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 )ص(امبریاتهام جنون به پ یمعناشناس

 اتهام نیقرآن به ا یهابر پاسخ هیتک با
 ****یحسوم اهللیول، ***سازلینصرت ن ،**آبادملک ینیز یهاد ،*ینیپرو لیخل

 چکیده

و به تناسب زماان،  میکرآن هستند که مشرکان صدر اسالم، هنگام نزول قرآن انگریب یروشنقرآن به اتیآ

کاه بخشای  دادندیاز خود نشان م یهای مختلفالعمل)ص(، عکسامبریدر برابر قرآن و پ ط،یمکان و شرا

اسا  کاه )ص( امبریبه پ نونها، اتهام جآن نیترعیها اتهامات وارده به به حضرت بود؛ که شامهمی از آن

و مراجعاه باه  یلایتحل -یفیتوص یپژوهش با روش نیاس . در اها بدان پرداختهاتهام ریاز سا شیقرآن ب

باا  شاده،انیهاا ب)ص( در آنامبریاکه اتهام جنون نسب  به پ یاتیتام آ یمتقدم و معاصر، با استقرا ریتفاس

و  یفیتوصا ی)معناشناسایشناختو جامعه یمتنادرون کاردیبار دو رو هیاو تک اتیانازول آ ریبر س دیتأک

اس . شده انیب یلیقرآن به آن به صورت تفص یهاگرفته و پاسخقرار ی(، اتهام مذکور مورد بررسیخیتار

 یبه معناا یمجنون در باور جاهل ،یشناختجامعه کردیکه بر اساس رو دهدینشان م قیتحق نیا یهاافتهی

اتهاام، نخسا   نی)ص( در مقابل اامبریدفاع از پ یاس  و قرآن برازدهجن یابلکه به معن س ،ین عقلیب

)ص( کاه امبریاپ یو سپس مشرکان را به تفکر در زندگ آوردهیقسم، رو لیاز قب یبا عناصر لفظ دیبه تأک

باشد که به خالق و مدبر عاالم  کند،یدعوت م نیاس  و تفکر درباره خالق آسمان و زمآنان بوده نینشهم

 .اس دیاتهامات، عدم باور به توح نیا یعامل اصل رایز اورند؛یب مانیا دیو به توح ببرند،یپ یهست

  :های كلیدیواژه

 .یمتندرون کردیرو ،یشناختجامعه کردیاتهام جنون، رو ،یقرآن، معناشناس
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 مقدمه
 یگراماا امبریاامشاارکان عصاار ناازول، در براباار پ

 ط،یاسااالم)ص(، بااه تناسااب زمااان، مکااان و شاارا

 دادناد،یمختلا  از خاود نشاان ما یالعمل هاعکس

باا توسال باه  یبا تهم  و سخنان نااروا، گااه یگاه

آن حضرت، به مقابلاه   یو آزار و اذ س یرفتار ناشا

سؤال باردن قارآن و  ریبا ز زین یو گاه رفتند،یم یو

 یالهاا اتیاابااودن آن، در براباار آ یانیااانکااار وح

 یهاباا بهاناه  یاو در نها دادندیالعمل نشان معکس

. پرداختنادی)ص( ماامبریبه مخالف  با قرآن و پ یواه

 یواها یهامعارضات، اتهاماات و نساب  نیاز ا یکی

 لیاز قب- یاتهامات فراوان انی)ص( بود و در مامبریبه پ

کاه مشارکان  - کهان ، جنون و ... ،یشاعر ،یساحر

باه جار ت  دادناد،یاساالم)ص( نساب  ما امبریابه پ

اتهاماات  نیاا نیترعیگف : اتهام جناون شاا توانیم

اتهامااات باادان  ریاز سااا شیاساا  کااه قاارآن باا

 (.497-441، ص4930 ،ینیاس )زپرداخته

نسب  جناون، منحصار  م،یکربه شهادت قرآن البته

اتهام دربااره  نیاس ، بلکه ااسالم)ص( نبوده امبریبه پ

 تاوانیقرآن م اتیاس . از آتکرار شده زین ءایانب گرید

را متهم باه  امبرشانیاستنباط کرد که اساساً همه اقوام پ

اسا :  هیاآ نیامطلب، ا نی! و شاهد اکردندیجنون م

ولِ َِّقَّ قاالٍوا » کَذلِكَ ما  َتَى الَّذینَ مِنْ قَابْلِهِمْ مِانْ رَساٍ

کساانى  ( بدین سان بار29: اتیذار«)ساحِرٌ  َوْ مَجْنٍونٌ

کاه ها بودند هیچ پیامبرى نیامد، جز اینکه پیش از آن

اسا . کلماه )کاذلك( باه اىساحر یا دیواناه»گفتند: 

در اتهام جناون  نیشیپ یهابا ام  شیشباه  کفار قر

در برابار  زیا)ص( اشاره دارد. قوم ناو))ع( نامبریپ به

اتهاام  امبرشانینو))ع(، به پ یفرساطاق  یهازحم 

کَذَّبَ ْ قَبْلَهٍمْ قَوْمٍ نٍاو)ِ فَکَاذَّبٍوا عَبْادَنا وَ : »جنون زدند

( پیش از آنان، قوم ناو) 3قمر: «)قالٍوا مَجْنٍونٌ وَ ازْدٍجِرَ

زن ]نیاازب بااه تکااذیب پرداختنااد و بنااده مااا را درو 

ب آزار و ]بسااى« اساا .اىدیوانااه»خواندنااد و گفتنااد: 

 کشید.

قاالَ َِّنَّ » ،افا ین ییاتهام رها نیاز ا زی)ع( نیموس

لَ َِّلَایْکٍمْ لَمَجْنٍاونٌ ( 97شاعراء: «)رَسٍولَکٍمٍ الَّاذی  ٍرْساِ

ب گف : واقعاً این پیامبرى که باه ساوى شاما ]فرعون

 فرستاده شده، سخ  دیوانه اس .

 یبار معناشناسا دیا)ص( با تأکامبریاتهام پ یبررس

شاناخ   كیجه  ارزشمند اس  که  نیاز ا یخیتار

اتهاام در  نیاا گااهینزول و جاصراز جامعه ع یاجمال

مخاطب را  گر،یو از طرف د دهدیصدر اسالم ارائه م

 یاساالم)ص( و چگاونگ امبریاناروا به پ یهابا نسب 

باه عاالوه  کناد،یاتهامات آشنا م نیبرخورد قرآن با ا

را  یاتهاماات، راها نیاباا ا میکاربرخورد قرآن وهیش

 یهاتا بتوانند در مقابل شبهه نهدیمعاصران م یفراسو

 ،یاحتماال یهاشابهه نیچندشمنان اسالم و هم دیجد

اتهاماات از  نیابدهند و در برخورد با ا یقرآن یپاسخ

 کنند.  یالگوبردار میکرقرآن

مانند پژوهش حاضر که تنهاا باه  یمنسجم قیتحق

 نیا سندگانی)ص( بپردازد، به نظر نوامبریاتهام جنون پ

 نیاا یاس  ، ولنشده اف یها، آن یبررسمقاله و طبق 

 لیمسأله از گذشته تاکنون مورد نظر مفسران بوده و ذ

 یاناد، ولاکرده ییفرسامربوط در مورد آن قلم یهاهیآ

خالصاه  هیآ كی لیچند سطر ذ حددر  هایبررس نیا

حاوزه،  نیدر ا یقرآن ریاز تفاس سندگانیکه نو شودیم

)ص( امبریاپ یاند. در حوزه زندگفراوان توشه برداشته

اس  کاه درآمده ریبه رشته تحر یفراوان یهاکتاب زین

باه بحا   یو تخصصا ژهیاصورت وبه کدامچیالبته ه

 نیاا درکاه  ییهااپژوهش ریاناد. سااحاضر نپرداخته
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باوده و  ریبار تفاسا دیاس ، با تأکصورت گرفته نهیزم

