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دمم
حـۀ  کـ سـ ـ   ـع ،ـ تـم  یـن حـق ـب هـ  ـ

.سـ شـد  ـ شـ ـ  صـ ـنمم
سـ  مم ج ،غدیر ـ  ج  ـ   خـب ـب ـ هـ مـ
،صب(.دک فمساممجنممیطۀ
ص ج ن نمم ع ب ش   ج  ،)599 ،43

ـج دیـن )38 ،388 ،یـطط( .ـم ضـر  شـ ـ ک مـم
شد. ص غدیر   ک مج  ه م ح  خ ین 

ـ3  ـب ـۀ ـ   کـ سـ ـ  ـج  هـ مـ ـغدیر ـ 
،ـم( .سـ ـخپ ـنمم ـف  ـف  کـ ـ مـد ـ 

)7 ،ـ بـ ،ـم بـن 7؛ ،49 ،دـم بـن 3؛ ،97 ،43

سـخن   ـنمم ـمدیر سـ ن هـد ـ کـ ضـح هـپژ
دسـم ـ   هـ مـ ـرگ ـاج خـا  ـح   ـم
 سـی  نمم ط هشـ ک سـ دشـک ،شـد  غدیر

کـد. ـب ـ  یـن هـف سـبر ـذه 
  سـ ـفگ صـو ـکت ـو ـق یـن  طاعـ گـ
ب  ـم ،ح   ـص ،ـر ،شـ هشـ  طاعـ پـ

.سـ شـد سـ ـ شـهد
ـع ـغدیر ـ  ـوم ـ ـفگ صـو هـ  خـب :هـپژ ـپ

: سـ
 هـ مـ کا  ـع مـ غدیرـ؛ ـ  ـ ـع ـ مـ ـ-

خـ؛ بن
ـس سـ ب ک مپ جـن هگی ع ـ مـ ـ-

د؛ ج سـد  غدیر؛ ـ  بـ ـ
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 ـ  ه مـ غدیر ـ  ـ دـم ـع ـ مـ ـ-3
هشـ؛ سـ  ،نمم

سـ ب کـ  ـمپ جـن هـگی ـه ـم ـ ،فـ هـهپژ 
 ـغدیر ـ  ـ دـم  ـع حـم ،ـغدیر ـ  ـ ـس
،ـ  ـ ه ـص ـم مـ .سـ شـد ـخپ ـنمم ـ ـ
 ب ه  سـی    ـع م ـمدیر خـا ـف  ـق سـ  سـبر

.سـ  ـغدیر ـ 
 ،_ص  ـ ک سـ چن مذکو ههپژ  ضـح ـم یـ جـ
 ع م ـمدیر هم ،ـمدیر کتـ  مـع  شـ ـ کتـ  سـ
مدی م  صـخ  ـم صـو ـ ـغدیر ـ  ـع   سـی ـ ـ
ـ   مـ ـمدیر هـم ـد ـوم دیـن کـد. ـ  سـش کـ ح 
یـ ـ مـ ـف ـق  سـبر  ـ ـ  ـ هـ    ـج ـغدیر
ـمدیر شـ ـ ـ ـ جـ ـ .ـگم ـ ـ سـ مدیـ ـع ـ سـ
سـ ف صو ک ک  ه م غدیر خ وم  نمم
هگی ـ هپژ یـن  .شـم ـم جدد هـپژ یـن ضـم ،ـج یـن 

.سـ غدیر ـ  هـف ـ سـ بـ ـمدیر ـم

اهم .1
.ش ر هم  خب س  ، غ  

مدی .1-1
ک ک سـ ـک  دک  ،ده ،دگ ،گک م   

) ،5 ،44 ،وم )بـن مکـد.  
،یمب  ممدمک مگک دف،مدیراص 
هد  بسـ ب ک سـ ـک  ـهد ،ـم  ـم ـ ،دهمسـ
)4 ،38 ،ـض( .ـگم صو  مو شـ ـ سـ بـ  مسـ
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م مدیراا .2-1
ـ مسـ سـم ـخ هـگ ف  حـ   کـ شـم ـگ ـ ـ
،387 ،ـدکه( .گـم ـن  ـع هـ  ـرب شـ ـ

)
 ـج بـ ،شـم ـدم ـ ـض فـه هـگ کـ یـ فـه
 یـن  ـ ـم بـ ـمدیر ضـر ،ـ  . کـد أ مـق یـگص
شـ ـم  ـم ـ جـ ـ ـد ،مـ هـ  مدیـ ـع کـ ـگم ـأ
ـم بـ ـه ،)ـم ـمدیر( کـ شـم کـد أ  یـن  .شـ بـ   ـف

)-5:)395( ،ـز  فـص( .ذیـم ـق ـم خشـ
شـم ـم ،خ ع مج مدی ع  نمم دگ سـبر 
هـم  مـ یـ ،سـ بـ یـ ـمدیر ـ  ـح ـمدیر کـ
 گ گ ـ ،شـ  سـم  م  ـم ـ سـ بـ گـ گ

مکـد. ـمدیر  خـ ـم   ـ

مسمدیر .3-1
 ـ(خـ سـ  چـ  )سـام ّمـ(کا سـ  چـ سـام ـمدیر
سـام ه ما سـ ب ک سـ ـم ن  ص  م )همسـ  
ـهه بـ عـا مدیـ ،سـام ـمدیر  . ـ سـ  سـ  ـگ سـ
)ـم  مـ ـد  عـ( ـ مسـ  فـ ـ  شـد سـم ـد هـف

