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چکیده
یوی از مهمترین سهز،های معنایی قرآن کریم و دومین اصل از اصهل دین مبین اسع نبهالت است .ایدن
سهز ،در ماد ،رسل) و پرکاربردترین واژ ،این سهز ،یعندی »رسدهل تجلالدی مدییابدد و نقدش مهمدی در
کتداب و سدنالت ای دا مدیکندد .از همدین رو در پدژوهش پدیش رو کد بد روش تهصدی ی تحلیلدی انجددا
شد،است ،ابتدا معانی هنا هن مادة رسل) تحلیل و بررسدی شدد .سدپد بدرای تبیدین بهتدر معندای واژة
رسهل) طب اصل جانشینی در معناشناسی ،واژ ،مترادف آن یعنی نبی) مهرد بررسی قدرار رفدت و در
ادام با مراجع ب ت اسیر و تق یم بندی نظرات م ران و ارائ جدول فراوانی یادکرد خداوند از پیدامبران
ی ،جایگددا ،ممتدداز واژة رسددهل) در قددرآن کددریم تبیددین و ت دداوت
اولددهالعز بددا واژ،هددای رسددهل و نب د ال
کارکردهای میان دو واژ ،روشن ردید .بر اساس یافت های این پژوهش و با بررسی معناشناسی تداریخی
واژ» ،رسهل درکُتب آسمانی یههد و م یح و مطالع زبانهای سریانی ،عبری ویهندانی ،روشدن شدد کد
این واژ ،در زبانهای کهن و ادیان الهی قبل از اسع نیز بدا همدان معندای »فرسدتاد ،و پیدا رسدان الهدی
کاربرد داشت ک این امر نشان از ریشة عمی این کلمد در تداریخ و متدهن الهدی و جایگدا ،واالی آن در
سهز ،دین دارد.

واژگان کلیدی :معناشناسی ،قرآن کریم ،رسول ،نبی ،عهدین.

نهی ند ،م ئهل) Email: sheikhmomeni1360@gmail.com
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 .۱مقدمه
با تهجال ب جایگا ،واالی نبهالت در دین اسع  ،فرنی اولی بر این بددهد کد ب ددامد مددادالة
رسل) و مشت القات آن در قددرآن کددریم بدداال باشددد .بددر همددین اسدداس بددا مراجعد بد معجددم
الم هرس روشن شدک این مادال ،و مشت القات آن  51۲بار در قرآن کریم بد کددار رفتد اسددت
ک  350مهرد آن ب مهنهع نبهت و پیامبری اشار ،دارد .واژة رسهل)  ۲35بار ،جمع آن،
یعنی رُسُل)  9۶بار ،واژِ ،رسال) و مشت القات آن  130بار ،واژة رسددال ) و رسدداالت) 10
بار و واژة مرسل)و مشت القاتش ۴1بار است اد ،شد،است .این در سالی است ک واژة نبی)ب
عنهان واژ ،جانشین و دومین واژ ،در سهز ،نبهالت ب همرا ،مشت القاتش  75بار در قرآن ،ذکر
شد،است .از همین رو باید اذعان نمهد پرکاربردترین و مهمترین واژ ،در سددهز ،نبدهالت در
قرآن کریم ،کلمة رسهل) است ک برای فهم معنای دقی و عمی آن این پددژوهش انجددا
شد.
درمهرد پیشینة پژوهش باید یادآور شهیم ک در این زمین مقاالتی چهن »نبی و رسددهل
در کتاب مقدس و قرآن نهشتة محمدرنا آصد ی و سددید روسدداهلل شد یعی در فصددلنامددة
علمی -پژوهشی مطالعات تاریخ اسع ،و »کارب ت رسهل و نبی در عقاید اسعمی نهشددتة
عبدالحمید طالب تاش در فصلنامة تحقیقات کعمی چاپ شد ،ک بیشددتر بد ت دداوتهددای
دو واژ ،نبی) و رسهل) در قرآن ،تهرات و انجیل پرداخت است .امالدا در پددژوهش پددیش رو
ک ب روش تحلیلی تهصی ی انجا شد ،،سعی شد،اسددت بددا محهریالدت واژة رسدهل) ابتدددا
ماد ،رسل) از منظر معناشناسی ب طهر کامل درکتددب لغددت و زبددانهددای دیگددر بررسددی و
سپد با تبیین معانی مختل« واژة »رسهل جایگا ،آن در قرآن و روایات و ت اسددیر روشددن
شد ،و ت اوت آن با واژ ،نبی) مشخالص ردد.
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 .2بررسی معنای لغوی و اصطالحی
بر اساس مطالب مهجهد در منابع هنا هن قدیم و جدیددد ،مددادة »رسددل دارای چهددار
سهزة معنایی مختل« است ک عبارتند از:

 .۱-2نرمی و آرامش
الر َّْسر رلُ :ک دددی کد د ندددر خددده و آرا اسدددت ر.ک؛ فراهید ددی ، 1۴09،ج۲۴۲ :7؛
ازهری ،1۴۲1،ج۲7۴ :1۲؛ ابددن فددارس ،1۴0۴،ج393 :۲؛ راغددب اصد هانی1۴1۲،ق،35۲ :
ابن درید ، 1988،ج ،7۲0 :۲ج )۲8۴ :۴ب نرمی و آرامددی را ،رفددتن کد دربددارة سیهانددات
خصهصدداً شددتر نیددز بدد کددار مددیرود ر.ک؛ ابددنمنظددهر1۴1۴،ق ،ج۲8۲ :11؛ مرتضددی
زبیدی1۴1۴،ق ،ج.)۲80 :1۴
الرِّسْلُ و الرِّسْلَۀُ :دوست شدن و رفی شدن ک همرا ،با نرمی و مداراسددت ر.ک؛ ابددن
سید1۴۲1،،ق ،ج۴73 :8؛ ابنمنظهر1۴1۴،ق  ،ج.)۲8۲ :11
التَّرَسُّلُ :ب آرامددی و بددا متانددت و وقددار سددخن ددتن اسددت .بدددون عجلد و بد آرامددی
خهاندن .ب نرمی وآرامی بر روی سیددهان سددهار شدددن و نش ددتن ر.ک؛ فراهیدددی،1۴09،
ج۲۴۲ :7؛ ازهددددری ،1۴۲1 ،ج۲7۴ :1۲؛ ابددددن منظددددهر1۴1۴،ق ،ج ،۲8۲ :11مرتضددددی
زبیدی1۴1۴،ق ،ج۲80 :1۴؛ ابددن سددید ،1۴۲1،،ج - )۴73 : 8بددا چیددزی مدأنهس و دلگددر
شدن یعنی با ک ی یددا چیددزی مدأنهس شددهد و در کنددار او دلددش آرا مددی یددرد) ر.ک؛
ازهری ،1۴۲1،ج۲7۴ :1۲؛ ابن منظهر1۴1۴،ق  ،ج.)۲8۲ :11

 .2-2برانگیخته شدن و فرستاده شدن
الرِّسْل :برانگیخت شدن ب آرامى و نرمددى اسددت؛ الر َُّسدهلُ :پیددامبر مبعددهث و برانگیختد
شد ،ک از آن معنى رف و مدارا نیز تصهالر مىشهد .از رسهل ،رسالت و رساندن پیددا نیدز
رفت مددیشددهد؛ چنددان کد شدداعر مددی هیددد :هددان ،پیغددا را بد ابدداس ص برسددان ر.ک؛
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فراهیدی ،ج۲۴۲: 7،1۴09؛ ازهری ،ج۲7۴ :1۲،1۴۲1؛ ابنفارس ،ج393 :1۴0۴ ،۲؛ راغب
اص هانی1۴1۲،ق )35۲:رسهل در لغت ک ی را هینددد کد اخبددار فرسددتند،اش را پیددروی
مددیکنددد ر.ک؛ ازهددری ،1۴۲1،ج۲7۴ :1۲؛ ابددنمنظددهر1۴1۴،ق ،ج۲8۲: 11؛ مرتضددی
زبیدی ،1۴1۴ ،ج )۲80: 1۴این واژ ،در م رد و جمع هر دو ب کار مددىرود ،چندان کد در
قرآن کریم آمد،است ﴿لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ منْ أَنْفُسکُمْ عَزیزٌ عَلَیْه ما عَنرتُّمْ حَرریصٌ عَلَریْکُمْ

بالْمُؤْمنینَ رَ ُؤفٌ رَحیمٌ ﴾ تهب ن  .)1۲8جمع رسهل ،رُسُل و أَرْسُل نیز ه ت .ل انالعرب بد
نقل از ابن اعرابی می هید» :جمع رسهل ،أَرْسُل و رُسُل و رُسْل و ر َُسدعء اسددت و م ددرد و
جمع و م ن آن یک واژ ،است و علت نامید ،شدددن بد رسددهل بد خدداطر ایدن اسددت کد
صدداسب رسددالت اسددت ابن منظددهر1۴1۴،ق  ،ج )183 :11صدداسب م ددردات دربددار ،واژة
رسهل ب این معنا در قرآن می هید :اهى مراد از رسل اللال فرشددتگانند و داهى پیدامبران.
آیاتی کد فرشددتگان را رسددهل خطدداب مددیکنددد عبارتنددد از﴿ :إنَّرهُ لَقَروْلُ ر َُسرولٍ کَرریمٍ»
ت رُسُلُنا لُوطاً سیءَ بهمْ﴾
ساقال ن )۴0و «إنَّا رُسُلُ رَبِّکَ لَنْ یَصلُوا إلَیْکَ﴾ ههدنَ ﴿ )81ولَمَّا جاءَ ْ

