
 يكم و بيست مجلس

  )2( دين از پاسداري در 7علي امام نقش

  *لنگرودي عاشوري حسن والمسلمين االسالم حجت
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 �ـ� ���ـ� ایـ� در $"#�"ـ�ی!. 7��ـ� ا��م ���� دی� از ����ار� ه�� روش �� 
	� ���� در

� $"#� ()%ت ���� دی� از ����ار� دی&% ه�� روش� زیـ% �+�رهـ�� در را �+* ای� "�ی!. 

�� ��  .%ی!-, 

 7علي سياسي مرجعيت و جهادي هاي فعاليت ب)

 �ـ� $ن از �ـ� �4 دا"/ ,�3�,�3�  ه�� �2ش 9�+��1 "%ی0/ از ����ار� �%ا� 7��� ا��م

� ی�د  ��-�� و ��6د� ا��ر� :!-#4  

   7علي امام رزمي  يها فعاليت .1

� �93م �9-��	% �4  �ا ���8 ده دوره در�د"ـ�1 دو 4ـ%د، ,ـ=ار� ��یـ� ��ی#>ا8%�ـ�ل در را ا�2

                                                            

� ���� دا����ه ��ارز�� و ��وه�� ��زه ����� ��.  *��� ه��  

 .٢٠١، ص١، ج��اه	 ا����ی�،  . ��#� �"!���١
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 دو، ایـ� از یBـ� $ورد3ـ�؛ ��یـ� را ,�3ـ�,�3� هـ�� �#@ و 4%د�3 ای�?�د,� �%ا�%ش در 
�ر��#1

�C%�4ن Dی%
 7 ��ـ� ا�ـ�م 3	%دهـ� ایـ� در E-	ـ%. و ��ی#ـ� �ـ�ز 4-#ـ� ی�6دیـ�ن �دی&ـ% و �ـ�د 

0� ه�� �-%وز�F�
 ا"ـ�ره 3	%دهـ� ایـ� از  3�13ـ� I#ـ� �ـ� ای#ـH $ورد. ار��Gن  �� ����3�1ن �%ا�  

��  "�د: 

   بدر جنگ ـ

� روی�روی� او8-� ��ر �#@��93 !6��C%�4ن و ا�2م �-�  Dی%
 ر�)ـ�ن هJـ�ه! در 4ـ� ��د 

 از و �%ا�ـ%، �ـ� J3%ات ��0اد 93% از د"�1 3	%د، ای� در اO?�د. ��را��Jق �#�LM در هK%�  دوم ��ل

  ��د. ا�2م  ��Pه از �%�% ��-�ر ه!  ا��3�Bت %93

 او �ـVرگ �ـ%ادر ا���ـJ-�ن)، ه�1ـ% ه#�، (��ر �?	� ه���3م �� 
%یD، دRوران از ��  �� $�Qز، در

�-�ان �� O%ی�د�C4ن �?	�) (O%ز�3 و8-� و "-	�، �3�� �E9ا ر��ل د�?�ر �� �F	-��3. ه�1ورد و $

 روا3ـ� 8�F7ـX ا�ـ� �ـ�  ���ـ و �	ـ�اX�M18 �ـ� (1ـVة �	ـ�اX�M18، �ـ� (ـ�رث �� �	-�ه

 ه�1ورد (V1ه و ��� "��3. رو�%و و8-� �� 7��� و �?	�، �� �	-�ه "-	�، �� (V1ه "��3.  رز�&�ه

  ١ر���3�3. ه /42�� V-3 را �?	� و "?�O?#� �	-�ه  H14�� �ZP ر���3�3، 
?� �� را �Eد

�� در ��0ه� 7��Bاز ی ���ُ�  ِ	ْ�ِ�� وَ « �3"/: (�د]� ای� �� ا"�ره �� ��0وی� �� �Eد ه�� �3  ا��

��ِ

ْ	َ�ْ�ُ��ُ  ا�

َ
�ِ�� وَ  ِ�َ���� أ

َ
���� وَ  ِ

َ
� أ��ٍم  ِ

َ
 �% �#@ یH در را $ن  C1"�  �4-% ٢؛َواِ$� َ#"

   ».ا�/ �� V3د ا4#�ن $وردم، O%ود ((#��9) �%ادرت و (و8-�) ��  �دای (�?	�)و �� ��

   در$���3. ��� از 7��� "C1-% \%�/ �� "�,�ن C4?� از 1-3� از �-D �#@  ای� در

]-" ،�-J�� �3م را ��ر �#@ در �C%�4ن "�,�ن C4?� از �� _٣ �� و �%د � "-�0 راوی�ن« �3ی��: 

  8�F7ـXا�ـ� �ـ�  ���ـ را ��ه ای� �4 ا�3 �3"?� ا��Jق ��  ��# و
ً
 �ـV �ـ� ا�ـ/؛ C4ـ?� "abـ�

3��4���رد در �4   ���
  ٣».دا"/ "%4/ دی&%ان �� $�3ن C4?� در ��� ی� و ا�/ اE?2ف $�3ن 

  احد نبرد ـ

Cی%
��ی#ـ� �ـ� ��V6Kـ% و�ـ%  �-D 3-%و� �� ,%1a� �#?O-! ��ر �#@  "�B/ �	%ان �� در �ن- 

�$رایـeـd ه! �%ا�% در BC8% دو ا(�  �4ه دا�#� در �هK%  ��م ��ل "�ال هJ?! در �##4. (��1  

                                                            

یا,�، . ا+*١  .-١٢، ص ٢، جا����� �� ا���ر

 .����56 ، ��� ا����� . �342 01�2،٢

 .٣٩، صا�ر��د. ;�: �8�9،٣
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��3ـ�ه� �ـ� را �-%ا3ـ�از �#�Kه �#@، $�Qز از �-D 9ا�2م �-��	% 4%د�3.%O ا�8ـ��	�ـ� �ـ%  -	� 

هـ-f �� داد د�?�ر و �ML3 %-,����  �##4 $ن از د"�1 ا(?8�1�  رE#� از �� 4%د ��?L% ا� ��P  �رو

   h%� .�##4 را (��س �ML3 $ن 3	�ی� و��

16� ��-�ر DL3 دار،�%I! ز��ن، $ن ه�� �#@ در� د�ـ/ �ـ� ه�C-1 را �%I! روازای� و دا"/ 

� ��ا�3 و د8-% اO%اد��
%یD �#@،  ای� در �P%د�3.  !I%��
	-�ـ� از دارا3ـ � �ـ� 4ـ� �	�ا8ـ�ار �#ـ