پژوهش با  نیا اس ،یمتندرون کردیروبر  یصرفاً مبتن

سامان  یمتنو درون یشناختجامعه کردیبر دو رو هیتک

 یهاطور مفصل باه پاساخو عالوه بر آن به اس افتهی

 اس .حوزه پرداخته نیدر ا یقرآن

اتهام جنون هام باا  ژهیو گاهیجا کهنیتوجه به ا با

 یشاناختجامعه کاردیو هام باا رو یمتندرون کردیرو

اتهام بار  نیا یقابل اثبات اس ، در ادامه ابتدا به بررس

 یهاپرداختاه و ساپس پاساخ کاردیدو رو نیاساس ا

 یهادگاهیااتهامات را استخراج کارده و د نیقرآن به ا

دانس  که هر  دی. بامیکنیذکر م بارهنیمفسران را در ا

اما  اس ،یوضع یمعنا كی یدارا یشناسواژه در لغ 

متن)بافا ( قارار  كیادر جمله خاص و درون  یوقت

 یوضاع یبر آن معنا یآن متن)باف ( پوشش رد،یگیم

قرائن  قیکه از طر یاضاف یمعنا قیو از طر گذارد،یم

 واژهمطلاق و مفهاوم آن  ییغاا یمعنا شود،یمعلوم م

 (.107، ص 4979 روشن،یدی)سعدیآیبدس  م

 یهاکاه جملاه اسا ییباف  فضا ،یشناسدر معنا

 طیمحا توانادیفضاا ما نیا شود،یم دیزبان در آن تول

باشاد  یمتنا ای(، یاز زبان باشد)باف  برون زبان رونیب

و  شیزباان، پا یهااز جمله یاکه به صورت مجموعه

 دروناساااا )باف  پااااس از هاااار جملااااه آمده

 توانادی(، پس بافا  ما43، ص4971 ،ی()صفویزبان

( باشاااد. هیااا)حالیزبان( و برونهیااا)مقالیزباندرون

چه باه صاورت  یمعناشناس یهااز پژوهش یمندبهره

از  یفهام درسات شاودیسابب ما ،یفیو توص یخیتار

از  یواقعااا یریو تصاااو دیاااواژگاااان باااه دسااا  آ

 یاریو بسا دیادس  آآن واژه به رامونیپ یقرآنگفتمان

 .  شودیم داریمتن پد یهااز ناگفته

را  اتیاآ نیایتب یکه رسال  اصل یقرآن ریدر تفاس

 ،یماورد یهاادر پژوهش نیبه عهده دارناد و همننا

 یمعناشناس یخیاتهام جنون به خصوص از نظرگاه تار

 یقرآندرس  از گفتماان یریتصو نیاس ؛ بنابرانشده

 .اس دهیارائه نگرد نهیزم نیدر ا

 

 ایا یمتنادوون کاردیاتهام جنون بر اساا  وو -1

 (یفیتوصی)معناشناسیزباندوون

کاه  اس ییفضا ،یزبانباف  درون ،یشناسمعنا در

را  یو اطالعات شودیزبان ساخته م یهاجمله قیاز طر

اداماه  یکاه بارا دهدیگفتگو قرار م نیطرف اریدر اخت

، ص 4971کاوروش،  ،یارتبااط مؤثرند.)صافو جادیا

واژه  ییحاوزه معناا رامونیپ ،یفیتوصی( معناشناس94

 یکه از بررسا سازدیم نو اساساً روش دینمایبح  م

. از شاودیباه ذهان متباادر ما ییچه معناا یمتندرون

 انیاکاه در م اسا یجنون، اتهاام ،یمتننظرگاه درون

در  شیحال قر میکراس . قرآنبوده عیشا اءیانب یتمام

بااه جنااون و  شااانیحضاارت)ص( و اتهااام ا بیتکااذ

کَاذلِكَ ماا : »داندیامم گذشته م ریرا مانند سا یساحر

ولِ َِّقَّ قاالٍوا سااحِرٌ  َوْ  ى َتَ الَّذینَ مِنْ قَابْلِهِمْ مِانْ رَساٍ

 (.  29: اتیذار«)مَجْنٍونٌ

قارآن را  اتیانازول آ بیعالوه بر آن چناننه ترت

ساوره را ماورد توجاه  یکلا یو فضاا میینما یریگیپ

 نیکه قرآن در سوره قلم که دوم میابییدر م م،یدهقرار

دنبال را بااه شناازول اساا ، رسااول بیااسااوره در ترت

هاى نااروایى کاه مشارکان باه وى زده و او را تهم 

دهاد، و باه بودند، تسلی  و دلدارى مىدیوانه خوانده

هاااى جمیاال و پاساادارى از خلااق عظاایمش وعااده

سازد، و آن حضرت را به شدیدترین وجه دلخوش مى

از اطاع  مشرکین و مداهنه با آنان نهى نموده، و امار 
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حکاام پروردگااارش صاابر  رکنااد کااه در براباامااى

 (.  542، ص 43، ج 4971 ،ییکند)طباطبا

مَا  َنا َ بِنِعْمَا ِ »دوم  هیپس از سوگند به قلم، در آ

کااه  اساا ییهااز نسااب  ی؛ اسااتبعاد«رَبِّااكَ بِمَجْنٍااونِ

مطاااار)  یحسااااادت و دشاااامن یکااااافران از رو

 ریا(. تعب271، ص 1، ج 4107 ،ی)زمخشارنمودندیم

 یکه پاسخ هر اتهام اس یفیلط ریتعب زین« بِنِعْمَ ِ رَبِّكَ»

 دیاس )سامشارکان مطار) شده یسو ازکه  باشدیم

 اسا ی( و پاساخ قااطع9525، ص5، ج 4149قطب، 

)ص( امبریاخداوناد در پ یهاانعم  دهدیکه نشان م

باودن از و مبرا هیمرضا رهیاس ، عقل کامل و سآشکار

اسا  و  یانکاار و قابالریغ یهایژگیاز و ب،یهر ع

اسا  جنون یها آشکار باشد، منافنعم  نیکه ا یزمان

 اسا  بودن ساخنان مشارکانبر درو  ینیقیدقل   و

( و مشارکان خاود 504، ص 90ج  تاا،یب ،ی)فخرراز

بودن سخنانشاان معترفناد و به درو  یبهتر از هر کس

 انیادر م لیخصا ری)ص( به امان  و ساامبریشهرت پ

( 9525، ص 5، ج 4149 دقطب،یها روشن اس )سآن

( و 9قلام:«)وَ َِّنَّ لَكَ لَاأَجْراً غَیْارَ مَمْنٍاونِ»بعد  هیدر آ

 كیااز  زیمنّ  خواهد بود. نگمان، تو را پاداشى بىبى

نشااان  گاارید یحضاارت اسا  و از سااو یساو تساال

باا حضارت و  یدشامن چیکاه مشارکان از ها دهدیم

 یماامت دیابا امبریاکرد و پدعوتش فروگذار نخواهناد

 ،ی)طبردیارا تحمال نما شاانیا یو آزارهاا هایدشمن

، ص 1، ج 4970 ،ی؛ ساااورآباد93ص  ،49، ج 4149

 (.547، ص 90، ج 4971 ،یی؛ طباطبا9527

 اتیادنبال آ)ص( باهامبریاپ «میخٍلق عظ»اشاره به 

ارتبااط خداوناد باا رساولش را در  ساوكیاز  نیشیپ

 یو از ساو کشادیم ریرسال  به تصو نیمراحل آغاز

 شاانیا هیاحضرت، روح یهاییتوانا یادآوریبا  گرید

 اتی. در آسازدیم  یتقو میعظ یانجام رسالت یرا برا

كَ وَ لَا تَکٍان کْمِ رَبِّلحٍ فَاصْبرِ»ه یبا آخداوند  زین یانیپا

( 17قلام: «)وَ هٍاوَ مَکْظٍاومٌ َِّذْ نَاادَى وتِکَصَاحِبِ الحٍ

ت شاکیبایى ورز، و ب حکام پروردگاارپس در ]امتثال

زده ندا گاه که اندوهب مباش آنمانند همدم ماهى]یونس

 درداد.