ت رُسُلُنا إبْراهیمَ بالْبُشْرى﴾ ههدن﴿ )۲9وَالْمُرْسَالت عُرْفاً﴾ مرسددعتن)۲
ههدنَ ﴿ )77ولَمَّا جاءَ ْ
و ﴿بَلى َو رُسُلُنا لَدَیْهمْ یَکْتُبُونَ﴾ زخرفن )80راغب اص هانی1۴1۲،ق )35۲ :و آیدداتی کد
ب د واژة ر َُس دهل دربددار ،پیددامبران مددیپددردازد ،عبارتنددد از﴿ :وَمامُحَمَّرردٌ إلَّررا ر َُسررولٌ﴾ آل
عمرانن﴿ .)1۴۴یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزلَ إلَیْرکَ مرنْ رَبِّرکَ﴾ مائددد،ن )۶7و « َو مرا نُرْسرلُ

الْمُرْسَلینَ إلَّا مُبَشِّرینَ َومُنِْرینَ»﴾ ۴8نانعا ) ر.ک؛ فراهیدی ،ج.)۲۴۲ :1۴09 ،7
مُرْسَل :ب معنى فرسددتاد ،شددد ،اسددت؛ ماننددد﴿ :أَ تَعْلَمُرونَ أَنَّ صرالحاً مُر َْسرلٌ مرنْ رَبِّره﴾

اعرافن  )75و جمع آن مرسلهن اسددت﴿ :قالَ فَما خَطْبُکُمْ أَیُّهَرا الْمُر َْسرلُونَ﴾ سجددرن )57و
کلم مُرسَعت در ﴿ َو الْمُرْسَالت عُرْفاً﴾ مرسعتن )1جمع مرسل است.
مُرسل :اسم فاعل ب معنى فرستند ،و رها کنند ،است؛ مانند﴿ :وَما یُمْسکْ فَال مُرْسرلَ لَرهُ

منْ بَعْده﴾ فاطرن )۲و جمع آن مرسلهن استَ ﴿ :و لکنَّا کُنَّرا مُرْسرلینَ﴾ قصددصن )۴5ر.ک؛
قرشی ،1371،ج.)91 :3
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رسالَه :اسم و ب معنى پیا است﴿ :یا قَوْم لَقَدْ أَبْلَغْتُکُمْ رسالَۀَ رَبِّی﴾ اعددرافن  )79و جمددع
آن رسائل یا رساالت است﴿ :أُبَلِّغُکُمْ رساالت رَبِّی﴾ اعرافن .)۶۲
اإلرْسَال :فرستادن و رسالت یافتن ک دربار ،ان ان و اشیاء ،در هر دو سالت پ ندید ،و
ناپ ند ب کار مىرود .اهى با ت خیر و جبر است؛ مانندد :ارسددال بدداد و بدداران در آیددة ﴿ َو
أَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَیْهمْ مدْراراً﴾ انعا ن )۶ر.ک؛ فراهیدی ،1۴09 ،ج .)۲۴۲ :7برخی معتقدنددد
واژة »ارسال در قرآن ب صهرتهددای مختلدد« بددرای ان ددان ،فرشددت  ،شددیطان یددا سیددهان و
جمادات بنا بر عمل ب و ی شان ب کار رفت است ک میتهان بد مددهارد زیددر اشددار ،کددرد:
عالم روسانی﴿ :فَثَرْسَلْنا إلَیْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً» مریمن )17عددالم ج ددمانی مثددل ان ددان:

﴿هُوَ الَِّی أَرْسَلَ رَسُولَهُ َ ...،...و لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً* ُ ... ،...مَ أَرْسَلْنا مُوسرى َو أَخراهُ هرارُونَ

 ...،...کََِّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلینَ﴾ تهب ن )33سیهاناتَ ﴿ :و أَر َْسرلَ عَلَریْهمْ طَیْرراً أَبابیرلَ﴾ فیددلن)3
مهجهدات بدون شعهرَ ﴿ :و هُوَ الَِّی أَرْسَلَ الرِّیاحَ  .،...فَثَرْسَلْنا عَلَیْهمُ الطُّوفانَ﴾ فرقانن )۴8
شیاطین﴿ :أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّیاطینَ عَلَى الْکافرینَ﴾ مریمن  )83معئو ﴿ :اللَّهُ یَصْطَفی منَ الْمَالئکَۀ

رُسُلًا﴾ سجن )75مصط ه  ،س ن ، 1۴30 ،ج.)138 ،۴

 .۳-2سریع و تند
المرْسالُ :نیز ،و تیرکهچک ک شاید ب خاطر تند و سریع بهدنش ،ب این نددا  ،خهانددد،
شد،است .مَرَاسِیل :جمع مرسال وب معنی سریعال یر است .شتر تنددرو ر.ک؛ ابددن دریددد،
 ،1988ج.)7۲0 :۲
مُرسَالت :این کلم در قرآن ب س معنى آمد،اسددت -1 :بادهددا  -۲فرشددتگان  -3اسددبان
جنگى .ک ب نظر میرسد وج مشترک هر س رو ،،تند و سریع بهدنشددان اسددت ر.ک؛
ابن منظهر ،1۴1۴ ،ج۲8۲ : 11؛ ازهری ،1۴۲1،ج۲7۴ :1۲؛ مرتضددی زبیدددی ،ج:1۴1۴ ،1۴
.)۲80
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 .۴-2بهتدریج و پیدر پی ،قطعه و تکه ،گروه و دسته
الرَّسَل :ب معنی قطع و پار،ای از هر چیز و جمع آن اَرسال است .همچنین تد شددد:،
قطع مهیی بعد از قطعد ای ر.ک؛ فراهیدددی ،1۴09 ،ج ،)۲۴۲ :7دسددت و لد شددتر اسددت
ر.ک؛ فراهیدی ،1۴09 ،ج۲۴۲ :7؛ ابنمنظهر1۴1۴ ،ق ،ج.)۲8۲ :11
شَعْرٌ رَسْلٌ :مهی افشان کد روی هددم دسددت دسددت قددرار رفتد اسددت ر.ک؛ جددههری،
 ،137۶ج1708 :۴؛ ابنمنظهر ،1۴1۴ ،ج.) ۲8۲ :11
الرِّسل :ب معنای شیر اسددت ر.ک؛ فراهیدددی ،1۴09 ،ج۲۴۲ :7؛ ازهددری ،1۴۲1،ج:1۲
۲7۴؛ ابدددنمنظدددهر ،1۴1۴ ،ج۲8۲ :11؛ مرتضدددی زبیددددی ،1۴1۴ ،ج )۲80 :1۴صددداسب
مقاییداللغدد ر.ک؛ ابددن فددارس ،1۴0۴،ج )393 : ۲در بیددان وجدد معنددایی مشددترک آن
می هید :زیرا شیر اندک اندک در پ تان مادر جمع میشهد مُرسِل :پر شیر ،رِسْلَةً :رو،
و دسدددت  ،أَر َْسد دالًا :دسدددت دسدددت  ،تود د تود د ) ر.ک؛ ابدددنمنظدددهر ،1۴1۴ ،ج۲8۲ :11؛
ازهری ،1۴۲1،ج.)۲7۴ :1۲
الرَّسیلُ :آب هارا ر.ک؛ شددیبانی ، 1975،ج )1 :۲ر َِسدیلُ الرالجُددل :بد معنددی پهلددهانی
است ک ب جنت میرود و ارتباط این کلم با ماد ،اصلی در این است ک بعد از هددر تیددر،
تیر دیگری میزند ر.ک؛ ابنفارس ،1۴0۴،ج393: ۲؛ ابن درید ، 1988 ،ج.)7۲0 :۲
الرَّاسالن :دو ر کنار هم ک درون کت« ه ددتند ر.ک؛ ابددن منظددهر1۴1۴،ق ،ج:11
۲8۲؛ ابن فددارس ،1۴0۴،ج393 :۲؛ ازهددری ،1۴۲1 ،ج۲7۴ :1۲؛ مرتضددی زبیدددی1۴1۴،ق،
ج.)۲80 :1۴
المُرْسَلَۀُ :م ن المُرْسَل ،ب معنی ردن بند بلندی است ک قطعات زینتی آن کنار هدم
چید ،شد ،و بر رو سین قددرار مددی یددرد ر.ک؛ ازهددری ،1۴۲1 ،ج۲7۴ :1۲؛ ابددن دریددد،
 ، 1988ج.)7۲0 :۲
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حدیثٌ مُرسَل :سدیثى است ک اسناد آن ب صاسبش متالصل نباشد یا اسنادش سددذف
شدددد ،باشدددد) و جمدددع آن مراسدددیل اسدددت ر.ک؛ ازهدددری ،1۴۲1،ج۲7۴ :1۲؛ راغدددب
اص هانی ،35۲ :1۴1۲،مصط هی1۴30،ق ،ج.)137: ۴
المُراسلُ من النِّساء :زنی کد از شددههرش جدددا شددد ،یددا شددههرش مددرد،اسددت ر.ک؛
مرتضی زبیدی1۴1۴،ق ،ج (۲80 :1۴زندی کد دو یددا سد بددار ازدواج کددرد،اسددت ر.ک؛
جههری137۶ ،ق ،ج.)1708 :۴
با تأمالل و دقت در چهار سهز ،معنایی ماد ،رسل) این نتیج ساصل میشهد ک معنددای
سیر ،سرکت ،اتصال و ارسال در هم آنها وجهد دارد ،با ایددن تهنددیح کد در دسددت اول
این اتصال و ارتباط همرا ،با نرمی و دوستی و آرامش بیان میشهد .در دستة دو فرسددتادن
و ارسال از طرف خداوند ب صهرتهای مختل« ،انجا میشهد .در دست سه فرسددتادن و
سیر در سالت تند و سریع ،مهرد نظر است و در دست چهار این سیر و سرکت ب صهرت
دست و رو ،میآید.