شد.
هـ  مـ ـ   یهوسـ ،سـ ـ ـ دسـ بـ ـم خدـد
ضر   ـ  ع کـ ،سـ دسـ ـ  ـنمم طریـق   کـ صـ
  ـنمم  خـد سـ  ـمدیر مـۀ  کـ یهوسـ .سـ
گذ بـ یم ،سـ شـد  ،مج )م ب ـع صـو ـ(خافـ

) ،395 ،پـم( سـامد. ـمدیر حـم
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اسی شهااطماعا .2
ــ ســ  مــ بــ ــع ویــ ــسی ــ ــع مــ ــ ــ
ســ ــ  ــ غدیر ــ   ــ  جــ ــ  هشــ یــن .ســ ــ  ــهف  ــ ســ
ــ مــ ــف گ کــ ــم یــن ــ مــد. ــ ــخا ــص  ــع هــه
ــح  ــع هــه  ــفگب گ  ســ ــ خــا  ــم ســی

.ســ

عهااه .1-2
ب ه م خدد .شم  ع       شر
 هد ج   ع   شر ر ق  م سرین ک فرد 
بد. خ مح  ع صو  ر ین ده ق رین ع م

: عد غدیر  طق ع هه ین  خب

رهد .1-1-2
شـ نمم هد ـ جـ چـد  ـغدیر ـ   هـ مـ ■

:ـج  کـد؛
هد سـ   حق سـ  ] ]خق :ٍَِـُْم ٍَِصــَِإ َ َْـَدِإَـَْـّقَ .ـ

.م
.ه س  س  ه :شاّ ِإ اَٰ َ .

ـ ـک   ـد ـگ هگمـن ]مـف کـ ویـ[ :ِبـ
َ
ُّضـ
َ
  ُـََْض

َ
 َ .سـ

.ـ گ مـن سـ
 خـد ـهد[ـ ـهد جزیـن  ـچ ًـد :ًـَدَ ـَدُْاِ ِـَْ ْـََ .ـاچ

]خر ـچ ـ
 شـ  ح  ]ص[دسـ  :َـِدَُف َسـَِد َمـْن ِـَك َُِّ حـا َ .ـ

گدد. ]جـد[ د  فـد ـهد
ٌ ِ ن ُن َن

أ
 َ ن »إِ مفمـد: ـمپ ـ خ ـکر ـ  ـم خدـد :ـض
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.سـ ـدکهد مـ هـ بـ  دهـده ـف ـ )عـد/7( َ ٍْ  ِ
کُلِ 

ـح ،سـا مـگ سـ کا بـ ـ ـ یـن ـ  مـرین  خـب
فمد: کمپ کد. فم »هد« دم  نمم

.)8 ،4 ،44 ،طس( »ط ب بن ع  ، ذ«
هک م سـگ   ـهد  ـ  ـنمم .شـ ـ ـ*
ـ  ـ  ـهد هـ  ـهد کـد ،ـس ـ  هـخ   ـد،
ک هـ کـ ،ـه ـ  دـخ چـ ـچ شـ ـم  »مـن فمـد:  ـد
خوبـ ـ  ـود، مـ سـ !مـ  .گـم بمـد ـو  ،مـ   ـ
،394 ،ض شـر( د«. م هگ  کد   خ  گ کد، ح

) ،87
شـد ب م سـ هد هـ  ـرپ ضـر ،اغـ ـ 7ـخ  
 شـ  ـخ ،ـد  ـ ،سـف ـهد بـکت ،بـز »خدـد مفمـد: کـ ـ
ـد  شـ   شـود ـهد ـ گرـد، ـپ  ـ  ـ .مـف ـب   شـ

) ،7 ،ـه( گرـد«. ـ سـ   ـ کـد، ـهپ
ظح ،م س م س گ   هد هس مرین ج 
ر  ،خـ هد ـ ـع مـ کـ بـ ـمپ سـ  ـکر ـ  

کد. گج سـ  
مـدم یسـ هـد ـ کـ سـ  ـح مـ شـد سـ یـن
کـ مـ ـهد   بدـد ـخو  مـح ـ ـ کـ ـد مدیـ 

ـد. ـغ ،سـ ـمج ـ مدیـ  ـه  مـ ـظ مریـن
ـ بیـن سـد. هـد  ـب ـ ،ـهد  ـک ـد ـمج ـه
ـا مـ ـ  ـهد ـ مربـ مـو ـ ـع ـح چـ ـهد مدیـ کـ
خهد پ   ـمد هد  ـمج  صـ  شـد ـ  ـ ـ عـ کـد،

.شـ
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س ادک  .2-1-2
:خم چن غدیر  

ب ـک  حد[ ج [  َََُْة: َُُُ َْ
َ
ََّ َ َُْـَة ُـَََُْک َـْد .ـ■

عدـم د ین ـ ـم  شـب سـا سـ   ـج ـح  ـمؤ کـ
شد 

. س هس ه  َدِِد:
َ
َّدِْع َُِن

ٰ
َ .

