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  «رسول» و «نبی» مفهوم بررسی

 رازی فخر الغیبمفاتیح و المیزان در

 انمک ملک حمید

 ایران تهران، تهران، دانشگاه نظری مبانی استادیار

 **صنمیخان فاطمه

 ایران قم، مذاهب، و ادیان دانشگاه از کالمی مذاهب تخصصی دکتری

 صنمیخان شعبانعلی

 ایران قم، قم، پزشکی علوم دانشگاه معارف گروه دانشیار
 (02/0۶/۱3۹۹ :فارسی پذیرش تاریخ ؛۱۶/0۴/۱3۹۹ :فارسی دریافت تاریخ)

 (23/0۸/2020؛ تاریخ میالدی پذیرش: 0۶/07/2020 :دریافت میالدی تاریخ)

  چکیده

 بی،ن موقع چه اند؛شده خطاا رسول موقع چه اینکه و ،قرآن در نبی و رسول واژه ل وی معنای به توجه
ست  مهمی نکتة ست. گرفتهقرار پژوهانقرآن توجه مورد کمتر که ا  گروهی و معناهم را دوآن ایعده ا
 را اطبائیطب علّامه و رازی فخر دیدگاه حاضر  پژوهی اند.کرده نبی و رسول  واژه معنایی تباین به حکم

 مالک ،رازی فخر است. داده قرار بررسی  مورد تحلیلی-توصیفی  روش و ایکتابخانه ابزار از استفاده  با
صطفاء  تنها را نبی انتخاا سته  خدا توسط  عبد، ا شری  را نبی و دان سطة هب که کندمی معرفی ب  با وحی وا
  رسول.  ودش می شود،  وحی تبلیو به مأمور هرگاه کسی  چنین رازی فخر نظر از شود.  متفاوت افراد سایر 
 بین طباطبائی،علّامه نظر از اما اسننت.گرفته نظر در مطلق خصننو  و عموم را دو این رابطه همچنین او

  تاس  عبارت رسول  و کند بیان است  معادشان  و معاش صالک  مایه آنچه ،مردم براى که است  شخصی  
 و ذااع آن با مخالفت دنبال به که حجتى اتمام بر مشننتمل ؛باشنند خاصننى رسننالت حامل که کسننى از

شد.  آن ام ال و هالکت سالت  بنابراین با صفی  علّامه نظر از ر ست.  نبوت بر زاید و خا  و  با ابراینبن ا
 است. «رسول» رازی فخر نظر از داندمی «نبی» علّامه آنچه گفت توانمی فوق تعریج به توجه

وحی. طباطبائی، علّامه ،رازی فخر رسول، نبی، کلیدی: واژگان

                                                            
 E_mail: h.malekmakan@ut.ac.ir  
** E_mail:sh_khansanami@yahoo.com  
 E_mail: khansanamif@yahoo.com )نویسندة مسدول(  
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 مقدمه

 در مفسنننران اسنننت. کنننریم قنننرآن در پردامننننه مباحنننث از «رسنننول» و «نبنننی» مفهنننوم

 مفناهیم  بنه  اسنت رفتنه  کنار  بنه  هنا آن در «نبنی » و «رسنول » لفنم  کنه  آیناتی  ذینل  تفاسیر،

 اشننناره واژه دو اینننن تفننناوت خصنننو  در منننواردی بنننه و انننندپرداختنننه واژه دو اینننن

 جملننه از نویسننندگان برخننی آ ننار در خننا ، طننور بننه نبننی مفهننوم همچنننین اننند.کننرده

 نیننز «امامیننه متکلمننان دینندگاه از «نبننی» تعریننج تحلیننل» عنننوان بننا «خننانی» و «جبرئیلننی»

 کننه مسننتقلی ا ننر همننه ایننن بننا اسننت. پرداختننه «رسننول» و «نبننی» مفهننوم تیبننبن بننه

 باشنند، رازی فخننر و طباطبننائی علّامننه منظننر از «رسننول» و «نبننی» مفهننوم بننه اختصننا 

 نشد. یافت

 خداوننند اننند،شننده «رسننول» و «نبننی» صننفت بننه متصننج انبیننا، ،قننرآن لسننان در

 هننم و «نبننی» هننم جننایی در و «نبننی» مننوارد بعحننی در ،«رسننول» را ایشننان گنناه متعننال،

 اینن  آینا  کنه  اسنت  اینن  اسنت  مطنرک  اینجنا  در کنه  سنؤالی  اسنت.  کرده خطاا «رسول»

 و رسننول معنننای اگننر دارد  ایجداگانننه معنننای کنندام هننر اینکننه یننا اسننت یکننی واژه دو

 همچنننین دارد  وجننود واژه دو ایننن مفهننوم یننبن تفنناوتی چننه اسننت هننم از متمننایز نبننی

 انبیننا ویژگننی کنندام از حنناکی و بننوده اساسننی چننه بننر آیننات، در واژگننان ایننن کنناربرد

 نبننی. موقننع چننه اننندشننده خوانننده رسننول موقننع چننه اولیننا و انبیننا دیگننر بیننان بننه اسننت 

 بننر دو ایننن بننین ارتبنناط و نبننی و رسننول ل ننوی معنننای یننافتن درصنندد حاضننر پننژوهی

 باشد.می رازی فخر و طباطبائی علّامه اندیشه اساس

  رسول و نبی اصطالحی و لغوی معنای .1

 «نبنناوه / النبننوه» از نبننی .۱ اسننت: مطننرک نظننر سننه ل ننت، کتننب در نبننی واژه اشننتقاق در

 نبننأ/» از نبننی .2 (۸/3۸2ق:۱۴0۹ فراهینندی، ر.ک) بلننندی معنننای بننه اسننتشننده گرفتننه

 راه و طریننق» معنننای بننه نبننی .3 همننان( ک ر.) خبننر معنننای بننه شننده گرفتننه «إنبنناء

 ؛ ۱/۴0۴ش:۱37۵ طریحنننننی، ؛ ۸/3۸2ق:۱۴0۹ فراهیننننندی، ر.ک) اسنننننت. «روشنننننن
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 اشنننتقاق (۴3 /23 ؛۱۵۵ /۱۹ق:۱۴۱۱ رازی، الننندین فخنننر ؛ ۴/2۴۱ق:۱۴۱۹ جرجنننانی،

 عبننارت اسننت. نبننوت مقننام رفیننع و بلننند جایگنناه دلیننلبننه «نبنناوه» و «النبننوه» از نبننی

 بنر  دلیلنی  نینز  ،«نخوانیند  نمناز  بلنند  جنای  بنر » کنه  معننای  اینن  بنه  «النبلی  عللی  الَّصلوا»

مننی برقننرار ارتبنناط غیننب عننالم بننا کننه دلیننل ایننن بننه نبننی همچنننین اسننت. فننوق منندعای

 خنواا  در خنواه  واسنطه،  بنی  چنه  واسنطه  بنا  چنه  - گینرد منی  خبنر  غینب  عنالم  از و کند

 و مینزان  نبنی  کنه  آنجنا  از داننند. منی  خبنر  معننای  بنه  نبنأ  از مشنتق  را او -بیداری در خواه

 راغنننب ر.ک؛) انننندکنننرده معننننا نینننز روشنننن راه و طرینننق بنننه را او اسنننت، راه وسنننیله

 بننه نبننأ از البحننرین مجمننع در نبننی (۱۶۴ /۱ :۱۴۱۴ منظننور، ابننن ؛7۸۹ تننا: بننی اصننفهانی،

 (3۸2 /۸ ق:۱۴0۹ فراهیننندی، ؛ ۴0۴ /۱ش:۱37۵ طریحنننی، ر.ک؛) اسنننت خبنننر معننننای

 همان(. فراهیدی، ر.ک؛) استآمده نیز واضح طریق معنای به «ن بَوَ»

 معنننى بننه رسننول و اسننت. تننأنى بننا برخاسننتن معنننى بننه اصننل در اول( بکسننر) رسننل

پینام  شنخ   بنه  گناهى  و شنود منى  اطنالق  پینام  بنه  گناهى  رسنول  ،اسنت  همنان  از برخاسته

