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 مسئله طرح. 1

خداوند، قرآن كريم را براي هدايت همگان فرستاده اسـت تـا آنـان از ظلمـات گمراهـي و      
كشي و قتل و غارت، با يكديگر  تباهي رها شده و به نور و رحمت رو آورند. به جاي نسل

برادر شوند و در كنار هم زندگي آرامي را داشته باشند؛ به جاي زنده به گوركردن دختـران،  
ها نهراسند؛ به جاي خونريزي بـا يكـديگر صـلح     يند و از روزي دادن آنها را تكريم نما آن

كنند؛ به جاي بهادادن به نژاد و ثروت، معيار برتري را تقوا و عمل صالح قرار دهند و سـياه  
و سفيد، عرب و عجم، غني و فقير كنار هـم زنـدگي بـا سـعادتي داشـته باشـند. امـا ايـن         

ها را نرم نكرد و در برابر آن، مواضع مخـالف گرفتنـد و    هاي االهي دل تيره و تار آن نعمت
هاي هدايتي آن، از جمله معجزه بودنش را انكـار   چه بسا به انكار آن پرداختند و تمام جنبه

  كردند.  
هاي انكار اعجاز آن است و هنگامي  قرآن كريم، همان زمينه هاي انكار جا كه زمينه از آن

كنند؛ در اين مقالـه بـا روش    را انكار مي  تبع آن اعجاز آن كه مخالفان قرآن را منكر شوند به
تحليلي با استفاده از آيات قرآن و برخي از تفاسير موجود از آيات به اين بحـث   -توصيفي

  پردازيم.   مي
هـا، برخـي از    رسـيم كـه بـر اسـاس آن     با دقت و تأمل نظر در آيات به اين نتيجـه مـي  

ها به شـخص حضـرت    وط بوده است و برخي ديگر از آنهاي انكار، به خود قرآن مرب جنبه
باشد. كه البته در نهايت امر به انكار قرآن كريم و رد نبوت حضرت  مربوط مي محمد
  انجامد. مي رسول

 . كفر و عدم ايمان هميشگي 2

پوشـاندند و هرگـز    هاي انكار قرآن كريم، اين است كه مشركان حقيقت را مي يكي از زمينه
آوردند و كفر هميشگي داشتند. خداوند در سوره انعام از اين مطلب چنين سخن  نميايمان 

  گويد: مي
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)اذَا إِلَّا سينَ َكفَرُواْ إِنْ هَلَقالَ الَّذ يِهمدبِأَي وهسرَْطاسٍ فََلما فىِ قَتابك كَلينَزَّْلَنا ع لَو ِبينٌ ورٌ مح
الْأَمرُ ُثم َلا ينظَرُونَ و لَو جعْلَناه مَلًكا لَّجعْلَناه    و لَو أَنزَْلَنا مَلًكا لَُّقضىِ يه مَلكو َلا أُنزِلَ عَلو َقالُواْ َل

خرُواْ   ينَ سـاقَ ِبالَّذَفح كلن َقبلٍ مْزِئَ بِرُستهاس َلَقد ونَ وْلِبسا يِهم مَليَنا عسلََلب ًلا وجر ْنه ا  مـ م مـ
 اى بر تو نـازل كنـيم، و   اى روى صفحه اگر ما نامه ) [حتّى]10-7(انعام:  )َكانُواْ بِه يستهْزِءونَ

ايـن،  : گوينـد  هاى خود لمس كنند، باز كافران مى آن را با دست [عالوه بر ديدن و خواندن]
اى  را فرشـته چ: گفتند ها اين بود كه] هاى آن * [از بهانه! چيزى جز يك سحر آشكار نيست

اى  ولى اگـر فرشـته   ]![تا او را در دعوت مردم به سوى خدا همراهى كند؟ بر او نازل نشده
[يعنـى اگـر مخالفـت     شـود  كار تمام مى [و موضوع، جنبه حسى و شهود پيدا كند] بفرستيم

اى  * و اگر او را فرشته. شوند] [و همه هالك مى ديگر به آنها مهلت داده نخواهد شد كنند]
كـار را بـر    [باز به پنـدار آنـان]   آورديم داديم، حتماً وى را به صورت انسانى در مى ار مىقر
  .!سازند ها كار را بر ديگران مشتبه مىطور كه آنساختيم؛ همان ها مشتبه مى آن

هـا بـوده اسـت     كفر مشركان سبب شد تا قرآن را كه مايه حيات و سعادت و نجـات آن 
كنـد كـه    ها را سـرزنش مـي   انكار كنند و سحر بشمارند؛ در حالي كه اين آيات به شدت آن

  اند.   خواهند حقيقت را بپذيرند و در پي بهانه جويي ها نمي آن
دليل انكار قرآن و نسبت سـحر   شيخ طوسي در تفسير آيه، عناد و قساوت قلب كفار را

  داند: دادن به آن مي

خبراللَّه تعالى في هذه اآلية أنه لو نزل على نبيه كتابا يعني صحيفة مكتوبـة فـي قرطـاس    «
ان يأتيهم بكتاب يقرءونه من   حتى يلمسوه بأيديهم و يدركوه بحواسهم، ألنهم سألوا النبي

ه لو أجابهم الى ذلك لما آمنـوا، ونسـبوه الـى السـحر     اللَّه الى فالن بن فالن أن آمن بمحمد، وان
: 4 تـا، ج  (طوسي، بي» ...لعظم عنادهم وقساوة قلوبهم وعزمهم على أن اليؤمنون على كل حال

آوردند؛ بلكـه   ديدند هرگز ايمان نمي )؛ يعني مشركين هر اندازه كه معجزات االهي را مي82
هـا همـان انكـار نبـوت      يد بتوان گفـت انكـار آن  و شا كردند ها را انكار مي ي عناد، آناز رو
  گويد:   بوده است. عالمه طباطبايي مي پيامبر
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اى بوده، نه نزول عذاب، و مراد ازجـواب   منظور كفار از نزول مالئكه تنها ديدن معجزه«
هم اين است كه اگرمالئكه بر آنان نازل شوند و ايشان اين معجزه را ببينند، باز هم به خاطر 

وقت خداوند با آنان بـه عـدل خـود رفتـار       آورند. آن استكبارى كه دارند، ايمان نمى عناد و
  .)25 :7 ، ج 1417(طباطبايي، » شوند كند و ديگر مهلت داده نمى مى

شود و از سر سنگدلي  تر ميها بيش دهد، كفر آن هر مقدار خداوند به مشركين مهلت مي
  پندارند.   مي سحر ،و گستاخي قرآن را كه كالم االهي است

 :دادند كه خداوند به پيـامبرش فرمـود   ها در انكار حق، سرسختى نشان مي قدرى آن به «
صورت مطالبى كه برصفحات كتابى نقش شده است، برتو نازل كنيم و  اگر وحى خود را به 

دست خود لمس كنند؛ باز هـم   بينند، به  چشم خود مى  كه به آنان، اين كتاب را عالوه بر اين
حـد اعـال    زيـرا عنـاد و سرسـختى و سـنگدلى را بـه      ! چيزى جز سـحر نيسـت  : گويند ىم

  .)18 :8 ، ج 1372(طبرسي، » اند رسانيده
جويي كرده و  كنند و هر روز بهانه مشركان از كفر و لجاجت فراوان با قرآن مخالفت مي

آوردنـد و   ها هرگز ايمان نمـي   كنند. به تعبير قرآن، آن طلب مي معجزات تازه از پيامبر
  خواستار حقيقت نيستند.  

داند و  آيت اهللا مكارم شيرازي در تفسير آيه مذكور، تكبر و لجاجت را علت اين امر مي
  گويد:   مي

ها تكبر و لجاجت است كه در اين آيه اشـاره بـه آن شـده؛ زيـرا      از عوامل انحراف آن«
ها اجازه تسـليم در برابـر حـق را     تكبر معموالً مردم لجوجى هستند؛ چون تكبر به آنافراد م

شود كه به اصطالح روى دنده لج بيفتنـد و هـر دليـل روشـن و      دهد و همين سبب مى نمى
برهان واضحى را به نحوى انكـار كننـد هـر چنـد تـا سـرحد انكـار بـديهيات پـيش رود.          

