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 چکیذُ

 
دس هلاى هتىلولي ٍ هفؼِّشاى ٍ فالػفِ، ارتالفات تؼلاسی دس تثللي ولفلت ًضٍل ٍحـی ٍخـَد داسد.   

دیٌی ٍ ّا، دیذگاُ هالكذسا اػت وِ تا اػتفادُ اص ؿلَُ تشّاًی ٍ اػتوذاد اص هتَى  اص خولِ ایي تثللي
عٌَاى سٍؽ عامّ رَد دس حىوت هتعاللِ تَاًؼتِ اػت تثللٌی اساهِ دّذ وِ تا ظَاّش هتَى  عشفاى تِ

گلشد وِ عثاست اػـت اص: ٍحـی    دیٌی ػاصگاس تاؿذ. اٍ پٌح هشحلِ تشای تثللي ًضٍل ٍحی دس ًظش هی
ثلعی تِ هشدم. تالٍاػطِ، ٍحی عملی، ٍحی هثالی، ٍحی حؼّی ٍ طثلعی تِ پلاهثش ٍ ٍحی حؼّی ٍ ط

اص دیذگاُ اٍ ًضٍل هله تش ًثی تِ هعٌای تدافی هله ًلؼت، تلىِ تِ هعٌای تدلّی تَدُ ٍ اص طشفی 
تاؿذ. تش ًظش هالكذسا دس هشاح  ٍحی ٍ تثللي اٍ اص ًضٍل، اؿىاالت هتعذدی  ّوشاُ تا استماء ًثی هی

 .دّلن ، تِ آًْا پاػ  هیٍاسد ؿذُ اػت وِ دس ایي ًَؿتاس، پغ اص تَضلح هشاح  ٍ هعٌای ًضٍل
  

ٍحی، ولفلت ًضٍل ٍحی، هالهىِ، ٍحی عملی، ٍحی هثالی، ٍحی حؼّی ٍ طثلعی،  :ٍاطگبى کلیذی
 .هالكذسا
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 همذهِ

هایآمماوی،بهبایناتگیٝلاِمباهوگاىوگیواقولایاهمالٍؼؿاٝالوهبـباینتگیایمانبهکتاب
ژوهوػاويمىؼانواهلت٦نیـػؿایهفمیىهواؿائهوتیزهآنؿاهایآمماویویقمٞت٪ؼامتوپکتاب

.(481، ص1 ، ز1133)طذسثدذنى شیشثصی، ػاوؼزف می
تىانآنؿابهمهػمتهکّلایو٪نایمهایمتٞؼػیورىػػاؿػکهمیػؿکی٦یتوقولوصی،ػیؼگاه

ومىػ:
کىاؼ.اوؼووقولؿامکاویمٞىاامیػػمتهاول،ػیؼگاهتيعیهیامتکه٥ـىتگانؿارنماویمی

باىؼکهػؿؽیلآن،ا٩ىالگىواگىویورىػػاؿػ.ایهوٚـافآنمتکّلمانواهلت٦نیـمی
ػمتهػو ،ػیؼگاهتىقیهیامت.ٕع٨ایهػیؼگاه،وقولوصیبهػیؼنرناماویملاکوىاىیؼن

باىؼ،بلکهبهاؿتعآؿوصاویباآنامت.ٍى افآنومی
ػاواؼکاهتعیایهآنػؿمى ویقػیؼگاهاٝتؼاحیامتکهمالٍؼؿاوٚـعىػؿاافآن٩نممیػمته

.(111-113؛ هماو، ص47 - 43، ص7م، ز1891؛ همى، 487 - 483)هماو، صآیؼایهوىىتهمی

 تجییي تفصیلی کیفیت ًضٍل ٍحی 

ـاصلیامت،اّمابهمٞىایبـعىؿػاؿیهمهوصی ـاصاِلمٖاـسهاافوقولوصیػاؿایم ىاؼههماهم
ـاصلوعاىؼ.ومی باىؼ.بلکهممکهامتميمىلبْٞیافم

 ٍاسطِ هزحلِ اٍل: ٍحیِ بی

ـان،افرملهپیامعـامال ػاؿایم٪امیبىػه واماٖهملاکٝ٪لای،باـاوؼکهگاهیبیبْٞیافپیامع
، 1؛ همدى، ز473، ص3 ، ز1133)طدذسثدذنى شدیشثصی، آوهاافواصیهعاؼایمتٞاالوصایىاؼهامات

 ثهن  يها َفَتهَإلَّو;ػؿ٩ـآنافایهوىٛوصیوىیهتٞعیـىؼهامت:(.47 ص،7م، ز 1891؛ همى، 111ص
َضٓیّى  قاَب  َفكاَو  ًٓ ٓي  َق

َ
ٓ يو  

َ
ٓيدو   

َ
ٓيدو ها َػٓبّإهّ   ّئلو  َفأ

َ
؛ همى، 114، ص1، ز1133)طذسثدذنى شیشثصی، : 

مبـمهوىٛامت>تٞلایمبياـی،تٞلایمملکایوتٞلی;مالٍؼؿامٞت٪ؼامتکه(. 11ص، ثدف1131
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ـایآوهاامتمخال ـایؿمىزناماتکاهملاکبا ـػ وتٞلیمملکیب ـایم تٞلیماحهی.تٞلیمبيـیب
ـایىىػوکتابؿاتٞلیممیمی عاىاًافاوحیاا واوعیاا ػهؼوتٞلیماحهیبؼونومإتعل٪یبا

ـػ.اگـػؿ٩ـآنمیٍىؿ می ٓو َيهَ ;٥ـمایؼگی
َ
ُه ّئاَلْ َيٓد یُ ا َكاَو ّلَبَشٍر   َمُه الَلْ هَكّلْ ٓي ّههٓى َيَلاّء ّدَجهاٍب ی 

َ
ا  

ٓي 
َ
هُ یُ ;،ػؿوا٩ٜباتٞعیـ:ٓرّضَل َلُضًال  یُ   َمُه الَلْ باهتٞلایم:ّهٓى َيَلاّء ّدَجاٍب ;بهتٞلیماحهیوباتٞعیـ:َكّلْ

، 18ثددف، ص  1131)طذسثدذنى شیشثصی، ومایؼبهتٞلیمبيـیاىاؿهمی:یـملؿمىزً;ملکیوباتٞعیـ
 (. 131، 7، ز1133؛ همى، 31، 1179؛ همى، 11

یابی بِ عمل هستفاد ٍ هلىَت اعلی )هزتبِ عملی ٍ هلىـَت اعلـی    هزحلِ دٍم: دست

 ٍحی(  

ػواح٪ؼكمیمـصلهػو افوصی،مياهؼهواؿتعآٝ٪لیباؿوس ـّ باىؼ.وىیهاؿتعإیواىیافتزا
ػؿوسؿهاییا ـّ ٝ٪لیباٝاَحمٝ٪لوؽاِ مزا ِٓ اح٪اؼكوميااهؼهوفتّٞل٪ا رنماویامت.اؿتعا

اح٪ؼكػؿٝاَحمعیالمى٦َالػؿیا٥تٝلى واصىالافآن،بازتـافاؿتعآمخاحیباتمّخلمخاحیؿوس
َمهُ ;٥ـمایؼ:ؿومتکهػؿ٩ـآنمیباىؼ.افایهمی ًَ  َي  *  َفآضهَتًى ةٍ ّهرَّ  ُمي * آلُقًى َشّإیُإ  َػلَّ ُفّ   ُوه

ُ
 ّبهاأٓل

ٓػلو
َ
ٓ.4584ً،56>همى،499-:8ً،48>همى،د4ً،514،د4588ٔهمى،:اأٓل

اح٪اؼكػاؿػ،ایکاهوعایبااؿوسیکاف٩ىایصّنی،عیاحیووهمیػؿاؿتعآوميااهؼههیچ
تیزاهافػؿیاا٥تیکااماًلباىؼوػؿوػعاحتیوؼاؿوؼوػؿپیآنهیچواعاحَیػؿػؿیا٥تٝ٪لیومی

تـیهرق وعى ،همیهوصایػؿبا٥ْیلت)طذسثدذنى شیشثصی، هماو(.باىؼمَٞىماوهبـعىؿػاؿمی
ـتعهٝ٪الویامت   (.491، 3)همى، زم

ـػورهتاتضاػو٥ٞلیتٝ٪لی،افرهتؿوصیوٝ٪لیػؿکمال٩ىهٝا٩لهباهماـمیوعیبه با
ـػهامتوا )طدذسثدذنى باىاؼفرهتؿوصای،افرملاهملکاى اٝلایمیٍیـوؿ ملکیپیؼاک

، 1ق، ز1117؛ همدى، 111-111، ص7؛ همدى، ز111، ص1؛ همى، ز479 - 477، ص3 ، ز1133شیشثصی، 
ـ٥تٝ٪لِیصاٍلافوصایوکاال احهای(.439، ص1111؛ همى، 491ق، ص1114؛ همى، 111ص مٞ

ـ٥تتاّمیامتکهافآنبهٝ٪لبنیٔویقتٞعیـم .تّٞ٪الػؿایاه(11ثددف، ص1131)همدى، ىىػیمٞ
ـتعهمـبىٓبهؿوسؿّباویامتکهویژهاوعیامت .٥یلناى٥انافوىایه(411 - 414، ص1111)همدى، م

ـ٥تٝ٪لیآواانکاهصاٍالاف٩اىهوٚاـی ـامٞ تٞ٪لیبـعىؿػاؿوینتىؼوبهآنػمتـمیوؼاؿوؼ>فی
ـ٥تتاّمیوینتوومی ، 1ق، ز1117)طدذسثدذنى شدیشثصی، آنؿاتّٞ٪لوامیاؼتىانبهص٪ی٪تامت،مٞ

ػوؿهااییتااّ افاوعیا به(.411 - 414، ص1111؛ همى، 411ص ـّ رهتبـعاىؿػاؿیافمىهعاتتزا
ـ٥اتاتاّمػاؿواؼ،باـعال٣ ـایوصایومٞ رها تّٞل٪یوػؿپیآنٍیـوؿ ٝ٪لی،٩ابلیاتافبا

ـ٥ِتصاٍلاف٩ّىهٝا٩لهکهتزـیؼتاّ ػؿ ـاو٦لوإ٪هاونانػؿآ١ااف،ٝ٪البااح٪ىهمٞ آنوینت>فی



 

 