 شیبه اوج رابطه خداوند و مقام رسال  اشاره و ب

و پس  شودیم میحضرت ترس یفرارو یفضا شیاز پ

 انیابرخورد از اتهام جنون سخن باه م نیاز آن در اول

ارِهِمْ لِقٍولَیزْکاَدٍ الَّذِینَ کَفَارٍواْ وَ َِّن یَ» دیآیم نَاكَ بِأَبْصاَ

( و 24قلام:«) جْنٍاونٌلمَ هٍعٍواْ الذِّکْرَ وَ یَقٍولٍونَ َِّنَّالَمَّا سمَ

آنان که کاافر شادند، چاون قارآن را شانیدند چیازى 

گفتناد: او واقعااً بود که تو را چشم بزنند، و مىنمانده

)ص( خطااب امبریااس . و عالوه بر آن به پاىدیوانه

 یسخت اءیانب ریاز رسال  سا شیسالتش بکه ر شودیم

 .  باشددهآما یهر رفتار یبرا دیو مشکالت دارد و با

 

 کاردیو وو یمتنااتهام جناون از نرراااب برون -2

 (یخیتاوی)معناشناسیشناختجامعه

از دو گوناه بافا  را، بافا   یکای یمعناشناس در

زباان  یهاکه جمله دهد،یم لی( تشکهی)حالیزبانبرون

. اسا لیدخ یمعنا ریاو در تعب ابندییدر آن کاربرد م

 شاود،یما دهیانام زیان یتیموقعکاه بافا  ط،یمحا نیا

دارد.  انیاکه زبان در آن جر دیآیبه حساب م ییفضا

هام امکاناات  یزباانرونمعتقداس ، باف  ب  «مزیها»

 دییاتأ یبارا یکالم را محدود و هم عاامل ریمتعدد تعب

کااه مخاطااب باار  دیااآیبااه حساااب ماا یریااتعب

 نیا( در ا43، ص 4971کاوروش،  ،ی.)صفوندیگزیم

 ژهیاو  یااز اهم «ینقلا یمتنبرون یهانهیقر» کردیرو

برخورداراس ؛ توجه به فرهنگ، اقتضاائات و ساط  
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مناساب  یاندازچشم بعث رو کنش مردمان عص نشیب

را فاراهم  یو قرائن درخاور تاوجه اس نهیزم نیدر ا

 یاگوناه( به142، ص 4977 روشان،یدی)سعسازدیم

کااه  یمعنااا، هاادف اصاال ناادیفرآ لیااکااه بااا تکم

 ی. هار چناد نگااهگرددیم میترس اس ،یقرآنگفتمان

از جامعاه  یروشان ریگذرا به سوره قلم اجمااقً تصاو

و  یمتنااماا از نظرگااه برون د؛یانمایم میترس یجاهل

 ینسااب  بااه جامعااه جاااهل یشااناختجامعه کااردیرو

آن در جامعاه  گاهیاتهام جنون و جا  یه اهمب توانیم

 پرداخ . یجاهل

 یطاا ،یبساااط  ذهناا لیدلبااه یاعااراب جاااهل

هااراس و  لیدلو بااه هیاادر باد یطااوقن یهامسااافرت

 یباورهاا کرد،یم جادیدر صحرا ا یکه زندگ یوحشت

 نیاطیچون جن، غول، ش ییهادهیداشتند و پد یخاص

هاا در داشا . آن ژهیاو یگااهیهاا جاو ... در نظر آن

 نیو در حا هاابانیشبانه خود در صحراها و ب یسفرها

هاذا  دیّ عاوذ بِسا» لیااز قب یترس و وحش ، جمالت

 هانیو از شار ساف کردنادیم یرا بر زبان جار« الوادی

هاا که به اعتقااد آن ابانیآن ب زِیجن و جانوران، به عز

، 4351)دروزه، بردنادیباود، پنااه ما انیسرپرس  جن

 (.73ص

 یجاد یبه نحاو یعاد نینشهیاگر عربِ باد یحت

و آلهه اعتقاد نداش ، به وجود جان  انیبه وجود خدا

هاا اروا) و اشابا) و کامالً معتقاد باود، باه پنادار آن

 کردناد،یما دایاندرت ناام مشاخص پکه به یزیآمهم

امااکن وهمناا   ریها و سااخرابه ها،ابانیدر ب وستهیپ

 ایاماار  وان،یاصاورت ح دووجودداشتند و ممکن با

 یاگوناهبه هاانی. ارنادیرا به خاود بگ گریخزندگان د

 نبودند.  ریوحش  بودند، اما همواره شر هیمبهم ما

ارتبااط جان باا خادا، و  نیایهر چند قارآن باا تب

موجاودات در  ریمخلوق خواندن جان و اناس و ساا

و فرستادن دو سوره فلق و ناس،   4مختل  یهاسوره

بااور  نیاپرداخا ؛ اماا ا یفرهنگ جااهل  یبه تصح

وجاود عارب و  یگساترده نساب  باه جان باا تماام

و همااراه  نیهااا عجااآن یشاانونات مختلاا  زناادگ

 (.997و  97، ص 4979بل، ناردیبود)رشده

  یّادر عصار جاهل دهادیشواهد نشاان ما یبرخ

خااص  ییروهاایبه ن ز،ین نانیبشاعران، کاهنان و طالع

 یهمدم و همراه، جان و حتا یبه معنا «لیخل»به نام 

از آن به  یونانی ریباور داشتند که در زبان اساط طانیش

«Daimon» ،العااده، خارق یرویان یدارا یخادا یعنی

 افاا ی یبااور نیچنا ریاااسا . در مناابع اخشده ادیا

 تاوانیعنوان نمونه ماما در آثار گذشتگان به شود،ینم

اشاعار خاود باه  یجا ینام برد که در جا «ی عش»از 

-Alan Jones , 2001) «کنادیاشاره ما یطانیش ای وید

2005, P.112) 

کاه در  افا یدر تاوانیم یفوق به خوب  یبا توض

 یشاؤون زنادگ یباور به جن در تمام ،یجامعه جاهل

اتهامات مشارکان  ریسا یبود. بررسدوانده شهیر قاًیعم

کاه  دهدینشان م زین یو شاعر یمانند کهان ، ساحر

تنگاتناگ باا بااور مردماان  یاتهاماات ارتبااط یتماام

-19، ص4930 ،یناینزول نسب  به جان دارد)زعصر

 یمجنااون بااه معنااا یدر باااور جاااهل نی(. بنااابرا425

زده اساا ، جاان یبلکااه بااه معنااا ساا ؛ین عقاالیباا

)دهخدا،  اس  «وزدهید» یبه معنا وانهیگونه که دهمان

 (. وانهیواژه د لیذ

از باور  شیاس  که سران قر گواه یروشنبه خیتار

و باا  کردنادیاستفاده را ماسوء  ینها یمردمان جاهل

 نمودندیاجماع م گریکدیاز اعتقادات مردم، با  یآگاه
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 یبارا یو حتا نادی)ص( را متهم به جنون نماامبریتا پ

هاا طار) اتهاام . آننمودندیم انیرا ب یلیاتهامشان دق

کااه چااون  دناادکریماا هیااگونااه توجنیجنااون را ا

 نیکه در ب دیگوی)ص( با کلمات ناآشنا سخن مامبریپ

ماننااد افااراد  رونیاااز ا ساا ،یمعمااول ن یمااردم عاااد

. در راننادیکه سخنان ناآشنا بر زباان ما اس یمجنون

باا ساخنان  زیفرد قرآن در تماامنحصر به یژگیواقع و

ساخنان  ،مجناون کهنیبه همراه باور به ا یبشر معمول

در  کاهنیا زیاو ن راناد،یبر زباان ما بیو غر بیعج

باه حضارت دسا   بیعج یحالت یهنگام نزول وح

و باه حالا   شدیو رنگ صورتش دگرگون م دادیم

گرفا  کاه قرار یکساان هیمادسا  آماد؛یغش در ما

. ردیاگیساخنان را از جان ما نی)ص( اامبریپ ندیبگو

کاه درو   دانستندیم یخوببه شیسران قر کهیدرحال

را  ق یها حقکه آن اس نیا دیمؤ اتیو روا ندیگویم

دل از اساتماع  توانساتندینما یو از طرفا دانساتندیم

 تفاااوتیآن باا ریو نسااب  بااه تااأث رناادیقاارآن برگ

قطاب،  دی؛ سا190، ص42ج  تاا،یب ،یباشند)فخرراز

 (.     4101، ص9، ج 4149

خااود  یمادعا یبارا گارید یقطاب در جاا دیسا

بن حرب و عمرو بن  انیفس ق،یشربن داستان اخنس 

باه قارآن در ساه شاب  اناهیدادن مخفهشام در گوش

( 942، ص4ج تاا،ی)ابن هشام، بکندیم انیرا ب یمتوال

را نقال  عاهیداستان عتبا  بان رب گرید ییدر جا زیو ن

ار متاأثر شاد و یسوره فصل  بس دنیکه از شن کندیم

دگرگاون سااخ )ابن هشاام،  یکلرا به یآن و اتیآ

 (.947، ص4ج  تا،یب

 زیاو ن کنادیقطب بدان اشااره ما دیکه س یموارد

 میآن خاواه یکاه در اداماه باه بررسا یگارید نیقرا

باه  شیگواه اسا  کاه ساران قار یروشنپرداخ ، به

آن اساتکبار  رشیقرآن واق  بودند، اما از پاذ ق یحق

« ق َّله َّلّا اهلل»که شهادت  دانستندیم رایز دند؛یورزیم

 کاهادیها ماو سلطه آن قدرتاز « اهللمحمد رسول»و 

 یبشر بر بشر را نفا یدو شعار، بندگ نیو شهادت به ا

قطاب،  دیاس )س انیطاغوت یبرا یجد دیکرده و تهد

 (.4101، ص9، ج 4149

 

