
حتفم  / ٠٩/٢۶/١٣۶۴ رتکد  تداھش  درگلاس  مسارم  رد  تانایب 

هب سدـقم  راـک  نیا  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  تسا . یداـبع  لـمع  کـی  سرد  تسا ، نیا  لوا  زا  یگبلط  تیبرت  دوشیم . بوـسحم  تداـبع  کـی  هیملع  یاـھهزوح  رد  سرد 

رـضاح سرد  رد  وضو  اب  ات  دنریگیم  وضو  سرد  یهسلج  هب  نتفر  زا  شیپ  هک  یبالط  سرد و  رـس  دـنورب  وضو  اب  ات  دـنریگیم  وضو  سرد  زا  لبق  هک  یدـیتاسا  دـیایب . باسح 

تشادن و دوجو  یناحتما  چیھ  اھهزوح  رد  هک  یزور  نآ  ار  سرد  سرد . دنورب  دـنریگب  وضو  هک  تسا  جـئار  یلومعم و  یاھزیچ  زا  یکی  نیا  دنتـسین . مک  اھهزوح  رد  دـنوشب ،

تروـص هب  تـبغر و  قوـش و  اـب  هزوـح  یهـبلط  مـھ  اـھزور  ناـمھ  رد  ار  سرد  دـیدناوخ . یچ  منیبـب  اـیب  دـیدناوخ و  سرد  ردـقچ  امـش  هـک  دیـسرپیمن  یـسک  زا  سکچیھ 

یتقو نآ  ار  ملع  بلاط  کی  دناوتیمن  یھلا  یورخا و  یونعم و  یهزیگنا  زج  یاهزیگنا  چیھ  درکیم  لابند  یگدـنز  یاھهولج  زا  یرایـسب  ندرک  شومارف  اب  ریذپانیگتـسخ و 

یگبلط یگدنز  زا  یباسح  تسرد و  لیلحت  کی  هنافـساتم  ام  دنکیمن . ندـناوخ  سرد  هب  راداو  روجنیا  یدـناوخ ؟ یک  شیپ  دـیدناوخ و  یچ  امـش  اقآ  دنـسرپیمن  وا  زا  هک 

. میرادن

حتفم  / ٠٩/٢۶/١٣۶۴ رتکد  تداھش  درگلاس  مسارم  رد  تانایب 

زونھ تسھ . مھ  زونھ  هیملع  یاھهزوح  رد  یمھم  هداعلاقوف  زیچ  کی  نیا  ندناوخ  سرد  یھلا  یعرش و  یهفیظو  کی  یدابع  راک  کی  ناونع  هب  سرد و  نتـسناد  تدابع 

هبلط دـنوریم  دوریم . رھـش  زا  دوریم ، اتــسور  زا  دوریم ، ناتــسریبد  زا  دوریم ، هاگــشناد  زا  دوـشیم ، هـبلط  دوریم  دوـشیم  اـپ  هـک  یناوـج  نآ  دـینیبب  امــش  مـھ 

. دراد انثتـسا  هتبلا  هدروآ ، هدناشک  ار  نیا  یونعم  فدھ  کی  نیا ، هک  دـینیبیم  ینکب ؟ راکچ  یھاوخیم  یدـش ؟ هبلط  ارچ  دیـسرپب  وا  زا  دـیورب  امـش  هک  یتقو  دـنوشیم .

دیوگیم هدـمآ . یونعم  فدـھ  کی  لابند  هب  تسا . نیا  یمومع  گنر  تسا ، نیا  لاور  اـما  دنـشاب  هتـشاد  رگید  یاـھهزیگنا  دنـشاب ، انثتـسا  یناـسک  تسا  نکمم  یدراوم 

هاگـشناد رد  هک  یلاح  رد  تسا . نیا  هزیگنا  لوا  زا  الـصا  ار . مدرم  منک  یئامنھار  مریگب  داـی  ار  مدرم  منک  یئاـمنھار  مدـمآ  منک . قیقحت  ار  مالـسا  ممھفب ، ار  مالـسا  مدـمآ 

مدمآ منک ، ادیپ  بوخ  لغـش  کی  ات  مدـمآ  تفگیم ، دـیوشب ؟ وجـشناد  یدـمآ  ارچ  امـش  اقآ  دندیـسرپیم  وجـشناد  کی  زا  رگا  دوبن . نیا  ام  یھاگـشناد  گنھرف  ام و  یلبق 

ار مایگدـنز  مشاـب ، هتـشاد  هدـنیآ  رد  یبوخ  دـمآرد  ـالثم  کـی  اـت  مدآ  هک  دـیوگب  هکنیا  زا  دوبن  یئاـبا  چـیھ  و  هچ ، منادیمن  موشب  سدـنھم ، موشب  کـشزپ ، ـالثم  موـشب 

، دشاب هدنیآ  یگدنز  نیمات  مھ  شلد  رد  رگا  یدمآ ؟ یچ  یارب  امش  اقآ  دنـسرپب  یاهبلط  کی  زا  رگا  تسا ، بیع  نیا  هیملع  یهزوح  فرع  رد  منکب . نیمات  بوخ  مھاوخیم 

