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Abstract 
   The divine or naturalistic issue of prophecy has long been 

considered by theologians and has been studied under various 
headings. But it seems that there are still ambiguities in the 
wording of the issue and this theory has different interpretations. 
Through the present paper, which is presented with a descriptive-
analytical method and with the aim of Explaining and evaluating 
this issue, it is revealed that the theory of "divinity of prophecy" 
has two different interpretations. The first is against 
"constitutionalism" and the second is against "naturalism". The 
first interpretation is discussed among the people of Hadith and 
the adherents of justice, and the second interpretation is 
discussed among the adherents of justice and the philosophers. 
According to the people of Hadith and some Ash'arites, receiving 
the status of prophethood does not depend on any condition and 
is only subject to the providence of God. In contrast, the 
adherents of justice consider the reception of prophecy to be 
conditional on a series of conditions that make a person worthy 
of receiving this position. By accepting the "naturalism of 
prophecy", some philosophers depict the attainment of the status 
of prophecy based on a series of natural laws of the world and 
regarding special human talents, without the need for a 
component called ʻdivine selectionʼ. In the present article, all 
these cases are discussed. 

Keywords: Divine prophecy, natural prophecy, the giftedness of 
prophecy, the merit-based nature of prophecy. 
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 الهی و نبوت طبیعی بررسی نظریه نبوت 

   *  *آشتیانی مهري چنگی                       *محمدعلی اسماعیلی 
 چکیده 

دانان را برانگیخته بوده انگاري نبوت، از گذشته توجه الهیانگاري یا طبیعیي الهیمسأله
ابهاماتی  رسد همچنان در تحریر مسأله،  نظر میو با عناوین مختلفی بررسی شده است. اما به  

مشهود است و این نظریه تاب تقریرهاي مختلفی را دارد. از رهگذر جستار حاضر که با روش  
ي شود که نظریهتحلیلی و با هدف تحریر و ارزیابی این مسأله ارائه شده، آشکار می_توصیفی

دوم،  انگاري و تقریر  انگاري نبوت دو تقریر متفاوت دارد که تقریر اول، در مقابل مشروطالهی
ي تقریر اول و عدلیه و فالسفه  انگاري قرار دارد. اهل حدیث و عدلیه دربارهدر مقابل طبیعی 

کنند. به باور اهل حدیث و برخی اشاعره، دریافت مقام نبوت به ي تقریر دوم گفتگو میدرباره
هیچ شرطی وابسته نیست و تنها تابع مشیت خداست. در مقابل، عدلیه دریافت نبوت را به 

کند. برخی  ي دریافت این مقام میدانند که شخص را شایستهاي از شروط مشروط میسلسله
اي از قوانین  انگاري نبوت، رسیدن به مقام نبوت را براساس سلسلهفیلسوفان با پذیرش طبیعی

اي با  کنند، بدون اینکه به مؤلفهي انسانی تصویر میطبیعی جهان و ناظر به استعدادهاي ویژه
مقالهعنوا در  باشد.  نیاز  الهی  اصطفاي  همهن  حاضر،  بحث  ي  آن  از  و  بررسی  موارد،  این  ي 
 . شودمی

   .انگاري نبوتاستحقاقی انگاري نبوت،موهبتی نبوت طبیعی، نبوت الهی،واژگان کلیدي: 
  

  

 مقدمه  . 1
ي نبوت، وحی، عصمت، اعجاز و  مسائلی نظیر حقیقت نبوت، فلسفه«نبوت عام» سلسله 

این بر میمانند  در  را  ازجمله ها  که  آنگیرد  یا طبیعیها، مسألهي  «الهی  نبوت» ي  انگاري 
)،  389، ص1972میمون،  دانان یهودي (ابناست. این مسأله از گذشته در کانون بررسی الهی

) (اشعري،  70، ص1389آلتمن،  مسیحی  مسلمان  و  ص1400)  مفید،  227ق،  ق،  1413؛ 
بار  گردد و اولیني یونان باستان بازمیاین مسأله به دوره  ي. ریشه ) قرار داشته است64-63ص

ي «مُثُل» توضیحی  ذیمقراطیس، فیلسوف یونانی پیشاسقراطی، کوشید با استفاده از نظریه 
ي پیشگویی در رؤیا و مکانیسم طبیعی نبوت ارائه دهد. این تبیین طبیعی، در  طبیعی درباره
- 70، ص1389هاي ارسطو ادامه یافت (آلتمن،  وت، با پژوهشانگاري نبي الهیمقابل نظریه

فیلسوفان بعدي، به71 فیلسوفان مسلمان،) و  بهره  ویژه  به  با  ارسطو  فلسفی  نظام  از  گیري 
______________________________________________________________ 

.)مسؤول نویسنده  ( المصطفیهجامع المللیپژوهشگاه بین، اسالمی فلسفهدانشجوي دکتري  *  
mali.esm91@yahoo.com  

                                                   mehrichangi@yahoo.com  ، تهران، ایران.شریعتی  فنی دکتر  دانشکده  معارف اسالمی،مدرسی  گروه    استادیار  * *
 10/11/1400تاریخ پذیرش:                                                          27/10/1400تاریخ دریافت:  

mailto:mehrichangi@yahoo.com


  5    بررسی نظریه نبوت الهی و نبوت طبیعی 

،  1996ي فارابی (فارابی،  هاي گستردهتوان به تالش تکمیل این دیدگاه پرداختند که مثالً می
ابن89-88ص و  (ابن)  چنان223ص  ق،1400سینا،  سینا  کرد.  اشاره  مقابل،  )  در طرف  که 

تأکید بر الهینظریه  غالب متکلمان مسلمان با  ، تبیین فلسفی را نپذیرفتند  انگاري نبوتي 
 ). 218، ص8ق، ج1419؛ جرجانی،  12، ص4ق، ج1423آمدي،  ؛  64- 63ق، ص1413(مفید،  
اماتی در آن وجود  رسد همچنان ابهي این مسأله، به نظر میي گسترده رغم پیشینهعلی

دانان در بررسی این مسأله از آن بهره  ي آن تعبیرات مختلفی است که الهیدارد که ریشه 
انگاري نبوت» انگاري یا استحقاقیتوان از چنین تعبیراتی یاد کرد: «تفضلیاند که مثالً میبرده

ص 1413(مفید،   فخررازي،  64-63ق،  ج1420؛  ص8ق،  «اکتسابی261،  ی)،  ا  انگاري 
(غیراکتسابی نبوت»  ص1972حمیري،  انگاري  «موهبتی)264،  (آمدي،  ،  نبوت»  انگاري 

انگاري و  )، «احسانی227ق، ص 1400)، «جزاانگاري نبوت» (اشعري،  12، ص4ق، ج1423
نبوت»تشریفی ج1420(فخررازي،    انگاري  «مشیتی136ص  ،13ق،  و    انگاري)، 

(ابن غیرمشروط  نبوت»  ص1972میمون،  انگاري  ج1419جرجانی،  ؛  38،  ص8ق،   ،218  ،(
)، «نبوت 70، ص1389آلتمن،  ؛  389، ص1972میمون،  «نبوت طبیعی و نبوت الهی» (ابن

).  239ق، ص1422؛ فاضل مقداد،  95، ص1، ج1375آسمانی و نبوت نفسانی» (سهروردي،  
تنها  هاي مشترك، تمایزاتی اساسی با یکدیگر دارند که نهرغم برخی مؤلفهاین تعبیرات علی

بلکه در بررسی سخنان آن  آورده،  به وجود  این مسأله  را در  پدید  ابهاماتی  را  اشکاالتی  ها، 
استدالل برخی  و  مفید  که سخنان شیخ  است  نمونهآورده  از  فخررازي  آنهاي  هاست  هاي 

 پردازیم.  ها می) که در ادامه به آن19، ص22ق، ج1420، فخررازي، 63ق، ص1413(مفید، 
گرفته، میجستار   این مسأله شکل  تنقیح  و  تحریر  با هدف  با روش  حاضر که  کوشد 

هاي مطرح در آن را نیز تقریر و ارزیابی کند  تحلیلی، ضمن تحریر مسأله، دیدگاه_توصیفی 
الهی این باور است که  الهی و بر  تقریر دارد که علیانگاري نبوت در سخنان  رغم  دانان دو 

ي  هاي هریک در سایهکدیگر تمایزاتی اساسی دارد که مؤلفهپیوند مستحکم میانشان، با ی
 دهد: ها پاسخ میرو نوشتار حاضر به این پرسششود. ازایندیدگاه مقابلش آشکار می

«الهی نظریه.  1 «مشروطي  مقابل  در  مؤلفه انگاري»،  چه  نبوت»،  و  انگاري  دارد؟  هایی 
 ها چگونه است؟ارزیابی آن

