
نآرق  / ١٣۶٨/١١/٢٠ نایراق  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

میژر رد  دـنراد . نآرق  هب  قشع  تقیقحرد  مدرم  اجنیا  دـننک . هدافتـسا  امـش  توالت  امـش و  توص  زا  مدرم  دـیتسھ ، ىمالـسا  ىروھمج  رد  هک  ىتدـم  نیا  رد  میراودـیما  اـم 

اھهد دیاش  نالا  دنتفر . توالت  تمـس  هب  دندرک و  ادیپ  قوش  ام  ىاھهچب  ام و  ىاھناوج  دمحلا  دش ، ىمالـسا  ىروھمج  هکیتقو  زا  نکل  دندادیمن ؛ تصرف  ارق  هب  هتـشذگ 

دناهدرک و شوگ  ار  دیتاسا  ىاھراون  نیمھ  اھنیا  دننکیم . نآرق  توالت  دنـشاب ، هتـشاد  مھ  ىـصخشم  سالک  سرد و  کی  هکنیا  نودـب  هک  دنتـسھ  مک  نینـس  رد  ناوج  رازھ 

نودب ىنعی  دندش ؛ داتـسا  قیرط  نیمھ  زا  ىنعی  دنداتـسا ؛ مھ  ناشدوخ  هک  دندمآ  دوجو  هب  ىبوخ  یهقبط  کی  رـشق و  کی  نیمھ ، تکرب  هب  نالا  دناهدرک و  دشر  جـیردتب 

اب ىیانشآ  شلوا  مدق  دنک ، لمع  نآرق  هب  دھاوخب  ىتلم  کی  رگا  دندش . داتـسا  تئارق ، ىاھباتک  یهعلاطم  تقد و  عامتـسا و  اب  جیردتب  دنـشاب ، هدید  ىاهرود  سالک و  هکنیا 

. دنکیم نیمضت  ار  نآرق  میھافم  تمس  هب  تکرح  سنا ، نیا  دنریگب ؛ سنا  نآرق  اب  دیاب  مدرم  یهماع  تسا . نآرق  رھاوظ  ظافلا و  نیمھ 

ینویسب  / ١٣۶٨/١٢/١١ دمحم  خیش  شولغ و  یفطصم  بغار  خیش  عیدوت  هسلج  رد  تانایب 

دمحلا و  دیدرک . هدھاشم  اجنیا  رد  ار  نآرق  هب  مدرم  قشع  دیدش و  انشآ  ىدودح  ات  ام  مدرم  ام و  روشک  ىمالـسا  ىاضف  اب  ادمحب  دیدرک و  ترفاسم  ناریا  هب  ( ١) امش

تاقیفوت نآرق ، توالت  نآرق و  اب  سنا  تھج  زا  دمحلا  و  میدینـش . ار  ناتیادـص  میدـید و  کیدزن  زا  ار  اھامـش  هک  میلاحـشوخ  مھ  ام  تسھ . ىبوخ  ىونعم  ىاضف  اجنیا  رد 

نیا رد  تسا و  بوخ  ىلیخ  نآرق  ىارب  اھناوج  دادعتـسا  دـمحلا  اجنیا  دـییایب . نارھت  هب  ار  ىرگید  ىاھرفـس  مھ  هللااشنا زب  میراودـیما  و  تسھ . امـش  لاح  لماش  ادـخ 

. دنشکیم تمحز  دننکیم ، شالت  تاغیلبت  نامزاس  فاقوا و  نایاقآ  بخ ، هتفر . شیپ  ىلیخ  تبسن ، هب  بالقنا ، زا  دعب  لاس  هدزای 

ىرھطم  / ١٣۶٨/١٢/٢٧ دیھش  ىمالسا  فراعم  مولع و  ناتسریبد  ناملعم  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

رد داتفارب و  اھهناخبتکم  هک  دـعب  دوب . هتفرگ  دای  ار  نآرق  دـشیم ، اھنیا  دـننام  ملع و  نادـیم  دراو  ىـسک  رھ  اذـل  دـشیم ؛ نیمات  اـھهناخبتکم  رد  ىناوخنآرق  هتـشذگ ] رد  ]

شتـسد رانک  نآرق  قشاع  نآرق و  هب  سونام  ىردام  ای  ىردپ  هتـشاد و  سناش  ىـسک  رگا  هدنام . ىقاب  الخ  نیا  دشن ، عورـش  لکـش  نآ  هب  ىناوخنآرق  مھ  دیدج  سرادـم 

ىنعی داد ؛ دـھاوخن  نآرق  شزوـمآ ]  ] وا هب  هزوـح  دـش ، هزوـح  دراو  رگا  دـشاب ، هتـشادن  ار  سناـش  نیا  ىـسک  رگا  اـما ] [ ؛ هتفر ىنآرق  یهرود  اـی  هتفرگ  داـی  ىنآرق  کـی  دـندوب ،

ای  - تسا نآرق  لوصحم  تسا و  نآرق  هقف  هرخالاب  دناوخیم ، هک  ىھقف  مریگ  الاح  تفرگ . دھاوخنارف  هزوح  زا  ار  نآرق  ىئادتبا  ىاھشزومآ  نآرق و  نتم  نآرق و  رھاوظ  حالطـصاهب 

راک نیا  دوشب  دیاهدرک - ىراذگهیاپ  ار  کرابم  ىانب  نیا  دیاهدرک و  عورـش  امـش  الاح  هک   - سرادم نیا  رد  رگا  الاح  دریگیمنارف .]  ] ار نآرق  نتم  نکل  هچرھ - ای  هفـسلف  ای  فراعم 

زیچ ىلیخ  دننک ، نیمات  اجنیا  دنناوتب  ار  نآرق  ظفح  صوصخب  و  منادیمن - دننکیم ؛ ادیپ  سنا  نآرق  اب  دیاش  الاح  [ - دـنوشب سونام   ] نآرق اب  اھناوج  نیا  هک  دـییامرفب  عورـش  ار 

. دوب دھاوخ  ىمھم 

نارھت  / ١٣۶٩/٠١/١٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

یرود رطاخ  هب  یمالسا ، عماوج  یتخبدب  دنکیم . رتقیمع  رتیوق و  ام  نھذ  رد  ار  یمالـسا  تفرعم  نآرق ، اب  سنا  تسا . نآرق  راھب  نینچمھ  ناضمر ، ] کرابم  هام   ] هام نیا 

نابز هک  مھ  یناسک  یتح  تسا . مولعم  ناشعـضو  دـنرادن ، سنا  نآ  اـب  دـنمھفیمن و  ار  نآرق  یناـعم  هک  ناناملـسم  زا  یناـسک  نآ  تسا . نآ  فراـعم  قیاـقح و  نآرق و  زا 

نیرفاکلل لعجی هللا  نل   » یهیآ هک  دینیبیم  دنریگیمن . سنا  دنوشیمن و  انـشآ  ینآرق  قیاقح  اب  نآرق ، تایآ  رد  ربدت  مدع  رطاخ  هب  دنمھفیم ، ار  نآ  تساھنآ و  نابز  نآرق ،

هدـناوخ اـیند  رد  ناـبز  برع  مدرم  یهلیـسو  هب  یبرع و  یاـھروشک  رد  تـسا -  هدادـن  رارق  راـفک  نوـبز  تـسدریز و  ار  نینموـم  دـنوادخ  ینعی  ( - ١ «) ـالیبس نینموملا  یلع 

. دناهدنام بقع  یمالسا  یاھروشک  اذل  تسین ؛ ربدت  هبنت و  هجوت و  نآرق ، تایآ  رد  ددرگیمن . لمع  نآ  هب  اما  دوشیم ،

دننک و هدافتسا  نآرق  یهمجرت  زا  دنناوتیم  اھنابزیـسراف  ندیمھف . ار  اھنآ  ندرک و  ربدت  ینآرق  میھافم  رد  ندناوخ و  زاب  ندناوخ و  زاب  ندناوخ و  ار  نآرق  ینعی  نآرق ، اب  سنا 

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

نارھت  / ١٣۶٩/٠١/١٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

زا یناـسک  نآ  تسا . نآ  فراـعم  قیاـقح و  نآرق و  زا  یرود  رطاـخ  هب  یمالـسا ، عـماوج  یتخبدـب  دـنک . یم رتـقیمع  رتـیوق و  اـم  نھذ  رد  ار  یمالـسا  تفرعم  نآرق ، اـب  سنا 

مدع رطاخ  هب  دنمھف ، یم ار  نآ  تساھنآ و  نابز  نآرق ، نابز  هک  مھ  یناسک  یتح  تسا . مولعم  ناشعـضو  دنرادن ، سنا  نآ  اب  دـنمھف 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  قیاقح  اب  نآرق ، تایآ  رد  ربدـت 

هجوت و نآرق ، تایآ  رد  ددرگ . یمن لمع  نآ  هب  اما  دوش ، یم هدـناوخ  اـیند  رد  ناـبز  برع  مدرم  ی  هلیـسو هب  یبرع و  یاـھروشک  رد  تسا -  هدادـن  رارق  راـفک  نوبز  تسدریز و 

. دنا هدنام بقع  یمالسا  یاھروشک  اذل  تسین ؛ ربدت  هبنت و 

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

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

اب هک  دـنک  تیبرت  ار  ییاھناسنا  یراگزور ، رد  تسناوت  هک  تسا  ینآرق  تایآ  نیمھ  دـش . دـھاوخ  نیا  زا  رتشیب  رتیوق و  اـم  تماقتـسا  هدارا و  مینکب ، لـمات  نآرق  تاـیآ  رد  رگا 

متسیب نرق  تیلھاج  نردم و  تیلھاج  تیلھاج -  ملظم  نردم  یایند  اب  هک  دومن  زھجم  درک و  راداو  ار  ام  گرزب  تلم  هک  تسا  فراعم  نیمھ  دنزیتسب . تاملظ  رفک و  یایند 

. دنوشب رتکیدزن  ینآرق  قیاقح  نآرق و  هب  زور  هبزور ام  تلم  هک  میراودیما  دنک . هلباقم  - 

نآرق  / ١٣۶٩/٠١/١٩ نایراق  تئارق  مسارم  نایاپ  رد  تانایب 

رد نیا  ادخ ، هب  ار  امش  دناوخب ! ار  نآرق  رطـس  کی  تسین  دلب  هناگیب ، نابز  دنچ  هب  قطن  هب  رداق  انایحا  هیلاع و  تالیـصحت  یاراد  یدرف  زورما ، دنـشاب . دلب  ار  نآرق  همھ  دیاب 

یناوخ حیحص رد  هبلط ، یتح  وجـشناد ، رگراک ، رجات ، بساک ، هک  دنیب  یم ناسنا  دوش ؟ یم نیا  رگم  تسین . یعیبط  یلیمحت !؟ یعنـصت و  ای  تسا ، یعیبط  ام  ی  هعماج

کی رد  اـی  هشوگ  کـی  رد  میتسناوت ، یم هک  ردـق  ناـمھ تشادـن . عقوت  اـم  زا  یـسک  بـالقنا ، زا  لـبق  مینک . فرطرب  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ یگرزب  صقن  نیا ، دـنراد . دوبمک  نآرق 

؟ هچ زورما  اما  دنریگب ؛ دای  نآرق  اھنیا  هک  میدرک  یم عمج  مھ  رود  ار  ناوج  ای  کچوک  ی  هچب رفنراھچ  دجسم ،

تحار رگید  دـیناوخ و  یم مھ  بوـخ  اـفاصنا  دـیناوخ و  یم هللادـمحب  ار  نآرق  هک  یناـیاقآ  امـش  دـنریگب . داـی  ار  نآرق  دـنناوتب  مدرم  ماـمت  هک  دـیرامگب  هلاـسم  نـیا  رب  ار  تـمھ 

تاغیلبت و نامزاس  اھنامزاس -  دینکب . ار  راک  نیا  دیاب  امش  دیلووسم . فظوم و  تسین -  نآ  رد  یثحب  چیھ  ینعی  تفگ -  نآرق  داتسا  ناردارب ، امـش  زا  یـضعب  هب  دوش  یم

. تسا ناسآ  نکمم و  نآرق  مھف  دشاب ، نآرق  اب  یمومع  سنا  هک  یتقو  نآ تسا . نآرق  مھف  یارب  همدقم  نیا ، دنھد . ماجنا  ار  راک  نیا  دیاب  مھ  زکارم -  ی  هیقب فاقوا و 

نآ زا  دـیاب  دـننک ) هجوت  ار  هتکن  نیا  دـنراد ، دـیدرت  اھقیوشت  نیا  اھندـناوخ و  نیا  ی  هفـسلف رد  هک  یناسک   ) میھدـب جاور  ار  یمـسر  میھاوخب  ام  رگا  یی ، هعماـج رھ  رد  هتبلا 

هد یزور  دیاب  مدرم  ی  همھ الثم  هک  دییوگب  یی  هعماج رد  امـش  تسین  نکمم  درک . دھاوخن  ادیپ  جاور  مسر  نیا  الاو  میـشاب ؛ هتـشاد  هعماج  نیا  رد  یجوا  یاھ  هطقن مسر ،

نایب و لالدتـسا و  اب  طقف  یمومع ، تکرح  درک . دنھاوخن  شزرو  مدرم  دوش . یمن روط  نیا دیزادنارب . یلکب  هعماج  نیا  رد  ار  یناولھپ  مسر  اما  دـننک ؛ شزرو  شمرن و  هقیقد 

، میشاب هتـشاد  ار  ییاھ  هلق دیاب  ام  اذل  تسا . مزال  اھ  هلق هب  قوش  داجیا  اھقیوشت و  تاساسحا و  تسا . مزال  شرانک  رد  مھ  یرگید  یاھزیچ  تسین ؛ هک  ینالقع  تابثا 

اج نیا رد  زورما  هک  ییاھامـش  نیمھ  ینعی  هلق ، میـشاب . هتـشاد  هلق  دیاب  دننک ، ادیپ  جوا  نآرق  رد  مدرم  ی  همھ میھاوخ  یم رگا  سپ ، دنـسرب . اھ  هنماد هب  مدرم  ی  همھ ات 

« نآرق اب  سنا   » 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 22هاگياپ  هحفص 1 
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انشآ امش  یادص  اھتوالت و  اب  ابلاغ  مسانـش و  یم دیدرکن ، مھ  توالت  دیراد و  فیرـشت  اج  نیا رد  هک  ار  نایاقآ  امـش  نم  دیدرکن . توالت  ارثکا  دیدرک و  توالت  یـضعب  هللادمحب 

. تسا دایز  تمعن  ام ، ی  هعماج رد  هللادمحب  متسھ .

١٣۶٩/٠۶/٠۴ /  ١ ناگدازآ /  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهریخذ لثم  تسا -  تالکـشم  اھتبیـصم و  رد  ربص  نآرق و  ادخ و  اب  سنا  هک  ار -  تراسا  نارود  درواتـسد  دینک ؛ ظفح  ار  ناتطابترا  ادخ  اب  دـینک ؛ لکوت  ادـخ  هب  هتـشذگ  لثم 

ادخ اب  یهطبار  زاینوزار و  دجھت و  زامن و  اعد و  لھا  ام  نازیزع  هک  دندروآ  ربخ  نم  یارب  اھھاگودرا  زا  دنتـشگرب ، هک  ام  ناگدازآ  هللادمحب  دـیرادھگن . ناتدوخ  یارب  یدنمـشزرا ،

هب دـنرادن . ییهطبار  ادـخ  اب  ایند ، یاھتبیـصم  شکاشک  رد  هک  یناسک  نآ  هراچیب  تساھنیا . ام  یزوریپ  یهیام  تسا . دنمـشزرا  یلیخ  اھنیا  دـینک . ظفح  ار  اـھنیا  دنتـسھ .

ناشدوخ اجلم  هانپ و  ار  ادخ  دننکیم و  اکتا  دامتعا و  ادخ  هب  هک  ییاھنآ  لاح  هب  اشوخ  دنراد . طابترا  ادخ  اب  لد ، رد  هک  ییاھنآ  لاح  هب  اشوخ  درذـگیم . تخـس  یلیخ  اھنآ 

. دینک ظفح  ار  تایحور  نیا  دننادیم .

دمح  / ١٣۶٩/١٢/١۵ هروس  ریسفت  لوا  هسلج  رد  تانایب 

رگا یمالـسا  هعماج  رد  ینعی  تسا  یئازـسب  ریثات  یاراد  صخـشرھ  یدرف  لامک  یدرف و  تیادھ  رد  نینچمھ  هعماج و  یمومع  تیادـھ  رد  نآرق  نییبت  مھف و  نآرق  تیادـھ 

رھ مھ  دـش و  دـھاوخ  کمک  یمالـسا  فادـھا  یوس  هب  هعماج  یمومع  تکرح  رد  مھ  دـننک  هدافتـسا  نآرق  یاھیئامنھار  زا  دـنریگب و  سنا  دنـشاب و  انـشآ  نآرق  اب  مدرم 

هعماج رد  هک  دراذگیم  ار  رثا  نیا  هعماج  یمومع  تکرح  رد  دش . دھاوخ  رتکیدزن  هدرک  نیعم  ناملسم  صخش  یارب  مالسا  هک  لامک  نآ  هب  دوخ  نورد  رد  دوخ  یدوخب  یدرف 

ینآرق تیادـھ  نیا  دـنریگب و  هرھب  ینآرق  تیادـھ  زا  دنـشاب و  انـشآ  نآرق  اب  هعماج ، رد  فلتخم  یاھهعومجم  هعماج و  دارفا  همھ  هکلب  دـشابن  یـصاخ  دارفا  راصحنا  رد  نآرق 

ادخ یوس  زا  دمآ  امش  یارب  انامھ  ( ١ «) نیبم با  ـ تک رون و  نم هللا  مکاج  دق   » تسا رون  هک  دراد  رارصا  نآرق  تسا ، هدش  هیکت  دایز  نآ  یور  رب  نآرق  رد  هک  تسا  یزیچ  نامھ 

یدونشخ تیاضر و  زا  هک  ار  یناسک  نآ  لاعتم  یادخ  باتک  نیا  هلیسوهب  ( ٢ «) مالسلا لبس  هناوضر  عبتا  نم  هب هللا  یدھی   » راکـشآ نیبم و  باتک  نآرق و  نیمھ  ینعی  رون ،

یلماع نآ  نوگانوگ  لماوع  زا  ناسنا  یریذپبیسآ  یایند  رد  انعم  هدام و  نیب  یرگهزیتس  یایند  رد  ینعی  شمارآ ، تمالـس و  یاھهار  هب  دنکیم  تیادھ  دننکیم  تیعبت  وا 

یوس هب  اھیکیرات  زا  ار  اھناسنا  نآرق  نیا  هنذاب » رونلا  ىلا  تاملظلا  نم  مھجرخیو  تسا «  نآرق  هب  لمع  یئانـشآ و  دـناسرب  یقیقح  تیفاع  هب  ار  ناـسنا  دـناوتیم  هک 

هدـنناسر تسار و  هار  هب  هدـننک  تیادـھ  رون و  ار  شدوخ  هیآ  نیا  رد  نآرق  سپ  دـنکیم ، تیادـھ  تسار  هار  هب  ار  اھنآ  و  میقتـسم » طارـص  ىلا  مھیدـھی  دـنکیم «  جراخ  رون 

؟ میربیم هرھب  ام  کیاکی  ردقچ  تیادھ  هلیسو  نیا  زا  دنکیم . فیرعت  تاجن  لحاس  هب  ناسنا 

. ناراکزیھرپ یارب  تسا  زردنا  دنپ و  تیادھ و  نیا  نیقتملل » هظعوم  ىدھ و  و   » مدرم یارب  تسا  هدننک  نییبت  نآرق  نیا  ( ٣ «) سانلل نایب  اذھ   » دیامرفیم رگید  هیآ  رد 

هتـشادن سنا  میـشابن و  انـشآ  نآرق  اب  هک  یمادام  دیاوف  نیا  زا  ام  تسھ  نآرق  میرک  باتک  دوخ  رد  نآرق  فدھ  تلاسر و  نآرق و  تلیـضف  نآرق و  هرابرد  یرگید  ددـعتم  تایآ  و 

. دوب میھاوخ  مورحم  میشاب 

دمح  / ١٣۶٩/١٢/١۵ هروس  ریسفت  لوا  هسلج  رد  تانایب 

مکیلعف مـلظملا  لـیللا  عـطقک  نـتفلا  مـکیلع  تـسبتلا  اذاـف  دـندومرف «  راوـگرزب  نآ  یفورعم  هـبطخ  کـی  رد  هـک  هلآوهیلعهللایلــص ) ) مرکا لوـسر  زا  تـسھ  یفورعم  تـیاور 

ماھبا و بارطـضا و  راچد  ار  ناسنا  هک  یزیچ  نآ  ینعی  هنتف  دـینک ، هعجارم  نآرق  هب  درک  هھبـش  راچد  ار  امـش  کیرات  بش  یاھهراپ  دـننام  اـھهنتف  هاـگرھ  ینعی  ( ١ «) نآرقلاب

یمالـسا هعماج  رد  تسا و  دایز  تاعامتجا  یگدـنز  رد  یزیچ  روج  نیا  تسا ، هنتف  یناعم  زا  یکی  نیا  تسا ، راشف  بجوم  ناسنا  مسج  رکف و  حور و  یارب  هدرک و  تلاھج 

رد هچنآ  دننکیم  مگ  ار  هار  یرایـسب  دـنکیم و  لوھجم  ناسنا  یارب  ار  هار  هک  دـیآیم  دوجوب  هھبـش  یھاگ  هفیظو  هار و  کی  تخانـش  رد  دـیآیم  شیپ  یئاھزیچ  نینچ  ام 

نآ نآرق  ینعی  تسا  یبدا  رایـسب  ریبعت  کی  نیا  قدـصم » لحام  عفـشم و  عفاـش  هناـف   » تسا نآرق  دـندومرفیم  هلآوهیلعهللایلـص ) ) مرکا ربماـیپ  دـیآیم  راـک  هب  عقاوم  نیا 

هب رگا  هعماج  کی  ینعی  دش . دھاوخ  هتفریذپ  مھ  وا  تیاکش  درک  تیاکش  امش  زا  رگا  دش و  دھاوخ  هتفریذپ  وا  تعافش  درک  تعافش  امـش  دوس  هب  رگا  هک  تسا  یتقیقح 

هب دنک  تشپ  رگا  دوشگ و  دھاوخ  ار  وا  هار  تفرگ و  دھاوخ  ار  وا  تسد  ادخ  درک و  دـھاوخ  کمک  وا  هب  نآرق  دـنک  لمع  نآرق  تیادـھ  قبطرب  دـمھفب و  ار  نآرق  دـنک و  لابقا  نآرق 

یمالـسا یاـھروشک  رد  زورما  هک  دوشیم  بجوم  یلماـع  هچ  دـیدید ، اـھنرق  لوط  رد  یمالـسا  عماوج  رد  امـش  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  دروـخ و  دـھاوخ  هبرـض  نآرق 

تسینویھص لابق  رد  ناشیاھتلود  یریگعضوم  دنھاوخیم  همھ  یمالـسا  یاھتلم  تفگ  دوشیمن  نآرق ، زا  یرود  دننکن ؛ کرد  ار  نشور  قئاقح  مدرم  داحآ  زا  یرایـسب 

نآرق اب  اھتلم  رگا  دنتـسھ و  باوخ  اھتلم  درادـن  ناکما  یزیچ  نینچ  دنـشاب . هتـشادن  ار  عطاق  یریگعضوم  نیا  هک  دـننکیم  تارج  اھتلود  نآ  لاح  نیع  رد  دـشاب  عطاق 

نم و   » درب دـھاوخ  تشھب  هب  ار  وا  دـنک  تکرح  نآرق  لاـبند  هب  سک  رھ  هنجلا » ىلا  هداـق  هماـما  هلعج  نم  . » دوب یرگید  روج  یمالـسا  یاـھروشک  عـضو  دنتـشادیم  سنا 

«. لیبس ریخ  ىلع  لیلدلا  وھ   » درک دھاوخ  تیادھ  شتآ  هب  ار  وا  راک  نیا  دنک  باختنا  نآرق  ریغ  زا  ار  دوخ  هار  سک  رھ  و  رانلا » ىلا  هقاس  هفلخ  هلعج 

دمح  / ١٣۶٩/١٢/١۵ هروس  ریسفت  لوا  هسلج  رد  تانایب 

کی ناونعهب  ار  نآرق  درک و  هدافتسا  میدیمھف  میدروآ و  تسدب  ام  یرگید  هار  زا  هک  هچنآ  یارب  یلیلد  ناونع  هب  دیابن  نآرق  هیآ  زا  تفر  شغارس  هب  یروادشیپ  اب  دیابن  ار  نآرق 

. دشونیم وا  زا  دربیم و  هانپ  وا  هب  هنشت  ناسنا  هک  دروآ  باسح  هب  دیاب  یاهمشچرس 

تخت یور  رب  لاعتم  یادخ  ینعی  ( ١ «) ىوتـسا شرعلا  ىلع  نمحرلا  دیامرفیم « : نآرق  هیآ  الثم  درادـن ، یعنام  دوشب  مئاق  نآرق  رد  رھاظ  فالخ  باکترا  رب  یتجح  رگا  هتبلا 

یلومعم مھف  برع و  نابز  هک  دراد  یبدا  یئانک و  یانعم  کی  نیا  سپ  تسین . مسج  لاـعتم  یادـخ  هک  دراد  دوجو  یعطاـق  ینیقی  یلقع  لالدتـسا  بوخ  تسا  هتفرگ  رارق 

. تسا هدز  هیکت  تردق  ریرس  رب  تسا و  یتیاھنیب  تردق  یاراد  لاعتم  یادخ  ینعی  دمھفیم  ار  نآ  الماک  مھ  برع 

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

. درک راذنا  دوشیم  ار  هدنز  بولق  هدـنز و  یاھناسنا  ایح .» ناک  نم  رذـنیل  : » دـیامرفیم ربمایپ  هب  لاعتم  یادـخ  نآرق ، یهمیرک  یهیآ  رد  تسا . رتیلمع  رتنکمم و  راذـنا  زورما 

اوبیجتسا اونما  نیذلا  اھیا  ای   » یهفیرـش یهیآ  لیذ  نارـسفم ، زا  یـضعب  دیآیم . دوجو  هب  هعماج  کی  رد  داھج ، اب  تکرح و  اب  بالقنا و  اب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  تایح ، نیا 

راذنا سپ ، تسھ . تایح  نیا  مدرم ، یمومع  داھج  تکرب  هب  زورما  داھج . ینعی  مکییحی ،» امل   » هک دراد -  مھ  تیاور  دیاش  دناهتفگ -  مکییحی » امل  مکاعد  اذا  لوسرللو   

. تسا رتیلمع  راذنا ، نیا  دنراد . سنا  نآرق  اب  یبسن  روطهب  مدرم  تسا و  جاور  یاراد  نآرق  ام ، یهعماج  رد  زورما  دشاب ، مھ  نآرق  مکییحیام ،»  » رگا تسا . رتیلمع 

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

ار هدـنز  بولق  هدـنز و  یاھناسنا  (. ١ «) اـیح ناـک  نم  رذـنیل  : » دـیامرفیم ربماـیپ  هب  لاـعتم  یادـخ  نآرق ، یهمیرک  یهیآ  رد  تسا . رتیلمع  رتـنکمم و  راذـنا  زورما  نم ، رظن  هب 

اھیا ای   » یهفیرـش یهیآ  لیذ  نارـسفم ، زا  یـضعب  دـیآیم . دوجو  هب  هعماج  کی  رد  داھج ، اب  تکرح و  اب  بالقنا و  اب  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  تاـیح ، نیا  درک . راذـنا  دوشیم 

نیا مدرم ، یمومع  داھج  تکرب  هب  زورما  داھج . ینعی  مکییحی ،» امل   » هک دراد -  مھ  تیاور  دیاش  دناهتفگ -  ( ٢ «) مکییحی امل  مکاعد  اذا  لوسرللو  اوبیجتسا   اونما  نیذلا 

نیا دـنراد . سنا  نآرق  اب  یبسن  روطهب  مدرم  تسا و  جاور  یاراد  نآرق  اـم ، یهعماـج  رد  زورما  دـشاب ، مھ  نآرق  مکییحیاـم ،»  » رگا تسا . رتیلمع  راذـنا  سپ ، تسھ . تاـیح 

. تسا رتیلمع  راذنا ،

هعمجزامن  / ١٣٧٠/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

« نآرق اب  سنا   » 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 22هاگياپ  هحفص 2 
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زا تشگزاب  هبوت و  رافغتـسا و  هام  تسا -  تدابع  حور  زغم و  اعد  هک  تسا -  تاجانم  اـعد و  تداـبع و  هاـم  تسا ؛ نآرق  اـب  سنا  نآرق و  لوزن  هاـم  تسا ؛ هزور  هاـم  هاـم ، نیا 

متـشھ لاس  رد  هکم  حـتف  و  ترجھ ، مود  لاس  رد  ردـب  یهوزغ  کرابم ، هام  نیا  رد  هک  تسا -  داھج  هاـم  تسا ؛ یھلا  یاوقت  تیاـعر  لاـعتم و  یادـخ  دزن  دنـسپان  یاـھھار 

یهریخذ هام  یگدامآ و  هام  تسادـخ ؛ نانمـشد  اب  داھج  ناطیـش و  اـب  داـھج  سفن و  اـب  داـھج  هاـم  تسا -  هداـتفا  قاـفتا  لاـس  ناـمھ  رد  نینح  یهوزغ  عورـش  و  ترجھ ،

لاس کی  لوط  رد  یھلا  تکرح  یهیامرـس  ندرک  هریخذ  هصالخ  و  نآرق ، رد  ربدـت  ییانـشآ و  فراـعم ، اـب  ییانـشآ  ینید ، ناردارب  اـب  رب  قدـص و  محر ، یهلـص  هاـم  تساوقت ؛

اب یهلماعم  رد  دوخ ، سفن  راک  رد  مینادـب و  ردـق  رتشیب  ار  هدـنیآ  یاھزور  میـشاب و  هدـنارذگ  هام  نیا  تایـضتقم  قفو  رب  لـمع  اـب  ار  هتـشذگ  یاـھزور  هک  تسا  دـیما  تسا .

