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 ( هلظ ماد   ) يربهر مظعم  ماقم  تارطاخ  عماج  کناب 

: هدنسیون

 ( هلظ ماد   ) يا هنماخ  یلع  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

 ( هلظ ماد   ) يربهر مظعم  ماقم  تارطاخ  عماج  12کناب 

باتک 12تاصخشم 

يربهر مظعم  ماقم  يدرف  ياه  یگژیو  یصخش و  12یگدنز 

... 12مردام

ناناوج 13هاگشاب 

یکدوک نارود  13ياهيزاب 

ییرمان 13روت 

14یمرگرس

15هناخبتکم

هسردم لوا  15زور 

لیصحت 16ياهزور 

16نیدلاو

یکدوک 17نارود 

روهمج سیئر  ردپ  17يهناخ 

ناشراوگرزب ردپ  زا  بالقنا  مظعم  ربهر  18يهرطاخ 

ینپوک 18تشوگ 

یمیدق یلدنص  18زیم و 

هداس ییاذغ  کچوک و  19ياهناخ 

اقآ یتسیز  19هداس 

رصتخم 19ماش 

! اهیجیسب همه  20لثم 

امرخ لخن  20شرف 
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يونعم 20جورع 

21تدابع

دجهت 21شالت و 

! نم همان  21باوج 

!؟ یچ هیقب  22سپ 

هلاسر نداد  زا  22يراددوخ 

اههمانزور 23هعلاطم 

اههمانزور 23هعلاطم 

نامر 23هعلاطم 

هداعلا قوف  مهف  23شوه و 

24یتسیزهداس

داهتجا رظن و  24لها 

دنمشوه 24يرادمتسایس 

بالقنا زا  24شیپ 

اهییاکیرمآ يهنامرحم  24قودنص 

تفرگ ار  وا  یناطلس  25تبیه 

لیئارساینب تایآ  25ریسفت 

! دنکشیم 25ناترس 

نادمه هب  رفس  لهچ و  26يههد 

هعلقلزق نادنز  26تارطاخ 

رنهاب دیهش  لزنم  يهنایفخم  27يهسلج 

رهشناریا رد  لاس 57  28لیس 

! تسا هزرابم  تاولص ، هس  29نیا 

درک قیفر  مه  اب  ار  ام  ونراکوس  29دمحا 
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! ادیوه لسن  زا  29رتدب 

تسیب لولس  30ینادنز 

نآ زا  دعب  30بالقنا و 

دهشم ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب  رد  30نصحت 

دسریم ناتدوخ  زا  رتدوز  امش ، 32مایپ 

دنایمدرم هورگ  کی  اهنیا  هک  راگنا  هن  32راگنا 

33تلافسآ

نیدرورف 58 زا 12  بالقنا  ربهر  33يهرطاخ 

یبالقنا یهاگآ  دامن  نمهب ، 35مهدزون 

رکش 35يهدجس 

راطق رد  تقو  لوا  37زامن 

لیعامسا 37یفطصم 

رویرهش 1360 زا 8  بالقنا  ربهر  37هرطاخ 

تفریم هعمج  زامن  هب  روتوم  اب  هک  38يریزو 

تسا یمدرم  شمسا  39طقف 

! دنسرتیم اکیرما  زا  دناهتسشن ، اجنیا  رد  هک  ییاهنیا  39يهمه 

دش راکشآ  ناشغورد  دنتفگیم و  غورد  39اهنآ 

تفرگن ماجنا  ام  نامز  ِتیناحور  يوربآ  هب  طقف  ماظن ، نیا  40يزوریپ 

دنیوگیم ار  دوخ  یمالسا  مسا  راختفا  اب  ام  مدرم  امش ، بالقنا  زا  40دعب 

فلختم یضاق  اب  دیدش  40دروخرب 

تموکح 41يهلأسم 

مرمع تاعاس  41نیرتتخس 

دراد هدهع  رب  ار  ام  تیاده  يدنمتردق  تسد  42ییوگ 

! مریزو مه  42نم 
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نآرق هب  ام  ناناوج  نوزفا  زور  سنا  بالقنا ،  گرزب  43تکرب 

! دوش دنلب  ریزو  تسخن  يولج  دیابن  روهمج  43سیئر 

! دنامیم ناموت  43شیارب 2400 

زورون 44يانعم 

! تسا رتيوق  44نمشد 

تمکح 45يایؤر 

بالقنا گرزب  45درواتسد 

س)  ) ینیمخ ماما  يربهر و  مظعم  45ماقم 

« هفرع  » هناتسآ رد  ینیمخ  ماما  اب  اوق  نارس  45هسلج 

متشاد داقتعا  وا  زا  ادخ  تیامح  ماما و  تیناقح  46هب 

ناترس يادف  وگب  ماما  47هب 

ماما ترضح  قارف  زا  دعب  47هاگرحس 

ماهتفرن ار  مهار  47نم 

؟ دیسرت یم  اکیرمآ  48زا 

لباز 48يرمرادناژ 

درک ریگلفاغ  ار  اهنآ  يهمه  ماما  48لمعلاسکع 

هینابعش تاجانم  لیمک و  ياعد  ینیمخ  ماما  49يهقالع 

درادن درگرب  ورب  تسا و  فیلکت  ماما  49روتسد 

يرامیب رتسب  رد  ماما  50يهیصوت 

هعمج همئا  رانیمس  50داهنشیپ 

درک رثاتم  ار  ماما  اههچب ، 51کلق 

دنکیم ینابیتشپ  تیاده و  ار  ام  دراد  اهراک  يهمه  رد  یبیغ  51تسد 

! تسا هَّللاحور » اقآ   » 52ناشیا

دش هدز  تبیصم  يرادیب  ناج  نشور و  لد  ره  زور  52نآ 
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سدقم 52عافد 

دوب هدنام  باتفآ  ریز  هک  52يدیهش 

دشکیم لوط  لاس  یس  ارسا  يدازآ  مدرکیم  53رکف 

متسنادیم ار  ییاباب  دیهش  ردق  لد  هت  54زا 

یلزد 54يهثداح 

میدوب ام  ناشبطاخم  هک  55ییاههمان 

ماظن سابل  55ندیشوپ 

یحیسم هداوناخ  اب  56رادید 

؟ دقع هسلج  ای  یمیمص  56يوگتفگ 

! شابن نارگن  56چیه 

ههبج رد  57روضح 

ناگدنمزر اب  57هارمه 

هقطنم 57ییاسانش 

! عونمم یفاضا ؛ 58تافیرشت 

يربهر 58ةریس 

(2) يربهر 59ةریس 

ناگرزب املع و  يربهر و  مظعم  60ماقم 

يرفعج همالع  اب  رادید  نیلوا  زا  بالقناربهر  60تیاور 

؟ دندش ربخاب  ییاجر  تداهش  زا  هنوگچ  ياهنماخ  61هللاتیآ 

یتشهب هللاتیآ  تداهش  61ربخ 

نارمچ یفطصم  رتکد  دیهش  زا  62يدای 

... دش کشا  زا  ِرُپ  63شیاهمشچ 

دنتسین یضار  لوصا  هقف و  سیردت  هب  طقف  ام  عجارم  63زورما 

! روایب نک و  قاچ  ار  نایلق  نیا  64ورب 
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! هتسشن نآ  يور  يراصنا  خیش  هک  تسا  يربنم  نامه  64نیا 

! تفر دیبات و  اج  نیا  دیشروخ  هقیقد  65دنچ 

« ناگرزب تارظن  تارطاخ و  هنییآ ي  رد   » يربهر مظعم  65ماقم 

اه هیصوت  68اهرادید و 

! يراک 68يدرم و 

! دناهنوگنیا ناتسدرک  68مدرم 

دوب هتفر  ار  نامسآ  69ياههار 

! تفرگ ناشهدنخ  69همه 

ءارهزلاۀمطاف ای   » 69مچرپ

لضفلاوبا ای   » دیشک 70دایرف 

دیراذگب 70سوبوتا 

متشون همانترایز  بوخ  باتک  نیا  70تشپ 

متفرگ دای  امش  زا  ار  فهک  باحصا  71هصق 

؟ میشاب هتشاد  میناوتیم  هک  قالخا » »71

! دینزب همق  اما  دیناوخن  زامن  71دنتفگیم 

! تسا عونمم  راک  نیا  موشیم ، راوس  هک  ییامیپاوه  72رد 

مهدیمن تهار  ییایب ، روطنیا  نیا  زا  دعب  72رگا 

تسا نیا  نم  72رکف 

درک نانیمطا  وا  هب  دوشیمن  مه  گنج  نادیم  73رد 

دینکن دیلوت  یّتح  دینکن ؛ شخپ  ار  73اهنیا 

لاله 73تیؤر 

دنتشادن یلدمه  مدرم  اب  74تقوچیه 

دنکیم هدافتسا  ءوس  نآ  زا  نمشد  هک  74ییاهفرح 

تسا غورد  یبرع » جیلخ  »75
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میشاب ادصدب  نذؤم  نآ  ام  75ادابم 

دهاوخیم هعلاطم  تعاس  تشه  - تفه هعمج  زامن  76يهبطخ 

؟ دیا هدیود  ناتمادک  ! ... " ناملسم رصانع  زا  داقتنا  هلگ و  76کی 

يزامنشیپ 77معط 

! اهراوخمدآ رانک  رد  77یگدنز 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  78هرابرد 
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 ( هلظ ماد   ) يربهر مظعم  ماقم  تارطاخ  عماج  کناب 

باتک تاصخشم 

 (/ هلظ ماد  ) يربهر مظعم  ماقم  تارطاخ  عماج  کـناب  : روآدـیدپ ماـن  ناونع و   1390، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانـشرس
ناهفـصا 1390. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفـصا : یلاتیجید رـشن  تاصخـشم  هلظ )  ماد   ) يا هنماـخ  یلع  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ 

تارطاخ عوضوم : هنایار  هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

يربهر مظعم  ماقم  يدرف  ياه  یگژیو  یصخش و  یگدنز 

... مردام

. دـندوب یبوخ  یلیخ  ردام  ردـپ و  مردام ، ردـپ و  ناشهمرکم 1  يهدـلاو  زا  ياهنماخ  هللاتیآ  ترـضح  تارطاخ  زا  ییاـههشوگ  مرداـم ...
هب هن  میوگیم ، هک  سانش  ظفاح  هتبلا  سانـش -  ظفاح  يرنه ، يرعـش و  قوذ  ياراد  ناوخباتک ، داوساب ، هدیمهف ، رایـسب  مناخ  کی  مردام 

هچب یتقو   2 تشاد . مه  یـشوخ  يادـص  دوب و  انـشآ  ًالماک  نآرق  اب  و  ظفاح -  ناوید  اـب  ندوب  سونأـم  ياـنعم  هب  اـهنیا ، یملع و  ياـنعم 
میدـشیم و عمج  شرود  اههچب  ام  دـناوخیم . گنـشق  نیریـش و  ار  نآرق  مه  یلیخ  دـناوخیم ؛ نآرق  مرداـم  میتسـشنیم و  همه  میدوب ،
(، (ع یـسوم ترـضح  یگدـنز  راـب ، نیلّوا  مدوخ  نم  تفگیم . تسا ، ناربماـیپ  یگدـنز  دروم  رد  هک  ار  ییاـههیآ  تبـسانم ، هب  ناـمیارب 

ماـن هک  یتاـیآ  هب  دـناوخیم ، هکنآرق  مدینـش . تبـسانم -  نیا  هب  مرداـم -  زا  ار  رگید  ناربماـیپ  یـضعب  و  (ع ) میهاربا ترـضح  یگدـنز 
 - یگلاس تصش  ِکیدزن  نینس  زا  دعب  زونه -  هک  ظفاح  ياهرعش  زا  یضعب   3 نداد . حرش  هب  درکیم  انب  دیسریم ، تسا  نآ  رد  ناربمایپ 
رد مَلَع  رواـخ  ورـسخ  نوـچ  رحـس  تسا : مداـی  تیب  ود  نیا  هلمج ، زا  مدینـش . مرداـم  زا  تـقو  نآ  هـک  تـسا  ییاهرعـش  زا  تـسا ، مداـی 

دندز 4 هنامیپ  هب  دنتـشرسب و  مدآ  لگ  دندز  هناخیم  رد  کئالم  هک  مدـید  شود  دز  ناراودـیّما  رد  مرای  تمحرم  تسد  هب  دز  ناراسهوک 
ار اهنآ  تیاعر  تشادیم و  تسود  ناردام -  يهمه  لثم  هتبلا  مه -  ار  شنادـنزرف  هدـیمهف و  یلیخ  نابرهم ، یلیخ  دوب  یمناـخ  مرداـم ) )

مارآ تکاس ، يدرم  مردپ  دوب ، دروخرب  شوخ  فاّرح و  اریگ و  یلیخ  هک  مردام  فالخرب  دوب . یگرزب  ياّلم  ینید و  ِملاع  مردپ  درکیم .
ًالـصا ام  دوب -  نابز  كُرت  مردـپ  هتبلا  دوب . هرجح  يهشوگ  رد  ییاهنت  یگبلط و  ینـالوط  نارود  تاریثأـت  نیا  هک  دومنیم ؛ فرح  مک  و 

نابز اب  مه  یـسراف و  نابز  اب  مه  یگچب ، زا  بیترت  نیا  هب  ام  نابز . سراف  مردام  و  تسا -  زیربت  يهنماخ  لها  مردپ  ینعی  میتسه ؛ يزیربت 
زاب طیارش  یگدنز ، طیارش  دوب . یکچوک  لزنم  مه  ام  لزنم  دوب ؛ یغولش  طیحم  هتبلا  دوب . یبوخ  طیحم  هناخ  طیحم  میدش و  انشآ  یکرت 

نامه نم  هک  تسا  نیا  تسا ، بلاج  امـش  يارب  منادیم  ًامتح  هک  يزیچ   5 تشاذـگیم . رثا  ام  راک  عضو  رد  اهنیا  ًاـعبط  دوبن و  یتحار  و 
مه نآ  زا  لبق  دوب ! منت  هب  ابق  مرس و  هب  همامع  نم  دندرک -  لاؤس  ناشیا  هک  یگلاس -  هدزیس  هد و  نینس  نیب  رد  ینعی  مدوب ؛ مّمعم  تقو ،

مرـس هب  همامع  مردام  دـشیم ، هک  ناتـسمز  متفریم ، هنهرب  ِرـس  اب  اهناتـسبات  اهتنم  متفر ؛ اـبق  اـب  متفر ، هسردـم  هب  هک  یلیاوا  زا  روطنیمه .
دیچیپیم همامع  ام  ِرـس  دوب ؛ دلب  بوخ  ار  ندیچیپ  همامع  اذل  تشاد ، مه  یناحور  ناردارب  دوب و  یناحور  رتخد  شدوخ  مردام  دیچیپیم .

تلاـح يرادـقم  ًاـعبط  دـشاب . رگید  عون  ساـبل  دـنلب و  ياـبق  اـب  یکی  اـههچب ، ِولج  هک  دوـب  تمحز  بابـسا  هتبلا  میتـفریم . هسردـم  هب  و 
اههنیمز نیا  رد  هک  میتشاذـگیمن  میدرکیم و  ناربج  اهزیچ  روطنیا  تنطیـش و  تقافر و  يزاـب و  اـب  اـم  اـما  دوب ؛ اـهنیا  ییاـمنتشگنا و 

هچ هب  هک  منکب  یتواضق  مناوتیمن  چـیه  نـالا  تسین و  مداـی  ًالـصا  هک  ار  موس  مود و  لّوا و  سـالک  ياـهنارود   6 درذگب . تخـس  یلیخ 
هب یلیخ  متـشاد . هقالع  ایفارغج  یـضایر و  هب  مشـش -  مجنپ و  سالک  ینعی  ناتـسبد -  يهرود  رخاوا  رد  نکیل  متـشاد ؛ هقـالع  ییاهـسرد 

دنلب يادص  اب  ار  نآرق  مدوب ؛ بوخ  یلیخ  مه  ینید  ياهـسرد  رد  هتبلا  متـشاد . هقالع  صوصخب -  مه -  هسدنه  هب  متـشاد ، هقالع  خـیرات 
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اهتقو نآ  يارب  ینید -  تامیلعت  مان  هب  دـندادیم -  سرد  ام  هب  تقو  نآ  ار  ینید  باـتک  کـی  مدوب -  هسردـم  ِناوخنآرق  مدـناوخیم - 
هدـنیآ رکف  هب  ناسنا  یهاگ  لاحرههب ،  7 مدرکیم . ظفح  دوب ، لصف  لـصف ، هک  ار  باـتک  نآ  زا  ییاـههّکت  نم  دوب ؛ یبوخ  یلیخ  باـتک 

ار یلغـش  هچ  دوب  انب  مدوخ ، یگدـنز  يهدـنیآ  رد  هکنیا  تسین . مدای  چـیه  مداـتفا ، هدـنیآ  رکف  هب  یناـمز  هچ  هکنیا  زا  نم  اـما  دـتفایم ؛
دوب يزیچ  نیا  موش . یناحور  هبلط و  تساـنب  نم  هک  دنتـسنادیم  همه  دوب . مولعم  ماهداوناـخ  يارب  نم و  دوخ  يارب  لّوا  زا  منک ، باـختنا 

اما مدوبن . هلأسم  نیا  هب  هقـالعیب  چـیه  ینعی  مدوب ؛ دـنمهقالع  مه  نم  دوخ  تشادیم . تسود  تّدـش  هب  مرداـم  تساوخیم و  مردـپ  هک 
هدرک يولهپ  ناخاضر  هک  يراک  ره  اب  مردـپ  هک  دوب  نیا  رطاـخ  هب  دوبن ؛ ّتین  نیا  هب  دـنداد ، رارق  ساـبل  نیا  لّوا ، زا  ار  اـم  ساـبل  هکنیا 

. میشوپب دیوگیم ، روز  هب  ناخاضر  هک  ار  یسابل  نامه  تشادیمن  تسود  و  سابل -  ظاحل  زا  لکش  داّحتا  هلمج ، زا  دوب -  فلاخم  دوب ،
اهیناریا درک . لیمحت  مدرم  رب  روز  هب  دوب ، هدـمآ  اپورا  زا  دوب و  یگنرف  سابل  ناـمز  نآ  هک  ار  مدرم  یلعف  ساـبل  ناـخاضر ، هک  دـینادیم 

مردپ دیراذگب ! ناترس  ار  هالک  نیا  دیشوپب ؛ سابل  روطنیا  یتسیاب  هک  درک  رابجا  وا  دندیشوپیم . ار  سابل  نامه  دنتشاد و  یـصاخ  سابل 
ّتین اما  دوب ؛ هداد  رارق  دوب ، یگبلط  سابل  هک  شدوخ  یلومعم  سابل  ناـمه  ار  اـم  ساـبل  هک  دوب  تهج  نیا  زا  تشادیمن ، تسود  ار  نیا 

تـسود نم  متـساوخیم . مه  نم  دوخ  تساوخیم ، مردام  مه  تساوخیم ، مردـپ  مه  دوب . ناشنهذ  رد  نم  ندـش  یناحور  ندـش و  هبلط 
ناناوجون و زا  یعمج  اـب  دونـش  تفگ و  مدرک . عورـش  هسردـم  لـخاد  رد  ار  یگبلط  سرد  ًـالمع  ناتـسبد ، مجنپ  سـالک  زا  متـشادیم و 

ناناوج 76/11/14

ناناوج هاگشاب 

ام هک  دوب  فلاخم  مه  ام  ردـپ  ناناوج –  هاگـشاب  مان  هب  دوب –  باون  يهسردـم  کیدزن  رد  یهاگـشاب  ام ، یگبلط  نامز  ناـناوج  هاگـشاب 
ناناوج هاگـشاب  هب  هدـنب  مورب . هاگـشاب  نم  هک  داد  هزاجا  مردـپ  دـنک . شزرو  دـیاب  ینالف  هک  دوب  هتفگ  یلیلدـب  رتکد  اّما  میورب ؛ هاگـشاب 

کیدزن هنافـس  ? تم دـننیبن ! ارم  اـههبلط  منیبب  مدرکیم ، هاـگن  ار  فرط  نآ  فرط و  نیا  موشب ، هاگـشاب  دراو  متـساوخیم  یتقو  متفریم .
تاـنایب . ) دـیدیم یکی  هرخـالاب  دـمآیم ! فرط  نآ  زا  اـی  فرط ، نیا  زا  ياهبلط  میورب ، میتـساوخیم  هعفد  ره  دوب ، مه  باوـن  يهسردـم 

ریت 1376  22 دهشم ، هیملع  هزوح  بالط  اب  رادید 

یکدوک نارود  ياهيزاب 

ياج هناخ  رد  میدرکیم ؛ يزاـب  هچوک  رد  اـهتنم  میدرکیم . مه  يزاـب  هلب ، دندیـسرپ ؟ ندرک  يزاـب  دروم  رد  یکدوک  نارود  ياـهيزاب 
يزاب هک  اهنیا  لابتوف و  لابیلاو و  لثم  دوب ؛ یشزرو  ییاهيزاب  مه  رادقم  کی  درکیم . قرف  اههچب  تقو  نآ  ياهيزاب  میتشادن و  يزاب 
یهاـگ رگا  مه  نـالا  متـشادیم . تسود  ار  لاـبیلاو  مه  یلیخ  میدرکیم ؛ يزاـب  لاـبیلاو  اـههچب  اـب  هچوـک ، رد  عـقوم  نآ  نم  میدرکیم .

ياـهيزاب تسا . یبوـخ  یلیخ  شزرو  هک  میروآیم  ور  لاـبیلاو  هب  مدوـخ –  ياـههچب  اـب  هتبلا  مینکب –  یعمج  تـسد  شزرو  میهاوـخب 
زا یـضعب  هک  ینک  ضرف  رگا  ینعی  دوبن ؛ یموهفم  اـنعم و  یلیخ  اـهنآ  رد  هک  دوب  ییاـهيزاب  و  اوـه » هب  مگرگ  ، » تقو نآ  یـشزروریغ 

، تسه نم  نهذ  رد  نالا  هک  ییاهيزاب  نیا  دـنک ، باختنا  ار  اهنآ  رکفت ، اب  ِناسنا  دـشاب و  هدـنزومآ  اـههچب  يارب  تسا  نکمم  اـهيزاب 
14 ناناوج ، ناناوجون و  زا  یهورگ  اب  بالقنا  مظعم  ربهر  دونـش  تفگ و  دوب . یمرگ  رـس  يزاب و  یلو  تشادن ؛ ار  تیـصوصخ  نیا  ًاعقاو 

نمهب 1376

ییرمان روت 

لاثما يرنه و  یبدا و  ياهتیلاّعف  رطاخ  هب  بـالقنا ، عورـش  زا  لـبق  مه  متـشاد . یناـجیهُرپ  رایـسب  ِیناوج  ًاصخـش  مدوخ  نم  ییرماـن  روت 
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ًاعبط دوب . ملاس  هس  تسیب و  لاس ، نآ  رد  نم  هک  دش ؛ عورـش  لاس 1341  رد  تازرابم  هک  دعب  مه  دوب و  نم  یگدـنز  رد  یناجیه  اهنیا ،
، نادـنز تشادزاـب ، مداـتفا ؛ نادـنز  هب  هبترم  ود  ود ، لـهچ و  لاـس  رد  نم  میتـفرگ و  رارق  روـشک  یـساسا  ياـهناجیه  بـلق  رد  اـم  رگید 

اهشزرا نیا  هب  هک  ار  یمدرم  میظع  لـیخ  دـمآیم و  نوریب  ناـسنا  هک  دـعب  دـهدیم . ناـجیه  ناـسنا  هب  اـهنیا  هـک  دـینادیم  ییوجزاـب .
درکیم حیحـصت  ار  اههار  اهرکف و  اهراک و  تخادرپیم و  مدرم  تیادـه  هب  هک  ار  هیلع  هَّللاناوضر  ماما  لـثم  يربهر  دـندوب و  دـنمهقالع 

یلیخ دـندرکیم ، رکف  یگدـنز و  اـههلوقم  نیا  رد  هک  نم  لاـثما  يارب  یگدـنز  هک  دوب  نیا  دـشیم . رتشیب  شناـجیه  دومنیم ، هدـهاشم 
ییاـهزیچ دـندوب - نم  يـالاح  نینـس  رد  هک  یناـسک  اـم - ياـهرتگرزب  یهاـگ  اـهتقونآ  دـندوبن ... روطنیا  همه  اـما  دوـب ؛ ناـجیهُرپ 

. دـنتفگیمن هاریب  مه  یلیخ  اههراچیب  نآ  ریخن ؛ مینیبیم  الاح  دـننکیم ؟ رکف  هنوگنیا  اهنیا  روطچ  میدرکیم  بّجعت  ام  هک  دـنتفگیم 
تلاح نآ  هب  هک  مراذگیمن  منکیم و  ساسحا  یناوج  زا  يزیچ  مدوخ  رد  مه  زونه  ماهدرکن . عطقنم  یناوج  زا  یّلکهب  ار  مدوخ  نم  هتبلا 

ًارهق دـندوب ، هدرک  اهر  يریپ  تسد  رد  ار  ناشدوخ  هک  اهنآ  اـما  مراذـگیمن ؛ مه  نیا  زا  دـعب  ماهتـشاذگن و  لاـحهب  اـت  هَّللدـمحلا  متفیب .
مکاح مغ  ياضف  هک  میوگیمن  دوب . تلاح  نیا  تقونآ  دندرکیمن . ساسحا  دراد ، شدوخ  یگدنز  نوؤش  يهمه  زا  ناوج  هک  يداذتلا 

يهنیمز رد  هک  نم  لاثما  نم و  تقونآ  هک  دوب  مهنیا  دوب . مکاح  یتّیوهیب  يربخیب و  تلفغ و  ياضف  اـما  منکیمن - اـعّدا  ار  نیا  دوب -
يهریاد زا  ار  ناناوج  میناوتیم ، هک  ییاجنآ  اـت  هک  میتشاذـگ  نیا  رب  ار  ناـمتّمه  میدرکیم ، رکف  قیمع  يّدـج و  روطهب  هزراـبم ، لـئاسم 

هب یهاگ  مدرکیم ، زامن  زا  دـعب  ِینارنخـس  متفگیم ، ریـسفت  سرد  متفریم ، دجـسم  ًـالثم  مدوخ  نم  میـشکب . نوریب  میژر  یگنهرف  ذوفن 
نم دوخ  مشکب . نوریب  میژر  یگنهرف  دنمک  زا  ار  ناناوج  هک  دوب  نیا  نم  هّجوت  یلصا  يهطقن  مدرکیم . ینارنخـس  متفریم  اهناتـسرهش 

مهاوخیم نم  دـشکیم ! یتمـس  هب  ار  همه  هک  دراد  دوجو  ییرمان  روت  کی  متفگیم  مدرکیم . ریبعت  ییرمان » روت   » هب ار  نیا  اـهتقونآ 
زا سک  ره  مشکب . نوریب  روت  نیا  ماد  دـنمک و  زا  ار  ناناوج  مناوتیم ، هک  رادـقم  ره  منک و  هراپ  دوشب ، هک  اجنآ  اـت  ار  ییرماـن  روت  نیا 

عون کی  درکیم - ادیپ  شیارگ  ماما  تارکفت  هب  ًایناث  نّیدت و  هب  ًالّوا  هک  دوب  نیا  مه  شتّیـصوصخ  هک  دشیم - جراخ  يرکف  دـنمک  نآ 
هب نامز  نیمه  رد  نم  هک  مه  نالا  دـندش . بـالقنا  یلـصا  ياـههیاپ  اهدـعب  مه ، لـسن  ناـمه  دوب . هنوگنیا  زور  نآ  تفاـییم . یتینوصم 

- دـندوبن طبترم  یّتح  هک  یناسک  هچ  دـندوب ، طبترم  نم  اب  هک  یناسک  هچ  ار - لـسن  نآ  دارفا  زا  یلیخ  منکیم ، هاـگن  ناـمدوخ  يهعماـج 
ناوج 07/02/1377 يهتفه  تبسانم  هب  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  دونش  تفگ و  منک . ییاسانش  مناوتیم 

یمرگرس

یلیخ مک و  یلو  دوب ، كراـپ  هتبلا  دوبن ، تقو  نآ  اهیمرگرـس  روط  نیا  میتشاد ؛ یمک  یلیخ  ياهیمرگرـس  هنافـس  ? تم اـهام  یمرگرس 
میدوب ییاههداوناخ  مه  اهام  دوب . يدـب  یلیخ  ياهطیحم  شیاهطیحم ، دوب و  رهـش  لخاد  رد  كراپ  کی  طقف  دهـشم  رد  ًالثم  دودـحم ،
یمومع زکرم  نیا  زا  دنناوتب  هکنیا  ناکما  یناوج ، يهرود  رد  نم  لاثم  يارب  میورب . میتسناوتیمن  الـصا  دندوب ، دـّیقم  اهردام  ردـپ و  هک 

تقو نآ  ياههاگتـسد  دوب . ياهدولآ  زکارم  ًابلاغ  دوبن ، یبوخ  زکارم  زکارم ، نیا  هک  نیا  رطاخب  تشادـن ؛ دوجو  دـننک ، هدافتـسا  یحیرفت 
نآ دشیم . ماجنا  يزیرهمانرب  اب  ًادّـمعت و  راک  نیا  دـننکب ؛ داسف  تاوهـش و  هب  يهدولآ  ار  یمومع  زکارم  هک  دنتـشاد  یعـس  يرادـقم  مه 

اب ینعی  تسا ؛ هدوب  روطنیمه  ًاعقاو  هک  دـش  مولعم  میدرک ، ادـیپ  يرتشیب  تاـعالطا  نیارق و  هک  اهدـعب  میدزیم ، سدـح  ار  نیا  اـهتقو 
. دوبن لیبق  نیا  زا  اهام  ِتقو  نآ  ياهحیرفت  نیاربانب  میورب . میتسناوت  یمن  اهام  اذـل  دـندرکیم ! دـساف  ار  یمومع  ياهطیحم  يزیرهمانرب ،
، میتـشاد ياهسردـم  ناـمدوخ –  يهسردـم  هب  دوـب . اـههبلط  عـمج  رد  روـضح  یناوـج ، نارود  رد  مدوـخ  یگبلط  طـیحم  رد  نـم  حـیرفت 

تاعالطا لدابت  وگتفگ و  تبحـص و  دندشیم ، عمج  مه  رود  اههبلط  دوب . ینیریـش  ّوج  ام  يارب  اههبلط  ّوج  میتفریم ؛ باّون –  يهسردـم 
مه رود  اج  نآ  يراکیب  تقو  رد  دـشیم ؛ بوسحم  هاگـشاب  کی  لثم  اههبلط  دوخ  يارب  هسردـم  طـیحم  دـندزیم . فرح  دـندرکیم و 

نویناحور و باّلط ، نّیدـتم ، دارفا  مه  اجنآ  دوب . یبوخ  یلیخ  عمجم  مه  داـشرهوگ  دجـسم  دهـشم ، رد  نیا ، رب  هوـالع  دـندشیم . عمج 
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هتبلا دوب . اهنیا  ام  ياهحیرفت  دندرکیم . هناتسود  ياهتبحـص  مه  یـضعب  دندرکیم ؛ یملع  ثحب  مه  اب  دنتـسشنیم و  دندمآیم ، املع 
یلیخ نیا  هک  دننکیم ؛ یتسس  شزرو ، رد  ام  ياهناوج  منیبیم  هنافس  ? تم منکیم . شزرو  مه  نالا  مدرکیم ؛ شزرو  تقو ، نآ  زا  نم 

، دهـشم فارطا  ياـههوک  زا  رابدـنچ  مدوخ ، ناتـسود  اـب  نم  میدرکیم . ینـالوط  ياـهيورهدایپ  میتـفریم ، هوک  اـم  تقو  نآ  تساـطخ .
اهنیا هتبلا  میتـشاد . اـهشزرو  هنوـگ  نیا  زا  میتـفر . هار  میدرک و  تکرح  زور  هنابـش  دـنچ  اتـسور ، هـب  اتـسور  هوـک ، هـب  هوـک  روـطنیمه 

هب تاعافترا  زربلا و  يابیز  يهنماد  نیا  نارهت ، رد  هک  الاح  دشیم . بوسحم  رهـش  طیحم  زا  جراخ  هک  دوب  ياهدننک  مرگرـس  ياهحیرفت 
یناسک نارهت ، تیعمج  هب  تبـسن  منیبیم  هنافـس  ? تم موریم . تاعافترا  نیا  هب  رابدنچ  ياهتفه  مدوخ  نم  تسه ؛ بوخ  یگنـشق و  نیا 

ياهناوج نیا  ارچ  هک  مروخیم  فس  ت? تسا ! مک  یلیخ  دننکیم ، هدافتـسا  كاپ  بوخ .  رایـسب  طیحم  نیا  زا  دنیآیم و  اجنیا  هب  هک 
تقو نآ  نوچ  تشاد - دوجو  یکیدزن  ياههوک  نینچ  کی  ام  دهشم  رد  تقو  نآ  رگا  دننکیمن ! هدافتـسا  ابیز  یعیبط و  طیحم  نیا  زا  ام 
مظعم ربـهر  دونـش  تفگ و  میدرکیم . هدافتـسا  مه  رتـشیب  اـهام  میتشادـن –  دوجو  یکیدزن  نیا  هب  یبوخ و  نیا  هب  ياـههوک  دهـشم ، رد 

نمهب 1376  14 ناناوج ، ناناوجون و  زا  یهورگ  اب  بالقنا 

هناخبتکم

- هسردم زا  لبق  نینـس  رد  دوب –  بتکم  دوبن ، هسردم  متفر ، نم  هک  یـسرد  زکرم  نیلوا  میوگب  دیاب  لیـصحت  يایند  هب  دورو  هناخبتکم 
بتکم رد  مه  اـب  دـندوب - گرزب  مین  لاـس و  هس  نم ، زا  هک  ار –  نم  زا  رتگرزب  ردارب  نم و  هـک  دوـب  ملاـس  جـنپ  اـی  لاـس  راـهچ  دـیاش 

زا سپ  مدوب . کچوک  یلیخ  مه  نم  هتبلا  دندوب . رسپ  رفن  دنچ  دندوب ، رتخد  رتشیب  دوب و  نز  شملعم  هک  یبتکم  ینعی  دنتشاذگ ؛ هنارتخد 
شملعم ینعی  دوب ؛ هنادرم  هک  دنتـشاذگ  یبتکم  رد  دنتـشادرب و  بتکم  نآ  زا  ار  اـم  میدوب ، بتکم  نآ  رد  هک  هاـم –  ود  یکی ، یتدـم – 
اهناتساد رد  هدش  ریوصت  یبتکم  ياّلم  نامه  تسرد  دیشاب ؛ هدناوخ  یبتکم » اّلم  یمیدق « ، ياهناتساد  نیا  رد  امش  دیاش  دوب . یّنسم  درم 

و مدوب - ملاس  جنپ  دودح  تقو ، نآ  دیاش  مدوب –  نآ  بتکم  درف  نیرتکچوک  نم  میدناوخیم . سرد  وا  شیپ  ام  یمیدق ، ياههّصق  رد 
الثم یمک ، لوپ  دناشنیم و  شتسد  رانک  ارم  اهحبص  یبتکم ، اّلم  ياقآ  نیا  مدوب ، ملاع  رـسپ  دّیـس و  مه  مدوب و  کچوک  یلیخ  مه  نوچ 
دوخ بیج  زا  یناموت  ود  ای  دیاهدیدن - امش  یلایر  ود  یلایر و  کی  سانکسا  دوب . یلایر  جنپ  سانکسا  اهتقو  نآ  ینارق –  جنپ  سانکسا 

یهورگ اب  بالقنا  مظعم  ربهر  دونـش  تفگ و  دنک . ادیپ  تکرب  هک  لامب  نآرق  هب  ار  اهنیا  وت  تفگیم : دادیم و  نم  هب  دروآیم ، نوریب 
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هسردم لوا  زور 

، مردپ دوب ! دنیاشوخان  دب و  کیرات ، هریت ، رایـسب  يزور  نم  رظن  زا  هک  تسا  مدای  دندرب ، هسردـم  هب  ارام  هک  یلوا  زور  هسردـم  لوا  زور 
فـصن ردـق  هب  عقوم  نآ  دـیاش  هتبلا  دوب . گرزب  یلیخ  تقو –  نآ  نم –  رظن  هب  هک  درک  یگرزب  قاتا  دراو  مه  اـب  ار  مگرزب  ردارب  نم و 

هـشیش شیاههرجنپ  نوچ  و  دـمآیم . یگرزب  یلیخ  ياج  نم ، زور  نآ  ِیکدوک  ِمشچ  هب  اما  دوب ؛ قاتا  نیا  زا  رتشیب  يرادـقم  ای  قاتا ، نیا 
یبوخ زور  دندرب ، ناتـسبد  ار  ام  هک  لّوا  زور  نکیل  میدوب . اجنآ  مه  یتدم  دوب . دب  کیرات و  تشاد ، یموم  ياهذغاک  نیا  زا  تشادن و 

نآ ِیکدوک  تقو  نآ  مشچ  هب  زاب  دوب –  یگرزب  سالک  ام  قاتا  میدرکیم . يزاب  مه  ام  دندرکیم ، يزاب  اههچب  دوب . یغولـش  زور  دوب ؛
میدوب و لوا  سالک  ياههچب  زا  رفن ، لهچ  رفن  یـس  دـیاش  منکیم ، رکف  هک  الاح  دوب . دایز  لوا ، سالک  ياـههچب  يهدـع  نم – و  عقوم 
14 ناناوج ، ناناوجون و  زا  یهورگ  اب  بالقنا  مظعم  ربهر  دونش  تفگ و  مرادن . زور  نآ  زا  يدب  يهرطاخ  دوب و  یقوش  رپ  روش و  رپ  زور 
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لیصحت ياهزور 

ای لاس  راهچ  دیاش  هسردم - زا  لبق  نینس  رد  دوب –  بتکم  دوبن ، هسردم  متفر ، نم  هک  یسرد  زکرم  نیلوا  میوگب  دیاب  لیـصحت  ياهزور 
یبتکم ینعی  دنتشاذگ ؛ هنارتخد  بتکم  رد  مه  اب  دندوب - گرزب  مین  لاس و  هس  نم ؛ زا  هک  ار –  مرتگرزب  ردارب  نم و  هک  دوب  ملاس  جنپ 

رد هک  هام –  ود  یکی ، یتدم –  زا  سپ  مدوب . کچوک  یلیخ  مه  نم  هتبلا  دندوب . رسپ  رفن  دنچ  دندوب ، رتخد  رتشیب  دوب و  نز  شملعم  هک 
نیا رد  امـش  دیاش  دوب . یّنـسم  درم  شملعم  ینعی  دوب ؛ هنادرم  هک  دنتـشاذگ  یبتکم  رد  دنتـشادرب و  بتکم  نآ  زا  ار  ام  میدوب ، بتکم  نآ 

سرد وا  شیپ  ام  ياههّصق ، رد  اهناتـساد  رد  هدش  ریوصت  یبتکم  ياّلم  نامه  تسرد  دیـشاب ؛ هدناوخ  یبتکم » اّلم  یمیدـق « ، ياهناتـساد 
مه مدوب و  کچوک  یلیخ  مه  نوچ  و  مدوب - ملاس  جـنپ  دودـح  تقو ، نآ  دـیاش  مدوب –  نآ  بتکم  درف  نیرتکچوک  نم  میدـناوخیم .

اهتقو نآ  ینارق –  جنپ  سانکـسا  الثم  یمک ، لوپ  دناشنیم و  شتـسد  رانک  ارم  اهحبـص  یبتکم ، اّلم  ياقآ  نیا  مدوب ، ملاع  رـسپ  دـّیس و 
دادیم و نم  هب  دروآیم ، نوریب  دوخ  بیج  زا  یناموت  ود  ای  دیاهدیدن - امش  یلایر  ود  یلایر و  کی  سانکـسا  دوب . یلایر  جنپ  سانکـسا 

رایـسب يزور  نم  رظن  زا  هک  تسا  مدای  دـندرب ، هسردـم  هب  ارام  هک  یلوا  زور  دـنک . ادـیپ  تکرب  هک  لامب  نآرق  هب  ار  اـهنیا  وت  تفگیم :
یلیخ تقو –  نآ  نم –  رظن  هب  هک  درک  یگرزب  قاـتا  دراو  مه  اـب  ار  مـگرزب  ردارب  نـم و  مردـپ ، دوـب ! دـنیاشوخان  دـب و  کـیرات ، هریت ،
ياـج نم ، زور  نآ  ِیکدوک  ِمشچ  هب  اـما  دوب ؛ قاـتا  نیا  زا  رتشیب  يرادـقم  اـی  قاـتا ، نیا  فصن  ردـق  هب  عقوم  نآ  دـیاش  هتبلا  دوب . گرزب 

. میدوب اجنآ  مه  یتدم  دوب . دب  کیرات و  تشاد ، یموم  ياهذغاک  نیا  زا  تشادن و  هشیـش  شیاههرجنپ  نوچ  و  دـمآیم . یگرزب  یلیخ 
ام قاتا  میدرکیم . يزاـب  مه  اـم  دـندرکیم ، يزاـب  اـههچب  دوب . یغولـش  زور  دوب ؛ یبوخ  زور  دـندرب ، ناتـسبد  ار  اـم  هک  لّوا  زور  نکیل 

، منکیم رکف  هک  الاح  دوب . داـیز  لوا  سـالک  ياـههچب  يهدـع  نم – و  عقوم  نآ  ِیکدوک  تقو  نآ  مشچ  هب  زاـب  دوب –  یگرزب  سـالک 
دروم رد  مرادـن . زور  نآ  زا  يدـب  يهرطاـخ  دوب و  یقوش  رپ  روش و  رپ  زور  میدوب و  لوا  سـالک  ياـههچب  زا  رفن ، لـهچ  رفن  یـس  دـیاش 

میروهمج تسایر  نامز  رد  نم  دوب . هدـنز  شیپ  لاس  دـنچ  ات  دوب ؛ نیّدـت » ياـقآ «  اـم  ناتـسبد  ریدـم  هک  تسا  مداـی  هلب  اـم ، لوا  نیملعم 
هک میتشاد  رگید  ملعم  کی  میتشاد . سامت  مه  اب  دوب و  هدش  درمریپ  دمآیم . ام  ندید  متفریم ، هک  دهشم  متـشاد . وا  اب  يدایز  تاطابترا 
ـ  ناتسبد يهرود  مشش ـ  سالک  ات  هلب ، تسا ؛ مدای  ار  نیملعم  زا  ياهدع  تساجک . منادیمن  تسا ، مدای  نالا  دوب ؛ یناحور  ياقآ  شمـسا 

؛ دننکیم هچ  دنتسین و  دناهدنز ، ًالصا  دنتـسه . اجک  منادیمن  ار  مادک  چیه  نالا  هنافـساتم  هتبلا  متخانـشیم . رودارود  ار  نیملعم  زا  یلیخ 
یتلودریغ حالطصا  هب  يهسردم  کی  ام  يهسردم  نیا  هتبلا  متشاد . ییانشآ  طابترا و  اهنآ  زا  یـضعب  اب  مه  هسردم  يهرود  زا  دعب  نکیل 

زا رتینید  یکدـنا  ياههمانرب  اب  و  دـندوب ، هدـش  باختنا  نّیدـتم  رایـسب  دارفا  زا  شناریدـم  نیمّلعم و  هک  دوب  ینید  يهسردـم  هوالعب  دوب ،
نآ هب  ییاـنتعا  یهجوت و  یـسک  تشادـن و  یتـسرد  ینید  يهماـنرب  ًالـصا  اههسردـم  نآ  نوچ  دـشیم ؛ هرادا  زور ، نآ  سرادـم  ِلوـمعم 

. منیبیمن تسرد  ار  ییاهزیچ  هک  مدیمهفیم  طقف  متـسنادیمن ؛ مه  مدوخ  تسنادیمن ، مه  سک  چـیه  دوب ، فیعـض  نم  مشچ  درکیمن .
نآ دـندرک . هیهت  کنیع  میارب  دـندیمهف و  مردام  مردـپ و  تسا ؛ فیعـض  میاهمشچ  مدـیمهف  مدوخ  نم  تشذـگ و  لاس  نیدـنچ  اهدـعب 

. دوب نم  راک  ِصقن  نیا  اهنیا  هسردـم و  لوا  يهرود  نیا  رد  نکیل  دوب ؛ ملاـس  هدزیـس  دودـح  منک  ناـمگ  مدـش ، یکنیع  هک  یتقو  تقو ،
راـک رد  ار  يداـیز  تالکـشم  نیا  و  مدـیدیمن ، ًالـصا  دنتـشونیم ، نآ  يور  زا  هک  ار  هایـس  يهـتخت  مدـیدیمن . رود  زا  ار  مـلعم  يهفاـیق 

، تسا فیعـض  ناشمشچ  رگا  دـنوشیم و  ییاسانـش  ًاروف  یکدوک ، رد  اههچب  هناتخبـشوخ  اـههچب  ـالاح  دروآیم . دوجو  هب  نم  لیـصحت 
اب بالقنا  مظعم  ربهر  دونش  تفگ و  دوبن . لومعم  هسردم  رد  اهزیچ  نیا  ًالـصا  تقو  نآ  دننکیم . یگدیـسر  دنریگیم و  کنیع  ناشیارب 
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يرعـش و قوذ  ياراد  ناوخباتک ، داوساب ، هدـیمهف ، رایـسب  مناخ  کی  مردام  دـندوب . یبوخ  یلیخ  رداـم  ردـپ و  مرداـم ، ردـپ و  نیدـلاو 
نآرق اب  ظفاح –  ناوید  اب  ندوب  سونأم  يانعم  هب  اـهنیا ، یملع و  ياـنعم  هب  هن  میوگیم ، هک  سانـش  ظـفاح  هتبلا  سانـش ـ  ظـفاح  يرنه ،

نیریش و ار  نآرق  مه  یلیخ  دناوخیم ؛ نآرق  مردام  میتسشنیم و  همه  میدوب ، هچب  یتقو  ام  تشاد . مه  یشوخ  يادص  دوب و  انـشآ  الماک 
نم تفگیم . تسه ، ناربمایپ  یگدـنز  دروم  رد  هک  ییاـههیآ  تبـسانم ، هب  اـم  يارب  میدـشیم و  عمج  شرود  اـهام  دـناوخیم . گنـشق 

. مدینش تبسانم –  نیا  هب  مردام –  زا  ار  رگید  ار  ناربمایپ  یـضعب  میهاربا و  ترـضح  یگدنز  یـسوم ، ترـضح  یگدنز  رابنیلوا ، مدوخ 
زا دـعب  تسا ـ  مدای  زونه  نالا  هک  ار  ظفاح  ياهرعـش  زا  یـضعب  نداد . حرـش  هب  درکیم  انب  دیـسریم ، هک  اج  نیا  هب  دـناوخیم  هک  نآرق 

ورسخ نوچ  رحس  تسا : مدای  تیب  کی  نیا  هلمج  زا  مدینش ؛ مردام  زا  تقو  نآ  هک  تسا  ییاهرعش  زا  یگلاس ـ  تصش  نینـس  هب  کیدزن 
دنتـشرسب مدآ  لِگ  دندز  هناخیم  رد  کئالم  هک  مدید  شود  دز ***  ناراودـیما  رد  مرای  تمحرم  تسد  هب  دز  ناراسهوک  رد  مَلَع  رواخ 

تشادیم و تسود  ناردام ـ  يهمه  لثم  هتبلا  مه ـ  ار  شنادـنزرف  هدـیمهف و  یلیخ  نابرهم ، یلیخ  دوب  یمناـخ  ضرغ ، دـندز  هناـمیپ  هب  و 
، دوب دروخرب  شوخ  فارح و  اریگ و  یلیخ  هک  مرداـم  فـالخرب  دوب . یگرزب  يـالم  دوب و  ینید  ِملاـع  مردـپ  درکیم . ار  اـهنآ  تیاـعر 
. دوب نابز  كرت  مردپ  هتبلا  دوب . هرجح  يهشوگ  رد  ییاهنت  یگبلط و  ینالوط  نارود  تاریثات  نیا  هک  دوب ، فرح  مک  تکاس و  درم  مردپ 
، یـسراف نابز  اب  مه  یگچب ، زا  بیترت  نیا  هب  ام  و  دوب ؛ نابز  سراف  مردام  تسا . هنماخ  زیربت و  لها  مردـپ  ینعی  میتسه ؛ يزیربت  الـصا  ام 
تفگ و دوبن . یتحار  زاب و  طیارش  یگدنز ، طیارش  دوب . یکچوک  لزنم  مه  ام  لزنم  دوب ، یغولـش  طیحم  میدش و  انـشآ  یکت  نابز  اب  مه 
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یکدوک نارود 

مدـنگ نان  هناد  کی  هتبلا  دوب . رتنارگ  مدـنگ  نان  نوچ  میدروخیم  مدـنگ  وج  نان  میروخب ، میتسناوتیمن  مدـنگ  نان  ام  یکدوک  نارود 
ییاهبشداتفایم قافتا  دوبن و  بوخ  یلیخ  نامعـضو  وج ...  نان  مه  یهاگ  میدروخیم ، مدنگ  وج  نان  ام  طقف ، مردپ  يارب  میدـیرخیم 

هیهت ماش  ام  يارب  دـشیم ، ماجنا  هنوگچ  تمحز  نآ  دـنامب  الاح  هک  يدایز  تمحز  اب  مرداـم  دوبن . ماـش  هک  اـم  لزنم  رد  داـتفایم  قاـفتا 
ینعی میدوب ، راشف  رد  یلام  ظاحل  زا  اهتقو ، نآ  دوب . یـشمشک  نان و  دـشیم ، هیهت  تمحز  اـب  دـشیم و  هیهت  هک  مه  ماـش  نآ  درکیم .

هب یلیخ  نامیگدـنز  اذـل  دوب ، ریگهشوگ  اسراپ و  یلیخ  اما  دوب ، یفورعم  یناحور  تسه  مدای  مردـپ  دوبن . یهفرم  هداوناـخ  ناـمهداوناخ ،
ار اهنیا  هک  دوبن  رداق  رگید  مردـپ  دوب . گنت  هک  دوب  هدـیرخ  شفک  ام  يارب  رایـسب ، تمحز  اـب  یکدوک  نارود  رد  تشذـگیم . یتخس 

کی میراذگیم . دنب  شیارب  مینکیم و  هزادنا  میفاکـشیم ، ار  اهشفک  نیا  بوخ  هک  دنتفگ  دندمآ  درخب ، رگید  شفک  ای  دـنکب  ضوع 
اب تشاد  قرف  یلیخ  شیاهدنب  نوچ  دش ، تشز  دعب  دنتشاذگ  دنب  دنتفاکش و  دندمآ  دش . يدنب  نامیاهشفک  هک  میدش  لاحشوخ  هملاع 

مظعم ربـهر  دونـش  تفگ و  میتشادـن . ياهراـچ  هصـالخ  میدروخ و  هصغ  ردـقچ  دوب . هدـمآرد  روجاـن  تشز و  یلیخ  رگید ، ياـهشفک 
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روهمج سیئر  ردپ  يهناخ 

هب تقو  چـیه  دـندرکیم ، یگدـنز  ناشدوخ  لزنم  رد  مردام  ردـپ و  موحرم  هک  يروهمج  تسایر  نارود  رد  روهمج  سیئر  ردـپ  يهناخ 
هناـخ نیا  رب  یتسد  میتسه ، روهمج  سیئر  اـم  نوچ  ًـالثم  ـالاح  هک  درکیمن  روطخ  اـم - نهذ  هب  هن  و  اـهنآ ، نهذ  هب  هن   - سک چـیه  نهذ 
طایح نیا  رب  هک  دوب  هدرک  داجیا  يدـنلب  نامتخاس  اجنیا  رد  ام  ياههیاسمه  زا  یکی  هک  یماـگنه  یتح  مینکب . يریمعت  ار  نآ  میـشکب و 

راک نیا  دییوگب  امش  تسا  بوخ  دنتفگ  ناتسود  زا  یضعب  دورب ، هار  طایح  رد  رداچ  نودب  رگید  تسناوتیمن  مه  ام  ردام  دوب و  فرشم 
هیاسمه نآ  هب  هک  دشن  ادیپ  هزیگنا  یعاد و  ردقنآ  ینعی  میتشادن ؛ مه  ینوناق  هار  ام  دندرکن ! شوگ  هک  میدید  میداد ، ماغیپ  ام  دننکن ؛ ار 
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همه يارب  روشک ، کی  رد  ماظن و  کی  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  زا  نیا  نک . تسرد  رتهاتوک  رتم  کی  ًالثم  ار  تاهناخ  هک  دنروایب  راشف 
عـضو اب  ار  ناشدوخ  یـصخش  عضو  صاخـشا  هک  دوشیمن  بجوم  يدام  تاناکما  يویند و  تاماقم  تسا . یمرگلد  يدونـشخ و  يام ?

مهدفه خیرات  هب  دهـشم  رد  يردپ  لزنم  زا  دیدزاب  رد  تانایب  دننک . یگدنز  يرتشیب  هافر  رد  دیاب  هک  دننک  رکف  دنریگب و  هابتـشا  یمومع 
دادرم 1374

ناشراوگرزب ردپ  زا  بالقنا  مظعم  ربهر  يهرطاخ 

ام یگدنز  ریگ ... هشوگ  اسراپ و  یلیخ  اّما  دوب ، یفورعم  یناحور  مردپ  شمشک  نان و  ناشراوگرزب  ردپ  زا  بالقنا  مظعم  ربهر  يهرطاخ 
درک یم  هّیهت  ماش  ام  يارب  تمحز  اب  مردام  دوبن ! ماش  ام  لزنم  رد  هک  داتفا  یم  قافتا  ییاه  بش  تسه  مدای  نم  تشذـگ . یم  یتخـس  هب 

ام ردام  موحرم  مه  دلاو و  موحرم  مه  هک  یتایصوصخ  هلمج  زا  ییایند  فراخز  شیازفا  هب  یبغریب  دوب . شمشک  نان و  مه  ماش  نآ  و ...
فراخز شیازفا  هب  اهنآ  یتبغریب  منیبیم ، ار  نیا  ریظن  یـسک  رتمک  رد  منکیم ، رکف  تقو  ره  دوب و  بیجع  ياهزیچ  زا  ًاـعقاو  دنتـشاد و 

اجنیا لاس 51  زیربت ، يهعمج  ماما  ییابطابط ، یـضاق  دیهـش  موحرم  مینک . نیرمت  ار  تیـصوصخ  نیا  دـیاب  ًاعقاو  اـم  يهمه  دوب . ییاـیند 
رد اقآ  میدز . ناشیا  هب  يرـس  اقآ  ندـید  يارب  مدـمآ و  دهـشم  هب  زیربت  زا  مردـپ  اب  لبق  لاس  لهچ  نم  تفگ  اـم و  هب  درک  ور  دوب ؛ هدـمآ 

هناخ نیا  قاتا و  نیا  و  دوب ، هتـسشن  مردـپ  هک  ماهتـسشن  ییاج  ناـمه  نم  و  هتـسشن ، نـالا  هک  دوب  هتـسشن  ییاـج  ناـمه  شیپ  لاـس  لـهچ 
- اـقآ نسح   - يوخا یتـقو  دوـب . شیپ  لاـس  لـهچ  ناـمه  لـثم  ناـشیا  اـما  دوـب ، هدـش  ضوـع  لـسن  کـی  تسا . هدرکن  يرییغت  نیرتـمک 
رد کی  نییاپ  نیمزریز  دـنتخاس . رتکچوک  قاتا  ود  نآ ، زا  دـندرک و  بارخ  ار  قاتا  نآ  میتشادـن ، ییاـج  نوچ  دوش ، داـماد  تساوخیم 

قاتا رد  اهنامهیم  ياج  تقو  نآ  میدوبن . اـهام  رگید  عقوم ، نآ  هتبلا  رادماـمح . دـش  هناـخ  دـندرک و  تسرد  یماـمح  اـجنآ  رد  تشاد .
يرتم هناخ 70-60  کی  نم ـ  یگلاس  جنپ  راهچ ـ ات  ما ـ  هدش  دلوتم  نآ  رد  هک  نم  يردپ  لزنم  يردـپ  يهناخ   16/01/1371 دوب . گرزب 

دمآ یم  نامهیم  مردـپ  يارب  هک  یماگنه  تشاد . يا  هفخ  کیرات و  نیمز  ریز  کی  قاتا و  کی  طقف  هک  دوب  دهـشم  نیـشن  ریقف  هلّحم  رد 
دعب دورب . نامهم  ات  میتفر  یم  نیمز  ریز  هب  دیاب  ام  همه  تشاد ) نامهیم  دوب ، مدرم  هعجارم  لحم  یناحور و  هک  نیا  رب  انب  ردـپ  ًالومعم  (و 

میدش قاتا  هس  ياراد  ام  دندرک و  هفاضا  نآ  هب  هدیرخ  لزنم  نیا  رانک  ار  یکچوک  نیمز  دنتشاد ، یتدارا  ردپ  هب  هک  يا  هّدع 

ینپوک تشوگ 

ناـمز رد  ياهنماـخ  هَّللاۀـیآ  هناـخ  تشوـگ  فرــصم  ینپوـک --------------------------------------------  تشوـگ 
هب هک  ینپوک -  تشوگ  نامه  زا  ریغ  نونکاـت ، نم  : « دـندومرف نم  هب  ناـمز ، نآ  رد  ناـشیا  دوب . نپوک  قیرط  زا  اـهنت  يروهمج ، تساـیر 

تشوگ رگا  دوب . ینپوک  هیمهس  نامه  زین  هل  مظعم  هناخ  تخوس  فرـصم  ماهدیرخن ! رازاب  زا  يرگید  تشوگ  دوشیم -  هداد  مدرم  همه 
یگدنز لثم  ناشیا ، یگدنز  مه  زورما  دندربیم . اقآ  يارب  ینابرق  رذـن و  ناونع  هب  دارفا  هک  دوب  یتشوگ  دـندرکیم ، یفرـصم  مه  یمرگ 

 . يدزی حابصم  هَّللاۀیآ  درک . تبث  خیرات  رد  تشون و  دیاب  ار  قیاقح  نیا  تسا . ياهداس  رایـسب  یگدنز  تسا ؛ فعـضتسم  مورحم و  مدرم 
ص 51. دیشروخ ، زا  يوترپ 

یمیدق یلدنص  زیم و 

تمالـس یگداـس و  زا  اـقآ  یـصخش  یگدـنز  یمیدـق --------------------------------------------  یلدنــص  زیم و 
نیمه دنتسین . تالمجت  لها  ناشنادنزرف  اقآ و  تسا . هدرک  تیارـس  زین  ناشیا  ناکیدزن  یگدنز  هب  یگداس  نیا  تسا . رادروخرب  یـصاخ 

هل مظعم  يزور  ماهتسشن . اشامت  هب  ناشیا  لزنم  رد  ار  یگداس  نیا  نم  تسا . هتـشادزاب  تیعقوم  ماقم و  زا  هدافتـساءوس  زا  ار  نانآ  داقتعا ،
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يود ره  دوب . هنهک  یلدنص  کی  زین  زیم  رانک  رد  مدید . یمیدق  هداس و  رایـسب  زیم  کی  اجنآ  رد  نم  دندرک ، توعد  دوخ  هناخباتک  هب  ارم 
زیم و ناـمه  زا  زونه  دوخ ، هداـس  هناـخباتک  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  دوب . یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  هب  طوبرم  یلدنـص ، زیم و  نآ 

ص 52. دیشروخ ، زا  يوترپ  يدورهاش .  یمشاه  دومحم  دیس  هَّللاۀیآ  دننکیم . هدافتسا  یلدنص 

هداس ییاذغ  کچوک و  ياهناخ 

رد يربهر  مظعم  ماـقم  هک  یناـمز  هداـس --------------------------------------------  ییاذـغ  کـچوک و  ياهناـخ 
زور ره  کچوک ، ناکم  نیمه  دندرکیم . یگدنز  تشاد ، هناخزپشآ  کی  قاتا و  کی  هک  کچوک  ینامتخاس  رد  دندوب ، دیعبت  رهشناریا 

ندید هب  اهزور  نآ  رد  هک  متشاد  قیفوت  زین  نم  دندمآیم . اج  نآ  هب  کیدزن  رود و  ياههار  زا  هک  دوب  ینانامهم  زا  يدایز  دادعت  ياریذپ 
متفرگ میمـصت  تسین . ناشیا  راک  کمک  یـسک  دـنیاهنت و  کت و  هک  مدـید  مدرک ، ترایز  ار  اقآ  متفر و  رهـشناریا  هب  نوچ  مورب . ناشیا 

، اـهنامهم ناـشیا و  ياذـغ  مدوـب ، اـقآ  رـضحم  رد  نم  هک  ییاـهزور  ماـمت  رد  مـنک . کـمک  هـل  مـظعم  هـب  مناـمب و  اـج  نآ  رد  زور  دـنچ 
ص 54. دیشروخ ، زا  يوترپ  هدازرقاب .  رغصا  یلعدیس  نیملسملا  مالسالاۀجح و  دوب . زپ  بآ  غرممخت  ورمین و  ینیمزبیس ،

اقآ یتسیز  هداس 

همه زا  دـنناوتیم  يربـهر  مظعم  ماـقم  هـک  نـیا  اـب  اـقآ --------------------------------------------  یتـسیز  هداـس 
هوالع هل  مظعم  تسا . رتنییاپ  مه  یلومعم  دنورهش  کی  یگدنز  حطس  زا  ناشیا  صوصخ  یگدنز  حطس  دنوش ، دنمهرهب  يدام  تاناکما 

! دیـشاب دوخ  یگدـنز  بظاوم  دـننکیم : شرافـس  نالوئـسم  هب  ًامئاد  دـنربیم ، هرهب  نییاـپ  حطـس  یلومعم و  یگدـنز  کـی  زا  هک  نیا  رب 
توعد نیا  مدـقم  فص  رد  ناشدوخ  دومن . توعد  یتسیز  هداس  هب  ًـالمع  دـیاب  ار  مدرم  هک  دـندقتعم  ياهنماـخ  هَّللاۀـیآ  دـینکن ! فارـسا 

داماد سورع و  عبر ، کی  دودح  دقع ، هغیص  يارجا  زا  لبق  دنراد ، دقع  هغیص  ندناوخ  همانرب  هک  یصاخ  ياهتبسانم  رد  ناشیا  دنتـسه .
تخیر و تافیرـشت و  دیـشاب . هتـشادن  فازگ  ياهجرخ  دـنیامرفیم : دـنیامنیم و  توعد  ییوج  هفرـص  تیاعر  هب  ار  اهنآ  ياههداوناخ  و 

تفایرد ییاج  زا  قوقح  هن  هل  مظعم  دـننکیم . لمع  روط  نیمه  ًاـقیقد  ناشیـصوصخ ، یگدـنز  رد  مه  اـقآ  دوخ  دیـشاب . هتـشادن  یـشاپ 
ناشیا یگدنز  دننکیم . هدافتـسا  دوخ  یـصخش  یگدنز  يارب  دیآیم ، ناشیا  تمدخ  فانکا  فارطا و  زا  هک  یتاهوجو  زا  هن  دننکیم و 

دننکیم یگدنز  روط  نیمه  مه  اقآ  نادنزرف  دننکیم . میدقت  هل  مظعم  هب  نادنمتدارا  نادنمهقالع و  هک  تسا  یتاروذن  ایادـه و  قیرط  زا 
ص 56. دیشروخ ، زا  يوترپ  یناگیاپلگ .  يدمحم  نیملسملا  مالسالاۀجح و  دنراد . ار  یتسیز  هداس  یگداس و  نیمه  و 

رصتخم ماش 

بـش کی  ياهنماخ ، هَّللاۀیآ  يروهمج  تسایر  لیاوا  رد  رـصتخم --------------------------------------------  ماش 
اریز مدـش ؛ لاحـشوخ  ناشیا  توعد  زا  نم  نامب ! ام  شیپ  ماـش  دـندومرف : هل  مظعم  دیـشک . ازارد  هب  تبحـص  تشاد . ناـشیا  اـب  يرادـید 
ماش رفن  ود  ام  هزادـنا  هب  ًالـصا  ای  میراد  یچ  ماش  منادیمن  نم  دـندومرف : همادا  رد  اقآ  مشاب . ناشیا  تمدـخ  رد  رتشیب  یتدـم  متـسناوتیم 

: دنتفگ دـندرک و  تبحـص  هداوناخ  اب  دـندز و  نفلت  لزنم  هب  راک  رتفد  نامه  زا  میروخیم ! مه  اب  دـشاب ، هچ  ره  لاح ، ره  هب  هن ؟ ای  تسه 
ساسحا ياهنماخ ، هَّللا  تیآ  ياهباوج  زا  میروخیم ! مه  اب  دـشاب ، هچ  ره  هک  ماهتفگ  نم  تسام و  شیپ  ینالف  میراد ؟ یچ  ماش  مناـخ !