کی تسا ، یفنم  شزرا  کی  نیا  دـنکب ! نیمات  ار  شایگدـنز  هکنیا  یارب  دوشب  هبلط  دـیایب  رفن  کی  هک ا  دوشیم  بوسحم  بیع  کی  نیا  دروایب ، ناـبز  هب  دـنکیمن  تارج 

هاگـشناد هزوح و  نیب  مینزب  لاناک  میرادرب ؛ ار  مدـق  کـی  نیمھ  میناوتب  اـم  رگا  هاگـشناد ، یوت  دـیایب  رگا  هیحور ، نیمھ  قلخ ، نیمھ  دـینیبب  تسا . هایـس  یفنم و  یهطقن 

دینیبب اما  تسین . مھ  یناسآ  راک  لاـقتنا  نیا  هتبلا  هک  هاگـشناد  هب  مینک  شلقتنم  اـم  ار  نیا  نداد ، ماـجنا  یھلا  یهفیظو  ناونع  هب  نتـسناد و  تداـبع  ار ، سرد  یهیحور 

. دش دھاوخ  اپرب  یمیظع  تمایق  هچ 

نویناحور  / ٠۴/١٣۶٨/٠۴ بالط و  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

یملع یهعماج  یونعم  ماکحتـسا  رب  میراد ، ناوت  هچرھ  هک  تسا  نیا  متـسھ -  یناحور  میظع  یهعومجم  نیا  رد  ییهبلط  مھ  هدـنب  هک  تیناحور -  یهعماـج  اـم  فیلکت 

. تسا ماما -  یوربآ  صوصخب  بالقنا -  مالسا و  یوربآ  تیناحور ، یوربآ  اریز  دنوش ؛ دراو  ایز  ایشم و  ارکف و  المع و  هنیمز ، نیا  رد  مرتحم  یاملع  مییازفیب . تیناحور 

نویناحور  / ١١/١٣۶٨/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مدرم هک  دشاب  یعرو  اوقت و  فعـض  زا  یکاح  هک  دنزب  رـس  وا  زا  یلمع  رگا  دنکب و  هدافتـسا  وس  ییامنتردق و  یبلطتردـق و  دوشب و  جراخ  دوخ  یز  زا  تیناحور  رگا  زورما ،

لبق یهرود  اب  ینعی  تسا ؛ ییانثتـسا  نویناحور  ام  عضو  زورما  مھ ، تھج  نیا  زا  تسا . ناربج  لباقریغ  شاهمطل  اھنیا  زا  مادک  رھ  دنراد ، دامتعا  وا  هب  دندرک و  غارـس  وا  رد 

، ماظن نوچ  زورما  اما  درکیم ؛ تیارـس  تیناحور  یهمھ  هب  دوب و  هعیاض  دزیم ، رـس  یراک  یناحور  کی  زا  رگا  مھ ، بالقنا  زا  لبق  یهرود  رد  هتبلا ، دـنکیم . قرف  بـالقنا  زا 

مالـسا هجوتم  هعیاـض  هکلب  دوشیمن ؛ تیناـحور -  عـمج  یتـح  اـی  نویناـحور -  زا  یعمج  هجوـتم  طـقف  هعیاـض  دنتـسھ ، مالـسا  رھظم  نویناـحور  تسا و  یمالـسا  ماـظن 

. دوب دھاوخن  ناربج  لباق  مھ  یدوز  نیا  هب  دوشیم و 

هک یتاکرح  لامعا و  نامھ  مدرم و  اب  یلومعم  یمیدـق و  یاھهطبار  نامھ  تیناـحور و  یز  ظـفح  دـیاب  دـندرک . هدـنزومآ  یاھهیـصوت  یلیخ  ناـمراوگرزب  ماـما  هنیمز ، نیا  رد 

دریگب رارق  هجوت  دیکات و  دروم  دنکب ، شودخم  ار  لصا  نیا  هک  یزیچ  رھ  زا  بانتجا  دشیم و  نآ  زا  نید  هب  دیدش  یدنبیاپ  نامیا و  عرو و  اوقت و  عازتنا 

بالط  / ١٣۶٨/١٠/٢۶ زا  یعمج  یراذگهمامع  مسارم  رد  تانایب 

ود رھ  هماـمعیب ، هماـمع و  اـب  یهبلط  دوـشیم و  بوـسحم  یمھم  زاستشونرـس و  یهلحرم  کـی  ندـش ، هـبلط  ینید و  موـلع  لیـصحت  یهتـشر  رد  دورو  هـک  دـنچ  رھ 

امـش اـت  دـشابیم . تیمھا  زیاـح  رایـسب  تسا و  ییهلحرم  شدوـخ  مھ  هماـمع  نتـشاذگ  ینید و  ملع  لـھا  تیناـحور و  ساـبل  هب  سبلت  سفن  نکیل  میراد ؛ ار  شاهنوـگ 

. دش دھاوخ  یرگید  روط  عقوت  نیا  دیتشاذگ ، رس  رب  همامع  یتقو  اما  دنراد ؛ عقوت  امش  زا  روطکی  مدرم  تسین ، ناترس  همامع 

