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

. 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  امش  دھد . ماجنا  یراکمکحم  اب  ار  راک  هک  یمدآ  نآ  رب  ادخ  تمحر  ینعی  ١ ؛) «) هنقتاف المع  لمع  رما  هللامحر  : » دومرف هک  تسا  هدش  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  یراکمکحم ، نیا  سفن  دـنھدب . شاداپ  نآ  اب  بسانتم  دـننک و  کرد  ار  امـش  شالت  دـیاب  هتبلا  دـھدن . ای  دـھدب  ار 

. میشاب هتشاد 

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

لباقم رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  شزرااب  عضاوم  اھراعـش و  موادـت  ظفح و  ناریا و  زیزع  تلم  ی  هنادنمتفارـش تایح  ی  همادا هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  نارگراـک  اـمش 

یعـس یتلود  نالوئـسم  دیاب  هتبلا  دیھد . ماجنا  بوخ  هنازوسلد و  هناصلخم و  ار  راک  نیا  یتسیاب  تسا . رـسیم  امـش  شالت  راک و  اب  یناھج ، رابکتـسا  ملاع و  یاھردـلق 

زکارم نیا  بذج  راک  یاھورین  دیآ و  دوجو  هب  یدیدج  یدـیلوت  یاھدـحاو  دـننک و  راک  دوخ  ناوت  تیفرظ و  ی  همھ اب  تاجناخراک  ات  دـننک ، نیمات  امـش  یارب  ار  هیلوا  داوم  دـننک 

. دنوش

. 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 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دنجنـس و یم ار  ام  یناملـسم  دودح  یزاون و  نامھیم تناما و  بدا و  لوا ، لزنم  نیمھ  رد  تساھ و  یجراخ یارب  یدورو  ی  هزاورد لزنم و  نیلوا  یمالـسا ، یروھمج  کرمگ 

ماجنا یصخش  ی  هقیلس زا  یشان  ینوناق و  ریغ  راشف  هنوگ  چیھ نودب  ماکحتسا و  ناقتا و  تلوھـس و  تمالـس و  لامک  رد  ناسآ و  تاررقم  اب  راک ، ات  دوش  شالت  مراودیما 

یتلود یاھ  هاگتـسد طـسوت  تالکـشم  ییاـشگ  هرگ تھج  یداـیز  تمحز  شـالت و  زورما ، هچرگ  دریگن . رارق  دـیدھت  رطخ و  دروم  قیرط  نیا  زا  تلم  عفاـنم  هک  یروط هب دریگب ؛

. دوش رھاظ  بولطم  لکش  نیرتھب  هب  اش هللا  نا  کرمگ  دیاب  گنج ، زا  تغارف  طیارش  رد  یلو  دریگ ؛ یم تروص 

هیئاضق  / ٠۴/١٣۶٩/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

، دریگن ماجنا  عیرـس  راک  رگا  تسا . ناقتا  یرگید  و  تعرـس ، یکی  دـشاب : شراک  فدـھ  اتقیقح  دـناوت  یم مھ  یـضاق  کی  یارب  دراد و  تیمھا  یئاـضق  هاگتـسد  رد  زیچ ، ود 

دوجو زونھ  بالقنا ، زا  دـعب  یاـھرانک  هشوگ و  یـضعب  رد  مھ  شیاـھ  هناـشن راـثآ و  دوب و  توغاـط  نارود  یئاـضق  یاـھ  هاگتـسد رد  اـقباس  هک  دوش  یم یگرزب  بیع  ناـمھ 

دیاب هلئـسم ، نیا  زا  تسا . یدـب  یلیخ  زیچ  اعقاو  تشاد . هنھک  مکارتم و  یاـھ  هسفق رد  هدـنورپ  رازھ  دـنچ  یئاـضق ، یاھـشخب  زا  شخب  نـالف  رد  هاگتـسد ، نـالف  تشاد .

دننک یم رطاخ  یفشت  شمارآ و  ساسحا  تفرگ ، ماجنا  عیرـس  یگدیـسر  دننیبب  رگا  مدرم  تسا . بولطم  دنک ، یم نیمـضت  نیمات و  ار  تعرـس  هک  یراک  رھ  دوشب . زیھرپ 

. دوش یم ارجا  تلادع  هک 

هاپس  / ٢٩/١٣۶٩/٠۶ ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

دیاب یلیخ  ینیمز ، یورین  هب  هک  میوگ  یم مھ  نآلا  ما و  هتفگ مھ  البق  مدرک و  ضرع  امـش  هب  مایپ  نآ  رد  مھ  زورید  نم  دیزاسب . ار  هاپـس  ات  تسا ، هدمآ  شیپ  یتصرف  نآلا 

یمھم الاب و  رایـسب  تیرومام  ندرک ، هدامآ  ار  تلم  تسا . رتالاب  هاپـس  یاھتیرومام  مامت  زا  جیـسب ، هب  هجوت  تدـم ، دـنلب  ظاـحل  زا  هک  میوگب  مناوتب  دـیاش  دوشب . ماـمتھا 

حیحـص و بوخ و  دـیاب  تسا ، هدـش  لوحم  وا  هب  دـھد و  یم ماجنا  هک  ار  یراک  نامھ  یلک ، دـنور  نیا  رد  سکرھ  دیـسرب . رثکا  یلعا و  دـح  هب  دـیاب  اـھتیرومام  نیا  هب  تسا .

یرکف یاھراک  هچ  یدـی و  یاھراک  هچ  دـھد  یم ماجنا  یراـک  رگا  هک  ار  یـسک  نآ  دـنک  تمحر  ادـخ  تسا ، تیاور  هنقتاـف .» ـالمع  لـمع  ارما  محر هللا  . » دـھدب ماـجنا  قیقد 

تسا یکچوک  یلیخ  راک  وا ، یارب  هک  دناخرچب  رگید  چیپ  مین  کی  ار  چیپ  نالف  هک  هتـسنادن  مزال  وردوخ ، ناریا  رگراک  نالف  نوچ  دینک ، ضرف  الثم  دھدب . ماجنا  نقتم  مکحم و 

، نیـشام بحاص  هراچیب  نیا  تسا . هدادـن  ماجنا  اجنآ  ار  هنقتا »  » وا نوچ  دـنک ؛ یم قل  قل دـننیب  یم ناھگان  تفر ، هار  نیـشام  هک  رتمولیک  دـنچ  کـی  هک  تسا  نیا  شریثاـت 

. تسا نیا  ناقتا ، دادن . داد و  یم ماجنا  ار  یتکرح  هیناث  کی  طقف  تسیاب  یم رگراک  نالف  هکنیا  رطاخ  یارب  دوش ، یم لمحتم  ار  رسدرد  نارازھ 

، دـینزب مھ  کیدزن  ار  اـھزرد  دیـسرتب ، ادـخ  زا  اـھطایخ ! تفگ : یم دیـسر ، یم هک  اـھطایخ  هب  تفر ؛ یم هار  رازاـب  رد  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملا ریما  هک  دراد  تیاور 

. مینک یم خرچ  هرابود  دش ؛ زاب  هام  دنچ  زا  دـعب  الثم  سابل ، نیا  زرد  هک  مریگ  دراد ؟ تیمھا  ردـقچ  رگم  یطایخ  الاح  دـینکب . باختنا  مکحم  ار  اھخن  دـینزب و  کچوک  ار  اھکوک 

. دوب اوقتاب  گرزب و  ماما ، ردقچ  دراد و  مزال  اوقت  تقد و  ردقچ  راک ، نیا  دیورب . تلم  نیا  رکیپ  رب  بالقنا  سابل  تطایخ  ات  دینک و  عورش  اجنیا  زا  تسا . هنومن  کی  نیا ،

ینابرھش  / ١٣۶٩/٠٧/٠۴ نالوئسم  یزومآداوس و  تضھن  رتافد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

کی یارب  راک  یتسرد  دـھدب . ماجنا  تسرد  لماک و  هدیجنـس و  مکحم و  یراک  هک  دـنک  تمحر  ار  یناسنا  نآ  ادـخ  (: ١ «) همکحاف المع  لمع  رما  هللامحر   » هک تسا  ثیدـح 

. تسا یراکمکحم  ود  رھ  لاحرھهب ، تسا . یرگید  روط  یرادا ، یهطباض  نوناق و  هب  یهدننک  لمع  کی  یارب  تسا ؛ یروط  رگتعنص ، کی  رگنھآ و  کی  شافک و  کی  طایخ و 

ینابرھش  / ١٣۶٩/٠٧/٠۴ نالوئسم  یزومآداوس و  تضھن  رتافد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نآ ادخ  همکحاف :» المع  لمع  ارما  محر هللا   » هک تسا  ثیدح  . دنیوگب یفرح  نیرتمک  تمظع ، تیمھا و  نیا  هب  یتاباختنا  ی  هراب رد  دـنناوتن  ناھاوخدـب  نانمـشد و  دـیراذگب 

یارب تسا ؛ یروط  رگتعنص ، کی  رگنھآ و  کی  شافک و  کی  طایخ و  کی  یارب  راک  یتسرد  دھدب . ماجنا  تسرد  لماک و  هدیجنـس و  مکحم و  یراک  هک  دنک  تمحر  ار  یناسنا 

. تسا یراک  مکحم ود  رھ  لاحرھ ، هب تسا . یرگید  روط  یرادا ، ی  هطباض نوناق و  هب  ی  هدننک لمع کی 

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

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

حرط نیا  درک و  دھاوخ  عیاض  ار  نآ  دـیھدب ، راک  تیفیک  زا  یھاگآ  داوس و  زا  یراع  راک و  نادـجو  زا  یراع  جوعم و  طلغ و  یرالاس  ناوید  یهعومجم  کی  تسد  هب  ار  یداصتقا 

؟ مینکب قیرزت  دھدیم -  لیکـشت  ار  ام  یناوید  میجح  لکیھ  هک  نامدوخ -  یرادا  یهعومجم  نیا  رد  ار  راک  نادجو  یھاگآ و  میناوتیم  هنوگچ  ام  دناسر . دـھاوخن  رمث  هب  ار 

(، ١ «) هنقتاف ائیـش  لمع  نم  هللامحر  : » هتفگ هک  ار  مالـسا  یهیـصوت  تاجناخراک ، رد  شالترپ  یھاگراک  یاھطیحم  داجیا  تخاس و  دـیلوت و  یهنیمز  رد  میناوتیم  هنوگچ  ای 

دعب دیآیم ، 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  یهماج 

« يراک ناقتا   » 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 13هاگياپ  هحفص 1 
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رد دورن ؛ رد  راک  زا  درف  نیا  هک  مینک  راک  هچ  ای  تسین ؟ روطنیا  ایند ، رگید  یهطقن  نالف  دـیلوت  هک  یلاح  رد  دوشن ؛ زاب  شچیپ  نـالف  اـی  دـنکن ، قلقل  نآ  رد  ـالثم  هاـم  کـی  زا 

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

؟ مینک قیرزت  اھنآ  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  یداـصتقا  یهعـسوت 

. تشگرب گنھرف  هب  هک  دینییبیم  سپ ،

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

شالت هب  جاـیتحا  میزادـنیب ، هار  هعماـج  رد  هملک  حیحـص  یاـنعم  هب  ار  یداـصتقا  ی  هعـسوت میھاوخب  اـم  رگا  میراد . یزاـب  نادـیم  یمومع ، گـنھرف  ی  هنیمز رد  راـک  یارب  اـم 

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  لیدـبت  یـصخش  راک  کی  هب  نیا  میتشاذـگ ؛ 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  یصخش 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 ،

امیس  / ١٣۶٩/١٢/١۴ ادص و  یراذگتسایس  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رگا امیس . ادص و  یاھ  همانرب یارب  بولطم  تھج  نیمات  ینعی  یراذگ ، تسایـس مرکـشتم . دیدش ، کیرـش  دیدرک و  تیلوئـسم  لوبق  یراذگ ، تسایـس مھم  راک  رد  هکنیا  زا 

زا لبق  مھ  هتـشذگ  رد  هتبلا  دش . دـھاوخ  طلـسم  امیـس  ادـص و  یاھ  همانرب رب  فارحنا ، ضقانت و  ضراعت ، انایحا  یراک و  هدـنکارپ دـشابن ، حیحـص  لکـش  هب  یراذـگ  تسایس

رد ار  دوخ  تیلوئسم  ام  ات  دشاب ، یا  هلیسو صوصخب  دوشب و  هداد  یمظنم  لکش  نآ ، هب  هک  میتساوخ  مھ  ام  هدش ؛ یم ماجنا  امیس  ادص و  رد  راک  نیا  رتفد ، نیا  لیکشت 

. دش هداد  اھامش  وگاعد و  یاقآ  بانج  هب  تیلوئسم  نیا  دمآ و  دوجو  هب  رتفد  نیا  اذل  مینک ؛ افیا  یوحن  هب  باب  نیا 

درادن یموزل  دش . دھاوخ  هعماج  دشر  تفرعم و  رکف و  یالتعا  ی  هلیسو کی  امیس  ادص و  اقیقحت  دریگب ، ماجنا  نقتم  نیتم و  دینک  یم امـش  هک  یراک  یراذگ  تسایـس رگا 

مھ یبوخ  تھج  امیـس  ادـص و  دوش و  یم هدیـشک  یدایز  تامحز  اعقاو  ما . هدرک نایب  ار  نآ  ررکم  نم  اریز  مینکب ؛ دای  امیـس  ادـص و  ناردارب  ناوارف  تامحز  زا  اجنیا  رد  ام  هک 

. تسین یفاک  هکنیا  الا  دراد ؛

نیمز  / ١٣٧٠/٠٨/٠۶ یراذگاو  یهرفنتفھ  یاھتایھ  تاضق  رادید  رد  تانایب 

رد ار  ناضمر  هام  دیورب و  رھـش  نالف  ای  هد  نالف  هب  ناضمر  هام  کی  امـش  دنیوگب  دننک و  توعد  مق  زا  ار  یعون  نم  الثم  نآلا  رگا  هک  مینک  یم لایخ  یمالـسا  یروھمج  رد  ام 

اتود یکی ، یزور  مینک ، یم یبنج  ی  هعلاطم رادقم  کی  ینعی  میور ؛ یم ام  داد ، دنھاوخ  امـش  هب  ناموت  رازھ  داتـشھ  ای  ناموت  رازھ  دـص  مھ  ناضمر  هام  رخآ  دـینامب ، اجنآ 

یلوپ میا و  هدرک یراک  میا و  هتفر یربنم  هرخالاب  نوچ  میروآ ؛ یمن باسح  هب  رمع  عییـضت  ار  نیا  اـم  مییآ . یم میریگ و  یم ناـموت  رازھ  دـص  مھ  هاـم  رخآ  میور ، یم مھ  ربنم 

، میورب تسا  هداتفا  یروط  نیمھ ای  تسا ، نارگید  تسد  الاح  هک  ریغلل  قحتـسم  سانلل و  قحتـسم  یـضارا  میـسقت  لابند  ار  هام  کـی  نیمھ  اـم  رگا  اـما  میا ؛ هدروآرد مھ 

هتبلا مینک . فرـص  تقو  راک  نیا  یارب  دیاب  ام  نم ، رظن  هب  دشابن . یعافد  لباق  یلیخ  گنھرف  گنھرف ، نیا  منک  یم لایخ  نم  تسا ! هدـش  عییـضت  نامرمع  مینک  یم لایخ 

. دیآ یمرد مھ  رت  نقتم راک  مینک ، فرص  تقو  رگا 

رھشوب  / ١٣٧٠/١٠/١٢ ناتسا  نالوئسم  ناریدم و  رادید  رد  تانایب 

ارما محر هللا  : » دومرف هک  تسا  مرکایبن  زا  هک  دـشاب -  مزال  تقد  تینصولخ و  ماود و  ماکحتـسا و  اـب  هارمھ  ینعی  نآ ، مزاول  هب  هجوت  اـب  دـیھدیم ، ماـجنا  هک  ار  هچنآ  رگا 

یـسک نایب  فصو و  رگید  دشابن ، راک  رد  یریگتسـس  یرگنهتوک و  یدنبمھرـس و  دـنکب -  مکحم  دـنکب و  ار  یراک  هک  یناسنا  نآ  رب  ادـخ  تمحر  ( ١ (؛» همکحاف المع  لمع 

ناتدوخ یراک  یهدنورپ  رب  یگرب  رطس و  درذگیم ، هک  یزور  رھ  دیـشاب و  لئاسم  نیا  لومـشم  ناتهمھ  هک  هللااشنا  دنک . نایب  ار  نآ  شزرا  هک  تسین  رداق  ریقح ، نیا  لثم 

. دییازفیب تسا -  یرشب  یاھناوید  زا  رتقیقد  هک  یھلا -  ناوید  رد 

رھشوب  / ١٣٧٠/١٠/١٢ ناتسا  نالوئسم  ناریدم و  رادید  رد  تانایب 

لیصا و راگدنام و  راک  هچنانچ  تسا ، مدرم  عفن  هب  هکنیا  رب  هوالع  و  تسا ؛ هنـسح  کی  دیـشاب ، هک  یتمـس  تسپ و  رھ  رد  دیھد ، یم ماجنا  مدرم  یارب  امـش  هک  یراک  رھ 

لقع تسا و  حورـشم  طوسبم و  هدـیچیپ و  یـسب  اھ ، نآ ی  هدزاب اھراک و  نایم  تاطابترا  هک  یھلا  میظع  هاگتـسد  رد  تسا و  هیراـج  ی  هقدـص کـی  دـشاب ، مھ  یراد  هشیر

رد مھ  دید ؛ دیھاوخ  ار  نآ  تارمث  دیشخب و  دھاوخ  ار  دوخ  کین  راثآ  دنام و  دھاوخ  امـش  یاھراک  نیا  دنکب  لیلحت  دمھفب و  ار  هدزاب  راک و  طباور  نیا  هک  تسین  رداق  ام  رـصاق 

. دشاب هداتسرف  شیپ  زا  هک  تسا  یی  هقدص هنسح و  جاتحم  یناسنا  رھ  هک  یزور  نامھ  ترخآ ؛ ملاع  رد  مھ  ایند و 

ارما محر هللا  : » دومرف هک  تسا  مرکا  یبن  زا  هک  دـشاب  مزـال  تقد  تین و  صولخ  ماود و  ماکحتـسا و  اـب  هارمھ  ینعی  نآ ، مزاول  هب  هجوت  اـب  دـیھد ، یم ماـجنا  هک  ار  هچنآ  رگا 

نیا لثم  یسک  نایب  فصو و  رگید  دشابن ، راک  رد  یریگ  تسس یرگن و  هتوک یدنب و  مھرس دنکب  مکحم  دنکب و  ار  یراک  هک  یناسنا  نآ  رب  ادخ  تمحر  همکحاف ؛» المع  لمع 

ناوید رد  ناتدوخ  یراک  ی  هدنورپ رب  یگرب  رطس و  درذگ ، یم هک  یزوررھ  دیشاب و  لئاسم  نیا  لومشم  نات  همھ هک  اش هللا  نا  دنک . نایب  ار  نآ  شزرا  هک  تسین  رداق  ریقح ،

. دییازفیب تسا  یرشب  یاھناوید  زا  رت  قیقد هک  یھلا 

رھشوب  / ١٣٧٠/١٠/١٢ ناتسا  نالوئسم  ناریدم و  رادید  رد  تانایب 

هک موصعم  شیانعم  بوخ ، اما  دـنبوخ ؛ ناردارب  ی  همھ هتبلا  ریخن . دـننک ؛ یم ار  ناشراک  دـنراد  اھ  هراچیب دـب  دـییوگب ال  الثم  درادـن ؛ دوجو  تحـص » رب  لـمح  ، » یرادا راـک  رد 

« يراک ناقتا   » 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 13هاگياپ  هحفص 2 
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، منک یم هاگن  هک  مدوخ  هب  هدنب  دریگ ؟ یمن ار  ناشنابیرگ  مھ  یتسس  یھاگ  دننک ؟ یمن مھ  یلبنت  دننک ؟ یمن مھ  هابتـشا  اما  دننک ؛ یمن تنایخ  ینعی  دنبوخ ، تسین .

، مسرن مدوخ  هب  رگا  دشابن ، عمج  مساوح  رگا  منزن ، بیھن  رگا  دریگ . یم ار  هدنب  نابیرگ  یرـشب  تاساسحا  نیمھ  ییاھاج  رد  متـسھ و  یتسـس  فیعـض و  مدآ  منیب  یم

. میتسھ مھ  لثم  هرخالاب  ام  دیروط ؛ نیمھ مھ  امش  مروط ، نیا هدنب  موش . یم قرغ  یلبنت  رد 

ماجنا مکحم  دریگن ؛ ماجنا  دـب  طلغ و  ینعی  دریگب ؛ ماجنا  تسرد  ایناث  دریگب ؛ ماجنا  راک  ـالوا  هک  میـشاب  بظاوم  دـیاب  میـشاب . ناـمیاھ  تسدریز ناـمدوخ و  بظاوم  دـیاب  اـم 

ندوب تھج  رد  ایناث  تسا ؛ نتفرگ  ماجنا  لصا  الوا  سپ ، تسا . یراک  تسـس نیا  یدز ، یکی  رگا  دوشب ؛ مکحم  ات  دز ، خیم  یور  دـیاب  شکچ  اتود  هک  دوش  یم یھاگ  دریگب .

