
نارھت  / ١٣۶٩/٠١/١٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

زا یناـسک  نآ  تسا . نآ  فراـعم  قیاـقح و  نآرق و  زا  یرود  رطاـخ  هب  یمالـسا ، عماوج  یتخبدـب  دـنک . یم رت  قیمع رت و  یوق اـم  نھذ  رد  ار  یمالـسا  تفرعم  نآرق ، اـب  سنا 

مدع رطاخ  هب  دنمھف ، یم ار  نآ  تساھ و  نآ نابز  نآرق ، نابز  هک  مھ  یناسک  یتح  تسا . مولعم  ناشعضو  دنرادن ، سنا  نآ  اب  دنمھف و  یمن ار  نآرق  یناعم  هک  ناناملـسم 

ار نینموم  دـنوادخ  ینعی  الیبس » نینموملا  یلع  نیرفاکلل  لعجی هللا  نل   » ی هیآ هک  دـینیب  یم دـنریگ . یمن سنا  دـنوش و  یمن انـشآ  ینآرق  قیاـقح  اـب  نآرق ، تاـیآ  رد  ربدـت 

هبنت هجوت و  نآرق ، تایآ  رد  ددرگ . یمن لمع  نآ  هب  اما  دوش ، یم هدناوخ  ایند  رد  نابز  برع  مدرم  ی  هلیـسو هب  یبرع و  یاھروشک  رد  تسا  هدادن  رارق  رافک  نوبز  تسدریز و 

. دنا هدنام بقع  یمالسا  یاھروشک  اذل  تسین ؛ ربدت  و 

دننک هدافتـسا  نآرق  ی  همجرت زا  دنناوت  یم اھنابز  یـسراف ندیمھف . ار  اھ  نآ ندرک و  ربدت  ینآرق  میھافم  رد  ندناوخ و  زاب  ندناوخ و  زاب  ندناوخ و  ار  نآرق  ینعی  نآرق ، اب  سنا 

. دننک لمات  رکف و  اھ  نآ رد  دنبایرد و  ار  نآرق  تایآ  نیماضم  دنمھفب و  بیرقت  روط  هب  ار  ینآرق  تاملک  و 

اب هک  دنک  تیبرت  ار  ییاھ  ناسنا یراگزور ، رد  تسناوت  هک  تسا  ینآرق  تایآ  نیمھ  دش . دـھاوخ  نیا  زا  رتشیب  رت و  یوق ام  تماقتـسا  هدارا و  مینکب ، لمات  نآرق  تایآ  رد  رگا 

متـسیب نرق  تیلھاج  نردم و  تیلھاج  تیلھاج  ملظم  نردـم  یایند  اب  هک  دومن  زھجم  درک و  راداو  ار  ام  گرزب  تلم  هک  تسا  فراعم  نیمھ  دـنزیتسب . تاملظ  رفک و  یایند 

. دنوشب رت  کیدزن ینآرق  قیاقح  نآرق و  هب  زور  هب  زور  ام  تلم  هک  میراودیما  دنک . هلباقم 

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

یدایز ی  هلصاف دزاس ، نک  هشیر ار  طاطحنا  ملظ و  یور و  جک یھابت و  دنک و  نیمات  لماک  روط  هب ار  مدرم  ترخآ  ایند و  یتخب  کین هک  یمالسا  الماک  ی  هعماج کی  ات  زونھ  ام 

ناوـنع هب  دـجاسم  ددرگ . ناـسآ  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ندـش  یناـگمھ  اـب  نآ ، ندوـمیپ  دوـش و  یط  نالوئـسم  شـالت  مدرم و  تـمھ  اـب  دـیاب  هلـصاف ، نـیا  مـیراد .

یتلود و زکارم  رد  هلمج  زا  هعماـج ، راـنک  هشوگ و  رد  یمالـسا ، قـالخا  لـمع و  ناـمیا و  ناـشن  دوش و  رت  قنوررپ رت و  مرگ زور  هب  زور  تیادـھ ، هیکزت و  تیونعم و  یاـھھاگیاپ 

همھ یارب  نآ ، رد  قمعت  ربدـت و  نتخومآ و  دـبایب و  یعقاو  روضح  مدرم  ناـیم  رد  ادـخ  باـتک  دـیامن . قـیوشت  نآرق  یناروـن  میلاـعت  زا  یوریپ  هب  ار  همھ  اھھاگـشناد ، تارادا و 

. تسا ریطخ  مھم و  یسب  یمومع ، یاھ  هناسر ناگدنیوگ و  ناگدنسیون و  ناھاگآ و  املع و  تیلوئسم  دروم ، نیا  رد  ددرگ . ریاد  جیار و  یرما  ناناوجون ، ناناوج و  صوصخب 

هعمجزامن  / ١٣٧٠/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

البق نکیل  درک ؛ مھاوخ  ضرع  مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما  ی  هراب رد  یا  هلمج دنچ  لوا  ی  هبطخ رد  ناضمر ، کرابم  هام  مھدزون  زور  تبسانم  هب  زورما 

. مھدب یتارکذت  هام  نیا  تکرباب  تمیق و  یذ یاھبش  اھزور و  زا  ینادردق  تھج  رد  تسا ، مامتا  هب  ور  موس و  ی  هھد فرش  رد  ناضمر  هام  هکنیا  تبسانم  هب 

یاھھار زا  تشگزاب  هبوت و  رافغتسا و  هام  تسا  تدابع  حور  زغم و  اعد  هک  تسا  تاجانم  اعد و  تدابع و  هام  تسا ؛ نآرق  اب  سنا  نآرق و  لوزن  هام  تسا ؛ هزور  هام  هام ، نیا 

و ترجھ ، متـشھ  لاس  رد  هکم  حـتف  و  ترجھ ، مود  لاس  رد  ردـب  ی  هوزغ کرابم ، هام  نیا  رد  هک  تسا  داـھج  هاـم  تسا ؛ یھلا  یاوقت  تیاـعر  لاـعتم و  یادـخ  دزن  دنـسپان 

هام تساوقت ؛ ی  هریخذ هام  یگدامآ و  هام  تسادـخ ؛ نانمـشد  اب  داھج  ناطیـش و  اب  داھج  سفن و  اب  داـھج  هاـم  تسا  هداـتفا  قاـفتا  لاـس  ناـمھ  رد  نینح  ی  هوزغ عورش 

تسا دیما  تسا . لاس  کی  لوط  رد  یھلا  تکرح  ی  هیامرـس ندرک  هریخذ  هصالخ  و  نآرق ، رد  ربدت  ییانـشآ و  فراعم ، اب  ییانـشآ  ینید ، ناردارب  اب  رب  قدص و  محر ، ی  هلص

دروخرب رد  یھلا ، ماکحا  اب  ی  هلماعم رد  دوخ ، سفن  راک  رد  مینادب و  ردق  رتشیب  ار  هدنیآ  یاھزور  میشاب و  هدنارذگ  هام  نیا  تایضتقم  قفو  رب  لمع  اب  ار  هتـشذگ  یاھزور  هک 

. میھدب ماجنا  عطاق  مادقا  کی  یدج و  میمصت  کی  سفن ، اب  تدھاجم  رب  مزع  میمصت و  رد  و  نآرق ، اب  طابترا  ربدت و  رد  مدرم ، اب 

دیرامـشب و منتغم  ار  اـھزور  نیا  تسا . زورما  بحاـص  نینموملا  ریما  نید و  ناـگرزب  یاـھ  هیـصوت اـھ ، هیـصوت نیا  مرت . جاـتحم امـش  زا  اـھ ، هیـصوت نیا  هب  ندرک  لـمع  هب  نم 

. دش میھاوخ  لیان  نآ  هب  اش هللا  نا  درک و  میھاوخ  تکرح  یویند  ینید و  تالکشم  لح  تمس  هب  یوق ، طابترا  نیا  ی  هیاس رد  دینک . مکحتسم  ادخ  اب  ار  نات  هطبار

ماظن  / ٢٣/١٣٧٠/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ار ناتدوخ  نوگانوگ ، تالاغتشا  اھراک و  زا  دیھدب ؛ رارق  ناتدوخ  یادخ  ناتدوخ و  یارب  ار  تعاس  کی  زور ، هنابش رد  دیـشاب ؛ رکذتم  دینک ، ادیپ  هجوت  دیناوخب ، هلفان  دینک ، اعد 

. دینکب ربدت  نآ  رد  دیشاب و  سونام  نآرق  اب  دیوشب ؛ سونام  هادف ) انحاورا  هجرف و  یلاعت  لجع هللا   ) رصع یلو اب  ادخ و  یایلوا  اب  ادخ و  اب  دیشکب ؛ نوریب 

راب نیا  ناوت  یم یروط  نیا میجاتحم . نام  همھ مریگب ؛ رارق  اھ  هظعوم نیمھ  دروم  یتسیاـب  مھ  هدـنب  دـنزب . نم  هب  ار  اـھفرح  نیا  یـسک  هک  مجاـتحم  امـش  زا  رتشیب  نم 

هب تشاذـگ ، امـش  شود  رب  هک  تشاذـگن  یدـحا  شود  رب  ار  نآ  لاـعتم  یادـخ  مالـسا ، ردـص  زا  دـعب  نرق  نیدـنچ  نیا  لوـط  رد  هک  ار  یھلا  ییانثتـسا  تناـما  نیا  نیگنس و 

. تسا ترخآ  ایند و  یھایسور  الا  و  دناسر ؛ لزنمرس 

نآرق  / ١٣٧٠/١١/١٧ نایراق  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ دیناوخب دـیناوخب و  ار  نآرق  دـینک ؛ رـشتنم  اضف  رد  ار  نآرق  رطع  اھ  هداوناخ رد  دـینک ؛ رتشیب  نآرق  اب  زور  هب  زور  ار  هطبار  نیا  ام ! یبالقنا  لد  کاپ ناناوج  نآرق ! ارق  نم ! نازیزع 

، ار داھج  فیلکت  ار ، ناناملسم  فیلکت  تسا ؛ هدرک  نیعم  ار  اھفیلکت  نآرق  نوچ  دنریگب ؛ تسد  رد  ملع  لثم  ار  نآرق  تایآ  ناناملسم  دھاوخ  یمن نمشد  دینک . ربدت  نآرق  رد 

. ار یمالسا  گرم  یمالسا و  یگدنز  فیلکت 

نآرق هب  ار  ناتدوخ  دـینک ، یم ادـیپ  یتغارف  رـصتخم  هچنانچ  یراکیب ، ماگنھ  رد  یتح  دـیناوخب . نآرق  اھ  هناخ رد  مینک . رت  مکحتـسم زور  هب  زور  نآرق  اـب  ار  ناـم  هطبار دـیاب  اـم 

نکمم هچرھ  دنا ، هدمآ رـصم  روشک  زا  اتدمع  هک  یدیتاسا  ناملعم و  نیا  زا  دیریگبارف . ار  یدیوجت  یاھـشور  نیا  دیریگبارف . ار  نآ  دیناوخب و  نآرق  یرادـقم  زور  رھ  دـینک . لصو 

؛ متـسھ انـشآ  ناشیا  یاھراون  ادـص و  اب  رتشیب  مھ  دـیاش  شیپ  لاس  یـس  زا  هدـنب  تسا ، نآرق  ریپ  کی  هک  عشیعـش » نینیعلا  وبا   » داتـسا نیا  دـینک . هدافتـسا  تسا ،

. دنا هدش مھ  بوخ  بتارم  زیاح  دنا ؛ هدرک راک  مھ  بوخ  دنا ؛ هدرک راک  نآرق  توالت  تئارق و  ی  هتـشر نیا  رد  هک  دنتـسھ  یناسک  اھ  نیا دنا ؛ هدنارذگ نآرق  اب  ار  ناشرمع  اھ  نیا

رد هچ  نآرق ، حطـس  رد  هچ  دـیورب  شیپ  هچرھ  درادـن ؛ یتیاھن  تسا و  عساو  رحب  کی  قیمع و  یایرد  کی  نآرق  هتبلا  دـنریگبارف . اـھ  نآ زا  دـنراد ، نآرق  دـیتاسا  نیا  هک  ار  هچنآ 

. دراد دوجو  تکرح  تفرشیپ و  ریس و  ناکما  نانچمھ  نآ  قامعا 

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ یهیملع  یهزوح  یالضف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رکف دنک ؛ دیلوت  نیدتم  دنک ؛ دـیلوت  ملاع  مدآ و  دـنک ؛ دـیلوت  باتک  دـیاب  دـنک ؛ دـیلوت  مئاد  دـیاب  تسا ؛ یناسنا  میظع  ی  هناخراک کی  یدـیلوت و  هاگتـسد  کی  هیملع ، ی  هزوح

البق هک  میبای  یم یفرح  مینک ، یم ربدت  نآ  رد  مینک و  یم هعجارم  نآرق  هب  تقو  رھ  هک  دنیوگ  یم ام  ناگرزب  تسا . هدشن  مامت  هک  هزات  فرح  دنزب . یا  هزات فرح  دنک و  دـیلوت 

ار نید  ناـمھ  اـم  هلب ، دـیھاوخ . یم یا  هزاـت فرح  هچ  رگید  تسا ؛ نید  رد  تسا ، هزاـت  فرح  هچرھ  هک  دـنیوگن  اھیـضعب  تسا . هزاـت  فرح  نیا  بوـخ ، یلیخ  میدوـب ؛ هتفاـین 

یفرح ات  راھچ  نیمھ  نید  یاھفرح  ی  همھ هک  تسین  روط  نیا تفگ .» راـی  فلز  زا  نخـس  ناوت  یم رمع  کـی « ؛ میرواـیب رد  ار  نید  ی  هزاـت یاـھفرح  دـیاب  میتخانـشن ! تسرد 

دھاوخ دیدج  فرح  امـش  هب  ادـخ  دـیورب ، ولج  امـش  تساھ ؛ نیا زا  شیب  ریخن ، میا ؛ هدرک نایب  نام  هلاسر یغیلبت و  یملع و  یاھباتک  رد  ای  اھربنم  رد  امـش  نم و  هک  تسا 

. داد

نآرق  / ١٣٧١/١١/٠۵ تئارق  تاقباسم  هیماتتخا  هسلج  رد  تانایب 

« نآرق رد  ربدت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 1 
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نیاو اـھقیوشت  نیا  اھیراذـگتقو و  نیا  اـھهقباسم و  نیا  تافیرـشت و  نیا  یهمھ  زا  فدـھ ، نیا  دـیامن . هدافتـسا  نآ  زا  دـنک و  کرد  دـناوتب  ار  نآرق  ناـمتلم  میھاوـخیم  اـم 

زا یرایـسب  دوش ، انـشآ  ینآرق  تفرعم  اب  یتلم  رگا  میرود . نآرق  زا  ام  دوش . انـشآ  نآرق  اـب  اـم ، تلم  هک  تسا  نیا  فدـھ  تسا . رتمھم  دنـشکیم ، ناـیاقآ  هک  ییاـھتمحز 

هب نیا  هک  درک -  زاب  دوخ  یور  هب  ار  نآرق  یاھرد  ام ، تلم  هک  یرادقم  نیمھ  هب  دـینک ؛ هظحالم  امـش  دوب . دـھاوخ  ناسآ  وا  یارب  تکرح  دـش و  دـھاوخ  ناسآ  وا  یارب  اھراک 

تقو نآ  دریگ ، ماجنا  یلماک  لکـش  هب  نآرق ، تمـس  هب  تکرح  رگا  درک ! ادیپ  یتزع  تمظع و  هچ  ام  تلم  دینیبب  دـمآ ! دوجو  هب  وا  رد  یلوحت  هچ  دـش -  نکمم  بالقنا  تکرب 

نآرق تکرب  هب  ناناملـسم  ار  خـیرات  («. ٢  ) ساـنلل تجرخا  هماریخ  متنک  « ؛») ١  ) ساـنلا یلع  ادھـش  اونوکتل  : » تسا هداد  ربخ  میرک  نآرق  هک  دـش  دـھاوخ  ناـمھ  تلم  نیا 

 - یبرع ریغ  یاھروشک  هچ  یبرع و  یاھروشک  هچ  اھروشک -  نیا  رد  روطچ  دینیبب  یمالـسا ، یاھروشک  هب  دینک  هاگن  دنرود . نآرق  زا  هنافـساتم  زورما ، اما  دـندرک ؛ ضوع 

نیناوق هچ  یعاـمتجا ، نیناوق  هچ  یداـصتقا ، نیناوق  هچ  دـنکیم -  تموکح  مدرم  رب  هک  ینیناوـق  روـطچ  یمالـسا ، یاـھروشک  رد  دـینیبب  تسا ! روـجھم  بیرغ و  مالـسا ،

فعـض و رد  ردقنیا  نیملـسم  دینکیم . هظحالم  امـش  هک  تسا  نیمھ  تلع ، تسا ! هتفرگن  همـشچرس  مالـسا  زا  مادک ، چیھ  ابیرقت  یگداوناخ -  نیناوق  هچ  یـسایس و 

، تسا هدش  انشآ  نآرق  اب  مدق  کی  هک  ام  تلم  تسا . نآرق  زا  یرود  نیمھ  تلع ، دنراد . مازھنا  فعـض و  راسکنا و  تلاح  رافک  لباقم  رد  روطنیا  یمالـسا ، یاھتلود  دنتلذ و 

ییانـشآ و نآرق و  اـب  رـصتخم  سنا  نیمھ  تکرب  هب  اـھنیا  تسین . اھتردـق  نآ  زا  یفوـخ  وا ، رد  تسا و  یوـق  صرق و  شلد  هتـشارفارب ، رـس  یرابکتـسا ، یاھتردـق  لـباقم  رد 

! نآرق ریثات  تسا  نیا  تسا . هدش  یشان  نآرق  زا  تسا ، یراج  ام  یمالسا  یاروش  سلجم  رد  ام و  روشک  رد  هللادمحب  هک  مھ  یماکحا  نیمھ  تسا . نآرق  اب  یکیدزن 

جح  / ١٣٧٢/٠٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

راتفر نابز و  زا  ار  مالسا  ناھج  عاضوا  دننکب و  دوخ  ناملـسم  ناردارب  اب  ییانـشآ  بسک  یارب  ار  هدافتـسا  رثکا  دح  جح ، تصرف  زا  منک  یم هیـصوت  زیزع ، جاجح  هب  نایاپ ، رد 

ناردارب و هب  دـنزاس . رت  کیدزن هچرھ  مالـسا  رظن  دروم  جـح  هب  ار  دوخ  جـح  دـننک و  هلداـبم  مھاـب  ار  اـھییاناوت  اھدرواتـسد و  اـھوزرآ ، اـھ ، هبرجت دـنروآ ، تسد  هب  ناناملـسم 

. دنشاب رگید  یاھروشک  ناردارب  هب  دوخ ، نامرھق  تلم  گرزب و  روشک  هوکشرپ و  بالقنا  ناناسر  مایپ ناغلبم و  لمع ، نابز و  اب  هک  منک  یم هیـصوت  زین  یناریا  زیزع  نارھاوخ 

ادـخ و دای  اب  لد  ندرک  هدـنز  یارب  ار ، زاجح  ی  هرطاخرپ نیمزرـس  جـح و  شزرااب  فقاوم  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  یلـص هللا   ) مظعا ربمایپ  مرح  ادـخ و  ی  هناخ تدـم  هاتوک  راوج 

هک مظعـالا  هللا  یلو ترـضح  هب  لـسوت  هجوت و  صوـصخب  و  مالـسلا ) مھیلع  ) راوـگرزب نآ  ی  هبیط ترتـع  و  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) لوـسر هللا اـب  دوـخ  یوـنعم  دـنویپ  میکحت 

ادـخ هب  برقت  ی  هیام هک  لسوت  عرـضت و  اعد و  نآ و  تانیب  تایآ  رد  ربدـت  نآرق و  اب  سنا  و  تسا ، تفرعم  اـب  یاـھلد  لـماش  جـح  مسارم  رد  شـسدقم  روضح  ضیف  کـش  یب

ماما رھطم  حور  تاجرد  ولع  دـننک و  اعد  یمالـسا  یروھمج  مالـسا و  نوزفازور  تزع  توق و  نیملـسم و  یاـھیراتفرگ  عفر  یارب  دـنربب و  هرھب  نآ  زا  دنرمـشب و  منتغم  تسا ،

. دنیامن تلئسم  دنوادخ  زا  ار  مالسا  یادھش  ی  هبیط حاورا  لحار و 

نآرق  / ١٣٧٣/١٠/١۴ تاقباسم  یهیماتتخا  مسارم  رد  تانایب 

یهسلج رد  اـم  هکنیا  میوگیم ، نم  زورما  تسا ؟ یفاـک  میوـش  در  نآرق  ریز  زا  رفـس ، ماـگنھ  رد  هکنیا  تسا ؟ یفاـک  میراذـگب  ناـمبیج  رد  ار  نآرق  هک  نیمھ  زیزع  ناردارب 

مزال یرگید  زیچ  هن . تسا ؟ یفاک  میربب  تذـل  نآ  زا  میونـشب و  ار  شوخ  توالت  ای  مینک  توالت  شوخ  یادـص  اب  ار  نآرق  یتح  هکنیا  تسا ؟ یفاک  مینک  تکرـش  نآرق  توـالت 

نآرق اب  هک  میتفرگ  داـی  اـم  رگا  نم ! نازیزع  ( ١ .) مینک ربدـت  هک  دـھاوخیم  اـم  زا  ددـعتم  دراوم  رد  نآرق  دوخ  درک . ربدـت  نآرق  رد  دـیاب  تسا . نآرق  رد  ربدـت  نآ  تسیچ ؟ نآ  دراد .

