
کـه  از مباحـث مهـم و حائـز اهمیتـی  یکـی 
بـوده  صاحب نظـران  موردتوجـه  همـواره 
کوفیـان بـه سـپاه  کـه چـرا  اسـت ایـن اسـت 
کمـک نکردند؟  امـام حسـین )علیه السـام( 
کـه بـه امـام نامه نوشـته بودند  چـرا کوفیانـی 
در مقابـل ایشـان ایسـتادند؟ اغلـب اوقـات 
کـه  می شـود  توجـه  ماجـرا  بخـش  ایـن  بـه 
و  فروختنـد  دنیـا  بـه  را  خـود  دیـن  کوفیـان 
اسـت.  درسـت  بلـه  کردنـد.  عـوض  رنـگ 
بـه  کوفـه  فرصت طلـب  اشـراف  از  عـده ای 
امـام نامـه نوشـته بودنـد. امـا وقتـی اوضـاع را 
کوفـه مقابـل امـام  دگرگـون دیدنـد در سـپاه 
افـرادی  ایسـتادند.  السـام(  )علیـه  حسـین 
همچـون شـبث بـن ربعـی، حّجـار بـن ابجـر 
عجلـی و عمروبـن حّجـاج. امـا نکتـه ای هـم 
کـه عـده ای  مغفـول می مانـد. درسـت اسـت 
کردنـد. اّمـا آیـا تمام  ایـن چنیـن رنـگ عـوض 
بی خاصیـت  خـواِص  ایـن  ماننـد  کوفیـان 
چـرا  پـس  اسـت.  منفـی  جـواب  بودنـد؟ 
کوفیـان نـه تنها بـه یـاری امام حسـین )علیه 
السـام( نشـتافتند، بلکـه در مقابـل ایشـان 
برآنیـم  یادداشـت  ایـن  در  ایسـتادند؟  هـم 
کـه جوابـی مختصـر بـه ایـن سـوال بدهیـم.
که در آن زمان یک سـوم جمعیت  می دانیم 
کوفـه شـیعیان بودنـد. عـاوه بر ایـن می توان 
کـه در شـرایط عـادی و مطلـوب عـاوه  گفـت 
بـر ایـن شـیعیان، بسـیاری از مـردم هـم بـه 
سـپاه امـام می پیوسـتند. امـا چـرا در محـرم 
فاجعـه  ایـن  و  نیفتـاد  اتفـاق  ایـن  سـال ۶۱ 
کربـا رخ داد؟ پـس از شـهادت هانـی  عظیـم 
و مسـلم، ابـن زیـاد جـو اختنـاق و اسـتبداد 
آنجـا  تـا  کـرد.  تشـدید  به شـدت  کوفـه  در  را 
کـه بـه دسـتور یزیـد، افـراد را حتـی بـه خاطـر 
تهمتـی دسـتگیر می کـرد و به تیغ می سـپرد. 
اقدامـات سـخت گیرانه عبیـداهلل بـن زیـاد بـه 
چند انگیزه و هدف انجام می شـد. از جمله 
که ارتباط میان شیعیان و امام حسین  این 
گریختـن  از  کننـد،  قطـع  را  السـام(  )علیـه 
متهمـان ممانعـت بـه عمـل بیاورنـد و مانـع 

پیوستن شیعیان به سپاه امام بشوند. برای 
گفته شده، ابن زیاد اقدامات  تحقق اهداف 
گسترده و متنوعی را انجام داد. تمام راه های 
تمـام  بـر سـر  بسـت،  را  کوفـه  و خـروج  ورود 
گمارد و همچنین دسـتور  پل ها محافظانی 
داد تا فاصله میان دروازه شام و دروازه بصره 
کننـد و اجـازه ورود و خـروج را بـه  را مراقبـت 
احدی ندهند. وی به این اقدامات بسـنده 
نکـرد و سـپاهی چهـار هـزار نفـره را هـم بـرای 
مراقبت از منطقه میان قادسیه تا قطقطانه 
کـرد. می توان گفت ایـن اقدامات مؤثر  اعـزام 
کمـر جامعـه شـیعی را شکسـت. واقـع شـد و 
کوفـه بـاز هـم دچـار همـان  جامعـه شـیعی 
مشـکلی شـد کـه در زمـان حضـور مسـلم بـن 
عقیل با آن مواجه شده بود. مشکل این بود 
که شیعیان باز هم در یک حالت باتکلیفی 
و  تصمیم سـاز  منسـجم،  تشـّکلی  و  بودنـد 
کـه تصمیم گیـری  کارآمـد نداشـتند. تشـّکلی 
بـرای  را  و شـیعیان  انجـام بدهـد  را  متمرکـز 