 از «الرسننول»العننین کتنناا در چنننینهننم (۱،3۵3  تننا، بننی اصننفهانی، راغننب ر.ک؛) آور

 ارسننال (2۴0 /7ق:۱۴0۹ فراهینندی، ر.ک؛) اسننت آمننده آورپیننام معنننای بننه «رسننل» منناده

 قرشنننی،) اسنننتشنننده فرسنننتاده معننننى بنننه رسنننول و تسنننلیط و فرسنننتادن معننننى بنننه

 بنننر حمنننل را رسنننول ل نننوی، معننننای نقنننل از بعننند مفنننردات در راغنننب (3/۹0ش:۱37۱

  (.۱/3۵3 تا: بی اصفهانی، راغب ر.ک؛) داندمی انا و مالئکه فرستاده

 انبینناء ایشننان نظننر از و داننند،مننی رفعننت معننناى بننه «نبننوة» از مننأخوذ را نبننی رازی فخننر

 (.2۱/223 ق:۱۴۱۱ ،رازی فخر ر.ک؛) اندخوانده نبى مقامشان رفعت خاطر به را

  آورده: نبی تعریج در طباطبائی علّامه

 اگننر و اسننت، خبننر() «نبننأ» منناده از مننأخوذ و فعیننل وزن بننر «نبننى» کلمننة

 خنندا وحننى وسننیله بننه ایشننان کننه اسننت جهننت بنندین اننند نامیننده انبینناء را انبینناء

 رسننول و (۱۴/7۴ق:۱۴۱3 طباطبننائی، ر.ک؛) هسننتند خبننردار غیننب عننالم از
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 حامنل  کنه  اسنت  کسنى  نبنى  و اسنت،  پینامى  و رسنالت  حامنل  کنه  اسنت  کسى

  (2/20۹همان: طباطبائی، ر.ک؛) باشد خبرى

 اشنناعره همچنننین و مفسننران و فالسننفه متکلمننان، از اعننم اسننالمی اندیشننوران سننایر

 همنننه کنننه کردنننند ذکنننر متعنننددی تعننناریج رسنننالت و نبنننوت از امامینننه و معتزلنننه و

 و دنن دهمنی  خبنر  خداونند  سنوی  از کنه  هسنتند  بشنری  رسنول  و نبنی  کنه  این در تعاریج

 د.هستن متفق و مشترک د،ندار را مردم هدایت مأموریت

  رازی فخر منظر از رسول و نبی مفهوم .2

 در کننه اسننت مبنناح ی جملننه از اشنناعره دینندگاه از رسننول و نبننی انتخنناا مننالک

 تفکننر اسننت. گننذارتأ یر واژه دو ایننن تعریننج در رازی فخننر جملننه از ایشننان تعریننج

 ایشننان کننندمننی ایجنناا اسننت، اشننعری تفکننر در غالننب ای اندیشننه کننه جبرگرایانننه

 مننذهب اشننعری علمننای بدانننند؛ خنندا توسننط عبنند إصننطفاء بننه تنهننا را نبننی انتخنناا

 اسنناس بننر فقننط بلکننه انسننانی لیاقننت و شایسننتگی اسنناس بننر نننه را نبننی انتخنناا عمومنناا

 قنرار  نبنی  را تنو  منن  بگویند  شخصنی  بنه  خداونند  کنه  همنین  گوینا  داننند. می الهی اختیار

 انتخناا  نبنوت  بنرای  را کسنی  هنر  توانند منی  خندا  و اسنت  کنافی  نبنوتی  بنرای  دهنم می

 مهننم و کلینندی بحننث بننه نبننی انتخنناا توجیننه در ایجننی النندینعحنند قاضننی کننند.

 بخواهنند آنچننه هننر کننه اسننت کسننی مختننار فاعننل اسننت:گفتننه و کننرده اشنناره اشنناعره

 /۴ق:۱۴۱۹ ایجننی، ر.ک؛) کننندمننی اختیننار کننند اراده آنچننه هننر و دهنندمننی انجننام

 بننه کننه خنندا جانننب از اسننت کرامتننی و فحننل نبننوت اشننعری ابوالحسننن منظننر از (؛2۴۱

 ابننن (۱۸۱ تننا: بننی فننورک، ابننن ر.ک) کننندمننی عطننا بخواهنند مخلوقنناتی از کننا هننر

 کننه را کسننی خداوننند کننه اسننت جننایز کننند:مننی نقننل فننورک ابننن قننول از الحدینند ابننی

 امننا اسننت.نشننده واقننع جننایز، امننر ایننن لکننن برسنناند. نبننوت بننه اسننتبننوده کننافر قننبالا

 و اسننت جننایز امننر ایننن گویننند:مننی اشنناعره از حنندیث اربنناا و انناهر اهننل از گروهننی

 ابنی  ابنن ) انند کنرده  اسنتدالل  یوسنج  ححنرت  بنرادران  احنوال  بنه  و اسنت شده هم واقع
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 اسننتدانسننته الهننی مننوهبتی را نبننی انتخنناا نیننز آمنندی (۱۹-7 /7 تننا:بننی الحدینند،

 (.2/۶۵۶ق:۱۴2۴آمدی، ر.ک؛)

 نقنند در و رفتننه کرامیننه سننرا  بننه اشنناعره هننایاندیشننه از تننأ ر بننا نیننز رازی فخننر

 اسنت. کنرده  اشناره  بشنر  ننوع  خلنق  یکسنانی  بنه  داننند منی  ذاتنی  را نبنوت  که آنها اندیشه

 کناش  ای اسنت: گفتنه  داننند منی  اکتسنابی  را نبنوت  کنه  فالسنفه  اندیشنه  نقند  در همچنین

 اللَّلهِ  عَبْلدُ  إِنَلی فرمنود  کنه  آنجنا  بنود  داده انجنام  عملنی  چنه  مهند  در عیسنی  دانستممی

 کنه  زمنانی  ع() ابنراهیم  ححنرت  چننین  هنم  (30منریم/ ) نَبِیًّلا  وَجَعَلَنِلی  الْکِتَلابَ  آََّانِیَ

 کننه آنجننا ع() آدم ححننرت چنننین هننم (؛7۹انعننام/) وَجْهِللی وَجذهْللنُ إِنَللیفرمننود

 کسننب چیننزی چننه کننرد انتخنناا را او سننپا و کننرد خلننق خنناک از را او خداوننند

 وَیُلََََیهِ ْ  آیَاَِّلهِ  عَلَلیْهِ ْ  یَتْلَلو  مِلنْهُ ْ  رَسُلول ا  الْلََمِّیِّینَ  فِلی  َِّعَل َ  الَّلذِی  هُوَ بنود    کرده

 مِللنْهُ ْ وَآخَللبِینَ *مُبِللین  ضَلللَال  لَفِللی قَبْلل َ مِللنْ ََللانَوا وَإِنْ وَالْحِکْمَلل َ الْکِتَللابَ وَیُعَلَمُهُلل ُ

 اَو وَاللَّلهُ  یَشَلاءُ  مَلنْ  یُؤَِّْیلهِ  اللَّلهِ  فَضْل َ  اَلِلفَ  *الْحَکِلی ُ  الْعََِیلََ  وَهُلوَ  ِِّهِل ْ  یَلْحَقَلوا  لَمذا

 بننه اسننت نبننی نبننی، بلکننه گوینند:مننی هننم پایننان در (۴-2جمعننه/) الْعَلِللی ِ الْفَضْلل ِ

 کننرده اسننتناد آن بننه فخننر کننه شنناهدی (.۴۹۴ق:۱۴20 ،رازی فخننر) الهننی فحننل محننع

 أَنَللا إِنَّمَلا  قَل ْ  و (7۵حنا/ ) النَّلاَِ  وَمِلنَ  رُسُلل ا  الْمَلَائِکَل ِ  مِلنَ  یَصْلاَفِی  اللَّلهُ آینات 

  همان(.) است (۱۱0کهج/) إِلَیذ یُوحَ  مِفْلَکَ ْ َِّشَبٌ

 از عصننمت بع ننت از قبننل پیننامبران گفتننه: تفسننیرش دیگننر جننای در رازی فخننر

 باشنند ورزیننده کفننر خنندا بننه زدنننی هننم بننه چشننم اننندازه بننه هننرکا و اننندداشننته کفننر

