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تاريخ تأييد2931/1/23 :

عسگر دیرباز *

*

محمود زارعی بلشتی **

*

در اين نوشتار واژه های «نبي» و «نبوت» و تعريف آن از ديد متكلمان ،حكما
و لغويان بيان و بررسي ،و با ديدگاه مسيحيت ،هندو و بودا مقايسه و از بهتررين
آن دفاع شده است .بهترين معنا برای واژه نبي ،همران معراد فارسري آن ،يعنري
«پيامبَر» يا «پيغامبَر» است .برايناساس ،بهترين تعريف از نبري عبرارت اسرت از:
«بشری که از سوی خدا برانگيخته شده است تا واسطه ميان او و خلق باشرد ترا
خبر يا پيامهای الهي بر او وحي شود که به مرردم بررای هدايتشران ابرند کنرد».
برايناساس ،نبوت يعني «واسطه بين خدا و خلق بودن برای رساندن پيرام الهري
به مردم».

واژگان کليدی :نبي ،نبوت ،وحي ،پيامبر.

* استاد دانشگاه قم.
** دکتری فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه قم (نويسنده مسئول).
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مقدمه
معنای واژه «نبی» و «نبوت»

درباره معنای نبي و نبوت سه احتما وجود دارد:
 .1نبي از (ن ب أ) به معنای مُخبِر (خبردهنده) است؛ لذا «النَّبِىءُ» بر وزن فعير و
ابناثير،،6931ج:4 .)9نَبَأْ ،خبرى است
به معناى فاعلي بوده ،برای مبالغه ميباشد ( 
که فايده و سود بزرگى دارد ،که از آن خبر ،علم و دانش حاص ميشود و بر ظنّ
و گمان غلبه ميکند؛ لذا هيچگاه «خبر» به معناى «نبأ» نيست ،مگر اينكه سه اص
و نتيجهاى که گفته شد و از«نبأ» فهميده ميشود ،در آن باشد )1( :سرود و فايرده؛
( )2علم و دانش؛ ( )3غلبه بر ظرن و گمران (راغب افبانى، ،6461ق،ج:6877؛

خسروى،،6984ج،4.)172
 .2نبي از (ن ب و) و النباوة به معنای ارتفاع است؛ لذا نبي برر وزن فعير بره
معنای مفعولي است؛ يعني خداوند شأن او را رفيع گردانيرده اسرت و نبري يعنري
دارای بلندی مرتبه و شأن .در اين صورت آخر کلمه نبي ،تشديد خواهد داشرت؛
يعني «نبيّ» خوانده ميشود.
روايت است که فردی رسو خدا

را بنا به حالت او  ،يعني برا ريشره (ن

ب أ) ندا کرد ،ولي حضرت او را از اينگونه تلفظ نهي کرد و فرمود مررا بنرا بره
حالت دوم و با ريشه (ن ب و) تلفظ کنيد« :أنّ رجال قال له :يا نَبِىءَ اللّه ،فقاال:
تَنْبِرْ باسمى ،إنّما أنا نبىّ اللّه» (همىن،ج5:)9؛ يعني نبي را به همين شك با تشرديد
ادا کنيم تا بزرگي مرتبه پيامبر اراده شود .برخي فقها بنا به اين روايت ،تلفظ نبري
را بدون تشديد مكروه ميدانند (طوس ،6421ق: .)145
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 .3نبي يعني راه روشن.
معنای او را همه نق کردهاند (،ک:بغدادی،أفولاإليمىن،ص611؛افبانى،،،
،ج،6ص99؛الهيج،،سبراىي ايمبىن،ص75؛حمصب رازی،6461ق،ج:6
دالئل النبوة 

986؛حسينبنبدرالدين،6411ق: )187و برخي معنای سوم را نيز مطرح نمودهانرد
،ج:1361؛تنى،وى،6331م،ج:1
،ج:55؛علوی،عالقةالتجريد 
(تاتىزا،،،شرحالمقىفد 

