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چکیده
آیات قرآن بهروشنی بیانگر آن هستند که مشرکان صدر اسالم ،هنگام نزول قرآنکریم و به تناسب زماان،
مکان و شرایط ،در برابر قرآن و پیامبر(ص) ،عکسالعملهای مختلفی از خود نشان میدادند کاه بخشای
مهمی از آنها اتهامات وارده به به حضرت بود؛ که شایعترین آنها ،اتهام جنون به پیامبر(ص) اسا

کاه

قرآن بیش از سایر اتهامها بدان پرداختهاس  .در این پژوهش با روشی توصیفی -تحلیلای و مراجعاه باه
تفاسیر متقدم و معاصر ،با استقرای تام آیاتی که اتهام جنون نسب

به پیاامبر(ص) در آنهاا بیانشاده ،باا

تأکید بر سیر نازول آیاات و تکیاه بار دو رویکارد درونمتنای و جامعهشناختی(معناشناسای توصایفی و
تاریخی) ،اتهام مذکور مورد بررسی قرارگرفته و پاسخهای قرآن به آن به صورت تفصیلی بیان شدهاس .
یافتههای این تحقیق نشان میدهد که بر اساس رویکرد جامعهشناختی ،مجنون در باور جاهلی به معناای
بیعقل نیس  ،بلکه به معنای جنزدهاس

و قرآن برای دفاع از پیامبر(ص) در مقابل این اتهاام ،نخسا

به تأکید با عناصر لفظی از قبیل قسم ،رویآورده و سپس مشرکان را به تفکر در زندگی پیاامبر(ص) کاه
همنشین آنان بودهاس

و تفکر درباره خالق آسمان و زمین دعوت میکند ،باشد که به خالق و مدبر عاالم

هستی پیببرند ،و به توحید ایمان بیاورند؛ زیرا عامل اصلی این اتهامات ،عدم باور به توحیداس .
واژههای كلیدی:
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مقدمه

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

مشاارکان عصاار ناازول ،در براباار پیااامبر گراماای

[نیاازب بااه تکااذیب پرداختنااد و بنااده مااا را درو زن

اسااالم(ص) ،بااه تناسااب زمااان ،مکااان و شاارایط،

خواندنااد و گفتنااد« :دیوانااهاىاس ا  ».و [بسااىب آزار

عکسالعمل های مختلا

از خاود نشاان مایدادناد،

کشید.

گاهی با تهم

و سخنان نااروا ،گااهی باا توسال باه

موسی(ع) نیز از این اتهام رهایی نیافا « ،قاالَ َِّنَّ

رفتار ناشایس

آن حضرت ،به مقابلاه

رَسٍولَکٍمٍ الَّاذی ٍر ِْسالَ َِّلَایْکٍمْ لَمَجْنٍاونٌ»(شاعراء)97 :

وی میرفتند ،و گاهی نیز با زیر سؤال باردن قارآن و

[فرعونب گف  :واقعاً این پیامبرى که باه ساوى شاما

انکااار وحیااانی بااودن آن ،در براباار آیااات الهاای

دیوانه اس .

و آزار و اذی

عکسالعمل نشان میدادند و در نهایا
واهی به مخالف

باا بهاناههای

با قرآن و پیامبر(ص) مایپرداختناد.

فرستاده شده ،سخ

بررسی اتهام پیامبر(ص) با تأکیاد بار معناشناسای
تاریخی از این جه

ارزشمند اس

که یك شاناخ

یکی از این معارضات ،اتهاماات و نساب های واهای

اجمالی از جامعه عصرنزول و جایگااه ایان اتهاام در

به پیامبر(ص) بود و در میان اتهامات فراوانی -از قبیل

صدر اسالم ارائه میدهد و از طرف دیگر ،مخاطب را

ساحری ،شاعری ،کهان  ،جنون و  - ...کاه مشارکان

با نسب های ناروا به پیاامبر اساالم(ص) و چگاونگی

مایدادناد ،باه جار ت

برخورد قرآن با این اتهامات آشنا میکناد ،باه عاالوه

میتوان گف  :اتهام جناون شاایعترین ایان اتهاماات

شیوه برخورد قرآنکاریم باا ایان اتهاماات ،راهای را

کااه قاارآن باایش از سااایر اتهامااات باادان

فراسوی معاصران مینهد تا بتوانند در مقابل شبهههای

به پیاامبر اساالم(ص) نساب
اساا

پرداختهاس (زینی ،4930 ،ص.)497-441
البته به شهادت قرآنکریم ،نسب

جناون ،منحصار

به پیامبر اسالم(ص) نبودهاس  ،بلکه این اتهام دربااره

جدید دشمنان اسالم و همچنین شابهههای احتماالی،
پاسخی قرآنی بدهند و در برخورد با ایان اتهاماات از
قرآنکریم الگوبرداری کنند.

دیگر انبیاء نیز تکرار شدهاس  .از آیات قرآن میتاوان

تحقیق منسجمی مانند پژوهش حاضر که تنهاا باه

استنباط کرد که اساساً همه اقوام پیامبرشان را متهم باه

اتهام جنون پیامبر(ص) بپردازد ،به نظر نویسندگان این

جنون میکردند! و شاهد این مطلب ،ایان آیاه اسا :

مقاله و طبق بررسی آنها ،یاف

 ،ولی ایان

«کَذلِكَ ما َتَى الَّذینَ مِنْ قَابْلِهِمْ مِانْ ر ٍَساولِ َِّقَّ قاالٍوا

مسأله از گذشته تاکنون مورد نظر مفسران بوده و ذیل

ساحِرٌ َوْ مَجْنٍونٌ»(ذاریات )29 :بدین سان بار کساانى

آیههای مربوط در مورد آن قلمفرسایی کردهاناد ،ولای

که پیش از آنها بودند هیچ پیامبرى نیامد ،جز اینکاه

این بررسیها در حد چند سطر ذیل یك آیه خالصاه

گفتند« :ساحر یا دیواناهاىاسا  .کلماه (کاذلك) باه

میشود که نویسندگان از تفاسیر قرآنی در این حاوزه،

کفار قریش با ام های پیشین در اتهام جناون

فراوان توشه برداشتهاند .در حوزه زندگی پیاامبر(ص)

به پیامبر(ص) اشاره دارد .قوم ناو((ع) نیاز در برابار

نیز کتابهای فراوانی به رشته تحریر درآمدهاس

کاه

زحم های طاق فرسای نو((ع) ،به پیامبرشان اتهاام

البته هیچکدام بهصورت ویاژه و تخصصای باه بحا

جنون زدند« :کَذَّبَ ْ قَبْلَهٍمْ قَوْمٍ نٍاو(ِ فَکَاذَّبٍوا عَبْادَنا وَ

حاضر نپرداختهاناد .ساایر پژوهشهاایی کاه در ایان

شباه

نشدهاس
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زمینه صورت گرفتهاس  ،با تأکید بار تفاسایر باوده و

اصلی تبیاین آیاات را

در تفاسیر قرآنی که رسال

صرفاً مبتنی بر رویکرد درونمتنیاس  ،این پژوهش با

به عهده دارناد و همنناین در پژوهشهاای ماوردی،

تکیه بر دو رویکرد جامعهشناختی و درونمتنی سامان

اتهام جنون به خصوص از نظرگاه تاریخی معناشناسی

و عالوه بر آن بهطور مفصل باه پاساخهای

از گفتماانقرآنی

یافتهاس

قرآنی در این حوزه پرداختهاس .

نشدهاس ؛ بنابراین تصویری درس
در این زمینه ارائه نگردیدهاس .

