معجزهیکتاب

عاختٗ آیٙذٜی تٕذٖ اعالٔی
در ٔماتُ آیٙذٜای ؽیطا٘ی و ٝطزاحی ؽذ ٜاعت

صادقپیوسته

دیٙی ؤ ٝؼجش ٜاػ وتاب تاؽذ ،جش تا وتاب پیزٚس ٕ٘ی ؽٛد .اٌز د٘یای آیٙذ ٜد٘یای تیذاری اعالٔی اعتٔ ،غّٕا ایٗ تیذاری تا وتاب
اعت ٘ ٝچٕاق! آیٙذٜای تا تؼّیٓ  ٚتثؾیز دیٍزاٖ ٘ ٝتا تىفیز آ٘أٖ .ا ٚاصٜی ا٘ذار را در ٌغتزػ دیٗ اعالْ داریٓ أا ارػاب ٘ذاریٓ .در 5
جای لزآٖ ٚاص ٜی رػة آٔذ ٜاعت ٞ ٚز  5جا ،خذا٘ٚذ اعت و ٝدر دَ وافزاٖ ٟٔاجٓ ٌزد٘ىؼ رػة ٔی افىٙذ ٔ ٚؤٔٙاٖ وارؽاٖ ٔا٘ٙذ
پیأثز ،ا٘ذار اعت ٘ ٝارػاب.
یىی اس فصُ ٞای ٔؾتزن تىفیزی ٞا ایٗ اعت و ٝارػاب ٔیوٙٙذ .ت ٝػثارتی ،آٖ ٞا خٛد را در جای خذا٘ٚذ حظ ٔیوٙٙذ .در اعالْ اٌز
تیٓ آٖ تاؽذ و ٝاس ؽذت ػُٕ ٔؤٔٙاٖ ،تیٍٙاٞی آعیة تثیٙذ ،آٖ ؽذت ػُٕ ،حزاْ اعت أا ا ُٞتىفیز ،ؽذت ػُٕ را اصُ ٌزفتٝا٘ذ .السْ
٘یغت چٙیٗ ٔٛضٛػی را یه ػآِ اعالٔی ت ٝآ٘اٖ یادآٚری وٙذ ،یٛرٌٗ تٛدٟ٘ٛفز ،خثزٍ٘ار ٛ٘ ٚیغٙذٜی إِٓا٘ی آؽٙا تا اعالْ ٘یش در وتاب
د ٜرٚس تا دػؼ ،تٛضیح ٔیدٞذ و ٝتارٞا ایٗ ٘ىت ٝرا ت ٝآ٘اٖ ٌٛؽشد وزد ٜاعت .اعالْ جٟاد ،اعالْ اعّح٘ ٝیغت .جٟاد٘ ،خغت ،جٟاد
اوثز اعت  ٚپظ اس آٖ ،جٟاد دفاػی! اعّح ٝدر خذٔت دفاع  ٚاصالح اعت ٕ٘ ٚیتٛاٖ دفغ فاعذ ت ٝافغذ ٕ٘ٛد .وؾتار تیٍٙاٞاٖ تزای
ارػاب ٌٙاٞىاراٖ ،رٞاٚرد اعالْ٘ؾٙاعاٖ ػصثا٘ی اعت و ٝریؾٞٝای جٟادی آ٘اٖ اس تشریك پ ٚ َٛاعّح ٝدر افغا٘غتاٖ  ٚطّثٍی خؾ٘ٛت
در پاوغتاٖ تٛعط پَٞٛای عؼٛدی  ٚاعّحٝفزٚؽی  ٚراٞثزدپزداسی جًٙطّثاٖ غزتی پذیذ آٔذ ٜاعتٌ .زچٛ٘ ٝؽتٝا٘ذ و ٝآ٘اٖ جٟاد ٚ
ؽٟادت را اس تؾیغ آٔٛختٝا٘ذ ،جٟاد  ٚؽٟادت ؽیؼی ،چٙیٗ ٘ثٛد ٜاعت٘ ،یغت٘ ٚ ،ثایذ تاؽذ.
ت٘ ٝظز ٔٗ
چیشی ؤ ٝا تایذ ت ٝؽذت ٔٛاظة آٖ تاؽیٓ ،دٚری اس فزا ٓٞعاختٗ تغتزٞای تىفیز اعتٚ .اػذٔ ِٟٓ ٚاِغتطؼتٓ ٔٗ ل ٜٛرا داریٓ .تایذ تا
ٔی تٛا٘یٓ اس ٘ظز ٘ظأی لٛی ؽٛیٓ أا تزای دفاع ٞ ٝ٘ ٚج .ْٛفزا ٓٞعاختٗ تغتزٞای تىفیز  ٚتىفیزی ٌزی چٍ ٝ٘ٛاعت؟ وافز دا٘غتٗ ٚ
جزْ وٛچه را ت ٝخزٚج اس دیٗ تؼثیز وزدٖ ٔ ٚا٘ٙذ تىفیزی ٞا تز جای خذا لزار ٌزفتٕٗٞ ،اٖ تغتز تىفیز اعت.
