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تباین ترافس و  نایعدم 

باتک تاصخشم 

ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
یبتجم هداس ، هسانشرس : 

ینیسح روپها  مجرتم : هداسلا ؛  یبتجم  / تباین ترافس و  نایعدم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
19 ص 16 -  تشهبیدرا 1387 :  ش 87 ،   ، دوعوم هلاقم :  اشنم 

مود تمسق  تشاددای : 
255ق-  مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  رگفیصوت : 

نسح باهولادبع  يرصبلادمحا ، رگفیصوت : 
Muhammad ibn Hasan, Imam رگفیصوت : 

یلوملا باب  ای  ترافس  هورگ  رگفیصوت : 
تیودهم رگفیصوت : 
ییوگغورد رگفیصوت : 
نیرحب رگفیصوت : 

روپها ینیسح ، مجرتم  هدوزفا ، :  هسانش 

همدقم

یعرش و ماکحا  هک  دننک  یم  اعدا  ترافـس ، نایعدم  تسا . اربک  تبیغ  نامز  رد  ع )  ) تّجح ماما  اب  طابترا  ياعدا  نامه  ترافـس ، يوعد 
زین اهنآ  زا  یخرب  تسا و  اهقف  رظن  رب  ینتبم  تسار و  تسرد و  لئاسم  ماکحا و  نیا  یهاگ  دـننکیم ؛ تفایرد  (ع ) ماما زا  ار  یهقف  لئاسم 

تسا . لطاب  تسردان و 

هراشا

، تمـسق نیا  زا  لوا  شخب  رد  میتخادرپ . قارع  نیرحب و  رد  (ع ) ناـمز ماـما  تباـین  ترافـس و  یعّدـم  ياـههورگ  یفرعم  هب  نیا ، زا  شیپ 
رد میناوخیم . تسناد ، یم  دوعوم  ینامی  ار  دوخ  نسحلا ـ  دمحا  نانآ ـ  ربهر  هک  يدـهملاراصنا  هورگ  ربارب  رد  ار  قارع  ياملع  هاگدـید 

درک . میهاوخ  یسررب  ار  تیودهم  ياعدا  عوضوم  زین ، مود  شخب 

ینامی هورگ  ربارب  رد  قارع  ياملع  مادقا 

هیلع یبرغ  ياهروشک  یتاعالطا  ياههاگتسد  مالسا و  نانمشد  بناج  زا  هک  نسح  دمحا  كوکـشم  شبنج  اب  ییورایور  هب  قارع  ياملع 
، اـملع دـنتخادرپ . دـش ، یم  تیادـه  ینادرگراـک و  تیعجرم  ینعی  بهذـم  نیا  ژد  نیرت  مکحتـسم  دـض  رب  هژیو  هـب  و  [ 1  ] عیشت مالـسا ،

رتفد هرظانم  دوب ـ : لیذ  دراوم  تامادقا ، نیا  هلمج  زا  دنداد . ماجنا  نآ  شرتسگ  زا  يریگولج  شبنج و  تقیقح  فشک  يارب  ار  یتامادـقا 
ـ  هرامعلا رد  ینسحلا  دومحم  دیس  رتفد  هرظانم  دادغب ـ  هرصب و  رد  هر ،) ) ردص قداص  دمحم  دیهش  رتفد  هرظانم  اهنآ ـ ، اب  یناتسیس  هللاتیآ 
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درک فیصوت  هاگآ  ان  رایسب  صخش  کی  ار  نسح  دمحا  یناروک ، خیش  راک  نیا  زا  اهنآ  رارف  اهنآ و  زا  یناروک  یلع  خیش  هرظانم  توعد 
دییأت وا  رظن  زا  هک  یتازجعم  مینکیم ـ  شـسرپ  شتازجعم  دروم  رد  وا  زا  ام  هک  یماگنه  دزیرگ و  یم  هرظاـنم  زا  نسح  دـمحا  : » تفگ و 

فـشک تساجرب و  اپ  نانچمه  هورگ ، نیا  رطخ  اما  [ . 2 «. ] دنک یم  ابا  نتفگ  خساپ  زا  تسا ـ  جع ) ) يدـهم ماما  زا  وا  تیاصو  نیا  هدـننک 
(ع) نامز ماـما  زا  هک  یفیرـش  عیقوت  هب  ياهراـشا  هک  تسین  هدـیاف  زا  یلاـخ  اـجنیا  رد  تسا . يرتشیب  تقو  شـالت و  دـنمزاین  نآ ، تقیقح 

نیرق ار  وا  دنوادخ  هک  قودص ـ  خیـش  میـشاب : هتـشاد  تسا ، هدمآ  نیدلالامک  باتک  رد  هدش و  رداص  يرمـس ـ  شاهدـنیامن ـ  هب  باطخ 
نسحلاوبا خیـش  هک  یلاس  رد  تفگ : درک و  تیاور  ام  يارب  بتکملا  نسحلا  نب  دمحا  دمحموبا  : » تسا هدرک  تیاور  دنک ـ  دوخ  تمحر 