/��K" 0%وف� از �ـB Zـ�ی داراC3ـ�ن�ـ%I! �#ـ@، $Qـ�ز در و8ـ� 4%د3ـ�؛ ا�b?3ب ��د�3، 

� د�/ ��  �دی&%��7 �?C4  �3�" و �3�&3%� ��� رو(ـ� �8VـVل و \ـ d0���I%� *! در�

  ,=ا"?#�. O%ار �� �� اO%اد"�ن و ,%دی� 
%ی�P� Dه

��د: �e7دق ا��م%O »!I%ه داران��P�  h%" �3 ا(� �#@ در %J3 �3د��ـ� $63ـ�  ه�1  �4 �د�ـ/  

�   ١».ر�-��3 ه /42�� 7��

� ا]-%ا�����4« �3ی��:  �4 !I%داران� Dی%
  ٢».��د 7��� داد، "�B/ را 

� �0-ـ-� �6ـ/ �1ـ%، �ـ%گ از �ـZ 4ـ� J3ـ%ه"ـD  "ـ�را� در Eـ�د هـ�� ا(?�Kج در 7��

�J-�E  �-BC� ،% ,%دی��ع ای� �\�� �-B� د: و 4%د��%O   

�-�ن در $ی� ��,#� �Eا �� را "�1 �1" V� �� � را �	�ا8ـ�ار�#� داران�%I! از �� �3 �4 ه�/  �4

 3ـ�م �ـ� $3ـ�ن 2Qم J3%، �3 ای� "�ن  C4?� از �Z اVOود: ا��م �ZP ��"�؟! C4?� ا(�] �#@ [در

�ه-�e �4  �Bاب  Z� /"دا"/، در ��ان �-� ���(�8 در و $  �4 D3ده� d4 و 4%ده D3�1CI 

� ��د، "�ه �%خ� :/J, �� م�L?33! ا����ار V� �1+�13� را  .!C4 �1" �� ردیـ� �ـ� او دی�ن�E و 

�?�L�� \%��ت و رO?! او �#@ �� �� و8� C4-�ی�؛ 4#�ر را �Eد  �-� ���ـ� و "� ��ل و رد او و  

 را 7��ـ� �ـb#�ن ه1&ـ� "ـ�را ا�)�� "�. دو3-! 14% از �4 4%دم وارد او �%  �\%�? I#�ن$ن

qی�a� .�34٣%د  

���3ه� �+/ اO%اد و 4%د هVی1/  
%ی�P� Dه 3	%د، $�Qز در%O ا�8ـ��	�ـ� �-ـ%  	ـ� ��ایـ� دیـ�ن  

�#+e و ���9ر #� r1� ی!، $ور��#Q /�� د�E را h%� .�34%د   

 و 4%د3ـ� (�1ـ� $3ـ�ن �� ��د�3، $�3ن 14-� در �4 �93م��اره ,%وه� و و �-8�� �8�E ه#&�م  ای� در

Z� ن، از�C#?C4 از /C� �6	� �� �3�1ن���� ز��ن،ه! �%د�3؛ ی�رش Bز�3ن از ی Dی%
 3ـ�م �ـ� 

                                                            

 .6٧. ه��ن، ص١

ی ا,�،. ا+*٢  .6-١، ص٢، جا����� �� ا���ر

 .5٠-، صا����ل. ;�: 82وق، ٣
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 ��#ـ� را $3ـ�ن �ـ%I! ��د�3، $��ه �#@  �-�ان �� 
%یD �%��زان ��Cیq �%ا�  �4���1L �#/ �1%ه

 از $�3ن �Jeف �Eرد، ه! �� ����3�1ن �#&� $رایD "�؛ ��ض �#@ و\r 8+�9، ای� از 4%د.

���3ه ار�	�ط ��"-�، ه!%O�����3�1ن و ,%دی� 
rM اO%اد ��   /�B" �3رد�E د (�ود و�?Jـ% هJ3 

   ر�-��3. "�6دت  �� �	�ا X�M18�� V1)ة ���1 از ا�2م، رز�#�,�ن از

 �#6ـ� و 4%د3ـ� Oـ%ار و ,%دیـ� �?V8Vل ����3�1ن از ��-�ر� رو(-� ،�9-��	% "�ن  C4?� "�ی�0 ��

 در 93-ـ%��ـ  �ر"ـ�د� �� ز��ن ای� در 7��� ا��م ���3�3. ()%ت 4#�ر در �"�1ر اC&3/ اO%اد

�9-��	% 4#�ر %-C1" ���Cـ%�4ن �Bـ%ر ه�� ی�رش �%ا�% در ا�2م اuC8ن��C-� !-9ا� از و زد  

� (%ا�/�  4%د. 

� ا8+�ی�ا��ا���� �3ی��: � هـ�� د�ـ?� COـ�ر �63د3ـ�، O%ار �� �� �9-��	% ی�ران X8�Q �4  ه#&�

d�?b�
	-�� از ا� د�?� ,% ./O��R ()%ت $ن ��� �� د"�1  #����#ـ 
	-�� از ,%وه� و �3�#4   

�3��ر �#&�6I ��Kر $�3ن �-�ن در �4 �	��#�ة �� !CI �� یـ�رش �9-ـ��	% �ـ�� �ـ� Eـ�رد، 

�9-��	% �%د�3. �� ���د: 7��%O ��1) را ه� ای� rO�4. د ��ـ �-ـ�ده 7 �4��� $ن �ـ� �#&-ـ�، 

�?J%ق را $�3ن و 4%د (��1 ��د �K#� %J3ه �4 ,%وه ./E�� ر $�3ن���#I  
ً
 "�r1� �3 ه! ,%د ��Kدا

 از J3ـ% 6Iـ�ر 7��ـ� (1ـ2ت، ای� در 4%د. دrO را $�3ن  (��1 7��� ه! ��ز 4%د�3؛ (��1 و

%6���3ن
�B%ر �4 "�  "#-�ه $��1ن از �eای� روز $ن C4/. را دی&% J3% ده و $�3ن  �� :/J, »% 

� % و ذوا�)"�ر ا% &�����ـ�د: 4-�/؟ ,�ی#�ه  �4 4%دv� �3ال �-��	% از ».	*� ا% %O ـ�-w%	� 

   ١ا�/.

  احزاب جنگ ـ


%یC-�ن �E$  @#� !6%ی� �� %	��C%�4ن .��د (اV)ابE(#�ق �#@ �9-� %
 3-%وی�Cن هD  �1ی

� ,J?#� و ,%H14 �#?O ه!  دی&%ان از و 4%دr1� �3 را���ی#ـ� و ��م،
?� را ی�راD3 و �-��	% روی! 