 ،ـ ضـ ـک بـ  یـن   هسـ ـ ،ـکر ـ  :ـض
)4/ـ( .سـ شـد ـم ـب ـ  ـجم

خاف ـ مـ شـدد صـ ـ ،ـ ـخ سـ  ـ ممـن کـ مـه
.بـ ـ ـف اـم ـ    ـ مـح سـدد، هـظ

شـگ  مـح یـن سـ گـ گ هـب ـ ـب ـۀ  ـع مـ
فرد،  ج  فشـ   ک یخد  »سـگد فمـد: ـد ـه  بـد؛ ـ
گـ   کـد. ـ مـن بـ  ـح ،ـ  ،ـ ـدگکب فـ ـوح گـ 
سـگ  سـ گـ شـ بـب  کـ بـ ـف ـپ  عـد عـء  خدـد
 خسـم ه ،ـخد  هـک بـ  خافـ شـ ـم ـد، سـ ،مـم

)3 ،3 ،ضـ شـر( .»کـم سـ  ّ کسـۀ ـ  خافـ خـ
،ـم فـۀ ،ـ ،ـدع  ـ حـ؛  اـم ـج 
م ،س ش  ک س ک  مدی .ب  م  ص دس
ـنمم  ـد، ـد سـف ـط  سـ شـ صـا بـ  شـد ذیـ

بـد. اشـ  دـد  مـک مدیـ ـ

دما  ف شدچدک .3-1-2
:س شد ش چن م ین  غدیر  

َجًَء ْـُِْم ُِرـُد
ٰ
 ِ ِْجـَِ ًِسـ

َ
 َ ََِـًا َ ِمْـًِا ِـُّحـََع ِـاَ َّ ُـُِْم َـ .ـ ■

خـ کـ جـ ـ  ـط سـ  ـ  مـن ـ ،خـد بـ کـ ـ :وُُشـ
ٰ
 َ
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سـخ سـس  ـ ـ  ،شـ غـذ  ـ ـح
ـ  خـد ـهد[ـ ـهد جزیـن  ـچ ـد :ـَدَ ـَدُْاِ ِـَْ ْـَ .

.]ـخر ـچ
،دم ض  دگسـ   گک ـ ـنمم مـف  :ـض
دیـن  ـم مـف سـ بـ ّظـم ،مـ ـدمف ،شـ ـم  شـد ـن

کد: جـ شـ
دـد، چـ ـه کـ ،ـمج ـرم  یـن ـط ـخ  ! ! خـد«
هـگر ـرم طـۀ یـن  .ـدم  ـفگ ،ـدم ،ـنگم ]ـدع [
سـد خـد بـ ـ بمـد، ـ سـ یـگد ـ هـگر  ،کـ  خوـن
ـ  ب  ـ .سـ مـف مـن ـط یـن بـ خدـد کـ ـ ـح
بـ یـ ـد؛ ـخ یـن ـط ـ شـ هـ   سـا ـغ هـّغ 
ع ـم    جـ ـم سـ  ریـن هـد ـم ریـن

)43 ،53 مـ ،ضـ شـر( .»ـه 
ح خ  ـ ـ ـم مدی ،م  نمم م ـ جـ ـ

د.   ـ   ـم  ـع ـ
ه ک مکد وع یج  خو مح   نمم 
ص ین د  م ،ب یگد ح  ک ف دم  ف مپ 
گک    س  ش ین گد فط شدد، جو  ع  گ م
دس ک ب   ک   س ف ک  ک   دگذم  خ دگ
 فمد: بد مح مدی  هظ ک خ هه  ع م کد،
ه خ ح     ،س شد پ ک ح  کدد، ک   ب ج ک م
ش ین ب من  ب  ک د وس م ه ین  کد.
)93 ، ،35 ،سط( کد. من   م  دگ ههز ،

مـ ـم  موـد: ،ـخو ـدمف  ـ ـ مـ  ـع مـ
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سـگ  ـدع ـ    کـن، ـد سـ شـد ـج ـ سـ  کـ مـع
د ح ـ م ک  سـ ک ـدم  دـم ـ  ،ـب ـمپ
ـ هـد مسـ ین  ک دم م م   ،سـ م   م  ،سـب

)433 ،7مـ ،ضـ شـر( .گـ
دم ـ  شـف  مگفد  ط بـ بـن ـع کـ سـ ـ 
ً  ِ     نً ِِْ ِ ِبُ ٰ


 ع َ  ُِْنَ ُ  « شـد: ـ ـح  ـ ـ یـن کـ مـد

، ،38 ،جـبر 54؛ ،5 ،374 ،ـ( ،)8/ـ( «؛ ر ِ
أ
 

،378،بوبن37؛،د،ب؛م،،44،ددببن878؛
غدیر   هـ مـ . ) ، ،49 ،ربـم ـح بـن 9؛ ،
ـح ـع ـ ـم ـ« مفمـد:  مکـد شـ ـع مـ گـی یـن ـ

.» جـ سـ  ـ  ـم
ـ کـ شـد هـ ـچ ـ ـنمم  کـ سـ ـ ـخ 
ـصد شـ  ـچ  ـ  مسـ هـ    ـ  ـ  شـ   ـ 
ُ


