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Abstract 

Considering the equipping of the enemies of Islam with modern and dreadful weapons in 

recent centuries, the issue of the weapon of Imam Mahdi (AS) at the time of his advent and 

the quality of his confrontation with the weapons of the enemies is of special importance. 

Despite the answers given in the form of books, articles, etc., they are still ambiguous and not 

fully convincing. Criticizing most of the existing views in this regard, the present article, 

using the descriptive-analytical method, answers the above basic question based on narrative 

analysis, and proves that Imam Mahdi (AS) in addition to using the weapons that he has as 

the legacy of prophethood and guardianship, as well as benefiting from the divine help, he 

will also use powerful and modern weapons and equipment, which are prepared by his Shiites 

before his advent, in order to confront the weapons of the enemies.  
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در همابله با طالض دػمًاو در ػصز  کیفیث طالض اهام ػصز 
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 [06/90/9399؛ تبريخ پذيزش: 46/02/9399]تبريخ دريبفت: 
 چکیذه

زض ظٔبٖ ظٟٛض ٚ و٥ف٥ز ٔمبثّٝ ثب ؾالحِ زقٕٙبٖ، ذهٛنبً   ػهطٔٛضٛع ؾالح أبْ 

ٞب٢ ٔسضٖ ٚ ٔرٛل زض لطٖٚ اذ٥ط، ا٥ٕٞش٣  ثب ػٙب٤ز ثٝ سؼ٥ٟع زقٕٙبٖ اؾالْ ثٝ ؾالح
ٚ ٔمبالر ٔشؼسز ٚ ... زازٜ  ٞب وشبةٞب٣٤ وٝ زض لبِت  ضغٓ دبؾد ٤ٚػٜ د٥سا وطزٜ ٚ ػ٣ّ

٥ؿز. ا٤ٗ ٔمبِٝ ثب ٘مس ٘ثطذٛضزاض  وٙٙس٣ٌ سبْ قسٜ، ٕٞوٙبٖ اثٟبٔبس٣ زاضز ٚ اظ الٙبع

ٞب٢ ٔٛػٛز زض ا٤ٗ ظ٥ٔٙٝ، دطؾف اؾبؾ٣ فٛق ضا ثط اؾبؼ سح٥ُّ ضٚا٣٤ ٚ  ث٥كشط ز٤سٌبٜ
وٝ أبْ  سوٙ ٣ٔزٞس ٚ اطجبر  سح٣ّ٥ّ، دبؾد ٣ٔ ثب سى٥ٝ ثط ضٚـ سحم٥كِ سٛن٥ف٣

ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٥ٔطاص ٘جٛر ٚ ٚال٤ز ثٝ ٕٞطاٜ ذٛز زاضز  ٣٤ وٝٞب ؾالحػالٜٚ ثط  ػهط

ٚ سؼ٥ٟعار لسضسٕٙس ٚ ٔسضٖ ٞٓ،  ٞب ؾالحٔٙس٢ اظ ٘هطر اال٣ٞ، اظ  ٥٘ع ػالٜٚ ثط ثٟطٜ
٢ ق٥ؼ٥بٖ اٚ اؾز ٚ لجُ اظ ظٟٛض ثطا٢ ا٤كبٖ آٔبزٜ قسٜ اؾز، ثٝ ٞب ؾالحوٝ ٕٞبٖ 

 ٔٙظٛض ٔمبثّٝ ثب ؾالح زقٕٙبٖ ثٟطٜ ذٛاٞس ثطز.

ٔطي ؾطخ، ٔطي ؾف٥س، لطل٥ؿب(، ) بن٥ؿ٥لطل، ظٟٛض، ػهط ؾالح، أبْ  :هب واژهکلیذ
 وكشبض ػٕؼ٣.
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 مقذمه
 )يه .:٬یاهی هىلعايه و جهى م بها ؾقگیهكی يٝهاهی بها ؾٌهمًاو اوهث   ٠ّكال آيصا اه ٬یام اهام 

ؾق يبكؾ با ؾٌهمًاو يیهم بهك اوهان جأویهل و  و ال ٘ك٨ی و٠ؿه پیكولی اهام ( 0/03: 0719بابىیه،  ابى
اِك َ وَّ ;ی االهی و ١ٙ٬ی اوث: ا و٠ؿهبٙىو بىیاقی ال آیات  ِبهىِق ِههْى َب١ْهِؿ الهفِّ َو َلَ٭ْؿ اَحْبًها ٨ِهی المَّ

هاِلِعىَو  َّّ َْ یِكِذها ٠ِبهاِؾی ال ْق
َ
و هح٭هابًی وهیض   ٠ّهكهىٔهىٞ وهیض اههام  (،011)ايبیهاء: : اْْل

جهأذیك آو ویژه ٌی١یاو و هًحٝكاو ٜهىق، و  ؾٌمًاو آو ظٕكت، به ؾلیل اهمیث آو بكای هىلماياو، به
ی ههكجبٗ بها هها پژوهًشایگهاهی ویهژه ؾق  ،: اههام; یشهايؾق جمهیؿ ه٭ؿهاِت و٬ىٞ يهٕث 

اًؿ اهه: اهن و  پكوً اواوی هی ؾوههؿویث یا٨حه و پژوهٍگك ایى ٠كِه قا ياگمیك ال پاوػ به ایى 
 ؾق لهام ٜهىق و ٬یام، و هح٭ابًی ویض ؾٌهمًاو ایٍهاو، نگىيهه ؼىاههؿ  ٠ّكای٧ ویض اهام 

هایی اه اگك جا ٠ّهك ٜههىق،  های ؾٌمًاو ه٭ابله ؼىاهؿ اكؾ؟ ویض نگىيه با ویض  اهامبىؾ؟ 
اي ايگاٌهث و بها  واؾه جىاو یيمجك يٍىيؿ، با همیى ٬ؿقت هؽكِب ١٨لی يیم ه١ٕلی اوث اه  هؿقو
 هایی اشمالی و الی ال اًاق آو گفٌث. پاوػ

هایی ؾق ٬هكوو  اؼیك و يبىؾ نًهیى وهیض های هؿقو و هؽكب ؾق ٬كوو با ٠ًایث به ٜهىق ویض
ايؿ، همهاو  ؾاٌحه ٠ّك جّىقی اه گفٌحگاِو ال اهث اویهی، ال ویض اهام  ه١مىالً آو،  ال٬بل 

قولگاِق ؼهىؾ، ال ٬بیهل ٌمٍهیك، يیهمه و ... بهىؾه، و ؾق يحیصهه و بهه ٘هىق  های هح١اق٦ و قایس ویض
و ٬ؿقت ه٭ابله ویظً با ویض ؾٌمًاو يیهم، نًهؿاو هعهل  ٠ّك ٘بی١ی، ای٩یث ویض اهام 

جىشه يبىؾه اوث، نكااه به يعى ه١مىل، ؾٌمًاو آو ظٕكت يیهم، بهیً و اهن، ویظٍهاو همهاو 
ال بكؼهی اههالی و  مؿدمالبفذانیا٬ىت ظمىی ؾق  نًايچه های هح١اق٦ آو لهاو بىؾه اوث. ویض

ٌمٍهیك  ٬هائن ههك قول ِهبط بهه اهیهؿ ٜههىق  اهه اًؿ یهؾها٬یى ٌهك ااٌاو ؾق ٬كو ه٩حن یاؾ 
آهؿيهؿ و بهه اوهح٭بال  ٌؿيؿ و ال قووحاهایٍهاو بیهكوو ههی وىاق هی ٍاویها هكا گك٨حًؿ و بك  بكهی

: 0991یها٬ىت ظمهىی، )گٍهحًؿ  هايؿيؿ و و،ه ؾوباقه به قووهحاهای ؼهىؾ بهالهی اهاهٍاو هًحٝك هی
حايی، آيچهه ؾق ـههى ههكؾم آو لههاو، ال بًابكایى، ِك٦ يٝك ال ِعث و و٭ن نًهیى ؾاوه(. 4/598

 و یاقايً وشىؾ ؾاٌحه، هماو ٌمٍیك و او  و ... بىؾه اوث. اهام ویض و جصهیمات 
های اٍحاق شم١ی، ؾق ٬كوو اؼیك هىئله ویض اهام ٠ّك  ویژه ویض های هؿقو، به ویض ٜهىق

 قا ؾق ه١هكْ پكوهً  های ٨ى٪ ها بكشىحه اكؾه و جًاو  ویض آو ظٕكت با ویض قا ؾق ـهى
وقوؾ و  ٠ّهك ٬كاق ؾاؾه اوث. با بكقوی ؾ٬ی٫ ال الیه ه٭االت و آذاقی اه به هىٔىٞ ویض اههام 

ال  اههام هٍهؽُ ٌهؿ اهه گكنهه بىهیاقی ال يىیىهًؿگاو اهکهاو اوهح٩اؾه  ،ايؿ ؾهاك اٜهاقيٝك
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های ؼىؾ قا  ه ؾیؿگاهق٤ن ایًک ايؿ و يیم ٠لی های قوِل لهاو ٜهىق قا هعحمل و ظحی اللم ؾايىحه ویض
ايؿ، اها ال اوهحؿاللی  ی ٠٭لی و اٌاقات و لٙای٧ بكؼی قوایاِت هكجبٗ، هىحٝهك اكؾهها اوحؿاللبه 

و ؾٌهمًاو آو  اههام اي اللهی ال لىالم قوایحی ِكیط ؾقباقه ای٩یهث و ٬هؿقت وهیض  اه ه٭ؿهه
و ویض آو  ٠ّك اهام ;اوث اه ؾق هىٔى٠ی همچىو  وأطايؿ.  ظٕكت باٌؿ، اوح٩اؾه يکكؾه

ؾیًی و بكگك٨حه ال قوایات اویهی اوث، اوحؿاللی اه ه٭هؿهاجً بهك  ، اه هىٔى٠ی ؾقوو:ظٕكت
اوان هٕاهیى و لىالم قوایاجی ه١حبك جًٝین ٌىؾ، ال اوحؿاللی اه بؿوو قشىٞ به آیه یا قوایث، جکیه 

