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    دهیچک
همراه بوده که طرح شـبهات   یزبان یها یانواع دشمن اء بایانب یتمام یدیدعوت توح
ـ ن آنها برشمرد؛ شبهه تضاد بشر بودن انبیتر یاز اساس یکیتوان  یمختلف را م اء بـا  ی

ن شبهات نسبت بـه  یرتریب ارتباط آنان با خداوند از فراگیرسالت و به دنبال آن تکذ
بشر بودن  نسبت بـه   دهد شبهه یات قرآن نشان میل آیاء بوده است؛ تحلیانب یاریبس
ن شبهه هستند؛ امـروزه  یر اتهامات متفرع از همین شبهه است و سایتر ییربنایامبر زیپ
امبر اسالم مطـرح  ینسبت به پ یعلم یها در قالب بحث یادیز شبهات و اتهامات زین
ـ ر انبین شبهه دارد. قرآن شبهه بشر بودن را نسبت به سـا یشه در همیشود که ر یم اء ی

ـ آ یکند؛ واکاو یان میامبر اسالم به صورت خاص بیم و نسبت به پبه صورت عا ات ی
انسـان از   ی، جهـل نسـبت بـه مراتـب وجـود     یدهد که کفر، عناد و لجباز ینشان م
ز نخست یقرآن ن یها کنندگان شبهه است؛ پاسخ مخالفان و مطرح یها زهین انگیمهمتر
ندارند در مرحله  یکل علماست؛ اما از آن رو که مخالفان عموماً مش یاقناع –یعلم
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  .قرآن ص)،(امبریپ بودن، بشر اء،یانب شبهه، ها: دواژهیکل

  مقدمه -1

ـ یات قرآن، رسالت پیاز آ یادیبه شهادت شمار ز بـه سـبب تعـارض بـا      یامبران اله
سردمداران کفر و  یاسیو س یگاه اجتماعیو جا ید باطل، منافع اقتصادیباورها و عقا
نمونـه نـک.    ین انواع معارضات روبرو بـوده اسـت (بـرا   یدتریشه با شدیشرک، هم

نکـه از  ی، به سـبب ا یان معارضات زبانین می) در ا102، االسراء/120، 99-49هود/
ر یخاص نسبت بـه سـا   یگاهین معارضات است، جایتر ن و گستردهین، مستمرتریاول

دارد. سران  یدها و اقدامات نظامی، تهدیو اجتماع یقتصادا یها میها مانند تحر تقابل
و  یپرسـت کتـا یامبر اکرم(ص) و دعوت او به یبا پ ییارویز در رویکفر و شرک مکه ن

تـا نبـرد    یزبان یها ی، دشمنیو اجتماع یم اقتصادیاز تحر یمختلف یهاوهیاسالم، ش
ـ در قـرآن ب  یاریات بسیدر صحنۀ جنگ را به کار بردند. آ ، یر تقـدم، گسـتردگ  انگی

  مشرکان مکه است.  یزبان یها یتنوع و استمرار دشمن
قرآن را هدف قـرار  کردند و  یمطرح م یاصل وح  درباره یا شبهه یمشرکان گاه

ـ  ینام یدادند: آن را سحر آموخته شده م یم گفتنـد قطعـاً کـالم بشـر اسـت       یدنـد و م
تواننـد ماننـد    یه اگر بخواهند مخواندند ک یان مینیشیپ  ) قرآن را افسانه24،25(مدثر/
بربافته است که صبح و شام بـر او امـال    ین دروغیگفتند ا ی، م )31اورند (انفال/یآن ب
  ) و ... .5/شود (فرقان یم

شبهه داشـتند،   یا همان گروه نخست که در اصل وحیگر از مشرکان و ید یبرخ
ر ما هم نـازل شـود؛   د بیحق است با یند اگر وحیگویخود تنزل کرده و م یاز ادعا

خـود   ینـاروا  یامبر را آماج نسـبتها یز پیم گاه نیامبر، بشر هستیز مانند پیچون ما ن
  دند.ینام ی) م6)، و مجنون (حجر/5اء/یدادند و آن حضرت را شاعر (انبیقرار م
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فرشـته   یوحـ  ی ند اگر آورندهیگو یشبهه دارند، م یوح ی دسته سوم که در آورنده
امبر یل) خودش پی(جبرئ یوح ی م و عالوه بر آن، چرا آورندهینیو را ببد ایاست، ما هم با

  د شود.  ییم و سبب تأینیشود که ما هم او را بب یامبر ظاهر نمیا  همراه پیست و ین
گر از آن یشبهات د ین رو است که تمامیت و ضرورت شبهه بشر بودن از ایاهم
ـ ز بازتولیمات امروزه نن اتهایاز ا یاریخصوص که بس شوند؛ به یمتفرّع م د و مطـرح  ی

است که قرآن مطرح نموده است؛ مثالً اتهـام   ییها شود و پاسخ بدانها، همان پاسخ یم
مختلف مطـرح   یها رسول است هنوز به شکل 1که متفرع از شبهه بشر بودن یشاعر

ست که تنها در عصر نـزول  ین یامبر مانند کهانت و ساحریبه پ یشود؛ اتهام شاعر یم
 2ز نه تنها از جانـب مستشـرقان  یمشرکان مطرح شده باشد؛ بلکه امروزه ن یسو و از

، در 4وراقو ابن ید بر زبان وحیبا تأک 3افراد مانند دکتر سروش یبلکه از جانب برخ
  شود.ی، مطرح میبه ظاهر علم یهاقالب بحث

                                                 
  164-136:  1390این مطلب ر.ک: زینی،  . جهت تبیین1
  ).Power) و پاور (k.huoar، در نقد آراء کلمان هوار (269،270/ 1؛ 2002 ،الحاج  سالم. نک. 2
بهمـن   14سروش، مصاحبه بـا رادیـو هلنـد،    ؛  11:  1385. برای آگاهی از آرای سروش: نک: سروش، 3

  .4 ، شماره»خاورشناسان ی قرآن پژوهی مجله«؛  1387و نیز اسکندر لو،  1386
های پرفروش سـکوالر اسـت. وی در سـال     ی کتاب شناس هندی و نویسنده ، مستشرق و اسالم ابن وراق. 4

ای مسلمان به دنیا آمد. ابتدا به ظاهر مسلمان بود ولی بعـدها   م در راجکوت هندوستان و در خانواده1946
پرداخت. او تحصـیالت خـود را در دانشـگاه ادینبـورو     مرتد شد و در آثار خود به شدت به انتقاد از اسالم 

)University of Edinburgh بـه پایـان رسـاند و     مـونتگمری وات ) و تحت تعلیمات مستشرق معروف آقای
کند. ابن وراق نام مستعار اوست. وی از مدافعان سلمان رشدی بود و از این کـه  اکنون در آمریکا زندگی می
های او عبارتنـد   کرد. برخی از کتاب د و ارتداد را در پیش گیرند، اظهار شادمانی میمسلمانان اسالم را ترک کنن

پژوهشـی در محمّـد   «، »کننـد  هـا اعتـراف مـی    ترک کردن اسالم: مرتـد «، »چرا من یک مسلمان نیستم؟«از : 
ودش و کتاب جدید او که در زمینه بحث ما بیشتر مورد نظر است کتابی اسـت کـه بـه  ویراسـت خـ       »تاریخی

و باورهـای  های مختلف  توسط انتشارات پرامتئوس به چاپ رسیده است. عنوان طوالنی کتاب که گویای فصل
  :  کدام قرآن؟ قرائات مختلف، مصاحف مختلف و تأثیر شعر پیش از اسالممؤلف است چنین است: 

  Which Koran? Variants , manuscripts and the influence of the pre-Islamic poetry    
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را که مشـرکان نسـبت بـه آورنـده      ین شبهاتیرتریاز فراگ یکین پژوهش یدر ا
 یهـا  ز پاسـخ ین شبهه و نیطرح ا ی ها شهیده و ریگرد یکردند، بررس یمطرح م یوح

  قرار گرفته است.  یقرآن مورد واکاو
امبر اسالم که مورد یبر بشر بودن پ یشبهه و اشکال مشرکان مبن یش از بررسیپ
ت بر عهده گرفتن رسالت توسط بشر، ین نوشتار است، از آن رو که عدم صالحینظر ا
م شبهه یت تعمیاند؛ به جهت قابل کرده یشه مطرح میاء همیست که مخالفان انبا یا شبهه

ـ از مظـاهر ا  یبرخـ  یامبر(ص)، به اجمال به بررسیاء به پیر انبیو پاسخ آن از سا ن ی
ن شبهه را در مورد یم و پس از آن ابعاد مختلف ایپرداز یاء میر انبیشبهه در مورد سا

ن پژوهش در یکرد؛ در این رویم؛ با ایده یقرار مل یو تحل یامبر اسالم مورد بررسیپ
ـ ر انبی، شبهه بشر بودن نسبت به سانخستبخش  ـ اءِ قبـل از پ ی امبر اسـالم، علـل و   ی

م یرمسـتق یقرآن نسبت به آن که بـه صـورت غ   یها  ن پاسخیشبهه و همچن یها زهیانگ
و  مدورد و در بخـش  یگ یقرار م یبه مشرکان صدر اسالم است، مورد واکاو یپاسخ

و  یم بررسـ یامبر اسالم به صورت مستقیمشابه شبهه بشر بودن نسبت به پ یلیدر تحل
  گردد.   یل میتحل

  اءیر انبیشبهه بشر بودن، نسبت به سا -2

 یمـردم شـهر   یکـه بـه سـو    ی)، در سخن از رسـوالن 15ه یس (آیدر سوره مبارکۀ 
ن وارد شـده  است که به رسـوال  یرادین ایفرستاده شدند، شبهه بشر بودن رسول، اول

