
روشک  / ٠۵/١٣۶٨/٠۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ناش رگراـک  هک  دـننادب  دـننک و  کرد  ار  وا  شقن  تیمھا  ناـش و  دـیاب  مدرم  نالوئـسم و  دراد . شود  رب  ار  ینیگنـس  راـب  هک  دـنک  ساـسحا  دـیاب  رگراـک  زین  یونعم  ی  هبنج زا 

باسح هب  اھـشزرا  وزج  یناـسفن ، تایـصوصخ  زا  یرایـسب  یتح  تسین ؛ شزرا  الـصا  ندوب  راد  لوپ مالـسا ، یـشزرا  ماـظن  رد  دراد . هعماـج  رد  ییـالاب  یناـسنا  یونعم و 

هب دـش ؛ دـھاوخ  فعاضم  نآ  شزرا  دـشاب ، رثوم  هعماج  یگدـنز  دربشیپ  رد  هدـش ، ماجنا  راک  رگا  و  تسا ، شزرا  کی  دـنک - راک  شدوخ  یارب  ول  و  ندوب - رگراک  اـما  دـیآ ؛ یمن

اریز تسا ؛ یونعم  زایتما  کی  وا  یارب  اـما  دوش ؛ یمن بوسحم  رگراـک  یارب  یداـم  زاـیتما  ندیـسوب ، رگراـک  تسد  دیـسوب . ار  رگراـک  تسد  ص )  ) مرکا لوسر  رطاـخ ، نیمھ 

شزرااب عضاوم  اھراعـش و  موادت  ظفح و  ناریا و  زیزع  تلم  ی  هنادنمتفارـش تایح  ی  همادا هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  نارگراک  امـش  درب . یم الاب  هعماج  رد  ار  رگراک  ناش 

. دـیھد ماجنا  بوخ  هنازوسلد و  هناصلخم و  ار  راک  نیا  یتسیاب  تسا . رـسیم  امـش  شالت  راک و  اب  یناھج ، رابکتـسا  ملاع و  یاھردـلق  لباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

دیآ دوجو  هب  یدیدج  یدیلوت  یاھدحاو  دننک و  راک  دوخ  ناوت  تیفرظ و  ی  همھ اب  تاجناخراک  ات  دننک ، نیمات  امش  یارب  ار  هیلوا  داوم  دننک  یعس  یتلود  نالوئسم  دیاب  هتبلا 

. دنوش زکارم  نیا  بذج  راک  یاھورین  و 

. دنزادرپب تیفیک  اب  یاھالاک  دیلوت  هب  هجو  نیرتھب  هب  دنھد و  رارق  مدرم  یداصتقا  تکرح  قنور و  ماظن و  تمدخ  رد  ار  ناشدوخ  راک  هک  دننک  ادـیپ  ار  نادـیم  نیا  دـیاب  اھرگراک 

دوخ راک  دیاب  امـش  دھد . ماجنا  یراک  مکحم اب  ار  راک  هک  یمدآ  نآ  رب  ادخ  تمحر  ینعی  هنقتاف ؛» المع  لمع  ارما  محر هللا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  ص )  ) مرکا لوسر  زا 

بسانم شاداپ  دنکن و  ای  دنکب  کرد  ار  امـش  شالت  یتلود ، ریغ  یتلود و  یامرفراک  نآ  لاح  تسا ؛ ظوفحم  ادخ  شیپ  امـش  شالت  هک  دینادب  دینک . هضرع  هجو  نیرتھب  هب  ار 

رظن رد  ار  شزرا  نیا  دیاب  ام  تسا و  لاعتم  یادـخ  بولطم  یراک ، مکحم نیا  سفن  دـنھدب . شاداپ  نآ  اب  بسانتم  دـننک و  کرد  ار  امـش  شالت  دـیاب  هتبلا  دـھدن . ای  دـھدب  ار 

. میشاب هتشاد 

نارگراک  / ١٣۶٩/٠٢/١٢ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

، میظع ینیشام  یاھراک  یتسد ، یاھراک  کچوک ، یاھھاگراک  گرزب ، یاھھاگراک  دنتسھ  راک  لوغشم  ییاجرھ  رد  یشخب و  رھ  رد  هک  منک  یم شرافس  نارگراک  هب  نم 

تفرشیپ هعسوت و  یارب  امش  هک  یراک  نیا  دننادب . تدابع  مھ  ار  راک  دننک و  یقلت  یدج  راک  نارود  ار  نارود  نیا  دننادب ، راک  زور  ار  اھزور  نیا  ییاتسور  یزرواشک و  یاھراک 

رد ار  اـھ  نآ دـنرادب ؛ ار  نموم  مدرم  نیا  فعـضتسم و  مورحم و  رگراـک و  تاـقبط  ساـپ  هک  منک  یم شرافـس  مھ  نالوئـسم  هب  تسا . یعطق  تداـبع  کـی  دـینک ، یم روـشک 

. دنھدب رارق  هجوت  دروم  دنراد ، یتلود  یاھ  هاگتسد اب  هک  ینوگانوگ  تاعجارم  ریاس  رد  یرادا و  تاعجارم  رد  نیناوق ،

یگنھرف  / ١٣۶٩/٠٩/١٩ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

شالت هب  جایتحا  میزادـنیب ، هار  هعماج  رد  هملک  حیحـص  یانعم  هب  ار  یداصتقا  ی  هعـسوت میھاوخب  ام  رگا  میراد . یزاب  نادـیم  یمومع ، گنھرف  ی  هنیمز رد  راک  یارب  ام  اعقاو 

رھظم هک  تسا  حرطم  ملاس  گنھرف  کی  رد  هک  نانچ نآ ار ، راک  هب  قشع  راک و  نادـجو  راک و  گنھرف  نآ  ام ، یملع  رگوجتـسج  ققحم و  یتح  هک  یماداـم  میراد . یگنھرف 

مھ یمھم  یاھ  هاگشیامزآ الثم  میدرک و  تیبرت  یگرزب  ناققحم  ام  هک  میریگ  دوب . دھاوخ  هدیاف  یب ققحم ، نیا  دوجو  دشاب ، هتشادن  تسا  یمالـسا  گنھرف  مھ  شیلاع 

ام دوخ  نایم  زا  شیپ ، اھنرق  رد  هک  یناسک  نآ  زا  معا  مینیب ، یم ایند  رد  ام  هک  یگرزب  ناققحم  نیا  دش . دھاوخ  لیدبت  یـصخش  راک  کی  هب  نیا  میتشاذگ ؛ ناشرایتخا  رد 

یمیـش و گرزب  نادنمـشناد  نیمھ  لیبق  زا  دنتـساخرب  اھییاپورا  نیب  زا  ریخا ، نورق  رد  هک  یناسک  نآ  هچ  نارگید و  اھ و  مایخ اـھ ، یمزراوخ اھانیـس ، نبا لـثم  دنتـساخرب 

یارب عفن  لوپ و  یتحار و  یـصخش و  یگدنز  دندرک و  شومارف  یگدنز  رد  ار  ناشدوخ  اتقیقح  هک  مینیب  یم ، مینک یم هاگن  اھ  نیا یگدنز  هب  یتقو  هریغ  تایکلف و  یعیبط و 

راک و ملع و  قیقحت و  عفن  هب  دندرک و  شومارف  ار  دراوم  نآ  اعقاو  ناشیـضعب  دندرک . شومارف  مییوگن  رگا  دندادن ، رارق  روحم  القا  دـنداد ؛ رارق  مود  ی  هجرد رد  الـصا  ار  ناشدوخ 

ار نآ  هکلب  دندادن ؛ رارق  روحم  ار  یصخش  یگدنز  دنداد و  تیمھا  تفرـشیپ  راک و  ملع و  قیقحت و  هب  القا  مھ  رگید  یـضعب  دندرک . یم یگدنز  تنکـسم  رقف و  رد  تفرـشیپ ،

. دنتشاذگ هیشاح  رد 

یاھحرط امـش  رگا  دراد . یداصتقا  ی  هعـسوت اب  میقتـسم  طابترا  یرادا ، راک  مینک ؟ هدـنز  یرادا  راک  طیحم  رد  ای  روشک و  ناققحم  نیب  رد  ار  هیحور  نیا  میناوت  یم هنوگچ  اـم 

ار حرط  نیا  درک و  دھاوخ  عیاض  ار  نآ  دیھدب ، راک  تیفیک  زا  یھاگآ  داوس و  زا  یراع  راک و  نادجو  زا  یراع  جوعم و  طلغ و  یرالاس  ناوید ی  هعومجم کی  تسد  هب  ار  یداصتقا 

ای مینکب ؟ قیرزت  دـھد  یم لیکـشت  ار  ام  یناوید  میجح  لکیھ  هک  نامدوخ  یرادا  ی  هعومجم نیا  رد  ار  راـک  نادـجو  یھاـگآ و  میناوت  یم هنوگچ  اـم  دـناسر . دـھاوخن  رمث  هب 

«، هنقتاـف ائیـش  لـمع  نم  محر هللا  : » هتفگ هک  ار  مالـسا  ی  هیـصوت تاـجناخراک ، رد  شـالترپ  یھاـگراک  یاـھطیحم  داـجیا  تخاـس و  دـیلوت و  ی  هنیمز رد  میناوت  یم هنوگچ 

دعب دیآ ، یم نوریب  هناخراک  زا  ام  لیبموتا  یتقو  هک  مینک ، قیرزت  رگراک  هب  ار  دیلوت  یارب  نتشاذگ  مامت  گنس  ماکحتـسا و  راک و  تمالـس  ناقتا و  میناشوپب و  لمع  ی  هماج

رد دورن ؛ رد  راک  زا  درف  نیا  هک  مینک  راک  هچ  ای  تسین ؟ روط  نیا ایند ، رگید  ی  هطقن نالف  دـیلوت  هک  یلاح  رد  دوشن ؛ زاب  شچیپ  نـالف  اـی  دـنکن ، قل  قل نآ  رد  ـالثم  هاـم  کـی  زا 

یاھحرط رد  ار  راک  تمالس  راک و  یریگیپ  راک ، نادجو  راک ، رد  تیدج  راک ، حور  میناوت  یم هنوگچ  ام  دننک ؟ راک  دننک  یم یعـس  رتشیب  دنراد و  قوش  راک  هب  نارگید  هک  یلاح 

؟ مینک قیرزت  اھ  نآ هب  ار  راک  هب  طوبرم  تامولعم  راک و  نادـجو  راک و  گنھرف  میربب و  الاب  ار  هعماج  یمومع  گنھرف  هکنیا  نودـب  میریگب ؛ رظن  رد  نامدوخ  یداصتقا  ی  هعـسوت

. تشگرب گنھرف  هب  هک  دینیب  یم سپ ،

ناملعم  / ١٣٧٠/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ساسحا رشق و  نیا  ناشکتمحز  تمحز  شالت و  رگراک و  دوجو  هب  هتسب  دنفلاخم  نیمھ  اب  ایند  رد  ام  نانمشد  هک  روشک  تلم و  لالقتسا  ینعی  بالقنا ، گرزب  راعـش  کی 

رجا وا  هب  ربارب  هد  لاعتم  یادـخ  دـھدب ، ماـجنا  یا  هنـسح راـک  سکرھ  ینعی  اـھلاثما .» رـشع  هلف  هنـسحلاب  اـج  نم   » هک دـنک  ساـسحا  دـیاب  رگراـک  تساـھ . نآ رد  هنـسح 

لوط رد  هک  ار  یگدرب  یاھ  هتشر نیا  ینعی  دتسیاب ، دوخ  یاپ  یور  رب  دیاب  ناملسم  یناریا  میتفگ  ام  رگا  هک  دنک  ساسحا  ملعم  ای  تسا . هنسح  نامھ  راک ، نیا  دھد . یم