 رازی فخننر جملننة ایننن (.3۸/23۴ق:۱۴۱۱ ،رازی فخننر ر.ک؛) نیسننت نبننوت شایسننتة

 پیننامبران، کفننر از عصننمت قننول در کننه چننرا باشنند.مننی او پیشننین هننایگفتننه بننر ردی

 از دیگننر عبننارت بننه اسننت.گرفتننه نظننر در انبیننا بننرای مننرزی و حنند و ویژگننی حننداقل

 طننرف از کننند؛مننی انتخنناا بخواهنند کننه را هننرکا خداوننند گننوییممننی طننرف یننک
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 خداوننند انتخنناا دایننرة از باشنند نداشننته کفننر از عصننمت کننه کسننی گننوییممننی دیگننر

  است. تناقع این و شود.می خار 

 فخننر نظننر از عصننمت بننه اجمننالی نگنناهی بننا رسننول و نبننی انتخنناا خصننو  در

 داند.می خداوند خا  عنایت به را آن و کرده رد را ذاتی نبوت ایشان رازی،

 مفهننوم سننرا  خننود، اشننعری مسننلک بنننابر عمومنناا اشنناعره گذشننت، کننه طننورهمننان

 منقننول را نبننی کلمننه ایجننی اننند.پرداختننه واژه دو ایننن تبیننین بننه و رفتننه رسننول و نبننی

 نبننی را او خداوننند کننه اسننت کسننی نبننی اسننت گفتننه و داننندمننی ل ننوی معنننای از عرفننی

 ک؛ ر.) کنند  ابنال   منردم  بنه  را اخبنار  کنه  اسنت  کسنی  رسنول  و داد قنرار  قنوم  سوی به

 «النبننوه» از برگرفتننه را نبننی اشنناعره علمننای از نیننز آمنندی (۴/2۴۵ ق:۱۴۱۹ جرجننانی،

 (2/۶۵۶ ق:۱۴2۴ آمننندی، ر.ک) دانننندمنننی شنننرط را ابنننال  رسنننالت در و دانسنننته

 ؛۱۸۱ تننا: بننی فننورک، ابننن ر.ک) نظرننند همننین بننر نیننز ایجننی و اشننعری ابوالحسننن

 (.۴/2۴۱ ق:۱۴۱۹ ایجی،

 قَبْلِللفَ مِللنْ أَرْسَلللْنا مللا وَآیننة ذیننل در رسننول، و نبننی مفهننوم تبیننین در رازی فخننر

 انننواع بننه (۵2حننا/) أَمْنِیذتِلله فللی الشَّللیْاانَ أَلْقَلل  ََّمَنَّلل  إِاا إِالَّ نَبِللیٍّ ال وَ رَسُللول  مِللنْ

 رسننول مننردم از گروهننی بنناور در» اسننت: نوشننته و کننرده اشنناره واژه دو ایننن بننین رابطننه

 نبنی  امنا  منردم،  سنوی  بنه  اسنت شنده  ارسنال  و شنود منی  گفتنه  سنخن  او با که است کسی

 فخنر  ر.ک؛) «بینند منی  خنواا  در ینا  شنده  الهنام  او بنه  بلکنه  نشنده،  ارسنال  مردم سوی به

 را رسننول و امننام ل ننوی مفهننوم تبنناین معنننا ایننن در رازی فخننر (23/۴3ق:۱۴۱۱ رازی،

 دیگنر  گروهنی » گویند منی  و پرداختنه  دیگنر  گنروه  بررسنی  بنه  ادامنه،  در و کنند می بیان

 و شنود، نمنی  رسنول  نبینی  هنر  ولنی  اسنت  نبنی  رسنولی  هنر  کنه  اند عقیده این بر مردم از

 همان(.) «است کلبی و فراء اندیشه این

 و عمننوم بننه قننول رسننول، و نبننی مفهننوم تبیننین از قسننمت ایننن در درواقننع رازی فخننر

 همسننانی قننول معتزلننه از نقننل بننه هننم ادامننه در و کننند.مننی مطننرک را مطلننق خصننو 

 ایننن بننر معتزلننه امننا» نویسنند:مننی و کننرده نقنند و بررسننی را واژه دو ایننن بننین معنننایی
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 دو ایننن بننین فرقننی و اسننت نبننی رسننولی هننر و اسننت رسننول نبیننی هننر کننه اننند عقیننده

 وَمَللاشننریفة آیننة اننند:گفتننه واژه دو ایننن معنننایی همسننانی ا بننات بننرای معتزلننه نیسننت.

 نبنی  اینکنه  بنر  کنند منی  داللنت  (۵2حنا/ ) ... نَبِلیٍّ  وَلَلا  رَسُلول   مِلنْ  قَبْلِلفَ  مِنْ أَرْسَلْنَا

 نَبِللیٍّ مِللنْ قَبْیَلل   فِللی أَرْسَلللْنَا وَمَللاشننریفة آیننة همچنننین شننود.مننی مرسننل گنناهی نیننز

 گوینند:مننی ادامننه در رازی فخننر اسننت. شننده نبننی از ارسننال عبیننرت کننه (۹۴اعننراف/)

 در امننا شننده اسننتعمال نبننی بننرای هننم و رسننول بننرای هننم ارسننال واژه کننه اسننت درسننت

 همننه سننوی بننه اسننت مرسننل رسننول کننه دارد وجننود فننرق ایننن رسننول و نبننی خصننو 

 (۴3/ 23ق:۱۴۱۱ ،رازی فخننر) «خننود قننوم سننوی بننه اسننت مرسننل فقننط نبننی امننا خالیننق

  کند:می بیان اینگونه را خود نظر ادامه در و

  اند:کرده ذکر را اموری رسول و نبی بین فرق در

 کتنابی  کنه  اسنت  کسنی  نبنی  و باشند.  داشنته  مننزل  کتناا  کنه  اسنت  کسنی  انبیا از رسول الج.

  کند. تبلیو را پیشینی پیامبر کتاا که استشده داده امر و باشد. نشده نازل او بر

 نسننخ را پیشننین پیننامبر شننریعت و باشنند کتنناا صنناحب و معجننزه صنناحب کننه ا.کسننی

 گنروه  اینن  و نبنی.  شنود منی  نباشند  خصنال  اینن  جنامع  کنه  کسنی  و رسنول  شنود می کند

 قننرار رسننول را سننلیمان و داوود هننارون، یننونا، ایننوا، یعقننوا، اسننحاق، کننه ملزمننند

  نداشتند. ناسخی کتاا اینان زیرا ندهند

 رسننول او خلننق دعننوت بننه شننودمننی مننأمور و شننودمننی انناهر او بننر ملننک کننه  .کسننی

 یکنی  ینا  شنده  رسنول  کنه  بینند منی  خنواا  در بلکنه  نیسنت  چننین اینن  که کسی و است،

 رسنول  کنه  اسنت  نبنی  کسنی  چننین  خداسنت  رسنول  او کنه  دهند منی  خبنر  او به رسل از

  همان(.) است صائب نظر این و نشده

 وحنی  سِنالک  بنه  بشنر  اینن  هرگناه  پنا  باشند،  بشنر  بایند  ابتندا  نبی رازی، فخر نظر از

 فنردی  چننین  اگنر  نبنی.  شنود منی  شند،  متفناوت  افنراد  سنایر  بنا  وحنی  واسنطه  بنه  و مجهز

 شنریفه  آینة  در چنانچنه  رسنول.  شنود منی  شنود،  نینز  وحنی  تبلینو  بنه  منأمور  است نبی که

 فخننر ر.ک) (۶7مائننده/) رَِِّّللفَ مِللنْ إِلَیْللفَ أَنْللَِلَ مَللا َِّلَلل ْ البَّسُللولَ أَیُّهَللا یَللاآمننده
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جننان و ارواک کننه اسننت کسننی رسننول گفتننه: دیگننر جننای در او (.۴۹3ق:۱۴20 رازی،

