غطیع صم
غطیع صم ىام ىازیٌای نیان نکٌ ه نطیيٌ اؼت کٌ پیانتع اؼالم در زذةالُداع ،غلی را «هلی» پػ از صُد
اغالم کعد ۸۱ .ذیالسذٌ ،ؼالرهز ایو هاكػٌ نیان ؿیػیان ةٌ غیط غطیع صم ؿَعت دارد.
نسهط ،پیانتع اؼالم در ةازگـت از آصعیو زخ صُد ٍهٌ نؽلهاىاىی کٌ در زخ ؿعکت داؿتيط را در غطیع
صم دهع کعد ه ؿیػیان نػتلطىط کٌ اه در آىذا غلی ةو اةیظالب را ةٌغيُان هصی ه ةعادر ه داىـیو صُد از
داىب اللٌ نػعفی کعد .غتارت نػعهف «ٍع آنکػ کٌ نو نُالی اه ٍؽتم ،پػ غلی نُالی اهؼت» كؽهتی
از صعاةٌ ةليط غطیع نیةاؿط .گعچٌ در تفؽیع زطیث غطیع صم در ةیو ؿیػٌ ه ؼيی اصتالف هدُد دارد .اٍل
ؼيت تيَا اظَار ىغدیکی پیانتع ةٌ غلی ه دهؼتی ةا اه رانیداىيط ه اظَار صُاؼتٌ اش کٌ غلی ةٌ غيُان پؽع
غهُ ه فعزىط صُاىطً اش داىـیو اه در نؽئُلیتٍای صاىُادگی اش پػ از نعگ ؿُد.
ایو هاكػٌ ه زطیث غطیع در کتاب ٍای ؿیػٌ ه ةؽیاری کتاب ٍای اٍل ؼيت ىلل ؿطً اؼت .اهلیو نيتع
تاریضی کٌ ةٌ ایو کتاب اؿارً نی کيط یػلُةی نُرخ ؿیػٌ در ىیهٌ دهم كعن ؼُم ٍذعی اؼت ه اهلیو آجار
ادةی كاةل تاریش گظاری ،نذهُغٌ اؿػاری از ىُیؽيطگان ؿیػٌ در كعن دهم ٍذعی اؼت .از زطهد كعن دهم
ٍذعی هاكػٌ غطیع صم ةػيُان دلیل ىُیؽيطگان ؿیػٌ ةعای اجتات ةعزلی غلی ةع داىـیيی نسهط آنطً اؼت.
دغعافیای غطیع صم
«غطیع صم» ىام ىازیٌای در نیان نکٌ ه نطیيٌ اؼت کٌ ةع ؼع راً زادیان كعار دارد ه ةٌ صاظع هدُد ةعکٌای
در ایو نسل کٌ در آن آب ةاران دهع نیؿطًاؼت ،ةٌ ایو ىام ؿَعت یافتٌاؼت .غطیع در  ۴-۳کیلُنتعی
دسفٌ هاكع ؿطً ه دسفٌ در  ۴۴کیلُنتعی نکٌ كعار دارد کٌ یکی از نیلاتٍای پيذگاىٌاؼت .در دسفٌ راً
اٍالی نصع ،نطیيٌ ،غعاق ه ؿام از یکطیگع دطا نیؿُد .غطیع صم ةٌؼتب هدُد آب ه چيطیو درصت
کَيؽال ،نسل تُكف ه اؼتعازت کارهاىیان ةُد؛ انا گعنایی ظاكتفعؼا داؿت.
از دیطگاً تاریضی
ةيُؿتٌ ؼیط زؽیو ىصع ٍيگانی کٌ نسهط از آصعیو زخ صُد در ؼال  ۴۳۶نیالدی ةاز نیگـت .صعاةٌای
در نُرد غلی ایعاد ىهُد کٌ تُؼط ؿیػٌ ه ؼيی ةؽیار نتفاهت تفؽیع ؿطًاؼت .نعاةق ةا رهایت ٍع ده گعهً
نسهط گفت کٌ غلی هارجؾ ه ةعادرش ه کؽی اؼت کٌ ٍع کػ پیانتع را ةٌ غيُان نُالیؾ #رٍتع یا دهؼت
كاةل اغتهاد" ةپظیعد#کلهٌ نُال نعتتط اؼت ةا هالیت#ةا کؽع هاه" یا هَالیت #ةا فتر هاه" کٌ زکُنت ،ؿعهع
نتادرت ،غلتٌ نػيُی ه كطرت نػيی نیدٍط" .ؿیػیان ایو اظَارات را ةٌ نػيی تػییو غلی ةٌ داىـیيی
پیانتع ه اهلیو انام نیداىيط.