هب ار  یعیقوت  وا  متفر و  شرادید  هب  وا  تافو  زا  شیپ  زور  دنچ  مدوب . دادغب  رد  تفای ، تافو  نآ  رد  هرـس ) سّدق  ) يرمـسلا دمحم  نب  یلع 
وت تشذگرد  تبیصم  رد  گرزب  دنوادخ  يرمسلا ، دمحم  نب  یلع  يا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دوب : نینچ  نآ  نومضم  هک  داد  ناشن  نم 

یسک رب و  نایاپ  هب  هد و  ناماس  ار  تیاهراک  نیاربانب  تفر ، یهاوخ  ایند  زا  رگید  زور  شش  ات  وت  دنک . نوزفا  ار  تا  ینید  ناردارب  شاداپ 
هب رگم  يروهظ  چیه  نیا  زا  سپ  نیاربانب ، تسا . هدش  زاغآ  لماک ] ّمات و   ] مود تبیغ  اریز  نکم ، نییعت  دوخ  زا  سپ  نیـشناج  ناونع  هب  ار 

نیمز هک  یناـمز  زا  سپ  مدرم و  یلدگنـس  زا  سپ  رایـسب و  ناـمز  تشذـگ  زا  سپ  زین  روهظ  نیا  دوـب و  دـهاوخن  لـجوزع  دـنوادخ  نذا 
شیپ هک  ره  شاب ، هاگآ  دننکیم . ارم ]  ] هدهاشم ياعدا  دنیآیم و  ام  نایعیش  دزن  یناسک  نامز  نیا  رد  دوب . دهاوخ  دوش ، متـس  زا  راشرس 
ّیلعلا هللااب  ّالإ  ةّوقال  لوحـال و  ددـنبیم . ارتفا  تسا و  وگغورد  رایـسب ] ، ] دـنک ارم  هدـهاشم  رادـید و  ياـعدا  هحیـص ، ینایفـس و  جورخ  زا 

زا تباین  ماما و  هدهاشم  ياعدا  هک  دنـشاب  یناسک  نیا ، زا  روظنم  دـیاش  تسا : هتفگ  عیقوت ، نیا  لقن  زا  سپ  یـسلجم  همالع  [ . 3 . ] میظعلا
تسا ياهتکن  نیا  [ . 4 . ] دنناسریم نایعیـش  هب  ناشیا  بناج  زا  يرابخا  (ع ) نامز ماما  نابیان  دننامه  اهنآ  دنیوگ  یم  دـننک و  یم  ار  ناشیا 

زا غیلبت  ای  تباین  ياعدا  سک  ره  اهنآ  رظن  زا  دننکیم و  دانتسا  نآ  هب  اربک  تبیغ  نارود  رد  ماما  هدهاشم  بیذکت  يارب  املع  زا  یخرب  هک 
دنراد . رظن  قافتا  هلئسم  نیا  دروم  رد  املع  مامت  ًابیرقت  تسا و  وگغورد  دنک ، (ع ) ماما بناج 

دیلقت عجارم  ياوتف 

دراوم هب  لاؤس  نآ  رد  دـش . (ع ) نامز ماما  اب  طابترا  نایعدـم  دروم  رد  هعیـش  ماظع  عجارم  زا  یلاؤس  لاس 1427 ق . یناثلايدامج  هام  رد 
مدرم و  (ع ) يدـهم ماما  نایم  طبار  دـننک  یم  اـعدا  یخرب  هکنیا  . 2 (ع ) يدهم ماما  ندـید  . 1 دوب : هدـش  یهاوخرظن  اهنآ  زا  هراشا و  لـیذ 
دیاب مدرم  هدـش و  رداص  ماما  بناج  زا  يرماوا  دـننک  یم  اـعدا  هک  یناـسک  . 3 دـنناسریم . ناشیا  هب  ار  مدرم  ياهمایپ  اـههمان و  دنتـسه و 
نینچ ندوب  تسردان  بذک و  رب  ییاهاوتف ، ّیط  ماظع  عجارم  دناهدش . دـییأت  (ع ) ماما بناج  زا  دـننک  یم  اعدا  یخرب  . 4 دننک . لمع  نادب 

مراکم رصان  يزاریش 2 . قداص  دیس  . 1 زا : دنترابع  دندومرف ، رداص  ار  یمکح  نینچ  هک  ماظع  عجارم  زا  یخرب  دندرک . دـیکأت  ییاهاعدا 
قداص دمحم  دیس  یلیبدرا 7 . میرکلادبع  دیـس  يزیربـت 6 . داوج  ازریم  یناگیاپلگ 5 . یفاـص  هللافطل  یناتسیس 4 . یلع  دیـس  يزاریش 3 .
نیسح دمحم  دیس  یناروک 12 . یلع  خیش  همالع  یکلاملا 10 . لضاف  خیش  يدورهاش 10 . دمحم  دیس  يرئاح 9 . مظاک  دیس  یناحور 8 .