  . ايم موضوع را در ميان افراد متكبر و خود خواه ديده طور كه بارها با چشم خود اين ن هما
 چه را بـا  ترين محسوسات را، يعنى آن دايره لجاجت آنها تاحدى توسعه يافته كه روشن

شـدن در برابـر آن    كنند و به بهانـه سـحر از تسـليم    شود؛ انكار مى درك مى لمس و مشاهده
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ها به يك دهم از ايـن   اى اثبات واقعيتزنند؛ درحالى كه در زندگى روزانه خود بر سرباز مى 
و اين نيست، مگر به خاطر خود ! دانند را قطعى و مسلم مى  كنند و آن ها نيز قناعت مى نشانه

، 1374(مكـارم شـيرازي،   » .ها سايه افكنـده  خواهى و تكبر و لجاجت سختى كه بر روح آن
  ).158 :5 ج

ديدند محتـواي قـرآن بـا     كه مي نمخالفان رسالت به خاطر تكبر و خودخواهي خود و اي
ها با آن خو گرفته بودنـد   هايي كه سال ها و ارزش ها مخالف است و با آرمان عقايد مادي آن

  آمدند.   برمي اي در پي رد آن به مبارزه برخاسته با هر بهانه

و لدفع مـا   إِنْ هذا إِلَّا سحرٌ مِبينٌ أّنهم يغالطون أنفسهم ويغالطون قومهم لستر مكابرتهممعنى 
(ابـن عاشـور،    وهذ اشأن المغلوب؛ المحجوج أن يتعلّق بالمعاذير الكاذبة. ظهر من الغلبة عليهم

  ).24: 6 تا، ج بي
آيد كه عنـاد و كفـر مشـركان باعـث انكـار       از سخنان مفسران و از خود آيات هم برمي

دن و رسـالت را  آور آيات ديگر هم اشاره شده كه معجـزه كه در  اعجاز قرآن بوده و هم اين
ها اسـت رسـول و    دانستند و انتظار نداشتند پيامبر كه بشري مانند آن امري غيري بشري مي

كند و طالبان حق بـا   بودن و صحت رسالتش را مضاعف مي نبي شود و البته اين امر، معجزه
ند مان پذيرند و مخالفان هميشه در گمراهي و كفر مي اي از اين نكات، حق را مي اندك اشاره

  آوردند.   و هرگز ايمان نمي

  . لجاجت و عناد 3

هاي ديگر انكار اعجاز قرآن كريم آن است كه مشركان از سر عناد و لجاجت هرگز  از زمينه
 هنمون شوند. لجـات و عنـاد و سركشـي   خواستند حقيقت را بپذيرند و به راه راست ر نمي
خواندنـد.   هاي پيشينيان مي افسانه جا پيش رفت كه آيات قرآن را ها در برابر حق تا به آن آن

كـه   ها پايين آوردن اعتبار قرآن و رد و انكـار آن بـوده اسـت؛ چنـان     رسد مراد آن به نظر مي
  نياوردند.   مشركان سرسخت هرگز ايمان واقعي به قرآن و نبوت پيامبر
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  فرمايد: ها مي خداوند در وصف آن

)م وكإَِلي عَتمسن يُم منه لىْلَنا ععج و  ْفَقهنَّةً أَن يأَك قْرًاقُلُوبِهِمو اذَانِهِمفىِ ء و اْ   وهرَو إِن يـ و
 )حتى إِذَا جاءوك يجَادلُوَنك يقُولُ الَّذينَ َكفَرُواْ إِنْ هاذَا إِلَّا أَسطيرُ الْـأَولينَ  ءايةٍ لَّا يؤْمنُواْ بِهَا كُلَّ

  هـاى آنـان پـرده    دهند؛ ولى بر دل تو،گوش فرا مى [سخنان] ها به اى از آن پاره. «)25 :(انعام
قدرى لجوجنـد  ه ها ب [آن و. ايم ها، سنگينى قرارداده ايم تا آن را نفهمند و درگوش آن افكنده

 آينـد  جا كه وقتى به سراغ تو مى آورند؛ تا آن هاى حق را ببينند، ايمان نمى  اگرتمام نشانه كه]
  ».!هاى پيشينيان است ها فقط افسانه اين: گويند كه با تو پرخاشگرى كنند، كافران مى

وقتي مشركان خودشان خواستار هدايت و سعادت خويش نيستند خداوند نيز پـرده بـر   
  افكند. در تفسير انوار درخشان آمده است:  هاي آنان مي دل

»نُوا ِبها حؤْمةٍ ال يا كُلَّ آيرَوإِنْ ي ينَوقُولُ الَّذي لُوَنكجادي كـه [بـت    ؛ بـا ايـن  »تَّى إِذا جاؤُك

شنوند؛ ولى از نظر عناد ايمان نخواهند  پرستان] همواره آيات معجزه آساى قرآن را از تو مي
آورد و چنان چه نزد تو آيند و سخنان پندآميز از تو بشنوند در مقام لجـاج برآمـده گوينـد    

  ).279 :5 ، ج 1404(حسيني، » افسانه و داستان سرائى است گفتارى بيهوده و از جمله
هـا   ها شده اسـت. آن  پس، از نظر ايشان، لجاجت مشركان مانع پذيرش حقيقت و عدم ايمان آن

قبـول كننـد    را خواهند آن  ها آشكار شود، نمي اي ببينند و هر قدر هم حقايق براي آن هر نوع معجزه
هـا   كنند؛ اما دريـغ از پـذيرش و هـدايت. در واقـع عنـاد آن      ا مياي جديد دست و پ و هر روز بهانه

ةٍ ال يؤْمنُـوا بِهـا؛     «ي شيخ طوسي:  سبب انكار اعجاز قرآن كريم شده است. به گفته اكُـلّ َآيـ رَوإِنْ ي و
)؛ 104: 4  تـا، ج (طوسي، بـي » اليؤمنون بها لعنادهم أي كل عالمة و معجزة تدلهم على نبوةالنبي

كنند و به خاطر همين عنادشـان اسـت كـه خداونـد      ها همه معجزات را به خاطر عنادشان رد مي آن
  زنند:   هاي گذشتگان مي افكند و از روي عجز به آيات قرآن تهمت افسانه هاشان پرده مي بر دل

ر همـين عنـاد   افكنى خداوند بر دل كفار، به خاط كفّار بر انكار خود اصرار دارند و پرده«

درمـان اسـت و مثـل     ؛ لجاجت، درد بـى »إِنْ يرَوا كُلّ َآيةٍ ال يؤْمنُوا«و اصرار خود آنان است: 

  .  دهد ها را هم زشت نشان مى دار، بهترين صورت موج  آينه
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پنـاه بـه جـدال و    ( كفّار هيچ راه صحيح و منطقى براى مقابله با پيـامبر اسـالم نداشـتند   
  .)331: 3  ، ج1383(قرائتي، ) ان از منطق استتهمت نشانه عجز آن

هاي گذشتگان زدند؛ زيرا از مبـارزه بـا آن درماندنـد كفـر و      كفار به قرآن تهمت افسانه
  ها ريشه دوانده بود.   گمراهي در آن

مال فتح اهللا كاشاني عالوه بر كفر و عناد، پايداري و اصـرار بـر تقليـد از پيشـينيان را از     
  گويد: داند و مي كريم توسط مشركان مي مصادر انكار قرآن

و يحتمل أيضا أن يكون سمى الكفر الّذي في قلوبهم كّنا تشبيها و مجازا، وإعراضـهم عـن   «
تفهم القرآن و قرا توسعا، ألن ّمع الكفر و اإلعراض ال يحصل اإليمان و الفهم، كما اليحصالن مع 

(كاشـاني،  » اليؤْمنُوا ِبها لفرط عنادهم، واستحكام التقليد فـيهم الكنّ والوقر..... وإِنْ يرَوا كُلَّ آيةٍ 

  ). 375 :2 ، ج 1423
ديگر مصادر انكار اعجاز قرآن، لجاجت و عناد مشركان بـوده اسـت كـه در     از بنابراين،

برابر حق قد علم كردند و بـا آن بـه مبـارزه و مخالفـت بـر خاسـتند و بـه آيـاتش نسـبت          
هاي آنان مهـر زده   ها، خداوند نيز بر دل دند. در پي كفر و گمراهي آنهاي پيشينيان دا افسانه