اٍل ؼيت تيَا اظَار ىغدیکی پیانتع ةٌ غلی نیداىيط ه اظَار صُاؼتٌاش کٌ غلی ةٌ غيُان پؽعغهُ ه فعزىط
صُاىطًاش داىـیو اه در نؽئُلیتٍای صاىُادگیؾ پػ از نعگ ؿُد .ةيظع نیرؼط کٌ اهلیو تاریشىگاری
کٌ هاكػٌ غطیع صم را جتت کعدًاؼت تاریش ىگار ؿیػٌ؛ یػلُةی در ىیهٌ دهم كعن ؼُم ٍذعی ةُدًاؼت.
ةگفتٌ ازهط کاظهی نُؼُی ،اؼتاد زلُق اؼالنی ،ةؽیاری از نياةع اٍل ؼيت هاكػٌ غطیع صم را ىلل
کعدًاىط انا كائل ةٌ ایو نُضُع ىیؽتيط کٌ غطیع داللت ةع تػییو غلی ةٌ غيُان داىـیو ؼیاؼی پیانتع
نؽلهاىان داؿتٌاؼت .نذهُغٌ دانػی از ىلل كُلٍا ه ازادیث در نُرد غطیع صم در ؼٌ کتاب اٍل ؼيت
هدُد دارد .ایو ؼٌ اجع غتارتيط از کتاب نُؽيط ازهط ةو زيتل ،تاریش نطیيات دنـق اةو غؽاکع ،ه کتاب
التطایة ه اليَایة اةو کحیع.
ىکتٌ دالب در نُرد غطیع صم ایو اؼت کٌ در صعتٌٔ نيؽُب ةٌ غلی در ىَخالتالغٌ کٌ اه در نُرد ةعزلی
صُد ةٌ غيُان داىـیيی نسهط ایعاد ىهُدًاؼت ،اؿارًای ةٌ ایو هاكػٌ ىیؽت .ةا ایو هدُد از زطهد كعن دهم
ٍذعی ایو هاكػٌ از دالیل اصلی غيُان ؿطً تُؼط ؿیػٌ ةعای ةعزلی غلی ةع داىـیيی نسهط نسؽُب
نیؿطًاؼت .اهلیو ىهُىٌ از ایيگُىٌ آجار ادةی کٌ نیتُان تاریضی ةعای آن تػییو کعد ٍاؿهیات کهیت ةو
زیاد اؼطی نعةُط ةٌ كعن دهم ٍذعیٍ/ـتم نیالدی ه کتاب ؼلیم ةو كیػ نعةُط ةٌ كعن دهم
ٍذعیٍ/ـتم نیالدی اؼت.

رصطاد غطیع صم از دیطگاً ؿیػٌ
از آغاز ذیاللػطً ؼال دٍم ٍذعی کٌ آصعیو ؼال زىطگاىی پیانتع ةُد ،ةٌ ٍهٌ نياظق نؽلهانىـیو ه ایلٍا
ه كتیلٌٍای نؽلهان غعةؽتان صتع داد کٌ هی در ایو ناً ةٌ نکٌ نػظهٌ صُاٍط رفت ه زخ ةٌدای صُاٍط
آهرد ه ةطیوتعتیب ةغرگتعیو ادتهاع نؽلهاىان ؿکل گعفت ،کٌ ةٌ زذةالُداع نػعهف اؼت∗.
ةا پایان زخ نسهط ةٌ ؼعغت دؼتُر زعکت دَت ادتهاع در غطیع صم را دادىط .زتی  ۸۶۱۱۱از اٍل یهو -
کٌ ةعای رفتو ةٌ هظو صُد ةایط راً دیگعی را نیرفتيط  -ةٌ دؼتُر اه ةا کارهان نؽلهاىان ٍهعاً ؿطىط.

در نیان راً نکٌ ه نطیيٌ در غطیع صم ،آیٌ كعآن فعهفعؼتادً ؿط0

«ای پیانتع! آن چٌ را از ؼُی پعهردگارت ةع تُ ىازل ؿطً [ةٌ نعدم] ةعؼان .اگع ایو کار را ىکيی ،رؼالت الَی
را ةٌ اىذام ىعؼاىطًای ه صطاهىط از نعدم ىگاٍت صُاٍط داؿت» .
در پی ىغهل ایو آیٌ ،پیانتع دؼتُر داد ٍهٌ کارهاىیان در آن نسل گعد ٍم آیيط ،ه در ٍهاندا پیانتع صعاةٌ
ظُالىی غطیع را ایعاد کعد.

