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 چکیده 

شناساندن ابعاد مختلف آن و دفاع منطقی از  در جامعه ما و لزوم«نبوت»با توجه به اهمیت موضوع 

، لذا باید با شناخت و آگاهی باشدکه یکی از اصول اساسی دین ما می دیدگاه تشیَع در مسأله نبوت

های مختلف جهان بیشتر از نظرات و دیدگاهای مختلف در مورد نبوت و پیشینه تاریخی آن در تمدن

اعتقادات خود در مورد نبوت در گستره جهانی دفاع کرده و  در قرون اخیر، بتوانیم به صورت منطقی از

 افکار جهانیان را درخصوص دین اسالم  تغییر دهیم. 

نوشته علی مبروک پیداست،  «التاریخ  النبوه من علم العقائد الی فلسفه»چنانچه از عنوان کتاب 

ی نبوت نظری از نو و کوشش های اصلی دین اسالم یعننویسنده در باب اول این کتاب به یکی از بنیان

های اگزیستانس و به در بازخوانی آن دارد و این کوشش وی در پرتو نظرات جدید زبانشناسی و فلسفه

رود و با رویکردی و بیشتر سیاسی سراغ بحث نبوت می های مدرناو با دغدغه باشد.ویژه هرمنوتیک می

پردازد. وی در این ت از نظر اشاعره و معتزله مینبو بیشتر هرمنوتیکی نه به مثابه یک متکلم به بررسی

گیرد و اختالفاتی که حتی در عرصه راه نظر معتزله و اشاعره را از ابتدا یعنی ریشه شناسی نبوت پی می

های اعتقادات هر کند تا در پشت ظاهر گفتار ایشان به نوعی به ریشهرا بررسی میوجود دارد، زبان 

رسد گیرد و به این نتیجه میت و ریشه شناسی لغوی آن را پی میاو نبو رد.گروه در مفهوم نبوت پی بب

-ه و معتزله و امامیه متفاوت میشود بین اشاعر، معنایی که از نبوت درک میکه بسته به موضع کالمی

ی نبأ را د . برای مثال در نظر مبروک اشاعره به خاطر اعتقاد به سیادت مطلق الهی بر انسان ریشهباش

میگزیند تا فعل ، فعل الهی باشد و حول محور اصطفا و انتخاب کسی نبی شود. در نظر وی این بر

ی نبی را از نباوة دانستند که شرافت شخص نبی را معتزله بودند که با کشف جوهر انسانی دین ریشه

-ر ایشان در خود دارد. و نبوت را حول محور مصلحت انسانی دانستند و از این رهیافت اعتزالی به نظ

 آید.در نمی ،آنگونه که نتیجه اشعری گری است -اسالم سلطه

-های قدیم و جدید به روش میثولوژی وابستهی پیشگوییرسد که همهتوان در نهایت به این نتیجه می

های طبیعی کامال با طبیعت است یعنی همگی باپرداختن به انسانیت خالص کامل شدند و پیشگویی

ی ادراک انسانی با تمایز از طبیعت که برای تسلط بر س پیشگویی ذاتی در سایهپیوستگی دارد و سپ

 کرد. و ذات به عنوان عامل اساسی در شناخت تحقق یافت.آن)طبیعت( الزم است، نمود پیدا 

ولوژی انسان به صورت زمینی خلق شده و سپس از پایین به باال یعنی از زمین به آسمان در روش میت

ولی در روش دینی انسان به صورت آسمانی خلق شده و سپس از آسمان به سوی  ،کندصعود پیدا می

کند و خواست خود را آید. به این معنی که خداوند خودش به کشف وحی خود اقدام میزمین فرود می

 گوید.ترین شکلهای نبوت خود از دهان انسان سخن میدهد و در پیشرفتهبه بشر مستقیماً انتقال می

-همگی به انجام اقدام خالص الهی آشکار شده)یهودیّت، مسیحیّت و اسالم( های سه گانهیشگوییاین پ



 ذ

الم به منصّه ظهور گذاشته پیشگوییهای روش دینی در نبوّت یهودی، نبوّت مسیحی و نبوّت اس .اند
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 :فصل اول 1

 کلیات تحقیق

 

 

 ئد اسالمیای در باب نبوت و اهمیت آن در عقامقدمه -1-1
و رسول و اشتقاق لفظ باشد، به بیان معانی مختلف از نبوت که موضوع مورد پژوهش میدر این ترجمه 

 های مختلف  اسالم و دیگر تمدنها و ادیان بزرگ جهان و نقش بنیادین نبوت در شکلنبی در فرقه

 شود.ز آن مطالب اشاره میی ااکه در اینجا به خالصه است،ها و افکار آنان پرداخته شدهگیری تمدن

از  «نبی». اما معتزله اشتقاق لفظ استگرفته شده«نباء»از « نبی» اشاعره معتقدند که لفظ 

یا  «نبوت»را جزء به شرط داشتن همزه نپذیرفتند. و بر این معتقدند که لفظ نبی از «نباء»

 باشد.به معنای باال رفتن می «نباوت»
تأثیر خود را در اعتقاد هر دو گروه در  «نبی»وه در مورد معنی لغوی و این تعریف متفاوت هر دو گر

و  «برگزیده شده»که اشاعره نبی را به معنای کسی که است و باعث شده ه جای گذاشتهمورد نبوت ب

و معتزله معتقدند که نبی به معنی باال رفتن و  ،صورت گرفته است محسوب کنند «بخشش به او»

، 1993علی مبروک، چاپ اول، :«خیالتار فلسفه الی العقائد علمالنبوه من » کتاب)ترقی کردن است

 (.17ص

برای رساندن  ها انتخاب وبنابراین به اعتقاد اشاعره نبی را خداوند به خواست خودش از میان انسان

مانند گفته  «سخن است و عمل نیست»گزیند و در این صورت نبی به معنای می پیامش به مردم بر

 . و اختالف میان اشاعره و معتزله در همین بحث آشکار می شود.«تو فرستاده منی»ند که خداو

وآن در لغت باید به معنای  «صفت فعل و عمل است»ی معتزله معتقدند که لفظ نبی نشان دهنده

 فلسفه الی العقائد علمالنبوه من » کتاب)باال رفتن و ترقی یافتن باشد نه بخشش و انتخاب کردن. 