بالقنا لوا  زا  دینیبیم  امش  هکنیا  میورب . شیپ  دیاب  سپ  میراد ؛ هلصاف  یلیخ  زونھ  ام  دش . دھاوخ  لصاح  میتفگ  هک  یتایصوصخ  یهمھ  مینک ، ادیپ  سنا  ربدت ، تروصهب 

هتبلا میوش . کیدزن  اجنآ  هب  ام  هک  تسا  نیا  یارب  دـناهدرک ، حرطم  نآرق  هب  طوبرم  مسارم  بیقعت  رد  ظـفح و  رد  توـالت ، رد  ار  نآرق  روشک ، نازوسلد  نیلووسم و  زورما ، اـت 

رقاب ماـما  یهراـبرد  مھ  دراد ، مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  یهراـبرد  مھ  مالـسلاهیلع -  داجـس  ماـما  هک  دراد  تیاور  تسا . یبوخ  رایـسب  راـک  شوخ ، یادـص  اـب  نآرق  توـالت 

. دـننک تکرح  دنتـسناوتیمن  دـشیم و  تسـس  دـیزرلیم و  ناشیاھوناز  دنتـشذگیم ، ناشیا  توالت  لحم  کیدزن  زا  هک  یناسک  دـندرکیم ، توالت  یتقو  مالـسلاهیلع - 

یصاخ یهویـش  هک  بادآ  اب  شوخ و  توص  اب  نآرق  توالت  ( ٢ .) دندادیم همادا  ناشھار  هب  دندربیم ، ار  ناشدوخ  ظح  یتقو  دـندرکیم و  شوگ  ار  نآرق  توالت  دنداتـسیایم 

: مییوگیم روطنیا  مینک ، هیبشت  میھاوخب  رگا  تسین . یفاک  اما  دـنکیم ؛ کـیدزن  ار  ناـسنا  اـھنیا  تسا . یمزـال  روما  دراد ، یـصاخ  شور  دراد ، یـصاخ  یقیـسوم  دراد ،

نآ رگا  دراد . یلخدـم  ردرـس و  میظع ، عیـسو و  ترامع  نیا  دـیریگب . رظن  رد  ناوارف  قامعا  نوگاـنوگ و  یاـیاوز  اـھهرجح و  اـھنلاس و  یاراد  یمظعم ، یاـنب  تروص  هب  ار  نآرق 

نیا رد ، مد  یراکیشاک  دندناوخ . اجنیا  هک  تسا  ییابیز  یاھتوالت  نیمھ  عیفر ، یانب  نآ  لخدم  دنوشیم . قیوشت  ترامع ، نآ  رد  دورو  یارب  مدرم  میتخاس ، ابیز  ار  لخدم 

. دیوش دراو  لاح  تسا . توالت 

نآرق  / ١٣٧٣/١٠/١۴ تاقباسم  یهیماتتخا  مسارم  رد  تانایب 

زا یرایـسب  نآرق  تکرب  هب  دوش . یم ینارون  امـش  ناج  لد و  هک  دـینیب  یم دـینک ، ادـیپ  سنا  نآرق  اب  رگا  دـنک . یم نشور  ار  حور  لد و  اـتقیقح  تسا و  رون  نآرق  نم ! نازیزع 

هللا : » دیامرف یم لاعتم  یادخ  هک  تسا  نآرق  ی  هلیـسو هب رونلا .» یلا  تاملظلا  نم  مھجرخی  « ؟ تسین رتھب  نیا  ایآ  دوش . یم هدودز  ناسنا  حور  بلق و  زا  اھماھبا  تاملظ و 

، نآرق دنک . یم ادیپ  هار  تیادـھ  رون  هب  اھطلغ ، اھاطخ و  تاھابتـشا ، ماھوا ، تاملظ  زا  ناسنا  هک  تسا  نآرق  تکرب  هب  رونلا .» یلا  تاملظلا  نم  مھجرخی  اونمآ  نیذـلا  یلو 

ار لئاسم  زا  یلیخ  رگید ، یاھ  هنیمز زا  یرایـسب  رد  ندوب و  زا  فدھ  ی  هنیمز رد  ینونک ، فیلکت  ی  هنیمز رد  هدـنیآ ، ی  هنیمز رد  یگدـنز ، ی  هنیمز رد  ام  تسا . تفرعم  باتک 

. دروآ یم تفرعم  ناسنا  یارب  نآرق  تساھ و  تلاھج هب  نوحشم  رشب  میناد . یمن

؛ میروآ یم تسد  هب  نآرق  زا  تقو  هچ  ار  تایـصوصخ  نیا  ام  تسادـخ . هب  برق  باـتک  یلاـعت و  دـشر و  باـتک  تمالـس ، باـتک  تاـجن ، باـتک  تفرعم ، باـتک  رون ، باـتک  نآرق 

ی هسلج رد  اـم  هکنیا  میوـگ ، یم نم  زورما  تسا ؟ یفاـک  میوـش  در  نآرق  ریز  زا  رفـس ، ماـگنھ  رد  هکنیا  تسا ؟ یفاـک  میراذـگب  ناـمبیج  رد  ار  نآرق  هک  نیمھ  زیزع ؟ ناردارب 

مزال یرگید  زیچ  هن . تسا ؟ یفاک  میربب  تذـل  نآ  زا  میونـشب و  ار  شوخ  توالت  ای  مینک  توالت  شوخ  یادـص  اـب  ار  نآرق  یتح  هکنیا  تسا ؟ یفاـک  مینک  تکرـش  نآرق  توـالت 

هب نآرق  اـب  هک  میتفرگ  داـی  اـم  رگا  نم ! نازیزع  مینک . ربدـت  هک  دـھاوخ  یم اـم  زا  ددـعتم  دراوم  رد  نآرق  دوخ  درک . ربدـت  نآرق  رد  دـیاب  تسا . نآرق  رد  ربدـت  نآ  تسیچ ؟ نآ  دراد .

. میورب شیپ  دیاب  سپ  میراد ؛ هلصاف  یلیخ  زونھ  ام  دش . دھاوخ  لصاح  میتفگ  هک  یتایصوصخ  ی  همھ مینک ، ادیپ  سنا  ربدت ، تروص 

هعمجزامن  / ١٣٧٣/١١/٢٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نآ زا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع یـسوم  ترـضح  یارجام  هب  طوبرم  ینآرق  ثحب  تسین . شلاجم  ـالعف  هک  منک  ضرع  صوصخ  نیا  رد  ینآرق  یثحب  متـساوخ  یم تقو  کـی نم 

نیا رد  تساـم . یارب  یوسوم  ی  هبرجت زا  یمیظع  ی  هنیجنگ نآرق  اـعقاو  دوش . یمن ماـمت  میوـگب  هچرھ  ارجاـم  نیا  ی  هراـب رد  تسا . خـیرات  بیجع  زیمآ و  تربـع یاـھارجام 

ات منک  یم ضرع  ار  اھ  نیا نم  دنتشگرب . وا  یھارمھ  زا  هک  تسا  مالسلا  هیلع یسوم  ناھارمھ  زا  یناسک  ندش  دساف  بارخ و  هتـسجرب ، طاقن  زا  یکی  بیجع ، یارجام 

. دنورب شلابند  دننآرق ، تایآ  رد  لمات  لھا  هک  یناسک 

مق  / ١٠/١٩/١٣٧۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

سوفن حاورا و  دیراذگب ؛ نایم  رد  مدرم  اب  حیرـص  ار  ینید  قیاقح  دینک ؛ لابقا  ناناوج  هب  دـینز ! یم فرح  مدرم  اب  دـیرب و  یم فیرـشت  فلتخم  یاھرھـش  هب  هک  مرتحم  نایاقآ 

، لمات اب  تقد ، اب  ار  تیب  لھا  ینارون  تایاور  نآرق و  ی  همیرک تایآ  تسا . کاپ  اھلد  دنتـسھ . نتفریذپ  ندرک و  رواب  ندینـش و  لھا  دنراد ؛ جایتحا  مدرم  دینک . هیفـصت  ار  مدرم 

اھ نآ دیناوخبورف . اھلد  نیا  هب  دناشفا ، یم رون  اھنھذ  هب  تسا و  یرکف  یاھتیادھ  یقالخا و  حیاصن  نمضتم  هک  ار  ییاھزیچ  نآ  دینک . حرطم  یفاو  یفاش و  نایب  اب  ربدت و  اب 

. دینک تیادھ  ار 

« نآرق رد  ربدت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 2 
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تلود  / ٠٢/٠۶/١٣٧۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

نم هک  نالوئسم ، ام  ینعی  میوگ ، یم هک  امش  تسامش  تسد  رد  الاب  یاھتیریدم  زا  یکی  دیتسھ و  لوئسم  هک  امـش  اما  دنـشاب ؛ هتـشاد  دیاب  همھ  ار  ادخ  اب  هطبار  نیا 

لفاون هب  دیناوخب ؛ روضح  اب  هجوت و  اب  زامن  دیـشاب . هتـشاد  ادخ  اب  ار  هژیو  ی  هطبار نیا  دـیاب  هک  دـیتسھ  یدارفا  نیرت  هتـسیاش وزج  متـسھ  یلوا  راک  نیا  هب  امـش  زا  مدوخ 

تینارون امش  هب  نیا ، دینکن . توالت  ربدت  اب  هیآ  جنپ  هیآ ، هد  ول  نآرق و  یرادقم  هک  درذگن  امش  رب  یزور  چیھ  دینک . توالت  نآرق  یرادقم  زور  رد  هک  دینک  یعس  دیھد و  تیمھا 

سفن اـم ، یاـھاعد  رد  هن . ددرگ ؛ رھاـظ  شرثا  دوـشب و  ناـمراک  رد  یمھم  شیاـشگ  ـالثم  ادرف  میدـناوخ ، هلفاـن  بشما  رگا  هک  میـشاب  هتـشادن  ار  نـیا  راـظتنا  دـشخب . یم

. دراد ار  صاوخ  نیا  عرضت ، دھد . یم رارق  صاخ  تیانع  هجوت و  دروم  ار  هیلا  نیعرضتم  لاعتم ، یادخ  تسام و  ی  هیعدا تامکحم  تایھیدب و  وزج  ادخ ، اب  ی  هطبار

نویناحور  / ١٠/٠٣/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

عورـش اھلد  زا  دوش ؛ یم عورـش  دـنوش ، دراو  هام  نیا  رد  یھلا  تفایـض  رد  دـنھاوخ  یم هک  یناملـسم  دارفا  داحآ و  دوخ  زا  ناضمر ، تاکرب  تسا . یکرابم  هام  ناضمر ، هاـم 

یفرط زا  تسا . هام  نیا  کرابم  سدقم و  ی  هبتع هب  ناگدـنوش  دراو  ناراد و  هزور نینموم و  ناج  لد و  دریگ ، یم رارق  هام  نیا  تاکرب  ریثات  تحت  هک  یتقیقح  نیلوا  دوش . یم

ینطاب ی  هیفـصت بیذـھت و  هیکزت و  کی  ضرعم  رد  ار  ناسنا  تسا ، هدـش  دراو  هام  نیا  رد  هک  یا  هیعدا اب  سنا  یفرط  زا  هام و  نیا  رد  نآرق  توـالت  یفرط  زا  هاـم ، نیا  ی  هزور

. میراد جایتحا  هیفصت  نیا  هب  همھ  ام  دھد و  یم رارق 

، تیناحور کلس  رد  نیکلـسنم  ام  دنک ، مھارف  دوخ  یارب  ار  هیکزت  بیذھت و  یراکزیھرپ و  اوقت و  ی  هریخذ هام  نیا  رد  هکنیا  هب  دراد  جایتحا  یناملـسم  درف  رھ  هکنیا  رب  هوالع 

یمـسج رھ  درب ؛ یم نیب  زا  ار  اھیکاپان  اھیدـیلپ و  ی  همھ تسا ، یھلا  تاکرب  زا  هک  بآ  : » دـیوگ یم هک  فورعم  فراع  نآ  لوق  هب  میراد . جایتحا  انعم  نیا  هب  نارگید  زا  رتشیب 

ار بآ  یعیبط ، شدرگ  کی  رد  لاعتم  یادخ  دـنک و  یم ادـیپ  جایتحا  هیفـصت  هب  اھیکاپان ، اھکاپان و  اب  سامت  ریثات  تحت  بآ  دوخ  یلو  دوش ؛ یم کاپ  دریگ ، یم سامت  بآ  اب  هک 

تروص هب  زاب  دنک و  یم هیفـصت  ار  نآ  دنک ، یم ادج  نآ  زا  ار  اھیدیلپ  دنادرگ ، یمرب نیمز  هب  ناراب  تارطق  تروص  هب  اددجم  الاب  زا  درب ، یم نامـسآ  هب  دـنک ؛ یم لیدـبت  راخب  هب 

.« دھد یم رارق  تادوجوم  ریاس  ناسنا و  دارفا  رایتخا  رد  روھط  ام 

اھناسنا زا  ار  اھیکاپان  هک  تسا  یروھط  ام  نامھ  امـش ، حور  بلق و  دوخ  هکلب  امـش ، حـیاصن  امـش ، فراعم  امـش ، ناـج  نیا  : » دـیوگ یم زیمآ  تمکح نخـس  نیا  ی  هدـنیوگ

تایولع تمس  هب  یونعم  شدرگ  کی  اب  زج  یونعم ، جورع  کی  اب  زج  نآ ، ی  هیفـصت هیکزت و  دنک و  یم ادیپ  جایتحا  هیکزت  هیفـصت و  هب  جیردتب  روھط  ام  نیا  دوخ  اما  دیادز ؛ یم

یقافآ و تایآ  رد  رکفت  اب  دـنوادخ ، لباقم  رد  عرـضت  اب  هلفاـن ، اـب  تاـجانم ، اـب  لـسوت ، اـب  هجوت ، اـب  رکذ ، اـب  دوش ». یمن نکمم  دـش  دـھاوخ  لـصاح  اـعد  رکذ و  اـب  مھ  نآ  هک 

، نیاربانب دیادزب . ملاع  رشب و  ناج  مسج و  زا  ار  اھ  نآ ددرگ و  هجاوم  اھیدیلپ  اب  مھزاب  ات  دوش  یم هدامآ  دروآ ؛ یم تسد  هب  ار  دوخ  تراھط  نامھ  زاب  روھط  ام  نیا  یسفنا ،

. تسا یونعم  جورع  نیا  تصرف  ناضمر  هام 

عبتا نم  رذنت  امنا  « ؛ تسا روط  نیمھ دنھجوت ، رکذ و  لھا  هک  ییاھ  ناسنا یارب  مھ  لاس  رگید  مایا  تسا . روط  نیمھ زین  بجر  هام  نابعـش و  هام  تسھ . تصرف  هشیمھ 

رد ربدـت  اب  نآرق ، توالت  اب  اھبـش ، همین رد  اھبـش ، ی  همھ رد  لاس ، ماـیا  ی  همھ رد  تسا . رـشب  ناـج  تاـجن  ی  هیاـم ندرک  هجوت  ندروآ و  داـی  هب  ینعی  رکذ  زا  یوریپ  رکذـلا .»

ی هیوست نیا  دوش  یم هیداجـس  ی  هکراـبم ی  هفیحـص ی  هیعدا صوصخب  تسھ  اـھاعد  نیا  رد  هک  یا  هناقـشاع نحل  نیا  قـیمع و  زغمرپ و  یاـھاعد  نیا  ندـناوخ  اـب  نآرق ،

تـصرف کی  ناناوج  یارب  صوصخب  ناسنا  یارب  شا  هقیقد رھ  تعاس و  رھ  هاـم ، نیا  ماـیا  یلاـیل و  تسا . ییانثتـسا  تصرف  کـی  ناـضمر  هاـم  یلو  دروآ ؛ دوجو  هب  ار  نطاـب 

. تسا

رادید  / ١٣٧٧/٠٧/١٨ نیا  رد  ناوناب  نانخس  دنمشیدنا و  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  بالقنا  ربھر  تانایب 

اب یکی  یراگنا ؛ لھـس اب  یرـسرس و  یکی  دنک : یقلت  دناوت  یم هنوگود  ار  یا  هنامیکح نخـس  رھ  ناسنا  تسا . دارم  ندـیمھف  یارب  تسین ؛ ندرک  ریـسفت  یارب  ربدـت  الـصا 

ینعی تسا ؛ نآرق  رد  نتـسیرگن  یرـسرس  زا  ندرک  زیھرپ  تسا ، مزـال  نآرق  رد  هک  یربدـت  دـسر . یمن ندرک  ریبعت  ندرک و  ریـسفت  ی  هلحرم هب  الـصا  نیا  هناواـکجنک . تقد و 

قیالـس ناسنا ، هک  دـشاب  نیا  هب  یزاین  هکنیا  نودـب  تسا و  ربدـت  نامھ  نیا  دیـشاب . ندـیمھف  لابند  دـشاب و  یرگن  فرژ لمات و  اب  دـیناوخ ، یم هک  ار  ینآرق  ی  هیآ رھ  امش 

. دنک یم زاب  تسا  هیآ  یاوتحم  هک  هچرھ  هیآ  یاوتحم  بسح  هب  تفرعم ، زا  ار  ییاھباب  هک  دید  دیھاوخ  تسا  یار  هب  ریسفت  نامھ  هک  دنک  لیمحت  نآرق  هب  ار  شدوخ 

ار یزیمآ  تـمکح نخـس  اـی  یمیکح ، نخـس  یتـقو  امـش  بوـخ ؛ دـننک . یمن گـنرد  تـالمج  یور  الـصا  هـک  تـسا  نـیا  لـمات ، یب یاـھ  یناوـخ نآرق راـک  رد  هدـمع  لاکــشا 

یگرزب ی  هنازرف میکح  رگا  صوصخب  دشاب ، یزغمرپ  باتک  رگا  صوصخب  یداع  باتک  رھ  دمھف . یمن ار  دارم  ناسنا  الصا  هک  نداد  لد  نودب  دیھدب ؛ لد  نآ  هب  دیاب  دیونش ، یم

ماقم نیرت  یلاع زا  نآرق  دـیناوخن » یرـسرس  ارم  : » دـیوگ یم نآرق  دـیمھف . یمن یزیچ  نآ  زا  دـیوش ، در  دـیناوخب و  یرـسرس  رگا  دراد . ار  تلاـح  نیمھ  دـشاب  هتـشون  ار  نآ 

نآ زا  دـنک ، لـمات  یـسکرھ  تسا ، داـیز  یلیخ  میھاـفم ، نیا  تاـیآ و  نیا  قـمع  نوـچ  دـنک و  لـمات  دـیاب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  تسا . دوـجو  ملاـع  تفرعم  ی  هلق زا  تـسا ؛

نآرق زا  دـندناوخ  یم ریبدـت  لـمات و  اـب  ار  نآرق  هشیمھ  مالـسلا ) مھیلع  ) همئا ربماـیپ و  هتبلا  هک  دـننک  لـمات  رگا  مھ  ربـمغیپ  دوـخ  ربـمغیپ  دوـخ  یتـح  درک  دـھاوخ  هدافتـسا 

. دننک یم هدافتسا 

یارب نکیل  تسا ، ییاسران  هیبشت  نیا  ـالاح  درب  دـھاوخ  نآ  زا  یا  هرھب دورب ، یحطـس  رھ  رد  سکرھ  هک  تساـیرد  فلتخم  حوطـس  لـثم  مینک . یم هدافتـسا  مھ  اـم  هتبلا 

مروظنم دنک . یم هعجارم  ریسفت  هب  دوب ، یلکشم  ترابع  ای  بیکرت  درواین و  رد  رـس  تسرد ، هک  ار  ییانعم  رھ  دیمھفن ، ناسنا  هک  ار  یزیچ  رھ  هتبلا  تسا  نھذ  هب  بیرقت 