 .۳بررسی واژگان مترادف
از آنجا ک برای فهم دقی معنای یک واژ ،نیازمند یددافتن واژ ددان متددرادف آن ه ددتیم
نزدیکترین ل ظ ب واژ ،رسهل) در قرآن کریم واژ ،نبی) است .لذا پدد از بررسددی واژة
رسهل) در این بخش ب بررسی واژة نبی) میپردازیم.

 .۱-۳واژۀ (نبیّ)
بر اساس منابع لغت »نبی ک ی است ک از خداوند خبر میدهد و ا ددر از نبددهة و نبداوة
رفت شد ،باشد ،معنایش بلندی از سطح زمین است و وج ت ددمی آن بد خدداطر بلندددی و
عظمت مقا نبی است؛ زیدرا او بددر دیگددر مخلهقددات برتددری دارد ر.ک؛ ازهددری،1۴۲1،
ج3۴9 :15؛ ابنمنظهر1۴1۴،ق ،ج1۶۲ :1؛ ابن درید ، 1988 ،ج 10۲8 :۲؛راغب اص هانی،
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790: 1۴1۲؛ مصط هی1۴30 ،ق ،ج .)11 : 1۲امددا در مددهرد ریشددة واژة نبدىال) دو دیددد ا،
وجهد دارد:
اول :نبىال) از ریش نبأ) مشت شد ،و ب معنای خبر دادن است .نَ ِبیال ،ک ی است کد از
طرف خداوند خبر میدهد.
دو  :نبىال) از ریش »نَبْه مشت شد،است؛ مانند »ال َّنبْهة و »النَّباوة ک بد معنددای ارت دداع
و همچنین باالتر بهدن از زمین است و این ب خاطرعلهال مقا نبدیال بددر سددایر خلد اسددت .بد
همین جهت خداوند آن نبیال را ک بزر ى دارد و از سایرین برتر است ،در آید ﴿ َو رَفَعْنراهُ
مَکاناً عَلیًّا﴾ مریمن )57نا برد،است.
امالا از جهت ب امد ،واژ ان نبىال ،نبییالن ،نبیالهن وانبیاء هشتاد بار در قددرآن کددریم بد کددار
رفت اند و کلم نبىال) در اصل نبىء) بهد ،ک در طهل زمان همز ،آن مبدالل ب یدداء شددد ،و
سپد در یاء ما قبل ادغا شد،است .کاربرد واژة نبیء) با همز ،در لغت عددرب ب ددیار کددم
است و تنها اهل مو با همز ،ب کددار مدیبردنددد و بقید اعددراب بددا یدداء یعنددی نبدىال اسددت اد،
صدلى اللالد علید و آلد سددلم آمددد،اسددت :بد
میکرد،اند .در روایتی ب نقل از رسهل کددر َ
سضرت عرض کردند :یا نَ ِبىْ َء اللَّ  ،آن سضرت فرمهدند :من ،نَ ِبىْ َء اللَّ نی ددتم ولوددن نَ ِبدىُ
اللَّ ه ددتم ر.ک؛ ابددن سددید1۴۲1،،ق ،ج۴87 :10؛ ابددن منظددهر1۴1۴،ق  ،ج (1۶۲ :1و در
تأیید این مهنهع ،در م ردات راغب آمد،است :نبىال با تشدید از نبددىء بدا همددز ،بلیددغتددر و
مشههرتر است ک آن ب رفعت قدر داللت دارد ر.ک؛ راغب اص هانی.)790 :1۴1۲،
جمع واژ ،نبی ،نبیین و انبیاء است .زجاج می هیددد :قرائددت جمدع در نبیددین و انبیدداء بددا
همز ،است ک از »نبأ و»أنبأ ب معنی خبر دادن) رفت شد،است؛ مانند﴿ :وَما أُوتیَ مُوسرى
وَعیسى َو النَّبیُّونَ منْ رَبِّهمْ﴾ آل عمرانن﴿ )8۴اذْکُرُوا نعْمَرتَ اللَّره عَلَریْکُمْ إذْ جَعَرلَ فریکُمْ

أَنْبیاءَ﴾ مائد،ن )۲0ر.ک؛ قرشی1371،ش ،ج .)8 :7از جهددت سدداختار ،واژ ،نَ ِبدىال ،بددر وزن
فعیل ،ص ت مشبه است ک ا ر در معنى فاعل باشد ،معنایش خبردهند ،اسددت؛ زیددرا نبدىال
از جانب خدا خبر میدهد؛ مثل ﴿نَبِّئْ عبادی أَنِّی أَنَا الْغَفُورُ الرَّحیمُ﴾ سجرن )۴9ب بنددد انم
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خبر د ،ک فقب منم غ هر رسیم و نیز مانندَ ﴿ :و ما أَرْسَلْنا منْ قَبْلکَ مرنْ ر َُسرولٍ وَالنَبریِ إالَّ

إذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّیْطانُ فی أُمْنیَّته﴾ سجن  .)5۲بنابراین معله میشهد ک نبدىال فقددب سامددل
خبر نی ت ،بلو رسالت دارد و ا ر واژة نبىال) در معنددى م عددهل باشددد معنددایش خبددر داد،
شد،است ک ب نبىال از جانب خدا خبر داد ،می شهد ،مثل﴿ :نَبَّثَنیَ الْعَلیمُ الْخَبیررُ﴾ تحدریمن
 )3خدا علیم و خبیر ب من خبر داد ،ولى اهراً مراد از آن در قرآن مجید ،معنا فدداعلى
است ،لذا آن را در صحاح ،قامهس ،مصباح و اقربالمهارد »المخبر عن اهلل خبر دهنددد ،از
خداوند معنى کرد،اند ر.ک؛ قرشی1371،ش ،ج.)8 : 7
البت میتهان ت ک واژ ،نبیال ،میتهاند هر دو معنای فاعلی و م عهلی را داشت باشددد،
چنان ک برخی این دربار ،ت اند» :این دو انگى واژة نبىال) در معنا فدداعلى و م عددهلى
بیشتر با ساختار زبان عربى هماهنت است و مقصهد از آن این است ک پیددامبر دو سدده
و دو رو دارد :از یکسه یرند ،است ،یرند ،پیا خدا و از دیگددر سدده و دیگددر رو
رسانند ،است ،رسانند ،پیا خدا ب مرد بیهمى مهددران383 ،ش ،ج )3 :۲ددر چد برخددی
دیگر ر.ک؛ ابن تیمی ،19۶۴،ج  )87 :5معنا م عهلى را درستتر دان ت  ،مى هیند» :نبددى
اللال بهدن پیامبر از این روست ک خدا او را یرند ،پیا ها خهد مى رداند.
بنابراین با تهجال ب معانی بیان شد ،از واژة نبىال) میتهان نتیج

رفت کد نبددی ،سامددل

پیا از طرف خداست و نبهالت رابط ا است بین خداوند و بند ان خردمندش ،بد منظددهر
رفددع مشددوعت و ناب ددامانیهددا مربددهط بدد امددهر معدداش و معدداد ان ددانهددا ر.ک؛
طباطبائی ،137۴،ج30۴ :1۴؛ راغب اص هانی.)790 :1۴1۲،

 .2-۳کاربرد واژههای (رسول) و (نبى) در قرآن کریم
قرآن کریم در یادکرد پیامبران الهی ددا ،از واژة رسددهل) ﴿یَروْمَ یَدْمَرعُ اللَّرهُ الرُّ ُسرلَ
فَیَقُررولُ مررا ذا أُجبْ رتُمْ﴾ مائددد،ن  ،)109ددا ،از واژة نبددی) ﴿ َو جرریءَ بررالنَّبیِّینَ َو الشُّ رهَداء﴾

زمرن )۶9و اهی هم از هر دو واژة ﴿کانَ رَسُولًا نَبیًّا﴾ مریمن  )55است اد ،میکند ک نشددان
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دهند ،ت اوت میان این دو واژ ،است .جدول زیر یادکردهای هنا هن قددرآن کددریم از دو
واژة رسهل) و نبی) برای پیامبران اولهالعز را نشان میدهد.
جدول .1یادکرد قرآن کریم از پیامبران »اولهالعز با دو واژة »رسهل و »نبی
نام پیامبر

تعداد
تکرار با
واژه
«رسول»

سضرت

110

محمد

مرتب

صلی اهلل علی
و آل و سلم)

تعداد
تکرار با
واژه
«نبی»