  مانند.   آورند و هميشه در كفر و ضاللت باقي مي و هرگز ايمان نمي

  به معاد انكار و عدم اعتقاد. 4

پذيرفتنـد؛ بـه    را نمـي  آن اين است كه كفار برپايي قيامـت هاي انكار اعجاز قر ديگر از زمينه
همين علت چون در قرآن خبر از قيامت و حسابرسي به اعمال و .... سخن بـه ميـان آمـده    

  فرمايد: كردند. خداوند مي بود، قرآن را نيز انكار مي

)إِذَا ُتتْلى و  عَناتياُتَنا بايء ِهما َليِبقُرْء َنا ائْتَقاءونَ لرْجينَ َلا يَقالَ الَّذلْهدب اذَا أَوقُـلْ   نٍ َغيرِْ ه
لَهدكُونُ لىِ أَنْ أُبا يْلَقاى َنْفسىِ من تإِنْ أَتَّ م ى إِلـىوحا يإِلَّا م بِع     إِنـى      بـىر تي صـإِنْ ع أَخَـاف   

شـود،   هـا خوانـده مـى    و هنگامى كه آيات روشن ما بـر آن « )15: س(يون )عذَاب يومٍ عظيمٍ

قرآنى غير از اين بيـاور، يـا   : گويند ندارند، مى [و روز رستاخيز] كسانى كه ايمان به لقاى ما
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  من حق ندارم كه از پيش خـود آن : «بگو» ها رابردار] [و آيات نكوهش بت !را تبديل كن آن
من اگر پروردگـار مـرا   ! كنم شود، پيروى مى من وحى مى را تغيير دهم فقط از چيزى كه بر

  !»ترسم مى [قيامت] نافرمانى كنم، از مجازات روز بزرگ
كـه   انكار و عدم اعتقـاد بـه معـاد ذكـر شـده اسـت و ايـن        ،در اين آيه علت انكار قرآن

خواسـتند قـرآن بـه چيـزي      كردند يا مي مشركان در برابر قرآن كريم، قرآن ديگري طلب مي
خواسـتند بـه    ها تعصـب شـديد داشـتند و هرگـز نمـي      رسد آن گر تبديل شود. به نظرميدي

كردند و نياز نبود  خواستند قبول كنند، همين قرآن را قبول مي حقيقت ايمان آورند و اگر مي
را قبـول   شـد، آن   چيز ديگري طلب كنند؛ زيرا از كجا معلوم كه اگرقرآن ديگري نـازل مـي  

بـود كـه   نزول قرآن دست پيامبر ن كه شدند. مضاف آن آياتش تسليم ميكردند و در برابر  مي
  را نازل كند.  و يا چگونه آن چند تا قرآن

قرآن مجيد بزرگ معجزه پيغمبر اسـالم اسـت و معجـزه فعـل االهـى اسـت و نشـانه        «
اختيـار   تواند به  نمي شود و پيغمبر  دست و زبان نبى جارى مي خداوندى است كه به 

از قدرت بشـر خـارج اسـت و     اين كارخود هر وقت بخواهد اتيان كند؛ چون بشر است و 

و َإِذا (گيرنـد؛ از جملـه    هايى مي تراشند و بهانه كفار و مشركين براى عدم قبول اعذارى مي
و ادله واضـح و احكـام   آيات شريفه قرآن مجيد كه با بيان روشن  )عَليِهم ْآياُتنا بينات ُتتْلى 

قـالَ  (فرمايـد:   دهد و انذار از آنچه موجب شقاوت اسـت مـي   متقن راه سعادت را نشان مي
گيرى و عذر تراشى گفتنـد:    كه اصالً به معاد معتقد نيستند براى بهانه )الَّذين َاليرْجونَ لقاءَنا

كند و مفاسد اخالق ما را نشان  مت مي؛ زيرا اين قرآن از خدايان ما مذ)ائْت ِبقُرْآن ٍَغيرِ هذا(

  ).359 :6  ، ج1378(طيب، » كند دهد و اعمال ما را نكوهش مي مي
اي تازه دست  ها از اساس به قرآن و معاد و نبوت ايمان نداشتند و هر روز بهانه پس، آن

كه كار نادرست خويش را توجيه و به خيال خـود غرورشـان را حفـظ     كردند تا اين و پا مي
آيه محور اعتراض به معـارف و انكـار آيـات قرآنـى را تكـذيب روز      «د. به همين علت كنن

نمايند در مقـام   قيامت معرفى نموده؛ يعنى كسانى كه به روز قيامت عقيده ندارند و انكار مي
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قبول و درك معارف وسپاس از نعمت آفرينش نخواهند بـود و از خودسـتايى صـرف نظـر     
شان را محور نزول آيات قرآنى و دعوت پيامبر گرامى اسـالم  ننموده و مرام و خواسته خود

  دهـد، آن  كه دعوت به توحيد با خواسته و انديشه آنان وفق نمـي  دهند و نظر به اين قرار مي
  ).177 :8  ، ج1404(حسيني، » نمايند اند و آيات ديگرى را در خواست مي را رد نموده

نادرسـت   هـا بـود بـا آداب و فرهنـگ     تر اشاره شـد؛ مشـركان سـال    گونه كه پيش همان
روحيه ثروت اندوزي و جاه طلبي و خودبرتر بينـي و تكبـر در    جاهليت خو گرفته بودند و

ها ريشه دوانده بود، لذا هنگامي كه آيات قـرآن بـا مضـامين بلنـد آن نـازل شـد و كـاخ         آن
لفـت مـي   نمـود، بـه شـدت بـا آن مخا     تر مي هر روز سست آنها را آرزوهاي خيالي و باطل

كه قرآن از حسابرسي روز قيامت و پرونده اعمال و ضايع نشدن حتـي   كردند؛ عالوه بر اين
ها بـه شـدت بـا قـرآن بـه مخالفـت        داد. به همين خاطر بود كه آن اي از اعمال خبر مي ذره

  را انكار كردند؛ در حالي كه خداوند به همه چيز آگاه و توانا است.   پرداخته و آن
ين قرآن مشتمل بر دعوتى است كه مخالف با شهوات آنـان اسـت؛ پـس،    چون آيات ا«

قرآنـى   ؛)ائْت ِِبقُرْآنٍ َغيرِ هذا(: بگويند)  رسول خدا(اگر در پاسخ تالوت كننده قرآن 

چه اين قـرآن مشـتمل    خواهند كه مشتمل نباشد بر آن فهميم كه قرآنى مى مى غير اين بياور،
خواهند كـه از شـرك ورزيـدن     كه قرآنى مى دارد بر اين  برآن ست، و اين گفتارشان داللت

: ترك فحشا و منكرات دعوت ننمايد، و اگر به دنبال آن درخواسـت گفتنـد    نهى نكند، و به
او بدله معنايش اين است كه حداقل آن آياتى كه با آرا و عقايد ما موافق نيست، عوض كن 

گو وقتى شعر و يا قصه  يك شاعر و يا قصهكه مستمعين  تا براى ما قابل قبول شود، مثل اين
را بـه    اى ديگر بگو، و يا حـداقل آن  گويند شعرى ديگر بخوان و قصه پسندند، مى او را نمى

بنابراين، در آيـه مـورد بحـث    . بيانى بهتر نقل كن، طورى كه شنيدنش براى ما شيرين باشد
را سـخنى   انـد، و آن   دهتشـبيه كـر   تـرين سـخنان   صاحبان اين سخن، قرآن كريم را به پست

بـرد و   اند كه صرفاً براى سرگرمى سروده شده، و شنونده فقط از شنيدنش لذت مـى  پنداشته
گويد اين سخن را رها كـن و   آيد و مى اى عملى ندارد. تازه شنونده از آن خوشش نمى ثمره
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مـا   را عوض كن و طورى بگو كـه  گويى كلمات آن  سخنى ديگر بگو، و يا اگر همين را مى
  .خوشمان آيد