هک یزور  نآ  دربـب . نـیب  زا  دـنکب ،» راـک  دـناوت  یمن یناریا  : » دـنتفگ یم هـک  ار  یرامعتــسا  طـلغ  گـنھرف  نـیا  دـنک و  زاـب  دنتــسب ، وا  یاـپ  تـسد و  ندرگ و  هـب  نرق  هـس  ود ،

نامھ نیا ، دـنک !»؟ هرادا  ار  تفن  دـھاوخ  یم روطچ  دزاسب ، گنھلول  کی  دـناوت  یمن یناریا  : » تفگ یولھپ  لاـجر  زا  یکی  دـننک ، یلم  تکلمم  نیا  رد  ار  تفن  دنتـساوخ  یم

تـسرد ام  دیاب  مھ  ار  ناتتعنـص  دیآ ؛ یمنرب یراک  امـش  زا  هک  دـندرک  اقلا  نیقلت و  ام  تلم  هب  هدزرامعتـسا و  ناملـسم و  یاھتلم  هب  نارگرامعتـسا  دوخ  هک  تسا  یگنھرف 

! مینادرگب ام  دیاب  مھ  ار  ناتتلود  مینک ، یزیر  همانرب ام  دیاب  مھ  ناتسرادم  یارب  مینک ، حالصا  ام  دیاب  مھ  ار  ناتیزرواشک  مینک ،

رگا دنتخادنا . بقع  لاس  دص  ار  ام  دـندرک ، لیمحت  تلم  نیا  رب  دـندروآ و  تکلمم  نیا  رـس  رب  مھیلع ) هنعل هللا   ) راجاق نادـناخ  و  مھیلع ) هنعل هللا   ) یولھپ نادـناخ  هک  یتلذ 

ریذپ ناکما دـمآراک ، یناسنا  یورین  تیبرت  اب  زج  ایآ  دریگب ، رارق  مالـسا  ناریا و  عفانم  حـلاصم و  رایتخا  رد  یناریا  ناشخرد  دادعتـسا  نیا  دوش و  هتـشادرب  تلذ  نیا  میھاوخب 

غیت هب  اـت  داد ، دـھاوخ  لقیـص  دیـشارت و  دـھاوخ  یـسک  هچ  ار  هتفرگ  رھاـظلا  یلع زلف  نیا  اـی  هریت ، رھاـظلا  یلع گنـس  نیا  درک ؟ دـھاوخ  ار  تیبرت  نیا  یـسک  هـچ  تـسا ؟

راک یگنھرف ، راک  راک : معا  یانعم  هب  تسا  راک  لوغـشم  یمالـسا  یروھمج  رد  هک  سکرھ  تسا . ملعم  شقن  نیا ، ملعم . دھدب ؟ ماجنا  راک  همھ  دوشب و  لیدـبت  یا  هدـنرب

راک هک  زور  کی  امـش  تسا . هدشن  فلت  یگدوھیب  هب  شرمع  سپ  دنک ، یم راک  ادخ  یارب  دـھد و  یم ماجنا  هنـسح  هک  دـنادب  دـیاب  دـیفم  حیحـص و  یتامدـخ  راک  یداصتقا و 

هکنآ هن  تسا ؛ مالـسا  گنھرف  نیا ، دیا . هدناسر ددم  هعماج  یلماکت  ریـس  هب  زور  کی  و  دیا ، هدیـشخب هدـیاف  تلم  هب  زور  کی  دـیا ، هدرک هریخذ  یھلا  ناوید  رد  زور  کی  دـینک ،

فلت شرمع  هتفر و  ردھ  هب  شراک  هک  دنک  یم ساسحا  راک ، لاس  یس  زا  دعب  یسک  هک  دنیب  یم ناسنا  ام ، نویزیولت  ویدار و  یرنھ و  یاھ  همانرب زا  یضعب  رد  هنافـساتم 

هریخذ ادـخ  شیپ  لاس  یـس  دـیا و  هدرب ولج  ار  هعماج  نیا  لاس  یـس  دـیدرک ، راـک  تسرد  لاـس  یـس  رگا  تسین . ینآرق  یمالـسا و  گـنھرف  گـنھرف ، نیا  تسا ! هدـش 

میھافم نیا  دوشب . سکعنم  مھ  ام  رنھ  رد  دـیاب  گنھرف  نیمھ  تسا . یمالـسا  ینآرق و  گنھرف  نیا ، دـیا . هتفر ولج  ناتدوخ  لاس  یـس  دـیدرک ، راک  تسرد  رگا  دـیا . هدرک

« راک گنھرف   » 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 7هاگياپ  هحفص 1 
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. دبای ساکعنا  ام  یویدار  نویزیولت و  امنیس ، اھملیف ، اھ ، همانشیامن رد  دیاب 

فرح یرنھ  یاھبلاق  رد  طلغ ! دـننک ، یم ارجا  طلغ ! دنـسیون ، یم دوشب . انـشآ  یمالـسا  رکفت  قاـمعا  اـب  دـھاوخ  یم یک  اـم ، یرنھ  یمـسر  هاگتـسد  نیا  مناد  یمن نم 

ساسحا یارب  هک  ملعم  امـش  دـینک ، یم راک  نسح  تین  اـب  نادـجو و  اـب  بوخ و  هک  رگراـک  امـش  دـیوگ ، یم مالـسا  تسین . روط  نیا مالـسا  قطنم  ارچ !؟ طـلغ ! دـننز ، یم

راگدرورپ شیپ  رد  یا  هنـسح هریخذ و  ناتراک ، تعاس  کیرھ  دـینک ، یم راک  هعماج  یاھھرگ  ندوشگ  هعماـج و  دربشیپ  یارب  هک  دـنمراک  امـش  دـیھد ، یم سرد  تیلوئـسم 

، عرازم اھ و  هناخراک نارگراک  ناملعم ، دـنک . یمن ادـیپ  تلاسک  یگتـسخ و  رگید  یراک ، نینچ  زا  ناسنا  درب . یم ولج  تعاس  کی  ار  تلم  نیا  ناتراک ، تعاس  کیرھ  تسا ؛

، تسا یراک  نینچ  لوغشم  یمالسا  روشک  نیا  زا  یی  هطقن رھ  رد  هک  یـسکرھ  و  روشک ، تینما  میرح  زا  ناعفادم  ییارجا ، یاھ  هاگتـسد نادنمراک  ناققحم ، نارگتعنص ،

شراک رگید  هک  دـنکب  ساسحا  رگا  دـیآ ، یم دورف  هلحرم  کی  ندـنارذگ  یارب  هار  نیب  لزنم  رد  یتقو  رفاسم  هک  تسا  نیا  مھم  ی  هتکن تسا . تداـبع  لاـح  رد  هک  دـنادب  دـیاب 

. دیشاب هتشاد  دای  رد  ار  نیا  تسا ؛ هدنام  هار  رد  رفاسم  نیا  هدش ، مامت 

یسمش  / ١٣٧١/٠١/٠١ یرجھ  لاس ١٣٧١  لولح  تبسانم  هب  یربھر  مظعم  ماقم  یزورون  مایپ 

، دنک هجوتم  ام  تیناقح  هب  ار  ایند  تسا  هتـسناوت  هدوب و  روشک  نیا  تالکـشم  ی  همھ یاشگراک  هک  یدنمورین  یوق و  روضح  هب  بالقنا ، یاھ  هنحـص رد  دیاب  نامزیزع  تلم 

میراد ار  تاباختنا  ی  هلاسم کیدزن ، یا  هدـنیآ رد  نینچمھ  تسا . مھم  رایـسب  زور  نیا  ییامیپ  هار رد  مدرم  روضح  هک  میراد  ار  سدـق  زور  هدـنیآ ، یاھزور  رد  ام ، دـنھد . همادا 

تسا یدایز  لحارم  تلود ، اب  نوگانوگ  یاھ  یراکمھ یزاسزاب و  رما  رد  هلمج  زا  اھ ، هنیمز ی  همھ رد  هدنیآ ، رد  تسا . زاس  تشونرس  مھم و  رایسب  نآ ، رد  مدرم  روضح  هک 

یگدنزاس رد  مدرم  روضح  تیفیک  یارب  هک  مھاوخ  یم مھ  رازگتمدخ  شکتمحز و  نیلوئـسم  زیزع و  تلود  زا  دھد . ناشن  لحارم  نآ  ی  همھ رد  ار  دوخ  روضح  دـیاب  تلم  هک 

، دشاب هک  یا  هھبج رھ  رد  راک ، اتقیقح  زورما  دننادب . الاو  شزرا  کی  ار  راک  هک  منک  یم هیصوت  همھ  هب  دننک . یھدنامزاس  روشک  یزاسزاب  یارب  ار  نانآ  یزیر و  همانرب روشک ،

دیاب مدرم  دشاب . یمومع  حـلاصم  تلم و  روشک ، فادـھا  تھج  رد  ناشراک  هک  دنـشوکب  دـیاب  دـننک ، یم راک  ناشدوخ  یارب  هک  مھ  یناسک  دوش . یم بوسحم  داھج  کی 

هاتوک تدم و  دنلب  رد  تلم ، یاھدرد  جالع  دـننک . ظفح  تسا  دـنمجرا  شزرااب و  رایـسب  هک  ار  یلم  تدـحو  صوصرم  ناینب  یلدـمھ و  دـیاب  دـننک . ظفح  ار  ناشدوخ  تدـحو 

. تسا یگچراپکی  تدحو و  تدم ،

نارگراک  / ١٣٧١/٠٢/٠٩ ناملعم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هچ یزرواشک و  دیلوت  هچ  ینف ، یتعنص و  دیلوت  هچ  دنک  یم دیلوت  یگدنزاس و  دنک ، یم راک  هک  یسک  هک  تسین  نیا  طقف  تسا . یمالـسا  تلیـضف  کی  شزرا و  کی  راک ،

ندرک مسجم  ندرک و  هدنز  لاح  رد  هدننکدیلوت ، رگراک  رھ  هکلب  دروخب ؛ ینان  ات  دھد  یم ماجنا  ار  یلغـش  تسا و  هدنزاس  دیفم و  یوحن  هب  هعماج  یارب  هک  یدیلوت  هنوگرھ 

ات بالقنا  زا  دـعب  یاھلاس  لوط  رد  ام ، زیزع  نھیم  یمالـسا و  ماـظن  هک  مینک  ضرع  میناوت  یم یرگید  ناـیب  اـب  تسا . شزرا  تلیـضف و  راـک ، تسا . یمالـسا  تلیـضف  کـی 

تلیضف و نانمشد  ناریا و  مالسا و  نانمشد  زورما ، ات  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  هک  تسا  یحضاو  تقیقح  نیا ، تسا . هدوب  هنیـس  هب  هنیـس  ور و  هبور نانمـشد  اب  زورما ،

وـس تاین  تثابخ و  اما  دنا ؛ هدروخ تسکـش  ابلاغ  هتبلا  دـندادن . تسد  زا  ناریا  تلم  هب  زیزع و  ناریا  هب  یمالـسا و  یروھمج  هب  ندز  هبرـض  یارب  ار  یتصرف  چـیھ  یتسرد ،

زورما یایند  تسا . نانمـشد  اب  هلباقم  یارب  شـالت  طـیحم  یمالـسا ، ناریا  طـیحم  سپ  دـنا . هدربن شیپ  زا  یراـک  دراوم ، زا  یرایـسب  رد  هچرگ  دـنا . هداد ناـشن  ار  ناـشدوخ 

