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و  "النَّبِي أَيها يا"هاي خطاب بررسي تطبيقي تفسير
  كريم قرآندر  "الرَّسول أَيها يا"

 1محمدعلي راغبي

 2محسن دلير

  چكيده
دو مــی تــوان بــه های مختلفی مورد خطاب قرار گرفته که از جمله آنهــا  پیامبر اعظم (ص) در قرآن کریم به صورت

ر دارنــد و . مفسران در اینکه مراد از این دو خطاب چیست، اخــتالف نظــشاره کردخطاب "یا ایها النبی" و "یا ایها الرسول" ا
اند. براساس اصل عدم ترادف، مسلم است که خدای متعال از ذکــر ایــن دو خطــاب، معنــای  نظر درباره آن ارائه کرده پنج

بــا کــه با خطاب دیگر متفــاوت اســت. در ایــن مقالــه  داشتهمعنایی که برای هر خطاب در نظر  خاصی را مورد نظر داشته و
روشــن پــرداختیم،  و نقد فنــی آنهــا یر دو مفسر از مفسران فریقین از این دو خطاببررسی تطبیقی تفس بهروشمند ای  مطالعه
یَُّها یا"که هرگاه در قرآن کریم رسول خدا (ص) با عنوان  شد

َ
 آن" علمــی برتری و اشراف" گرفته، قرار خطاب مورد "النَِّبیُّ  أ

 آن "تبلیغــی حیثیــت" آمــده، "الرسول ایها ای"ه صورت ب خطاب جا هر و بوده توجه مورد است، وحی به وابسته که حضرت
  .است بوده نظر مورد حضرت

  
  قرآن کریم، خطاب، نبی، رسول، اشراف علمی، تبلیغ. کلیدواژه:

   

                                                                                                                   
 ma.raghebi@gmail.com   رشته قرآن و حديث دانشگاه قم دانشيار. 1
 deleer.mohsen@gmail.com   رشته قرآن و حديث دانشگاه قم دانشجوي دكترا .2
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  مقدمه
تفسیر تطبیقی به معنای مقایسه آرای تفسیری و انتخــاب قــول درســت از میــان آنهاســت. 

معنای مراد، به آرای دیگر مفسران نیز عنایــت و به منظور فهم بهتر از قرآن مفسر در تفسیر آیات 
  دارد. 

های آن است (بنــت الشــاطی، کریم، عدم ترادف در میان واژه قرآنیکی از اصول زبانی 
، هم قرآنبه باور مسلمانان، ، زیرا ؛)٢١٢: ١۴٢١؛ فرحات، ٢/٣۶٠: ١۴١۴؛ زرکشی، ٢۵٢: ١٣٧۶

ت و حکمت حکیم اقتضا دارد کــه حکیم است و هم از سوی حکیم برای ما فرستاده شده اس
ای در آن سر نزند کار رود و دو تعبیر مشابه بدون افاده معنی تازهه هر کالمی در جای خاصی ب

گویی و لغوگویی در بر ندارد. بــر اســاس ایــن اصــل، که در غیر این صورت حاصلی جز زیاده
ای مل خصوصیات ویژهرسند، هر یک حاکریم به ظاهر مترادف به نظر می قرآنالفاظی که در 

  ).۴۴: ١٣٨١کند (نجار، هستند که ترادف را از آنها سلب می
و "یــا ایهــا  "یــا ایهــا النبــی"هــای شود که خدای متعال از ذکر خطــاببنابراین، روشن می

، معنای خاصی را مورد نظر داشته است و نیز معنایی که برای هر خطاب در نظر بــوده، الرسول"
  است. با خطاب دیگر متفاوت
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روشــمند و تطبیقــی، تفســیر دو مفســر از مفســران  ای در این مقاله تالش شــده بــا مطالعــه
مــراد از کــاربرد هــر یــک از دو خطــاب کــه در فریقین درباره این دو خطــاب بررســی شــود و 

  کریم است، تبیین شود. قرآن خصوص پیامبر خدا (ص) در

  قرآنو كاربرد آن در  خطاب
شخص یا گروهی به سوی شخص یا گروه دیگــر رو کــرده و بــه  در هر زبانی برای اینکه

سخن ایشان توجه کنند و سخن مورد نظر در ایشان تــأثیر کنــد، از شــیوه نــدا و خطــاب کــردن 
از ایــن شــیوه  قــرآن). در ۵/۵١: ١۴٢٢؛ ابــن یعــیش، ١/٣٢٩تا: شود (ابن سراج، بیاستفاده می

لــب، مخاطــب مــورد نــدا قــرار گرفتــه اســت کالمی استفاده شده و پیش از بیان برخــی از مطا
: ١۴١٠اند (زرکشی، نوع دسته بندی کرده ٣۴ را به  قرآن ). خطاب های١٣٩: ١٣٨۴(حریری، 

) کــه چهــار نــوع از آنهــا ویــژه رســول اکــرم (ص) ٢٠-٢/٢۵: ١۴٢١؛ سیوطی، ٣۴٩ – ٢/٣٧۴
  ها عبارتند از:است. این خطاب

هــایی مــی تــوان بــه  کاربردترین چنین خطــابخطاب با فعل امر یا نهی مخاطب. از پر  -١
فعل امر "قل" اشاره کرد که بیش از سیصد بار در قــرآن تکــرار شــده اســت کــه برخــی از آنهــا 

، ١۵٨ و ٩١ و ۶۴و  ١٩، االنعــام/١٧۶و  ١٢٧، النســاء/٢۶عمــران/ ، آل٢١٩عبارتنــد از: البقــرة/
  .٢١، و یونس/١٠۵ و ۶۴، التوبة/١، االنفال/١٩۵االعراف/
  ).٧۶(یس/ » ... فال یحزنک قولهم«خطاب با فعل نهی غایب، مانند  -٢
خطاب با ضمیر مخاطب مثل خطاب موجود در آیه اول سوره کوثر و آیه دوم ســوره  -٣

  قلم.
هــای خطاب با اوصاف ویژه آن حضرت، مثــل خطــاب موجــود در آیــات اول ســوره -۴

  ).٨٨: ١٣٨٧مزمل و مدثر و آیه اول سوره احزاب (شریفی، 
های گروه چهارم، خطاب "یا ایهــا النبــی" و "یــا ایهــا الرســول" اســت کــه از جمله خطاب

کریم به  قرآنهای مدنی و تنها در سوره) ١/٢۴٩: ٢٠٠۴الحفنی، اولی، سیزده و دومی، دو بار (
انــد شــده آغــاز"یــا ایهــا النبــی"  های تحریم، طالق و احزاب که با خطــابکار رفته، مثل سوره
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دهد کــه در میــان پیــامبران خــدا، کــس نشان می قرآن). مطالعه آیات ٨/٧۶ :١٣۵٩(مطهری، 
دیگری غیر از آن حضرت (ص) با چنین عناوینی مورد خطاب قرار نگرفته (محسنی رکاوندی، 

). البته باید به این نکته اشاره کنیم که این خطاب یک بار به صورت جمــع "یــا ایهــا ۴۵: ١٣٨۶
جمع پیامبران به کار رفته و مخاطب آن متوجــه یــک پیــامبر خــاص ) برای ۵١الرسل" (مؤمنون/

  نیست.