 ْ

أ
 نَ ُ نِ ن ُ  ن  ِ ن


« شـد: ـ مـ حق  ، یـن ک کـد ـک ـدم ـ  ـد

.)74/ـ( » نَ نُ رنْ   ُْ 
  ِْه ْ


 ع ْنٌ نَ    ِْه ِ

 ب   ِن ُُْر ْ ب
أ
 ُْ


 ن   نِ


 ع   رِ َِ ن  ِ ْ


 بِ

)88 ، ،43 ،ـبو بـن 7؛ ،4 ،فـک(
 هـ ـ طـ  مـ مـ ـ سـام ـمج کـ ح ـع ـ ـع مـ
ین مه  ،سـ ب  سـ ین ،سـا ک مخـد، خـ ـف  هـ  ـگ
خد بب   کد ـم ـح د  ـ ه ک مد سـ  گی

شـد. ـ ، ـرم  ـ

ابعا .4-1-2
مکد: ص چن  ح  عد غدیر   ه م

ب  م ح[ دک ـ وی  ِة: َّع َّ ِف ُِاَْ  ِة َّـِو َّاِ ُاِسـْ َْ
َ
 َ ■

.ع حق  مک عد  سـ  ـ  ]
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ـ  ـرم ـّک بـ کـ ح ،سـا عـج ـ  کـ ـص  ـ :ـض
َن مفمـد:»إِ ـم خدـد ـچ .سـ ـح  عـد جـ ،سـ عـج
ُْ


َ

 ُْ ِنُ   ِ نْ ب

ْ
  ِر  ُن

ْ
  ِ َ ْش نَ

ْ
 نِ

 ٰ  نْ    ٰبْر
ُ
ْ
  نِ ِ َ ِو َْنِ ْإِ  َِْ

ْ
 بِ ُُر

أْ
 َ 


)ـ9/(؛ » ُرنَ  ن 

ِ
َ

ُـ
ْ
 َعْـِن ِ َّـُ َـَْف

َ
 َِّ« مفمـد: شـ ـم خـ ـدمف ـ ـنمم

،ک ح چ و »رین 4(؛ ،53م ،ض شر( »َِاِ
ْ
 ِف ِْدَ

ْ
 سََِمُة

.»س ا هۀ  عد ب
ـ سـ  ـعد جـ   ـ ـ ـد  ـ سـ ـ
ـب کـ ،ـخ شـ سـ بـب  ،ـخاف هـ ـن  ـذ مشسـد.
ـ  مـد  ـ  سـ ـ  سـا صـد هـج  فـ سـبق سـ بـ 
 وسـ خا  ب ـ  ـم عد ین  کد گـ مکد،
 نمم ک یهگی   )5 ، ،39 ،م( بشـد.
مکد ـ م بـن  ـم صو ـ  مـ کـ بـ یـن بـد ـف شـ 
،4 ،دهک 7؛ ،4 ،فسـ( کد.  ـع بـن   ـعد 

)3 ،
 ــم ــجب کــ فمــد ــ  جــم ــ ــخ ــ جــ  مــ
ــ ــ  ســد  ســ ــم حــ«؛  ســ بــن »ســوین   هــد ــک ــ 
کــ ح ؛ ،4 ،43 ،ــم 5؛ ،388 )مــد، .کــ هــخ ــف

)93 ، ،435 ،بوــ
دگ سـ   شـد ع ـد گ  ـه ـ مهـد ـ مـ هـف یـن

د. گـ ـج  سـ بـب   کـد ـح مـم 

خاص .2-2
ـص سـ  ـذ ،ـدفر عـج جـم ـع ـ  ـ ،خـد کـ ـ 
.سـ خـا هـگی یـن ـج  .ـگ ـ  ـ عـج دگـ  ـ شـد  
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ـ کـ ؛ ـم  ـط ،خـ ،شـس ـم ـ سـ خـق  خـق ـج خـا
.شـم   ـ کـ مـ ک ـ مـ ـدپ  ـط  ـ صـو ـم
 هـد ـ  ـه  مـ ـ خـا  ـع مـ .)57 ،5 ،ـ بـ ،ـدب(
 ـ ج ـ کـ ـخا ـگی  خـب مکـد. ـم مـ بـ  ـ خـا

:سـ یـ شـ ـ ، پـد ـسی  مـ ـمدیر ـ ـغدیر

گذش  ع .1-2-2
:خم شر  ین  ف 

.ب  دمر  م  دک گذش  :ًَغاِف َعافًا ِا ّٰ َعِن َ . ■
.ب م  دک گذش  :ِا َّ َعِن ََْاِفي .

م   یـن ـ  ص  ، ک   ـگ  گذشـن ـم ـ ـع :ـض
)7 ،5 ،44 ،وم )بن .سـ ب  م

گذشـن    ک ـع« مفمـد: ـع احـص ـر  صـ مـ
 گ هـ کـ سـ  ـع ـم سـ ـم  ـمپ ـطر ،ـ  ـد جـ ـ
 هـظ   ـ ـظ  ـ  ـر  ِپـ ،شـ ـ ـ ـ ـ ـ  مـج ـک
،صـ مـ ـ ـم( .»ـک ـپ  ـ   ـ  ـح  ـک مـف طـن