 خندا  عبنادت  سنمت  بنه  خندا  غینر  بنه  اشنت ال  از را آنهنا  و کنند منی  معالجنه  را انسان های

 و کامنننل انسنننان آن نبنننی امنننا (۸/۱2۱ق:۱۴07 رازی، فخنننر ر.ک؛) دهننندمنننی سنننوق

 ننناق  هننایانسننان تکامننل بننرای او نفننا شننعاع و تننأ یر قنندرت گنناه کننه اسننت مکملننی

 منردم  اک نر  ارواک در قهرینه  قنوه  صنورت  بنه  خورشنید  همچنون  گناه  و کنند منی  کفایت

 بننه دنیننا طلننب از و کننندمننی هنندایت معرفننت مقننام بننه جهننل از را آنهننا و کننندمننی ا ننر

 ،رازی فخنننر) اسنننت.  () محمننند روک شنننخ  اینننن و کشننناندمنننی آخنننرت طلنننب

 هننر نبننی و رسننول کننه آینندمننی دسننت بننه رازی سننخن از (۱۸۱تننا: بننی ؛۱۹/77ق:۱۴۱۱

 عبدالحمیننند، محمننند ر.ک؛) گذارنننند ا نننر دیگنننران نفنننوس تکمینننل و تبلینننو در دو

 و کننندمننی اشنناره عننالم در نبننی تصننرف بننه عبننارت ایننن در رازی فخننر (.23۸ م/200۴

 بننرای طباطبننائی علّامننه را امتینناز ایننن داننند.مننی  () اکننرم پیننامبر مخننت  و ویننژه را آن

 ک ر.) اسننت شننده نایننل امامننت مقننام بننه کننه پیننامبری بننرای منتهننی اسننت قائننل پیننامبر

 (.۱20ش:۱3۴۸ ؛۱۸۵-۱۸۴ ش:۱33۸ طباطبائی،

 در نبنی  کنه  آیند منی  دسنت بنه  رازی فخنر  منظنر  از نبنی  تعناریج  در خالصنه  طنور  به

 بننه مننأمور بیننند،مننی درخننواا را ملننک شننود،مننی وحننی او بننه کننه اسننت بشننری او نظننر

 تصننرف قنندرت کنه  اسننت مکملنی  و کامننل انسنان  و خننود قنوم  بننرای مگنر  نیسننت تبلینو 

  دارد. مردم نفا در

 وحنی  فرشنته  شنود، منی  وحنی  او بنه  کنه  اسنت  بشنری  رازی فخنر  نظنر  از هنم  رسول

  را انسننان نفننا و خالیننق، همننه بننرای اسننت تبلیننو بننه مننأمور بیننند،مننی بیننداری در را

  دهد.می سوق خدا عبادت سمت به

  رسننول و نبننی اینکننه از اسننت عبننارت فننوق، بیننان در رسننول و نبننی اشننتراکات

 تبلینو  بنه  منأمور  اینکنه  اصنل  در دو هنر  شنود، منی  وحنی  آنهنا  دوی هنر  بنه  بشرند، دو هر

  دارند. را معنوی کمال در ارتقا و تصرف قدرت دو هر و مشترکند هستند
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 در را فرشننته نبننی، کننه اسننت ایننن ،رازی فخننر منظننر از هننم رسننول و نبننی افتراقننات

 قننوم بننرای نبننی در نیننز تبلیننو در خطنناا همچنننین بیننداری. در رسننول و بیننندمننی خننواا

  مردم. همه برای رسول در و باشدمی خود

 ائه ار نبی از رازی فخر که  تعبیری که  اسنننت این رسننندمی نظر به  مهم اینجا  در آنچه 

 دهد.می هارائ تشننیع مکتب در امام از طباطبائی علّامه که اسننت تعبیری به نزدیک دهدمی

 باطبائیط علّامه گویدمی سخن انسان نفا در نبی باطنی تصرف از رازی فخر که همانطور

 : نویسدمی علّامه دهد؛می خبر عالم در امام باطنی تصرف از نیز

 رابطننه و بننوده والیننت اهننل قافلننه امیننر و قننرا درجننات حامننل کننه کسننی»

-مننی نامیننده «امننام» قننرآن لسننان در کننند،مننی حفننم واقعننه ایننن بننا را انسننانیت

 صننراط پیشننروی بننرای سننبحانه، حننق جانننب از کننه کسننی یعنننی «امننام» شننود.

 اسنننت. گرفتنننه دسنننت در را معننننوی هننندایت زمنننام و شنننده اختینننار والینننت

 از کننه هسننتند نننوری خطننوط و اشننعه تابنند،مننی بننندگان قلننوا بننه کننه والیننت

 هسننتند هننایی جننوی متفرقننه، هننایموهبننت و اوسننت پننیی کننه نننوری کننانون

 طباطبنننائی، ر.ک؛) باشننندمنننی وی ننننزد کنننه بیکراننننی درینننای بنننه متصنننل

 .(۱۸۵ ش:۱33۸

بنه  ع() امنام  بناطنی  اننوار  پرتنوی  در الینق  و مسنتعد  هنای انسنان  روک اسنت  معتقند  علّامه

 مننردم اعمننال انناهر بننه نسننبت کننه همننانطور امننام یابنند.مننی پننرورش تکننوینی طننور

 طباطبننائی، ر.ک؛) دارد رهبننری و پیشننوایی سننمت نیننز بنناطن در همچنننان پیشواسننت

 نظننننربننننه بنننننابراین (.۱۸۵-۱۸۴ ش:۱33۸ ؛۱۱0-۱0۸ ش:۱3۴۸ ؛2۶7-۱/2۶3 ق:۱۴۱3

 علّامننه منظننر از امننام بننا رازی فخننر منظننر از نبننی کننارکرد از بخننی ایننن رسنندمننی

 باشند. المعنیقریب طباطبائی
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 طباطبائی علّامه منظر از رسول و نبی مفهوم تبیین .3

 و رسننول واژه سننرا  -قننرآن بننه قننرآن روش- خننود تفسننیری مشننی بننا طباطبننائی، علّامننه

 بنه  اسنتناد  بنا  علّامنه  اسنت. خواننده  منردم  سنوی  بنه  مرسنل  و مبعنوث  را دو هنر  و رفته نبی

 هنر  رسنول  و نبنى  (۵2حنا/ ) ... نَبِلیٍّ  ال وَ رَسُلول   مِلنْ  قَبْلِلفَ  مِلنْ  أَرْسَللْنا  ملا  وَآیة

 بنه  را منردم  تنا  شنده  مبعنوث  نبنى  کنه  تفناوت  اینن  بنا  ،دانسنته  مردم سوى به گسیل را دو

 نننزد آنچننه از اىپنناره بننه او چننون دهنند، خبننر دارد خننود نننزد کننه غیبننى اخبننار از آنچننه

 اصننل بننر زاینند خاصننى رسننالت بننه کننه اسننت کسننى رسننول ولننى دارد، خبننر خداسننت

  (.2۱۱ /2ق:۱۴۱3 طباطبائی، ر.ک؛) است شده گسیل نبوت

  نویسد:می رازی فخر اندیشه نقد در طباطبائی علّامه

 اسننت، مطلننق خصننو  و عمننوم بننه رسننول و نبننى بننین فننرق برخننی نظننر از

 مننأمور هننم و اسننت، مبعننوث هننم کننه اسننت کسننى آن رسننول کننه معنننا ایننن بننه

 بنه  منأمور  چنه  باشند،  مبعنوث  تنهنا  کنه  اسنت  کسنى  نبنى  امنا  و رسنالت،  تبلیو به

 تعننالى خننداى کننالم تایینند مننورد فننرق ایننن لننیکن نباشنند. چننه و باشنند تبلیننو

 مُخْلَصلا   َلانَ  إِنَّلهُ  مُوسل   الْکِتلابِ  فِلی  ااََْلبْ  وَفرمایند مى اینکه براى نیست،

 او (ع) موسننى تعظننیم و منندک مقننام در کننه (۵۱مننریم/) نَبِیًّللا رَسُللول ا َللانَ وَ

