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 کیدهچ
 نیداسع  نبهالت است. ا  نیمب  نیاصل از اصهل د  نیو دوم  میقرآن کر  یی معنا  یهاسهز،  نیتراز مهم  ی وی

در  ی و نقدش مهمد  ابددیی مد  ی «رسدهل  تجلالد  ی عندیسهز،    نیواژ، ا  نیپرکاربردترد،  رسل( و  سهز، در ما
انجددا   ی لدیتحل ی  یرو کدد  بد  روش تهصد شیرو در پدژوهش پد نیمداز ه .دنددکی مد  دایکتداب و سدنالت ا

 ةواژ یبهتدر معندا  نیدیتب  یشدد. سدپد بدرا  ی و بررسد  لی رسل( تحل  ة هنا هن ماد  ی معان  ابتدا  است،شد،
قدرار  رفدت و در   ی ( مهرد بررسی  نب  ی عنیواژ، مترادف آن    ،ی در معناشناس  ی نیجانشطب  اصل   رسهل(  

 امبرانیدخداوند از پ ادکردی ی نظرات م  ران و ارائ  جدول فراوان یبند میو تق  ری اس  تادام  با مراجع  ب
و ت دداوت  نیددیتب می رسددهل( در قددرآن کددر ةممتدداز واژ گددا،یجا ،یالرسددهل و نبدد یهددااولددهالعز  بددا واژ،

 ی خ یتدار ی معناشناس ی پژوهش و با بررس  نیا  یهاافت ی. بر اساس  دیدو واژ، روشن  رد  انیم  یکارکردها
روشدن شدد کد    ،ی هندانیو   یعبر  ،ی انیسر  یهانو مطالع  زبا  حیو م   ههدی  ی ل  درکُتب آسمان«رسه  واژ،
  ی رسدان الهد  ا ید«فرسدتاد، و پ  یعندابدا همدان م  زیقبل از اسع  ن  ی اله  انیکهن و اد  یهاواژ، در زبان  نیا

آن در  یواال گدا،یاو ج ی الهدو متدهن   خیکلمد  در تدار  نیا   یعم  ةشیامر نشان از ر  نیکاربرد داشت  ک  ا
 .دارد نیسهز، د
 .نیعهد ،یرسول، نب م،یقرآن کر  ،یمعناشناس دی:لین کواژگا

 
 Email: sheikhmomeni1360@gmail.com  )نهی ند،  م ئهل  
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 قدمه م. ۱

 ةمددادالب ددامد ولی  بر این بددهد کدد  نبهالت در دین اسع ، فرنی  اجایگا، واالی    ب   با تهجال
جددممع  مراجعدد  بدد همددین اسدداس بددا    . بددرباشدددبدداال  کددریم    قددرآن  درات آن  و مشتقال   رسل(

اسددت کددار رفتدد   بدد  قرآن کریم  در  بار  51۲  آنات  مشتقالو    ،مادالاین  ک   روشن شد  هرس  مال
آن،   معج  ،بار  ۲35  (رسهلدارد. واژة  پیامبری اشار،    نبهت ومهنهع  مهرد آن ب     350ک   
 10 (رسدداالت( و رسددال   ةبار، واژ 130ات آن مشتقال  و  ( ِرسال   ، واژ،بار    9۶    (لسُرُ   یعنی
ب   نبی(  سالی است ک  واژة  . این دراستاست اد، شد،  بار  ۴1اتش مشتقال  و(لمرس   ةاژو  بار و
ر ، ذکقرآن  در  بار  75  اتش مشتقالنبهالت ب  همرا،  دومین واژ، در سهز،  واژ، جانشین و  عنهان  
 درسددهز، نبددهالت  در ترین واژ،رین و مهمپرکاربردتباید اذعان نمهد    همین رو  از  است.،شد

این پددژوهش انجددا  آن معنای دقی  و عمی     فهمک  برای    تسا  (هلسر   ، کلمةقرآن کریم
 . شد

نبی و رسددهل « در این زمین  مقاالتی چهنپژوهش باید یادآور شهیم ک     درمهرد پیشینة
 نامددةدر فصددل  رنا آصدد ی و سددید روسدداهلل شدد یعیمحمد  نهشتة    قرآن  در کتاب مقدس و

 نهشددتة    عقاید اسعمیی در  نب   ل وسهت رکارب «  و،مطالعات تاریخ اسع   پژوهشی-علمی  
هددای ت دداوت بدد  شد، ک  بیشددتر  تحقیقات کعمی چاپ  ةنامعبدالحمید طالب تاش در فصل

پددژوهش پددیش رو  ا درامالدد  .استاخت ردپ انجیل  تهرات ودر قرآن،    (رسهل( و نبی   دو واژ،
 اابتددد (هلرسدد   ت واژةبددا محهریالدد  اسددتسعی شد،ک  ب  روش تحلیلی تهصی ی انجا  شد،، 

و هددای دیگددر بررسددی درکتددب لغددت و زبددان طهر کامل   شناسی باز منظر معنا  (رسل ماد،  
روشددن   جایگا، آن در قرآن و روایات و ت اسددیر  مختل» واژة «رسهل  معانی    تبیین سپد با  
 .  ردد  صمشخال  (نبی و ت اوت آن با واژ، شد، 
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 و اصطالحی سی معنای لغویررب .2

دارای چهددار     رسددل«  مددادة هنا هن قدیم و جدیددد،    عمناب  در  بر اساس مطالب مهجهد
  :معنایی مختل» است ک  عبارتند از  زةسه

 نرمی و آرامش . ۱-2

لُ ؛ ۲۴۲: 7، ج 1۴09دی،فراهیددد ر.ک؛   اسدددت خددده و آرا ک دددی کددد  ندددر  :الرَّسرررْ
، 35۲:  ق1۴1۲اصدد هانی،  راغددب  ؛393:  ۲، ج1۴0۴ابددن فددارس،  ؛۲7۴:  1۲، ج1۴۲1ازهری،
سیهانددات   ةدربددار  کدد   ب  نرمی و آرامددی را، رفددتن   (۲8۴:  ۴، ج7۲0:  ۲ج  ، 1988ید،ابن در

مرتضددی  ؛۲8۲: 11ق، ج1۴1۴منظددهر،ابددن ر.ک؛   رودکددار مددی  شددتر نیددز بدد  خصهصدداً
 .(۲80: 1۴ق، ج1۴1۴زبیدی،

ابددن ر.ک؛     دوست شدن و رفی  شدن ک  همرا، با نرمی و مداراسددت  :و الرِّسْلَۀُ  الرِّسْلُ
 .(۲8۲: 11ق ، ج1۴1۴منظهر،ابن  ؛۴73 :8ق، ج1۴۲1سید،،

بدد  آرامددی  بدددون عجلدد  و  ب  آرامددی و بددا متانددت و وقددار سددخن   ددتن اسددت.:  التَّرَسُّلُ
، 1۴09فراهیدددی،ر.ک؛     نش ددتن   شدددن و  ان سددهارسیددهروی    برب  نرمی وآرامی    خهاندن.

 مرتضددددی، ۲8۲ :11ق، ج1۴1۴ابددددن منظددددهر، ؛۲7۴: 1۲، ج1۴۲1 ازهددددری، ؛۲۴۲: 7ج
نهس و دلگددر  أمدد بددا چیددزی    -  (۴73:    8، ج1۴۲1ابددن سددید،،  ؛۲80:  1۴ق، ج1۴1۴ی،زبید
ر.ک؛    ( یددردمددی  آرا   دلددش   او  کنددار  در  و  شددهد  نهسأک ی یددا چیددزی مدد    یعنی با  شدن
 .(۲8۲: 11ق ، ج1۴1۴ابن منظهر، ؛۲7۴: 1۲، ج1۴۲1ی،هراز

 انگیخته شدن و فرستاده شدن رب. 2-2

هلُ؛  ب  آرامى و نرمددى اسددت  ند  شخت گی نابر  :الرِّسْل  برانگیختدد   مبعددهث و  پیددامبر  :الرَّسددُ
 زنیدد  پیددا  رساندن و رسالت ،رسهلاز  شهد.شد، ک  از آن معنى رف  و مدارا نیز تصهالر مى

ر.ک؛   برسددان ابدداس ص بدد  را پیغددا هددان،  : هیدددمددی شدداعر کدد  چنددان ؛شددهدمددی رفت  
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راغب ؛  393  :1۴0۴،  ۲ج  فارس،ابن ؛  ۲7۴  :1۲،1۴۲1ج  ازهری،؛  ۲۴۲:  7،1۴09ج  فراهیدی،
 پیددروی  اش رافرسددتند،   هینددد کدد  اخبددار  لغت ک ی را  رسهل در  (35۲:ق1۴1۲اص هانی،

مرتضددی ؛ ۲8۲: 11ق، ج1۴1۴منظددهر،ابددن  ؛۲7۴: 1۲ج، 1۴۲1ازهددری،ر.ک؛   کندددمددی
 ردکدد   ناچندد ، رودمددى کار  ب دو هر جمع و م رد درواژ،  ین ا (۲80: 1۴ج، 1۴1۴ زبیدی،

عَزیزٌ عَلَیْه  ما عَن رتُّمْ حَرریصٌ عَلَریْکُمْ   لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ م نْ أَنْفُس کُمْ﴿  استرآن کریم آمد،ق

بدد   العربل ان  ت.ه نیز رُسُل و أَرْسُل جمع رسهل، .(1۲8 ن تهب  ﴾ ب الْمُؤْم نینَ رَُؤفٌ رَحیمٌ
عء اسددت و  و رُسْل  لسُرُو    لسُأَرْ  ،جمع رسهل«  : هیدی مینقل از ابن اعراب  م ددرد و  و رُسددَ

کدد   اسددت ن ایدد  خدداطر  لت نامید، شدددن بدد  رسددهل بدد ع و ستا ن  آن یک واژ،م   جمع و
 ةدربددار، واژ صدداسب م ددردات (183 :11ق ، ج1۴1۴منظددهر، ابن   صدداسب رسددالت اسددت

 ان.رب امپیدد  اهىرسل اللال  فرشددتگانند و دد    اهى مراد از   هید:قرآن می  در  معنااین  رسهل ب   
 «إ نَّرهُ لَقَروْلُ رَسُرولٍ کَرر یمٍ﴿  :عبارتنددد از  کندددرا رسددهل خطدداب مددی  فرشددتگان  ی کدد آیات