117 

یفیو ٗییتث
 ت

َٚ
٘ض

 
 یٚح

ید دس
ٌاٜ
ذ

 
ذسا
الك

ٔ
 ٚ 

ػخ
پا

 تٝ 
ت
اال
ؿى
ا

  
  

ػتا پیاؼاومیبىػهوبامععّیتٝ٪ل٥ٞال،عـوداف٩ىهبه٥ٞلپیؼامی ـّ )طدذسثدذنى کىاؼکىؼوحیتز
٥یلنى٣وٝاؿ٣باتّٞملواکتنابافؿاهؿیاّتوتهؾیبو٦الو(.471 - 438، ص1111شیشثصی، 

االؿاػاؿػ،ؿ٥ٜمىاوٜوویقتّٞ٪ل٥ک ّٞ ٛبهػؿگاهٝ٪ال٥ ـّ ـاهیهٝ٪لیکهو٪وتْ ـیووٚـیوا٩امهب
ػوویقآگاهیٝ٪لیػمتمیبه ـّ  (. 473، ص3 ؛ هماو، ز498، ص1 ، ز1133)همى، یابؼتؼؿیذبهتز

 وساطت عقل فعّال در وحی 

الامتکهػؿفبانىـیٞتباهآنؿوس ّٞ ـئیالواح٪اؼكملِکٝ٪لیوامٖهوصی،همانٝ٪ل٥ ورع
؛ همدى، 487و  119، ص1 ، ز1133)طدذسثدذنى شدیشثصی، ىاىػازمیهومّٞلمىؼیؼاح٪ىیگ٦تاهمیؿوس

، 7، ز1891؛ همددى، 499،ص 1؛ همدداو، ز479 - 473، ص3 ؛ همدداو، ز438،ص 1111؛ همددى، 419، 4ز
 (.  13-11، ص1131؛ همى، 47 - 43ص

ؽا وورىػو٦نایَمَلاکاماتواهبااوراىِػىىػ،اؿتعآبااؿتعإیکهباملکٝ٪لیپیؼامی
اّا٥یملک>وىنبارهتتزلییا٥تهوٍىؿیومٚهـآنوینتکهاؿتعآصاٍلىؼه،بلکاهباا

، 1133)طدذسثدذنى شدیشثصی، ىىػرهتؽا ملکاکههمانرهِتٝ٪لیامتااؿتعآصاٍلمی
؛ همددى، 43، ص7 م؛ همدداو، ز1891؛ همددى، 13-11، ص1131؛ همددى، 111،ص 7؛ همددى، ز479، ص3 ز

 (.  111، ص1 ق، ز1117
ت٦نیـ٥لن٦یافوصای،;وىینىؼکهکىىؼومیایبهومإتٝ٪ل٥ٞالػؿوصیاىکالمیّٝؼه

الوامیؼهىاؼهوگاوهػؿهی تبٖلمیىمیوٝ٪ىلػهبـوٚـیها٥الکُوه ّٞ گاوهوٝ٪لػهمکهبهٝ٪ل٥
ـاناحهیامت ٕىؿ٩ٖٜابٖاالىاؼهوگاوهبهمعتىیىؼهامت.وٚـیها٥الکُوهاومّٞلموصیبهپیامع

ـایهوٚـیهمقبىؿمعىایاماتىاؿیواؼاؿػبـورىػٝ٪لػه الػحیلیػؿػمتوینت.بىاب ّٞ :گاوهٝ٪ل٥
ػؿرىابایهاىکالػؿمىؿػهی ات(. 17-11، 1191؛ ششنعح،، 149، ص7، ز1177)هکاسم شیشثصی، 

ـ٥تاهبٖلمیىمیبایؼگ٦تکهآ نبضخی٥لن٦یوینت،بلکهافاٍىلمىّىٝهاماتکاهافهی اتگ
ـاؿیبـایهوؼاؿػکهبهىؼهامتوافایه واواؿتٖعی٪وبـا٥الکباىؼ.اگـٝااَحمػؿؿو٥یلنى٣اٍ
ػهاؼکاهىىػ،٥یلنى٣کلّیا وراىػیعاىػهؿاباـآنتٖعیا٨میگىوهتَىیـمیٝلمهی تایه

هبهمٞىایافبیهؿ٥اتهکلّیاا وراىػیوینات.بلکاهماىؿػتٖعای٪وت٢ییاـىؼابٖاِلمىؿِػتٖعی٨
ال،ػؿػیِؼ٥لن٦ی٥٪ٔمتى٤٩بـم٪ّؼما کیهاویبٖلمیىمیوینتکاهاگاـمی ّٞ یابؼ.ورىِػٝ٪ل٥

الامکان ّٞ ـػػ،احعا ٝ٪ل٥ ىاىػآنؿاواپؾیـباىؼ.بلکهاػحهگىواگىویورىػػاؿػکاهمیآنابٖالگ
ـئیلتٖعی٨میاحعا و الؿابـرع ّٞ ـئیلمیمىػ.٥یلنى٥انٝ٪ل٥ ػاوىاؼػهىؼوآنؿاتأویلورىػیرع

الؿابهوبهٝعاؿتی،ویژگی ّٞ ـئیلػؿىـیٞتگ٦تهىاؼهٕىؿػ٩ی٨بـویژگیهایٝ٪ل٥ هاییکهافرع
 (. 438، ص1111)طذسثدذنى شیشثصی، ػاوىؼامتمىٖع٨می

آیؼکاهوصایواىٝیؿابٖاهبااػمتمیؿوىىیبهافآیا ٩ـآویبه;کىىؼکههمنىیهاىکالمی
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ال،وافٕـی٥٨ـىته ّٞ ىاىػ،ایکهورىػوا٩ٞیػاؿػبـ٩لبپیامعـوافلمیعؼاووؼامتوهباٝ٪ل٥
ـکپیامعـامات،وویاقٍاؼاییکاهپیاامعـهىگاا وه٥ـىته ایکهمىحىػ٩ىلعیالیاتأحیـصّلميت
ـکپیاامعـىىىػٍؼایوصیمی )هکداسم شدیشثصی، :وا٩ٞیامتوهمىحىػتأحیـ٩ىلعیالیاصّلميت

ال،هماان(.148، ص7، ز1177 ّٞ ػؿرىابایهاىکالبایؼگ٦تکه:اوًزم٪َىػ٥یلنى٥انافٝ٪ل٥
ـئیلػؿفبانىـیٞتامت.افایه ال،امتعٞاػیؿاؿ٩مبقوؼوگماانىاىػرع ّٞ ؿووعایؼتٞعیـافٝ٪ل٥

االػؿ٥ـآیىاؼکهم ّٞ ـای١یـافػمتگاهاحهیػعاحتیؿاػؿوصی٩ائلىؼ.حاویًاػعاحاتٝ٪ال٥ الٍؼؿاب
ـان، ـاهمهٝاحماناماالمی٩ائلىاؼػؿوصاِیباـپیاامع وصی،ػؿتىا٥یبااحهیبىػنوصیوینت>فی

ـانواافلىاؼ ـئیالباـپیاامع ـئیلو٪وػاؿػووصیوعّى ػؿبنیاؿیافمىاؿػتىّمأرع هامات.رع
ـایهورىِػوامٖهػؿ٥ـآیىؼوصی،ػؿتىا٥یباص٪ی٪ِتوصیکهوىٝیؿابٖهباعؼاماتوغىاهاؼ بىاب
بىػ.ایىکهوصیؿاوىٝیؿابٖهباعؼاووؼبگیـیم،حقومًابهایهمٞىاوینتکهمنت٪یموبؼونواماٖه

الکهػؿاػبیا ورىػِی٥یلنى٥انهمانرعـ ّٞ ـایهٝ٪ل٥ ئیلامتووماإتاوباهملکباىؼ.بىاب
ـئیلامت،هیچتىا٥یبامتىنػیىیوؼاؿػ. مٞىایهمانومإترع

االوباه;اىکالػیگـبـمالٍؼؿا،بؼیهبیانامتکه ّٞ اگـػؿوصی،اتَالو٦ِلوعیباٝ٪ل٥
امت،افایه ـئیلىٓـ ـواؼوػؿهماهاوضاایوصایؿووعایؼوصیبیاػبیا ىـٝیرع وامٖهؿابپؾی

ـئیلؿااحقامیبؼاوىؼ.صالآوکهٍؼؿابهػؿرا مغتل٤وصی،بهو٪ واماٖهویژهبهوصایبایورع
هاایوبیىیمٍؼؿاػؿبـعیوىىاتهیابؼکهمیمیاِنپیامعـوعؼاووؼاحتقا ػاؿػ.اىکالو٩تی٩ّى می

ـػافػووغنتیه٩نمٔاّزوصیًآؿااعتَاًباهومىؿهىىؿیمی74بهت٦نیـآیه واماٖهصایبایپ
؛ 18ص، ثددف1131)طدذسثدمحلدهیى، :ػاوؼؿاامامًاوصیملکیمی:تکّلممهوؿا صزاب;ػهؼومی

مٖاب٨آیا ٩ـآنوؿوایاا ،ماىاؿػیافوصایاحهایباه;بهتٞعیـػیگـ،(.111، ص4، ز1133همى، 
کاهواقولتاؼؿیزیآیؼػمتمیبؼونوامٖه٥ـىتهوصیبىػهامت.احعتهافآیا ٩ـآنبهپیامعـ
ـئیلبـپیامعـوصیىؼهامت.اّماػؿباؿهآونهػؿفمیىهتعییه٩ـآنوت٦َیلاصکاا ٩ـآنبه وامٖهرع

)سبداي، :ىـیٞتبـپیامعـات٦ا٧ا٥تاػهامات،ػؿماىاؿػیوصایباؼونواماٖه٥ـىاتهباىػهامات

ایهامتکهوصایگااهی.ػؿپامظبایؼگ٦ت:مالٍؼؿاعىػمتىره(179ص ،ثدف(1181گلپانگاي،، 
گىیؼوصیهمیياهباواماٖهامات،باؼیهرهاتاماتکاهایياانوامٖهامت،وحیایىکهمیبی

ـکمیانوعیووحّیمی ـکػؿیا٥تص٪ای٨ٝ٪لیؿاميت ػاوؼواحها ؿابااوصیاؼؿرهاتٝ٪لایميات
بایناتایىکاهمیرهتػاوؼباهػاوؼ.وحیمالکوصیؿابـعىؿػاؿیافرهتتىقّحیوتمخّلیمیمی