اوث و بیٍحك ال ؾالیل ٤یكي٭لهی، ؾق ؾل پژوهٍهگك  جك لىبهٙبك ه٭ؿهاجی ِك٨ًا ٠٭لی ؾاٌحه باٌؿ، 
 . ایى ه٭اله اوحؿاللی ال يىٞ ؾوم اوث و ه٭ؿهاجً، اللهی ال لىالم قوایات.ؿاً یهایصاؾ ی٭یى 
 گًصؿ: ؾق ؾو ؾوحه الی هی هىشىؾ ؾقباقه ویض اهام ٠ّك  های ؾیؿگاه

ؾايىهحى  ل جأویهل آو و اًهاییؾايًهؿ و ا قا هماو ٌمٍهیك ههی ٠ّك . اىايی اه ویض اهام 0
ؾايًهؿ و ؾق جىشیهه  ل٩ًٝ ابا ؾاقيؿ و پیكولی بك ؾٌمًاو قا يیم با جکیه بك هماو ٌمٍهیك، هع٭ه٫ هی

 (.057: 0793ي .: هیكاظمؿی، )گىحكايًؿ  يعىه جع٭٫ آو پیكولی با آو ویض يیم هبعری هبىىٖ هی
و ٌمٍیك قا يماؾ ٬یهام  ؾايًؿ یههای قول لهاو ٜهىق  قا ویض ٠ّك . اىايی اه ویض اهام 5

 اههام یا به ؾلیل آيکهه ٌمٍهیك  (519: 0734ٌیكالی،  هکاقم ي .:) ايؿ ؾايىحههىلعايه و اًایه ال آو 
اوهكائیل ال  ؾوث، همچىو جابىت ٠هِؿ بًهی یکی ال نًؿیى هیكاخ يبىت و اهاهث اوث اه ؾوث به 

قا يماؾ ظ٭ايیث اهام و ظصث اهاهث آو  آو اوث، اهاهی ه١ّىم به اهاِم ه١ّىم ؾیگكی هًح٭ل ٌؿه 
و ...  ی االههیاههؿاؾهاهای قول لهاو ٜهىق بهه همهكاه  قا ویض اهام و ویض  ؾايًؿ یهظٕكت 

 (.078: 0793ی، كاظمؿی)هؾايًؿ  هی
 
  ػصزها به پزطغ درباره کیفیث طالض اهام  هایی اس پاطخ . يمىيه1

هؽحاق ؼىیً و يیم  بكؼی با جؽٙئه هك يٝكی ٤یك ال يٝك ؛ ػصزالف. لذرت روظی اهام 
های پیٍهك٨حه لههاو ٜههىق، بها  ال وهیض هًؿبىؾو اهام ٠ّك  قو٩ًٌکكياهیؿو ٬ائیو به بهكه يیمه

٠لی يؽهىؾای اِه٩هايی بهه پكوٍهی ؾقبهاقه ای٩یهث  ٌیػ ظىى اوحًاؾ به پاوػ ٠اق٦ ياهؿاق ظاز
اهكؾو جمهاهی ووهایل  لی آو بمقگىاق ؾق هحى٬ه٧با اِعاب ٬ؿقت و پاوػ ٠م  ٠ّكشًگ اهام 

ِهك٨ًا بها   اههامه١ح٭ؿيهؿ  ،با ٬ؿقت قوظی ؼهىؾ ق ظال ظكاث ؾق ی  ٬ىمث ال ؼیاباوي٭لیه ؾ
با هماو ٌمٍیك هح١اق٦ و وهًحی  اًؿ و و جصهیمات ؾٌمًايً قا يابىؾ هی ها ویضاي  ٬ؿقت قوظی
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> يه .: www.porseman.com/article) مؾیهؼ یبكهههای ؾوقه ِؿق اوهیم، بهه ه٭ابلهه بها آيهاو  و ویض
 (.078: 0793ی، كاظمؿیه

 
 بزرطی

اًًهؿه،  . ؾق ایى وؽى يى٠ی ه٥الٙه به ااق ق٨حه اوث. یکی ال ايىاٞ ه٥الٙات آو اوث اه ه٥الٙهه0
بؿوو آيکه بحىايؿ ؾلیل ؼّن قا با اوحؿالل یا ؾلیل هعکمی، ابٙال اًؿ، ِهك٨ًا او قا بها ٠بهاقاجی 

يه .: ) ىهثیياًؿ جا يٍاو ؾهؿ اه ق ی ؼّمً اقلٌی يؿاٌحه و اواوًا ٬ابل بعد  وكليً هی
 يه اجهام و وكليً. ٘لبؿ یهظال آيکه ؾلیل، پاوؽی ال يىٞ ؾلیل ( 174: 0738هعمؿی، 

ی آهاؾه اًًؿ، ظحی اگهك ویظ اه بكای ٜهىق ٬ائن  ايؿ ؾاؾهبه ٌی١ه ؾوحىق   ه١ّىماهاهاو  .5
آیا  ظال پكوً ایى اوث اه:(. 751: 0793ي .: ي١مهايی، ) باٌؿؾق يانیمبىؾيً به ايؿاله ی  جیك 

ایى ؾوحىق هؽحُ به ٌی١یاو لهاو ائمه و ٌی١یاو ؾوقاو ٌمٍیك و جیك و امهاو بهىؾه اوهث؟ یها 
های  ال وهیض  ٠ّهكؾوحىقی اوث بكای ٌی١ه ؾق هك ٠ّك و لههاو؟ و اگهك اوهح٩اؾه اههام 

اوث یا ؾق آیًؿه ٨كاهن ؼىاهؿ اكؾ، هًح٩هی  هؿقيی اه اهكول ٌی١ه بكای یاقی اهاهً ٨كاهن اكؾه 
 ی ل٥ى يبىؾه اوث؟ؾوحىق( ه١اـالله)  ِاؾ٪بىؾه، آیا ؾوحىق اهام 

ی االههی، ٬هؿقت اههؿاؾهاهایٍهاو ِهك٨ًا بها اوهح٩اؾه ال  با ؾٌمًاو و ویض  اهام. اگك ه٭ابله 7
ها قا يیهم يهابىؾ، و  با هماو وویله، اهاقبكاو آو وهیض  اهامقوظی و ... اوث آیا بهحك يیىث 

اوح٩اؾه ؾوباقه ال ٌمٍهیك بهكای  وكبالاو و شًگصىیاو ؾٌمى قا جاق و هاق اًؿ جا اواوًا يیالی به
ٌؿه يباٌؿ؟ ی١ًهی اگهك بًها بهك آو اوهث اهه بها جىوهل بهه  وكبالاو ؼلٟ ویضال پای ؾقآوقؾو 

 جىاو یهاذك ٌىؾ، به ٘كی٫ اولی،  های ؾٌمى بی ، ویض اهامی ٤یبی و ٬ؿقت قوظی اهؿاؾها
ی ظهال ؾق وكبالاو ؾٌمى قا يیم با هماو يیكو يابىؾ اكؾ جا يىبث به شًگ با ٌمٍیك و يیمه يكوؿ.

 (.534همهاو: ) ٠هك٪ظاِل يؽىاهؿ ٌؿ هگك با يراق ؼهىو و قیؽهحى  نًیى يیىث و پیكولی اه
نًیى ؾاقيؿ اه ٬ائل به ایى يٝك به آو  اه ه١لىم ٌؿ، وؽًايی آيچًاو، جىالی ٨اوؿی ایى په نًاو

 يیًؿیٍیؿه اوث.
اهكؾو  بكؼی ؾیگك ه١ح٭ؿيهؿ بٍهك پهه ال وه،كی های طًحی؛ ب. رشىع هصذد بؼز به طالض

اًؿ و ؾوباقه شًگ بها ٌمٍهیك اوهان  های وًحی قشىٞ هی اقه به ویضهای هؿقو ؾوب ؾوقاو ویض
 (.058: 0793ی، كاظمؿی)ه ٌؿها ؼىاهؿ  شًگ
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 بزرطی
بٙیو ایى يٝك قوٌى اوث، لیكا ال ٘ك٨ی قوایاجی اه هإیؿ نًیى يٝكی باٌؿ وشىؾ يهؿاقؾ و ال 

و جکمیهل آو پهه ال  آؼكالمههاو٘ك٦ ؾیگك با قوایات هح١ؿؾی ياوالگاق اوث اه بك قٌهؿ ٠لهن ؾق 
ایؿ ؾاقؾ  اهامٜهىق   (.751: 0450ي .: ظلی، ) جأ

ی ٤یبی و يّكت ویژه االهی اهؿاؾهابكؼی يیم با جکیه بك قوایاجی اه ال ز. لذرت اطن اػظن؛ 
ٌهؿه ؾق شًهگ بهؿق و ظًهیى  قا هًّىق به یاقی ٨كٌحگاو يٍايؿاِق يهالل  ٠ّكوؽى گ٩حه و اهام 

: 0733اِه٩هايی، ) ا٠ٝهن  ال اون  اهامهًؿبىؾو  و يیم با اوحًاؾ به بهكه (574: 0793ي١مايی، ) ؾايىحه
های هؽهكب و اٍهحاق شم١هی ؾٌهمًاو قا اههؿاؾهای ٤یبهی و  با ویض  اهام( ابماق ه٭ابله 0/505

 (.073جا:  ، بی٠بؿالىهاب ي .: ابى) ايؿ ا٠ٝن ؾايىحه  ٬ؿقت اون
 

 بزرطی
اوث و ي٭ً هًعّك به   ٠ّكال ٜهىق و ٬یام اهام گكنه اهؿاؾهای ٤یبی شمئی شؿايٍؿيی 

بهك  اها پیهكولی اههام  (574: 0793ی، ي١ماي ي .:) ؾاٌث٨كؾی ؾق جع٭٫ پیكولی بك ٠هؿه ؼىاهؿ 
و ِهیبث   اههامبا جکیه بهك اههؿاؾهای ٤یبهی يؽىاههؿ بهىؾ، بلکهه ي٭هً یهاقاو  ِك٨اً ؾٌمًاو، 

