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  چکيده
که ها رفت. از آن جا های دینی، باید به سراغ سرچشمهبرای زاللی جریان اندیشه

هاست، بر آن شدیم تا های بحث برانگیز این اندیشهاز مهمترین سرچشمه« نبوت»
آنان بوده و به طور مکرر « بشریت»یکی از دالیل انکار منکران انبیای الهی را که 

هم در قرآن کریم ذکر شده است، بررسی کرده و بهه سهن م میهزان ااتبهار ایهن 
و تفاسهیر قرآنهی دربهاره ایهن مو هو ، مداای منکران بپردازیم. با مطالعه قرآن 

متوجه شدیم که قرآن کریم  من طرح دیدگاههای آن دسته کهه قیییتها بشهریت 
انبیا برایشان م هول بود، به صورت المی به آنان پاسخ گفته و امدتا آنانی را که 

دادند انذار نموده است. از سر اناد و ل اجت این مساله را بهانه انکار انبیا قرار می
بنابراین به منظور بررسی دقیق این مو و ، آیات شریفه قرآن م ید را که قاوی 

باشند، در شم بخم طبیه بندی محتوایی کردیم و سپس به بحث و این مبحث می
تحلیل مداای منکران و طیف شناسهی آنهان پهردامتیم کهه در نهایهت توانسهتیم 

نج بیهان  منطیهی، جامعهه پاسخهای قرآن کریم را با اتکا به تفاسیر معتبهر، بهه په
شنامتی، روانشنامتی، توقیدی و تاریخی تیسیم کنیم و سهران ا  ایهن نتی هه را 

انبیای الهی برای انکهار آنهان، جهز اهد  « بشریت»بگیریم که دستمایه قرار دادن 
 آگاهی و یا ل اجت و بهانه جویی الت دیگری نداشته است.
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 مقدمه

بعد بشری آنان بوده است. از ، یکی از دالیل منکران انبیا برای انکار آنان در طول تاریخ

را ندارد و این نکته به کرات « رسالت»و « نبوت»دیدگاه منکران انبیا اصوال بشر قابلیت 

 در قرآن کریم از جانب آنان مطرح شده است.

یاد به آن از ارکان دینداری است و از و اات« نبوت» رورت بحث این است که مسأله 

چنانکهه امهروزه ، شهودمی کم و بیم مطهرح، همچنان این ا و آن ا، طرفی دیگر این شبهه

تاثیرگهذاری امهور  و« انکهار قدسهیت»، مبنای بسیاری از مکاتب بشری موجود در جهان

ههایی گهارهپیامد چنهین ان .استابزاری و قسابگر با اتکا به ایل  میدس در زندگی انسان

، ههایی هسهتزمانی که چنین چالمتا  برای انسان است و طبعاً« نبوت»ااتیادی به میا  بی

؛ چهرا کهه بهرای زاللهی جریهان هاسهتیی از این دسهت ههم از جملهه  رورتهاپژوهم

ههای از مهمتهرین سرچشهمه« نبوت»رفت که ها باید به سراغ سرچشمه، دینیهای اندیشه

هاست. همچنین کثرت و استمرار اقت اج منکهران بهه ایهن دسهت شهبحث برانگیز این اندی

نیهد و ، کند که ابعاد سخنان آنان در این بهاره مهورد بررسهیدالیل در قرآن کریم اقتضا می

 تحلیل قرار بگیرد. 

بهوده ، دستاویز منکهران و مخالفانشهان، پیوسته در تاریخ رسالت آنان« بشریت انبیا»

اند تا پیامبران امبران را از ابعاد گوناگون مورد نید و نظر قرار دادهاست. اینان این ویژگی پی

، های مخالفهانالهی را از درجه قبول و ااتبار دراندازند. قرآن کهریم  همن طهرح دیهدگاه

 پاسخ نگذاشته است. امدتاً این اشکاالت را بی

( کهه میالهه 1) باره ان ا  یافتهه اسهتای در اینی محییانههاپژوهم، البته پیم ازاین

« )ص( شبهه بشر بودن پیامبر اسهم »( و میاله 2« )جمال الهی در آینه بشری )ص(پیامبر»

ی مرتبط با این مو و  است که در این پهژوهم از آنهها بههره هاپژوهمترین ( از مهم3)

اصل مو و  چنانکه باید مهورد تهدقیق قهرار ، رغم تشابه اسمیبا این همه و الی، ایمبرده
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باشند؛ از ایهن روی چنهین ی موجود از انس ا  الز  برموردار نمیهاپژوهمفته است و نگر

آیات کریمه قهرآن ، تر این مو و ایم. به منظور بررسی و تحلیل دقیقای را الز  دانستهنوشته

   کنیممیایم و به شرح زیر مطرح بندی محتوایی کردهم ید را در این باره گردآوری و طبیه

 ب و شگفتي از انسان بودن پيامبراناعجا -۱

انسان بودن پیامبران برای گروهی از منکران آنان مایه شگفتی و اا اب بوده است به 

  ای که نتوانستند بپذیرند انسانی همچون مودشان رسول مداوند به سوی بشر باشدگونه

 ( 2)ق/ «ٌء عجيبَهَذا شىَ  َبْل عِجُبوْا َأن َجاَءُهم مُّنِذٌر مِ ْنُهْم فَ َقاَل اْلَكاِفُرونَ »

ها را توان چرایی اا اب یا به تعبیری مبانی اا اب منکران را تحلیل کرد و جوابمی

هر چند تع ب -جزء به جزء و جدا نوشت که چرا از انسان بودن پیامبران متع ب بودند 

   اما مبانی اا اب آنان ابارت است از -نباید مانع انکار اصل مداا باشد.

 احساسی و عاطفیالف( 

شود که مثل دانستند که چگونه به بشری وقی میگاهی مرد  این امر را مایه شگفتی می

 )ص( از این روی هنگامی که پیامبر اسم  (39ص   1377، 3ج، طبرسى)رک. مود آنهاست. 

پرچم توقید را در مکه برافراشت و بر  د بتهای کوچک و بزرگ که ادد آنها بالغ بر 

ای از میان آنها برماسته کردند که چرا انذار کنندهتع ب می»گاه ، شد قیا  کردبت می 3۶0

( در قالی که قرآن کریم این 219  1374، 15ج، مکار  شیرازی و ر.ک. 4)ص/ (4«)است.!