انجـام آن متحـد کنـد. سسـتی و عدم 
اصحـاب  از  برخـی  قاطعیـت 

مانـع از آن می شـد که در 

آن برهـه حسـاس تصمیمـی قاطـع بگیرنـد. 
همیـن سسـتی خـواص و بی تشـکیاتی بـود 
که اجازه فعالیت را از تک تک شیعیان گرفته 
بـود. در ایـن سسـتی خـواص و باتکلیفـی 
کـه مردم  عـوام، ابـن زیـاد تصمیـم گرفتـه بود 
کربـا بفرسـتد.  کوفـه بـه  را بـه اجبـار بـا سـپاه 
کار بـه  حـال شـیعیان بایـد چـه می کردنـد؟! 
کـه شـیعیان هـم مجبـور شـدند  آنجـا رسـید 
کربـا برونـد! امـا در معیـت دشمن شـان.  بـه 
تـاش  نهایـت  ک،  اسـفنا وضعیـت  ایـن  در 
شـیعیان ایـن شـده بـود کـه اواًل جـان خـود را 
حفـظ کننـد. ثانیًا به کربـا نروند. ایـن فرارها 
آن  می بینیـم.  هـم  تاریخـی  گزارشـات  در  را 
کربـا اعـزام  کـه لشـکری هـزار نفـره بـه  زمـان 
می شد اما جز سیصد نفر از آنها به کربا نمی 
رسـیدند. بقیـه در میانـه راه فـرار مـی کردنـد.
همـه ایـن اتفاقـات منجـر به از هم پاشـیدگی 
جامعـه شـیعه کوفـه شـد. اّمـا در این وانفسـا 
هم امثال نافع بن هال بودند. نافع وقتی 
به سپاه امام پیوست که امام حسین 
معیـت  در  السـام(  )علیـه 
سـپاه حـر بـن یزیـد ریاحی 

بـود. پیوسـتن افـرادی همچـون هرثمـة بـن 
َکْلبی، عمار بن ابی  سلیم، عبداهلل بن عمیر 
سـانة داالنـی، حبیـب بـن مظاهـر و مسـلم 
بن َعْوسجه در لحظات آخر، هم قابل توجه 
اسـت. همـه ایـن پیوسـتن ها نشـان از ایـن 
اسـت که افرادی مشـتاق سـپاه امام حسین 
)علیـه السـام( بوده اند اّما بسـتن راه ها مانع 
از الحـاق آنهـا بـه سـپاه امـام می شـده اسـت. 
و  زیـاد  ابـن  خصمانـه  اقدامـات  از  نبایـد 
کـرد؛ زیـرا طبییعـت دشـمن  امویـان تعجـب 
دشـمن  اسـت.  خصمانـه  اقدامـات  ایـن 
دشـمنی اش را بـه خوبـی انجـام داده اسـت. 
منسـجم،  تشـکیاتی  شـیعیان  چـرا  امـا 
کارآمـد و تصمیم سـاز بـرای یـاری امامشـان 
که شـیعیان را متحد  نداشـتند؟ تشـکیاتی 
کوفـه و سـپاه امویـش را یـک سـره  کار  کـرده و 
کنـد و امـکان پیوسـتن تـک تـک شـیعیان 
پیامبـر  پسـر  سـپاه  بـه  را  شـیعیان  غیـر  و 
کنـد. سـوال  آلـه( فراهـم  )صلـی اهلل علیـه و 
آیـا جامعـه شـیعی  کـه  ایـن اسـت  انتهایـی 
مـا چنیـن تشـکیاتی بـرای یـاری امـام زمـان 
دارد؟! الشـریف(  فرجـه  تعالـی  اهلل  )عجـل 
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بررسی تاریخی اهمیت تشکیالت در 
بین شیعیان



که در آن ماه، مردم برای شـنیدن مطالب  ماه حمّرم ماهی اسـت 
ل اسـت.  حـق آمـاده انـد. و اآلن مطلـب حـق مـا، آزادی و اسـتقال
کـه در مـاه حمـّرم راجـع بـه ایـن مسـائل صحبـت  کـردم  مـن امـر 

کننـد و جمالـس داشـته باشـند.

