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اًشاهلل بجّاًد لطایؾ  

ادبی ّ حکیهاًَ ، 

حّادخ جاریخی، 

پًدُای ارزشهًد، 

جصاّیر زیبا، در ذیل 

ًام هسهای اهیر کبیر 

سیاسجهدار خادم ّ 

حکیم ّ صدیق در ایى 

هرز ّ بّم برایجاى بَ 

باشد . ارهؽاى بیاّرد

کَ بَ لطؾ الِی 

 .رسجگار باشیم



 سنگ  قبر امیر در کربال

ًاصرالدیى شاٍ بَ جخت ًشست ّ در ُهاى 

اهیر »شب هیرزا جقی خاى را با عًّاى 

 کَ بَ لقب « کبیراجابک اعظم

 آراستافزّدٍ شد، « اهیر ًظام»

 :خّد چًیى ًّشتخط ّ با  

ها جهام اهّر ایراى را بَ دست : اهیر ًظام»

شها سپردیم، ّ شها را هسؤل ُهَ خّب ّ 

ُهیى اهرّز . بدی کَ اجفاق افجد هی داًیم

شها را شخص اّل ایراى کردیم ّ بَ عدالت 

ّ حسى رفجار شها با هردم کهال اعجهاد ّ 

ّثّق را داریم ّ بجزشها بَ ُیچ شخص 

دیگری چًیى اعجهادی ًداریم ّ بَ ُهیى 

 «جِت ایى دسجخط را ًّشجیم

فرهاى ّ دسجخط از سّی شاٍ جّاى، ایى 

کشّرُای رّس، اًگلیس ّ هِد علیا را 

جالش بسیار شاٍ هادر . سخت ًگراى کرد

شاید اعجهاد پادشاٍ را از اهیر ًظام کرد 

 هجزلزل گرداًد، جیرش بَ سًگ خّرد 

اّ برای کشّرُای . کاری از پیش ًبردّ 

بیگاًَ ًهایًدٍ ای راسجیى بّد کَ 

هی جّاًست آًچَ در دربار هی گذرد بَ 

کاردار سفارت اًگلیس ّ کًسّل رّس 

 ًِایجا ًقشَ قجل اهیر کبیربرساًد 

 را طراحی کرد  



جِاى خاًم بَ چًد عًّاى 

آراسجَ بّد، اّ را هِد علیا 

 .  هی خّاًدًد
عًّاًی بّد کَ ًخسجیى بار بَ ایى 

ُهسر سلطاى هحهد خدابًدٍ دادٍ 

در دّراى پادشاُاى قاجار ایى . شد

ّ شد عًّاى بَ هادر فجحعلیشاٍ دادٍ 

سلسلَ در از آى پس هادر شاٍ را 

 . قاجار، هِد علیا ًاهیدًد

شاٍ، جِاى خاًم را ًاصرالدیى 

شاٍ ّ هی خّاًد « خاًم»یا « ًّاب»

جّاى، ارادٍ ّ فرهاى هادر را بَ 

 .هی گرفتآساًی بَ کار 

هِد علیا از زًاى با ًفّذ ّ جّاًای 

دّراى قاجار بّد کَ در سرًّشت 

.  هلک ّ هلت ًقش چشم گیر داشت

شاُزادگاى ّ صدر اعظم ُای 

شایسجَ ّ ارزًدٍ را از کار بر کًار 

 ّ هرداًی فجًَ گر ّ ریا کار 

 .  بَ کار گهاشترا 

رّی، شخصیت ّ کاربرد بدیى 

سیاست ًابخرداًَ اّ را بایسجی 

 دیگربِجر شًاخت ّ بیشجر از 

 .  زًاى بررسی کرد 

هِد علیا زًی با سّاد، شاعر، خّش خط ّ خّش ًّیس بّد ّلی از زیبائی بِرٍ ای 

 :فریدّى آدهیت دربارٍ خّی ّ هًش اّ چًیى هی ًّیسد. ًداشت

 جِاى خاًم ، بسیار باُّش بّد، جاٍ طلب ّ ججهل دّست، بی بِرٍ از زیبائی ، »