مه يردق  دـیتسرفب . ام  يارب  تسه  هچ  ره  هرادـن ! یبیع  دـندومرف : اقآ  دناهتـشاذگ . رانک  ماش  رفن  کی  هزادـنا  هب  طقف  لزنم  رد  هک  مدرک 
یلیخ یلومعم  تشروخ  کچوک  هساک  کی  اب  دیفس  جنرب  باقـشب  کی  عبر ، کی  دودح  تشذگ  زا  سپ  دینک . شهارمه  تسام  رینپ و 

ملد و رد  نم  میدروخ . مه  اب  میدرک و  فصن  ار  اهنآ  دوب . نآ  هارمه  تسام  رینپ و  نان و  دـیاش  مه  يردـق  دـندروآ . رـصتخم  طـسوتم و 
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هاگتسد رد  درک . داجیا  روشک  رد  یلوحت  نینچ  هک  مدرک  رکـش  یمالـسا  بالقنا  تمعن  ببـس  هب  ار  دنوادخ  هبترم  رازه  منابز ، هب  اهدعب 
یگدـنز هداس  هچ  روهمج  سیئر  زورما  و  تشادوجو ، يریذـبت  فارـساو و  لمجت  لـالج و  هاـج و  هچ  بـالقنا -  زا  لـبق  رد  توغاـط - 

هب ار  مدرم  هلمظعم  رگا  تسا . هدـشن  ضوع  یگدـنز  رد  ناـشیا  شور  تسا . روـط  نیمه  مه  زوـنه  ياهنماـخ  هَّللاۀـیآ  یگدـنز  دـنکیم !
، دیـشروخ زا  يوترپ  لداع .  دادح  یلعمالغ  رتکد  دـنیامنیم . لمع  ییوجهفرـص  هب  مدرم  زا  لبق  ناشدوخ  دـننکیم ، توعد  ییوجهفرص 

ص 57.

! اهیجیسب همه  لثم 

هیاس يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنز  رب  یتسیز  هداس  اهیجیـسب -------------------------------------------- ! همه  لثم 
گنج لیاوا  رد  دناهدوب . سونأم  نآ  اب  هراومه  زین  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  هتـشاد و  یناوج  نامه  زا  ار  تلـصخ  نیا  ناشیا  تسا . هدنکفا 
زاوها هب  دنتفرگ  میمـصت  ناشیا  دـندمآ . لوفزد  هب  يزور  دـندوب ، عافد  یلاع  ياروش  رد  هرـس  سدـق  ماما  ترـضح  هدـنیامن  هل  مظعم  هک 
زاوها هب  یـسک  ایآ  دـنیامرفیم : دـننکیم و  ناگدـنمزر  زا  يدادـعت  هب  ور  دنتـشادن . زاوها  هب  ترفاسم  يارب  ياهلیـسو  چـیه  یلو  دـنورب .

هب میهاوخیم  ام  دـیوگیم : اقآ  هب  دوب ، لوفزد  رد  نارگنهآ  قداص  جاح  ياقآ  قافتا  هب  هک  يدـهلا  ملع  نیـسح  دیهـش  مدارب ، دوریمن ؟
اب دهشم ، رد  ییوجـشناد  نارود  زا  يوخا  دننک . تکرح  دصقم  يوس  هب  ات  دنوشیم ، نانآ  نیـشام  راوس  يربهر  مظعم  ماقم  میورب . زاوها 
رد دنکیم  هیهت  هجوگ  رینپ و  نان ، يرادقم  ور ، نیا  زا  دنراد . هدعم  یتحاران  ياهنماخ  هَّللاۀیآ  ترـضح  هک  تسنادیم  وا  دوب . سونأم  اقآ 

. دنهدیم همادا  دوخ  هار  هب  دعب  دنروخیم و  رینپ  نان و  يرادـقم  دننیـشنیم و  اهكاخ  يور  رب  زاوها ، کشمیدـنا -  هداج  رانک  هار ، نیب 
یکی هب  مه  اب  اذغ ، نآ  فرص  زا  دعب  دندوب . یکاخ  هداس و  رایسب  دنتسه . ماما  ترـضح  هدنیامن  ناشیا  هک  راگنا  هن  راگنا  تفگ : نیـسح 

مه زونه  دـیدزاب ، نآ  سکع  دـندومن . تکرح  زاوها  تمـس  هب  سپـس  دـندرک و  دـیدزاب  اج  نآ  زا  دـنتفر . شوش  رد  یماظن  ياـهرقم  زا 
ص 61. دیشروخ ، زا  يوترپ  يدهلا .  ملع  یلع  دیس  ياقآ  اهیجیسب ! همه  لثم  دنراد ، ار  هیحور  نامه  ناشیا  زین  زورما  تسا . دوجوم 

امرخ لخن  شرف 

یحارج لـمع  تحت  اـقآ  يربهر ، لوا  ياـهلاس  رد  اـمرخ --------------------------------------------  لـخن  شرف 
دراو نوچ  نم  دوب . ییاریذیپ  قاتا  تاقالم ، قاتا  دـنتفریذپ . روضح  هب  ار  ام  يزور  دـندنارذگ . لزنم  رد  ار  تهاقن  نارود  دـنتفرگ و  رارق 

دوب و هعماج  ریقف  ياشقا  دح  رد  لیاسو  متفرگ . رارق  ریثأت  تحت  تخـس  مدـید ، ار  قاتا  تازیهجت  لیاسو و  اج و  نآ  ياضف  مدـش و  قاتا 
قاتا لیاسو  ریاس  دوب . ناشرـسمه  هیزیهج  زین  یلاق  نآ  دشیمن . هدید  نآ  رد  یملاس  لگ  هک  امن  خن  مامت  یلاق  کی  ییاریذپ ، قاتا  شرف 

يوترپ ردقلاوذ .  رقاب  دمحم  رادساپ  پیترس  رادرس  دوب . رتنییاپ  زین  هعماج  طسوتم  دارفا  یگدنز  زا  دومنیم . یلومعم  يداع و  ًالماک  زین 
ص 65. دیشروخ ، زا 

يونعم جورع 

يونعم جورع  عنام  ییارجا ، گرزب  ياهتیلوئسم  زگره  يونعم --------------------------------------------  جورع 
زین يربهر  زا  شیپ  هل  مظعم  دـنوشیمن . لفاغ  لسوت  تدابع و  زا  يربهر ، هاگیاج  رد  تمدـخ  جوا  رد  ناشیا  تسین . يربهر  مظعم  ماـقم 

یگدـنز رد  اما  دـنوشیم ؛ يدابع  يونعم و  لئاسم  هار  رـس  رب  یعنام  هاگ  یعامتجا ، یـسایس و  ياـهتیلاعف  دـندرکیم . ریـس  هنهپ  نیا  رد 
هب اپ  یهاگهاگ  هنابش ، ياهتدابع  هنازور و  يونعم  ياههمانرب  زا  ياوس  ناشیا  دراد . یـصاخ  دومن  هصرع  نیا  رد  ریـس  ياهنماخ ، هَّللاۀیآ 

ادخ و يایلوا  هب  لسوت  زا  زگره  ناشیا  دـنزوسیم . جـع )  ) نامز ماما  قشع  هب  نارکمج  رد  یبش  همین  دـنراذگیم و  يوضر  سدـق  میرح 
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یبوـبر و هاـگرد  رد  روـضح  نیا  اـهنت  هن  هل  مـظعم  دنتـسین . لـفاغ  دوـشیم ، یمدآ  تیناـحور  بـلق و  يافـص  ثعاـب  هـک  ییاـه  تداـبع 
هـصرع رد  تیقفوم  يارب  یلماع  ار  اهتدابع  نیا  هکلب  دـننادیمن ، يربهر  ریطخ  فیاظو  ماجنا  هار  رـس  رب  یعنام  ار  هناـفراع  ياـهتدابع 

ربهر تدابع  دـهاش  مدرم  تسا و  هدوب  اـقآ  ناـبزیم  نارکمج ، هک  ییاـه  بش  هچ  مینادیم . یهلا  ضیف  ار  نآ  اـم  هک  دنرمـشیم  تمدـخ 
ترـسح رد  نادیرم  دناهتخوس و  مالـسلاهیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  قشع  رد  يربهر  مظعم  ماقم  هک  یمایا  هچ  دناهدوب و  دوخ  هنازرف 

ص 69. دیشروخ ، زا  يوترپ  يدزی .  حابصم  هَّللا  ۀیآ  دناهدرک . يروضح  نینچ  تساوخرد  گرزب  دنوادخ  زا  ناشدارم ، لاح 

تدابع

. تسا هداعلا  قوف  تدابع ، ماگنه  يربهر  مظعم  ماـقم  تـالاح  تداـبع -------------------------------------------- 
فصو لباق  هک  دوشیم  داجیا  وا  رد  یتیونعم  دناوخب ، زامن  ناشیا  رس  تشپ  یسک  رگا  هک  تسا  عشاخ  نانچ  نآ  زامن ، لاح  رد  هل  مظعم 

میدناوخیم زامن  مق  رد  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  رس  تشپ  هک  نامز  نآ  رد  یکی  ماهدرک ؛ سح  نامز  ود  رد  اهنت  ار  تلاح  نیا  نم  تسین .
، لاس لوط  رد  هل  مظعم  دوشیم . هداعلا  قوف  ناضمر ، كرابم  هام  رد  تلاـح  نیا  ماـقم . دوسـالا و  رجح  نیب  مارحلا  دجـسم  رد  يرگید  و 

هینابعـش تاولـص  رد  هل  مظعم  تلاح  دنزادرپیم . زاین  زار و  هب  رتشیب  كرابم ، هام  رد  دنراد و  دـنوادخ  هاگرد  هب  يرایـسب  شیاین  اعد و 
رکذـت دـنناوخیم و  ار  نآ  دـشابیم -  ناـشیا  دوخ  صوـصخم  هک  یـصاخ -  ياـیح  بجح و  تناـتم و  لاـمک  رد  ناـشیا  تسا . یندـید 

ماجنا تدابع و  هب  ار  تاقوا  هیقب  دـنباوخیم و  تعاـس  اهنت 4  زور ، هنابـش  لوط  رد  هل  مظعم  ماقم  دوش . هدـناوخ  اهاعد  نیا  هک  دـنهدیم 
حبص ات  دندومن و  تمیزع  نارکمج  دجسم  هب  اهراک ؛ دایز  مجح  مغر  یلع  دنتشاد ، مق  هب  اقآ  هک  يرفس  رد  دنزادرپیم . يربهر  فیاظو 
نیا دنزادرپیم . تدابع  هب  مد  هدـیپس  ات  هقیقد  تعاس 3/30  زا  بش  ره  زین ، نارهت  رد  هل  مظعم  دندش . لوغـشم  تدابع  هب  دجـسم  نآ  رد 

ص 70. دیشروخ ، زا  يوترپ  یناشاک .  يوسوم  نیملسملا  مالسالاۀجح و  تسوگلا . سرد و  ام  همه  يارب  ناشیا  تیونعم  تدابع و 

دجهت شالت و 

تـسا نیا  يربهر  مظعم  ماقم  تباث  ياههمانرب  زا  یکی  دجهت --------------------------------------------  شالت و 
ار حبص  زامن  سپس  دنزادرپیم . يرادهدنز  بش  دجهت و  هب  حبص ، ناذا  ات  دنوشیم و  رادیب  حبص ، ناذا  هب  هدنام  تعاس  کی  لقادح  هک 

قبط دـننکیم و  تحارتسا  يردـق  هنرگ ؛ دـنربیم و  فیرـشت  دنـشاب ، هتـشاد  هوک  هب  نتفر  هماـنرب  رگا  حبـص ، زاـمن  زا  سپ  دـنناوخیم و 
يروشک و تاماقم  اب  یمـسر  ياهرادـید  تسا . عون  دـنچ  مه  ناشیا  ياهراک  دـننکیم . عورـش  ار  ناشراک  حبـص  تشه  تعاس  لومعم ،

اههمانرب نیا  دننکیم . هیارا  ار  مزال  ياهدومنهر  هل  مظعم  دنهدیم و  ار  ناشراک  شرازگ  دننکیم ، رادید  دنیآیم ، نایاقآ  تسا  يرگشل 
تعامج هب  ار  ناشیاهزامن  هک  تسا  نیا  دنراد ، ناشیا  هک  یتاقیفوت  زا  یکی  دسریم . رهظ  زامن  تبون  دعب ، دشکیم  لوط  رهظ  ات  ًالومعم 
تاقالم زا  يدادعت  تکرش  اب  ناشیا  رهظ  تعامج  زامن  دنناوخیم . هناخ  نورد  رد  ار  حبص  تعامج  زامن  ار . حبص  زامن  یتح  دنناوخیم ،

مظعم ماقم  نادـنمهقالع  زا  هک  ییاـملع  اهتیـصخش و  زا  یـضعب  یهاـگ  ددرگیم . رازگرب  دنتـسه ، رتفد  رد  هک  يدارفا  زین  ناگدـننک و 
هک رهظ  زامن  دنناوخیم . ناشیا  رـس  تشپ  ار  تعامج  زامن  دنیآیم و  رتفد  هب  دـنناوخب ، ناشیا  اب  ار  زامن  دـنراد  تسود  دنتـسه و  يربهر 

همادا برغم  زامن  ات  دوشیم و  عورـش  هدزناش  تعاس  زا  ناشیا  رهظ  زادعب  ياهراک  دنربیم . فیرـشت  تحارتساو  راهان  يارب  دش ، هدناوخ 
هداوناخ رانک  رد  اـی  راـبخا و  ندـید  اـی  هعلاـطم  هب  تحارتسا ، ماـگنه  اـت  ار  بش  دـنناوخیم و  تعاـمج  هب  ار  برغم  زاـمن  دـنکیم . ادـیپ 

ص 73. دیشروخ ، زا  يوترپ  یناگیاپلگ .  يدمحم  نیملسملا  مالسالاۀجح و  دننارذگیم .

! نم همان  باوج 
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، درک هعجارم  نم  بطم  هـب  یمناـخ  لاـس 1374 ، رد  نم -------------------------------------------- ! هماـن  باوج 
نوریب نوخ  يو  موقلح  زا  هک  دوب  يردـق  هب  مناـخ  یتحاراـن  دنتـشاد . لـس  يراـمیب  ناـنآ  يود  ره  دوب . يو  اـب  زین  شلاـسدرخ  كدوـک 
راهظا يدـیماان  لامک  اب  مداد ، مناخ  نآ  تسد  هب  ار  هخـسن  نوچ  متـشون . هخـسن  ناشیارب  مدرک و  هنیاعم  ار  اـهنآ  يود  ره  نم  دـمآیم .

نم مرادـن ! ار  وراد  هیهت  تردـق  یلام ، ییاناوت  مدـع  تلع  هب  ماهدرک . هعجارم  امـش  هب  مه  ًالبق  نم  مراد ! مه  ار  امـش  یلبق  هخـسن  تشاد :
ام روآ  نان  اهنت  تسا . نیـشن  هناخ  جـلف و  زین  مرـسمه  دـنراد . ار  يرامیب  نیمه  هلاس ، هد  رتخد  کی  زج  هب  یگمه  هک  مراد  دـنزرف  راـهچ 

: متفگ يو  هب  نم  دـهدیمن . ار  ام  نان  دـیرخ  فافک  مه  نآ  هک  دروآیم  هناخ  يارب  یکدـنا  غلبم  یفاب ، یلاق  اب  هک  تسا  ماهلاس  هد  رتخد 
نم بطم  زا  مناخ  نآ  مینک . لح  ار  تا  هداوناخ  وت و  لکشم  میـشیدنیب و  ياهراچ  هکلب  ات  مراذگیم  نایم  رد  مناتـسود  اب  ار  عوضوم  نم 

تاعفد اب  راب  نیا  اما  درک ، هعجارم  نم  هب  هرابود  مدـید  یتعاس ، تشذـگ  زا  سپ  هک  مدوب  ییوجهراچ  رکف  رد  نانچ  مه  نم  دـش . جراـخ 
، مدیـسرپ ار  تلع  تسین ! امـش  شالت  هب  يزاین  رگید  تفگ : نم  هب  دیجنگیمن . دوخ  تسوپ  رد  یلاحـشوخ  زا  تشاد ؛ توافت  یلیخ  لبق 

يارب ار  ام  همه  حبص ، ادرف  دش  رارق  و  ددرک . یسررب  ار  ام  تیعضو  دندمآ . ام  هناخ  هب  یتئیه  مدیسر ، لزنم  هب  هک  یتقو  تفگ : مباوج  رد 
زا هنوـگچ  متفگ : يربـهر ! مظعم  ماـقم  فرط  زا  تفگ : دوـب ؟ هدـمآ  یـسک  هچ  فرط  زا  تئیه  نیا  متفگ : دـنربب ! ناتـسرامیب  هـب  ناـمرد 

حیـضوت ناشیا  تمدخ  ياهمان ، یط  ار  میگدنز  يارجام  نم  دناهدروآ . فیرـشت  مق  هب  اقآ  اهزور  نیا  تفگ : دندوب ؟ هدش  ربخ  اب  عوضوم 
فطل دروم  متشاد . یعضو  نینچ  نوچ  زین  نم  تفرگ و  رارق  تیولوا  رد  یسناژاروا  دارفا  همان  دش . هدرپس  هل  مظعم  رتفد  هب  نم  همان  مداد .

زا يوـترپ  يدـیحو .  رتـکد  دـتفایم . یهلا  ياـیلوا  داـی  هب  اـهراتفر  نیا  اـب  ناـسنا  دوـب . نیریـش  یلیخ  نم  يارب  دروـخرب  نیا  مـتفرگ ! رارق 
ص 119. دیشروخ ،

!؟ یچ هیقب  سپ 

ماـــما ترـــضح  رهطم  حیرـــض  ضیوــعت  ماـــگنه  یچ -------------------------------------------- !؟ هــیقب  سپ 
ماما نآ  دقرم  رانک  رد  يربهر  مظعم  ماقم  مدش . فرشم  مالـسلاهیلعمتشه  ماما  یـسوب  هبتع  هب  يربهر  مظعم  ماقم  هارمه  مالـسلاهیلعاضر ،
زاین زار و  تشاد . يرگید  يوب  گنر و  ربق ، رانک  رد  روضح  دندوب ، هتشادرب  ار  حیرض  نوچ  دندوب . زاین  زار و  لوغـشم  مالـسلاهیلعمامه ،

ار مالـسلاهیلعماما  کیدزن  زا  ات  رتکیدزن ، دـنایب  مه  اههداز  اقآ  درک : ضرع  ناشیا  هب  یـسبط  ظعاو  ياقآ  دـش ، مامت  هک  ياهنماخ  هَّللاۀـیآ 
. دنتسین لئاق  ناشنادنزرف  يارب  ار  یـصاخ  زایتما  ناشیا  دنراد . هراومه  ار  تقد  نیا  اقآ  یچ !؟ هیقب  سپ  دندومرف : هل  مظعم  دنیامن . ترایز 
، همه دنیایب . مه  نم  نادـنزرف  دـننک ، ترایز  ار  مالـسلاهیلعمتشه  ماما  ربق  کیدزن  زا  دـنناوتیم  دارفا  هیقب  رگا  دـندومرف : مه  زور  نآ  رد 

نیملـسملا مالـسالاۀجح و  دنتخانـشیمن . اـپ  زا  رـس  ناگتـسکش ، لد  زا  یـضعب  دوـب . یندـنام  داـی  هب  زور  بـجع  دـنتفای . روـضح  قـیفوت 
ص 136. دیشروخ ، زا  يوترپ  یناقح .  یلعدمحم 

هلاسر نداد  زا  يراددوخ 

، هرـس سدـق  ینیمخ  ماـما  ترـضح  هراـبرد  هلاـسر --------------------------------------------  نداد  زا  يراددوخ 
. منیبیم ياهنماخ  هَّللاۀـیآ  صخـش  رد  ار  هصیـصخ  نامه  ام  زورما  دنتـشادنرب . تیعجرم  يارب  مدـق  کی  هل  مظعم  هک  میدوب  هدینـش  اهراب 
. دننکیم يراددوخ  هلاسر  نداد  زا  يربهر  مظعم  ماقم  زونه  مدرم ، ناوارف  رارصا  دوجو  اب  دنتشادنرب . تیعجرم  يارب  مدق  کی  مه  ناشیا 

یـشعرم یناـگیاپلگ ، ییوخ ، تاـیآ : تارـضح  نوچ  يراوگرزب  عجارم  زونه  هک  دادرم 1368 -  ناشیا -  يربهر  نیزاـغآ  ياـهزور  رد 
دیلقت عجرم  ناونع  هب  ار  امـش  یخرب  تفگ : يربهر  مظعم  ماقم  هب  هسلج ، رد  رـضاح  دارفا  زا  یکی  دـندوب ، تایح  دـیق  رد  یکارا  یفجن و 

اما متساوخیمن ؛ مه  ار  تسا ، هدش  هتـشاذگ  نم  شود  رب  هک  يربهر  راب  نیمه  متـسین ! حرطم  ًاقلطم  نم  دندومرف : ناشیا  دننکیم . حرطم 
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ام هب  بوسنم  هک  یناسک  مرادـن  تسود  نم  مناسرب . دـصقم  هب  ار  نیگنـس  راـب  نیمه  مناوتب  مراودـیما  ةُوقب .« اهذـخ  ، « دـش فیلکت  یتقو 
هک دنتفریذپ  يربهر  مظعم  ماقم  دش ، ناوارف  اهرارـصا  دش و  رگید  ياهنوگ  هب  طیارـش  هک  اهدـعب  دـنرادرب ! یماگ  ریـسم  نیا  رد  دنتـسه ،
زا هتفرگرب  دروخرب ، نیا  دنتسه . يرگید  راوگرزب  عجارم  دندومرف : لخاد  اب  هطبار  رد  یلو  دنریذپب ؛ ار  روشک  زا  جراخ  نایعیـش  تیعجرم 

دمحادیـس نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  تسالاو . ياهناسنا  صیاصخ  زا  ایند ، زا  ضارعا  دنلب  هیحور  تسا . ياهنماخ  هَّللاۀـیآ  دـنلب  هیحور 
ص 163. دیشروخ ، زا  يوترپ  یمتاخ . 

اههمانزور هعلاطم 

اههمانزور هعلاطم 

تاـنایرج لـئاسم و  هـمه  زا  يربـهر  مـظعم  ماـقم  اـههمانزور --------------------------------------------  هعلاــطم 
هب هل  مظعم  دندشیم . علطم  دتفایم ، قافتا  هک  یتانایرج  لئاسم و  زا  هک  دنـشاب  یـصخش  نیلوا  دیاش  ناشتیلوئـسم ، ياضتقا  هب  دنربخاب و 
هب دوشیم و  هدامآ  ناشیا  يارب  تاعوبطم  دـیارج و  هدـیزگ  دـننکیم . هضحالم  تقد  اب  ار  اهنآ  دـنراد و  هقـالع  تاـعوبطم  اـههمانزور و 

عقوم هب  رـصع ، حبـص و  ياههمانزور  مامت  دننکیمن . افتکا  نیا  هب  ناشیا  یلو  ددرگیم ؛ میدـقت  هل  مظعم  تمدـخ  هنازور ، نتلوب  تروص 
نیا دننکیم . هعلاطم  تقد  اب  ار  اههلاقمرـس  صوصخ  هب  دنناوخیم ؛ ار  اهنآ  هقالع ، اب  ناشیا  دریگیم و  رارق  يربهر  مظعم  ماقم  زیم  يور 

راکرپ یلیخ  ياهنماخ  هَّللاۀـیآ  دـننیبیم . مه  ار  اههمانلـصف  اههمانهام و  تالجم ، هل  مظعم  درادـن ؛ مه  اههمانزور  هب  یـصاصتخا  عوضوم ،
زا يوترپ  یناگیاپلگ .  يدمحم  نیملسملا  مالسالاۀجح و  مروآیم ! مک  تقو  تعاس ، رد 24  نم  دندومرف : نم  هب  راب  دنچ  ناشیا  دنتسه .

ص 27. دیشروخ ،

نامر هعلاطم 

رد ارفص  هسیک  یحارج  لمع  تلع  هب  يربهر  مظعم  ماقم  نامر --------------------------------------------  هعلاطم 
تدایع هب  ملق  لها  ناتـسود  زا  رفن  دـنچ  مز و  یلعدـمحم  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  قافتا  هب  هک  دوب  یقیفوت  دـندوب . يرتسب  ناتـسرامیب 
هعلاطم ناتـسرامیب ، رد  يرتسب  نامز  رد  ار  اهنآ  همه  هک  دـندرب  مان  نامر  باتک  دـنچ  زا  ياهنماخ  هَّللاۀـیآ  رادـید ، نآ  رد  میورب . هل  مظعم 

تقد و رحبت ، رب  لاح ، نیع  رد  میدوب و  هتخادـنا  نییاپ  ار  دوخ  رـس  تلاجخ  زا  ام  تشاد . یگزات  اهباتک  نآ  مان  ام ، يارب  دـندوب . هدرک 
ناـمز رد  ناتـسرامیب و  رد  مه  نآ  تقو ، زا  هدافتـسا  هعلاـطم ، رد  قوش  رب  هوـالع  میتفگیم . نیرفآ  يربهر  مظعم  ماـقم  هعلاـطم  رد  قوش 

ص 28. دیشروخ ، زا  يوترپ  رذگهر .  ياقآ  تسا . سرد  ام  همه  يارب  یندوتس و  يرامیب ،

هداعلا قوف  مهف  شوه و 

، نمؤـم داـماد ، قـقحم  ناـیاقآ ، هارمه  هدـنب  هداـعلا --------------------------------------------  قوـف  مهف  شوـه و 
. دندمآیم سرد  هب  رترید  تعاس  مین  ات  هقیقد  تسیب  یهاگ  ناشیا  میدرکیم . تکرش  يرئاح  یضترم  هَّللاۀیآ  سرد  رد  یفاو ، يریدقت و 
دـنراد و يرگید  ثحب  کی  دوخ  لزنم  رد  يرئاح  ياقآ  هک  دـیدرگ  نشور  اهدـعب  دـنیآیم . سرد  هب  رید  اقآ  ارچ  هک  دوب  مهبم  ام  يارب 

ياهنماخ هَّللا  ۀـیآ  صخـش  نآ  هک  دـندیمهف  صحفت  اب  دـندوب ، رتکـیدزن  داتـسا  هب  هک  یناـسک  تسا . رفن  کـی  يارب  اـهنت  زین  سرد  نآ 
کی يارب  امـش  متفگ : داتـسا  هب  يزور  تفگ : نم  هب  يریدـقت  ياقآ  دـنتفگیم . جراخ  سرد  هل  مظعم  هب  لزنم  رد  يرئاح  ياقآ  دنتـسه .

یقتدمحمدیس نیملسملا  مالسالاۀجح و  تسا ! مهف  شوخ  رایـسب  دیـس ، دنتفگ : نم  هب  يرئاح  ياقآ  دیرادیم . هگن  لطعم  ار  یعمج  رفن ،
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ص 45. دیشروخ ، زا  يوترپ  ینادمه .  لصحم 

یتسیزهداس

زیزع ربهر  هکنیا  باب  زا  هن  تسا ؛ هداس  رایـسب  ياهنماـخ  هللاتیآ  یلخاد  یگدـنز  مهد  تداهـش  هک  منادیم  بجاو  دوخ  رب  یتسیزهداـس 
زا نم  میوگب . ناریا  یبالقنا  ناملـسم و  مدرم  هب  ار  مهم  نیا  ات  منادیم  دوخ  ۀـفیظو  هکلب  دنـشاب ، هتـشاد  يزاین  اهفرح  نیا  هب  نامبالقنا 

تکوم يور  هلمظعم  هداوناخ  دـنرادن . هرفـس  رـس  رب  اذـغ  عون  کی  زا  شیب  هناخ ، رد  يربهر  مظعمماقم  متـسه . علطم  ناشیا  لزنم  لخاد 
مالـسالاتجح مدرب ! هانپ  تکوم  هب  شرف  نآ  يربز  زا  نم  دوب . اجنآ  سردـنم  شرف  کی  متفر . ناشیا  لزنم  هب  يزور  دـننکیم . یگدـنز 

( هر ) ینیمخ دمحا  دیس  جاح 

داهتجا رظن و  لها 

یس دنتـسه . داهتجا  رظن و  لها  ناشیا  هک  منکیم  ضرع  مراد ، ییانـشآ  ياهنماخ  هللا  تیآ  اب  هک  یـسک  ناونع  هب  هدنب  داهتجا  رظن و  لها 
نآ نم  دـندوب . دهـشم  مرتحم  ناسردـم  زا  ناشیا  عقوم  نآ  مدرک ، تاقالم  ناشیا  اـب  داـشرهوگ  دجـسم  رد  دهـشم ، رد  یتقو  شیپ ، لاـس 

نیرتمهم و زا  بساـکم  بساـکم . دـندومرف : هل  مظعم  دـینکیم ؟ سیردـت  يزیچ  هچ  مدیـسرپ : ياهنماـخ  هللاتـیآ  زا  دهـشم ، رد  ناـمز ،
ینارکنل لضاف  هللاتیآ  تسا . دهتجم  هیقف و  ناشیا  نم ، رظن  هب  تسا ، یملع  بتک  نیرتلکشم 

دنمشوه يرادمتسایس 

دراو ام  رب  ایند  دـنمتردق  ياهروشک  يوس  زا  يدایز  ياهراشف  للم ، نامزاس  يوس  زا  ۀمانعطق 598  رودص  زا  دعب  دنمشوه  يرادمتسایس 
. دمآ ناریا  هب  مزال  ياهینزیار  يارب  دحتم -  للم  نامزاس  لک  ریبد  رایئوکدزرپ -  رایواخ  مایا ، نامه  رد  میریذـپب . ار  همانعطق  ات  دـشیم ؛
: تـفگ نـم  هـب  راـیئوکدزرپ  راـیواخ  تاــقالم ، زا  سپ  دوـب . ياهنماــخ  هللاتـیآ  روـهمجسیئر ، اــب  تاــقالم  يو ، ياــههمانرب  زا  یکی 

يارتـکد كردـم  اـیند ، ربـتعم  هاگـشناد  دـنچ  زا  نـم  تـسا ؟ هدـش  لیـصحتلاغراف  یـسایسمولع  هاگـشناد  مادـک  رد  امـش  روـهمجسیئر 
نآ رد  مشابیم . للم  نامزاس  لکریبد  هک  تسا  لاس  هد  نونکا  منکیم و  یـسایس  راـک  هک  تسا  لاـس  یـس  زا  شیب  مراد و  یـسایسمولع 

یتیـصخش نونکاـت  یلو  مشاـب ، هدرکن  وگ  تفگ و  وا  اـب  هدـیدن و  ار  يو  هک  تسه  يروهمجسیئر  یـسایس و  تیـصخش  رتـمک  تدـم ،
یتراشب دمحمیلع  ياقآ  ماهدیدن ! امش  روهمجسیئر  زا  رتدنمشوه  رترادمتسایس و 

بالقنا زا  شیپ 

اهییاکیرمآ يهنامرحم  قودنص 

ام هب  ار  ناـشدوخ  ياـهرازبا  يهـیقب  یگنج و  ياـهامیپاوه  اـه  ییاـکیرمآ  يوـلهپ ) مـیژر  ناـمز  رد   ) اـهییاکیرمآ يهناـمرحم  قودـنص 
یکرتشم قودنص  زور  نآ  تسا . یبیجع  ناتـساد  مه  اهـشورف  نآ  ناتـساد  هتبلا  دندادیمن ! ام  هب  ار  اهنآ  ریمعت  يهزاجا  یلو  دنتخورفیم ؛

؛ مدرک فشک  ار  نیا  مدـش ، راک  لوغـشم  اجنآ  رد  متفر و  عافد  ترازو  هب  هک  بالقنا  لیاوا  هدـنب  هک  تشاد  دوجو  اـکیرما  ناریا و  نیب 
F.M.S يراصتخا مان  اب  یقودنـص  دـناهدادن ! باوج  اهییاکیرما  مه  زورما  اـت  هنافـسأتم  هک  مدرک ، يریگیپ  ار  نآ  متفر و  سلجم  هب  دـعب 
! دنتشاد هدهع  هب  اهییاکیرما  ار  لوپ  تشادرب  سنج و  عون  سنج و  تمیق  اما  تخیریم ؛ قودنص  نآ  رد  ار  لوپ  ناریا  تلود  هک  دنتـشاد 

ناریا تلم  هب  ار  اهلوپ  نآ  دـناهدادن و  یباوج  اهییاکیرما  مه  زونه  هک  دوب  لوپ  قودنـص  نیا  رد  رالد  اهدرایلیم  دـش ، زوریپ  بالقنا  یتقو 
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ریبکریما 22/12/1379 یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  يهسلج  رد  تانایب  دناهدنادرگنرب .

تفرگ ار  وا  یناطلس  تبیه 

- اضردمحم  - تقو نآ  هاش  شفک  يور  هک  متخانشیم  ار  یماقمیلاع  فورعم  داتسا  قانتخا ، نارود  رد  نم  تفرگ  ار  وا  یناطلـس  تبیه 
، دندرکیم اهراک  نیا  زا  داتفا ! وا  ياپ  يور  صخش  نیا  درکیم و  روبع  اهنآ  ربارب  زا  اضردمحم  دندوب و  هداتـسیا  یفـص  رد  دیتاسا  داتفا !
، رادـمان روآمان ، لضاف ، تسا - ققحم  مدآ  نیا  مه  ًاعقاو  هک   - ققحم کی  دنمـشناد ، کـی  ملاـع ، کـی  اـما  اـهراسمیت . یناـسک ؟ هچ  اـما 
! تسا داوسیب  هک  صخـش  نآ  رخآ  امـش !؟ داتـسا ، دـندرک : تمالم  شیاهدرگاش  داتفا ! وا  ياپ  يور  باتک ، ردـقهچ  تاقیقحت ، ردـقهچ 
هبذاج و ملاع ، يارب  ًالصا  تسا . ملاع  یسک  هچ  دنیبب  دنکیم  هاگن  تسین ؛ ياهلئسم  شیارب  تسایس  درادن ؛ لوبق  ار  یـسک  تعامج  ملاع 
? مه رد  تسین ؛ رتـالاب  نیا  زا  یـشحف  چـیه  تسا ؛ يداوسیب »  » بقل ملع ، لـها  طـیحم  رد  شحف  نیرتدـب  تسین . ملع  زا  رتـالاب  یـشزرا 

مه وا  دـندرک و  تمالم  شیاقفر  نادرگاش و  داتفا ! ردـلق  لهاج و  کی  ياپ  يور  ملاع  نآ  تقو  نآ  تسا ؛ هنوگنیمه  یملع  ياـهطیحم 
دـنتفریم و اـم  ناتـسود  هک  هاگـشناد  ياـهطیحم  رد  اـهتقو  ناـمه  تراـبع ، نیا  تفرگ ! ار  نم  یناطلـس  تبیه  تـفگ : تشادـن ؛ یباوـج 

ملع تبیه  زج  هک  یناـسک  و  دریگیم ، ار  اـهنآ  یناطلـس  تبیه  هک  یناـسک  هب  تقو ، نآ  ِنادنمـشناد  اـملع و  دـش و  فورعم  دـندمآیم ،
يارب دـنتخاسیم ، رقف  اب  یتح  هک  میتشاد  مدآ  نامه  لثم  ینادنمـشناد  مه  تقو  ناـمه  هتبلا  دـندشیم ! میـسقت  دریگیمن ، ار  اـهنآ  يزیچ 

زا رتالاب  ار  ناشدوخ  ًالصا  هن ، دننکن ؛ ناشعضاوت  ای  دنسوبن ، ار  ناشتسد  ای  دنتفین ، ناشیاپ  يور  هکنیا  هن  دننکن ؛ هاگن  اهنآ  تمس  هب  هکنیا 
دنتسنادیم نیا  زا  رتشزرامک  ًالصا  ار  يدام  یلوپ و  یگدنز  دنتفیب . تفرعم  زا  رود  لهاج و  ياههاگتسد  نآ  رکف  هب  هک  دنتسنادیم  نیا 

نابآ 1369 لوا  رد  یکشزپ  مولع  ياههاگشناد  ياسور  رادید  تانایب  دننک . هدولآ  نآ  هب  ار  ناشدوخ  هک 

لیئارساینب تایآ  ریسفت 

ار لیئارساینب - ياهارجام  هرقب - يهروس  لیاوا  متفگیم و  ریسفت  سرد  اهوجشناد  يارب  دهشم  رد  لاس 50  هدنب  لیئارساینب  تایآ  ریسفت 
مراد نم  تسا ؛ نآرق  يهیآ  متفگ  دینزیم ؟ فرح  لیئارساینب  هب  عجار  امش  ارچ  دنتفگ  دنتـساوخ و  كاواس  هب  ار  هدنب  مدرکیم . ریـسفت 

- لیئارـساینب تایآ  ریـسفت  رطاخ  هب  ار  هدنب  ریـسفت  سرد  تسا ! لیئارـسا  هب  تناها  نیا  هن ، دـنتفگ  منکیم . ریـسفت  انعم و  ار  نآرق  يهیآ 
هسنارف تلود  يوس  زا  هن  اکیرما ، تلود  فرط  زا  هن  اما  دوب ؛ بیجع  نامز  نآ  رد  قانتخا  دندرک . لیطعت  دوب - نآ  رد  لیئارـسا  مسا  نوچ 

اما دشیم  رازگرب  تاباختنا  نامز  نآ  دشن . مهتم  یـسارکمد  يدازآ و  اب  تفلاخم  هب  توغاط  میژر  ًاقلطم  رگید  ياهتلود  فرط  زا  هن  و 
تسرد ییأر  قودنص  تشادن ؛ دوجو  يریگيأر  تروص  نآ  هب  دش . باختنا  یسک  هچ  تفر و  یک  دمآ ، یک  دندیمهفیمن  ًالـصا  مدرم 
تروص راک ، نیا  اب  دندروآیم . نوریب  قودنـص  زا  دوب ، هدش  دییأت  رابرد  زا  دنتـساوخیم و  ناشدوخ  هک  ار  ياهدنیامن  مسا  دندرکیم و 

نامرک 19/02/1384 ناتسا  ياههاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  اب  رادید  دنتشاذگیم . شیامن  هب  ار  يریگيأر  کی  زا  ياهرخسم 

! دنکشیم ناترس 

اهاـم یگبلط  يدـنوخآ و  صوـصخم  ياـیند  رد  اهامـش  هک  قاـنتخا - ياـهلاس  نآ  رد  ینـالوط  تازراـبم  نارود  رد  دنکـشیم ! ناـترس 
زا یلیخ  زا  اهنیا  هک  یتروص  رد  دـننک ؛ یمر  يداوسیب  هب  ار  زرابم  نویناحور  هک  دوب  نیا  دوب ، لومعم  هک  ییاـهراک  زا  یکی  دـیدوبن -
درگ اجنآ  رد  ناناوجون  ناناوج و  زا  یمیظع  عامتجا  هک  میتشاد  تمارک  دجـسم  مان  هب  يدجـسم  دهـشم  رد  ام  دـندوب ! رتداوس  اـب  اـهنآ 
نیا مدرکیم ، هراشا  دوب ، هدـش  هتفگ  ام  يهرابرد  هک  ییاهفرح  نیا  زا  یکی  هب  تبحـص ، لالخ  رد  اجنآ  رد  تقوکی  نم  دـندمآیم .
قرو نیدـنچ  وت  نوزفا ز  زین  لدـج  ثحب و  یپ  تسا  یمـسر  هک  ملع  نیز  دـمآ : مناـبز  هب  تسا - بیبح  ازریم  هب  قلعتم  ًارهاـظ  هک  رعش -

 ( هلظ ماد   ) يربهر مظعم  ماقم  تارطاخ  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


دایز ردقنیا  دنکـشیم ؛ ناترـس  منزب ، ناتمادک  ره  رـس  هب  ار  مایلوصا  هقف و  ياههتـشون  یملع و  ياههتـشون  رگا  متفگ  دـعب  میراد  هلطاب 
نادنمرنه 4/9/1370 زا  یعمج  اب  رادید  تسا !

نادمه هب  رفس  لهچ و  يههد 

ناناوج هب  طوبرم  يهسلج  کی  رد  تکرـش  يارب  ًاقافتا  يههد 40  ياهلاس  رد  نادمه  هب  نم  رفـس  نیلوا  نادمه  هب  رفـس  لهچ و  يههد 
ياهلاستسیب دـیاش  ناوج  کی  تقونآ  دنتـسه - اجنیا  نـالا  هک  يدـمحماقآ - ياـقآ  نیمه  مدوب . هدـماین  نادـمه  تقونآ  اـت  نم  دوب .

، میتسه ناوج  تشم  کی  نادمه  رد  ام  تفگ  مدوب . نارهت  رد  ًافداصت  عقوم  نآ  مه  نم  درک ؛ ادیپ  ار  هدنب  دـمآ و  نارهت  هب  ناشیا  دـندوب .
نادـمه هب  یتقو  مدیـسرپ  منادیمن . رگید  نم  دوب ، هدرک  یفرعم  ناشیا  هب  ار  هدـنب  یـسک  هچ  الاح  دـینک . ینارنخـس  ام  يارب  دـییایب  اـمش 

متفر دندادن ! ام  هب  مه  نیشام  يهیارک  لوپ  یتح  متفر . نیعم  زور  رد  نم  دییایب . اجنیا  دنتفگ  دنداد و  نم  هب  یـسردآ  مورب ؟ اجک  مدمآ ،
عورـش متفرگ و  متـسد  ار  سردآ  دوب . بش  مدیـسر . نادمه  هب  ات  دش  یتعاس  شـش  جـنپ  مداتفا . هار  هک  دوب  رـصع  متفرگ . سوبوتا  تیلب 

رب رود و  نابایخ  شـش  جنپ  هک  ینادیم  نیمه  دشیم ؛ بعـشنم  نادیم  کی  زا  هک  دندرک  ییامنهار  ینابایخ  هب  ار  ام  وج . سرپ و  هب  مدرک 
دـندوب و هدـنیامن  ریزو و  هک  يایمرکا  ياقآ  نیمه  دوب ؛ اـجنآ  رد  یمرکا  مظاکدیـس  ياـقآ  لزنم  هک  میدـش  ياهچوک  دراو  تسه . نآ 

ياهداس ملعم  ناشیا  دوب . يدمحماقآ  ياقآ  زا  رتشیب  شنس  هتبلا  دوب ؛ ناوج  مه  ناشیا  دنتسه . هاگشناد  داتـسا  نارهت  رد  هللادمحب  مه  نالا 
دجـسم هب  ار  هدـنب  زور  نآ  يادرف  تسا . یمرکا  ياـقآ  يهناـخ  اـم ، ییاریذـپ  لـحم  بش ، دـش  مولعم  دـندوب . نم  رظتنم  نادـمه . رد  دوب 

اجنیا زومآشناد  زیزع  ناوج  نیا  یتقو  زومآشناد . همه  دنتـشاد و  روضح  اجنآ  رد  ناوج  رفن  یـس  تسیب ، دودح  هک  دـندرب  یکچوک 
هتـشاذگ یلدنـص  دندوب . ناشیا  نینـس  رد  اهنآ  دش . مسجم  ممـشچ  يولج  هنحـص  نآ  مداتفا و  هسلج  نآ  دای  هب  نم  دندرکیم ، تبحص 

، مورب مدش  اپ  یتقو  مدرک . تبحـص  ناشیارب  ياهدرخ  تعاسکی و  مداد . ماجنا  اهنآ  يارب  یباذج  ياریگ  مرگ  ثحب  متفر  نم  دـندوب و 
دوب انب  دشیم و  رازگرب  تعامج  زامن  ناتسبش  رد  نوچ  مینزب . فرح  مینیـشنب  مه  زاب  دیاب  دنتفگیم  دندرکیمن ؛ اهر  ار  نم  اهناوج  نیا 
نامز رگید  نم  دـندرب . ناتـسبش  يالاب  کقاتا  هب  ار  هدـنب  دـندرک و  عمج  ار  اهتکمین  زیم و  یگچاپتـسد  اب  اـهنیا  دـیایب ، تعاـمج  ماـما 

نم هک  ار  اهناوج  نآ  زا  رفن  دنچ  تسا . نادمه  اب  نم  ییانشآ  لوا  نیا  ندرک . تبحص  یغلابم  اهناوج  نیا  اب  مدرک  عورش  متخانشیمن ؛
ناوج زورما  ردق  هب  زور  نآ  نادمه  هتبلا  دنتسه . یمالـسا  يروهمج  ماظن  ام و  زیزع  روشک  نالاعف  ناگتـسجرب و  وزج  زورما  مسانـشیم ،

اهنابایخ رد  ناوج  نارازه  دندشیمن . نادـمه  زورما  ناوج  تیعمج  مرازهکی  مدرک ، رادـید  اهنآ  اب  زور  نآ  نم  هک  ياهدـع  تشادـن .
نادـمه هزات  دـندوب . قلطم  یگرمزور  راچد  فدـهیب ؛ دـندرکیم  تیلاعف  فدـهیب ؛ دـندناوخیم  سرد  فدـهیب ؛ دـندرکیم  تکرح 

كرد مدـع  یفدـهیب و  یتوافتیب و  ریگرد  ییاهءانثتـسا - زجهب  قلطم - روطهب  اهناوج  يهعومجم  اهرهـش ، ریاـس  رد  دوب . نینمؤملاراد 
، ناناوج اب  رادید  دیآیم . نوریب  فرط  نآ  زا  یلوصحم  دـنزیریم و  نآ  رد  ار  یماخ  يهدام  هک  ینیـشام  لثم  دـندوب ؛ هدـنیآ  زادـنامشچ 

نادمه 17/04/1383 ناتسا  ياههاگشناد  نایوجشناد  ناملعم و  دیتاسا ،

هعلقلزق نادنز  تارطاخ 

ًالـصا دوب ؛ هچ  قانتخا  دـننادیم  دـندوب ، هک  يدارفا  اما  دـیدوبن ؛ نامز  نآ  رد  نوچ  تسین ، ناتدای  ًاعقاو  اهامـش  هعلقلزق  نادـنز  تارطاخ 
لولـس ِرد  تشپ  زا  نم  دندروآ . مه  ار  ینارهت  ناوج  دنچ  نامز ، نامه  رد  دندرب . هعلقلزق  نادنز  هب  ار  هدـنب  لاس 42  تسین . ریوصت  لباق 

درذـگب و هک  يزور  دـنچ  متفگ  مدـش ؛ لاحـشوخ  يردـق  دـناهدرک . ریگتـسد  هزات  ار  اهنیا  مدـیمهف  دـننزیم ؛ فرح  دـنراد  هک  مدـینش 
کی هرخالاب  مینزیم و  یفرح  میریگیم و  سامت  اهنیا  اب  دـیآیم ؛ شیپ  یـشیاشگ  مه  يدارفنا  ِنادـنز  لـخاد  دوش ، ماـمت  اـهییوجزاب 
زامن لوغـشم  لولـس  نامه  رد  نم  دعب  تعاسکی  دندرب . دندرک و  ادص  ار  اهنآ  یکییکی  میدید  دش ؛ بش  مینکیم . ادـیپ  یتبحـصمه 
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زا یکی  مدـید  میتشگرب ". ام  اقآ ! جاح  : " تفگ دز و  رانک  ار  لولـس  ِرد  يور  يهچیرد  رفن  کی  مدـید  زامن  زا  دـعب  مدـش . اشع  برغم و 
ياپ ار  اهنآ  دـش  مولعم  یتشگرب ؟ دوز  ارچ  متفگ  لولـس . لخاد  دـمآ  درک و  زاب  ار  رد  وت . ایب  نک ، زاب  ار  رد  متفگ  تساهینارهت . نامه 

موجه اهیکاواس  دوب ؛ هتفر  ربنم  نارهت  عماج  دجسم  ناتـسبش  رد  لاس 42  ناضمر  هام  رنهاب  دیهش  دندوب . هتفرگ  رنهاب  دیهـش  موحرم  ربنم 
هب دنتفرگ و  تقو  نامه  مه  ار  رنهاب  دیهش  دوخ  دندوب . اهنآ  وزج  مه  رفن  شـش  جنپ  نیا  دنریگیم ؛ يروطنیمه  ار  ياهدع  دنروآیم و 
اهر ار  اهنآ  اذـل  دـنرادن ؛ یمهم  تیلاعف  دنتـسین و  ياهراک  اـهنیا  هن ، دـننیبیم  دـننکیم ، ییوجزاـب  دارفا  نیا  زا  دـندرب . هعلقلزق  نادـنز 

زا یکی  رد  هک  دـننکیم  ادـیپ  دـندوب ، هدـنادرگزاب  ار  وا  هک  یـصخش  نیا  زا  یمیوقت  دـندرگیم ، ار  اهنآ  بیج  لیاسو  یتقو  دـننکیم .
راعـش هن  وا  ریبک  هاش  اضر  هَّللاتنعل  ریپ  انرب و  زا  دـییوگب  هلمج  دوب : هدـش  هتـشون  هناماوع  ِطلغ  رعـش  تیب  کی  يدـب  طخ  اب  نآ  تاحفص 

هب دوب . هتـشون  ار  هناماوع  رعـش  نیا  شایبیج  میوقت  رد  طـقف  دوب ؛ هدرک  لـقن  ار  نآ  ییاـج  هن  دوب ، هدرک  پاـچ  ار  رعـش  نیا  هن  دوب ، هداد 
نامرک 19/02/1384 ناتسا  ياههاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  رادید  رد  ینارنخس  دندرک ! موکحم  نادنز  هب  هام  شش  ار  وا  مرج ، نیمه 

رنهاب دیهش  لزنم  يهنایفخم  يهسلج 

متفگ هک  روطنامه  تسا . رتشیب  رتنیرید و  وا  اب  نم  تارطاخ  هک  منک  عورـش  رنهاب  دیهـش  زا  لوا  رنهاب  دیهـش  لزنم  يهناـیفخم  يهسلج 
کیدزن تقافر  کـی  هب  ای 39  ًارهاـظ  لاس 38  رد  یتدم  تشذـگ  زا  دـعب  ییانـشآ  نیا  مدـش و  انـشآ  رنهاب  موحرم  اب  لاـس 1336  رد  نم 

تروص هب  طابترا  نامطابترا  ام  دعب  هب  ياهلاس 44  رد  دوب و  لاعف  رصنع  کی  ناشیا  میدش  دراو  هک  مه  تازرابم  نایرج  رد  دش و  لیدبت 
تاسلج نیا  مظن  هک  دشیم  لیکشت  هنایفخم  روط  هب  هسلج  نیدنچ  نارهت  رد  ای 45  لاس 1344  رد  دمآرد . یتازرابم  يراک و  دنویپ  کی 

ياهيرازاب زا  ًاتدمع  زرابم ، یبالقنا و  رصانع  هدع  کی  زا  دشیم  لیکـشت  تاسلج  نیا  دوب . رنهاب  دیهـش  يهدهع  هب  اهنآ  یلک  يهرادا  و 
يرادا رفن  هس  ود ، رتـشیب -  دـیاش  مه  رفن  ود  یکی ، اـهنیا -  هک  يرادا  رفن  ود  یکی ، مه  دـیاش  وجـشناد و  مه  يرفن  دـنچ  نمؤم و  رایـسب 
موحرم دندادیم و  لیکـشت  یفخم  تاسلج  اهنیا  یمالـسا -  هفلتؤم  نامزاس  دـندوب -  هفلتؤم  ناگدـنامزاب  زا  دـندوب ، هبـسک  رتشیب  نکیلو 
شدوخ ار  تاـسلج  نیا  زا  اـت  ود  یکی ، دوب . تاـسلج  نیا  يارب  ینیـسردم  اهنارنخـس و  نییعت  تاـسلج و  نیا  یگنهاـمه  لوؤسم  رنهاـب 
ناردارب زا  یـضعب  مه  ار  شایـضعب  دوب -  هدرک  لوحم  نم  هب  ناشیا  هک  مدرکیم -  سیردـت  نم  ار  شیاـت  ود  یکی ، درکیم ، سیردـت 

عورش اجنآ  هک  دوب  ام  كرتشم  راک  نیا  دندرکیم . سیردت  دندرکیم و  هرادا  رگید  یضعب  یناجنـسفر و  یمـشاه  ياقآ  لثم  نامرگید 
ام طابترا  اجنآ  زا  دـمآ و  شیپ  ینیبناهج  يهلأـسم  نآ  متفگ  هک   49 ياهلاس 48 ، ات  درک  ادـیپ  همادا  ام  كرتشم  راک  روطنیمه  دـش و 

، تارطاـخ نیا  زا  یکی  هک  مراد  رنهاـب  دیهـش  زا  نارود  نیا  رد  نم  يداـیز  تارطاـخ  دـش . رتشیب  رایـسب  ناـمیراک  تاـطابترا  رتـکیدزن و 
ینادنز نارود  اب  یکدنا  ای  نم  زا  دعب  هلصافالب  هعلق و  لزق  رد  مدوب  نادنز  مه  نم  لاس  نآ  هک  تسا ، ناشیا  لاس 1342  نادنز  تارطاخ 
تـسا مدای  دنداتفا . نادنز  ناشیا  ًاددجم  لاس  دنچ  زا  دعب  زاب  دندش و  دازآ  دندوب ، نادنز  یتدـم  دوب ، ناشیا  ینادـنز  نارود  كرتشم  نم 

مدوب روـبجم  نآ  رطاـخ  هب  دـندرکیم ، بیقعت  ار  نم  هک  متـشاد  دهـشم  رد  ياهدـنورپ  نارهت ، مدوـب  هدـمآ  دهـشم  زا  نم  لاـس 1344  رد 
، درادن دوجو  اجنیا  نم  يارب  ياهلأسم  هک  مدرکیم  رکف  متـشگیم و  هنادازآ  نارهت  هک  ینیح  نیمه  رد  منامب . نارهت  دهـشم و  مدرگنرب 
زا رگید  رفن  ُهن  یمـشاه و  ياـقآ  نم و  وا  رد  يرگید  يهدـنورپ  تبـسانم  هب  هک  مدرک  ادـیپ  عـالطا  یناجنـسفر  یمـشاه  ياـقآ  يهلیـسوب 

کی تسا - . یبلاج  يهرطاخ  منکیمن ، شومارف  ار  هرطاخ  نیا  يرـصع -  زور  کـی  میتسه . بیقعت  تحت  مق  نویناـحور  زا  ناـمناردارب ،
رد ًاروف  مدـید و  ار  وت  مدوب  سوبوتا  يوت  نم  تفگ  نم  هب  دیـسر  یمـشاه  ياقآ  متفریم ، ینونک  بالقنا  ناـبایخ  يوت  نم  يرـصع  زور 

میتشاذگ یتاقالم  رارق  یتسه . بیقعت  تحت  یلو  يوریم  هار  يراد  هنادازآ  وت  هک  میوگب  وت  هب  مدمآ  تفگ : مدـش . هدایپ  هاگتـسیا  نیلوا 
قاتا نارهت -  رد  میتشادن  هک  اج  نوچ  دوب -  هتـشاذگ  اهنآ  اب  یمـشاه  ياقآ  هک  يرارق  دوب ؟ اجک  نامرارق  ناتـسود . یمـشاه و  ياقآد  اب 

دوب و نیزرابم  هب  دنمهقالع  دوب ، ینمؤم  درم  دوب ، يرظتنم  ياقآ  ناتسود  زا  یظعاو  رتکد  یحور . يهچوک  ياهتنا  رد  یظعاو  رتکد  راظتنا 
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ياج ردقچ  بیبط  کی  راظتنا  قاتا  دینیبب  امش  بخ  اما  درک . دهاوخن  نوریب  ار  ام  دمهفب  میورب  رگا  وا  راظتنا  قاتا  يوت  هک  میتسنادیم  ام 
رتکد ياقآ  راظتنا  قاتا  يوت  میتفر  اج . نآ  میورب  هک  میدوب  هدـش  روبجم  نارهت  رد  میتشادـن  اـج  سب  زا  اـما  تاـقالم ، يارب  تسا  ینمااـن 

نز کی  میدـید  دـعب  مینزب ، ار  نامياهفرح  هک  میتسـشن  دنتـسه  تبون  تقو و  رظتنم  اـجنآ  دـندمآ  هک  ییاـهضیرم  ناونع  هب  یظعاو 
میورب تفگ  ناتسود  زا  یکی  هعفد  کی  مینکب ، هچ  ریحتم  میدنام  درک . تبحص  اجنیا  دوشیمن  هتسشن و  اجنآ  درم  کی  هتـسشن ، اجنآ 
شاهناخ اجنآ  تسا . مایق  نادـیم  زورما  شمـسا  هک  قباس  هاش  نادـیم  اجنآ  نارادرتش  يهچوک  تقو  نآ  رنهاب  ياقآ  رنهاب . ياقآ  يهناخ 

ود ناشیا  ناشیا ، لزنم  فرط  میتفر  لاحشوخ  همه  رنهاب و  ياقآ  يهناخ  میورب  میتفگ  میتشاد . رارق  ام  هک  یلحم  نآ  هب  دوب  کیدزن  دوب و 
هناخ زا  مه  ار  ناشیا  دوخ  میتسناوت  ام  دوبن و  هناخ  مه  ناشیا  مناـخ  هناتخبـشوخ  دوب . هدرک  هراـجا  ـالاب  يهقبط  یلزنم  کـی  رد  قاـطا  اـت 

وا روضح  رد  ام  دـیدیم  هک  ام -  زیزع  یمیدـق و  تسود  نیا  بیجن  يهرهچ  يهرطاـخ  مینزب و  ار  ناـمياهفرح  مینیـشنب  مینک و  نوریب 
يهلأسم دـیمهفیم  نوچ  دـشیمن ، تحاران  نارگن و  ًاقلطم  دـشابن و  میهاوخیم  وا  هک  مینزب  میهاوخیم  یفرح  کی  يراک ، کـی  میراد 

ییورشوخ اب  مه  نآ  دیشابن ، امش  میهاوخیم  میراد  یتبحص  کی  ام  هک  میتفگ  ناشیا  هب  حیرـص  یلیخ  دوریمن . مدای  زا  تسا -  یمهم 
. مینزب اـجنآ  ار  ناـمیاهفرح  اـم  هک  نوریب  تـفر  تشاذـگ  هناـخ  زا  مـه  شدوـخ  درک و  مـهارف  اـم  يارب  اـهنیا  هوـیم و  ییاـچ و  مرظن  هـب 

رویرهش 26/05/1361 تشه  نوماریپ  یتاعوبطم  يهبحاصم 

رهشناریا رد  لاس 57  لیس 

نآ میدرکیم . ادیپ  طابترا  نالوؤسم  اب  فلتخم ، ياهتبـسانم  هب  مدوب ، دیعبت  رهـشناریا  رد  هدـنب  هک  ینامز  نآ  رهـشناریا  رد  لاس 57  لیس 
رهش دصرد  داتشه  دمآ و  لیس  رهـشناریا  رد  لاس 57  رد  تسا ! هدماین  رهـشناریا  هب  الاح  ات  رادناتـسا  ِنواعم  کی  هک  دنتفگ  هدـنب  هب  تقو 
کی میدرکیم . ینابیتشپ  دادما و  ام  زور  هاجنپ  مدید . متفر و  مدوخ  ياپ  اب  ار  رهـش  قطانم  مامت  کی  هب  کی  نم  ینعی  دـش ؛ بارخ  ًاعطق 

تروص هب  اجنیا ! تسا  ربخ  هچ  دیوگب  هک  دماین  رهـشناریا  هب  صخـشتم  يهتـسجرب  مدآ  رفن  کی  مه  نادـهاز  زا  چـیه ، هک  زکرم  زا  رفن 
دنتـشاد و مدرم  هک  ییاهزاین  مهدکی  دیـسریم ، مدرم  تسد  هب  رگا  ًالوا  هک  دنداتـسرف  دیـشروخ » ریـش و   » يهلیـسو هب  ییایاده  يرهاظ 

مه یغلابم  زیچان ، يایاده  نآ  زا  دندادیمن و  مه  ار  نامه  ًایناث  دـشیمن ؛ میدوب ، هدرک  مهارف  مدرم  يارب  اهیدـیعبت  ام  هک  هچنآ  مهدکی 
هشیمه هدوب ، ناتسچولب  یگنهرف  زکرم  انعم  کی  هب  ییایفارغج و  زکرم  هک  رهـشناریا  ًالـصا  ینعی  دنروخب . ات  دنتـشاد  مزال  ناشدوخ  يارب 

دنتفریم و دنجریب  هب  هلاس  هد  دنچ  ِبارـش  زا  هدافتـسا  يراوس و  رتش  يارب  روطنیمه . مه  نادـهاز  دوب ؛ هنعٌلوفغم  یلکب  نامز ، لوط  رد 
. دندمآیمن ناتسچولب  هب  دوبن ، مهارف  یشایع  يهلیـسو  اجنیا  رد  نوچ  اما  تشاد ؛ هاگدورف  دنجریب  دننک ، یـشایع  اجنآ  رد  هکنیا  يارب 

يارب دوب ، بوخ  ناردـنزام  دوـب . هنعٌلوـفغم  تشاد ، تیمورحم  هک  رگید - يهطقن  ره  هچ  ناتـسچولب ، هچ   - روـشک رد  ییهطقن  ره  ینعی 
هک تسه  هاگدورف  جنپ  ناردنزام ، رد  میوگب : امـش  هب  یبلاج  زیچ  کی  دوب . يروطنیا  هتـشذگ  میژر  دننک . هدافتـسا  اجنآ  دنورب  هکنیا 
وا ناکیدزن  ای  توغاط  صخش  نآ  هتشذگ و  میژر  يارب  مه  شاهمه  هک  ناتسا  کی  رد  هاگدورف  جنپ  تسا ! هدنام  هتـشذگ  میژر  نامز  زا 
ره هاگشدرگ  يارب  رهـشون  هاگدورف  تسا ؛ هدوب  یناسک  هچ  يارب  دینادیم  هک  رـسمار  لته  زا  هدافتـسا  يارب  رـسمار  هاگدورف  تسا . هدوب 

کی زا  هک   - اهنآ هب  هتـسباو  نایماظن  هک  یماظن  هاگودرا  کی  يارب  یهاگدورف  دـنک ؛ تحارتسا  هام  ود  اجنآ و  دورب  هک  توغاط  يهلاس 
زورما هک   - يراس کیدزن  زاـنتشد  هاـگدورف  دـننارذگب ؛ شوخ  دـنورب و  اـجنآ  مرواـیب - مسا  مهاوخیمن  دـندوب و  یـصوصخب  يورین 

هک تسا - هدوب  ناـخاضر  دـالوا  شاـبوا  طاولا و  يارب  هتـشذگ  رد  دـننکیم و  هدافتـسا  نآ  زا  مدرم  تسا و  ناردـنزام  یمـسر  هاـگدورف 
كالما رد  مه  هاگدورف  کـی  و  دـندوب ؛ هدرک  تسرد  شطـسو  مه  هاـگدورف  کـی  فرـصت و  ار  زیخلـصاح  ياـهنیمز  زا  راـتکه  نارازه 

، دـیتاسا مدرم ، اما  اهنآ ؛ هب  کیدزن  اـی  تموکح  هب  يهتـسباو  ياههاگتـسد  يارب  هاـگدورف  جـنپ  تشدونیم . دودـح  رد  ناـشدوخ  نارکون 
ره اهنآ  دندوبن . رادروخرب  يرگید  تالیهست  چیه  زا  هن  امیپاوه و  زا  هن  هاگدورف ، زا  هن  ًاقلطم  ناردنزام  ریذپانجالع  نارامیب  ناقحتـسم و 
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. یشومارف رابغ  دوشیم  نیا  دندزیمن ؛ رس  مه  راب  کی  ناشتموکح  رمع  مامت  رد  نادهاز  لثم  هب  اما  دنتفریم ؛ ناردنزام  هب  راب  دنچ  لاس 
ناتسچولب 05/12/81 ناتسیس و  ناتسا  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

! تسا هزرابم  تاولص ، هس  نیا 

رفن دنچ  راوجمه ، ياهرهش  زا  یکی  رد  مدوب . دیعبت  رهشناریا  رد  هدنب  بالقنا ، يزوریپ  زا  شیپ  نارود  رد  تسا ! هزرابم  تاولص ، هس  نیا 
هب دندوبن . هملک  صاخ  يانعم  هب  تفرعم ، گنهرف و  لها  هرخالاب ، تشاد و  دازآ  لغـش  یکی  دوب ، هدننار  اهنآ  زا  یکی  هک  میتشاد  انـشآ 
زا دـندمآیم و  رهـشناریا  هب  ام  ندـید  يارب  ّبترم  اهنآ  دـندوب . صاوخ  وزج  لاح  نیا  اـب  دـشیم . قـالطا  یماـع  اـهنآ  هب  رهاـظ ، بسح 

! دینکیم هظحالم  دوب . ماوع  وزج  اهتنم  دوب ؛ یبوخ  مدآ  مه  ناشرهـش  یناحور  دـنتفگیم . ناشرهـش  یناحور  اب  دوخ  تارکاذـم  يایاضق 
دیآیم ربمغیپ  مسا  یتقو  ارچ  : » تفگیم یناحور  نآ  ًالثم  ماوع ! وزج  مرتحم  زامنشیپ  یناحور و  یلو  صاوخ ، وزج  یـسرپمک  يهدننار 

رگید هک  يزور  دادیم : باوج  وا  هب  هدننار  دیمهفیمن . دیتسرفیم »!؟ تاولـص  هس  دیآیم ، هک  اقآ »  » مسا یلو  دیتسرفیم ، تاولـص  کی 
زورما میتسرفیمن ! مه  تاولص  کی  هک  تاولص ، هس  اهنت  هن  ام  دوش ؛ زوریپ  بالقنا  دوش ؛ قئاف  اج  همه  رب  مالسا  میشاب ؛ هتشادن  ياهزرابم 
بحاص شیانعم  مییوگیم ، هک  صاوخ  دینادب  ات  مدز  لاثم  ار  نیا  دیمهفیمن ! یناحور  دیمهفیم ، هدننار  تسا ! هزرابم  تاولـص ، هس  نیا 

. دشاب هدرکنلیصحت  تسا  نکمم  دشاب ، هدرکلیصحت  تسا  نکمم  دشاب . نز  تسا  نکمم  دشاب ، درم  تسا  نکمم  تسین . یصاخ  ِسابل 
تسا نکمم  دنکیم ، تمدخ  یتلود  ياههاگتـسد  رد  هک  دشاب  یناسنا  تسا  نکمم  دشاب . ریقف  تسا  نکمم  دشاب ، دنمتورث  تسا  نکمم 

1375/3/20 ص - )  ) هللا لوسر  دمحم  رکشل 27  ناهدنامرف  عمج  رد  تانایب  دشاب . توغاط  ِیتلود  ياههاگتسد  نیفلاخم  وزج 

درک قیفر  مه  اب  ار  ام  ونراکوس  دمحا 

کی رد  دـهعت  مدـع  شبنج  درک --------------------------------------------  قـیفر  مه  اـب  ار  اـم  ونراـکوس  دـمحا 
راذگهیاپ عقاو  رد  تسا . هدش  گنرمک  دهعت  مدع  شبنج  شقن  هنافسأتم  زورما  اما  دنک ؛ افیا  شقن  ایند  رد  تسناوت  ینالوط  ًاتبسن  يههرب 

اجنیا رد  مه  ار  ییهرطاخ  تسین  دـب  دوب . ونراـکوس  دـمحا  موحرم  اـهنآ  نیرترثؤم  هک  دـندوب  دودـعم  ِرفن  راـهچ  هس  شبنج ، نیا  یلـصا 
لولس نیا  لوط  مدوب . ینادنز  نارهت  رد  یکچوک  یلیخ  لولـس  رد  رگید  رفن  ود  یکی  اب  نم  يدالیم )  1974  ) یسمش لاس 1353  میوگب .