زا دـنکن ، هلباقم  ناراوخ ، ناھج نانمـشد و  اب  هک  یتلم  رھ  تسا . هتخاس  شراک  دـنکن ، هزرابم  عافد و  راوخ ، یمدآ  یاھگرگ  اب  هلباـقم  رد  هک  سکرھ  تسا . هزراـبم  یاـیند 

رگراک هک  امـش  تسا . هزرابم  کی  راک ، یمالـسا ، هزرابم  یداھج و  ی  هزرابم میظع  نادـیم  نیا  رد  مینیب . یم ایند  رد  ار  شحـضاو  یاـھ  هنومن هک  ناـنچمھ  تسا ؛ هتفر  نیب 

شیاسآ روشک و  ینادابآ  هب  و  زاین ، یب ناگناگیب  نانمشد و  زا  ار  امـش  روشک  راک ، نیا  دیتسھ ، یراک  لوغـشم  هک  هطقن  رھ  رد  ای  هعرزم و  رھ  رد  هناخراک ، رھ  رد  دیتسھ ،

رد ام  دوبن ، دیلوت  فص  رد  یدیلوت و  یاھ  هاگتسد رد  نارگراک  ی  هزرابم گنج ، نارود  رد  رگا  تسا . یرثوم  رایسب  ی  هزرابم نیا  دیا و  هزرابم لاح  رد  امش  دنک . یم کمک  مدرم 

راک زا  ار  عرازم  ای  اھ  هناخراک دندرک  یم شالت  نانمـشد  بالقنا  یزوریپ  لیاوا  رد  صوصخب  نارود  نیا  لوط  رد  هک  دیا  هدرک هدھاشم  امـش  اذل  میدرک . یم ادیپ  یدب  عضو  گنج 

هک نمـشد  هتبلا  دندرک . یم تاغیلبت  شالت و  اھ  هناخراک ندرک  لیطعت  یارب  ردقچ  دش و  یم رـشتنم  همان  بش ردقچ  لیاوا ، نآ  هک  دشاب  ناتدای  دیاش  دننک . مورحم  یدیلوت 

لیطعت اھ  هناخراک مھاوخ  یم نم   » دیوگ یمن هک  نمشد  دنک . یمن فارتعا  احیرص  هک  ار  نیا  دروخب ». تسکـش  مالـسا  ات  دوش  لیطعت  هناخراک  مھاوخ  یم نم   » دیوگ یمن

. درادب ناھنپ  موتکم و  ار  شدیلپ  تین  هک  دراذگ  یم یمسا  دوخ ، تامادقا  یور  نمشد  دنامب ». جاتحم  ناریا  ات  دوش 

ار شالت  نیا  دـنناشکب . لیطعت  هب  ار  ام  یاھ  هناخراک ات  دـندرک  یم تسرد  نیغورد  یاھراعـش  لیبق ، نیا  زا  و  نیمورحم » قوقح  نتفرگ   » ناونع هب  رگراـک »، قح   » ناونع هب 

نارگراک یاھتسد  نیمھ  رگراک . ی  هقبط نیمھ  دز ؟ یمالسا  یروھمج  مالسا و  نانمشد  ناھد  رب  یسک  هچ  درک و  یثنخ  یـسک  هچ  ار  شالت  نیا  داد ؟ باوج  یـسک  هچ 

نارگراک منک : ضرع  مھاوخ  یم نم  دنک . یم ادیپ  تیفیک  اھراک  تقو  نآ  دشاب ، اونمھ  هارمھ و  نموم  لد  اب  دـمآراک ، تسد  یتقو  دـندرک . یم تکرح  نموم  یاھلد  اب  هک  ام 

ماجنا رت  مکحم رتھب و  تیفیک  اب  دیناوت  یم هچرھ  ار  هزرابم  نیا  دنا . هزرابم لوغشم  هک  دننادب  دنتـسھ ، روشک  ینادابآ  یارب  یا  هدنزاس راک  لوغـشم  هک  هطقن  رھ  رد  روشک ،

ماجنا مکحم  بوخ و  و  دھد ، ماجنا  یراک  هک  ار  یـسک  رگراک و  دـنک  تمحر  دـنوادخ  هنقتاف ». المع  لمع  ارما  محر هللا  : » دومرف هک  ما  هدرک ضرع  ررکم  ار  ثیدـح  نیا  دـیھد .

هک اھزور  نیا  تسا . یمالـسا  روتـسد  گنھرف و  نیا ، دـھد . لیوحت  دـنک و  ارجا  راک  یاھدرادناتـسا  دودـح و  اھرایعم و  زا  رتھب  رتالاب و  ار  شراک  دـیاب  ناملـسم  رگراـک  دـھد .

زورما هک  دـننک  هیکت  هتکن  نیا  یور  دـیاب  ناگدنـسیون ، مھ  روشک و  یرگراک  ماظن  نیلوئـسم  مھ  نارگراک ، دوخ  مھ  هک  تسا  نیا  مضرع  تسا  نارگراک  تشادـگرزب  یاھزور 

نامرس زا  هلئسم  میھد و  ماجنا  یراک  الاح   » مینالوبقب دوخ  هب  هک  داد ، ماجنا  دیابن  فیلکت  طاقـسا  ناونع  هب  ار  راک  تسا . هزرابم  تدابع و  کی  شزرا و  تلیـضف و  کی  راک ،

شدوخ یگدـنز  هکنیا  رب  هوالع  دوخ ، راک  اب  رگراک  دوش . یقلت  دـیابن  روآرد » نان  طقف   » یا هلوقم ناونع  هب  راک  درک . یقلت  دـیابن  یلیمحت  رما  کی  ناونع  هب  ار  راک  دوش »! زاب 

. تسا یھلا  لمع  گرزب و  تدابع  کی  نیا ، و  دنک . یم نیمات  زین  ار  هعماج  یگدنز  دنک ، یم نیمات  ار 

ناملعم  / ١٣٧٣/٠٢/١٣ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد یرازبا  ی  هلزنم هب یدنمشزرا  نیا  هب  سنج  زورما  دنبحاص . ار  تفن  زا  یا  هدمع شخب  هنافساتم  تسا ، یکی  یللملا  نیب رگتراغ  نادزد  اب  ناشتسد  هک  ییاھتلود  نامھ 

یا هدع هراومھ  هنافساتم  دنا و  هدرک ارجا  یحارط و  زورما ، هب  ات  شیپ  لاس  اھھد  زا  ار  یتسایس  نینچ  اھ  نآ دنراد . جایتحا  نآ  هب  ادیدش  هک  تسا  یناگدننک  فرـصم تسد 

یناریا و ی  هدننکدیلوت یناریا ، ناوج  یناریا ، رگراک  زا  معا  ناریا - تلم  رگا  یتیعـضو  نینچ  رد  دـننک . یم یراکمھ  اھ  نآ اب  زین ، هتـسباو  یاھروشک  نئاخ  نارادمتـسایس  زا 

، دوخ تفن  شورف  جاتحم  یفرـصم ، یاھزاین  تادراو و  تارداص و  رطاخ  هب  هک  دزاسب  یا  هنوگ هب  ار  روشک  نیا  دوش و  لمع  دراو  دوخ  تریغ  شـالت و  ی  همھ اـب  یناریا - ملعم 

یناریا رگراک  هک  هنوگ  نیا هب  دش ؟ دھاوخ  ریذپ  ناکما هنوگچ  راک  نیا  دوب ! دھاوخ  روشک  نیا  ی  هدنیآ زورما و  هب  یگرزب  تمدخ  هچ  دـینیبب  دـشابن ، نییاپ  تمیق  نیا  اب  مھ  نآ 

ناوج ناوجون و  هب  ار  یمالسا  رکفت  نیا  ناملسم ، یناریا  ملعم  نینچمھ ، دنک . تبرق » دصق   » دوخ راک  ماجنا  یارب  اعقاو  یفراعت . تدابع  هن  دنادب ، یعقاو  تدابع  کی  ار  راک 

نآ دنک . ادیپ  رولبت  مسجت و  تلم ، نیا  دادعتـسا  ی  همھ رگید  هک  دوش  راک  نانچ  نامتاقیقحت ، ملعت و  میلعت و  زکارم  اھھاگراک و  رد  رگید  لاس  هد  هکنآ  ات  دھد  دای  زومآ  شناد

شزرا و دش . دھاوخ  نیمات  روشک  نیا  تمظع  وربآ و  ظوفحم و  روشک  یاھ  هیامرـس رفـص ، نمـشد  یداصتقا  طلـست  اج ، همھ  رد  سک  همھ یارب  هافر  تحار ، یگدنز  تقو ،

. دوب هنوگ  نیا اعقاو  دوب » هنوگ  نیا یرھطم  دیھش   » متفگ رگا  دوش . یم مولعم  هنوگ  نیا ملعم  رگراک و  رشق  ود  راک  تیمھا 

ییاوھ  / ٠٩/٢۶/١٣٧۴ هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

هب سکرھ  رگا  تسا . تدابع  کی  یماظن ، فادھا  یارب  یماظن و  طیحم  رد  یملع  شالت  نیا  هک  دینادب  دیناد و  یم ینشور  هب ار  نیا  لیصحتلا ، غراف وجشناد و  نازیزع  امش 

یسفن لیمکت  تیبرت و  ملع و  هار  ندومیپ  رھ  یناوج و  عمج  تیبرت  رھ  یمادقا ، شالت و  رھ  هک  دیمھف  دھاوخ  دنک ، هاگن  نآ  ی  هدنیآ نشور  قافآ  زیزع و  ناریا  زورما  تیعضو 

هاگتـسد نیا  رـساترس  رد  دمحب هللا  زورما  تسا . هنـسح  کی  راگدنام و  راک  کی  تدابع ، کی  دریگ ، یم ماجنا  روشک  نیا  میظع  یاھ  هاگتـسد یاھـشخب  زا  شخب  رھ  رد  هک 

« راک گنھرف   » 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 7هاگياپ  هحفص 2 
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هب یعمج  دنمرگرـس . گرزب  تانـسح  اھراک و  هب  یرامـش  یب یاھناسنا  یماظن - ریغ  یاھـشخب  هچ  یماظن و  یاھـشخب  هچ  دراد - هدـھع  هب  ار  روشک  ی  هرادا هک  یمیظع 

- بالقنا گرزب  یاھراعش  نتشادھگن  هدنز  یارب  ار  دوخ  تمھ  ی  همھ مھ  یعمج  و  دنمرگرس ، دشر  هب  ور  یاھلـسن  تیبرت  راک  هب  یعمج  دنلوغـشم ، روشک  یگدنزاس  راک 

، راختفا زا  رپ  خیرات  نیا  نشور ، قافآ  نیا  دیـشر ، تلم  نیا  نھک ، روشک  نیا  تسا و  مرگرـس  یراک  هب  سکرھ  دننک . یم فرـص  تسا - روشک  نیا  یلم  یاھراعـش  زورما  هک 

تاھج ی  همھ رد  دنتسھ و  روشک  نیا  رد  یگدنز  تمالس  تھج  رد  نتفای  انعم  نتفرگ و  ناج  لاح  رد  روشک ، نیا  لاعف  نموم و  ناناملسم  زورما  یاھـشالت  اب  همھ ، همھ و 

. دومرف ردقم  ار  یزیمآراختفا  تیعضو  نینچ  روشک ، نیا  تلم و  نیا  یارب  هک  مینک  یم رکش  ار  ادخ  دننک . یم تکرح 

روشک  / ٠٢/١٢/١٣٧۵ ناملعم  نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یونعم و شزرا  تسین . نیرفآ  شزرا  نیا  دناخرچ ، یم ار  یخرچ  دنک و  یم تکرح  ییوزاب  هکنیا  فرـص  تسا . هدننک  نییعت راک  حور  تسین ؛ هدننک  نییعت راک ، ی  هدام سفن و 