کىاؼوػؿیابؼ،رهتاؿائههامپیاؼاومیعال٣احها کهوىنرهتتمّخلیومیاؿائهوتعلی٠ىىػ>به
آنمأمىؿیتبهتعلی٠ورىػوؼاؿػ.مالٍؼؿامٞت٪ؼامتػؿوصیوىنرهتتمخلایمٖاـسامات،
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ـػاؿوؼهکي٤مٞىىیامت.وحایػؿاحهاا واىنرهاتتافایه مخلایمٖاـسؿوکي٤ٍىؿیػؿب
.(117، ص1131)طذسثدذنى هعمذ شیشثصی، ؿوتىهاکي٤مٞىىیامتوینت،افایه

 هزحلِ سَم: توثل بزای لَُ خیال )هزتبِ خیالی ٍ هلىَت اٍسطِ ٍحی(  

ـػه،تىاونتهاماتباامىعاٜمکاىا٦ا ٝ٪لایاؿتعاآوعیبه رهت٩ّى وکماحیکهػؿٝا٩لهپیؼاک
ـػهوص٪ای٨ومٞاؿ ـاؿک ـ٩ ـ٥ای،واىناف٩اّى وب ٣ٝ٪لیؿاافمالئکهٝ٪لیػؿیا٥تومایاؼوافٕ

گیـیبااىىػکهو٦لوعیپلافاؿتعآباىؼ،همیهباٝجمیکمال٩ىهعیالومتغّیلهبـعىؿػاؿمی
وضاىٝاحممٞ٪ىز وػؿیا٥تمٞ٪ىز افٕـی٨ٝ٪لمنت٦اػتىقلیابؼوهمانص٪ای٨ٝ٪لایؿاباه

؛ همدى، 479، ص3 ، ز1133)همدى، ٝاَحممخالمى٦َل،تىم٩ٔىهعیالػؿککىاؼٍىؿیوعیاحیػؿ

بؼیهرهتباا٩اىهعیااحیومتغّیلاه،اىاغاًمخااحیواىاغا١ًیعایؿا(.114 - 111، ق1117
ومایؼوبااؿتعآبامالئکهمخااحی،افصاىاػثگؾىاتهوآیىاؼهمياهؼهواععاؿرقئیؿاػؿیا٥تمی

ـػػمٖلٜمی ایهویژگیمغتٌاوعیامتوصّتایاوحیاا (.477، ص3 ، ز1133سثدذنى شدیشثصی، )طذگ
(.  479، ص3، ز1133؛ همى، 114، ص1 ، ز1117)همى، افآنمهمیوؼاؿوؼ

ـتعهعیاحیباٍىؿ تمخل ؿووینات.بلکاهاوایکهوا٩ٞیاتوؼاىاتهباىاؼؿوباهیا٥تهوعیػؿم
يأوصیػؿٝاَحمامـوملکى ٝ٪لی،وراىػمخااحیآنؿاٝالوهبـمياهؼهورىػص٪ی٪ی٥ـىتهومى

ـتعهعیالؿؤیتمی ىىىػ.ػؿایهمـصله،بیىؼوافآنوصیؿامیکىؼکهبهص٪ی٪تآنؿامیویقػؿم
ـاؿػاؿػ>وهایىکهػؿمـصله٩عل،ٝ٪لاوػؿمـصلاهٝ٪اىلٝاحیاهؿاه و٦لوعیػؿٝاحماحىاس٩ؼؿیه٩

 (. 479، ص3، ز1133؛ همى، 47 -43، ص7م، ز 1891؛ همى، 11-11، 1131)همى، ػاىت

بـعیبه٥الم٦هونعتػاػهاوؼکهآوهامٞت٪ؼوؼوصای،و٩اایٜوص٪اای١٨ِیاـفبااویاماتکاه
ػهؼ.ایهص٪ای٨منت٪ّلاففبانوإالٝا مضْاىؼکاهپیاامعـعؼاووؼیا٥ـىتهبهپیامعـويانمی

ایهوىٛاوت٪الممکهامتبااؿائهعىػص٪ی٪اتباىاؼویااافٕـیا٨پىىاوؼ.حعاكفباویبـآوهامی
٥ـمتىؼهػزحتػاؿػ.بـایهاماك،وصیمهؿکاهػاؿػکاه ـِ وماػهاوٝالئمیکهبـص٪ای٨مىؿػوٚ

ـوؼهوصی،پیا  ای.همنىایهٝاّؼه(11 - 11، ص13، ز1191يیدا،  )لاةم،ٝعاؿتىؼاف:٥ـمتىؼهوصی،گی
ػیؼگاه٥الم٦ه،با٥ـُػؿمتیمعاوی٥لن٦یآوانػؿمىؿػٝاَحمٝ٪اىل،و٦اىكو;کهکىىؼمٖـسمی

ـانمخال،افوٚـٝ٪لیباميکلیمىارهوینات>وىاان کاهافوٚاـو٪لایویاقػؿایاهبااؿهکاهپیاامع
ـ٥ت کىىؼوػؿایهباؿهو٪او٩اابلیهایوصیاوی،اٝمافکّلیورقئیؿاافٝاَحم١یبػؿیا٥تمیمٞ

اؿوؼوه٥اٝلیوتىحیؼی،کاماًلامتىاؿامت.اّمامغهآوانػؿعَىًو٪و٥اٝلیو٦لپیامعـػؿػ
ـ٥تمافیوىکل٩احب ـ٥تاهػهیفباویبهمٞ هایکّلایوصیااویوتمخیالبياـی٥ـىاتهوصایپؾی

ـاافآیا وؿوایا به آیؼکاهتمخیالبياـی٥ـىاته،٥ٞال٥ـىاتهوصایباهاؽنػمتمیوینت>فی
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ؼاووؼامتوو٪وپیامعـمياهؼهآنمخالبيـیامتووهمااعتهآن....ػؿماىؿػ٩احابىاکلع
ـاافتىانبهفباویوصیویقومی ـاناوزاا ىاؼهامات>فیا ـ٥تکهایهکاؿتىمٔپیاامع ٕىؿکّلیپؾی
افلٍىؿ وىىتهىاؼهباـاحاىاسباـصْاـ مىمایواآیؼکهتىؿا بهػمتمیآیا وؿوایا به

ـػیؼ (.441 - 441ص ،ثدف1181)سّباي، گلپانگاي،، :گ
ایهاىکالابؼونایىکهػؿم٪ا بـؿمیاىکالػؿمىؿػمایـ٥الم٦هباىیماباـٍاؼؿاحمتأحهیه

ـاکهافآونهآمؼمٞلى می ـاتعی٩ائالواؿػوینت>و ـایوصیووعیوٝاَحموملکم ىىػکهایيانب
ـتعه گىواهویناتکاهکىؼوایهی،وصیؿاافوي هعاًومتىامبػؿیا٥تمیایافوعامتکههـم

ـتعهمخاحیملککهتىاقلیا٥تاهوا٩ٞایملاک ـتعهٝ٪لیملکػؿاؿتعآباىؼوبلکهبام وعی٥٪ٔبام
ـاؿمی ـ٩ ـتعاهکىؼ.افایهٝ٪لیامت،اؿتعآب ایافٝااَحمکاهؿووصیرقئایفبااویؿاافملاکػؿم

ٍاىؿ اح٦ااٗوتاـػؿٝااَحممضناىكباهکىؼوػؿمـصلهپاییهخالامتػؿیا٥تمیهمانٝاَحمم
بیىؼ.ىىىػومیٍؼاهایماّػیمی

 هزحلِ چْارم: تٌشّل تا هزحلِ احساس  

ٍؼؿاحمتاحهیهتعییهعىػؿاتىهاػؿصّؼمياهؼهٝاحممخالمتى٤٩وىمىػهامت.اومٞت٪ؼامتایاه
کىؼ.وعیٍىؿ مخاحی٥ـىتهوصیؿاػؿٝاحممخاالميااهؼهتىقلمیٍىؿمخاحیتاصّؼصىاكوعی

ـػهامتواح٦اٗوصیاویؿاافاوىىیؼهامت>آن گاهپلافایاهميااهؼهکاهمٞماىًزتىما٩ٔاىهک
اکهاف٩ىایبإىیوعیامتاٍىؿ می ـػ،ایهٍىؿػؿصىاكٙااهـیاوویاقمتمخالوعیال گی

ـاممىٞکلمی ـػػ.اوب ـػٍاىؿمغّیال٩ائالامات:ػؿؿؤیات،گ اكوٚـیهعىػػؿعَىًتزا
وینت.پلؿؤیتویقیوینت١یـافآوکهو٦لٍىؿمغیلؿامياهؼه ورىػماػهمضنىكىٓـ

کىاؼوافٕـیا٨ٝ٪المنات٦اػػؿیا٥اتکىؼ.پلو٦لوعیػؿابتؼاباٝاَحمٝ٪لاؿتعآپیاؼامیمی
وهمانٍىؿؿاویقػؿٝاَحممخالمى٦َل،تىم٩ٔاىهمتغیلاهیابؼکىؼومپلتىقلمیمٞ٪ىز می

ـاوزا باوقولبهٝاَحمػویا،بافهمانٍىؿؿاػؿٝاحممضنىكمیػؿکمی ىاىىػبیىاؼومیکىؼوم
بلکهػؿص٪ی٪تایهو٦لاماتکاهاف(.47، ص7م، ز1891؛ همدى، 13، ص1131)طذسثدذنى شیشثصی، 

بیىؼووصایوتـتىّقلیا٥تهوبهتىامبهـٝاَحمی٥ـىتهوصیؿامییوپاییهٝاَحمبازتـبهٝاَحممیاو
وراهکىىؼ،باههایچٕىؿی٪یهآونهؿاکهاوعیا واوحیا افٍىؿمياهؼهمیىىىػوبهکال احهیؿامی

ؼکاهباىىىػوص٪ی٪تیمیىىػوبلکهػؿ١یـایهٝاَحمماػیؿؤیتمیمىٖعٜػؿ٩ىایاوناویومی
ـکوعیالٝـّهىؼهامت>وحیافباز،واهافپااییهوافمااّػهعااؿریکاهص٪ی٪ات بهصّلميت