ٕٔىٗ اعت ٔؤٔٙا٘ی فىز وٙٙذ و ٝتا ارػاب ر ٜت ٝجایی ٔیتز٘ذ .تا تىفیز ایٗ  ٚآٖ ،ر ٜت ٝجایی ٔی تز٘ذ .ایٗ ٕٞاٖ ٌزد٘ ٝی خطز٘ان
اعت و ٝتایذ اس آٖ پزٞیش وٙیٓ .أزٚس ،چٟزٜٞای عزؽٙاط ٌ ٚزٜٞٚای ٔختّفی ٚجٛد دار٘ذ و ٝجش دایزٜی ت ًٙاطزاف خٛدٕٝٞ ،ی
ٌزٜٞٚای دیٍز را ت ٝچٛب تً٘ٙظزی ٔیرا٘ٙذ  ٚچ ٖٛت ٝآ٘اٖ خزدٌ ٜزفتٔ ٝیؽٛد٘ ،ؼز ٜتز ٔیآٚر٘ذ و ٝپیزٚاٖ حمیمت ٕٞیؾ ٝوٓ تؼذاد
 ٚرٞثزاٖ حك ،تٟٙا تٛد ٜا٘ذ.
اٌز ٍ٘ذاریٓ چٙیٗ تً٘ٙظزا٘ی ٔٛفك ؽ٘ٛذ ،آیٙذ ٜای و ٝػذ ٜای در غزب تزای جٟاٖ ٘ٛؽت ٝا٘ذ ،آیٙذ ٜی ج ًٙجٟاٖ اعالْ  ٚغزب  ٚدر
ٚالغ ،آیٙذ ٜی اعالْ تىفیزی جٟا٘ی٘ ،مؼ تز آب ٔی ؽٛد
 ٚآیٙذ ،ٜآیٙذ ٜی اعالْ وتاب خٛاٞذ تٛد .آیٙذٜای و ٝا٘غاٖ ٔغّٕاٖ اس خذای خٛیؼ آٔٛخت ٝاعت :اِذی ػّٓ تاِمّٓ! آیٙذ ٜی اعالٔی وٝ
ٔتؼاِی اعت  ٚا ُٞدفاع اعت ٘ٞ ٝج !ْٛا ُٞوتاب اعت ٞ ٚذایت  ٚآٔٛختٗ  ٚآٔٛسا٘ذٖ ٘ ٝا ُٞتزعا٘ذٖ  ٚتخزیة.
تزای چٙیٗ آیٙذ ٜایٔ ،ا پٙج ٝدر پٙج ٝی دیٕ٘ ٛی ا٘ذاسیٓ چ ٖٛآٖ و ٝپٙج ٝدر پٙج ٝی دی ٛا٘ذاسد ،ؽثی ٝدیٔ ٛی ؽٛدٔ .ا ؽیؾ ٝی ػٕز
دی ٛرا ٔی ؽىٙیٓ و ٝخؾ٘ٛت  ٚتزط اعت .ایٗ دی ٚ ٛدٚتایی اعالْ جٍٙجٛی ا٘تحاری/غزب جٍٙجٛی ارتؾیٔ ،غّٕا ٔطّٛب ٔا ٘یغت!
ٌزچ ٝتزیثٞ ٖٛای تشري  ٚپؾتیثا٘ی ؽذ ٜتا ٔٛؽه  ٚتٕة  ،ٌِّٝٛ ٚجار تىؾٙذ  ٚحتی خیّی اس تزیثٖٞٛای ٔذػی اعالْ راعتیٗ فزیفتٝ

ؽذ ٜتاؽٙذ و ٝتزای تذرٞای ٔٛرد ٘ظز آٖٞا ،سٔیٗ خؾ٘ٛت را ؽخٓ تش٘ٙذ ،تىفیز وٙٙذ ٔ ٚزدْ را دعت ٝدعت ٝت ٝجاٖ  ٓٞتٙذاس٘ذٔ،ا ،آ٘اٖ
و ٝت ٝآیٙذٜی اعالٔی جٟاٖ أیذٚاریٓ ،تایذ دٚرٍ٘زا٘ ٚ ٝفؼاال٘ ،ٝتزای افكٞایی رٚؽٗتز ٌاْ تزداریٓ ٞ ٚغتی وٙؼٌزخٛد را تٞ ٝغتی
٘اٞؾیار ٚاوٙؼدٙٞذٔ ٜماتُ جًٙطّثاٖ غزتی ،فز٘ ٚىاٞیٓ.