بار  دیاالعمل قرآن به اتهام جنون باا تک عکس -3

 و اهداف طرح اتهام لیدال

از کلماه،  دیاپرداختن به معناا، با یشناس برامعنا كی

گذشته و به فراتر از آن حرکا   یاواژه و روابط واژه

که باه آن  یترمعنا را در مجموعه گسترده دیکند، او با

دنبال کناد و اصاوقً معناشاناس  شود،یگفتمان گفته م

کاه گفتماان  رودیم ییدنبال مطالعات معنابه ییدر جا

 نیاا( باار ا94، ص 4979،ی.)واعظباشاادگرفته شااکل

بر  هیبا تک یواژه در گفتمان قرآن نیا یبررس اساس به

قارآن  یهاو پاساخ یمتندرون و برون نیشواهد و قرا

قرآن  یهاپاسخ لی. در  و تحلمیپردازیاتهام م نیبه ا

کاه در  یخیتااریمعناشناسا یهاافتاهیبدون توجه به 

 ساا ؛ین ساریشاد، مبادان پرداخته نیشایپ یهاابخش

بخااش از پااژوهش واماادار  نیااا یهااانییتب نیبنااابرا

 .اس نیشیپ یهابخش

 

 وابطه قرآن و وسول)ص( نیی. تب3-1

نسب   یباور مردمان جاهل ر،یسوره مبارکه تکو در

اسا . خداوناد در شده می)ص( ترساامبریبه قرآن و پ

کاه القائااتى کند باه اینسوره قرآن را توصی  مى نیا

که فرشته وحى به رسول خادا)ص( القااء  اس یربّان

مشرکانب از القائات شایطانى  ی]به ادعا نیکرده، بنابرا

زده( نیس ، کاه )جنیوانهنیس ، و رسول خدا)ص( د
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 ،ییاو را دس  انداخته باشاند)طباطبا یجنّ یهاشیطان

اصااال) باااور  ی(. خداونااد باارا917، ص90، ج4971

)ص( را امبریاو پ یطانیاعراب که قرآن را القائاات شا

با چهار سوگند، قرآن را ساخن  دانستندیمسخّر جن م

 .داندیم «میکررسول»

دانساته و  لیارا جبرئ «میکررساول» یطوسا خیش

امااا در ادامااه دقلاا  باار  ده؛یاامعنااا را برگز نیهماا

، 40ج تاا،یبا ،یاس )طوساآورده زیا)ص( را نامبریپ

 یروشنبه 9ریتفاس شتریب زینو  اتی( اما ظاهر آ977ص

و  اسا لیجبرئ م،یکرماراد از رساول دهادینشان ما

 یباارا اند،انسااتهد امبریاارا پ میکرکااه رسااول یکسااان

 اناادبااه تکلّاا  افتاده اقیتناسااب آن بااا ساا  یتوضاا

 (.927، ص90، ج4971 ،یی)طباطبا

مراد  کهنیو فار  از ا اس یفیلط ریتعب میکررسول

نکته مهام  نیباشد، بر ا لیجبرئ ای)ص( و امبریاز آن پ

از جانااب خااود  یزیاا)ص( چامبریاادارد کااه پ دیااتأک

و -حمال شاود  لیاچنانناه بار جبرئ رایز د؛یگوینم

معناسا  کاه  نیباد -درسا  اسا  زیامعناا ن نیهم

اسا   یافرشاته نابچه را آورده از جا)ص( آنامبریپ

از جاناب خداسا  و  یاکه آن فرشاته تنهاا فرساتاده

 رونیااد؛ از اناادار امیااجااز ارسااال پ یفاایفرسااتاده تکل

بادون  کند،یم اف یدر لیچه را از جبرئ)ص( آنامبریپ

از جانب  نیبنابرا د؛یبه مردم ابال  نما دیکاس  باوکم

حمال بار  «میکررساول»ندارد و چناننه  یزیخود چ

 )ص(امبریانقش رساال  پ انگری)ص( شود باز بامبریپ

کاه در  اسا یزیااس  و بازگش  معنا باه هماان چ

( 977، ص40ج تاا،یب ،یشد)طوسگفته لیجبرئ یمعنا

عنوان رسول نسب  را به جبرئیل به« قول»که و در این

 همانااد کااه در حقیقاا  قااول از آن خااودفداده، مااى

   به االا  رسایل نسباش به جبرئا ، و نسبتاخداس

 (.  927، ص90، ج4971 ،ییاس )طباطبا رسول

 انیااتنهااا بااا صااف  رسااول پا لیااجبرئ  یتوصاا

خداونااد جبرئیاال را بااه شااش صااف   رد،یپااذینماا

آن   ی(او را رساول خواناد کاه توضا4کرده: توصی 

رساااند ناازد (کااریمش خوانااد، کااه مااى9گذشاا . 

تعالى کرام  و احترام دارد، و به اعزاز او عزیاز خداى

 تفهماند او داراى قوقوتش خواند، که مى(ذى9شده. 

( او را نازد خاداى 1اسا . اىو قدرت و شدت بالغه

عاارش مکااین خوانااد، یعنااى داراى مقااام و صاااحب 

اش خوانده، کاه دقلا  بار «مٍطاعِ ثَمَّ(»2اس . منزل 

جااا، یعنااى ناازد خاادا دارد کااه جبرئیاال در آن نیااا

اس ، که زیر دساتانش دساتوراتش را اىدهندهدستور

مالئکه هساتند  جاآنشود در بندند، معلوم مىبکار مى

شاان اطااعتش کناد و ایکه جبرئیل باه آناان امار ماى

شود که جبرئیل در کاار جا معلوم مىکنند، از همینمى

( او را اماین خواناد کاه 5خودش یاورانى هام دارد. 

دهد معنا که جبرئیل خدا را در دستوراتى که مى نیبد

و در رساااندن وحااى و رسااال ، خیاناا  و دخاال و 

 (.  927، ص90، ج4971 ،یی)طباطباکندتصرفى نمى

بااه  لیااجبرئ  یتوصاا زیااو ن نیشاایپ یسااوگندها

قااااطع باااه  یگانه ماااذکور، پاساااخصااافات شاااش

و جان  طانیکاه قارآن را القائاات شا اسا یمشرکان

 .دانستندیم

در انتسااب قارآن باه  اتیااستدقل آ نهیقر نیدوم

احِبٍکمٍ بِمَجْنٍاونِ» هیآ رِیخداوند، تعب اسا  و « وَ مَا صاَ

چشام  قیکه چارا بار حقاا دینمایم خیمشرکان را توب

 انیاها در مساال امبریاکه پ شندیاندیاند و نمتهفروبس

اسا ، بوده نیها همنشاس  و با آنکرده یها زندگآن

حاال  شاناختند،یو امان  ما  یعقل و درا بهرا  یو

که  س ین نی. جز ادهندیچگونه نسب  جنون به او م



 
 

 7 یاپی، پ4931اول، بهار و تابستان سال چهارم، شماره  ،«قرآن یشناختزبان یهاپژوهش» یپژوهش یدوفصلنامه علم  71

 

 

با خود آورده که باا  یماتی)ص( بعد از بعث  تعلامبریپ

 یهااکورکورانه و هاوا و هوس یدهایتعصبات و تقل

 کاهنیا یمشارکان بارا نیبناابرا س ؛یها سازگار نآن

 نیکنناد، چنا فخود را از اطاع  دساتورات او معاا

)ص( دادنااد)مکارم امبریاابااه پ ییناااروا یهانسااب 

 (.  435، ص95، ج4971 ،یرازیش

)ص( امبریپ یدر زندگ دنیشیدعوت به تأمل و اند

اس ، مشرکان بوده انیم در یانیکه سال یبه عنوان کس

ساابأ، بااه عنااوان  15سااوره اعااراف و  471 اتیاادر آ

 هیاس . در هر دو آشده انیخداوند ب یاز سو یخیتوب

احِبِکمٍ مِّان جِنَّا ِ» ریاخطاب به مشارکان تعب « مَاا بِصاَ

 ریموجااود در سااوره تکااو ریااعباساا  کااه بااا تآمده

 ی: مفساران دو معناا باراکاهنیا  ی. توضاس کسانی

باه « جنا »کلماه  کاهنیاند: نخس  انموده انیب« جِنَّ ِ»