ةعصی ةضؾٍای ایو ؼضيعاىی -کٌ ةٌ گفتٌ ؿیػیان در نػعفی نلام غلی اؼت  -چيیو اؼت0
ای نعدم! ةطاىیط کٌ صطاهىط غلی را هلی ه انام ؿها كعار دادً ه اظاغت اه را ةع نَادعان ه اىصار ه کؽاىی کٌ
ةٌ ىیکی از آىان پیعهی کييط ،ه ةع ؿَعی ه رهؼتایی ه غذم ه غعب ه آزاد ه نهلُک ه ةغرگ ه کُچک ه
ؼفیط ه ؼیاً هادب کعدًاؼت .آگاً ةاؿیط کٌ «انیع الهؤنيیو» غیع از ایو ةعادرم کؽی ىیؽت ه پیـُایی
نؤنيان پػ از نو ةع کؽی دغ اه رها ىضُاٍط ةُد .اه داىـیو نو در انتم ه پیـُای کؽاىی اؼت کٌ ةٌ نو
ایهان آهردًاىط ه ىیغ داىـیو نو در تفؽیع کتاب صطا اؼت .صطاهىط دیو ؿها را ةٌ هاؼعٌ انانت اه کانل
گعداىیط .ةٌ دؼتُرات اه گُش فعا دٍیط تا در ؼالنت ةهاىیط ه از اه پیعهی کيیط تا ٍطایت ؿُیط .ای نعدم!
نو «صعاط نؽتلیم»ام ،کٌ صطاهىط ؿها را ةٌ پیعهی آن انع فعنُدًاؼت .آنگاً پػ از نو ،غلی ه پػ از اه،
فعزىطاىم از ىؽل اه .نو [از داىب صطاهىط] دؼتُر یافتٌام کٌ از ؿها درةارً آنچٌ کٌ از ؼُی صطاهىط درةارً
غلی انیعالهؤنيیو ه اهصیای پػ از اه آهردم ،ةیػت ةگیعم ه دؼت ؿها را ةفـارم .صطاهىط ةٌ نو دؼتُر دادً
کٌ از زةانٍای ؿها در نُرد آىچٌ ةیان ىهُدم  -رادع ةٌ غلی انیع الهؤنيیو ه اناناىی کٌ پػ از اه نیآیيط ه
از نو ه از اهیيط ،اكعار زةاىی ةگیعم ه چيان کٌ صتعتان دادم ،ىؽل نو از صلب غلی اؼتٍ .هگی ةگُییط0
ؿيیطیم ه اظاغت نیکيیم ه صعؼيطاىٌ  -در نلاةل آن چٌ از ؼُی پعهردگار نا ه صُیؾ درةارًٔ انانت غلی
انیعالهؤنيیو ه اناناىی کٌ از صلب اه ةٌ دىیا نیآیيط ،ةٌ نا رؼاىطی  -ؼع تؽلیم فعهد نیآهریم .ةع ایو ةاهر
زىطًایم ه ةا آن نینیعیم ه ةا آن [در كیانت] نسـُر نیؿُیم .تغییع ىهیدٍیم ه تتطیل ه اىکار ىهیکيیم،
تعدیط ةٌ دل راً ىهیدٍیم ه از ایو ةاهر ةعىهیگعدیم ه پیهان ىهیؿکيیم.
پػ از پایان صعاةٌ ،ایو آیٌ ةع پیانتع فعه فعؼتادً ؿط0
انعهز کافعان از دیو ؿها ىاانیط ؿطىط .پػ از آىان ىَعاؼیط ه از نو #پعهردگار" ةتعؼیط .انعهز دیيتان را
ةعایتان کانل کعدم ه ىػهتم را ةع ؿها تهام داؿتم ه اؼالم را ةٌغيُان دیيتان پؽيطیطم∗∗.
نعاؼم ةیػت نؽلهاىان ةا پیانتع ه غلی ؼٌ رهز ظُل کـیط ه زتی ةاىُان ةا كعاردادن دؼت صُد در ظعف
ةغرگ آةی کٌ در ؼُی دیگع آن در درهن صیهٌ ،دؼت غلی كعار داؿت ،ةیػت صُد را اغالم نیکعدىط.

در دیطگاً ؿیػٌ ،نيافلیو کٌ گعهً كاةلتُدَی را تـکیل نیدادىط ،در نادعای غطیع ه ةٌ ارادً الَی،
ىتُاىؽتيط ىیات صُد را آؿکار ه غهلی کييط؛ انا در نیان دهػیت ؿتٌَافکيیٍایی ىؽتت ةٌ اكطام پیانتع
اىذام نیدادىط ه ؿضصی ةٌ ىام «زارث فَعی» را تسعیک کعدىط تا ىغد رؼُل ةیایط ه ةعصالف ٍهٌ
تصعیسات زضعت در ضهو صعتٌ ،ؼؤال کيط کٌ آیا آن چٌ درةارً غلی ةو اةی ظالب گفتی از داىب
پعهردگار ةُد یا از داىب صُد؟ پیانتع در پاؼش فعنُدىط« 0صطاهىط ةٌ نو هزی کعدًاؼت ه هاؼعٌ نیان نو ه
صطا دتعئیل اؼت ه نو اغالمکييطً پیام صطا ٍؽتم ه ةطهن ادازًٔ پعهردگارم ،صتعی را اغالم ىهیکيم.