. تسا لمع  تعرس  اعبار  تسا ؛ یراک  مکحم اثلاث  تسا ؛ ندوب  تسرد  و 

نویناحور  / ١٣٧٠/١٢/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رھ ملاس ، ندب  کی  رد  دنشقن . یاراد  دارفا  یهمھ  هعومجم ، کی  رد  دراد . ار  شدوخ  شقن  یـسکرھ  دنراد ] شقن  هزوح  یهدنیآ  یارب  ناوج ، یالـضف  ینید و  مولع  بالط  ]

ار دوخ  راک  ام  مادک  رھ  رگا  اما  میاهدرک ؛ کمک  هعومجم  تمالـس  هب  میھدـب ، ماجنا  بوخ  ار  دوخ  راک  میتسھ ، هک  ییاجنآ  رد  ام  مادـک  رھ  رگا  تسا . راک  لوغـشم  یلولس 

؛ داد ماجنا  بوخ  نقتم و  دـیاب  ار  راـک  ( ١ «.) هنقتاف احلاص  المع  لمع  رما  محر هللا  « ؛ میاهدز هبرـض  هعومجم  تمالـس  هب  دوخ ، یدوجو  عاعـش  ردـق  هب  میھدـن ، ماـجنا  بوخ 

هوسا دیاب  یلمع  یدابع و  تایقلخ  رد  یگدنز ، بادآ  رد  ار  ناگرزب  یاشمم  تسناد ؛ لصا  دوخ  یگدنز  رد  دیاب  ار  نیدت  درک ؛ تیاعر  دیاب  ار  قالخا  دناوخ ؛ بوخ  دیاب  ار  سرد 

هب هزات  یهبلط  ات  کچوک ، گرزب و  زا  هزوح ، دارفا  سپ  درک . لوحتم  روطتم و  دـیاب  مھ  ار  اـھنآ  دوشیم ؛ روطتم  ناـمز  روطت  هب  هتبلا  هک  تسھ  مھ  ییاـھزیچ  دادرارق . وگلا  و 

. تشاذگ دھاوخ  رثا  هزوح  یهدنیآ  لاح و  تمالس  رد  شقن  نآ  هک  دننک  افیا  یشقن  دنناوتیم  دوخ  یصخش  لمع  رد  هدمآ ، هزوح 

نویناحور  / ١٣٧٠/١٢/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

کی رد  دراد . ار  شدوخ  شقن  یـسکرھ  دنراد . یلب ، هک  تسا  نیا  باوج  هن ؛ ای  دنراد  یـشقن  هزوح  ی  هدنیآ یارب  یگدـنزاس و  یارب  ایآ  ناوج ، یالـضف  ینید و  مولع  بالط 

هب میھدـب ، ماجنا  بوخ  ار  دوخ  راک  میتسھ ، هک  ییاـجنآ  رد  اـم  مادـکرھ  رگا  تسا . راـک  لوغـشم  یلولـس  رھ  ملاـس ، ندـب  کـی  رد  دنـشقن . یاراد  دارفا  ی  همھ هعومجم ،

لمع ارما  محر هللا  « ؛ میا هدز هبرـض  هعومجم  تمالـس  هب  دوخ ، یدوجو  عاعـش  ردق  هب  میھدن ، ماجنا  بوخ  ار  دوخ  راک  ام  مادـکرھ  رگا  اما  میا ؛ هدرک کمک  هعومجم  تمالس 

ناگرزب یاشمم  تسناد ؛ لصا  دوخ  یگدنز  رد  دیاب  ار  نیدت  درک ؛ تیاعر  دیاب  ار  قالخا  دناوخ ؛ بوخ  دیاب  ار  سرد  داد ؛ ماجنا  بوخ  نقتم و  دـیاب  ار  راک  هنقتاف .» احلاص  المع 

لوحتم روطتم و  دیاب  مھ  ار  اھ  نآ دوش ؛ یم روطتم  نامز  روطت  هب  هتبلا  هک  تسھ  مھ  ییاھزیچ  دادرارق . وگلا  هوسا و  دیاب  یلمع  یدابع و  تایقلخ  رد  یگدـنز ، بادآ  رد  ار 

رثا هزوح  ی  هدنیآ لاح و  تمالس  رد  شقن  نآ  هک  دننک  افیا  یشقن  دنناوت  یم دوخ  یـصخش  لمع  رد  هدمآ ، هزوح  هب  هزات  ی  هبلط ات  کچوک ، گرزب و  زا  هزوح ، دارفا  سپ  درک .

، دزادنین راک  هب  ار  دوخ  دادعتـسا  ای  دنامب ، انتعا  یب دوخ  یقالخا  یدرف  شالت  دبعت و  تناید و  هب  ای  دنک ، ییانتعا  یب ندناوخ  سرد  هب  ام  زورما  ی  هبلط رگا  . تشاذـگ دـھاوخ 

رگنل دوشب و  هدایپ  اج  نامھ دیسر ، ییاوھ  بآ و  شوخ  ی  هناخ هوھق هب  هار  طسو  یتقو  اما  تسا ، تکرح  لاح  رد  یدصقم  فرط  هب  هک  یـسک  لثم  دنک  مگ  ار  دوخ  فدھ  ای 

، دوشب لفاغ  فدھ  زا  دتفیب و  هار  نآ  تمـس  هب  هتـسنادن  هتخانـشن و  دروخ ، شمـشچ  هب  یی  هرظنم هار  یانثا  رد  رگا  ای  دـنک  شومارف  ار  فدـھ  دـنامب و  اج  نامھ دزادـنیب و 

. تسام هار  تافآ  اھ  نیا ی  همھ

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

. دھد ماجنا  مکحم  بوخ و  و  دھد ، ماجنا  یراک  هک  ار  یـسک  رگراک و  دنک  تمحر  دنوادخ  (.« ١) هنقتاف المع  لمع  رما  محر هللا  : » دومرف هک  ماهدرک  ضرع  ررکم  ار  ثیدـح  نیا 

. تسا یمالسا  روتسد  گنھرف و  نیا ، دھد . لیوحت  دنک و  ارجا  راک  یاھدرادناتسا  دودح و  اھرایعم و  زا  رتھب  رتالاب و  ار  شراک  دیاب  ناملسم  رگراک 

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

یراک لوغشم  هک  هطقن  رھ  رد  ای  هعرزم و  رھ  رد  هناخراک ، رھ  رد  دیتسھ ، رگراک  هک  امـش  تسا . هزرابم  کی  راک ، یمالـسا ، هزرابم  یداھج و  ی  هزرابم میظع  نادیم  نیا  رد 

یرثوم رایسب  ی  هزرابم نیا  دیا و  هزرابم لاح  رد  امش  دنک . یم کمک  مدرم  شیاسآ  روشک و  ینادابآ  هب  و  زاین ، یب ناگناگیب  نانمـشد و  زا  ار  امـش  روشک  راک ، نیا  دیتسھ ،

لوط رد  هک  دیا  هدرک هدھاشم  امـش  اذل  میدرک . یم ادیپ  یدب  عضو  گنج  رد  ام  دوبن ، دـیلوت  فص  رد  یدـیلوت و  یاھ  هاگتـسد رد  نارگراک  ی  هزرابم گنج ، نارود  رد  رگا  تسا .

همان بش ردقچ  لیاوا ، نآ  هک  دشاب  ناتدای  دیاش  دـننک . مورحم  یدـیلوت  راک  زا  ار  عرازم  ای  اھ  هناخراک دـندرک  یم شالت  نانمـشد  بالقنا  یزوریپ  لیاوا  رد  صوصخب  نارود  نیا 

تـسکش مالـسا  ات  دوش  لیطعت  هناخراک  مھاوخ  یم نم   » دیوگ یمن هک  نمـشد  هتبلا  دندرک . یم تاغیلبت  شالت و  اھ  هناخراک ندرک  لیطعت  یارب  ردقچ  دـش و  یم رـشتنم 

یمـسا دوخ ، تامادـقا  یور  نمـشد  دـنامب ». جاتحم  ناریا  ات  دوش  لیطعت  اھ  هناـخراک مھاوخ  یم نم   » دـیوگ یمن هک  نمـشد  دـنک . یمن فارتعا  احیرـص  هک  ار  نیا  دروخب ».

. درادب ناھنپ  موتکم و  ار  شدیلپ  تین  هک  دراذگ  یم

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 ،

. دیھد

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

. تسا یمالسا  روتسد  گنھرف و  نیا ، دھد . لیوحت  دنک و  ارجا  راک  یاھدرادناتسا  دودح و  اھرایعم و  زا  رتھب  رتالاب و  ار  شراک  دیاب  ناملسم  رگراک 

هیکت هتکن  نیا  یور  دـیاب  ناگدنـسیون ، مھ  روشک و  یرگراک  ماظن  نیلوئـسم  مھ  نارگراک ، دوخ  مھ  هک  تسا  نیا  مضرع  تسا  نارگراک  تشادـگرزب  یاـھزور  هک  اـھزور  نیا 

میھد و ماجنا  یراک  الاح   » مینالوبقب دوخ  هب  هک  داد ، ماجنا  دـیابن  فیلکت  طاقـسا  ناونع  هب  ار  راـک  تسا . هزراـبم  تداـبع و  کـی  شزرا و  تلیـضف و  کـی  راـک ، زورما  هک  دـننک 

رب هوالع  دوخ ، راک  اب  رگراک  دوش . یقلت  دـیابن  روآرد » نان  طقف   » یا هلوقم ناونع  هب  راـک  درک . یقلت  دـیابن  یلیمحت  رما  کـی  ناونع  هب  ار  راـک  دوش »! زاـب  نامرـس  زا  هلئـسم 

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

ىمالسا  / ١٣٧١/٠٢/٢٢ ىروھمج  ىادص  داصتقا » هورگ   » رادید رد  تانایب 

. دیزادنیب اج  ناتیاھهمانرب  رد  امـش  دـیاب  ار  نیا  (« ١ . ) هنقتاـف ـالمع  لـمع  رما  محر هللا   » هک منکیم  لـقن  ررکم  دـیآیم ، مشوخ  سب  زا  ار ، مرکا  ربـمغیپ  زا  ثیدـح  نیا  نم 

یراـک مکحم  تفرعم  زا  رتـشزرا  اـب  ار  تفرعم  مادـک  یداـصتقا ، راـک  نادـیم  رد  امـش  تسا . هتـسباو  راـک  هب  روـشک ، تسامـش . راـک  نیرت  یـساسا  نم  رظن  هب  اـھنیا  ینعی 

یگدنز تیعقاو  رد  ردقچ  نیا  اما  تسا -  یتبثم  بوخ و  زیچ  هتبلا  نیا  بوخ ؛ دـندیمھف -  مدرم  ار  یداصتقا  یاھهژاو  فراعم و  یهمھ  هک  مریگ  الاح  دـینک ؟ اقلا  دـیھاوخیم 

رد هک  تسا  یزیچ  نیا ، ییارگ . کردـم  هن  ییارگراـک و  یهلاـسم  تسا ، باـب  نـیمھ  زا  دراد . ریثاـت  رایـسب  دـندش ، دـنم  هقـالع  راـک  هـب  مدرم  رگا  هـک  یلاـح  رد  دراد ؟ ریثاـت 

نیـسینکت کـی  امـش  رگا  تسا ». رتـشزرا  اـب  دوش ، روشک  یگدـنزاس  نادـیم  دراو  رتدوز  هک  سک  نآ   » هک ار  تقیقح  نیا  دـیروایب ؛ دـیناوتیم  اھناتـساد  رد  اھهمانـشیامن و 

چیھ دیریگب و  دـشرا  یـسانشراک  الثم  ای  تسا  رتھب  دـیھد  ماجنا  راک  ملاع  کی  دادعتـسا ، قوذ و  تراھم و  نآ  اب  راک و  رازاب  رد  دـییایب  دـیریگب و  ملپید  قوف  کردـم  دـیوشب ،

ات راھچ  دینیـشنب و  یزیم  تشپ  ارتکد . ای  یـسانشراک  ای  دشرا  یـسانشراک  ناونع  اب  هرادا ، نالف  وضع  دیوشب  هکنیا  زج  دیـشاب ؛ هتـشادن  مدرم  یگدنز  لاح  هب  یاهدیاف 

! دشاب هتشاد  یریثات  هکنیا  نودب  دیسیونب ، ذغاک 

« يراک ناقتا   » 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 13هاگياپ  هحفص 3 
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یرایتخب  / ١٣٧١/٠٧/١۶ لاحمراھچ و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ماجنا لوغـشم  هک  دنک  ساسحا  دشاب و  دنبیاپ  ىعرـش  دھعت  فیلکت و  هب  الوا  دیاب  دنک ، لمع  تسرد  دـھاوخب  ىـسک  رگا  هک  تسا  نیا  ماهدـیمھف  عومجم  رد  نم  هک  هچنآ 

شرخآ ات  ار  راک  نیا  هک  دراد  ىموزل  هچ  الاح   » دـیوگىم تسین . رظان  دـھاش و  مھ  ىـسک  تسھ ، مھ  راـک  تسا ، هتـسخ  ناـسنا  ىھاـگ  تسا . ىعرـش  ىهفیظو  نداد 

. تسا ىناسفن  ىهسوسو  نیا ، منکب »؟ راک  نیا  رد  ار  تقد  نیا  ای  مھد ، ماجنا 

ىتقو اما  دراذـگىم . مامتهمین  ار  راک  ای  دـنکىم و  مک  ار  راک  ناقتا  دـنکىم ، مک  ار  راک  تقد  تسین ، ىرظان  دـھاش و  دـید  ىتقو  دـشابن ، ادـخ  نید و  هب  دـقتعم  ىـسک  رگا 

لرتنک و اجنیا ، دـنکىم ؛ لاوس  ام  زا  تسام و  دـھاش  رظان و  نیبتاکلا ، مارک  زا  رتالاب  لاعتم  ىادـخ  و  دنتـسھ ، نیبتاکلا  مارک  دنتـسین ، مدرم  رگا  هک  دـمآ  شدای  هب  ناسنا 

رگا ىتح  دشاب . لوا  ىهجرد  رد  نامیارب  دبعت ، ىعرـش و  فیلکت  ادخ و  نید و  دیاب  میـشاب . هتـشاد  ار  هیحور  نیا  دیاب  ام  سپ ، دیآىم . دوجو  هب  شراک  رد  ىفعاضم  تبقارم 

باختنا ار  ادخ  تیاضر  فرط  دیاب  اجنیا  ىـضار ، اھنآ  اما  تسا ، ىـضاران  ادخ  مینکن  نوچ  و  دناىـضاران ، ىاهدع  تسا و  ىـضار  ادخ  مینکب  ار  راک  نیا  نوچ  هک  میدـید  ىیاج 

ىارب دـیاب  ام  دـشاب . نیا  کالم  دـیاب  دـشاب . نآ  رد  مھ  ىھلا  تیاضر  هک  ىطرـش  هب  میھدىم ؛ تیمھا  ىلیخ  مدرم  تیاضر  هب  ام  دـشاب . مدرم  تیاضر  مدـع  اـب  ولو  مینک ؛

. ددنسپىم ادخ  نوچ  دیوگىم و  ادخ  نوچ  دھاوخىم ، ادخ  نوچ  مینک ؛ شالت  تمدخ و  مدرم 

ناملعم  / ١٣٧٢/٠٢/١۵ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بوخ دراد ، هدـھع  هب  هک  ار  یراک  رھ  سک ، رھ  روشک ، رد  هکنیا  الوا  دراد : طرـش  دـنچ  نیا ، اھطورـش . اھطرـش و  هب  اـما  مینک ؛ یداـصتقا  لالقتـسا  یاـعدا  زورما  میناوتیم 

رگا امش  دھد . ماجنا  بوخ  دھد ؛ ماجنا  نقتم  مکحم و  ار  نآ  دھد و  ماجنا  یراک  هک  ار  یسک  نآ  دنک  تمحر  ادخ  (١ ؛») هنقتاف المع  لمع  رما  محر هللا  : » دومرف دھد . ماجنا 

، دینکیم پاچ  ار  یباتک  رگا  دینکیم ، یراکـسیرگ  ار  ینیـشام  رگا  دینزیم ، هیخب  کی  ییاج  رگا  دیناخرچیم ، ار  خرچ  کی  رگا  دینکیم ، تفـس  دـینادرگیم و  ار  چـیپ  کی 

ناتدوخ مدرم  یرھـش  رباعم  ندرکزیمت  لوغـشم  یرادرھـش  رد  رگا  دیـسریم ، ناراـمیب  هب  ناتـسرامیب  رد  رگا  دـیھدیم ، سرد  سـالک  رـس  رگا  دیـسیونیم ، ار  یباـتک  رگا 

راک رد  رگا  دیتسھ ، هسردم  ای  هاگشناد  رد  رگا  دیتسھ ، ندناوخ  سرد  لیـصحت و  لوغـشم  رگا  دیتسھ ، یناحور  رگا  دیققحم ، رگا  دیاهدنـسیون ، رگا  دیاهدنیوگرگا ، دیتسھ ،

هک ار  یراک  دینک  یعـس  دیاب  دـینکیم ، راک  اج  رھ  دـیتسھ و  هک  رھ  دـیتسھ و  هچ  رھ  دـیراگن ؛ همانزور  رگا  دـیتسھ ، سیون  ناتـساد  رگا  دـیزاسملیف ، رگا  دیلوغـشم ، رنھ 

یداصتقا لالقتـسا  هبام  دوش ، ققحم  رگا  هک  تسا  یطیارـش  زا  یکی  نیا ، دیراذگن . مک  و  دیھد ، ماجنا  مکحم  دـیھد ، ماجنا  لماک  دـیھد ، ماجنا  تسرد  دـیھدیم ، ماجنا 

. میسریم

ناملعم  / ١٣٧٢/٠٢/١۵ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یداصتقا لالقتـسا  یاعدا  زورما  میناوت  یم هتبلا  مینک . شـالت  دـیاب  تسا . رت  لکـشم هک  تسا  ناـمھ  نیا  منک  یم ضرع  نم  هن ؟ اـی  میا  هدیـسر یداـصتقا  لالقتـسا  هب  اـم 

المع لمع  ارما  محر هللا  : » دومرف دـھد . ماجنا  بوخ  دراد ، هدـھع  هب  هک  ار  یراک  رھ  سکرھ ، روشک ، رد  هکنیا  الوا  دراد : طرـش  دـنچ  نیا ، اھطورـش . اھطرـش و  هب  اما  مینک ؛

رگا دینک ، یم تفـس  دینادرگ و  یم ار  چیپ  کی  رگا  امـش  دھد . ماجنا  بوخ  دھد ؛ ماجنا  نقتم  مکحم و  ار  نآ  دـھد و  ماجنا  یراک  هک  ار  یـسک  نآ  دـنک  تمحر  ادـخ  هنقتاف ؛»

سرد سالک  رس  رگا  دیسیون ، یم ار  یباتک  رگا  دینک ، یم پاچ  ار  یباتک  رگا  دینک ، یم یراکسیرگ  ار  ینیـشام  رگا  دینز ، یم هیخب  کی  ییاج  رگا  دیناخرچ ، یم ار  خرچ  کی 

رگا دـیا ، هدنـسیون رگا  دـیا ، هدـنیوگ رگا  دـیتسھ ، ناـتدوخ  مدرم  یرھـش  رباـعم  ندرک  زیمت  لوغـشم  یرادرھـش  رد  رگا  دیـسر ، یم ناراـمیب  هب  ناتـسرامیب  رد  رگا  دـیھد ، یم

رگا دـیزاسملیف ، رگا  دیلوغـشم ، رنھ  راـک  رد  رگا  دـیتسھ ، هسردـم  اـی  هاگــشناد  رد  رگا  دـیتسھ ، ندـناوخ  سرد  لیــصحت و  لوغــشم  رگا  دـیتسھ ، یناـحور  رگا  دـیققحم ،

لماک دیھد ، ماجنا  تسرد  دیھد ، یم ماجنا  هک  ار  یراک  دینک  یعس  دیاب  دینک ، یم راک  اجرھ  دیتسھ و  هکرھ  دیتسھ و  هچرھ  دیراگن ؛ همانزور رگا  دیتسھ ، سیون  ناتـساد

. میسر یم یداصتقا  لالقتسا  هب  ام  دوش ، ققحم  رگا  هک  تسا  یطیارش  زا  یکی  نیا ، دیراذگن . مک  و  دیھد ، ماجنا  مکحم  دیھد ، ماجنا 

١٣٧٢/٠۴/٢١ /  « ىکشزپ قالخا  ىهرگنک   » ىاضعا رادید  رد  تانایب 

مناوتب ات  متسین  رشابم  کیدزن و  امـش ، لثم  منکیم و  هاگن  هیـضق  هب  رود  زا  هدنب  هتبلا  تسا . یمھم  یاھهنیمز  هتبلا  دندرک ، رکذ  سالجا  نیا  یاوتحم  رد  هک  ییاھهنیمز 

رد یرگید  نتفرگ و  یهیحان  رد  یکی  دـھدب : تیمھا  یلیخ  قالخا ، یهلاسم  هب  هیحاـن ، ود  رد  دـیاب  کـشزپ  کـی  هک  دـسریم  مرظن  هب  رود ، زا  نم  منیبب . ار  هنحـص  یهمھ 

هک زا  شزومآ ، یاوتحم  شزومآ ، یگنوگچ  شزومآ : رد  یمالسا  قالخا  یهنحص  هنیمز و  کی  ینعی  میراد . یمالـسا  قالخا  کی  دزومآیم ، هک  اجنآ  نداد . سپ  زاب  یهیحان 

اھنیرتھب هشیمھ  نتفرگدای و  بوخ  ینعی  تسھ . مھ  شزومآ  رد  (« ١) هنقتاف المع  لمع  رما  محر هللا  . » تسا شزومآ  یهلحرم  رد  همھ  اـھنیا  نتخومآ ؛ هچ  یارب  نتخومآ ،

. تسا قالخا  لامعا  زا  هلحرم  کی  نتشاد ، ندروآ و  تسد  هب  ار 

١٣٧٢/٠۵/٠٧ /  « ىقرش ناجیابرذآ   » نالووسم رادید  رد  تانایب 

رد ناقتا  ینعی  مینک . لمع  بوخ  میراد ، هدھع  رب  ام  هدش و  هتـشاذگ  ام  رایتخا  رد  هچنآ  دروم  رد  میریگب  میمـصت  هک  تسا  نیا  لوا  بلطم  تشاد . رظن  رد  ار  ییاھزیچ  دـیاب 

رگراک و یارب  ررکم  ار  ثیدـح  کی  نم  دـشابن . ام  راک  رد  راک ، ندرک  اھر  نتـشاگنا و  تیمھایب  یراگناکچوک ، یراگنالھـس ، ینعی  میھد . رارق  فدـھ  نامدوخ  یارب  ار  لمع 

محر هللا : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلاوھالصلاهلآیلعوهیلع ، ربمغیپ  لوق  زا  هک  تسا  نیا  ثیدح  نآ  ماهدـناوخ . دریگیم  تسد  هب  یراک  هک  سک  رھ  یناحور و  دـنمراک و 

فظوم یزاسنیـشام  یهناخراک  رد  هک  یرگراک  رگا  ینعی  دھد . ماجنا  مکحم  نقتم و  دھدیم ، ماجنا  یراک  رگا  هک  ار  یـسک  دـنک  تمحر  ادـخ  (١ ؛») هنقتاف المع  لمع  رما 

دیھاوخ تسا ، هدرکن  مکحم  وا  هک  ار  چیپ  کی  نامھ  بوچ  دیدیرخ ، ار  نآ  امـش  دمآ و  نوریب  نیـشام  یتقو  درکن ، مکحم  یفاک  ردق  هب  ار  نآ  دـنک ، مکحم  ار  چـیپ  نالف  تسا 

. تخاس دھاوخ  ار  ناتراک  دیـشوپیم ، دیرخیم و  ادعب  امـش  هک  یـشفک  دنزن ، مکحم  مزال  ردق  هب  ار  کوک  کی  رگا  دنزیم ، ار  شفک  یاھکوک  هک  یـشافک  نینچمھ  دروخ .