اجنآ هب  یملعم  دوـش و  یم لیکـشت  یـسالک  هکنیا  فرـص  تسا ؟ یزیچ  هچ  تمدـخ  رد  ددرگ و  یم هک  یارب  ددرگ ، یم هـچ  یارب  خرچ  نـیا  دـید  دـیاب  تـسا . مـھم  یقـالخا 

هتـشغآ تاـمولعم  فراـعم و  اـب  ار  وا  حور  هملک  هـب  هـملک  دـنک و  یم تـیبرت  ار  درگاـش  ناـج ، هتفاـب ز  لد و  هدـینت ز  ی  هـلح اـب  دراذـگ و  یم هیاـم  دوـخ  لد  ناـج و  زا  دور و  یم

تمـس و هچ  هب  تیبرت  میلعت و  نیا  تسیچ و  تھج  فدـھ و  تسیچ ، دوـش ، یم هداد  شزوـمآ  هک  یا  هداـم نآ  دـید  دـیاب  دـنک . تسرد  شزرا  هک  تـسین  یفاـک  دـیامن ، یم

. تسا مھم  نیا  نم ! نازیزع  دریگ . یم ماجنا  ییوس 

روشک  / ٠٢/١٢/١٣٧۵ ناملعم  نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یھلا یونعم و  یاـھ  هولج ی  هصرع زورما  هک  یمالـسا - ناریا  هکنیا  یارب  دـنک ، یم یـشالت  هنوگرھ  اـی  تیریدـم و  یحارط و  اـی  دـنک ، یم راـک  یا  هناـخراک رد  هک  یرگراـک  نآ 

رگراک نیا  راک  یا  هظحل رھ  دنک ، ادیپ  انغتسا  دشابن و  تردق  نآ  تردق و  نیا  یداصتقا  میرحت  نارگن  ددرگ و  زاین  یب اھ  هناگیب زا  دوش و  دابآ  دنک و  ادیپ  تفرشیپ  دشر و  تسا -

وا هب  هک  یسک  نآ  دوش . یمن مک  مھ  رگراک  نآ  مھـس  زا  تسا و  میھـس  تدابع  نیا  رد  دنک ، کمک  راک  نیا  هب  یـسکرھ  دنک . یم تدابع  کی  دھد و  یم ماجنا  هنـسح  کی 

کی هکنیا  هن  دریگ . یم ماـجنا  هنـسح  هد  دنمیھـس و  رفن  هد  دریگ ، یم ماـجنا  لـمع  کـی  یھاـگ  تسا . هنوگ  نیا ادـخ  هاگتـسد  دوـش . یم میھـس  زین  وا  تسا ، هدرک  کـمک 

. دراد ار  تیصوصخ  نیا  امش  روشک  زورما ، تسا . هنوگ  نیا زورما ، دنراد . هناگادج  باوث  لاعتم  یادخ  شیپ  مادکرھ  هکلب  دوش ؛ میسقت  هنسح 

ناملعم  / ٠٢/١٠/١٣٧۶ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رس فرح ، نیا  دھد . ماجنا  یھجو  نیرتھب  هب  ار  نآ  دومن ، دھعت  درک و  لوبق  ار  یراک  سکرھ  هک  تسا  نیا  شا  همزال تسا ، هدش  هدرمش  شزرا  تدابع و  راک ، هک  مالـسا  رد 

راک کی  مھ  میلعت  تیبرت و  یملعم و  باسح ، نیا  هب  هک  یراک  عون  رھ  رد  تسھ . مھ  هناخ  لخاد  راک  یطایخ و  خرچ  یاپ  هعرزم و  لخاد  دـیلوت و  طـخ  یاـپ  سرد و  سـالک 

تالکشم دیلک  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، تفای . دھاوخ  ماجنا  لکش  نیرتھب  هب  راک  نآ  دشاب ، هتـشاد  یراک  نادجو  راک ، ی  هدننک رگا  دنمـشزرا  رایـسب  راک  کی  مھ  نآ  تسا ؛

هدوبن یتسرد  راک  هدش ، نآ  یور  هک  یراک  دش و  بارخ  یھاتوک  تدم  زا  دعب  هک  دینک  یم هدـھاشم  دـیرب و  یم لزنم  هب  دـیرخ و  یم ار  سنج  نالف  امـش  رگا  تسا . روشک 

رد وا  هک  دـنادن  دتـسرفب و  هسردـم  هب  ار  دوخ  دـنزرف  یـسک  داتفا . دـھاوخرب  رگید  نیا  یراک ، نادـجو  دوجو  تروص  رد  دوش  یم ماجنا  هک  یراـک  هب  یداـمتعا  یب ینعی  تسا 

. دوب دھاوخن  رگید  نیا  دش ؛ دھاوخ  یرصنع  هنوگچ  یزیچ و  هچ  هب  لیدبت  هسردم 

ناملعم  / ٠٢/١٠/١٣٧۶ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هچ نمشد  دینیبب  تسا . نیگنس  امـش  تیلووسم  تسامـش ! تسد  رد  روشک  تارقف  نوتـس  لالقتـسا و  راک و  ماوق  هک  یناسک  ناناوج ، نارگراک ، ناملعم ، نم ؛ نازیزع 

همھ دننک ، راک  بوخ  دیاب  همھ  دینک . راک  بوخ  دیاب  دوشن ، طلـسم  امـش  رب  نمـشد  دیھاوخب  رگا  تسا . حیقو  محر و  یب  فاصنا و  یب  ردقچ  نمـشد  دینیبب  تسا . یروط 

تکرب هب  هک  دنامھفب  همھ  هب  دتسیاب و  نمشد  لباقم  رد  دناوتب  دنلبرس ، زارفارس و  ناریا  نیا  یمالـسا و  روشک  نیا  هللااشنا  ات  دنھد ، ماجنا  قیقد  ادخ و  یارب  ار  راک  دیاب 

. دشاب هتشاد  یرابکتسا  العتسا و  تلم ، نیا  هب  تبسن  دناوتیمن  سک  چیھ  ( - ١ «) هیلع یلعی  الو  اولعی  مالسالا   » هک مالسا - 

ناملعم  / ١٣٧٧/٠٢/٠٩ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار روشک  تسا  مھم  رایـسب  هک  تسھ ، اھراک  رد  مھ  اھزیچ  نیا  راکتبا و  عارتخا و  یروآون و  هک  دوب  نیا  مرتحم  ریزو  شرازگ  رد  دیھد  یم ماجنا  هک  یلاعف  راک  اب  امـش  زورما 

رگید تھج  ود  دیھد ، یم ماجنا  هک  یراک  نیا  اب  تسا ، باوث  هفیظو و  تدابع و  شدوخ  راک ، هکنیا  رب  هوالع  دینک  هجوت  زیزع  رگراک  امش  سپ ، دیھد . یم تاجن  یگتـسباو  زا 

اب دیھد ، یم ماجنا  هک  یتکرح  نیا  امـش و  راک  نیا  هک  دینادب  دینک و  ادخ  دـصق  سپ ، ناگناگیب . زا  مدرم  انغتـسا  یرگید  مدرم و  عافتنا  یکی  دراد : دوجو  یلا هللا  برقت  یارب 

. دنک یم کیدزن  ادخ  هب  ار  امش  دصق ، تین و  نیا 

ناملعم  / ١٣٧٨/٠٢/١۵ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دینادب دناد . یم ردق  نیبتاکلا  مارک دنناد ؛ یم ردق  ربمایپ  ادخ و  هلوسر ؛» مکلمع و  یریـس هللا  و  : » دناد یم ردق  ادخ  هک  دینادب  ار  نیا  هتبلا  دننادب . ار  رگراک  راک  ردق  دیاب  مدرم 

ینوناق و فیلکت  رطاخ  هب اما  دـیتسھ ، هتـسخ  هک  راک  رخآ  قیاقد  نآ  دـنام . یمن هنع  لوفغم  نم  نازیزع  امـش  یاھجنر  تاظحل  زا  یا  هظحل یھلا ، ناوید  رد  ادـخ و  شیپ  هک 

اما دـمھفن ؛ تسا  نکمم  هسردـم  نآ  ای  هناخراک  نآ  سیئر  دـمھف ، یمن ریدـم  دـمھف ، یمن راک  بحاص ار  نآ  دـینک ، یم راک  تیدـج  اب  مھ  ار  قیاقد  نامھ  دـیراد ، هک  یا  ینید

، دشاب تمایق  رگا  مھ  هدنیآ  هب  ی  هلاوح هتبلا  تسا . هدنیآ  هب  ی  هلاوح اھ  نیا هک  دـینکن  لایخ  تسا . شزرا  اھ  نیا دـنک . یم تبث  امـش  یارب  مھ  ار  تاظحل  نآ  لاعتم  یادـخ 

. تسا مھم  یلیخ  مھ  هدنیآ  نامھ  دشاب ، ربق  لوا  بش  یتقو  تسا . مھم  یلیخ 

ناملعم  / ١٣٧٩/٠٢/١۴ نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

رثا رب  هچ  دشاب ، صخـش  تمھ  مدـع  یلبنت و  رثا  رب  یراکیب  هچ  دـنز ؛ یم تراسخ  تیرـشب  هب  یراکیب  ردـقچ  تسا . مھم  رایـسب  راک  تسا ؛ راک  زا  لیلجت  رگراک ، زا  لیلجت 

. تسا راک  روشک ، کی  تفرـشیپ  یارب  یعقاو  یقیقح و  لماع  تسا . یقیقح  تدابع  کی  شزرا و  کی  راک  سپ ، درادن . دوجو  راک  نوچ  تسین ؛ راک  هب  رداق  وا  هک  دـشاب  نیا 

رد یا  هعومجم رھ  ارچ ، دنرادن ؛ یتیمھا  رگید  یاھرـشق  هکنیا  هن  دنمھم . رایـسب  رـشق  ود  نارگراک ، ناملعم و  دوش . لیلجت  راک  زا  ات  مینک ، یم لیلجت  رگراک  زا  ام  نیاربانب ،

یراب تراسخ گرزب و  تلفغ  هک  دوش  یم نیا  زا  عنام  رشق ، ود  نیا  هب  هجوت  اما  دنمھم ؛ دوخ  یاج  رد  همھ  دراد و  هدنھد  لیکشت هدنیاز و  هدنروآدوجوب و  رـصانع  دوخ ، نورد 

اھ نیا دننادب ؛ ار  رگراک  ردق  دننادب ، ار  ملعم  ردـق  مدرم . داحآ  ی  همھ مود ، ی  هجرد رد  رما و  نالوئـسم  لوا ، ی  هجرد رد  دـنک ؟ هجوت  دـیاب  یـسک  هچ  دریگارف . ار  مدرم  روشک و 

. تسا زیزع  یمارگ و  لاعتم  یادخ  شیپ  راک  نآ  هک  دننک  یم فرص  یراک  رد  ار  دوخ  رمع  هک  دنتسھ  ییاھ  ناسنا نارگراک  ناملعم و  تسا . شزرا 

یوضر  / ١٣٨٠/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

زاین دروم  روشک  ینونک  عضو  رد  یراـک  عون  همھ  تسین ؛ ینیـشنزیم  تشپ  طـقف  راـک ، تسا . رازیب  یگراـکیب  یرورپ و  نت یلبنت و  زا  مالـسا  تسا . تداـبع  مالـسا  رد  راـک 

هب دـیاب  فرط  ود  تسا . راک  فلتخم ، یاھـشخب  رد  نوگانوگ  یاھراک  تسا ؛ راک  مھ  یرادا  یاھراک  تسا ، راک  مھ  ینامـسج  یاھراک  تسا ، راک  مھ  یرکف  یاھراک  تسا .