. 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  دروخرب  رد  یھلا ، ماکحا 

نآرق  / ١٣٧٠/٠١/٢٢ نایراق  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار ناـتتوالت  هک  مییوگیم  مھ  ارق  امـش  هب  دـنریگب ؛ سنا  نآرق  اـب  هک  مییوگیم  مدرم  موـمع  هب  اـم  دـننک . رتـھب  زورهبزور  ار  تئارق  هک  تسا  نیا  تسا ، ارق  یهفیظو  هک  هچنآ 

. دینکب رت  هارمھ  نیرفآهبذاج  تایصوصخ  اب  رتحیحص و  رتیوق ، رتھب ، زورهبزور 

، مھدیم تیمھا  نآ  هب  منکیم و  هیکت  زیزع  نایراق  امـش  ندناوخ  هب  ردقنیا  نم  رگا  مینک . باب  هعماج  رد  ار  نآرق  توالت  دیاب  دنریگب ، سنا  نآرق  اب  تما  لک  میھاوخب  رگا  ام 

هب هک  دنکیم  راداو  ار  نم  هک  یزیچ  نآ  اما  تسا ؛ طوبرم  ناتدوخ  هب  تھج  کی  زا  دیناوخن ، ای  دیناوخب  بوخ  مھ  هچرھ  دیناوخیم ، دیمدآ ، رفن  کی  امش  تسا . نیمھ  یارب 

مدرم لد  دننکب ، توالت  ار  همیرک  تایآ  نیا  هبذاجرپ ، حیحص و  یتوکلم و  یهمزمز  اب  دنتسناوت  هعماج  رد  هللامالک  نایلات  رگا  هک  تسا  نآ  مزروب ، مامتھا  همھنیا  هلاسم  نیا 

نآرق هار  رد  ام  مدرم  دـنراد . قرف  یمالـسا  رگید  یاھروشک  مدرم  اب  ام  مدرم  دنتـسھ . هدامآ  نآرق  اب  طابترا  یارب  ام  مدرم  دوشیم . کیدزن  نآرق  هب  دریگیم و  سنا  نآرق  اـب 

. تسا هدوب  نآرق  هار  رد  اھنیا  یهمھ  دندش . لمحتم  تمحز  جنر و  ام  مدرم  ردقنیا  میداد ، ناوج  ام  ردقنیا  تسین . یخوش  دندرک ؛ تدھاجم  هناقداص 

ام درک . مسجم  ام  یارب  ناشلامیظع  ماما  نآ  رد  ام و  مدرم  نایم  رد  هعماج و  رد  ار  نآرق  تاـیآ  یهنادهناد  لاـعتم  یادـخ  هن ، مینکب ؛ اـعدا  ار  نآرق  هک  میتسین  ییاـھنآ  زا  اـم 

هک دینیبیم  یمالـسا  یاھروشک  رد  اجک  امـش  دـنزرویم . قشع  نآرق  هب  ام  مدرم  دـندرک . ام  مدرم  ار  راک  نیا  میدرک . سمل  دوجو  یهمھ  اب  میدـید و  ار  تاکرابم  تایآ  نیا 

ینآرق قشع  نیا  دھاوخیم  هک  سک  نآ  الاح  تسام . مدرم  قشع  نیا ، دننیشنب ؟ ناشتوالت  یاپ  هناقشاع  ناوج  ردقنیا  و  دننک ، توالت  اجنآ  دنورب  ارق  نایاقآ  نیا  زا  یکی 

. دیتسھ نآرق  یراق  امش  وا ، تسیک ؟ دنک ، توالت  نآرق  اب  یقیقح  سنا  تمس  هب  تسرد  ار 

مدرم  / ١٣٧٠/٠١/٢۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نیماضم اب  نوگاـنوگ ، یاـھاعد  هاـم  هاـم ، نیا  هک  مدـید  مدرکیم ، لـمات  تسا ، هاـم  نیا  اـب  بساـنم  هک  یلیاـسم  تسرھف  رد  نم  دراد . دوجو  هاـم  نیا  رد  یبیجع  تاـکرب 

، نآرق اب  سنا  دـندرک . نایب  هتـشذگ  یاھزور  نیا  لوط  رد  ار  یعفان  دـیفم و  بلاطم  هیعدا ، نیماـضم  هب  عجار  دـندرک ، تبحـص  اـجنیا  هک  یناـیاقآ  زا  یـضعب  تسا . نوگاـنوگ 

. تسا روطنیمھ  مھ  دراوم  ریاس  تسا . میظع  ییایرد  هناگادج و  ییهلوقم  شدوخ  هک  مھ  نآرق  ندرک  رارکت  نآرق ، ندرک  ظفح  ینآرق ، فراعم  اب  ییانشآ 

نویناحور  / ٢٠/١٣٧٠/٠۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد دشاب ؛ سونام  نآرق  اب  دـشاب ؛ هتـشاد  عونتم  عیـسو و  ینید  شنیب  یھاگآ و  دـیاب  سپ  دربب ، الاب  یمالـسا  لئاسم  رد  ار  مدرم  رکف  حطـس  هک  دراد  نیا  رب  انب  غلبم  نوچ 

هب نید  اب  ییانـشآ  طقف  هن  دـشاب ؛ ینید  راکفا  ینید و  لئاسم  یهرابرد  قیقحت  لھا  دـشاب ؛ انـشآ  نید  بھذـم و  هب  طوبرم  یون  راکفا  اب  دـشاب ؛ هدرک  دـنکب و  روغ  ثیداحا 

دراد انب  نوچ  و  دشاب ؛ هتشاد  یییھاگآ  هدیشچ و  یمعط  دیاب  مھ  اھنآ  زا  هک  تسھ  یعامتجا  یاھـشنیب  یفـسلف و  راکفا  ییهراپ  ینید ، لئاسم  رانک  رد  هکلب  ییاھنت ،

نآ یهزوردنچ  یارجام  و  مالـسلاهیلع ) ) یلعنبنیـسح یگدنز  اریز  دشاب ؛ هتـشاد  ساوسو  رظنتقد و  دـیاب  راک  نیا  رد  دـنک ، یفرعم  مدرم  هب  ار  هزرابم  داھج و  یهوسا  هک 

. تسا دایز  یلیخ  نآ  قمع  و  عیسو ، رایسب  نآ  موھفم  اما  مک ، نآ  مجح  تسام ؛ خیرات  زا  یمیظع  لصف  البرک ، رد  ترضح 

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  زورهنابش ، رد  دیـشاب ؛ رکذتم  دینک ، ادیپ  هجوت  دیناوخب ، هلفان  دینک ، اعد 

. دینکب ربدت  نآ  رد  دیشاب و  سونام  نآرق  اب  دیوشب ؛ سونام  هادفانحاورا ) هجرفیلاعتهللالجع و  ) رصعیلو اب  ادخ و  یایلوا  اب  ادخ و  اب  دیشکب ؛ نوریب 

هقف  / ٣١/١٣٧٠/٠۶ جراخ  سرد  زاغآ  رد  تانایب 

اب سنا  نآرق و  مھف  نآرق ، ییاسانـش  نآرق ، ملع  تسیابیم  ـالثم  دوشب . تلفغ  اـھهزوح  رد  یمالـسا  مولع  رگید  زا  دـیابن  تسا ، رما  ساـسا  تھاـقف  هک  یلاـح  نیع  رد 

ردقهچ دنـشاب . سونام  نآ  اب  لقادح  ای  دـننک ، ظفح  ار  نآرق  زا  یـشخب  لقاال  ای  نآرق و  دـیاب  ام  بالط  دـشاب . هتـشاد  دوجو  اھهزوح  رد  هتـشر  کی  ملع و  کی  ناونع  هب  نآرق 

ام یارب  نآرق ، اـب  اـم  سنا  مدـع  هیملع و  یاـھهزوح  رد  نآرق  یاوزنا  نیا  میتفایمن . اـھنآ  رکف  هب  مینک ، ثحب  هقف  رد  میھاوخب  اـم  رگا  هک  تسھ  نآرق  رد  یمالـسا  میھاـفم 

. داد دھاوخ  یرظنگنت  ام  هب  درک و  دھاوخ  مھ  نیا  زا  دعب  تسا و  هدرک  تسرد  تالکشم  یلیخ 

رھشوب  / ١٣٧٠/١٠/١٣ راولد  شخب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

. دنھدب تیمھا  نآرق  تاسلج  تدابع و  دجسم و  زامن و  هب  ناناوج -  اصوصخم  مدرم -  ی  همھ اھ و  هداوناخ ی  همھ هک  تسا  نیا  منکب ، مھاوخ  یم نم  هک  یرگید  شرافس 

و دوش ، هجوت  راک  سرد و  هب  دـیاب  مھ  تسادـخ . رکذ  تدابع و  زامن و  مالـسا و  نآرق و  ی  هیاـس رد  تسا ، هدروآ  تسد  هب  تردـق  تزع و  تمظع و  زا  روشک  نیا  زورما  هچرھ 

. دینک ادیپ  سنا  دیاب  نآرق  تاسلج  ینید و  تاسلج  تدابع و  دجسم و  زامن و  اب  تساھنیا . ی  همھ ی  هناوتشپ نیدت  هک  نیدت ؛ هب  مھ 

یرصم  / ١٣٧٠/١١/٠٣ نایراق  رادید  رد  تانایب 

هک دوب  یی  هناـخبتکم رود ، یاـھ  هتـشذگ رد  دـش . یم عمج  روشک  یاـج  همھ  زا  تشاد  جـیردتب  نآرق  میدـنارذگ ؛ تکلمم  نیا  رد  ار  ینآرق  یب ی  هرود میدـق ، یاـھلاس  رد  اـم 

طقف هتبلا  تشادـن . یزیچ  نینچ  اـقلطم  هک  مھ  یمـسر  سرادـم  نیا  دـندوب ؛ هدرب  نیب  زا  یلکب  ار  اـھنیا  یوـلھپ  نارود  رد  نـکیل  دـنتفرگ ؛ یم داـی  اـج  نآ رد  ار  نآرق  اـھ  هـچب

زیچ چیھ  اما  دندوب ؛ لوغـشم  اھاج -  ریاس  ناھفـصا و  دھـشم ، نارھت ، روشک -  رانک  هشوگ و  رد  دارفا  زا  یـضعب  دنتـشاد و  تیلاعف  نآرق  یاھ  هرود تاسلج و  نیا  زا  یدادعت 

. میتسھ بقع  نآرق  اب  سنا  یریگارف و  ناوراک  زا  هک  مینک  یم ساسحا  ام  لاح  نیعرد تسا ؛ فرط  نیا  هب  بالقنا  زا  هدش ، هچرھ  دوبن ؛

ناتلغب بیج  رد  نآرق  ی  هخسن کی  اھامش  زا  مادک  رھ  هک  متفگ  یم دندمآ ، یم هک  یناناوج  هب  متشاد ؛ نآرق  سرد  ریسفت و  تاسلج  دھـشم  رد  نم  توغاط ، نارود  نآ  رد 

لوغـشم نآ  توالت  هب  دینک و  زاب  ار  نآرق  تعاس -  مین  هقیقد ، جنپ  هقیقد ، ود  هقیقد ، کی  دینک -  یم ادـیپ  یتغارف  دـیتسیا و  یم یراک  رظتنم  ییاج  رد  رگا  دیـشاب ؛ هتـشاد 

یبرع مھ  ابلاغ  هک  نیا اب  اھنیا  هک  مدرک  یم ساسحا  نکیل  دـندوب ، کدـنا  رایـسب  دـنچرھ  دـندوب ، هدرک  لمع  روط  نیا هک  یدادـعت  دـینک . ادـیپ  سنا  باـتک  نیا  اـب  اـت  دـیوش ،

. دنتشاد توافت  اھنآ  اب  یزاتمم  روط  هب  دندوب و  رت  هتسجرب نارگید  زا  یمالسا ، فراعم  مھف  ظاحل  زا  اما  دنتسناد ، یمن

ام درک . قرف  یلیخ  تیعضو  دندش ، سونام  نآرق  اب  هک  یتقو  زا  ام  ناناوج  نیا  تسا . رون  تسام ؛ زیچ  همھ  نآرق ، درب . یم الاب  ار  روشک  کی  یمومع  تفرعم  نآرق ، اب  سنا 

ار ناشنآرق  دندرک ، یم ادـیپ  یتغارف  کدـنا  دنتـسشن و  یم نیمز  رب  هک  یدرجم  هب  هک  میتشاد  اھ  هھبج رد  ار  یناناوج  گنفت ، پوت و  شتآ  ریز  گنج ، لاس  تشھ  لوط  رد 

« نآرق اب  سنا   » 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 22هاگياپ  هحفص 3 
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نیا ندناوخ . هب  دندرک  یم انب  دندروآ و  یمرد ار  ناشنآرق  دنتفر ، یم دنتشاد  دندوب و  هتسشن  نویماک  ای  سوبوتا و  رد  رگا  الثم  ای  دندش ؛ یم توالت  لوغـشم  دندرک و  یم زاب 

. تسا تفرشیپ  هب  ور  روشک  نآرق ، تکرب  هب  مھ  نالا  تسا . هدوب  ام  زیچ  همھ  نآرق  مییوگ  یم ام  هک  تسا 

مھ ام  تامم  مینک و  تکرح  فیرش  باتک  نیا  فادھا  تمـس  هب  دشاب و  ینآرق  ام  یگدنز  هللااش  نا دنک . روشحم  نآرق  اب  ترخآ  ایند و  رد  ار  ام  ی  همھ دنوادخ  هک  میراودیما 

. دریگ رارق  نآرق  تمدخ  رد  نآرق و  تفرعم  اب 

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

زا ار  نآرق  ات  دندرک  یعـس دندرک ؛ شالت  ادـمع  هلـصاف ، داجیا  یارب  دـنزادنیب . هلـصاف  نآرق  تلم و  نیب  ات  دـش  شالت  روشک  نیا  رد  یدامتم  یاھلاس  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و 

نآ تسا . تیادـھ  لعـشم  مالـسا و  لعـشم  نآرق  نوچ  مالـسا ؛ اب  ناملـسم  یاھتلم  ی  هطبار عطق  ینعی  هچ ؟ ینعی  یگدـنز  زا  نآرق  فذـح  دـننک . فذـح  یلکب  ام  یگدـنز 

طابترا یب نآرق  اب  هک  یتلم  نآ  اب  دراد ، طابترا  نآرق  اب  هک  یتلم  نآ  دراد . قرف  تسا ، طابترا  یب نآرق  اـب  هک  یـسک  نآ  اـب  شلمع ، بلق و  تسا ، سوناـم  نآرق  اـب  هک  یـسک 

. دنطابترا یب نآرق  اب  ام  یاھتلم  هک  نیا رطاخ  یارب  دنراذگ ؛ یم اپ  ریز  ار  نآرق  تانیب  دنراد  مالسا  نانمشد  زورما  تسا . توافتم  تسا ،

امـش رب  یزیچ  دیوش ، یم دنلب  نآرق  رانک  زا  یتقو  یمع ؛» نم  ناصقن  وا  یدھ ، یف  هدایز  ناصقن : وا  هدایزب  هنع  ماق  الا  دحا  نارقلا  اذھ  سلاج  ام  و  : » دومرف نینموملاریما 

هک دیـسر  ییاج  هب  راک  دـنریگب . ام  زا  ار  تیادـھ  نیا  دنتـساوخ  یم تسا . تلاھج  یروک و  نآ  و  تسا ، هدـش  مک  امـش  زا  یزیچ  و  تسا ؛ تیادـھ  نآ  و  تسا ، هدـش  هدوزفا 

رد تفرگ و  یم شـسناش  رگا  الاح  دوب ؛ هدـشن  انـشآ  نآرق  اب  سرادـم  رد  بالقنا -  یزوریپ  زا  لبق  لاـس  تسیب  نیا  ینعی  ریخا -  یھاشمتـس  نارود  ی  هتفاـی شرورپ لـسن 

. تخیمآ مدرم  ناج  اب  ار  نآرق  دمآ و  بالقنا  تشادن ! دوجو  ینآرق  الاو  همعن ، اھبف و  دمآ ، یم شریگ  یناوخ  نآرق ردام  ینابرھم ، ردپ  ینآرق ، داتسا  ینآرق ، ی  هرود ییاج 

رد دیناوخب ؛ دیناوخب و  ار  نآرق  دینک ؛ رـشتنم  اضف  رد  ار  نآرق  رطع  اھ  هداوناخ رد  دینک ؛ رتشیب  نآرق  اب  زور  هبزور ار  هطبار  نیا  ام !  یبالقنا  لدـکاپ  ناناوج  نآرق ! ارق  نم ! نازیزع 

، ار داھج  فیلکت  ار ، ناناملـسم  فیلکت  تسا ؛ هدرک  نیعم  ار  اھفیلکت  نآرق  نوچ  دنریگب ؛ تسد  رد  ملع  لثم  ار  نآرق  تایآ  ناناملـسم  دھاوخ  یمن نمـشد  دـینک . ربدـت  نآرق 

. ار یمالسا  گرم  یمالسا و  یگدنز  فیلکت 

لصو نآرق  هب  ار  ناتدوخ  دینک ، یم ادیپ  یتغارف  رـصتخم  هچنانچ  یراکیب ، ماگنھ  رد  یتح  دیناوخب . نآرق  اھ  هناخ رد  مینک . رتمکحتـسم  زور  هبزور نآرق  اب  ار  نام  هطبار دیاب  ام 

نکمم هچرھ  دنا ، هدـمآ رـصم  روشک  زا  اتدـمع  هک  یدـیتاسا  ناملعم و  نیا  زا  دـیریگب . ارف  ار  یدـیوجت  یاھـشور  نیا  دـیریگب . ارف  ار  نآ  دـیناوخب و  نآرق  یرادـقم  زور  رھ  دـینک .

؛ متسھ انشآ  ناشیا  یاھراون  ادص و  اب  رتشیب -  مھ  دیاش  شیپ -  لاس  یس  زا  هدنب  تسا ، نآرق  ریپ  کی  هک  ( ۶ «) عشیعش نینیعلاوبا   » داتسا نیا  دینک . هدافتسا  تسا ،

. دنا هدـش مھ  بوخ  بتارم  زیاح  دـنا ؛ هدرک راک  مھ  بوخ  دـنا ؛ هدرک راک  نآرق  توالت  تئارق و  ی  هتـشر نیا  رد  هک  دنتـسھ  یناسک  اھنیا  دـنا ؛ هدـنارذگ نآرق  اب  ار  ناشرمع  اھنیا 

رد هچ  نآرق ، حطـس  رد  هچ  دیورب -  شیپ  هچرھ  درادـن ؛ یتیاھن  تسا و  عساو  رحب  کی  قیمع و  یایرد  کی  نآرق  هتبلا  دـنریگب . ارف  اھنآ  زا  دـنراد ، نآرق  دـیتاسا  نیا  هک  ار  هچنآ 

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

نایراق  / ١٣٧٠/١٢/٢٧ رادید  رد  تانایب 

ظفح سناش  دنتـسھ ، الاب  نینـس  رد  هک  یناسک  میـشاب . هتـشاد  نآرق  ظفاح  رفن  نارازھ  یتسیاب  مینکیم ، یگدـنز  روانھپ  روشک  کی  رد  گرزب و  یهعماج  کی  رد  هک  ام 

تقو مدوـخ  نم  دـننک . شیاـمزآ  هبرجت و  دنتـسناوتیم  دـندرکیم ، تقو  رگا  دـننکیمن ؛ تـقو  اھیـضعب  هـتبلا  تـسین . یفتنم  ناشـسناش  هـچرگا  تـسا ؛ رتـمک  ناـشندرک 

یارب یـسک  هک  دوب  رتھب  تشاد و  اج  دوب ، لاجم  تقو و  رگا  ام  نینـس  رد  یتح  هک  دـننادب  ار  نیا  ناناوج  مدرکیم . نآرق  ظفح  هب  عورـش  مھ  نس  نیمھ  رد  ـالاو  منکیمن ؛

هب نآرق  تاـیآ  هک  دـشاب  ییهنوـگ  هب  نآرق  اـب  ناشـسنا  اـم  مدرم  یهمھ  هک  تسا  نیا  رتـھب  الـصا  تسا . مزـال  راـک  نـیا  یناوـج  نینـس  رد  درکیم ؛ تـقو  فرـص  نآرق  ظـفح 

. دشاب انشآ  ناشیارب  هیآ  دعب  لبق و  لیذ و  ردص و  دنناوخیم ، ار  ییهیآ  یتقو  دشاب ؛ انشآ  ناششوگ 

یوضر  / ١٣٧١/٠١/١۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

راب ناریا  تلم  مینک . فرطرب  ار  ناھج  هعماج و  بیع  میناوتیمن  میـشاب ، بویعم  نامدوخ  نورد  رد  رگا  مینک . تسرد  یملاس  یایند  میناوتیمن  دـشابن ، ملاـس  اـم  لد  رگا 

؛ دینکب یراک  نینچ  دیناوتیم  امـش  رگید . عماوج  یارب  مھ  دشاب و  نیریـش  شدوخ  یارب  مھ  هک  دزاسب  ییایند  دـیاب  دـناسرب . لزنم  هب  ار  نآ  دـیاب  دراد و  شودرب  ینیگنس 

تاداـبع ناـضمر و  هاـم  یهزور  عرـضت ، لـسوت ، اـعد و  نآرق ، اـب  سنا  هجوـت ، اـب  زاـمن  میـشاب . ناـمدوخ  سفن  بیذـھت  ددـصرد  اـم ، زا  کـی  رھ  هـک  تـسا  نـیا  شطرــش  اـما 

. دشاب سفن  بذھم  دناوتیم  تسا ، دایز  ناشیریذپریثات  هک  ناناوج ، یارب  اصوصخم  ، بشهمین

ناتسکاپ  / ١٣٧١/٠٢/٢٠ رد  رانیمس  هب  مایپ 

یمالسا و قالخا  هب  قلخت  لمجت و  زا  زیھرپ  سفن و  بیذھت  اھنآ و  فراعم  اب  لد  یایحا  راتفگ و  راتفر و  رد  (ع ) موصعم ناماما  هب  ادتقا  و  (ص ) مرکا یبن  تنـس  هب  نانتـسا  - 

. دشاب هزوح  یعمج  یدرف و  یاھهمانرب  وزج  هیعدا  نآرق و  اب  سنا  دوخ و  یمالسا  تیصخش  نتخاس 

رایرھش  / ١٣٧١/٠٩/١١ داتسا  تشادگرزب  هرگنک  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد شایگدنز -  زا  یمھم  نارود  رد  رایرھش  هک  تسا  نیا  هتکن  نآ  تسا . هتسیاش  نم  رظن  هب  مینک ، هیکت  شیور  رگا  هک  تسھ  رایرھش  یهرابرد  مھ  یساسا  یهتکن  کی 

شدوخ هب  ینعی  تخادرپ . یزاسدوخ  تایونعم و  اب  سنا  نآرق و  اـب  سنا  هب  دـنارذگ و  ار  ییاـبیز  رایـسب  یونعم  یناـفرع و  نارود  شایگدـنز -  رخآ  لاسیـس  دـیاش  دودـح 

. دشخبب ییافص  ار  شدوخ  تیونعم  نطاب و  درک  یعس  دیسر و 

 - تسین مداـی  تسرد  نـالا  مدینـش ؛ شدوخ  زا  دـیاش  مدینـش -  هک  روطنآ  یتح  تسا . هدرک  ناـیب  ینـشور  هب  ار  اـنعم  نیا  ریخا ، لاـس  یـس  تسیب ، راعـشا  رد  وا  دوخ 

وا دش ، زوریپ  بالقنا  یتقو  تسا . هدوب  ینآرق  نتـشون  لوغـشم  هک  تسھ  منھذ  رد  نیا  لاحرھهب ، هدرکن ...  مامت  مھ  دیاش  تشون . شدوخ  طخ  هب  مھ  نآرق  کی  ناشیا 

. دوبن رایرھش  دای  هب  ام  زا  یـسک  بالقنا ، لوا  لاس  ود  یکی  نآ  رد  دیاش  درک . یبوخ  رایـسب  لابقتـسا  بالقنا  زا  شدوخ ، نشور  فاص و  تینھذ  ینید و  یهیحور  نامھ  اب 

تایئزج یهمھ  میدید  دش . دنلب  زیربت  زا  بالقنا ، شیاتـس  رد  رایرھـش ، یادـص  میدـید  تقو  کی  دـمآیمن . شیپ  اھدای  نیا  یارب  یلاجم  هک  دوب  دایز  ردـقنآ  اھیراتفرگ  ینعی 

. دنکیم بیقعت  وا  ار  بالقنا 

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

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 

« نآرق اب  سنا   » 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 22هاگياپ  هحفص 4 
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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 

ناناملسم راتفر  نابز و  زا  ار  مالسا  ناھج  عاضوا  دننکب و  دوخ  ناملسم  ناردارب  اب  ییانشآ  بسک  یارب  ار  هدافتـسا  رثکادح  جح ، تصرف  زا  منکیم  هیـصوت  زیزع ، جاجح  هب 

زیزع نارھاوخ  ناردارب و  هب  دـنزاس . رتکیدزن  هچ  رھ  مالـسا  رظن  دروم  جـح  هب  ار  دوخ  جـح  دـننک و  هلدابم  مھ  اب  ار  اھییاناوت  اھدروآتـسد و  اھوزرآ ، اھهبرجت ، دـنروآ ، تسد  هب 

هاتوک راوج  دنـشاب . رگید  یاھروشک  ناردارب  هب  دوخ ، نامرھق  تلم  گرزب و  روشک  هوکـشرپ و  بالقنا  ناناسرمایپ  ناـغلبم و  لـمع ، ناـبز و  اـب  هک  منکیم  هیـصوت  زین  یناریا 

دنویپ میکحت  ادـخ و  دای  اب  لد  ندرک  هدـنز  یارب  ار ، زاجح  یهرطاـخرپ  نیمزرـس  جـح و  شزرا  اـب  فقاوم  و  ملـسوهلاوهیلعهللایلص )  ) مظعا ربماـیپ  مرح  ادـخ و  یهناـخ  تدـم 

روضح ضیف  کشیب  هک  مظعـالا  هللایلو  ترـضح  هب  لـسوت  هجوت و  صوصخب  و  مالـسلامھیلع )  ) راوگرزب نآ  یهبیط  ترتع  و  هلاوهیلعهللایلـص )  ) هللالوسر اـب  دوخ  یونعم 

دنرمـشب و منتغم  تسا ، ادخ  هب  برقت  یهیام  هک  لسوت  عرـضت و  اعد و  نآ و  تانیب  تایآ  رد  ربدت  نآرق و  اب  سنا  و  تسا ، تفرعم  اب  یاھلد  لماش  جح  مسارم  رد  شـسدقم 

یهبیط حاورا  لـحار و  ماـما  رھطم  حور  تاـجرد  وـلع  دـننک و  اـعد  یمالـسا  یروـھمج  مالـسا و  نوزفازور  تزع  توـق و  نیملـسم و  یاـھیراتفرگ  عـفر  یارب  دـنربب و  هرھب  نآ  زا 

. دنیامن تلاسم  دنوادخ  زا  ار  مالسا  یادھش 

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

زا یرایـسب  نآرق  تکرب  هب  دوشیم . ینارون  امـش  ناج  لد و  هک  دـینیبیم  دـینک ، ادـیپ  سنا  نآرق  اب  رگا  دـنکیم . نشور  ار  حور  لد و  اـتقیقح  تسا و  رون  نآرق  نم ! نازیزع 

هللا :» دیامرفیم لاعتم  یادـخ  هک  تسا  نآرق  یهلیـسوهب  رونلا .» یلا  تاملظلا  نم  مھجرخی  « ؟ تسین رتھب  نیا  ایآ  دوشیم . هدودز  ناسنا  حور  بلق و  زا  اھماھبا  تاملظ و 

. دـنکیم ادـیپ  هار  تیادـھ  رون  هب  اھطلغ ، اھاطخ و  تاھابتـشا ، ماھوا ، تاملظ  زا  ناـسنا  هک  تسا  نآرق  تکرب  هب  (. ١ «) رونلا یلا  تاـملظلا  نم  مھجرخی  اونما  نیذـلا  یلو 

زا یلیخ  رگید ، یاـھهنیمز  زا  یرایـسب  رد  ندوـب و  زا  فدـھ  یهنیمز  رد  ینوـنک ، فـیلکت  یهنیمز  رد  هدـنیآ ، یهنیمز  رد  یگدـنز ، یهنیمز  رد  اـم  تسا . تفرعم  باـتک  نآرق ،

یلاعت دشر و  باتک  تمالس ، باتک  تاجن ، باتک  تفرعم ، باتک  رون ، باتک  نآرق  . دروآیم تفرعم  ناسنا  یارب  نآرق  تساھتلاھج و  هب  نوحـشم  رـشب  مینادیمن . ار  لئاسم 

. تسادخ هب  برق  باتک  و 

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 : » دـیامرف یم لاعتم  یادـخ  هک  تسا  نآرق  هلیـسو  هب رونلا .» یلا  تاملظلا  نم  مھجرخی  « ؟ تسین رتھب  نیا  ایآ  دوش . یم هدودز  ناسنا  حور  بلق و  زا  اھماھبا  تاـملظ و 

. دـنک یم ادـیپ  هار  تیادـھ  رون  هب  اھطلغ ، اھاطخ و  تاھابتـشا ، ماھوا ، تاملظ  زا  ناـسنا  هک  تسا  نآرق  تکرب  هب  (. ١ «) رونلا یلا  تاـملظلا  نم  مھجرخی  اونما  نیذـلا  یلو 

ار لئاسم  زا  یلیخ  رگید ، یاـھ  هنیمز زا  یرایـسب  رد  ندوب و  زا  فدـھ  هنیمز  رد  ینونک ، فیلکت  هنیمز  رد  هدـنیآ ، هنیمز  رد  یگدـنز ، هنیمز  رد  اـم  تسا . تفرعم  باـتک  نآرق ،

. دروآ یم تفرعم  ناسنا  یارب  نآرق  تساھتلاھج و  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 

هـسلج رد  اـم  هک  نیا  میوگ ، یم نم  زورما  تسا ؟ یفاـک  میوش  در  نآرق  ریز  زا  رفـس ، ماـگنھ  رد  هک  نیا 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  هک  نیا تسا ؟ یفاک  مینک  تکرـش  نآرق  توـالت 

نآرق اـب  هک  میتـفرگ  داـی  اـم  رگا  نم ! نازیزع  مینک . ربدـت  هک  دـھاوخ  یم اـم  زا  ددـعتم  دراوـم  رد  نآرق  دوـخ  درک . ربدـت  نآرق  رد  دـیاب  تـسا . نآرق  رد  ربدـت  نآ  تـسیچ ؟ نآ  دراد .

ات بالقنا  لوا  زا  دینیب  یم امش  هک  نیا میورب . شیپ  دیاب  سپ  میراد ؛ هلصاف  یلیخ  زونھ  ام  دش . دھاوخ  لصاح  میتفگ  هک  یتایصوصخ  همھ  مینک ، ادیپ  سنا  ربدت ، تروص  هب

هتبلا میوش . کـیدزن  اـج  نآ هب  اـم  هک  تسا  نیا  یارب  دـنا ، هدرک حرطم  نآرق  هب  طوبرم  مسارم  بیقعت  رد  ظـفح و  رد  توـالت ، رد  ار  نآرق  روشک ، نازوـسلد  نیلووـسم و  زورما ،

رقاـب ماـما  هراـبرد  مھ  دراد ، مالـسلا  هیلع داجـس  ماـما  هراـبرد  مھ  مالـسلا -  هـیلع داجـس  ماـما  هـک  دراد  تـیاور  تـسا . یبوـخ  رایـسب  راـک  شوـخ ، یادـص  اـب  نآرق  توـالت 

. دـننک تکرح  دنتـسناوت  یمن دـش و  یم تسـس  دـیزرل و  یم ناشیاھوناز  دنتـشذگ ، یم ناشیا  توالت  لحم  کیدزن  زا  هک  یناسک  دـندرک ، یم توالت  یتقو  مالـسلا -  هیلع

، دراد یـصاخ  هویـش  هک  بادآ  اب  شوخ و  توص  اب  نآرق  توالت  دنداد . یم همادا  ناشھار  هب  دندرب ، یم ار  ناشدوخ  ظح  یتقو  دندرک و  یم شوگ  ار  نآرق  توالت  دنداتـسیا  یم

هب ار  نآرق  مییوگ : یم روط  نیا مینک ، هیبشت  میھاوخب  رگا  تسین . یفاک  اما  دنک ؛ یم کیدزن  ار  ناسنا  اھنیا  تسا . یمزال  روما  دراد ، یصاخ  شور  دراد ، یصاخ  یقیسوم 

ابیز ار  لخدم  نآ  رگا  دراد . یلخدـم  ردرـس و  میظع ، عیـسو و  ترامع  نیا  دـیریگب . رظن  رد  ناوارف  قامعا  نوگانوگ و  یایاوز  اھ و  هرجح اھنلاس و  یاراد  یمظعم ، یانب  تروص 

. تسا توالت  نیا  رد ، مد  یراکیشاک  دندناوخ . اج  نیا هک  تسا  ییابیز  یاھتوالت  نیمھ  عیفر ، یانب  نآ  لخدم  دنوش . یم قیوشت  ترامع ، نآ  رد  دورو  یارب  مدرم  میتخاس ،

بوخ اب  هک  یناسک  زا  ینعی  منک . یم ریدـقت  قیوشت و  هدـنب  هک  تساذـل  تسا . یمزال  رما  توالت ، یزاـسابیز  نیا  تسا . مزـال  رایـسب  یراکیـشاک ، نیا  دـیوش . دراو  لاـح 

لماش ار  ناریا  رد  نامدوخ  سرون  ناوج و  زیزع  نایراق  مھ  لیلجت ، ریدقت و  نیا  منک . یم لیلجت  دننک ، یم ابیز  ام  یاھمـشچ  رد  نیریـش و  ام  یاھلد  رد  ار  نآرق  ناشندناوخ 

هدنب میدق  زا  هک  عشیعـش  یاقآ  یمیدق ، داتـسا  نھک و  درم  نیا  صوصخب  رـصم و  ارق  صوصخب  دـنیآ ؛ یم رگید  یاھروشک  زا  هک  ار  ینھک  یمیدـق و  دـیتاسا  مھ  دوش و  یم

ار شتوالت  مینیب و  یم ار  ناشیا  کیدزن  زا  دیآ و  یم اج  نیا هب  هک  تسا  یلاس  دنچ  هللادمحب  میانـشآ . وا  توالت  اب  نم  هک  تسا  لاس  یـس  دـیاش  مسانـش . یم ار  ناشیا 

. داد ماجنا  ار  بوخ  رایسب  یاھتوالت  نآ  زا  مھ  زورما  میونش . یم

نارھت  / ١٠/٢٨/١٣٧۵ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

راونا اراگدرورپ ! نک . تیانع  ام  یهمھ  هب  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  رافغتـسا  وت و  هب  تشگزاب  هباـنا ، هبوت ، قیفوت  اراـگدرورپ ! هدـب . رارق  تدوخ  حـلاص  ناگدـنب  ار  اـم  اراـگدرورپ !