ماجنا مامت  لماک و  مکحم ، نقتم ، تسا ، هدش  هدرپس  امـش  هب  هک  ار  یراک  دینک . عونمم  ار  یراگنالھـس  دـنکیم . بارخ  ار  راک  یهعومجم  کی  یھاگ  یراگنالھـس ، کی 

. دیراذگن مک  نآ  زا  و  دیھد ،

یسمش  / ٠١/٠١/١٣٧۴ یرجھ  لاس ١٣٧۴  لولح  تبسانم  هب  یربھر  مظعم  ماقم  یزورون  مایپ  نتم 

هیحور ود  نیا  دنـشالت  راک و  لھا  هک  یناسک  دننک . یزیر  همانرب  مدرم  رد  یعامتجا  طابـضنا  یراک و  نادجو  یهیحور  ود  ندیمد  یارب  دنتـسھ ، یزیرهمانرب  لھا  هک  یناسک 

یارب هراب  نیا  رد  دـننکیم ، غیلبت  مدرم  یارب  دـنھدیم و  رکذـت  مدرم  هب  هک  مھ  یناسک  نآ  دـنکب . دوخ  یارب  ار  شالت  راـک و  نیا  یـسک  رھ  دـنروآ . دوجو  هب  ناـشدوخ  رد  ار 

نآ یهدـننک  هک  یـسک  یارب  یـسایس ، لمع  هچ  یعامتجا و  لمع  هچ  یداصتقا و  لمع  هچ  یگنھرف و  لمع  هچ  هدـنزاس ؛ لـمع  راـک و  هک  مینک  یراـک  دـننزب . فرح  مدرم 

کی ات  روشک ، رد  گرزب  مھم و  تعنـص  بحاص  کی  ات  هبتریلاع ، ریدم  کی  ات  یرادا ، یهداس  رومام  کی  ات  دیریگب ، هداس  رگراک  کی  زا  دیآ . باسح  هب  سدـقم  لمع  کی  تسا 

ریخ و لمع  کی  تدابع و  کی  دـنھدیم  ماجنا  هک  یراک  نیا  دـننک  ساسحا  همھ  همھ و  یناحور ، غلبم و  کی  ات  وجـشناد ، کی  ات  ملعم ، کی  اـت  یتلود ، یهبتریلاـع  روماـم 

المع لـمع  رما  محر هللا  : » دوـمرف هک  تسا  هدـش  لـقن  هیلع  همالـس  تاولـص هللا و  مرکا  یبـن  زا  دـنھد . ماـجنا  یکین  هب  تیدـج و  اـب  ار  ناـشراک  دـیاب  هـمھ  تـسا . حـلاص 

. دھد ماجنا  حیحص  نقتم و  مکحم و  وکین و  ار  نآ  دھد و  ماجنا  ار  یراک  هک  یناسنا  رب  ادخ  تمحر  (١ ؛») هنقتاف

یسمش  / ٠١/٠١/١٣٧۴ یرجھ  لاس ١٣٧۴  لولح  تبسانم  هب  یربھر  مظعم  ماقم  یزورون  مایپ  نتم 

لھا هـک  یناـسک  دـنیامن . نییبـت  دنفاکــشب و  مدرم  یارب  تـسرد  ار  لـئاسم  دـننک ؛ جـیورت  ار  لـئاسم  نآ  دنتــسھ ، یگنھرف  لـئاسم  ظـفاحم  یداـنم و  هـک  یناـسک  دـیاب 

« يراک ناقتا   » 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 13هاگياپ  هحفص 4 
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هب ناشدوخ  رد  ار  هیحور  ود  نیا  دنشالت  راک و  لھا  هک  یناسک  دننک . یزیر  همانرب مدرم  رد  یعامتجا  طابـضنا  یراک و  نادجو  ی  هیحور ود  ندیمد  یارب  دنتـسھ ، یزیر  همانرب

. دـننزب فرح  مدرم  یارب  هراب  نیا  رد  دـننک ، یم غیلبت  مدرم  یارب  دـنھد و  یم رکذـت  مدرم  هب  هک  مھ  یناسک  نآ  دـنکب . دوخ  یارب  ار  شـالت  راـک و  نیا  یـسکرھ  دـنروآ . دوجو 

لمع کی  تسا  نآ  ی  هدـننک هک  یـسک  یارب  یـسایس ، لمع  هچ  یعامتجا و  لـمع  هچ  یداـصتقا و  لـمع  هچ  یگنھرف و  لـمع  هچ  هدـنزاس ؛ لـمع  راـک و  هک  مینک  یراـک 

رومام کی  ات  روشک ، رد  گرزب  مھم و  تعنـص  بحاص  کی  ات  هبتر ، یلاـع ریدـم  کـی  اـت  یرادا ، ی  هداـس روماـم  کـی  اـت  دـیریگب ، هداـس  رگراـک  کـی  زا  دـیآ . باـسح  هب  سدـقم 

حلاص ریخ و  لمع  کی  تدابع و  کی  دـنھد  یم ماجنا  هک  یراک  نیا  دـننک  ساسحا  همھ  همھ و  یناحور ، غلبم و  کی  ات  وجـشناد ، کی  ات  ملعم ، کی  ات  یتلود ، ی  هبتر یلاـع

؛» هنقتاف المع  لمع  ارما  محر هللا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  هیلع  همالـس  تاولـص هللا و  مرکا  یبن  زا  دـنھد . ماـجنا  یکین  هب  تیدـج و  اـب  ار  ناـشراک  دـیاب  همھ  تسا .

نتخادرپن راک  هب  ندرک و  اھر  دوخ  لاح  ناما و  هب  ار  راک  یدنب و  مھرـس زا  دھد . ماجنا  حیحـص  نقتم و  مکحم و  وکین و  ار  نآ  دھد و  ماجنا  ار  یراک  هک  یناسنا  رب  ادخ  تمحر 

یحیحص یعامتجا  دح  همھ  هک  تسا  نیمھ  زین  یعامتجا  طابـضنا  دروم  رد  تسا . یراک  نادجو  هب  طوبرم  نیا  دوش . زیھرپ  تدش  هب  راک  کی  ماکحتـسا  هب  ییانتعا  یب و 

ظفح لاسما  ار  راعـش  ود  نیا  دـشاب . یملاس  حیحـص و  یگدـنز  کی  یگدـنز  ات  دـننک  تیاعر  تقد  اب  دـیامن ، یم نیعم  یھلا  دودـح  تاررقم و  دـنک و  یم ینعم  نوناق  هک  ار 

دنجنـسب و رایعم  نیا  اب  ار  ناشدوخ  هعماج  داحآ  دـننک و  یزیر  همانرب نآ  صوصخ  رد  نیلوئـسم  دنـسیونب ؛ نآ  ی  هراـب رد  ناگدنـسیون  دـنیوگب ؛ نآ  هب  عجار  ناگدـنیوگ  دـینک .

. دننک هظحالم  ار  ناشدوخ  یاھتفرشیپ 

ناملعم  / ٠٢/١٣/١٣٧۴ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی هیحور اب  هن  دـیھد ، شرورپ  یبلط ، ملع لالقتـسا و  راک ، ی  هیحور اب  ار  ناناوجون  دـیاب  دـیزاسب . ار  ناـناوج  دـیاب  زیزع ! نیملعم  تسا . میلعت »  » و راـک » ، » تسا مزـال  هچنآ 

ملع تسا ، مھم  هچنآ  دوش . یرثا  اشنم  دناوت  یمن اما  تسا ؛ بوخ  تسا ، تامولعم  نیا  یاراد  یدرف  دھد  ناشن  هک  ناونع  نیا  هب  کردم  تسیچ ؟ کردـم  یبلط . کردـم

نادـجو . » دـننک یزیر  همانرب دـیاب  تسین . فراعت  کی  یراک ،» نادـجو   » مدرک ضرع  نم  هکنیا  دـننادب : نیلوئـسم  مدرم و  ی  همھ تسا . مزال  هعماج  یارب  راـک ، ملع و  تسا .

. دشاب تولخ  یقاتا  رد  اھنت ، رگا  یتح  تسا ؛ هداتـسیا  شرـس  یالاب  رفن  کی  هک  دنک  رکف  دھد ، یم ماجنا  یراک  یـسک  رگا  دـیاب  دوش . مدرم  یمومع  گنھرف  دـیاب  یراک »

هت هک  یا  هسردم سرد  سالک  رد  ملعم  تسا . تیبرت  میلعت و  دراد ، مزال  یراک  نادجو  هک  ییاھراک  زا  یکی  . دریگ ماجنا  زاین  اب  هارمھ  یراکتبا و  یوق ، مکحم ، لماک ، دیاب  راک 

وا راک  تسا ، هتسشن  سالک  رد  سرزاب  نآلا  ایوگ  هک  دنک  شالت  دشکب و  تمحز  دیوگب ، سرد  روط  نآ دیاب  تساتسور ، کی  ای  نارھت  ی  هداتفارود ی  هشوگ نالف  ای  رھش  نالف 

! مینک یمن هک  فراعت  ام  نیا . ینعی  یراک  نادجو  دنیبب . ار  راک  ی  هجیتن ات  دیآ  یم دعب  تعاس  کی  ای  دنک ، یم هاگن  ار 

مزال یزیر  همانرب شالت و  لمع ، دـش ! ور  هبور راوخنوخ  رادـغ و  نانمـشد  اب  دوش  یمن هک  فراعت  اب  دـنک ! ظفح  ار  شدوخ  ییاقآ  دـناوت  یمن تلم  کی  هک  فراعت  اب  نم ! نازیزع 

نیا ات  دننک  یزیر  همانرب دیاب  سلجم ، ناگدنیامن  هیئاضق و  ی  هوق تلود ، روشک ، نیلوئـسم  یداصتقا .» طابـضنا   » ای یعامتجا » طابـضنا  «، » یراک نادجو  : » میتفگ ام  تسا .

! دوش یمن مامت  راک  هک  هدز ، یبوخ  فرح  هچ  ینالف  دننک  فیرعت  هکنیااب  الا  و  دریگ ، ماجنا  اھراک 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٧۵ یاروش  سلجم  هرود  نیمجنپ  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هچرھ سلجم  دوب ، هدرکن  تدھاجم  ادـخ  هار  رد  رگا  تشادـن و  ینید  شنیب  رگا  دوبن ؛ یتیلوئـسم  ساسحا  یاراد  ناسنا  دوبن ؛ یراک  رپ  دـمآراک و  مدآ  نامروھمج  سیئر رگا 

ناوزاب دمآراک و  یاھتسد  دوجو  لثم  بوخ ، یرجم  دوجو  سپ ، درادن . یا  هدیاف نوناق  دشاب ، هتشادن  دوجو  یرجم  یتقو  تشاد ؟ هدیاف  هچ  درک ، یم بیوصت  بوخ  نوناق  مھ 

اھمناخ نایاقآ و  تمدـخ  ریخا ، مایپ  رد  هک  مھ  روط  نامھ اذـل  تسا . هنوگ  نیا یمالـسا ، یاروش  سلجم  دـینک . میـسرت  ار  طخ  دـیھد و  ناـشن  ار  هار  دـیاب  امـش  تساـناوت .

فلت و سلجم - نحـص  لخاد  رد  هچ  اھنویـسیمک و  رد  هچ  سلجم - فظوم  ررقم و  تقو  هقیقد  کی  یتسیابن  تسا . داـیز  یلیخ  امـش  تقو  هقیقد  کـی  شزرا  میدرک ، ضرع 

ی همھ زا  درک . دھاوخ  لاوس  راک  نیا  رد  امش  تامادقا  قیاقد و  کیاکی  زا  تمایق ، زور  رد  لاعتم  یادخ  تسا . ینیگنس  تیلوئـسم  اعقاو  دینک . تکرح  لاعف  دیاب  دوش . عیاض 

فرط یب سلجم  نیا  رد  ای  میھد  یم دیفـس  تراک  تسا ، تخـس  ردق  نیا  هک  الاح  سپ  دـییوگب  دـینکن و  دـییات  رگا  درک . دـھاوخ  لاوس  دـینک ، یم هک  ییاھدر  ای  اھدـییات  نآ 

اجنآ رد  ار  امش  گرزب ، یراک  تھج  یریگ  میمصت یارب  دیتسھ و  مکح  یرما  رد  امـش  هک  یتقو دیھد . یار  دیاب  دیدادن ؟ یار  ارچ  هک  درک  دھاوخ  لاوس  مھ  نیا  زا  میوش ؛ یم

نیا هیـضق  دیھد . ماجنا  نقتم  تسرد و  بوخ و  ایناث  دـیھد ، ماجنا  دـیفظوم  الوا  دـش . دـیھاوخ  هذـخاوم  دـیھدن ، مھ  ماجنا  رگا  دـیھد . ماجنا  ار  راک  نآ  دـیاب  دـنا ، هدرک بصن 

. تسا ینیگنس  رایسب  راک  تسا .

سک چیھ دوب . دھاوخن  دینک ، یم امـش  هک  یراک  زا  رتالاب  رگید  مھ  یتدابع  چیھ  دینادب  تسا . هنـسح  امـش  تانآ  ی  همھ تقو  نآ  دیدرک ، هاگن  یگدـنیامن  هب  دـید  نیا  اب  رگا 

رگا تسا . رتالاب  نآ  زا  بتارم  هب  نیا  ریخن ؛ مورب . مناوت  یمن ترایز  ای  هرمع و  رگید  اضرف  مدـنامزاب و  یداـبع  ی  هفیظو نـالف  زا  ـالثم  سلجم ، هب  ندـمآ  اـب  نم  هک  دروخن  هصغ 

نم یلع  بیقرلا  تنا  تنک   » نیبتاـکلا و مارک یھلا و  ناگدـنیامن  تبقارم  تیلوئـسم و  ساـسحا  اـب  تسا . رت  نیگنـس یھلا  نازیم  رد  یتداـبع  رھ  زا  دـیدرک ، لـمع  هنوگ  نیا

نیا روشک و  نیا  هب  ار  تامدخ  نیرتگرزب  دناوت  یم لاس  راھچ  لوط  رد  هنوگ ، نیا سلجم  کی  تسامـش . بقارم  مھ  لاعتم  یادخ  دوخ  مھنع ،» یفخ  امل  دـھاشلا  مھئارو و 

ی هناگراھچ یاھ  هرود رد  هک  تسا  قلعتم  یناگدنیامن  هب  نآ ، زا  یا  هدمع شخب  ی  هنـسح باوث و  تسا ، هدش  بوخ  راک  تکلمم ، نیا  رد  بالقنا  زا  دعب  هچرھ  دـنکب و  تلم 

. دنا هداد ماجنا  بسانم  شالت  دنا و  هدرک لمع  بوخ  دنا و  هدوب هتشذگ 

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 

رظان رـضاح و  لاعتم  دنوادخ  اما  تسین ، مھ  راک  بحاص رگا  دننک ، یم ار  راک  هک  یلاح  رد  دـندیمھف  دـنتخادرپ و  راک  هب  یراک  نادـجو  ساسحا  اب  راک ، ناگدـننک  ی  همھ یتقو 

ی هدـنورپ رد  دوـب و  دـھاوخ  نیبتاـکلا  مارک  نیــسحت  دروـم  دوـشب ، راـک  دوـبھب  یارب  هـک  یتـقد  رھ  دـننک ؛ یم هاـگن  یھلا  برقم  ی  هکئـالم دنرــضاح و  نیبتاـکلا  مارک  تـسا ،

ادخ باسح  رد  اما  میرادن ؛ هجوت  نادب  مینک و  یم تلفغ  مینیب ، یمن ابلاغ  دیآ و  یمن باسح  هب  ام  یرـشب  تابـساحم  رد  اھزیچ ، نیا  دش . دـھاوخ  تبث  راک  ی  هدـننک لمع

. تسین اھفرح  نیا  هک 

راک هب  ار  ناتـششوک  دیدرک و  تقو  فرـص  اتقیقح  زومآدب ، درگاش  نآ  اب  ای  دوش ؛ عیاض  دـیتشاذگن  دـیداد و  سرد  دـیدوب ، سالک  رـس  هک  مھ  ار  رخآ  ی  هقیقد کی  نآ  امـش  رگا 

تقد نیمھ  دیدربورف و ...  هچراپ  رد  تقد  اب  هک  ار  ینزوس  نآ  دیداد ؛ جرخ  هب  تقد  رگید ، یاجرھ  ای  دیتسھ و  راک  لوغـشم  هک  هناخ  رد  ای  هعرزم ، رد  ای  هناخراک ، رد  ای  دیدرب ؛

یراک و مکحم  ینعی  دنک . یم رثا  مھ  ایند  نیمھ  رد  تسین ؛ تمایق  هب  طوبرم  طقف  شا  هدیاف یھلا ، ی  هدنورپ رد  تبث  نیا  دش . دھاوخ  تبث  ناتلمع  ی  هدـنورپ رد  مامتھا ، و 

دھاوخ دیدپ  هعماج  نانمـشد  ادـخ و  قلخ  مائل  زا  زاین  یب نمـشد ، لباقم  رد  یوشن  میلـست مکحتـسم ، یوق ، یاھناسنا  اب  دابآ ، زارفارـس ، ی  هعماج کی  ایند ، راک  رد  تقد 

باوث تماـیق و  خزرب و  هک  مھ  زرم  فرط  نآ  تسا . گرم  زرم  فرط  نیا  هب  طوبرم  اـھ  نیا دروآ . دـھاوخ  دوـجو  هب  ملاـع  رد  روـشک ، نیا  هعماـج و  نیا  یارب  مھ  یکین  ماـن  دروآ .

رکـشت و نمـض  روـشک ، تیبرت  میلعت و  ی  هعماـج زا  مھ  روـشک و  یرگراـک  ی  هعماـج زا  مھ  نم ، تسامـش . هب  اـم  ی  هیـصوت نیا ، تساـھراک . نیا  رب  بترتـم  تـسا ، یھلا 

. دیشخبب دوبھب  ار  دوخ  راک  زور  هب  زور  دیناوتب  هک  اش هللا  نا  مراد . مھ  ار  تساوخرد  نیا  یبلق ، قیمع  ساپس 

« يراک ناقتا   » 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 13هاگياپ  هحفص 5 
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هتـشاد یزایتما  دراد ، راک  رـس و  ینوگانوگ  یاھراک  اب  هک  ییایند  رد  یناریا  راک  هک  یاهنوگهب  دـنھد ؛ اقترا  راک  تیفیک  هب  دـنربب و  الاب  ار  راک  حطـس  دـیاب  رما  نالووسم  هتبلا 

نانچمھ دنک ؛ ادیپ  اقترا  دورب و  الاب  راک  هبتر  یتسیاب  تسا . یایوق  مکحم و  بوخ و  سنج  سنج ، نیا  هک  دننادب  همھ  تسا ، هدمآ  ناریا  زا  سنج  نیا  دنتفگ  یتقو  دشاب .

