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دیفس خاک  ایس و  اب  تیئاهب ]  ] طباور

باتک تاصخشم 

: باتک زا  هتفرگرب 
1387 لوا /  پاچ  مج /  ماج  هسسؤم  تسه /  هک  هنوگ  نآ  تیئاهب 

دیفس خاک  ایس و  اب  طباور 

یتینما یتح  یتلود و  تاماقم  اب  نانآ  يراـکمه  دـنویپ و  رب  لاد  يداـیز  يدـهاوش  ناـیئاهب ، دوخ  تایرـشن  بتک و  رد  یتح  خـیرات و  رد 
هب راو  هنومن  هراب ، نیا  رد  ناریا : رد  ییاکیرما  ناراشتـسم  اب  طابترا  فلا ) مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  ـالیذ  هک  دراد ، دوجو  اـکیرما 

مظعا حتف  دنمشوه  ییاریذپ  ینابزیم و  ریظن  ناریا ، رد  ییاکیرما  ناراشتسم  زا  نایئاهب  يرادنامهم  یهارمه و  . 1 مینکیم : هراشا  دروم  ود 
رابتيدوهی غلبم   ) رگنیسلش راودا  روضح  . 2 [ . 1 . ] کیلویک یل  تربار  زا  ههد 1320ش  رد  لیئارـسا ) رد  نایئاهب  لدعلاتیب  يدعب  وضع  )

ياهسالک رد  یگتسشنزاب  زا  سپ  يولهپ ) رصع  ناریا  کینورتکلا  عیانص  رد  روشک  نآ  یماظن  يراشتسم  تایه  وضع  ییاکیرما و  یئاهب 
ياـهتیلاعف  » ناونع تحت  لاس 1351 ش  رد  نایئاهب ، ناـگرا  يرما ، راـبخا  هلجم  اـکیرما : شترا  اـب  دـنویپ  ب ) ناریا . رد  ناـیئاهب  یغیلبت 

هرابرد یبلطم  دوشیم  پاچ  اکیرما  هدحتم  تالایا  شترا  فرط  زا  يدوز  هب  هک  یباتک  رد  : » هک دهدیم  شرازگ  اکیرما » هدـحتم  تالایا 
حیحص یتاعالطا  اریز  گرزب ، رایسب  تسا  یتفرـشیپ  نیا  : » هک دزاسیم  ناشن  رطاخ  همادا  رد  روبزم  هلجم  دش » دهاوخ  جرد  یئاهب  تناید 

: دسیونیم یئاهب » رواشم  کی  هرابرد   » ناونع تحت  زییاپ 1340  رد  هلجم  نیمه  [ 2 «. ] دراذگیم ناگدـنناوخ  رایتخا  رد  یئاهب  رما  هرابرد 
هرک تختیاپ  لوئس )  ) رهش رد  دنلیرم )  ) هاگـشناد هبعـش  ياههمانرب  هعـسوت  هرابرد  ياهلاقم  دوخ  هیروف 1960  هرامش  رد  دنلیرم )  ) هیرـشن »

( لوسکام  ) ياقآ هک  تسا  هدرک  رکذ  یفرعم و  هبعـش  نیا  هدـمع  يدـصتم  راهچ  زا  یکی  ار  لوسکام ) ه .ـ مایلیو .  ) ياقآ رـشتنم و  یبونج 
یئاهب ناناوج  هسلج  رد  اـکیرما : يروشک  تاـماقم  اـب  دـنویپ  ج ) [ . 3 «. ] تسا اکیرما  متـشه  شترا  یگنهرف  رواـشم  یئاـهب و  غلبم  کـی 

