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)هحفص 13( تربع هنییآ ای نیوزق یوپاق یلاع رد رس :هلاقم ناونع

دمحم ،یقایس ریبد : هدنسيون

: هدیکچ

 و دابآ تداعس غاب تفھ زا ىکی و هناختلود گرزب لخدم ،نیوزق رد ىوفص لّوا بسامھط هاش دھع ىاھانب زا نیوزق ىوپاق ىلاع رد رس

 ىخیرات ،ىسایس عیاقو دھاش ،رضاح رصع هب ات ،هدوب ىھاش تارامع وزج هک بسامھط هاش دھع زا لخدم نیا .تسا ىھاش تارامع

 نوچمھ انب نیا عقاو رد .تسا هدیدرگ نایب تمظع اب ىانب نیا رظنم زا عیاقو نیا زا ىدادعت هلاقم نیا رد .تسا هدوب ىرایسب ىعامتجا و

 رضاح دھع ات نآ ىرامعم ىاھ ىیابیز نتخیرورف و نآ فارطا ّفرصت و بصغ رد ار ىوفص هوکش و تکوش راگزور لاوز هک تسا ىتربع هنییآ

 .دھد ىم ناشن

: یدیلک تاملک

.هناختلود ،هیوفص دھع ،هبیتک ،وپاق ىلاع رد رس ،نیوزق
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 تفھ زا ىکی و هناختلود گرزب لخدم ،نیوزق رد ىوفص ّلوا بسامھط هاش دھع ىاھانب زا نیوزق ىوپاق ىلاع رد رس :هدیکچ

 ،رضاح رصع هب ات ،هدوب ىھاش تارامع وزج هک بسامھط هاش دھع زا لخدم نیا .تسا ىھاش تارامع و دابآ تداعس غاب

 تمظع اب ىانب نیا رظنم زا عیاقو نیا زا ىدادعت هلاقم نیا رد .تسا هدوب ىرایسب ىعامتجا و ىخیرات ،ىسایس عیاقو دھاش

 ّفرصت و بصغ رد ار ىوفص هوکش و تکوش راگزور لاوز هک تسا ىتربع هنییآ نوچمھ انب نیا عقاو رد .تسا هدیدرگ نایب

 .دھد ىم ناشن رضاح دھع ات نآ ىرامعم ىاھ ىیابیز نتخیرورف و نآ فارطا

.هناختلود ،هیوفص دھع ،هبیتک ،وپاق ىلاع رد رس ،نیوزق :هژاو دیلک

 لامش رد و تسا ىھاش مرح تارامع و دابآ تداعس غاب رد تفھ زا ىکی و هناختلود گرزب لخدم هک نیوزق ىوپاق ىلاع ردرس

 ىوفص ّلوا بسامھط هاش ىثادحا نابایخ نامھ دننامھ ،تسا عقاو ،ناریا رد هدش داجیا نابایخ نیّلوا ،ىتلود ای هپس نابایخ

 هاشداپ نآ زا فورعم ىسّابع ىاضریلع طخ هب ىا هبیتک و تسا هدش هداد نآ رد ىتارییغت ّلوا سّابع هاش نارود رد هک تسا

 .هناختلود غاب هب ىدورو رد و ىلصا رد نیب ،هّطوحم قاط هیاپ درگادرگ ىتایبا زین و دراد ىدروجال ىشاک رب ىدورو رد درگادرگ

 ،اجنآ رد سیلپ تماقا تبسانم هب ّلوا ىولھپ نارود رد و هتفرگ تروص نآ رد هاش نیّدلارصان نارود رد مھ ىتافاضا و تاریمعت

 ،نیوزق سرادمّ طخ ّملعم ،نایکشزپ ىلعلادبع موحرمّ طخ هب ردرس ىالاب جنرت رد »ىنابرھش« سپس و »هیمظن« مان ادتبا

مود ىولھپ هرود رد و هدیدرگ ىربچگ
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 دص راھچ زا شیب لوط رد ،دراد هک عافترا رتم جنپ و تسیب دودح اب وپاق ىلاع ردرس .دنا هدیچرب ار ردرس ىالاب ىفاضا تمسق

 ىتربع هنییآ نوچ و تسا هدوب نیریش و خلت زا رایسب عیاقو و ثداوح دھاش ،هتشذگ نآ ثادحا و ىئاپرب زا هک ىلاس هاجنپ و

.دنک ىم وگزاب ناگدننک هراظن ىارب لاح نابز هب ار دنیاشوخان هاگ و دنسپلد هاگ تاقاّفتا نآ

 نیادم ناویا هب هلجد هار زا نوچ ،تفر ىم ادخ هناخ ترایز هب ،رعاش ىناورش ىناقاخ هک شیپ لاس هس و داتفھ و دصتشھ

 تریح ىایرد قرغ ،دوب هتشذگ نآ رب هک ىخلت ثداوح ىروآدای و نیرید راوتسا راگدای نآ هدھاشم زا و دیسر ىرسک قاطو

 رد ىّفرصت هک میشاب زاجم رگا ام و دناوخ تربع هنییآ ار نیادم ناویا ،تخاس ناور راسخر رب هدید بآ زا ىرگید هلجد و تشگ