ها  انگاري نبوت، چیست؟ و ارزیابی آن انگاري در مقابل طبیعیلهیي اهاي نظریهمؤلفه .  2
 چگونه است؟ 

 

 انگاري نبوت انگاري در مقابل مشروط الهی . 2
آیــا در دار پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه انگــاري نبــوت در اینجــا عهــدهالهی

جز برخــی شــروط عمــومی کــه آن را نیــز گونــه شــرطی (بــهدریافــت مقــام نبــوت، هیچ
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ــده ــا ع ــرح کردهتنه ــه عالوهاي مط ــا اینک ــت، ی ــد) الزم نیس ــد ان ــومی، بای ــروط عم ــر ش ب
 اي از شرائط خاص را نیز داشته باشد؟ سلسله

اه این مســأله میــان اهــل حــدیث و اشــاعره و عدلیــه مطــرح اســت؛ گــروه نخســت، دیــدگ
ــدگاه دوم را پذیرفته ــه دی ــر اول و عدلی ــی منک ــدگاه نخســت، وقت ــه دی ــدیهی اســت ک ــد. ب ان

ــرار می ــز ق ــدگاه فیلســوفان نی ــل دی ــالتبع در مقاب ــه شــرطی باشــد، ب ــن هرگون ــا ای ــرد، ام گی
 تقابل، بالتبع است. درهرصورت، تقریر این دو دیدگاه از این قرار است:

 الهی انگاري . 1.  2
گونه شرطی وابسته اعره بر این باورند که دریافت مقام نبوت به هیچاهل حدیث و برخی اش

کند، بدون  نیست و تنها تابع مشیت خداست. خدا به هرکس که بخواهد این مقام را عطا می
فخررازي، ؛  12، ص4ق، ج1423اینکه لزوماً در او ویژگی خاصی وجود داشته باشد (آمدي،  

انگاري ). گاهی این دیدگاه، «تفضلی218، ص8ق، ج1419جرجانی،  ؛  136، ص13ق، ج1420
اند، اما خدا  ها در دریافت نبوت یکسان ي انسانشود؛ با این توضیح که همهنبوت» نامیده می

 ). 169، ص1م، ج1983؛ ابوالسعود، 396، ص1ق، ج1415کند (آلوسی، به برخی تفضل می
 کند: گونه تقریر میعضدالدین ایجی این دیدگاه را این

اللّه یختص برحمته من یشاء من عباده»    «و الیشترط فیه شرط و  استعداد بل 
 ). 218، ص8ق، ج1419(جرجانی، 

دهد  گونه شرح می در سیاق نفی، بیانگر عمومیت است. جرجانی این عبارت را این  نکره
ریاضت قبیل  (از  اکتسابی  نه شرط  نبوت  دریافت  در  مجاهدتکه  و  نه  ها  است،  مطرح  ها) 

کنند، بلکه تنها به موهبت  شروطی که فیلسوفان مطرح میادات ذاتی (از قبیل سلسله استعد
 ). 218، ص8ق، ج1419و مشیت خدا وابسته است (جرجانی، 

کند  ي حقیقت نبوت ترسیم میدرباره  الدین آمدي نیز در همین راستا، چهار دیدگاهسیف 
آن  نخستین  کمکه  ویژگی  سه  که  است  فیلسوفان  دیدگاه  «قوه«قوه  الِها  عاقله»،  ي  ي 
«قوه و  مطرح میمتخیله»  را  را ي حساسه»  نبوت  مقام  دیدگاه،  این  نقد  کنند. وي ضمن 

بلکه تنها    هاي ذاتی یا عرضی نفس نبی در آن نقشی ندارد،داند که ویژگی«موهبت الهی» می
 به موهبت الهی وابسته است:

رهم من أن النبوة لیست راجعۀ  «الحق ما ذهب إلیه أهل الحق من األشاعرة و غی
إلى ذاتىّ من ذاتیّات النّبی، و ال إلى عرض من أعراضه المکتسبۀ له. بل هى موهبۀ 

تعالى و نعمۀ منه على عبده، و حاصلها یرجع إلى قول اهللا عزوجل لمن اصطفاه    من اهللا
 ). 12، ص4ق، ج1423من عباده: أرسلتک» (آمدي، 
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با دیدگاه فیلسوفان که در این سخن آمدي به آن اشاره    گفتنی است که تقابل این دیدگاه
ازاین کردهشد،  مطرح  نبوت  دریافت  براي  شروطی  فیلسوفان  فقط  که  نیست  بلکه  رو  اند، 

عام، مستلزم نفی خاص  انگاري را رد میروست که اشاعره مطلق مشروطازاین  کنند و نفی 
 شود. ه میاست؛ بنابراین شامل دیدگاه فیلسوفان و متکلمان عدلی

پذیري افعال الهی  تعلیل  درهرصورت، این دیدگاه بر «امکان ترجیح بدون مرجح» و «نفی 
گونه  به اغراض» استوار است که در جاي خودش بررسی شده است. فخررازي این دیدگاه را این

ها تفاوتی نیست، بنابراین تعلق  اند و میان آنها یکسانکند که تمام نفوس انسانتقریر می
،  13ق، ج1420(فخررازي،  ها صرفاً تشریف و تفضل الهی است  نبوت و رسالت به برخی از آن

 . )136ص
دیدگاه   این  اثبات  براي  آیه ایجی  (انعام:  به  رِسالَتَهُ»  یَجْعَلُ  حَیْثُ  أَعْلَمُ  «اللَّهُ    ) 124ي 

یش  تنها بر مدعاکه این آیه نهدرحالی  )؛218، ص8ق، ج1419(جرجانی،    شودمتمسک می
اثبات بلکه  ندارد،  تقریرش در دیدگاه بعدي میکنندهداللت  آید.  ي دیدگاه رقیب است که 

)، سیالکوتی در حاشیه،  (همانرو جرجانی در شرح، داللت آن بر مدعا را مبهم دانسته  ازاین 
 داند (همان). آن را بیانگر اثبات دیدگاه رقیب می

) تمسک کرده؛  73دِ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشاء» (آل عمران:  ي «قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِیَفخررازي به آیه
به این صورت که در اینجا، مقصود از فضل، به قرینه سیاق، نبوت است و چون به مشیت الهی  

). این در حالی  261، ص8ج  ق، 1420فخررازي،  وابسته شده، پس تفضلی است، نه استحقاقی ( 
الهی با موهبت اي ندارد؛ زیرا مشیت خدا انگاري هیچ مالزمهیاست که وابستگی به مشیت 

بقیه بی براساس  و  نیست  زخرف:  حساب  (نظیر:  آیات  بقره:  32-31ي  زمر:  120؛  )،،  65؛ 
به آنویژگی نیز در جایی دیگر  پیامبران شرط است که خود فخررزاي  اعتراف  هایی در  ها 

 ) ادامه می  ) 137-136، ص13ج،  ق 1420فخررازي،  کرده است  به  و در  آید. وي همچنین 
لِما یُوحىآیه  فَاسْتَمِعْ  اخْتَرْتُکَ  أَنَا  این  )، بر مدعایش استدالل می13» (طه:  ي «وَ  به  کند؛ 

،  22، جق 1420فخررازي،  تقریر که دریافت وحی براساس اختیار خدا بوده، نه ویژگی پیامبر (
 شود.  ). پاسخ این مطلب نیز از مطلب پیش آشکار می19ص

 انگاري نبوت . مشروط2.  2 
اي از شروط عدلیه، در مقابل اهل حدیث و اشاعره، دریافت نبوت را مشروط به سلسله 

؛  2ق، ص1250کند (شریف مرتضی،  ي دریافت این مقام میدانند که شخص را شایسته می
ج 1407زمخشري،   ص2ق،  حلی،  63،  عالمه  نظیر 349ص  ق،1413؛  اشاعره،  برخی   .(

(بیضاوي،  ) و نیز بیضاوي 136، ص13ق، ج1420ازي، در برخی سخنانشان (فخررازي، فخرر
ج1418 ص2ق،  پذیرفته  )181،  را  دیدگاه  نیز    کهچنان  اند؛این  معاصر  نومعتزلیان  برخی 
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اند (حنفی،  اند و دیدگاه حاضر را پذیرفتهي دیدگاه پیشین را ترجیح بدون مرجح دانستهالزمه
 . )234، ص4تا، جبی

پذیري  ي ترجیح بدون مرجح» و «تعلیلبر «استحاله سازي این دیدگاه، عالوهموجه   براي
توان به آیات و روایات تمسک کرد که به ذکر چند نمونه بسنده  افعال خدا به غایات»، می