  نظر مفسران و نقد آنها
به فارسی دو خطاب "یا ایها النبی" و "یا ایهــا الرســول" بــه یــک معنــا،  قرآن هایدر ترجمه

هــای یــا ایهــا ، ولی مفسران در پاسخ به پرسش که: "تفسیر خطاب1یعنی "ای پیامبر" آمده است
اند. ایــن نظــرات را یا ایها الرسول در آیات قرآن چیست؟" نظرات مختلفی را طرح کرده النبی و

  توان در شش گروه دسته بندی کرد:می
این نوع خطاب به رسول گرامی اسالم (ص) بــرای بزرگداشــت آن حضــرت (ص) و  -١

: ١٣۶٠نیز آموزش چگونگی ســخن گفــتن بــا رســول خــدا (ص) بــه بنــدگان اســت (طبرســی، 
٢۵/١٣١.(  

مــورد نــدا قــرار نــداده،  محمــد" "یا کریم آن حضرت را به صورت قرآنخدای متعال در 
َهــا یــا" برای تعظیم و بزرگداشت، آن حضرت را به صورت بلکه یُّ

َ
ِبــيُّ أ َهــا یــا" و "النَّ یُّ

َ
ُســوُل  أ  "الرَّ

  ).٢/٣۵٧: ١۴١٠خطاب کرده که این عنوان مخصوص آن حضرت است (زرکشی، 

                                                                                                                   
 "يا ايها النبي"شود كه ميان ترجمه خطاب ترجمه، مواردي بسيار نادري يافت مي 24هاي مختلف قرآن، از در مراجعه به ترجمه - 1

اق آنها يك تعبير از اين دو خطاب در ترجمه آمده است؛ در آنها تفاوتي وجود داشته باشد، بلكه در قريب به اتف "يا ايها الرسول"و 
اي، انصاريان، بروجـردي، پاينـده، پورجـوادي، خسـروي، خواجـوي، فارسـي، طـاهري،        هاي آيتي، ارفع، اشرفي، الهي قمشهترجمه

ه اين دو خطاب آمـده  فوالدوند، فيض االسالم، كاويانپور، گرمارودي، مجتبوي، مصباح زاده و انصاري، تعابير مشتركي براي ترجم
از  "يا ايها النبـي ") براي خطاب 12است. در ترجمه شعراني نيز تعبير مشتركي براي هر دو خطاب آمده و تنها در يك آيه (ممتحنه/

بـه   "يـا ايهـا الرسـول   "سوره مائـده خطـاب    41هاي مشكيني، حلبي و مكارم در آيه استفاده شده است. در ترجمه "اي نبي"عبارت 
و " اي پيامبر"همين سوره در دو ترجمه مكارم و حلبي به صورت  67ترجمه شده، ولي همين خطاب در آيه  "فرستاده اي"صورت 

 تنها در تفسير مشكيني است كه به طور يكسان ترجمه شده است.
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َها یا"ب خداوند با خطا -٢ یُّ
َ
ِبيُّ أ َها یا" و "النَّ یُّ

َ
ُسوُل  أ های مدنی، کمال اقتدار در سوره "الرَّ

  و عظمت ریاست جامعه مسلمین و حکومت اسالم، یعنی پیامبر (ص) را نشان می دهد.
َها یا"های خطاب یُّ

َ
ل أ مِّ َها یا" و "الُمزَّ یُّ

َ
ر أ ثِّ خطاب روزهای تنهــایی و نگرانــی پیــامبر  "الُمدَّ

َها یا"های ص) و خطاب( یُّ
َ
ِبيُّ أ َها یا" و "النَّ یُّ

َ
ُسوُل  أ خطاب روزهای اقتدار و عظمــت پیــامبر  "الرَّ

  ).٩٠: ١٣٨٧(شریفی، اسالم (ص) هستند 
توانند قابل پذیرش باشند، ولــی مخصــوص یکــی از نقد: اگرچه این دو نظر از جهتی می

  ر معنایی ویژه خود را به همراه دارد.دو عنوان نیستند، در صورتی که کاربرد هر عنوان با
های بدون امر و های همراه با امر و نهی، با بکار گیری عنوان "نبی" و خطابخطاب -٣
  ).٢٧٧-٢٧٩تا: کار گیری عنوان "رسول" به کار رفته است (بقاعی، بیه نهی با ب

) ٢٩ /فــتح(» محمــد رســول اللــه والــذین معــه«های بدون امر و نهی به آیه برای خطاب
) ١ احــزاب/( »یا أیها النبي اتــق اللــه«های دارای امر و نهی آیات استشهاد شده و برای خطاب

 »یا أیها النبــي إذا طلقــتم النســاء« ؛ )۶۵ /األنفال( »یا أیها النبي حرض المؤمنین علی القتال«؛
ا النبــي جاهــد یــا أیهــ« )،١ / التحــریم(» یا أیها النبي لم تحرم ما أحل الله لك«و  )١ /الطالق(

را  )١٢ / الممتحنــة:( »یا أیهــا النبــي إذا جــاءك المؤمنــات« )،٧٣ /التوبة( »الکفار والمنافقین
  اند.شاهد آورده

کند، چون در کــل نقد: بررسی آیاتی که شامل این عناوین هستند، نظر فوق را تأیید نمی
ه اســت و اگرچــه در یکــی، تنها در دو مورد در سوره مائده، خطاب "یا ایها الرســول" آمــد قرآن

خطاب، تسلیت دهنده و در دیگری خطاب، هدایت بخش است، ولــی در هــر دو مــورد امــر و 
  فرماید:کریم می قرآن نهی وجود دارد. خدای متعال در