:هک میئوگب میناوت ىم ردرس نیا هرابرد ،مییامنب ماقم دنلب رعاش نآ رعش

 ناد تربع هنییآ ار ىلاع رد رس نیا ناھ نک رظن هدید زا نیب تربع لد ىا ناھ

 هراظن لد مشچ و رَس مشچ ربارب زا ىرگید زا سپ ىکی ،امنیس هدرپ نوچ ،تسا هدوب دھاش ار هچنآ هک ىتربع هنییآ

:لیصفت نیدب .دنارذگ ىم ناگدننک

 ىنعی( دابایگنز ىضارا ندیرخ زا سپ ،ىوفص ّلوا بسامھط هاش هک دننک ىم تیاکح ام ىارب هناختلود غاب و وپاق ىلاع ردرس

 ازریم زا )هپس نابایخ ىادتبا ات نآ ىبونج و ىبرغ و ىقرش ىاھ نابایخ نایم ىاھاضف و هزوم غاب و نادیم هزبس هّطوحم

 ىشرا ای ىگنرف هالک ترامع نوچ ،ىلاع تارامع اب دابآ تداعس غاب ىانب حرط نتخیر و ریزو ىنیوزق ىنسح ناھج فرشا

 و نوتسلھچ ناویا و هناخناوید تارامع و غاب و ىلع هجنپ قرشرد عقاو مرح تارامع و ىناوریش تروی و )ىلعف هزوم( هناخ

 هک هعومجم نیا رب رد تفھ بصن و همھ درگ رب راوید ندیشک و اھ ىراکلگ و ناتخرد و اھ ضوح و اھ هچغاب و اھ غاب و امن ناھج

 نتشاداو و ،تسا ناریا نابایخ نیرتمیدق دوخ هک ردرس نیا لباقم ىنابایخ ثادحا و تسوپاق ىلاع عیفر هاگرد نیمھ هلمج زا

 بقل اب دابآرفعج مان هب ار رھش زا شخب نیا ندیمان و دنزاسب نابایخ نآ ىوس ود رد ىلزانم هک نایرکشل و نایعا و ارزو و ارُما

 هک میدق هناختلود زا ،ىرمق ىرجھ 965 لاس ّلوالا عیبر مھدفھ زور ،نیوزق هب زیربت زا تختیاپ نتخاس لقتنم و »ّتنج باب«

 صص ،2 ج ،خیراوتلا ةصالخ( .تسا هدیدرگ دیدج هناختلود دراو ،هدوب عقاو ناتسرھش ّهلحم ای ىروپاش راصح لحم رد

)401ـ398



)141 هحفص( 14 هرامش » نمجنا همان

***

 هدرک تارامع و اھ غاب و رھش ىاشامت هاگرد نیمھ زارف زا رعاش کیب ىدبع اب ىوفص هاش هک دنک ىم تیاکح وپاق ىلاع ردرس

.تسا

)114،115 صص ،کیب ىدبع ،راھزالا ةحود ىونثم(

***

 دوخ ردارب زا نتفای تسکش زا سپ ،ىنامثع هاشداپ نامیلس ناطلس دنزرف ،دیزیاب ناطلس ندمآ روآدای وپاق ىلاع ردرس

 و داسف ّتین هب ىدنچ زا سپ ىو هک تسا دھاش و ىرجھ 967 لاس مرحم رد بسامھط هاش هانپ هب ،تسا میلس ناطلس

 و سوبحم مرح و هناخناوید نایم رد ،هدیدرگ شاف شزار نوچ و هدش هناختلود دراو نامھم ناونع هب ،ناریا هاش ندرک هابت

 مکی و تسیب زور رد ار ىو نانآ و تسا هدش هدرپس ناطلس نآ ناگداتسرف تسد هب ىنامثع هاشداپ تساوخرد هب سپس

.دنا هدرب ىنامثع روشک هب ار ناشدسج و هدرک هفخ شرسپ راھچ اب نیوزق بسا نادیم رد ىرجھ 969 لاس هدعق ىذ

)120ـ115 صص ،کیب ىدبع ،رابخالا ةلمکت(

***

 و ندرگرب ریجنز اب ىنامیشپ زا سپ ،بسامھط هاش هدش ىصاع ردارب ،ازریم صاقلا هک دھد ىم ناشن وپاق ىلاع ردرس

.دور ىم ردارب دزن نوتسلھچ ناویا هب وفع دیما هب ،هنھرب رس و هدیشارتان رس ىوم و رب رد نیکرچ سابل

)117ـ116 صص ،بسامھط هاش ىارآ ملاع(

***

 زا ىھاوخ رذع دصق هب هناختلود هب دنزرف ود اب ندرگرب ریشمش ،ناردنزام مکاح ،ناخ ّ�دبع ریم دورو زا وپاق ىلاع ردرس

.دیوگ ىم نخس ام ىارب ،دوب هدرک هک ىنایصع

)144 ص ،ىشعرم نادناخ خیرات(

***

 )ىرجھ 984 ات 965( نیوزق رد بسامھط هاش ّفقوت لاس تسیب زا تیاکح ،اھ غاب و تارامع مامتا زا سپ وپاق ىلاع ردرس

