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 «یا انگاری وحیؤر» نظریةبه  صدرالمتألهینبررسی و نقد مدعای اذعان 

 واحد بند  بامي دانشگا  آزاد اسالم يگاو  لكسفه و كالم اسالم ا يدانش/  محمد نجاتي mnejati1361@yahoo.com 
 sa.taghavi@staff.nahad.ir   هام گان يدانشگا   كوم پ شك يگاو  معا ف اسالم ايمد/ مابي و  سيد  بام تقوي

 09/22/2997ن پاياش: 92/4/2997د يالت: 

 د چكي
يا انگا ي وحي مد ي اسنت كنه ؤساوش د  باخي مواضع مقاالم خويش و د  جهت تبييف مبناي    بدالكايم

يند ؤقيامت د  زمان حاز، م ةكيد وي با تحق  واقع و ت صد المت لهيفواقعه توسط  ةي سو ينوع تفسيا آيام ابتدا
د  خ نوص  صد المت لهيفا  ديدگ»دو  نوان  ،ذي  ةماكو  است. د  ايف ملالع ةبه نظاي صد المت لهيفاستب ا  

شناسني با سي و نقد شد  است. با سني وحني مد ا فيا «د  خ وص حقيقت قيامت ايشانديدگا  »و  «وحي
ينا ؤ »وحي به مبنناي  ةيك از مواضع و آ اء خويش د  زمينن است كه وي نه تنها د  هيچآيد ؤم صد المت لهيف

 ةتنايف دغدغنالبته  مند  .كه وحي حقيقتي كالمي و خلابي دا د كاد  استكيد  بككه ت ،اذ ان ننمود  «انگا ي
وحني  ةماهيت ا تباط پيامبا بنا لاشنت ،، به تبييف كيفيت جسماني بودن لاايند وحي و از آن جمكهبا   وي د  ايف

 ةبنه تحقن  واقعن صد المت لهيفد  وجه جسماني و محسوم وحي معلوف گشته است. اما د  خ وص ت ايح 
د  تفكا صد ايي، وي با خالف مند اي  او كبا اتفكيك قيامت به صغا سب به  :بايد گفت ،مان حازقيامت د  ز

اسنت. د   كناد اشنا    ابنه تحقن  قيامنت صنغا  ا مبهم دانسته و صنالاً ازمان وقوع قيامت كبا ،دكتا ساوش
و آنچنه منااد  ،تمد نظا دكتا سناوش نيسن (ا قيامت صغا به تحققش معتقد است صد المت لهيفآنچه  ،حقيقت

 نيست. صد المت لهيفييد  ( مو د تا قيامت كبا گانه استدكتا ساوش د  مقاالم شش

 ، قيامت.صد المت لهيفتفسيا قاآن، وحي،  ها:ككيدواه 
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 مقدمه

شند  با سني  نقد وپژوهان از سوي محققان و قاآن ، آ ازشوحي پژوهان اياان است ، كه از جمكهساوش  بدالكايم

، گنامي لااتنا گااشنته و ذين  بسط تجابنة نبنويهاي پيشيف خويش د  آثا ي همچون وي پس از ديدگا  اخيااًاست. 

دهد. وي بنا اينف يا و خواب پيامبا تقكي  ميؤوحي  ا تا حد   ةمقول، «ياهاي  سوالنهؤ اوي   محمد»چنديف مقاله 

آنچه پيامبا گن ا ش   :  از تفسيا به تعبيا، مد ي شدپيامبا دانسته و با طاح اص  گاا ةنامقاآن كايم  ا خواب ،اسام

 كم تعبيا،  موز و حقناي  آن  اتا ب ،گ ا  بود بككه خوابي است كه نيازمند خواب ،نه از سنخ مجاز است و نه نماد ،كاد 

ادلنه و شنواهد  انگنا ي وحني( ياؤ   خويش ةد  جهت تبييف نظاي وي(. 0و2، مقاله2990 ساوش،   ا مكشوف سازد

بديف بينان كنه  ؛بخشي از ايف ادله و شواهد مبتني با نو ي مغالله است ،كند. آنچنان كه خواهد آمدمتفاوتي ذكا مي

  ا ازه داد  و مد ي شند صد المت لهيفو  ابف  ابي، مولويد  جاي جاي مقاالم ماكو ، شواهدي از آثا  و ككمام  او

 اند. داشتهيا انگا ي استب ا  ؤكه ايف ب  گان ني  به مبناي  

 ةلنف نظاينؤنشان دهد كه ديندگا  م ،د  باب وحي و نبوم صد المت لهيفايف ملالعه سعي دا د تا با واكاوي آ اء 

  اب به حقيقت نيست. مد  ايف خ وص  -كمدست -« وحي يا انگا يؤ »

 انگا ي وحي  ؤيا

وحني و نبنوم دانسنت. نخسنتيف  مسنئكةي سنشنامعالنت ةپژوهشگاان حوزجمكه توان از مي ساوش  ا بدالكايم 

 ةبسنط تجابن»هناي تنوان ذين  بحنثمني هاي ا تقاد به بشاي بودن وحي و دخالت پيامبا د  لاايند وحي  ابا قه

يي بنودن قناآن  ؤينااز بشناي بنودن و حتني  ،با صااحت تمنام ،اخيا ةذي  دو مقال ويو مشاهد  نمود. اما ا «نبوي

چنه قسنم  كنند و ينا اينكنه اساسناًمني جنوو  چنه اهندالي  ا جسنت وي، كند. اينكه د  پس ايف مد امي صحبت

آنچننان كنه د  مقدمنه  ،ايف ملالعهاما طكبد. مينوشتا  ديگاي  ،اي  هنمون ساختهو  ا  به چنيف  قيد اهايي دغدغه

  ؤينا بنه مبنناي صد المت لهيف شياازيد صدد با سي و نقد مد اي استب ا  ليكسوف ب  گ جهان اسالم  ،گفته شد

 :گاددمي مباني و لوازم آن به صو م اجمالي تقديم خاطاماكو  به  ةد  ابتدا نظاي ،انگا ي است. با ايف اسام

و نفي مخاط  بودن ايشان د  نن وز  كيد با نقش  وايتگاي پيامبا انگا ي، ت  ؤيا ةمبناي اساسي وي د  نظاي

 ،2990سناوش،   كنندمني و خنواب  ا ملناح  ؤيناوم مفه ،د  جهت تبييف كيفيت  وايتگاي پيامبا ويوحي است. 

