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 چکیده

هستند  یمعن کی یکه به ظاهر دارا یدو واژه رسول و نب قرآن در

 میمبارکه مرسوره  در باشندیم یفراوان و متنوع یکاربردها یدارا

 کامالا هردو  یالسالم مقام رتب هیعل یدر خصوص حضرت موس

ذکر کرده و  یمشخص شده است و کلمه رسول را مقدم بر نب

که او پاکدل )و با  رایکن ز ادی یکتاب از موس نیو در ا“:فرموده

کلمه اخالص  رسدیمو بنظر  “ .بود امبریپ یافرستادهاخالص( و 

پروردگار  رایز باشدیمبا شراف تر  یاز هر دو کلمه رسول و نب

مبارکه مخلصا را بر دو  عالم که خالق کننده کلمات است، واژه

دو کلمه در کاربرد  نیا .نموده است ترمقدممورد بحث  واژگان

 ییکه هر کدام به تنها یوقت مثالاهستند  یخاص میمفاه یخود دارا

است و  یمقام و منصب اله کی ییایباشد گواستعمال شده 

 یمفهوم یهردو باهم بکار رفته باشند دارا یاجملهکه در  یهنگام

 نیدر ب یو اجتماع یاسیس گاهیجا یاضافه بر مقام و منصب اله

به آن  یابیقادر به دست  یمخلوق چیخلق خواهند بود که ه

 .باشدینم

 :واژه های کلیدی
 مفاهیمنبوت، رسالت، قران کریم، 

 

 

 

 

Abstract: 

In the Qur'an, the two words of the Prophet 

and the Prophet, which seem to have the 

same meaning, have many and varied uses. 

In Surah Al -Mubarak Maryam, the position 

of Prophet Moses (PBUH) is fully specified, 

and the word of the Prophet (pbuh) precedes 

the prophet. And in this book, remind Moses 

because he was the Prophet (pbuh) and the 

Prophet's messenger. "And it seems that the 

word sincerity is more than both the words 

of the messenger and the prophet, because 

the Lord of the universe, the creator of the 

words, has preceded the word Mubarak over 

the two words in question. These two words 

have specific concepts in their use, such as 

when each is used alone, it is a divine 

position and when they are used in a 

sentence both have a concept of divine 

position and political status in the political 

and social status in a sentence. There will be 

between the creation that no creature can 

achieve. 
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 مقدمه

گردد  رایرا پذ یو جسم یروح مشقات یستیخلق با نیدر ب یو اجتماع یاسیس گاهیبه مقام و منصب و جا دنیجهت رس و رسول ینب

رب االرباب بصورت خاص و  تیو رسول، حما ینب گاهیجا در .باشدینمقابل معاوضه  یثمن چیبا ه گاهیجا نی؛ ارزش اداندیم یبخوب رایز

را  امبرانی، پیخود به نور اله فیمخلوق ضع تیجهت هدا یتبارک و تعال یخدا یتیداور دو گ است بلکه یداور شیاز هرگونه پ یعار

و در کون  یرا در جوامع بشر عبدونیما خلقت الجن واالنس اال ل فهیشر هیداشته تا تعقالت مخلوق را معطوف خدا کند و آ لیگس

 نیمز ییایصعود کرده و خود را به صفات کبر تیحق دخول دارند که از درجه بشر ی، کسانلو رس اءیانب گاهیدر جا. بخشد ینیتحقق ع

و  قیتحق ازمندی؟ نریخ ای باشندیم یمعن کی یدارا توام با هم و ایو  گریکدیمنفک از  یمعان یو رسول دارا یکرده باشند لذا اثبات نب

 .است متنوع دواردانشمندان اعصار مختلف و ا دیو جد میمطالعه کتب قد

 اصالحات یلغو یمعنبررسی 

 فیاست را همرد اءیو انب ونیکه جمع آن نب یکلمه مبارکه نَب یلغو یمعن است یزبان به لسان عرب نیترکینزدکه  یفارس زبان در

 .اندکردهترجمه « فرستاده»را به  باشدیمرَسُول که جمع آن رَسُل  و کلمه مبارکه «امبریپ» کلمه

از  || .ونینباء، انباء، نب اء،یج، انب .(االرب ی)منته .یتعال یاز جانب خدا غامبریپ“ یبه معن یدهخدا کلمه مبارکه نب نظر لغت نامه از

