
 

 

 است چْى ًبض، زًسگاًی ها زر تپیسى         طلب، آرهیسى است ىسبک رّاهرگ 

 است   رسیسى  تْ بَ هٌسل  کس پا فتازى       ز افتازگی هترش   عشق  شاُراٍ  زر 

 گل را بَ زست زیگری از باغ چیسى است        زّستاى  پیغام   شٌیسى  قاصساى   از

ٍ    کَ  ًْهیسیی َ     ًاز   از رّی         زُس    یه  ساهی   هژز  زریسى است  عاشق  ًاه

 ایي جِس ّ کْشش تْ بَ جای هکیسى است     هِیا اگرچَ رزق  هازرست شیر  چْى

 اّصاف یْسف از لب اذْاى شٌیسى است    عشق حسیث  شٌیسى  ز اُل عقل  صائب

 

ی !ثابت علی  ُن زیار عسیس، پژُّشگر جْاى ّ قابل قسر، هحترم ًْرّز  

 

ضوا بَ  لبلی  پژُّطی ُای بشگَسا پیشاهْى  آغاصیٌن  یػباسٍ ُای فطشدٍ  هاداهی کَ  

 ضذم کَ ضایذ ػادالًَ ًباضذ اگش هي ایي ُوْطي ػضیض اسلام گشفتن، بَ ایي اًذیطَ غشق

ّ دّست داضتٌی ام سا هْسد خطاب لشاس دادٍ ّ چیضی سا پیشاهْى افکاس ّ اًذیطَ  

ظام ًگاسضی ّ سیستن الفبای صباى ضغٌاًی کَ دس رات خْد ُایص دس هْسد تذّیي ً

صباى ضٌاساًَ است، بَ ًگاسش گیشم، صیشا ضخص  بِتشیي  بیٌص خْبتشیي ًْضتَ ّ

تا   هي دس ًگاسش ضوا هْسد ًمذ، ّ بحث لشاس ًذاضتن ّ اخاللاً ُن دسست ًیست

 خْیطتي سا دس همام  ّکیل هذافغ ّ داد ستاى کل دیگشاى لشاس داد.

ها اکٌْى، بؼذ اص خْاًص دلیك ّػاللَ هٌذاًَ ًگاسش ضوا، احساط هسشت بی پایاى ا

ٍ ًوْدًاهگزاسی  ذ تمیَ یٌآًچَ کَ سا هي دس ًگاسش خْد، فشآ بشاین دست داد، صیشا

بیشّى ضذ ّ بسا دضْاسی ُا ّ کتواى  تمیَ حالت ،دس ًتیجَ ًْیسَ ُای ضوا اص مبْد

ضهَ هیکشدًذ ّ لی ُش ت کَ ُوَ گاى آى سا  صههبشُي ّ ّاضح ساخ ًیض  سا کاسی ُا

هحافظَ  ًذاضتٌذ ّ اص پالیسی  بش هال ساصی آى  ُا سا دس هشلْهَ ُای ضاىگض ضِاهت 

ًوی  کاساًَ ّ ضتاب بی تاب بسْی استفاع ُغٌذی خیش، استفادٍ اػظوی هی ًوْدًذ. هي

ّ یا  ث لشاس دُنافشاط ّ تفشیظ هْسد بح ضوا ّ ًْضتَ ُای ضوا سا بَ ضیٍْ خْاُن  

ضْم،  ُن بَ حذی بَ ستایص ضوا ًطیٌن کَ هي حیث داًص آهْص دبیشستاى غلْ هؼشفی

ُا خْب  دس صْستی کَ ضوا هي حیث یک جْاى پش کاس، ساػی ّ داسای بیٌص خیلی

ّ تحسیي  هسلکی، بَ ّیژٍ دس ػشصَ هحیظ پٌِاّس صباى ضٌاسی بایذ ُن هْسد تمذیش

یض ُا سا کَ دس ًْضتَ ُای ضوا دس یافتن، دس سایش ًْضتَ لشاس گیشیذ، صیشا هي بسا چ

خاهَ پشداصاى ًتْاًستن بَ هطاُذٍ ًطیٌن، آًگًَْ کَ ضاػشی گفتَ است: ُای اخیش   

 ببرش ای شید ها را گر برّى رفتین از هسجس

شس   ز هسجس  آًچَ هی  جستین زر هیراًَ پیسا  



صیبا ّ هطحْى اص دضْاسی  یش دّستاى دست اًذس کاس هحیظبایذ خذهت ضوا ّ سا

" بازُن  آذریي چٌس ّ چًْیضغٌاى خضْػاًَ ػشض ًواین کَ غشض ػباسٍ لبلی ام   

گشیض اص کاسسا داضت ّ ًَ ُن تخلیَ هیذاى ًبشد فشٌُگی هعٌی  ، ًَبا زّستاى...... "   