اصطال) ادبى بناء نوع اسا ، یعناى ناوعى از جناون 

؛ 94، ص43و ج 190، ص42ج تا،یب ،یاس )فخرراز

 رسادینظر ما( اماا باه122، ص7، ج4971 ،ییطباطبا

اناد، باا نموده انیامفساران ب یکاه برخا یدوم یمعنا

 اتیاآ ریو سااگذشا   نیااز ا شیکاه پا یحاتیتوض

 یبارا یاسام« جناه» کهنیو آن ا اس تركیمشابه نزد

)ابن دیاآیاس  که در اثر ماس جان بوجاود ماجنون

(. چااون مااردم آن روز 953، ص7ج تااا،یعاشااور، باا

اس  که جان در بادن او معتقد بودند که دیوانه کسى

، 4971 ،یی)طباطبا حلول نموده و به زبان او تکلم کند

اتهاام  یخیتاار یبه معناشناسا (. با توجه122، ص7ج

معنااا  نیااحاصاال از آن، ا یقرآنجنااون و گفتمااان

 .  باشدیم تر یصح

 ی. دعوت به تفّکر منطق3-2

 َوَ لَاامْ یَتَفَکَّاارٍوا مااا » هیاانزول آدر شااأن مفسااران

)اعاراف: « بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّا ِ َِّنْ هٍاوَ َِّقَّ نَاذیرٌ مٍباینٌ

نشین آنان هایچ جناونى اند که هم( آیا نیندیشیده471

اى آشااکار نیساا ؛ نااداردا او جااز هشااداردهنده

کوه صفا رف  و  ی: رسول خدا)ص( به باقسندینویم

 د؛یاز عذاب خدا ترسان فراخواند و دیبه توح را شیقر

اس  و خداوناد زدهجن امبریمشرکان گفتند: پ نیبنابرا

او  یعنی، «َِّنْ هٍوَ َِّلَّا نَذِیرٌ مُّبِینٌ»را نازل کرد که  هیآ نیا

و خطارات را باه آناان نشاان  کندیتنها اعالم خطر م

 یمنایدنبال اساباب اشاوند و باه زگااریتا پره دهدیم

،  2ج تاا،یب ،ی؛ طوس77، ص9، ج4199 ،ی)بلخروندب

 (.  495، ص 40، ج4950 ،ی؛ طبرس11ص

دعوت قرآن باه تفکار، چناد نکتاه دارد: نخسا  

تفکر و سپس سبب دعوت قرآن از مشرکان باه  یمعنا

تفکاار  یتفکاار در مااورد حضاارت؛ در مااورد معنااا

: تفکّاار، طلااب نماودن معنااا بااه دیاگویماا یفخارراز

باا   یاو رؤ یزیاتأمل و تادبر در چ یعنیاس ، قلب

بار  نکه حاصل آ انجامدیم نیقیکه به علم و  رتیبص

و مقدمااه آن  اساا ق یحق داشاادنیمالشاادن و هو

عبارت که عقل انسان به جوانب توجه کند به اس نیا

 اساا « کماا هااو حقااه» اءیتفکاار، معرفاا  اشاا گارید

 (.  190، ص42ج تا،یب ،ی)فخرراز

 یعنوان کس)ص( بهامبریدعوت به تفکّر در مورد پ

اسا ، در ماردم بوده نینشسال همدم و هم انیسال که

 انیاب یفردسوره مبارکاه سابأ باا حالا  منحصار باه

قٍالْ َِّنَّمَاا » :دیفرمایاس . خداوند در سوره سبأ مشده

ثٍاامَّ  دَىوَ فٍاارَا  َعِظٍکٍاام بِوَاحِاادََِ  َن تَقٍومٍااواْ لِلَّااهِ مَثْنااىَ

 وَ َِّلَّا نَذِیرٌ لَّکٍم بَاینْتَتَفَکَّرٍواْ مَا بِصَاحِبِکمٍ مِّن جِنَّ ِ َِّنْ هٍ

 (15سبأ:«) دَىْ عَذَابِ شَدِیدِیَ
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دهام کاه: دو من فقط به شما یك اندرز مى»بگو: 

دو و به تنهایى براى خدا به پا خیزید، سپس بیندیشید 

شاما را از گونه دیاوانگى نادارد. او که رفیق شما هیچ

اى اسا  جاز هشاداردهندهعذاب سختى که در پیش

 ب نیس .]بیش

 حاًیکه صر یاهیآ نیعنوان دومفوق به هیدر آ تأمل

نکاات  یحااو د،یانمایمشرکان را دعوت به تفکّر ما

 .اس یفیلط

)ص( در امبریاخطاب باه پ ه،یآ یخداوند در ابتدا

 انیاها به مبا مشرکان سخن از موعظه با آن ییارویرو

 یکااه دل را باارا اساا یزیااو موعظااه چ آوردیماا

( 105، ص7ج تاا،یبا ،ی)طوسادینمایاستجاب  نرم م

 شاود،یاشاره م دیبه توح ه،یفراز آ نیپس از آن در اول

باشد کاه  دیتوح  یخدا و محور یبرا دیبا امیق یعنی

خداوند را مورد نظر  یگانگیکه  یصورت کس نیدر ا

 یتا به جا دهدیشر) صدر م یقراردهد خداوند به و

 ،ی)زمخشرشدیندیدرس  ب گران،یکوکورانه از د دیتقل

( 941، ص42ج تا،یب ،ی؛ فخرراز230، ص9، ج4107

از مشارکان کاه در ماورد  كیاصاورت هار  نیو بد

چون با  د،یمناظره نما یگریبا د اردد یاحضرت شبهه

حالا  تفکّار  نیو در ا شودیمناظره شبهات روشن م

 یها باا وکاه ساال ی)ص( و کساامبریاپ ایاآکه  دیکن

 ایاو  ییگودرو  ،یاز بدنام یاثر ایآ د،یابوده نینشهم

ضع  در عقل و اختالل در گفتار و کردار که دقلا  

، 90، ج4950 ،یکناااد، داردا)طبرسااا یوانگیااابااار د

 (.  930ص

ارائااه  هیاادر آ امیاااز ق گاارید یریتفساا ،یزمخشاار

 امیاق دیگویم یاس ، و تركیکه به واقع نزد دهدیم

 ی)ص( اسا . وامبریشدن از اطراف پمتفرق یبه معنا

کاه  کنادیاستدقل ما گونهنیمعنا ا نیا دنیبرگز یبرا

و  کنادیچون اجتماع، افکاار و اذهاان را مشاوش ما

حزب و  یرویجز پ یزیچو فرد  کندیچشم را کور م

، 9، ج4107 ،ی)زمخشاارخواهدیمااذهب خااود نماا

خادا را  یبارا امیدعوت به ق ز،یقطب ن دی(. س230ص

کااه بااه دور از هااوا و هااوس و  داناادیماا یامیااق

جامعه و تشت  افکاار  یو غوغاساقر یسنجمصلح 

هار  شاكیحاصل شاود، با یزیچ نیباشد و اگر چن

خواهدداد  یواه)ص( گامبریبر رسال  پ یانسان منصف

 کناد،یکه دعوت باه تفکار ما یو خواهددانس ، کس

، 4149قطاب،  دیزده باشد)ساجان اندتویخودش نم

 (.  9342، ص 2ج

  

 یاقناع - ی. پاسخ عقالن3-3

سوره صاافات،  95 هیاز طر) اتهام جنون در آ بعد

دَّقَ »با عبارت  97 هیخداوند در آ بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَ صاَ

 انیااضاراب ب« بال»، پاسخ مشارکان را باا «الْمٍرْسَلینَ

گوناه کاه مشارکان آن)ص( امبریاپ یعنایاس ؛ نموده

حق از جانب خدا آماده بلکه به س ،ین کنندیتصور م

 ،ی)طوسادینمایما قیو رسوقن قبل از خود را تصاد

کاه هار  اس ی(. پاسخ قرآن پاسخ131، ص7ج تا،یب

اساتدقل مشارکان  رایز دارد؛یرا به تأمل وا م یمنصف

 ی)ص( ساخنانامبریبود که پ نیبرچسب جنون ا یبرا

ها را بر آن یکس نیاز ا شیناآشناس  و پ که دیگویم

اشااره  حاًیپاسخ صار نیاس . خداوند در ازبان نرانده

بلکه  س ،ین یاتازه زی)ص( چامبریکه سخنان پ کندیم

رساال  ماأمور  نیاقبل از او هزاران نفر مانند او باه ا

 (.  909، ص47، ج4971 ،ییاند)طباطباشده

کاه  س ین یرمنطقیو غ ربطیب یسخنان او سخنان

کاه باا  اس یقیاتهام به جنون درس  باشد، بلکه حقا

 (.175، ص90، ج4950 ،یسدارد)طبر یعقل سازگار
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 دی. تهد3-4 