ي٭ً ویض و ٬هؿقت شًگهاوقی ایٍهاو، بىهیاق  ؾق اًاق (5/837: 0719بابىیه،  ي .: ابى) ٍاویها اقاؾه
 (.495-0/490: ٩ِ0414اق، ) اًًؿه اوث جأذیكگفاق و ج١ییى

یی الی، ٌمٍیك ها اوحؿاللبكؼی يیم با جکیه بك  يماد لیام و درگیزی هظلعايه؛« ػمؼیز»د. 
های اههكولی و ٬یهان  بهىؾو وهیض ايؿ و با جىشه به ههؿقو قا يماؾ ؾقگیكی هىلعايه ؾايىحه  اهام

ها قا يهاهمکى  های اهكولی، اهکاو پیكولی با ٌمٍیك بك ایهى وهیض های لهاو ٜهىق با ویض ویض
 ؾهای قول اوح٩اؾه ؼىاهؿ اهك بكای ه٭ابله با ؾٌمًايً ال ویض  اهامايؿ اه  ؾايىحه و يحیصه گك٨حه

 (.519: 0734ٌیكالی،  هکاقم ي .:)
 

 بزرطی
ل ٨ى٪ ؾق شای ؼىؾ ِعیط اوث، اها ٬ائیو به ایى يٝهك بهؿوو ایًکهه ال آیهات و گكنه اوحؿال

بها هكاش١هه بهه ٠٭هل و الیهات ٠٭لهی،  ِك٨اً هىحًؿی ي٭لی، بك اوحؿالل ؼىؾ ٠كٔه اًًؿ  ،قوایات
گیهكی ال آیهات و قوایهات و  با بههكه جىاو یهايؿ، ظال آيکه  اوحؿاللی ٠٭لی جكجی  ؾاؾه و يحیصه گك٨حه

هعحىای آيها، هىٔهىٞ قا اذبهات اهكؾ و بهه ی٭هیى قوهیؿ، بهؿوو آيکهه يیهالی بهه جىوهل بهه جعلیل 
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ك٨ی باٌهؿ اهه ؾق ایهى ؼّهىَ، بهه ؾلیهل ی٭یًهی اوحؿالل ِِ يبهىؾو ه٭هؿهاجً، جهىاو  های ٠٭لِی 
 اًًؿگی ااهل قا يیم يؿاقؾ. ا٬ًاٞ

 
ؾلیهل بكؼی ؾیگك، ؛  هؼصىمهای ػصز ظهىر بزای هؼاصزاو  ياپذیزبىدو طالض ه. درک

( 5/031: 0405)ِؿق،  :٬ؿقِت ویض هًاو  با ٠ّك ٜهىق; ٠ًىاوبه : ٌمٍیك;ؼىؾ ؾق يماؾؾايىحى 
و  ؾايًهؿ یههال وهیظی ٤یهك ال ٌمٍهیك و لقه و ...  ائمهه و   اهبكیهپقا ٨٭ؿاو ٨هن ه١اِهكاو 

، ه١اِهكاو آو ٨كههىؾ یههال وهیظی ياٌهًاؼحه وهؽى  اهام و   اهبكیپبىا اگك  گىیًؿ نه هی
 هماو(.)ا٨موؾيؿ  به آو ٌمٍیك و لقه و ... قا هی ،ظٕكت، بال ؾق جؽیل ؼىؾ

 

 بزرطی
ها و  ها و جصهیماجی وؽى به هیاو آههؿه اهه بىهیاق هح٩هاوت بها وهیض ؾق لباو قوایات ال ویض

ٌهًاؼحی ال آيهها  ائمهه یها   اهبكیهپاؾوات شًگی لهاو ِؿوق ظهؿید اوهث اهه ه١اِهكاو 
ال آيها وؽى به هیاو آوقؾه و به ؾلیل ٨٭ؿاو ٨هن هؽا٘بً  ه١ّىم ق٤ن آو،  ايؿ، ولی ٠لی يؿاٌحه

بهىؾ، يبایهؿ ههیچ  اوث، ی١ًی اگك اوحؿالل ٨هى٪ ِهعیط و ؾ٬یه٫ هی پىٌی يکكؾه  ال بیاو آيها نٍن
هكا٠ات ـهى و جصكبیات آوقؾ و همىاقه بایؿ  ای وؽًی به هیاو هی ه١ّىهی ال هیچ ویض ياًٌاؼحه

گهاه ال وهیض و جصهیماجهی  اكؾ، ظال آيکه نًهیى يبهىؾه و ه١ّهىم  هؽا٘  ه١اِك ؼىؾ قا هی
ٌهاو  ال١هاؾه ٨ى٪ ٬هؿقتها و  ای ال آو وهیض وؽى به هیاو آوقؾه اه هؽا٘  ه١اِك ه١ّىم جصكبه

 (.0/017: 0731> ي .: ٠یاٌی، 495-0/490: ٩ِ0414اق، )اوث  يؿاٌحه 
 

 و یارايغ بزای همابله با دػمًاو پض اس جعمك ظهىر  ػصزو جصهیشات اهام . طالض 2
ال آيهها بهكای جع٭ه٫   ٠ّهكبا بكقوی هصمىٞ قوایات واقؾٌؿه، ویض و جصهیماجی اه اههام 

 گًصؿ: اًؿ، ؾق ؾو ؾوحه هی اي اوح٩اؾه هی يهٕث شهايی
 
 ها و جصهیشات طًحی طالض .1. 2
ِهاؾ٪ هعمؿ بى ٠یىی ال ٩ِىاو ال هرًی ال ٠مكو بى ٌمك ال شابك ي٭ل اكؾه اوث اه اههام  .0
  :های  های ٌی١یاو ها لایل اكؾه و آو قا ؾق ٬ل  ؾق لهاو ٜهىق( جكن قا ال ٬ل ؼؿاويؿ );٨كهىؾ

و  جك ٌههصاٞ، ال ٌههیك، جك قويههؿهؾهههؿ. پههه هههك یهه  ال ٌههی١یاو، ال يیههمه ٨كو ؾٌههمًاو شههای هی
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ليهؿ و لیهك پاههای ؼهىؾ پایمهال  ٌىؾ، په ؾٌمًايً قا با يیهمه و ٌمٍهیك ههی هی جك ٌىيؿهوق ظمله
 (.5/341: 0419الؿیى قاويؿی،  ٬ٙ ) :اًؿ هی

قاويهؿی یا٨هث  الخشائحوالدهشائرجك ال  ایى ظؿید اه هىًؿ اوث، ؾق احابی ٬بلبزرطی طًذ؛ 
يه .: ظلهی، ) اوهثؿی قوایث ٌؿه ويابا هماو وًؿ هفاىق ؾق احاِب ق مخحقشالبقائشيٍؿ، اها ؾق 

بقهائشگىيهه اهه ال يهاهً پیهؿا اوهث، هؽحّكٌهؿه  همهاو ،مخحقشالبقهائشو نىو  (709: 0450
بقهائشجىاو يحیصه گك٨ث اه ظهؿید ٨هى٪، بها ایًکهه ؾق يىهؽه ١٨لهی  اوث، بًابكایى هی الذسخات
، بهىؾه مخحقهشالبقهائش ِاظ ای ال آو اه ؾق اؼحیاق  ، اذكی ال آو يیىث، ولی ؾق يىؽهالذسخات

قاويؿی يیم ظؿید ٨ى٪ قا ال آيصا یا هًبٟ هح٭ؿم ؾیگكی اه ایهى ظهؿید ؾق آو  بىا نهوشىؾ ؾاٌحه و 
 هىشىؾ بىؾه، ي٭ل اكؾه اوث.

بهىؾین، ؾق ظهالی اهه ؾق   ىیكالمهإهًیاهاوث اه گ٩ث همكاه   ال اِب٣ بى يباجه ي٭ل ٌؿه .5
ؾاؾ جها ایًکهه هًگهام ٜههك ٌهؿ. وه،ه  جكالو ٨كهاو ههی گٍث و هكؾم قا به و٨ای ؾق ایل و بالاق هی

اى٨ه قویؿ، پایً قا بك لهیى لؾ و لههیى بهه  ٬ّكاْلهاقةاهیكالمإهًیى ؼاقز ٌؿه و ظكاث اكؾ جا به 
گاه باٌیؿ اه به ؼؿا ;لكله ا٨حاؾ. و،ه ٨كهىؾ:  به ؼؿا ٬ىن اگك بؿايیؿ اه نه نیمی ؾق ایًصا اوث، آ

ؼهىؾی اهه ؾو قو ؾاقؾ،  ال ایى هکاو ؾوالؾه هماق لقه و ؾوالؾه هماق اهیه ٬ىن هك گاه ٬ائن ها ٬یام اًؿ
ؾهؿ جا ههك اهه قا  ٨كهاو هی هكؾ ال ٨كليؿاو ٠صن، و پىٌايؿ به ؾوالؾه هماق آوقؾ و آيها قا هی بیكوو هی

ؾاين و  ٘هىق اهه اههكول قا ههی بیًن، همهاو ؾاين و ههی اه ؼی٦ آياو هىحًؿ بکًٍؿ و ههى آو قا ههی
 (.5/534: 0405ؾیلمی، ) :نًیب هی

اِب٣ بهى يباجهة ي٭هل ال ؾیلمی قوایث به ِىقت هك٨ىٞ  گ٩حه   گكنه ؾق احاب پیًبزرطی طًذ؛ 
هایی اهه قشالیهاو بهك  ق٤ن شكض ال اح  هح٭ؿهاو اوث، ٠لی اه ،الهذایةالکبشیاحاب ٌؿه، اها ؾق 

