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 بسم رب الشهداء و الصدیقین
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 سخنی با مبلغین:

: رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً علیه السالمقال علِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا 

كَیْفَ يُحْیِي أَمْرَكُمْ قَالَ يَتَعَلَّمُ أَحْیَا أَمْرَنَا فَقُلْتُ لَهُ وَ 

عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ 

 1اكَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَ
ایم، مسیییا ارمنیی ند  ا  ما و نیی ا گر  ب داش باگانیی  
علی  انشاءاهلل ما را مورگ گعا  ویژه ولی نع   اب اماش رضا 

هد گاگ ا :  سییی شال َارقاار خوا َا أَمْرَن ْداً أَحْی َّهُ عَب . ََحِمَ الل

احیاء اما الب   باید توج  گانییب با توج  ب  ا ش ایشییاب، 
 اهل بیب م وقف با گو پای  مهم و اساسی اسب: 

 . علیهم الس شیاگدیا  گقیق علوش اهل بیب عص ب  _اول 
 تبلیغ، تاویج و تعلیم این علوش گر بین ماگش.  _گوش 

 نچ  ا  گر این روایب باید مورگ توج  قاار دیاگ، اه یب 
بایی یاب می یب ام ب ماش اسیییب، گر واقب تبع ها  ا ش ا

ها  ا مشییاب با تبیین و تعلیم میبایی السیی شعلیهمبیباهل
 م وقف نده اسب. 

س   س ن ا گر مؤ صص خطخدم گزاراب         امیابیاب اب  تخ
با عنایب ب  ه ین نک   و باا  با ورگب این نیام ضاور  
ب  تهی  طاح بحث تخصصی، جهب سخناانی گر مدارس 

 اند. ا  ه ب د ان  با اس فاگه ام ابزار چند رسان 

                                                 

مجلسى، مح د باقا بن مح د  بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئ ة األطهار، 1

 30، ص: 2ج تقىبیاوت، چاپ: گوش
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 نچ  پیش رو  نییی ا بزردواراب قاار گارگ، سیییخناانی 
خواندب  ا  تکنولوژ  انساب اسب ا  با گو پیاشچندرسان 

ن ام و تاک نییااب ویژه گانش  موماب گبیاسیی اب تهااب 
  ماگه داگیده اسب. 

صوص ، مهم تأثیا دذار  گر مخاطبین عواملام  یکی بخ
نده ، گانش  موماب کاب گه با و ت فاگه ام ج  ت می اسییی 

نده  اسیییب  با ا  گر واقب تبیین ان داهی یک ج ل  می
را منقلب  طبمخا، اسب علیهم الس شمحاسن ا ش اهل بیب 

 گهد. و مسیا منددی او را ب  ال تغییا می ااگه
نابااین دذار گر این سیییخناانی میا  ب تأثیا  خط ج  ت 

نده اند شیده  سب تا با حفظ و اجاا   ا ، با تأثیا  نهامنا
 دذار  سخناانی بیافزایید. 
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رف یم. ب   یکی ام رومها با هم ب  ااباره پل ااروب 1صییب 
ناهاخ  سوب جدید  اف اگ ا  2محض وروگ، نگاه  ب  دار

سا ب  میا، پشب قس ب فاوش قاار داف   بوگ. با تعجب 
 تا حاال اینجا ندیده بوگمش؟ ! ؟ دفب: این ای 

گر ظاها مب بسیار با حیائی بوگ. اما مجبور نده بوگ بدوب 
 حجاب ب  این اار مشغول نوگ. 
ندیده  : ه شیییاه، تا حاالنییاهاخ جلو  میز رفب و دفب
 بوگمب، تامه اومد  اینجا؟ ! 

 مب، خیلی  هس   دفب: بل ، من ام اماوم اومدش. 