 ﴾ءَ ب ه مْرُسُلُنا لُوطاً س ی َولَمَّا جاءَْت﴿( 81نههد  ﴾رَبِّکَ لَنْ یَص لُوا إ لَیْکَإ نَّا رُسُلُ » ( و۴0نساقال  
( ۲نمرسددعت  ﴾عُرْفاً َوالْمُرْسَالت ﴿( ۲9نههد  ﴾الْبُشْرىب  مَه یرامَّا جاءَْت رُسُلُنا إ بْلََو﴿(  77نههد 
کدد  تی آیددا و( 35۲: ق1۴1۲ راغب اص هانی، (80نزخرف   ﴾رُسُلُنا لَدَیْه مْ یَکْتُبُونَ  َو  بَلى﴿  و
هل دربددار، پیددامبرانة واژبدد   ولٌ﴿، عبارتنددد از: پددردازدمددی رَسددُ آل   ﴾َومامُحَمَّرردٌ إ لَّررا رَسررُ
لُ» ( و۶7نمائددد،   ﴾یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْز لَ إ لَیْرکَ م رنْ رَبِّرکَ﴿  (.1۴۴نانعمر  َو مرا نُرْسر 

 .(۲۴۲ :1۴09 ،7ج فراهیدی،ر.ک؛   نانعا (۴8  ﴾«إ لَّا مُبَشِّر ینَ َومُنِْ ر ینَ الْمُرْسَل ینَ

 ﴾رَبِّره م رنْ  حاً مُرْسَرلٌال صر أَنَّنَ أَ تَعْلَمُرو﴿ :ماننددد؛ اسددت معنى فرسددتاد، شددد،  ب :مُرْسَل
و ( 57نسجددر  ﴾أَیُّهَرا الْمُرْسَرلُونَبُکُمْ قالَ فَما خَطْ﴿: جمع آن مرسلهن اسددتو    (75  ناعراف 

 ( جمع مرسل  است.  1 مرسعتن ﴾عُرْفاً سَالت مُرَْو الْ﴿ مُرسَعت درکلم   

لََوما یُمْس کْ فَال ﴿ د:انن ؛ ماست معنى فرستند، و رها کنند،   اسم فاعل ب  :مُرس ل لَرهُ  مُرْسر 

ل ینََو  ﴿:  جمع آن مرسلهن استو  (  ۲ن فاطر  ﴾م نْ بَعْد ه  ر.ک؛    (۴5ن قصددص  ﴾لک نَّا کُنَّرا مُرْسر 
 .(91: 3ج، 1371قرشی،
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 جمددعو ( 79 ن اعددراف ﴾ر سالَۀَ رَبِّی یا قَوْم  لَقَدْ أَبْلَغْتُکُمْ﴿است:  معنى پیا      بو    اسم  :هر سالَ
  .(۶۲ ناعراف  ﴾رَبِّی ر ساالت  أُبَلِّغُکُمْ﴿  :یا رساالت است  ائلسر آن

، و سالت پ ندید  دو  هر  در،  اشیاء   فرستادن و رسالت یافتن ک  دربار، ان ان و  :اإل رْسَال
َو ﴿ یددةارسددال بدداد و بدداران در آ :دمانندد ؛ با ت خیر و جبر  است  . اهىرودکار مى   بناپ ند  
نددد معتقد برخی .(۲۴۲: 7ج ،1۴09 ،فراهیدیر.ک؛     (۶نانعا    ﴾ه مْ م دْراراًعَلَیْ  اءَمالسَّأَرْسَلْنَا  
 ان وشددیطان یددا سیدده،  فرشددت   ،هددای مختلدد» بددرای ان ددانصهرت   در قرآن ب    ارسال«  ةواژ

 :تهان بدد  مددهارد زیددر اشددار، کددردک  می  استکار رفت    شان بعمل ب  و ی    بر  جمادات بنا
 عددالم ج ددمانی مثددل ان ددان:  (17ن مریم  «وحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراًنا إ لَیْها رُلْسَثَرْفَ﴿  عالم روسانی:

 َو أَخراهُ هرارُونَ  أَرْسَلْنا مُوسرى   ُمَ..  .  وحاً* ...،َو لَقَدْ أَرْسَلْنا نُ...  ...،  رَسُولَهُ  أَرْسَلَ  هُوَ الَِّ ی﴿

 (3ن فیددل ﴾أَباب یرلَعَلَریْه مْ طَیْرراً   َو أَرْسَرلَ﴿  سیهانات:  (33نب  ته  ﴾کََِّبَتْ عادٌ الْمُرْسَل ینَ  .....،.
 (۴8 نفرقان  ﴾مُ الطُّوفانَرْسَلْنا عَلَیْه ...،. فَثَ  الرِّیاحَ  أَرْسَلَ  َو هُوَ الَِّ ی﴿  مهجهدات بدون شعهر:

الْمَالئ کَۀ  اللَّهُ یَصْطَف ی م نَ  ﴿  :ئو ع م  (83  ن مریم  ﴾أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّیاط ینَ عَلَى الْکاف ر ینَ﴿  شیاطین:

 .(138، ۴، ج 1۴30  ،مصط ه ، س ن   (75ن سج ﴾رُسُلًا

 سریع و تند. ۳-2

، خهانددد، این نددا ، ب   سریع بهدنش   تند وخاطر     تیرکهچک ک  شاید ب  نیز، و  :الم رْسالُ
 ابددن دریددد،  ؛ر.ک   ودرتندد   ال یر است. شترمعنی سریع   بوجمع مرسال  :  مَرَاسِیل  است.شد،
 .(7۲0: ۲ج، 1988

اسددبان   -3فرشددتگان    -۲بادهددا    -1  اسددت:آمد،  در قرآن ب  س  معنى  این کلم :  مُرسَالت 
ر.ک؛    اسددتتند و سریع بهدنشددان  ،  س   رو،  رسد وج  مشترک هرک  ب  نظر می  .جنگى

 :1۴1۴، 1۴ج مرتضددی زبیدددی،؛ ۲7۴  :1۲ج،  1۴۲1ازهری،  ؛۲8۲  :  11ج،  1۴1۴،  ابن منظهر
۲80). 

 



 یمومن خيفاطمه ش و تبار  یکاظم یعلمحمد / ...  )رسول( بر    ۀماده )رسل( و واژ  یمعناشناس     62

 

 دسته  تکه، گروه و  پی، قطعه و درپی تدریج وبه. ۴-2

همچنین   تدد  شددد،: چیز و جمع آن اَرسال است.  ای از هرپار، قطع  وب  معنی    :الرَّسَل
  لدد  شددتر اسددت دسددت  و، (۲۴۲: 7ج،  1۴09  ،فراهیدددیر.ک؛     ایطعدد بعد از ق  قطع  مهیی

 .(۲8۲: 11ج، ق1۴1۴ ،منظهربن ا ؛۲۴۲: 7ج، 1۴09  ،فراهیدیر.ک؛  

 جددههری،ر.ک؛     اسددت رفتدد   مهی افشان کدد  روی هددم دسددت  دسددت  قددرار:  رَسْلٌ  شَعْرٌ
 .( ۲8۲: 11ج، 1۴1۴ منظهر،ابن  ؛1708: ۴ج، 137۶

: 1۲ج، 1۴۲1ازهددری، ؛۲۴۲: 7، ج1۴09 فراهیدددی،ر.ک؛   شیر اسددت ب  معنای :الرِّسل
صددداسب  (۲80 :1۴ج، 1۴1۴ ی،دیددد بی زتضددد مر ؛۲8۲: 11ج، 1۴1۴، منظدددهرابدددن  ؛۲7۴

در بیددان وجدد  معنددایی مشددترک آن ( 393 : ۲، ج1۴0۴ابددن فددارس،ر.ک؛   اللغدد مقایید 
:  رو، رِسْلَةً،  پر شیر  :مُرسِل   شهدشیر اندک اندک در پ تان مادر جمع میزیرا   هید:  می
الًا:، دسدددت  و  ؛ ۲8۲: 11ج، 1۴1۴ ،منظدددهرابدددن ر.ک؛   (توددد  توددد  ،دسدددت  دسدددت  أَرْسدددَ

  .(۲7۴ :1۲ج ،1۴۲1ازهری،

یل1ُ  :۲ ، ج1975شددیبانی،ر.ک؛  آب  هارا    :الرَّس یلُ پهلددهانی بدد  معنددی    الرالجُددل:  ( رَسددِ
تیددر،  ک  بعد از هددربا ماد، اصلی در این است لم  این ک ارتباطرود و می تک  ب  جن است  
 .(7۲0: ۲ج ، 1988 ،ریدابن د؛ 393: ۲، ج1۴0۴فارس،ابن ر.ک؛   زنددیگری می  تیر

: 11ق، ج1۴1۴ر،ابددن منظددهر.ک؛  ر  کنار هم ک  درون کت» ه ددتند   دو  :الرَّاس الن
 ق،1۴1۴زبیدددی،مرتضددی  ؛۲7۴: 1۲، ج1۴۲1 ازهددری، ؛393:  ۲، ج1۴0۴ابن فددارس،  ؛۲8۲
  .(۲80: 1۴ج

 مهدد   نارن کک  قطعات زینتی آ  ی استبلند   ردن بند  ب  معنی  م ن  المُرْسَل،:  المُرْسَلَۀُ
 ابددن دریددد، ؛۲7۴: 1۲، ج1۴۲1 ازهددری،ر.ک؛    یددردمددی، و بر رو  سین  قددرار چید، شد
 .(7۲0: ۲  ، ج1988
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 یا اسنادش سددذف   نباشد  صاسبش متالصل   سدیثى است ک  اسناد آن ب  :مُرسَل  حدیثٌ
راغدددب ؛ ۲7۴: 1۲، ج1۴۲1ازهدددری،ر.ک؛ آن مراسدددیل اسدددت  شدددد، باشدددد( و جمدددع

 .(137: ۴ق، ج1۴30ی،ه  ، مصط35۲: 1۴1۲اص هانی،

ر.ک؛    اسددتزنی کدد  از شددههرش جدددا شددد، یددا شددههرش مددرد،:  من النِّساء   المُراس لُ
ر.ک؛   اسددتواج کددرد،ی کدد  دو یددا سدد  بددار ازدزندد   )۲80:  1۴ق، ج1۴1۴مرتضی زبیدی،