و  یعلما یهاپاساخ نیایقرآن و تب  یاز تصر پس

 دیاالعمل خداوند به اتهام مشرکان، تهدعکس ،یعقالن

و آخرت اس . در سوره صافات پس از  ایبه عذاب دن

؛ و پاساخ 95 هیااشاره به اتهام مشرکان به جناون در آ

 دیاپاسخ خداوناد باا تهد 97 هیدر آ 97 هیدر آ یاقناع

َِّنَّکٍمْ لَذائِقٍوا الْعَذابِ » عبارت  یعنیمشرکان به عذاب، 

 .  ردیپذیم انیپا« الْأَلیمِ

 یجازا بلکاه س ،یکه انتقام خداوند ن یالبته عذاب

 ،یرازیاعمال مساتکبران و گمراهاان اسا )مکارم شا

 سااتهیکااه بااه حااق شا ی(. عااذاب17، ص43، ج4971

تکبّااار و آگاهاناااه  یهاااا از روآن رایاااهاسااا ؛ زآن

را مجناااااون و قااااارآن را شاااااعر )ص( امبریاااااپ

 (.  97، ص 40، ج4979 ،ی)قرائتدندینامیم

الخطاب فصااال 9اتیاااساااوره ذار 29و  29 هیاااآ

کاه مشارکان  دهادیو نشاان ما اس یقرآن یهاپاسخ

هاا آن و گرناه باه شابهات ساتندیاساساً دچار شبهه ن

و  لیااس ؛ بلکه هار چاه دلکامل داده شده یهاپاسخ

 ،یها اقامه شود بااز باه سابب سرکشاآن یحج  برا

در  «فتاول» گارید ی. از ساوندینمایم بیانکار و تکذ

و  ی( تسال21:اتیارذ«)فَتَوَلَّ عَنْهٍمْ فَما  َنْ َ بِمَلٍومِ: »هیآ

 یکش)ص( اس  که به سبب گردنامبریپ یبرا یدلدار

 یزیاچ یباا و شیبرخورد قر راینشود؛ ز ریها دلگآن

اسا ، بوده انیابلکه هر گاه حاق در م س ؛ین یاتازه

 جاودو زیمستکبران ن ادیو عدم انق یمخالف  و سرکش

خااود را انجااام  فااهیوظ یاساا ؛ بااه عااالوه وداشته

ها خود را آن اوردنین مانیبه خاطر ا دیاس  و نباداده

 (.  434، ص97ج تا،یب ،ی)فخررازدیسرزنش نما

 طرح اتهام جنون یعوامل اصل -4

   دی. عدم باوو به توح4-1

ذکار آن  نیااز ا شیساوره سابأ کاه پا 15 هیآ در

مشارکان در انکاار رساال  و  یگذش ، به موانع اصل

اسا ؛ )ص( اشااره شدهامبریاباه پ یطر) اتهاام واها

«  َن تَقٍومٍواْ لِلَّاهِ»با عبارت  هیآ یدر ابتدا کهنیا  یتوض

 یگاانگیعدم باور باه  یعنیمشرکان،  یبه اشکال اصل

که باورداشاتن  دینمایم دیو تأک کندیخداوند، اشاره م

 ری  در مسااسااعادت و حرکاا سااازنهیزم دیاابااه توح

 یواقعاا یبااه معنااا دیاااساا  و چناننااه توحدرس 

هماه  هیاما ریاکاه خم شاهیو از پشتوانه اند دیآفراهم

 دیآیفراهم م زیاس  برخوردار گردد، نبوت نتحوقت

 شكیباشد، بو نبوت را باور داشته دیکه توح یو کس

معااد  یآور ادیاجاز  یزیارساال  کاه چ نانبه ساخ

 نیتراز برجسااته رایااآورد؛ زخواهااد مااانیا ساا ،ین

 نَذِیرٌ لَّکٍام بَاینْ»...معاد اس :  یآورادیرسول   یوظا

 (.  941، ص42ج تا،یب ،یفخرراز«)یَدَىْ عَذَابِ شَدِیدِ

باه  ریتفاسا زیاو ن اتیظاهر آ کهنیحاصل سخن ا

)ص( امبریاکه اتهام به پ اس  یواقع نیگواه ا یروشن

و  شیساران قار انیدرم یکیدر دو سط  مطر) بود. 

)ص( را ماتهم باه امبریابزرگان مشرکان که آگاهاناه پ

باودن آن آگااه که خودشان از درو  نمودندیم یزیچ

سااختن دعاوت  اثاریب وحفظ منافع  یبودند؛ اما برا

. در ساط  نمودندیرا مطر) م یاتهامات نیحضرت چن

 یانگارمردم عوام قرارداشتند که باورهاا و سااده گرید

ساران  هیدساتما ،یگراشاراف یپوشاال ب یها و هآن

و  نادینما یدههاا را جها مشر  بود تا حرکا  آن

بود که توده مردم ناآگاهانه و ناخواسته  نیحاصل آن ا

دنبال آن بودند که مستکبران به رفتندیرا م یهمان راه

که  دادندیهشدار م یامبریرا نسب  به پ یو مردم عاد
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کورکوراناه و  دیجهل، تقل یاز بندگها آن ییرها یبرا

 بود. طاغوت آمده

کار هاا اتهاام جناون باهکه در آن یگرید اتیدر آ

اسا . طار) اتهاماات اشااره شده گریرفته، به علل د

 اسا یاتیآ نینزول جزء اول بیکه درترت نیشیپ اتیآ

بار جناون حضارت  یکه به طر) اتهام مشارکان مبنا

 دنیشایپرداختند، مشارکان را دعاوت باه تفکار و اند

و قاااطع داد و  یهاا پاسااخ علماانماود و بااه اتهااام آن

 چیداد که مشارکان اساسااً در طار) اتهاماات هانشان

دارناد،  یندارند، اما چنان چه مشکل یاستدقل استوار

 آن ارائه شد. یحل منطقراه

 اتیاول آناز بیاکه در اداماه ترت یبعد اتیدر آ

اسا ، خداوناد باا طر) اتهام مورد بح  قارار گرفته

 یانکار رسال ، حضرت را تسال یاشاره به عل  اصل

 دیاعاذاب تهد نیدتریو مشارکان را باه شاد دهدیم

مشارکان برداشاته و  ییجوو پارده از بهاناه دیانمایم

 یعلما کلکاه مشارکان مشا دهدیصراح  نشان مبه

 اس . یعمل هاآن یندارند، بلکه مشکل اساس

 

 و تمسخر  ری. تحق4-2

)ص( بااه جنااون در سااوره حجاار امبریااپ اتهااام

که هادف مشارکان از طار)  دهدیصراح  نشان مبه

. ساا یجااز تمسااخر ن یزیااچ یاتهااام و شاابهه پراکناا

کاه  کندیسوره از زبان مشرکان نقل م نیخداوند در ا

عَلَیْاهِ  وَ قَالٍواْ یَأَیهَّاا الَّاذِى نٍازِّلَ»)ص( گفتند: امبریبه پ

اى کساى کاه »( و گفتند: 5)حجر:«جْنٍونٌالذِّکْرٍ َِّنَّكَ لَمَ

 یعنایاى، اس ، به یقین تو دیوانهقرآن بر او نازل شده

زعم خودت قرآن بار که به یکس یبا استهزاء گفتند: ا

نه قرآن بر تو نازل شده و  ،یازدهتو نازل شده تو جن

، 49، ج4950 ،ی)طبرسامیکنیما یرویانه ماا از تاو پ

 ،یکاشاااانضی؛ ف959، ص4، ج4149؛ شااابّر، 474ص

 (.  404، ص9، ج4147

تمساخر و تهما  باا اناواع  ر،یافاوق تحق هیدر آ

)ص( از زبااان مشاارکان مطاار) امبریااپ یباارا دهایااتأک

استفاده شده  «یالذ هایا ای»از  کهنیا  یاس . توضشده

« الاذکر»اس ، واژه همراه تعجب ریدهنده تحقکه نشان

نداشاتند،  یاعتقاد یکه کفّار به وح نیبا توجه به ا زین

کفّار سرچشمه ساخنان پیاامبر   ؛اسنوع تمسخر كی

اکرم)ص( را که وحى اس ، قباول نداشاتند. لاذا باه 

َّناك »؛ «نٍازِّلَ عَلَیْاهِ»گفتناد: مى«  َنْزَلَ اللَّهٍ َِّلَیْكَ»جاى 

و « َّنَّ»عالوه حارف تهما  اسا ؛ باه زیان« لمجنون

و قالاب جملاه « َِّنَّاكَ لَمَجْنٍاونٌ»در جملاه حرف قم 

در سخن و عقیده انحرافاى  أکیدى انواع تاسمیه، نشانه

قطااب  دی(. ساا945، ص5، ج4979 ،یهاساا )قرائتآن

ادب نسب  باه سوء  یرا نها« َِّنَّكَ لَمَجْنٍونٌ» ریتعب زین

 (.  9497، ص1، ج4149قطب،  دی)سداندیم امبریپ

  