ـػکاه(.173 -171، ص1111)طذسثدذنى شیشثصی، ابَاؿهمبههمیهامت ػؿایىزااوعایاؼگماانکا
ـکصاّـىؼهامتوبلکهباه ٕاىؿصْاىؿیآنص٪ی٪اتعااؿریٍاىؿِیٍىؿتیػؿصّلميت
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ـکصاّـاماتمضنىك،وق ؛ همدى، 111، ص1 ، ز1133)طدذسثدذنى شدیشثصی،  ػ٩ىهعیالوصّلميت
ػؿوتیزهاگـوعیػؿٝااَحمٕعیٞات،وصایؿاباا(.43 - 41، ص7م، ز1891؛ همى، 13 -11، ص1131

ـهػؿیابؼٔبههـٍىؿ کهباىؼٓ،ص٪ی٪تًاوصیاحهیامت>وهبه ٍىؿ بیىاییصّنایصىاّكٙاه
ٍاىؿ ىاىیؼنٍلَالهراـكویااٍىؿ ػصیهکلعیٓ،وهباهیؼن٥ـىتهوصیبهباىؼٔماوىؼػ

ـئیالو ـ بااىاىیؼنماىؿهٝلا٨افرع ىىیؼنکال ٥ـىتهوصی>مخلآ١افبٞختصْـ ؿماىلاکا
ـهٕىؿمیىا ؛ همدى، 11-11ثدف، 1131)طذسثدذنى شیشثصی، مکاحمهعؼاووؼباصْـ مىمیافؿاهىز

ـئیلبابَـصّنیوىىیؼنمغهاوباامامٜصّنای،باهص٪ی٪اتپلمياهؼهر(.31، ص1179 ع
؛ همى، 111 -488، ص1، ز1133؛ همى، 47-43، ص7 م، ز1891)طذسثدذنى شیشثصی، وصیامتوهمزاف

 (.  11، ص1131

 برای حس نبی  ،وحی حسّی

ـتعاهؿوهمانوىنصىاكٙاهـیوعیتابٜصىاكػؿوویاومت،افایه ٝ٪لایٕىؿکهبامالئکهػؿم
کىىاؼوتـهمتىاقلمیىىوؼ،بهمـصلهوافلىىػوبـٝ٪لوعیالپیامعـوافلمیؿومیومخاحیؿوبه

ىىىػ،وحیبیىؼومیبیىؼ>مىتهاويموگىهٙاهـیوعیامتکهمیويموگىهٙاهـیهممی
ـانتىانػیؼنوىىیؼنوینت.ایه ـایػیگ ورنماویػاىاتهٕىؿوینتکه٥ـىتهیکورىػماػیب

ـاصل،وعیامتکهمی بیىاؼباىؼکههـاوناویکهافمالمتصّنیبـعىؿػاؿامتبعیىؼ.ػؿهمهم
ـان>مگـػیگـیکهاوبغىاهؼ.اگـگاهیابىؽؿػصیهکلعیمیومی ـکاتىىىػوهػیگ ػیؼ،باـاحاـب

، 1131؛ همدى، 13، ص7م، ز1891)طذسثدذنى شدیشثصی، وزیتعىػؿمىلاحلهامتکهاؿائهػاػهامت

ػیگـیمی(. 18 - 19ص ٌِ ػیؼ.ایىکهوصیصّنایبىػ،ومیاگـػؿهمانمزلل١یـافاباؽؿىغ
آیؼوهافبیاـونکاههاـاونااویبااماالمتاعتَاٍیوعیامت،بهایهػحیلامتکهافػؿونمی

ـایهاومی ـػواؼ>مخالایىکاهىىىػوهػیگـی.افػؿوناو٥ـىتگانبصّنیبيىىػ.بىاب هبیـونٙهىؿک
ه٥ـمایؼ:ػؿ٩ـآنمی

َ
يُح ٓاأل هّذل  وَػل ُى یَيَسَل ّبّه الرُّ ًٓ ىیُهبه وّبّلطهاٍو َػَرّبه َى یَقٓلّبَك ّلَتُكهًَو ّههَى آلُم

اکاه.ٕع٨ایهآیا ،اول٩لبامتکهمٞىاؿامی(181-181(، 43)شعشثء) یاباؼوبٞاؼافآنح٦ا٘ؿا
ىىىػ.وهایىکهیکٝاملعاؿری،مىریایزااػکىاؼوػؿتاباگىهعىػمیحنانٝـبیمعیهام
، 1191؛ همدى، 488، ص1 ، ز1133؛ همدى، 47، ص7 م، ز1891)طدذسثدذنى شدیشثصی، وهایتاونانبيىىػ

(. 118، ص4ز
تـیهمـصلهتىقلیا٥تهوبهمٖشٕعیٞتؿمیؼهامات.افٝااحموصیافػوؿتـیهمـصلهبهپاییه

ؿووصایبهٝاحمصلٙاهـیوافٝاحمصّلٙاهـیبهاْٝاواػوا پاییهآمؼهامت.افایاهمخال
افبازامتوهافپاییه،افػؿونامتوهافبیـون.
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بیىاؼاگـکنیبگىیؼملکوصیػؿوي هٕعیٞی،مىرىػماػیعاؿریامتوکنایاوؿاومی
ـ٥تااؿم٦ناٖهىاىیم.بیىؼ،مٞىایوآنو٥٪ٔمَٞى امتکهاوؿامی امتکاهػؿمضنىماا گ

ؿومتومالمتصّنیهمورىػػاؿػ،وحی٥٪ٔیاکو٦اـیٞىییکمىرىػعاؿریماػیػؿپیو
ـانومیامتکهباصّلماػیمی بیىؼ.ایهمٞىاایوآناماتکاهػیگاـباهمضنىماا بیىؼوػیگ
ػػاؿػ.وحیاگـگ٦تهىؼکاهایاهافاوؼافهعىػهورىکهاٝتماػبهصّلبهاٝتماػیوینت.ػؿصاحی

افوصای(.47، ص7 م، ز1891)همدى، رهتوغىاهؼػاىتیابؼ،مضؾوؿیافایهبازبهپاییهتىقلمی
ىاىػ.مـصلهٝ٪لبهمـصلهمخالوافآوزابهمـصلهصلوافآوزابهمـصلههىایعاؿدمتىاقلمی

یاؼاىاؼ،ایاهماىدافػؿوناماتواهافپلاگـػؿهىاییکهػؿمٖشمماطگىهامتمىریپ
بیـون،وایههممضؾوؿیوؼاؿػکهآحاؿػؿوویػؿبؼناحـبگؾاؿػ>واهایىکاهػؿؿؤیااو١یاـؿؤیاا

ـ میػهؼکهی٬اوؼیيهباؼناوؿاپاـافٝاـ٧میگاهیصاحیبهاوػمتمی ـػکىاؼ،گا کىاؼ،ما
ـهٝلمیػؿبؼکىؼوماوىؼآن.پلمیمی ناحـبگؾاؿػووىایهویناتکاهتااػؿصاؼىىػی٬عإ

تـوباهماٖشهاىاییکاهػؿکىؼبهپاییهصلميتـ٫بـمؼوافآوزاتىقلوکىؼ.گاهیهمتىقلمی
ىاىػواوناانعیاالمىریهمػؿآنهىاپیاؼامیؿمؼ.ی٬تهمماطگىهرمٜامتبهاوهممی

ؿاافػؿونىىیؼهامت.پالتىاقلباههاىایکىؼکهایهمغهؿاافبیـونىىیؼهامت.وحیایهمی
عاؿدورمٜىؼهػؿگىه،وياوهآنوینتکهاوگیقهوباٝجعاؿریػاىتهامت.

ـاهیتمامی٩ىایوعیافٝ٪ال،زف می آیاؼتاأحیـبهرهتتٖاب٨ٝىاحمافرهتوٚا ٝاَحموهم
ـاؿمی ـ٩ ـ٩ىایویپؼیؼاؿىىػواماىؿیؿاکاهکىؼبـمای٩ىهوٚـیو٩تیکهباملکى ٝاَحماؿتعآب

ـتعهوافلػؿآنٝاَحممياهؼهمی ـاماكتٖاب٨ٝاَحم،وصیػؿم تاـتاابٜکىؼ،ػؿ٩ىایاوتمخلیابؼ.ب
ـتعهٝاحی ؿواح٦اٗتابٜآنمٞاویاماتوملاکػؿباىؼوافایهیا٥تهآنمیتـامتوتىقلوصیػؿم

ـتعهوافل ـتعهم ؿوباىاؼوافایاهیا٥تاهوتىاّقلآنمیتـامتورلىهوتزلایٝاحیتـ،تابٜملکػؿم
ـاؿویوياموٍىؿ ملکیکهمغهمیکىؼ،بهرىهـٝ٪لیکهمٞاؿ٣ؿابهوعیا٥اّهمی گىیؼ٥ا

ـتعهوافلگىِهوعیرلىهمی ـتعهٝاحیکىؼواونانػؿم تـامت>مخالایىکاهباؼنتـ،تابٜاونانػؿم
؛ 479؛ ص3 ، ز1133؛ همدى، 149-147، ص9م، ز1891)طدذسثدذنى شدیشثصی، ىاىػمیوعیتابٜؿوساو

.(111، ص7ز

 ابطال فرضِ بیرونی بودن فرشته در عالَن حسّ و طبیعت 

ممکهایهامتکهبگىییم٥ـىتهباهیأ وهیکلیبيـیػؿعااؿدمض٪ا٨می ـِ ػیگ ُِ ىاىػو٥ـ
ـانباهمیهصىاّكٙاهـیافهمان بیاـونػؿیا٥اتػاؿواؼ،اوعیااهامػؿمـصلاهوصایٕىؿکهػیگ

ٕعیٞیباهمیهػمتگاهٙاهـیصّنی٥ٔـىتهبیـوویٕعیٞیٓػؿیا٥تػاؿوؼ.وحایایىکاهآیاام٪اؼوؿ
همهامتکهآنملکمتمخلوتزّنؼیا٥تهؿابعیىىؼومغهاوؿابيىىوؼ،ػؿپامظؿاهیورىػواؼاؿػ
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حٞااػهباىػنوصای،کااماًلمىّراهعىاهاؼباىػکاه٥٪أارقایىکهگ٦تهىىػ:بااتىراهباهعااؿ٧
احٞاػهامت،ىىیؼهويؼنکىىؼهوصیآنکال ؿابيىىػ.باتىرهبهایىکهتٞلیموصیاویعاؿ٧ػؿیا٥ت