.دراد

)570،571 صص ،هیوفصلا ةضور ؛95،96 صص ،1 ج ،ىسّابع ىارآ ملاع(

***
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 هاش ضرع هب اقآ مظاک دمتعم ار )بسامھط هاش هون( ّلوا سّابع هاش تدالو ربخ نوچ هک دیوگ ىم ام ىارب وپاق ىلاع ردرس

:دناوخ ىم هدومیپ ار نوتسلھچ رسارس ررکم ىلاحشوخ زا ،درک نییعت »سّابع« ار وا مان هکنآ زا سپ هاش ،دیناسر بسامھط

 ىزاجح رکشل رتفد رس ىزاغ ریش و ىلع سّابع

)20 ص ،لالجّ الم ،ىسّابع خیرات(

***

 و ّلوا بسامھط هاش رابرد هب ،کلامملا تآرم باتک ّفلؤم و ىنامثع درونایرد ،ىبتاک ىلع ّدیس ندمآ دھاش وپاق ىلاع ردرس

)173ـ171 ص ،کلامملا تآرم( .تسا دادغب هار زا ،لوبناتسا هب ماعنا و مارکا اب ىو نتشگزاب

***

 ،تشذگرد ىرجھ 984 لاس رفص هام مھدزناپ هبنش هس بش رد بسامھط هاش نوچ هک دنک ىم تیاور وپاق ىلاع ردرس

 سوبحم لیبدرا هھقھق هعلق رد اّما دھعیلو هک( مود لیعامسا هاش نارادفرط نایم هک دندوب هتخادرپن وا نداد لسغ هب زونھ

 هاش رگید رسپ ،ازریم ردیح تنطلس راتساوخ هک ىعمج اب قاسرو و تایب و راجاق و ولمور و راشفا ىارمُا ىنعی ،)دوب

 ىلع هجنپ لباقم ِرد زا هک نایردیح و تفرگ رد عازن ،ولجاتسُا کیب نسح رسپ ،کیب نیسح ىگدرک رس هب ،دندوب بسامھط

 اب نوچ .دندیسر نایغادارق ِرد هب فورعم رد هب سپس و دندمآرد هناختلود هب ردرس نیمھ زا ،دنوش هناختلود دراو دنتسناوتن

 هاش نارادفرط .دندناسر هناختلود هب ار دوخ هناخ هرفس زا ،دندش ور هب ور ،لیعامسا هاش ناردفرط ىنعی ،نافلاخم تمواقم

 لمع نیدب و دندرک باترپ شنارادفرط نایم ار وا رس و دنتشک و دندروآ نوریب مرح زا ار ازریم ردیح ،دندید نانچ نوچ لیعامسا

.دندرک هلئاغ متخ اوران

)610ـ589 صص ،خیراوتلا نسحا ؛604،605 صص ،1 ج ،خیراوتلا ةصالخ(

***

 هدایپ و هاگرد نیا هب ىرجھ 984 ىلوالا ىدامج مھدزون هبنشکی زور مود لیعامسا هاش دورو رگ هراظن وپاق ىلاع ردرس

)624ـ618 صص ،2 ج ،خیراوتلا ةصالخ( .تسا هدوب ىو نتفر هناختلود نورد هب هدایپ و هناتسآ ندیسوب و بسا زا شندش

***
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 هودنا اب ،درک دراو ردپ لزانم و ترامع هب دوخ تنطلس هاتوک تّدم رد مود لیعامسا هاش هک اھ ىبارخ زا ار ام وپاق ىلاع ردرس

)624ـ618 صص ،2 ج ،خیراوتلا ةصالخ( .دزاس ىم ّعلطم ار شناگدازردارب و ناردارب ىو نتشک زا هک نانچ مھ ،دنک ىم هاگآ

***

 کیب نسح هارمھ ،ىرجھ 985 لاس ناضمر مھدزیس هبنشکی بش رد مود لیعامسا هاش جورخ رظان وپاق ىلاع ردرس

.تسوا هناخرد شندرم و ىلغُا ىچاولح هناخ هب شنتفر و بش زا ىرید ات رھش رازاب و هچوک رد شدرگ ىارب ىلغُا ىچاولح

)218 ص ،1 ج ،ىسّابع ىارآ ملاع ؛652،653 صص ،2 ج ،خیراوتلا ةصالخ(

***

 ،دوب هتفای ىیاھر مود لیعامسا هاش رما هب ندش هتشک زا هک ىردارب اھنت ،هدنبادخ دّمحم ناطلس دورو زا وپاق ىلاع ردرس

)103 ص ،ىناطلس خیرات( .دزاس ىم هاگآ ار ام هناختلود هب ىرجھ 985 لاس هجح ىذ موس هبنش هس زور

***

 رد شندز شتآ و وا نت رب توراب زا هدنکآ ىابق ندش هدناشوپ و نیوزق هب تنطلس ىعّدم ،ردنلق هاش ندروآ زا وپاق ىلاع ردرس