که به فرموده مقام  جهاد تبیین 
از  یکی  به  امروزه  رهبری  معظم 
تبدیل  قطعی  و  فوری  واجبات 
که ریشه  شده است، امری است 
در سنت دینی و اسامی ما دارد؛ 
بنابراین می توانیم از الگوی موجود 
برای  خود  دینی  پیشینه  در 
یا  بگیریم  بهره  امروزمان  عملکرد 
چارچوب های  آن،  از  باالتر  حتی 
زمینه  این  در  صحیح  فعالیت 
نماییم.  استخراج  آن ها  از  را 
که در چند بخش  در این نوشتار 
ارائه می شود سعی داریم به معرفی 
جهاد  عملی  الگوهای  از  الگو  دو 

از  کریم بپردازیم و  تبیین در قرآن 
سیره و نحوه عملکرد آنها بهره مند 
از  که  گونه  همان  که  چرا  شویم، 
عملی  الگوی  به  اهل بیت  سوی 
امر  و  دعوت  مردم  برای  بودن 
ایشان  خود  طبیعتًا  شده ایم، 
و  بوده  ما  برای  عملی  الگوی  نیز 
از  نمونه هایی  حداقل  و  هستند 
این موارد نقل شده تا به دست ما 
قرآن  آیات  رسیده است. در خود 
کریم هم مواردی از این الگوهای 
در  باید  که  شده  مطرح  عملی 
عرصه های مختلف زندگی از جمله 
جهاد تبیین از آن ها بهره بگیریم.

محل  به عنوان  هیئات  که  ازآنجا
محبان  و  مؤمنان  والیی  تجمع 
می شوند،  محسوب  اهل بیت 
مؤثرترین  و  مناسب ترین  از  یکی 
که  هستند  مجموعه هایی 
می توانند وظیفه مهم جهاد تبیین 
را انجام دهند. چرا که عموم مردم 
که بایدوشاید با مطالبات  آن طور 
جامعه  ولی  و  رهبر  فرمایشات  و 
ارتباط  در  مستقیم  به صورت 
نیستند و نمی توانند لحظه به لحظه 
با  تا  کنند  دنبال  را  ایشان  اوامر 
لذا  شوند؛  آشنا  خود  وظایف 
افرادی که به عنوان خواص از آن ها 
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محرم ماه آزادی و آزادگی

یاد می شود و بیشتر موردتوجه و 
دسترس مردم هستند و آن ها نیز 
ارتباط مستقیمی با مردم در هیئات 
وظیفه  این  متوجه  باید  دارند، 
خطیر باشند که بخشی از تبلیغ و 
اباغ پیام ولی جامعه به مردم از 
طریق آن ها صورت می گیرد و آن ها 
بهترین فرصت و امکانات را برای 
انجام این وظیفه در اختیار دارند.

هیئات زمینه مناسبی برای ایجاد 
مردم  و  جامعه  ولی  بین  ارتباط 
اقشار  بیشتر  اواًل  که  چرا  دارند، 
مردم مخصوصًا در ایام ماه محرم 
ثانیًا  می کنند،  شرکت  هیئات  در 
در  خود  تمایل  و  اختیار  روی  از 
این گونه مجالس شرکت می کنند و 
اجباری وجود ندارد، ثالثًا باتوجه به 
احساسات  و  عواطف  جوشش 
پذیرش  قلبی  آمادگی  هیئت،  در 
مسائل منطقی و عقلی نیز برای 
مخاطب فراهم می شود و این هنر 
که از این  مداح یا سخنران است 
فضا در راستای تحکیم مبانی دینی 
کند. ازاین رو ما به دنبال  استفاده 
این هستیم تا راهکارها و نمونه های 
همان  یا  پیام  اباغ  این  عملی 
امروز  دوران  برای  را  تبیین  جهاد 
هیئات با اشاره به دو نمونه قرآنی 
)... دارد  )ادامه  نماییم.  بررسی 