ـایٔٝااّػیؿا ـ٥تصّنایػؿىا ٍؼای٥ـىتهوصیتىّمٔکناویکهػؿکىاؿپیامعـبىػوؼ،اٝتعاؿمٞ
ىؼوػؿٝایهایىکاهپیاامعـٍاؼایوصیاویبهؿوهٝاػیاوزا میمافػ.اگـتٞلیمػاؿومیعؼىه

ـاویکهبااوبىػوؼآنؿاومی٥ـىتهوصیؿامی ـػ.ىىیؼوؼ،اٝتعاؿصّنیؿامغاؼوهمیىىیؼ،ػیگ کا
ـػ>وحیکاؿهایعاؿ٧ احٞاػهاصکا مغَىًعىػؿاػاؿوؼووعایؼآوهاؿاباکاؿهایٝاّػیم٪اینهکا

:آمؼنىتـافػِلکىه،وٚا تىامالوتىاحاؼػؿصیىاواا ؿامغاؼوهونااعتهاماتکهبیـونوىان
٩ائلیهبه٥ـُ،بـایههنتىؼکهوىیه٥ـّایبـعاىؿػاؿ(.411و  191ثدف،ص1181)سباي، گلپانگاي،، 

 (. 411)همى، هماو، صافىىاهؼیافآیا وؿوایا امت
ـاکهتزّنؼص٪ی٪ِت ػمضالامتوزفمهاّماوىیه٥ـّیبإلامت>و ـّ اهایهامتکاهمز

کهملکیمتزّنؼىىػ،یاهىىفملکامتویاایىکاهاوناانامات.اگاـملک،اونانىىػ.ػؿصاحی
ػ ـّ ـاکهزفمهَمَلکیت،تز ـػ>و ـػ ملکامت،مٞىاوؼاؿػکهبهبؼویتّٞل٨بگی امتواگـتّٞلا٨بگیا

ـّىىػوماّػیمیافملکیتعاؿدمی ـاکاهػؿٝااَحمٕعیٞات،اؿواسػواا٩ٌمیىىػوتز یاباؼ>و
.(119، ص8م، ز1891)طدذسثدذنى شدیشثصی، یابىؼوهایىکهرنؼوؿوسٝیىیتیابىؼتٞل٨بهرنؼمی

ـاکاهایاهاونااناماتوصالاگـاونانباىؼ،ػیگـومی ىىػگ٦تکهملکتزّناؼیا٥تهامات>و
ؿٝیهپا٥ياؿیبـتعّؼلویا٥ته٥ـىتهافص٪ی٪ت٥ـىاتهؿوایهوٚـیهػباىؼ.افایهص٪ی٪تػیگـیمی

ـوماػؿعاؿدتض٪٨می یاباؼو٥ـىاتهبهاوناوی،مٞت٪ؼامتکهػؿتمخلبيـی،٥ـىتهباهیکلیبي
ؿماؼبااػهؼ.بهوٚاـمیگىیؼوبااْٝایػیگـاوکاؿهایی٥یقیکیؿااوزا میبافباناومغهمی

ـ٥اتکاهىىىػ،ومیبیىؼومیعىیبـایىکهوعی"ملک"ؿامیامتىاػبهآیا وؿوایا م تاىانوتیزاهگ
ػیؼنوىىیؼنصّنیوٕعیٞیافعاؿدبهػاعلوافٙااهـباهباإهمىٚاىؿامات.بلکاهػیاؼنو
ىىیؼناٝمافایهامتکهافعاؿدوٙاهـبهػاعلوبإهباىؼویاافػاعلوباإهباهعااؿدو

ـ٥تومٞت٪ؼىؼکاهم٪َاىػافػیاؼنوىاىیؼن،افّٝمومیٙاهـباىؼوافا ؿاوتیزهگ ٌّ تىاناع
ػوعالتزّنؼملاکایکهبهبهػحیِلامتضاحه(.131، ص1، ز1133)همى، ٙاهـوعاؿدبهبإهامت

تاىانباینتػیؼنوىىیؼنؿاافػاعلوبإهبهٙاهـوعاؿدت٦نیـوماىػوصّتایمیباىؼ،میمی
ـانمیگ٦تآی ؼایهمنأحهامت.٩ـآنو٩تیکهکا٥ ـا٥ـىتها ٩ـآویمىیِّ ایکاهػؿمٞاـُگىیىؼو

ـػبـماوافلويؼهامت،ػؿرىابآوهامی ـاؿگی گىیؼکاهملاکاگاـباـىاماواافلىاىػ،ػیؼما٩
ـاهمآوؿػهبه ـایىاماباهاؿم٢اانومیرهت٩ابلیتیکه٥ وآوؿواؼایؼ،ویقیرقهالکتوٝؾاببا

ـاؿمیػیگـایىکهاگـاوؿا٥ـىته ـػیػؿمایػاػیم،بهای٩ آوؿػیمو٩ٖٞاًإىؿی٪یهاوؿابهىاکلما
ـانميتعهمیص٪ی٪تؿاهمان مااعتیموػؿوهایاتکىىؼ،بـعىػآوانمياتعهمیٕىؿکهآوانبـػیگ
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ـاپیامعـیافرىلبياـباـآمؼ،بافهممیٍىؿ بيـمیاگـبه ـاؿػاػهاماتگ٦تىؼکهو ایماا٩ا
اهایاهػؿایىزاواّشوؿوىهامتکهاگـملکمتزناؼىاىػ،تزّناؼزفماه(.8-9(، 3) )ثيعام

امتکهاونانآ٥ـیؼهىىػکهػیگـآنملکوینتوبلکه٥ـىتهامت.باتىراهباهوىایهاماتضاحه
یاباؼوإهبهٙااهـمیٝ٪لی،آیاتیکهافآنتزنؼملکمىَـ٣بهؽههامت،تّٞیهػؿػیؼنافب

یابىؼ،ایاهاماتکاهکاؿبهؿؤیتافبإهبهٙاهـػمتمیهایٝاّػیوصتیگىهػحیلایىکهاونان
ـ٥ته ـاؿگ ٣ِاوحیا احله٩ ـّ ٣او،تىاوااییميااهؼهػؿتضتتَ ـّ اوؼ>مخل٩ى صْـ حىٓکهباهتَا

ـػوؼ (. 13، ص7م، ز1891؛ همى، 18-19، ص1131)همى، مالئکهؿاپیؼاک

 گانه وحی بر انشاء  تطبیك و یا عدم تطبیك هراحل سه

ـاػمیّٝؼه ـایآیاتیکهبه;کىىؼکهایبـمالٍؼؿاای اوؼٓواوؼٔاويااییٍىؿ امـووهیواؿػىاؼهب
ـػ؟بؼیهیاماترىعهصکایتیوؼاؿوؼ،وگىوهمی تىانمهمـصلهٝ٪لیومخاحیوصّنیؿاتَىیـک

ـاصل ـاتبتىهاػؿص٪ای٨وامىؿیکهػاؿایمابهکهایهم یابىاؼ،اوؼمٞىاوم٦هى میافایعاؿریوم
افا ػاونت>گـوهبهاٝت٪اِػماتىانآوهاؿاوارِؼمابهحضا٥ٗلن٦یومیوهاوياییکهػؿٝاحِمورىػبه

؛ 49، ص4، ز1191)عدبعاي،، :اوؼایهاويائیا بهپيتىاوهص٪ای٨افمىیعؼاووؼصکیمرٞلىؼه
پامظایهاىکالایىکهت٪اـؿاوياا ،ػؿهاـماىٕىیمتىاماببااعاىػه(. 141، ص1181شعفشی، 

ؿووعایاؼافافا بـعىؿػاؿوینت،افایهباىؼ.وعایؼگمانىىػکهاگـػؿٝاَحمٕعیٞی،اويا افمابهمی
ن١یاـافمغإابآنهایتکىیىیبـعىؿػاؿباىؼ.اويا ػؿٍىؿتیاويا امتکاهعٖاابآؿیيه

ـاتبٍىؿ اويا وینت.افایهباىؼواگـعٖابٝیهمغإبباىؼ،ػؿایه ؿووا٩ٞیتاويا ،ػؿم
ئفا ػاىتهباىؼ.اوياا ػؿٝااَحمملکاى ،افویژگایٝاحیٝاَحمهماناويا امتوزف وینتمابه

باىؼ.بؼیهرهت،ؿػاؿمیوصؼ عٖابومغإببـعىؿػاؿامتوػؿٝاَحمُملکافتّٞؼػبـعى
ػهاؼ.باهگىوهاويا وياانمییابؼ،عىػهؿابهآنوا٩ٞیتػؿٝاَحموصؼ ػؿتىّقحیکهػؿٝاَحممی

رهاتو٪اٌوٕىؿکهػؿتکىیه،عؼایمتٞالرنموؼاؿػ،وحایػؿتىاّقِلوراىػباهٝعاؿتیهمان
میانوا٩ٞیتبامغإبامتکاهؿواويا همػؿرؼاییىىػ.افایه٤ِّٞورىػ،رنمپؼیؼاؿمی

ػؿٝاَحموصؼ وىیهویقیورىػوؼاؿػ.ػؿوا٩ٜػؿتىّقلورىػوٝااَحموصاؼ ،ص٪ی٪اتباهایاه
افا آنػؿوٚاـیابؼ.پلاوًزاويا عىػوا٩ٞیتیامتوویافیوینتوا٩ٞیتوبهمابهىکلٙهىؿمی

ـ٥تهىىػوحاویًااويا باوٚـبهوصؼ ،همانص٪ی٪ تورىػیامتکهػؿتىّقلعىػهؿابهىکلگ
ؿهػهؼوافایهاويا ويانمی ـّ ؿوزف وینتکهاويا بهىکِلاويا ورىػػاىتهباىاؼوبلکاهت٪ا

ؿمخاحیوؿواويا میمتىامبباٝاَحمیامتکهورىػػاؿػ.افایه ـّ ؿٝ٪لییابؼوهمت٪ ـّ تىاوؼهمت٪
ؿماّػی.یابه ـّ ػیگـ،ص٪ی٪تاصکا ىاـٝی،اؿاػهتياـیٞییااصاّبوب٢اِواؿاػهوٝعاؿ همت٪
ـاهتىاؿٛبافمی ـػػوایهص٪ی٪تامـی،اويائیوینت.ک گ
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 گانه بر حوادث دنیایی  تطبیك و یا عدم تطبیك هراحل سه