6176؛سيوری،6425ق:.)135
نبوّت در اص همچون ابوّت است که اصلش «ابو» بوده« ،واو» متحرّك ماقبر
مفتوح قلب الف شده است در «ابا» ،و در مصدر آن مانند فتوّت از فتي ،به سربب
دو واو قلب و ادغام شده ،يكي آنكه در مصردر ملحرق مريشرود ،و ديگرری واو
اصلي؛ پس در اينها دو واو جمع ميشود و چون مدغم ميگردد ،نبوّت و ابوّت و
،ج:1 .)361
فتوّت ميشود (علوی،عالقة التجريد 
به نظر ميرسد بهترين معنا برای نبي ،معنای او است؛ زيررا او ا ،دو معنرای
بعدی را دربردارد .ثانياا ،اين معنا گويای مقام و جايگاه نبري در مقرام رابر ميران
خدا و خلق است .ثالثاا ،اين معنا با تعاريف نبري نيرز تطبيرق عرالي دارد .تو ري
اينكه به نظر ما ،حكم به مكروه بودن تلفظ «نبيء» مح بحث است؛ زيرا روايرت
ذکرشده تحت معنای دوم «نبي» ،تنها در نهايه ابناثير ذکر شرده اسرت و ديگرران
نيز از آن نق کردهاند و از طرفي راويانش نيز نامعلوماند؛ بهويژه اينكره از جهرت
عقلي «نبي» پيامبَر يا خبرآورنده است و همين است که از علوّ شرأن او حكايرت
دارد .لذا واژه «نبيء» يا پيامبر ،هم گويای جايگاه حضرت به عنوان آورنده وحري
و خبر است ،و هم گويای بلندی مقام وی؛ اما واژه «نبيّ» بر سفارت ايشران برين
خدا و خلق د لت ندارد .همچنين معنای سوم ،يعني راه روشن در د معنای او
نيز نهفته است؛ زيرا نبي راهي روشن برای هدايت بشرر آورده اسرت .در نتيجره،

بررسی مسئله چيستی نبوّت

02

بهترين معنا ،همان معنای او است کره بره نروعي هرر دو معنرای بعردی را نيرز
دربردارد .لذا واژه فارسي «پيامبر» يا «پيغمبر» که به معنای آورنرده پيرام يرا پيغرام
است ،بهترين معاد برای واژه نبي به شمار ميآيد.
تعریف «نبی» و «نبوت»

در اينجا به تعاريف نبي و نبوت ميپردازيم:
پيىمببریوپيغبىمآوری)« :النّبا ّ ها اإلنساان
.6تعريفاول(تأكيدبرخبرده،يى 
المخبر عن اللّه بغير واسطة أحد من البشر؛ نبي انساني است که از خدا بدون واسطه
بشری ديگر خبر ميدهد» .با قيد «انسان» ،منئكه و با قيد بعردی ،کسراني کره برا
واسطه انبيا مطلبي را از خداوند خبر ميدهند ،از ايرن تعريرف خرار مريشروند
(طوس ،6464ق:629؛حل،،6464ق:659؛همبو،6465ق:429؛همبو،6411ق:679؛
همو،6423ق:168؛همو،:691594؛جميب حمبود،6416ق،ج:6975-974؛سبيوری،
6425ق:135؛همو،:691594؛حسبيي،،:6915؛الهيجب،،:6979463؛طيب ،:6911

 .)641به عبارت ديگر ،نبوت عبرارت از اخبرار از حقرايق الهيره اسرت؛ يعنري از
معرفت ذات و اسماء و صرفات و احكرام او (سبجىدى،،6989ج:9 .)6371برخري
بهجای مخبر ،واژه «المؤدی» را به کار بردهاند (طوس ،6421ق: .)145بر مبنای اين
تعريف ،نبوت يعني خبر دادن انسان از خدا بدون واسطه بشر ديگر .اما برخي نيز
نبوت را خبر دادن از رسالت الهي خود تعريف کردهاند (شنرستى ،،6415ق:)193؛
ولي گروهي ديگر ،اين تعريف از نبي و نبوت را اعم از مو وع مريداننرد؛ زيررا
شام حضرت زهرا

و ائمه اطهار

که «محدَّث» بودند نيز مريشرود؛ لرذا

بايد قيد ديگری افزود و آن «تشريعي بودن خبر» است (جمي حمود،6416ق،ج6:

 .)975-974
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.1تعريفدوم(تأكيد برساىرت)« :النب ة سفارة بين اللّه و بين ذوي العق ل مان
عباده؛ نبوت سفارت بين خدا و بندگان صاحب خرد است» (سبحاني ،اإللهيرات،

