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اکیرمآ تیئاهب و 

باتک تاصخشم 

اکیرمآ تییاهب و  ناونع :
رادهر دمحا  هدنروآدیدپ :

مایا هیرشن :
29 هیرشن : هرامش 

1386 لاس :
6 هام :

22 هحفص : دادعت 
یسراف نابز :

تیئاهب اب  طابترا  اکیرمآ ـ  يرامعتسا ـ  ياهتلود  عوضوم :

اکیرمآ تیئاهب و 

( دراد نآ  اب  ار  دنویپ  نیرتشیب  مه  زونه  و   ) هتـشاد نآ  اب  راوتـسا  قیمع و  يدـنویپ  خـیرات ، لوط  رد  تیئاهب ، هک  يرامعتـسا  تلود  نیموس 
زا قحب ، هدوب و  نشور  ناگمه  رب  ناریا ) هژیوب   ) ناهج رد  نآ  يرابکتسا  هنارگزواجت و  عضاوم  تیهام و  هک  تسا  اکیرمآ  هدحتم  تالایا 

( تیئاهب  ) هللارما دهم  حالطصا  هب  نایئاهب ، رظن  زا  هک  مینادیم  تسا . هتفرگ  بقل  گرزب » ناطیش  ، » ناریا یمالسا  بالقنا  دیقف  ربهر  يوس 
راکذالا قرـشم  نیمود  دراد . رارق  اکیرمآ  رد  تیئاـهب ، یتالیکـشت  یهدـنامزاس  زکرم  عقاو  رد  هللارما و  يرادا  مظن  دـهم  یلو  تسا  ناریا 

رب تسا . هتـشاذگ  ار  نآ  يانب  گنـس  راید ، نآ  هب  رفـس  رد  يدنفا  سابع  هک  هدـش  انب  اکیرمآ  يوگاکیـش  رهـش  رد  زین ، ناهج  رد  نایئاهب 
هک تسا  رفن  رازه  دودح 155  رد  یمقر  اکیرمآ  نایئاهب  لک  دادعت  اکیرمآ : نایئاهب  یلم  لفحم  یمسر  تیاس  طسوت  هرـشتنم  رامآ  ساسا 

مالعا رفن  نویلیم  شـش  دودـح  رد  یمقر  ار  ایند  نایئاهب  لک  دادـعت  عبانم ، هنوگ  نیمه  دوشیم . مه  اکیرمآ  رد  یئاهب  ياـهیناریا  لـماش 
، رما نیا  هب  هجوت  اب  دنهدیم . لیکـشت  ار  ناهج  نایئاهب  لک  دـصرد   2 دودح 5 /  رد  اکیرمآ  نایئاهب  هک  تسا  انعم  نادـب  نیا  دـننکیم و 

هرفن هن  ياهیسرک  دصرد  ات 80   70 دنتسه ، اکیرمآ  میقم  نایئاهب ، دصرد   2 اهنت 5 /  هک  یلاح  رد  ارچ  هک : دراد  دوجو  شسرپ  نیا  ياج 
تیئاـهب رد  یناـشخرد  هقباـس  هن  هدوـب و  هدازیئاـهب  هن  هک  ییاـهییاکیرمآ  مه  نآ  دراد ، رارق  اـهییاکیرمآ  هـضبق  رد  مـظعا  لدـعلاتیب 

زا اهتلم  فارـصنا  يو  معز  هب  هک  ینید ،» یلم و  تابـصعت   » اب ءاهب  یلعنیـسح  تفلاـخم  زا  داـقتنا  نمـض  يربط ، ناـسحا  [ . 1 [ !؟ دناهتشاد
زا سپ   ) ءاهبلادـبع طباور  هب  ار  نخـس  دراد ، یپ  رد  ار  يزواجت ) ای  یعافد  زا  معا   ) گنج مایق و  هنوگره  یـسایس و  یعامتجا ، تازراـبم 
اب یئاهب  لفاحم  هطبار  هرابرد  : » دـیازفایم همادا  رد  دـناشکیم و  یـسیلگنا  تاـماقم  اـب  نیطـسلف ) رب  اـیناتیرب  هرطیـس  یناـمثع و  یـشاپورف 