َها یا« یُّ
َ
ُسوُل  أ ذیَن  َیْحُزْنَك  ال الرَّ َهــا یــا«). و ۴١ / (مائدة »اْلُکْفرِ  ِفي ُیساِرُعوَن  الَّ یُّ

َ
ُســ أ  وُل الرَّ

ْغ  ْنِزَل  ما َبلِّ
ُ
َك  ِمْن  ِإَلْیَك  أ ْغَت  َفما َتْفَعْل  َلْم  ِإْن  َو  َربِّ هُ  َو  ِرساَلَتهُ  َبلَّ اِس  ِمَن  َیْعِصُمَك  اللَّ  /: (مائــدة »النَّ

۶٧.( 

  اختصاص مذکور به خطاب "یا ایها النبی" اختصاص درستی نیست. ،بنابر این
یُّ «گروهی از مفسران با توجه به آیات  -۴

َ
ُه َلَك یا أ َحلَّ اللَّ

َ
ُم ما أ ِبيُّ ِلَم ُتَحرِّ َهــا "و  "َها النَّ یُّ

َ
یا أ
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َك  ْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربِّ
ُ
ْغ ما أ ُسوُل َبلِّ هایی را که متوجه پیامبر اکــرم (ص) شــده، موضوع خطاب  »الرَّ

انــد کــه آن حضــرت (ص) در موضــوعات به شخصی و عمومی تقســیم کــرده و معتقــد شــده
ن "نبی" و در موضوعات عمومی با عنوان "رسول" مورد خطاب قرار گرفته است شخصی با عنوا

). این نظر به آیت الله جوادی ٢/٢٠١: ١۴٢٠شرف الدین،  ؛۵۵٢ – ١٩/۵۵٣: ١۴١٧(طباطبایی، 
  ).۴۶: ١٣٨۶آملی نیز نسبت داده شده است (محسنی رکاوندی، 

خطــابی شخصــی اســت، امکــان  آیــه، ١٣های "یا ایها النبی" در نقد: اگر بپذیریم خطاب
های "یا ایها الرسول" در دو خطاب قرآنی مــذکور عمــومی هســتند. ندارد قبول کنیم که خطاب

هایی شامل مطالب عمومی به شــمار افزون بر این، اگر دو آیه متضمن "یا ایها الرسول" را خطاب
 یــا«)، ۶۵ /األنفــال( »یا أیها النبي حرض المؤمنین علی القتال«آوریم، مناسب است که آیات 

َها یُّ
َ
ِبيُّ أ ْیدیُکْم   في ِلَمْن  ُقْل  النَّ

َ
ْسری ِمَن  أ

َ
 »یــا أیهــا النبــي إذا طلقــتم النســاء") و ٧٠ / ( انفال "اْأل

هایی عمومی بدانیم. زیرا از نظر صیغه امر بودن، تفاوتی میان "بّلغ" و ) را هم خطاب١ /الطالق(
ْقُتُم" وج "حرض" و "قل" و "ِإذا   تفاوت ذکر شده جایگاه قرآنی ندارد. ،ود ندارد. بنابر اینَطلَّ

چنانکه از  نظریه عدم عمومیت آن نقل شده است؛به این  معتقدانقابل توجه است که از 
گاهی در برخی آیات که در مقام تشریع عام است، خطاب "یا ایهــا النبــی" «سیوطی نقل شده: 
ایشان در مقام توجیه این عدم عمومیت به  .)۴۶: ١٣٨۶(محسنی رکاوندی، » به کار رفته است

  اند.وجود قرینه در چنین مواردی استناد کرده
هرگاه رسول خدا (ص) با عنوان "یا ایها النبی" مورد خطاب قرار گیرد، مقصــود از آن  -۵

پیامبر خدا (ص) و گروه مؤمنان و همه مسلمانان است و هرگاه با عنوان "یا ایهــا الرســول" مــورد 
: ٢٠٠۴الحفنــی، (رار گرفته باشد، شخص رسول خدا (ص) به تنهایی مورد نظر اســت خطاب ق

١/٢۴٩.(  
"یا ایهــا الرســول" خطاب به صورت  قرآننقد: اشکالی در این سخن نیست که هر جا در 

آمده، متوجه شخص رسول خدا (ص) است، ولی عمومیت این نظر را که هــر جــا خطــاب بــه 
تــوان صود از آن پیامبر خدا (ص) و همه مســلمانان اســت، نمــیصورت "یا ایها النبی" آمده، مق

َها یا«زیرا در آیاتی چون  ،پذیرفت یُّ
َ
ِبيُّ أ ا النَّ ْرَسْلناَك  ِإنَّ

َ
راً  َو  شاِهداً  أ  )،۴۵ / (احــزاب »َنذیراً  َو  ُمَبشِّ
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َها یا« یُّ
َ
ِبي أ َ◌ْزَواِجَك  ُقل    النَّ نْ  اْلَحَیوةَ  ُتِرْدَن  ُکنُتنَّ  ِإن ّألِ ْعُکنَّ    َفَتَعــاَلیْن  ِزیَنَتَها َو  َیاالدُّ َمــتِّ

ُ
ْحُکنَّ  َو  أ َســرِّ

ُ
 أ

َهــا یا«)، و ٢٨ / (احزاب »َجِمیال َسَراًحا یُّ
َ
ِبــيُّ أ  َو  َفبــاِیْعُهنَّ  ُیباِیْعَنــَك... اْلُمْؤِمنــاُت  جــاَءَك  ِإذا النَّ

هَ  َلُهنَّ  اْسَتْغِفْر    خدا (ص) است. ) مسّلمًا مقصود به مخاطب شخص رسول١٢ /(ممتحنة »اللَّ
َها یا"خطاب  -۶ یُّ

َ
ِبيُّ أ   به علم رسول خدا (ص) به اسرار تحلیل و تحــریم اشــاره دارد "النَّ

َها یا") و خطاب ١۴/۴۶٨: ١٩٩٨؛ طنطاوی، ٩/٢۶۶: ١۴١٨(قاسمی،  یُّ
َ
سول أ اشــاره اســت  "الرَّ

، به اینکه رسول بودن آن حضرت، دلیــل وجــوب عمــل بــه دســتورات تبلیغــی اوســت (قاســمی
١۴١٨ :۴/١٩٢(.  