 را کنالم  اینن  دهند نمنى  اجنازه  مندک  مقنام  و نبنى،  هنم  و خواننده،  رسنول  هم را

 کننه اسننت ایننن معنننایی بگننوئیم، و کنننیم، عننام بننه خننا  از ترقننى بننر حمننل

 مِلنْ  قَبْلِلفَ  مِلنْ  أَرْسَللْنا  ملا  وَفرمایند منى  نینز  و شند.  رسنول  بعدا بود نبى اول

 جمننع نبننى و رسننول میننان آیننه ایننن در کننه (۵۱مننریم/) نَبِللیٍّ ال وَ رَسُللول 

 مرسننل را دو هننر و اسننت،کننرده «ارسننلنا» بننه تعبیننر دو هننر بنناره در کننرده،

 طباطبننائی، ر.ک؛) آینندنمننى در درسننت مفسننر آن گفتننار بننا ایننن و خوانننده،

 (.2۱0-2۱۱ /2ق:۱۴۱3

 ََّمَنَّلل  إِاا إِلَّللا نَبِللیٍّ ال وَ رَسُللول  مِللنْ قَبْلِللفَ مِللنْ أَرْسَلللْنا مللا وَآیننة علّامننه نظننر از

 و نبننوت معننناى اخننتالف بننر دارد روشنننى داللننت ... أَمْنِیذتِللهِ فِللی الشَّللیْاانَ أَلْقَلل 



  315 1398 پاییز و زمستان، 2، شمارة 1سال  عه؛یش یقیپژوهشنامة کالم تطب

 

 

 

 

 کننه اسننت کسننى آن رسننول کننه مطلننق خصننو  و عمننوم نحننو بننه نننه البتننه رسننالت،

 مبعنوث  تنهنا  کنه  اسنت  کسنى  آن نبنى  و باشند  شنده  هنم  تبلینو  بنه  منأمور  و شنده  مبعوث

 ایننن از مطلننب اگننر چننون نننه. یننا باشنند شننده هننم تبلیننو بننه مننأمور اینکننه چننه باشنند شننده

 شننود اراده رسننول غیننر «نبننى» کلمننه از بحننث مننورد آیننه در کننه بننود الزم بننودمننى قننرار

 آیننه اول در کننه «ص رنسَننلْنا مننا وَ» جملننه بننا ایننن و نشننده تبلیننو بننه مننأمور کننه کسننى یعنننى

 اللَّلللهُ فَبَعَللل َ آینننه در همچننننین (۵۵۴ /۱۴ همنننان: طباطبنننائی،) .دارد منافنننات اسنننت

 آینناتى نیننز و خوانننده، انبیننا را مبعننو ین همننه بنناز کننه مُنْللذِرِینَ وَ مُبَشَللبِینَ النَّبِیِّللینَ

 نیننز نبننى اسننت مننردم سننوى بننه رسننول کننه مبعننو ى هننر کننه دارد ایننن در اهننور دیگننر،

 (2۱۱ /2همان: طباطبائی،) هست.

 از عبننارت را نبننی قننرآن بننه قننرآن تفسننیری سننبک بننه واژه دو ایننن تطبیننق بننا علّامننه

 یعنننى اسننت، معادشننان و معنناش صننالک مایننه آنچننه مننردم بننراى کننه داننندمننی کسننى

 تعنالى  خنداى  کنه  اسنت  عننایتى  مقتحناى  مهنم  اینن  و کنند  بینان  را دینن  فنروع  و اصول

 کسننى از اسننت عبننارت رسننول و دارد، سعادتشننان سننوى بننه مننردم هنندایت بننه نسننبت

 آن بنا  مخالفنت  دنبنال  بنه  کنه  حجتنى  اتمنام  بنر  مشنتمل  باشند،  خاصنى  رسالت حامل که

 عَلَلل  لِلنَّللاَِ یَکَللونَ لِئَلَّللا فرمننود: کننه چنننان هننم باشنند، آن ام ننال و هالکننت و عننذاا

 نداشنته  خندا  علینه  حجتنى  منردم  دیگنر  رسنول،  آمندن  از بعند  تنا  البُّسُل ِ  َِّعْدَ حُجذ ٌ اللَّهِ

 کننه اسننت کسننى سننولر اسننت: نوشننته ادامننه در ایشننان همننان() (۱۶۴ نسننا/) «باشننند.

 رسنول  پنا  باشند،  خبنرى  حامنل  کنه  اسنت  کسنى  نبنى  و اسنت،  پینامى  و رسالت حامل

 اخبننار بننه و خنندا بننه علننم شننرافت نبننى و دارد، خلننق و خنندا میننان وسنناطت شننرافت

 (2۱۱-20۹همان: ک؛ ر.) خدایى.

 عمننومى حالننت بننه نسننبتی کننه غیبننی و الهننى اسننت حننالتى نبننوت علّامننه نظننر از

 بنه  نبنى  شنخ   کنه  خنواا،  بنه  اسنت  بیندارى  نسنبت  آنهنا،  عمنل  و درک یعنى انسانها،

 در هنناتننناقع و هننااخننتالف آن وسننیله بننه کننه کننندمننى درک را معننارفى آن، وسننیله

 در کننه اسننت همننان غیننب، از تلقننى و ادراک ایننن و گننردد،مننى مرتفننع بشننر حیننات
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 نبننوت گیننردمننى وحننى از انسننان کننه حننالتى آن و شننود،مننى نامیننده وحننى قننرآن زبننان

 مقننامى «نبننوت» دیگننر بیننان بننه (۱۹2 /2 ق:۱۴۱3 طباطبننائی، ر.ک؛) شننودمننى خوانننده

 گنردد منى  بینان  دینن  شنرایع  و شنود منى  ابنال   بنندگان  بنر  تکنالیج  آن ةوسیلبه که است

 و یابنندمننى اسننتقرار افننراد حننق در م فننرتی یننا و الهننى مؤاخننذه جهننت همننین بننه

 عقنناا مسننتوجب کسننى چننه و  ننواا مسننتحق کسننى چننه کننه گننرددمننى مشننخ 

 (7۹ /3 ق:۱۴۱3 طباطبائی،) است. اخروى

 رسننول واژه کننه (۱۵اسننرا/) رَسُللول ا نَبْعَلل َ حَتَّلل  مُعَللذَِِّینَ ََنَّللا مللا وَ آیننه ایشننان

 و دانسننته گذشننته امتهنناى در جننارى الهننى سنننت بننر دال را اسننت رفتننه کننار بننه آن در

 از بعنند مگننر کننردنمننى عننذاا را امتننى هننیم خداوننند کننه دانسننته نکتننه ایننن بننر دلیلننی

 در ایشننان ترسناند. منى  خندا  عنذاا  از را ایشنان  و فرسنتاد منى  سویشنان  بنه  رسنولى  آنکنه 

 چننون اسننت، احتمننال ایننن مؤینند نیننز «رسننول» کلمننه اسننت: نوشننته خصننو  ایننن

 حنالی  در «نبینا  نبعنث  حتنى » بفرمایند:  و کنند،  تعبینر  «نبنى » بنه  مبعنوث  آن از توانسنت مى

 و اسننت، امننت در فصننل حکننم مسننتلزم کننه اسننت خاصننى لهننىا منصننب «رسننالت» کننه

 تننا زننندگى از مننندىبهننره و تمتننع یننا و استیصننال عننذاا از عبارتسننت فصننل حکننم

 قَضِلیَ  رَسُلولَهُ ْ  جلاءَ  فَلإِاا  رَسُلولٌ  أَمذل    لِکَل َ  وَفرمنوده  قنرآن  چنانکه هم معین، مدتى

 فِللی أَ رُسُلللَهُ ْ قالَللنْفرمننوده: نیننز و (۴7یننونا/) یُلْلَمُللونَ ال هُلل ْ وَ ِِّالْقِيْلل ِ َِّیْللنَهُ ْ

 یُللؤَخَبَََ ْ وَ اَنَللوِِّکَ ْ مِللنْ لَکَلل ْ لِیَاْفِللبَ یَللدْعُوََ ْ الْللََرْ ِ وَ اليذللماواتِ فللاطِبِ شَللف  اللَّللهِ