هِد علیا چًد دلدادٍ داشت ّ برای . ّ ربطی داشت، ّ بَ شیٍّ چلیپا خّب هی ًّشتخط 

شگفجا کَ زًی با آًِهَ . رسیدى بَ آًِا از ُیچگًَّ جزّیر ّ فجًَ خّدداری ًهی کرد

 ُّش ّ زیرکی، ًهی داًست کَ ُیچکدام از آًاى شیفجَ اّ ًیسجًد ّ جًِا برای 

 (جاریخ جبیاى). دارًدبَ جاٍ با اّ ُهکاری رسیدى 



 شجره طیبه

 ؟زیبایی انسان درچیست
*** 

رفجًد ّ رّزی شاگرداى ًزدحکیم 

 اًساى درچیست؟ اسجاد، زیبایی : پرسیدًد

 کاسَ کًارشاگرداى  ٕحکیم 

 : ّگفتگذاشت 

کاسَ ًگاٍ کًید اّلی ازطال ٕبَ ایى 

درست شدٍ است ّدرًّش زُراست 

ّدّهی کاسَ ای گلیست ّدرًّش آب 

گّارا است، شها کدام راهیخّرید؟ 

 :شاگرداى جّاب دادًد

 . کاسَ گلی را 

 :گفتحکیم 

 . آدهی ُم ُهچّى ایى کاسَ است 

درًّش را زیبا هی کًد کَ آدهی آًچَ 

  . ّاخالقش است

 رازیبا کًیمسیرجهاى باید 

 راصّرجهاى ًَ  





 بَزهاًی کَ گیالس با بًد باریکش جا 

 درخت هجصل است ؛ 

 .ُهَ عّاهل در جِت رشدش در جالشًد

 ، باعخ طراّجش هیشّد،باد

 آب، باعخ رشدش هیشّد،

 پخجگیّ آفجاب، بَ اّ 

 …اها . هیبخشدّ کهال  
 بَ هحض پارٍ شدى آى بًد؛

 ّ جدا شدى از درخت،

 ، باعخ گًدیدگی؛آب

 باد باعخ پالسیدگی؛

 ّ آفجاب باعخ پّسیدگی

 !ّ ازبیى رفجى طراّجش هیشّد

 بّدى یعًی ُهیى،بًدٍ 
 یعًی بًد بَ خدا بّدى،

 کَ اگر ایى بًد پارٍ شد، دیگر ُهَ عّاهل 

 .فساد ها هؤثر خّاًُد بّددر 

جا بًد بَ خداییم برای . …، قدرت، شِرت، زیباییپّل

رشد ها، هفید ّ بسیار ُم خّب است اها بَ هحض 

 باعخجدا شدى بًد بًدگی، ُهَ آى عّاهل 

 .جباُی ّ فساد ها هی شّد 

 شجره طیبه با خدای بزرگ هسجدام باداجصالجاى 
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 عارؾ پیر ّ پادشاٍ جّاى 
** 

رّزی عارؾ پیری با هریداًش از کًار قصر پادشاٍ 

شاٍ کَ در ایّاى کاخش هشؽّل بَ جهاشا . گذر هیکرد

 را دید ّ بسرعت بَ ًگِباًاًش دسجّر داد جا اّ بّد، 

 .پیر را بَ قصر آّرًداسجاد 
 

شاٍ ضهى جشکر از اّ . عارؾ بَ حضّر شاٍ شرفیاب شد

خّاست کَ ًکجَ ای آهّزًدٍ بَ شاُزادٍ جّاى بیاهّزد 

اسجاد دسجش را بَ داخل . هگر در آیًدٍ اّ جاثیر گذار شّد

کیسَ فرّ برد ّ سَ عرّسک از آى بیرّى آّرد ّ بَ 

بیا ایًاى دّسجاى جّ ُسجًد، “: شاُزادٍ عرضَ ًهّد ّ گفت

 ”.اّقاجت را با آًِا سپری کى

هى کَ دخجر ًیسجم با عرّسک ” : با جهسخر گفتشاُزادٍ 

عارؾ اّلیى عرّسک را برداشجَ ّ جکَ ًخی ” ! بازی کًم

 را از یکی از گّشِای آى عبّر داد کَ بالفاصلَ 

 .گّش دیگر خارج شداز 

 

سپس دّهیى عرّسک را برداشجَ ّ ایًبار جکَ ًخ از 

اّ سّهیى . گّش عرّسک داخل ّ از دُاًش خارج شد

جکَ ًخ در حالی کَ در گّش . عرّسک را اهجحاى ًهّد

 دّ از عرّسک پیش هیرفت، از ُیچیک 

 .  یادشدٍ خارج ًشدعضّ 



جًاب شاُزادٍ، ایًاى ُهگی ” : اسجاد بالفاصلَ گفت  شجرٍ طیبَ

 دّسجاًت ُسجًد، اّلی کَ اصال بَ حرفِایت جّجِی

، دّهی ُرسخًی را کَ از جّ شًیدٍ، ُهَ جا ًداشجَ

بازگّ خّاُد کرد ّ سّهی دّسجی است کَ ُهّارٍ بر 

شاُزادٍ فریاد شادی سر ” آًچَ شًیدٍ لب فرّ بسجَ 

 پس بِجریى دّسجم ُهیى ًّع ” : دادٍ ّ گفت

 است ّ هًِم اّ را هشاّر اهّرات سّهی 

 “. خّاُم ًهّدکشّرداری 

ّ بالفاصلَ عرّسک چِارم ” ًَ ” : پاسخ داد عارؾ 

: را از کیسَ خارج ًهّد ّ آًرا بَ شاُزادٍ داد ّ گفت

شاُزادٍ ” ایى دّسجی است کَ باید بدًبالش بگردی ” 

 .جکَ ًخ را بر گرفت ّ اهجحاى ًهّد

با جعجب دید کَ ًخ ُهاًًد عرّسک اّل از گّش  

 : گفتدیگر ایى عرّسک ًیز خارج شد، 

 !  اسجاد ایًکَ ًشد ” 

 ”حال هجددا اهجحاى کى ” : پیر پاسخ دادعارؾ 

 .برای بار دّم جکَ ًخ از دُاى عرّسک خارج شد 

برای بار سّم ًیز اهجحاى کرد ّ جکَ ًخ در شاُزادٍ 

داخل عرّسک باقیهاًد اسجاد رّ بَ شاُزادٍ کرد ّ 

شخصی شایسجَ دّسجی ّ هشّرت جّست کَ ” : گفت

 حرفِایتبداًد کی حرؾ بزًد، چَ هّقع بَ 

 .جّجِی ًکًد ّ کی ساکت بهاًد 





 شجره طیبه

 آبشار ِشّی 
از زیباجریى آبشارُای ایى آبشار، یکی 

ایراى است کَ در اسجاى خّزسجاى ّ 

. جایی بیى کٍّ ُای زاگرس قرار دارد

 استآبشار شّی ًگیى دزفّل 

ّ ّیژگی ُایی دارد کَ آى را در  

 .خاّرهیاًَ بی ُهجا کردٍ است

  