بشناي »كيند بنا  پادازد. اوليف الزمه د  كالم وي، تمي خويش ةبه طاح لوازم نظاي ،(. نويسند  با ايف اسام2مقاله

 كه مسنتقيماً ايگونه، بهقاآن  ا انساني و بشاي دانسته زبان ساوشاست.  «بودن قاآن مجيد و انكا  وجه ن ولي آن

اي از تا يخ مح نو  دانسنته و پيامبا ناشي شد  است. البته وي پيامبا  ا مانند ها مخكوقي د  باهه ةگون ؤيا ةاز تجاب

  همان(.  هميف شاخ ه است كه نبي د  صااط تكام  و اشتداد قاا  دا دخاطا به  :معتقد است

اينكه زبان قاآن زبنان خاطا به  :معتقد است تغييا د  ماهيت زبان قاآن است. نويسند  ،از ديگا لوازم ايف  ويكاد

اي نين  د  وي  يا كنايه به تشايح آن پاداخت و چننيف سنعي توان با  ويكاد مبتني با تفسيا، تست نمي ؤياخواب و 
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غفكنت از  سنب بنه  ،ست كه صاز  به حقيقت نخواهد بود. از نظنا ويا مغالله و خكط زبان خواب و بيدا ي ةبادا ند

تككنف  ،و بنه همنيف دلين  استگ ا انه خواب ة موم تفاسيا مفساان قاآن و تآوي  موجود آلود  به مغالل، مسئكهايف 

تنوانم ادژ نا كننم كنه تفسنيا  منوم مي» چنيف است: ،د  ايف با   ساوششود.  يف بيان مي زيادي د  آنها مشاهد 

تش، خو شيد، باغ، غض ،  حمنت، آب، تخنت، هاي آيعني واه  ؟گ ا انه استمفسژاان مسكمان آلود  به مغاللة خواب

اند كه مااد هميف آب و باد و آتش و كتاب و تاازوسنت كنه اند، گمان باد  ا كه د  قاآن ديد  ، حو ، تاازو، كتاب، و...

د  اند از اينكه  وايتگاي تي  چشم، آنها  ا د   ؤيا و خيناز ديند  و شننيشناسيم، و غال  بود بينيم و ميد  بيدا ي مي

 (.2، مقاله2990ساوش،  «ستا هم با زبان ي  م ي كه بيگانه با زبان  بيدا ي است، آن

تكقني  «انگا ي وحني ؤيا» ةتوان به  نوان پيامد اصكي نظايمي آن  ا «تعبيا»قاآن به  «تفسيا و تاوي »گاا  از 

نگنا ش مقناالم  ةكند. شيومي و تغييا الگوي بنيادي ياد «شيفت پا ادايمي»نمود. نويسند  از ايف گاا  با  نوان يك 

شنود و ايشنان د  جناي جناي كنالم مي محسوب وي ةتايف دغدغمهم «تعبيا»به  «تفسيا»دهد گاا  از مي نشان

 (.0، مقاله2990 ساوش،  اهتمام و زيد  استموضوع به ايف  ،خود

 استب ا  اد اي

كنند مبتنني بنا ا ناي د  تبينيف نظاينة خنويش ا ازنه مي سناوشاي كه لهآنچنان كه د  مقدمه گفته شد، بخشي از اد

بنا خنويش د  مبنناي  صد المت لهيفباخي از ب  گان به مبناي  ؤيا انگا ي است.  وي بااي اثبام اتفاق نظا « استب ا »

ه گنويي بنويي از كنند كناي تفسنيا ميد  تفسيا قاآن خود، سو ة واقعنه  ا بنه گوننه صد المت لهيفماكو ، معتقد است: 

د  قاآن باد  است؛ زياا وي د  تفسيا سو ة واقعه، معتقد اسنت: واقعنة قيامنت حقيقتناً    داد  اسنت.   وايتگاي پيامبا

خداونند د   لاض متككژم وحند  بنودنة پيامبا، و با مفسژاان با غفكت از نقش  وايتگاان»بيان وي د  ايف با   چنيف است: 

ايف تالند  تبدي  گاشته به آينند ، لقنط  .اندتفسيا كاد  ة مستقب  و به مثابة خباي د با ة آيند غقاآن، ايف آيام  ا به صي

كنه گنويي  ،شنياازيصد الديفآيد. اما كسي چون بودن خداوند مي ة متككژمبه كا  ت ميف مواد و م الح بااي ت ييد لاضي

ة قيامنت واقعن :يعنني« الْقَاقِعَ   وَقَعَتِ ذَاإ» :نويسدكهصايحاً مية واقعه بويي از  وايتگاي محمژد باد  است، د  تفسيا سو 

ة ماضي ادا شد ،گاچه هنوز نيامد  است  سناوش، مقالنه به صيغ ،الوقوع است محقژ  واقعا ً   داد ، نه اينكه چون مضا ع

  اوي  ؤياهاي  سوالنه(. محمد

د  جهنت  د،خنو ةگانني جناي مقناالم شنشد  جا ساوشتا است. بسيا  پا نگوي ايف مد ا د  خ وص مول

موجن  اطنناب  قناز،كند كنه ذكنا آنهنا د  اينف ماز اشعا  وي استفاد  مي ،با مبناي خويش مولويتبييف اتفاق نظا 

 خواهد بود. 

 صد المت لهيفمد اي استب ا  -2

توان از دو جنبه با سي كناد:  ا مي«  ؤيا انگا ي وحي نبوي»به نظاية  صد المت لهيفبحث د  خ وص مد اي استب ا  
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د  باب وحي و حقيقت آن واكاوي قاا  گياد تا د  پاتو آن، صحت و سنقم اد ناي  صد المت لهيفاوز اينكه ديدگا  واقعي 

د اي استب نا  د  اثبنام من سناوشاستب ا  وي با مبناي  ؤيا انگا ي  وشف شنود. دوم اينكنه ادلنه و شنواهدي كنه 

 ا ازه داد  است، با سي و نقد شود. با ايف اسام، د  ادامه، ايف دو مقوله به تف ي  با سي خواهد شد. صد المت لهيف

 صد المت لهيفدگا  يوحي از داوز. 

وحني صنو م  «شناسنيمعالنت»و  «وجودشناسني» ةد  دو حوز  مدتاً ،اسالمي ةلكسف ةوحي د  حوز مسئكةتبييف 

د  باب ات از نفس نبي بنه  قن  لعناز  لا ابي ةوحي ذي  نظاي مسئكةهاي لكسفي  لف تبييف ة. نقلپايالته است

مباحث  وحي  ا ذين   نناويني همچنون  نوالم وجنودي،  ،با اسام ايف سنت مسكمان  موماً ةيابد. لالسفمي باوز

خناطا بنه  صند المت لهيفكننند. مني طاح و با سنيمانند آن  قواي نفس انساني، تقسيمام و كا كاد هايك از قوا و

ن امشنازي ةاز ننواق  نظاينكه اي تبييف كند وحي  ا به گونه مسئكةكند مي تالش ،كه دا د شناختيهاي ديفدغدغه

 مسنئكةد   صد المت لهيفو همچنيف بيشتايف سازگا ي  ا با ادله و شواهد قاآني و نقكي داشته باشد. اهتمام  ،باشد امبا

شود كه با حفظ ظواها آيام و  واياتي كنه بنا نن وز محسنوم وحني داللنت مي نكته معلوف بيشتا به ايف ،وحي

 د  است. كاكالم ح   ا استماع  ،كه پيامبا با هميف گوشكند اثبام  ،دا ند

 صد المت لهيفشناختي مباني وحي .الف

شنناختي، ا مبناني انسنانكنند مبتنني بنمني وحني ا ازنه مسئكةاز كيفيت  صد المت لهيفتبييني كه  ،به صو م ككي

 .  اوستشناختي شناختي و هستيمعالت

بندي قواي نفنس انسنان، شناسي و د  جهت تبييف شايستة مسئكة وحي، پس از تقسيمد  حوزة انسان صد المت لهيف

 (. 092، ص2900گاداند  صد المت لهيف، اد اكام انسان  ا د  سه قسم اد اكام حسي، خيالي و  قكي منح ا مي

