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دچ
دسـ هـ  .سـ ـم هـپژحد ـم ـم  ـ سـد
عمحـم  مـر کـ ـک ـ .ســ طاعـمـد  شـسـح
 جـ سـ  ـف کـ ـ  ـک یـن .سـ »ـم« کـۀ ،مـ شــ
ه  »ۀ»مک چ   .سشدس »س هب ،ّب ،«ک
ج   هد دگس دع ک هکت ح .س د دبکت
نمم  ج م رد.   ،ک ین فـمسـبر
ـ ـک یـن ـِدُم کـ مـ جـ  شـ یـن مـد ـچ ـ  ـ کـ
ـ  کـ ـد  ـک مـخصـیـن ـ کـ سـهـیـنپژ ـ هـد هـد.
گط ـ ـ  سـ شـد  ــۀمک صـخفـسـ ـ
س دب  چ  »ۀ»مک د ک  ک کممنین شم
)38(صـد شـ ـم کـ مسـد ـ فـط  .سـ شـد ـ ـدم ـد
هـۀ  ـ یـ ،سـ ـ شـ ـ   ـم کـۀ کـ سـ شـ ـن
. ج  ـ أ   مد د نهه . ج سـدهین

.م ،صدش سد، ، :دک گا

.F-dastranj@araku.ac.ir ، ا ااس .
.a-Tabibi@araku.ac.ir ، ا ا .

.afsanehkouhro@gmail.com ، آ ا وشد .3
.Dehghani.m100@gmail.com ، ا کتو .۴
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دمم
ههپژ مه ذ سدهد، نم ح
ـ ـ ـخـب  سـد ـ ظـ خـب مـن، ـ ظـ هـ  خـب کـ ـبمـحد
ـدم ـ ـع مشـ ،ـح دسـ ـم مگـد. ـ ـک صـو
ـ  ـ  هـ ـ هـ  هـ  ـج ـ  هـ کـ سـ
.سـ هـسـب ـم  ـگ گ هـنشـه .سـ  ـم
»ـم« ،ـفـهـحد ـ ـعـم  کـ ـحم ـ
کـ مـد ـ ـخ هـک مـ ـهد بـ ـمپ  خـب .سـ
،ـ«ـ ـ ـ  ـخ هـک یـن  بـد. ـ  ـم ـ  ـ
   د ج  م ک ک ح ،سـ شـد  »سـ ،هب ،ّب
جـ ،فـط  .ـبـمهـکت ـه   ـک یـن ـچـ 
مـد ـچ ـ  ـ ـ کـ ـنمم ِگـ گ ِـ  »ـم« کـۀ
 خ ک ینشـ ری .سـ دگ شـ ـ سمـأ

.ـ میـ دـهـ
  »ـم« کـۀ کـ مـ ـایـن  ـ ا هـا ـ اسـü

.سـ ـد اســممامـا
نمم »ۀ»مک ک مینا حایناسü

.س ب 
کمـًا ـ شـد ـگ ـم ـ سـ ـ کـ ـفدط ،ـدگ  ـ هـ
 ـخـد یـن سـبر  ـ ـ هـ ـه مـ گفـد.  ـم
هـپژـه حـ ـ .ســ یـن هـپژ ـ ـم ـ ،ـم یـن ّحـ
هـپژ ـ  ـ شـد بـ ـد ـذ ،سـ شـد جـ ـخ یـن  ـم
 ِـپ مـۀ ـ هـد. ـدسـ ــ مـو ـ یـن ـم

:سـ یـ ضـم  ـن صـد
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گبز آ ـ کد مد، کۀ ـدکدـنمم گـ  )ـ
سـ ک د  آ ا ـن

چ م کۀ ـ ـد، ک ین ِدُمـنممـح گـ  )
م ف  ا   ا  کا ین خاص ف آا سـ شـدا 

دک گـوچن گا هـاما  

ۀمک ا س .1
.سـ ـد سـ ،ـّدم کتـ  ـم  کـ ـبم ـ مـۀ ـ
_(ـک جـ  ـف کـدیـنع  ــۀمک« اغـموـد: عامـ
 سـبـ ـ  .)35،)45( ،اغـ( »سـ شـدسـ )ّـ _ـع
»سـ ،هب ،ّب ،«هظ مشـد، دم »م« مـر کـ ـهم
کـ شـوم جـم ـه  ـ هـکت  ـج  ـّت ـ .سـ ـف کـ
هکت  جـ  سـ  .د ج هـ ــه  »ــۀ»مک
ین خـ  کـ بـکت ـ .ـ »ــۀ»مک شـهد ،ـمـع ـف
بن ـ »ـمیـأ« جـ  »ـمـ ـِـۀ»َمک  شـدشـ
 م  ....ـذـد« کتـموـد: یـن مّدمـۀ   .سـ )7(
.) ،ـبن( ـّـعـنِحَـّـن...« ـ دیـن ـطـأّ

م هپژ .2
مهکت  »ـۀ»مک ج هچـ ـ کـ ـگ

.سـبر  ین هکت  هخمـین  .سـ
،»ـع«  یـ کتـ«ـن«  )75(ـدهف بـنحـد ـخ ،ـ 
،»ع« یـ  ـ مـ ،سـ ــر  »ــۀ»مک ـم  ـک 
شـفــ کتـیـن سـس  ـ ،ـ ـم ـ سـ »ـم« 
صـ ـ ـو یسـ مـو ضـم هـن ـدهف  ـ .)5-/ ،ـدهف(
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ـد ُبن ،)45/( »ـ«کتـ  )( شـ بنمسـ :ـج  .سـ
ـذ«  )37( هـ بـن مدبنحـد ،)47( ـة« ـج«  )3(
دبنفـح ،)4( »ـفــة«  )385( بنععسـ ،)9/( ـة«
ـ  ـ«  )458( دبنسـ  )3/4( »مـمیــة«  )395(
هـ ـ رـکـد. »ـع« یـ   ـم ـک ـ )98/( »ـع

مـهـ »ـُم«  »ـع«هـپژ  ـغ ،خــکتـ  ـجــ
مکـد. ـ  ِمـر ـم

یـ  ،)883-884( »ـ«  )393(هـجّبنحعسـ یـنبـن، 
 ـد مکـد. ـر مـر ـم ـم ـه ـ  »ـم« ـک »ـع« 
 ـک یـن ،)439/7( »ـشـ«  )573 (ـح ،سـ 5 ًـریگذشـ
بک ...ف ، ،ـجم    ـ  بـم ک ـ خـــم 

.شـمشـ یـن
خشـ جینمحصبـ »ـۀ»مک کـ سـ کـ حـیـنم
 دشد. خهکت  ک هبین ی ،س ب
ـمـف  ـد دـد   فـ  خـب کـ سـاحـص »ـم« 
ـم ـخ چـینصـو ـغ  ،ــراحـصـمسـب 
 ک ـخ م« :سـ چن »ـم«ـر ـذ .شـوماحـص ـ
م  ـ ک گ ّدسـ؛ ه  ـممـ ــعـ

.)35 )مد، شـد«   جـع

د  اچر  ۀمک ااوخ .3
خـو ـچــ  »ـع« کـۀ کـ ـک شـ تـیـن ـ ـد غـ 
 »ـم« کـۀ ـچـ  ـ ـ .سـ »ـم«ــخـه چـ هـ 
ـه »ِۀ»ُمک جهدشـســـ  مـ .ـک هدـم هـکت 
ـ  خـب خـا   ـک ـیـن هـن ـ ـ ـچ ـ  .) ،ـ )بـن
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،3 ،صـد( » رنُ ُْبِ
ْ
 �ُ