 ِإلَ َأ كَاَن لِلنَّاِس َعَجًبا َأْن َأْوَحْيَنا »  کندمی تع ب منکران را بر سبیل استفها  توبیخی اینگونه نفی

 (2)یونس/ «رَُجٍل مِ نْهمْ 

 ب( غفلت از حکمت الهی

مهوردن و نوشهیدن ، مشابهت این رهبران الهی را با مودشهان در ازدواج، برمی از منکران

بهرای نمونهه  (237  1374، 14ج، )ر.ک. مکار  شیرازی، گرفتنددلیلی بر نفی رسالت آنان می

برای گروههی از ، ز آد  تا ماتم بوده استهمسرگزینی که ویژگی مشترک همه انبیای الهی ا
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دستمایه انکار منکران شده اسهت  )ص( منکران انبیا از جمله منکران قضرت متمی مرتبت

، 3ج، طبرسهى)« کردنهد.را به داشتن همسران متعدد سرزنم مهى )ص( پیامبر اکر »و آنان 

1377  287) 

ر اقتیاج داشته باشد؛ از این پنداشتند که پیامبر مدا نباید به همساز آنان میگروهى 

و همسر امتیار کند و فرزندانى  ممکن است از جنس بشر باشدر گفتند مگر پیامبمى»روی 

( ممصه کم  اینکه یکی از اشکاالت کفار 239  1374، 10ج، مکار  شیرازی)« .داشته باشد

، )ر.ک. طیبند؟! شوگزینند و صاقب اوالد میاین بود که پیامبران چرا مانند بییه همسر می

 (348   1378، 7ج 

ما ، اى نیستاین امر تازه»  گویدبه آنها پاسخ مىسوره راد  38مداوند متعال در آیه 

 .(5) «.پیم از تو پیامبران بسیارى فرستادیم و براى آنها همسران و فرزندان قرار دادیم
مبرى را به نادانى و بى مبرند و یا موددهد که یا از تاریخ انبیا بىایراد آنها نشان مى

 .(239  1374، 10ج، )ر.ک. مکار  شیرازی  .نمی گرفتندزنند و گرنه این ایراد را مى

سنت مدا بر این »برای قق طلبان آگاه و آشنایان با تاریخ انبیای الهی بدیهی است که 

یق جریان یافته که انبیا ) ( از جنس مود بشر باشند و اصوال مساله ارسال رسل از طر

( و آن هم همین اصطفای 512  1374، 11ج، طباطبایی)« .لوف صورت گیردأمتعارف و م

کند و صاقب می انسانی که همچون دیگران ازدواج، است« رسالت»برای میا  « انسان»

 رود.مورد و همچون دیگران به بازار میآب و غذا می، شودمی فرزند

تصدیق ، مثل ما هستید، شما پیامبران هم در این قال پیامبران نیز گفته کافران را که

اما معتید بودند که تنها در بشریت  (11)ابراهیم/« قالت هلم رسلهم ان حنن اال بشر مثلکم»  کردندمی

نعمتی است الهی که به هر یک از بندگانم « نبوت»مانند شماییم نه در پیامبری؛ زیرا که 

و این انعا  و ( 11)ابراهیم/« شاء من عبادهي علی َمن نُّ يَُ و لکن  هللا »  فرمایدکه بخواهد اطا می

ای بوده است که در آنها های ویژهبلکه به ماطر مصلت، دلیل نبوده استکرامت الهی بی

 (301  1377، 3ج، طبرسى)ر.ک. نبود.  هاانسانوجود داشت و در دیگر 
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 ج( استکبار

را  انسان بودن انبیا (20)فرقان/« عض فتنهو جعلنا بعضکم لب»شاید بتوان با توجه به آیه شریفه 

یی که از میان هاانساناینگونه توجیه کرد که انتخاب پیامبران از جنس بشر آن هم از 

میزند مود آزمایم بزرگی برای سن م میزان تسلیم انسان های جمعیت محرو  برمیتوده

هرچند بر قق ، ونددر برابر قق است؛ چرا که گروهی ابا دارند زیر بار همنو  مود بر

بخصوص کسی که از نظر امکانات مادی در سطح پایینی قرار داشته باشد و آنها از ، باشد

این نظر در سطح باالتری باشند یا اینکه سن و سالشان بیشتر و در جامعه سرشناستر 

 (50  1374، 15ج، )ر.ک. مکار  شیرازیباشند. 

و ما ارسلنا قبلک اال »  فرمایدکران میهای چندگانه منیبقرآن کریم در پاسخ به اا ا

در واقع این آیه شریفه در پاسخ به ( 43)نحل/« هم فسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمونيرجاال نوحی ال

دو گونه ، را دستمایه اا اب و انکار مود کرده بودند)ص( پیامبر « بشریت»منکرانی که 

رساند کند و مییای گذشته نیض مییکی ق ت نیضی که با بشریت انب»  کنداقت اج می

 که مانعی میان بشریت و نبوت نیست.

رساند فرق میان یک فرد پیغمبر با دیگران چیزی نیست که دو  ق ت قلی که می

بلکه تنها فرق این ، نشود در بشر یافت شود و یا اگر یافت شد باید در همه افراد یافت شود

مخصوصی است از ناقیه مدا که شامل قال دو طایفه وقی الهی و کرامت اوست و منت 

 (355  1374، 14ج، طباطبایی)« شود.شخص پیغمبر می

و  هاانسانانسان برای ، شایان ذکر است که رهبر باید همواره از جنس پیروانم باشد

از یک سو ، فرشته برای فرشتگان. دلیل این همگونی رهبر و پیروان نیز روشن است

تبلیغ املی اوست. اسوه بودن در صورتی ممکن است که ، هبرمهمترین بخم تبلیغی یک ر

دارای همان غرایز و اقساسات و همان سامتمان جسمی و روقی باشد. از سوی دیگر 

های پیروان مود را به موبی درک کند تا برای نیازها و مواسته، رهبر باید همه دردها
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های مرد  بران از میان تودهدرمان و پاسخگویی به آن آماده باشد. به همین دلیل پیام

اند تا همه ترین نو  زندگی را غالباً تحمل کردههایی از سختاند و دورانبرماسته

های زندگی را بچشند و قیایق دردناک را لمس کنند و مود را برای درمان آنها تلخی

 (292 -291  1374، 12ج، )ر.ک. مکار  شیرازیآماده و مهیا سازند. 

، )ر.ک. قلیاند را از لواز  و ارکان تعریف نبی و نبوت دانسته« تبشری»، متکلمان

اند و به همین الت نبوت و رسالت را مشروط کرده (139  1391، ابومنصور قسن بن یوسف

؛ زیرا غرض (23۶، 5  1389، محسن، )ر.ک. قرائتیبه این شرط که باید از جنس بشر باشد 

توانند با افراد امت تماس بگیرد و ملک و جن نمیابمغ و ارشاد است؛ پس باید بتواند با 

مگر آنکه به صورت بشری ظاهر شوند و در این صورت اشکال ، افراد بشر تماس بگیرند

( ۶) «لبسونيهم ما يولو جعلناملکًا جلعلناه رحال و للبسنا عل»  فرمایدماند چنانکه میآنها باقی می

نهایت مداوند برای اینکه ق ت بر ملق تما  و در  (411  1378، 8ج، ( )رک. طیب9)انعا /

چنانکه ، شود انبیای هر قومی را از آن قو  برگزید تا با آنان آشنا و هم زبان باشند

  1378، 11ج، و رک. طیب 4ابراهیم/)« و ماارسلنا من رسول اال بلسان قومه ليتبنی هلم»  فرمایندمی

 (109( )یوسف / 7) «رَِجااًل نُّوِحى ِإلَيهم مِ ْن َأْهِل اْلُقَرىَو َما َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِإالَّ » (211

 بشر قابليت رسالت الهي را ندارد! -2

« انسان»آدمی است. « قد»واالتر از « نبوت»میا  مهم ، از دیدگاه برمی از منکران

انسان ماکی ک ا و رسالت الهی ، کوچکتر از آن است که بتواند از اهده آن بخوبی برآید

ای ماص نبوده است. بسیاری از منکران انبیا در ا؟ طرح این مسأله منحصر به دورهک 

   انددر برابر پیامبران به آن توسل جسته، طول تاریخ

( 8« ).ما هذا اال بشر مثلکم»  زدندقو  نوح در مخالفت مود با این پیامبر بزرگ فریاد می