ٔا ٘یاس داریٓ و ٝدر جأؼ ٝی خٛد  ٚحتی ٘غثت تٞ ٝز تٟذیذ خارجی ،صثٛر تاؽیٓ! صثٛر تٛدٖ ،طزاح تٛدٖ  ٚپیؼالذاْ تٛدٖ اعت ٝ٘ ٚ
ٔٙفؼُ ٔا٘ذٖ .اٌز اغّة غزتی ٞا تا ٘ضادپزعتی  ٚخؾ٘ٛت ػّی٘ ٝضادٞای دیٍزّٔ ،ت ٞای اِٚی ٝی خٛد را عاختٙذ ،او ٖٛٙتا ٕٞاٖ ایذٜی
پٛعیذٔ ٜی خٛاٙٞذ ٔا  ٓٞتا خٛد/دیٍزی عاسی  ٚتا خؾ٘ٛت ػّی ٝدیٍزی ،أا ایٗ تار در درٔ ٖٚزسٞای خٛدٔأّٖ ،ت تغاسیٓ! ٔأ« ،ا» ی
خٛد را ایٙچٙیٗ ٘ؾٙاختٝایٓٔ .ا اٌ ُٞفت ٚ ٌٛٚوالْ ٘زْ  ٚل َٛاحغٗ ٞغتیٓٔ .ا خٛد را تا خؾ٘ٛت ػّی ٝدیٍزی تؼزیف ٘خٛاٞیٓ وزد.
ّٔت ٔؤّٔٗٔ ،ت ٟٔذٚیّٔ ،ت جٟادی ،ایٗ ٞا  ٕٝٞرا ٔا پیؼ اس ایٗ داؽتٝایٓ  ٚأزٚس ٔیخٛاٙٞذ تٌٝ٘ٛ ٝای تاستفغیزػ وٙٙذ و ٝت ٝوار
آ٘اٖ آیذ .تایذ تٛج ٝوٙیٓ و ٝتٔ ٝؼٙای ّٔت تىفیزی تفغیز ٘ؾ٘ٛذ!
ؽایذ پیؼ تیٙی ج ًٙتٕذٖ ٞا (ٞا٘تیٍٙت ،ٖٛاعتاد عیاعت)  ٚج ًٙجٟا٘ی ٌزٞ ٜٚا ت ٝجای ارتؼ ٞا (فٗ وزفّذ ،اعتاد اعتزاتضی
عیاعی) را فمط ٘ثایذ پیؼ تیٙی دیذ .خٛاعت ٝیا ٘اخٛاعت ،ٝایٗ پیؼتیٙیٞا ،در ٔغیز خٛدوأثخؼ ؽذٖ افتادٜا٘ذٛ٘ .ػی اس عاختٗ آیٙذٜ
ت ٝد٘ثاَ آٖ ٞا در حاَ ا٘جاْ اعت .آیٙذ ٜای وٌ ٝزٞ ٜٚای ٘اراضی ٔغّٕاٖ را دؽٕٗ تٕذٖ ٔ ٚزدْ غزب جاعاسی ٔی وٙذ تا تذا ْٚجٍٙی
 ٚخؾٗ د٘یای تؾزی را تضٕیٗ وٙذ چزا و٘ ٝظزیٞ ٝای ٔٛرد تٛج ٝعاسٔاٖ ٞای تشريٚ ٚ ،ج ٝغاِة ٞ ٚضٔ٘ٛیه پیذا ٔی وٙٙذ ٚ ،تا حذ
سیادی ،طزحٞای عاختٗ د٘یا ٞ ٓٞغتٙذ.
ٔا د٘یای دیٍزی ٔی عاسیٓ  ٚتا اعالْ ٔ ٓٞی عاسیٓ أا اعالٔی دیٍز .اعالٔی یادٌیز٘ذ ٚ ٜیاددٙٞذٌ ،ٜفت  ٌٛ ٚوٙٙذ ٚ ٜتا چؾٓ ا٘ذاس
٘یزٙٔٚذ جٟاٖ صّح آٔیش در ٔماتُ جٟاٖ جٚ ٚ ًٙحؾت .تٕاْ ٘یزٚی ٔا ،اس آٖ چؾٓا٘ذاس دٚر أا دعتزطپذیز تایذ تیایذٔ ،ٟٓٔ .یشاٖ
دٚری ٔا اس آٖ تصٛیز در د٘یای فؼّی ٘یغتٔ ،ٟٓٔ .یشاٖ تاٚر ٔا ت ٝآٖ تصٛیز اعت .تصٛیزی و ٝخٛد آیٙذ ٜاعت چٔ ٖٛا آٖ را ٔی عاسیٓ.