 (.18، ص1993اول،:علی مبروک، چاپ «خیتارال

ینکه به رابطه ای نیست جزء اای صحیح لغوی و اصطالحی نبی چارهبنابراین برای فهمیدن معن

هایی که در جهان( توجه شود و با توجه به دیدگاه –انسان  –های هستی ) خدا استوار میان دایره

 .آنها را تحلیل و بررسی نمود ،ن شده استانسان( بیا –جهان  –ی میان )خدا رابطه با رابطه

معتقدند که عمل خدایی  و دانندقید و شرط میجهت که خداوند را سرور مطلق و بیاشاعره از آن 

پذیریم، قید و شرط باید آن را برا در آن نباید دنبال کنیم و بی بدون توجیه و غرض است و هیچ هدفی
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 –جهان  –های هستی )خدا های میان دایرهتزله به رابطهولی مع گراید.به بیهودگی و عشوائیت می

انسان( توجه خاصی داشتند و وجود خداوند را بدون وجود جهان و انسان قابل تصور ندانستند، بنابراین 

 منتهی به دارای هدف و حکمت در کارهای خداوند شدند.

 

 های علت یابی برای لفظ نبی :زمینه -1-1-1
ی آنها به معنای دور شد( به این خاطر است که در همه –معنی)خبر شد  های لفظ نبی بهعلل ریشه

ر داد و دور شد( جنبش بیان و انتقال اشاره دارد و این عنصر جنبش و انتقال باعث پیدایش معنی )خب

 ،باشد. و چون هر جنبش به معنای انتقال از حالتی به حالت دیگر است بنابراینبرای لفظ نبی می

ا توصیفش بعنوان جنبش به معنای انتقال وجود انسانی از حالتی به حالت دیگر است و معنای نبوت ب

جنبش معنا و مفهوم خاصی ندارد و  ،گیرد زیرا بدون زمانزمان صورت میاین جنبش در ظرف 

شود . و اما چه نوع از زمان جزئی از نبی به طبیعت زمانی آن دگرکون میاینچنین معنای پویا و ثابت 

دهد؟ آیا منظور از زمان نسبی است یا مطلق؟ اگر بخواهیم در جواب مطلق را برای را شکل می تطبیع

شود. و داشته و این باعث ایجاد تعارض میشود که نهایت مطلق نای میوت در نظر بگیریم که پدیدهنب

که نبوت را  شوداگر زمان را نسبی در نظر بگیریم باید نبوت، نسبی انسانی باشد واین امر باعث می

 بیعت نبوت نه مطلق است و نه نسبی. که ط ،رسیمنیم. و بنابراین به این نتیجه میجزئی و نسبی بدا

توانیم زمانوند بودن نبوت را نیز از او سلب کنیم در این صورت باید مطلق و نسبی بودن زمان ولی نمی

 الی العقائد علمالنبوه من » کتاب) ییم.برای نبوت را در هم بیامیزیم و آن را در هویَت واحد آشکار نما

 (.25-24-23، ص1993:علی مبروک، چاپ اول،«خیالتار فلسفه

باشد که بعد ه دارای دو بعد خارجی و داخلی میک ،پس باید نبوت را به دو قسم تقسیم کنیم

ست ، داخلی و درونی آن همان زمان مطلق نبوت است که وجهی از وجوه حقیقت الهی پنهان در ازل ا

اند . و است که علماء آن را به ارث برده کند و شامل جاودانگی علم  پیامبرانکه روی زمین تجلی می

ض بوجود جنبه خارجی آن نیز بعد نسبی زمان است، بنابراین نبوت هم جزئی است و هم کلی وتناق

رسیم که نتیجه می اینباشد. و به ه جهات آنها با یکدیگر متفاوت میشود  کآمده نیز اینگونه دفع می

ی مطلق است و از طرف دیگر چون با نبوت به شکل متعالی بر فراز تصاویر عملی وحی همان جنبه

-ارد ، جنبه نسبی زمان را شامل میهای هستی ارتباط دتاریخی و اجتماعی مشخص در دایره ساختار

-27-26، ص1993، چاپ اول،:علی مبروک«خیالتار فلسفه الی العقائد علمالنبوه من » کتاب) شود .

28.) 

ای را نشان میدهد که انسان به مقصد خود میرسد )نسبی رسیم که نبوت لحظهو به این نتیجه می

زمان( و مقاصد خداوند نیز همان را نشان میدهد )مطلق( و بنابراین نبوت نهایت و پایان مطلق ندارد و 

 آید.مار مین مسائل علم اصول فقه به شاندیشه مقاصد از مهمتری

اینچنین نقش انبیاء استوار در پاکسازی انسانها از لغزشهایی است که در طول زمان به طور دائم 

بنابراین نبوت حرکتی دائمی و جاری  ،وجود دارد و الزم است که این نقش تکرار و تداوم داشته باشد

-ای به مرحلهرا از مرحله دید بشرشود و این امر با شرع جییرات فراگیر در تاریخ نمایان میدر ایجاد تغ

 کند.ی دیگر منتقل می
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شود از جمله اینکه نبی کسی است که خداوند او را از از اینجا تفاوتهای میان نبی و رسول آشکار می

اش این است که آن را ه که به مردم برساند هرچند وظیفهکند ولی به او امر نکردفرامین الهی آگاه می

باشد و یا بینشی است ی ذات خود نبی میای است که برپایهبنابراین نبوت وحی ویژهبه مردم برساند . 

ای است که رسول براساس شود ولی رسالت وحی عامیانهی ذات خود منعکس میتنها بر پایهکه 

 ،شودپردازد و به او وحی مینبی به اصالح شرع گدشته می بینشی باید آن را به دیکران منعکس کند.