 (.019: 0409ي .: ؼّیبی، )ؾاقؾ ايؿ، وًؿی هحّل  هإل٩ً واقؾ اكؾه

ؾق آو  اللهه  ش٩ك اظمك ٜك٨ی اوث اه ویض قوهىل;ؾقباقه آو ٨كهىؾيؿ:  . اهام ِاؾ٪ 7
ٌىؾ، آو قا ِاظ  ٌمٍیك ]اهام ههؿی  ش٩ك اظمك بكای اٍحى بال هی (.5/038: 0735)ه٩یؿ، : اوث
 (.0/541: 0413)الیًی، : اًؿ یه[ بكای اٍحى بال 

ي .: ٘ىوی، ) ذ٭هایى قوایث وًؿی هحّل ؾاقؾ و الیًی ال ٘كی٫ قاویايی اهاهی و بزرطی طًذ؛ 
: 0413الیًهی، ) اوهثي٭هل اهكؾه : ٠هؿه ؼهىؾ; ٫یه٘كال  (01/594: 0419یی، ؼهى > ي .:587: 0451

0/541.) 
 بزرطی هحى روایات
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اًهؿ،  قا وهیظی وهًحی ه١ك٨هی هی  ٠ّهكبكقوهی قوایهاجی اهه ٜهاهِك آيهها، وهیض اههام 
ؾهًؿه آو اوث اه اارك آيها ؾاقای اوًاؾی هحّل و ظحی ِعیط اوث، اها اٌکال ٨كاگیكی اهه  يٍاو

پفیك  هحى ایى قوایات ٠مىهًا با آو هىاشه اوث ایى اوث اه با وا١٬یث هٍهىؾ ؾق لهاو ظأك ايٙبا٪
ها اهكوله اهاقبكؾ نًهؿايی يهؿاقؾ بلکهه ؾق جً هایی وؽى گ٩حه اه يه يیىث. نه، ایى قوایات ال ویض

 (،751: 0450يه .: ظلهی، ) بٍهكآیًؿه يیم، با جىشه به جأایؿ قوایات بك گىهحكي بهیً ال پهیً ٠لهن 
 بىا ااقآیی ؼىؾ قا هك نه بیٍحك ال ؾوث بؿهؿ. نه

 
 الؼاده . اهکايات و جصهیشات فىق2. 2
٨كهىؾ:   ِاؾ٪٭ل اكؾه اوث اه اهام یعیی ي هعمؿ بى هاقوو ال وهل بى لیاؾ و او ال ابی .0

ؼؿاويؿ ـوال٭كيیى قا هؽیك يمىؾ هیاو ايحؽاب ابك قام و ابك وؽث و وكاً. او قام قا بكگمیؿ اهه ؾق ;
جىايىهث بهكای او باٌهؿ، نكااهه  گمیهؿ، آو يمی آو ق٠ؿ و بك٬ی يبىؾ و اگك وؽث و وهكاً قا بكهی

 (.419: ٩ِ0414اق، ) :بىؾـؼیكه اكؾه   ٬ائنؼؿاويؿ آو قا بكای 
و١یؿ وهل بى لیاؾ اآلؾهی الكالی ٬كاق ؾاقؾ اه يصاٌهی او  ابى دیظؿؾق وًؿ ایى ؛ بزرطی طًذ

اظمهؿ بهى هعمهؿ بهى ٠یىهی ؾقبهاقه او ; قا ؾق ظؿید ١ٔی٧ و ٤یكه١حمؿ ؾايىحه و گ٩حهه اوهث:
ج١ٕی٧ يصاٌی، بكؼی يیم  ق٤ن ی٠ل، ولی (031: 0781)يصاٌی، : ٌهاؾت به ٤لى و افب ؾاؾه اوث

 (.733: 0737٘ىوی، ) ايؿ ؾهاهل قی جىِی٧ اك ذ٭ه  او قا با و٧ِ 
ؾق لهاو ِؿوق ظؿید  ياًٌاؼحهها یا جصهیماجی  به ٘ىق الی، قوایاجی اه ال ویضبزرطی هحى؛ 

جكيؿ و ال يٝهك ج١هؿاؾ، ؾق ه٭ایىهه بها  های هؿقو اههكولی ٌهبیه ايؿ، به جصهیمات و ویض وؽى گ٩حه
ايؿ، بىیاق امحكيؿ. قوایهث هعهل بعهد يیهم بهه  های وًحی به هیاو آوقؾه یاجی اه وؽى ال ویضقوا

ؾايؿ  يیم هی  ی٠لقا ال ٨ٕایل اهام : ابِك وؽث و وكاً;٬كیًه قوایحی ؾیگك اه ؾق اؼحیاق ؾاٌحى 
 ِك٨ًا اٌاقه به جصهیمات ٨ًاوقايه آؼكالمهايی باٌؿ. جىايؿ یيم( 419: 0414)ي .: ٩ِاق، 

پٍث ایى ؾقیا، ;قوایث اكؾه اوث اه ٨كهىؾ:   ٠بؿالله یاباظمؿ بى هعمؿ بى ظىیى ال  .5
گاه ؼهؿا  اًًؿ اه هیچ اي نهل قول قاه اوث و ؾق آو ٬ىهی ليؿگی هی ؼؿاويؿ ٌهكی ؾاقؾ اه ٨اِله

به آياو ٨كهايی ؾهؿ، به ايصهام آو  اًًؿ و ... ]ایًاو ٬ىهی هىحًؿ[ اه هك گاه ٬ائن  قا يا٨كهايی يمی
بهه اهاق ؾیگهكی ٨كهايٍهاو بؿههؿ، آيهاو   اههاميٍهیًًؿ جها آيکهه  ٬یام اكؾه و هكگم بك لههیى يمی

اوث واقؾ ٌىيؿ، ؾق ی  لعٝه  ٌك٪ و ٤كب قا پىٌايؿه  ج١ؿاؾٌاوايؿ اه اگك بك شم١یحی اه  گىيه ایى
ًؿ و آياو ٌمٍیكهایی ؾاقيؿ ال آهًی اه ٤یهك ال ایهى ا اًًؿ و آهى بك آيها اذك يمی همه آيها قا يابىؾ هی
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بها آيهاو   اهاماًؿ.  آهى اوث اه اگك یکی ال آياو با ٌمٍیكي بك اىهی بميؿ، اىه قا هحیٌی هی
شابل٭ا، اهه ؾو ٌههكيؿ یکهی ؾق هٍهك٪ و ؾیگهكی ؾق  وهًؿ، ؾیلن، اكؾ، جكک، بكبك و هابیى شابكوا 

 (.495-0/491)هماو:  :اًؿ ه٥كب، قا ٨حط هی
ایى قوایث، اه قوایحی يىبحًا ٘ىاليی اوهث و وهًؿی هحّهل يیهم ؾاقؾ بها ايهؿای بزرطی طًذ؛ 

، هٍهام بقهائشاي ؾق  يیهم آههؿه و قاوی مخحقشالبقائشج٩اوت ؾق هحى، ولی با وًؿی هح٩اوت، ؾق 
ذ٭هة ذ٭هة. لهه احهاب یكویهه ; اي گ٩حهه اوهث: اوث اه يصاٌی ؾقبهاقه  ِاؾ٪شىالی٭ی ال اهام 

اه آو هن وًؿی هحّهل ؾاقؾ، ال هعمهؿ  مخحقشالبقائشاها قوایث  (.474: 0781)يصاٌی، : شما٠ة
اوث و ال ج٩اوت ؾق وهًؿ و ايهؿای ؾق ههحى اهه   ِاؾ٪ال٭ؿق، ال اهام  بى هىلن، ِعابی شلیل

، اهه ؾق اؼحیهاق بقهائش ای ال جىاو اظحمال ؾاؾ اه ایهى قوایهث ؾق يىهؽه هیاو آو ؾو وشىؾ ؾاقؾ، هی
 مخحقشالبقائش ِاظ بىؾه، ظؿا٬ل ؾو قوایث با ؾو ٘كی٫ بىؾه اوث اه  مخحقشالبقائش ِاظ 

 ی اكؾه اوث.ؼىؾؾاقال آوقؾو یکی ال آو ؾو 
هایی ال آو، يیال بهه جأویهل و  بىؾو بؽً به ؾلیل ياهأيىنهحى ایى قوایث،  با ایًکهبزرطی هحى؛ 

  اههامٌمٍیك( یهاقاو ) ویضاها به ؾلیل جأایؿی اه بك ٬ؿقت جؽكیبی و جأذیكگفاقی  جىشیه ؾاقؾ،
های وًحی يیىث و نهىو ؾق  ی ال ا٠صال و اكاهث، ٬ابل ايحىاب به ویضا شًبهؾاقؾ، شم با جىول به 

هایی ال اكاهث ؾق آيهها يیىهث، پهه ایهى ظهؿید  ای بك وشىؾ شًبه هحى يیم، جّكیط یا ظحی ٬كیًه
ی ٬ؿقجمًهؿ ها وهیضای به  بىا اٌاقه های اهكولی ؾاٌحه باٌؿ و نه جًاو  بیٍحكی با ویض يؿجىا یه

 اهكولی یا آیًؿه باٌؿ.