رِ   ( :اند شود كه اگر بعد از شنيدن تالوت قرآن گفته روشن مى ،با اين بيان ِبقُـرْآنٍ َغيـ ائْت
قرآنى بر ايشان بياورد كه مشتمل بـر معـارفى كـه ايـن       اند رسول خدا ، خواسته)هذا

و اگـر   .ردكلى رها نموده، قرآنى ديگـر بيـاو   قرآن مشتمل بر آن است، نباشد. اين قرآن را به
منظورشان اين بوده كه قرآن موجـود همچنـان بمانـد؛     او بدله، :اند به دنبال آن پيشنهاد گفته

را كـه مخـالف بـا هـوا و ميـل ايشـان اسـت         قسمت از آيات آن  آن  ولى رسول خدا
  ).34 :10 ، ج 1417(طباطبايي، » بردارد، و به جايش آياتى بگذارد كه موافق ميل آنان باشد

، مشركان با انكار قرآن كنوني، به گواهي آيه خواستار قرآنـي ديگـر شـدند. امـا     در واقع
ثابت شده است و او هرگـز كـاري را از جانـب خـودش بـدون       عصمت پيامبر اكرم

هـا قصـد پـذيرش قـرآن و معجـزه ايشـان را        دهد؛ به عالوه اگر آن فرمان االهي انجام نمي
رو  به  د؛ بلكه بايد از همان ابتدا وقتي با حقائق روداشتند به قرآن و معجزات ديگري نياز نبو

رسد منشأ تمام ايـن   ها هرگز ايمان نخواهند آورد. به نظر مي آن اما پذيرفتند؛ را مي شدند آن 
  ها تكبر و غرور مشركان و نيز عدم اعتقاد به روز جزا بوده است.  انكارها و مخالفت

ت قرآن آشنا شدند، و وقتى شـنيدند  به دعو مشركين وقتى با تالوت رسول خدا«
كـه قـرآن كـالم     يعنى گفته است: اگر ترديد داريـد در ايـن  (كه قرآن ايشان را تحدى كرده 
ها جمع شويد و مثـل   همه انساندهيد كالم يك انسان باشد،  خداى تعالى است واحتمال مى

 خود رسول خدااند، كه قرآن كالم خدا و يا كالم  همچنان در ترديد بوده ؛)بياوريد آن
درنظر آنان جزو فصـحاء نبـوده، و يـا الاقـل در فصـاحت و       است؛ چون رسول خدا

بالغت و علم، ما فوق فصحاى معروف آنان نبوده، پس چگونه ممكن است كالمـى بيـاورد   
كه از نظر آنان مـا دون   اين كه همه فصحاى عرب از آوردن مثلش عاجز باشند، چه رسد به

انـد آن جنـاب را بـا ايـن      نان بوده است؟ الجـرم درصـدد برآمـده   وخطباى سخنور آ فصحا
پيشنهاد بيازمايند، تا اگر پيشنهاد را پذيرفت و قرآن را به قرآنى ديگر و يا بعضى از آيـاتش  
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كردى كه اين كالم خـدا   اش را بگيرند كه پس چرا ادعا مى  را به آياتى ديگر تبديل كرد، يقه
پيامبر و كالمش وحى نيست؛ بلكه نهايت درجـه فـرقش   است، و معلوم كنند كه آن جناب 

شود از نفسيت و معنويـت خاصـى در او    با سايرين، داشتن نوعى از بيان است كه ناشى مى
طوركه  كه مشركين تاكنون از آن اطالع نداشتند، و با امتحان فوق برايشان روشن شده؛ همان

  ».مردم معمولى از رموز و اسباب سحر آگاه نيستند
هـا كـه بـه رسـتاخيز و      شود، آن ها خوانده مى امى كه آيات آشكار و روشن ما بر آنهنگ

گويند: قرآن ديگرى غير از اين بياور و يا الاقل اين قرآن را، تغييـر   لقاى ما ايمان ندارند، مى

  .)رْآن ٍَغيرِ هذا أَو ْبدلْهعَليِهم آياُتنا بينات قالَ الَّذينَ اليرْجونَ لقاءَنا ائْت ِبُق وإِذاُتتْلى(ده 

خواستند؛ بلكـه بـه پيـروى از     را براى رهبرى خود نمى خبران بينوا، پيامبر اين بي
خواسـتند كـه دنبالــه رو    كردنـد. قرآنـى از او مـى    خرافـات و اباطيـل خـويش دعـوت مـى     

اشـتند و در  ها نه فقط به قيامـت ايمـان ند   كننده مجتمعشان. آن انحرافاتشان باشد، نه اصالح
داد، اصـالً   كردند، بلكه اين گفتارشـان نشـان مـى    برابر كارهاى خود احساس مسئوليت نمى

  گرفتند! را به بازى مى  را نفهميده بودند، يا آن» نبوت« مفهوم
دسـتور  آورد، و بـه پيغمبـر   ها را از ايـن اشـتباه بـزرگ درمـى     قرآن با صراحت آن

قُلْ مـا  ( »:را تغييـردهم  كن نيست كه از پيش خود آن براى من مم«: ها بگو دهد كه به آن مى
  .)يكُون ُلي أَنْ أُبدلَه منْ تْلقاء َنْفسي

 »:شـود  كنم كه بر من وحى مى من فقط پيروى از چيزى مى« كند: سپس براى تأكيد اضافه مى

 آسمانى تغيير و تبـديلي بـدهم؛ بلكـه   توانم در اين وحى  ؛ نه تنها نمى)إِلَي إِن ْأَتَّبِع إِلَّا ما يوحى (

 ترسـم:  مـى ) رسـتاخيز (بكنم، از مجازات آن روز بزرگ  تخلفى ترين اگر از فرمان پروردگارم كم

  .)246 :8 ، ج 1374(مكارم شيرازي،  )إِنِّي أَخاف إِنْ عصيت ُربي عذاب َيومٍ عظيمٍ(

خواسـتند   يد انحرافي خود بودنـد و مـي  اهللا مكارم شيرازي، مشركان دنبال عقا به گفته آيت
 همه چيز را به ميل خود تغيير دهند و به خاطر انكار روز قيامت، نبوت حضرت محمـد 

  گرفت.   ها سرچشمه مي ها از لجاجت و عدم ايمان آن كردند و اين و قرآن كريم را انكار مي



 1393 بهار، 1 ة، شمار1 ة، دورثقلينپژوهشنامه  �134

يعنـى    آيات ما، وقتى ها دهد كه اين آيه از خباثت و لجاجت مشركين و كافرين خبر مي«
هـا   آيات معجزه نماى قرآن را در حالي كه واضح و روشن است و معجزه بودنش بـراى آن 

شود، كساني كه بـه لقـاي رحمـت مـا و دار جـزاء اميـد        مي معلوم است، براى آنها خوانده 
بـه  دانستند آيات قرآن از مرت قرآن وارد بياورند؛ زيرا مي هندارند؛ چون نتوانند ايراد ديگرى ب

گفتند: قرآن ديگرى بياور يـا آن را بـه    مي ها به رسول اكرم ها خارج است؛ آن فهم آن
  ».قرآن ديگر تبديل كن

توانى اين آيات را از پـيش   خواستند بگويند تو كه مي شايد از باب توبيخ و سرزنش مي
و بـه  را آيات ديگـر تبـديل كـن      خود بگويى قرآن ديگرى نظير اين قرآن بياور يا آيات آن

اى  پرسـتان بودنـد كـه آنهـا اعمـال ناشايسـته       گفتند، مشركين و بت ها كه چنين مي قولى آن
ها اين بود كه اگر آيات ديگرى بياورى كه با عمليات مـا   داشتند مخالف آيات؛ و غرض آن

  ).142 :6 ، ج1361(بانوي اصفهاني، » آوريم مخالف نباشد ما ايمان مي
ترين محتـواي آن قيامـت و    حتواي آن است كه از اساسيپس، علت انكار قرآن، انكار م

دانسـتند و   حسابرسي روز جزا است. مشركان چون زندگي را در همـين تعلقـات دنيـا مـي    
خواستند از اين دنيا دست بكشـند و روز قيـامتي را ببيننـد كـه بـه تمـام اعمـال         هرگز نمي