بهذـم زا  اهنآ  يرود  اهنآ و  یبالقنا  دـض  دـیاقع  نایئاهب و  ینطو  ناهج  دوشیم . هتفگ  يدایز  بلاطم  اـکیرمآ  ناتـسلگنا و  مسیلاـیرپما 
هب همه  همه و  اهنآ ، ینورد  یگتسبمه  اهنآ و  راک  یفخم  همین  تیفیک  اپورا و  اکیرمآ و  رد  اهنآ  زا  يزکارم  دوجو  ام و  روشک  رد  طلسم 

زکارم نیب  ام  هطبار  دوجو  رد  یلو  تسناد  هناگیب  لـماع  کـی  ار  یئاـهب  ره  ناوتیمن  تسا  ملـسم  هک  هچنآ  دـهدیم . هیاـم  تاـعیاش  نیا 
هک دز  سدـح  ناوـتیم  تـسین و  يدـیدرت  یتسیلاـیرپما  لـفاحم  اـب  مسینویهـص )  ) تسینویهـص كانــشاد و  زکارم  دـننام  یئاـهب ، هدـمع 
[ . 2 ...«. ] دـننکیم هدافتـسا  دوخ  دـصاقم  يارب  یئاهب  نامزاس  زا  سیورـس  سنجیلتنیا  ایـس و  لیبق  زا  یتسیلاـیرپما  یـسوساج  ياـهنامزاس 

اتدمع  ) نوگانوگ عماجم  رد  هک  يددعتم  ياهقطن  یط  درک و  نیمز  برغم  هب  يرفـس   1911 رد 1913 ــ  نایئاهب ) ياوشیپ   ) يدنفا سابع 
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هعطق : » هک درک  اـعدا  دوخ  تاراـهظا  زا  یکی  رد  يو  درک . سیدـقت  هکلب  يرادـبناج  اـکیرمآ  زا  دوـمن ، داریا  اـکیرمآ  اـپورا و  ینوساـم )
اکیرمآ تـلم  تـعفنم  تراـجت و  يارب  زا  : » درک راـهظا  دوـخ  رگید  ینارنخــس  رد  و  [ 3 ...«! ] تسا راونا  قارـشا  نادـیم  قح  دزن  اـکیرمآ 

نآ هک  دنوش  ببـس  اکیرمآ  تلم  مراودیما  تسا . ناهنپ  كاخ  ریز  رد  همه  شتورث  داوم  ناریا  تکلمم  هک  هچ  هن . ناریا  زا  رتهب  یتکلمم 
زین هلودلالیبن ) ناخ  یلقیلع   ) اکیرمآ رد  تیئاهب  ياسِور  زا  یکی  يدـنفا و  سابع  یـشنم  دـیرم و  اهنامز ، نامه  [ . 4 «! ] دوش رهاظ  تورث 

یتفن ياهیناپمک  ياپ  هک  دوب  وا  راب  نیتسخن  يارب  درک و  افیا  ناریا  هب  ییاکیرمآ » راشتـسم   » رتسوش مازعا  باختنا و  رد  ار  یـساسا  شقن 
هم رد  ناریا  هیلام  كرمگ و  رئاود  يدـصت  يارب  شاییاـکیرمآ  ناراـکمه  رتسوش و  هک  مه  یناـمز  [ 5 . ] درک زاـب  ناریا  هب  ار  ییاـکیرمآ 

رتسوش زا  یهوکشاب  لابقتسا  هلودلالیبن  نیمه  هراشا  هب  ناریا ، نایئاهب  لفحم  دندش ، نارهت  دابآرهم  دراو  لوالا 1329ق ] يدامج   ] 1911
رتچ هدمآ و  نوریب  نیشیپ  یـسایس  ياوزنا  زا  هک  دشیم  هدامآ  اجیردت  خیرات ، زا  ههرب  نآ  رد  اکیرمآ  همکاح  هقبط  [ . 6 . ] دنتخادنا هار  هب 

« زبس غارچ   » مکح هک  تیئاهب ، ياوشیپ  نانخس  هک  تسا  ادیپ  دنارتسگب . نیمز  قرشم  رب  هایس ــ  ربا  نوچمه  ار ــ  دوخ  رامثتسا  رامعتـسا و 
زا هک  دوب  یعیبـط  دـمآیم و  شوخ  رایـسب  راـید  نآ  ناـیچ  هرمعتـسم  قاذـم  رب  تشاد ، ناریا  زیخ ! تفن  زیخرز و  روـشک  تراـغ  يارب  ار 