.دراد ىتیاور زین بسا نادیم

)116 ص ،ىزنطن راثآلا ةواقن(

***

 ،دندرک دراو نیوزق هب ناتسدیب زا نوچ ار دّمحم ناطلس نافلاخم زا ،وید نیّدلا سمش هک دیوگ ىم زاب ام ىارب وپاق ىلاع ردرس

 هنھرب رتش رب و دندیشارت ار وا شیر و دندناشوپ وا رب هنانز نھاریپ ،دمّحم ناطلس رسمھ ،مگیب ءاسنلاریخ روتسد هب

 .دندرب بسا نادیم هب نابایخ ىاھتنا زا ،شابوا زا ىھورگ هارمھ نانز هراقن و لھُد و دندرب ورف وا بل ود رب ىزودلاوج و دندناشن

.دندینادرگ کالھ ار ىو نانآ و دندرپس ناراکتمدخ و نازینک تسد هب ،مگیب ءاسنلارخف ،هکلمردام هناخ رد سپس

)692،693 صص ،2ج ،خیراوتلا ةصالخ(

***

 مکاح ىشعرم ّ�دبع ریم رتخد ،مگیب ءاسنلا ریخ هاش رسمھ ىھن و رما زا ىضاران ىارمُا موجھ دھاش وپاق ىلاع ردرس

رد نز نآ نتشک و هناختلود زا مرح هب ،ناردنزام



)144 هحفص( 14 هرامش » نمجنا همان

 هناخ تراغ و ،مگیب ءاسنلا رخف ،هکلم ردام نتشک زینو ازریم سّابع و ازریم هزمح شرسپ ود و دّمحم ناطلس شرھوش روضح

)695،699 ص ،2 ج ،خیراوتلا ةصالخ( .تسا هدوب ىرجھ 987 هیناثلا ىدامج ّهرغ هبنشکی زور رد وا

***

 ضیوفت و ىرجھ 995 هدعق ىذ مھدراھچ هبنشکی زور رد ،نیوزق هب تارھ زا ّلوا سّابع هاش دورو دھاش وپاق ىلاع ردرس

)862 ص ،2 ج ،خیراوتلا ةصالخ( .تسوا هب ار تنطلس شردپ هدنب ادخ دّمحم ناطلس ندرک

***

 و نشج سلجم ندش اپ رب و تسوا تنطلس ّلوا لاس ،ىرجھ 995 رد ،ّلوا سّابع هاش ىسورع دھاش وپاق ىلاع ردرس

.مرح تارامع و هناختلود رد رورس

)382 ص ،1 ج ،ىسّابع ىارآ ملاع(

***

 هناخالاب رد ناشندش سوبحم و هناختلود هب ،سّابع هاشردام ،مگیب ءاسنلا ریخ ناگدنشک ندمآ زا زین ىتیاور وپاق ىلاع ردرس

.دراد نوتسلھچ ناویا ربارب رد ناشندش هتشک و بسا نادیم و هناختلود نیب ام

)371،372 صص ،1 ج ،ىسّابع ىارآ ملاع ؛868 ص ،2 ج ،خیراوتلا ةصالخ(

***

 هب ىرجھ 996 رفص موس هبنش زور ناشندمآ و ناخ ىلق دشرم نتشک ىارب ارما زا ىخرب نتفرگ میمصتزا وپاق ىلاع ردرس

)874ـ872 صص ،2 ج ،خیاوتلا ةصالخ( .دیوگ ىم نخس ام اب )ردقلاوذ ناخ ىلق ىدھم( نانآ زا ىکی ندش هتشک و هناختلود

***

 و تسھ زین بسا نادیم رد ، ه 999 لاس لاوش موس هبنشجنپ زور رد ىغای رایتلود ندش هتشک روآ دای وپاق ىلاع ردرس

.ار وا تشوگ نایفوص ندروخ

)1085 ص ،2 ج ،خیراوتلا ةصالخ(

***

 تنطلس هب ار وا ردارب ازریم بلاطوبا هک ّلوا بسامھط هاش رادرب ،ازریم هزمح ناگدنشک هک دنک ىم تیاکح وپاق ىلاع ردرس

،دندوب هدمآ نیوزق ریخست دصق هب و هدرک بصن
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 و هتشگ تیادھ هناختلود برغ ىاھ هناخ الاب هب ،ىچپوت دصیس اب هناختلود و وپاق ىلاع ظفاحم ىناردنزام نمھب کلم طّسوت

)672ـ667 صص ،هیوفصلا ةضور( .دنا هدش هدز ندرگ نوتسلھچ ناویا ربارب رد ىگمھ سپس

***

 رد ىسّابع اضر ىلع طخ هب ىا هبیتک بصن و ّلوا سّابع هاش نامز رد انب دوخ رد تافاضا و تارییغت دھاش ،وپاق ىلاع ردرس

.تساھنیا زج و هاگتخت ماّمح ىانب و بسا نادیم ىوس ود رد ،امن ناھج مان هب ترامع ود و راگنرز ترامع داجیا و ردرس