 3۲مرتب

آیاتی که با واژه «رسول» ذکر
شده

آیاتی که با
واژه «نبی»
ذکر شده

بقر -۲79، 151، 108 ،آل عمران
1۶۴، 1۴۴، 81،101
مائد - 9۲، 5۶، 55، 33، 19، 15،اعراف157
اعراف 158، 157ان ال  - 158، 1،13،۲0مائد،
 ۴۶،تهب  - 81 ۲9، ۲۶، ۲۴، 1۶، 7، 3، 1آل
 7۴، 71، ۶5، ۶3، ۶۲، ۶1، 59، 33،عمران1۶1، ۶8
ان ال ۶5، ۶۴... ،8۶، 8۴ ، 81، 80،

مهمنهن  - ۶9نهر ۶7، 51، 50، ۴8، ۴7
 - ۶۲، 5۲،زخرف  -۲9دخان  -13تهب ۶1

70،

-

73،

بین - ۲اسزاب-117 ، 113، 31، ۲9، ۲۲، 1۲،۲1
-71، 57، 53، ۴0، 3۶، 33،فتح 13، 9اسزاب 13، ۶، 1
 -۲9، ۲8، ۲7، ۲۶، 17،سجرات 3۲، 30، ۲8، 1،3
 -15، 1۴، 7،منافقهن 50، ۴5، 38، – 8، 7، 5، 1

فرقان  -۴1جمع  -۲سدید – 59، 5۶، 53، - 7
-۲
مجادل  -۲۲، ۲0، 13، 5، ۴سشر ۶، ۴سجرات
 -8، 7،ص« -11، 9طعق ،11تغابن ممتحن ،1۲
 -8جن – ۲3مزمل -15

طعق-1

تحریم9، 8، 1،3
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سضرت

 5مرتب

 3مرتب

عی ی
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آل عمران  -۴9ن اء  157و  -171مریم  - 30انعا
 - 85ن اء 1۶3

مائد -75 ،ص« ۶

علی ال ع )
سضرت

 1۶مرتب

 1مرتب

ذاریات-38

مهسی

دخان-17،18

علی ال ع )

مریم-51
م منهن-۲3،۴5

اعراف -10۴مریم 51
شعراء-1۶،۲7
ههد-9۶ابراهیم-5
زخرف-۴۶

غافر -۲3ص« -5مزمل -15ط ۴7
سضرت نهح

 7مرتب

 ۲مرتب

علی ال ع )
سضرت

 1مرتب

 3مرتب

شعراء-107

اعراف -59،۶1،۶7ن اء

-1۶3

عنوبهت -1۴سدید -۲۶نهح 1

انعا 8۴

سدید ۲۶

مریم  -۴1انعا

ابراهیم

 -83ن اء 1۶3

علی ال ع )

با کمی تأمالل در این جدول مشخص میشددهد کد خداونددد ددا ،پیددامبران اولددهالعز را
رسهل و ا ،نبی خطاب نمهد ،و نوت قابددل معسظد در ایددن آیددات ،فراوانددی توددرار واژة
رسهل) ن بت ب واژة نبی) است ک جایگددا ،واالی واژة رسددهل) را نشددان مددیدهددد .امالدا
برای فهم ت اوتهای معنایی این دو واژ ،تنها بررسی آیات قرآن کریم کافی نی ت و باید
با مراجع ب متهن ت یری و روایات معصهمین علیهمال ع ) ت اوتها را ب طددهر دقید تددر
ب دست آورد.

 .۴تفاوت واژۀ (رسول) و (نبی) در تفاسیر
پد از بررسددی متددهن ت ددیری مختلدد« ،از قبیددل تبیددان ،مجمددع البیددان ،ت ددیر کبیددر و
روحالمعانی ،دید ا،های م الران را میتهان ب س دست کلالی تق یم نمهد:
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دستة اول :ت اسیری ک رسهل) و نبی) را هم معنا و یو ان میدانند.
دست دو  :م الرانی ک ت اوت رسهل) و نبی) را بر اساس داشتن یا نداشددتن کتدداب و
شریعت میدانند و رابطة رسهل) و نبی) را رابط خصهص و عمه میپندارند.
دستة سه  :م الرانی ه تندک ت اوت دو واژ ،رسهل) و نبددی) را بددر اسدداس روایددات
معصهمین علیهمال ع ) در نهع ارتباط آنها با فرشتگان میدانند.
در ایددن بخددش ب د تهنددیح و بررسددی هددر یددک از ایددن دیددد ا،هددا ب د طددهر جدا ان د
میپردازیم:

 .۱-۴دیدگاه اول( :رسول) و (نبی) را هم معنا و یکسان میدانند
شاید بتهان ت است اد ،پایاپای آیات قرآن کریم از این دو واژ ،باع

شد،است کد

عدال،ای از م الرین این دو واژ ،را مترادف تلقی کنند .ب باور یوی از م الران بددزر

»ایددن

دید ا ،مربهط ب معتزل است ک این دو واژ ،را مترادف دان ت اند فخر رازی 1۴۲0،ق،
َصرطَفی مرنَ
ج )۲3۶ :۲3چنان ک یوی دیگر از م ران قرن دو می هید :قهلد ﴿ :اللَّرهُ ی ْ
الْمَالئکَۀ رُسُلًا﴾ سجن) 75؛ ِصْطَ ى مِنهُمْ جِبریلَ وَ میوائیلَ وَ مَلِدکَ الْمَدهتِ وَ أَشددباهَهُمْ وَ
ن ال َّناسِ األَنْبیا ِء) نشان میدهد ک در قرآن کریم ت اوتی میددان دو واژ ،رسددهل)
یَصْطَ ى مِ َ
و نبی) نی ت و میتهانند ب جای هم ب کار روند ر.ک؛ فرالاء ، 1980،ج )۲30 :۲بددر ایددن
اساس میتهان چنین نتیج
نبهدند.

رفت ک تا قرن دو م الدران ت دداوتی میددان ایددن دو واژ ،قائددل

البت در قرون بعد نیز م الرانی چهن شیخ طهسی ،شیخ طبرسدی ،قرطبددی وآلهسددی ایددن
دو واژ ،را مترادف دان ت و وج تمایز آنهددا را تنهددا در معنددای لغددهی دو واژ ،مددیدانندد،
یعنی از نظر آنان مصداق دو واژ ،،یوی ه ت ،امددا از نظددر معنددای لغددهی هددر پیددامبری کد
ارتباط وسیانی با خداوند دارد را نبی) می هیند و از جهت آن ک آورند ،پیددا وسددی بد
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سهی مرد است رسهل) مینامند ر.ک؛ طهسی ،بیتا ،ج331 ،7؛ طبرسددی ،ج:1۴1۴ ،7
۴۴؛ قرطبی ،ج80 :13۶۴ ،13؛ آلهسی ،ج.)۲۴3 :1۴15 ،3

*نقد و بررسی دیدگاه اول
عالمان و دینپژوهان ،م هه نبى و رسهل را یو ان ندان ت و میان آنها ب دالیل زیددر
ت اوت قائل شد،اند:
ال« .این دو واژ ،در قرآن از پى هم آمد ،و ب یودیگر عطدد« شددد،انددد و ا ددر یوددى
بهدند ،عط« آنها ب یودیگر روا نبهد ﴿وَما أَرْسَلْنا منْ قَبْلکَ منْ ر َُسرولٍ وَال نَبریِ إلَّرا إذا
تَمَنَّى أَلْقَى الشَّیْطانُ فی أُمْنیَّته﴾ سجن.)5۲
ب .خداوند در قرآن کریم برخى پیامبران را هم رسهل و هم نبى خهانددد،اسددت و ایددن
نشان مىدهد ک رسالت ،امر افزون بر نبهت است ﴿ َو اذْکُرْ فی الْکتاّ مُوسى إنَّرهُ کرانَ

مُخْلَصاً َو کانَ رَسُولًا نَبیًّا﴾ مریمن.)5۴
ج .روایت مشههر پیامبر اکر صلی اهلل علی وآل وسلم) ک شددمار انبیدداء را  1۲۴هددزار
ن ر و شمار رسهالن را سیصد و سیزد ،ن ر فرمهد ،اند نیز نشان دهنددد ،ت دداوت بددین ایددن دو
مهرد است .لذا بر طب آیات و روایات نمیتهان پذیرفت ک دو واژة رسددهل) و نبددی) از
نظر معنا و مصداق ،یو ان باشند.