نامز زا  هعیـش ، تیناحور  رد  ملع  لھا  یز  هک  تسا  لاس  رازھ  هن ، دنتـشاد ؛ ار  سابل  نیا  املع  طقف  هک  مییوگیمن  دشابیم . ملع  سابل  هک  تسا  لاس  رازھ  سابل ، نیا 

. تسا هدوب  روما  یارب  مدرم  دیما  زکرم  روحم و  الاح ، ات  یسوط  خیش  دیفم و  خیش 

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

، دنتـشاد ییهدوـت  یهیعاد  هک  مھ  ییاـھتموکح  یتـح  تسادـگ و  هاـش و  یهلـصاف  رازاـب ، هچوـک و  مدرم  اـب  روـشک  یاـسور  یگدـنز  ناـیم  یهلـصاف  ملاـع ، یاـج  همھ  رد 

درک و یگدـنز  یگبلط  یز  رد  رمع  نایاپ  ات  شناشلامیظع  ماما  هک  تسا  نآ  یمالـسا  ماظن  راـختفا  دـننک . رظنفرـص  دوخ  یارب  ناـھاش  یهنافرـسم  یگدـنز  زا  دنتـسناوتن 

. دناهدرک یگدنز  دوخ  مدرم  طسوتم  یاھرشق  دننام  دنتـشادھگن و  هزیکاپ  اھروشک  ریاس  رد  نالووسم  جیار  یاھیگدنز  زرط  زا  ار  دوخ  ناماد  انثتـسا ، نودب  روشک  نالووسم 

. دندرکن هدھاشم  تسھ ، نالووسم  مدرم و  نایم  ایند  یاج  همھ  رد  هک  ار  یقیمع  یهلصاف  نآ  نالووسم ، دوخ و  نایم  مدرم 

نویناحور  / ١٣۶٩/١٢/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هلاـسرازھ یهریخذ  نآ  لاـس ، رازھ  لوط  رد  تیناـحور  یلومعم  طـخ  زا  ندـش  فرحنم  اھیـسانشنهفیظو و  اھیـسانشنتقو ، اـھتلفغ ، اـھیھجوتیب ، رثا  رب  هدرکن  یادـخ  رگا 

مزال یدایز  راگزور  زاب  دنکشب ، ای  دوش ، رادهشدخ  دوب ، هدمآ  دوجوهب  اھصالخا  اھتدھاجم و  اھهرود و  اھرصع و  اھنرق و  تشذگ  رثا  رب  هک  ییاھبنارگ  ساملا  نآ  دنیبب ؛ بیـسآ 

هلاسرازھ تیثیح  وربآ و  نآ  ظفح  تیناحور ، ملع و  یز  هب  ناـییزتم  ناـممعم و  اـم  دـیاب  نیلوا  راـگزور ، نیا  رد  سپ ، دروآ . مھارف  ار  ییهریخذ  ناـنچنآ  دوشب  اـت  دوب ، دـھاوخ 

. درک ادیپ  یگدنشخرد  یراکادف ، تشذگ و  رطاخ  هب  هعیش ، تیناحور  یهرھچ  دش و  فعاضم  وربآ  نیا  بالقنا ، نارود  لوط  رد  هللادمحب  هک  تسا 

ناتسرل  / ٣٠/١٣٧٠/٠۵ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا هب  تمدخ  نید و  هب  تمدخ  هار  رد  ار  ام  دـنکن ؛ ادـج  یناحور  سدـقم  یز  نیا  زا  زگرھ  ار  ام  دـنک ؛ تیانع  ام  هب  هفیظو  هب  ادـتھا  هفیظو و  ماجنا  قیفوت  هللااشنا  دـنوادخ 

. دناریمب مھ  هار  نیمھ  رد  درادب و  هدنز  زیمآراختفا ، سدقم و  یهتشر 

« يگبلط شنم   » 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 3هاگياپ  هحفص 1 
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(ع)  / ١٣٧٠/٠٩/١١ قداص رفعج  ماما  لقتسم ٨٣  پیت  نویناحور  رادید  رد  تانایب 

دیدـید هچنانچ  دـیآیم ، امـش  یولج  هک  یماظن  صخـش  نآ  رگا  ینعی  تسا . نطاوب  ناونع  رھاوظ  یماظن ، رما  رد  کش ، نودـب  تسا . مھم  یلیخ  یماظن ، رھاوظ  تیاعر 

؛ درک دھاوخ  مامت  ار  راک  دوب ، هداتفین  شاهمکد  دوب و  هتـسب  شاهقی  رگا  هکنیا  هن  دروآ . دھاوخ  مک  گنج  نادیم  رد  اعطق  وا  هک  دـینادب  هداتفا ، شاهمکد  ای  تسا ، زاب  شاهقی 

نیقی تسا ، لش  ای  زاب  شنیتوپ  دـنب  دـینیبب  دـیآیم ، امـش  شیپ  یتقو  الثم  اـما  دـشاب ، لـیمکت  شزیچ  همھ  رگا  ینعی  تسین . عوضوم  ماـمت  تسا ؛ عوضوم  وزج  نیا  هن ،

 - تسا عقوتم  وا  زا  هک  یییز  نامھ  رد  نامیپورپ -  مظنم و  بترم ، هتفر ، هتـسش ، شراک  دـیاب  درک . دـھاوخن  دـیھاوخیم ، امـش  هک  یراک  نآ  گنج ، نادـیم  رد  وا  هک  دـینک 

. دشاب هتشاد  ار  یز  نامھ  ات  دینک ، صخشم  ار  یز  نآ  دشاب ؛ عقوتم  یصاخ  یز  یماظن  یهبلط  زا  تسا  نکمم  هتبلا  دشاب .