زیست گیاُی ّ جاًّری اطراؾ جًّع 

آبشار فّق العادٍ است ّ ُهیى آى را 

دّست داشجًی جر کردٍ است آبشار 

شّی از درّى یک ؼار در کٍّ ُای 

 ؟ًیستجالب ! زاگرس هی جّشد

 

سپس هسیر زیادی را در کٍّ ّ دشت  

هی پیهاید جا در ًِایت بَ آؼّش 

دریاچَ سد دز فرّ هی ریزدشّی در 

زباى هحلی یعًی لطیؾ ّ ایى ًام گذاری 

ّاقعا برازًدٍ آبشاری با ایى ُهَ 

 . زیبایی ّ لطافت است

شّی در رّسجایی خّش آب ّ آبشار 

ایى . ُّا بَ ُهیى ًام قرار گرفجَ است

 رّسجا فاصلَ کهی جا دزفّل دارد 



 چطّر برّیم؟
*** 

َ ای   آى طّر کَ طبیعت گرداى حرف

 کردٍ اًد، بِجریى راٍ جّصیَ 

 : شّی بَ ایى صّرت استآبشار بَ رسیدى 

سهت هًطقَ سردشت دزفّل باید چًد از 

. کیلّهجری بَ جادٍ شِیّى حرکت کًید

 سپس ّارد یک جادٍ خاکی 

در ًظر داشجَ باشید . شّی شّیدرّسجای 

 در کل هسیر جابلُّای 

 .گم ًهی شّید. داردراًُها ّجّد 

 

بخش زیادی از هسیر را هی جّاًید با 

 . خّدرّی خّدجاى برّید

از هسیر با خّدرّی سبک شخصی بخشی 

 .ًگراى ًباشید. قابل دسجرس ًیست

اُالی رّسجا حاضرًد شها را با ًیساى جا  

 .  ًزدیک آبشار ببرًد

خّدرُّای شاسی بلًد ُیچ ًگراًی برای 

در اًجِای جادٍ، باید خّدرّی . ّجّد ًدارد

 . خّدجاى را پارک کًید

حدّد ًیم ساعت پیادٍ برّید جا کم کم سپس 

 .چِرٍ دلًشیى ّ رّیایی آبشار، ًهایاى شّد



 !ایًطّری عّض شدمهى 
 هدت چًدیى سال ُهسرم بَ یک اردّگاٍ در بَ 

 .  کالیفرًیا فرسجادٍ شدٍ بّد( هاجّی)صحرای 

 هى برای ایًکَ ًزدیک اّ باشم، بَ آًجا ًقل هکاى کردم ّایى درحالی بّد 

 ُهسرم برای هاًّر اؼلب در صحرا بّد ّ هى در یک. کَ از آى هکاى ًفرت داشجم

 . گرها طاقت فرسا بّد ّ ُیچ ُم صحبجی ًداشجم. کلبَ کّچک جًِا هی هاًدم 

 . سرخ پّست ُا ّ هکزیکی ُا ی آى هًطقَ ُم اًگلیسی ًهیداًسجًد

 آًقدرعذاب هی کشیدم کَ جصهیم گرفجم . ؼذا ّ ُّا ّ آب ُهَ جا پر از شى بّد 

 .  بَ خاًَ برگردم ّ حجی قید زًدگی هشجرک هاى را بزًم

هی خّاُم . ًاهَ ای بَ پدرم ًّشجم ّ گفجم یک دقیقَ دیگر ُم ًهی جّاًم دّام بیاّرم

 پدر ًاهَ ام  را با دّسطر جّاب دادٍ بّد، . ایًجا را جرک کردٍ ّ بَ خاًَ شها برگردم

 .دّ سطری کَ جا ابد در ذًُم باقی خّاًُد هاًد ّ زًدگی ام را کاهال عّض کرد

 ...دّ زًداًی از پشت هیلَ ُا بیرّى را هی ًگریسجًد
 بارُا ایى دّ خط را خّاًدم ّاحساس« !یکی گل ّ الی را هی دید ّ دیگری سجارگاى را

جصهیم گرفجم بَ دًبال سجارگاى باشم ّ ببیًم جًبَ هثبت در ّضعیت فعلی هى .  شرم کردم 

 ّقجی بَ . چیست؟ با بّهی ُا دّست شدم ّ عکس العهل آًِا باعخ شگفجی هى شد

 بافًدگی ّ سفالگری آًِا ابراز عالقَ کردم، آًِا اشیایی راکَ بَ جّریست ًهی فرّخجًد

 .بَ اشکال جالب کاکجّس ُا ّ یّکاُا جّجَ هی کردم.را بَ هى ُدیَ کردًد 
دًبال گّش هاُی . چیزُایی در هّرد سگِای آى صحرا آهّخجم ّ ؼرّب را هدام جهاشا هی کردم 

ُایی هی رفجم کَ از هیلیّى ُا سال پیش، ّقجی ایى صحرا بسجر اقیاًّس بّد، در آًجا باقی هاًدٍ 