ینامدرم اتقیقح  نامروشک ، یرگراک  روما  نالووسم  منادیم  نم  هتبلا  هک  دنسرب  یزوسلد  تیدج و  اب  نانآ  تالکشم  نارگراک و  روما  هب  یتسیاب  طبریذ  یاھھاگتسد  هک 

راک اب  دناوتب  ناسنا  هک  تسا  یگرزب  تمعن  نیا ، دننکیم . ار  ناشدوخ  شالت  دننادیم و  اھنآ  زا  دـننادیم ، یکی  اھنآ  اب  ار  ناشدوخ  دـنرگراک ؛ رـشق  هب  دـنمهقالع  زوسلد و 

. دیوج برقت  لاعتم  یادخ  هب  دوخ 

نویناحور  / ١٣٧٨/٠١/٢٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

قالخا تلیـضف و  هب  ار  اھ  نآ دـیھد ؛ میلعت  اـھ  نآ هب  ار  هتـساریپ  حیحـص و  نید  دـینک ؛ قیوشت  نید  نتفرگارف  هب  ار  مدرم  دـینک ؛ نشور  ار  مدرم  نھذ  دـینک ؛ تیادـھ  ار  مدرم 

راذنا دینک  راذنا  دیناسرتب ؛ یھلا  خزود  زا  ادخ ، رھق  زا  ادخ ، باذع  زا  دینک ؛ هظعوم  ار  مدرم  دیروآ ؛ دوجو  هب  اھ  نآ رد  ار  یقالخا  تلیضف  نابز ، لمع و  اب  دینک ؛ انشآ  یمالـسا 

ناھج یـساسا  لئاسم  اب  ار  اھ  نآ دـیھد ؛ تراشب  ار  نیلماع  نیـصلخم و  نیحلاـص و  نینموم و  دـیھد ؛ هدژم  یھلا  تمحر  هب  ار  اـھ  نآ دوشن  شومارف  دراد ؛ یمھم  مھس 

؛ دش دھاوخ  نشور  اھلد  دینک ، نشور  اجرھ  رد  ار  لعشم  نیا  نازیزع  امش  زا  کیرھ  هک  ینازورف  لعشم  نآ  دوش  یم نیا  دینک . انشآ  روشک  یساسا  لئاسم  اب  مالـسا و 

نیمھ نمـشد  ی  هنادرماـن نوخیبش  یگنھرف و  مجاـھت  نیا  هیلع  هبرح  نیرترثوم  دـش . دـھاوخ  قیمع  ناـمیا  دـمآ ؛ دـھاوخ  دوجو  هب  تکرح  دـمآ ؛ دـھاوخ  دوجو  هب  یھاـگآ 

رد رازاب ، طیحم  رد  هاگـشناد ، طیحم  رد  فلتخم  یاھطیحم  رد  رکف ، شوخ هاگآ و  عاجـش ، نموم ، ناوج ، نویناـحور  هک  دـنراذگن  دـنھاوخ  یم منارگن . تدـش  هب  نیا  زا  تسا ؛

ناقتا اب  هک  تسامش  لیبس هللا  یف  تدھاجم  راک و  نیمھ  اھ ، نآ راک  لباقم  ی  هطقن تسرد  دنھد . ماجنا  ار  ناشدوخ  راک  هاگراک  طیحم  رد  رھش ، طیحم  رد  اتسور ، طیحم 

«. ماطحلا لوضف  نم  یش  سامتلا  ناطلس و ال  یف  هسفانم  نکی  مل  : » دریگ ماجنا  صالخا  اب  همھ  زا  رتالاب  تقد و  اب  و 
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نیا ی  هدـنیآ رد  ناتکیاکی  ریثات  اما  دـیوشن ؛ هتخانـش  ناشن  مان و  اب  امـش  زا  رفن  نارازھ  تسا  نکمم  هک  دـینادب  دراد . جایتحا  امـش  هب  روشک  زیزع ! نارگراـک  زیزع ! ناـملعم 

تاولـص هللا و مرکم  یبن  دینک . راک  نیاربانب  تشاد ؛ دیھاوخ  ریثات  امـش  ی  همھ دوب . دھاوخ  ینایامن  ریثات  رگید  لاس  تسیب  لاس و  هد  نیمھ  هکلب  رود ؛ ی  هدـنیآ هن  روشک 

هکنیا ینعی  تلالم ، تلاسک . زا  یکی  تلالم و  زا  یکی  نک : زیھرپ  زیچ  ود  زا  رجـضلا ؛» لسکلا و  کاـیا و  : » دـندومرف مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  هب  هیلع  همـالس 

یناسنا نآ  رب  ادخ  تمحر  هنقتاف ؛» المع  لمع  ارما  محر هللا  : » تسا هدش  لقن  مرکا  ربمایپ  زا  نینچمھ  یلبنت . ینعی  مھ  تلاسک  دـشاب ؛ هتـشادن  راک  ی  هلـصوح ناسنا 

هیلع بالقنا ، هیلع  یمالسا ، یاھشزرا  هیلع  مالسا ، هیلع  ناشتاغیلبت  رگید  هک  روشک ، نیا  نانمـشد  زورما  هک  دینادب  دھد . ماجنا  نقتم  مکحم و  یراک  رھ  ار  دوخ  راک  هک 

دیما دـنیبن  ار  اھینمـشد  نیا  دـنیبب و  ار  یگنھرف  طـیحم  هک  دـشاب  اـنیبان  یـسک  رگم  ـالاح  تسا  هدـش  راکـشآ  همھ  یارب  یرھطم  دیھـش  هیلع  اھتیـصخش و  هـیلع  ماـما ،

، همھ رگا  دنھدن . ماجنا  ار  ناشدوخ  راک  هعماج  رثوم  ساسح و  عماوج  نیا  یناحور  ی  هعماج ییوجـشناد ، ی  هعماج یرگراک ، ی  هعماج ملعم ، ی  هعماج هکنیا  هب  دنا  هتـسب

هک ییاھنرق  نیا  رد  هک  دوب  دھاوخ  یماظن  نیرت  مکحتـسم نیرت و  نقتم ماظن ، روشک و  نیا  هک  دینادب  دنھد ، ماجنا  ییاناد  ملع و  یور  زا  لماک و  نقتم ، تسرد ، ار  دوخ  راک 

نیا تاغیلبت ، نیا  اھلمع ، نیا  اھنتفگ ، نیا  اھفرح ، نیا  دنک . هلباقم  اھ  هئطوت نیرتگرزب  لباقم  رد  تسناوت  دھاوخ  تسا و  هدـمآ  راک  رـس  رب  روشک  نیا  رد  میـسانش ، یم ام 

دوخ راک  رد  نامیااب  هنارایشوھ و  دنکب و  دھاوخ  یم راک  هچ  دمھف  یم دنک و  یم راک  هچ  دناد  یم تسا و  هداتسیا  خسار  مزع  اب  هک  یتلم  هیلع  اھ ، هئطوت نیا  اھ و  هرـصاحم

. دننکب یراک  دنناوت  یمن تسا ، لمع  لوغشم 
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دینادب دنادیم . ردق  نیبتاکلامارک  دننادیم ؛ ردق  ربمایپ  ادخ و  ١ ؛) « ) هلوسر مکلمع و  یریـس هللا  و  : » دنادیم ردق  ادخ  هک  دینادب  ار  نیا  هتبلا  دننادب . ار  رگراک  راک  ردق  دیاب  مدرم 

ینوناق و فیلکت  رطاخهب  اما  دـیتسھ ، هتـسخ  هک  راک  رخآ  قیاقد  نآ  دـنامیمن . هنعلوفغم  نم  نازیزع  امـش  یاھجنر  تاـظحل  زا  یاهظحل  یھلا ، ناوید  رد  ادـخ و  شیپ  هک 

یادخ اما  دمھفن ؛ تسا  نکمم  هسردم  نآ  ای  هناخراک  نآ  سیئر  دمھفیمن ، ریدم  دـمھفیمن ، راک  بحاص  ار  نآ  دـینکیم ، راک  تیدـج  اب  مھ  ار  قیاقد  نامھ  دـیراد ، هک  یاینید 

مھم یلیخ  دـشاب ، تمایق  رگا  مھ  هدـنیآ  هب  هلاوح  هتبلا  تسا . هدـنیآ  هب  هلاوح  اھنیا  هک  دـینکن  لایخ  تسا . شزرا  اھنیا  دـنکیم . تبث  امـش  یارب  مھ  ار  تاـظحل  نآ  لاـعتم 

هک تساـھنیمھ  دزاـسیم . ار  ناـناوج  ماـظن و  روشک و  هک  تساـھنیمھ  تسین . نآ  مھ  طـقف  اـما  تسا ؛ مھم  یلیخ  مھ  هدـنیآ  ناـمھ  دـشاب ، ربـق  لوا  بش  یتـقو  تسا .

نیرتھب دـنملعم ؛ اھردـپ  یـضعب  هلب ؛ دوب . شدوخ  ردـپ  اـھنآ  نیلوا  هک  دوب  هتفاـی  شرورپ  بوخ  ملعم  دـنچ  ناـماد  رد  هیلع  یلاـعتهللاناوضر  یرھطم  دـنکیم . تسرد  یرھطم 

ناسنا یرھطم  مدوب -  هدرک  ترایز  مھ  ار  ناشیا  راوگرزب  ردپ  نم  دوب -  رتگرزب  رتالاب و  یلیخ  دوخ  ردپ  زا  یرھطم  دیھش  دروآ . دیدپ  ار  گرزب  درم  نیا  بوخ ، ملعم  نآ  دنملعم .

. دھد شرورپ  دوخ  تیبرت  ناماد  رد  دروآ و  دوجوهب  ار  گرزب  درم  نیا  تسناوت  هک  دوب  ردپ  نآ  اما  دوب ؛ رتالاب  یلیخ  ردپ  ماقم  زا  هک  دوب  شدوخ  نامز  رد  یاهتسجرب  ىیانثتـسا 

و قرـش » تحایـس   » هک یراوگرزب  درم  نآ  یناچوق » یفجناقآ   » موحرم اب  شدوخ  ناضمر  هام  ود  اـی  کـی  ترـشاعم  زا  یرھطم  یاـقآ  موحرم  دـندوب . هنوگنیا  مھ  وا  ناـملعم 

هتـشاذگ ریثات  هیلعهللاناوضر  یرھطم  موحرم  حوررب  درم  نآ  شنم  اشمم و  تیبرت و  یونعم و  تاماقم  هک  دـشیم  مولعم  درکیم . لقن  نم  یارب  تشون ، ار  برغ » تحایـس  »

ملعم دـندوب . هتـشاذگ  وا  رب  یدایز  تاریثات  زین  راوگرزب  ماما  همھ  سار  رد  نارگید و  نارگید و  و  یزاریـش » یاقآ  یلع  ازریم  جاح   » موحرم و  ییابطابط » همـالع   » موحرم دوب .

. دنکیم ییاھراک  نینچ 

روشک نیا  هدنیآ  رد  ناتکیاکی  ریثات  اما  دیوشن ؛ هتخانش  ناشن  مان و  اب  امش  زا  رفن  نارازھ  تسا  نکمم  هک  دینادب  دراد . جایتحا  امش  هب  روشک  زیزع ! نارگراک  زیزع ! ناملعم 

مرکم یبــن  دــینک . راــک  نیارباــنب  تـشاد ؛ دــیھاوخ  ریثاــت  امــش  هــمھ  دوــب . دــھاوخ  یناــیامن  ریثاــت  رگید -  لاــس  تــسیب  لاــس و  هد  نــیمھ  هــکلب  رود ؛ هدــنیآ  هــن  - 

، تلـالم تلاـسک . زا  یکی  تلــالم و  زا  یکی  نـک : زیھرپ  زیچ  ود  زا  ٢ ؛) « ) رجـضلاو لسکلاو  کایا  : » دندومرف مالـسلاو  هالـصلاهیلع  نینموملاریما  هب  هیلعهمالـسوهللاتاولص 

ادخ تمحر  ٣ ؛) « ) هنقتاف المع  لمع  رما  محر هللا  : » تسا هدـش  لقن  مرکا  ربمایپ  زا  نینچمھ  یلبنت . ینعی  مھ  تلاسک  دـشاب ؛ هتـشادن  راک  هلـصوح  ناسنا  هکنیا  ینعی 

، یمالسا یاھـشزرا  هیلع  مالـسا ، هیلع  ناشتاغیلبت  رگید  هک  روشک ، نیا  نانمـشد  زورما  هک  دینادب  دھد . ماجنا  نقتم  مکحم و  یراک -  رھ  ار -  دوخ  راک  هک  یناسنا  نآ  رب 

اھینمشد نیا  دنیبب و  ار  یگنھرف  طیحم  هک  دشاب  انیبان  یسک  رگم  الاح  تسا -  هدش  راکشآ  همھ  یارب  یرھطم  دیھش  هیلع  اھتیصخش و  هیلع  ماما ، هیلع  بالقنا ، هیلع 

. دنھدن ماجنا  ار  ناشدوخ  راک  هعماج -  رثوم  ساسح و  عماوج  نیا  یناحور -  هعماج  ییوجشناد ، هعماج  یرگراک ، هعماج  ملعم ، هعماج  هکنیا  هب  دناهتـسب  دیما  دنیبن -  ار 

نیا رد  هک  دوب  دـھاوخ  یماظن  نیرتمکحتـسم  نیرتنقتم و  ماظن ، روشک و  نیا  هک  دـینادب  دـنھد ، ماجنا  ییاناد  ملع و  یور  زا  لماک و  نقتم ، تسرد ، ار  دوخ  راـک  همھ ، رگا 

نیا اھلمع ، نیا  اھنتفگ ، نیا  اھفرح ، نیا  دـنک . هلباقم  اھهئطوت  نیرتگرزب  لباقم  رد  تسناوت  دـھاوخ  تسا و  هدـمآ  راـک  رـس  رب  روشک  نیا  رد  میـسانشیم ، اـم  هک  ییاـھنرق 

رد نامیا  اب  هنارایشوھ و  دنکب و  دھاوخیم  راک  هچ  دمھفیم  دنکیم و  راک  هچ  دنادیم  تسا و  هداتسیا  خسار  مزع  اب  هک  یتلم  هیلع  اھهئطوت ، نیا  اھهرصاحم و  نیا  تاغیلبت ،

. دننکب یراک  دنناوتیمن  تسا ، لمع  لوغشم  دوخ  راک 

نابھگن  / ١٣٨٢/١٠/٢۴ یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، میراد راک  رـس و  اھنآ  اب  هک  یناسک  نآ  لاح  تیاعر  اب  ناـقتا و  اـب  تقد و  اـب  تسا ، ینوناـق  هفیظو  هک  ار  هچنآ  مینک  یعـس  هک  تسا  نیا  تسامـش ، نم و  هفیظو  هک  هچنآ 

هاگشناد داتسا  نآ  ردق  هب  نم  رظن  هب  دنونشیم ، ار  اھنآ  یادص  همھ  دنراد و  یتفلک  یادص  هک  یدارفا  ددرگن . لاماپ  یسک  قح  دوشن و  یسک  هب  ملظ  ینعی  میھد ؛ ماجنا 

نآ یارب  ملد  نم  دنرادن . تیمھا  تسا ، نیا  نم  قباوس  تایـصوصخ و  هک  یلاح  رد  دـناهدرک ، تیحالـص  در  ارم  هک  دـسیونیم  یتنج  یاقآ  بانج  هب  یـصوصخ  همان  اضرف  هک 

نامھ اب  یفرع و  ییالقع و  روطهب  هک  یلاح  رد  هدش ، تیحالص  در  هدش و  یھجوتیب  وا  قح  هب  هدرکن  یادخ  دشاب و  رانک  هشوگ و  رد  هک  یـسک  یارب  دزوسیم و  صخش 

« يراک ناقتا   » 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 13هاگياپ  هحفص 6 
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یدارفا کیکی  هدنورپ  اعقاو  تسھ ، تصرف  دمحلا  هک  الاح  دتفیب . قافتا  نینچ  دنکن  هک  تسا  نیا  دنکیم  نارگن  ار  هدنب  هچنآ  درک . زارحا  ار  شتیحالـص  دوشیم  یداع  نئارق 

زا تسین -  بولطم  نالا  هک  قباوس -  نآ  دنکیم  دییات  دراد ، هک  ینئارق  ساسارب  ناسنا  هک  دنشاب  هتـشاد  یاهقباس  یـضعب  تسا  نکمم  هتبلا  دینک . هاگن  دنتـسھ ، هک  ار 

. دنک مکح  لاح  تیعضو  قبطرب  دیاب  ناسنا  نیاربانب  تسا . هدش  عطقنم  صاخشا  نآ 

امیس  / ١٣٨٣/٠٢/٢٨ ادص و  نامزاس  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

راـک هتبلا  دراد . یرتـشیب  ی  هبذاـج شزرا و  دنتـسین ، مھ  ملاـع  هک  یماـع  مدرم  یارب  یتـح  دـشاب ، هناـملاع  قـیقحت و  یور  زا  هک  یراـک  تسا . مھم  یلیخ  یقیقحت  راـک 

، دیا هدینش هک  نانچمھ  دوش . هتفگ  یمدرم  مھف و  سک همھ نابز  اب  هکنیا  ول  و  حیحص ؛ نقتم و  راک  ینعی  هناملاع ، راک  هکلب  تسین ، ییوگ  هبنلس هبنلق  یانعم  هب  هناملاع 

لئاـسم یگنھرف و  میھاـفم  یاـھ  هنیمز رد  قـیقحت  دوـش . یم هتـشاذگ  هتفرـشیپ  یاـھروشک  زا  یخرب  رد  ینـالک  یاـھ  هجدوـب یملع ، تاـقیقحت  یاـھ  هنیمز ی  هـمھ رد 

. تسا مھم  رایسب  یاھراک  هلمج  زا  دراد ، راکورس  اھ  نآ اب  یلم  ی  هناسر هک  ینوگانوگ 

تلود  / ٠۴/١٣٨٣/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

رد دیا  هدنام ماکان  ای  دـیا ، هدادـن ماجنا  هک  ییاھراک  دـیا ، هداد ماجنا  هک  یتامدـخ  اھراک و  دـینک : تسرد  نوتـس  ود  ما . هتفگ ار  بلطم  نیا  مھ  روھمج  سیئر یاقآ  هب  البق  نم 

، نامدوخ ی  هدرکن یاھراک  مھ  نامدوخ و  ی  هدرک یاھراک  مھ  دیاب  ام  دنناد . یم ار  شالت  ردق  تمدخ و  ردـق  مدرم  هک  دـینادب  دـیراذگب و  نایم  رد  مدرم  اب  ار  اھ  نیا شماجنا ؛

هب تبـسن  ام  یارب  دوب  دھاوخ  رذع  اھتبثم ، نوتـس  یارب  هتفرگ  ماجنا  هک  یمامتھا  تمھ و  شالت و  نآ  انئمطم  میراذـگب . نایم  رد  تقادـص  اب  ار  نامدوخ  ی  هدرکن تسرد  ای 

زا یلئاسم  ناسنا و  نھذ  هب  رکف  ندیـسر  رید  رطاخ  هب  یھاگ  عبانم و  دوبمک  ناکما ، دوبمک  رطاخ  هب  هکلب  هدـنامن ، هدرکان  دـمعت ، یور  زا  اھ  هدرکان نوچ  اھ ؛ هدرکاـن نوتس 

ماظن ام  تفگ  دوش  یمن تسین ؛ ادـج  ماظن  درکلمع  زا  امـش  درکلمع  مراد . رارـصا  اـنعم  نیا  رب  نم  دـینک ؛ ناـیب  مدرم  یارب  ار  لـئاسم  نیا  تسا . هدـنام  هدرکاـن  لـیبق ، نیا 

یراک رگا  تسا و  ماظن  یارب  دیـشاب ، هدرک  بوخ  دیـشاب و  هدرک  امـش  هک  یراـک  رھ  تسا . ماـظن  نیمھ  زا  ی  هتـساخرب تلود  هرخـالاب  میراد ؛ یدـب  تلود  اـما  میراد ؛ یبوخ 

؛ دوش نایب  مدرم  هب  نشور  تسرد و  هناقداص ، هتفر ، راک  هب  مامتھا  هتفرگ و  ماجنا  هچنآ  هک  میراد  رارصا  ام  تسا . ماظن  هب  قلعتم  مھزاب  دیشاب ، هدرک  دب  ای  دیـشاب ، هدرکن 

تروص مھ  امـش  دـننک ، یم هیھت  راک  کی  لوحت  لیوحت و  ماگنھ  رد  ناسدـنھم  هک  ییاھتیعـضو  تروص  لثم  داد ؛ دـیھاوخ  لیوحت  هچ  دـیا و  هتفرگ لـیوحت  هچ  دـینک  صخـشم 

، میوش یم هجاوم  مدرم  اـب  اـم  یتقو  اـتقیقح  دـیربب . راـک  هب  نآ  ناـقتا  رد  مھ  ار  تقد  رثکا  دـح  هک  دـینک  یعـس  دـینک و  نیعم  صخـشم و  اـتقیقح  ار  ناـتدوخ  راـک  تیعـضو 

هجوت هرخالاب  دـنام ؛ دـھاوخ  هدیـشوپ  مدرم  رظن  زا  تقادـص  مدـع  تقادـص و  هک  درک  روصت  دـیابن  مینک . بلج  الماک  اھتیعقاو  نایب  هجھل و  قدـص  اب  ار  مدرم  دامتعا  میناوت  یم

. دننک یم

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

جالع ییالب  تقو  کی  درک . هزرابم  ناوتیم  رطخ  نیا  اب  اما  دراد ، دوجو  رطخ  نیا  دراد . رارق  هلزلز  لاـعف  لـسگ  ود  یور  دـنرز  ناتـسرھش  تسا . یزیخهلزلز  روشک  اـم ، روشک 

المع لمع  ائرما  محر هللا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مرکا  ربمغیپ  لوق  زا  تسا . زاس  تخاس و  هب  نداد  تیمھا  یزاـسمواقم و  جـالع ، دراد . جـالع  ـالب ، نیا  نکیل  درادـن ؛

مکحم دیزودیم ، هک  مھ  شفک  دشاب ؛ مکحم  دیفابیم ، هک  مھ  ار  هچراپ  دھد . ماجنا  نقتم  مکحم و  دھدیم ، ماجنا  یراک  یتقو  هک  یناسنا  رب  ادـخ  تمحر  ( ١ (؛» هنقتاف

هتفریذپ اھراک  نیا  زا  مادکچیھ  رد  یراگنالھـس  دیزاسب . مکحم  دیزاسیم ، هک  مھ  هناخ  دشاب ؛ حیحـص  مکحم و  ناتقطنم  دـینزب و  مکحم  دـینزیم ، هک  مھ  فرح  دـشاب ؛

. دناهداد رارق  ناشدوخ  یلصا  لئاسم  زا  یکی  ار  هلاسم  نیا  نالووسم ، تفرگ . یدج  رایسب  دیاب  ار  یزاسمواقم  تسین .