هدافتـسا ءوس  (ع ) ماما هب  ام  هقالع  قشع و  زا  ناشیا ، زا  تباین  نایعدم  ای  (ع ) ماما اب  طابترا  نایعدم  یناگرگ و ... يولع  دیـس  هللالضف 13 .
حول و هداس  صاخـشا  يارب  ییاهماد  نیا ، زا  هدافتـسا  اـب  دـنهاگآ و  تماـما  هب  اـم  رطاـخ  قلعت  قشع و  نازیم  زا  یبوخ  هب  اـهنآ  دـننکیم .

ماما اب  طابترا  ياعدا  ناریا ] رد   ] هک يدرم  : » مینک یم  هراشا  تسا ، هدمآ  رابخا  رد  هک  هنومن  کی  هب  ام  اجنیا  رد  دننت . یم  نامیالافیعض 
درک یم  اعدا  دوب و  هدروآ  دوجو  هب  یـسیونزرح  اعد و  زکرم  کی  ناجنز ، رهـش  رد  هلاس  دومحم 37  دش . ریگتسد  تشاد ، ار  (ع ) يدهم
ياه يرتشم  نیرت  مهم  هلمج  زا  نارتخد  نایوجشناد و  زا  یخرب  حول ، هداس  نادنورهش  زا  یخرب  تسا . طابترا  رد  (ع ) نامز ماما  اب  هتسویپ 

تورث تسا ، (ع ) يدـهم ماما  فرط  زا  درک  یم  اعدا  هک  ییاهزرح  اهاعد و  قیرط  زا  یهاتوک  تدـم  رد  وا  دـندوب . رگ  هلیح  صخـش  نیا 
بـسک وا  دروم  رد  یتاعالطا  زاغآ  رد  دـندوب و  وا  نیمک  رد  هدوبن ، لفاغ  يو  زا  زین ، ناریا  یتینما  ياهورین  دروآ . تسد  هب  يدایز  رایـسب 
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هب وا  لزنم  یسرزاب  يارب  ییاضق  روتسد  نآ ، زا  سپ  دندروآ . لمع  هب  دایش  وگغورد و  نیا  ناینابرق  وا و  دروم  رد  یفاک  تاقیقحت  هدرک ،
ياههالک اهلاش و  اصع ، ریـشمش ، ردخم ، داوم  كایرت ، يدایز  رادقم  شا ، یگدنز  لحم  رد  یتینما  ياهورین  دش . ریگتـسد  دـمآ و  لمع 

رد هتفرگ و  رارق  وا  ریثأت  تحت  تدش  هب  ینارهت  هلاس  تسیب  رتخد  کی  هک  دنتفایرد  اهورین  نیا  دندرک . ادیپ  اعد  درو و  ياهباتک  زبس و 
نیا زا  دبیرفب و  زین  ار  يو  ناتسود  ات  دوب  رتخد  نآ  اب  هارمه  نارهت  تمس  هب  تمیزع  هناتـسآ  رد  صخـش  نیا  دوب . هدش  راگدنام  شاهناخ 

[ . 5 «. ] دروآ تسد  هب  رالد  رازه  دودح 30 هار 

ترافس ياعدا 

یعرـش و ماکحا  هک  دننک  یم  اعدا  ترافـس ، نایعدم  تسا . اربک  تبیغ  نامز  رد  (ع ) تّجح ماما  اب  طابترا  ياعدا  نامه  ترافـس ، يوعد 
زین اهنآ  زا  یخرب  تسا و  اهقف  رظن  رب  ینتبم  تسار و  تسرد و  لئاسم  ماکحا و  نیا  یهاگ  دننک ؛ یم  تفایرد  (ع ) ماما زا  ار  یهقف  لئاسم 
اریز دنتـسه  زاین  یب  ناهیقف  زا  مدرم  دـنراد ، داقتعا  اهنآ  هک  تسا  هتفهن  نیا  رد  یـصاخشا  نینچ  یلـصا  رطخ  اما  تسا . لطاب  تسرداـن و 
ماما هدنیامن  ای  ریفس  روهظ  اب  نارود  نیا  نایعدم ، رظن  زا  دننکیم . رداص  مکح  روما ، رهاظ  ساسارب  هقف ) داهتجا و  لوصا  ساسا  رب   ) اهقف