این نظر بر پایه معنای لغوی دو واژه "نبی" و "رســول" اســتوار اســت و شــواهدی بــرای آن 
  توان ذکر کرد که جا دارد مورد بررسی قرار گیرند.می

َهــا یــا"نقد: برخی از معانی لغوی این دو واژه با معنای ذکر شده برای خطــاب  یُّ
َ
ِبــيُّ أ  "النَّ

ال، باید سوال کرد که: آیا اگر "نبی" دســتوری بدهــد، عمــل بــه آن سازگار نیستند و در عین ح
  واجب نیست؟

با توجه به دالیل و نقدهای ذکر شده، الزم است معنای دو واژه "نبی" و "رســول" از نظــر 
گیــری در رد یــا لغوی، کاربرد قرآنی و در روایات و اصطالح کالمی روشــن شــود، تــا تصــمیم

  پایه علمی استوار باشد.پذیرش نظر ششم روشمند و بر  

  مفهوم لغوي نبي و رسول
از نظر لغوی واژه "نبی" یا از "نبوۀ" و "نباوۀ" به معنای "ارتفاع" و "بلندی زمین" گرفته شده 
که در این صورت معنای آن اشراف و برتری آن حضرت (ص) بر دیگــر خالیــق اســت و یــا از 

" به معنای "خبر" مشتق شده است (
َ
نَبأ
َ
 أ
َ
). این واژه که بر وزن فعیل ١/١۶٣: ١۴١۴ابن منظور، "َنَبأ

  است، اگر از ریشه "نبأ" گرفته شده، ممکن است دارای یکی از دو معنا باشد:
-معنای فاعلی که مراد از آن "خبر دهنده" است، زیرا "نبی" از جانب خدا خبر می -الف

ْئ «دهد؛ مثل:  نِّي ِعباِدي َنبِّ
َ
َنا أ

َ
ِحی اْلَغُفوُر  أ به بندگان من خبــر ده کــه فقــط مــنم غفــور و ( »ُم الرَّ

  .)۴٩حجر/) (رحیم



 3 ياپي، شماره پ1395بهار و تابستان  ـ اول سال دوم  شماره: دانشگاه قم ةنام دوفصل

 

 
ژپوش

طی ی ر 

١٨٨

 خــدا جانــب از بــه "نبــی" است، زیرا شده" داده "خبر مفعولی که مراد از آن معنای -ب 
ِنيَ«: مثل شود،مي داده خبر

َ
أ  خبــر بــه مــن خبیــر و علیم خدای ).٣(تحریم/ »اْلَخِبیُر  اْلَعِلیُم  َنبَّ

  داد.
 اســت، فــاعلی معنــای مجید، قرآن در این واژه از مراد اور هستند کهشناسان بر این بلغت

(قرشــی،  اند کرده معنی الله" عن "المخِبر الموارد اقرب و  مصباح  قاموس، ،صحاح در آن را لذا
١۴٧/٨: ١٢.(   

شــود کــه بــرای بندی نظرهای طرح شده در آنها، روشــن مــیها و جمعنامهبا مطالعه لغت
  .) ٣/٩١ : ١۴١٢قریشی،  شده ذکر شده است ( آور و فرستاده نای پیامواژه "رسول" دو مع

  قرآنكاربرد نبي و رسول در 
-بــار و واژه "رســول" و هــم ٨٠...  هــای آن بــه صــورت جمــع وخانوادهواژه "نبی" و هم

-کریم تکــرار شــده قرآنبار در  ٣۶٨...  های آن، مثل "مرسل" و نیز به صورت جمع وخانواده

تکرار شده و تنها برای پیامبر گرامــی  قرآنبار در  ٢٩اژه "النبی" یعنی به صورت معرفه، اند، اما و 
کــریم قــرآن بــار در  ۵١اسالم (ص) به کار رفته، در صورتی که واژه "الرسول" به صورت معرفه 

کار رفته است که این کاربردها اختصاص به پیامبر گرامی اسالم (ص) ندارد و در سه مورد، ه ب
سوره طــه و  ٩۶سوره یوسف برای فرستاده فرعون به نزد حضرت یوسف (ع) و آیه  ۵٠یه یعنی آ

  کار رفته است.ه سوره مزمل برای حضرت موسی (ع)  ب ١۶
دهد که ایــن دو واژه متــرادف ، نشان میقرآنهای "نبی" و "رسول" در بررسی کاربرد واژه

ی لغوی "رسول" که پیش از این بیان شــد، کریم، از دو معناقرآن نیستند، زیرا واژه "الرسول" در 
کار رفته، چه فرستاده خدا و چه فرستاده شخص دیگر، ولــی ه در معنای مطلق فرستاده شده، ب

واژه "نبی" تنها برای پیامبران خدا و به صورت "النبی" یعنی معرفه، تنها برای رسول گرامی اسالم 
  است. (ص) به کار رفته

ا«ه ویژگی "نبی" نزول وحی بر اوست: کند ککریم تصریح می قرآن ْوَحْینا ِإنَّ
َ
 َکمــا ِإَلْیَك  أ

ْوَحْینا
َ
یَن  َو  ُنوٍح   ِإلی أ ِبیِّ ْوَحْینا َو  َبْعِدِه  ِمْن  النَّ

َ
ْسباِط  َو  َیْعُقوَب  َو  ِإْسحاَق  َو  ِإْسماعیَل  َو  ِإْبراهیَم   ِإلی أ

َ
 اْأل
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وَب  َو   عیسی َو  یُّ
َ
 همــان کــردیم، وحــی تو به ما(  »َزُبوراً  داُوَد  آَتْینا َو  ماَن ُسَلیْ  َو  هاُروَن  َو  ُیوُنَس  َو  أ

 و یعقــوب و اسحاق و اسماعیل و ابراهیم به و کردیم وحی او از پس پیامبران و نوح به که گونه
 نمــودیم وحــی نیز سلیمان و هارون و یونس و ایوب و عیسی و -  نبوتشان مقام دارای - نوادگان

  ).١۶٣ / لنساء(ا )دادیم زبور داود، به و
و کتــاب  -بّینــات  -هــای پیــامبری کریم، ویژگی رسوالن الهی را، همراهی با نشانه قرآن

ْرَسْلَنا َلَقْد «کند: الهی اعالم می
َ
َناِت  ُرُسَلَنا أ نَزْلَنــا َو  ِباْلَبیِّ

َ
 مــا همانــا( »اْلِمیــَزان اْلِکَتــاَب َو  َمَعُهــُم  أ

 -تشــخیص حــق از باطــل  -و میــزان  کتــاب آنان با و فرستادیم روشن دالیل با را خود پیامبران
  ).٢۵ / (الحدید )کردیم نازل