نویناحور  / ١٠/٢٧/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دھد ناشن  دنک و  تباث  بطاخم  یارب  تقیقح  نیا  نایب  رد  ار  شیافـص  صالخا و  نامیا و  دـیاب  مھ  وا  لمع  هکلب  دـنکن ؛ افتکا  نابز  هب  دـیاب  ینید ، فراعم  نیبم  نید و  غلبم 

هھبج هچ  دننکیم -  لمع  دـنوشیم و  عمج  دـننکیم و  تباجا  دـنھدیم و  تبثم  خـساپ  مدرم  دنـشاب ، ماگـشیپ  نید  یاملع  هک  یراک  رھ  رد  دـینکیم  هدـھاشم  هکنیا 

نامیا تسا  هتـسناوت  دـناهدوب ، ام  زا  لبق  هک  یناکین  رایخا و  لمع  رطاخ  هب  یز ، لغـش و  سابل و  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  بالقنا -  دوخ  هچ  تسایـس و  رما  هچ  دـشاب ،

، نید یاملع  یتقو  مینک . ظفح  ار  نیا  دیاب  دوشیم . بوسحم  یدنمشزرا  یهیامرس  تسام و  ناگرزب  هتشذگ و  یاملع  صالخا  نیا ، دنک . بلج  هجوتم و  دوخ  هب  ار  مدرم 

. دنزاسیم ناسآ  ار  اھنآ  تیادھ  راک  ، دننکیم تباث  مدرم  یارب  المع  دنھدیم و  ناشن  دوخ  زا  ار  یصالخا  نامیا و  نینچ 

هیضیف  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ هسردم  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  الضف و  دیتاسا ، عمج  رد  تانایب 

، هـبلط یگدــنز . لیــصحت و  رد  مـظن  و  تزع ، اـب  ییاـسراپ  مـنک : یفرعم  مناوـتیم  هـلمج  ود  رد  ار  یگبلط  یز  نـم  تـسیچ ؟ یگبلط  یز  تـسا . یگبلط  یز  ظـفح  مود ،

مرن هجنپ  تسد و  نآ  اـب  الـضف  بـالط و  زا  یرایـسب  هک  یتالکـشم  زا  متحاراـن . هتفـشآ و  اـتقیقح  هیملع ، یهزوـح  یداـم  عاـضوا  زا  نم  هتبلا  دـنکیم . یگدـنز  هنوگاـسراپ 

یرکف شیارب  دیاب  اعقاو  هک  تسا  یرگید  یهلوقم  نآ  هتبلا  تسا . هدنزگ  خلت و  رایـسب  نم  یارب  تاعالطا  نیا  زا  یـضعب  تاقوا  یھاگ  معلطم . یدام -  تالکـشم  دننکیم - 

رد تسا -  تیعقاو  کی  نیا  دـنرتنییاپ -  یتشیعم  ظح  ظاـحل  زا  نارگید -  زا  رگراـک و  زا  دـنمراک و  زا  یتح  هعماـج -  تاـقبط  یهمھ  زا  ینید  مولع  بـالط  اـتقیقح  زورما  درک .

ینید مولع  بالط  هک  یتعانم  سفن و  تزع  نامھ  دیمھف . دوشیمن  یزیچ  نادنچ  مھ  رھاوظ  زا  دـنھدیم . ماجنا  اھنیا  ار  اھراک  نیرتفیرـش  نیرتگرزب و  زا  یکی  هک  یلاح 

طولخم هلوقم  نیا  اب  ار  هلوقم  نآ  مھاوخیمن  نم  دنسانشب . دننیبب و  ار  رما  نطاوب  زا  یرایسب  نیبرھاظ ، یحطس و  یاھمدآ  دراذگیمن  دناهدوب ، زارفارس  نآ  اب  هتشذگ  زا 

؛ دـنامب ظوفحم  ناشیگبلط  یز  دـیاب  دنتـسھ -  ییاھیتخـس  راـچد  هک  ییاـھنآ  هچ  دـنرادروخرب ، هک  ییاـھنآ  هچ  بـالط -  هک  تسا  نیا  منکیم ، ضرع  ـالاح  هک  ینآ  منک .