است،  «شده رونیب» ندیفاعل و گو یاست بمعن لی، فعیبه مکان یشونده از مکان رونیب .(االرب ی)منته .ندهیآ رونیب یبه جائ یجائ

 هیانکره عل نة،یالمد یالخارج من مکة ال: ی، ا[بالهمزه] هللا ٔ   ینب ای یو قول االعراب .)از اقرب الموارد( .مفعول یباشد بمعن لیفع پس

بلند  یجا .)اقرب الموارد( .مکان مرتفع محدودب .(االرب ی)منته .بلند کج یجا || .(االرب ی)منته .هللا یفانما انا نب یفقال التنبزباسم

 ”.)اقرب الموارد( .راه روشن .راه آشکار || .)ناظم االطباء( .کج و معوج

« اهللارسول» یو در ترجمه عبارت عرب ؛یفارس« خدا»و  یعرب« رسول»است از  یفارس-یعرب یبیذکر است رسول خدا ترک انیشا

 .است دهیمصطلح گرد یو در زبان فارس جادیا رانیاحتماالً پس از حمله اعراب به ا یفارس-یعرب بیترک نیا .است)فرستاده خدا( آمده

در اعتقاد مسلمانان و بر اساس قرآن،  رایز شودیطور خاص به محمد پسر عبداهللا اطالق مبه« خدا سولر»زبان،  ینزد مسلمانان فارس

امر  نیا .استدادن به مردم آمده یاست که از طرف خدا جهت آگاه یرسول نور یاصل یخداوند است معنا امبریمحمد فرستاده و پ

تمام امور  رأسدر  نیاست بنابرا یبشر یهاخواستهتمام  دنیرس یاصل املشرط ع نی، مگر با خواسته معبود، که اگرددینم سریم

و رسول و جذب طالب علم جهت  یو مفهوم نب یاست و رساندن معن یخواسته معبود شرط الزم و کاف یتجل قیو ممات خال اتیح

 یها، محتاج خواسته معبود و اراده طالب معان ی ندم ازین و هاخواستهدر قلب او، مشابه تمام  یاله تینوران قیو تزر مقاله نیمطالعه ا

 .است یدو کلمه مبارکه رسول و نب کیتفک ایتوام و 

 یفهوم دو کلمه رسول و نبم 

قرا گرفته بود اما مفسران و متکلمان مسلمان  مورداستفاده یاگستردهبه صورت  هر چند «ینب»و « رسول» دو واژه میقرآن کر در

کلمات  نیاز ا کیهر یو برا دانندیم گریکدیدو واژه را منفک از  نیدو کلمه متفق القول هستند و اغلب ا نیا قیدق یکمتر بر معنا

 .کرد یبند میموضع تقس نییآنها را به دو دسته جهت تب توانیملذا  اندکردهمرقوم  را یخاص ریمعنا و تقار

 :و آنها عبارتند از انددانسته سه دسته نیاز ا یکیبه  را ینب یمعنا .دانندیم گریکدی یدو کلمه را مساو نیا یکه معن یگروه: الف

 به مردم ،یعدم داشتن رسالت ابالغ وح .1

 یتبارک و تعال خبردادن از جانب خداوند .2

 خلق نیدارا بودن شأن و مقام باال در ب .3

 طیتابع شرا ینب کلمه رسول ازواژه زیمعتقد هستند وجه متما .اندنمودهقلمداد  گریکدی ریدو وازه را مغا نیا یکه معن یادسته: ب

 :عبارتند از است که یخاص

 به مردم، یابالغ وح تیداشتن مأمور .1

 مستقل، عتیداشتن شر .2

 ،یداشتن کتاب آسمان .3

 .یفرشتگان وح تیرؤ .4

 دانندیم یاله یمأمور ابالغ وح رسول را فرد که کلمه مبارکه یکرد، کسان افتیدر توانیم یگروه الف و گروه ب به آسان قیتطب از

و فرشتگان  دانندیم یآسمان یوح غیتبل فهیاز وظ یرا عار یدهندو نب یقرار نم رشیرا مورد پذ یطیشرا نیچن ینب واژه مبارکه یبرا

 ..ستندین تیروئقابل  یو یبرا
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 ادوار سه گانه یقیتطب قیتحق

و  میادادهقرار  یدو کلمه مبارکه را موردبررس نیمتقدمان، متأخران و معاصران، ا ،یدانشمندان اسالم یدر سه دوره زمان یقینگاه تطب با