. دوش یمن کیدزن  یار » هب  ریسفت   » ملاع هب  الصا  ربدت ، هک  تسا  نیا 

ماظن  / ١٣٧٧/٠٨/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد روجھم  رما  کی  نآرق  زورما  دـنا . هتـشادرب ار  یدـنلب  یاھماگ  تسھ ، اھ  نآ رد  هک  ییافـص  تینارون و  تیونعم و  ی  هیامرـس نامھ  اب  ناـناوج  اـم  روشک  رد  دـمحب هللا  زورما 

؛ دنھد یم رارق  هدافتسا  دروم  ار  نآرق  فراعم  دننک و  یم ادیپ  طابترا  دنریگ ، یم سنا  نآرق  اب  مدرم  تاقبط  دنوش ؛ یم انـشآ  نآرق  اب  ناناوجون  ناناوج و  تسین . ام  ی  هعماج

، نیا تسین ؛ هار  نایاپ  نیا  اما  میا ؛ هتفر شیپ  دوب ، ام  دوخ  تمھ  هک  هچنآ  ردـق  هب  ناوت و  تیفرظ و  ردـق  هب  ام  هتبلا  دوش . یم ارجا  روشک  رد  مھ  مالـسا  ماکحا  زا  یرایـسب 

، دننک یمالسا  قیاقح  یمالسا و  فراعم  تمس  هب  تلم  نیا  یمومع  تکرح  فقو  ار  دوخ  دوجو  تلم  نیا  نازوسلد  دنک و  تمھ  یتلم  رگا  تسین . مالسا  تیفرظ  ی  همھ

؛ تسا زاب  نادیم  تفرـشیپ ، یارب  مالـسا ، ی  هیاس ریز  رد  تسا . جراخ  مھ  ناسنا  نامگ  سدح و  قفا  زا  هک  تسا  ناشخرد  یردق  هب  دمآ ، دھاوخ  اھ  نآ تسد  هب  هک  هچنآ 

. یناسنا گرزب  یاھ  نامرآ تلادع و  یدازآ و  مھ  یندم و  یالتعا  تزع و  مھ  یسایس ، تفرشیپ  مھ  یقالخا ، تفرشیپ  مھ  یلمع ، تفرشیپ  مھ  یملع ، تفرـشیپ  مھ 

زا اھ  نآ دراذـگ  یمن هک  تساھ  ناسنا یھاتوک  تسام ، یتمھ  مک یتمھ و  یب درادـن . دوجو  ناسنا  یارب  یدـح  باجح و  چـیھ  مالـسا ، ی  هیاـس ریز  یمالـسا و  طـیحم  رد 

لھا نادنمشناد و  نادنمشیدنا و  نارکف و  نشور رگا  هک  تسا  میظع  یراک  مالسا ، فراعم  زا  ندرب  هرھب  مالـسا و  هب  تشگزاب  یمالـسا ، طیحم  رد  دننک . هدافتـسا  مالـسا 

. دنربب یدایز  یاھ  هرھب تسناوت  دنھاوخ  دنزادرپب ، نآ  هب  مالسا  یاھروشک  زا  یروشک  رھ  رد  تفرعم  ملع و 

« یـش لکل  انایبت   » نآرق دوخ  درب . هرھب  نآ  زا  ینآرق  تیادھ  اب  تسناد و  دیاب  دـیمھف ، دـیاب  تسھ ، یمالـسا  لیـصا  نوتم  رد  یناسنا و  حیحـص  مھف  هک  نانچ  نآ ار  مالـسا 

گنھرف برغ و  یرکف  طلـست  نامھ  یاـھ  هلاـبند مھ  نیقلت  نیا  هک  دـننک  یم نیقلت  رظن  رکف و  لـھا  هب  یمالـسا ، عماوج  رد  تسا . طـخ  تسا ، ناـیب  تساـمنھار ، تسا ؛

هاگآ ار  ناسنا  فراعم ، ی  همھ هتبلا  تسین . روط  نیا تسناد ! یبرغ  فراعم  مھف  اب  رازبا و  اب  یتسیاب  ار  مالسا  هک  دراد  همھاو  یمالسا  رکفت  ی  هرطیـس زا  هک  تسا  یبرغ 

مالسا دوخ  تاحلطصم  اب  ار  مالسا  قیاقح  تفرگ ؛ دیاب  مالسا  نوتم  زا  ار  مالـسا  قیاقح  تفرگ ؛ دیاب  مالـسا  دوخ  زا  ار  مالـسا  اما  دنیامن ؛ زھجم  رتھب  مھف  یارب  دننک و  یم

نآ تسا . رون  باـتک  تیادـھ و  باـتک  نآرق ، تساـھ . ناـسنا رگ  تیادـھ اـھناسنا و  نھذ  رکف و  یاـمنھار  لعـشم  مالـسا  داد . رارق  لـمع  دروـم  دـیمھف و  تسناد و  یتسیاـب 

نآرق زا  دنناوت  یم اھ  نآ دننک ، هدافتسا  نآرق  فراعم  زا  هکنیا  یارب  دنروآ ، یم دوجو  هب  دوخ  رد  ار  مزال  دادعتـسا  مزال و  ی  هنیمز دننک و  یم ربدت  هعجارم و  نآرق  هب  هک  یناسک 

محازم ار  مالـسا  دـیآ و  یمن ناشـشوخ  مالـسا  زا  دـنرادن ، یا  هناـیم مالـسا  اـب  هک  یناـسک  تواـضق  رد  میمھف ، یم مالـسا  زا  اـم  هچنآ  هـک  درک  هظحـالم  دـیابن  دـنربب . هرھب 

« نآرق رد  ربدت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 3 
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مالسا هن ؟ ای  دنراد  لوبق  مالسا  زا  ار  ام  مھف  ایآ  دیآ ، یم ناششوخ  اھ  نآ ایآ  دراد ؛ یریثات  هچ  یسایس  یاھ  هنیمز رد  هچ  یداصتقا و  یاھ  هنیمز رد  هچ  دنناد  یم ناشدوخ 

هظحالم ار  نآرق  امـش  دـندرک . یم مھتم  اھتمھت  عاونا  اب  ار  ربمایپ  دوب . بیذـکت  راکنا و  فرط  همھ  زا  هک  دـش  تیرـشب  دراو  تفرگ و  رارق  ییایند  رد  اھناسنا  تیادـھ  ناونع  هب 

ار وا  تراسج  تارج و  دنکش و  یم دنک ، یم درخ  دشاب ، فیعض  هک  ار  یناسنا  رھ  هک  تسا  یتاریبعت  دندرب ، یم راک  هب  ربمایپ  ی  هراب رد  ربمایپ  نانمشد  هک  یتاریبعت  دینک ؛

. درک ار  دوخ  راک  یھلا  مالک  تینارون  دومن و  نایب  دوب ، هدش  ماھلا  وا  لد  رب  یراج و  وا  نابز  رب  هک  ار  ادخ  فرح  درکن و  ییانتعا  ربمایپ  اما  درب ؛ یم نیب  زا  دوخ  دارم  نایب  یارب 

نآرق  / ١٣٧٧/٠٩/٠١ تاقباسم  یهیماتتخا  مسارم  رد  تانایب 

نآ دنناوخب  ور  زا  ار  نآرق  دنتـسناوت  یم هک  یناسک  دندوبن . انـشآ  نآرق  اب  ام  مدرم  توغاط ، میژر  ی  هرود رد  تسا . نآرق  نتم  اب  ییانـشآ  نآرق ، هب  لماک  لمع  یارب  لوا  مدـق 

ینموم ردام  ردپ و  تقو  کی رگا  دنتـشادن . ییانـشآ  نآرق  اب  چیھ  دندوب ، هدرک  ادیپ  دـشر  یولھپ  ی  هرود سرادـم  رد  هک  یناسک  ناناوج و  دـندوب . دودـحم  طلغ  تروص  هب  مھ 

، هعماج یاضف  رد  نآرق  دوبن ؛ ینآرق  تیبرت  تیلوئـسم  لماح  زور ، نآ  رد  ام  سرادـم  دـنتفرگ . یم دای  ناشدوخ  دنتـشاذگ و  یم ینآرق  ی  هرود یا  هشوگ رد  ار  اھ  نآ دنتـشاد ،

رگید یاھرھش  رد  دندوب . دودعم  تئارق  ای  دیوجت ، داد  یم سرد  اھ  نآ هب  یداتـسا  دنتـسشن و  یم مھ  رود  رفن  دنچ  هک  نآرق  یاھ  هرود گرزب ، نارھت  رھـش  نیا  رد  دوب . بیرغ 

نتم نتفرگ  دای  لوا ، مدـق  دراد . هرطیـس  اـم  روشک  رد  نآرق  زورما  دـناشچ . یم اـھماک  هب  ار  دوخ  توـالح  نآرق ، روضح  دوش ، یم هعماـج  دراو  نآرق  یتقو  دوب . روط  نیمھ مھ 

، شزرو دـیھاوخب  رگا  هک  روـط  نیمھ رگید  زیچ  همھ  لـثم  دـنریگ  رارق  جوا  رد  دـیاب  یا  هدـع دـنزومایب ، ار  نآرق  همھ  میھاوـخب  رگا  دوـش . داـیز  زور  هب  زور  دـیاب  نیا  تسا و  نآرق 

یتسیاب دنک ، ادیپ  جاور  اھدرم  اھنز و  نیب  اھگرزب ، نیب  اھ ، هچب نیب  اھ ، هناخ رد  نآرق  دـیھاوخب  رگا  دـیرادھگن . مدرم  مشچ  ولج  ار  نامرھق  یا  هدـع یتسیاب  دوش ، یناگمھ 

؛ تسا زیزع  اھ  نیا یاھلد  اھبل و  تسا ، زیزع  اھ  نیا نابز  دـنزیزع . اھ  نیا دـننآرق ، لماح  اھ  نیا مینک . یم مارتحا  اھ  نیا هب  ام  هک  تسا  نیا  دـینک . مارتحا  ار  ینآرق  ناـنامرھق 

یبرع نابز  هب  هک  یناسک  یارب  نآرق ، ی  هملک هملک  ی  همجرت میھافم و  ندیمھف  نآرق ، ظفح  دوش ؛ یمن مامت  اجنیا  اما  نآرق ! نابرق  هب  ام  ناج  تسا . سونام  نآرق  اب  نوچ 

ی هرھب دـنکن ، ربدـت  رگا  تسا ، دـلب  بوخ  مھ  ار  یبرع  ظافلا  هک  یـسک  نآ  یتح  تسا . مزال  ربدـت  تقو  نآ  دـیدیمھف ، ار  نآرق  تاملک  هک  یتقو تسا . مزال  دـنرادن ، ییانـشآ 

. درک ربدـت  نآ  رد  دـیاب  تسا ؛ یگرزب  نخـس  نیا  تسا ، یقیمع  نخـس  نیا  ینآرق  میھاـفم  رد  ندیـشیدنا  ینعی  ربدـت  تسا  مزـال  ربدـت  نآرق ، رد  درب . دـھاوخ  نآرق  زا  یمک 

دیاب دیمھف ، ار  نآ  دیاب  درک ، تقد  نآ  رد  یتسیاب  اذل  شمیھافم  طقف  هن  شظافلا ، ینعی  تسا  یھلا  سدقا  تاذ  لام  مھ  نآ  تاملک  تسا . یھلا  سدقا  تاذ  نآ ، ی  هدنیوگ

. نآرق نتم  اب  سنا  اب  رگم  دوش ، یمن لصاح  اھ  نیا درک . روغ  نآ  رد 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دنگوـس تیاـیلوا  هب  تدوـخ و  تافـص  امـسا و  هب  سدـقم و  تاذ  هب  ار  وـت  اراـگدرورپ ! دـمحم . لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مھللا  منکب : مھ  اـعد  دـنچ  نم  لوا ، ی  هـبطخ ناـیاپ  رد 

. نک تیانع  ام  ی  همھ هب  نآرق  رد  ربدت  نآرق و  توالت  هزور ، عرضت ، تدابع ، اعد ، قیفوت  اراگدرورپ ! امرف . کرابم  ام  تلم  یارب  ار  ناضمر  هام  نیا  هک  میھد  یم

میرک  / ١٣٧٩/٠٨/٠٩ نآرق  تئارق  ظفح و  تاقباسم  هیماتتخا  مسارم  رد  تانایب 

، دـیورب ولج  رتشیب  هچرھ  تسا . میظع  سونایقا  کی  نآرق  نیا  تسا . تفرعم  هب  ندیـسر  یارب  یا  هلیـسو توالت  نیا  اما  تسا ؛ باوث  کـی  گرزب و  تلیـضف  کـی  نآرق  توـالت 

ادیپ سنا  نآرق  یناعم  اب  هک  منک  یم شھاوخ  ناناوج  امش  زا  مھزاب  نم  درک . ربدت  دیاب  نآرق  رد  دوش . یم رت  نشور امـش  لد  دیوش و  یم رتدنم  هقالع دیوش و  یم رت  هنـشت

نآ ی  همجرت دیدرک ، توالت  هچرھ  دینک . یم توالت  زور  رھ  هک  ار  نآرق  دنا . هدرک مادقا  مھ  یرایـسب  ما و  هتـساوخ ناناوج  زا  ار  نیا  اھراب  نم  دیمھفب . ار  نآرق  ی  همجرت دـینک و 

. درک دیھاوخ  ادیپ  ربدت  تصرف  تروص  نآ  رد  دوش . کح  امش  ناوج  نھذ  رد  میھافم  نیا  دیراذگب  دینک ؛ هاگن  مھ  ار 

روشک  / ٢٨/١٣٨٠/٠۶ ناوجون  لاھنون و  نآرق  نایراق  ناظفاح و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تموکح لیکـشت  زا  لبق  هک  میمھف ، یم ار  نآرق  تایآ  زا  یرایـسب  یاـنعم  اـم  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هدـش و  لیکـشت  یمالـسا  تموکح  هک  زورما 

اھ نآ یاھییارآ  فص تسام و  مشچ  لباقم  رد  بلط  نوزفا رگمتس و  ملاظ و  یاھتردق  رابکتسا و  یاھینمـشد  هک  زورما  میتشاد . تایآ  نآ  زا  یمھبم  گنگ و  ریوصت  یمالـسا ،

یانعم قمع  هک  دوش  یم راکشآ  ام  یارب  صاوخ - زا  یخرب  ی  هدولآ یاھنھذ  یـضعب  بیرف  ای  یمومع  راکفا  بیرف  عون  اھ و  نآ یاھ  هشقن اھ و  هئطوت مینک - یم هدھاشم  ار 

. تسناد دیاب  ار  نیا  ردق  دنک . یم مسجم  نآرق  رد  ناربدتم  ناگدنناوخ و  نھذ  یارب  ار  ییاھبیسآ  هچ  دنک و  یم هراشا  اجک  هب  تسیچ و  نآرق  ی  هیآ

هب ار  نآرق  رد  ربدت  تصرف  دنک و  ادیپ  سنا  نآرق  اب  ناملـسم  ناوج  رگا  مینک . ناربج  ار  اھ  نیا دـیاب  میراد . یگداتفا  بقع نآرق  شزومآ  زا  یدایز  غلابم  نامدوخ  ی  هعماج رد  ام 

نیا یاھ  هربخ ی  هلیسو هب  ینآرق  میھافم  دیاب  دننک . کمک  دیاب  روشک  یگنھرف  یاھ  هاگتسد ی  همھ هتبلا  دش . دھاوخ  رثا  یب نانمـشد  تاھبـش  زا  یرایـسب  دھدب ، دوخ 

. دشاب یمئاد  دیاب  طابترا  نیا  دوش . هدناجنگ  اھھاگشناد - رد  هچ  اھ و  هسردم رد  هچ  یسرد - یاھباتک  رد  دوخ و  یاج  رد  بسانت  هب  دوش و  یدنب  هتسد راک 

جح  / ١٣٨٣/١٠/٢٩ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

، هدوھیب یاھینارذـگ  تقو زا  زیھرپ  رگید و  یاھروشک  نایجاح  اب  یناـبرھم  تعاـمج و  یاـھزامن  رد  روضح  ربدـت و  اـب  نآرق  توـالت  هباـنا و  رکذ و  عوشخ و  هب  ار  زیزع  نارازگ  جـح

تموکح ندیـسرارف  هادـف و  انحاورا  هیقب هللا  ترـضح  یارب  اعد  هب  ار  همھ  منک و  یم تلئـسم  ار  امـش  تادابع  یلوبق  تیفاع و  تیقفوم و  لاـعتم  دـنوادخ  زا  مناوخ و  یمارف

. منک یم توعد  یھلا  ی  هریخذ نآ  یناھج  لدع 

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ود مھ  نات  هذـخاوم دـینک ، لمع  دـب  هدرکن  یادـخ  رگا  اما  تسا ؛ ربارب  ود  ناترجا  دـینک ، لمع  بوخ  رگا  تسا . راوشد  ناتراک  نیگنـس و  ناـتراب  زیزع ! نارھاوخ  زیزع و  ناردارب 

ار زور  رھ  ندناوخ  نآرق  دینک . لصو  ادخ  هب  ار  دوخ  دیاب  دـینک ، یرپس  یبوخب  دـیراد ، شیپ  رد  هک  ار  یزور  دینک و ١۴۵٠  یط  ملاس  ار  هار  نیا  دـیناوتب  هکنیا  یارب  تسا . ربارب 

ار نآرق  ی  همجرت هک  ییاھ  نآ دـننک . هاگن  همجرت  هب  ربدـت  اب  دـنمھف ، یم ار  نآرق  ی  همجرت هک  ییاھ  نآ دـیناوت . یم یرادـقم  رھ  دـیناوخب ؛ نآرق  اـمتح  زور  رھ  دـینکن . شومارف 

کی دـینک و  تقو  فرـص  هقیقد  هد  تسا  نکمم  دـننک . هاـگن  نآ  ی  همجرت هب  دـنراذگب و  ناشتـسد  راـنک  میراد - مھ  داـیز  دـمحلا   هک  بوخ - مجرتـم  نآرق  کـی  دـنمھف ، یمن

، دیناوت یم هک  ییاجنآ  ات  دیناوخب . شا  هلابند زا  ادرف  دیراذگب ، تمالع  دیھد . رارق  ناتدوخ  یارب  یعطق  ی  هریـس کی  ار  نیا  دیناوخب ؛ زور  رھ  اما  دـیناوخب ؛ هحفـص  ود  ای  هحفص 

نآرقلا لتر  هیلع و  دز  وا  الیلق . هنم  صقنا  وا  هفـصن  الیلق . الا  لیللا  مق  : » دـیامرف یم مرکا  ربمغیپ  هب  لاـعتم  یادـخ  دـیھد . تیمھا  لـفاون  هب  زاـمن و  رد  رکذ  هجوت و  زاـمن و  هب 

نامنھد یلیخ  امـش  نم و  تسا ؛ ربمغیپ  یارب  نیا  هک  نک - تدابع  نامب و  رادیب  ار  بش  ثلث  ود  ای  نامب ، رادیب  ار  بش  فصن  ینعی  الیقث ؛» الوق  کیلع  یقلنـس  انا  الیترت .