لئاسم ماکحا و  ماما  هدـنیامن  ریفـس و  اهنآ ، رظن  زا  تسا . هدیـسر  نایاپ  هب  تسا ، لصو  ماـما  هب  ًامیقتـسم  هک  صاخـشا ـ  نیا  دوخ  ینعی   ـ
تماما اب  طابترا  تماما و  هاگیاج  هک  تسا  رکذ  نایاش  دـیامن . یم  غالبا  مدرم  هب  دـنکیم و  تفایرد  ماما  زا  ًامیقتـسم  ار  نیتسار  یعقاو و 
تبـسن ماما  هب  ار  يزیچ  یـسک ، هک  ینامز  هژیو  هب  ار  تیباب  ترافـس و  ياعدا  اهقف  املع و  دراد . يدایز  تیمها  یعامتجا  یلاـم و  رظن  زا 

نیا دنشاب ، هدادن  ماجنا  ای  هدومرفن  ناشیا  هک  دنهد  تبـسن  ماما  هب  ار  يزیچ  نایعدم ، رگا  نیا  رب  هوالع  دناهتـسناد . مارح  لطاب و  دهدیم ،
ثحبم نونکات  دراد . ینیگنس  تازاجم  هدوب ، كانرطخ  رایـسب  اهراتفر  لامعا و  هنوگ  نیا  لیلد  نیمه  هب  تسه و  زین  ماما  رب  نتـسب  غورد 

تخادرپ . میهاوخ  تیودهم  ياعدا  هرابرد ي  ثحب  هب  دعب  هب  اجنیا  زا  میدرک . نایب  ار  ع )  ) ماما ترافس  ياعدا 

تیودهم ياعدا 

اهتسکـش و اهیماکان ، شیازفا  لیلد  هب  هک ، تسا  نیا  دنتـسه ، وربور  نآ  اب  ناناملـسم  یمالـسا و  تما  هک  يدنیاشوخان  خلت و  تیعقاو 
ّطخ هک  ینامز  ات  دـناشیازفا و  لاح  رد  هتـسویپ  تیودـهم  نایعدـم  ناناملـسم ، يارب  يرکف  يداصتقا و  یعامتجا ، یـسایس ، عناوم  دوجو 

شیازفا ناناملسم  رب  نآ  عبت  هب  زین  یناور  ياهراشف  دهدیم ، همادا  دوخ  ياهتیلاعف  هب  تردق  اب  نانچمه  نآ  ربکتسم  نانادرگراک  متس و 
یم هلمج  نآ  زا  هک  هدمآ  دـیدپ  یمالـسا  عماوج  رد  راو  هریجنز  یپردیپ و  یناور ، تالکـشم  هعومجم ي  یعاضوا ، نینچ  رد  دـبای . یم 

یخرب رد  دـیدرت  راهظا  يرادـیاپ ، ییابیکـش و  حور  نداد  تسد  زا  روآسأی و  ياهيریگ  عضوم  یهارمگ ، يدـیماان ، ینادرگرـس ، ناوت 
نارگمتـس و ياهراشف  مجح  رب  هدـش و  دایز  اهیتخـس  هک  یماگنه  هژیو  هب  تالکـشم  نیا  درب . مان  ار  تاساسحا  ینوگرگد  تادـقتعم و 
هک مینک  دروخرب  یـصاخشا  اب  هک  هدش  ثعاب  ناناملـسم  نایم  رد  طیارـش  نیا  دوجو  دـبای . یم  يرتشیب  دومن  دوشیم ، هدوزفا  ناربکتـسم 
ّیط تاملظ  رد  هنوگنیا  هتفرگارف و  یگدنز ، تقیقح  نتسنادن  لطاب و  زا  ّقح  صیخـشت  مدع  یگتفـشآ ، ینارگن ، ار  اهنآ  دوجو  رـسارس 

تفگ ناوتیمن  دنوشیم . ینادرگرس  یهارمگ و  بادرم  راتفرگ  ای  هتخادرپ  یهاو  تالایخ  ماهوا و  نامسآ  رد  زاورپ  هب  دننکیم و  ریـسم 
اههدژم دوجو  نوچمه  زین  یتبثم  ياهّریغتم  ناناملسم  نایم  رد  هکلب  هتفرگ ، ارف  ار  مدرم  همه  تراقح  یگدروخرـس و  تسکـش ، ّسح  هک 

، دـنراد رامیب  يراکفا  هک  یناسک  اما  دراد . دوجو  نامزلارخآ ، رد  وا  جورخ  شخب و  تاـجن  کـی  دوجو  هراـبرد ي  يوبن  ياـهتراشب  و 
اب صاخـشا ، هنوگنیا  دـنزادرپ . یم  تقیقح  اـب  هلباـقم  هب  هدرک ، هدافتـسا  ءوـس  اـهربخ  هنوـگ  نیا  زا  یناـسفن ، سوـه  اوـه و  ریثأـت  تحت 
هک ار  ناناملـسم  طیارـش ، زا  هدافتـسا  ءوس  اب  ناراک  بیرف  نایعدم و  هنوگ ، نیا  و  دننک . یم  راتفر  مدرم  اب  مومـسم  تسردان و  یهاگدید 