که  یبنحو دهدیمبه ما نشان  را هاآناستعمال  یالفاظ کلمات، آدرس چگونگ آموزش پژوهش به ما ضمن نیاطالعات بدست آمده از ا

موارد  یوجود داشته است و در برخ یاسالم شمندانیاند در ذهن ادوار یهمواره و در تمام عدم آن ای یاز تساو یمختلف ناش راتیتقر

 .اندداشته لیبه اعم بودن مفهوم نبوت نسبت به رسالت تما شتری، هرچند متأخران بدهیگرد قیدچار شکاف عم

در کاربرد آنها و  و .معنا هستند کیبه  یو متون اسالم میمورداستفاده در قرآن کر یاصطالح یدر معنا یکه رسول و نب رسدیمبنظر  

سمت گماشته  نیرا به ا هاآنکه خلق کننده حروف و کلمات است و خودش  یتبارک و تعال یفقط خدا یو اجتماع یاسیس گاهیجا

درک کرده است؛  دو واژه را نیبودن ا زیمسلمانان متما ریاز سا شتری( ب)ص یآن، حضرت محمد مصطف ازو به تبع  باشدیماست آگاه 

به او گفت  یتلفظ نمود، شخص حضرت محمد مصطفو آن را به صورت نبر  ”ء ینب”فرمود: شانیکه خطاب به ا یدر پاسخ آن اعراب رایز

و امکان  شودیمهمزه خارج  یکه با فشار به حرف آخر صدا رای؛ زمیکنینمتلفظ  نبررا با  ینب شیما در قر دیچرا با نبر تلفظ کرد

داده  ینب یمعن ندگانیرا به جو یو بزرگ میعظ امیحضرت رسول )ص( ضمن اعتراض پ نیدر آن وجود داشته باشد بنا برا یمعن رییتغ

 .است

 قرآن و دوره متقدمان دگاهید

 قرآن دگاهید .1 

مشاهده  میکنیمو رسول در کنار هم استعمال شده است مراجعه  یاز آن نب هیقرآن که در چند آ یاذهان به کتاب آسمان ریتنو جهت

مورد استعمال  که هر دو یاتیآ لیدر ذ متأخراز دانشمندان  انیصاحب مجمع الب یاز جمله، طبرس نیاز مفسر یبرخ کرد که، میخواه

 .و رسول بحث نموده است یمتفاوت نب یمعنا خصوصدر  اندگرفتهقرار 

 قرآن اتیآ. 2

 یمذکور در قرآن دارا امبرانیقابل مشاهده است که حداقل تعداد دوازده نفر از پ یقرآن بخوب اتیآ در زیو تدبر آم قیدق ینگرش با

 ،یسی، عونسی، اسی، الی، موسبی، شعلی، اسماعلوط ،میهود، صالح، ابراه نوح عبارتند از: هاآن دیموال بیمقام رسول هستند که به ترت

آوران و  امیکه در قرآن تعداد پ ینازل شده است بطور یتعداد وح نیاز ا شیکه بر ب یدر حال را به عنوان رسول خطاب کرده محمد

و  یسیع ،ی، موسمینوح، ابراه یمذکور را به نامها امبرانیراستا قرآن پنج تن از پ نیو در هم افتی توانیمو شش نفر  ستیرا ب اءیانب

را دانسته  عتیدستور العمل شر هاآنداده و کتاب  لیرا تشک یاله عتیها اصل شرکه رسالت آن کندیم ادی یعنوان رسوالن امحمد ب

 یمتوجه عمل کرد خدا یبخوب میبه اعداد و ارقام توجه کن قیکرده است اگر با نگرش دق یاولوالعزم معرف امبرانیها را پاست و آن

بنا بر گفته قرآن  نیخاص دوازده نفر بوده و همچن امبرانیمرتبت تعداد پ یحضرت نوع تاحضرت ختم ناز زما یعنی میمتعال خواه

در  نیبنا برا .باشندیمحضرت خاتم الرسل دوازده نفر  نانیجانش عهیه اعتقادات شدوازده نفر هستند و بنا ب لیاسرائ یبن یتعداد نقبا

 .نخواهد ماند دهیاست که بر اهل خرد پوش یعدد دوازده حکمت نیا

 .میینمایمذکر  یفقط سه نمونه بصورت انتخاب باشندیمو رسول  یهر دو کلمه مبارکه نب یدارا که یاتیاهداف قرآن از آ نییتب یبرا

