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  1«یگرید» اهانت و  قرآن،

 

ربارۀ دم؛ برنامه دشرکت کر« بی بی سی»شبکۀ تلویزیونی «  2صفحه » ۀ  ر برنامدی پیش دچن

.«ی بیاندآزا»و ثغور مقولۀ  دودو ح دحمالت اخیر تروریسِی پاریس بو
2
ر آنجا  گفتم و دچنانکه   

.دتفکیک کر« ی اهانتدآزا» و « بیانی دآزا» میان  در مقاله ای نوشتم، بایدهمان ایام 
3
ی بیان از دآزا 

کسی  یر انسانها؛ حقوقی کهذیِن تخلف ناپدحقوِق بنیا ر زمرۀ داست و  دیدگ بشر جنهای گرانسدستاورد

. دتعلق می گیر میدن، به آدبلکه به صرف انسان بو ،دنرا از او بستانآ ده تا بتواندبه انسان اعطا نکر

ومی را دو اولی را برگرفت و  دتفکیک کر« ی اهانتدآزا»و « ی بیاندآزا»میان  در عین حال باید

انسانهای پیرامونی و  ینِ داشت حقوق بنیادر راستای پاسدی گرفتن و درا ج« یگرید. » دفرو نها

ن از اموری است  که ایشان را دن، متضمِن  اجتناب کردکرامت ایشان  گام زن دانضمامی و برکشی

 ،این جماعت در معنوی میلیونها مسلمان است؛ به نزد. پیامبر گرامی اسالم، پدهدی عمیقا آزار م

 فیِ رلقی عتر دۀ عنایت نگریستِن دیدبه  نوی، امری اهانت آمیز است. ر معدن کاریکاتور این پدکشی

 انگاشتن این عملبرای اهانت آمیزِ های اخالقِی عرفی ایشان، دشهوِن دو لحاظ کر کثیری از مسلمانان

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان نیز بر همین اساس، این عمل را توهین آمیز . دکفایت می کن

موهن می  انتشار آنچه کثیری آنرا  ی بیان، متضمن رواییِ داشت آزاد. از منظر ایشان، پاسدخوان

برائت « ینیدگرایی دبنیا» و از  دی را محکوم کرتحمالت تروریس دهمانطور که بای، نیست. دانگارن

«اناباروان مهاجمدخ» و کنش های  دو آنرا فرو نها دن نیز رقم بطالن کشیدبر اهانت کر دجست، بای
4
 

.دکر دو سکوالرهای ستیزه گر را نق
5
  

ارم که باپتیست است و به لحاظ االهیاتی با آموزه های کلیسای کاتولیک دوست کشیش مسیحی ای د

به لحاظ االهیاتی با پاپ  دم که هر چندیک است. اخیرا از او شنیدنزبه کلیسای انگلیکان و  داردلی ندهم

 شارلی» عمل نشریۀ نِ داو مبنی بر توهین آمیز بو ، اما با این سخنداردی دفرانسیس اختالف نظر ج

ع فادی بیان و دآزا خالف کسانی که این سخنان پاپ را متضمن نقضِ  ل است و بردکامال هم «وداب

آنرا  ه ودی اهانت مخالفت کرداست پاپ فرانسیس با آزا دمعتق ،هدکر دادها  قلمتلویحی از تروریست 

 ایرۀدشت که ادعنایت  دی بیان. افزون بر این،  بایدن نقض کرامت انسانی انگاشته، نه با آزامضمت

«وابسته به سیاق»یق اهانت، امری فرهنگی است و دمصا
6
و نه جهانشمول. وقتی  عقالی قوم و  

و « نزط» فکیک میان ر این باب به تدو  دنمی کن دادامری را توهین آمیز قلم  نحو اغلبی، به گروهی

                                                           
1
  از دوستان و عزیزانی که دو ویراست این مقاله را خواندند و مالحظات عالمانۀ خود را با من در میان گذاشتند، خصوصا قرآن پژوه 

 محترم، عبدالعلی بازرگان، صمیمانه سپاسگزارم. 
2
 https:/www.youtube.com/watch?v=KE-rcD1Yrg4 

3
:در لینک زیر "دیبه مقاله " آنچه بر نفس خویش نپسن دنگاه کنی    

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/384.pdf 
4
 militant atheists 

5
خداناباوری » و « ادگرایی دینینیب»که جهان کنونی توامان با خطر در کتاب خواندنی ذیل، تاکید می کند کارن آرمسترانگ،    

از آنها فاصله گرفت:اخالقی، باید هر دو را نقد کرد ومواجه شده و برای  رسیدن به زندگِی انسانی مسالمت آمیز و « مهاجم  

 Karen  Armstrong (2009) The Case for God ( Canada: Vintage Canada), chapter 12. 
   

