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 فلسفه بعثت انبیاء

 1الهام قنبری                                                         

 :چکیده

رای بالهی  ترین ارکان سعادت فرد و جامعه بشری است و پیامبرانتعلیم و تربیت از اساسی 

 شر ب بیانو بزرگترین معلمان و مر ،نداهانگیخته شدمای بشر به مسیر سعادت و کمال برراهن

یراستن ر جهت پش دعمل خویو ول ، و با قچراکه معارف و احکام الهی را به بشر آموختند ،نداهبود

ی یلت برافت و فضهای معر، و در طول تاریخ بهترین اسوهها گام برداشتهزشتی ها وجامعه از پدیده

ودن راهم بورت فاین است که در ص ،یکی از برکات وجود پیامبران در میان مردم. نداهبشر بود

رهبر  ت کهو بدیهی اس ،دنسیاسی و قضایی مردم را بر عهده گیر و رهبری اجتماعی ،شرایط الزم

به سوی  ها ران، انساوسیله ، و بدینباشدهای الهی برای جامعه میاز بزرگترین نعمت، یکی معصوم

 شوند.میکمال مطلوب رهبری 

 ، وحی.انسان ،فردی و اجتماعی عقل، جامعه ،طاغوت ،اخالقرسول،  بعثت، ها:اژهکلید و 
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 :مقدمه

و انسان قابلیت  ،انسان را با ظرفیت و استعدادهای ویژه آفریده است ،خداوند علیم و حکیم 

این کماالت را تا حدودی  راه دریافت . عقل و فطرت،دریافت کماالت مادی و معنوی بسیاری دارد

به  ،درونیان گذشته از هادی ند، بدین جهت انسانافی نیستاما به هیچ وجه ک ،سازندروشن می

 ،هرگاه خداوند هدایتگران بیرونی را در اختیار بشر قرار ندهند .هدایتگران بیرونی نیز نیازمند است

 .بهانه بیاورد تجاج کند و بر کارهای خالف خود عذر وتواند به خداوند احاو می ،و او به بیراهه برود

بر وی و راه هرگونه عذر و بهانه  ،تمام شدهبشر بر حجت پیامبران و رسوالن الهی اما با فرستادن 

 .بسته خواهد شد

ها در این باره که از گذشته دیدگاه ترینبرخی از مهم شتار سعی شده است که با طرحدر این نو 

دینی وارد با آنچه در متون ای خاص برسیم که به نتیجه ،ند و بررسی آنهااهتا به حال مطرح شد

آن وارد باشد و ثابت کند که پیامبران دارای مقام عصمت  ده منطبق باشد و اشکاالت کمتری بهش

 .هستند برای نزول وحی و ارشاد مردم از طرف خداوند و واسطه هستند
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 مفهوم شناسی -1 

 معنای لغوی 

ارسال و یا  ،عنای برانگیختنبه ماست گرفته شده  ی بعثت از ریشه )ب ع ث(کلمهالف: بعثت:  

 1.روانه کردن است

 ،فرستاده ،واژه رسول در لغت به معنای مامور ابالغ پیام از جانب کسی به دیگری :رسول ب: 

ریشه کلمات متعددی در معنای  ت و از ریشه )ر س ل( گرفته شده که از اینسفیر و نبی آمده اس

 2.ل استگرفته شده و جمع این کلمه رُسُمختلف 

 معنای اصطالحی 

ان از یامبررگزیدن پاسالمی به معنای برانگیختن و ب این لغت در اصطالح فرهنگ الف: بعثت: 

نای به مع فرهنگ قرآنیدر  . بعثتهدایت مردم که آغاز رسالت هر پیامبر است سوی خداوند برای

. د داردوجونوعی تحول در آن از تکامل است که خاص  ایعامل برانگیختن و رساندن به مرحله

ارد شدن وو گ زیرا آغاز نوعی تحول بزر ،مردگان نیز به کار رفته است برای همین در معنای حشر

 .به فضای جدید است

 .الب آن برانگیختن و فرستادن پیامبران برای هدایت مردم استمعنای اصطالحی غهر چند  

جایگاه خاصی در تعریف اصطالحی این ( )صلی اهلل علیه و آله و سلمپیامبر اکرم  ، بعثتاین از این میان

به اذهان متبادر  ،شدن ایشان به پیامبری انگیختهبعثت، بر ی، از کلمهواژه دارد به طوری که بیشتر