روـهظ مـالعا  يارب  یناور  رظن  زا  ار  طیارـش  هنوـگنیا  دـنبیرفیم و  دـنا  هتــشاد  ار  دوـعوم  یجنم  نآ  روـهظ  يوزرآ  يدـیدم  ياهتدـم 
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زا کـی  چـیه  ناـشروهظ ، ماـگنه  هدوـبن و  یعقاو  فاـصوا  زا  کـی  چـیه  ياراد  هک  ییاهيدـهم  دـننکیم . هداـمآ  نـیغورد  ياهيدـهم 
، دنتسه تاجن  هار  نتفای  یپ  رد  ناوت  مامت  اب  هک  يرگوجتـسج  دیما و  ان  صاخـشا  بیترت ، نیدب  تسا . هتـسویپن  عوقو  هب  روهظ  ياههناشن 

اریز دنـشخب . ییاهر  اهتسکـش  اهیماکان و  اهجنر ، زا  ار  دوخ  ات  دنزیوآیمرد  ییامن  يدهم  ره  هب  دوخ ، یناور  راب  ندرک  کبـس  يارب 
رییغت يارب  ییاهراک  ماجنا  هب  تسد  ناهارمگ  هدش ، ثعاب  دروآیم ، دوجو  هب  یخرب  لد  رد  (ع ) يدـهم روهظ  هدژم ي  هک  یقوش  قوذ و 

دوخ يوس  هب  ار  مدرم  رظن  دروآیم ، دراو  راشف  ناناملسم  رکف  نهذ و  رب  هک  یناور ، طیارش  اهتیعقاو و  داجیا  اب  دننزب و  دوجوم  تیعقاو 
زا يرایسب  هکنیا  لیلد  هب  [ . 6 . ] میتسه نیغورد  نایدهم  روهظ  زورب و  دهاش  ام  یهاگ ، دنچ  زا  ره  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـننک و  بلج 
زا یخرب  دوجو  لیلد  هب  زین  دـنرادن و  یهاـگآ  نادـنچ  یمالـسا  میهاـفم  زا  دـنناد و  یمن  ار  هلئـسم  نیا  تسرد  نیناوق  لوصا و  اـههورگ ،
زا تسا ، يداع  مدرم  زا  وا  دوش ، یم  دـلوتم  نامزلارخآ  رد  (ع ) يدـهم دـننک  یم  اعدا  هک  یمالـسا ، بهاذـم  یخرب  دـیاقع  رد  تافارحنا 
زاب تیودـهم  ياعدا  يارب  هصرع  دوشیم ، ماهلا  وا  هب  شفیاظو  تیـصخش و  تقیقح  نارود ، نآ  زا  سپ  هکلب  دسانـش  یمن  ار  دوخ  شیپ 

ینونک نارود  هک  اجنآ  زا  دیایب . شیپ  يرتشیب  يراتفر  تافارحنا  ددرگیم  ثعاب  دوشیم و  مهارف  ییواعد  نینچ  يارب  هنیمز  هتـشاد ، هگن 
ياه لاس  رد  دور ، یم  ناشیا  جورخ  روهظ و  راظتنا  هظحل  ره  هدوب ، تیرـشب  شخب  تاـجن  ناـمه  (ع ،) رظتنم يدـهم  ناـمز  نارود و  اـم ،

ار اهنآ  هبترم  دنلب  دنوادخ  دنتـسه و  (ع ) دوعوم يدهم  دننکیم  اعدا  هک  دناهداهن  دوجو  هصرع ي  هب  اپ  يدارفا  ّتنـس ، لها  نایم  رد  ریخا 
اهنآ يرادرب  هرهب  دراوم ، نیا  همه  هجیتن  اما  تسا ، هدرک  ماهلا  اهنآ  هب  ار  تیرومأم  نیا  ای  هتخیگنارب ، داسف  متس و  زا  ّتیرـشب  تاجن  يارب 
دنچ یگدنکارپ و  بجوم  دنوش ، عمج  اهنآ  درگ  هب  مدرم  مه  رگا  تسا . شیوخ  هب  تیودهم  هاگیاج  صاصتخا  حول و  هداس  صاخشا  زا 

نایعدـم ياـههنومن  زا  یخرب  اـب  شخب ، نیا  رد  دوشیم . یمالـسا  تّما  هرکیپ ي  هب  يدـیدج  هبرـض ي  مخز و  نتخاـس  دراو  یگتـسد و 
رکذ هب  هصالخ ، رایسب  روط  هب  نآ ، زا  شیپ  هتبلا  میوشیم . انشآ  دناهدروآربرس ، مالـسا  ناهج  فلتخم  قطانم  رد  یگزات  هب  هک  تیودهم 