تـا از زيـر بـار مسـئوليت شـانه      كردند و دنبال بهانه بودنـد   رسيدگي شود؛ قرآن را انكار مي
خواسـتند تسـليم    خالي كنند. به همين علت، خواستار قرآن ديگري بودند و البته هرگز نمي

خواستند به عجز خود در برابر معارف و حقائق بلند قرآن اعتراف  آن شوند و هم اينكه نمي
داده است.  آيات را از پيش خود ساخته و به خدا نسبت كردند پيامبر كنند و گمان مي

  كند:   زمخشري در تفسير آيه نيز به همين موارد اشاره مي

ائْت ِبقُرْآن ٍَغيرِ هذا : أما ظهر و تبين لهم العجز عن اإلتيان بمثل القرآن حتى قالوا: فإن قلت«
: و يقولـون . لو نشاء لقلنا مثل هذا: بلى، و لكنهم كانوا ال يعترفون بالعجز، و كانوا يقولون: ؟قلت

مـع علمهـم بـأنّ    . رى على اللّه كذبا، فينسبونه إلى الرسول و يزعمونه قادراً عليه و على مثلهافت
لعلهـم  : فـإن قلـت  . العرب مع كثرة فصحائها و بلغائها إذا عجزوا عنه ،كان الواحد مـنهم أعجـز  
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(زمخشـري،  » ائت بقرآن غير هذا أو بدله ،من جهة الوحى كما أتيت بالقرآن مـن جهتـه  : أرادوا

  )334: 2 ، ج 1407
هاي انكار قرآن، انكار روز قيامت توسط مشركان بـوده اسـت؛    ديگر از زمينهيكي پس، 

يعني مشركان چون محتـواي آيـات قـرآن را بـا آمـال و آرزوهـاي دنيـوي خـود مخـالف          
خواسـتند قـرآن    مي و عدم پذيرش حق، از پيامبر از روي لجاجت و تكبر دانستند، مي

زهـي   هـا باشـد.   د تا شايد به گمان خودشان موافق اعمال و افكـار آن ديگري برايشان بياور
اي آن را  تـرين اشـاره  كسي كه بخواهد حق را قبول كند و در پي آن باشد با كم خيال باطل!

پذيرد، ولي مشركان هرگز طالب حق نبودند و دست به انكـار قـرآن و در نتيجـه انكـار      مي
  نبوت زدند.  

  . عدم آگاهي و جهل5

اسـت كـه مشـركان بـه قـرآن، علـم كـافي         اعجاز قرآن اين بوده صادر انكارديگر از ميكي 
كـه تحـدي بـه آوردن    كردنـد. خداونـد پـس از آن    نداشتند و به همين علت آن را انكار مي

  هاي قرآن كرده، مي فرمايد: اي مانند سوره سوره

ينْ   من دونِ اللَّ  و ما كاَنَ هاذَا اْلقُرْءانُ أَن يْفترََى( ى بـذ ديقَ الـَّ ن َتصـَلاك و يلَ      ه َتْفصـ و ه يـدي
بن رم يهف بيَتابِ َلا رقُوُل   اْلكي ينَ أَماَلمالْعُتم   ونَ اْفترََئهَتطَع نِ اسـواْ معاد و هثْلةٍ مورقُلْ فَأْتُواْ ِبس

َكذَّبوا ِبما َلم يحيطُوا بِعلْمه و َلما يأْتِهم تَأْويلُه َكذلك َكذَّبا لَّذينَ بلْ من دونِ اللَّه إِن ُكنُتم صادقينَ 
 [و امكان نداشـت]  )؛ شايسته نبود39-37: يونس( )منْ َقبلِهم َفاْنظُرْ َكيف كانَ عاقبةُ الظَّالمينَ

صـديقى اسـت بـراى آنچـه     كه اين قرآن، بدون وحى االهى به خدا نسبت داده شود؛ ولى ت
هـا اسـت. شـكّى در آن     هاي آسمانى]، و شرح و تفصيلى بـر آن  [از كتاب پيش از آن است

  .نيست و از طرف پروردگار جهانيان است
اگـر راسـت   : بگـو  او قرآن را به دروغ بـه خـدا نسـبت داده اسـت؟    : گويند ها مى آيا آن

  » طلبيد يارى]  [به توانيد هركس را مى گوييد، يك سوره همانند آن بياوريد و غير از خدا، مى
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بلكه چيزى را تكذيب كردند كـه   [ولى آنها از روى علم و دانش قرآن را انكار نكردند]
هـا همـين    پيشـينيان آن ! از آن آگاهى نداشتند، و هنوز واقعيتش بر آنان روشن نشـده اسـت  

  !  گونه تكذيب كردند. پس بنگرعاقبت كار ظالمان چگونه بود
قرآن را از پيش خود ساخته و به خدا نسـبت داده   معتقد بودند كه پيامبرمشركان 

هـاي قـرآن    اي مانند سوره ها را به مبارزه طلبيده تا سوره است. خداوند هم در اين آيات آن
هـاي   پندارند و نسبت ها چون علم ندارند، قرآن را دروغ مي فرمايد: آن بياورند و در ادامه مي

هـا بـوده كـه مـدعي چيـزي       هـا از نـاتواني آن   دادند. اين مي پيامبرناروايي به قرآن و 
را اثبات كنند و داليل منطقي براي آن بياورند. به همين علت،  توانستند آن  ؛ اما نمي شدند مي

زدند تا به اهداف استكباري و واهي و نادرست خويش برسـند و چـه    دست به هركاري مي
  بسا به زور شمشير متوسل شدند.  

اهللا، عجـز آنـان از آوردن قـرآن را كـه داري محتـواي بلنـد و        يد محمد حسين فضـل س
كننده به سوي خير و رحمت و بركننده كـاخ آروزهـاي پوشـالي و تعلقـات دنيـوي       هدايت

  گويد: داند و مي ها بوده است، علت انكار قرآن مي آن

ل واحد على أن هذا القـرآن  يتحدى هؤالء المقتدين بأن يأتوا بدلي -سبحانه و تعالى -فاللَّه«
، ذلك أن محتوى دعواهم يذهب الى أن ليس من عنداللَّه ، و إنما هو من افتراءات محمد 

هذا القرآن إذا كان من صنع بشر، فال ريب أنه في متناول الناس اإلتيان بمثله، ألنـه لـن يكـون    
ليل علـى كـذبهم و كـذب    عندها ذلك الكتاب المعجز، و بالتالي فإن عجزهم عن اإلتيان بمثله د

إال أن هـؤالء الـذين ال    .دعواهم من جهة، و دليل على كونه من اللَّه تعـالى مـن جهـة أخـرى    
يحترمون عقولهم، فال يوجهونها إلى التفكيـر و البحـث عـن الحقيقـة، و ال يتحملـون مسـئولية       

اس لإلنكـار، و  المصير، فيبتعدون بخطواتهم عن السير في االتجاه الصحيح، فينكرون من دون أس
  ).312 :11 ، ج 1419اهللا،  (فضل» يكذّبون من دون حجة على التكذيب
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عالمه طباطبايي با توجه به آيات ديگر و نيز سياق همين آيات، علت انكار قرآن توسـط  
هـا حقـائق را    دانـد كـه در نتيجـه آن    مشركان را عدم احاطه علمي بـه مضـامين قـرآن مـي    

  هاي پيشين خواهد بود:   ها همانند ظالمان امت آن پذيرند و طبعاً سرنوشت نمي
و بـه   دهند كه ساخته و پرداختـه غيـر خـدا اسـت،     اين مشركين كه به قرآن نسبت مى«

هـاى   ناحق به خدا نسبت داده شده، اين افتراى مشركين مثل افتراى مشركين و كفار از امت
بـود بـه امـورى      هـاى دينـى متضـمن آن    سابق است كه در معارف و احكـامى كـه دعـوت   

برخوردند كه احاطه علمى به آن نداشتند، تا يقين به آن پيدا نموده تصديقش كنند، و همين 
كه آن امور را تكذيب كنند، و چون فرارسد روزى كـه در آن   جهلشان وادارشان كرد به اين

بـه   شـوند  وقت ناگزير مى  گردد، آن ها روشن مى نمايايد و حقيقت آن تأويل آن امور رخ مى
هـاى جهـل از روى حقـايق     روز روز قيامت است كه پرده  ايقان و تصديق به آن امور و آن