28 :3؛ همو ،محا رات249 :؛ اصفهاني ،د ئ النب ة33 :1 ،؛ تفترازاني ،شررح
العقائد النسفية08 :؛ موسوی ،عقائد اإلمامية181 :2 ،؛ رفيق عجرم2884 ،م:2 ،
 .)499بنا به اين تعريف از نبوت ،نبي «سفير» است.
.9تعريفسوم(تأكيدبروح:)،«من أوح اليه بملك أو ألهم فا قلباه أو نباه
بالرؤيا الصالحة؛ نبي کسي است که به او از يكي از راههای سهگانه فرشته ،الهام يا
خواب وحي ميشود» (جرجى،،،تعرياىت: .)625برخي نيز نبري را چنرين تعريرف
کردهاند« :برگزيدهای از خلق است که خدا او را بر آنچه از احكام وحي و اسررار
غيب و امرش بخواهد ،مطلع ميسرازد» (فيضكىشى، ،6467ق: .)414بنرا بره ايرن
تعريف ،نبوت ممكن است وحي شدن يا وحي کردن يا اعتقاد به وحي شردن برر
يك فرد باشد.
.4تعريفچنىرم(تأكيدبربعثتيىبرا،گيختگ :)،نبيّ انسان مبعروث از جانرب
خداست برای تبليغ اوامر و نواهي الهي به بندگان ،اعمّ از اينكه صاحب شرريعت
عليحده باشد يا نه ،و اعمّ از اينكه کتاب آسماني بر او نراز شرده باشرد يرا نره
،ج:5)5-1؛الهيج،،سبراىي ايمبىن:71؛
(طوس ،6469ق:86؛تاتىزا،،،شرحالمقىفد 

سجىدى،،6989ج:9 .)6371به عبارت ديگرر «پيرامبر کسري اسرت کره بره منظرور

هدايت انسانها بر انگيخته شده تا معارفي را بدون واسطه انساني ديگرر ،از مبردأ
الهي دريافت و ابند نمايد» .در اين تعريف هشت قيد بره کرار رفتره اسرت)1( :
پيامبر کسي است؛ يعني انسان است ،نه فرشته ( )2بهمنظور هدايت انسرانهرا ()3
برانگيخته شده ،يعني پيامبر مأموريتي را از طرف خدا در خود احساس مريکنرد.
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( )4معارفي ( )8بدون واسطه انساني ديگر ( )6مبدأ الهي ،يعني حاص ذهن بشرر
نيست )9( .دريافت ( )0ابند (فىدق،،:6979.)674
با اين تعريف از نبي ،شايد بتوان گفت نبوت يعني بعثت .شايد بتوان تعريرف
ششم را در همين جا گنجاند.
.5تعريفپيجم(تأكيد براأاوريتازآسبمىن) :نبري کسري اسرت کره بردون
واسطه بشر ديگر ،مأمور از آسمان برای اصنح دنيا و آخرت مردم است (بحرا،،،

قواعدالمرام:611؛سيوری،6411ق: .)193در اين تعريف سخن از آسمان است ،نره
خدا؛ لذا اين تعريف ،همان تعريف هندوهای مي ماتساست که تفراوتهرايي برا
وحي اديان ابراهيم دارد (روحى،،،:6931.)974-945
.1تعريفششم(تأكيد براعتقىد) :نبوّت اعتقاد داشتن به وجوب بعثت انبيرا و
تصديق ايشان در هر چيزی است که از طرف خدا آوردهاند (الهيج،،همىن:.)71
.8تعريفهاتم(تأكيدببرفبيض) :تعريرف فلسرفي از نبروت« :نبروت فري
خداوند به واسطه عق فعا بر قوه ناطقه او ا و سرسس برر قروه متخيلره اسرت»
ابنايمون،داللة الحائرين:.)422 
( 
البته تعاريف و بيانهای ديگری از نبي و نبوت شده است که به نظر ما مردود
است:
بيىناول(تعريفبرخ،ازفالسا ) :فنسفه تعريف ديگری از نبي دارند؛ آنهرا
نبي را کسي ميدانند که سه ويژگي داشته باشد:
( )1بدون تعليم از کسي ،از غيب آگاه باشد و ايرن آگراهي بره دلير صرفای
گوهر نفس رخ ميدهد.
در نقد اين ويژگي گفتهاند ممكن است اين ويژگي از کسي که با ريا تها و
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هرايي

چون صرع نيز رخ دهد.از طرفي،در اينجا مراد از غيب ،نمريتوانرد همره غيرب
باشد؛ زيرا هيچ نبيای چنين ادعايي نكرده است و اگر مراد برخي از غيب باشرد،
در اين صورت اين ويژگي مختص انبيا نيست .در من صفای نفس خاص نبري
نيست و در اين صورت بايد برای ديگران نيز نبوت رخ دهد؛ زيرا نفوس انسراني
از نوع واحد است؛ لذا اگر دلي بر نبوت صفا باشد ،بايد بتواند برای بقيه نفروس
باصفا نيز رخ دهد.
( )2نبي ميتواند در جهان تصرف کرده ،کارهای خارقالعاده انجام دهد.
در رد اين ويژگي گفتهاند ما چنين چيزی را از بعضري انسرانهرای خرالص و
باصفا در هر عصری ديدهايم ،اما نبي نيستند و چنين ادعايي نيز ندارند.
( )3نبي ميتواند منئكه را با صورت متخيله ببيند و کرنم خردا را برا وحري
بشنود.
در نقد اين ويژگي گفتهاند شايد اين ويژگي با قوه خيا يا حس مشترك نيرز
رخ بدهد و برخي با ريا ت ميتوانند اين ويژگي را بيابند .برخري از ديوانگران،
کاهنان و مري