. دش زاغآ  يوما  تفالخ  نارود  زا  ادتبا ، تیودـهم  هدـیقع ي  ّدـض  رب  هئطوت  میزادرپیم . مالـسا  خـیرات  رد  تیودـهم  ياهاعدا  زا  یخرب 
يدهم کی  یمشاه و  هاشداپ  کی  هک  دیاهدرک  نامگ  امـش  : » تفگ وا  تسنادیم . (ع ) میرم نب  یـسیع  نامه  ار  (ع ) يدهم دوخ ، هیواعم 

نآ ات  تسام  تسد  رد  رما  نیا  تسا و  میرم  نب  یـسیع  نامه  يدهم ، هک  تسا  نیا  تقیقح  هک  یلاح  رد  دوب . دـهاوخ  امـش  نایم  زا  مئاق 
اهیگژیو و زا  ار  نآ  دربب و  نایم  زا  مالـسا  نید  رد  ار  تیودهم  هشیدـنا ي  تساوخیم  هیواعم  هک  تسا  نشور  رایـسب  میناسرب .» وا  هب  ار 
.2 دنتـسنادیم . يدـهم  ار  (ع ) یلع ماما  ناـیئبس  . 1 تسا : هتـشاد  دوجو  هتـسویپ  ییاـهاعدا  نینچ  زین  نآ  زا  سپ  دـنادب ، تیحیـسم  دـیاقع 

نسح نب  هللادبع  نب  دمحم  ناینسح ، . 3 دنتـسنادیم . يدهم  ار  هیفنح  نب  دمحم  نب  هللادبع  مشاهوبا  شرـسپ  هیفنح و  نب  دمحم  هیناسیک ،
يدـهم ار  (ع ) قداص ماـما  هیـسووان ، . 5 دنتـسنادیم . يدـهم  ار  ساـبع  هللادـبع  نـب  دـمحم  نایـسابع ، . 4 دنتـسنادیم . دوـعوم  يدـهم  ار 

نب دمحم  شدـنزرف  حـطفأ و  نب  هللادـبع  هیحطف ، . 7 دنتـسنادیم . يدهم  ار  (ع ) قداص ماما  دنزرف  لیعامـسا  نایلیعامـسا ، . 6 دنتسنادیم .
ار (ع ) يداه ماما  دنزرف  دـمحم ، هیدـمحم ، . 9 دنتـسنادیم . يدـهم  ماما  ار  (ع ) مظاک ماما  هیفقاو ، . 8 دنتـسنادیم . يدهم  ار  حطفا  هللادبع 

هدنز ناشیا  دنراد  رارـصا  هکلب  هتفاین  تافو  شردپ  تایح  نامز  رد  دمحم  هک  دندقتعم  نایلیعامـسا ، دننامه  زین  نانیا  دنتـسنادیم . يدهم 
ناشیا : » دنیوگیم هتسناد ، يدهم  ار  (ع ) يرکسع نسح  ماما  رگید ، یخرب  . 10 تسا . دوعوم  يدهم  نامه  هدش و  بیاغ  اهرظن  زا  تسا و 

، هصالخ روط  هب  اهنیا  دناهتـسناد . ماما  ار  يداه  یلع  ماما  دـنزرف  رفعج  مه  یخرب  تسا .» هتـشاذگن  اج  هب  يدـنزرف  دوخ  زا  هدـش و  بیاغ 
هـصرع هب  اپ  يدایز  نایعدـم  زین  ارغـص  تبیغ  نارود  زا  سپ  اما  تسا . هدوب  مالـسا  نیزاغآ  ياـههرود  رد  تیودـهم  ياـهاعدا  نیرت  مهم 

تموکح جورخ و  يدـهم  ناونع  اب  لاس 297 ق . رد  وا  يدهملا : هللادـیبع  . 1 [ . 7 . ] میروآیم ار  اهنآ  زا  یخرب  مان  اـم  هک  دـنداهن  دوجو 
نسحلا يولعلا  ترَمُوت  نب  هللادبع  نب  دمحم  . 2 تخاس . سنوت  لحاوس  زا  یکی  رد  ار  هیدهملا  رهـش  يو  درک . يراذـگ  ناینب  ار  نایمطاف 

، يدهم ناونع  اب  لاس 497 ق . رد  وا  تسا . هتـشاد  تنوکـس  شکارم  رد  هدماصملا  مان  هب  وا  هلیبق  یغره : يدهم  هب  فورعم  ( 524-485)
نبا دمآ . ایند  هب  لاس 550 ق  رد  هک  دوب  یـسابع  يافلخ  زا  وا  هللا : نیدلا  رـصان  . 3 درک . يراذگ  ناینب  ار  نیدّـحوم »  » تموکح جورخ و 
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. میرادن وت  زج  يدوعوم  قح و  هب  ماما  ام  و  یتسه ، يدهم  ماما  وت  . » تسا هدرک  حدم  دوعوم  يدهم  ناونع  هب  ار  وا  تیب  ود  رد  يذیواعتلا 
رد وا  یمطافلا : سابع  مان  هب  يدرم  . 4 دشاب .» هتشاد  رظتنم  ماما  دروم  رد  يرگید  ياعدا  یسک  رگا  دیآیم ، ام  رظن  هب  تسردان  فالخ و 