)58 ، ،377
گـی یـن هـ  ـ .سـ گذشـ  ـع ـع ـ ـنمم
یـن مدسـ هشـ .ـکم هدـم ـج ـج   ـع مـ ـخا
ـع ـ ـم ـه   بـ شـد ـم  ـ  گـر شـد ـک سـ ـج
مـق کـ ـگ   ـ مـ ّمـ بـد، کـ خـر سـام ـمج کـ ح  مـ
 فـ  ـد،  شـن ـج مرحـن ـ ـد وسـ  ـد ـم بـد
ـه  ـ چـن هـ .)58 ، ،ـ بـ ،ــد)ک سـ مکـد فـ کـ
ـ  ـ ـ  هـگر ـه ـ ،بـ ـج فـۀ سـ  ـ کـ  ـمپ

)8 ، ،388 ،ـو( فسـد. ـمد ـ ـح ـ مـ
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سـا  گفـد ـپ   گذشـ  ـع ـج ـج  ـنمم گـ 
بن  سـ کـ ممـد جـ ـ شـن  مـک ـ ـع ـ ـدجد ـم ـ

مشـد. سـا سـ فـن
ی   سـی ب مک ـ ،ـع  ، ـمدیر خـا یـن ـ ـح

بد. خ گـک

خدبخ خ .2-2-2
مکد: ب چن غدیر    گی ین ه م

 ـخ شـ م خد ک م ]ک  وی[  َسـاِخًا: ُ ُعَِي َِإ َ . ■
شم

.گم خ ش عط خدد، چ]ک  وی[  َِضًا: ُ َِط
ُ
 َِإ َ .

،شـ خاص ح      ،خد ـ ـّ  ـع سـا یـن  :ـض
فگ ف ،خد دگ خدم  ح ج  عج هم  
 ،ـگ ـ ـ ضـ بـ  ـر ـد ـ کـ ـصو  ـ ـ اـم حـ 
 ه م ع  ح ه  ،م خب   شم م هع برین

)93 ، ،47 ،ک( .س
ـ ،ـ هـد جـ ـه ـ مـ بـ مـح ـط بـ عبـن ـدگ 
ج سـ ـع ـ  خـد ـدگ ـ خدمـ ـج  ـد کـ سـ ـ ـم

.ـگ ـ ـدم  مـرم هـ فـ
خدم  م مأمو  شـ ب ده ع خ »سـ« سـ 
شـ سـ  ک پسـدد:   ف فع  م سـد. نمم
فمد:  گرـد ،ب ف   ب ک سـ ب م ح .خسـ م  خ
 ـّح    سـ ـدگ ـ ـ ـد مـف  )ـم مأمـو(  مـن !ـخد ـ
شـد: ـم یـن ـ مـ  ـد  خـ ـج   غـذک ـ گوـد. ـ
چـ مـن، ـبر ـف مـن   ـر کـ  ـچ مـ ـ  کـن مـک  ـم  ـپ
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وی     کـ ـک ـ  ـ ، ـخ  کـ  ـ بسـد، ـ ـ مـن مـ یـن
.)9 ،4 ،43 ،ـم( بـد. ،فـگ خهـد

 گریـ سـ ،ـعد ـذ .بـ خـد عـط ـم ـ مـ ـخ  ـخ
 ـ ـ مـ یـن کـ فـگ خهـد ـ کـ ح ـف حسـ ـ ددـ ـص

.شـ خهـد ـد  مـ ـض

امم بوی م بب  ض .3-2-2
:س شد ص چن نمم ض غدیر شر  

مد م  ف من م :ََْ  ََُْف ََْم . ■
نْ  ُْ ِنْ  ْر   َنْ  َنُ

آ
 ن  ِ ن


 َ ُ 

أ
  َ : َُِن ُْ  ُ بْ  ِنْ   نِ 

َ  ُ  رن نْ
أ
 ْ َ


  .

:)54/ـدم( ... نَ ِر کانِ 

 ع ٍ رنِ

أ
 ن  ِنِ ُأْ 


 ع ٍ�


 نِ
أ
 ُ ن ُبِ ُ   ُْه ُبِ ُ  ٍْ َ بِ 

 ِ
أ
 َ نَْ ن ِ ِ ن ِ

شـد؛  ـ  هـک مـ کثـ  ـ حـ کـ ـ ـ ـ ـ ـپ  خدـد
خـد بـز ،گـب خـ یـن  کـ شـ  کـ هـ ـد ـ کـ هـگر  :ـج 
فک   فرـن مم  ـ  د سـ  خـد ـ ـ   سـ کـ  مـ

.ـم بـ سـا ـ ـ مدـد  فسـ
حق که  سـ ح  ـم فـ هـ سـا ـدم شـر  :ـض
گـه  شـد ـم ـ  ـرم ـد ـ ـد ـه .ـد   ـ یـعب  هـن

کـد.  خدشـ  سـس صـ یـن هسـ هـ ـد
سمشدچکمرم حمعح
مکد.  ف هۀ   ن م ب  مشد ... مد  د شن، 
 ویـ مکـد. ـوع فـک شـ  ،ـخاف ـع  ـنمم 
ح ،بم خ خۀ س  س   فگ  ب   پ م ک دد
سـ    سـدد،   خ     د خ  ب  گفد    ـم
 .سـ مـد ـ   شـد ـک هـج  ـ  ـه شـدد جـم ـخ 
ـط  پـ  ـ   فـ ـ ـ بـد، ـ  ـم ـ مـ شـ
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مکد. کک    حـ مشـ  خـ ـ ـه  بـد ـ  بـ  کـد
ه م  ح مـ شـس ـ یـن )5 ، ،379 ،ـدم(
    ؛  ف م فمد: نمم    ک سـ