ها نيز چنين حالتي را ادعا کردهاند (روحى،،،:6931.)974-945

بيىندوم :نبي کسي است که ميداند نبي است و نبوت ،علم او به نبوت خرود
است .اين تعريف دور است .از طرفي ،هرکس ميتواند چنين ادعايي کنرد ،ولري
نميتوان او را نبي دانست.
بيىنسوم :نبي کسي است که به خدا علم دارد و نبوت ،علم نبي به خداسرت.
اين تعريف غل است؛ زيرا غيرنبي نيز به خداوند علم دارد (همىن:.)62
بيىنچنىرم :نبوت ،منتي است که خدا بر هر بندهای که ميخواهد ،مريگرذارد
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(استىدی،6461ق:.)919

بيىنپيجم:نبوت موهبت و نعمتي از خدا بر بنده است .اين تعريف را اشاعره
در مقاب تعريف فنسفه مطرح کردهاند .به نظر آنها ،نبوت به صفت و ويژگريای
آادى،6419ق:61؛همو،غايةالمرام:184؛
که ذاتي يا عر ي نبي باشد ،برنميگردد ( 

جوادیآال،،،6971ج:4 .)161
بيىنششم:«هو الّذی يكون کامنا و مكمّنا» .کسي است که خود کام است و
ديگران را نيز تكمي ميکند (استىدی،6461ق:.)919
بيانهای سوم تا ششم ،در واقع بيان ويژگي نبي هستند ،نه تعريف آن .
بيىنهاتم :نبي نور اعظمي است که برا وجرود او هرر نروری پنهران اسرت و
م:.)171«عبارة عن ط ر يحصل فيه عين لها ن ر يظهر ف
رفيقعجم، 1224

مريرود (
ن رها الغيب و ام ر يدركها العقل» (فىروق،سرهيدی،6937ق:)68؛ يعني نبي کسري
است که نوری برای او حاص ميشود که غيرب و امروری کره عقر آن را درك
نميکند ،در آن ظاهر ميگردد.
به نظر ما تعريف نبوت به نور ،تعريفي مبهم است و شرر روشرنترر برودن
تعريف از معرَّف در اينجا رعايت نشده است .اين بيان درصدد ذکر ويژگري نبري
است ،نه تعريف آن .
بيىنهشتم(تأكيدبربليدارتبگ،،ب« :)،رفيع المنزلة عناد اللّاه تعاال المحتمال
رسالته بال واسطة آدم ّ»؛ يعني نبي کسي است که منزلت با يي نرزد خردا دارد و
رسالت او بدون واسطه بشر ديگر محتم است (استىدی،6461ق:.)919 
ايراد ما به اين بيان آن است که هر رفعتي را نبوت نمريگوينرد .ايرن بيران در
واقع معنای دوم از واژه نبي است ،نه تعريف .
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تعریف دیگر ادیان از نبوت

تعريف اديان ابراهيمي از نبوت ،همان است که گفتيم ،اما مسيحيتِ فعلي تعريفي
متفاوت از نبي و نبوت دارد .آنها خود حضرت عيسي

