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رمور دش . دلوتم  ناملآ  تراگتوتـشا  رد  يالوج 1880  متشه  رد  ناتـستورپ ، یناحور  ملکتم  ( Hermann Roemer  ) رمور نامره 
هب دیتاسا  رضحم  زا  تخادرپ و ... لیصحت  هب  لاه  نگنیبوت و  ياه  هاگشناد  هفـسلف  تایهلا و  هدکـشناد  رد  ات 1902  ياه 1898  لاس  نیب 

تایهلا داتسا  توسک  رد  تالیـصحت  نایاپ  زا  سپ  درب . هرهب  دلوبیز  رتالـشا و  هلـشیار ، رلاک ، لوه ، رلگه ، گنیره ، روسفورپ  نوچ  یمان 
رد تخادرپ . تیلاعف  هب  تراگتوتشا  رد  ناتستورپ  یسانش  نید  ياهرانیمس  رد  دش و  لوغشم  یهوژپ  نید  ياه  تیلاعف  هب  رلـساب  رهـش  رد 

نامره تشاد . هدـهع  رب  زین  ار  یلیجنا  یـشهوژپ  یـصصخت و  ياهرانیمـس  تسایر  نگنیبوت ، تایهلا  هدکـشناد  داهنـشیپ  هب  نارود  ناـمه 
مدوب تراگتوتشا  نایئاهب  نمجنا  سیسأت  دهاش  لاس 1907  رد   " هک دنکیم  ناشن  رطاخ  شیوخ  یتاقیقحت  فادـها  نایب  رد  دوخ  رمور ،
باتک رمور  روظنم  نیدـب  مدرکیم ". ساسحا  ار  ناملآ  رد  تیئاهب  تاغیلبت  هب  یئوگخـساپ  تهج  یلمع ، شهوژپ  کی  هب  زاین  هراومه  و 

Die Babi- Behai, Eine " وا باتک  درک . فیلأت  ار  یمالـسا " بهاذـم  خـیرات  رد  یـشهوژپ  تیئاهب ، تیباب و   " ناونع تحت  دوخ 
یلاع هدکشناد  هب  لاـس 1911  رد  هک  دوب  وا  يارتـکد  هلاـسر  عقاو ، رد  " studie zur religionsgeschichte des Islams

[1  ] تیئاهب دقن  رد  يا  هلاقم  لاس 1908  رد  يو  دوبن ؛ تیئاهب  تیباب و  هرابرد  وا  رثا  نیلوا  باتک  نیا  دش . هئارا  نگنیبوت  هاگـشناد  هفـسلف 
رد ییایـسآ  بهاذم  تاغیلبت   " ناونع تحت  يا  هلاقم  ناملآ ، رد  یبهذم  تاغیلبت  خیرات  صوصخ  رد  یتاقیقحت  لابند  هب  لاس 1910  رد  و 

هقرف نیرخآ  تیئاهب ، تیباب و   " ناونع تحت  رمور  باتک  زا  یهباشم  پاچ  لاس 1912  رد  [ . 2  ] دروآرد ریرحت  هتشر  هب  ار  نیمز " برغم 
رد هدمع  راثآ  نیلوا  رمور ، راثآ  دش . رـشتنم   " Die Babi-Behai " The latest Mohammedan sect مالسا زا  بعشنم 

یـسررب دقن و  رد  يا  هدرتسگ  تاقیقحت  يواح  یخیرات ، تاعلاطم  رب  هوالع  و  دـش ؛ یم  رـشتنم  ناملآ  رد  هک  دوب  تیئاهب  هیباب و  عوضوم 
میلاعت يداینب  لوصا  یـسررب  یمالـسا " بهاذم  خیرات  رد  یـشهوژپ  تیئاهب ، تیباب و   " باتک یلـصا  روحم  دوب . زین  ییاهب  یباب و  میلاعت 