 کنیم: می
وتِیَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ  مِثْلَ ما أُ ي «وَ إِذا جاءَتْهُمْ آیَۀٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتىمطابق آیه

رِسالَتَه  یَجْعَلُ  (انعام:  حَیْثُ  (انعام:  124»  مُجْرِمیها»  «أَکابِرَ  قرآن  تعبیر  به  و  )، سران شرك 
ها وابسته است؛ پنداشتند که احراز مقام رسالت و رهبرى به سن و مال و مانند این) می123

ز حضرت محمد (ص) سزاوارتر به نبوت است، تا اینکه مغیره مدعی بود که ارو ولیدبناز این 
(فخررازي،   شد  نازل  آیه  ج1420این  ابن136، ص13ق،  ج1422جوزي،  ؛  ).  75، ص2ق، 

هایی است که  براساس این آیه، دریافت نبوت به سن و مال وابسته نیست، بلکه مرهون لیاقت
هاي مخصوص در  زوم وجود ویژگیها آگاه است. فخررازي داللت آیه بر لتنها خدا از وجود آن

پیامبران را پذیرفته، تأمل در این آیه را نمایانگر اشتراط اموري نظیر دوري از مکر، فریب و  
می (فخررازي،  حسد  ج1420داند  ص13ق،  را    ). 136-137،  آیه  این  نزول  شأن  بیضاوي 

بود، اما به    ي خودداند که مدعی لزوم نزول وحی بر قبیلهگفتگوي ابوجهل با عبدمناف می
،  2ق، ج1418داند (بیضاوي،  باور بیضاوي، این آیه دریافت نبوت را مرهون فضائل نفسانی می

 ).181ص
أَ هُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ    َعظیم  رَجُلٍ مِنَ الْقَرْیَتَیْنِ  ي «وَ قالُوا لَوْ ال نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلىآیه 

بَیْنَهُ قَسَمْنا  نَحْنُ  (زخرف:  رَبِّکَ  الدُّنْیا»  الْحَیاةِ  فِی  مَعیشَتَهُمْ  بر همین مدعا  32-31مْ  نیز   (
و جاه می مال  را  برتري  آنان که مالك  دارد.  ولیدبنداللت  نظیر  و  دانستند، کسانی  مغیره 

هاي  که طبق این آیه، تقسیم نعمتپنداشتند، درحالیي نبوت میمسعود را شایسته بنعروه
ها، چه رسد به نعمت واالي نبوت که براساس است، نه خواست آن مادي براساس خواست خد
؛  630، ص27جق،  1420؛ فخررازي،  32، ص1ق، ج1403طبرسی،مال و مقام دنیوي نیست (

). آیات دیگري نیز بر این مدعا داللت دارد (مثالً رك. بقره:  98، ص18ق، ج1411طباطبایی،  
 ). 65؛ زمر: 120

شدن  ي برگزیدهمدعا داللت دارد؛ مثالً روایات فراوانی فلسفه   روایات فراوانی نیز بر این
هایی کرده است که در یک تقسیم،  آن را معلل به ویژگی  پیامبران به مقام نبوت را شرح داده،

 دو دسته است:  
ي آن، این کند که نمونهشدن پیامبر خاصی را بیان میي برگزیدهالف. روایاتی که فلسفه

 روایت است:
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َعبْدِاللَّهِ (ع) قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ َعزَّوَجَلَّ إِلَى مُوسَى (ع) أَنْ یَا مُوسَى! أَ تَدْرِي  أَبِی«َعنْ
تَبَارَكَ وَ   لِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ  بِکَلَامِی دُونَ خَلْقِی؟ قَالَ: یَا رَبِّ وَ  لِمَ اصْطَفَیْتُکَ 

إِنِّی قَلَّبْتُ ِعبَادِي ظَهْراً لِبَطْنٍ فَلَمْ أَجِدْ فِیهِمْ أَحَداً أَذَلَّ لِی نَفْساً    تَعَالَى إِلَیْهِ أَنْ یَا مُوسَى! 
 ). 123، ص 2ق، ج1407مِنْکَ» (کلینی، 

فلسفه که  روایاتی  برگزیدهب.  بازگو میي  را  پیامبران  مطلق  این حدیث  شدن  که  کند 
 هاي آن است: قدسی از نمونه

اطَّلَعْتُ یَا َعبْدِي فِی عِلْمِی عَلَى قُلُوبِ ِعبَادِي فَلَمْ أَرَ فِیهِمْ أَطْوَعَ لِی وَ لَا أَنْصَحَ  «إِنِّی  
ءَ حُجَّتِی لِخَلْقِی مِنْ أَنْبِیَائِی وَ رُسُلِی فَجَعَلْتُ لِذَلِکَ فِیهِمْ رُوحِی وَ کَلِمَتِی وَ أَلْزَمْتُهُمْ ِعبْ

 ).312، ص21، ج1362» (مجلسی،بَرَایَا بِرِسَالَتِی وَ وَحْیِیوَ اصْطَفَیْتُهُمْ عَلَى الْ
هایی  طبق این دو روایت، دادن مقام نبوت، بدون مالك نیست، بلکه مرهون وجود ویژگی

دیگران ممتاز می از  را  پیامبران  است  است که  آمده  نیز  روایات دیگري  در  مدعا  این  کند. 
 ). 399، ص18، ج1362؛ مجلسی،270، ص1ق، ج1378(صدوق، 

ي با مشرکان، اعطاي مقام نبوت را نه  در روایت دیگري، پیامبراکرم (ص) در مناظره
 کنند: مبنا، بلکه براساس عدل توصیف میبی

َعزَّوَجَلَّ مِمَّنْ یَخَافُ أَحَداً بِالنُّبُوَّةِ کَمَا تَخَافُهُ لِمَالِهِ وَ حَالِهِ... فَتَخُصُّهُ    -«.. لَیْسَ هُوَ 
  لِذَلِکَ، وَ لَا مِمَّنْ یُحِبُّ أَحَداً مَحَبَّۀَ الْهَوَى کَمَا تُحِبُّ، فَتُقَدِّمُ مَنْ لَا یَسْتَحِقُّ التَّقْدِیمَ... وَ 

 ). 32، ص1ق، ج1403إِنَّمَا مُعَامَلَتُهُ بِالْعَدْلِ» (طبرسی،
 

 اري نبوت انگانگاري و استحقاقی انگاري در مقابل طبیعی الهی  . 3
عهدهالهی اینجا  در  نبوت  که  انگاري  است  پرسش  این  به  پاسخ  پذیرش دار  فرض  با 
اي است گونهشرائط به ي پیشین (دیدگاه دوم)، آیا آن سلسلهانگاري نبوت در مسألهمشروط

ها  ها مساوي با حصول نبوت باشد (به این معنا که نبوت چیزي جز فعلیت آنکه تحقق آن
ي دیگري به نام «اصطفاي الهی» نیز مطرح است که بدون آن، شخص  نکه مؤلفهنباشد)، یا ای

دیگر، آیا شرائط مدنظر، علت تامه براي حصول نبوت است یا عبارترسد؟ بهبه این مقام نمی
 تنها در حد مقتضی است؟

غالب فالسفه و  است  و فالسفه مطرح  عدلیه  میان  بیشتر  پیشین دیدگاه  این مسأله  ي 
را   (فارابی،  پذیرفته نخست  ابن89-88، ص1996اند  متکلمان  223ق، ص1400سینا،  ؛  و   (

 ).239ق، ص1422فاضل مقداد،  ؛  64-63ق، ص 1413پذیرند (مفید،  عدلیه دیدگاه دوم را می
واژه از دو  این بحث،  تقریر  به  انداز زمینی» و «چشمي «چشمگاهی در  انداز آسمانی» 

برزمینی انداز فیلسوف، نظرگاه انسان نشستهرت که چشمشود؛ به این صونبوت بهره برده می
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است که با استمداد از عقل زمینی خویش سعی در فهم هستی دارد و به طبیعت و ماوراي 
شود تا وجه تفاوت پیامبر با دیگران،  نگرد. در این نوع نگاه تالش میآن، با نگاهی طبیعی می

نی او جستجو شود. در سوي دیگر، نگاه آسمانی  ها و اوصاف نفسادر درون پیامبر و در ویژگی
اندازي دینی به  رو، از چشمو ماورایی متکلم قرار دارد؛ چراکه کالم به تدین تعهد دارد و ازاین

می مسائل  بهتمام  گزینشنگرد.  که  است  انسانی  پیامبر  نگاه،  نوع  این  و    تبع  شده 
ت«انتخاب  را  نبوت  اصلی  حقیقت  از جانب خداوند،  ،  1386دهد (جوادي،  شکیل میشدن» 