ـایؿویاؼاػهایٕعیٞای،تااؿیغیوارتمااٝیٔماوىاؼ;و٪ؼػیگاـباـمالٍاؼؿاایاهاماتکاه با
ـکانوبتهایمزاػحه ـائااتیکاهػىامىاِنپـمتانباپیامعـوا٩ٞیاتوتهمتاهلکتاب،مي هااوا٥ت

ـػ؟ػؿوا٩اٜفػوؼٓوگىوهمیپیامعـبهآوانمی تىانمهمـصلهٝ٪لایومخااحیوصّنایؿاتَاىیـکا
ـتیبوصیػؿایهمه٩نممٞىاوؼاؿػ تىانبهایاهاّماپامغیکهمی(. 49، ص4، ز1191)عبعاي،، :ت

تاـػؿایامتکاههماهص٪اای٨پااییهگىوهو٪ؼػاػایهامتکهٝاَحموصؼ ،ٝاَحمرمٜامتوبه
ـاتبٝاحیرمٜهنتىؼوومی ىىػص٪ی٪تیػؿٝاَحمٕعیٞتومخالباىؼ،وحیػؿٝاَحمٝ٪لوعاىاؼم

یٞتاماتوػؿػهؼومـبىٓبهٝاَحمػویاوٕعوافآوزاواىیويىػ.صالمنائلیکهػؿػویاؿطمی
ىىػ،بهایهمٞىاوینتکهافص٪ی٪تٝ٪لیبـعىؿػاؿوعاىؼوػؿوتیزهماىؿػوصای٩ـآنمٖـسمی

ـػ.بلکهوىنصْىؿرمٞیٝ٪الویػاؿػ،افایه ـاؿوگی تىاوؼبهوصیٝ٪لیهمػؿآیاؼ.ؿومیٝ٪لی٩
هههَإيا َخسا ّ  ٓو ّئٓو ّههههٓى َشههه٥ـمایاااؼ:عؼاوواااؼػؿ٩اااـآنمی ًٓ ُلهههُه ّئاَلْ ّبَقهههَإٍل ٍء ّئاَلْ ّػ ّسْ ًَ هههُه َي هههها ُي ًُ

ًٍم  هُه َلُقهٓرآِو َكهّر ٥ـمایاؼ:.همنىایهمی(15(51حجر) َهٓؼُل هًٍو  وِن ّفهیّئَيْ ًُ هُه ّئاَلْ یَ اْل ّكتهاٍب َهٓك َمُطْ
ُريَو  ٍء ٓو َيُكهَلْ َشه٥ـمایاؼ:.ایاهکتاابمکىاىنهمااناماتکاهمی(78 -77(، 13)وثلعه ):آلُمَطَىْ

ٓدَط 
َ
اُه یٓ   .آیا ٩ـآنویقوراىِػبنای٩ٔاـآنؿاػؿٝااَحمباازوػؿا (14(، 13)ندظ )ٍى یّئَهاٍم ُهبّ  وفّ ًَ

کهاحعتهامعابوقولوؿویاؼاػهایتااؿیغیو(1(، 1؛ هىد )1 -1(، 11)صخشف )کىىؼاحکتابتأییؼمی
ـتعاهٝ٪لایکاهىؼهامت.ػیگـایىکه٥الم٦هٝالوهبـرقئی،بهت٦َیلووقولآیا آنمىزـمی م

ـتعه ـتعهمخاحیهمبهایافوصیمیآنؿام ٝىىانتىّقلیا٥تهمـصلاهٝ٪لای،تأکیاؼػاؿواؼوػاوىؼ،بـم
تىانبهورىػمخاحیهمهصىاػثٕعیٞیوتاؿیغیمٞت٪اؼىاؼوبااؿومیمتىرهبـآنهنتىؼ.افایه

ـػػ.تىاوؼافایهص٪ای٨بهاؿتعآپیامعـباٝاَحممخال،می گاهگ ٕىؿمخاحیآ

 ّای عادی   هزحلِ پٌجن: تٌشّل تا سوع ٍ بصز اًساى

ؿمؼ،آعـیهصل٪هوپایانوصیوینت.بلکاهپیاامعـمخالهابهاوعیامیومیله٥ـىتهوصیعؼاکهبه
ـػ اباال٥ٟـىتهصل٪ه ایافصل٪ا ٝعىؿوصیامتوافآنبهبٞؼ،آنوصییؿاکهپیامعـیا٥تبهما

ٕىؿهایٝعىؿکال وکتاباحلهامت.هماانایافملنلهىؼ.مالٍؼؿامٞت٪ؼامتوعیملنلهکمی
هاییؿاپيتماـگؾاىاتتااباهپیاامعـؿمایؼ،افپیاامعـهامباهکهکال احلهوکتاباحلهملنله

کاال وىىىػ،پایانوصایوؿمؼ.یٞىیآونهؿاکهاونانافحعانمٖهـپیامعـمیهایػیگـمیاونان
ؿماؼ.یٞىایهایٝاػیهاممیکتابعؼایمتٞالامت.وصیاحهیهمنىاناػامهػاؿػتابهاونان

کىؼ،آونهبیهحعاانمٖهاـؿماىلعاؼاوىاىیؼنػؿیا٥تمیمإمهو٩تیوصیؿاافؿمىلعؼا
مغإبامت،ایهمضؼوػههمتتمهوصیص٨وکال وکتابعؼایمتٞالامت.
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ٓو صى ٍؼؿاحمتأحهیهافآیهامتٚهاؿیکهمـ
َ
َمُه الْلهُه ّئاْل َيٓد یُ َي ها كاَو ّلَبَشٍر   هَكلِّ ٓي ّههٓى َيلاّء ی 

َ
ا  

ٓي 
َ
:َماَکااَنِحَعَياـ;ػاؿوؼایهامتکه(11(، 14)شىسی )شاءیَ ّبّآمّيّه ها  َو ًّد یُ ٓرّضَل َلُضًال  فَ یُ ّدجاٍب  

گىیاؼ.اگاـعاؼابااـؿمىل،عؼابابيـمغهمیمٖل٨امت>ایهبيـعىاهؿمىلباىؼوعىاه١ی
هااییکایافایاهؿاه:مى٦َالهماوٞا احغلاى;وضاىگىیؼ،وضىهمغهگ٦تهعؼابهبيـمغهمی

ىىىػ،افیکیافایهمهؿاهامت>یابؼونوامٖهاماتگاوهامت.هـبيـیکهکال احهیؿامیمه
ـػهوصزابامتویابه ی٬ؿمىحیامتکهؿمىلاٝماف٥ـىتهوپیامعـبياـیوامٖهویاافپِلپ

ؿماوؼ،آنٔهمنىنملکٓؿمىحیاماتکاهباـآنهامیامت.آونهؿاؿمىلاوناویبهػیگـاونان
مٖلا٨اماتو:َمااَکااَنِحَعَياـ;ٍاػ٧امت.پلامتٚهاؿوىیهامتکه:يا یِبِاْؽِوِهماَیىِصی٥َُ;

هممٖل٨امتواعتَاٍایباه٥ـىاتهواؼاؿػ.: َيایِبِاْؽِوِهَماَیىِصی٥َُ;اعتَاٍیبهپیامعـوؼاؿػو
ـهػاؿواؼپلاونان ؛ همدى، 118، ص7 م، ز1891)طدذسثدذنى شدیشثصی،  هایٝاػیهمافوصیاحهایبها

، 1، ز1133؛ همدددى، 11، ص18ثددددف،ص 1131؛ همدددى، 191، ص1111؛ همدددى، 118، ص1ق، ز1117
 (.111ص

 هعنای نسول هالئکه 

ىاىوؼ،مىٚاىؿایاهىىػ٥ـىاتگانواافلمیهاتزا٥یوینت.یٞىیو٩تیگ٦تهمیىایتىقل٥ـىتهمٞ
وینتکهآنمىٕهاٍلیعىػؿاؿهابکىىؼتابهٝاحمٕعیٞتتىرهیػاىتهباىىؼ.ص٪ی٪تواصاؼی

ـىىػکاهػؿماىؿػآوهااباهتىاّقلوتزلایتٞعیاػؿایهمیانامتکههمبه٥ـىتگانونعتػاػهمی
ـػػوهمبهو٦ىكاوعیا واوحیا ونعتػاػهمیمی کىؼ،وگ٦تاهىىػوػؿمىؿػآوهااؿت٪ا ٍؼ٧میگ
ـ٩ّیمیمی ـ٩یمیىىػکهت ـ٥یاوعیا ت یابىاؼ.کىىؼوافٕـ٣ِػیگـمالئکهتىاقلمییابىؼ.یٞىیافٕ

ـاتابا٩ٞیتاوقالووقولوصیباومإتمالئک،ػؿوا٩ٜاؿتعإیامتکهوعیباو هایملکایػؿم
کىؼ.ػؿوا٩ٜوقولملکػؿپیم٦ـافٝاَحمىهاػ به١یب،هماناف١یببهٙاهـگىواگىنپیؼامی

ـتعه ـتعهآمؼنوعیامتکهػؿهـم ، 7 م، ز1891)همدى، ىىػایافمالئکػؿاؿتعآمیایورىػیبام
 (.13، ص1131؛ همى، 143، 9؛ هماو، ز47همى، ص
ـاػمیایّٝؼه ـاماكوٚـیه٥لن٦یٍؼؿا،ػؿهـوصیی،ٍٞىػو;کىىؼکهبـمالٍؼؿاوىیهای ب

ـػه ـاماكمْامیهػیىی،تىهابه٩ىكوقوحیآنتىرهکا ایاموافبٞاِؼػیگاـوقوحیهنتواحعتهماب
ـاػؿ١یاـإالٛبىػهبی ـگاقاوکاؿوياؼویوینات>فیا ایم.افػیؼگاهٍؼؿا،٩ىكٍاٞىػیوصایه
ىىػ.باتىٍای٦ا ٍاؼؿا،پیاامعـبایاؼؿومیٍىؿ ،تعییهوقولآنویقبااىکاز رّؼیؿوبهایه

پیوافوقولوصیافٝاحمماػونمى٪ٖٜىىػتابتىاوؼآنمیـٍٞىػیؿابپیمایؼوماپلوصایباه
ـّتبیابؼ.صاالآوکاهبىااباـگقاؿه ـآوایوهاای٩٩ىكوقوحیػؿآیؼوػؿمياٝـو٩ىایاوتىّقلوت