� �Qرت را�� و #4-!����b3 .�3اه� $�3ن از ا]%� ه-f دی&% و ,%دی!�%  

 %O?#ـ�ی�= را ��Oر� ���1ن ره#�1د و �%$���I  �3ره BO% �� د"r �1-و� ���6! �%ا�% در ����3�1ن

�?-و\I-� 0# در را د"�1 ��  ی��رویرو راه �ی�6?% �4، %J) ق�#E ��  .دا�3/

%6��ن �	�ود، �� �1%و �#@ ای� در
 ��"ـ�1ر  �ـ� �Vیـ%ه"	� �#&��K  دRور�%ی� �4 �%ب �3

                                                            

 .٣-٢، ص١6، ج�"ح ��� ا�����ا831ی8، ا+� . ا+*١
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�� /Oرا او و ر ��ار Vد ه%� �� �%ا�%  �#&�� O%ی�د و 4%د �	�ر E#�ق از ا�X �� "1%د�3، � �-C4 

�	�رز و �� .�-	�F f-هZ4 V� �   �3اد. ���[ او  �� 7��

 و 4ـ%د ��اLOـ/ �9-ـ��	% �%ا�K3م �Eا�/. �	�رزه اذن �9-��	% از O%اوان ا8?�1س �� ()%ت

%-C1" د�E را ��و داد او   ����د. د�� (DL در و ��/ �%ش �%  ا� ��1%O ت%() � �ـ� 7��ـ

�-�ان /Oو ر ��1%و � ��ود �	��63ی/، در و "� در,-%  �� dM8 % �%ورد,�ر�د"�1  X8�Q دی�%, 

   �%���3. ه42/  �� را او �� �C3/ اش �-#� �% و

� �eرت �� ده�ن $ب �1%و ه#&�م  ای� در��7 /Eا و ا�3اV��3 ./J, � در و �%��Eـ/ 7��

�-�ان  @#� �#I ���
 �K0ـX ��د3ـ�، eـ+#� ایـ� ,ـ% �93ره دور از �4 ����3�1ن 4%د. (4%/ 

�8+��9 از �Z ()%ت ا�� 4%د�3؛  /C,%� را د"�1 و ��ر���3. ه42/   �?
 وا
0ـ� ای� �ّ%  از و

��د:  "�، �vال%O » ْ�
َ
ُ�. -�َن  +

َ
  وَ  �ا#�  /

َ
0

َ
(
َ
1 ���َو23ْ   4ِ

َ
5

َ
�ْن  6ُ �

َ
7ِ8َْ��ُ  أ

َ
  أ

�
9:َ�ِ �(

َ
;�  ُ��ُ-7َ�َ

َ
� 

 �$َ�  <َ=&َ �# ��  .
ُ
>  ُ��ُ

ْ
*�َ

َ
+  ِ�� از ا�3اE/. ده�ن $ب �eر�! �� و 4%د ���رت ��درم �� او ١؛ا�*�ِ  

3� ز"?D �4ر ای��	a� .ل ای� در را او ا,% �%�-�م "�م�)  ،!CB� �� /6� �-B�� !ـ�. د8ـ"�� 

 و] اEـ2ص رو� [از را او �O .�#-C3 ZP%و 1CE! و "�د $رام د8! �� 4%دم ره� را او �6/،  ��ی�

   ».�E !?C4ا ر\�� �%ا�

��8��  ,�ی�: 

 �1ـــــ� اEـــــ2ص $�ـــــ�ز ��ـــــ� از
  

ـــــ-% " qـــــ ـــــ% دان را ( 6M�ـــــ� از  Qد 
  

ــــVا در Q %ــــ � �ــــ�ا3 ــــ/ ��6 ــــ/ د� Oی� 
  

ــــــ-%� زود C1"  ــــــ%$ورد ــــــ?�O/ و � " 
  

ــــــ�و او E /Eــــــ�ا ــــــ� رو� در ا3 �� 
  

ـــــ�ر b?Oـــــ% ا ـــــ� ه ـــــ% و 3	 ـــــ� ه  و8
  

ــــ�اE/ ز�ــــ�ن در ــــ� $ن "C1ــــ-% ا3 �� 
 

ـــــ%د ـــــ�ر او 4 ـــــVا ا3 QیD �ـــــ�ه� 4٢ 
 

�+�Jظ د"�1 �0%ض از ��ی#� 7��� ()%ت �Oا�4ر� �� .�3�� 

� C4?� ی� 4%د 13� "%4/ 3	%د ای� در 7��� ()%ت ا,%� "�Bـ/ �V ا� �K-?3 3	%د ای� "�، 

  �3ا"/. �� در ا�2م �%و�3ه "�ن  ��?� و ��(-�، $ی-� �% "%h �-%وز� ����3�1ن،

�	% �4 ��د �6/ ��ی��-� ����د: 7��� ()%ت �Oا�4ر� ��رد در 9ا�2م ,%ا%O » 
ُ
ُ#Bَـ�َرَزة

                                                            

١�B��# . ،١، ص١، جا�����--. 

٢ ،C�1�� .#��$� #��%� اول، ص EF١56، د. 
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 �ْ�َ�ِق  یHْمَ  َ	Bِْ�ُود7ِDْEَ�ِ  <ِ�ْ  Fو َ	ِ*ّ
َ

5
ْ
  ا�

ُ
0�َ

ْ
�
َ
ِ�� َ	0ِDَ  ِ#ْ>  أ #

ُ
� أ

َ
ِ"��َ#L یHِْم  ِإ�

ْ
�	�رزه  ١؛ا� � روز در ��

�/ روز �� ا�?!  ه�1  �	�دت از �	�ود، �� �1%و �� E#�ق�-
   ».ا�/ �%�% 

  بريخ جنگ ـ

� ا��م  V-3	E-% �#@ در��7 |��O %د	د 3��ا�3/ و �� ،X)َ%�%6��ن َ
 و اh�E �#BO �� را ی�6د 


�رت �� � 4ـ��3ن $E%ی� و ��زد ه�1ار  �%��زان ورود �%ا� را راه و �%4#� �� از را E-	%  دروازه ا68

%ME ه! در را ���B� �3�1ن و���   ��زد. $��ده "%"�ن از را 

� �1% �� �	�ا��8�7��� ��« :�ی,� �� (O-/� ی ا,% �4 "�  دادهB��ـ داده �ـ� �ـ� ه�$ن از �

  :��د �6?% ٢���%خ "?%ان از !ی�%ا "�،

١. �-%	���؛ و��د ��  �O%ز�3ا3 او از و در$ورد 7��� ازدواج �� را Dی�E د�E9 %?Eا �$  

� ��ز ���K �� �4  ی�دره� ��1م �9�	%-� د�?�ر �� .٢�،�" �?��  ،�" V� �3 در�E ���  ؛7

  ٣.»داد 7��� د�/ �� را ا�2م �%I! ()%ت 	%،-E �#@ در .٣

13� V��3ا ��� �� I%ا ,J/: و
�ص ��0 �� ��0وی� روز� �,� یـ�د �ـ� ه%,�ه  �� داد: ���[ او ؟ی

�� /�-(O ��� �� ،!?Oرزو ا$ ��� �4ش  �ا #4! Bرا $�63 از ی ��  دا"?!:

��ی#� در را او �9-��	% �4  �روز .١ �-C3�� د�E ار%
 �ـ� و رOـ/ �	ـ�h �#ـ@ �ـ� Eـ�د و داد 

���7 :/J, »�#َ
َ
8َ7ْ� أ

َ
ْن  1

َ
=Hَن  أ

َ
1  ��#ِ�  ِL

َ
�Mِ�ْDَ�  َه�ُروَن  <ْ#ِ �&َH#ُ  


�ُ  ِإ%


;
َ
  أ

َ
Bِـ %

َ
;� $یـ� ؛�Eْـِ��  

� �%ا� ه�رون  �4  �دار را �#Xa ه�1ن  �� �%ا� ��  �4  �CE ?�-3#�د��� �Z �4ای� �V دا"/، 

�� از �%	��� �b3اه� �-�$.«   

�ـ�د: E-	% روز �E9ا ر��ل .٢%O » <�Oِ	ْ
ُ َ
P  

َ
Lای   ا�7

ً
�ا

َ
R  

ً
S3َُر T:ِی   َ�


�ُ  وَ  ا�*

َ
�H&ُوَ  َر � UB:ِی  ُ�


 وَ  ا�*

 ُ�
ُ
�H&ُارٌ  َر 7-  ُ7�

َ
R  ٍار 7

َ
��4� د�/ �� را �%O !I%دا ؛ �� و دارد دو�/ را ر��D8 و �Eا �P� �4رم 

  ا�/؛ دو $ن  �+	�ب
ً
�1wر� و ا�/ ی�رش در دا��ار؛ از %O و �� ?
 �3ـ�O ،�?Eـ��+�E Dا �4  �و

  ».,�b3 /Cاه� ��ز

�9-��	% روز، $ن O%دا� � 7��ـ� ��3	�ز� �%�� در �Eا و داد او �� را �%I! و �Eا�/ را 7��

 .4%د ��  X-a3�Vر,�  ��-%وز

                                                            

 .٣٢، ص٣، ج�'�	ر&��#� ����+�رC، ؛ ٧، ص٢ ، ج��اه	 ا����ی�،  . ��#� �"!���١

خ٢I E; .نJ *E;د #� دا�ال +"��ر +�ارز;� +�از ا� ،C��.د�+ �K� L� نJ دم� Cا ه� +

٣. ،N4B� *+ 8��ا 	ا() 	٢5، ص٢، ج�'�. 
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%ار �4  �روز .٣ �" %	��، د�/ �#4، �	�ه�� K3%ان �%ان �� �9-����1، F�O ��) را (�-� و 

/O%, د: و��%O ».2*ء  ا�%Xه �  ١».اه*

� ��د. �-C&�م �Eا راه در ��6د �%ا� ه�C-1 7ا�-% ()%ت� دIـ�ر "ـ�K��ن دی&ـ% 4ـ�  ه#&�

� ا\M%اب و �%دی�� ،�3�" %	��-�9 �� �� رو 7���  $ورد. 

 و هـ�O%ا�3ـ�� 4ـ� K3$ـ� �ـ� �ـ�د؛ ز��ن ورد ��ه�1 در 
%ن I#�ی� ()%ت �#&� ه�� ر"�دت

���#3��  �1	� را او ه� رو��� �#@ در �-%وز� � �4-�ـ�ه�� و ��0�ـ� در را او �ی"�1 و دا�3?#�

 6Iـ%ه و زده �ـ�R �#ـ@ �ـ%ا� را هـ� $�ـ?-� و 4ـ%ده (�یـ� را "C1ـ-%ش  4ـ�  �(ـ�8 در ــ �Eد

�3��%6
  ��د�3. 4%ده �%�-! ـ ��د ,%�E �?Oد �� �#@ �-�ان ��ار�H و �Vرگ  

h%دی�1-�ن و ه�� V-3 ZB� را او ��#�ان � �	% �-%وز�، �1�ه�� رو� %-C1" د�E 4�B)� 4%ده  

   "�د. -a3	�Cن ��د، او ه1%اه  �#@ ه���-�ان در ه�C-1  �4  ��-%وز $ن �� ��د�3

�93� �ه� ر"�دت� �ـ�ره�یـدرا 9ا�ـ2م �,%ا�ـ ر�ـ�ل �4 ��د  �
�ر �� �ید از �����ار در او 

��د%O: » �3��� �ـ�  ���ـ %-"C1ـ و �Kی�E ]%وت :ا�/ وا��?� I-V دو �� ��، �ید O%C/-� و ی

�ا� X8�F!« ٢  

3���ز  �4  %��/ ا�B) �� #@ �� "�، �63ده ()%ت دوش� ���4�3 -،� M��
 داد رخ �-��ر
 و �-

  ."�E /�Bرد 7%-ا� ()%ت �ه� ر"�دت �� د"� �1	V �6-3 3	%د �� �یا در �4

  7علي امام سياسي مرجعيت .2

 هـ�ف، �یـا ��  و�eل �%ا� ا�/. :/-�  اه� و�-�J دی�، از ����ار� و �Eاو�3 ا(�Bم ا�%ا�

��a� /��B) زمR ./را�?� ای� در ا� %	� ز�ـ�م و(ـ�، ��J-% و ا�2غ دری�O/، از ��9 �0-�

   4#�. ا�%ا را ا�2م "%یO%, �� /0/ د�/ �� ��ی#� در را ����3�1ن ا��ر

��ن ��6ه �% DL3 ای� ()%ت، $ن از ��0��
%ار :ا ./O%, ـ�I%, ـ�� ��ـ� �ـ-D 4ـ� (ـ�اد]$ 

/��B) ��  اه�  �%ا�   $�3ن 3%�-�، :/-�ا3+%اف از ���,-%�  � Rزم هـ���2ش ا�2م �-��

   دا"?#�. �	=ول را

  ه��  �3�E�� "	�O #�)-�8 �3%ز�3ش، دو و 7��� ا��م ه1%اه  �� �1F�O3 ()%ت ���1 از

                                                            

 .١٢٠ص، ٧، ج/.-, �'+*. ١

٢ ،CO�� C8K�8�3� .�0�1 ٢٣٣، ص٢، ج�3"ه. 
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� ا�a3ر و ���6%ان� �#?Oرا $�3ن و ر ��از (�1ی/  /����#�ن ا�-% وRی/ و اv�� د��ت �  4%د�3. 