هب ار  یگرزب  فرح  میھاوخ  یم مینک ؛ اقلا  وت  هب  ار  ینیگنـس  نخـس  میھاوخ  یم ام  الیقث ؛» الوق  کیلع  یقلنـس  انا  « ؟ ارچ مینزب - نامدوخ  یارب  اھفرح  نیا  زا  هک  دیاچ  یم

. ینک هدامآ  ار  تدوخ  دیاب  نیاربانب  مینزب ؛ وت 

فاص نامھ  ساسا  هلب ، نک ، فاص  ار  تلد  ورب  اقآ  مییوگب  اـم  هکنیا  دـیآ . یمن تسد  هب  یروط  نیمھ مھ  یحور  یگداـمآ  نیا  دراد ؛ یحور  یگداـمآ  هب  جاـیتحا  نیگنـس  راـب 

. دیآ یم تسد  هب  رکذ  هار  زا  هجوت و  هار  زا  لسوت ، هار  زا  زامن ، هار  زا  طقف  لد  ندرک  فاص  اما  تسا ؛ لد  ندرک 

ندناوخ هار  زا  تقد ، اب  ربدت و  اب  نآرق  ندناوخ  هار  زا  بش ، همین ی  هیرگ هار  زا  تسا . هابتشا  رد  تخـس  درک ، فاص  اھ  نیا نودب  ار  حور  لد و  ناوت  یم هک  دنک  لایخ  یـسک  رگا 

. یدرک یدرک ، مھ  یراک  رھ  نک ؛ فاص  ار  تلد  ورب  اقآ  مییوگب  هک  تسین  یروط  نیا الا  و  دوش ؛ یم فاص  ناسنا  لد  هیداجس ، ی  هفیحص ی  هیعدا

میرک  / ٠٧/١۴/١٣٨۴ نآرق  نایراق  رادید  رد  تانایب 

« نآرق رد  ربدت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 4 
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؛ دوش یمن همجرت  هب  ی  هعجارم اب  طقف  ینآرق  نیماضم  یبای  قمع اما  مینک ؛ هعجارم  نآرق  ی  همجرت هب  میناوت  یم تسین ؛ نآرق  نابز  ام ، نابز  دینک . ادـیپ  سنا  نآرق  اب  دـیاب 

. دیآ یم تسد  هب  یبای  قمع اب  دیآ ؛ یم تسد  هب  ربدت  اب  دیآ ؛ یمن تسد  هب  هشیمھ  دنمھف ، یم هک  یناسک  یارب  مھ  نآرق  نتم  ندناوخ  اب  هکنیاامک 

یارب تسین ؛ همھ  یارب  هشیمھ و  نیا  دنک ؛ ادیپ  ساکعنا  ام  ناج  رد  دیاب  نآرق  دوش . سکعنم  ام  لد  رد  نآرق  ات  راگنز ؛ یب قارب و  هزیکاپ ، دش ؛ هجاوم  هنیآ  لثم  دیاب  نآرق  اب 

ندینـشن و رب  یانب  دـنراد ، دـناعم  لد  هک  یناسک  الا  و  دـنوش ؛ هجاوم  نآرق  اب  لوبق  اب  رواب و  اب  نامیا ، اب  دـننک ؛ هزیکاپ  سفن  نطاب و  یافـص  اب  ار  ناشلد  هک  تسا  یناـسک 

اوناک ام  البق  یـش  لک  مھیلع  انرـشح  یتوملا و  مھملک  هکئالملا و  مھیلا  انلزن  اننا  ول  و  « ؛ دـنک یمن یرثا  اـھ  نآ لد  رد  نآرق  ماـیپ  نآرق و  مـالک  نآرق ، یاون  دـنراد ، ندـیمھفن 

اما دـناوخ ، یم مھ  ار  نآرق  اذـل  دروآ . یمن نامیا  دوش و  یمن کیدزن  هتفرگ ، راگنز  روابان و  لد  نیا  یزودـب ، نامـسآ  هب  ار  نیمز  دارفا  یخرب  یارب  رگا  اشی هللا ؛» نا  الا  اونمویل 

. دوش یمن کیدزن  نآرق  هب 

. تسھ افش  تسھ ، رون  تسھ ، تمکح  نآرق  رد  دینادب  دیونش ، یم روشک  رساترس  رد  ار  فرح  نیا  هک  ییاھناوج  ی  همھ زیزع و  یاھناوج  امش  دش . کیدزن  نآرق  هب  دیاب 

تیعقاو نیا  دنک ؛ زاب  ار  اھ  هدقع نیا  ی  همھ دناوت  یم ینآرق  تمکح  تشگنارـس  دیآ ، یم دوجو  هب  ناسنا  ناج  لد و  رد  ایند  یدام  دوجوم  یاھـشلاچ  رثا  رب  هک  ییاھ  هدـقع

ار اھ  نیا دش و  هجاوم  دیاب  نآرق  اب  دھد . یم میقتـسم  طارـص  رد  تکرح  یارب  خـسار  مزع  دـھد ، یم رون  دـھد ، یم دـیما  دـھد ، یم ردـص  حرـش  دـنک ، یم زاب  ار  اھلد  تسا ؛

. تفرگ

تلود  / ٠٧/١٧/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هچرھ دیـشاب ؛ هتـشاد  امتح  ار  نآرق  توالت  دوش . فذح  ناتیگدنز  زا  دیابن  نآرق  دنربن . دای  زا  ار  نآرق  توالت  ناضمر - هام  رد  صوصخب  تاقوا - ی  همھ رد  دننک  یعـس  ناتـسود 

توالت زا  بولطم  دمھفن ، تسرد  ای  دمھفن  مھ  ار  یناعم  دورب و  دناوخب و  ناسنا  روط  نیمھ هک  یی  هلجع توالت  دشخب . یم رثا  ربدت  لمات و  اب  مھ  نآرق  توالت  تسا . نکمم 

منتغم مھ  نیمھ  دوخ  تسا و  یطابترا  ی  هتشر کی  قلعت و  کی  نیا  سفن  تسادخ ، مالک  نیا  دراد  هجوت  هک  نیمھ ناسنا  هرخالاب  دشاب - هدیاف  یب هکنیا  هن  تسین ؛ نآرق 

ربدت اب  ناسنا  هک  تسا  بولطم  ینآرق  توالت  تسین . تسا ، هب  رومام  بوغرم و  بولطم و  هک  ینآرق  توالت  نکیل  درک  عنم  ندـناوخ  نآرق  روط  نیا زا  ار  یـسک  دـیابن  تسا و 

ربدت نامھ  رد  دنک و  هعجارم  همجرت  هب  تسین ، دلب  هک  مھ  ار  هچنآ  دشاب و  دـلب  ار  یبرع  تغل  ناسنا  رگا  دـیمھف . دوش  یم ام  رظن  هب  هک  دـمھفب ، ار  یھلا  تاملک  دـناوخب و 

لـصاح ربدـت  اب  رتشیب  دوش ؛ یمن لصاح  یرگید  نایب  اب  هک  دـنک  یم ادـیپ  هیآ  نومـضم  هب  تبـسن  ینھذ  حارـشنا  مھف و  ناسنا  دـناوخب ، هک  راب  جـنپ راـب ، هس  راـب ، ود  دـنک ؛

هجوت اب  ار  نیمھ  هک  مھد  مجنپ ، مود ، راب  دراد ؛ هابتنا  کی  ساسحا و  کی  دناوخ ، یم ار  مھ  هب  طبترم  ی  هیآ هد  الثم  یتقو  لوا  راب  ناسنا  اذل  دـینک . هبرجت  ار  نیا  دوش ؛ یم

. میراد جایتحا  نیا  هب  ام  و  دمھف ؛ یم رتشیب  دنک ، ادیپ  روغ  سنا و  رتشیب  ناسنا  هچرھ  دنک . یم ادیپ  نھذ  حارشنا  ناسنا  ینعی  دراد ؛ یرگید  هابتنا  دناوخ ، یم

، دوب ییاھراعـش  دوب ، یرئاعـش  یمالـسا ؛ فراـعم  نید و  رما  رد  قمعت  مدـع  زا  دوـب  یـشان  میدـید ، اـم  هک  ار  شدراوـم  زا  یلیخ  دـیزغل ، ناـشیاپ  هک  یناـسک  نم ! نازیزع 

دـص و دـعب  دـندوب ، مھ  یروشرپ  غاد و  دـنت و  یلیخ  یاھ  مدآ هک  میدـید  ار  یناسک  اـم  هتـشذگ  رد  اذـل  تشادـن . قمع  ناـشلد  رد  اـما  دوب ، ناـشنابز  رب  دوب ، یتاـساسحا 

دیھـش لثم  یدارفا  هک  تسین - تایلک  ینعی  مسانـش ؛ یم ار  شیاھ  مدآ تایـصوصخ ، اب  نم  دـندوب - یناسک  بالقنا  لوا  یاـھلاس  دـش . ضوع  اـھ  نیا عضو  هجرد  داتـشھ 

ینابم هک  دـش  نانچ  نآ اھ  نیا یـشم  یتدـم ، تشذـگ  زا  دـعب  دـندرک . یم یفن  ماما ، هار  زا  بـالقنا و  زا  شتـسرد  مھف  ندوب و  یبـالقنا  رظن  زا  حیرـص  تحار و  ار  یتشھب 

، دنتـسھ اھ  نیا ناشرت  فاصنا یب یاھ  مدآ دندرک . راکنا  اروزم  ایوتلم و  ناش  یـضعب و  احیرـص ، دندوب ، یرت  فاصنااب یاھ  مدآ هک  اھ  نآ زا  یـضعب  دندرک ! راکنا  ار  ماظن  بالقنا و 

مھ لماع  کی  تسا ؛ لماوع  زا  یکی  نیا  هتبلا  دنتـشادن . قمع  اھ  نیا هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  نیا  تسین . روط  نیا ناشنطاب  اما  دـننک ؛ یم رھاـظت  مھ  یی  یناـعم کـی  هب  هک 

ار قمع  نیا  هک  ییاھھار  زا  یکی  دنتـشادن . قمع  هک  دندوب  یناسک  رایـسب  دنک . یم فرحنم  دـنراد ، قمع  هک  مھ  ار  یناسک  هک  تساھ  نیا لاثما  یبلطایند و  تاوھش و 

هتـشاد رظن  رد  ار  ربدـت  اب  نآرق  امتح  یگدـنز  رد  نیاربانب  تسا . نآرق  اب  سنا  دـنک ، یم داجیا  ناسنا  نامیا  رد  ناسنا ، حور  رد  ناسنا ، یرکف  ینابم  رد  ناسنا ، تاداقتعا  رد 

. دوش فذح  دیراذگن  دیشاب و 

نآرق  / ٠٧/٠۴/١٣٨۵ یللملانیب  تاقباسم  نیموس  تسیب و  رد  هدننک  تکرش  نایراق  رادید  رد  تانایب 

میدقتعم میراد ؛ داقتعا  نآ  هب  هک  دوش - یمن متخ  اھ  نیا ندناوخ و  توالت و  هب  هلئـسم  تسا و  نآرق  ایحا  روحم  ساسا و  نآرق ، هب  لمع  هک  میدقتعم - هک  میدـقتعم - ام  رگا 

نآرق ی  هدعو مینک و  رواب  ار  نآرق  مینک ؛ رواب  ار  نآرق  دیاب  مینک ، ینآرق  ار  ناملمع  دیاب  مینک ، ینآرق  ار  نامرکف  دیاب  مینک ، ینآرق  ار  نام  هعماج دـیاب  مینک ، لمع  نآرق  هب  دـیاب 

، نامدوخ صخـش  اب  ناملماعت  دیاب  هک  ینانچمھ  هتاملکل ؛» لدبم  الدع ال  اقدص و  کبر  هملک  تمت  و  : » دیامرف یم نآرق  دوخ  هک  روط  نیمھ مینادب ، قح  قدـص و  ی  هدـعو ار 

؛ دوشب میظنت  ینآرق  حور  سفن و  اب  دیاب  اھ  نیا ی  همھ اھتلم و  اب  اھتردق ، اب  رگید ، یاھروشک  نیملسم  اب  نامعامتجا ، دارفا  اب  نامراک ، طیحم  دارفا  اب  نام ، هداوناخ دارفا  اب 

توالت ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  اھ  نیا اما  تسرد - اھ  نیا تسا ؛ نیا  نآرق  تشادـیمارگ  نآرق و  هب  لـمع  نآرق ، اـیحا  میراد ؛ داـقتعا  نآ  هب  تسا و  تسرد  شا  همھ اـھ  نیا

هدینـش یھاگ  منک ، دیکات  ار  نیا  دینآرق - ندناوخ  توص و  گنھآ و  نحل و  لھا  دـیوجت و  لھا  توالت ، لھا  هک  اھ - ینآرق  » امـش هب  مھاوخ  یم نم  میریگب . مک  تسد  ار  نآرق 

مک تسد  ار  ینآرق  یاـھ  هیارآ نآرق و  توـالت  هک  تسا  نیا  ناـشدوصقم  اـما  تسا ؛ یتـسرد  فرح  نیا  بوـخ ، درک ؛ لـمع  دـیاب  نآرق  هب  اـقآ  دـنیوگ  یم یـضعب  هک  دوـش  یم

یمارگ دریگب و  رارق  هجوت  دروم  یتسیاب  مھ  نیا  تسا ؛ لصتم  مھ  هب  همھ  اھ  نیا هک  تسا  یا  هموظنم هعومجم و  کـی  وزج  مھ  نآرق  توـالت  مفلاـخم . نیا  اـب  نم  دـنریگب !

ناملبق لاس  تسیب  ارق  اب  ار  الاح  ارق  نآلا  دینک . توالت  رتھب  دیناوت  یم دیدیمھف ، ار  نآرق  یانعم  رگا  دیمھفب ؛ ار  نآرق  یناعم  دیاب  مھ  دینکب و  توالت  دـیاب  مھ  دوش . هتـشاد 

دای مھ  ار  فورعم  ارق  یاھ  هویـش دوب و  بوخ  اھادـص  دـندناوخ ، یم مھ  بوخ  اھیـضعب  دوب ؛ هدـش  عورـش  مارآ  مارآ  هزات و  اـم  روشک  رد  ینآرق  تکرح  نیا  هک  مینک ، هسیاـقم 

ام یاھناوج  زورما  تسین ؛ روط  نآ زورما  اما  دوب . مولعم  نیا  دـندروآ ؛ یمن رد  رـس  چـیھ  تایآ  میھافم  یناعم و  زا  نوچ  ارچ ؟ دوبن ؛ نیـشنلد  اما  دـندناوخ ؛ یم دـندوب و  هتفرگ 

. دنراد هجوت  هیآ  موھفم  هب  دنمھف و  یم ار  هیآ  یانعم  اھ  نیا هک  دنک  یم نیا  زا  تیاکح  ناشندناوخ ، تیفیک  دوخ  دنناوخ ، یم هک  ار  یتایآ  نیا 

مھم یلیخ  نآرق  ظفح  دینک . ظفح  ار  نآرق  موس ، و  دیمھفب ، ار  ینآرق  میھافم  یناعم و  مود ، دـیناوخب ؛ حیحـص  عماج و  ابیز و  بوخ ، ار  توالت  دـیناوخب ؛ بوخ  دـیاب  لوا  سپ 

نآرق رد  هک  دھد  یم تصرف  امـش  هب  نآرق ، اب  یمئاد  سنا  ینآرق و  تایآ  رارکت  نیا  دـیتسھ ، نآرق  ظفاح  امـش  یتقو  دـیناوت . یم دـیراد و  جایتحا  نیا  هب  اھناوج  امـش  تسا .

ربدت ناکما  نآرق و  زا  یا  هیآ اب  سنا  رارکت و  اب  دوش ؛ یمن لصاح  مھ  ندناوخ  رابود  راب و  کی اب  دیآ ؛ یمن تسد  هب  ندش  در  ندناوخ و  روط  نیمھ اب  نآرق » رد  ربدت  . » دینک ربدت 

. تسا مزال  نآ  توالت  نآرق و  یناعم  مھف  ظفح و  نیاربانب  دیمھف . ناوت  یمن ربدت  اب  زج  ار  اھ  نیا هک  تسھ  میرک  نآرق  رد  فیاطل  ردقچ  و  دیآ . یم تسد  هب  نآ  رد 

نایراق  / ٢٢/٠۶/١٣٨۶ رادید  رد  تانایب 

ود نیا  مھ  میدرب ؛ تذل  دنور ، یم شیپ  نآ  رد  رت  نیریـش رت و  باذج رتھب و  زور  هب  زور  ام  ناناوج  دمحب هللا  هک  ینآرق  نیـشنلد  نیریـش و  یاھ  همغن نیا  اھتوالت و  نیا  زا  زورما 

بوخ ار ، اھتوالت  نیا  دنونش  یم هک  یلاس  رھ  ناسنا  هک  نامزیزع  ارق  مھ  و  دندوب ؛ بوخ  یلیخ  دندرک ، یناوخمھ  هک  عمج  هتسد یاھھورگ  مھ  دندرک ، توالت  هک  یناوجون 

هکلب رفـص  زا  بالقنا - زا  شیپ  لبق - یاھنارود  اب  مینک  هسیاقم  رگا  و  هدـمآ ، رتولج  هدوب ، هتـشذگ  رد  هک  هچنآ  زا  ینآرق  یاھ  گنھآ نآرق و  توالت  ناوراک  هک  دـنک  یم ساسحا 

. تسام یتقوشوخ  ی  هیام یلیخ  هدرک ؛ ادیپ  تسد  یلاع  تاجرد  هب  دمحب هللا  رفص ، ریز 

کی نیا ، نیمھ . طقف  ینعی  نآرق  جاور  نآرق و  اب  سنا  نآرق و  توالت  مینک  لاـیخ  اـم  هک  تسا  نیا  لاکـشا  کـی  مینک : ضرع  ار  اـھ  نیا هک  دراد  دوجو  اـجنیا  رد  لاکـشا  هس  ود 

ار داقتعا  نیا  تلع  تاسلج ، نیمھ  زا  یـضعب  رد  اھلبق  مراد . داقتعا  یلیخ  اھتوالت  نیا  هب  هدنب  میوشب . یمھف  جـک یمھفدـب و  نیا  راچد  ام  ادابم  هک  تسا  یگرزب  لاکـشا 

؛ تسا همدقم  اھ  نیا ی  همھ نکیل  مناد ، یم دنمجرا  اتقیقح  ار  دراو  داتسا و  طلـسم و  نارگتوالت  نامبوخ و  ناگدنناوخ  و  منکب . مھاوخ  یمن رارکت  رگید  هک  میدرک  ضرع  مھ 

ار نآرق  دینک . ادیپ  سنا  نآرق  اب  دیاب  ناملسم  ناکدوک  ناملـسم ، نز  درم و  ناملـسم ، ناوج  امـش  ینعی  ام . ی  هعماج نھذ  رد  نآرق  یگنھرف  یاضف  تیمکاح  یارب  همدقم 

ضرع ار  لمع  زا  لبق  ی  هلحرم نم  اما  تسا ؛ لمع  مھ  شدعب  ی  هلحرم دیزومایب . نآ  زا  دینک و  ربدت  نآ  رد  دیناوخب و  ادـخ ، لباقم  رد  نتفرگ  رارق  بطاخم  یقیقح  یانعم  هب 

. ینآرق تاملک  نآرق و  تایآ  رد  ربدت  نآرق ، فراعم  مھف  نآرق ، نتخومآ  منک : یم

« نآرق رد  ربدت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 5 
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. تـسا هدرک  اـطع  تیرــشب  هـب  یھلا  یحو  یوـنعم  ی  هریخذ نـیرخآ  ناوـنع  هـب  لاـعتم  دــنوادخ  هـک  تـسا  یئاـھزیچ  ناـمھ  دــینک ، یم هظحـالم  امــش  هـک  یتاـملک  نـیا 

. دیمھف دیاب  ار  اھ  نیا اھ ؛ نیا تسا  فراعم  زا  رپ  دنک ؛ تیادھ  یراگتسر  حالف و  تداعس و  یاھھار  هب  ملاع ، نیا  یاھتنا  ات  دابآلادبا ، ات  ار  رشب  دیاب  هک  تساھ  نیمھ

یراق هک  روط  نیمھ تسا ، یبرع  ناشنابز  هک  یناسک  تسا . برع  ریغ  یاھتلم  دوبمک  ینعی  تسام . دوبمک  نیا  میراد ؛ یوغل  باجح  میراد ، ینابز  باجح  اـم  هنافـساتم 

ار نایب  نیا  تایئزج  یـسکرھ  تسا و  یئالاو  یلیخ  غیلب و  حیـصف و  نایب  نآرق ، ناـیب  دـنمھف ؛ یم ار  نآ  لـماک ، تروص  هب  هن  ول  و  دـنا ، هتـسشن هک  اـھ  نیا دـنک ، یم توـالت 

. دمھف یمن

نایراق  / ٢٢/٠۶/١٣٨۶ رادید  رد  تانایب 

رد مھ  یناوارف  تاسلج  میراد و  ار  هسلج  نیا  هک  مھ  ام  تسا و  تاسلج  هام  نآرق و  لوزن  هام  نآرق و  توالت  هام  هک  ناضمر  کراـبم  هاـم  رد  اـم  هک  تسا  نیا  موس  لاکـشا 

مئاد مینکن . ادج  نامدوخ  زا  یتسیاب  ار  نآرق  دتفیب . قافتا  دیابن  نیا  رانک . میراذگب  میسوبب و  میدنبب و  ار  نآرق  دش ، مامت  هک  ناضمر  هام  تسا ، نوگانوگ  لفاحم  دجاسم و 

نآرق ی  هیآ هد  یزور  دـیتسناوتن ، رگا  تساـھرایعم . زا  یکی  نیا ، دـیناوخب . نآرق  ی  هـیآ هاـجنپ  لـقاال  زور  رھ  هـک  دراد  تاـیاور  رد  ـالاح  میـشاب . سوناـم  طـبترم و  نآرق  اـب  دـیاب 

، هن دیوگ . یم ینالف  هک  یا  هیآ هد  نامھ  دوش  یم تعکر - کی  وھ هللا - لق  ی  هروس ی  هیآ دنچ  اب  دمح  ی  هروس ی  هیآ دنچ  نیا  مناوخ و  یم ار  دمح  ی  هروس دیئوگن  دیناوخب ؛

ار نآرق  دیناوخب . هیآ  دص  هیآ ، هاجنپ  هیآ ، تسیب  هیآ ، هد  بلق ، روضح  اب  دینیـشنب ، دینک ، زاب  ار  نآرق  هضیرف - زامن  هچ  هلفان ، زامن  هچ  دیناوخ - یم زامن  رد  هک  ینآرق  نآ  زا  ریغ 