.سـ  دشـپ م بـ مـ
 خ شـ  ـ ح  خ ـرپ ـ ـ ـ ـ ـنمم
ک مه ـم ـع  شـد. م  ـم ـ ـه ـف ـ میـن سـ بـ
فرد    خـ  سـ فد، ب ـ  م بن ـضر ـ ـح
 ،سـ سـ  ، رم م بن  ـ فمد:  کد ـنح م خ

)87 ،4 ،43 ،ـم( کن. ـح  ح 
،رم ،ـ ـع ـخا هـگی  ـمک ـ ـع مـ سـ ـ

هـد. شـ  عد ،یشـرخ ،ع
ک سـ ض  ) ،383 ،مـد ـ( »سـ کـ ـ ـد ـ«

مکد. ـدپ گ کـ سـ ـ مـ
ین   خ سـ   مکد ض ـمم بـم  ـه ـنمم
بم  خـ  ـ مـگ  مفمـد. ـص ـد  شـ ـخا ددـ ـص
 ج  مکـد، فر  ضـ  م ـ  خـ گـک ـ بـد فرـن مـ
،م ـ« د: وسـ   چن یـن ،ـ بـ بـن مـد ،ـم ـدمف بـ مـ 
.)337م ،ضـ شـر( »...  دخ   ـگ ،ـرم  خـ ـ فرـن،

 عاـق ـو  مـ جـ ـج سـ ،سـ  ـم ـ  ـ ـأ
    م ه فر .س د  سام ّم م چ ه پد
سـ ،فر « مفمد: ـنمم .سـم رم  ـ ـد ـ

)9 ،37 ،سـ ( »سـ شـ  خـ ،ـّ ـ  ،ـم 
دسچمنمممحم،همونهس
مد. ب م  ج ب  م ج ک بد، سام  ک ح ع 
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رگ 
:س س ب ی  شد، ب ش ین  ک حم 

،یـ مـب  ـ  مـ ـم کمـد  ـم ـگک ـ فـد ،ـمدیر _
هد  بسـ ب ک سـ ـک  ـهد ،ـم  ـم ـ ،دهمسـ

.ـگم صـو ،ـ مـو شـ ـ سـ بـ  مسـ
مـح  سـی ـ خـوب  ـنمم ـمدیر هـ ـج  _
ج ـ فـ کـد ـا  یـن ـگک ـ ـ مـ .سـ ـهد ،خـ
گج س   ر  ،م س گ    بد بن   سام م  مد
 ـ ـ  ـ شـ عـ ـمج کـ ح سـ مـ ـهد  ـه کـد.

شـد. خهد ـع هـد ـ ـج دسـ بـ ـا
ـ ،هـدع  فـ بـم  گـ ،مـ ـمح  ذیـ _
هـظ ـ ـ ـف ـ ـ مـ ـ  هـگ  ،مـ بـن مـ ـ  بـب
مدیر  ... م گک  ـ ط خوب  گسـ ،ط حق
ـف ـفظ ـ ـح کـ مهـد. ـ  ـمح هـد ـپ  مـ
بریـن ـ    فـ هسـ ـ ـ مـح ـد  صـد شـ  حـ 

کـد.  مـن جـ
هن حق ک ه  سـ ح  ـم ف ه سـا دم شـر  _
ـد گـه  شـد. ـم ـ  ـرم ـد ـ ـد ـه ،ـد   ـ یـع بـ 
ـ ـع مـ ـ کـد.  خدشـ  سـس صـ یـن هسـ  هـ
 ـمد ـ ـف ـده ـ ـ بـب  کـ ح ـع ـ ـ ضـ  مـ ـ
ـ  فع خـ سـی ـ ـ کـ مدیـ  سـ ـح ـوم خـد
طق  ـ بم خدم  شـد گک ـ  ـوبم ـ عـ شـد شـ

شـد. خهـد ـم ـ  ـج  شـ خهـد پـ  فـهد
 ع ،ک ح  مدی سـ  ه ک طب  دم  دگسـ _
شـد. خهـد مـح ـ  ـمج سـپ بـ ظـح  ـمج  سـم ـهف
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 ـ  یـغذ مـ ـ هشـ  ـه سـام ـمج  ـنمم
بـد. سـگ خـ ـح  مکـد سـ  ـ مبـد. ـف ـخ ـ  مگفـد
م سـ  ص خشـ ع  مـ جـح ـ جـ  سـ خدمـ بیـن

.سـ ـم ـمم
عج   ـرم ک ب ک ح ،سـا عج ـ  کـ ـص  ـ _
سـ ـعد ـب هدفـ کـ ـمح بـ .سـ ـح  عـد جـ ،سـ
   ـ ج  ن  ح  مدیر .سـ ـ خـ ـعد ـه
 ـص صـو ـ ـن جـ  یـ  هـگ  ،جـ مدیـ ـ شـ مریـن 
هگ صا ع مج   سـخن مق  عد ص ب کد  .سـ ع
ه ن  ع م گـ شـد. خهد   سـس  عج کو
،ـع بـن  ـعد  بـب ـ  ـ ـب ـع ـ بـب  ،ـخاف