 .2-۴دیدگاه دوم :تفاوت (رسول) و (نبی) در دو موضوع ابالغ دین به مردم
و داشتن کتاب و شریعت است و رابطۀ (رسول) و (نبی) از نوع خصوص و
عموم است.
 .۱-2-۴خداوند تنها از رسول ،ابالغ دین به مردم را خواستهاست
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م الرانی چهن طحاوی ،قرطبی و ابن تیمی ت اند :نبى ک ى است ک خداونددد دینددى
را بدو فرو فرستد ،خها ،رساندن آن دین ب دیگران را از او خهاست باشد و خددها ،نخهاسددت
باشد؛ امالا رسهل ک ى اسددت کد خداونددد دینددى بد او فددرو فرسددتد و رسدداندن آن دیددن بد
دیگران را قطعاً از او بخهاهددد ر.ک؛ طحدداو  ،شددرح العقیدددة الطحاویددة ،بیددروت: 1971
1۶7؛ قرطبی ،1380 :13۶۴ ،دیار بور  ،تاریخ الخمید ،بیتا).
ابن تیمی دربار ،آیة ﴿وَما أَرْسَلْنا منْ قَبْلکَ منْ رَسُولٍ وال نَبریِ﴾ سددجن )5۲تد اسددت:
»خداوند در آغاز این آی از »ارسال و فرستادن سخن ب میان آورد،است ک هم رسهل را
فرا مى یرد و هم نبى را ،سپد ب ویژ ،از رسهل یاد کرد ،و این رسددهل فرسددتاد،ا اسددت
ک فرمان دارد تا دین خدا را ب مخال ان او برساند ،مانند نهح علید ال ددع ) کد بد ددها،
اسادی  ،نخ تین رسهلى است ک ب سه مرد فرستاد ،شد،اسددت و پیددامبران پددیش از او
چهن شی و ادرید و پیش از آنها آد  ،تنهددا نبددى بددهد،انددد و یرنددد ،سددخن خدددا ابددن
تیمی .)173 :1۴۲0،

* نقد این نظر
این نظر با سومت خداوند تناسب ندارد؛ زیرا چنان ک شرقاو نیز می هید» :چندددان
اندیش پ ند نی ت ک خداوند دینى را ب پیامبر فرو فرستد ،امالا او را ب رسدداندن آن دیددن
ب دیگران ،فرمان ندهد .چرا ک دینى ک خداوند ب پیامبر مىفرسددتد ،از هند امانددت و
علددم اسددت و پیداسددت کد ددزاردن امانددت بای ددت اسددت و پنهددان داشددتن علددم ناشای ددت
شرقاو  : 1970 ،صدص  )10-9ذشددت از ایددن کد خداونددد مطلبددی را بد پیددامبر وسددى
او از بین برود.

نمىکند تا در سین او پنهان بماند و با مر

 .2-2-۴رسول شریعت و کتاب دارد
برخى دیگر در ت اوت رسهل و نبى

ت اند» :رسهل ک ى اسددت کد هددم دینددى بد او

وسى شد ،باشد و هم کتابى بدو فرستاد ،شد ،باشد ،مانند ابراهیم ،مهسددى ،داود ،عی ددى و
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محمالد -ک درود خدا بر هم آنان باد -و نبى آن است ک شریعت و دیددن جدیددد وکتدداب
م تقل ندارد و تنها مبلالغ آیین و شریعت رسهل قبل از خهد است؛ مانند اسددماعیل ،شددعیب،
یهند ،لهط و زکریا و یا آن دست از پیامبران بنى اسرائیل کد در میاند روز ددار مهسددى و
عی ى ع) مرد را ب دین مهسى فرا مىخهاندند .بنابراین هر رسهلی نبی هم ه ت ،امالا هددر
نبددی ای ،رسددهل نی ددت و ارتبدداط میددان آنهددا از نددهع عمدده و خصددهص مطل د اسددت
زمخشری1۴07 ،ق ،ج1۶۴ :3؛آلهسی1۴15،ق ،ج ،1۶5 :9بیضدداو ۲ ،ن9۶-95؛ قرطبددى،
۴۴7۲؛ طحاو 1۶7 ،؛ عبد الحلیم محمهد۴۲ : 1977،؛ ت یر المنار9 ،ن.)19۴
بنا بر ادالعای ابن تیمی 1۴۲0ق ،ص،173ص )193این سخن نیددز ،درسددت و پددذیرفتنى
نمىنماید؛ زیرا خداوند روهى از پیامبران را ک کتابى بر آنان فرو فرستاد ،نشد ،،رسددهل
ع سضرت اسماعیل ع) را رسهل و نبى شمرد،است﴿ َو اذْکُررْ فری الْکتراّ
خهاند،است ،مث ً

إسْماعیلَ إنَّهُ کانَ صادقَ الْوَعْد َو کرانَ ر َُسرولًا نَبیًّرا﴾ مددریمن  )5۴همچنددین سضددرت لددهط
ع)َ ﴿:و إنَّ لُوطاً لَمنَ الْمُرْسَلینَ﴾ صافاتن  )133و سضرت یهند ع)َ « :و إنَّ یُرونُسَ لَمرنَ
الْمُرْسَلینَ» صافاتن )139رسهل خهاند ،شد،اند ،با آن ک اسماعیل و لهط و یهند کتاب
نداشت اند.
البت ابن تیمی بر این است ک این تاز ،آوردن ،بای ت رسهل نی ت »و رسهالنى بهد،اند
ک مرد را ب دین پیامبران پیش از خهد فرا مىخهاند،اند؛ مانند یهس« ک ر چ رسددهل
بهد ،بر دین ابراهیم بهد و نیز مانند داود و سلیمان ک ا ر چد رسددهل بهدنددد ،امالدا بددر دیددن
مهسى و شریعت تهرات بهدند ابن تیمی .)173 :1۴۲0،

 .۳-۴تفاوت (رسول) و (نبی) بر اساس روایات معصومین(ع) در نوع
ارتباط آنها با فرشتگان است
ّ
برخی م الرین با تهجال ب آی ﴿ َو ما کانَ لبَشَرٍ أَنْ یُکَلِّمَهُ اللَّهُ إلَّا َوحْیاً أَ ْو منْ وَراء حدا ٍ

أَ ْو یُرْسلَ رَسُولًا فَیُوحیَ بإذْنه ما یَشاءُ إنَّهُ عَلیٌّ حَکیمٌ﴾ شهر ن )51معتقدند ت اوت رسهل و
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نبى در نهع ارتباط آنان با وسی است؛ زیرا سددخن ددتن خداونددد بددا پیددامبران طبد کدع
صریح قرآن ،ب وسیل یوى از این س را ،بهد،است:
* وسى ،الها و انداختن ب قلب و شاید در خهاب دیدن نیز جزء آن باشد.
** سخن

تن از پد پرد ،،بدددین معنددی کد پیددامبر سددخن خدددا را مددىشددنهد؛ ماننددد

سضرت مهسى ع) ک فرمهد ،است ﴿ َو کَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَکْلیماً﴾ ن اءن  )1۶۴و آن سضرت
بارها در که ،طهر ،کع خدا را شنید.
*** آمدن ملک ،چنان ک جبرئیل ب نزد سضرت رسهل ص) و دیگر پیددامبران آمددد
و از خدا پیا آورد ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُس منْ رَبِّکَ﴾ نحلن .)10۲
بنابراین م الرانی چهن :فخر رازی ،فیض کاشانی ،سهیزی ،بحرانی و قمی بددا رویوددرد
روایی ب بیان ت اوت این دو واژ ،پرداخت و معتقدند »نبى آن است ک فرشت وسی را فقب
ّ﴾
در خهاب مىبیند و یا در بیداری تنها صدای او را مىشنهد ﴿إلَّا َوحْیاً أَ ْو مرنْ وَراء حدرا ٍ

و رسهل آن است ک فرشت در بیداری بر او نازل می شهد و با او سددخن مددی هیددد و ایددن
مصداق عبارت ﴿أَ ْو یُرْسلَ رَسُولًا فَیُوحیَ بإذْنه ما یَشاءُ﴾ شهرین )51می باشد .از اق ا س
ان سخن تن خداوند با پیامبران ،دو ق م اولش راجع ب نبى و ق م اخیرش مربددهط بد
رسهل است .طب نظر این رو ،رابط میان نبددی و رسدهل رابطد عمدده وخصددهص مطلد
است ،یعنی هددر رسددهلی نبددى هددم اسددت ،امددا هددر نبددی مموددن اسددت رسددهل نباشددد فخددر
رازی1۴۲0،ق ،ج۲3۶ :۲3؛ فدددیض کاشدددانی ،1383،ج38۶ :3؛ سدددهیزی 1۴15 ،ق ،ج:3
510؛ بحرانی 137۴ش ،ج.)1۲1 :۴
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 .۵تفاوت (رسول) و (نبی) در روایات معصومین(ع)
روایات وارد ،در ت اوت واژ ان رسهل) و نبی) را میتهانیم ب دو دست تق یم کنددیم:
دست ای از روایات ت اوت میان رسهل و نبی را تهنیح میدهند و دستة دیگددر عدددد انبیددا و
رسهالن را بیان و تعداد آنان را تشریح مینمایند.

 .۱-۵روایات بیانگر تفاوت (رسول) و (نبی)
در کتاب اصهل کافی) جلد اول ،در باب فرق میددان رسددهل و نبددى و محدددث) چهددار
روایددت بددا مضددمهنی نزدیددک بدد هددم وجددهد دارد کدد در کتددب معددانیاألخبددار) و
بصائرالدرجات) نیز آمد،است :زرار ،از اما باقر علی ال الدع نقددل کددرد ،اسددت کد از آن
سضرت دربار ،آیة ﴿کانَ رَسُولًا نَبیًّا﴾ مریمن )51س ال کددرد  :ت دداوت میددان رسدهل و نبددى
کدا است؟ فرمهد :نبى ملک را در خهاب مىبیند وصدایش را مىشنهد ،ولى در بیددداری
ملک را نمىبیند و رسهل ملک را آشوارا مىبیند و با او سخن می هید کددافی1۴07،ق،
ج17۶ :1؛ صدوق1385،ش3۶۴ ،؛ ص ار.)371 :1۴0۴
طب روایات اهل بیت ع) نبی ک ی است ک فقب در خهاب فرشت وسی را مددیبینددد و
وسی را از این طری دریافت میکند ،ولی در بیداری فقددب صدددای فرشددت وسددی را مددی-
شنهد ،امالا رسهل ک ی است ک ععو ،بر شنیدن صدای فرشت  ،در خهاب یددا بیددداری ،او را
مشاهد ،میکند.