ها كه در اين امت دعوت اسـالم   و اين نمايانند رود و حقايق به واقعيت خود رخ مى كنار مى
هـاى گذشـته    همان افـراد از امـت    را تكذيب كردند، و مرتكب ظلم شدند و ضعشان وضع

ببين عاقبت آن ستمكاران چه شد؟ تا حـدس بزنـى    )يف كان َعاقبةُ الظَّالمينََفاْنظُرْ َك( است:

  ).96: 10  ، ج1417(طباطبايي، » عاقبت اين ستمكاران چه خواهدبود
در تفسير نمونه ضمن تفسير اين آيات، به همـين نكتـه اشـاره دارد كـه انكـار قـرآن از       

  باشد:  طرف مشركان به خاطر جهل مي
بلكه تكذيب و انكارشان  كردند؛ قرآن را به خاطر اشكاالت و ايرادهايى انكار نمىها  آن«

ه  به خاطر اين بود كه از محتواى آن آگاهى نداشتند: ْلمـيطُوا بِعحي وا ِبما َلمل َْكذَّب؟ در واقـع  ب

  ).294 :8 ، ج 1374(مكارم شيرازي، » ها بود عامل انكار عدم آگاهى و جهل آن
آيد، آن است كه هر مطلبي را كه به آن علـم نـداريم،    دست مي از اين آيه به  درسي كه 

قطعي كنيم؛ چرا كه ممكن است آن مطلـب حقيقـت داشـته     درباره آن اظهارنظر نبايد رد و
باشد و ما با قضاوت زود و ناآگاهانه درباره آن آينده ناخوشايندي براي خـود رقـم بـزنيم؛    

  آمده است: 39ن كريم انجام دادند. در تفسير هدايت ذيل آيه كاري كه مشركان در قبال قرآ
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نظـرى   گيرد، همانا جهل و تنـگ  يكى از عوامل نفسانى كه در برابر ايمان اينان قرار مى«
شناسند يـا همـه    بينى هر چيز را كه نمى از اين رو مى. ها و اندك بودن استعداد آنها است آن

 كنند و حال آن كه سزاوار نيست انسان هرگاه به حقيقـت  يابند، انكار مى ابعاد آن را در نمى
  .امرى آگاه نشد، منكر آن شود

» ؛ ِچيزى را دروغ شمردند كه به علم آن احاطه نيافته بودندبل َْكذَّبوا ِبما َلم يحيطُوا بِعْلمه«

  ).323: 4 ، ج1377(مدرسي،
بلند آيات قرآن عملي را انجام بنابراين، مشركان هنگامي كه نتوانستند در مقابل مضامين 

قرآن را به دروغ به خـدا نسـبت داده و از پـيش     دهند، چنين موضع گرفتند كه پيامبر
ها را به مبارزه طلبي دعوت نموده تا قرآني مانند اين قرآن  خود ساخته است! لذا خداوند آن

قرآن توسط آنـان را   سوره يونس، علت اصلي انكار 39ها نتوانستند. لذا آيه  بياورند؛ ولي آن
يكى از بدترين صفات جاهليت اسـت كـه    داند. و اين جهلشان به محتوا و اهداف قرآن مي

  هنوز هم چون سدى بر سر راه پيشرفت بشر قرارگرفته است.

  ها و معيارها . اشتباه در تشخيص ارزش6

)َلم الذِّكْرُ إِنَّك هَليى نُزِّلَ عَا الَّذأَيهَقالُواْ ي نُونٌوذكـر  اى كسـى كـه  : وگفتنـد «)؛ 6: حجـر ( )ج 

  ».!اى بر او نازل شده، مسلماً تو ديوانه]  قرآن[
يكي ديگر از زمينه هاي انكار قرآن كريم انتساب جنون به پيامبر اسـت. اگـر در آيـات    

بريم كه برخي از مصادر و علل انكار قرآن در مـورد   قرآن در اين زمينه و دقت كنيم، پي مي
است. شايد بتوان علت اصلي اين  قرآن و برخي ديگر در مورد به شخص پيامبرخود 
را سنجيدن تمام امور با معيارهـاي   (مثالً نسبت جنون به ايشان) ها به نبي اكرم نسبت

  مادي و زميني توسط مشركان دانست.
  در اطيب البيان به همين نكته چنين پرداخته شده است:

كردند كه بشر تماس گيرد با وحى االهى و عالم  ين باور نمينظر به اينكه كفار و مشرك«
همين بود كه شما هم بشريد و  به انبياها  مجردات؛ چنان كه در بسيارى از آيات اعتراض آن
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كنند. پـس اگـر بشـرى مـدعى      چه در آيه بعد تصريح مي بايد مالئكه بر ما نازل شوند چنان
(كـه    گويند: اي كسي كه مدعى هستى بر من ذكـر   يم و به او پذيرند پيامبري شد؛ او را نمى

زيـرا آدم   باشـد...  كه قبول داشته باشند كه قرآن بر او نازل شده قرآن باشد) نازل شده نه اين
كند؛ چون امري محال است و ادعـايى امـر محـال عالمـت جنـون       عاقل چنين دعوايى نمي

  )8  :8 ، ج 1378است. (طيب، 
هـاي نادرسـت و مـادي خـويش      رآن را با منطـق و مقيـاس  ها محتواي ق در حقيقت، آن

  دادند.   نسبت جنون مي كردند؛ لذا به پيامبر مقايسه مي
لجاجـت و تعصـب افراطـي     ها در تفسير نمونه آيه چنين تفسير شده و علت اين نسبت

  مشركان عنوان گرديده است:
مانند قرار بگيرنـد   بىمايه، هنگامى كه در برابر يك عقل بزرگ و  آرى افراد لجوج و بى«

چسـبانند جنـون اسـت؛ چـر اكـه مقيـاس را عقـل         هايى كه به او مى يكى از نخستين وصله
هـا بـى    دهند و هر چه به اين مقياس نگنجد، در نظـر آن  كوچك و ناتوان خودشان قرار مى

شان دارنـد   گونه افراد، تعصب خاصى روى مسائل موجود محيط اين !عقلى و ديوانگى است
اى بـه عنـوان دعـوت غيـر عاقالنـه       گمراهى و ضاللت باشد، لذا با هر دعوت تازه هر چند

عـالوه بـر    .هاى غلط پايبندند ها وحشت دارند، و سخت به سنت كنند، از نوآوري مبارزه مى
سنجند، اگر با انسـانى برخـورد كننـد     اين، دنيا پرستان كه همه چيز را با معيارهاى مادى مى

ع مادى خويش و حتى جان خود را در راه رسيدن به يـك هـدف   كه حاضر است همه مناف
ها، تهيه اموال  عرف آن كنند كه او عاقل باشد؛ چراكه عقل در معنوى از دست دهد باور نمى

كـامالً روشـن   ! تر و مقام و منصب ظاهرى باالتر اسـت  تر، همسر زيباتر و زندگى مرفه بيش
اگـر   گويد: ها مى بر بهترين اموال و زنان و پستاست كه با اين تفكر، اگر ببينند كسى در برا

خورشيد آسمان را در يك دست من و ماه را در دست ديگرم قراردهيد و به جاى حكومت 
دسـت از دعـوت خـويش     بر محيط كوچك شما بر تمام منظومه شمسـى حكومـت كـنم،   

  جز اين كه او را مجنون خطا بكنند، كار ديگرى نخواهند داشت. برنخواهم داشت؛
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چسباندند كه گاهى كـامالً بـا    هايى به رهبران االهى مى كه اين نابخردان وصله عجب اين
كـه سـاحر    سـاحر، بـا ايـن    خواندند و گاهى مى ديوانه ها را هم ضد و نقيض بود. گاهى آن

كسى است كه بايد از زيركى و هوشيارى خاصى برخوردار باشد و درسـت در نقطـه ضـد    
  ).14: 11 ، ج 1374، (مكارم شيرازي» ديوانه است

هاي انكار قرآن؛ يعني سنجش امور با معيارهاي مادي. كـه   اين است يكي ديگر از زمينه
حتي رسالت و نبوت را نيز بر اساس آيات قرآن مخصوص طبقـه مرفـه و مشـهور از نظـر     