ـػ واٍاضابباىػهوبااآوهااميا٢ىلىىػ.وهؿوایی،وىیهامـیػیؼهومی بناپیامعـػؿرمٜما
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ـئیلبـاووافلمی ـاوػهومغهامتکهرع م٪ؼماهباـ٩لابمعااؿکویواافلىىػووصایؿابایم
ـهوتمهیاؼیػاؿػ>کىؼ.تىرهمیمی صااحتیکاهکىیمکهػؿاحگىیصکمی،گىیاپیامعـصاحتیمىتٚ

ـػ>مخاًلصْـ مىمی ـایفنو٥ـفواؼکهبهبتىانافآنبه٩ىكٍٞىػتٞعیـک ػوعالمـپىاهیبا
ـابـعىػػؿعتیؿامی کيؼبیآوکهآتوبیىؼکهافػؿونآنآتوفباوهمیعىیوامت،واگهانػؿب

مت،واگهانبامغهفػهاکىبوصیـ کهمیظاحنال ػؿصاحیبهػؿعتآمیعیبـماوؼ.مىمیٝلیه
تىانبهتعیایهپناىؼیؼهىىػ.ػؿایهمىؿػ،باایهاحگىیػو٩ىمیوگىوهمیؿومیعؼاووصیؿوبه

(.144، ص1181)شعفشی، :ؿهیا٥ت
ـای ـػهوعیاف٤ّٞورىػیبـعىؿػاؿامتوبا پامظبهاىکالایهامتکهمنتيکلگمانک

ـایوصیپیاؼاقحتواواؿٝباینتبهپیؼایوصاحتاو٪ٖاٛمی ويیىیػاىتهباىؼتابتىاوؼ٩ابلیتافب
تىاواؼػؿػویااؿمیؼهامتوػؿٝیهایىکاهمی:زیي٢لهىأنٝهىأن;کهوعیبهم٪ا کىؼ.ػؿصاحی

ـػ ػاىتهباىؼ،می ـاؿکىؼوػؿیا٥اتوصایومایاؼ.باىؼومیـبام ـ٩ تىاوؼباملکى ٝاَحماؿتعآب
ـػ ػاؿػ.افایههمـمیوعیػؿم٦ـوهاؿ ب ـػومیـصّ٪اویباتمامیم ؿومیـٍاٞىػػؿوصایباهب

ـاؿػهاؼ.واواؿعىػؿاافصزابمٞىایایهوینتکهبه هاؿهاییبغيؼوعىػؿاػؿاوتٚاؿوصای٩ا
اماتوبهبلکهوعیبارؾبه ـّ ـ٥ته،ػؿٝاَحمآعاـ منات٪ ـایوٍىؿ گ ایاماتکاهگىواهایکهب

ـایاوعیاا ػؿایاهٝااَحمکيا٤تىاوؼمی بااح٪ا وصی،آنؿاتل٪یوػؿیا٥اتومایاؼ.اگاـص٪اای٨با
اوؼایهناتىؼکاهتىاوناتهگىواهوامٖه١لعهملٖانآعـ بـ٩لىباوعیا اماتوآوهاابهىىػ،بهمی

ـاؿػهىاؼ مياٝـوصاىاكعاىػؿابااماى اؿاػیآفاػیبغياىؼوػؿعاؼمتصیاا ُاعاـوی٩ا
ـایوصیػؿوا٩ٜبه(.144ص، 1111نى شیشثصی، )طذسثدذ رهتآماػهىاؼنمٖـسىؼن٩ىكٍٞىػب

ـایوعیامتکهبا٩ابلّیتآماػهىؼهومی ـاتابٝااَحمػاىاته٩ابلّیتب تىاوؼػؿیا٥اتمتىامابباام
تىاوؼتما رىاوبػؿٝااَحمؿاتضاترهِتورىػ٩ابلیِتیکهبهومٞتٝاَحمامتومیباىؼ.صالبه

ـاؿػهؼ،افایه تىاوؼّعٔٙاهـوبإهو١یبوىاهاػ ػاىاتهباىاؼ.بلکاه١یابؿومیپىىو٩
ـاکهتىاونته ـایآوهاىهاػ امت>و اوؼعىػؿااف٩یىػبؼویوزا بغيىؼورقباص٪اؿ بهایاهب

کىىؼ.ٝاَحموٚـومی
ـتـیمىقحتایکاهػاؿواؼ،باهم٪اآوهابه ا زیيا٢لهىاأنٝاهىاأنرهت٩ّى و٦نیوٝلّىوب
باىاىؼ.ىاهىػباإهایهنتىؼکههمنىنمعاػیٝاحیاهٝااَحممیگىوهاوؼوػؿؽا و٥ٞلبهؿمیؼه

ـایآوهاافٙاهـٝاَحمومی ىىػوبلکهػؿٝیهایىکهػؿػویااهناتىؼ،ٝاَحممىرباو٪ٖاٛورؼاییب
ـه ىىػ.های١یعیبنیاؿیػاؿوؼویکیماوٜػیگـیومیبه

ـاؿی،٩ٖٜتّٞلا٨وناعتباهباؼنػاىاتهباىاؼمی تىاواؼاماىؿهـاوناویکهاعتیاؿیویااّٖ
ـػکهػؿاحگىیصکمیبامٖـسىاؼن(.149ص ،1111)همى، مىامبؿامياهؼهومایؼ وعایؼگمانک
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ـهوتمهیؼیػاؿػووعایؼ٩ىكٍاٞىػؿاباهاو٪ٖااٛافػویا ا٩ىكٍٞىػػؿوصی،پیامعـصاحتیمىتٚ
ـػ،ایکهباػویارمٜويىػمٞىاکىیم.بلکهپیامعـػؿٝیهایىکهػؿملکى ٝاَحمباهماـمیگىوهبه با

کىؼویکیماوٜافػیگـیهموینت.پیامعـػؿمیـٍٞىػ،باهػؿملکٝاَحمویقهنتوفوؼگیمی
گاهومی ـاتبٝاَحمآ ـاتبآىاىامم ـگيتووقولامتکهبام رهاتىاىػوباؼیهیىىػوبلکهػؿب

ـاؿمیامتکهبه ـ٩ کىؼوهاّوی.وقولوصیػؿهمایهػویااوػؿٝایهصاالٕىؿحّمیباٝاَحماؿتعآب
رهتایهامتکهآعـ بـ٩لىباوعیا صاکموملٖانامتوبإهآوهاامؼیـیتفوؼگیػویاییبه
، 179، 178؛ همداو، ص11، ص7، ز1891؛ همدى، 411ص ،ثددف1131)همدى، باىؼاف٩ّى بـعىؿػاؿمی

، 41، ص3؛ ز111، ص1؛ ز111، ص1؛ ز411، ص1، ز1133، همدى، 418، 414، ص1171؛ همى، 411ص
 (.117، 391، 311، 311 ص،1131؛ همى، 189، 443، 19، ص7؛ ز413 ص،78

ـػه ـاػمىؿػبضج،تىریهیمت٦او باآونهماؽکـک ایماؿائهىاؼهاماتکاهػؿپامظبهو٪ؼوای
ىایؼػؿم٪ا ػ٥اٛ،ایهتىریهبهؽههبـمؼکهٍؼؿااحگىیػو٩ىمیؿابهتاـیهو;بیانامت:بؼیه

ـتـیهوىٛوصیمی ػهؼکهویػؿهمهاوضاایوصایباهایاهتعیایهاٝت٪ااػػاونتوایهويانمیب
ـانمی ـایهػؿوغنتیهوصییکهبهپیامع ػؿ:.کىاؼىؼه،٩ًٖٞاویافایهاحگىپیاـویومیوؼاؿػ.بىاب

ـاؿویآنامت:;وىینؼ:اػامهمی ـاػواىکالرّؼی٥ ایهپامظ٩اوٜکىىؼهوینت>فی
ـتعاهوصایػاؿػ،ػؿ اح٤ٍٓؼؿاحمتأحهیهؿوىهوناعتهکهاگـایهاحگىاعتَاًبهبهتاـیهم

ایامکىؼ.باامت٪َااییکاهمااػؿهماهآحااؿویػاىاتهمایـػؿرا وگىوهوقولوصیؿاتعییهمی
ـػهامت.یم ـایػیگـػؿراِ وصیبیانوک تىانگ٦تٍؼؿاتعییهػیگـیؿاب

بٓاگـایهػو٩ىكاعتَاًبهبهتـیهوىٛوصیػاؿوؼ،وگىوهامتکهػؿبنیاؿیافماىاؿِػ
ـههاولؿماحتووعّى ،صّتیػؿراییکهپیامعـػؿٝاحیػیگـوصی،به تـیهصااز واو٪ٖااٛرقب
کامتـمغهبگىییم،ػماتافهمانوصیتک٩ىمیؿاىاهؼیم؟اگـبغىاهیمػ٩ی٨افعل٨امت،ب

ـایمخاالػؿصاالؿوومیػؿمْامیهػیىیباوىیهت٦کیکیؿوبه ىاىیمکاهػؿبهتاـیهصاحاتٔبا
ـه ـهوؼاىتهوٝعاػ وتهزؼٓ،پیامعـافبهتـیهوىٛوصیبه مىؼىؼهباىؼوػؿراییکهصاحتمىتٚ

ـایاوپیؼاومیافعل٨بهیااو٪ٖاٛ ىؼهامتٔماوىؼرىلویااػاػوماتؼٓ،افػؿراا گىوهکاملب
ـهاهپاییه ـتایػؿواقولوصایپیاؼاتـوصیمنت٦یِىؼهباىؼ.اف٩ْاىاهؼیمکاهػؿب ایکاه٩ت
کيؼٔاگـبغىاهیمبااػبیا ٥لن٦یماغهىىػ،پیامعـويمبهآممانػاؿػواوتٚاؿوصیؿامیمی

ـػافػٓ،وحیافوصیععـیوینت.ایاهماىاؿػوٚـیاهٍاؼؿاؿاباابگىییم،پیامعـعىػبهٍٞىػمی پ
 (. 141، ص1181)شعفشی، :مافوؼؿومیهاییٝمی٨ؿوبهػىىاؿی

ایباهماىاؿػػیگاـوصایاىااؿهگىوهگىوهبایؼپامظػاػکهمالٍؼؿابهبهبغواولاىکالایه
ـافی،هایوصیؿاومإتملکمیالکومىػهامت.ایيانیکیافم ـػٍٔؼؿاحؼیهىای ،4584گی
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ؿوگااهیوصایبااوماإتکهومإتملکػؿمیانباىؼ،وصیامتوافایاهٓوهمیه469ً
کهوصیفباویػؿکىاؿوصیملکٝ٪لیامتوگاهیباومإتملکمخاحیوٕعیٞیامت.همیه