توان اشتراک و افتراق معنای این دو واژه را در کاربرد قرآنی، نزول وحی بــه بنابر این، می
عنوان اشتراک و همراهی و عدم همراهی نشانه پیامبری و کتاب آسمانی و معیار تشخیص حق 

  "نبی" دانست.از باطل در "رسول" و 

  مفهوم نبي و رسول در احاديث
تفاوت معنــایی دو واژه و دو اصــطالح قرآنــی "رســول" و "نبــی" از ســوی اصــحاب ائمــه 
معصومین (ع) نیز مورد توجه بوده و افرادی همچــون محمــد بــن علــی بــن نعمــان معــروف بــه 

معاویــه العجلــی از ابوجعفر االحول و مشهور به مؤمن طاق و زراره از امــام بــاقر(ع)، بریــد بــن 
انــد کــه امامان باقر و صادق (ع) و حسن بن عباس معروفی از امام رضا (ع) در این باره پرسیده

-٢/٢٩٢ب: ، ١۴٠۴مجلســی، انــد (روایات نقل شده از برخــی از آنهــا صــحیح ارزیــابی شــده
افت وحی بر اشتراک "نبی" و "رسول" در دری )السالمعلیهم(). در این روایات، ائمه اطهار ٢٨٧

انــد. از ایــن روایــات و تمایز آن بزرگان را در چگونگی دریافت وحی تبیــین کــرده تمرکز کرده
  کند:شود که "نبی" سه گونه وحی دریافت میچنین برداشت می

بیند، مثل رؤیــای حضــرت ابــراهیم و هماننــد رســول فرشته وحی را در خواب می -الف 
  خدا (ص) پیش از بعثت؛

  بیند؛شنود، ولی او را نمیری صدای فرشته وحی را میگاهی در بیدا -ب
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  شنود.بیند، ولی صدایش را نمیگاهی فرشته وحی را در بیداری می -ج
بیند و صدای او را در حالی که "رسول" فرشته وحی را هم در خواب و هم در بیداری می

بــاب  ١٧۶ - ١/١٧٧: ١٣۶۵تواند با فرشــته وحــی ســخن بگویــد (کلینــی، شنود و او نیز میمی
 َلَقــْد  َو "آمده است:  قرآنالفرق بین الرسول و النبی)؛ کما اینکه درباره حضرت ابراهیم (ع) در 

) که نشان دهنده مشاهده فرشــته ۶٩(هود/ "َسالٌم  قاَل  َسالماً  قاُلوا  ِباْلُبْشری ِإْبراِهیَم  ُرُسُلنا جاَءْت 
در این آیه در زمانی بــود کــه حضــرت  سخنی رسول با فرشته است، زیرا جریان ذکر شده و هم

  ابراهیم (ع) در سن باال بودند و مقام رسالت داشتند.

  بندي مفهوم دو واژه در كاربرد قرآني و رواييجمع
ســازد کــه در کریم و روایات روشــن مــی قرآنبررسی کاربرد دو واژه "نبی" و "رسول" در 

ولی در کاربرد روایــی، مفــوم واژه "نبــی"  کاربرد قرآنی، مفهوم واژه "رسول" اعم از "نبی" است،
که  -با تعداد رسوالن  -نفر  ١٢۴٠٠٠یعنی  -اعم از "رسول" است؛ کما اینکه مقایسه تعداد انبیا 

کنــد (مجلســی، ایــن اعــم بــودن را تأییــد مــی -تــن اعــالم شــده اســت  ١١٣در روایــات تنهــا 
  ). ١١/٣٢: /الف١۴٠۴

و روایات، قرآن رسد که مفهوم این دو واژه از دیدگاه در بدو امر با این مقایسه، به نظر می
شود که مفهوم آنها در کاربرد قرآنی و روایی از دو که با دقت روشن می. در حالی تعارض دارد

در کاربرد قرآنی، جهــت لغــوی ایــن دو واژه مــورد توجــه بــوده، در زیرا،  جهت متفاوت است؛
و واژه مورد نظــر اســت و جهــت ارتبــاطی "نبــی" و حالی که در کاربرد روایی، مقام الهی این د

  "رسول" با وحی الهی تبیین شده است.
طور که صحیح است، بایــد تعریــف موجــود در روایــات بــه عنــوان تبیــین بنابر این، همان

تــوان کــریم نیــز مــی قــرآنشمار آیــد، همــان گونــه کــه در ه کریم آمده، ب قرآن کننده آنچه در
کریم و روایات دید، زیرا چنانکه گفته شــد، ویژگــی  قرآنشده در  هماهنگی میان تعریف ارائه

"نبی" در دیدگاه قرآنی ارتباط با وحی اســت و در روایــات نــزول وحــی الهــی بــر "نبــی" تأییــد و 
چگونگی آن توضیح داده شده کــه محــدودتر از "رســول" اســت. ایــن گســتره نــزول وحــی بــر 
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 قرآن باشد، تشریح همان ویژگی است که در" میتر از وحی نازل شده بر "نبی"رسول" که کامل
کریم به رسوالن الهی اختصاص یافته؛ یعنی نشانه پیامبری، کتــاب آســمانی و معیــار تشــخیص 

  حق از باطل.

  مفهوم اصطالحي نبي و رسول  
های مختلفــی طــرح شــده در علم کالم، درباره مفهوم اصطالحی "نبی" و "رسول" نظریه

توان روایــی "نبی" و "رسول" از سه دیدگاه لغوی، قرآنی و روایی، میکه با مشخص شدن معنای 
های اصطالحی ذکر شده بــرای "نبــی" و "رســول" از نظــر ها را ارزیابی کرد. تعریفاین تعریف

ها دالیلی نوع مأموریت ذکر شده برای آنها به سه دسته قابل تقسیم هستند. قائالن به این تعریف
  گیرند.اند که در ادامه مورد بررسی قرار میکرده برای هر یک از آنها ذکر

  بررسي و نقد نظر نخست 
 ١۴٣: ١٣۵٢(طیــب،  است گروهی بر این باورند که "نبی" تنها برای خودش مبعوث شده

پس ممکن است برخی رسوالن قبًال نبی بــوده باشــند و برخــی پــیش از رســالت نبــی  ). ١۴٢ -
بی" نیست، بلکه مقــام بــاالتری یافتــه اســت و اطــالق نباشند، ولی هر کس رسول شد، دیگر "ن