 .(1708: ۴ج ق،137۶جههری،  

ک  معنددای شهد  میصل  سا  نتیج   این   (رسل دقت در چهار سهز، معنایی ماد،    ل ومالأبا ت
دسددت  اول در    با ایددن تهنددیح کدد ،  ها وجهد داردهم  آن  در  و ارسال  اتصال،  سرکت،  سیر
دو  فرسددتادن  ةدست  در د.هشرمی و دوستی و آرامش بیان میتصال و ارتباط همرا، با نااین  

 ودر دست  سه  فرسددتادن  شهد.می، انجا  های مختل»صهرت  ب از طرف خداوندو ارسال  
صهرت    در دست  چهار  این سیر و سرکت ب، مهرد نظر است و  سالت تند و سریع  درر  ی س

 آید. دست  و  رو، می

  بررسی واژگان مترادف .۳

ف آن ه ددتیم واژ، نیازمند یددافتن واژ ددان متددرادآنجا ک  برای فهم دقی  معنای یک از  
بررسددی واژة  زاد ا پدد لذ ( است.نبی( در قرآن کریم واژ، رسهل  ب  واژ،ل ظ   ترین نزدیک

 پردازیم.  می  ( در این بخش ب  بررسی واژة  نبی(رسهل 

   (نبیّواژۀ ). ۱-۳

اوة بددهة و نبدد ا ددر از ن  دهد ومی  نبی ک ی است ک  از خداوند خبر«  منابع لغت  بر اساس
خدداطر بلندددی و   معنایش بلندی از سطح زمین است و وج  ت ددمی  آن بدد ،   رفت  شد، باشد
، 1۴۲1ازهددری،ر.ک؛     دیگددر مخلهقددات برتددری دارد    او بددررا  یدد ز؛  ستابی  عظمت مقا  ن

 راغب اص هانی،؛ 10۲8 :۲ ، ج1988 ابن درید،  ؛1۶۲  :1ج  ق،1۴1۴منظهر،ابن ؛  3۴9  :15ج
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دو دیددد ا،    نبددىال(  واژة  ریشددةامددا در مددهرد    (.11:    1۲ق، ج1۴30  هی،مصط    ؛790:  1۴1۲
 وجهد دارد: 

 ، ک ی است کدد  ازدادن است. نَِبیال  ب  معنای خبر  و  ،شدت   مش  (نبأ   ریش   از  (نبىال   اول:
 دهد.می  طرف خداوند خبر

بدد  معنددای ارت دداع   ک «النَّباوة   «النَّْبهة  و ماننداست؛ ریش  «نَْبه  مشت  شد،  از  (نبىال   دو :
  خلدد  اسددت. بدد   سددایر  بددر  مقا  نبددیال  خاطرعلهال   بو این    استهمچنین باالتر بهدن از زمین    و
َو رَفَعْنراهُ ﴿  در آیدد ،  تاس  داوند آن نبیال را ک  بزر ى دارد و از سایرین برترخ  هتن جهمی 

 .استبرد، نا ( 57نمریم  ﴾مَکاناً عَل یًّا

کددار    قددرآن کددریم بدد   نبیالهن وانبیاء هشتاد بار در،  نبییالن   ،واژ ان نبىال،  ا از جهت ب امدامال
 وشددد،  یدداء   زمان همز، آن مبدالل ب لطه درک  بهد،  (ء نبى    در اصل   نبىال(اند و کلم   رفت 

با همز، در لغت عددرب ب ددیار کددم  (نبیء   است. کاربرد واژةشد،ادغا  قبل  سپد در یاء ما
اسددت اد،   نبددىالبردنددد و بقیدد  اعددراب بددا یدداء یعنددی یمدد  کددار  همز، ب  تنها اهل مو  با  است و
لى اللالدد ند.  ا،کردمی : بدد  اسددتآمددد، سددلم  لدد آ ویدد  عل در روایتی ب  نقل از رسهل کددر  صددَ

 نی ددتم ولوددن نَِبددىُ َء اللَّ نَِبىْ،  سضرت فرمهدند: من ، آن  َء اللَّ یا نَِبىْ:  سضرت عرض کردند
و در   )1۶۲:  1ق ، ج1۴1۴؛ ابددن منظددهر،۴87:  10ج  ق،1۴۲1سددید،،ر.ک؛ ابددن     اللَّ  ه ددتم

 تددر وا همددز، بلیددغبدد   ء نبددى  زد اتشدی  : نبىال بااستیید این مهنهع، در م ردات راغب آمد،تأ
 .(790:  1۴1۲راغب اص هانی،ر.ک؛    رفعت قدر داللت دارد  است ک  آن ب  مشههرتر

نبیدداء بددا ع در نبیددین و ا هیددد: قرائددت جمدد نبیین و انبیاء است. زجاج می  جمع واژ، نبی،
 سرىومُ یَوت َوما أُ﴿ :؛ ماننداست رفت  شد، دادن( خبر یب  معن «أنبأ   همز، است ک  از «نبأ  و

 جَعَرلَ ف ریکُمْ  اذْکُرُوا ن عْمَرتَ اللَّره  عَلَریْکُمْ إ ذْ﴿  (8۴آل عمرانن   ﴾م نْ رَبِّه مْ  النَّب یُّونَ  َو  َوع یسى

وزن   بددر،  نَِبددىالاز جهددت سدداختار، واژ،  .  (8:  7ش، ج1371قرشی،ک؛  .ر   (۲0مائد،ن   ﴾أَنْب یاءَ
زیددرا نبددىال ؛ دهند، اسددتنایش خبرعم، اشدل بمعنى فاعدر    ا رک     فعیل، ص ت مشبه  است

م بنددد ان   ب(  ۴9نسجر   ﴾الْغَفُورُ الرَّح یمُع باد ی أَنِّی أَنَا    نَبِّئْ﴿  مثل؛  دهدجانب خدا خبر می  از
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أَرْسَلْنا م نْ قَبْل کَ م رنْ رَسُرولٍ َوالنَب ریِ إ الَّ  َو ما﴿مانند:  نیزنم غ هر رسیم و خبر د، ک  فقب م

ک  نبددىال فقددب سامددل  شهدبنابراین معله  می  .(5۲  نسج   ﴾أُمْن یَّت ه  ى الشَّیْطانُ فیقَلْى أَنَّإ ذا تَمَ
نددایش خبددر داد، معنددى م عددهل باشددد مع  در  (نبىالو ا ر واژة  ر نی ت، بلو  رسالت دارد  خب 
 منیرتحدد    ﴾یررُالْعَل یمُ الْخَب   نَبَّثَن یَ﴿  مثل:،  شهد  است ک  ب  نبىال از جانب خدا خبر داد، میشد،
فدداعلى معنا   ،  قرآن مجید  مراد از آن در  من خبر داد، ولى  اهراً   خبیر ب  خدا  علیم و  (3

دهنددد، از  خبر عن اهلل  «المخبر  المهاردو اقرب مصباح، قامهس، را در صحاح  لذا آن،  است
 (.8:  7ش، ج1371قرشی،ر.ک؛   اندخداوند معنى کرد،

م عهلی را داشت  باشددد،  دو معنای فاعلی و اند هرهتمی ،یالتهان   ت ک  واژ، نب البت  می
م عددهلى   معنا  فدداعلى ودر    (نبىال   واژةاین دو انگى  «  :اند  ت   دربار،این  چنان ک  برخی  

سدده   از آن این است ک  پیددامبر  دون عربى هماهنت است و مقصهد بیشتر با ساختار زبا
رو  دیگددر    و از دیگددر سدده  و  اخدا   پی    یرند،  سه یرند، است،رو  دارد: از یکدو  و  

 برخددیچدد      ددر  (3:  ۲ش، ج383 بیهمى مهددران،     ، رسانند، پیا  خدا ب  مرد است  رسانند،
د: «نبددى ن  هیمىدان ت ،  تردرستلى را   م عهامعن  (87 :5،ج 19۶۴تیمی ،ابن ر.ک؛   دیگر

 د.نارد ىد مها  خهاللال   بهدن پیامبر از این روست ک  خدا او را  یرند، پیا 

سامددل ،  تهان نتیج   رفت کدد  نبددیمی  (نبىال     ب  معانی بیان شد، از واژةبنابراین با تهجال
، بدد  منظددهر شدمندبند ان خر ا  است بین خداوند ونبهالت رابط  طرف خداست و پیا  از

ر.ک؛   هددامعدداد ان ددان هددا  مربددهط بدد  امددهر معدداش وناب ددامانی رفددع مشددوعت و
 .(790: 1۴1۲راغب اص هانی، ؛30۴ :1۴ج،  137۴،یطباطبائ

 قرآن کریم   در (نبى)  و )رسول( های واژه کاربرد . 2-۳

سُرلَ هُ الرُّیَروْمَ یَدْمَرعُ اللَّر﴿یادکرد پیامبران الهی  ددا، از واژة  رسددهل(    قرآن کریم در

 ﴾داء هَشررُّ الَو نَ ب ررالنَّب یِّیءَ َو ج رری﴿ (نبددی ددا، از واژة  ، (109 ن مائددد، ﴾فَیَقُررولُ مررا ذا أُج بْررتُمْ

کند ک  نشددان است اد، می (55  ن مریم  ﴾رَسُولًا نَب یًّا  کانَ﴿  ةژدو وا  و اهی هم از هر  (۶9ن زمر
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ی  هنا هن قددرآن کددریم از دو هاکردیاد جدول زیر .هند، ت اوت میان این دو واژ، استد
 دهد.برای پیامبران اولهالعز  را نشان می   نبی( واژة  رسهل( و

 «رسهل  و «نبی  پیامبران «اولهالعز   با دو واژة ن کریم ازآرق کردیاد .1جدول

تعداد   نام پیامبر
با    تکرار
واژه 
 »رسول«

تعداد  
با    تکرار
واژه 
 »نبی«

ر  »رسول« ذک  آیاتی که با واژه 
 شده

آیاتی که با  
»نبی«  واژه 

 ذکر شده

سضرت  

 محمد

اهلل علی   ی  صل

 و آل  و سلم(
 

110 

 مرتب 
 

عمران   -۲79،  151،  108  ر،بق مرتب   3۲   آل 

81،101 ،1۴۴ ،1۶۴ 

  -  9۲،  5۶،  55،  33،   19،   15مائد،

  1،13،۲0  ان ال    158،  157اعراف

  ۲9،  ۲۶،  ۲۴،  1۶،  7،  3،  1تهب   ۴۶،

،33  ،59  ،۶1  ،۶۲  ،۶3  ،۶5  ،71  ،7۴  

،80 ،81 ، 8۴ ،8۶،   ... 