جهاد تبیین درهیئت»بخش اول«
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برای عامه مردم ما، نام عراق 
دفاع  سال  هشت  یادآور 
مزدوران  با  نبرد  و  مقدس 
هشت  است،  بعث  حزب 
سالی که یک عمر برای ملت 
ما سپری داشت و در نهایت 
دویست  از  بیش  تقدیم  با 
هزار شهید و صدها هزار نفر 
مجروح به پایان رسید. اما 
کسی  کمتر  از همان عامه، 
که نام »سپاه بدر« را  است 
شنیده باشد. هسته اولیه 
با  شبه نظامی  گروه  این 
همراهی مجاهدین شیعه 
که به ایران پناهنده  عراقی 
شد،  تشکیل  بودند  شده 
خمینی  امام  که  افرادی 
خود  ولی فقیه  را  )ره( 
می دانستند و تا پای جان 
آماده بذل خون خود در راه 
جبهه حق و مبارزه با جبهه 
از  بسیاری  بودند.  باطل 
جان  مسیر،  این  در  آن ها 

خانواده  حتی  و  مال  و 
شعار  تا  کردند  فدا  را  خود 
در  را  است«  اسام  ما  »مرز 
باشند. کرده  معنا  عمل 
و  مرصاد  عملیات  در  تنها 
تروریستی  گروهک  هجوم 
مجاهدین خلق به مرزهای 
کشور پس از قطعنامه 598، 
بیش از 100 تن از مجاهدین 
عراقی سپاه بدر به شهادت 
رسیدند تا نشان دهند نبرد 
و  مرز  باطل،  و  حق  میان 
نمی شناسد.  قوم  و  رنگ 
از  مقدس،  دفاع  از  پس 
گروه های  بدر  سپاه  دل 
که پس  گرفتند  مقاومتی پا 
از سرنگونی صدام حسین، 
خود  جدی  محک  اولین 
نیروهای  با  مواجهه  در  را 
اشغالگر آمریکایی پشت سر 
گذشتند؛ اما مدتی نگذشت 
آرامش  یک  از  پس  که 
از  داعش  عراق،  در  نسبی 

در  عناصری  جامعه ای  هر  در 
دارند  نقش  فرهنگی  مدیریت 
است  عناصری  از  یکی  هیئت 
که در مدیریت فرهنگی جامعه 
از  و  دارد  بسزایی  نقش  ایران 
اهمیت باالیی برخوردار است، 
حوزه  در  به نوعی  هیئت ها 
که  فرهنگی به جهت اهمیتی 
ایران  مردم  عمومی  اذهان  در 
یک  نقش  می توانند  دارند 
برای  و  کنند  بازی  را  پیشران 
کشور  فرهنگی  مدیریت  حوزه 
را  شتاب دهنده  یک   نقش 
که  این  دلیل  به  کنند  بازی 
اهمیت  هیئت ها  برای  مردم 
باالیی قائل هستند و خیلی از 
آن ها هیئت را یک محیط سالم 
برای رشد و تربیت فرزندانشان 
می دانند. فرهنگی  جهت  از 
به وجودآمدن  تاریخ  طول  در 
معمواًل  ایران  در  هیئت ها 
عنصر  این  نتوانسته  کسی 
زندگی  از  را  فرهنگی  مهم 
و  کند  حذف  ایران  مردم 
این  قصد  که  هم  چهره هایی 
کار را داشتند معمواًل در ذهن 
منفوری  افراد  ایران  مردم 
از  هستند، منابر و سخنران ها 
ابتدای شکل گیری هیئت ها در 
ایران نقش و اهمیت بسزایی 
سازماندهی  و  مدیریت  در 
مختلف  کارهای  برای  مردم 
محل هایی  از  یکی  داشته اند، 
طاغوت  حکومت  زمان  در  که 
و  بحث  محل  به شدت 
سازماندهی مردم برای مبارزه 
بوده  ستم شاهی  حکومت  با 
است هیئات مذهبی بوده اند و 
سخنران ها از ظرفیت هیئت در 