  توانستند بپذيرنـد پيـامبر اكـرم    خواستند و نمي دانستند و نمي ثروت و جاه و نژاد مي
  هدايت همگان در همه اعصار شود.   منادي
ترسـند و بـا    پذيرى كه دارنـد مـى   گريزند و بر نعمت زوال ذكر و هدايت مى كافران از«

هايشان را  خواهد خردهايشان را صيقل بخشد و دل وجود اعتراف به اين كه آورنده پيام مى
توانستند بزننـد؟   جنون چه تهمت ديگرى مى كنند و جز پاكيزه كند، او را به جنون مّتهم مى

كردند كه عبارت است: از دسـتيابى   ها صرفا مادى بود و عقل را چنين تفسير مى فرهنگ آن
هـا و بـى هـيچ     آور قربـانى هـدف آن   از اين رو بايد پيـام . ترين مقدار از منافع مادى به بيش

  .)360 :5 ، ج 1377(مدرسي، » مصلحتى ذاتى مجنون باشد

فهم ينكـرون الـوحي وا لرسـالة    .. م: يا أَيها الَّذي نُزِّلَ عَليه ِالذِّكْرُو تبدوا لسخرية في ندائه«
و يبدو سوء األدب في وصفهم للرسول .ولكنهم يتهكمون على الرسول الكريم بهذا الذي يقولون 

  ).2127: 4 ، ج 1412(سيد قطب، »األمين إِنَّك ََلمجنُونٌ

عارف بلنـد و روحـاني قـرآن بايسـتند و بـا آن      مشركان هنگامي كه نتوانستند در برابر م
هـا را   سنجيدند و بـه خيـال خـود، آن    هاي دنيوي خود مي مقابله كنند، مضامينش را با مالك

نسبت جنون دادند. به  را دروغ پنداشته و به پيامبر مخالف امور عقالني ديدند. لذا آن 
بودند و براي اين كار دست بـه   ها همواره در پي راهي براي فرار از حقيقت رسد آن نظر مي

تسليم دين آسماني و جاودانه و االهي اسالم نشوند. غافـل از ايـن كـار     زدند تا هركاري مي
  كنند.   اسباب ضاللت و گمراهي و انحراف خود را فراهم مي
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به معناي قرآن نباشد و معـاني ديگـر    الزاماً البته بايد در نظر داشت كه ممكن است ذكر
  د.هم داشته باش

سـوره ص   8تواند در همـين بخـش از آن بحـث شـود آيـه       يكي ديگر از آياتي كه مي
  باشد: مي

آيا از ميـان  «؛ )بل لَّما يذُوقُواْ عذَابِ من ذكْرِى   لْ هم فىِ َشكب اأَ ءنزِلَ عَليه الذِّكْرُ من بينَن(

ها در حقيقت در اصل وحي من ترديد  همه ما، قرآن تنها بر او[محمد] نازل شده است؟! آن
  ».  گويند اند (كه اين چنين گستاخانه سخن مي دارند، بلكه آنان هنوز عذاب االهي را نچشيده

مشركان در اصل وحي قرآني در شك و ترديد هستند و علت اين امر نيز همان تعلقات 
  يايي و سنجش با عقايد و معيارهاي مادي است.دن

از جمله بت پرستان مكه از نظر حسد و اظهار عناد گويند: چگونه نزول آيـات قرآنـى   «
اى ندارد، در صورتى كه محمـد   به محمد اختصاص يافته و هيچ يك از بزرگان قريش بهره

ـ   ى نـدارد و ايـن   به لحاظ سن و نه به لحاظ شرافت و همچنين از نظر خلقت ظـاهرى مزيت

ل ( .قياس باطل است زيرا چنين پندارند كـه شـرافت بـه مـال و اعـوان اسـت       م ْ بـ ي ْ هـ فـ 
نٍ َشككْرِيْ منـزول  در كـه  اسـت  نظر از آنان استبعاد و است پرستان بت گفتار از پاسخ: )ذ 

لْ ( .نمايند تفكر و تدبر قرآنى آيات درباره خواهند نمى و دارند تزلزل و شك قرآنى آيات بـ 
 آيـات  داللـت  در كـه  است  آن نظر از نه پرستان بت تزلزل و شك اظهار: )عذابِ يذُوقُوا َلما

 عالقـه  نظـر  از بلكـه  شود نمى يقين و صدق به علم سبب كه است قصورى يا و خفا قرآنى
 مـانع  ايـن  و اسـت  خودسـتايى  رذيلـه  و زندگى به وابستگى و قوميت و باطل به آنان قلبى
 حتم طور به نمايند، تفكر و تدبر آيات از هريك به چنانچه بنگرند انصاف نظر با كه شود مى

 هرگـز  لجـاج  نظر از گروه اين و است آسا معجزه آيات از هريك كه نمود خواهند تصديق
 آن بـه  كـه  شـوند  مجبور و بگيرد فرا را آنان عقوبت كه هنگامي جز نمود نخواهند تصديق
  .)97 و 96: 14 ج  ،1404حسيني،( »نمايند اعتراف
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كند كه نبايد به اين علت  ها مخالفت و مبارزه مي قرآن به شدت با عقايد و معيارهاي آن
هاي خود در حقايق ترديـد   و مضاف بر ان به علت لجاجت و تعصبات نابجا و خودخواهي

  كنند و اسباب عذاب خويش را فراهم نمايند.  
ها  تعلقات دنيوي و تقليدهاي كوركورانه آنعالمه طباطبايي سركشي و غروز مشركان و 

  گويد: داند و مي را علت انكار قرآن مي

ايـن جملـه اسـتفهامى اسـت انكـارى، بـه داعـى تكـذيب،          )أَأُنْزِلَ عَليه الذِّكْرُ منْ بيننا(

نيست كه به وسيله آن از ما برتـرى و   هيچ مرجحى نزد محمد: اند بگويند خواسته مى
ه باشد، و به خاطر آن امتياز، قرآن بر او نازل بشود، و بر ما نازل نگردد. بنا بـر  امتيازى داشت

ــ تـو نيسـتى مگـر      اين، جمله مورد بحث در انكار امتياز، نظير جمله ما أَْنت َإِلَّا بَشرٌ مثْلُنـا 

م  بلْ( .كند است كه اختصاص رسالت به آن جناب را انكار مى بشرى مثل ما؛ ي  هـ فـ  شَـك 
كْرِي نْمل ذاْ بذُوقُوا َلمذابِ يفرمايد مى است، ايشان هاى گفته همه از اعراض جمله اين ؛)ع :

 در قـرآن  يعنى من، ذكر درباره هنوز بلكه نبوده، اعتقاد و ايمان روى از گفتند را آنچه ايشان
  .باشد حق كه دهند مى احتمال و شكند

بدان جهت است كه قرآن در داللـت كـردن بـر    اند، نه  و اگر به حقانيت آن معتقد نشده
حقانيت نبوت و آيت بودنش براى آن، خفايى داشـته و از افـاده ايـن معنـا قاصـر اسـت و       

هـاى آنـان بـه عقايـد باطـل، و       تواند براى مردم يقين و اعتقاد بيـاورد؛ بلكـه تعلـق دل    نمى
ر در داللت آيت االهـى و  پافشارى آنان بر تقليد كوركورانه است، كه ايشان را از نظر و تفك

و در نتيجه درباره اين آيت، يعنى قرآن در شـكند در حـالى   . دارد معجزه او بر نبوت باز مى
  .كه قرآن آيتى معجزه است

 اعراضى است از اعراض قبلى، و معنايش ايـن اسـت كـه    عذابِ )بل َْلما يذُوقُوا( جمله

انكار قرآن از ناحيه مشركين و ايمان نياوردن آنان به حقانيت آن، ناشى از شكى نيست كـه  
نسبت به آن داشته باشند، بلكه ناشى از روح سركشى و اسـتكبارى اسـت كـه دارنـد. ايـن      
روحيه باعث شده كه به حقانيت قرآن اعتراف نكنند، هرچند نسبت به آن يقين داشته باشند 
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دهند تا وقتى كه عذاب را بچشـند، آن وقـت بـه حكـم      چنان ادامه مىو اين سركشى را هم
شوند اعتراف كنند، همچنان كه اقوام ديگرى كه مثل ايشان بودند، بعد از  اضطرار ناگزير مى

ذابِ   (: كه فرمـود  و اين .چشيدن عذاب اعتراف كردند ذُوقُوا عـ ا يـ هنـوز عـذاب مـرا     ؛)َلمـ

  :17 ، ج 1417(طباطبـايي،  » ذابى كه واقع خواهـد شـد  خود تهديدى است به ع اند؛ نچشيده
280.(  

مشركان اعتقاد داشتند بايستي مقام نبوت را كسي بر عهده گيرد كه از نظر سن، ثـروت،  
ها اشتباه  ها به قول آيت اهللا مكارم شيرازي در تشخيص ارزش نژاد و ... برتر باشد؛ معيار آن

نمي خواستند تسليم حق شوند. لـذا بـه    ان هرگزبه خاطر تكبر و غرورشها  بوده است و آن
  تعبير قرآن، عذاب االهي را خواهند چشيد. 