با توجه به اینکه جایگاه ویژه اتهام جنون هام باا
رویکرد درونمتنی و هام باا رویکارد جامعهشاناختی

 -1اتهام جنون بر اساا

قابل اثبات اس  ،در ادامه ابتدا به بررسی این اتهام بار

دوونزبانی(معناشناسیتوصیفی)
در معناشناسی ،باف

اساس این دو رویکارد پرداختاه و ساپس پاساخهای

وویکارد دوونمتنای یاا
درونزبانی ،فضاییاس

کاه

قرآن به این اتهامات را استخراج کارده و دیادگاههای

از طریق جملههای زبان ساخته میشود و اطالعاتی را

که هر

در اختیار طرفین گفتگو قرار میدهد کاه بارای اداماه

واژه در لغ شناسی دارای یك معنای وضعیاس  ،اما

ایجاد ارتبااط مؤثرند(.صافوی ،کاوروش ،4971 ،ص

وقتی در جمله خاص و درون یاك متن(بافا ) قارار

 )94معناشناسیتوصیفی ،پیرامون حاوزه معناایی واژه

میگیرد ،آن متن(باف ) پوششی بر آن معنای وضاعی

بح

مینماید و اساساً روشن میسازد که از بررسای

میگذارد ،و از طریق معنای اضافی که از طریق قرائن

درونمتنی چه معناایی باه ذهان متباادر مایشاود .از

مفسران را در اینباره ذکر میکنیم .باید دانس

معلوم میشود ،معنای غاایی مطلاق و مفهاوم آن واژه
بدس

میآید(سعیدیروشن ،4979 ،ص .)107

در معناشناسی ،باف

فضاییاسا

کاه جملاههای

زبان در آن تولید میشود ،این فضاا مایتواناد محایط
بیرون از زبان باشد(باف

برون زبانی) ،یا متنای باشاد

که به صورت مجموعهای از جملههای زباان ،پایش و
پااااس از هاااار جملااااه آمدهاساااا (باف
زبانی)(صفوی ،4971 ،ص ،)43پس بافا

درون

مایتواناد

درونزبانی(مقالیاااه) و برونزبانی(حالیاااه) باشاااد.
بهرهمندی از پژوهشهای معناشناسی چه باه صاورت
تاریخی و توصیفی ،سابب مایشاود فهام درساتی از
واژگاااان باااه دسااا

نظرگاه درونمتنی ،جنون ،اتهاامیاسا

کاه در میاان

تمامی انبیاء شایع بودهاس  .قرآنکریم حال قریش در
تکااذیب حضاارت(ص) و اتهااام ایشااان بااه جنااون و
ساحری را مانند سایر امم گذشته میداند« :کَاذلِكَ ماا
َتَى الَّذینَ مِنْ قَابْلِهِمْ مِانْ ر ٍَساولِ َِّقَّ قاالٍوا سااحِرٌ َوْ
مَجْنٍونٌ»(ذاریات.)29 :
عالوه بر آن چناننه ترتیب نازول آیاات قارآن را
پیگیری نماییم و فضاای کلای ساوره را ماورد توجاه
قراردهیم ،در مییابیم که قرآن در سوره قلم که دومین
سااوره در ترتی اب ناازول اس ا  ،رسااولش را بااهدنبال
تهم هاى نااروایى کاه مشارکان باه وى زده و او را
دیوانه خواندهبودند ،تسلی

و دلدارى مىدهاد ،و باه

آیاااد و تصاااویری واقعااای از

وعاادههاااى جمیاال و پاساادارى از خلااق عظاایمش

آیاد و بسایاری

دلخوش مىسازد ،و آن حضرت را به شدیدترین وجه

گفتمانقرآنی پیرامون آن واژه بهدس
از ناگفتههای متن پدیدار میشود.

از اطاع

مشرکین و مداهنه با آنان نهى نموده ،و امار
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میسازد .در آیات

مااىکنااد کااه در براباار حکاام پروردگااارش صاابر

را برای انجام رسالتی عظیم تقوی

کند(طباطبایی ،4971 ،ج  ،43ص .)542

پایانی نیز خداوند با آیه «فَاصْبرِ لحٍکْمِ رَبِّكَ وَ لَا تَکٍان

پس از سوگند به قلم ،در آیه دوم «مَا َنا َ بِنِعْمَا ِ

کَصَاحِبِ الحٍوتِ َِّذْ نَاادَى وَ هٍاوَ مَکْظٍاومٌ»(قلام)17 :

کااه

پس در [امتثالب حکام پروردگاارت شاکیبایى ورز ،و

کااااافران از روی حسااااادت و دشاااامنی مطاااار(

مانند همدم ماهى[یونسب مباش آنگاه که اندوهزده ندا

مینمودند(زمخشاری ،4107 ،ج  ،1ص  .)271تعبیار

درداد.

رَبِّاكَ بِمَجْنٍااونِ»؛ اسااتبعادی از نسااب هاییاسا

«بِنِعْمَ ِ رَبِّكَ» نیز تعبیر لطیفیاس

که پاسخ هر اتهامی

به اوج رابطه خداوند و مقام رسال

اشاره و بیش

میباشد که از سوی مشارکان مطار( شدهاس (ساید

از پیش فضای فراروی حضرت ترسیم میشود و پس

قطب ،4149 ،ج  ،5ص )9525و پاساخ قااطعیاسا

از آن در اولین برخورد از اتهام جنون سخن باه میاان

که نشان میدهد نعم هاای خداوناد در پیاامبر(ص)

ْصاارِهِمْ
میآید «وَ َِّن یَکاَدٍ الَّذِینَ کَفَارٍواْ لَیزْ ِلقٍونَاكَ بِأَب َ

آشکاراس  ،عقل کامل و سیره مرضایه و مبراباودن از

لَمَّا سمَعٍواْ الذِّکْرَ وَ یَقٍولٍونَ َِّنَّاهٍ لمَجْنٍاونٌ»( قلام )24:و

و

آنان که کاافر شادند ،چاون قارآن را شانیدند چیازى

هر عیب ،از ویژگیهای غیرقابال انکاار وی اسا
زمانی که این نعم ها آشکار باشد ،منافی جنوناسا

نماندهبود که تو را چشم بزنند ،و مىگفتناد :او واقعااً

یقینی بر درو بودن ساخنان مشارکان اسا

دیوانهاىاس  .و عالوه بر آن به پیاامبر(ص) خطااب

و دقل

(فخررازی ،بیتاا ،ج  ،90ص  )504و مشارکان خاود

میشود که رسالتش بیش از رسال

بهتر از هر کسی به درو بودن سخنانشاان معترفناد و

و مشکالت دارد و باید برای هر رفتاری آمادهباشد.

شهرت پیامبر(ص) به امان

سایر انبیاء سختی

و سایر خصایل در میاان

آنها روشن اس (سیدقطب ،4149 ،ج  ،5ص )9525

 -2اتهام جناون از نرراااب برونمتنای و وویکارد

در آیه بعد «وَ َِّنَّ لَكَ لَاأَجْراً غَیْارَ مَمْنٍاونِ»(قلام )9:و

جامعهشناختی(معناشناسیتاویخی)

بىگمان ،تو را پاداشى بىمنّ

خواهد بود .نیز از یاك

ساو تساالی حضاارت اسا

و از سااوی دیگاار نشااان

برونزبانی(حالیه) تشکیل میدهد ،که جملههای زباان

میدهد کاه مشارکان از هایچ دشامنی باا حضارت و

در آن کاربرد مییابند و در تعبیار معنای دخیلاسا .

دعوتش فروگذار نخواهنادکرد و پیاامبر بایاد تماامی

این محایط ،کاه بافا موقعیتی نیاز نامیاده مایشاود،

دشمنیها و آزارهاای ایشاان را تحمال نمایاد(طبری،

فضایی به حساب میآید که زبان در آن جریاان دارد.

 ،4149ج  ،49ص 93؛ ساااورآبادی ،4970 ،ج  ،1ص

«هایمز» معتقداس  ،باف

برونزباانی هام امکاناات

9527؛ طباطبایی ،4971 ،ج  ،90ص .)547

متعدد تعبیر کالم را محدود و هم عااملی بارای تأییاد

در معناشناسی یکای از دو گوناه بافا

را ،بافا

اشاره به «خٍلق عظیم» پیاامبر(ص) باهدنبال آیاات

تعبیااری بااه حساااب ماایآیااد کااه مخاطااب باار

پیشین از یكساو ارتبااط خداوناد باا رساولش را در

میگزیند(.صفوی ،کاوروش ،4971 ،ص  )43در ایان

به تصویر میکشاد و از ساوی

ویاژه

مراحل آغازین رسال

دیگر با یادآوری تواناییهای حضرت ،روحیاه ایشاان

رویکرد «قرینههای برونمتنی نقلای» از اهمیا

برخورداراس ؛ توجه به فرهنگ ،اقتضاائات و ساط
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بینش و کنش مردمان عصربعث
در این زمینهاس

چشماندازی مناساب

هر چند قارآن باا تبیاین ارتبااط جان باا خادا ،و

و قرائن درخاور تاوجهی را فاراهم

مخلوق خواندن جان و اناس و ساایر موجاودات در
4

میسازد(سعیدیروشان ،4977 ،ص  )142بهگوناهای

سورههای مختل

کااه بااا تکمیاال فرآینااد معنااا ،هاادف اصاالی کااه

به تصحی فرهنگ جااهلی پرداخا ؛ اماا ایان بااور

گفتمانقرآنیاس  ،ترسیم میگردد .هار چناد نگااهی

گساترده نساب

باه جان باا تماامی وجاود عارب و

گذرا به سوره قلم اجمااقً تصاویر روشانی از جامعاه

شاانونات مختلاا

جاهلی ترسیم مینمایاد؛ اماا از نظرگااه برونمتنای و

شدهبود(رینارد بل ،4979،ص  97و .)997

رویکاارد جامعهشااناختی نسااب
میتوان به اهمی

بااه جامعااه جاااهلی

اتهام جنون و جایگاه آن در جامعاه

جاهلی پرداخ .