و اشراف قو   مودکامگان و هاوتطاغ العملاکس، همچنین در قرآن کریم (24)مؤمنون/

این پیامبر اولوالعز  قاکی از این است که در آن  بزرگ برابر داوت قضرت نوح ) ( در
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  1377، 3ج، طبرسى)« باشد انسان غیر جنس از باید پیامبر که کردندمى میال مرد »دوران 

  گفتندهود میپنداشتند. منکران معاصر قضرت می ( و این غیر انسان بودن را فضیلت125

و همین منکران  (33)مومنون/( 9) «.شرب مما تشربونيکل مما أتکلون منه و ايما هذا اال بشر مثلکم »

 (47)مومنون/( 10) «ن مثلنايانومن لبشر »  گفتندمطاب به قضرت موسی و برادرشان می

اشتند؛ اما به قاکی از این است که برمی از اینان مدا را باور د، مطالعه سخنان منکران انبیا

انسان کثیف را  قابلیت انسان برای پیامبری از جانب مدا ااتیاد نداشتند. اینان اصوالً

مستحق ارتباط با مدای لطیف نمی دانستند و توقع داشتند مدای م رد و مبرای از صفات 

موجودی غیر از این جنس را به رسالت برنگزیند و از این روی انسان مادی قابلیت ، مادی

 الهیتواند پیغمبر شود و وقى پنداشتند که بشر نمىمرد  چنین مىلت او را ندارد. این رسا

و چنین چیزى را در  دکردند به مودشان که پیغمبر نیستنو استدالل مى دریافت نمایدرا 

پس آنها   گفتندمى، و آن وقت قکم مود را به انبیا هم سرایت داده مودشان سراغ ندارند

ٍء قاُلوا ما أَنْ ُتْم ِإالَّ َبَشٌر ِمْثلُنا َو ما أَنْ َزَل الرَّْْحُن ِمْن َشيْ »؛ یکى است، چون قکم امثال، ندهم پیغمبر نیست

 «ءٍ َو ما أَنْ َزَل الرَّْْحُن ِمْن َشيْ » و بر این اساس معناى جمله (15)یس/( 11) «ِإْن أَنْ ُتْم ِإالَّ َتْكِذبُونَ 

چون اگر وقیى بر بشرى نازل کرده بود ما نیز ، ردهمدا هیچ وقیى نازل نک  شودچنین مى

، 7ج ، ؛ طیب10۶  1374، 17ج، )ر.ک. طباطبایی. شدیمدر نفوس مود از آن مبردار مى

شود که شما هم بشرى هستید مثل ما و ما قاصل کممشان این مى» و ممصه( 43  1378

کنید به شما نازل مى با اینکه مثل شما بشر هستیم در نفس مود چیزى از وقى که اداا

پس رقمان هیچ وقیى نازل نکرده و شما دروغ ، یابیم و چون شما هم مثل ماییدنمى، شده

گویید و چون غیر از این اداا ادااى دیگرى ندارید پس غیر از دروغ چیز دیگرى مى

شبهه تما  مشرکین این بود که یک نفر انسان که ( »107  1374، 17ج، طباطبایی)« ندارید.

(. از استدالل 420  1378، 11ج ، طیب)« .کندمی مثل سایرین است چه تماسى با مدا پیدا

معلو  ، نوشدمورد و میمنکران به این که او مانند سایر مرد  است چون مثل انسان می
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شود که برای انسان غیر از موردن و نوشیدن که ماصیت قیوانیت است کمال و فضیلت می

تنها موشبختی بشر را در این ، دیدندد و غیر از آن سعادتی نمیاندیگری سراغ نداشته

دانستند که چون قیوانات در چریدن و لذت بردن آزاد باشد. همچنان که قرآن کریم در می

والذين  »  و نیز فرموده (179)ااراف/( 12«)اولئک کاالنعا »  وصف این گونه مرد  فرمود

و  (42  1374، 15ج، )ر.ک. طباطبایی (12)محمد/ (13) «ام.کفروا يتمتعون و أیکلون کما أتکل االنع

)برای نمونه امروزه نیز در برمی از مکاتب مادی مطرح است. ، این نو  نگرش به انسان

 (18954  138۶، ر.ک. امیری

این است که وثنى مذهبان اتصال به غیب را براى بشر استدالل منکران انبیا  وجه

هاى ماده و ملوث به او مادى و فرو رفته در ظلمتچون وجود ، دانستندممکن نمى

متوسل به ممئکه  «الهوت» هاى آن است و به همین جهت بود که در توجه به سوىقذارت

کردند تا ممئکه نزد مدا شفااتشان کنند و به مدا نزدیکشان شدند و آنها را ابادت مىمى

آنهایند که  ند وو متصل به غیب مدایند درگاهپرستان ممئکه میربین از نظر بت، سازند

از همین »چنین چیزى براى بشر ممکن نیست.  بپذیرند و رسالتى مدااز طرف  سزاوارند

شود که مرادشان از این استفها  این بوده که رسالت با غذا موردن و راه رفتن جا معلو  مى

و  غیبىچون رسالت اتصالى است ، سازددر بین مرد  و کاسبى کردن براى معاش نمى

  1374، 15ج، طباطبایی)« !شودمندى و ارتباط با مادیات جمع نمىاتصال به غیب با امقه

اى کند که انتظار داشتند پیامبر الهى همیشه فرشتهقرآن کرارا از منکران انبیا نیل مى( » 253

و ( 23۶  1374، 20ج، مکار  شیرازی)« گویى بشر هرگز شایستگى این میا  را ندارد، باشد

باید ممئکه که تماس تا  با مداوند دارند ، مواست پیغمبر بفرستداگر مداوند مى»گفتند می

( منکران با انبیا که از 253  1374، 15ج، و طباطبایی 420   1378، 11ج ، طیب)« بفرستد

 «ِبَا ُأْرِسْلُتم بِِه َكاِفُرونَ  َلْو َشاَء رَب َُّنا ََلَنَزَل َمَلئَكًة فَِإّنَّ »  کردندمی جنس مودشان بودند چنین اقت اج

 (.14)فصلت/( 14)
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این نو  نگرش به انسان از منظر قرآن کریم قابل قبول نیست. بواقع این اشکال آنان 

مداوند قدرت دارد با بشر اینگونه مردود دانسته شده که ، بشر تماسّ با مداوند نداردکه 

اگر در قدرت مداوند ( »13۶   1378، 9ج ، )ر.ک. طیب بلکه با قیوانات تکلّم فرماید

ء و اگر در قابلیّت بشر کممى دارید بشر کمتر کنید که مداوند قادر الى کلّ شیمی اشکال

و کمتر از جماد  (۶8)نحل/ (15) رَبَُّك ِإَل النَّْحلِ  َو َأْوحىاز نحل نیست که مورد وقى الهى شده 

ِب نیست مثل کوه که مطاب رسید  و به کارد ابراهیم که  (10)سبا/( 1۶)  َمَعُه َو الطَّْيَ اي ِجباُل َأوِ 