. دندرک لولـس  دراو  ار  دیدج  ِینادـنز  رفن  کی  هک  مدـناوخیم  زامن  متـشاد  برغم  لوا  بش  کی  دوب . رتم  نآ 80/1  ضرع  رتـم و   20/2
لوا نامه  زا  متـسه ، یبهذـم  دـیمهف  مناوخیم و  زامن  مراد  نم  دـید  یتقو  دوب . غاد  بصعتم و  یلیخ  ياـهتسینومک  زا  دـیدج  ِینادـنز 
مرگ نم  اب  تسین  رـضاح  تسا و  مه  يوت  شیاهمخا  دوشیمن ؛ مدید  منک ، رارقرب  طابترا  وا  اب  مدرک  یعـس  هچره  تفرگ ! هفایق  نم  يارب 
درگ اجنیا  ار  ام  هک  يزیچ  تسا  هتفگ  گنودناب  سنارفنک  رد  ونراکوس  دمحا  متفگ  داد . شرییغت  یلکب  هک  متفگ  ییهلمج  وا  هب  دریگب .

میراد لولس  کی  رد  میراد ؛ زاین  ِتدحو  اجنیا  رد  وت  نم و  متفگ  تسا . زاین  ِتدحو  هکلب  تسین ؛ داژن  ای  هدیقع  ای  نید  تدحو  هدروآ ،
اما تسین ، یکی  ام  يهدـیقع  تسوت ؛ نم و  رظتنم  رگهجنکـش  کی  وجزاب و  کی  تسام ؛ بقارم  رد  تشپ  رومأم  کی  مینکیم ؛ یگدـنز 

دناوتیم رتشیب  یکچوک  نیا  هب  لولـس  کی  رد  دشاب ، راذـگریثأت  دـناوتیم  َملاع  حطـس  رد  زاین  تدـحو  یتقو  متفگ  تسا . یکی  نامزاین 
روطنیمه مه  زورما  درک ! قیفر  مه  اب  ار  ام  ونراکوس  دـمحا  تقیقح  رد  میدـش ! قیفر  مه  اـب  اـم  تبحـص ، نیا  زا  سپ  دـشاب . راذـگریثأت 

نیا دنتـسه ؛ ییاهعمط  اههئطوت و  فده  دروم  ءانثتـسا  نودب  یمالـسا  ياهروشک  يهمه  زورما  دنراد . زاین  ِتدـحو  ام  ياهروشک  تسا ؛
. دنراد يدایز  یلیخ  تاناکما  هک  تسا  یلاح  رد 

! ادیوه لسن  زا  رتدب 
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، دندوب هدمآ  راک  سأر  رد  هک  ییاهنیا  دینیبب  امش  ادیوه -------------------------------------------- ! لسن  زا  رتدب 
زا یتح  دنتـشادن ؛ زیچ  چیه  رگید  هک  ناشدیدج  لسن  نیا  صوصخب  دندوب ؛ دـساف  ًابلاغ  دنتـشاد ؛ یتینهذ  رکف و  هچ  دـندوب و  یناسک  هچ 

لـسن لاحنیعرد  دوب ؛ ناریا  لاجر  نیرتدـساف  زا  وا  ینعی  تساهنیرتدـب ؛ زا  هک  منزیم  لاثم  ار  ادـیوه  نم  دـندوب ! رتدـب  مه  ادـیوه  لسن 
دیمهفب دیناوتیم  دیشاب ، هدناوخ  ار  باتک  نیا  امش  رگا  سوواط !» تخت  رازگتمدخ   » باتک هدنسیون  یجار ؛ لسن  رب  تشاد  فرـش  ادیوه 

نآ هب  تبـسن  اما  ادیوه ؛ هب  تمحر  دص  تفگ  دوشیمن  الاح  دنیایب . ادـیوه  ياج  دنتـساوخیم  اهنیا  تسا ؛ هدوب  یلـسن  هچ  لسن ، نیا  هک 
هدـنامهت و وا ، لاثما  وا و  لد  هت  هرخالاب  اما  دوب ؛ اهنیرتدـساف  وزج  دـیدرتالب  ناریا ، لاجر  هب  تبـسن  هک  ییادـیوه  ادـیوه ! زاب  ًاعقاو  لسن ،

شاهنومن هک  ناشدـیدج  لسن  یلو  تشاد ؛ دوجو  دوب -  كاخ  بآ و  دوب ، یتسودنطو  دوب ، تیلم  شمـسا  الاح  میدـق -  نآ  زا  یبوسر 
نمهب خروم 28  هزوح  هلجم  هیریرحت  تئیه  ياضعا  ریبدرس و  لوئـسم ، ریدم  رادید  رد  لقن  ( !؟ دندوب هچ  اهنیا  ًاعقاو  تسا ، یجار »  » نیمه

(1370

تسیب لولس  ینادنز 

رد ياهنماـخ  ياـقآ  مدوب . هدـجه  لولـس  رد  نم  تسیب --------------------------------------------  لولـس  ینادـنز 
ریقحت يارب  ات  دندوب ؛ هدیشارت  ار  ياهنماخ  ياقآ  شیر  كاواس  نارومأم  میدرکیم . هلدابم  مه  اب  ار  رابخا  نادنز ، رد  دندوب . تسیب  لولس 

هب ار  نادنز  سابل  مکحم ، مواقم و  ناشیا  درکن . دراو  ياهشدخ  هل  مظعم  تمواقم  رد  ياهرذ  تکرح  نیا  دـننزب . یلیـس  ناشیا  تروص  هب 
داش و رایـسب  هک  مدید  نادـنز  طایح  رد  ار  ناشیا  زور  کی  دـندرکیم . دـمآ  تفر و  نادـنز  رد  دنتـسبیم و  ناشرـس  هب  همامع ، تروص 

ص 147. دیشروخ ، زا  يوترپ  ییاجر .  یلعدمحم  دیهش  تسا . ناشیا  يالاب  هیحور  زا  ناشن  ینامداش ، نیا  دندوب . لاحشوخ 

نآ زا  دعب  بالقنا و 

دهشم ع )  ) اضر ماما  ناتسرامیب  رد  نصحت 

دش و تیلاعف  شالت و  زکرم  ًاددجم  لاس 57  رد  لاس  دنچ  تشذگ  زا  دعب  تمارک " دجسم   " دهشم ع )  ) اضر ماما  ناتـسرامیب  رد  نصحت 
دهـشم و تارهاظت  هک  دوب  یتقو  دوب . نابآ  هام  ای  رهم  رخاوا  مناـمگ  دهـشم . مدوب  هتـشگرب  تفریج - دـیعبت - زا  نم  هک  دوب  یماـگنه  نآ 

تیاده يارب  دش  لیکشت  تمارک  دجسم  رد  يداتس  کی  میدمآ ؛ ام  دوب . هتفرگ  مه  جوا  شاوی  شاوی  دوب و  دوب  هدش  زاغآ  رگید  ياهاج 
هک یناوج  هبلط  ناردارب  زا  هدع  کی  نم و  یـسبط و  ياقآ  بانج  نامردارب  داژنیمـشاه و  دیهـش  موحرم  هک  تازرابم  دهـشم و  ياهراک 
نآ وزج  رفن  ود  نیا  بایماک ؛ دیهش  مه  یکی  یناچوق  يوسوم  دیهش  یکی  دناهدش - دیهـش  نالا  ناشرفن  ود  هک  دندوب  هارمه  ام  اب  هشیمه 
دـش اجنآ  دندوب . یمئاد  دمآ  تفر و  رد  مه  مدرم  میدشیم و  عمج  اجنآ  دندوب - هارمه  ام  اب  ام  ياهراک  رد  ًامئاد  هک  دـندوب  ییاههبلط 
نیا دندرکیمن  تأرج  دوب  هارراهچ  رس  مه  دجسم  هک  يردان  هارراهچ  زا  سیلپ  اهیماظن و  هک  تسا  نیا  بیجع  و  دهشم ؛ ياهراک  داتس 

فرـصت ار  دجـسم  نیا  دنزیرب  هک  ياهمهاو  چـیه  میدـنارذگیم و  تینما  اب  ار  زور  دجـسم  نیا  يوت  ام  مدرم . ناجیه  زا  دـنیایب ؛ رتفرط 
یلزنم کی  رد  نوریب و  میدمآیم  میدرکیم و  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  هتـسهآ  دشیم  هک  بش  نکیلو  میتشادن ، دنریگب  ار  اهام  ای  دننک 

مالـسلاهیلع اضر  ماما  ناتـسرامیب  رد  ياهنماخ  هللاتیآ  ینارنخـس  سکع : حیـضوت  میدـنامیم . يرفن  دـنچ  ار  بش  نامدوخ  لزانم  زا  ریغ 
ینعی دوب ؛ یتخـس  رایـسب  لئاسم  هک  دمآ  شیپ  دهـشم  هامرذآ  لئاسم  هکنیا  ات  دوب ؛ يروشرپ  ناجیهرپ و  ياهزور  بش و  لاس 57  دهشم 

. میدرک تکرح  اـم  زور  ناـمه  رد  دـش  هلمح  هک  يزور  رد  میدـش ، نصحتم  ناتـسرامیب  رد  میتفر  اـم  هک  دوب  ناتـسرامیب  هب  هلمح  شلوا 
رد هتـسنادیمن . یـسک  نوچ  هدـشن ؛ شـضرعتم  مه  سکچـیه  هک  تسه  ییاهزیچ  اهنیا  تسا ؛ یبلاـج  يارجاـم  مه  ناتـسرامیب  هب  نتفر 
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اهنیا هدرواین . نابز  هب  ار  اهنیا  یـسک  هنافـسأتم  و  دهـشم ؛ رد  هلمج  زا  هتـشاد  دوجو  ياهدننکنییعت  ناجیهرپ و  تانایرج  اهرهـش  يهمه 
، دنتـساوخ نفلت  ياپ  ار  نم  میدوب . هضور  سلجم  رد  ام  دیـسر ، ام  هب  ربخ  هک  یتقو  تسا . بالقنا  ياـهزور  خـیرات  يهدـنزاس  هکت ، هکت 

لاـمک اـب  دـنراد  طـخ  فرط  نآ  زا  انـشآریغ  انــشآ و  تـسود و  زا  رفن  دـنچ  تـسا و  ناتــسرامیب  زا  مدـید  مداد ؛ باوـج  ار  نـفلت  مـتفر 
ياقآ مدمآ  نم  دندوب ، هدز  ار  راوخریـش  ياههچب  دیـسرب ... داد  هب  دنتـشک ؛ دندز ، دـندرک ، هلمح  دـنیوگیم  یگمیـسارس  یگچاپتـسد و 

رد مه  هضور  دندوب و  مه  دهـشم  فیراعم  زا  رفن  دنچ  دندوب . عمج  قاطا  نآ  رد  املع  زا  ياهدع  قاطا ، نیا  میدمآ  مدز ؛ ادـص  ار  یـسبط 
نیا هب  ام  نتفر  تسا و  يروجنیا  ناتـسرامیب  رد  عضو  هک  متفگ  نایاقآ  نیا  هب  مدرک  ور  نم  دوب . دهـشم  ياـملع  فیراـعم  زا  یکی  لزنم 
ياقآ تفر . مهاوخ  ًاعطق  نم  و  دوشب ؛ اهراتـسرپ و ... ءابطا و  ناراـمیب و  هب  هلمح  مجاـهت و  يهمادا  زا  عناـم  هک  دراد  داـیز  لاـمتحا  هنحص 

هتـسشن مه  يولهپ  دـنیآیم ؛ یـسبط  ياقآ  هک  متـسنادیم  بخ  اما  میدوب  هتـشاذگن  مه  رارق  ناشیا  اب  ام  دـمآ . دـنهاوخ  ًاـعطق  مه  یـسبط 
اب مأوت  نحل  میوریم . لاح  ره  هب  ام  دنیاین ، مه  رگا  دش و  دـهاوخ  رتهب  یلیخ  دـییایب  مه  نایاقآ  رگا  تفر ؛ میهاوخ  ًاعطق  ام  متفگ  میدوب .

جاح ياقآ  هلمج  زا  مییآیم  مه  ام  هک  دنتفگ  دهشم  مرتحم  فورعم و  ياملع  زا  رفن  دنچ  هک  دش  بجوم  میتشاد  ام  هک  یمیمـصت  مزع و 
. ناتسرامیب فرط  هب  میداتفا  هار  میدرک و  تکرح  مینک . تکرح  سپ  میتفگ  ام  رگید . یضعب  دیراورم و  ياقآ  ینارهت و  ياقآ  داوجازریم 
، دـندوب عمج  اهنیا  رازاب و  نابایخ و  هچوک و  رد  مه  يدایز  تیعمج  نوریب ، میدـمآ  لزنم  نآ  زا  ام  هک  یتقو  میوریم . مه  هداـیپ  میتفگ 

مدرم دـنتفگ . دـندرک ؛ ار  راک  نیمه  ناتـسرامیب و  میوریم  اـم  دـنهدب  عـالطا  مدرم  هب  هک  دارفا  هب  میتفگ  میوریم . میراد  اـم  هک  دـندید 
هچره میدرک . یط  هدایپ  دوب - هار  تعاس  کی  ات  عبر  هس  دودح  دیاش  ار - ناتـسرامیب  ات  رازاب  دودح  زا  ام  هدـع و  نیا  رـس  تشپ  دـنداتفا 
فرط هب  میدرکیم  تکرح  طقف  دوبن ؛ مه  زیگناناجیه - ياهراک  راعـش و  ینعی  رهاـظت - چـیه  دـمآیم و  اـم  اـب  رتشیب  تیعمج  میتفریم 
تـسه ینادیم  کی  تسه ، شیولج  ياهکلف  کی  دهـشم  ياضر  ماما  ناتـسرامیب  ناتـسرامیب . کیدزن  میدیـسر  هکنیا  ات  يدصقم ؛ کی 
یهتنم هکلف  نآ  هب  نابایخ  ات  هس  هکلف ؛ نآ  هب  دوشیم  یهتنم  هک  تسا  ینابایخ  کی  تساـضر و  ماـما  يهکلف  شمـسا  ـالاح  هک  شیولج 

زا هک  نابایخ  نآ  فرط  هب  میدمآیم  میتشاد  تسیچ - شمسا  الاح  منادیمن  دوب - ینابناهج  شمـسا  تقونآ  هک  ینابایخ  زا  ام  دوشیم .
. مینک روبع  اهنیا  زا  تسین  نکمم  دناهداتسیا و  ناشتسد ، مه  اهگنفت  لماک و  فص  کی  ینعی  دندرک . دس  ار  هار  اهزابرـس  میدید  رود 

نیمه رد  دیاب  ام  هک  متفگ  دـندوب  هک  یملع  لها  ياهردارب  هب  هتـسهآ  دـندرک . بارطـضا  ساسحا  يرادـقم  کی  تیعمج  هک  مدـید  نم 
ار اهرـس  میدرک . ار  راک  نیمه  و  دنیایب ؛ نامرـس  تشپ  مدرم  ات  میورب  شیپ  نامعـضو  رد  يرییغت  هنوگچیه  نودب  تناتم و  اب  مدقم  فص 

ًالثم هک  نیا  درجم  هب  کیدزن . میتفر  ام ، لباقم  رد  دراد  دوجو  یحلسم  يزابرس و  ًالـصا  هک  میروایب  ور  هب  هک  نیا  نودب  نییاپ ، میتخادنا 
روبع ردق  هب  یهار  کی  دنتفر و  سپ  ولج  زا  اهزابرـس  نیا  رایتخایب  هکنیا  لثم  مدـید  ناهگان  نم  میدیـسر ، اهزابرـس  نیا  يرتم  کی  هب 

زا ام  هک  نیا  درجم  هب  دننکب . ار  راک  نیا  دنتسناوتن  اما  دندنبب  ار  هار  دعب  میورب ، ام  هک  دوب  نیا  اهنآ  رکف  میتفر . ام  دش ، زاب  رفن  راهچ  هس 
ناتسرامیب رد  مد  ات  ام  اب  مدآ  رفن  دص  دنچ  ًالثم  دودح  رد  دیاش  دننکب . لرتنک  دنتسناوتن  اهنیا  دنتخیر و  تیعمج  میدرک ، روبع  طخ  نیا 

ام ندید  اب  دندوب ، ناتسرامیب  يوت  هک  اهنیا  بیبط و  راتسرپ و  وجـشناد و  ياههچب  اهکلفط  دننک . زاب  ار  رد  هک  میتفگ  مه  دعب  دندمآ ؛
اجنآ و دوب  یهاگیاج  کی  ناتـسرامیب ؛ طسو  هاگیاج  فرط  هب  میتفر  میدـش . دراو  دـندرک و  زاب  ار  ناتـسرامیب  رد  میتفگ  دـنتفرگ . ناج 

زونه همـسجم  مرظن  هب  تقو  نآ  نکل  دنتـسکش . دـندروآ و  دورف  مه  ار  همـسجم  نآ  اهدـعب  هک  دوب  مرظن  هب  مه  يزیچ  ياهمـسجم  کـی 
ربیلاک 50 میدـید  میدرک ، ادـیپ  ار  شیاههکوپ  هک  دـعب  میدـید . ار  اههلولگ  رابگر  ياج  ناهگان  اجنآ ، میدیـسر  هک  نیا  درجم  هب  دوب ...
، مدرم هدع  کی  نتـشک  ای  مدرم  ندرک  قرفتم  يارب  هک  یلاح  رد  دندادیم . جرخ  هب  مدرم  لباقم  رد  یخاتـسگ  اهنیا  ًاعقاو  ردـقچ  هدوب ؛

ياهراک يارب  تسا و  یکاـنرطخ  رایـسب  حالـس  کـی  هک  ربیلاک 50  اب  اـما  دوب ؛ یفاـک  مه  اـهزیچ  نیا  اـی  ًالثم ژ 3  کـچوک  ياـهربیلاک 
هدرک عمج  ار  اههکوپ  نآ  نم  میدـش ، نصحتم  ناتـسرامیب  نآ  رد  هک  اهدـعب  مدرم . يور  دـندرب  راک  هب  اهنیا  دروخیم ، درد  هب  يرگید 
دیربب تسام ؛ ياهيراگدای  نیا  هک  متفگیم  مدادیم ؛ ناشن  ار  اههکوپ  نیا  نم  دـندوب ، هدـمآ  هک  یجراخ  ياـهراگنربخ  نیمز ، زا  مدوب 
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راکهچ هک  دوبن  مولعم  بخ  میدوب . اجنآ  یتعاس  کی  اجنآ ، میتفر  لاح  ره  هب  دـننکیم . راـتفر  هنوگچ  اـم  اـب  هک  دـیهدب  ناـشن  اـیند  هب 
نوچ درک ؟ دـیاب  هچ  الاح  مینیبب  هک  ناتـسرامیب - دارفا  زا  رفن  دـنچ  نیممعم و  زا  رفن  دـنچ  ام  یقاطا - کی  يوت  میتفر  مینکب . میهاوخیم 

ام هک  مدرک  داهنـشیپ  اجنآ  نم  دـندرک . ناراـبهلولگ  ار  همه  ار و  مدرم  ار و  اـهام  یتح  دراد . همادا  مجاـهت  دـش  مولعم  دوبن ، مولعم  چـیه 
يوت مینک . صخـشم  ار  اههتـساوخ  دوشب و  هدروآرب  ییاههتـساوخ  ات  دنام  میهاوخ  اجنیمه  هک  مینک  مالعا  ینعی  میوشب ؛ نصحتم  اجنیا 

، دـنکن ادـیپ  ياهشدـخ  یلزلزت ، هنوگچـیه  بلطم  هک  نیا  يارب  نم  دنتـشاد . روضح  دهـشم  ملع  لها  زا  رفن  دـیاش 10  ای  رفن   9 هسلج 8 ،
ماجنا اهراک  نیا  ات  دوب  میهاوخ  اجنیا  رد  هک  مینکیم  نالعا  ریز  ناگدننکءاضما  عمج  ًالثم  ام  هک  متشون  مدروآ و  ذغاک  کی  هلـصافالب 

؛ دوشب ضوع  دهـشم  یماظن  رادـنامرف  هک  نیا  یکی  تسا . مدای  ار  شیاـت  ود  یکی  دوب ؟ هچ  اـهراک  نیا  يهمه  ـالاح  تسین  مداـی  دریگب .
نـصحت نالعا  میتشون و  ار  ییاهزیچ  نینچ  کی  دوشب ؛ ریگتـسد  ای  دوشب  همکاحم  اضر  ماما  ناتـسرامیب  ناراـبهلولگ  لـماع  هک  نیا  یکی 

ياـهاج وا  يهزاوآ  هک  دـش  مولعم  دـعب  ینعی  دهـشم ؛ زا  جراـخ  رد  مه  دهـشم و  رد  مه  دیـشخب ؛ یمهم  رثا  بیجع  نصحت ، نیا  میدرک .
دـیدش و رایـسب  ياهناجیه  نآ  تقونآ  دوب . دهـشم  تازراـبم  ياـهفطع  هطقن  نآ  زا  یکی  اـی  لـئاسم ، زا  یکی  نیا  هتـشگ و  مه  رگید 

قافتا يد ، مهدزاود  ای  مهدزای  منادیمن  دهـشم  رد  نآ  زا  دـعب  هک  يایمومع  راتـشک  دوب و  نیا  لابند  هب  دهـشم ، مدرم  روشرپ  تارهاظت 
نارابهلولگ ار  اهنیا  نان و  ياهفص  تفن و  ياهفص  دنداتفا و  هار  اهنابایخ  يوت  مه  دعب  دـندز و  ار  مدرم  هک  يرادناتـسا  يولج  داتفا 

نمهب 11/11/1363 تارطاخ 22  هرابرد  نویزیولت  ود  هکبش  اب  هبحاصم  دنتفریم . نیشام  کنات و  اب  دندرک ...

دسریم ناتدوخ  زا  رتدوز  امش ، مایپ 

اجنآ هب  ام  هکنیا  هن  میدوب ؛ نوناک  نیا  هدـنیامن  نوچ  دـنتفرگ ؛ لیوحت  ار  ام  مدرم  میتفر ، هک  اـم  دـسریم  ناـتدوخ  زا  رتدوز  امـش ، ماـیپ 
نیا رد  امـش  تسا . روـطنیمه  مـه  زوـنه  تـسا . هداـتفا  قاـفتا  يا  هثداـح  نـینچ  مییوـگب  اـم  تـقو  نآ  دنـشاب ، ربـخیب  یمدرم  مـیورب و 

عقوـتم ِیمدرم  لـفاحم  هب  ار  ناـتدوخ  هک  دـینک  ادـیپ  قـیفوت  رگا  دـیوشیم ، دراو  هک  لوا  راـب  يارب  میرادـن ، یگدـنیامن  هک  ییاـهروشک 
ياهناسنا لفاحم  يرکفنـشور و  ییوجـشناد و  لفاحم  هب  رگا  مییوگیمن - دـنرود ، لـئاسم  نیا  زا  هک  ار  ییاـههورگ  نآ  ـالاح   - دـیناسرب

هب فلتخم  ياههرود  رد  هک  ییاهرفـس  رد  نم  تسا . هتفر  اجنآ  هب  امـش  زا  لبق  مایپ ، نیا  هک  دینیبیم  دـیورب ، صلخم  زوسلد و  دـهعتم و 
ار نیا  یتسینومک - ياهروشک  یتح  یمالسا ؛ ریغ  یمالسا و  ياهروشک  زا  معا   - اهروشک مه ? رد  انثتـساالب  ماهتـشاد ، نوگانوگ  ياهاج 

يا هثداح  ام  يارب  یللملانیب  یناهج و  حطـس  رد  نآ ، زا  لبق  منک . رفـس  روشک  دـنچ  هب  متـساوخیم  يروهمج  تساـیر  ناـمز  رد  مدـید .
دوـمنهر و نتفرگ  یظفاحادـخ و  يارب  نم  دزیم . نـماد  نآ  هـب  يرابکتـسا  ییاـکیرما و  یتسینویهـص و  تاـغیلبت  هـک  دوـب  هداـتفا  قاـفتا 

داتفا قافتا  مه  هیضق  نیا  ام  رفس  هناتسآ  رد  ًاقافتا  متفگ  متفر ؛ ناشیا  تمدخ  دندومرفیم ، ام  هب  رفس  ره  رد  ماما  ًالومعم  هک  ییاهشرافس 
هب ار  فرح  نیا  رفس  نامه  رد  نم  دنتسه . امش  اب  اهتلم  نکیل  هلب ، دنتفگ : ناشیا  دنساسح . یباسح  دراوم ، نیا  يور  نانمـشد ، اهتلود و  و 

گنهرف و ریزو  رادـید  رد  تانایب  دوش . تباـث  نم  يارب  حـضاو  هنوگنیا  دـشیمن  مه  لالدتـسا  عون  دـص  اـب  هک  مدرک ، هدـهاشم  حوضو 
روشک 3/2/1370 زا  جراخ  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  یگنهرف  ناگدنیامن  یمالسا و  داشرا 

دنایمدرم هورگ  کی  اهنیا  هک  راگنا  هن  راگنا 

- تشاد راظتنا  دوشیمن  ًالـصا  نآ  زا  شیب  هک   - میراد راظتنا  ام  هک  هنوگنامه  مدـید  دـنایمدرم ...  هورگ  کی  اهنیا  هک  راـگنا  هن  راـگنا 
رد ار  تردـق  مه  دـعب  دـناهداد ، ماجنا  مظنم  ای  یکیرچ  ِیماظن  تکرح  کی  دـناهدرک و  یماظن  ياتدوک  کی  پچ ، رکفت  اـب  هورگ  کـی 

رارقتـسا نآ  رد  کیبمازوم  روشک  رد  یلاغترپ  مکاح  ًالبق  هک  يرـصق  دناهتـسشن ! ناشدوخ  زا  لبق  نادنمتردق  ياج  هب  دـناهتفرگ و  تسد 
یگدنز اجنآ  رد  دش - هتـشک  مه  دـعب  هک   - کیبمازوم ِیبالقنا  ربهر  لشام » اروماس   » هک دوب  يرـصق  نامه  درکیم ، تموکح  تشاد و 
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نم هک  دوـب  یـشرف  اـجنآ  رد  تسا ! هدرکن  قرف  هتـشذگ  اـب  عـضو  هک  مدـید  نم  درک و  ییاریذـپ  رـصق  ناـمه  رد  مه  نم  زا  وا  درکیم !
رد رـصق و  نامه  رد  طقف  هن  مدید  تسا . هدنام  اهیلاغترپ  نامز  زا  هک  تسا  ییاهـشرف  نآ  زا  نیا  تفگ : مدش . نآ  هب  ندرک  هاگن  لوغـشم 

یبـالقنا و هورگ  کـی  اـهنیا  هک  راـگنا  هن  راـگنا  دـندرکیم ! یگدـنز  مه  شور  ناـمه  هـب  هـکلب  دـندرکیم ، یگدـنز  تافیرـشت  ناـمه 
میدید میوشب ، ینامهیم  نلاس  دراو  میتساوخیم  یتقو  ام  دوبن ! يربخ  مدرم  زا  اجنآ  رد  ًالـصا  دندوبن و  مه  یمدرم  ًاعقاو  هک  دـنایمدرم ؛

رابرد رد  ياهناـسفا  ياـهمالغ  لـثم  تسرد  دناهداتـسیا ؛ رفن  ود  درکیم ، لـصو  ییاریذـپ  نلاـس  هب  ار  نلاـس  نیا  هک  یگرزب  ِرد  راـنک  رد 
؛ دندوب هایـس  رفن ، ود  نیا  الاح  دندوب ! هایـس  مالغ  رفن  ود  ًاعقاو  تسا ! هدرکیم  یگدنز  روطنامه  مه  یلاغترپ  مکاح  نآ ، رد  هک  نیطالس 
رد فرط  ود  هنوگ  مالغ  یـصخشم ، ياهـسابل  اـب  رومأـم  رفن  ود  نیا  دوب ! هورگ  ناـمه  زا  مه  مکاـح  دوخ  نوچ  دـندوبن ؛ مـالغ  رگید  اـما 
رد نیا  لباقم  رد  مدوب ، نم  هک  شنامهیم  اب  یبالقنا -  ربهر  نیمه  ینعی  ناطلس -  یتقو  هک  دندرکیم  لمع  يروط  دیاب  دندوب و  هداتـسیا 

دنخبل نم  دـندرک ! مه  ار  راک  نیمه  دنـشاب و  میظعت  لاح  رد  اهنیا  دـشاب و  هدـش  زاـب  زاـبقاط  ربارب و  روط  هب  رد  ِتل  ود  نیا  میدیـسریم ،
ینامهیم نلاس  دراو  دوب - ! هتفرگ  اهتـسژ  نامه  اب  یلاغترپ ، مکاح  ناـمه  لـثم  ار  شدوخ  هک  وا -  اـب  مه  دـعب  مدرکیم ؛ هاـگن  مدزیم و 

دادرخ 1369 متفهرد  روشک  رسارس  هعمج  همئا  رادید  تانایب  میدش .

تلافسآ

دراد يدایز  تیعمج  تسا و  گرزب  مه  هک  مدرک  رفس  يروشک  هب  يروهمج -  تسایر  مدوخ -  یلبق  تیلوؤسم  نامز  رد  هدنب  تلافـسآ 
زا لاـس  هدزون  متفر ، مرواـیب -  ار  شمـسا  مهاوـخیمن  هک  روـشک -  نآ  هب  هدـنب  هک  يزور  دوـب . هتـسویپ  عوـقو  هب  نآ  رد  یبـالقنا  مه  و 

رانک روشک ، نآ  روهمج  سیئر  دـندوب ، هتفرگ  رظن  رد  ام  يارب  هک  یّلحم  فرط  هب  هاگدورف  زا  تکرح  لاـح  رد  دوب . هتـشذگ  ناـشبالقنا 
. دننکیم راک  نارگراک  دناهتسب و  ار  اهنابایخ  یضعب  مدید  نم  میدرکیم . تبحص  روما  زا  یـضعب  هب  عجار  دوب و  هتـسشن  لیبموتا  رد  نم 
رد هک  ار  تختیاپ  ياهنابایخ  تلافـسآ  میدوب  هدرکن  تصرف  لاـسما  اـت  اـم  هلب ؛ : » تفگ دـیتسه »؟ ییاـهراک  لوغـشم  هکنیا  لـثم  : » متفگ
!« مینکیم میمرت  لاس ، هدزون  زا  دـعب  ار  اهنابایخ  تلافـسآ  تسا و  هدـمآ  تسدهب  یتصرف  لاـسما  مینک . میمرت  دوب ، هدـش  بارخ  بـالقنا 

تاباختنا کی  هن  دـشیم . ناشدوخ  نتـشاد  هگن  فرـص  ناـشتّمه  يهمه  میاهدـید  اـم  هک  ییاـهبالقنا  تساـهبالقنا . ییآراـک  نیا  دـینیب ؛
هلاس دـنچ  هلاس و  جـنپ  ياههمانرب  دـندوب ، هتفرـشیپ  رایـسب  هک  ییاهبالقنا  نآ  ياهزات . يانب  هن  روشک و  رد  يایگدـنزاس  کی  هن  تسرد ،

، اـهیراکمک لـیلد  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  اـهبالقنا  نیا  مه  ًاـبلاغ  تشادـن . يزیچ  ًاـبیرقت  نطاـب  رد  دوب و  يروص  اـما  دـندرکیم ؛ مـالعا 
زا لاس  هدزون  يرآ ؛ دـندوب . پچ  لاـحرههب  هک  اهتـسینومکریغ  هچ  اهتـسینومک و  هچ  دـندروخ ؛ تسکـش  ناـشرگید ، بویع  اـهیناوتان و 

 – هعمج زامن  ياه  هبطخ  رد  تانایب  دننک ! تختیاپ  ياهنابایخ  میمرت  جرخ  مه  یلوپ  هک  دندوب  هداتفا  رکف  هب  هزات  دوب ، هتـشذگ  ناشبالقنا 
نمهب 74  20

نیدرورف 58 زا 12  بالقنا  ربهر  يهرطاخ 

يهناتسآ رد  دینادیم  هک  روطنامه  دیداد  رارق  ام  رایتخا  رد  هک  یتقو  زا  رکشت  نمـض  لاوس : نیدرورف 58  زا 12  بالقنا  ربهر  يهرطاخ 
يهدرتسگ تکرش  اب  ام  تلم  يزور  نینچ  رد  شیپ  لاس  شش  میتسه . ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  رارقتسا  درگلاس  نیمتفه  ندیسر  ارف 

يهرطاـخ أـنایحا  اـی  دـیراد و  یبـلطم  هنیمز  نیا  رد  رگا  داد  يرآ  يأر  یمالـسا  يروهمج  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  مدـنارفر  رد  دوـخ 
مدـنارفر زور  یمالـسا و  يروهمج  زور  باب  رد  بلطم  میحّرلانمحّرلاهَّللامسب  دـینک . ناـیب  اـم  يارب  دـیراد  داـی  هب  اـهزور  نآ  زا  ینیریش 

روط هب  دروآ  هاتوک  راتفگ  نیا  رد  ار  بلاطم  نآ  يهمه  دوشیمن  دـبال  هک  میراد  ًاعبط  زور  نآ  زا  مه  یتارطاـخ  هتبلا  تسا و  داـیز  یلیخ 
مالـسا و ردـص  زا  دـعب  راب  نیلوا  يارب  هک  اریز  تسام ، روشک  خـیرات  رد  يریظنیب  یخیرات  عطقم  کی  یمالـسا  يروهمج  زور  هصـالخ 

 ( هلظ ماد   ) يربهر مظعم  ماقم  تارطاخ  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


یمالـسا يدایز  دودـح  ات  اهتموکح  هتبلا  هاتوک  ياهلاس  نآ  رد  هک  ینعی  نیملـسم  تسد  هب  ناریا  حـتف  ياهلاس  نیلوا  هاتوک  تَرتَف  زا  سپ 
کی مالـسا  ردص  هاتوک  نارود  نآ  زا  دـعب  تَرتَف و  نآ  زا  دـعب  راب  نیلوا  يارب  هتـشاد ، ام  روشک  هک  يدـتمم  خـیرات  نیا  لوط  رد  دـندوب 
ًالصا یمالسا . يروهمج  ینعی  تسه ؛ ندوب  یهلا  ندوب و  یمدرم  تیصوصخ  ود  ياراد  هک  دش  نالعا  یماظن  کی  دش ، نالعا  یتموکح 
ینعی دوب  نمهب  ودوتسیب  بالقنا  ممتم  لمکم و  يهطقن  درک . هسیاقم  دوشیمن  نامروشک  خـیرات  رد  ياهرطاـخ  چـیه  اـب  ار  هرطاـخ  نیا 

یمالـسا يروهمج  زور  مه  رگید  رظن  کـی  زا  دوب . نیدرورف  مهدزاود  زور  یمالـسا  يروهمج  زور  نمهب  ودوتسیب  لوـصحم  هصـالخ 
ياههویـش فلتخم ، ياههاگدـید  اهتـسایس ، اهماظن ، اهبتکم ، اب  هک  تسه  زورما  يایند  رد  هنومن  نیلوا  نیا  هکنیا  نآ  تسا و  مهم  رایـسب 

دننیبیم دـنراد  اـیند  مدرم  هک  تسا  ياهنوـمن  نـیلوا  نـیا  دوـشیم ؛ هـضرع  دراد  دـنکیم ، هـضرع  اـیند  مدرم  هـب  ار  تموـکح  نوگاـنوگ 
چیه شماسقاو  عاونا  هب  یبرغ  یـسارکومد  کبـس  هب  ياهیروهمج  یتسیلایـسوس ، ياهیروهمج  دوشیم  نـالعا  هک  يرگید  ياـهیروهمج 

شیلصا دعاوق  شایساسا و  ياهـشزرا  ینابم و  هک  يايروهمج  نآ  اما  دوبن  يدیدج  زیچ  مه  يروهمج  لصا  تسین  يدیدج  زیچ  مادک 
زور نآ  هکنیا  نآ  تسه و  ام  یمالسا  يروهمج  زور  رد  مه  رگید  تیصوصخ  کی  تسا . يریظنیب  زیچ  کی  نیا  هدش  هتفرگ  مالسا  زا 

، مه اهنآ  تیعمج . درایلیم  کی  هب  کیدزن  ینعی  دنناملـسم ، هک  دشاب  دناوتیم  یناسک  يهمه  دـیع  هکلب  تسین ، ناریا  مدرم  ام  طقف  دـیع 
عضوم رد  یتلم  کی  هک  یتقو  نآ  دننیبب . اوزنا  لاحرد  لاعفنا ، عضوم  رد  عافد  لاح  رد  ار  مالسا  هک  دندرک  تداع  ناملـسم  ياهتلم  ینعی 

يارب نیا  دنکیم  مالـسا  ساسارب  يروهمج  کی  نالعا  دریگیمرارق و  صقان  يرـشب  ياهماظن  هب  مجاهت  رگهطلـس و  ياهتردق  هب  مجاهت 
نم هرطاخ ، تسه . یمالسا  يروهمج  زور  رد  ینوگانوگ  تایصوصخ  هصالخ  تسا  يدنلبرـس  تاهابم و  يهیام  ناملـسم  ياهتلم  يهمه 

هب منزب  رـس  ناتـسچولب و  مورب  هک  دوب  هدـش  لوحم  نم  هب  یتیرومأـم  کـی  ماـما  فرط  زا  مدوب  ناـمرک  يریگيأر  زور  زور ، نآ  رد  هتبلا 
هظحالم هک  ار  يزوسلد  تبحم و  مایپ  مربب . مدرم  نآ  يارب  ار  ماما  مایپ  منکب و  رادـید  کیدزن  زا  ار  اـجنآ  مدرم  ناتـسچولب و  ياـهرهش 

ماظن رد  یتح  دـندوب ، هدـش  شومارف  یلک  هب  هک  ياهداتفارود  نیفعـضتسم  نیا  اب  هک  دـنداتفا  رکف  هب  ماما  لّوا  ياهزور  نامه  زا  دـینکیم 
نامرک راک . نیا  يارب  اجنآ  دنداتـسرف  متـشاد  يدایز  ًاتبـسن  یئانـشآ  متـشاد  هقباس  اجنآ  هک  ار  نم  دـننک و  تبحم  تفطـالم و  هتـشذگ 
دندروآ ار  قودنـص  دـندمآ ، نامرک  غاد  یهلابزح و  ياههچب  هاـگدورف  رد  دوب ، يریگيأر  زور  هک  ناتـسچولب  هار  رد  نم  مدوبهدیـسر 

هتفر نامرک  هک  قباس  ینعی  دنتخانشیم . ار  نم  مه  اهنآ  مزادنایب . يأر  شیوت  نم  دنروایب  هک  دنتساوخیم  مادک  ره  دوب ، قودنص  ات  دنچ 
هـشیمه دندوب  بلاج  تبحماب و  یلیخ  مدرم  متـشاد  هقالع  میدق  زا  نامرک  مدرم  هب  یلیخ  مه  نم  دندوب . انـشآ  نم  اب  نامرک  مدرم  مدوب و 

روش و نآ  مدـیدیم  قودنـص و  يوـت  متخادـنایم  نم  ار  يأر  نیا  هک  ياهظحل  نآ  نم ، يارب  دوـب  ینیریـش  يهظحل  یلیخ  نم . مشچ  رد 
يروهمج هب  ءارآ  دصرد  هنودون  بخ  هک  دش  هداد  ناشن  مه  دعب  نداد . يأر  رد  دـندادیم  ناشن  ناشدوخ  زا  نامرک  مدرم  هک  ار  یناجیه 

فرط زا  هک  تشاد  دوـجو  لکـش  نیا  هب  يریگيأر  اـب  هک  تـسا  ییاـهتفلاخم  مـنکیم  هراـشا  طـقف  هـک  ياهرطاـخ  دوـب . يرآ  یمالـسا 
، دـندوب طلـسم  روشک  تاعوبطم  رب  هک  ییاهحانج  نآ  مه  دـنداد . ناشن  اهدـعب  ار  ناشدوخ  مه  همه  دوب  اهتفلاخم  نیا  فلتخم  ياهحانج 
هک دنتـشاد  تشم  يوت  ار  زور  نآ  ناهیک  تاعالطا ، ار  زور  نآ  تاعوبطم  هک  اهنیا  یطاقتلا ، لاربیل و  پچ و  همین  پچ و  ياهرکفنـشور 

يهمانزور دوبن  هک  یمالـسا  يروهمج  يهمانزور  نیمه  ینعی  دوبن  مه  يرگید  یباسح  يهمانزور  دندش و  هلازا  همه  دعب  هَّللادـمحب  بخ 
ياهرکفنـشور نیا  اجنآ  اجنیا و  دندوب  هتفر  دنتـشونیم . تساوخیم  ناشلد  هچره  روطنیمه . دـشاب  قافتا  دروم  دوشب  هک  مه  يرگید 

دیئایب ای  تسا ؟ تسرد  هن  ای  يرآ  امـش  رظن  هب  هک  دـندوب  هتـساوخ  رظن  نوگانوگ  ياهتیـصخش  زا  دـحلمهمین  دـحلم و  یـسایس  یکهورگ 
مه یقرف  هچرگا  دننک ، جراخ  یگچراپکی  نآ  زا  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  مه  ناشدوصقم  میریگب . يأر  مینک و  حرطم  ار  تموکح  روجدنچ 
هک ینآ  زادـعب  صوصخ  هب  دـندادیمن و  يأر  رگید  ياههویـش  نآ  هب  هک  دوب  یعیبط  بخ  مدرم  رگا  تشادـن . مه  يریثأت  ینعی  درکیمن 

هکنیا دـیما  هب  دـندرکیم  ار  ناشدوخ  راک  اهنآ  نکل  دایز ، کی  هن  مک ، هملک  کی  هن  یمالـسا  يروهمج  دـندومرف  حیرـص  روجنآ  ماـما 
رد ام  میتشاد  یعاضوا  دندرکیم و  اهراک  نیا  زا  دننک  میـسقت  ار  يأر  دننک ، مک  ار  مدرم  دایز  يأر  نیا  دنزادنیب  فاکـش  دـنناوتب  دـیاش 

 ( هلظ ماد   ) يربهر مظعم  ماقم  تارطاخ  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهویش نیا  هک  دوب  بالقنا  لیصا  طخ  اب  تفلاخم  ناشتیصوصخ  نیرتشیب  هک  ارگیلم  حالطـصا  هب  لاربیل و  حانج  نآ  اب  بالقنا  ياروش 
نیدرورف 10/01/1364 زور 12  يهرابرد  هبحاصم  تسا . یتسرد  يهویش  نیا  هک  مینک  تابثا  ار  هویش  نیا  تفرگ  ماجنا  مه  دعب  هک  ار 

یبالقنا یهاگآ  دامن  نمهب ، مهدزون 

نوچ تسا ؛ هدـنب  يارب  رجف  يههد  ياـهزور  نیرتنیریـش  زا  یکی  نمهب ، مهدزون  زور  لاـس  ره  یبـالقنا  یهاـگآ  داـمن  نمهب ، مهدزوـن 
ام راوگرزب  ماما  اب  یعمج  هک  تسین  نیا  ًافرص  نمهب  هدزون  نومضم  اوتحم و  تسا . یـشخبماهلا  زغمرپ و  يهرطاخ  ياراد  انعمرپ و  يزور 

يهدـنهدناشن تکرح  نیا  زور ، نآ  رد  تسا . نیا  زا  رتارف  تسا - یمهم  يهلأـسم  نیا ، دوـخ  هـچرگا  دـندرک - تـعیب  يراوـشد  زور  رد 
فـالخرب دوب . دـناهتفرگ ، شیپ  رد  هک  یهار  دـننکیم و  هک  يراـک  هب  تبـسن  اـم  يهعماـج  قاـمعا  يهمه  رد  یهاـگآ  ذوفن  شرتـسگ و 

هدوبن رادروخرب  یهاگآ  كرد و  زا  هک  دننک  دومناو  یتکرح  ار  بالقنا  میظع  تکرح  دـننکیم  یعـس  هکیناسک  يهناضرغم  ياهلیلحت 
. تسا نمهب  هدزون  يهثداـح  نیمه  نآ ، يهدـنز  ياهدنـس  زا  یکی  دوـب . مدرم  يوـس  زا  هناـهاگآ  تکرح  کـی  بـالقنا ، تکرح  تسا ،
دادیم و ناشن  ياهژیو  هجوت  نآ ، هب  تبـسن  توغاط  ماظن  هک  شترا - ییاوه  يورین  مهنآ  شترا ، يهزیگنارپ  نمؤم  ناـنکراک  زا  یعمج 
هک ییاسانـش  ياهتراک  اب  یماظن و  سابل  اـب  تسنادیم - دوخ  هب  قلعتم  دوخ و  يهضبق  رد  لـماک  روطهب  ارنآ  رگید ، ياـهورین  زا  شیب 
هب مه  دننکیم ؛ هچ  دـنراد  دـندیمهفیم  دـندش ؛ نآ  طاقن  نیرتساسح  رد  هزرابم  نادـیم  دراو  دـندوب ، هتفرگ  تسد  رـس  یـضعب  زور  نآ 

؛ دـنداد ناشن  ار  ناریا  تلم  تکرح  ندوب  هناهاگآ  مه  لـمع  رد  دـندوب . فقاو  راـک  نیا  تمظع  تیمها و  هب  مه  دـندوب ، هاـگآ  نآ  رطخ 
تیوه تساوخ و  هب  انتعایب  ربکتسم و  هناگیب و  ياهتردق  رادتقا  دنمک  دنتسین  رضاح  هعماج  راشقا  يهمه  رد  تلم  نیا  ناگدازآ  هکنیا 

، هرطاخ نیا  اذل  دنک . ادیپ  ققحت  اهنآ  یلخاد  يدایا  يهلیـسوهب  نانمـشد  ییارگرادتقا  هچرگا  دننیبب ؛ دوخ  ياپ  تسد و  رب  ار  ناریا  تلم 
نیگمهـس ياهنافوط  لباقم  رد  ار  هناهاگآ  تکرح  نیا  هک  تسا  نیا  رد  مه  ناریا  تلم  راختفا  تسا . مایپ  ياراد  راگدنام و  مهم ، رایـسب 

ییاوه 19/11/1383 يورین  لنسرپ  اب  رادید  درک . ظفح  ار  نآ  درکن ؛ اهر  دادن و  تسد  زا  هضراعم ، تفلاخم و 

رکش يهدجس 

. میدوب لـخاد  ًاـعبط  اـم  اـهزور  نآ  ياـهتیلاعف  يهمه  رد  هک  یلاـح  رد  میدوـب . تُهب  تلاـح  کـی  رد  اـم  اـهزور  نآ  رد  رکـش  يهدـجس 
رب تهب  يروابان و  تلاح  کی  نکل  تشاد . دوجو  ًابیرقت  یمئاد  روضح  کی  میدوب و  بـالقنا  ياروش  وضع  اـم  دـینادیم  هک  روطناـمه 
هب اهراب  دوب  هتـشذگ  هک  مه  نمهب  زا 22  دعب  یتدـم  ات  نم   1 دینکب . بجعت  امـش  دـیاش  هک  میوگب  يزیچ  کی  نم  دوب . مکاح  ام  يهمه 
هک یئالط  يایؤر  نیا  متـسه ، باوخ  رگا  ینعی  موش . رادـیب  باوخ  زا  هک  مدرکیم  شالت  و  رادـیب . اـی  میباوخ  اـم  هک  مداـتفایم  رکف  نیا 
... رکش يهدجـس  هلأسم . دوب  روآتفگـش  ام  يارب  ردقنیا  دنکن ، ادیپ  همادا  یلیخ  دوب  دهاوخ  ردق  هچ  ره  دوش  رادیب  مدآ  رگا  دبال  شدعب 

ياهناـخراک کـی  زا  متـشاد  نیـشام  وت  نم  يریبـعت . یچمه  کـی  یمالـسا ، بـالقنا  يادـص  تفگ  راـب  لوا  يارب  ویدار  هک  یتعاـس  نآ 
دندوب و هتخادنا  هار  یغولـش  دندوب و  هدش  عمج  اجنآ  بلطتصرف  ِرگلالخا  لماوع  هک  دوب  ياهناخراک  کی  ماما . ّرقم  فرط  مدمآیم 

دوجو تدش  تیاهن  رد  زونه  تالکشم  مهدجه و  مهدفه ، دیاش  ًالثم  ياهزور  نآ  دوب ، مه  رایتخب  دیاش  زونه  هک  بالقنا  يهحوبحب  رد 
تاکیرحت دندوب ، هداتفا  هار  ياهناخراک  کی  يوت  دندوب . يریگجاب  یهاوخجاب و  رکف  هب  اهنیا  دوب  هدـشن  ماجنا  راک  چـیه  زونه  تشاد و 

يادـص هک  درک  نالعا  ویدار  هک  دوب  تعجارم  رد  میهدـب . ناماسورـس  يرادـقم  کی  هک  اـجنآ  میتفر  اـم  اـهنیا ، دـندوب و  هدرک  تسرد 
لباق ریغ  روصت و  لباق  ریغ  ام  يارب  ردقنیا  ینعی  مدرک . هدجس  مداتفا و  نیمز  يور  نیئاپ  مدمآ  متشاد  هگن  ار  نیشام  نم  یمالسا . بالقنا 

ِزور تسیب  ًالثم  نآ  رد  ار  مدوخ  ینهذ  تارطاخ  مهاوخب  نم  رگا  هک  يروط  هب  تشاد ، هلأسم  کی  تاظحل  نآ  زا  ياهظحل  ره  دوب . رواـب 
! ماما دورو  منک . نایب  ار  تشذگیم  ام  ِزور  نآ  یگدـنز  نهذ و  رد  هک  ار  هچ  نآ  يهمه  مناوتیمن  ًانیقی  منک  نایب  بالقنا  شوح  لوح و 
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يوت ماما ، تمدخ  میتفریم  رگید ، هاگشناد  رد  میدوب  نصحتم  هک  دینادیم  هاگـشناد ، زا  ام  هک  ناشیا  دورو  ِزور  نآ  هتبلا  ماما  دورو  زور 
ماما يارب  هک  هچنآ  رب  ِینارگن  زا  هدنب  دندیدنخیم ، دندوب ، لاحـشوخ  همه  ار . نیمه  متفگ  مه  ماما  دوخ  تمدـخ  یتقو  کی  نم  نیـشام 

مه ییاهدیدهت  کی  نوچ  دیایب . شیپ  تسا  نکمم  یچ  ماما  يارب  هک  متـسنادیمن  متخیریم و  کشا  رایتخایب  دیایب  شیپ  تسا  نکمم 
اهینارگن و دـش  رهاـظ  ماـما  شمارآ  هکنیا  درجم  هب  دـندش . دراو  ماـما  لیـصافت  نآ  اـب  میدـش ، هاـگدورف  دراو  میتفر  دـعب  تشاد . دوجو 
. دندیشخب شمارآ  دندوب ، نارگن  هک  رگید  ياهیلیخ  هب  دیاش  هدنب و  هب  ناشدوخ  شمارآ  اب  ماما  ینعی  دش . فرطرب  یلک  هب  ام  بارطضا 

جراخ مدآ  نت  زا  هکنیا  لثم  هلاس  دـنچ  نیا  یگتـسخ  ناـهگان  اـجنآ ، مدرکیم  تراـیز  نم  ار  ماـما  يداـمتم  ياـهلاس  زا  دـعب  هک  یتقو 
هنادـنمزوریپ یعقاو و  ققحت  کی  اب  تبالـص و  لامک  اب  ماما و  دوجو  رد  هدـش  مسجم  اـهوزرآ  نآ  يهمه  هک  دـشیم  ساـسحا  دـشیم .