رارق نازیر  همانرب نالوئسم و  مھ  فرط  کی  نوگانوگ - یاھدادعتسا  اھییاناوت و  اب  ام  روشک  ناناوج  تسا - مدرم  فرط  فرط ، کی  دنـشاب : گنھامھ  هیـضق  نیا  رد  یدج  روط 

سامم و لئاسم ، نیا  اب  هک  ینالوئـسم  زا  ار  اھ  نآ لـئاسم  زا  یـضعب  کـیدزن  زا  منک و  یم ترفاـسم  هک  ییاھناتـسا  هب  نم  تسا . داـیز  روشک  رد  راـک  یارب  نادـیم  دـنراد .

« راک گنھرف   » 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 7هاگياپ  هحفص 3 
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نارود رد  زومآ  شناد اـی  وجـشناد  ناوج  یارب  یتـح  تسا . داـیز  روشک  رد  دـیفم  لاغتـشا  راـک و  نادـیم  هنیمز و  هناتخبـشوخ  منیب  یم منک ، یم وـجو  سرپ دنتـسھ ، رواـجم 

. دروآ دوجو  هب  تقوم  یاھراک  دوش  یم یناتسبات  تالیطعت 

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ی هفیظو هک  ار  هچنآ  دنشاب و  وگخساپ  هک  تسا  نالوئسم  ی  هفیظو و  دنھاوخب ؛ هنالوئسم  راتفر  عقومب و  مادقا  راکتبا و  شالت و  راک و  ناشنالوئسم  زا  هک  تسا  مدرم  قح 

هب شـالت  مزع و  نیا  یتـقو  دوش . یم حرطم  تسا ، مدرم  ی  هدـھع رب  هک  یگرزب  ی  هفیظو نیا ، راـنک  رد  . تسین یفاـک  اـما  تسا ؛ لوا  علـض  نیا ، دـنھد . ماـجنا  تساـھ ، نآ

مدرم ی  هدـھع رب  هچنآ  دوش . هدروآ  هنحـص  هب  دـیاب  مدرم  یدام  یونعم و  یاھ  هیامرـس مدرم و  یاھرواب  مدرم ، یمومع  گـنھرف  دـشاب . مھ  رگید  علـض  هک  دـسر  یم هجیتن 

حیجرت مینادـب ؛ شزرا  ار  تدـھاجم  راثیا و  دـنادب ؛ شزرا  ار  ندـناوخ  سرد  زومآ  شناد وجـشناد و  دـننادب ؛ شزرا  ار  یراذـگ  هیامرـس دـننادب ؛ شزرا  ار  راک  هک  تسا  نیا  تسا ،

یاھ هیامرـس اھ  نیا مینادب ؛ شزرا  ار  یـسایس  یاھ  هنحـص رد  روضح  مینادـب ؛ شزرا  ار  تلم  داحآ  یگنھامھ  تدـحو و  مینادـب ؛ شزرا  ار  یدرف  حـلاصم  رب  یمومع  حـلاصم 

. دوش یم زوریپ  هک  تساھ  هیامرس نیا  اب  تلم  کی  تسا . تلم  کی  روشک و  کی  یونعم 

دنرز  / ٠٢/١۴/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

اب یراک  یاھ  تاـقالم رد  نالوئـسم ، هب  نتفگ  یاـج  ـالا  و  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  ماـظن  ی  هغدـغد نیرت  مھم اـھ  نآ تالکـشم  لـئاسم و  یریگیپ  مدرم و  راـک  هب  ماـمتھا 

یروھمج رد  راک  گنھرف  یراک و  یاضف  یفرعم  یارب  مینک ، یم حرطم  زورما - لثم  میظع - یمدرم  عماجم  رد  ار  اھ  نآ تارظن  ای  دوخ  تارظن  اھفرح و  یھاگ  ام  رگا  تساھ . نآ

یارب راک  مب ، زیمآ  هعجاف ی  هلزلز ی  هبرجت زا  هدافتـسا  اب  هک  دـنداد  شرازگ  نم  هب  تسا . لمع  یریگ و  میمـصت رد  تعرـس  نالوئـسم ، هب  ی  هیـصوت نیاربانب  تسا . یمالـسا 

. تسا رت  هدامآ رایسب  دنرز  ناتسرھش  رد  ینارمع  یاھ  تیلاعف یزاس و  کاپ یزاسدابآ و 

نارگراک  / ٠٢/٠۶/١٣٨۵ رادید  رد  تانایب 

دھاوخ اجک  هب  روشک  نآ  یملع  یداصتقا و  تفرـشیپ  عضو  تقو  نآ  دـننک  هاگن  تسا ، تدابع  راک  هک  مشچ  نیا  اب  راـک  هب  روشک  نآ  یمومع  ی  هعماـج یروشک  کـی  رد  رگا 

نیا تشپ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  تسین ؛ فازگ  نیا  مینک ، یم تبحم  تدارا و  ساسحا  یحطـس  رھ  رد  رگراک  هب  تبـسن  اـم  رگا  اذـل  تسا . مالـسا  قطنم  نیا  دیـسر .

. دراد دوجو  یا  یمالسا ینغ  قیمع و  گنھرف  نینچ  کی  مارتحا ، تبحم و  ساسحا 

نانیرفآراک  / ١٣٨٧/٠٢/٠۴ نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

نیا نآرق  رد  هک  حـلاص  لمع  اما  تسین ؛ رگید  یاھـشخب  ای  هعرزم  ای  هناخراک  رد  راک  طقف  راک ، هتبلا  دراد . یئالاو  ی  هبتر کـی  اـم ، یمالـسا  ینآرق و  تاـیبدا  رد  راـک ، لـمع و 

هارمھ تیلوئـسم  ساسحا  اب  تسا ، هارمھ  یراک  نادـجو  اب  هک  دـیھد  یم ماـجنا  یراـک  یتقو  امـش  ینعی  تسھ . مھ  اـھ  نیا لـماش  تسا ، هدـش  هیکت  نآ  یور  رب  همھ 

اولمع اونمآ و  نیذلا  الا  - » تسا حلاص  لمع  کی  نیا ، دوخ  تسا ، هارمھ  هلئاع  کی  یگدنز  ی  هرادا فدـھ  اب  تسا ، هارمھ  یروآون  اب  تسا ، هارمھ  شالت  تیدـج و  اب  تسا ،

رد تسا ؛ نآ  هب  هتـسباو  وا  یگدنز  دـمآرد  هک  تسا  یراک  بسک و  لوغـشم  ناسنا  هک  نیا  زا  رتھب  هچ  نیا ؟ زا  رتھب  هچ  تسھ ؛ مھ  اھ  نیا لماش  حـلاص  لمع  تاحلاصلا -»

رد هکنیا  نیا . ینعی  دوش ، یم هتفگ  هک  راک  شزرا  تاحلاصلا ؟» اولمع  اونمآ و  « ؛ تسا هدـش  هداد  رارق  ناـمیا  لدـع  نآرق ، رد  هک  تسا  یحلاـص  لـمع  راـک  نیمھ  لاـح  نیع 

دنتسھ یناسک  ایند  رد  هلب ، تسین . فراعت  تسین ؛ یظافل  نیا  دننک ، یم میرکت  لیلجت و  راھظا  رگراک  هب  تبسن  راک ، هب  تبسن  یمالسا ، نالوئسم  یمالسا ، ی  هعماج

یسک نآ  و  دنک ، هجوتم  دوخ  هب  ار  یتیعمج  کی  لد  ات  دھدب  راعش  دھاوخ  یم هک  یسک  نآ  نیب  تسا  قرف  اما  دننزب ؛ هنیـس  هب  تسا  نکمم  ار  رگراک  گنـس  نابز ، هب  هک 

. تسا تدابع  وا  راک  تسا ؛ تدابع  لاح  رد  رگراک  ینعی  تسا ؛ یمود  نیا  مالسا ، قطنم  تسا . لئاق  یھلا  یونعم و  شزرا  حلاص ، لمع  ناونع  هب  راک  یارب  اتقیقح  هک 

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

روضح یلیخ  دـندرک ، شالت  یلیخ  اھ  یـضعب هناتخبـشوخ  دـننک . عورـش  یمـسر  تالیطعت  مامتا  ناوا  نامھ  زا  ار  دوخ  راـک  یمـسر ، یاـھ  هاگتـسد هک  تسا  بوخ  ردـقچ 

دیناوتب هچرھ  تفرگ . یم ماجنا  یبوخ  یاھراک  دنتشاد ، روضح  دندوب ، دندرک ، یم شالت  اھ  یضعب میدید  یم میدوب ، تالیطعت  رد  اھام  هک  نیدرورف  یاھزور  لوا  زا  دنتـشاد .

. درک دھاوخ  کمک  هعماج  طاشن  هعماج و  تکرح  هب  نیا  تسا ؛ بوخ  یلیخ  دیھدب ، شرتسگ  ار  راک  رگنس  راک و  ی  هصرع رد  روضح  شالت و  راک و  گنھرف 

روشک  / ١۶/١٣٨٩/٠۶ رسارس  نانیرفآراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تاـیاور همھ  نیا  بخ  تسا ، مھم  مالـسا  رد  راـک  دـنتفگ  هک  ینیا  تسا . هشیمھ  زا  رتـمھم  ینیرفآراـک  راـک و  یـساسا  لـیلد  ود  هب  زورما  اـما  تسا ؛ مھم  هـسفن  یف راـک 

، تسا تلیضف  دروم  هک  تسا  یزیچ  نیمھ  زا  یئاھ  هنومن دیدرک ، رکذ  امش  هک  یئاھراک  نیا  هک  هدش  دراو  راک  تلیضف  رد  راک ، تیمھا  رد  مالـسلا ) مھیلع  ) همئا زا  یناوارف 

، راک تیـصاخ  دـنکیم . ادـیپ  شیازفا  مھ  راک  یورین  دـینکب ، هک  راک  هرتف ؛» ددزی  لمعلا  یف  رـصقی  نم  هوق و  ددزی  لمعی  نم  : » مدرک تشاددای  اـجنیا  ار  تیاور  نیا  نم  ـالاح  هک 

- دراد یلوصحم  کی  راک  دیدرک ، راک  یتقو  دـنکیم - ادـیپ  شیازفا  تسا  مولعم  هک  راک  لوصحم  بخ ، راک . لوصحم  هن  راک ، یورین  دوخ  شیازفا  تسا ؛ شیازفا  تسین ، شھاک 

راک رد  هک  یـسک  لمعلا ،» یف  رـصقی  نم  و  . » دنکیم ادیپ  شیازفا  مھ  راک  یورین  راک و  تردق  دیدرک ، راک  یتقو  هک  دیامرفیم  مالـسلا ) هیلع  ) نینموملاریما تیاور ، نیا  رد  اما 

شانعم لمعی ،» نم  : » دومرف هک  نم »  » نیا تسین ؛ طقف  صخش  لام  نیا  دنکیم . ادیپ  شیازفا  وا  یتسس  روتف و  هرتف ،»  » ای هرتف » ددزی  ، » دنکب ریصقت  دنک ، یھاتوک  ندرک 

رتشیب ناتراک  یورین  دینکب ، راک  هچرھ  یا . هعماج رھ  یتلم ، رھ  تسھ : مھ  عماوج  یور  تسین ، صاخشا  یور  نیا  بخ ، دنکب ؛ ار  راک  نیا  یـسک  رھ  هک  تسین  نیا  طقف 

الاح هلمج  زا  هک  تسھ ، فرح  همھ  نیا  راک  ی  هرابرد مالـسا  رد  هک  تسا  راک  لام  بخ ، نیا  دوشیم . رتشیب  شتکرح  طاشن  دـشاب ، هتـشاد  ناسنا  کرحت  هچرھ  دوشیم .