و فرستادن دو سوره فلق و ناس،

زناادگی آنهااا عجااین و همااراه

برخی شواهد نشاان مایدهاد در عصار جاهلیّا
شاعران ،کاهنان و طالعبینان نیز ،به نیروهاایی خااص
به نام «خلیل» به معنای همدم و همراه ،جان و حتای

ذهناای ،طاای

شیطان باور داشتند که در زبان اساطیر یونانی از آن به

مسااافرتهای طااوقنی در بادی اه و بااهدلیل هااراس و

« ،»Daimonیعنی خادای دارای نیاروی خارقالعااده،

وحشتی که زندگی در صحرا ایجاد میکرد ،باورهاای

یااد شدهاسا  .در مناابع اخیار چناین بااوری یافا

خاصی داشتند و پدیدههایی چون جن ،غول ،شیاطین

نمیشود ،اما در آثار گذشتگان بهعنوان نمونه میتاوان

و  ...در نظر آنهاا جایگااهی ویاژه داشا  .آنهاا در

از « عشی» نام برد که در جای جای اشاعار خاود باه

اعااراب جاااهلی بااهدلیل بساااط

سفرهای شبانه خود در صحراها و بیابانها و در حاین
ترس و وحش  ،جمالتی از قبیال « عاوذ بِسایّد هاذا
الوادی» را بر زبان جاری میکردناد و از شار سافیهان
جن و جانوران ،به عزیزِ آن بیابان که به اعتقااد آنهاا
سرپرس

جنیان باود ،پنااه مایبردناد(دروزه،4351 ،

ص.)73
حتی اگر عربِ بادیهنشین عادی به نحاوی جادی
به وجود خدایان و آلهه اعتقاد نداش  ،به وجود جان
کامالً معتقاد باود ،باه پنادار آنهاا اروا( و اشابا( و
همآمیزی که بهندرت ناام مشاخص پیادا مایکردناد،
پیوسته در بیابانها ،خرابهها و ساایر امااکن وهمناا
وجودداشتند و ممکن باود صاورت حیاوان ،ماار یاا
خزندگان دیگر را به خاود بگیرناد .اینهاا بهگوناهای
مبهم مایه وحش

بودند ،اما همواره شریر نبودند.

دیو یا شیطانی اشاره مایکناد»( Alan Jones , 2001-

)2005, P.112
با توضی فوق به خوبی میتاوان دریافا

کاه در

جامعه جاهلی ،باور به جن در تمامی شاؤون زنادگی
عمیقاً ریشه دواندهبود .بررسی سایر اتهامات مشارکان
مانند کهان  ،ساحری و شاعری نیز نشان میدهد کاه
تماامی اتهاماات ارتبااطی تنگاتناگ باا بااور مردماان
عصرنزول نسب

به جان دارد(زینای ،4930 ،ص-19

 .)425بنااابراین در باااور جاااهلی مجنااون بااه معنااای
ب ایعقاال نیس ا ؛ بلکااه بااه معنااای جاانزده اس ا ،
همانگونه که دیوانه به معنای «دیوزده» اس

(دهخدا،

ذیل واژه دیوانه).
تاریخ بهروشنی گواه اس
مردمان جاهلی نهای

که سران قریش از باور

سوءاستفاده را مایکردناد و باا

آگاهی از اعتقادات مردم ،با یکدیگر اجماع مینمودند
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تا پیامبر(ص) را متهم به جنون نمایناد و حتای بارای

حقیق

اتهامشان دقیلی را بیان مینمودند .آنهاا طار( اتهاام

میورزیدند؛ زیرا میدانستند که شهادت «ق َّله َّلّا اهلل»

جنااون را اینگونااه توجیااه ماایکردنااد کااه چااون

و «محمد رسولاهلل» از قدرت و سلطه آنها مایکاهاد

پیامبر(ص) با کلمات ناآشنا سخن میگوید که در بین

و شهادت به این دو شعار ،بندگی بشر بر بشر را نفای

مااردم عااادی معمااول نیسا  ،از ایانرو ماننااد افااراد

کرده و تهدید جدی برای طاغوتیان اس (سید قطاب،

مجنونیاس

که سخنان ناآشنا بر زباان مایرانناد .در

قرآن واق

بودند ،اما از پاذیرش آن اساتکبار

 ،4149ج  ،9ص.)4101

واقع ویژگی منحصر بهفرد قرآن در تماایز باا ساخنان
بشر معمولی به همراه باور به اینکه مجناون ،ساخنان

 -3عکسالعمل قرآن به اتهام جنون باا تک یاد بار

عجیب و غریب بر زباان مایراناد ،و نیاز اینکاه در

دالیل و اهداف طرح اتهام

هنگام نزول وحی حالتی عجیب باه حضارت دسا

یك معناشناس برای پرداختن به معناا ،بایاد از کلماه،

میداد و رنگ صورتش دگرگون میشد و باه حالا

واژه و روابط واژهای گذشته و به فراتر از آن حرکا

کاه

کند ،او باید معنا را در مجموعه گستردهتری که باه آن

غش در مایآماد؛ دسا مایه کساانی قرارگرفا

بگویند پیامبر(ص) این ساخنان را از جان مایگیارد.

گفتمان گفته میشود ،دنبال کناد و اصاوقً معناشاناس

درحالیکه سران قریش بهخوبی میدانستند کاه درو

در جایی بهدنبال مطالعات معنایی میرود کاه گفتماان

را

شااکلگرفته باشااد(.واعظی ،4979،ص  )94باار ایاان

میگویند و روایات مؤید ایناس

میدانساتند و از طرفای نمایتوانساتند دل از اساتماع

اساس به بررسی این واژه در گفتمان قرآنی با تکیه بر

بااه تااأثیر آن باایتفاااوت

شواهد و قراین درون و برونمتنی و پاساخهای قارآن

باشند(فخررازی ،بیتاا ،ج  ،42ص190؛ ساید قطاب،

به این اتهام میپردازیم .در و تحلیل پاسخهای قرآن

 ،4149ج  ،9ص.)4101

بدون توجه به یافتاههای معناشناسایتااریخی کاه در

قاارآن برگیرنااد و نسااب

که آنها حقیق

ساید قطاب در جاای دیگار بارای مادعای خااود

بخشهاای پیشاین بادان پرداختهشاد ،میسار نیسا ؛

داستان اخنس بن شریق ،سفیان بن حرب و عمرو بن

بنااابراین تبیینهااای ای ان بخااش از پااژوهش واماادار

هشام در گوشدادن مخفیاناه باه قارآن در ساه شاب

بخشهای پیشیناس .

متوالی را بیان میکند(ابن هشام ،بیتاا ،ج ،4ص)942
و نیز در جایی دیگر داستان عتبا بان ربیعاه را نقال
میکند که از شنیدن سوره فصل

بسیار متاأثر شاد و

آیات آن وی را بهکلی دگرگاون سااخ (ابن هشاام،
بیتا ،ج  ،4ص.)947

 .1-3تبیین وابطه قرآن و وسول(ص)
در سوره مبارکه تکویر ،باور مردمان جاهلی نسب
به قرآن و پیامبر(ص) ترسایم شدهاسا  .خداوناد در
این سوره قرآن را توصی

مواردی که سید قطب بدان اشااره مایکناد و نیاز

ربّانیاس

مىکند باه اینکاه القائااتى

که فرشته وحى به رسول خادا(ص) القااء

قراین دیگاری کاه در اداماه باه بررسای آن خاواهیم

کرده ،بنابراین [به ادعای مشرکانب از القائات شایطانى

کاه ساران قاریش باه

نیس  ،و رسول خدا(ص) دیوانه(جنزده) نیس  ،کاه

پرداخ  ،بهروشنی گواه اسا
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شیطانهای جنّی او را دس

انداخته باشاند(طباطبایی،

 ،4971ج ،90ص .)917خداونااد باارای اصااال( باااور

رسول اس (طباطبایی ،4971 ،ج ،90ص.)927
توص ای

جبرئی ال تنهااا بااا صااف

رسااول پای اان

اعراب که قرآن را القائاات شایطانی و پیاامبر(ص) را

نم ایپااذیرد ،خداونااد جبرئیاال را بااه شااش صااف

مسخّر جن میدانستند با چهار سوگند ،قرآن را ساخن

توصی کرده)4 :او را رساول خواناد کاه توضای آن

«رسولکریم» میداند.