 شود. نامیده میانگاري نبوت نیز موهبتی). این نظریه 59ص
 ها، چند نکته درخور توجه است:درهرصورت، پیش از تقریر دیدگاه

ق،  1413(مفید،    شودانگاري نامیده میتفضلی  انگاري نبوت در این محور،الهیگاهی  .  1
انگاري در محور پیشین متفاوت است؛  مفادش با تفضلی، اما باید توجه داشت که )64-63ص

نداشتن هاست، اما در اینجا بیانگر تمامیتنبودن نبوت به ویژگیزیرا در آنجا بیانگر مشروط
 هاست. آن ویژگی

مقابل  .  2 در  استحقاقیالهیگاهی  محور،  این  در  نبوت  داده  انگاري  قرار  نبوت  انگاري 
(مفید،  می ص 1413شود  طبیعی  ؛)64- 63ق،  که  است  این  مستلزم  دلیلش  نبوت  انگاري 

ي حصول نبوت بدانیم، واجد  انگاري آن است؛ زیرا وقتی شرائط مدنظر را علت تامهاستحقاقی
ها «مستحق» چنین مقامی است و تکویناً و براساس قوانین طبیعی، استحقاق چنین مقامی  آن 

 را دارد.
شود که دادن نبوت به برخی افراد بر سیر میگونه تفگاهی این انگاري نبوتاستحقاقی. 3

تواند بدهد یا  انگاري که به مشیت خدا وابسته است: میخدا واجب است؛ در مقابلِ تفضلی
). این در حالی است که در سخنان 312ص  ،32؛ ج261ص  ،8ق، ج1420فخررازي،  ندهد ( 

ی که متناسب با مقام  شود: الف. وجوب فقهمتکلمان امامیه، میان دو نوع وجوب تفکیک می
مولویت تشریعی است؛ ب. وجوب کالمی که بیانگر حسن فعل و مالئمتش با کمال فاعل است  

ي میان  ) و به وجود مالزمه350-349، ص1383الهیجی،  ؛ فیاض342ق، ص1405(طوسی،  
). معناي  197، ص1400گلپایگانی،  گردد (ربانیکمال ذاتی فاعل و صدور فعل حسن بازمی

 انگاري به چنین وجوبی ي خدا محال است؛ بنابراین تفسیر استحقاقیربارهنخست، د
انگاري که به مشیت خدا وابسته است، با وجوب نیز صحیح نیست. از دیگر سو، تفضلی

 اند؛ بنابراین در مقابل یکدیگر نیستند.جمعکالمی منافاتی ندارد و با یکدیگر قابل
انگاري نبوت به اینکه نبوت یک نعمت معنوى برخی اندیشوران ضمن تفسیر موهبتی.  4

کند، محل  هاي افراد، به هرکس که بخواهد عطا مىالهى است که خدا آن را طبق شایستگى
دهد؛  اند که نبوت مقام شامخى است که خدا به افراد خاصى میگونه تحریر کردهبحث را این 
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الهى است، یا چیزى است که  ایجاب    خواه بگوییم که آن نعمت، موهبت  انسان  شایستگى 
بعث رسل فعل خداست و قطعاً    ،کند که خدا چنین نعمتى را به او اعطا کند، درهرحالمى

بودن فاعل، دور از هر نوع عبث است؛ بنابراین مقتضاى هر دو قول این  خاطرحکیمفعل خدا به
باشد (سبحانی،   نبى موجود  در شخص  واقعى  باید مالکى  -171، ص3، ج1383است که 

ه است،  رسد که این اندیشمند صرفاً محور حاضر را کانون بررسی قرار داد). به نظر می172
را انکار    انگاران نبوت، هرگونه استعداد و ویژگی شخصکه مطابق محور اول، موهبتیحالیدر
 پذیرند. تعلیل فعل خدا به غایت و غرض را نمی کنند ومی

 پردازیم: ها میاکنون پس از تحریر مسأله، به تقریر و بررسی دیدگاه
 انگاري نبوت. طبیعی1.  3

گرفته  طبیعی الهی» شکل  «نبوت  مقابل  در  طبیعی»  «نبوت  محوریت  با  نبوت  انگاري 
) آلتمن  الکساندر  باور  به  مطالعات  -مجارستانی  استاد  ،)م1987–1906است.  آمریکایی 

پدیده یک  «نبوت  که  پرسش  این  عطیه یهودیت،  یا  است  طبیعی  دورهي  به  الهی؟»  ي  اي 
ویژه فیلسوفان  ) و فیلسوفان بعدي، به71-70، ص1389گردد (آلتمن،  کالسیک یونان بازمی

 گیري از نظام فلسفی ارسطو به تکمیل این دیدگاه پرداختند. ، با بهرهمسلمان
واژه این دیدگاه،  ي «طبیعی» است که الزم است بررسی شود. توماس  مفهوم محوري 

) طبیعی1274-1224آکوئیناس  نبوت  توضیح  در  واژه   ،م)  براي  تفسیر  ذکر  دو  طبیعی  ي 
 کند: می

گیرد. طبیعی به این معنا، در  الف. طبیعی چیزي است که از طبیعت شیء سرچشمه می
اساس افعال ناشی از طبیعت اشیا، «افعال طبیعی» و افعال ناشی  مقابل «ارادي» است و براین 

 ). 6، ص1ج ،1375 شود (رك. طوسی، ي موجودات، «افعال ارادي» نامیده میاز اراده 
ب. طبیعی بیانگر دریافت کماالت براساس استعدادهاي موجودات مختار است؛ بنابراین 

 ساز دریافت مراتب کمالی است.  ي استعدادها، و استعدادها زمینه«طبیعت اشخاص» زمینه 
دانند و بر این باورند که  به باور آکوئیناس، برخی نبوت طبیعی را به معناي نخست می

سمت باال  طور که حرکت آتش بهبینی آینده را دارد، همانعت نفس انسانی موهبت پیشطبی
در حالت طبیعی، نفس    پذیرد و معتقد است کهطبیعی است. آکوئیناس این دیدگاه را نمی

تواند از غیر راه بدیهیات، به علوم برسد. در نبوت طبیعی معناي دوم مدنظر است.  انسان نمی
ي انسانی است  ود از نبوت طبیعی، حصول نبوت براساس استعدادهاي ویژهاساس، مقصبراین

 ).  74، ص1389و بیانگر یک فرایند کامالً طبیعی است (آلتمن، 
انگاري نبوت دیدگاهی است که رسیدن به مقام  براساس این توضیح، مقصود از طبیعی

براساس سلسله  را  ننبوت  و  عالم هستی  بر  قوانین طبیعی حاکم  از  استعدادهاي  اي  به  اظر 
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ي دیگري به نام اصطفاي الهی  کند، بدون اینکه نیازمند افزودن مؤلفهي انسانی تصویر میویژه
دهد که به باور فیلسوفان، نبوت و اوامر و  گونه شرح میباشد. فاضل مقداد این دیدگاه را این

جردات متصل معجزات نبی همگی معلول خواص نفسانی اوست که در پی آن، نفس نبی به م
فاضل مقداد،  رسد، بدون اینکه خدا دستوري مطرح کرده باشد (شود و به مقام پیامبري میمی

 ). 240-239ق، ص1422
ي آن، دیدگاه  درهرصورت، این دیدگاه در میان فیلسوفان مسلمان پیروانی دارد که نمونه 

 کنیم: سیناست که به آن اشاره میفارابی و ابن
ي فلسفی وحی در میان حکیمان مسلمان،  گذار نظریهق)، بنیان339-259ابونصر فارابی (

ي عاقله؛ ب.  داند: الف. کمال قوهنبوت را مرهون وجود سه ویژگی اصلی در شخص نبی می
ي عماله. به باور وي، دریافت وحی همان اتصال به عقل  ي متخیله؛ ج. کمال قوهکمال قوه

 شود:مستفاد حاصل می فعال است که پس از حصول عقل منفعل و عقل 
«... یحصل له أوالً العقل المنفعل ثم أن یحصل له بعد ذلک العقل الذي یسمى  
المستفاد. فبحصول المستفاد یکون االتصال بالعقل الفعال... وهو الذي ینبغی أن یقال  
فیه: إنه یوحى إلیه... فهذه االفاضۀ الکائنۀ من العقل الفعال إلى العقل المنفعل، بأن  

 ).89-88، ص1996» (فارابی، سط بینهما العقل المستفاد، هو الوحییتو
ي حقائق از جانب عقل  براساس این عبارت، وحی چیزي جز اتصال به عقل فعال و افاضه

کند که نفس پس  گونه سخنش را تکمیل میاین   آراء اهل المدینۀ الفاضلۀفعال نیست. وي در  
شود و اگر  رسد و به عقل فعال متصل میمستفاد می  ي عقلي عقل بالفعل، به مرتبهاز مرتبه 