   یووز . استکباو4-3

از عوامال  گارید یکایمشرکان،  یاستکبار هیروح

اسا . تهما  جنون رادیاانکار رساال  حضارت و ا

 دیا: خداوند در سوره صافات بار توحدیگویعالمه م

( 431، ص47، ج4971 ،یاس )طباطبائاحتجاج نموده

، سوره صافات که به تهم  جنون اشاره شاده 95 هیآ

کاَنٍواْ  نهُّمَِّْ: »داس یمسبوق به استکبار مشرکان از توح

( چارا 92صافات:«)ونَتَکْبرِمْ لَا َِّلَهَ َِّلَّا اللَّهٍ یَسَِّْذَا قِیلَ لهَ

خادایى »شد: که آنان بودند که وقتى به ایشان گفته مى

 ورزیدند. ، تکبّر مى«جز خداى یگانه نیس 

اسا   یزیگردیامشرکان، توح یمشکل اصل یعنی

)ص( را ماتهم باه امبریابعد پ هیدر آ شودیکه سبب م
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اعِرِ وَ یَقٍولٍاونَ  َئنَّاا لَتَاارِکٍواْ ءَالِ: »ندیجنون نما هَتِنَاا لِشاَ

آیااا مااا بااراى »گفتنااد: ( و مااى95صااافات: «) نٍااونِمجّْ

 شاعرى دیوانه دس  از خدایانمان برداریما!.

بدان دس   اتیآ اقیس یکه در بررس یفینکته لط 

کاه  یزیاچ یعنای د،یاس  که انکار توح نیا میابییم

، 95ج تاا،یبا ،یبوده اس )فخرراز اءیانب یشعار تمام

اسا  چنانکاه مشکل مشرکان نیترییربنای( ز994ص

به انکار و استبعاد معاد و  دیانکار توح ات،یآ اقیدر س

 (.  29و  45)صافات:  اس  دهیانکار رسال  انجام

در طار) اتهاام  توانیم زیدر سوره مبارکه دخان ن

کرد، عالوه بار  ییجویمشرکان را پ یجنون، کبر ورز

تکبّار و  یکاه جازا افا یدر تاوانیآن به صراح  م

 یآن عاااذاب یهاااااز رساااال  و آموزه یگردانااایرو

موضاوع اشااره  نیاباه ا دیااس ؛ عالمه با تأکسخ 

خالصاه  لمه: غرض سوره در یك کدیگوینموده و م

خواهد کسانى را که به شود، و آن این اس  که مىمى

کتاب خدا شك دارند از عذاب دنیا و عاذاب آخارت 

 (.  435، ص47، ج4971 ،ییانذار کند)طباطبا

ساوره را  نیدر ا یگردانیو رو یمشرکان کبر ورز

متناقض مجناون و ماتعلّم از بشار مطار)  ریبا دو تعب

بار حضارت  یحاچون حاقت نازول و رایز کنند؛یم

 گفتنادیما افتااد،یو به حال  غش ما شدیعارض م

 ،ی؛ فخارراز943، ص9، ج4957 ،یزده اسا )قمجن

: گفتنادیم گرید یافراد ی( و گاه527، ص97ج تا،یب

برگرفتاه از ساخنان غاالم  مشیاو متعلّم اس  و تعاال

 ایا( و 743، ص9، ج4199 ،ی)بلخیعامر ابن حضارم

، 1، ج4107 ،یاس )زمخشار یعداس، غاالم اعجما

 (.  527، ص97ج تا،یب ،ی؛ فخرراز979ص

 کااهنیباار ا یخداونااد بااه اتهااام مشاارکان مبناا

از بشر آموختاه در  یگری)ص(، قرآن را از فرد دامبریپ

از  شینزول پا بیسوره مبارکه نحل که در ترت409 هیآ

 یو عقالناا قیاادق یسااوره)دخان( اساا ، پاسااخ نیااا

پاساخ  یطور مساتوفباه زیاس  و به اتهام جنون نداده

با اشاره به اتهاماات  تنها جانیدر ا نیاس ؛ بنابراگفته

هااا بااه عااذاب دردنااا  مشاارکان اشاااره متناااقض آن

 اس .نموده

 

 زیو استبعاد از وستاخ امتی. انکاو ق4-4

سوره مبارکاه سابأ کاه اتهاام  یکل یبه فضا توجه

عَلىَ اللَّهِ کَذِبًا  َم  ى َفْترَ»اس : آن آمده 7 هیجنون در آ

خِرََِ فاىِ الْعَاذَابِ وَ الَّاذِینَ لَاایٍؤْمِنٍونَ بِااقَبِهِ جِنَّ ٍ بَالِ 

( آیا ]این مردب بر خادا دروغاى 7سبأ: «)الضَّلَالِ الْبَعِیدِ

]نه!ب بلکاه آناان کاه باه » بسته یا جنونى در اوس ا 

آخاارت ایمااان ندارنااد در عااذاب و گمراهااىِ دور و 

و  اما یاس  که انکار ق نیا یایگو یروشنبهد. درازن

از عوامال انکاار رساال  و طار)  زیاستبعاد از رستاخ

   .1اتهامات متنوع اس 

یعناى  ،یگاناه اعتقااداین سوره پیرامون اصول سه

کند. سپس کیفر کسانى توحید، نبوت و معاد بح  مى

 جاادیها ااند و یا شبهه درباره آناصول نیرا که منکر ا

هااى مختلا ، آن کنند، بیاان نماوده، آنگااه از راهمى

بااار از راه حکماا  و کنااد، یكهااا را دفااع مااىشاابهه

موعظه، بار دیگار از راه مجادلاه. و از باین ایان ساه 

ورزد، هام در اصل، بیشتر به مساله قیام  اهتمام ماى

بار  نیکند، و تا آخر سوره چندرا ذکر مىاول کالم آن

، 45، ج4971 ،یی )طباطبااساابااه آن پرداختااه شده

 (.  295ص

دهنده ساوره بار معااد، نشاان نیاقرآن در ا دیتأک

کاه  یآن در ساعادت انساان دارد و کسا ژهیو گاهیجا
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نجااااتش  یبااارا یراهااا چیهااا رد،یرا نپاااذ امااا یق

 (  199، ص3، ج4979 ،ی)قرائتس ین

لَالِ لَا یٍؤْمِنٍونَ بِااقْ الَّذِینَ» خِرََِ فاىِ الْعَاذَابِ وَ الضاَّ

ندارناد،  یکه به آخرت بااور ی(. و کسان7الْبَعِیدِ)سبأ: 

 شیکه با یعذاب برند،یسر مدر عذاب به ایدن نیدر هم

 جاادیدر ذهان ا وساتهیانواع شبهات را پ یزیاز هر چ

 نیابرا(. بنا9732، ص2، ج4149قطب،  دی)سدینمایم

در  ایامشرکان هم اکناون در دن دهدینشان م هیظاهر آ

خاطر آنس  که در زندگى مشاکالت و عذابند. این به

حوادثى وجود دارد که انسان بدون ایمان باه آخارت 

تواند آن را تحمل کند. اگار زنادگى محادود باه نمى

همین چند روز عمر دنیا بود، تصور مار  باراى هار 

شاد. باه هماین دلیال انسانى کابوس وحشاتناکى ماى

فرساا و منکران معاد همیشه در یك نوع نگرانى طاق 

که مؤمنانِ به معااد، برند، در حالىسر مىاب الیم بهعذ

اى براى اى به سوى جهان بقا، و وسیلهمر  را درینه

شامرند؛ شدن قفس و آزادى از این زندان ماىشکسته

 بخشاد،ایمان به معاد باه انساان آراماش ماى نیبنابرا

کند، و ایثار و فاداکارى و مشکالت را قابل تحمل مى

هاا کاه سازد. اصوقً آنبشر آسان مىجانبازى را براى 

)ص( از معاد را دلیل بر دروغگویى امبریسخن گفتن پ

شمردند، بر اثار کفار و جهلشاان گرفتاار یا جنون مى

بینى و گمراهااااى دور و درازى عااااذاب تاریااااك

 (.  94، ص47، ج4971 ،یرازیبودند)مکارم ش

ها را از )ص( آنامبریاز طر) اتهام مشرکان، پ شیپ

از معااد اساتبعاد  زیها نو آن دهدیم میآخرت بعذاب 

رَجٍالِ  عَلاىَ ینَ کَفَرٍواْ هَلْ نَدٍلُّکمٍوَ قَالَ الَّذِ: »ندیجویم

نَّکٍاامْ لَفِااى خَلْااقِ مٍمَاازَّقِ َِّ مٍاازِّقْتٍمْ کاالَیٍنَبِّاانٍکٍمْ َِّذَا 