 ُنَ   « ،)98 ،ـع( »ْـُ

َ
 َـُِْ

ْ
« مـد: ،ـبم

کۀ سـ بـگشـحـ  ـع دـۀ ــعــیـن  .)48/
. ـ »...ـّب ،ـ ،ـ«یـم حـو  خـاحـصـر ـ ـم
کـمکـد یـن ــع  ـم کـۀ ـحدهـکت ـم  خـب ـذ
 �

    �ُ


  

آ
« ،)7 ،ـع( »ُ ُ رن ُْبِ  ُ

ُ َ
آ
« مـد: شـد، هـبـ ـض ـ

  ـ ـخـب .)49 ،ـه( »ِـِ َُُِّ ًَـُِْم ـًة َُّح َ َـًة َِّب »َـًة ،)374 ،ـه( »  رن ُْبِ
َُِْة

ْ
 َِهـِذ ٍَْج َ

َ
 ـَ« مد: خـنحدم ـ ـ شـگذ ـصفخـ خـ

ُب
َ
 ََ ُد ُِر َـٍة ُّ

َ
َفأ َك،

َ
ـِذ

َّ
 َـَِ َ _ ِ ُِسـَ َِـُِْم َ _ ِ ِـَ ََهْدَشـ َـْد َِـُة َّ

»ُُِِْب ِف َِخُر
َ

َّد َم َ َُُک
ْ
َأ َِ ُْهُُِْ ََک ُ

َ
ّ
َ
 ََْعَ ََک ََ َمْر ْبِن ـَِع ََة :ٍَْج

.)44 ،ـه(

دحدمشد؛   ک بخین ،ۀمک  ده 

ِِّـَُ
ْ
 ََِجـ ِفـ َـَـَنِِمُْ

ْ
 َـِم

َ
 َّ

َ
ِـَِ َعـْن ٍـََْج ْبـِن َسـُم »َعـْن مـد:

یـن ـم عامـ حـم .)3/3 ،ـم( »...ُِسـ َّ َِـُِْم َعـْن َ
َ
َسـأ ـِذ

َّ


سـَِطـطبـبـنـبـنع حـد ـ »ـهــعـح«کتـ  ـ
شـۀ ،ـج ـد  شـد ـ ـ یـن ـ  ،ـع .سـ کـ ـ
ًـَُِّی َِّ« :سـ شـدشـریـنشـ ـ ـح  یـســم عامـ حـم
َ ِءـَِْ

َ ْ
 َـُُص َ َُبـو ّزَ َ َـِْ ِ

ْ
 َ ََـْو َّ

َ
َـَ َـْد ََک ِْهـَِْح

َ
 َ ِـ َّ ِـَُی ِمـْن

ٍِِبيَط
َ
 ْبـُن َُِّع ِِْف َِ ُِسـَ َُْص

َ
 ِـِف ٍـَِْمـ

َ
ِ َجـَء ْـَُِ

َ
َ َََعـ

.ـد جـ   »ـم« کـۀ صـًا  )/ ،سـط( »...
:َـَ ََُْعـنَسـ« ـحدـمشـدمـد:   ــۀمک ـ ـخـب
ََع ُ

َ
َّک ََضـَ ُ

َ
ّ
َ
 َِدَـِة

ْ
ِفـ  ِّـِ َّ َِـُِْم ُ َّ

َ
 َََفـ َِدَـَة...

ْ
 ُّـِ َّ َـِدَ ـ َّ

َ


یـن ـم عامـ .)،9 ،43 ،ـم( »َهـََْع ْـََََْف َـ ّیُ
َ
 ِبـي

َ
 ِّ

ُ
 ِْجـَ

کـ ـ )588(شـش بـن ـ »ـط بـي  ـم«کتـ   ـ
ـ(ــ ،ســم کـ طـوه مـ .)33/ ،شـبـنش(سـ
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جـیـنجـصـ ـ .سـشـبـنش  )خــ ـمّفـ
 مذکوـع   ـیـن »ـ«ـۀج ـدح ــع .ـد

.)85/ ،ـد)حسـم ـ
یسـ  ــنمب مّدمـن کـ ـع »« ،ـدهـ  ـ ـ   خـب
ـع ـ هـمـکـد.  هـ  بشـد ،شـ جـیـم حـوـک
َِِِْف ََُِْ

ْ
 َ َـَة

ْ
 َ ِِف َة َُّ

ْ
 َ

َ
ََّف َْـُ

ْ
 ًمَْیَِضـّ ََکـَ«ـیـنحد ،ـ

مـ ،شـ ـع  ـ صـد شـ  )3/ ،صـد( »... َِـُن
ْ
 ِ ُـَْح َُهـ :َـَ

 )49/ ،ـدــق)مد ـک ـ ،)4/89 ،ـم( ـهـکت 
»َـُِْ

ْ
 َـَة

ْ
« :صـو ـ ـع  ـد )3/ ،حویـســن)عرو ـ

.س شـد شـ
 سـ مـد جـ ـد ـ ـچ ـ  ـم کـۀ کـ گـد ـ ـ ـ
 ـم ـ  مـ .سـ ـد خـ ـ  ـدم ـم ـ  گشـ

مـد: جـ  شـ  کـ  جـ »ـم« کـۀ ـنمم
کـد هـد، »ـم«ـاص ـ ـدک ـدـنمم گـ  ـ ـ

سـ کـ غـ  ـک بزگـیـن ـ
  ـک یـن ّصـخ فـ ـ ـد، جـ  ـک یـن ـ گـ  ـ 
سـفگ صو ک گـیـن گ فـسـ مـ گـذ  ـ کـ ـح

.ـ پم ضـم یـن ـ هـسـبر ـ مـ

»ۀ»مک ن؟مماس .4
)حیـق ضـم  یـن  سـ ـ ـم ـهپژ شـد ـگ کـ طـوه
ک د ـ  م کمـًا رۀ  )ــۀمک حــح جـ ـ

.ـ پم هـسـبر  ـ ـ مـ
مم مپ س ع احصم م«*

.)8 ،ّک ؛ ،( »بج 
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»ب شـدخشـدمچهف کـمپمـ  ـعـاص« *
.)439 )ـدحد،

ف کـینج کـ چـ  شـد جـّسـ کتـ  ـمـ« *
.)9 ،ع 8؛ ،ّمـ( »سـ ب )هب  ّب ،ـ(چـظـسـ

ـمپـم ـ ـ  ـ ــ ،ّسـ  ـ  ـ  ـ ـمـ« *
.)53 ،ـرج( »سـ شـد طـا

.)5 ،دس( »س مدّس  احصح  »م« « *
ب ،سـ شـ جّ ع  م ک مدد ک ف
کت ع . جـ ه ک ین ک کـد ســح ـ خـ
ــ خـ  نـبـ« سـ؛ مـد »هپژشــگ ـ ـ ـع«
»سـ ـف کـ ـمـم  ـم سـ مـ  ـ  ،ـه
»«کت  »ـع م ـم ـ«  کا ین  )3/ ،دم(

،سـ ـمم  ـک یـن کـمگوـد فــ .سـ دشـدـم
ین ک گشـسـمکـد ـ جــغ  بـ جـبـیـن ـ
 سـدد ـ یـن ـ ـ ـد؛ جـ سـا ـ هـ هـکت  ـک

دـد. ــیـن سـبر ـگه
دگو سـب هـد »ۀ»مک حـکـ ـح ،ـم ـیـن 
ـک یـن صـخ مـ  ـ شـ ـم ـ ـکم ـم ، ـ ـ   ـحد
ک  هـم هـۀ ـ ،ـخ ـ  جــد یهـ سـ مـد جـ

سـ؛ ـفم
.)53 499 4 4343839،ع(مپمرب
.)،سط 7/؛ ،د 3مربمع)ع،؛
،ممط 78؛ ،37،صـد(ـنمحمـمربــ5