سر برادران تنی شامات  بیابان های 
جدید  چالشی  و  برآورد 
برای مردم عراق رقم خورد. 
گروه های  حین،  این  در 
مقاومت عراقی با پشتیبانی 
جمهوری اسامی و فتوای 
مرجعیت عالی عراق، یکی 
وارد میدان  از دیگری  پس 
بر  را  عرصه  و  شده  جهاد 
چندملیتی  تروریست های 
نمودند. تنگ  داعش 
باعث  مسئله ای  چه  اما 
و  عراق  جامعه  جوشش 
برابر  در  آنها  ملی  مقاومت 
دست  زاده  تروریست های 
آزاده  مردم  شد؟  استکبار 
از  الگوگیری  با  عراق  در 
روحیه مقاومت انقابی در 
که  جمهوری اسامی ایران 
کنش های  توسط  سال ها 
مقاومت  جریان  فرهنگی 
کشور  به روح شیعیان این 
تزریق شده بود، توانستند 
را  تکفیری  گروه های 
درهم شکسته و ملت خود 
را از شر آنها رهایی بخشند. 
اما این داستان نه از جنس 
بلکه  از پدر،  الگوگیری پسر 
از  برادر  الگوگیری  جنس  از 
برادر بود. جمهوری اسامی 
مجاهدین  برکت  به  ایران 
به ویژه  و  خود  مرز  بدون 
حاج  شهیدشان  فرمانده 
کنار  در  سلیمانی،  قاسم 
برادران عراقی خود ایستاد، 
پیوندی  دهد  نشان  تا 
میان  خون  جنس  از 
است؛  برقرار  عراق  و  ایران 
خون هایی که بارهاوبارها با 
یکدیگر درآمیخته شد تا دنیا 
بداند برادران تنی از یکدیگر 
کشید. نخواهند  دست 

ــه  ــه مثاب ــه هیئــت بــــ ــه مثاب هیئــت بــــ
مدیریــت فرهنگــیمدیریــت فرهنگــی

ادامه در صفحه 4

رضا رضوی سید امیر



استفاده  مردم  سازماندهی 
می کردند و می توانستند مردم 
را به مقابله با دستگاه حکومتی 
کنند یا در عصر حاضر  ترغیب 
هیئت ها  در  مردم  مسائل 
جایگاه ویژه ای داشته است و 
حل مسائل را دنبال می کرده اند.
می توان از هیئت به عنوان یک 
بستر مناسب برای حل مسائل 
فرهنگی استفاده کرد و به نوعی 
یک مدیریت مردمی فرهنگی را 
در هیئت دنبال کرد آسیب های 
کشور جز با  فرهنگی موجود در 
راهبری افراد صاحب تفکر حل 
را  آن ها  نمی توان  و  نمی شوند 
کرد نیاز به یک نقشه راه و  حل 
یک بستر مناسب دارد یکی از 
افراد  که  بسترها  مناسب ترین 
صاحب فکر در آن نقش بسزایی 
که  هستند  هیئت ها  دارند 
از ظرفیت  با استفاده  می توان 
مردمی موجود در آن ها مسائل 
به وسیله  را  فرهنگی  مختلف 
صاحبان  راهبری  با  و  مردم 
کرد یک ظرفیت  اندیشه حل 
کنون  بسیار عظیم مردمی که تا
ظرفیت  از  زیادی  بخش  از 
موجود در هیئات چشم پوشی 
استفاده  زیاد  آن ها  از  و  شده 
که  جاهایی  در  است  نشده 
شده  استفاده  ظرفیت  این  از 
مسائل بسیار با سرعت بیشتری 
و  توان  به  نیاز  و  شده اند  حل 
است. نداشته  زیادی  قدرت 
هیئات  ظرفیت  استفاده  در 
توجه  آن  به  باید  که  نکته ای 
نباید  که  است  این  شود 
به  مردم  از  هیئات  مدیریت 
باید  و  شود  منتقل  دولت 
به عنوان  بودن هیئت  مردمی 
یک عنصر تأثیرگذار حفظ شود 
و از این ظرفیت مردمی در حل 
کرد؛  مسائل فرهنگی استفاده 
جریان  که  زمانی  تا  هیئت ها 
کنند  حفظ  را  خود  مردمی 
مردمی  گر  ا خواهند  تأثیرگذار 
خدشه  دچار  هیئات  بودن 
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وه ها دبیر کارگر