آیاا »( و کسانى که کفر ورزیدند، گفتند: 7سبأ:«)جَدِیدِ

دهد که دهیم که شما را خبر مىمردى را به شما نشان 

چون کامال متالشى شادید، ]باازب قطعااً در آفرینشاى 

 بود.جدید خواهید

از  دن،یاجسااد پاس از فناشادن و پوسا شدنزنده

کاه باا اساتفهام  اسا بیعج ینظر مشرکان چنان امر

 زیاادو چ ماادارری)ص( را داامبریااسااخنان پ یانکااار

ند درو  بسته و )ص( به خداوامبریپ کهنیا ایدانستند، 

بادون  دیگویچه مو آن  2مجنون اس یفرد کهنیا ای

که نسب   دیگویسخن م یزیو از چ اس میفکر مستق

؛ 941، ص90، ج4950 ،ی)طبرساا ناادارد یباادان علماا

« رَجٍال عَلىَ» ری(. تعب293، ص45، ج 4971 ،ییطباطبا

  یشخصا ریاساران مشارکان باا تحق دهادینشان ما

داشتند مردم را از اطاراف حضارت  ی)ص( سعامبریپ

 ریااکااار عااالوه باار تحق نیااا یدور سااازند و باارا

و  دیااعقا ،ینااید  ی)ص( بااه عنااوان شخصااامبریااپ

 یژگاایعل  وماننااد معاااد را بااه یناایمقدسااات د

، 3، ج4979 ،یآن، انکاار نمودناد)قرائت بودنیرحسیغ

 (.  199ص

 

 باحق ی. دشمن4-5

 یدر سااوره مؤمنااون بااه صااراح  مقصااود اصاال 

باا  یمشرکان از طر) اتهام جناون، مخالفا  و دشامن

 َمْ یَقٍولٍونَ بِهِ جِنَّ ٍ بَالْ جَااءَهٍم »اس : حق دانسته شده

( یااا 70مؤمنااون:«)کَااارِهٍونَ  َکْثاارَهٍمْ لِلْحَااقّ بِااالْحَقِّ وَ

 اىگویند او جنونى داردا ]نه،ب بلکه ]اوب حق را برمى

را خااوش ب بیشترشااان حقیقاا  ایشااان آورده و ]لااى

 ندارند.

سوره مبارکاه مؤمناون نشاان  اتیآ اقیبه س توجه

از عوامال  یالها اتیاتکبّر و عدم تفکار در آ دهد،یم

 هیااضاراب در آ« بَل»اس  و عالوه بر آن انکار یاصل

مشارکان برداشاته و  یمورد نظر، پرده از مقصود اصال
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از شابهات و اتهاماات  كیا چیکاه ها دهادینشان ما

از حاق  کثرشاانندارد، بلکاه ا یمشرکان اصل و اساس

هاا را از آن سا ،ین لشانیمطابق م رایکراه  دارند؛ ز

 یها را از هواهااو آن داردیسراسر باطل باز م یزندگ

باطال اسا ،  یرا که وابساته باه آن زنادگ یاینفسان

قطاب،  دی؛ س52، ص47، ج4950 ،ی)طبرسداردیبازم

 نیتاااریاز اساسااا یکااای(. و 9142، ص1، ج4149

را انکاار آن مشاکل داشاته و آن اب وستهیکه پ یقیحقا

از  شیباور معاد اس  که در سوره سبأ با اند؛نمودهیم

 اس .ها بدان پرداخته شدهسوره گرید

بَالْ جااءَ »ساورَ صاافات  97 هیبا آ هیآ نیتقابل ا

 یرویاپ یکه اضراب از ادعا«.بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمٍرْسَلینَ

 یبنادیکه طر) بهاناه پا دهدیم اس ، نشان اکانیاز ن

وَ یَقٍولٍاونَ  ََِّنَّاا لَتاارِکٍوا » 95 هیادر آ اکاان،ین دیبه عقا

. هار چناد سا ین شیبا یاهبهان« آلِهَتِنا لِشاعِرِ مَجْنٍونِ

 یایساازانیجر یهماراه نماودن افکاار عماوم یبرا

قابال  اتیامدعا که با نص آ نیاس  و اثبات اهدفمند

ابعاد مختل  جامعه  یدر بررس نیاز ا شیاس  پاثبات

 .گذش  یجاهل

 

 گیرینتیجه

روشان شاد  ،یشناختجامعه کردیبر رو هی. با تک4

 سا ؛ین عقالیبا یمجنون به معنا یکه در باور جاهل

باه  واناهیگونه کاه داس ، همانزدهجن یبلکه به معنا

طار) اتهاام جناون  نیاسا . بناابرا «وزدهیاد» یمعنا

هدفمند بود تا اتصال قرآن  یانسب  به حضرت برنامه

 به خداوند را مخدوش سازد.

کاه  دیاآیبرما ریتفاس نیو همنن اتی. از ظاهر آ9

در  یکای)ص( در دو سط  مطر) باود: امبریاتهام به پ

و بزرگاان مشارکان، کاه آگاهاناه  شیساران قار انیم

عاوام بودناد  گریو در سط  د کردندیرا متهم م امبریپ

و  ساو،كیاز  شاانیا یهاایانگارکه باورهاا و سااده

باه جاز  یراه گر،ید یسران کفر از سو یپوشال ب یه

 بود.نگذاشته یها باقآن یاز بزرگانشان برا یرویپ

)ص( به جنون، از دو امبری. قرآن در مقابل اتهام پ9

 بهره جسته اس :  وهیش

 اتیانازول آ ری: با توجه باه سای(عناصر لفظال 

 م،یکارکاه قرآن افا یدر توانیم یروشنبه م،یکرقرآن

اسالم)ص(، نخس  باه  امبریدفع اتهام جنون از پ یبرا

سوگند به صب ، ستاره و شاب و  لیاز قب یعناصر لفظ

 یو کاااهنیبااار ا یاش مبنااافرساااتاده  یتوصااا ایاا

اسا . و  «نیماا»و « مطااع»، «قاوهذی» ،«میکررسول»

کاه  شاودیصفات با جنون آنگاه روشن ما نیارتباط ا

باه  یقرآنا اتیاکه القا کنناده آ میکن نکته توجه نیبد

اسا  و ساخن  یبلکه فرشاته الها س ،یجن ن امبر،یپ

بلکاه ساخن خداسا  کاه  س ،ین انی)ص( هذامبریپ

 اس .و مطاع آن را آورده نیمک ن،یام یافرشته

 وه،یشا نیاو دعوت به تفکر: ا ی(استدقل منطقب

پاسااخ قاارآن بااه اتهامااات مشاارکان اساا .  نیدوماا

کاه چشام بار حقاائق  خواهادیاز آناان ما میکرقرآن

که  یرسول بنگرند، کس نیواقع بد دهیو به د ندیبگشا

 نینشاهم یکارده و باا و یها زندگآن نیها در بسال

شناختند. و قرآن یو امان  م  یاند و او را به درابوده

 کنادیما یادآوریا شانینکته را بد نیا گرید یاز طرف

خاود  کناد،یکار ماکه دعوت به تف یکه، چگونه کس

 اس ا  وانهید

مشرکان در انکاار رساال  و  ی. قرآن موانع اصل1

عادم  ،یکتابااوریرا، نداشتن  یاتهامات واه نیطر) ا

 یاساتکبار هیاتمسخر و استهزاء، روح شه،یتفکر و اند

 یلاذا بارا داند،یم شانیو معاد ا ق یو استبعاد از حق
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را  شاانیعمران، اسوره آل هیگام، و در ادامه آ نینخست

کاه در  خواهادیها ماکند و از آنیبه تفکر رهنمون م

کنند، باشد که  شهیو مخلوقات خدا اند نیآسمان و زم

و  بردهیپ یبه خالق و مدبّر عالم هست دنیشیاند نیبا ا

 نیتارییربناازی آن باه اعتقااد عدم که– یکتاپرستیبه 

آن باه  یر پاآورده و د یرو -اس اتهامات نیعامل ا

دسا   یواها یهانساب  نیآورند و از ا ینبوت رو

 بکشند. 

طور معمول، در مقابل اتهامات مشارکان قرآن به .2

دهد که به اش را دلداری و تسلی میبه پیامبر، فرستاده

هاا دلگیار نشاود، چارا کاه ایان کشی آنسبب گردن

موضوعی تازه نیس  و در جدال حق و باطال همااره 
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