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یراهدنق فراع

 ذخأم و عبانم ۀلمج رد هك تسا ىسك نيلوا )هتشرف( فورعم یخيرات ۀدنراگن ىدابآرتسا هتشرف مساقدمحم
 و دنس و تارجگ ىخيرات عياقو رد و ،درب ىم وا خيرات و )ىراهدنق( دمحم ىجاح زا ىمسا ،شيوخ ىخيرات
 هب ار ىراهدنق خرؤم )ىجاح( نيا ات ميور ىم ام الاح ،)۱(دراگن ىم ار ىزيچ ىمان )دمحم ىجاح( ۀلاوحب لاگنب
.ميناسانشب دوخ نانطومه

 بحاص و دوريم )ىراهدنق ىجاح( زا ىركذ ىقابلادبع فيلات )ىميحر رثم( باتك رد )۲(هتشرف خيرات زا دعب
 - ۹٦۳ دنه ىناگروگ هاشنهاش ربكادمحم نيدلا لالج دهع رد هك اريز ،دسيون ىم "ىربكا خيرات" ار شباتك مان رثم

 نيا ىطخ ۀخسن زا ،تسا هتشون ىراهدنق )فراع( دمحم ىجاح مه ار باتك فلؤم مان و ،هدش فيلأت ـه ۱۰۱٤
 فراعدمحم باتك ۀدنراگن هك ،دسريم توبث هب زين ،تسا دوجوم دنه روپمار ۀناخ بتك رد هك بايان خيرات
.تسا هتشادمان

 رادمكح نويامه فرط زا )۳()ناناخ( ناخ مريب هكيتقو و هدوب راهدنق ناگ هدنشاب زا )فراع( دمحم يجاح
 هتفر ناتسودنه هب ىواب نا زا دعب و تشاد ررقت ناماس ريم ۀفيظوب و هدوب شتمدخ رد ىراهدنق فراع ،دوب راهدنق
 زا دعب و ،هدوب ىواب زين تارجگ نتپ رد روكذم ناناخ ناخ لاوز تقو رد و ،دومن ىم ىهارمه ىراد افو لامكب و
 ترايز و تدوع زا دعب و تشگ رب ناتسودنهب سپ اجنا زا و ،هديدرگ هلا تيب مزاع ىتشك ۀعيرذ اجنا زا شلتق
.تسا هديزرو تيلومش ىتبرت )ناخرفظم( نيمزالم رد ىراهدنق فراع ،هسدقم تاماقم

 تيلومش و دنهب شتدوع و هسدقم رايد نتفر رصع هن و ،هدوبن رهاظ )ناخ مريب اب( شتمزالم و تدالو خيرات
.تسا مولعم ىنيقي تروصب )ناخرفظم( نيمزالم ۀرمز رد

 ربكا رابرد هب ـه ۹۸٦ لاسب و هدوب "ناخ رفظم اب" )ـه ۹۸٥( لاسات هك ،ددرگيم رهاظ شدوخ تانايب زا طقف
 ررقم اجنآ ىناويد بصنم هب و هتفر باجنپ هب هلادبع كلملا مودخم مالسالا خيش اب اجنا زا و هدش رضاح ىلوغم
.تسا هدوب

 و تعانقب ولمم هكيتايح و ،ديمرآ اوزنا ۀشوگب و هديدرگ ىفعتسم دوز هفيظو نيزا )فراع( ىجاح ىلو
.درب رسب دوب نانيمطا

 افو ۀزيرغ ببسب نوچ هك دوشيم هدرك سايق ىلو ،هدوبن مولعم ىنيقي تروصب ىراهدنق خرؤم تافو خيرات
 رد اه ىغاب فرط زا فوصوم رادمكح هكيتقو ناربانب ،هدوب روشحم )ناخرفظم( اب زين شياوزنا تدم رد ىراعش
 اريز ،تسا روصتم ـه ۹۸۸ لاس رد ىواب زين ىراهدنق خرؤم تايح ۀمتاخ ،ديدرگ لوتقم و نصحتم )هدنات( راصح
.تسا هتفرن ىو زا ىركذ نيزا دعب هك

 نسح و ،افو و ،هنسح قالخا شتايح حناوس زا هك هدوب ىبرشم ىفوص و ىنس ناملسم ىراهدنق فراع
.تسا رهاظ ىناغفا ترطف توفص

 ار ىباتك ود )٤(درب ىم مان ىراهدنق دمحم ىجاح مساب طقف اريو هتشرف هك ىراهدنق )فراع( دمحم ىجاح
 ىجاح خيرات ار مود باتك و ،دراد مان )عطقم( ىرگيد و )علطم( نا زا ىكي هك هتشاگن ىسراپ نابزب خيرات رد
.دنيوگ زين )ىربكا خيرات( اي ىراهدنق دمحم

 هك ،تسا دوجوم روپ مار ۀناخ بتكب دنه رد نآ ىملق ۀخسن كي طقف و ،هدوب بايان هروكذم بتك ىاه هخسن



۲

۳

 دوشيم رهاظ و ،هديدرگ ركذ رصتخم تروصب ـه ۹۸۸ عياقو باتك رخآ رد و تسا هدوب دوقفم نآ ىيادتبا قرو دنچ
.تسا صقان ىردق زين رخآ فرط زا هك