بلکه قضیّه بر اکس است رسول باید کسى باشد ) «الخلیل یأمرنى و ال لیل ینهانى»  گفت

شود فیط از رسول باید مطالبه که بشر بتواند با او تماس گیرد و این جز همنو  مود نمی

؛ نیز 5۶   1378، 11ج ، )طیب« در او باشد. ط نبّوتیدلیل و ق ّت نمود پس از آنکه شرا

مگر آنکه ملک به صورت بشری  (13۶  1378، 9ج ، ؛ و همو420  1378، 11ج ، ر.ک. طیب

 «َو َلْو َجَعْلناُه َمَلكًا جَلََعْلناُه رَُجاًل َو لََلَبْسنا َعَلْيِهْم ما يَ ْلِبُسونَ »  فرمایدمیهمانطور که قرآن کریم ، درآید

کنند که انت بشر صورت بشر بیاید همین اشکال را مىه و الى الفرض اگر ب (9/ انعا)( 1۶)

صورت دیگرى در آید از ه دانند و اگر بمثلنا بلکه شدیدتر چون قسب و نسب او را نمی

آرى این مردان از »( 128   1378، 8ج ، )ر.ک . طیب. ک ا ملک باشد شاید شیطان باشد

دردهاى آنها را از همه بهتر تشخیص ، و اواطف انسانىز یبا تما  غرا، جنس بشر بودند

تواند از اى نمىدر قالى که هیچ فرشته ؛کردندو نیازهاى آنها را به موبى درک مى دادندمى

« .گذرد به و وح درک کنداین امور به موبى آگاه گردد و آنچه را در درون یک انسان مى

 ( 241  1374، 11ج، مکار  شیرازی)

 برتری جویند! هاانسان -3

پنداشتند. از جمله انبیا می، مودشان را معیار قضاوت درباره دیگران، برمی از منکران انبیا

روشی برای تسلط و برتری بر ، را از جانب پیامبران الهی)ص(  از این روی اداای پیامبری

 کردند!در نتی ه اداای پیامبری را از جانب بشر انکار می، دانستنددیگران می
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کردند که مود از سران اقوا  بودند می کسانی این اشکال را مطرح آید امدتاًمی به نظر

و افراد  هاانسانجایگاه او را نسبت به دیگر ، و از آن ا که اداای نبوت از جانب انسان

نمود و چه بسا موجب کرد و زمینه سروری آنان را فراهم میجامعه بسیار ممتاز می

شد تا اینکه پذیرش این پیامبری برای امو  و مصوصا سران آنان که بدگمانی بددالن می

 گردید.سخت می، پنداشتندمود را ممتاز می

این گروه از منکران  من اشکال به انسان بودن انبیا به آنان نسبت برتری جویی 

به الت برتری جویی و استعم ، یی مثل ما هستندهاانسانگفتند اینان که دادند و میمی

مدایی که به شما دستور داده تا از ، سبت به ما این اداا را دارند که ما فرستاده مدا هستیمن

اینگونه از انکار منکران  78همانطور که در سوره مبارکه یونس آیه ، ما اطاات کنید

ای تا ما را از آیینی که آیا به سوی ما آمده  گفتند»  شودقضرت موسی) ( قکایت می

برگردانی و ]با نابود کردن ما[ قدرت و قکومت در این سرزمین ، ایمآن یافتهپدرانمان را بر 

اشراف قو  ( همچنانکه 17« )آوریم!برای شما دو نفر باشد؟ و ما به شما دو نفر ایمان نمی

و  این شخص تنها بشرى مثل شماست  دیگران گفتند نیز چنین ااترا ی داشتند و بهنوح 

ج ، ؛ نیز ر.ک. طیب24۶  1377، 4ج، طبرسىر.ک. ) یاست یابد.مواهد بر شما برترى و رمى

اما در قیییت ( 2۶-24؛ و مومنون/2۶  1374، 15ج، ؛ نیز ر.ک. مکار  شیرازی379   1378، 9

آنان بودند که قب جاه و میا  چشمانشان را کور کرده بود و از هر نیرنگی برای برتری 

هاى روشن برترى جویى آنها این بود که یکى از نشانه»کردند. می جویی مود استفاده

در قالى که قو  آنها  ؛آیا ما به دو انسان همانند مودمان ایمان بیاوریم»  گفتند

آنها  بلکه، نه تنها ما نباید زیر بار آنها برویم «اسرائیل( بندگان و بردگان ما هستند؟!)بنى

؛ نیز 250-249  1374، 14ج، )مکار  شیرازی (47)مومنون/ «همیشه باید بندگى ما کنند!

و به این ترتیب انسان  (3۶8   1378، 7ج ، و طیب 4۶و  34  1374، 15ج، ر.ک. طباطبایی

و  ویندسامتند که سلطه ج اندانستند و به دنبال آن متهمش انرا نخستین ایبش انبودنش
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صود! اى است براى رسیدن به این میهمه توطئه، نییاز مدا و توقید و دین و آ انسخنانش

به داوت مود  همچنانآنان بزرگ اثر نکرد و  اناساس در روح این پیامبرولى این سخنان بى

و قضرت نوح ) ( از  نبودشان طلبى در کارجویى و سلطهاى از برترىو نشانه نددادادامه مى

 (22۶-225  1374، 14ج، )ر.ک. مکار  شیرازیاز این منظر متمایز است. ، پیامبران گذشته

 بي خدا باید ممتاز باشد!ن -۴

دیدند که مطابق طبع بعضی از منکران انبیا کسی را شایسته پیامبری می، از بعدی دیگر

مداوند کسی را به پیامبری ، به زام این منکران، مودشان باشد و به تعبیری ممتاز باشد

َما أَنْ ُتْم ِإالَّ َبَشٌر ِمْثلَُنا قَاُلوا »داشته باشد « فضیلتی»یا « امتیازی» هاانسانگزیند که نسبت به برمی

و منطیا مبنای این فضیلت هم از جهانبینی  (15)یس/ «َوَما أَنْ َزَل الرَّْْحَُن ِمْن َشْيٍء ِإْن أَنْ ُتْم ِإالَّ َتْكِذبُونَ 

االی الهی و انسانی نبود و چنان که از آیات قرآن های میوله آنان برماسته بود که طبعاً

شهرت و مانند این ، قدرت، هایی از نو  ثروتمیوله، ت مورد نظر آنانفضیل، مستفاد است

از چشم ، بهره بودندبه همین دلیل نیز پیامبران و انبیا را که از این امتیازات بی، بوده است

دانستند. را فراتر از اینان می« پیامبری»دیدند و میا  می مادی بین مود اراذل و فرومایگان

و لئن »د که اگر شما از بشری همانند مودتان اطاات کنید زیانکارید. کردنقتی ا افه می

الت اینکه منکران اطاات از انبیا را مایه  (34)مومنون/( 18) «اطعتم بشرًا ان کم اذا خلاسرون.

)ر.ک. دانستند آن بود که زندگی را در تفامر و تکاثر در اوالد و اموال مسران می

عتید بودند که تنها کسی شایستگی رهبری آنان را دارد که کردند و ممی ممصه (20قدید/

نیز  )ص( از قد اامی این نعمات برموردار باشد. این این ایراد را الیه پیامبر اسم 

و رک. مکار   7)فرقان/( 19« )ما هلذا الرسول أیکل الطعام و يشی فی االسواق...»  کردندمطرح می

را پذیرفته بودند؛ اما « بشریت»از منکران بواقع اصل  این دسته (290  1374، 12ج، شیرازی

آنان هماهنگ باشند و چون پیامبران را های بلکه برای کسانی که با انگاره، نه برای همگان

، پذیرفتنداداای نبوتشان را نمی، انگاشتندیی فروتر از مود میهاانسانبه وهم مویم 
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گزیند؛ لیکن با متاز را به رسالت برمیی مهاانسانغافل از اینکه مداوند هم البته 

 معیارهایی متفاوت.