 وحني از آن اسنتفاد  مسنئكةد  جهت تبينيف لكسنفي  صد المت لهيفشناختي كه تايف مباني معالتاز مهم يكي

د  لاايند وحدتش بنا اد اكنام  ،نفس از يك سو ،است. با اسام ايف نظايه «وحدم  اق  و معقوز» ةكند، نظايمي

تسنانخ و سب  د  تفكا صد ايي به  ،يگاو از سوي د ،شودمي اي منفع  و اشتدادپايا لحاظلفهؤوجودي و شهودي، م

 كنندمي صدو ي و اشااقي د  صقع خويش انشاءشك  اي لعاز و پوياست كه اد اكام  ا به لفهؤتماثكش با خداوند، م

 خينالي و  قكني متحند، نفس د  ماات  اد اك با صنو  حسني ،(. با ايف اسام929، ص9، ج2902صد المت لهيف،  

بنا معكومنام بالناام حسني و  ،تا شهود حسي و خيناليگادد. نفس د  ماات  ناززمي شود و خود  يف آن ماات مي

نفنس د  مااتن  ننازز  ،صند المت لهيفاز نظنا  ،د  حقيقت .كندمي صو  ماكو   ا د  خود ايجاد ،وحدم يالته ،خيالي

متمناي  انفعناز و اشنتدادپاياي و  خيالي و حتي  قكني واجند دو حيثينت كنامالً، اد اك و وحدتش با اد اكام حسي

تفكينك و تمناي  بنيف نفنس و اد اكنام سنب  گنادد و اينف بنه مني صو  مناكو  يهمچنيف وجه خالقيت و انشا

لااينند اد اك نفنس د  مااتن   ، معكوم بالاام( با معكوم بالعاض و مشهودام آن اسنت. امنا از نظنا وي اشوجودي
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 ،اتم و اكم  لاايند وحندم  اقن  و معقنوز ةد  ماتب :معتقد است المت لهيفصد يابد. مي وضعيتي متفاوم ،متعالي آن

اش بنا معكنوم و مشنهود بنالعاض وجنود نندا د. د  تغايا و تفكيك حقيقي بيف نفس و اد اكام وجنودي و شنهودي

كه وحدم بيف نفس و اد اكاتش بود و معكنوم و مشنهود بنالعاض امناي متمناي  و  ،باخالف ماات  پيشيف ،حقيقت

معكوم بالعاض وجود ندا د و بككه تغايا  كنم و معكنوم بالناام  لاماست و اساساً وحدم حكم ،د  ايف ماتبه ،متغايا بود

ء و ذات الع الم كم ا ف ی یاقن بیْ صقرة الشی» چنيف است: ،د  ايف باب صد المت لهيفني  ا تبا ي خواهد بود. بيان 

فس ذات الع الم أو ف ی بع ض ق قاه حص قال ذهنی ا. و الم درك ء فی نالعلم الحصقلی المتحقْ بحصقل صقرة الشی

بالحقیق  هاهنا هق نفس الصقرة الحاضرة ال ما خرج عْ التصقر، و إن قیل للخارج إن  معلقم ف ذل  بقص د ث ان كم ا 

خ ال  سبقت اإلشارة إلی ، إذ العالق  القَقدی  المستلزم  للعلم فی الحقیق  إنما هی ب یْ الع الم و الص قرة ال غی ر، ب

المعلقم بالعلم الحضقری بحسب وَقده العینی. إذ المعلقم بالذات حینئذ هق نف س ذات امم ر العین ی لتحق ْ العالق   

 «القَقدی  بین  و بیْ الع الم ب  . ف العلم الحض قری ه ق أت م ص نفی العل م، ب ل العل م ف ی الحقیق   ل یس إال ه ق

 (.299، ص2، ج2902، صد المت لهيف 

شناختي خود تحت  نوان ت تكمي  تبيف لكسفي خويش از مسئكة وحي، نظاية جهاند  جه صد المت لهيف

د  ايف موضنع،  صد المت لهيفكند. گانة  قكي، خيالي و حسي و تلاب  با آنها با يكديگا  ا ملاح مي والم سه

يه لع  ينك گانه معتقد است: لع  ايجاد موجودام از ناحية خداوند شبد  جهت تبييف كيفيت تلاب   والم سه

مهندم است كه ابتدا صو م  قكي بنا  ا د  ذهف خود ت و  كناد ، سنپس آن صنو م  قكني  ا  وي كاغنا 

سنازد. خداونند نمايد و د  نهايت، به وسيكة اب ا هاي الزم، آن صو م  ا به صو م بنايي خا جي ميتاسيم مي

آو د. سنپس د   نالم ه  نالم  قكني منيكند و آن  ا بلاطا ني  نسخة  الم هستي  ا د   كم ازلي طااحي مي

، 2900يابند  صند المت لهيف، بخشد و د  نهايت، د   الم محسوم تحق  خنا جي ميخياز، به آن كميژت مي

گياد كه ها چه د   الم محسوم است به نحو اشاف و ا ال د   نوالم (. با ايف اسام، وي نتيجه مي429ص

گانة وجودي با وجود چنيف تلابقي همچون ديگا حقناي   والم سه قكي و خيالي ني  وجود دا د و د  حقيقت، 

 (.429وجودي د  ماات  وجودي با يكديگا متفاوم هستند  همان، ص

 صد المت لهيفوحي د  تفكا  مسئكةف ييتب. ب

د  بخنش  كناد:توان به دو بخش  مد  تقسيم ميدهد مي وحي ا ازه مسئكةاز  ،د  نهايت صد المت لهيفكه   ا تبييني

وحني دا د. د   مسنئكةد   ابنف سنيناو  لنا ابيهمچنون  ، ويكادي مشابه ليكسولان پيش از خود صد المت لهيف ،اوز

آيند. منيتبيينني بنديع د  اينف خ نوص با ةد صدد ا از ،وي با اسام مباني لكسفي خويش ،د  حقيقت ،بخش دوم

دخنالتي كسن  د  آن  ةباني و الهي دانسته كه  وينوحي و نبوم  ا موهبتي   ،پيشيف ةهمسان لالسف صد المت لهيف

 (.  770، ص0، ج2901، صد المت لهيف  ندا د
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بنااي  :داند. وي معتقد اسنتمي شاط تحق  وحي و نبوم  ا د  ات از و اتحاد نفس نبي با  ق  لعاز صد المتالهيف

تنا بنه آنهنا اشنا   كنه پنيش-و نباتي بايست با به حاشيه  اندن تمايالم حيواني مي اينكه ايف اتحاد تحق  يابد نبي

كه همانا وحدم بنا  ،خويش ة ق  نبي به كماز شايست ، ق  گاداند و د  پاتو آن قو  ةايف تمايالم  ا مليع قو -شد

وحندم » ةبا استمداد از نظاين صد المت لهيف(. 991، ص2900، صد المت لهيف  دست يابد ، والم  ق  و مككوم است

 سد كه نبني  نوالم مي جاتعالي نفس نبي تا بدان ،پادازد. از نظا ويمي به تبييف كيفيت ايف تعالي ،« اق  و معقوز

و وحي محمدي  ا با اصوام و جمالم محسوم از جان  ح  تعنالي ينا از مكنك  دنكمي غي  و مككوم  ا مشاهد 