.)8/ ،د 4؛  7  9
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.)5598 ،ع(سم  مرب 
4مربمص)ع47،؛صد48/،3،؛

.)8 ،44 ،سط /؛ ،385 ،صد
.)3/3 7/ ،د(ظک سم م  مرب 

.)489 3 ،ممط 5؛ ،ع(ضم  مرب3
.)7 ،ع(ه م  مرب 

،؛ع7/،378،صد(نعحممرب
.)55 4 39 374 38  9  9  83  7  53  33

ـّسـ ـ »ــۀ»مک دشــصـیـن کـهـۀ فـ گـ 
کـد سـ یـن ـنمم هـۀ ًـری کـ ـد ـهخ شـد، ـف کـ
ّ ـه ذ ،سـ ک سـ ـک یـن  ــمپ ــعـ 
کـ ـم  ـک پمـیـن خـکـ کـ فــدشـ دـ گـذ
ـ ـب ـ هـ  کـ ـ شـهد  ـن ـ ـم یـن مـ .سـ
ه شـد ک د  ک پمیـن کـ کـ ـوـ یـ ـ؛
ـ ـک بـ هـ سـ یـن ـح  شـد ـ سـ   ـک مـ شـد دشـ
ـم مـم  خـب ـف  ـچ ـک یـن  ـوم کـ شـد مـد جـ
 ـنممـطمـح دشـ کـ سـ ـک یـن  خــح 

شـد. شـدسـخ ـک حـیـن
مطـهـمد ـگو کـ ســگـحیـن صـدـففـط 
،ـم ـه فـ : عـد ـ یـن ـطم مـ چـ؛ »ـم«ـم
خب ،ـی خـب ،ـۀخـفـ ،بـنسـاـدع ـذدبـنمسـ ،بـج ،ـک
ـ ـگو ،گـ ـ طـم مـد ـک هـ ـ ـ  خـب   ـطم 
سـ ـک یـن کـ ـگ ـم ـف ـ .ـچ ـم مـد ـ

َ
ع

ین  ینصاـد، گذمگ یـن سـ ـف کــنمم
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 ص کد. حدهکت  ... سـ  شـ    ک
م گذ  ًـد ،سـ ب »...هـب ،ـّب ،ـ«ـهـک ـنمم
 سـ  فـگ ـ ـ یـن ـک  ـد  یـن »ـم« کـۀ مـد دـد ـ 

.فـگ  هـجــک طـوـد هـم
کـۀ  کـ ـک ـ ـهخم ـح یـن دسـ هسـبر ـ مـ 
سـسـدهین صخف .سـ فگ صـوّصـخفـسـ ـم
ـک گـیـن گ فـسـ ـمهـم گـذ  ـ ـ  جــح

.سـ شـدـح 

ۀمک حاادس .5
ـحد کتـ  ـ ـ ـ ِسـ سـب  ـ ـ ـب ـ یـن 
ـنـبـ کـ ـم کـۀ حــحد هـ کـ ینصـو .ـکدسـ
 ـ ـع یـن .ـهم ـ ـم   ،شـ جـ ّدمـم ِـحد کتـ 
مـ کـ سـیـن ـد ّـم تـۀ ـخـمکـد. یـ  ــح
کتـ ـ  کـ ـحد ـه ـ شـدد، ـ ـحد کتـ ـ  کـ  ـح
  ـک یـن أخـم ـم کـ یـج هـ  ـ .ـ کـ ـم  جـ ـدم
ضـم شـد  ـم کـۀ ـد  ـحد  ـ ـم مـ ،کـ  ـحد
مــد ضـم ـ کـ  ـح ـد دســ  ـ مـ .شـد ذکـم 

.ـک خـ

 خاا .5-1
مـر مـ ،سـ شـد ـف ـ »ـَم« کـۀ ـ صـ  کـ ـ .5-1-1
ـمکـ گـ ـ ــحیـنـح .شـم ـدخ »ـُم« ًهشـ
»ـع«مـ ـ »ـَم« بـ »ـَم« یـ هـد. مـ ضـم ــم کمـًا
 »ـُم« م .سـض ـ ـ »ـع«مـ ـک گـ  ـنفگ ـ
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یسـ»ُم« ک ضـم ـک گـ  ـذ .خـ ـم ـ شـ مــ
ـحد سـ یـن بـ .سـ ـدم ـ ِـ کـ سـ ـم ـد هـد، ـ
خـ مـ ـ یـ  )45 ،مـد ـ( »َـَِْم ُـَْ

ْ
 ََک ًـَدََْم ُـِْ

ْ
 ََک َِ«

عام ی خمگـ؛ ـ )/ ،ـک( َـِة« ِّ َُـَِْم ـِة َّمَ
ْ
 َِـِْبِإ«ـحد سـ

« :س ب »َِم«  »ََم« ک ین ک حمهد  م
 ـک   م  ًع ـء عن ع دم   

.)79/4 ،م( هعنّكة« ه ،ف 
 ـمهد.  »ــۀ»مک  شـ ـّ شـ کـ ـ .5-1-2
سـ ،)334فم(خدنبنحـح ـةهدکتـ  ــع
َـْد...« َ

َّ
ِ ٍَـُِْم

َ
 َ« ،ـحدخـا  ـ  سـ؛ شـد سـ ـم کـۀ  ـ

مـن « ،ـحد ـ  ـ  )374 ،ـه( »ُْکـ َ
َ
 ٍَـُِْم َّ

َ
 َ«  )7 ،ـخ(

.شـم ـد ـم کـۀ ) ،ـه( »ـم  ـ
ـه( کـ ـم ـرب  ـا ـّسم  »ـةد«کتـ ،ـ »ـن
ـۀ ـ ک شـنشـد ،ـ  .) ج ... هف  مر ک ـ
،کتـ نچــ  هـمبـ ـ .سـ ـدچـکتـ خـیـن
هچ ـم  .)5 ،ـمشـد)حـضـع ـ ــهـچ ـ
،ـ حکـ گ هـفــچـمخـو؛ ،کتـ ـدم
سـ ـچـ بـب ًـری ،کتـ چهـیـن ــصـد  ـح
ـ ـفذی  ـط ،کتـ  چـ  یـمـ ـد یـن ًـح

.)48 ،ـه( سـ ـّجـ
»منک «ع کتهدة؛ دحد خ
فزیـن .سـ شـدفـض ـ »ــۀ»مک هـ ــ  مـسـ شـ 
کۀ کـ ـ ــ   یـ هـشـفزـد.  ــۀمک کـ مسـد
شـدهســع ـ .ـد جـ ـهـ  ،سـ مـد »ـم«
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ـم ـک حــخکتـ  کـ ـ یـن ـ ـ فـ هـ ـ
کۀ   م )7-7 ،ـخ( » ُِّ َّ ُُهـَ

َ
 َـْد َ

َّ
ِ ٍَـُِْم

َ
« مکـد: کـ ،سـ

َعِن ،َُع ْبِن ِ
َ

َُّ
ْ
 َعِن َِِِبِإْسـ َ:َِِ

ْ
 ََدَْح ْبُن َُـُْن

ْ
« شـ د م

.)5/5 ،( ة«
َ
َسـ ِِِّ ُُسـَ َََظ ـ َّ

َ
« :ـ ،ِـ َّ

، ـبضبـکت ـمسـ »ــۀ»مک کـ ـ .5-1-3
صـدشــ هـد سـ؛ شـد   ،ـم مـ کا  ـ
،378 ،صـد( »ِـَِْ ِفـ ََـُِْ

ْ
 َ َـَة

ْ
 َ« ،ضـ ـخ ـع  ضـ مـ

.)3/

کـ ـ ـم کتـ    مـ عـ ـم خـ کـ ـ .5-1-4
ـ کتـ»مـق  ـم عامـ حـمـ ـج .ـد سـد سـ
َـَ ْـِِب ُ َـََص َمـ ُِْمِـَن