چیھ میئوگب  میھاوخ  یمن عون ، نیا  رخآ . ات  دـناوخب  دریگب  ار  نآرق  رھاظ  ناسنا  هک  تسا  نیا  ندـناوخ  نآرق  عون  کـی  دـیناوخب . ندرک  هدافتـسا  ندـیمھف و  ندرک و  ربدـت  یارب 

، تسا نآرق  توالت  زا  عقوتم  هک  یرثا  نآ  لابق  رد  شرثا  یلو  درادن ، رثا  چیھ  تفگ  دوش  یمن مدرک . رظن  دیدجت  دعب  درادن ، رثا  چـیھ  متفگ  یم اھقباس  هدـنب  هتبلا  درادـن . یرثا 

. تسا چیھ  کیدزن  تسا ؛ چیھ  هیبش 

نالف رد  ربنم ، نالف  رد  نتفگ  یارب  دـننک  ادـیپ  یا  هتکن کی  هکنیا  یارب  دـنناوخ  یم تساھام - لاثما  لام  نیا  نکیل - دـنناوخ ، یم ار  هیآ  هک  تسا  یناسک  توالت  توـالت ، کـی 

. میھدب ماجنا  میفظوم  ام  هک  تسین  نآ  مھ  عون  نیا  اما  درادن ؛ یبیع  نیا ، سلجم . نالف  رد  لفحم ، نالف  رد  ینارنخس ،

، یگرزب کی  زا  یزیزع ، کی  زا  هکنیا  لثم  دنز . یم فرح  امـش  اب  دراد  لاعتم  یادخ  لاعتم . یادخ  تبحـص  یاپ  دنیـشنب  یعمتـسم  کی  لثم  ناسنا  هک  تسا  نیا  توالت  کی 

ی همان نیا  دیناوخب . یروج  نیا ار  نآرق  هتشون . امـش  یارب  هچ  دینیبب  هکنیا  یارب  دیناوخ ؟ یم هچ  یارب  دیناوخ . یم دیریگ  یم ار  همان  امـش  دشاب . هدیـسر  امـش  هب  یا  همان

هروس هک  تسھ  تیاور  رد  اذل  میربب ؛ هرھب  مینک ؛ هدافتسا  نآ  زا  ام  تسا . هدناسر  امش  هب  هتفرگ و  لاعتم  یادخ  زا  ار  نآرق  نیا  اھلد  اھنابز و  نیرت  نیما تسا . لاعتم  یادخ 

هب زج ، طسو  هروس ، طسو  هب  هروس ، رخآ  هب  الاح  ول  و  دیمھفب ؛ ار  نآرق  هک  دشاب  نیا  امش  تمھ  دیسرب ، هروس  رخآ  هب  هک  دشابن  نیا  امـش  تمھ  دیناوخ ، یم هک  یتقو ار 

سونام نآرق  اب  ام  رگا  دـنک . یمن لد  نآرق  زا  دوشب ، سونام  نآرق  اـب  یـسک  رگا  دـیناوخب . هنوگ  نیا ار  نآرق  دـینک . ربدـت  لـمات و  دـینکن ؛ مھ  ماـمت  ار  نآ  دیـسرن و  بزح  طـسو 

. مینک یمن لد  نآرق  زا  اتقیقح  میوشب ،

ردـق ار  ظفح  یئاناوت  نس  اھناوجون  اھناوج و  نیا  تسا . گرزب  تمعن  کی  نآرق  ظـفح  تسا . نآرق  ظـفح  میا ، هدرک ضرع  ار  نیا  اـم  ررکم  تسا و  رارکت  زاـب  هک  مھ  رخآ  ی  هتکن

دوز تسین ؛ راگدنام  یلیخ  اما  دوش ؛ یم مھ  ام  نینـس  رد  مینک ؛ ظفح  میناوت  یم مھ  ام  دنامب . ناتنھذ  رد  دینک و  ظفح  دیناوت  یم هک  دیتسھ  ینـس  رد  اھامـش  دننادب .

نم درک . ظفح  دوش  یم داتـشھ - جـنپ ، داـتفھ و  نینـس  ینعی  اـم - زا  رتـالاب  نینـس  ارچ ؟ درک ؛ ظـفح  دوشن  هدـنب  لاـثما  نینـس  رد  هک  تسین  روط  نیا دور . یم اـم  نھذ  زا 

اما درک ، ظفح  دوش  یم دنک ! ظفح  ار  نآرق  هلاسداتـشھ  الثم  درمریپ  تسا ؛ مھم  یلیخ  دوب . هدرک  ظفح  ار  نآرق  رمع  رخآ  یاھلاس  نیمھ  رد  یئوخ  هللا  تیآ موحرم  مدینش 

ای دـندرک  توـالت  اـم  یارب  اـجنیا  هک  یئاـھناوجون  نیمھ  نس  زا  ینعی  یناوجون ؛ ی  هرود رد  صوصخب  یناوج و  ی  هرود رد  امـش  رگا  دوـش . یم لـئاز  نھذ  زا  تسین ؛ راگدـنام 

یارب ربدـت  ناکما  زا  رتشیب  بتارمب  تسھ ، ناسنا  ظفح  رد  هک  ینآرق  رد  ربدـت  ناکما  و  تسامـش . یارب  یا  هریخذ هیامرـس و  کـی  نیا  دـینک ، ظـفح  ار  نآرق  اـھ ، نیا زا  رتـالاب 

نینچ تسھ ، ظفاح  هک  یـسک  اـما  هدرکن ؛ توـالت  ار  هیآ  نیا  زگرھ  هکنیا  لـثم  دـنک ، یم هاـگن  نآرق  رد  ار  یا  هیآ کـی  ناـسنا  یھاـگ  تسین . ظـفاح  ار  نآرق  هک  تسا  یـسک 

. دنک ذفان  نامیاھلد  رد  اش هللا  نا  میدینش ، میتفگ و  هک  ار  هچنآ  لاعتم  دنوادخ  میراودیما  دیآ . یمن شیپ  شیارب  یزیچ 

نارھت  / ٢٣/٠۶/١٣٨۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

ناسنا یارب  هزور  هک  یتاکرب  تسا . یھلا  تفایض  نیا  درواتـسد  نیرتگرزب  دیاش  تسا - ندیـشک  یگنـسرگ  هزور و  تضایر  هک  دراد - دوجو  هام  نیا  ینامھیم  رد  هک  یتضایر 

یـضعب ار  هزور  تسا . هزور  نیمھ  هاـم  نیا  تاـکرب  نیرتـگرزب  تفگ  دوشب  دـیاش  هک  تسا  داـیز  ناـسنا  لد  رد  تیناروـن  داـجیا  یوـنعم و  ظاـحل  زا  تاـکرب  نیا  یردـق  هب  دراد ،

شزومآ اھ  نیا تسا - کرابم  هام  نیا  یونعم  تضایر  هک  نتفرگ - هزور  رب  ی  هوالع نکیل  دنا . هتفرگ مھ  ار  تفایـض  نیا  زا  ی  هرھب دنا و  هدش تفایـض  دراو  اھ  نیا سپ  دنریگ ؛ یم

اب سنا  نآرق ، توالت  اھبـش  همین اھبـش و  رد  یراد ، هزور زا  یـشان  تینارون  تلاح  ای  یراد  هزور تلاح  اب  ربدت . اب  نآرق  توالت  دننک ؛ یم نیمات  یلعا  دـح  رد  نآرق  زا  مھ  ار  دوخ 

نینچ هب  دـناوت  یمن لومعم  فراعتم و  لاـح  رد  دریگ ، یمارف نآرق  زا  یتوـالت  نینچ  رد  ناـسنا  هک  یزیچ  دراد . یرگید  یاـنعم  یرگید و  تذـل  نتفرگ ، رارق  ادـخ  بطاـخم  نآرق ،

نورد رارـسا  ار و  دوخ  لد  ندرک ، زاین  زار و  ادخ ، اب  ی  هبطاخم لاعتم و  یادخ  اب  ی  هملاکم زا  اھ ، نیا رب  ی  هوالع دنرب . یم هرھب  مھ  نیا  زا  اھ  نآ دنک ؛ ادـیپ  یـسرتسد  یتوالت 

اھ نیا اھرحـس ، اھبـش و  یاھاعد  نیا  اھزور ، یاھاعد  نیا  یلامث ، ی  هزمح یبا یاعد  نیا  اھاعد . نیمھ  ینعی  دـننک ؛ یم یرادرب  هرھب مھ  ندروآ  نابز  هب  ادـخ  یارب  ار  دوخ 

ی هـمھ زا  یناـمھیم ، نـیا  رد  نیارباـنب  دـنرب . یم هرھب  مـھ  نـیا  زا  تـسا ؛ یھلا  تزع  مـیرح  تحاـس  هـب  لد  ندرک  کـیدزن  تسادـخ ، زا  نتــساوخ  تسادـخ ، اـب  ندز  فرح 

. دنرب یم هرھب  نآ  یاھدرواتسد 

ماظن  / ٣١/٠۶/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تیمھارپ گرزب و  ی  هسلج نیا  رد  تساھ ، نآ شود  رب  یـساسا  یلـصا و  حوطـس  رد  روشک  تیریدـم  نیگنـس  یاھراب  هک  یناسک  ی  همھ اـبیرقت  تسا و  یمنتغم  تصرف 

مھ مزال  تسا و  رایسب  تسھ و  هشیمھ  اھ  هراب نیا  رد  نخس  دش و  نایب  مرتحم  روھمج  سیئر ی  هلیسو هب  روشک  نوگانوگ  روما  شرازگ  تسایـس و  فرح  دیراد . تکرش 

لد و فرح  نآ  و  ام ؛ یـسایس  یاھمیمـصت  اھنییبت و  اھجاتنتـسا و  رب  تسا  مدقم  هک  یزیچ  یارب  مینک  هدافتـسا  مھ  یکدنا  تصرف ، نیا  زا  هک  مدرک  رکف  نم  یلو  تسھ ،

شقن حور ، یب ماسجا  نایم  رد  یـشخب  تایح لثم  تملظ ، رد  یرون  لثم  دـبلاک ، رد  یناج  لثم  تکرح  نیا  لحارم  ی  همھ رد  دـناوت  یم هک  تسام  ی  هناـصلاخ ناـمیا  فرح 

ارکذ اورکذا هللا   » ی هفیرش ی  هیآ نیا  هکنیا  هب  مراد  جایتحا  منیب  یم منک ، یم هاگن  هچرھ  نم  دوخ  مینک . رورم  مھاب  یردق  ار  اھ  نیا ات  مدرک  باختنا  ار  تایآ  نیا  اذل  دنیرفایب .

. میتسھ نیا  هب  جاتحم  نام  همھ مھ و  امـش  هک  دسر  یم مرظن  هب  مدرک ، سفن  هب  سایق  منک . لمع  نآ  هب  منک و  ربدت  نآ  رد  منک و  رارکت  ار  الیـصا » هرکب و  هوحبـس  اریثک و 

بازحا ی  هروس تایآ  نیا  تسا . هدـنارذگ  رـس  زا  ار  گرزب  یاھنومزآ  هعماج  نیا  هتفرگ و  لکـش  ینامیا  ی  هعماج هک  تسا  نآ  زا  دـعب  نیا ، اونمآ .» نیذـلا  اھیا  ای  : » دـیامرف یم

هب نآرق  یطئارـش ، نینچ  کـی  رد  بازحا . گـنج  هرخـالاب  رگید و  ددـعتم  یاـھگنج  دـحا و  ردـب و  گـنج  زا  دـعب  ینعی  تسا ؛ هدـش  لزاـن  ترجھ  مشـش  لاـس  زا  دـعب  تسا و 

ثداوـح و ضراوـع و  رد  قرغ  تسا . نایـسن  تلفغ و  لـباقم  رد  داـی  رکذ و  داـی . ینعی  رکذ  دـینک . ریثـک  رکذ  ار  ادـخ  اریثـک ؛» ارکذ  اورکذا هللا  : » هک دـنک  یم باـطخ  اھناملـسم 

رکذتم ندرک و  دای  فرـص  مھ  دای  نیا  تقو  نآ دشابن . نیا  دـنھاوخ  یم تسا . مدآ  ینب ام  گرزب  یراتفرگ  نیا ، ندرک ؛ تلفغ  یلـصا  بلطم  زا  ندـش و  نوگانوگ  یاھدـماشیپ 

. دنا هتساوخ ام  زا  ار  ریثک  رکذ  تسین ، ندش 

جح  / ٠٨/٢٣/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یارب یا  هیامرـس دوش  یم نیا  دریگب ، دای  ار  راگدرورپ  اب  تاجانم  اھاعد و  تارابع  رد  ربدت  لمات و  دریگب ، دای  ار  نآرق  اب  سنا  جـح  ی  هرود رد  ینز  ای  یدرم  کی  یناوج ، کی  رگا 

لوزن لحم  تسا ؛ نآرق  ی  هناخ اجنیا  دناوخب - نآرق  متخ  کی  همرکم  ی  هکم رد  دناوخب ؛ نآرق  متخ  کی  هرونم  ی  هنیدم رد  هک  دـنک  دـیقم  ار  دوخ  رگا  یجاح  یگدـنز . لوط  رد  وا 

هک یتدـم  نیا  رد  نآرق  رد  ربدـت  لـمات و  هب  دـنک  تداـع  رگا  ربدـت ؛ اـب  لـمات ، اـب  دـناوخب  ار  نآرق  زا  یا  هدـمع شخب  کـی  دـناوخب ، نآرق  متخ  کـی  دـناوت  یمن رگا  اـی  تـسا - نآرق 

« نآرق رد  ربدت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 6 
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یندشن مامت ی  هریخذ کی  نآرق  هیامرـس . کی  دوش  یم وا  یارب  نیا  یحور - یونعم و  راگدـنام  یاھ  هیور اھ و  هریـس نینچ  نیا هب  ار  یجاح  دـیھدب  تداع  دـیناوتب  تساجنآ -

یارب دـناوخب  ار  نآرق  دـنک و  رارقرب  هطبار  نآرق  اـب  ناـسنا  اـتقیقح  رگا  تسا . رتدـیفم  ناـسنا  یارب  یـسرد  رھ  زا  یحـصان ، قـیفر  رھ  زا  یظعاو ، رھ  زا  نآرق  اـب  سنا  تـسا .

. تسا یگرزب  درواتسد  یلیخ  دنکب ، ادیپ  دناوتب  ار  سنا  نیا  ناسنا  رگا  تسا . رتالاب  یظعاو  رھ  زا  وا  یارب  نیا  دوخ ، یونعم  یبلق و  ی  هئاضتسا هدافتسا و  هرانتسا و 

روشک  / ١٣٨٨/٠٧/٢٨ هوژپنآرق  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار اھ  یگدنام بقع مینک ؛ یم مک  ار  هلـصاف  نیا  میراد  یمالـسا  یروھمج  رد  ام  تفرگ . هلـصاف  نآرق  اب  ام  ی  هعماج یدامتم  یاھلاس  هک  مینک  فارتعا  دـیاب  ام  نآرق ، باب  رد 

دوب نکمم  یناسک  رانک  هشوگ  تشادن ؛ روضح  هعماج  رد  یمـسر  تروص  هب  نآرق  توغاط ، یاھتیمکاح  نارود  رد  هدوب . دایز  یلیخ  یگدـنام  بقع نیا  اما  مینک ، یم ناربج 

؛ دوب مک  یلیخ  مومع  رظنم  رد  هعماج و  حطـس  رد  صوصخب  نآرق ، رد  ربدـت  دوب ؛ نآرق  توالت  طقف  نیا  اـما  دـندناوخ - یم نآرق  اـھ  هناـخ رد  ینینیدـتم  دنـشاب - انـشآ  نآرق  اـب 

نآ یاھ  هدرک لیصحت نیب  رد  اعقاو  ینعی  دنتـشاد ؛ هلـصاف  نآرق  اب  یلکب  ام  یھاگـشناد  یاھ  هعومجم یرکف و  نشور یاھ  هعومجم هک  دوب  هدش  نیا  هجیتن  دوب . مک  رایـسب 

رگم دروخ ؛ یمن مشچ  هب  اعقاو  دودـحم - یئانـشآ  هکلب  قیمع ، عیـسو و  یلیخ  یئانـشآ  هن  دـشاب - هتـشاد  یا  یئانـشآ دـشاب ، هتـشاد  یـسنا  نآرق  اب  هک  یـسک  نامز ،

تیعضو یطئارش ، رطاخ  هب  یبرع ، یاھروشک  صوصخب  یمالـسا و  یاھروشک  رگید  رد  اما  دندوب ؛ ظفح  یتایآ  یگبلط ، نارود  زا  دنتـشاد و  یگبلط  ی  هقباس هک  یناسک 

تاقالم یتقو  دنتسھ ، مھ  یتلود  نوگانوگ  بصانم  رد  هک  ار  ناش  یھاگشناد یاھ  هدرک لیـصحت ار ، اھ  نآ یاھرکف  نشور ناسنا  تسا . روج  نیمھ مھ  نآلا  دوبن و  روج  نیا

ی هعومجم نیب  رد  هک  یزیچ  دننک ؛ یم هدافتـسا  ناشدوخ  تاملک  رد  لالدتـسا ، دیوم ، ناونع  هب  دھاش ، ناونع  هب  لیثمت ، تروص  هب  نآرق  تایآ  زا  اھ  نیا دنیب  یم دنک ، یم

تیفیک اھروشک  نآ  رد  الاح  میدوب . هدـنام  رود  ام  هک  دوب ، نآرق  زا  ندـنام  رود  نامھ  رطاخ  هب  نیا  ارچ . ام  ناوج  لـسن  نیب  رد  یلو  تشادـن ، دوجو  اـم  یمیدـق  نارکف  نشور

دروـخرب هدـیدپ  نیا  اـب  بـالقنا  لوا  زا  اـم  تسھ . مھ  نـآلا  دوـب ؛ یجئار  زیچ  نـیا  صوـصخب  یبرع  یاـھروشک  رد  تـسا . رگید  ثـحب  کـی  نآ  دوـب ، روـج  هـچ  تـیبرت  مـیلعت و 

مھ قحب  ضارتعا  میراد و  میتشاد و  ضارتعا  لمع ، رد  ینآرق  ینابم  زا  اھ  نیا یرود  هب  اـم  مھ  هشیمھ  هک  یبرع  یاـھروشک  نادرمتلود  نارادمتـسایس و  نیا  میدرک . یم

اب دارفا  منکب ، هیبشت  مھاوخب  نم  رگا  الاح  هکنیا  لثم  میتسین . یروج  نیا ارچ  اـم  هک  میدروخ  یم فساـت  اـم  هشیمھ  تشاد . روضح  اـھ  نیا ناـبز  نھذ و  رد  نآرق  اـما  دوب ،

روـج نـیمھ نآرق  زا  اـھ  نآ دـنروایب ، فورعم  ی  هدنـسیون نـالف  زا  یتـالمج  ظـفاح ، رعـش  زا  یدعـس ، ناتــسلگ  زا  یتـالمج  تـسا  نـکمم  ناشتبحــص  لـالخ  رد  یناریا  قوذ 

. میدوب هتفرگ  هلصاف  تشاد ، دوجو  بالقنا  زا  لبق  هک  یتیبرت  عون  رطاخ  هب  نآرق  زا  ام  دوبن . یزیچ  نینچ  ام  روشک  رد  اما  دندرک ؛ یم یئاھ  هدافتسا

نارھت  / ١٣٨٨/١١/١٣ هاگشناد  ناداتسا  مولع و  ریزو  رادید  رد  تانایب 

. دراد شقن  یلیخ  ینید  تفرعم  قیمعت  رد  اھاعد - زا  یرایسب  هیداجـس و  ی  هفیحـص لثم  دراد - رابتعا  هک  یا  هروثام ی  هیعدا رد  ربدت  نینچمھ  نآرق ، رد  ربدت  نآرق و  اب  سنا 

رد دنک ، تکرش  مھ  فاکتعا  رد  دنک ، تکرـش  تسا  نکمم  مھ  تعامج  زامن  رد  تاساسحا ، یور  روط  نیمھ یـسک  کی  تقو  کی تسا . مھم  یلیخ  ینید  تفرعم  قیمعت 

کی رـس  یچیپ ، کی  رـس  اذل  دـشاب ؛ هتـشادن  دوجو  وا  ناج  قمع  رد  تفرعم  نیا  اما  دـنک ، تکرـش  مھ  ینید  تارھاظت  نالف  رد  دـنک ، تکرـش  مھ  ینیـسح  یازع  سلجم 