و آتـش كينـه و حسـد در     مشركان مكه هنگامى كه منافع نامشروع خود را در خطر ديدند،«
كـردن خـويش در مـورد مخالفـت بـا پيـامبر        ور شـد، بـراى اغفـال مـردم و قـانع      دل آنها شعله

زدنـد، از جملـه از روى تعجـب و انكـار      سست گوناگونى دست مى هاى ، به منطقاسالم
از ميان اين همه پيرمـردان پـر   ! نازل شده؟ آيا از ميان همه ما قرآن تنها بر محمد: گفتند مى

سن و سال، اين همه پولداران ثروتمند و سرشناس آيا كسى پيدا نشد كه خـدا قـرآنش را بـر او    
اين منطق منحصر به آن زمان نبود كه در عصـر و زمـان مـا     !نازل كند، جز محمد يتيم تهيدست؟

هـا خيـره    گردد، چشم ور مى نيز هرگاه مسئوليت مهمى به كسى واگذار شود، روح حسادت شعله
گوينـد شـخص ديگـري     گردد، و مـى  ها آغاز مى گيرى زدنها و بهانه شود، و نق  ها تيز مى و گوش
  خانواده گمنام و فقيرى است واگذارده شده است؟! شد كه اين كار به فالن كس كه از پيدا نمى

ها و انكارها كه عالوه بر حسـد و حـب دنيـا سرچشـمه ديگـرى        بديهى است اين تعجب
توانسـت معيـار منطقـى بـراى قضـاوت       هرگز نمـى ، داشت ها تشخيص ارزش يعنى اشتباه در

مگـر رحمـت    است؟باشد، مگر شخصيت انسان در اسم و آوازه پول و مقام و سن و سال او 
 ها چيـز ديگـرى اسـت.    فرمايد درد آن شود؟ لذا در دنباله آيه مى الهى براين معيارها تقسيم مى

  .)بل ْهم ْفي شَك ٍمنْ ذكْرِي( ها در حقيقت در اصل وحى و ذكر من شك و ترديد دارند: آن
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ه نه ها در مسئل اى بيش نيست و اين شك و ترديد آن بهانه ايراد به شخص محمد
ها و حب دنيـا و   به خاطر وجود ابهام در قرآن مجيد است، بلكه سر چشمه آن هوا و هوس

  .ها است حسادت
اند كه  ها هنوز عذاب االهى را نچشيده آن: كند ها را با اين جمله تهديد مى و سرانجام آن

نگ در برابـر  اند، و با اين سخنان واهى به ج گونه جسورانه در برابر فرستاده خدا ايستاده اين

ذابِ ( اند: وحى الهى برخاسته ذُوقُوا عـا يل َْلمآرى؛ هميشـه گروهـى وجـود دارنـد كـه       .)ب

هاى عـذاب آنـان را از    گوششان بدهكار منطق و حرف حساب نيست، و چيزى جز تازيانه
 .كند، بايد مجازات شوند كه درمانشان تنها عـذاب االهـى اسـت    مركب غرورشان پياده نمى

  ).224و  223 :19 ، ج 1374 (مكارم شيرازي،
هـا قـدرت    شايد بر اساس اين آيه بتوان گفت يكي از مصادر انكار قرآن اين بـوده كـه آن  

سنجيدند و براي همـين در بـاره قـرآن     نهايت االهي مي ناچيز و قراردادي خود را با قدرت بي
نـد و  گرفت خويش در نظـر مـي   كه معيارهاي غلطي براي كارهاي دنيايي شك داشتند و هم اين

هـاي   گرفتند. يعني يكي از زمينـه  كردند و نتيجه غلط مي مقايسه مي نزول قرآن را با آن معيارها
كردنـد بايـد از ثـروت و مـال و      انكار قرآن انكار در باره شخص آورنده اسـت كـه فكـر مـي    
كه چه شخصي نبي  اينكردند؛ اما  موقعيت برخوردار باشند. پس، كفار مقام نبوت را انكار نمي

  سنجيدند. باشد و چه معيارهايي داشته باشد در اشتباه بودند و با معيارهاي خود مي
و برخـي آيـات ديگـر نيـز تمـام       3و سـوره طـور   2و سوره واقعه 1ه حاقهسور قرآن در

فرمايـد: قـرآن از طـرف خـدا اسـت و       كند و مـي  را رد مي هاي ناروا به پيامبر نسبت
                                                           

  .)43-40:حاقه( )الْعالَمينَ   قَليلًا ما تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ من رب منُونَ و لَا بِقَولِ كاَهنٍقَليلًا ما تُؤْ مٍ و ما هو بِقَولِ شَاعرٍإِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِي( .1

2. )بن ررُونَ تَنزِيلٌ مطَهإِلَّا الْم هسمكْنُونٍ لَّا يتَابٍ مفىِ ك انٌ كَرِيملَقُرْء ينَ أَ فَبهَِاذَا    إِنَّهالَمالْع    أَنَّكُـم قَكُـملُـونَ رِزْعتج نُونَ وهدأَنتُم م يثَدالح
  .)82-77: (واقعه )تُكَذِّبونَ

3. )لَهُقوُلونَ تََقوي ينَ أَمقدإِن كاَُنواْ ص هْثلم يثَدأُْتواْ بحُنونَ َفْليؤْمل لَّا ي34-33:(طور )ب(.  
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سازد و  يفه تبليغ آن را به عهده دارد و هرگز از پيش خود چيزي را نميتنها وظ پيامبر
از روي لجاجـت و تعصـب و حسـادت و عـدم آگـاهي و       بندد. مشركان به خدا دروغ نمي

آورند و به ايـن طريـق    پيروي از هواي نفس و به انكار قرآن دست زدند و هرگز ايمان نمي
    اسباب عذاب و گمراهي خود را فراهم كردند.

  . نتيجه7

ايي از آياتي كه به بحث انكار قـرآن توسـط مشـركان و    آيات به عنوان نمونه با بررسي اين 
  شود: شود اين نتايج حاصل مي مربوط مي مخالفان رسالت پيامبر

رسد مبناي انكار اعجاز قرآن، همـان مبـاني انكـار قـرآن اسـت. وقتـي       الف) به نظر مي
  كنند. كنند؛ مسلماً اعجاز آن را نيز انكار مي مي مشركان و مخالفان قرآن را انكار

 ب) برخي از مصادر انكار قرآن، به خود قرآن و برخي ديگـر بـه شـخص پيـامبر    
  شود.   مربوط مي

  .مربوط است هاي اوليه بعثت پيامبر ج) اغلب اين انكارها به سال
ان و مخالفان، كفر د) از جمله مباني انكار قرآن عبارتند از: لجاجت و عناد فراوان مشرك

ها، انكار و عدم اعتقاد به معـاد، تقليـدهاي كوركورانـه و پيـروي      و عدم ايمان هميشگي آن
هـا و   اشتباه در تشـخيص ارزش و هوس، عدم آگاهي و جهل آنها،  ها از هوا بيش از حد آن

  ها.  معيارها، تعلقات دنيوي و عقايد باطل آن
نسبت مجنون،  به پيامبر ، كذب، ترديد ونسبت اساطير اولينهـ) مشركان به قرآن 

  دادند.   شاعر، كاهن، ساحر و ... مي
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