،

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

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

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

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. لوا یهبرجت  نیا  دنک ؛ راک  دناوتیمن  دنک ،

« اکيرمآ يدھعدب   » 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 10هاگياپ  هحفص 6 
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ناریا هک  دندرک  قیدصت  مھ  نارگید  هدرک ، قیدصت  اھرابواھراب  یمتا  یژرنا ]  ] یللملانیب سناژآ  دـنرادن ؛ اھنیا  یاهناھب  چـیھ  ینعی  دـھعت ، نیا  هب  دوب  رادافو  دوب ، دـنباپ  ناریا 

سپ ار  ناشفرح  دـننزیم ، ناشدوخ  یاضما  ریز  دـننزیم ، مھ  هب  ار  یللملانیب  یهدـھاعم  نیا  تحار  دـینیبیم  امـش  لاحنیعرد  دـنرادن ؛ یاهناھب  چـیھ  سپ ] ، ] هدوب دـنبیاپ 

دوشیمن وا  اب  درک ، اضما  دادرارق  وا  اب  دوشیمن  درک ، نانیمطا  وا  هب  دوشیمن  درک ، هرکاذم  تسـشن و  دوشیمن  یتلود  نینچ  کی  اب  بخ  میرادن . لوبق  هن ، دنیوگیم  دـنریگیم و 

روشک یایاضق  هقطنم و  یایاضق  هب  منکیم  هاگن  یتقو  هدـنب  تسا ؛ هیـضق  ملـسم  ردـق  نیا  دنتـسین ،» دامتعا  لباق  اـم  اـب   » میتفگ هکنیا  هتبلا  هیـضق . لـصاح  نیا  درک ؛ راـک 

وا اب  یراتفر  اھرابواھراب  دوب . اھنیا  ضحم  عیطم  لاس ، ینعی ٢۵  لاس ۵٧  ات  لاس ٣٢  زا  یولھپ  یاضردمحم  دندوب . روجنیمھ  مھ  نارگید  اب  منیبیم  اھنیا ، دننام  نامدوخ و 

دوخ هب  ای  دـنزب  ار  فرح  نیا  ینلع  نوریب و  رد  دـنکیمن  تئرج  هتبلا   - ملع شکیدزن  قیفر  اب  تاقالم  رد  هاش  دـینیبیم ] ، ] دـینک هظحالم  هک  ار  ملع  تارطاخ  امـش  هک  دـندرک 

تخبدب و نآ  تشونرـس  هکنآ  زا  دعب  تسا . اھنآ  میلـست  تیاھن ، رد  نکل  دندرک ؛ ار  راک  نآ  دندرک ، ار  راک  نیا  هک  ندرک  تیاکـش  اھییاکیرمآ  زا  دـنکیم  انب  دـیوگب - اھییاکیرمآ 

یمیمـص ٢۵ رکون  رفن  کی  اب  ینعی  دندرک . شنوریب  دوب ، اکیرمآ  رد  یتدم  کی  تفر و  لوا  ینعی  دـندادن ؛ شھار  اکیرمآ  هب  تفر ، تخیرگ و  ناریا  زا  هک  دـش  یروجنیا  هایـسور 

نآ رھ  دوب و  هدیسر  جوا  هب  دوب و  هدش  عورش  رصم  رد  بالقنا  هک  یساسح  یاھزور  نآ  رد  دوب . کرابمینسح  نیمھ ، هیبش  دندرک . راتفر  یروجنیا  مھ  ناشدوخ  یهلاس 

مھ دـعب  دـندز ، فرح  رگید  روج  شدـعب  تعاس  دـنچ  دـندرک ، در  شدـعب  تعاس  دـنچ  دـندرک ، تیامح  کرابمینـسح  زا  تعاس  کی  دـتفیب ، قافتا  یاهثداح  کی  دوب  نکمم 