ار ام  یاھفارـسا  اھروصق و  اـھیھاتوک و  اراـگدرورپ ! ناـباتب . تلم  نیا  رب  شیپ  زا  شیب  مھ  زاـب  یاهدـنابات ، تلم  نیا  رب  هشیمھ  فلتخم ، تاـھج  زا  هک  ار  تدوخ  فطل  ضیف و 

هب ناکین ، ناکاپ و  تمرح  هب  اراگدرورپ ! هدـب . رارق  تدوخ  ترفغم  تمحر و  وفع و  لومـشم  ار  اـم  یاـھیھاتوک  اـھیتفرعممک و  اـھینادان و  اـھاطخ و  اراـگدرورپ ! زرماـیب . شخبب و 

تدوخ تفرعم  اراگدرورپ ! نک . فرطرب  ام  یاھلد  زا  ار  تملظ  یهدرپ  تلاھج و  رابغ  تسھ ، زورما  عمج  نیمھ  نایم  رد  ام و  مدرم  هعماج و  نایم  رد  هک  ینارون  یاھلد  تمرح 

نیا رب  ار  دوخ  فطل  ریخ و  اراگدرورپ ! رذـگب . ام  ناھانگ  زا  اراگدرورپ ! امرفب . ام  یهمھ  دـیاع  ار  یناـسنا  لاـمک  هار  رد  تدوخ و  هار  رد  کولـس  اراـگدرورپ ! نادرگب . اـم  بیـصن  ار 

رطاـخ هب  مھ  تلم  نیا  اـب  دـنرود و  وـت  زا  دـنرھق ، وـت  اـب  دـناهناگیب ، وـت  زا  هک  یناـسک  ار -  بـالقنا  نیا  روـشک و  نیا  تلم و  نیا  نانمـشد  رـش  اراـگدرورپ ! نک . نوزفازور  تلم 

نآرق و اب  سنا  قیفوت  اراـگدرورپ ! نک . زوریپ  اھنادـیم  یهمھ  رد  ار  تلم  نیا  نادرگرب . ناـشدوخ  هب  ار  اـھنآ  رـش  نک . هاـتوک  مک و  تلم  نیا  رـس  زا  دننمـشد -  وت  اـب  شطاـبترا 

تدوخ ترفغم  تمحر و  لومـشم  ار  یمارگ  یادھـش  یهرھطم  حاورا  نامراوگرزب و  ماما  صوصخب  ام ، ناگتـشذگ  نک . تیاـنع  اـم  هب  هاـم  نیا  رد  ار  ینآرق  فراـعم  هب  یکیدزن 

. نادرگب

١٣٧۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتشھ  مسارم  رد  تانایب 

« نآرق اب  سنا   » 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 22هاگياپ  هحفص 5 
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لـضف هب  یمالـسا -  یروھمج  ماظن  تموکح و  لیکـشت  ینعی  بالقنا -  نیا  ساسا  رب  یـسایس  ماظن  میظنت  رد  بالقنا و  نیا  یحارط  رد  راوگرزب  ماـما  هک  دـیدرک  هظحـالم 

دوخ تشادیم ، تسود  ار  نآرق  ماما ، هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا ، تسا . بیغ  عبنم  هب  لصتم  ناگدـنب  ناربماـیپ و  شور  هک  دـیزگرب  ار  یـشور  یھلا ، تیادـھ  هب  راـگدرورپ و 

نآ دنمھوکـش  گرزب و  راثآ  جیاتن و  زا  یکی  نیا ، دـمآیم . باسح  هب  یگدـنز  یهمانرب  وا  یارب  نآرق  درکیم و  دادمتـسا  نآرق  زا  دوب ، سونام  نآرق  اب  دوب ، نآرق  بتکم  درگاش 

. تسا تقیقح 

ماظن  / ١٣٧٧/٠٨/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هعماج رد  روجھم  رما  کی  نآرق  زورما  دنا . هتـشادرب ار  یدنلب  یاھماگ  تسھ ، اھنآ  رد  هک  ییافـص  تینارون و  تیونعم و  هیامرـس  نامھ  اب  ناناوج  ام  روشک  رد  هللادمحب  زورما 

یرایسب دنھد ؛ یم رارق  هدافتـسا  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 

همھ نیا ، تسین ؛ هار  ناـیاپ  نیا  اـما  میا ؛ هتفر شیپ  دوب ، اـم  دوخ  تمھ  هک  هچنآ  ردـق  هب  ناوـت و  تیفرظ و  ردـق  هب  اـم  هتبلا  دوـش . یم ارجا  روـشک  رد  مھ  مالـسا  ماـکحا  زا 

هچنآ دننک ، یمالـسا  قیاقح  یمالـسا و  فراعم  تمـس  هب  تلم  نیا  یمومع  تکرح  فقو  ار  دوخ  دوجو  تلم  نیا  نازوسلد  دنک و  تمھ  یتلم  رگا  تسین . مالـسا  تیفرظ 

مھ تسا ؛ زاب  نادـیم  تفرـشیپ ، یارب  مالـسا ، هیاس  ریز  رد  تسا . جراخ  مھ  ناسنا  ناـمگ  سدـح و  قفا  زا  هک  تسا  ناـشخرد  یردـق  هب  دـمآ ، دـھاوخ  اـھنآ  تسد  هب  هک 

رد یناسنا . گرزب  یاھنامرآ  تلادع و  یدازآ و  مھ  یندـم و  یالتعا  تزع و  مھ  یـسایس ، تفرـشیپ  مھ  یقالخا ، تفرـشیپ  مھ  یلمع ، تفرـشیپ  مھ  یملع ، تفرـشیپ 

مالـسا زا  اھنآ  دراذـگ  یمن هک  تساھناسنا  یھاتوک  تسام ، یتمھ  مک یتمھ و  یب درادـن . دوجو  ناسنا  یارب  یدـح  باجح و  چـیھ  مالـسا ، هیاـس  ریز  یمالـسا و  طـیحم 

ملع و لھا  نادنمشناد و  نادنمـشیدنا و  نارکفنـشور و  رگا  هک  تسا  میظع  یراک  مالـسا ، فراعم  زا  ندرب  هرھب  مالـسا و  هب  تشگزاب  یمالـسا ، طیحم  رد  دننک . هدافتـسا 

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

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  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  دشر  یولھپ  هرود  سرادـم  رد  هک  یناسک  ناناوج و  دـندوب . دودـحم  طلغ -  تروص  هب  مھ 

بیرغ هعماج ، یاضف  رد  نآرق  دوبن ؛ ینآرق  تیبرت  تیلووسم  لماح  زور ، نآ  رد  ام  سرادم  دنتفرگ . یم دای  ناشدوخ  دنتشاذگ و  یم ینآرق  هرود  یا  هشوگ رد  ار  اھنآ  دنتشاد ،

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

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

، 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  تـسا و 

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 

اب نوچ  تسا ؛ زیزع  اھنیا  یاھلد  اھبل و  تسا ، زیزع  اھنیا  نابز  دنزیزع . اھنیا  دـننآرق ، لماح  اھنیا  مینک . یم مارتحا  اھنیا  هب  ام  هک  تسا  نیا  دـینک . مارتحا  ار  ینآرق  نانامرھق 

ییانـشآ یبرع  نابز  هب  هک  یناسک  یارب  نآرق ، هملک  هملک  همجرت  میھافم و  ندـیمھف  نآرق ، ظفح  دوش ؛ یمن مامت  اج  نیا  اما  نآرق ! نابرق  هب  ام  ناج  تسا . سونام  نآرق 

نآرق زا  یمک  هرھب  دنکن ، ربدت  رگا  تسا ، دلب  بوخ  مھ  ار  یبرع  ظافلا  هک  یـسک  نآ  یتح  تسا . مزال  ربدت  تقو  نآ  دیدیمھف ، ار  نآرق  تاملک  هک  یتقو  تسا . مزال  دـنرادن ،

، نآ هدنیوگ  درک . ربدت  نآ  رد  دـیاب  تسا ؛ یگرزب  نخـس  نیا  تسا ، یقیمع  نخـس  نیا  ینآرق -  میھافم  رد  ندیـشیدنا  ینعی  ربدـت  تسا -  مزال  ربدـت  نآرق ، رد  درب . دـھاوخ 

نآ رد  دـیاب  دـیمھف ، ار  نآ  دـیاب  درک ، تقد  نآ  رد  یتسیاب  اذـل  شمیھافم -  طقف  هن  شظافلا ، ینعی  تسا -  یھلا  سدـقا  تاذ  لام  مھ  نآ  تاـملک  تسا . یھلا  سدـقا  تاذ 

. نآرق نتم  اب  سنا  اب  رگم  دوش ، یمن لصاح  اھنیا  درک . روغ 

ادـیپ ار  قیفوت  نیا  هک  یناسک  نآ  دـینادب . ردـق  ار  نیا  تسانـشآ ، نآرق  اب  ناتینارون  کاپ و  یاھلد  هک  زیزع  ناـناوج  امـش  دنتـسھ . هک  ناـنچمھ  دـینک ؛ ینآرق  ار  ناـتیاھ  هچب

هب هار  درک و  دھاوخ  ادیپ  همادا  تکرح  نآ  نتـسناد ، ردـق  اب  تقو  نآ  تسا . زیزع  یلیخ  دراد ، تمیق  یلیخ  دـننادب ؛ ردـق  ار  ناشدوخ  ظوفحم  نآ  دـننک ، ظفح  ار  نآرق  دـنا  هدرک

. دریگ رارق  شدوخ  یاج  رد  تسناوت  دھاوخ  نآرق ، تکرب  هب  یمالسا  تما  تقو  نآ  دش . دھاوخن  مامت  رگید  نآرق ، رون  همشچرس  تمس 

یملع  / ١٣٧٨/٠٧/١٩ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

باتک هک  یکـشزپ  یانیـسنبا  الثم  دـنااب . یاملع  وزج  همھ  یدودـعم -  رایـسب  دراوم  زج  هب  دنتـسھ -  گرزب  یاملع  هک  یناسک  نآ  تسا . ملع  قوشم  رادـفرط و  نید ،

نافرع رد  هک  تسا  یمدآ  تسا ؛ ینید  ملاع  کی  هدوب ، هعجارم  دروم  اھھاگـشناد  رد  عبنم  کی  ناونع  هب  اپورا  رد  لاـس -  رازھ  زا  دـعب  ینعی  شیپ -  یکدـنا  اـت  شا  « نوناـق »

مولع ملاـع  ینعی  دـندوبن ؛ لـیبق  نیا  زا  هک  دراد  دوجو  مھ  یدودـعم  رایـسب  دراوم  هتبلا ، دـندوب . روطنیمھ  مھ  نارگید  یباراـف و  دـسیونیم . مھ  هفـسلف  رد  دـسیونیم ،

تقیقح کی  نیا  تسا . هدرک  کمک  ملع  هب  نید  دـنتفر و  شیپ  مھ  اب  نید  ملع و  نیاربانب ، مک . اما  میراد ؛ مھ  لیبق  نیا  زا  تسا . هدـمآیمن  باسح  هب  نید  ملاع  یعیبط ،

دنیانـشآ و سونام و  نآرق  اب  هک  دنتـسھ  یناسک  امـش  نیب  رد  نالا  دـناینید . یبھذـم و  اـم  یاـھهچب  دراد . دوجو  اـم  روشک  رد  هناتخبـشوخ  زورما  هک  تسا  مھم  رایـسب 

کمک هب  دیاب  نامیا  نیا  دریگ و  رارق  ملع -  هب  زاین  ینعی  مدرک -  رکذ  لوا  هک  یزاین  نآ  تمدخ  رد  دیاب  دادعتسا  نیا  دینک . تیوقت  ناتدوخ  رد  ار  نیا  دیتسین . مھ  مک  هللادمحب 

نیا هب  مھ  نآ  رکـش  دوش . یرادـھگن  یھلا  عیادو  یهمھ  لثم  تسامـش -  دوجو  رد  یھلا  یهعیدو  هریخذ و  کـی  هک  دادعتـسا -  نیا  زا  هک  دوشب  مھ  یعـس  دـیاب  دـیایب . نآ 

. دیزادنیب هار  هب  روشک ، رد  یملع  تفرشیپ  ناتمدرم و  ریخ  ناتروشک ، ریخ  یارب  اتقیقح  ار  نیا  دینک  یعس  دنک . فرصم  یتسردهب  شدوخ  هار  رد  ار  نآ  ناسنا  هک  تسا 

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

یتفرعم یاضف  رد  دـھد ، رارق  ینآرق  یاضف  رد  ار  دوخ  نآرق ، اب  سنا  قیرط  زا  دـناوتب  یتلم  رگا  داد . ار  نآرق  اب  سنا  قیفوت  ام  هب  هک  ار  لاـعتم  یادـخ  مینک  یم رکـش  دـمح و 

توالت یارب  طقف  نآرق  تسا . نآرق  هب  تشگرب  مھ  جالع  تسا ؛ نآرق  زا  یرود  ایند  ناناملسم  گرزب  لکـشم  دنک . فرطرب  ار  دوخ  تالکـشم  تسناوت  دھاوخ  دھد ، رارق  نآرق 

ار دوخ  هفیظو  دـمھفب ؛ ار  دوخ  فیلکت  یمالـسا  هعماج  هک  تسا  نیا  یارب  نآرق  تسا ؛ تفرعم  تخانـش و  یارب  نآرق  تسا ؛ لـمع  یارب  نآرق  تسین ؛ اـیاوز  جـنک و  رد  ندرک 

ام راـک  گرزب  بـیع  تـسا . ینآرق  میھاـفم  تـفرعم  یارب  همدـقم  نآرق ، توـص  نآرق و  توـالت  نآرق ، هـسلج  دـنک . ادـیپ  تاـجن  تاـملظ  زا  دـنک ؛ ادـیپ  تاـجن  تریح  زا  دـمھفب ؛

متنک نا  لق  . » مینک یمن یوریپ  ادخ  نید  زا  اما  مینز ، یم ادخ  تبحم  زا  مد  مینک ؛ یمن لمع  نآرق  هب  اما  مینز ، یم نآرق  زا  مد  هک  تساج  نیا یمالسا  تما  ام  اھناملـسم ،

. تسا نآرق  زا  تیعبت  تسا ؛ ربمغیپ  زا  تیعبت  وا  قدص  لیلد  دراد ، یم تسود  ار  ادخ  یسک  رگا  مکببحی هللا .» ینوعبتاف  نوبحت هللا 

هب تسا ؛ هدش  کیدزن  یراگتـسر  هب  تسا ؛ هدش  کیدزن  تاجن  هب  تسا ؛ هدش  کیدزن  تزع  هب  تسا ، هدـش  کیدزن  نآرق  هب  هک  یا  هزادـنا نامھ  هب  ناریا  تلم  نم ! نازیزع 

کی هک  تسا  لاس  هاجنپ  دینیبب ؛ امـش  تسا . نیمھ  زین  نیطـسلف  تاجن  هار  تسا . نآرق  هب  مالـسا و  هب  یکیدزن  ایند  یاھتلم  همھ  تاجن  هار  تسا . هدـش  کیدزن  ترـصن 

، ادـخ نید  تازرابم ، نیا  رد  نوچ  ارچ ؟ دیـسرن . تیاھن  هب  نکیل  تفرگ ، ماجنا  مھ  یتازرابم  تدـم ، نیا  لوط  رد  تسا . هدـش  لیکـشت  نیطـسلف  روشک  رد  بصاـغ  تموکح 

رگا تسا . هدرک  داجیا  لزلزت  نمـشد  ناکرا  رد  هزرابم  نیا  دـنک و  یم هزراـبم  نمـشد  هیلع  مالـسا  ماـن  اـب  نیطـسلف  تلم  زورما  دوبن . کـالم  ینآرق  مکح  یمالـسا و  ناـمیا 

، دننک یگداتسیا  تمواقم و  اھنآ  دوخ  دننکن ، کمک  مھ  اھناملـسم  رگا  دش . دھاوخ  هاتوک  هار  نیا  انیقی  تسا -  همھ  ینآرق  هفیظو  نیا  هک  دننک -  کمک  اھنآ  هب  اھناملـسم 

گنج رد  دـندرک . تفلاخم  وا  اب  برغ  قرـش و  درک و  یگداتـسیا  اھنت  هک  ام  تلم  لثم  تسا ؛ رت  تخـس ییاـھنت  تبرغ و  لاـح  رد  یزوریپ  اـھتنم  دـش ؛ دـنھاوخ  زوریپ  مھ  زاـب 

. درک زوریپ  ار  ام  لاعتم  یادـخ  میتشادـنرب و  تسد  تمواقم  زا  اما  میدرک ؛ لمحت  ار  تبرغ  میدرک ؛ تمواقم  هنابیرغ  ام  دـندش . ام  هیلع  تردـق  زکارم  همھ  ام ، هیلع  یلیمحت 

هب دنوش و  میھس  هزرابم  نیا  رد  هک  تساھناملـسم  همھ  هفیظو  تسا . مزال  هزرابم  ناسنا ، هتـسیاش  یگدنز  یاضف  رد  نتفر  یارب  تسا . روط  نیمھ زین  نیطـسلف  تلم 

کی نیمھ  هب  اھناملـسم  رگا  تسا . نیا  نآرق  هب  لمع  زا  قادـصم  کی  دـنریگب . سپ  ار  نآ  دـنناوتب  ات  دـنناسرب  یراـی  تسا ، نمـشد  تسد  رد  هک  یمالـسا  رکیپ  زا  هعطق  نآ 

« نآرق اب  سنا   » 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 22هاگياپ  هحفص 6 
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. دش دھاوخ  حالصا  اھراک  زا  یرایسب  دننک ، لمع  روتسد  کی  نیمھ  هب  نوناق و 

. تسا میظع  سونایقا  کی  نآرق  نیا  تسا . تفرعم  هب  ندیـسر  یارب  یا  هلیـسو توالت  نیا  اما  تسا ؛ باوث  کی  گرزب و  تلیـضف  کـی  نآرق  توـالت  زیزع ! ناـناوج  نم ! نازیزع 

هک منک  یم شھاوخ  ناناوج  امش  زا  مھ  زاب  نم  درک . ربدت  دیاب  نآرق  رد  دوش . یم رتنشور  امش  لد  دیوش و  یم رتدنم  هقالع دیوش و  یم رت  هنـشت دیورب ، ولج  رتشیب  هچرھ 

هچرھ دـینک . یم توالت  زور  رھ  هک  ار  نآرق  دـنا . هدرک مادـقا  مھ  یرایـسب  ما و  هتـساوخ ناناوج  زا  ار  نیا  اھراب  نم  دـیمھفب . ار  نآرق  همجرت  دـینک و  ادـیپ  سنا  نآرق  یناعم  اـب 

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

نآ دـننک . یمن ادـیپ  هار  دـنا و  هدـنامرد ناسنا  راـک  رد  اـیند  یعاـمتجا  بتاـکم  دـینک  رواـب  دـنا . هدـنامرد تیرـشب  راـک  رد  اـیند ، یتفرعم  یاـھبتکم  یفـسلف و  یاـھبتکم  زورما 

لوـپ تسھ ، ملع  برغ  رد  هک  تسا  نیا  ناشیگدـنامرد  لـیلد  دـنا . هدـنامرد دـنروط ؛ نیمھ  زین  یبرغ  بتاـکم  دـش . دوباـن  دروـخ و  تسکـش  روـط  نآ  هک  دوـب  مسیـسکرام 

یا هدروخ تسکـش هخـسن  تسا ؛ یماکان  هخـسن  هخـسن ، نآ  سپ  تسین . یونعم  شمارآ  تسین ؛ هنینامط  هنیکـس و  تسین ؛ تداعـس  تسھ ؛ یماظن  تردـق  تسھ ،

نینموملا بولق  یف  هنیکـسلا  لزنا  یذلا  وھ  : » دھد یم هنیکـس  مھ  دھد ، یم تزع  مھ  دھد ، یم هافر  مھ  دھد ، یم ملع  مھ  ناسنا ، هب  مالـسا ، نییآ  نآرق و  اما  تسا .

هنیکـس و یملع ، تردـق  یدام و  هاـفر  یویند ، تذـل  رب  هوـالع  یوقتلا .» هملک  مھمزلا  نینموملا و  یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکـس  لزناـف هللا  « ؛» مھناـمیا عم  اـنامیا  اودادزیل 

؛ میتشادرب ار  شکچوک  مدـق  کـی  اـم  یمالـسا ، ناریا  رد  تسا . ندـش  هبرجت  لـباق  مھ  زورما  تسا ؛ هدـش  هبرجت  خـیرات  رد  نیا  و  دـشخب ؛ یم شمارآ  دـھد و  یم هنیناـمط 

نیمھ شمیقتسم  طارص  همدقم و  تسا ؛ نیا  یمالـسا  تما  جالع  زورما  دش . دھاوخ  رتشیب  میورب ، رتولج  هچرھ  و  میدید ؛ مھ  ار  شتاکرب  میدرک ؛ هدھاشم  مھ  ار  شراثآ 

. تسا میرک  نآرق 

تما اراگدرورپ !  نک . زارفارـس  روصنم و  دنتـسھ ، هک  ایند  یاج  رھ  رد  ار  اھناملـسم  مالـسا و  اراگدرورپ !  دییوگب . نیمآ  امـش  منک ، یم اعد  هلمج  دـنچ  ینآرق  لفحم  نیا  رد 

زا هک  ار  ام  یاھلد  اراگدرورپ !  امرف . نادردـق  نآرق  زا  سونام و  نآرق  اـب  ار  یمالـسا  تما  همھ  ار ، ناریا  تلم  همھ  ار ، اـم  همھ  اراـگدرورپ !  نک . هچراـپکی  دـحتم و  ار  یمالـسا 

. نک رپ  مھ  نآرق  فراعم  زا  تسا ، رپ  نآرق  تبحم 

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

یتفرعم یاضف  رد  دـھد ، رارق  ینآرق  یاضف  رد  ار  دوخ  نآرق ، اب  سنا  قیرط  زا  دـناوتب  یتلم  رگا  داد . ار  نآرق  اب  سنا  قیفوت  ام  هب  هک  ار  لاـعتم  یادـخ  مینکیم  رکـش  دـمح و 

توالت یارب  طقف  نآرق  تسا . نآرق  هب  تشگرب  مھ  جالع  تسا ؛ نآرق  زا  یرود  ایند  ناناملسم  گرزب  لکـشم  دنک . فرطرب  ار  دوخ  تالکـشم  تسناوت  دھاوخ  دھد ، رارق  نآرق 

دوخ یهفیظو  دمھفب ؛ ار  دوخ  فیلکت  یمالـسا  یهعماج  هک  تسا  نیا  یارب  نآرق  تسا ؛ تفرعم  تخانـش و  یارب  نآرق  تسا ؛ لمع  یارب  نآرق  تسین ؛ ایاوز  جنک و  رد  ندرک 

ام راک  گرزب  بیع  تسا . ینآرق  میھافم  تفرعم  یارب  همدـقم  نآرق ، توص  نآرق و  توالت  نآرق ، یهسلج  دـنک . ادـیپ  تاـجن  تاـملظ  زا  دـنک ؛ ادـیپ  تاـجن  تریح  زا  دـمھفب ؛ ار 

متنک نا  لق  . » مینکیمن یوریپ  ادخ  نید  زا  اما  مینزیم ، ادخ  تبحم  زا  مد  مینکیمن ؛ لمع  نآرق  هب  اما  مینزیم ، نآرق  زا  مد  هک  تساجنیا  یمالسا  تما  ام  اھناملـسم ،

. تسا نآرق  زا  تیعبت  تسا ؛ ربمغیپ  زا  تیعبت  وا  قدص  لیلد  درادیم ، تسود  ار  ادخ  یسک  رگا  ( ١ «.) مکببحی هللا ینوعبتاف  نوبحت هللا 

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

رایـسب زیچ  نیا  دینکیم . مھارف  ناتدوخ  یارب  ار  ندرک  رکف  ندیـشیدنا و  یارب  رمعلامادام  یهریخذ  کی  هک  دینادب  ار  نیا  دیریگیم ، ارف  ار  نآرق  هک  یناناوجون  ناناوج و  امش 

زا یکدنا  یحطـس و  یاھزیچ  طقف  دیمھفب -  تسرد  دیناوتن  دـینکن و  طابنتـسا  نآرق  تایآ  زا  ار  یقیمع  فراعم  یناعم و  یناوج ، نینـس  رد  تسا  نکمم  تسا . یـشزرااب 

رد نآرق  روضح  دینکیم . هدافتسا  رتشیب  دراد ، رارق  امش  نھذ  هظفاح و  رد  هکنآرق  تایآ  زا  یملع ، تفرشیپ  تامولعم و  حطس  نتفر  الاب  تازاوم  هب  اما  دیمھفب -  ار  فراعم 

یاهیآ هرابنیا  رد  دـنیبب  ات  دـنکیم  وجتـسج  ار  ینآرق  یاھتـسرھف  نآرق و  تاـیآ  اـھراب  یبلطم ، یارب  هک  یـسک  نیب  تسا  قرف  تسا . یگرزب  رایـسب  تمعن  ناـسنا ، نھذ 

نآرق زا  دراد ، زاـین  نآ  هب  یمالـسا  فراـعم  زا  یـشخب  رھ  رد  هک  ار  هچنآ  دـنکیم ، هاـگن  تسوا و  مشچ  وـلج  لد و  نھذ و  رد  نآرق  تاـیآ  هک  یـسک  نآ  اـب  هـن ، اـی  دراد  دوـجو 

گرزب رایـسب  تمعن  کی  یناوج ، نارود  ات  یناوجون ، یکدوک و  نارود  رد  نآرق  اب  سنا  دربیم . هدافتـسا  نآ  زا  دنکیم و  لمات  رکف و  نآ  یور  دـنکیم و  جارختـسا  طابنتـسا و 

. تسا

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

هب ار  نآرق  رد  ربدت  تصرف  دنک و  ادـیپ  سنا  نآرق  اب  ناملـسم  ناوج  رگا  مینک . ناربج  ار  اھنیا  دـیاب  میراد . یگداتفا  بقع  نآرق  شزومآ  زا  یدایز  غلابم  نامدوخ  یهعماج  رد  ام 

نیا یاھهربخ  یهلیسو  هب  ینآرق  میھافم  دیاب  دننک . کمک  دیاب  روشک  یگنھرف  یاھھاگتسد  یهمھ  هتبلا  دش . دھاوخ  رثایب  نانمـشد  تاھبـش  زا  یرایـسب  دھدب ، دوخ 

. دشاب یمئاد  دیاب  طابترا  نیا  دوش . هدناجنگ  اھھاگشناد -  رد  هچ  اھهسردم و  رد  هچ  یسرد -  یاھباتک  رد  دوخ و  یاج  رد  بسانت  هب  دوش و  یدنبهتسد  راک 

جح  / ١٣٨١/١٠/٢۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یالعا یهطقن  رد  ناکم ، ظاحل  زا  مھ  دراد ؛ رارق  مارح  یاھھام  تمرح  جوا  رد  نامز ، ظاحل  زا  مھ  تسا . کربتم  ناـکم ، مھ  تسا و  کربتم  ناـمز ، اـھزور و  مھ  تاـقوا ، نیا 

یوق ادخ  اب  ار  دوخ  یهطبار  دیاب  اجنآ  رد  یجاح  دراد . رارق  تساھزورهنابـش -  یهمھ  رد  ناناملـسم  یهمھ  سوفن  هجوت  دیحوت و  زکرم  ادخ و  یهناخ  هک  کربتم -  قطانم 

لابند دـنورب و  اجنآ  هب  یـضعب  هک  دوشیم  فساتم  یلیخ  یھاگ  ناسنا  دـنادب . دوخ  یمئاد  یهفیظو  ار  روضح  رکذ و  عرـضت و  دـنک و  ادـیپ  سنا  نآرق  اب  دـنک ؛ مکحتـسم  و 

ار اھالاک  نیا  دـنورب و  نوگانوگ  یاھرازاب  هب  ات  دـننکیم  فرـص  ار  ناشزیزع  تقو  وربآ و  لوپ و  رمع و  یـضعب ، درک ! ادـیپ  دوشیم  اجهمھ  ار  اـھالاک  نیا  هک  دـندرگب  ییاـھالاک 

ترایز ادـخ ، یهناخ  ترایز  یھلا ، یاضر  یالاک  تسین : رگید  یاجچـیھ  رد  هک  تسھ  ییالاک  اجنآ  رد  دراد . دوجو  اجهمھ  تسا و  یگدـنز  یلومعم  یاھالاک  اھنیا  دـنروایب ؛

ناـنابزیم و هک  امـش  دـننک . هدافتـسا  همھ  دـیاب  تصرف  نیا  زا  درک ؟ ادـیپ  دوـشیم  اـجک  رگید  ار  ناـمز  نـیا  ناـکم و  نـیا  دوـشیم ؟ ادـیپ  رگید  اـجک  نـیا  ربـمغیپ ؛ رھطم  ربـق 

، دنمهقالع نموم و  یاھهعومجم  نیا  یهلیـسوهب  تیادھ  تیونعم و  لالز  دـیوش . روآدای  اھنآ  کیاکی  هب  مئاد  دـیاب  ار  تاکن  نیا  دـیتسھ ، جاجح  نارازگتمدـخ  نارادـنامھیم و 

یزیچ نامھ  یمالسا  تما  دوش ، هدافتسا  اھنآ  زا  رگا  هک  تسھ  یمالـسا  تما  تارایتخا  رد  اھتـصرف  نیا  زا  یلیخ  دوش . هناور  جاجح  یهنـشت  یاھلد  یوس  هب  امئاد  دیاب 

نیرترب هن  هتبلا  دیتسھ . نیرترب  امش  نولعالا ؛» متنا  اونزحت و  الو  اونھت  الو   » ای نولعالا » متنا  ملسلا و  یلا  اوعدت  اونھت و  الف  : » تسا هتـساوخ  وا  یارب  نآرق  هک  دوب  دھاوخ 

باستنا رطاخ  هب  دیتسھ ، نیرترب  امش  اما  درادن -  ادخ  اب  یاهژیو  تبسن  شنیرفآ ، داحآ  زا  سکچیھ  دیراد -  یایدنواشیوخ  ادخ  اب  هکنیا  رطاخ  هب  نیرترب  هن  داژن ، رطاخ  هب 

یهطقن هب  دنک و  تخبـشوخ  ار  اھنآ  دھدب و  اھناسنا  تسد  هب  ار  تیادھ  لعـشم  نورق ، لوط  رد  دناوتیم  دھد ؛ تاجن  شتریح  رـصع  رد  ار  تیرـشب  دـناوتیم  هک  یبتکم  هب 

. تسامش زایتما  نیا  دناسرب ؛ لماکت  ناما و  نما و 

نآرق  / ١٣٨٢/٠٨/٠۶ نایراق  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لاس جـنپوتسیب  هتبلا  میدرگرب . نآرق  هب  دـیاب  میـشاب ؛ هتـشاد  ینآرق  یاضف  میھاوخیم  ام  زورما  دنتـشاد . هگن  رود  نآرق  زا  فلتخم  قرط  هب  ینالوط ، یاھتدـم  یارب  ار  ام 

یاھتکرح لثم  یلو  تشاد ، دوجو  ینآرق  تکرح  مھ  بالقنا  زا  لبق  دـنکیم . تکرح  نآرق  تمـس  هب  یمومع  یعمجتـسد و  تکرح  اب  یدـج و  روطهب  ام  یهعماج  هک  تسا 

تکرح نآ  یهجیتن  دراد . هلـصاف  بولطم  یهطقن  هب  ندیـسر  ات  زونھ  هدوب و  مھ  یبوخ  تکرح  هک  تسا  یمالـسا  ماظن  تیمکاح  زا  دـعب  هعماـج ، یعمج  تکرح  دوب . یدرف 

نآرق اب  هعماج  یاھـشخب  زا  یـشخب  هشوگ و  رھ  رد  هک  یناناوج  روضح  دـنراد . سنا  نآرق  اب  یدایز  دودـح  ات  اـم  درم  نز و  ناوج و  ریپ و  دـینیبیم  زورما  امـش  هک  هدـش  نیا 

. دیناوخب ابیز  بوخ و  یهویـش  ادـص و  اب  ار  نآرق  دـیناوتب  ارق  امـش  هک  تسا  نیا  هب  روکذـم  تکرح  تیوقت  دوش . تیوقت  یتسیاب  هک  تسا  تکرح  نامھ  یهجیتن  دنـسونام ،

دناوتیم ناسنا  دوشیم ، هدـناوخ  نآرق  اجنیا  رد  هک  یاهزادـنا  هب  الاو  دوش ، نشور  هعماج  رد  توالت  یریگارف  تیمھا  هک  تسا  نیمھ  یارب  تاـسلج  نیا  هب  نداد  تیمھا 

« نآرق اب  سنا   » 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 22هاگياپ  هحفص 7 
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. دناوخب ییاھنت  هب  ار  نآ  ربارب  دنچ 

نآرق  / ٢۶/١٣٨٣/٠۶ نایراق  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یعطق و روطـس  تروـص  هب  ار  ینآرق  میھاـفم  دـعب ، تسا . مزـال  نآرق  اـب  سنا  ییانـشآ و  لوا ، تسین . رخآ  مدـق  تسا ، لوا  مدـق  نآرق ، توـالت  ندـناوخ و  نـیا  نـم ! ناردارب 

تمـس هب  زور  کـی  دـنناشکب ، مسینوـمک  تمـس  هب  ار  اـم  زور  کـی  دـنناشکن ؛ فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  اـم  اـت  نتـشاد ، هـگن  مـشچ  لـباقم  رد  یگدـنز  یهماـنرب  مـسجم 

فرط نآ  فرط و  نـیا  هـب  ار  اـم  دـنناوتیمن  میدـش ، انـشآ  نآ  اـب  میتـفرگ و  داـی  هـک  یتـقو  ار  نآرق  یرادهیامرـس . زا  زور  کـی  دـنیوگب ، مسیلایـسوس  زا  زور  کـی  مسیلاربـیل ؛

. تسا یگدنز  تیعقاو  رد  میھافم  نیا  ندرک  هدایپ  هاگنآ ، و  دنکیم . تیادھ  ار  ام  نآرق  نشور  طخ  نوچ  دنناشکب ؛

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

. دـنک ادـیپ  تیمومع  مدرم  نیب  رد  نآرق  توالت  نآرق و  اب  سنا  هک  نیا یارب  مینک ، یم لابند  روشک  نیا  رد  ار  نآرق  ی  هتـسجرب توالت  ام  میوگ : یم مھ  زاب  ما ، هتفگ  اـھراب  نم 

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 . ادیپ  سنا  نآرق  اب  دـیاب  نم ! نازیزع 

. 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  هک  نیا امک  دوش ؛ یمن

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 

ندینـشنرب و یانب  دـنراد ، دـناعم  لد  هک  یناسک الاو  دـنوش ؛ هجاوم  نآرق  اب  لوبق  اب  رواب و  اب  نامیا ، اب  دـننک ؛ هزیکاـپ  سفن  نطاـب و  یافـص  اـب  ار  ناـشلد  هک  تسا  یناـسک 

اوناک ام  البق  یـش  لـک  مھیلع  انرـشح  یتوملا و  مھملک  هکئـالملا و  مھیلا  اـنلزن  اـننا  ولو  « ؛ دـنک یمن یرثا  اـھنآ  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  دـیآ ، یم دوجو  هب ناسنا  ناج  لد و  رد  ایند  یدام  دوجوم  یاھـشلاچ  رثا  رب  هک  ییاھ  هدـقع

. تفرگ ار  اھنیا  دش و  هجاوم  دیاب  نآرق  اب  دھد . یم میقتسم  طارص  رد  تکرح  یارب  خسار  مزع  دھد ، یم رون  دھد ، یم دیما  دھد ، یم ردص  حرش  دنک ، یم زاب  ار  اھلد  تسا ؛

زا ار  دوخ  دـیابن  ام  دـنک . یمن سکعنم  ار  یزیچ  هک  تسا  مولعم  دـینک ؛ دودـنا  لگ ار  یی  هنیآ هک  تسا  نیا  لـثم  مینک ؛ یم مورحم  ار  دوخ  میوش ، یم قرغ  اـیند  رد  یتقو  اـم 

رد اما  دـنناوخ ، یم مھ  ار  نآرق  ی  هیآ اذـل  میا . هدرک مورحم  نآرق  زا  ار  دوخ  یمالـسا ، تما  ام  تسا . هدرک  مورحم  ار  دوخ  هنافـساتم  مالـسا  یاـیند  زورما  مینک . مورحم  نآرق 

رد دراد ؛ یدولآ  بضغ هاگن  هچ  ادخ  ریغ  هاگودرا  ادخ و  ریغ  حانج  هب  نتسویپ  هب  ادخ ، ریغ  هب  ندروآ  کرـش  هب  ادخ ، ریغ  هب  نتـسب  دیما  هب  نآرق  ی  هیآ هک  دننیب  یم لاح  نیع 

رگا تسا . یتسینویھصریغ  یتسینویھص و  طلـسم  یراد  هیامرـس یاھ  یناپمک شیپ  ناشلد  تسا ، ملاع  ناربکتـسم  شیپ  ناشلد  تساکیرما ، شیپ  ناشلد  لاح  نیع 

. تساھیراتفرگ نیمھ  رطاخ  هب دنک ، یمن ادیپ  یلاعت  تمس  هب  ار  مزال  شھج  تکرح و  مالسا  یایند 

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

، 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 

داتـشھودص دعب  دندوب ، مھ  یروشرپ  غاد و  دنت و  یلیخ  یاھمدآ  هک  میدید  ار  یناسک  ام  هتـشذگ  رد  اذل  تشادـن . قمع  ناشلد  رد  اما  دوب ، ناشنابز  رب  دوب ، یتاساسحا 

ار یتشھب  دیھـش  لثم  یدارفا  هک  تسین -  تایلک  ینعی  مسانـشیم ؛ ار  شیاھمدآ  تایـصوصخ ، اب  نم  دندوب -  یناسک  بالقنا  لوا  یاھلاس  دش . ضوع  اھنیا  عضو  هجرد 

ار ماظن  بالقنا و  ینابم  هک  دش  نانچنآ  اھنیا  یـشم  یتدم ، تشذگ  زا  دعب  دندرکیم . یفن  ماما ، هار  زا  بالقنا و  زا  شتـسرد  مھف  ندوب و  یبالقنا  رظن  زا  حیرـص  تحار و 

یییناعم کی  هب  هک  دنتسھ ، اھنیا  ناشرتفاصنایب  یاھمدآ  دندرک . راکنا  اروزم  ایوتلم و  ناشیضعب  و  احیرـص ، دندوب ، یرتفاصنا  اب  یاھمدآ  هک  اھنآ  زا  یـضعب  دندرک ! راکنا 

یبلطایند و تاوھـش و  مھ  لماع  کی  تسا ؛ لماوع  زا  یکی  نیا  هتبلا  دنتـشادن . قمع  اھنیا  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  نیا  تسین . روطنیا  ناشنطاب  اما  دـننکیم ؛ رھاـظت  مھ 

رد ناسنا ، تاداقتعا  رد  ار  قمع  نیا  هک  ییاھھار  زا  یکی  دنتـشادن . قمع  هک  دندوب  یناسک  رایـسب  دنکیم . فرحنم  دـنراد ، قمع  هک  مھ  ار  یناسک  هک  تساھنیا  لاثما 

فذح دـیراذگن  دیـشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  ربدـت  اب  نآرق  امتح  یگدـنز  رد  نیاربانب  تسا . نآرق  اب  سنا  دـنکیم ، داجیا  ناسنا  نامیا  رد  ناسنا ، حور  رد  ناسنا ، یرکف  ینابم 

. دوش

تلود  / ٠۶/٠۶/١٣٨۵ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

ضرع البق  هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  ی  همھ ی  هدننک نیمضت تسا -  ییارگلوصا  یاھ  هصخاش زا  هک  یرخآ -  نیا  ادخ ؛» زا  یمئاد  دادمتسا   » و نآرق » اب  سنا  «، » ادخ اب  سنا  »

، دینادب اما  تسین . نآ  رد  مھ  هغلابم  تسا و  یتسرد  فرح  نیا  تسا ؛ رتالاب  یتدابع  رھ  زا  ماظن  نالوئـسم  تامدخ  هک  مییوگیم  اھراب  ام  دورن . ناتدای  ادخ  اب  سنا  میدرک .