 (.92، ص7، ج2902 همو، ،704، ص0،ج2902، صد المت لهيف  كندمي وحي استماع

ات از و اتحاد نفس نبي با  ق  لعاز  ا شناط كنالي  لا ابياز جمكه  ،پيشيف ةبا خالف لالسف صد المت لهيفاما 

 ديگا  ا د  جهت تبييف هاچه بهتا حقيقت وحني الهني ملناح ةلفؤدو م لهيف صد المتداند. تحق  وحي و نبوم نمي

نبني از  ةمتمناي  كننند ةحدم  ا به  نوان مشخ  ةقو،  ق  قدسي و ابف سينابا اقتبام از  ،. وي د  گام اوزكندمي

اساسي وحني   داند و منشمي حقيقت وحي  ا د  ات از نفس نبي به  ق  لعاز لا ابيگياد. مي ها د  نظاسايا انسان

نبي با طي مااح   قالني و ات ناز بنا  قن  لعناز،  ةناطق ةبعد از اينكه قو ،لا ابياز نظا  داند.مي نبوي  ا  ق  لعاز

معقنوالم وحيناني  ،كناد گاي از ايف معقوالم شاوع به محاكام متخيكه ة ا از آن د يالت كاد، قو وحياني معقوالم

 (.020، ص2979 لا ابي،  كندمي  ا به صو  خيالي و حسي تبدي 

يد ايف است كنه وي بنه نحنوي بنه اكتسنابي ؤم ابيلا  وحي د  تفكا ةنوع طاح مباحث و مساز  ماتبط با مقول

امنا د  نگنا   (.2992ك: جعفناي هانندي، .بااي اطال ام بيشنتا   بودن لاايند وحي د  پيامبا معتقد گاديد  است. 

 :وحي نبوي از قاا  ذي  است مسئكةهاي د وني و بياوني ماتبط با ، مولفهابف سينااز ديدگا   ،ككي

 پينامبا الاضنه بنهوحي است كنه معقنوالم شنايف وحيناني  ا  ة  لعاز يا همان لاشتبياوني ماتبط،  ق ةلفؤم

 (.221، ص2919 ابف سينا،  كندمي

 با تند از:  ق  قدسي ا لنايي، كنه مفناهيم ككني وحيناني  ا از  قن  لعناز كه وحي  مسئكةهاي د وني لفهؤم

 (.420-421، ص0، ج 2909 همو،  كندمي د يالت

 مشتاك و خياز.، حس ةمتخيك ةقو

 (.491، ص9، ج2909 همو،  گيادمي ها د  تبييف ج زيام وحي نبوي كمكلفهؤاز ايف م ابف سينا

د يالنت معناني ككني وحيناني  ،گينادمي بااي  ق  قدسي د  نظا صد المت لهيفيكي از كا كادهاي بديعي كه 

، 2، ج2901، صند المت لهيف  شود و حقيقت آن سنخف گفنتف حقيقني بنا نبني اسنتمي است كه توسط ح  ايجاد

مسكمان د  جهت تبييف كيفيت د يالنت و انتقناز مفناهيم ج زني وحيناني  فةلالس ،صد المت لهيف(. تا قب  از 90ص

، 2992 نجناتي،  كادنندمني خيناز اسنتفاد  ةهمچون متخيكه، حس مشتاك و قنوژ ،توسط نبي از قواي باطني نفس

از كيفينت  ابنف سنيناو  لنا ابياي همچنون هم نقاي  تبينيف لالسنفهبا ل ،د  گام دوم صد المت لهيف(. 02-29ص
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 سازي  الم خياز منف   دسنتگفته د  ايف بحث، به مفهوم د يالت ج زيام وحي توسط نبي، با اسام مباني پيش

 ازنه سازي د صدد است كه تبييف قاب  قبولي از كيفيت ن وز لاشته وحي با نبي ابا ايف مفهوم صد المت لهيفزند. مي

حسني،  قنوژةحس، خياز و  ق ، انسان  ا واجد سنه  گانة الو  با  والم سه لهيف صد المتدهد. توضيح ملك  اينكه 

 (.429، ص2900صد المت لهيف،   داند كه ها يك از ايف قوا متناظا  الم خاص خويش استمي خيالي و  قكي

مند  ك بنا  ا  بنا م از يگنانگي صنو م  «اد اك»حقيقت  ،«وحدم  اق  و معقوز» ةذي  نظاي صد المت لهيف

نياوي  ق  نبي با صو   قكي  الم  قن  و نيناوي خيناز وي بنا صنو   ،د  لاايند وحي ،از نظا وي. داندمي مد َك

اما ايف بدان معنا نيست كه د يالت نبني از  نالم  قن  بنا د يالنت وي از  ؛شوندمي خيالي  الم خياز منف   متحد

  ملناب  كنادتلاب   والم، آنچه نبي از  الم  ق  د يالت  سب به  ،بككه د  حقيقت ،ف باشد الم خياز دا اي اختال

 ق  قدسني  ةنبي كالم الهي و وحي الهي  ا به صو م ككي توسط قو ،د يالت وي از  الم خياز است. با ايف اسام

كنند و مني تف نيكي د يالنتد   الم  ق  ديد  بنه صنو م ج زني و   اآنچه  ،خياز ةقو ةكند و به وسيكمي د يالت

 نمايندمنيحقاي  وحياني  ا با حنوام ظناهاي اسنتماع  ،وحي  ا به صو م محسوم مشاهد  كاد  ةهمچنيف لاشت

 (. 12، ص2، ج2901، صد المت لهيف 

 با سي و نقددوم. 

وحني تنا  ةد  مقولن صد المت لهيفكه مباني شود با سي  مسئكهايف ، بايد پس از تبييف ماهيت وحي د  تفكا صد ايي

د  ايف موضع صناز  بنه  حدسازگا  است و مد اي استب ا  تا چه  «انگا ي وحي نبوي  ؤيا» ةچه حد با مباني نظاي

كيد با نقش  وايتگناي  انگا ي، ت  ؤيا ةد  نظاي ساوشمبناي اساسي  ،تا گفته شدسان كه پيشحقيقت است. همان

 از چنند منظنا ،وحي است. د  با سي مد اي استب ا  د  اينف موضنعو نفي مخاط  بودن ايشان د  ن وز  پيامبا

 :شد  داتوان ومي

يك از مواضنع و نه تنها د  هيچ لهيف صد المتيد ايف ملك  است كه ؤم صد المت لهيفشناسي وحياوز. با سي 

ي د  جناي جناي آ اء بككنه و    نكاد ،انگا ي اذ ان يا اشا  ؤيابه مبناي  ،حتي به صو م ضمني ،آثا  و آ اء خويش

مكنك وحني،  ةواسلواسله يا بيخلاب واج  تعالي با ةداند كه به واسلمي وحي  ا حقيقتي كالمي و زباني ،خويش

(. 99، ص2،ج2901، صند المت لهيفشنود  مني آيام الهي و نقش مككوم و صو م الهوم د  نفس قدسي نبي نازز

عْ الاالم الحقیقی االولی الضروری ال ذی یا قن  ةفالقحی عبار: »كندمي حقيقت وحي  ا چنيف بيان صد المت لهيف

د  اينف  ،شنودمي (. همچنان كه مشاهد 22، ص7، ج2902، صد المت لهيف  «اولی   و غای عیْ الاالم مقصقدا اصلیاً