                                                 

 سوال:انگیزه سام  با گاس اب و  1

گر تهااب بدنیا  مد. او  1328نهید ناهاخ ضاغاش فامند صدر الدین گر سال  2

ا  ب  حا انق ب معاوف ند، پس ام انق ب روحی ب  یاراب اماش خ ینی ره 

 گر نها  باگاب ب  نهاگت رسید.  1359پیوسب و گر هفدهم  ذرماه 
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نییاهاخ گوباره با تعجب پاسییید: تو اصیی ه قیاف  ات ب  
خوره، اسیی ب چی ؟ قب ه اینجور اارها و اینجور جاها ن ی

 چیکاره بوگ ؟ 
هین دفب: م، دافبمب گر حالی ا  سیییاش را باال ن ی

هسیی م، نییوهاش چند وق   ا  م،اگه، مجبور نییدش باا  
 اجاره خان  و خاجی خوگش و پساش بیاش اینجا! تأمین 

هایش ناهاخ، حسابی ب  رگ غیاتش باخورگه بوگ، گنداب

گس ش  گاگ، رگ داگنش مگه بوگ بیاوب،را ب  هم فشار می
را مشیییب ااگ و محکم اوبید رو  میز و با عصیییبانیب 

 دفب: ا  لعنب با این م لکب اوف ی! ! 
ناهاخ ه ینطور  شیاه راه بیفب بایم،  بعد بلند دفب: ه 

رو ااگ ب  ناصیییاجهوگ و دفب: ، رفبا  ام گر بیاوب می
موگ با میگاگش! مهین هم رفب اتاق پشیی ی و چاگرش را 

رفب بیاوب. بعد هم سییوار  سییاش ااگ و با حجاب اامل
ند و حااب ااگند. مدتی ام این ماجاا  ناهاخ  نین  ما
دذنییب. من هم نییاهاخ را ندیدش، تا اینک  یک روم گر 
بانییگاه پوالگ ه دیگا را گیدیم. بعد ام سیی ش و علیک، 
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تو چی  و مقدم  پاسیدش: راس ی قضی  اوب مهین خانمبی
 ند؟ ! 

 اصاار ااگش دفب:  گاگ، اما وق یاول گرسب جواب ن ی
گلم خیلی باانوب سوخب، اوب خانم ی  پسا گه سال  ب  

 اسم رضا گانب. 
ها رو بیاوب ریخ   بوگ. صاحب خون  ب  خاطا اجاره، اثاث

من هم ی  خون  اوچیک تو خیابوب نیاو هوائی باانییوب 
ن  ب وب و  خانم هم دف م: تو خو ب  مهین  جاره ااگش.  ا

 1گش!جاره و خاجی ن ا رو میبچ  ات رو تابیب ان، من ا

چشید. بعد ام  ب  اناهاخ گوامگه سالگی طعم تلخ ی ی ی ر
 رومدار سپا  ااگ. ، با سخ ی

گر جوانی ب  سییااک اشیی ی رفب. سیینگین ومب اشیی ی 
فب. می ل  خیلیدا یکی پس ام  اها  تاقی رخوب پ

ماب گیگا  طی می یب قها نا ناب،  ماب جوا ااگ. قها
رگو  تیم ملی اشییی ی فانگی. بزردسیییاالب، گعوت ب  ا

 ه ااهی تیم ال پیک ایااب و. . . 
ما اینها ه   ماجاا نبوگ. قدرت بدنی، نیییجاعب، نبوگ  ا
سب هم گاگ.  سب ب  گ راهن ا، رفقا  نا اهل و. . . ه   گ

هانییب   انسییانی بوجوگ  مد ا  اسییی جلوگارش نبوگ
، هاالت بام ن ایبا ه   .ااباره، گعوا، چاقواشیییی و. . . 

هیچگاه ندیدیم دف ند: گرباره اش میگوسییی اب نزگیکش 

                                                 

ن شارات پیاش  ماگ  نهید ابااهیم هاگ ، ا ا اب ناهاخ، اار  ام داوه فاهنگی 1

 .23، ص 1389چاپ سوش، 
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ا  گر محاش و صییفا لب ب  نجاسیی ها  ااباره بزن . ماه 
 خواند. می دافب و ن امرمضاب را ه یش  رومه می

نب. ام اسی هم حساب ن ی باگ. ماگر پیاش هم پدر ندا
نک میاار  ن ی سب بکند اال گعا! ا ریخب و باا  توان

عاقبب ب   و گ: خدایا پسییاش را ببخشاافامندش گعا می
ل اهلل عج خیاش ان. خدایا پسییاش را ام سییاباماب اماش مماب