ایى ًگرش هى بّد کَ جؽییر کردٍ . ّ بّهی ُا ُهاى بّدًدصحرا چیزی جؽییر کردٍ بّد؟ چَ . بّدًد

 .  ّ یک ججربَ رقت بار را بَ هاجرایی ُیجاى اًگیز ّ دلربا  جبدیل کردٍ بّد

در هّرد ” خاکریز ُای درخشاى” آًقدر از زًدگی در آًجا هشعّؾ بّدم کَ رهاًی با عًّاى هى 

 هى از زًداًی کَ خّدم ساخجَ بّدم بَ بیرّى ًگریسجَ . زًدگی درصحرای  هاجّی ًّشجم

 بَ فرزًداى خّد رّیارّیی با سخجی ُای اگر .بّدمسجارٍ ُا را یافجَ ّ 

 حق آًِا ظلم کردٍ ایمزًدگی را ًیاهّزیم در 



 شجرٍ طیبَ

 !  درخت ًخل درخت عجیبی است

 ! ًبات ًیستاصال ایى درخت گّیی 

 .شبیَ بَ آدهیزاد استچیزی 
بی ! ّقجی هی خّاًُد ًخلی را قطع کًًد، هی گّیًد بِکُشش

 چّىجِت ًیست کَ ّاحد شهارش ًخل ُم 

 ...  است«ًفر»آدهیاى،  

 

!  ًخل جًِا درخجی است کَ اگر َسرش را قطع کًی هی هیرد

بر خالؾ ُهَ ی درخجاى کَ اگر سرشاى را بزًی، بار ّ 

َسرش را کَ قطع ! اها ًخل ًَ. َبرگشاى بیشجر ُم هی شّد

 سالمهِم ًیست ریشَ اش در خاک . کردی هی هیرد

 !باشد، ًخِل بی سر هی هیرد 

 

آب ُم اگر از َسر ًخل بگذرد ّ بَ زیر آب فرّ رّد، خفَ 

... درخت هقدسی است. هثل آدهیزاد! هی شّد ّ هی هیرد

 « اسحادایي را اّلیي بار از »دکحر کرین هجحِدی

 !  داًشگاٍ جِراى آهْخحنی فلسفَ  

 

! هثل درخث ًخل اسث، فرٌُگ: پیرهرد ُویشَ هی گفث

هِن . هِن ًیسث ریشَ ات ُزاراى سال در خاکِ جاریخ اسث

یعٌی ًِوْدِ فرٌُگیِ ؛ ایي اسث کَ سَرَت ُن سالن باشد

اگر فرٌُگ اهرّز جاهعَ . اهرّز جاهعَ ات ُن سالن باشد

 ُزاراىَّلْ هیهیرد، آى فرٌُگ ، ای بیوار شد

 ...باشدسال ریشَ داشحَ  
 دکجر حسام صالح  
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 !پًبَ دزد دست بَ ریشش هی کشد 
 .  بّد کارش خرید ّ فرّش پًبَ بّد ّ کار ّ بارش سکَجاجری 

بازرگاًاى دیگر بَ اّ حسّدی هیکردًد ؛ یک رّز یکی از 

 .بازرگاًِا ًقشَ ای کشید ّ شباًَ بَ اًبار پًبَ ی جاجر دسجبرد زد

شب جا صبح پًبَ ُا را از اًبار بیرّى کشید ّ در زیرزهیى خاًَ 

کَ شد جاجر پًبَ خبردار شد کَ ای دل صبح . ی خّدش اًبار کرد
بَ ًزد قاضی شِر رفت ّ گفت . ؼافل جهام پًبَ ُایش بَ ؼارت رفجَ است

دسجّر داد کَ هاهّراًش بَ بازار برًّد ّ پرس قاضی .خاًَ خراب شدم : 

 اها ًَ دزد را پیدا کردًد ّ ًَ پًبَ ُا را . ّ جّ کًًد ّ دزد را پیدا کًًد

 :  بَ کسی هشکّک ًشدید؟ هاهّراى گفجًد:گفتقاضی  

بعضی ُا درست جّاب ها را ًهی دادًد ها بَ آًِا هشکّک چرا 

 . برّید آًِا را بیاّرید: قاضی گفت. شدیم

 .  رفجًد ّ جعدادی از افراد را آّردًدهاهّراى 

قاضی جاجر پًبَ را صدا کرد ّ گفت بَ کدام یک از ایى ُا شک 

 :  قاضی فکری کرد ّ گفت. داری؟ جاجر پًبَ گفت بَ ُیچ کدام

دزد بیچارٍ آى قدر دست پاچَ بّدٍ ّ . هى دزد را شًاخجمّلی 

عجلَ داشجَ کَ ّقت ًکردٍ جلّ آییًَ برّد ّ پًبَ ُا را از سر ّ 

یکی از ُهاى جاجرُای دسجگیر شدٍ ًاگِاى .کًدریش خّدش پاک 

 .دسجش را بَ صّرجش برد جا پًبَ را پاک کًد 
ُهیى حاال هاهّراًم را هی : دزد ُهیى است ّ بَ جاجر گفت: گفتقاضی  

یکساعت بعد هاهّراى خبر دادًد کَ . فرسجم جا خاًَ ات را بازرسی کًًد

پًبَ ُا در زیر زهیى جاجر اًبار شدٍ است ّ اّ ُم بَ جرم خّد اعجراؾ 

آى بَ بعد ّقجی هی خّاًُد بگّیًد کَ آدم خطا کار خّدش را لّ از .کرد

 پًبَ دزد، دست بَ ریشش هی کشد : هی دُد هی گّیًد
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بسیاری از داسجاى ُای شاًُاهَ در زابل،  َبلخ، َسَهًگاى، 