اش نیز ي متخیلهاش باشد و قوهاتصال به عقل فعال در هر دو جزء عقل نظري و عقل عملی
 ي وحی است: کنندهمتصل شود، چنین انسانی دریافت

المستفاد،   مادة  والمنفعل  المنفعل،  العقل  مادة  الطبیعیۀ  الهیئۀ  جعلت  «وإذا 
ء واحد، کان هذا االنسان هو  ادة العقل الفعّال، وأخذت جملۀ ذلک کشیوالمستفاد م

االنسان الذي حلّ فیه العقل الفعّال. وإذا حصل ذلک فی کال جزئی قوته الناطقۀ، وهما  
والعملیۀ، ثم فی قوته المتخیلۀ، کان هذا االنسان هو الذي یوحى إلیه» (فارابی،    النظریۀ
 ). 122-121، ص1995

عبا این  قوهطبق  دو  هر  کمال  دارد.  رت،  نقش  وحی  دریافت  در  عاقله،  و  متخیله  ي 
درهرصورت، آنچه مدنظر ماست، این نکته است که به باور فارابی، وحی همان اتصال نفس به  

 ي دیگري به نام اصطفاي الهی مطرح نیست.عقل فعال است و مؤلفه 
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ها  بندي و تنظیم آندستهگانه در نفس نبی و  هاي سهسینا نیز ضمن پذیرش ویژگیابن
)، وحی را یک فرایند طبیعی دانسته، آن را اتصال نفس نبی به عالم  116ص  ،1363سینا،  (ابن

 داند: عقل و دریافت حقایق ملکوتی از آن عالم می
«اما الوحى فانها داخلۀ فى تأثیر النفسانى فى النفسانى، اذ حقیقۀ الوحى هو االلقاء  

باذن اللّه تعالى فى النفوس البشریۀ المستعدة لقبول مثل هذا  الخفى من االمر العقلى  
 ).223ق، ص1400سینا، االلقاء.. وهذا االلقاء عقلى و اطالع و اظهار» (ابن

اند  این دیدگاه را پذیرفته  برخی فیلسوفان یهودي نیز به پیروي از فیلسوفان مسلمان، 
 پردازیم. که مختصراً به دیدگاه برخی از آنان می

(بنمیمون بنسىمو قرطبی  ابن1204-1135عبیداهللا  به  مشهور  دو  م)  یهودي،  میمون 
کند که براساس دیدگاه اول، خداوند  گونه ترسیم میدیدگاه نبوت الهی و نبوت طبیعی را این 

کند که  سواد و عامی باشد و فرقی نمیگزیند، هرچند بیهرکس را که بخواهد، به نبوت برمی
کوچک یا بزرگ باشد؛ البته باید انسانِ نسبتًا صالحی باشد و مشکل  آن شخص ازنظر سنی  

هاي عوام و جاهل و  میمون این نظریه را دیدگاه انساناخالقی خاصی هم نداشته باشد. ابن
ي نبوت  شناختی به مسألهداند. دیدگاه دوم با نگاه هستیمقبول برخی عوام شریعت یهود می

ها و شکوفایی  داند که تنها پس از ریاضتاالت وجودي مینگریسته و نبوت را کمالی از کم
می دست  به  انسانی  همهاستعدادهاي  براي  کمالی  چنین  که  است  بدیهی  انسانآید.  ها  ي 

نمی میحاصل  راه  بدان  کسانی  تنها  بلکه  زمینهشود،  که  هستییابند  در هاي  را  شناختی 
ایگاه اعتباري نیست که به هرکسی خودشان فراهم کرده باشند. بنابراین مقام نبوت یک ج

میمون، شخصی داده شود و فردي که این ویژگی را ندارد، به نبوت برگزیده شود و به تعبیر ابن 
میمون، براساس ). به باور ابن389، ص1972میمون،  شب بخوابد و صبح به پیامبري برسد (ابن

ه باشد، حتماً به مقام نبوت  هاي مذکور را در خودش فراهم کرداین رویکرد، هرکس که زمینه
هاي مناسب،  رسد؛ چون نبوت نوعی کمال در طبیعت انسانی است که پس از تحقق زمینه می

 یابد: در انسان فعلیت می
اکمل   «الشخص الفاضل الکامل فى نطقیاته وخلقیاته، اذا کانت قوته المتخیلۀ على 

اذ هذا کمال هو لنا بالطبع و  ماتکون و تهیأ التهیؤ الّذي ستسمعه، فانه یتنبأ ضرورة،  
 بحسب هذا الرأى ان یکون شخص یصلح للنبوة و یتهیأ لها و الیتنبأ» (همان).  الیصح

فیلسوفان یهودي، با تأثیرپذیري از حکیمان مسلمان،  نظریه  ي نبوت طبیعی را معموالً 
کرده اسحاق مطرح  مثالً  (بناند؛  اسرائیلی  پرآوازه 952-855سلیمان  پزشک  مم)،  و ي  صري 

سنخ فلسفه جزار، نبوت را همعمران و استاد ابنبنفیلسوف نوافالطونی یهودي، شاگرد اسحاق 
ي وحی با  داند. وي ضمن مقایسهدانسته، نوعی تزکیه و تعالی نفس و اتحاد با عقل فعال می
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ی  ي تعالداند و فرایند وحی را در سایهها را از یک سنخ میشناختی خواب، آن فرایند روان
می توضیح  نبی  ادراکی  (شرباك،  قواي  ص2004دهد  فیومى    بیرف  نتنئیل  ). 70-76، 

گرایانه، به تبیین  م) فیلسوف یهودي یمنى نیز با رویکرد فلسفی و طبیعت 561ي  درگذشته(
داند (همان،  هاي نفسانی شخص نبی را در دریافت وحی برجسته میپردازد و قابلیتنبوت می

 ).124-123ص
 انگاري نبوت الهی.  2.  3

اي از شروط مشروط است که در محور طبق این دیدگاه، دریافت مقام نبوت، به سلسله
ي ها پرداختیم، اما این شروط، علت تامه نیست و تحقق نبوت نیازمند مؤلفه پیشین به آن 

حادثه یک  نبوت  اینکه  نه  است،  الهی  اصطفاي  نام  به  همانند  دیگري  باشد  طبیعی  ي 
ازوکار طبیعی دارد). غالب متکلمان امامیه و معتزله این دیدگاه  ها (که یک سیافتن قوهفعلیت

 پردازیم:  ها میاند که به گزارش دیدگاه برخی از آنرا پذیرفته
انگاري نبوت اختصاص را به بررسی تفضلی یا استحقاقی  اوائل المقاالتشیخ مفید فصلی از  

 : کنیم داده که به دلیل اهمیتش، عین عبارت ایشان را نقل می
: و أقول إن تعلیق النبوة تفضل من اهللا  «القول فی النبوة؛ أ هی تفضل أو استحقاق 

فی   الموجبۀ  الخالل  اجتماع  و  عاقبته  بحمید  لعلمه  بکرامته  اختصه  من  على  تعالى 
الحکمۀ بنبوته فی التفضیل على من سواه. فأما التعظیم على القیام بالنبوة و التبجیل و  

بعلمه الذي ذکرناه. و هذا مذهب الجمهور من أهل االمامۀ  فرض الطاعۀ فذلک یستحق 
إلى   المعتزین  التناسخ  أصحاب  فیه  خالف  إنما  و  منها  النقل  أهل  و  فقهائنا  و جمیع 
االمامیۀ و غیرهم و وافقهم على ذلک من متکلمی االمامیۀ بنونوبخت و من اتبعهم بأسره  

ول بالتفضل فیها و أصحاب الحدیث  من المنتمین إلى الکالم. و جمهور المعتزلۀ على الق
 ). 64-63ق، ص1413» (مفید، بأسرهم على مثل هذا المقال

 در تجزیه و تحلیل این عبارت نکاتی درخور توجه است:
عبارت «إن تعلیق النبوة تفضل من اهللا تعالى» گویاي این است که دادن نبوت .  1

از جانب خداست؛ عبارت «على من اختصه بکرامته لعل مه بحمید عاقبته و اجتماع  تفضلی 
هاي فردي است الخالل الموجبۀ فی الحکمۀ بنبوته فی التفضیل على من سواه» گویاي ویژگی

کند. در نگاه آغازین، میان این دو عبارت ناسازگاري وجود دارد؛  که این مقام را دریافت می
ته باشد تا او  زیرا معناي تفضل این است که بدون اینکه ویژگی خاصی در شخص وجود داش

ي دریافت این مقام کند و در او نوعی استحقاق فراهم آورد، این مقام به او داده  را شایسته 
ي دریافت این  هایی دارد که او را شایستهکه طبق عبارت دوم، او ویژگیشده باشد. درحالی
و همان بحمقام کرده  «لعلمه  عبارت  بنابراین  است؛  دیگران شده  بر  تفضیلش  علت  مید ها 
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انگاري  انگاري نبوت باشد، بلکه برعکس، مناسب با استحقاقیتواند علت تفضلیعاقبته و...» نمی
 نبوت است. 