یعنی خبیر که از ریشه نبــأ بــه  -تر به او صحیح نیست. طیب به معنای لغوی این واژه مقام پایین
  است:استناد کرده و برای نظر خویش دو شاهد آورده -معنای خبر گرفته شده 

، »م بــین المــاء و الطــینکنــت نبیــًا و آد«در ســخن  پیــامبر اکــرم (ص) کــه فرمــود:  -١
حدیث پیامبری نیست، بلکه همان خبیر بــودن از جانــب حــق  پیداست که مراد از نبوت در این

  باشد.     تعالی می
پیامبر اکرم (ص) قبل از بعثت، تابع احدی از انبیای سلف نبــوده، بلکــه بــه شــریعت  -٢

، در صــورتی کــه مخبــر و کرده؛ بنابر این، آن حضرت، پیش از بعثت نبــی بــودهخود عمل می
  رسول نبوده است (طیب، همانجا).

نقد اول: شواهد ذکر شده به نفع نظر نخست، اعم از این هستند که نبی مأمور تبلیغ شده 
  رساند.یا نشده باشد و انحصار معنای نبی را در کسی که فقط برای خودش مبعوث شده، نمی
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 َو «فرمایــد: هســتند. خــدای متعــال مــیناسازگار  قرآن نخست، با آیات نقد دوم: دو نظر
هُ   ُموسی اْلِکتاِب  ِفي اْذُکْر  ا َرُسوًال  کاَن  َو  ُمْخَلصاً  کاَن  ِإنَّ  در این آیــه از حضــرت ).۵١(مریم/ »َنِبیًّ
"نبی" یاد شده است. در حالی کــه اگــر معنــای  هم با عنوان و با عنوان "رسول" هم (ع)، موسی

یش بــود، آوردن ایــن دو عنــوان در کنــار هــم معنــایی "نبی" مطلق یا شخص مبعوث بــرای خــو 
   کرد و آوردن واژه "نبی" زائد و مخل بالغت بود.نداشت و عنوان "رسول" کفایت می

معنــاي  و شودمی عام به خاص از ترقی بر حمل کاربرد در آیه، اگر کسی بگوید که این
شــود کــه آیــه در اسخ گفته مــیشد، در پ "رسول" بعداً  بود و "نبی" موسی، اول که است این آیه
تناسب ندارد. همچنــین آیــه  با مدح - ترقی از خاص به عام –است و چنین مفهومی  مدح مقام

ْرَسْلنا ما َو «
َ
) شاهد این مدعاســت کــه در یــک جملــه ۵١(حج/ »َنِبيٍّ ال َو  َرُسوٍل  ِمْن  َقْبِلَك  ِمْن  أ

مرسل به شمار آورده اســت (طباطبــایی، هم "رسول" و "نبی" را ذکر کرده و هر دو را فرستاده و 
  ). بنابر این، نظر نخست قابل پذیرش نیست.٢/١۴٠: ١۴١٧

  بررسي و نقد نظر دوم 
 ).٢/٢٠٩: ١۴١٧گروهی بر این باور هستند که مطلق مبعوث را "نبی" گویند (طباطبــایی، 

 ستند.پس هر رسولی در عین رسالت، "نبی" نیز هست و این دو مقام عموم و خصوص مطلق ه
  :استذکر کردهعالمه آیات زیر را به عنوان شاهد نظر خویش 

ْرَسْلنا ما َو « -١
َ
 ). خدای متعال بــرای دو عنــوان۵٢(حج/ »َنِبيٍّ ال َو  َرُسوٍل  ِمْن  َقْبِلَك  ِمْن  أ

و مأمور به تبلیغ خوانده است (طباطبایی،  مرسل را دو هر و آورده" ارسلنا" تعبیر "نبی" و "رسول"
نیســتند (قرشــی،  خبــر حامــل فقــط دارنــد و رســالت دهد انبیا هم) که نشان می٢/٢٠٩: ١۴١٧
١۴٧/٨: ١٢.(  

هُ  َفَبَعَث « -٢ یَن  اللَّ ِبیِّ ِریَن  النَّ "نبــي"  مبعــوثین، ). در این آیه همه٣١٢(بقره/ »ُمْنِذِریَن  َو  ُمَبشِّ
  ).٢/٢١٠: ١۴١٧اند (طباطبایی، خوانده شده

هِ  َرُسوَل  لِکْن  َو « -٣ یَن  خاَتَم  َو  اللَّ ِبیِّ  هم ،(ص) اسالم در این آیه پیامبر ).۴٠(احزاب/ »النَّ
  ).٢/٢١٠: ١۴١٧خوانده شده است (طباطبایی،  نبی هم و رسول



 ميدر قرآن كر "يا أَيها الرَّسول"و  "يا أَيها النَّبِي" يخطابها ريتفس يقيتطب يبررس  

 

 
ژپوش

طی ی ر 

١٩٣

نقد: اگرچه آیات ذکر شده، شاهد خوبی برای نظر دوم هستند، ولی ایــن اشــکال وجــود 
روایات شاهد نظــر نخســت مثــل  .دارد که اگر این نظر را بپذیریم مطلق مبعوث را "نبی" گویند

هنــوز گــل بــود و  (ع) در هنگامی کــه حضــرت آدم (ص) روایت پیامبر بودن، حضرت محمد
یعنــی در ؛ عمل آن حضرت (ص) پیش از بعثت به شریعت خویش، توجیهی پیدا نخواهند کرد

زمانی که حضرت آدم هنوز پدید نیامده بود، تبلیــغ معنــا نداشــت و اگــر آن حضــرت پــیش از 
ت، نبی بوده، از نظر تاریخی بدیهی است که در آن زمان، آن حضــرت کــار تبلیغــی انجــام بعث
  داده است. بنابر این، نظر دوم نیز همانند نظر نخست، نظری کامل و صحیح نیست.نمی

  بررسي و نقد نظر سوم
گویند: "رسول" و "نبی" هر دو فرستاده خدا به سوی مــردم هســتند قائالن به نظر سوم می

حاشیه) و تفاوت آنها در این است که "نبی" برانگیخته شده تا بــه مــردم  ٢٨٢: ١٣٨١لصی، (خا
گــاه اســت و رســول بــا  اخبار غیبی که نزد خود دارد، خبر دهد؛ زیرا از آنچه نــزد خداســت، آ