دارای کتاب و شرع جدید است  ولی رسول ،و الزم نیست که دارای کتاب باشدشود میرمان داده ناما ف

 العقائد علمالنبوه من » کتاب) بزرگ و تاریخی است. نقش نبی محدود است ولی نقش رسول،براین . بنا

 (30، ص1993:علی مبروک، چاپ اول،«خیالتار فلسفه الی

دهد کند و اینگونه نشان میمطلق از هم جدا نمی را به طورتفاوتهای بین نبی و رسول این دو 

باشد تر از نبی میبنابراین رسول عمومی ،که رسول باید از نبوت بگذرد و بعد به رسالت برسد

-می شود که آن جزئی و خصوصی تر میای باالتر از نبوت ای دیگر رسول لحظهولی از جنبه

ی د. و از این جنبه رسول خاص تر از نبی است و رابطهباشگردد و آن لحظه، جزئی از نبوت می

ی هر رسولی نبی است ولی یعن ،شودنبی و رسول( عموم و خصوص مطلق میبین آنها یعنی )

 الی العقائد علمالنبوه من » کتاب) ها رسول نیستند.ها رسول هستند و بعضی نبیبعضی نبی

 .(30، ص1993:علی مبروک، چاپ اول،«خیالتار فلسفه
ست، ولی از آن ا است و نبی جزئی ر از نبوت) نبی (و اشاعره معتقدند که رسالت )رسول( عمومی ت

ی گرفته شده که همان گیرنده «نبأ»تر است. ودر این صورت نبی از رسالت از جهت اهل آن خاص

-یت و این تمایز بین نبی و رسول می وحی عامیانه اسوحی خاص است و رسول همان دریافت کننده

در حالیکه از جهت اصطالح  ،معتزله تفاوتی بین نبی و رسول مشاهده نکردند مگر از جهت لغت باشد . 

اند را اشاعره بین نبی و رسول بیان کردهتفاوتی میان آن دو بیان نکردند و معتزله تفاوتی که 

دانند دلیل اصطالح میدلیلی بر تفاوت این دو نپذیرفتند، به این دلیل که آنچه را که اشاعره به عنوان 

ثابت و دائمی نیست زیرا داشتن فاصله دلیل بر تفاوت بین دو جنس نیست زیرا خداوند بین پیامبر 

معتزله   باشند.ه پیامبر اسالم نیز از انبیاء میاست در صورتی کدیگر پیامبران فاصله ایجاد کرده اسالم و

ست و هر دوی آنها در یک جهت باهم ارتباط دارند. تأکید دارند که تمایز بین )نبی و رسول( عقالنی نی

بنابراین بزرگان معتزله نبوت را به عنوان پاداشی بر یک عمل یا جایگاهی که مستحق عمل مخصوصی 

تواند به آن تعلق گیرد و رسول به نبوت می رسول همان شخصی است که مقام است معنا کردند. و

شود ، و به عبارت دیگر ی مقام نبوت میم آنها شایستهها و انجاخاطر قبول رسالت و تحمل سختی

 شود.اظافه میی ظاهری معنوی و دیگری از جنبهی ، یکی از جنبهو نبی هر دو به یک شخص رسول 

 

 نبی لفظی بیگانه -1-1-2

است و این اصل نبی از قبایل دیگر قرض گرفته شدهلفظی عبری است: لفظ عبری  –یک 

یری آن را دارد که معنای جدیدی را زبانهای دیگر، قابلیت و انعطاف پذعاره گرفته شده از است

نقشی  که معنای نبی همان طوریب ،ط استبه خود بگیرد و این تحول معنایی بدون قید و شر
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رساند . لفظ نبی برای اولین بار به پیروی از عهد قدیم به گیرد را میه میرا که لفظ نبی به عهد

ی میان خدا و انسان و بعد از آن خاطر نقش آن بعنوان شفیع و واسطهحضرت ابراهیم )ع( به 

 ی میان پروردگار و ملت در طور سینا داده شد.به حضرت موسی)ع( به خاطر واسطه
براین لفظ عبری نبی از نظر لغوی به معنای سخنگو با زبان گروه یا پروردگار است و شخص نبی بنا

-نبی هیچ گونه توانایی بر پیشگویی و غیبو  ،گویدسخن می که به جای دیگری )خداوند(کسی است 

از عصر صموئیل به د چنانکه بع ،یی پیدا کرد و متحول شدگویی ندارد و بعد از آن لفظ نبی تغییر معنا

شد.   پیشگویی و رؤیا پردازی است، گفتهآن )رائی ( یعنی فرد جنی کسی که قادر به  فردی که قبال به

به پیشگویی و غیبگویی تغییر پیدا کرد. مفهوم نبی برای  «خبر دادن»فظ نبوت از بنابراین مفهوم ل

شد. و محققان اتفاق نظر دارند که به معنای رؤیاپردازی به کار بردهاولین بار در زمان حضرت داوود 

 ی لغوی است و جایگاه شک و تردید فراوانی دارد.ی پیچیدهلفظ نبی دارای ریشه

آشوری و دوم  –أکادی  –اند: اول ی لغوی عبری نبی بیان کردههلمی برای ریشمحققان دو منبع ع

آشوری  –رسیم که لفظ عبری نبی وام گرفته شده از زبان مجاور )أکادی و به این نتیجه می عربی . –

و این نشان  .های مختلف استی رابطه زنده و پویای میان تمدنباشد. و این نشان دهندهعربی( می و

 ،های مجاور میداند صحیح نیستی آن است که تمدن یهودی که خود را بدون تأثیر از تمدندهدهن

 باشد.ها میبلکه کامال متأثر از دیگر تمدن

کند که با پیشگویی سخن ر یونان باستان به شخصی اشاره میلفظی یونانی است: لفظ نبی د-دو 

-استفاده از وحی  از خارج سخن می ارد که نبی باکند واین اعتقاد وجود دگوید و آن را تفسیر میمی

بلکه  ،گوید . بنابراین در یونان باستان ، نبی شخصی است که تنها سخنگو یا تبلیغ کننده نبوت نیست

ی مشتق باشد. و نبی به اقتضای شکل حوادث جاری از جنبهح دهنده آن نیز میتفسیر کننده و شر

گویی از آینده سخن پیشگویی و غیب کند و باود اشاره مینزدیک است واقع ش شدن به اتفاقی که

 گوید .نمی

اما با تحوّل به پیشگو و  ،شدابتدا به شاعران اطالق می(Nabi)لفظ التینی: لفظ التینی نبی  -سوم

با ساختار کامل آن به زبان التینی انتقال  (TTeoQyTys)لفظ یونانی نبی تعلیم دهنده نیز تعلّق گرفت.