دهاش اهامـش  يهمه  بخ  هک  یلیـصافت  نآ  اب  هاگدورف و  زا  میدش  رهـش  دراو  میدمآ  هک  یتقو  هدرک . ادـیپ  رولبت  ناسنا  لباقم  رد  اجنیا 
هب دنتفر  ارهز  تشهب  زا  يرـصع  ماما  دینادیم  هک  روطنامه  تسا ، هدنز  ایاضق  نآ  دیاش  مدرم  يهمه  نهذ  رد  زونه  هَّللادـمحب  دـیدوب و 
زا هک  دـندرب  ینمأم  کی  هب  دـندوبر و  تقیقح  رد  ار  ماما  يرون  قطان  ياقآ  صخـشم ، روط  هب  الاح  نامناردارب  یمولعمان و  يهطقن  کـی 

، بورغ مد  اـت  دـندوب  هدرک  تکرح  سیراـپ  زا  هک  شلبق  بش  زا  ماـما  دـننکب و  تاـساسحا  زاربا  همه  دنتـساوخیم  هک  مدرم  تاـساسحا 
دنهدب تحارتسا  يرادقم  کی  دـندوب  هدرکن  تحارتسا  هظحل  کی  چـیه  دـندوب و  روضح  راک و  راشف  لاح  رد  ًامئاد  بورغ  مدامد  ًابیرقت 
ماـجنا ار  ناـمیاهراک  هاـفر  يهسردـم  هاـفر . میدوب  هتفر  اـم  لاـح ، نآ  رد  اـم  ینعی  میدوب  نیئاـپ  مه  اـم  هاـفر  يهسردـم  رد  ماـما  ماـما . هب 

ماما دورو  زا  دعب  هک  یتابیترت  ماما و  هاگتماقا  يهمانرب  يور  نامناردارب و  اب  میدوب  هتـسشن  ام  دـنوشب  دراو  ماما  هک  ینآ  زا  لبق  میدادیم .
هک میدروآیمرد  ام  ياهیرـشن  کی  اهزور  نآ  دوب . هدـش  ییاهیزیرهمانرب  کـی  میدوب ، هدرک  هرکاذـم  يرادـقم  کـی  دریگب  ماـجنا  دـیاب 
رد هتبلا  دش . رشتنم  ياهرامش  دنچ  کی  دمآیم . نوریب  هیرشن  نیا  هافر  نامه  زا  دشیم ، پاچ  هیرـشن  نآ  رد  اهنیا  ًالثم  رابخا و  زا  یـضعب 

اجنآ متشگرب  نم  هک -  منک  ضرع  دمآرد - . نآ  مه  هرامـش  هس  ود  کی  میتخادنا  هار  اجنآ  يرگید  يهیرـشن  کی  مه  نصحت  نارود 
اجنآ يرادـقم  کـی  هک  ياهطقن  کـی  هب  دـنتفر  ماـما  هک  میدرک  ادـیپ  عـالطا  دـش . دـهاوخ  هچ  مینیبب  هک  هظحل  هب  هظحل  میدوب  رظتنم  و 

رخآ اهنیا . دنناوخب و  ار  ناشرصع  رهظ و  زامن  دوب ، هدش  بورغ  کیدزن  دندوب  هدناوخن  ًارهاظ  ار  ناشرـصع  رهظ و  زامن  دننک ، تحارتسا 
هد دودح  تعاس  نوریب . دیایب  دوشب و  پاچ  میتفگ  هک  ياهیرشن  نامه  يوت  هک  مدرکیم  میظنت  ار  زور  نآ  ياهربخ  متشاد  نم  دوب ، بش 

کی دوب -  یکچوک  رد  کی  دشیم  زاب  ِهچوک  نآ  زا  هک  هافر -  ( يهسردـم  ) یلخاد طایح  رد  زا  هک  میدـید  تقو  کی  ًابیرقت ، دوب  بش 
. هدش عقاو  ياهثداح  کی  هک  دش  مولعم  دش } ادیپ   } دندرک و ادص  رـس و  اجنآ  يرفن  دنچ  کی  نم و  مدرک  ساسحا  ياهمهمه  يادـص 
هک رادساپ  رادـساپ - ، ياهردارب  نیا  و  دوبن . ناشیا  اب  سکچیه  دـندش . دراو  رد  زا  اهنت  ماما ، هلب  مدـید  مدرک  هاگن  هرجنپ  مد  زا  متفر  نم 

دننکب و هچ  هک  دندوب  هدنام  هتخانشن  اپ  زا  رـس  دندوب  هدید  ناشدوخ  لباقم  رد  ار  ماما  ناهگان  هک  دندوب -  اجنآ  هک  یناسک  نامه  ینعی 
. دندرکیم تبحـص  اهنیا  اب  یئورـشوخ  لامک  اب  دندوب  هدـنارذگ  زور  نآ  هک  یگتـسخ  نآ  مغریلع  مه  ماما  دـندوب ، هتفرگ  ار  ماما  رود 
هب دندیـسر  دندرک  یط  ار  تایح  لوط  روطنیمه  دندوب ، ًاعومجم  ًالثم  رفن  هدزناپ  هد  کی  دیاش  هتبلا  دندیـسوبیم ، ار  ماما  تسد  مه  اهنیا 
مد مدمآ  هرجنپ  زا  نم  مدوب . قاتا  نآ  يوت  نم  هک  دوب  مه  یقاتا  نامه  يولهپ  اههلپ  نآ  دشیم و  یهتنم  لوا  يهقبط  لاح  هب  هک  ییاههلپ 
رود ماما ، فرط  دنتفر  مه  اهنیا  دندوب  اههچب  زا  ياهدع  مه  لاه  وت  دندش . دراو  ماما  منیبب . کیدزن  زا  ار  ماما  هک  مدش  لاه  دراو  قاتا  رد 

تمحازم رفن  کی  ردـق  هب  هک  مدـید  مسوبب  ار  ماما  تسد  موشب  کیدزن  مدرک  یچ  ره  نم  دنـسوبب . ار  ناـشیا  تسد  هک  دـنتفرگ  ار  ماـما 
ود زا  ماما  مداتـسیا و  رانک  مسوبب ، ار  ناشیا  تسد  ماما  تمدـخ  مورب  متـشاد  هک  يدـیدش  لیم  مغریلع  دـش و  دـهاوخ  داجیا  ماـما  يارب 

. درک دهاوخ  کمک  یغولـش  نیا  هب  مه  نم  ِنتفر  ناشیا و  رو  رود و  تسا  غولـش  مدـید  نوچ  متفرن  کیدزن  نم  دـندرک . روبع  نم  يرتم 
مدوخ اما  مورب ، تساوخیم  ملد  یلیخ  مه  نم  ماما  فرط  دنتفریم  همه  هاگدورف  يوت  متشاد . مه  هاگدورف  يوت  نم  ار  ساسحا  نیا  نیع 

نیا رد  الاب و  دنتفر  اههلپ  زا  دندمآ  ماما  دـننکن . هتـسخ  ار  ناشیا  هک  ماما  فرط  دـنورب  هک  مدـشیم  عنام  مه  رگید  یـضعب  مدـش ، عنام  ار 
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هک دندیـسر  هک  اههلپ  درگاپ  مد  دـنتفر  دوب . هدـش  عمج  مدآ  يرفن  هاجنپ  لهچ  يرفن ، لهچ  یـس  کی  دـیاش  دودـح  رد  اههلپ  ياـپ  نیح 
دنشاب هدرکن  اهر  هک  دنتساوخ  ینعی  دنتـسشن ، همه  نیمز و  يور  دنتـسشن  تیعمج و  نیا  فرط  دنتـشگرب  وهکی  الاب . دنورب  دنتـساوخیم 

يهدـشن باـسح  مدـقم  ریخ  کـی  درک و  تبحـص  يرادـقم  کـی  اـجنآ  ناردارب  زا  یکی  ار . ناـشدوخ  نارادتـسود  نادـنمهقالع و  نیا 
یقاتا رد  الاب  دنتفر  دندرک و  تبحـص  ياهملک  دنچ  کی  ماما  مه  دعب  تفگ . تشادن -  ار  رادـید  نیا  راظتنا  سکچیه  نوچ  یناجیهرپ - 

لاوس هب  خـساپ  رد  . 1 تشونیپ : هظحل ... هب  هظحل  تارطاخ  رگید  روطنیمه  و  اـجنآ . هب  دـندش  یئاـمنهار  دوب  هدـش  نیعم  ناـشیارب  هک 
رجف 24/10/1362 ههد  هرابرد  یتاعوبطم  هبحاصم  یگتفه  تاعالطا  راگنربخ 

راطق رد  تقو  لوا  زامن 

زا لبق  بلغا  اهامـش  تسین . بالقنا  زا  لبق  اب  يهسیاقم  لباق  تقو ) لوا  زاـمن   ) تاـهج نیا  اـم  روشک  رد  زورما  راـطق  رد  تقو  لوا  زاـمن 
راک ره  میدش ، فرشم  تابتع  رفس  کی  میدوب ، هتفر  قارع  ام  رگید . ياهاج  یـضعب  مه  اجنیا ، مه  دوب ! بیجع  تسین . ناتدای  ار  بالقنا 

 - راطق رخاوا  زا  مدش  روبجم  هدنب  و  دشیمن . هک  دندوب  هدرک  میظنت  يروج  دشیمن ؛ ًالـصا  ینعی  درکن ؛ فقوت  حبـص ، زامن  يارب  میدرک 
دوب و فیثک  راطق  لخاد  رد  نوچ  مناوخب ؛ زامن  مناوتب  هک  نوریب ، مزادنیب  هرجنپ  زا  ار  مدوخ  دوب -  هاگتسیا  لئاوا  ای  هاگتـسیا  کیدزن  هک 

زامن تیمها  تسه . راظتنا  اهنیا  زا  شیب  اهتنم  هدرک ؛ توافت  یلیخ  الاح  دشیمن . تیاعر  چیه  اهزیچ  نیا  لاح ، ره  هب  دناوخ . زامن  دشیمن 
زامن 29/8/1387 يرسارس  سالجا  نیمهدفه  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب  دشاب . مولعم  دیاب 

لیعامسا یفطصم 

هک تسا  نیمه  معن  زا  یکی  داد . شاداپ  نارازه  دندرک ، تدهاجم  کی  تکرح و  کی  هک  ار  ام  تلم  لاعتم ، يادخ  لیعامـسا  یفطـصم 
ياهویدار مدرکیم . ادـیپ  تمحز  اب  ار  ییویدار  ياهجوم  نیا  زا  یـضعب  قباس ، رد  هک  دـیآیم  مدای  نم  تسا . ینآرق  وج  وج ، هللادـمحلا 

اجنآ رد  هام  دـنچ  دوب ، هتفر  رـصم  هب  وا  دـنک -  شتمحر  ادـخ  میتشاد -  یقیفر  ام  مدینـشیم . ار  نآ  تمحز  اب  مدرکیم و  زاـب  ار  رـصم 
راون زا  نم  اصوصخم  دوب . هدروآ  اجنیا  هب  ار  نانآ  لاثما  تعفر و  دـمحم  لیعامـسا و  یفطـصم  خیـش  حاـتفلاوبا ، ياـهراون  دوب و  هدـنام 

یفطصم خیش  هک  دعب  مدش . انشآ  لیعامـسا  یفطـصم  خیـش  يادص  اب  مه  اهدعب  مدرکیم . شوگ  ار  نآ  دمآیم ؛ مشوخ  یلیخ  حاتفلاوبا 
ینویـسب دـمحم  داتـسا  روـنا و  دـمحم  تاحـش  داتـسا  نآرق : ناـیراق  اـب  عـیدوت  مسارم  رد  تاـنایب  تفر . مداـی  هیقب  متخانـش ، ار  لیعامـسا 

01/12/1369

رویرهش 1360 زا 8  بالقنا  ربهر  هرطاخ 

رد مدرکیم و  تحارتسا  یلزنم ... رد  مدوب ، هدـش  جراـخ  ناتـسرامیب  زا  هزاـت  مدوب ، راـمیب  نم  رویرهش 1360  زا 8  بالقنا  ربهر  هرطاـخ 
نایم رد  نم  اب  ار  لئاسم  دندمآیم و )  ) رگید ناردارب  رنهاب و  دیهـش  ییاجر و  دیهـش  موحرم  متفرگیم ؛ رارق  مه  لاوحا  عاضوا و  نایرج 

رد یهاگ  دوب ، هدش  رتهب  ملاح  ًاجیردت  رخاوا  نیا  رد  مشاب . هتشاد  متسناوتیمن  تانایرج  رد  یلاعف  تکرـش  نم  دوخ  نکیل  دنتـشاذگیم .
لئاسم هب  عجار  مدرک و  تکرش  ییاجر  موحرم  دوخ  قاتا  رد  ياهسلج  رد  هثداح ؛ زا  لبق  بش  رد  هکنیاامک  مدرکیم ، تکرـش  تاسلج 

، مدوب هدـیباوخ  مدوب و  رامیب  مه  نم  دوب ، مه  رهظزادـعب  و  راجفنا )  ) هثداح لحم  زا  مدوب  رود  نیاربانب  میدرکیم . تبحـص  یتکلمم  مهم 
بمب کی  هک  دنتفگ  هیچ ؟ متفگ  مدینش . ییاههمزمز  کی  دندوب  نم  يولهپ  هک  ییاهردارب  رادساپ ، ياههچب  زا  مدش  رادیب  هک  باوخ  زا 

اب مدـش ، نارگن  هداعلاقوف  نم  دـندوب ، مه  رنهاب  ییاـجر و  هک  دـنتفگ  هدوب ؟ اـجنآ  یک  هک  متفگ  تسا . هدـش  رجفنم  يریزوتسخن  رد 
ضقانتم همه  اهربخ  اما  ندرک ، نفلت  اجنآ  اجنیا  مدرک  انب  متسشن ، نفلت ، ياپ  مدناسر  ار  مدوخ  متشاد  هک  یناوتان  فیعض و  رایسب  لاح 
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، هدشن ادیپ  ناشدسج  تفگیم  یکی  دـندمآ ، نوریب  هدـنز  تفگیم  یکی  تسا ، بوخ  ناشلاح  هک  تفگیم  یکی  دوب . هدـننک  نارگن  و 
رـس هب  ینارگن  دـب و  هداـعلاقوف  تلاـح  رد  دوـب  هدیـسرن  نم  هب  یتـسرد  ربـخ  هک  بش  لـئاوا  اـت  نم  دنناتـسرامیب و  يوـت  تفگیم  یکی 

، یمیدق زیزع و  تسود  ود  دوب . یتاساسحا  هچ  هک  تسا  یعیبط  عقوم  نآ  رد  نم  تاساسحا  دش . نشور  میارب  بلطم  هرخألاب  ات  مدربیم ،
هعیاض ساسحا  مدرکیم ، تراـسخ  ساـسحا  ًادـیدش  نم  میدوب و  هداد  تسد  زا  ار  یمالـسا  يروهمج  لوا  زارط  رـصنع  ود  یبـالقنا ، ود 

هک دوب  نیمه  مدرکیم و  دـندوب  هثداح  نیا  نیلماع  هک  یناسک  نآ  هب  تبـسن  مشخ  ساسحا  یفرط  زا  مدرکیم و  مغ  ساـسحا  مدرکیم ،
ار نم  همه  ابطا  هکنیا  اب  و  سلجم ، هب  هزانج  عییشت  يارب  مدمآ  مدش ، نیشام  راوس  مدش ، اپ  مدوب  لاحیب  یلیخ  هکنیا  اب  دوز  حبـص  ادرف 

يولج ناویا  يور  اجنآ  مدمآ  منکن ، مسارم  رد  تکرش  هک  مروآیمن  تقاط  مدید  منکن ، تلاخد  منکن و  تکرش  نم  هک  دندرکیم  عنم 
ناـجیه سب  زا  متفیب ، نم  اداـبن  هک  دـندوب  هتفرگ  ناتـسود  ار  نم  رو  رود و  هک  مدرک  ناـجیه  لاـمک  اـب  مه  ياینارنخـس  کـی  سلجم و 

اریز مدوب ، هدید  نم  زورنآ  ات  هک  دوب  ياهثداح  نیرتخلت  میوگب  مناوتب  دیاش  ینعی  دوب ، یخلت  يهثداح  رایـسب  نم  يارب  لاحرههب  متـشاد .
دعب مدـیمهفیمن ، مدوب و  شوهیب  زور  نآ  نم  هک  دوـب  هداـتفا  قاـفتا  یماـگنه  دـشاب  رتخـلت  نم  يارب  تسناوـتیم  هک  ریتتفه  يهثداـح 

نم يارب  ریت  تفه  يهثداح  زا  دعب  صوصخ  هب  یناهگان  يهثداح  نیا  اما  مدرک ، ادیپ  عالطا  مدش و  انـشآ  هرذ  هرذ  هثداح  نیا  اب  ًاجیردـت 
. دوب هدمآ  شیپ  نم  يارب  زور  نآ  ات  هک  دوب  ياهثداح  نیرتخلت  دیاش 

تفریم هعمج  زامن  هب  روتوم  اب  هک  يریزو 

ینعی هراکهمه -  شریزوتسخن  یتافیرـشت و  نآ  روهمج  سیئر  هک  مدوب  هتفر  يروشک  هب  تفریم  هعمج  زاـمن  هب  روتوم  اـب  هک  يریزو 
ام اب  ییهقیقد  دـنچ  مه  دـعب  دوب ، هدرک  تکرـش  ام  لابقتـسا  مسارم  رد  روهمج  سیئر  یتافیرـشت ، ظاحل  زا  دوب . روشک -  تلود و  سیئر 

سیئر میدـش . دادرارق  هرکاذـم و  رظن و  يهلداـبم  تبحـص و  لوغـشم  روشک ، نآ  ریزوتسخن  اـب  اـم  دـماین و  رگید  تفر و  سپـس  دوب و 
دیوریم و مه  اسیلک  ایآ  دیتسه ، شیشک  نوچ  امـش  هک  مدیـسرپ  وا  زا  مدوب ، وا  اب  هک  ییهظحل  دنچ  نآ  رد  دوب . شیـشک  ًاقافتا  روهمج ،
راب و کی  ًالثم  ییهتفه  مورب ! اسیلک  هب  منکیمن  تقو  ًالصا  نم  هن ، تفگ : دیهدیم ؟ ماجنا  ار  یبهذم  مسارم  يروهمج ، تسایر  لاح  رد 

شزرو نم  تفگ : دش ، تبحـص  دـعب  موریم ! اسیلک  هب  درک -  نیعم  ار  يرود  نامز  وا  تسین ، مدای  الاح  راب -  کی  هتفه  دـنچ  یهاگ  ای 
هکنآ اب  ینعی  منکیم ! يزاب  لابتوف  زور  ره  نم  هلب ، تفگ : دینکیم ؟ تصرف  امش  متفگ : تشاد .) لابتوف  میت   ) متـسیلابتوف منکیم و  مه 

دناوتیم تسین ، ییهراـک  تکلمم  رد  هک  يروهمج  سیئر  درکیم ! شزرو  زور  ره  یلو  درکیمن ؛ نتفر  اـسیلک  ِتقو  اـما  دوـب ، شیـشک 
، نیا دنک . فرص  هناخدور  نالف  ياپ  يریگیهام  رد  تکرش  هکـساملاب و  رد  تکرـش  ندرک و  يزاب  لابتوف  يارب  ار  شدوخ  تقو  اهتعاس 

ساسحا یقیقح  يهلـصاف  روشک ، نالوؤسم  ناـشدوخ و  نیب  مدرم  زورما  هک  تسا  نیا  اـم  ندوب  یمدرم  رهظم  تسین . ندوب  یمدرم  رهظم 
ساسحا دـشاب ، هتـشاد  یتاقالم  روشک  نیا  روهمج  سیئر  اب  مدرم ، نیا  داحآ  زا  کـیره  رگا  زورما  تسا . یگرزب  تمعن  نیا ، دـننکیمن .

ام هک  اجنآ  ات  اهتموکح -  يهمه  رد  میوگب  مناوتب  دـیاش  هک  یتاقبط  بذاک  جوا  يرگیفارـشا و  تلاح  نآ  دراد . قرف  وا  اب  هک  دـنکیمن 
یفارـشا يهداوناخ  کی  زا  اهنآ  دنرازاب . هچوک و  ِیلومعم  مدرم  نیمه  وزج  ارزو ، تسین . یمالـسا  يروهمج  رد  دراد ، دوجو  مینادیم - 
دناهدروآ لغش  نالف  زا  ای  هاگشناد ، لخاد  زا  ار  اهنآ  یییهاگآ ، صصخت و  تیلوؤسم و  رطاخ  هب  دنیایب . ترازو  دنـسم  هب  دناهدشن  ادج 

 - شیپ يدنچ  تقوکی  دنوریم . ناشیلبق  لغش  نامه  غارـس  زاب  دنوشیم ، لصفنم  راک  زا  هک  مه  یتقو  دناهتـشاذگ . ترازو  سأر  رد  و 
اب دـناشن و  يزاگ  روتوم  يور  ار  شلایع  شدـعب ، يهتفه  نامه  تفر . رانک  ترازو  زا  اـم ، ناـمز  يارزو  زا  یکی  نیا -  زا  لـبق  لاـس  ود 

هعمج زامن  هب  دـناشنب و  نآ  رد  ار  شنز  هک  درادـن  ناکیپ  کی  یّتح  هک  تسا  نیا  وا ، یعامتجا  نأش  ینعی  دروآ ! هعمج  زاـمن  هب  شدوخ 
روشک 7/3/69 رسارس  يهعمج  يهمئا  اب  رادید  رد  ینارنخس  تسا . یمهم  یلیخ  زیچ  نیا ، دروایب .
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تسا یمدرم  شمسا  طقف 

زا یکی  میدوب ، هتفر  یتسیلایـسوس  ياهروشک  نیمه  زا  یکی  هب  لبق  لاـس  ود  یکی  هک  ییاهرفـس  زا  یکی  رد  تسا  یمدرم  شمـسا  طـقف 
هدرک ییاهتبحـص  سلجم  هب  عجار  روشک  نآ  یلم  سلجم  تاماقم  اب  دوب ، یمالـسا  ياروش  سلجم  مرتحم  ناگدنیامن  زا  هک  ام  ناهارمه 

تبحـص یعوضوم  هب  عجار  میدوب و  هتـسشن  ام  دوب . هتفرگ  اهنآ  سلجم  زا  مه  یتاعالطا  دوب و  هداد  اهنآ  هب  ام  سلجم  زا  یتاـعالطا  دوب .
دای میدوب -  ناشنامهیم  هک  نایاقآ -  نیا  زا  یمهم  ياهزیچ  ام  تفگ : دـمآ و  اـم  شیپ  يدـج  یلیخ  يهفاـیق  کـی  اـب  ناـشیا ، میدرکیم .

دراد و وضع  دنچ  تسا و  هنوگچ  امش  ِسلجم  هک  میدیسرپ  اهنیا  زا  میدرک ، تبحص  اهنیا  اب  سلجم  هب  عجار  هک  یتقو  تفگ : وا  میتفرگ .
هک تـسا  يدارفا  زا  لکـشتم  اـهنیا ، یلم  سلجم  هـک  دـش  موـلعم  ددرگیم ؟ باـختنا  هنوـگچ  شـسیئر  دوـشیم و  لیکـشت  یعقاوـم  هـچ 

اضعا و ناونع  هب  مدآ  رفن  دصشش  دصناپ ، ًالثم  ینعی  دوشیم . لیکشت  تموکح  ِدوخ  هب  هتسباو  ِیبزح  ياهنامزاس  اههاگتسد و  يهلیسوهب 
یلاس تسا ، یلم  يهرگنک  ناشعمجت  مان  هک  دارفا  نیا  دعب  دنوشیم . باختنا  یبزح  ياههاگتـسد  نامه  يهلیـسو  هب  هرگنک ، ناگدـنیامن 

ار نوناق  دوشیم ، لیکـشت  ناشیراذگنوناق  سلجم  هبترم  ود  یلاس  طقف  هک  روشک  نیا  رد  دـینیبب  امـش  دـنهدیم ! لیکـشت  هسلج  هبترم  ود 
رگا دنراد . رارق  تموکح  تالیکـشت  سأر  رد  هک  تسا  ییاهنامه  تسد  تسیک ؟ تسد  يراذـگنوناق  رایتخا  دـنکیم ؟ عضو  یـسک  هچ 

رد تسا ، یمدرم  شمسا  یمدرم . تموکح  ینعی  یتسیلایـسوس ؛ کیتارکومد  تموکح  دنیوگیم : تسیچ ؟ امـش  تموکح  مسا  دیـسرپب 
مـسا دندناسر . يزوریپ  هب  ار  بالقنا  هک  دنتـسه  یمدرم  نامه  نیا ، دـنرادن و  تلاخد  مدرم  روشک ، نآ  روما  زا  يرما  چـیه  رد  هک  یلاح 

هب ار  یماظن  بالقنا ، کی  ساسا  رب  هک  ییاهروشک  میدـید و  اـیند  رد  اـم  هک  ییاـهبالقنا  يهمه  تسا . یبـالقنا  روشک  مه  اـهروشک  نیا 
نارهت 20/11/68 يهعمج  زامن  ياههبطخ  مدرک . حرطم  هک  دندوب  یلکش  نیمه  هب  ًابیرقت  دندروآ ، دوجو 

! دنسرتیم اکیرما  زا  دناهتسشن ، اجنیا  رد  هک  ییاهنیا  يهمه 

قطن هک  یللملانیب  عماجم  زا  یکی  رد  هک  ماهدرک  لقن  اهراب  ار  هرطاخ  نیا  دنـسرتیم ! اکیرما  زا  دناهتـسشن ، اجنیا  رد  هک  ییاهنیا  يهمه 
تأیه دـص  زا  شیب  روضح  رد  ار  يوروش  اـکیرما و  مدرک و  داریا  اـیند  رد  هطلـس  ماـظن  اهتردـق و  طلـست  هیلع  اـجنآ  رد  يروشُرپ  یلیخ 

: دنتفگ دندرک و  قیدصت  نیـسحت و  دندمآ  يدایز  يهدع  قطن ، نآ  زا  دعب  مدرک ، موکحم  مدیبوک و  مان  هب  اهتلود ، ياسؤر  یگدـنیامن و 
دـمآ و نم  دزن  دنتـشک -  ار  وا  مه  دـعب  هتبلا  و  دوب -  یبـالقنا  ناوج  کـی  هک  اـهروشک  نارـس  زا  یکی  تسا . تسرد  امـش  نخـس  نیمه 

ییاهنیا يهمه  دیـسرتیمن ؛ اکیرما  زا  هک  دینکن  هاگن  ناتدوخ  هب  هک  میوگب  امـش  هب  نم  اهتنم  تسا ، تسرد  امـش  ياهفرح  يهمه  تفگ :
ِیتردـقربا تبیه  مسرتیم !! اکیرما  زا  مه  نم  تفگ : دروآ و  نم  کیدزن  ار  شرـس  دـعب  دنـسرتیم ! اکیرما  زا  دناهتـسشن ، اـجنیا  رد  هک 

، ناشلقع تسایس و  لوپ و  حالـس و  تردق و  تقیقح ، رد  دنکیم . هدرکیم و  لح  ایند  رد  ار  اهنآ  تالکـشم  نیرتشیب  هشیمه  اهتردقربا ،
نیا ـالاح  دنتـسیاب . اـهنآ  لـباقم  رد  دـننکیمن  تأرج  دـناسرتیم و  ار  همه  هک  تساـهنآ  تبیه  نیا  تسا . ناـشتبیه  زا  رتـمک  بـتارم  هـب 

اب تسا  لاس  هدزای  دنکیم ، لصف  لح و  دوخ  عفن  هب  ار  عاضوا  دوشیم و  اهروشک  دراو  حضاو  مه  یلیخ  هک  هناردلق  یتبیه  اب  تردقربا ،
هتسناوتن یلو  دیامن ، دوبان  ار  ماظن  نیا  دربب و  نیب  زا  ار  بالقنا  نیا  دناوتب  هکنیا  يارب  دگنجیم ؛ بالقنا  اب  دوریم و  راجنلک  ناریا  تلم 

ناریا 19/11/68 یمالسا  يروهمج  شترا  ییاوه  يورین  لنسرپ  زا  يریثک  عمج  هدنامرف و  اب  رادید  رد  ینارنخس  تسا .

دش راکشآ  ناشغورد  دنتفگیم و  غورد  اهنآ 

رد ییاوه ، يورین  يالاب  حطـس  رـصانع  زا  یکی  بالقنا ، يزوریپ  لوا  ياـههام  ناـمه  دـش  راکـشآ  ناـشغورد  دـنتفگیم و  غورد  اـهنآ 
ار اههرود  نیا  نم  تسا . هدرک  نم  جرخ  ناموت  درایلیم  کی  مدرم ، یمومع  قودنـص  شترا و  نیا  تفگ : دـمآ و  نم  شیپ  عاـفد  ترازو 
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لیبق نیا  زا  يدادعت  دینک . يرادربهرهب  هیامرـس  نیا  زا  امـش  ماهدیـسرن . اجنیا  هب  ناسآ  نم  مراد . ار  اهیهاگآ  اهـصصخت و  نیا  ماهدـید و 
مه اهناسنا  دوب . تلم  هب  قلعتم  نوچ  مینک ؛ هدافتـسا  میریگب و  ار  نآ  تسا ، تلم  هب  قلعتم  ییهیامرـس  رگا  هک  میتشادـن  یفرح  اـم  دـندوب .
رد اما  تسا ؛ شدوخ  هب  قلعتم  یصخش ، تیثیح  کی  رد  ناسنا  میتسین . نامدوخ  يارب  میعمج و  هب  قلعتم  مه  امش  نم و  دنعمج . هب  قلعتم 

رارق نآ  رد  هک  تسا  ییهعومجم  نآ  هب  قلعتم  هکلب  تسین ، دوخ  هب  قلعتم  انعم -  کی  هب  یمومع -  دـید  کـی  رد  یعمج و  تیثیح  کـی 
همدص دیآیم و  دراو  هبرـض  عمج  يهیامرـس  هب  نوچ  دـنکب ؛ تالکـشم  تافآ و  راچد  ای  دربب و  نیب  زا  ار  شدوخ  درادـن  قح  اذـل  دراد .
نکیل میرادـهگن ؛ ییهیامرـس  هریخذ و  ناونع  هب  ار  نآ  تفرگیم ، رارق  عمج  تمدـخ  رد  یناـسنا  رگا  هک  میتشادـن  یفرح  اـم  دروـخیم .

دنتفر و دندشن ، راتفرگ  بالقنا  ياههاگداد  رد  یمرج ، ناونع  هب  هک  ییاهنآ  دنتخیرگ و  هتبلا  دش و  راکشآ  ناشغورد  دنتفگیم و  غورد 
رد مالـسا  نانمـشد  مومـسم  تاغیلبت  رهز  هک  ییاهرـشق  هن  دندوب ؛ اهرـشق  نآ  نیا ، دنتفرگن . رارق  مدرم  بالقنا و  تمدـخ  رد  مه  هرخالاب 
رد دوجو  يهمه  اب  ًاتقیقح  اهنآ  دنـشاب . هدشن  هتفرگ  راک  هب  تلم  نانمـشد  تسد  رد  ییهرهُم  ناونع  هب  دشاب و  هتفرن  ورف  اهنآ  ناج  قامعا 

يروهمج شترا  ییاوه  يورین  لنـسرپ  زا  يریثک  عمج  هدـنامرف و  اب  رادـید  رد  ینارنخـس  دـنتفرگ . رارق  تلم  بـالقنا و  مالـسا و  راـیتخا 
ناریا 19/11/68 یمالسا 

تفرگن ماجنا  ام  نامز  ِتیناحور  يوربآ  هب  طقف  ماظن ، نیا  يزوریپ 

ترــضح تمدــخ  یتبــسانم  هـب  شیپ ، لاـس  هـس  ود  نـم  تـفرگن  ماــجنا  اــم  ناــمز  ِتیناــحور  يوربآ  هـب  طــقف  ماــظن ، نـیا  يزوریپ 
هب طقف  ماظن ، نیا  يزوریپ  نم ، داقتعا  هب  هک  مدرک  ضرع  ناشیا  هب  مراذگب . نایم  رد  ار  يداهنـشیپ  ات  مدیـسر  هیلعیلاعتهَّللاناوضر ) ) ماما

يزوریپ هب  دوب -  هزجعم  ًاعقاو  هک  بالقنا -  نیا  ات  میدرک  جرخ  اـم  هک  ییهیامرـس  نآ  هکلب  تفرگن ؛ ماـجنا  اـم  ناـمز  ِتیناـحور  يوربآ 
نیا هک  يزور  نآ  رد  مه  ماما  دوب . ام  نامز  ات  یسوط  خیش  ینیلک و  خیش  نامز  زا  هعیش ، تیناحور  دقن  هریخذ و  يوربآ  زا  ترابع  دسرب ،

. تسیتـیعقاو نیا  تسا و  نیمه  مه  ناـشیا  دوـخ  فیرـش  رظن  هک  دوـب  موـلعم  دـندرک ، لوـبق  هب  یقلت  ار  بلطم  مدرک ، ضرع  ار  بـلطم 
نارهت ظاعو  يهعماج  تعامج و  يهمئا  املع و  نارهت ، زرابم  نویناحور  عمجم  زرابم و  تیناحور  يهعماج  ياضعا  اب  رادید  رد  ینارنخس 

مّرحم 11/5/68 هام  يهناتسآ  رد  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  یگنهامه  ياروش  ياضعا  و 

دنیوگیم ار  دوخ  یمالسا  مسا  راختفا  اب  ام  مدرم  امش ، بالقنا  زا  دعب 

تیلقا رد  نآ  رد  نیملسم  هک  گرزب  يروشک  زا  ناملسم  رفن  کی  دنیوگیم  ار  دوخ  یمالسا  مسا  راختفا  اب  ام  مدرم  امش ، بالقنا  زا  دعب 
مسا همه  روشک ، نآ  گنهرف  قبط  میدرکیمن . راهظا  زگره  ار  دوخ  ندوب  ناملسم  یمالـسا ، بالقنا  زا  لبق  تفگیم : نم  هب  دنراد ، رارق 

راهظا ار  مسا  نآ  دندرکیمن  تأرج  اما  دنتـشاذگیم ، یمالـسا  مسا  دوخ  ياههچب  يور  ناملـسم  ياههداوناخ  دنچره  و  دنتـشاد ، یلحم 
دنسرپب اهنآ  زا  رگا  و  دنیوگیم ، ار  دوخ  یمالسا  مسا  راختفا  اب  ام  مدرم  امش ، بالقنا  زا  دعب  اما  دندیشکیم ! تلاجخ  نآ  نایب  زا  دننک و 

نارهت 23/4/68 يهعمج  زامن  ياههبطخ  دنروآیم . نابز  رب  راختفا  اب  ار  یمالسا  مسا  نآ  لوا  دیتسه ، یسک  هچ  امش  هک 

فلختم یضاق  اب  دیدش  دروخرب 

نم شیپ  ییاضق ، یلاـع  ياروش  ناـیاقآ  عمج  يروهمج ، تساـیر  نارود  لـیاوا  رد  هک  دـیآیم  مداـی  فلختم  یـضاق  اـب  دـیدش  دروخرب 
مدرک و حرطم  وا  يهرابرد  ار  مدوخ  رظن  نم  دوب . هدرک  یفلخت  يرهش  رد  هک  دش  یییضاق  زا  تبحـص  هسلج ، نآ  رد  دندروآ . فیرـشت 

نیا هک  يرهـش  نامه  رد  ار  یـضاق  نآ  متفگ : هن ؟ ای  دیراد  لوبق  ار  نآ  هک  دینیبب  دـینک و  یبایزرا  ار  نآ  امـش  تسا ، نیا  ماهقیلـس  متفگ 
نامه رد  مه  دعب  دینک و  ارجا  وا  رب  ار  مکح  اجنامه  رد  تسا ، رگید  زیچ  ره  ای  نادنز و  ای  قالـش  رگا  دـینک . همکاحم  هدرک ، ار  فلخت 
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؛ تسا تیوقت  نم  رظن  هب  متفگ : دنکیم . فیعضت  ار  ییاضق  تالیکـشت  راک ، نیا  دنتفگ : دیراذگب . تواضق  دنـسم  رب  هرابود  ار  وا  رهش ،
تفگ دهاوخ  تسشن ، اضق  دنسم  نآ  تشپ  هک  دعب  دروخیم ، ار  کتک  اجنآ  فلخت ، رطاخ  هب  هک  یعرش  مکاح  ای  ناتـسداد و  نآ  اریز 

، نیا درک . دهاوخن  هابتشا  رگید  شدوخ  نیاربانب ، دندرک . ار  راک  نیا  نم  اب  مدش ، دساف  یّتح  نم  تسا ؛ نیا  هییاضق  يهّوق  يهلأسم  دینیبب ،
لامعا اب  دننکیم . فلخت  هک  ضیرم  ًاعقاو  ياهمدآ  رگم  دـیامن ؛ فلخت  رهاظلایلع  دـنکیمن  تأرج  رگید  وا  تسا . یهلا  تمقن  ماقتنا و 

رب رگا  هتبلا ، دنکیم . تازاجم  شدوخ  ار  ینافلختم  نینچ  تسا و  نیا  هییاضق  يهّوق  دـینیبب ، هک  تفگ  دـنهاوخ  مه  نارگید  تیعطاق ، نیا 
نآ میوگیمن . ار  يدراوم  نینچ  نم  تسا . ندرک  تواضق  زا  عنام  رگید  نیا  دـشاب ، هدـش  عطق  یییـضاق  تسد  ًالثم  اضق ، نیزاوم  ساسا 

ریزعت یضاق  اما  میضاق ؛ نم  دیوگب  ًادعب  دننکب و  ریزعت  ار  فلختم  ِیـضاق  دشاب  هدوب  مزال  ًالثم  درادن ، يداریا  هک  تسا  مرظن  دروم  ییاج 
امش مدش ، ریزعت  مدوخ  نم  نیا ؛ ینعی  یمالسا  تواضق  دیوگیم  درادیم و  هگن  الاب  مه  ار  شرـس  دریگیم و  رپس  مه  ار  شاهنیـس  هدش .
يور نم ، رظن  هب  تسا . یمالـسا  تما  نیا  رب  يراـکافج  ياـنعم  هب  ًاـعقاو  اـجنیا ، رد  محرت  درک . مـحر  دـیابن  دـییوگیم ... !؟ هـچ  رگید 

ای تاداس  هانگ  كالم  هب  ای  هعمج  بش  رد  هانگ  كالم  هب  دارفا ، نیا  مرج  دروآ . راشف  یلومعم  مدرم  يهزادنا  زا  شیب  دیاب  دـساف  تاضق 
. تسام يارب  نیَـش »  » نوچ تسا ؛ نارگید  ربارب  ود  ناتهانگ  دینک ، هانگ  هک  امـش  زا  مادک  ره  دـندومرف : هک  تسا  نایعیـش  هانگ  كالم  هب 

لوبق هیـصوت  رگا  درک ، فلخت  يدرف  نینچ  رگا  یـصخش . ماقتنا  هن  تسا ، رظن  دروم  یهلا  ماقتنا  هتبلا ، تفرگ . ماـقتنا  یـضاق  نیا  زا  دـیاب 
راک نیا  رگا  نم ، رظن  هب  دـسرب . تازاجم  هب  دـیاب  تسه ، هک  یطیارـش  ره  رد  داد ، ماجنا  تسا ، جراـخ  اـهرایعم  زا  هک  يراـک  رگا  دومن ،

هییاضق 20/6/68 يهّوق  نالوؤسم  سیئر و  اب  رادید  رد  تانایب  دش . دهاوخن  تسرد  ییاضق  هاگتسد  دوشن ،

تموکح يهلأسم 

. میتشادـن مه  ار  تموکح  ندرک  هضبق  یبلطتردـق و  دـصق  میدرک و  عورـش  ادـخ  مالـسا و  يارب  ار  دوخ  يهزرابم  ام  تموکح  يهلأسم 
زا لبق  ایآ  و  دـیداتفا ، یمالـسا  تموکح  داجیا  رکف  هب  ینامز  هچ  زا  امـش  هک  مدوب  هدیـسرپ  هتملک ) هَّللایلعا  ) نامزیزع ماما  زا  راب  نیدـنچ 

دوب و هدش  عورش  فجن  رد  ناشیا  هیقف » تیالو   » ياهسرد لاس 1347 ، رد  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  شسرپ  نیا  ( ؟ دیتشاد یمیمصت  نینچ  نآ 
حرطم نامیارب  تموکح  يهلأسم  یخیراـت  هچ  زا  هک  تسین  مداـی  تسرد  دـنتفگ : ناـشیا  دوب .) هدـمآ  ناریا  هب  زین  اهـسرد  نآ  زا  راون   48
لاعتم دـنوادخ  تساوخ  هب  دـمآ ، شیپ  هک  هچنآ  و  مینک ؛ لمع  نامه  هب  تسام ، فیلکت  يزیچ  هچ  مینیبب  میدوب  رکف  هب  لوا  زا  اـما  دـش ؛
تیلوت ناـسارخ و  رد  هیقفّیلو  يهدـنیامن  هارمه  هب  دهـشم ، يهیملع  يهزوح  بـالط  الـضف و  ناسّردـم ، تعیب  مسارم  رد  ینارنخـس  دوب .

يوضر 20/4/68 سدق  ناتسآ 

مرمع تاعاس  نیرتتخس 

ریقح فیعـض  کـچوک  يهدـنب  شود  رب  تیلوؤسم  نیا  راـب  دـش و  عـقاو  ربـهر  نییعت  صوـصخ  رد  هک  هچنآ  مرمع  تاـعاس  نیرتتخس 
رد هک  دنک  روصت  یـسک  رگا  دوبن . رظتنم  عقوتم و  یگدنز ، يهتـشذگ  تانآ  زا  نآ  کی  هظحل و  کی  یّتح  نم  دوخ  يارب  دش ، هتـشاذگ 

مدادیم روطخ  مدوخ  نهذ  رد  هظحل  کی  یّتح  ییارجا ، يهّوق  تسایر  تیلوؤسم  بـالقنا و  نارود  لوط  رد  ًادـعب  هزراـبم و  نارود  لوط 
، مهم ریطخ و  رایـسب  بصنم  نیا  زا  طـقف  هن  ار  مدوخ  هشیمه  نم  تسا . هدرک  هابتـشا  ًاـعطق  دـش ، دـهاوخ  هجوتم  نم  هب  تیلوؤسم  نیا  هک 

لوـط رد  هک  ییاـهتیلوؤسم  رگید  يروـهمج و  تساـیر  لـثم  تسا -  هدوـب  بصنم  نیا  زا  رتنییاـپ  بتارم  هب  هک  یبصاـنم  زا  یّتـح  هـکلب 
زا یـضعب  فیدر  رد  نم  مان  یهاـگ  هک  مدرک  ضرع  ار  هتکن  نیا  هر ) ) ماـما تمدـخ  یتقو  کـی  متـسنادیم . رتکچوک  متـشاد -  بـالقنا 

فراعت مهاوخب  هکنیا  هن  متـسه . یلومعم  رایـسب  کچوک و  مدآ  کی  نم  متـسین و  اهنآ  فیدر  رد  هک  یلاح  رد  دوشیم ، هدروآ  نایاقآ 
نیرتتخـس هک  یـساسح  رایـسب  تاـعاس  نآ  رد  هتبلا  دوبن . روصتم  ًالـصا  ییاـنعم  نینچ  نیارباـنب ، مراد . ار  داـقتعا  ناـمه  مه  نـالا  منک ؛
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تیلوؤسم و يور  زا  اـهردارب  تشذـگ ، اـم  رب  هچ  هبنـش  حبـص  هبنـش و  بش  نآ  رد  هک  دـنادیم  ادـخ  میدـنارذگ و  ار  ناـمرمع  تاـعاس 
ياروش وضع  ناونع  هب  نم  زا  ررکم  دـننک . روجوعمج  ار  ایاضق  هنوگچ  هک  دـندرکیم  شالت  رکف و  مامت ، یگدرـشف  اب  هفیظو ، ساـسحا 

نیا ًاعقاو  دیاش  هک  دشیم  حرطم  میارب  لامتحا  کی  وحن  هب  هچرگا  مدرکیم ؛ در  ار  نآ  مدوخ  نهذ  رد  هتبلا  هک  دندروآیم ، مسا  يربهر 
هجوت و عرـضت و  اب  ناـگربخ ، سلجم  لیکـشت  زا  لـبق  هبنـش  زور  مدرب و  هاـنپ  ادـخ  هب  عقوم  ناـمه  رد  دـننک . هجوتم  نم  هب  ار  تیلوؤسم 

يهعومجم زا  يوضع  ناونع  هب  تسا  نکمم  نوچ  یتسه ، روما  ردقم  ربدـم و  هک  وت  اراگدرورپ ! مدرک : ضرع  لاعتم  يادـخ  هب  سامتلا ،
هتـشاد نایز  نم  ترخآ  نید و  يارب  یکدنا  تسا  نکمم  راک  نیا  رگا  منکیم  شهاوخ  دوش ، نم  هجوتم  تیلوؤسم  نیا  يربهر ، ياروش 

هرخالاب دوشن . نم  هجوتم  تیلوؤسم  نیا  هک  متـساوخیم  لد  هت  زا  ًاعقاو  دیاین . شیپ  یتیعـضو  نینچ  هک  هدب  ار  راک  بیترت  يروط  دـشاب ،
شالت و شـشوک و  سلجم ، نامه  رد  دش . یهتنم  باختنا  نیا  هب  ًاتیاهن  هک  دش  هدز  ییاهفرح  دـمآ و  شیپ  ییاهثحب  ناگربخ  سلجم  رد 

یلومعم يهبلط  کی  ار  مدوخ  نالا  نیمه  نم  تشذگ . هلحرم  نیا  تفرگ و  ماجنا  یلو  دریگن ؛ ماجنا  راک  نیا  ات  مدرک ، ثحب  لالدتـسا و 
متفگ هناقداص  هک  روطنامه  هکلب -  گرزب ، تیلوؤسم  تمظعاب و  لغش  نیا  يارب  طقف  هن  منادیم ؛ صاخ  يزایتما  یگتسجرب و  نودب  و 

هک الاح  اما  متـشاد . لاس  هد  نیا  لوط  رد  هک  يرگید  ياهراک  يروهمج و  تسایر  لثم  نآ ، زا  رتکچوک  بتارم  هب  ياـهتیلوؤسم  يارب  - 
يارب ةّوقب .» اهذخ  : » دومرف هیـصوت  شناربمایپ  هب  لاعتم  يادخ  هک  نانچنآ  تفرگ ؛ مهاوخ  تّوق  اب  دنتـشاذگ ، نم  شود  يور  ار  راب  نیا 
مناوتب ات  متسه ، راگدرورپ  زا  دادمتـسا  لاح  رد  نآ ، ره  هظحل و  ره  منکیم و  دادمتـسا  مه  زاب  مدرک و  دادمتـسا  ادخ  زا  تیلوؤسم ، نیا 

منک ظفح  ماقم ، نیا  يالاو  نأش  ظفح  تّوق و  تردق و  اب  تسین -  عسو  زا  شیب  مه  فیلکت  هک  مدوخ -  عسو  دـح  رد  ار  تیلوؤسم  نیا 
. مشاب حلاص  نینمؤم  و  جع ) ) رصعّیلو ياعد  یهلا و  محرت  فطل و  لومشم  هَّللاءاشنا  مراودیما  هک  تسا ، نم  فیلکت  نیا  مهدب . ماجنا  و 

ناگربخ 12/4/68 سلجم  سیئر  قافتا  هب  روشک  رسارس  يهعمج  يهمئا  تعیب  مسارم  رد  ینارنخس 

دراد هدهع  رب  ار  ام  تیاده  يدنمتردق  تسد  ییوگ 

ارچ دننک . شالت  رتهب  ییهدنیآ  داجیا  هار  رد  يراودیما ، تردق و  مامت  اب  دیاب  مدرم  دراد  هدهع  رب  ار  ام  تیاده  يدـنمتردق  تسد  ییوگ 
دـحیب و فطل  زا  یکاح  لاس ، هد  نیا  ياهدادـیور  مامت  هک  یلاـح  رد  دـشابن ؛ راودـیما  یهلا  فطل  دوخ و  يهدـنیآ  هب  ناریا  تلم  دـیاب 

ذاختا هک  ییاهمیمصت  زا  یکی  رد  دنتـشاد . ار  ساسحا  نیمه  هشیمه  زین  راوگرزب  زیزع و  ماما  تسا ؟ هدوب  ام  هب  تبـسن  راگدرورپ  رـصح 
دینکن نامگ  دندومرف : ناشیا  دش . مامت  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  عفن  هب  یلیخ  دیتفرگ ، امـش  هک  یمیمـصت  مدرک  ضرع  دندوب ، هدرک 

رد نونک و  ات  بالقنا  لوا  زا  دندومرف : دـعب  دوب . وا  کمک  ادـخ و  راک  نیا ، مدوب ؛ هدرک  ینیبشیپ  ار  نآ  ًالبق  داتفا ، قافتا  هک  يراک  نیا 
تلم راگدرورپ ، تردق  تسد  هک  دنکیم  ساسحا  ناسنا  ًاتقیقح  دراد . هدهع  رب  ار  ام  تیادـه  يدـنمتردق  تسد  ییوگ  فلتخم ، لحارم 
لاعتم يادخ  هکنیا  تلع  دوشیمن . هدیـشک  یتلم  رـس  رب  لیلدیب  یهلا ، تیامح  تسد  هتبلا  دنکیم . کمک  تیادـه و  ار  ام  نالوؤسم  و 

ای صخـش  رد  رـصنع  ود  نیا  یتقو  تسا . مدرم  حلاص  لمع  نامیا و  دنکیم ، تیادـه  ار  اهنآ  هدرک و  تلم  نیا  لاح  لماش  ار  دوخ  فطل 
، لوفزد قارن ، ناجیلد و  تالحم ، مدرم  فلتخم  راشقا  تعیب  مسارم  رد  ینارنخس  درک . دهاوخ  کمک  ار  وا  مه  ادخ  دمآ ، دوجو  هب  یتلم 

ناگدنیامن نویناحور و  هعمج ، يهمئا  هارمه  هب  ير ، رهـش  فانـصا  داشیلک و  ناجیردهق ، ناجروالف ، سراف ، درمال  هگنلردنب ، ناتـسرال ،
یمالسا 10/4/68 ياروش  سلجم  رد  نانآ 

! مریزو مه  نم 

مدوب هتـسشن  هعمج  زاـمن  فـص  رد  هک  تفگ  نم  هب  وا  مریزو -------------------------------------------- ! مه  نم 
هک ار  ییاقآ  نیا  تسا ؛ هدـش  ضوع  ردـقهچ  ناریا  ًاعقاو  نیبب  اقآ ! تفگ : درک و  نم  هب  ار  شیور  تخانـشیمن -  ار  نم  هک  یناوج -  هک 
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، مدرک هاگن  نم  تسا . هتسشن  هعمج  زامن  فص  رد  نیمز  يور  هدمآ و  مدرم  رانک  هک  تسا  ریزو  کی  وا  ینیبیم ؟ هتسشن ، ولج  فص  رد 
زیچ کـی  مه  نم  سپ  دوـب : هتفگ  ناوـج  نآ  هب  شایکرت  نیریـش  هجهل  نآ  اـب  يرتنـالک  دیهـش  موـحرم  تسا . هدازتـمعن  ياـقآ  مدـید 

ناتسزوخ 24/12/75) ناتسا  ییارجا  نالوئسم  ناریدم و  رادید  رد  لقن  ! ) مریزو مه  نم  میوگب ؛ وت  هب  رتبیجع 

نآرق هب  ام  ناناوج  نوزفا  زور  سنا  بالقنا ،  گرزب  تکرب 

هتبلا نآرق --------------------------------------------  هـب  اــم  ناــناوج  نوزفا  زور  سنا  بــالقنا ،  گرزب  تـکرب 
هجوت میظع  لیـس  نیا  نوزفازور و  دـشر  نیا  اـما  دـندرک ؛ یم  یتوـالت  دـندشیم و  عمج  مه  رود  يرفن  دـنچ  راـنک  هشوـگ و  رد  یهاـگ 

؛ دندمآیم ناریا  هب  ءارق  زا  یضعب  بالقنا  زا  لبق  یهاگ  تهج ، نیمه  هب  تسا . بالقنا  زا  دعب  هب  طوبرم  ًالصا  نآرق ، هب  اههچب  ناناوج و 
. دوب هدمآ  دهشم  هب  فاقوا  توعد  اب  نینیعلاوبا » خیش   » بالقنا زا  لبق  دنتفر ! ینامز  هچ  دندمآ و  تقو  هچ  اهنیا  هک  دیمهفیمن  یسک  یلو 
، دـندوب هدرک  توعد  ار  وا  هک  یناسک  اب  اـم  دـمآیم . مشوخ  یلیخ  وا  ندـناوخ  زا  رودارود  مدوب و  هدینـش  داـیز  ًـالبق  ار  وا  ياـهراون  نم 
، دندوب هدرک  تسرد  هک  یسلاجم  هب  ًالصا  اما  منک ، شوگ  ار  وا  يادص  متـشادیم  تسود  یلیخ  هکنیا  اب  میدوب و  هدرک  هطبار  عطق  یلکب 

اجنآ رد  هک  یناسک  نآ  دندناوخیم . نآرق  دندوب و  هدرک  تسرد  يا  هسلج  هروصقم  ناویا  نآ  رد  دهـشم ، داشرهوگ  دجـسم  رد  متفرن .
رد دندرک . یم  شوگ  نآرق  توالت  هب  دندوب و  هتـسشن  روداترود  روطنیمه  دندیـسریم ؛ رفن  دص  هب  هک  منک  یمن  نامگ  دندوب ، هتـسشن 
درس ياوه  نآ  رد  ریزگان  مورب ، هسلج  لخاد  متـساوخیمن  نوچ  دوب . مهارمه  دوب ، کچوک  هک  مه  ام  يابتجم  دوب و  درـس  اوه  عقوم  نآ 

رد اهامش  یتقو  الاح  هک  یلاح  رد  دوب ؛ رفن  دص  دودح  تیعمج  نامز  نآ  مونشب . دشیم ، شخپ  هک  ار  ییادص  ات  متـسشن  نوریب  هفرغ  رد 
میرک 20/11/1369) نآرق  نایراق  زا  یعمج  رادید  رد  هدش  لقن  . ) دروخیم ناکت  رهش  همه  ًاعقاو  دیوشیم ، دراو  ییاج 

! دوش دنلب  ریزو  تسخن  يولج  دیابن  روهمج  سیئر 

یلیخ رد  هدنب  دوش ... -------------------------------------------- ! دـنلب  ریزو  تسخن  يولج  دـیابن  روهمج  سیئر 
کی هطبار  لثم  شدوخ ، تسدریز  اب  سیئر  نآ  هطبار  هک  ماهدـید  تسا -  يروهمج  ماظن  تسین -  مه  یتنطلـس  ماظن  هک  ییاـهروشک  زا 

ار وا  هک  اهروشک -  فورعم  ياسؤر  زا  یکی  ماهدید ! ار  نآ  اهراب  يا  هغلابم  چـیه  نودـب  ًاعقاو  میوگیم ، هک  ار  نیا  تسا ! رکون  رورس و 
ار وا  مسا  درک و  یم  باـطخ  دوب -  روشک  مود  صخـش  هک  شدوخ -  نواـعم  هب  نم  يولج  مرواـیب -  مسا  مهاوخیمن  نم  دیـسانشیم و 

دنتساوخیم اهیضعب  لیاوا  نآ  ام  روشک  رد  مرورس ... ! هلب ، يدیس ؛ ای  معن ، تفگیم : باوج  رد  مه  وا  دروآیم و  اقآ »  » هملک رکذ  نودب 
قاتا دراو  ییاجر  موحرم  هک  یماگنه  دوب ، روهمج  سیئر  هک  یتقو  ردـصینب  ياقآ  دـننکب ! اـهراک  نیا  زا  اـهگنهرف ، ناـمه  ریثأـت  تحت 

تـسخن يولج  دیابن  روهمج  سیئر  تفگیم  يوشیمن ؛ دنلب  ارچ  میتفگیم  میدرک و  یم  ضارتعا  اهام  دشیمن ! دنلب  وا  يولج  دـشیم ،
ماظن 22/10/1377) نارازگراک  رادید  رد  هدش  لقن  ! ) دوش دنلب  ریزو 

! دنامیم ناموت  شیارب 2400 

طایتحا میهاوخیم  مییوگیم ، هک  رتمک  دنامیم -------------------------------------------- ! ناموت  شیارب 2400 
شنم نیا  اب  ییارزو  ناراکمه و  و  قباوس ، نیا  اب  لیاضف و  نیا  اب  تایصوصخ ، نیا  اب  يروهمج  سیئر  مرادن . غارـس  نم  ًاعقاو  ّالاو  مینک ؛

ياعدا هتبلا  ماهتخانـش -  نم  هک  ییاجنآ  ات  مه  رگید  ياهاج  رد  و  درادن ؛ هقباس  ام  خـیرات  هتـشذگ  رد  ًاتقیقح  یبالقنا ، ینامیا و  ینید و 
نطب هب  زونه  مه  اـم  مدرم  دـیاش  ماهتفاـین . ار  يزیچ  نینچ  میرادـن -  عـالطا  اـهتلود  همه  عاـضوا  زا  اـم  نوـچ  منک ؛ یمن  لـماک  تخاـنش 

هک ار  یتایـصوصخ  یلو  دننادیم ؛ يزیچ  کی  دناهدینـش و  يزیچ  کی  هتبلا  دنتـسین . فقاو  تسرد  تلود ، رد  لوئـسم  ناردارب  ياهراک 
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هب رگا  ًالثم  دننک . یمن  رواب  مه  ار  یضعب  دننادیمن ؛ ار  اهنآ  زا  یضعب  مدرم  ًانیقی  دنمهفب ، دننادب و  دنناوتیم  تلود  ياضعا  اب  انشآ  دارفا 
شاهناـیهام قوقح  زا  رگا  هک  تسه  يریزو  تسا -  هدـنب  عومـسم  هک  هچنآ  رباـنب  یمـشاه -  ياـقآ  يارزو  نیب  رد  هک  دوـش  هتفگ  مدرم 

 - تلود کی  نارازگراک  رد  هک  دـننک  یم  روصت  ار  نیا  ًاعقاو  ایآ  دـنامیم ، ناـموت  شیارب 2400  دننک ، مک  دـهدب ، دـیاب  هک  ار  یطاسقا 
!؟ دننک یم  جرخ  فرـص و  هنوگنیا  یگدنز و  روطنیا  هک  دنوشیم  ادیپ  یناسک  تساهنیا -  رایتخا  رد  تاناکما  لاملاتیب و  هک  یناسک 

حالـص و ریخ و  هار  رد  ار  امـش  هک  میهاوخیم  ادخ  زا  میرازگیم و  رکـش  اهامـش  نتـشاد  رب  ار  ادـخ  ام  تسا و  یـشزرااب  ياهزیچ  اهنیا 
تلود 3/6/1370) تئیه  ياضعا  رادید  رد  هدش  لقن  . ) درادب قفوم  هراومه  دادس ،

زورون يانعم 

نامه صوصخب  ام -  تاـیاور  رد  ون ! زور  ینعی  زورون ، زورون --------------------------------------------  ياـنعم 
ام رظن  هب  تسا و  باحـصا  يهتـسجرب  تاُور  زا  یکی  هک  سینخنبیّلعم  تسا . هدـش  هجوت  هتکن  نیا  هب  سینخنبیّلعم -  فورعم  تیاور 
ار دوخ  یگدنز  مالّـسلاوةالّصلاهیلع )  ) قداص ماما  رانک  رد  تسا . ربمغیپ  نادـناخ  زار  بحاص  هتـسجرب و  ياهتیـصخش  وزج  تسا ، هقث » »

هدوب زورون »  » زور ًاقافتا  دوریم ؛ ترـضح  تمدخ  تایـصوصخ ، نیا  اب  سینخنبیّلعم  نیا  تسا . هدیـسر  تداهـش  هب  مه  دعب  هدنارذگ ؛
تسا هدرک  نایب  خیرات  تیاور ، نیا  رد  ترضح  هک  دننکیم  لایخ  یـضعب  تسیچ ؟ زورون  ینادیم  ایآ  دنیامرفیم : وا  هب  ترـضح  تسا ،

تشادرب هچ -  هچ و  داتفا و  قافتا  مالّسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما تیالو  داتفا ، قافتا  حون  يهیضق  داتفا ، قافتا  مدآ  طوبه  زور ، نیا  رد  هک  - 
، مدرم هک  ار  زورما  تسا : نیا  روظنم  دـنکیم ؛ اـنعم  ار  ون » زور   » دراد ترـضح ، هک  ممهفیم  روـطنیا  نم  تسین . نیا  تیاور ، نیا  زا  نم 

طرـش دـشاب ؟ ون »  » دـناوتیم زور  مادـک  تسا ؛ مه  لثم  ادـخ  ياهزور  يهمه  هچ ؟ ینعی  ون  زور  ون ، ِزور  ینعی  دناهتـشاذگ ، ماـن  زورون » »
، دـینک قَقحم  ار  یگرزب  قافتا  دـیناوتب  نآ  رد  امـش  هک  يزور  نآ  تسا . زورون  دـشاب ، هداتفا  یگرزب  قاـفتا  نآ ، رد  هک  يزور  نآ  دراد ؛

يارب دوب ؛ زورون  دنتشاذگ ، نیمز  يور  رب  اپ  اوح ، مدآ و  بانج  هک  يزور  نآ  دنیامرفیم : دننزیم ؛ لاثم  ترضح  دوخ  دعب  تسا . زورون 
، دـناسر تاـجن  لـحاس  هب  ار  دوخ  یتشک  ریگملاـع -  ناـفوت  زا  دـعب  حون -  ترـضح  هک  يزور  نآ  دوب . ییون  زور  رـشب ، عون  مدآینب و 

ییون زور  دـش ، لزان  ربمغیپ  رب  نآرق  هک  يزور  نآ  تسا . هدـش  زاغآ  رـشب  یگدـنز  رد  ییهزاـت  ناتـساد  تسا و  ییون  زور  تسا ؛ زورون 
زور اهناسنا  يارب  هک  تسا  خیرات  رد  یعطقم  دوشیم ، لزان  رشب  يارب  نآرق  هک  يزور  تسا ؛ نیمه  هیـضق  تقیقح  تسا -  تیرـشب  يارب 

اب یـسمش ، خیرات  ظاحل  زا  هچ  تسا ؛ زورون  همه ، اهنیا  تسا . ون  زور  دـش ، باختنا  تیالو  هب  نینمؤملاریما  هک  مه  يزور  نآ  تسا -  ون 
 - نیدرورف لوا  زور  لَمَح - »  » لوا زور  ایاضق ، نیا  هک  دنیامرفب  دنهاوخب  ترـضح  هک  تسین  نیا  دشابن . ای  دشاب ، قباطم  لَمَح »  » هام لوا 

لوا هچ  تسا ؛ زورون  ون و  زور  دـتفیب ، قاـفتا  نآ  رد  یتایـصوصخ  روـطنیا  هک  يزور  ره  هک  تسا  نیا  ثحب  ریخن ، تسا ؛ هداـتفا  قاـفتا 
؛ تسا زورون  دش ، زوریپ  بالقنا  هک  يزور  منکیم ، ضرع  امـش  هب  الاح  نم  بوخ ، دـشاب . لاس  تاقوا  زا  يرگید  زور  ره  هچ  نیدرورف ،
رد ام  نارگراثیا  نمؤم و  ناناوج  يزوریپ  میظع و  تاحوتف  زور  دوب . زورون  ام  يارب  دـش ، روشک  نیا  دراو  ماما  هک  يزور  دوب . ییون  زور 

زورون و دـندشیم -  هیذـغت  تردـق  رگید  زکارم  زا  یلیخ  يوروش و  اکیرما و  و  وشرو »  » و وتان »  » زا هک  یناـیماظن  هیلع  دربن -  ياـهههبج 
یمالسا 21/12/1374 بالقنا  دیهش  داینب  ناریدم  رادید  رد  تانایب  تسا . ون  زور 

! تسا رتيوق  نمشد 

شترا مدرک : شرع  يربهر  مظعم  ماقم  هب  يزور  تسا -------------------------------------------- ! رتيوق  نمشد 
زاـمن هماـقا  داتـس  راـیتخا  رد  زاـمن ، ینآرق و  ياـهراک  يارب  ار  دوـخ  ياـهناگداپ  زا  یکی  هک  دیـسیونب  ناـنآ  هب  دراد . ناـگداپ  همه  نـیا 

وا زا  يزیچ  دوشیم  روز  اب  هک  دـنک  روصت  دـیابن  شترا  دـنتفگ : ناـشیا  تسا . سرد  اـم  همه  يارب  هک  دـندومرف  ياهلمج  اـقآ  دـنراذگب .
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رد ناسنا  هک  تسا  همه  یلیخ  دراد . يربهر  مظعم  ماقم  تیارد  زا  ناشن  هتکن ، نیا  تسارت ! يوق  نمـشد  دـشاب ، يوق  تسود  رگا  تفرگ .
هب ار  یگرزب  رایـسب  سرد  دروخرب ، کـی  رد  هاـگ  دـنراد . ار  یگژیو  نیا  ياهنماـخ  هَّللاۀـیآ  دـنک . هجوـت  نآ  بناوـج  همه  هب  يراـک ، ره 

ص 136. دیشروخ ، زا  يوترپ  یتئارق .  نسحم  نیملسملا  مالسالاۀجح و  دنهدیم . ینامزاس  ای  ياهدع 

تمکح يایؤر 

هَّللاۀیآ ناگربخ ، سلجم  ماما ، ترضح  تلحر  زا  سپ  تمکح --------------------------------------------  يایؤر 
نارامج هیبش  ییاج  رد  هک  مدـید  ایؤر  ملاـع  رد  بش  ناـمه  دوب . نیگنـس  نم  يارب  عوضوم  نیا  درک . باـختنا  يربهر  يارب  ار  ياهنماـخ 
ترضح دنناوخب . ار  زامن  ناشیا  تماما  هب  ات  دنتـسه ، ماما  دورو  رظتنم  دناهتـسشن و  تعامج  فص  رد  روشک  لاجر  املع و  همه  متـسه و 

. دیناوخب زامن  دیتسیاب و  امش  دندومرف : دنتـشاذگ و  ناشیا  تشپ  هب  تسد  دندیـسر ، يربهر  مظعم  ماقم  هب  هک  یماگنه  دندش و  دراو  ماما 
راـک هک  هک  نشور  نم  يارب  باوـخ ، نیا  اـب  مینک . ادـتقا  ناـشیا  هب  هیقب  نم و  دـیاب  دـعب ، هب  نیا  زا  دـنتفگ : دـندرک و  عـمج  هب  ور  سپس 

، مدش رادیب  نوچ  دش . رارکت  ارجام  نامه  زاب  متفر و  باوخ  هب  مود ، راب  يارب  دنتـسه . دییأت  دروم  اقآ  دوب و  مهم  رایـسب  ناگربخ  سلجم 
نوچ دش . رارکت  ایؤر  نامه  زاب  مدـیباوخ و  موس ، راب  يارب  دـش . نشور  نم  يارب  یعوضوم  نینچ  هک  مدـش  لاحـشوخ  مدرک و  رافغتـسا 

نیملسملا مالسالاۀجح و  دیدرگ . وش  تسـش و  کشا ، ناراب  من  من  اب  میاه  هنوگ  تشگ و  يراج  اههقدح  رد  کشا  مدوشگ ، ار  اهمشچ 
ص 41. دیشروخ ، زا  يوترپ  ینیسحریم . 

