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 1به راه بادیه دانند قدر آب زالل
)ػشدثیش(فشالذیيسفیغخالل

 رفاقت  ّوکاری ٍ  سی سال حدیث

ایيدغذغِکًِکٌذحكػخت ًَؿتيهطلجیدسسػبییکؿخقٍاالهمبماػت. تشیيکبس،

طَسکِثبیؼتٍِؿبیؼتِاٍػتاداًکٌی،تبپبیبىکبسرّيًَیؼٌذُساسّبهطلتساثذسػتیٍآى

دسًوی رٌّیکِهطبلتٍهؼبیلصیبدیسا لتتٌگبتٌگٍطَلػیػبلّوکبسیٍسفبکٌذ.

اػتٍاهشٍص کشدُ رخیشُ آىاًذٍختِریهیكویویدسخَد چٌذدسلیوتساثبیؼتیتوبم

ػٌگیياػت.اییبدػتکنٍظیفِ،کبسیًضدیکثِهحبلکٌذكفحِخالكِکلوٍِیب

تَاىگفت،ًِتٌْبهیًبدسیاػتکِثباطویٌبىکبهلّبیهحوذهیشصاییاصخولِؿخلیت

کوتشداًـکذ آىسا ًظیش ًیض تْشاى داًـگبُ اختوبػیثلکِ ػلَم ایيُ ثِ ًِ اػت. دیذُ ثخَد

داسگشًٍُِثذلیلایيکِثیؼتػبلػکبى،خبطشکِدُػبلهذیشیتداًـکذُساثؼْذُداؿتِ

 پبیِاًدويخوؼیتیبخوؼیتؿٌبػیثَدُ، ؿٌبػیسا اًدبمٍظبیفػٌگیيٍگزاسیکشدُ یب

دیگش.

ػبلاصػوشهفیذخَدپٌدبًُضدیکثِ،ثخؾکَچکیاصخذهبتیاػتکِدکتشهیشصاییایٌْب

تشیسایثؼیبسثضسگتشٍخذهتثؼیبسهْنّبکشدُاػت.هحوذهیشصاییٍظیفِساكشفاًدبمآى

ٍظیفِ آى ٍ سػبًذُ اًدبم ثِ ٍالؼی هؼٌبی ثِ هؼلوی ثیی هؼلن تٌْب ًِ اٍ اػت. یلثذکلوِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثِكَستخالكِؿذُدسسٍصًبهِاطالػبتثِچبحسػیذٍُلیدسایيؿوبسُهتيکبهلآىیکجبسایيًَؿتِ 1

 اسایِؿذُاػت.
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كذؿٌخوؼیت اػتٍ بػی هتخلقسا ًیشٍی هْنپشٍسؽدادُّب ثلکِ پذس، هبًٌذ آى اص تش