یلاخ قارغا ، هغلابم و  زا  لومعم  قبط  هتبلا ،  ) هک یـشرازگ  رد  نایئاهب ، ناگرا  عیدـب ، گـنهآ  هلجم  دـننک . لابقتـسا  نانخـس  نیا  هدـنیوگ 
تشاد یمارگ  ار  شمدقم  اکیرمآ ، دیقف  روهمجسیئر  تلوزور ، رودوئت   » دش كرویوین  دراو  يدنفا  سابع  هک  ینامز  دسیونیم : تسین )

: دینک تقد   ] اکیرمآ هدحتم  کلامم  ییاراد  ریزو  گنالک  کم  یل  رتسم  دومن ... هبحاصم  ترضح  نآ  اب  تسناد و  منتغم  ار  شرضحم  و 
ساسحا نینچ  تفگ : دومنیم  ار  شفرشت  فیصوت  ناتسود  يارب  هک  یماگنه  كرابم ، روضح  هب  فرشت  زا  سپ  اکیرمآ ] ییاراد » ریزو  »

روضح رد  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسین ــ  تسرد  مه  نیا  حیـسم ــ  ترـضح  روضح  رد  متـسه ــ  ءاـیبنا  زا  یکی  روضح  رد  هک  مدرکیم 
تنطلـس مود  همین  رد   ) ناریا رد  شیوخ  هرطیـس  ذوفن و  نارود  رد  اکیرمآ  هدـحتم  تـالایا  هک  تسین  تهجیب  [ . 7 « ] مدوب مینامسآ  ردپ 

هک دش  ببس  دوشگ و  نایئاهب  نالوج  وپاکت و  يارب  ار  نادیم  دوخ ، يداصتقا و )... یگنهرف ، یـسایس ،  ) فادها دربشیپ  يارب  اضردمحم )
ءزج يرابرد ، یتلود و  يرکشل /  يروشک و  هیاپ  دنلب  ناریدم  ارزو و  زا  يرایسب  عمج  ات  هتفرگ  ادیوه )  ) تلود سیئر  زا  لاس ، دودح 14 

دنشاب . هقرف  نیا  هب  هتسباو  دارفا 

یقرواپ

. ناییاکیرمآ طسوت  یئاهب  تالیکشت  هرداصم  دنفسا 1385 : هبنشکی 27  یهوژپ ، یئاهب  تیاس  زا : لقن  [ 1]
.118 ص 117 ــ  ــ ص ير ، ــ نا طـب ــ ـس حا هاشاضر ، نارود  رد  ناریا  هعماج  [ 2]

نم مدش . دراو  یلفحم  عمجم و  وچمه  رد  هک  مراد  رورس  تیاهن  بشما  زین : ص 103 . ش 6 و 7 ، (، 1332  ) متشه لاس  عیدب ، گنهآ  [ 3]
روهظ هولج و  تیاهنرد  تیناسنا  رون  نانآ  يور  رد  هک  مد و جـمـعـی مـی بـیـنـم  ـر شـ ـضا بر حـ سلجم غـ رد  دمحلا هللا  متـسه ، یقرش 

نار ـ یا اـکیرمآ و  ناـیم  هب  ماـت  طاـبترا  دـنوش و  دـحتم  برغ  قرـش و  تلم  تسا  نکمم  هـک  میوـگیم  نآ  رب  ریاد  ار  سلجم  نـیا  تـسا و 
(. 33  / 1 ءا ، ـبـهـ لاد تا عـبـ ـ با خـطـ  ) ددر ـل گـ صا حـ
.33  / 2 پا مـصـر ، چـ ءا ، ـبـهـ لاد تاباطخ عـبـ [ 4]

ص 155. هجراخ ، روما  ترازو  تاراشتنا  يدالیم ،) ات 1925   1851  ) اکیرمآ ناریا و  تابسانم  یسررب  [ 5]
.10 صص 11 ــ  يرتشوش ، يوسوم  نسحلاوبا  همجرت  رتسوش ، ناگروم  ناریا ، قان  ـتـ خا [ 6]

ص 206. ش 9 ، 1341ش ، لاس 17 ، عیدب ، گنهآ  [ 7]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 10زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 10زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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