 تمدّن التینی یونانی کامال تسلیم و مورد اشغال تمدّن یونانی و مسیحی گردید . یافته و

است که به نیابت از اهلل با پروردگار یدر واقع به معنای شخص Prophetلفظ انگلیسی : لفظ  -چهارم

 گوید . دیگری سخن می

بودن پدیده در تاریخ شود و یگانه ای جزئی از آن پدیده محسوب میاز آنجا که تاریخ هر پدیده 

ی پدیده به معنای اینکه گذشته ،استبنابراین تاریخ گسستنی نیست بلکه تکامل یافتنی ،آشکار است

ی حرکت نبّوت در تاریخ داللت خود را یا از اراده کند .تکامل یافتن آن را در زمان حال تشریح می

جه به این که لفظ نبی نیز داللت تاریخی کند و با توهای انسانی کسب میمطلق الهی و یا از خواسته

ی بحث نبوّت از علم العقائد به فلسفه ،کندی انسانی کسب میی الهی و یا از ارادهخود را یا از اراده

 ی تاریخ روی بیاوریم. کند و مجبوریم که به علم فلسفهتاریخ انتقال پیدا می

ه مخصوص یک ملت یا زمان خاصّ ک ،ای کلی و عمومی استسخن گفتن از نبوّت یک پدیده

 اند که به نیروی روحانی عطانیست، پس در هر زمان و مکانی به طور تقریبی الهام شدگانی ظهور کرده
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ی و یگانگی پدیده است.اساطیر وجود داشته این اعتقاد به نبوّت از عصراند و شده به آنها ایمان داشته

نبوّت -اول از: ندباشد که عبارتتاریخ می رای شواهد فراوانی درها و قبایل دانبوّت در میان تمامی زمان

ی مردم در ها از اهمّیت فراوانی برخوردار بود و عامهر مصر قدیم: از آنجایی که الهه در زندگی مصرید

شود که نبوّت نیاز شناختی را برای ملّت بازی آشکار می ،کردندانجام کارهای خود با الهه مشورت می

 نان )به عنوان نبوّت( نقش مهمی. و کاهت که به وجود خود ملّت متّصل استبلکه وجودی اس ،کندنمی

، که حرف باشدکردند . سپس نقش نبوی وابسته به کاهن )پیشگو( میهای اله ایفا میدر توجیه گفته

وحی در  یکرد . واین شیوه از زندگی یعنی مشورت گرفتن از اله بوسیلهمردم تفسیر می اله را برای

رسد سال بدون قطع و با روشی که هرگز تغییر پیدا نکرد استوار بود و به نظر می2000مصر برای مدّت 

 که اسالم به آن روش پایان داد . 

ای شود  که مهمترین مسألههای شرق قدیم مشخص مینبوّتهای شرق قدیم : از به جا مانده-دوم

ی دینی است . پیشگو و فال گیر ها را بیدار ساخت مسألهها را لمس کرد و وجدان آنکه شیفتگی شرقی

یکی از جوانب مهم دین را در بابل و آشور نشان داد و پیشگویی و فالگیری بیش از هر جای دیگر در 

ها در میان آنان بسیار و روش پیشگویی شته و اهمیّت فراوانی یافتههای قدیم رواج دامیان شرقی

ها دانیو در میان کل حیوان قربانی شدهبابل و آشور پیشگویی از طریق کبد . مثال در استهمتفاوت بود

هرین تحوّل بنابراین در سرزمین بین النَگرفت. ها صورت میی ستارهپیشگویی از طریق مشاهده

بدین  است،هو در این دوره نبوّت دارای طبیعت سیاسی گشت فی در طبیعت نبوّت نمایان شدهشگر

اما بخاطر  ،بخاطر مصلحت مردم و پیامبران ماری نیز بنام رب ،اسرائیل بنام رب صورت که پیامبران

. نبوّت عبری نقش فعالی را در ساخت حوادث سیاسی برای ملّت گفتندسخن می مصلحت خود رب

ولی  ،اسرائیل بازی کرد اما در نبوّتهای دیگر شرق قدیم خیلی توفیق چندانی در نقش سیاسی نداشت

 ری از جهتی و نبّوت شرق قدیم از سوی دیگر ارتباط وجود داشت.بین نبوّت عب

های شرق دور روح از طبیعت جدا نیست و اله نبوّتهای شرق دور)هند و چین(: در نبوّت -سوم

همان یگانه موجود طبیعی نسبت به روح و طبیعت است و خداوند به عنوان عقل کل و انسان بعنوان 

کل و عقل جزء جدایی وجود دارد و عقل جزء که انسان است ان عقل د و مینآیعقل جزء به حساب می

. بنابراین در هند تنها عبور از عقل جزء و رسیدن به کندعمل است و آگاهی آن را حس میقائم به 

آید و وحی خاص آنگونه که در زمان خاص به فرد خاّصی الهام عقل کل به عنوان نبوّت به حساب می

ی عقل کل وحی محسوب که تکامل و پیشرفت عقل جزء و رسیدن به مرحلهمدّ نظر نیست بل ،شود

در دین هندی  و شناخته شد ،شود و اینگونه بودا بعنوان پیامبر یعنی کسی که ذاتش را نورانی کردمی

-مان گوهر و باطن نامشخص و تنهاییگردد و روح هانسان به اصل وجود که همان روح خداست باز می

ن خالی تهی ، خالی است . بنابراین انسان برای اینکه به خداوند برسد باید خودش را که از مضمو ،است

بلکه دین  ،گی نیستپس دین هندی دین جدایی و بلند مرتبه ،خالی وتهی از هر چیزی گرداند

 برهمنان هندی انکار نبوّت را واجب کردند . ،هاییهمراهی و همرازی است و بنا بر نوشته

ه آسمان را طوالنی دیدند و رسیدن به عقل کل را از راه انسانی و زمینی معرفی ها رااما چینی

داد شد. و راه شناخت و دست کردند و اینگونه مفهوم انسان و طبیعت دو محور اساسی و اصلی قلم

 .گرفتتنها از طریق طبیعت صورت می یابی به حقیقت )پیشگویی(
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ای که بگونه ،ای داشتندبه پیشگویی و فالگیری توجه ویژه هاها: یونانینبوت در نزد یونانی -چهارم

شدند اما با گذشت زمان و تحول ایجاد شده به جایی رسیدند یامبران بهترین پیشگوها محسوب میپ