ج  عالی فا ب  او می ت بده. گیگااب  ندقاار  ید ند ما او ، خ ا
سب. اار  ن یمی س ح مومن گعا سب ا   سب گان توان

یا فامندش را ب  تو بکند اال گعا. ه یشییی  می دفب: خدا
  گسب توسب. هدایب ب  وسیل  سپاگش. خدایا ه   چیز ب

 توسب. پساش را نجات بده! 
رسییید. ها را با ضییاب  فنی ب  پیاوم  میبیشیی ا مسییابق 

صحی  ام  س فاگه  شیده و ا س اب ا قدرت بدنی، قد بلند، گ
سب پیدا اند ند ب  مقاش قهامانی گ اما رفقا  فنوب باعث 

ه چین  گمی با این هیکل و قدرت و مور بامو ا  تو  
قلدر  سییا مد ه   التها  تهااب نییده بوگ، ب  یکباره 

 گر عوضا   ب  جایی رسیدصفح  منددیش ورق خورگ و 
ها  تهااب بش ، رعب و اینک  مای  تاس و وحشب جواب

گل افسااب و نیاوها  بعثی انداخ     وحشب عجیبی تو
 بوگ. 
نده ال دفب: من ن یب میمات پاچ  گونم، باید ها طور 
انی! دف م:  خ   قا نییاهاخ تو این  باگاب محاصییاه  پیدا

پاچ ! ؟ چ  باس  ب  ال ، ن هم گرسب پیدا ن ی نده غذا
پاچ  فااهم نییید. باالخاه با ا ک یکی ام  نیییپزها ال 

 دذانیی م گاخل یک قابل  ، بعد هم باگش مقاش نییاهاخ و
پاچ  خورگب ال  فکا ااگش قصد خونگذرانی ونیاوهاش. 
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اما ناهاخ رفب سااک چهار اسیا  ا  صب  ه اب ، گارند
روم داف   بوگند.  نها را  ورگ و رو  ممین نشیاند. یکی ام 

ها  عاب را هم باا  تاج    ورگ. بعد نیییاوه ب  بچ 

 صحبب ااگ: 
ها  نیی ا اسیییا خبا گارید گیاوم فامانده یکی ام داوهاب

سا تائید ااگند. بعد اگام  ند ساا  عااقی با ع مب  . ا
گاگ: نییی ا م جاومید. نییی ا ب  ایااب ح ل  ااگید. ما ها 

 خوریم! ! می ا،شیم واسیا  را بگیایم می
جب ااگه بوگ ما سیییایب تاج   ، م اجم هم خیلی تع ا

ااگ. ها چهار اسییییا عااقی تاسییییده بوگند و دای  می
ند نفا گیگمی ند. من و چ گاه میااگ ااگیم و ا ام گور ن
 خندیدیم.می
پاچ  رفب. بعد هم ناهاخ ب فاصل  ب  س ب قابل   ال  

ساا  مد و انید دفب: فکا می مباب ال  را گر ورگ. جلو  ا
 انم؟ ! این چی ؟ جلو  صیییورت ها چهارنیییوخی می

نفانییاب دافب. تاس سییاباماب عااقی بیشیی ا نییده بوگ. 
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اگام  گاگ: این مباب فامانده نییاهاخ . ااگندماتب نال  می
 !بمبا؟ فه یدن اسب! مباب، می

مباب خوگش را هم بیاوب  ورگ و نشانشاب گاگ. بعد بدوب  
 مقدم  دفب: ن ا باید بخوریدش! 

چ  نده، باا  ه ین من و ب گ  ماگه بوگیم امخ ها  گی
 رف یم پشب سنگا. 