ای را مواست فرشتهگفتند اگر مدا میمنکران بر اساس همین توهم در ابتدای امر می

، 14ج، و ر.ک. مکار  شیرازی 24)مومنون/ «َو َلْو شاَء اَّللَُّ ََلَنْ َزَل َمالِئَكةً »  کردبه پیامبری نازل می

شود کسی که مبعوث می»  مو ع مود کمی کوتاه آمدند و گفتندسپس از  (255  1374

 دارى چه دنیا متا  از در صورتی که تو، القل باید یک نو  برتری نسبت به ما داشته باشد

يُ ْلَقى ِإلَْيِه َكنٌز َأْو َتُكوُن ( یا اینکه توقع داشتند 303  1374، 10ج، ر.ک. طباطبایی)« نداریم؟ ما که

یک مداوند به او بر فرض که بشر باشد باید  )ص( پیغمبر (8)فرقان/( 20) ُكُل ِمْنَهاَلُه َجنٌَّة أیَْ 

 ما زیر بار؛ از این روی ترین افراد بشر باشدکند که با ثروت گنج طم و جواهرات الیا

اموال  باطالب بود و پس از آن یک پیغمبر فییر که مدتى در کفالت ابى پذیرش رسالت

 رویم.بست نمىسه روز سنگ قناات به شکم مىه کرد و بسا سه روز بمدی ه زندگانى مى

 از شما داوت این که است این»در واقع منظورشان  (580-570  1378، 9ج ، ر.ک. طیب)

 وقتى، داریم نیرو و الم و فرزندان و مال قبیل از دنیوى قیات مزایاى همه این که -ما

« داشتیدمى ما بر مزیت یک قداقل شما که بخشیدمى را مود اثر و بود درستى امل

این چه پیامبرى است که همچون افراد اادى نیاز به ( 304-303  1374، 10ج، طباطبایی)

، رودهاى مود راه مىتغذیه دارد و در بازارها براى کسب و ت ارت و یا مرید نیازمندی

مواهد هم ابمغ پادشاهان! در قالى که او مىو نه شیوه ملوک و  این نه سنت رسوالن است

 (2۶0  1374، 15ج، )ر.ک. مکار  شیرازی! داوت الهى کند و هم بر همه ما قکومت نماید

 از چیزى تو»گفتند که منکران آنان چنین می، در ادامه فضیلت مواهی از پیامبران

  1374، 10ج، طباطبایی) «ندارى. ملکوتى نیرویى به تایید یا و غیب الم قبیل از غیبى امور

 َأُقولُ  ال وَ   فرمایند( که ما را قهرا در برابر تو تسلیم کند. پیامبران در پاسخ به آنان می303

 من نزد مدا الم گویم مزایننمى من»  گویدمى قومم به نوح (31)هود/ اَّللَِّ  َخزاِئنُ  ِعْنِدي َلُكمْ 
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 ما وَ »  بگویید و کنید انکار مرا فضیلت هم شما و کنم دنیا در برترى ادّااى شما بر است تا

 بواطن از که دانممى غیب الم که کنمنمى ادّاا نیز و (27)هود/( 21) «َفْضلٍ  ِمنْ  َعَلْينا َلُكمْ  نَرى

...« و  هستم فرشته یک من که گویمنمى و باشم دانا دارند دل در آنچه به و آگاه پیروانم

( بواقع آنچه اینان امتیاز 215  1374، 20ج، ار  شیرازیو ر.ک. مک 128  1377، 3ج، طبرسى)

شد. امتیاز امتیازی شمرده نمی، از منظر توقیدی پیامبران مدا، دانستندیا مایه برتری می

 برترى چه اصمً»  فرمودندچنانکه می، آدمی از دیدگاه پیامبران الهی در تیرب به مداست

 گذاشته امتیار  در روشن مدارک و سامته مرقمت مشمول مرا مداوند که باالتر این از

 صدق هاىنشانه که زیرا کنید؛ میال دروغگو مرا شما که ندارد دلیلى هیچ بنابراین .است

، کند توجه انسان باید»( پس 73  1374، 9ج، ر.ک. مکار  شیرازی)« .است آشکار من گفتار

، 7ج ، طیب)« چیست. ذلّت و ازّت و بعد و قرب ممک که شود متذکر، کند تأمل، کند تدبر

ازت را در دنیا و ما فیها ، همانطور که از آیات پیداست منکران پیامبران الهی (41  1378

دانستند. اراده و مواست الهی را ممک ازت قیییی می -الیهم السم -دیدند؛ اما انبیا می

 ِمن َكَفُرواْ   الَِّذينَ  اْلَمَلُ  الَ فَ قَ   کندقول منکران را در این باره قکایت می مداوند متعال صراقتاً
 َبلْ  َفْضلِ  ِمن َعَلْيَنا َلُكمْ  نَ َرى َما وَ  الرَّْأىِ  ََبِدىَ  َأرَاِذلَُنا ُهمْ  الَِّذينَ  ِإالَّ  ات ََّبَعكَ  نَ َرئكَ  َما وَ  مِ ْثَلَنا َبَشًرا ِإالَّ  نَ َرئكَ  َما قَ ْوِمهِ 

 (22)( 27)هود/َكاِذِبنی   َنظُنُُّكمْ 

 ایي و عدم اعتقاد به مبدأ و معادمادیگر -۵

ااتیادی به مبدأ و معاد نیز دستمایه انکار برمی منکران الیه پیامبران بود. به این دلیل بی

نْ َيا»  که اینان اصوال به چیزی جز همین دنیا و قیات مادی ااتیاد نداشتند  «ِإْن ِهَي ِإالَّ َحَياتُ َنا الدُّ

پیروی از پیامبران مایه مسارت ، با دنیا و مادیات باشدو هر گاه اصالت ( 37مومنون/)( 23)

 (34شود. )ر.ک. مومنون/پنداشته می

پندارند مانع از پذیرش چنانکه مکاتب مادی می، «مادیت»انحصار انسان در  اصوالً

است و اداای منکران انبیا مبنی بر مسارت دیدن در « انسان»برای « نبوت»میا  معنوی 
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منبعث از اصالت بخشیدن به همین دنیای مادی است و ، بران الهیصورت پیروی از پیام

ااتنایی به چیزی فراتر از آن. در این صورت طبیعی بود که اینچنین قضاوت نمایند که بی

پیروى او با اینکه بشرى مانند شما است و هیچ فضیلتى بر شما ندارد مایه مسران و »

و در این زندگى  ا قیات دیگرى نیستچون جز قیات دنی، بطمن سعادت زندگى شماست

هم جز قریت و آزادى در لذت سعادتى نیست و اگر بخواهید از کسى اطاات کنید که بر 

« و این مساوى با مسران شما است. رودقریتتان از دست مى، شما فضیلتى ندارد

اشراف و گفتنی است که مداوند سبحان  (24نیز ر.ک. قمر/ 42  1374، 15ج، طباطبایی)

اول کفر به   با سه صفت یاد کرده است، منکر رسالت ایشان بودندکه  را بزرگان قو  نوح

و این همه برای این بود که آنان راه مود  کفر به مبدأ و معاددو  هوی پرستی و سو  ، مدا