که علم و حکمت را جایگزین پیشگویی و الهام الهی دانستند. و برای اوَلین بار راهی به غیر از پیشگویی 

گردد و افالطون با استفاده از پیدا کردند. این تغییر به زمان افالطون باز می برای حل مشکالت خود

تواند به تمامی تمام نیروهای عقلیش به این مسأله جواب داد. و این ادعا را دارد که با تسلط بر خود می

ر یونان داند آگاهی یابد. البته روش دیگری هم داز طریق آنچه که می ،گویندچیزهایی که خدایان می

 کردند .باستان بود که از طریق حدس و حماسی پیشگویی می

ای رایج بوده نبوت در نزد اعراب قبل از اسالم: پیشگویی در اعراب قبل از اسالم نیز به گونه –پنجم 

های عرب قبل اند و  قابل تإکید است که پیشگوییکه فالسفه مسلمان در آن منبعی برای نبوت یافته

باشد. تا ی اقدام خالص انسانی که پاسخ الهی جوابی مستقیم به آن است وابسته میپایه از اسالم بر

های عرب قبل از اسالم است که او را ای از پیشگوییجاییکه نبوت پیامبر اسالم)ص( نیز نمونه

 بودند.پیشگویی کرده

ها در مقابل بالیای نهای قبایل ابتدایی: قبایل ابتدایی به علت عدم توانایی انساپیشگویی -ششم

دهد ، که طبیعت آنها را وادار به چنین اعتقادی ساخت ، که آن پیوستگی از انسان به خدا را نشان می

 است.انسان را تنها رها کرده و به سوی آسمان رفته

 نتیجه گیری :

ی های قدیم و جدید به روش میثولوژی پیشگوییرسد که همهتوان در نهایت به این نتیجه می

های طبیعی کامال با است یعنی همگی باپرداختن به انسانیت خالص کامل شدند و پیشگوییوابسته

ی ادراک انسانی با تمایز از طبیعت که برای طبیعت پیوستگی دارد و سپس پیشگویی ذاتی در سایه

 قق یافت.کرد. و ذات به عنوان عامل اساسی در شناخت تحآن)طبیعت( الزم است، نمود پیدا تسلط بر 

ولوژی انسان به صورت زمینی خلق شده و سپس از پایین به باال یعنی از زمین به در روش میت

ولی در روش دینی انسان به صورت آسمانی خلق شده و سپس از آسمان به  ،کندآسمان صعود پیدا می

و خواست کند آید. به این معنی که خداوند خودش به کشف وحی خود اقدام میسوی زمین فرود می

ترین شکلهای نبوت خود از دهان انسان سخن دهد و در پیشرفتهخود را به بشر مستقیمًا انتقال می

 گوید.می

همگی به انجام اقدام خالص الهی آشکار  مسیحیّت و اسالم( )یهودیّت،های سه گانهاین پیشگویی

الم به منّصه ظهور ت اسهای روش دینی در نبوّت یهودی، نبوّت مسیحی و نبوّپیشگویی .اندشده

 . اندشده گذاشته

 

 

 بیان مسأله  -1-2
نوشته  «التاریخ النبوة من علم العقائد الی فلسفه»کتاب  توضیح مسأله اصلی در این پژوهش ترجمه و

علی مبروک متفکر قرن حاضر و استاد دانشگاه القاهره مصر که مشغول به فعالیت برای آماده سازی و 



7 

 

زی ودیگری در ایاالت اندونکشور تر آن در ادفاز  یقرآنی که یک ن المللی مطالعاتسه بیراه اندازی مؤسَ

 باشد .متحده امریکا است می

التاریخ  النبوه من علم العقائد الی فلسفه -1تالیفات متعددی از ایشان موجود است که عبارتند از:

 -4د الحداثه بن الخیران و الباشا لعب -3عن االمامه و السیاسه و الخطاب التاریخی فی علم العقائد  -2

ثورات العرب،  و عالوه بر این دارای  - 5 «مجادله سیاسی و فرهنگی در اسالم  »السلطه و المقدس

مبروک یکی از  است. از آنجا کهه چاپ رسیدهباشند که در مجالت اهرام مصر بچندین مقاله می

اند، های مختلف فلسفی و کالمی داشتهزمینه های مختلفی درشد که فعالیتبافیلسوفان قرن حاضر می

 دارای یک رویکرد جدید فلسفی نسبت به مسأله نبوت هستند.

 

 

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق -1-3
در جامعه ما و لزوم شناساندن ابعاد مختلف آن برای جهانیان و دفاع «نبوت»با توجه به اهمیت موضوع 

شد تا شد ، ملزم دانستهبای از اصول اساسی دین ما میکه یک منطقی از دیدگاه تشیَع در مسأله نبوت

این موضوع به عنوان موضوع پایان نامه اینجانب انتخاب شود ، تا با استعانت از خداوند متعال برای 

کسب رضایت الهی و خدمت به جامعه اسالمی این پژوهش صورت گیرد تا بتوانیم با شناخت و آگاهی 

های مختلف جهان مختلف در مورد نبوت و پیشینه تاریخی آن در تمدن هایهبیشتر از نظرات و دیدگا

به صورت منطقی از اعتقادات خود در مورد نبوت در گستره جهانی دفاع  قرون اخیر بهتر و مؤثرتر در

 های آنان را به سوی دین خود متمایل سازیم.کرده و دل

 

 

 اهداف تحقیق -1-4
 در دین اسالم . «رسول»و  «نبوت»غنا بخشیدن به پژوهش انجام شده در مورد  .1

و بررسی  «التاریخ فلسفه النبوه من علم العقائد الی»در کتاب  «نبوت»های مختلف بررسی جنبه .2

 معنای لغوی و اصطالحی ، و ارتباط آن با کالم و تاریخ فلسفه.

