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ذًبظن ال، هْالًب ؽیخ م ّلیبءعلطبى ا ساٌُوبیی ّ ُذایتًمؾجٌذی ، تذت  طشیمت دمبًی ، ّ  دوه

ػؾك ّ هؼٌْیت دس ثیبثبى دًیْی اعت ، ّ  عشپٌبٍ ّ چؾوَ ،  لجهبًیهْالًب ؽیخ ُؾبم ایؾبى ًوبیٌذٍ  

، جبهؼَ  پیْعتي ثَ یکثشخی هی آیٌذ ثشای . ثیبیٌذى ّادَ ایثَ  یدالیل  هختلف ثَافشاد هوکي اعت 

ثشکت ّ ؽفب ، ّ ثشخی هی آیٌذ چْى فبدلبًَ  کغت،  ثشخی اص آًِب ثشای  ثؼضی ثشای هؼبؽشت

 .د دعت یبثٌذدمیمی خْثَ ّالؼیت  ًذهی خْاٍ

دسیبفت  ،ّثبص کشدى لذست ُبی للجی  ُّذفؾبىکغبًی کَ ػاللَ هٌذ سعیذى ثَ ّالؼیت خْد ُغتٌذ،  

 اهبًت خْدچَ کبس ثشای کغت  اص آًبى هی پشعٌذ، هْالًب  اهبًت هؼٌْی ّسّدبًی خْد هی ثبؽذ

، اهب دس  سا داسًذد خْ هؼٌْیاًتظبس دسیبفت اهبًت  آیٌذ دس دبلیکَ طشیمت هیهشدم ثَ ؟ کشدٍ ایذ

 دمیمت ّالؼی ُب پظ دُیذ تب آى ثبیذ اهبًت خْد سا ثَ ُغتیذ کَؽوب . اعتهؼکْط  لضیَّالغ 

خْد ّ  اُذاف ؽخقی ثشای ٍ؛ دس غیش ایي فْست ؽوب فمظ دس ایي سا ًٌذثبص ک تبىسا ثشای  تبىخْد

ایي  اگشؽوب  ٍد کپشعيهی پظ هْالًب ؽیخ .  ، لذم ًِبدٍ ایذآًچَ  هی تْاًیذ اص آى دسیبفت کٌیذ

 اًجبم دُیذ؟(ؿ)دبضشیذ ثشای پیبهجشخْاُیذ، چَ چیضی سا هیّالؼیت 

 

ذ عیذًب  کؾیذ، دس آى لذظَ ثب هی ساٌُگبهی کَ  آخشیي ًفظ خْد  ،  دیذاس خْاُیذ کشد ( ؿ) هذوه

سا فشف ّ توشکض  صًذگی  خْد  تالػ کٌیذ؟  توبهیاهب دس چَ ؽشایظ هی خْاُیذ اّ سا هاللبت 

آًطْس صًذگی ًکٌیذ کَ دس لذظَ آخشیي : " هی گْیٌذ، ّ هْالًب ؽیخ  ی خْیؼ هی کٌیذصًذگی هبد

طْسی ثبؽیذ ( ؿ)دس لذظَ دیذاستبى ثب پیبهجشایي ثذاى هؼٌبعت کَ ." ًفظ خْد ثَ ًب اهیذی ثشعیذ

ّثذاًیذ کَ ،  دس دبلیکَ ؽوب عشؽبس اص ػؾك ّ آگبُی ّ داًؼ ثبؽیذ،  ًذگْیةؽوب سا خْػ آهذ   تب 

ثذّى تأهل ثخْاُیذ ثَ آغْػ گشم ّ پش اص ػؾك ایؾبى ّ  ُتشیي کْؽؼ خْد سا ثجبی آّسدٍ ایذة

ّ ثَ ایؾبى ثگْییذ ، ثب پیبهجش خْد سّثشّ ؽْیذًباهیذی  ادغبطثب  ؽشم ّ هی خْاُیذیب  --؟ ثشعیذ

ی ثذعت ّلی دس ّالؼیت هطلت ایوبى ًیبّسدٍ ثْدم صیشا اگش ایوبى دمیك، کَ هي ایوبى  آّسدٍ ثْدم 