 در خصوص حضرت محمد )ص( .الف

طانُ ثُمََّ یالشََّ یلْقِینْسَُخ اللََّهُ ما یتِِه فَ یأُمْنِ یطانُ فیالشََّ یأَلْقَ یإِاَلَّ إِذا تَمَنََّ یمِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِ کما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِ“: دیفرمایماول  هیآ 

داشتند  یمعن کیاگر هر دو  رایقرار داده است ز ضیو رسول تبع ینب نیب یبخوب فهیشر هیآ نیا “م کیٌم حَیاتِِه وَ اللََّهُ عَلیمُ اللََّهُ آکحْی

بلکه در تمام  کندینمدر گفتار خود ال لغرضا صحبت  یتبارک و تعال یچون خدا نمودینمرا  ریتعب نیهرگز ا یتبارک و تعال یخدا

رسول را  مبارک کلمه ،هیآ نیدر ا یو تعال کتبار یکه خدا شودیممشاهده  یدارد و بخوب یغرض و مقصود هاآنکلمات و استعمال 

و به  گذاردیمرسول را به مردم نشان دهد و به صورت اال لغرضا کلمات را کنار هم  گاهیتا جا نموده است ینب مقدم برکلمه مبارک

 یشناخت، احترام خاص نیاز ا تیبعبه ت هانانسادر نزد آن ذات اقدس است تا  ینب گاهیاز جا ترعیرفرسول  گاهیبفهماند که جا هاانسان

خود به آنچه از جانب پروردگارش به او  امبریپ”:دیفرمایمکه در سوره مبارکه بقره  یقائل شوند در حال فرستادگان رب االرباب یبرا

 یفرق امبرانشیپ از کی چیه انیم .دارند مانیا امبرانشیو پ شیهاکتابدارد و همه مؤمنان به خدا و فرشتگانش و  مانینازل شده ا

 تیبه نوران جهل یکیاز تار خلق را تیهدا تیمأموررسول همان فرستاده خدا و  رایز .”...م،یو اطاعت کرد میدیشن: گفتند .مینهینم

بزرگ است که بر اساس شهادت  اریبس یمقام یمشخص کرده که رسول دارا هیدر آ و .دستورات معبود را دارد یعقل و سوق به سو

هر سوره قرآن غرض و ”فرموده است: “در سوره مبارکه بقره  هیآ نیدر خصوص ا ییعالمه طباطبا .انددادهشهادت  نیمؤمنتمام  ولرس
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که  حیتوض نیآن بوده است با ا نییاز آنچه که سوره در مقام تب داندیم از سوره بقره یادهیچکرا  هیدو آ نیا ”به خود دارد ژهیو یهدف

امبرانش بر بندگانش یآنچه او به زبان پ یه عبد، به تمامکن است یا یتعال ین مطلب است که حق عبادت خدایان ایب رهن سویغرض ا

 فا نموده،یا "من رسله "لمهکتا  یه اولیه آکاست  یزین همان چیبگذارند و ا یامبران او فرقیان پیه مکنیمان آورد، بدون ایرده اکنازل 

در حضورش بود،  لیه جبرئک یو آله در حال هیاهللا عل یه رسول خدا صلک”آمده است: عباساز ابن  یتیواو از همه باالتر در ر. است

نون گشوده نشده بود؛ سپس که تاکاز آسمان باز شد  ینون درکهم ا: با نگاه به آسمان گفت لیجبرئ .دیسر خود شن یرا از باال ییصدا

 چیه به هک سوره بقره بشارت داد یانیپا اتیآ یگریتاب و دکالفاتحة کییو آله را به دو نور،  هیاهللا عل یصل امبریفرود آمد و پ یافرشته

 ”.داده نشده بود یگرید امبریپ

 صادق الوعد لیدر خصوص حضرت اسماع: ب

 یبایمتعال اول صفت ز یخدا فهیشر هیآ نیدر ا“ اینََّباَنَ رَسُولًا کاَنَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ کلَ إِنََّهُ یتَابِ إِسمَاعِکالْ یرْ فکواذ”:دیفرمایمدوم  هیآ

 گاهیجا نیکه ا نندتا اهل خرد بدا دهدیمنشان  یرسول و نب او را بصورت فیکرده و سپس وظا نییرا تب لیصادق الوعدحضرت اسماع

 ردیگیمالگو قرار  گرانید یکه باشد اعمال او برا یانسان در هر مقام و منصب رایز باشدیم صداقت ازمندین یو اجتماع یاسیس