)1112 ص،2 ج ،ىسّابع ىارآ ملاع(

***

:وپاق ىلاع ردرس هیبتک نتم

 نع ناکرالا ةینسلا ةدّسلا هذھ ءاشنا و ناکملا ةعیفرلا ةعقبلا هذھ ءانبب عاطملا رمالاردص دق ىلعالا ىلع رکذب انمیت«

 ناطلسلا نب ناطلسلا رشع ىنثالا ةمئا بھذم جورم ،رشبلا دیس ةبتع بارُت ،مجعلا و برعلا کولم ىلوم ،مظعالا ناطلسلا

 مظاعا سُوور تلاز ال و هکلُف رصنلا راحب ىف ىرجا و هکلم ّ� دلخ ناخرداھب ىوفصلا ىوسوملا سّابع هاش رفظملاوبا

».ىسّابع ...ىلع ...عضاخ هتیانع ىدل نیقاوخلا مج باقرو ةحورطماقر هباب ىلع نیطالسلا

 ،نابایخ ىادتبا و ردرس لباقم هّطوحم هب هاگرد نیازا هدایپ ىوفص ّلوا سّابع هاش هک تسا هدوب دھاش اھراب وپاق ىلاع ردرس

 هراوس هناختلود ىبرغ رد زا هاشداپ نیا هک دنک ىم تیاکح ام ىارب زین و تسا هدمآ نانآ ضیارع هب ىگدیسر ىارب مدرم ِنایم

 ج ،ىسّابع ىارآ ملاع( .اجنآ رد ارما و ارفس ىخرب نتفریذپ زین و ىزاب ناگوچ ای شدرگ دصق هب ،تسا هتفر ىم بسا نادیم هب

)330ـ289 صص، هلاوالد ورتیپ همانرفس ؛532 ص ،2

***

 ناوج دصناپ هک رایسب ىایادھ اب سّابع هاش ىنامھم هب )اورئوگیف اولیسایسراگ نُد( ایناپسا ریفس ندمآ زا وپاق ىلاع ردرس

 کب شوواچ ىنامثع ریفس ندوب رضاحو دنا هدرب ىم ّتنج غاب ات نابایخ لوط رد ریفس لزنم زا دوخ ىاھ تسد ىور رب ار همھنآ

.دنک ىم نایب لیصفت هب ىتیاور ماگنھ بش ات ىنامھم نآ رد

)330ـ289 صص ،هلاوالد ورتیپ همانرفس(
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***

.ددرگ ىم ام روآ دای ه1000 رد نالیگ حتف زا سپ ار امن ناھج تارامعو بسا نادیم و نابایخ ّلصفم ىناغارچ وپاق ىلاع ردرس

)499،500 صص ،1 ج ،ىسّابع ىارآ ملاع(

***

 و ىرجھ 1037 لاس رد نیوزق هب ،لیف ریجنز هد اب ،دنھ ىچلیا )ملاع ناخ( ناخرادروخرب ازریم ندمآ دھاش وپاق ىلاع ردرس

.تسھ زین دابآ تداعس غاب رد وا ندرک لزنم

)939،940 صص ،2 ج ،ىسّابع ىارآ ملاع(

***

 هدعق ىذ رد ،کولملاءایحا باتک ّفلؤم ،ىناتسیس دّمحم نیّدلا ثایغ کلم نب نیسح هاش کلم ندمآ زا وپاق ىلاع ردرس

)515 ص ،کولملاءایحا( .دنک ىم تیاکح ام اب رھش ىناغارچ و هناختلود رد ،ّلوا سّابع هاش روضح هب ىرجھ1027 لاس

***

 ثادحا )ىلعف ىسودرف نابایخ( دابآ تداعس غاب ىقرش لامش رد ىغاب هچوک ىفص هاش هک تسا رظان وپاق ىلاع ردرس

 هب رد نآزا هک هدرک بصن )ىلاف هدنخرف رد( وپاق ىرغُا مان هب غاب هچوک نآ لخدم رب ىرد و ىرجھ 1043 رد تسا هدرک

 ّهلحم هب وا زا شیپ هک ار ردرس لباقم نابایخ ىرجھ 1049 رد زین و تسا هدش ىم نوریب ىترایز ای ىحیرفت ىاھرفس

 فارطا ،ربنھک ناتسروگ ات ،هدش ىم ىھتنم )ىلعف هیدّمحم هچوک لخدم دودح هب ىنعی( )میدق ىروپاشژد( ناتسرھش

.تسا هداد دادتما نیسح هدازھاش

،91 گرب ،ّىطخ هخسن ،ىفص هاش خیرات ؛122 ص ،نیرب دلخ(

)31 ص ،ىئابطابط نیوزق خیرات زا ىگرب باتک رد لوقنم

***

 هتشاد دوخ ىدورو رد ىالاب جنرت رب نّیرز ىا هبیتک ىوفص نامیلس هاش نامز رد هک دنک ىم وگ زاب ام ىارب وپاق ىلاع ردرس

: تسا تیب نیا روآ دای و دنک ىم هراشا نآ نومضم هب ،ىوسنارف حّایس ،ندراش هک ىترابع اب تسا