ـ یشود (طوس یاوردن آنها میمان نیه این شبهه دستمایو هم 1)15س/ی(است  تـا:   ی، ب
ـ یزعم] خودشـان مز  را آنان [بهی)؛ ز26/261تا:  ی، بی؛ فخرراز8/449 ـ در انب یت اء ی

                                                 
 ٍء إِنْ أَنُتْم إِلَّا َتكِْذُبونَ.   قَالُواْ َما أَنُتْم إِلَّا َبَشٌر مِّثْلَُنا َو َما أَنَزلَ الرَّْحَمانُ ِمن شَى .١
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دگاه مفسران ید ی)؛ بررس4/250: 1415، یکاشان ضیدند (فید ینسبت به خودشان نم
  آنها مفروض است: یل مخالفان دو نحوه استدالل از سویند تحلیدهد در فرا ینشان م

ن شبهه به یبه انتساب ا 1هیسوره مبارکه جاث 24ه ید بر آی: مالصدار با تأکنخست
ه، یه، دهریمانند طباع ین شبهه به گروههایم طراحان ایف العقل و تعمیضع یها انسان
ـ     ی ه و براهمهیصبو ت یبـر عـدم صـالح    یهند، معتقد است کـه اعتقـاد مخالفـان مبن

ـ ان پین بـود کـه معتقـد بودنـد: مـدع     یاز ا یرسوالن ناش  ،ت ندارنـد یصـالح  یامبری
ـ اند و ا ک نوعیرا افراد بشر همه از یم؛ زیگونه که ما ندار همان در نـوع،   یکسـان ین ی

قلـب،   ، ظلم نفس و قساوتیادارین بشر به سبب دنیطلبد؛ بنابرا یکسان میاستحقاق 
مخالفان گر یر دی)؛ به تعب5/42: 1366ن، ی(صدرالمتأله ندارد استحقاق مقام رسالت را

بشـر   یامبرین پیدانستند، بنابرا یم یکیستند و حکم امثال را ینگر یاء به خودشان میانب
  ).17/107: 1374،یی(طباطبا دانستند یرا محال م یتوسط و یافت وحیو در

ـ   ِمْن نارٍ َو َخلَقَْتُه يَخلَقَْتنِ«: با استناد به دوم ـ ) در ق42(اعـراف/  » نيِمـْن ِط اس ی
ـ مشـابه، مخالفـان انب   یا سهیس، در مقایابل  یت در بعـد بشـر  یاء بـا انحصـار انسـان   ی

ـ سه خودشـان بـا انب  یو مقا یعدروحان] بدون در نظر گرفتن روح و بُی[ظاهر اء، بـه  ی
اء داشتند خود را به رسالت سـزاوارتر  یکه نسبت به انب یشتریب یماد یمند سبب بهره

اس] انتخاب نشده بودند، نزول هر ی[بر اساس ق  دانستند و چون در عمل خودشان یم
  ).25/30: 1365، یتهران یکردند (صادق یرحمان را انکار م یاز جانب خدا یزیچ

ـ ک مطلب اسـت و آن ا یبازگشت سخن مفسران در دو مفروض فوق به  ن کـه  ی
عـت  یان در عـالم طب انسـ  یعدم شناخت درست از انسان و به تبع آن انحصار زنـدگ 

  .گذارد یاء نمیت از انبیتبع یبرا یمجال
                                                 

 ما ِهي إِلَّا َحياُتَنا الدُّْنيا َنُموُت َو َنْحيا َو ما يْهِلكُنا إِلَّا الدَّْهر. .١
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مشابه، مخالفانِ حضرت نوح،  یدر استدالل 1)24هیمؤمنون (آ  مبارکه ی در سوره
با استبعاد نسبت به رسالتش، نزول مالئکه را درخواست کردند و مردمان پس از نوح 

بـه لـوازم بشـر بـودن ماننـد       ن بار با اشـاره یانشان اینیشید کورکورانه از پیز با تقلین
 2)33از جنس خودشان را انکار کردند (مؤمنـون/  یدن، رسالت فردیخوردن و آشام

  3).34را موجب خسران دانستند (مؤمنون/ ین فردیاز چن یرویو پ
 ی مبارکـه  ی ب در سـوره یز حضرت شـع یشبهه فوق در مورد حضرت صالح و ن

  مخالفان مطرح شده است. یسو مشابه از ی) با استدالل186و 154ات یشعراء (آ

 علل طرح شبهه بشر بودن -1- 2
ـ   یاتیاق آیبا تأمل در س ـ نما یکه شبهه مورد بحث را مطـرح م ـ ی تـوان علـل و    ید، م

  اء از طرح شبهه را استخراج نمود.یمخالفان انب یها زهیانگ

  کفر  -2-1-1

ر ژه هالک و عذاب اقوام، دی، کفر، از اسباب و4)6و5ات یتغابن (آ  مبارکه ی در سوره
؛ شـبر،  10/20تـا:   ی، بیان شده است (طوسیقالب هشدار نسبت به مخاطبان قرآن ب

)؛ 1/570: 1423، یرازیش ینی؛ حس5/183: 1415، یکاشان ضی؛ ف1412/ 1: 1412 
ـ » است تیحکم به وصف مشعر به علّ قیتعل« یبالغ  بر اساس قاعده اق ین سـ یو همچن

                                                 
ِمْن قَْوِمِه ما هذا إِالَّ َبَشٌر ِمثْلُكُْم يريُد أَنْ يَتفَضَّلَ َعلَيكُْم َو لَْو شاَء اللَُّه لَأَْنَزلَ َمالِئكَةً مـا   فَقالَ الَْملَأُ الَّذيَن كَفَُروا. ١

 آباِئَنا الْأَوَّلني.  َسِمْعنا بِهذا يف
أَْتَرفْناُهْم ِفي الَْحياِة الدُّْنيا ما هذا إِالَّ َبَشـٌر ِمـثْلُكُْم   َو قالَ الَْملَأُ ِمْن قَْوِمِه الَّذيَن كَفَُروا َو كَذَُّبوا بِِلقاِء الْآِخَرِة َو   .٢

 يأْكُلُ ِممَّا َتأْكُلُونَ ِمْنُه َو يْشَرُب ِممَّا َتْشَرُبون.
 إِذًا لََّخاِسُرونَ.  إِنَّكُم  أَطَْعُتم َبَشًرا مِّثْلَكُم  َو لَئنِ  .٣
ْن قَْبلُ فَذاقُوا َوبالَ أَْمرِِهْم َو لَُهْم َعذاٌب أَليٌم * ذَاِلَك بِأَنَُّه كاََنت تَّـأِْتيهِْم ُرُسـلُُهم   . أَلَْم يأِْتكُْم َنَبأُ الَّذيَن كَفَُروا ِم٤

 َحِميٌد.  بِالَْبيَناِت فَقَالُواْ أَ َبَشٌر يَهُدوَنَنا فَكَفَُرواْ َو َتَولَّواْ  وَّ اْسَتْغَىن اللَُّه  َو اللَُّه غَىنِ



  19  (ص) بررسی شبهه بشر بودن پیامبر اسالم
 

 

 یبشر بودن دانست. برخـ  ی ب طرح شبههمورد بحث را به سب ی هیتوان هشدار آ یه، میآ
ن شبهه را ماننـد سـخن مخاطبـان زمـان     یز سخنان اقوام گذشته در طرح ایاز مفسران ن

ن باورند که چون مشرکان صدراسـالم همـان   ین رو بر ایاند و از ا حضرت رسول دانسته
شد به  گذشتگانکه وبال  ین همان عذابیاند؛ بنابرا ند که گذشتگان گفتهیگو یرا م یزیچ

؛ عـزه  28/241تـا:   یعاشور، ب ز خواهد شد (ابنینان نیسبب تکرار سخن آنها، وبال ا
و روشــن و در مقابــل اصــرار بــر  یپــ ید ی)؛ معجــزات پــ546 /8: 1383دروزه، 
ن کفر در طرح شـبهه بشـر   یادیر بنی) نشان دهنده تأث338 /7: 1424 ه،ی(مغن یکفرورز

  بود.  یاقناع کاف یاصرار بر کفر براا عدم یرا اندک تأمل و یبودن است؛ ز

   یعناد و لجباز -2-1-2
 ین که خداونـد بشـر  یدهد دو عامل استبعاد از ا یمفسران نشان م ینظر برخ یواکاو

ـ دن نسـبت بـه تبع  یا استکبار ورزید و یرا مبعوث نما ماننـد خودشـان    یت از فـرد ی
: 1415، یوسـ ؛ آل381 /2: 1416، یقرنـاط  یجز نه بروز عناد باشد (ابنیتواند زم یم

ه به نظر یاق آیدر س»  َناتيهِْم ُرُسلُُهم بِالَْبيكاََنت تَّأِْت«)، اما با توجه به عبارت 318 /14
 یاز عدم آگـاه  یرا عموماً استبعاد ناشیست؛ زین یرسد، عامل استبعاد چندان قو یم

رسـد   ین به نظر میاء آمده است؛ بنابرایمخاطبان انب یل روشن برایاما قبالً دال ؛است
را پس از معجزات روشن و یدر عناد آنها داشته است؛ ز یعامل استکبار نقش مهمتر

تعجب و انکار بشـر بـودن را بهانـه     یاز رو ،از معارضه و مقابله با معجزات یناتوان
ـ  ی) و فرمانبر419 /2: 1999، یقرار دادند (ر.ک: نخجوان ـ در مقابـل   یو فروتن ک ی

دهد؛ به خصوص  ینم یا ن اجازهیگاه ما چنیفتند: جابشر از خودشان را برنتافتند و گ
: 1372 ، یاز طبقـه فرودسـت جامعـه بودنـد (طبرسـ      یاء [عموما] از نظـر مـاد  یانبکه 
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بـا   یسه و رابطه عناد و لجبـاز ی) در تقابل، مقا22/258: 1419اهللا،  ؛ فضل450 /10
د بر تکرار یبا تأک تر، یدرون یبا اشاره به علت ییکفر، عالمه طباطبا یعنین یشیعامل پ