لفاغ ادخ  زا  لد  رگا  دشاب . سونام  ادخ  اب  ناتلد  امـش  هک  دنام  دھاوخ  یقاب  دوخ  تیفافـش  شـشخرد و  صولخ و  اب  یتقو  نآ  دش و  دھاوخ  تمدخ  یتقو  نآ  تامدخ ، نیا 

هب الـصا  دش ؛ دھاوخ  بوشم  تمدخ ، نیمھ  تسا ، تدابع  نیرتالاب  مییوگیم  ام  هک  یتمدخ  نیمھ  داد ، تسد  زا  عوشخ  هجوت و  رکذ و  اب  ار  شدوخ  ی  هطبار لد  رگا  دـش ،

ادخ اب  طابترا  نودب  دشابن و  ییادـخ  فادـھا  اب  رگا  دراد ، تمظع  ردـق  نیا هک  یماظن  نادـیم  گنج و  نادـیم  رد  داھج  دـیآیم . اھاوھ  ضارغا و  نآ  رد  دوش و  یم بوشم  یلک 

! دوشیم لیدبت  شزرا ، دض  مھ  یھاگ  شزرا و  یب ای  شزرا  مک زیچ  کی  هب  دشاب ،

نایراق  / ٢٢/٠۶/١٣٨۶ رادید  رد  تانایب 

ود نیا  مھ  میدرب ؛ تذـل  دـنوریم ، شیپ  نآ  رد  رتنیریـش  رتباذـج و  رتھب و  زورهبزور  ام  ناـناوج  هللادـمحب  هک  ینآرق  نیـشنلد  نیریـش و  یاـھهمغن  نیا  اـھتوالت و  نیا  زا  زورما 

بوخ ار ، اھتوالت  نیا  دنونـشیم  هک  یلاس  رھ  ناسنا  هک  نامزیزع  ارق  مھ  و  دندوب ؛ بوخ  یلیخ  دندرک ، یناوخمھ  هک  عمجهتـسد  یاھھورگ  مھ  دندرک ، توالت  هک  یناوجون 

ریز هکلب  رفص  زا  بالقنا -  زا  شیپ  لبق -  یاھنارود  اب  مینک  هسیاقم  رگا  و  هدمآ ، رتولج  هدوب ، هتشذگ  رد  هک  هچنآ  زا  ینآرق  یاھگنھآ  نآرق و  توالت  ناوراک  هک  دنکیم  ساسحا 

. تسام یتقوشوخ  یهیام  یلیخ  هدرک ؛ ادیپ  تسد  یلاع  تاجرد  هب  هللادمحب  رفص ،

کی نیا ، نیمھ . طقف  ینعی  نآرق  جاور  نآرق و  اـب  سنا  نآرق و  توـالت  مینک  لاـیخ  اـم  هک  تسا  نیا  لاکـشا  کـی  مینک : ضرع  ار  اـھنیا  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 . یمھفجـک  یمھفدـب و  نیا  راچد  ام  ادابم  هک  تسا  یگرزب  لاکـشا 

؛ تسا همدـقم  اھنیا  یهمھ  نکیل  منادـیم ، دـنمجرا  اتقیقح  ار  دراو  داتـسا و  طلـسم و  نارگتوـالت  ناـمبوخ و  ناگدـنناوخ  و  منکب . مھاوخیمن  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 . یهعماج  نھذ  رد  نآرق  یگنھرف  یاضف  تیمکاح  یارب  همدقم 

ضرع ار  لمع  زا  لبق  یهلحرم  نم  اما  تسا ؛ لمع  مھ  شدعب  یهلحرم  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  منکیم :

تـساھنیمھ تسا . هدرک  اطع  تیرـشب  هب  یھلا  یحو  یونعم  یهریخذ  نیرخآ  ناونع  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یئاھزیچ  نامھ  دـینکیم ، هظحالم  امـش  هک  یتاملک  نیا 

باجح ام  هنافـساتم  دیمھف . دیاب  ار  اھنیا  اھنیا ؛ تسا  فراعم  زا  رپ  دنک ؛ تیادـھ  یراگتـسر  حالف و  تداعـس و  یاھھار  هب  ملاع ، نیا  یاھتنا  ات  دابآلادـبا ، ات  ار  رـشب  دـیاب  هک 

« نآرق اب  سنا   » 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 22هاگياپ  هحفص 8 
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هک اھنیا  دـنکیم ، توالت  یراق  هک  روطنیمھ  تسا ، یبرع  ناشنابز  هک  یناسک  تسا . برع  ریغ  یاھتلم  دوبمک  ینعی  تسام . دوبمک  نیا  میراد ؛ یوغل  باجح  میراد ، ینابز 

لثم هیبشتـالب  دـمھفیمن . ار  ناـیب  نیا  تاـیئزج  یـسکرھ  تسا و  یئـالاو  یلیخ  غـیلب و  حیـصف و  ناـیب  نآرق ، ناـیب  دـنمھفیم ؛ ار  نآ  لـماک ، تروـصهب  هن  وـلو  دناهتـسشن ،

قوذ و لھا  ابدا ، طقف  ار  شتایئزج  قئاقد و  اما  دنمھفیم ؛ مھ  مدرم  تسا ، غیلب  یسراف  یدعس  ناتسلگ  بوخ ، دناوخب . یعمج  رد  الثم  ار  نآ  ناسنا  هک  یدعس  ناتسلگ 

هرخالاب اما  دـمھفن ، یلومعم  نابزبرع  عمتـسم  تسا  نکمم  ار  تایئزج  فئاطل و  قئاقد و  تسا . یروجنیا  نآرق  دـینکب . ربارب  نارازھ  ار  نیا  الاح  دـنمھفیم . ـالاب  کرد  لـھا 

میراد و ام  هک  تسا  یباجح  نیا  دـنکیم . کرد  ار  یھلا  یهظعوم  نوچ  دزیریم ؛ کشا  نآرق  توالت  ندینـش  رد  اذـل  دوشیم ؛ قیقر  شلد  اذـل  دـمھفیم ؛ ار  تاملک  نیا  موھفم 

ام لوادـتم  یـسراف  نابز  رد  ینآرق  تاغل  تاملک و  زا  یرایـسب  تسا . لح  لباق  الماک  نیا  ریخن ، دوشیمن ؛ مینک ، راک  هچ  الاح  دـنک  لایخ  یـسک  ادابن  تسھ . مھ  لح  لباق 

اھنآ زور -  نآ  یاھناوج  نآ  یارب  مدرکیم  تبحـص  یھاگ  هدنب  میتسـشنیم ، روطنیمھ  میتشاد ، نآرق  یهسلج  دھـشم ، رد  اھمیدق  هدـنب  میمھفیم . ام  تسا و  هدـش  رارکت 

سفنـالا و لاومـالا و  نم  صقن  عوـجلا و  فوـخلا و  نم  یـشب  مکنوـلبنل  و  : » دـیئامرفب ضرف  ـالثم  هک  مدزیم  لاـثم  متفگیم ؛ ار  نیمھ  اـھنآ  هب  و  دـنزورما -  یاـھدرمریپ  هـتبلا 

الاح دـمھفیم . ار  تاغل  یهیقب  الاو  تساتهس ، ود  طقف  دـمھفن ، نابزیـسراف  کی  هک  هچنآ  هیآ ، نیا  تاغل  زا  دـینک ، هاگن  رگا  ار  هفیرـش  یهیآ  نیا  نیرباصلا .» رـشب  تارمثلا و 

دینادـیم ار  عوج » ، » تسیچ دـینادیم  ار  فوخ » . » دـیربیم راک  هب  ار  ایـشا  یـش ، امـش  دوخ  هچ . ینعی  دـنادیم  ار  یـش »  » اما دـننک ، اـنعم  شیارب  دـیاب  ار  مکنولبنل »  » ـالثم

کی هـک  تـسین  یئاــھزیچ  اــھنیا  تـسیچ . دــینادیم  ار  تارمث » ، » تـسیچ دــینادیم  ار  سفنا » ، » تـسیچ دــینادیم  ار  لاوــما » ، » تـسیچ دــینادیم  ار  صقن » ، » تـسیچ

. تسین راوشد  اھهمجرت  هب  یهعجارم  نآرق و  اب  سنا  تاملک و  بیکرت  طبار و  یاھفرح  مھف  نآرق ، تایآ  ندیمھف  نیاربانب ، دمھفن . ار  اھنیا  نابزیسراف 

زا دـننک و  هدافتـسا  مدرم  دوشب  هک  تشادـن  دوجو  نآرق  زا  بوخ  یهمجرت  کـی  یتح  مینکیم ، ضرع  اـم  هک  یئاـھزورنآ  تسا . داـیز  مھ  بوخ  یهمجرت  زورما  هناتخبـشوخ 

تقونآ دـننک ، هعجارم  مدرم  دـینک ؛ هعجارم  اـھهمجرت  نیا  هب  دراد . دوـجو  ددـعتم  هک  دـنیبیم  ار  بوـخ  یاـھهمجرت  ناـسنا  دـمحلا  زورما  دنـشاب . عمجرطاـخ  اـنعم  ظاـحل 

. دنمھفب ار  تایآ  یانعم  ینعی  دوشب ؛ فرطرب  لاکشا  نیا  یتسیاب  هک  تسا  لاکشا  کی  نیا  سپ  دنمھفیم .

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

، دننامیم مورحم  ناضمر  هام  یاھاعد  زا  ای  نآرق  توالت  زا  ای  دنریگیمن  ار  هزور  دـنرادن ، یرذـع  هکنیا  اب  هک  هدادـن  قیفوت  تسا و  هدرکن  فطل  اھنآ  هب  لاعتم  یادـخ  هک  یناسک 

 - ناملـسم مدرم  زا  یریثک  عمج  تسا . نشور  اھنیا  باسح  یناـمھیم ؛ نیا  هب  دـنیآیمن  دـنوشیمن ، یناـمھیم  نیا  دراو  هک  دنتـسھ  یناـسک  دنتـسھ . دارفا  نیمھ  اـھنآ 

. دنربیم تصرف  نیا  زا  ار  هرھب  نیرتشیب  اھیضعب  تسین ؛ هزادنا  کی  هب  ینامھیم  نیا  زا  ام  یهرھب  اما  میوشیم ، ینامھیم  نیا  دراو  ام -  لاثما 

ناسنا یارب  هزور  هک  یتاکرب  تسا . یھلا  تفایض  نیا  درواتسد  نیرتگرزب  دیاش  تسا -  ندیشک  یگنسرگ  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 اھنیا  تسا -  کرابم  هام  نیا  یونعم  تضایر  هک  نتفرگ -  هزور  رب  یهوالع  نکیل  دـناهتفرگ . مھ  ار  تفایـض  نیا  زا  یهرھب  دـناهدش و  تفایـض  دراو  اـھنیا  سپ  دـنریگیم ؛

اب سنا  نآرق ، توالت  اھبـش  همین  اھبـش و  رد  یرادهزور ، زا  یـشان  تینارون  تلاح  ای  یرادهزور  تلاح  اب  ربدت . اب  نآرق  توالت  دـننکیم ؛ نیمات  یلعا  دـح  رد  نآرق  زا  مھ  ار  دوخ 

نینچ هب  دـناوتیمن  لوـمعم  فراـعتم و  لاـح  رد  دریگیم ، ارف  نآرق  زا  یتوـالت  نینچ  رد  ناـسنا  هک  یزیچ  دراد . یرگید  یاـنعم  یرگید و  تذـل  نـتفرگ ، رارق  ادـخ  بطاـخم  نآرق ،

. دنربیم هرھب  مھ  نیا  زا  اھنآ  دنک ؛ ادیپ  یسرتسد  یتوالت 

جح  / ٠٨/٢٣/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

وا یارب  یاهیامرس  دوشیم  نیا  دریگب ، دای  ار  راگدرورپ  اب  تاجانم  اھاعد و  تارابع  رد  ربدت  لمات و  دریگب ، دای  ار  نآرق  اب  سنا  جح  یهرود  رد  ینز  ای  یدرم  کی  یناوج ، کی  رگا 

لوزن لحم  تسا ؛ نآرق  یهناخ  اجنیا  دناوخب -  نآرق  متخ  کی  همرکم  یهکم  رد  دـناوخب ؛ نآرق  متخ  کی  هرونم  یهنیدـم  رد  هک  دـنک  دـیقم  ار  دوخ  رگا  یجاح  یگدـنز . لوط  رد 

تـساجنآ هک  یتدم  نیا  رد  نآرق  رد  ربدت  لمات و  هب  دنک  تداع  رگا  ربدت ؛ اب  لمات ، اب  دناوخب  ار  نآرق  زا  یاهدمع  شخب  کی  دناوخب ، نآرق  متخ  کی  دـناوتیمن  رگا  ای  تسا -  نآرق 

سنا تسا . یندشنمامت  یهریخذ  کی  نآرق  هیامرس . کی  دوشیم  وا  یارب  نیا  یحور -  یونعم و  راگدنام  یاھهیور  اھهریـس و  نینچنیا  هب  ار  یجاح  دیھدب  تداع  دیناوتب  - 

هرانتـسا و یارب  دـناوخب  ار  نآرق  دـنک و  رارقرب  هـطبار  نآرق  اـب  ناـسنا  اـتقیقح  رگا  تـسا . رتدـیفم  ناـسنا  یارب  یـسرد  رھ  زا  یحــصان ، قـیفر  رھ  زا  یظعاو ، رھ  زا  نآرق  اـب 

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

رال  / ١٣٨٧/٠٢/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یرمع رد  هللااشنا  لماک ، روط  هب  بالقنا  نیا  لوصحم  زا  یتسیاب  هک  دیئامـش  تسامـش . هب  قلعتم  هدـنیآ  تسامـش ؛ لاـم  روشک  تسامـش ؛ لاـم  روشک  زیزع ! ناـناوج 

، تیونعم قالخا و  و  دیھدن . تسد  زا  ار  مئاد  شالت  تکرح و  دیزومایب ؛ ملع  دینک ؛ راک  دیناوتیم ، هچرھ  دینک ؛ شالت  دیناوتیم ، هچرھ  دیوش . دـنمهرھب  دنمتداعـس  ینالوط و 

، تسا ناریا  تلم  یهتـسیاش  هک  ار  یھاگیاج  نآ  هللااشنا  دیناوتب  هک  درک  دھاوخ  کمک  ار  امـش  اھنیا  دیرامـشب . منتغم  ار  نآرق  اب  سنا  زامن ، رکذ ، لاعتم ، یادخ  هب  هجوت 

دیھدب ناریا  تلم  هب 

متشھ  / ١٣٨٧/٠٣/٢١ سلجم  ناگدنیامن  اب  رادید  نیلوا  رد  تانایب 

یهدنیامن ناتـسود  هب  مھ  البق  یھاگ  هک  ییاھـشرافس  یهلمج  زا  نم  درب . هانپ  عرـضت  اعد و  نآرق و  هب  دیاب  درک ، هثاغتـسا  دـیاب  تساوخ ، کمک  یتسیاب  لاعتم  یادـخ  زا 

کی یزور  ولو  مک ، ولو  زور ، رھ  دیناوخب ؛ نآرق  امتح  دوش . فذح  ناتیگدـنز  زا  دـیراذگن  ار  نآرق  توالت  هک  تسا  نیا  روجنیمھ ، مھ  تلود  نیلوئـسم  هب  مدرک ، ضرع  سلجم 

افتکا دوشیم ، هدناوخ  نآرق  سلجم  لوا  رد  هک  مھ  یاهقیقد  هد  نآ  هب  دنھدن . تسد  زا  نآرق  اب  ار  ناشهطبار  ناتـسود  هک  تسا  نیا  رب  ام  رارـصا  تقد . اب  لمات و  اب  هحفص ؛

افتکا وا  هب  نکیل  تسا ، یاهتـسیاش  دـیفم و  راـک  هک  دوشیم  هدـناوخ  مھ  نآرق  یهمجرت  هک  دـش  هتـشاذگ  متفھ  سلجم  رد  مھ  یبوخ  تنـس  کـی  ـالاح  هچ  رگا  دـینکن .

؛ دـنیوگب مدآ  هب  هشیمھ  دـنادیمن ، ناسنا  هک  ار  یزیچ  هک  تسین  نیا  شیانعم  هظعوم  میراد . جاـیتحا  هظعوم  هب  همھ  اـم  تسا ؛ هظعوم  نآرق  تسا ، سرد  نآرق  دـینکن .

ظعو و ریبعت  (. ١ «) مکبر نم  هظعوم  . » دناونشیم ام  هب  نآرق  میونـشب و  دیاب  تسین ؛ نتـسناد  رد  هک  تسا  یرثا  ندینـش  رد  اما  مینادیم ، ام  هک  تسا  ییاھزیچ  یھاگ 

. تسا هظعوم  نآرق  تسا . هتفر  راک  هب  ررکم  نآرق  رد  هظعوم 

تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

دوخ هک  تسا  بوخ  لاح  نیع  رد  اما  هدـش ، هتفگ  مھ  اـھراب  هچ  رگا  منک ؛ حیرـصت  تایـصوصخ  نیا  هب  منادـیم  مزـال  نم  هک  دراد  دوجو  تلود  نیا  رد  زاـتمم  تیـصوصخ  دـنچ 

فرش یعقاو و  صخـشت  دھدیمن ؛ صخـشت  ناسنا  هب  اھیـسرک  اھھاگیاج و  اھناونع و  اھمان و  تساھنیا . امـش ، زایتما  یهیام  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  مھ  ناتـسود  امش 

ماظن رد  یلو  دراد ، ییانعم  یدام  یاھماظن  رد  تیفارـشا  لیللا .» باحـصا  نارقلا و  هلمح  یتما  فارـشا   » هک میراد  تیاور  رد  هک  ینانچمھ  تسا ؛ یرگید  یناعم  رد  یعقاو 

ماجنا بش  رد  مدرم  یارب  ار  راوشد  راک  ای  دننکیم -  مایق  بش  رد  ادخ  یارب  هک  دنتسھ  یناسک  دنالیللاباحـصا -  هک  یناسک  نآ  دراد . یرگید  یانعم  تیفارـشا  یمالـسا 

تورث دنراد ، لوپ  هک  یناسک  دنتـسھ . اھنیا  فارـشا » ، » دننکیم تکرح  نآرق  تیادـھ  نآرق و  رون  اب  دـنراد و  سنا  نآرق  اب  دنتـسھ و  نآرقلاھلمح  هک  یناسک  نآ  ای  دـنھدیم ،

. دنوشیمن بوسحم  فارشا »  » یمالسا یشزرا  ماظن  رد  قطنم و  رد  اھنآ  دنراد ، یعامتجا  هاگیاج  دنراد و 

« نآرق اب  سنا   » 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 22هاگياپ  هحفص 9 
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ناضمر  / ١٢/١٣٨٧/٠۶ کرابم  هام  لوا  زور  رد  نآرق  نایراق  رادید  رد  تانایب 

انـشآ یبرع  اب  نوچ  ار -  نآرق  یانعم  رگا  مھ  اھناوج  مینک . هدافتـسا  نیا  زا  دنام ؛ یقاب  هدشنفیرحت  زورما  ات  دنام و  یقاب  هدروخنتسد  ام  نآرق  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادخ  و 

طخ ار  تایآ  دناوخیم ، ار  نآرق  دراد  هدـنناوخ  نآ  هک  روطنیمھ  دـنربب ، تسھ ، مھ  ددـعتم  رثکتم و  عونتم و  هللادـمحب  زورما  هک  همجرت  اب  یاھنآرق  نیا  زا  دـننادیمن ، دنتـسین - 

اھهنیمز نیا  رد  ام  دینک . سونام  ار  اھلد  دینک ؛ انشآ  ناتدوخ  یاھلد  اب  ار  ادخ  مالک  دیونشب و  ادخ  دوخ  زا  میقتسم  دنمھفب . دننک ، هدافتسا  دننک ، هاگن  ار  اھهمجرت  دنربب و 

ارف ار  تاـیآ  نیا  یکدوک  رد  هک  اـم  ناوج  هک  هدـش -  باـختنا  هدـیزگرب و  تاـیآ  ولو  دوشب -  هداد  میلعت  اـھناوج  هب  ناـنچنآ  نآرق  توـالت  دـیاب  شرورپ  شزومآ و  رد  میراد . دوـبمک 

. دش دنلب  ناذا  یادص  دنک . هدافتسا  اھنآ  زا  فلتخم  عقاوم  رد  دشاب ؛ وا  مشچ  یولج  یئولبات  کی  لثم  تایآ  نیا  عقاوم ، یهمھ  رد  رمع  رخآ  ات  هتفرگ ،

رطف  / ١٣٨٧/٠٧/١٠ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

هدمآ دوجو  هب  نموم  یاھناسنا  ناج  لد و  رد  هک  یتفاظن  تھازن و  تراھط و  تلاح  نیا  زا  تسا  ترابع  نآ  لوا  تیصوصخ  هک  تسا  زاتمم  تیـصوصخ  ود  یاراد  رطف  دیع  زور 

لوط رد  ار  یداـم  تاذـل  کرت  دوـخ ، یهدارا  اـب  دوـخ ، راـیتخا  اـب  ناـسنا  هک  تساھتـضایر  نیا  زا  یکی  هزور  هک  ناـضمر  کراـبم  هاـم  یھلا  یعرـش و  یاھتـضایر  رثا  رد  تسا ؛

اب یئانـشآ  راگدرورپ ، مالک  توالت  نآرق ، اب  سنا  نیا ، رب  یهوالع  دیآیم . قئاف  یرادهزور  مایا  لوط  رد  یناسفن  یاھـشھاوخ  اھـسوھ و  رب  دـھدیم و  ماجنا  ینالوط  تاعاس 

کرابم یاھبش  صوصخب  ناضمر  هام  یاھبش  اھزور و  رد  لاعتم  یادخ  اب  ناسنا  هک  یسنا  هجوت و  عرـضت و  اعد و  رکذ و  تلاح  نیا  نآ ، رب  یهوالع  ینآرق ؛ میھافم  فراعم و 

یاھـسرد ناضمر  هام  مھم  رایـسب  لامعا  نیا  رد  هتبلا  هک  دـشخبیم  ناسنا  ناـج  هب  یتھازن  تفاـظن و  کـی  دـھدیم ؛ لد  هب  یتینارون  کـی  اـھنیا ، یهمھ  دـنکیم ، ادـیپ  ردـق 

. مینک هدافتسا  دیاب  مھ  اھسرد  نیا  زا  هک  دراد  دوجو  ام  یارب  مھ  یگرزب 

یمالسا  / ٠٣/١٣٨٨/٠۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

نامز رد  مھ  اریخا  دوب . سلجم  یمسر  تاسلج  لوا  رد  نآرق  توالت  دش ، یراذگهیاپ  لوا  زا  سلجم  رد  هک  یبوخ  یاھراک  زا  یکی 

یلیخ هک  هن -  ای  تسا  یراج  یراس و  مھ  الاح  منادـیمن  هک  دوب -  نآرق  یهمجرت  ندـناوخ  نآ  دـش و  هفاضا  نآ  هب  یرگید  بوخ  تنـس  کی  لداـع  دادـح  رتکد  یاـقآ  تساـیر 

کی دناوتیم  نآرق  تاملک  نیا  زا  یاهملک  رھ  نآرق . هب  میھدب  ار  ناملد  میربب . هرھب  نآرق  تاملک  زا  مینک ، شوگ  دیاب  دنک ؛ ادیپ  یلکش  تلاح  طقف  دیابن  نآرق  نیا  تسا . بوخ 

. دربیمن نآرق  زا  مھ  یدایز  یهرھب  دـشابن ، نآرق  اب  سونام  هک  یمدآ  هبرجت ، بسح  هب  دـشاب . نآرق  اب  سونام  هک  یـسک  یارب  هتبلا  دروایب ؛ دوجو  هب  ام  یاـھلد  رد  یبـالقنا 

نآرق هب  نداد  لد  دـشاب و  نآرق  اب  سنا  رگا  دـندیمھفیمن . نآرق  زا  یزیچ  دـش ؟ دایز  ناتنامیا  دـش ؟ یچ  اھ  دـنتفگیم  نیقفانم  دـمآیم ، هک  یاهیآ  انامیا .» هذـھ  هتداز  مکیا  »

؛ دوشب هجوت  توالت  نیا  هب  نآرق و  نیا  هب  دباتیم . ناسنا  لد  هب  یرون  دـنکیم ؛ ناج  شون  یاهزیکاپ  افـصم و  یهرطق  کی  نآرق  یهملک  رھ  زا  دـنیبیم  تقو  نآ  ناسنا  دـشاب ،

؛ دننک تحیـصن  ار  ام  دـنیایب  یناسک  دـشاب ؛ یتفرعم  تاسلج  یقالخا و  تاسلج  تسا . هارمھ  مھ  همجرت  اب  دـنراد ، همجرت  هب  جایتحا  هک  یناسک  یارب  الاح  هک  صوصخب 

نامدای اما  مینادـیم ، ام  ار  اـھزیچ  یلیخ  تسین . نتـسناد  رد  هک  تسا  یرثا  یھاـگ  ندینـش  رد  مدرک ، ضرع  هک  روط  ناـمھ  دـنیوگب . اـم  هب  مھ  مینادـیم  هک  ار  یئاـھزیچ 

. دوشیم رادیب  ام  لد  دنیوگیم ، یتقو  تسین ؛

یمالسا  / ٠٣/١٣٨٨/٠۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

رد یبالقنا  کی  دناوتیم  نآرق  تاملک  نیا  زا  یاهملک  رھ  نآرق . هب  میھدب  ار  ناملد  میربب . هرھب  نآرق  تاملک  زا  مینک ، شوگ  دیاب  دنک ؛ ادیپ  یلکـش  تلاح  طقف  دـیابن  نآرق  نیا 

هتداز مکیا  . » دربیمن نآرق  زا  مھ  یدایز  یهرھب  دـشابن ، نآرق  اب  سونام  هک  یمدآ  هبرجت ، بسح  هب  دـشاب . نآرق  اب  سونام  هک  یـسک  یارب  هتبلا  دروایب ؛ دوجو  هب  ام  یاـھلد 

، دـشاب نآرق  هب  نداد  لد  دـشاب و  نآرق  اب  سنا  رگا  دـندیمھفیمن . نآرق  زا  یزیچ  دـش ؟ دایز  ناـتنامیا  دـش ؟ یچ  اـھ  دـنتفگیم  نیقفاـنم  دـمآیم ، هک  یاهیآ  ( ١ «.) انامیا هذھ 

. دباتیم ناسنا  لد  هب  یرون  دنکیم ؛ ناج  شون  یاهزیکاپ  افصم و  یهرطق  کی  نآرق  یهملک  رھ  زا  دنیبیم  تقو  نآ  ناسنا 

ناضمر  / ٣١/١٣٨٨/٠۵ هام  لوا  زور  رد  نآرق  نایراق  عمج  رد  تانایب 

دـندرک و توالت  اجنیا  هک  یزیزع  ناردارب  یهمھ  زا  نم  هک  تفرگ -  تروص  اـجنیا  رد  هک  یئاـھتوالت  نیا  تسا . هدرک  یبوخ  رایـسب  دـشر  روشک  رد  نآرق  توـالت  نآرق و  اـب  سنا 

ثیح زا  نحل ، ثیح  زا  هچ  ادا ؛ ثیح  زا  هچ  درادناتسا ؛ دح  رد  هطباض ، دح  رد  اتقیقح  یضعب  دوب . بوخ  رایـسب  یاھتوالت  وزج  اھنیا  منکیم -  رکـشت  نازیرهمانرب  زا  نینچمھ 

بوخ اھنیا  دـناهدرک . یبوخ  تفرـشیپ  هللادـمحب  ام  یاھناوج  مھ  تاھج  نیا  زا  میھاـفم ؛ نیماـضم و  بساـنت  هب  ادا  میظنت  میھاـفم و  نیماـضم و  هب  هجوت  ثیح  زا  دـیوجت ،

هک نآرق  اب  یگناگیب  زا  دنک . ادـیپ  نآرق  اب  سنا  ام  یهعماج  هکنیا  یارب  تسا  همدـقم  بوخ ، یاھتوالت  هب  اھبیغرت  نیا  تاسلج و  نیا  هک  تسا  هدـش  ضرع  مھ  اھراب  تسا .

تـسا هلـصاف  زونھ  یلیخ  هتبلا  دوریم . شیپ  دراد  اجیردت  نیا  دوشب ؛ کیدزن  نآرق  هب  دنک ، ادیپ  تاجن  تسا ، هدوب  نآ  راچد  ام  تلم  ام و  روشک  ینالوط  یدامتم و  یاھلاس 

ناسنا هک  دمآ  دھاوخ  دوجو  هب  لاجم  نیا  تقو  نآ  دش ، ادیپ  نآرق  اب  سنا  یتقو  هک  دننک ، ادیپ  سنا  نآرق  اب  ام ، نز  درم و  ام ، ناناوج  یهمھ  ام ، تلم  یهمھ  هک  یئاجنآ  ات 

ار نآرق  هک  تسین  روجنیا  الاو  تفرگ ؛ دھاوخ  ماجنا  نآرق  اب  سنا  یهیاس  رد  نیا  دونشب . دھاوخب و  یگدنز  نوگانوگ  لئاسم  یهنیمز  رد  ار  نآرق  نخـس  دنک ، اتفتـسا  نآرق  زا 

هب ار  دوخ  دـناوتیمن  لد  دـھدیمن ، تسد  نآرق  تاقوا  یلیخ  هن ، دـنک ؛ ادـیپ  اموزل  وا  یوت  زا  ار  یبلطم  کی  دـنک ، زاـب  روط  نیمھ  یاهقباـس ، یـسنا ، چـیھ  نودـب  یـسک  رھ 

. نآرق اب  سنا  یارب  تسا  همدقم  اھنیا  سپ  دش . دھاوخ  یلمع  نیا  ارچ ؛ دشاب ، هک  سنا  دنک . کیدزن  ینآرق  یناعم  ینآرق و  میھافم 

ناضمر  / ٣١/١٣٨٨/٠۵ هام  لوا  زور  رد  نآرق  نایراق  عمج  رد  تانایب 

یروجنیا نآرق  دوشب ؛ مولعم  هک  تسھ  یرگید  لوھجم  دوشب ؛ زاـب  هک  تسھ  یرگید  هرگ  دوشب ؛ هدوـشگ  هک  تسھ  یرگید  باـب  کـی  زاـب  دـیریگب ، ارف  نآرق  زا  امـش  هچرھ 

دـنناوخب و ار  نآرق  بوخ  یاھنحل  اب  بوخ ، یاھادـص  اـب  اـم  یاـھناوج  میوشب ، سوناـم  نآرق  اـب  هک  تسا  نیمھ  شاهلیـسو  نیا  بوخ ، دـناوخ . ار  نآرق  مئاد  دـیاب  اذـل  تسا .

. دنھدب رارق  بوخ  توالت  کی  یهدنزاس  رصانع  اھهعومجم و  وزج  مھ  ار  عوشخ  میدرک ، ضرع  هک  روط  نیمھ  دننکب ؛ تیاعر  نآ  رد  ار  نوگانوگ  تاھج 

رطف  / ٢٩/١٣٨٨/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

فلتخم یاھهورگ  فلتخم ، یاھرـشق  روضح  هظعوم -  سلاجم  اعد ، سلاجم  رکذ ، سلاجم  نآرق ، سلاجم  سلاجم -  دوب . یبوخ  یلیخ  ناضمر  هام  لاسما  ام  ناضمر  هام 

یلیخ اھنیا  دـش . یریگتـسد  نافیعـض  زا  کرابم  هام  نیا  لوط  رد  ردـقچ  تفرگ ، ماجنا  هام  نیا  رد  قافنا  ردـقچ  سلاجم . نیا  رد  نوگانوگ  یاـھهفایق  اـھهرھچ و  یعاـمتجا ،

نیا ار ، مرن  یاھلد  نیا  اھناوج  منکیم  هیـصوت  نم  مینک . ظفح  ار  اھنیا  دروآیم . دوجو  هب  ناسنا  یارب  یـشیاشگ  دـھدیم ، ناـسنا  حور  هب  یرطع  کـی  مادـک  رھ  دراد . شزرا 

توالت دـجاسم ، رد  روضح  تقو ، لوا  زامن  دـینک . ظفح  ار  اھلد  نیا  دـیآیم . شیپ  رتشیب  اھناوج  یارب  دـیآیم ، شیپ  رتمک  الاب  نینـس  رد  دنرمـشب . منتغم  ار  ینارون  یاـھلد 

. دیرمشب منتغم  ار  تسا -  یمالسا  فراعم  یهنیجنگ  هک  تیبلھا -  زا  یهدراو  یهیعدا  اب  سنا  نآرق ، اب  سنا  نآرق ،

رطف  / ٢٩/١٣٨٨/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

راگدرورپ هب  هجوت  رد  هک  یئاھکشا  نیا  رکذ ؛ تاسلج  رد  نآرق ، تاسلج  رد  اعد ، تاسلج  رد  ناضمر  هام  رد  ار ، نادرم  نانز و  ار ، ناناوجون  ار ، ناناوج  روضح  ریوصت  مدید  نم 

اطخ و راچد  ام  یاوھ  هب  رـس  یاھلد  اـم ، یتسرپیوھ  میراد . هگن  ار  هبوت  نیا  تسا . هبوت  اـھنیا  دراد . شزرا  یلیخ  دراد ، تمیق  یلیخ  تخیریم ، ورف  دـیتلغیم و  اـھهرھچ  رب 

ار لد  اھکـشا  نیا  دراد . شزرا  یلیخ  وشتـسش  نیا  میھدـب . وشتـسش  ار  ناـمدوخ  میناوـتب  هک  تسا  هداد  رارق  اـم  راـیتخا  رد  ناـضمر  هاـم  ار  تـصرف  نـیا  دوـشیم . شزغل 

، اھیدعت اھدـسح ، اھربک ، اھتینم ، ینعی  کانرطخ ، کلھم و  یاھیرامیب  گرزب ، یاھدرد  نیا  یهمھ  تشاد . هگن  ار  نآ  دـیاب  درک ، شظفح  دـیاب  اما  دـھدیم ، وشتـسش 

« نآرق اب  سنا   » 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 22هاگياپ  هحفص 10 
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هجوت انیقی  دنکیم و  هجوت  لاعتم  یادـخ  دـنوشیم . نامرد  لباق  دـننکیم ، ادـیپ  جالع  تصرف  ناضمر  هام  رد  دنتـسھ -  ام  گرزب  یاھیرامیب  اھنیا  هک  اھیرگیلاباال -  اھتنایخ ،

، فلتخم یاھرـشق  روضح  هظعوم -  سلاجم  اعد ، سلاـجم  رکذ ، سلاـجم  نآرق ، سلاـجم  سلاـجم -  دوب . یبوخ  یلیخ  ناـضمر  هاـم  لاـسما  اـم  ناـضمر  هاـم  تسا . هدرک 

یریگتـسد نافیعـض  زا  کرابم  هام  نیا  لوط  رد  ردـقچ  تفرگ ، ماجنا  هام  نیا  رد  قافنا  ردـقچ  سلاجم . نیا  رد  نوگانوگ  یاھهفایق  اـھهرھچ و  یعاـمتجا ، فلتخم  یاـھهورگ 

نیا اھناوج  منکیم  هیـصوت  نم  مینک . ظفح  ار  اھنیا  دروآیم . دوجو  هب  ناسنا  یارب  یـشیاشگ  دـھدیم ، ناـسنا  حور  هب  یرطع  کـی  مادـک  رھ  دراد . شزرا  یلیخ  اـھنیا  دـش .