  51،  50،  ۴8،  ۴7  نهر    -  ۶9  مهمنهن

  -13  دخان  -۲9  زخرف  -  ۶۲،  5۲،

  31،  ۲9،   ۲۲،   1۲،۲1زاباس-  ۲  بین 

   13،  9فتح-71،  57،  53،  ۴0،  3۶،  33،

  1،3  سجرات  -۲9،  ۲8،  ۲7،  ۲۶،  17،

 –  8،  7،  5،  1  منافقهن  -15،  1۴،  7،

-  7  سدید  -۲جمع   -۴1  فرقان

  ۶،   ۴سشر  -۲۲،  ۲0،  13،  5،  ۴  مجادل 

   ، تغابن 11طعق   -11،  9ص»  -8،  7،

 -15مزمل  – ۲3جن -8

 

 

 157اعراف

  مائد،   -  158،

آل    -  81

  1۶1،    ۶8نارعم

 ۶5،  ۶۴  ان ال-

،۶7  ،70  -  

 73،    ۶1تهب 

،113  ،  117-

  13،  ۶،  1  اسزاب

،۲8  ،30  ،3۲  

،38  ،۴5  ،50  

،53  ،5۶  ،59  –  

 -۲  سجرات

 ، 1۲ممتحن 

  -1طعق

 9، 8، 1،3تحریم
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پیددامبران اولددهالعز  را    ددا،  خداوندددشددهد کدد   با کمی تأمالل در این جدول مشخص می
 ةژواار  توددرفراوانددی  ،  نوت  قابددل معسظدد  در ایددن آیددات  ونمهد،  رسهل و  ا، نبی خطاب  

ا امالدد  .دهدددرا نشددان مددی واژة  رسددهل(جایگددا، واالی ست ک  ا رسهل( ن بت ب  واژة  نبی( 
و باید   ی تی نکافبررسی آیات قرآن کریم  واژ، تنها    های معنایی این دوبرای فهم ت اوت

تددر طددهر دقیدد    را بها  ال ع ( ت اوتبا مراجع  ب  متهن ت  یری و روایات معصهمین علیهم
 .دورآت دس   ب

   تفاسیر در (نبی) و   (رسول ) واژۀ تفاوت . ۴

ت  ددیر کبیددر و ،  مجمددع البیددان،  تبیددان، از قبیددل  مختلدد»پد از بررسددی متددهن ت  ددیری  
 :ی تق یم نمهدتهان ب  س  دست  کلالمی  ران راهای م  الدید ا،المعانی،  روح

سضرت  

 عی ی 

 ال ع ( علی 

عمران مرتب   3 مرتب   5 -171و    157  ن اء  -۴9  آل 

 ۶ص»   -75 مائد، 

ا  انع  -  30مریم  

 1۶3ن اء  - 85

 سضرت 

 مهسی 

 ال ع ( علی 

  -10۴اعراف  -38ذاریات مرتب   1 مرتب   1۶

  -1۶،۲7شعراء  -17،18دخان

  -5ابراهیم-9۶ههد  -51مریم

  -۴۶زخرف  -۲3،۴5م منهن

 ۴7ط  -15مزمل  -5ص» -۲3غافر

 51مریم 

 سضرت نهح

 ال ع ( علی 

  -59،۶1،۶7اعراف  -107شعراء مرتب   ۲ مرتب   7

 1ح نه -۲۶سدید -1۴عنوبهت

  -1۶3ن اء  

 8۴انعا 

سضرت  

 ابراهیم 

 ال ع ( علی 

انعا    -۴1مریم   ۲۶سدید  مرتب   3 مرتب   1

 1۶3ن اء  -83
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 د. دانن را هم معنا و یو ان می ( نبی و   رسهل(  ت اسیری ک اول:   ةدست 

 را بر اساس داشتن یا نداشددتن کتدداب و   نبی(   رسهل( و  ت اوترانی ک   م  ال  :دو   دست 
 پندارند.را رابط  خصهص و عمه  می دانند و رابطة  رسهل( و  نبی(شریعت می

بددر اسدداس روایددات     را   نبددی(  و   رسهل(  ت اوت دو واژ،رانی ه تندک   م  السه :    دستة
 دانند. می  گانها با فرشت آن  رتباطا  نهعدر ال ع (   علیهم  معصهمین 

 جدا اندد  طددهر  بدد  هددایددک از ایددن دیددد ا، ایددن بخددش بدد  تهنددیح و بررسددی هددر در
 پردازیم:می

 دانندیو یکسان م  را هم معنا )رسول( و )نبی(  دیدگاه اول:. ۱-۴

است کدد  شاید بتهان   ت است اد، پایاپای آیات قرآن کریم از این دو واژ، باع  شد،
ایددن ران بددزر  «ب  باور یوی از م  ال رین این دو واژ، را مترادف تلقی کنند. ال  ز ما  ای،عدال

 ق،1۴۲0 فخر رازی ،    معتزل  است ک  این دو واژ، را مترادف دان ت  انددید ا، مربهط ب   
اللَّرهُ یَصْرطَف ی م رنَ ﴿قهلدد :  :  هیدمی قرن دو  انم  ر از چنان ک  یوی دیگر  (۲3۶:  ۲3ج

 وَ  مْهُشددباهَأَ  وَ  هتِمَدد الْ  کَلِدد مَ  وَ  میوائیلَ  وَ  بریلَجِ  مْنهُ ى مِطَصْ ِ   ؛(  75نسج   ﴾لًاسُرُۀ   کَالْمَالئ 
 رسددهل(   قرآن کریم ت اوتی میددان دو واژ،  دهد ک  درنشان می  (بیاِءنْاألَ  اسِالنَّ  َن ى مِطَصْیَ

( بددر ایددن ۲30:  ۲ج   ،1980فرالاء،ر.ک؛     کار روند   جای هم ب   تهانند بنی ت و می  و نبی(
ن ت دداوتی میددان ایددن دو واژ، قائددل ارتا قرن دو  م  ددال تهان چنین نتیج   رفت ک  اساس می
 نبهدند. 

آلهسددی ایددن و  قرطبددی  ی،طبرسدد شیخ    شیخ طهسی،  رانی چهنم  النیز    قرون بعد  درالبت   
، دنندد دادر معنددای لغددهی دو واژ، مددیتنهددا  هددا را  و وج  تمایز آندان ت     دو واژ، را مترادف

پیددامبری کدد   معنددای لغددهی هددر امددا از نظددر، یوی ه ت، مصداق دو واژ،از نظر آنان  نی  عی
  وسددی بدد  آورند، پیدداک    هیند و از جهت آنمی (نبیرا    ارتباط وسیانی با خداوند دارد
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 :1۴1۴،  7ج  ؛  طبرسددی،331،  7ج  تا،بی  طهسی،ر.ک؛     نامندمی  (رسهل   هی مرد  استس
 (.۲۴3 :1۴15، 3ج آلهسی، ؛ 80: 13۶۴ ،13ج  قرطبی،؛ ۴۴

 دیدگاه اول  بررسینقد و *

 ها ب  دالیل زیددرمیان آن  م هه  نبى و رسهل را یو ان ندان ت  و  ،پژوهاندین   عالمان و
 ند:اشد،  ئلقا  ت اوت

یوددى   ا ددر  انددد وعطدد» شددد،  ب  یودیگر  و  قرآن از پى هم آمد،  این دو واژ، درال».  
نَب ریِ إ لَّرا إ ذا   قَبْل کَ م نْ رَسُرولٍ َوالَوما أَرْسَلْنا م نْ  ﴿  بهدن  ارو  گریودیها ب   بهدند، عط» آن

 .(5۲نسج  ﴾تَمَنَّى أَلْقَى الشَّیْطانُ ف ی أُمْن یَّت ه 

و ایددن اسددت  خهانددد،  هم نبىو  پیامبران را هم رسهل    برخىن کریم  قرآدر  خداوند  ب.  
ّ  مُوسىذْکُرْ ف ی  ا  َو﴿  تهت اسک  رسالت، امر  افزون بر نب   دهدنشان مى إ نَّرهُ کرانَ   الْک تا

 .(5۴نمریم  ﴾مُخْلَصاً َو کانَ رَسُولًا نَب یًّا

هددزار  1۲۴را  ء انبیددا شددمارک   (اهلل علی  وآل  وسلم ی صل پیامبر اکر   روایت مشههرج.  
 یددن دونیز نشان دهنددد، ت دداوت بددین ا سیصد و سیزد، ن ر فرمهد، اندرا  ن ر و شمار رسهالن  

از  (نبددی  ک  دو واژة  رسددهل( وپذیرفت    تهانت نمیاطب  آیات و روای  لذا بر  است.  مهرد
 نظر معنا و مصداق، یو ان باشند.  

