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مقدمه
یکی از عٌاـری کِ تر زیثایی هعهاری ایراى چِ لثل از اظالم چِ تعس از اظالم هی افسایس ًمػ ٍ ًگارُ ّا اظت .ایي ًمػ ٍ
ًگارُ ّا از ًمػ ترجعتِ ّای ترت ذوؽیس گرفتِ تا کاؼی کاری ّا  ،ؼیؽِ گری ّا  ،گچ یری ّا  ،حتی ذَؼٌَیعی ّایی
کِ تر کتیثِ ّای هعاجس ًَؼتِ ؼسُ را ؼاهل هی ؼَزً ..مػ ٍ ًگارُ ّا لثل از اظالم تمریثا هحسٍز تِ ًمػ ترجعتِ ّا
هی ؼس ٍلی تعس اظالم ًمػ ٍ ًگارُ ّا اتعاز گعترزُ تری پیسا کرزًس ً .مػ ٍ ًگارُ ّا تا پیسایػ کاؼی کاری زر زهاى
ظلجَلیاى ٍظیع تر ؼس ٍ زر زهاى تیوَری ٍ ـفَیِ تِ اٍج ذَز رظیس  .یکی از تْتریي ًوًَِ ّای کاؼی کاری هعجس ؼاُ
عثاض ـفَی زر اـفْاى ٍ هعجس ؼید لطف اهلل اظت.
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