کیربت ياهفارگلت  رانک  رد  دـش ، رازگرب  توا 1974 ) يروسیم ، زیئول ـ  تنـس   ) اکیرما رد  نایئاهب  یناـهج  سنارفنک  ماـیا  رد  هک  اـکیرما 
هدـش رکذـتم  هدرک و  هرباخم  یکیربت  فارگلت   » زین سازناک )  ) تلایا رادـنامرف  ناریا ،) هلمج  زا   ) ناهج فلتخم  طاقن  نایئاهب  یلم  لفاحم 
يرما رابخا  ایـس : نامزاس  اکیرما و  ترافـس  اب  دنویپ  د ) [ . 4 «. ] دوش لیکـشت  سازناک )  ) رد اکیرما  نایئاهب  هدنیآ  سنارفنک  مراودـیما  دوب 

هب نم  دـنهدیم : شرازگ  زین  داچ  هب  ناشرفـس  هرابرد  يدزی  هزیـشود  : » دـسیونیم داچ »  » ناونع تحت  ص 4819 ) ش 15 ، لاس 1351 ، )
رد حلـص  هورگ  سیئر  اکیرما و  ریفـس  اب  تمیزع  زا  لبق  تسرد  متفر . ترفاسم  هب  هزور  يداهنـشیپ 13  تدم  کی  يارب  نیرجاهم  قافتا 

تاعالطا قطاـنم  نانیـشنهد  تادـقتعم  ننـس و  تاداـع و  هراـبرد  مود  صخـش  دنتـشاد و  عـالطا  رما  هراـبرد  ود  ره  مدرک . تاـقالم  داـچ 
یقوـش  ] هللارما یلو  ترـضح  هک  مروآیم  داـی  هب  دادرارق . یمکحم  تیعقوـم  رد  ارم  دوـب و  دـیفم  رایـسب  میارب  هک  داد  نـم  هـب  يرـصتخم 

هویش یلحم  طیارش  اب  هار  نآ  زا  ات  دنوش  انشآ  دوخ  یترجاهم  قطانم  ننس  تاداع و  هنسلا و  اب  هک  دندومرفیم  هیصوت  نیرجاهم  هب  يدنفا ]
يایلوا هب  هک  میدرکیم  کمک  هد  یلاها  زا  یهورگ  هب  هک  یماگنه  مدید . نیعلا  يار  هب  ادـعب  ار  هتکن  نیا  تمکح  دـنهد . قیبطت  ار  غیلبت 
ناشیارب ار  نانآ  يار  هک  میدوب  هدرک  رومأم  ار  درم  رفن  دنچ  ام  دندوب و  داوسیب  اهنآ  دـندرکیم . عانتما  يار  نداد  زا  اهنز  دـنهدب  يار  هد 

. دنار نابز  رب  رگید  نادرم  روضح  رد  ار  دوخ ، رهوش  مان  اصوصخ  درم ، کی  مان  دـناوتیمن  نز  کی  هک  دـمآ  لمع  هب  فشاک  دنـسیونب .
يارب ار  هدنـسیون  شقن  نم  اذل  دراذـگ و  مرایتخا  رد  یمال  توف  رد  اکیرما  تاعالطا  هرادا  هدـنیامن  هک  دوب  یتاعالطا  زا  یئزج  هتکن  نیا 
نخس اقیرفآ  هب  سرام 1971  رد  وا ) زا  سپ  تیئاهب  ناربهر  زا  یقوش و  رـسمه   ) لوسکام هیحور  رفـس  زا  هلجم  نیمه  مدرک .»... افیا  نانز 

زا هام  ود  هک  نیا  دوجو  اب  دـنتفای و  روضح  ایربیل )  ) هقطنم برغ  بونج و  نایئاهب  دـندش و  دراو  ایورنوم )  ) هب  » سراـم رد 3  هک  دیوگیم 
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ياههبحاصم نیا  زا  یکی  رد  دیدرگ . رازگرب  كرابم  رما  هب  عجار  ینویزیولت  ییویدار و  ياهمانرب  هبترم  ود  دوب  هتـشذگن  ایربیل  سنارفنک 
کـشزپ يداـیا ، میرکلادـبع  دبهپـس  [ . 5 «. ] دـندش رهاـظ  نویزیولت  هحفـص  رد  اـکیرما  ریفـس  اـب  لوسکاـم ]  ] مناـخ ترـضح  ینویزیولت ،
يزوریپ زا  سپ  لاس  نیلوا  اب  نراـقم  لاس 1358  رد  دوب . نونظم  ایـس  اب  طابترا  هب  ادـیدش  هک  دوب  یناـسک  زا  زین  اضردـمحم ، صوصخم 