 آنان سوى به شهیهم -هميكانت تات«اء، عبارت یر انبیمخالفان با سا ییارویشبهه در رو
العمل مشـرکان   که داللت بر آمدن مستمر رسوالن دارد و در مقابل عکس» آمدند مى

ه گون نیکسان آنها دارد] را ای[که داللت بر رفتار  » تولوا«و ،»كفروا«و »فقالوا«ر یبا تعاب
ـ   یاء همیمخالفان انب کند که یاستدالل م ، یعنـاد و لجبـاز   یشه به خـاطر علـت درون

ـ شـان آ یکردنـد؛ ا  یامبر زمانشان مخالفت میافتند و با پی یم یا بهانه  ی سـوره  101ه ی
ـ  ی مبارکـه  ی سوره 74هیآ و1اعراف ی مبارکه را بـه عنـوان شـاهد اسـتدالل      2ونسی
ـ    19/297: 1374، ییکند (طباطبا یان میش بیخو  یکاشـان  ضی) چنانچـه بـه نظـر ف

ه بـدان  یاق آیم که در سیبدان یات روشنیاز تدبر در آ یگردانیرا ناظر بر رو» تولوا«
) اساسـاً  519: ص1412ز ر.ک: شـبر،  یو ن 5/183: 1415، یکاشان ضیاشاره شد (ف

رو هوا و هوس بودند یل روشن فروتن است؛ اما کافران که پیدر مقابل دال یهر عاقل
و عنـاد   ییجـو  حات دامنه بهانـه ین توضی) با ا16/17: 1419، یکار کردند (مدرسان
عـذر  «مصداق روشـن  » هدوننای أبشرٌ«دهد عبارت  یو نشان م شود یشتر روشن میب
  ).28/375: 1365، یتهران یاست (صادق» لیدل یب

  انسان  یجهل نسبت مراتب وجود -2-1-3

د، محدود ینما یبدان اشاره م یشنت که قرآن به رویمهم دوران جاهل یباورهااز  یکی
ن انگاره، مقام انسـان  یشک ا ی) ب24ه/یاست (نک: جاث یویدن یکردن انسان به زندگ

                                                 
لُ كَذِلَك َنقُصُّ َعلَيَك ِمْن أَْنباِئها َو لَقَْد جاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم بِالَْبيناِت فَما كاُنوا ِليْؤِمُنوا بِما كَذَُّبوا ِمْن قَْب  ِتلَْك الْقُرى .١

 قُلُوبِ الْكاِفرِيَن.  يطَْبُع اللَُّه َعلى
  ناِت فَما كاُنوا ِليْؤِمُنوا بِما كَذَُّبوا بِِه ِمْن قَْبلُ كَذِلَك َنطَْبُع َعلىقَْوِمهِْم فَجاُؤُهْم بِالَْبي  ثُمَّ َبَعثْنا ِمْن َبْعِدِه ُرُسلًا إِىل .٢

 قُلُوبِ الُْمْعَتِديَن.
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ز از لوازم انگاره یدهد؛ شبهه مورد بحث ن یتنزل م یوانیوان و لوازم حیرا در سطح ح
ارت عب یاز مفسران استفهام انکار ینامبرده در مورد انسان است؛ بنابر استدالل برخ

از سوره تغابن، نشان از جهل مشرکان بـه مراتـب    6و  5ات یدر آ »َهُدوَنَنا...يأََبَشٌر «
عت یعدم شناخت و جهل به طب یعنی)؛ 242 /28تا:  یعاشور، ب (ابن دارد ینفوس بشر
تواند رسالتِ مالئکه را  یم یکه انسان دارد و حت ییعت انسان و مقام واالیرسالت، طب

ـ [تا چه رسد به ا ز باالتر رودیآن نداشته باشد و از  گونـه کـه    ن کـه الزم باشـد آن  ی
مقـام   ین تنها کسـ یفرستاده شود]؛  بنابرا یمردم ملک یشنهاد معجزه نمودند به سویپ

کند که جاهـل بـه    یده است، درک نمیرا که خداوند از روح خود در آن دم یا یانسان
  ).3586 /6: 1412دقطب، یارزش انسان باشد (س

دن ید مشرکان بر لوازم بشر بودن مانند خـوردن و آشـام  یز تأکین ییطباطبا عالمه
ـ مؤمنـون را دل  ی مبارکه ی سوره 34 ی هیدر آ ل جهـل مشـرکان نسـبت بـه انسـان      ی

وانـات اسـت،   یت حیدن کـه خاصـ  یر از خوردن و آشامیانسان غ یاند؛ که برا دانسته
  ).  15/42: 1374، یی(طباطبا اند سراغ نداشته یگریلت دیکمال و فض

  قرآن در پاسخ به شبهه یشناس سبک - 2- 2

مشرکان صدر  ی م شبهیرمستقیر غین که تقریشیام پپاسخ خداوند به شبهه مشرکانِ اقو
ن یـی ن مقاله تبیشیبر شناخت علل طرح شبهه است که در بخش پ یاسالم است، مبتن

 ییوگـ  مختلـف پاسـخ   یهـا  ل، سبکید بر آن دالین بخش با تأکیرو در ا نیشد. از ا
  رد.یگ یقرار م یقرآن مورد بررس
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  قاطع ییگو طفره و پاسخ اصل عدم -2-2-1
و لجاجـت   ییجـو  ل طرح شبهه ماننـد بهانـه  ین که دالیات با وجود ایاز آ یدر برخ

پاسخ رها نشده اسـت؛ بلکـه قاطعانـه     یکن شبهه آنها بیاء روشن است؛ لیمخالفان انب
ن در پاسـخ مشـرکانِ شـهر    س، رسـوال ی ی مبارکه ی پاسخ داده شده است؛ در سوره

َنا إِلَّـا  ي) َو َما َعل۱۶َس/ي( لَُمْرَسلُونَ  كُميْعلَُم إِنَّا إِلَيقَالُواْ َربَُّنا بر بشر بودن رسوالن گفتنـد:   یمبن

  .)۱۷/سي( ُنيالَْبلَاغُ الُْمبِ
ن ید از همـ یاند؛ شـا  امبران پاسخ مشرکان را ندادهید که پیآ یاز ظاهر پاسخ بر م

ـ  یا ییالمه طباطباروست که ع ـ   ین سخن رسوالن را پاسـخ تلق ـ گو ینکـرده و م د: ی
ما أَْنُتْم « :گفتند که مردم پاسخ در رسوالن که نکرده تیحکا قصه نیا در تعالى خداى

 در که حالى در دادند، جوابى چه ،»... دیستین ما چون بشرى جز شما -... إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُنا
 گفتـه  کـه  خود مردم پاسخ در که کرده تیحکا ذشتهگ امتهاى رسوالن از گرید جاى
إِنْ َنْحُن إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم « :گفتند د،یستین ما چون بشرى جز شما »إِنْ أَْنُتْم إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُنا«:بودند

  ).73 /17: 1374،یی(طباطبا» شاُء ِمْن ِعباِدِهيَمْن   نُّ َعلىُميَو لِكنَّ اللََّه 

  نظر عالمه یو بررسنقد  - 2-2-1-1

ـ ز تأمل در آیو ن» نیبالغ مب«ن یید بر تبیبا تأک ییطباطبا نظر عالمه سـته  یه بعـد شا ی
اند، پاسـخ رسـوالن    گر از مفسران اشاره نمودهید یگونه که برخ را آنیدرنگ است؛ ز

ـ ید است(طوسیر شدیو تحذ رهشدا یدارا : 1366ن، ی؛ صـدرالمتأله 8/450تـا:   ی، ب
ات قـرآن  یر آیمشابه در سا یها  ز با اشاره به پاسخیر از مفسران نگید ی)؛ برخ51 /5

ِه َمن يَهِدى إِلَيَشاُء َو يِه َمن يَتىبِ إِلََجياللَُّه «ز ی) و ن124(انعام/» َعلُ رَِسالََتهَجيثُ ياللَُّه أَْعلَُم َح«مانند: 

؛ 4/9: 1407، یاند (زمخشرکوبنده دانسته ی) پاسخ قرآن را پاسخ13/ی(شور »بينِي
ـ کند که تعب یگونه استدالل م نیا ی)؛ فخرراز26/262تا:  ی، بیفخرراز َنا إِلَّا يَو َما َعلَ«ر ی
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دهد که رسوالن اقامه حجت نموده و  یدر اوج فصاحت و بالغت نشان م» ُنيالَْبلَاغُ الُْمبِ
ه حق را ک یین و ادله روشن ارائه نمودند تا جایاند از ارائه براه هر چه در توان داشته

ـ ن تعبیگر اید یاند؛ از سو نگذارده یمردم باق یبرا یااند و بهانه ز دادهییاز باطل تم ر ی
است بـر مردمـان   ین، رین که رسوالن با ارائه براهیبر ا یمبن یاحتمال ی هرگونه شبهه

ـ ی(فخررازسازد  یل میکنند، زا یرا دنبال م از مفسـران در   یبرخـ  1).26/261تـا:   ی، ب
 یاز معجزات آنهـا ماننـد شـفا    ین به برخیمب ق بالغیابه در اشاره به مصادمش یاستدالل

؛ 11/395: 1415، یانـد (آلوسـ   رقابل عالج به فرمان خدا اشـاره نمـوده  یغ یها یماریب
ن معناسـت کـه [در   یبـد » نیبالغ مب«ن عبارت ی) بنابرا18/344: 1374، یرازیش مکارم

ـ   یصورت عدم پذ ن خودشـان را خواهـد گرفـت    رش دعوت رسـوالن] عواقـب آن دام
  ).1/453: 1423، یرازیش ینی(حس