 هللا الا هلا ال نا دھشا ّقح هب هاگرد نیا هشیمھ تلود هب داب هداشگ

)45ـ34 صص ،3 ج ،ىسّابع همجرت ؛513 ات 505 صص ،2 ج ،ىئامغی همجرت ،ندراش همانرفس(

***
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 هینبا رد ناھاش نیا هک ىتاریمعت و هناخمرح و دابآ تداعس تارامع و هناختلود رد ىوفص ناھاش تماقا زا وپاق ىلاع ردرس

 ندمآ زا اّما .دیوگ ىمن نخس مالک هلاطا میب زا ،دنا هدومن ثادحا هک نوگانوگ دیدج ىاھانب و دنا هدرک رھش ىبھذم و ىخیرات

 ىوس زا ناھفصا هرصاحم و ناغفا هنتف زورب زا سپ ،دوخ تنطلس مالعا و نیوزق هب ناھفصا زا ىناھن مود بسامھط هاش

 هاش تمیزع و نیوزق هب دومحم بناج زا ناخ ّ� ناما ىگدرک رس هب ،ىو عفد ىارب ناناغفا زا ىھاپس ندمآ و ناغفا دومحم

 مدرم طّسوت نانآ رتشیب ندش ماع لتق و نیوزق مدرم ىاھ هناخ رد ىناغفا نایھاپس ندش میقم و ناجیابرذآ هب مود بسامھط

)142ـ140 صص ،خیراوتلا ةدبز(.دراد اھ تیاکح رھش

***

 .تسا هتشاد اجنآ رد هاتوک ىاھ تماقا و هدرک روبع نیوزق زا تاعفد هب راشفا هاشردان هک تسا هدوب دھاش وپاق ىلاع ردرس

)484 ص ،نآ ىاھانب و نیوزق ىانب ىخیرات ریس(

***

 ىکی هناخ رد سانشان روط هب و هدمآ نیوزق هب ،دوخ نابیقر رب هبلغ زا شیپ دنز ناخمیرک هک تسا هدوب رظان وپاق ىلاع ردرس

.تسا هداد رارق دّقفت دروم ،ىرادنامھیم ساپ هب ،ار دوخ نابزیم اھدعب و هدرک ّفقوت رھش نایعا زا

***

 ،ىقاقش ناخقداص ،زاقفق ىشوش هعلق رد ناخدّمحم اقآ ندش هتشک زا سپ هک دنک ىم تیاکح ام ىارب وپاق ىلاع ردرس

 نتفرگ و تسب ىم دوخ ىوزابرب ناخ دّمحم اقآ هک رون ىایرد ساملا هعطق هژیو هب و ىتنطلس تارھاوج ّفرصت اب ،وا رادرس

 تختیاپ هب ندرک تمیزع و .اجنآ ّفرصت ىارب نیوزق مزاع شیوخ ناردارب ىرای هب هریغ و ىوخ و زیربت نوچ ناجیابرذآ ىاھرھش

 هزادنا نآ و هتسب وا ىور هب ار اھ هزاورد رھش نایادخدک دیدباوص هب نیوزق مدرم اّما ،هتشگ دوخ تنطلس مالعا و )نارھط(

 هب زاریش زا ،هاش ىلعحتف مان اب ناخدّمحماقآ هدازردارب ،زوسناھج ناخ ىلقنیسح رسپ ،ناخاباب دھعیلو ات دنا هدرک تمواقم

 و هداد تسکش ار وا و هدیگنج ناخقداص هاپس اب ىلع کاخ لحم رد و هتشگ نیوزق راپسھر و هدید هاپس هیھت و هدمآ نارھط

)766ـ764 صص ،ناریا ىمومع خیرات( .تسا هداد رارق تیانع دروم ار رھش نیا مدرم و هدش نیوزق دراو

***
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 ریمعت و )ىبنلا دجسم( ىناطلس دجسم ثادحا زا ،نیوزق ىنادابآ هب راجاق هاش ىلعحتف مامتھا دھاش وپاق ىلاعردرس

 و رھش ناراکوکین طّسوت دجسم و هسردم و لپ و رابنا بآ نوچ ،ریخ ىاھانب ندش داجیا زین و ىبھذم و ىخیرات ىاھانب

)مود شخب ،نآ ىاھانب و نیوزق ىانب ىخیرات ریس( .تسا هدوب زین تموکح هاگتسد هب ناگتسباو

***

 ازریم مان هب ً،الولغم تسا ىرگید نادنز هب موکحم دورو دھاش ،ىنامرک ىاضر ازریم و حّایس جاح زا سپ وپاق ىلاع ردرس

 مکاح ،هنطلسلادعس هب راجاق هاش نیّدلارصان ىفارگلت نامرف هب هک ناجیابرذآ راشتسم ،ىزیربت هلوّدلاراشتسم فسوی

 ار وا ىدحا ات دنا هتخاس عونمم ناینادنز رگید اب تاقالم زا و سوبحم هناختلود هینکُر ترامع رد ار ىو .ریجنز و هدنک اب ،نیوزق