تفکیک  از  اشکال  است. این  گرفته  سرچشمه  پیشین  محور  از  محور  این  نکردن 
ي خدا بدون  انگاري در محور پیشین، به معناي «تعلق ارادهطور که گذشت، موهبتیهمان

انگاري در این محور، انگاري و تفضلیرو این اشکال مطرح شد. اما موهبتید؛ ازاین مرجح» بو
ها در حد مقتضی  هایی دارد، اما آنبه آن معنا نیست، بلکه به این معناست که شخص ویژگی

زیرا معناي تفضل در اینجا، اساس، میان این دو عبارت نیز ناسازگاري وجود ندارد؛  است؛ براین 
اراد بلکه  ي خدا بدون هیچهتعلق  پیشین مطرح است)،  گونه مرجحی نیست (که در محور 

از ویژگیسلسله  این ویژگیاي  اما  ها در حدي نیست که علت  هایی در شخص وجود دارد، 
رو نیازمند تفضل الهی است. درنتیجه، در اینجا، دیدگاه  ي دریافت مقام نبوت باشد؛ ازاینتامه

 فالسفه است، نه در ردیف دیدگاه اشاعره و اهل حدیث.   شیخ مفید در مقابل دیدگاه
ممکن است گفته شود میان عبارت «إن تعلیق النبوة تفضل من اهللا تعالى» و «فأما  .  2

ذکرناه»   الذي  بعلمه  یستحق  فذلک  الطاعۀ  فرض  و  التبجیل  و  بالنبوة  القیام  على  التعظیم 
اش  ساس استحقاقش باشد، الزمهناسازگاري وجود دارد؛ زیرا وقتی شایستگی تعظیمش برا

این است که دریافت مقام نبوت نیز براساس استحقاق اوست؛ زیرا بدیهی است که وقتی اصل  
اعطاي نبوت، تفضلی باشد، شایستگی تکریمش نیز تفضلی است. پاسخ این است که شخص 

شایستگی  انگاري  هایی دارد که مقتضی دریافت این مقام است و استحقاقیویژگینبی مجموعه
 رو میان این دو عبارت ناسازگاري وجود ندارد.ازاین  هاست؛تکریم نیز براساس همان ویژگی

روست که به باور آنان اعطاي مقام نبوت به شخص، دستاورد  مخالفت اهل تناسخ ازاین.  3
ي گذشته است؛ کارهایی که او را مستحق چنین مقامی کرده است.  کارهاي خوب او در دوره

 آید. بیشتر این دیدگاه در محور بعدي میتوضیح 
گونه است که چون آنان آن شرائط را  ي دیدگاه فالسفه با دیدگاه استحقاق اینرابطه.  4

ي دیگري به نام  دانند، به مؤلفه دانند و حصول آن را مساوي با حصول نبوت میعلت تامه می
وده و مستحق دریافت  اصطفاي الهی نیاز نیست و چنین شخصی جامع علت تحقق نبوت ب

 این مقام است. 
داند که با برخورداري از «مأموریت آسمانی»، براي میثم بحرانی پیامبر را انسانی میابن

نیاز است و ادعایش همراه با معجزه است.  اصالح مردم فرستاده شده و در علومش از بشر بی
ي اصلی مؤلفه  میثم،ر ابنآنچه در اینجا اهمیت دارد، قید مأموریت آسمانی است که به باو

 ).122ق، ص1406میثم، یابد (ابننبوت است که نبوت بدون آن تحقق نمی
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میثم، قید مأموریت آسمانی را بیشتر توضیح ي همان تعریف ابنفاضل مقداد پس از ارائه
دهد. به تصریح وي، این قید در مقابل دیدگاه فالسفه است که نبوت، معجزات و سایر امور  می
دهند و آن را از طریق اتصال پیامبر به اش ارجاع میهاي نفسانیجود در نبی را به ویژگیمو

کنند، نه اینکه آن را به امر الهی که حکیم علیم صادر کرده، مستند کنند.  مجردات توجیه می 
فاضل  ي اسالم (متکلمان)، نبوت به امر الهی وابسته است (این در حالی است که طبق قاعده

 ). 240-239ق، ص1422 مقداد،
میثم و فاضل مقداد آمده، این مطلب  ي قید مأموریت آسمانی که در سخنان ابن درباره

ي ابالغ و رسالت اجتماعی باشد، این مؤلفه در درخور توجه است که اگر مراد از آن، جنبه 
اند و نبوت  تمام پیامبران وجود ندارد؛ زیرا طبق برخی روایات، برخی انبیا مأمور به ابالغ نبوده

نَفْسِهِ  تنها در محدودهها  آن  فِی  مُنَبٌَّأ  فَنَبِیٌّ   ..» روایت،  تعبیر  به  بوده و  ي شخص خودشان 
َغیْرَهَا» (کلینی، ج این174، ص1لَایَعْدُو  نبوت  رسالت و  میان  گونه ). حتی برخی متکلمان 

می (فخررازي،  تفکیک  نیست  چنین  «نبى»  اما  است،  تبلیغ  به  مأمور  «رسول»  که  کنند 
دیدگاه236، ص23جق،  1420 گرچه  (رك.  ).  است  مطرح  مسأله  این  در  نیز  دیگري  هاي 

). اما اگر مقصود از آن، همان  391ق، ص1411طباطبایی،    ؛ 236، ص23جق،  1420فخررازي،  
مؤلفه  چنین  است،  الهی  مسئولیت  یک  دریافت  بیانگر  که  باشد  الهی  تمام گزینش  در  اي 

اندیشوران قید مأموریت آسمانی در سخن فاضل  اساس، برخی پیامبران مطرح است. برهمین 
اند (فاضل مقداد،  مقداد را به «ارتباط و اِخبار از جانب خدا، بدون وساطت بشر» تفسیر کرده

 ، تعلیقه).  239ق، ص1422
دهد،  ي اصلی این دیدگاه (در مقابل دیدگاه فالسفه) را تشکیل میدرهرصورت، آنچه مؤلفه 
ي تمام پیامبران (اعم از  بلکه رکن اصطفاي الهی است که درباره نه قید «رسالت» و «ابالغ»، 

مأموران به تبلیغ یا غیرمأموران) صادق است. در همین راستا، برخی متکلمان از تعابیري نظیر 
بهره الهی  ارسال  و  (آمدي،  برده  اصطفا  ج1423اند  ص4ق،  شهرستانی،  12،  ق،  1425؛ 

 یت آسمانی رساتر است.ي با تعبیر مأمور) که در مقایسه239ص
الهی میان  در  دیدگاه  این  طرفدرهرصورت،  نیز  یهودي  مثالً  دانان  دارد؛  دارانی 

نبوت را با    همگام با معتزلیان،  م)943-883یوسف فیومی مشهور به سعدیا گائون (بنسعدیا
عرفی ابناش میمفهوم  (که  انسانپذیرد  و  عوام  به   را  آن  داده) میمون  نسبت    هاي جاهل 

داند و تبیین فیلسوفان مبنی بر وجود  ) و آن را لطف الهی می389، ص1972میمون،  (ابن
 ).  308، ص1391پذیرد (جاللی، هاي خاص نفسانی در انبیا را نمیویژگی

به برخی اشاره  نیز بر این دیدگاه داللت دارد که مختصراً  درهرصورت، آیات و روایاتی 
 کنیم: می
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ي «اصطفا» تأکید شده است؛ مثالً  ي پیامبران، بر واژهقرآن درباره اي از آیات  در دسته 
 )؛ «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى 75«اللّهُ یَصْطَفِى مِنَ المَالئِکَۀِ رُسُالً وَمِنَ النّاسِ إِنَّ اللّهَ سَمِیعٌ بَصیرٌ» (حج:  

الْعالَمین عَلَى  ِعمْرانَ  إِبْراهیمَ وَ آلَ  آلَ  نُوحاً وَ  وَ  ي حضرت )؛ یا درباره33ل عمران:  » (آآدَمَ 
می (ع)  (اعراف:  موسی  بِرِساالتِی»  النَّاسِ  عَلَى  اصْطَفَیْتُکَ  «إِنِّی  درباره144فرماید:  یا  ي  )؛ 