گذشاا )9 .کااریمش خوانااد ،کااه مااىرساااند ناازد

شیخ طوسای «رساولکریم» را جبرئیال دانساته و
همااین معنااا را برگزیااده؛ امااا در ادامااه دقلاا

خداىتعالى کرام

و احترام دارد ،و به اعزاز او عزیاز

باار

شده)9 .ذىقوتش خواند ،که مىفهماند او داراى قوت

پیامبر(ص) را نیاز آوردهاس (طوسای ،بایتاا ،ج،40

و قدرت و شدت بالغهاىاسا  )1 .او را نازد خاداى

ص )977اما ظاهر آیات و نیز بیشتر تفاسیر 9بهروشنی

صاااحب عاارش مکااین خوانااد ،یعنااى داراى مقااام و

و

بار

نشان مایدهاد ماراد از رساولکریم ،جبرئیلاسا

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

کسااانی کااه رسااولکریم را پی اامبر دانسااتهاند ،باارای

ایاان دارد کااه جبرئیاال در آنجااا ،یعنااى ناازد خاادا

افتادهانااد

دستوردهندهاىاس  ،که زیر دساتانش دساتوراتش را

توض ای تناسااب آن بااا س ایاق بااه تکلّ ا
(طباطبایی ،4971 ،ج ،90ص.)927
رسولکریم تعبیر لطیفیاس

بکار مىبندند ،معلوم مىشود در آنجا مالئکه هساتند

و فار از اینکه مراد

که جبرئیل باه آناان امار ماىکناد و ایشاان اطااعتش

از آن پیامبر(ص) و یا جبرئیل باشد ،بر این نکته مهام

مىکنند ،از همینجا معلوم مىشود که جبرئیل در کاار

تأکی اد دارد کااه پی اامبر(ص) چی ازی از جانااب خااود

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

نمیگوید؛ زیرا چنانناه بار جبرئیال حمال شاود -و

بدین معنا که جبرئیل خدا را در دستوراتى که مىدهد

کاه

و دخاال و

همین معناا نیاز درسا

اسا  -بادین معناسا

پیامبر(ص) آنچه را آورده از جاناب فرشاتهای اسا
که آن فرشاته تنهاا فرساتادهای از جاناب خداسا

و در رساااندن وحااى و رسااال  ،خیان ا

تصرفى نمىکند(طباطبایی ،4971 ،ج ،90ص.)927
و

سااوگندهای پیش این و نی از توص ای

جبرئی ال بااه

فرسااتاده تکلیفای جااز ارسااال پیاام ناادارد؛ از ایانرو

صااافات شاااشگانه ماااذکور ،پاساااخی قااااطع باااه

میکند ،بادون

کاه قارآن را القائاات شایطان و جان

پیامبر(ص) آنچه را از جبرئیل دریاف
کموکاس

باید به مردم ابال نماید؛ بنابراین از جانب

مشرکانیاسا
میدانستند.

خود چیزی ندارد و چناننه «رساولکریم» حمال بار

دومین قرینه استدقل آیاات در انتسااب قارآن باه

پیاامبر(ص)

و

پیامبر(ص) شود باز بیانگر نقش رساال
اس

و بازگش

معنا باه هماان چیازیاسا

صااحِبٍکمٍ بِمَجْنٍاونِ» اسا
خداوند ،تعبیرِ آیه «وَ مَا َ

کاه در

مشرکان را توبیخ مینماید که چارا بار حقاایق چشام

معنای جبرئیل گفتهشد(طوسی ،بیتاا ،ج ،40ص)977

فروبستهاند و نمیاندیشند که پیاامبر ساالها در میاان

و در اینکه «قول» را به جبرئیل بهعنوان رسول نسب
داده ،مااىفهمانااد کااه در حقیقاا

آنها زندگی کردهاس

قااول از آن خااود

خداسا  ،و نسبتاش به جبرئایل نسبا

رساالا

به

وی را به عقل و درای
چگونه نسب

و با آنها همنشین بودهاسا ،
و امان

مایشاناختند ،حاال

جنون به او میدهند .جز این نیس

که
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پیامبر(ص) بعد از بعث

تعلیماتی با خود آورده که باا

 .2-3دعوت به تفّکر منطقی

تعصبات و تقلیدهای کورکورانه و هاوا و هوسهاای

مفسااران در شااأننزول آیااه « َوَ لَاامْ یَتَفَکَّاارٍوا مااا

آنها سازگار نیس ؛ بناابراین مشارکان بارای اینکاه

بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّا ِ َِّنْ هٍاوَ َِّقَّ نَاذیرٌ مٍباینٌ» (اعاراف:

دساتورات او معااف کنناد ،چناین

 )471آیا نیندیشیدهاند که همنشین آنان هایچ جناونى

نسااب های ناااروایی بااه پیااامبر(ص) دادنااد(مکارم

نااداردا او جااز هشااداردهندهاى آشااکار نیساا ؛

خود را از اطاع

مینویسند :رسول خدا(ص) به باقی کوه صفا رف

شیرازی ،4971 ،ج ،95ص.)435
دعوت به تأمل و اندیشیدن در زندگی پیامبر(ص)
به عنوان کسی که سالیانی در میان مشرکان بودهاس ،
در آی اات  471سااوره اعااراف و  15ساابأ ،بااه عنااوان

و

قریش را به توحید فراخواند و از عذاب خدا ترسانید؛
و خداوناد

بنابراین مشرکان گفتند :پیامبر جنزدهاس

این آیه را نازل کرد که «َِّنْ هٍوَ َِّلَّا نَذِیرٌ مُّبِینٌ» ،یعنی او
تنها اعالم خطر میکند و خطارات را باه آناان نشاان

توبیخی از سوی خداوند بیان شدهاس  .در هر دو آیه

میدهد تا پرهیزگاار شاوند و باهدنبال اساباب ایمنای

ِصااحِبِکمٍ مِّان جِنَّا ِ»
خطاب به مشارکان تعبیار «مَاا ب َ

بروند(بلخی ،4199 ،ج ،9ص77؛ طوسی ،بیتاا ،ج، 2

آمدهاس ا

کااه بااا تعبیاار موجااود در سااوره تکااویر

یکساناس  .توضی اینکاه :مفساران دو معناا بارای
«جِنَّ ِ» بیان نمودهاند :نخس

اینکاه کلماه «جنا » باه

اصطال( ادبى بناء نوع اسا  ،یعناى ناوعى از جناون
اس (فخررازی ،بیتا ،ج ،42ص 190و ج ،43ص94؛

ص11؛ طبرسی ،4950 ،ج ،40ص .)495
دعوت قرآن باه تفکار ،چناد نکتاه دارد :نخسا
معنای تفکر و سپس سبب دعوت قرآن از مشرکان باه
تفکاار در مااورد حضاارت؛ در مااورد معنااای تفکاار
فخاررازی مایگویاد :تفکّاار ،طلااب نماودن معنااا بااه
قلباس  ،یعنی تأمل و تادبر در چیازی و رؤیا

باا

طباطبایی ،4971 ،ج ،7ص )122اماا باهنظر مایرساد

بصیرت که به علم و یقین میانجامد که حاصل آن بار

معنای دومی کاه برخای مفساران بیاان نمودهاناد ،باا

و مقدمااه آن

توضیحاتی کاه پایش از ایان گذشا
مشابه نزدیكتراس
جنوناس

و ساایر آیاات

و آن اینکه «جناه» اسامی بارای

که در اثر ماس جان بوجاود مایآیاد(ابن

عاشااور ،ب ایتااا ،ج ،7ص .)953چااون مااردم آن روز
معتقد بودند که دیوانه کسىاس

که جان در بادن او

حلول نموده و به زبان او تکلم کند (طباطبایی،4971 ،

مالشاادن و هویداشاادن حقیق اساا
ایناس

که عقل انسان به جوانب توجه کند بهعبارت

دیگار تفکاار ،معرفا

اشایاء «کماا هااو حقااه» اسا

(فخررازی ،بیتا ،ج ،42ص.)190
دعوت به تفکّر در مورد پیامبر(ص) بهعنوان کسی
که سالیان سال همدم و همنشین ماردم بودهاسا  ،در
سوره مبارکاه سابأ باا حالا

منحصار باهفردی بیاان

شدهاس  .خداوند در سوره سبأ میفرماید« :قٍالْ َِّنَّمَاا

ج ،7ص .)122با توجه به معناشناسای تااریخی اتهاام

َعِظٍکٍاام بِوَاحِ ادََِ َن تَقٍومٍااواْ لِلَّ اهِ مَثْن اىَ وَ فٍ ارَادَى ثٍ امَّ

جنااون و گفتمااانقرآنی حاصاال از آن ،ایاان معنااا

تَتَفَکَّرٍواْ مَا بِصَاحِبِکمٍ مِّن جِنَّ ِ َِّنْ هٍوَ َِّلَّا نَذِیرٌ لَّکٍم بَاینْ

صحی تر میباشد.