دیگشاى، بلکَ همصذم ایي بْد کَ بَ حذ کافی ًظشیات صاحباى ًظش دس آى صهیٌَ بشای 

شاصٍ ضذ ّ دیگش صهاى آى  ضایذ فشا سسیذٍ باضذ، تا حشف سا بَ هیذاى گستشدٍ اب ُا

تشػول  بفشستین ّ دس ساختاس ػواست هطتشک صباى هادسی هاى، داخل الذام ضْین ّ 

 هصشّف بشًاهَ ساصی ُای کاسی بؼذی ضْین. هضیذ بش آى ها ُوَ بایذ بخْد ببالین کَ

داضتَ ُای ًِیت خْب ضاى سا با ها ُا سِیناهشّص داسای افشاد ّ اضخاصی ُستین کَ   

هی ساصًذ، کَ ًبایذ باػث آفشیٌص اسباب ًا ساحتی ّ کسالت ها گشدد، بلکَ بایذ خیلی 

 ُا هسشّس باضین  کَ اگش اهشّص آهْصگاساى دیشّصی ها سّی هؼاریش ًا هؼیي ًویتْاًٌذ

س داسًذ داًص ّ یا گشفتَ ًویتْاًٌذ، حضْ خظ همذم  ًبشد فشٌُگی لشاس گیشًذدس 

آهْصگاساى ضاى بِشٍ کاسکشد ُای  گشایاًَ آهْصاًی کَ با استفادٍ اص فشآیٌذ تٌْیش

دسست بشدٍ اًذ ّ  دس ًخستیي صف هفاُوَ، هکالوَ، هباسصٍ ّ هجاُذت ػمالًی ّ 

لشاس گشفتَ ّ اػتواد هشدم ضاى سا ُش چَ بیطتش اص پیص کوایی هیکٌٌذ.  ػلوی  

هي بَ ایي باّس ُستن کَ استاداى بشای ُویص استاد بالی ًوی هاًٌذ، ّ ضاگشداى ًیض 

ضاى بایذ  ُش کذام، بلکَ دس کالط ُای آهْصضی  دسسی بالی ًوی هاًٌذ  بشای ُویص

خْد سا هي حیث داًص آهْصاى دایوی تصْس آفشیٌص هطابك ضشایظ صهاى ّ هکاى   

آهادٍ ساختَ ّ فشصًذ صهاى بَ هفِْم ّالؼیّ دسیافت ساص ُای هکتْم کائٌات هْجْد   

ایي ّاژٍ باضٌذ. صیشا فشهایطات ُیچ کذام ها ُا ، داسای تصْس حماًیت  هطلك ًیست ّ 

 ُشکذام ها هطابك فِن ّ ادساک خْد، چیضی هیگْئین کَ دیگشاى گفتَ بْدًذ ّ سفتٌذ ّ 

ی است آى گًَْ کَ ها ُن هیگْئین ّ خْاُین سفت ، اها تا ٌُْص ُوَ ًا گفتٌی ُا بال  

پیش بضسگْاس ًاصش خسشّ، دس ّجَ دیي هی فشهایذ، آًچَ سا کَ گفتین ّ سفتین، هطابك 

 ضشایظ صهاى ّ هکاى بْد، ّ بش هبٌای صالحیت ّ ظشفیت اًساًی ّ اسباب ػمْل هاى

گفتین، کَ دس ایٌذٍ خسشّاى دیگشی خْاٌُذ آهذ ّ بَ گفتواى خْد اداهَ خْاٌُذ داد 

دس صهاى خْیص بَ گْیص آى هبادست ّسصیذین.  آًگًَْ کَ ها  

دس ایي جا هیخْاُن ًکتَ ای  سا هي حیث تشاّش فکشی ام خذهت  ضوا  ّ دّستاى 

دیگش بَ ػشض بشساًن ایي است کَ ُیچ لْهی دس دًیا ّجْد ًذاسد کَ داسای اختالفات 

اف ّ تشلی،  ّ تفاّتِای گًْاگْى ًباضٌذ، ّ ایي اختالفات ّ ػذم تْافمات  ّسیلَ اًکط

 ُستٌذ ًَ  اسباب افتشاق ّ اًطماق، صیشا اختالف است کَ اسباب تکاپْ ّ جستجْ سا

 فشاُن هی ساصد، ّ ایي آى چیضیست کَ اهشّص بَ ًام جاهؼَ کثشت گشا یاد هیطْد.