رد روضح  تقو ، لوا  زامن  دینک . ظفح  ار  اھلد  نیا  دیآیم . شیپ  رتشیب  اھناوج  یارب  دـیآیم ، شیپ  رتمک  الاب  نینـس  رد  دنرمـشب . منتغم  ار  ینارون  یاھلد  نیا  ار ، مرن  یاھلد 

. دیرمشب منتغم  ار  تسا -  یمالسا  فراعم  یهنیجنگ  هک  تیبلھا -  زا  یهدراو  یهیعدا  اب  سنا  نآرق ، اب  سنا  نآرق ، توالت  دجاسم ،

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

یھاگـشناد یاھهعومجم  یرکفنـشور و  یاھهعومجم  هک  دوب  هدش  نیا  هجیتن  دوب . مک  رایـسب  دوب ؛ مک  یلیخ  مومع  رظنم  رد  هعماج و  حطـس  رد  صوصخب  نآرق ، رد  ربدت 

یلیخ یئانشآ  هن  دشاب -  هتـشاد  یایئانـشآ  دشاب ، هتـشاد  یـسنا  نآرق  اب  هک  یـسک  نامز ، نآ  یاھهدرکلیـصحت  نیب  رد  اعقاو  ینعی  دنتـشاد ؛ هلـصاف  نآرق  اب  یلکب  ام 

رگید رد  اـما  دـندوب ؛ ظـفح  یتاـیآ  یگبلط ، نارود  زا  دنتـشاد و  یگبلط  یهقباـس  هـک  یناـسک  رگم  دروـخیمن ؛ مـشچ  هـب  اـعقاو  دودـحم -  یئانـشآ  هـکلب  قـیمع ، عیــسو و 

یاھهدرکلیصحت ار ، اھنآ  یاھرکفنـشور  ناسنا  تسا . روج  نیمھ  مھ  نالا  دوبن و  روجنیا  تیعـضو  یطئارـش ، رطاخ  هب  یبرع ، یاھروشک  صوصخب  یمالـسا و  یاھروشک 

، دـیوم ناونع  هب  دـھاش ، ناونع  هب  لیثمت ، تروص  هب  نآرق  تایآ  زا  اھنیا  دـنیبیم  دـنکیم ، تاقالم  یتقو  دنتـسھ ، مھ  یتلود  نوگاـنوگ  بصاـنم  رد  هک  ار  ناشیھاگـشناد 

نامھ رطاخ  هب  نیا  ارچ . ام  ناوج  لسن  نیب  رد  یلو  تشادن ، دوجو  ام  یمیدق  نارکفنشور  یهعومجم  نیب  رد  هک  یزیچ  دننکیم ؛ هدافتسا  ناشدوخ  تاملک  رد  لالدتـسا ،

زیچ نیا  صوصخب  یبرع  یاھروشک  رد  تسا . رگید  ثحب  کی  نآ  دوب ، روج  هچ  تیبرت  میلعت و  تیفیک  اھروشک  نآ  رد  ـالاح  میدوب . هدـنام  رود  اـم  هک  دوب ، نآرق  زا  ندـنام  رود 

زا اـھنیا  یرود  هب  اـم  مھ  هشیمھ  هک  یبرع  یاـھروشک  نادرمتلود  نارادمتـسایس و  نیا  میدرکیم . دروـخرب  هدـیدپ  نیا  اـب  بـالقنا  لوا  زا  اـم  تسھ . مھ  نـالا  دوـب ؛ یجئار 

یروجنیا ارچ  ام  هک  میدروخیم  فسات  ام  هشیمھ  تشاد . روضح  اھنیا  ناـبز  نھذ و  رد  نآرق  اـما  دوب ، مھ  قحب  ضارتعا  میراد و  میتشاد و  ضارتعا  لـمع ، رد  ینآرق  یناـبم 

زا یتالمج  ظفاح ، رعـش  زا  یدعـس ، ناتـسلگ  زا  یتالمج  تسا  نکمم  ناشتبحـص  لالخ  رد  یناریا  قوذ  اـب  دارفا  منکب ، هیبشت  مھاوخب  نم  رگا  ـالاح  هکنیا  لـثم  میتسین .

بالقنا زا  لبق  هک  یتیبرت  عون  رطاخ  هب  نآرق  زا  ام  دوبن . یزیچ  نینچ  ام  روشک  رد  اـما  دـندرکیم ؛ یئاھهدافتـسا  روج  نیمھ  نآرق  زا  اـھنآ  دـنروایب ، فورعم  یهدنـسیون  نـالف 

. میدوب هتفرگ  هلصاف  تشاد ، دوجو 

راک زاغآ  نیا  نکل  مینکیم ؛ هدـھاشم  میراد  مھ  ار  شاهجیتن  هک  هتفرگ ، ماجنا  بـالقنا  لوا  زا  یداـیز  راـک  اـفاصنا  اـقح و  نیا ، یارب  مینکب و  ناربج  ار  نیا  میھاوخیم  ـالاح  اـم 

اما تسا ، بوخ  شاینآرق  تامولعم  ناسنا  یھاگ  تسین . تامولعم  طقف  یگدنز ؛ یارب  تسا  یمیھافم  ینآرق  میھافم  دـش ؛ نیجع  دـیاب  نآرق  اب  تسا . هار  زاغآ  تسا ؛

روط نامھ  دنک . ادیپ  مسجت  ام  یگدنز  رد  نآرق  هک  دشاب  نیا  نامشالت  دیاب  ام  دنتفگ . دندرک ، هراشا  اجنیا  رد  مھ  اھمناخ  زا  یضعب  تسین ! یرثا  چیھ  وا  یگدنز  رد  نآرق  زا 

مسجم نآرق  ینعی  دوب ؛ نآرق  وا  قالخا  « نآرقلا هقلخ  ناک  : » هک دنتفگ  باوج  رد  ناشیا  دندیـسرپ ، ربمغیپ  قالخا  یهرابرد  یتقو  مرکا  ربمغیپ  یهمرکم  تاجوز  زا  یکی  زا  هک 

. دنک ادیپ  ققحت  ام  یهعماج  رد  دیاب  نیا  دوب .

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

سک رھ  هک  تسین  روجنیا  تسا . مزال  یلیخ  یلوصا  یئانبم و  یملع  یاھراک  هب  هجوت  ینآرق  یاھـشھوژپ  رد  هک  تسا  نیا  ینآرق  یاھـشھوژپ  دروم  رد  رگید  یهتکن  کـی 

دیاب ینآرق  یهدنھوژپ  ینعی  تسا ؛ مزال  نآرق  دوخ  اب  سنا  الوا  هن . دشاب ؛ ینآرق  یهدنھوژپ  کی  دناوتب  دنکب ؛ کرد  دمھفب و  ار  بلاطم  یهمھ  نآرق  زا  دناوتب  دوب ، دـلب  یبرع 

یصاخ عوضوم  کی  رد  یتقو  ام  هکنیا  هب  دنکیم  کمک  نآرق ، رد  یصخش  یاھربدت  نآرق ، ندناوخ  هراب  هس  نآرق ، ندناوخ  هرابود  نآرق ، توالت  دشاب ؛ سونام  نآرق  عومجم  اب 

. تسا مزال  نآرق  اب  سنا  دوخ  سپ  میربب ؛ یئاج  هب  هار  میناوتب  عوضوم  نآ  یهرابرد  میدرگیم ، قئاقح  لابند  نآرق  رد 

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

رکـشت هنامیمـص  دنلاعف ، ینآرق  راک  رد  روشک  فلتخم  یاھـشخب  رد  هک  یمارگ  ناوناب  مرتحم ، یاھمناخ  یهمھ  زا  نم  دـھدب . قیفوت  اھامـش  هب  لاعتم  دـنوادخ  میراودـیما 

دھاوخ لیامتم  نآرق  هب  هللااشنا  ار  تیعمج -  زا  یمین  ینعی  ام -  روشک  نانز  داد و  دـھاوخ  ماـھلا  روشک  نز  یهعماـج  هب  ینآرق ، راـک  یهصرع  رد  اھامـش  روضح  و  منکیم .

نآرق و اب  یانـشآ  نز  دنکیم و  ادیپ  شرورپ  نز  نماد  رد  دـعب  لسن  یاھناسنا  نوچ  دـش ؛ دـھاوخ  لح  هعماج  تالکـشم  زا  یرایـسب  دـنوشب ، سونام  نآرق  اب  اھنز  رگا  و  درک .

یادرف اھامـش ، میظع  تکرح  نیا  تکرب  هـب  هللااـشنا  میراودـیما  دـشاب و  هتـشاد  یتاریثاـت  دـنزرف  تـیبرت  رد  دـناوتیم  یلیخ  نآرق ، میھاـفم  اـب  مھاـفتم  نآرق و  اـب  سوناـم 

. دشاب رتینآرق  زورما  زا  بتارمب  ام  یهعماج 

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

شقن یلیخ  ینید  تفرعم  قیمعت  رد  اھاعد -  زا  یرایـسب  هیداجـس و  یهفیحـص  لثم  دراد -  راـبتعا  هک  یاهروثاـم  یهیعدا  رد  ربدـت  نینچمھ  نآرق ، رد  ربدـت  نآرق و  اـب  سنا 

تکرـش مھ  فاکتعا  رد  دـنک ، تکرـش  تسا  نکمم  مھ  تعامج  زامن  رد  تاساسحا ، یور  روطنیمھ  یـسک  کی  تقو  کـی  تسا . مھم  یلیخ  ینید  تفرعم  قیمعت  دراد .

رس یچیپ ، کی  رس  اذل  دشاب ؛ هتشادن  دوجو  وا  ناج  قمع  رد  تفرعم  نیا  اما  دنک ، تکرش  مھ  ینید  تارھاظت  نالف  رد  دنک ، تکرـش  مھ  ینیـسح  یازع  سلجم  رد  دنک ،

هک دندوب  یناسک  بالقنا  لئاوا  بالقنا ، یاھهعومجم  نیمھ  یوت  میدید . دایز  ار  شرئاظن  ام  تسا . نیا  رطاخ  هب  نیا  دوریم ؛ رد  اج  زا  هک  دینیبیم  وھکی  یزادـناتسد ، کی 

هک یروط  نامھ  تقو -  کی  دعب  دنرتبصعتم ؛ نید  هب  تبـسن  رتدـنباپ و  رتدـیقم و  رتنیدـتم و  اھنیا  هک  دیـسریم  رظن  هب  اھنیا ، میتشاد و  همامع  میتشاد و  شیر  هک  اھام  زا 

. هتشادن یمکحم  تسب  تفچ و  هک  تسادیپ  بوخ ، تفر ! رد  شریات  میدید  وھکی  دمآ ، شیپ  یزادناتسد  کی  مدرک -  ضرع 

نآرق  / ٢۴/١٣٨٩/٠۴ نایراق  رادید  رد  تانایب 

، میریگب سنا  نآرق  اب  میناوتب  رگا  دریگب . سنا  نآرق  اب  دـیاب  ام  ناج  دوشب . ینآرق  دـیاب  ام  یاھلد  میراد . هلـصاف  یلیخ  میرود و  یلیخ  نآرق  زا  زونھ  ام  هک  تسا  نیا  تقیقح 

هک تسا  نیا  لصا  درادـن . یراذگتـسایس  راشف و  تیلاعف و  هب  جایتحا  دـش ؛ دـھاوخ  ینآرق  ام  یهعماـج  اـم و  یگدـنز  میھدـب ، ذوفن  ناـمدوخ  ناـج  لد و  رد  ار  نآرق  فراـعم 

. دشاب ینآرق  اتقیقح  نامتفرعم  نامناج و  ناملد ،

شالت مھ  نالا  دوش ؛ داجیا  هلـصاف  یمالـسا  تما  ناناملـسم و  یهعماج  یاـھلد  ینآرق و  فراـعم  نیب  هک  تسا  هدـش  شـالت  یداـمتم  یاـھلاس  منک ؛ ضرع  امـش  هب  نم 

جراخ ناشیمالسا  تامیلعت  زا  ار  داھج  لصف  دنرضاح  مالسا ، نانمـشد  تیاعر  رطاخ  هب  اھروشک  نیا  ناملـسم  یاسور  یمالـسا  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  نالا  دوشیم .

نیا مھ  زورما  دننک . رود  جراخ و  ناشیاھناوج  نیب  ناشسرادم و  رد  ناشدوخ ، یمومع  میلاعت  زا  دنزیم ، همدص  اھنآ  عفانم  هب  هک  یئاجنآ  رد  ار  ینآرق  فراعم  دنرـضاح  دننک .

. تسھ شالت 

مھ ناسنا ، حور  مھ  نآ ، رد  هک  یایگدـنز  ینعی  هچ ؟ ینعی  هزیکاپ  یگدـنز  هچ ؟ ینعی  هبیط  تایح  هبیط .» هاـیح  هنییحنلف  : » تسا هداد  هدـعو  اـم  هب  ار  هبیط  تاـیح  نآرق 

، تسھ نآ  رد  ناـنیمطا  هنیکـس و  تسھ ، نآ  رد  یحور  شمارآ  تسا ، نیماـت  نآ  رد  یدرف  یگدـنز  تسا ؛ نیماـت  ناـسنا  ترخآ  مھ  ناـسنا ، یاـیند  مـھ  ناـسنا ، مـسج 

هدـعو ام  هب  ار  اھنیا  نآرق  تسا . نیمات  نآ  رد  مھ  یمومع  یدازآ  لالقتـسا و  یعامتجا ، تزع  یعامتجا ، تداعـس  یعامتجا ، دـئاوف  دراد ؛ دوجو  نآ  رد  ینامـسج  شیاسآ 

، تسھ لالقتـسا  تسھ ، هافر  تسھ ، تینما  تسھ ، تزع  نآ  رد  هک  یایگدـنز  نآ  ینعی  اھنیا ؛ یهمھ  ینعی  هبیط ،» هاـیح  هنییحنلف  : » دـیوگیم نآرق  یتقو  تسا . هداد 

. میسرب اھنیا  هب  دیاب  میراد ؛ هلصاف  اھنیا  اب  ام  تسھ . تشذگ  تسھ ، ملح  تسھ ، قالخا  تسھ ، تفرشیپ  تسھ ، ملع 

« نآرق اب  سنا   » 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 22هاگياپ  هحفص 11 
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هب میتسب ، لد  ظافح  ارق و  تیبرت  هب  ام  هک  ینیا  ینآرق ، تاقباسم  نیا  ینآرق ، یاـھهرود  نیا  ینآرق ، تاـسلج  نیا  دـنکیم . کـیدزن  ار  اـم  نآرق ، اـب  یئانـشآ  نآرق ، اـب  سنا 

. تسا یمزال  تامدقم  یلو  تسا ؛ همدقم  شاهمھ  اھنیا  تسا ؛ نیا  رطاخ 

یدھ یف  هدایز  ناصقن ، وا  هدایزب  هنع  ماق  الا  دحا  نارقلا  اذھ  سلاج  ام  و  . » دینک تسلاجم  نآرق  اب  دـیریگب ، سنا  نآرق  اب  هک  منکیم  هیـصوت  نامزیزع  ناناوج  هب  مھ  زاب  نم 

رد تینارون  یاھهمشچ  زا  همشچ  کی  دوشیم ؛ هتـشادرب  امـش  تلاھج  یاھهدرپ  زا  هدرپ  کی  دینک ، تساخرب  تسـشن و  نآرق  اب  امـش  هک  یراب  رھ  یمع ؛» نم  ناصقن  وا 

. تسا مزال  اھنیا  نآرق ، رد  ربدت  نآرق ، مھفت  نآرق ، اب  تسلاجم  نآرق ، اب  سنا  دوشیم . یراج  دنکیم و  ادیپ  شیاشگ  امش  لد 

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

رارکت اب  هک  داد  دـھاوخ  ظفاح  هب  ار  تصرف  نیا  نآرق  ظفح  تسا . شزرااب  یلیخ  نآرق  ظفح  دـننک . راداو  ار  اھنآ  دـننک ، قیوشت  ار  نآرق  ظفح  ناـشدوخ  ناـکدوک  هب  اـھهداوناخ 

دنراذگن دننادب ؛ ردق  ار  یھلا  گرزب  رایـسب  تمعن  نیا  دنظفاح ، هک  یئاھنآ  دیھدن . تسد  زا  ار  نیا  تسا ؛ قیفوت  نیا  تسا ، تصرف  نیا  دنک . ادـیپ  ربدـت  تردـق  نآرق  رد  تایآ ،

. دورب تسد  زا  هدرکن  یادخ  ای  دوشب  فیعض  ناشظفح 

هتبلا دوش . انـشآ  ناسنا  نھذ  اب  اجکی  ینآرق  فراعم  یهمھ  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 

هچرھ دش ، اھنیا  رگا  تسا . مزال  همھ  اھنیا  دننک ؛ نایب  ام  یارب  ار  یھلا  تایآ  نوطب  تایآ و  فراعم  دننک ، نییبت  ار  تایآ  تالکشم  دننک ، ریسفت  ام  یارب  ات  دنمزال  ینیملعم 

. درادن دوجو  رگید  فقوت  میوریم و  ولج  هب  ام  دورب ، ولج  هب  نامز 

ادـیپ یقـشاع  کی  رانک ، هشوگ و  دوبن . نآرق  زا  یربخ  ام  روشک  رد  بالقنا  زا  لبق  هتـشاد . دوجو  ولج  هب  ور  تکرح  نیا  لاس ، کی  یـس و  نیا  رد  منک ؛ ضرع  امـش  هب  نم  و 

رد دوب ، نارھت  رد  دوب ؛ اھرھـش  یهمھ  رد  میدوـب ، هدـید  درکیم . عـمج  شدوـخ  رود  ار  نآرق  بلاـط  اـت  تسیب  اـت ، هدزناـپ  اـت ، هد  درکیم ، تسرد  ینآرق  یهسلج  کـی  دـشیم ،

نیا نآرق ، توالت  رد  رحبتم  ناگدنناوخ  هوبنا  تیبرت  نیا  نآرق ، توالت  نآرق و  ندناوخ  هب  قوش  نیا  دوبن ؛ اھربخ  نیا  نآرق ، تمس  هب  اھناوج  میظع  تکرح  نیا  دوب . ام  دھـشم 

تکرب هب  اھنیا  منکیم . رکـش  ار  ادـخ  لد  قامعا  زا  هدـنب  دـنناوخیم ، ظفح  زا  ار  نآرق  دـنیآیم  دـننآرق ، ظفاح  هک  اھناوج  نیا  یتقو  تشادـن . دوجو  ظفح  تشادـن ؛ دوجو  اھفرح 

. دینادب ردق  ار  اھنیا  دوب ؛ مالسا  تکرب  هب  دوب ، بالقنا 

؛ دـنوشیم جیـسب  رتشیب  ام  هیلع  ام ، یللملانیب  نانمـشد  هکنیا  مود  قافتا  میوشیم ؛ رتیوق  اـم  هکنیا  قاـفتا  کـی  دـتفایم : قاـفتا  ود  میوش ، رتکیدزن  نآرق  هب  اـم  هچرھ 

تـسرد هعیاش  دنیوگیم ، غورد  دننزیم ، تمھت  دنوشیم ؛ نیگمـشخ  رتشیب  تیرـشب  نانمـشد  میوش ، رتکیدزن  نآرق  هب  هچرھ  میورب ، نآرق  تمـس  هب  هچرھ  دنوشب . بوخ ،

، لباقم رد  اما  دننکیم -  دنراد  دـینیبیم  هکنیاامک  دـننکیم -  ام  تلم  اب  ار  اھتنعلم  اھتثابخ و  ماسقا  عاونا و  دـنروآیم ، یـسایس  راشف  دـنروآیم ، یداصتقا  راشف  دـننکیم ،

. هدش دینیبیم  هکنیاامک  دش ؛ دھاوخ  فعاضم  دش ، دھاوخ  رتشیب  زورهبزور  ام  یراذگریثات  تردق  ام ، لمحت  تردق  ام ، ناوت 

ناضمر  / ٢١/١٣٨٩/٠۵ هام  زور  نیلوا  رد  نآرق  اب  سنا  تفایض  رد  تانایب 

هب مھ  نآرق  اب  سنا  نیا  مھ و  نآرق  ظفح  نیا  مھ و  توالت  نیا  میوشب . انـشآ  نآرق  میھافم  نآرق و  فراعم  اب  دـیاب  میربب ، هرھب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  نآرق  زا  میھاوخب  رگا 

تـسین نیا  فدھ  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  نوچ  مینک . توالت  ار  نآرق  هک  دندرکیمن  هیـصوت  ام  هب  همھ  نیا  دوبیمن ، نآرق  زا  نتفرگ  سرد  رگا  دـنکیم . کمک  تھج  نیا  رد  ام 

یـشوخ گنھآ  اب  تسا  نکمم  ار  یرعـش  کی  هک  یناـنچمھ  هک  تسین  نیا  فدـھ  اـی  تسین . فدـھ  هک  نیا  دوشب ؛ هدـنکارپ  دـیایب و  دوجو  هب  اـضف  رد  یتوص  جاوما  نیا  هک 

توالت و تامدقم -  نیا  یهمھ  تسین . فدھ  هک  اھنیا  میربب ؛ تذـل  نآ  شوخ  یادـص  زا  ام  هک  دـنناوخب  یـشوخ  گنھآ  اب  الاح  مھ  ار  نآرق  میربب ، تذـل  ام  دـناوخب و  یـسک 

هب ار  اھلد  هعماج و  رد  دـھدیم  جاور  ار  توالت  هک  تسا  ییاھهفلوم  نیا  وزج  اھنیا  تسا و  شوخ  نحل  شوخ و  یادـص  نیمھ  هک  هعماـج  رد  دـنکیم  جـیورت  ار  توـالت  هک  هچنآ 

. تسا ینآرق  فراعم  مھف  یارب  دنکیم -  قاتشم  نآ  تمس 

تـسین نیا  شیانعم  ینآرق ، فراعم  میئوگیم  ام  یتقو  ینعی  دـیآیم . تسد  هب  نآرق  یهمجرت  نآرق و  ظافلا  رد  لمات  نیمھ  زا  شلوا  دراد . یتاـجرد  مھ  ینآرق  فراـعم  مھف 

فراعم اما  دسرن ، تسا  نکمم  نآ  هب  اھام  لاثما  تسد  هک  دراد  دوجو  یاهیلاع  فراعم  هلب ، دسریمن . وا  هب  سک  چـیھ  تسد  هک  تسا  یاهنوگزمر  دولآزار  یوتتفھ  کی  هک 

. درک میھاوخ  هدافتسا  نآ  زا  دیمھف و  میھاوخ  ار  نآ  نایب ، نیا  هب  مالک و  نیا  هب  مینک  هجوت  هکنیا  طرش  هب  یداع -  یلومعم و  مدرم  ام  ام -  نیمھ  هک  تسھ  مھ  یرایسب 

مھیدیا قوف  دی هللا  نوعیابی هللا  امنا  کنوعیابی  نیذلا  نا  : » هفیرـش یهیآ  نیا  رد  دیئامرفب  ضرف  تسام . یگدنز  یاھـسرد  اھنیا  تسھ ؛ ناوارف  نآرق  یهمیرک  تایآ  نیمھ  رد 

نمف . » ام یگدـنز  یارب  تسا  یحـضاو  سرد  نیا  رگید ؛ تسا  سرد  نیا  بخ  امیظع .» ارجا  هیتویـسف  هیلع هللا  دـھاع  امب  یفوا  نم  هسفن و  یلع  ثکنی  اـمناف  ثکن  نمف 

راک ناتدوخ  هیلع  دیدرک ، دھع  ضقن  دیدز ، مھ  هب  دیدرک ، ادخ  اب  هک  ار  یتعیب  دـیتشاذگ ، مالـسا  اب  دـیتشاذگ ، ربمغیپ  اب  هک  ار  یدادرارق  رگا  هسفن ؛» یلع  ثکنی  امناف  ثکن 

هیلع دھاع  امب  یفوا  نم  و  . » دننکیمن یررض  اھنآ  تسین . ربمغیپ  ادخ و  هیلع  تسام ؛ هیلع  ربمغیپ ، ادخ و  تعیب  نتـسکش  هسفن ؛» یلع  ثکنی  امناف  ثکن  نمف  . » دیدرک

میھاوخ لاعتم  یادخ  زا  ام  دوخ  یمیظع  شاداپ  میدرک ؛ راک  نامدوخ  عفن  هب  میتشاذگ ، ربمغیپ  ادـخ و  اب  هک  یدادرارق  نیا  هب  میدرک  افو  رگا  اما  امیظع ؛» ارجا  هیتویـسف  هللا 

نیا مھ  اـیند  رد  تسھ ؛ مھ  اـیند  رد  شاداـپ  نیا  اـما  تسا ، ترخآ  رد  هتبلا  مھ  شاهدـمع  شخب  تسا ؛ تشھب  دـنتفگن  تسا ، ترخآ  رد  هک  دـنتفگن  شاداـپ ، نـیا  تـفرگ .

مھنمف هیلع  اودھاع هللا  ام  اوقدص  لاجر  نینموملا  نم  : » دندناوخ دیاش  یعمج  ای  اھردارب  زا  یکی  هک  ار  بازحا  یهکرابم  یهروس  تایآ  نیمھ  داد . دـنھاوخ  ام  هب  ار  شاداپ 

اب هک  ار  یرارق  نیا  ینعی  هیلع ؛» اودـھاع هللا  ام  اوقدـص  . » تسا نیمھ  قدـص ، نیا  مھقدـصب ؛» نیقداصلا  یزجیل هللا  الیدـبت . اولدـب  ام  رظتنی و  نم  مھنم  هبحن و  یـضق  نم 

ار اھنآ  ییایند ، زیگناتوھش  یاھهولج  یگدنز ، یاھیتخس  دنداتسیا و  نامیپ  نیا  یاپ  دنتسب و  نامیپ  هناقداص  دنتـسب ، ادخ  اب  هک  ار  ینامیپ  هدعو و  نیا  دنتـشاذگ ، ادخ 

هک تسا  یفراعم  اھنیا  بخ ، دھدیم . ازج  یھلا  نامیپ  هدعو و  نیا  یاپ  نداتسیا  ییوگتسار و  نیا  رطاخ  هب  ادخ  مھقدصب ؛» نیقداصلا  یزجیل هللا  . » درکن فرحنم  هار  نیا  زا 

، دـنمھفب نیـصیصخ  تسا  نکمم  ار  اھنیا  هک  دراد  دوجو  املـسم  یرتالاب  یرترب ، فراعم  اـھنیا ، یارو  رد  هک  هچ  رگا  دـیمھف . ار  اـھنیا  دوشیم  مھ  نآرق  رھاـظ  هب  یهعجارم  اـب 

. دراد ینوطب  نآرق  دندومرف  نوچ  تسا ؛ یئاھزیچ  نینچ  ملسم  ناگدنب . نآ  قیرط  زا  زج  میشاب ، هتشادن  یسرتسد  اھنآ  هب  ام  دنمھفب و  ادخ  یهتـسیاش  حلاص و  ناگدنب 

، تسا بآ  دراد ، دوجو  تسھ ، مھ  ایرد  رھاظ  هک  تسا  ییایرد  لثم  دراد ؛ یقامعا  دراد ، یرارـسا  دراد ، ینطاـب  دراد ، یرھاـظ  نآرق  دـیامرفیم  هک  تسھ  یددـعتم  تاـیاور 

میناوتیم اـم  مھ  رھاـظ  نیمھ  زا  اـما  تسھ . نیا  ملـسم  تسا ؛ ییاـھزیچ  تسا ، یقیاـقح  مھ  قاـمعا  نآ  رد  دراد ، یقاـمعا  تسین ، رھاـظ  نیمھ  طـقف  اـما  تساـیرد ،

. لمات تقد ، طرش  هب  هچ ؟ طرش  هب  مینک ؛ هدافتسا 

ناضمر  / ٣١/١٣٨٩/٠۵ هام  زور  نیمھدزای  رد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

یهفیحـص اب  سنا  هغالبلاجـھن و  اب  سنا  نآرق و  اب  سنا  دراد . ناسنا  هک  یئاھیتخـس  امرگ و  یگنـشت ، یگنـسرگ ، اب  یهزراـبم  تسا ؛ منتغم  یلیخ  ناـضمر  هاـم  یهزور 

. دینکب نآ  زا  دعب  دیتسناوت  هک  راک  رھ  بش و  زامن  هلفان و  اعد و  هیداجس و 

جح  / ١٣٨٩/٠٧/١٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا میورب ، رتشیپ  مھ  نیا  زا  دیاب  تسین و  یفاک  اما  تسا ؛ هدرک  توافت  نامـسآ  ات  نیمز  زا  ام  جح  تکرح  لبق ، لاس  یـس  هب  تبـسن  زورما  درک . رازگرب  تسرد  دـیاب  ار  جـح 

زا تسا . فیلکت  اھناملـسم  شود  رب  تساھناملـسم و  یهفیظو  جح  رد  هک  دشاب  یتایـصوصخ  یهمھ  یهدنھدناشن  دیاب  یناریا  یجاح  راتفر  مینک . تکرح  رتھب  مھ  نیا 

زا نتـشگرب . هناخ  هب  یونعم  درواتـسد  اب  ندرک و  ینارون  ندرک و  یونعم  ار  دوخ  ادـخ ، هب  ندرک  کیدزن  ار  اـھلد  هللارکذ ، نآرق ، اـب  سنا  هجوت ، لـسوت ، عرـضت ، یونعم : تھج 

. مالسا یایند  اب  یراکمھ  یسایس : تھج  زا  یعامتجا ، تھج 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٩ هیملع  هزوح  دیتاسا  الضف و  بالط و  رادید  رد  تانایب 

هک یزیچ  نآ  دـنام . دـھاوخ  عافدیب  تخل و  فلتخم ، یتادراو  یاھهفـسلف  نیا  نوگاـنوگ ، تاھبـش  نیا  لـباقم  رد  دـنامب ، مورحم  هفـسلف  زا  اـم  یهعماـج  ماـظن و  رگا  زورما 

« نآرق اب  سنا   » 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 22هاگياپ  هحفص 12 
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، رگید مھم  یهتـشر  تسا . یمھم  یاھهتـشر  اھنیا  هزوح ، رد  تسا . مزال  اھنیا  مالک . هفـسلف و  تسا ؛ یلقع  مولع  تسین ؛ هقف  ابلاغ  دـھدب ، ار  اھامـش  باوج  دـناوتیم 

یـشزرااب رایـسب  یاھهتـشر  اھنیا  تسا ؛ مھم  هفـسلف  سرد  تسا ، مھم  ریـسفت  سرد  مینامب . مورحم  ریـسفت  زا  دـیابن  ام  ینآرق . تفرعم  نآرق ، اـب  سنا  تسا ؛ ریـسفت 

. تسا

(ع)  / ١٣٩٠/٠٣/٠٣ تیب لھا  نیرکاذ  نارعاش و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زورما مینکیم . هیـصوت  روشک  یاھناوج  یهمھ  هب  مینکیم ، هیـصوت  همھ  هب  ام  ار  نیا  تسا ؛ مزال  همھ  یارب  نآرق  اب  سنا  دـیوش . انـشآ  ثیدـح  نآرق و  اب  دوخ ، تاـعلاطم  رد 

؛ دـنراد سنا  نآرق  اب  هک  دـنیبیم  ار  یرـصانع  هزوح ، هاگـشناد و  ریغ  یاـھناوج  نیب  رد  بـالط ، ناـیم  رد  اھوجـشناد ، ناـیم  رد  ناـسنا  هدـش ؛ مھ  روج  نیمھ  هناتخبـشوخ 

نیا دنمھفیم ؛ ار  نومـضم  دننادن ، مھ  ار  تایئزج  مامت  الاح  ولو  ینعی  دـننکیم ؛ کرد  هلمجلایف  ار  نآرق  دـنرادن ، ظفح  هک  مھ  یـضعب  دـنراد ؛ مھ  ظفح  ار  نآرق  ناشیـضعب 

. تسا یمنتغم  زیچ  یلیخ 

نیا هب  نوچ  هدنب  تسین . اھیلیخ  تسد  باسح  هدرک . توافت  نامسآ  ات  نیمز  دنیبیم  دنکیم ، هسیاقم  لبق  لاس  جنپ  تسیب و  لبق ، لاس  تسیب  اب  ناسنا  هک  ار  زورما 

تاقوا یلیخ  دناوخیم ، نآرق  هک  ام  یراق  اھلبق  دتفایم . دراد  هداتفا و  یقافتا  هچ  نآرق  اب  سنا  یئانـشآ و  رما  رد  منادیم  تسھ ؛ متـسد  باسح  متـشاد ، مامتھا  هلئـسم 

نآرق اب  یئانشآ  نیاربانب  دنیانـشآ . همھ  تسین ؛ روجنیا  الـصا  زورما  درکیم . لصو  دنک ، عطق  دیاب  هک  یئاج  درکیم ؛ عطق  دنک ، لصو  دیاب  هک  یئاج  دیمھفیمن ؛ ار  تایآ  یانعم 

اب دیناوخب ، امتح  ار  نآرق  دـننک . ادـیپ  سنا  دـیاب  نآرق  اب  دنتـسھ ؛ فرح  نیا  یهژیو  بطاخم  اعبط  ناحادـم  یهعماج  نید و  ناغلبم  اما  تسا ؛ همھ  هب  ام  یهیـصوت  ثیدـح  و 

، دـینک طبـض  دـینک ، تبث  ار  اـھنآ  دـمھفیم ، ناـسنا  هک  تسا  یتفرعم  کـی  نمـضتم  تسھ ، تحیـصن  هک  یتاـیآ  رد  دـیرپسب . داـی  هب  ار  همجرت  نیا  دـیناوخب ، همجرت  هب  هجوت 

. دینک لمع  مھ  دیئوگب ، مھ  دیوش ؛ دنمهرھب  نآ  زا  دینک ، تشاددای 

ینآرق  / ١١/١٣٩٠/٠۵ دیتاسا  ناظفاح و  نایراق و  رادید  رد  تانایب 

تمکح باتک  نآرق  تسا . ینآرق  فراعم  یھلا و  فراعم  زا  یرود  رثا  رب  تسھ ، دوبمک  مالـسا  یایند  رد  هچرھ  درک . دـھاوخ  رتانـشآ  نآرق  فراعم  اب  ار  ام  یاھلد  نآرق  اـب  سنا 

رگا اھناسنا  تسا . ینآرق  ماکحا  هب  لمع  فراعم و  نیا  یاضتقم  هب  لمع  نآرق و  فراعم  اب  یئانـشآ  رد  اھتلم  اـھتما و  تاـیح  تسا . تاـیح  باـتک  تسا ، ملع  باـتک  تسا ،

قنور ار  یگدنز  دنھاوخیم  ملع  یھاگآ و  تفرعم و  یهلیـسو  هب  دنملع و  بلاط  رگا  اھناسنا  دنریگب . ارف  نآرق  زا  دیاب  ار  ملظ  اب  یهزرابم  هار  دنرازیب ، ملظ  زا  دنتلادع و  بلاط 

یحور و یونعم و  یافص  لاعتم و  یادخ  اب  طابترا  یپ  رد  رگا  اھناسنا  دوشیم . هداد  ناشن  نآرق  یهلیسو  هب  شھار  دننک ، نیمات  ناشدوخ  یارب  ار  هافر  تحار و  دنـشخبب و 

. تسا نآرق  شھار  دنتسھ ، یھلا  برق  ماقم  اب  یئانشآ 

یاـھتلم تسا . نآرق  زا  یرود  زا  یـشان  اـھنیا  یهمھ  یگدـنز ، یقـالخا و  لـئاسم  رد  اـم  یاھیباتجـک  اـم ، یاھیراتفرجـک  اـم ، یگدـنامبقع  ناملـسم ، تـما  اـم  فـعض 

، ناشیداصتقا نوخ  طقف  هن  دش ؛ هدیکم  ناشنوخ  تسا -  هتـشاد  رذحرب  اھتوغاط  زا  همھ  نیا  ار  دوخ  نابطاخم  نآرق  هک  اھتوغاط -  نارگنایغط و  تیمکاح  رثا  رب  ناملـسم 

. دش هتفرگ  ناملسم  یاھتلم  زا  مھ  ایند  رد  تزع  ولع و  بلط  ناشتمواقم ، ناشیگداتسیا ، یهیحور  هکلب  اھنیا ، لاثما  تفن و  ینیمزریز و  نداعم  یتایح و  عبانم  طقف  هن 

اما میدوب ، ناملـسم  نامز  لوط  رد  میتفگ ، الا هللا » هلا  ال   » یهملک ام  رھاظب  هکنیا  اب  دـنتفریذپ . ار  یرگیدام  گنھرف  دـندرک ، تشپ  ناشدوخ  گنھرف  هب  ناملـسم  یاھتلم 

ملاعم قالخا و  هکلب  میداد ، تسد  زا  ار  نامیویند  تزع  ار ، نامداصتقا  طـقف  هن  تقو  نآ  درک . رود  قیاـقح  زا  ار  اـھام  درک و  رثا  اـھام  یاـھلد  رد  برغ  فراـعم  برغ و  گـنھرف 

یھاوخدـب ام  نایم  رد  رگا  تسین ، سونام  رگیدـکی  اب  ام  یاھلد  رگا  میتسھ ، یتسـس  فعـض و  راچد  رگا  میتسھ ، یلبنت  راچد  رگا  ام  میداد . تسد  زا  مھ  ار  ناـمیقالخا 

. تسا یمالسا  ریغ  یمالسا و  دض  یلیمحت  یتاقیرزت  گنھرف  راثآ  زا  اھنیا  دراد ، دوجو 

ینآرق  / ١١/١٣٩٠/٠۵ دیتاسا  ناظفاح و  نایراق و  رادید  رد  تانایب 

ار ناتدوخ  ردق  دیتسھ ، اھناوخشوخ  نآ  وزج  ناتدوخ  ای  دیتسھ ، اھناوخشوخ  زا  نآرق  توالت  یرتشم  دینآرق ، توالت  لھا  دینآرق ، لھا  دیـسونام ، نآرق  اب  هک  یئاھناوج  امش 

اما دشاب ، رتشیب  شایتخس  تسا  نکمم  دیتسھ . هعماج  رد  یمومع  تکرح  نیا  مدقم  فوفص  تقیقح  رد  امش  داد . دھاوخ  رجا  امش  هب  لاعتم  یادخ  هللااشنا  دینادب .