ْ
 َـِم

َ
 ـَ ـَُْ ...:َـَ ِِّسـَِ

ْ
 َََْسـ »َعـْن سـریق«؛

:ََُْف ...َـََف ِِِِْ ََِْسـ
َ

 َ ـَْ
َ
َ َمـ ٌـُِْم َهـَذ ـَُْ ِـ َّـ

َ
ِ ْـُ

ُ
ُّک َُصـ َ ـََُه

ُِسـَ ـَك َِّع ْبـِن َ ِخـَك
َ
 َْـَد ُِهـَ

ْ
 ُـُِْ

ْ
 َ ـَُْ

ْ
 َـُة

ْ
 ِ َ َـْ

َ
 ُِْمِـَن

ْ
َِم

َ
 ـَ

موـد: ـ یـن سـد خـا  ـ خـ سـ )4-33/7 ،ـم( »
   »ٌَدَشـد ِغٌَة ِِف َ ِ ٌَُِم ٍَُم ٍِکتـ َعـن َّمـر ٌَسـُم ٌـَحد َهـذ«
.»ِ

َ
 ـَِع ّ َ هّ  َ ،ـَدِعـِ

َّ
 ُِصِفـ َُـَ ـ

َ
 ،ٌـَغر ٌـََخ َهـذ« موـد:

سـدم)مـد(   ،کت م   دد سـد ک  .5-1-5
 ـد کـ ـهجمدسـ ــیـن  شـد. ـــّ 
جۀ ک سـ شـدسـهینپژ  ـدد. کمیدســس
  شـد م گـ  .شـمـدسـ ،ـهـسـبر ـ 
ـ   ـ شـد، شـد ـم  شـهد ـگ ـه ـ کـ ـم   سـد
کتـ ـم کـ سـ یـن ،بـ ـم  مـو  کـ ـگ بـرین .ـک دسـ
خـب ـسـ یـن بـ .شـم »ـم« کـۀ ـج   غیـن یـ حـّد حدـ؛

:سـمـ
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ــوبــنط مــد ــهبــحمــوصــدشــ کــ ــــ *
،صــد( »ُســ ُِّ ْــََک ــََک ٌَــُِْم َِــَك ِفــ ُــ

َ
 َــَُ ْ

َ
 ََ

َ
 ُــ

َ
ِّ ُــَُ« ــمکــد:

.)5/ ،3

»َُِــَْ
ْ
 ِــِ

َ


َ
ّد ْبــَن ــَ ،َُِجــَْ

ْ
 َِــُِْ

ْ
 ْبــَن ــَ« کتهــعــ؛ ــ*

.)99/ ،بــنطــ )ســّد

مــ  ســ ــد »ممــة«  ــصــط جریــ بــن مــد کــ ــ*
)3،ــه(ضــمــ  ــک ســ  ــ ،)4،مــمــط(ــــنمح

ــمکــد.
مــ  ــع  ــ )7/ ،ــد( ــم  ــ  ــد ّدیــن کــ ــ*
ــ )8/ ،ــه(ســ مــ ــح فــبــن  ــ )89/ ،ــه(ضــ

مکــد.
مکد. )74 ،33 ،بنش(عم  ًعفمبنش ک *
ــمکــد، )5/3 ،45 ،ــمع حــ( ــبنص ــمع ّحــشــ کــ ــ*
گــی هــن ــ ــ ح ــ   کتــ ــم بــن ــ م عــفصــۀ ــ 

هــد.
ـ  کـ کـ ـ ممـة دسـ کـ ـ ـ ـط ـدبـنجریـم*
یـن فـ  ـد کـ شـوم جـم هـ سـبر ـ ـ مـد؛ ـ ـ مـد ّ

.گـذم یـ  ـ  یـن دسـ ـ فـد. سـد ـس
َعـِن ،ِـِب

َ
 َعـْن ،َُُْسـ ـٍد ََُّم ُبـ

َ
 ـََ

َ
َحّد ـ ـ ـط جریـ بـن »مـد _ـ

»َـُِْمـَِ ُِر ْ
َ
 ُِّحـ

ُ
 : ٍّـَِع ْبـِن ََِْـِن ُـُْ :َـَ ،ٍِبـَج َعـْن ،ٍ ُِّمـَو َعـْن ،ِـَْع

َ ْ


.)9 ،مـم ـط(

َعـِن ،ِـَْع
َ ْ
 َعـِن ،ِـِب

َ
 َعـْن ،َُُْسـ ـََ

َ
َحّد :ـ ــط بـنجریـ »مـد _

ْ
َ
 َُ

ْ

َ
َفَـأ ،َِب ٍَِّع ْبُن ََـُن

ْ
 ...:ََ ،ََْ

َ
 ْبِن ْـِد َ َعـْن ، َِاِبـّيِ

ْ
 َـِهَْبِ ْبـِن ِِسـَ

ْ


.)ه( »...َـُِْم ـََ ُیِر
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4سـ  هـ ـط گـ  شـدم ]48[صـمـ طـۀ ـع :ـ
حد،ســهـفـم کـ مـمـط ـدبـنجریـم رـ؛ ـ
 ـ کـ ـبمـ یـن ـ کـد، ـــع  مـد سـشـ

.سـ شـدـ سـ
ّدمکتـ   مـ ،سـ ـف کـ هـ  »ــۀ»ُمک کـ ـ .5-1-6
ـ یـن .ـ جـم   »ـم« کـۀ کـح ، جـ ـ ـه
کـ شـمــ  .سـأّخـمسـ »ــۀ»»ُمک  دهـ
مـن ـ  أّخـمکتـ ـم ـ ،ـ کـ ـممـ ،ـصـ 

.سـ فـزـح
 ـمکد، )4 ،ـه(ـبـنع  بـنمـد ـّف کـ ـ *ـهـنطریـق،
.سـ »ۀ»مک مـمحـشـصدفـد  یـ ،ـگم ـ ســنه

مکـد، ـ )/ ،ـد(دسـ ـد ـد ـدیـن کـ ـ هـن *
»ۀ»مک  ،سـ جم )37 ،ـح(سـ دسـ ک ـــه

.ـ  
ـه ـشـ ــقّمـحدهـکت ــمـم ـ یـن :ـ
هد،مبچقمگ  یخمشد.  ذ هد،
هد.  م کۀ صماع  ک حف جء 

کـۀ ـ  کـ ـشـدد ـ ـمکتـ   کـ ـ .5-1-7
ین ک ـمهد  هین .ســف کــ  ـف کـ »ـم«
ده .ک گذ ـ ذ ،سـ ف ک ــصـ ـک
نمه .)-3 ،33 ،بنشـ( »«کت   م  بنشـ مـد
هن »بـيطبنـنعم مـففـ کتـــ«رضـة 
ـََََ«ـع ،  کـ ـح مکـد، ـ ـ  )49 ،43 ،شـ ـ(بـن

.د جـ صًا » ِّـِ َّ ُـُِْم ـَك
َ
ّ
َ
 َعْـَك
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ا موا .5-2
.کـ دسـ ـ ـم دـد،  ـگپ هـگی کـ  ـ ـم
کـۀ ـم مـ ،ـحدصـ هـظ  کـ سـ ـ مشـ هـ ،ـ یـن
سـخ م سـپ طم ک  ه سـ ب ک  »م«