یروجنیا اھنیا  نیطسلف . ریغ  نیطـسلف و  یهیـضق  رد  درک  لمع  دنتفگ  راک  رھ  دوب و  اھنیا  لماک  رایتخا  رد  لاس  یـس  هک  یکرابمینـسح  دش ؛ مامت  تفر ؛ دندرک  شیاھر 

. لوا یهبرجت  نیا  تسا ؛ یروجنیا  اکیرمآ  میژر  اکیرمآ ، تلود  دنتسھ ؛ یروجنیا  اھییاکیرمآ  رگید ؛ دنتسھ 

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

. میشاب هتشاد  رظن  رد  دیاب  ماجرب  یهبرجت  ناونعهب 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٣٠ یاروش  سلجم  نانکراک  ناگدنیامن و  رادید  رد  تانایب 

رد ناسنا  ار  اھهچب  نیا  یهیرگ  تسا . یگرزب  یلیخ  یهلئـسم  تسین ؛ یکچوک  یهلئـسم  کی  اـکیرمآ  رد  ناـشیاھردام  زا  هچب  رازھ  دـنچ  ندرک  ادـج  یهلئـسم  نیا  زورما 

رازھ دنچ  هک  دنھدب  ماجنا  ار  یرابتیانج  طلغ و  یهمدقم  نینچ  کی  یئارجا ، کی  رطاخهب  یتسایـس ، کی  رطاخهب  دنرـضاح  اھنیا  روطچ  دونـشب ؛ دروآیمن  تقاط  نویزیولت 

مدرم لباقم  رد  ایرد  رد  دنیآیم  هتفرشیپ  تاحیلست  یاراد  گرزب و  تلود  دنچ  اب  هک  دنتـسھ  یناسک  نامھ  اھنیا  دنتـسھ . روج ] ] نیا اھنیا  دننک !] ادج   ] ناشردام زا  ار  هچب 

اب طقف  هک  تسین  روجنیا  دیدرت . چیھ ]  ] نودب دنـشکیم  مدآ  دننک ؛ جراخ  اھنیا  تسد  زا  تسا ، نمی  مولظم  مدرم  سفنت  لحم  هک  ار  ردـنب  کی  هکنیا  یارب  دنتـسیایم  نمی 

یهیعاد نوچ  تسا ، بلطتلادع  نوچ  مھ  یمالـسا  یروھمج  اب  هلب ، دنملظ . تردق  یاھهاگتـسد  دنتـسھ ؛ یملاظ  یاھناسنا  اتاذ  اھنیا  دنـشاب ؛ دب  یمالـسا  یروھمج 

دیاب درک و  ظفح  ار  ماکحتسا  یتسیاب  داتسیا ؛ اھنیا  لباقم  رد  دیاب  دنھدیم . ماجنا  دنراد  ار  اھینکشراک  نیا  دنفلاخم و  تدشب  دراد ، مولظم  زا  عافد  یهیعاد  دراد ، مالـسا 

. دش دھاوخ  زوریپ  شنانمشد  اکیرمآ و  رب  ناریا  تلم  یھلا ، تزع  لالج و  تمرح و  هب  یھلا ، قیفوت  هب  هک  دوب  نئمطم 

رد ینامیپ  دھع و  چیھ  مھل ؛» نا  ـ میا مھنا ال   » دیوگیم ناشقح  رد  نآرق  هک  دنتسھ  یناسک  اھنیا  هملک  یعقاو  یانعمهب  دننامز ؛ نیا  یاھرمش  اھنیا  هملک  یعقاو  یانعمهب 

ماظن ناریا و  تلم  هک  تسا  یھیدـب  دنتـسھ و  وگروز  بلطجاب و  اھنیا  هملک  یعقاو  یانعمهب  تسا - ام  مشچ  یولج  نیا  رگید ؛ مینیبیم  میراد   - تسین دامتعا  دروم  اـھنیا 

. تفر دنھاوخن  ییوگروز  بلطجاب و  چیھ  راب  ریز  ماظن  مرتحم  نالوئسم  یمالسا و  یروھمج 