 م وجود دا د: دو اص  مسكژ ،تعايف

 صند المت لهيف  اينف كنالم اسنت. حقيقتي كالمي و زباني دا د و نبي مخاطن صد المت لهيفوحي از ديدگا   (2

 به  نوان كالم حقيقني ينا كنالم ا نال صد المت لهيفداند. آنچه ا ميو ادن دو نوع كالم ا ال اكالم الهي  ا مشتم  ب
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تعنالي،  توسنط بنا ي «كف»ة همسان ابداع  الم اما با ككم .ديگا از جنس الفاظ و اصوام نيست ،كندمي بدان اشا  

 (.  20-22 همان، ص شد  استاز جان  خداوند متعاز نازز ،كه از سنخ اصوام و الفاظ است ا ني ،قسم كالم ادن

 ينيت آن با مق ود و منظو  حقيقي با ي تعالي است كه البته متناظا بنا تلناب   نوالم وجنودي از ديندگا  ( 0

موجود د  لنوح محفنوظ اسنت كنه بنه قكنم الهني  ة الم حسي ملاب  نسخ ةنسخ ،است. از نظا وي صد المت لهيف

 (.09 همان، ص مكتوب شد  است

هاي وي تنايف دغدغنهدهد يكي از مهمنشان مي صد المت لهيفشناسي ، با سي وحيساوشدوم. باخالف مد اي 

حني د  وجنه د  ايف مسئكه، به تبييف كيفيت جسماني بودن لاايند وحي و از آن جمكه، ماهيت ا تباط پينامبا بنا لاشنتة و

 شود: د  جهت تمهيد ايف اما، از دو جنبه وا د مي صد المت لهيفجسماني و محسوم وحي معلوف گشته است. 

دا د، اي خاص آنها  ا از سايا قوا بازميهاي معمولي، كه توجه به قو وي د  گام اوز، معتقد است: نبي با خالف انسان

اند حقاي   قكي  ا از  الم  ق ، صو  خيالي  ا از  الم خياز و اد اكنام توبه سب  اشتداد وجودي و جوهاي هم مان، مي

 (.97، ص2، ج2901؛ همو، 90، ص7، ج2902حسي  ا بدون هيچ اختاللي د يالت نمايد  صد المت لهيف، 

دا د كه مالزكه و خاصه لاشتگان وحني دا اي ذاتني حقيقني و ذاتني مي چنيف بيان ،د  گام دوم صد المت لهيف

اي اليتغيا است كه از قضنا و اخاوي. ذام حقيقي مالزك مقوله ةبدن به نفس د  نشئ ةهمچون اضال ؛هستند اضالي

اي كنه لاشنتگان همان جنبنه ؛اي خكقي و قد ي استمقوله ،اما ذام اضالي د  حقيقت ؛گيادمي اما الهي ساچشمه

 (.  99، ص7، ج2902، صد المت لهيف  يابندمي تئوحي از آن نش

بنه  كنادهنگامي كه نفس نبي به  الم وحني  بناني صنعود  :معتقد است ،د  جهت تبييف ايف اما ت لهيفصد الم

 ،بنا ذام حقيقني خنويش ،لاشتگان وحي د  اينف ماتبنه ،. از نظا ويكندمي كالم خداوند  ا استماع ،حقيقي ةمكالم

 كنادچنيف اتفناقي بناوز  ،همچنان كه د  ش  معااج ؛نمايندمي كه با آنها نازز شد ؛ الاضه و القا ،تعالي  اكالم با ي

(. اما هنگامي كه نفس نبي پس از قوم صعود از آن مقام شامخ الهي به سناحت 94، ص7، ج2902، صد المت لهيف 

يابد و معنا ف الهني  ا مي بااي وي تمث  ،وحي با ذام اضالي غيا منفك خويش ةلاشت ،مككوم سماوي ن وز نمود

 ةوحي نيست؛ زيناا مقنام و ماتبن ةحقيقت ايف انتقاز از قبي  حاكت و انتقاز لاشت ،صد المت لهيفنظا . از كندمي القا

بناطف بنه  ، ايف نفس نبي است كنه از نشنئةد  ايف لاايند ،لاشتگان وحي معكوم و غيا قاب  انتقاز است. د  حقيقت

 ةصنو م محسنوم لاشنت ،و د  نتيجنهد دهنميوحي  ا تا حد محسوسام تن ز  ةو لاشت يابدميظاها انبعاث  ةنشئ

(. بنا اينف 99، ص7، ج2902 همو، ؛12، ص2، ج2901، صد المت لهيف شنود ميكند و كالمش  ا مييت ؤوحي  ا  

 ةبككنه پينامبا بنه واسنلنيسنت، وحي با پينامبا  ةبه معناي ن وز و انتقاز لاشت ،محسوم آن ةوحي د  جنب ،اسام

بنه بنديف  وي، كنند و مني بينايي و شنوايي مشاهد  ةدو قو ةد   الم  ق  ديد  است به واسل  ا آنچه ،لاايند تمث 

شنود كه د  نهايت ل ناحت و مي بيند و يا كالمي  امي شخ ي  ا ،باطف به نشئه ظاها ةانبعاث نفس از نشئ ةواسل

آن  ا بنه صنو م  دباين نمايند، همچون انسان  ا منتق   قكي، اگا شخ ي بخواهد مفهومي بالغت است. بااي مثاز
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 خناطاها بااي پيامبا بنه . اما ايف تغييا نشئهكندال  لفظ انسان محسوم منتق  قو سپس آن  ا د  تبدي  خيالي آب 

 نمايد.مي اشتداد قواي نفساني هم مان   

دهند مي ام ا انج خود تمام تالش ،د  ايف موضع صد المت لهيف ،ساوش وشف است كه با خالف مد اي  كامالً

وحني  ةيت و اسنتماع كنالم لاشنتؤدهد متالزم با شواهد نقكي موجود د  باب وحي و  مي تا تبييني كه از وحي ا ازه

 توسط پيامبا باشد.

 ةبككه بنه ننو ي د  بادا نند ،يد مبناي ساوش نيستؤوحي نه تنها م مسئكةاز  صد المت لهيفكيفيت تبييف  .سوم

 ةگانناست. توضيح اينكه ساوش د  مقاالم شش «انگا ي وحي  ؤيا» ةدلع دخ  مقد  از مد اي وي د  مباني نظاي

هناي آن لفنهؤداو ي و تع  ،  ويكادي پديدا شناسانه د  قباز وحني و ممد ي است كه لا غ از هاگونه پيش ،اخيا

محتنام  ة سد نويسنندمي بايد گفت: به نظا ،شناسانهدا د. د  با سي صحت مد اي نويسند  و الت ام به مبناي پديدا 

يعنني پينامبا   ،وحني ة مند ةلفنؤوي د  قبناز دو م ةبككه نوع مواجه ،ي خويش ولادا  نماند ينه تنها به مبناي اد ا

ها و بنه ننو ي هامنوتينك لكسنفي اسنت. داو يثا وي از تع بام و پيش يد تؤم ،ظاف وحي( و قاآن  ن وز وحي(

با شخ يت تا يخي پينامبا و تكامن  ايشنان « نبوي ةبسط تجاب»همچون  ،اخيا ةد  دو مقال ساوشاا  كيد و اص ت