 .۱-۱-۵شمار پیامبران االهی
با تهجال ب آیددات قددرآن کددریم متهجالد مدیشددهیم کد فرسددتاد ان خدددا شددمار فددراوان
داشت اند ،چنان ک فرمهد،استَ ﴿:و کَمْ أَرْسَلْنا منْ نَبیِ فی الْثَوَّلینَ﴾ و چ ب یار پیامبرانى ک
در میان پیشینیان فرستادیم زخرفن  .)۶امالا نددا و تعددداد همد آنددان در قددرآن کددریم ذکددر
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نشد،استَ ﴿ :و رُسُلًا قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَیْکَ منْ قَبْلُ َو رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْرکَ﴾ پیددامبرانى کد
داستان آنان را بر ته خهاندیم و پیامبرانى ک داستان آنان را بر ته نخهاندیم ن اء.)1۶۴/

 .2-۱-۵انبیایى که در قرآن از آنان یاد شدهاست
امالا دربار ،آمار و تعداد پیامبران باید ت ک شمار دقی آنان را خدددا مددىدانددد و تنهددا
نا بی ت و پنج تن از این بر زید ان در قرآن آمددد،اسدت کد عبارتنددد از:آد  ،ادریددد،
نهح ،ههد ،صددالح ،ابددراهیم ،لددهط ،اسددماعیل ،اسددحاق ،یعقددهب ،یهسدد« ،ایددهب ،شددعیب،
مهسى ،هارون ،یهند ،داود ،سلیمان ،الیاس ،الی ع ،زکریا ،یحیددى ،عی ددى ،ذو الو ددل- ،
البت ب ت ب ددیار از م الدران  -و در نهایددت سددرور آنددان محمالدد صدلالی اهلل علید وآلد
وسلالم) ر.ک؛ ابن کثیر 1۴19ق،.ج ۴۲۲ :۲؛ بیضاو 1۴10،ق ،ج .)31۲ :۲
خعص این ک در قرآن کریم برا انبیا ،عدد مع الینى ذکر نشد،است و بد همددین دلیددل
م الران در مهرد تعداد پیامبران دید ا،ها هنا هنى بیان کرد ،اند :روهى آنان را 1۲۴
هزار و برخی تعدادشان را  8هزار برشمرد،اند .اینان ت انددد چهددارهزار از بنددى اسددرائیل و
چهار هزار از دیگران بهد ،اند .بعضی دیگر تعداد پیددامبران الهددی را چهددار هددزار و پددار،ا
دیگر س هزار ذکر کرد،اند ک از این تعداد 313 ،تن رسهل بهد،انددد و دیگددران نبددى ،کد
نخ تین رسهل سضرت آد ع) وآخرین رسددهل ،سضددرت محمددد صدلیاهلل علید وآلد )
بددهد،اسدددت ر.ک؛ ت دددیر ابدددن کثیددر ،1۴19 ،ج :۲صددص۴۲8 -۴۲۲؛ ت دددیر قرطبدددى
صص۲015 -۲01۴؛ ت یر روح المعددانى،ج  :۲۴صددص89 -88؛ مجمددع الزوائدددج۲10 :8؛
ابن قتیب  )۲۶ ،و ب هر رو ،این مهنددهع جددز از را ،وسددى خداونددد متعددال بد فرسددتاد انش
دان ت نمىشهد.
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 .2-۵روایاتی که به تعداد پیامبران اشاره دارد
در این زمین  ،از میان آراء هنا هن م الران ب مشههرترین روایتی ک شیع و سد النی از
سضرت رسهل اکر صلی اهلل علی و آل وسلم) بد روایددت ابددهذر نقددل کددرد ،انددد ،اشددار،
میکنیم.
از عتب لیثى از ابهذر رسمت اللَّ علی نقل شد،است ک

ت ب رسهل خدددا صددلی اهلل

علی و آل ) عرن داشتم :انبیا چند ن ددر بهدنددد؟ فرمددهد :صددد و بی ددت و چهددار هددزار ن ددر،
پرسید  :مرسلین از آنان چند ن ر بهدند؟ فرمددهد :سیصدد و سددیزد ،ن در کد خددهد جمع الیتددى
ب یارند ،پرسید  :اولین پیغمبر چ ک ى بهد؟ فرمهد :آد پرسید  :آد جزء مرسددلین بددهد؟
فرمهد :بل خدا او را ب دسددت قدددرت خددهد بیافریددد و از روح خددهد در او بدمیددد .آن ددا،
فرمهد :ا اباذر چهار تن از انبیا سریانى بهدندآد  ،شی  ،اخنهخ ک همان ادرید باشد و
او اولین ک ى است ک با قلم خب نهشت) و چهار نهح علی ال ع ) و چهددار ن ددر دیگددر
عرب بهدند :ههد ،صالح ،شعیب و پیامبر ته محمد صلی اهلل علی وآل ) و اولددین پیغمبددر از
بنى اسرائیل مهسى ،و آخرین ایشان عی ى و بین آن دو) ششصد پیغمبر بهدند .پرسید  :یا
رسهل اللَّ خدا تعالى چند کتاب نازل کرد؟ فرمهد :صد کتدداب کهچددک و چهارکتدداب
بزر و خدا تعالى پنجا ،صحی بر شی نازل کرد ،سددى صدحی بددر ادریددد و بی ددت
صحی بددر ابددراهیم و چهددار کتدداب بددزر تددهرات ،انجیددل ،زبددهر و فرقددان اسددت ر.ک؛
صدوق1۴03،ق :ص 300و ۶۴1؛ ص ار قمی  1۴0۴ق :.ص1۲؛ ابن کثیر،ج: ۲صددص-۴۲۲
۴۲8؛ آلهسی 1۴15،ق ،ج۲۶۴ :۲۴؛ اسمد بن سنبل 1۴1۶،ق ،ج :5صص .)۲۶۶ -۲۶5
بنابر روایات رسید ،از معصهمین علیهم ال ددع ) دو واژة رسددهل و نبددی بددا هددم یو ددان
نی تند .نبی فقب در خهاب فرشت الهی را میبیند و وسی را از این طری دریافت مددیکنددد،
ولی رسهل ععو ،بر شنیدن صدای فرشت  ،او را در بیداری مشاهد ،میکند.
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 .۶کاربرد واژۀ (رسول) در زبان سریانی قبل از اسالم
ب باور ک انی ک وارد مباس

زبان شناسی شد ،و در مهرد فرهنت تطبیقددی واژ ددان،

کتاب نهشت اند ،واژ ،رسهل) قبل از اسع در زبان سریانی بد شددولی کد در ذیدل آورد،
شد ،،نهشت و رسهال) خهاند ،میشد،است .برای فهم مطلددب یددادآور مددیشددهیم کد واژ،
رسهل در زبان انگلی ی با س لغت مترادف زیر بیان شد،است:
3-envoy

2-apostle

1-messenger

ک درکتب مقدس تهرات و انجیل -چنانچ بیان خهاهد شددد -بددرای کلمد رسددهل از
واژ ،اول و دو است اد ،شد ،و واژ ،سه بیشتر ب رابطة بین ان انهددا اشددار ،دارد و کدداربرد
الهی ندارد.
تصویر ۱
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 .7واژههای (نبی) و (رسول) در زبان عبری و یونانی
در متهن مقدس دو واژ ،نبی و رسهل با ال ا مت اوتی ب کار رفت است .در جدول زیر
این دو واژ ،ب س زبان عبری ،یهنانی وعربی ک ب ترتیب عمدددتاً) زبانهددای اصددلی عهددد
عتی  ،عهد جدید ر.ک؛ فرهنت یهنددانی-عبددری -انگلی ددی جیمددز اسددترانت،1980 ،ص
 )89و قرآن است و همچنین زبان انگلی ی ک زبان عمد ،این کتب مقدس در سال سانر
است ،ذکر شد،است.
جدول  .2نبی و رسول در کتب مقدس
تل ظ عبری

عبری

تل ظ یهنانی

یهنانی

انگلی ی

'nâbîy

נביא

Prophētēs

Προφήτης

Prophet

mal'âk

מלאך

Aggelos

ἄγγελος

Messenger,
Apostle

عربی

نبی

رسهل

 .8بررسی واژۀ (نبی) و (رسول) در متون مقدس
در ادیان ابراهیمی قبل از اسع عهد قدیم و عهد جدید) مهنهع پیامبری و نبددهت بددا
دو کلید واژة نبی) و رسهل) ب صهرتهای مختل« ،مطاب جدددول بدداال ،اسددت اد ،شددد-،

است .واژ ،نبی) سیصد و پانزد ،بار در عهد قدیم ب دو صهرت "nâvî' :و"  nâbîمعادل

با ” “Prophetب کار رفت است ر.ک؛ محمدیان )398 :1381،و ب طددهر کلالدی نبدهالت و
نبی در عهدین همراستا ب کار رفت انددد .در عهددد قدددیم و جدیددد "نبددی" ک ددی اسددت کد
سخن خدا را دریافت میکند و ب دستهر او مددرد را بد سددهی پرورد ددار فددرا مددیخهانددد
ر.ک؛ انجیل متالا،باب ،13آی .)Lacoste (2005), v3, p.1299 )57
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 .۱-8واژۀ (رسول) در عهدین
معددادل واژة رسددهل) در عهدددین بد دو صددهرت ” “apostleو”“messenger
چندین بار تورار شد،است.