. دراد یرتشیب  تیمھا  ینیرفآراک  اعبط  راک و  لیلد  ود  هب  میتفگ  زورما  نکل  مدناوخ . اجنیا  نم  ار  تیاور  نیا 

هیولسع  / ١٣٩٠/٠١/٠٨ تفن  تعنص  نانکراک  مدرم و  عمج  رد  تانایب 

نیا هب  ناوج ، نیا  هب  ار  گنھرف  نیا  دیـشاب ؛ میھـس  یداصتقا  داھج  نیا  رد  دیناوتیم  دیـشاب ، هک  مھ  ملعم  کی  سالک ، کی  رـس  یتح  امـش  شالت  . راک و  گنھرف  داجیا 

. دیشاب میھس  داھج  نیا  رد  دیناوتیم  دیشاب ، هک  یشخب  رھ  رد  یداصتقا . داھج  دوشیم  نیا  دیھدیم ؛ میلعت  ادرف  یناسنا  یورین 

لاغتشا  / ٢٨/١٣٩٠/٠۴ یلک  یاھتسایس  غالبا 

. روشک یغیلبت  یشزومآ و  ماظن  زا  یریگهرھب  اب  یلم  یمالسا و  شزرا  ناونع  هب  یلخاد  تادیلوت  زا  هدافتسا  ینیرفآراک و  دیلوت ، راک ، گنھرف  تیوقت  جیورت و 

ناریا  / ١۶/١٣٩٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هدشنلح راک  گنھرف  یهلئسم  تسا ، هدشنلح  مروت  یهلئسم  تسا ، هدشنلح  لاغتشا  یهلئسم  اما  تسھ ؛ مھ  شزرااب  هدش ، یدایز  یاھتیلاعف  داصتقا  یهنیمز  رد 

رد دنیازفیب  قوش  اب  ار  راک  تعاس  کی  رھ  دننادب ؛ تدابع  ار  راک  مدرم  هک  دشاب  یروج  کی  روشک  رد  دیاب  راک  گنھرف  تسا . هدشنلح  راک  دیفم  تاعاس  یهلئـسم  تسا ،

. تفر دھاوخن  شیپ  روشک  یگداداو ، یلبنت و  راک و  هب  یلیمیب  یراکیب و  اب  درک . راک  دیاب  دنھدیم . ماجنا  هک  یراک  رادقم  تدم و 

« راک گنھرف   » 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 7هاگياپ  هحفص 4 
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شترا  / ١٣٩٠/١١/١٩ ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

زا تلفغ  اب  ندـیباوخ ، اب  نتـسشن ، اب  راک . هب  راـکتبا ، هب  دراد  جاـیتحا  درواـیب ، تسد  هب  ار  دوخ  تینما  ار ، دوخ  عفاـنم  ار ، دوخ  تیوھ  ار ، دوخ  تزع  دـھاوخب  رگا  روشک  کـی 

راـچد لاـس -  دصیـس  لاـس ، تسیود  لاـس -  دـص  دـنچ  یمالـسا  یاـھروشک  یمالـسا و  یهعماـج  دـینیبیم  هکنیا  درک . ادـیپ  تسد  یلاـع  فادـھا  هـب  دوـشیمن  فارطا ،

. دوب اھتلفغ  رطاخ  هب  نیا  میروخیم ، میراد  ام  یهمھ  ار  یگدنامبقع  نآ  بوچ  زورما  هک  دندش ، یگدنامبقع 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

اھنیا زا  لبق  یلیخ  مالسا  اما  دناهدرک ، تبث  ناشدوخ  مسا  هب  اھیبرغ  ار  یعمج  راک  هکنیا  اب  تسا . بیسآ  کی  نیا  تسا ؟ فیعض  ام  یهعماج  رد  یعمج  راک  گنھرف  ارچ 

یخرب رد  ارچ  اوقرفت .» و ال  « ؛ دشاب یعمجهتـسد  دـیاب  مھ  هللالبح  هب  ماصتعا  یتح  ینعی  اعیمج .» لبحب هللا  اومـصتعا  و  : » ای یوقتلا ،» ربلا و  یلع  اونواعت  : » تسا هتفگ 

مزال یاھتیاعر  نامیگیاسمھ  طباور  رد  ارچ  تسا ؟ دایز  ردـخم  داوم  هب  اھناوج  ندروآ  یور  نامروشک  یاھـشخب  زا  یخرب  رد  ارچ  تسا ؟ دایز  قالط  نامروشک  یاھـشخب  زا 

. تسا بیـسآ  نیا  میتـسین ؟ لـماک  روط  هب  یطبـضنم  ناـمدرم  اـم  ناـبایخ ، رد  یگدـننار  گـنھرف  یهنیمز  رد  ارچ  تسا ؟ فیعـض  اـم  نیب  رد  محر  یهلـص  ارچ  مینکیمن ؟ ار 

تـسرد ردقچ  تسا ؟ یرورـض  ام  یارب  ردقچ  ینیـشننامتراپآ  تسا . یـساسا  یهلئـسم  تسین ، مھ  یکچوک  یهلئـسم  تسام ؛ لئاسم  زا  یکی  نابایخ ، رد  دـمآوتفر 

دینیبب تسا ؟ هنوگچ  ام  یهعماج  رد  یرامعم  عون  تسیچ ؟ ملاس  حیرفت  یوگلا  مینکیم ؟ تیاعر  ار  تامازلا  نآ  ردـقچ  درک ؟ تیاعر  ار  اھنآ  دـیاب  هک  دراد  یتامازلا  هچ  تسا ؟

یاھراتفر هک  ندـمت ، یعقاو  یقیقح و  یلـصا و  شخب  نیا  رد  تسا ؛ یگدـنز  کبـس  یهلوقم  نیا  رد  لخاد  یگدـنز ، یاھـشخب  یهمھ  ریگارف  عونتم و  لـئاسم  نیا  ردـقچ 

نانز نادرم و  نیب  رد  شیارآ  یهلئـسم  روطچ ؟ نامـسابل  یحارط  تسا ؟ یقطنم  ینالقع و  ردـقچ  تسام ؟ یاھزاین  اب  بسانتم  ام  ینونک  یراـمعم  عون  ردـقچ  تساـم .

جاور ردقچ  غورد  ام  نیب  رد  میئوگیم ؟ تسار  لماک  روط  هب  رگیدـمھ  هب  هنازور ، یاھترـشاعم  رد  تارادا ، رد  رازاب ، رد  ام  ایآ  تسا ؟ دـیفم  ردـقچ  تسا ؟ تسرد  ردـقچ  روطچ ؟

یاھیرگـشاخرپ اـھیخرب  یعاـمتجا ، طـیحم  رد  تسیچ ؟ یزیرگراـک  تلع  دـنزیرگیم ؛ راـک  زا  راـک ، ناوت  نتـشاد  اـب  اھیـضعب  مینزیم ؟ فرح  رگیدـکی  رـس  تشپ  ارچ  دراد ؟

؟ دوشیم تاعارم  ردقچ  اھهناسر  رد  مینکیم ؟ تاعارم  ردقچ  ار  دارفا  قوقح  تسیچ ؟ اھام  زا  یـضعب  نایم  رد  یرابدربان  یربصیب و  یرگـشاخرپ و  تلع  دـننکیم ؛ درومیب 

رد یراک  نادـجو  تسیچ ؟ مدرم  زا  یخرب  رد  تسا -  یکانرطخ  یراـمیب  کـی  هک  یزیرگنوناـق -  تلع  مینکیم ؟ مارتحا  نوناـق  هب  ردـقچ  دوشیم ؟ تاـعارم  ردـقچ  تنرتنیا  رد 

هجوت و دروم  ردـقچ  فلتخم ، یاھـشخب  رد  یفیک  دـیلوت  دراد ؟ دوجو  ردـقچ  دـیلوت  رد  یراکمکحم  دراد ؟ دوجو  ردـقچ  هعماج  رد  یعامتجا  طابـضنا  دراد ؟ دوجو  ردـقچ  هعماج 

دیفم تاعاس  هک  دنیوگیم  ام  هب  ارچ  دندرک . هراشا  دیدید  هک  دنامیم ؟ یقاب  فرح  ایور و  دح  رد  بوخ ، یاھهدیا  بوخ ، یاھرظن  بوخ ، یاھفرح  زا  یخرب  ارچ  تسا ؟ مامتھا 

لکـشم تعاس ؟ ود  ای  تعاس  مین  ای  تعاس  کی  ردق  هب  ارچ  دشاب ؛ هتـشاد  هدیاف  تعاس  تشھ  ردق  هب  دیاب  راک  تعاس  تشھ  تسا ؟ مک  ام  یرادا  یاھهاگتـسد  رد  راک 

؟ تساجک

١٣٩٣/٠۶/٢٩ /  « یروانف ملع و   » یلک یاھتسایس  غالبا 

میحرلا نمحرا  مسب هللا 

( یروانف تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن   ) یروانف ملع و  یلک  یاھتسایس 

...

: یروانف ملع و  هعسوت  تیمھا  هب  تبسن  یعامتجا  کرد  شیازفا  یلم و  مزع  تیوقت  - ۴

. روشک رد  یرازفامرن  شبنج  ملع و  دیلوت  نامتفگ  شرتسگ  تیوقت و  - ١-۴

. یراک نادجو  یعمج و  راک  یملع و  تعاجش  دنمماظن ، یروآون  یروابدوخ ، دیما ، طاشن ، هیحور  اقترا  - ٢-۴

. یملع یشیدنادازآ  راکفا ، براضت  ارآ و  لدابت  ناینبشناد و  راک  بسک و  گنھرف  تیوقت  یزادرپ و  هیرظن  یاھیسرک  لیکشت  - ٣-۴

. ناگتخومآ شناد  لاغتشا  ناھوژپشناد و  ناققحم و  ناداتسا ، تشیعم  دوبھب  تلزنم و  اقترا  - ۴-۴

. یروانف ملع و  هصرع  قفوم  یاھهرھچ  رخافم و  زا  یزاسوگلا  ناریا و  ناناملسم و  یگنھرف  یملع و  خیرات  ایحا  - ۵-۴

. یروانف ملع و  هصرع  یاھتیلاعف  ناروآون و  ناگبخن و  زا  یونعم  یدام و  دنمفدھ  یاھتیامح  شرتسگ  - ۶-۴

روشک  / ٠٢/٠٩/١٣٩۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

راک رگا  درک . لوبق  دـیاب  ار  تخـس  راک  ناجاقآ ! دـننک . یزیرهمانرب  یگنھرف  راک  یارب  تخـس ، راک  زا  رارف  یراکمک و  یراـکیب و  شھوکن  رد  روشک  یگنھرف  ناـیلوتم  لاـحرھهب 

هک ییاج  رھ  رد  دـنک ؛ لوبق  ار  تخـس  راک  ناسنا  دـیاب  تفر ؛ دوشیمن  هک  ناسآ  راک  لابند  طقف  میـسریمن ؛ ییاج  هب  مینکن ، لوبق  مینکن ، لیمحت  ناـمدوخ  هب  اـم  ار  تخس 

. دراد مزال  یزاسگنھرف  نیا ، دـندرک . لیمحت  ناشدوخ  رب  ار  تخـس  یاھراک  دنـسرب ، جوا  هب  یملع  لئاسم  رد  یرواـنف ، رد  تعنـص ، رد  دنتـسناوت  هک  یناـسک  نآ  تسھ .