از این ، را برای روی آوردن به دنیا و لذایذ آن باز کنند و از هر چه غیر از آن روی گردانند

هاى لذتبخم آن ر زندگى دنیا هر جور مواستند رفتار کردند و زمارف و زینتد»روی 

، 9ج ، ؛ نیز ر.ک. طیب41  1374، 15ج، )طباطبایی« .یکسره ایشان را به مود جلب کرد

نَا  َلَقِد اْسَتْكربَوْا ىِف أَنُفِسِهْم َو َعَتْو رَب َّ  َو قَاَل الَِّذيَن اَل يَ ْرُجوَن لَِقاَءَّن َلْو اَل أُنِزَل َعَلْيَنا اْلَمَلئَكُة َأْو نَ َرى (390  1378

 (21( )فرقان/24) ُعُتوًّا َكِبيًا

 حجاب معاصرت  -۶

است. یعنی تیارن زمانی یا مکانی « معاصرت»، یکی از موانع شنامت قق و ادراک واقعیت

  اندشود؛ چنانکه فرمودهمی با اشخاص موجب اادی انگاری آنان و غفلت از امتیازاتشان

( یعنی همین 207  1382، ابوالیاسم، پاینده( )ر.ک. 25ازهد الناس فی العالم اهله و جیرانه )

گاهی ق اب شنامت ، ارتباطات نزدیک که باید به شنامت امییتر از یکدیگر من ر شود

 گردد.و معرفت می

اما ، نداشخاصی را به پیامبری برگزی هاانسانسنت الهی این بوده است که از میان مود 

انسانی را از میان مودشان به ، هاانسانآدمی همین لطف الهی را که برای هدایت دیگر 
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دستمایه دشمنی با مدا و پیامبر قرار داده و به مخالفت با پیامبران ، پیامبری برگزیده است

 برماسته است.

( توصیف قرآن کریم 109)یوسف/ (2۶)ْهِل اْلُقَرى َو َما َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِإالَّ رَِجااًل نُّوِحى ِإلَيهم مِ ْن أَ 

برای این است که بفهماند انبیا از مود آن مرد  بودند ، اندهای مود بودهبه اینکه اهل آبادی

کردند و نزد ایشان و از جنس ممئکه و غیر مود ایشان نبودند و در میان آنان زندگی می

اند و مؤید این ان نشست و برماست داشتهاند و مرد  هم با ایشمعروف و سرشناس بوده

کردند و زندگی می هاانسانها همچون سایر معناست که آنها نیز در همین شهرها و آبادی

در میان مرد  رفت و آمد داشتند و از دردها و نیازها و مشکمتشان به موبی آگاه بودند. 

ای اینکه این ویژگی پیامبران اما منکران به ج (97 - 9۶  1374، 10ج، )ر.ک. مکار  شیرازی

َو قَاُلوْا قُ ُلوبُ َنا ىِف َأِكنٍَّة ممِ َّا »با بدگمانی و تطیر از آنان استیبال کردند ، مدا را به فال نیک بگیرند

ٌر َو ِمن بَ ْيِنَنا َو بَ ْيِنَك ِحَجاٌب فَاْعَمْل ِإن ََّنا َعِمُلونَ   ( 5فصلت/( )27) «َتْدُعوَّن ِإلَْيِه َو ىِف َءاَذانَِنا َوق ْ

 بحث و تحليل

چنین استفاده ، «بشریت»با بررسی دالیل منکران الیه پیامبران در قرآن کریم با دستمایه 

   اندشود که به طور کلی منکران انبیای الهی دو دسته بودهمی

این دسته از منکران «! بشر قابلیت رسالت الهی ندارد»باور داشتند  الف( آنان که واقعاً

فهم مسأله ابها  داشتند و از این روی به بحث و پرسم و استدالل و انکار واقعا در 

 پردامتند؛ شاید بتوان انکار آنان را کوششی برای اکتساب ییین تعبیر کرد.می

 «الهوت»استدالل این طیف از منکران انبیا این است که از نظر آنان توجه به  وجه

های االم وجودی مادی و فرو رفته در ظلمتم، باشد اما انساننیازمند اتصال به غیب می

مندى و با امقههم چون رسالت اتصالى است غیبى و اتصال به غیب بنابراین ، ماده است

هرگز برای چنین انسانی این چنین رسالتی ممکن نیست. ، شودارتباط با مادیات جمع نمى
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 –المی ، هم به اینهاکه پاسخ قرآن کریم  جالب است( 253  1374، 15ج، )ر.ک. طباطبایی

 (43و نحل/ 9آموزشی است. )برای نمونه ر.ک. انعا /

به دلیل غرور و ، که غالبا از اشراف و بزرگان هر قو  بودند آنهاب( اما برمی دیگر از 

در واقع « شما نسبت به ما هیچ برتری ندارید.»کردند که ل اجت نسبت به انبیا ااتراض می

 کردند.نشینى مىند که مرقله به مرقله از گفتار مود ایبداشت انبه پیامبر چند ایراد

مورد و در بازارها راه اینکه غذا مى، نخست معتید بودند اصم او باید فرشته باشد

بسیار موب اگر فرشته نیست ال   مسلما فرشته نیست! بعد گفتند( 7)ر.ک. فرقان/رود مى

 (14)ر.ک. فصلت/  دا اازا  گردد.انوان معاونت همراه او از سوى م ااى باقل فرشته

باز از این هم تنزل کردند و گفتند به فرض که پیامبر مدا بشر باشد باید گن ى از 

تا دلیل بر این باشد که او مورد توجه مداست!  (8)فرقان/، آسمان به سوى او اندامته شود

اقل باید آد  به فرض که هیچیک از اینها را نداشته باشد ال   و در آمرین مرقله گفتند

باغى در امتیارش باشد که از آن زندگى مود را ، مانند یک کشاورز مرفه، فییرى نباشد

گوید پیغمبر !! و در اما متاسفانه او فاقد همه اینها است و باز هم مى (8)فرقان/ تامین کند!

ایل طى دلیل بر آن است که یگیرى کردند که این ادااى بزرگ او در چنین شراپایان نتی ه

به و محکم این درست به این ماند که شخصى در میابل استدالالت منطیى  سالمى ندارد!