زرًگ، ُبست، ُیرهًد کَ اهرّزٍ جزّ افؽاًسجاى ُسجًد 

َ عًّاى اجزای  کشّر  هی گذرد، اها فردّسی ایى ُا را ب

بیش از « ایراى»در شاًُاهَ ًام . ایراى بیاى کردٍ است

 ُزار بار ذکر شدٍ ّ در ّاقع ُیچ شاعری 

 کشّرشفردّسی بر ُّیت خّد ّ هاًًد 

 !پافشاری ًکردٍ است 
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 بِجریى زًاى بِشجی 

 :پیاهبر صلي هللا علیَ ّ آلَ

 

ةِ     ًَّ َّ : َخْیُر ًِساِء الَج ُت ِعهراَى،  ًْ َهْرَیُم بِ

 َّ ٍد،  ُت ُهَحهَّ ًْ َّ فاِطَهُة بِ ْیـلٍِد،  َّ َخدیَجُة بًُِت ُخ

ُت  ًْ َى؛ ُهزاِحٍم آسَیُة بِ ّْ  ِاْهَراَةُ فِْرَع
 

 :پیاهبر صلي هللا علیَ ّ آلَ 

زًاى بِشت، هریم دخجر عهراى، خدیجَ دخجر بِجریْى 

هزاحم ُهسر خّیلد، فاطهَ دخجر هحّهد ّ آسیَ دخجر 

 .ُسجًدفرعّى 

 .ٓٔ، ح ٕٔٓ، ص 4ٔاألًّار، ج بحار 



 پرسیدم

 خرٍّس جاى چرا دیگر 

 !!!  ؟ ًهیخّاًد
 

ُهسایَ ُا شاكي بّدًد كَ صبح ُا : گفت  

 كًد،هارا از خّاب خّش بیدار هي 

 .ُم سرش را بریدیم ها 

 

آًجا بّد كَ فِهیدم ُر كس هردم  

 .بریدرابیدار كًد سرش راخّاًُد 
در دًیای كَ ُهَ از هرغ جعریؾ هیكًًد  

 ُهًَاهي ازخرّس ًیست، زیرا 

 بفكرًَ ... بفكر سیرشدى ُسجًد  

 ...!بیدار شدى   
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 احهدحهام سلطاى اهیر دربارٍ 

**** 
حهام جاریخی سلطاى اهیراحهد، ًهًَّ ای از 

هًحصر بفردجریى حهام ُای ایراى است کَ از ًظر 

هعهاری ّ جزئیًات ًسبت بَ بًاُای ُم عصر خّد 

در دّرٍ سلجّقیاى ّ قاجار برجری قابل هالحظَ ای 

آبی فیرّزٍ ای ّ زرفام، گچبری کاشی ُای . دارد

ُای ُفت الیَ ای هًحصربفرد ّ هعهاری درخّر 

جّجَ، ایى حهام را بَ یکی از برجسجَ جریى حهام 

 .استُای ایراى جبدیل ًهّدٍ 

** 

از حهام دیدى کردید از راًُهایاى بخّاُید بام اگر 

حهام را کَ یکی از زیباجریى بام ُای گًبدی شکل 

با دقت بر رّی ُر .ایراى است بَ شها ًشاى دًُد

َ ُای عدسی هحدب رّی  گًبد خّاُید دید کَ شیش

آى ُا کار گذاشجَ شدٍ است جا ضهى جاهیى ًّر 

 کافی برای قسهت ُای هخجلؾ حهام، 

 .دید بَ داخل شًّدهاًع 



 :صدام در جلّزیّى گفت

هایلی 5ُٓر خلباى ایراًی کَ بَ بَ 

سال ًٔیرّگاٍ بصرٍ برسد،حقّق

 ًیرّی ُّایی عراق را 

 !هیدُمجایزٍ 

 

 ،دقیقَ بعد،شِید دّراى5ٓٔ

 بصرٍّ یاسیًی ًیرّگاٍ حیدریاى 

 !را بهباراى کردًد 
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 !رّزی پسری
َ ای در گلداى کّچکی گیر کرد ّ  رّزی دست پسر بچ

ُر کاری کرد، ًجّاًست دسجش را از گلداى خارج 

 .  بَ ًاچار پدرش را بَ کهک طلبید. کًد

پدرش ُم ُر چَ جالش کرد ًجّاًسجًد دست پسر اها 

گلداى گراًقیهت بّد، اها پدر . را از گلداى خارج کًًد

قبل از ایى کار بَ . جصهیم گرفجَ بّد کَ آى را بشکًد

 : عًّاى آخریى جالش بَ پسرش گفت

 بچسباىدسجت را باز کى، اًگشت ُایت را بَ ُم »