 ربكا نيدلا لالج حدم هب هك تسا دوجوم نآ ىئادتبا تاحفص ناتسلگنا جربميك نونفلاراد ۀناخ بتك رد
 راعشا و ،دهديم هلاوح ،ىدزي )ۀمانرفظ( ،)رفظم لآ( خيرات )رثاملا جات( باتك هب فلؤم و ،دوشيم زاغآ ىناگروگ
.ديامنيم ركذ عياقو نمض رد رتدايز ار ورسخ و ىدعس ،ىماظن ،ىسودرف

 هب ار عياقو فراع ىجاح هك اريز هدش فيلأت ـه ۹۸٦ لاسب هك ،ددرگ ىم تباث باتك عياقو نينس قباطت زا
 زا ىضعب ،تسا لئام ريرحت عنصت و ىئارآ ترابعب رت هدايز ،عياقو ريرحت رد و ،دراگن ىم هناگادج نينس قيرفت
 رسك ندرك هروپ و ربكا تسدب لاقبوميه لتق الثم ،دسيون ىم زين رت هدايز ،رگيد نيفلؤم تاريرحتب تبسن ار عياقو
.ناخ مريب فرط زا

 و لمكم ار ربكا نيمارف زا ىضعب نانچمه ،دسيون ىم نآ فالخرب ىربكا نيئآ رد لضفلاوبا هكنآ لاح
.دنا هدرواين رگيد نيخرؤم هك ،دروآ ىم زين رصتخم

 )عطقم( نيميود باتك رد اما تسا )علطم( هدش ركذ ىنويامه دهع عياقو نارد هك ىراهدنق فراع لوا باتك
 و هدش هتشاگن و طبض هيمومع عياقو ـه ۹۸٦ ربكا نيدلا لالج دهع ات )ىونزغ( ىلباز )دومحم( هاشنهاش دهع زا
 و هدمآ هتشاگن ىمسر ريغ تروصب ىرومام ريغ صخش كي فرط زا هك ،دوش ىم هدرمش ربكا دهع نيلوا خيرات
.دنا هدش هتشون باتك نيزا سپ همه )۷(ىناويدب خيرات و )٦(ىربكا نيئآ و ىربكا تاقبط و )٥(ىوتت ىفلا خيراوت

 و رضاح ،ثداوح بلغا رد شدوخ نوچ ،هتشاگن زين رگيد خيراوت فالخرب ار عياقو زا ىسب ىراهدنق فراع
.تسا قوث و لحم شتانايب نآ رب انب ،هدوب دهاش

 هكيبتك فيلأت تاقوا رد باتك نيا هك ،تسا رهاظ هتفاي شراگن فراع زا دعب هك ىخيرات بتك ۀعلاطم زا
 اريز ،تشاد ازسب ىترهش و ،هدوب بايمك و ردان ىليخ هريغ و ىربكا تاقبط لثم ،هدش هتشاگن ۀتشرف خيرات زا شيپ
 هتشرف طقف هكلب ،دنا هدرك باتك نيزا ىركذ نيفلؤم هن و هدماين نآ ۀلاوح ىخيرات باتك چيه رد هتشرف زا شيپ هك
.)۸(دنا هديد ارنآ ،تفر ركذ هچنانچ ىقابلادبع و
: هصالخ

 ىايحا و ىو نتخانش هك دوش ىم هدرمش شيوخ رصع خرؤم و نطو لضافا زا ىراهدنق فراع دمحم ىجاح
.)۹(تسا رضاح داژن نادنمشناد فياظو زا شراثآ

: ذخام
.مهن و متفه و ،مراهچ ۀلاقم هتشرف .۱
 هيمالسا فراعم هرادا ،تسا هدمآ روكذم باتك ركذ زين نسود دنيا تيليا دنه خيرات مشش دلج رد .۲
."نمجنا" مود سالجا
."نمجنا" .تسين ناناخ ناخ ظفل ناخ مريب مان اب مود سالجا هيمالسا فراعم رد .۳
.تسا باتك وهس ًارهاظ و هدمآ دمحم ىماج طلغ هب ٤ ۀحفص ـه ۱۳۲۱ ونهكل عبط رد .٤
.هدش فينصت ربكا رما هب ۹۹۷ عياقو ات هك هلارصن نب دمحا شراگن ىفلا خيرات .٥
.لاگنب ىيايسآ تيعمج تارشن زا ،هدش هتشون )هاشربكا( ريزو لضفلاوبا فرط زا بتك ود ره نيا .٦



۲

۳

.تسا ىواح ـه ۱۰۰٤  عياقو ات هك ىناويدب رداقلادبع شراگن .۷
 بسح ،ىودن بحاص رفظوبا ديس بانج ىدنه رصاعم لضاف هك ،تسيريرحت زا سابتقا قوف روطس .۸
 وبا ديس بانج و ،دنا هتشون امب ىراهدنق خرؤم هب عجار ،ىودن بحاص ناميلس ديس مرتحم ۀمالع رما
 ىلهد نونفلاراد ىراف روسيفورپ بحاص ىلع رهظا روتكود لضاف بانج هك ىا هباطخ زا زين بحاص رفظ
.دنا هدرك سابتقا ،دندوب هدومرف اقلا روهال هيمالسا فراعم سلاجم زا ىكي رد
.٦٤ - ٦۲ ص ،۲ هرامش ،ش ۱۳۱۸ لاس ،لباك ۀلجم .۹