رَ کوْمَ الْآخِرَ وَذَیاللَّهَ وَالْ جُورْیانَ کَرسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن  یمْ فِکانَ لَ کلَّقَدْ ”رحمت فرموده است: امبریکه در خصوص پ یهمانطور

 “ رًایثِکاللَّهَ 

 )ع( یحضرت موس در خصوص: ج

 یبای، صفت ززابتداءین هیآ نیدر ا یخداوند تبارک و تعال“ا یاَنَ رَسُولًا نََّبِکاَنَ مُخلَصًا وَ کإِنََّهُ  یَتَابِ مُوسکالْ یِرْ فکواذ”:دیفرمایمسوم  هیآ

حضرت  یتماعو اج یاسیس گاهیجا تا مردم از دینمایم نییمحوله را تب فیسپس وظا کندیمرا ذکر  یمخلَص بودن حضرت موس

 .مطلع شوند یموس

دارد و در تمام کتاب  یغرض و مقصود شیهمواره در گفتار خو یتعالیکه حضرت بار میریگیم جهینت فهیشر هیسه آ نیا یاز بررس 

پارچه صحبت کرده تا اغراض  کیقرآن به صورت  اتیصحبت نکرده است بلکه در تمام آ و ال لغرضا یقرآن به صورت تفنن یآسمان

 .دینما عیبه نور تسر تیجهت هداتا انسان  کند انیخردمندان نما یرا برا شیخو

 و مفسران ثیواحاد یکتب آسمان یهادگاهید 

 یکتب آسمان دگاهید .1

 یانیاست، اما در کتاب پااشاره به فرشتگان به کار رفته یاست و کلمه رسول برااستفاده شده یعمدتاً تنها از کلمه نب قیعهد عت در

بود،  یسیکه بشارت دهنده ع ییحیعمدتاً آن را به  دیعهد جد نیاست که مفسرداده شده یبشارت به رسول یکتاب مالک قیعهد عت

در  یسیع ونیو حوار یسیع ،ییحی .استاستفاده شده و بعضاً در کنار هم یاما به وفور از لفظ رسول و نب دیجد هددر ع .اندکرده ریتعب

 .اندمختلف رسول خوانده شده یجاها

 ییحی)ع( در مورد حضرت  حیمس یسیکه حضرت ع ییتا جا. دارد یباالتر از نب یرسول مقام دیدر عهد جد نیروب یاساس نظر اور بر

 :استگفته نیچن السالم همیعل ایبن زکر

او  .هم باالتر است ینب کیکه او از  میگویبه شما م ،یآر ؟ینب کی دنید یبرا د؟یرفت رونیاز شهر ب زیچه چ دنید یپس شما برا“

آمدن تو  یو او راه را برا فرستمیتو م یرو شیاست رسول من که او را پ نیا»: دیفرمایم یاست که کتاب مقدس در باره و یکس

 “ .آماده خواهد ساخت

 ثیاحاد دگاهیازد .2

 .رسانمیم یرا به آکاه لیموارد ذ ثیو رسول بر اساس احاد یخصوص تفاوت نب در

 :استآمده نیچن عهیو رسول از امامان ش یدر مورد فرق نب یثیحد در

 یو نب ستیرسول چ: ( سؤال کردمی)و او رسول بود و نب دیعزوجل که فرما یخدا قولی ٔ  السالم درباره هیاز امام باقر عل دیزرارة گو“

و  شنودیاست که صدا را م یو رسول کس ندیبیو فرشته را نم شنودیو صدا را م ندیبیاست که در خواب م یکس ینب: فرمود ست؟یچ

و نه  ندینه در خواب ب یول شنودیاست؟ فرمود صدا را م هیامام در چه پا: عرض کرم کند،یرا هم مشاهده م رشتهو ف ندیبیدر خواب م

 یوقت نکهی( مگر امینفرستاد یو محدث یرسول و نب چیاز تو ه شی( را قرائت فرمود )پ22سوره  22) هیسپس آ فرشته را مشاهده کند

 “ .امام است ریو از تفس ستیمحدث در قرآن ن کلمه] .در قرائتش القا کرد طانیقرائت کرد ش

 مفسران دگاهید. 3

 یخدا نکهیاز ا”فرموده است: از علماء بزرگ اسالم ینمونه طبرس یو رسول اختالف است و برا ینب نیمعتقدند که ب زین ریتفس اهل