 .ّ آًِا را هثل دست هى جهع کى 

 «.آى ّقت فکر هی کًم دسجت بیرّى هی آید 

 «.هی داًم اها ًهی جّاًم ایى کار را بکًم»: پسر گفت

 شدٍ شگفت زدٍ پدر کَ از ایى جّاب پسرش 

 «چرا ًهی جّاًی؟»: پرسیدبّد 

َ ایاگر ایى کار را بکًم »: پسر گفت  سک

 «.کَ در هشجم است، بیرّى هی افجد 

 شاید شها ُم بَ سادٍ لّحی ایى پسر بخًدید، 

 ّاقعیت ایى است کَ اگر دقت کًیم هی بیًیم اها 

 ،ها در زًدگی بَ بعضی چیزُای کم ارزشُهَ 

چًاى هی چسبیم کَ ارزش دارایی ُای پرارزشهاى را  

 فراهّش هی کًیم ّ در ًجیجَ آًِا را از دست هی دُیم
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 چّپاًی هاری را از هیاى بّجَ ُای آجش 

 .در خّرجیى گذاشجَ ّ بَ راٍ افجادّ ًجات داد گرفجَ 

*** 

 چًد قدهی کَ گذشت هار از خّرجیى  

 ؟بَ گردًت بزًم یا بَ لبت: "ّ گفتبیرّى آهدٍ 

 

 :گفتچّپاى 

 "آیا سزای خّبی ایى است؟"

 ."سزای خّبی بدی است:"گفتهار 

 قرار شد جا از کسی سّال بکًًد، بَ رّباُی  

 .ّ از اّ پرسیدًدرسیدًد 

 

 :گفترّباٍ 

 ،هى جا صّرت ّاقعَ را ًبیًم ًهی جّاًم حکم کًم

َ ُای آجش   پس برگشجَ ّ هار را دّبارٍ درّى بّج

 برآهداًداخجًد، هار بَ الجهاس 

 

 :گفترّباٍ 

 ."بهاى جا رسم خّبی از جِاى برافکًدٍ ًشّد"



 :از زباى عالهَ جعفریارزش ّاقعی اًساى 
شدٍ   جهع کَ داًهارک در عدٍ ای از جاهعَ  شًاساى دًیا 

بپردازًد در بارٍ هّضّع هِهی بَ بحخ ّ جبادل ًظر  جا بّدًد 

 اًساى بَ چیست ؟ارزش ّاقعی ایى بّد کَ هّضّع 

 .ارزش اًساى ُا چیستهعیار 

َ شًاساى، صحبت ُایی داشجًد ّ هعیارُای ُر  کدام از جاهع

 ، ّقجی ًّبت بَ بًدٍ رسید،بعد. خاصی را ارائَ کردًد

َ قدر ارزش اگر : گفجم دارد، هی خّاُید بداًید یک اًساى چ

. هی ّرزدبَ چَ چیزی عالقَ دارد ّ بَ چَ چیزی عشق ببیًید 

کَ عشق اش یک آپارجهاى دّطبقَ است، در ّاقع، کسی 

کَ عشق اش کسی . استُهاى  آپارجهاى بَ هقدار ارزش اش 

 .استهاشیى اش است، ارزش اش بَ ُهاى هیزاى 

کسی کَ  عشق اش خدای هجعال است ارزش اش بَ اًدازٍ  اها  

 .  ایى هطلب را گفجم ّ پاییى آهدمهى . ی خداست

َ شًاساى صحبت ُای هرا شًیدًد،ّقجی   جاهع

 .چًد دقیقَ رّی پای خّد ایسجادًد ّ کؾ زدًدبرای 

 جشّیق آى ُا جهام شد، هى دّبارٍ بلًد شدم ّّقجی 

ایى کالم از هى ًبّد، بلکَ از شخصی بَ ًام ! عزیزاى: گفجم

 :  حضرت در ًِج البالؼَ هی فرهایًد. است( ع)علی 

« َُ ًُ  /« قِیَهُة ُکلِّ أْهِرٍئ َها ُیْحِس
ُر اًساًی بَ اًدازٍ ی چیزی است کَ دّست ارزش 

َ ی احجرام بَ گفجم، دّبارٍ ایى کالم را ّقجی .«هی دارد بَ ًشاً

 شدًد ّ چًداز جا بلًد ( ع)ّجّد هقدس اهیرالهؤهًیى علی 

 .  کردًدبار ًام آى حضرت را بر زباى جاری  
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 سال هرجب  ٖٓعارفی کَ 

 :  هی گفتذکر 

 اسجؽفر هللا
 :هریدی بَ اّ گفت

 چرا ایى ُهَ اسجؽفار هی کًی،  

 .کَ از جّ گًاُی ًدیدیمها 

*** 

 خاطرسی سال اسجؽفار هى بَ : جّاب داد

 !یک الحهد هلل ًابجاست 

 ،رّزی خبر آّردًد بازار بصرٍ آجش گرفجَ

 ؟حجرٍ هى چَ: پرسیدم 

*** 

 …هال شها ًسّخجَ: گفجًد
 …الحهدهلل: گفجم

 هعًیش ایى بّد کَ هال هى ًسّزد 

 !هردم بَ درکهال 

 بّدآى الحهدهلل از سر خّدخّاُی 

   قدر از ایى الحهدهلل ُا گفجیم  خداخّاُی چَ ًَ  

 فکر کردیم شاکریم؟ّ 
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ّقجی بَ جخجی پیشًِاد 

 ،جبلیػ عسل دادًد

 :در پاسخ گفت  

 

هى با خّردى عسل 

پِلّاى ًشدم، خاک ّ خل 

 ًاىخّردم ّ خّراکم 

ّ با سخجی ُا  ّ پًیر بّد 

ساخجم ّ جهریى کردم جا 

 .بَ جایی رسیدم

 هراقب باشیم الگُّای درست بَ فرزًداًهاى هعرفی کًیم
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 :اگر بَ جای گفجى