لوؾی ؾق هىصؿجاو، ی١ًی  به;٨كهىؾ:   ِاؾ٪اوث اه اهام  ال اباو بى ج٥ل  قوایث اكؾه  .7
ؾايًؿ اه آياو، ٨كليؿ پهؿقاو و اشهؿاؾ هکیهاو  و اهل هکه هی آهؿ ؼىاهًؿهكؾ گكؾ  707هىصؿ هکه، 

ای هکحىب اوهث اهه ههماق المهه قا  يیىحًؿ. آو هكؾاو ٌمٍیكهایی ؾاقيؿ اه بك هك ی  ال آيها المه
ٌىؾ اه ایى ههؿی اوث  ايگیمؾ اه با آو به هك واؾی يؿا ؾق ؾاؾه هی گٍایؿ. ؼؿاويؿ باؾی قا بكهی هی

 :ؼىاهؿ اًؿ و بك ٬ٕاوت ؼىؾ يیم بیًه و ؾلیلی يمی ٬ٕاوت هی يبی  اه همچىو ؾاوؾ و ولیماو
 (.5/830 :0719بابىیه،  ابى)

 ایى قوایِث هىًؿ، به شم اباو بى ٠رماو اه او هن ال اِعاب اشماٞ و ٨٭یه اوهثبزرطی طًذ؛ 
باٌهکىهی ، ٠هیوه بهك آو، بهه ِه٩ات آيههاو بكؼی ال  ايؿ ذ٭هجماهی قاویايً  (731: 0419الکٍی، )

يه .: )ايهؿ  ههىِهى٦ ٌهؿ میهي: ِهؿو٪;و : الٍأو ٠ٝین;، :ال٭ؿق ٠ٝین;، :ال٭ؿق شلیل;همچىو 
 (.411و  714: 0781> يصاٌی، 479: 0737٘ىوی، 
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های  جىايؿ بهه ِهىقجی هحٍهابه، ههن بهه وهیض ای اوث اه هی ایى قوایث به گىيه؛ بزرطی هحى
 .باٌؿ ؾاٌحههای هؿقو و اهكولی اٌاقه  ٬ؿیمی اٌاقه اًؿ و هن به هؿؾ جأویل، به ویض

اًؿ اه يه ٤بهاقی ؾاقؾ و يهه ٤ى٤ها و بايهگ  بیًن اه با و،اهی ظكاث هی ای اظ٧ً! گىیا هی; .4
اهی ؾاقؾ و يه ِیعه اوبی، لهیى قا نهىو پهای ٌهحكهك٢ لیهك و قو لٍکكی، يه ِؿای أٙكاب لص

 (.031: 0404ِالط، ) :اًؿ هی
 البالغه ؽهشذوههح و 053ِهبعی ِهالط، ؼٙبهه  البالغه وههحایى قوایث ؾق بزرطی طًذ؛ 

يیهم آو قا بهه ِهىقت  مدمؽالبیهانو ج٩ىیك ( 3/051: 0414العؿیؿ،  ابی ابى) اوثالعؿیؿ آهؿه  ابی ابى
 (.1/707: 0735ي .: ٘بكوی، ) اوثي٭ل اكؾه   ی٠لِيِ٭َل( ال اهام ) هصهىلقوایحی هكول با ِی٥ه 

ای يٍهؿه، اهها بها  اٌهاقه آؼكالمهاوایى قوایث يیم گكنه ؾق آو به ظىاؾخ ٜهىق و بزرطی هحى؛ 
اوحًاؾ به ایًکه، اواًل ؾق باب هیظن ِاؾق ٌؿه و ذايیهًا ال لٍکكاٍهی هح٩هاوجی اهه ٤یكهحًاوه  بها 

ی آؼكالمههايی هها یلٍکكاٍهبهه  جىايهؿ یههای وًحی اوث، وؽى به هیاو آوقؾه اوث،  لٍکكاٍی
ؾ، لیهكا گكنهه ؾق ٌهؿه ١٨لهی ههن يهؿاق های ٌهًاؼحه يىبث ؾاؾه ٌىؾ. اهها جًاوهبی بها لٍکكاٍهی

ٌهؿو  های ١٨لی، ؼبكی ال ِیعه او  و ِؿای أٙكاب لصام يیىهث، اهها بكايگیؽحهه لٍکكاٍی
 ٤باق ؾق آو، ٠اؾی اوث.

هی ;ؾقباقه آیه   ش٩١كاوث اه ابى ال شابك ي٭ل ٌؿه  .1 ِٕ َلل  ِهَى اْل٥َمهاِم َواْلَمیِئکهِة َو ٬ِ ِٜ ٨ِی 
ْهِك 

َ
ؾايؿ ؾق ؾاؼل اهؿام ال آيهها  آیؿ با ه٩ث ٬به ال يىق اه اىی يمی ٨كوؾ هی ٬ائن[ ];٨كهىؾ:  :اْْل

 :اوهثآههؿو ٨كوؾآیهؿ. آو لههاو، لههاو  اوث. و آو هًگاهی اوث اه او ؾق پٍث اى٨هه ٨هكوؾ هی
 (.0/017: ٠0731یاٌی، )

ه آیؿ ؾق ه٩ث ٬به ال يىق و آيگاه ا او ٨كوؾ هی;اوث اه ٨كهىؾ:  قوایث ٌؿه   ابىش٩١ك. و ال 8
 هماو(.) :با٘لآیؿ ؾق پٍث اى٨ه بكای شؿايمىؾو ظ٫ ال  آیؿ، ٨كوؾ هی ٨كوؾ هی

ايؿ و ال هح٭ؿهاو ِك٨ًا ٠یاٌی ؾق ج٩ىیك ؼهىؾ آو قا  ایى ؾو قوایث، قوایاجی ه١ل٫بزرطی طًذ؛ 
يٍهايه آو  جىايهؿ یهاه  ايؿ هآوقؾه و ٠لمای هحأؼك يیم شملگی، ایى قوایث قا ال همیى ج٩ىیك ي٭ل اكؾ

 .ايؿ ا٨حهیيایى قوایث قا ؾق احاب ؾیگكی  اه اظحمااًل ایٍاو يیمباٌؿ 

اهه   ِهاؾ٪اوث اه گ٩ث ًٌیؿم ال اهام   هىکاو قوایث اكؾه . و با اوًاؾي هك٨ى٠ًا ال ابى3
لهیى قا  لهیى اوث، بكاؾق ؼىؾ ؾق ه٥كب ؾق ظالی اه ؾق هٍك٪  ٬ائنهإهى ؾق لهاو ;٨كهىؾ:  هی
هصلىهی، ) :ًهؿیب لهیى قا ههی لهیى اوث بكاؾق ؼىؾ ؾق هٍك٪ ه٥كب بیًؿ و همچًیى اىی اه ؾق هی
 (.15/790جا:  بی
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 آهؿه و ؾق اح  هح٭ؿهاو یا٨ث يٍؿ. بساساالوىاسایى قوایث به ِىقت هك٨ىٞ ؾق بزرطی طًذ؛ 
هًگاهی اهه ;٨كهىؾ:  هی الكبیٟ ٌاهی قوایث اكؾه اوث اه گ٩ث ًٌیؿم اهام ِاؾ٪  . ابی3

ؾههؿ، بهه يعهىی اهه  ٬ائن ها ٬یام يمایؿ، ؼؿاويؿ ٬ؿقِت ٌی١یاو ها قا ؾق ًٌیؿو و ؾیؿو گىحكي هی
گىیًؿ و او ؾق ظالی اه  گكؾؾ، بلکه آياو با او وؽى هی قوايی قؾ و بؿل يمی ياهه  ٬ائنهیاو آيها با 

 (.3/540: 0413الیًی، ) :ًؿیب هی ًٌىؾ و آياو قا وؽًاو ایٍاو قا هی باٌؿ یهؾق هکاو ؼىؾ 
ی و يیهم  بىالكبیهٟ قبیٟ بى هعمهؿ المىهل شمایى قوایث وًؿی هحّل ؾاقؾ و به بزرطی طًذ؛ 

)يه .: ايؿ و ؾق اح  قشالی يیم بؿوو هؿض و ـهی ياهٍاو بهكؾه ٌهؿه  هك ؾو احابی ؾاٌحه اه الٍاهی
 (.530و  87، 95)ي .: هماو:  ؿاي ویايً اهاهی و ذ٭هاب٭یه ق (411و  084: 0781يصاٌی، 

 
 بزرطی هحى چهار روایث اخیز

جهىاو ؾقبهاقه آيهها ٬ٕهاوت  ای اوث اه با جكؾیؿ امحكی هی ٜاهك قوایات پًصن جا هٍحن به گىيه
اكؾ و ال جٙبی٫ اظحمالی آيها با اؤاٞ و اظىال لهاو ظأك وؽى به هیاو آوقؾ، نكااه ؾق هیچ یه  

ا٠صال یا اكاهث يٍهؿه و ؾلیلهی ههن بهك جىوهل بهؿاو وشهىؾ يهؿاقؾ.  ای به وشىؾ شًبه ال آيها اٌاقه
ها،  جىاو يحیصهه گك٨هث اهه لههاو ٜههىق لههايی اوهث بها وهیض بًابكایى، ال نهاق قوایث اؼیك هی

 هًؿ ؼىاهؿ بىؾ. يیم ال آيها بهكه  ٠ّكاهکايات و جصهیماجی هح٩اوت و اهام 
 
  لبل اس ظهىر و همارو آو . طالض دػمًاو اهام 3

هایی بها هٍؽّهات ؼهاَ  ؾق هیاو قوایات هىشىؾ ؾق هىٔىٞ ههؿویث، ياهی ال ویض گكنه
ؾق هیاو يیىث، اها لهىالم بكؼهی قوایهات ا٬حٕها ؾاقؾ اهه ؾق لههاو ٜههىق،   اهامبكای ؾٌمًاو 

ااقگیكی آيها اٍحاقهایی وویٟ بهه بهاق  ها و جصهیماجی باًٌؿ اه با به هصهم به ویض  اهامؾٌمًاو 
 .ؾهًؿآوقيؿ و شم١یث ٨كاوايی ال اكه لهیى قا به اام هكگ ب٩كوحًؿ و ظحی آهاق شم١یث آو قا ااهً 

 
 روایث اول

٨ٕال ال ٠لهی بهى ٠٭بهه ال پهؿقي ال هیىهك ال اههام  هعمؿ بى یعیی ال اظمؿ بى هعمؿ ال ابى
! نهه ه٭هؿاق هیهاو ٌهما و هیهاو ٬ك٬یىها ٨اِهله ای هیىك;قوایث اكؾه اوث اه ٨كهىؾ:  ِاؾ٪ 
لوؾی ؾق ٬ك٬یىها  بهه;٨كههىؾ:   اههام:. آو ؾق واظل ٨كات و يمؾی  هها اوهث;گ٩حن: :. اوث؟

اوث نًهاو   ها و لهیى قا ؼل٫ يمىؾه ای به و٬ىٞ ؼىاهؿ پیىوث اه ال لهايی اه ؼؿاويؿ آوماو وا١٬ه
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و لهیى وشىؾ ؾاقيؿ قغ يؽىاهؿ ؾاؾ. آو وا١٬ه  ها ماوآوای قغ يؿاؾه و هايًؿ آو يیم جا نًؿی اه  وا١٬ه
های ؼهىؾ قا وهیك  ای بكای ؾقيؿگاو لهیى و پكيؿگاو آوماو ٨كاهن ؼىاهؿ يمىؾ اهه ال آو ٌهکن و٩كه

)الیًهی،  :ؼهىاهی بهكایً يؽىاههؿ بهىؾ گكؾؾ و هیچ ؾا٠ی و ؼهىو اًًؿ. ؾق آو يبكؾ ٬یه هیک هی
0413 :3/591.) 