  1011دی-، آذر5، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 

است که  یرسول کس: است یها فرقآن انیاست که م نیرا با هم آورده، بخاطر ا یقرآن کلمات رسول و نب اتیدر آ یتبارک و تعال

رفعت و درجه  یاست که به سبب رسالت، دارا یکس ینب .اسالم است امبریاطالق گفته شود، مقصود پ طورفرستاده خداست و اگر به

 “. است میعظ

است که در خواب بر او  یکس یو نب کندینازل م یاست که مالئکه بر او وح یرسول کس: اند کهذکر کرده نطوریفرق آن دو را ا یبرخ

 .ستیرسول ن ییهر نب یاست ول ینب ،یهر رسول نیبنا بر ا .شودیم یوح

از  یبرخبه نظر . ستین یامت یاست که مبعوث بسو یکس یمبعوث شده و نب یامت یاست که بسو یرسول کس: اندگفته یبرخ

بنظر ”.شودیممخصوص اطالق  کیرسول بر پ یول شودیمگفته  یکیبه هر فرستاده و پ ینب”دانشمندان معاصر مانند استاد مصباح:

 است؛ چون حامل نباء است، یگریخاص د تیشخص یبرا یاست که حامل نباء خاص یشخصنظر استاد مصباح در خصوص  رسدیم

 گفته شده است ینب

فقط  یاله اءینفر از انب 313که دارد  یثیو رسول در قرآن و حد یتفاوت را از نگرش به موارد متفاوت استعمال نب نیا مصباح استاد

 هاانسانکه بر ملکوت  یاطرهیسامام با  یول کنندیم قیو رسول ارائه راه و طر ینب. ندینمایم، استفاده اندبوده یرسالت خاص یدارا

از  یاست که خداوند به برخ یاست و به طور خاص مقام شوایرهبر و پ یامام به معنا. کندیمآنها را گرفته و با خود همراه  تدارد دس

 یامامت، مقام رهبر .عطا نموده است یمختلف اله یهاامتحانو  هاشیآزما( پس از «ع» میابراهبندگان صالح خود )همانند حضرت 

 .است یو باطن ی، ظاهریروحان ،ی، جسمی، معنویهمه جانبه ماد

 

خداوند  رایز. است یگرید عتیاست که نگهبان شر یکس یو احکام پرداخته و نب عتیاست که بوضع شر یرسول کس: اندگفته یبرخ

 .است یکی یرسول و نب نیبر ابنا « .الرََّسُولُ هَایَُّأَ ای»و هم  دیگویم« ...یَُّالنََّبِ هَایَُّأَ ای»هم  .رسول یو گاه خواندیم یرا نب امبریپ یگاه

وَ کانَ » هیو در آ نجایجهت است که در ا نیبهم .مخصوص بشر است یو هم شامل بشر و نب شودیرسول هم شامل مالئکه م نکهیا زج

 ”.استها جمع کردهآن انیم «ایًرَسُولًا نَبِ

و  یَّالنب نیالفرق ب“ .گرددیممرقوم  یمتن به زبان عرب نیاست که عاظهار نظر کرده نیخود چن ریاول در تفس هیآ لیدر ذ یعرب ابن

مقام االستقامة متحققا بالحق، عارفا به، متنبئا عنه و  یالراجع بالوجود الموهوب إل ة،یمقام الوال یهو الواصل بالفناء ف یَّالرسول، أن النب

و ال واضع لحکم و  عةیمشرَّع لشر ریتقدَّمه غ یالمرسل الذ عةیشر یعل هیعن ذاته و صفاته و أفعاله و أحکامه بأمره، مبعوثا للدَّعوة إل

لملَّة و  نیواضع ریالسالم غ هیعل یموس نید یإل نیإذ کلهم کانوا داع لیإسرائ یبن اءیملَّة، مظهرا للمعجزات، منذرا أو مبشَّرا للناس کأنب

و لهذا  .للمعارف و الحقائق و المواعظ و النصائح دون األحکام و الشرائع ایالسالم کان کتابه حاو هیو من کان ذا کتاب کداود عل عة،یشر

له وضع ک کون له مع ذلیک یو الرسول هو الذ .نونکاء العارفون، المتمی، و هم األول«لیإسرائ یاء بنیأنبک یعلماء أمت»: ه السالمیقال عل