اد مخالفان در یکه پاسخ رسوالن هشدار نسبت به عدم انق نید، ایان مؤیدر مقام ب
معنا بود، با ادامـه   ی ن به طور کامل رسانندهیر بالغ مبین آشکار بوده و تعبیبرابر براه

چ یا مخالفان هـ یخ رسوالن، گوات بعد و پس از پاسیرا در آیشود؛ ز یت میات تقویآ
َنا بِكُْم  لَئنِ ريَّقَالُواْ إِنَّا َتطَ«ن که به رسوالن گفتند: یشان نمانده بود جز ایبرا یمنطق ی بهانه

 و بَدقـدم  را شـما  مـا  گفتند یعنی)؛ 18س/ی( »ميَمسَّنَّكُم مِّنَّا َعذَاٌب أَِليَو لَ   لَّْم َتنَتُهواْ لَنَرُجَمنَّكُم
 هیناح از و میکن مى سنگسارتان قطعا د،یبرندار خود گفته از دست اگر م.یدان مى نحس

  ).8/450تا:  ی، بید (نک: طوسیرس خواهد شما به دردناک عذابى ما

                                                 
بینی این احتمال به دور از ذهن نیست چنانکه سران کفر پیشه قـوم نـوح، مـردم عـادی را از ایـن کـه        پیش. 1

فَقالَ الَْملَأُ الَّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه ما هذا إِالَّ َبَشٌر  نـد: گفت ترساندند و می ها دارد می حضرت نوح قصد ریاست بر آن
 ).۲۴ /(مؤمنون آباِئَنا الْأَوَّلَني  ِمثْلُكُْم يريُد أَنْ يَتفَضَّلَ َعلَيكُْم َو لَْو شاَء اللَُّه لَأَْنَزلَ َمالِئكَةً ما َسِمْعنا بِهذا يف
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دهد که  یاند، نشان م اء را مطرح نمودهیکه شبهه بشر بودن انب یاتیر آیسا یبررس
 یهـر چنـد در برخـ   پاسخ رها نشـده اسـت؛    یمردم ب ی ات، شبههیک از آیچ یدر ه

ـ  یگر نید یدر برخ یح و روشن است؛ ولیات، پاسخ قرآن صریآ تـوان   یز با تأمـل م
اء در برابر طـرح شـبهه بشـر    یبن پاسخ انیتر ن قاطعیپاسخ قرآن را کشف نمود؛ بنابرا

ـ یمب یروشنگر و برهان یا ن بود که معجزهیا بودن کردنـد تـا    ین حق از باطل ارائه م
مردم،  ی ر وجود دارد که پس از طرح شبههیدر تقد یسؤال ییگود؛ یل نمایشبهه را زا

د تا رسالت شـما  یاقامه کن ید برهانین سؤال مردم که چون بشر هستیاء در برابر ایانب
کردند و با آن برهان، حجت بـر مـردم تمـام     یاقامه م یروشن گردد، بالفاصله برهان

  رد.  یگ یات قوت میر آیپاسخ قرآن در سا ین حدس با بررسیشده است. ا یم
َما أَنَت إِلَّا َبَشٌر «طلب معجزه نمودنـد:   یبشر بودن، از و ی قوم صالح با طرح بهانه

ـ ) و صـالح ن 154(شعراء/ »نيٍة إِن كُنَت ِمَن الصَّاِدِقيمِّثْلَُنا فَأِْت بِا ز در ادامـه بـدون درنـگ    ی
ـ ِشـْرُب     ا ِشْرٌب َو لَكُمقَالَ َهِذِه َناقَةٌ هلَّ«د: یگو یمعجزه خود را آشکار کرده، م » ْومٍ مَّْعلُـوم ي

  ).155(شعراء/
ـ  ی، گمان بر ایم در نگاه بدویدیچنانکه د  ین است که سخن حضرت صـالح مبن

است که در آغاز آن شبهه بشر بودن  یا هیبه بخش دوم از آ یمعجزه، پاسخ ی بر ارائه
ٍة إِن كُنَت يفَأِْت بِا« به درخواست معجزه یمطرح شده و پاسخ صالح و معجزه ناقه پاسخ

ـ  یابی یکه با تأمل در م یاست؛ در حال» نيِمَن الصَّاِدِق صـالح   یم که هر چند پاسـخ عمل
اسـت کـه از    یقومش است؛ اما در واقع پاسخ به سـؤال  ی پاسخ به درخواست معجزه

ـ ن معجـزه صـالح از   یشبهه بشر بودن سرچشمه گرفته است؛ بنـابرا  ک سـو پاسـخ   ی
  است.  یشبهه بشربودن نب ی ن برندهیگر از بید یقومش و از سو ی درخواست معجزه
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 پاسخ کوبنده با  هشدار  -2-2-2

ب، پـس  یشعراء، شبهه بشر بودن نسبت به حضرت شع ی مبارکه ی سوره 186ه یدر آ
بوده اسـت،   یع عصر وینکردن، که از مشکالت شا یفروش بر کم یمبن یح ویاز نصا
ـ یر مقابل نصاب دیالعمل قوم شع شود. عکس یمطرح م ـ ا یو یحِ منطق ن اسـت کـه   ی

َو َما «اسـت:   یل آنها، بشر بودن ویکه تنها دل یند؛ درحالینما یب میسخنانش را تکذ

ب، یه، مخالفان شعیآ ی )؛ در ادامه186(شعراء/  »َنيأَنَت إِلَّا َبَشٌر مِّثْلَُنا َو إِن نَّظُنَُّك لَِمَن الْكَاِذبِ
ـ     دانند یم یرا ضعف یبشر بودن و کـه   یگـردد؛ امـا تفـاوت    یکه بـا معجـزه جبـران م

ن است که آنها درخواسـت نـازل   یدرخواست معجزه آنها نسبت به قوم صالح دارد، ا
  ).  187شعراء/» (َنيَنا ِكَسفًا مَِّن السََّماِء إِن كُنَت ِمَن الصَّاِدِقيفَأَْسِقطْ َعلَ«کنند:  یشدن عذاب م

کـه بـه    یبا قـوم صـالح در پاسـخ    بیت درخواست معجزه قوم شعیتفاوت ماه
ب در پاسخ درخواسـت عـذاب   یگردد؛ شع یدهد، روشن م یدرخواست معجزه آنها م

ـ ب ایر پاسخ شـع ی. تقر)188شعراء/» (أَْعلَُم بِما َتْعَملُونَ يقالَ َربِّ«د: یگو یم ن اسـت کـه   ی
فتـار  د بود و چنانچه توبه نکننـد گر ندر امان خواه یچنانچه توبه کنند، از عذاب اله

ـ ن پاسخ را کنایاز مفسران ا ی)  برخ61-8/60تا:  ی، بیعذاب خواهند شد (طوس ه ی
َنـا ِكَسـفًا مِّـَن    يفَأَْسِقطْ َعلَ«درخواست  یعنین کار [ین که ایه از ایاند؛ کنا از عذاب دانسته

سـت و مربـوط بـه خداسـت و خداونـد      یب نیدر عهده شع»]  نيالسََّماِء إِن كُنَت ِمَن الصَّاِدِق
ـ  یو در چه زمان یچه عذاب یاقتضا یداند که هر کار یم ؛ 7/178: 1422، یدارد (ثعلب

ــن ــ3/347: 1422، یجــوز اب ؛ 10/118: 1415، ی؛ آلوســ137 /14: 1364، ی؛ قرطب
  1به عذاب آنها اشاره دارد. یز به روشنین 189ه ی) آ313 /15: 1374، ییطباطبا

                                                 
 . ْومِ الظُّلَِّة إِنَُّه كاَنَ َعذَاَب يْومٍ َعِظيمفَكَذَُّبوُه فَأََخذَُهْم َعذَاُب ي .١
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ز پس از احتجـاج و  یم نیه ابراهسوره مبارک 10ه یدر پاسخ به شبهه منکران در آ
از آن رو که کافران در بحث و مناظره درمانده شـدند،   1ح رسوالن،یاعالم موضع صر

ـ ن سوره، پیهم 13ه یدر آ ـ امبران را تهدی ـ د بـه تبع ی د کردنـد و خداونـد در ادامـه،    ی
ـ امبران، کـافران را بـه هالکـت تهد   یپ یبالفاصله باتسل : 1374، یید نمـود (طباطبـا  ی

ـ که با آمدن نـون تأک  یدی). تهد41 /16: 1365، یتهران یصادق؛ 12/27 د بـر فعـل،   ی
ن تعلـق گرفتـه   یبر ا یرا اراده الهی)؛ ز4/2093: 1412دقطب، یت شده است (سیتقو

گـران ظلـم   یکه حجت بر آنها تمام شده است؛ اما به خودشان و د را یاست تا کسان
  ).  13/93: 1419اهللا،  د (فضلیهالک نما ،کردند

  یکرد جدلین رابطه انسان با خدا با روییتب -2-2-3
 و نـوح  قـوم  ان؛ مانندینیشیم و در گزارش از سرگذشت پیابراه ی مبارکه ی در سوره

قالُوا إِنْ أَْنـُتْم إِالَّ َبَشـٌر   «شود:  یآنها، شبهه بشر بودن مطرح م از بعد اقوام و ثمود و عاد

  ).10م/ی(ابراه »نيٍُبُد آباُؤنا فَأُْتونا بُِسلْطاٍن ُمبْعيُدونَ أَنْ َتُصدُّونا َعمَّا كانَ يِمثْلُنا ُتر
قالَْت لَُهْم ُرُسلُُهْم إِنْ َنْحُن إِالَّ َبَشٌر ِمثْلُكُْم َو لِكنَّ اللَّـَه  «پاسخ قرآن مختصر و قاطع است: 