بالقنا گرزب  درواتسد 

داریا للم  نامزاس  ّرقم  رد  یمهم  رابرپ و  ابیز ، رایـسب  ینارنخـس  يروهمج ، تسایر  نامز  رد  ياهنماـخ  هللاتیآ  بـالقنا  گرزب  درواتـسد 
کی نیمه  اهنت  نآ  درواتـسد  میدرکیم و  لمحت  میدـش ، لمحتم  بـالقنا  رد  هک  ار  ییاهیتخـس  اـهتراسخ و  ماـمت  اـم  رگا  دـندومرف .

رد درکیم و  ینارنخـس  ییاـج  رد  يدنمـشناد  رگا  هتـشذگ ، میژر  رد  تشاد . شزرا  دوب  لـلم  ناـمزاس  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  ینارنخس 
تـسا ینید  مالـسا  میتفگیم : میدرکیم و  حرطم  ار  نایب  نآ  اج  همه  رد  ام  دومنیم ، رکذ  ار  مالـسا  تیناقح  زا  ياهشوگ  دوخ ، ناـنخس 

بـالقنا تکرب  هب  زورما  تسا . هتـشاگن  نینچ  دوـخ ، باـتک  رد  اـی  هتفگ و  ناـنچ  شیوـخ  ینارنخـس  رد  نآ ، ةراـبرد  دنمـشناد  نـالف  هک 
نآ دیاب  هک  تسا  یگرزب  رایسب  درواتسد  نیا ، دنکیم . یفرعم  ار  مالسا  هنوگ  نیا  رفک ، ّرقم  رد  للم ، نامزاس  رد  یناحور  کی  یمالـسا ،

يزاریش مراکم  هللاتیآ  مینک . غیلبت  ار 

س)  ) ینیمخ ماما  يربهر و  مظعم  ماقم 

« هفرع  » هناتسآ رد  ینیمخ  ماما  اب  اوق  نارس  هسلج 

رد اوق  نارـس  تاسلج  هب  طوبرم  ياهنماخ و  هللاتیآ  تشادای  زا  یـشخب  ریز  يهتـشون  هفرع »  » هناتـسآ رد  ینیمخ  ماـما  اـب  اوق  نارـس  هسلج 
ماما دوب  اـقآ  دـمحا  لزنم  هک  اوق ) نارـس  هسلج  رد  بشید  تسا : لاـس 1407 ) هفرع  زور  زا  لـبق  زور  ود   ) هبنشراهچ 1365/5/22 خیرات 

دنچ ام  تیمورحم  هب  نم  نآ ، شوح  لوح و  ياهربخ  ام و  ریخا  کشوم  يهرابرد  تبحص  رب  هوالع  دوب . بوخ  هللادمحب  ناشلاح  دندمآ .
میلعت دـینک و  تحیـصن  ار  اهام  تسا  مزال  متفگ  مدرک . هراشا  ناشیا  اب  ددـعتم  تاسلج  مغریلع  ماما  ینافرع  يونعم و  ياـههسلج  را  رفن 

تلاطب نارـسخ و  هب  ناترمع  نم  لثم  هک  تسنیا  تحیـصن  دنتفگ  دندرک و  رارکت  ار  یگـشیمه  ياهیـسفن  هتـسکش  نامه  ماما ) . ) دیهدب
لاکشا یلصا  يهطقن  نیمه  متفگ  دیشاب . صالخا  بقارم  طقف  دیمالـسا  تمدخ  رد  اهامـش  دنتفگ  دندرک و  هیکت  صالخا  يور  درذگن .
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نآ لاثما  تسین و  يربخ  مه  اجنیا  مرادـن و  يزیچ  مه  نم  هکنیا  يور  ماما  زاـب  میوش . تحیـصن  دـیاب  صـالخا  ندرک  ادـیپ  يارب  تسا و 
. مدرک هدهاشم  ماما  تاکرح  هرهچ و  رد  ار  یقیقح  عضاوت  ياههناشن  اراکشآ  دندرکیم . یسفن  هتسکش  هیکت و 

متشاد داقتعا  وا  زا  ادخ  تیامح  ماما و  تیناقح  هب 

عمج همه  كرتشم ، داتـس  گنج  قاتا  يوت  دوب ، گنج  مراهچ  موس  ياـهزور  رد  متـشاد  داـقتعا  وا  زا  ادـخ  تیاـمح  ماـما و  تیناـقح  هب 
موحرم مه  ریزو  تسخن  دوب ، ردصینب  روهمج  سیئر  تقو  نآ  ریزو -  تسخن  روهمج ، سیئر  روشک ؛ نیلوئـسم  مدوب ، مه  هدـنب  میدوب ؛

مه اهیماظن  میدرکیم . تروشم  میدرکیم ، ثحب  میتشاد  میدوب ، عمج  اجنآ  همه  هریغ ، سلجم و  ناگدنیامن  زا  يرفن  دـنچ  دوب -  یئاجر 
متفر مدش  اپ  نم  دنراد . امـش  اب  یـصوصخ  راک  کی  رگید ، قاتا  يوت  ناتـسود  نیا  تفگ : نم ، رانک  دمآ  اهیماظن  زا  یکی  دـعب  دـندوب .

ناتراک میتفگ : میتسـشن ، دـندوب . مه  رگید  رفن  هس  ود  تسا -  مداـی  هک  یئاـهنیا  دوب -  یحـالف  موحرم  دوب ، يروکف  موحرم  اـهنآ . شیپ 
ناردارب نآ  طخ  هک  ماهتشاد  هگن  اهتشاددای  يوت  مراد  نالا  ًانیع  نم  ار  ذغاک  نیا  دندروآ . رد  يذغاک  کی  اقآ - ! دینیبب  دنتفگ : تسیچ ؟

؛ یگنج يربارت و  ِیماظن  ياـهامیپاوه  عاونا  یچ ، یچ ، یس 130 ، منادیمن  فا 4 ، فا 5 ، ًالثم  تساهنیا ؛ ام  ياـهامیپاوه  دوب -  اـم  زیزع 
شایگدامآ زور  نالف  ات  هک  میراد  راک  هب  يهدامآ  ات  هد  ام  ًالثم  امیپاوه ، عون  نیا  زا  دندوب  هتشون  دعب  دندوب . هتـشون  عون  هد  تشه  تفه 

 - دوشب ضوع  دیاب  زاورپ  راب  ود  ای  زاورپ  راب  ره  رد  هک  تسه  یئاههعطق  اهامیپاوه  رد  دـنراد -  ضیوعتْدوز  ياههعطق  اهنیا  دوشیم . مامت 
ات میرادـن . هنأک  رگید  دریذـپیم ؛ نایاپ  امیپاوه  عون  نیا  زور  هد  ای  زور  جـنپ  فرظ  ات  ًـالثم  نیارباـنب  میرادـن . ار  اـههعطق  نیا  اـم  دـنتفگیم 

یس 130 نیمه  دوب . یـس 130  شنیرتشیب  دوشیم . مامت  رگید  عون  نیا  زور ، هدزناپ  هدراـهچ  اـت  دوشیم ؛ ماـمت  رگید  ِعون  نیا  زور  هدزاود 
یمالسا يروهمج  ینعی  دراد . دوجو  زاورپ  ناکما  اهنیا  يارب  هک  دنتفگ  زور  کی  یس و  ای  زور  یـس  دودح  هک  تسه  مه  الاح  هک  یئاه 
دهاوخن رگید  يربارت -  ینابیتشپ و  یماـظن  هچ  یگنج ، یماـظن  هچ  یماـظن -  یئاوه  يهدـنرپ  يهلیـسو  ًاـقلطم  زور ، کـی  یـس و  زا  دـعب 

يردـق کی  ملد  يوت  ناهنپ ، هچ  امـش  زا  مه  نم  دـیئوگب . ماما  هب  دـیورب  امـش  تسا ؛ نیا  ام  گنج  عضو  اـقآ ! دـنتفگ : صـالخ ! تشاد ؛
شیاهنابلخ الاح  دـیآیم . ًابترم  یـسور  ياهامیپاوه  اب  دراد  وا  مینک ! راـک  هچ  دـشابن ، اـمیپاوه  ًاـعقاو  بجع ، میتفگ  دـش ! یلاـخ  ًاـتقیقح 

. دنتشاد گیم  نوگانوگ  ياهسالک  عاونا  دندمآیم ؛ مه  رس  تشپ  روط  نیمه  دوب . دایز  راک  مجح  اما  دنتـشادن ، ار  ام  ياهنابلخ  يهضرع 
نامیماظن رادن  راد و  ام  دنتـسه و  ام  ناهدنامرف  نایاقآ  نیا  اقآ ! متفگ : نارامج ؛ ماما ، تمدـخ  مدرب  متفرگ ، ار  ذـغاک  بوخ . یلیخ  متفگ 

دراد و ماود  رگید  زور  هدزناش  هدزناپ  ًالثم  رثکادـح  اـت  ناـمیگنج  ياـهامیپاوه  اـم  دـنیوگیم  دـنیوگیم ؛ يروجنیا  اـهنیا  تساـهنیا . تسد 
رگید شدعب ، درادن . ماود  رتشیب  رگید  زور  هس  یـس و  زور و  یـس  ات  تسا ، يربارت  تسا و  یس 130  يامیپاوه  هک  نامیامیپاوه  نیرخآ 

نیع یئاج  ًالامتحا  تسین ؛ مدای  ناشیا  ترابع  نیع  منکیم ، نومـضم  هب  لقن  الاح  دنتفگ -  دندرک ، یهاگن  ماما  میرادـن . امیپاوه  ًاقلطم  ام 
ًاقطنم دوشیمن . روط  چیه  دنکیم ، تسرد  دناسریم ، ادخ  دنگنجب ، دنورب  دیئوگب  امـش  تسیچ ! اهفرح  نیا  مشاب -  هتـشون  ار  ناشیا  تارابع 

وا زا  ادخ  تیامح  وا و  لد  یئانـشور  ماما و  تیناقح  هب  اما  دوبن ؛ امیپاوه  صـصختم  هک  ماما  نوچ  دوبن ؛ هدـننک  عناق  نم  يارب  ماما  فرح 
. متشاد هدیقع  ار  نیا  تشاذگ . دهاوخن  او  ار  وا  هتخیگنارب و  گرزب  راک  کی  يارب  ار  درم  نیا  لاعتم  يادخ  هک  متسنادیم  متـشاد ، داقتعا 

دیناوتیم یچره  ار  اهنیمه  دیورب  هک  دـندومرف  ماما  متفگ  تسین -  مدای  شیادرف ، ای  زور  نامه  الاح  اهنیا -  هب  مدـمآ  دـش ، صرق  ملد  اذـل 
یلکب زور  شش  جنپ  زا  دعب  دوب  رارق  هک  یئاهنیا  فا 14 و  فا 4 و  فا 5 و  ياهامیپاوه  نامه  دینک . مادقا  دینک و  تسرد  دـینک ، ریمعت 

زا يدادعت  هتبلا  دننکیم ! راک  دنراد  زونه  درذـگیم ، لاس 59  زا  لاس  ُهن  تسیب و  دـنکیم ! راک  ام  یئاوه  ورین  وت  دراد  زونه  دـتفیب ، راـک  زا 
، شزیر نیا  لابق  رد  مه  فرط  نیا  زا  اما  دـندش ، جراخ  هدر  زا  ناشیـضعب  دـندروخ ، ریت  دـندش ، طقاس  دـندید ، بیـسآ  گنج  يوت  اهنآ 
ار تاعطق  زا  یـضعب  دننک و  رپ  ار  اهألخ  دـننک ، تسرد  تاعطق  دنتـسناوت  طبريذ  ياههاگتـسد  رد  ام  نیـسدنهم  تشاد ؛ دوجو  یـشیور 

دای اهنآ  زا  اهنیا ، رب  هوالع  دنراد . هگن  اپرـس  ار  اهامیپاوه  دننک و  دراو  یئاههار  زا  اههدننک ، میرحت  نآ  مشچ  يروک  هب  میرحت ، مغریلع 
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نآ نیع  هتبلا  یگنج -  يامیپاوه  عون  ود  ام ، یئاوه  يورین  رد  هک  دینادیم  امش  نالا  دنزاسب . ناشدوخ  یگنج  يامیپاوه  عون  ود  دنریگب و 
، دزودـنایم هبرجت  يراک ، هب  دـنکیم  هاگن  رگید ، تسا  سدـنهم  دـندرک . هدافتـسا  اهنآ  زا  هرخالاب  اـما  تسین ، اـم  دوخ  ِیلبق  ياـهامیپاوه 
هک مه  یئاهنامه  هکنیا  رب  هوالع  هدـش . هتخاس  یماظن ، مجاهت  يارب  يهنیباک  کی  شزومآ و  يارب  يهنیباک  ود  دـنکیم -  یحارط  شدوخ 

دیکأت اب  لاعتم  يادخ  یتقو  تسادخ . هدعو ي  قدـص  نیا ، تسادـخ ؛ هب  لکوت  نیا ، تسه . ام  ياههاگتـسد  يوت  میراد و  زونه  میتشاد ،
دنکیم يرای  دنکیم ، ترـصن  لاعتم  يادخ  ًانیقی  ًامتح و  دیدرتیب ، نامگیب ، هرـصنی ؛» نم  هَّللا  ّنرـصنیل  و  : » دـیامرفیم هبناجدـنچ  ناوارف و 
تیامح ادـخ  نید  زا  میراد  هک  مینادـیم  مه  امـش  نم و  دـیوگیم -  ار  نیا  ادـخ  یتقو  دـننک -  يرای  ار  وا  نید  ینعی  ار ، وا  هک  ار  یناسک 

هاپـس يربهر و  رتفد  ياضعا  رادید  رد  تانایب  درک . دهاوخ  ترـصن  ادخ  هک  دیـشاب  عمجرطاخ  نیاربانب ، مینکیم . ادخ  نید  ِيرای  مینکیم ،
رما 5/5/1388 یلو 

ناترس يادف  وگب  ماما  هب 

يادف وگب  ماما  هب  ورب  امش  تسا ، هدش  دیهش  هک  دمآ  ربخ  زورما  دوب ، ریسا  ماهچب  هک  تفگ  نم  هب  يریسا  ردام  ناترـس  يادف  وگب  ماما  هب 
ینایاقآ زا  یکی  هب  دمآ ؛ مدای  مدمآ ، نوریب  هک  دعب  میوگب ؛ لوا  تفر  مه  مدای  مدمآ ، ماما  تمدخ  هک  یتقو  متـسین ! تحاران  نم  ناترس ،

یتقو متفر . اجنآ  هب  مه  نم  دـندمآ ، ینوردـنا  طایح  ِرد  تشپ  ناشیا  دـنام . هلمج  کـی  دـینکب  ضرع  ماـما  هب  متفگ  دوب ، اـجنآ  رد  هک 
نامیـشپ شنتفگ  زا  نم  هک  تفرگ  ناشهیرگ  دندرک و  ادیپ  یتقر  نانچنآ  دنداد و  ناشن  ییاهرهچ  نانچنآ  ماما  متفگ ، ار  نز  نآ  فرح 

وا یلو  دندش ؛ ینابرق  بالقنا  نالی  زا  نت  ود  داتفه و  تسا ؟ یخوش  رگم  میداد ؛ دیهـش  همه  نیا  ام  تسا . بیجع  یلیخ  ًاعقاو  نیا  مدـش !
اهنیا دوشیم ؛ نایرگ  شاهرهچ  دناهتـشک ، ار  ریـسا  هکنیا  لباقم  رد  الاح  تسا ؛ هداتفا  یقافتا  هک  راگنا  هن  راگنا  ًالـصا  داتـسیا و  هوک  لـثم 

يرازگرب داتـس  ياضعا  رادـید  رد  تاـنایب  دـنک . فیـصوت  ار  تیوه  نیا  تیـصخش و  نیا  دـناوتیمن  ًالـصا  مدآ  ممهفیمن . نم  تسیچ ؟
ماما 1/3/1369 لاحترا  درگلاس  مسارم 

ماما ترضح  قارف  زا  دعب  هاگرحس 

باهتلا و تلاح  رد  هاگرحس  دندوب ، هتـسویپ  یهلا  تمحر  راوج  هب  ( هر ) زیزع ماما  هک  یبش  نآ  يادرف  ماما  ترـضح  قارف  زا  دعب  هاگرحس 
انرما نم  هل  لوقنس  ینسحلا و  ءازج  هلف  احلاص  لمع  نما و  نم  اّماو  : » دمآ فهک  روس ? فیرـش ? يآ ? نیا  مدز ؛ نآرق  هب  یلأفت  تریح ،

. تسوا يارب  شاداپ  نیرتهب  ینـسح ، يازج  حـلاص و  لـمع  ناـمیا و  تسا . راوگرزب  نیمه  هیآ ، نیا  لـماک  قادـصم  ًاـعقاو  مدـید  ارـسی .»
ناریزو 16/3/1368 تئیه  ریزو و  تسخن  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

ماهتفرن ار  مهار  نم 

ره یگلاس -  دون  کیدزن  نس  رد  ناشرمع -  رخآ  ات  دندوب و  راکشزرو  راوگرزب ، ماما  ینعی  ام  نامز  مدآ  نیرتنّیدتم  ماهتفرن ! ار  مهار  نم 
تسایر نامز  مدوب . هتفر  ناشیا  شیپ  یمشاه ، ياقآ  اب  تقو  کی  نم  دوب -  ییامیپهار  ناشیا ، صوصخم  شزرو  دندرکیم . شزرو  زور 

اپ نیا  روطنیمه ، ناشیا  هک  میدید  دعب  میتسـشن . ناشیا  يولهپ  میتفر و  ماما  تمدخ  هک  تسه  مدای  یمهم ، رما  يارب  دوب و  نم  يروهمج 
هـس هنازور  ناشیا  ماهتفرن ! ار  مهار  نم  دنتفگ : ناشیا  نومـضم -  نیا  هیبش  دیراد -  يرما  میدیـسرپ : رفن  ود  ام  زا  یکی  دـننکیم . اپ  نآ  و 

تمدخ روشک ، سلجم  سیئر  روهمج و  سیئر  الاح  دوب . ناشنتفر  هار  تبون  تقو ، نآ  دـنورب . هار  دوب  مزال  هقیقد ، تسیب  مه  راب  ره  راب ،
سیئر و رادید  رد  تانایب  . ) دندوب دـّیقم  شزرو  يهلأسم  هب  ناشیا  ردـق  نیا  دـندرکیمن ! شومارف  ار  ناشندز  مدـق  ناشیا  دـناهتفر ، ناشیا 

یندب 8/10/1375 تیبرت  نامزاس  نینواعم 

 ( هلظ ماد   ) يربهر مظعم  ماقم  تارطاخ  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دیسرت یم  اکیرمآ  زا 

میـسرپب ات  میتفر  ماما  تمدخ  مق  هب  نارهت  زا  مروایب - مسا  مهاوخیمن  هک   - رگید رفن  کی  یمـشاه و  ياقآ  نم و  دیـسرت ؟ یم  اکیرمآ  زا 
اهنیا ام  هک  دوب  یبیجع  لاجنج  مه  تقوم  تلود  رد  هک  صوصخ  هب  میرادن ؛ ناشهگن  ای  دننامب ، مینک ؛ راک  هچ  ار  ناسوساج  نیا  هرخالاب 

اکیرما دنیوگیم ؛ روطنیا  اهویدار  ًالثم  دنتفگ  دـنداد و  حرـش  ار  تیعـضو  ناتـسود  میدیـسر و  ماما  تمدـخ  هک  یتقو  مینک ! راک  هچ  ار 
اکیرما زا  : » دندیـسرپ یعقاو  لاؤس  کی  حرط  اب  سپـس  دـندرک و  یلمأت  ناـشیا  دـنیوگیم ؛ روطنیا  یتلود  نالوئـسم  دـیوگیم ؛ روطنیا 

نیا يدام و  يرهاظ و  هوکُـش  نیا  زا  شدوخ  درم  نیا  هک  درکیم  ساسحا  مدآ  هلب ، دیراد ! ناشهگن  سپ  دنتفگ  هن ؛ میتفگ  دیـسرتیم ؛»؟
یصخش رادتقا  زا  یشان  نمشد ، يدام  رادتقا  نتفرگن  يزیچ  هب  وا و  ندیسرتن  درادن . یسرت  ًاتقیقح  زیچ ، همه  هب  زهجم  يروتارپما  رادتقا و 

کی ای  يوق  مدآ  کی  زا  مه  هچب  کی  ًالثم  تسا ؛ هدولآباوخ  هناهلبا و  ندیـسرتن  زا  ریغ  هنادنمـشوه ، ندیـسرتن  دوب . وا  نادنمـشوه ? و 
ییاهتّوق دنوشیم و  هابتـشا  راچد  ناشدوخ  تّوق  رد  اههعومجم  اهناسنا و  اهتنم  دسرتیمن ؛ مه  يوق  مدآ  اما  دسرتیمن ؛ كانرطخ  ناویح 

تحلصم 28/1/78 صیخشت  عمجم  هناخریبد  ياضعا  رادید  رد  تانایب  دننیبیمن . ار 

لباز يرمرادناژ 

، يروهمج تسایر  رود ? مامتا  زا  دـعب  هک  دندیـسرپیم  نم  زا  بترم  هیلعهّللاناوضر ،)  ) ماما تلحر  زا  لـبق  هاـم  دـنچ  لـباز  يرمرادـناژ 
هب يروهمج ، تسایر  رود ? مامتا  زا  دـعب  هک  مدرکیم  رکف  مراد ؛ هقالع  دایز  یگنهرف  لغاشم  هب  مدوخ  نم  دـینک . راـک  هچ  دـیهاوخیم 
نم هب  ماـما  يروهمج ، تساـیر  رود ? ناـیاپ  زا  دـعب  رگا  متفگ  دـندرک ، یلاؤس  نینچ  نم  زا  یتقو  منکب . یگنهرف  راـک  مورب و  ییاهشوگ 

نز و تسد  نم  دوب - هاگـساپ  ناهورگ ، ياج  هب  رگا  یتح   - موشب لباز  يرمرادـناژ  ناهورگ  یـسایس  یتدـیقع ، سیئر  مورب  هک  دـنیوگب 
رد نم  دـشیم و  اـیند  زکرم  لـباز  نم  يارب  ینعی  مدرکیم ؛ ناـیب  لد  هت  زا  متفگیم و  تسار  ار  نـیا  هَّللاو  موریم ! مریگیم و  ار  ماهـچب 

تروص نیا  رد  دیـشک ؛ تمحز  درک و  شالت  راک و  هیحور  نیا  اب  یتسیاب  نم ، رظن  هب  مدـشیم ! یـسایس  یتدـیقع ، راـک  لوغـشم  اـجنآ 
دنفسا 1370 مجنپ  رد  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  نالوئسم  اب  رادید  رد  تانایب  داد . دهاوخ  تکرب  نامراک  هب  لاعتم  يادخ 

درک ریگلفاغ  ار  اهنآ  يهمه  ماما  لمعلاسکع 

دیاش هک  دوب  نیمه  يارب  درک ، ملع  ار  يدـشر  ناملـس  يارجام  رابکتـسا ، هک  يزور  نآ  درک  ریگلفاغ  ار  اـهنآ  يهمه  ماـما  لـمعلاسکع 
اب دنزب . همطل  ایند -  زا  یـشخب  رد  لقاال  ناناملـسم -  يهیحور  هب  وا ، یناطیـش  باتک  ورهیـس و  زورهیـس و  ریقح  دوجوم  نآ  هار  زا  دناوتب 
رد ماما  لمعلاسکع  دش . ناشناج  لابو  لمع ، نیمه  دننک . فیعـضت  ار  ناناملـسم  يردق  دنناوتب  دیاش  باتک ، نیا  رد  ییوگدب  مانـشد و 

، باتک نآ  ندرک  گرزب  رـشن و  اـب  دنتـساوخ  ناـنآ  درک . ریگلفاـغ  ار  اـهنآ  يهمه  هک  دوب  هدـنبوک  عطاـق و  ناـنچنآ  هئطوت ، نیا  لـباقم 
دوب هام  ود  یکی ، دنروآیم . نم  يارب  ار  تالجم  نوچ  مدوب ؛ هدید  نم  یلو  دینادن ، اهامـش  دیاش  دننک . فیعـضت  ار  ناناملـسم  يهیحور 

دیمهفیم درکیم ، هاگن  یـسک  ره  هک  دشیم  غیلبت  نانچ  نآ  ییاکیرما -  تالجم  ًاصوصخم  برغ -  يایند  تاعوبطم  رد  باتک  نیا  هک 
عجار دنـسیونب ، تالجم  رد  دننک ، گرزب  ردقنیا  دشاب -  بوخ  هک  مه  دنچره  ار -  باتک  کی  هک  درادن  یموزل  تسا . هئطوت  کی  نیا 
اجنآ اجنیا و  دنریگب ، ملیف  سکع و  دننک و  هصالخ  دنیوگب ، شبلاطم  زا  دنیوگب ، شرشان  زا  دنیوگب ، ششورف  زا  دنهدب ، ژاترپر  نآ  هب 

دیاش دنتخادنا ، طسو  ار  باتک  نیا  لاجنج ، اب  تسین . يداع  راک ، نیا  هک  دیمهفیم  یـسک  ره  دندنخب ! ناناملـسم  هب  همه  دـننک و  شخپ 
ار قرو  یلکب  هک  دوب  يوق  ردقنآ  ماما ، لباقتم  يهبرـض  لمعلاسکع و  دننکـشب . دننک و  فیعـضت  ار  ناناملـسم  يهیحور  نآ ، اب  دنناوتب 

نوگرگد ار  راک  دش ، هجاوم  اج  همه  رد  یمالسا  ياهتلم  رفاو  قوش  قیدصت و  لابقا و  اب  هک  يدشر  ناملـس  مادعا  مکح  درک . نوگرگد 
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نآ زا  اذل  دندرکیم . عافد  ناشدوخ  زا  تدم  نیا  لوط  رد  دیاب  اهنآ  نارادـفرط  الاح  دـشیم . فیعـضت  هک  دوب  اهنآ  يهیحور  الاح  درک .
نیا دییایب  هک  تسا  نیا  ناشتاملک  نیلوا  زا  دندرک ، یمالـسا  يروهمج  اب  هک  ییاههلباقم  رد  رابکتـسا ، برغ و  نارادمدرـس  الاح ، ات  زور 

دیمهف هک  درک  ادیپ  ار  یـسک  یناهج ، رابکتـسا  يهریجنز  ياههرهم  نیا  زا  یکی  اجره  دینک ! شلح  روطکی  ار  يدـشر  ناملـس  يهیـضق 
يراک هک  دوب  نیا  اهفرح -  نیلوا  وزج  ای  دز -  هک  یفرح  نیلوا  دناسرب ، یمالـسا  يروهمج  نالوؤسم  شوگ  هب  ار  وا  فرح  تسا  نکمم 

موکحم دـنتفگ ، دنتـشون ، دـندمآ ، نییاپ  دـنتفر ، الاب  دـندومن ، مهتم  دـندرک ، لاجنج  وه و  دـندروآ ، راشف  دوشب ! لـح  هیـضق  نیا  دـینکب 
یکدنا یهلا ، راوتـسا  مکح  نیا  رد  دنناوتب  دیاش  ات  دـندرکاضما ، راموط  دـندرک ، عمج  ار  تسد  تلآ  ِنادـنمرنه  ناگدنـسیون و  دـندرک ،

تایآ لثم  تسا و  یهلا  تایآ  هب  یکتم  يدشر ، ناملس  مادعا  مکح  نوچ  دنناوتیمن ؛ مه  نیا  زا  دعب  دنتـسناوتن ، یلو  دننک ؛ دراو  هشدخ 
بکترم یمرج  هک  تسا  یمرجم  تسا . هداس  یلیخ  شلح  هار  تسیچ ؟ شلح  هار  دـنیوگیم : تسا . هشدـخ  لـباقریغ  مکحتـسم و  یهلا ،

هب مییوگیمن  دـنهدب -  سیلگنا  ناناملـسم  نامه  تسد  هب  دوشب . يراج  وا  يهرابرد  یهلا  مکح  ملاع ، نامرجم  يهیقب  لثم  دـیاب  هدـش و 
یهرگ دوشیم . مامت  رگید  دش و  دهاوخ  لح  هیـضق  نیا  یمادقا ، نینچ  اب  دـننک . يراج  وا  يهرابرد  ار  یهلا  مکح  ات  دـنهدب -  ام  تسد 

رب هک  يدوجوم  نیا  يهرابرد  یهلا  مکح  دـیاب  تسا . هرگ  نیا  ندـش  زاب  يهوحن  نامه  نیا ، تسا . هرگ  نامه  نیا ، دوشن . زاـب  هک  تسین 
نالوؤسم نویناحور ، زا  یعمج  اب  رادید  رد  ینارنخس  دوشب . ارجا  هدش ، موکحم  یتازاجم  هب  یمالـسا ، یعطق  ماکحا  یهلا و  تایآ  بسح 

ناسارخ 15/3/69 مدرم  فلتخم  راشقا  و 

هینابعش تاجانم  لیمک و  ياعد  ینیمخ  ماما  يهقالع 

هب فورعم ، ياهاعد  نایم  رد  هک  مدرک  لاؤس  ینیمخ ) ماما   ) ناشیا زا  راـب  کـی  هینابعـش  تاـجانم  لـیمک و  ياـعد  ینیمخ  ماـما  يهقـالع 
ود نیا  هب  امـش  هک  یتقو  هینابعـش .» تاجانم  لیمک و  ياعد  : » دندومرف یلمأت  زا  دعب  ناشیا  دیراد ؟ داقتعا  ای  سنُا  رتشیب  اهنآ  زا  کیمادـک 

رگید ناوارف  ياهاعد  هفرع و  زور  رد  نیـسح  ماما  ياعد  ای  یلامث و  يهزمحوبا  لثم  مه -  رگید  ياهاعد  هکنیا  اب  دـینکیم ، هعجارم  اعد 
يهناقشاع لکشهب  ار  راگدرورپ  هب  عرضت  هثاغتسا و  هبانا و  رافغتـسا و  تلاح  تاجانم ، اعد و  ود  نیا  رد  اما  تسادخ ؛ اب  هطبار  يرارقرب  - 

دنکیم و میـسرت  ار  دوبعم  هدنب و  نایم  قشع  تبحم و  يهطبار  تسا و  لاعتم  يادـخ  اب  یتاجانم  مه  لیمک  ياعد  دـینکیم . هدـهاشم  نآ 
زا يریثـک  عمج  اـب  رادـید  رد  ینارنخـس  تشادیم . رّونم  نشور و  نآ  زا  ار  دوخ  لد  حور و  اـم ، راوگرزب  ماـما  هک  دوب  يزیچ  ناـمه  نیا 

رادساپ 10/12/68 زور  و  (ع ) نیسح ماما  دالیم  زورلاس  رد  نارادساپ ،

درادن درگرب  ورب  تسا و  فیلکت  ماما  روتسد 

دنتـسنادیمن و ار  عوضوم  نیا  تقو ، نآ  رد  مه  یـضعب  میدوب و  بالقنا  ياروش  وضع  ام  درادـن  درگرب  ورب  تسا و  فیلکت  ماما  روتـسد 
مه بالقنا  ياروش  وضع  رفن ، دـنچ  ام  هک  دنتـسنادیمن  یـشلما -  ینابر  موحرم  اـی  يزاریـش  یناـبر  موحرم  لـثم  اـقفر -  زا  یـضعب  یّتح 

، دـنوشیم دراو  ناـشیا  یتـقو  هک  دوب  ماـما  تیب  ناـمه  ِتبحـص  دوبن ؛ ناـیم  رد  مه  تلود  ِتبحـص  میدرکیم و  راـک  مه  اـب  اـم  میتـسه .
میدرک و نّیعم  زور  کی  رصع  رد  ار  یتعاس  مینکب . یهدنامزاس  کی  عوضوم ، نیا  يارب  مینیشنب  میتفگ  دمآ . دهاوخ  شیپ  ییاهتیلوؤسم 

بجعت همه  مهدب ! ياچ  هک  دـشاب  نیا  نم  تیلوؤسم  هک  متفگ  اجنآ  رد  دـش و  اهتیلوؤسم  میـسقت  زا  تبحـص  میتسـشن . یقاطا  رد  میتفر 
مدآ دوشیم  درک . ادیپ  یلاح  هسلج  داهنـشیپ ، نیا  نتفگ  اب  مدلب . بوخ  ار  ندرک  تسرد  ياچ  نم  هلب ، متفگ : ياچ ؟ هچ ؟ ینعی  دـندرک .

رگیدـمه اب  ار  هعومجم  نیا  میهاوخیم  ام  تسین . هک  ضراعت  سفانت و  دـشاب . نم  يهدـهع  هب  تاـعجارم ، رتفد  تمـسق  ًـالثم  هک  دـیوگب 
، هتبلا تسا . هدوب  نم  يهیحور  نیا ، تسا . بوخ  میهدـب ، ماجنا  ار  اجنآ  ِراـک  میتسناوت  رگا  میتفرگ ، رارق  هک  مه  شیاـج  ره  مینک ؛ هرادا 

منیشنب اجنآ  رد  نم  هک  دنراذگیمن  درک و  دهاوخن  نّیعم  نتخیر  ياچ  يارب  ار  نم  یـسک  هک  متـسنادیم  مدز ، اجنآ  رد  هک  یفرح  نآ 
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راـنک ار  میاـبع  متفریم  تسامـش ، يهدـهع  هب  ياـچ  ندرک  تسرد  دـنیوگب  هک  دیـسریم  اـجنیا  هب  راـک  رگا  ًاـعقاو  اـما  مزیرب ؛ ياـچ  و 
يارب ًاعقاو  مشاب ؛ هتفگ  يزیچ  هک  دوب  نیا  يارب  اهنت  هن  داهنـشیپ ، نیا  مدرکیم . تسرد  ياچ  مدزیم و  ـالاب  ار  میاـهنیتسآ  متـشاذگیم و 

میوگب مدش ، یقاطا  دراو  رگا  هک  متـسین  یـسک  نآ  هک  متفگیم  مناتـسود  هب  اهراب  مدـش و  دراو  هیحور  نیا  اب  نم ، مدوب . هدامآ  راک  نیا 
یلدنـص چـیه  نم  ریخن ، مورب . نوریب  منک و  رهق  دوبن ، یلاخ  رگا  منیـشنب و  اجنآ  مورب  دوب ، یلاخ  رگا  تسا و  نم  هب  قلعتم  یلدنـص  نآ 

يارب اجنیا  هک  درک  ساسحا  هعومجم  رگا  منیشنیم . اجنامه  دوب ، یلاخ  اج  ره  موشیم و  قاطا  دراو  نم  مرادن . یقاطا  چیه  رد  یصاخ 
تلحر زا  لبق  مهدیم . ماـجنا  ار  نآ  تسناد ، بساـنم  زین  ار  راـک  ناـمه  رگا  منیـشنیم و  دـناشن ، يرگید  یلدنـص  يور  تسا و  مک  نم 

زا یـضعب  دـندرکیم و  هعجارم  ررکم  مدرکیم . عمج  ار  میاپ  تسد و  دوب ، ماـمتا  لاـح  رد  يروهمج  تساـیر  نارود  هک  ماـما  ترـضح 
نم یلو  دندوب ! هتخود  هدیرب و  نم  يهراوق  دق و  هب  ناشدوخ  شیپ  ار  لغاشم  نیا  تیلوؤسمیب ، ياهمدآ  دندومنیم . داهنـشیپ  ار  لغاشم 

درگرب ورب  تسا و  فیلکت  ماما  روتـسد  نوچ  دیهد ؛ ماجنا  ار  راک  نالف  امـش  دنیوگب  دـننک و  بجاو  نم  هب  ماما  تقو  کی  رگا  هک  متفگ 
ياهراک هب  ات  دننکن  نم  هب  یفیلکت  هک  درک  مهاوخ  شهاوخ  ماما  زا  نم  و  دشابن -  فیلکت  هچنانچ  رگا  اما  مهدیم . ماجنا  ار  نآ  درادـن ،

يروهمج 18/5/68 تسایر  داهن  نانکراک  عیدوت  مسارم  رد  ینارنخس  موریم . یگنهرف  ياهراک  لابند  مزادرپب -  یگنهرف 

يرامیب رتسب  رد  ماما  يهیصوت 

راـچد ناـشیا  منکیمن . شوـمارف  دـندوب -  يراـمیب  رتـسب  رد  هر ) ) ماـما هک  يزور  ار -  لاس 1365  راهب  يراـمیب  رتسب  رد  ماـما  يهیـصوت 
هب اقآ  دـمحا  جاح  ياقآ  مدوبن . نارهت  رد  نم  نامز  نآ  رد  دـندوب . يرامیب  رتسب  رد  يزور  هدزناپ  هد ، ًابیرقت  دـندوب و  هدـش  یبلق  یتحاران 
دنچ زا  سپ  مدرک و  تکرح  ًانآ  تسا . هداد  خر  ییهلأسم  هر ) ) ماما يارب  هک  مدـیمهف  دـییایب ؛ اجنآ  هب  ًاعیرـس  دـنتفگ  دـندرک و  نفلت  نم 

يالاب هثداح ، زورب  زا  سپ  تعاس  هد  دودـح  دـیاش  هک  مدوب  روشک  نالوؤسم  زا  رفن  نیلوا  مدـناسر . نارهت  هب  ار  دوخ  ریـسم ، یط  تعاس 
. دوبن علطم  هیـضق  نیا  زا  مه  رگید  سکچیه  دندوب و  ههبج  رد  یمـشاه  ياقآ  بانج  نامزیزع  ردارب  تقو  نآ  رد  مدش . رـضاح  ناشیا  رس 

متسناوتن مدش و  بلقنم  مدیسر ، ناشیا  تخت  کیدزن  هک  یماگنه  متفر و  هر ) ) ماما تمدخ  میدنارذگ . ار  یتخس  هدننکنارگن و  ياهزور 
منهذ هب  دوب ، هاتوک  نوچ  هک  دنتفگ  هلمج  دنچ  دـعب  دـندرک . هاگن  تبحم  اب  دـندومرف و  فطلت  ناشیا  مدرک . هیرگ  مرادـهگن و  ار  مدوخ 

( هر ) ماما تالمج  نیع  ات  متفرگ ، کمک  ناشیا  زا  دندوب . قاتا  رد  مه  یعناص  ياقآ  نامزیزع  ردارب  متشون . ار  اهنآ  مدمآ و  نوریب  مدرپس ؛
ناشیا مدیـسر ، نم  هک  یتقو  میدوب . نارگن  تدـشب  ام  دـندوب ، هدرک  ادـیپ  یبلق  یتحاران  هر ) ) ماما هک  ییهظحل  نآ  رد  منک . یـسیونزاب  ار 

يهظحل نآ  رد  دیابیم  ًاتدعاق  دوب ، ناشیا  نهذ  رد  هک  یفرح  نیرتمهم  نیاربانب ، دنتـشاد . ار  هثداح  یلامتحا  زورب  يارب  یگدامآ  راظتنا و 
« مهنیب ءامحر  راّفکلا  یلع  ءاّدـشا  ، » دیـشاب یکتم  ادـخ  هب  دـینکن ، فعـض  ساسحا  دیـشاب ، يوق  دـنتفگ : ناشیا  دـنتفگیم . ام  هب  ساـسح 

نیمه رد  دناوتیم  هر ) ) ماما ییهحفـصیس  تیـصو  نم ، رظن  هب  دناسرب . یبیـسآ  امـش  هب  دناوتیمن  سکچیه  دیدوب ، مه  اب  رگا  و  دیـشاب ،
ناگربخ 12/4/68 سلجم  سیئر  قافتا  هب  روشک  رسارس  يهعمج  يهمئا  تعیب  مسارم  رد  ینارنخس  دوش . هصالخ  هلمج  دنچ 

هعمج همئا  رانیمس  داهنشیپ 

( هر ) ماما ترـضح  تمدخ  ار  رانیمـس  نیا  لیکـشت  مدوب ، هدـش  بوصنم  نارهت  يهعمج  تماما  هب  هک  یلیاوا  هعمج  همئا  رانیمـس  داهنـشیپ 
ناشدادعت تقو  نآ  رد  هتبلا  دنتسه -  هعمج  ماما  هک  میراد  مرتحم  ياملع  يدادعت  روشک ، رساترس  رد  ام  متفگ : ناشیا  هب  مدرک . داهنـشیپ 

لیکـشت روشک  ینامیا  راصح  نامیا و  ظفح  هعماج و  يونعم  يهرادا  يارب  يرـسارس  يهکبـش  کی  تقیقحرد  و  دوبن -  نالا  يهزادـنا  هب 
، مالـسا ناـهج  يهعمج  يهمئا  هعوـمجم و  نیا  نـیب  ًادـعب  مـینک و  لـصو  مـه  هـب  ار  هکبـش  نـیا  اـم  دـینک ، تقفاوـم  امـش  رگا  دـنهدیم .
میدمآ و مق  هب  هر ) ) ماما تقفاوم  بلج  زا  سپ  دندرک . لابقتسا  دندش و  دنسرخ  یلیخ  داهنـشیپ  نیا  زا  ناشیا  میهد . لیکـشت  ییاههرگنک 
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زورما ات  هَّللادمحب  دش و  يراذگهیاپ  راک  نیا  ًاتجیتن  میداد و  لیکشت  دش ، رازگرب  هیـضیف  يهسردم  يهناخباتک  رد  هک  ار  لوا  رانیمـس  نآ 
ناگربخ 12/4/68 سلجم  سیئر  قافتا  هب  روشک  رسارس  يهعمج  يهمئا  تعیب  مسارم  رد  ینارنخس  دراد . همادا  مه 

درک رثاتم  ار  ماما  اههچب ، کلق 

تردـق اب  ار  ایند  ياهتـسایس  مامت  دوب  هتـسناوت  هک  یتسد  نآ  دوبن . لیاق  ییهرهب  ناونع و  شدوخ  يارب  وا  درک  رثاتم  ار  ماما  اههچب ، کلق 
يهدارا نآ  تشاذـگیم ، رثا  دـشیم و  رجفنم  اـیند  رد  بمب  لـثم  شمـالک  هک  ییاـیوگ  ناـبز  نآ  دـنک ، اـجهباج  دـهد و  رییغت  شیوـخ 

رد تشاگنایم و  رتکچوک  ار  شدوخ  دـشیم ، تبحـص  مدرم  زا  تقو  ره  دـندوب ، کچوک  شلباقم  رد  گرزب  ياـههوک  هک  يدـنمورین 
. دـنرتهب ام  زا  مدرم  تفگیم : هناعـضاخ  دروآیم و  دورف  میظعت  رـس  مدرم  يراکادـف  تمظع و  تعاجـش و  نامیا و  تاـساسحا و  لـباقم 

لباقم رد  یهاـگ  دـننک . تیؤر  دـنهاوخیمن  اـی  دـنناوتیمن و  نارگید  هک  دـننیبیم  ار  ییاـهزیچ  اـهنآ  دـناهنوگنیمه . گرزب  ياـهناسنا 
ياـههچب گـنج ، ماـگنه  دـیزرلیم . دروخیم و  ناـکت  ربتـس  هوـک  نآ  گرزب و  حور  نآ  دـیآیم ، یلوـمعم  مدرم  رظن  هب  هک  ییاـهراک 

تمدخ هک  زور  نآ  يادرف  دندوب . هدرک  هیده  گنج  يارب  ار  شیاهلوپ  دندوب و  هتسکش  ار  دوخ  ياهکلق  نارهت  يهعمج  زامن  رد  هسردم 
ار اههچب  نیا  راک  دـندومرف : نم  هب  مدـید ؛ دوب ، هدـش  ُرپ  کشا  زا  شنیبادـخ  ياهمـشچ  هک  یلاـح  رد  ار  ناـشیا  مدوب ، هدیـسر  هر ) ) ماـما

ياهینواعت دهـشم و  فانـصا  تعیب  مسارم  رد  ینارنخـس  دوب . هتخاس  رثأتم  ار  وا  هک  دوب  هدمآ  میظع  شرظن  هب  راک  نیا  يردـق  هب  يدـید ؟
هعبات ياهنامزاس  ورین و  ترازو  نالوؤسم  نانکراک و  زا  يدادعت  يزومآ و  داوس  تضهن  دادرخ و  هدزناپ  داینب  نالوؤسم  ناسارخ ، يرهش 

8/4/68

دنکیم ینابیتشپ  تیاده و  ار  ام  دراد  اهراک  يهمه  رد  یبیغ  تسد 

، دادرخ هدزناپ  يهیـضق  رد  سپـس  هیـضیف و  يهسردـم  يهثداح  رد  دـنکیم  ینابیتشپ  تیادـه و  ار  ام  دراد  اهراک  يهمه  رد  یبیغ  تسد 
نیا زاب  دندرک ، دـیعبت  ار  هر ) ) ماما لاس 43  رد  هک  مه  دعب  دنیامـش ! ربارب  دنچ  اهنآ  دیلطعم ؛ دوخیب  درادن ، ییهدـیاف  دـنتفگیم  ییهدـع 

رد دنـسریمن ! ییاج  هب  ناشیا  دننکیم ؛ شالت  دنـشکیم و  تمحز  تهجیب  ماما  دنتفگ  دـش و  خـسار  دارفا  نیا  زا  یـضعب  رد  رکف  زرط 
هک درکیم  راداو  ار  ماما  هک  يزیچ  نآ  یلو  دریگیم ؛ ار  هجیتن  نیمه  دنک ، هبساحم  یلومعم  قطنم  لقع و  اب  دهاوخب  یـسک  رگا  تقیقح 

نیا هک  دوب  دـقتعم  وا  دوب . یهلا  فـیلکت  ماـجنا  دـهد ، همادا  دوـخ  تکرح  هب  دـهدن و  تسد  زا  ار  شدـیما  اـهفرح ، نیا  يهمه  مغریلع 
رد ییهرطاخ  صوصخ  نیمه  رد  میـشاب . دوخ  راک  يهجیتن  لابند  هب  دـیابن  ام  دـنکیم و  ینابیتشپ  تیادـه و  یبیغ  تسد  کی  ار  بالقنا 
اب نیدرورف 66  ياـهزور  زا  یکی  نوچ  میدوـب ، ماـما  تمدـخ  هک  لاس 65  نایاپ  زا  لـبق  زور  دـنچ  : » منکیم لـقن  هک  تسا  هدـنام  منهذ 

يهینیـسح رد  ناشیا  هک  میدرک  رارـصا  اقآ  دـمحا  جاـح  یناجنـسفر و  یمـشاه  ياـقآ  نم و  دـشیم ، فداـصم  (ع ) همئا زا  یکی  تدـالو 
مدوب و هتفر  دهـشم  هب  زورون  مایا  رد  نم  مرادن . ار  شلاح  دنتفگ : عطاق  دندرک و  فاکنتـسا  ماما  دنـشاب . هتـشاد  يرادید  مدرم  اب  نارامج 

قح هک  اقآ -  دـمحا  جاح  نوچ  دـنکیم و  ادـیپ  یلکـشم  ماما  بلق  ناهگان  اهزور ، نامه  رد  دنتـشاد . رادـید  ههبج  زا  مه  یمـشاه  ياقآ 
ًاروف دوب ، هدرک  ایهم  هر ) ) ماما دوبهب  يارب  ار  لیاسو  يهمه  درک -  ظفح  لاـس  دـنچ  نیا  رد  ار  ماـما  دراد و  تلم  يهمه  ندرگ  رب  یگرزب 

ردقهچ مدرک : ضرع  مدش ، رضاح  ناشیا  نیلاب  رب  ناتسرامیب  رد  یتقو  دیدرگ . فرطرب  رطخ  دش و  یگدیسر  ناشیا  یمـسج  تیعـضو  هب 
امـش ترایز  هب  مدرم  دـشیم ، مالعا  تاـقالم  نیا  ربخ  رگا  اـّلاو  دـیتفریذپن ؛ مدرم  اـب  تاـقالم  يارب  ار  اـم  رارـصا  بش  نآ  هک  دـش  بوخ 

تـساوخ امـش ، راک  نیا  دوبن . بوخ  ایند  رد  نآ  ساکعنا  دـینک و  تاقالم  ار  مدرم  دـیتسناوتیمن  لاح  نیا  اب  امـش  تقونآ  دـندمآیم و 
زا هکنیا  لثم  مدیمهف ، نم  هک  روطنآ  دنتفگ : نم  خـساپ  رد  ناشیا  دـیتفرگ . ییاجب  میمـصت  نامز  نآ  رد  دوب و  یهلا  کمک  دـنوادخ و 

تابـساحم ّالاو  تسا ؛ روطنیمه  ًاعقاو  دـنکیم ». ینابیتشپ  تیادـه و  ار  ام  دراد  اهراک  يهمه  رد  یبیغ  تسد  کی  الاح ، اـت  بـالقنا  لوا 
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رب ار  ماما  هک  يزیچ  نآ  دهدیمن . تسد  هب  ار  جیاتن  نیا  دوشیم ، هرادا  دراد  ایند  نآ  ساسارب  هک  یتابساحم  يداصتقا و  یسایس ، لومعم 
وا وا . هب  لکوت  هجوت و  لاصتا و  ادـخ و  اب  طابترا  زا  دوب  ترابع  درکیم ، رداق  شمیظع  بـالقنا  ناریا و  تلم  يربهر  هرادا و  تیادـه و 

ياضعا ناهدنامرف و  تعیب  مسارم  رد  ینارنخـس  منکیمن . ادیپ  هر ) ) ماما يارب  نیا  زا  رتهب  ار  يریبعت  چیه  نم  دوب . ادخ  حـلاص  دـبع  ًاعقاو 
یمالسا 18/3/68 بالقنا  ياههتیمک 

! تسا هَّللاحور » اقآ   » ناشیا

رایـسب هک  دهـشم  فورعم  ياملع  زا  یکی  تسا -------------------------------------------- ! هَّللاحور » اقآ   » ناـشیا
ياپ تفریم و  ههبج  هب  مه  یگلاس  داتـشه  نس  رد  تفر و  ادـخ  تمحر  هب  نیا  زا  لبق  لاس  دـنچ  نیمه  دوب و  یبوخ  راوگرزب و  درم  مه 

، میتفریم ناشیا  شیپ  اهلاس  نآ  رد  ام  یتقو  ینارهت -  اقآ  داوج  ازریم  موحرم  دزیم -  مه  هراپمخ  تسـشنیم و  هراپمخ 60 و 81 و 120 
نم تفگیم  میسانشیم . ار  ناشیا  هک  تسا  لاس  لهچ  ام  یلو  دیاهتخانش ؛ هزات  ار  ماما -  ینعی  صخـش -  نیا  امـش  هک  تفگیم  اهام  هب 
 - دوب هدرک  تماقا  دهـشم  رد  دعب  دوب ، هدنام  مق  رد  یهاتوک  تدـم  دوب ؛ ینارهت  ناشیا  نوچ  متفر -  مق  هب  نارهت  زا  لیـصحت  يارب  یتقو 

مدیدیم یبش  زور و  ره  هک  داتفا  یکـشم  نساحم  ياراد  هفایقشوخ  يابیز  ناوج  ياقآ  کی  هب  ممـشچ  س )  ) هموصعم ترـضح  مرح  رد 
مدیـسرپ دعب  داتفا ؛ ملد  هب  درم  نیا  تبحم  تفگ  دوشیم . تدابع  لوغـشم  دزادنایم و  ار  کنحلاتحت  دتـسیایم ، ینیعم  ياج  رد  ناشیا 

ادیپ تدارا  درم  نیا  هب  نم  تقو  نآ  زا  دنتفگیم -  هَّللاحور » اقآ   » ناشیا هب  تقو  نآ  تسا -  هَّللاحور » اقآ   » ناشیا دنتفگ  تسیک ؛ اقآ  نیا 
یمالسا 1/11/1376) ياهلکشت  نایوجشناد  زا  یعمج  اب  رادید  رد  هدش  لقن  . ) مدرک

دش هدز  تبیصم  يرادیب  ناج  نشور و  لد  ره  زور  نآ 

یناملسم اجره  دش --------------------------------------------  هدز  تبیصم  يرادیب  ناج  نشور و  لد  ره  زور  نآ 
زا میظع  هثداح  نیا  زا  ییاهلد  نآ  رد  هک  دنامن  ییاج  نیمز  يور  رد  سپ  درمـش . ازع  بحاص  ار  دوخ  دوب ، نآ  لئاسم  بالقنا و  زا  هاگآ 

نویش شیاتسور ، رهش و  ره  رد  هک  دش  هناخازع  رسکی  ناریا  اما  و  دننیـشنن . ازع  هب  ناربجیب ، نادقف  نیا  زا  ییاهناسنا  دوشن و  زیربل  هودنا 
. دربورف شوماخ  ار  درد  هعرج  نیا  تسناوتن  سک  چیه  درک . رپ  ار  نابایخ  نادیم و  يوک و  دش و  ریزارـس  اههناخ  کیاکی  زا  رابترـسح 

گرزب ات  دنکفیب ، ناشنیبج  رب  هودنا  زجع و  هرگ  دوب  هتسناوتن  ناشناناوج ، تداهـش  مغ  هک  یناردپ  ناردام و  ات  دربن  ياهنادیم  ناروالد  زا 
ای دنتسیرگ  راز  راز  یمظع  تبیـصم  نیا  رد  همه  همه و  ردقلا ، میظع  تلم  نیا  داحآ  کیاکی  ات  تسایـس و  نافرع و  ملع و  هصرع  نادرم 

تسیک شئایلوا  ادخ و  زج  دوب و  ماما  یگرزب  هب  نامه  ماما ، نادقف  تبیصم  دندز . هنیـس  رـس و  رب  هناربصیب  ای  دندرک ، دنلب  ناغف  هب  ادص 
، دـننکیم مگ  اپ  تسد و  گرزب  ياهناسنا  هک  اجنآ  دـنوشیم ، باـتیب  گرزب  ياـهلد  هک  اـجنآ  دنـسانشب ؟ ار  تمظع  نیا  زرم  دـح و 

نم ددرگ ؟ زادرپهنحص  رگـشیامن و  دناوتب  هک  تسا  ملق  نابز و  مادک  تسا ، رپ  ناسنا  اهنویلیم  اهنویلیم و  يرارق  یب  زا  هنحـص ، هک  اجنآ 
ار دوخ  هناگی  نامز ، منک ؟ حرـش  ار  نآ  تسناوت  مهاوخ  هنوگچ  ماهدوب ، اهزور  نآ  زور و  نآ  مطالتم  سونایقا  رد  یباتیب  هرطق  دوخ  هک 

يرپس مالسا  يالتعا  هار  رد  هک  كرابم  يرمع  زا  سپ  مالسا ، گرزب  رادمچرپ  تفرگ . دوخ  رد  ار  هنادکی  يرهوگ  نیمز  داد و  تسد  زا 
نیلوا تبـسانم  هب  مایپ  ( ) ص 238 مراـهچ ، ج  تیـالو ، ثیدـح  يربـهر . مظعم  ماـقم  نانخـس  زا  هتفرگرب  . ) درک عادو  ار  اـیند  دوب ، هدـش 

(10/3/1368 هر )  ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس 

سدقم عافد 

دوب هدنام  باتفآ  ریز  هک  يدیهش 
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البق هک  دوب  ياهطقن  کـی  میدرکیم ، تکرح  ههبج  طوطخ  رد  اـم  هک  ییاـهزور  نیمه  زا  یکی  رد  دوـب  هدـنام  باـتفآ  ریز  هک  يدـیهش 
مدرکیم دیدزاب  طوطخ  نیا  زا  متشاد  هدنب  دندوب ، هدرک  فرصت  اددجم  ار  اجنآ  دندوب  هتفر  ام  ياهورین  دعب  دوب ، هدش  فرصتم  نمـشد 

یلیخ نم  هارمه  ناردارب  زا  اـت  ود  یکی  مدـید  تقو  کـی  مدزیم ، رـس  نامهدـنمزر  زیزع  ياـههچب  نیا  هب  اهرگنـس و  هب  اـهناگی و  هـب  و 
کی هک  دـندادیم  شرازگ  نم  هب  دنتـشاد  هک  یناسک  زا  دـندرک  ادـج  ار  نم  نم و  شیپ  دـندمآ  هتفـشآ ، نازیرقرع ، ناباتـش ، تحاران ،

هب هداتفا  ناممشچ  تقو  کی  میتشگیم ، هقطنم  نیا  يوت  میتشاد  ام  هلب  هک  دنتفگ  هیچ ؟ متفگ  دنتحاران  اهنیا  هک  مدـید  میوگب ، ياهلمج 
مدش و تحاران  مدش و  بلقنم  تدش  هب  نم  هدنام . یقاب  اجنیا  باتفآ  ریز  رد  شندب  دیهـش  نیا  تسا  زور  دنچ  هک  يدیهـش  کی  دـسج 
دـیروایب و ار  دیهـش  نیا  دـسج  دـینک ، لابند  ار  هلأسم  نیا  اعیرـس  متفگ  هقطنم ، نآ  رد  طـخ و  نآ  رد  دـندوب  لوؤسم  هک  یناردارب  نآ  هب 
ای تاهراپ  هراپ  دسج  نابرق  متفگ  ملد  رد  لاح  نامه  رد  اما  دینک . عمج  دنشاب  تسا  نکمم  هقطنم  نیا  رد  هک  مه  ار  رگید  يادهـش  دسج 