 ”.و الرسول ین الولیمتوسط ب یفالنب ن،ینعة و تقیشر

 یریگ جهینت 

 افتیباشد, در یکه مترادف بانب یلفظ یول میبریمبه کار  مبریو پ امبریپ غمبر،یلفظ پ یرسول در زبان فارس یمعادل عرب یمعموالً برا 

و  میکنیمهردو واژه استعمال  یرا برا امبریمبارک پ و به ناچار لفظ میندار میندار یدر فارس یمعادل کلمه نَب رسدیمو بنظر  مینکرد

 انیگونه استعمال موجب شده م نیا .برد ه است را به کار ریو حال آنکه کتاب مقدس مسلمانان قرآن دو تعب میبریمبه کار 

و اگر تفاوت ندارند پس علت استعمال دو  ریخ ایباهم تفاوت دارند  یرسول و نب ایو تبادل نظر گردد که آ مسلمان بحث شمندانیاند

 ست؟یچ ثیاحاد رد خصوصاًو رسول در قرآن  یلفظ نب

 :دیثابت گرد لیذ جیبنا بر فصول فوق نتا 

به  ایاست و « خبر مهم یفرد دارا» یبه معنا ای یواژه نب رایز با هم ندارند یآن چنان یدو کلمه از نظر مفهوم تفاوت نیا نکهیا اوالً

 یمتیق یاشخاص ذ ایشخص  یبرا یخاص از مبداء بزرگ امیپ یفرد دارا یمقام و منصب است، و واژه رسول به معنا یفرد دارا یمعنا

مقام  کی ینبودند ول امیپ افتیدر فکر در اصالً ایو  ندینمایمتالش  امیدر مخاطره وصول به آن پ ایهستند و امیآن پ افتیکه منتظر در

واسطه در انجام کار پس بزرگ و  یبه معنا گریبه عبارت د ای.. قصد ارتباط با آنان داشته است بیترت نیبزرگ از آنان تفقد کرده و بد

 .ستندین یگریاخص از د ایاعم  و رسول یکدام از دوکلمه نب چیه هومازجهت مف نیحساس، بنابرا

 یکه نب دیفهم توانیمو رسل  ایراجع به انب فهیشر اتیبا توجه به روا خصوصاًو رسول در قرآن  یاز اختالف موارد استعمال لفظ نب اًیثان

اختالف در کاربرد دو کلمه مبارکه  نی، هماندنبودهرسول  یول اندبوده یهمه فرستادگان خدا نب یعنیاز نظر مصداق اعم از رسول است 

رسول از نظر  از واژه مبارکه ریرا غ ینب کلمه مبارکه یمتخصصان علوم قرآن ژهیبه و یسبب شده است که دانشمندان اسالم ،مورد بحث



 و رسالت در قرآن نبوت:آباد لیبهزاد وک فرج، یسخراو ریعبداالم

 

 .ندیقلمداد نما زیرا متما هانیاو  ندکن یاصطالح تلق

که در فصول فوق بطور مختصر  شده است دهید ییهاتفاوتو رسول  یدو اصطالح نب انیم زیوجه تما انیدر ب دانشمندان انیدر م ثالثاً

 :اهم مطالب عبارتند از دکهیبه آنها اشاره گرد لیدل نیتأمو به اندازه 

 .کند غیاست که شرع سابق را تبل یاعم از او کس یشده باشد و نب یدیاست که مبعوث به شرع جد یـ رسول کس الف

 .است که کتاب نداشته باشد یآن کس یکتاب باشد و نب یاست که دارا یـ رسول کس ب

 .نباشد نیاست که چن یکس یالجمله نسخ شده باشد و نب یف یکتاب باشد ول یاست که دارا یـ رسول کس ج

شده خواه  ییاست که از طرف خدا به او وح یکس یو مأمور به ابالغ هم باشد ولکن نب شودیم یاست که به او وح یـ رسول کس د

 نباشد ایبه مردم باشد  یوح یمأمور رساندن محتوا

رسول آن  یو ل شودیم یو در خواب به او وح ندیبیماست که خواب  یآن کس ینب ییبه نظر دانشمند معاصر عالمه طباطبا رابعاً

به هر  یاستاد مصباح نب به نظر نیو همچن دیگویمو با او سخن  ندیبیمو او ملک را  شودیمبر او نازل  یکه ملک وح است یشخص

 .گرددیممخصوص اطالق  کیرسول بر پ یول شودیمگفته  یکیفرستاده و پ
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