زا هک  دندوب  یناسک  بالقنا  لئاوا  بالقنا ، یاھ  هعومجم نیمھ  یوت  میدید . دایز  ار  شرئاظن  ام  تسا . نیا  رطاخ  هب  نیا  دور ؛ یم رد  اج  زا  هک  دینیب  یم وھکی  یزادـنا ، تسد

هک یروط  نامھ  تقو - کی دعب  دنرت ؛ بصعتم نید  هب  تبـسن  رتدـنباپ و  رتدـیقم و  رت و  نیدـتم اھ  نیا هک  دیـسر  یم رظن  هب  اھ ، نیا میتشاد و  همامع  میتشاد و  شیر  هک  اھام 

مھم یلیخ  ینید ، تفرعم  قیمعت  نیارباـنب  هتـشادن . یمکحم  تسبو  تفچ هک  تسادـیپ  بوـخ ، تفر ! رد  شریاـت  میدـید  وـھکی  دـمآ ، شیپ  یزادـنا  تسد کـی  مدرک - ضرع 

؛ دیئامـش مھ  شا  یلوتم دـھاوخ ، یم یلوتم  اـھ  نیا دوـش . جـیورت  دـیاب  هک  تسا  یگنھرف  راـک  شخب  کـی  مھ  نیا  تسا . مھم  یلیخ  یمالـسا ، فراـعم  اـب  سنا  تسا ؛

هب درک  قیرزت  الثم  درک و  تسرد  یرادا  لکـش  هب  دوش  یمن ار  راک  نیا  دـیتسھ . راک  نیا  یلوتم  یقیقحت ، یاھ  هورگ یاسور  ناریدـم و  امـش  ینعی  تسین . رگید  سک  چـیھ

. تسا مھم  یلیخ  اھ  نیا دینک ؛ رکف  شیارب  دینیشنب  دیاب  ار  نیا  یملع ؛ طیحم  یملع و  زکرم  کی 

یمالسا  / ١٣٨٩/٠١/١۶ یروھمج  ماظن  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رطاخ هب  دندش ، عقاو  حودمم  ناشتدابع  زامن و  رطاخ  هب  هک  هچنآ  زا  شیب  ام - ی  هدیقع قبطرب  ام ، گنھرف  یوت  الاح  دندش - عقاو  حودـمم  هک  یناسک  نآ  مالـسا ، ردـص  رد 

هب رتمک  ار  رتشا  کلام  ای  ار ، رامت  مثیم  ای  ار ، دادـقم  ای  ار ، رامع  ای  ار ، رذ  یبا  اـم  دـندش . عقاو  حودـمم  ناشتدـھاجم  ناـش و  یعاـمتجا ناـش ، یـسایس یاـھ  یریگ عضوم

هب دھدب و  لکـش  دنک ، تیادـھ  تسناوت  ار  هعماج  نالک  تکرح  دوب ؛ هدـننک  نییعت عضاوم ، نیا  هک  دسانـش  یم یعـضاوم  نآ  هب  ار  اھ  نیا خـیرات ، مینک . یم حدـم  ناشتدابع 

رطاخ هب  دندشن ، تمذم  رمخ  برـش  رطاخ  هب  دنتفرگ ، رارق  تمذـم  دروم  هک  ناگرزب  زا  یلیخ  روج . نیمھ دـندش ، تمذـم  هک  مھ  یئاھ  نآ دـنک . کمک  تکرح  نیا  تفرـشیپ 

راک ادـخ ، راک  سپ  دـینیبب . دـینک ، هاگن  هدرک ؛ تبث  یروج  نیا خـیرات ، دـندش . تمذـم  دوب ، مزال  ناشروضح  هک  ییاـجنآ  رد  روضح  مدـع  رطاـخ  هب  دـندشن ؛ تمذـم  یزاـمن  یب

شیپ عرـضت  نآرق ، رد  ربدـت  نآرق ، توالت  تساھ . نیا ی  همھ ی  هناوتـشپ زامن  تفرگ . دـیابن  مک  تسد ار  زامن  هچرگا  ندـناوخ ؛ زامن  رد  تسین  رـصحنم  یدـیحوت ، راک  یونعم ،

؛ تسا هدـننک  کـمک شا  همھ اـھ  نیا تسھ - هک  یا  هیعدا نیا  ی  هـیقب لـیمک ، یاـعد  نیـسح ، ماـما  یاـعد  هیداجـس ، ی  هفیحـص روثاـم - ی  هـیعدا ندـناوخ  لاـعتم ، یادـخ 

ماجنا رت  تحار ار  اھراک  نیا  دـیدرک ، حالـصا  تسرد و  ار  ادـخ  ناتدوخ و  ناـیم  دـیتشاد و  سنا  ادـخ  اـب  امـش  هچناـنچ  رگا  هک  تسا ؛ ناـسنا  دوجو  روتوم  تکرح  ی  هدـننک ناور

مھ ار  ایند  راک  دھاوخب  یسک  دنک . یم شکمک  لاعتم  یادخ  دنکب ، ار  ادخ  راک  دھاوخ  یم هک  یسک  نیاربانب  دیھد . یم ماجنا  رتشیب  قوش  اب  رتشیب ، تبغر  اب  دیھد ؛ یم

ایند رد  ـالاح  هک  دوب - لآـم  ضرغ و  فدـھ و  ناـشیارب  اـھ  نیا لاـثما  یـسنج و  یاھتذـل  اـیند ، شیع  اـی  اـیند ، لوپ  اـی  اـیند ، ماـقم  اـی  اـیند ، هک  یئاـھ  نیا روـج . نیمھ دـنکب ،

رد ار  لئاسو  هک  تسا  نیا  هب  یھلا  کمک  دنک . یم ناشکمک  ادخ  دندرک ، شالت  ناشدوخ  فدـھ  نامھ  هار  رد  هک  یتقو مھ  اھ  نیا دـینک - یم هدـھاشم  دایز  ار  شیاھ  هنومن

بناج هک  ار  یلـصا  بناج  نآ  نوچ  هتبلا  دنـسر . یم فدـھ  نآ  هب  اذـل  تسا ؛ یدام  فدـھ  طقف  مھ  ناشفدـھ  دـنور ، یم هار  نیا  زا  دـننک ، یم تمھ  دراذـگ . یم ناشرایتخا 

. دنور یم شیپ  دنتفرگ ، فدھ  هک  یتمسق  نیا  رد  اما  دننک ؛ یم ررض  اجنآ  دنتفرگ ، هدیدن  تسا ، یورخا  یھلا و  یونعم و 

نآرق  / ٢۴/١٣٨٩/٠۴ نایراق  رادید  رد  تانایب 

یدھ یف  هدایز  ناصقن ، وا  هدایزب  هنع  ماق  الا  دحا  نآرقلا  اذھ  سلاج  ام  و  . » دینک تسلاجم  نآرق  اب  دیریگب ، سنا  نآرق  اب  هک  منک  یم هیـصوت  نامزیزع  ناناوج  هب  مھزاب  نم 

رد تینارون  یاھ  همشچ زا  همشچ  کی  دوش ؛ یم هتشادرب  امش  تلاھج  یاھ  هدرپ زا  هدرپ  کی  دینک ، تساخرب  تسـشن و  نآرق  اب  امـش  هک  یراب  رھ  یمع ؛» نم  ناصقن  وا 

. تسا مزال  اھ  نیا نآرق ، رد  ربدت  نآرق ، مھفت  نآرق ، اب  تسلاجم  نآرق ، اب  سنا  دوش . یم یراج  دنک و  یم ادیپ  شیاشگ  امش  لد 

. دـننادب ردـق  ار  ظفح  تردـق  ار ، یناوج  ی  هرود اھناوج ، تسا . رثوم  یلیخ  نآرق  ظفح  مینک ؛ ظـفح  ار  نآرق  میناوتب  میناوخب ، ار  نآرق  میناوتب  هک  تسا  نیا  راـک  نیا  ی  همدـقم

رارکت اب  هک  داد  دـھاوخ  ظفاح  هب  ار  تصرف  نیا  نآرق  ظفح  تسا . شزرااب  یلیخ  نآرق  ظفح  دـننک . راداو  ار  اھ  نآ دـننک ، قیوشت  ار  نآرق  ظفح  ناشدوخ  ناکدوک  هب  اھ  هداوناـخ

دنراذگن دننادب ؛ ردق  ار  یھلا  گرزب  رایـسب  تمعن  نیا  دنظفاح ، هک  یئاھ  نآ دیھدن . تسد  زا  ار  نیا  تسا ؛ قیفوت  نیا  تسا ، تصرف  نیا  دنک . ادیپ  ربدت  تردـق  نآرق  رد  تایآ ،

. دورب تسد  زا  هدرکن  یادخ  ای  دوشب  فیعض  ناشظفح 

هتبلا دوش . انـشآ  ناسنا  نھذ  اب  اجکی  ینآرق  فراعم  ی  همھ ات  رخآ ؛ ات  لوا  زا  هرابود  زاب  دناوخ ؛ رخآ  ات  لوا  زا  ار  نآرق  دیاب  تسا . یمزال  زیچ  کی  رخآ ، ات  لوا  زا  نآرق ، ندناوخ 

، دـش اھ  نیا رگا  تسا . مزال  همھ  اھ  نیا دـننک ؛ نایب  ام  یارب  ار  یھلا  تایآ  نوطب  تایآ و  فراعم  دـننک ، نییبت  ار  تایآ  تالکـشم  دـننک ، ریـسفت  ام  یارب  ات  دـنمزال  ینیملعم 

. درادن دوجو  رگید  فقوت  میور و  یم ولج  هب  ام  دورب ، ولج  هب  نامز  هچرھ 

رطف  / ٠٩/١٣٩٠/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

رمع رـسارس  یارب  یدراوم  رد  هکلب  اھنآ ، لاس  یهرود  یارب  هک  یلوصحم  دنرادرب ؛ ار  یدایز  لوصحم  دنتـسناوت  تداعـساب  قفوم و  مدرم  زا  یرایـسب  ناضمر ، کرابم  هام  رد 

« نآرق رد  ربدت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 7 
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هیور و ناشدوخ  یارب  هام  نیا  رد  ار  ادخ  اب  تاجانم  سنا و  یاهدع  دندرک ؛ ربدت  دندرب ، هرھب  ینآرق  فراعم  زا  دندرک ، ادیپ  نآرق  اب  سنا  یاهدـع  دوب . دـھاوخ  تاکرب  یاراد  اھنآ ،

تاکرب اشنم  تینارون ، تیمیمـص و  افـص و  نیمھ  هک  دندروآ ؛ دوجو  هب  افـص  دوخ  سفن  رد  هزور ، اب  دـنتفرگ ؛ هزور  مدرم  دـندرک . ینارون  ار  ناشدوخ  یاھلد  دـنداد و  رارق  شور 

سفن رد  افـص  دھدیم . توھـش  ربک و  لخب و  دسح و  زا  سفن  ریھطت  دـھدیم ، یـشیدناکین  ناسنا  هب  یناسفن  یافـص  نیا  تسا . یعامتجا  یدرف و  یگدـنز  رد  یرایـسب 

نایم رد  ار  رگیدـکی  هب  محرت  دـنکیم ؛ نابرھم  رگیدـکی  هب  ار  نانموم  دـنکیم ؛ کیدزن  مھ  هب  ار  اھلد  دـھدیم ؛ رارق  یونعم  یحور و  ناما  نما و  طیحم  ار  هعماج  طـیحم  ناـسنا ،

. تداعساب قفوم و  مدرم  یارب  تسا  ناضمر  کرابم  هام  تالوصحم  همھ  اھنیا  دھدیم . شرتسگ  ینامیا  یهعماج 

میرک  / ٠۴/١٣٩١/٠۴ نآرق  یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یعمج تکرح  چیھ  دوب ؛ روجھم  ام  روشک  رد  نآرق  توغاط ، نارود  رد  تسا . هدـش  هداد  ام  مدرم  هب  نآرق  توالت  نآرق و  اب  سنا  نآرق ، سرد  قیفوت  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادـخ 

، روشک نیلوئـسم  یارب  یلـصا  یاھهمانرب  زا  یکی  مالـسا ، تیمکاح  یمالـسا و  یروھمج  نارود  رد  دوب . دارفا  یـصخش  لـیم  دوب ، هچرھ  تفرگیمن ؛ ماـجنا  نآرق  جـیورت  رد 

توالت نکیل  تسا . یللملانیب  تاقباسم  نیمھ  مھ  نآ  رھاظم  زا  یکی  بخ ، هک  تساھهمانرب ؛ وزج  نآرق ، ظفح  نآرق ، مھف  نآرق ، اب  سنا  نآرق ، توـالت  تسا ؛ نآرق  جـیورت 

هب ینآرق ، ناحلا  نآرق و  تئارق  هب  توـالت و  هب  مینک  مرگرـس  مینک ، لوغـشم  ار  ناـمدوخ  میھاوخیمن  اـم  نآرق . رد  ربدـت  یارب  تسا  همدـقم  یھلا ، تاـیآ  یاـبیز  تئارق  نآرق و 

یارب دوشب  هدامآ  دـنک ، ادـیپ  عوشخ  دوش ، مرن  ناسنا  لد  هک  دوشیم  بجوم  شوخ  توص  اب  نآرق  توالت  تسا . قیرط  نیا  تسا ، همدـقم  نیا  یلـصا ؛ عوضوم  کـی  ناونع 

. میراد جایتحا  نیا  هب  ام  ینآرق ؛ تایآ  ینآرق و  فراعم  مھف 

نایراق  / ٣١/١٣٩١/٠۴ رادید  رد  تانایب 

یهیکت ربدت ، هب  دراد  جایتحا  نآرق  تشذگ ؛ دناوخ و  یرـسرس  دوشیمن  ار  نآرق  دمآ . دھاوخ  تسد  هب  نآرق  فراعم  رد  رکفت  لمات و  ربدت و  لاجم  دش ، ادیپ  نآرق  اب  سنا  یتقو 

؛ درب دھاوخ  یرتشیب  یهرھب  دنک ، ادیپ  یرتشیب  سنا  دـنک ، لمات  دـنک ، ربدـت  رتشیب  هچرھ  ناسنا  یظفل . یمالک و  یاھبیکرت  زا  یبیکرت  رھ  تاملک و  زا  یاهملک  رھ  یور  رب 

. تسا روجنیا  نآرق 

نایراق  / ٣١/١٣٩١/٠۴ رادید  رد  تانایب 

نایم رد  دراد  هللادـمحب  میدرک ، شرافـس  ـالبق  اـم  هک  نآرق  ظـفح  یهلئـسم  نیا  تسا . هدـش  یبوخ  تضھن  نآرق ، اـب  سنا  تضھن  اـم ، روشک  رد  اـم ، یهعماـج  رد  هللادـمح 

تـسرد ار  نآرق  یناعم  دـیناوتیم  دـیدرک ، ظفح  ار  نآرق  یتقو  میوش . سونام  میوش ، انـشآ  نآرق  اب  مھ  دـیاب  دـنک ؛ ادـیپ  راشتنا  مھ  دـیاب  دـنکیم ؛ ادـیپ  راشتنا  اـم  یاـھناوج 

رد نآرق ، اب  سنا  اب  ناسنا  دنک . ادیپ  دشر  دنک و  ادیپ  تسد  یلاع  فراعم  هب  دناوتیم  درک ، ربدت  یتقو  دنک ؛ ربدت  نآ  رد  دناوتیم  دیمھف ، ار  نآرق  یانعم  یتقو  ناسنا  دیمھفب ؛

. دنکیم ادیپ  دشر  نورد 

نآرق  / ١٩/١٣٩٢/٠۴ اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

ار نآرق  دـنناوتب  دـننک ، رارقرب  طابترا  نآرق  اب  دـیاب  هعماـج  داـحآ  یهمھ  میدـقتعم  اـم  میتسین ؛ عناـق  نیا  هب  اـم  هتبلا  دـناهدش . سوناـم  نآرق  اـب  اـم  یهعماـج  زورما  هللادـمحب 

نیب رد  زورما  هللادمحب  هک  نآرق  ظفح  نیا  و  تسا ؛ نآرق  رد  ربدـت  دـناسریم ، ینارون  قیاقح  هب  ار  ام  هک  هچنآ  دـننک . ربدـت  نآرق  رد  دـنناوتب  دـنمھفب ، ار  نآرق  دـنناوتب  دـنناوخب ،

نآرق و یهمیرک  تایآ  اب  سنا  رارکت و  ظفح و  ینعی  ربدـت . یارب  تسا  یبوخ  یهمدـقم  کی  تسا ، هدرک  ادـیپ  جاور  روشک  رـساترس  رد  روشک ، یاھناوج  نیب  رد  اھناوج ، امش 

. دنک ربدت  نآرق  رد  دناوتب  ناسنا  هک  دوشیم  بجوم  نداد ، رارق  هجوت  دروم  ار  یھلا  تایآ  یپردیپ 

میرک  / ١٣٩٣/٠٣/١٣ نآرق  ىللملانیب  تاقباسم  ىهرود  نیمکیوىس  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

ردق دندرک ، ظفح  ار  نآرق  هک  ىناسک  دننادب ؛ ار  طابترا  نیا  ردق  دندرک ، ادیپ  طابترا  نآرق  اب  هک  ىناسک  نآ  دـینک ؛ دایز  نآرق  اب  ار  ناتـسنا  منکیم  هیـصوت  زیزع  ناناوج  امـش  هب 

نآ دننکن ؛ اھر  دـنھدن ، تسد  زا  ار  کرابم  ىهتـشر  نیا  دنـسونام ، نآرق  توالت  اب  هک  ىناسک  نآ  دـنراد ؛ هگن  ناشدوخ  ىارب  ار  ىتمیق  رھاوج  نیا  دـننادب ؛ ار  نآرق  ظفح  نیا 

مدقهبمدق ار  ام  هک  تسا  ىیاھزیچ  اھنیا  دنھدب ؛ رارق  ناشدوخ  فدـھ  ار ، ىنآرق  میھافم  رد  قمعت  ار ، نآرق  ىناعم  رد  ربدـت  ار ، نآرق  رد  ربدـت  دـنطبترم ، نآرق  اب  هک  ىناسک 

مالـسا تما  هک  میـشاب  راودیما  میناوتیم  تقونآ  دراذـگب ، رثا  تسناوت  ام  لد  رد  ىنآرق  میھافم  میدـش ، کیدزن  نآرق  هب  میدـش ، سونام  نآرق  اب  رگا  دـنکیم . کیدزن  نآرق  هب 

رگا داد . دھاوخ  ىمالـسا  تما  هب  ادخ  تقونآ  ار  تزع  نیا  ( ١ (؛ نینموملل هلوسرل و  هزعلا و  و   دروآ :] دھاوخ  تسد  هب   ] ار لاعتم  ىادخ  ىوس  زا  ىهدـش  هداد  هدـعو  تزع 

. تسا اھنیا  نآ  تاکرب  راثآ و  میدش ، سونام  نآرق  اب 

میرک  / ١٣٩٣/٠٣/١٣ نآرق  ىللملانیب  تاقباسم  ىهرود  نیمکیوىس  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

ردق دندرک ، ظفح  ار  نآرق  هک  ىناسک  دننادب ؛ ار  طابترا  نیا  ردق  دندرک ، ادیپ  طابترا  نآرق  اب  هک  ىناسک  نآ  دـینک ؛ دایز  نآرق  اب  ار  ناتـسنا  منکیم  هیـصوت  زیزع  ناناوج  امـش  هب 

نآ دننکن ؛ اھر  دـنھدن ، تسد  زا  ار  کرابم  ىهتـشر  نیا  دنـسونام ، نآرق  توالت  اب  هک  ىناسک  نآ  دـنراد ؛ هگن  ناشدوخ  ىارب  ار  ىتمیق  رھاوج  نیا  دـننادب ؛ ار  نآرق  ظفح  نیا 

مدقهبمدق ار  ام  هک  تسا  ىیاھزیچ  اھنیا  دنھدب ؛ رارق  ناشدوخ  فدـھ  ار ، ىنآرق  میھافم  رد  قمعت  ار ، نآرق  ىناعم  رد  ربدـت  ار ، نآرق  رد  ربدـت  دـنطبترم ، نآرق  اب  هک  ىناسک 

مالـسا تما  هک  میـشاب  راودیما  میناوتیم  تقونآ  دراذـگب ، رثا  تسناوت  ام  لد  رد  ىنآرق  میھافم  میدـش ، کیدزن  نآرق  هب  میدـش ، سونام  نآرق  اب  رگا  دـنکیم . کیدزن  نآرق  هب 

اب رگا  داد . دھاوخ  ىمالـسا  تما  هب  ادخ  تقونآ  ار  تزع  نیا  نینموملل ؛ هلوسرل و  هزعلا و  و   دروآ :] دـھاوخ  تسد  هب   ] ار لاعتم  ىادـخ  ىوس  زا  ىهدـش  هداد  هدـعو  تزع 

. تسا اھنیا  نآ  تاکرب  راثآ و  میدش ، سونام  نآرق 

نآرق  / ٠٨/١٣٩٣/٠۴ اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

هب بوـسنم  مـالک  نـیا  ىمع ؛ ىف  ناـصقن  وا  ىدـھ  ىف  هداـیز  ناـصقن  وا  هداـیزب  هـنع  ماـق  ـالا  دـحا  نآرقلا  اذـھ  سلاـج  اـم  و  تـسا . روـن  باـتک  تـسا ، تـفرعم  باـتک  نآرق 

هدـش مک  وا  زا  ىاىروک  ىتفرعمىب و  ای  تسا  هدـش  نوزفا  وا  رد  ىتیادـھ  اـی  تساـخرب ، هک  تسـشن  نیا  زا  تسـشن ، نآرق  اـب  هک  ىـسکرھ  دومرف : تسا ؛ نینموملاریما 

، ناسنا تیادھ  دوشیم . مک  ناسنا  ىھارمگ  ىنعی  ىھارمگ ، رد  ناصقن  ىروک ، رد  ناصقن  تیادھ و  رد  شیازفا  دـیآىم ، دوجوهب  وا  رد  ىناصقن  کی  ىـشیازفا و  کی  تسا .