. دوریمن شیپ  راک  میشاب ، ناسآ  یاھراک  لابند  طقف  هکنیا 

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٩۴ تایھ  ىاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

دشاب و دایز  دیاب  هک  هنازور  راک  یهعومجم  رد  شزرااب  راک  تسا ، داصتقا  یهنیمز  رد  یساسا  یاھراک  زا  یکی  نم  رظن  هب  یمومع ، یاضف  رد  نامتفگ  هب  راک  شالت و  لیدبت 

نوھوم دیاب  یگراکیب  ینعی  مینک ؛ نوھوم  یتسرد  لکـش  هب  مدرم  مشچ  رد  ار  راک  هب  یئانتعایب  ار ، یگراکیب  ار ، یلبنت  مینک  یعـس  تسا ؛ گرزب  بیع  کی  شـشھاک 

دنتفگ دعب  دندیـسرپ ، ار  شمـسا  الثم  دـندرک ، شیادـص  دـمآ ؛ ناشـشوخ  ناوج  نیا  زا  دـندید ، ار  یناوج  کی  مرکا  ربمغیپ  هک  میراد  تیاور  رد  دوشب . شزرا  دـیاب  راک  دوشب ؛

یتسیابردور یسک  اب  هک  ربمغیپ  تسا . روط ] ] نیا راک  ینعی  داتفا ؛ ممشچ  زا  ( ١ (؛ ینیع نم  طقس  دندومرف : ترضح  مرادن ؛ لغش  نم  مراکیب ، نم  تفگ  تسیچ ؟ تلغش 

یراکبلط دنکیم ، راک  یهبلاطم  هکنآ  دیھدب ؛ راک  نم  هب  دیوگیم  دنکیم و  یراکبلط  تسا ، راکیب  هکنآ  مھ ؛ زا  دننکیم  یراکبلط  فرط  ود  هتبلا  دوشب . یروجنیا  دـیاب  درادـن .

ینیرفآتورث ینیرفآشزرا و  هب  قیوشت  راک ، هب  قیوشت  هرخالاب  دیاب  منکب . هراشا  اھتبحـص  لالخ  رد  دیاش  نم  هک  دراد  دوجو  یطـسو  هار  کی  نک ؛ ادیپ  راک  دیوگیم  دنکیم و 

تیعقوم نیا  زا  دننک  هدافتـسا  دنراد ، ینتـشون  ینتفگ و  یاھربنم  اھنیا  دننام  اھهمانزور و  رد  تالجم ، رد  هک  یناسک  مھ  دنیوگب ، اھیتلود  مھ  مینکب ؛ غیلبت  روشک  رد  ار 

. تسا نیا  راک  یهلئسم  رد  هتکن  کی  ار . بلاطم  نیا  دننک  نایب  و 

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٩۴ تایھ  ىاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

دشاب و دایز  دیاب  هک  هنازور  راک  یهعومجم  رد  شزرااب  راک  تسا ، داصتقا  یهنیمز  رد  یساسا  یاھراک  زا  یکی  نم  رظن  هب  یمومع ، یاضف  رد  نامتفگ  هب  راک  شالت و  لیدبت 

دیاب یگراـکیب  ینعی  مینک ؛ ( ۶) نوـھوم یتـسرد  لکـش  هب  مدرم  مشچ  رد  ار  راـک  هب  یئاـنتعایب  ار ، یگراـکیب  ار ، یلبنت  مینک  یعـس  تسا ؛ گرزب  بـیع  کـی  شـشھاک 

دعب دندیـسرپ ، ار  شمـسا  الثم  دندرک ، شیادص  دـمآ ؛ ناشـشوخ  ناوج  نیا  زا  دـندید ، ار  یناوج  کی  مرکا  ربمغیپ  هک  میراد  تیاور  رد  دوشب . شزرا  دـیاب  راک  دوشب ؛ نوھوم 

یـسک اـب  هک  ربمغیپ  تسا . روط ] ] نیا راـک  ینعی  داـتفا ؛ ممـشچ  زا  ( ٧ (؛ ینیع نم  طقـس  دندومرف : ترـضح  مرادـن ؛ لغـش  نم  مراکیب ، نم  تفگ  تسیچ ؟ تلغـش  دـنتفگ 

راک یهبلاطم  هکنآ  دـیھدب ؛ راک  نم  هب  دـیوگیم  دـنکیم و  یراکبلط  تسا ، راـکیب  هکنآ  مھ ؛ زا  دـننکیم  یراـکبلط  فرط  ود  هتبلا  دوشب . یروجنیا  دـیاب  درادـن . یتسیاـبردور 

هب قـیوشت  راـک ، هب  قـیوشت  هرخـالاب  دـیاب  منکب . هراـشا  اھتبحـص  لـالخ  رد  دـیاش  نم  هک  دراد  دوـجو  یطـسو  هار  کـی  نـک ؛ ادـیپ  راـک  دـیوگیم  دـنکیم و  یراـکبلط  دـنکیم ،

، دـنراد ینتـشون  ینتفگ و  یاھربنم  اھنیا  دـننام  اھهمانزور و  رد  تالجم ، رد  هک  یناـسک  مھ  دـنیوگب ، اـھیتلود  مھ  مینکب ؛ غیلبت  روشک  رد  ار  ینیرفآتورث  ینیرفآشزرا و 

. تسا نیا  راک  یهلئسم  رد  هتکن  کی  ار . بلاطم  نیا  دننک  نایب  تیعقوم و  نیا  زا  دننک  هدافتسا 

« راک گنھرف   » 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 7هاگياپ  هحفص 5 
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نارگراک  / ٠٢/٠٨/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

یاـھراک یتامدـخ ، یاـھراک  یدـیلوت ، یاـھراک  تسا ؛ رگراـک  اـنعم  نیا  هب  تسا ، لوغـشم  یراـک  هب  هعماـج  رد  هک  یـسک  رھ  تسا ، راـک  یهدرتـسگ  یاـنعم  هک  لوا  ثحب 

یناسک هبلط ، کی  وجشناد ، کی  هزوح ، داتـسا  کی  هاگـشناد ، داتـسا  کی  تسا ؛ رگراک  دوخ  یتیریدم  راک  رد  مھ  ریدم  کی  دنرگراک . همھ  اھنیا  یملع ؛ یاھراک  یتیریدم ،

. دنرگراک همھ  انعم  نیا  هب  یتاغیلبت ، یاھراک  ینید ، یاھراک  دننکیم ، ار  اھراک  نیا  هک 

ناسنا دوخ  یهدـنزاس  مھ  تسا ؛ هدـنزاس  میدرک ، ضرع  هک  یاهدرتسگ  یانعم  نیا  هب  راک  تسین . رگید  زیچچـیھ  رد  تکرب  نیا  هک  دراد  یتکرب  کی  اـنعم  نیا  هب  راـک  بخ ،

یورین یناوج ، یورین  نداد  ردـھ  درومیب ، اجیب ، یاھینارذـگتقو  یلبنت ، یراکیب ، تسا . شزرا  نیارباـنب  تسا ؛ نارگید  یهدـنزاس  تسا ، هعماـج  یهدـنزاس  مھ  تسا ،

اب رگا  دنیرفآیم . شزرا  کی  دراد  دھدیم ، ماجنا  ار  یراک  کی  دراد  هک  ییاجرھ  رد  یـسکرھ  تسا . مالـسا  قطنم  نیا  تسا ؛ شزرا  دض  تسا ، مومذم  یندب  یورین  یرکف ،

. تسا باوث  تسا ، تدابع  دشاب ، هارمھ  ییادخ  تین 

، دربب الاب  ار  راک  تیفیک  دـنک ، راک  تسھ ، اجرھ  سکرھ  مینک  هیـصوت  همھ  هب  میھدـب ؛ شرتسگ  ار  راک  اـم  هک  تسا  نیا  یمومع  یهیـصوت  راـک ، یاـنعم  نیا  دروم  رد  بخ ،

ار شدوخ  سیردـت ، یارب  دراذـگن  تقو  داتـسا  کی  رگا  هکنانچمھ  هدرکن ؛ ادا  ار  راک  قح  دـناوخن ، سرد  تسرد  هچنانچرگا  وجـشناد  کی  دـییامرفب  ضرف  دـنک . ادا  ار  راـک  قح 

یهدـنیامن ناونعهب  ریدـم ، ناونعهب  ریزو ، ناونعهب   - تسا هدـش  بصن  ییاج  کی  رد  هک  ریدـم  کی  رگا  هدرکن ؛ ادا  ار  راـک  قح  دـنکن ، یراذـگتقو  دـنکن ، هعلاـطم  دـنکن ، هداـمآ 

یراک نآ  فرص  ار  نامیورین  مامت  ار ، نامتقو  ار ، نامدوخ  اھتنم  میریگب  هدھع  هب  ار  تیریدم  کی  تیلوئسم  ام  هکنیا  هدرکن . ادا  ار  راک  قح  دنکن ، راک  نیا  فقو  ار  دوخ  سلجم -

نالوئـسم هب  یتلود ، ناریدـم  هب  هدـنب  یهیـصوت  هشیمھ  هک  تساذـل  تسا . هدـشن  ادا  راک  قح  میزادرپب ، رگید  یاھراک  هب  مینکن و  میاهتفرگ  هدـھع  هب  ار  شتیلوئـسم  هک 

یهمھ اـب  دـینکیم ، لوبق  هک  ار  یتیلوئـسم  نیا  هک  تسا  هدوب  نیا  نوگاـنوگ - یاـھداھن  رد  هچ  هننقم ، یهوق  رد  هچ  هیئاـضق ، یهوق  رد  هچ  هیرجم ، یهوق  رد  هچ   - یتموکح

یـصخش و یاھراک  فرـص  مھ  ار  یقبام  منکب ، تیلوئـسم  نآ  فرـص  ار  تقو  زا  رادـقم  کی  دـعب  منکب ، لوبق  هدـنب  ار  یتیلوئـسم  کـی  هک  دـشابن  نیا  دـیورب . شلاـبند  دوجو 

رد مھ  بلطم  میاهدز ، دایز  مھ  فرح  میراد ؛ هک  تسا  یلک  یاھهیـصوت  نیا  یمومع ، یانعم  نیا  هب  راک  باـب  رد  نیارباـنب  تسا . هدـشن  ادا  راـک  نآ  قح  هن ، رگید ؛ یاـھراک 

. مینک رارکت  میھاوخیمن  میاهتفگ ؛ یلیخ  اھهنیمز  نیا 

یارب ثحب  عوضوم  زورما  یزرواشک ؛ ای  یتعنـص  یتامدخ ، راک  یدیلوت ، راک  ینعی  صاخ ، یانعم  هب  راک  تسا ؛ یرگراک  یهعماج  دروم  رد  ام  یلـصا  ثحب  ام ، یهدـمع  ثحب 

. تسا نیا  اتدمع  ام 

نارگراک  / ٠٢/١٠/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

مھ دعب  مینک ، ادیپ  تسرد  ار  هار  دـیاب  دـشاب . یندـشنزاب  هک  تسین  یاهرگ  دـشاب ؛ هتـشادن  لحهار  هک  تسین  یلکـشم  تسین ؛ یلحنیال  لکـشم  ام ، یداصتقا  لکـشم 

. دننک شالت  نالوئسم  مینک ؛ شالت  مینک ، تمھ 

ساسحا دـنکب ، میرکت  ساسحا  یتسیاب  یرگراک  یهعماج  تسا ؛ روشک  یرگراک  یهعماج  نتـشاد  رظن  رد  ندرک و  هظحالم  تیاـعر و  نیمھ  هیـضق  نیا  رد  هدـمع  راـک  کـی 

یئانتعایب راک ، هب  تبسن  یگلصوحیب  راک ، زا  یگتسخ  تقونآ  دمآ ، دوجوهب  نیا  رگا  دوشیم ؛ هتسناد  وا  راک  ردق  دوشیم ، هتسناد  وا  ردق  هک  دنک  ساسحا  دنکب ، مارتحا 

تیمھا مینک ، جـیورت  ار  راک  گنھرف  ام  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  هک  یتامازلا  زا  یکی  بخ  دریگیم . ماجنا  حیحـص  تسرد و  راک ، تشاد و  دـھاوخن  دوجو  رگید  راک ، هب  تبـسن 

، ار راک  شزرا  ار ، راک  گنھرف  دیاب  ام  دیآیمن ؛ ناشدب  یگراکیب  زا  هک  دنتـسھ  مھ  یاهدع  دننکیمن ؛ ادـیپ  راک  دـنراک و  یهنـشت  هک  دنتـسھ  یاهدـع  هلب  مینک . جـیورت  ار  راک 

مزال یاھراک  زا  یکی  نیا  دـنک . ادـیپ  ار  شدوخ  هاگیاج  دـنک ، ادـیپ  ار  شدوخ  یاج  راـک ، اـم ، مدرم  یمومع  شنیب  رد  هک  دـشاب  یروج  مینک ؛ جـیار  هعماـج  رد  ار  راـک  تیمھا 

یهلئـسم تسا . مود  یهلئـسم  نیا  دوشب ، هداد  نم  هب  دـیاب  راک  نآ  مھاوخیمن ، ار  راک  نیا  نم  مییوگب  هکنیا  تسا . مود  یهجرد  رد  راـک ، عون  تسا ؛ مھم  راـک »  » و تسا .