وصیامت.وحیاگـ ِٛ ٍاىؿ ٩نامیافوصیفباویػؿمیانوعاىاؼ،ػؿایاهٝ٪لیباىؼ،بهتـیهوى
 (.111، ص1، ز1133)همى، باىؼوصیامت،وحیبهتـیهوىٛوصیومی

کاه٩ابلیاتمٖاـس٩ىمیباىؼ؟همایهىىػکهوصیتکػؿمىؿػبغوػو بایؼگ٦تمگـمی
ـاؿمی ـػ،باٝجمیامتوایه٩ابلیتميمىلرؾبهاحهی٩ ـایگی پیاامعـىاىػکاه٩اىكٍاٞىػبا

ـػػوبتىاوؼباٝاحی ـاؿکىاؼ.افایاهمٖـسگ ـ٩ا ـتعهٝاَحماؿتعآب ـایوصایؿوومیتـیهم ىاىػکاهبا
ـاباـباااؿت٪اا و ـاکههاـوقوحایب ـاٟػاىتکه٩ىكٍٞىػػؿآنپیمىػهويؼهباىؼ>و مىؿػیؿام

ـ٥تهباىؼ.هماانٍٞىػوعیامتوومی ىؿکاهگ٦تاهىاؼ،ٕاىىػوقولباىؼوحیاؿت٪ا ٍىؿ وگ
ـایوعایؿاػؿٝقحاتوگىىاه ػاواؼواگاـػؿرااییوىایهگیـیمیمنتيکلتض٪٩٨ىكٍٞىػب

ـػ،میـٍٞىػهممٖـسومی ـایوعیىکلوگی ىىػ.او٪ٖاٛٙاهـیافعل٨ب
ػؿتلّ٪ایػیىایافوصای،ص٪اای٨ومٞااؿ٣اىکالػیگـیکهبـمالٍؼؿاواؿػىؼهایهامتکاه

تىاّقل;وویاق:تىقیال;و:اواقال;یابىاؼ.تٞاابیـکهافٝاَحمبازبهٝاَحممااػونتىاّقلمیوصیاویهنتىؼ
ـگقبهمٞىایوقوِلتزا٥یوینتىؼ،بـصنبٙهىؿ،بااٍاٞىػوواقوِل:احمالئکهوؿوسازمیه گـوهه

ـابتیوؼاؿػ>به ـئیالویااػیگاـایافایهمْاامیهػیىای،واقوویژهایىکهبىابـپاؿهعىػؿمىلویق٩ لرع
ـاهمی ویاژهمالئکباتيـی٦ا وآػابیویژههم ـِ ىؼهامات.ػؿوا٩اٜاگاـٍاؼؿاػؿٍاؼِػتٖعیا٨ِوٚا

ـ٩ّیوتىّقلعىػپیاامعـوواهمٞااؿ٣وصیااویٓ  ،7م، ز1891؛ همدى، 111، ص1، ز1133)همدى، عىیؤت
ـ بایؼتٞابیـػیىیؿاباحزمله( 49ص صملبـمزافکىؼ.بؼیهیاماتکاهبـآیا وؿوایا باىؼ،زر

ـائىای ـائِهمتَلومى٦َلح٦ٚییاحّعیآنؿاتأییؼکىىاؼ>٩ ـاهمامتکه٩ مافوکاؿایهصملهىگامی٥
ـایهبهوٚـمیکهومی ؿمؼاگـٍاؼؿاباههماانوٚـیاهرمهاىؿ٥الما٦ه،تىانؿّػپاییافآوهایا٥ت.بىاب

ـػػ،ػؿم٪اا هامیٞىیحابتبىػنو٦لوعیواوت٪المٞاؿ٣ ـاتبٝاحیبهػاوایباافگ ـایایػیاهوافم گ
)طدذسثدذنى اطال مرؿومتکهمـصى معقواؿیػؿصاىیهماغِهٍاؼؿاػؿتـامت.افایه٥لن٦هکامیاب

ـػوآنؿاتىریهکىؼ.ػؿٍؼػبـمی(49،ص 7م، ز1891، شیشثصی آیؼکهوقولمالئکؿاویقبپؾی
ؿمؼػؿبنیاؿیافآیا ،اؿت٪ا پیامعـؿابیاان٥ـماىػهاوًزبهوٚـمیپامظایهو٪ؼایهامتکه:

ػمتباىؼ.ایىکهػؿ٩ـآنمی یاابیباهص٪ی٪ات٩اـآناکاهػؿکتاابمکىاىناماتا٥ـمایؼىٓـ
ىىػورىِػکنایؿومٞلى مییابیورىػػاؿػ،افایهٕهاؿ امتواگـٕهاؿ باىؼ،امکانػمت

ـتعهورى ػیػمتیا٥تهامت،متىامببارهتٝ٪لیىؼهاماتکاهتىاوناتهامات،کهبهوىیهم
هُه َلُقهٓرآِو َكهّر ٕىؿکهػؿکتابمکىىنامتبیاباؼ:٩ـآنؿاآن هًٍو ال  وِن ّفهیّئَيْ ًُ هُه ّئاَلْ یّكتهاٍب َهٓك َمُطْ

ُريَو  .(78 -77(، 13)وثلعه )آلُمَطَىْ
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ص٪ی٪تٝ٪لیهم٩ابلػمتـمیوعىػ.ممکاهؿوؿمیؼ،افایهاگـومِٞتورىػیآنبهٝ٪لومی
ػهیمکهمگـبا٥ـىته،ص٪ی٪ت٩ـآنباهوصایامتگ٦تهىىػایهػؿ١یـافوصیامت.رىابمی

ٕاىؿٕعیٞایاؿت٪اا هامىىػ،بهىىػ؟اگـص٪ی٪ت٩ـآنبهوصیٝ٪لیٝـّهمیٝ٪لیٝـّهومی
ػمتصاٍلىؼهامت>وىنػؿایهآیهبه ِٓ یابیػاوؼواگـػمتیؿإهاؿ مییابٕىؿمٖل٨ىـ

ـاهممیبإهاؿ صاٍلىؼ،به ىىػ.ٕىؿٕعیٞیومٞتیػؿص٪ی٪تاونانبهوفانٝاَحمٝ٪ل٥
٥ـمایؼ٩ـآنیکص٪ی٪تحؼویامتوایهص٪ی٪تحؼویافواصیهصکیمٝلایماح٪اا یاایىکهمی

هَك لَ ىؼهامتوؿمىلاحلهآنؿاتلّ٪یومىػهامت هو آلُقهٓرآَو ّههٓى َلهُإٓو َدّكهّئَيْ )يمدل  ٍن یٍن َػّلهیُتَلَقْ

ـتعاهباىاؼوافایاهوایه٩ـآنػؿاّ احکتاباماتوحاؼویمی(3(، 47) رهاتافٝلاّىوراىػیوم
بـعىؿػاؿامت.صالاگـ٩اـآنباهص٪ی٪اتواح٪اا ىاىػوباهص٪ی٪اتػؿیا٥اتىاىػ،اّزوزباّؼ

ایؼتابتىاوؼص٪ی٪ِتحؼویؿاػؿیا٥تومایؼکهپیاؼاییص٪ی٪اِتباینتوعی،ورىػیٝاحیپیؼاوممی
ـتعهورىػیواؿت٪ا عىِػوعیمیحؼوی،زفمه ىاىػؿوتاوعیاؿت٪اا ویاباؼ،ومیباىؼ.افایهاهٝلّىم

ـػ. ـایآنٍىؿ گی کهوقولوصیب
ٰى یَيَها ٥ـمایؼکهیاػؿمىؿهوزممی ًَ ّطُ  َػّى آلَى ًٓ  ًَ َمُه َشهإّ  ًَدٰو یُ  وّئاَلْ َيٓد ّئٓو ُو ٰى یَػَلْ ًَ  ُإ آلُقه

ٰى  ًَ ٍة َفآضَت ٓػَلٰو  ُمي ّهَرْ
َ
ُفّ  اأٓل

ُ
ًَ ّباأٓل ٰو  َيُو َض  ُثَنْ َ َيا َفَتَإَلْ ًٓ ٓ َيهٰو یٓ َفَكاَو َقاَب َق

َ
ٓي  

َ
ٓيَدٰو ّئَلهٰو َػٓبهّإّه َهها  ّى  

َ
َفهأ

ٓيَدو
َ
ه٥٪أوقػیاکىاؼ،بلکاهػؿوهایات.یٞىیپیامعـوقػیکىؼوواهآوکا(11 - 1(، 11)يصن ) 

ـ٥تکهػؿایه ـاؿگ ـتعاهوراىػیتـافآنومیٍىؿ وقػیکوقػیکی٩ ىؼ.ٕع٨وىیهبیااوی،ٝلاّىم
ـتعه ـّ ػؿهىگا وصیػؿم ػهاؼػؿهاـوقوحای،ایافوصیمٖـساماتکاهایاهوياانمیوعیمک

ـ٥اته ـاتابگىوااگىناؿت٪اییهمورىػػاؿػ.ػؿوا٩اٜکنااویکاهٍااصبٝلامومٞ ناتىؼ،ػؿم
ـوؼوومیورىػیبهمـمی ـ٥تهباىاىؼب ـاؿوگ ـاتابىىػکهػؿاؿت٪ا ٩ وػؿٝایهصاالبتىاوىاؼباام

ـاؿکىىؼ. ـ٩ گىواگىنٝاَحماؿتعآب

 گیشی   ًتیجِ

ـاصلپىذ واماٖه،وصایگاوهبـعاىؿػاؿامات:وصایبایمالٍؼؿامٞت٪ؼامتکهوقولوصیافم
ـػ .بهوٚـمیٝ٪لی،وصیمخاحی ـایم ـایپیامعـووصیصّنیٕعیٞیب ؿمؼ،وصیصّنیٕعیٞیب

ـاػاتایکاهباـآناىکالامتومیاىکال،زا٩لکموىیهتعییىی،اگـوگىییمبی تىانبنایاؿیافای
واؿػىؼهامتؿاپامظػاػواحعتهبهتـیهتعییىیامتکهعىػؿابهمْمىنآیا وؿوایاا وقػیاک

هامت.ماعت
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