هنويتي تنا يخي  پينامبا :ثا وي از هامنوتيك لكسفي است. وي معتقد است د  نسبت به شاايط پيااموني، نشانگا ت

. بنا گناددميتنا تا و كامن دينش لابه ،جهشود و د  نتيمي تااو  وز به  وز پيامب دا داست كه د  صااط تكام  قاا  

و داد و ستد پيامبا و شاايط تا يخي است كه د  پاتو تكامن  د ونني وگو گفتقاآن مح وز  ،از نظا وي ،ايف اسام

و  سناوشمبنناي  ة(. د  مقنام با سني و مقايسن02-02، ص2970 سناوش،  تا شند  اسنتو بياوني پيامبا، كام 

اساسني   منشن ابف سيناو  لا ابياي همچون لالسفه ،سان كه گاشتهمان :بايد گفت ،مسكمان ةشناسي لالسفوحي

نفس نبي معقوالم ككني وحيناني  ا از  قن   ،دانند. از نظا ايشانمي وحي نبوي  ا د  ات از نفس نبي به  ق  لعاز

 ،وحني توسنط نبني كند. ايف دو ليكسوف د  تبييف كيفينت د يالنت ج زيناممي وحي د يالت ةلعاز يا همان لاشت

قواي نفساني پيامبا همچنون حنس مشنتاك،  ،بعد از اينكه ايشان ككيام وحي  ا از  ق  لعاز د يالت نمود :معتقدند

كنند لا ابي، مني خياز و متخيكه با اسام لاايند محاكام، معقوالم وحي  ا به صو  و اد اكام حسي و خيالي تبندي 

   (.491، ص9، ج2909؛ ابف سينا، 020، ص2979

توانند د  معناض شنبهاتي ، ميهايي كه دا دكاستي سب شود ايف تبييف به مي  وشف ،با دقت د   ويكاد ماكو 

از  است كه نبي ج زيام وحني  ا مسنتقيماً ، آنتايف كاستي قاب  مشاهد  د  ديدگا  ايف دو ليكسوفقاا  بگياد.  مد 

د  اختينا   ،سازي كناد تند كه ج زيام  ا از معقوالم ت ويابككه ايف قواي نفساني پيامبا هس ،كندمنبعي د يالت نمي

 سناوش ،و سايا همفكاان وي قاا  گالته است. بااي مثناز ساوشملمح نظا با ها  مسئكهگاا ند. البته ايف مي وي

نبنوي منو د اذ نان خين   ظيمني از  ةتجابن ةكند كه نظايمي بيان ،صااحتبه  «نبوي ةوحي و تجاب»ذي  بحث 

بنود  اسنت. وي د  تعكين  مند اي هنم  صد المت لهيفتا  خواجه ن ياو  ابف سيناگالته تا  لا ابيمسكمان از  ةلالسف
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د  ج زينام و كنم  دسنت – مسكمان تنها مجنااي نن وز وحني ةچون لالسف :قد استتمع ،يي ايف ب  گان با خودأ 

ثيا گناا  بنود  و نبني  متخيكه د  لاايند وحي تن ةقو ،از ديدگا  ايشان ،د  نتيجه ،اندخياز دانسته ةقو  ا -صو م وحي

مبناي ماكو  منالاتي با ايف باداشت نندا د كنه  ،(. د  حقيقت201ص ،2909ساوش دباغ،   وحي است ةخود آلاينند

ثا از شناايط پياامنوني و  ممكنف اسنت متن ،كند و د  ايف ت وياسازيمي خود مفاهيم وحياني  ا ت وياسازي ،پيامبا

همنيف سنوء  ،د  واقنع ،كنه د  ابتنداي بحنث ملناح شند ،«دلع دخ  مقد »قاا  گياد. منظو  از  زيست بومي خود

بنه  ،با لهم دقي  كاستي ايف مبنا و د  جهت جكوگياي از هاگوننه باداشنت اينچنينني ،صد المت لهيفباداشت است. 

 ،لهيف صند االمتزند. با اسنام ديندگا  مي سازي  الم خياز منف   و تلاب  آن با  والم  قكي و حسي دستمفهوم

قناد   ،كنند و د  همنان حنازمني حقاي  ككي  قالني وحي  ا از  الم  ق  د يالت ،اشتداد وجودي ةپيامبا به واسل

 است حقاي  ج زي و تف يكي ملاب  با حقاي  ككي  ا با قد م خياز از  الم خياز منف   د يالت نمايد.

د  محاكنام و  ،ذهف و قواي نفساني پيامبا به هنيچ وجنه ،ساوشبا خالف مد اي  صد المت لهيفملاب  تبييف 

لاشته وحني  ةواسله يا باواسلو پيامبا ككيام و ج زيام وحي  ا بياست ت وياسازي مفاهيم وحياني دخالت نداشته 

مسنكمان د  اينف  ةسنف سند سنوء باداشنت از كنالم لالمي نه اينكه خود آنها  ا بسازد. البته به نظا ،كندمي د يالت

 كنه مخ نوص پينامباان  ا م از وحي  سالي و تشايعي ،است كه وحي و نبوم د  تفكا ايشان سب به ايف  ،موضع

 الهي و اه  مكاشنفه    يبااي اوليا  كه  موماً است( و وحي به معناي  ام يا نبوم انبازيه يا تعايفيه يا مقاميه است

انند و  وحني غينا خياز نبي ندانسنته ةاسالمي وحي  سالي  ا تحت ت اف قو ةلالسفيك از هيچ ،دهد(. بناباايفمي

 و غيا او نيست. صد المت لهيفلاقي بيف  ،اند و د  ايف جهتن دانستهآ ةخياز د يالت كنند ةثا از قو  سالي  ا مت

 يوح يانگا  ايبه  و فيو نقد ادله و شواهد اذ ان صد المتاله يبا س -0

د  كتناب  صند المت لهيفسنت ا مند ي «انگا ي وحني  ؤيا» ةد  جهت تبييف نظاي ساوش ،فته شدسان كه گهمان

تالنند تبندي   ،استب ا  داشته اسنت. از نظنا وي «انگا ي وحي  ؤيا»به مبناي  ة،واقع ةو ذي  تفسيا سو  تفسيا قاآن

بنه  لهيف صند المتاذ ان به مبناي خلابي آيام قناآن اسنت؛ امنا چنون  خاطابه  ،گاشته به آيند  د  تفاسيا موجود

 ةواقعن عبنه وقنو«اذا وقعنت الواقعنه»و د  تفسنيا نكاد از ايف تالند استفاد   ،مبناي  وايي آيام قاآن استب ا  داشته

 :شد د اتوان ومي از چند منظا ،قيامت اذ ان نمود  است. د  با سي و نقد ايف مد ا

 تفسنيا قناآنبككنه وي د  كتناب  ،واقعه نيست ةمنح ا به سو  ،قيامت ةبه تحق  واقع د المت لهيفصاذ ان  .اوز

قيامنت هنم  ةزل از معتقد شند  اسنت كنه واقعن ةا كي و تفسيا سو  ةهمچون تفسيا سو  ،د  باخي مواضع ،خويش

هناي د  كتناب لمت لهيفصند ا ،وي نيسنت تفسنيا قناآنتا اينكه ايف ا تقناد مخنت  كتناب اكنون لعكيت دا د. مهم