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

، اھاتسور نتخاس  ی  هراب رد  هک  یحرط  تسین . نالوئسم  هب  ی  هیصوت طقف  یزاس ، مواقم هب  ی  هیصوت مدرم . مھ  نالوئسم و  مھ  دنریگب ؛ یدج  ار  یزاس  مواقم دیاب  همھ 

نازاس و هوبنا اھ ، هناخ ناگدـنزاس  مدرم ، تسا . روط  نیمھ مھ  اھرھـش  اما  تسا ؛ یمومع  یزاس  مواقم کی  دـننک ، یم لابند  دـنراد  تلود  کمک  هب  نکـسم  داینب  ناردارب 

. دراد رارق  هلزلز  لاعف  لسگ  ود  یور  دنرز  ناتسرھش  تسا . یزیخ  هلزلز روشک  ام ، روشک  . دنھد رارق  یلـصا  لئاسم  زا  یکی  ار  یزاس  مواقم دیاب  یتلود  نالوئـسم  نینچمھ 

. تسا زاسو  تخاس هب  نداد  تیمھا  یزاس و  مواقم جالع ، دراد . جالع  الب ، نیا  نکیل  درادـن ؛ جالع  ییالب  تقو  کی درک . هزرابم  ناوت  یم رطخ  نیا  اب  اـما  دراد ، دوجو  رطخ  نیا 

. دـھد ماجنا  نقتم  مکحم و  دـھد ، یم ماجنا  یراک  یتقو  هک  یناسنا  رب  ادـخ  تمحر  هنقتاـف ؛» ـالمع  لـمع  ارما  محر هللا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  مرکا  ربمغیپ  لوق  زا 

هک مھ  هناخ  دـشاب ؛ حیحـص  مکحم و  ناتقطنم  دـینزب و  مکحم  دـینز ، یم هک  مھ  فرح  دـشاب ؛ مکحم  دـیزود ، یم هک  مھ  شفک  دـشاب ؛ مکحم  دـیفاب ، یم هک  مھ  ار  هچراـپ 

لئاسم زا  یکی  ار  هلئـسم  نیا  نالوئـسم ، تفرگ . یدج  رایـسب  دیاب  ار  یزاس  مواقم تسین . هتفریذپ  اھراک  نیا  زا  مادک  چـیھ رد  یراگنا  لھـس دـیزاسب . مکحم  دـیزاس ، یم

. دنا هداد رارق  ناشدوخ  یلصا 

همشچرس  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ سم  عمتجم  نانکراک  رادید  رد  تانایب 

نایب مایپ و  نیا  بطاخم  دیاهدروآ ، فیرـشت  کرھـش  نیا  جراخ  زا  دیاش  مھ  یـضعب  دـینکیم و  یگدـنز  همـشچرس  سم  کرھـش  رد  ارثکا  هک  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امش 

ناماس هب  لماک  تسرد و  ناقتا ، اب  ار  نآ  دـنھدیم و  ماجنا  ار  یراک  هک  تسا  یناسک  لاـح  لـماش  ادـخ  تمحر  ( ١ (؛» هنقتاف المع  لمعا  رما  هللامحر   » هک دـیتسھ  یھلا 

. میتـسھ باـطخ  نـیا  بطاـخم  میتـسھ ، راـک  لوغـشم  هـک  یـشخب  رھ  رد  اـم  یهـمھ  دـنھدیمن . جرخ  هـب  نآ  رد  یراگنالھـس  دـننکیمن و  اـھر  هراـکهمین  دـنناسریم ؛

اب ار  راک  هک  یتروص  رد  تسا -  ندـعم  ای  تعنـص  شخب  نآ ، یهشوگ  کی  هک  اھـشخب -  زا  یـشخب  رھ  رد  فلتخم  راشقا  هبتریلاع و  ناریدـم  روشک ، نالووسم  نادرمتلود ،

. دش دھاوخ  اھنآ  لاح  لماش  ادخ  تمحر  دنریگب ، راکهب  نآ  رد  ار  شناد  دننزب و  راک  هب  نآ  رد  یروآون  راکتبا و  دننک و  لابند  تیدج 

همشچرس  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ سم  عمتجم  نانکراک  رادید  رد  تانایب 

هب یدام  تفرـشیپ  رد  ار  یقالخا  یونعم و  طوطخ  رگا  مینک ، یھاتوک  رگا  مینکن ، شالت  رگا  تسا . یھلا  فلختیال  ی  هدـعو نیا  دیـسر ؛ میھاوخ  هجیتن  هب  میدرک ، شـالت  رگا 

کرھـش رد  ارثکا  هک  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  . مینک بلج  دوخ  یارب  ار  یھلا  تمحر  دیاب  ام  دش . دـھاوخ  بلـس  ام  زا  یھلا  تمحر  هتبلا  میراپـسب ، یـشومارف  تسد 

المع لـمعا  ارما  محر هللا   » هک دـیتسھ  یھلا  ناـیب  ماـیپ و  نیا  بطاـخم  دـیا ، هدروآ فیرـشت  کرھـش  نیا  جراـخ  زا  دـیاش  مھ  یـضعب  دـینک و  یم یگدـنز  همـشچرس  سم 

دـننک و یمن اـھر  هراـک  همین دـنناسر ؛ یم ناـماس  هب  لـماک  تسرد و  ناـقتا ، اـب  ار  نآ  دـنھد و  یم ماـجنا  ار  یراـک  هـک  تـسا  یناـسک  لاـح  لـماش  ادـخ  تـمحر  هنقتاـف ؛»

هبتر یلاع ناریدم  روشک ، نالوئسم  نادرمتلود ، میتسھ . باطخ  نیا  بطاخم  میتسھ ، راک  لوغـشم  هک  یـشخب  رھ  رد  ام  ی  همھ دنھد . یمن جرخ  هب  نآ  رد  یراگنا  لھس

راک هب  نآ  رد  یروآون  راکتبا و  دـننک و  لابند  تیدـج  اب  ار  راک  هک  یتروص  رد  تسا - ندـعم  ای  تعنـص  شخب  نآ ، ی  هشوگ کی  هک  اھـشخب - زا  یـشخب  رھ  رد  فلتخم  راـشقا  و 

. دش دھاوخ  اھ  نآ لاح  لماش  ادخ  تمحر  دنریگب ، راک  هب  نآ  رد  ار  شناد  دننزب و 

هک دنک  یم نامگنن  اما  میـشاب ؛ نارگید  شناد  درگاش  دنک  یمن نامگنن  میرادن . ابا  نارگید  زا  شناد  نتفرگ  زا  ام  تفرگ . میھاوخ  اھ  نآ زا  ار  نآ  مینک ، ادـیپ  ار  شناد  اجرھ  ام 

. تسام روشک  رد  یملع  راک  قفاو  فدھ  نیا ، مییازفا ؛ یم ملع  رب  اما  میریگ ؛ یم دای  ار  ملع  مینک و  یم یدرگاش  مینامب . یقاب  درگاش  هشیمھ 

ناجنسفر  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نایب مایپ و  نیا  بطاخم  دیاهدروآ ، فیرـشت  کرھـش  نیا  جراخ  زا  دیاش  مھ  یـضعب  دـینکیم و  یگدـنز  همـشچرس  سم  کرھـش  رد  ارثکا  هک  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امش 

« يراک ناقتا   » 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 13هاگياپ  هحفص 7 
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ناماس هب  لماک  تسرد و  ناـقتا ، اـب  ار  نآ  دـنھدیم و  ماـجنا  ار  یراـک  هک  تسا  یناـسک  لاـح  لـماش  ادـخ  تمحر  هنقتاـف » ـالمع  لـمعا  رما  هللامحر   » هک دـیتسھ  یھلا 

. میتـسھ باـطخ  نـیا  بطاـخم  میتـسھ ، راـک  لوغـشم  هـک  یـشخب  رھ  رد  اـم  یهـمھ  دـنھدیمن . جرخ  هـب  نآ  رد  یراگنالھـس  دـننکیمن و  اـھر  هراـکهمین  دـنناسریم ؛

اب ار  راک  هک  یتروص  رد  تسا -  ندـعم  ای  تعنـص  شخب  نآ ، یهشوگ  کی  هک  اھـشخب -  زا  یـشخب  رھ  رد  فلتخم  راشقا  هبتریلاع و  ناریدـم  روشک ، نالووسم  نادرمتلود ،

. دش دھاوخ  اھنآ  لاح  لماش  ادخ  تمحر  دنریگب ، راکهب  نآ  رد  ار  شناد  دننزب و  راک  هب  نآ  رد  یروآون  راکتبا و  دننک و  لابند  تیدج 

یربھر  / ١٧/٠۶/١٣٨۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دیاب نیا  یارب  تسا ؛ یـساسا  طرـش  کی  نیا  تسا ؛ مزال  میھدـب ، مدرم  هب  یرکف  کاروخ  ناونع  هب  میھاوخیم  هچنآ  تادنتـسم  رد  ناقتا  نایب و  رد  ناقتا  لقن ، رد  ناـقتا 

تمھ و کی  دوشیمن ؛ تسرد  داھن  کی  لیکـشت  رکذـت و  تساـخرب و  تسـشن و  کـی  اـب  تسا ؛ لکـشم  رایـسب  راـک  نیا  مدرک  ضرع  تسین ؛ مھ  یناـسآ  راـک  درک ؛ یرکف 

کاب ددرگیمرب ، ناسنا  هب  لباقم  رد  هچنآ  زا  دننک و  لابند  دنـشاب و  دنبیاپ  دنزروب ، رارـصا  عوضوم  نیا  رب  هک  دـھاوخیم  یناحور  یالـضف  یناحور و  ناگبخن  زا  یدـج  یهدارا 

دننکن .

مھ یداـیز  مدرم  دـندرک و  لوبق  دـندرک ، تباـجن  دـندرک ، تبحـص  یناـگرزب  میتـفگ ؛ یبلاـطم  تسا -  یغلا » نیب   » هک یرما  ینزهمق -  هب  عـجار  اـجنیا  شیپ  لاـس  دـنچ  اـم 

ار یلمع  ام  هک  تسا  نیا  ( ١ « ) یدھلا حابصم  هاجنلاھنیفس و   » یانعم دیفلاخم ! نیسح  ماما  اب  امش  اقآ  هک  دش  دنلب  ادصورـس  ییاھهشوگ  زا  میدید  تقو  کی  دنتفریذپ ؛

رتشیب مالـسا  هب  ام  ناوج  لسن  ات  مینکب  ار  اھیرگنـشور  نیا  دیاب  میھد ؟ ماجنا  تسا ، نیب  ملـسم و  مارح  مھ  یوناث  ناونع  هب  تسا و  لاکـشا  لحم  اعرـش  کشالب  هک 

تـسا نکمم  هک  تسا  یجوم  لثم  اما  تسا ؛ دنمـشزرا  رایـسب  شیارگ ، نیا  تسا . یفطاع  شیارگ  شیارگ ، نیا  دینیبیم . مالـسا  هب  ار  اھناوج  شیارگ  دوش . دـنمهقالع 

هک هزمحوبا  یاعد  نیمھ  میراد . عبنم  همھنیا  ام  مینک . مکحم  ار  اھناوج  یرکف  یاھهیاپ  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  رارمتـسا  نانچمھ  جوم  نیا  میھاوخب  رگا  اـم  ددرگرب . دـیایب و 

« هقوش کنم  هیندی  ابلق  یل  بھ  یھلا  . » دنمھفیمن ار  شیانعم  اما  دنناوخیم ؛ ام  یاھناوج  ار  اھنیا  هفرع ، زور  رد  نیـسح  ماما  یاعد  دـندومرف ، ینیکـشم  یاقآ  ترـضح 

ام تسھ  جایتحا  هک  دراد  دوجو  هیداجـس  یهفیحـص  هینابعـش و  تاجانم  لثم  ییاھاعد  رد  قیمع  یاھفرح  نیا  زا  یناـبم و  هنوگنیا  زا  اـھتاجانم و  هنوگنیا  زا  ردـقچ  ( ٢)

. دنناوخب دنراد ، هک  یقوش  هفطاع و  هقالع و  اب  دنمھفب و  ات  مینک  نشور  نییبت و  نایب و  اھناوج  یارب  ار  اھنیا 

یربھر  / ١٧/٠۶/١٣٨۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نآ دـنبیاپ  میھاوـخیم  هک  یتـفرعم  میھدیم ، ماـما  هب  هک  یتبـسن  مینکیم ، لـقن  هک  یناتـساد  مینکیم ، لـقن  هک  یثیدـح  تیب ، لـھا  فراـعم  یھلا ، فراـعم  ناـیب  رد 

تیمھا دننکیم ، هیکت  یوار  نالف  تقاثو  هب  تیمھا  مک  کچوک  یئزج  یهلاسم  کی  رس  هقف  رد  همھنیا  ام  یاملع  مینک . تیاعر  ار  ناقتا  دیاب  ام  اھنیا  یهمھ  رد  میـشاب ؛

دنـس دنـس ، نیا  دنیوگب  دنروایبرد ؛ دننک و  حیقنت  ار  تیاور  دنـس  هرخالاب  هکنیا  یارب  تسین ؛ ای  تسا  لوبق  دروم  یوار  نیا  دننکیم ، لوبق  در و  دننکیم ، ثحب  دـنھدیم ،

ماکحا یهیقب  باب  رد  اـی  تراـھط  باـب  رد  هس  یهجرد  یعرف  مکح  کـی  میدرک ، داـمتعا  رگا  اـت  درک ؛ داـمتعا  دوشب  تیاور  نیا  هب  دوب ، یتسرد  دنـس  رگا  هک  تسا ؛ یتسرد 

یفرح رھ  هب  یتیاور ، رھ  هب  یثیدح ، رھ  هب  یفطاع ، یرکف و  یاھیگتـسبلد  باب  رد  فراعم و  باب  رد  روطچ  میھدیم ؛ تیمھا  همھنیا  ام  اجنآ  دـیایب . تسد  هب  یدابع 

. تسین لوبق  لباق  نیا ، مینک ؟ دامتعا  ییهتفگ  رھ  هب  و 

دیاب نیا  یارب  تسا ؛ یـساسا  طرـش  کی  نیا  تسا ؛ مزال  میھدـب ، مدرم  هب  یرکف  کاروخ  ناونع  هب  میھاوخیم  هچنآ  تادنتـسم  رد  ناقتا  نایب و  رد  ناقتا  لقن ، رد  ناـقتا 

تمھ و کی  دوشیمن ؛ تسرد  داھن  کی  لیکـشت  رکذـت و  تساـخرب و  تسـشن و  کـی  اـب  تسا ؛ لکـشم  رایـسب  راـک  نیا  مدرک  ضرع  تسین ؛ مھ  یناـسآ  راـک  درک ؛ یرکف 

کاب ددرگیمرب ، ناسنا  هب  لباقم  رد  هچنآ  زا  دننک و  لابند  دنـشاب و  دنبیاپ  دنزروب ، رارـصا  عوضوم  نیا  رب  هک  دـھاوخیم  یناحور  یالـضف  یناحور و  ناگبخن  زا  یدـج  یهدارا 

. دننکن

نابھگن  / ٢٠/٠۴/١٣٨۶ یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نآ مارتحا  اھ  نیا رھاظ و  رد  ظفل و  رد  هک  تسین  نیا  هب  طقف  نآ  ظفح  مینک . ظفح  مینادب و  ردق  دیاب  ار  تمعن  نیا  تسا ؛ نابھگن  یاروش  دمحب هللا  ام ، رب  یھلا  معن  زا  یکی 

ی هدـھع هب  نیا  هک  مینک ، هارمھ  یرتشیب  ناقتا  اب  ار  راک  لوصحم  تخادرپ و  تخاـس و  ناـبھگن  یاروش  رد  میناوت ، یم هچرھ  هک  تسھ  مھ  نیا  هب  نآ  ظـفح  میراد ؛ هگن  ار 

. تسا مرتحم  نارھاوخ  ناردارب و  ناتسود ، امش 

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

رد زونھ  ام  یلو  دندرک ؛ تفرشیپ  دنداد و  ماجنا  ار  یبوخ  شالت  دیلوت ، ناراکردنا  تسد ی  هعومجم تسا . یبوخ  شالت  راک ، شالت  کرحت و  هناتخبـشوخ  ام  روشک  رد  زورما 

ی هدننکدیلوت راک و  دلوم  رگراک و  ینعی  دیلوت - ی  هعومجم رد  یراکتـسرد  یراک و  مکحم یراک ، نادجو  مھ  مینک . شالت  دـیاب  یلیخ  میورب ، ولج  یلیخ  دـیاب  ام  میھار . لئاوا 

هتبلا و  دریگب . ماجنا  دشاب و  یلداعتم  حیحص و  تکرح  تکرح ، نیا  هک  تسا  مزال  هجوت  تبقارم و  تیاعر و  یمسر ، نیلوئسم  یتلود و  نیلوئـسم  رد  مھ  تسا ، مزال  راک -

، دوخ تسد  اب  رگراک  تسا . مرتحم  رگراک ، دننادب . ار  نیا  همھ  دریگب و  رارق  اھ  همانرب سار  رد  دیاب  راک  ی  هدننک میرکت راک و  سدقت  مدرک ، ضرع  مضیارع  لوا  رد  هک  روط  نامھ 

. دناسر یم لالقتسا  هب  ار  روشک  دراد  دوخ  ناج  مسج و  اب  دوخ ، راک  اب  دوخ ، زغم  اب 

لباقم رد  هک  داد  تلم  نیا  هب  ار  تارج  نیا  دروآ ؛ راب  هب  ار  یـسایس  لالقتـسا  اـم  یارب  بـالقنا  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و  تسا  لالقتـسا  اـم  روشک  یلـصا  ی  هلئـسم زورما 

دیاب دنک ، ظفح  ملاع  نارگ  هطلـس لباقم  رد  ار  یگنھرف  مادنا  ضرع نیا  ار ، یـسایس  لالقتـسا  نیا  دـھاوخب  تلم  نیا  رگا  اما  دتـسیاب . ایند  رد  هطلـس  ی  هنالداع ریغ  ماظن 

یاھـشخب رد  یروآون  هب  راک ، یئافوکـش  هب  راک ، هب  دـیلوت ، هب  تسا  هتـسباو  نیا  و  تسا ؛ روشک  رد  لالقتـسا  ندـناود  هشیر  نیا ، دـنک ؛ مکحم  ار  دوخ  یداـصتقا  یاـھ  هیاـپ

هک تسا  تقو  نآ  دـشاب . هتـشاد  دوجو  یروآون  نیا  یتسیاب  اج  همھ  رد  هعرزم ، طیحم  یوت  ات  اھ ، هاگراک طیحم  یوت  ات  هتفرگ ، هاگـشیامزآ  تاقیقحت و  زکرم  زا  راک . فلتخم 

. تسشن دنھاوخ  یرانک  تسب و  دنھاوخ  ار  ناشدوخ  یاھناھد  یماکان  اب  ناریا  تلم  لالقتسا  کاتھ  راوخنوخ و  نانمشد 

، اھ نآ لباقم  رد  امرفراک  فئاظو  امرفراک ، اب  ناـشتاطابترا  ی  هلئـسم ناشنکـسم ، ی  هلئـسم ناـش ، همیب ی  هلئـسم یرگراـک - ی  هعماـج تالکـشم  دـنتفگ ، هک  روط  ناـمھ 

نیا تسا ؛ ینـشور  هار  هار ، نیا  دریگب . رارق  دـیکات  دروم  یتسیاب  راک  ناقتا  راک و  نادـجو  تیمھا  دوش و  لابند  مئاد  روط  هب  یتسیاـب  راـک - طـیحم  لـباقم  رد  اـھ  نآ فئاـظو 

. تسا یشالت  لھا  راک و  لھا  تلم  مھ  تلم  نیا  تسا ؛ یصخشم  فدھ  فدھ ،

نارگراک  / ١٣٨٨/٠٢/٠٩ ناراتسرپ و  ناملعم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