 »َتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونيإِذِْن اللَِّه َو َعلَى اللَِّه فَلْكُْم بُِسلْطاٍن إِالَّ بِيشاُء ِمْن ِعباِدِه َو ما كانَ لَنا أَنْ َنأِْتيَمْن   نُّ َعلىُمي
را با طرح شبهه یشود؛ ز یسخن کافران رد م اوالً)؛ بر اساس پاسخ قرآن 11م/ی(ابراه

ـ نمودند که بشر بودن، مستلزم نداشـتن امت  یگونه القا م نیبشر بودن، ا ص یاز و خصـا ی
ت اسـت، غافـل از آن کـه مماثلـت و     و مقام رسـال  یافت وحیل دریالعاده از قب فوق

سـت.  ین یانسان یو معنو یظاهرع کماالت یدر جم یدر بشر، باعث همانند یهمانند
ـ ثان ـ است؛ لـذا ا  یعیطب یو معنو یافراد از نظر ظاهر یها تفاوت اًی نـدارد کـه    یرادی

                                                 
. اعالم موضع صریح رسوالن این است که آنها با توکل و صبر در برابر مخالفان از هدف خود دست بر 1

 ) 12دارند (ابراهیم/  نمی
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را بـا مقـام    آنهـا ت مخصـوص کـرده و   یاز افراد بشر، تفضّل و عنا یخداوند به بعض
 یبر انجام کار یاء مبنیدرخواست کفار از انب ثالثاًح دهد؛ یر مردم ترجیسا رسالت بر

ـ را ایست؛ زیح نیکند، صح یبیکه داللت بر داشتن قدرت غ ـ  ی ح یصـح  ین سـخن وقت
کـه   یکـرده باشـند، قـدرت    یبیو قدرت غ یت ملکوتیشخص یامبران ادعایاست که پ

 یاء جـز در وحـ  یاند، انب نکرده یین ادعایامبران چنیکند و پ یاش هرچه بخواهد م دارنده
ـ  یا دانستند و اگر معجزه یگران میمانند د یشدن، خود را بشر آوردنـد بـه اذن و    یهم م

   ).10/293: 1374، یرازیش ؛ مکارم6/471: 1372، یت خداوند بود (طبرسیمش
ا َبَشـٌر  إِنْ أَنُتْم إِلَّ«(د سخن کفارییقت تأیدر حق» إن حنن اال بشر مثلکم«ن، جمله یبنابرا

از همـان سـخن کـافران،     یجـدل  یکـرد یاء بـا رو یانب یعنی ؛استیانب یاز سو )»مِّثْلَُنا
ـ ؛ ا»َشايَمن   نُّ َعلَىُميَو لَِكنَّ اللََّه «عکس گرفتند و گفتند:  یا جهینت ـ ن عبـارت کـه ب  ی انگر ی

وب جه مطلیاست که به انضمام آن نت یا ،  اشاره به مقدمهاستن یریاء با سایتفاوت انب
جه گرفتند عبـارت اسـت از :   ید و اصل جواب که از بشر بودن خود نتیآ یبه دست م

: 1374، یی؛ طباطبـا 19/75تا:  ی، بی(فخرراز» كُم بُِسلْطَنٍ إِلَّا بِإِذِْن اهللايَو َما كاَنَ لََنا أَن نَّأِْت«
ـ ن انبی) بنابرا1/219: 1423، یرازیش ینی؛ حس12/43 اء ادعـا نکردنـد کـه آوردن    ی
نـد  یشان محال است، بلکه خواسـتند بگو یاند از ا دهین نامیعجزه که آن را سلطان مبم

ـ )؛  ا44/ 12: 1374، ییدر آوردن آن استقالل ندارنـد (طباطبـا   ن پاسـخ رسـوالن   ی
ـ شود، فراموش نکن یادآور مید و به کافران ینما ید را گوشزد میت توحیمحور د کـه  ی

نداشت.  یزیشد، باز فرشته از خودش چ یمانتخاب  یا بشر فرشته یاگر فرضاً به جا
توانـد   یخداست. آن کس که م یاز سو یتمام مواهب از جمله موهبت رسالت و رهبر

ـ تواند به انسـان ن  یرا به فرشته بدهد، م ین مقامیچن ، یرازیشـ  مکـارم ز بدهـد (نـک:   ی
1374 :10/294  .(  
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  امبر اسالم(ص) یشبهه بشر بودن نسبت به پ -3

ـ انب یاسـت کـه مخافـان تمـام     یا  اء، شبههیشر بودن انبرو که شبهه ب از آن اء مطـرح  ی
ق ابعاد مختلـف شـبهه بشـر    یدق یم و با هدف واکاوید بر قاعده تعمیبا تأک 1اند، نموده

قـرآن کـه    یهـا  اء و پاسخیر انبین، شبهه بشر بودن نسبت به سایشیبودن، در بخش پ
قـرار   یاسالم است، مـورد بررسـ  امبر یکننده شبهه مذکور نسبت به پ نییم تبیرمستقیغ

که شبهه بشـر   یاتیب نزول، آیم و براساس ترتین بخش به صورت مستقیگرفت؛ در ا
ـ  یامبر در آن مطرح شده است، مورد بررسیبودن نسبت به پ ـ گ  یقرار م رد، انتخـاب  ی

قـرآن بـه    یهـا  پاسـخ  ین بخش از آن روست تا روشـمند یات در ایب نزول آیترت
   کند. یینما رخ یروشن

  امبر(ص)یقرآن به شبهه بشر بودن پ یاقناع –یپاسخ علم -1- 3
 یاز درخواست معجزات از سو یتگر شماریسوره مبارکه اسراء، روا 93تا  90ات یآ

مشـرکان و طـرح درخواسـت     یامبر است؛ منشـأ اشـکال اصـل   یمشرکان نسبت به پ
    امبر است.یاء گذشت، بشر بودن، پیر انبیکه در مورد سا معجزات مختلف چنان

ـ مورد بحـث در ا  ی پاسخ قرآن در برابر شبهه ن سـوره، عـالوه بـر اشـتمال بـر      ی
 یالخطـاب  انگر فصلیم، بیاء گفتیر انبین در مورد سایش از ایکه پ یمیرمستقیغ یها پاسخ
 یسوره مبارکه اسـراء پاسـخ   962و  95ات یاست. پاسخ قرآن در آ یو عقالن یمنطق

  است:  یکامالً عقالن

                                                 
 َعثَ اللَُّه َبَشراً َرُسوالً.إِالَّ أَنْ قالُوا أَ َب  . َو ما َمَنَع النَّاَس أَنْ يْؤِمُنوا إِذْ جاَءُهُم الُْهدى١
  بِاللَِّه َشهيداً َبيين  قُلْ كَفى *. قُلْ لَْو كانَ ِفي الْأَْرضِ َمالِئكَةٌ ْميُشونَ ُمطَْمِئنَِّني لََنزَّلْنا َعلَيهِْم ِمَن السَّماِء َملَكاً َرُسوالً ٢

 .َو َبيَنكُْم إِنَُّه كانَ بِِعباِدِه َخبرياً َبصرياً
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ـ اثبات رسالتشان با یفرستاده شوند، برائکه به عنوان رسول چنانچه مال اوالً د ی
اورند و در واقع معجزه است که مردم را به شناخت رسالتِ فرشته رهنمـون  یمعجزه ب

در » يُهـدَ «نکه ین اید بر این وجهِ معنا با تأکی؛ افرشته بودن آنهاسازد، نه صِرف  یم
ن داللت دارد کـه چـون مـالکِ    یزه است، بر امعج یبه معنا» يإِذْ َجاَءُهُم الُْهَد«عبارت 

ن سـخن  یا بشـر؛ بنـابرا  یفرشته باشد  یکند که از سو ینم ی، معجزه است، فرقیاصل
  ل و باطل است.یمشرکان در درخواست نزول فرشته، بدون دل

که چنانچه مالئکـه   نیز باطل است و آن ایگر نید یاشکال مشرکان از سو اًیثان 
ـ فرسـتاد؛ ز  یت آنها مَلک میهدا یصورت خداوند بران بودند؛ در آن یدر زم را هـر  ی
ـ یکند، او را ب یبرقرار م یشتریبا هم جنس خود الفت ب یموجود کنـد و   یشتر درک م
ـ یشتر است (طوسـ یاش ب یریاثرپذ  ؛ شـبر، 6/136: 1418، ی؛ ثعـالب 6/552تـا:   ی، ب

ئـت انسـان   یتواند مردم را مخاطب قرار دهد که در ه یم یتنها کس .)1/287: 1412
ـ مالئکه هم بر مردم نازل شوند، با ین چنانچه حتیباشد؛ بنابرا ل انسـان  ید در شـما ی
ـ  ی مبارکه ی سوره 9ه یآ ؛نازل گردند بـر   یانعام که در پاسخ درخواست مشرکان مبن

ـ ، گـواه ا »لْبُِسونَيهِْم ما يَو لَْو َجَعلْناُه َملَكاً لََجَعلْناُه َرُجالً َو لَلََبْسنا َعلَ«د: یگو ینزول مالئکه م ن ی
ن است یامبر به سبب ایپ ی). ارسال ملک به سو14/169تا:  یعاشور، ب ادعاست (ابن

؛ یتهران یاش را پرورش داده است (شبر، همانجا، صادق ینفسان یها ییتواناامبر یپکه 
توانسته بـا ملـک مـأنوس باشـد      یدات قدسیه نفس و مؤیه بر تزکیهمانجا) و با تک

  ).8/163: 1415، ی؛ آلوس5/87: 1422ه، ی(مغن
ه، و همگون بودن رهبر با مردم یال طبق اصل هم جنس بودن رسول و مرسلٌ ثالثاً