هجوت دـناوخ ؛ هجوت  اب  دـیاب  ار  نآرق  دوشیم . لصاح  نآرق  رد  ربدـت  هجوت و  اـب  هتبلا  نیا  تسا ؛ ىروجنیا  نآرق  اـب  تساـخرب  تسـشن و  دـنکیم ؛ ادـیپ  شیازفا  ناـسنا  ىھاـگآ 

هار ىمالسا  ىهعماج  تقو  نآ  دش ، نیا  رگا  دناوخ ؛ ار  نآرق  دیاب  ىنآرق  تادارم  هب  هجوت  اب  ىناعم ، هب  هجوت  اب  تسین ؛ بولطم  تاوصا  نیا  لیکشت  فرص  هک  میشاب  هتـشاد 

جراخ ناسنا  تامھوت ، تملظ  زا  سرت ، تملظ  زا  اھىھارمگ ، تاملظ  زا  تافارخ ، تاملظ  زا  رونلا ؛ ىلا  تاملظلا  نم  مھجرخی  اونما  نیذلا  ىلو  هللا  دنکیم . ادـیپ  ار  شدوخ 

ناسنا ىارب  نآرق  اب  سنا  نآرق و  اب  نتـسشن  اب  هک  تسا ]  ] ىتایـصوصخ اھنیا  راگدرورپ . اـب  سنا  رون  راـگدرورپ ، هب  برقت  رون  تفرعم ، رون  تیادـھ ، رون  رونلا ؛» ىلا   » دوشیم

هب هجوت  میدرک  ضرع  ررکم  تسا ؛ ورهبور  ىدج  ىاھـشلاچ  اب  زورما  ىمالـسا  ىهعماج  دراد . جایتحا  نیا  هب  زورما  ىمالـسا  تما  میراد ؛ جایتحا  نیا  هب  ام  دـیآىم و  دوجوهب 

تسا و هجاوم  اھـشلاچ  اب  ىمالـسا  ىهعماج  تسین . روجنیا  درک ؛ دھاوخ  ادیپ  هبلغ  ام  رب  تسا و  ىوق  نمـشد  هک  مینک  ساسحا  ام  هک  تسین  نیا  ىانعم  هب  اھـشلاچ 

، رگید تکرح  کی  رگید ، ىهلپ  کی  هللااشنا  رظن ، دروم  ىالتعا  ىوسهب  تکرح  ىخیرات  ریـس  لحارم  زا  دـناوتب  مالـسا  هکنیا  ىارب  تسا  ىتصرف  کـی  اھـشلاچ  اـب  ىهھجاوم 

؛ میدیدیم تلفغ  لاح  رد  ار  مالسا  ىایند  ىمالـسا ، ىرادیب  زا  لبق  ىمالـسا و  بالقنا  ىزوریپ  زا  لبق  ىاھهرود  رد  ام  تسا . ىروجنیا  زورما  دورب ؛ شیپ  رگید  ىهلحرم  کی 

، دـنکیم رتنشور  دـنکیم ، رتهاگآ  ار  ام  دـیآىم ؛ ىمالـسا  تما  ىھاگآ  کمک  هب  دـھدیم ، خر  مالـسا  ىاـیند  رد  هک  مھ  ىثداوح  تسا . ىھاـگآ  لاـح  رد  مالـسا  ىاـیند  زورما 

« نآرق رد  ربدت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 8 
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هلحرم نیلوا  مینکب ؛ تیوقت  زورهبزور  دیاب  ار  تریـصب  نیا  ام  دـنکانمیب ؛ ىمالـسا  تما  نینموم و  تریـصب  نیا  زا  مالـسا  نانمـشد  دـنکیم . رتصخـشم  ام  ىارب  ار  ام  فیاظو 

. میسانشب ار  اھشلاچ  نیا  هک  تسا  نیمھ 

نآرق  / ٠٢/٠٧/١٣٩۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

زا یکی  دریگب ، ماـجنا  نآرق  یهعاـشا  نآرق و  مھف  تـھج  رد  و  نآرق ، یارب  یراـکرھ  مالـسا ، یاـیند  رـسارس  رد  زورما  تـسا ؛ گرزب  یهنـسح  کـی  دـیداد  ماـجنا  هـچنآ  دـینادب 

ات نوگانوگ ، یاھهزیگنا  زا  رود  یناسفن و  سجاوھ  زا  رود  ادخ و  یارب  دینک  صلاخ  ار  اھتین  دوب . هنـسح  کی  امـش  راک  نیا  درک ؛ روصت  دوشیم  هک  تسا  یتانـسح  نیرتگرزب 

. دیشاب روجام  لاعتم  یادخ  شیپ  دریگب و  رارق  راگدرورپ  لوبق  دروم  هللااشنا 

هک مینک  شالت  ردقنآ  مینک ؛ یراک  دـیاب  مییانـشآان ؛ نآرق  میھافم  اب  ام  میاهناگیب ؛ نآرق  زا  ام  میرود ؛ نآرق  زا  ام  دـنک ؛ ادـیپ  همادا  یتسیاب  ام  روشک  رد  ینآرق  تکرح  نیا   و 

. دریگب رارق  ام  یاھروشک  ناملسم و  یاھتلم  یمومع  یاھنامتفگ  جیار و  میھافم  وزج  ینآرق  میھافم 

نآرق  / ٠٢/٠٧/١٣٩۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

قیرزت ار  یرگیلاباال  دـنکیم ، قیرزت  ار  یناـمیایب  اـم  رد  زورهبزور  نمـشد  دـنکیم . هدافتـسا  دراد  نمـشد  نآرق ، زا  اـم  یرود  نیا  زا  نآرق . زا  میرود  اـم  دـیمھف ؛ دـیاب  ار  نآرق 

لباقم رد  مسینویھص ، لباقم  رد  اکیرمآ ، لباقم  رد  دینیبب  یمالسا ، یاھروشک  هب  دینک  هاگن  یمالـسا ، یاھتلود  هب  دینک  هاگن  دنکیم . قیرزت  ار  دوخ  هب  یگتـسباو  دنکیم ،

للخ و نیا  یهمھ  دـش ؛ دـھاوخ  رپ  اھهرفح  نیا  یهمھ  میوشب ، کیدزن  نآرق  هب  رگا  ام  تسا . نآرق  زا  یرود  زا  یـشان  نیا  دـنراد ! یعـضو  هچ  نارگتراغ  لباقم  رد  نمـشد ،

دھاوخ تسرد  یگدـنز  مینک ، لمع  نآرق  هب  رگا ]  ] مییوگیم ام  هکنیا  یاـنعم  داد . دـھاوخ  ناـشن  ار  شدوخ  رفک  تیوھ  لـباقم  رد  یمالـسا  تیوھ  دـش ؛ دـھاوخ  هتـسب  جرف 

شاهراـبرد ردـقنآ  دوشب ، راـک  ردـقنآ  دوشب ، رارکت  ردـقنآ  مدرم ؛ نیب  رد  یمومع  یاـھنامتفگ  هب  دوشب  لیدـبت  دـیاب  فراـعم  نیا  دراد ، دوجو  ینآرق  فراـعم  تسا . نیا  دـش ،

یندشن نیا  هتبلا  یمالـسا ؛ یهعماج  تانیب  تاحـضاو و  وزج  دوشب  اھنیا  هک  دننکب  یرنھ  راک  نآ  یهرابرد  نادنمرنھ  ابدا و  ارعـش و  ردقنآ  دنـسیونب ، ردقنآ  دوشب ، قیقحت 

اھراک نیا  دـننکب ، تمھ  نید  لھا  لد و  لھا  رگا  هن ، دـشکیم ؛ لوط  لاس  دـص  مینکب ، میھاوخب  رگا  ار  اھراک  نیا  الاح  هک  دـننکن  لایخ  تسین ، مھ  سرتسد  زا  رود  تسین ،

. تفر نآرق  لابند  روجنیا  دیاب  دنکیم ؛ ادیپ  ققحت  دوز  یلیخ 

یناسنا  / ٠٣/٠١/١٣٩۶ مولع  نآرق و  یللملانیب  هرگنک  نیلوا  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

زیچ یلیخ  اـھنیا ، دـننام  یتـموکح و  یـسایس و  یعاـمتجا و  یلمع و  یرکف و  نوگاـنوگ  لـئاسم  رد  نآرق  زا  ماھفتـسا  نآرق و  هب  عوجر  نآرق و  تیعجرم  نآرق و  یهلئـسم 

یلیخ ام  هک  دـھدیم  ناشن  نیا ] [ ؛ دـنربدت لـھا  هک  یناـسک  یارب  نآرق  رد  ربدـت  یهنیمز ] رد  و  میراد [ ، یراـکمک  اـعقاو  میراـکمک ؛ اـھهنیمز  نیا  رد  اـعقاو  اـم  تسا . یمھم 

عوـضوم کـی  مـھم ، یهلئـسم  نـیا  یارب  نآرق  تـیعجرم  نـیا  دوـخ  بـخ ، نوگاـنوگ ؛ یاـھهنیمز  رد  یھلا  تاـیآ  یاـھدومنھر  زا  یھلا و  تاـیآ  زا  مـیاهدرک  مورحم  ار  ناـمدوخ 

. تسا ساسح  یساسا و 

میرک  / ٠٣/٠۶/١٣٩۶ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

نیمزرـس نیا  رد  نآرق  کرابم  رذـب  دـھدیم . ناشن  ار  شدوخ  دفکـشیم و  یکییکی  دراد  تسا ، ناریا  شمـسا  هک  یگرزب  ناتـسوب  نیا  رـساترس  زا  ینآرق  یاھلگ  هللادـمحب 

نیا رد  هملک  یعقاو  یاـنعمهب  نآرق  اـم ، یناوج  اـم و  یکدوک  یهرود  رد  دوـبن ؛ روـجنیا  هتـشذگ  رد  تسا . یمالـسا  ماـظن  رنھ  نیا  تسا ، بـالقنا  رنھ  نیا  هدـش ؛ هدیـشاپ 

[ نآرق اب   ] یلکب یمومع  یاضف  نکل  دندوب ، نآرق  اب  سنا  ای  نآرق  میلعت  ای  نآرق  یریگارف  لابند  هنادجم  هناقـشاع و  هک  دندوب  یناسک  رانکوهشوگ  هتبلا ] [ ؛ دوب روجھم  روشک 

فلتخم طاقن  زا  فلتخم ، نینـس  رد  ناکدوک ، اھناوجون ، اھناوج ، دـینیبیم  امـش  تسا ؛ انـشآ  نآرق  اب  روشک  یمومع  یاـضف  هللادـمحب  زورما  دوبن . اـھربخ  نیا  دوب ؛ هناـگیب 

. دننکیم ربدت  دننکیم ، لمات  دننکیم ، توالت  دنراد ؛ راکورس  نآرق  اب  دنراد ، سنا  نآرق  اب  روشک ،

یـسوسحم روطهب  ناـسنا  ار  اھتفرـشیپ  میتـسھ ؛ ناـمارق  بوخ  یاـھتوالت  دـھاش  اـم  بـالقنا ، لوا  زا  بخ  تسا . هدوب  بوخ  یلیخ  روـشک  رد  مھ  نآرق  توـالت  تفرـشیپ 

هیآ دنمھفب  یروجنیا  دننک ، ربدت  یروجنیا  دنناوخب ، یروجنیا  دنھدب ، ماجنا  ار  اھراک  نیا  هک  نآرق  نایراق  نآرق و  نایلات  هکنیا  یارب  میتشاد  هک  ییاھوزرآ  دنکیم . هدـھاشم 

ناـناوج بوخ ، ناگدـنناوخ  بوخ ، دـیتاسا  دوشیم ؛ هدروآرب  دراد  اـھوزرآ  نیا  یکییکی  هللادـمحب  میتـشاد - هشیمھ  هک  دوب  ییاـھوزرآ  اـھنیا   - ار هیآ  دـننک  اـقلا  یروجنیا  ار ،

تـسا یلوا  یاھمدق  اھنیا  تسا . دایز  یلیخ  نآرق  زا  یدـنمهرھب  نآرق و  اب  سنا  یهنیمز  رد  ام  یگدـنامبقع  تسا . راک  لوا  نیا  یلو  رکـش ؛ ار  ادـخ  بوخ ؛ ناناوجون  بوخ ،

همدـقم همھ  دریگیم ، ماجنا  هک  ییاھراک  نیا  اھندرک و  هیـصوت  نیا  اھنتـسشن و  نیا  تاـسلج و  نیا  هک  منکیم  رارکت  مھ  زاـب  ماهتفگ ، اـھراب  هدـنب  دریگب . ماـجنا  دـیاب  هک 

. تسا نیا  مھم  دنریگب ؛ سنا  ینآرق  میھافم  اب  مدرم ]  ] دریگب و سنا  نآرق  اب  تینھذ ، دوشب و  ینآرق  یاضف  ام ، مدرم  یمومع  تینھذ  روشک و  یاضف  هکنیا  یارب  تسا 

نآرق زا  ار  ییاـھزیچ  دـننک ، ربدـت  ینآرق  تاـکن  یور  رب  فـلتخم ، یاھرـشق  زا  رکف  ناـبحاص  هک  دـش  دـھاوخ  ادـیپ  لاـجم  نیا  تصرف و  نیا  تـقونآ  میتـفرگ ، سنا  نآرق  اـب  رگا 

. ندرک یگدنز  تسا ، یگدنز  یهرابرد  تالاوس  روظنم  تسین ؛ اھهھبش  تالاوس ، زا  مروظنم  دنھدب . باوج  نوگانوگ  تالاوس  هب  دنمھفب و  دننک ، طابنتسا  دننک ، هدافتـسا 

اب هعماج ]  ] نیا دـنکیم ، تکرح  دـھدیم و  تکرح  دراد  ییاھنامرآ  تمـس  هب  ار  یگدـنز  یتموکح ، کی  اب  یاهعماج  کـی  هکیتقو  تسا . اـم  لـباقم  رد  لاوس  اـھنویلیم  نـالا 

؛ ایند روما  اب  دروخرب  عون  رد  لام ، اب  دروخرب  عون  رد  اھیتسود ، ینمـشد و  عون  رد  اھیریگعضوم ، عون  رد  راتفر ، عون  رد  تاطابترا ، عون  رد  تسا ؛ هجاوم  لاوس  رازھ  نارازھ 

. درکن ادـیپ  ار  اـھلاوس  نیا  تسرد  یاـھباوج  هکنیا  رطاـخهب  دـش ، تخبدـب  هارمگ و  تیرـشب  دراد . باوـج  اـھلاوس  نیا  یهمھ  تسا ؛ حرطم  هک  تـسا  یتـالاوس  هـمھ  اـھنیا 

هدننکهارمگ یاھخساپ  یفارحنا ، یاھخـساپ  طلغ ، یاھخـساپ  تفرگن ؛ ارف  دشن ، دلب  اھلاوس  نیا  هب  ار  تسرد  یاھباوج  هک  تسا  نیا  رطاخهب  رـشب - و   - ایند زورما  یتخبدب 

رگیدکی اب  هعماج  داحآ  یاھلد  درادن ، یحور  شمارآ  درادن ، تیونعم  درادـن ، افـص  درادـن ، تینما  ایند  اجنیا ؛ هب  هدیـسر  زورما  اذـل ] ، ] درک لمع  دیـسر ، شنھذ  هب  درک ، تفایرد 

. تسا روجنیا  ایند  یهمھ  تسا ، ایند  زورما  تیعضو  نیا  تسین ؛ فاص 

الـصا دنـشاب ؛]  ] ایند رد  دحاو  نت  کی  لثم  دیاب  اھناسنا  دـننک . کمک  رگیدـکی  هب  دـنزروب ، تبحم  مھ  هب  دنـشاب ، طبترم  مھاب  دـیاب  اھلد  دـناهدش ، قلخ  طابترا  یارب  اھناسنا 

اھلد یرود  اجهمھ  یھارمگ ، اجهمھ  سرت ، اجهمھ  ینماان ، اجهمھ  گنج ، اجهمھ  دینیبب  دینک  هاگن  امش  زورما  اما  هدش ؛ ریبدت  یروجنیا  هدش ، هتخاس  یروجنیا  رـشب 

باوج تسرد  یگدـنز  تالاوس  هک  تسا  نیا  رطاخهب  همھ  اھنیا  مورحم ؛ یاهدـع  دـنمهرھب ، رادروخرب و  یاهدـع  شحاف ؛ یتاقبط  فالتخا  یـشالتم ؛ اھهداوناخ  رگیدـکی ؛ زا 

نیا یالتبم  ناسنا ، اھدرایلیم  تسا ؛ ـالتبم  تیرـشب ، هدـمآ و  دوجو  هب  اـیند  رد  جوعموجـک  یـسایس  یداـصتقا و  یاـھماظن  نیا  تقونآ  هدـش ؛ هدـیمھف  طـلغ  هدـشن ، هداد 

لوق هب  دـییامرفب  ضرف  هک  یـسکنآ  ینعی  تسھ ، یتاـقبط  فـالتخا  مییوگیم  اـم  یتقو  هک  تسین  روجنیا  دـنیالتبم . مھ  دنتـسھ  رادروخرب  هک  ییاـھنآ  یتـح  دنتیعـضو ؛

یگدـنز رد  یناور - یحور ،  - یتالکـشم ییاھیراتفرگ ، ییاھیتخبدـب ، مھ  وا  هن ، تسا ؛ شوخ  یلیخ  تحار و  یلیخ  تسا ، ییاکیرمآ  یهعماـج  دـصرد  کـی  وزج  فورعم 

اب دسانشن ، ار  میقتـسم  طارـص  دسانـشن ، ار  تسرد  هار  هک  یاهعماج  دنراتفرگ . همھ  ینعی  تسا ؛ رتشیب  ریقف  مدآ  یاھیراتفرگ  زا  یھاگ  هللااشامٰیلا ، هک  دراد  شدوخ 

رارکت دناهتفگ  دینکیم و  رارکت  همھ  نیا  امش  هکنیا  دنتسھ . یایھارمگ  تلالض و  نینچ  کی  راچد  زورما  هنافـساتم  یرـشب  عماوج  نیا  تسا . روط ] ] نیا دشابن ، طبترم  ادخ 

. تسا میقتسم  طارص  یانعم  نیا  درادن ؛ دوجو  نآ  رد  تالکشم  نیا  اھتفآ ، نیا  هک  یھار  نآ  ینعی  میقتسم  طارص  تسا . نیمھ  رطاخهب  میقتسملا ،» طارصلا  اندھا   » دینک

تقونآ میدرک ، ربدت  نآرق  رد  رگا  میدیمھف ، تسرد  ار  نآرق  رگا  میتفرگ ، سنا  نآرق  اب  رگا  تسا . نآرق  رد  تیادھ  نیا  دنک ؛ تیادھ  ار  امـش  هک  دیھاوخیم  لاعتم  یادـخ  زا  مئاد 

سنا رتشیب  نآرق  اـب  هچرھ  هللااـشنا  ـالاح  زیزع ، ناـناوج  تسا . یمھم  زیچ  نیا  نیا ، لاـبند  میورب  یتسیاـب  دـش ؛ دـھاوخ  هداد  اـم  هب  یگدـنز  تـالاوس  هب  تسرد  خـساپ 

یروجنیا نآرق  دش ؛ دیھاوخ  هنشت  رتشیب  دش ، دیھاوخ  قاتشم  رتشیب  دیـشونب ، اراوگ  تبرـش  نیا  زا  هچرھ  دش ؛ دھاوخ  راکـشآ  امـش  یارب  رتشیب  قیاقح  نیا  دیریگب ،