ابالغ دین به مردم  دو موضوع  رد ( نبی) و  (رسول )   تفاوتدیدگاه دوم: . 2-۴

خصوص و  از نوع  )نبی(  و  (رسول ۀ )و رابطاست شریعت   داشتن کتاب و و

 . است عموم

 استخواستهرا به مردم  ابالغ دین، از رسول تنها اوند دخ  .۱-2-۴
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اند: نبى ک ى است ک  خداونددد دینددى ابن تیمی    ت و    قرطبی  نی چهن طحاوی،ارم  ال
 دن آن دین ب  دیگران را از او خهاست  باشد و خددها، نخهاسددت ها، رسانفرستد، خ را بدو فرو
فرسددتد و رسدداندن آن دیددن بدد   فددرو بدد  اودینددى ا رسهل ک ى اسددت کدد  خداونددد باشد؛ امال

  :1971وتطحدداو ، شددرح العقیدددة الطحاویددة، بیددرر.ک؛     از او بخهاهددد  قطعاً  دیگران را
 .(تابی  ید،الخمریخ دیار بور ، تا ،1380: 13۶۴  قرطبی، ؛1۶7

 :اسددت   تدد (5۲ن سددج  ﴾نَب ریِ  َوما أَرْسَلْنا م نْ قَبْل کَ م نْ رَسُولٍ وال﴿دربار، آیة    ابن تیمی 
ک  هم رسهل را است  خداوند در آغاز این آی  از «ارسال  و فرستادن سخن ب  میان آورد،«

ا  اسددت فرسددتاد،   یرد و هم نبى را، سپد ب  ویژ، از رسهل یاد کرد، و این رسددهلفرا مى
، ( کدد  بدد   ددهالیدد  ال ددع ک  فرمان دارد تا دین خدا را ب  مخال ان او برساند، مانند نهح  ع

اسددت و پیددامبران پددیش از او  تین رسهلى است ک  ب  سه  مرد  فرستاد، شد،خن،  دی اسا
ابددن   انددد و یرنددد، سددخن خدددا  هددا نبددى بددهد،ها آد ، تن چهن شی  و ادرید و پیش از آن

 .(173  :1۴۲0می ،تی 

 نقد این نظر  *

ن چندددا«   هید:نیز می  شرقاو این نظر با سومت خداوند تناسب ندارد؛ زیرا چنان ک   
را ب  رسدداندن آن دیددن   ا اوامال،  فرستد  پ ند نی ت ک  خداوند دینى را ب  پیامبر  فروش یدان

  هندد  امانددت و از فرسددتد،ب  دیگران، فرمان ندهد. چرا ک  دینى ک  خداوند ب  پیامبر  مى
   اسددت کدد   ددزاردن امانددت بای ددت  اسددت و پنهددان داشددتن علددم ناشای ددت پید علددم اسددت و

وسددى ر را بدد  پیددامب مطلبددی    کدد  خداونددد   ذشددت  از ایددن   (10-9  صصدد    :1970شرقاو ،   
 .از بین برود تا در سین  او پنهان بماند و با مر  او  کندنمى

 . رسول شریعت و کتاب دارد2-2-۴

رسهل ک ى اسددت کدد  هددم دینددى بدد  او «  اند:  ت ت اوت رسهل و نبى    گر دربرخى دی
مانند ابراهیم، مهسددى، داود، عی ددى و   باشد،شد،    وسى شد، باشد و هم کتابى بدو فرستاد،
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آن است ک  شریعت و دیددن جدیددد وکتدداب  و نبى -ک  درود خدا بر هم  آنان باد  -دمحمال
مانند اسددماعیل، شددعیب، ؛  هد استرسهل قبل از خ  غ آیین و شریعتتنها مبلال  م تقل ندارد و

وز ددار مهسددى و ر  ندد میادر     کدد   یا آن دست  از پیامبران بنى اسرائیل  یهند، لهط و زکریا و
 ا هددررسهلی نبی هم ه ت، امال  بنابراین هر  خهاندند.مرد  را ب  دین مهسى فرا مىعی ى ع(  

 اسددت   ص مطلدد و خصددهعمدده  از نددهع هددا رسددهل نی ددت و ارتبدداط میددان آن ای، نبددی
 قرطبددى،  ؛9۶-95ن۲  ، بیضدداو ،1۶5:  9ج  ق،1۴15؛آلهسی،1۶۴:  3ج  ق،1۴07   زمخشری،

 (.  19۴ن9  ؛ ت  یر المنار،۴۲ :  1977حلیم محمهد،لاد عب  ؛1۶7  ،؛ طحاو۴۴7۲

پددذیرفتنى   ( این سخن نیددز، درسددت و193،ص173ق، ص1۴۲0   عای ابن تیمی بر ادال  بنا
فرستاد، نشد،، رسددهل   ک  کتابى بر آنان فرو  را  ز پیامبران روهى اخداوند  ؛ زیرا  نمایدنمى

ّ  ﴿است،دى شمرسهل و نب اسماعیل ع( را رسضرت    است، مثًعخهاند، َو اذْکُررْ ف ری الْک ترا

 لددهطهمچنددین سضددرت    (5۴  نمددریم   ﴾عْد  َو کرانَ رَسُرولًا نَب یًّراإ سْماع یلَ إ نَّهُ کانَ صاد قَ الْوَ
إ نَّ یُرونُسَ لَم رنَ »َو    : ع(یهند سضرت    و  (133  نصافات   ﴾الْمُرْسَل ینَلَم نَ  وطاً   لَُو إ نَّ﴿: ع(

با آن ک  اسماعیل و لهط و یهند کتاب اند،  خهاند، شد،  لهرس  (139نصافات   الْمُرْسَل ینَ«
 .اندنداشت 

اند بهد، و رسهالنى«  البت  ابن تیمی  بر این است ک  این تاز، آوردن، بای ت  رسهل نی ت
چ  رسددهل   مانند یهس» ک   رد؛  انخهاند،ک  مرد  را ب  دین پیامبران پیش از خهد فرا مى

ا بددر دیددن چدد  رسددهل بهدنددد، امالدد   سلیمان ک  ا ر  نیز مانند داود و  و  دبهدین ابراهیم    بهد، بر
 (.173:  1۴۲0 ابن تیمی ،    مهسى و شریعت تهرات بهدند

معصومین)ع   اس اسبر    )نبی(  و  )رسول(  تفاوت .  ۳-۴ نوع    در (  روایات 

 گان استارتباط آنها با فرشت

ٍّ هُمَکَلِّیُ  بَشَرٍ أَنَْو ما کانَ ل ﴿  ب  آی   تهجال  با  رین برخی م  ال  اللَّهُ إ لَّا َوحْیاً أَْو م نْ َوراء  ح دا

رسهل و ت اوت    معتقدند  (51ن شهر   ﴾یَشاءُ إ نَّهُ عَل یٌّ حَک یمٌ  رَسُولًا فَیُوح یَ ب إ ذْن ه  ما  أَْو یُرْس لَ
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ع  طبدد  کدد   بددا پیددامبران  وندددسددخن   ددتن خدااست؛ زیرا    نهع ارتباط آنان با وسی  در  نبى
   :استبهد،  س  را،این یوى از  یل   سو  ب ریح قرآن،ص

 .باشدخهاب دیدن نیز جزء آن   قلب و شاید در   الها  و انداختن ب،  وسى  *

؛ ماننددد شددنهدمبر سددخن خدددا را مددىپیدداکدد   ، بدددین معنددی  سخن   تن از پد پرد،  **
 ترضن سآ  و  (1۶۴  نن اء    ﴾یماًتَکْل   َو کَلَّمَ اللَّهُ مُوسى﴿است    ک  فرمهد، ع(  مهسىسضرت  

 .کع  خدا را شنید،  طهربارها در که، 

و دیگر پیددامبران آمددد  (ص نزد سضرت رسهل   ک  جبرئیل ب  چنان،  آمدن ملک  ***
 .(10۲ ننحل  ﴾هُ رُوحُ الْقُدُس  م نْ رَبِّکَلَقُلْ نَزَّ﴿ و از خدا پیا  آورد

 وددردیوبددا ر  و قمی  بحرانی  هیزی،س،  یفخر رازی، فیض کاشان  رانی چهن:بنابراین م  ال
فقب ست ک  فرشت  وسی را  ا  آننبى  «  معتقدند  اخت  وت این دو واژ، پردروایی ب  بیان ت او
ٍّإ لَّا ﴿ شنهدرا مى وی اصداتنها  یا در بیداریبیند و در خهاب مى  ﴾َوحْیاً أَْو م رنْ َوراء  ح درا
 ایددن  یددد وه  شهد و با او سددخن مددی ینازل مبیداری بر او    درفرشت     ست ک ا  و رسهل آن
اق ا  س  . از باشد  می  (51ن شهری  ﴾فَیُوح یَ ب إ ذْن ه  ما یَشاءُ  رَسُولًا  أَْو یُرْس لَ﴿عبارت    مصداق

  دو ق م اولش راجع ب  نبى و ق م اخیرش مربددهط بدد امبران،  ی پ  وند با ان  سخن   تن خدا
 طلدد عمدده  وخصددهص م  رابطدد   هلسدد ر  نبددی ومیان  طب  نظر این  رو، رابط     رسهل است.

فخددر      نبددی مموددن اسددت رسددهل نباشدددهددر    امددا،  اسددتهددم  نبددى    یهددر رسددهل، یعنی  تسا
: 3جق،  1۴15 ،سدددهیزی ؛38۶ :3ج ،1383،فدددیض کاشدددانی ؛ ۲3۶: ۲3ج ق،1۴۲0رازی،
  (.1۲1: ۴، جش137۴بحرانی  ؛510
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 ( در روایات معصومین)ع   )نبی( و  )رسول( تفاوت . ۵

کنددیم: تهانیم ب  دو دست  تق یم  میرا    (یب ( و ن رسهل ان  واژ  در ت اوت  روایات وارد،
دیگددر عدددد انبیددا و  دهند و دستةاوت میان رسهل و نبی را تهنیح میای از روایات ت  دست 

 نمایند.  می بیان و تعداد آنان را تشریح  رسهالن را

   )نبی(  و )رسول(   تفاوت گر بیان روایات . ۱-۵

چهددار   (و محدددث  و نبددى  سددهلر  میددان  باب فرق، در  جلد اول  (یکافاصهل  کتاب    در
 و (خبدداراألمعددانی ب کتدد در  کدد وجددهد دارد م هدد  روایددت بددا مضددمهنی نزدیددک بدد 

ع  نقددل کددرد، از اما  باقر علی   زرار،:  استآمد،نیز    (الدرجاتبصائر   آن کدد  ازاسددت ال ددال
نبددى   و  لهسدد ن رت دداوت میددا  :س ال کددرد   (51ن مریم  ﴾رَسُولًا نَب یًّا  کانَ﴿آیة    سضرت دربار،

بیددداری   درولى  ،  شنهدرا مى  یش بیند وصداخهاب مى  درملک را  نبى    :کدا  است؟ فرمهد
ق، 1۴07 کددافی،    هیدبا او سخن می وبیند شوارا مىبیند و رسهل ملک را آملک را نمى

 (.371: 1۴0۴؛ ص ار3۶۴ش، 1385؛ صدوق،17۶: 1ج

بینددد و وسی را مددی ت شراب فهبی ک ی است ک  فقب در خطب  روایات اهل بیت ع( ن
-ولی در بیداری فقددب صدددای فرشددت  وسددی را مددی، کندوسی را از این طری  دریافت می

خهاب یددا بیددداری، او را  شنیدن صدای فرشت ، در رسهل ک ی است ک  ععو، برا امالشنهد،  
 .کندمشاهد، می