شردارب ناـیرع  شعن  يور  ار  شدوـخ  هک  یتـقو  نآ  تشذـگ ، تخـس  ردـقچ  يربـک  بنیز  هب  هـک  دـمهفیم  ناـسنا  اـجنیا  هللادـبعابا ،
یتح مولظملا  بأب   » دز دایرف  تشاذگ  خیرات  رد  دـنکارپ و  اضف  رد  ار  تاملک  رایتخایب ، گنهآ  نآ  اب  نیزح ، يادـص  نآ  اب  و  تخادـنا ،
زامن ياههبطخ  رد  تانایب  داد . ناج  بلهنـشت  دنام و  هنـشت  رخآ  يهظحل  نآ  ات  هک  یـسک  نآ  نابرق  مردـپ  ادـن » یتح  ناشطعلا  بأب  اضق ،

هعمج 04/06/1367

دشکیم لوط  لاس  یس  ارسا  يدازآ  مدرکیم  رکف 

باسح میهاوخب  ار  شیاهزیر  رگا  الاح  راب -  اههد  مه  یلیمحت  گنج  زاغآ  زا  دعب  دـشکیم  لوط  لاس  یـس  ارـسا  يدازآ  مدرکیم  رکف 
ار یهلا  ترـصن  ام  دنک -  باسح  دهاوخب  مدآ  ار  تشرد  ياهمقر  نآ  الاح  اما  راب ، اهرازه  تفگ ؛ دوشب  دـیاش  اهفرح  نیا  زا  شیب  مینک ،

کی مه  وا  رازه . هاجنپ  میتشاد ؛ قارع  شیپ  ریـسا  رازه  هاجنپ  دودح  ام  دوب . ارـسا  ندمآ  نیمه  شایکی  میدـید . ار  یهلا  کمک  میدـید ؛
یماـظن همه  تشاد ، اـم  شیپ  وا  هک  یئاهریـسا  هک  دوب  نیا  شقرف  اـهتنم  تشاد . اـم  تسد  ریـسا  اهدودـح ، نیمه  رد  نیا ، زا  رتمک  هدرخ 

نم دـندوب . هدرب  دـندوب ، هدرک  عمج  ار  مدرم  اهنابایب  نیمه  يوت  دـندوب . یماظنریغ  ناـشیلیخ  میتشاد ، وا  شیپ  اـم  هک  یئاهریـسا  دـندوب ،
لدابت نوچ  لاس ! یـس  دشکیم ؛ لوط  لاس  یـس  ًالامتحا  مادص ، زا  اهریـسا  نیا  نتفرگ  سپ  هک  دیـسر  مرظن  هب  دش ، مامت  گنج  هک  یتقو 
فرط کی  زونه  لاس ، یـس  تسیب  تشذـگ  زا  دـعب  نپاژ ، گنج  للملانیب ، گنج  رد  رگید . میدوب  هدـید  فورعم  ياهگنج  رد  ار  ارـسا 

. دندیـسریم ياهجیتن  کی  هب  هرخالاب  ات  زیخرب ؛ نیـشنب  هنوچ ، کچ  میرادن ؛ تفگیم  وا  میراد ؛ امـش  شیپ  ریـسا  ات  دنچ  ام  هک  دوب  یعدـم 
هرطق مه  نآ  دـنایقاب ؛ زونه  ریـسا  دادـعت  نالف  هلب ، هک  مینک  تباث  ات  دوشب ، تساخرب  تسـشن و  دوشب ، هتـشاذگ  سنارفنک  اـت  دـص  دـیاب 

زا يایئامنتردـق  ًاـمتح  دـنک ، تردـق  ساـسحا  تقو  ره  يذوم ، ثیبخ ، قالخادـب ، قلقدـب ، مدآ  رگید ؛ دوب  يروجنیا  مادـص  یناـکچ .
تردـق ساسحا  اجره  یند  تسپ و  ياـهمدآ  دوب . يایند  ِتسپ  تعیبط  یلیخ  شتعیبط  مادـص  دوب ؛ یمدآ  روجنیا  دـهدب ؛ ناـشن  شدوخ 

کی لباقم  رد  دننکیم ، فعـض  ساسحا  هک  یتقو  نآ  چـیه . درک ؛ هلدابم  چـیه  دوشیمن  ًالـصا  اهنآ  اب  هک  دـنوشیم  خـفتنم  نانچنآ  دـننکب ،
هب اهیئاکیرمآ  هکنیا  زا  لبق  درکیم . سامتلا  اهیئاکیرمآ  هب  مادص  رگید ؛ دـیدید  دـنوشیم ! رتراسکاخ  هچروم  زا  دـنریگیم ، رارق  يرتیوق 

اهتنم میوشب . دـحتم  یمالـسا  يروهمج  هیلع  ناـمهمه  دـیزاسب ، اـم  اـب  دـیئایب  هک  درکیم  ساـمتلا  ریخا -  يهعفد  نیا  دـننک -  هلمح  قارع 
ياهنحص لاعتم  يادخ  دنوشب . دازآ  ارسا  هک  دشکیم  لوط  لاس  یـس  متفگیم  نم  دننک . لوبق  وا  زا  اهیئاکیرمآ  هک  رگید  دماین  شـسناش 

اب شگنج  هتبلا  دـگنجب -  تیوک  اـب  دـهاوخب  رگا  هک  درک  ساـسحا  دـمآ ، شیپ  تیوـک  هب  شاهلمح  يهیـضق  قـمحا  نیا  درک و  تسرد 
. تسین ریذپناکما  ارسا  ندوب  اب  مه  نیا  دشاب ؛ عمج  شرطاخ  ناریا  زا  هکنیا  هب  دراد  جایتحا  دوب -  تیوک  لماک  فرـصت  دصق  هب  تیوک 

دازآ شدوخ  ار  ارـسا  درک  اـنب  تفرگن ، یتـسرد  باوج  فرط  نیا  زا  نوچ  هدـنب ، هب  يوحن  هب  تقو و  روهمج  سیئر  هب  تشوـن  هماـن  لوا 
مه رـس  تشپ  روط  نیمه  دـنیآیم ؛ دـنراد  زرم  زا  ارـسا  هک  میدـش  ربخ  وهکی  تسه . ناشدای  تسا ، ناشدای  هک  یئاهنآ  رگید  هک  ندرک ،
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رتفد ياضعا  رادید  زورما . ات  ایاضق  نیا  زا  روط  نیمه  رگید  و  دوب . یهلا  ترـصن  نیا  دوب ، ادخ  راک  نیا  دش . مامت  ات  دندمآ ، هورگ  هورگ 
رما 5/5/1388 یلو  تظافح  هاپس  يربهر و 

متسنادیم ار  ییاباب  دیهش  ردق  لد  هت  زا 

هس يهلصاف  رد  دوب . کی  ناوتس  ییاوه  يورین  رد  بالقنا  لیاوا  ییاباب  دیهش  هاگیاپ  رد  لوحت  متـسنادیم  ار  ییاباب  دیهـش  ردق  لد  هت  زا 
نامز نآ  تفای . ءاقترا  یمامت  گنهرس  هب  یکی  ناوتس  زا  ینعی  دش ؛ ناهفصا  رد  هاگیاپ  نآ  يهدنامرف  تفرگ و  یگنهرـس  يهجرد  لاس ،

زا شیپ  هک  یحاـّلف ، دوب : شترا  رد  یپیترـس  يهجرد  ود  طـقف  میتشادـن ... گنهرـس ، زا  رتـالاب  ینعی  دوب ؛ ییـالاب  يهجرد  یگنهرـس  مه 
گنهرس نارسفا ، ریاس  دش . اطعا  یپیترس  يهجرد  وا  هب  گنج  لیاوا  رد  یلیلد ، هب  هک  داژنریهظ  دوب و  هدیسر  یپیترس  يهجرد  هب  بالقنا 

گرزب رایسب  ياههاگیاپ  زا  مه  ناهفصا  هاگیاپ  هک  دینادیم  تفر . ناهفصا  هاگیاپ  هب  یگنهرس  يهجرد  بصن  اب  ییاباب  دیهـش  اما  دندوب ؛
زکرم اجنآ  مه ، شلبق  دنتشادن و  لوبق  مه  ار  ماما  ردصینب ، نامز  رد  هک  دوب  يزکرم  ًاعقاو  هاگیاپ  نآ  دوب . تصش  لاس  تسا . لّصفم  و 
ناونع هب  یناگیاپلگ - » يدّـمحم   » ياقآ ناـمدوخ -  رتفد  ِيدّـمحم  ياـقآ  نیمه  بـالقنا ، ِلّوا  دـشیم . بوسحم  ياهلأـسمرپ  یلاـجنج و 

ّدـض ياهّدـع  دـندرکیم . شرازگ  ار  اجنآ  لئاسم  ّبترم  ناـشیا  دـندرکیم . تیلاّـعف  اـجنآ  رد  یـسایس ، یتدـیقع -  لوؤسم  يهدـنیامن 
، اجنآ يهدنامرف  دوب . روآسأی  یّلکهب  ًاعقاو  دندوب و  هدرک  ذوفن  هاگیاپ  رد  یبالقنا ، رهاظهب  ياههورگ  ياهيذوفن  مه  ياهّدع  بالقنا و 

نینچ رد  دوب . هدرک  اـهر  ار  زیچ  همه  روطنیمه ، منک »! هرادا  ار  هاـگیاپ  مناوـتیمن  ًالـصا  : » تفگیم مدوـب ، عاـفد  ترازو  رد  هک  یناـمز 
. تخادنا هار  ار  زیچهمه  و  تفر -  اجنآ  هب  ابقال  کی  اب  ًاعقاو  دنیوگیم ، ابقال » کی   » هکنیا تفر -  هاگیاپ  نیا  هب  ییاباب  دیهش  یطیارش ،

ياهروتالیمـس ناشیا ، متفر و  هاـگیاپ  نآ  هب  نم  راـب  کـی  متـسنادیم  ار  ییاـباب  دیهـش  ردـق  لد  هت  زا  درک . لّوحتم  ار  هاـگیاپ  ًاـتقیقح  وا 
ْناشیا دوب . ییالاب  يهبتر  شایناـبلخ  يهبتر  ینعی  فا 14 .»  » نابلخ دوب ؛ نابلخ  مه  شدوخ  ییاباب ، دیهـش  داد . ناشن  نم  هب  ار  یـشزومآ 

 - متفر ناهفصا  هب  هک  رابکی  تفرشیپ  هب  لیم  متسنادیم . یلیخ  ار  ییاباب  دیهـش  ردق  لد ، هت  زا  ًاعقاو  مه  نم  تشاد . ّتبحم  نم  هب  یلیخ 
نانآ هب  میروایب و  اجنیا  ار  هاپس  ياههچب  ام  دیهدب ، هزاجا  امش  رگا  : » تفگ دمآ و  نم  دزن  ماهتفر -  ناهفـصا  هاگیاپ  هب  راب  هس  ود -  نم ،

ار هاپـس  ياههچب  ادخ ، ياضر  بالقنا و  يارب  طقف  : » تفگیم دوب . قیفر  ینامدوخ و  یلیخ  هاپـس ، ياههچب  اب  میهدـب ...» ینابلخ  شزومآ 
تیعضو تروص ، نیا  ریغ  رد  دوشیم ». هچ  ًادعب  مینیبب  ات  تسین ؛ تحلـصم  راک  نیا  نآلا  دیرادهگن . تسد  الاح  : » متفگ میهد ». شزومآ 

. درک لّوحتم  یّلکهب  تشاد ، هلأسم  همه  نآ  هک  ار  یهاگیاپ  نامه  مارآ  مارآ  ناـشیا  لاـحرههب ، دروخیم . مه  هب  یباـسح  ییاوه ، يورین 
ییاباب 7/11/1380 دیهش  يهداوناخ  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب 

یلزد يهثداح 

شزومآ دحاو  کی  هب  مدش و  هجاوم  اجنیا  ِیمیمص  مدرم  عمج  اب  ناویرم ، رهـش  نیا  رد  لاس 59  رد  منکیمن  شومارف  نم  یلزد  يهثداح 
زا دنتـسه . یلاسنایم  نادرم  ًانیقی  زورما  ناناوجون  نآ  میدز . فرح  اجنآ  ناناوجون  اب  میتفر و  دوب -  ناتـسبد  کی  منکیم  رکف  شرورپ -  و 

؛ مهم رایسب  ساسح ، رایـسب  قطانم  میتفر ؛ دشاب -  هدنام  مدای  تسرد  رگا  یکرد -  یلزد و  قطانم  هب  ناویرم  ِدوخ  دارفا  زا  یـضعب  اب  اجنیا 
، یمالسا بالقنا  نانمشد  ناریا و  تلم  نانمشد  يافج  رثا  رب  هنافـسأتم  اما  مرگنوخ ؛ رایـسب  مدرم ، ظاحل  زا  ابیز ؛ رایـسب  تعیبط ، ظاحل  زا 

منهج هب  دوب  هدش  لیدبت  مرخ  ياهتشد  نیمه  زبسرـس ، هدیـشک و  کلف  هب  رـس  ياههوک  نیمه  بوخ ، يهقطنم  نیمه  بوخ ، مدرم  نیمه 
روط هب  مدرم و  ندیبوک  يارب  دهد  رارق  ياهلیسو  ار  اهنآ  دنک و  هدافتـسا  ءوس  دوخ  نارودزم  یخرب  زا  دوب  هتـسناوت  نمـشد  اهيریگرد و 

لابقتـسا ام  زا  زاب  يهرهچ  اـب  مدرم  یلزد  رد  منکیمن  شومارف  نم  ناریا . تلم  ریقحت  یمالـسا و  ماـظن  ندـیبوک  میقتـسم ، ریغ  هطـساولاب و 
نارودزم هک  هتت - »  » تاـعافترا قارع -  ياهنیمزرـس  رب  فرـشم  تاـعافترا  تمـس  هب  میورب  میدـش  جراـخ  اـهردارب  اـب  یلزد  زا  دـندرک .
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رد ام  داتسرف . ار  شیاهامیپاوه  نمشد  دنداد و  عالطا  نمشد  هب  ار  ام  تئیه  روضح  دندوب و  هدرک  ذوفن  مدرم  نآ  نیب  رد  يریقح  ِهاوخدب 
میتشگرب دروآ . دنهاوخ  شیپ  یلزد  يارب  ياهثداح  میدـیمهف  درک ؛ روبع  نمـشد  يامیپاوه  میدـید  میتفریم ، تاعافترا  فرط  هک  هار  نیب 

ام و  دندناسر . لتق  هب  ار  ياهدـع  دـندرک ، یمخز  ار  ياهدـع  دـندرک ؛ نارابمب  ار  رازاب  هچوک و  مدرم  یماظن ، ریغ  مدرم  هنافـسأتم  میدـید 
ِیناـهج ياـهماظن  نیمه  زور  نآ  تسا . زومآتربع  تارطاـخ  نیا  ناویرم . میدـمآ  میتـشادرب ، ار  نیحورجم  زا  یـضعب  ادهـش و  يهزاـنج 

ام روشک  رد  زورما  ناوج  لسن  دـندرکیم . عافد  هنایـشحو  تاکرح  نیمه  زا  دـندرکیم ؛ عافد  نیـسح  مادـص  نیمه  زا  رـشب  قوقح  یعدـم 
روشک نیمه  رـشب ، قوقح  یعدم  ياههاگتـسد  ِریذپانناربج  گرزب و  ياهاطخ  هاگـشیامزآ  بیرف ، غورد و  هاگـشیامزآ  دنادب ، دنادیم و 
مدرم رادـید  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  تسا . هدوب  ناتـسدرک  يهقطنم  هلمج  زا  روشک  نیا  یبرغ  ياهزرم  نیمه  اـم و  زیزع 

ناویرم 26/2/1388

میدوب ام  ناشبطاخم  هک  ییاههمان 

هب هک  میاهتـشاد  زورما  ات  سبشتآ  زا  دـعب  ِلاس  ود  نیا  لوط  رد  ناگدازآ  زا  یـضعب  زا  ییاههمان  ام  میدوب  اـم  ناـشبطاخم  هک  ییاـههمان 
يارب مه  نم  دـندادیم . ام  هب  دـندروآیم و  ار  اههمان  میتسه ، بطاخم  ام  هک  دـندیمهفیم  اـههداوناخ  یتقو  دنتـشونیم . ناـشیاههداوناخ 
کی يارب  نیا ، تشونیم . ریسا  ار  نیا  دیهدن . جاب  نمشد  هب  ام ، يدازآ  يارب  امش  هک  دنتـشونیم  متـشونیم . باوج  اههمان  نیا  زا  یلیخ 
دازآ ار  نم  دـییایب  هک  دـنک  سامتلا  بترم  نامیایب ، ياهناسنا  لثم  هکنیا  ياـجهب  نمـشد ، تسد  رد  شریـسا  هک  تسا  مهم  یلیخ  تلم ،

ام ار  اهنیا  دیوشب . کچوک  نمـشد  شیپ  نم ، يدازآ  رطاخ  هب  دهاوخیمن  موشب ؛ دازآ  يدنلبرـس  اب  مهاوخیم  نم  هک  دسیونب  همان  دینک ،
، ناردپ هکنیا  اب  دوب . روطنیمه  مه  تلم  اههداوناخ و  فرط  زا  دوب . دهاوخ  ظوفحم  دبا  ات  تسام و  یلم  فرش  دانسا  وزج  اهنیا  میتشاد .
هک دندیمهفیم  دندرواین . راشف  دندرکن و  تسرد  نالوؤسم  يارب  یلکـشم  زگره  اما  دندنارذگیم ، تخـس  نادنزرف  نارـسمه و  ناردام ،

. دش درک و  کمک  دروآ ، شیپ  لاعتم  يادخ  هک  يراک  نیمه  دنوشب ؛ دازآ  راختفا  يدنلبرس و  اب  ناشیارـسا  ات  دننکیم ، شالت  نالوؤسم 
رد ام  زیزع  ناردارب  هتبلا  میاهراکچیه . اـهام  تسا . یهلا  يهدارا  ریبدـت و  ادـخ و  راـک  میراد ، تفرـشیپ  اـم  هچره  دوب . ادـخ  راـک  مه  نیا 

راومه ار  اههداج  درک و  هارهبور  ار  اهراک  يهمه  یهلا ، يهدارا  هراشا و  ادخ ، فطل  اما  دندرک ؛ شالت  دندیـشک و  تمحز  یلیخ  تلود ،
ناگدازآ 4/6/69 زا  يریثک  هورگ  اب  رادید  رد  ینارنخس  تسا . روطنیمه  مه  نیا  زا  دعب  دوب ، ادخ  راک  دومن .

ماظن سابل  ندیشوپ 

نامز رد  نم  دـندومرف : نم  هب  يربهر  مظعم  ماقم  ماظن --------------------------------------------  ساـبل  ندیـشوپ 
یلـصربمغیپ سابل  نم  هک  تسا  نیمه  رد  تحلـصم  ایآ  هک  متـشاد  دیدرت  اما  مدشیم ، رـضاح  اهههبج  رد  یماظن  سابل  اب  هشیمه  گنج ،

هب تعجارم  ماگنه  ناشیا  میایب ؟ ههبج  هب  یناحور  ساـبل  ناـمه  اـبای  مشوپب  ار  یماـظن  گـنت  ساـبل  نیا  مراذـگب و  راـنک  ار  هلآو  هیلع  هللا 
هعمج زامن  هب  هرـس  سدـق  ماما  ترـضح  هب  شرازگ  ریدـقت  زا  سپ  دندیـشوپیم و  یماظن  مرفینوا  نامه  يور  ار  تیناحور  ساـبل  نارهت ،

نارامج هب  ههبج ، زا  شرازگ  نداد  يارب  هک  يزور  دـندومرف : همادا  رد  ناـشیا  دـندناوخیم . ار  هعمج  نیرفآ  تدـحو  زاـمن  دـندمآیم و 
سدق ماما  ترضح  دیشک . لوط  یتدم  راک  نیا  اهنیتوپ و  دنپ  ندرک  زاب  لوغـشم  نم  دندوب . هداتـسیا  هرجنپ  تشپ  هرـس  سدق  ماما  متفر ،
یتسد هل  مظعم  مدیـسوب . ار  ماما  تسد  مدش ، قاتا  دراو  هک  نآ  زا  سپ  دندرکیم . هاگن  ارم  هریخ  هریخ  يدنخبل ، اب  دندوب و  هداتـسیا  هرس 

! تسامـش هدنزارب  هچ  منیبیم  نالا  یلو  دوب ؛ تورم  فالخ  ام ، فرع  رد  يزابرـس  سابل  ندیـشوپ  ینامز  دندومرف : دـندز و  نم  تشپ  هب 
یماظن سابل  ندیـشوپ  زا  هشیمه  دـعب ، هب  زور  نآ  زا  تفر و  نوریب  ملد  زا  دـیدرت  ماما ، يابر  لد  مالک  نیا  اب  دـندومرف : ياهنماخ  هَّللاۀـیآ 

ص 139. دیشروخ ، زا  يوترپ  رونلاوذ .  نیملسملا  مالسالاۀجح و  مدربیم !. تذل 
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یحیسم هداوناخ  اب  رادید 

هَّللاۀــیآ يروـهمج  تساـیر  نارود  رد  یحیــسم --------------------------------------------  هداوناـخ  اــب  رادــید 
زا سپ  دـندرب . فیرـشت  نارهت  هیدـیجم  هقطنم  هب  نانآ ، لزنم  هب  یـشکرس  ادهـش و  ياـههداوناخ  رادـید  يارب  هل  مظعم  يزور  ياهنماـخ ،

ناشدنزرف هک  یحیـسم ، هداوناخ  کی  اهنت  دنتفگ : ناتـسود  تسا ؟ هدنام  تاقالم  يارب  يرگید  لزنم  ایآ  دندیـسرپ : هناخ ، دنچ  زا  دیدزاب 
طرف زا  دیهـش  هداوناـخ  دـنداد . تبثم  باوـج  هل  مظعم  دـیربیم ؟ فیرـشت  اـهنآ  هناـخ  هب  اـیآ  تسا . هدـنام  یقاـب  هدـش ، دیهـش  هـهبج  رد 

، اهمناخ دندرب ، ناتسرامیب  هب  ار  وا  داتفا و  نیمز  رب  هتفر و  لاح  زا  ربخ ، ندینش  اب  نانآ  زا  یکی  دندیجنگیم . دوخ  تسوپ  رد  یلاحشوخ ،
انب زین -  ییاریذپ  نامز  رد  دندرک . دروخرب  هناخ  لها  اب  یمرگ  اب  ياهنماخ  هَّللاۀیآ  دـنتفر . باجح  ظفح  يارب  شـشوپ  لابند  هب  همیـسارس 

هراشا اب  زین  نارگید  هب  دـندرک و  لواـنت  دـندوب ، هدروآ  ناـشیا  يارب  هک  ییاـههویم  زا  دـننادیمن -  سجن  ار  نایحیـسم  هک  دوخ  ياوتف  رب 
زا يوترپ  یناشاک .  يوسوم  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  مینادیم ! دوخ  زا  ار  اهنآ  اـم  هک  دـننادب  ناـنآ  اـت  دـینک ، لـیم  زین  امـش  دـندومرف 

ص 94. دیشروخ ،

؟ دقع هسلج  ای  یمیمص  يوگتفگ 

مظعم ماـقم  هارمه  هک  دوب  یقیفوت  دـقع -------------------------------------------- ؟ هسلج  اـی  یمیمـص  يوگتفگ 
ریزارـس قوش  ياهکشا  اقآ ، ندید  اب  دندوب . هدمآ  مه  درگ  اج  نآ  رد  دیهـش  هداوناخ  دنچ  میورب . ادهـش  ياههداوناخ  رادید  هب  يربهر ،

نادرمریپ زا  یکی  دندیسرپ . اههچب  ثحب  سرد و  یگدنز و  زا  نامزیزع  ربهر  تشگ . زاغآ  یمیمص  ناتسود و  يوگ  تفگ و  سپس  دش .
بسک زا  دعب  مشاب ؟ هتشاد  یـصوصخ  یتبحـص  امـش  اب  ات  دییامرفب  هزاجا  رگا  تفگ : درک و  اقآ  هب  ور  دوب ، دیهـش  راهچ  ردپ  هک  سلجم 

تفگ و دعب ، درک . لد  درد  شدارم  اب  یتاظحل  تساوخ و  تصخر  زین  ادهـش  زا  یکی  رـسمه  دش . زاغآ  تبحم  رپ  ییوگ  تفگ و  هزاجا ،
کی ردام  هب  ار  نآ  و  دیروایب ، ینآرق  دندومرف : يربهر  مظعم  ماقم  دنتـسشن . تبحـص  هب  دوخ  بوبحماب  عمج  دـش و  زاغآ  یمومع  يوگ 

زا زین  نارگید  دندرک . اضما  ار  نآ  دندرک و  لوبق  اقآ  دییامرفب . اضما  ار  نآ  دییامن و  تبحم  ًافطل  تفگ : دیهـش  ردام  دندرک . هیده  دیهش 
نتـساخرب لاح  رد  دـنتفریذپ . زین  يربهر  دـننک ؛ هیدـه  نانآ  هب  شیوخ ، ياـضما  هارمه  ار  ینآرق  دـندرک  تساوخرد  يربهر  مظعم  ماـقم 

دنراد تسود  نکیل  دناهدناوخ ، تیمرحم  هغیـص  مه  اب  دنتـسه  ام  عمج  رد  هک  ادهـش  نادـنزرف  زا  رفن  ود  درک : ضرع  رفن  کی  هک  میدوب 
. دوش ماجنا  رتفد  رد  ات  دننک  صخشم  یتقو  میوگیم  درادن ؛ لاکـشا  دندومرف : يربهر  مظعم  ماقم  دیناوخب . ار  نانآ  مئاد  دقع  هغیـص  امش 
. دـشابن هکـس  هدراهچ  زا  شیب  هیرهم  هک  یطرـش  هب  اما  درادـن ؛ یعنام  دـندومرف : اـقآ  دوش . ماـجنا  نـالا  نیمه  میراد  تسود  دـش : ضرع 

مظعم ماقم  دشاب . يدازآ  راهب  هکس  هدراهچ  طقف  هیرهم  مدیـشخب ! ار  هیقب  نم  تفگ : سورع  تسا . يدازآ  راهب  هکـس  دص  هیرهم  دنتفگ :
، دقع هغیص  ندناوخ  زا  دعب  مینک . ارجا  ار  دقع  هغیص  سپ  دندومرف : دندوب -  رـضاح  هسلج  رد  هک  یناگیاپلگ -  يدمحم  ياقآ  هب  يربهر 

راهب هکـس  کی  مادـک -  ره  هب  دنتـسه -  ادهـش  مظعم  ياههداوناخ  زا  هک  يداـماد  سورع و  هب  دـقع ، ياـههسلج  رد  نم  دـنتفگ : ناـشیا 
هیدـه الط  هکـس  کی  ود ، نآ  زا  مادـک  ره  هب  دوخ  كرابم  تسد  اب  دـیروایب و  ار  اههکـس  دـنداد  روتـسد  سپـس  مهدیم . هیدـه  يدازآ 
دمحم یجیـسب  پیترـس  رادرـس  دوب . بلاج  ابیز و  یلیخ  نم  يارب  يربهر ، مظعم  ماقم  هناردپ  زیمآتبحم و  راتفر  تسـشن و  نیا  دـندرک .

ص 97. دیشروخ ، زا  يوترپ  يزاریش . 

! شابن نارگن  چیه 

يارب ار  هـتفه  زا  زور  کـی  يربـهر  مـظعم  ماـقم  شاــبن -------------------------------------------- ! نارگن  چــیه 
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تیب لها  مالـسلاهیلعنینمؤملاریما و  تبحم  تمارک و  دای  هب  ناسنا  اهرادـید ، نیا  رد  دـندوب . هداد  صاصتخا  ادهـش  ياههداوناخ  تاقالم 
مشچ زا  کشا  دندرشفیم ، هنیس  رب  ای  دندناشنیم و  وناز  يور  رب  ار  ادهش  نادنزرف  هل  مظعم  یتقو  داتفایم . هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکاربمایپ 
سپ متخیریم و  کشا  دوخ ، ییاهنت  رد  مدمآیم و  نوریب  عمج  زا  هاگ  مدوب . ابیز  تبحم  نآ  دهاش  نم  اهراب  دشیم . ریزارـس  نارـضاح 

رـسمه يزور  دراد . رادـید  دوخ  نادـنزرف  اب  يردـپ  ایوگ  دوب . افـص  اب  یمیمـص و  هچ  متـشگیمرب . رادـید  لحم  هب  رایـسب ، ياههیرگ  زا 
ار یـسک  دوبک  نامـسآ  نیا  ریز  رد  وا  زا  ریغ  هب  مراد و  دـنزرف  کـی  اـهنت  نم  تفگ : اـقآ  هب  دـمآ و  يربهر  مظعم  ماـقم  رتفد  هب  يدـیهش 
، دعب دـنک و  لح  ار  يو  لکـشم  هک  دـندومرف  مدـقم  ياقآ  بانج  هب  يربهر  مظعم  ماقم  تخادرپ . دوخ  تالکـشم  نایب  هب  سپـس  مرادـن .

تسایر مدقم -  ياقآ  هب  یتشاد ، يراک  هک  ینامز  ره  متسه . وت  سک  همه  نم  شابن . نارگن  چیه  مرتخد ! دنتفگ : دیهش  رسمه  هب  باطخ 
تخر شلد  زا  هصغ  دید ، هدش  لح  ار  شتالکشم  همه  ایوگ  فرح ، نیا  ندینـش  اب  دیهـش  رـسمه  نک . هعجارم  یمدرم -  تاطابترا  رتفد 

یناشاک يوسوم  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  تفر . لزنم  هب  درک و  یظفاحادخ  يربهر  مظعم  ماقم  زا  نادنخ ، هداشگ  ياهرهچ  اب  تسبرب و 
ص 99. دیشروخ ، زا  يوترپ  . 

ههبج رد  روضح 

رد يربـهر  مظعم  ماـقم  روـضح  گـنج ، طـساوا  رد  ههبج --------------------------------------------  رد  روـضح 
مدع تلع  ناشیا  دندرک  رارـصا  ناهدنامرف  دندرک . هیالگ  دندیـسر و  ناشیا  تمدخ  ناهدنامرف  زا  ياهدـع  دوب . هدـش  گنر  مک  اهههبج 

ياهناتسا اب  هدنب  نتفر  هرس  سدق  ماما  ترـضح  مرادن ! راک  نیا  زج  ياهراچ  دندومرف : يربهر  مظعم  ماقم  دنیامرفب . نایب  ار  دوخ  روضح 
ههبج هب  نم  هک  دـیراد  رارـصا  اهامـش  هک  الاح  دـناهدرک . مارح  عونمم و  ار  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتـسدرک و  هاشنامرک ، مـالیا ، ناتـسزوخ ،

هَّللاۀیآ روضح  زاب  هک  تشذـگن  یتدـم  دـنهدب . ار  ههبج  رد  روضح  هزاجا  نم  هب  منکیم  سامتلا  موریم و  ماما  تمدـخ  يدوز  هب  میایب ،
ص 157. دیشروخ ، زا  يوترپ  رونلاوذ .  نیملسملا  مالسالاۀجح و  دش . ریگمشچ  اهههبج  رد  ياهنماخ 

ناگدنمزر اب  هارمه 

تــسایر هـب  ياهنماـخ  هَّللاۀــیآ  باـختنا  زا  سپ  ناگدــنمزر --------------------------------------------  اـب  هارمه 
ترضح تیاضر  ناوارف ، رارصا  اب  هل  مظعم  گنج ، رخاوا  رد  دندرک . عونمم  ار  یگنج  قطانم  هب  ار  ناشیا  نتفر  ماما  ترـضح  يروهمج ،

هل مظعم  دنتشاذگ . دربن  ياهههبج  هب  ماگ  کیدزن ، زا  رگید  راب  دندرک و  بلج  ههبج ، رد  هرابود  روضح  يارب  ار  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما 
رد روضح  يارب  ار  نانآ  دـندومن و  رداص  تعاـمج ، هعمج و  همئا  همه  يارب  یماـیپ  ههبج ، هب  ندـمآ  زا  لـبق  نارهت ، هعمج  ماـما  ناونع  هب 

همه هب  نارود ، نآ  رد  هل  مظعم  دـش . اـهههبج  رد  یمیظع  لوـحت  ثعاـب  ناـشیا ، مهم  یبـالقنا و  تکرح  نـیا  دـندرک . توـعد  اـهههبج ،
اقآ دندینشیم . ناگدنمزر  کت  کت  نابز  زا  ار  تالکشم  دندومنیم و  یسررب  ار  مزر  ياهناگی  تیعضو  دندرکیم ، یشکرس  اهرگشل 

یبیجع رثا  راتفر ، روضح و  نیا  دندادیم . شوگ  ار  ناشیاه  فرح  ینابرهم  اب  دندرکیم و  دروخرب  اههچب  اب  ردپ  کی  لثم  هشیمه ، نوچ 
دمحم رادساپ  پیترس  رادرـس  تشاد . هاگن  دربن  هنحـص  رد  نمـشد ، لماک  تسکـش  ات  ار  نانآ  هک  يرثا  تشاذگ ؛ ناگدنمزر  هیحور  رد 

ص 158. دیشروخ ، زا  يوترپ  يرثوک . 

هقطنم ییاسانش 

ياـهگنج داتــس  رد  گـنج ، يزاـغآ  ياـهزور  رد  هـقطنم --------------------------------------------  ییاـسانش 
اج نآ  رد  نمـشد  ًـالبق  هک  میتفر  ياهقطنم  اـهیقارع ، ییاسانـش  يارب  يزور  دوب . نمـشد  ییاسانـش  ناـمراک  میدرکیم  تیلاـعف  مظنماـن 
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ره دوب . هدـناشوپ  یهوبنا  ناـتخرد  ار  نآ  فرط  ود  هک  دوب  نسح  دیـس  يوج  ماـن  هب  بآ  يوج  کـی  هدودـحم ، نآ  رد  تشاد ، رارقتـسا 
رد ام -  ربارب  رد  اهیقارع  هک  دوب  نیا  ام  روصت  دوبن . تیؤر  لباق  اهتخرد ، ماحدزا  تلع  هب  لـباقم  فرط  يداتـسیایم ، هک  يوج  فرط 

يادـصو رـس  اب  ناهگان  میدرکیم . تکرح  ولج  فرط  هب  يوج  تسار  تمـس  زا  شاب ، هدامآ  تلاـح  اـب  دـنراد . رارق  يوج -  تمـس  نآ 
هب یتظافح ، لوصا  تیاعر  اب  دنتـشاد . ار  روصت  نیمه  ام  دروم  رد  زین  اهنآ  تسام . يور  هب  ور  نمـشد  میدرک  رکف  میدش ، هجاوم  يدایز 
هرس سدق  ماما  ترـضح  هدنیامن  ناشیا  نامز ، نآ  رد  داتفا . يربهر  مظعم  ماقم  هرهچ  هب  نامهاگن  انثا ، نامه  رد  میدیرپ . يوج  فرط  نآ 
مامت نانآ  ییاسانـش  راک  دندوب . هتفر  هقطنم  ییاسانـش  يارب  ام -  زا  لبق  رگید -  رفن  دنچ  قافتا  هب  هل  مظعم  دندوب . عافد  یلاع  ياروش  رد 

هب ار  نامیاهحالـس  میتفرگ . هیحور  رادید ، نآ  زا  ام  دوب . بلاج  یلیخ  ام  يارب  ناکم  نآ  رد  اقآ  ندید  دنتـشگیمرب . دنتـشاد  دوب و  هدـش 
رادرس دندیـسوب . ار  ام  کیاکی  دنداد و  تسد  ام  کت  کت  اب  اقآ  میدرب . هرهب  ياهنماخ  هَّللاۀیآ  مرگ  تبحم  زا  میدروآرد و  يداع  تلاح 

ص 159. دیشروخ ، زا  يوترپ  يودف .  یلع  رادساپ  پیترس 

! عونمم یفاضا ؛ تافیرشت 

ياهنماخ هَّللاۀـیآ  هارمه  گـنج ، ناـمز  رد  عونمم -------------------------------------------- ! یفاـضا ؛ تافیرـشت 
نیشام ود  ای  یکی  دیروایب ! مک  نیشام  دندومرف : تکرح  زا  لبق  ناشیا  میدش . ههبج  مزاع  مالـسلاهیلعاضر  ماما  رگشل 21  زا  دیدزاب  يارب 

هب ياهنماخ  هَّللاۀیآ  دنتسه . تکرح  لاح  رد  ام  نیشام  رس  تشپ  رگید  نیـشام  هد  دودح  میدید  میدش ، جراخ  زاوها  زا  یتقو  تسا ! یفاک 
، دـنراد ندـمآ  دـصق  رگا  اـی  دـندرگیمرب و  زاوها  اـی  دـعب  هب  یمود  نیـشام  زا  دـنتفگ : نم  هب  هلـصافالب  و  نک ! فقوت  دـندومرف : هدـننار 
، دـنک تکرح  نیـشام  ناوراک  کی  اب  روهمج  سیئر  رگا  دـناهداتفا !؟ هار  نم  رـس  تشپ  هک  دراد  یلیلد  هچ  دـنیآیم . ییاهنت  هب  ناشدوخ 
ص دیـشروخ ، زا  يوترپ  يرتشوش .  رادـساپ  پیترـس  رادرـس  تسا ! یفاک  نیـشام  ود  ای  کی  نم  يارب  دوشیم . نارگید  يارب  یقـشمرس 
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يربهر ةریس 

کیفارت هشیمه  دـننام  میتسه ؛ يدازآ  یبونج و  يردنکـسا  ناـبایخ  عطاـقت  رد  ناـضمر  كراـبم  هاـم  ياـهبش  زا  یکی  رد  يربـهر  ةریس 
رس تشپ  يربهر ، رتفد  نانکراک  زا  يدادعت  هارمه  هب  نم  هک  تسا  نیا  مهم  تسین ؛ مهم  نیا  تسا . هدش  داجیا  زمرق  غارچ  تشپ  ینیگنس 

بلج چـیه  هک  تسا  ندوب  یلومعم  ثیح  زا  لیبموتا  دـبال  تسا . هتـسشن  بـالقنا  مظعم  ربهر  نآ ، بقع  یلدنـص  رد  هک  میتسه  یلیبموتا 
ای دنتـسه و  کیفارت  هفالک  لدـم 61 ، لیبموتا  رانک  هک  ییاهلیبموتا  نانیـشنرس  یتح  دـنیبیمن ؛ نآ  رد  ار  ربهر  یـسک  دـنکیمن و  هجوت 

ناجیه اب  تسا ، هدـید  ار  اقآ  یلیبموتا  ةدـننار  ییوگ  اما  دـنیبیم . ار  اهینارهت  هناروبـص  ربهر ، دـنرذگیم و . ... وا  يولج  زا  هک  ینارباـع 
، جرک - نارهت نابوتا  رد  یتقو  دـیآیم . ام  ياپ  هب  اپ  دـناسرب . ربهر  لیبموتا  رانک  ار  دوخ  دـنک  یم  شـالت  دـتفین و  بقع  اـم  زا  دـشوکیم 
، ربهر لماح  لیبموتا  میاهتـشذگ . ام  هدش و  رود  یگدیرب  زا  دیایب  دوخ  هب  ات  دـنکیم و  تلفغ  وا  دنـسریم  يراتـس  هارگرزب  هب  اهلیبموتا 
. تسا يدیهـش  ماـن  هب  رطعم  هک  دوشیم  ياهچوک  دراو  یکلاـم  دیهـش  ناـبایخ  رد  دـچیپیم و  پچ  تمـس  هب  سودرف  راوـلب  یط  زا  دـعب 

رـس زا  نانآ  هتبلا  دـناهدش . ریگلفاغ  یتسار  هب  دناهتـسشن ؛ ربهر  لباقم  رد  توهبم  ناریح و  شنانکاس  هک  میتسه  ياهناخ  رد  دـعب  یتاـظحل 
مظعم ماقم  لوئـسم ، ماقم  نآ  دـندرکیمن  نامگ  اما  دـیایب ؛ ياهناخترازو  ای  دیهـش و  داـینب  زا  هدوب  رارق  هک  دـناهدوب  یناـمهیم  رظتنم  بش 

ار دیهـش  زا  یـسکع  یتقو  منکیم . ادـیپ  نانآ  دـننام  یلاح  دـعب ، یتاظحل  متـسه ، نانابزیم  ياـهلمعلاسکع  وحم  هک  نم  دـشاب . يربهر 
یماگنه تسانشآ  میارب  سکع  منکیم  ساسحا  ددرگیم  رب  سکع  باق  اب  دیهش  ردارب  یتقو  یلو  میاجک  رد  منادیمن  زونه  دنهاوخیم 

زد ّدـس  هب  موشیم ؛ هدرب  بقع  هب  لاس  هاگان 18  دزیریم  ورف  ملد  ییابابناخ » اضریلع  دیهـش  يوجـشناد  هبلط و  : » مناوخیم ار  نآ  نییاپ 
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يور سکع  هب  ردام  دریگیم . ار  دیهش  ردپ  غارس  بالقنا ، ربهر  برغلامـش . رد  رصن 1  تایلمع  میتسه ، تایلمع  راظتنا  رد  هک  ییاجنآ 
. دهدیم حیـضوت  زین  ردام  دسرپیم و  وا  گرم  تلع  زا  اقآ  دندش »... موحرم  شیپ  لاس  هس  اقآ  جاح  : » دـیوگیم دـنکیم و  هراشا  راوید 

متفگ موش . دیهـش  نک  اعد  ردام  تفگ : نم  هب  راب  کی  دوب . ههبج  رد  شاهمه  : » دیوگیم دیهـش  ردام  دـنیوگب . دیهـش  زا  دـهاوخیم  اقآ 
هک رتکچوک  ردارب  مدرک ». ار  راک  نیا  دش  دیهـش  یتقو  متـسیاب . مکحم  يدش  دیهـش  رگا  مهدیم  لوق  اما  منکب ؛ ییاعد  نینچ  مناوتیمن 

یـضعب اب  هدـنام  یقاب  وا  زا  زورما  هک  ياهناخباتک  دوبن »... لفاغ  ثحب  سرد و  زا  اما  دوب  ههبج  رد  هکنیا  اب  : » دـیوگیم تسا ، ملعم  زورما 
زا رتکد ... ياقآ  دـنکیم ؛ یفرعم  ردام  دـش . دراو  زین  يزاـبناج  سلجم ، ياـنثا  رد  تسوا . لـضف  نازیم  رگناـشن  نآ  رد  رخاـف  ياـهباتک 

ناـتتیلاعف : » دـسرپیم اـقآ  دـنکیم . تیلاـعف  یتنـس  یمالـسا و  بط  شخب  رد  تسا و  کـشزپ  زورما  هدوب و  دیهـش  ناـمزرمه  ناتـسود و 
یبرغ ناکـشزپ  هکنیا  زا  فسأت  اب  زین  اقآ  دریگیم . رد  یتنـس  بط  ةرابرد  یطوسبم  ثحب  دهدیم . ... حیـضوت  رتکد  دراد »؟ مه  ياهجیتن 

بط راک  يانبم  : » دـیوگیم دـنکیم و  هراشا  دـندرک ، ییانتعایب  خـیرات  لوط  رد  نیمز  قرـشم  ناملـسم و  ناـبیبط  دنمـشزرا  براـجت  هب 
صیخـشت اریز  تسا  یمهم  لصا  صیخـشت ، هویـش ، نیا  رد  ینامرد . میالع  هن  تسا  يرامیب  ۀـشیر  نتفای  يزورما  بط  فالخرب  یمالـسا 

ار عوضوم  نیا  تاـنایرج  لـیاسم و  بـالقنا ، ربـهر  هک  تسا  ادـیپ  ثحب  زا  دـهدیم »... ناـشن  ار  کـشزپ  تیقذاـح  تواـکذ و  هک  تسا 
نیا هب  یماجنارـس  تشادهب ، ترازو  دـیاب  : » هک دزرویم  دـیکأت  دربیم و  ار  هتـشر  نیا  ناققحم  زا  يدادـعت  مان  یتح  دـنکیم و  يریگیپ 
هدید باوخ  مدوخ  مه  مدوب ؛ ناتندمآ  رظتنم  : » دیوگیم ردام  دیهـش . هب  میدرگیمرب  هرابود  یملع ، ثحب  نیا  زا  دعب  دهدب »... تاقیقحت 

هک تسا  نیا  زا  شیب  دیهش  ةزادنا  ردق و   » هکنیا نایب  اب  اقآ  دنکیم . فیرعت  ار  باوخ  ود  ره  وا  تاداس »... ياهمناخ  زا  یکی  مه  مدوب و 
اب یهاتوک  يوگ  تفگ و  زا  سپ  دهدیم . هیدـه  دیهـش  ردام  هب  هدرک  اضما  ار  ینآرق  دـنکیم . ضوع  ار  ثحب  میروآ ،» اج  هب  میناوتب  ام 

نوریب مینکیم  یظفاحادخ  ییابابناخ  دیهش  ةداوناخ  زا  دننکیم ، هدافتسا  نآ  زا  ناگیاسمه  هک  وا  ۀناخباتک  زا  دیدزاب  دیهـش و  نارهاوخ 
ص 38، ناتسمز 84 ، مراهچ ، رتفد  دشر ، ۀنییآ  همانلـصف  دناهدشن . . ... دمآ  تفر و  نیا  هجوتم  هچوک  یلاها  زا  کی  چیه  ییوگ  مییآیم .

. رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ءایحا  داتس  هب  هتسباو 

(2) يربهر ةریس 

ورف هداوناخ  ياضعا  تاناجیه  ات  دـشکیم  لوط  یتدـم  تسا . هلحم  نامه  رد  یکلام  دـیجم  دیهـش  لزنم  يدـعب  دـصقم  ( 2) يربهر ةریس 
هدوب و ناطرس  يرامیب  هب  التبم  تشاد  مان  رصان  هک  وا  تسا . هدید  مه  ار  يرگید  ناوج  غاد  هداوناخ ، نیا  دیجم ، دیهـش  رب  هوالع  دنیـشن .

تیعضو ًاصوصخم  هداوناخ و  لاوحا  زا  ییوجوسرپ  زا  دعب  اقآ  تسا . هدش  توف  ناتسرامیب ، هب  ندیـسرن  تلع  هب  ناراب ، کشوم  مایا  رد 
لاحاب فیطل و  ردقچ  دینیبب  : » دیامرفیم ناهارمه  هب  باطخ  دناوخیم و  ار  دیهـش  ۀمانتیـصو  تسا ، تشادهب  ترازو  ۀتـسشنزاب  هک  ردـپ 

؛ دنکیم یفرعم  ار  شنادنزرف  ریپ ، ردـپ  نک »! كاخ  سپـس  نک ؛ كاپ  ارم  ایادـخ  : » هک دـنکیم  دـیکأت  هتکن  نیا  يور  ًاصوصخم  تسا »!
نیا : » دنکیم حیحصت  ار  وا  فرح  اقآ  مراد ». ار  دنزرف  هس  نیمه  رگید  الاح  : » دیوگیم وا  دنتسه . ملعم  یگمه  هک  رتخد  ود  رـسپ و  کی 
ینما ۀنازخ  یکناب و  رد  هک  تسا  یـشزرااب  تناما  کی  لثم  دیهـش ، دیراد . هریخذ  ادـخ  شیپ  مه  ار  وا  دـیاهدادن ؛ تسد  زا  مه  ار  دـیهش 

، موزل ماگنه  هکلب  هدادن  تسد  زا  ار  نآ  هک  تسا  تحار  شلایخ  اما  دشاب  تحاران  اهبنارگ  ئش  نآ  يرود  زا  ناسنا  دیاش  دیشاب . هتشاذگ 
شزومآ هب  عجار  وا  زا  اقآ  تسا . نارهت  ود  ۀقطنم  شرورپ  شزومآ و  ملعم  دیهش  ردارب  تسا ». روطنیمه  مه  دیهش  دیآیم . ... شراک  هب 

رد رگا  تسا ؛ تراسج  دیسر ... تکلمم  نیا  گنهرف  هب  دیاب  : » دیوگیم درادن ؛ عاضوا  زا  یـشوخ  لد  وا  دسرپیم . سرادم  شرورپ و  و 
ناشیاعدا نالوئسم  هتبلا  : » دنکیم دیکأت  وا  ياهفرح  قیدصت  اب  ربهر  دنراد .» راک  هب  زاین  ردقچ  ناناوج  هک  دیوشیم  هجوتم  دیشاب  نطب 

دیناوج مه  دیراد و  تیوربخ  هبرجت و  مه  هک  امش  دننام  یصاخشا  تسا  رتهب  دنشاب ... صقاون  رکنم  هکنیا  هن  دننکیم ؛ راک  هک  تسا  نیا 
شاهناخ نامهیم  هک  يدعب  دیهش  تسا .»... رثؤم  هللاءاشنا  دینک ؛ لقتنم  ریگمیمصت  دارفا  هب  یتسرد  لکش  هب  ار  ناتیاهداهنشیپ  طاشن ، اب  و 
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فیرـشت اقآ  دـیتفگن  ارچ   » هک دزاتیم  اقآ  ناهارمه  هب  دزیریم و  قوش  کـشا  دیهـش  ردـپ  تسا . ناـیدامتعا  مظاکدـمحم  دیهـش  میتسه 
هاگنآ و  دنیوگب » شیپ  زا  تسین  انب  اهرادید  نیا  رد  : » دهدیم حیـضوت  و  میورب » دیتحاران ، رگا  :» دیوگیم یخوش  هب  زین  اقآ  دـنروآیم »؟
دیهـش دنتـسه . سدنهم  ود  ره  رگید  ردارب  ود  اما  تسا  مق  ۀیملع  ةزوح  ۀـبلط  رتگرزب ، ردارب  دـنکیم ؛ یفرعم  ار  شنادـنزرف  دیهـش ، ردـپ 

تسایر داهن  زا  یهورگ  اب  لاس 65  رد  تسا . هدرکیم  راک  يدروجال  دیهـش  رتفد  رد  نیوا  نادـنز  رد  ههبج  هب  مازعا  زا  شیپ  ناـیدامتعا 
هک تسه  مه  رگید  دیهـش  هس  سکع  هناخ ، راوید  رد  دـسریم . تداهـش  هب  دـنورا  رد  هام  کی  زا  دـعب  دوشیم و  هقطنم  مزاع  يروهمج 

هناخ هب  راب  کی  مه  ناشیروهمجسیئر  نارود  رد  اقآ  هک  دنکیم  يروآدای  دیهـش  ناردارب  زا  یکی  دنتـسه . کیدزن  ناگتـسب  زا  یگمه 
دیهـش ردـپ  هب  باطخ  دروآیم و  داـیب  مه  اـقآ  هکنیا  بیجع  تسا . هدوب  يدوبهب  ناـبایخ  رد  ناـشهناخ  ناـمز ، نآ  هتبلا  دـناهدمآ و  اـهنآ 
دییأت بجعت  تریحاب و  اهنآ  دیوگیم و  مه  ار  وا  مسا  یتح  اقآ  دـندوب ». مه  امـش  يوخا  داماد  هسلج ، نآ  رد  هکنیا  لثم  هلب ، : » دـیوگیم

زا دعب  هک  یتقو  دننیشنب . دیهـش  هداوناخ  رانک  رد  دنیایب و  لخاد  دنوشیم  قفوم  دناهدش ، رادربخ  هک  مه  ناگیاسمه  زا  رفن  دنچ  دننکیم .
زین شرسمه  اب  تسا  يدیهش  ردپ  زین  وا  هک  دیهش  يومع  ناهگان  دوش ، دنلب  دهاوخیم  اقآ  نایدامتعا ، دیهـش  هداوناخ  يارب  نآرق  ياضما 

و هدش ؟ دیهش  یک  هک  دسرپیم  ناشدنزرف  زا  دنکیم . تبحص  نانآ  اب  دنیشنیم و  ًاددجم  اقآ  دنراذگیم . ار  هیرگ  يانب  دنـسریم و  رس 
دیهـش ردام  اما  دنکیم ؛ اضما  ینآرق  زین  نانآ  يارب  اقآ  دنوشیم ، ییاریذـپ  ياچ  اب  هک  تعامج  و . ... تسا ؟ هراکچ  هداوناخ  ردـپ  هکنیا 
رگید الاح  هتبلا  میتسه ؛ نارهت  ياهنابایخ  رد  ام  زاـب  دـعب ، یتاـظحل  میتسه .» ناـتراظتنا  مشچ  لزنم ، رد  اـم  تسین ؛ لوبق  نیا  : » دـیوگیم

. دنریگیم تقبس  مه  زا  تعرس  هب  اهنیشام  دنتولخ و 

ناگرزب املع و  يربهر و  مظعم  ماقم 

يرفعج همالع  اب  رادید  نیلوا  زا  بالقناربهر  تیاور 

يهمه نم  رظنهب  هک  دوب  ياهتسجرب  تایصوصخ  هیلع ) هَّللاۀمحر   ) يرفعج ياقآ  رد  يرفعج  همالع  اب  رادید  نیلوا  زا  بالقناربهر  تیاور 
یلیخ دندرک ، عورـش  ار  ناشدوخ  یقیقحت  ياهراک  هک  یتقو  نآ  ناشیا  تسوگلا . قیقحت  ملع و  لها  هدنهوژپ و  ناوج و  لسن  يارب  اهنیا 

لضاف ناوج و  دندوب و  هدمآ  فجن  زا  هزات  ناشیا  متخانش . ار  ناشیا  هک  دوب  جنپویس  راهچویس و  ياهلاس  دودح  نم  هتبلا  دندوب . ناوج 
دروم زین  و  دهشم -  رد  رگید  نایاقآ  زا  یـضعب  ینالیم و  ياقآ  موحرم  دننام  ام -  ناگرزب  مارتحا  دروم  روش و  رپ  لاّعف و  قیقحت و  لها  و 

؛ هلب تسا . یحور  اب  تیونعم و  اب  افـص و  اب  رایـسب  درم  هک  رفعج  ازریمآ  ياقآ  لثم  دندوب ؛ دهـشم  رد  مه  ناشناوخا  دـندوب . باّلط  مارتحا 
زا ام  دندنام . دهشم  رد  تسین -  مدای  تسرد  لاس -  کی  ای  هام  دنچ  دندوب و  هدمآ  دهـشم  هب  یتبـسانم  هب  مه  ناشیا  هک  مدرکیم  ضرع 

یناوج نارود  زا  هیحور ، نیا  دشیم . هدهاشم  یملع  روش  طاشن و  صّحفت و  قیقحت و  حور  ًاعقاو  ناشیا  رد  میدـش . انـشآ  ناشیا  اب  اجنآ 
ثحب و يرکف و  یملع و  راک  رد  یناوج ، روش  نیا  يهمه  دـندوب . هلاس  دـنچ  یـس و  ًاـبیرقت  ناـشیا  تقو  نآ  تشاد . همادا  رمع  ناـیاپ  اـت 

ظوفحم دوخ  ياج  هب  مه  ناشیا  یملع  دادعتسا  هداعلاقوف و  يهظفاح  هتبلا  دشیم و  فرص  اهراک  هنوگنیا  هعلاطم و  قیقحت و  نتـشون و 
، دندوب هلاس  دنچ  داتفه و  درم  کی  ناشیا  هکنیا  نیع  رد  ینعی  تسا . یبیجع  زیچ  نیا  هک  تشاد  همادا  مه  رخآ  نیمه  ات  تلاح  نیا  دوب .

ناسنا زاب  میدرک -  ترایز  ام  ار  ناشیا  هک  دوب  شیپ  هام  تشه  تفه ، ای  لاس ، کی  منامگ  هب  میدید -  ار  ناشیا  هک  يراب  نیرخآ  ات  یلو 
نامز و تشذـگ  دراذـگن  ناسنا  هک  تسا  یتمیق  شزرااب و  یلیخ  نیا  دـیدیم . ناشیا  رد  ار  كّرحت  نامه  روش و  نامه  تلاـح و  ناـمه 

يارب اهبنارگ  يهیامرـس  کی  لـثم  ار  نآ  دـناوتیم  هداد و  رارق  وا  رد  لاـعتم  يادـخ  هک  ار  یّجیهت  كّرحت و  روش و  نوگاـنوگ ، ثداوح 
مالسا يارب  دوب و  یتمیقيذ  دوجو  ًاتقیقح  ناشیا ، دوجو  لاحرههب  دربب . نیب  زا  دنک ، فرصم  فلتخم  ياهنادیم  رد  نوگانوگ  ياهتفرشیپ 
هتسشن رانک  هداتفاراک و  زا  تقو  چیه  يرفعج  ياقآ  ًاعقاو  ینعی  دندرک ؛ راک  مه  رخآ  ات  ناشیا  تشاد . شزرا  یمالـسا  ماظن  نیملـسم و  و 
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هداوناخ و رادید  رد  تانایب  دنک . یلاع  ار  ناشتاجرد  هَّللاءاشنا  دنوادخ  دـندوب . كّرحت  شالت و  راک و  لوغـشم  مئاد  دـندشن و  هراکیب  و 
17/09/1377 هر )  ) يرفعج یقتدمحم  همالع  داتسا  لاحترا  مسارم  يرازگرب  داتس  نالوؤسم 

؟ دندش ربخاب  ییاجر  تداهش  زا  هنوگچ  ياهنماخ  هللاتیآ 

ار مدوخ  متـشاد  هک  یناوتان  فیعـض و  رایـسب  لاح  اب  مدش ، نارگن  هداعلاقوف  دندش ؟ ربخاب  ییاجر  تداهـش  زا  هنوگچ  ياهنماخ  هللاتیآ 
ناشلاح هک  تفگیم  یکی  دوب . هدننک  نارگن  ضقانتم و  همه  اهربخ  اما  ندرک ، نفلت  اجنآ  اجنیا  مدرک  انب  متـسشن ، نفلت ، ياپ  مدـناسر 

لئاوا ات  نم  دنناتـسرامیب و  يوت  تفگیم  یکی  هدشن ، ادـیپ  ناشدـسج  تفگیم  یکی  دـندمآ ، نوریب  هدـنز  تفگیم  یکی  تسا ، بوخ 
زا هزاـت  مدوـب ، راـمیب  نم  هرخـألاب … اـت  مدربیم ، رـس  هب  ینارگن  دـب و  هداـعلاقوف  تلاـح  رد  دوـب  هدیـسرن  نم  هب  یتـسرد  ربـخ  هک  بش 

ییاجر و دیهـش  موحرم  متفرگیم ؛ رارق  مه  لاوحا  عاضوا و  نایرج  رد  مدرکیم و  تحارتسا  یلزنم ...  رد  مدوب ، هدش  جراخ  ناتـسرامیب 
متسناوتیمن تانایرج  رد  یلاعف  تکرش  نم  دوخ  نکیل  دنتشاذگیم . نایم  رد  نم  اب  ار  لئاسم  دندمآیم و )  ) رگید ناردارب  رنهاب و  دیهش 

رد هثداح ؛ زا  لبق  بش  رد  هکنیاامک  مدرکیم ، تکرـش  تاسلج  رد  یهاـگ  دوب ، هدـش  رتهب  ملاـح  ًاجیردـت  رخاوا  نیا  رد  مشاـب . هتـشاد 
لحم زا  مدوب  رود  نیارباـنب  میدرکیم . تبحـص  یتـکلمم  مهم  لـئاسم  هب  عجار  مدرک و  تکرـش  ییاـجر  موحرم  دوخ  قاـتا  رد  ياهسلج 

هک ییاهردارب  رادساپ ، ياههچب  زا  مدـش  رادـیب  هک  باوخ  زا  مدوب ، هدـیباوخ  مدوب و  رامیب  مه  نم  دوب ، مه  رهظزادـعب  و  راجفنا )  ) هثداح
اجنآ یک  هک  متفگ  تسا . هدش  رجفنم  يریزوتسخن  رد  بمب  کی  هک  دـنتفگ  هیچ ؟ متفگ  مدینـش . ییاههمزمز  کی  دـندوب  نم  يولهپ 

ياپ مدناسر  ار  مدوخ  متشاد  هک  یناوتان  فیعض و  رایـسب  لاح  اب  مدش ، نارگن  هداعلاقوف  نم  دندوب ، مه  رنهاب  ییاجر و  هک  دنتفگ  هدوب ؟
، تسا بوخ  ناشلاح  هک  تفگیم  یکی  دوب . هدننک  نارگن  ضقانتم و  همه  اهربخ  اما  ندرک ، نفلت  اجنآ  اجنیا  مدرک  انب  متـسشن ، نفلت ،

ربخ هک  بش  لئاوا  ات  نم  دنناتـسرامیب و  يوت  تفگیم  یکی  هدشن ، ادیپ  ناشدـسج  تفگیم  یکی  دـندمآ ، نوریب  هدـنز  تفگیم  یکی 
نآ رد  نم  تاساسحا  دـش . نشور  میارب  بلطم  هرخألاب  ات  مدربیم ، رـس  هب  ینارگن  دـب و  هداعلاقوف  تلاح  رد  دوب  هدیـسرن  نم  هب  یتسرد 

تـسد زا  ار  یمالـسا  يروهمج  لوا  زارط  رـصنع  ود  یبالقنا ، ود  یمیدـق ، زیزع و  تسود  ود  دوب . یتاـساسحا  هچ  هک  تسا  یعیبط  عقوم 
تبـسن مشخ  ساسحا  یفرط  زا  مدرکیم و  مغ  ساسحا  مدرکیم ، هعیاض  ساسحا  مدرکیم ، تراسخ  ساسحا  ًادـیدش  نم  میدوب و  هداد 
نیـشام راوس  مدش ، اپ  مدوب  لاحیب  یلیخ  هکنیا  اب  دوز  حبـص  ادرف  هک  دوب  نیمه  مدرکیم و  دندوب  هثداح  نیا  نیلماع  هک  یناسک  نآ  هب 

تقاط مدید  منکن ، تلاخد  منکن و  تکرش  نم  هک  دندرکیم  عنم  ار  نم  همه  ابطا  هکنیا  اب  و  سلجم ، هب  هزانج  عییـشت  يارب  مدمآ  مدش ،
رود و هک  مدرک  ناجیه  لامک  اب  مه  ياینارنخـس  کی  سلجم و  يولج  ناویا  يور  اجنآ  مدمآ  منکن ، مسارم  رد  تکرـش  هک  مروآیمن 

مناوتب دیاش  ینعی  دوب ، یخلت  يهثداح  رایسب  نم  يارب  لاحرههب  متشاد . ناجیه  سب  زا  متفیب ، نم  ادابن  هک  دندوب  هتفرگ  ناتسود  ار  نم  رو 
قافتا یماگنه  دشاب  رتخـلت  نم  يارب  تسناوتیم  هک  ریتتفه  يهثداح  اریز  مدوب ، هدـید  نم  زورنآ  ات  هک  دوب  ياهثداح  نیرتخـلت  میوگب 

نیا اـما  مدرک ، ادـیپ  عـالطا  مدـش و  انـشآ  هرذ  هرذ  هثداـح  نیا  اـب  ًاجیردـت  دـعب  مدـیمهفیمن ، مدوب و  شوهیب  زور  نآ  نم  هک  دوب  هداـتفا 
. دوب هدمآ  شیپ  نم  يارب  زور  نآ  ات  هک  دوب  ياهثداح  نیرتخلت  دـیاش  نم  يارب  ریت  تفه  يهثداح  زا  دـعب  صوصخ  هب  یناهگان  يهثداح 

1361/5/26 رویرهش ؛ متشه  يهثداح  نوماریپ  یتاعوبطم  يهبحاصم 

یتشهب هللاتیآ  تداهش  ربخ 

شوه هب  هک  لّوا  زور  ود  یکی  مدش . انشآ  هیضق  نیا  داعبا  اب  ًاجیردت  نم  دندادن . نم  هب  ار  ربخ  نیا  هرابکی  یتشهب  هللاتیآ  تداهش  ربخ 
یچ هک  منک  كرد  تسرد  هک  مدوبن  یطئارـش  رد  نم  نکل  داد ، ربخ  نم  هب  بزح  رد  يراجفنا  کی  عوقو  زا  ًالامجا  یـسک  مدوب ، هدـمآ 
لاح رد  ًابلاغ  نوچ  تفر . مدای  مه  دعب  دـش  هتفگ  نم  هب  يزیچ  هک  تسه  مدای  نکل  مدوبن ، شوه  هب  ًالماک  یتح  دـیاش  ینعی  هدـش ؟ عقاو 
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هبـش لاح  کی  رد  ار  نم  دوب ، دیدش  مه  اهنیا  درد و  تفرگیم و  ماجنا  يددـعتم  ياهلمع  نوچ  مدوب ؛ یـشوهیب  زا  دـعب  تالاح  هیبش 
ای هتفه  کی  ًارهاـظ  دوب  هثداـح  نیا  مهن  متـشه ، رد  یحارج . لـمع  زا  دـعب  صوصخم  یجیگ  لاـح  رد  ینعی  دنتـشادیم ، هگن  یـشوهیب 

دوصقم دـندروآیمن و  نوگانوگ  ياههناهب  هب  دـنروایب و  هماـنزور  ویدار و  نم  يارب  هک  مدرکیم  رارـصا  نم  دوب . هتـشذگ  يزور  تشه 
نم یپردیپ  ياهرارـصا  لـباقم  رد  دنتـسناوتیمن  هرخـألاب  دـندوب  نم  رب  رود و  هک  يدارفا  نوچ  هثداـح  زا  موـشن  عـلطم  نم  هک  دوـب  نیا 

یمـشاه ياقآ  زا  ریغ  یـسک  دیوگب  نم  هب  ار  هیـضق  نیا  تسناوتیم  هک  یـسک  نآ  دنیوگب . نم  هب  ار  هیـضق  دندوب  روبجم  دننک . تمواقم 
. دندرک ار  راک  نیمه  دیوگب و  نم  هب  ار  هلأسم  یلکش  کی  هب  دناوتیم  ناشیا  ًاعبط  مه  اب  ام  طابترا  يهوحن  رطاخب  دنتسنادیم  ینعی  دوبن .