اخالقٍدیي، یؼٌیػلن، کِتلفیكایيػِحؼي، اػت، فمیذؽهؼلناخالقٍلشآىًیضثَدُ

صدًیتجذیلکٌذ.تَاًؼتِاٍساثِیکؿخلیتهثبل

ًِچٌذاىثلٌذطَلػوشخَؿجختبًِداًـگبُتْشاىٍداًـکذُػلَماختوبػیثخلَف،دس

ّویيداًـکذُافشاداػتثٌبییچَىغالهحؼیيهبًٌذکنًذاؿتِاػت.دسثیّبیخَدؿخلیت

 كذیمی چَى آؿٌبیی ًبم ٍ هْذی اهبًی، ًبدسیافـبسًبدس حـوت، اهلل هحوَدطجیجی،

الیمیهثلسٍح هذیشاى االهیٌیٍ ثؼیبسیدیگشاحؼبى صحًشالیٍ کِ ّؼتٌذ ٍ وبتٍثَدُ

ثی آىخذهبتاسصؿوٌذ ّشیکاص دسیغ ػشثلٌذیدسّب ٍ ثبػثافتخبس اخالق ٍ ػلن ػشكِ

ؿًَذ.هیداًـکذٍُداًـگبُؿذٍُ

ثبالتشیيػطحاصآىؾکِدسصتخللاًظشهْنهحوذهیشصایی،كشفٍلیٍیظگیاكلیٍ

ثِآىدسّبّوِػشكِثْشهٌذاػتٍدس دّذ،خللتهیادٍُػولًـبىدپبیجٌذیخَدسا

اسیآىاػت.زگدسثیبىحمبیكٍهوبسػتاٍدساثشهشٍت،خَاًوشدیٍؿدبػت

هیشصاییثذلیلداؿتيّویيخللتّویـِدستیشسعحوالتافشادحؼَد،ًبهتؼبدلدکتش

صیبدیدػتٍپٌدًِشمکشدٍُّبیثَدُاػتٍثِّویيدلیلثبكذهبتٍآػیتثیيًیضٍکَتِ

هیٌَّص دسّبیگیشیهَضغکٌذ.ّن اٍ تلویوبتغلطٍؿدبػبًِ اٍثشاثش ثیبًبتهمبثلِ ثب

هیشصایًؼٌد اػت. خبفٍػبم صثبًضد همبثلّشیذُ، دس کِ ثخَثیًـبىداد طیػبلیبى یدس

کٌذٍثبهیّویـِاٍلیيکؼیاػتکِلذػلنگشاًِهغبلطٍِػخيٍسفتبسًبسٍاٍغیشػلوی

ؿَد،تَاًذهتَخِاٍهیاؽٍكذهبتیکِثذٍىدسًظشگشفتيهَلؼیتؿخلیؿدبػتتوبم

یبهبًذتباصاٍثِػٌَاىیکپیـکؼَتٍکٌذ.اٍهٌتظشًویهیًظشؽساثبكشاحتتوبمثیبى

بثبٍاسدکبسصاسهحّشصهبًیکِالصمثبؿذخَدؽثیكبحتًظشخَاػتِؿَدتباػالمًظشکٌذ.

ًظشؽساهی ٍ ٍهیاػالمؿَد ػشکٌذ ًیضثلٌذیّضیٌِثب کؼیساهیّبیؾسا کوتش پشداصد.

تَاىهیهٌلفثَدىاٍتشدیذداؿتِثبؿذ.ثشایحلّشًَعهـکلیخیشخَاّیٍامکِدسدیذُ

داساًِاسایِدّذ.ایيًکتِصهبًیثِهيثباطویٌبىسٍیاٍحؼبةکشد.ّشگضًذیذمًظشیخبًت

هؼئ اٍ ثِدٍؽثبثتؿذکِ سا دسصهبىاٍّوِهیَلیتػٌگیيّیبتهویضداًـکذُ کـیذ.

تمشیجبً کِ ثَدین ثیؿبّذ اٍ صحوبت ًتیدِ اص ًجَد ثبؿذ.کؼی هبًذُ ػختثْشُ ٍاٍ تشیي



 

 

 

 



 41  به راه بادیه دانند قدر آب زالل

 

 

ؿٌبختِؿذُػلویٍاكَلاخاللیػذٍلّبیچبسچَةساثذٍىایٌکِاصّبتشیيپشًٍذُپیچیذُ

گیشٍپبدػتّبیٍخناصپیچػجَسدسداسثشػذ.هْبستیکِاٍِحكکشدتبحكثهیکٌذهذیشیت

اختوبػیّیبتهویضّبیًبهِآئیي سؿتِػلَم کغپَؿیذُّیچداؿتثشًِچٌذاىهتؼبسفثب

ثدضّـتدسطَلتمشیجبًًیؼت. اٍگزاؿتِثَدًذ، ثؼْذُ یکیدٍػبلیکِایيهؼئَلیتسا

َاًؼتِثبؿذثِػالهتثِهملذهطلَةثشػبًذ.ّویـِثذًجبلایيًجَدکِاًٍتایهَسد،پشًٍذُ

داًـگبُّنثِاكَلٍلَاًیيٍاسدًـَد.ایثَدتبًَالقساطَسیثشطشفکٌذکِّیچخذؿِ

کشد.هیثِّویيثبٍسسػیذُثَدًٍظشاتاٍساكبئتداًؼتٍِثذٍىفَتٍلتتبئیذ

اٍّیچاخالقیهیشصایهحوذتشیيٍیظگیثذٍىتشدیذثشخؼتِ ساٍلتّذفهذاسیاػت.

تَخیِ اػت. ًکشدُ هتگشٍػیلِ اػت.أکبسیکِ سایحؿذُ ثؼیبس اهشٍص اّذافؾػوذتبًػفبًِ

ّشکبسیاصدػتؾثشثیبیذثذٍىّیچاًتظبسیثشایّشکؼیکِثبؿذخیشخَاّبًٍِػبمگشاػت.

:فشهبیٌذهیاصحضشتهَالًباػتکِجبصیدّذ.دیذگبُاٍهلذاقثحكایياثیبتهیاًدبم

ثبساىکِؿذیهپشعایيخبًِکیؼتػمفحشمٍهؼدذٍهیخبًِیکیؼت
ّبساهــوـبسخبمٍلذحٍکبػٍِپیوبًِیکیؼـتثبساىکِؿـذیپیـبلـِ