اهیذ داضتَ باضذ کَ پیطشفت ّالؼی کٌذ، هگش ایٌکَ دستَ ُا ّ  ّ ُیچ لْهی ًویتْاًذ

ْصًذ کَ دس کٌاس ُوذیگش با صلح، صفا، تفاُن صًذگی کٌٌذ، گشُّای ًاُوگْى بیاه  

 بَ تاسیخ سٌت ُا، ػمایذ ّ باّس ُا، بَ ضوْل باّس ُای سیاسی ّ اجتواػی ُوذیگش

احتشام بگزاسًذ. ّ بش ُوَ ها ّ ضوا الصم است تا ایي سابطَ ُا  سا ایجاد کٌین، ّ ُش 

هسشت ّ ضادهاًی هیاى ُوَ  کذام ها بتْاًین بشای ایجاد صلح، هفاُوَ ّ آفشیٌص



ضغٌاًی ُا ّ سایش اًساى ُایی کَ دس هیاى ضاى صًذگی بسش هی بشین، ًمص آفشیٌی 

 کٌین.  

 دس خاتوَ هیخْاُن اص ضوا اظِاس سپاط ّ ضکشاى ًواین هبٌی بش ایٌکَ بسا هسایلی 

سا کَ ًسبت دّسی اص هحیظ ضغٌاى ًتْاًستین آگاُی داضتَ باضن، ضوا دس ًْضتَ تاى 

ص ضفافیت دس هسایل یاد ضذٍ گشدیذ، ّ ُن بخاطش ًْضتَ ّ باػث آفشیٌ سّضي ساختیذ

ص فطشدٍ تاى دس هْسد هشحْم غالم ػلی ضاٍ ًصیشی اظِاس هوًٌْیت ًوْدٍ ّ خْاُ

هٌذم اگش دس هْسد چٌیي ضخصیت ُا ّ ًوًَْ کالم ّ آثاس ضاى کَ اهشّص دس هیاى ها 

ساٍ صًذگی دسستش فشا هی خْاًذ ، بیطتش للن ًیستٌذ ّ لی کالم صسیي ضاى ها سا  بَ 

ُوچٌاى هیل داسم  بَ ضوا ّ ُوَ دّستاى فشسایی ضْد، لابل لذس ضایاى خْاُذ بْد. 

هحیظ ضغٌاى ػضیض، اص طشیك سایت سیوای ضغٌاى هي حیث دسیچَ اهیذ ّ گفتواى 

یچگاُی هشدم، هحیظ، ُصالح ّ سالن، با ًِایت خضْع اطویٌاى دُن کَ ُش گض ّ 

ّستاى، ُن هسلکاى، ضخصیت ُای فشٌُگی، ّطي دّستاى، ّ ػاضماى فشٌُگ ّ د

ا ضوا ًگزاضتَ ّ تا پای جاى ب تٌِا   آًکَ دس ضغٌاى ُن لشاس ًذاضتَ باضن، اى سا باػشف

خْاُن ساخت  ثابت  خْاُن کشد، ّ حوایت ّ بیٌص ُوگشایاًَ تاى خْاُن بْد، اص ضوا

ّاگشدسخظ همذم  ًبْدم ّ ُشگض ًخْاُن بْد.  ضغٌاًی ُا کَ هي دّست ّیاس ًیوَ ساٍ

فشٌُگ ػمیذٍ ّ باّس  جبَِ ًبشد فشٌُگی لشاس گشفتَ ًتْاًن، خطْط دّم ّ سْم جبَِ

دّستاى هاًٌذ ضوا،ُشگض سُا ًخْاُن کشد.   هشدم خْیص سا بَ حوایت ّ پطتیباًی   

 

ّ شوا  اهرّز هایین  ای عاشقاى  عاشقاى  ای   

 آشٌا     زاًس  کَ  ذْز تا    ای زر غرقابَ  افتازٍ

 شْز  گر سیل عالن پر شْز ُر هْج چْى اشتر

 ُْا هرغ   غن تا غن ذْرز چَ  آبی را   هرغاى

 آهْذتَ  ها رخ ز شکر افرّذتَ با هْج ّ بحر

 ) هْلْی(                 زاى ساى کَ هاُی را بْز زریا ّ طْفاى جاى فسا

 

پٌُْسّی پیکار    

   

   

 

    

  
 