� #�ر�ید 
?-	�ا���� �% را �E9ا ر��ل د�1F�O3، %?E ـ و��6 ا��8 4ّ%م ـ  ���« �3ی��: 	4%� 

� ��ار� �Eا�ـ/. �ـ� یـ�ر� $3ـ�ن از و ,%دا3-ـ� �ـ� ا�a3ر و ���6%ان ه�� �3�E در "	��3 و 4%د 

� ا�a3ر و ���6%ان� :�#?J, ا� %?Eا ر��ل د�E /0-� �� �� %B���ا,% "�؛ ��1م ا �	
4ـ�ایـ� از 

%B���ا ��ام �4ر ای��
� "�1 ��%�! و "�ه% [���،] 4#�، ا� ،��$ �� �� %B���0/ ا-� �   4%دی!. 13

���د: ـ و��6 ا��8 4ّ%م ـ  ��%O ����GCل  ��Q و �-O�� ا ر��ل�E9 دم؛��د ��#�ی�ه $ی� ���4  

��� ز�-� �% را �9-��	% �#�زه  �� و ,=ا"?! ��/ در��ره �� $��م �B) �� اعV3 !دازم؟%P�   

�1F�O3 :د��%O ��+8ا��ا �� �J-د و��E ن�#I�4 اوارV� ،د���1 �١».4%د    

�ـ�ه ()ـ%ت $ن �-ـ�دت�ـ� 4ـ� اa3ـ�ر و ���6% ز�3ن �%ا� "�6دت، ��?% در 3زه%ا ()%ت$ 

 اa3ـ�ر و �6ـ��%ان 4ـ�ایـ� از و 4ـ%د ا�ـ%از ����3�1ن �-��� و\0-/ از را اش ��3ر\�ی? ��د�3،

��د. ا�L?3د "�ت �� ,%O?#�،  �3دی�ه را :/-�  اه� در��ره �9-��	% ه�� ��Jرش%O٢   

� ()%ت وe-/ ه#�1-�#	��%ا�ـ! در ()%ت $ن ��J8�bن ()�ر و "%4/  از ��3ر\�ی? �%  

�-O�� د�E Z� د. را�?� ای� در "�6دت، از��٣   

� ا��م��7 V-3 �1 �-��/ را�?�� درF�O3 %	
�Jbـ را ا�ـ2م �ـVرگ  ��ـ��3 $ن � زیـ%ا 4ـ%د؛  

�1F�O3 /-eد 4%ده و�� %	
�Jb او � وe-/ ای� �� ()%ت $ن 4##�. د�O "	�3&�ه را او و ��"�  

�%دم ��  ��-�� ه�	�رز و �3�16O �4 !?� ,رV��  %� � از �0ـ�  �هـ� ا��3ن�� V-3 ا�3؛دا"?� روا 7��

�?L-�ن ا��م (�E �3�16O �4 qد rه�� و "�ه \�ی��   ٤"�. �Eاه� ه1&�ن دا�#&-% $ن �-�

   7علي حضرت سياسي هاي فعاليت .3

�%(�� دو �� �9�	%-� از ��0 7��� ا��م ���-� �ت-( !-�L� ـ�� هدور و �ـ�Bت هدور "ـ�د:

��ار��  .�ز


ت هدور  ا��)��    �ز���ار  از �����و� ی

� ر��ل ر(�/ ز��ن از�هK%�، �٣ ��ل در 7��� O2E/ ��  �هK% ی�زده! ��ل در 9,%ا
                                                            

١ ،Cر�B�4 دی�E� *+4 و ا�'-�45 .ا���� . ٣٠ـ ٢٩ص  ١ج، ا

 .  ٢٣٣، ص ١5. ه��ن، ج  ٢

٣ ��+8�3�8�I ،82ر .،  	�& ی  . ٨٧، ص �� ا���ر

٤ 8�K; 9ST .C ،���8 ��1)� زه"ا	٣-١-٠-١ص ،3ز�. 
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�#�ن ا�-%  ��٢��8 ��Bت دورانv� �   ��د. 7��

��د؟ ا��bذ را ��Bت �-��/ 7��� ()%ت ��ت ای� در I%ا%O  

D-� �4  $ن از�� � او\ـ�ع �ـ�  ���4ـ�ه 3&ـ�ه ا�ـ/ Rزم "ـ�د،  �%داE?ـ� 7ا�ـ�م �ـ�Bت I%ایـ

�0��� ��   ��"-!. دا"?� �9-��	% ر(�/ از �Z دوره در ا�2

�Kـ�ل ��4ـ�ه،  �ز�ـ�3 در 6��3ـ�ر  
�رت �یا  �� �%ب 
	�ی� ,%ایD و ا�2م �%یr ر"� � $"ـ#�ی

q-1� �� X?B���ی#�، �K3$ �4 �� ��د؛ ر��ده ����1ن��زه  �ه� 
	-�� از را $ن �8�0-! و ا�2م   /b?ی�� 

 رOـ/. �ـ� "�1ر  �� 
�رت ا�3از CI! ��"�،  ر��8/ ,�ه ���ه �4$ن از �-�C Dنیا  3&�ه در ا�2م،

� �هـ� ,%ایD د8-� �� روازای�+Mـ� "ـ�ن�ـ�اع ه%,�3ـ� ا�ـ2م، Vـ?2ف و 3ـEا V-I3ـ� � دا�Eـ

��   $ورد.  O%اه! را �3����3�1ن از ��-�ر� ار��اد  ز�-#� ��ا�3/ 

 ر�ـ�ل د�ـ?�ر  ا3&�"ـ?�  �3دی�ه �� ���6%ان از "�1ر� و ا�a3ر ،�9-��	% ر(�/ �� �-�ن، ای� در

� در��ره �E9ا#-C3�� %-��#�ن اv���ده ا�2ن �Q !Eی% روز در 7 �4%O ،د��در١ Hا��6 ی�� 

،%ME%� �J-L� را �e%� ?��
 ا�ـ��B% اa3ـ�ر، Qـ��O&-%� �ـ� �%ا�K3م و داد�3 
%ار اV-&3 ه%اس �ر

   ,%دی�. O2E/ ,��  �%�3ه

Z� از %	��-�9 ��0 ا��ر هادار �%ا� O%د �%ی� "�ی�?�  7����� � ا�ـ2م ه(ـ�ز در و ��د  �ا�2

f-هZ4 93% از ،/�-(O ،ا�L� ،D3ا راه در ��6د دا�E ت ��ی% و�Je � او �Lـ�م �ـ�  �ا�3ـ� 3��8

13� ه$ی#� ره	% را ()%ت $ن �E٢ا، د�?�ر �� 9ا�2م �-��	% ه�، �"�ی�?& ه1-� د8-� �� ر�-�. 