آّسدٍ ثْدم ثب ػول خْد آى سا هذکن کشدٍ ثْدم ، دس دبلیکَ چٌیي ًکشدم ّ ثیي صهیي ّ ُْا 

 !اػتمبداتن سا سُب کشدم



 

،   ال دیذٍ این ّ ؽٌیذٍ ایندب!  اپشّسدگبس"،  هی فشهبیٌذسّص جضا   دستْفیف هشدم دس لشآى کشین 

 (.12 آیَ،  عْسٍ عجذٍ) ! "هب هطوئي ُغتین ، اکٌْى اػوبل دسعت اًجبم دُینهب سا ثبصگشداى تب  هب 

آًبى ثَ ّػذٍ ایی کَ دس سّص پیوبى ثغتي ثب خذاًّذگبس خْد دادًذ، ّفب ًکشدًذ، ّ ّلتی کَ سّح 

ثَ ُویي دلیل اعت کَ . گشدد، دس ادغبط پؾیوبًی غشق خْاٌُذ ؽذ ُب ثَ الیبًْط ًْس ثبص هی آى

، ای ایوبى آّسًذگبى، ایوبى (136عْسٍ ًغبء، آیَ )” ...هٌْایب ایِب الزیي آهٌْا، آ”:خذاًّذ هی فشهبیٌذ

اص ( ؿ)یؼٌی ثب ػول خْد ایوبى خْد سا هِش تبئیذ ثضًیذ، ّ صهبًی کَ دس ساٍ پیبهجش....داؽتَ ثبؽیذ

 .ّالغ ثَ ایوبى خْد هِش تبئیذ صدٍ ایذ گزاسیذ دس هبل ّ جبى خْد هبیَ هی

داًٌذ چشا هب  ُب ًوی ثؼضی اص آدم. تفبّت ّجْد داسد اهب ثیي ُذیَ دادى ّ ثشگشداًذى اهبًت خْد

. گْیین ّ آى سا ُذیَ یب کبدّ دس ًظش ًوی گیشین هی«  اهبًت» پشداخت کشدى ثَ هؼلن ّ ؽیخ سا 

ّالغ داسًذ ثَ هب هی آهْصًذ کَ آًچَ دس ساٍ طشیمت هیذُین ، هطبثك اًذاصٍ ّ دسجۀ ایوبًی اعت   دس

دس دمیمت آًچَ هیذُین پش اعت . اًذیؾین کَ داسین ُذیَ هیذُین هی کَ هب داسین ّ دبل هب ثب خْد

اهب دس عطذی کَ دس طشیمت هی ” !هي ثَ تْ ایي ُذیَ سا دادم ”گْییذ  ، یؼٌی ثب ػول خْد هیخْداص

خْاُین ثَ تکبهل اخاللی ثشعین، پظ ثبیذ  کٌٌذ کَ اگش هب هی آهْصًذ ثَ ایي دمیمت هب سا هتْجَ هی

ؽوب ! ثگْییذ خذاًّذگبسا. سا اص ُذیَ دزف کٌیذ خْدیؼٌی .  پی ثجشین کَ هبل هب ًجْد  آًچَ کَ دادین

ایي اهبًت سا دس هبلکیت هي لشاس دادیذ ّ دبل هي . ؽوب ثَ هي اػتوبد کشدیذ. سدیذثَ هي اهبًتی عپ

 .ایي اهبًت سا ثبص هی گشداًن

خْاُن ثذعت  توبهی دمبیك سّدبًی ّ ػشفبًی سا هی”گْیٌذ  ؽًْذ هی هشدم ثَ طشیمت کَ ّاسد هی

تْ ُیچ یک سا ثبص  ثَ تْ اهبًت ُبی ثغیبسی عپشدم ّ” گْیٌذ  ،ّ خذاًّذ ُن دس جْاة هی”آّسم

ثٌبثشایي ثشای سعیذى ثَ اهبًت ّ دمیمت خْد، هی ثبیغت اهبًتی کَ پشّسدگبس ثَ هب . ”ًگشداًذی