. تسا رتشیب  هللااشنا  لاعتم  یادخ  شیپ  مھ  شباوث  رجا و 

ارعش  / ٢۴/١٣٩٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هچ دـینادن ، هچ  دـینادب ، ناتدوخ  هچ  دـیھاوخن ، هچ  دـیھاوخب ، هچ  امـش  زورما  قیمع . ینید  تفرعم  هب  دراد  جایتحا  دراد ، نامز  نیا  هک  یئاھیگژیو  نیا  اب  ام  ناـمز  رعاـش 

، میرواین هچ  میروایب ، ور  هب  هچ  میئوگن ، هچ  میئوگب ، هچ  دینکیم ، هدھاشم  هک  یمالـسا  یرادیب  نیا  دیاهدش . هوسا  وگلا و  اھتلم  زا  یرایـسب  یارب  دینکن ، ای  دینکب  قیدصت 

ماظن یتوغاط و  یاھتنس  نکفاربناینب  لوحت  نیا  گرزب ، بالقنا  نیا  میظع ، بالقنا  نیا  تسا . ناریا  تلم  میظع  تکرح  زا  یهتفرگرثا  دنرواین ، هچ  دنروایب ، ور  هب  نارگید  هچ 

یمالسا تفرعم  ینید و  تفرعم  یتسیاب  دینک ، لمع  ندوب  وگلا  ندوب و  هوسا  مزاول  هب  دیھاوخب  رگا  امـش  درک . لیدبت  هوسا  کی  هب  ار  ناریا  تلم  هطلـس ، ماظن  یتوغاط و 

دیریگب یسودرف  زا  دنروجنیا ؛ همھ -  میوگیمن  الاح  بلغا -  ام  یهتسجرب  نارعاش  دینک ، هاگن  امش  هتشاد . دوجو  ام  رعـش  یهتـشذگ  رد  نیا  و  دیـشخبب ؛ قمع  ار  ناتدوخ 

. دنیوگیمن میکح  دشاب ، ارسهسامح  ارسناتساد و  افرص  رگا  ارـسناتساد ، مدآ  کی  هب  تسا . یـسودرف  مساقلاوبا  میکح  یـسودرف ، یماج . ظفاح و  یدعـس و  یولوم و  ات 

فراعم زا  رادروخرب  هدوب  یناسنا  وا  تسا . تمکح  زا  رپ  یـسودرف  یهمانھاش  دـندیمان . میکح  ار  وا  نامز  لوط  رد  هشیدـنا  رکف و  ناـبحاص  میتفگن ؛ اـم  مھ  ار  میکح »  » نیا

وزج وا  تشاذگیمن . ظفاح »  » ار شدوخ  صلخت  ندوب ، نآرق  ظفاح  هب  درکیمن  راختفا  رگا  ظفاح  تسا . تمکح  زا  رپ  ناشنیناود  یاپاترـس  دندوب ؛ میکح  اھنآ  یهمھ  ینید . بان 

وا اما  دـنناوخب ؛ دـنناوتیمن  رتشیب  تیاور  اـت  هس  اـت ، ود  ـالومعم  دـنناوخیم ، مھ  تئارق  فـالتخا  اـب  هک  اـم  ارق  ـالاح  تیاور .» هدراـھچ  اـب  مناوخب  رب  نآرق ز  « ؛ تسا نآرق  ظاـفح 

، بخ هک  یدعـس  دمھفب . ار  نآ  هک  یـسک  یارب  تسا ، دوھـشم  ظفاح  لزغ  رد  نآرق ، اب  یئانـشآ  نیا  دراد . تمظع  یلیخ  هک  دـناوخب ، ار  نآرق  تیاور  هدراھچ  اب  هتـسناوتیم 

هک لدـیب  هب  ناسنا  دـینیبیم . نآ  رد  قیمع  ینید  تفرعم  کی  دـینک ، هاـگن  ار  بئاـص  ناوید  امـش  روج . نیمھ  مھ  بئاـص  یماـج و  تسا ؛ راکـشآ  هک  یولوم  تسا ؛ حـضاو 

ناربمایپ تفگ  دیاب  عقاو  رد  دنرعـش ؛ یهمئا  اھنیا  دنتـسھ ، ام  ناگرزب  اھنیا  دنکیم . هدھاشم  ار  ینید  یهدیچیپ  قیمع  فراعم  وا  رعـش  رد  یکانتـشھد  لکـش  هب  دـسریم ،

اب سنا  هغالبلاجھن ، اب  سنا  نآرق ، اب  سنا  نآرق ، اب  یئانشآ  شھار  هتبلا  دینک . فراعم  زا  رادروخرب  ار  ناتدوخ  دندوب . فراعم  زا  رادروخرب  اھنیا  دنتـسھ . اھنیا  یـسراف ، رعش 

؛ ینشور تیفافش و  هب  دوشیم  لیدبت  اھنیا  یهعلاطم  اب  دراد ، لد  رد  یدراوم  کی  رد  ناسنا  هک  یئاھراگنز  اھینارگن و  اھدیدرت و  نیا  زا  یلیخ  تسا . هیداجـس  یهفیحص 

. دسانشیم ار  فدھ  دسانشیم ، ار  راک  دسانشیم ، ار  هار  دمھفیم ، ناسنا 

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 

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 ،

. دندرک ینارون  ار  ناشدوخ  یاھلد  دنداد و  رارق  شور 

رطف  / ٠٩/١٣٩٠/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

« نآرق اب  سنا   » 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 22هاگياپ  هحفص 13 
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نیب زا  دـنزب و  شتآ  ار  لوصحم  دنمـشزرا  نمرخ  نیا  هانگ ، یهقعاص  میراذـگن  مینک ؛ ظفح  ار  لوصحم  نیا  مینک ، ظفح  ار  اھدرواتـسد  نیا  ام  هک  تسا  نیا  تسا ، مزـال  هچنآ 

زاب نامدوخ  یور  هب  ار  ادخ  هب  نتفگ  ادخ و  هب  ندرک  لد  درد  ادخ ، اب  دوخ  یهطبار  نتـشادھگن  زاب  هار  ار ، نآرق  اب  سنا  هار  ار ، سفن  یافـص  هار  ار ، هجوت  هار  ار ، ادـخ  هار  دربب .

«. مکرکذا ینورکذاف  « ؛ دنزیم فرح  امش  اب  مھ  ادخ  دیدز ، فرح  ادخ  اب  امش  رگا  میراد . هگن 

یربھر  / ١٧/١٣٩٠/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ساسحا لاس  رھ  هللادمحب  ار  نیا  ام  و  دوب ؛ هتـشذگ  یاھناضمر  هام  زا  رتافـصاب  رتنیریـش و  رتھب و  مھ  زاب  دـنکیم ، هاگن  ناسنا  هک  یلامجا  هاگن  کی  اب  لاسما  ناضمر  هام 

زا یرایسب  رد  رھش ، ود  رد  هن  رھش ، کی  رد  هن  نیا  دننکیم ، عامتسا  ار  اھتوالت  دننیـشنیم و  رتشیب  ای  رفن  رازھ  دیاش  زور  کی  رد  یھاگ  هک  نآرق ، توالت  تاسلج  مینکیم .

روجنیا زورما  توغاط ، نارود  رد  نآرق  اب  سنا  نآرق و  توـالت  نآرق و  زا  یهداـتفارود  روشک  هک  دـنک  رکـش  ار  ادـخ  روطچ  دـنادیمن  ناـسنا  اـعقاو  دوشیم . رارکت  روشک  یاـھرھش 

، قیقد حیحـص ، یئاویـش ؛ توالت  هچ  دننکیم ؛ توالت  تعاس  کی  دناهتـسشن و  اجنآ  هک  ار  یئاھناوجون  ار ، یئاھناوج  دنیبیم  ناسنا  یھلا . یهمیرک  تایآ  اب  دشاب  هتخیمآ 

ینویلیم دادـعا  ناضمر ، کرابم  هام  رد  نآرق  توالت  نآرق و  اب  سنا  نیا  تفگ  ناوتیم  دـنک ، هظحالم  ناسنا  روشک  حطـس  رد  رگا  دـننکیم . شوگ  مھ  مدرم  و  انعم ، هب  هجوتم 

. دراد

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 

انیقی تسا . هدرک  تیانع  ام  مدرم  هب  ام ، تلم  هب  ام ، هب  ار  نآرق  توالت  زا  تذـل  نآرق و  اب  سنا  قیفوت  هک  میرازگـساپس  ناج  یایاوز  یهمھ  لد و  قامعا  زا  ار  لاـعتم  یادـخ 

هب ام  تبحم  قشع و  نامیا و  قیمعت  رد  یئازسب  ریثات  دننکیم ، یئارسهمغن  نآ  رد  ینآرق  نابیلدنع  دوشیم و  لیکشت  نآرق  توالت  نآرق و  یارب  هک  یتاسلج  نیا  زا  کی  رھ 

تسا تبحم  لگ  فیطل  یوب  گنر و  تبحم ، اب  درک  هارمھ  ار  یمالسا  فراعم  نآرق و  هب  یهدیقع  ار ، قح  هب  یهدیقع  یتلم  رگا  تسا . نیمھ  ورگ  رد  زیچ  همھ  و  دراد ؛ نآرق 

، هصرع تقو  نآ  دش ، هارمھ  نیجع و  فطاوع  اب  تبحم و  اب  ینالقع ، یاھیدنبیاپ  نیا  دیاقع ، نیا  رگا  دنک . روراب  ناسنا  یگدنز  یهصرع  رد  ار  قیمع  تاداقتعا  دناوتیم  هک 

یهبنج زا  رتارف  ار  ام  یاھلد  دناوتب  ینآرق  لفاحم  نیا  رگا  میتسھ . نیا  لابند  ام  دش ؛ دھاوخ  یپردیپ  دش ؛ دـھاوخ  نوزفازور  تاقیفوت ، دـش ؛ دـھاوخ  ینآرق  لمع  یهصرع 

. تسام داقتعا  نیا  دش ؛ دھاوخ  فرطرب  تسا ، یمالسا  یهعماج  هار  رس  رب  هک  یتالکشم  دنک ، کیدزن  نآرق  هب  تبحم ، قشع و  یهقلع  یفطاع و  یهبنج  زا  ینالقع ،

تیبلھا قیرط  زا  ام  هک  یایمالـسا  فراعم  رد  ام ، یهعماـج  رد  هناتخبـشوخ  و  مینادـیم . مزـال  ار  نیا  اـما  مینکیمن ، اـفتکا  اـقلطم  اـھنت  فطاوع  تاـساسحا و  هب  اـم  هتبلا 

. رگیدکی هارمھ  ود  رھ  هفطاع ، لقع و  دراد ؛ دوجو  انعم  نیا  میتفرگ ، دای  مالسلامھیلع ) )

ناسنا هک  اھیمھفنآرق  اھیھاگآ و  اھتیوربخ و  اھیئانـشآ و  نیا  دـنھدیم . دـنراد  یبوخ  ناحتما  نآرق ، اب  سنا  یهلحرم  رد  ام ، ناناوج  اـم ، تلم  اـم ، روشک  هناتخبـشوخ 

لئاوا رد  لبق ، یاھلاس  رد  هک  هچنآ  اب  دراد  توافت  یلیخ  اھنیا  مینیبیم ، ای  میونـشیم  مھ  هسلج  نیا  زا  جراخ  هک  هچنآ  و  دـنیبیم ، اھتوالت  نیا  رد  تاـسلج و  نیا  رد  ـالماک 

یزور کی  ام  تسا ؛ یگرزب  یهدژم  یلیخ  نیا  دندرک ؛ تفرـشیپ  نآرق  اب  سنا  رد  ام  نانز  ام ، نادرم  ام ، ناناوجون  ام ، ناناوج  هللادـمحب  تشاد . دوجو  روشک  نیا  رد  بالقنا ،

. میدوب مورحم  اھنیا  زا 

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 

هک نآرق  اب  میرادرب . مدـق  مینک و  تکرح  هار  نیا  رد  لمع ، رد  دـیاب  تسین ؛ ندرک  اعدا  هب  تسین ، نابز  هب  تسین ، نتفگ  هب  مینک . یھلا  مینک ، ینآرق  دـیاب  ار  نامدوخ  لـمع 

نطاـب رد  ناـتدوخ ، دوـجو  رد  ار  نآ  دـینک  یعـس  لوا  یهجرد  رد  تسا ، یتحیـصن  تسا ، یتیادـھ  تـسا ، یروتـسد  یئاـج  رھ  دـینکیم ، توـالت  هـک  ار  نآرق  دـیریگیم ، سنا 

دھاوخ ینآرق  هعماج  تفر ، دھاوخ  شیپ  هعماج  میدش ، دھعتم  ار  نیا  لمع  رد  رگا  ام  زا  مادک  رھ  دینک . کیدزن  ناتدوخ  لمع  هب  ار  نآ  دـینک و  رادـیاپ  ناتدوخ  لد  رد  ناتدوخ ،

. دش

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

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 

رطف  / ٢٩/١٣٩١/٠۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

یور زا  لاعتم  یادخ  دناهدرک ، تشپ  نید  هب  ادخ و  هب  تیونعم ، هب  تقیقح ، هب  هک  یناسک  نآ  دنکیم . کیدزن  دوخ  هب  ار  امـش  لاعتم  یادخ  دیرادرب ، ادخ  تمـس  هب  ماگ  کی 

دوخ یارب  هللااشنا  دـندروآ ، تسد  هب  هام  نیا  رد  هک  ار  یئاھتینارون  نامزیزع  یاھناوج  تسا . یھلا  تمحر  فطل و  نیا  دـناوخیم ؛ ارف  دـنکیم و  توعد  ار  اھنآ  تمحر ، تفار و 

، ار ادـخ  هب  هجوت  ار ، نآرق  اب  سنا  دـنراد . هگن  دوخ  یارب  هدـنیآ ، ناضمر  هام  ات  هدـنیآ و  رطف  دـیع  ات  لاس  کی  نیا  یارب  لقاال  رمع و  لوط  مامت  یارب  ار  هریخذ  نیا  دـننک ؛ ظفح 

هب طوبرم  هک  هچنآ  هچ  ام ، دوخ  نورد  هب  طوبرم  یاھهنحـص  هچ  دننک -  ادیپ  روضح  اھهنحـص  نآ  رد  شناگدنب  درادیم  تسود  لاعتم  یادـخ  هک  یئاھهنحـص  رد  روضح  ار ، رکذ 

. داد دھاوخ  تکرب  مھ  لاعتم  یادخ  و  مینک ؛ ظفح  میراد ، هگن  دوخ  یارب  تسا -  یمالسا  تما  ام و  یهعماج  مالسا و  یایند  یهرتسگ 

ناوج  / ١٣٩١/٠٧/١٢ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمشش  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

رد یلوبقم  یهرھچ  میناوتب  دـیاب  درک . دـھاوخ  کمک  امـش  هب  نیا  سفن ؛ بیذـھت  رد  تیونعم ، رد  دـینک  تبقارم  تسین . یکیزیف  تبقارم  نم  دارم  دـینک . تبقارم  ناـتدوخ  زا 

هک ینینـس  رد  یحور  یونعم و  تاماقم  اھهبتر و  هب  نتفای  تسد  تسا . فافش  ناتاھحور  تسا ، کاپ  ناتاھلد  دیناوج ؛ امـش  مینک . تسرد  نامدوخ  یارب  یھلا  هاگـشیپ 

، دینک ادیپ  سنا  ادخ  اب  دیناوتیم  دینک ، ادیپ  لسوت  دیناوتیم  دینک ، ادیپ  هجوت  دیناوتیم  نم . نینـس  رد  یـسک  یارب  تسا  رتناسآ  ربارب  هد  تفگ  دوشب  دیاش  دـیتسھ ، امش 

دینیبب دـینک ، هاگن  شنوگانوگ  تاکرحت  رد  ار  ناوج  تسانمیژ  کی  مسج  الثم  امـش  تسا . نیمھ  ناوج  تایـصوصخ  زا  یکی  دـیراد ؛ هگن  رود  ناـھانگ  زا  ار  ناـتدوخ  دـیناوتیم 

، فاطعنا تردق  نیا  دروایب . دوجو  هب  شدوخ  یارب  دناوتیمن  مھ  ار  نآ  مدصکی  هجوچیھهب  هدنب ، لثم  ینـسم  مدآ  کی  هک  دـنفاطعنا ؛ لباق  وا  ندـب  یاھدـنب  تالـضع و  ردـقچ 

« نآرق اب  سنا   » 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 22هاگياپ  هحفص 14 
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؛ دـینک یونعم  یلاعتم  یقرتم و  یناعم  هب  هجوتم  ار  ناتدوخ  دـیناوتیم  امـش  دراد . دوجو  ناسنا  لد  رد  ناسنا ، ناج  رد  دراد ؛ دوجو  حور  رد  نیمھ ، نیع  تسا . یئاناوت  کی 

، ندناوخ زکرمت  اب  ندناوخ ، بلق  روضح  اب  ندـناوخ ، تقو  لوا  ندـناوخ ، هجوت  اب  ار  زامن  دراد . ریثات  یلیخ  زامن ، هب  مامتھا  زامن ، هب  هجوت  دـیریگب . رظن  رد  ناتدوخ  یارب  ار  نیا 

ود هحفـص ، مین  دینک ؛ زاب  ار  نآرق  دوشن . کرت  دیـشاب  بظاوم  هحفـص ؛ مین  ولو  دیناوخب ، نآرق  رادـقم  کی  یزور  رھ  تسا . بوخ  یلیخ  نآرق ، اب  سنا  دراد . رثا  یلیخ  یلیخ 

دھاوخ ملع  یاھهلق  جوا  رد  یزور  کی  هللااشنا  هک  یملع -  یهبخن  کی  دیراذگب  تسا . سفن  بیذھت  تیونعم و  زا  تبقارم  نآ  نیا ، دنرمتـسم . اھنیا  دـیناوخب . هجوت  اب  هیآ ،

تمدخ رد  رگید  امش  شناد  دوب ، ادخ  اب  امـش  لد  یتقو  دربب . راک  هب  تیرـشب  عفن  هب  دصرددص  صلاخ و  روط  هب  ار  شناد  نیا  دناوتب  هک  دشاب  قرغ  تیونعم  رد  نانچنآ  دوب - 

نوگانوگ یاھدنمـشناد  ایند ، یمتا  دنمـشناد  ایند ، یداصتقا  دنمـشناد  زورما  دوریمن . راک  هب  اھتلم  تورث  یهدـننک  دوبان  یداصتقا  یاھهویـش  ای  یمـس  حالـس  ای  متا  بمب 

ردـخم یهدام  دـناوتیم  هک  تسا  ملع  دوریم . راک  هب  دراد  رـشب  حور  ای  رـشب  مسج  یدوبان  تیرـشب ، کالھا  رد  ناشیملع  یاھهدروآرف  زا  یرایـسب  ایند ، رد  یتسیز  مولع 

، لفاغ یاھلد  رطاخ  هب  تسا ؛ ملع  ناـبحاص  گرزب  یاـھتنایخ  اـھنیا  هدـمآ ؛ دوجو  هب  ملع  هار  زا  مھ  اـھنیا  درواـیب ؛ دوجو  هب  دراد ، دوجو  زورما  هک  یداوم  نیا  لـثم  یاهدنـشک 

مامت اھناسنا  عفن  هب  دصرددص  روط  هب  امـش  شناد  دـیدوب ، بذـھم  یتقو  امـش  دـننکیم . شومارف  ار  تایونعم  یلکب  هک  تیدام ، ایند و  یگدـنز  لوپ و  هب  صیرح  یاھمـشچ 

. دوشیم

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٠ ناسارخ  یاھهاگشناد  دیتاسا  ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

یاھهتفاب نیا  راچد  ریـسا و  یـسک  رگا  تسا . هدننکجلف  یاھزیچ  نآ  زا  یکی  مھ  نیا  دنھد ؛ هنخر  اھھاگـشناد  لخاد  رد  ار  بذاک  یاھنافرع  هک  تسا  نیا  اھهمانرب  زا  یکی 

هب کرحت  یارب  ام  هک  یرایعم  دـنکیم . جـلف  ار  وا  اعقاو  تسا -  هدـش  دراو  هدرک و  ادـیپ  ذوفن  روشک  زا  جراخ  قطانم  زا  مھ  ابلاغ  هک  دوش -  بذاک  یاھنافرع  ساسا  لصایب و 

رگا دنـشاب ، نمادـکاپ  رگا  ام -  نارـسپ  هچ  ام ، نارتخد  هچ  ام -  ناـناوج  تسا . ینمادـکاپ  تسا ، یراـگزیھرپ  تساوقت ، میراد ، ادـخ  هب  برقت  یحور و  یونعم و  ولع  تمس 

. دنوشیمن بذاک  یاھنافرع  نیا  ریسا  دننکن ، عطق  نآرق  اب  ار  ناشسنا  دنروایب و  اجهب  مامتھا  اب  هجوت و  اب  ار  زامن  رگا  دننک ، شالت  هانگ  زا  یرود  یارب  رگا  دننک ، هشیپ  اوقت 

ناسنا برقم  شاهمھ  اھنیا  دـیناوخب ؛ نآرق  هحفـص ، فصن  ولو  زور ، رھ  دـینکن . عطق  نآرق  اـب  ار  ناـتهطبار  دـینک  یعـس  منکیم . شرافـس  نآرق  دروم  رد  اـبلاغ  اـھناوج  هب  نم 

یلع هتنیکـس  لزناف هللا   » هک ناسنا -  زاین  دروم  یهنیکـس  ربص و  نآ  شمارآ ، نآ  دروآیم . دوجو  هب  ناـسنا  یارب  اـھنیمھ  ار  یونعم  حوتف  شیاـشگ و  حور و  یافـص  تسا ؛

زا ار  هنیناـمط  شمارآ و  ربص و  هنیکـس و  اـم  هک  دـشکیم ، نینموم  خر  هب  ار  نآ  لاـعتم  یادـخ  هک  تسا  یتمعن  نیا  ( ١ (؛» یوقتلا هملک  مھمزلا  نینموـملا و  یلع  هلوـسر و 

. تسا ناھانگ  زا  ندش  رود  یارب  شالت  اب  لوا  یهجرد  رد  دوشیم ؛ لصاح  میدرک ، ضرع  هک  یزیچ  نیمھ  اب  میداد -  نینموم  هب  میداد ، ربمغیپ  هب  نامدوخ  یوس 

دیاب تسا . ماوت  مھ  اب  اھنیا  هن ، دیوش ؛ مود  یهلحرم  دراو  دـیناوتب  ات  دـینک  کرت  ار  ناھانگ  یهمھ  یلکب  دـیاب  لوا  هک  تسین  نیا  شیانعم  ناھانگ ، زا  یرود  میئوگیم  هکنیا 

تایونعم و هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  نآرق و  توالت  رد  زامن و  رد  هجوت  هب  مازتلا  تسانعم . نیمھ  هب  مھ  اوقت  دنزن . رـس  ام  زا  هانگ  هک  دشاب  نیا  شالت  دیاب  دشاب ، نیا  تمھ 

، یدام یغورد ، بذاک ، یاھنافرع  یهناـخ  رد  نتفر  هب  تسین  یزاـین  دـھدیم ؛ اـم  هب  ار  مزـال  یهنیکـس  هنیناـمط و  شمارآ و  نآ  دروآیم ؛ ناـغمرا  هب  اـم  یارب  ار  حور  یاـفص 

کی ار  نیدـت  نیدـت . تناـید و  یاـھهبنج  نیمھ  هب  دـیھدب  هجوت  ار  ناتـسریبد  ناـناوج  مھ  ار ، اھوجـشناد  مھ  تسین . شرـس  تشپ  یتیعقاو  چـیھ  هک  یلیخت ، یمھوت و 

. درک دھاوخ  کمک  مھ  لاعتم  یادخ  هللااشنا  دینادب  دیھدب و  رارق  ناتدوخ  بطاخم  یارب  یساسا  رصنع 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٠ ناسارخ  یاھهاگشناد  دیتاسا  ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

لخاد رد  ار  بذاک  یاھنافرع  هک  تسا  نیا  اھهمانرب  زا  یکی  دـننکیم . هنخر  اھھاگـشناد  رد  صوصخب  مھ  اھنیا  دیـشاب ؛ مھ  بذاک  یاھنافرع  نیا  بقارم  ناوج ، یاھطیحم  رد 

زا مھ  ابلاغ  هک  دوش -  بذاک  یاھنافرع  ساسا  لصایب و  یاھهتفاب  نیا  راچد  ریـسا و  یـسک  رگا  تسا . هدـننکجلف  یاھزیچ  نآ  زا  یکی  مھ  نیا  دـنھد ؛ هنخر  اھھاگـشناد 

، میراد ادـخ  هب  برقت  یحور و  یوـنعم و  وـلع  تمـس  هب  کرحت  یارب  اـم  هک  یراـیعم  دـنکیم . جـلف  ار  وا  اـعقاو  تـسا -  هدـش  دراو  هدرک و  ادـیپ  ذوـفن  روـشک  زا  جراـخ  قطاـنم 

، دننک شالت  هانگ  زا  یرود  یارب  رگا  دننک ، هشیپ  اوقت  رگا  دنـشاب ، نمادـکاپ  رگا  ام -  نارـسپ  هچ  ام ، نارتخد  هچ  ام -  ناناوج  تسا . ینمادـکاپ  تسا ، یراگزیھرپ  تساوقت ،

. دنوشیمن بذاک  یاھنافرع  نیا  ریسا  دننکن ، عطق  نآرق  اب  ار  ناشسنا  دنروایب و  اجهب  مامتھا  اب  هجوت و  اب  ار  زامن  رگا 

ناسنا برقم  شاهمھ  اھنیا  دـیناوخب ؛ نآرق  هحفـص ، فصن  ولو  زور ، رھ  دـینکن . عطق  نآرق  اـب  ار  ناـتهطبار  دـینک  یعـس  منکیم . شرافـس  نآرق  دروم  رد  اـبلاغ  اـھناوج  هب  نم 

یلع هتنیکـس  لزناف هللا   » هک ناسنا -  زاین  دروم  یهنیکـس  ربص و  نآ  شمارآ ، نآ  دروآیم . دوجو  هب  ناـسنا  یارب  اـھنیمھ  ار  یونعم  حوتف  شیاـشگ و  حور و  یافـص  تسا ؛

یوس زا  ار  هنینامط  شمارآ و  ربص و  هنیکـس و  ام  هک  دـشکیم ، نینموم  خر  هب  ار  نآ  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  یتمعن  نیا  یوقتلا ؛» هملک  مھمزلا  نینموملا و  یلع  هلوسر و 

. تسا ناھانگ  زا  ندش  رود  یارب  شالت  اب  لوا  یهجرد  رد  دوشیم ؛ لصاح  میدرک ، ضرع  هک  یزیچ  نیمھ  اب  میداد -  نینموم  هب  میداد ، ربمغیپ  هب  نامدوخ 

دیاب تسا . ماوت  مھ  اب  اھنیا  هن ، دیوش ؛ مود  یهلحرم  دراو  دـیناوتب  ات  دـینک  کرت  ار  ناھانگ  یهمھ  یلکب  دـیاب  لوا  هک  تسین  نیا  شیانعم  ناھانگ ، زا  یرود  میئوگیم  هکنیا 

تایونعم و هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  نآرق و  توالت  رد  زامن و  رد  هجوت  هب  مازتلا  تسانعم . نیمھ  هب  مھ  اوقت  دنزن . رـس  ام  زا  هانگ  هک  دشاب  نیا  شالت  دیاب  دشاب ، نیا  تمھ 

، یدام یغورد ، بذاک ، یاھنافرع  یهناـخ  رد  نتفر  هب  تسین  یزاـین  دـھدیم ؛ اـم  هب  ار  مزـال  یهنیکـس  هنیناـمط و  شمارآ و  نآ  دروآیم ؛ ناـغمرا  هب  اـم  یارب  ار  حور  یاـفص 

کی ار  نیدـت  نیدـت . تناـید و  یاـھهبنج  نیمھ  هب  دـیھدب  هجوت  ار  ناتـسریبد  ناـناوج  مھ  ار ، اھوجـشناد  مھ  تسین . شرـس  تشپ  یتیعقاو  چـیھ  هک  یلیخت ، یمھوت و 

. درک دھاوخ  کمک  مھ  لاعتم  یادخ  هللااشنا  دینادب  دیھدب و  رارق  ناتدوخ  بطاخم  یارب  یساسا  رصنع 

شرورپ  / ١٣٩٢/٠٢/١٠ شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  داجیا  یلک  یاھتسایس  غالبا 

 ... روشک شرورپ  شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  داجیا  یلک  یاھ  تسایس 

: ... هب هجوت  اب  یسرد  یشزومآ و  یزیر  همانرب  ماظن  رد  لوحت  داجیا  - ۴

( هلآ هیلع و  یلص هللا  ) مرکا ربمایپ  هریس  نآرق و  اب  نازومآ  شناد  سنا  تیوقت  و  میھافم ) یناوخ و  ناور  یناوخور ، ) نآرق یریگدای  یمالـسا و  فراعم  گنھرف و  هعـسوت  - ۴-۴

. زامن هماقا  گنھرف  شرتسگ  و  مالسلا ) مھیلع  ) تیب لھا  و 

میرک  / ١٣٩٢/٠٣/١٨ نآرق  یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

، نآرق تقیقح  هب  ندیـسر  یارب  تسا  یاهلیـسو  کی  مھ  توالت  نآرق . حور  نآرق و  تقیقح  هب  ندش  کیدزن  نآرق و  ندـش  حرطم  یارب  تسا  هناھب  تاسلج  نیا  تاقباسم و 

. تساھنیا فدھ  نآرق ؛ یهیاس  رد  یعامتجا  یدرف و  یگدنز  هب  نداد  لکش  نآرق ، فراعم  نتفرگ  ارف 

؛ دـنکیم زاب  ام  یور  هب  نآرق  ار  یناور  تینما  هار  ار ، تینما  هار  ار ، تمالـس  هار  تسھ . یونعم  ولع  مھ  تسھ ، ایند  تداعـس  مھ  دـشاب ، مکاح  نآرق  یرـشب  عماوج  رد  رگا 