. تسا

« نآرق رد  ربدت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 9 
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هقف  / ١٣٩٧/٠١/٢٨ جراخ  سرد  یادتبا  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

یرورـض مزال و  یاھفرح  وزج  دندرک ، نایب  نآرق  رد  ربدـت  نآرق و  سرد  تیمھا  رد  ناشیا  هچنآ  دوب . مزال  ام  یهمھ  یارب  زغمرپ و  اجب و  نیتم و  الماک  یتئارق  یاقآ  بانج  تانایب 

یتمھاب مدآ  کی  تقونآ  هتبلا  درکیم ؛ ساسحا  ناسنا  شیبومک  ار  نیمھ  شیپ - اھلاس   - اھام یگبلط  ناـمز  تسا ؛ یمیدـق  درد  کـی  هتبلا  نیا  تسا . اـم  یهعماـج  زورما 

ای زامن  یهلئـسم  لثم  دنتـسھ ؛ هیـضق  نیا  لابند  تیدج  اب  افاصنا  مھ  ناشیا  دراد ؛ دوجو  نآرق  یاھـسرد  یدودـح  ات  زورما  هللادـمحب  بخ ، میتشادـن ... . یتئارق  یاقآ  لثم 

رد هک  یراکتبا  اب  دنراد ، هک  یدھجودج  اب  دنراد ، ناشیا  هک  یـشالت  اب  مھ  نآرق  ریـسفت  یهیـضق  رد  هللااشنا  دندش ؛ قفوم  دندرک و  لابند  ناشیا  هک  تاکز  یهلئـسم  لثم 

؛ مینونمم یلیخ  میدرک و  هدافتسا  زورما  دنشاب . قفوم  تسا - صاخ  بھاوم  وزج  اھنیا  زا  یضعب  هک   - هداد یتئارق  یاقآ  هب  لاعتم  یادخ  هک  ییاھتبھوم  اب  تسھ و  ناشیا 

. دینکب لمع  دیریگب و  میمصت  هللااشنا  دینک و  رکف  هلئسم  نیا  یور  هک  دینک  شالت  ناتسود 

نآرق  / ١٣٩٧/٠٢/٠۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یهمدقم تسا ؛ همدقم  تاسلج  نیا  رد  نآرق  ندناوخ  تسا ، همدقم  نآرق  ظفح  تسا ؛ همدقم  همھ  اھنیا  دننام  نآرق و  دیوجت  نآرق و  نحل  نآرق و  توالت  نآرق و  ندناوخ  نیا 

یتسیاب هک  دیوشب  ورهبور  ساسحا  نیا  اب  مشچ ، نیا  اب  نآرق  اب  دیتسھ - ناوج  بلغا  امـش   - زیزع یاھناوج  امـش  تسا . ندرک  لمع  یهمدقم  ندیمھف  تسا و  ندـیمھف 

دیقم نیا ] هب  [ ؛ دـیروایبرد لمع  یهصنم  هب  ار  اھنآ  دـیریگب و  ارف  ناتیتموکح - یگدـنز  ناتیعامتجا و  یگدـنز  ناتیـصخش ، یگدـنز   - ناتدوخ یگدـنز  یارب  ار  نآرق  فراـعم 

. دیوشب

میرک  / ١٣٩٧/٠٢/٢٧ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

یمالـسا بالقنا  تاکرب  زا  اھنیا  دـنکیم و  ادـیپ  هعـسوت  روشک  رد  نآ  رد  ربدـت  نآ و  ظفح  نآ و  نتخومآ  نآ و  هب  قوش  نآ و  میھاـفم  نآرق و  زورهبزور  هک  میرازگـساپس  ار  ادـخ 

، ناـمراکفا ناـمتایلمع ، ناـمتاینھذ ، یهمھ  رد  نامیگدـنز ، یهمھ  رد  نیا ، زا  شیپ  ار  نآرق  میراد ؛ هلـصاف  نآرق  اـب  اـم  میرود ، یلیخ  نآرق  زا  اـم  لاـح ، نیا  اـب  یلو  تـسا ؛

. نآرق هب  میوشب  کیدزن  دیاب  تسین ؛ هنافساتم  زورما  نیا  و  میھدب ؛ رارق  دوخ  ماما  اجلم و  یداھ و  یتسیاب  نامراتفر  ناممزع ،

زا هـک  یاهـبطخ  نـیا  رد  دـینکن . شوـمارف  ار  نآرق  رد  ربدـت  دـینکن ، شوـمارف  ار  نآرق  توـالت  دــینک ؛ رتـشیب  زورهـبزور  ار  نآرق  رد  ربدــت  ار و  نآرق  اـب  سنا  زیزع ، یاـھناوج  اـمش 

نآرق یاپ  یتقو  یمع ؛ نع  ناصقن  یدـھ و  یف  هدایز  ناصقن  وا  هدایزب  هنع  ماق  الا  نآرقلا  اذـھ  دـحا  سلاج  ام  دومرف : دـش ، هدـناوخ  اـجنیا  رد  مالـسلاهیلع )  ) نینموملاریما

، دوشب رتشیب  دیاب  ام  تفرعم  دشاب ؛ هدرک  ادیپ  شھاک  ام  یلدروک  دشاب و  هدرک  ادـیپ  شیازفا  ام  تیادـھ  دـیاب  میتساخرب ، نآ  زا  یریگهرھب  زا  دـعب  نآرق  رانک  زا  میتسـشن و 

. دوشب رتنوزفا  تدابع  هب  ام  قوش  دوشب ، رتشیب  لاعتم  یادخ  هب  ام  برق  دوشب ، رتشیب  هقح  فراعم  اب  ام  سنا 

نآرق  / ١٣٩٨/٠١/٢۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یهدـیاف ود  دـشاب ، ییاجهب  تسرد و  توالت  توالت ، رگا  مینک . نیمات  نامدوخ  یارب  یتسیاب  ار  نیا  تسا ؛ ینآرق  تفرعم  ندروآ  تسد  هب  نآرق و  مھف  یهمدـقم  نآرق  توالت 

، یونعم هجوت  هب  دنراد  جایتحا  اھناسنا  میتسھ ؛ یدام  روما  رد  قرغ  ام  دشخبب . قمع  دنک ، قیمعت  ار  ام  یونعم  حور  ار ، ام  تیونعم  هکنیا  یکی  دـھدب : ام  هب  دـیاب  ار  مھم 

ینآرق تفرعم  زا  ار  نآ  میناسرب و  ددم  نامدوخ  یهشیدنا  نامدوخ و  رکف  هب  هکنیا  مود  و  دوشیم . لصاح  ار - نآرق  مینک  توالت  بوخ  رگا   - نآرق توالت  اب  نیا  تیونعم و  حور  هب 

دھاوخ نشور  ام  یارب  یگدـنز  تایح و  میھافم  زا  یلیخ  میوشب ، سوناـم  نآرق  اـب  رگا  دراذـگیم . رثا  اـم  نھذ  رد  مھ  دراذـگیم ، رثا  اـم  لد  رد  مھ  نآرق ، ینعی  مینک ؛ هیذـغت 

، اھنیا لاثما  ملاع و  تیغاوط  لباقم  رد  ار  دوخ  ناسنا  ندرک  لیلذ  رگیدکی ، اب  اھناسنا  یاھینمـشد  رگیدکی ، هب  اھناسنا  یاھتنایخ  اھـسای ، اھیمھفدـب ، اھیورجـک ، دـش .

. دھدیم تفرعم  ام  هب  مھ  دھدیم ، تیونعم  ام  هب  مھ  نآرق ، تسا . نآرق  زا  یرود  زا  یشان  همھ 

میرک  / ١٣٩٨/٠٢/١۶ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

ترخآ راک  نایاپ  مھ  تسا ، نیقتم  هب  قلعتم  ایند  راک  نایاپ  مھ  نیقتم ؛ هب  تسا  قلعتم  راک  نایاپ  هچ ؟ ینعی  راک - نایاپ   - تبقاع بخ  ( ۴ (؛ نیقتملل هبقاعلا  و  دیوگیم : نآرق 

. دیـشاب یقتم  دـیاب  دـیوشب  زوریپ  نمـشد  رب  دـیھاوخب  رگا  گـنج  نادـیم  رد  مھ  تسا ، نیقتم  هب  قلعتم  دوـشب  زوریپ  دـھاوخب  رگا  تازراـبم  مھ  تسا ، نیقتم  هب  قـلعتم 

نم یـشب  مکنولبنل  و  الثم ]: ای  . ] میرذـگن هلمج  زا  مینک ، ادـیپ  تقد  مینک ، ادـیپ  قمع  هدرخ  کی  ار  نیا  تسا ؛ نیقتم  لاـم  تبقاـع  دـینیبیم ] ، ] دـینکب تقد  رگا ] ! ] دـینیبب

نیا یور  رب  تاملک ، نیا  یور  رب  دـنک  لمات  یتسیاب  ناسنا  تسیچ ؟ عوج  تسیچ ؟ فوخ  نیا  ( ۵ (؛ نیرباصلا رـشب  تارمثلا و  سفنالا و  لاومالا و  نم  صقن  عوجلاو و  فوخلا 

. تسا اھنیا  نآرق ، رد  ربدت  تسا ؛ نآرق  رد  ربدت  نامھ  نیا ، یانعم  میھافم ؛

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

یایرد کی  هراشا ، کی  اب  هملک ، کی  اب  یھاگ  نآرق  رد  لاعتم  یادـخ  هن ، دـننکب ؛ یدـنبعوضوم  دـننکب ، یدـنبلصف  کی  هک  تسین  یرـشب  یاھباتک  ناـیب  لـثم  ناـیب  نآرق ، رد 

فراعم یھاگ  مینکب ، هدافتسا  نآ  مھف  یارب  یرـشب  درخ  زا  رگا  میجنـسب ، ار  داعبا  رگا  مینک ، رکف  رگا  مینک ، ربدت  هچنانچ  رگا  هک  دنکیم  ریزارـس  ناسنا  تمـس  هب  ار  تفرعم 

 - ناربمغیپ ریغ  ای  ناربمغیپ  هب  عجار  دنلب ، ای  هاتوک  دنکیم ، نایب  دراد  نآرق  هک  یتیاکح  کی  نمض  رد  هک  دییامرفب  ضرف  ای  دوشیم . لصاح  ناسنا  یارب  هملک  کی  رد  یبیجع 

ود یوگتفگ  لالخ  رد  دینک  ضرف  الثم  مینکیم ، هدافتسا  نآ  زا  ام  دھدیم و  میلعت  ام  هب  ار  یبلطم  کی  نآ ، لالخ  رد  - ناگتـشذگ زا  دراد  دوجو  یناوارف  یاھناتـساد  نآرق  رد  هک 

هثداح نآ  هب  صوصخم  اما  تسا ، هثداح  کی  هب  طوبرم  هچ  رگا  نایب  نیا  اـما  تسھ ، نآرق  رد  هثداـح  نآ  هب  تبـسن  یناـیب  کـی  هداـتفا ، قاـفتا  ینیعم  یهثداـح  کـی  اـی  رفن .

دراد تیلک  نایب  نیا  تسین ؛

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

لاعتم یادـخ  هب  هجوت  اب  میناوخب ، ربدـت  اب  میناوخب ، تقد  اب  میناوخب ، دایز  میناوخب ، ار  نآرق  درب . هرھب  ینآرق  تیادـھ  زا  هام  نیا  رد  ناوتیم  اقح  تسا و  نآرق  هام  ناضمر  هام 

نا هللا و   » هک تسا  مالـسلا ) هیلع   ) نینموـملاریما ریبـعت  نیا  دـنکیم ؛ ادـیپ  ـالج  نآرق  اـب  لد  هک  مینادـب  مینک و  کـمک  بلط  نآرق  توـالت  رد  لاـعتم  یادـخ  دوـخ  زا  میناوـخب ،

دـندرک و نایب  نآرق  دروم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نینموملاریما هک  تسا  هغالبلاجـھن  مشـشوداتفھودص  یابیز  رایـسب  یهبطخ  نیا  نآرقلا ؛» اذـھ  لثمب  ادـحا  ظـعی  مل  هناـحبس 

لثم ینامـسآ ، یاھباتک  زا  کی  چیھ  رد  لاعتم  یادخ  نآرقلا ؛ اذھ  لثمب  ادحا  ظعی  مل  هناحبـس  نا هللا  و  دـیامرفیم : اجنیا  میاهدـناوخ . اھتبحـص  رد  یھاگ  ام  ار  نآ  زا  یتارقف 

ار لد  دنکیم ، یراھب  ار  لد  لد ؛ راھب  بلقلا ؛ عیبر  هیف  نیمالا و  هببس  نیتملا و  لبح هللا  هناف  هدرکن . ییامنھار  ار  اھنآ  هدادن ، سرد  اھنآ  هب  هدرکن ، هظعوم  ار  رـشب  داحآ  نآرق 

یهملک نیا  هریغ ؛ الج  بلقلل  ام  ملعلا و  عیبانی  بلقلا و  عیبر  هیف  و  دھدیم ؛ رارق  یقیقح  تاھجوت  فراعم و  ندنایور  یهنیمز  ار  لد  دنکیم ، زبسرـس  ار  لد  دـنکیم ، توارطاب 

. تسا مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما شیامرف  رد  الج » »

جح  / ١۴٠١/٠٣/١٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد ربدـت  زا  نیموصعم ، تانایب  زا  مینک  هدافتـسا  مینک ، رکف  میناوتب  ام  هچنانچ  رگا  هک  هدرک  نایب  ار  جـح  تمکح  یهمھ  ابیرقت  هاتوک  یهلمج  کی  رد  جـح  یهراـبرد  میرک  نآرق 

؛ رگید تسین  مھ  هبعک  طقف  هتبلا ] [ ؛ سانلل امایق  مارحلا  تیبلا  هبعکلا  لعج هللا  دیامرفیم : هدـئام  یهروس  نیمھ  رد  دـیمھف . دوشیم  اھزیچ  یلیخ  هملک  کی  نیا  زا  نآرق ،

سانلل امایق  تسیچ ؟ یارب  اھنیا  یهمھ  ار ــ  فیرـش  یهبعک  صوصخ  هن  دنک ، نایب  دھاوخیم  ار  جـح  یهعومجم  هک  اھنیا ــ  لاثما  دـئالق و  یدـھ و  مارحلارھـش ، دراد ]  ] دـعب

[ ینعی [ ؛ تسا یـشلا " هب  موقی  ام   " یانعم هب  اجنیا  رد  مایق  دـنیوگیم  دـناهدرک و  انعم  ریـسفت  لھا  تغل و  لھا  ار  مایق  تسین . یردـصم  یانعم  هب  اجنیا  رد  ماـیق » . » تسا
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یلیخ نیا  تسا ؛ رشب  یگدنز  نوتـس  جح ، هک  دیوگیم  لاعتم  یادخ  اجنیا  تسا . مایق  نوتـس ، نآ  مایق ؛"  " دنیوگیم نیا  هب  دنکیم ؛ نوتـس  کی  هب  هیکت  یئانب  کی  نوتس ؛

لام تسا ، سان  لام  تسین ؛ هعومجم  کی  تیعمج ، کی  لسن ، کـی  دادـعت  رفن ، دـنچ  نآ ، نیا و  امـش و  نم و  لاـم  تسا ؛ ساـن  لاـم  تسا ؛ ساـنلل " اـمایق  . " تسا مھم 

یلم تورث  یهراـبرد  یکی  هدـش : هدرب  راـک  هب  نآرق  رد  ماـیق  یهملک  نیا  هبترم  ود  هتفر ؛ راـک  هب  نآرق  رد  راـبود  ماـیق »  » یهملک نیا  رـشب . یارب  تسا  ماـیق  تـسا ، تیرـشب 

و هداد ، رارق  هعماج  ماـیق  یهلیـسو  لاـعتم  یادـخ  ار  تورث  هعماـج ، رد  ار  لاـم  ار ، لاوما  تسا . اـجنیا  طـقف  نیا  اـمایق ؛ مکل  لـعج هللا  یتلا  مکلاوما  اھفـسلا  اوتوت  ـال  تسا :

مھ یکی  دراد . نآ  هب  جایتحا  رشب  یدام ، یهبنج  ظاحل  زا  دراد ؛ لام  تورث و  هب  زاین  دنکب . تکرح  دناوتیمن  هعماج  هک  تورث  نودب  لام و  نودب  رگید ؛ تسا  نیمھ  مھ  شعقاو 

. تسا مایق  مھ  اجنیا  سانلل ؛ امایق  مارحلا  تیبلا  هبعکلا  لعج هللا  تسا : اجنیا 

(ع)  / ١٢/١۴٠١/٠۶ تیب لھا  یناھج  عمجم  سالجا  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

لمع رد  هچنآ  اما ] ، ] دوشیم هداد  راعش  یلیخ  هتفرگ . ماجنا  اھنیا  یوس  زا  هطلس ، ماظن  اب  یرابکتـسا ، ماظن  اب  یهلباقم  رد  تکرح  نیرتمھم  هک  دنرختفم  تیبلھا  ناوریپ 

رپس هنیس  داتسیا ، هطلس  ماظن  لباقم  رد  هکنیا  هب  تسا  رختفم  هعیـش  تسا . یمالـسا  یروھمج  مچرپ  نآ  تسا و  یـصخشم  حضاو و  زیچ  کی  هداتفا  قافتا  نیمز  یور 

فارتعا اھنآ  دوخ  زورما  هک  درک  فقوتم  درکیم  تکرـش  هنارابج  هناملاظ و  وحن  هب  اـھتلم  اـھتلود و  اـھروشک و  یگدـنز  نوئـش  یهمھ  رد  هک  ار  یرـس  تفھ  یاـھدژا  نیا  درک ،

راختفا نیا  تسا و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  تاراختفا  زا  یکی  نیا  هدـش ؛ بیرخت  هدـنام و  فقوتم  یمالـسا  یروھمج  یهلیـسو  هب  ناشیاھهتـساوخ  زا  یرایـسب  دـننکیم 

نآرق زا  یریگماھلا  نآرق و  رد  ربدـت  هب  ار  ام  هک  دـندوب  اھنآ  ربمغیپ ؛ تیبلھا  و  مالـسلا ) مھیلع   ) ٰیدـھ یهمئا  تانایب  زا  یریگماـھلا  رطاـخ  هب  رگم  تسین  نیا  و  تسا . هعیش 

لمع دـیاب  یروج  هچ  هک  دـندنامھف  ام  هب  ناشدوخ  یلمع  یهریـس  اب  هک  دـندوب  اھنآ  دـندرک ؛ نییبت  ام  یارب  ار  ینآرق  فراعم  هک  دـندوب  اھنآ  دـندرک ؛ صیرحت  دـندرک ، قیوشت 

(. مالسلا هالصلا و  هیلع   ) یرکسع ترضح  ات  مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) نینموملاریما دوخ  زا  درک ؛

میرک  / ١۴٠٢/٠١/٠٣ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

مدرم دـینکیم  هظحالم  امـش  هک  یبرع ، یاھروشک  رد  دـنرادن . یتسرد  ییانـشآ  نآرق  نابز  اب  هک  تسا  نیا  ام  زیزع  مدرم  لکـشم  هتبلا  داد . ماـجنا  ربدـت  اـب  دـیاب  ار  توـالت 

، ار دارم  دنمھفیم  میقتـسم  مدرم  دنناوخیم ، نآرق  زامن  زا  شیپ  ارق  هک  رگید ، یاھاج  ای  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دجـسم  رد  الثم  زامن ، یارب  دناهتـسشن  هک  یلومعم 

هب جایتحا  رتشیب  دـشابن و  مدرم  داـحآ  راـیتخا  رد  نآ  رتشیب  تسا  نکمم  هک  دراد  یقیمع  نطاـب  ( ١ (؛» قیمع هنطاب  قینا و  هرھاـظ   » هتبلا هک  ار ؛ نآرق  رھاـظ  ناـمھ  ینعی 

ار نیا  تسا ؛ اجنیا  ام  لکشم  دننک ؛ هدافتسا  دنناوتیم  همھ  مھ  رھاوظ  نیمھ  زا  دراد ؛ هدافتسا  همھ  یارب  نآرق  رھاظ  نیمھ  نکل  دشاب ، هتشاد  شلھا  حیضوت  ریـسفت و 

. مینک لح  یروج  کی  دیاب 

« : نآرق رد  ربدت   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

شنمشوخ  /   ١٣٨٧/١٠/٠١ لضفلاوبا  هدنسیون :  دیجم /  هللامالک  اب  لماعت  رد  نیداینب  یلصا  نآرق » رد  ربدت  »

بیبحلآ  /   ١٣٩٠/٠٧/٠١ هنیکس  هدنسیون :  نآرق /  رد  ربدت  موھفم  یسانشزاب 

« نآرق رد  ربدت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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