.سـ کـ »ـم« ـ
  »ـم« کـۀ جـ ـمد بـرین کـ ـحد هـکت  ـ .5-2-1
،یندمج  .سـنعحم ـم ـ ،شـم د
شــع خـب« .سـ بــ مـوـک ـ گذشـ  ــنعب ـ
...خویـ ،اغـ ،شـش ،ـنشـب ـرم ،ـّح عامـ ،ـبنغ مـد
،صدشه گر« .)4 ،م( هد« ین ع م جء
،مم ،ـم عام ،مع ّحشـ ،شـ بنشـ ، شـد ،کک ،سـط
هـد« ـ یـن ـع ـ مـد ... ـ بـز شـ ،ـ ،ـ شـ
محـن  یـنمد خب کـ ـگ ـد ـمـ .)4-43 ،ـه(

ـگ جد طـو حدــد هـ ـ  .ـخ ـ خـب  شـد شـد صــع
.گ ع خدس _مه ر

عامـ  سـ شـد ـ ـع حـن مـ  سـد ـس  ـ ـ یـن
7-7/ ،ـم(سـ شـ خ  دمذکوسـ ـس    ـینـم

: عـد طریـق  یـن .)73 

ـد حّدـا ـ اعسـ بـن ـرج بـن شـا ـب ـ ـا«ü
ابندم جب مدبنشـهـجاعنـد
 د بنمد جدعبدـعنـعـ

.)۷،رـع( »...بـنع مد جبـ ــعـن ـب عـن
:ااحّد :ادبن دبنجبنمدبنعما«ü
بن ــدجم بـ  ـنبـنشـابـنـبـنع بـنحـد بـنمـد
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مـدبنعبنـن ج بـ ــ بـنعــحّدـا حـد
ـ اسـ بـن مـد بـن خـا :ـا ـ ـ ابو بـن سـم بـن
 ـا  بـن مـد بـن سـی ـ بـ ـحّد ـا ـ؟ اسـ

.)8 ،ـه( »...اسـ بـن مـد بـن ـع بـن
طریق  سمحد  دهس صدششم د ک طوه
تـۀ .)8/7 ،ـح( »سـ بـ ـدمـ 5 4ـ  ًهـظ  ـفـگ 
ـ 5  کـ سـ  ،ـ یـن  ـم کـۀ حـ ـ ـخ ـ
ـع ـ . جـ ـچـ  ــۀمک ـهـممـ ،مذکـو
»ـّب  ـ ،«ـک ـ »ـم« ـک  ـ 3  ،ـ 5یـن 
،)33 ،ـع( »ِ

َّ


َ
ـّد َِـُِْ

ْ
« : عـد مـ یـن .سـ شـد هـن

ُـَُ« ،)5 ،ـه( ٍّـَِِ ـََ ََّب ـِ
َّ
 ِـَِ ـ

َ
ِ ُمََفـًة ـٍد[ ََُِّ[ ُـَُُِْم َ ـٍد ََُّم ُـَ«

ِـَ
ْ

« ،)8 ،ـه( »َِـُِْ
ْ
ِ ـِد َّ َُؤ

ْ
 َ ِـَ

ْ
ِ ِـَُ

ْ
« ،)7 ،ـه( »ُـَُُِْم َ

ِِضَ َ ٍد ََُّم َِ »ِمـْن ،)83 ،ه( »َُِِْ
ْ
 َِ

ْ
 ِمَن ََسـُم َِمـَِفـ َِِهـَ

ْ


»ََُُِْم َ ُـََ« ،)374 ،ـه( »ًَـُِْم َ ـًة
َ

َ

َ َ ُـ
َ
 »َـًة ،)9 ،ـه( »ِـَُِِْم ِِهـَ َ ِـَِ َِّب

ـَِع َـَة :ٍـَْجُب
َ
 َـَ ـُد ُِر َـٍة ُّ

َ
َفـأ ـَك،

َ
 ـِذ

َّ
 َـَِ َ ِ ُِسـَ َِـُِْم« ،)4 ،ـه(

»ـَُِِْم َ ِـِِ
َ

َدِ ِـِطَ
َ
ِْل ُِفـ

َ
ّد َ ِـَِ َِّب َ ِـَِِ ُِضـُ

ْ
« ،)437 ،ـه( ،»َـَ َمْر ْبـِن

،ـه( »ِ
َّ


َ

ـّد َِـُِْ
ْ
ِ« ،)49 ،ـه( »ِـِ َُُِّ ًَـُِْم ـًة َُّح َ َـًة َِّب »َـًة ،)4 ،ـه(

ک ین ،   م .)598 ،ه( »ِـَُِِْم ِمـْن ُـ
َ
 ُـُِْ َ ِـَِ »ِمـْن  )55

سـشـ بک ی »ـم«ـک ـ ـنه خـاـهـد.
 )93 ،ـه( »ُْ

َ
 َـُِْ

ْ
« : کـعـد ،ـه ـیـن  ـسـهدشـکـ

.)489 ،ـه( ـَِء« َّ ِمـَن ٌـُِْم ٌـَِ«
ْبُن ـُد ََُّم ََـِن

ْ
 ُبـ

َ
 ـََ

َ
َحّد :ـ ]صـدشـ[ـبوبـنـبـنع »مـد .5-2-2

ْبِن ـِد ََُّم ْبـُن ُّـَِع َ ٍـَ ِ ْبـِن ـِد ََُّم ْبـُن ُُسـُی ـََ
َ

َحّد :َـَ ُـَْع ُ َِضـَ ُـ َُِّ
ْ
 ِِسـَ

ْ


ِد ََُّم ِـِب
َ
 َعْن ـٍد ََُّم ْبِن ِّـَِع ِِب

َ
 َعـْن َِِّـَْ

ْ
 ٍّـَِع ْبـِن ََـِن

ْ
 َعـِن ـََِبَوْی

َ
 َعـْن ٍ ََّسـ

.)8/ ،378 ،صـد( َـة...« ُـَََُف ... ٍّـَِع ْبـِن
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حـن مـ  سـد ـس ـه ـ  ـحد یـن صـد شـ حـم :ـ
صدشـ .   »بویعن«عکح  ،سـ ک ـع
کـ ـ خـ هـکت  ـع حـن مـ  سـ  ـ 4  ـب
فـز»عن  ـ سـ ـدسـه ـ هـ ـکـ سـ
سـفض   ،ـینعـ  ب کـد أ ــبـز .سـ »ـبوی
مـ ،صـدشـ کـ سـ ـ یـن بـ بـز .)93/4 ،ـ بـز(سـ ـ
،ـ( کـ ـ شـد؛ کـ ـگ  کـ  سـ  ـع یـن  سـ
ـمّ  ـیـن  گـد جـمشـشـدعامـ ـبـز ـفـط  .)34/
ـبـز ـشـشعامــ  کـد هـ گـ  .)3-4/ ،شـش(ـ
 ـصـدشـ ،صـو هـ  یـ کـد؛  مــم ـخ ،ـذیرب 
 ـ یـن )8/49 ،ـم( ـ ـم عامـ   جــیـنحد