یناسک زا  یکی  نم و  شیپ  دندمآ  ماما -  ترضح  دنزرف  اقآ -  دمحاجاحياقآ  یمشاهياقآ و  يرصع  زور  کی  متشادن ، هجوت  نم  هتبلا 
رگا هیچ ، ناترظن  امش  مینادیمن  تحلـصم  ام  دهاوخیم و  همانزور  دهاوخیم و  ویدار  ینالف  هک  درک  حرطم  اهنآ  اب  دوب  نم  رب  رود و  هک 

مارآ و مرن و  ار  بلاطم  هشیمه  هک  ناشدوخ  نیریـش  نایب  نآ  اب  یمـشاه  ياقآ  ار . هیـضق  دندرک  عورـش  يروجنیا  میهدب . دـیئوگیم  امش 
، تسا نیریش  یلیخ  نوریب  ياهربخ  الاح  دیروایب . ویدار  امـش  درادن  یموزل  چیه  نم  رظن  هب  هن  دنتفگ ، اجنآ  دننکیم  حرطم  یندشمضه 

متفگ دراد . دوجو  یخلت  ياهربخ  هک  مدـیمهف  ًالامجا  نم  دونـشب . ار  اهربخ  نیا  ناتـسرامیب  تخت  يور  مه  نیا  هک  تسا ، بولطم  یلیخ 
ناشیا بیترت  نیا  هب  دندش و  حورجم  اهیـضعب  دندش ، دیهـش  اهیـضعب  دـننکیم ، تسرد  راجفنا  رگید ، نیمه  بخ  تفگ  رگم ؟ روطچ 

نم تسا ، حورجم  یتشهب  ياقآ  ًالثم  تفگ : ناشیا  دندش ، حورجم  اهیک  دندش ، دیهـش  ًالثم  اهیک  مدیـسرپ  نم  درک . هثداح  دراو  ار  نم 
هیچ ناـشیا  هک  مدیـسرپ  مدـش . تحاراـن  هدـش ، حورجم  هدـید و  ياهثداـح  یتـشهب  ياـقآ  هـکنیا  ندینـش  زا  ًادـیدش  مدـش . نارگن  یلیخ 

ناشیا تسا ؟ يدح  هچ  رد  رخآ  متفگ  درادن . مه  ینارگن  هن  تسا و  ناتسرامیب  هک  تفگ  ناشیا  تسا ؟ يروج  هچ  تساجک ؟ شعـضو ؟
متـساوخیم تسا ؟ نم  زا  رتهب  تسا  نم  زا  رتدـب  ًالثم  نم  اب  يهسیاقم  رد  هک  متفگ  نم  تسا . تحاران  رگید ، تسا  حورجم  بخ ، تفگ 

ياهربخ ًالامجا  ینکب ، دهاوخیمن  قیقحت  ایاضق  نیا  لابند  دوخیب  الاح  رگید ، تساهروجنیمه  تفگ  ناشیا  ممهفب . ار  هلأسم  داعبا  هک 
. تفر تشاذگ و  ینارگن  رد  ار  نم  ناشیا  اهنیا . دندش و  دیهش  مه  اهیـضعب  هلب ، بخ  تسین ، بلاج  یلیخ  تسین ، نیریـش  یلیخ  نوریب 
، متفگ دـنورب  هکنیا  زا  لـبق  مه  ناـشیا  هب  هدـش ، حورجم  هثداـح  نآ  رد  یتـشهب  ياـقآ  هک  تسا  یمهم  يهثداـح  کـی  هک  مدـیمهف  نم 

روج ره  ار  یتشهب  ياقآ  ات  دوشب  جیـسب  روشک  یکـشزپ  تاناکما  ماـمت  دوشب ، هداد  جرخب  تبقارم  تسه  نکمم  هچ  ره  منکیم  شهاوخ 
نم رب  رود و  هک  يدارفا  دنتفر  ناشیا  هک  دعب  دیایب . شیپ  ياهلأسم  شیارب  هدرکن  يادخ  ناشیا  هک  دیراذگن  دیهدب و  تاجن  رتدوز  تسه 

ییاههچب نآ  ِنابز  ریز  فورعم  لوقب  ینعی  متفرگ . ار  هلأسم  مارآ  مارآ ، روطب  اهنآ  زا  نم  مراد و  ربخ  ردقچ  نم  هک  دنتـسنادیمن  دندوب 
هثداح داعبا  يهمه  هکنیا  اب  دوب  تخس  رایسب  نم  يارب  ًاعبط  دندش . دیهـش  ناشیا  هک  مدیمهف  مدیـشک و  نم  دوخ  دندوب  نم  رب  رود و  هک 

تداهش سفن  اما  تسه . يدودح  هچ  ات  تسا و  يروجهچ  هک  متسنادیمن  دندوب  هدش  دیهش  هک  ار  یناسک  ار و  هثداح  تایـصوصخ  ار و 
ار نم  يزیچ  كدنا  مدوب و  بلقنم  تحاران و  ًامئاد  نم  يدامتم  ياهزور  ات  دوب . ینیگنس  هداعلاقوف  يهبرض  کی  نم  يارب  یتشهب  ياقآ 

بزح يزکرم  رتفد  راجفنا  لـحم  رد  هبحاـصم  دوب . یخلت  تخـس و  زیچ  رایـسب  نم  يارب  لاـحرههب  هلب  خـلت . يهثداـح  نیا  رَهب  وت  دربیم 
یمالسا 01/04/1365 يروهمج 

نارمچ یفطصم  رتکد  دیهش  زا  يدای 

مه لومعم  مدیـشوپ ؛ زاوها  هب  دورو  بش  نم  ار  سابل  نیا  راب  نیلوا  زاوها . متفر  گنج  لوا  هدـنب  نارمچ  یفطـصم  رتکد  دیهـش  زا  يداـی 
مه نارهت  زا  میدوب و  هتفر  نارمچ  موحرم  اب  اجنآ ؛ دـناهتخیر  ار  يزابرـس  سابل  مدـید  نم  دنـشوپب ! یماظن  ساـبل  نیممعم  تقونآ  دوبن 
؟! یچ تفگ  مشوپب ؟ هنادـکی  مه  نم  تسا  روط  هچ  متفگ  نارمچ  هب  دنـشوپیم ، ار  اهسابل  نآ  دـنراد  مدـید  دـندوب ... ام  اـب  هدـع  کـی 
هب ام  دورو  بش  نامه  متشادرب . مه  ار  گنفت  متشاد ، مه  گنفت  رانک ؛ متشاذگ  ار  ابع  همامع و  مدیشوپ و  متشادرب  يزابرس  سابل  هنادکی 
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بـش میتفر  میدـش  اپ  تشذـگیمن . گنج  زا  مه  هام  کی  دـیاش  زونه  متفر ، مداتفا  هار  اهنیا  اب  مه  هدـنب  نمـشد ، هیلع  ییاذـیا  تاـیلمع 
یکچوک یلیخ  تالیکـشت  هاپـس  تقو  نآ  مدرک . تکرـش  نمـشد  ياهکنات  هیلع  ییاذیا  تایلمع  رد  هدنب  یلاوتم  بش  نیدنچ  کیرات ؛
ینیبلطواد هورگ  نآ  هچ  یهاپس ، هچ  بلطواد ، هدع  کی  زاوها ، يهیحان  رد  دوبن  یکرحت  دوب . رقتسم  ییاهاج  کی  رد  مه  شترا  تشاد ؛

. دـندزیم یجیپرآ  اب  ات  هس  ات  ود  یکی  ار  نمـشد  ياهکنات  دـنتفریم  هنابـش  دـنداتفایم  هار  زاوها ، رد  نارمچ  موحرم  اب  میتشاد  ام  هک 
نویناحور بالط و  اب  رادید  تسا . يدیدج  يایند  بجع  مدـید  متفر  دـندرکیم ؛ تظافح  ار  اهنیا  تسدهب ، فکنیـشالک  مه  رفن  دـنچ 

ههبج 26/08/1366 مزاع 

... دش کشا  زا  ِرُپ  شیاهمشچ 

دینک اعد  هکنیا  یکی  مراد : تساوخرد  ود  امـش  زا  تفگ  دمآ و  نم  شیپ  یمظاک  دیهـش  شیپ  هتفه  ود  دـش ... کشا  زا  ُِرپ  شیاهمشچ 
ار مهم  ياهراگزور  نیا  هک  اهامـش  دیریمب ؛ تسا  فیح  ًاعقاو  اهامـش  متفگ  موشب . دیهـش  نم  دـینک  اعد  هکنیا  مود  موشب ، دیفـسور  نم 

متفگ دعب  دراد . جایتحا  امش  هب  ماظن  روشک و  زونه  تسا و  دوز  الاح  نکیلو  دیوش ؛ دیهش  دیاب  ناتهمه  اهامـش  دیریمب ؛ دیابن  دیدنارذگ ،
نیا یتقو  دریمب . دایص  دوب  فیح  دوب ؛ شقح  دوب ؛ تداهش  يهتسیاش  دایص ، متفگ  نم  دنداد ، نم  هب  ار  دایص  تداهش  ربخ  هک  يزور  نآ 

، یگدنز گرم و  نیب  هلـصاف ي  دـنهدب ! ناتهب  مه  ار  نم  ربخ  هَّللاءاشنا  تفگ : دـش ، کشا  ُِرپ  یمظاک  دیهـش  ياهمشچ  متفگ ، ار  هلمج 
همه دنراد . هَّللاءاقل  تمـس  هب  همه  هک  یتکرح  زا  میلفاغ  میتسه و  یگدـنز  مرگرـس  ام  تسا . هظحل  کی  تسا ؛ یهاتوک  رایـسب  يهلـصاف 
ًامتح ناردارب  نیا  یمظاک و  دمحا  هک  دننکیم ، تاقالم  ار  ادخ  دیفـسور  ًاعقاو  اهیـضعب  روط ؛ کی  یـسک  ره  دننکیم ؛ تاقالم  ار  ادخ 
کی ات  الاح  زا  نوچ  مینک ؛ تاقالم  ار  ادـخ  دیفـسور  هک  دـشاب  نیا  نامیعـس  دـیاب  ام  دـندوب . هدیـشک  تمحز  اهنیا  دـندوب ؛ لـیبق  نیا  زا 
رگید زور  کـی  اـی  رگید  تعاـس  کـی  نیمه  دراد  لاـمتحا  هن ؛ اـی  درک  میهاوخ  روبع  زرم  نیا  زا  اـم  هک  مینادیمن  ًالـصا  رگید ، يهظحل 

يهیاـم هَّللاءاـشنا  مه  گرم  نآ  دوـخ  هک  دـشاب  یگرم  اـم  گرم  هک  میهاوـخب  ادـخ  زا  مینک . روـبع  زرم  نیا  زا  هک  دـسرب  اـم  هـب  ِتبوـن 
هاپس ناهدنامرف  ياهرکیپ  عییشت  مسارم  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  دنک . ظفح  ار  اهامـش  ادخ  هَّللاءاشنا  دشاب . ام  يدیفـسور 

21/10/1384

دنتسین یضار  لوصا  هقف و  سیردت  هب  طقف  ام  عجارم  زورما 

یناهفـصا نسحلاوبادّیـساقآ  موحرم  نارود  عجارم  لثم  اـم  عجارم  زورما ، دنتـسین  یـضار  لوصا  هقف و  سیردـت  هب  طـقف  اـم  عجارم  زورما 
ار هتکن  نیمه  هک  دـنتفگیم  هیلعهَّللاناوضر ) ) یماهت ياقآ  موحرم  ار  ییهرطاخ  دنـشاب . یـضار  لوصا  هقف و  سیردـت  هب  طقف  هک  دنتـسین 

باّلط هک  دش  حرطم  هسلج  نآ  رد  میدرک و  رازگرب  یناهفـصا  نسحلاوبا  دّیـس  اقآ  موحرم  اب  ییهسلج  هک  دنتفگیم  ناشیا  دنکیم . تباث 
دـشانب دـندرک و  تقفاوم  ًالامجا  مه  ناشیا  دـنریگب . دای  یجراخ  نابز  دـنناوخب و  ار  هدـیدج  مولع  زا  یـضعب  دـننک و  ادـیپ  ماظن  همانرب و 

فیرـشت دوخ  یـصخش  قاتا  زا  ناـشیا  میتسـشن . راـظتناهب  ینوریب  قاـتا  رد  میتفر ، ناـشیا  تمدـخ  هک  مود  يهسلج  مینکب . مهارف  یحرط 
هک دنتفگ  دنتشاد ، نت  رب  هتـسبن  همگد  يابق  هک  یلاح  رد  ناشیا  میدرک . مارتحا  میدش و  دنلب  ام  دندش . رهاظ  رد  ِبوچراچ  رد  دندروآ و 

باـّلط هب  نم  هک  ییهیرهـش  لوـپ و  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  میوـگب و  ناـیاقآ  هب  ار  ییهتکن  متـساوخ  طـقف  منیـشنب ؛ میاـیب  مهاوـخیمن  نـم 
، نیاربانب منکیم . ادا  ار  مدوخ  ضرق  دمآ ، تاهوجو  هک  دعب  منکیم ، ضرق  ار  نآ  هک  تروص  نیا  هب  تسا . نم  یصخش  کلم  مهدیم ،

هقف زا  ریغ  هک  یلاح  رد  دنک ؛ فرصم  ار  هیرهش  ماما و  مهس  نیا  یسک  هک  متسین  یضار  نم  تسا و  نم  کلم  مهدیم ، نم  هک  ییهیرهش 
روطنیمه ام  دـنتفگیم : یماهت  ياـقآ  دـنتفر . دنتـسب و  ار  رد  دـنتفگ و  ار  بلطم  نیا  ناـشیا ، دـناوخب . هزوح  رد  ار  يرگید  زیچ  لوصا  و 

میهدب ار  اهنیا  لاثما  یسیلگنا و  نابز  قالخا و  ریسفت و  مالک و  یبنج و  سورد  تابیترت  ناشیا  اب  میدوب  هدمآ  ام  مینک . هچ  میدنام  ریحتم 
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يهزوح يالـضف  باّلط و  ناگدـنیامن  عمجم  اب  رادـید  رد  ینارنخـس  دـندرب ! فیرـشت  دـنداد و  ار  نامباوج  اپِرَـس  روطنیمه  مه  ناشیا  و 
مق 7/9/68 يهیملع 

! روایب نک و  قاچ  ار  نایلق  نیا  ورب 

ینیتسوپ دوب و  شرس  لابند  يرکون  روایب -------------------------------------------- ! نک و  قاچ  ار  نایلق  نیا  ورب 
هدوب راجتلاکلم  زیربت  رد  شردپ  دوب و  فارشا  نایعا و  هداوناخ  زا  نوچ  دیشوپیم ؛ يرخاف  ياهسابل  تخادنایم و  ششود  يور  یتمیق 

هناخ ِرد  هب  دش ، نمؤم  حلاص و  ناوج  نیا  لاح  لماش  قیفوت  هکنآ  زا  دـعب  دوب و  انعم  لها  هبلط و  ناشیا  دـندوب . راجتلاکلم  هداوناخ  زا  ای 
رد شدوخ  نامز  رد  هک  ینادـمه -  یلقنیـسحالم  دـنوخآ  موحرم  دـیحوت ، تفرعم و  قالخا و  ملع  داتـسا  راـگزور ، نآ  فورعم  فراـع 
 - دندرکیم هدافتسا  دنتسشنیم و  ناشیا  رـضحم  رد  دنتفریم  ناگرزب  یتح  تسا و  هدوب  لد  لها  انعم و  لها  هلبق  أجلم و  عجرم و  فجن ،

یلقنیـسحالم دـنوخآ  سرد  هب  نیعتم ، فارـشا  نایعا و  هبلط  کی  تئیه  نآ  اب  اقآ  داوج  ازریم  جاح  موحرم  هک  یلوا  زور  دـش . ییامنهار 
ینعی اجنامه -  هک  دنزیم  ادص  اجنآ  زا  ینادمه  یلقنیسحالم  دنوخآ  دوشب ، سرد  سلجم  دراو  دهاوخیم  هک  یتقو  دوریم ، ینادمه 

اما دـنکیم ؛ تناها  ساسحا  دروخیمرب و  وا  هب  هتبلا  دنیـشنیم ! اجنامه  مه  اقآ  داوج  ازریم  جاـح  نیـشنب ؛ اهـشفک -  يور  رد  مد  ناـمه 
داتسا نآ  قح  هک  نانچنآ  ار -  داتـسا  دهدیم . همادا  ار  سرد  تاسلج  دربیم . شیپ  ار  وا  یهلا ، تضایر  تیبرت و  نیا  لمحت  نیا و  دوخ 

هک یماگنه  دوب ، هتـسشن  مه  سلجم  رخاوا  رد  هک  وا  سرد ، سلجم  رد  زور  کـی  دوریم . وا  سرد  سلجم  هب  درادیم و  یمارگ  هدوب - 
نم يارب  ار  نایلق  نیا  ورب  دـیوگیم : دـنکیم و  ور  اقآ  داوج  ازریم  جاح  هب  ینادـمه  یلقنیـسحالم  دـنوخآ  موحرم  دوشیم ، ماـمت  سرد 
نآ اـب  تیعمج ، يولج  هدازناـیعا ، یناـیعا ، دـنکب !؟ يراـک  نینچ  روطهچ  اـما  دربیم ؛ نوریب  ار  ناـیلق  دوشیم ، دـنلب  رواـیب ! نک و  قاـچ 

، دوب هداتـسیا  رد  نوریب  هک  شرکون  هب  دربیم ، ار  نایلق  دـندرکیم . تیبرت  روطنیا  ار  گرزب  حـلاص و  ياهناسنا  دـینیبب ، رخاـف ! ياهـسابل 
ناشیا دـهدیم و  اقآ  داوج  ازریم  هب  دروآیم  دـنکیم و  تسرد  ار  نایلق  دوریم  وا  روایب . نک و  قاچ  ار  نایلق  نیا  دـیوگیم : دـهدیم و 

اما تسا ؛ هدوـب  ینیگنـس  مهم و  راـک  درواـیب ، سلجم  لـخاد  دریگب و  تسد  هب  ار  ناـیلق  هک  مه  نیا  هتبلا  دـنکیم . سلجم  دراو  ار  ناـیلق 
نآ نتسکش  نیا ، دنک ! تسرد  ترکون  یهدب  هکنیا  هن  ینک ، تسرد  ار  نایلق  تدوخ  متساوخ  هک  دیوگیم  یلقنیسحالم  دنوخآ  موحرم 

شزرا و دوخ  يارب  یتفگشدوخ و  ینیبگرزبدوخ و  تینم و  نآ  نیا ، تسا . ناسنا  دوجو  رد  یناسنا  كرـش  ِبجوم  ِلوضف  ِضرعتم  ِنم 
داوج ازریم  موحرم  هک  دـناسریم  یلامک  جرادـم  هب  دـنکیم و  ییاهداج  دراو  ار  وا  دربیم و  نیب  زا  ار  ندـش  لئاق  قح  لباقم  رد  یماـقم 

نطاب و لها  هجوت  لحم  راوگرزب  نآ  ربق  زورما  دوب و  انعم  لها  هلبق  دوخ  تایح  ناـمز  رد  وا  دیـسر . تاـماقم  نآ  هب  يزیربت  یکلم  ياـقآ 
نیدرورف 1369) ما  یس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  اب  رادید  رد  هدش  لقن  . ) تسانعم لها 

! هتسشن نآ  يور  يراصنا  خیش  هک  تسا  يربنم  نامه  نیا 

ًالبق ناشیا  هتـسشن -------------------------------------------- ! نآ  يور  يراصنا  خیـش  هک  تسا  يربنم  نامه  نیا 
دننک و ترایز  ار  ناشیا  هرهچ  دنتـساوخیم  بالط  دش و  دایز  تیعمج  هک  يدنچ  زا  دـعب  و  دـنتفگیم ، سرد  دنتـسشنیم و  نیمز  يور 

یمظعلا هّللاۀـیآ  موـحرم  تلحر  زا  دـعب  ناـشیا  مـنک  یم  ناـمگ  دننیـشنب . ربـنم  يور  هـک  دـندرک  رارـصا  دنونـشب ، تـسرد  ار  ناشیادـص 
ار زور  نآ  راوگرزب ، نیا  دنتـسشنن . ربـنم  يور  ناـشیا  دنتـشاد ، تاـیح  راوگرزب  نآ  اـت  دـندرک . لوبق  ار  نیا  هیلعهّللاناوضر )  ) يدرجورب
هک یلوا  زور  هیلعهّللاۀمحر )  ) ینیئان ياقآ  موحرم  هک  دوب  نیا  دندومرف ، هّللامسب »  » زا دعب  هک  یبلطم  نیلوا  دـندنارذگ . تحیـصن  هب  ًامامت 

يور دـیاب  نم  الاح  هتـسشن ؛ نآ  يور  هر )  ) يراصنا خیـش  هک  تسا  يربنم  نامه  نیا  تفگ : درک و  هیرگ  تسـشن ، ربنم  يور  سرد  يارب 
. تسا نیگنـس  تیلوئـسم  نیا  ردقهچ  دینک و  یم  يراک  هچ  دیمهفب  هک  دندرک  بالط  تحیـصن  هب  عورـش  اجنیمه  زا  ناشیا  منیـشنب ! نآ 
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دهشم 4/1/1369) بالط  الضف و  زا  یعمج  رادید  رد  هدش  لقن  )

! تفر دیبات و  اج  نیا  دیشروخ  هقیقد  دنچ 

ماقم ياهرفـس  زا  یکی  رد  تفر -------------------------------------------- ! دیبات و  اج  نیا  دیـشروخ  هقیقد  دـنچ 
زا یکی  قافتا  هب  هدـنب  دـعب ، زور  دـندرک . رادـید  ناشیا  اـب  دـندرب و  فیرـشت  ینیدـلاءاهب  هَّللاۀـیآ  لزنم  هب  هل  مظعم  مق ، هب  يربهر  مظعم 

هَّللاۀیآ ترضح  دندوب ؟ هدمآ  اج  نیا  هب  يربهر  مظعم  ماقم  زورید  ایآ  میدیسرپ : ناشیا  زا  میدیسر و  كاپ  فراع  نآ  رضحم  هب  ناتسود ،
هاگن نیا  تسا . تاکرب  ریخ و  ياراد  دیـشروخ ، نوچ  وا  تفر . دیبات و  اج  نیا  دیـشروخ  هقیقد  دنچ  هلب ! دـندومرف : خـساپ  رد  ینیدـلاءاهب 
کمک ار  ناشیا  درک . کمک  دـیاب  ار  ياهنماخ  ياقآ  : « دومرف ياهسلج  رد  ناشیا  دوب . يربهر  مظعم  ماـقم  هب  گرتس  دـباع  فراـع و  نآ 

ص 40. دیشروخ ، زا  يوترپ  یناشاک .  يردیح  نیسح  نیملسملا  مالسالاۀجح و  تسا « نیا  ام  فرح  ام و  دید  دینک ؛

« ناگرزب تارظن  تارطاخ و  هنییآ ي  رد   » يربهر مظعم  ماقم 

لاس 1318 رفص  متشه  تسیب و  میوقت ، راذگ   ? یفطل رغـصا  یلع  : هدنـسیون ناگرزب » تارظن  تارطاخ و  هنییآ ي  رد   » يربهر مظعم  ماقم 
ياوه لاح و  دوب  هداوناخ  دنزرف  نیمود  هک  یلع  دّیس  ّدلوت  اب  داوج  دّیس  جاح  هداس ي  رّقحم و  لزنم  هک  داد  یم  ناشن  ار  یـسمش  يرجه 

یم رامش  هب  باّلط  يارب  يرایسب  تاضویف  عبنم  رهش  نیا  رد  اه  لاس  هک  دوب  دهشم  مانب  دهاز و  ياملع  زا  داوج  دّیـس  جاح  تفای . يا  هزات 
جیردت هب  دنارذگ و  دوب ، مالسلا ) مهیلع  ) راهطا تیب  لها  نادناخ  ناگتفیش  زا  هک  يردام  ناماد  رد  ار  یکدوک  نارود  یلع  دّیس  اقآ  . تفر

يا هنماخ  داوج  دّیـس  جاح  مالـسالا  تجح  ناشیا ، ردـپ  دـش . انـشآ  تفرگ و  وخ  ملع  لها  یناحور و  هداوناخ ي  کی  یقالخا  تاکلم  اب 
تیلوفط نارود  رد  هتشاد و  دوخ  دنزرف  تیبرت  رد  یغیلب  یعس  يدابآ  فجن  مشاه  دیـس  نیملـسمل  مالـسالا و ا  تجح  هیّبص ي  ناشردام 

هک دراد  مکحتسم  ساسا  کی  مالسا ، رد  هداوناخ  هک  نیا  حیـضوت  دنتخاس . مهارف  یمالـسا  فراعم  اب  ار  وا  ییانـشآ  تخانـش و  هنیمز ي 
ینامیا تسرد و  تیبرت  هداوناخ ، كاپ  ناماد  رد  هک  دـنزرف  کی  نوچ  تسا . یعاـمتجا  يدرف و  ترخآ  اـیند و  تداعـس  تیبرت و  ياـنبم 

تافارحنا تابجوم  هداوناخ  ینید  ریغ  حالـصان و  تیبرت  سکعرب ، ددرگ و  یم  نآ  زا  رتارف  هکلب  ّتلم و  کی  تاـجن  بجوم  تسا  هدـش 
تّما هیقف  یلو  ینعی  یمالـسا ، ماـظن  نکر  زورما  هّیملع ، ياـه  هزوـح  يربـهر  مّظعم  ماـقم  دروآ . یم  مـهارف  ار  نآ  زا  رتارف  تـّلم و  کـی 

اب ییانشآ  ینامیا و  تیبرت  يانبم  يربهر  مظعم  ماقم  تسا . رون  هب  اه  تملظ  زا  اه  ناسنا  همه ي  تاجن  يدانم  هک  ینکر  دنتسه . یمالسا 
هدمآ و نوریب  ناتـسبد  زا  هزات  هک  ینارود  نامه  ینعی  یناوجون –  هرود ي  زا  نم  هک  منک  ضرع  : » دـنناد یم  هداوناخ  زا  ار  دوخ  دـیحوت 
هب يزیچ  مناوت  یمن  نالا  متشاد ، ادخ  زا  يروّصت  هچ  هک  ار  نیا  اما  مدیزرو ؛ یم  مامتها  یلیخ  اه  نیا  هّجوت و  اعد و  هب  مدوب –  هدش  هبلط 

دـنک و رکف  یلیخ  دـیابن  مه  راگدرورپ  سّدـقم  تاذ  هرابرد ي  ناسنا  هکنیا  امک  مدرک ، یم  رکف  هنوگچ  ادـخ  هرابرد ي  هک  مرواـیب  داـی 
دوجو همه ي  هک  تسا  یحـضاو  نشور و  یهیدب و  دوجو  کی  لاعتم ، يادـخ  دوجو  . درب ورف  رکف  رد  راگدرورپ ، سّدـقم  تاذ  هب  عجار 

ناج لد و  ناسنا ، نهذ  دنکن ، قرغ  اه  هسوسو  رد  ار  شدوخ  دوشن و  هسوسو  راچد  ناسنا  رگا  ینعی  دهد ؛ یم  یهاوگ  وا  هب  ناسنا ، کی 
مه يدایز  لالدتـسا  ناهرب و  هچرگا  درادن ؛ جایتحا  لالدتـسا ، ناهرب و  هب  یّتح  ادخ  دوجو  ًاعقاو  دهد ، یم  یهاوگ  ادـخ  دوجو  هب  ناسنا 

روثأم و ياهاعد  رکذ و  اعد و  لها  هک  دوب  نیا  تشاد ، دوجو  ًـالمع  دوب  حرطم  نم  يارب  تقو  نآ  هک  هچنآ  تسه . راـگدرورپ  دروم  رد 
تسه مه  ینالوط  زور ، نآ  لامعا  مدروآ ، اجب  ار  هفرع  زور  لامعا  هک  مدوبن  غلاب  زونه  تسا  مدای  ًالثم  مدوب . دوب ، هدش  دراو  هک  یلامعا 
عورش رصعو  رهظ  زامن  زا  دعب  زا  لامعا ، دشک . یم  لوط  تعاس  دنچ  دنتسه –  انـشآ  لامعا  نآ  اب  ناناوج  زا  یلیخ  دیتسه ؛ انـشآ  دبال  – 

. دماجنا یم  لوط  هب  دنلب –  نادـنچ  هن  ياهزور  بورغ –  کیدزن  ات  دـیاش  دـسرب ، لامعا  نآ  همه ي  هب  دـهاوخب  ناسنا  رگا  و  دوش ؛ یم 
هشوگ ي کی  میتفر  یم  دوب –  اهنیا  یبحتسم و  لامعا  هّجوت و  اعد و  لها  یلیخ  مه  مردام  نوچ  مردام –  اب  هک  تسا  مدای  نم  تقو  نآ 
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اوه دـشاب - نامـسآ  ریز  هک  تسا  بحتـسم  نوچ  میدرک  یم  نهپ  شرف  اجنآ  تشاد –  یکچوک  طایح  اـم  لزنم  دوب –  هیاـس  هک  طاـیح 
میتسـشن و یم  هیاس  نآ  رد  دوب . دنلب  ًاتبـسن  اهزور  دوب ، زیئاپ  دـیاش  ای  دوب ، ناتـسبات  ای  هدـنام ، منهذ  رد  نالا  هک  ییاه  لاس  نآ  دوب ؛ مرگ 

ردارب زا  یـضعب  نم و  دناوخ ، یم  مردام  زامن ، مه  رکذ و  مه  تشاد ، اعد  مه  میداد . یم  ماجنا  ار  هفرع  زور  لامعا  يدامتم ، ياه  تعاس 
هّتبلا اه . نیا  اعد و  اب  تایونعم و  اب  یـسنا  هرود ي  دوب ؛ هنوگ  نیا  نم  یناوجون  یناوج و  هرود ي  میدـناوخ . یم  دـندوب ، مه  اـهرهاوخ  و 

دوب و دهاوخ  نیریـش  وا  يارب  زامن  رکذ و  اعد و  دشاب ، یناوج  رد  زورما  زایتما ، نآ  رگا  هک  میدوب  رادروخرب  زایتما  کی  زا  تقو  نآ  اهام 
ای دناد ، یمن  ار  زامن  يانعم  ای  دوش ، یم  هتـسخ  زامن  زا  هک  یـسک  ره  دینیبب  تسا . یناعم  هب  هّجوت  نآ  و  دوب ؛ دهاوخن  هدننک  هتـسخ  ًاقلطم 

1. درادن ناکما  ًالصا  دوشب ، هتسخ  زامن  زا  درادن  ناکما  دنکب ، هّجوت  مه  زامن  هب  دنادب و  ار  زامن  يانعم  یـسک  رگا  ّالا  و  دنک ؛ یمن  هّجوت 
عون هک  دننیب  یم  دنوش و  یم  هجاوم  دنوادخ  زا  دوخ  تخانش  یگنوگچ  رب  ینبم  ناناوج  دّدجم  لاؤس  اب  هک  یماگنه  يربهر ، مّظعم  ماقم 

لامعا هب  دیـسر و  دنوادخ  تخانـش  دیحوت و  هب  ناوت  یم  هک  تسا  هچیرد  نیا  زا  اهنت  ایوگ  تسا و  یملع  ياه  لالدتـسا  ناناوج ، راظتنا 
، دوش یم  يرتمک  هّجوت  تسا ، ینید  تفرعم  نئمطم  هچیرد ي  ددرگ و  یم  زاـغآ  هداوناـخ  رد  یکدوک و  زا  هک  یبـلق  یناـمی  يداـبع و ا 

باتک هعلاطم ي  اب  رکف و  اب  اهدـعب  یتفرعم ، تروص  هب  و  متفرگ ؛ هداوناخ  زا  یناـمیا ، تروص  هب  نم  هتبلا  : » هک دـننک  یم  دـیکأت  ًادّدـجم 
اما تسا ، مزال  یلالدتسا  تفرعم  هک  میوگب  امش  هب  مناوت  یم  نم ، نازیزع  منک . ادیپ  تسد  یلالدتسا  تفرعم  هب  متسناوت  یلالدتـسا ، ياه 

مالـسا ربمایپ  دش ، ناملـسم  رذوبا  یتقو  ینعی  تسا ، ینامیا  تفرعم  نامه  دراد ، یم  او  تکرح  هب  دهد  یم  تاجن  ار  ناسنا  هک  يزیچ  نآ 
نیا تسا و  یکی  ادخ  تسه و  ییادخ  لیلد  نیا  هب  دیوگب  دـنک و  نایب  وا  يارب  ار  یلوا  تلع  ناهرب  قلخ و  ناهرب  مظن و  ناهرب  دوب  هتفرن 

ّتینارون رثا  رب  هک  ینایب  نآ  دـیناد ، یم  دوب . هتخادـنا  رذوبا  لد  رد  ار  ینامیا  شیوخ ، هبذاجرپ ي  نایب  نآ  اب  ریخن ، دنتـسین . ادـخ  اـه  تب 
هک هثداح  کی  هچ  رگید ، رت  گرزب  کی  هچ  دـنهدب ، ناـسنا  هب  رداـم  ردـپ و  ار  نآ  هچ  ـالاح  دـیآ –  یم  دوجو  هب  ناـسنا  لد  رد  ناـمیا 

لالدتـسا نآ  هچرگا  اه ، لالدتـسا  نآ  ات  دیآ ، یم  راک  هب  رتشیب  یلیخ  ناسنا ، يارب  نآ  هک  دـشخب ؛ یم  ناسنا  هب  ار  بان  نامیا  نآ  یهاگ 
هکنیا يارب  ناسنا  دـننکب . هشدـخ  دـنیایب و  یـضعب  دوشب ، هسوسو  یهاگ  تسا  نکمم  متفگ ، هک  ینامیا  نآ  رد  اریز  تسا ؛ مزال  ًامتح  اه 
ناسنا هک  تسا  يراوید  لثم  ینوتس ، لثم  لالدتـسا ، نآ  دراد . جایتحا  لالدتـسا  نآ  هب  دناسرب ، ینما  ياج  هب  اه  هسوسو  نآزا  ار  شدوخ 

اّما دنک . داجیا  دـیدرت  ناسنا  رد  دـناوت  یمن  یـسک  ینعی  تسین ؛ هغدـغد  هسوسو و  ياج  هک  تسا  هدوسآ  یلایخ  دـهد و  یم  هیکت  نآ  هب 
زا هک  تسا  يداقتعا  نامه  دنک ، یم  کمک  یگدنز  ياه  نادیم  رد  دنک و  یم  راداو  تکرح  هب  دیآ ، یم  راک  هب  ار  ناسنا  هک  يزیچ  نآ 

ینامیا تفرعم  بان و  دیحوت  اب  يا  هداوناخ  نینچ  رد  يربهر  مّظعم  ماقم   2. دوش یم  لصاح  قشع  روش و  زا  هبذاج و  زا  ّتبحم ، زا  نامیا ،
بسانم نادنچ  ناشیا  هداوناخ ي  يدام  تیعضو  دندش . هزرابم  یگدنز و  يّدج  اه  هنحـص  رد  روضح  هدامآ ي  تفای و  دشر  دش و  انـشآ 

یلع دیـس  اـقآ  یکدوک  دوب . هدروآ  دوجوب  ناـنآ  يارب  ار  ینیریـش  یگدـنز  نادـنمتزع ، تعاـنق  اـب  هارمه  تراـهط  تیوـنعم و  اـّما  دوـبن ،
هب تبـسن  زیچ  همه  دوب و  عقاو  گنج  هنارک  رد  دهـشم  هکنیا  اب  دوب  نیقفتم  يوس  زا  ناریا  لاغـشا  مود و  یناهج  گنج  ماـّیا  اـب  فداـصم 
نان ًاتردن  دندروخ و  یم  وج  نان  لغا  هک  دوب  يروط  ناشیا  یگداوناخ  تیعضو  اذهعم  دوب  ناوارف  نازرا و  نآ  رد  روشک  رگید  ياهرهش 

ناشگرزبردام اه  تقو  یضعب  هک  يدرخ  لوپ  اب  دنتـشادن و  ماش  لزنم  رد  هک  دنراد  دای  هب  ار  ییاهبـش  یلع  دّیـس  اقآ  دش . یم  هیهت  مدنگ 
رد يا  هناخ  دندش ، دـلوتم  اجنآ  رد  یلعدیـس  اقآ  هک  يردـپ  لزنم   3. دندروخ یم  نان  اب  دـندیرخ و  یم  ریـش  ای  شمـشک  يردـق  داد  یم 

نامهیم ناشردپ  يارب  هک  یماگنه  تشاد و  نیمزریز  کی  قاطا و  کی  طقف  هک  دوب  دهـشم  نیـشنریقف  هّلحم ي  رد  يرتم  دودح 60-70 
یکچوک نیمز  ناشردپ ، نادنمقالع  زا  يا  هدع  دعب  دوش . ییاریذپ  نامهیم  زا  قاطا  اهنت  نآ  رد  ات  دنتفر  یم  نیمزریز  هب  یگمه  دمآ  یم 

، ردـپ هنهک ي  سابل  زا  ناشراوگرزب  ردام  بلغا  دـش . قاتا  هس  يراد  لزنم  دـندرک و  هفاـضا  نآ  هب  دـندیرخ و  دوب  لزنم  نیا  راـنک  هک  ار 
یکدوـک و نارود  یگدـنز و  دروـم  رد  هتکن  دـنچ  نیا  هـب  اـجنیا  رد   4. دوب هلـصو  دـنچ  ياراد  ًابلاغ  هک  دـندرک  یم  هیهت  ساـبل  ناـشیارب 

تیآ ترضح  . » میزادرپیم تارطاخ  ءاملع و  ناگرزب و  ناگدید  زا  ناشیا  تیصخش  نایب  هب  هدرک و  هدنـسب  يربهر  مّظعم  ماقم  یناوجون 
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شخبینـشور دیـشروخ  یمالـسا و  يوهمج  ياناوت  يوزاب  هیلع ») هللا  تمحر  ) ینیمخ ماما  ترـضح  مالک  هنیآ  رد  ياهنماـخ  یمظعلا  هللا 
یلاعبانج تسا  یقاب  نونکات  هللادمحب  طابترا ... نامه  ماهتـشاد و  کیدزن  طابترا  یلاعبانج  اب  بالقنا  زا  لبق  اه  لاس  زا  هک  بناجنیا  : » نآ

زا دـیتسه و  نآ  هب  دـهعتم  یهقف و  لئاسم  هب  يانـشآ  هک  يردارب  نوچ  ار  امـش  منادیم و  یمالـسا  يروهمج  ياناوت  ياهوزاب  زا  یکی  ار 
زا یمالـسا  ینابم  مالـسا و  هب  نادهعتم  ناتـسود و  نیب  رد  منادیم و  دـینکیم  يرادـبناج  ًادـج  هیقف  هقلطم  تیالو  هب  طوبرم  یهقف  ینابم 

دنوادـخ  » مالـسا میقتـسم  طخ  رد  هزرابم  تسایـس و  نید و  هب  ملاع   5 دیهدیم ». ینـشور  دیـشروخ  نوچ  هک  دـیتسه  يردان  دارفا  هلمج 
تـسایس نید و  هب  ملاع  مالـسا و  میقتـسم  طخ  رد  زرابم  دهعتم و  روهمجسیئر  باختنا  يارب  ار  یمومع  راکفا  هک  داهن  ّتنم  ام  رب  لاعتم 

نانخس زا  سپ  گنردیب ، هک  دنابیصنیب  یـسایس  شنیب  زا  ردقنآ  ناقفانم )  ) نانیا  » دادس حالـص و  هب  هدننکتوعد   6 دومرف ». تیاده 
وا توعد  ياوآ  هک  ياهنماخ ) هللاتیآ   ) دندرک دصق  ءوس  یسک  هب  دندز و  تسد  تیانج  نیا  هب  ّتلم  هاگـشیپ  هعمج و  سلجم و  رد  امش 

، امـش هب  نم   » مولظم ّتلم  رازگتمدخ  عافد و  ياهههبج  راکادـف  زابرـس   7 تسا ». زادنانینط  ناهج  نیملـسم  شوگ  رد  دادس  حالـص و  هب 
تمدـخ مولظم  ّتلم  هب  یناحور  سابل  اب  ههبج  تشپ  رد  يزابرـس و  ساـبل  اـب  دربن ، ياـهههبج  رد  هک  میوگیم  کـیربت  زیزع ، ياهنماـخ 

اب میحر  نانمـشد و  اب  ریذپانشزاس   8 مراتساوخ ». نیملسم  مالـسا و  هب  تمدخ  يهمادا  يارب  ار  امـش  تمالـس  یلاعت  دنوادخ  زا  هدومن و 
شگرزب ار  ياهنماخ  ياـقآ  نم   » ماـما دـنزرف   9 دـناهدوب ». مهنیب  ءاـمحر  راّـفکلا و  یلع  ءادـشا  میرک ، نآرق  مکح  هب  ناـشیا ...  » ناتـسود

یلع دیس  اقآ  هک  منکیم  داهنشیپ  نم  هاگشناد و  رد  دنیایب  دنتـسه  هدنیوگ  مه  هک  یـصاخشا  دیاب  هتبلا   » يرهطم داتـسا  ياجب   10 مدرک ».
میهف ناشیا ؛ تسا . بوخ  رایـسب  يرهطم  ياقآ  ياج  هب  دنیایب  ناشیا  دییوگب  نم  لوق  زا  ناشیا  شیپ  دـیورب  تسا  نکمم  امـش  دـنیایب . اقآ 
تایآ مالک  رد  ناگربخ  يهتـسیاش  باختنا  يربهر و  مّظعم  ماقم  ياـهیگژیو   » 11 دنزب . فرح  دناوتیم  دنک ، تبحـص  دناوت  یم  تسا ،

یمالسا يروهمج  يربهر  ماقم  هب  یلاع  ترـضح  يهتـسیاش  باختنا  (: » هیلع هللا  تمحر   ) یکارا یمظعلا  هللا  تیآ  مالـسا » ججح  ماظع و 
، ناـمز ناـمه  زا  هیلع ...« ) هللا  ناوـضر   ) ینیدـلا ءاـهب  یمظعلا  هللاتیآ   12 تسا ». ناریا  ناـمرهق  تـّلم  يراودـیما  یمرگلد و  هیاـم  ناریا ،

دیاب مینک . يرای  شفادها  رد  ار  وا  دیاب  تسا . هدوب  ماما  زا  دـعب  يارب  یهلا  هریخذ  ناشیا  هک  ارچ  مدـیدیم ، ياهنماخ  ياقآ  رد  ار  يربهر 
زا ار  ناتسلگنا  تلود  اب  هزرابم  گرزب ، يزاریش  يازریم  هک  یماگنه  تسین . ياهداس  راک  هیقف  تیالو  اب  تفلاخم  هک  میشاب  هتـشاد  هّجوت 

ثعاب نیرفن  نامه  درک . نیرفن  ار  يو  وا ، تفلاخم  ندینـش  اب  ازریم  درک و  تفلاخم  وا  اب  یناحور  کی  درک ، زاـغآ  وکاـبنت  میرحت  قیرط 
هللاتیآ  13 دنام ». وا  لد  هب  ملاع  دنزرف  نتشاد  ترسح  دش و  گرمناوج  شناوج  رسپ  دنوش ، مورحم  تیناحور  کلس  زا  وا  لسن  هک  دش 

حور يونعم  تیادـه  زا  دوب  یتیادـه  یهلا و  تاـماهلا  زا  دوب  یماـهلا  نیا  : » دـناهتفگ يربهر  ناـگربخ  باـختنا  يهراـبرد  ینک ، يودـهم 
تبیـصم نیا  ناروـک  رد  هک  دـنوادخ  فرط  زا  دوـب  یتـمحر  نیا  هدرکن و  اـهر  ار  ّتلم  نیا  زوـنه  هک  هـیلع ) هللا  ناوـضر   ) ماـما ترـضح 

ناونع هب  تسا ، لداع  دـهتجم و  هدوب و  هقباس  شوخ  مانـشوخ و  نارای  زا  ماما و  قیدـص  نارای  زا  هک  ياهنماخ  هللاتیآ  نییعت  اـب  هاـکناج ،
يداوج هللا  تیآ   14 دـیدرگ ». مکاح  راکادـف  تّما  روشک و  رب  نانیمطا  دامتعا و  اب  مأوت  شمارآ  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  يربهر 

دییأت دروم  هتاکرب ، تماد  ياهنماـخ  یلعدیـس  جاـح  ياـقآ  باـنج  هللاتیآ  ترـضح  تلادـع  داـهتجا و  : » مق هیملع  هزوح  سردـم  یلمآ ؛
غیرد راـثیا  راـثن و  هنوگ  چـیه  رد  سیفن  سفن  لذـب  رد  هل  مّظعم  يربهر  تیوقت  رد  هللا –  مهدـیا  یمالـسا –  تّما  تسا  مزـال  دـشابیم ،

، اوقت اب  عرو ، اـب  یـصخش  هدوب و  هاـگآ  تموکح  تسایـس و  زومر  ماـمت  هب  ياهنماـخ  هللا  تیآ  : » یناـشاک یماـما  هللا  تیآ   15 دنیامرفن ».
نیرتحـلاص ياهنماخ  هللا  تیآ  : » زاریـش هعمج  ماما  يزاریـش ، يرئاح  هللا  تیآ   16 دنتـسه ». یهقف  يهینب  ياراد  ملاـع و  صلخم ، بوبحم ،

تسایـس و زا  تسا و  یمالـسا  لئاسم  هب  هاگآ  ملاـع  کـی  اـهیگژیو ، ماـمت  رب  هوـالع  ياهنماـخ  هللا  تیآ   » 17 .« دنتـسه يربهر  يارب  درف 
هکلب دشابیم ، مّلـسم  دـهتجم  اهنت  هن  ياهنماخ  هللا  تیآ  : » دـیلقت عجارم  زا  یعناص ، فسوی  هللا  تیآ   18 .« تسا رادروخرب  یّصاخ  تیارد 

ماما ترضح  (: » هیلع هللا  تمحر  ) ینیمخ اقآ  دمحادیس  جاح  نیملسملا  مالـسالاتجح و   19 دشابیم ». عابتالا  بجاو  طیارـشلاعماج  هیقف 
هنادنـسپادخ ي رایـسب  هتـسیاش و  باختنا   » 20 .« دـندرب ماـن  يربهر  يارب  درف  نیرتـهب  مّلـسم و  يدـهتجم  ناونع  هب  یلاـع  باـنج  زا  اـهراب 
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بالقنا ناشخرد  ياههرهچ  زا  یلاع  ترضح  دیدرگ . ناهج  رد  یمالسا  بالقنا  مالسا و  نارادتـسود  مامت  يداش  ثعاب  یلاع ، ترـضح 
اب بالقنا  مّظعم  ربهر  دونـش  تفگ و  اـه 1 - تشون  یپ   21 دـیاهدوب ». نامزیزع  ماما  میرکت  دـییأت و  دروم  هراومه  هدوب و  ناریا  یمالـسا 

دلج 20، رون ، يهفیحص  نیشیپ 5 - یمالـسا 20/5/64 4 - يروهمج  همانزور  نیشیپ 3 - ناناوج 14/11/76 2 - ناـناوجون و  زا  یهورگ 
هللا تیآ  يروهمج  تسایر  ذیفنت  مکح  نیلوا  نیـشیپ  نیشیپ 9 - نیشیپ ص 41 8 - ص 179 7 - دلج 15 ، رون ، يهفیحـص  ص 173 6 -

یمالسا 22/3/68 13- يروهمج  همانزور  دلج 7 ص 103 12 - نیشیپ  ص 139 11 - دلج 15 ، رون ، هفیحـص  ياهنماخ 17/7/60 10 -
اب هبحاصم  ص 88 ، رثوک ، لـسن  ص 19 16 - دـئاقلا ، هبوجا  یف  دـئاوفلا  ررد  تلاسر 23/3/68 15 - همانزور  تریـصب 14 - تیآ  باتک 

دئاقلا ص 17 هبوبر  یف  دئاوفلاررد  رثوک ص 88 19 - لسن  تلاسر 30/3/68 18 - همانزور  هاپس 6/11/72 17 - یمالسا  تاقیقحت  زکرم 
نیشیپ نامه  تلاسر 16/3/68 21 - همانزور  - 20

اه هیصوت  اهرادید و 

! يراک يدرم و 

هجاوخ "ي  همانتسایـس  " باتک زا  ار  ياهلمج  یگنهرف  بالقنا  یلاع  ياروش  رد  يروهمجتسایر ، نامز  تقو  کی  نم  يراک ! يدرم و 
ناـمز نآ  زا  لاـس  دصتـشه  دـصتفه ، هـکنیا  اـب  تساـم . یبدا  ِرخاـف  اـبیز و  رایـسب  نوـتم  زا  یکی  باـتک ، نـیا  مدرک . لـقن  کـلملاماظن 
تذـل دـناوخیم ، ار  نآ  یتقو  ناسنا  تسا و  هزات  نانچمه  شبلاطم  ًافاصنا  لاح  نیع  رد  هاشکلم - اـی  رجنـس  ناطلـس  يهرود  درذـگیم -

يدرم و ییاـمرفم ؛ راـک  ود  ار  يدرم  راـهنز ! : " تسا نیا  دـنکیم ، شدوـخ  ناـمز  ِهاـش  هـب  هـک  ییاههیـصوت  زا  یکی  لاـحرههب ، دربیم .
دنمدرخ هب  زج  يدعـس : لوق  هب  یلو  هتـشاد ! راک  ات  هد  کلملاماظن  هجاوخ  دوخ  هتبلا  راـک . کـی  درم ، کـی  دـیوگیم ؛ تسار  يراـک "!

يدرم و ، " لاحرههب دراذگیم . نارگید  يهدهع  هب  ار  لمع  اما  دنکیم ؛ تیریدم  دـنمدرخ  تسین  دـنمدرخ  راک  لمع  هچرگ  لمع  امرفم 
امیس 11/09/1383 ادص و  نامزاس  ناریدم  سیئر و  اب  رادید  تسا . مهم  یلیخ  دیهدب ؛ تیمها  مه  هتکن  نیا  هب  " يراک .

! دناهنوگنیا ناتسدرک  مدرم 

رهـش دراو  یتـقو  متفر . مه  داـباهم  هب  مدرک و  رفـس  ناتـسدرک  هب  يروهمج  تساـیر  يهرود  رخاوا  رد  نم  دـناهنوگنیا ! ناتـسدرک  مدرم 
نامه البق  هک  دوب  نیا  اهنآ  تشحو  تلع  دناهدرک . باصتعا  مدرم  دیاش  هک  دنداتفا  تشحو  هب  ام  ناتـسود  دوب ! لیطعت  رهـش  مامت  مدـش ،
نادیم هب  دوب . نشور  ملد  نم  اما  دینک . باصتعا  دیآیم ، رهـش  نیا  هب  ینالف  هک  يزور  مدرم ! دندوب : هتفگ  نآ  لاثما  تارکمد و  يویدار 

 - هیونشا يهعمج  ماما  يرضخ -  یضاق  موحرم  دناهداد . لیکشت  ار  یمیظع  عامتجا  دنتسه و  اجنآ  رهش  مدرم  يهمه  مدید  مدمآ و  رهش 
تفگ درک و  شهاوخ  اما  دنک ، تبحـص  نم  ینارنخـس  زا  شیپ  هک  دوبن  همانرب  رد  هکنآ  اب  دوب و  هدناسر  اجنآ  هب  ار  شدوخ  تمحز  اب 
بلطم نیا  زورما  شیرق .» نم  ۀمئألا  نا   » هک میراد  ثیداحا  رد  ام  تفگ  دوخ  نانخـس  رد  وا  منک . تبحـص  ياهظحل  دـنچ  مهاوخیم  نم 

زا هییاـضق  يهوـق  سیئر  تسا ، شیرق  زا  ریزو  تسخن  تسا ، شیرق  زا  روـهمج  سیئر  تـسا ، شیرق  زا  ماـما  تـسا : هدرک  ادـیپ  تـیعقاو 
، متفگ مدرک و  باطخ  بالقنادض  ياههورگ  هب  اجنآ  نم  دعب  دندادیم . خساپ  وا  نانخس  هب  ناجیه  اب  روطنیمه  زین  مدرم  تسا . شیرق 

زین نالا  درک  مدرم  تسا . نیا  شفرح  تساجنیا و  درک  تلم  تساجک ؟ درک  تلم  دینکیم ؛ تبحـص  درک  تلم  درک و  موق  زا  امئاد  امش 
هب یتقو  عقوم  نامه  تسا . هنوگ  ناـمه  زین  زورما  دوب ؛ روطنیمه  متفر ، جدننـس  هب  گـنج -  زا  دـعب  لاس 67 -  یتقو  هدنب  دـنروطنیمه .

ار رهـش  نیا  تقو  چیه  نم  تفگ  دوب ، هتـسشن  نیـشام  رد  نم  اب  هک  يوسوم  ياقآ  دش . رپ  تیعمج  زا  رهـش  نیا  ياهنابایخ  میتفر ، جدننس 
رـسارس نارادناتـسا  رادید  دناهنوگنیا . مدرم  نتم  تسا . روطنیمه  دورب  اجنآ  هب  نالوؤسم  زا  یـسک  رگا  مه  نالا  مدوب . هدـیدن  روطنیا 
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25/01/1380 روشک

دوب هتفر  ار  نامسآ  ياههار 

هب دیهد ، همادا  ار  يزاسدنتسم  دیناوتب  رگا  دینک . هیهت  ار  نآ  تسا و  بسانم  زیچ  هچ  نامز  ره  رد  دینیبب  دیاب  دوب  هتفر  ار  نامـسآ  ياههار 
. تسا مهم  یلیخ  درکیم  ینیوآ  دیهش  موحرم  دوخ  هک  يراک  نامه  مالک  شقن  يزاسدنتـسم ، رد  هتبلا  تسا . یبوخ  مهم و  راک  نم  رظن 
ات نم  تشادـن . ینعم  ًالـصا  اههرظنم  زا  یلیخ  دوبن ، وا  ياهییوگ  هتکن  رگا  تسا . مهم  رایـسب  رایـسب  راتـشون ، نآ  نایب  مه  راتـشون و  مه 
ره ینعی  مدوب . حتف  تیاور  یگـشیمه  ياهيرتشم  زا  یلو  متخانـشیمن ؛ ار  ینیوآ  دیهـش  ًالـصا  دشیم ، شخپ  حـتف  تیاور  هک  اهتّدـم 

. دراد رثا  ردقچ  مالک  نیا  هک  مدیدیم  تشاذگیم و  يدایز  ریثأت  نم  يور  مدرکیم . هاگن  ار  همانرب  نیا  متـسشنیم و  ًامتح  هعمج ، بش 
نایب ار  اهنیا  هک  یبیجن  يادـص  نیا  : » متفگ هسلج  نامه  رد  نم  دـندوب ) داهج  لام  مرظن  هب   ) نم شیپ  دـندمآ  ناناوج  ناـمه  تقو  کـی 

اما تساقآ ». نیا   » هک تفگن  نم  هب  مه  یسک  دوب . هسلج  نآ  رد  ًاتدعاق  مه  شدوخ  دیرادهگن ». ار  نیا  تسا ؛ یبلاج  یلیخ  زیچ  دنکیم ،
دیاب دزاسب ، ییاههمانرب  نینچ  دهاوخیم  هک  یـسک  متـسه ». نم  دنکیم ، هیهت  ار  اهنیا  هک  یـسک  نآ  : » تشون نم  هب  ناشیا  ِدوخ  اهدـعب 

اما تسا ؛ یگرزب  فرح  دـنزیم و  یـسک  ار  یفرح  یهاـگ  دـشاب . هتـشاد  ار  نخـس  هب  ناـنیمطا  ماکحتـسا و  تیموـصعم و  تباـجن و  نآ 
داقتعا شدوخ  دزیم و  ار  اهفرح  نیرتگرزب  هک  تسا  ییادـص  نآ  ادـص ، نیا  اـّما  درادـن . فرح  نیا  هب  يداـقتعا  شدوخ  هک  تسادـیپ 
نامسآ ياههار  ایوگ  هک  تفگیم  نانچ  ار  نیا  نیمز ». ياههار  هب  ات  دنرتانشآ  نامسآ  ياههار  هب  ام ، ناناوج  نیا  : » تفگیم ًالثم  تشاد .

اّما دشاب . ياهدیشارخن  تفلک و  يادص  دیاب  یگنج  يادص  مینکیم  لایخ  ام  دنتـسه ! رتانـشآ  اهنیا  هک  دنادیم  هدید و  هتفر ، شدوخ  ار 
يوـق و يراتـشون  بلاـق  رد  تـشاد ؛ هژیو  یماکحتـسا  لاـحنیعرد  بـیجن و  موـصعم و  دوـب  ییادـص  تشادـن . ییادـص  روـطنآ  ناـشیا 

11/06/1372 حتف » تیاور   » يهعومجم ناگدننک  هیهت  طسوت  هبحاصم  هنادنمرنه .