 ی نبوت. معرفی یک رویکرد جدید به مسأله .3

 

 

 پیشینه تاریخی -1-5
تهای مختلف کشور هیچ گونه مقاله و ترجمه یا پژوهشی در مورد این اثر با توجه به تحقیقات در سای

 0گیردبه فارسی صورت نگرفته است و این پژوهش برای اولین بار در ایران صورت می
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 روش تحقیق -1-6
به روش  «فلسفه التاریخ نبوه من علم العقائد الیال»باب اول کتاب  در این پژوهش به ترجمه و توضیح

است. با توجه به فلسفی، کالمی و تاریخی بودن اثر مورد نظر، اصطالحات و لغات ته شدهپرداخ ادبی 

که برای ترجمه آن  ،باشدبکار رفته در آن بسیار مغلق و پیچیده بوده و دارای معانی بسیار مشکل می

گر به تنهایی و چون ترجمه از زبانی به زبان دی بودهو عربی نیاز به دقَت و تفحَص بسیار در زبان فارسی 

بنابراین مترجم مجبور به پیدا کردن مفاهیم و  ،باشدقادر به رساندن مفهوم اصلی به خوانندگان نمی

در پاورقی  ترجماست و عالوه بر این مهای متفاوت گردیدهنامهصطالحات مناسب معادل آن در لغتا

و همچنین مواردی که برای  توضیحات الزم را برای آشکار شدن مفهوم اصطالحات مبهم ارائه نموده

است. این پژوهش به علت فلسفی، کالمی و تاریخی معانی جمالت الزم بوده شرح داده درک بهتر

های فراوان و خاصی است تا بودنش که نشأت گرفته از یک دیدگاه جدید عربی بوده دارای پیچیدگی

یق کلمات و مفهوم جمالت صرف جایی که باعث گردیده مترجم زمان زیادی را برای دانستن معانی دق

 تا بتواند بیشترین امانت داری را نسبت به متن مورد پژوهش رعایت نماید.   ،کند
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 :فصل دوم 2

 «فلسفه التاریخ العقائد الیعلم النبوه من »ی باب اول کتاب ترجمه
 

 

 مقدمه -2-1

بجز در موارد - و هم چنین دیگر مباحث به طور کلیهای فلسفی معاصر در مباحث اسالمی پژوهش

در حال غرق شدن در حوزه شرح نویسی وحاشیه نویسی بر متون هستند؛ از این رو  تقریباَ  -اندک

واننده اشعری یا ابن سینا با خواننده مارکس یا سارتر تفاوت چندانی ندارد؛ زیرا هر یک از این دو خ

گروه پیرو روش و سبک یکسانی هستند. از این حیث که خوانندگان هر دو فلسفه می پندارند که 

ر خوانشی نه د -لعه با بهترین شرح محدود می شود. هدف نهایی تنها به عرضه داشتن متن  مورد مطا

های . تجربه غالب در خوانش-فراتر رود عمیق از متن که به شکلی اساسی از ظواهر و حواشی آن

تجربه یک طرفه و بی فایده است؛ این خوانش فقط  نوعی )Parapharasing)1شرح نویسی توضیحی 

 –ت که متن نتیجه آنهاس-تجربه متن است و حتی هنگامی که متن خارج از بسترهای تاریخی خود

منظورم این است که به  دهد؛یای از فحوای پنهان خود را از دست مشود، بخش عمدهخوانش می

چیزی خارج از ذات  است که بهدودیشود که گویی ساختارِِِ بسته و محای به متن نگریسته میگونه

یی بین دو دهد. ولی خوشبختانه نوع دیگری از خوانش وجود دارد که حکایت از رویاروخود ارجاع نمی

گفته ای است که در آن به دارد و این همان مواجهه –تجربه متن و تجربه شارح متن  –تجربه 

 شناساند.زندگی، خودش را می« دیلتای»

های افول والحق این رویکرد در پژوهش یکی ازدستاوردهای اساسی تمدنی است که بعد از سال

است. و بدین گونه از خود به جای گذاشته گذشتگانر متن و شروح آثار در خود تنها دست و پا زدن د

رسد که است. به نظر میب شرح و حاشیه نگاری فراتر نرفتهدر طول قرون متمادی این تمدن از چارچو

اند، در امانت داری و تقید به متن نهاده های غیر خیانت کاری که پا را فراتر از حداین شروح و خوانش

 اند که پیشتازی و رستگاری خود را تنها در وفاداری به ))نصی ((بلور یافتهی تمدنی تتاریخ از تجربه

هر زمانه -ه ی زمانداند که همان قرآن است، و چنین چیزی از ضرورت خوانش متن در پرتو تجربهمی

 پوشد . چشم می -اش که باشد

                                                           
1- paraphrase  :یعنی بازگویی و بیان مجدد متن به شکلی که معنا به شکلی دیگر بیان شود برای مقاصدی مثل وضوح رک

http://www.dictionary.com/browse/paraphrase .)مترجم( 

http://www.dictionary.com/browse/paraphrase
http://www.dictionary.com/browse/paraphrase
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توان در خالل ه میشود کدارای یک معنای ثابت مطلقی انگاشته می –مطابق این شروح  -چون متن 

ای نگریسته شود که ی عقلی محض((آن را شناخت، حال آنکه سزاوار است معنای متن به گونه))تجربه

 است، بوجود آورد.((  که خود ناگزیر امری نوشونده معنایی نو شونده در))قلب تجربه تاریخی

یند عقلی محض نیست، در مقابل، نوآوری این بحث ناشی از خصومت با شرح نویسی به عنوان فرا

-)تفسیر ساختار گرایانه(( نشأت میبلکه تا حدودی جدیت آن با عبور از چارچوب))شرح نویسی(( به)

کند، هر چند که گیرد؛ منظورم دست یابی به چیزی است که ))نص(( را در)) یک ساختار((روشن می

است، ولی  ن ساختار از طریق متنا رسیدن به ایباشد و لذر به نوعی در خود متن قرار گرفتهاین ساختا

 کند.تن و هم غیر آن را تفسیر میگیرد و به این خاطر هم مبن مایه خویش خارج از متن شکل میدر 

گیرد که در)) خوانش های خیانت کارانه به متون(( جا وجه دیگری از این نوآوری نشأت میو از همین

با عبور از)) خود آگاه(( متن به   -تعبیر امروزی به  -تمثل می یابد، و منظورم آن خوانشی است که 

آنچه متن به صورت مستقیم عرضه ))نا خودآگاه (( آن میرسد یعنی همان ژرف ساخت که در ورای 

جدا از تفسیر نیست؛ بدین معنا  -در این چار چوب-گردد. شایان ذکر است که شرح کند، پنهان میمی