اًهؿ  ای اوث اه په ال آو و٩یايی ٜهىق ههی ایًکه وا١٬ه ٬ك٬یىا وا١٬هبا جىشه به بزرطی طًذ؛ 
پهه ال ٜههىق اههام  ِاؾ٪ و ظحی بًا به قوایث هعمؿ بى ٠صیو ال اهام ( 717: 0793ي١مهايی، )

ؾ٬هث  قوایث ٨ى٪ اهمیهث ؾاقؾ و وهًؿي قا بهه (773: 0451ی، لیيالؿیى  بهاء)گكؾؾ  وا٬ٟ هی ٠ّك 
 اًین: اقلیابی هی

اوث. هصلىهی : ظىى; یریظؿقوایث ال يٝك وًؿی، ال ویژگی اجّال وًؿ بكؼىقؾاق اوث و 
لیكا قاویهاو ایهى ظهؿید (. 58/754: 0414)هصلىهی، : ظىى ٠لی االٜهك;يیم ؾقباقه آو گ٩حه اوث: 

 ايؿ ال: جكجی  ٠باقت به
بًا ٨هی ٌیػ هى  ِعا;. هعمؿ بى یعیی اه هماو هعمؿ بى یعیی ال١ٙاق اوث اه با ویژگی 0

 (.013: 0400> ظلی، 717: 0781يصاٌی، ) اوث  جىِی٧ ٌؿه: لهايه ذ٭ة ٠یى اریك العؿید
ی همحهال هها یژگیوی اوث و با اْل١ٌك ظمؿ بى هعمؿ بى ٠یىی اظمؿ بى هعمؿ اه هماو  .5

 یئههاهذ٭ة شلیهل. ; (>198: 0419اٍی، : )ٜاهكاً ئهاهی ِعیط المفه  ; اوث: لیك جىِی٧ ٌؿه 
 (.04: 0400> ظلی، 80: 0451)٘ىوی، : المفه ِعیط 

و اههاهی و ذ٭هه بهىؾه و بًها بهه  ؾهقشىٞ اك ب١ؿاً ق٤ن آيکه ٨ٙعی بىؾه ولی  ٨ٕال يیم ٠لی ابى .7
> ٘ىوهی، 051: 0781> يصاٌهی، 188-181: 0419ی، اٍه يه .:)٬ىلی ؾق لهكه اِعاب اشمهاٞ اوهث 

0451 :714.) 
 المفه  اوث ؼالؿ اوث، ذ٭ه و اهاهی ِعیط٠لی بى ٠٭به يیم، اه هماو ٠لی بى ٠٭به بى  .4

 (.015: 0400> ظلی، 530: 0781ي .: يصاٌی، )
يصاٌی آهؿه، بؿوو آيکه هؿض یها ـم ٌهؿه باٌهؿ،  سخال. ٠٭بة بى ؼالؿ االوؿی يیم ياهً ؾق 1

 يه .:) اوهث اكؾه و احابی هن ؾاٌحه  قوایث هی  ِاؾ٪ال اىايی اوث اه ال اهام  اى٨ی اوث و
 (.599: 0781ی، يصاٌ

: 0400ظلهی، ) و همهؿوض اوهث المفه  ِعیط ،ئهاهی، هذ٭هیىك بى ٠بؿال١میم الًؽ١ی يیم  .8
 (.544-545: 0419> اٍی، 030
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 روایث دوم

البیؾ ال ٠لهی بهى هعمهؿ اْلوؾی ال پهؿقي ال  ٨ٕل ال ٠لی بى اوباٖ و او ال هعمهؿ بهى ابهی
هكگ وكغ و ههكگ  ٬ائن پیً ال ٜهىق ;اوث اه ٨كهىؾ:  قوایث اكؾه   ىیكالمإهًیاهشؿي ال 

و٬ث آ٨ث هلػ ؼىاهؿ بىؾ اه هلؽً ؾق وكؼی به قيگ ؼىو اوث. و اهها   و٩یؿ و يیم ؾق و٬ث و بی
> 413: 0791> ٘بكوهی، 473: 0451٘ىوهی، ) :٘ا٠ىوهكگ وكغ با ٌمٍیك ؼىاهؿ بىؾ و هكگ و٩یؿ با 

> 5/735: 0735> ه٩یههؿ، 5/419: 0730> اقبلههی، 93: ١٨0453ی وههلمی، > ه٭ؿوههی ٌهها533: 0793ي١مههايی، 
 (.5/0070: 0455ِبا٢،  > ابى13: 0451يیلی،  ىیبهاءالؿ

یکی اوث، ٤یك ال آيکهه ؾق ٘كیه٫  ٘كی٫ ي١مايی و ٘ىوی ؾق ایى قوایث، هك ؾوبزرطی طًذ؛ 
اًهؿ، ؾق ظهالی اهه ؾق  ي١مايی، قاوی، ٠لی بى هعمؿ بى ا٠لن اْللؾی اوث اه ال پهؿقي ي٭هل هی

اًهؿ و البحهه ؾق  ٘كی٫ ٘ىوی، يام قاوی ٠لی بى هعمؿ اْلوؾی ـاك ٌؿه اه او يیم ال پؿقي ي٭هل هی
بها  اهه قوهؿ هی ظٕهكت ٠لهی هك ؾو قوایث، اؾاهه ٘كی٫ِ قوایث به شؿ قاوی و ال ٘كی٫ او به 

ؾق قوایث ٘ىوی، بكول : االوؾی;ؾق قوایث ي١مايی با ل٩ٛ : االلؾی;يام  ٠ًایث به ٌباهث ٜاهكی
يمایؿ و اظحمااًل يهام ِهعیط قاوی یکهی ال آو ؾو بهىؾه و آو  اٌحباه ؾق احابث ل٩ٛ بىیاق هعحمل هی

 ؾیگكی اٌحباه ل٩ٝی ؾق احابث اوث.
 

 روایث طىم
ل ٩ِىاو بى یعیی، ال ٠بؿالكظماو بهى ظصهاز، ال وهلیماو بهى ؼالهؿ ي٭هل ظىیى بى و١یؿ ا

ؾو ههكگ ؼىاههؿ  ٬ائن پیً ال ٬یام ;٨كهىؾ:  اه هی ِاؾ٪ اوث اه گ٩ث ًٌیؿم ال اهام  اكؾه 
بىؾ، هكگ وكغ و هكگ و٩یؿ جا ایًکه ال هك ه٩ث جى پًس جى ال هیاو بكويؿ. ههكگ وهكغ بها ٌمٍهیك 

 (.5/811 :0719بابىیه،  ابى) :٘ا٠ىواوث و هكگ و٩یؿ با 
  ِهاؾ٪هح٩هاوت اوهث و بهه اههام  اهاهیً اها ؾق قوایث وىم، ٘كی٫ ِؿو٪ ؛ طی طًذر بز 

ٌهؿگاو قا يیهم هٍهؽُ اهكؾه و ج١هؿاؾ  اٍهحهجكی هن ؾاقؾ اه امیهث  ٌىؾ و هحى ه٩ّل هًحهی هی
ی وه٩یؿ و وهكغ قا پهًس ٬ىهن ال ه٩هث ٬ىهن شم١یهث ايىهايی لههیى ـاهك هها هكگٌؿگاو  اٍحه
جهىاو يحیصهه  يیم هماو ٘كی٫ ٘ىوی اوث و بًهابكایى هی الىسیاؾالماوث. ٘كی٫ ٘بكوی ؾق  اكؾه 

 اوث. گك٨ث اه ایى قوایث ال ؾو ٘كی٫ ي٭ل ٌؿه 
 ٠ّكٜهىق اهام  جىاو ال ایى قوایات نًیى يحیصه گك٨ث اه پیً ال با ٠ًایث به هباظد ٨ى٪، هی

 ها هن با شًهگ و  ٌىؾ و ایى هكگ ها ظاؾخ هی های ايبىه و اٍحاقهای بمقگی ؾق هیاو ايىاو هكگ
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ؾقگیكی و هن با ٌیىٞ بیماقی اوث، و به ٬كیًه ـاِك جى هاِو ؾو هكگ وكغ و و٩یؿ ؾق اًاق یکؿیگك يیم 
هكگ و٩یؿ اه بهه جّهكیط قوایهث، لهاو هىحًؿ. ظال یا  يحیصه گك٨ث اه اظحمااًل هك ؾو هن جىاو یه

بىها ظاِهل ايحٍهاق ٠ىاههل  های وكغ اوث، اه نه هماو هكگ با بیماقی اوث، يحیصه ٘بی١ِی هكگ
با اؤاٞ  جك هًاو لای ياٌی ال ٩٠ىيث اشىاؾ هكؾگاو هیؿاو شًگ اوث. یا به اظحمالی اه  بیماقی

همهاو  اي، اوث اه لباو اهكولیلا  و اظىال لهاو ظأك يیم هىث، اٍحاق به وویله ٠ىاهل بیماقی
 های هیکكوبی اوث. اٍحاق با ویض

به هك ظال، اگك ایى قوایث قا ؾق اًاق وا١٬یهات ؼهاقشی هىشهىؾ ؾق لههاو ظأهك بگهفاقین و 
وهحیم شههايی قا يیهم ؾق يٝهك  های اوهیم های اٍحاق شم١ِی و هیکكوبی ٬هؿقت ٬ؿقت اٍحاِق ویض