ًدبمیکدیگشاٍػت.ثبسّبدیذمکِپغاصاّبیكذالتدسگفتبسٍػؼِكذساصٍیظگی

تَاًؼتکشدٍثشػکغاگشًویهیلیبىغالوٌفؼِچِؿَسٍؿؼفیدسٍخَدؽکبسهثجتػبم

ت چِ دّذ اًدبم ثشایکؼی تأکبسی ٍ حؼشتأثش ثب ّوشاُ چْشُػفػویمی اؽًوبیبىدس

توبمػؼیٍتالؽداسیاٍهثبلؿذ.خللتهشدمهی اصاصدًیاػت. ؽایياػتکِکؼیسا

صهبًیخَدًشًدبًذ اهب تلوینغلطیسٍثشٍ، ًظشیب یب ػولیغیشاخاللیٍ ؿَددیگشهیکِثب

ثِصثبىدلْشُگـبیذٍّشآًچِالصماػتگفتِؿَدساثیهیؿٌبػذٍلتثِػخيػشاصپبًوی

.ساًذهی

کٌذٍاصایيًظشدسکٌبساٍثَدىحکنؿشکتدسهیسفتبسؽساّویـِثبؿشایطّوبٌّگ

ّویـِکالع داسد. ؿیشیيهیدسعسا هشامٍهٌؾاٍدسعگشفتٍآهَخت. اص تشیيؿَد

کٌذ.خبطشاتٍتدبسثیهیتدبسةٍخبطشاتؾكحجتلحظبتثباٍثَدىصهبًیاػتکِاٍاص

کِثبحالٍتیکِدسػخياٍػت،كشفًظشاصؿیشیيیبتلخثَدىّویـِدلچؼت،پٌذآهیضٍ

خلَفًیتٍاػتماللاًدبمکبسّبیهغشضبًِدسلبهَعاًٍیؼت..هولَاصهؼٌبٍدسعاػت
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طیػبلیبًیکِسیبػتدسصًذ.ثبسّبؿذُ،هخلَكبًاٍهَجهیسفتبساػوبلٍدستلویوبتدس

افشادگشفتٍگبّیّنداًـکذُساثؼْذُداؿت،تلویوبتیثشخالفهیلثؼضیاصاػضبءٍ

ثِحذیؿذیذؿذّبّنایيؿوبتتؿذٍآخشیيثبسثِثذتشیيؿکلاصطشفسلجبیؾؿوبتت

کِسیـِّبػفبًِایيثذخلمیأساثشایؾهـکلکشدُثَدٍلیّشگضتؼلینًـذ.هتکِاداهِکبس

کنکَتِدس ٍ ػوذتبًتدشثِثیٌی کِ خبػتِ ًَ هؼذٍدی ثِاصگی سػیذى ػیبػتثشای حشثِ

ثْشُ سهیّذایتثشدًذ،هیاّذافـبى کبس ؿبیؼتِؿذ دیگش یکجبس کِ سػبًذ ثدبیی ػبالسیا

 فـبسػیبػتؿلشثبًی ثب افؼَعکِ كذ ٍ دسیغ اٍذ. ثِسییغٍلتداًـگبُ هدجَس ّن

ثحشاىگیشیٍکٌبسُ هذیشیتثشٍص حبكلایيػَء الجتِ کِ ؿذ! آساهؾاػتؼفبء کِ ّبییثَد

ّناًشطیصیبدیًـکذُثبصگشدد!داًـکذُسادچبستٌؾٍتالطنکشدٍتبدٍثبسُآساهؾثِدا

ٍاسدكشفؿذٍ ّنصهبىصیبدیاصدػتسفتٍّنكذهبتاخاللیػٌگیٌیثِداًـکذُ

ثِطَسکبهلاصکنٍثیؾّوبىساُاداهِّبثِدلیلآىػَءهذیشیتّنػبیِؿذ،کِالجتٌَِّص

ػشداًـکذُدٍسًـذُاػت!ثِلَلؿیخاخل:

 «.استِ       هدُ کار هعظن بِ ًَ خاستِگرت هولکت باید آر» 

ثِهخبلفتثشداؿتِثَدًذّوبىافشادیکِثباٍػشٍلیخَؿجختبًِثؼذّبدیذمکِثشخیاص

ثِاؿتجبُخَدپیثشدُ،ثبهشاخؼِثِاٍاصکشدُخَداظْبسًذاهتٍپـیوبًیکشدًذٍاٍّنثب

 .هَسدػطَفتلشاسدادساّبفشٍتٌیخبفخَدؽآى

کالم هیشصایفشخبم هحوذ دکتش ، علَم  بسرگ داًشکدُّای  یکی از هعدٍد سرهایِی

برداری از آى ًْایت کَشش  کِ بایستی در حفظ ٍ بْرُاست  تْراى ٍ داًشگاُ اجتواعی

 اًجام شَد.

 «کٌن ام ّوِ از یاد هي برفت           اال حدیث دٍست کِ تکرار هی ّا کِ خَاًدُ آى»
پبیبى