فراعم اب  میوش ، انشآ  نآرق  اب  رگا  میرود . نآرق  زا  ام  دنکیم . زاب  ام  یور  هب  نآرق  ار  زیمآتداعس  یگدنز  کبس  ار و  تسرد  یگدنز  هار  دنکیم ؛ زاب  ام  یور  هب  نآرق  ار  تزع  هار 

نیا فدھ  دوب ؛ دھاوخ  رتنشور  ام  هار  دوب ؛ دھاوخ  رتعیرـس  ام  تکرح  میجنـسب ، تسا ، هتـساوخ  ام  یارب  نآرق  هک  یزیچ  نآ  اب  ار  نامدوخ  یهلـصاف  مینک و  ادیپ  سنا  نآرق 

. تسا

رگا یمالسا ، برغ  ات  یمالسا  قرش  زا  یمالسا ، یاھروشک  رد  هک  دوب  یزور  کی  تسا . نآرق  قیاقح  جاتحم  هنـشت و  مالـسا  یایند  زیزع ! نارھاوخ  زیزع ! ناردارب  زورما  و 

یایند رد  زورما  دـندادیم . یتسینومک  یتسیلایـسوس و  یاھراعـش  دـندرکیم ، حرطم  ار  پچ  بتاکم  دـننک ، دـنلب  یھاوخیدازآ  یادـص  دنتـساوخیم  یناگتـسجرب  یناناوج ،

نیا دنریگیم ؛ تسد  رس  ار  نآرق  دنھدب ، تزع  راعش  دنھدب ، لالقتسا  یدازآ و  راعش  دنھدب ، تلادع  راعش  دنھاوخب  یناسک  رگا  مالـسا ، برغ  ات  مالـسا  قرـش  زا  مالـسا ،

تدھاجم تسا ؛ تخس  ندرک ، لمع  تسا ؛ ناسآ  ندز ، فرح  هتبلا  مینک . ادیپ  سنا  نآرق  اب  میوش ، کیدزن  دیاب  نآرق  هب  تسا . نیمھ  مھ  تسرد  و  تسا ؛ شزرااب  یلیخ 

. دراد مزال 

« نآرق اب  سنا   » 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 22هاگياپ  هحفص 15 
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http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=22421
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نآرق  / ١٩/١٣٩٢/٠۴ اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

اما دوب ، نآرق  قشاع  دوب ، نآرق  هب  دـنمهقالع  هکنیا  اب  بالقنا ، یزوریپ  یاھلاس  زا  لبق  اـت  اـم  ناملـسم  یهعماـج  درک . سوناـم  نآرق  اـب  ار  اـم  هک  میرکاـش  ار  لاـعتم  یادـخ 

دراو نادـیم  نیا  رد  هللادـمحب  یریگارف ، یارب  یگدامآ  دادعتـسا و  توالت و  رنھ  قوذ و  توص و  نابحاص  ام ، یاھناوج  هک  تسا  بالقنا  تاکرب  زا  مھ  نیا  دوبن . نآرق  اب  سوناـم 

. دندرک تفرشیپ  دندش و 

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

کرات ینا   » ای نیلقثلا » مکیف  کرات  ینا   » هک میراد ؛ ار  مالـسلامھیلع )  ) تیبلھا تاملک  مھ  میراد ، ار  نآرق  مھ  هللادمحب  ام  درک . مکاح  دوخ  یگدنز  رد  دیاب  ار  نآرق  تیادھ 

نیا میھد . لکـش  اھنیا  ساسا  رب  ار  هعماج  مینک ، هدافتـسا  اـھنیا  زا  دـیاب  تسا ؛ اـم  راـیتخا  رد  هللادـمحب  ود  رھ  متـشاذگ . امـش  نیب  رد  ار  اـھبنارگ  زیچ  ود  نیلقثلا ؛» مکیف 

همدقملایذ مشچ  هب  ار  نیا  تسا . نیا  یارب  همدـقم  همھ  بوخ ، یادـص  اب  بوخ ، یاھهمغن  اب  نآرق  توالت  نسح  نیا  نآرق ، دـیوجت  نیا  نآرق ، شزومآ  نیا  نآرق ، یهسلج 

. تفرگ سنا  نآرق  اب  دش و  دراو  دیاب  اجنیا  زا  تسا ؛ همدقم  نیا  مینکن ، هاگن 

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 

کیدزن نآرق  هب  لمع  ىارب  هعماج  دـنکب ، ادـیپ  جاور  هعماج  فلتخم  راشقا  نیب  رد  نآرق  اـب  سنا  دوشب ، جـیار  نآرق  ظـفح  دـنک ، ادـیپ  قنور  دـنک ، ادـیپ  جاور  هعماـج  رد  نآرق  رگا 

ناسنا نطاب  اب  دـنزیم ، فرح  ناسنا  لد  اب  دـنزیم ، فرح  ناسنا  اب  نآرق  تسا ؛ نایبت  تسا ، نایب  نآرق  تسا ، تیادـھ  نآرق  تسا ، رون  نآرق  میھاوخیم . ار  نیا  اـم  دوشیم ؛

؛ دینک رکـش  ار  ادخ  تسا ، کیدزن  نآرق  هب  ناتلد  دیدید  رگا  دربیم ؛ ناسنا  دعتـسم  هدامآ و  لد  ار  هرھب  نیلوا  دش ، کیدزن  دیاب  نآرق  هب  دش ، سونام  دیاب  نآرق  اب  دنزیم . فرح 

هیدھی نا  دری هللا  نمف  دنک ؛ تیادھ  ار  امـش  تسا  هدرک  هدارا  لاعتم  ىادخ  هک  دینادب  دینکیم ، لمحت  دیریذپیم و  لد  رد  دـینکیم و  لوبق  ىناسآهب  ار  ىنآرق  فراعم  دـیدید  رگا 

نآرق اب  سنا  رگا  دش ، کیدزن  نآرق  هب  امـش  لد  رگا  تسا : نیا  نآرق  تیـصاخ  ( ١ .) امسلا ىف  دعصی  امناک  اجرح  اقیض  هردص  لعجی  هلضی  نا  دری  نم  ملـسالل و  هردص  حرـشی 

. تسا ىھلا  تمعن  نیرتگرزب  نیا  دنک و  تیادھ  ار  امش  هدرک  هدارا  لاعتم  ىادخ  دینادب  دیدرک ، ادیپ 

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 

کیدزن نآرق  هب  لمع  ىارب  هعماج  دـنکب ، ادـیپ  جاور  هعماج  فلتخم  راشقا  نیب  رد  نآرق  اـب  سنا  دوشب ، جـیار  نآرق  ظـفح  دـنک ، ادـیپ  قنور  دـنک ، ادـیپ  جاور  هعماـج  رد  نآرق  رگا 

ناسنا نطاب  اب  دـنزیم ، فرح  ناسنا  لد  اب  دـنزیم ، فرح  ناسنا  اب  نآرق  تسا ؛ نایبت  تسا ، نایب  نآرق  تسا ، تیادـھ  نآرق  تسا ، رون  نآرق  میھاوخیم . ار  نیا  اـم  دوشیم ؛

؛ دینک رکـش  ار  ادخ  تسا ، کیدزن  نآرق  هب  ناتلد  دیدید  رگا  دربیم ؛ ناسنا  دعتـسم  هدامآ و  لد  ار  هرھب  نیلوا  دش ، کیدزن  دیاب  نآرق  هب  دش ، سونام  دیاب  نآرق  اب  دنزیم . فرح 

هیدھی نا  دری هللا  نمف  دنک ؛ تیادھ  ار  امـش  تسا  هدرک  هدارا  لاعتم  ىادخ  هک  دینادب  دینکیم ، لمحت  دیریذپیم و  لد  رد  دـینکیم و  لوبق  ىناسآهب  ار  ىنآرق  فراعم  دـیدید  رگا 

ادیپ نآرق  اب  سنا  رگا  دش ، کیدزن  نآرق  هب  امش  لد  رگا  تسا : نیا  نآرق  تیصاخ  امسلا . ىف  دعصی  امناک  اجرح  اقیض  هردص  لعجی  هلضی  نا  دری  نم  ملـسالل و  هردص  حرـشی 

. تسا ىھلا  تمعن  نیرتگرزب  نیا  دنک و  تیادھ  ار  امش  هدرک  هدارا  لاعتم  ىادخ  دینادب  دیدرک ،

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

هارهب ناشدوخ  زا  تباین  هب  ار  ىلخاد  گنج  ىشکردارب و  ىمالـسا  تما  رد  ىمالـسا و  عماوج  نایم  رد  ىمالـسا  ىاھروشک  رد  هک  تسا  نیا  مالـسا  نانمـشد  تسایس 

ىایند دوبمک  نیا  دیمھف ، ار  نمشد  ىهئطوت  دیاب  تخانـش ، ار  نمـشد  دیاب  اجنیا  بخ ، میداتفا . مھ  ناج  هب  ام  هک  دنـشاب  نیا  دھاش  دننیـشنب و  رانک  ناشدوخ  دنزادنیب ؛

؛ میراد ار  نیا  ام  زورما  دنھدیم ؛ تسدهبتسد  مالسا  نانمشد  اب  ناشدوخ  ناملسم  ناردارب  اب  ىهلباقم  ىارب  هک  دنتسھ  ىناسک  ىمالسا  تما  نایم  رد  تسا . مالـسا 

ىتسینویھـص میژر  اب  دنرـضاح  هک  دنتـسھ  ىناسک  زورما  دـننک ؛ هلباقم  دـننک و  هزرابم  دـنگنجب و  ناشدوخ  ناملـسم  ناردارب  اـب  هکنیا  ىارب  دـنوشیم  کـیدزن  ناطیـش  هب 

، دـنزاسیم ناطیـش  اـب  نودـتھم ؛ مھنا  نوبـسحی  نود هللا و  نم  اـیلوا  نیطیـشلا  اوذـختا  مھنا  دـنزادنیب . کاـخ  هب  ار  ناـشدوخ  ناملـسم  ردارب  هـکنیا  ىارب  دـننک ، ىراـکمھ 

رد نآرق  هک  تسا  ىنـشور  ىاھرایعم  اھنیا  تسا ، ىنآرق  ىاھرایعم  اھنیا  دنرادیمرب . مدق  دـنراد  تیادـھ  هار  رد  هک  تسا  نیا  ناشلطاب  نامگ  دـنھدیم و  مھ  تسدهبتسد 

. مینک زاب  نآرق  ىورهب  ار  نامدوخ  لد  ىتقو  میشاب ، هتشاد  سنا  نآرق  اب  ىتقو  میمھفب ؟ میناوتیم  ىک  میمھفب ؛ دیاب  ار  اھنیا  دھدیم ، رارق  ام  رایتخا 

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  نیا  ( ١ (؛ ىمع ىف  ناـصقن  وا  ىدـھ  ىف  هداـیز  ناـصقن  وا  هداـیزب  هنع  ماـق  ـالا  دـحا  نآرقلا  اذـھ  سلاـج  اـم  و  تسا . رون  باـتک  تسا ، تفرعم  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 

« نآرق اب  سنا   » 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 22هاگياپ  هحفص 16 
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، 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 

ناسنا تامھوت ، تملظ  زا  سرت ، تملظ  زا  اھىھارمگ ، تاملظ  زا  تاـفارخ ، تاـملظ  زا  ( ٢ (؛ رونلا ىلا  تاملظلا  نم  مھجرخی  اونما  نیذـلا  ىلو  هللا  دـنکیم . ادـیپ  ار  شدوخ 

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

. دراد جایتحا  نیا  هب  زورما  ىمالسا  تما  میراد ؛ جایتحا  نیا  هب  ام  دیآىم و  دوجوهب  ناسنا 

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

نآرق اب  سوناـم  نآرق و  ىهدـننکتوالت  دوخ  ىارب  نآرق  اـب  سنا  هک  تسا  تسرد  تسا . مھم  ىدربھار و  راـک  کـی  نم  رظنهب  دـننکیم ، اـم  روشک  رد  زورما  اـھىنآرق  هک  ىراـک 

درواتـسد دوخ  ىاج  رد  نیا  دـیربیم ، نآرق  ىلات  نآرق و  ىهدـنناوخ  امـش  دوخ  هک  ىـضیف  ىنعی  ظوفحم ؛ دوخ  ىاـج  هب  نیا  تسا -  فراـعم  قیمعت  تاـجرد و  عاـفترا  ىهیاـم 

سنا هب  نآرق و  مھف  هب  ىمالسا  ىهعماج  ندرک  کیدزن  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا ، رتعیـسو  نآ  ىهریاد  هک  دراد  دوجو  ىرگید  درواتـسد  کی  نیا  ىارو  رد  اما  تسا -  ىمھم 

رد دـننکیم ، شالت  هار  نیا  رد  هک  ىناسک  ىهیقب  ناگدـننکلیترت و  ناظفاح و  ناـیراق و  اـم ، ىنآرق  ىهعماـج  زورما  تسا . مھم  ىلیخ  نیا  نآرق ؛ هب  ندـش  کـیدزن  و  نآرق ، اـب 

. تسناد ردق  دیاب  ارنیا  تسا ؛ مھم  رایسب  نیا  دنھدیم و  ماجنا  دنراد  ار  ىدربھار  تکرح  نیا  عقاو 

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

، میراد هک  تسا  ىدامتم  ىاھلاس  ار  رابکی  ىلاس  ىهسلج  نیا  ام  تسا . هدرک  ىدایز  رایسب  تفرشیپ  ىنآرق  ىهعماج  لاس ، دنچ  نیا  رد  هللادمحب  هک  تسا  نیا  تقیقح 

ىرازگرکش ىاج  نیا  هللادمحب  منیبیم ؛ ار  انعم  نیا  نوزفازور  شرتسگ  نادنمهقالع و  نامناناوج و  ناممدرم ، نیب  رد  ار  نآرق  توالت  نآرق ، اب  سنا  سوسحم  تفرـشیپ  نم  و 

ىلیخ ای  رتنییاپ  بولطم  حطـس  زا  اعومجم  اعون و  ای  اصخـش  ام  ىراـق  حطـس  هکنیا  ىاـنعم  هب  هن  تسا . ىداـیز  ىهلـصاف  تسا ، بولطم  هچنآ  اـب  اـم  ىهلـصاف  ىلو  دراد ؛

توالت تیفیک  انعم و  هب  هجوت  ظاـحل  زا  ناـحلا ، تاوصا و  ظاـحل  زا  لـیترت ، ظاـحل  زا  توـالت ، ظاـحل  زا  هک  میراد  ىبوخ  ىارق  هللادـمحب  تسین -  روظنم  نیا  هن ، تسا ؛ رتنییاـپ 

رد ام  هن ، هعماج  ىمومع  حطس  رد  نکل  تسا -  بوخ  ىلیخ  اھتفرشیپ  هللادمحب  تاھج  نیا  زا  دنتسھ ؛ الاب  حوطـس  رد  عمتـسم ، ىارب  نآرق  ىانعم  ىهدننکهدنز  تروصهب 

دنـشاب و هتـشاد  سنا  نآرق  اب  ىوحنهب  مدرم  داحآ  ىهمھ  هک  دوشب  ذاختا  ىبیترت  ام  ىهعماج  نایم  رد  اـم و  روشک  رد  دـیاب  تسا . داـیز  نامهلـصاف  میتسین و  بولطم  دـح 

رد میـسرب . اجنیا  هب  دیاب  دـنروایبرد . رـس  ىنآرق  میھافم  زا  لامجا  روط  هب  ولو  دـننک ؛ هعجارم  نآرق  هب  دـننک ، کرد  ار  نآرق  ىناعم  دـشاب و  موھفم  اھنیا  ىارب  ىنآرق  میھافم 

 - هناتخبـشوخ ىلو  میـسریم ، رتراوشد  هلحرم  نیا  هب  تسین ، ىبرع  ام  نابز  هک  ام  روشک  رد  دـننکیم ؛ ىط  رتناسآ  ار  هلحرم  نیا  تسا ، ىبرع  ناشنابز  هک  ىیاھروشک 

هک ار  ىزیچ  نیا  دناوتیم  تسرامم  سنا و  ىردق  تسین و  راوشد  ام  مدرم  ىارب  اھنآ  ىناعم  ندیمھف  تسا ؛ ام  ىارب  ىیانـشآ  تاملک  ىنآرق ، تاملک  میاهدرک -  ضرع  اھراب 

. دروایب دوجوهب  هعماج  رد  هللااشنا  تسا ، ام  بولطم 

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

ناشدوخ و بولطم  ىاھهار  رد  ار  عماوج  هک  تسا  ىزیچ  نآ  ىنورد  ماکحتسا  و  دنکیم ؛ ادیپ  ىنورد  ماکحتسا  نآرق  اب  نوزفازور  سنا  اب  ىمالسا  ىهعماج  ىمالسا و  ماظن 

لصاح نآرق  اب  سنا  تکرب  هب  ىنورد  ماکحتسا  نیا  دوب ؛ مکحتـسم  نورد  رد  دیاب  دھدیم . عماوج  هب  اھـشلاچ  اب  دروخرب  تردق  دزاسیم و  رداق  ناشدوخ  ىاھبولطم  ىوسهب 

، دنکیم مک  ناسنا  رد  ار  ىدام  تالکـشم  زا  فوخ  سرت و  دنکیم ، دایز  ار  ىھلا  ىهدعو  هب  دامتعا  دنکیم ، دایز  ار  ادخ  هب  لکوت  دنکیم ، تیوقت  ار  نامیا  نآرق  اب  سنا  دوشیم .

. تسا اھنیا  شخب  نیا  رد  نآرق  اب  سنا  عفانم  دیاوف و  دنکیم . نشور  ناسنا  ىارب  ار  ادخ  هب  برقت  ىاھهار  دھدیم ، سفن  هب  دامتعا  دنکیم ، ىحور  تیوقت  ار  اھناسنا 

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 

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  / ٠٨/١٣٩٣/٠۴ اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

ناوضر  ) ام راوگرزب  ماما  هک  ىریبعت  نامھ  دننکیم ؛ هلباقم  مالسا  اب  مالسا  ششوپ  رد  مالـسا  نانمـشد  مالـسا ، مان  هب  هک  تسا  نیا  مالـسا  ىایند  رد  دوشیم  هدید  هچنآ 

تمدخ رد  دزاسیم ، مسینویھص  اب  دزاسیم ، توغاط  اب  هک  تسا  ىمالـسا  ىیاکیرمآ ، مالـسا  ىدمحم . بان  مالـسا  لباقم  رد  ىیاکیرمآ ، مالـسا  دومرف : هیلع ) ىلاعت  هللا 

ناسنا هک  ىروطنآ  هچرگا  دنھدیم ؛ ماجنا  مھ  ار  ىمالـسا  مسارم  زا  ىـضعب  دیاش  تسا ، مالـسا  مھ  نآ  مسا  تسا ، مالـسا  مھ  نآ  رھاظ  دریگیم ، رارق  اکیرمآ  ىاھفدـھ 

ىاھاج زا  ىخرب  رد  البق  قارع و  رد  اریخا  اھروشک -  زا  ىخرب  رد  ىزیمآبصعت  لکـش  اب  مالـسا ، مان  هب  هک  ىناسک  نیا  میرادـن -  ىقیقد  ىلیخ  عالطا  ام  ـالاح  دونـشیم - 

رد هجرد  اعطق ١٨٠  ىلک  تھج  رد  تسا ، ملسم  هچنآ  اما  دنتسین ؛ مھ  ىصخش  ىنید  فیاظو  ىنید و  عیارش  ماکحا و  هب  دنباپ  مھ  ىلیخ  دندرک ، ادیپ  زورب  روھظ و  رگید - 

نآ زا  دیاب  نموم  هک  تسا  هتسناد  ىیاھزیچ  وزج  ار  نیربکتسم  تیالو  ار ، نید  نانمشد  تیالو  ار ، نید  نانمشد  اب  ىھارمھ  مالـسا  دننکیم . تکرح  مالـسا  فلاخم  تھج 

نیا هک  دینکب  فشک  دینکیم ، تکرح  توغاط  هار  رد  مالـسا ، مان  اب  امـش  رگا  توغاطلا ؛ لیبس  ىف  نولتاقی  اورفک  نیذلا  هللالیبس و  ىف  نولتاقی  اونما  نیذلا  دشاب ؛ رانک  رب 

دیاب دـنیبب ؛ دـناوتیم  ار  نمـشد  ىاھتـسد  ناسنا  هتبلا  تسا . روجنیا  زورما  دراد ؛ بیع  راک  ىاجکی  تسین ، ىعقاو  مالـسا  تسین ، ىاىباسح  تسرد و  مالـسا  مالـسا ،

ریغ ای  میقتسم  ای  الاح  اھناملسم -  ىارب  اھاولب  روجنیا  ایاضق و  روجنیا  داجیا  رد  مالسا  نمـشد  ىاھمیژر  ىـسوساج  ىتینما و  ىاھسیورـس  ثیبخ  تسد  هک  درک  رواب 

تما رگا  تسا . راکـشآ  مھ  اـھنآ  لـیالد  اـھهناشن و  دـنکیم ؛ هدـھاشم  ناـسنا  هکنیااـمک  دـننکیم ، ىنادرگهنحـص  دـنراد  هک  دنتـسھ  اـھنآ  دـنراد ؛ ىمتح  شقن  میقتـسم - 

ادـخ هار  هب  اھلد  هکنیا  زا  دوشیم  عنام  ادـخ  هب  اھلد  لاصتا  طابترا و  دـیآىم . شیپ  رتمک  ثداوح  روجنیا  دـشاب ، انـشآ  رتشیب  دـشاب ، هتـشاد  سنا  نآرق  فراعم  اـب  ىمالـسا 

« نآرق اب  سنا   » 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 22هاگياپ  هحفص 17 
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. دیایب شیپ  نیا  میراودیما  هک  دننک ؛ تنایخ 

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

قیفوت نیا  دیـشاب ؛ رکاش  لاعتم  ىادـخ  زا  دـینکیم ، فرـصم  ار  دوخ  ىورین  ار ، دوخ  ىناوج  ار ، دوخ  ىاـھلاس  ار ، دوخ  رمع  نآرق  هار  رد  هک  ىناـسک  ىنآرق و  ىاـھناوج  اـمش 

نآرق دوبن ؛ هتـشذگ  ىاھنارود  رد  ىزیچ  نینچ  دننکب . باختنا  ار  نآرق  هار  نآرق ؛ اب  دننک  ادیپ  سنا  اھنیا  هک  دھدب  قیفوت  ار  ناناوجون  ار ، ناناوج  لاعتم  ىادخ  هک  تسا  ىگرزب 

. دینادب ردق  ار  نیا  دیتسھ ؛ جیورت  نیا  ناراذگریثات  لماوع و  وزج  امش  و  دوشیم ؛ جیورت  اھناوج  نیب  رد  هللادمحب  زورما  دشیمن ؛ جیورت  تشادن ، جاور  ناناوج  نیب  رد 

میرک  / ٠٢/٢٩/١٣٩۵ نآرق  ىللملانیب  تاقباسم  رد  هدننکتکرش  رترب  ناظفاح  نایراق و  رادید  رد  تانایب 

تما میتسھ ؛ رود  نآرق  زا  ام  تسا : یتقیقح  نیا  دـننکیم . ادـیپ  سنا  نآرق  اب  فلتخم  تاقبط  نوگانوگ ، مدرم  ام ، یاھناوج  هک  تسا  نیا  تاسلج  نیا  تاـکرب  زا  رگید  یکی 

نیمھ هب  مھ  یمالسا  تما  تداعس  و  مینک ؛ کیدزن  ار  نامدوخ  دیاب  ام  دراد ! هلصاف  یلیخ  ینآرق  قیاقح  اب  ام  یگدنز  یاھتیعقاو  ام ، یگدنز  تسا ؛ رود  نآرق  زا  یمالـسا 

نانز و مدرم و  ناناوج و  سنا  یهیام  نآرق  هک  تسا  نیمھ  اھهار  زا  یکی  دـنک . کیدزن  نآرق  یاھـسرد  نآرق و  فراـعم  نآرق و  میھاـفم  نآرق و  هب  ار  شدوخ  هک  تسا  هتـسباو 

. تسا تاقباسم  نیا  تاکرب  زا  یکی  مھ  نیا  دشاب . نادرم 

مالسلاهیلع  / ٠٣/٠٣/١٣٩۵ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

تیمھا  ] یھلا تایآ  رد  لمات  نآرق ، رد  ربدـت  نآرق ، توالت  نآرق ، ظفح  هب  تسا . داـیز  نآرق  ظـفاح  اـم  یاـھناوج  نیب  هللادـمحب  دـینک ؛ ظـفح  نآرق  اـب  ار  ناـتسنا  زیزع  یاـھناوج 

[. دیھدب

مالسلاهیلع  / ٠٣/٠٣/١٣٩۵ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

، نآرق اب  زامن ، اب  دش . دھاوخ  تخس  راک  دیدیـسر ، هدنب  لاثما  نس  هب  یتقو  دیـشاب ، هدرکن  نیرمت  یناوج  رد  رگا  دروخ ؛ دھاوخ  ناتدرد  هب  هشیمھ  دیدرک ، نیرمت  زورما  رگا 

[. دیریگب سنا   ] هینابعش تاجانم  اب  نابعش ، هام  یاھاعد  اب  تالسوت ، اب 

میرک  / ٠٣/١٨/١٣٩۵ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

. تسا یمالسا  ماظن  بالقنا و  تکرب  زا  نیا  دنکیم و  ادیپ  یرتشیب  یهعسوت  ام  روشک  رد  زورهبزور  نآرق  توالت  نآرق و  اب  سنا  کرابم  یهرئاد  نیا  هللادمحب 

میرک  / ٠٣/١٨/١٣٩۵ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

دنک و انـشآ  دیاب  ار  ام  نآرق ؛ فراعم  تمـسهب  دشاب  یاهچیرد  دیاب  اھنیا  دینیرفایب - دیاب  دینیرفایب ، نیا  زا  رتشیب  دیناوتیم  هچرھ  و   - دـیدیرفآ امـش  زورما  هک  ییاھییابیز  نیا 

یلات هک  دنتـسھ  یناسک  یرـصم  ناگدـنناوخ  رد  هنافـساتم  نالا  هتبلا  تسا ؛ رگید  یهلوقم  کی  یناوخهزاوآ  دـیریگن ؛ هابتـشا  یناوخهزاوآ  اب  ار  نآرق  نآرق . اـب  دـنک  سوناـم 

- تعفر دمحم  لثم  یتح  یئاشعش ، حاتفلادبع  خیش  لثم  لیعامسا ، یفطصم  خیـش  لثم   - لبق یاھلـسن  ارق  نآ  دنتـسھ . دننکیم ؛ یناوخهزاوآ  دنناوخیم ، زاوآ  اما  دننآرق 

زورما دوشب . طولخم  لذتبم  یاھیقیسوم  منادیمن  یاهراباک و  ناحلا  اب  دنتشاذگیمن  دندناوخیم ؛ ینآرق  ناحلا  گنھآ و  اب  ار  نآرق  اما  دندوب  نادیقیـسوم  همھ  ناگرزب  نیا 

. دنک دایز  نآرق  اب  ار  ام  سنا  دیاب  دنکب ؛ کیدزن  نآرق  هب  ار  ام  دیاب  اھییابیز  نیا  اھنآ . رد  دنیبیم  مدآ  دنرادن ؛ ار  تاظحالم  نیا  اھیضعب 

بالقنا  / ٠٧/١١/١٣٩۵ ربھر  اب  هیملع  یاھهزوح  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

جیورت رترب ، یاھدادعتـسا  ییاسانـش  بالط ، نایم  رد  نآرق  اب  سنا  یاضف  داجیا  اھهبلط ، اب  هزوح  ناریدـم  تساخرب  تسـشن و  یتلود ، هبـش  یاـھیرالاسناوید  زا  زیھرپ 

هیملع یاھهزوح  رد  دـیاب  هک  تسا  یتاکن  هلمجزا  یزاجم  یاـضف  غلبم  رونخـس و  یملق ، یاـھغلبم  تیبرت  ریـسفت ، هزوح و  مولع  خـیرات  ریـس  یهنیمز  رد  هژیوهب  هعلاـطم 

. دوش اھنآ  هب  یاهژیو  هجوت 

نازومآشناد  / ٠٩/٢٣/١٣٩۵ فیلکت  نشج  مسارم  رد  تانایب 

مکحتـسم لاعتم  یادخ  اب  ار  ناتدوخ  یهطبار  دیاهدرک ، ادـیپ  فیلکت  هب  فرـشت  هک  ییاھهام  اھزور و  نیمھ  زا  الاح ، نیمھ  زا  منکیم  هیـصوت  نم  نم ! نادـنزرف  نم ، نازیزع 

ار ناسنا  نآرق  دینک . ادیپ  نآرق  یناعم  هب  هجوت  دیناوخب و  نآرق  هیآ - دنچ  ولو   - یرادقم کی  زور  رھ  دینک . ادیپ  سنا  نآرق  اب  دیـشاب ؛ هتـشاد  سنا  نآرق  اب  نم ! نازیزع  دـینک ...

. دنکیم تیادھ  تسار  هار  هب  ار  ناسنا  ( ١ (؛ موقا یھ  یتلل  یدھی  نارقلا  اذھ  نا  دنکیم : تیادھ 

نازومآشناد  / ٠٩/٢٣/١٣٩۵ فیلکت  نشج  مسارم  رد  تانایب 

تیادھ ار  ناسنا  نآرق  دینک . ادیپ  نآرق  یناعم  هب  هجوت  دیناوخب و  نآرق  هیآ - دنچ  ولو   - یرادقم کی  زور  رھ  دینک . ادـیپ  سنا  نآرق  اب  دیـشاب ؛ هتـشاد  سنا  نآرق  اب  نم ! نازیزع 

. دنکیم تیادھ  تسار  هار  هب  ار  ناسنا  موقا ؛ یھ  یتلل  یدھی  نارقلا  اذھ  نا  دنکیم :

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 

رد دوب ؛ روجھم  یلکب  نآرق  روشک  نیا  رد  توغاـط  تموکح  نارود  رد  میدوب ؛ رود  یلیخ  نآرق  زا  اـم  دوبن ؛ مک  نآرق  هب  برقت  رد  اـم  تاـقیفوت  یمالـسا  یروھمج  رد  هللادـمحب 

تـشاد دوجو  یاینآرق  تاسلج  دوبن . یربخ  نآرق  زا  ام  یهعماج  رد  دوبن ؛ یربخ  چیھ  نآرق  زا  اھهاگـشناد - اھناتـسریبد ، نالاسگرزب ، سرادم  ناکدوک ، سرادم   - ام سرادم 

کی دـندمآیم ، یاهدـع  کی  میدوب ؛ هدینـش  مھ  ار  اھیـضعب  میدوب ، هدـید  کیدزن  زا  ار  اھیـضعب  رگید ، یاھاج  رد  دھـشم ، رد  نارھت ، رد  ار  شیاھهنومن  دوب ؛ روجھم  اـما ] ]

نآرق هب  ار  ام  بالقنا  تشاد . دوجو  مک  یلیخ  اـھزیچ  نیا  نآرق ، فراـعم  رـشن  نآرق ، یمئاد  توـالت  نآرق ، اـب  سنا  نآرق ، ظـفح  تفریم . دـشیم  ماـمت  دـشیم و  توـالت  ینآرق 

نیا رد  ییاجرھ  زورما  دـننآرق . هب  دـنمهقالع  ام  یاھناوج  هک  میرختفم  مینآرق ، هب  قاتـشم  مینآرق ، هب  دـنمهقالع  هکنیا  هب  میرختفم  ام  زورما  درک . انـشآ  نآرق  اـب  درک ، کـیدزن 

یهمھ رد  اھرھـش ، یهمھ  رد  ار ؛ نآرق  تاسلج  دینیبیم  دوب . دـھاوخ  ناوارف  هسلج  نآ  هب  اھناوج  موجھ  دوشب ، مالعا  ینآرق  یهسلج  کی  اھرھـش ، زا  کیرھ  رد  روشک ،

« نآرق اب  سنا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تسا هداد  خر  مالسا  تکرب  هب  تسا ، هداد  خر  بالقنا  تکرب  هب  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  دننیشنیم ؛ دنونشیم ، دنروآیم ، موجھ  دنوریم  لفاحم ،

، هن دش ؛ مامت  رگید  بخ  میدیسر ، اجنیا  هب  الاح  دییوگن  دینک ؛ لابند  یدج  روطهب  ار  راک  نیا  دینکن ، اھر  ار  هتشر  نیا  دینآرق ، روما  یلوتم  دینآرق و  هب  دنمهقالع  هک  یناسک 

یهمھ میریگب . سنا  نآرق  اب  دـننک ؛ راک  همھ  دـننک ، شـالت  همھ  مینک ؛ راـک  دـیاب  یلیخ  مینک ، شـالت  دـیاب  یلیخ  تسین ؛ یندـشمامت  نآرق  یارب  راـک  نآرق ، یهراـبرد  راـک 

نیا تسا . نآرق  اب  سنا  یهیام  تاسلج  نیا  رارکت  تسا ، نآرق  اب  سنا  یهیام  نآرق  ظفح  نیا  دـنوشب . سوناـم  نآرق  اـب  یتسیاـب  اـم  مدرم  اـم ، یاـھناوج  اـم ، یاـھهداوناخ 

. داد دھاوخ  ام  هب  هللااشنا  ار  فراعم  نآ  اب  ییانشآ  نامھ  دراد ؛ یدایز  دیاوف  دراد ، یدایز  عفانم  نآرق  اب  سنا 

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

نآرق و اب  سنا  نآرق ، لوزن  کرابم ، هام  نیا  تایصوصخ  نیرتمھم  زا  یکی  هک   - ار کرابم  هام  نیا  عورش  هللااشنا . داب ؛ کرابم  ناینآرق  یهمھ  رب  امـش ، یهمھ  رب  ناضمر  هام 

تمحز هک  یناردارب  زا  منکیم  رکـشت  نم  میدرک . هدافتـسا  اعقاو  میدرب ؛ هرھب  افاصنا  اـقح و  میدوب و  دـھاش  اـجنیا  رد  نآرق  یهمیرک  تاـیآ  توـالت  اـب  زورما  تسا - نآرق  توـالت 

. دوب بوخ  یلیخ  دنداد ؛ ماجنا  دنداد ، بیترت  ار  یزیرهمانرب  نیا  ار و  هسلج  نیا  دندیشک ،

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

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

نامیا ارچ ، ٰىلب ؛ لاق  نموت ، مل  وا  لاق  دـیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ  منیبب ؛ ار  اھهدرم  ندـش  هدـنز  مھاوخیم  دـیوگیم  لاعتم  یادـخ  هب  تمظع ، نآ  اب  ربمغیپ  میھاربا ، ترـضح 

دـشاب  ] مارآ مارآ  مرطاخ  دـشابن ؛ نم  نھذ  رد  یمطالت  رگید  هکنیا  یارب  نکل  ( ١١ ،) یبـلق نئمطیل  نکٰل  و  مراد ؛ لوبق  لد  هت  زا  مراد ، قیدـصت  مراد ، لوبق  ـالماک  ینعی  مراد ،