. تسا مظن  یگبلط  تیصوصخ  هک  یگدنز ؛ رد  مظن  نآ  عبت  هب  لیصحت و  رد  مظن  مود ، کی . نیا  سفن ؛ تزع  اب  هارمھ  تعانق ، ییاسراپ و  تلاح  ینعی 

یماظتنا  / ١٣٨٣/١٠/٢٣ یورین  یسایس  یتدیقع ، نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

روشک روما  راکردـناتسد  یهعومجم  ام و  راوگرزب  ماما  رب  راگدرورپ  تاکرب  زا  یھلا و  تاماھلا  زا  یکی  حلـسم ، یاـھورین  رد  یـسایس  یتدـیقع ، ماـن  هب  ییهعومجم  روضح 

هب ییهطقن  رھ  رد  یناحور  رگا  و  دـنراد -  جاـیتحا  بیبط  هب  هکناـنچمھ  دـنراد -  جاـیتحا  یناـحور  هب  همھ  تسا . یونعم  یریگتـسد  تیادـھ و  شقن  نویناـحور ، شقن  دوب .

یاج رب  یفنم  یاھرثا  هدرکان  یادـخ  انایحا  ای  دوشیم ، رثایب  ییاھاج  رد  اھییهمامع  ام  دوجو  یھاگ  درک . دـھاوخ  دابآ  یونعم  ظاحل  زا  ار  اجنآ  دـنک ، لمع  دوخ  فیاـظو 

اجرھ هعیـش ، تیناـحور  رمع  یداـمتم  یاـھلاس  لوط  رد  میاهدـشن . رھاـظ  یناـحور  کـی  شنم  تیوھ و  فیاـظو و  اـب  دروم  نآ  رد  اـم  هک  تسا  نیا  رطاـخهب  نیا  دراذـگیم ؛

مزر و هب  طوبرم  یاھنادیم  رد  هچ  تیونعم ، نادیم  رد  هچ  تسایـس ، نادـیم  رد  هچ  دناهتـشاذگ ؛ یاج  رب  یتاکرب  دـناهدش ، رھاظ  دوخ  یناحور  تیوھ  شنم و  اب  نویناحور 

بالقنا زا  دـعب  یاھلاس  رد  حلـسم  یاھورین  رد  نویناـحور  روضح  هک  منک  اـعدا  مھاوخیمن  تسا . نیا  یناـحور  ناـش  یرگید . نادـیم  رھ  رد  هچ  و  تینما ، روشک و  زا  عاـفد 

الـضف و نویناحور ، املع ، اجرھ  حلـسم ، یاھورین  گرزب  یهعومجم  رد  هک  منک  ضرع  ار  نیا  مھاوخیم  اما  هتفریم ؛ راظتنا  اـھام  زا  هک  تسا  هدوب  یروطناـمھ  دـصرددص 

. دناهتشاذگ یاجرب  ییاھبنارگ  رایسب  تاریثات  دناهتشاد ، روضح  یناحور  شنم  نامھ  اب  ناوج  بالط 

یماظتنا  / ١٣٨٣/١٠/٢٣ یورین  یسایس  یتدیقع ، نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

کی زامنشیپ  یرگید  رھش  رھ  ای  نارھت  یهلحم  نالف  رد  دینک  ضرف  امـش  تسا . ضحم  یمدرم  الـصا  یھدنامرف  تافیرـشت  دنچرھ  دشاب ؛ یھدنامرف  دیابن  یناحور  شنم 

زامن نیرتمرگ  هشیمھ  دنیآیمن . شزامن  هب  مدرم  دنکب ، رگا  دنکیم ؟ راتفر  ورـشیپ  ورـسپ و  یھن و  رما و  اب  دنکیم ؟ راتفر  هنوگچ  دجـسم  کی  زامنـشیپ  دـیتسھ . دجـسم 

ناـشن یقلخدـب  دـنھدیمن ؛ ناـشن  یگلــصوحیب  دــننکیم ؛ یقـالخا  شوـخ  مدرم  اـب  دــنریگیم ؛ مرگ  مدرم  اـب  تـسا : یمدرم  یاھزامنــشیپ  هـب  قـلعتم  اـھتعامج 

: تفگ دنھدیم . نیکست  ار  لکشم  نآ  قالخا  اب  دنناوتن ، لوپ  اب  رگا  دشاب ، هتشاد  یلکشم  یرامیب و  یسک  رگا  تقو  کی  دنھدیم ؛ ار  ناشهلاسم  باوج  دنھدیمن ،

شابم هرگ  دوخ  یھرگ  ینکیمن  او  وچ 

تسین هداشگ  تتسد  وچ  شاب  هداشگ  وربا 

راتفر مدرم  اب  دـیاب  هنوگچ  ناسنا  منادیم  ماهدرک ؛ یزامنـشیپ  اھلاس  مدوخ  هدـنب  دـشاب . هداشگ  دـناوتیم  هک  نامیوربا  اما  تسین ؛ هداشگ  ام  تسد  یدـنوخآ ، ناونع  هب 

ناوـج تسا . زاـب  هار  دـندیدیم  دـندمآیم و  دارفا  متفگیم ، هک  مھ  ار  ارھز  ترـضح  تاـحیبست  متـسشنیم . مدرم  هب  ور  متـشگیمرب  دـشیم ، ماـمت  زاـمن  یتـقو  دـنک .