 3.شودمی

 . رسولدر قرآن کریم به معنای پیام آور و فرستاده استعمال گردیده است : این لغترسول ب: 

خلق است و میان خدا  یواسطه و با او سخن گفته و اوشته وحی بر او نازل شده کسی است که فر

 ؛ پس پیامبرانبرای کسی باقی نماند گان هستند تا استدالل یا جای عذریحجت خدا بر بند انآن

 4د.حق فراخواندن ان را با زبان راستگویی به راهآن

                                                           
  .296، ص1. مصطفوی، التحقیق فی الکلمات القرآن الکریم، ج1
  .170، ص1. معین، فرهنگ معین، ج2
  .124ی، معجم المفرس، ص. مصر3
  .131. محمدی، مفردات القرآن، ص4
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ن و قوانیبه خود آنها  مستقالکه  اندیک دسته اقلیت اند:پیامبران به طور کلی دو دسته 

اساس ن را به مردم ابالغ و آنان را برآن قوانی اند،دستورات الهی وحی شده است و ماموریت یافته

 ،دوم ینامند و دستهران در اصطالح قرآن اولوالعزم میمب. این پیغدنآن دستورات هدایت نمای

لیغ شریعت و قوانینی امور تببلکه م اند؛شریعت و قوانینی نداشتهپیامبرانی هستند که از سوی خدا 

 1ر پیامبران الهی از این دسته بودند.که اکثاست. که در آن زمان وجود داشته  اندبوده

 تاپیامبران از نگاه آیات و روایبعثت اهداف  -2

ی علم نیهکردن ب ال پیامبران برای شکوفاشماری را در ارسبی های، اهداف بلند و فایدهخداوند 

ا د هدف را چندر اینج .بخشد ن را به مالقات خدا ارتقاءافته است تا آنلی انسان در نظر گرو عم

 .بررسی خواهیم کرد

 یز از طاغوتخداپرستی و پره 1-2

 یگانه و ش خدایبه پرستفراخوانی مردم  (علیه السالم)از اهداف زیربنایی و بنیادین بعثت انبیا  

اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ دُوا اللَّهَ وَ اعْبُا أَنِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًوَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ». و مظاهر آن است دوری از طاغوت

اى  متى فرستادهاقت در میان هر و در حقی»؛ «فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ

سى است کشان ید پس از ایبرانگیختیم ]تا بگوید[ خدا را بپرستید و از طاغوت ]=فریبگر[ بپرهیز

 « .هدایت کرده و از ایشان کسى است که گمراهى بر او سزاوار است [که خدا ]او را

تا وعده خود را  ،خود را برانگیخت برپیامخداوند » :دنفرمایمی( علیه السالم)حضرت امیر  

-هبو مردم روی زمین در آن روز مذ بخشد بری را به وسیله او خاتمهد و پیامانجام ده

هراه توحید هدایت کرد و ان را از گمراهی به شاهای زیاد داشتند آنهای گوناگون و بدعت

 2«.جهالت نجات داد چنگال

 امبر را برانگیخت تا بندگان او آنچه ازخدا پی» :دنفرمایمی السالم( علیه)امیرالمومنین  

 3«.دنایمان بیاور ،ادپس از انکار و عن ،وا یبه پروردگارو  ندفراگیر دانندمیخداشناسی ن

 

                                                           
  .34. مطهری، وحی و نبوت، ص1

  .1. سید رضی، نهج البالغه، خ2
  .287، ص14. مجلسی، بحاراالنوار، ج3
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 قسط  برپایی عدل و 2-2

تحقق  ،های آسمانیفرو فرستادن کتابو پیامبران  خی از آیات و احادیث انگیزه بعثتدر بر

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا » :دنفرمای؛ چنان که خداوند در این باره میدر میان مردم بیان شده استقسط 

به راستى ]ما[ پیامبران خود را با » 1؛«مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِبِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا 

منظور   «.دالیل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند

نیز معجزات و کرامات عملی علمی و های صحیح و خردورزیادراک عقلی  ،ت در این آیهاز بینا

علوم است میزان سایر و برخی از معارف و احکام و عقاید و اخالق  ،همچنین منظور از کتاب .است

تر از سیره و روش و راهکارهای ، دقیقو هیچ میزانی .همراه معصوم است و معیار صحیح نیز

 2.پیامبر نیست یمعصومانه

 عقل کاملت 3-2

 ،تکامل عقالنی بشر است ،آموزش و پرورش مردم به دست پیامبرانهدف از یکی از مهمترین  

)صلی اهلل علیه و پیامبر باشد وی باالتر امت ، از عقل و دانش از این رو باید عقل و دانش هر پیامبری

و البعث اهلل نبيا و الرسوال حتي یستكمل العقل، و یكون عقله افضل من عقول »فرمایند: میآله و سلم( 

خرد باالتر از و  ،فرمودنمبعوث خرد، ل یمو رسولی را جز بر تکخداوند هیچ پیامبر » 3؛«جميع امه

 « عقول امت است.