دنتـسویپ و وا  هب  اهياهرامُغ ، زا  يریثک  عمج  تسا . دوعوم  یمطاف  نامه  هک  درک  اـعدا  جورخ و  ات 700  نایم 690  ياهلاس  رد  هرامُغ » »
اعدا درک و  جورخ  هسام  هلیبق ي  زا  طابر  زا  وا  تسا ، هیفوص  ياههقرف  زا  یکی  رزیوت  يرزیوت : هب  فورعم  يدرم  . 5 دش . هتشک  تیاهن  رد 

.6 دیـسر . لتق  هب  زین  وا  نایاپ  رد  دـندیورگ و  وا  هب  اهرهـش  رگید  سوس و  یلاها  زا  يداـیز  رامـش  تسا . یمطاـف  يدـهم  ناـمه  هک  درک 
زا يدرم  . 7 تشاد . تیودـهم  ياـعدا  هدرک ، جورخ  لاس 986  رد  ینامثع  ناطلـس  مراـهچ ، دـمحم  نارود  رد  وا  يوزلا : یتسبلا  قاحـسا 

يرامش اب  هارمه  تخادرپ و  اهيوسنارف  ّدض  گنج  هب  دوز  رایسب  وا  درک . تیودهم  ياعدا  رـصم  رد  لاس 1219  رد  يو  سلبارط : یلاها 
ـ  تـنب هریزج ي  رد  وا  درک . جورخ  اـهياهلقند  هـلبیق ي  زا  نادوـس  زا  لاس 1260 ق . رد  وا  دمحا : دـمحم  . 8 دیـسر . لتق  هب  شنارای  زا 
نآ رد  تسنادیم . دوعوم  يدـهم  ار  دوخ  هدرک ، جورخ  دابع  طاـبر  رد  وا  (ص :) رماـیپ راـبت  زا  يدرم  . 9 دوب . هدش  دـلوتم  القند ـ  لباقم 

هقرف درک و  تیودهم  ياعدا  سپـس  درکیم ، تماما  ياعدا  زاغآ  رد  وا  لایکلا : دمحا  نب  دمحا  . 10 دندش . عمج  وا  رود  هب  ياهدع  نامز 
دوعوم رظتنم و  ماـما  ناـمه  هک  درک  اـعدا  جورخ و  لاس 1159 م . رد  نمی  هماهت  رد  هماـهت : يدـهم  . 11 دروآ . دوـجو  هب  ار  هیلاـیک »  » ي

رد ار  هیحاـجن »  » تموکح اعنـص و  رد  ار  اهینادـمح »  » تموـکح تسناوـت  وا  دـندیورگ . وا  هب  نیـشنارحص  ياـهبرع  زا  یهورگ  تسا .
ایند هب  دنه  یلیرب  رهـش  رد  لاس 1224 ق . رد  دوشیم . هدناوخ  زین  یباهو  يدهم  وا  یلیرابلا : دـمحم  نب  دـمحا  . 12 دربب . نایم  زا  دیبز » »

یتدـم زا  سپ  داد و  گنج  مالعا  دـنه  باجنپ  رد  اه  یخیـس  اهودـنه و  هب  درک . یم  یفرعم  (ع ) نسح ماما  ناـگداون  زا  ار  دوخ  وا  دـمآ .
لاس رد  ینایداق : دـمحا  مالغ  ازریم  . 13 تخاس . راومه  هینایداق  شیادـیپ  يارب  ار  هار  شیاه ، يوعد  دـیاقع و  راکفا و  اـب  وا  دـش . هتـشک 
زونه هک  ار  هنایداق  هقرف  تخادرپ و  گنج  هب  تسا  ربمایپ  وا  هکنیا  ناونع  هب  اهیخیـس  اب  اجنآ  رد  درک و  جورخ  دـنه  باـجنپ  زا  1826 م.