.سـ مح  ـ ص ـمدیر  ـعد ـ
،ـج صـا  دگسـ  خـا ،سـ خـا ،سـا ک مریـن  ـ _
مدیـ  یـق ـه ـ ـ هـن ـ .سـ ـمج ـدگم سـ  ـم ـ
 هـعم یـ  ـخا ـم ـ شـ سـرین  ـح سـ  حـ
سـپ  ـ  ـ مریـن کـ کـد، ـع  ـفگ ـ   ـغ ـج 
بـ ـج ـج مدسـ کـ یهشـ جـ ـ ـنمم .سـ ـمج
 بد، کـ خر سـام ک ح  م ع  ک ـ بـ ـف  بـد شـ  ـ
ـد  ج مرحن  د وسـ  ـد ـم فـم ـ کـ ـ 
ـ بین فسـد. مد  ح    هـگر ـه ـ ـمپ ـه 
ذ کـد، ـ  گذشـ  ـع  ـ ـ سـام ـمج کـ ح  مدیـ ـع ـ
گ  کـ ظح ـص ـغ   کـد ـ خـ هـد ـص بـ ـد ـمج ـه

.ـ ـخا هـض
حـد مـ بـ ـم سـام مـح ـ ـط بـ بـن ـع ـدگ  _
م ب مح مـ   .سـ  ـدع ب کـ سـ ـظ ـ  ـ
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خ ظ مریـن ـ هن  ،سـ  ـم ـ ،ـ هـد جـ ـه ـ
مرین مگـد. خـن ـ  ـخ سـ یـن بـ  مـد خـد  عـط 
بین ،سـ جم  خق م خدد چ ک سـ  ع ین سـ
  ف حـ سـ ـح ص   عد شـد، وم خـد  عـط گـ 

.ب خهد مـ ـع ض  ـ ـ  صـح کـ فـگ خهـد ـ کـ ح
یـن  .سـ ـ ـمدیر ـ  ـنمم ـمدیر کـ یـن ـ _
ـم ـ جـ ـ ـد ،مـ هـ  مدیـ ـع کـ مکـد ـء ـمدیر ـ
ـم بـ ـه ـ ـمدیر ـ هـن ـ  شـ بـ   شـ ـم 
نمم ـمدیر ه  ذیـ  .ذیـم ـق ـم خشـ
ـ  ـمج ـم مـو  ـمدیر فـپ عـ ،ـغدیر ـ   سـ ـ

.بـ خهـد ـم هـم  اـم شـد حـ بـ سـس هـه

ام
.ا انح :ج .کر آ

.3۴ ،چا ،س ، ،شدم .ج .غ
.ـب مـد مـق، .غـ شـ .ـةه بـن عدـد بدـد، بـن

. ۴۴ بـا، ،ـ ـعم ـةآ متـة :ـ ،ـهب
.ـدم مـق، .ضـااخ ـوع .ـع مدبـن ،)صـد شـ( ـابو بـن

.3۷8 بـا، ،ـاج ـ ،ـ ،جـو
3.،اغ ک ع ق، . من .دبنعم ،)صدش( ابو بن

.۴3 بچا، ،ع نحوسـمدجام ـمســا ف ،
ـق،.۴ .ـاط ئـة ائففـ اخشـ بـنمـد. ـا ،ربـمـوبـنح

.۴ بچـا، مدسـن، ـجام ،ـ ،ـجـنحـدحم
با،.۵ ،مـع،ـ .ـطابـآـام ،ـدبـنعم ،ـدماآشـ بـنشـ

.3۷
6.: ،دهـامـدع ق، ،3 مـمایــة. بحـد. ،بـنفـا

.۴۴ بـا، ،مسـ عتـم
۷.ـف :ـ ،ـاص مـ جـ ـق، .ـ .ـج مدبـن ،دـم بـن
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.۴ بـا، ،ـ ـع حـو مدسـن ـجام ـ ـ مسـ ـا
8.:ـ ،ـاصـ محـد ـادم ـق، ،ـ مـد، ،) بـنمـ)شـد

بـا. بچـا، ،ـدم مـا سـمد
.،ـرب ،مـام جادیـن ـق، .ـا ،ـم مدبـن ،ـوم بـن

. ۴۴ بـا، ،ـ
.،ـ ،ـص حـد ـق:  شـ اـن، ـام حـن، عبـن ،ـاص ـب

. ۴3 بـا، ـة، د تـة
.ببنـنعؤمم مـاائـففـ ـة  ـا ،ـددبـنعم ،افسـ

.۴ بچـا، بـا، بجـا، ،ـم ـادم :ـم،ـعـصـطا
.،ـب ـادم جـم ،  ـة  تـاف دیـ عدـن، ،ـم

. 3۵۴ بچـا، ،ـ ـا ـ
3.ةمسـسـاد ـق: ،آـ فـ هـا ،ابـنسـ هاشـ ،ـ

.3۷۴ بچـا، ـة، ـمؤس ،ـ ـة، ـمؤس
۴..386 با، ،سهف ، ،حا جام حن، ،جبر
۵. ،ـ ،ـآ عدـد جـم ،ـا ،هـ مدبـن بـن ـهب ،ـ