 یشمار پیامبران االه   .۱-۱-۵

فرسددتاد ان خدددا شددمار فددراوان    کدد   مشددهیی  مدد آن کددریم متهجالدد یددات قددر  ب  آبا تهجال
انى ک  چ  ب یار پیامبر  و  ﴾م نْ نَب یِ ف ی الْثَوَّل ینَ  َو کَمْ أَرْسَلْنا﴿است:اند، چنان ک  فرمهد،داشت 

قددرآن کددریم ذکددر   ا نددا  و تعددداد همدد  آنددان درامال  (.۶  ن زخرف  در میان پیشینیان فرستادیم
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پیددامبرانى کدد   ﴾لًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْرکَلَیْکَ م نْ قَبْلُ َو رُسُعَ اهُمْقَصَصْنرُسُلًا قَدْ  َو﴿است: نشد،
 .(1۶۴/ ن اء   را بر ته نخهاندیمپیامبرانى ک  داستان آنان  داستان آنان را بر ته خهاندیم و

 است که در قرآن از آنان یاد شده انبیایى. 2-۱-۵

و تنهددا  دانددددقی  آنان را خدددا مددى شمار   ت ک  پیامبران بایدد تعدا و  ا دربار، آمارامال
:آد ، ادریددد، ت کدد  عبارتنددد ازاسدد نا  بی ت و پنج تن از این بر زید ان در قرآن آمددد،

، یهسدد»، ایددهب، شددعیب، اهیم، لددهط، اسددماعیل، اسددحاق، یعقددهبنهح، ههد، صددالح، ابددر
-   ،الو ددلیحیددى، عی ددى، ذو  زکریا،  الی ع،  مهسى، هارون، یهند، داود، سلیمان، الیاس،  

 اهلل علیدد  وآلدد  ی صددلال دنهایددت سددرور آنددان محمالدد  و در - رانالبت  ب    ت  ب ددیار  از م  ددال 
 (.31۲ :۲ ق، ج1۴10و ،؛ بیضا۴۲۲: ۲،ج  ق. 1۴19ابن کثیرر.ک؛   ( وسلالم

است و بدد  همددین دلیددل ذکر نشد،نى  عدد معیال،  ک  در قرآن کریم برا  انبیا  خعص  این 
 1۲۴ روهى آنان را  ها   هنا هنى بیان کرد، اند:ید ا،د  ناامبری پمهرد تعداد    ن درار ال  م

اسددرائیل و  چهددارهزار از بنددىانددد اند. اینان   ت برشمرد،  هزار  8و برخی تعدادشان را    هزار
ا  چهددار هددزار و پددار،تعداد پیددامبران الهددی را    بهد، اند. بعضی دیگر  هزار از دیگران  چهار
کدد   ،دیگددران نبددىانددد و تن رسهل بهد، 313ن تعداد، یا  از   کاند  ذکر کرد،  س  هزاردیگر  

 (اهلل علیدد  وآلدد لی صدد   محمدددرسددهل، سضددرت    وآخرین   آد   ع(سضرت  نخ تین رسهل  
 قرطبدددى؛ ت  دددیر ۴۲8 -۴۲۲صصددد : ۲ج ،1۴19 ت  دددیر ابدددن کثیددر، ک؛ر.  اسدددتبددهد،
 ؛۲10 :8ج؛ مجمددع الزوائددد89 -88: صددص۲۴ جت  یر روح المعددانى،  ؛۲015  -۲01۴صص
( و ب  هر رو، این مهنددهع جددز از را، وسددى خداونددد متعددال بدد  فرسددتاد انش ۲۶  یب ،ت ق  ابن 

 شهد.دان ت  نمى
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 ه داردکه به تعداد پیامبران اشارروایاتی . 2-۵

ی از ایتی ک  شیع  و سددنالن ب  مشههرترین روارم  ال هنا هن    آراء ، از میان  در این زمین 
اشددار، ،  ( بدد  روایددت ابددهذر نقددل کددرد، اندددموسل   لآاهلل علی  و    یکر  صلرسهل اسضرت  

 کنیم.   می

اهلل  یک    ت ب  رسهل خدددا  صددلاست شد،اللَّ  علی  نقل   از عتب  لیثى از ابهذر رسمت
چهددار هددزار ن ددر،   بی ددت و  بهدنددد؟ فرمددهد: صددد و  آل ( عرن  داشتم: انبیا چند ن ددر  علی  و

تددى کدد  خددهد جمعیالر  د، ن دد سددیزو    دصدد د: سی ان چند ن ر بهدند؟ فرمددهپرسید : مرسلین از آن
ب یارند، پرسید : اولین پیغمبر چ  ک ى بهد؟ فرمهد: آد  پرسید : آد  جزء مرسددلین بددهد؟ 

او بدمیددد. آن  ددا،  و از روح خددهد در سددت قدددرت خددهد بیافریدددا ب  دا او رفرمهد: بل  خد
و  رید باشداد  ناک  هم   اخنهخ  شی ،،  بهدندآد ذر چهار تن از انبیا سریانى  فرمهد: ا  ابا

و چهددار ن ددر دیگددر (  لی  ال ع ع و چهار  نهح    او اولین ک ى است ک  با قلم خب نهشت(
و اولددین پیغمبددر از   (لی اهلل علی  وآل ص   دته محمیامبر  و پ  ههد، صالح، شعیب:  عرب بهدند

 اد : یهدند. پرسی شصد پیغمبر ببین آن دو( ش   و  بنى اسرائیل مهسى، و آخرین ایشان عی ى
صد کتدداب کهچددک و چهارکتدداب :  ل اللَّ  خدا  تعالى چند کتاب نازل کرد؟ فرمهدرسه

بی ددت  ادریددد وبددر  حی  سددى صدد ، شی  نازل کرد و خدا  تعالى پنجا، صحی   بر  بزر 
ر.ک؛   زبددهر و فرقددان اسددت،  انجیددل،  چهددار کتدداب بددزر  تددهرات  و  صحی   بددر ابددراهیم

 -۴۲۲:صددص  ۲ابن کثیر،ج؛  1۲ص  :.ق  1۴0۴  ص ار قمی؛  ۶۴1  و  300ص  ق:1۴03،صدوق
 (.۲۶۶ -۲۶5 ص:ص5  ق، ج 1۴1۶،بن سنبل اسمد ؛۲۶۴ : ۲۴ق، ج 1۴15،آلهسی؛ ۴۲8

هددم یو ددان  رسددهل و نبددی بددا  ژةدو وا  هم ال ددع (لی  عمعصهمین روایات رسید، از  بنابر  
، کندددیافت مددیاز این طری  دربیند و وسی را را میالهی  نبی فقب در خهاب فرشت نی تند.  

 .کندمشاهد، میدر بیداری او را   ،ی رسهل ععو، بر شنیدن صدای فرشت لو
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 در زبان سریانی قبل از اسالم( رسول کاربرد واژۀ ). ۶

واژ ددان،   مباس  زبان شناسی شد، و در مهرد فرهنت تطبیقددی  ی ک  واردباور ک انب   
ل آورد، ذیدد  در  کدد شددولی ان سریانی بدد  ع  در زبقبل از اس  (رسهلاند، واژ،  کتاب نهشت 

واژ، شددهیم کدد   برای فهم مطلددب یددادآور مددی  است.شد،خهاند، می  (رسهالو نهشت   ،  شد،
 است:بیان شد،زیر در زبان انگلی ی با س  لغت مترادف رسهل  

1-messenger                2-apostle                   3-envoy                  

از بددرای کلمدد  رسددهل      -چ  بیان خهاهد شدددنچنا  -جیلنا  درکتب مقدس تهرات و   ک
هددا اشددار، دارد و کدداربرد بین ان ان  ةب  رابط  دو  است اد، شد، و واژ، سه  بیشترواژ، اول و  

  هی ندارد.ال

 ۱تصویر 
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 در زبان عبری و یونانی  (رسول )  و  (نبی)های  واژه. 7

در جدول زیر   .استت   رف  کار   ی بهل با ال ا  مت اوتسر  نبی و  دو واژ،  مقدسمتهن    در
هددای اصددلی عهددد  عمدددتاً( زبان این دو واژ، ب  س  زبان عبری، یهنانی وعربی ک  ب  ترتیب

،ص 1980،  انگلی ددی جیمددز اسددترانت  -عبددری-نییهنددا  فرهنتر.ک؛     عتی ، عهد جدید
 ب مقدس در سال سانرقرآن است و همچنین زبان انگلی ی ک  زبان عمد، این کت   ( و89
 است.د،ش کر، ذاست

 نبی و رسول در کتب مقدس . 2جدول 

 تل ظ عبری  عبری تل ظ یهنانی  یهنانی  انگلی ی  عربی

 'nâbîy נביא Prophet Προφήτης Prophētēs نبی

 رسهل
Messenger, 

Apostle 
ἄγγελος Aggelos מלאך mal'âk 

   در متون مقدس (رسول )  و (نبی ۀ  )ررسی واژب. 8

نبددهت بددا   جدید( مهنهع پیامبری و  عهد   عهد قدیم و  ع سال از  ابراهیمی قب در ادیان  
-اسددت اد، شددد،،  جدددول بدداال، مطاب   های مختل»صهرت   ب  (رسهل   و  (نبیة دو کلید واژ

معادل  nâbî "و "'nâvîصهرت:  ب  دوقدیم    عهد  در  پانزد، بار  سیصد و(  نبی   واژ،.  است
 ت وی نبددهالطددهر کلالدد    ب  ( و398:  1381محمدیان،ر.ک؛     است کار رفت    ب  ”Prophet“  با

ک ددی اسددت کدد   "نبددی"قدددیم و جدیددد . در عهددد انددد کار رفت    راستا بعهدین هم  نبی در
 خهاندددفددرا مددی  پرورد ددارسددهی     او مددرد  را بدد دستهر    ند و ب کسخن خدا را دریافت می

 (.Lacoste (2005), v3, p.1299  (57،آی  13انجیل متالا،باب ر.ک؛  
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 عهدین رد ( ول سر)  ۀواژ. ۱-8

 ”messenger“ و ”apostle“ در عهدددین بدد  دو صددهرت (رسددهل  ةمعددادل واژ
 .استچندین بار تورار شد،