١ٔیحی ؾاٌث اه قوایث ؾق پی جىِی٧ آو اوث و ایى يحیصهه جك، ال و جىاو جكویمی ؾ٬ی٫ آوقین، هی
های وكغ و  هایی هؽى٦ و ٬ؿقجمًؿيؿ اه هكگ ویض  ٠ّكهای ؾٌمًاو اهام  قا گك٨ث اه ویض

ها  ؾهًؿه آو اوث اه ایى شًگ يیم يٍاو: ٬ؿام;و : بیى یؿی;ايؿاليؿ> و يیم ؾو ٜك٦ِ  و٩یؿ به قاه هی
 قغ ؼىاهؿ ؾاؾ يه په ال ٜهىق.  ٠ّك٬بل ال ٜهىق اهام  اٍحاقهاو 

جهىاو ایهى يحیصهه قا  اًهؿ، هی با جكویمی اه قوایات ٨ى٪ ال اؤاٞ و اظىال هًحهی به ٜهىق ههی
اٍهحاقهایی ووهیٟ و اظحمهااًل بها  اهه قو اوهث، نًیى قوبه با ؾٌمًايی ایى  ٠ّكگك٨ث اه اهام 

بیًین هكگ و٩یؿ،  ٌىؾ اه هی هی گیكی هًگاهی ج٭ىیث ؾهًؿ. ایى يحیصه هایی هؽى٦ ايصام هی ویض
هها ي٭ٍهی  جىايؿ يٍايگك آو باٌؿ اه وهن هك ؾو، ؾق و٬هىٞ هكگ ٧ٙ٠ به هكگ وكغ ٌؿه اوث و هی

 بمقگ و هٍابه یکؿیگك اوث.
هآیهؿ و آو ایًکهه اگهك بهه ٬یهِؿ  ال ایى يکحه، يکحه ؾیگكی يیهم بهه ؾوهث هی ٬ىهن ال   پهًس; ِی ام 

ه٩هحِن اههل لههیى ٌهمكؾه  آهاق اٍحگاو آو ؾو هكگ قا پًسؾق قوایث ِؿو٪ آهؿه و  اه: ٬ىن ه٩ث 
ٌهؿگاو آو ؾو ههكگ،  اوث، جىشه اًین، ایى يحیصه يیم به ؾوث ؼىاهؿ آهؿ اه ظؿا٬ل يیمی ال اٍحه

به واوٙه ویض و شًگ ؼىاهؿ بىؾ و وأط اوث اه اگك شم١یث ١٨لی اكه لهیى قا هبًا ٬كاق ؾههین 
همیى ه٭ؿاق ١٨لی ؾق يٝك گك٨حه ٌهىؾ، آيگهاه ايبهىهی ال  و شم١یث لهیى ؾق ٠ّك ٜهىق يیم ظؿا٬ل

ههای هًحههی بهه  وااًاو لهیى اه ظؿا٬ل يیمی ال وااًاو ١٨لهی آيًهؿ، ؾق آوهحايه ٜههىق و ؾق شًگ
ايبهىه، ؾق شًگهی اهه هحؽاِهماو،  اٍهحه  ٜهىق، با ویِض شًگی اٍحه ؼىاهًؿ ٌهؿ و ایهى ج١هؿاؾ 

 و پفیك٨حًی يیىث.ویظٍاو ٌمٍیك باٌؿ، بكای ٠٭ل ولین هحّىق 
اًؿ اه ویظی اه ؾق اؼحیاق هحؽاِهماو  بًابكایى، لىالم پفیكي هؿلىل نًیى قوایاجی ا٬حٕا هی

هایی ٬ؿقجمًؿ و پیٍك٨حه باٌؿ جا بحىايًؿ ؾق هؿجی ايؿک، آو اٍحاق وویٟ و ٠ٝین قا ق٬هن  اوث ویض
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جهكیى اٍهحاق  و بهمقگ( 531: 0793ي١مايی، ) اوثِی ٬ك٬یىیای و٩یايی كیؾقگبميًؿ، نكااه ی  ٘ك٦ 
جىايهؿ اٌهاقه بهه  گیكؾ اه ایى يیم هی جاقیػ بٍك ال ابحؿای ؼل٭ث جا ٬یاهث يیم ؾق ٬ك٬یىیا ِىقت هی

و ٨اِهله ؼهكوز ( 3/591: 0413)الیًهی، های ؾقگیهك و ال شملهه وه٩یايی باٌهؿ  ٬ؿقت ویض ٘ك٦
 ٠ّكجا ٜهىق اهام  (،714: 0793ي١مهايی، ) اتیاقوهفاىق ؾق  گايه   پًسو٩یايی په ال جىلٗ بك هًا٫٘ 

  ایؿ بىیاقی ال قوایات، ٨اِله ی  ؤٟ ظمل، ی١ًی ِيه هاه، ؼىاهؿ بهىؾ اهه بىهیاق يیم بًا به جأ
> و يیم يؽىهحیى ؾٌهمًی اهه ايهؿای پهیً ال ٜههىق ؼهكوز هماو() اوث  اهاميمؾی  به ٜهىق 

ؾاقؾ  گىیل هی  ٠ّككای ه٭ابله با اهام لٍکكی ب و به هعٓ ٜهىق اهام  (584هماو: ) اًؿ هی
په و٩یايی ؾق هًگام ه٭ابله بها  همهاو(.) اوثٌىيؿ، و٩یايی  بیؿاء، ؼى٧ هی ؾقٌؿگايً  و گىیل

 های هؿقو و پیٍك٨حه ؼىاهؿ بىؾ. يیم هىلط به ویض  ٠ّكاهام 

ؾق ٠ّهك ٜههىق، اهه ال   ٠ّهكگ٩حهه ؾقبهاقه وهیض اههام  ظال با ٠ًایث بهه قوایهات پهیً
اكؾيؿ اه اگك بك  گ٩حًؿ و ظحی بكؼی ال آيها ال ٌمٍیكهایی یاؾ هی هایی ياًٌاؼحه يیم وؽى هی ویض

اگهك ;اكؾيؿ اهه  گىيه جىِی٧ هی قا ایى  ٠ّكاًؿ، یا یاقاو اهام  اىه لؾه ٌىؾ، اىه قا هحیٌی هی
يؿ، ؾق ی  لعٝه همه آيهها قا يهابىؾ اوث واقؾ ٌى  ٌك٪ و ٤كب قا پىٌايؿه ج١ؿاؾٌاوبك شم١یحی اه 

اًؿ و آياو ٌمٍیكهایی ؾاقيؿ ال آهًی اه ٤یك ال ایى آهى اوث اه اگهك  اًًؿ و آهى بك آيها اذك يمی هی
جىاو يحیصهه گك٨هث اهه وهیض  هی: اًؿ یکی ال آياو با ٌمٍیكي بك اىهی بميؿ، اىه قا هحیٌی هی

های پیٍهك٨حه وه٩یايی و ؾٌهمًاو ٬بهل ال  یضو يیم ویض یاقاو آو ظٕكت يیم بها وه  ٠ّكاهام 
  اههام بلکه ٌمٍیك یا هك ویض وًحی ؾیگكی يیىث، ِك٨اً   اهامٜهىق، جًاو  ؾاقؾ و ویض 

 (073جها:  ، بی٠بؿالىهاب )ي .: ابىی ٤یبی و ٬ؿقت قوظی و اون ا٠ٝن اهؿاؾهاهًؿبىؾو ال  ؾق اًاق بهكه
 ی پیٍك٨حه يیم بكؼىقؾاق اوث.ها ویضال ( 5/835 :0719بابىیه،  ابى) يٍايؿاقو يمول ٨كٌحگاو 

بها   اههامگیكی قا ج٭ىیهث اًهؿ، اواًل لهموم جًاوه  وهیض  ایى يحیصه جىايؿ یهبًابكایى، آيچه 
قوایهات  اٌهاقه  های ٬ؿقجمًؿ ؾٌمًاو ٠ّك ٜهىق بك اوان ٬ٕاوت ٠٭ل وهلین اوهث> ذايیهًا  ویض
و ٬ؿقجمًهؿ اههام و یهاقاو ایٍهاو، اهه اگهك بهه ِهىقت های ياٌهًاؼحه  گ٩حه به بكؼی ال وهیض پیً

بكگك٨حه ال ؾو ؾوحه ال قوایات ؼىاههؿ بهىؾ: یکهی ال  ه٭ؿهه  اوحؿاللی هًٙ٭ی جًٝین ٌىؾ، ظاوی ؾو 
ؾق ٬بل ال ٜههىق ظاِهل ٌهؿه و   اهامه٭ؿهات ال لىالم قوایات هكبىٖ به اٍحاق وویٟ ؾٌمًاو 

های ياًٌاؼحه هفاىق ؾق قوایات بكای اههام  مات و ویضه٭ؿهه ؾیگك ال لىالم قوایات هكبىٖ به جصهی
 جىاو بك اوان آو ؾو ه٭ؿهه، ؾو اوحؿالل لیك قا جًٝین اكؾ: و یاقاو ایٍاو، اه هی  ٠ّك
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 اطحذالل اول: لیاص الحزايی
اًًهؿ، اٍهحاقهایی  اه ايؿای ٬بل ال ٜهىق آو ظٕكت ؼهكوز هی  اهامه٭ؿهه اول: ؾٌمًاو 

 ؾهًؿ. لهايی ايؿک ايصام هی بىیاق وویٟ ؾق هؿت
لهاو ايؿک ايصام ؾههؿ، هصههم بهه  ه٭ؿهه ؾوم: هك ؾٌمًی اه اٍحاقهایی بىیاق وویٟ ؾق هؿت

 های ٬ؿقجمًؿ اوث. ویض
اًًهؿ، هصههم بهه  اه ايؿای ٬بل ال ٜههىق آو ظٕهكت ؼهكوز هی  اهاميحیصه: په ؾٌمًاو 

 .يؿهای ٬ؿقجمًؿ ویض
 

 اطحذالل دوم: لیاص اطحرًایی
و یاقاو ایٍاو وؽى بگىیًهؿ، آيگهاه   ٠ّكه٭ؿهه اول: اگك قوایاجی ال ٬ؿقجمًؿی ویض اهام 

های ٬ؿقجمًؿ ؾٌمًاو ایٍاو جًاو  وشهىؾ ؼىاههؿ  و ویض  اهامهیاو ٬ؿقت ویض و جصهیمات 
 ؾاٌث.