ها بدهد. خواسییب ب  مور مباب را ب  خورگ  بنییاهاخ می
سیدندوق  سابی تا خوگش  ب را خورگ! بعد رف   بوگ ، ی ح

 را تاسانده بوگ.  هاحسابی  ب سااک چشم ال  و
ا ال تعجب ها چهار اسیا عااقی را  ماگ  ساع ی بعد گر

ا  افسا بعثی بوگ را بیش ا اذیب ها ااگ. الب   یکی ام  ب
پاچ  را گاک ااگند و با رفقا تا ااگ. بعد هم بقی  ال 

 خورگند. خاش را 
شس  . رف م و  خا نب گیدش تنها گر انارش  دون  ا  ن

 نشس م. پاسیدش: 
پاچ ، تاسیییوندب  قا نیییاهاخ یک سیییوال گارش  این ال 

ها رو عااقی اار ها،  ماگ ااگنشیییوب! ؟ باا  چی این 
 ؟ ااگ 

سکوت دفب:  ناهاخ خنده تلخی ااگ. بعد ام چند لحظ  
ما  هم امببین یک ماه ونیم ام جنگ دذنییی  ، گنییی ن 

گون  ما قدرت نظامی نداریم. نیاو  نفوذ  تاس ، مین ی
گنیی ن هم خیلی میاگه. چند روم پیش اسییاا  عااقی را 
ها  نفوذ   ا  نیاو لب این بوگ  جا قب،  فاسییی اگیم ع

 نییابهم  ماگ ما تحویل داف ند. بعد ام ااسییاا ر، گنیی ن
انداخ یم. ااگند. ما باید تاس تو گل نیاوها  گنیی ن می
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باید جاات ح ل  پیدا انند. مط ئن باش قضیییی   اونها ن
  ! نپاچ  خیلی سایب بین نیاوها  گن ن پخش میال 

صدا ااگ و ناهاخ ماا  نب بوگ.  شب باا    خا  دفب: ام
ریم جاگه ابونانک. گر میاب نیاوها  گن ن نناسائی می
سنگا ب  یکی ام ر سا عااقی گاخل  سیدیم. گو اف وس اها ر

نشییسیی   بوگند. یکدفع  گیدش سییانیزه اش را باگانییب و 
 ی؟انها، با تعجب دف م: ناهاخ چیکار میرفب س ب  ب

دفب: هیچی، فقط نگاه ان! مط ئن نییید اسیییی  ب  
سب. خوب ب   ب ند. ها گو   باطااف نی  هاها نزگیک 

 گور ندیم.  را ب  اسارت گر ورگ. ا ی ام روس ا
سب. باید اینها رو  سیا داف ن بی فایده ا ناهاخ دفب: ا
نب. الل  دوش  نها را باید و  سونیم. بعد چاقوئی باگا ب ا

 ! بدذانب اف گس شاب و دفب: باید خون و
ااگش. بادشب ب  س ب مات و مبهوت ب  ناهاخ نگاه می

من و دفب: اینها افسیییاا  بعثی بوگند. اار گیگ  ا  ب  
 ذهنم ناسید! 

سیا، ها  بعد هم این اار را تکاار ااگ. ادا مینب گید ا
باید فامانده یا افسا بعثی اسب قس ب ناش دونش را می

ب  ااگ. این اار او گنییی ن را عجیب و رهایشیییاب می
ام فاماندهی اع ش نییید:  وحشیییب انداخ   بوگ تا اینک 

شینی ااگند س اها عقب ن ن ن ام یکی ام رو . نیاوها  گ
نییناسییائی ب   نجا باویم.  باا نییاهاخ و قاار نیید من 

رفب و با مع واله هم ناهاخ بدوب س ح ب  نناسائی می
 . س ح بامی دشب

ا  نج هم گررا ساعب نش صب  و هوا رونن بوگ. اسی 
ها  مخاوب  ندیدیم. گر حین نییناسییائی و گر میاب خان 
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یک گسیی شییوئی بوگ ا  نیاوها  محلی قب ه با ، روسیی ا
 چوب و حلبی ساخ   بوگند.

. ییرش گس شوتونم تح ل انم. میناهاخ دفب: من ن ی 
باش. من هم رف م  ظب  ا  موا نا جا خیلی خطا دف م: این

ااف نگاه پشییب یک گیوار و سیینگا داف م. گانیی م ب  اط
ااگش. یکدفع  گیدش یک سیییابام عااقی، اسیییلح  ب  می

 ید. ام بی خیالی او فه یدش ا  گسیییب ب  سییی ب ما می
شو س  س قیم ب  محل گ شده. او م ی نزگیک یم وج  ما ن

 ند. خواس م ب  ناهاخ خبا بدهم اما ن یند. میمی
ها  م عجب او فه یدش راه اسییی ه ااهش نبوگ. ام نگاه

ضییاباب قلبم ب  نییدت میاگ نییده بوگ. ادا  را دم ااگه.
 ...؟  ناهاخ بیاوب بیاید

ی رسییید. با تعجب ب  یسییابام عااقی ب  مقابل گسیی شییو
اطااف نگاه ااگ. یکدفع  نییاهاخ با ضییاب  لگد گر را بام 

 اشید: وایسا!  ااگ و فایاگ
سییابام عااقی ام تاس اسییلح  اش را انداخب و فاار ااگ. 