یَدَىْ عَذَابِ شَدِیدِ»( سبأ)15:
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بگو« :من فقط به شما یك اندرز مىدهام کاه :دو

چون اجتماع ،افکاار و اذهاان را مشاوش مایکناد و

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

چشم را کور میکند و فرد چیزی جز پیروی حزب و

که رفیق شما هیچگونه دیاوانگى نادارد .او شاما را از

مااذهب خااود نماایخواهد(زمخشااری ،4107 ،ج،9

جاز هشاداردهندهاى

ص .)230سید قطب نیز ،دعوت به قیام بارای خادا را

عذاب سختى که در پیشاسا

قیااامی ماایدانااد کااه بااه دور از هااوا و هااوس و

[بیشب نیس .
تأمل در آیه فوق بهعنوان دومین آیهای که صریحاً
مشرکان را دعوت به تفکّر ماینمایاد ،حااوی نکاات
لطیفیاس .
خداوند در ابتدای آیه ،خطاب باه پیاامبر(ص) در
رویارویی با مشرکان سخن از موعظه با آنها به میاان
ماایآورد و موعظااه چیاازیاساا
استجاب

کااه دل را باارای

نرم مینماید(طوسای ،بایتاا ،ج ،7ص)105

پس از آن در اولین فراز آیه ،به توحید اشاره میشاود،

افکاار

مصلح سنجی و غوغاساقری جامعه و تشت

باشد و اگر چنین چیزی حاصل شاود ،بایشاك هار
انسان منصفی بر رسال

پیامبر(ص) گواهی خواهدداد

و خواهددانس  ،کسی که دعوت باه تفکار مایکناد،
خودش نمیتواند جانزده باشد(ساید قطاب،4149 ،
ج ، 2ص.)9342
 .3-3پاسخ عقالنی  -اقناعی

توحید باشد کاه

بعد از طر( اتهام جنون در آیه  95سوره صاافات،

در این صورت کسی که یگانگی خداوند را مورد نظر

صادَّقَ
خداوند در آیه  97با عبارت «بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَ َ

قراردهد خداوند به وی شر( صدر میدهد تا به جای

الْمٍرْسَلینَ» ،پاسخ مشارکان را باا «بال» اضاراب بیاان

بیندیشد(زمخشری،

نمودهاس ؛ یعنای پیاامبر(ص) آنگوناه کاه مشارکان

 ،4107ج ،9ص230؛ فخررازی ،بیتا ،ج ،42ص)941

تصور میکنند نیس  ،بلکه بهحق از جانب خدا آماده

و بدین صاورت هار یاك از مشارکان کاه در ماورد

و رسوقن قبل از خود را تصادیق ماینماید(طوسای،

حضرت شبههای دارد با دیگری مناظره نماید ،چون با

کاه هار

یعنی قیام باید برای خدا و محوری

تقلید کوکورانه از دیگران ،درس

بیتا ،ج ،7ص .)131پاسخ قرآن پاسخیاس

تفکّار

منصفی را به تأمل وا میدارد؛ زیرا اساتدقل مشارکان

کنید که آیاا پیاامبر(ص) و کسای کاه ساالها باا وی

برای برچسب جنون این بود که پیامبر(ص) ساخنانی

همنشین بودهاید ،آیا اثری از بدنامی ،درو گویی و یاا

و پیش از این کسی آنها را بر

مناظره شبهات روشن میشود و در این حالا

ضع

در عقل و اختالل در گفتار و کردار که دقلا

بااار دیاااوانگی کناااد ،داردا(طبرسااای ،4950 ،ج،90
ص.)930
زمخشااری ،تفسایری دیگاار از قیاام در آیاه ارائااه
میدهد که به واقع نزدیكتر اس  ،وی میگوید قیاام

میگوید که ناآشناس

زبان نراندهاس  .خداوند در این پاسخ صاریحاً اشااره
میکند که سخنان پیامبر(ص) چیز تازهای نیس  ،بلکه
قبل از او هزاران نفر مانند او باه ایان رساال

ماأمور

شدهاند(طباطبایی ،4971 ،ج ،47ص.)909
سخنان او سخنانی بیربط و غیرمنطقی نیس
باشد ،بلکه حقایقیاس

کاه
کاه باا

به معنای متفرقشدن از اطراف پیامبر(ص) اسا  .وی

اتهام به جنون درس

برای برگزیدن این معنا اینگونه استدقل مایکناد کاه

عقل سازگاری دارد(طبرسی ،4950 ،ج ،90ص.)175
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 .4-3تهدید
پس از تصری قرآن و تبیاین پاساخهای علمای و

 .1-4عدم باوو به توحید

عقالنی ،عکسالعمل خداوند به اتهام مشرکان ،تهدیاد

در آیه  15ساوره سابأ کاه پایش از ایان ذکار آن

به عذاب دنیا و آخرت اس  .در سوره صافات پس از

گذش  ،به موانع اصلی مشارکان در انکاار رساال

و

اشاره به اتهام مشرکان به جناون در آیاه 95؛ و پاساخ

طر( اتهاام واهای باه پیاامبر(ص) اشااره شدهاسا ؛

اقناعی در آیه  97در آیه  97پاسخ خداوناد باا تهدیاد
مشرکان به عذاب ،یعنی عبارت « َِّنَّکٍمْ لَذائِقٍوا الْعَذابِ
الْأَلیمِ» پایان میپذیرد.
البته عذابی که انتقام خداوند نیس  ،بلکاه جازای
اعمال مساتکبران و گمراهاان اسا (مکارم شایرازی،

توضی اینکه در ابتدای آیه با عبارت « َن تَقٍومٍواْ لِلَّاهِ»
به اشکال اصلی مشرکان ،یعنی عدم باور باه یگاانگی
خداوند ،اشاره میکند و تأکید مینماید که باورداشاتن
بااه توحی اد زمینهساااز سااعادت و حرک ا
درس اساا

در مس ایر

و چناننااه توحیااد بااه معنااای واقعاای

فراهمآید و از پشتوانه اندیشاه کاه خمیار مایاه هماه

 ،4971ج ،43ص .)17عااذابی کااه بااه حااق شایسااته

تحوقتاس

آنهاسااا ؛ زیااارا آنهاااا از روی تکبّااار و آگاهاناااه

و کسی که توحید و نبوت را باور داشتهباشد ،بیشك

پیاااااامبر(ص) را مجناااااون و قااااارآن را شاااااعر

به ساخنان رساال

کاه چیازی جاز یااد آوری معااد

مینامیدند(قرائتی ،4979 ،ج ،40ص .)97

نیساا  ،ایمااان خواهاادآورد؛ زیاارا از برجسااتهترین

آیاااه  29و  29ساااوره ذاریاااات 9فصااالالخطاب
پاسخهای قرآنیاس

و نشاان مایدهاد کاه مشارکان

وظای

برخوردار گردد ،نبوت نیز فراهم میآید

رسول یادآوری معاد اس ...« :نَذِیرٌ لَّکٍام بَاینْ

یَدَىْ عَذَابِ شَدِیدِ»(فخررازی ،بیتا ،ج ،42ص.)941

اساساً دچار شبهه نیساتند و گرناه باه شابهات آنهاا

حاصل سخن اینکه ظاهر آیات و نیاز تفاسایر باه

پاسخهای کامل داده شدهاس ؛ بلکه هار چاه دلیال و

که اتهام به پیاامبر(ص)

حج

برای آنها اقامه شود بااز باه سابب سرکشای،

انکار و تکذیب مینمایند .از ساوی دیگار «فتاول» در
آیه« :فَتَوَلَّ عَنْهٍمْ فَما َنْ َ بِمَلٍومِ»(ذاریات )21:تسالی و
دلداری برای پیامبر(ص) اس

که به سبب گردنکشی

آنها دلگیر نشود؛ زیرا برخورد قریش باا وی چیازی
تازهای نیس ؛ بلکه هر گاه حاق در میاان بودهاسا ،
مخالف

و سرکشی و عدم انقیاد مستکبران نیز وجاود

داشتهاساا ؛ بااه عااالوه وی وظیفااه خااود را انجااام
دادهاس

و نباید به خاطر ایمان نیاوردن آنها خود را

سرزنش نماید(فخررازی ،بیتا ،ج ،97ص.)434

روشنی گواه این واقعی اس

در دو سط مطر( بود .یکی درمیان ساران قاریش و
بزرگان مشرکان که آگاهاناه پیاامبر(ص) را ماتهم باه
چیزی مینمودند که خودشان از درو باودن آن آگااه
بودند؛ اما برای حفظ منافع و بیاثار سااختن دعاوت
حضرت چنین اتهاماتی را مطر( مینمودند .در ساط
دیگر مردم عوام قرارداشتند که باورهاا و ساادهانگاری
آنها و هیب
مشر

پوشاالی اشارافگری ،دساتمایه ساران

بود تا حرکا

آنهاا را جها دهی نمایناد و

حاصل آن این بود که توده مردم ناآگاهانه و ناخواسته
همان راهی را میرفتند که مستکبران بهدنبال آن بودند
و مردم عادی را نسب

به پیامبری هشدار میدادند که
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برای رهایی آنها از بندگی جهل ،تقلید کورکوراناه و

نه ماا از تاو پیاروی مایکنیم(طبرسای ،4950 ،ج،49

طاغوت آمدهبود.