����3�1ن �O%0�� ا3?�9ر و ��د 4%ده � /O�0 ر�از  %	� ره	ـ%� و ا�ـ�ر ز��م ��E9 ��e�O2ا �-�

 �eـ+# از 7��ـ� و ,%دیـ� �#+ـ%ف ره	%� ��-% و I-� �C3# ا�� ,-%د؛ د�/ در را ����3�1ن

�V4% و �-��/ !-1a��%-, ر هادار�����3. دور ����0 ا   

� �I و\0-/ ای� در 7��� ا��مC#4وا ��  ��"�؟ دا"?� ��ا�3/ 


%ار ��ز��%�3"/ دوراه� �% �% ()%ت $ن :/O%, م �ی�-
 ���#ـ�ان �2
ـ� 14ـH �ـ� و 4ـ%د  

Dی�E �4 /��B) وع را ��ی�%C� 13��?��� ا��+�  �� دا�3?#�،  ���/ و "� �B) ـ� را(	
 

��� ��Bت �ی و 4%د؛ �� او\�ع ���-! و 4%د ���ـ��3�1ن �2BCت (� �� ا��Bن (� در و "�  

� �Eد دی#� و��یd دادن ا�K3م و� ./Eدا%�  

                                                            

١» . ِ�Sَ
َ
F ُه

َ
Y�ْ�َ �ُBْ

ُ
ـ�ُ  �] َ�ْ* #

َ
1

َ
\

َ
 َ�ـْ* �

ْ
ل

ُ
ـ\

ْ
 َ�ـْ* Lَ�َـَُه َو ا�ْLُ�ُْه َو َ��ِد َ�ْ* َ��َداُه َو اYَواِل َ�ْ* َوا ]�Kُ

]
ُه، ا�1

َ
Y�ْ�َ).« �#ـ��

  )٢٠١، ص١، ج��اه	 ا����ی�،  �"!���

 .5٧ �. ���8ه، Jی٢
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�رت ��  ���� �� ()%ت ا,% I%ا�4 3	�د؛ E%د��#� اول راه ���ـ/ �X)�a در�eد �93�B) 

�%�� ،���/  ��  دل و ��ن از �4 را �Eد �VیVان از ��-�ر� $���ـ د�ـ/ از ��د�3، ��L?0 او ا� داد. 

V-3 -�ر� ,%وه��از  ���+e %	�� C4?� 3	�د�3، را\� ا��م ره	%� �� �9 �4-�� .�3�"   

��\r ا��م ��L�� �ML3 در ره	%�، ��\�ع در ه%I#�  ,%وه ای� �?O%, �3د��و  ��ه%   � را\ـ� د8-�

 و �3ا"ـ?#� ()ـ%ت $ن ��  �اO2?E دی&% ا��ر در �&-%د، 
%ار 7��� د�/ در ا��ر ز��م 3	�د�3

�B1��V4% در ����3�1ن 
�رت ��ه، ای� "�ن  C4?� �� ��د  �� d0\ .ای�%,  

� ا�2م ا��6ر �4  ����3�1ن �-�ن در �#��LOن ()�ر� یH در �4 ��د�3 �#?9% ه�C-1 و8� 4%د�3،

/e%O X��#� از 7��ـ� ()ـ%ت Eـ�ددار� اeـ�� ��ا�ـ� از یBـ� �3V#ـ�، \%�� ا�2م �� 


-�م �%ا� ا���J-�ن در�Eا�/ ��L�� در ()%ت $ن  �4 ��د د8-� ه1-� �� ��د. ���+��3 ا�?%اض 

��د و داد �C3ن واD#4 ا���B%، دو8/ �� �	�رزه و%O �4  �6د �یا#C-� 3�M-"�
aـ� �� را $ن و ا�/   


� ای�Kد%J� و ��زدن \% ���6  	�3�1ن ����   ١.�ا 4%ده �M%ح 


	�ی� و ه� ,%وه از ��-�ر� ای�، �% �2وه� ��د�3، "�ه ����1ن �9-��	% �E$ %1% ه�� ��ل در �4  

�ه#&�� ��د، B3%ده �J3ذ $�3ن دل در ای�1ن �3ر ه#�ز 8�و  �4 %	E /"=,در %	��-�9 %C?#� "ـ�، 

!I%� و ار��اد /C,ز�� �� /���/ �� و �%اO%ا"?#� را �%�?�B) ����ی#� در ا�2 /J8�b� 4%د�3 

�، 3-%و� ,%د$ور� �� و�� ��6ی� "�ت  �� را ��ی#� �93�  4%د�3.

V-3 ن�-����	%ان و 3	�ت �-� �-Q3#� درو�� 1�-�� �ـ�ه% eـ+#� در �ـ�Kح و �F-+ـ� 4ـ=اب، �

   دا"?#�. را ��ی#� �� (��1 
�a و $ورد�3 ,%د �Eد دور 3-%وه�ی� و �O%Fاران ه%�4ام و "��3

%ME ��1)  ���ی V-3 رو�-�ن ا(?8�1� � ز�ـ�ن $ن �ـ� زیـ%ا ��د؛ ����3�1ن ��	6 �%ا�  �دی&% 3&%ا3

�  ��� ME%� را ����3�1ن رو�-�ن، و ��د�3 "�ه در,-% رو�-�ن �� ��ر �� ����3�1نL�� �� 4%د�3 

� در و� ?e%O�
-�م �� د�/ 7��� ا,% 4##�. (��1 ا�2م �V4% �� �4 ��د�3   �3�+��� �� �� زد، 

d-0(� 6	�� ��E�3�1ن، دا����ـ ه� �رو� د�/ �� e%O/ �6?%ی� � \ـd0 ایـ� از 4ـ� اO?ـ�د 

  4##�. ا�?�Jده

�ـ/ �4ـX �� اe%ار ا,%  �4 ر�-� �K-?3 �یا ��  7��� ا��م  ا��س، ای� �%�B) ،4#ـ� � و\ـ0-?