.دنکن تاقالم وا اب مھ سک چیھ و دنیبن

)19 ص ،هلوّدلاراشتسم زا همان کی و هملک کی ؛179 ص ،ناریا تیطرشم بالقنا خیرات(

***

 هتسب نامشچ اب هیلقن هلیسو زا )هاش نیّدلارصان لتاق( ىنامرک ىاضر ازریم و حّایس جاح ندش هدایپ دھاش وپاق ىلاع ردرس

 هدوب ناشندش دازآ ىتّدم زا سپ و ىرجھ 1296 بجر رد ،هناختلود تارامع زا ىکی رد ناشندش سوبحم و دوخ ربارب رد

.تسا

)378،379،422،425 صص ،حّایس جاح تارطاخ(

***

 تقو مکاح هنطّسلادعس طّسوت ردرس نامھ ىالاب و نیوزق هّکربتم عاقب و تارامع رد رایسب تاریمعت دھاش وپاق ىلاع ردرس

)77 ص ،راثآلاورثآملا( .تسا هدوب رھش

***

 لحم ات عماج دجسم ىقرش ردرس و نابایخ هچرازاب لباقمزا ،نابایخ نییاپ رد ىا هناخنامھم ندش هتخاس زا وپاق ىلاع ردرس

 نیّدلارصان روتسد هب اپورا ىاھ هناخنامھم نیرتھب دننامھ نامز نردم لئاسو هب ندش زھجم و بوکشا ود رد هپس هکلف ىلعف

 و هریغ و هناخفارگلت و هناخ هکسلاک و هناخ رادھار رب لمتشم نآ بونج رد ىطایح اب ،تسا هدوب هنطلسلادعس طّسوت ،هاش

 ىبآ ضوح اب هدش ىراکلگ هّطوحم زین و نآ زج ىرگنھآ لئاسو اب ،اھ هکسلاک ریمعت ىارب ىناداتسا و هدامآ ىراپاچ ىاھ بسا

.هناخنامھم لامش رد

)75 ص ،ىنیوزق ىجان ناوید زا ىنیچلگ ؛77 ص ،راثآلاورثآملا(
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***

 ار لحم نآ دوخ ىاھ همانرفس رد و هدرک تماقا هناخنامھم نآ رد هک تسا هدید ار رایسب ناریفس و ناحّایس وپاق ىلاع ردرس

 ریفس نیتسخن ،نیماجنب و لیش مادام رسمھ ،سیلگنا ریفس و اوفالوید مادام و لسروا نوچ ىناریفس و ناحّایس ،دنا هدوتس

 هب نپاژ هداتسرف نیتسخن ،وراھاسام ادیشوی و شگورب شیرنھ رتکد و هاش نیّدلارصان ىوسنارف بیبط ،هیروف رتکد و اکیرمآ

 و ىناھارف نیسح دّمحم ازریم و ىنابیش کلملاریصب و حّایس جاح نوچ هریغ و رفاسم زا معا نایناریا زین رگید ىرایسب و ناریا

.اھنآ زج و هنطلسلادامتعا

)هیراجاق نارود شخب ،نآ ىاھانب و نیوزق ىانب ىخیرات ریس(

***

 رگید راب ،ردرس نآ زارف رب ،ىزاریش رعاش کیب ىدبع هارمھ ىوفص ّلوا بسامھط هاش نتفر الاب زا سپ ،وپاق ىلاع ردرس

 هدایپ سپس و الاب نآ رب )موس رفس( ناتسگنرف هب ىو تمیزع ماگنھ ،ىرجھ 1306 لاس رد هاش نیّدلارصان دوعص دھاش

 و گنرف زا تعجارم ماگنھ رھش رد ىزابشتآ ىاشامت زین و رھش رد ىزابشتآ ىاشامت و هناخنامھم ات نابایخ لوط رد ىو نتفر

.تسا هدوب هناخنامھم ات هناخناوید زا هراوس ىو نتفر

)131ـ128 صص ،3 ج و 50ـ47 صص ،1 ج ،ناتسگنرف موس رفس رد هاش نیّدلارصان تارطاخ همانزور(

***

1320 ّمرحم رد و ّلوا رفس رد گنرف هب تمیزع ماگنھ ،ىرجھ 1317 هجح ىذ رد هاش نیّدلارفظم ندمآ زا وپاق ىلاع ردرس

 هاش نیرخآ تماقا زا هاگآ ،دزاس ىم هاگآ ار ام زین ىگنرف هالک ترامع رد وا تماقا و هناختلود هب گنرف هب مود رفس رد ،ىرجھ

؛16،265،266 صص ،ّلوا رفس ،هاش نیّدلارفظم ناتسگنرف همانرفس(.اجنآ رد هیراجاق هلسلس زا

)6،154 صص ،هاش نیّدلارفظم گنرف همانرفس نیمود

***

 رد عیسو ىضوح اب هنطلسلادعس طّسوت ىا هناخ ىوشتخر داینب ،نآ ىقرش علض رد هک دنک ىم نایب ام ىارب وپاق ىلاع ردرس

:تسوا ریخ ّتین نیا ىایوگ ،هدیدرگ رقن ىگنس رب هک ریز تایبا و ىرجھ 1306 رد تسا هدش هداھن نآ هّطوحم