). این ٢/١۴٠: ١۴١٧رسالتی ویژه و افزون بر اصل اخبار پیامبری فرستاده شده است (طباطبایی، 
  کند، از جمله آیات:تأیید می قرآنات معنا را آی
ةٍ  ِلُکلِّ  َو « مَّ

ُ
 پــس دارد، رســولی امتــی هــر( »ِباْلِقْسِط  َبْیَنُهْم  ُقِضيَ َرُسوُلُهْم  جاءَ  َفِإذا َرُسوٌل  أ

 داوری وانصــاف عــدالت بــه میانشــان در آید، سویشان به -  قیامت در - پیامبرشان که هنگامی
  .)۴٧) (یونس/تگرف نخواهند قرار ستم مورد و شود

ا ما« بیَن  ُکنَّ ی ُمَعذِّ  )کنــیمنمــی عــذاب بفرســتیم، رسولی اینکه بدون ما» (َرُسوالً  َنْبَعَث  َحتَّ
  .)١۵(اإلسراء/

بنابر این، نبی کسی است که برای مردم صالح دنیا و آخرت ایشان و اصول و فروع دیــن 
لــی رســول دارای و  ،کندن میرا به اقتضای عنایت الهی برای هدایت مردم به سوی سعادت تبیی

شامل اتمام حجتی که مخالفت با آن هالکت یا عذاب یــا امثــال آن را در  ای استرسالت ویژه
  ).٢/١۴٠: ١۴١٧پی دارد (طباطبایی، 

نظر سوم، مقتضای جمع میان دالیل دو نظر نخست و دوم است. زیرا واژه "نبی" ناظر بــه 
مبر و واژه "رسول" نــاظر بــه ابــالغ وحــی الهــی و ارتباط شخص با وحی الهی و وجهه علمی پیا
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رسد؛ همچنین پذیرش نظر سوم، مشکلی را که پذیرش نظر نخست در علمی است که به او می
ا َرُسوًال  کاَن  َو «: معنای آیه  دو کــریم، مــراد از قــرآنکنــد؛ زیــرا در آورد، حل مــیپدید می »َنِبیًّ

خود تغییــر  لغوی از معنای که اسمی دو نه است، آنها لغوی "نبی" همان معنای و "رسول" کلمه
 معارف و خدا آیات از خبر با رسولی او شود:می چنین این آیه معنای نتیجه درد. باشن داده معنا

  ).٢/١۴٠: ١۴١٧او بود (طباطبایی، 
این نظر، با داشتن شواهد قرآنی و روایی و نیز هماهنگی با معنای لغوی، به عنــوان معنــای 

  و قابل پذیرش است. ه صحت نزدیکاصطالحی، ب

  گيرينتيجه 
توان نتیجه گرفت که در کاربرد قرآنی، "نبی" و "رسول" از آنچه در این مقاله بیان شد، می

گاهی یافته از سوی خدا و فرستاده او هستند، ولی رسول دارای رسالت ویژه ای اســت، هر دو آ
  یا امثال آن را در پی دارد.شامل اتمام حجتی که مخالفت با آن هالکت یا عذاب 

َهــا یــا"کریم بــا عنــوان  قرآن(ص)، در  حضرت خاتم االنبیابر این اساس، هرگاه  یُّ
َ
ِبــيُّ أ  "النَّ

مورد خطاب قرار گرفته باشد، "اشراف و برتری علمی" آن حضرت (ص) مورد توجه بوده است 
ی خدا که به وســیله علــم و خدای متعال خواسته بفرماید: "ای خبر گیرنده و خبر دهنده از سو 

الهی نسبت به دیگران برتــری و اشــراف داری" و بــه اختصــار بــه کــارگیری ترکیــب "ای پیــامبر 
آمــده، "حیثیــت تبلیغــی" آن حضــرت از  "یــا ایهــا الرســول"هر جا خطاب به صورت برجسته" و 

 اده"جهت فرستاده بودن، مورد نظر بــوده و بــه اختصــار بــه کــارگیری ترکیــب "ای پیــامبر فرســت
  .شایسته است

  كتابنامه
 کریم.قرآن 

 .سروش تهران: انتشارات .قرآن ترجمه ).١٣٧۴المحمد. ( عبد آیتی، .١

 . تحقیق: عبدالحسین الفتلی. بیروت: مؤسسة الرسالة.االصول فی النحو تا).ابن سراج، محمد بن السری. (بی .٢

 ونس: الدار التونسیۀ للنشر.. تالتحریر و التنویرم).  ١٩٨۴ابن عاشور، محمد بن طاهر تونسی. ( .٣
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 و النشــر و للطباعــة الفکــر دار بیــروت: .العرب لسان .)هـ ١۴١۴(.  مکرم بن محمد الدین جمال الفضل ابو منظور، ابن .۴
 . صادر دار -التوزیع 

 . بیروت: دارالکتب العلمیة.شرح المفصل للزمخشریهـ).  ١۴٢٢ابن یعیش، یعیش بن علی. ( .۵

  .کاشانی فیض انتشاراتی و تحقیقاتی تهران: مؤسسه .قرآن ترجمه ).١٣٨١کاظم. ( سید ارفع، .۶
  .جاویدان تهران: انتشارات .قرآن ترجمه ). ١٣٨٠محمود. ( تبریزی، اشرفی .٧
 .روز فرزان پژوهش و تهران: نشر .قرآن ترجمه ).١٣٧٧مسعود. ( خوشابر، انصاری .٨

  .اسوه قم: انتشارات .قرآن ترجمه ).١٣٨٣حسین. ( انصاریان، .٩
  .قرآن تهران: بنیاد .قرآن ترجمه ).١٣٨٢اصغر ( ی،برز .١٠
  .صدر تهران: انتشارات .قرآن ترجمه ش). ١٣۶۶ابراهیم. ( محمد سید بروجردی، .١١
  اإلسالمي. الکتاب دار: قاهره .والسور اآلیات تناسب في الدرر نظم ]. تاالرباط. [بی حسن بن عمر بن ابراهیم بقاعي، .١٢
. ترجمــه حســین صــابری. تهــران: انتشــارات علمــی و اعجــاز بیــانی قــرآن ).١٣٧۶بنت الشاطی، عائشه عبدالرحمن. ( .١٣