را در مقام خدايي قرار

ميدهند؛ در اين صورت ،حرف او حرف خداست ،نه پيرامي از طررف خردا .بره
همين دلي  ،مفهوم نبوت به اين معنا جايگاهي بين آنها ندارد.
«واژه  Prophecyکرره برره معنررای «نبرروت» اسررت ،برره معنررای «پيشررگويي» 1و
«غيبگويي» 2است؛ لذا در غرب پيشگويي با مفهوم نبوت قرين بروده اسرت .واژه
يوناني  Prophetکه واژه انگليسي از آن گرفته شرده ،دا برر کسري اسرت کره از
جانب خدا «صحبت ميکند» و پيامهای الهي را برازگو مرينمايرد .ديويرد هيروم
بياعتمادی خود را به اين گزارشهای پيشگويي گسترش داد .با گذشرت زمران،
نظريههای گوناگون ،نبوت را به مقو تي نظير خلسه( 3تعريفي که پريشترر قردما
ارائه کرده بودند) ،روانپريشي 4،الهام شاعرانه 8،توهم 6،درود 9و عوامفريبي 0تنز
دادند يا آن را به اين مقو ت شبيه دانستند .مرردمشناسران 7بره پيشرگويي کتراب
مقدس به عنوان پديدهای نگاه کردند که در بسياری از فرهنگها نمونههرا مشرابه
دارد ،بدين طريق هر ادعای ويژه پيامبران انجي و قرآن را خفيف مريشرمارند
(زارع،بلشت،،:6975.)619
1.prognostication.
2.divination.
3.ecstasy.
4.psychosis.
5.poetic inspiration.
6.hallucination.
7.fabrication.
8.demagoguery.
9.anthropologist.
10.david shatz, prophecy.
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تعريف هندوها از نبوت ،همان تعريف پنجم است .تو ي اينكه،آيين هنردو
دو گروهاند :مادهگرا و ماوراگرا .اولي «ناستيكه» ،يعني نيسرتانگرار نرام دارد کره
هرگونه ارتبا انسان را با ماوراء نفي ميکنند .مكتب جارواکِه ،نيسرتانگارنرد و
معتقدند انسان با مرگ انسان ميشود؛ البته اين مكتب منقر

شده ،ديگر پيروی

ندارد .دومي «آستيكه» يعني هستانگار هستند .اينها نيز دو فرقرهانرد :فرقره مري
ماتسا و فرقه يُگه .مي ماتسا معتقدند افرادی که «ريشي» نام دارند ،پيام آسماني يا
ماورائي را دريافت و برای هدايت مردم ابند ميکنند ،ولي ايرن پيرام گوينردهای
ندارد ،بلكه از از و به صورت خودبنياد در جهان وجود دارد؛ لذا اينجا صرحبت
از متكلم يا خدا نيست .آنها درباره خدا بحث نميکننرد ،امرا فرقره يُگره ،خردا را
قبو دارد و اين پيام را از او ميداند .بين نبي و ريشي تفراوتهرای ديگرری نيرز
وجود دارد (روحى،،،:6931 .)974-945
نتيجهگيری

هفت بيان اخير از نبي و نبوت به د يلي که ذکر شد ،نميتواند تعريفي برای نبري
و نبوت باشد .ميتوان گفت چهار تعريف او  ،در واقع يك تعريرفانرد و فقر
الفاظ يا نكتهای که بر آن تأکيد شده است ،فرق دارد .تو ي اينكه ،تعريرف او
بر جنبه خبررساني نبي از خداوند تأکيد دارد .تعريف دوم بر واسطه برين خردا و
خلق بودن نبي ،و تعريف سوم بر وحي بودن پيام نبي از طررف خردا ،و تعريرف
چهارم بر برانگيخته شدن نبي تأکيد دارد .اما اگر دقت شود ،خبر خرودش وحري
است و وحي نيز به صورت خبر است .سفارت نيز برای ابند خبر يا وحي است.
برانگيخته شدن نيز برای رساندن خبر يا وحي است؛ لذا به نظر ميرسد اين چهار
تعريف با اغما

مطلب واحدی را بيان ميکنند .در تعريف پنجم ،اگرر مرراد از
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آسمان اين باشد که نهايتاا وحي را از خداوند دريافت ميکند ،اين تعريف نيز بره
تعاريف قبلي برميگردد؛ وگرنه ،اين تعريف ،همان تعريف آيين هندوست .پرس
با توجه به اين نكته ،تعريف پنجم که همان تعريف آيرين مري ماتساسرت ،قابر
قبو نخواهد بود .تعريف ششم از نبوت نيز با توجه به تكيه بر واژه «بعثت» ،بره
همان تعريف چهارم برميگردد .تعريف هفتم نيز نهايتاا اين في

را وحي يا خبر

ميداند ،پس به تعاريف قبلي برميگردد؛ برا ايرن تفراوت کره تبيينري فلسرفي از
چگونگي ايجاد وحي بيان کرده است.
ميتوان تعريف واحدی از نبي و نبوت داشت و آن اين است که« :نبي فرردی
است که از سوی خدا برانگيخته شده است تا واسطه ميران او و خلرق باشرد کره
خبر يا پيامهای الهي بر او وحي شود و او به مردم بررای هدايتشران ابرند کنرد».
برايناساس ،نبوت يعني «واسطه بين خدا و خلق بودن برای رساندن پيام الهي به
مردم».
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