دیّار هّش دارد ّ هّش گّش دارد، 

 :بگّییم

 ..."فرشجَ ُا در حال ًّشجى ُسجًد"

از ها هجّلد خّاُد شد کَ بَ ًسلی 

 "  هراقبت خدا"جای هراقبت هردم، 

 !در ًظر داردرا 

از جایی جلخ شد کَ در گّش قصَ 

 :یکدیگر با عصباًیت خّاًدیم

 !بچَ را ّل کردی بَ اهاى خدا 

 !هاشیى را ّل کردی بَ اهاى خدا 

 !خاًَ را ّل کردی بَ اهاى خدا 

 کَایًطّر شد ّ 

 "  اهاِى خدا" 

 !هظِر ًااهًی: شد

ایکاش هیداًسجیم اهى جریى جای 

 عالم، اهاِى خداست
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در هاٍ رهضاى چًد جّاى، پیر هردی را 

 هردم،دیدًد کَ دّر از چشم 

 :اّ گفجًدؼذا هیخّرد بَ 

 ای پیرهرد هگر رّزٍ ًیسجی؟ 

 چرا رّزٍ ام، : پیرهرد گفت

*** 

 .ّ ؼذا هیخّرمفقط آب 

 ّاقعا؟: جّاًاى خًدیدًد ّ گفجًد
*** 

 :پیرهرد گفت

، درّغ ًهیگّیم، بَ کسی بد ًگاٍ ًهیکًم، بلَ

کسی را هسخرٍ ًهیکًم، با کسی با دشًام سخى 

 ًهیگّیم، کسی را آزردٍ ًهیکًم، 

 ...بَ هال کسی ًدارم ّچشم 

*** 

 ّلی چّى بیهاری خاصی دارم هجأسفاًَ 

 .هعدٍ را ُم رّزٍ دارش کًمًهیجّاًم 

 :  بعد پیرهرد بَ جّاًاى گفت

 ؟شها ُم رّزٍ ُسجیدآیا 

 خجالتیکی از جّاًاى در حالی کَ سرش را از 

 :  پاییى اًداخجَ بّد، بَ آراهی گفت 

 !!!خیر ها فقط ؼذا ًهیخّریم 

**** 

 ّهاٍ رهضاى بر ُهَ آًاى کَ چشم ّ دل ّ زباى 

 ،رفجار ّ کردارشاى در خدهت خلق خداست ّ زهیى را 

 . ّ گل ّ سبزٍ ّ دیگر هّجّدات را آسیب ًهی رساًًد، آب را 



 شاگرد ًقاش
 فًّىچًدیى سال شاگرد ًقاش بزرگی بّد ّ جهاهی فردی 

ّ ًُر ًقاشی را آهّخت ، اسجاد بَ اّ گفت کَ دیگر شها  

 اسجاد شدٍ ای ّ هى چیزی ًدارم ک بَ جّ بیاهّزم

 

شاگرد فکری بَ سرش رسید، یک ًقاشی فّق العادٍ کشید 

ّ آًرا در هیداى شِر قرار داد ، هقداری رًگ ّ قلهی در 

کًار آى قرار داد ّ از رُگذراى خّاُش کرد اگر ُرجایی 

بزًًد ّ ؼرّب کَ برگشت × ایرادی هی بیًًد یک عالهت 

 ًاراحتدید کَ جهاهی جابلّ عالهت خّردٍ است ّ بسیار 

 ّ افسردٍ بَ اسجاد خّد هراجعَ کرد 

 

 :اسجاد بَ اّ گفت 

آیا هیجّاًی عیى ُهاى ًقاشی را برایم بکشی؟ شاگرد ًیز 

چًاى کرد ّ اسجاد آى ًقاشی را در ُهاى هیداى شِر قرار 

داد ّلی ایى بار رًگ ّ قلم را قرار داد ّ هجًی کَ در کًار 

 ایراداگر جایی از ًقاشی : "جابلّ قرار داد ایى بّد کَ 

 "دارد با ایى رًگ ّ قلم اصالح بفرهایید 

 

 !ؼرّب برگشجًد دیدًد جابلّ دست ًخّردٍ هاًد

*** 

 :  اسجاد بَ شاگرد گفت 

 "اًساًِا قدرت اًجقاد دارًد ّلی جرات اصالح ًَ ُهَ 
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ّقجی ُهراٍ فرزًدات در پیادٍ رّ راٍ هی رّی گاُی ّقت 