تیباب و میلاعت  یمالک  یفـسلف و  یـسررب  دـقن و  رد  وا  راثآ  دوب . يراگتـسر  ناـسنا و  ماـقم  تیرهظم ، ادـخ ، تخانـش  رد  ییاـهب  یباـب و 
راثآ رمور  باتک  تاقیقحت  عبانم  هلمج  زا  دوب . هتفریذپ  ریثأت  رهیزدلوگ " زانگیا   " ياه هشیدنا  کبس و  زا  یهجوت  لباق  تروصب  تیئاهب ،

، رنیارشا دلوبیز ، گربن ، دلوا  رتشیر ، رمرک ، رلبک ، نوسلکین ، الوکین ، رهیزدلوگ ، میاه ، نئوا  ترآوه ، هکدلون ، درایوگ ، نوارب ، ونیبوگ ،
ناـققحم هدافتـسا  دانتـسا و  دروـم  نینچمه  رمور ، باـتک  تسا . ناریا  زا  یبهذـم  ياهرنویـسم  شرازگ  ییاـهب و  ناـفلؤم  راـثآ  زین  رلیز و 

دندرک هدافتسا  يا  هدرتسگ  حطـس  رد  دوخ  تافیلأت  تاقیقحت و  رد  رمور  باتک  زا  هک  ینارگـشهوژپ  هلمج  زا  تسا : هتفرگ  رارق  يرایـسب 
 " باتک رد  ناملآ  ییاهب  هتـسجرب  ناـققحم  زا  قیفوت  ـالوکین  اـیکیچیف . رفاـش ، دراـچیر  نلروش ، لـپ  هشـالف ،  ستنارکنزور ، زا : دـنترابع 

نابز یناملآ  ياپورا  رد  دوخ  نارود  زا  يدرف  هب  رـصحنم  دنـس  رمور ، رثا  هک  دنک  یم  نایب   " DER information als method

باتک درک . هدافتسا  ییاهب  یباب و  تاعلاطم  میقتـسم  ذخأم  ناونع  هب  ناوت  یم  نآ  زا  تسا و  یخیرات  تیمها  دجاو  دیدرت  یب  دشاب و  یم 
نیا رد  هدنـسیون  دـهد . یم  لیکـشت  ار  باتک  شخب  نیرت  ینالوط  نآ ، لوا  لصف  هک  تسا  همیمـض  ود  لصف و  راهچ  لماش  رمور  نامره 
هیاپ نوچ  یتاعوضوم  رمور  لصف ، نیا  رد  دزادرپ . یم  باب  دـمحم  یلع  ینیـشناج  هلئـسم  ات  یباب  شبنج  زاغآ  نوماریپ  یثحاـبم  هب  لـصف 

، هیباب رد  هنابآم  یفوص  تالیامت  یخیرات  یـسررب  هیخیـش ، ءارآ  رد  لماک  هعیـش  ناونع  هب  باب  ماقم  فیـصوت  هیخیـش ، رد  تیباب  يراذـگ 
ار تضهن  نآ  رد  یـسایس  رـصنع  هیباب و  راثآ  رد  لیوأت  دربراک  يربمایپ ، دروم  رد  هیباب  شرگن  یـسررب  هیباب ، رد  یتسیلاباک  میلاـعت  هنخر 
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هرود رد  یئاهب  هب  یباب  هعماج  لکش  رییغت  رد  يرون  یلعنیسح  ازریم  يربهر  شقن  یـسررب  هب  فوطعم  باتک ، مود  لصف  دنک . یم  حرطم 
، هیفوص زا  شا  يریذپریثأت  دادغب ، رد  وا  راثآ  یسررب  نوچ  یثحابم  یـسررب  هب  هدنـسیون  شخب ، نیا  رد  تسا . هنردا  دادغب و  رد  وا  تماقا 
اکع و رد  تیئاهب  يریگ  لکـش  هوحن  هب  زین  باتک  موس  لصف  دزادرپ . یم  یباب  هعماج  یجراخ  یلخاد و  تیعقوم  وا و  تاـبوتکم  حاولا و 
، اکع رد  يرون  یلعنیسح  راثآ  یسررب  تیئاهب ، رد  ءازج  قوقح  سدقا ، باتک  يریگ  لکش  نوچ  یتاعوضوم  تیئاهب و  ماکحا  یخرب  دقن 