بالقنا  / ٣٠/١٣٩٧/٠۴ ربھر  اب  هجراخ  روما  ترازو  نالوئسم  ارفس و  رادید 

یتح فرح و  یور  هک  مدرکیم  ناشنرطاخ  ار  هتکن  نیا  میدـق  زا  هدـنب  دـندوزفا : روشک ، نالوئـسم  نابز  زا  اکیرمآ  ندوب  دامتعا  لباق  ریغ  ررکم  نایب  هب  هراشا  اب  بالقنا  ربھر 

درادن یاهدیاف  چیھ  اکیرمآ  اب  هرکاذم  نیاربانب  درک ، باسح  ناوتیمن  اھییاکیرمآ  یاضما 

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

هچ ناسنا  منادیمن  اعقاو  میوگیم ، هک  هدع  کی  الاح   - اجنیا مھ  هدع  کی  مینک ؛ هرکاذم  ناریا  اب  میرضاح  ام  هک  هدرک  داھنشیپ  ( ١٠) اباب نیا  هدمآ  الاح  بخ  هرکاذم . یهلئسم 

ابلاغ لاس  لھچ  نیا  لوط  رد  تسین . یدیدج  زیچ  اھییاکیرمآ  فرط  زا  هرکاذـم  داھنـشیپ  بخ  دـناهدرک . هرکاذـم  داھنـشیپ  اھییاکیرمآ  بجع ! دـنتفگ ] - ] اھنیا زا  دـنک  ریبعت 

- دوب رتردتقم  رتیوق و  یلیخ  اھنیا  هب  تبسن  وا  هدرک ، قرف  یلیخ  زورما  یاکیرمآ  اب  زور  نآ  یاکیرمآ  هک   - اکیرمآ ردتقم  روھمجسیئر  ناگیر  دناهدوب . ام  اب  یهرکاذم  لابند  اھنآ 

(. هیلعهللاناوضر  ) ماما نامز  تشگرب ؛ یلاخ  تسد  اب  مھ  رخآ  دابآرھم ، هاگدورف  نیمھ  رد  داتسرف  مدآ  فورعم ، نیلراف  کم  یهیضق  نارھت ، داتسرف  مھ  مدآ  هنایفخم  یتح 

ضرع ار  میدرکیمن » لوـبق  ارچ   » ـالاح میدرکیمن . لوـبق  اـم  میدرکیم ، در  اـم  دناهتـشاد ، تساوـخرد  هشیمھ  اـھنیا  هلب ، دـننکیم ! تساوـخرد  اـھنیا  هک  تسین  یلوا  راـب  نیا 

، دـینک شوگ  مینکیمن ؟ هرکاذـم  ارچ  ام  الاح  دـننک . هرکاذـم  ام  اب  دناهتـشاد  تساوخرد  هشیمھ  اھییاکیرمآ  مینکیمن . لوبق  مھ  نالا  میدرکیمن ، لوبق  تقوچـیھ  ام  منکیم .

نیا اـب  لوـمرف و  نیا  اـب  میوـگیم ؛ هک  تسا  نیا  ناشیتارکاذـم  لوـمرف  اـھییاکیرمآ  تسا : نیا  تلع ، مینکیمن ؟ هرکاذـم  ارچ  تسھ ؛ هنیمز  نیا  رد  یداـیز  یاـھفرح  یلیخ 

. دنکیمن ای  دنکیم  هرکاذم  دینیبب  لقاع  مدآ  فرط ،

یزیچ کی  امـش  زیم ؛ فرط  ود  دینیـشنب  ینعی  دتـسوداد ، ینعی  هرکاذـم  تسین ، هک  ندرک  یـسرپلاوحا  ندز و  فرح  نتـسشن و  یاـنعمهب  یـسایس  فرع  رد  ـالوا  هرکاذـم 