چنین  اهقسمت یبراستى سخنان آنها در تمام، دست بزندی سست هاییجویک مشت بهانه

 (28-27  1374، 15ج، )ر.ک. مکار  شیرازی. بود

چرا پیامبر از جنس   در پاسخ به انکار این دو طیف از منکران باید گفت که اوال

، گوید باید انسان رهبر انسان باشدایل و دانم مى، نظر منکران فرشتگان باشد؟ به اکس

تا یک ، درک کند ل زندگى او را کاممًیمشکمت و مسا، نیازها، اهمواسته، تا همه دردها

ها الها  تا مرد  بتوانند از او در همه برنامه، ها باشدسرمشق املى براى او در همه زمینه

اگر او   گفتندمرد  مى، گشتها تامین نمىشد مسلما این هدفاى نازل مىاگر فرشته، گیرند
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اگر داوت به ، گوید فرشته است و نیازى نداردااتنایى به دنیا مىبى سخن از زهد و

  ثانیا همانند آن. «اگر» و دهها کند از طوفان غریزه جنسى مبر نداردپاکدامنى و افت مى

مع زه  مخصوصاً، مع زات اى براى تصدیق او بیاید؟ مگره لزومى دارد همراه بشر فرشتهچ

غذا موردن همانند سایر   بزرگى همچون قرآن براى درک این واقعیت کافى نیست؟! ثالثاً

شود که بیشتر با مرد  بیامیزد و در ااماق زندگى سبب مى، و راه رفتن در بازارها هاانسان

 اوست.به بلکه کمک ،  ررى نداردنه تنها ، رسالت مود را بهتر ان ا  دهدو  آنها فرو برود

هاى مر  و سرسبز میوه و به باغ به گنج و گن ینه نیست )ص( اظمت و شخصیت پیامبر  رابعا

دار این طرز تفکر انحرافى کفار است که شخصیت و قتى قرب به مدا را در سرمایه، باشدنمى

، اینها نیست هوجود تو بارزش  !اند تا بگویند اى انسانکه پیامبران آمده در قالى، داندبودن مى

 (28  1374، 15ج، ر.ک. مکار  شیرازی) الم و ایمان و تیواست. به

با ، هایی را که قرآن کریم در رد این اشکال منکران مطرح نموده استدر م مو  پاسخ

   توان به پنج بخم امده تیسیم نمودمی اتکا به تفاسیر

براى  و پیا  آور مدا ممکن نیست رسول به طور کلی از منظر ایل: ( بیان منطقی۱

باید به صورت  د. پسشکه مشاهده نمى بود صورت ملکه ب اگر زیرا ؛ملک باشد، انسان

گویند این هم یک بشر گمنا  ناشناس می صورت انسانى باشده جسمانى باشد آن هم اگر ب

شود ملک است شاید جن یا شیطان د از ک ا معلو  مىاگر به صورت دیگرى باش، است

 (579-578   1378، 9ج، ر.ک. طیب). باشد

های جامعه هدف مود را نیازها و سنت، هایک رهبر باید سختی: ( بیان جامعه شناختی۲

بخوبی بشناسد تا بخوبی آنان را رهبری کند یعنی اینکه پیامبران از میان مود آن مرد  مبعوث 

 شود بلکه جزو نیاط قوت انبیاست.تنها ویژگی منفی برای ایشان محسوب نمی نه، شدند

 هاانسانبرنامه تربیتی برای ، یکی از مهمترین اهداف ارسال رسل: ( بیان روانشناختی۳

به این معنى که  ؛مهمترین قسمت برنامه تربیتى انبیا تبلیغات املى آنهاست»بوده است و 
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بهتر از هر زبانى ، «زبان امل» زیرا با، وسیله تربیت استاامال آنها بهترین سرمشق و 

پذیر است که تبلیغ کننده از جنس تبلیغ شونده توان تبلیغ کرد و این در صورتى امکانمی

از  اگر پیامبران مثمً .ز و سامتمان روقىیص جسمى و با همان غرایباشد با همان مصا

ه کنند آیا بماند که اگر آنها گناه نمىمىجنس فرشتگان بودند این سؤال براى مرد  باقى 

ز گوناگون بشرى ندارند و به این ایماطر این نیست که شهوت و غضب و نیازها و غر

لذا پیامبران از جنس بشر انتخاب شدند با ، شدترتیب برنامه تبلیغات املى آنها تعطیل مى

، 3ج، )مکار  شیرازی( 28« )ز تا بتوانند سرمشیى براى همگان باشند.یهمان نیازها و غرا

1374  159) 

قَاَلْت هَلُْم »  آمده است، سوره مبارکه ابراهیم 11همانطور که در آیه : ( بیان توحیدی۴

که  یابیمبا اندک تدبری درمی (29) «ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َعَلى َمنْ  َيُنُّ  اَّللََّ  ِكنَّ ُرُسُلُهْم ِإْن حَنُْن ِإالَّ َبَشٌر ِمْثُلُكْم َولَ 

نعمت مداوند است و نعمت الهی هرگز بدون دلیل و اقتضای قکمت ایشان نیست « نبوت»

( در واقع بر اساس وقدت میان مواست و اراده و 301  1377، 3ج، )ر.ک. طبرسی

از ، بشر بودن انبیا )الیهم السم ( که در آیه شریفه ذکر شد، قکمت و رقمت الهی

 اقتضائات این نعمت مداوندی است.

تواند هر می، ه تعبیری مداوند قادر الی کل شیء است و به سبب همین قدرتب

انسانی را ، چیزی را در میا  راهبر و راهنمای مرد  قرار دهد؛ اما به اقتضای قکمت مود

از ، آنان« بشریت»از میان مودشان به این میا  برگزیده است. بنابراین انکار انبیا به سبب 

 و غفلت آنان از اسما و صفات مداوندی بوده است.  عف بینم توقیدی منکران

و ما ارسلنا قبلک اال »  نظیر، همانطور که در آیات متعدد از قرآن کریم: ( بیان تاریخی۵

( 31) َو َما َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِإالَّ رَِجااًل نُّوِحى ِإلَيهم مِ ْن َأْهِل اْلُقَرى»، (43( )نحل/30) «هميرجاال نوحی ال

ُْم لََيْأُكُلوَن الطََّعاَم َوَيُْشوَن ِف اَْلَْسَواقِ »و (« 109وسف/)ی  َما َأْرَسْلَنا قَ ْبَلَك ِمَن اْلُمْرَسِلنَی ِإالَّ ِإَّنَّ

ماطر « بشر بودن انبیا»مداوند متعال در پاسخ به انکار ، آمده است(« 20()فرقان/32)



 305    دستمایه انکار منکران!« بشریت پیامبران»

فسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون بودند. همگی بشر ، کند که تما  پیامبران طول تاریخمی نشان

 ( 43)نحل/ 

 گيرینتيجه

انبیای الهی از « بشریت»شود که دستمایه قرار دادن می از آنچه نوشته شد این نتی ه قاصل

منطیی و یا ، جامعه شنامتی، روانشنامتی، جانب منکران امدتا هیچگونه پشتوانه توقیدی

دو گونه « بشریت انبیا»رآن کریم در برابر طرّاقان شبهه قتی تاریخی ندارد؛ از این روی ق

غرض را تعلیم داده است الف( تعلیمی ب( تهدیدی؛ یعنی ناآگاهان بی  رویکرد داشته است

 و ل وجان انود را تهدید و انذار نموده است. 

بلکه نیطه قوت آنان ، انسان بودن پیامبران نه تنها  عف ایشان نبوده، ممصه اینکه

زندگی کنند و از مشکمتشان با مبر  هاانسانتوانستند مانند باقی می ه است؛ چرا کهبود

پیشنهاد نمایند و اگر انبیای الهی این ویژگی را  هاانسانشوند و راه قلی برای مشکمت 

 هاانساننمی توانستند الگوی کاملی برای ، نداشتند و از این قابلیت مهم برموردار نبودند

 .شمرده شودند

 توضيحات

 شناسیراه و راهنما  هایی از کتب گوناگون نظیراین مو و  کم و بیم در بخم -1

و ... بررسی  آیت اهلل هاشمى رفسن انىفرهنگ قرآن اثر ، اثر استاد آیت اهلل مصباح یزدی

 شده است.