 در عهد قدیم  (رسول ) ۀواژ.  ۱-۱-8

مقای   با عهد جدیددد   است و در  (نبی تر از  در عهد قدیم ب یارکم رنت  (رسهلة  واژ
 عهددد قدددیم هددایی ازبخددش   ررچدد  دای برخهردار نی ت،  ت برج و  و قرآن از معنی ویژ،  

 یهشددع و، مهسددیچددهن   ی( بدد  رسددهالن و فرسددتاد ان1۴آیدد   ۲0کتاب اعداد؛ بددابر.ک؛   
طبدد  عهددد قدددیم،  البتدد  بددر  نی ددتند.  بربدد  معنددای پیدداما این رسهالن  امال،  شهدداوود اشار، می

 وند   زیت. خدا او را برمیسا  ترین فرستاد، خداوندبزر   بدون شک  ال ع (مهسی علی 
 بددار سددتم فرعددهن رهددا سددازد  فرسددتد تددا بنددی اسددرائیل را از زیددرسهی سرزمین مصر مددی   ب
ال ددع ( م هدده  و علیدد   مهسددی  با این هم  پد از  (1۲تا10،آی 3باب  کتاب خروج،ر.ک؛ 

 سزایی در اندیش  یههد ندارد.  ت برسالت اهمیالجایگا،  

 دیددر عهد ج (رسول ۀ )واژ.  2-۱-8

بندددی تهان ب  دو صهرت عددا  و خدداص دسددت د را میجدی  ددر عه  (رسهل   ةکابرد واژ
اسددت. در ایددن کدداربرد  ددزینش  (فرستاد، کلی اة  ، معنای این واژکاربرد عمهمی  کرد. در
شهند ک  با رسهالن هایی انتخاب میبلو  آنان از سهی ان ان،  الن از طرف خدا نی ترسه

ر.ک؛   لی دداها ه ددتندک تسدد سرپر ش انجیددل و ئهل آمددهزان م. آنه تند  اروهمدل و هم
 .(۲5آی  ،۲نام  پهلد، باب  

 در عهد جدید در معنای خاص دارای چهار کاربرد است: (رسهل   ةواژ 
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تنها   (رسهلة  ولی واژ،  شهد( فرستاد، خدا خهاند، می ال ع لی   عسضرت عی ی   ال».
 انجیددل  اند(،دخهان  او را خدا یا پ رخدارد  مها   در بیشتر  رود.کار می   بار برای وی ب  یک
  .(1۶آی  ،10باب   ،؛ انجیل لهقا۲5آی ،15باب   ،متا

-ال ع ( در عهد جدیددد رسددهل و فرسددتاد، خدددا خهانددد، مددی علی   سضرت یحیی  ب.
 .(۲7آی  ، 7باب ،  یل لهقاجان-10آی 11انجیل متالا،بابر.ک؛  شهد 

-مددی ،نامید او رسهل  دوازد،  -  نریهسها  –(  دوازد، شا رد ویژ، سضرت عی ی عج.  
 رسددهالن  کددارکرد.  بددردمی  کار   ب  معنایی  چنین   در  بار  هشتاد  را  واژ،  این   جدید  عهد.  شهند
-کدد  بدد  عی ددی علیدد   این نیز وسددیآنا  زیرا  ید، هم ان با انبیای عهد قدیم است؛جد  دهع

   تددا رسددتاخیزرسدداندند. ایشددان همراهددان عی ددی علیدد  ال ددع رسید را ب  مرد  میال ع  می
ها پتروس ترین این چهر،برج ت روند.  ن نمایند ان اورشلیم ب  شمار میالهین رسه تند. ا

  عی ی  هاهان برج ت تنها یوی از    و یعقهب ه تند. در این دید ا، پهلد، رسهل نی ت و
القدددس و رود. نحدده، رسددیدن پیددا  خدددا بدد  ایددن رسددهالن روح علی  ال ع ( ب  شددمار مددی

 انجیددل ؛1۶تا  13آی  ، ۶باب ، انجیل لهقا؛ ۲و 1آی 10باب ا،متالل  انجی  ندگان الهی ه ت فرشت 
 .(18 ةآی، 17 باب،  یهسنا

ا بر زیددد ان و آمددهزش امالدد ، ال ددع ( نی ددتند علیدد  ک ددانی کدد  فرسددتاد ان عی ددید. 
 اند و مأمهریالت رسدداندن پیددا  روح القدددس بدد  غیریههدیددان را دارنددد.القدسدید ان روح

 Lacoste (2005 )،v1- p77) رسهل بهدن پهلد پهلد است. در  ،ترین این رسهالنت  جبر
دانند و در برخی اناجیل مثددل انجیددل تردید وجهد دارد. برخی او را رسهل خهد خهاند، می

دهددد های خهد پهلد نیز شهاهدی ه ددت کدد  نشددان مددیدر نام  دانند.لهقا او را رسهل نمی
 نددا نددد، از خددهدش بدد  ما جددای  اولددین نامدد  بدد  د اسددت. دررسددهل بددهدن او محددل تردیدد 

( 17، آیدد ۶بدداب  نام  پهلد ب  غعطیان،ر.ک؛   خهانداو خهد را رسهل نمی  (ت الهنیویان 
 خهاندددال ددع ( مددی علیدد   جایی فرستاد، عی ی  دا وستاد، خجایی فر  ولی بعدها خهد را در
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 ن،ی ت ن نخ دد م ددیحیا-نگددا،  یهددهدی در (. بددا ایددن همدد 5آیدد  ،  1باب   نام  پهلد ب  رومیان،
 .Eliade  (1987 ،v1,p357)) شهدپهلد هر ز رسهل خهاند، نمی

 ،(سددهاریال واژ ددان  ال ددع ( همیشدد  ازقددرآن بددرای اشددار، بدد  شددا ردان عی ددی علی 
 فَلَمَّا أَحَسَّ﴿؛ مانند:  خهاندوآنان را یاران خدا می  کنداست اد، می  (سهارِیُّهنَ   یا  (هنی سهاریال 

قالَ الْحَوار یُّونَ نَحْنُ أَنْصرارُ اللَّره  آمَنَّرا ب اللَّره  َو لَ مَنْ أَنْصاری إ لَى اللَّه   ارَ قالْکُفْم نْهُمُ    عیسى

 َو ب رَسُولی َو إ ذْ أَْوحَیْتُ إ لَى الْحَوار یِّینَ أَنْ آم نُوا بی﴿ و (5۲نعمران لآ  ﴾اشْهَدْ ب ثَنَّا مُسْل مُونَ

الْحَوار یُّونَ یا عیسَى ابْنَ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتَطیعُ رَبُّکَ إ ذْ قالَ  «*»ونَمُل ا مُسْا َو اشْهَدْ ب ثَنَّنقالُوا آمَنَّ

 .(11۲-111نمائد،  ﴾ء  قالَ اتَّقُوا اللَّهَ إ نْ کُنْتُمْ مُؤْم نینَأَنْ یُنَزِّلَ عَلَیْنا مائ دَۀً م نَ السَّما

اشددار، مددی دای خدد هسی از ب  فرستاد انکریم قرآن ید،   ةسهر  ۲0تا    1۴البت  درآیات  
إ ذْ أَرْسَلْنا إ لَیْه مُ ا ْنَیْن  فَکَرَِّبُوهُما ﴿فرماید:  ، آن جا ک  میها ببردک  نامی از آن  بی آن،  کند

 .(1۴یدن  ﴾عْنا ب ثال ثٍ فَقالُوا إ نَّا إ لَیْکُمْ مُرْسَلُونَفَعَزَّ

 گیری یجهنتبحث و 

هددای معنددایی ابتدددا سددهز،ت،  سددنال  و  آنقددر  در  (رسددهل   فددراوان واژة  تاهمیالدد   ب   با تهجال
تق ددیم  ردیددد. بددا  معنددایی چهددار دسددتةبدد    و  شددد،  بررسی  تحلیل و   رسل(   هنا هن واژة

سیر و سرکت و اتصددال  ها  آنمعنایی  وج  اشتراک  ک   دید  ص  ربررسی این معانی مشخال
 نیددالغه هنددا هن  نظددرات جمددهعاز منیددز  (رسددهل   معنددای واژةمددهرد    است. در  (و ارسال

 ی ددا  بعددد  در  .آمددد  دسددت   بدد   و برانگیخت  شد، با رف  و مدددارا(  مبعهث   مشترکنای  عم
از نظددر  (نبی کلمدد  آن یعنددیواژ، مترادف بررسی ب    (رسهلمعنای واژة    تربرای فهم دقی 

 دام در ا  .دست یافتیم  (خبررسان از طرف خداوند یم و ب  معنایپرداخت لغهی و اصطعسی  
 جدددول فراوانددی  ،قددرآن کددریم  شدددن جایگددا، ایددن دو واژ، در  صمشخال  ب  منظهر مقای   و
  آن   شددد کدد  نتیجدد تهیالدد   (نبددی   و  (رسددهلواژة    «اولهالعز   بددا دو  پیامبران  یادکرد قرآن از

بهد ک  جایگا، ممتاز ایددن واژ، ن ددبت   ت ب  واژ،  نبی(ن ب   (رسهلس  برابری واژ،    کاربرد
     .ص نمهدمشخالرا    نبیالب  کلم  
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بددا  بددا یودددیگرها آنجزئی های وشن شدن معنای دقی  این دو واژ، و ت اوتر  یاا برامال
ب  این   روایات،بررسی    ن وارتق یم بندی نظرات مختل» م  ال  مراجع  ب  ت اسیر هنا هن و

 رابطدد  عمدده  وبددا یودددیگر از نددهع    (رسهل   و  (نبی واژ ان    ارتباطنتیج  دست یافتیم ک   
 رهر نبیال، ممون است رسددهل نباشددد. د اما نبی است ،یرسهل یعنی هر است خصهص مطل 

هددای و زبان در ادیان آسمانی یههد و م یح بررسی تاریخچ  واژة  رسهل(  با تحلیل و  پایان
اژ، ت دداوت آن بددا وهددای معنددایی آن و  جایگا، ایددن واژ، و سددهز،  ،عبری و یهنانی،  نیسریا
ادیددان الهددی قبددل از  های کهددن وزبان در (رسهلواژة  ید ک   رد   مشخصو  بررسی     نبی(