میدـیمھف یتقو  دوب . دـھاوخن  نایم  رد  یدـیمون  یدرـسلد و  دوب ؛ دـھاوخن  راک  رد  هحماسم  رگید  دوش ، مولعم  ناسنا  یارب  تسھ  نآ  مرگرـس  ناسنا  هک  یراک  تیمھا  رگا 

یاھمحازم ی  همھ رب  هک  دروآ  یم دوجو  هب  ام  نورد  رد  یئورین  نیا ، دوخ  تقو  نآ  روشک ، تایح  هعماج و  تایح  یارب  تسا  مھم  ردـقچ  میھد ، یم ماجنا  میراد  ام  هک  یراـک 

. دوش یم قئاف  ینوریب 

ردق دنا - هدش هدیشک  راک  نآ  تمس  هب  هک  یدرف  یعامتجا و  لیلد  رھ  هب  هقالع - اب  قوش ، اب  تساھ ، نآ هب  لوحم  هک  ار  یراک  نآ  هک  تسا  نیا  همھ  هب  ام  لوا  ی  هیصوت اذل 

؛» هنقتاـف ـالمع  لـمع  ارما  محر هللا  : » دوـمرف هک  میدرک  ضرع  ار  ناـشلا  میظع ربماـیپ  ی  هتفگ نیا  ررکم  دـنھدب . ماـجنا  تسرد  ار  راـک  دـنھدب و  تیمھا  دـنھنب ، جرا  دـننادب ،

ریاس راتسرپ و  ملعم ، رگراک ، دارفا  کیاکی  امش ، نم ، دروم  رد  نیا  دھد . یم ماجنا  لماک  تسرد و  نقتم و  ار  نآ  دریگ و  یم تسد  هب  ار  یراک  هک  یناسنا  نآ  رب  ادخ  تمحر 

. میھدب ماجنا  لماک  نقتم و  ار  نآ  میتفرگ ، هدھع  هب  هک  ار  یراک  تسا . قداص  اھتیلوئسم  اھ و  هفرح لغاشم و 

« يراک ناقتا   » 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 13هاگياپ  هحفص 8 
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نارامج  / ١٣٨٨/١١/٣٠ نکشوان  تخاس  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

ندـش وحم  لباق  نخـس  نیا  دوش ، یم ادا  تردـق  اب  ناسنا  نویلیم  اـھ  هد ی  هرجنح زا  یدـحاو  یادـص  یتقو  تسا . ناـسنا  اـھنویلیم  یاـھلد  هب  یکتم  یمالـسا  یروھمج 

یناھج و ی  هطلس ماظن  زا  ترفن  رابکتسا ، زا  ترفن  دایرف  مھاب  ناسنا  نویلیم  اھ  هد تسا ؟ یخوش  دوش . یم راگدنام  دنام و  یم یقاب  ایند  رد  نخـس  نیا  جاوما  تسین ؛

ینتفر نیب  زا  نیا  دـنھد ؛ یم رـس  ار  دایرف  نیا  دـنراد  مدرم  هک  تسا  لاس  یـس  راب ؛ ود  هن  راب ، کی هن  مھ  نآ  دـنھد ؛ یمرـس ار  یمالـسا  ناـمیا  یلم و  تزع  رب  یراـشفاپ 

رگید نیناوق  لـثم  تسا ، هبذاـج  نوناـق  لـثم  تسا ؛ خـیرات  تعیبـط و  یمتح  نیناوق  وزج  اـھ  نیا تسا ؛ یندـنام  لد ، همھ  نیا  هرجنح و  همھ  نیا  گـنھامھ  داـیرف  تسین .

مرکا ربمغیپ  لوق  زا  ار  ثیدح  نیا  اھراب  نم  میھد . ماجنا  تسرد  ار  نامدوخ  راک  یمادکرھ  ام  هک  تسا  نیا  طرـش  تسا . راگدنام  ادص  نیا  درادـن . فلخت  اذـل  تسا ؛ یعیبط 

. دھد ماجنا  ناقتا  اب  دھد ، ماجنا  تسرد  دـھد ، ماجنا  مکحم  ار  نآ  دـھد و  ماجنا  ار  راک  هک  یـسک  رب  ادـخ  تمحر  هنقتاف ؛» المع  لمع  ارما  محر هللا  : » ما هتفگ نابطاخم  هب 

. داد ماجنا  ناقتا  اب  دیاب  ار  راک 

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

مھم یلیخ  نیا  تسا ؛ یلخاد  دیلوت  تیفیک  تسا ؛ یلخاد  دیلوت  تیبوغرم  ی  هلئسم دننک ، هجوت  وا  هب  دیاب  نانیرفآراک  دراد و  دوجو  راک  باب  رد  هک  یا  یساسا ی  هتکن کی 

مزع و هب  دنکیم  ادیپ  طابترا  مھ  یشخب  اما  تلود ؛ یاھ  ینابیتشپ و  کلذریغ ، تاررقم و  منادیمن  یلام و  یایاضق  نامھ  هب  دنکیم  ادیپ  طابترا  نیا ، زا  یشخب  هتبلا  تسا .

، دـھدب ماجنا  نقتم  ار  نآ  دـھدب و  ماجنا  ار  یراـک  هک  یناـسنا  نآ  رب  ادـخ  تمحر  هنقتاف ؛» المع  لـمع  ارما  محر هللا  : » دومرف راـک . ی  هدـننک نیرفآراـک و  نیلوئـسم ، ی  هدارا

تسا لاس  هاجنپ  دص و  دننکیم ، راک  دنراد  اھنیا  تسا  لاس  دص  دنتـسھ  یئاھ  یناپمک ایند  رد  دینیبب  زورما  امـش  زورما . زا  ریغ  تسا ، یرگن  هدنیآ نیا  دھدب . ماجنا  تسرد 

یرتشم دندرک ، راک  بوخ  دندرک ، راک  تسرد  هکنیا  رطاخ  هب  دنک ؛ جئار  رازاب  وت  ار  سنج  هک  تسا  یفاک  اھنیا  مسا  دوریم . شورف  ایند  رد  ناشتالوصحم  دـننکیم و  راک  دـنراد 

هک هدـنب  منکیم ؛ شرافـس  مراد  تسا  لاس  دـنچ  بخ  هک  نم  دـننک . فرـصم  ار  یلخاد  تادـیلوت  هک  مدرم  هب  مینک  شرافـس  ام  هک  دـیئوگیم  امـش  اھنیا . هب  تسا  نئمطم 

، میتفگ ام  الثم  هک  یرطاخ  هب  ام ، فرح  هب  دننکب  یئانتعا  کی  دـننکب ، یدامتعا  کی  الاح  مدرم  یرادـقم  کی  هلب  بخ ، دوشیمن . تسرد  راعـش  اب  نیا  اھتنم  ما ، هتفگ اھراب 

. درب الاب  دیاب  ار  اھتیفیک  درب ؛ الاب  دیاب  ار  تیفیک  بخ  تسا . تیفیک  هب  طوبرم  مھ  رگید  شخب  کی  تسا . هیضق  زا  یشخب  کی  نیا  دننک ؛ هچ  یرادقم  کی  دنورب 

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

مھم یلیخ  نیا  تسا ؛ یلخاد  دیلوت  تیفیک  تسا ؛ یلخاد  دیلوت  تیبوغرم  یهلئسم  دننک ، هجوت  وا  هب  دیاب  نانیرفآراک  دراد و  دوجو  راک  باب  رد  هک  یایساسا  یهتکن  کی 

مزع و هب  دنکیم  ادیپ  طابترا  مھ  یـشخب  اما  تلود ؛ یاھینابیتشپ  و  کلذریغ ، تاررقم و  منادیمن  یلام و  یایاضق  نامھ  هب  دنکیم  ادـیپ  طابترا  نیا ، زا  یـشخب  هتبلا  تسا .

، دھدب ماجنا  نقتم  ار  نآ  دـھدب و  ماجنا  ار  یراک  هک  یناسنا  نآ  رب  ادـخ  تمحر  ( ١ (؛» هنقتاف المع  لمع  ارما  محر هللا  : » دومرف راک . یهدـننک  نیرفآراک و  نیلوئـسم ، یهدارا 

تـسا لاس  هاجنپ  دص و  دننکیم ، راک  دنراد  اھنیا  تسا  لاس  دص  دنتـسھ  یئاھیناپمک  ایند  رد  دینیبب  زورما  امـش  زورما . زا  ریغ  تسا ، یرگنهدـنیآ  نیا  دـھدب . ماجنا  تسرد 

یرتشم دندرک ، راک  بوخ  دندرک ، راک  تسرد  هکنیا  رطاخ  هب  دنک ؛ جئار  رازاب  وت  ار  سنج  هک  تسا  یفاک  اھنیا  مسا  دوریم . شورف  ایند  رد  ناشتالوصحم  دـننکیم و  راک  دـنراد 

هک هدـنب  منکیم ؛ شرافـس  مراد  تسا  لاس  دـنچ  بخ  هک  نم  دـننک . فرـصم  ار  یلخاد  تادـیلوت  هک  مدرم  هب  مینک  شرافـس  ام  هک  دـیئوگیم  امـش  اھنیا . هب  تسا  نئمطم 

، میتفگ ام  الثم  هک  یرطاخ  هب  ام ، فرح  هب  دننکب  یئانتعا  کی  دـننکب ، یدامتعا  کی  الاح  مدرم  یرادـقم  کی  هلب  بخ ، دوشیمن . تسرد  راعـش  اب  نیا  اھتنم  ماهتفگ ، اھراب 

. درب الاب  دیاب  ار  اھتیفیک  درب ؛ الاب  دیاب  ار  تیفیک  بخ  تسا . تیفیک  هب  طوبرم  مھ  رگید  شخب  کی  تسا . هیضق  زا  یشخب  کی  نیا  دننک ؛ هچ  یرادقم  کی  دنورب 

نارگراک  / ١٣٩٠/٠٢/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ربمغیپ هنقتاـف .» ـالمع  لـمع  رما  محر هللا  : » دومرف هک  ماهدـناوخ  ررکم  نم  ار  ثیدـح  نیا  تسا . یراـکمکحم  ناـقتا و  منکیم ، شرافـس  یرگراـک  یهعماـج  هب  نم  هک  هچنآ 

. یسک نینچ  رب  ادخ  تمحر  داد ؛ ماجنا  دیاب  تسرد  داد ، ماجنا  دیاب  مکحم  ار  راک  دیامرفیم :

نیا دـنامب . یقاب  یناریا  ریغ  یناریا و  یهدـننک  فرـصم  نھذ  رد  ماوداب  هقیلـس و  اب  هارمھ  ابیز ، بولطم ، مکحم ، یالاک  کی  ناونع  هب  یناریا  یالاک  هک  مینک  یراـک  دـیاب  اـم 

تراھم داجیا  یاھهرود  مزال ، یاـھتراھم  شزومآ  تسا  نکمم  دراد . یئاـھزاینشیپ  راـک ، نیا  هتبلا  دـشاب . رما  نیا  نایدـصتم  یرگراـک و  ینیرفآراـک و  یهعومجم  تمھ  دـیاب 

هب ار  دوخ  یهقیلـس  دربیم ، راک  هب  ار  دوخ  قوذ  هک  یئاجنآ  یناریا  رگراک  دشاب . نیا  فدھ  دـیاب  نکیل  تسا -  یتلود  لاثما  یتلود و  یاھهاگتـسد  راک  اھنیا  هک  دـشاب -  مزال 

. دیآیم رد  بآ  زا  یئاشامت  بلاج و  راک  دربیم ، راک  هب  ار  دوخ  رھام  یهجنپرس  دربیم و  راک 

هب یناریا  رنھ  قوذ و  هک  یئاجنآ  تسا . دوھـشم  سوسحم و  انعم  نیا  دراد ؛ دوجو  مھ  زورما  دنتـشاد ، هتـشذگ  رد  اھیناریا  هک  راک  رنھ و  زا  یاهتخیمآ  یرنھ  یاـھراک  نیا 

روـشک تادـیلوت  رد  هناتخبـشوخ  نـالا  راگدـنام . بلاـج و  دوـشیم  راـک  شایراـکمکحم -  شرنھ ، شقوذ ، شراـکتبا ، دـنکیم ، راـک  دراد  هک  یرگراـک  نـیمھ  دـیآیم -  نادـیم 

تیمومع دـیاب  اـم  ار  نیا  رتبلاـج ؛ مھ  رتـمکحم ، مھ  رتاـبیز ، مھ  تسا ؛ رتـھب  بتارمب  یـضعب  تسا ، رتـھب  یـضعب  شایجراـخ  تاـھباشم  زا  هک  تسھ  یداـیز  تـالوصحم 

دیلوت هک  یئاھزیچ  یهمھ  رد  ینیئزت . لئاسم  هچ  یگدـنز ، لئاسم  هچ  کاشوپ ، هب  طوبرم  لئاسم  هچ  یکاروخ ، یفرـصم  داوم  هچ  نامیدـیلوت ؛ داوم  یهمھ  رد  میھدـب ،

ماجنا ار  راک  نیا  دـنناوتیم  ینیـشام  نارگراک  یتسد ، نارگراک  ناراذگهیامرـس ، ناسدـنھم ، ناحارط ، یرگراک ، یهعومجم  میناوتیم . و  میریگب ؛ رظن  رد  ار  نیا  دـیاب  دوشیم ،

. تسا نالک  راک  کی  نیا ، رخاف . ابیز و  ماوداب ، لوصحم  داجیا  میھدب ؛ رارق  نیا  رب  ار  نامتمھ  دیاب  ام  دنھد .

روشک  / ١٣٩٠/١٠/٠٧ زا  جراخ  رد  ناریا  یسایس  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  رادید  رد  تانایب 

یهفیحـص مجنپ  یاـعد  نیا  (. ١) دـیناوخب ررکم  رد  ررکم  ار  هیداجـس  یهفیحـص  مجنپ  یاـعد  دـیریگب ، سنا  هیداجـس  یهفیحـص  اـب  هک  مـنکیم  هیـصوت  نازیزع  امـش  هـب  نـم 

یئاجنآ درادیم ، رذـحرب  اھـشزغل  زا  ار  ام  هک  یئاجنآ  دزادـنایم ، گرم  دای  هب  ار  ام  هک  یئاجنآ  تسا . روط  نیمھ  هیداجـس  یهفیحـص  یهیعدا  یهمھ  تسام . لام  هیداجس 

ماکحتـسا ینادـیم ، رھ  رد  تسا . شخبماکحتـسا  ام  یارب  شاهمھ  اھنیا  دـشکیم ، ام  خر  هب  ار  یھلا  یهکئالم  ناراـی و  ربمغیپ و  زا  ار ، یھلا  هاگتـسد  تیونعم  تمظع  هک 

یمکحتـسم تخاس  ام -  یهعماـج  تیلک  نورد  هچ  اـم ، دوخ  یرکف  یحور و  نورد  اـم ، دوخ  یـصخش  نورد  هچ  ینورد -  تخاـس  رگا  تسا . هدـننک  نییعت  اـم  یارب  ینورد 

. تسامش هب  نم  یهیصوت  نیلوا  نیرتمھم و  نیا ، دتسیاب . شلباقم  رد  دناوتیمن  زیچ  چیھ  دوب ،

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩١/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ناقتا یهلئـسم  مینکیم ـ  رارکت  تسا ، مھم  نوچ  نکیل  هتفرگ ، رارق  دـیکات  دروم  اھراب  مھ  البق  هتبلا  منکیم ـ  ضرع  هیئاضق  یهوق  اـقترا  دروم  رد  نم  هک  یرگید  یهتکن  کـی 

دشاب یروج  دیاب  دینکیم ، رداص  هک  یمکح  مرتحم ، یضاق  کی  ناونع  هب  امش  دنشاب . رود  هب  یریگلھس  یراگنالھـس و  زا  اقلطم  یتسیاب  اھهاگداد  ماکحا  تسا . ماکحا 

رداص هک  یمکح  نیا  هب  دیـشاب  نئمطم  دیـشاب ؛ هتـشادن  یاهغدـغد  چـیھ  امـش  دریگب ، رارق  یقوقح  یھقف و  روما  نیـصصختم  دـید  ضرعم  رد  دـشاب  اـنب  مکح  نیا  رگا  هک 

نآ دشاب  رـضاح  دش ، رداص  مکح  نیا  هک  یتقو  نامھ  هک  دشاب  یروج  دیاب  تسھ ، مھ  دوخ  مکح  دوخ و  راک  بقارم  تسا و  رادروخرب  مزال  شناد  زا  یتقو  یـضاق  دـیاهدرک .

لک هب  مکح ، رد  فعـض  یتسـس و  کدنا  دشاب . روجنیا  دیاب  مکح  ناقتا  دنک . عافد  شدوخ  مکح  زا  دناوتب  دھدب و  رارق  نیـصصختم  اھسانـشراک و  یهمھ  دـید  ضرعم  رد  ار 

یهدنھد ناشن  روشک ، یلاع  ناوید  رد  ای  رظندیدجت  یاھهاگداد  رد  یودـب  یاھهاگداد  ماکحا  ررکم  ضقن  میدرک ؛ ضرع  یتقو  کی  دـنکیم . دراو  هبرـض  یئاضق  هاگتـسد  یانب 

نیا رب  میمصت  هدشن . تیاعر  تاررقم  دنراد و  صقن  یلکش  ظاحل  زا  ای  دنتـسین ، رادروخرب  ناقتا  زا  دنراد و  صقن  یئاوتحم  ظاحل  زا  یودب  یاھهاگداد  ماکحا  ای  هک  تسا  نیا 

. دنشاب هتشاد  ناقتا  ماکحا ، هک  دشاب  یریگیپ  لوبق و  ناعذا و  دروم  دشاب و  هتشاد  جاور  هوق  رساترس  رد  یتسیاب  انعم 

« يراک ناقتا   » 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 13هاگياپ  هحفص 9 
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یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

روجنیا دراد ؛ دوجو  یمالـسا  موھفم  اب  تفرـشیپ  یارب  یجراخ  ینیع و  قادصم  کی  هرخالاب  میریگب -  یمالـسا  نیون  یزاسندمت  یانعم  هب  ار  هبناجهمھ  تفرـشیپ  رگا  ام 

، شخب کی  دراد : شخب  ود  نیون  ندمت  نیا  تسا -  یتسرد  یهبـساحم  نیا  تسا ؛ یمالـسا  نیون  ندمت  کی  داجیا  یمالـسا ، بالقنا  فدھ  ناریا و  تلم  فدھ  هک  میئوگب 

. دیسر دیاب  شخب  ود  رھ  هب  تسا . یساسا  یلصا و  ینتم و  شخب  رگید ، شخب  کی  تسا ؛ یرازبا  شخب 

، داصتقا تسایس ، تعنص ، عارتخا ، ملع ، مینکیم : حرطم  روشک  تفرشیپ  ناونع  هب  زورما  ام  هک  یئاھشزرا  نیمھ  زا  تسا  ترابع  یرازبا  شخب  تسیچ ؟ یرازبا  شخب  نآ 

تفرـشیپ روشک  رد  شخب  نیا  رد  ام  هتبلا  تسا . هلیـسو  تسا ؛ ندـمت  یرازبا  شخب  همھ  اھنیا  غیلبت ؛ یاـھرازبا  غیلبت و  یللملانیب ، راـبتعا  یماـظن ، یـسایس و  رادـتقا 

یهنیمز رد  مھ  یعاـمتجا ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یملع ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  تسایـس ، یهنیمز  رد  مھ  تسا ؛ هدـش  یبوـخ  داـیز و  یاـھراک  میاهتـشاد . یبوـخ 

رد تسا . هتفرگ  ماجنا  روشک  رساترس  رد  هللااشام  یلا  لیبق ، نیا  زا  و  دنداد -  حرـش  ام  یارب  زیزع  ناوج  نیا  دیدرک و  هظحالم  ار  شاهنومن  اجنیا  الاح  امـش  هک  تاعارتخا - 

. تسا هدوب  بوخ  روشک  تفرشیپ  اھزیچ ، نیا  اھمیرحت و  اھدیدھت و  اھراشف و  مغریلع  یرازبا ، شخب 

؛ تسا ندمت  یلصا  یقیقح و  شخب  نیا ، میدرک . ضرع  هک  تسا  یگدنز  کبـس  نامھ  هک  دھدیم ؛ لیکـشت  ار  ام  یگدنز  نتم  هک  تسا  یئاھزیچ  نآ  یقیقح ، شخب  اما 

بسک و یهلئسم  نابز ، یهلئسم  طخ ، یهلئسم  تاحیرفت ، یزپشآ ، عون  کاروخ ، عون  فرـصم ، یوگلا  سابل ، عون  نکـسم ، عون  جاودزا ، کبـس  هداوناخ ، یهلئـسم  لثم 

راتفر تسام ، رایتخا  رد  هک  یاهناسر  رد  ام  راتفر  شزرو ، رد  ام  راتفر  یـسایس ، تیلاعف  رد  ام  راتفر  هسردـم ، رد  ام  راتفر  هاگـشناد ، رد  ام  راتفر  راک ، لحم  رد  ام  راتفر  راـک ،

تراھط تفاظن و  ام ، یاھرفـس  تلود ، رومام  اب  ام  راتفر  سیلپ ، اب  ام  راتفر  سوئرم ، اب  ام  راتفر  سیئر ، اب  ام  راتفر  دـنزرف ، اب  ام  راتفر  رـسمھ ، اب  ام  راتفر  ردام ، ردـپ و  اب  اـم 

. تسا ناسنا  یگدنز  نتم  هک  تسا ، ندمت  یلصا  یاھشخب  نآ  اھنیا  هناگیب ؛ اب  ام  راتفر  نمشد ، اب  ام  راتفر  تسود ، اب  ام  راتفر  ام ،