تٍذاریذ تصٛر وٙٙذ ٔی تٛا٘ٙذ ج ًٙرا تٛعؼ ٝدٙٞذٔ .ا اس لّة جٍٙجٛیاٖ ،صّح را ؽىٛفا ٔی وٙیٓ چزا و ٝؽیؾ ٝی ػٕز اصدٞا را یافتٝ
ایٓ ٔ ٚی ؽىٙیٓ .ایٗ و ٝتز تطالٖ خطز تىفیزٌزی تأویذ وٙیٓ ،را ٜؽىغتٗ ؽیؾٝی ػٕز اصدٞای ج ًٙاعت.
اٌز تىفیزٌزاٖ  ٚفحاؽاٖ در ٖٚجٛأغ اعالٔی٘ ،تٛا٘ٙذ ثاتت ٘ىٙذ و ٝحزفؾاٖ دیٙی اعت ،وار غیزاخاللی وزد ٜا٘ذ  ٚاٌز ثاتت وٙذ ،تذتز
اعت چ ٖٛؽىافی ػظیٓ در جأؼ ٝعاختٔ ٝیؽٛد! آٍ٘أ ٜؼّٔ ْٛیؽٛد و ٝع ٟٓػٕذٜی جأؼ ،ٝاعتحماق تىفیز  ٚفحاؽی را دار٘ذ.
ؽیزاس ٜی تىفیز ٕٞ ،ٓٞیٗ اعت ٔ ٚا تا ٕٞیٗ آجزٞا ،آیٙذ ٜی ٔٛرد ٘ظز ج ًٙطّثاٖ را تا دعت خٛدٔاٖ ٔی عاسیٓ! ٌزچٌ ٝزٜٞٚای
تىفیزی را ٘ ٝتفغیز  ٚتحزیف دیٗ تّى ٝتشریك پ ٚ َٛاعّح ٝعاخت ٝاعت ،أا اس عٛی دیٍز ،ایٗ ٌزٜٞٚا را تٟٙا در جایی ٔیتٛاٖ عاخت
و ٝتغتز تىفیز آٔادٔ ٚ ٜؤٔٙاٖ پذیزای ٙٞزٔٙذی ٘ ٚؼزٜٞای تىفیزٌزاٖ تاؽذ.
 ٕٝٞی جذاَ ٞای عیاعی  ٚاجتٕاػی ٔ ٚؼزفتی اٌز در راٌ ٜفت  ٌٛ ٚتزای آٔٛختٗ  ٚتؼاِی یافتٗ تاؽذ ،در ٔغیز آیٙذ ٜی ٔطّٛب ٔاعت
 ٚاٌز در ٔغیز حذف  ٚتىفیز تاؽذ ،در ٔغیز آیٙذ ٜای اعت و ٝآٖ ٞا خٛاعت ٝا٘ذ .حتی اٌز خاِص تزیٗ اعالٔی و ٝفىز ٔی وٙیٓ تز ٕٝٞ
ی دؽٕٙا٘ؼ تا ؽٕؾیز  ٚفحاؽی پیزٚس ؽٛدٔ ،ا ؽىغت ٔی خٛریٓ چ ٖٛدر تار ػٙىثٛت ج ًٙطّثاٖ و ٝاس لضا تار ضؼیفی ٞ ٓٞغت ٚ
تٟٙا تا تصٛرات ٔا لٛی ٔی ؽٛدٌ ،یز ٔی افتیٓ .لٛیتزیٗ  ٚعزیغتزیٗ ٚیزٚعی و ٝج ًٙطّثاٖ تزای وؾا٘ذٖ اعالْ ت ٝایٗ تاسی ٍ٘ٙیٗ
پیذا وزد ٜا٘ذ ،تىفیز اعتٚ .یزٚعی و ٝجغٓ تٕذٖ اعالٔی را پیؼ اس ایٗ ٘یش آِٛد٘ ٚ ٜاتٛد عاخت أا ایٙه ،را ٜپیؾٍیزی اس ٚرٚد ایٗ
ٚیزٚط ت ٝایٗ تٙی و ٝخٛد ،اس تةٞای دیٍزی چ ٖٛفمز  ٚفغاد  ٚتثؼیض ٔیعٛسدٚ ،ظیفٝی ٔاعت! ٔایی و٘ ٝیزٚی خٛد را اس چؾٓا٘ذاس
اعالْ وتاب  ٚاعالْ لّٓ ٔیٌیزیٓ!