 .۱-۱-8واژۀ (رسول) در عهد قدیم
واژة رسهل) در عهد قدیم ب یارکم رنتتر از نبی) است و در مقای

با عهد جدیددد

و قرآن از معنی ویژ ،و برج ت ای برخهردار نی ت ،رچد در بخددشهددایی از عهددد قدددیم
ر.ک؛ کتاب اعداد؛ بدداب ۲0آید  )1۴بد رسددهالن و فرسددتاد انی چددهن مهسددی ،یهشددع و
داوود اشار ،میشهد ،امالا این رسهالن بد معنددای پیددامبر نی ددتند .البتد بددر طبد عهددد قدددیم،
مهسی علی ال ع ) بدون شک بزر ترین فرستاد ،خداوند است .خدا او را برمی زیند و
ب سهی سرزمین مصر مددیفرسددتد تددا بنددی اسددرائیل را از زیددر بددار سددتم فرعددهن رهددا سددازد
ر.ک؛کتاب خروج ،باب،3آی 10تا )1۲با این هم پد از مهسددی علید ال ددع ) م هدده و
جایگا ،رسالت اهم الیت ب سزایی در اندیش یههد ندارد.

 .2-۱-8واژۀ (رسول) در عهد جدید
کابرد واژة رسهل) در عهد جدید را میتهان ب دو صهرت عددا و خدداص دسددت بندددی
کرد .در کاربرد عمهمی ،معنای این واژة فرستاد ،کلی ا) اسددت .در ایددن کدداربرد ددزینش
رسهالن از طرف خدا نی ت ،بلو آنان از سهی ان انهایی انتخاب میشهند ک با رسهالن
همدل و هموار ه تند .آنان م ئهل آمددهزش انجیددل و سرپرسدت کلی دداها ه ددتند ر.ک؛
نام پهلد ،باب ،۲آی .)۲5
واژة رسهل) در عهد جدید در معنای خاص دارای چهار کاربرد است:
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ال« .سضرت عی ی علی ال ع ) فرستاد ،خدا خهاند ،میشهد ،ولی واژة رسهل) تنها
یک بار برای وی ب کار میرود .در بیشتر مهارد او را خدا یا پ رخدا خهاند،اند) انجیددل
متا ،باب ،15آی ۲5؛ انجیل لهقا ،باب ،10آی .)1۶
ب .سضرت یحیی علی ال ع ) در عهد جدیددد رسددهل و فرسددتاد ،خدددا خهانددد ،مددی-
شهد ر.ک؛ انجیل متالا،باب11آی -10انجیل لهقا ،باب  ،7آی .)۲7
ج .دوازد ،شا رد ویژ ،سضرت عی ی ع) – سهاریهن  -دوازد ،رسهل او نامید ،مددی-
شهند .عهد جدید این واژ ،را هشتاد بار در چنین معنایی ب کار میبددرد .کددارکرد رسددهالن
عهد جدید ،هم ان با انبیای عهد قدیم است؛ زیرا آنان نیز وسددیای کد بد عی ددی علید -
ال ع میرسید را ب مرد میرسدداندند .ایشددان همراهددان عی ددی علید ال ددع تددا رسددتاخیز
ه تند .این رسهالن نمایند ان اورشلیم ب شمار میروند .برج ت ترین این چهر،ها پتروس
و یعقهب ه تند .در این دید ا ،پهلد ،رسهل نی ت و تنها یوی از هاهان برج ت عی ی
علی ال ع ) ب شددمار مددیرود .نحدده ،رسددیدن پیددا خدددا بد ایددن رسددهالن روحالقدددس و
فرشتگان الهی ه تند انجیل م التا ،باب10آی  1و۲؛ انجیل لهقا ،باب  ،۶آی  13تا 1۶؛ انجیددل
یهسنا ،باب  ،17آیة .)18
د .ک ددانی کد فرسددتاد ان عی ددی علید ال ددع ) نی ددتند ،امالدا بر زیددد ان و آمددهزش
دید ان روحالقدساند و مأمهریالت رسدداندن پیددا روح القدددس بد غیریههدیددان را دارنددد.
 )v1- p77،) (2005 Lacosteبرج ت ترین این رسهالن ،پهلد است .در رسهل بهدن پهلد
تردید وجهد دارد .برخی او را رسهل خهد خهاند ،میدانند و در برخی اناجیل مثددل انجیددل
لهقا او را رسهل نمیدانند .در نام های خهد پهلد نیز شهاهدی ه ددت کد نشددان مددیدهددد
رسددهل بددهدن او محددل تردی دد اسددت .در اولددین نام د ب د جددای مانددد ،از خددهدش ب د نددا
ت الهنیویان) او خهد را رسهل نمیخهاند ر.ک؛ نام پهلد ب غعطیان ،بدداب  ،۶آید )17
ولی بعدها خهد را در جایی فرستاد ،خدا و جایی فرستاد ،عی ی علید ال ددع ) مددیخهانددد
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نام پهلد ب رومیان ،باب ،1آید  .)5بددا ایددن همد در نگددا ،یهددهدی-م ددیحیان نخ دتین،
پهلد هر

ز رسهل خهاند ،نمیشهد (Eliade

.)v1,p357، (1987

قددرآن بددرای اشددار ،ب د شددا ردان عی ددی علی ال ددع ) همیش د از واژ ددان سددهاریال)،
سهاریالیهن) یا سهارِیُّهنَ) است اد ،میکند وآنان را یاران خدا میخهاند؛ مانند﴿ :فَلَمَّا أَحَسَّ
عیسى منْهُمُ الْکُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصاری إلَى اللَّه قالَ الْحَواریُّونَ نَحْنُ أَنْصرارُ اللَّره آمَنَّرا باللَّره َو
اشْهَدْ بثَنَّا مُسْلمُونَ﴾ آل عمرانن )5۲و ﴿ َو إذْ أَ ْوحَیْتُ إلَى الْحَواریِّینَ أَنْ آمنُوا بی َو برَسُولی
قالُوا آمَنَّا َو اشْهَدْ بثَنَّنا مُسْلمُونَ»*«إذْ قالَ الْحَواریُّونَ یا عیسَى ابْنَ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتَطیعُ رَبُّکَ

أَنْ یُنَزِّلَ عَلَیْنا مائدَۀً منَ السَّماء قالَ اتَّقُوا اللَّهَ إنْ کُنْتُمْ مُؤْمنینَ﴾ مائد،ن.)11۲-111
البت درآیات  1۴تا  ۲0سهرة ید ،قرآن کریم ب فرستاد انی از سهی خددا اشددار ،مددی
کند ،بی آن ک نامی از آنها ببرد ،آن جا ک میفرماید﴿ :إذْ أَرْسَلْنا إلَیْهمُ ا ْنَیْن فَکَرَِّبُوهُما

فَعَزَّعْنا بثالثٍ فَقالُوا إنَّا إلَیْکُمْ مُرْسَلُونَ﴾ یدن.)1۴

بحث و نتیجهگیری
با تهجال ب اهم الیدت فددراوان واژة رسددهل) در قددرآن و سد النت ،ابتدددا سددهز،هددای معنددایی
هنا هن واژة رسل) تحلیل و بررسی شددد ،و بد چهددار دسددتة معنددایی تق ددیم ردیددد .بددا
بررسی این معانی مشخالص ردید ک وج اشتراک معنایی آنها سیر و سرکت و اتصددال
و ارسال) است .در مددهرد معنددای واژة رسددهل) نیددز از مجمددهع نظددرات هنددا هن لغهیددان
معنای مشترک مبعهث و برانگیخت شد ،با رف و مدددارا) بد دسددت آمددد .در ددا بعدددی
برای فهم دقی تر معنای واژة رسهل) ب بررسی واژ ،مترادف آن یعنددی کلمد نبی) از نظددر
لغهی و اصطعسی پرداختیم و ب معنای خبررسان از طرف خداوند) دست یافتیم .در ادام
ب منظهر مقای و مشخالص شدددن جایگددا ،ایددن دو واژ ،در قددرآن کددریم ،جدددول فراوانددی
یادکرد قرآن از پیامبران »اولهالعز بددا دو واژة رسددهل) و نبددی) ته الید شددد کد نتیجد آن
کاربرد س برابری واژ ،رسهل) ن بت ب واژ ،نبی) بهد ک جایگا ،ممتاز ایددن واژ ،ن ددبت
ب کلم نبیال را مشخالص نمهد.
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امالا برای روشن شدن معنای دقی این دو واژ ،و ت اوتهای جزئی آنها بددا یودددیگر بددا
مراجع ب ت اسیر هنا هن و تق یم بندی نظرات مختل« م الران و بررسی روایات ،ب این
نتیج دست یافتیم ک ارتباط واژ ان نبی) و رسهل) بددا یودددیگر از نددهع رابطد عمدده و
خصهص مطل است یعنی هر رسهلی ،نبی است اما هر نبیال ،ممون است رسددهل نباشددد .در
پایان با تحلیل و بررسی تاریخچ واژة رسهل) در ادیان آسمانی یههد و م یح و زبانهددای
سریانی ،عبری و یهنانی ،جایگا ،ایددن واژ ،و سددهز،هددای معنددایی آن و ت دداوت آن بددا واژ،
نبی) بررسی و مشخص ردید ک واژة رسهل) در زبانهای کهددن و ادیددان الهددی قبددل از
اسع نیز ،واژ،ای مهم و پرکاربرد بهد ،و همان معنای مشههر فرستاد ،و پیا رسددان الهددی)
را داشت است و بر همین مبنا میتهان ددت واژة رسددهل) ریشد ای عمید در تدداریخ زبددان
بشری و در متهن ادیان الهی چهن قرآن کریم ،تهرات و انجیل داشت و در دین مبین اسع
نیز از اهم الیت و جایگا ،واالیی برخهردار است.