! تفرگ ناشهدنخ  همه 

مه ام  دشیم و  لیکشت  هعمج  ياهزور  رد  ییهسلج  خرف  موحرم  لزنم  دهـشم  رد  تقو  کی  هک  دیآیم  مدای  نم  تفرگ ! ناشهدنخ  همه 
نآ رد  دوب . هدرک  تکرش  دوب -  یسراف  نابز  دیتاسا  زا  هک  يدنه -  رفن  کی  تاسلج ، نآ  زا  یکی  رد  میدرکیم . تکرش  نآ  رد  یهاگ 
هب عورـش  هّرغ و  مه  فرط  دنتـسه ؛ طلـسم  ظفاح  ناوید  رب  دنایـسراف و  نابز  داتـسا  دـناهدمآ و  دـنه  زا  ناشیا  هک  دـندرک  فیرعت  هسلج 
هک منیبیم  نم  یتقو  الاح  تفرگ ! ناشهدـنخ  همه  رایتخایب  هک  دـناوخ  دـب  ار  لزغ  نآ  يردـق  هب  اما  درک ؛ ظفاح  زا  لزغ  کـی  ندـناوخ 

! دوب هدناوخ  يدنه  داتسا  نآ  هک  متفایم  ظفاح  لزغ  نآ  هسلج و  نآ  دای  هب  دنناوخیم ، يروطنیا  ار  اهاعد  نایاقآ  زا  یضعب 

ءارهزلاۀمطاف ای   » مچرپ

تشه ًارهاظ  عافترا  رد  هک  مدید  ار  اهمناخ  دوعـص  ياهسکع  هک  مه  یتقو  مدرب ؛ تذل  مدینـش ، هک  ار  ربخ  نم  ءارهزلاۀمطاف » ای   » مچرپ
ًاقح مدرک . راختفا  ساسحا  رتشیب  ًاعقاو  دندوب ، هتفرگ  ناشتسد  ار  ءارهزلاۀمطاف » ای   » مچرپ دـندوب و  هداتـسیا  ییهدرخ  دصتـشه و  رازه و 

طاشن هدارا و  ردقچ  هک  دننک  سح  دنناوتیمن  اههمانرب  نیا  ناگدـننیب  ناعمتـسم و  زا  يرایـسب  ًانئمطم  تسا . دایز  یلیخ  راک  نیا  تمظع 
هب یچاشامت ، چیه  نودـب  عناوم و  همه  نآ  اب  دـیدش ، راشف  نآ  رد  دـعاسمان ، ياوه  نآ  رد  ار  ناسنا  کی  ات  تسا  مزال  یحور  یمـسج و 

یچاـشامت همه  نیا  دریگیم ، ماـجنا  مدرم  مشچ  يوـلج  هک  ییاـهشزرو  اـی  لابتکـسب  اـی  لاـبیلاو  اـی  لاـبتوف  نادـیم  رد  دـناسرب . اـجنآ 
نیب مه  نآ  سرتسد ، زا  رود  يهطقن  نآ  رد  مه  نآ  ناتـسهوک ، تبرغ  رد  اما  دننکیم ؛ هاگن  دننکیم ، قیوشت  دننزیم ، فک  دناهداتـسیا ،

يورین تردـق و  نیا  هک  تسا  نیا  شدـصق  دـنکیم و  تکرح  ییهدارااب  عاجـش و  نز  دـعاسمان ، ياوه  نآ  خـی و  ياهجرب  اههرد و  نیا 
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یگرزب راـک  یلیخ  دراد ؛ تمظع  یلیخ  دـناسرب ؛ روهظ  زورب و  ضرعم  هب  دـنک و  جارختـسا  ار  شدوـخ  حور  دوـجو و  مسج و  رد  ناـهنپ 
مظعم ربهر  تانایب  . ) دوشب هداد  ناشن  مدرم  هب  راک  نیا  تمظع  دیاب  ًافاصنا  ًاقح و  منادیم و  مدوخ  يهفیظو  ار  اهامش  زا  لیلجت  نم  تسا .

تسروا 30/8/1384) يهلق  ناحتاف  رادید  رد  یمالسا  بالقنا 

لضفلاوبا ای   » دیشک دایرف 

دنلب ار  ناتتسد  يرگید ، هطقن  ره  رد  ای  يرادربهنزو  لحم  ای  یتشک  کشت  يور  يزوریپ  زا  دـعب  یتقو  امـش  لضفلاوبا » ای   » دیـشک دایرف 
اهنآ هک  ار  ياهیامرـس  همه  دیراد  عقاو  رد  دیروآیم ، نابز  رب  ار  نید  ناگرزب  مان  ای  دیتفایم  هدجـس  هب  دینکیم ، رکـش  ار  ادخ  دینکیم ،
نیا ًامتح  دیهدب . ماجنا  ار  راک  نیا  هک  دنکیم  ماهلا  کمک و  اهامش  هب  لاعتم  يادخ  دینکیم ؛ رود  هداس  تکرح  کی  اب  دناهدرک ، جرخ 

شدوخ ینید  ساسحا  وا  دراذگیم ؛ رثا  ردقچ  نیا  هک  تسنادیمن  لضفلاوبا ،» ای   » دیشک دایرف  هک  یلّوا  زور  نآ  هدازاضر  ياقآ  نیـسح 
نیا نامدوخ  ینامرهق  ياهـشزرو  رد  اهراب  نم  هک  دـنکیم -  دـنلب  ار  شتـسد  هکنآ  ای  دـنکیم ، هدجـس  هک  يردارب  نآ  اـی  داد ؛ زورب  ار 

ناراکشزرو اب  رادید  ردیمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  . ) دننکیم اقلا  ار  تیونعم  تقیقح  رد  اهنیا  ماهدید -  نویزیولت  زا  ار  هنحص 
کیپملاراپ 14/7/1383) کیپملا و  رد  هدننکتکرش 

دیراذگب سوبوتا 

زا یمدق  دنچ  میآیم ، قیاف  يریپ  نس و  هب  طوبرم  ياهفعـض  رب  ثحب و  دروم  ِیلبنت  نامه  رب  هک  تاقوا  یهاگ  هدـنب  دـیراذگب  سوبوتا 
رد اهنامتخاس  هک  تسه  ییاهاج  ناتـسهوک ، رد  مروخیم ! هصغ  تسین ! سکچـیه  منیبیم  الاب و  موریم  نارهت  فارطا  ياهناتـسهوک 

ًالقا ناشمسج  رهاظ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  نیب  رد  تسه ، ناوج  اهنآ  نیب  رد  هک  دـناهدیباوخ  اهقاتا  رد  مدآ  همه  نیا  تسادـیپ ؛ اپ  ریز 
میوریم لاس ، داتفه  هب  کیدزن  ِنس  اب  رهـش  يهشوگ  نیا  زا  ام  یلو  دـنیآیمن ، نوریب  اهقاتا  نیا  زا  اما  دراد ؛ تردـق  ناوت و  ام  ربارب  هد 

امـش دـننکیمن . هدافتـسا  ناـکما  نیا  زا  دـنیآیمن و  ـالاب  مدـق  راـهچ  اـجنآ  رد  اـهنآ  ارچ  هک  دوشیم  رادهصغ  یلیخ  ناـسنا  لد  اـجنآ .
زا یضعب  تاعافترا  دناوتب . دیایب ، تاعافترا  نیا  هب  رود  ياههار  زا  رهـش و  نییاپ  زا  تساوخ  یـسک  رگا  هک  دیراذگب  سوبوتا  تاناکما و 

درکن تمه  یسک  رگا  الاح  دیایب -  دناوتب  تساوخ ، یسک  رگا  هک  دینک  مهارف  یلیاسو  نیاربانب ، دراد ، هلصاف  رهـش  اب  هدرخ  کی  اهرهش 
رد یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  . ) میدماین میتشادـن و  هلیـسو  دـنیوگن  دـنوشب ؛ قیوشت  و  تسا -  يرگید  ثحب  نآ ، درکن ؛ هدارا  و 

تسروا 30/8/1384 يهلق  ناحتاف  رادید 

متشون همانترایز  بوخ  باتک  نیا  تشپ 

سفن تسا . راک  نیا  تسجرب ? رایسب  ياهـشخب  نآ  زا  دش ، رکذ  هک  نم » هدنامرف   » باتک نیمه  متـشون  همانترایز  بوخ  باتک  نیا  تشپ 
يارب دنتـشون و  دارفا  نآ  دوخ  ای  دیتشون ، امـش  ای  الاح  هدـیدرگ -  هضرع  هدـش و  هتـشون  اجنآ  هک  مه  هچنآ  تسا . یمهم  رکف  رکف ، نیا 
يارب ام  رگا  هک  مداتفایم  رکف  نیا  هب  مدناوخیم ، ار  اهنیا  یتقو  نم  تسا . ياهتسجرب  زیچ  رایسب  هدش -  يراتساریو  دعب  دنداتـسرف و  امش 

ار ییاهباتک  نم  تسا .... هتفرگ  ماجنا  يدایز  راک  میاهدرکن ؛ یمک  راک  مینکب ، رـشتنم  ار  اهباتک  اههوزج و  نیمه  بالقنا ، میهافم  رودص 
باتک نیا  منک . یم  تشاددای  نآ  تشپ  دـمآ ، منهذ  هب  يزیچ  رگا  ینعی  مسیونیم ؛ یظیرقت  ای  تشاددای  شتـشپ  ًـالومعم  مناوخیم ، هک 

رد هک  مدید  ًاعقاو  هئابحا !» هَّللاءایلوا و  ای  مکیلع  مالّـسلا  : » متـشون ار  همانترایز  زا  یـشخب  شتـشپ  رایتخایب  مدناوخ ، هک  ار  نم » هدـنامرف  »
ساـسحا ًاـتقیقح  مدوخ  سفن  رد  مدـید ، باـتک  نیا  رد  ار  هوکُـش  نیا  یتقو  نم  دـنک . یم  تراـقح  ساـسحا  ناـسنا  اـهتمظع  نیا  لـباقم 
یمالـسا تاغیلبت  نامزاس  يرنه  هزوح  تمواقم » تایبدا  رنه و  رتفد   » نادـنمرنه ناگدنـسیون و  نالوئـسم ، رادـیدرد  لقن  ! ) مدرک تراقح 
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(25/4/70

متفرگ دای  امش  زا  ار  فهک  باحصا  هصق 

تبـسانم هب  دشاب . بوخ  هک  منک  حرطم  ار  یبلطم  هچ  اهنیا  يارب  مدرک  رکف  دوب ، ناضمر  هام  متفرگ  دای  امـش  زا  ار  فهک  باحـصا  هصق 
رد مدرکیم و  هعجارم  خـیرات  هب  فلتخم و  ریـسافت  هب  نم  راک ، نیا  يارب  منکیم . ریـسفت  ناشیارب  ار  فهک  روس ? هک  متفگ  مدوخ  لاح 

نیا زا  سپ  مدرکیم . ناـیب  مه  رـس  تشپ  ناـضمر  هاـم  ياهبـش  رد  ار  ارجاـم  نیا  دوب - مه  یبوخ  روشُرپ و  یلیخ  يهسلج  هک   - هسلج نآ 
زا ار  فهک  باحصا  صق ? هک  تسا  نیا  هیـضق  تقیقح  اما  ماهدناوخ ؛ ماهدینـش و  ماهتفگ و  ار  فهک  باحـصا  ناتـساد  اهراب  مه  هیـضق 
ّبر اّنبر  اوماق  ذا   » هک مدـیمهف  نم  دـیدرک ، ارجا  ار  یلاع  هدـیچیپ و  يوق و  ابیز و  رایـسب  نحـص ? نآ  امـش  هک  یبش  نآ  متفرگ ! دای  امش 

نآ دیدرک و  مسجم  هدنز و  ار  ینآرق  ناتساد  کی  ًاتقیقح  امش  مدید . مدوخ  مشچ  هب  ار  نیا  نم  بش  نآ  هچ ! ینعی  ضرألا » تاومّـسلا و 
نادرم ینویزیولت  هعومجم  ناراکردـنا  تسد  رادـید  رد  تانایب  تسا . یگرزب  یلیخ  ِراـک  نیا  دـیداد ؛ رارق  ناگدـننیب  مشچ  لـباقم  رد  ار 

دنفسا 1377 متشه  رد  سلجنآ 

؟ میشاب هتشاد  میناوتیم  هک  قالخا » »

؛ دوبن اج  دجـسم  لخاد  تقو  چیه  اشع  برغم و  زامن  نیب  مدناوخیم ، زامن  هدـنب  هک  يدجـسم  رد  میـشاب ؟ هتـشاد  میناوتیم  هک  قالخا » »
یم سامت  ناوج  اب  هکنیا  رطاـخ  يارب  دـندوب ؛ ناوج  رـشق  زا  مه  تیعمج  دـصرد  داتـشه  دوب ؛ مکارتم  تیعمج  مه  دجـسم  نوریب  هشیمه 
نیا زا  هک  یناوج  مدید  زور  کی  دندیـشوپیم . ار  نآ  دم  لها  یلیخ  ناناوج  دوب و  هدش  دـم  هنوراو  ياهنیتسوپ  اهلاس  نامه  رد  میتفرگ .
يا هدیمهف  یلیخ  درم  هک  مه  يرازاب  مرتحم  یجاح  کی  تسا ؛ هتسشن  نم  داجس ? تشپ  رد  زامن  لوا  فص  هدیـشوپ ، هنوراو  ياهنیتسوپ 

درک و ناوج  نیا  هب  ار  شیور  مدـید  دوب . هتـسشن  ناوج  نیا  راـنک  رد  تسـشنیم ، لوا  فص  رد  وا  هک  دـمآیم  مشوخ  یلیخ  نم  دوـب و 
تفگ ناوج  وا  ياج  هب  یتفگ ؟ هچ  متفگ  مرتحم  یجاـح  نآ  هب  متـشگرب  دـش . برطـضم  هراـبکی  ناوج  نیا  تفگ و  شـشوگ  رد  يزیچ 
تسا بسانم  ًاقافتا  اقآ ، هن  متفگ  دینیشنب ! لوا  فص  رد  سابل  نیا  اب  امـش  تسین  بسانم  هک  هتفگ  وا  هب  اقآ  نیا  هک  مدیمهف  تسین . يزیچ 
سنج زا  یـسابل  اب  ناوج  هک  دننادب  راذـگب  دورب ؟ بقع  ناوج  نیا  ییوگیم  ارچ  یجاح ! متفگ  دـیروخن ! ناکت  دینیـشنب و  اجنیمه  امش 

ًالعف رگا  میرادـن ، يرنه  تاـناکما  لوـپ و  رگا  ناردارب ! دـناوخب . تعاـمج  زاـمن  دـنک و  ادـتقا  اـم  هب  دـیایب  دـناوتیم  مه  هنوراو  نیتـسوپ 
«. هبلق یف  هنزح  ههجو و  یف  هرشب  نمؤملا  ۀفص  یف  « ؛ میشاب هتشاد  میناوتیم  هک  قالخا » ، » میرادن ار  هنامز  يدعـس  نابز  هب  نآرق  يهمجرت 

نالوئـسم اب  رادید  رد  تانایب  دـش . دـهاوخ  ماجنا  غیلبت  تقو  نآ  دـیورب ؛ ناشاهبلاق  يارو  اهحور و  اهلد و  ناناوج و  نیا  غارـس  قالخا ، اب 
خیرات 26/3/1376 رد  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس 

! دینزب همق  اما  دیناوخن  زامن  دنتفگیم 

يروـهمج  - تسا نیـشنهعیش  هک  یـشخب  نیا  قباـس و  يوروـش  روـشک  لـئاسم  اـب  هـک  یـسک  دـینزب ! هـمق  اـما  دـیناوخن  زاـمن  دـنتفگیم 
زا ار  یمالسا  راثآ  يهمه  دندش ، طلسم  قباس  يوروش  ناجیابرذآ  يهقطنم  رب  اهتسینومک  هک  یتقو  نآ  تفگیم : دوب ، انشآ  ناجیابرذآ -

چیه دـندرک و  لیدـبت  يرگید  ياهزیچ  هب  ار  اههینیـسح  ینید و  ياهنلاس  دـندرک ؛ لیدـبت  راـبنا  هب  ار  دـجاسم  ًـالثم  دـندرک ؛ وحم  اـجنآ 
یتسینومک ياسؤر  لمعلاروتسد  دوب ! ندز » همق   » نآ دنداد و  هزاجا  ار  زیچ  کی  طقف  دنتشاذگن ؛ یقاب  عیـشت  نید و  مالـسا و  زا  ییاهناشن 

؛ دـننک يرادازع  دـنناوخب ؛ نآرق  دـننک ؛ رازگرب  تعامج  زامن  دـنناوخب ؛ زامن  دـنرادن  قح  ناناملـسم  هک  دوب  نیا  ناـشدوخ  ناتـسدریز  هب 
دض رب  نید و  دض  رب  غیلبت  يهلیسو  کی  اهنآ  يارب  ندز ، همق  دوخ  نوچ  ارچ ؟ دننزب ! همق  هک  دنراد  هزاجا  اما  دننکب ؛ دیابن  ینید  راکچیه 
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ماندب صلاخ  ِنید  دیایب ، نایم  هب  تافارخ  اجره  دنکیم . هدافتسا  نید  هیلع  هنوگنیا  اهزیچ  یـضعب  زا  نمـشد  یهاگ  نیاربانب ، دوب ! عیـشت 
نیدرورف 1376 لوا  رد  دهشم  مدرم  اب  یمومع  رادید  رد  تانایب  دش . دهاوخ 

! تسا عونمم  راک  نیا  موشیم ، راوس  هک  ییامیپاوه  رد 

تبقارم جرب  رد  هک  یـسک  دینیبیم  دیوشیم و  امیپاوه  راوس  ناریا  رد  امـش  نالا  تسا ! عونمم  راک  نیا  موشیم ، راوس  هک  ییامیپاوه  رد 
نم هک  ییامیپاوه  نآ  رد  متفگ  هدنب  دنزیم ! فرح  یـسیلگنا  ًامتح  تسا ، یناریا  کی  زین  وا  هک  نابلخ  نیا  اب  تسا ، یناریا  کی  تسه و 

ینیچ ًالثم  وا  هک   - هناگیب جرب  کـی  اـب  هک  تسه  تقو  کـی  رخآ  دـننزیمن !؟ فرح  یـسراف  ارچ  تسا ! عونمم  راـک  نیا  موشیم ، راوس 
هک دهـشم  هب  ًالثم  هدـنب  اما  دـینک ؛ یم  هدافتـسا  یـسیلگنا  كرتشم  نابز  زا  دـینادیمن - ار  رگیدـکی  ناـبز  دـیتسه و  سراـف  امـش  تسا و 
هب ار  اههژاو  نیا  دـیاب  طقف  اهنیا  تسا و  یـسیلگنا  اههژاو  هک  تسا  نیا  شتلع  دـینزیم !؟ فرح  یـسیلگنا  امـش  تبـسانم  هچ  هب  موریم ،

نابز ات  میراذگب ، هژاو  دیاب  ام  سپ  دنهدیم ! ار  یـسیلگنا  طبر  نامه  دننکیمن ؛ تمحز  راچد  رگید  ار  ناشدوخ  دـنهدب ؛ طبر  رگیدـکی 
ياهاج رد  تسا ؛ روطنیمه  تاقوا  یلیخ  اهناتسرامیب  طیحم  رد  تسا . هدش  يوزنم  هنافـسأتم  هک  دوشن ؛ يوزنم  هنوگنیا  ییاهطیحم  رد 
یسراف 27/11/1370 بدا  نابز و  ناتسگنهرف  ياضعا  رادید  رد  تانایب  میاهدید . ام  هک  تسا  ییاهاج  اهنیا  تسا ؛ روطنیمه  رگید 

مهدیمن تهار  ییایب ، روطنیا  نیا  زا  دعب  رگا 

شاهمکد ای  تسا ، زاب  شاهقی  دیدید  هچنانچ  دیآیم ، امش  يولج  هک  یماظن  صخـش  نآ  مهدیمن  تهار  ییایب ، روطنیا  نیا  زا  دعب  رگا 
دهاوخ مامت  ار  راک  دوب ، هداتفین  شاهمکد  دوب و  هتـسب  شاهقی  رگا  هکنیا  هن  دروآ ! دـهاوخ  مک  گنج  نادـیم  رد  ًاعطق  هک  دـینادب  هداـتفا ،

دنب دینیبب  دیآیم ، امـش  شیپ  یتقو  ًالثم  اما  دـشاب ، لیمکت  شزیچ  همه  رگا  ینعی  تسین . عوضوم  مامت  تسا ؛ عوضوم  وزج  نیا  هن ، درک ؛
، هتفر هتـسش  شراک  دـیاب  درک . دـهاوخن  دـیهاوخیم ، امـش  هک  يراک  نآ  گنج  نادـیم  رد  وا  هک  دـینک  نیقی  تسا ، لش  ای  زاـب  شنیتوپ 

هبتریلاع رسفا  کی  تقو  کی  درادن . انعم  نتفر  هار  لو  لش و  دشاب ؛ تسا - عقوتم  وا  زا  هک  ینامز  نامه  رد   - نامیپ ُرپ و  مظنم و  بترم ،
ار وت  نیا  زا  دعب  رگا  متفگ  وا  هب  دش ! رـضاح  نم  شیپ  ییاپمد  اب  دوب ، بآمسدـقم  سب  زا  دـمآ و  نم  دزن  شترا  رد  روهـشم  ِیهللابزح 

اهیـضعب تسا ! هدرک  اـپ  هب  یبـترم  نیتوـپ  هلب ، مدـید  دـمآ ، هک  رگید  هـعفد  دـعب  مدرک ؛ شدر  ورب ! مـهدیمن ؛ تـهار  مدـید ، يروـطنیا 
ياهیهللابزح سیئر  تسین . نیا  هک  يرگیهللابزح  دـنریگیم ؛ هابتـشا  یبیترتیب  مظنیب و  ندوب و  لو  لـش و  اـب  ار  يرگیهللابزح 

زا هک  تسا  ینییآ  نامه  تسیچ ؟ مظن  دیـشاب . مظنم  دیاب  مکرما ؛» مظن  و  : » دـیامرفیم مالّـسلاهیلع -)  ) نینمؤملاریما ینعی   - خـیرات يهمه 
. دـینک تیاعر  ار  مظن  نآ  دـیاب  دراد ؛ یـصاخ  مظن  مه  یماظن  دراد ؛ یمظن  مه  گـنج  نادـیم  دراد ؛ یمظن  اـجره  دناهتـساوخ . یـسکره 

11/9/1370 (ع ) قداص رفعج  ماما  پیت 83  یغیلبت  یمزر ، نویناحور  زا  یعمج  هدنامرف و  اب  رادید  رد  تانایب 

تسا نیا  نم  رکف 

نم فرح  هک  مه  دعب  مدرکیم . ینارنخس  مداتسیایم  مدرکیم ؛ ینارنخـس  دهـشم  رد  ياـهلاس 51 و 52 و 53  رد  نم  تسا  نیا  نم  رکف 
ناردارب زا  یـضعب  یمطاف و  ياقآ  نیمه  دنک . توالت  نآرق  يراق  ات  میتشاذگیم ، یلدنـص  سپـس  متـسشنیم . نیمز  يور  دـشیم ، مامت 

تبحـص هداتـسیا  نم  تسا . نآرق  توـالت  يهمدـقم  نم  فرح  هک  متفگیم  نم  دـندناوخیم . نآرق  دنتـسشنیم و  یلدنـص  يور  رگید ،
؛ دندناوخیم نآرق  نم  تبحص  زا  دعب  دنتسشنیم و  نآ  يور  اهنیا  میدوب و  هتـشاذگ  ربنم -  لثم  یگنـشق -  دنلب و  یلدنـص  اما  مدرکیم ؛

قیدص دومحم  دایص ، زیزعلادبع  نابعش  نآرق : نایراق  اب  رادید  رد  تانایب  تسا . نیا  نم  رکف  مدوب . هدرک  ریـسفت  ًالبق  نم  هک  یتایآ  نامه 
يواشنم 22/1/70
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درک نانیمطا  وا  هب  دوشیمن  مه  گنج  نادیم  رد 

نهاریپ يهمگد  رگا  شترا ، رد  دـینیبیم  امـش  هکنیا  متفگ ، ناردارب  هب  تقو  کی  نم  درک  نانیمطا  وا  هب  دوشیمن  مه  گنج  نادـیم  رد 
هک دندوب  نیا  زا  رتمک  اهنآ  تسین -  یتوغاط  شترا  يارما  رنه  ًالصا  نیا  دنهدیم ، تشادزاب  وا  هب  تعاس  تشهولهچ  دشاب ، زاب  یـسک 

هتسهآ هتـسهآ  جیردتب و  رـشب  تسا . رـشب  خیرات  رد  يرگیماظن  لاس  رازه  دنچ  يهبرجت  يهجیتن  نیا ، دنمهفب -  ار  اهزیچ  روطنیا  دنناوتب 
يهمگد نتـسب  دـشاب . بترم  مظنم و  شندیـشوپ ، ساـبل  رد  یّتح  شیاهـشنم ، يهمه  رد  دـیاب  یماـظن  درف  هک  هدیـسر  اـجنیا  هب  هدـمآ و 

تعاـس تشهولـهچ  دـیاب  تسب ، رگا  تقو  نآ  دوشب . بدا  شندوب  زاـب  مه  تقو  کـی  تسا  نکمم  تسا . یلومعم  بدا  کـی  نهاریپ ،
نیا هک  تسا  یلاباال  هجوتیب و  لاحیب و  ردقنیا  هک  یمدآ  نیا  تسا ، هدش  غالبا  تسا و  یلومعم  بدا  هک  يزیچ  نآ  درک . شتـشادزاب 

ار شدوخ  ناج  یّتح  درپس ؛ شتـسد  هب  ار  اهناج  درک و  نانیمطا  وا  هب  دوشیمن  مه  گنج  نادـیم  رد  دـنکیمن ، تیاـعر  ار  یلومعم  بدا 
هبرجت میدـید و  ار  نیا  گنج ، لاس  تشه  نیمه  رد  اـم  داد ! دـهاوخ  بآ  هب  ار  لـگ  هتـسد  ًاـمتح  درپس و  شدوخ  تسد  هب  دوشیمن  مه 

یمالسا 29/6/69 بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناهدنامرف  اب  رادید  رد  ینارنخس  میدرک .

دینکن دیلوت  یّتح  دینکن ؛ شخپ  ار  اهنیا 

رهاظلایلع ظافلا  مدرکیم . شوگ  ویدار  زا  ار  یبهذم  يهمانرب  کی  نم  نیا ، زا  لبق  لاس  دنچ  دـینکن  دـیلوت  یّتح  دـینکن ؛ شخپ  ار  اهنیا 
ِینتخاس ِيدروآردنم  ترابع  هکلب  دوبن ؛ یمیدـق  يابیز  رثن  کی  دـندوب . یمیدـق  اـهترابع  و  يدوخیب ، اهعجـس  كوپ ، ًاـنطاب  یبهذـم و 

لها نید و  لها  دنوخآ و  هک  نم  تفگیم . مهرـس  تشپ  روطنیمه  مه  هدنیوگ  دندوب و  هدروآرد  یبهذم  تارابع  لکـش  هب  ار  يدنرچ 
ار دیحوت  دهاوخیم  دیوگب -  دهاوخیم  هچ  دزیم ، فرح  مه  بترم  هک  یتعاس  مین  ثحب  نیا  رد  منیبب  هک  مدرک  شوگ  هچره  مّنف ، نیا 

نم تسا . یثنخ  ثحب  کی  نیا ، درادن . یموهفم  چیه  ًالـصا  هک  مدـید  دـنک - ؟ در  ای  تباث و  ار  تمایق  ای  توبن  دـهاوخیم  دـنک ؟ تباث 
! ناگدنونـش دـییوگب : دـینک و  یهاوخرذـع  ناگدنونـش  زا  تسا ، یلاـخ  اـجنیا  هک  دـیدروآ  نیا  يارب  ار  هماـنرب  نیا  امـش  رگا  میوگیم 
رتهبذاـجُرپ و رتـهب و  یلیخ  نیا ، لـیطعت . تعاـس  کـی  نیا  میاهدرکن ؛ ادـیپ  امـش  بساـنم  يهماـنرب  تعاـس ، کـی  نیا  ردـق  هـب  هنافـسأتم 
رد مناوتیمن  هنافـسأتم  متـسین ، نف  لها  نوچ  نم  هتبلا  تساوتحمیب . هک  دوشیم  هداد  ناشن  هتخاس و  اهملیف  زا  یـضعب  تسا . رتهنافـصنم 

ییهدننیب ناونع  هب  اما  مهدب -  رظن  مه  اههنیمز  نآ  رد  متـسناوتیم  شاک  يا  مهدب -  يرظن  نآ  يرنه  ياهراک  تخادرپ و  تخاس و  باب 
هب مسرتیم  دوب . اوتحمیب  هبذاجیب و  ًافاصنا  مهدب : رظن  مناوتیم  تسین ، هناگیب  نامز  فراعم  زا  مه  یلیخ  دنیـشنیم و  نویزیولت  ياپ  هک 

مناوتب هک  يدراوم  نالا  ًاعقاو  اما  دـنریگب ؛ رارق  نعط  دروم  دوخیب  شدـنمرنه  نادرگراک و  منک و  هراـشا  تسا ، رظن  دروم  هک  یملیف  نآ 
ادص و نالوؤسم  اب  رادید  رد  تانایب  دینکن . دـیلوت  یّتح  دـینکن ؛ شخپ  ار  اهنیا  تسا . نم  مشچ  يولج  میوگب  ار  اهملیف  مسا  منک و  هراشا 

ناریا 7/5/69 یمالسا  يروهمج  يامیس 

لاله تیؤر 

یکی دـناهدرک : رکذ  هار  دـنچ  صوصخ ، نیا  رد  دوشیم ؟ تباث  هنوگچ  ناـسنا  يارب  هاـم ، لوا  تسا . یمهم  زیچ  لالهتـسا  لـاله  تیؤر 
دنوادخ هک  نارهت -  ياملع  زا  یکی  دراد . مزال  ییانشآ  رادقم  کی  دیشاب ؛ دراو  دینادب و  ار  هام  ياج  هکنیا  طرـش  هب  هتبلا  تسا . تیؤر 

درم دـندرکیم . لالهتـسا  اههبلط  ناضمر  هام  رخآ  زور  فجن ، رد  دـنوخآ  گرزب  يهسردـم  ماب  تشپ  يور  تفگیم : دـنک -  شتمحر 
هب دـندوب و  هداتـسیا  فرط  کی  ناوج  ياـههبلط  درکیمن . لالهتـسا  وا  یلو  دوب ؛ هدرک  نهپ  ار  شراـطفا  طاـسب  دوب و  هتـسشن  مه  ینـسم 
درم نآ  رانک  زا  دنورب ، نییاپ  ماب  تشپ  زا  دنتـساوخ  هک  یتقو  دنداد . ناشن  رگیدمه  هب  دندید و  ار  هام  مه  دعب  دندرکیم ؛ هاگن  ییهشوگ 
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: تفگ هلب . دنتفگ : دیدید ؟ ار  هام  امـش  تفگ : ینکب ؟ لالهتـسا  يدـماین  وت  دّـمحم ! خیـشآ  ًالثم -  هک -  تفگ  یکی  دـندرک . روبع  نسم 
هام هک  دـندید  دـندرک ، هاگن  اههبلط  هک  یتقو  دـینک . هاگن  ار  فرط  نآ  الاح  تفگ : داد و  ناکت  يرـس  درمریپ  اجنآ . دـنتفگ : دوب ؟ اجک 

دندوب هداد  ناشن  مه  رگیدمه  هب  دندوب ، هدید  مه  يزیچ  دـندوب ، هدرک  مرگرـس  ار  ناشدوخ  تعاس  مین  همه  هک  تسا  بلاج  تساجنآ !
ار هام  هک  تسا  ناسنا  دوخ  تیؤر  یکی  ضرغ ، دـناهدید ! ار  يرابغیب  نشور و  بوخ و  دـنلب و  یلیخ  ِهام  هک  دوب  هدـمآ  مه  ناـشرواب  و 

ینعی دـنک ؛ لمع  شدوخ  ملع  هب  یتسیاب  ناسنا  دوب ، نیا  فالخرب  مه  مکاـح  مکح  رگا  یّتح  تسا . هدـید  ار  هاـم  هک  دـنک  نیقی  دـنیبب و 
6/2/69 ناضمر ) كرابم  هام  مایس  زور   ) مدرم فلتخم  راشقا  اب  رادید  رد  ینارنخس  تسا . كالم  هدید ، شدوخ  هک  يزیچ  نامه 

دنتشادن یلدمه  مدرم  اب  تقوچیه 

هک بالقنا  لوا  ياهلاس  رد  هک  مشاب  هتفگ  هناتسود  ار  هیضق  نیا  نایاقآ  زا  یـضعب  هب  دیاش  تقو  کی  دنتـشادن  یلدمه  مدرم  اب  تقوچیه 
درک تباث  دوب و  یشزرایب  مدآ  ًاقح  وا  مدرکیم . تبحص  قباس  يارعـش  نیا  زا  یکی  اب  تشاد ، دوجو  یبیجع  شـشوج  ناجیه و  روش و 

هک بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  هن  وا ، نوچمه  يدارفا  تسا . شزرایب  ًاعقاو  یخیرات ، يونعم و  یعامتجا و  یناسنا و  ياهشزرا  ظاحل  زا  هک 
: متفگ وا  هب  نم  دوب . بوخ  ًاضعب  ناشرعـش  عبط  دـنچره  دنتـسه ؛ نزومک  کبـس و  یلیخ  هک  دـنداد  ناشن  مه  مدرم  تازراـبم  نارود  رد 
اب هن  دـشاب ، هطلـس  رب  یتسیاب  رعاش  هک  مینکیم  رکف  ام  تفگ : نم  هب  وا  تسا . نیا  امـش ، زا  روشک  بـالقنا و  مدرم و  راـظتنا  ًاـعقاو  نـالا 

مدآ دندوب ، راک  سأر  رد  مه  (ع ) نینمؤملاریما ای  (ص ) ربمایپ رگا  ینعی  هطلـس . اب  هن  دوب ، هطلـس  رب  دیاب  هک  دوب  هدـش  يرایعم  نیا ، هطلس !
هب نم  تسا . صخش  تمالس  مدع  يرامیب و  يهدنهدناشن  رایعم ، نیا  دوخ  هطلـس ! اب  هن  دوب ، هطلـس  رب  دیاب  نوچ  دیوگب ؛ دب  اهنآ  هب  دیاب 

دنراد یناهج  ملاـظ  ياههطلـس  اـب  هک  دنتـسه  یفعـضتسم  يهعومجم  ناریا ، تلم  زورما  شاـب . هطلـس  رب  امـش  درادـن ، یلاکـشا  متفگ : وا 
، ندرک رطخ  اب  يراکادف و  اب  دناهدرک و  دنلب  يرـس  تلم  نیا  اهنرق ، زا  دعب  دندرک . متـس  ام  هب  اهنرق  دنتفگ ، روز  ام  هب  اهلاس  دـنگنجیم .
دننکیم و یمدرمان  ًاعقاو  دنروآیم ، دراو  راشف  مدرم  يور  دننکیم ، تیذا  دنراذگیمن ، اما  دنوریم ؛ دنراد  دناهدرک و  باختنا  ار  یهار 

دنهاوخیمن دنتـسین و  هدامآ  هک  دوب  مولعم  هتبلا  گنجب . هطلـس  نیا  اب  تسا ؛ هطلـس  نیا  متفگ : وا  هب  دـنراذگیم . اپ  ریز  ار  یناسنا  نیناوق 
يهزرابم يهیعاد  قانتخا ، نارود  نآ  رد  هک  یناـیاقآ  نیا  دنتـشادن . یلدـمه  مدرم  اـب  تقوچـیه  هکنیا  رطاـخ  هب  دـننکب ؛ ار  يراـک  نینچ 

دعب دوب ، مهارف  اجنیا  رد  زور  نآ  مه  بیرف  لیاسو  دوب ، بیرف  کی  غورد و  کی  ناشیاعدا  دـندوبن . هزرابم  لها  ًابلاغ  دنتـشاد ، یگنهرف 
یمالسا 31/1/69 تاغیلبت  نامزاس  يارعش  اب  رادید  رد  تانایب  درک . ادیپ  همادا  روطنیمه  مه 

دنکیم هدافتسا  ءوس  نآ  زا  نمشد  هک  ییاهفرح 

یـسایس ياـهراک  تدـم  لوط  رد  نم  هک  يدراو  يهتخپ  ِناملـسم  ناربهر  زا  یکی  دـنکیم  هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  نمـشد  هک  ییاـهفرح 
وا اب  هک  يددعتم  ياهتاقالم  دوب و  هدـمآ  نارهت  هب  هک  يرفـس  دـنچ  رد  دوب . یعلطم  هتخپ و  دراو و  رایـسب  مدآ  وا  دوب . هرتوکـس » ، » مدـید

شاهدیا هک  روطنآ  ار  يرکانوک » هنیگ   » دورب و ار  شدوخ  هار  دوب  هتسناوتن  دوب و  فیعض  هچرگ  وا  دوب . بالقنا  يهتفیـش  یلیخ  متـشاد ،
قفوم و ناسنا  یلو  دوب ، هدرک  شاهرصاحم  فلتخم  قرط  زا  دنب و  تَک  رابکتـسا  هچرگ  دزاسب و  دنک و  تسرد  تشادیم ، تسود  دوب و 
اب هک  ییاهتاقالم  رد  تشاد . تدارا  ماما  هب  لد  هت  زا  ًاتقیقح  تشادیم و  تسود  یلیخ  ار  بالقنا  نیا  وا  دیمهفیم . تسرد  دوب و  یملاس 

روصت هنوگنیا  دوب . توافتم  اهنآ  اب  نیا  یلو  میدینـش ، فرح  اهیلیخ  زا  ام  هتبلا  دوب . تسرد  یلیخ  هک  مدینـش  وا  زا  ییاـهفرح  متـشاد ، وا 
متـساخرب و متـسشن و  يدایز  دارفا  اب  هلاسهد  نیا  رد  نم  هن ، تسا . هدـمآ  نامرواب  مه  ام  هتفگ و  یفرح  اـم  دـمآشوخ  يارب  وا  هک  دوشن 

صیخشت لباق  تقیقح  نیا  دنتـسین . روطنیا  اهیـضعب  اما  دنکیمن ؛ زواجت  ناشنابز  زا  یلو  دننزیم ، فرح  اهیـضعب  مدینـش . مدز و  فرح 
ار اـهراک  يهمه  ًاـمیاد  هک  تسا  نیا  نآ  دـیراد و  بیع  کـی  امـش  طـقف  : » تفگ نم  هب  تقو  کـی  تفگیم . تسار  وا  نیارباـنب ، تسا .
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تـسایر لوا  لاس  رد  نم  دیاش  دوشب .»؟ هچ  هک  دییوگیم  دییوگیم ؟ ارچ  درادن . نتفگ  هک  اهراک  يهمه  دـینکیم . حرطم  دـییوگیم و 
ام دنک  لایخ  وا  هک  تسین  ییایند  ایند ، نیا  هک  متفگیم  مدوخ  اب  مدرکن . لوبق  لد  هت  زا  ًالـصا  مدینـش ، وا  زا  ار  فرح  نیا  هک  يروهمج 
وا هک  داد  ناشن  نم  هب  اههبرجت  ًادـعب  دروآ . دوجوهب  یلکـشم  ام  ِنتفگ  دـمهفیمن و  میتفگن ، رگا  دـمهفیم و  اـیند  میتفگ ، ار  يزیچ  رگا 
هب دنتـسه و  ناشدوخ  طقف  دننکیم  لایخ  ییاهاج  رد  ناردارب ، زا  یـضعب  تسا . نیمه  ماهدـیقع  الاح  نم  تسا . هدـیمهفیم  هدوب و  هتخپ 

هنوگنیا زا  ام  دنکیم . هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  نمـشد  هک  دـنیوگیم  دـنروآیم و  نابز  هب  ار  ییاهوزرآ  فادـها و  بلاطم و  رطاخ ، نیمه 
يروهمج ماظن  نارازگراک  نالوؤسم و  اب  رادید  رد  ینارنخـس  دیهدن . نمـشد  تسد  هب  هناهب  هک  دیـشاب  بقارم  دـیاب  امـش  میتشاد . اهفرح 

ناریا 9/11/68 یمالسا  بالقنا  يزوریپ  درگلاسنیمهدزای  يهناتسآ  رد  یمالسا ،

تسا غورد  یبرع » جیلخ  »

، عبط ظاحل  زا  یلو  مرادـن ؛ یعالطا  شیاوتحم  زا  هک  دـناهدرک  تسرد  ار  مالـسا  خـیرات  سلطا  اهیتیوک  ًاریخا  تسا  غورد  یبرع » جـیلخ  »
تسایر داهن  يهناخباتک  هب  ار  شاهخسن  کی  نم  هک  داتسرف  نم  يارب  ار  نآ  زا  هخسن  ود  تیوک  ریما  لاسراپ ، تسا . یگرزب  یلیخ  باتک 

نودب ًابیرقت  هک  هدش  تسرد  اهیتیوک  طسوت  مالسا  خیرات  سلطا  متـشاد . هگن  مدوخ  يهناخباتک  رد  ار  رگید  يهخـسن  مداد و  يروهمج 
تسا هتشون  یبرع » جیلخ   » ار سراف » جیلخ   » هک تسا  لیلد  نیا  هب  ًابیرقت ، میوگیم  هکنیا  تساهناملـسم . يهمه  يهدافتـسا  دروم  انثتـسا 

نوچ مینک ؛ همجرت  یسراف  هب  ای  جیورت و  نامدوخ  ياههناخباتک  رد  ار  باتک  نیا  میتسین  رضاح  دنهدب ، مه  یتسد  لوپ  ام  هب  نالا  رگا  هک 
ناشتسد زا  مه  اج  کی  هتبلا ، تشون . میهاوخ  سراف » جیلخ   » ًامتح مینادرگرب ، ار  نیا  میتساوخ  تقو  کی  رگا  تسا . غورد  یبرع » جیلخ  »

نامه رد  اج و  همه  هکنیا  اـب  دـناهدرب . راـکهب  ار  یـسرافلا » جـیلخلا   » دـناهدرک و پاـچ  ار  یمیدـق  ياـههشقن  زا  یکی  ریوصت  هتفر و  رد 
همه نیا  اب  یگرزب و  نیا  هب  باتک  نیا  رد  تّجح ، مامتا  يارب  ًافداصت  اج  کی  یلو  دناهدرک ، ضوع  ار  حالطـصا  نیا  یمیدـق ، ياههشقن 

رد ییهتکن  اما  دنـسیونیم ، ار  ایفارغج  خیرات و  تاقوا  یهاگ  هک  دوب  نیا  مضرغ  دناهتـشون . ار  یـسرافلا » جیلخلا   » حالطـصا پاچ ، جرخ 
؛ تسین مه  یلم  طقف  ام  يارب  یبرع  یـسراف و  جیلخ  نالا  هتبلا  هک  دوب  شیّلم  تهج  زا  نیا  الاح  میـساسح . نآ  هب  تبـسن  ام  هک  تسه  نآ 

یمالسا 30/7/68 فراعملاةرئاد  داینب  ياضعا  اب  رادید  رد  تانایب  تسا . مه  يداقتعا  یسایس و 

میشاب ادصدب  نذؤم  نآ  ام  ادابم 

رب دیآیم ، مدای  هب  هاگره  یلو  تسا ؛ کیلبمـس )  ) نیدامن هتبلا  هک  تسا  هدرک  لقن  يولوم  ار  یناتـساد  میـشاب  ادـصدب  نذؤم  نآ  ام  ادابم 
دراو ییادصدب  نذؤم  دندرکیم ، یگدنز  اهیحیسم  مه  اهناملسم و  مه  هک  يرهـش  رد  دیوگیم : وا  مربیم . هانپ  ادخ  هب  مزرلیم و  مدوخ 

ار نذؤم  غارـس  دـمآ و  اهناملـسم  يهلحم  هب  دوخ  يهلحم  زا  ینارـصن  درم  کی  يزور  تفگ . ناذا  هدـعو  دـنچ  دـش و  اهناملـسم  يهلحم 
رکشت نم  زا  ارچ  تفگ : نذؤم  درک ! وا  زا  یناوارف  رکـشت  شندید  زا  دعب  درک و  ادیپ  ار  نذؤم  هرخالاب  ات  دندرک ، ییامنهار  ار  وا  تفرگ ؛
یتدم هک  مراد  هناخ  رد  یناوج  رتخد  نم  اریز  درادن ؛ سکچیه  هک  يراد  نم  ندرگ  رب  یگرزب  قح  وت  داد : خساپ  ینارصن  درم  ینکیم ؟

درکیمن تکرش  ام  مسارم  رد  دمآیمن و  اسیلک  هب  مدرکیم ، راک  ره  دراد . یناملسم  هب  لیامت  تسا و  هداتفا  شلد  هب  مالسا  تبحم  تسا 
تیادص رتخد  نیا  یتفگ و  ناذا  وت  هک  شیپ  زور  هس  ود ، میدوب . هدش  هدنامرد  زجاع و  رتخد ، نیا  راک  رد  ام  دوب . انتعایب  ام  دـیاقع  هب  و 
مالـسا تبحم  یلکب  میدش و  تحار  ام  هک  دوب  هظحل  نآ  زا  تساهناملـسم . ناذا  متفگ : تساجک !؟ زا  هیرک  يادص  نیا  تفگ : دینـش ، ار 

ار مسارم  دوشیم و  رضاح  اسیلک  رد  تسا و  لوغشم  دوخ  یگدنز  هب  هتـشذگ ، يداع  نامز  لثم  رـضاح  لاح  رد  تفر و  رتخد  نیا  لد  زا 
میشاب ادصدب  نذؤم  نآ  ام  ادابم  هک  ماهتفگ  مناتـسود  دوخ و  هب  اهراب  يدنادرگرب ! ام  هب  ار  ام  رتخد  هک  يدوب  وت  نیاربانب ، دهدیم ! ماجنا 

رکنم و خساپ  اب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  مالـسا  تخانـش  يارب  ایند  رد  هک  ار  یمیظع  ماهفتـسا  میناشنب و  ورف  اهلد  رد  ار  مالـسا  هب  قشع  هک 
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ناسارخ رد  هیقفّیلو  يهدنیامن  هارمه  هب  دهشم ، يهیملع  يهزوح  بالط  الضف و  ناسّردم ، تعیب  مسارم  رد  ینارنخس  میهد . خساپ  یتشز 
يوضر 20/4/68 سدق  ناتسآ  تیلوت  و 

دهاوخیم هعلاطم  تعاس  تشه  - تفه هعمج  زامن  يهبطخ 

هعلاـطم تعاـس  هس  طـسوتم  روـط  هب  دـیاش  هعمج ، زاـمن  هب  نتفر  يارب  نم  دـهاوخیم  هعلاـطم  تعاـس  تشه  - تفه هعمج  زاـمن  يهبطخ 
زا لبق  متـشاد ، هشیمه  هک  يدایز  تالاغتـشا  لیلد  هب  تسا . یمک  تقو  تعاس  هس  ًاعقاو  هکنیا  رطاـخ  هب  میـضاران ؛ مه  هشیمه  منکیم و 

، موریم زامن  هب  هک  یتقو  ات  حبـص  تشه  تعاس  زا  هعمج  زور  منک . هعلاطم  منکیمن  تصرف  مورب ، زاـمن  هب  مهاوخیم  هک  ییهعمج  زور 
تشه تفه ، هعمج ، زور  يهبطخ  کی  هک  دراد  اج  ًاعقاو  تسا . یمک  رایسب  ِتقو  منکیم  ساسحا  لاحنیعرد  منکیم ؛ هعلاطم  منیشنیم 

يرسارس یمومع  سالک  کی  هک  دوشیم  ساسحا  مینک ، نیمأت  ار  مهم  نیا  میناوتب  ام  رگا  دشاب . هتشاد  شدوخ  رـس  تشپ  هعلاطم  تعاس 
نایاقآ لاصتا  طابترا و  مه  یتسیاب  نیاربانب ، درب . دهاوخ  شیپ  ار  بالقنا  ًاعطق  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  تشاد ، میهاوخ  مدرم  يهماع  يارب 

هعمج و ماما  هعمج و  زامن  هب  مدرم  دور . رتـالاب  شحطـس  زورهبزور  دوشیم ، هداد  مدرم  هب  هک  هچنآ  مه  و  دوشب ، رتمکحتـسم  زورهبزور 
يارب ار  روشک  ایند و  يهزات  ياهفرح  اهلیلحت و  رابخا و  زا  يردـق  سک  ره  دـندنمهقالع . ملاع  یـسایس  لئاسم  يریگداـی  ندـیمهف و  زیچ 

کـشالب دـشاب ، هعمج  زامن  رد  همانرب  نیا  رگا  دـنهدیم . شوگ  وا  فرح  هب  دـنوشیم و  عمج  وا  رود  هقالع  قوش و  اب  اـهنآ  دـنزب ، مدرم 
كرد ار  نآ  تیمها  دـنیایب و  اهنآ  ات  داد ، رارق  مدرم  هجوت  دروم  ار  هعمج  زامن  نوگانوگ ، ياههبذاج  اب  دـیاب  درک . دـهاوخ  ادـیپ  هبذاـج 

ناگربخ 12/4/68 سلجم  سیئر  قافتا  هب  روشک  رسارس  يهعمج  يهمئا  تعیب  مسارم  رد  ینارنخس  دننک .

؟ دیا هدیود  ناتمادک  ! ... " ناملسم رصانع  زا  داقتنا  هلگ و  کی 

دنچ ام  دیا -------------------------------------------- ؟ هدیود  ناتمادک  ! ... " ناملسم رصانع  زا  داقتنا  هلگ و  کی 
. مینک یم  راک  مک  يردـق  اهام  هک  مدرک  ضرع  مه  نایاقآ  نامه  هب  میتشاد . هسلج  مق  هیملع  هزوح  تیریدـم  ياروش  اـب  نیا  زا  لـبق  زور 

ردق زا  ام ، راک  یبسن  ردق  اما  منک -  یمن  در  ار  نیا  نم  دشاب -  مه  رتشیب  ام  نافلاخم  راک  قلطم  ردـق  زا  ام ، راک  قلطم  ردـق  تسا  نکمم 
اهنآ تلاسر  تسا . نیا  زا  رتمک  ناشتلاسر  اهنآ  اما  میراد ، هدـهع  هب  یمیظع  تلاسر  نینچ  ام  هک  اریز  تسا ؛ رتمک  یلیخ  اهنآ  راـک  یبسن 

ًالـصا تسا ؟ هسیاقم  لباق  ام  تلاسر  اب  نیا  ایآ  دنکـشب ! ار  اههشیـش  ات  دـنزیم  گنـس  دوشیم ، ینامتخاس  دراو  هک  تسا  یـسک  تلاسر 
دینکب شالت  دیاب  یلیخ  نم  رظن  هب  تسه ، هک  یمیظع  تلاسر  نیا  اب  دینک ، هلباقم  راک  نیا  اب  دیهاوخب  امش  رگا  الاح  تسین . هسیاقم  لباق 

هنیزه یغلبم  دوشیم و  هتفرگ  درگلاس  ینامرک  يوجاوخ  يارب  هک  دندرک  یم  تیاکـش  دندوب  هدمآ  نایاقآ  دیـسیونب . بلطم  دیاب  یلیخ  و 
تیـصخش اب  دـیفم ، خیـش  تیـصخش  ینعی  تسه ؛ مه  یتسرد  فرح  نیا  دوشیمن . هتفرگ  درگلاس  دـیفم  خیـش  يارب  ًـالثم  اـما  ددرگیم ،

هن تسا ؛ ینامرک 5ر8  يوجاوخ  دشاب ، ًالثم 100  شاهزادنا  دینک و  شاهبساحم  ار  دیفم  خیـش  رگا  تسین . هسیاقم  لباق  ینامرک  يوجاوخ 
، شدوخ نأش  نامه  رد  هسفنیف و  ًالـصا  هن ، ینیدریغ ؛ رفن  کی  یناـمرک  يوجاوخ  تسا و  ینید  درف  کـی  دـیفم  خیـش  هک  تهج  نیا  زا 
؟ تسا دراو  یسک  هچ  رب  لاکشا  نیا  امش  رظن  هب  هک  متفگ  نایاقآ  نآ  هب  اما  تسا ؛ یتسرد  لاکشا  لاکشا ، نیا  تسا . هتـسجرب  دیفم  خیش 

نوچ نامرک ، رد  یتمهاـب  مدآ  هن ، تسا ؟ هدرک  بیوصت  ار  وجاوخ  درگلاـس  هتـسشن  یمالـسا  يروهمج  تلود  هک  دـینک  یم  لاـیخ  اـمش 
ار نآ  هدید ، ار  نیا  هدرک ، یگدنود  دعب  میریگب ؛ وجاوخ  يارب  درگلاس  کی  تسا  روطهچ  هک  هدیسر  شرظن  هب  هدوب ، وجاوخ  يرهـشمه 
ار دـیفم  خیـش  دیاهتـسشن و  مق  هزوح  رد  هک  امـش  تسا . هدـش  تسرد  درگلاـس  مسارم  نیا  و  هدیـشک ، یتمحز  هدرک ، عمج  یلوپ  هدـید ،
!؟ دینک یم  ضارتعا  الاح  هک  دشن ، هتفرگ  رانیمس  دیفم  خیش  يارب  یلو  دیاهتفر ، نآ  غارـس  نیا و  غارـس  دیاهدیود ، ناتمادک  دیـسانشیم ،

ياههبتر اب  املع ، ناگرزب ، دییایب . ولج  روطنیمه  دیریگب و  دیفم  خیش  زا  امـش  دنتـسه ؛ رفن  رازه  هک  متفگ  نم  دعب  دندش ! تکاس  نایاقآ 

 ( هلظ ماد   ) يربهر مظعم  ماقم  تارطاخ  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


نارگید سیردانبا و  ریصن ، هجاوخ  لثم  یمالـسا -  فراعم  میظع  يانب  رد  ناشهاگیاج  ظاحل  زا  یبدا ، ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  میظع ،
ناملـسم ناگدنـسیون  عمجم  ياضعا  رادـید  رد  هدـش  لقن  تسه ( . اهاج  یلیخ  رد  یتمهیب  نیا  نم ، رظن  هب  تسین ! تمه  اـما  دنتـسه ، - 

(28/7/1370

يزامنشیپ معط 

راـک لـحم  ًاـعقاو  ار  دجـسم  مدآ  ینعی  يزامنــشیپ ، يزامنــشیپ --------------------------------------------  مـعط 
دجـسم يرهاظ  عضو  رد  یتالاکـشا  رگا  دـنیبب ؛ ار  دجـسم  عاضوا  دورب و  اـجنآ  هب  نارگید ، زا  لـبق  یتح  تقو ، زا  لـبق  دـنادب ؛ شدوخ 

، دناوتیم هک  ییاجنآ  ات  دنیآیم ، هک  يدارفا  کی  کی  اب  دنیایب ؛ هک  دنامب  مدرم  رظتنم  دیامن ؛ نهپ  ار  شاهداجـس  دنک ؛ فرطرب  تسه ،
هن دنک ؛ فرطرب  تسا ، روسیم  شیارب  هک  يدح  نآ  رد  دنراد ، یلکشم  رگا  دنک ؛ یسرپلاوحا  اهنآ  زا  دنکب ؛ تبحم  اهنآ  هب  دریگب ؛ سامت 

، دنیشنب اجنآ  رد  تسا -  طلغ  ًاعطق  هک  دراد  دوجو  ییاهزیچ  نینچ  دجاسم ، زا  یـضعب  رد  دوشب -  مدرم  یتامدخ  ياهراک  يوداپ  هکنیا 
، درک مامت  هک  ار  زامن  دهدب ؛ رارق  مدرم  تاعجارم  ضرعم  رد  دنک ، هضرع  مدرم  رب  ار  شدوخ  دننکب ، لد  درد  دننکب ، هعجارم  وا  هب  مدرم 

فرـص اـجنیا  رد  ار  شدوخ  تقو  زا  یتعاـسروطنیا  ینعی  دورب ؛ نوریب  دوش  دـنلب  دـنزب و  یفرح  دـیوگب ؛ يریـسفت  هلئـسم و  مدرم  يارب 
يزامنـشیپ نینچ  هیاس  رد  تسا . فطاوع  هدـننک  بلج  تکرباب و  رثؤم و  دـیفم و  یلیخ  درف  کی  يزامنـشیپ ، روطنیا  نم ، رظن  هب  دـنکب .

، دنورب دجـسم  هب  دننک  یمن  مه  تقو  هک  یناسک  یتح  دنراد ، دـمآ  تفر و  راکورـس و  شدجـسم  اب  هک  یناسک  نآ  هب  وا  یتقو  هک  تسا 
هجدوب هن  دریگب ، ماجنا  دـیاب  راک  نالف  هک  دـنک  هراشا  تسا ، یبوخ  ياقآ  هچ  اقآ ، نیا  هک  دناهدینـش  نارگید  زا  دـننادیم و  رودارود  اما 

، هاگشناد دجسم  رد  تفرگ . دهاوخ  ماجنا  وا  هتفگ  رظن و  قبط  راک  نآ  دراد ؛ مزال  همانـشخب  هن  دهاوخیم و  ینوناق  تردق  هن  دهاوخیم ،
تـسا نکمم  هتبلا  دنوشیم . بذج  نایوجـشناد  ًامتح  دـنک ، ثحب  دنیـشنب  دورب و  اجنآ  هب  دوش و  دجـسم  نیا  بحاص  یناحور  نیا  رگا 

، دزاس عفترم  ار  شتالکشم  دنک و  دروخرب  وا  اب  ردپ  لثم  هک  رفن  کی  هب  وجشناد  ًالصا  نکیل  دننک ، یسنجدب  مه  يا  هدع  دنیاین و  یتدم 
ياضعا رادید  رد  هدـش  لقن  . ) دـننکن هعجارم  نایوجـشناد  هک  درادـن  ناکما  ًالـصا  دـشاب ، اجنآ  رد  يا  یناحور  نینچ  رگا  دراد . جایتحا 

اههاگشناد 8/7/69) رد  هیقفیلو  ناگدنیامن  يزکرم  ياروش 

! اهراوخمدآ رانک  رد  یگدنز 

نآ اـت  دـننک ، یحیـسم  ار  مدرم  دـنتفر  اـهراوخمدآ -------------------------------------------- ! راـنک  رد  یگدـنز 
 - دـننکیم راک  دـنراد  هچ  يارب  هک  دنتـسنادیم  مه  اهـشیشک  دـهدب . ماجنا  ار  شدوخ  راـک  دـیایب و  اـجنآ  هب  دـناوتب  يرامعتـسا  رـصنع 

؛ تسین ناربج  لباق  لوپ  اب  ًالصا  هک  یبیاصم  دندرک ؛ لمحت  ار  یبیاصم  هچ  فده ، نیمه  رطاخ  يارب  دینیبب  اما  دننادن -  هک  دوبن  روطنیا 
زا یـضعب  رد  دـناوخیم ، اهباتک  رد  ار  اهزیچ  نیا  ناسنا  دـنکب ! یگدـنز  اهراوخمدآ  هطقن  رواجم  هطقن  رد  لاس  تفه  دورب  رفن  کی  ًالثم 

هدـش هچ  رامعتـسا  ياهلاس  نیا  رد  هک  منادیم  مراد و  عالطا  اـهنیا  زا  نم  تسه و  مه  اـهنامر  اـهملیف و  زا  یـضعب  رد  دـنیبیم ، اهـشرازگ 
ياـهلاس دـندروآ . روشک  رگید  قطاـنم  نارهت و  ناهفـصا و  هب  ییاـپورا  روشک  کـی  زا  ار  شیـشک  رفن  کـی  اـم ، روشک  نیمه  رد  تسا .

نیا تسا ، رفاک  نیا  تسا : هدوب  هجاوم  مدرم  نظءوس  اب  هدرک و  یگدنز  یتخـس  اب  اجنیا  رد  نطو  زا  رود  یحیـسم  دنوخآ  کی  يدامتم 
داقتعا ماکحتسا  نآ  نارود  تابـصعت ، نارود  دنتـشاد -  يرتشیب  تیـساسح  لئاسم  هنوگنیا  هب  تبـسن  مدرم  هک  ینارود  رد  تسا . سجن 

 - دندرک اقیرفآ  رد  هک  يراک  نامه  و  دننک ، یحیسم  ار  رفن  راهچ  دنناوتب  هکنیا  دیما  هب  دندرک ؛ یگدنز  دندمآ و  اجنیا  هب  مدرم -  ینید 
هک هدوب  یقرـشتسم  دـیناوخب ؛ ار  هیراجاق  هچخیرات  دـندنام . اهلاس  اما  دـننکب ، دنتـسناوتن  هتبلا  دـننکب . مه  اجنیا  رد  دـنناوتب  لطاب -  لایخ 

ناـسارخ و بونج  هقطنم  رد  يداـمتم  ياهتدـم  وا  تسا . هتـشون  ناریا  خـیرات  ناونع  هب  باـتک  دـلج  ود  هدرک و  یگدـنز  ناریا  رد  اـهلاس 
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هچ دـندوب ، اجنیا  رد  هک  ناشدوخ  ياهـشیشک  زا  وا  دـینیبب  تسا . هتـشون  ار  دوخ  باـتک  هدرک و  یگدـنز  اـهاجنیمه  لـباز و  دـنجریب و 
ناتسچولب 27/8/1370) ناتسیس و  تنس  لها  روما  رد  هیقفیلو  یگدنیامن  رتفد  نویناحور  رادید  رد  هدش  لقن  . ) دنکیم لقن  اهزیچ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
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هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 
یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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