شبنج ناونع  تحت  یهورگ  سیسات  هب  اهنآ  مادقا  مالسا و  هب  نایئاهب  زا  یعمج  تشگزاب  هبنت و  دهاش  نامروشک  ناریا ، یمالـسا  بالقنا 
لبق تیئاهب  تالیکشت  زا  داقتنا  نمض   » هدش دای  هورگ  دوب . تیئاهب  هیلع  رارحا  مان  هب  ياهیرشن  راشتنا  و  اباج )  ) ناریا نایئاهب  شخب  يدازآ 

ناریا نانمـشد  بایـسآ  هب  بآ  ساـسح  ياهتـسپ  رد  هدرک و  یـسوساج  ناـگناگیب  يارب  هاـش  نارود  رد  هک  یناـسک  هـمه  زا  بـالقنا ، زا 
تقو يرتسگداد  ریزو  يرـشبم  هللادـسا  ناـبز  زا  ار  يربخ  رارحا ] هیرـشن  ص 6  ، 58  ] هامریت مکی  هرامـش  رد  الثم  دومن . داـقتنا  دـناهتخیر 

هاش رگا  هتشاد  تیرومأم  تسا و  هدرکیم  یـسوساج  ایـس  نامزاس  يارب  هاش  یـصوصخ  کشزپ  يدایا  راسمیت  دیوگیم : هک  درک  رـشتنم 
یصخاش نایئاهب  روضح  هب  ناوتیم  هنیمز  نیا  رد  دیفس : خاک  اب  دنویپ  ه )ـ [ . 6 «. ] دناسرب لتق  هب  ار  وا  درادرب  اکیرما  عفانم  فالخرب  یمدق 

ندـنیل ریظن   ) اکیرما روهمج  ياسِور  راکـشآ  تیامح  نآ ، زا  رتارف  دیفـس و  خاک  گـنهرف  نارواـشم  توسک  رد  هداز  مظاـک  زوریف  نوچ 
ش رهم 1346 ،  ) يرما رابخا  هلجم  درک . هراشا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  شیپ و  ياهلاس  رد  هقرف  نیا  زا  ناگیر ) دـلانور  نوسناـج و 

تبـسانم هب  اکیرما  نایئاهب  لفحم  هب  نوسناج  ندـنیل  کیربت  مایپ  زا  اکیرما ،» یئاهب ـ  یناهج  هعماج  رابخا   » شخب (، 286 صص 287 ـ  ، 7
نامز رد  دـمآ ، راک  يور  يو  كوکـشم »  » لتق زا  سپ  دوب و  يدـنک  بیقر  هک  نوسناج ، دـنکیم . دای  تیئاهب  سیـسات  درگلاس  نیمدـص 

اکیرما و يرـس  طباور  يرادبناج ؛  » باتک رد  ییاکیرما ، خروم  نیرگ ، نویتسا  دناسر و  فطع  هطقن  هب  ار  لیئارـسا  اب  اکیرما  طابترا  دوخ 
ار هزور  شـش  گنج  رد  بارعا  دـض  رب  لیئارـسا  اب  يراکمه  رد  نوسناج  تلود  رثوم  لاعف و  شقن  یناـحور ) لیهـس  همجرت  « ) لیئارـسا
هک تسا  نآ  مایپ  نیا  رد  هجوت  بلاج  هتکن  تسا . هدـش  رداـص  نارود  ناـمه  رد  زین  نوسناـج  کـیربت  ماـیپ  تسا . هدرک  میـسرت  حوضوب 