 .ايؿ گ٩حهو یاقاو ایٍاو وؽى   ٠ّكه٭ؿهه ؾوم: اها قوایات ال ٬ؿقجمًؿی ویض اهام 
های ٬ؿقجمًؿ ؾٌمًاو ایٍاو جًاو   و ویض  اهاميحیصه: په هیاو ٬ؿقت ویض و جصهیمات 

 وشىؾ ؾاقؾ.
ؼىاهؿ بىؾ، نگىيه جهیه ٌهؿه و   اهامهای پیٍك٨حه و هؿقو اه ؾق اؼحیاق  اها ایًکه ایى ویض

اه ٘لبهؿ، ولهی آيچهه ؾق يگه ٌىؾ، هىٔى٠ی اوث اه پژوهٍی شؿاگايهه هی هی گك٨حه ااقنگىيه به 
ای  جىايؿ بهه ٠ًهىاو هإل٩هه های او اوث اه هی اًؿ، ٌی١ه و ٜك٨یث يؽىث جىشه قا به ؼىؾ شل  هی

جأذیكگفاق ؾق ظىاؾخ ٬بل و ب١ؿ ال ٜهىق ٠مل اًؿ و ویظی اه ؾق اؼحیاق ٌی١ه اوث يیم، به هیهؿاو 
و ال او يیم به ٌهی١ه نًهیى ؾوهحىقی ؾاؾه   ِاؾ٪اه اهام  واقؾ ٌىؾ، نًاو  ٠ّكؾ٨اٞ ال اهام 

ي١مهايی، ) باٌهؿویظی آهاؾه اًؿ، گكنه آو ویض ِك٨ًا یه  جیهك   ٬ائنؼىاوحه اوث بكای ٬یام 
0793 :751.) 
 

 های لذرجمًذ و هخىف دػمًاو با طالض  ػصز. يعىه همابله اهام 4

ها و اهکايات شؿیهؿ ؾیگهكی  په ال ٜهىق، اظحمااًل نه ویض ظال ٨اق٢ ال ایًکه اهام ٠ّك 
 :0719بابىیهه،  ابى) ؾشهالو  (571)همهاو: اًؿ و نگىيه با و،اه قوم  واقؾ ِعًه ؾقگیكی با ؾٌمًاو هی
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بكای ه٭ابله با   ٠ّكجىاو ویض اهام  گ٩حه هی ه٭ابله ؼىاهؿ اكؾ، با اوحًاؾ به هٙال  پیً (0/018
ِٞ لیك گًصايؿ: ویض  های و٩یايی و ؾیگك ؾٌمًاو ٠ّك ٜهىق قا ؾق ؾو يى
، :ش٩ك اظمهك;الله اوث ؾق  با ؼىؾ همكاه ؾاقيؿ اه ٌمٍیك قوىل  اهامهماو ویظی اه  .0

و يمهاؾ ٬یهام هىهلعايه ( 5/038: 0735ه٩یؿ، ) ٌىؾ بال هی  اهامهًگام ٜهىق به ؾوث : ش٩ك; آوو 
 اههاميیم همیى ٌمٍیك اوث اه هًگهام ٨كاقوهیؿو و٬هث ؼهكوز  (.519: 0734اقم ٌیكالی، هک) اوث
اههامؼىؾ، ٨كاقویؿو و٬ث ٜههىق قا بهه  ٌؿو ال ٤ی٦ ، به ٨كهاو االهی، با ظكاث و ؼاقز  

 (.0/018 :0719بابىیه،  ابى) ؾهؿ ؼبك هی
ها بهه ؾلیهل  ، اهه آو وهیضؾههایی اه ٌی١ه بكای ؾ٨اٞ ال ؼىؾ و اههاِم ؼهىؾ آههاؾه اهك ویض .5

های ؾٌهمًاو ه١اِهِك  های پیٍك٨حه، هحًاو  با وهیض لهاو ٜهىق با ٠ّك ویض ١ه  یٌه١اِكبىؾو 
 جىاو ال قوایث ـیل اوحًباٖ اكؾ: ای ال آو قا هی ٜهىق ؼىاهؿ بىؾ و يمىيه

 نیمی آهاؾه يمایًؿ گكنه ٬ائن بایؿ هك اؿام ال ٌما بكای ٬یام ;٨كهىؾ:  ِاؾ٪ اهام 
آو ی  جیك بىؾه باٌؿ. به قاوحی اه اگك ؼؿاويؿ ج١الی نًیى يیحی قا ؾق اىی ببیًؿ، اهیؿ آو 

گهكؾؾ قا ؾقک اكؾه و ال ا٠ىاو و ايّاقي  ٬ائن ؾاقم اه اشلً قا به جأؼیك بیًؿالؾ جا ٬یام 
 (.751: 0793ي١مايی، )

آو قا  اههام و بكگ يٝاهی اه ؾق ٠كا٪ و ؾق لیك لهیى ايباٌحه ٌؿه و  والبىا ؾوالؾه هماق  و نه
ای بهه وشهىؾ  ههن اٌهاقه( 774: 0407ه٩یهؿ، )پىٌهايؿ  یههآوقؾ و بك ؾوالؾه هماق هكؾ ٠صهن  بیكوو هی

 ها و جصهیماجی بكای ٌی١ه ٬بل ال ٜهىق باٌؿ. آهاؾگی
های وهًحی وهؽى  ٩اوت بها وهیضها و جصهیماِت ٬ؿقجمًؿی هح بًابكایى، نىو قوایات، ال ویض

هایی ؾاقيؿ اه ٌی١ه بكای ؾ٨اٞ ال ؼىؾ و اهاِم ؼىؾ ؾق لهاو ٜههىق  گىیًؿ، اظحمااًل اٌاقه به ویض هی
 ؾهؿ. ٬كاق هی اهام آهاؾه اكؾه و ؾق اؼحیاق 
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نتیجه
به ؾوث یکؿیگك و ايؿای ٬بهل ال ٜههىق   اهام. ال قوایاجی اه بك و٬ىٞ اٍحاق ايبىه هیاو ؾٌمًاو 0

جىاو يحیصه گك٨هث اهه  قوؿ، هی ه٩حن اهل آو لهاو هی ا٨حؿ و آهاقي به يین یا ظحی پًس اج٩ا٪ هی
هایی ٬ؿقجمًهؿ  ظؿا٬ل ايؿای ٬بل ال ٜهىق، اٍحاقهایی وویٟ و با ویض  ٠ّكؾٌمًاو اهام 

 .ايؿاليؿ یهو هؽى٦ به قاه 
، و٩یايی اوهث و  ٠ّكی ٬بل ال ٜهىق اهام ها شًگ. ال آيصا اه ی  ٘ك٦ اٍحاقهای ايبىه ؾق 5

وه٩یايی  اًهؿ یههی گىهیل لٍهگك  اههامال ٘ك٦ ؾیگك اولیى ؾٌمًی هن اه بكای ه٭ابله بها 
 قو ؼىاهؿ بىؾ. ی هؽى٦ قوبهها ویضبا ؾٌمًايی هىلط به  اوث، په اهام 

پهیً ال ٜههىق و ه٭هاقو آو، و وشهىؾ   ٠ّكهای ؾٌمًاو اهام  بىؾو ویض با جىشه به هؽى٦ .7
جىاو نًهیى اوهحًباٖ اهكؾ اهه  ، هی ٠ّكال١اؾه ٌمٍیك یاقاو اهام  قوایاجی ؾال بك ٬ؿقت ٨ى٪

و ... ؾق : ٌمٍهیك;ویِض هحًاو  با ویض ؾٌهمًايً قا ؾق اؼحیهاق ؾاقؾ و ـاهك ل٩هٛ   اهام
بهكای ه٭ابلهه بها   اههام، به ه١ًای آو يیىهث اهه وهیض  اماهلباو قوایاِت هكبىٖ به ٬یام 

 های هؽى٦، هماو ٌمٍیك و ویض وًحی اوث. ؾٌمًاِو هىلط به ویض
٤یك ال آيچه ؼىِؾ ایٍاو به همكاه ؾاقؾ، ؾق وا٬ٟ هماو ویض ٌی١ه و هًحٝكاو   ٠ّك. ویض اهام 4

ی ٤یبی و ٤یهكه، آو اهؿاؾهال اوث اه ؾق اًاق وایك ٠ىاهل پیكولی ال ٬بی آو ظٕكت  ٜهىق
 اًؿ. های ؾٌمًاو اوث و پیكولی قا هع٭٫ هی هایی هحًاو  با ٬ؿقت ویض ها يیم ویض ویض

های هؿقو ؾق لهاو ٜهىق، و بالگٍث ؾوباقه بٍهك بهه اوهح٩اؾه ال  يٝك اىايی اه ال يابىؾی ویض .1
گىیًؿ، بؿوو ؾلیل، و ال ؾقشه ا٠حبهاق وها٬ٗ  های وًحی هايًؿ ٌمٍیك، لقه و ... وؽى هی ویض

لیكا ال ٘ك٨ی قوایاجی اه هإیؿ نًیى يٝكی باٌؿ وشىؾ يؿاقؾ و ال ٘ك٦ ؾیگك، با قوایهات اوث. 
ایهؿ ؾاقؾ،   اههامو يیهم جکمیهل آو پهه ال ٜههىق  آؼكالمههاو١ؿؾی اه بك قٌؿ ٠لن ؾق هح جأ

 والگاق يیىث.
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