نهادهای  به  وابستگی  و  شود 
کمیتی اتفاق بیفتد اثرگذاری  حا
کمتر  و  کم  روزبه روز  هیئات 
اینکه  علت  به  شد  خواهد 
کار  مردم دیگر در متن مدیریت 
نیستند و با چالش های موجود 
در هیئات روبه رو نمی شوند و 
صرف  مخاطب  یک  به  صرفًا 
تقلیل پیدا می کنند و این نکته 
کاهش  باعث  است  ممکن 
مدیریت  در  هیئات  ظرفیت 
شود،  کشور  فرهنگی  مسائل 
هیئات باید مردمی بودن خود 
را حفظ کنند و با مردم و ظرفیت 
مسائل  حل  سمت  به  آن ها 
کند.  حرکت  کشور  مختلف 

الهی  احکام  و  اخاق  عقاید، 
که در هر یک از  معارفی هستند 
آنها به برخی موضوعات کمتر و به 
برخی بیشتر پرداخته می شود. 
ضروری اند  و  الزم  معارف  این 
این ها،  همه  بین  در  اما 
که  زمان شناسی معرفتی است 
کم  کنیم یا آن را  گر آن را حذف  ا
داشته باشیم تقریبًا همه معارف 
دیگر خنثی یا به ضد خود تبدیل 
می شوند. باید دید در این زمان 
است  اولویت  در  تکلیف  کدام 
به  باید  دیگر  تکالیف  حتی  که 
گاهی زمان  کنار بروند.  نفع آن 
یک حق طلبی هست اما زمان 
نیست. دیگر  حق طلبی  یک 
 سه نوع زمان وجود دارد. زمان 
زمان  و  سیال  ثابت،  فردی 
اجتماعی. منظور از زمان فردی 
کودکی،  دوران  همان  ثابت 
است.  و...  میان سالی  جوانی، 
این  به  سیال  فردی  زمان 
در  امروز  فرد  یک  که  معناست 
و  است  امتحان  یک  معرض 
سال آینده در معرض امتحانی 
فردی،  زمان  بر  عاوه  دیگر. 
اجتماعی  زمان  ما  از  هرکدام 

کدام  نفع  به  نهایت  در  نظری 
خواهد  تمام  جهان  در  جبهه 
شناخت  اهمیت  درباره  شد. 
که  دارد  وجود  روایاتی  زمان، 
می شود.  اشاره  آنها  از  برخی 
کرم )ص(: »َعَلی الَعاِقِل  پیغمبر ا
 ِبَزَماِنِه« عاقل باید 

ً
أن َیکُوَن َبِصیرا

باشد.  بصیر  زمانش  به  نسبت 
بصیر یعنی کسی که درباره زمان 
)ع(:  صادق  امام  دارد.  تحلیل 
َعَلْیِه  َتْهُجُم   

َ
ال ِبَزَماِنِه  »اْلَعاِلُم 

َواِبُس« کسی که عالم به زمان 
ّ
الَل

هجوم  او  به  اشتباهات  است، 
را  زمان  که  کسی  نمی آورند. 
نشناسد مستمرًا مرتکب اشتباه 
کام  می شود. همچنین طبق 
کسی  نورانی امیرالمؤمنین )ع(، 
غارت  نباشد  زمان  به  عالم  که 
است  الزم  بنابراین  می شود؛ 
اجتماعی،  زمان  شناخت  با 
و  خودمان  ندهیم  اجازه 
کنند. غارت  را  دینمان 

با  والیت فقیه  با  زمان  داریم. 
است. متفاوت  آن  بدون  زمان 
طبق آیه 39 سوره اعراف )َوِلُکِلّ 
یک  ای  جامعه  هر  َجٌل(، 

َ
أ ٍة  َمّ

ُ
أ

زمان و عمری دارد و در این زمان، 
خدا آن جامعه را امتحان می کند. 
جامعه  و  ما  جامعه  دید  باید 
در  و  زمانی  چه  در  االن  جهانی 
مرحله چه امتحانی قرار دارند. 
را  اجتـــــــــماعی  زمان  گر  ا
معارف  همه  و  نشناسیم 
آن  همه  کنیم  اجرا  را  دین 
معارف را اشتباه اجرا می کنیم. 
بزرگ  )ره(،  خــــــــمینی  امام 
انحراف  معاصر،  زمان شناس 
عدم  از  ناشی  را  بشری  جوامع 
شناخت موقعیت می دانستند. 
رهبر معظم انقاب، بین تبلیغ 
انقاب  از  قبل  دوران  در  اسام 
قائل اند  تفاوت  آن  از  بعد  و 
فرمایش  بر  بنا  به طوری که 
ایشان، امروز باید دید هر اظهار 
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