ی ههاپژوهمفصهلنامه ، مشهد، جمال الهى در آینه بشرى -)ص( پیامبر، اقمد، ترابی -2

 ا.تبی، قرآنی

دو ، )ص( اسهم بررسی شبهه بشهر بهودن پیهامبر ، (1397هادی؛ )، زینی ملک آبادی -3

 فصلنامه تفسیر پژوهشی؛ شماره دهم.
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از امتیهازات ایهن ، طرح چگونگی بحث و دستاوردهای متفهاوت  الف( گفتنی است که

 میاله است.

تا بهر امهد،  من پراکندگی مو وای، «)ص( شبهه بشر بودن پیامبر اسم »ب( میاله 

 نه اصل آن.، بر این شبهه متمرکز است« های قرآنپاسخ»

 (4)ص/اعجبوا أن جاءهم منذر منهم  -4

 (38)راد/  َلَقْد َأْرَسْلنا ُرُساًل ِمْن قَ ْبِلَك َو َجَعْلنا هَلُْم َأْزواجاً َو ُذر ِيَّةً وَ  -5

، ردیمآو[ مردى در مىقتماً وى را ]به صورت، دادیماى قرار مىو اگر او را فرشته -۶

 (9)انعا / سامتیم.و امر را همچنان بر آنان مشتبه مى

 -کهردیمکهه بهه آنهان وقهى مى-و پیم از تو ]نیز[ جز مردانى از اهل شههرها را  -7

اند بنگرند؟ و قطعاً اند تا فرجا  کسانى را که پیم از آنان بودهنفرستادیم. آیا در زمین نگردیده

 (109)یوسف/ اندیشید؟اند بهتر است. آیا نمىدهسراى آمرت براى کسانى که پرهیزگارى کر

 (24این تنها انسانی همانند شماست. )مؤمنون/ -8

و در ، و دیهدار آمهرت را دروغ پنداشهته بودنهد، و اشراف قومم که کافر شهده -9

از   این ]مرد[ جز بشرى چهون شهما نیسهت»  زندگى دنیا آنان را مرفّه سامته بودیم گفتند

 (33)مومنون/ نوشد.مى، نوشید؛ و از آنچه مىموردمى، موریدآنچه مى

آیا به دو بشر که مثل مود مها هسهتند و طایفهه آنهها بنهدگان مها »  پس گفتند -10

 (47)مومنون/« باشند ایمان بیاوریم؟مى

شما جز اینکه مانند ما مرد  بشری هستید میا  دیگری نداریهد و هرگهز   گفتند -11

جز اینکه شما مرد  دروغگویی هستید ههیچ مدای رقمان چیزی را فرو نفرستاده است و 

 (15)یس/ در کار نیست.

  (179)ااراف/ ترند.آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه -12

برند و همان گونهه کهه ]در ظاهر[ بهره مى، اند[ کسانى که کافر شدهو ]قال آنکه -13

 (12)محمد/ مورندمى، مورندچارپایان مى
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[   پشت سرشان بر آنان آمدنهد ]و گفتنهد چون فرستادگان ]ما[ از پیم رو و از -14

فرشهتگانى قطعهاً ، مواسهتاگهر پروردگهار مها مى»  گفتند، «جز مدا را مپرستید، زنهار»

 (14)فصلت/ «.اید کافریمپس ما به آنچه بدان فرستاده شده، فرستادفرومى

هها و اى کوه[ کرد که از پارهو پروردگار تو به زنبور اسل وقى ]=الها  غریزى -15

هایى براى مود درسهت مانه، کنند[ مىسازىاز برمى درمتان و از آنچه داربست ]و چفته

 (۶8)نحل/ کن

[ مههردى در قتمههاً وى را ]بههه صههورت، دادیماى قههرار مههىو اگههر او را فرشههته -1۶

 (9)انعا /. سامتیمو امر را همچنان بر آنان مشتبه مى، آوردیممى

ُِ َوَم   ا حَنْ   ُن َلُكَم   ا ِبُ   ْ ِمِننیَ قَ   اُلوا َأِجْئَتنَ   ا لَِتْلِفَتنَ   ا عَ  -17  مَّ   ا َوَج   ْدَّن َعَلْي   ِه َََبَءَّن َوَتُك   وَن َلُكَم   ا اْلِك   رْبِاَيُء ِف اَْلَْر
 (78)یونس/

و اگر بشرى مثل مودتان را اطاات کنید در آن صورت قطعاً زیانکهار مواهیهد  -18

 (34)مومنون/ .بود

نوشهید مورد و از آنچهه مهیمورید میاز آنچه می، این انسانی همانند شماست -19

 (7نوشد. )فرقان/می

 یا گن ى به طرف او افکنده نشده یا باغى ندارد کهه از ]بهار و ب[هر[ آن بخهورد؟ -20

 (8)فرقان/

مها تهو را جهز بشهرى مثهل مهود »  گفتنهد، سران قومم که کافر بودنهد، پس -21

کسى تهو را پیهروى بینیم نمى، آن هم نسن یده، و جز ]جمااتى از[ فرومایگانِ ما، بینیمنمى

 (27)هود/« .دانیمبلکه شما را دروغگو مى، و شما را بر ما امتیازى نیست، کرده باشد

بینیم و پس سران قومم که کافر بودند گفتند ما تو را جز بشرى مثل مود نمى  -22

بینیم کسى تو را پیروى کهرده باشهد و جز ]جمااتى از[ فرومایگان ما آن هم نسن یده نمى 

 (27. )هود/دانیم ما امتیازى نیست بلکه شما را دروغگو مى شما را بر

 (37)مومنون/. جز این زندگانى دنیاى ما چیزى نیست -23
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چرا فرشتگان بر ما نازل نشهدند یها »  گفتند، و کسانى که به لیاى ما امید ندارند -24

 قطعاً در مورد مود تکبر ورزیدنهد و سهخت سرکشهى کردنهد.« بینیم؟پروردگارمان را نمى

 (21فرقان/)

 ترند.رغبتکسان و همسایگان مرد دانشمند از همه مرد  نسبت باو بی -25

 -کردیمکه به آنان وقى مى -و پیم از تو ]نیز[ جز مردانى از اهل شهرها را  -2۶

 (109)یوسف/ .نفرستادیم

 -کردیمکه به آنان وقى مى-و پیم از تو ]نیز[ جز مردانى از اهل شهرها را  -27

 (5)فصت/ .نفرستادیم

قطعاً براى ؛ ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اَّللََّ َواْلَيْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اَّللََّ َكِثيًا َقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ لَ  -28

براى آن کس که به مدا و روز بازپسین   [ رسول مدا سرمشیى نیکوستشما در ]اقتدا به

 (21)اقزاب/ کند.امید دارد و مدا را فراوان یاد مى

ما جز بشرى مثل شما نیستیم. ولى مدا بر هر یک »  پیامبرانشان به آنان گفتند -29

 (11)ابراهیم/ نهداز بندگانم که بخواهد منّت مى

 کردیم گسیل نداشتیم.[ جز مردانى که بدیشان وقى مىو پیم از تو ]هم -30

 (43)نحل/

 -کردیمبه آنان وقى مىکه -و پیم از تو ]نیز[ جز مردانى از اهل شهرها را  -31

 (109)یوسف/ .نفرستادیم

موردند و و پیم از تو پیامبران ]مود[ را نفرستادیم جز اینکه آنان ]نیز[ غذا مى -32

 (20)فرقان/ .رفتنددر بازارها راه مى
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