 هتفرگ ناھاش هلمج زا جات هک راجاق هاش نیّدلارصان دھع هب

 هتفرگ ناوضر تھکن نیوزق هب شنارکاچ زا هنطلسلادعس ز
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 درک انب وک ىیوشتخر زا صوصخ

 شماع فقو هدومن و درک انب هتفرگ ناویک هحفص زا افص

 تشذگب لاس ششو دصیسو رازھ هتفرگ نادزی قلاخ زا ضوع

 هتفرگ نایاپ انب نیاک ترجھز

 تیاکح ،دیما مان اب ىا هسردم داجیا ىارب ،هنطلسلادعس طّسوت ىثادحا هناخ ىوشتخر لحم ندش فقو زا وپاق ىلاع ردرس

1323 رد و هدرک زاغآ انب هب ىرجھ 1320 رد نیوزق تقو مکاح )دعب هلوّدلا فصآ( ىا هشیمغاب مرکا رالاس ناورداش هک دنک ىم

 شور اب رھش لافطا میلعت لحم زارد نایلاس و هدیدرگ حاتتفا )هاشغاب رد لوتقم( فورعم ىقادرا ىضاق تیریدم اب ىرجھ

.تساپرب زونھ و تسا هدوب نیون ىتامیلعت

)81ـ34 صص ،1 ج ،نیوزق سرادم و گنھرف هچخیرات(

***

 ناخ مرپی ىگدرکرس هب ،نادھاجم زا ىھورگ هلمح و هناختلود رد هطورشم فلاخم ناّدبتسم نتفرگ هانپ زا وپاق ىلاع ردرس

 رارف و نآ ربارب ىبمب نتخاس رجفنم و ندش هدوشگ روظنم هب نآ ندز شتآ و ىدورو رد رب تفن هدش هدیشاپ و اجنآ هب ،ىنمرا

؛32،33 صص ،نارھط ات ىلزنا زا( .دزاس ىم هاگآ ار ام نافلاخم

)44،45 صص ،هلوّدلا فرش تارطاخ همانزور

***

 ناویا( نوتسلھچ ناویا ریز ات انب ىقرش ىاھ نیمزریز ندش لیدبت و هناختلود تارامع رد سیلپ تماقا دھاش وپاق ىلاع ردرس

.تسا هدوب اجنآ رد ریخا ىاھ لاس رد ىماظتنا ىورین رارقتسا و نارود و هیراجاق رخاوا رد ،نادنز هب )ىردان

)491،492 صص ،نیوزق ىانب ىخیرات ریس ؛605ـ602 صص،1 ج ،ردونیم(

***

 هجنپ هعقب بونج رد عقاو مرح و هناختلود هناگ هس ىاھرد و دوخ برغ رد هقبط ود تارامع ندش ناریو زا وپاق ىلاع ردرس

 و نیعّلطم راھظا(.دزاس ىم هاگآ ار ام ،ّلوا ىولھپ و راجاق نارود رد نّاکد دنچ و هناخ و نابایخ هب نآ ندش لیدبت و ىلع

)نیرّمعم

***

 ّملعم ،نایکشزپ ىلعلادبع موحرم طّسوت ىدورو رد ىالاب لالھرب ،ابیز طخ هبار )هیمظن( هملک ندش هبیتک وپاق ىلاع ردرس

نآ ندش لیدبت رگید راب و نیوزق سرادم طخ



)151 هحفص( 14 هرامش » نمجنا همان

.دروآ ىم دای هب ار موحرم نامھ طّسوت )ىنابرھش( هملک هب

)ردرس ریوصت و نیرمعم و نیعّلطم راھظا(

***

 .تسا هدوب زین ّلوا ىناھج گنج رد )هپس( )تلود نابایخ( دوخ لباقم نابایخ رد سور نازابرس هژر رظان وپاق ىلاع ردرس

)نیرمعم و نیعّلطم راھظا(

***

 روتسد هب ،مھ ىور هب ور دیشروخ و ریش ود هتسجرب شقن اب ،انب ىالاب ىابیز لالھ ندش هتشادرب رظان وپاق ىلاع ردرس

 دیدج و میدق سکع ـ نیعّلطم راھظا(.تسا هدوب زین انب ىوفص عضو و تروص ظفح هناھب هب ،تقو هاگآان رنھ و گنھرف سیئر

)ردرس

***

 دیشروخو ریش تیعمج ىارب انب داجیا دصق هب دابآ تاعس غاب ىقرش ىاھ نیمز زا ىرایسب ّفرصت دھاش وپاق ىلاع ردرس

 ناریو و ددعتم ىاھ هناخ داجیا و دارفا طّسوت هناختلود دیما هسردم قرش ىاھ نیمز ّفرصت و ناتسریبد و )رمحا لالھ( خرس

 قباس عضو ندنادرگزابو تسا هدوب زین ریخا ىاھ لاس رد ،ىردان ناویا ای نوتسلھچ ناویا ىابیز ىانب نتفر نایم زا و ندش

.دراد مشچ هعومجم نیا ىخیرات قباوس هب روما هاگآ و زوسلد نایّدصتم تّمھ زا ار دابآ تداعس غاب و هناختلود

هلاقم نایاپ