نتم تسا !» یکی  اکیرما  فدـه  اب  امـش  فدـه  : » دـنکیم حیرـصت  اکیرما  نایئاهب  لفحم  هب  باـطخ  اـکیرما  تسینویهـص  روهمج  سیئر 
هک رما  یمومع  نالعا  لاس  نیمدص  نشج  تبـسانم  هب  اکیرما  یلم  لفحم  هب  اکیرما  روهمجسیئر  مایپ  : » تسا نینچ  يرما  رابخا  شرازگ 

هـسلج رد  لصاو و  نوسناج  نودـنیل  تندـیزرپ  زا  لیذ  مایپ  تسا ، هدوب  دـقعنم  ربتکا  ات 8  خیرات 5  زا  يونیلیا  تلایا  وگاکیـش ، رهـش  رد 
مظاک زوریف  رتکد  کیاپ و  زیمج  فقسا  نابانج  بش  نآ  هسلج  نیقطان  و  سواه ) رملاپ   ) رالات نشج  داقعنا  لحم  دیدرگ . تئارق  یمومع 

نیمدـص هک  مدنـسرخ  اکیرما  هدـحتم  تالایا  نایئاهب  یلم  لفحم  ياضعا  هب  باطخ  ربتکا 1967  نتگنشاو 6  دیفـس ـ  خاک  دناهدوب . هداز 
امش دصقم  ددرگیم . ریخ  جیورت  بجوم  امش  یعاسم  هک  منک  ناعذا  میوگ و  تینهت  ار  یئاهب  رما  هثداحرپ  خیرات  عیاقو  زا  یکی  درگلاس 

فده اب  امـش  فده  دوب . دهاوخ  امـش  یعاسم  تارمث  زا  رفاو  ياهرهب  ار  تیرـشب  ملاع  دیاهدناشفا  هک  یتلادع  قح و  رذـب  تسا و  تبحم 
ات دـنکیم  شالت  ییایند  داجیا  يارب  تاهج  عیمج  رد  اکیرما  تلم  تسا . هاوخریخ  دارفا  همه  يوزرآ  امـش  يوزرآ  تسا و  یکی  اـکیرما 

رکفتم و دارفا  همه  دننک . یگدنز  تزع ، مهافت و  يدازآ ، رد  دنیوپ و  حلص  هار  رشب ، ءانبا  همه  دشابن و  دانع  ضغب و  تهج  ییاج  نآ  رد 
دوش و نطو  کی  ضرا  هرک  هک  تسا  يزور  راظتنا  رد  ام  زا  کی  ره  اریز  دـننکیم . لیلجت  میرکت و  ار  یئاهب  نید  تلاسر  شیدـنارود ،

ناسوساج زا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناگیر  حیرـص  تیامح  هب  دیاب  طمن  نیمه  هب  نوسناج .» ندنیل  نآ . نانکاس  رـشب  ءانبا  هیلک 
دبلطیم . رگید  یلاجم  نآ  حرش  دش و  هجاوم  ینیمخ  ماما  عطاق  شاخرپ  اب  هک  درک ، هراشا  ناریا  رد  یئاهب 

یقرواپ

.16 صص 5 -  ش 15 و 16 ، (، 1326  ) مود لاس  عیدب ، گنهآ  [ 1]
ص 151. ش 5 ، لاس 1351 ، يرما ، رابخا  [ 2]

ص 390. ش 7 ، رهم 1340 ، ملهچ ، لاس  نامه ، [ 3]
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ص 314 و 318. ش 11 ، لاس 1353 ، نامه ، [ 4]
ص 497. ش 14 ، لاس 1350 ، نامه ، [ 5]

.273 ص 274 ـ  ینادهاز ، دهاز  دیعس  دیس  رتکد  ناریا ، رد  تیئاهب  [ 6]

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 

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)
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... 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 
«. 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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