 مسننتلزم کننه نیسننت منصننبى زیننرا نبننوت خننالف بننه (۱0ابننراهیم/) مُيَللمًّ  أَجَلل   إِللل 

 (.7۹ /3 همان: طباطبائی،) باشد لوازمى چنین

 کننه اسننت اقتحننایى از کاشننج «... معللذِّین َنللا مللا و» آیننه علّامننه نظننر از بنننابراین

 چننند هننر) را قننومى هننیم کننه اسننت ایننن آن و دارد، خداوننندى رحمننت و عنایننت

 بننه رسننولى آنکننه از بعنند مگننر نکننند دچننار استیصننال عننذاا بننه باشننند( عننذاا مسننتحق

 پننى بیانهننایى بننا و نمننوده تننرتمننام و مؤکنند ایشننان بننر را حجننت تننا دارد گسننیل سویشننان
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 بننر را رسننولى نخسننت خداوننند بنننابراین همننان(. ر.ک؛) کننند زدشننانگننوش پننى در

 برایشننان نرفتننند بننار زیننر کننه صننورتى در ،کننند انننذار را مننردم تننا داردمننى گسننیل مننردم

 از قبنل  عنذاا  عقنل  و اسنت،  چننین  عقنل  حکنم  کنه  نظنر  اینن  از ننه  فرسنتد، منى  عذاا

 چنننین سننبحان خداوننند کننه جهننت بنندین صننرفاا بلکننه داننند،مننى محننال را رسننول بعننث

 (.۸0 /3 همان: ر.ک؛) نفرستد عذاا رسول، بعث از قبل که استکرده عنایت

 دو از آیننه ایننن در آورده: «ا نَبِیّلل رَسُللول ا َللانَ وَ» آیننه: ترجمننه در همچنننین علّامننه

 را ل ننوى معنننى کننه اسننمى دو نننه اسننت، منظننور آنهننا ل ننوى معننناى نبننى و رسننول کلمننه

 از خبننر بننا بننود رسننولى او کننه اسننت ایننن جملننه معننناى نتیجننه در باشنند، داده دسننت از

 (.2۱۱ /2 همان: طباطبائی،) او معارف و خدا، آیات

 و خاصننه نبننوت مباحننث بننه را واژه دو ایننن معنننای تفنناوت دیگننر جننای در علّامننه

 ََّحَلبَُْ  لِل َ  النَّبِلیُّ  أَیُّهَلا  یلا  آینه  در «النَّبِلیُّ  أَیُّهَلا  یلا » خطناا  است: گفته و کشانده عامه

 کنه  جهنت  بندان  رَحِلی َ  غَفَلورَ  اللَّلهُ  وَ أَزْواجِلفَ  مَبْضلاتَ  ََّبْتَاِلی  لَلفَ  اللَّلهُ  أَحَل َّ  ما

 عتناا  منورد  مسندله  اینکنه  بنر  دارد داللنت  ؛اسنت  رسنول  کنه  جهنت  بندان  ننه  ،است نبى

 مننردم بننراى او هنناىرسننالت ءجننز کننه اىمسنندله نننه بننوده، جننناا آن شخصننى مسنندله

 کننه «الرسننول یهنناص یننا» بفرماینند: بننود مناسننب و صننحیح وقتننى کننه اسننت معلننوم و باشنند،

 ر.ک؛) باشننند جنننناا آن هننناىرسنننالت از یکنننى بنننه مربنننوط بحنننث منننورد مسننندله

 نبننی وازه بننین دیگننری مفهننومی تفنناوت عبننارت ایننن در (۵۵3 /۱۹ همننان: طباطبننائی،

 نبننی را پیننامبر کننه آینناتی اینکننه از اسننت عبننارت آن و شننودمننی مشننخ  رسننول و

 خوانند منی  رسنول  کنه  زمنانی  امنا  شنود منی  شنامل  را عامنه  و خاصنه  نبنوت  نموده خطاا

 است. مطرک آن در رسالت به مربوط مباحث حتماا

 گفننت باینند هننم طباطبننائی منظننر از نبننوت بننودناکتسننابی و بننودنذاتننی خصننو  در

 یننا بننودنذاتننی یننا اکتسننابی مننورد در صننراحت بننه المیننزان تفسننیر در طباطبننائی علّامننه

 ورث و نمننل:  سننوره  ۱۶ آیننه  ذیننل  در امننا اسننت،  نکننرده  صننحبتی  نبننوت  نبننودن
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 را ملنننک و منننال سنننلیمان آورده: ...« شننند داوود وارث سنننلیمان : ... داوود سللللیمانَ

 بننردن ارث ارث، از مننراد اننند گفتننه مفسننرین از بعحننی اینکننه و بننرد. ارث بننه داوود از

 نیسننت انتقننال قابننل چنون  نیسننت، ار ننی نبنوت  زیننرا نیسننت؛ صنحیح  اسننت علننم و نبنوت 

 (.۱۵/3۴۹ ق:۱۴۱3 طباطبائی،)

 

 

 علّامااه نظاار از وحاای دريافاات چگااونگی اساااس باار رسااول و نباای مفهااوم .4

  رازی فخر و طباطبائی

 از «اصننطفاء» کلمننه از: اسننت عبننارت علّامننه، کننالم در خداوننند توسننط نبننی إصننطفاء

 تفنناوت ایننن بننا اسننت، اختیننار معنننای بننه قریننب معنننایی کننه شننده گرفتننه «صننفو» منناده

 و اسنت آنه بهتنرین  کنه  اسنت  چینز  چنند  بنین  از چینز  ینک  انتخناا  معننای  بنه  اختیار که

 و صننفوه همننه بننین از کننه یکننی امننا اسننت، چیننز چننند از یکننی انتخنناا نیننز اصننطفاء

 عنایننت خننود اصننطفاء ایننن البتننه کننه (۱7/۶2همننان: طباطبننائی، ر.ک؛) باشنند خننال 

 (.7/3۴۹ همان: ر.ک) است خداوند خا 

 رسننالت و نبننوت بع ننت، از پننیی انبیننا عصننمت دانسننتن ضننروری و تأیینند بننا علّامننه

 :داندمی معصومین مخت  را

 رسننوالنى همننان شنند( ینناد اوصافشننان ادریننا تننا زکریننا از کننه) اینننان»

 کشننتى در نننوک بننا کننه آنننان اوالد و آدم اوالد همننه میننان از خنندا کننه هسننتند

 و کنننرده هننندایت کنننه کسنننان دیگنننر و یعقنننوا و ابنننراهیم اوالد و نشننناندیم

 آنهننا حننال و) گردانینند مخصننو  خننود انعننام و لطننج بننه را آنهننا برگزینندیم،

 تننالوت آنهننا بننر نارحمنن خننداى آیننات گنناه هننر کننه اسننت( چنننان بننندگى در

 سنننپا ؛نهنننند خننناک بننر  اخنننال  روى محبنننت( و شننوق ) گرینننه بنننا شننود 

 و گننذارده ضننایع را نمنناز کننه شنندند قننومى خداپرسننت مننردم آن جانشننین
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 را گمراهننى کیفننر زودى بننه هنناایننن و کردننند پیننروى را نفننا هنناىشننهوت

 (.۵۹-۵۸مریم/) «دید خواهند

 پرواضننح و اسننت افننراد از دسننته دو توصننیج صنندد در فننوق آیننات علّامننه نظننر از

 اول دسننته چننون اولننند، دسننته غیننر دوم دسننته ،هنناانسننان دسننته دو ایننن از کننه اسننت

 اسننت ایننن دوم دسننته مننذمت مذمومننند، دوم دسننته ولننى مشننکورند، و ممنندوک رجننالى

 اسننت واضننح پننا دینند، خواهننند را دوزخ آخننر در و کنننند،مننى شننهوات پیننروى کننه

 هننم ایننن و بینننند،نمننى دوزخننى و کنننند،نمننى شننهوات پیننروى انبیننا یعنننى اول دسننته کننه

 ایننن حتننى بزننند، سننر آنننان از معصننیت نیسننت ممکننن کسننانى چنننین کننه اسننت بنندیهى