هب . هب سا لبثل اػتوبد ثگشداى! ای خذاًّذگبسا” کٌین  پظ دسخْاعت هی. عپشدٍ اعت سا ثبص گشداًین

ؽْد،  ثٌذگبى   ثِؾبى ػطب هی راشدیه و َمهدییهآًبى کَ لمت . ”ثگشداى راشدیه و َمهدییهسا اص 

 .     لبثل اػتوبدی ُغتٌذ کَ ثَ دسجَ کوبل سعیذٍ اًذ

خذاًّذ جبى ّ اهْال هؤهٌبى سا اص آًبى خشیذاسی کشدٍ اعت، صیشا ثبؽ ثِؾت هبل آًبى ! ثٌگش“ 

 (.111، آیَ 9عْسۀ )” ....خْاُذ ثْد

هی عپبسًذ ّ آًبى ایي اهبًت سا کغبًی کَ خذاًّذ ثِؾبى هبل دًیب ّ ُذایبی هبدی ثقْست اهبًت 

ثبص هی گشداًٌذ، دس ػْك، پشّسدگبس اهبًت آعوبًی ّ سّدبًی آًبى سا ثِؾبى دسایي دًیب ػطب هی 

 اگش عپشدۀ هبدی خْد سا ثبصپظ ًذُیذ، چطْس اًتظبس داسیذ کَ عپشدۀ هلکْتی خْد سا ثگیشیذ؟. کٌذ

اس دسیبفتی هتفبّت ُغتیذ، ثبیذ ثذاًیذ کَ اگشعخت ثَ آًچَ دس دعت داسیذ چٌگ صدٍ ایذ، ّلی خْاعت

  . تب صهبًی کَ اهبًت دًیبیی خْد سا پظ ًذُیذ، ُذایبیی دسیبفت ًخْاُیذ کشد

کٌٌذ کَ  دسًْع اّل افشاد فکش هی. ثٌبثشایي دس طشیمت عَ ًْع یب دسجۀ پشداخت کشدى ّجْد داسد

ثخؾذ ّ یب هیذُذ، دس ساٍ  هی فِوذ کَ آًچَ دس ًْع دّم ؽخـ هی.  ثَ ؽیخ داسًذ چیضی هیذٌُذ

ذ کٌین کَ آًچَ هیذُین یب  دس ًْع عْم کَ ثبالتشیي دسجَ  اعت، آگبُی پیذا هی. هیذُذ( ؿ)عیذًب هذوه

کٌین، دسّالغ هتؼلك ثَ هب ًیغت؛ ثَ هب اهبًت عپشدٍ اًذ ثب دسک ایٌکَ هب فمظ ًگِجبى آى   پشداخت هی

: ک افلی آى پظ ثذُین، دس دبلیکَ هی گْئینّدیؼَ ُغتین تب سّصی کَ آى عپشدٍ سا ثَ هبل

آًچَ دس اهبًت هي ثْد سا . آًچَ کَ هشا ثَ ًگِجبًی آى گوبؽتَ ای، دبل ثبصپظ هیذُن! پشّسدگبسا



 .ثشهی گشداًن

تْاًذ هِبست هخقْؿ هب دسسؽتَ  تْاًذ آّسدى غزا ثبؽذ ، هی تْاًذ خذهت ثبؽذ، هی اهبًت هب هی

ثٌبثشایي . تی ثبؽذ کَ ثب آى ثتْاًین دوبیت ّ پؾتیجبًی فشاُن ثیبّسینایی خبؿ ثبؽذ، ّ یب هبل ّ ثشّ

اهبًت هب ُش چَ ثبؽذ ّ ثَ ُش گًَْ کَ ثبصگؾت دادٍ ؽْد، هِن عؼی هب اعت ثشای سعیذى ثَ هْسد 

 .اػتوبد ثْدى

گبٍ کغی هغئْل آًچَ کَ ثَ  ّدیؼَ ّ اهبًت ُشکظ کبهالً اص طشف خذاًّذ هْصّى ؽذٍ اعت، ّ ُیچ