درک و جورخ  يدالیم  مهدزون  نرق  همین ي  رد  شکارم  زا  وا  یـسونسلا : يدـهم  دـمحم  . 14 دروآ . دوـجو  هب  دراد ، دـنه  رد  یناوریپ  مه 
رد دمآ . ایند  هب  لاس 1235 ق . رد  زاریش  رد  يزاریـش : باب ]  ] دمحم یلع  . 15 تسین . دوعوم  يدـهم  درک ، فارتعا  شگرم  زا  لبق  یمک 
دید هک  یماـگنه  يو  تسناد . دوعوم  يدـهم  ار  دوخ  یتدـم  زا  سپ  تسا و  رظتنم  يدـهم  هب  ندیـسر  قیرط  باـب و  درک  یم  اـعدا  ادـتبا 

. دش مادعا  لاس 1265 ق  رد  دومن و  يدنوادخ  ياعدا  نایاپ  رد  و  درک . يربمایپ  ياعدا  دـناهدش ، عمج  وا  درگ  يرایـسب  نادان  صاخـشا 
تقو تموکح  دـض  شروش  هب  درک . تیودـهم  ياـعدا  داـهن و  دوجو  هصرع  هب  اـپ  لاگنـس  رد  لاس 1828  رد  يو  لاگنـس : يدـهم  . 16
ماما نامه  وا  هک  درک  اعدا  لاس 1899 م  رد  هللادبع  نب  دمحم  یلاموص : يدهم  . 17 دش . هتشک  دروخ و  تسکـش  نایاپ  رد  اما  تخادرپ ،

هب اهياهشبح  اهییایلاتیا و  اهیـسیلگنا ، اـب  تشاد و  ذوفن  شا  هلیبق  ناـیم  رد  نیداـجوا »  » رد لاـس  تسیب  تدـم  وا  تسا . رظتنم  دوعوم و 
ياـعدا هک  دـناهدوب  یـصاخشا  نیرت  مهم  نیرتزراـب و  هلمج  زا  صاخـشا ، نـیا  [ . 8 . ] تفای تاـفو  لاـس 1920م . رد  تخادرپ و  گـنج 

دوـجو هصرع  هب  اـپ  يدارفا  زین ، ریخا  ياـهلاس  رد  تسا . هدـش  تبث  تیودـهم  نیغورد  نایعدـم  دنـس  رد  اـهنآ  ماـن  دنتـشاد و  تیودـهم 
تـسا نآ  زا  یکاح  یتینما  يربخ و  ياهشرازگ  دناهدرک . تیودهم  ياعدا  غورد  هب  هدش ، دوخ  یناسفن  سوه  اوه و  هتفیرف  هک  دناهداهن 

رب يراب  نایز  يرکف  یناور و  ریثأت  هک  فرحنم  هدـیدپ ي  نیا  دـنراد . تیودـهم  ياعدا  مالـسا  ناـهج  رد  رفن  اـههد  رـضاح  لاـح  رد  هک 
سابل یمالـسا ، عماوج  رد  دنهاوخیم  یخرب  تسا و  تیودهم  نیـشیپ  ياهاعدا  نامه  رارکت  تقیقح  رد  هتـشاذگ ، تیودـهم  هشیدـنا ي 

، دـنهدیم ماجنا  ناـشکرابم  روهظ  زا  سپ  ناـشیا  هک  ار  ییاـهراک  دـننک و  يزاـب  ار  وا  شقن  هدرک ، نت  رب  ار  گرزب  ماـما  نیا  تیـصخش 
یم يرابخا  ام  هتـسویپ  دور و  یم  نایم  زا  یتدم  زا  سپ  هدـش ، رهاظ  یهاگ  دـنچ  زا  ره  فرحنم ، هدـیدپ ي  نیا  دـنهد . ماجنا  هنارـسدوخ 

نیرتروهـشم زا  هنومن  نیدـنچ  هدـنیآ  تمـسق  رد  دـناهدرک . تیودـهم  ياعدا  دوخ  یگدـنز  قطانم  رد  یـصاخشا  اـی  صخـش  هک  میونش 
میزادرپ . یم  صاخشا  هنوگنیا 

یقرواپ
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یقرواپ

رد ياههمانرب  دوجو  زا  هدرپ  باـتک  نیا  رد  فلؤم  تنارب ، لـکیام  رتکد  فیلأـت  هیهلـإلا ، ناـیدألا  نیب  قیرفتلا  رماؤم  باـتک  دـیرگنب : [ 1]
. تسا لاس 2010 م  ات  تیعجرم  فیعضت  نآ  فده  هک  دراد  یمرب  نایعیش  عیشت و  بهذم  ّدض  اکیرمآ  تاعالطا  هرادا ي  رد  ارجا  تسد 

1427 ق.  / 12 اب 30 /  ربارب   2007  / 1 هعمج 19 /  زور  تن . هیبرعلا  تیاس : [ 2]
ص 266. تبیغ ، یسوط ، خیش  ص 467 ، نیدلالامک ، قودص ، خیش  [ 3]

ص 151. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  [ 4]
1416 ق.  / 5 اب 5 /  ربارب   2005  / 6 هبنشکی 12 /  يدوعس ، ناتسبرع  یلخاد  ياههمانزور  [ 5]

ص 79. راظتنالا ، ۀیجولوکیس  ندم ، فسوی  [ 6]
صص 165-161. قزر ، لیلخ  دوعوملا ، مویلا  يدهملا و  مامالا  [ 7]

ص 165. نامه ، [ 8]

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 
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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 
«. 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 
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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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