رد هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا ؛ یگدنز  نتم  اھنیا  دوشیم ؛ لیکـشت  اھزیچ  نیا  زا  یلـصا ، شخب  رد  مینک -  هضرع  میھاوخیم  ام  هک  یزیچ  نآ  یمالـسا -  نیون  ندمت 

، هن مینک ؛ جرخ  لوپ  هنوگچ  میروایب ، رد  لوپ  هنوگچ  هک  تسین ، ندرک  جرخ  لوپ  ندروآ و  رد  لوپ  یانعم  هب  طقف  شاعم ، لقع  شاعم . لقع  دنیوگیم : نآ  هب  یمالسا  حالطـصا 

یهرابرد هرشعلاباتک  نآ  هرـشعلاباتک ؛»  » مان هب  دراد  دوجو  یباوبا  ام  مھم  لیـصا و  یثیدح  بتک  رد  تسا . شاعم  لقع  وزج  دش ، هتفگ  هک  یعیـسو  یهصرع  نیا  یهمھ 

. تساھزیچ نیا  هب  رظان  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایآ  میرک  نآرق  دوخ  رد  تساھزیچ . نیمھ 

نتم هک  یشخب  نیا  رد  ام  رگا  دروآ . باسح  هب  یرازفاتخـس  یاھـشخب  ار ، لوا  شخب  نآ  و  دروآ ؛ باسح  هب  ندمت  یرازفامرن  شخب  یهلزنم  هب  ار  شخب  نیا  دوشیم  بخ ،

هک نانچمھ  دشخبب ؛ یناور  شمارآ  تینما و  ام  هب  دناوتیمن  دـنک ؛ راگتـسر  ار  ام  دـناوتیمن  میدرک ، لوا  شخب  رد  هک  یئاھتفرـشیپ  یهمھ  مینکن ، تفرـشیپ  تسا ، یگدـنز 

، تسھ هداوناخ  رد  عامتجا و  رد  اـھناسنا  تینما  مدـع  تسھ ، نتخیر  مھ  هب  نورد  زا  تسھ ، یدـیماان  تسھ ، یگدرـسفا  اـجنآ  رد  هتـسناوتن . برغ  یاـیند  رد  دـینیبیم 

میناوتب ام  هک  تسا  نیا  هیـضق  لصا  تسھ . مھ  یماظن  تردق  تسھ ، یملع  نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  تسھ ، متا  بمب  تسھ ، تورث  هکنیا  اب  تسھ ؛ یچوپ  یفدھیب و 

، میدرکن تکرح  لوا  شخب  لثم  ام  هنیمز ، نیا  رد  تسین ؛ ریگمـشچ  ام  تفرـشیپ  شخب ، نیا  رد  بالقنا ، رد  هتبلا  مینک . حالـصا  ار  ندمت  یلـصا  شخب  نیا  ار ، یگدـنز  نتم 

؟ میدرکن تفرشیپ  شخب  نیا  رد  ام  ارچ  مینک ؛ یسانشبیسآ  دیاب  بخ ، میدرکن . تفرشیپ 

ناگبخن یرکف ، ناگبخن  ناگبخن -  یهدـھع  هب  تسیک ؟ یهدـھع  هب  اھنیا  مینک . جالع  ار  اھنیا  میناوتیم  هنوگچ  هک  نیا  هب  میزادرپب  تقو  نآ  میدرک ، ادـیپ  ار  اـھتلع  هکنآ  زا  دـعب 

اب دوب  نئمطم  ناوتیم  دشاب ، هنیمز  نیا  رد  اھبیـسآ  عفر  هب  رظان  هک  دیایب  دوجو  هب  ینامتفگ  ام  یعامتجا  طیحم  رد  رگا  اھناوج . یهدـھع  هب  امـش ، یهدـھع  هب  یـسایس - 

ناریا تلم  یگدنشخرد  تقو  نآ  درک ؛ میھاوخ  یبوخ  یاھتفرشیپ  شخب  نیا  رد  ام  دراد ، دوجو  هک  یدادعتـسا  اب  دنراد ، ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  هک  یطاشن 

. دینک جالع  دعب  دینک و  یسانشبیسآ  دیاب  دش . دھاوخ  رتناسآ  ایند  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  ناریا و  تلم  یمالسا  یهشیدنا  شرتسگ  ایند و  رد 

اب هک  یئاھهاگتـسد  صوصخب  اھهاگتـسد ، زا  یرایـسب  ناریدم  دـنفظوم ؛ اھرادنوبیرت  دـنفظوم ، اھهناسر  تسا ، فظوم  هاگـشناد  تسا ، فظوم  هزوح  دـنفظوم ، ناگبخن 

هک یناـسک  دـنفظوم ؛ هنیمز  نیا  رد  دـننکیم ، یـشزومآ  یزیرهماـنرب  سرادـم  یارب  اـی  اھهاگـشناد  یارب  هـک  یناـسک  دـنفظوم ؛ دـنراد ، راکورـس  مـیلعت  تـیبرت و  گـنھرف و 

نیا رد  مینزب . بیھن  نامدوخ  هب  یگمھ  ام  دـیاب  همھ . شود  رب  تسا  یاهفیظو  کی  همھ  اھنیا  دـنفظوم . دـننکیم ، نییعت  یـسرد  یاـھباتک  یارب  ار  یـشزومآ  یاھلـصفرس 

. مینک تکرح  مینک ، راک  دیاب  هنیمز 

هدشمامت ار  هلئسم  میھاوخیمن  اجنیا  ام  هتبلا  اھبیسآ . نیا  للع  زا  وجتسج  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یئاھبیـسآ  هب  هجوت  ینعی  مینک ؛ یـسانشبیسآ  دیاب  نیاربانب 

تبث ناشدوخ  مسا  هب  اھیبرغ  ار  یعمج  راک  هکنیا  اب  تسا . بیسآ  کی  نیا  تسا ؟ فیعـض  ام  یهعماج  رد  یعمج  راک  گنھرف  ارچ  مینکیم : حرطم  یتسرھف  مینک ؛ ضرف 

دیاـب مـھ  هللالـبح  هـب  ماـصتعا  یتـح  ینعی  اـعیمج .» لـبحب هللا  اومـصتعا  و  : » اـی یوـقتلا ،» ربـلا و  یلع  اونواـعت  : » تـسا هـتفگ  اـھنیا  زا  لـبق  یلیخ  مالـسا  اـما  دـناهدرک ،

دایز ردـخم  داوم  هب  اھناوج  ندروآ  یور  نامروشک  یاھـشخب  زا  یخرب  رد  ارچ  تسا ؟ دایز  قالط  ناـمروشک  یاھـشخب  زا  یخرب  رد  ارچ  اوقرفت .» ـال  و  « ؛ دـشاب یعمجهتـسد 

ناـمدرم اـم  ناـبایخ ، رد  یگدـننار  گـنھرف  یهنیمز  رد  ارچ  تسا ؟ فیعـض  اـم  نیب  رد  محر  یهلـص  ارچ  مـینکیمن ؟ ار  مزـال  یاـھتیاعر  ناـمیگیاسمھ  طـباور  رد  ارچ  تـسا ؟

. تـسا یـساسا  یهلئـسم  تـسین ، مـھ  یکچوـک  یهلئـسم  تساـم ؛ لـئاسم  زا  یکی  ناـبایخ ، رد  دـمآوتفر  تـسا . بیــسآ  نـیا  میتـسین ؟ لـماک  روـط  هـب  یطبــضنم 

ملاس حیرفت  یوگلا  مینکیم ؟ تیاعر  ار  تامازلا  نآ  ردقچ  درک ؟ تیاعر  ار  اھنآ  دیاب  هک  دراد  یتامازلا  هچ  تسا ؟ تسرد  ردقچ  تسا ؟ یرورض  ام  یارب  ردقچ  ینیـشننامتراپآ 

رد تسا ؛ یگدنز  کبـس  یهلوقم  نیا  رد  لخاد  یگدـنز ، یاھـشخب  یهمھ  ریگارف  عونتم و  لئاسم  نیا  ردـقچ  دـینیبب  تسا ؟ هنوگچ  ام  یهعماج  رد  یرامعم  عون  تسیچ ؟

یحارط تسا ؟ یقطنم  ینالقع و  ردقچ  تسام ؟ یاھزاین  اب  بسانتم  ام  ینونک  یرامعم  عون  ردـقچ  تسام . یاھراتفر  هک  ندـمت ، یعقاو  یقیقح و  یلـصا و  شخب  نیا 

هب رگیدمھ  هب  هنازور ، یاھترـشاعم  رد  تارادا ، رد  رازاب ، رد  ام  ایآ  تسا ؟ دیفم  ردقچ  تسا ؟ تسرد  ردقچ  روطچ ؟ نانز  نادرم و  نیب  رد  شیارآ  یهلئـسم  روطچ ؟ نامـسابل 

؟ تسیچ یزیرگراک  تلع  دنزیرگیم ؛ راک  زا  راک ، ناوت  نتشاد  اب  اھیضعب  مینزیم ؟ فرح  رگیدکی  رس  تشپ  ارچ  دراد ؟ جاور  ردقچ  غورد  ام  نیب  رد  میئوگیم ؟ تسار  لماک  روط 

تاعارم ردقچ  ار  دارفا  قوقح  تسیچ ؟ اھام  زا  یضعب  نایم  رد  یرابدربان  یربصیب و  یرگشاخرپ و  تلع  دننکیم ؛ درومیب  یاھیرگـشاخرپ  اھیخرب  یعامتجا ، طیحم  رد 

رد تسا -  یکانرطخ  یرامیب  کی  هک  یزیرگنوناق -  تلع  مینکیم ؟ مارتحا  نوناق  هب  ردقچ  دوشیم ؟ تاعارم  ردقچ  تنرتنیا  رد  دوشیم ؟ تاعارم  ردقچ  اھهناسر  رد  مینکیم ؟

رد یفیک  دیلوت  دراد ؟ دوجو  ردقچ  دیلوت  رد  یراکمکحم  دراد ؟ دوجو  ردـقچ  هعماج  رد  یعامتجا  طابـضنا  دراد ؟ دوجو  ردـقچ  هعماج  رد  یراک  نادـجو  تسیچ ؟ مدرم  زا  یخرب 

هراشا دـیدید  هک  دـنامیم ؟ یقاب  فرح  ایور و  دـح  رد  بوخ ، یاھهدـیا  بوخ ، یاھرظن  بوخ ، یاـھفرح  زا  یخرب  ارچ  تسا ؟ ماـمتھا  هجوت و  دروم  ردـقچ  فلتخم ، یاھـشخب 

کی ردق  هب  ارچ  دشاب ؛ هتـشاد  هدیاف  تعاس  تشھ  ردق  هب  دیاب  راک  تعاس  تشھ  تسا ؟ مک  ام  یرادا  یاھهاگتـسد  رد  راک  دـیفم  تاعاس  هک  دـنیوگیم  ام  هب  ارچ  دـندرک .

هکنیا ینعی  یئارگفرصم  تسا ؟ راختفا  یئارگفرصم  ایآ  دراد ؟ جاور  یئارگفرـصم  ام  مدرم  زا  یرایـسب  نیب  رد  ارچ  تساجک ؟ لکـشم  تعاس ؟ ود  ای  تعاس  مین  ای  تعاس 

قح نز ، قح  رـسمھ -  قح  هک  مینک  هچ  دوش ؟ عطق  هعماج  رد  ابر  یهشیر  هک  مینک  هچ  تسین . ام  یگدنز  تایرورـض  وزج  هک  مینک  یروما  فرـص  میروآیم ، ریگ  هچرھ  ام 

، ام یهعماج  رد  نز  هک  مینک  هچ  دنکن ؟ ادـیپ  جاور  ام  نیب  رد  تسا ، جـئار  برغ  رد  هک  نانچنآ  هداوناخ ، یـشاپورف  قالط و  هک  مینک  هچ  دوش ؟ تیاعر  نادـنزرف  قح  رھوش - 

هچ دـنامب ؟ ظوفحم  شایگداوناخ  یعامتجا و  قوقح  مھ  دـھد ، ماجنا  ار  شایعامتجا  فئاظو  دـناوتب  مھ  دـنامب ، ظوفحم  شایگداوناخ  تزع  دوش و  ظـفح  شتمارک  مھ 

کی مدرک ؛ هراشا  نم  تسیچ ؟ ام  یهعماج  رد  دـلو  داز و  دـح  تسام . یـساسا  لئاسم  وزج  اھنیا  دـنک ؟ باـختنا  ار  شایکی  اـت ، دـنچ  نیا  نیب  دـشابن  روبجم  نز  هک  مینک 

دعب دینک . زاب  تعاس  کی  ار  بآ  ریش  نیا  اقآ  دنیوگب  امش  هب  دینک  ضرف  الثم  تفر ! نامدای  شنامز  دعب  میتفرگ ، میدرک ، باختنا  ار  یعطقم  نامز و  هب  زاین  رادنامز و  میمـصت 

یهعماج یرود ، نادنچ  هن  یهدنیآ  رد  ام  یهعماج  اقآ  هک  دـنھدیم  شرازگ  ام  هب  الاح  دـعب  لاس . هدزناپ  لاس ، هد  میدـش ؛ لفاغ  میتفر ، اھام  یورب ! ینک و  زاب  ار  ریـش  امش 

یاـھهناخ گرزب ، یاھرھـش  زا  یـضعب  رد  ارچ  تسا ؟ ردـقچ  دـلو  داز و  دـح  دـش . دـھاوخ  هتفرگ  وا  زا  دراد ، یناریا  یهعماـج  زورما  هک  یناوـج  یهرھچ  نیا  دـش ؛ دـھاوخ  ریپ 

؟ تسا بوخ  شردقچ  تسا ؟ دـب  شردـقچ  تسا ؟ بوخ  تسا ؟ دـب  تسیچ ؟ یئارگلمجت  تسا ؟ هدرک  ذوفن  ام  یهعماج  رد  هنوگچ  یبرغ  یرامیب  نیا  دراد ؟ دوجو  یدرجم 

زا یـضعب  هک  دراد ؛ دوجو  لیبق  نیا  زا  هلئـسم  اھهد  و  تسا ، یگدنز  کبـس  لئاسم  زا  ینوگانوگ  یاھـشخب  اھنیا  دسرن ؟ دب  دح  هب  دورن ، رتارف  بوخ  دح  زا  هک  مینک  راک  هچ 

. تساھنیا رب  ینتبم  ندمت ، کی  یهرابرد  تواضق  دھدیم . لیکشت  ار  ندمت  نتم  هک  یئاھزیچ  نآ  زا  تسا  یتسرھف  کی  نیا  تسا . رتمھم  متفگ ، نم  هک  یئاھنیا 

هعماج و رسارس  ناوارف ، تالکشم  نیا  نآ ، لخاد  رد  هک  یلاح  رد  درک ؛ نیسحت  درک و  تواضق  دراد ، تورث  دراد ، تعنـص  دراد ، نیـشام  هکنیا  فرـص  هب  ار  ندمت  کی  دوشیمن 

« يراک ناقتا   » 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 13هاگياپ  هحفص 10 
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یگدنز تینما  اب  دـننک ، یگدـنز  دـیما  اب  دـننک ، شیاسآ  ساسحا  مدرم  ات  دوش ، نیمات  شخب  نیا  هکنیا  یارب  تسا  یرازبا  اھنآ  تساھنیا ؛ لصا  هتفرگ . ارف  ار  مدرم  یگدـنز 

. دننک ادیپ  بولطم  یناسنا  یلاعت  دننک ، تکرح  دنورب ، شیپ  دننک ،

روشک  / ١٣٩٢/٠٢/٠٧ دیلوت  شخب  نالاعف  نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

؛ تسین یتیمھامک  راک  نیا  تسین ، یکچوک  راک  نیا  یلخاد ؛ تادیلوت  فرـصم  تمـس  هب  دیورب  منکیم ، تساوخرد  ناریا  تلم  یهمھ  زا  منکیم ، رارـصا  منکیم ، دـیکات  نم 

هرادا نالف  نامزاس ، نالف  هناخترازو ، نالف  دـنراد . فعاضم  یهفیظو  تھج  نیا  رد  ماع -  یانعم  هب  یتلود  یتلود -  یتموکح و  یاھهاگتـسد  هتبلا  تسا . گرزب  راک  کی  نیا 

یهدننک دیلوت  زا  مھ  فرط  نیا  زا  هتبلا  یلخاد . تادیلوت  غارـس  دنورب  دـنکن ؛ هدافتـسا  یجراخ  سنج  زا  دـیاب  اقلطم  دـنک ، نیمات  ار  شدوخ  یلخاد  سنج  دـھاوخیم  یتقو 

مالـسا و یهراشا  اھنیا  یود  رھ  دـنھد . هئارا  لماک  تسرد و  زیمت ، ار  راک  هک  دوشیم  رارـصا  دوشیم و  هتـساوخ  راذگهیامرـس -  نآ  هچ  رگراک ، نآ  هچ  ریدـم ، نآ  هچ  یلخاد - 

ام زا  ادخ  ار  رگراک  یلغـش  یگدـنز و  تینما  تسا ؛ هتـساوخ  ام  زا  ادـخ  مھ  ار  رگراک  هب  مارتحا  تسا ، هتـساوخ  ام  زا  ادـخ  ار  راک  ماکحتـسا  تسا . ام  سدـقم  نید  روتـسد 

. تسا هتساوخ  ام  زا  ادخ  مھ  ار  هیامرس  تینما  تسا ، هتساوخ 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

نیا هب  انعم ؟ هچ  هب  دنھدب ؛ تیمھا  یلم  دیلوت  هب  یتسیاب  مھ  اھنآ  دنتسھ ، رگدیلوت  هک  راک  یورین  هیامرس و  نابحاص  هک ] تسا  نیا  یتمواقم  داصتقا  ققحت  تامازلا  زا  ]

محر هللا دھدب ؛ ماجنا  تقد  اب  ار  راک  دنکیم ، راک  هک  رگراک  دوشب ؛ هنیھب  یهدافتـسا  رثکادح  دراد  دوجو  هک  یتاناکما  زا  ینعی  یروهرھب ، دـنھدب . شیازفا  ار  یروهرھب  هک  انعم 

، دھدب ماجنا  مکحم  دھدیم ، ماجنا  هک  ار  یراک  هک  تسا  یـسک  نآ  رب  ادـخ  تمحر  تسا : هدـش  لقن  ربمغیپ  لوق  زا  ( ١ (؛ تسا یروهرھب  یانعم  نیا  هنقتاف ، المع  لـمع  رما 

زا یـضعب  دنھدب ؛ شھاک  ار  دـیلوت  یاھهنیزھ  ینعی  دریگب ؛ ماجنا  هیامرـس  نآ  زا  هدافتـسا  رثکادـح  دـنک  یعـس  دـنکیم ، یراذگهیامرـس  هک  یـسک  نآ  دـھدب . ماجنا  نقتم 

. دوشب مک  راک  هیامرس و  یروهرھب  الاب ، دورب  دیلوت  یهنیزھ  دوشیم  بجوم  اھیتسایسیب  اھیریبدتیب ،

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

ماجنا دیاب  ییاھراک  هچ  تسیچ و  تامازلا  دنک ، ادیپ  ققحت  یتمواقم ، داصتقا  گرزب ، راک  نیا  هکنیا  یارب  هک  دوب  نیا  موس  لاوس  مھدب . باوج  منک و  حرطم  ار  موس  لاوس 

دیلوت زا  دـیاب  نالوئـسم  تسا . داصتقا  تفرـشیپ  یـساسا  یهقلح  ساسا و  یلم ، دـیلوت  دـننک . تیامح  یلم  دـیلوت  زا  دـیاب  نالوئـسم  الوا  مینکیم : ضرع  هصالخ  دریگب ؟

مزال ییارجا  تیامح  هک  اج  کی  دریگب ؛ ماجنا  تسا ، مزال  یئاضق  تیامح  هک  اج  کی  دـننک ؛ ینوناـق  تیاـمح  دراد ، مزـال  نوناـق  هک  اـج  کـی  یروجهچ ؟ دـننک . تیاـمح  یلم 

. دنک ادیپ  قنور  دیاب  یلم  دیلوت  دریگب . ماجنا  اھراک  نیا  دیاب  دننکب ؛ ییاھراک  دننک و  قیوشت  دیاب  تسا ،

. دـنھدب شیازفا  ار  یروهرھب  هک  اـنعم  نیا  هب  اـنعم ؟ هچ  هب  دـنھدب ؛ تـیمھا  یلم  دـیلوت  هـب  یتسیاـب  مـھ  اـھنآ  دنتـسھ ، رگدـیلوت  هـک  راـک  یورین  هیامرـس و  ناـبحاص  مود ،

یانعم نیا  هنقتاف ، المع  لمع  رما  محر هللا  دـھدب ؛ ماجنا  تقد  اب  ار  راک  دـنکیم ، راک  هک  رگراک  دوشب ؛ هنیھب  یهدافتـسا  رثکادـح  دراد  دوجو  هک  یتاـناکما  زا  ینعی  یروهرھب ،

هک یـسک  نآ  دـھدب . ماـجنا  نقتم  دـھدب ، ماـجنا  مکحم  دـھدیم ، ماـجنا  هک  ار  یراـک  هک  تسا  یـسک  نآ  رب  ادـخ  تمحر  تسا : هدـش  لـقن  ربمغیپ  لوق  زا  تسا ؛ یروهرھب 