( پیا  رسددان الهددی  فرستاد، وهمان معنای مشههر و    بهد،مهم و پرکاربرد  ای  ، واژ،اسع  نیز
زبددان ای عمیدد  در تدداریخ ریشدد  (رسددهلواژة  تهان   ددت همین مبنا می و بر  استشت دا  را

دین مبین اسع    رد  و   داشت تهرات و انجیل  ،  یمکر  چهن قرآن  الهیادیان  متهن    در  وبشری  
 .ر استت و جایگا، واالیی برخهردااز اهمیال نیز

 منابع 
 .اسه،  انتشارات :قم .چاپ اول (.1383   .انصاریان  س ین  ترجم  .قرآن کریم 

ریدداض:   .چ سدده   .تفسیر القرآن العریم  .(ق  1۴19   .عبدالرسمن بن محمد  .ابن ابى ساتم
 .  زط ی البانزار مص   موتب 
 .قم: کتاب فروشى داور  .اپ اولچ .علل الشرائع  (.ش1385   .بن على دممح ، ابن بابهی

 .درسین ع  مجام قم: .ترجم  محمد باقر کمر، ای .خصال (.ق1۴03   ._____________
 چدداپ اول؛  .محق : عبد العزیددز بددن صددالح الطهیددان  .النبوات  ق(.1۴۲0   .محمد،   بن تیمی ا

 .ل»ء ال أنها :ریاض
بیددروت: دار العلددم  .پ اولچددا .هاللغرر هجمهررر (.  1988  .ن  دد س د بددن محمدد  ،ابددن دریددد
 .للمعیین 
 .ح: هنددداو صددحم .األعررمالمحکم و المحیج  (.ق 1۴۲1  .على بن اسماعیل  ،ابن سید،

 . : دارالوتب العلمی بیروت .اول  چاپ  .عبدالحمید
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-معلریه  طالرأل  مناقأل آل أبی  (.ق  1379   .محمد بن على  ،هر آشهب مازندرانىابن ش

 .ععم :  قم .چاپ اول  .الس الم
عبدال ع    .مصحح: هارون  .چاپ اول  .معدم مقاییس اللغه  (.ق  1۴0۴   .اسمد  ،ابن فارس
 .عع  االسعمیوتب اال: مقم .محمد
تحقیدد : محمددد س ددین   .تفسریر القررآن العرریم  .(ق  1۴19   .اسماعیل بن عمر  ،ابن کثیر
 . ارالوتب العلمی د :روتبی  .چاپ اول .مد الدین ش

 .دار صادربیروت:   .چاپ سه  .لسان العرّ .(ق1۴1۴  .محمد بن مور   ،ابن منظهر
 ان و روح الدنران فرى تفسریرروض الدن  .(ق  1۴08   .س ین بن على  ،ابهال تهح راز 

د: بنیدداد شددهم  .چدداپ اول  .اسقى و محمد مهددد  ناصددحیمد جع ر  تحقی : مح  .القرآن
   .آستان قدس رنه   سعمىها  اپژوهش 

بیددروت: دار اسیدداء التددراث  .چدداپ اول .هتهِیأل اللغ (.ق1۴۲1  .محمد بن اسمد ،ازهری
 .العربی
بیددروت: دار   .المعانی فی تفسیر القررآن العرریم  روح  .ق(1۴15   .سید محمهد  ،آلهسی

 .الوتب العلمی 
 .الدددین   لجددع   .ثمصددحح: محددد  .المحاسرن  (.ق  1371   .اسمد بن محمد بن خالد  ،برقى

 . اإلسعمی   قم: دار الوتب .چاپ دو 
محق نمصددحح: ق ددم  .البرهان فی تفسیر القرآن  (.137۴   .سیدهاشم بن سلیمان  ،بحرانى

 .قم: م س   بعث  .؛ چاپ اول البعث    م س    اإلسعمی ت  الدراسا

هد مدد حهلل متحقیدد : عبددد ا  .سرلیمان  تفسیر مقاتل بن  (.ق  1۴۲3   .مقاتل بن سلیمان  ،بلخى
 . سیاء التراث  بیروت: دار .چاپ اول  .ت شحا

 .سددید محمددد راسددتگه .بررسى تاریخى قصص قررآن(. ش  1383   .محمد  ،بیهمى مهران
 .تهران  .شارات علمی فرهنگیشرکت انت  چاپ: اول  .مد راستگهتحقی : مح

هن عیدد   لسدد مد باتحقی : مح  .التسترىیر  تفس   (.ق  1۴۲3   .ابهمحمد سهل بن عبداهلل  ،ت تر 
 .   حمدعلى بیضهن ن دارالوتب العلمی بیروت: منشهرات م .چاپ اول .ال هد
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الکشر  و البیران عرن تفسریر   (.ق  1۴۲۲   .ابه اسحاق اسمد بن ابراهیم  ،هر ثعلبى نیشاب

 .بیروت: دار  سیاء التراث العربی .چاپ اول  .تحقی : ابه محمد بن عاشهر .القرآن
 .سددهلى محعتددىمحقدد : ر  .الثقلرینتفسریر نرور    .(ق1۴15   . مععبد على بن ج  ،سهیز 
   .قم: اسماعیلیان  .چاپ چهار   .هاشم
 .مسیی   فارسی -عبری فرهنت(. 13۶0   .سلیمان  ،سییم

 .چاپ اول: نشر دوستان  .دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی  (.1377   .بهاءالدین   ،خرمشاهی
 .تهران

 :بیروت  .چاپ اول  .القرآنردات ألفاظ  فم  (.ق  1۴1۲   .س ین بن محمد  ،راغب اص هانى
 .القلمدار
 . دمش : دار ال ور .چاپ اول .تفسیر الوسیج (.ق1۴۲۲   .بن مصط ى   وهب   ،زسیلى
چدداپ   .علددى  .مصددحح: شددیر   .تا  العروس  (.ق  1۴1۴   .محمد بن محمدمرتضی  ،زبید 
 .: دارال وربیروت .اول
 .تحقیدد : سددعید المندددوب .القررآنعلروم   ان فیاإلتق  (.ق  1۴1۶ .ن الدددی  جعل  ،سیهطی
  .ال ورلبنان: دار .اپ اولچ
قددم:   .چدداپ اول  .الرد رالمنثور فرى تفسریر المرث ور  (.ق  1۴0۴   .جددعل الدددین   ،سیهطى

 .یاهلل مرعشى نج   تکتابخان  آی
 .هر،قا .چاپ اول .نبیاء فى القرآن الکریماال (.1970  .محمهد  ،شرقاو  

 .اهلل مرعشى نج ى تقم: کتابخان  آی .بصائر الدرجات (.ق 1۴0۴  .خابن فرو  ،ص ار قمی
دفتددر  قم: .پنجم چاپ .المیزان فی تفسیر القرآن(. ق1۴17  .سید محمالدس ین  ،یئطباطبا

 .مدرسین سهز، علمی  قم  ةى جامعانتشارات اسعم
 .نیرزاالمترجمه تفسریر  (.  137۴   .سید محمدباقر مهسه  همدانى  و  _______________

 .  ین سهز، علمی  قم  مدرسقم: دفتر انتشارات اسعمى جامع   .چاپ پنجم
: محمددد جددهاد قی تح  .مدمع البیان فى تفسیر القرآن  (.137۲   .فضل بن س ن   ،طبرسى

 .تهران: انتشارات ناصر خ رو  .چاپ سه   .بعغى
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 .چدداپ اول .نآالقر تفسیرجامع البیان فى   .(ق  1۴1۲   .ابه جع ر محمد بن جریر  ،طبر 
 .بیروت: دار المعرف 

 .مصددحح: س ددینى اشددوهر  .مدمرع البحررین(. 1375  .فخر الدین بن محمددد  ،طریحى
 .تهران: مرتضهی .اسمد
 .چاپ اول  .تحقی : اسمد قصیرعاملى  .التبیان فى تفسیر القرآن  .محمد بن س ن   ،طهسى

 ربى.التراث العبیروت: دار اسیاء 
بیددروت: دار اسیدداء  . چدداپ سدده .مفراتیح الغیرأل (.ق  1۴۲0   .عمددر  محمد بن   ،فخر راز 

 . التراث العربی
 .رتنشر هج: قم .چاپ دو  .کتاّ العین (.ق 1۴09  .خلیل بن اسمد  ،فراهید 

تحقیدد : اسمددد یهسدد» نجدداتىن   .معانى القررآن(.   1980   .ابهزکریا یحیى بن زیدداد  ،فراء 
 .دارالمصری  مصر: .ولا  پچا  .بعبدال تاح اسماعیل شل  نعلى نجارمحمد

 .  تهران: بنیاد بعثت .چاپ سه  .تفسیر احسن الحدیث(. 1377   .سید على اکبر  ،قرشى
   .الوتب االسعمی تهران: دار .چاپ ششم .قرآنوس قام (.1371   .____________

 علددى اکبددرن  .: غ ددار مصددحح  .الکرافی  (.ق  1۴07   .محمد بن یعقهب بن اسددحاق  ،کلینى
 . الوتب اإلسعمی   تهران: دار  .چاپ چهار  .محمد . دآخهن
محق نمصددحح: جمعددى از  .بحرار األنروار (.ق 1۴03  .محمدباقر بن محمد تقددى  ،مجل ى

 .: دار  سیاء التراث العربییروتب .چاپ: دو   .محققان
 .ف کتراّ مقردسالمعراردایرره  ش(.  1381   .  م ئهل  رو، ترجم (.  بهرا   ،محمدیان
 .دارخرس  :انتهر
 .قاهر، .فى رحاّ االنبیاء و الرسلش(. 1381   .عبد الحلیم  ،محمهد
 .و ایرانریهای سامی عربی با عبان  فرهنگ تطبیقی  ش(.1357   .محمد جهاد  ،مشوهر

   . انتشارات بنیاد فرهنت ایران  تهران: .چاپ اول
 – تبیددرو .چاپ سه  .قرآن الکریمالتحقیق فى کلمات ال (.ق1۴30  .س ن  ،مصط ه 
 .کز نشر آثار ععم  مصط هیمر . : دارالوتب العلمی لندن  - قاهر،
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  .   اإلسعمی تب الوتهران: دار .چاپ اول .تفسیر نمونه (.137۴  .ناصر  ،موار  شیراز 
 .قم: بهستان کتاب .چاپ اول .فرهنگ قرآن (.1393  .اکبر  ،هاشمی رف نجانی
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