ـ   د اسـوه یاست، رسول با یریت و الگوپذیکه الزمه ترب ـ ال مرسـلٌ  یعمل  یه در تمـام ی
: 1412به سـعادت برسـد (شـبر،     یاعمال و رفتار باشد تا بتواند با الگو قرار دادن و
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 ی مبارکـه  ی ) در سـوره 14/235: 1419اهللا،  ؛ فضل8/163: 1415، ی، آلوس1/287
َرُسولِ اللَّـِه أُْسـَوةٌ     لَقَْد كانَ لَكُْم يف«د شده است: یامبر اسالم تأکیپ یژگین ویاحزاب بر ا

د بر یدقطب با تأکیس .)21(احزاب/  »اًريْوَم الْآِخَر َو ذَكََر اللََّه كَثيْرُجوا اللََّه َو الْيَحَسَنةٌ ِلَمْن كانَ 
ـ نبودند که غـذا نخورنـد؛ در تقر   یبشر بودند و اجسام یرسوالن قبل ینکه تمامیا ر ی

ـ ید ی پاسخ قرآن به نکته ـ گو یگر اشاره نموده و م  ید: بشـر بـودن رسـول، اقتضـا    ی
ـ     یوح یکه در تلق یحکمت است، حکمت شـود؛   یو رساندن آن بـه مـردم معنـادار م

 یسلوک عمل یعت باشد؛ دارایاش مصداق شر یات بشریحد یکه رسول با نیح ایتوض
تگر یر داشته و هـدا ین صورت است که تأثیمردم باشد؛ در ا یزنده برا ییبوده و الگو

خود را بر اسـاس رفتـار و گفتـار او     یرا مردم او را الگو قرار داده و زندگیاست؛ ز
د و بـا زنـان   یشـ نو یخورد و نمـ  یرسول از جنس بشر نبود، نم اگردهند و  یجهت م

 یاقتـدا  یبـرا  ینداشت، راه یا بهره یبشرمعاشرت نداشت و از عواطف و انفعاالت 
در آنهـا   ینکه رسول، ملک است، رغبتیمردم به ا ینبود؛ به عالوه آگاه یانسان به و

با بشر متفاوت بـود   یرا جنس ویکرد؛ ز یجاد نمیشان ایات زندگید در جزئیتقل یبرا
ـ تقل یبـرا  یلیعت انسان داشـت و تمـا  یر از طبیغ یعتیو در آن صورت طب  ید از وی

ن ینداشته باشند، ا ین درکیکه باعث شده بود مشرکان چن یماند. عامل اصل ینم یباق
 یند که به مأل اعلیرا برگز ید و رسوالنیم نمایرا تکر ین که خداوند بشریبود که از ا

  ).237 /4: 1412دقطب، یسغفلت داشتند ( ندیافت نمایرا در یکالم الهرفته و 
ـ دانسته و با تأک یو نقل یپشتوانه عقل یاصل فوق را دارا یآمل یاهللا جواد تیآ د ی

ـ رقابل مناقشه بودن آن، بر اسـاس آ یت و غیبر ثبوت، جامع  ی مبارکـه  ی سـوره  4ه ی
ـ امبر نه تنهـا با ید: پیگو یم 1میابراه ـ جـنس و اسـوه مـردم باشـد؛ بلکـه با      د هـم ی د ی

                                                 
  الَْحكيُم.َسلْنا ِمْن َرُسولٍ إِالَّ بِِلساِن قَْوِمِه ِليَبَني لَُهْم فَيِضلُّ اللَُّه َمْن يشاُء َو يْهدي َمْن يشاُء َو ُهَو الَْعزيُزَو ما أَْر .١
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 یکردند، خداونـد بـرا   یم ین مالئکه زندگیز باشد، چنانچه در زمینها  فرهنگ آن هم
 یبرند؛ بعضـ  یها مالئکه به سر م ن که در آسمانیکرد؛ مانند ا یم آنها ملک نازل میتعل

ـ  یهستند که به مالئکـه ز  یاز مالئکه مأموران اله ـ یردسـت تعل  یا دهنـد و عـده   یم م
ـ از فرشـتگان مط  یادیز ی و عده)هستند 21ر/ی(تکو» نيٍُمطاعٍ ثَمَّ أَم«مصداق  هـا   ع آنی

  ).ریتفس یل صوتیسوره مبارکۀ انعام (فا 6ۀ یر آیل تفسی، ذیآمل یهستند (جواد
ـ ست که همگـان قابل ین نیا یاء به معنایبشربودن انب رابعاً دن بـه مقـام   یت رسـ ی

 شـان یا بـه  آسـمان  از که ىیوح و است مادى و نىیزم بشر، رسالت را دارند؛ زندگى
 کنیل است؛ بشر براى چند هر وحى نیا و است، آسمانى اى فرشته لهیوس به ،شود مى
 شـقاوت،  سعادت، نظر از بشر نوع افراد افت آن را ندارند،یت دریقابل بشر افراد همه

ـ م از تنهـا  مختلفند، باطن ناپاکى و پاکى نقص، کمال، ـ ا افـراد  انی  عـده  آن نـوع،  نی
 آن، ی آورنده ی فرشته مانند که باشند یوح کننده افتیدر و حامل توانند مى معدودى
ـ انب و خـدا  رسـوالن  همان معدود، عده آن و طان نباشندیقابل نفوذ ش و پاک بوده  اءی

 ی). به عالوه علت اصل16/432: 1374، یی؛ طباطبا8/163: 1415، یهستند (آلوس
 یشرب یها یژگیرا با داشتن ویاست که در خود مردم است؛ ز ینازل نشدن مالئکه ضعف

ـ که با ملک دارند، قادر بـه د  یادیو فاصله ز ین وضع عادیو با ا سـتند و  یدن ملـک ن ی
ـ شـود (مغن  یده نمـ ین چشم دیملک با ا ، همانجـا). ظـاهراً   یی؛ طباطبـا 5/87: 1424ه،ی

ـ  یگر لهیدانستند اما با مکر و ح ین موضوع را میا یمشرکان با سوابق ذهن خواسـتند   یم
  ه است.ید نظر مغنیحات ادامه مقاله موینجا). توضه، همایمانع دعوت شوند (مغن

 د مشرکانیتهد -2- 3
قـرآن بـه شـبهه مشـرکان      ییگـو  روشمند در پاسخ یا ات نکتهیر نزول آیتوجه به س
م، خداوند در پاسخ به شبهه بشر بـودن  یدین که چنانکه دیح ایسازد. توض یآشکار م
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ره مطرح نمودند و بعداً ن سویکه مشرکان در ا یر درخواست معجزاتیز سایامبر و نیپ
 یپاسخ گفته است؛ تا چنانچه واقعاً مشکل علمـ  آرام یلحنم پرداخت در یبدان خواه

اء که یانب ی مبارکه ی ز داده شود؛ اما در سورهییشان تمیداشته باشند، حق از باطل برا
إسراء قرار گرفته است هـر چنـد بـه شـبهه      ی مبارکه ی ب نزول بعد از سورهیدر ترت
ن اکتفـا نشـده و   ی، پاسخ گفته شده اسـت؛ امـا بـه همـ    یخین، البته با لحن توبمشرکا

 ییگونه نحوه پاسـخگو  نیا د است.یهمراه هشدار و تهد ییگو خکرد قرآن در پاسیرو
نداشتند؛ بلکه هـدف   یدهد که نه تنها در طرح شبهه مشکل علم یبه مشرکان نشان م

ـ عموم مردم و در نها نیشان در بیگاه ایف جایآنها تمسخر حضرت، تضع ـ ی اثـر   یت ب
  ساختن دعوتشان بوده است. 

ـ یاء با لحن هشدار و توبیانب ی مبارکه ی سوره  یکـرد یگـردد و بـا رو   یخ آغاز م
ةً قُلُوُبُهْم َو أََسـرُّوا النَّْجـَوى   يالِه: «سازد یآنها را مطرح م ی متفاوت از سوره اسراء، شبهه

  ).3اء/ی(انب »َشٌر ِمثْلُكُْم أَ فََتأُْتونَ السِّْحَر َو أَْنُتْم ُتْبِصُرونَن ظَلَُموا َهلْ هذا إِالَّ َبيالَّذ
ــتأمــل در ا ــراد شــبهه مشــرکان در ای ــن آی ــرده از زوای ــه، پ ــان یای ــر  یپنه ب

بـه نجـوا و مشـورت     ینـد، پنهـان  یب نبین که طـرح آنهـا آسـ   یا یرا برایدارد؛ ز یم
ـ امـا در ا  ؛نداشـته اسـت  از برنامـه آنهـا اطـالع     یبرخاستند؛ پـس قاعـدتاً کسـ    ن ی

تــا:  ی،بــی؛ فخرراز3/183: 1422،یجــوز ه خداونــد آنهــا را رســوا نمــوده(ابنیــآ
ــادق22/121 ــ ی؛ ص ــ19/243: 1365، یتهران ــح ای)توض ــرکان در ا نی ــه مش ــک ن ی
 او: کـه  انـد  گفتـه  مـى  علنـاً  نمـوده،  بیتکـذ  را) ص(خـدا  رسـول  صـراحت  ه بـه یآ

ـ  شما مانند ـ  چیهـ  مشـرکان  ت؛اسـ  سـحر  او قـرآن  و اسـت،  بشـر  کی ـ ا از کی  نی
ـ  گفتنـد؛  نمـى  پنهـانى  را مطالب  مشـورتى  مجلـس  در کـردنش  علنـى  از قبـل  کنیل
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 مقابــل در کــه کردنــد مــى پــا بــر ســرّى مجالســى. کردنــد مــى نجــوى را آن خــود
 آنچـه  آنکـه،  مگـر  افتنـد، ی نمـى  راهـى  سـرانجام  و دهند؟ جواب چه غمبریپ دعوت
ــو ــد، گفتگ ــان کردن ــد؛ پنه ــا بدارن ــه ت ــق آن رد هم ــوند متف ــد و ش ــاق از بع  اتف
)؛ 5/263: 1424ه، یــ؛ مغن14/345: 1374، ییکننــد (نــک: طباطبــا   شا یعلنــ