D-� �� ا�/، "�ه  ریb?� ا�2م �63ل $�-�ر� �%ا� �4  ���4 ه�� �Eن و �9-��	% ز(�1ت �4 �ی$ 

� ه�ر ���  �%,Vی�. را دوم راه روازای� و رود 

                                                            

١ ،��`�8�I .��94 �� �ا����� .٩6، ص٣، جا
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���a� /-0�% ا68�، ره	%ان �%ا� ��ه�  O���B 3-�/؛ ه�ف �-��  %�R�� دار�3. $ن از   


ـ%ار دوراهـ� �% �% ره	% روز� ا,% 8=ا �	qL+� ،�Cb ه�ف  �� �4 ا�/ ای� �%ا�  �ره	% و��د 

/O%, ی% وV,�3 �" �4 ن از�-�� ه�ف، و ��Lم Bی#�، را یV,%� ی���م از �L� را ه�ف و �%دارد د�/ 

   ��1Cرد. ��Lم

�=�4ر، �B3ت ,%O?� 93% در �� �� ���E �"رو ���B%ر �8�M	� از ��0 7ا��م I%ا �4 "�د qـ) 

�0ـ دورا�3یCـ�، و eـ	% �ـ� و داد �ـ%�-| 
-ـ�م �ـ% را e	% ا���B%، �% "�ی� ا�?%اض و �Eد��� 

�� از و �3ا"ـ/ �2
ـ� ��ـ��3�1ن ا�+�د �� ()%ت $ن ا,% داد. �K3ت �Vرگ  �ME%ه� از را ا�2

X
�13 اE?2ف وE-! ��ا ،�-�%� V,%13 ا��زه ه��	% �اوe-� د�/ از ����3�1ن ره	%� داد �-� 

   ١اO?�. دی&%ان د�/ �� و "�د �Eرج

� ی�د I#-� دوم راه ا�b?3ب و د"�ار دوراه� ای� از "ME �-LCL	� در 7ا��م�:�#4   
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
  ا�

ً
ـ��

َ
 ردا� �ـ�٢؛/

/O2E و 4%دم ره� را �� ��دم ا�3ی�C ای� در �4  �(�8 در رO?!]، 4#�ر در�-�-�م[و $ن از را �Eد دا

 �%�LJEن �+-� ای� در ی� و �&-%م] را �%دم و �Eد (q [و V-Eم �� ی�ور]�� ��ون [و �#�6د�/ �ی$ �4

�+-M 4#!؟ e	% ا�3، $ورده ��ی� �4 ���1? و�� �-% را ��ا�3ن و O%��ده را �-%ان �4  ��%دان و �#4 

 ا�/. �V3%دی H��L �� �%د��ر�، دی�م [��
	/] دارد. �وا� ر�3 ��  �ز�3, دم وا��-� در را ��ای�1ن

�و8 ورزی�م، "B-	�ی� 8=ا  �� �4�  ��   ».دارد ,�� در ا�?�bان و CI! در �Eر �4 ���3م 

 ا�ـ2م، ا�ـ�س (Jـ� �#�9ر �� �-��� ا3+%اف �%ا�% در �Eد e	 %�� V-3 دی&% ��ارد در 7ا��م

�ـ�د: و 4ـ%د رو "ـ�را ا�)ـ�� دی&ـ% �ـ� ��1ـ�ن، �Q$ /O2Eز در ���1 از ا�/؛ 4%ده ا"�ره%O 

� �Eب«� او\ـ�ع  4ـ�  �ه#&�� �� ��,#� �Eا �� �%م. "�ی�?�  /O2E�� Z4ه�1 از �� �4 دا3-� 

   ٣».4%د �Eاه! ��اراI#�ن  ه! �C3د، �?! دی&%� �� �� از Q-% �� و ��"� رو�%اه ����3�1ن

                                                            

١9ST ،���34I .،  :ی� .٧١ – 5٣ص ، 5-"ه =-9�ای�ن ،؛ ����ای�، �١٧٣C8K – ١-١، ص�"وغ و

 .�٣ �4a، ٣٧، ص ��� ا�����. ٢

 .٧٣ �، �١5٢4a. ه��ن، ص ٣
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V-3 :د��%O »�
%یD 4%د، روح 
	� را �Eد �-��	% �Eاو�3 �4  �ه#&� �� ،�&��� �% را �Eد �Eد�4 

�ـ� و8ـ� ��زدا"ـ/؛ �Eد (q از ��دی!، �% "�ی�?�  ه�1 از ا�/ ره	%� �� �4 را �� و "1%د ��Lم 


� ای�Kد از �6?%  ،��%د��ر �4 دی�م%J� ن�-��ـ%دم زیـ%ا ا�ـ/؛ $�3ن �Eن "�ن  ریb?� و ����3�1ن  

��  ���3#� دی� و ��د�3 �=ی%O?� را ا�2م ��ز, �BC�  �ّ�1�HI�4 و ��"� 4%ده d4 �4 ��د "-% از 

� ���O را $ن �JQ/، و ��?� �%ی�� /E�� و HI�4د، �%ی�%O وارو�3 را $ن ��   ١».4%د

�#�9ر �� 7��� �%�-X، ��ی� �J) در ا�2م، 4-�ن ���L� XaQ ،/O2E ت�B� ی�. راV,%�   


��� و ���ا��ی�� �
ع از  ��
ت���ی����  

� ا�ـ/ �%�3"ـ/ 
	ـ�ل در 4ـ�   ��-��ـ 
6ـ% �0#ـ�� �ـ� ه%,V 7ا�-% ()%ت  ��Bت� ا�ـ2

�� /-8�����#�ن ا�-% ی#0� 3	�د؛ ��"�، v� و ���0ـ� �%  �93رت از را �Eد ,�ه f-ه دوره ای� در 7

/8�E2ح در  دeر ا��   P3#�ا"/. ��ا $ن ا

� ��رهدرای� ()%ت���ی�:%O ...»V-I�  �4 ا%� ��د ا���B% اF%اف در �%دم ا�?�1ع 4%د، �3را(/ 

�4##�.[و
? �-0/ او �� �4  �4 �-#I � Eـ�د CIـ! �ـ� �4ای� �� دا"?! 3&� د�/ $��] �-D و\0

� و ��ز,C?� ا�2م از ,%وه� دی�م� ] 4ـ� �ـ�د ای#Kـ� [در �ـ�ز�3. �3��د را 9�+�1 دی� �Eاه#� 

�aـ-	?D 4ـ� ��"ـ! ا�2م در "�Bف و �3��د� "�ه� B3#!، ی�ر� را اه�D و ا�2م ا,% �%�-�م 

�/، از "�3!  �+%وم از �� �%ا��B) رگV�%� ...د��٢».   