ص474؛ شااابّر ،4149 ،ج ،4ص959؛ فیضکاشاااانی،

در آیات دیگری که در آنهاا اتهاام جناون باهکار
رفته ،به علل دیگر طار( اتهاماات اشااره شدهاسا .
آیات پیشین که درترتیب نزول جزء اولین آیاتیاسا
که به طر( اتهام مشارکان مبنای بار جناون حضارت
پرداختند ،مشارکان را دعاوت باه تفکار و اندیشایدن
نماود و بااه اتهااام آنهاا پاسااخ علمای و قاااطع داد و
نشانداد که مشارکان اساسااً در طار( اتهاماات هایچ
استدقل استواری ندارند ،اما چنان چه مشکلی دارناد،
راهحل منطقی آن ارائه شد.

 ،4147ج ،9ص.)404
باا اناواع

در آیه فاوق تحقیار ،تمساخر و تهما

تأکیادها باارای پیاامبر(ص) از زبااان مشاارکان مطاار(
شدهاس  .توضی اینکه از «یا ایها الذی» استفاده شده
که نشاندهنده تحقیر همراه تعجباس  ،واژه «الاذکر»
نیز با توجه به این که کفّار به وحی اعتقادی نداشاتند،
یك نوع تمسخراس ؛ کفّار سرچشمه ساخنان پیاامبر
اکرم(ص) را که وحى اس  ،قباول نداشاتند .لاذا باه
جاى « َنْزَلَ اللَّهٍ َِّلَیْكَ» مىگفتناد« :نٍازِّلَ عَلَیْاهِ»؛ «َّناك
لمجنون» نیاز تهما

اسا ؛ باهعالوه حارف «َّنَّ» و

در آیات بعدی که در اداماه ترتیاب نازول آیاات

حرف قم در جملاه «َِّنَّاكَ لَمَجْنٍاونٌ» و قالاب جملاه

قارار گرفتهاسا  ،خداوناد باا

اسمیه ،نشانهى انواع تأکید در سخن و عقیده انحرافاى

اصلی انکار رسال  ،حضرت را تسالی

آنهاس ا (قرائتی ،4979 ،ج ،5ص .)945س اید قطااب

میدهد و مشارکان را باه شادیدترین عاذاب تهدیاد

باه

طر( اتهام مورد بح
اشاره به عل

مینمایاد و پارده از بهاناهجویی مشارکان برداشاته و
بهصراح

نشان میدهد کاه مشارکان مشاکل علمای

ندارند ،بلکه مشکل اساسی آنها عملی اس .

نیز تعبیر «َِّنَّكَ لَمَجْنٍونٌ» را نهای

سوءادب نسب

پیامبر میداند(سید قطب ،4149 ،ج ،1ص.)9497
 .3-4استکباو ووزی
روحیه استکباری مشرکان ،یکای دیگار از عوامال

 .2-4تحقیر و تمسخر
اتهااام پیااامبر(ص) بااه جنااون در سااوره حجاار
بهصراح

نشان میدهد که هادف مشارکان از طار(

اتهااام و شاابهه پراکنای چیازی جااز تمسااخر نیسا .
خداوند در این سوره از زبان مشرکان نقل میکند کاه
به پیامبر(ص) گفتند« :وَ قَالٍواْ یَأَیهَّاا الَّاذِى نٍازِّلَ عَلَیْاهِ
الذِّکْرٍ َِّنَّكَ لَمَجْنٍونٌ»(حجر )5:و گفتند« :اى کساى کاه
قرآن بر او نازل شدهاس  ،به یقین تو دیوانهاى ،یعنای

انکار رساال

حضارت و ایاراد تهما

جنوناسا .

عالمه میگوید :خداوند در سوره صافات بار توحیاد
احتجاج نمودهاس (طباطبائی ،4971 ،ج ،47ص)431
آیه  95سوره صافات که به تهم

جنون اشاره شاده،

مسبوق به استکبار مشرکان از توحیداس َِّ« :نهُّمْ کاَنٍواْ
َِّذَا قِیلَ لهَمْ لَا َِّلَهَ َِّلَّا اللَّهٍ یَسْتَکْبرِونَ»(صافات )92:چارا
که آنان بودند که وقتى به ایشان گفته مىشد« :خادایى
جز خداى یگانه نیس » ،تکبّر مىورزیدند.

با استهزاء گفتند :ای کسی که بهزعم خودت قرآن بار

یعنی مشکل اصلی مشرکان ،توحیادگریزی اسا

تو نازل شده تو جنزدهای ،نه قرآن بر تو نازل شده و

که سبب میشود در آیه بعد پیاامبر(ص) را ماتهم باه
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ِشااعِرِ
جنون نمایند« :وَ یَقٍولٍاونَ َئنَّاا لَتَاارِکٍواْ ءَالِهَتِنَاا ل َ

آیه 409سوره مبارکه نحل که در ترتیب نزول پایش از

مجّْنٍااونِ»( صااافات )95 :و مااىگفتنااد« :آیااا مااا بااراى

ایان سااوره(دخان) اس ا  ،پاسااخی دقی اق و عقالن ای

شاعرى دیوانه دس

دادهاس

از خدایانمان برداریما!.

نکته لطیفی که در بررسی سیاق آیات بدان دس
مییابیم این اس

که انکار توحید ،یعنای چیازی کاه

شعار تمامی انبیاء بوده اس (فخررازی ،بایتاا ،ج،95
ص )994زیربناییترین مشکل مشرکاناسا
انکار رسال

گفتهاس ؛ بنابراین در اینجا تنها با اشاره به اتهاماات
متناااقض آنهااا بااه عااذاب دردنااا مشاارکان اشاااره
نمودهاس .

چنانکاه

در سیاق آیات ،انکار توحید به انکار و استبعاد معاد و
انجامیده اس

و به اتهام جنون نیز باهطور مساتوفی پاساخ

(صافات 45 :و .)29

 .4-4انکاو قیامت و استبعاد از وستاخیز
توجه به فضای کلی سوره مبارکاه سابأ کاه اتهاام

در سوره مبارکه دخان نیز میتوان در طار( اتهاام

جنون در آیه  7آن آمدهاس َ « :فْترَى عَلىَ اللَّهِ کَذِبًا َم

جنون ،کبر ورزی مشرکان را پیجویی کرد ،عالوه بار

بِهِ جِنَّ ٍ بَالِ الَّاذِینَ لَاایٍؤْمِنٍونَ بِااقَخِرََِ فاىِ الْعَاذَابِ وَ

کاه جازای تکبّار و

الضَّلَالِ الْبَعِیدِ»(سبأ )7 :آیا [این مردب بر خادا دروغاى

آن به صراح

میتاوان دریافا

رویگردانااای از رساااال

و آموزههاااای آن عاااذابی

سخ اس ؛ عالمه با تأکیاد باه ایان موضاوع اشااره
نموده و میگوید :غرض سوره در یك کلمه خالصاه
مىشود ،و آن این اس

که مىخواهد کسانى را که به

کتاب خدا شك دارند از عذاب دنیا و عاذاب آخارت
انذار کند(طباطبایی ،4971 ،ج ،47ص.)435
مشرکان کبر ورزی و رویگردانی در این ساوره را
با دو تعبیر متناقض مجناون و ماتعلّم از بشار مطار(
میکنند؛ زیرا چون حاقت نازول وحای بار حضارت
عارض میشد و به حال

غش مایافتااد ،مایگفتناد

جنزده اسا (قمی ،4957 ،ج ،9ص943؛ فخاررازی،
بیتا ،ج ،97ص )527و گاهی افرادی دیگر میگفتناد:
او متعلّم اس

و تعاالیمش برگرفتاه از ساخنان غاالم

بسته یا جنونى در اوس ا « [نه!ب بلکاه آناان کاه باه
آخاارت ایمااان ندارنااد در عااذاب و گمراه اىِ دور و
درازند .بهروشنی گویای این اس

که انکار قیاما

استبعاد از رستاخیز از عوامال انکاار رساال

و

و طار(

اتهامات متنوع اس .1
این سوره پیرامون اصول سهگاناه اعتقاادی ،یعناى
توحید ،نبوت و معاد بح