  فرهنگی.
  .اسالمی المعارف دایرة تهران: بنیاد .قرآن ترجمه ق). ١۴١۴کاظم. ( پورجوادی، .١۴
  .قم: هجرت .قرآنی اصطالحات فرهنگ ).١٣٨۴یوسف. ( حریری، محمد .١۵
 قاهره: مکتبة مدبولی.. موسوعة القرآن العظیمم). ٢٠٠۴الحفنی، عبد المنعم. ( .١۶

  .اساطیر . تهران: انتشاراتقرآن ترجمه ).١٣٨٠اصغر. ( علی حلبی، .١٧
 . اإلسالمیة البحوث مجمع: مشهد . المختصر شرح من المقتصر). هـ١۴١٠(اسدی.  محمد بن احمد الدین جمال حّلی، .١٨

 .دارالعلم انتشارات مؤسسه: قم .اسالمی معارف در سیری). ١٣٨١(محمدباقر.  خالصی، .١٩

  .مولی تهران: انتشارات .قرآن ترجمه ق). ١۴١٠محمد. ( خواجوی، .٢٠
 . بیروت: دار المعرفة.البرهان في علوم القرآنه).  ١۴١٠زرکشی، محمد بن عبد الله. ( .٢١

 جا]: دارالکتبی..[ بیالبحر المحیط فی اصول الفقهه). ١۴١۴. (--------------------- .٢٢

 . بیروت: دار الکتاب العربی.ي علوم القرآناإلتقان ف ه).١۴٢١سیوطی، جالل الدین. ( .٢٣

 اإلسالمیة.  المذاهب بین التقریب . بیروت: دارالسور خصائص القرآنیة، الموسوعةه). ١۴٢٠شرف الدین، جعفر. ( .٢۴

 .٩٩-٨٧)، ٣(١۵، بیناتهای خداوند به پیامبر در قرآن، ). پژوهشی در خطاب١٣٨٧شریفی، مهین. (  .٢۵

  .اسالمیة تهران: انتشارات .قرآن ترجمه ).١٣٧۴الحسن. ( ابو شعرانی، .٢۶
  .قلم تهران: انتشارات .قرآن ترجمه ).١٣٨٠اکبر. ( علی قزوینی، طاهری .٢٧
 مدرسین.  جامعه اسالمی انتشارات دفتر: قم .القرآن تفسیر فی المیزان ).ه ١۴١٧(حسین.  محمد سید طباطبایی، .٢٨

 فراهانی. . گروه مترجمان، تهران: انتشارات نالقرآ تفسیر فی البیان مجمع). ١٣۶٠طبرسی، فضل بن حسن. ( .٢٩

 . قاهره: دار نهضۀ مصر للطباعۀ و النشر و التوزیع.الکریم للقرآن الوسیط التفسیر م). ١٩٩٨محمد سید. ( طنطاوی، .٣٠

 اســالمی فرهنــگ بنیــاد انتشــارات: تهــران .اســالم عقایــد تقریر در الطیب کلم ).ش ١٣۵٢(عبدالحسین.  سید طیب، .٣١
 پور.کوشان
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ژپوش

طی ی ر 

١٩۶

تفسیر  هایدوفصلنامه پژوهششناسی.  ). تفسیر تطبیقی؛ معنایابی و گونه١٣٩۴عسگری، انسیه و شاکر،  محمدکاظم. ( .٣٢
 .٣٢-٩) ، ٢(١، تطبیقی

 .کتاب تهران: انجام .قرآن ترجمه ).١٣۶٩الدین. ( جالل فارسی، .٣٣

  . عمان: دار عمان.فی علوم القرآنق).  ١۴٢١فرحات، احمد حسن( .٣۴
  ).اسالمی و معارف تاریخ مطالعات دفتر( الکریم القرآن . تهران: دارقرآن ترجمه ق). ١۴١۵دی (مه محمد فوالدوند، .٣۵
  .فقیه تهران: انتشارات .عظیم قرآن تفسیر و ترجمه ).١٣٧٨نقی ( علی سید االسالم، فیض .٣۶
 لمیۀ. . بیروت: دار الکتب العمعروف به تفسیر قاسمی  التاویل محاسنه).  ١۴١٨الدین( جمال محمد قاسمی، .٣٧

 . اإلسالمیة الکتب دار: تهران . قرآن قاموس). ه ١۴١٢(اکبر.  علی سید قرشی، .٣٨

  االسالمیۀ. الکتب دار: تهران .الکافی). ١٣۶۵(یعقوب.  بن محمد کلینی، .٣٩
  .اقبال وانتشارات چاپ . تهران: سازمانقرآن ترجمه ).١٣٧٨احمد. ( کاویانپور، .۴٠
  .حکمت تهران: انتشارات .رآنق ترجمه ).١٣٧١الدین. ( جالل سید مجتبوی، .۴١
 الوفاء.  مؤسسة: بیروت .األنوار بحار). هـ/الف ١۴٠۴(باقر.  محمد مجلسی، .۴٢

 . تهران: دارالکتب االسالمیه.مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولهـ/ب).  ١۴٠۴. (----------- .۴٣

، ١٢و  ١١، شــماره نشریه بالغ مبینهای خداوند به انبیاء (ع).  ). بررسی نوع خطاب١٣٨۶محسنی رکاوندی، هادی. ( .۴۴
٣۵-۵٢.  
  .قم: الهادی .قرآن ترجمه ).١٣٨١علی. ( مشکینی، .۴۵
  .جاویدان بدرقه انتشارات . تهران: سازمانقرآن ترجمه ).١٣٨٠عباس. ( زاده، مصباح .۴۶
 . قم: انتشارات صدرا.اقرآن آشنایی ب ).١٣۵٩مطهری، مرتضی.( .۴٧

  .اسوه انتشارات . قم:قرآن ترجمه ).١٣٧٢کاظم. ( محمد معزی، .۴٨
 ).اسالمی ومعارف تاریخ مطالعات دفتر( الکریم القرآن قم: دار .قرآن ترجمه ).١٣٧٣ناصر. ( شیرازی، مکارم .۴٩

  .قدیانی . تهران: انتشاراتقرآن ترجمه ).١٣٨۴موسوی گرمارودی، علی. ( .۵٠
  .اسالمیه تهران: انتشارات .خسروی تفسیر ق). ١٣٩٠رضا. ( علی خسروانی، میرزا .۵١
 . رشت: کتاب مبین.اصول و مبانی ترجمه قرآن). ١٣٨١علی. ( نجار، .۵٢

 .الزهراء فاطمة قم: انتشارات .قرآن ترجمه ).١٣٨٠مهدى. ( اى، قمشه الهى
  