منابع
قرآن کریم .ترجم س ین انصاریان .)1383 .چاپ اول .قم :انتشارات اسه.،
ابن ابى ساتم .عبدالرسمن بن محمد 1۴19 .ق) .تفسیر القرآن العریم .چ سدده  .ریدداض:
موتب نزار مصط ی الباز.
ابن بابهی  ،محمد بن على1385 .ش) .علل الشرائع .چاپ اول .قم :کتاب فروشى داور .
_____________1۴03 .ق) .خصال .ترجم محمد باقر کمر ،ای .قم :جامع مدرسین.
ابن تیمی  ،محمد1۴۲0 .ق) .النبوات .محق  :عبد العزیددز بددن صددالح الطهیددان .چدداپ اول؛
ریاض :أنهاء ال ل«.
ابددن دریددد ،محمدد بددن س دن .) 1988 .جمهررره اللغره .چدداپ اول .بیددروت :دار العلددم
للمعیین.
ابن سید ،،على بن اسماعیل 1۴۲1 .ق) .المحکم و المحیج األعررم .مصددحح :هنددداو .
عبدالحمید .چاپ اول .بیروت :دارالوتب العلمی .

معناشناسی ماده (رسل) و واژۀ (رسول) بر  / ...محمدعلی کاظمی تبار و فاطمه شيخ مومنی

82

ابن شهر آشهب مازندرانى ،محمد بن على 1379 .ق) .مناقأل آل أبی طالرأل علریهم-

السالم .چاپ اول .قم :ععم .
ابن فارس ،اسمد 1۴0۴ .ق) .معدم مقاییس اللغه .چاپ اول .مصحح :هارون .عبدال ع
محمد .قم :موتب االعع االسعمی.
ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر 1۴19 .ق) .تفسریر القررآن العرریم .تحقید  :محمددد س ددین
شمد الدین .چاپ اول .بیروت :دارالوتب العلمی .
ابن منظهر ،محمد بن مور 1۴1۴ .ق) .لسان العرّ .چاپ سه  .بیروت :دار صادر.
ابهال تهح راز  ،س ین بن على 1۴08 .ق) .روض الدنان و روح الدنران فرى تفسریر

القرآن .تحقی  :محمد جع ر یاسقى و محمد مهددد ناصددح .چدداپ اول .مشددهد :بنیدداد
پژوهشها اسعمى آستان قدس رنه .
ازهری ،محمد بن اسمد1۴۲1 .ق) .تهِیأل اللغه .چدداپ اول .بیددروت :دار اسیدداء التددراث
العربی.
آلهسی ،سید محمهد1۴15 .ق) .روح المعانی فی تفسیر القررآن العرریم .بیددروت :دار
الوتب العلمی .
برقى ،اسمد بن محمد بن خالد 1371 .ق) .المحاسرن .مصددحح :محدددث .جددعل الدددین.
چاپ دو  .قم :دار الوتب اإلسعمی .
بحرانى ،سیدهاشم بن سلیمان .)137۴ .البرهان فی تفسیر القرآن .محق نمصددحح :ق ددم
الدراسات اإلسعمی م س البعث ؛ چاپ اول .قم :م س بعث .
بلخى ،مقاتل بن سلیمان 1۴۲3 .ق) .تفسیر مقاتل بن سرلیمان .تحقید  :عبددد اهلل محمدهد
شحات  .چاپ اول .بیروت :دار سیاء التراث.
بیهمى مهران ،محمد 1383 .ش) .بررسى تاریخى قصص قررآن .سددید محمددد راسددتگه.
تحقی  :محمد راستگه .چاپ :اول شرکت انتشارات علمی فرهنگی .تهران.
ت تر  ،ابهمحمد سهل بن عبداهلل 1۴۲3 .ق) .تفسیر التسترى .تحقی  :محمد باسدل عیدهن
ال هد .چاپ اول .بیروت :منشهرات محمدعلى بیضهن ن دارالوتب العلمی .
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ثعلبى نیشابهر  ،ابه اسحاق اسمد بن ابراهیم 1۴۲۲ .ق) .الکشر
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القرآن .تحقی  :ابه محمد بن عاشهر .چاپ اول .بیروت :دار سیاء التراث العربی.
سهیز  ،عبد على بن جمع 1۴15 .ق) .تفسریر نرور الثقلرین .محقد  :رسددهلى محعتددى.
هاشم .چاپ چهار  .قم :اسماعیلیان.
سییم ،سلیمان .)13۶0 .فرهنت عبری -فارسی سییم.
خرمشاهی ،بهاءالدین .)1377 .دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی .چاپ اول :نشر دوستان.
تهران.
راغب اص هانى ،س ین بن محمد 1۴1۲ .ق) .مفردات ألفاظ القرآن .چاپ اول .بیروت:
دارالقلم.
زسیلى ،وهب بن مصط ى1۴۲۲ .ق) .تفسیر الوسیج .چاپ اول .دمش  :دار ال ور.
زبید  ،محمد بن محمدمرتضی 1۴1۴ .ق) .تا العروس .مصددحح :شددیر  .علددى .چدداپ
اول .بیروت :دارال ور.
سیهطی ،جعل الدددین 1۴1۶ .ق) .اإلتقان فی علروم القررآن .تحقید  :سددعید المندددوب.
چاپ اول .لبنان :دارال ور.
سیهطى ،جددعل الدددین 1۴0۴ .ق) .الردرالمنثور فرى تفسریر المرث ور .چدداپ اول .قددم:
کتابخان آیت اهلل مرعشى نج ی.
شرقاو  ،محمهد .)1970 .االنبیاء فى القرآن الکریم .چاپ اول .قاهر.،
ص ار قمی ،ابن فروخ 1۴0۴ .ق) .بصائر الدرجات .قم :کتابخان آیت اهلل مرعشى نج ى.
طباطبائی ،سید محمالدس ین1۴17 .ق) .المیزان فی تفسیر القرآن .چاپ پنجم .قم :دفتددر
انتشارات اسعمى جامعة مدرسین سهز ،علمی قم.

_______________ و سید محمدباقر مهسه همدانى .)137۴ .ترجمه تفسریر المیرزان.
چاپ پنجم .قم :دفتر انتشارات اسعمى جامع مدرسین سهز ،علمی قم.
طبرسى ،فضل بن س ن .)137۲ .مدمع البیان فى تفسیر القرآن .تحقی  :محمددد جددهاد
بعغى .چاپ سه  .تهران :انتشارات ناصر خ رو.
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طبر  ،ابه جع ر محمد بن جریر 1۴1۲ .ق) .جامع البیان فى تفسیر القرآن .چدداپ اول.
بیروت :دار المعرف .
طریحى ،فخر الدین بن محمددد .)1375 .مدمرع البحررین .مصددحح :س ددینى اشددوهر .
اسمد .تهران :مرتضهی.
طهسى ،محمد بن س ن .التبیان فى تفسیر القرآن .تحقی  :اسمد قصیرعاملى .چاپ اول.
بیروت :دار اسیاءالتراث العربى.
فخر راز  ،محمد بن عمددر 1۴۲0 .ق) .مفراتیح الغیرأل .چدداپ سدده  .بیددروت :دار اسیدداء
التراث العربی.
فراهید  ،خلیل بن اسمد 1۴09 .ق) .کتاّ العین .چاپ دو  .قم :نشر هجرت.
فراء ،ابهزکریا یحیى بن زیدداد .) 1980 .معانى القررآن .تحقید  :اسمددد یهسدد« نجدداتىن
محمدعلى نجارن عبدال تاح اسماعیل شلب .چاپ اول .مصر :دارالمصری .
قرشى ،سید على اکبر .)1377 .تفسیر احسن الحدیث .چاپ سه  .تهران :بنیاد بعثت.

____________ .)1371 .قاموس قرآن .چاپ ششم .تهران :دارالوتب االسعمی .
کلینى ،محمد بن یعقهب بن اسددحاق 1۴07 .ق) .الکرافی .مصددحح :غ ددار  .علددى اکبددرن
آخهند  .محمد .چاپ چهار  .تهران :دار الوتب اإلسعمی .
مجل ى ،محمدباقر بن محمد تقددى 1۴03 .ق) .بحرار األنروار .محق نمصددحح :جمعددى از
محققان .چاپ :دو  .بیروت :دار سیاء التراث العربی.
محمدیان ،بهرا  .م ئهل رو ،ترجم )1381 .ش) .دایرره المعرارف کتراّ مقردس.
تهران :سرخدار.
محمهد ،عبد الحلیم1381 .ش) .فى رحاّ االنبیاء و الرسل .قاهر.،
مشوهر ،محمد جهاد1357 .ش) .فرهنگ تطبیقی عربی با عبانهای سامی و ایرانری.
چاپ اول .تهران :انتشارات بنیاد فرهنت ایران.

مصط ه  ،س ن1۴30 .ق) .التحقیق فى کلمات القرآن الکریم .چاپ سه  .بیددروت –
قاهر - ،لندن :دارالوتب العلمی  .مرکز نشر آثار ععم مصط هی.
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