ـ ن یگـر یعمـل کـردن مشـرکان، دالئـل د     یعلت پنهان ـ ز داشـت از آن جملـه ا  ی ن ی
ـ دند مبادا بـه پ یترس یکه م رد سخنانشـان   یامبر اطـالع داده شـود و حضـرت بـرا    ی

ــدام نما ــاق ــند و ی ــ زی ــامدانســت یچــون م ــه تم ــ یند ک ــا واه ــل آنه اســت،  یدالئ
ـ از  ین جلسـات سـر  یدند با چنیکوش یم ـ کـه خ  یک سـو کسـان  ی وسـتن بـه   یال پی

ــه شــرک  بنــدیاســالم را داشــتند، امــا پا ــدب  ی، را منصــرف ســازند و از ســوبودن
ـ گر، شـک و ترد یکـد ی یز بـا همفکـر  یر افراد نیان سایگر در مید نـد  یجـاد نما ید ای

ـ ان دالی؛ از م)17/12تا:  یعاشور، ب (ابن ـ    ی رسـد کـه ضـعف     یل مختلـف بـه نظـر م
 یگـاه یهـا پا  آن یقت، باعـث شـد کـه جلسـات سـرّ     یبا حق ییارویاحتجاج در رو

ـ احتجاج باطـل باشـد؛ همچنـان کـه نتوانسـتند بـر        یدر راستا یهمفکر یبرا ک ی
ــ   یهــا چــون ســحر، خــواب را یاتهــام، اتفــاق نظــر کننــد؛ بلکــه اتهامــات مختلف

ـ کـه متفـرع از شـبهه بشـر بـودن و زا      یز شـاعر یشان و نیپر ده همـان جلسـات   یی
  دارالندوه بود، مطرح نمودند.  یسرّ

بشـر بـودن رسـول بـه دو      ی اء، پاسخ قرآن بـه شـبهه  یانب ی مبارکه ی در سوره
که بالفاصله بعـد از طـرح شـبهه آمـده      یکل یپاسخ نخستان شده است: یصورت ب

ـ يَو ُهَو السَِّمالسََّماِء َو الْأَْرضِ لَ ىفِ ْعلَُم الْقَْوي  قَالَ َرّىب«است:  ـ انب» (ُميُع الَْعِل پاسـخ   دوم) و 4اء/ی
امبر و قرآن مطرح یچند در طرح اتهامات به پ یاتیان آیکه پس از ب ،قرآن یاختصاص
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 »تَعْلَمُـونَ  لَـا  نـتُمْ کُ إِن الـذِّکْرِ  أَهْلَ لُواْافَسَ  همیإِلَ نُّوحِى رِجَالًا إِلَّا قَبْلَکَ أَرْسَلْنَا مَا وَ«شده است: 
  ).5اء/ی(انب

درخواسـت معجـزه    که مشرکان شتر مواردى استیمانند ب هیآ نیپاسخ نخست ا
 معرفـى  چکارهیه قومشان هاىِ خواسته اجابت در اء در مقابل، خود رایو انب  کردند یم

قـالَ إِنََّمـا   «) و 26/ملک» (ٌنيٌر ُمبِيَنِذ قُلْ إِنََّما الِْعلُْم ِعْنَد اللَِّه َو إِنَّما أََنا«ات یآ مانند کردند، مى

  .)23احقاف/» (الِْعلُْم ِعْنَد اللَِّه َو أَُبلُِّغكُْم ما أُْرِسلُْت بِِه
در پاسخ مخالفان عالوه بر آنچه گفته شد دربردارنـده   ...»ْعلَُم ي  قَالَ َرّىب« عبارت  

  دو نکته مهم است:
را یداند؛ ز یمبر و مقصود کافران را مایپ ین که خداوند صداقت و راستیا نخست 

؛ 7/63: 1365،یآنها آگاسـت (طبرسـ   یپنهان یست و از نجوایده نیبر او پوش یزیچ
)؛ 14/22: 1417،یی؛ طباطبـا 9/10: 1415، ی؛ آلوسـ 3/331: 1415، یکاشان ضیف

پاسخ به شبهه بشـر بـودن    یخداوند از طرح آنها را برا ین آگاهیهم یتهران یصادق
    .)19/244: 1365، یتهران یته است (صادقدانس یکاف

کند که چون از نقشه آنها آگاه اسـت بـه دنبـال     یم دیتهدن که کافران را یا دوم
: 1420، یگرفتار خواهنـد شـد (فخـرراز    ین به عاقبت سختیعقوبتشان است، بنابرا

  ).5/263: 1424ه، ی؛ مغن22/121؛ 7/177: 1418، ی؛ قاسم21/221

  سانان ین بعد روحانییتب -3- 3
ـ    یانب ی مبارکه ی در سوره ن یاء پاسخ قرآن به مشرکان در برابر شـبهه بشـر بـودن چن

لُواْ أَْهلَ الذِّكْرِ إِن كُنُتْم لَا َتْعلَُمونَ * َو َما َجَعلَْناُهْم ئهِْم  فََسيَو َما أَْرَسلَْنا قَْبلََك إِلَّا رَِجالًا نُّوِحى إِلَ«است: 

  ).8و7اء/ یانب( »َنياَم َو َما كاَُنواْ خاِلدأْكُلُونَ الطََّعيَجَسًدا لَّا 
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کـه   یا و هم به شـبهه  را هم به شبهه بشر بودنیل است؛ زکام یپاسخ فوق پاسخ
ک انسان داللت ی یعاد یکارها یدن و تمامیخوردن و آشام یعنیبر لوازم بشربودن 

ـ   ؛ ابـن 3/1551: 1380، یدهد (نک: سـورآبا  یقاطع م یدارد، پاسخ : تـا  یعاشـور، ب
 در پاسـخ فرقـان   ی مبارکـه  ی در سـوره )؛ 19/248: 1365، یتهران یق؛ صاد17/16

) و 7فرقـان/  » (شىِ ىفِ الْأَْسـَواقِ ْميأْكُلُ الطََّعاَم َو يَو قَالُواْ َما ِلَهاذَا الرَُّسولِ «گفتنـد:  که مشرکان 
ه مشـاب  یپاسـخ را مطرح نمودند، دن و آمد و شد در بازار، یاشکال در خوردن، آشام

» ُشـونَ ىفِ الْأَْسـَواقِ  ْميونَ الطََّعاَم َو أْكلُي إِلَّا إِنَُّهْم لََنيَو َما أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمَن الُْمْرَسِل«داده شده است: 

  ).  20فرقان/(
  نهفته است: ین پاسخ نکات ارزشمندیدر ا

ء را ایاء، تنها بشر بودن انبیانب ی مبارکه ی ن نکته که مشرکان در سورهیا نخست 
اند؛ اما در پاسخ قرآن، لوازم بشر بودن مانند خوردن، و راه رفتن  راد قرار دادهیمورد ا

دهد کـه مشـرکان در طـرح شـبهه،      یدر بازار، مورد اشاره قرار گرفته است، نشان م
که  یدانستند؛  در حال یدن میمانند خوردن و آشام یها را در بعد جسمان تشابه انسان
انسان  یخداوند صراحتاً به بعد روحان ،»ْمهِيْرَسلَْنا قَْبلََك إِلَّا رَِجالًا نُّوِحى إِلََو َما أَ«در عبارت 

توانـد   یکه م یاند؛ بُعد دهیشیندیکه مشرکان هرگز در مورد آن ن ید، بُعدینما یاشاره م
  د.ینما یکالم اله یو تلق یافت وحیانسان را سزاور در

از  یجـدل  یکـرد یروخ بـه مشـرکان بـا    ن است که قرآن در پاسیا  نکته نیدومـ 
ها را به تأمل منصفانه واداشـته اسـت. قـرآن از     سخنان خودشان استفاده نموده و آن

ـ کـه ب -»ٍة كََما أُْرِسـلَ الْـأَوَّلُونَ  يأِْتَنا بِايفَلْ«عبارت  یعنیسخن مشرکان  انگر درخواسـت  ی
 یسـ یو ع یسـ مو یهـا  صـالح و نشـانه   ی مشابه رسوالن گذشته مانند ناقه یمعجزات

ـ به بشر بودن انب یضمن یهماالسالم است و اقراریعل ر لـوازم آن  یاء گذشـته بـا سـا   ی
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ـ دارد کـه چگونـه بـه آ    یاستفاده نموده است و آنها را به قضاوت وا م -است ات و ی
چرا به آن حال د؟ یینما یها را درخواست م د و آنیامبران گذشته نظر داریپ یها نشانه

نبودنـد کـه بـر     ین جز مردانیشیامبران پید؟ پیکن یودن توجه نماء به اعتبار بشر بیانب
 یعنی) 5/292: 1419ر، یکث ؛ ابن13/210: 1368، یم(ابوالفتوح رازینمود یها وح آن

د رسالت همه رسوالن را ید بایکن یمحمد[ص] را به خاطر بشر بودن رد مرسالت اگر 
  ).3/1551: 1380، ید (سورآبادییرد نما

در » الْأَوَّلُونَ«خ و با استفاده از سخن مشرکان و به خصوص کلمـه  پاس ی در ادامه
شود که همۀ رسوالن گذشته،  یگونه برداشت م نیا »ٍة كََما أُْرِسلَ الْأَوَّلُونَيأِْتَنا بِايفَلْ«عبارت 

انـد؛   جاودانه نداشته یداشته و به اعتراف خودشان زندگ یمعمول ین مردم زندگیدر ب
 یمـاد  یآشامند و عوارض زنـدگ  یخورند و نم یکه نم یفرشتگان ن درخواستیبنابرا