متفر زور  کی  دوب . هدش  دم  لتیب  یاھناوج  نایم  رد  هنوراو  یاھنیتسوپ  ندیـشوپ  نامز ، نآ  دـمآیم . شیریب  دـمآیم ، رادشیر  دـمآیم ، یرازاب  دـمآیم ، فلزم  دـمآیم ،

مدرک ساسحا  هتـسشن . دیفـس  نساحم  دارفا  بوخ و  یاھیرازاب  نینیدتم و  رانک  لوا  فص  هدـمآ و  هدز ، نغور  ار  شیاھوم  هک  دـمالآ  یاھناوج  نیمھ  زا  یکی  مدـید  زامن ،

، هن متفگ  دراد ؟ لاکشا  منیشنب ، لوا  فص  نم  اقآ ! تفگ  دمآ و  ولج  دنزب . ار  شفرح  دیایب  مداد  هزاجا  ینعی  مداد ؛ هاگن  خساپ  وا  هب  متـسشن و  دراد . یفرح  نم  اب  ناوج  نیا 

نیا دـشکیمن . اپ  دجـسم  نیا  زا  رگید  ناوج ، نیا  دـنیوگیم ! دوخیب  نایاقآ  نیا  متفگ : دراد . لاکـشا  دـنیوگیم  نایاقآ  نیا  تفگ : هیقب . لـثم  مھ  امـش  دراد ؟ یلاکـشا  هچ 

چیھ هدنب  دندوب . اھناوج  شرفن  دون  القا  رفن ، دص  نایم  رد  متفریم ، دجسم  یتقو  هدنب  دندنکیمن . لد  ام  زا  دوب ؛ مھ  روطنیمھ  دنکیمن . لد  زامنشیپ  نیا  زا  رگید  ناوج ،

. مدوب مدرم  اب  اما  یویند ؛ یهیام  کی  هن  یونعم ، ینانچنآ  یهیام  کی  هن  متشادن ؛ یصاخ  زیچ 

نانمس  / ٠٨/١٧/١٣٨۵ ناتسا  نویناحور  رادید  رد  تانایب 

یـسدقت کی  دـننکیم و  زاب  ام  یارب  یـصاخ  باسح  ناملغـش ، نامناش و  نامـسابل ، رطاـخ  هب  دـننکیم ، هاـگن  هک  امـش  نم و  هب  مدرم  تسا . تسادـق  یاراد  تیناـحور 

ماجنا ام  دـننکیم  لایخ  دـنھدیمن ، ماجنا  ناشدوخ  هک  یریخ  یاـھراک  زا  یـضعب  مینکیمن ؛ اـھام  دـننکیم  لاـیخ  دـننکیم ، ناـشدوخ  هک  یناـھانگ  زا  یـضعب  دـنلئاق .

نیا هتبلا  دـنراد . ام  یهرابرد  یتاروصت  نینچ  کی  میتسھ ؛ دوشیم -  تلفغ  نآ  زا  ابلاغ  هک  راگدرورپ -  هب  هجوت  یھلا و  رکذ  لاـح  رد  مئاد  اـھام  دـننکیم  لاـیخ  میھدیم ؛

: تسا نیا  شایکی  هک  دھاوخیم ، زیچ  شش  لاعتم  یادخ  زا  هیداجـس  یهیناث  یهفیحـص  یهیعدا  زا  یکی  رد  هیلع ) هللامالـس   ) داجـس ماما  درک . تیوقت  دیابن  ار  تاروصت 

اب تسادـق  ظفح  مینک ؟ ظفح  هنوگچ  ار  تسادـق  نیا  دـشاب . رتھب  نامرھاظ  زا  ناـمنطاب  دـیاب  میراـتفرگ . هنیمز  نیا  رد  اـھام  دـشاب . رتھب  مرھاـظ  زا  منطاـب  اـحجار ؛» اـبل  «و 

رد هک  تسا  نیا  شیاـنعم  تسین . نیا  یگبلط  یز  یاـنعم  میزادـنیب ؛ نامـشود  هب  هراـپ  یاـبع  مییوـگیمن  تسا . یگبلط  یز  ظـفح  یقـالخا و  تمالـس  یلاـم ، تمـالس 

دروخب و تساوخ  شلد  هچ  رھ  دشوپب ، تساوخ  شلد  هچ  رھ  سک  رھ  هک  مدید  یتیاور  اھلبق  نم  میھاوخب . میدرک ، سوھ  هچ  رھ  مینکن ؛ لمع  نابلطایند  لثم  یبلطایند 

اما مینکیم ، سوھ  ار  زیچ  نالف  مھ  ام  تساھتـسرپلوپ . اھرادلوپ و  ناش  نیا  تسا . نوعلم  لاعتم  یادـخ  شیپ  صخـش  نیا  دوش ، راوس  تساوخ  شلد  هک  یبوکرم  رھ 