گوید. ام صیییدا  او من هم نیییاهاخ هم ب  گنبالش می
 تاسیده بوگش. رف م و اسلح  اش را باگان م. 

 باالخاه ناهاخ او را دافب و ب  س ب روس ا بادشب. 
ل  و ال  اس می نا ا   بام عااقی ه ینطور  ، ااگسیییا

 دفب: تو رو خدا منو نخور! ! می
لد بوگش. ت جب ااگش و دف م: چی گار  ا ی عابی ب ع

 ! دی؟می
ناره ااگ و دفب:  ناهاخ ا ند ب   سابام عااقی  راش ا  

صات این  قا را گاگه شخ اند. ب  ه   فاماندهاب ما قب ه م
ن ا را میما هم دف   نوید  سیا او  خورگ! باا  اند: ادا ا
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قا می ما ام این منطق  و این   ند. ه ین نیاوها    تاسییی

ناهاخ دفب: من اینه   گنبالب گویدش و  خیلی خندیدیم. 
خوا  نخورمب باید منو تا سیینگا خسیی   نییدش. اد  می

نیاوهاموب اول انی! سییابام عااقی هم نییاهاخ را اول 
نیییاهاخ، : ااگ و حااب ااگیم. چند قدش ا  رف یم دف م

این بیچاره االب ، دناه گاره تو صیید و سییی ایلو هسیی ی
ین  مد و بعد ام چند گقیق  ب  یمیاه. نیییاهاخ هم پامی

   رسیدیم و اسیا را تحویل گاگیم. سنگا نیاوها  خوگ
ها  میا نیییب بعد، سیییید مج بی ه   فاماندهاب داوه

فب: باا   یاب اسییی ش را ج ب ااگ و د فدائ ع   مج و
ها  خوگتاب، اسیییم ان خاب انید و ب  نیاوهای اب داوه

 اارت نناسائی بدهید. 
ها  چایک نییااب گرنده، عقاباب  تشیین، اینها ناش داوه

ناهاخ هم سید  بوگ.  نب:  گمخوارها!  ناش داوهش را دذا
ناهاخ هم ماجاا  ال  پاچ  و س ی ؟ !  سید: این چ  ا  پا

  1ها تعایف ااگ.اسیا عااقی را با خنده باا  بچ 
 باگاب بوگش. ب  گیدب گوسیی م گر یکی ام مقاها رف م. اار 
سب  ورگب اخبار مهم ام راگیو تلویزیوب عااق بوگ.  او ب  گ

گاگ، تا ماا گید ها میب  سیییید و فاماندهاین خباها را هم 
نار چقدر می یامگه هزار گی با تعجب دف م: دفب:  نییی ؟ 

فب: االب عااقین ی گ ؟ د ها گر مورگ گونم، چطور م
ااگند! با تعجب دف م: نیییاهاخ نیییاهاخ صیییحبب می

 خوگموب! فامانده داوه پیشاو؟ ! 
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گار خیلی  ند. ان فب:  ره حسیییابی هم بهش فحش گاگ د

 اند. اسیدهامش ت
نده عااقی می لدوی ی  غو فب: این  گش نیییب . اوب  د

سا این ج گ رو بیاره.  گمخواره یامگه هزار گینار ، ها ای 
 دیاه! جایزه می

ها  گنیی ن ماتب نییلیک سییاعب ن  صییب  بوگ. تانک
ند و جلو میمی ما یکی ام ااگ نار   مدند. ام سییینگا ا  
ها بلند نیید و اولین دلول   رپی جی را نییلیک ااگ. بچ 

دلول  ام انار تانک رگ ند. ب فاصل  تانک گن ن نلیک 
 ااگ و سنگا را منهدش ااگ. 