کی اب  هکیتقو  یاهناسر  تردق  یلوپ و  تردق  یماظن و  تردق  هب  دنتسھ  یکتم  نوچ  اھییاکیرمآ  بخ ، تسا . نیا  یـسایس  یهرکاذم  یانعم  دیریگب ؛ یزیچ  کی  دیھدب ،

مھ ار  یـضعب  دـنروآیم ، مھ  ناـبز  هـب  ار  فادـھا  نآ  زا  یـضعب  ـالاح  دـننکیم ؛ صخـشم  ناـشدوخ  یارب  ـالبق  ار  ناـشدوخ  یلـصا  فادـھا  دـننک ، هرکاذـم  دـنھاوخیم  یفرط 

. کی نیا  تسا ؛ صخشم  ناشدوخ  یارب  یلصا  فادھا  اما  دننزیم ، هناچ  بترم  دننکیم ، هفاضا  بترم  دننکیم ، هبد  بترم  راک  یانثا  رد  دنیوگیمن ؛

رھاظب هک  دننکیم  رظنفرص  اھنآ  زا  دنروآیم و  یھاگ  هیشاح  رد  ار  شزرامک  یدوخیب  یاھزیچ  یعرف و  فادھا  هلب ، دننیشنیمن . بقع  مدق  کی  یلـصا  فادھا  نیا  زا  مود ،

. دنھدیمن الصا  زایتما  دننکیمن ، ینیشنبقع  اقلطم  ناشیلصا  فادھا  یلصا و  دوصقم  زا  اما  تسا ، ینیشنبقع  عون  کی 

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

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

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

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

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

سنج دـیھدب ، دـیاب  سنج  دـیریگیم و  لوپ  امـش  هک  یاهلماعم  رھ  لثم  دـھدب ، وا  هب  یدـقن  زیچ  دریگیم  دـقن  وا  زا  هچنآ  لباقم  رد  هکنیا  یاج  هب  شدوخ  مراھچ ، یهلحرم  و 

دنکیم و شوخ  ار  لباقم  فرط  لد  هدعو  اب  دـینکن ؛ کش  دـینکن ، دـیدرت  دیـشاب ، نئمطم  مکحموصرق : یاھهدـعو  اما  دـھدیم ، هدـعو  شلباقم  رد  دریگیم ، ار  دـقن  دـھدیمن ؛

. یمکحم نیا  اب  یصرق و  نیا  اب  دھدیم  هدعو  دراد  دنیبیم  مھ ]  ] لباقم فرط 

« اکيرمآ يدھعدب   » 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 10هاگياپ  هحفص 7 
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یهرکاذـم شور  دـنکیم ! شوـمارف  اوـھ  داـب  لـثم  مھ  ار  مکحموصرق  یهدـعو  نیا  دـنزیم ، مھ  هدـعو  نیمھ  ریز  تشذـگ ، شراـک  دـش و  ماـمت  هیـضق  هک  دـعب  رخآ ؛ یهـلحرم 

. تسا نیا  اھییاکیرمآ 

مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ماجنا دیاب  ار  هچنآ  تسا ، حیحص  ار  هچنآ  دننزن ، سپ  نآ  نیا و  رشت  پوت و  لباقم  رد  دنشاب ، عاجش  مھ  تسا ؛ نیلوئسم  رگید  یهفیظو  کی  مھ  نیا  تینالقع . تعاجش و 

لثم یھاگ  اعقاو  ناشیاھفرح  دننزیم ؛ فرح  طبریب  هچ  هک  دینیبیم  دنھدن ؛ تسد  زا  ار  نآ  نارگید ، ییاپورا و  ییاکیرمآ و  نادرمتلود  نیا  یاھییوگهوای  لباقم  رد  دـنھدب ،

؟ تفگ دوشیم  هچ  مدآ  نیا  هب  دریگب ! دای  یدوعـس  ناتـسبرع  زا  ار  رـشب  قوقح  ناریا  دیوگیم  دیآیم - دنک  وھ  ایند  رد  الثم  ار  ام  دـھاوخیم   - ییاکیرمآ درمتلود  تسا . کقلد 