ءاهبلادبع يربهر  هب  باتک  مراهچ  لصف  رد  هدنـسیون  دراد . صاصتخا  ناریا  اب  نایئاهب  تاطابترا  ناریا و  رد  هقرف  تالوحت  يریگ و  لکش 
هعـسوت رد  نآ  شقن  هقرف و  ربهر  يدـنفا ، سابع  نوچ  ینیوانع  لیذ  رد  ار  تیئاهب  یخیرات  یـسایس ـ  ثحابم  دزادرپ و  یم  لاس 1908  ات 

حرطم ار  ناریا  تیطورـشم  بالقنا  رد  ءاهبلادـبع  درکلمع  اکیرمآ ، اپورا و  رد  تیئاهب  تاغیلبت  يا ، هقرف  میلاعت  يدـنفا و  ساـبع  تیئاـهب ،
نایم یکیدزن  رب  ار  یلـصا  دیکأت  دزادرپ و  یم  بهاذـم  قرف و  نایم  ییانعم  تبارق  یـسررب  هب  باتک  لوا  همیمـض  رد  هدنـسیون  دـنک . یم 

رد دـنوادخ  روهظ  بهاذـم ، یلیثمت  تاراشا  نوچ  یثحابم  رد  ار  ییانعم  تبارق  نیا  رمور  دـهدیم . رارق  تیئاـهب  هیباـب و  یـشاتکب و  هقرف 
نیارد دراد و  دنه  مالسا و  ناهج  رد  هباشم  تانایرج  هب  صاصتخا  مه  باتک  مود  همیمض  دنکیم . وجتسج  لولح  هلئـسم  ینامز و  عطاقم 

دزادرپیم . تیئاهب  هیباب و  اب  نآ  هسیاقم  هیدمحا و  هقرف  یسررب  يرگ ، یفوص  هشیر  هقرف ، فادها  هاگتساخ و  یسررب  هب  هدنسیون  طابترا 

باتک ياوتحم  رب  یلامجا  يرظن 

رد هک  تسا  ییایرد  یهایگ  تیئاهب  هک  تسا  دقتعم  دنک و  یم  هراشا  تیئاهب  هنابآم  یفوص  ینافرع و  هبش  تاشیارگ  هب  دوخ  رثا  رد  رمور 
ُتب ءاهبلادـبع  زا  هنابآم  یفوص  تاشیارگ  تالیامت و  اب  نایئاهب   " هک تسا  دـقتعم  وا  تسا . هدرک  ومن  دـشر و  يرگ  یفوص  ناهج  قالتاب 

فطل هب  اهنت  تسا و  بآـم  شیورد  یکلـسم  تیئاـهب  وا  داـقتعا  هب  [ . 3."  ] تسا هدـش  نایامن  يزورما  یـسابل  رد  هک  دـنا  هتخاس  يرگید 
ریاس اب  ار  دوخ  ياهدنویپ  ات  دشوک  یم  هدرک و  نترب  نردم  یـسابل  هک  تسا  هدوب  هنایمرواخ  يارگددـجت  یگنهرف  ياه  شبنج  اب  نراقت 
ءاهب شرگن  هک  تسا  دقتعم  دناد و  یم  هدرتسگ  قیمع و  رایـسب  ار  تیئاهب  ینافرع  هبـش  تاشیارگ  رمور ، دیامن . ناهنپ  فوصت  ياه  هقلح 
ناشن فراع ( ای  تسیفوزوئت   ( تسا هدرب  راکب  هفسالف  يارب  هک  يریبعت  هوالع ، هب  تسا . یحطس  یهاگن  هفـسالف ، هب  تمکح  حول  رد  هللا 

ار تیئاـهب  هیباـب و  رمور ، [ . 4 . ] تسا هتـشادن  اهنآ  تواـفت  زا  یتسرد  تخانـش  هتـشادنپ و  یم  یکی  ناـفرع  اـب  ار  هفـسلف  وا  هک  دـهد  یم 
شیوارد الاباک و  یفورح ، یلیعامـسا ، یلیوأت  يزمر و  مولع  زا  هک  دـنادیم  زیتس  درخ  ياهقرف و  يراتخاس  ياراد  ارگتیونث و  یـسونگ ،