بلکه میان این دو )تناوبی( مستمر  ،پی آن تفسیری بیابدکه در این بحث تنها شرحی نیست که در 

گر در این دو مفهوم از نقد معاصر بویژه ))لوسین شود که پژوهشدارد. به رسم امانتداری اقرار میوجود 

لدمان گرفته شده وگولدمان (( بهره برده است. البته این بدین معنا نیست که روش شناسی فقط از گ

 های بیشماری از هگل ، فویرباخ ، و غیره در این پژوهش قویاً حضور دارد.است. در واقع بازتاب

است. ه این موضوعات اختیار تام نداشتهدر هم -گر و یا پژوهش -باید خاطر نشان کرد که پژوهش 

تنگاتنگ ( است. و چون به نظر  ی سختی )موضع متمدنانهطرفانهواقع این رویکرد یکی از نتایج بیدر 

که این ))تنگنا(( برآمده از نبود ))تاریخی((و ))بشری(( در حافظه معاصر با آن تمدن است، رسد می

یِ پنهان وآشکارسازی بنیاد آن از پس این رویکرد ضرورتی علمی در تالش برای شفاف سازی گذشته

ی طریق پرداختن به مبحث خاصی با عنوان )نبوت( در علمی است که آن علم تاحدود زیادی نتیجه

اصیل فلسفی همان تمدن است؛ منظورم علم کالم است. و در اینجا الزم است بدانید که ساختار 

تاریخی و انسانی در آگاهی ثابت از آن تمدن  با استعاره گرفتن آن دو)زبان و تاریخ( از دیگری تحقق 

ین قرار دادن آید. واینچنختار آنها در گذشته خود بوجود میبلکه در گذر باز گرداندن سا ،نمی یابد

جاری شدن از عمق گذشته وصل به جای قطع حاصل می شود و نیز جداسازی نوگرایی در وجود آن با 

تقسیم کند که  را به دو قسممحقق و بحث کننده واجب است که بحث و تحقیق  بر و شود.نمایان می

 )انسانی و تاریخی( 1اگر چه ابتدا لزوم شفاف سازی طبیعت آنتروپولوژی ،هایی استهر باب شامل فصل

 تا امکان کشف در پشت ساختار اعتقادی آن )تئولوژی( است،نسبت به نبوت برای همه آشکار شده

گردد. و اینچنین باب اول به رصد و بررسی ساختار ت به این طبیعت آنتروپولوژی میسرنسب

تفکر معاصر اهمیت دور  که در–آنتروپولوژی عام نسبت به نبوت با استفاده از دو مقوله زبان و تاریخ

زبان از آن جهت که با نظم و روشی مخفیانه در آن  است،اختصاص یافته -آن دو نمایان شده دراز

                                                           
1- nthropologyA است، البته مبروک این های علوم اجتماعی جدیدی است و در معنای خاص آن از شاخهبه معنای انسان شناس

نظر ندارد و انسان شناسی را به طور عام منظور دارد و به هر حال چون در متن او خود واژه األنثروبولوجیة را به  معنای خاص را مدّ 
 شد در ترجمه هم ضبط فارسی آن یعنی آنتروپولوژی به کار رود. )مترجم(کار برده است، ترجیح داده 
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گذارد و تاریخ  بعنوان ابزاری برای ارائه تجربه تکوینی از آن روش و در ادامه انسانیت و تاریخ تأثیرمی

 شود.می نمایان ،کندرا ظاهر می اهر آن که زمانی آنرادر بر خورد و جدا سازی روش و ظ

کالم اسالمی آن اختصاص ی ویژه نبوت یعنی رصد کردن ساختار و اما باب دوم  به ساختار إعتقاد

بوجود آمدن بحث اعتقادی  ،به ینگاه ول آندارد. و این باب به سه فصل تقسیم می شود که فصل ا

امام  شأ آشکار شدن نظریه شیعه در موردآن بحث اعتقاد کالمی که من -کالمی در نبوت اختصاص دارد

که در آن  1هاییها به فراخواناست که ساختار فراخوان. و الزم بوده-باشدو نیز جریان انکار نبوت می

-که با مقام نبوّت رقابت داشته]رسانید[ای سیاسی بود به عقیده دینی آن شیعه امامت را  تنها نظریّه

و آن گردد آن در جریان انکار نبوّت ظاهر میانهایی که در محدوده است، باز گردانده شود، و فراخو

دهد، و همچنین در تداوم اش نشان میاست که آن را در محدودهبخاطر کشف طبیعت غیر یکسانی

ها اختصاص امّا فصل دوم از این باب به نبوّت در نزد أشعری باشد.می بحث اعتقادی در مورد نبوّت

جا برای خوانش ))ناخودآگاه(( روش أشعری و دنبال کردن بنیان عمیقی که یافته و محقق در این

 است.بنیانی منّظم می سازد،تالش کرده مباحث متفاوت آن در یک ساختار

امّا فصل آخر از این باب به خواندن معتزله، خواندنی که ترّقی وبه کمال رساندن الزمه آن است،  

د هر چیزی، از بنیانی پرده بر روش و نظم معتزلی با وجو اختصاص دارد. و آن از این جهت است که

بحث و تحقیق و هدف آن  ،شود و آن قصدر زدن تاریخی و انسانی متحوّل میدارد که فهم آن با کنامی

 است. 

و در آخر، از جهت امانتداری، باید اعتراف کنم  که در این بحث و تحقیق  اگر تعقّل و حوصله و 

دیق و شریف استاد بزرگوار دکتر یحیی هویدی که محقق با آن بر خورد کمک صادقانه دوست ص

 .یافتاشته نبود، شکل ثابت آن تحقق نمید

 

 

تفکّرنبّوت و ساختار آنتروپولوژی )انسانی( آن از نظر لغوی  -باب اوّل -2-2

 و تاریخی 
مضمون)) تاریخ(( با این  مفهوم ))واژه(( با این توصیف از آن که برای ایجاد روشی فراگیر وارد شده، و

رن شود که این قرن و قهایی شمرده میتوصیف که در قلمرو عمل انسانی است، از مهمترین مضمون

است. این دو مضمون معنای پربار و برتری را کشف کردند که بحثهای گذشته ما را به آن مجهّز کرده

شوند .  به طور اجبار سیراب  می کت آن دوبرفلسفی همراه با آن، هر چند به مقدار اندک، از مفهوم با