 شاح تف يكي ايف مواضع د  ادامنه اساا  اآليام و همچنيف  المبداء و المعاد، االسفا  اال بعه، الشواهد الابوبيهديگاش همچون 

توان از مقدمام لوق گالت ايف است كنه بنا مي اي كهخواهد آمد( به مبناي ماكو  اذ ان نمود  است. حداق  نتيجه
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 -كمدسنت- «لعكيت ينالتف واقعنه قيامنت د  زمنان حناز» مسئكةبه  صد المت لهيفاذ ان  ،ساوشخالف مد اي 

 -آنچنان كه  وشف خواهد شند- مسئكهبككه ايف  ،باشد «انگا ي وحي  ؤيا»از استب ا  وي به مبناي حاكي تواند نمي

 دا د.  صد المت لهيف يشه د  مباني لكسفي 

كند كنه آخنام بنه زمنان آينند  متعكن  مي كيد ت ،د  آثا  خود مكا  صد المت لهيف ،همچنان كه گفته شد .دوم

است كنه د  آثنا   ايشانتفكاي  ةمدل  به مباني  مد لهيف صد المتو هم اينك بالفع  وجود دا د. ايف اد اي  نيست

وم بنا ذكنا توضنيحاتي از  كن ،واقعنه ةد  موضعي ديگا از تفسنيا سنو  صد المت لهيف. است گيايقاب  پي گوناگون

د  حناز متالشني شندن بنود  و منواد خنود  ا بنه صنو م  ،هاي آن د  طوز زمانزميف و كو  :معتقد است ،طبيعي

ييند و ، ت ها اشا   شد  اسنتكه د  ايف سو   بدان ،هاي قيامتوقوع و د  ،دهند و با ايف اساممي تد يجي از دست

 ةا كني و سنو  ةد  تفسنيا سنو  صند المت لهيف(. همچنيف 20-29، ص0، ج2992، صد المت لهيف  گاددمي ت دي 

د   صند المت لهيفمنتها ظهو  آن متوقف با  لع حجاب اسنت.  ،كند كه قيامت هم اينك موجود استمي زل از اشا  

امنا  ،كنندمني اشنا   ،يد مبناي وي هستندؤكه م ،نقكي زيادي ةبه ادل ،تفسيا قاآنخويش د  كتاب  ةجهت تبييف نظاي

بنه ديگنا د بايمسئكه، تبييف استداللي ايف د يالت بااي  سب . به هميف دهندي د  ايف جهت ا ازه نمياستدالل ظاهااً

مبناني  ا  ، باخنيد  آثنا  مناكو  ايشاند. كا جوع  االسفا  اال بعه، شواهد الابوبيه و المبداء و المعاداز جمكه كتاب  ايشانآثا  

 ، كا آمد خواهد بود:بحثمح   مسئكهكه د  جهت لهم بهتا  داد ا ازه 

كه ا يان وجودي  نالم هسنتي  است معتقد «حاكت جوهاي»با اسام لاايند  ،د  اوليف گام صد المت لهيف -2

شنود. از نظنا مني مي هستند و هويت پيشيف آنها د  حناز زواز بنود  و د  هنا آن طبنايع آنهنا متجندديد  تبدز دا

كه د  اينف است يد تحق  قيامت بااي ها موجودي ؤخود م «متعدد لبس بعد از لبس هويام »لاايند  ،صد المت لهيف

به تماث  و تلاب  لاايند حاكت جوهاي و تحقن   ،با اسام مبناي ماكو  صد المت لهيف ،لاايند قاا  دا د. د  حقيقت

 (.900، ص9، ج2902، صد المت لهيفقيامت معتقد شد  است 

، بنيف قيامنت او كبنا ابا جع  دو نوع قيامت صنغا مسئكه،تا د  جهت تمهيد به ،د  گام بعدي لهيف صد المت -0

به معناي  جوع ها چي ي بنه اصن   ،به صو م ككي «قيامت» :معتقد است شانياشود. مي  يتفكيك قا او كبا اصغا

است. بديف معنا كنه بنه  ؛داند كه هم اكنون محق مي  ا امايا با اسام ايف تفكيك، قيامت صغا ويش است. يخو

حاكنت »بنه  ننوان اصن  و اسنام وجوديشنان ذين  لااينند  ،توجه غاي ي نفوم به خداوند و  الم مككوم سب 

ن او ايف اما بند كندمي به سمت اص  وجودي خويش  جوع -د  واقع-مياد مي كهكسي ها  ،«جوهاي و اشتدادي

، 2900، د المت لهيفصن  محق  بود  و هاكس كنه بميناد قينامتش نين  باپنا خواهند شند امعناست كه قيامت صغا

 (.  970، ص9، ج2902، همو،990ص

 ، ا  با م از  جعت نفوم شخ ي به اص  و اسنام خنويش اقيامت صغا ،با اسام ايف مقدمام صد المت لهيف

 ا  ا(. اما وي  جعنت د  قيامنت كبنا700، ص2902، صد المت لهيف  داندمي يعني واج  تعالي يا همان  جوع الي اهلل
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داند كه طي آن جمينع اشنيا مي  ا  با م از ظهو  ح  تعالي با وحدم حقيقي احقيقت قيامت كبا داند وشخ ي نمي

 ا تجمنع  او موجودام به د  يك  جعت ككي به معبود و اص  وجودي خويش  جوع خواهنند كناد. وي قيامنت كبنا

 (.99و 9، ص2900 ، همو،909، ص9، ج2902، صد المت لهيف  داندمي تمام غايام كثيا 

زمنان قيامنت  او،. از نظنا كندمي قيامت بحث دو د  خ وص زمان ها يك از ،د  گام نهايي صد المت لهيف -9

بينند؛ زيناا مني  ا اقيامنت صنغا ،پنس از مناگش كسها -همچنان كه گفته شد-مشخ  و محق  است و  اصغا

حاكنت جنوهاي و »قيامت صغااي ها نفس  جوع به واج  تعنالي بنه  ننوان اصن  و اسنام خنويش د  لااينند 

بسنيا   اد  خ وص زمان قيامت كبنا صد المت لهيف(. اما بحث 901، ص9، ج2902، صد المت لهيف است  «اشتدادي

د   .با زمان  الم كنوني ما متفناوم اسنت ازمان قيامت كبا :معتقد است ،از يك سو لهيف صد المت  اهميت است. يحا

 همنان(. از  شنودمني تمام حيام دنيوي بود  و پس از آن محقن منوط به ا اتوان گفت تحق  قيامت كبانتيجه نمي

 الم نندا د. پنس  نالم بنه صنو م ككني  ي الم به صو م ككي مابازاي مستقكي ج  وجود اج ا ،صد المت لهيفنظا 

وجودشان مسنبوق بنه  ،تك تك اج ا و موجودام  الم خك   ا كه بنگايم ،صد المت لهيفوجودي موهوم دا د. از نظا 

، 7، ج2902، صند المت لهيف   الم خك  حادث زمناني خواهنند بنود ،ك  موجودام و باللبع ،ن است. د  نتيجه دمشا

دا اي قندم زمناني و حندوث ن سك  شد ، زمان و مكان از آسب  آنكه (.  الم اما به 299، ص2900 همو، ؛974ص