فرماید: «وَ إِنَّهُمْ ِعنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ الَْأخْیارِ» (ص: حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب (ع) می
47.( 

از وا برگزیدهژهاصطفا، مأخوذ  ي یک چیز ي «صفوه» است؛ به معناي گرفتن خالص و 
  ). براساس این آیات، خداوند از میان مردم افرادي را انتخاب کرده،163، ص7(کتاب العین، ج

ها رسالت و مسئولیت خطیر نبوت را عطا کرده است و بدون این اصطفاي الهی کسی  به آن
ریافت این مقام، یک روند طبیعی نیست تا به اصطفا و  رسد. بنابراین روند دبه این مقام نمی

برگزیدن الهی نیاز نباشد و به مجرد اتصال نفس به عقل فعال، چنین مقامی حاصل شود.  
» اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهي «نوعی، تفسیر آیهفخررازي اصطفاي پیامبران را درواقع به

ي طباطبایی ضمن  عالمه  ). 199، ص8ق، ج1420(فخررازي،  کند  )  قلمداد می124(انعام:  
از آیه النّاسِ» (حج:  استنتاج عصمت  مِنَ  وَ  رُسُالً  المَالئِکَۀِ  یَصْطَفِى مِنَ  )، آن را  75ي «اللّهُ 

 ). 410، ص14ق، ج1411داند (طباطبایی، بیانگر لزوم اصطفاي الهی و تعیین از جانب او می
ي «اجتبا» تأکید شده است؛ مثالً  ي پیامبران، بر واژهربارهي دیگري از آیات ددر دسته

)؛  87» (انعام:  صِراطٍ مُسْتَقیم   «وَ مِنْ آبائِهِمْ وَ ذُرِّیَّاتِهِمْ وَ إِخْوانِهِمْ وَ اجْتَبَیْناهُمْ وَ هَدَیْناهُمْ إِلى
می (ع)  یوسف  حضرت  درباره  یُعَیا  وَ  رَبُّکَ  یَجْتَبیکَ  کَذلِکَ  «وَ  تَأْویلِ  فرماید:  مِنْ  لِّمُکَ 

یَجْتَبی6الَْأحادیثِ» (یوسف:   اللَّهَ  لکِنَّ  وَ  الْغَیْبِ  عَلَى  لِیُطْلِعَکُمْ  اللَّهُ  رُسُلِهِ مَنْ   )؛ «ما کانَ  مِنْ 
فرماید: «شاکِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَ ي حضرت ابراهیم (ع) می)؛ یا درباره179یَشاء» (آل عمران:  

کردن،  ي «جبایه» است؛ به معناي جمع). اجتبا از ریشه121» (نحل:  راطٍ مُسْتَقیمصِ  هَداهُ إِلى
). داللت  192، ص6تا، ج؛ فراهیدي، بی2298، ص6تا، جکردن (جوهري، بیبرگزیدن و نزدیک

 ي پیشین است.این دسته از آیات نیز همچون دسته 
  )، «آتانی30نَبِیًاً» (مریم:    لَنیدر آیات دیگري نیز از دریافت نبوت با تعابیري نظیر «جَعَ

ِعنْدِهِ» (هود:   رِزْقاً حَسَناً» (هود:    )، «رَزَقَنی28رَحْمَۀً مِنْ  ) و... یاد شده است که بر  88مِنْهُ 
 مدعا داللت دارند. 

ي اصطفاي الهی تأکید شده است (مثالً رك. کلینی،  در روایات فراوانی نیز بر کلیدواژه
به دو نمونه 312، ص21، ج1362جلسی،؛ م123، ص2ق، ج1407 پیشین،  ) که در محور 
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اند؛ به این صورت نوعی میان دو دیدگاه پیشین جمع کردهبرخی فیلسوفان مسلمان به
ي عاقله، کمال  هایی نظیر کمال قوهکه از یک سو، همچون پیروان دیدگاه اول، وجود ویژگی

اند، اما از دیگر سو، همچون ي عماله را در نفس نبی ضروري دانسته متخیله و کمال قوهي  قوه
اند، بلکه رسیدن به این  ي حصول نبوت تلقی نکردهها را علت تامهپیروان دیدگاه دوم، آن

اند. بنابراین تفاوت این دیدگاه با دیدگاه اول،  مقام را مرهون مشیت و اصطفاي الهی دانسته 
ناکا ویژگیفیدر  دیدگاه دوم، در ضروريهاي سهانگاري  با  تفاوتش  و  است  آن  گانه  انگاري 
 گانه است. سه هايویژگی

می نظر  یافتهبه  میان  هدف جمع  با  دیدگاه  این  پیروان  و  رسد  پیشینیان  فلسفی  هاي 
ترین پیروان آن اند. در اینجا به شاخصهاي وحیانی، به چنین دیدگاهی رهنمون شدهداده

 پردازیم: یم
در   اشراق  قوهالتلویحاتشیخ  کمال  ویژگی  سه  به  اشاره  قوه، ضمن  کمال  عاقله،  ي  ي 
قوه کمال  و  آنمتخیله  عامله،  می ي  نبوت  حصول  در  غیرکافی  اما  الزم  شرط  را  داند  ها 

ها در فردي وجود ) و بر این باور است که ممکن است این 95، ص1، ج1375(سهروردي،  
ه مقام نبوت نرسد؛ زیرا شرط اصلی تحقق این مقام، برخورداري از مأموریت داشته باشد، اما ب

 رسد: آسمانی براي اصالح مردم است که بدون آن، شخص به این مقام نمی
«الشرط االول فى النبوة ان یکون مأموراً من السماء باصالح النوع... و االول هو 

اخوا تجتمع فى  قد  الثالثۀ  الخصال  غیره من  و  (همان،العمدة  التجرید»  ،  1ج  ن 
 ).95ص

سه  از شرح کماالت  پس  موارد،  برخی  در  اینکه  با  نیز  پیشگانهصدرالمتألهین  گفته  ي 
کند که شخص جامع این کماالت، مقام خالفت الهی را دارد و مستحق رئاست بر تصریح می

)،  408، ص1382شود (صدرالمتألهین،  هاست و همان رسولی است که بر او وحی میانسان
ي آنان است،  ي پیامبران و ورثه دهد که حکمت واقعی که ویژهاما در جایی دیگر توضیح می

شود، بلکه مرهون دستاورد عنایت ربانی و موهبت الهی است و تنها با تالش انسان حاصل نمی
،  1378  ؛ همو،14، ص1360کند (صدرالمتألهین،  مشیت ربانی است که تنها خدا عطا می

 ). 8-7ص
انگاري نبوت و با  انگاري و موهبتیمیمون یهودي نیز پس از تقریر دو دیدگاه طبیعیابن

گونه  هاي وحیانی، دیدگاه تلفیقی را پذیرفته و آن را اینهدف سازگاري میان فلسفه و آموزه
ي کمال برسد و از کماالت  گیرد که به مرتبهکند که هرچند نبوت به انسانی تعلق میتقریر می
مند باشد، اما این تعلق، به اراده و مشیت الهی وابسته است؛ بنابراین  گفته بهرهیشنفسانی پ 

 ممکن است شخص به کماالتی رسیده باشد، اما ضرورتاً به نبوت نرسد: 
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«الرأى الثالث: و هو رأى شریعتنا و قاعدة مذهبنا، هو مثل هذا الرأى الفلسفى 
الّذي یصلح للنبوة المتهیئ لها قد  ء واحد، وذلک انا نعتقد ان  بعینه اال فى شی

 ).390، ص1972میمون، الیتنبأ، وذلک بمشیئۀ إلهیۀ» (ابن
پردازد که در ظاهر بر دیدگاه  وي در ادامه به توجیه آن دسته از فقرات عهد عتیق می

 ).  390انگاري نبوت داللت دارند (همان، صموهبتی
ي اصطفاي الهی ارائه شد،  لزوم مؤلفه اي که در دیدگاه دوم، برگفتنی است که تمام ادله

 سازي این دیدگاه نیز داللت دارد که در دیدگاه پیشین گذشت.بر موجه 
در پایان این محور، ممکن است این دیدگاه مطرح شود که میان قرائت فلسفی و قرائت  

انبائی» و قرا «نبوت  به  ناظر  زیرا قرائت فلسفی  ندارد؛  ناسازگاري وجود  تقابل و  ئت کالمی 
کالمی ناظر به «نبوت تشریعی» است. نبوت انبائی که نبوت مقامی، نبوت تعریفی و نبوت 

که در نبوت تشریعی،  شود، بیانگر دریافت حقایق غیبی است؛ درحالیمطلقه نیز نامیده می
ي مأموریت الهی و ابالغ نیز  هاي تشریعی)، مؤلفهویژه آموزهبر دریافت حقائق غیبی (بهعالوه