دانست که مردم را به بر این میدرپی آمدن پیامبران را پی)علیه السالم( همچنین امیرالمومنین 

ن را از اهان شده آنند و خردهای پنفراخوان ،نهاده شده است نافطری که درآفرینش آنعهد و میثاق 

 4.را باز خواهند یافتتوحید نعمت  ،در این صورتکه د نضاللت بیرون آورزیر گرد و غبار 

 آزادی انسان 4-2

ی ست که ترقآزادی فرهنگی ابه ویژه  ،آزادیحریت و ترویج نشر  ،ورد پیامبرانآ بهترین ره 

  :دمایفرره آورد آزادی میقرآن کریم درباره  .جامعه در گرو آن است

                                                           
  .25. حدید: 1

  . 173. جوادی آملی، دین شناسی، ص2
  .30، ص1. کلینی، اصول کافی، ج3
  .1. سید رضی، نهج البالغه، خ4
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جِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْ»

بَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَ

همانان که » 1؛«مُفْلِحُونَعَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْ

یابند  ]نام[ او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته مى از این فرستاده پیامبر درس نخوانده که

دهد و از کار ناپسند باز مى  پیروى مى کنند ]همان پیامبرى که[ آنان را به کار پسندیده فرمان مى

گرداند و از  دارد و براى آنان چیزهاى پاکیزه را حالل و چیزهاى ناپاک را بر ایشان حرام مى

ى را که بر ایشان بوده است برمى دارد پس کسانى که به او ایمان آوردند دوش[ آنان قید و بندهای]

و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نورى را که با او نازل شده است پیروى کردند آنان همان 

 « .رستگارانند

 عالی اخالقت 5-2

مبر اکرم پیا .آیدیکی دیگر از اهداف بعثت به شمار می ،رشد تعالی اخالقی و آداب اجتماعی 

من برای تقسیم و تکمیل » 2؛«إنَّما بُعثتُ لِاُتَمَ مكارم االخالق» :فرمایندمی و سلم( صلی اهلل علیه و آله)

در سایه این هدف متعالی سفارش و توصیه به رفتارهای  «های اخالقی مبعوث شدم.اصول و کرامت

دوری  ،عدالت در شهادت و داوری ه،پیمانو  زنو ، ادای حقپدر و مادربه  : احساناخالقی از جمله

 .گیردو تقوا شکل می ، برپایی حق و عدالتکراز ش

همواره با اصالح اخالق  و تهذیب روح است و این غرض و وزین،تزکیه نفس بعثت، رسمی  هدف

، زیرا دهدهای اخالقی تشکیل میآورد وحی را توصیه ای که بخش مهم از رهبه گونه .همراه است

 محقق  کمل و متمم آن و دین بدون اخالق قانون است و هم م وده هم پشتوانهاخالق ست

  3.شودنمی

 در مورد نقش عقل انسانهای کلی دیدگاه -3

 دیدگاه جامعه محور 1-3

ای جامعه .به زندگی اجتماعی نیاز دارد ،برای رسیدن به کماالت گوید انسان بالضرورهفارابی می 

باشد که موجب سعادت آدمی است مدینه  یدر آن تعاون بر امور حقیقی از اجتماع که مقصود

                                                           
  .157. اعراف: 1

  .114. طبرسی، مکارم اخالق، ص2

  .245-244، صصدین شناسی. جوادی آملی، 3
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و همانطور که بدن انسان یک عضو و رئیس دارد مدینه نیز به یک رئیس احتیاج  ؛فاضله نام دارد

. ین استین امت پس از رئیس جامعه هم کاملترن بعداً کاملتر. همانطور که عضو رئیس بددارد

انسان همان کسی است که شده. این  ال را پیموده و کاملست که مراحل کمرئیس انسانی ا عضو