« يگبلط شنم   » 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 3هاگياپ  هحفص 2 
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زج هن  دون و  دش ، مھارف  شئزج  کی  نیا  یتقو  یرگیفارشا ، زج  دص  نیا  زا  هک  میرظتنم  مینکیم ؛ هیھت  ار  نآ  میوریم  اروف  دمآ ، نامریگ  لوپ  هک  یدرجمهب  میرادن ، لوپ  الاح 

تمالس تعانق ، اب  هارمھ  یطسوتم  یز  کی  ناسنا  هک  تسا  نیا  یگبلط  ناش  تسین . یگبلط  ناش  نیا  مینک . مھارف  جیردتب  روطنیمھ  رگید  یاھتـصرف  رد  مھ  ار  رگید 

. دش دھاوخ  ظفح  تسادق  تقو  نآ  تسا . مھم  یلیخ  یقالخا ، تمالس  دراد . هگن  شدوخ  یارب  یبسن  روط  هب  یگداس  یلام و 

اھهاگشناد  / ٢٠/١٣٨٩/٠۴ رد  یربھر  یگدنیامن  داھن  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یمحا همھارم و  مکحا  دـق  هبطب  راود  بیبـط  : » دوـمرف نینموـملاریما  مرکم ، یبـن  دروـم  رد  هک  تسا  یزیچ  نیا  دـنکیم ، کـمک  امـش  هب  نم  رظن  هب  هـک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

اج رھ  رد  مھ  یتیلوئـسم  رھ  تسین . ام  عفن  هب  دنوخآ ، یهعومجم  یناحور و  یهعومجم  ام  ندرک  ادیپ  یرادا  لکـش  دش . سبح  قاتا  یوت  زیم و  تشپ  دیابن  همـساوم .»

مدرم لددرد  ندینـش  مدرم ، نابز  هب  نتفگ  مدرم ، نایم  نتفر  مدرم ، اب  سنا  هک  ار -  نامدوخ  یناحور  تلاح  نامدوخ ، یدـنوخآ  تلاح  ناـمدوخ ، یگبلط  تلاـح  نیا  میراد ،

. میھدن تسد  زا  دیاب  تسا - 

اھنآ اب  هک  یمدرم  اب  ناشراتفر  لاح  نیع  رد  دنتـشادن ، مھ  اھنیا  یرادا و  یمـسر و  تمـس  چیھ  هک  دـناهدوب  یناسک  میاهدـید . نویناحور  نیب  رد  ار  شروج  ود  رھ  ام  هتبلا 

یاھتیلوئسم هک  دناهدوب  مھ  یناسک  میاهدید . مھ  ار  شسکع  تسا . هدوب  دنخبلیب  تبحمیب و  هجوتیب ، فاطعنایب ، کشخ ، یرادا ، مدآ  کی  راتفر  لثم  دندوب ، هجاوم 

بوخ نیا  دنتـشاد ؛ مدرم  اب  هنازوسلد  هناقفـشم و  راتفر  هناردپ ، راتفر  زیمآتبحم ، راتفر  دندرکیم ، ادیپ  سامت  مدرم  اب  هک  یعلـض  یاهشوگ و  نامھ  رد  اما  دنتـشاد ، یرادا 

نودـب هن ، مشاب ؛ فلاخم  یھدـنامزاس  اب  نم  هکنیا  هن  ینامزاس . یاـھبلاق  رد  هعومجم  ندـشن  سبح  ینعی  تسا ؛ هلئـسم  کـی  مھ  نیا  سپ  تسا . تسرد  نیا  تسا ،

ار ام  دیابن  ینامزاس  مظن  نیا  هک  مدقتعم  اما  متـسھ ؛ ینامزاس  مظن  هب  دقتعم  هدنب  ریخن ، دوریمن . شیپ  مھ  راک  درادن و  ناکما  تیریدم  تالیکـشت ، نودب  یھدنامزاس ،

. مینک یـشم  دراد ، دوجو  هعیـش  ملاع  رد  هک  یایناحور  لکـش  هب  یناحور ، شنم  نامھ  اب  یتسیاب  میتسھ . یناـحور  تروص  همھ  رد  اـم  دـنک . جراـخ  ناـمدوخ  تیوھ  زا 

. تسا یتنـس  کی  هعیـش  نیب  رد  الاح  اما  تسا ؛ بوخ  مھ  یلیخ  اھنآ  یارب  دراد ، دوجو  یئاھاج  کی  تسین ؛ یفتنم  یلکب  مھ  رگید  نایدا  بھاذـم و  رد  تلاح  نیا  هتبلا 

تسوا یاھدرد  مدرم  یاھدرد  تسا ، قفشم  مدرم  هب  تبسن  تسا ، قزترم  مدرم  زا  تسا ، سونام  مدرم  اب  هکنیا  هتـشاد -  دوجو  هعیـش  تیناحور  نیب  رد  هک  یتلاح  نیا 

. تسا یمھم  یلیخ  زیچ  نیا  دینک ؛ ظفح  دیاب  ار  نیا  - 

اھهاگشناد  / ٢٠/١٣٨٩/٠۴ رد  یربھر  یگدنیامن  داھن  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یمحا همھارم و  مکحا  دـق  هبطب  راود  بیبـط  : » دوـمرف نینموـملاریما  مرکم ، یبـن  دروـم  رد  هک  تسا  یزیچ  نیا  دـنکیم ، کـمک  امـش  هب  نم  رظن  هب  هـک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