اھنیا هب  درادن . رابتعا  ناشئاضما  هن  ناشلوق ، هن  ناشهدعو ، هن  ناشدیدھت ، هن  اھمدآ  روج  نیا  مدآ و  نیا  داد ؟ دوشیم  یرگید  ناونع  دز ؟ دوشیم  یرگید  فرح  کقلد  زا  ریغ 

تاساسحا فرـص  اب  روشک  کـی  یهرادا  درک ، تکرح  دوشیمن  تاـساسحا  اـب  تینـالقع ؛ اـب ] روط  نیمھ   ] و درک ؛ تکرح  دـیاب  حیحـص  قیرط  رد  هناعاجـش  درک ، اـنتعا  دـیابن 

. میورب شیپ  تاساسحا  هزیگنا و  اب  مینکب ، باختنا  تینالقع  اب  ار  هار  تینالقع ؛ ینابیتشپ  ماقم  رد  اما  تسا  مزال  یلیخ  تاساسحا  تسین . ریذپناکما 

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

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

ام دینک  ضرف   - تسھ راشف  اضعب  تسا ، خلت  ثداوح  اضعب  تسا ، بوخ  ثداوح  اضعب  ثداوح  نیا  دراد ؛ یثداوح  یاهعماج  رھ  یروشک ، رھ  هرخالاب  مینک . ثحب  میھاوخیم 

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

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

. تسا نیا  منک ، ضرع  مھاوخیم 

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

…

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

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

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

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

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

ینامیلس  / ١٣٩٩/٠٩/٢۶ دیھش  هداوناخ  ینامیلس و  مساق  جاح  تداھش  درگلاس  مسارم  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

نیا و یهدعو  هب  روشک  یهدنیآ  ندش  تسرد  یارب  مدرم ، تالکشم  عفر  ریـسم  یارب  دینکن . دامتعا  نمـشد  هب  تسا . نم  یعطق  یهیـصوت  نیا  دینکن ؛ دامتعا  نمـشد  هب 

! دـنکن اـفو  یکی  شیاـت  دـص  رھ  زا  مھ  نآ  اـما  تسا  رارـشا  نادـب و  یهدـعو  تسین ؛ ناـبوخ  یهدـعو  اھهدـعو  نـیا  تـسا . نیلوئـسم  هـب  یهیـصوت  نـیا  دـینکن ؛ داـمتعا  نآ 

نوچ دینک  ضرف  الثم  الاح  هک  تسین  پمارت  لام  طقف  نیا  هتبلا ] . ] درک هچ  امـش  اب  امابوا  یاکیرمآ  پمارت و  یاکیرمآ  هک  دیدید  دندرک . ینمـشد  دـیربن . دای  زا  ار  اھینمـشد 

تیاھن ییاپورا  روشک  هس  نیا  روج . نیمھ  مھ  ییاپورا  روشک  هس  درک و  یدـب  ناریا  تلم  اب  درک ، یدـب  امـش  اـب  مھ  اـمابوا  یاـکیرمآ  هن ، دـش ؛ ماـمت  دـنیوگب  تفر ، پمارت 

. دنداد ناشن  ناریا  تلم  لباقم  رد  ار  قافن  ییورود و  ار و  تمائل  دنداد و  ماجنا  ار  یلمعدب 

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

دناهدرب راک  هب  هک  یتایبدا  دناهدرک ، رداص  هک  یاهینایب  رد  دـننزیم و  اھزور  نیا  هک  ییاھفرح  نیا  رد  اکیرمآ - ییاپورا و  روشک  هس  ینعی   - روشک راھچ  نیا  لباقم ، یاھفرط  اما 

یماجرب تادھعت  دروم  رد  بترم  دنربیم . راک  هب  دـنراد  اھنیا  هک  تسا  یئاطخ  طلغ و  تایبدا  تسا . هنافـصنم  ریغ  هناراکبلط و  ندز و  فرح  الاب  عضوم  زا  هناربکتـسم ، تایبدا 