ن وجـود نداشـته اسـت (نـک:     یش از ایاست که پ یزیست، چیمانند مردن در آنها ن
د مالئکه باشند کـه  یرا مشرکان اعتقاد داشتند که رسوالن بای)؛ ز3/73تا:  ی، بیشوکان

؛ 3/105: 1407، یجاودانــه داشــته باشــند (زمخشــر ینخورنــد، ننوشــند و زنــدگ
چه گفته شد، قرآن از کـالم خـود مشـرکان     )؛ عالوه بر آن22/123تا:  ی، بیفخرراز

، یراز ؛ ابوالفتوح70 /1423:3،یت رسوالن گذشته استفاده نمود (بلخین ماهییتب یبرا
، ی؛ شـوکان 123 /22تا:  ی، بی؛ فخرراز3/105: 1407، ی؛ زمخشر13/210: 1368

ز اشـاره شـده اسـت کـه     یگر نید یاتیدر آ)؛ 23/70 :1412دقطب، ی؛ س3/73تا:  یب
» يهِْم مِّْن أَْهلِ الْقَُريَو َما أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك إِلَّا رَِجالًا نُّوِحى إِلَ« بشر بودند: ین جملگیشیرسوالن پ

  ).109وسف/ی(
و  اردد یظرافـت خاصـ   »َو َما َجَعلَْناُهْم َجَسـًدا «ریاز جدل در استفاده از تعب یریگ بهره 

 »أْكُـلُ الطََّعـامَ  يَمالِ َهـذَا الرَُّسـولِ   «کجا گفتند یرا در یتهکم نسبت به مشرکان است، ز
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ـ انب» (ٍة كََما أُْرِسلَ الْـأَوَّلُونَ يأِْتَنا بِايفَلْ«گر گفتند ید یی) و در جا7فرقان/(  یاقتضـا  .)5اء/ی
انسان بودند؛  ئتین در هین است که رسوالنِ نخستیجمله دوم که نقل قولشان است، ا

ـ است که غذا خـوردن از لـوازم ح   ین در حالیخوردند و ا یکه غذا نم یدر حال ات ی
ها قائـل   ن است که آنیخورد، ا ین الزمه سخن آنها که چرا رسول غذا میاست؛ بنابرا

آشـکار   یتناقض یزین چیبدون روح است و چن یباشند که شأن رسول داشتن جسد
مضاعف بر بشر بودن رسوالن  یاستدالل »َنيَما كاَُنواْ َخالِدَو «ز عبارت یاست. در ادامه ن

چ کدام از رسوالن جـاودان  یرا هین و رد سخنان مشرکان در طرح شبهه است؛ زیشیپ
مشرکان است که اگر  یقاطع در مقابل عذرتراش ین پاسخ قرآن، پاسخینبودند؛ بنابرا

هـا نسـبت    را بـدان  یسـت یسـتند، چگونـه فنـا و ن   ین، بشـر ن یقائلند رسـوالنِ نخسـت  
که در استدالل کفار آمده اسـت   یین خطای)؛ بنابرا17/ 17تا:  یعاشور، ب ابندهند( یم

 یبرا ینقض فراوان یها را مطرح نمودند که مثال یرا استداللیفاحش است؛ ز یخطا
  1).17/16تا:  یعاشور، ب ابن( آن وجود دارد

 امبر(ص))یپ ید مشرکان و تسالی(تهد یپاسخ هشدار - 4- 3
رد؛ چـون  یپـذ  یان نمـ یپا یاء تنها با بحث علمیانب ی اسخ قرآن به مشرکان در سورهپ

ن در ادامـه خداونـد   یندارنـد؛ بنـابرا   یمشکل علم یروشن شد مشرکان در عذرتراش
 یانـد بـه سـنت    ن بشر بـوده یشیکه بر اساس آن، همه رسوالن پ یپس از اشاره به سنت

ـ کـه تهد  یسـنت کند که متوجه مشرکان است.  یگر اشاره مید مشـرکان و   یبـرا  یدی
، ی؛ طبرسـ 3/73: 1423، یبلخـ ( شان استیاران ایامبر و یپ یبرا ییو تسال یدلدار

                                                 
ای  عالوه بر آن پیامبر هیچگاه خود را متفاوت از سایر انبیاء معرفی نکرده بود که مشرکان چنین شبهه. 1

بینیم که پیامبر خود را چونان سایر پیامبران پیشین معرفی  جای قرآن می ایمطرح کردند بلکه در ج
 ).5/294: 1419ابن کثیر، ( )»۹/قُلْ َما كُنُت بِْدًعا مَِّن الرُُّسلِ (احقاف«نماید:  می
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)؛ خداونـد سـنت   9/15: 1365، ی؛ آلوس4/2370: 1412دقطب، ی؛ س7/65: 1372
» َنيَشاُء َو أَْهلَكَْنا الُْمْسرِِفَناُهْم َو َمن نَّيَصَدقَْناُهُم الَْوْعَد فَأَجنَ  مثُ«د: یفرما یان میگونه ب نیمذکور را ا

ـ پ م،یکـرد  وفـا  آنـان  با را شیخو وعده گاه آن یعنی) 9اء/یانب(  را کـه  هـر  و امبرانی
  م.یکرد هالک را افراطکاران و میداد نجات میخواست
ز انـذار مشـرکان کـه ماننـد اقـوام گذشـته رفتـار        یامبر و نیر پیه فوق در تبشیآ

ـ ند، مانند آینما یم َمَعكُم مِّـَن    هِْم  قُلْ فَانَتِظُرواْ إِىنَّن َخلَْواْ ِمن قَْبِليامِ الَِّذينَتِظُرونَ إِلَّا ِمثْلَ أَيلْ فََه«ه: ی

انـد   شه نابود شـده یکند منکران رسالت هم ید می) است؛ که تأک102ونس/ی» (َنيالُْمنَتِظرِ
  ).17/17تا:  یعاشور، ب ابن(

  ل است:یازمند تحلیمنظر ناء از دو یات سوره مبارکه انبیادامه آ
 ی مبارکه ی ات سورهیل ادامه آیو تحل ی: واکاواتینخست از نظرگاه انسجام آ 

ـ ت آنها و نیگاه شبهات مشرکان و اهمیاء، جایانب ر یکـافران را بـه تصـو    یز گسـتاخ ی
اء گذشته بشر بودنـد، بـا نقـل سرگذشـت     یانب یعت که تمامین واقیل ایکشد. تفص یم
وب، یمان، داود، ایعقوب، لوط، نوح، سلیم، اسحاق، یند حضرت ابراهاء گذشته مانیانب

 یبـرا  یـی چ چـون و چرا یهـ  ی، جـا یسـ ی، عییحیا، یونس، زکریل، صالح، یاسماع
  ).3/70: 1423، یر.ک: بلخگذارد ( ینم یمشرکان باق

بـه سـبب    یکـه همگـ   ییاد مردم شهرهای، اتیق آیو تطب یدوم از منظر و جر
است که با طرح شـبهات   یل بر کسانیبراقامه حجت و دل یانیان هالک شدند، پایطغ

خـود بـه    یامبر را ناکارآمد سـاخته و شـقاوت را بـرا   یخواهند دعوت پ یمختلف م
اسـت   یام حضـرت مهـد  یافراد تا ق یتمام ین پاسخ و هشدار برایارمغان آورند و ا

  ).19/252: 1365، یتهران یصادق؛ 3/414: 1415، یزیحو ی(عروس
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  یریگ جهینت -4

به خصوص آنچه مربوط بـه ارتبـاط    -اءیر انبیامبر مکرم اسالم مانند سایت پیشخص
و شـبهات   یزبـان  یهـا  یدشـمن وسته مورد حمله و آماج یپ -حضرت است یانیوح

ـ انب ین شبهه نسبت به تمامیرتریمختلف بوده است؛ شبهه بشر بودن فراگ ـ اء و پی امبر ی
امبر برخاسته از یها و اتهامات نسبت به پ نیاز شبهات، توه یاریاسالم بوده است؛ بس

ر شبهات و یان سایامبر(ص) است؛ در بیپ ین شبهه و عدم شناخت ساحت روحانیهم
رامون یات قرآن پیآ ید؛ اما واکاویآ یان نمین شبهه به میاز ا یاتهامات، هر چند سخن

ـ قـرآن، ا  یها مطرح کنندگان شبهه و پاسخ یها زهین شبهه، انگیا اثبـات  ن ادعـا را  ی
  شه در شبهه بشربودن دارند. یاتهامات ر یکند که تمام یم

امبر را در اذهان عمـوم مـردم   یگاه پیجا کهن بود یطراحان شبهه، ا یهدف اصل
ر یتنزل دهند، تا از تـأث  یبشر یقرآن را در سطح کارها یام الهیمخدوش سازند و پ

ن یانسـان از مهمتـر   یو جهل نسبت به مراتب وجود یآن بکاهند. کفر، عناد و لجباز
قرآن قاطع، کوبنده و همراه هشدار است  یها ل طرح شبهه است، در مقابل پاسخیدال
انسان و ارتبـاط آن   ین بعد روحانییو تب یاقناع -یعلم یها ابتدا با دادن پاسخ یعنی

رد؛ بـا  یپـذ  یان مید مشرکان پایشود و سپس با تهد یآغاز م یکرد جدلیبا خدا با رو
مطرح  یمک یها امبر اسالم تنها در سورهین که شبهه بشر بودن نسبت به پیتوجه به ا

ان مردم در دوران ضعف ین است که طرح شبهه و انتشار آن در میانگر ایشده است، ب
هـا   ن انگاره را مطرح نمود که طرح شبههیتوان ا ین میمسلمانان رخ داده است؛ بنابرا

ـ ف باشند و یتد که مسلمانان ضعاف یاتفاق م یامبر(ص) در زمانیه پیبر عل ا مقـدمات  ی
  ضعف آنان فراهم گردد.
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