 مدند بسیار نزگیک نده بوگند. ی ا  ام روباو مییهاتانک
اولین دلول  را نییلیک ااگ. ب فاصییل  جا   نییاهاخ هم

ااگند. ها بی اماب نلیک میخوگماب را عوض ااگیم.  ب
نیییاهاخ دلول  گوش را مگ. دلول  ب  تانک اصیییابب ااگ و 

 تانک با صدا  مهیبی منفجا ند. 
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ااگند. ما هنوم گر ها ماتب نیییلیک میتیابار رو  تانک
ها با ما تانک انار نفابا گر گروب خااایز بوگیم. فاصیییل 

ا  ا ام صدم ا بوگ. ناهاخ پاسید: نارنجک گار ؟ دف م: 
دفب: نفابا رو منفجا ان. نباید گسیییب ؟ چطور مگ .  ره

 عااقیا بیف  . 
سب سنگا دلول   رپی جی ه باو بیار. ، بعد دفب: تو اوب 

ناهاخ ام جا بلند  ند.  نلیک  خاین دلول   بعد هم  ماگه 
م گویدش و گو دلول   رپی نیید و رو  خااایز رفب. من ه

جی پیدا ااگش. هنوم دلول   خا را نیییلیک نکاگه بوگ ا  
 . ی ننیدشیصدا

ش م. چیز  ا  می ناهاخ باد س ب  گیدش باورااگنی ب  
سوگه با نبوگ. دلول  ناهاخ  راش و   ها را انداخ م و گویدش. 

ی سییالهاسییب ا  ب  خواب یگامن  خااایز اف اگه بوگ. دو
نده بوگ. خوب با سین  اش حفاهبا رو  رف  .  ایی ایجاگ 

مگ! دلول  تیابار تانک گقیقاه ب  نیییدت ام  نجا بیاوب می
اش پایده بوگ. سییین  اش اصییابب ااگه بوگ، رنگ ام چهاه

گاهش می مده بوگ. مات و مبهوت ن ند   بانم ب ااگش. م
ااگش. اما هیچ مگش و صدایش میانارش نشس م. گاگ می
ها ب  من خیلی نزگیک تانک گاگ.یعکس الع لی نشاب ن 

نیییده بوگند. صیییدا  انفجارها و بو  باروت ه   جا را 
توانسیی م او را ب  گانسیی م چ  انم. ن  میداف   بوگ. ن ی

 ن  تواب جنگیدب گان م. و عقب من قل انم 
تا یک خااایز اوچک بوگ. سایب پشب  ب صد م ا عقب

با ببینم.  رارف یم. بادشییی م تا باا   خاین بار نیییاهاخ 
اند.  نها تعجب گیدش چندین عااقی باال  سییا او رسیییده
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صدا میماتب فایاگ می شاب را  س ان ااگند. بعد مگند و گو
 ااگند. هم گر انار پیکا او ام خونحالی هلهل  می

روم بعد یکی ام گوسیی انم ا  راگیو تلویزیوب عااق را میا 
ب: سیییااک من  مد. نگااب و با تعجب دف، نظا گانیییب

 ناهاخ نهید نده؟ 
ها تصویا جنامه یک دف م: چطور مگ ؟ دفب: االب عااقی

بدنش پا ام تیا و تااش و غاق . پخش ااگند انیییهید ر
عااقی گر انار پیکاش ام خونحالی  بگر خوب بوگ. ساباما

دفب: ما نییاهاخ، ااگند. دوینده عااقی هم میهلهل  می
 ج گ حکومب ایااب را اش یم! 

ناهاخ نیاف یم. اواثا  ام  نده بوگ پیکا  نهید   نهید 
ند. ه    پاک ا خدا خواسییی   بوگ ه   را  ناش. ام  د 

 1اش را.دذن  
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 ظاین  ا  چی نیید نییاهاخ محافاینجا مطاح سییوالی ا 
 ند ناهاخ نهید د ناش؟ ؟ ؟ ؟ ، ااباره

س خدامش  گمی ا  ااباره شوب ا ها باا  محافظب اموال
یی رسییید ا  محافظ اماش گر ااگند چی نیید ا  ب  جامی
 ند.  به ن 12روم 
 

 ...اما جریان تحول شاهرخ