هب اـم  بخ  دـنکیم . هدـنز  یروجنیا  ار  هدرم  لاـعتم  یادـخ  هک  ینیبب  تدوخ  مشچ  هب  اـت  نکب ، ار  اـھراک  نیا  بخیلیخ  دومرف  لاـعتم  یادـخ  تقونآ  دـعب  منیبب .] مھاوخیم 

یـسایس و لـئاسم  رد  ندوب  راـکهزات  اـب  یتلم  کـی  دـش ؛ زوریپ  یلیمحت  گـنج  رد  یلاـخ  تسد  اـب  یتلم  کـی  هک  میدـید  ناـمدوخ  مشچ  هب  اـم  میدـید ؛ ناـمدوخ  مشچ 

ریـشمش ولج  زا  دـننزیم ، رجنخ  تشپ  زا  هک  هتفرگ  لکـش  یداـم  دـنمتردق  یهھبج  کـی  شلباـقم  رد  هکنیا  اـب  یتلم  کـی  دـش ؛ زوریپ  نانمـشد  یاـھهئطوت  رب  یللملانیب ،

یثنخ ناشیاھهئطوت  بترم  تسھ  مھ  لاس  لھچ  دـننکیم ، هئطوت  بترم  دـنراد  ام  هیلع  تسا  لاس  لـھچ  دـننکیم ، نـالف  دنـشکیم ، هدـبرع  دـننکیم ، وھاـیھ  دنـشکیم ،

ترابع قفوم  تزع و  اب  هنادـنمتردق ، یوق ، تفرـشیپ  هار  هک  مینادـب  میریگب و  رظن  رد  ار  اـھهبرجت  نیا  تسا ؛ اـم  یاـھهبرجت  ناـمھ  اـھنیا  مینیبیمن ؟ رگم  ار  اـھنیا  دوشیم ؛

، دـنظفاح ار  نآ  امـش  زا  یناسک  دـیراد ، سنا  نآ  اب  دـیتسھ ، انـشآ  نآ  اب  امـش  دـمحلا  هک  تسا  یھلا  زیزع  باتک  نیا  تاریخ ، نیا  یهمھ  ردام  نآرق ؛ اـب  طاـبترا  زا  تسا 

. تسا نآرق  نیا  راک ، لصا  سپ ] . ] دنداتسا یناسک  دنعمتسم ، یناسک  دنیراق ، یلات و  یناسک 

نارگتوالت هب  نم  ار  نیا  دـینک . هدـنز  ار  اـھنیا  نآرق ، میھاـفم  نآرق ، یناـعم  دـینک ؛ داـیز  ار  نآرق  ملعت  میلعت و  دـیناوتیم  هچرھ  دـیھدب ، شیازفا  ار  ینآرق  تاـسلج  ـالاح  بخ ،

مسجم ار  ینآرق  تایآ  موھفم  ندناوخ ، تیفیک  رد  هک  منکیم  ضرع  دندرک - تیاعر  بوخ  یلیخ  ار  تھج  نیا  دندناوخ  هک  ینایاقآ  زا  یـضعب  هناتخبـشوخ  زورما  هک   - نامزیزع

 - دوشیم هدنز  عمتـسم  یارب  مالک  نآ  یانعم  یهمھ  هک  دنکیم  ادا  نانچنآ  ار  تاملک  دـناوخیم ، ار  یرعـش  یتقو  الثم  نابزشوخ ، بوخ و  یهدـنیوگ  کی  هکنانچمھ  دـینک ؛

یهمھ دـننکب ، ادا  شدوخ  بسانم  نحل  اب  ار  تاملک  دـننزب ، فرح  بوخ  دـنناوخب ، رعـش  بوخ  دـننکب ، تبحـص  بوخ  هکیتقو  ( ١٢ -) ام زورما  نابزشوخ  یرجم  نیمھ  لـثم 

زا هچنآ  یهمھ  دـشاب ؛ یروجنیا  دـیاب  نآرق  توالت  دریگیم ؛ لیوحت  ار  نیا  عمتـسم  عمتـسم و  هب  دوشیم  هداد  لیوحت  همھ  دراد ، دوجو  هملک  نیا  رد  نومـضم  انعم و  زا  هچنآ 

یارب هتبلا  دھدب ؛ هئارا  بطاخم  هب  ار  شدوخ  یتسیاب  ادا ، عون  توص و  رییغت  ندمآ و  نییاپ  نتفرگ و  جوا  ندناوخ و  هتـسھآ  ندناوخ و  دـنلب  اب  تسھ ، هملک  نیا  رد  نومـضم 

، دـنراد سنا  نآرق  اـب  هک  ییاـھنیا  دـیریگب . سنا  رتـشیب  نآرق  ناـبز  اـب  تسا  نکمم  هچرھ  تفرگ . داـی  دـیاب  ار  نآرق  ناـبز  نیارباـنب  سپ  دـننادیم . ار  نآرق  یاـنعم  هک  یناـسک 

« نآرق اب  سنا   » 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 22هاگياپ  هحفص 19 
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دناهدناوخن مھ  یاهمانرب  یـسرد و  یـسالک و  یبرع  هک  ار  یدارفا  میاهدید  دایز  ام  دنمھفیم . ار  شایناعم  دنناوخیم ، یتقو  ار  نآرق  اما  دـناهدناوخن ، مھ  یبرع  ناشیلیخ 

سنا اب  دـنمھفیم . ار  هیآ  یانعم  دـنناوخیم ، ار  یاهیآ  کی  دـننکیم و  زاب  ار ] نآرق   ] هکیتقو ار ، ینآرق  تایآ  دـناهدناوخ  دـناهدرک و  رارکت  دـناهدرک و  ادـیپ  سنا  نآرق  اب  سب  زا  اـما 

. دوشب دایز  نآرق  اب  نامطابترا  دیاب  دیمھف . دوشیم  ار  هیآ  یانعم  دایز ،

بالقنا  / ٠۴/٠۶/١٣٩۶ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید 

ناگدنب ناونعهب  مدرم  هب  تمدخ  یارب  یھلا  تین  نتـشاد   » هک دـندرک  نایب  مھدزاود  تلود  یاضعا  روھمجسیئر و  هب  باطخ  ییاھهیـصوت  همادا ، رد  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دوب ناشیا  یهیصوت  نیلوا  اعد » نآرق و  اب  سنا   » و اھنآ ،» تالکشم  لح  ادخ و 

مالسلامھیلع  / ١٢/١٧/١٣٩۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

یهفیظو دـیتسھ . یمھم  رایـسب  یهناسر  کی  امـش  تسا ، مھم  امـش  راک  متفگ ، هک  روطنامھ  منکب ، ضرع  ناحادـم  یهعماج  امـش  هب  مضیارع  رخآ  رد  اـجنیا  ـالاح  نم 

هدامآ امـش  یاھفرح  ندینـش  یارب  ییاھـشوگ  دیراد و  نتفگ  یارب  تصرف  نادـیم و  دـیھجاوم ، مدرم  یهمھ  اب  دـیوریم ، اجهمھ  تسا . ینیگنـس  یهفیظو  حادـم ، یهعماج 

[: تسا نیا   ] منکب ضرع  امش  هب  هک  ماهدرک  تشاددای  نم  اجنیا  هچنآ  دنکیم . نیگنس  ار  امش  یهفیظو  نیا  تسا ؛

...

راک هک  رنھ  زا  یهدافتسا  اب  دینک ، لقتنم  مدرم  هب  دیریگب و  قالخا  یاملع  زا  قالخا و  یاھباتک  نیب  رد  ار  یمالـسا  راتفر  یمالـسا و  قالخا  یمالـسا ؛ راتفر  قالخا و  جیورت 

، دینک جیورت  ار  ینابرھم  تبحم و  دینک ، جیورت  ار  مدرم  نیب  یردارب  دـینک ، جـیورت  ار  یمالـسا  حیحـص  راتفر  دـینک ، جـیورت  ار  قالخا  تسا - رنھ  زاوآ ، رعـش و   - تسا رنھ  امش 

یارب مھ  دراد ؛ شزرا  یلیخ  تارکذت  نیا  دینک ؛ یروآدای  ناتدوخ  نیبطاخم  هب  ار  هانگ  زا  زیھرپ  ار ، ادـخ  هب  هجوت  ار ، زامن  اب  سنا  ار ، نآرق  اب  سنا  دـینک ؛ جـیورت  ار  یلم  داحتا 

مھ نامدوخ  یارب  میاهدرک ؛ تحیـصن  مھ  ار  نامدوخ  عقاورد  ار ، یـسک  مینکیم  تحیـصن  ام  یتقو  دراد . شزرا  مھ  نامدوخ  یارب  ناتدوخ ؛ یارب  مھ  دراد ، شزرا  ناتبطاخم 

. دراد شزرا 

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

ادخ و اب  رتشیب  طابترا  یارب  بسانم  یرتسب  ناضمر ، بجر و  یاھھام  نوچمھ  ار  هام  نیا  نابعـش ، هام  لولح  هب  هراشا  اب  دوخ  نانخـس  یادـتبا  رد  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

دندرمشرب یزودنا  تفرعم  هدراو و  نومضمرپ  یاھاعد  زا  هدافتسا  نآرق و  اب  سنا 

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

نآرق زا  رگا  یمالـسا  تما  مینک . کـسمت  نآرق  هب  دـیاب  اـم  تسا . مالـسا  تما  مالـسا و  یاـیند  یهشیمھ  یهلئـسم  تسا ؛ اـم  مـھم  رایـسب  یهلئـسم  نآرق ، یهلئـسم 

. دروخ هکنانچمھ  دروخ ؛ دھاوخ  یلیس  دروخ ، دھاوخ  هبرض  تسا - هداتفا  قافتا  نیا  ام  خیرات  زا  یدایز  یاھهھرب  رد  هنافساتم  هکنیاامک   - دنک ضارعا  دنکن و  هدافتسا 

نآرق رد  هکنیا   - لبح هللا نآرقلا  اذٰھ  نا  دیامرفیم : یتیاور  کی  رد  تسا ؛ نآرق  هب  لمع  یمالسا ، تما  یمالسا و  عماوج  یگدنز  حیحص  هار  میراد ؛ جایتحا  نآرق  هب  ام  زورما   

ناسنا هب  ار  هار  دـنکیم ، نشور  ار  اـضف  رون  تسیچ ؟ رون  تیـصاخ  نیبملا ؛ رونلا  وھ  و  تسا - نآرق  نیمھ  هللالـبح ، نیا  اوقرفت ؛» ـالو  اـعیمج  لـبحب هللا  اومـصتعاو   » هک دراد 

لقع یاراد  ام  دنیبیمن . ار  ییاج  نوچ  درادـن ، یاهدـیاف  دـیآیمن و  راک  هب  مھ  مشچ  دوبن ، هک  رون  دـنکیم ؛ ادـیپ  تریـصب  دـنکیم ، ادـیپ  ییانیب  تردـق  ناسنا  دـھدیم ، ناشن 

و تسا ؛ نآرق  رون ، نیا  تسا . مزال  رون  دـنک ؛ کمک  ام  هب  دـناوتیمن  اھنیا  دـشابن ، رون  رگا  اـما  میتسھ ، یرکف  تردـق  یاراد  میتسھ ، نوگاـنوگ  یاـھییاناوت  یاراد  میتسھ ،

هکنیا دـینک ؛ هظحـالم  ار  یمالـسا  یاـھروشک  زا  یرایـسب  رب  راـفک  طلـست  دـینیبب ؛ ار  یمالـسا  یاـھروشک  یگدـنامبقع  مـیراد . یراـمیب  میـضیرم ، اـم ] [ ؛ عفاـنلا افـشلا 

لیلذت نیا  دننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  دنناوتیمن  مھ  هتفھ  کی  یبرع  یاھروشک  نیا  زا  یضعب  میشابن ، ام  رگا  دیوگیم  اجنآ و  دتـسیایم  تحاقو  لامک  اب  اکیرمآ  روھمجسیئر 

. تسین رتدب  رتالاب و  یایرامیب  چیھ  تلذ  یرامیب  نیا  زا  تسا ، یرامیب  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخهب  نیا  تسا ؛ اھناملسم 

هب کسمت  نمل  همصع  . » میاهداد تسد  زا  ار  نامرد  نیا  میاهداد ، تسد  زا  ار  افـش  نیا  ام  هک  تسا  نیا  رطاخهب  تسا ، نآرق  هب  کسمت  مدع  رطاخهب  نیا  تسا ، تلذ  نیا 

رد مھ  یعامتجا ، یگدـنز  رد  مھ  میراد ، جایتحا  نآرق  هب  نامیـصخش  یگدـنز  رد  مھ  میراد ؛ جایتحا  نآرق ] هب   ] زورما ام  تسا . نیا  نآرق  تسا ؛ تیعقاو  هعبت » نمل  هاـجن  و 

. نامدوخ یتموکح  کولس  رد  مھ  نامتسایس ،

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

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 

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

نآرق زا  ناتهدافتسا  نآرق ، اب  ناتسنا  نآرق ، اب  ناتییانـشآ  یبالقنا ! ناناوج  نموم ، ناناوج  یناریا ، ناناوج  نم ، نازیزع  میھدب . همادا  نآرق  تمـس  هب  ار  نامدوخ  تکرح  ام 

یایند میوشب ، رادـیب  ام  یهمھ  هللااشنا  میراودـیما  تسا . امـش  تزع  یهیام  نیا  تسا ، امـش  رادـتقا  یهیام  نیا  تسا ، امـش  توق  یهیام  نیا  دـینک ؛ رتشیب  زورهبزور  ار 

. میھدب ماجنا  ار  اھراک  نیا  میناوتب  دوشب و  رادیب  مالسا 

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

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  ( ١ (؛ یمع نع  ناصقن  یدھ و  یف  هدایز  ناصقن  وا  هدایزب  هنع  ماق  الا  نآرقلا  اذھ  دحا  سلاج  ام  دومرف : دش ، هدناوخ  اجنیا  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 

یمالسا  / ١٣٩٧/١٢/١٣ مولع  هقف و  یلاع  هسسوم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نایاقآ نوچ   - منادـیمن یـسرد  یاھهمانرب  رد  هتبلا  نم  منکیم ؛ داھنـشیپ  یزیچ  هچ  ریقح  ثیدـح ، اب  سنا  نآرق و  اب  سنا  ینعی  نآرق  ثیدـح و  رد  دورو  یارب  هک  دـش  لاوس 

؛ دیوشن ادـج  اھر و  ریـسفت ، زا  مدـقتعم  اما  تسا - یروج  نیا  ریـسفت  میوگب  موشب  دراو  راک  ( ۶) رمک زا  دوشیمن  هدنب  دناهدرک ، یزیرهمانرب  دناهتـسشن  دناهدیـشک  تمحز 

ضرف الثم  تسا ؛] مزال   ] امتح اما  دیـشاب ، هتـشادن  مھ  جایتحا  دشاب  یـسرد  یهمانرب  هکنیا  هب  دیاش  دـشابن ، ناتیـسرد  یهمانرب  وزج  تسا  نکمم  الاح  ریـسفت  ینعی 

کی لیذ  رد  ییاھاج و  کی  رد  یـسربط  موحرم  ینعی  تسا ، یاهناملاع  ریـسفت  رایـسب  ناـیبلاعمجم  تسا ؛ یبوخ  ریـسفت  رایـسب  ناـیبلاعمجم ؛ ریـسفت  هرود  کـی  دـینک 

دینک ضرف  الثم  هن ؛ هدوبن ، جایتحا  هتبلا  هک  مھ  ییاج  کی  تسا ؛ یروج  نیا  تاقوا  یھاگ  هداد ؛ ناشن  طابنتـسا  لالدتـسا و  رد  ار  شدوخ  رحبت  ار و  شدوخ  ییالم  یتاـیآ ،

« نآرق اب  سنا   » 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 22هاگياپ  هحفص 20 
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تسا مزال  ام  رظن  هب  هناگادج ، ریسفت  اب  سنا  هناگادج و  نآرق  اب  سنا  نایبلاعمجم .] ]

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

رگا میدرک ، ضرع  هک  ییاوقت  یھلا و  رکذ  نیا  دـیریگب . سنا  رتشیب  نآرق  اـب  هک  تسا  نیا  منکیم ، هیـصوت  منکیم و  دـیکات  نم  هچنآ  دـیریگب . سنا  رتشیب  نآرق  اـب  نم ! نازیزع 

« یداـھ ، » نآرق نیا  نوچ  تسا ؛ یمتح  تیادـھ  دوب ، هک  اوقت  ( ١ (؛» نیقتملل یدـھ  [ » نوچ [ ؛ دوشیم رتناسآ  ام  یارب  مھ  ینآرق  تیادـھ  تقو  نآ  دوشب ، لـصاح  اـم  یارب 

لاـم تیادـھ  دـنکیم . تیادـھ  ار  اھیـضعب  دربیم ، فرط  نآ  زا  ار  اھیـضعب  هک  تسا  یروج  نیا  ( ٢ (؛ اشی نم  یدـھی  اشی و  نم  لـضی  تسا ؛] « ] لـضم  » ار یـضعب  یـضعب و 

. مینکب لابند  ار  نیا  دیاب  تسا ؛ رتالاب  رتنشور و  تیادھ  دشاب ، رتالاب  اوقت  هچ  رھ  تسا . نیقتم 

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

هب رگید  یاھروشک  زا  نامناملسم  ناردارب  عمج  رد  هک  درک  اھیناریا  ام  بیصن  ار  گرزب  تمعن  نیا  لاعتم  دنوادخ  رگید  لاس  کی  رگید ، راب  کی  هکنیا  زا  مدنـسرخ  یلیخ  الوا 

ردـق دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ نآرق  روـحم  نآرق و  درگ  رب  اـیند  فـلتخم  طاـقن  زا  ناملـسم  ناردارب  زا  یعمج  عاـمتجا  نآرق ، یللملانـیب  تاـقباسم  یاـنعم  میزادرپـب . نآرق  اـب  سنا 

. تسناد

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

رگا میدرک ، ضرع  هک  ییاوقت  یھلا و  رکذ  نیا  دـیریگب . سنا  رتشیب  نآرق  اـب  هک  تسا  نیا  منکیم ، هیـصوت  منکیم و  دـیکات  نم  هچنآ  دـیریگب . سنا  رتشیب  نآرق  اـب  نم ! نازیزع 

« یداـھ ، » نآرق نیا  نوچ  تسا ؛ یمتح  تیادـھ  دوب ، هک  اوقت  ( ٩ (؛» نیقتملل یدـھ  [ » نوچ [ ؛ دوشیم رتناسآ  ام  یارب  مھ  ینآرق  تیادـھ  تقو  نآ  دوشب ، لـصاح  اـم  یارب 

لام تیادھ  دنکیم . تیادھ  ار  اھیضعب  دربیم ، فرط  نآ  زا  ار  اھیضعب  هک  تسا  یروج  نیا  ( ١١ (؛ اشی نم  یدھی  اشی و  نم  لضی  تسا ؛] ( ] ١٠ «) لضم  » ار یضعب  یضعب و 

. مینکب لابند  ار  نیا  دیاب  تسا ؛ رتالاب  رتنشور و  تیادھ  دشاب ، رتالاب  اوقت  هچ  رھ  تسا . نیقتم 

تذل نیا  نآرق ، اب  سنا  نیا  دوبن ؛ اھربخ  نیا  ام  روشک  رد  توغاط  نارود  رد  دوبن . روج  نیا  یزور  کی  هدرک ؛ لابقا  ینآرق  تیادھ  هب  ام  تلم  هللادمحب  هک  مینکیم  رکش  ار  ادخ 

دناوخیم ار  نآرق  دینک  ضرف  الثم  هک  میتشاد  تقو  نآ  مھ  یایراق  کی  یھاگ  دوبن . نآرق ، بلاطم  ندیمھف  یارب  یعس  نیا  نآرق ، ظفح  یارب  یعس  نیا  نآرق ، توالت  زا  ندرب 

دیدشت دیاب  زورهبزور  ار  تلاح  نیا  مینک ، تیوقت  دیاب  زورهبزور  ار  نیا  دنناوخیم . دنراد  هچ  دنمھفیم  مھف ؛ اب  دـنناوخیم  ار  نآرق  ام  یاھناوج  دـمحلا  زورما  دـیمھفیمن ؛ اما ] ]

. مینک

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

هب دریگیم ، رارق  نآ  لباقم  رد  ناسنا  یتقو  هک  یاییابیز  نآ  روآتفگش ، ییابیز  نآ  ینعی  قینا » ( » ٢ (؛ قیمع هنطاب  قینا و  هرھاظ  دیامرفیم : مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما

؛ دـننک کرد  ار  ییابیز  نیا  هک  دـنرادن  ار  قیفوت  نیا  اھنابزبرع  زا  یلیخ  اھنابزبرع و  ریغ  ینعی  اـھنابزسراف  اـم  هتبلا  تسا . یروج  نیا  نآرق  رد  ییاـبیز  دـتفایم ؛ تریح 

نیا نابز ، نیا  یونعم ، یهبنج  زا  ریغ  هک  دـمھفیم  تقو  نآ  دونـشب ، دایز  دـنک ، توالت  دایز  دریگب ، سنا  نآرق  اب  ناسنا  یتقو  درک . کرد  دوشیم  نآرق  اـب  داـیز  سنا  اـب  یلو ] ]

. تسا ابیز  ردقچ  تسا ، اویش  ردقچ  تالمج ،

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

تمـس هب  ار  امـش  دـھدیم ، ناشن  امـش  هب  رتماوقاب - رتیوق ، رتھب ، رتراوتـسا ، ینعی  موقا »  -» ار موقا »  » نآرق نیا  ( ٧ (؛ موقا یھ  یتلل  ىدـھی  نارقلا  اذـھ  نا  دومرف : هکنیا 

یقیقح و یگدـنز  رد  موقا »  » ناـتتموکح و داـجیا  رد  موقا » ، » ناـتتزع بسک  رد  موقا » ، » ناـتیایند یگدـنز  رد  موقا » « ؟ یزیچ هچ  رد  موـقا » « ؛] دـنکیم  ] ییاـمنھار موـقا » »

تفرـشیپ یلیخ  هللادـمحب  اـم  زورما  هتبلا  دوـشیم . یروـج  نیا  دوـشب ، ریگهـمھ  یتـقو  ینآرق  فراـعم  ( ٨ -) ناوـیحلا یھل   - تـسا یقیقح  تاـیح  نآ  هـک  ناـتیورخا  تاـیح 

یهعماج هک  دوشب  یروج  دیاب  دشاب ]. دیاب   ] نیا زا  رتشیب  نکل  تسا ؛ دایز  رایسب  هتشذگ  هب  تبسن  هکنیا  اب  تسا ، مک  دشاب  دیاب  هچنآ  هب  تبسن  تسا ؛ مک  اما  میاهدرک ؛

دوجو هب  عافد  توق  دیآیم ، دوجو  هب  لالدتـسا  تردق  دـش ، نیا  رگا  دـشاب . اھنھذ  رب  مکاح  ینآرق  فراعم  الـصا  دـنریگب ؛ سنا  ینآرق  فراعم  اب  ام  یاھناوج  ام ، نز  درم و  ام ،

[. دسریم هجیتن  هب   ] اھتکرح دوشیم ، لماک  اھنامیا  دیآیم ،

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام یهمھ  دـیراد ؛ جایتحا  امـش  هطبار  تیوقت  نیا  هب  و  ادـخ ؛ اـب  یهطبار  تیوقت  یارب  ناـج ، لد و  یوشوتسـش  یارب  تسا  یبوخ  یلیخ  تصرف  ناـضمر  هاـم  نم ! نازیزع 

نیا داوم  امـش . یارب  تسا  ادـخ  یاھتمعن  دـیریگیم ، هک  یاهزور  نیمھ  اعد ، اب  سنا  زاـمن ، اـب  سنا  نآرق ، اـب  سنا  تسا . یبوخ  رایـسب  تصرف  ناـضمر  هاـم  میراد . جاـیتحا 

نیا رد  لاـعتم  یادـخ  هـک  تـسا  یاینامـسآ  یاھهدـئام  نآ  زا  یکی  هزور  ینعی  تـسا ؛ اـھنیمھ  یھلا ،» تفایــض  [ » ناوـنع هـب   ] هدـش دراو  تاـیاور  رد  هـک  یھلا ، یناـمھم 

یریپ و نینـس  رد  هک  هدنب  لاثما  ربارب  هد  دیناوج ، هک  امـش  یارب  نیا  و  روج ، نیمھ  زامن  تسا ؛ اھهدـئام  نیا  زا  رگید  یکی  اعد  دـھدیم ؛ امـش  هب  تفایـض  نیا  رد  ینامھم ،

تـصرف نیا  زا  تسا ؛ ریذپاندیدجت  نیا  تسا ، امـش  رایتخا  رد  هک  یناوج  تصرف  نیا  دـینادب . ردـق  ار  نیا  تسا  یروج  نیا  دراد ؛ ریثات  تردـق  دراد ، ییاناوت  میتسھ ، طخ  رخآ 

امش اب  رمع  رخآ  ات  تقو  نآ  و  وکین ؛ هدیدنسپ و  یاھتداع  دیروایبرد ؛ تداع  تروص  هب  ناتدوخ  یارب  ار  نآرق  اب  سنا  ار ، زامن  اب  سنا  ار ، ادخ  اب  سنا  هکنیا  یارب  دینک  هدافتسا 

. دوب دھاوخ  هارمھ 

هاپس  / ١٣٩٨/٠٧/١٠ ناھدنامرف  یلاع  عمجم  رادید  رد  تانایب 

وزج دـینکن . شومارف  ار  هانگ  زا  بانتجا  دـیھدن ؛ تسد  زا  ار  ترتع  تیب و  لھا  اـب  سنا  دـیھدن ؛ تسد  زا  ار  نآرق  اـب  سنا  دـیھدن ؛ تسد  زا  ار  اـعد  تیونعم ، لـسوت ، لـکوت ،

، راک ساسا  دوب ؛ هانگ  زا  بانتجا  میدوب ، لئاق  رابتعا  یلیخ  اھنآ  یاھفرح  یهملکهملک  یارب  اـم  هک  یناـسک  یاھهیـصوت  سار  رد  تفگ  دوشب  دـیاش  اـی  اھهیـصوت  نیرتشیب 

. دینک هنیداھن  ار  اھنیا  ناتدوخ ، هب  نیقلعتم  یهمھ  ناتنادنزرف و  رد  مھ  ناتهداوناخ ، رد  مھ  ناتدوخ ، رد  مھ  تسا . اھنیا 

ییوجشناد  / ١٣٩٩/٠٢/٢٨ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

رد مھ  تسا ؛ مھم  یلیخ  یزاسدوخ  تسا ؛ یزاسدوخ  یهلئسم  مدروآ ، مسا  اھنآ  زا  هک  ییاھناوج  یهیقب  هچ  وجـشناد و  هچ  زیزع ، یاھناوج  امـش  هب  نم  لوا  یهیـصوت 

. تسا مھم  یلیخ  یزاسدوخ  دـنک ؛ یزاسدوخ  عمج  کـی  ناونع  هب  دـیاب  ناـتعمج  مھ  دـینک ، یزاـسدوخ  دـیاب  امـش  دوخ  صخـش  مھ  یعمج . داـعبا  رد  مھ  یدرف ، داـعبا 

و نآرق ؛ اب  سنا  تاجانم ، اعد ، یارب ]  ] تسا یبوخ  تصرف  هدـنام ، یقاب  هک  یزور  دـنچ  نیمھ  نکل  میدیـسر  هاـم  رخاوا  هب  هچرگا  تسا ؛ یبوخ  تصرف  ناـضمر  هاـم  تصرف 

هدامآ روضح  لاح و  تاجانم و  اعد و  طیارـش  الثم  دـیتسھ و  هزور  نوچ  الاح  ناضمر  هام  هک  دـشابن  روج  نیا  ینعی  ناضمر ؛ هام  ندـش  مامت  اب  یونعم  طابترا  راک  ندرکن  اھر 

نم الاح  هک  هیعدا - هب  هجوت  تقو ، لوا  رد  زامن  روضح ، اب  زامن  نآرق ، اب  طابترا  نآرق ، اب  سنا  هن ، دوشب ؛ اھر  یلکب  دـش  مامت  هک  ناضمر  هام  دریگب ، ماـجنا  ییاـھراک  تسا ،

. تسا مزال  یزاسدوخ  یارب  نم  رظن  هب  هک  تسا  یدراوم   - منکیم هراشا  مھ  یضعب  هب  مدرک ، هراشا  مھ  هیعدا  زا  یضعب  هب 

میرک  / ١۴٠١/٠١/١۴ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

« نآرق اب  سنا   » 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 22هاگياپ  هحفص 21 
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کرابم رکذ  اذھ  و   » الثم تسا ؛ نآرق  دارم ، هدـش و  هدرب  راک  هب  رکذ »  » ریبعت اج  دـنچ  نآرق  دوخ  رد  تسا . رکذ »  » نآرق کرابم  یاھمان  زا  یکی  بخ  مالک هللا ؛ اب  سنا  دروم  رد 

یاج دـنچ  تسا و  روج  نیمھ  مھ  اجنیا  هک  رجح  یهروس  رد  نوظفاحل » هل  انا  رکذـلا و  انلزن  نحن  انا   » ای هدـش ، یفرعم  رکذ »  » ناونع هب  نآرق  هک  اـیبنا  یهروس  رد  هاـنلزنا »

؟ هچ ینعی  تسا » رکذ  نآرق ، « ؛» دای  » ینعی رکذ  رکذ ؟»  » ارچ ؛  هدش هدـیمان  رکذ »  » نآرق هک  تسھ ــ  نآرق  رد  اج  شـش  جـنپ  ای ]  ] اج جـنپ  راھچ  اعومجم  دـیاش  نآرق ــ  رگید 

مـسا تروص  هب  ار  لعاف  مسا  دننک ، هغلابم  دـنھاوخیم  یتقو  برع  مالک  رد  تسا . هغلابم  ناونع  هب  نیا  دروآیم . دای  هب  ار  ام  نآرق ، تسا ؛ هدـنروآدای  تسا ، رکذـم »  » ینعی

نیا تسا ؛ لدع  دیز  لدع ؛ دیز  دنیوگیم : تسا ، لداع  یلیخ  دـیز  دـنیوگب : دـنھاوخیم  یتقو  لدـع ؛» دـیز   » دـنیوگیم دـنربیم ؛ راک  هب  ردـصم  تروص  هب  دـنربیمن ، راک  هب  لعاف 

امش دای ؛ ینعی  رکذ  تسا ؛ طابترا  یهلیسو  رکذ »  » بخ تسا . نآرق  نیا  تسا . تیرکذم  تیاھن  رد  یروآدای و  تیاھن  رد  ینعی  تسا ؛ رکذ  نآرق  تسا . روج ]  ] نیا هلئـسم ،] ]

اب میھاوخیم  رگا  تسا ؛ طابترا  یهلیـسو  اتعیبط  رکذ  دـینکیمن ؛ رارقرب  طابترا  رگید  ارھق  تفر ، ناتدای  وا  زا  رگا  یزیچرھ ، اب  یـسک ، رھ  اب  دـینکیم  رارقرب  طابترا  دوب  ناتدای  رگا 

تیلعف نآ  هب  میـسرب و  نآ  هب  میناوتیم  هداد و  رارق  ام  یارب  لاعتم  یادـخ  هک  نامدوخ  یهبتریلاع  نطاب  اب  میـشاب ، هتـشاد  طابترا  تشھب  اـب  میـشاب ، هتـشاد  طاـبترا  ادـخ 

زیھرپ تلفغ  نیا  هب  تبسن  ررکم  نآرق  رد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  تلفغ  نیا  دش و  دھاوخ  لصاح  تلفغ  تفر ، دای  رگا  میـشاب ؛ شدای  هب  دیاب  مینک ، رارقرب ]  ] طابترا میھدب ،

، تسا یهروس ق  لام  هک  کئاطغ ؛ کنع  انفـشک  اذھ و  نم  هلفغ  یف  تنک  دقل  دنیوگیم : فرحنم  رفاک و  هب  تمایق  رد  نیا . زا  میاهدش  هتـشاد  رذح  رب  هدـش ، هداد  راھنز  و 

یلیخ یالب  تلفغ  میدوب . تلفغ  راچد  ام  ام ؛ رب  یاو  انلیو ؛ ای  دیوگیم : روج  نیا  تمایق  رد  رفاک  اذـھ ؛ نم  هلفغ  یف  انک  دـق  انلیو  ای  دـیامرفیم :]  ] ایبنا کرابم  یهروس  رد  ای 

هانپ ادـخ  هب  هوسقلا ؛ هلفغلا و  لـخبلا و  نبجلا و  مرھلا و  لـسکلا و  نم  کـب  ذوعا  ینا  مھللا  هدـمآ :] نینچ   ] بش یهلفاـن  هب  طوبرم  یاـھاعد  زا  یکی  رد  اذـل  تسا . یگرزب 

« رکذ  » هتبلا و  دش . دھاوخ  رتشیب  رکذ  دینک ، ادیپ  سنا  رتشیب  نآرق  اب  امش  هچ  رھ  تسا . رکذ  مھ  نآرق  تسا ؛ رکذ »  » لباقم یهطقن  تلفغ »  » سپ بخ  تلفغ . زا  میربیم 

هبقارم ناسنا  جورع  ناکلپ  دـنیوگیم  دـننکیم و  دـیکات  نآ  یور  کولـس  لھا  انعم و  لھا  همھ  نیا  هک  هبقارم  ناـمھ ] [ ؛ دـندحتم اـنعم  کـی  هب  اـی  ناـسمھ  اـبیرقت  هبقارم »  » و

نودـب دـنیامرفیم  ناشیا  هک  مدـید  یتقو  کی  ناشیا  یاھدرگاش  زا  یکی  ای  ینادـمھ  یلقنیـسحالم  دـنوخآ  موحرم  تاـشیامرف  رد  منکیم  ناـمگ  ندوب . دوخ  بقارم  تسا ؛

اب سنا  نآرق ، توالت  نیاربانب  دـنامیم . یقاب  ناسنا  یارب  مھ  یونعم  لاح  نآ  دوب ، هبقارم  رگا  دـنامیمن ؛ یقاب  لاح  نیا  اما  دوشیم  ادـیپ  ناسنا  یارب  لاح  یھاگ  مھ  هبقارم 

. دراد ار  تایصوصخ  نیا  نآرق 

« : نآرق اب  سنا   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

ینابر  /   ١٣٩٠/٠١/٣٠ نسحم  هدنسیون :  نآرق /  اب  سنا  داجیا  رنھ 

یناشاک  /   ١٣٧٨/٠٧/٠١ یوداھ  رغصا  هدنسیون :  تایاور /  رد  نآرق  اب  سنا  بتارم 

« نآرق اب  سنا   » 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 22هاگياپ  هحفص 22 
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