 دوزخ کنه  نبنود  ممکنن  بناز  کردنند، منى  شنهوات  پینروى  هنم  نبوتشنان  از قبنل  اگنر  دسته

 فَيَللوََْ الشَّللهَواتِ اََّّبَعُللوا وَ الصذللال َ أَضللاعُوا جملننه: اینکننه بننراى نکنننند، دینندار را

 معلننوم پننا اسننت، یکسننان نبننوت از بعنند و نبننوت از قبننل و دارد، اطننالق غَیًّللا یَلْقَللوْنَ

 (.2/20۴همان:) اندبوده معصوم نیز نبوتشان از قبل حتى انبیا که شودمى

 را سننهوی و عمنندی کبیننره و صنن یره گننناه هننیم صنندور نیننز امامیننه علمننای سننایر

 بحراننننی، ؛3۴۹ ق:۱۴07 حلنننی، ر.ک؛) داننننندنمنننی جنننایز بع نننت از پنننا و پنننیی

  (.۱2۵ق:۱۴0۶

 و نبننی انتخنناا خصننو  در نیننز طباطبننائی علّامننه شنند بیننان کننه همننانطور بنننابراین

 خداوننند خننا  عنایننت بننه را آن و کننندمننی رد را ذاتننی نبننوت رازی فخننر مانننند رسننول

 اسنناس بننر رسننول و نبننی از دیگننری تعریننج روایننات، بننه اسننتناد بننا علّامننه داننند.مننی

 کسنی  رسنول  کنه  معننا  اینن  بنه  اسنت کنرده  ارائنه  نبنی  و رسنول  واژه از وحنی  چگونگی

 بیننندمننی بیننداری در را ملننک او و شننودمننی نننازل او بننر وحننی فرشننته و ملننک کننه اسنت 

 ر.ک؛) شننودمننی وحننی او بننه خننواا در و بیننندمننی خننواا کننه اسننت کسننی نبننی امننا

 امنننام از آورده: المینننزان تفسنننیر در رواینننی بحنننث در او (۴20 /۱ق:۱۴۱3 طباطبنننائی،

 کسننى رسننول فرمننود: پرسننیدم، را «محنندث» و «نبننى» ،«رسننول» میننان فننرق (ع) صننادق
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 گوینند:مننى و آوردمننى رسننالت پروردگننارش ناحیننه از کننه بیننندمننى را فرشننته کننه اسننت

 هست. هم نبى حال عین در رسول و داده، دستورت چنان و چنین پروردگارت

 بنه  را الهنى  پینام  فرشنته،  بلکنه  بینند نمنى  شنود منى  ننازل  او بنر  کنه  را اىفرشنته  «نبى» اما

 و گیننردمننى خننود بننه بیهوشننى چننون حننالتى پیننام گننرفتن حننال در نبننى و اننندازدمننى قلنبی 

 کننه را ایننن کننه فهمنندمننى کجننا از پننا داشننتم: عرضننه بیننند،مننى خننوابی در را مطلننب

  کننند،مننى مشننخ  بننرایی تعننالى خننداى فرمننود: اسننت  حننق و خنندا ناحیننه از بیننندمننى

 بینند نمنى  عینان  بنه  را فرشنته  ولنى  اسنت،  حنق  بینند منى  آنچنه  که کندمى یقین که طورىهب

 اینننن علّامنننه (۱77 / ۱ ؛۱3۵ /۱ ش:۱37۵ کلیننننی، ؛۱2 ک 37۱ ش:۱3۶2 صنننفار، ر.ک؛)

 یَمْشَللونَ ماَلئِکَلل ٌ الْللََرْ ِ فِللی َللانَ لَللوْ قَلل ْ آیننه بننه و تأیینند گفتننارش در را مطلننب

 است.نموده ناداست (۸۸اسراء/) رَسُول ا مَلَکا  اليذماءِ مِنَ عَلَیْهِ ْ لَنَََّلْنا مُاْمَئِنَینَ

 ،اسننت افننراد سننایر دینندنخننواا از غیننر خنندا اولینناى دینندنخننواا علّامننه نظننر از

 ولننى بینننیممننى چیزهننایى خننود روزانننه یننا و شننبانه خننواا عننالم در نیننز مننا چننون

 کننه اسننت بیهوشننى شننبیه چیننزى خنندا اولینناى خننواا بلکننه ننندارد، حجیننت هیچگونننه

 نظیننر بینننندمننى کننه را آنچننه هنگننام آن در و کننندمننى پینندا سننکونتى خنندا ولننى حننواس

 مشنناهده آنچننه مشنناهده از بعنند و کنننیممننى مشنناهده بینندارى در مننا کننه اسننت چیزهننایى

 و تسنندید را درکشننان نمننوده، افاضننه آنننان دل بننر یقننین جننل و عننز خننداى کردننند

 سننبحان خننداى ناحیننه از صنندا و واسننطه کننه کنننندمننى یقننین نتیجننه در کننند،مننى اسننتوار

 ؛ 3/3۴7ق:۱۴۱3 طباطبننننائی، ر.ک؛) نکننننرده تصننننرف دلشننننان در شننننیطان و اسننننت

۱۴/۵۵۴.)  

 سننفارت رسننالت و اسننت تبلیننو و بع ننت منصننب نبننوت علّامننه نظننر از اینکننه خالصننه

 الهننی قحننای از اسننت عبننارت آن و هسننت اجرایننی ضننامن دنبننالی کننه اسننت ایخاصننه

 نعمننت، زوال و هالکننت بننه یننا و نعمننت و بقننا بننه یننا مننردم بننین خنندایی داوری و

 جللاءَ فَللإِاا رَسُللولٌ أَمذلل   لِکَلل َ وَفرماینندمننی و نمننوده افنناده را آن زیننر آیننه کننههمچنننان

 طباطبنننائی،) (۴7ینننونا/) یُلْلَمُلللون ال هُللل ْ وَ ِِّالْقِيْللل ِ َِّیْلللنَهُ ْ قَضِلللیَ رَسُلللولَهُ ْ
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 مبعننوث متعننال خنندای طننرف از کننه اسننت انسننانی نبننی دیگننر عبننارتی بننه (3/3۱۱همننان:

 اسننت عبننارت رسننول امننا و کننند بیننان منردم  بننرای را دیننن احکننام اینکننه بننرای شننودمنی 

 اسننت تهالکنن یننا دنبننالی کننه خننا  بیننانی ادای بننرای شننودمننی مبعننوث کننه انسنانی  از

 همان(.) کنند قبول را آن اگر است سعادت و بقا یا و کنند رد را آن اگر

 بننه شننودمننی مننأمور و شننودمننی انناهر او بننر ملننک کننه کسننی رازی فخننر نظننر از

 بیننندمننی خننواا در بلکننه نیسننت چنننین اینن  کننه کسننی و اسننت، رسننول او خلننق دعنوت 

 چنننین خداسننت رسننول او کننه دهنندمننی خبننر او بننه رسننل از یکننی یننا شننده رسننول کننه

 رازی، فخننر ر.ک؛) اسننت صننائب نظننر ایننن و نشننده رسننول کننه اسننت نبننی کسننی

 اننندعقیننده ایننن بننر دو هننر رازی فخننر و طباطبننائی علّامننه اینجننا در (.۴3 /23ق:۱۴۱۱

  بیند.می خواا در را ملک نبی اما بیندمی را ملک رسول که

سی  .5 شتراک  و افتراق وجوه برر شه  ا  هوممف در طباطبائی علّامه و رازی فخر اندي

  رسول و نبی

 پیرامننننون طباطبننننائی علّامننننه و رازی فخننننر دینننندگاه بررسننننی و واکنننناوی از پننننا

 بننه متفکننر دو ایننن اندیشننه اشننتراک و افتننراق نکننات رسننول، و نبننی واژه شناسننیمفهننوم

  نمود: اشاره توانمی زیر موارد

 از بشننری رسننول و نبننی کننه زمینننه ایننن در دو هننر طباطبننائی علّامننه و رازی فخننر الننج.

 هستند. القول متفق و مشترک دارند را مردم هدایت مأموریت و هستند خدا سوی

 فخننر نظننر از عصننمت بننه اجمننالی نگنناهی بننا رسننول و نبننی اصننطفاء خصننو  در ا.