شـصـدـمکـد.
:َـَ ْحَـَد

َ
 ْبـُن ُّـَِع ـََ

َ
َحّد :ـ )صـدشـ( ـبو بـنعـبـن »مـد .5-2-3

َُـِْن
ْ
 ِ َِّع َعْن َُِّ َّ ََـِْع ُمَسـْبُن ََ

َ
َحّد :ََ ُِّفـُ

ْ
 ِ َعْـِد ْبـُن ـُد ََُّم ـََ

َ
َحّد

َِ
َ

َحّد :ُِـ َّ ََ :ََ ََُع ْبـِن ِ
َ

َُّ
ْ
 َعِن ٍَِسـ ْبِن ـِد ََُّم َعـْن ِّـَِفْ َّ ـَد َیِز ْبـِن

.)78 ،37،صـد( »...ِ
َ


َ

ّد َ َِـُِْ
ْ
 ِِحـَص ْبـُن ـَ

َ
 ...ِـِب

َ
 ِبـيَعـْن

َ


 طـۀ  مـک ـ ـج  ،ـج کتـ   ـ  ،ـ یـن  :ـ
هدبـمحک شـد بر ـم   ًـح گـ  ـ ـکمسـبر

.شـوم ـخ ـم گـذ  ینصـو  ـگ ،ـر ـ ـ 
ک ـدحبنـع صدشـکـ ـبمـیـنحد  ــع
مخـو؛ ـچ ـ حـد بـن ـع ـ ـ ـ  ،صـدـم بـن  فـط  .سـ
»ّدـدبنعدبنمحبنـع«  »دبحبـنـدـدبـنعحبـنـع«
جکت ق  د. »فدـدبـنعم«  کـدهکـ
سـد ـبـنج »مـد  »ـّد ـبـنع بـنمـد حـد بـن ـع« کـ ـفم
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»بنعسـم«  ه   کم )دعبـبـن ــرم( »فـک
ه»عـبنحد یـن»عبنحـد« کـ ـرگمـ ـذ .سـ کـمـ
بـن هـ»مـد ـ »فـ ـدبـنع »مـد سـ »ـّد ـبـنع بـنمـد
»ـبـنعسـم«ع .سـ »دعبـبـن ــرمفـک سـد ـج
ـم ک  »بنعم«  »دبنسـم« .سـ »ف »حـنبنیزد 

. جـصدشـ ـیـنحد  ـ  هـد.
:َـَ ْحَـَد

َ
 ْبـُن ُّـَِع ـََ

َ
َحّد :ـ )صـدشـ( ـبو بـن ـبـنع »مـد .5-2-4

َعْن ََـِْبـيَح
َ
 ْبـِن ِّـَِع َعـْن ِـ َِّع َعـْن ََـِْع ُمَسـْبـِن َعـْن ِ ِبـيَعْـِد

َ
 ْبـُن ـُد ََُّم ـََ

َ
َحّد

ُُک َْع
َ
 َ َُُسـُ َ َُءَِْ

َ


َ
َّج َ ََّع ُ َْع

َ
 ٍة

َ
ِّع ِّ

َ
ِِ ِبيَعِْد

َ
ِ ُُْ :ََ ٍَِ ِبي

َ


َُءَِْ
َ


َّ
ِ َُِْ

َ
 َِِّ َعَاَمٌة َُُِْ

ْ
 َ َِِ

َ
 َمْن ِِصـْدََع َِـًا َـَُِ :َـََف ََـُِْ

ْ


.)/ ،385 ،صـد( »َِِـ
ْ
 َِکِذ ِمْن ِِـ َّ ُِصـْد ِـِ ََـُِْ ُـََُح َ َُُسـُ َ

جـ  صـدشـ ـ سـ ــ هـد ــ یـن :ـ
.

ْبـِن ـِد ََُّم ْبـُن ْحَـُد
َ
 ـََ

َ
َحّد :ـ )صـدشـ(ـبو بـنعـبـن »مـد .5-2-5

ِ َعْـِد ْبـُن ُـَْ ـََ
َ

َحّد :َـَ ُـ ََّ
ْ
 ـ َّ ََکِر ََْـْبـِن ْبـُن ْحَـُد

َ
 ـََ

َ
َحّد :َـَ ُّـِِْ

ْ
 ِـََْ

ْ


َعـْن ََـِْم ْبـِن َََُْسـ َعـْن َـَة َُِم ُبـ
َ
 ـََ

َ
َحّد :َـَ ٍـُُْب ْبـُن ُـَِ ـََ

َ
َحّد :َـَ ٍـَِح ْبـِن

ُُِْ
ْ
 ُـ

َ
 ََُ ...َِمـ ِ

ْ
 ِـَِص ِمْن ٍـَِخ ُـَْع :َـَـٍد ََُّم ْبـِن ِـََْج ِ ِبـيَعْـِد

َ


.)48/ ،3 ،صـد( »...ُـِ
َ

ّد َ
 د ج ه شـ دـهـمدهســینسج :

. ج صـدشـه  ک جـیـن
بن ّـدبنعّم جبـ حّد : ـصـط بـنجریـ »مـد .5-2-6
عنمّد بنـن)بند(، مّد حّد : ،)صدشـ( بو ـنبن
سـ عـن  عـن ـک عـن فـ بـي عـن ـکر بـن مّـد ّعـن ـن بـن

.)83 ،مـمط( مـنمـك...« شـ  ـ رــة  ّحـ ...:ـ
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هدـمکـ طـوه .سـ  مـم مـمـط ـیـن :ـ
بنسـد ه )جد ــم( )9فـم( ــنصـدبـنحم ،شـم
،ةهد فـک ،هکت «کـ پژهـمدـد خـب . جـ
عـ خـ ـ شـ بـ »ـم« کـۀ هـد، ـ هـکت  ـد کـ

.)3 ،ـدحم( »سـ ـف کـمـم
ـم ضـ ـخ ـع شـد کتـ  صـد شـ حـم ـ طـ 
ــ44حد ـ ـف کـد، فـم ــغ ـخ  مـ ـهـدعخمکـ
کـۀ     مهـد ـ )4/ ،378 ،صـد( »ضـ  ـ« ـع
هسـ کـ »جـد«کتـ  کـ سـ ـح یـن مکـد. سـ ـم
ـ« ـع ـ ـف   ـح چـن یـن ،سـ شـد شـ ـ  ـ
،378 ،صـد(م »ـُ مسـ شـجفـ ــةفـ
یـنسـد ـس صـدشـکـ مـشـد ــیـن  ـ .)4/

. ـ
، م ـغحسـجد  ـۀمک حــحـ ـ
جـدسـ صـدشـکـ شـدجـم ،ـک سـبر کـ ـحدهــک 
،سـ شـد ـ ـم کـۀ ـ    ـم ـچ ـ  ـ چـ .
ـا .سـ ـ ـح   ـک یـن صـد شـ کـ فـگ ـ ـم
ـه گـد، کـ ـچ ـ  ـم کـۀ ّـ  شـد ـ بـ کـ ـصخ
 ـح ـه کـ ـح  ،خـوم ـچ ـ شـ ـحد هـکت  ـه 
ع م  مد. کۀ فد ...  ،فک هّدمحدهکت
،سـ بـ کـ  ـم ـک ـ  کـ ـ م صـد شـ ـ ـبکت  
ـه ،ـم کـۀ ـخ صـدشـشــصخکـ شـو جـم ـ
کد: ج ینچدشهد  .سشحدهکت  ک سصخ

ـم ـ سـ ـم  »ـ  »کدیـن کتـ  صـد حـم*
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 بنبـيطبإمـة ّـعـع ّــــةفـ مـ « موـد:
ــنحه ـدمـنـر ــ  ـء :ـ ـىفإـو یـ
ـ ــةعـ فـإ ــصــق، ـم ـجـ  عـهـأم مـ
،395 ،صـد( »...ـ مـة عـن ذـك سـ فـد ـع ـّ  ـف ـ
ـح ـم کـ مـ ـ شـو   ـع چـ کـ ـم جـ  .)/
 دمخد وســح ب نهب ص   مگود: 
،شـ )ـ ـع ـ(مـم بـ ـم ـمپــع چـ  مهـد.