بـا. بچـا، ،شـا
6.ـة ـ کـم ـدعـن، ،ـددبـنعم،ـابوکـ حا

.۴3۵ بچـا، ،ـاص ،ـرب ،ـاصمـا
۷.،۵  مائـرة. ـ ـ ـسائ ـ مدبـنحـن، ،ـعام حـ

.۴ بچـا، ،ـ آ ـمؤس :ـ
8.ـاءح بجـا: ،عـ سـی ـق: ،ـد ،ـع حدبـن ،ـد ـخ

بـا. ، چـا وـة، ـة
.:ـم ،ـز مـد طـ مـق: اسـة،  مامـة ،ـبنـبـنمدع ،ـو

. 388 بچـا، ،ابـ ـم متـة
.،هاچچا،مسـ شـا هف ، ،مدیرصـو ،ـع ،ـاضائ

.38
.،ـاءح ـتم  ،ـرب ،امـ هـج مـن ـر ـا ،ـم مـد ،ـدب 

بـا. بچـا،
.:ـرب مـا، ـمدع مـق: .ـاخ  بـب  .ـع مبـن ،ـرم

. ۴ ،چـا ،عـا ـع مؤسـة
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3.اکتا :،وأا ف ود ،بنبنحددینعج،طس
.۴۴ بچا، ،عمةآحمع

۴.،چاب ،ـ ،ـح ــاء، ا ،ـبــنبـنحددیـنعجـ ،طسـ
.۴

۵.ـ ،ـ ـه دجـم جـم ،ئـع ،ـابو بـن ـع مدبـن ،صـد
. ۴ بچـا، ،

6.،مدیرمنکماچ.»مدیر ائافه«،ص، زفص
.۵- )3۵(  ،داح  ا

۷.د س،وحع)(شحدا،دکاظدمس،ایاطط
.388 ،چا ،حدع

8.،عاعةمؤس :رب ،آف طاطائ،سدمدحن،
.3 بچا،

.،چاب ،ـــرخاص :ـــ ،آـــفـــ ـــام فـــبنحـــن، ،ســـط
.3۷

3.چا،ربــــــ ئ :ـــرب ،ـــ  مــــــ ا ،بنجریـــ مـــد ،ـــرط
.38۷ .هســـ

3.،اچچا ،مســـت  :ـــ ،احذ مدبنحـــن، ،ســـط
.36۵

3.یند  ،ـعما دگا ـوک آین مـد، ،ـحـدمفاضـ
.38۵،ـچا،اط ئف کـم ،ـاـکر حـن

اعة.33 سـاة ـمؤس :رب اة، اح مدبنیسـبنمد، ،ودهکا
.۴ ،چا ، و  ـ 

3۴.ـادم جـم مـد(، آ اـگ(افـ مـن رضـة ،ـ مدبـن ،ـک
بـا. بچـا، ،مسـ شـرکتا ،ـ ،ـک

3۵.:ـ ،ـدآخ مـد غـا؛ ـک ـ ،افـ ،ـ مدبـن ،ـک
.۴۷ بچـا، سـمة، تـ

36.شـا  فـ ـ مؤسـة ـ .فـ فـ ـ ،ـهب بـن فـ ،فـک
. ۴ بچـا، ،مسـ

3۷.،دجبـنحـقح ،ع  وع عبنمد، ،سـ
.3۷6 بچا، ،د :ـ
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38.، ـ  ـوب ـد ا ـق ،  فـة امـ یزـد، مدبـن ،ـم
.۴ بچـا، ـة، تـ ـرب

3.ـاءح  ـرب ،ـاط ئـة اخ ـد ـام ـا ،ـا مـد ،ـم
. ۴3 بچـا، ،ربـ ـ

۴.،ـد ـ  چـا ماسـا ـ ،ـمدیر خـ مـد، ،رشـ ـدم
.3 ،ـه چـا

۴..ـدمسـ ،ـائـاطط کاظـ مـد ،ائـاطط مـد، ،رشــدم
،ـمـادعجـم ،ـ ا ـحد ،آـ ـا بــنؤمم امـ

.386 بچـا، ،ـد ـ
۴.،چاب ،ارب ،غدمفا ،ادم ،م

.36
با..۴3 بچا، ،دب ، ،ع  خذ حدبنمد، ،وم
۴۴.ـاکشــ ،نصابـرـحجـم ،ـاخ مدبـنمـد، مـد،

.388 ،چـا ،ـهف ـع
۴۵.ةآق:مؤس،اعفةحمفشا،ددبنمد،مم

.۴3 ،چا اد، ؤ  ،رب حاء
سـمة،.۴6 ،سـاخسـاعد ـادمجـم ،شـا مدبـنمـد، مـد،

بـا. بچـا،
۴۷.،چا تسمة، ،نؤمم ما اپ ،اص ،شام

.386
۴8.ـمؤس ـ ،سـ ـدگا ـمدیرـام  صـو ،ـم ،پـ حـن، ،ـام

.3۵ ،چـا ،ـع ـدگاماـ
۴.ردعشا  جم رة، ام جربنمد، ،صاما م

،چا پاحق، ،ادشدینبنعینشا ،گ دهاشبنم
.3۷۷

۵..383 ،چا ،د  ،آ  ما حد، ،اخف نم ،سوم
۵.،ـچدهـام ـج .ـمدیر صـو ،ـ زه  ـ رسـ ،ـک هاـد

.38۷ ،ـچـا ،شـرـص اـ ـعـا ـ
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