مىکند .سپس کیفر کسانى

را که منکر این اصولاند و یا شبهه درباره آنها ایجااد
مىکنند ،بیاان نماوده ،آنگااه از راههااى مختلا  ،آن
شاابهههااا را دفااع مااىکنااد ،یكبااار از راه حکما

و

موعظه ،بار دیگار از راه مجادلاه .و از باین ایان ساه
اصل ،بیشتر به مساله قیام

اهتمام ماىورزد ،هام در

عامر ابن حضارمی(بلخی ،4199 ،ج ،9ص )743و یاا

اول کالم آنرا ذکر مىکند ،و تا آخر سوره چندین بار

عداس ،غاالم اعجمای اس (زمخشاری ،4107 ،ج،1

بااه آن پرداختااه شدهاساا (طباطبایی ،4971 ،ج،45

ص979؛ فخررازی ،بیتا ،ج ،97ص.)527

ص.)295

خداونااد بااه اتهااام مشاارکان مبناای باار اینکااه

تأکید قرآن در ایان ساوره بار معااد ،نشااندهنده

پیامبر(ص) ،قرآن را از فرد دیگری از بشر آموختاه در

جایگاه ویژه آن در ساعادت انساان دارد و کسای کاه
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قیامااا

را نپاااذیرد ،هااایچ راهااای بااارای نجااااتش

نیس (قرائتی ،4979 ،ج ،3ص)199

چون کامال متالشى شادید[ ،باازب قطعااً در آفرینشاى
جدید خواهیدبود.

الضالَالِ
«الَّذِینَ لَا یٍؤْمِنٍونَ بِااقْخِرََِ فاىِ الْعَاذَابِ وَ َّ

زندهشدن اجسااد پاس از فناشادن و پوسایدن ،از

الْبَعِیدِ(سبأ .)7 :و کسانی که به آخرت بااوری ندارناد،

نظر مشرکان چنان امری عجیباسا

کاه باا اساتفهام

در همین دنیا در عذاب بهسر میبرند ،عذابی که بایش

انکاااری سااخنان پیااامبر(ص) را دایرماادار دو چیااز

از هر چیزی انواع شبهات را پیوساته در ذهان ایجااد

دانستند ،یا اینکه پیامبر(ص) به خداوند درو بسته و

مینماید(سید قطب ،4149 ،ج ،2ص .)9732بناابراین

یا اینکه فردیاس

مجنون 2و آنچه میگوید بادون

ظاهر آیه نشان میدهد مشرکان هم اکناون در دنیاا در

فکر مستقیماس

عذابند .این بهخاطر آنس

و از چیزی سخن میگوید که نسب

که در زندگى مشاکالت و

باادان علمای ناادارد (طبرسای ،4950 ،ج ،90ص941؛

حوادثى وجود دارد که انسان بدون ایمان باه آخارت

طباطبایی ،4971 ،ج  ،45ص .)293تعبیر «عَلىَ رَجٍال»

نمىتواند آن را تحمل کند .اگار زنادگى محادود باه

نشان مایدهاد ساران مشارکان باا تحقیار شخصای

باراى هار

پیامبر(ص) سعی داشتند مردم را از اطاراف حضارت

همین چند روز عمر دنیا بود ،تصور مار

انسانى کابوس وحشاتناکى ماىشاد .باه هماین دلیال

دور سااازند و باارای ایاان کااار عااالوه باار تحقیاار

منکران معاد همیشه در یك نوع نگرانى طاق فرساا و

پیااامبر(ص) بااه عنااوان شخصاای

دیناای ،عقایااد و

عذاب الیم بهسر مىبرند ،در حالىکه مؤمنانِ به معااد،

مقدسااات دیناای ماننااد معاااد را بااهعل

مر

را درینهاى به سوى جهان بقا ،و وسیلهاى براى

شکستهشدن قفس و آزادى از این زندان ماىشامرند؛

ویژگاای

غیرحسیبودن آن ،انکاار نمودناد(قرائتی ،4979 ،ج،3
ص.)199

بنابراین ایمان به معاد باه انساان آراماش ماىبخشاد،
مشکالت را قابل تحمل مىکند ،و ایثار و فاداکارى و
جانبازى را براى بشر آسان مىسازد .اصوقً آنهاا کاه

 .5-4دشمنی باحق
در سااوره مؤمنااون بااه صااراح

مقصااود اصاالی

سخن گفتن پیامبر(ص) از معاد را دلیل بر دروغگویى

مشرکان از طر( اتهام جناون ،مخالفا

یا جنون مىشمردند ،بر اثار کفار و جهلشاان گرفتاار

حق دانسته شدهاس َ « :مْ یَقٍولٍونَ بِهِ جِنَّ ٍ بَالْ جَااءَهٍم

عااااذاب تاریااااكبینى و گمراهااااى دور و درازى

بِااالْحَقِّ وَ َکْث ارَهٍمْ لِلْحَ اقّ کَااارِهٍونَ»(مؤمنااون )70:یااا

بودند(مکارم شیرازی ،4971 ،ج ،47ص.)94

مىگویند او جنونى داردا [نه،ب بلکه [اوب حق را براى

پیش از طر( اتهام مشرکان ،پیامبر(ص) آنها را از
عذاب آخرت بیم میدهد و آنها نیز از معااد اساتبعاد

ایشااان آورده و [لااىب بیشترشااان حقیق ا

و دشامنی باا

را خااوش

ندارند.

میجویند« :وَ قَالَ الَّذِینَ کَفَرٍواْ هَلْ نَدٍلُّکمٍ عَلاىَ رَجٍالِ

توجه به سیاق آیات سوره مبارکاه مؤمناون نشاان

یٍنَبِّاانٍکٍمْ َِّذَا مٍاازِّقْتٍمْ کاالَ مٍمَاازَّقِ َِّنَّکٍاامْ لَفِااى خَلْااقِ

میدهد ،تکبّر و عدم تفکار در آیاات الهای از عوامال

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

اصلی انکاراس

و عالوه بر آن «بَل» اضاراب در آیاه

مردى را به شما نشان دهیم که شما را خبر مىدهد که

مورد نظر ،پرده از مقصود اصالی مشارکان برداشاته و
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نشان مایدهاد کاه هایچ یاك از شابهات و اتهاماات

پیامبر را متهم میکردند و در سط دیگر عاوام بودناد

مشرکان اصل و اساسی ندارد ،بلکاه اکثرشاان از حاق

که باورهاا و ساادهانگاریهاای ایشاان از یكساو ،و

دارند؛ زیرا مطابق میلشان نیسا  ،آنهاا را از

پوشالی سران کفر از سوی دیگر ،راهی باه جاز

کراه

زندگی سراسر باطل باز میدارد و آنها را از هواهاای
نفسانیای را که وابساته باه آن زنادگی باطال اسا ،
بازمیدارد(طبرسی ،4950 ،ج ،47ص52؛ سید قطاب،

هیب

پیروی از بزرگانشان برای آنها باقی نگذاشتهبود.
 .9قرآن در مقابل اتهام پیامبر(ص) به جنون ،از دو
شیوه بهره جسته اس :

 ،4149ج ،1ص .)9142و یکااای از اساسااایتااارین

ال )عناصر لفظی :با توجه باه سایر نازول آیاات

حقایقی که پیوسته با آن مشاکل داشاته و آنرا انکاار

کاه قرآنکاریم،

مینمودهاند؛ باور معاد اس

که در سوره سبأ بایش از

دیگر سورهها بدان پرداخته شدهاس .

قرآنکریم ،بهروشنی میتوان دریافا

برای دفع اتهام جنون از پیامبر اسالم(ص) ،نخس

باه

عناصر لفظی از قبیل سوگند به صب  ،ستاره و شاب و

تقابل این آیه با آیه  97ساورَ صاافات «بَالْ جااءَ

یااا توصااای

فرساااتادهاش مبنااای بااار اینکاااه وی

بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمٍرْسَلینَ».که اضراب از ادعای پیاروی

«رسولکریم»« ،ذیقاوه»« ،مطااع» و «اماین» اسا  .و

از نیاکان اس  ،نشان میدهد که طر( بهاناه پایبنادی

ارتباط این صفات با جنون آنگاه روشن مایشاود کاه

به عقاید نیاکاان ،در آیاه « 95وَ یَقٍولٍاونَ ََِّنَّاا لَتاارِکٍوا

بدین نکته توجه کنیم که القا کنناده آیاات قرآنای باه

آلِهَتِنا لِشاعِرِ مَجْنٍونِ» بهانهای بایش نیسا  .هار چناد

پیامبر ،جن نیس  ،بلکه فرشاته الهای اسا

و ساخن

برای هماراه نماودن افکاار عماومی جریانساازیای

پیامبر(ص) هذیان نیس  ،بلکاه ساخن خداسا

و اثبات این مدعا که با نص آیاات قابال

فرشتهای امین ،مکین و مطاع آن را آوردهاس .