هي کَ پْلی ثشای دادى ” ثشای ُویي ثؼضی افشاد هوکي اعت ثگْیٌذ .  تؼلك ًذاسد، ًخْاُذ ثْداّ 

یکجبس هْالًب تْضیخ دادًذ کَ ُش کظ هؤظف اعت کَ . ُب چٌیي ًجْدٍ اعت ّلی اهبًت آى. ”ًذاسم

د، یب هوکي اعت آى طال چٌذ ِگَشم خذهت ثبؽذ، یب چٌذ ِگَشم غزا ثبػ.  چٌذ گـَِشم طال پشداخت کٌذ

هطلت افلی ایي اعت کَ ُوَ هب دس . ّالؼبً طال ثبؽذ، ّ یب هِبستی ثبؽذ کَ اص آى ثِشٍ هٌذ ُغتین

سّص پیوبى ثغتي ّ تؼِذ، ثَ خذاًّذ لْلی دادین کَ خذاًّذگبسا، صهبًی کَ ثَ دمیمت ّجْدی خْد 

خْاُن گزاؽت؛  دعت پیذا کٌن، چٌیي ّ چٌبى خْاُن کشد؛ خذهت خْاُن کشد؛ هِبستِبین سا ثَ اجشا

؛ ُوَ چیض خْد سا  ثشای .تْاًبیی ُبین سا ثکبس خْاُن اًذاخت؛ اص هبل ّثشّت خْد خْاُن ثخؾیذ

 .آى دمیمت خْاُن داد

للت ؽوب طبلت اعت کَ ثذُذ . دبل ثَ خْد ثٌگشین کَ چگًَْ للت ّ دعت هب، ثب ُن ًب هیضاى ُغتٌذ

جلْگیشی هی کٌٌذ، ّیب کوتش اص الِبهبت  تشعٌذ ّ اص ثخؾؼ ّ خشج کشدى ؽوب ّلی دعتِبیتبى هی

 .للجی ؽوب هیذٌُذ

تْجَ کٌیذ کَ چگًَْ خذاًّذ ثِشدبل اص ؽوب اهبًت سا پظ هی گیشد، ثب خشاة ؽذى ّعبئل هْسد 

ثیٌی  ُبی غیش لبثل پیؼ ؽْیذ ّ یب ُضیٌَ یب ایٌکَ جشیوَ هی. ًیبصتبى، ثطْسی کَ ثبیذ اص ًْ تِیَ کٌیذ

ثَ ُش فْست ّدیؼَ ثبیذ ثبصگشداًذٍ ؽْد، ثب تفبّت ایٌکَ اگش اص . ًّذدؽذٍ دیگشی ثْلْع هی پی

تش ّ ًبخْؽبیٌذی خْاُذ داؽت تب ایٌکَ ثطْس داّطلجی ثپشداصیذ  ؽوب ثَ صّس گشفتَ ؽْد، هشتجَ پبییي

اّلیبء ٌللا ثَ هب . پظ ثشای دسیبفت اهبًت سّدبًی خْد ثبیذ ثقْستی اص خْد هبیَ ثگزاسیذ. ّ ثجخؾیذ

، ثب ثخؾیذى ّصًذ تب چگًَْ سضبیت خذاًّذ سا ثذعت ثیبّسین، ّ آًبى کَ ثَ دمبیك دعت یبفتٌذهی آم

 ُبیؾبى ّ ُشآًچَ کَ ثَ عش ساُؾبى سعیذ،  ثَ چٌیي هْفمیت ّ هشاتت ّ دسجبت ّ دادى ُوَ داسایی
دی سا پؾت کٌین تب الِبم ثگیشین کَ ثتْاًین دًیبی هب دػب هی. سعیذًذ ّ کغت کشدًذ ساؽذیي ّ هِذییي

عش ثگزاسین ّ ثَ عوت دمیمت اثذی خْد دشکت کٌین ، ثَ عْی ّالؼیت دمیمی خْد دس ػبلن ًْس، 

ذ   .، ّ دس دضْس توبهی پیبهجشاى ّتوبهی دّعتبى خذاًّذ(ؿ)دس هذضش عیذًب هذوه
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