(قیصري،  مطرح   ص1375است  حسن254-255،  آملی،  زاده ؛  ص 1378ي   ،656  .(
انگاري نبوت در قرائت فلسفی ناظر به دریافت حقائق غیبی است، بدون  اساس، طبیعیبراین

مؤلفه  درحالی  ياینکه  باشد،  مطرح  آن  در  آسمانی  آموزهمأموریت  و که  الهی  اصطفاي  ي 
 که در قرائت کالمی مطرح است.  ي نبوت تشریعی استمأموریت آسمانی، ویژه

 در ارزیابی این دیدگاه، نکاتی درخور توجه است: 
انبائی ندارد، بلکه شامل نبوت تشریعی نیز  .  1 قرائت فلسفی نبوت اختصاصی به نبوت 

هاي نفس نبی،  شود؛ زیرا از یک سو، فالسفه پس از تبیین طبیعی نبوت براساس ویژگیمی
را   تقنین  و  تشریع  (ابنمطرح میضرورت  ، 1383؛ شهروزوي،  488، ص1385سینا،  کنند 

،  1385سینا،  شوند (ابني آن را یادآور می) و در ادامه، ضرورت تشریع عبادات و فلسفه637ص
از سوي دیگر، آنان در راستاي ي این) که همه 491ص ها متناسب با نبوت تشریعی است. 

نبوت، مسأله  را مطرح میتبیین طبیعی  انذار  را رهاورد کمال قوهي  ي متخیله کنند و آن 
هاي نبوت تشریعی است، ). بدیهی است که انذار جزء مؤلفه 117، ص1363سینا،  دانند (ابنمی

از سوي سوم، آنان در همان راستا، مسأله انبائی.  کنند و آن را  ي معجزات را مطرح مینه 
قوه کمال  عمالهرهاورد  میي  نبی  (ابني  ص 1363سینا،  دانند  که  120،  است  بدیهی   .(

اساس، پس از تبیین طبیعی  سینا برهمینهاي نبوت تشریعی است. ابنمعجزات نیز جزء مؤلفه 
ي نزول وحی بر پیامبراسالم (ص) را تبیین کند که نحوهوحی، به آیاتی از قرآن استشهاد می

 ).223، ص1400سینا، کند (ابنمی
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فه فقط به نبوت انبائی ناظر نیست، ولی مهم  ممکن است گفته شود با اینکه سخن فالس
این است که آنان نبوت تشریعی را پس از تحقق شرائط، قائم به مأموریت و اصطفاي الهی 

آن گواهی میاند؛ چناندانسته  بر  اشراق  در  که شیخ  از یک سو،  است که  این  پاسخ  دهد. 
یت و اصطفاء وجود ندارد؛ از  ي مأمورسخنان فیلسوفان هیچ گواهی بر این مدعا و لزوم مؤلفه 

دیگر سو، سخن شیخ اشراق نیز در صدد تفسیر سخن دیگر فیلسوفان نیست، بلکه دیدگاه  
کند. گواه بر این مدعا این است که در اینجا سخن شیخ اشراق ناظر به  خودش را تقریر می

ي عاقله،  نقد دیدگاه مشهور فیلسوفان است که به باور آنان، هریک از سه ویژگی کمال قوه
تنهایی در غیرپیامبران نیز محقق ي عماله ممکن است بهي متخیله و کمال قوهکمال قوه

، 1382؛ صدرالمتألهین، 116، ص1363سینا، ها ویژه پیامبران است (ابن شود، اما اجتماع آن 
کند که حتی اجتماع این سه  پذیرد و تصریح می). شیخ اشراق این دیدگاه را نمی408ص

ها باشند، آنچه  توانند واجد آني پیامبران نیست، بلکه اخوان تجرید نیز مینیز ویژهویژگی  
). بدیهی است  95، ص1، ج1375ي پیامبران است، مأموریت آسمانی است (سهروردي،  ویژه

ي مأموریت آسمانی را نپذیرفته که این تقابل و نقد، تنها زمانی موجه است که آنان مؤلفه 
 باشند. 
بلکه با فرض پذیرش نظریهقرائت ک.  2 به نبوت تشریعی ندارد،  ي المی نیز اختصاصی 

ي شود. توضیح اینکه متکلمان عدلیه آموزه«نبوت بدون مأموریت تبلیغی»، شامل آن نیز می
درباره را  الهی  میاصطفاي  مطرح  پیامبران  تمام  براساس ي  که  است  حالی  در  این  کنند، 

ي رسالت و ابالغ که در نبوت تشریعی مطرح ی، مؤلفهي نبوت بدون مأموریت تبلیغنظریه 
است، شامل تمام پیامبران نیست؛ بنابراین تخصیص قرائت کالمی به نبوت تشریعی صحیح 

امام صادق (ع) درباره از  روایتی  برخی  ي طبقه نیست. گفتنی است که در  پیامبران،  بندي 
ي  ها تنها در محدودهشده که نبوت آن   اند و اظهارپیامبران فاقد مأموریت تبلیغی قلمداد شده

). این روایت ازنظر سندي ضعیف 174، ص1ق، ج1407شخص خودشان بوده است (کلینی، 
ي ي نبوت بدون مأموریت تبلیغی، از گذشتهحال، نظریهاست و متن آن نیز ابهاماتی دارد؛ بااین

، 23ق، ج1420ازي،  دور در میان متکلمان و مفسران شیعه و سنی مطرح بوده است (فخرر
رسد تنها به روایت مزبور مستند نباشد.  ) و به نظر می144، ص7، ج1372؛ طبرسی،  236ص

شود؛ گرچه درهرصورت، با فرض صحت و تمامیت این نظریه، قرائت کالمی شامل آن نیز می
 ما در اینجا در صدد بررسی این نظریه نیستیم.

نبائی، باید پیروان دیدگاه تلفیقی (نظیر  در صورت اختصاص قرائت فلسفی به نبوت ا.  3
اما آن معتقدند،  به آن  نیز  بپذیرند که خودشان  اشراق و صدرالمتألهین)  نبوت شیخ  ها در 
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مؤلفه  ضرورت  بر  درحالیتشریعی،  کنند،  تأکید  الهی  مشیت  در ي  تفکیکی  چنین  که 
 سخنانشان وجود ندارد و این، خود گواه بر عمومیت قرائت فلسفی است.

) فاضل مقداد  12، ص4ق، ج1423الدین آمدي (آمدي،  برخی متکلمان نظیر سیف.  4
)، عضدالدین ایجی، میرسیدشریف جرجانی (جرجانی،  240- 239ق، ص1422(فاضل مقداد،  

تصریح می218، ص8ق، ج1419 و...  بر  )  متکلمان که  با  فیلسوفان  میان دیدگاه  که  کنند 
نبوت انبائی استوار است، تقابل برقرار است که این خود، نیافتن قرائت فلسفی به  اختصاص 

 مؤید عمومیت دیدگاه فیلسوفان است.
طور که گذشت، حاصل اینکه قرائت فلسفی رایج، در مقابل قرائت کالمی قرار دارد و همان

 ها جمع شده است.هاي آندر دیدگاه تلفیقی، میان مؤلفه
 

 گیري . نتیجه6
 شود:موارد استنتاج می از رهگذر این جستار، این

انگاري  انگاري نبوت دو تقریر متفاوت دارد که تقریر اول، در مقابل مشروطي الهی. نظریه1
 انگاري قرار دارد.و تقریر دوم، در مقابل طبیعی

. به باور اهل حدیث و برخی اشاعره، دریافت مقام نبوت به هیچ شرطی وابسته نیست 2
اي از شروط مشروط مقابل، عدلیه دریافت نبوت را به سلسله  و تنها تابع مشیت خداست. در

ي برگزیدن کند. آیات و روایاتِ فلسفهي دریافت این مقام میدانند که شخص را شایسته می
 کند.  پیامبران، دیدگاه دوم را تأیید می

طبیعی.  3 پذیرش  با  فیلسوفان  براساس  برخی  را  نبوت  مقام  به  رسیدن  نبوت،  انگاري 
کنند، بدون  ي انسانی تصویر میاي از قوانین طبیعی جهان و ناظر به استعدادهاي ویژهسلسله 

نام اصطفاي الهی باشد. اما به باور متکلمان عدلیه، شروط الزم در اي به اینکه نیازمند مؤلفه 
نام اصطفاي الهی است. در آیات اي به دریافت مقام نبوت، علت تامه نیست و نیازمند مؤلفه

 ي اصطفا، اجتبا و... تأکید شده که مؤید دیدگاه دوم است.ي پیامبران، بر واژهدرباره
 

 منابع
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