در  نبی از این جهت الزم است که مردموجود  .کندبه او وحی میخداوند به وسیله عقل فعال او 

الح تواند باشد که صگذار از کسی میعادالنه دارند و قانون یمناسبات و معامالت خود نیاز به قانون

باید اجتماعی زندگی  . مطابق با سخن فارابی انسان بالضرورهدهدمعاد و معاش مردم را تشخیص 

اجرا  ضع وتواند وقانون نیاز دارد و این قانون را خودش نمی حتما بهکند و در زندگی اجتماعی 

 به انسان کاملی است که با کمک وحی الهی قانونگذاری کند و آن قانون را در اجتماع کند پس نیاز

 1.اجرا کند

 وی  د.راد التنبیهات بیان روشنی برای فلسفه بعثت انبیاءشارات و الدر کتاب ا ابن سینا 

  :گویدمی

و د نیازمندران نبه دیگ و.. مسکن ،لباس ،د و در غذانها در زندگی خود استقالل ندارالف: انسان

ه بان انس . پستبرای برآورده کردن نیازهای خود به تعاون و همکاری و مشارکت با دیگران نیاز اس

 .طور طبیعی به تمدن و اجتماعی نیاز دارد

و  م و هرجرا به ست هازیرا شهوت و غضب، انسان ؛ستب: اجتماع و تمدن بدون عدالت ممکن نی

 .کشاند و برای عدالت به قانون نیاز استمرج می

را ردم اید مب. گذاری نیاز دارد که دارای ویژگی خاص استج: شریعت و قانون به شارع و قانون

را  یت خودمامور ،معجزه یپس باید از جانب خدا نصب شده باشد و باید به وسیلهالزم بدانند 

 .اثبات کند

عنایت الهی اقتضا  ، پسآن استگرو آنها در  ه چنین چیزی محتاج هستند و نفعاگر مردم بد: 

تا برای آنها  به سوی مردم بفرستداو باید پیامبرانی  مردم را دفع کند پس نیاز که اینکند می

 2.قانونگذاری کند تا عدالت در جامعه پیاده شود

با اینکه قدرت درک و شناخت دارد اما از عقل نظر دیگری دارد ایشان معتقد است که  مالصدرا 

دارد و هم برای درک اعتقادات باطل آماده است به را  ه هم قابلیت درک اعتقادات درستآنجایی ک

                                                           
  . 245-244. داوری، عقل و زمانه، صص1
  .373-371. ابن سینا، االشارات و التنبیهات، صص2
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درست از نادرست به غیر از خود نیازمند  ی ترجیح اعتقاداتپس برا ،دت نسبی برابر دارهر دو ساح

 1.شودبه وسیله پیامبر محقق می ست و آن هدایت الهی است که در وحیا

 دیدگاه تکامل محور 2-3

ن به نیاز آ وجامعه  یعنی نیاز انسان به پیامبر را فقط با توجه به ،قبلی جامعه محور بوددیدگاه  

 ه وحی وانسان ب اند و نیازاین دیدگاه را ناتمام دانستهاما گویا کسانی  کرد.یابی میو ... ارز قانون

 .دنداناعم از زندگی فردی و اجتماعی می پیامبر را

ه حساب بدو دیدگاه جامع ای دیدگاه محمدحسین طباطبایی را در این باره به گونه شاید بتوان 

خروی اری ات و رستگو در پایان به تکامل فردی و نجاکند شروع میاز جامعه چرا که ایشان  ؛آورد

ست در پی آن اطلب است و استخدام  رسد که انسانمی. ایشان با مقدماتی به نتیجه کندختم می

 د پس اویننند ام دیگران همچون اما  .از جمله همنوعان را به استخدام خود درآورد ،که همه چیز

و  ف را برخاسته از ذاتایشان اختال .شودتشکیل می عگیرد و اجتماق اجتماعی صورت میتواف

ف ابل برطرقگیرد که آنچه از درون خود انسان نشأت می گیردشمارد و نتیجه میسرشت انسان می

 .دهدشدن به دست خود انسان نیست و فقط خدا انجام می

  :گویدوت میبایشان در مورد فلسفه ن 

و  لکات. کمال انسان به داشتن مافاضه کنداوست اد استعد انسان باید آنچه را متناسب با»

آید و این عمل نیز ناشی از شناخت درست های است که از راه عمل اختیاری به دست میصورت

ز حق در اکه ما را به پیروی  یبرای این منظور کافی نیست زیرا عقلعقل  ،از سوی دیگراست. 