.بـ »ـم« مـ  ـب ـ
مکد. س »م«  »م« کۀ ج ک بم

ـر  ـد ـب ـف ـ  ـة هـ« کتـموـد: هـن *
،م ـک ـهک ـبم )4/ ،395 ،ـه( »ـ ـب

.ســشـصخ  ـ
ک مکد وبنط بنعدبنمد مد   »«کت *
»م«کـ ک سـخــدمخد ـهبـحشـدـگ مگوـد: 
ْ

َ
 ُ

َ

َ
»َفَـأ ـد: »ـم« ـ ـمپ ـ کـ طـوه شـد، گمـ کـ ـد 

ـِة.
َ
َّ

ْ
 ـََع ـَِْ ،ـَِْ ََِِْـّنَ ِـْن َ ،ـَ :َـ ِمـْنُْ ْـ

َ
 َ

َ
 :َـ ،ـََْ

ْ
 ُـ

َ
 ُِْـَي

.)5/ ،3 ،صـد( »ُسـ ُِّ ْـََک ـََک ٌَـُِْم َِـَك ِفـ ُـ
َ
 َـَُ ْ

َ
 ََ

َ
 ُـ

َ
ِّ :ُـَُ َ

یـن ـپ ـ  کـح  مـد، »ـم«  گمـ کـ ـدصـدشـ
 )9فم( صحم ک سـنه  .سـ شـد جنعچ
ف«ع گمـک د مربــح ،»جـّد«کتـ

.م )7/ ،ـص( »ـبـإـ ـحـة
سـنشــصـدشـکـ کـ عـّ ـم ،گذشـ کـ ـ ـ
هـکت دگـو  ـ  ـ ،سـ کـ  ـح   ـم کـۀ کـ
 ـم کـۀ نهـه ـ شـ دکــ ـ ـ  ــحد
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ه  ـۀمک ک  جـ ـ ــ سـ ،ـیـن  مـ ـد. ـ 
سـبر ـ مـ  .ـد جـ هـدسـ صـدشـکـح ،خـومـچـ

.ـ پم هـ
:ََ ُّ ِوَُْ

ْ
 َِ

َ
َحّد :ُ ََّ

ْ
 حد : )سطن)شدبنحم« .5-2-7

ِِـ َّ َعـِن ٍ
َ
 ٍ

َ
 ِـَِ َعـْن ـٍد، ََُّم ْبـُن ُّـَِع َُمـ ِ

ْ
 ـَِ

َ
َحّد :َـَ ِبـي

َ
 َُّعـ ـَِ

َ
َحّد

ََِ
ْ
 ُِزُ ِعَْد َ َُْتوَِة

ْ
 َِ

َ
 ِف :)

َ
ََ( ِ َعـِن َعُء

ُ
ّد َِف ُـَُْ

َ
 ٍـَْ

َ
 َـُة ََا :ـَ

.)8 ،سـط( »ِِضْ
َ
ِف َِِّ ٍَـُِْم َـٍة ِـوُُظ َ

)شـمد(، ٍد ََُّم ْبُن ُد ََُّم َََْخ
َ
  )سـطـن)شـبنح »مد .5-2-8

ُد ََُّم ََ
َ

َحّد :َـَ َِِد،
ْ
 ْبـُن ُ ََّ

ْ
 ََ

َ
َحّد :َـَ َخٍِد، ْبـُن ُّـَِع ََـِن

ْ
 ُبـ

َ
ـََِْخ

َ
 :َـَ

،َََْی ْبُن ُد ََُّم ََ
َ

َحّد :ََ ، ُّ ِ َّ ََْسِ ْبُن ِ َِر
ْ
 َعُْد ََ

َ
َحّد :ََ ، ُِّدِْ

ْ
 ِرَْع ْبُن

:ََ ، َِِّْ
ْ
 ٍـَْ ْبِن ْحَِن َّ َعِْد َعْن ٍْ َ

ُ
ِبـي

َ
 ْبِن َِعَْسـِ َعْن َخِـٍد، ْبـِن َسـِِد َعـْن

َِ
ْ

ِ ... ُّـِ َّ َُِ  َّ
َ
 :َـَ ،)ِـََْع ِ )َْحَـُة ِِّسـَِ

ْ
 َََْسـ َعـْن ،ََُ ـََ

َ
َحّد

.)8 ،سـط( »َِ َِّ
ْ
 َُِِْ

ْ
 َ َِِهَ

ْ


دخجعةمبجمد »دیند؛ .5-2-9
عنعدبنع سعنحد بيج عن ن بنعبن
شـعـنحـدبنـنبـنعدـكعنـنبن ـزببـن بـنمـد
 ـع : ـبـنجســنمبيعنـبـنـعـنصـم
ـذ  ـدم  ـع ـع عـن ـدم ـ ـع ـ هـکث   ـ

.)7/ ،د( »حدم  ط
کتـ  هـ ـ کـ خـومـچـسـطشــ یـنسـدسـ 
کـ مـا خـگ شـبـشـکـ شـمـگ بـکت ــم .ســـم
، ین  م کۀ شـن ک فگ  م ذ شـد؛ ه سـ
ـ خـا   ـک گیـن شـ کـ مـ ـح یـن ـ ـ خـ ک

شـد.  
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ـ سـ مـدسـطـم  ـ 7بــن شــ کـ ــد
ـفم »ٍَـُِْم کـَ«ـٍة  .ـد جــحدهـکت ــه ـ 
مشـد. ـد ـک ـع ـد  ـک یـن کـ ســم ـمربـ کـ
سـد ـد سـ کـ سـ مـد »ِـَ َِّ

ْ
 َِـُِْ

ْ
«ـع ـ 8 شـ ـ 

)بـن »ِـَ َِّ
ْ
 َ َِـُِْ

ْ
 َ َِِهـَ

ْ
 ِـَ

ْ
ِ«صـو ـ  ـحد هـن طـ بـن

کت  )573فـم(ددیـنـد ـگ  .سـشـ )4 ،طـ
:مینصـو  ـنه )سـ ــۀمک  ّـمکـ(ـ ـ
  ک )554/ ،ـد( »َِهـَ

ْ
 ِـَ

ْ
ِ :َـَ ـَك َِِّ َِصـْد َـَِْع ـََِف :َـَ«

.شـ ـد »ـم« کـۀ ـ
یـن شـکـح شـطســمکـد، ـدـ ـ 9 شــ
هکت ه مح ،ـسـطشـ   
سـ یـن ـ  ـ .سـ ـد کـ ـحد هـکت یسـ  ـ ـحد
ـ ک یـن ـ ،ــ    ـم کـۀ سـطشـ کـ ـفمـ
ی گفس؛ دصوهسـ کت شـ گ شـسـ شـ

.ـد جـ ــۀمک ـهـ خـب 

رگ
ــ تـ یـــن .ســـ ــ فـ کــ ـ بـــکت ـــه  ــ ــچـ ـ  ــ ـ ــ ـ ــ مـ ــۀ کـ
ـــ  یـــنحـــ ـــ .ســـ شـــد ـــد ـــچـــ  ـــد ـــک یـــن کـــ مســـد
ـــح یـــن دســـ ـــ .ـــه ـــک یـــن ممـــنشـــهد  ـــم
شـــهد ـــ ضـــیـــنم   جـــ ـــک یـــن ،ـــ هـــۀ  ًـــری کـــ شـــوم جـــم
ـــغ ـــنمم  ــ کـ ــن یـ ــ شـ ــ یـ ســـ؛ گــ سـ ــ ـ ــن ـ 
ـــخپ ـــک یـــن ـــ هــــــهـــکت ـــح مـــ شـــد، بـــ کـــ ـــ
ــو مـــدبخـ ــد ـ  ــد، ـ ــ ـ ــ ــچـ ـ  ــ مـ ــۀ کـ ــد ـ شـــد. ــد ـ
»ِ«حـــ ـــســـ ســـ شـــد شـــ »ـــم«صـــو ـــ ـــد کـــ ـــگ ،ســـ
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ـــع  ـــد   ـــ   نشـــدـــه خـــیـــم حـــوـــ ـــ ـــ  ،ـــع
ـــنشـــه ـــ  ـــک یـــن کـــ ـــفم ـــ  .ســـ ـــف کـــ  یـــ ـــ ســـ 
ـــ کـــ ـــبمصـــدشـــ ـــ  یســـ مـــۀ ـــ  .ســـ شـــدـــح  
ســـد  ـــک یـــن ـــ .ســـ بـــ ـــب ـــم کـــۀ شـــهـــم یـــن  ـــ
  »ـــم« کـــۀ صـــدشـــ کـــ شـــشـــنم ـــذ ، جــــــ یـــن هـــۀ