ون یقلت  یعون  زا  همه  ضیف ، رودص و  بتارم  تیرهظم ، ادخ ، تخانـش  هب  تبـسن  تیئاهب  میلاعت  هک  تسا  دقتعم  وا  تسا . رثأتم  یـشاتکب 
رخآ يرگ  یفوص  ار  اکیرمآ  رد  تیئاهب  اکیرمآ ، هب  ءاهبلادبع  یتاغیلبت  رفس  یسررب  رد  رمور  [ . 5 . ] دناهتفریذپ ریثأت  یسونگ  ینوطالفا و 

دقتعم وا  دنکیم . هولج  ادـخ ، دوخ  یتح  ای  هتـشگ  زاب  حیـسم  نانآ  دزن  رد  يرون  یلعنیـسح  هک  دـنکیم  یفرعم  کیتپیلاکوپآ ـ  ینامزلا ـ 
سیراپ هب  ءاهبلادـبع  رفـس  رد  ار  یمهم  رایـسب  شقن  يدوهی ، سوفیرد  هک  يروط  هب  دراد  يدوهی  هاگتـساخ  هسنارف ، رد  تیئاهب  هک  تسا 

يارب یلپ  هب  لیدبت  قرش ، رد  نایدوهی  هب  دوخ  هبناج  همه  ياه  کمک  هطـساو  هب  تیلیئارـسا " سنایلآ ـ   " یناهج تالیکـشت  درک و  ءافیا 
تیئاهب هقرف  مالسا ، ندیشک  شلاچ  هب  يارب  ناریا ، لخاد  رد  یناریا  نایدوهی  هک  تشاد  دیکأت  هوالع  هب  رمور  دش . هسنارف  هب  تیئاهب  ذوفن 

اب تیئاهب  ناریا ، تیطورـشم  بالقنا  نایرج  رد  رمور ، نامره  هاگدـید  زا  [ . 6 . ] دـندرکیم یقلت  شیوخ  نامیپ  مه  هتفای و  دوخ  دـحتم  ار 
هک دنک  یم  هراشا  رمور  طابترا ، نیا  رد  درک . تنایخ  نایناریا  عفانم  یلم و  قئالع  هب  دوخ  یعقاو  ریغ  هنایارگ و  نامرآ  ینطو  ناهج  راعش 
" تشاد مهافت  شزاس و  یـسیلگنا  یـسور و  ياه  تاملپید  اب  درک و  هسیـسد  نایناریا  يرالاس  مدرم  تضهن  دض  رب  ًالمع  يدنفا ، سابع  "

ار اهنآ  هوالع  هب  دننک و  يرادبناج  هاش  یلعدمحم  زا  هک  دوب  هدرک  هیـصوت  تدش  هب  زیربت ، نارهت و  ياهرهـش  نایئاهب  هب  هک  يا  هنوگ  هب 
ياعدا یتسردان  هطورشم ، بالقنا  يزوریپ  اب  هک  دنک  یم  دیکأت  نینچمه  رمور  تشاد . یمزاب  زین  ناریا  تیطورشم  تضهن  رد  تکرش  زا 

يروآدای اب  رمور  دش . نشور  ناگمه  رب  دوب ، هدرک  ییوگـشیپ  ار  دنیاشوخ  ینالوط و  یتموکح  هاش ، یلعدـمحم  يارب  هک  يدـنفا  سابع 
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نایب رد 1907  ذوـفن  هزوـح  ود  هب  نآ  كاـخ  میـسقت  رد  تردـق  ود  نآ  داـحتا  ناریا و  هب  ناتـسلگنا  هیـسور و  يوـس  زا  هدراو  ياـهراشف 
روشک هب  گرزب  تنایخ  کی  زج  يزیچ  ناریا ، رد  اهنآ  نارازگراـک  یجراـخ و  ياـه  شترا  اـب  ءاـکع  رد  ءاهبلادـبع  طـباور  هک  درادیم 

[ . 7 . ] تسا هدوبن  ناریا 
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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 
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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  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 
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«. 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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