بجوم اھیتسایسیب  اھیریبدتیب ، زا  یضعب  دنھدب ؛ شھاک  ار  دیلوت  یاھهنیزھ  ینعی  دریگب ؛ ماجنا  هیامرس  نآ  زا  هدافتسا  رثکادح  دنک  یعـس  دنکیم ، یراذگهیامرس 

. دوشب مک  راک  هیامرس و  یروهرھب  الاب ، دورب  دیلوت  یهنیزھ  دوشیم 

رد ار  نیا  دنتسناوتیم  و  دایز ــ  ای  مک  دنتشاد ــ  یاهیامرس  هک  ار  یناسک  میدید  ام  رگید . یاھتیلاعف  رب  دنھدب  حیجرت  ار  یدیلوت  تیلاعف  روشک ، رد  هیامرـس  نابحاص  موس ،

هقدص نیا  تسا ، هنـسح  نیا  دوشب ؛ تیوقت  روشک  دـیلوت  میھاوخیم  دـنتفگ  دـیلوت ؛ غارـس  دـنتفر  دـندرکن ؛ دـننک ، بسک  یدایز  یاھدـمآرد  دـنزادنیب و  راک  هب  ییاھهار  کی 

. دنراذگب روشک  دیلوت  تمدخ  رد  رتشیب  ار  نآ  نوزفا ــ  یاھهیامرس  هچ  مک ، یاھهیامرس  هچ  دنتسھ ــ  هیامرس  یاراد  هک  یناسک  تسا ؛ اھراک  نیرتھب  وزج  نیا  تسا ،

کی متفگ ، ناوارف  رارـصا  اـب  اـج  نیمھ  رد  نیا ، زا  لـبق  لاـس  هس  ود  نم  هک  یبلطم  نیمھ  ینعی  هچ ؟ ینعی  دـننک . جـیورت  ار  یلم  دـیلوت  حوطـس ، یهمھ  رد  مدرم  یدـعب ،

ار یلخاد  سنج  کی  هک  یتقو  امـش  نم ! نازیزع  یلخاد .» تادیلوت  فرـصم   » زا تسا  ترابع  نآ  دننک و  لمع  دیاب  همھ  اما  دندرک ، لمع  هناتخبـشوخ  مدرم  زا  مھ  یاهدـع 

؛ نادـیم دروایب  ار  شدوخ  راکتبا  هکنیا  هب  دـیاهدرک  راداو  ار  یناریا  رگراک  مھ  دـیاهدرک ، داجیا  لاغتـشا  راک و  هزادـنا  نیمھ  هب  مھ  یجراخ ، دـیلوت  سنج  یاجهب  دـینکیم  دـیرخ 

ار یلم  تورث  دینکیم ، فرـصم  یلخاد  سنج  هک  یتقو  امـش  داد ؛ دھاوخ  شیازفا  زورهبزور  ار  تاراکتبا  نیا  دراد ، یتاراکتبا  راک ، یهدننک  نآ  دـش ، فرـصم  هک  یلخاد  سنج 

رگا یجراخ ؟ ای  تسا  یلخاد  دندیـسرپیم ] ، ] دـنتفریم هک  سنج  غارـس  دوب ؛ تنـس  کی  ناونعهب  یجراخ  فرـصم  حـیجرت  توغاـط ، نارود  رد  هتـشذگ ، رد  دـیاهداد . شیازفا 

کی یلخاد  سنج  دـیرخ  مینکیم  ضرع  اـما  تسا ، مارح  یجراـخ  سنج  دـیرخ  مییوگیمن  دوـشب . سکعهب  ددرگرب و  دـیاب  نیا  دنتـشاد ؛ تبغر  نآ  هب  رتـشیب  دوـب ، یجراـخ 

یلیخ لثم  مھ  اجنیا  رد  هتبلا  تسا . مدرم  یهمھ  شقن  نیا  درک ؛ هجوت  نیا  هب  دـیاب  دراذـگیم . ریثات  روشک  نیا  زیچ  همھ  یور  رب  تسا و  داصتقا  یزاسمواقم  یارب  ترورض 

نآ راـتفر  هب  ندرک  هاـگن  رطاـخهب  مدرم ، راـتفر  رد  اـھشاپوتخیر  اـھیورهدایز و  زا  یرایـسب  تسا ؛ رتـشیب  نارگید  زا  روشک  ناریدـم  نالوئـسم و  تیلوئـسم  رگید ، یاـھاج 

زا یکی  یلخاد  دـیلوت  حـیجرت  نیاربانب  دـش . دـھاوخ  مک  فارـسا  مھ  مدرم  نیب  رد  دـشابن ، الاب  حوطـس  نیب  رد  فارـسا  رگا  دـننادیم ؛ اھرتگرزب "  " ار اھنآ  هک  تسا  یناـسک 

. تسا اھراک 

دنناوتیم همھ  تسا و  ام  زورما  یمومع  فیاظو  زا  یکی  داصتقا ، یاھهیاپ  نتخاس  مواقم  یانعم  هب  یتمواقم  داصتقا  منکیم : ضرع  نم  منک . یدـنب  عمج  ار  شخب  نیا  نم 

مھ دناهیامرـس ، یاراد  هـک  یناـسک  مـھ  دـنراک ، تراـھم  یاراد  هـک  یناـسک  مـھ  مدرم ، داـحآ  مـھ  هناـگهس ، یاوـق  نیلوئـسم  نیلوئــسم و  مـھ  دـننک ، اـفیا  شقن  نآ  رد 

. دننکب ضرع  ار  اھنیا  تالیصفت  هک  تسا  نارظنبحاص  یهدھعهب  تفگ ؛ دیاب  هچنآ  زا  دوب  یاهصالخ  میدرک ، ضرع  ام  هک  هچنآ  هتبلا  نارظنبحاص .

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

ناریا تلم  یوربآ  دنناوتب  ات  لمع ، تحص  زا  تسا  ترابع  مھ  اھنآ  شقن  دننک ؛ افیا  شقن  دنناوتیم  دنتسھ ، یجراخ  دتـسوداد  یجراخ و  تراجت  یاھراک  رد  هک  یناسک  نآ 

[. دننک ظفح   ] ار

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

مھ رگراـک ، مـھ  راذگهیامرـس ، مـھ  دراد ؛ یمزاوـل  هـتبلا  نـیا  دـننک . فرـص  دـیلوت  یهلئــسم  یارب  نوگاـنوگ  فـلتخم و  یاھــشخب  رد  ار  ناـشتمھ  یهـمھ  یتسیاـب  هـمھ 

ینابزمھ یلدمھ و  مییوگیم  هکنیا  دننک .] یراکمھ  مھ [ اب  تسیاب  همھ  تسین ؛ یدعبکی  راک ، نیا  دنراد ؛ یفیاظو  همھ  یتلود ، یلوتم  یاھهاگتسد  مھ  هدننکفرـصم ،

. دنرادرب روشک  تکرح  هار  رس  زا  ار  گرزب  یهرخص  نیا  دنرادرب ، ار  گرزب  گنس  نیا  ات  دننک  یراکمھ  مھ  اب  همھ  ینعی  تسا ؛ نیا  شیانعم  تلود ، اب  مدرم 

ریغ هک  یدـمآردرپ  یاھـشخب  رد  دـنربب  ار  ناشلوپ  دنتـسناوتیم  هک  ار  یدارفا  متخانـشیم  هدـنب  دـننک . یراذگهیامرـس  یتسیاب  دـنراد ، ناـکما  هک  یناـسک  راذـگهیامرس و 

هکنیا رطاخ  یارب  رتمک ؛ دمآرد  رتمک ، دوس  اب  دندرک ، یراذگهیامرـس  دیلوت  رد  دندمآ  مینک ؛ تمدخ  روشک  هب  میھاوخیم  مینکیمن ؛ دنتفگ  دندرکن ؛ دننک ، فرـص  تسا  یدیلوت 

فرص روشک  یارب  رـضم  دمآردرپ و  یاھراک  یلالد و  هار  رد  دربیمن  ار  لوپ  دنکیم و  ار  روشک  زاین  رکف  هک  یراذگهیامرـس  تسا . تدابع  نیا  بخ ، دراد ؛ جایتحا  روشک  دندیمھف 

. دراد شقن  راذگهیامرس  نیاربانب  تسا ، هنسح  شراک  نیا  یراذگهیامرس ، رد  دنکیم  فرص  دیآیم  دنک و 

رمع هک  یرگراک  تسا -  یگدنز  رد  تخـس  روما  زا  یکی  ینامـسج  راک  رگید ؛ تسا  تخـس  راک  دـنکیم -  لمحت  ار  راک  یاھیتخـس  هک  یرگراک  دراد . شقن  راکتـسرد  رگراک 

تیاور نیا  نازیزع ، امش  اب  یاھرادید  نیا  رد  ررکم  نم  تسا . هنسح  نیا  دنکیم ؛ تدابع  دراد  دروایبرد ، بآ  زا  زیمت  ار  راک  ات  دنکیم  فرص  ار  دوخ  یورین  ار ، دوخ  تقو  ار ، دوخ 

، یتعنـص راک  رد  هچ  دنکیم ؛ یراکمکحم  دھدیم ، ماجنا  هک  ار  یراک  هک  یمدآ  نآ  رب  ادخ  تمحر  ( ١ (؛ هنقتاف المع  لمع  ارما  محر هللا  هک : ماهدرک  لـقن  مرکا  ربمغیپ  لوق  زا  ار 

« يراک ناقتا   » 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 13هاگياپ  هحفص 11 
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نیا رگراک . شقن  مھ  نیا  دیآیمرد . بآ  زا  مکحم  دیآیمرد ، بآ  زا  زیمت  لوصحم  دش ، یراکمکحم  نقتم و  راک  یتقو  یرگراک ؛ نوگانوگ  لئاسم  رد  هچ  یزرواشک ، راک  رد  هچ 

. تدابع دوشیم  مھ 

بترم الاح  هک  یفرح  نیا  دنورن -  دنرب  لابند  دنورن ، مسر  مسا و  لابند  دنک ؛ کمک  روشک  دیلوت  هب  روجنیمھ  دناوتیم  مھ  نادجواب  یهدننکفرصم  فاصنااب ، یهدننکفرـصم 

. تسا یناریا  رگراک  هب  کمک  تسا ، یلخاد  دیلوت  فرصم  روشک ، تحلصم  دنورب . تحلصم  لابند  دنورن ؛ کرام  لابند  دنرب -  دنرب ، دننکیم : رارکت 

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

رمع هک  یرگراک  تسا -  یگدنز  رد  تخـس  روما  زا  یکی  ینامـسج  راک  رگید ؛ تسا  تخـس  راک  دـنکیم -  لمحت  ار  راک  یاھیتخـس  هک  یرگراک  دراد . شقن  راکتـسرد  رگراک 

تیاور نیا  نازیزع ، امش  اب  یاھرادید  نیا  رد  ررکم  نم  تسا . هنسح  نیا  دنکیم ؛ تدابع  دراد  دروایبرد ، بآ  زا  زیمت  ار  راک  ات  دنکیم  فرص  ار  دوخ  یورین  ار ، دوخ  تقو  ار ، دوخ 

، یتعنـص راک  رد  هچ  دنکیم ؛ یراکمکحم  دھدیم ، ماجنا  هک  ار  یراک  هک  یمدآ  نآ  رب  ادخ  تمحر  ( ۴ (؛ هنقتاف المع  لمع  ارما  محر هللا  هک : ماهدرک  لـقن  مرکا  ربمغیپ  لوق  زا  ار 

نیا رگراک . شقن  مھ  نیا  دیآیمرد . بآ  زا  مکحم  دیآیمرد ، بآ  زا  زیمت  لوصحم  دش ، یراکمکحم  نقتم و  راک  یتقو  یرگراک ؛ نوگانوگ  لئاسم  رد  هچ  یزرواشک ، راک  رد  هچ 

. تدابع دوشیم  مھ 

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا هاگـشناد  داجیا  اھنامرآ ، یهلمج  زا  تسا . نداد  ماجنا  راـک  هراـکهمین  یلبنت و  زا  زیھرپ  شـالت و  راـک و  اـھنامرآ  یهلمج  زا  تسا ؛ یملع  دـشر  اـھنامرآ  یهلمج  زا 

. تسا اھنامرآ  اھنیا  تسا ؛

نارگراک  / ٠٢/٠٨/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

گرزب رازاب  رد  هعماج . یارب  مھ  وا ، دوخ  یارب  مھ  دـنکیم ، داجیا  تکرب  نیا  دـنربب ؛ ـالاب  ار  راـک  تیفیک  هک  دنـشاب  نیا  ددـصرد  دنـشاب ، نیا  رکف  رد  دـیاب  یرگراـک  داـحآ  یهمھ 

. تسا یروجنیا  یراـکمکحم  ینعی  دوریمن ؛ نیب  زا  شفک  تخود  اـما  دوشیم  هراـپ  شفک  فک  شفک و  مرچ  دزاـسیم ، هک  ییاھـشفک  دوب  فورعم  هک  دوـب  یـشافک  دھـشم 

، تسا ناسآ  فرح ]  ] نیا نتفگ  بخ ، تسا . رگراک  یهفیظو  نیا  دریگب ؛ ماجنا  ماکحتـسا  اب  تیفیک و  اب  تسرد و  تسا ، اـم  تسد  هک  یراـک  نآ  اـم ، تخود  هک  مینک  یراـک 

- ماهدناوخ الاح  ات  راب  اھهد  دیاش  ار  ثیدـح  نیا  هدـنب  هک  ( - ١) همکحاف المع  لمع  ارما  محر هللا  دومرف : ربمغیپ  ناـبز  زا  لاـعتم  یادـخ  هکنیا  تسا ؟ یروجهچ  شندرک  لـمع 

. دراد یتامازلا  نیا  بخ  دنکیم ، یراکمکحم  دھدیم ، ماجنا  مکحم  ار  نآ  دھدیم و  ماجنا  ار  یراک  هک  یناسنا  نآ  رب  ادخ  تمحر 

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

راـک و ییاـھن  لوصحم  ینعی  یناریا  یـالاک  تسا . یناریا  یـالاک  زا ] تیاـمح   ] لاـسما راعـش  تسا . مدرم  هب  باـطخ  مھ  تسا ، نیلوئـسم  هب  باـطخ  مھ  لاـسما ، راـعش 

... زیچهمھ راکتبا و  نھذ و  یداصتقا و  تیلاعف  هیامرس و 

مدرم دوخ  یهدھعهب  نینچمھ  و  دننک - یزیرهمانرب   - تسا یتلود  نیلوئـسم  یهدـھعهب  هک  تسا ]  ] دـیلوت شیازفا  تروصهب  الوا  تیامح  نیا  مینکب ؟ تیامح  یروجهچ  بخ 

. دنک ادیپ  شیازفا  یلخاد  دیلوت  ات 

راک تیفیک  دـنھدب ، ماجنا  بوخ  ابیز و  مکحم و  ار  راک  (١ ؛) هنقتاف المع  لمع  رما  محر هللا  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مرکا  ربمغیپ  زا  دنک . ادـیپ  تیفیک  دوبھب  یلخاد  دـیلوت 

. دورب الاب 

اھراک  / ١٣٩٧/١٢/٠۵ رد  طاشن  هرابرد  هقف  جراخ  سرد  یادتبا  رد  تانایب 

بقاوعلا یف  رظنی  مل  نم  مزاحب  سیل  و 

ار یزیچ  هک  یدـنب  نآ  هب   - ندرک یراکمکحم  مھ  دراد ؛ دوجو  مزح »  » یهملک رد  اھنیا  یهمھ  دـنکیم ؛ یراکمکحم  ار  راـک  هک  یـسک  شوھاـب ، دـنمدرخ ، مدآ  ینعی  مزاـح » »

مزح یهملک  رد  اھنیا  یهعومجم  دیآیم ؛ مھ  یدنمدرخ  لقع و  یدنمشوھ و  یانعم  هب  نینچمھ  و  مازح -»  » دنیوگیم ار ، شفک  هچ  ار ، رتش  مکـش  ریز  هچ  دنکیم ، مکحم 

. تسین راکمکحم  دنمدرخ و  دنکن ، هظحالم  ار  شدوخ  راک  تبقاع  هک  یسک  نآ  دیامرفیم : تسھ .

یدیلوت  / ١٣٩٩/٠٢/١٧ یاھهعومجم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

ربمغیپ ای  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  دـسوبیم ، دریگیم و  ار  رگراک  تسد  مرکا  ربمغیپ  هکنیا  تسا . حرطم  مالـسا  رد  مھ  تسا - یداصتقا  یانعم  هک   - مود یاـنعم  هب  راـک 

مکحم و روط  هب  ار  راک  نآ  دـھدیم و  ماجنا  راک  دـھدیم ، ماجنا  لـمع  هک  ار  یـسک  نآ  لاـعتم  یادـخ  ( ١ (؛» همکحا ـالمع  لـمع  اذا  ادـبع  بحی  نکل هللا  و   » هک دـیامرفیم  مرکا 

. درادیم تسود  دھدیم ، ماجنا  تیلوئسم  ساسحا  اب  دھدیم ، ماجنا  نقتم 

رد تورث  دیلوت  لوا  یهجرد  یاھلماع  زا  یکی  نیاربانب  رگراک ؛ نوتس  زا  تسا  ترابع  یلصا  نوتس  کی  دراد ؛ دوجو  یلصا  نوتـس  هس  ود  ملاس  داصتقا  نیا  هب  ندیـسر  یارب 

تیقالخ و ناشدوخ  زا  اھرگراک  هک  دـش  هدـید  شرازگ  نیا  رد  زورما  هک  نانچمھ   - دـشاب قالخ  دـشاب ، روآون  دـشاب ، رھام  هچ  رھ  رگراـک  هتبلا  رگراـک ؛ زا  تسا  تراـبع  روشک 

تراھم شناد و  میناوتب  هک  تسا  نیا  یرگراک  لئاسم  یهنیمز  رد  ام  فیاـظو  زا  یکی  هک  تساذـل  تسا . رتـالاب  رترب و  راـک  یهجیتن  اـعبط  دـنھدیم - ناـشن  تراـھم  یروآون و 

فیاظو زا  یکی  دوب . ناشـشرازگ  رد  دـنراد و  هجوت  هتکن  نیا  هب  یداصتقا  یاھهاگنب  زا  یـضعب  مدـید  الاح  هک  تسا  فیاظو  زا  یکی  نیا  میھدـب ؛  اقترا  ار  ناـمیناسنا  یورین 

. دشخبب یبولطم  یهجیتن  دناوتیم  نیا  دنھدب ؛ اقترا  دنھدب و  شیازفا  ار  دوجوم  یناسنا  یورین  ار ، راک  یورین  تراھم  شناد و  دنناوتب  هک  تسا  نیا  یداصتقا  یاھهاگنب 

- تسا تیاور  رد  هنقتاف »  » ای همکحاف »  » نامھ تیلوئـسم ، ساسحا  نآ  هک   - رتشیب تیلوئـسم  ساسحا  اب  رتشیب ، تراھم  اب  اعبط  هک  تسا  رگراک  مھ  لـباقم  یهطقن  رد 

. امرفراک رگراک و  نیب  تسا  یکرتشم  یهفیظو  نیا  دنکن ؛ یراگنالھس  دھدب ، ماجنا  تسرد  دھدب ، ماجنا  نقتم  دنک ، یراکمکحم  ار  راک 

نایوجشناد  / ١۴٠١/٠٢/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

همئا زا  یکی  اـی  تسا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  یلـص هللا   ) مرکا ربـمغیپ  زا  ارھاـظ  ماهدرک ــ  ضرع  ررکم  ار  ثیدـح  نیا  هدـنب  تـسا . راـک » ناـقتا   » نارگراـک مـھم  فیاـظو  زا  یکی 

یکی دھدب . ماجنا  مکحم  دھدب ، ماجنا  نقتم  ار  راک  نآ  دھدب ، ماجنا  ار  یراک  هک  یسک  نآ  رب  ادخ  تمحر  هنقتاف ؛ المع  لمع  ارما  محر هللا  دندومرف : هک  مالسلا ــ ) مھیلع  )

یهلئـسم ام  روشک  رد  مھم  یهلئـسم  کی  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دـنروایبرد ؛ بآ  زا  ابیز  ار  راک  تسا ؛ راک » ییابیز   » نیماـت یکی  راـک . ناـقتا  تسا : نیا  رگراـک  یاـھراک  زا 

. منکیم هیکت  نیا  یور  ررکم  قباس ، زا  هدنب  هک  تسا  اھیدنبهتسب » »

نارگراک  / ١۴٠١/٠٢/١٩ رادید  رد  تانایب 

همئا زا  یکی  اـی  تسا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  یلـص هللا   ) مرکا ربـمغیپ  زا  ارھاـظ  ماهدرک ــ  ضرع  ررکم  ار  ثیدـح  نیا  هدـنب  تـسا . راـک » ناـقتا   » نارگراـک مـھم  فیاـظو  زا  یکی 

. دھدب ماجنا  مکحم  دھدب ، ماجنا  نقتم  ار  راک  نآ  دھدب ، ماجنا  ار  یراک  هک  یـسک  نآ  رب  ادـخ  تمحر  ( ١ (؛ هنقتاف المع  لمع  ارما  محر هللا  دندومرف : هک  مالـسلا ــ ) مھیلع  )

. راک ناقتا  تسا : نیا  رگراک  یاھراک  زا  یکی 

« يراک ناقتا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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« يراک ناقتا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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