هدفمنداس
اثباتاس

پیش از این در بررسی ابعاد مختل

جامعه

جاهلی گذش .

کاه

ب)استدقل منطقی و دعوت به تفکر :ایان شایوه،
دومااین پاسااخ قاارآن بااه اتهامااات مشاارکان اساا .
قرآنکریم از آناان مایخواهاد کاه چشام بار حقاائق

نتیجهگیری

بگشایند و به دیده واقع بدین رسول بنگرند ،کسی که

 .4با تکیه بر رویکرد جامعهشناختی ،روشان شاد

سالها در بین آنها زندگی کارده و باا وی همنشاین

که در باور جاهلی مجنون به معنای بایعقال نیسا ؛

بودهاند و او را به درای

میشناختند .و قرآن

بلکه به معنای جنزدهاس  ،همانگونه کاه دیواناه باه

از طرفی دیگر این نکته را بدیشان یاادآوری مایکناد

معنای «دیاوزده» اسا  .بناابراین طار( اتهاام جناون

که ،چگونه کسی که دعوت به تفکار مایکناد ،خاود

نسب

به حضرت برنامهای هدفمند بود تا اتصال قرآن

به خداوند را مخدوش سازد.

و امان

دیوانه اس ا
 .1قرآن موانع اصلی مشرکان در انکاار رساال

و

 .9از ظاهر آیات و همننین تفاسیر برمایآیاد کاه

طر( این اتهامات واهی را ،نداشتن یکتابااوری ،عادم

اتهام به پیامبر(ص) در دو سط مطر( باود :یکای در

تفکر و اندیشه ،تمسخر و استهزاء ،روحیاه اساتکباری

میان ساران قاریش و بزرگاان مشارکان ،کاه آگاهاناه

و معاد ایشان میداند ،لاذا بارای

و استبعاد از حقیق
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نخستین گام ،و در ادامه آیه سوره آلعمران ،ایشاان را

(سبأ )7:آیا [این مردب بر خدا دروغى بسته یا

به تفکر رهنمون میکند و از آنها مایخواهاد کاه در

جنونى در اوس ا « [نه!ب بلکه آنان که به آخرت

آسمان و زمین و مخلوقات خدا اندیشه کنند ،باشد که

ایمان ندارند در عذاب و گمراهىِ دور و درازند.

با این اندیشیدن به خالق و مدبّر عالم هستی پیبرده و
به یکتاپرستی –که عدم اعتقااد باه آن زیربنااییتارین

منابع

عامل این اتهاماتاس  -روی آورده و در پای آن باه

 .4قرآن کریم.

نبوت روی آورند و از این نساب های واهای دسا

 .9ابن عاشور ،محمد بان طااهر(بیتاا) ،التحریار و
التنویر ،بیجا :بینا.

بکشند.
 .2قرآن بهطور معمول ،در مقابل اتهامات مشارکان
به پیامبر ،فرستادهاش را دلداری و تسلی میدهد که به

 .9اباان هشااام(بیتااا) ،الساایره النبویااه ،بیااروت:
دارالمعرفه.

سبب گردنکشی آنهاا دلگیار نشاود ،چارا کاه ایان

 .1بل ،رینارد(4979ش) ،درآمدی بر تااریخ قارآن

و در جدال حق و باطال همااره

باااازنگری و بازنگااااری :و .ماااونتگمری وات،

موضوعی تازه نیس
وجود داشتهاس .
پینوشت:

 .4برای نمونه ر : .الرحمن :آیات  41به بعد؛
الحجر:آیات  95به بعد ،الذاریات 25
 .9برای نمونه نك :طبرسی ،4950 ،ج ،95ص993؛
زمخشری ،4107 ،ج ،1ص749؛ فخررازی ،بیتا،
ج ،94ص74؛ طباطبایی ،4971 ،ج ،90ص927
« .9کَذلِكَ ما َتَى الَّذینَ مِنْ قَ ْبلِهِمْ مِنْ رَسٍولِ َِّقَّ قالٍوا
ساحِرٌ َوْ مَجْنٍو ٌن* َتَواصَوْا بِهِ بَلْ هٍمْ قَوْمٌ طاغٍونَ»؛
بدین سان بر کسانى که پیش از آنها بودند هیچ
پیامبرى نیامد جز اینکه گفتند« :ساحر یا
دیوانهاى اس  .آیا همدیگر را به این [سخنب
سفارش کردهبودندا [نه!ب بلکه آنان مردمى
سرکش بودند».
 .1در مورد سایر اتهامات برای نمونه ر : .زینی،
 ،4930ص.927 ،999 ،435
ن ق
َ « .2فْتَرى عَلَى اللَّ ِه کَذِباً َمْ بِهِ جِنَّ ٌ بَلِ الَّذی َ
یٍؤْمِنٍونَ بِالْآخِرََِ فِی الْعَذابِ وَ الضَّاللِ الْبَعیدِ»

ترجمه :بهاءالدین خرّمشاهی ،قم :مرکاز ترجماه
قرآن به زبانهای خارجی.

 .2بلخى ،مقاتل بن سلیمان(4199ق) ،تفسیر مقاتال
باان ساالیمان ،تحقیااق :عبااداهلل محمااود شااحاته،
بیروت :داراقحیاء التراث.

 .5دروزَ ،محمدعزه(4351م) ،عصار النبای و بیعتاه
قبل البعثه ،بیروت :دارالیقظه العربیه.

 .7زمخشری ،محمود(4107ق) ،الکشاف عن حقایق
غوامض التّنزیل ،بیروت :دارالکتبالعربی.

 .7زینی ملكآباد ،هادی( ،)4930معارضات زباانی
مشرکان با پیامبر و پاسخهای قارآن ،پایاان ناماه
کارشناس ایارشااد ،اسااتاد راهنمااا :دکتاار خلیاال
پروینی ،دانشگاه تربی

مدرس تهران.

 .3سورآبادی ،ابوبکر عتیق بن محمد( ،)4970تفسیر
سورآبادی ،تحقیق :علیاکبار ساعیدیسایرجانی،
تهران :فرهنگ نشر نو.
 .40سید قطب(4149ق ،).فای ظاللالقارآن ،بیاروت:
دارالشروق.
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 .44شاااابّر ،سااااید عبااااداهلل(4149ق ،).تفساااایر
القرآنالکریم(شبر) ،بیروت :دار البالغه للطباعه و

 .49صاافوی ،کااوروش( ،)4971فرهنااگ توصاایفی
معناشناسی ،تهران ،فرهنگ معاصر.

 .49طباطبایی ،سید محمدحسین( ،)4971المیزان فای
تفسیرالقرآن ،ترجمه :موسویهمدانی ،قم :جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم.

تفساایرالقرآن ،تحقیااق :محمدحسااین درایتااى و
محمدرضااا نعمتااى ،قاام :مرکااز انتشااارات دفتاار
تبلیغات اسالمى.
 .43قرائتى ،محسن( ،)4979تفسیر نور ،تهران :مرکاز
فرهنگى درسهایى از قرآن.

 .41طبرسی ،فضل بن حسن( ،)4950ترجماه تفسایر
مجمعالبیان فای تفسایرالقرآن ،تهاران :انتشاارات

 .90قمی ،علی بن ابراهیم( ،)4957تفسیر قمی ،بیجا:
دار الکتب.
 .94مکااارم ش ایرازی ،ناصاار( ،)4971تفساایر نمونااه،

فراهانی.
 .42طبرى ،اباو جعفار محماد بان جریار(4149ق،).
جامعالبیان فى تفسیر القرآن ،بیروت :دارالمعرفه.
 .45طوسی ،محمد بن حسن(بیتا) ،التبیان فی تفسیر
تهرانی و تحقیاق

احمد قصیر عاملی ،بیاروت :دار اإلحیااء التاراث
العربی.

تهران :دارالکتب العلمیه.

 .47فیضکاشانى ،مال محسن(4147ق) ،األصفى فاى

النشر.

القرآن ،با مقدمه شیخ آقا بزر

 .47فخررازی(بیتا) ،مفاتی الغیب(تفسایرکبیر رازی)،

تهران :دارالکتب اإلسالمیه.
 .99سعیدیروشن ،محمدباقر( ،)4979از متن تا معنا،
حوزه و دانشگاه ،سال دهم ،شماره .93
 .99واعظی ،احمد( ،)4979سااح های معناشناسای،
حوزه و دانشگاه ،سال دهم ،شماره .93
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