را اشیاء حقایق که نه عقل نظری ، ستا قبحخواند عقل عملی حاکم بر حسن و را میاندیشه ف

رست اقد تربیت دکه ف ؛ چون هر فرد یا گروهمشهود است ها. این نکته در احوال انسانشناسدمی

 .ود داردفطرت در میان آنها وجحکم عقل و  . با آنکهگرددحش باز میباشد پس از چندی به تو

 «.نیاز نخواهیم بودقل بیاز راه نوبت برای تاکید عبنابراین از تایید الهی 

عقل و خرد انسانی را از این  د ودانقانونگذاری میانبیاء را طباطبایی فلسفه بعثت  به هر حال،

وی در این است که هر چند  وی با سخن اندیشمندان قبلیسخن وت اما تفا .داندجهت کافی نمی

 خود اضافه  ردی را به استداللال و سعادت فکند اما در نهایت کمبا جامعه و اداره آن آغاز می

                                                           
 .86-73صدرالدین شیرازی، الحکمه المتعالیه، صص .1
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نیاز انسان به قانون برای اداره جامعه برای  که صرف از مجموع سخنش فهمید . شاید بتوانکندمی

 1حتما باید کمال و سعادت فردی را به آن اضافه نمود.اثبات ضرورت نبود کافی نیست و 

ناخت آن شد که خود راهی به انیم دادهها اموری را تعلمبران به انساناین درست است که پیا 

ن باره ن در ایر پیامبران سخو اگه است گریزی بود اند، اما دین امور در حیطه امور فردنداشته

بادت عفیت را به کی یات که عقلحتی در زمینه عباد .در واقع ارشاد به حکم عقل است اندگفته

 گاهه هیچلی پیامبران است کو این کار اص .بردمیعبادت پی به روح  راهی نیست عقل چه بسا

ه هاده شدناصل آن کنار او در جامعه پیاده نشده و شریعت حتی پیامبری که  .شکست نخورده است

 .ها را بیدار کرده استدر این جهت موفق بوده است که عقل و فطرت انساناست 

بیان کننده  البته باید توجه داشت که در آیاتی از قرآن مجید سخن از این است که این کتاب 

راهی به شناخت آنها وجود  را به انسان تعلیم داده است که در غیر این صورت یو اموراست 

 .هستند و سخنی ندارد و در واقع فرد گریزکه عقل و خرد آدمی حکمی  اند. در جاهایینداشته

آثار یاد ت ضرورتواند به اهمیت و عقل انسان می .داندیا ضرر آن را نمیو علت این است که سود 

رد ، از امور فکدام است ینکه چگونه به یاد خدا باشیم و بهترین صورت یاد خدااما ا ،خدا دست یابد

باز ممکن است که  ،مانند اخالقیات تواند نظر دهدی میحتی در جاهایی که عقل آدماست. گریز 

 2.اضافه شودعلم علمی به قدس توجه شود اگر به متن م

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .122-111. طباطبایی، وحی یا شعور مرموز، صص1

  .185. صدرالدین شیرازی، مبدا و معاد، ص2
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 :نتیجه گیری

که نیاز به وجود  انبیاء و نیازهای موجود در اجتماعی در این مقاله سعی شد به ضرورت بعثت 

ابن  ،در این راستا نظریات فالسفه بزرگ مانند فارابی . پسکرد پرداخته شودء را زیادتر میانبیا

 ان عالم دیدند ولیآن  اداره ضعف و نیاز انسان را در قانونگذاری برای جامعه و ،مالصدرا ،سینا

و خرد انسان را ضعیف نظریات این بود که عقل هر دو اشتراک  جهو اند.همعاصر این را کافی ندانست

اما سخن ما این بود که اگر پیامبران صرفاً برای  .دانستندمی را علت بعثتدید و این و ناتوان می

بیشتر طول تاریخ و  در ن عمل موفق نبوده چرا که این شریعتایدر خداوند  دقانونگذاری آمدن

آید که کار اصلی پیامبران بیدار و همچنین در متون دینی بر میها اجرا نشده است ها و مکانزمان

نیم در حالی که ضعیف کعقل او را کردن عقل و فطرت انسانها بوده پس نیازی نیست که انسان و 

 .الهی است کامل انسان است که نیازمند وحی الهی و پیامبرانهمین عقل و فطرت 
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