 ُا خم شّ ّ سًگی را از سر راٍ هردم کًار بزى

 برایشّ کّدکت کَ پرسید چرا ایى کار را کردی، 

 زهیىجّضیح بدٍ بَ خاطر ایى کَ کسی  

 را ُم بگّ کَ آى ُا شاید ًخّرد ایى  

 سًگی را از سر ًفِهًد کسی ّقت ُیچ 

 .برداشجَ جا از اّ جشکر کًًد راُشاى 

اها ُهَ ی کارُا را الزم ًیست برای جشکر دیگراى اًجام 

کردى ُای بی جّقع را یاد بگیر ّ بَ فرزًدات داد هِرباًی 

رّزُا ّ هاٍ ُا ّ سال ُا بیاید ّ جّ ًکًد . ُم یاد بدٍ

 ُهیشَ هًجظر باشی بقیَ خّبی کًًد ّ خّدت فقط 

 !  در ازای چیزی، ُر چیز، بَ آًِا خیر برساًیّ فقط 

ّقت ُا یّاشکی زیر فرش اقّام هیاًسال، پّل بعضی 

ُر ای اها بگذار ّ ًگذار ُرگز بفِهًد جّ ایى کار را کردٍ 

از گاُی بَ فرزًدات بگّ چَ کردٍ ای، جا یاد بگیرد جا بداًد 

هی شّد خّبی کرد ّ هًجظر پاسخ ّ حجی ًگاٍ جشکرآهیزی 

ایى ... خدایی ُست کَ گفجَ فقط برای هى چّى . ًبّد 

 !  حرؾ ُا چقدر جکراری است ّ چقدر سادٍ 

 چقدر آرهاًی ّ کهیاب ای اها دم دسجی ّ کلیشَ چقدر 

 جکراریایى رّزُا دیگر خبری از هحبت ُای چرا 

 !ّ کلیشَ ای ًیست ؟ّ سادٍ 

 ایم اهاشدٍ بلد الیک زدى ّ کپی کردى را خّب 

 .بَ ُهاى ًسبت، هحبت ُای بی جّقع از یادهاى رفجَ است 



 پیر هرد جِی دست، زًدگی را در ًِایت فقر ّ جًگدسجی 

 قّت فرزًداًش گذراًد ّ بَ سخجی برای زى ّ هی 

 .ؼذائی ًاچیز فراُم هی کردّ 

 قضا یک رّز کَ بَ آسیاب رفجَ بّد، از 

هقداری گًدم در داهى لباس اش ریخت ّ پیرهرد دُقاى 

گّشَ ُای آى را بَ ُم گرٍ زد ّ در ُهاى حالی کَ بَ 

خاًَ بر هی گشت با پرّردگار از هشکالت خّد سخى هی 

 :گفت ّ برای گشایش آًِا فرج هی طلبید ّ جکرار هی کرد 

 ّ ای گشایًدٍ گرٍ ُای ًاگشّدٍ عًایجی فرها »

 «.ای از گرٍ ُای زًدگی ها بگشایگرٍ 

 هرد در حالی کَ ایى دعا را با خّد زهزهَ هی کرد پیر 

 هی رفت، یکبارٍ یک گرٍ از گرٍ ُای داهًش ّ 

 .شد ّ گًدم ُا بَ زهیى ریختگشّدٍ 

 :اّ بَ شدت ًاراحت شد ّ رّ بَ خدا کرد ّ گفت  

 جّ را کی گفجم ای یار عزیزهى 

 کایى کرٍ بگشای ّ گًدم را بریز

 گرٍ را چّى ًیارسجی گشّدآى 

 !ایى گرٍ بگشّدًت دیگر چَ بّد ؟

 هرد ًشست جا گًدم ُای بَ زهیى ریخجَ را پیر 

 گًدم کًد ّلی در کهال ًاباّری دید داًَ ُای جهع 

 ! ُهیاًی از زر ریخجَ استرّی 

 هجّاضعاًَهجّجَ فضل ّ رحهت خداًّدی شد ّ پس 

 .بَ سجدٍ افجاد ّ از خدا طلب بخشش ًهّد 
 هبیى اًدر درخجی یا بَ چاٍ           جّ 

 جّ هرا بیى کَ هًم هفجاح راٍ



 

 *  حکایت بِلّل*

*** 

 بِلّل داشت از کّچَ ای هی گذشت شًید رّزی 

 : اسجادی بَ شاگردُایش هی گّیدکَ 

 .هخــــــالفم( ع)صادق در سَ هّرد با اهام هى 

 یک ایًکَ هی گّید خدا دیدٍ ًهی شّد، پس 

 .ًدارددیدٍ ًهی شّد ّجّد ُم اگر 

 

 سّزاًدخدا شیطاى را در آجش جًِم هی : هی گّیددّم 

 در حالی کَ شیطاى خّد از جًس آجش است  

 ...آجش جاثیری در اّ ًداردّ 

 

اًساى کارُایش را از رّی اخجیار اًجام : سّم ُم هی گّید

هی دُد در حالیکَ چًیى ًیست ّ از رّی اجبار اًجام هی 

 طرؾکلّخی دست گرفت ّ بَ فّراً کَ شًید بِلّل . دُد

 .کلّخ بَ ّسط پیشاًی اسجاد خّرداجفاقا . اّ پرجاب کرد 

 اسجاد ّ شاگرداى در پی اّ افجادًد ّ اّ را بَ ًزد 

 هاجرا چیست؟ : گفتخلیفَ . خلیفَ آّردًد

 

 داشجم بَ داًش آهّزاى درس هی دادم کَ : اسجاد گفت

 .با کلّخ بَ سرم زد ّ االى درد هی کًدبِلّل 

 :  ؟ گفتآیا جّ درد را هی بیًی: بِلّل پرسید

 .  پس دردی ّجّد ًدارد: گفتًَ بِلّل 

 ثاًیا هگر جّ از جًس خاک ًیسجی ّ ایى کلّخ ُم از 

 .جًس خاک پس در جّ جاثیری ًدارد

 ثالثا هگر ًهی گّیی اًساًِا از خّد اخجیار ًدارًد؟ 

 .پس هى هجبّر بّدم ّ سزاّار هجازات ًیسجم

 اسجاد ایًِا را شًید ّ خجل شد ّ از جای

 ...برخاست ّ رفت 
 ُزار حكایت 