«، مرگراک نم   » دـیوگیم یتقو  رگراک  دوشب ؛ هتخانـش  شزرا  ناونعهب ]  ] راک دـنک و  ادـیپ  جـیورت  هعماج  رد  یتسیاب  نیا  تسا ؛ راـک  هب  قاـیتشا  راـک و  هب  یهقـالع  سفن  لوا ،

مھ ملاع  یاھرادلوپ  یهمھ  مینک ، عمج  اج  کی  مھ  ار  ایند  یاھتورث  یهمھ  ام  رگا  تسا ، نیمھ  مھ  هیـضق  عقاو  هکنیاامک  دـنکن ؛ تراقح  ساسحا  دـنک ، راختفا  ساسحا 

رھ هک  ماهتفگ  اھراب  نم  هتبلا  تسا . دـیلوت  تارقف  نوتـس  داصتقا و  تارقف  نوتـس  رگراک ، تسا ؛ هدـیافیب  دـشابن ، راـک  یارب  یرگراـک  اـما ] ، ] دـنوشب عمج  اـج  کـی  دـنیایب 

لامک یبوخ و  ییابیز و  جوا  رد  راک  دننکب ، یراکمھ  مھ  اب  هک  نوگانوگ  رصانع  نیا  دنراد ؛ یمھس  مادکرھ  یتلود  ریدم  رگراک و  امرفراک و  نیرفآراک و  دراد ؛ یمھـس  یـشخب 

شزرا ناونعهب ]  ] یتسیاب روشک ، رد  لاغتـشا  تیلاعف و  راک و  تکرح  روحم  ناونعهب  ار  رگراک  شقن  اما  دـننک ؛ یراکمھ  مھ  اـب  همھ  دـیاب  تسا ، مولعم  نیا  دریگیم ؛ ماـجنا 

الثم تفگیم  راختفا  اب  هکنیاامک  تسا ؛ رگراک  دیوگب  راختفا  اب  تسا ؟ هراکهچ  تردپ  دنسرپب  یناوج  کی  زا  الثم ]  ] یـسک کی  زا  رگا  دشاب . یدنلبرـس  یهیام  هک  درک  یفرعم 

. تسا مھم  یلیخ  اھرگراک  یلغش  تینما  یتلود . نیلوئـسم  هب  تسا  طوبرم  نیا  هک  تسا ؛ تامازلا  زا  یکی  یلغـش  تینما  تسا . مھم  رایـسب  ماگ  کی  نیا  تسا ؛ ریدم 

. اھنیا زا  مادـکرھ  یارب  دریگب  ماجنا  راک  یتسیاب  دوشب ؛ لاـبند  دـیاب  دـندرک ، ناـیب  ریزو  یاـقآ  هک  یبلاـطم  نیمھ  یهملک  هملک  تسا . مھم  یلیخ  نارگراـک  تشیعم  نیماـت 

لوئـسم امرفراک  مھ  تسا ، لوئـسم  تلود  مھ  دنلوئـسم ؛ همھ  نیاربانب  دنک . ادیپ  ققحت  قیاقح  نیا  ات  دننکب  تیلوئـسم  ساسحا  همھ  دیاب ] [ ؛ دریگب ماجنا  دـیاب  تکرح 

. دش دھاوخ  ماجنا  تسرد  راک ، دریگب ، ماجنا  اھتیلوئسم  رگا  دنراد . تیلوئسم  یدح  رد  همھ  تسا ؛ لوئسم  نیرفآراک  مھ  تسا ، لوئسم  رگراک  مھ  تسا ،

نارگراک  / ١٣٩٨/٠٢/٠۴ رادید  رد  تانایب 

یاھهاگتـسد مینک . جـیورت  دـیابن  ار  نیا  دورب ، نیب  زا  دـیاب  ندیـشکراظتنا  ار  هدروآداـب  تورث  نتـسشن و  یهیحور  نیا  مـینک ؛ جـیورت  ار  شـالت  دـیلوت و  راـک و  گـنھرف  دـیاب  اـم 

نحل اب  مرتحم  یراق  نیا  هک  یتایآ  نیمھ  دـننکن . جـیورت  ار  ییاـمزآتخب  یاـھراک  لـیبق  زا  ییاـھراک  عون  هک  دنـشاب  اـنعم  نیا  هجوتم  دـیاب  نارگید  امیـس و  ادـص و  فلتخم ،

شالت وا و  یعس  لوصحم  هک  تسا  یزیچ  نآ  ناسنا  یقیقح  یعقاو و  درواتسد  ( ١ (؛ ٰیعس ام  الا  ناسنالل  سیل  نا  و  دھدیم : سرد  ام  هب  اھنیا  دندرک ، نایب  یبوخ  رایسب 

رکف دنکیم ، راک  ناسنا  نھذ  هک  ییاج  نآ  دـناسریمن . ییاج  هب  ار  ناسنا  نیا  دـنراذگب ، ناسنا  ناھد  رد  دـنراذگب ، ناسنا  یولج  ار  هتخپ  یاذـغ  هکنیا  تسا . نیا  دـشاب ؛ وا 

ظاحل زا  ایند  رد  هک  مھ  یعماوج  دـھدیم . دـشر  ار  هعماج  ار و  درف  ار ، ناسنا  هک  تسا  نآ  دـنکیم ، راک  ناسنا  یهدارا  تمھ و  دـنکیم ، راک  ناسنا  یوزاب  دـنکیم ، راک  ناسنا 

تایونعم و رکف  هب  دننکیم و  راک  مھ  ایند  یارب  هک  یناسک  نآ  هب  هک  هداد  هدعو  لاعتم  یادخ  دندرک . دشر  دـندرک و  شالت  دـندرک ؛ دـشر  شالت  نیا  رثا  رد  دـندرک ، دـشر  یدام 

. درک شالت  دیاب  دننکب ؛ تکرح  دنناوتب  دنتسھ  هک  یھار  نامھ  رد  ات  دنکیم  کمک  دنتسین ، مھ  ترخآ 

نارگراک  / ١٣٩٨/٠٢/٠۴ رادید  رد  تانایب 

یناسنا عبانم  ام و  یهعماج  ام و  روشک  رد  یناسنا  یورین  یاھییاناوت  هک  مینادـب  میوشب و  انـشآ  میوشب ، هاگآ  نامدوخ  ینورد  رھوگ  هب  لـخاد  رد  اـم  هک  تسا  نیا  مھم 

رد مھ  میاهداد ، ناشن  ار  نیا  اھلاس  نیا  لوط  رد  اـم  دـننکب ، دـنناوتیم  یداـیز  تاراـکتبا  اـم  یاـھناوج  دوشیم . هداد  ناـشن  دراد  زورما  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رتارف  رایـسب  اـم 

؛ دناهدش زکرمتم  ام  یداصتقا  لئاسم  یور  بالقنا  لوا  زا  اھنآ  هک  یایداصتقا  یایاضق  رد  مھ  یـسایس ، لئاسم  رد  مھ  یعامتجا ، نوگانوگ  لئاسم  رد  مھ  دیلوت ، یایاضق 

، ناریا تلم  یاھییاناوت  تسا . هتفرگ  ماجنا  هداتفا و  قافتا  نمشد  تکرح  اب  یهلباقم  رد  همھ  ناوارف ، یاھـشالت  نیا  اھیگدنزاس ، نیا  روشک ، نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  نیا 

دیابن ار  نیا  دورب ، نیب  زا  دیاب  ندیـشکراظتنا  ار  هدروآداب  تورث  نتـسشن و  یهیحور  نیا  مینک ؛ جیورت  ار  شالت  دیلوت و  راک و  گنھرف  دیاب  ام  تسا . یدایز  یلیخ  یاھییاناوت 

. مینک جیورت 

ینامیلس  / ١۴٠٠/١٠/١١ مساق  جاح  دبھپس  دیھش  درگلاس  داتس  هداوناخ و  رادید  رد  تانایب 

، تفریم یروشک  کی  هب  الثم  هک  تاقوا  یھاگ  ریذپانیگتسخ . ریذپانیگتـسخ ؛ راک  دوب ؛ شالت  رھظم  اعقاو  میدید ، ینامیلـس ) دیھـش  ار ( وا  راک  کیدزن  زا  اـم  هک  روط ]  ] نآ

« راک گنھرف   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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زا یدادـعت  زا  نم  هداتفا . قافتا  زور  دـنچ  الثم  نیا  رد  هک  یمیظع  راک  مجح  زا  مدرکیم  تریح  ار ، شرازگ  نیا  مدـناوخیم  یتقو  نم  داتـسرفیم ، شرازگ  ام  یارب  تشگیمرب و 

نیا هک  دوشب  مولعم  دوشب ، هدید  هدنیآ  رد  هکنیا  یارب  مرادـیم  هگن  نم  ار  نیا  هک  ماهتـشون  مھ  نآ  یور  مدوخ ؛ شیپ  یرادـھگن  یارب  ماهتـشادرب  هخـسن  کی  اھـشرازگ  نیا 

. ریذپانیگتسخ راک  مراد . لیبق  نیا  زا  ار - شرازگ  هس  ود   - هخسن دنچ  نالا  هدادیم . ماجنا  راک  ردقچ  درم 

ود رھ  تینالقع ؛ مھ  تعاجش ، مھ  تینالقع ؛ هب  یکتم  و  دراد ؛ تماھـش  هب  جایتحا  دراد ، تعاجـش  هب  جایتحا  تسین و  یلومعم  راک  هک  یراک  ینعی  تعاجـش ؛ اب  هارمھ 

. ریبدت اب  زیگناربنیسحت ؛ دح  رد 

« : راک گنھرف   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یدورد  /   ١٩/٠۴/١٣٨۴ امھ  هدنسیون :  مالسا /  هاگدید  زا  راک  گنھرف 

یرابھش  /   ١٣٨٧/٠٨/٠۴ یلعفجن  یدمحا ،   دمحمیلع  هدنسیون :  ینامزاس /  راک  گنھرف  رب  دیکأت  اب  راک  گنھرف 

يناولھس  /   ١٣٨٩/٠٧/٠٧ يمظاك  نسح  هدنسیون :  یولع /  تریس  یوبن و  تنس  رد  فعاضم  تمھ  راک و  گنھرف 

« راک گنھرف   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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