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

لمع درک ، لمع  تادھعت  هب  دیاب  هک  مالسا  میلعت  ساسا  رب  دوب ، هدرک  دھعت  هچنآ  یهمھ  هب  یاینالوط  تدم  ات  یمالسا  یروھمج  دنتـسھ . اھنآ  دریگب  رارق  باطخ  باتع و 

، تسا نآرق  مـھ  نـیا  ( ١ (؛» ٰاوـس ٰیلع  مھیلا  ذـبناف  ، » دـندرک یھارمھ  وا  اـب  مھ  نارگید  دـش ، جراـخ  هک  یکی  نآ  دـننکیم ، لـمع  یروـج  نیا  اـھنآ  هـک  دـید  یتـقو  دـعب  درک ؛

اھنآ رگا  تسا ؛ تشگرب  لباق  اھنیا  هک  دندرکن  لمع  ار  تادھعت  زا  یرادقم  کی  جیردتب  هکلب ] ، ] دـندرکن اھر  ام  مرتحم  تلود  لاح  نیع  رد  الاح  نک . اھر  مھ  وت  بخ  دـیوگیم ] ]

فرح ناریا  لـئاسم  هب  عـجار  روـط  نیمھ  بترم  دـنروآیمن ، ور  هب  دـننکیمن ، حرطم  ار  نیا  چـیھ  اـھنیا  تقو  نآ  تسا . تشگرب  لـباق  مھ  اـھنیا  دـننکب ، لـمع  ناـشفیاظو  هب 

هناربکتـسم و روج  نیا  هک  دـننادب  مھ  ییاـپورا  روـشک  هس  نیا  تسا - یرگید  ثحب  هک  اـکیرمآ  اـب  اـم  ثحب  ـالاح   - دـننادب و  رابکتـسا ؛ عـضوم  زا  یتاـیبدا  اـب  مھ  نآ  دـننزیم ،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« اکيرمآ يدھعدب   » 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 10هاگياپ  هحفص 8 
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مکحم ناشدوخ  زیمآداـنع  عضوم  رـس  رب  اـھییاکیرمآ  اـما ] ، ] دـندش رھاـظ  بوخ  هیـضق  نیا  رد  اـعقاو  ناـمیاھتاملپید  زا  یـضعب  دندیـشک ، تمحز  اـم  یاـھتاملپید  همھ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ماظن  / ١۴٠١/٠١/٢٣ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هک نآ  درک . دھاوخ  مھ  تمواقم  دیدرت  نودـب  یھلا ، قیفوت  هب  هدرک و  تمواقم  اھیھاوخهدایز  لباقم و  فرط  یاھییوگروز  لباقم  رد  هللادـمحب  ام  ]ی  هدـننک ] هرکاذـم تئیھ 

نآ درک  هراپ  ناشدوخ  لوق  هب  درک و  یدـھعدب  هک  یلباقم  فرط  نالا  ینعی  دـناهدنام ؛ دـناهدرک ، ریگ  یدـھعدب  نیا  رد  نالا  مھ  ناشدوخ  تسا ؛ لباقم  فرط  هدرک ، یدـھعدب 

روبع مینک و  لمحت  ار  اھیتخـس  میاهتـسناوت  ام  مینکیمن .]  ] تسبنب ساسحا  هللادمحب  ام  دننکیم . تسبنب  ساسحا  رتشیب  اھنآ  هدرک و  ریگ  نآ  رد  نالا  شدوخ  ار ، رارق 

. مینکیم روبع  یھلا  قیفوت  هب  مھ  رگید  تالکشم  زا  میاهدرک ، روبع  تالکشم  زا  یلیخ  زا  مینک .

نایجیسب  / ١۴٠١/٠٩/٠۵ رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« اکيرمآ يدھعدب   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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