 نبننوت رازی فخننر مانننند هننم طباطبننائی علّامننه گفننت تننوانمننی طباطبننائی علّامننه و رازی

 عصننمت در هننردو و داننندمننی خداوننند خننا  عنایننت بننه را آن و کننندمننی رد را ذاتننی

  دارند. نظر اتفاق نبی بع ت از پیی کفر از

 شخصنی  رسنول  یعننی  اسنت  تبلینو  بنه  منأمور  کنه  دانند منی  نبنی  را رسنول  ،رازی فخر  .

 نظننر بننه اسننت.شننده ارسننال نیننز مننردم سننوی بننه و کننندمننی دریافننت را وحننی کننه اسننت
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 بیننان بننه باشنند. یکسننان علّامننه از نبننی تعبیننر بننا رسننول از رازی فخننر تعبیننر ایننن رسنندمننی

  نامد.می رسول رازی فخر خواندمی نبی علّامه آنچه دیگر

 رسننول و بیننندمننی خننواا در را ملننک نبننی طباطبننائی، علّامننه و رازی فخننر نظننر از د.

  گردد.می ااهر بیداری در او بر وحی فرشته

صرف  شعاع  بحث در رازی فخر .نننننه سالم  اکرم نبی ت  که کندمی مطرک را بح ی  () ا

  کند.می تأکید و تأیید تشیع مکتب در امامت برای را آن طباطبائی علّامه

 را رسننول و نبننی رابطننه و کننندمننی تعریننج ارسننال اعتبننار بننه را رسننول رازی فخننر و.

 هنر  امنا  اسنت  نبنی  رسنولی  هنر  کنه  معننا  اینن  بنه  گرفتنه  نظنر  در مطلنق  خصو  و عموم

 وصنفی  را رسنالت  رازی فخنر  سنخن  نقند  بنا  طباطبنائی  علّامنه  امنا  شنود، نمنی  رسول نبیی

 باشد. حجت اتمام بر مشتمل که داندمی نبوت بر زاید و خا 

  نتیجه

 بنه  توجنه  بنا  گفنت  بایند  طباطبنائی  علّامنه  و رازی فخنر  منظنر  از رسنول  و نبنی  بررسی در

 رازی فخننر داننندمننی نبننی علّامننه آنچننه آنچننه رسننول؛ و نبننی مفهننوم دو از ایشننان تعریننج

 را غیننب اخبننار کننه اسننت شخصننی نبننی رازی فخننر نظننر از زیننرا اسننت،نامیننده رسننول

 تبلیننو بننه مننامور هرگنناه شخصننی چنننین نیسننت. تبلیننو بننه مننامور ولننی کننندمننی دریافننت

 اسنت.  منردم  سنوی  بنه  گسنیل  هنم  نبنی  علّامنه  نظنر  از امنا  شنود منی  خواننده  رسنول  شود

 صنالک  ماینه  آنچنه  منردم  بنراى  کنه  اسنت  شخصنی  نبنی  علّامنه  نظنر  از دیگنر،  عبنارت  به

 دارد. نبننوت بننر زاینند و خننا  رسننالتی رسننول، و کننند بیننان اسننت معادشننان و معنناش

 را نفننا در تصننرف بحننث  () اکننرم پیننامبر شننخ  نبننوت درخصننو  رازی فخننر

 امننام مخننت  را عننالم در بنناطنی تصننرف طباطبننائی علّامننه کننه حننالی در کننندمننی مطننرک

  مطلننق خصننو  و عمننوم را رسننالت و نبننوت رابطننه رازی فخننر داننند.مننی معصننوم

 بنه  زایند  و خنا   وصنج  رسنالت  طباطبنائی  علّامنه  منظنر  از کنه  درحنالی  گرفتنه  نظر در

  است. نبوت
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 و مآخذ منابع
 کریم. قرآن 

 ،قنناهره: .الــدین اصــول فــی ارفکــار  بکــار ق(.۱۴2۴) النندین. سننیج آمنندی 

 دارالکتب.

 ــرن ق(.۱۴0۶) عبدالحمینند. الحدینند، ابننی ابننن ــب ش ــه نه  ابننراهیم محقننق .البالغ

  نجفی. مرعشی اهلل آیة مکتبة قم: ابوالفحل. محمد

 اشـعری  الحسـن  ابـی  الشـی   مقـاالت  مجـرد  تنا(.  بنی ) حسنن.  محمدبن فورک، ابن. 

  المشرق. دار بیروت:

 صادر. دار بیروت: .العرب لسان ق(.۱۴۱۴) مکرم. محمدبن منظور، ابن  

 ،االسالمیه. دارالکتب بیروت: .المواق  ق(.۱۴۱۹) عبدالرحمان. ایجی 

 ،نجفی. مرعشی قم: .الکالم علم فی المرام قواعد ق(.۱۴0۶) می م. ابن بحرانی 

 ،دارالکتنننب بینننروت: .المواقـــ  شـــرن ق(.۱۴۱۹) محمننند. بنننن علنننی جرجنننانی 

  العلمیه.

 ،ــی المــراد کشــ  ق(.۱۴07) یوسننج. بننن حسننن حلننی ــد شــرن ف ــاد تجری  .االعتق

 االسالمی. موسسه قم:

 ،ــاب ق(.۱۴0۹) احمنند. بننن خلیننل فراهینندی ــین کت  و مخزومننی مهنندی محقننق .الع

  دارالهجره. قم: سامرائی. ابراهیم

 ــردات تننا(. بننی) محمنند. بننن حسننین اصننفهانی، راغننب  عنندنان. صننفوان تحقیننق .مف

  دارالشامیه. بیروت:

 ،محمـــد آل فضـــائل فـــی بصـــائرالدرجات ش(.۱3۶2) حسنننن. محمننندبن صنننفار 

 اعلمی. تهران: .ص()

 ،احمننند محقنننق .البحـــرین مجمـــع ش(.۱37۵) محمننند. بنننن فخرالننندین طریحنننی 

 المرتحویه. مکتبة تهران: اشکوری. حسینی
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 ،ــیعه ق(.۱33۸) محمدحسنننین. طباطبنننائی  پرفسنننور بنننا منننذاکرات مجموعنننه) شـ

 هجرت. انتشارات قم: کربن(. هانری

 ،نا.بی جا:بی .اسالم در شیعه ق(.۱3۴۸) .محمدحسین طباطبائی  

 ،ــزان ق(.۱۴۱3) .محمدحسنننین طباطبنننائی ــی المیـ ــیر فـ ــرآن تفسـ  ترجمنننة .القـ

 ق.۱۴۱3 المدرسین. جماعه منشورات قم: همدانی. موسوی محمدباقر

 ــب ق(.۱۴07) عمننر. محمنندبن رازی، فخرالنندین ــه المطال ــن العالی ــم م ــی العل  .االله

 العربی. دارالکتاا بیروت: السقا. حجازی احمد دکتور تحقیق

 التراث. دار مکتبة قاهره: .المحصل (.۱۴20) عمر. محمدبن رازی، فخرالدین  

 دکتنور  تحقینق  .بهـا  یتعلـص  مـا  و النبـوات  تنا(.  بنی ) عمنر.  محمدبن رازی، فخرالدین 

  االزهریه. الکلیات مکتبه قاهره: السقا. حجازی احمد

 ــیر ق(.۱۴۱۱) عمننر. محمنندبن رازی، فخرالنندین ــر التفس  الکتننب دار بیننروت: .الکبی

 العلمیه.

 ،االسالمیه. دارالکتب تهران: .قرآن قاموس ش(.۱37۱) اکبر. علی سید قرشی  

 ،هاشننم شننارک و ترجمننه .کــافی اصــول ش(.۱37۵) یعقننوا. محمنندبن کلینننی 

 اسالمیه. علمیه کتابفروشی تهران: مصطفوی. جواد و رسولی

 ابــن و الــرازی فخرالــدین بــین النبــوه م(.200۴) محمنند. عبدالحمینند محمنند 

 الوفاء. دار مصر: .عربی