تعنالي از زمنان و مكنان سنب  تك تك موجنودام غينا زمانمنند و غينا مكانمنند بنه  ،به  با م ديگا است.ذاتي 

نين   ،كنه  نالم امنا باشند ،مجموع ايف موجودام ،و با ايف اسام ،دنند مسبوق به  دم زماني باشنتوانمي ،وجودشان

 (.  429-424، ص7، ج2902، صد المت لهيف  د بودنقديم زماني خواه ،مسبوق به نيستي نبود  انوجودش

د  شاح كيفيت وجود آخام و قيامنت، موجودينت بالفعن  آخنام  ا از سننخ  گوناگون،د  مواضع  صد المت لهيف

قيامنت  و مفناهيم آخنام ،نمايند. د  نتيجنهمني زمان و مكان  ا از آن مسكوب ،صااحتبه كند و مي  الم اما لحاظ

، 901، ص9، ج2902، صند المت لهيف  نخواهد بوددا اي قدم زماني و شالي خواهند بود و وجود آنها مسبوق به  دم 

 ،يابندمني  نالم خكن  معننا با سد آخايت و ثانويت د  مقام مقايسه مي به نظا ،(. با ايف اسام999، ص2900همو، 

دا اي تحق  بالفع  اسنت و بنه  ،قدم زماني و شالي كه دا دسب  قيامت و آخام به  ،صد المت لهيفوگانه از ديدگا  

 :معتقند اسنت «ما خَلْقُاُمْ وَ ال بَعْ ثُاُمْ إاِلَّ كَ نَفْسٍ واحِ دَةٍ» لقمان ةسو  00 ةبا اشا   به آي ويست كه هميف  كت ا

بنه صنحيح نيسنت و  ،كننندمني تفسيا به مجاز و مبالغه از آياتي كه از حقاي  قيامت و آخام با لع  ماضي صحبت

 شنانيا (.2221، ص2901 ، همنو،299، ص2992، صد المت لهيف  ماكو  و آيام مشابه است ةبه آي توجهيسب  بي

اماي غيا مكشوف و مبهم اسنت و هنا كنس بخواهند د   اگياد كه زمان تحق  قيامت كبامي نتيجه ،با ايف اسام

 ،901، ص9، ج2902،  صند المت لهيف  سخنش كاذب خواهند بنود ،نقكي و  قكي ةبه ادل كند،تعييف زمان ايف مقوله 

 (.  999ص، 2900 همو،
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اي كنه بسنيا ي از بنه گوننه دانند،ميهاي  وز قيامت، وقوع آن  ا ناگهاني خداوند متعاز د  قاآن د  ذكا ويژگي

اعَ ِ أَیَّ انَ » لامايدبا   ميا  دا ند. خداوند د  قاآن د  ايفمادم هنگام وقوع آن د  حالت غفكت قا یَسْئَلُقنَ َ عَ ِْ الس َّ

یَسْ ئَلُقنَ َ مُها عِنْدَ رَبِّی ال یُجَلِّیها لِقَقْتِها إاِلَّ هُقَ ثَقُلَتْ فِی السَّماواتِ وَ الْ أَرْضِ ال تَ أْتِیاُمْ إاِلَّ بَغْتَ  ً مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْ

 (.207 : ا ااف «كَأَنَّ َ حَفِیٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّ ِ وَ لاَِّْ أَكْثَرَ النَّاسِ ال یَعْلَمُقنَ

هنم  ،قيامنت ةمقولن ،د  تفكا صد اييماكو ، با توجه به مقدمام و مباني  :بايد گفت ،ساوشد  با سي مد اي 

 سنب بنه  -همچننان كنه گفتنه شند-د  زمان كنوني محق  است و هم محق  نيست. سا ايف ناسازگا ي ظاهاي 

د  هنا  ،كند. به  با م ديگنامي وضع او كبا ايعني قيامت صغا ،بيف دو گونه قيامت صد المت لهيفتفكيكي است كه 

و آن قسم از قيامت كه زمنان آن  ا منبهم و است؛  امنظو  قيامت صغا ،موضعي كه وي معتقد به تحق  قيامت شد 

مند نظنا اسنت. بنا توجنه بنه  اقيامت كبا ،گويدولي د  باب وقوع يا  دم وقوع آن سخني نمي ،داندمي غيا مكشوف

كند. تحكين  مند اي مي بازگشت امنظو  وي از قيامت و تحق  آن به قسم قيامت كبا سد مي به نظا ،ساوشكالم 

واقعنه،  ةد  تفسيا قاآن خويش و ذي  تفسيا سو  صد المت لهيفشود كه مي ايف ،وي با اسام مباني توضيحام لوق

 ا  اقنوع قيامنت كبنازمنان و لهيف صند المتايف د  حالي است كه  .داندمي  ا اماي محق  د  زمان حاز اقيامت كبا

نيسنت  ساوشمد نظا  (ا قيامت صغا به تحققش معتقد است صد المت لهيفآنچه كه  ،. د  حقيقتداندمياماي مبهم 

 نيست. صد المت لهيفييد  ( مو د تا قيامت كبا گانه استد  مقاالم شش ساوشو آنچه مااد 

 گياينتيجه

به مبنناي  صد المت لهيفمبني با استب ا   او اخيا ةگانمقاالم ششساوش ذي  ، مد اي  بدالكايم حاضا ةد  ملالع

 .  شدد  دو موضع متماي  با سي و نقد  «انگا ي وحي  ؤيا»

 ،دهند اوالًمني ، نشنان«د  خ وص وحني صد المت لهيفديدگا  »ذي   نوان  ،ايف با سي د  قسمت اوز مقاله

انگنا ي اذ نان ننمنود  اسنت.   ؤياه صو م ضمني به مبناي حتي ب ،خويش ءيك از آثا  و آ اد  هيچ لهيف صد المت

كنند مني كيد ت ،د  جاي جاي آ اء خويش صد المت لهيفاست كه  آنيد ؤبا سي ديدگا  وي د  خ وص وحي م ،ثانياً

شنود. مني نفس پيامبا نازز اواج  تعالي ب ةواسلخلاب باواسله يا بي سب و به دا د وحي حقيقتي زباني  ةكه مقول

بنه تبينيف كيفينت جسنماني بنودن لااينند  مسئكه،د  ايف  صد المت لهيفاينكه دغدغه و اهتمام اساسي  الو  با آن، 

 وحي و سازگا ي آن با آيام و  وايام د  ايف خ وص معلوف گشته است. 

 ،يفصند المت لهو تحق  آن د  زمان حاز از ديندگا   «قيامت»د  قسمت دوم مقاله و ذي  با سي  نوان مفهوم 

امنا بنا خنالف مند اي ا معتقد شد ، به تحق  و لعكيت قيامت صغا ا،و كبا ابا تفكيك قيامت به دو قسم صغا ايشان

. د  شنماد  اسنت  ا اماي مبهم دانسته و تعييف زمان بااي تحق  آن  ا اماي كاب ازمان وقوع قيامت كبا ،ساوش

اسنت كنه  اتحقن  قيامنت كبنا «انگنا ي وحني ا ؤين» ةد  نظاين سناوشي مد اي  سد مابازامي به نظا ،نهايت

 .است نالي تحق  و لعكيت آن د  زمان حاز ،صااحت به صد المت لهيف
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