رھ رد  مھ  یتیلوئـسم  رھ  تسین . ام  عفن  هب  دنوخآ ، یهعومجم  یناحور و  یهعومجم  ام  ندرک  ادیپ  یرادا  لکـش  دش . سبح  قاتا  یوت  زیم و  تشپ  دـیابن  ( ١ «.) همساوم

لددرد ندینـش  مدرم ، نابز  هب  نتفگ  مدرم ، نایم  نتفر  مدرم ، اب  سنا  هک  ار -  نامدوخ  یناـحور  تلاـح  ناـمدوخ ، یدـنوخآ  تلاـح  ناـمدوخ ، یگبلط  تلاـح  نیا  میراد ، اـج 

نیع رد  دنتـشادن ، مھ  اھنیا  یرادا و  یمـسر و  تمـس  چیھ  هک  دناهدوب  یناسک  میاهدـید . نویناحور  نیب  رد  ار  شروج  ود  رھ  ام  هتبلا  میھدن . تسد  زا  دـیاب  تسا -  مدرم 

. میاهدـید مھ  ار  شـسکع  تسا . هدوب  دـنخبلیب  تبحمیب و  هجوتیب ، فاطعنایب ، کشخ ، یرادا ، مدآ  کی  راتفر  لثم  دـندوب ، هجاوم  اھنآ  اب  هک  یمدرم  اب  ناشراتفر  لاح 

هناقفـشم و راتفر  هناردپ ، راتفر  زیمآتبحم ، راتفر  دندرکیم ، ادیپ  سامت  مدرم  اب  هک  یعلـض  یاهشوگ و  نامھ  رد  اما  دنتـشاد ، یرادا  یاھتیلوئـسم  هک  دناهدوب  مھ  یناسک 

اب نم  هکنیا  هن  یناـمزاس . یاـھبلاق  رد  هعومجم  ندـشن  سبح  ینعی  تسا ؛ هلئـسم  کـی  مھ  نیا  سپ  تسا . تسرد  نیا  تسا ، بوخ  نیا  دنتـشاد ؛ مدرم  اـب  هنازوسلد 

اما متـسھ ؛ ینامزاس  مظن  هب  دقتعم  هدـنب  ریخن ، دوریمن . شیپ  مھ  راک  درادـن و  ناکما  تیریدـم  تالیکـشت ، نودـب  یھدـنامزاس ، نودـب  هن ، مشاب ؛ فلاخم  یھدـنامزاس 

رد هک  یایناحور  لکش  هب  یناحور ، شنم  نامھ  اب  یتسیاب  میتسھ . یناحور  تروص  همھ  رد  ام  دنک . جراخ  نامدوخ  تیوھ  زا  ار  ام  دیابن  ینامزاس  مظن  نیا  هک  مدقتعم 

اما تسا ؛ بوخ  مھ  یلیخ  اھنآ  یارب  دراد ، دوجو  یئاھاج  کی  تسین ؛ یفتنم  یلکب  مھ  رگید  نایدا  بھاذـم و  رد  تلاح  نیا  هتبلا  مینک . یـشم  دراد ، دوجو  هعیـش  ملاع 

قفشم مدرم  هب  تبسن  تسا ، قزترم  مدرم  زا  تسا ، سونام  مدرم  اب  هکنیا  هتشاد -  دوجو  هعیش  تیناحور  نیب  رد  هک  یتلاح  نیا  تسا . یتنس  کی  هعیـش  نیب  رد  الاح 

. تسا یمھم  یلیخ  زیچ  نیا  دینک ؛ ظفح  دیاب  ار  نیا  تسوا -  یاھدرد  مدرم  یاھدرد  تسا ،

بالقنا  / ١٣٩٧/٠١/٢٩ ربھر  اب  تاعالطا  ترازو  نانکراک  ناریدم و  ریزو ، رادید 

اھراب راوگرزب  ماما  هکنیا  دندرک : ناشنرطاخ  دنتسناد و  یتسرپلمجت  یرگیفارـشا و  یبلطهدایز و  هیحور  زا  یـشان  دراوم  زا  یرایـسب  رد  ار  داسف  یمالـسا ، بالقنا  ربھر 

. دوب تلع  نیمھ  هب  دنتشاد ، دیکات  نالوئسم  یلومعم  هداس و  یگدنز  نتشاد  یگبلط و  یز  ظفح  رب 

نوگاـنوگ تاـناکما  زا  رگید  یاـھروشک  رد  نالوئـسم  نوـچ  هـک  دنـشاب  هتـشاد  ار  روـصت  نـیا  دـنناوتیمن  یمالـسا  ماـظن  رد  نالوئـسم  دـندوزفا : یاهنماـخ  هللاتـیآ  ترـضح 

. تسا حابم  یدراوم  نینچ  زین  یمالسا  ماظن  رد  سپ  دنرادروخرب ،

« يگبلط شنم   » 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 3هاگياپ  هحفص 3 
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