.ســـ کـــ ـــ 

مآخذ ام
.کر آ

.اچا : اـة، ـة ذ ،)36(ـنـدمم ،ـابـزآ
.م

..نی  :رب ة، ج ،)366(ندبنحم د، بن
3.تـ  :ـرب ،ـعـ  ـ ،)۴(اعسـبـنـع ،دبنسـ

ة.
۴.: ،ـطاببـنــنعؤم ـمائـففـ رضـة ،)۴3(ـبنشـا

من. ـتم
۵..ض : ،ائ ،)363( ،-----------
6..مع : ،طاب آام ،)3۷(دم ،دماآشبنش
۷..مس ع تم : مایة، م ،)۴۴(دح ،بنفا
8.تـ :ـرب ،آـ ـمـ أ ،)۴3(ـبـنم ـدع ،ـو ـبن

.
..ربي حاء  :رب ذّة، ،)(دحدبنم ،هر
..ت عا :رب ة، ف ،)۴۴( ابنعاعس
.. تم :رب ،ا ،)8۵(بن مد بواض ،ا
.. : ،آ فها ،)3۷۴(ابنس دهاشس ،
3.ـع ـمؤس :ـرب ،ـ یـن ـ ـد ،)۴۵( دجـم ،غـ

.عـا
۴.مـ ـدگا  ـم ـف ـن ،)38( ضـا ،ـارک مرـ؛ ،مـج رـ
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،مسـ ک  ـف شـ شـد(، اسـشکا امـاا( ،ائـاطط مـع  صـد
.مـد ـرب اـ ،ـ

۵.: ،  ـ غـرـ ،)366(ـدبـنمهـدع ،آمـدـ
.ا ـف

6.:رب ،ـربص ةـ ـا؛ ،)36۷( ـاّبـنحاعسـ ،هـرج
ـین.

۷. ـوم ـا بـن ـام ـه« ،)36( حـد ،ـاآ ـم حـا
 ـع ـن  ـ کتـادةـر؛ ـمهـا هـا مـا

. اشـ ،هپژشـ پامدهـا«،
8..ع :رب ، ا دا ،)۴۵(دم ،عام ح
.،آ ج ،ـا ،)38(ـع ،ح مـد؛ ،ـح مدضـا؛ ،ـح

.مسـ ـ ف :
.. آ مؤس : ،اس ،)۴3( بنجدع ،رح
.. :رب ى، دة ،)۴(دنبنحح ،خ
.،)3۵( عضـا ،ـچک ـرج سـر؛ ،ـ ارشـ فـر؛ ،ـاه

،دههسـا ، اـ ،مک _ـفهاهپژ ،»اعح ـدا«
.)6۷( 3 اشـ

3.ـج مـ ،رـع حـن مـا ـ ،)38( دکاظـم ،ـح
.مسـ ـای ـا :ـ ،سـا

۴.ت :ـ ،چا،اعـا ،)۴(سـبنمـع ،بـنطـا سـد
.مس

۵.هف  ـع اـهپژ : ،آ ـاعـ ا سـ ،)3(نـدحس،دسـ
.مس

6..د مة :م ،آ اعخمد ،)۴3(دم م ،شاک
۷.:ـ ،ـاغ ـک ـع شـک ـ ،ـدخاخ ،)۴( ـدم ،رشـش

.ـد ـتم ـا
8..رم ا و ام ة :اه ، ،)۷۵( بنماس ،اش
..کتا : ،ما ،)3۷6(دبنعم ،صد
3..نسمد جام : ،ا ،)36( ،-----------
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3..ىشفرکتا : ،ئ ع ،)38۵( ،-----------
3..ا؛ج،ىجودقمم،ضا اخوع،)3۷8(،-----------
33.،ـاغ ـک ـع مـق ،ـ ـا  دیـن ـاک ،)3۵( ،-----------

.مسـ :ـ ،چـا
مـق.3۴ ،ـدم آ ائـف فـ جـاد ائـ ،)۴۴(ـنح بـن مـد ،ـاص

.ـعم ـآ ـتم :ـ ،اغـ چـک مـن
3۵.ـادم مّـق ،ـا هـ ـع ـاح ،)۴3( ـدبنعح ،سـط

.ـم مـد: ،سـاخ
36.. : مامة، ئ ،)۴3( بنجری مد ،مامىآمط
3۷.:ـ ،چـا ،ـ ـمؤسشـک ـ ،ـما ،)۴۴(ـنبـنح مـد ،سـط

.افـ
38..ا م مق: ،ر آ ع ،)۴6(دینو ،ع
3.هاشـ مـقسـد ـن، ـو ـ ،)۴۵( ـبنجـدع ،حویـزسـعر

.ااعسـ :ـ ،ـمسـ
۴.ـمؤّس : ،رـعما ـم ـ ،)۴(ـنبنعح،رـع

.دممـا
۴..ءددس  : ، مقمد ،بيطا ا ،)۴(دبنم اف
۴.،ئسـامهب مزمدقم ن، ،)36۷(ـدحبـنـخ ،ـدهف

. :
۴3. ـوم ،)3( دصـام ،دـج کامـ؛ ،ـدحم صـ؛ ،ائـد

رشـام  مـمـد؟( صـمـ(ـّئـم ــا
،و اپ اـ ،ـا شـۀ کاشاسـشـد(، اماا( ،ـشراا ا 

.ـا ع دـ
۴۴..اع  :اع ،آ عفاضم ،)۴3(غا دحد،
۴۵.مـا ـمؤس :ـ ،ئـج  ئـخ ،)۴( ـدع بـن سـد ـدى، دیـن ـ

.ـدىم
۴6.اّح ا اخا مو برســۀ ،)3( ماما مدضا مـد؛ ،ّکـ

،مسـ ـام سـمد شـۀ شـد(، اسـشکا امـاا( ،ـ  ـع ـدگا 
.مســام اـ
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تسمة..۴۷ : ،اف ،)۴۷(بن مد ،ک
۴8.گـر شـک ـ تابـي، هـ ـم ،)86( ـوف دگاـو  هـگر

.ـر :ـرب ، چـا ،ـا عـ ـاجم
۴.،»رـع حـن مـا ـ ـم ـ »سـد ،)386( ددمسـ ،ـ

. اشـ ،اـم  ـای ،ـحد  ـ ـم
۵.:ج ،»آ اع ررگشـ   مـ« ،)3( ـا  ماـن،

.دههسـا ،۴اشـ ،۷اپپ ،ههپژ مف ،اسـّع م
۵..ربي حاء  :رب ، ا ،)۴3( ادم ،م
۵.اـهپژ :ـ ،هپژشـ ـگ ـا آـ ـاع ،)36( ـدعم ،ـدم

.ـع حـو مسـ ـا ـف ـ ـ ،مســهف  ـع
۵3.،ئـ ـ  دائـق ـک ـ ،)368( مدضـا بـن مـد ،ـ دـم

.مسـ شـا  ـهف  :ـ ، چـا ،گاهـ حـن مـق
۵۴.آ أ رـ ـااسـشا« ،)3۷( ا ،اظ مد؛ ،ام

.3 اشـ ،حد  پژهمۀ ،»ـسـاع ب
د..۵۵  ا ؤ : ،اع مدبنمد، مد،
۵6. ــب ـعـبه ـ آـ ـاع ،)38( سـدضا ،ّمـؤ

.دـنح : ،سـبـزـاع
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