�(?ـ و   ا�ـ�م �ـ�د. را�ـ?� ایـ� در 3-ـV �ـ�J-L �%ا�% در ()%ت ا�?%اض  � �ـ� او یـ�ران از �0)ـ

��\�ع �� �d�?b ه�� �eرت �J-L� ?%اض�3 در ا�?�1ع 4%د�3. ا�E� ت%() � �ـ% و 7��ـ

 �ـ� 7��ـ� 4ـ� ا�ـ/ $��ه ��ری[ در ��د. ا�?%اض ه3�C3� �-1 ا���B%، �� او8-� �-0/ از زدن ��ز

   B3٣%د. �-�1F�O3، /0 ()%ت "�6دت

� اe+�ب  ه�� �3�E �� را 8(�#-� و 3زه%ا �1F�O ه�"X ()%ت $ن���-��ـ ��-% �� �%د  

� $�3ن از ��-�ر� 4#�.  �ی�د$ور $�3ن  �� ��د، 4%ده  �%�-!  9ا4%م �-��	% �4 را� :�#?J, »%,ا D-� از 

  ٤».4%دی! �13 0/-�  �دی&% �� �� ��د�، داده �=4% ای�

                                                            

 .٣٠٨، ص ١، ج�"ح ��� ا�����ا831ی8، ا+�. ا+*١

 .١٠٣٩ص  ،��� ا�����c�F اbIYم، . ٢

٣  ،C4d یT *+ 8�3� .#"�1 ی  .66٨، ص ٢، ج<�ر

٤  ،Cر�B�4 دی�E� *+4 و ا�'-�45ا���� .١٩ص١، ج ا
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Z� �1 ()%ت "�6دت ازF�O3 V-3 %-��#�ن، اv� ���J) |8�a �%ا� 7�� ،���K	�ر ا�2 

�/ و  �#4��J-�E /0- �� ��ه% در "��B) را ��ر�1-/  .���#C�را 4ـ�ر ایـ� ()%ت $ن ا,% ١ 

13�� ری�E�Vن ����3�1ن ����0  �-� در 4%د، � .�"  

 و8-ـ� �ـ%  �"%� (� ا�%ا� در �J-�E دی� 7��� �Iن ���1ن، ��م، �J-�E روز,�ر در ه#�1-�

�� �	L� �1"�ت� ��  4.٢%د ا
�ام�� و8-�  زدن ��زی� �3��E %د �#4، 

  يزمامدار دورة ب)

�%�0-/�4  ای� �%ا� ��Bت، هدور در 7��� ا��م � �ـ�ز,%دد، �9-��	% ره#�1د ه�1ن �� �-��

"2�� $Qـ�ز 9ا4ـ%م �-ـ��	% ر(�/ روز از ����3�1ن، �-� در �-��� ا3+%اف دا"/. e	�را�3 

 ه1ـ� از �9-ـ��	% ��C3ـ-� ��ـ��8-/ ا�� ا�/، ����3�1ن ه�1  و�-�J ه� ا3+%اف �� �	�رزه "�.

  �J) .�#4 را ا�2م ا��س اول، در�� در دارد و�-�J او  ا�/. �% �#&-�

� در را�ـ?� �یا در 4#�. ���,-%� ا3+%اف ای� از ا�?�Rل و �+* �� �4"-� اول  �%(�� در 7��

��4  ای� �� و 4%د "4%/ �%1 �#?Xb "�را�� ایـ� هـ!  V3دیBـ�D3 �� و "�د 13� �J-�E دا�3/ 

X�M�����3�1ن، �-� �� "� وارد �=�4ر "�را� در ��د، 4%ده ا��6ر را  Xـ�Fـ/ داوO2E .ـ�د" 

�%دم �-� در �4 ��د ای� �4ر ای�  �Oی�ه �ی14?% �#3���Mـ%ح O2Eـ/ ��Lم ا(%از �%ا� ا�)� دی&%  

 ��1ـ�ن، از �0ـ� "ـ�ی� 4ـ%د، �13 د�Oع �Eدش از و "� 13� وارد "�را در ()%ت $ن ا,% ,%دی�.

   4%د�3. 13� �-0/ او �� ا"?-�ق و "�ر �� �%دم

�%دم ��ل، �٢ از ��0 �%ا�K3م r1� �3�" و ��-0/ ()%ت �0-/ و 4%د�3 �%� � ا�ـ/ �-��ـ

��1+��، �� ��ا�3/ او ر�-�. 7��� ا��م  �� ��� �%ا� را �-��� ه�� (%4/ در�/ ��-% ا
�ا

����3�1ن !-�%� .�#4  

���7 /��B) ���?D ��ل �#� �� �� �B�D3�-، �� �#�6 �3 را ا�2�B)  ً21� dا,ـ% 4%د. �0%ی 

� �-%ه��-� �� �K4 از �� 3	�د، 7����ـ/ �%ا� ا�2م  �4 دا�3?-! �B) V3-ـ � �ـ� دارد؟ F%(ـ

�/ و��د�B) وز �4 ا�/ ()%ت $ن%�� ا�� 93ـ�م ا�ـ2م �&ـ�ی-! ��ا3-!?� و Eـ�ص (Bـ�

�3�	�8� و �eی� �4 دارد ا��در "�د. ا�%ا  %-Q رت، ای��e ا�2م � و هـ� �ـ�-�� �L�r و "#�ور دی#

                                                            

 .٣٣. ه��ن، ص ١

٢  ،Cد�S"� .?٣6، ص ٢، ج�"وج ا�@ه-. 
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/wا%
�d�?b ه��  ��� "�؛ ?wا%

%اwـ/ دوم، J-�Eـ� از دی&ـ% 
%اwـ/ اول، �J-�E از  �� از �ـ�

� و ���1ن?wا%
� از ه! ��7.   

� 7ا�-% ()%ت�����8-/ �4 ه#&� /O2E را ��،/O%د: �=ی��%O �� ایـ� �� را ����8-/ ای� 


	�ل "%ط �� 4ـ#!. ��E9 �1ا ر��ل �#/ و 
%$ن ا��س �% و 9ا4%م �-��	% ه#4 �4  �#3�1! 