جدید ترین جریانهای فلسفی و سبک و روش آن با پیدایش مجموعه بحثهایی در 2تا آنجا که یکی از 

با این توصیف که عملی است که همیشه با  –که زبان   ه آخر رسید. و آن به این  سببمحدوده زبان ب

ی به آنچه که از آن عبورکرده و می گذرد ، تبدیل می شود. مانندهر عمل –فعالیّت انسان ارتباط دارد 

شأن هر عمل انسانی را در میان ساختار آن و روابط استوار میان عناصر آن و آنچه که در برابر  –همانا 

                                                           
 تداعیات  -1
 .های عمومی آنو کشف زبان –فردیناند دی سوسیر  –های اساسی که روش او از میان بحثها پیداست راه-2 
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ود  فروتنی میکند، نمایان دگرگونی متصّل و پیوسته از نظر روش و ساختار فراگیر نسبت به وج

شود ای نیست که جزء به ذات خود تبدیل نمیای و بستههیچگاه ساختاره اشاره براین زبان. بنامیسازد

و وسیع را  ای است که روش کلیی بیند بلکه بعنوان ساختار گشادهآن را م1چنانکه فیلسوف تحلیلی 

 مطالعه لغوی ما را در برابر وجود دیالکتیکی و فراگیر قرار »کند. و بر اساس آندر تبیین آن آشکار می

. و اگر زبان آن توانایی را دارد که به وجودی فراگیر تبدیل شود که از آن عبور می کند پس 2«می دهد

کند و معنای تحت اللفظی به آن اشاره مینگاه علمی نسبت به زبان تنها به معنایی قانع نمی شود که 

در پوشش کلمات  » آنچه که بطور مستقیم برای ذهن آشکار می شود،بلکه برخالف آن الزم است که

، و 4یا به عبارتی از غزالی حقایق را از الفاظ بخواهیم 3«پیام بیشترین جوهریت و اصل بودن را بخواهیم

وجود دیالکتیکی فراگیر یا این پیام جوهری و اساسی که زبان ما را در برابر آن »جالب است که این 

کند چرا که به دور از آن ظاهر نمی شود،  هیچگاه ممکن نیست دور از زبان با ما برخورد ،قرار می دهد

بلکه شاید شایسته تر آن است که بگوییم در رشد و دگرگونی آن جز در طی رابطه جدلی آن با خود 

-به عنوان مثال همیشه رشد ساختار لغوی و دگرگونی وتحوّل آن در طی رابطه –زبان نمایان نمیشود 

شود. و این گونه است که زبان، ر پی آن است ظاهر میباثباتی که داش با این روش و نظم فراگیر و 

معنی را در حدّ توان خودش که به واسطه آن معنی، زبان را به وجود می آورد، ایجاد می کند. و آن، 

به معنای لغوی لفظ را نمایان می سازد گویی که آن چیزی است که در  5کم توجهی بررسی عقلی

ای مودار نمی شود بلکه در آن محدودها در عقل یا ذهن نذهن یا عقل ذخیره شده، پس معنی تنه

بدون توجه  نمودار می شود که در آن عقل با خود ساختار لغوی برخورد می کند، بنابراین همانا آن

شود و گویی که چیزی است که در ذهن ذخیره گردیده است، همراه با آن عمیق به معنی حاصل می

لغوی کامل می شود، و آن است که لفظ یا عالمت لغوی عبارت است که برخورد، بیرون از ساختار 

با مفهوم ذهنی و تصوّر یا همان مدلول   (Le Signifiant)است شکل آوایی یعنی همان دالّ 

                                                           
از زبان عادی است، و تنها از طریق زیرا کاربرد زبان خاص فلسفی غیر  ،در حقیقت پافشاری بر تفاوت بین دو تحلیل ضروری است-1

توان آن را کشف کرد، بلکه برای آنها دالیل فلسفیی وجود دارد که مدخلی در آن آنچه که بنائیون اعتقاد دارند مفهوم زبان عادی نمی
 نیست.

ی اشتراوس در این ، کلود لیف309، ص1983روجیه جارودی)روژه گارودی(. نظرات حول اإلنسان، ترجمه یحیی هویدی، القاهره -2 
آورد که در آنچه بعد از بیند. اما آن مثالی را میوجود خارج از ذهن را می –چه بسا متأثر از تمثیل کانتی  –وجود کامل دیالکتیکی 

خارج از ذهن نیست ، تا آنجا که گویی  –در خودش  –کانت بیان شده غیر ممکن گشت. تا جایی که هگل قائل به وجود فکری شیئ 
 گردد.یابد، باز میدر ذهن تحقق می –به خودش  –ه او به راهی که در آن شیئ فلسف

 .6. ص1981میشل فوکو. مقدمه ترجمه فرانسوی کتاب نیتشه. الفلسفة فی العصر المأساوی اإلغریقی، ترجمه: سهیل القش، بیروت،  3
 .33، ص1978نقل از : محمود رجب : اإلغتراب. اإلسکندریه،  4
. و این بررسی به سوی 25(، ص6، حاشیه)1969اولمان: دور کلمة فی اللغة. ترجمه : کمال محمد بشر. القاهره، چاپ دوم ستیفن  -5

رود که انسان اوالَ برای تکوین فکر عقلی برخواست و پس از آن به سوی زبان عبور کرد.، یا اینکه زبان عماَل در فکر این سخن می
باشد، تا جائیکه ابراین برای هر شیئی وجودی در عین)خارج(، وجودی در ذهن و وجودی در لفظ میبن»گردد، کردن به گذشته باز می

کند. نگاه است که لفظ به کدامیک از این معنا داللت میشود، پس به درستی تنظیم نشدهاین تأثیر در خود شیئ آشکار نمی
کند که . وآشکار است که این نظریه گمراه می51-50، ص1964 به:الغزالی:معیار العلم فی فن المنطق، چاپ حسین شرارة، بیروت

. از مهمترین شرط پوشاندن آن اطالق کامل بر آن است، و  -ولو در گسترش صورت  -فعل در غیاب لغت تمامی آن را بپوشاند
 گیرد. ساختار نظم لغوی را در بر می –ولو در گسترش صورت  -اینچنین بدون پوشاندن آن 