6
 Context-dependent 



امر توهین آمیز علی االصول  ؛دادی انگاشت و مطمح نظر قرار دآنرا ج دبای، دارندباور ن«  توهین» 

 مسلمانان را به جامعۀ د. البته بایدیگر تغییر یابداز سیاقی و فرهنگی به سیاق و فرهنگی  دمی توان

ی، دمیلیار 1.5که این جماعت  د، اما، این امر مانع از این نمی شودعوت کردفراخ  احراز هاضمۀ

مسلمانان ) اعم  این امر که قاطبۀ  .دکنن دادرا به نحو اغلبی و اکثری ناروا و موهن قلم رفتار و کنشی

، امری است که به دپیامبر هیچ بر سر مهر نیستن ن چهرۀدکشی از اهل سنت و شیعیان( با به تصویر 

«اخالقا مربوط خصوصیت »تعبیر فیلسوفان اخالق، 
7
اخالقی ما در این باب، اوری  در د  دبای است و 

بنگریم یا یک مسیحی و ماجرا از منظر یک مسلمان به این  به حساب آید و لحاظ شود، فارغ از اینکه 

هنگامیکه این جماعت با  به تصویر کشیدن همدالنۀ  پیامبر اسالم موافق نیستند، . یا یک خداناباور

.دو می رنجن دمی شون دهتصویر پیامبر آزر شدن تخفیف آمیزِ  هدکشیان از روشن است که تا چه میز
8
  

یگر و دات پیروان داهانت قرآن به معتقچرایی  ربارۀ د«  بی بی سی» ر آن برنامۀ تلویزیون د

 :دش داستشها اعراف و به این آیۀ سورۀ داناباوران از من سؤال شدخ

َن اْلِجنِّ َواإِلنِس لَهُْم قُلُوٌب الَّ یَْفقَهُوَن بِهَا َولَهُْم أَْعیٌُن الَّ » یُْبِصُروَن بِهَا َولَهُْم آَذاٌن  َولَقَْد َذَرْأنَا لَِجهَنََّم َكثِیًرا مِّ

 9«َكاألَْنَعاِم بَْل هُْم أََضلُّ أُْولَـئَِك هُُم اْلَغافِلُونَ الَّ یَْسَمُعوَن بِهَا أُْولَـئَِك 

( دلهایى دارند که با آن در  ایم )چرا که و به راستى بسیارى از جن و انس را براى دوزخ آفریده»

شنوند، اینان همچون  بینند، و گوشهایى دارند که با آن نمى  یابند، و دیدگانى دارند که با آن نمى نمى 

«ترند، اینانند که غافلند. ایانند، بلکه گمراهچارپ
10

 

ر دم. ده بودیدسیاق آیه را ن اشتم، خصوصا که دنن دادهن کافی برای پاسخ  ذو حضور آن زمان مجال 

 دن مضامین این آیه و استشهادادنظر قرار  دفوق را با م ش از آیۀتلقی خوی این نوشتار می کوشم امۀدا

 تبیین کنم. قرآن یگر از آیات دبه برخی 

اییان و دیان، بودمسیحیان، یهویان، اعم از دیگر ادات دربارۀ  اعتقادموضع  ذر مقام اتخاداوال آیه فوق 

و گوششان سخن رفته، کسانی که چشم « جهنمیان» ربارۀ در آن داناباوران نیست، بلکه دخهمچنین 

و ضمیرشان تیره و تار  دنیستنه دو نسبت به حقیقت گشو دارندژی وو باطن کژ و ک کور و کر است

  ه:داشته شذگت قرآن نیز به بحث از آیا یگردر برخی دهمین معنا ه است. دش

ُ َعلَى قُلُو» بِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلَى إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروْا َسَواٌء َعلَْیِهْم أَأَنَذْرتَهُْم أَْم لَْم تُنِذْرهُْم الَ یُْؤِمنُوَن. َختََم ّللاه

« أَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌ َولَهُْم َعَذاٌب عِظیمٌ 
11

 

آورند. راى كافران یكسان است چه هشدارشان بدهى چه هشدارشان ندهى، ایمان نمىب»  

                                                           
7
 morally relevant feature 

8
را ساخت، چهرۀ پیامبر را به تصویر « محمد رسول ّللا» یا  « رسالت» د در دهۀ هفتاد میالدی فیلم هنگامیکه مصطفی عقا   

شود، فیلمی که پرهزینه ترین نکشید.همچنین، در فیلمی که مجید مجیدی درباره زندگی پیامبر اسالم ساخته و به زودی اکران می 

پنج سال زمان برده، چهره پیامبر اسالم نشان داده نشده است. در اخبار  در سه دهۀ اخیر است و ساختن آن سینمایی ایران  ۀپروژ

آمده بود که در حین ساخته شدن این فیلم، برخی از مقامهای دینی االزهر از به تصویر کشیده شدن چهرۀ پیامبر ابراز نگرانی کرده 

بکشند.    بودند؛ دست اندرکاران فیلم گفته بودند که بنا ندارند پیامبر را به تصویر   
9
  179سوره اعراف، آیه   

10
قرآن به قلم بهاء الدین خرمشاهی، قرآن پژوه معاصر برگرفته شده است  ۀراین مقاله از ترجمدتمام ترجمه های آیات    

11
6 -7سوره بقره، آیات    



عذابى بزرگ ]در  اى است و ت، و بر دیدگانشان پردهخداوند بر دلها و بر گوشهایشان مهر نهاده اس

.«[ دارند پیش  

 
أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثََرهُْم یَْسَمُعوَن أَْو یَْعقِلُوَن إِْن هُْم إاِلَّ . إِلَهَهُ هََواهُ أَفَأَنَت تَُكوُن َعلَْیِه َوِكیالأََرأَْیَت َمِن اتََّخَذ »

«َكاألَْنَعاِم بَْل هُْم أََضلُّ َسبِیال
12

 

هستى؟یا گمان اى، آیا تو نگهبان او  آیا آن كس را كه هواى نفسش را خداى خود گرفته بود، ندیده »

كنند، آنان جز همانند چارپایان نیستند، بلكه ایشان  كنى كه بیشترینه آنان گوش شنوا دارند یا تعقل مى مى

 «.ترند گمراه

انسته، در آنرا ندو ق هدنبروافی  بهرۀ یشسمع و بصر و قلب خو کافران از موهبتِ  از منظر قرآن، چون

که  دکافران کسانی ان جهنمیان و. ده اندا کردتنزل پیبه مرتبت پایین تر از چارپایان  یدبه لحاظ وجو

قلبها و ه ای بر دپرجماعتی که ، ده و از آن  تبعیت می کنندادای خوش قرار دهوای نفس را اله و مقت

بینشان کور ن باط چشمِ  ، کسانی کهداشته انذقیقت گی حا پای روده و عالماعامده شدکشی یشانچشمها

 :دخم به ابرو نمی آورن ن مال یتیمداز خور فی المثلو  دوقعی نمی نهن دان خودای وجده و به ندش

یِن. فََذلَِك الَِّذي یَُدعُّ اْلیَتِیَم. َواَل یَُحضُّ َعلَى طََعاِم اْلِمْسِكینِ » ُب بِالدِّ «أََرأَْیَت الَِّذي یَُكذِّ
13

 

. د. این همان کسی است که یتیم را می راندجزا را انکار می کنه ای کسی را که روز دآیا مالحظه کر»

 «.دو بر اطعام بینوا، ترغیب نمی کن

. نه هر که کافر دتفکیک کر« کفر قرآنی» و « کفر فقهی» میان  دبرای فهم بهتر منطق قرآن، بایثانیا، 

قانه از پی دانه و صادکه اگر کسی مج فقهی  است و غیر مسلمان، لزوما کافر قرآنی است و جهنمی؛

کافر  ، بلکه د، کافر قرآنی نیست و جهنمی محسوب نمی شودیگربرسدو به نتایجی  ددحقیقت روان گر

 ددگر نعنان گسیخته روا انیِ و از پی مشتهیات نفس دارذرا زیر پا بگ دان خوداست که وجکسی قرآنی 

ر غیر اینصورت  د؛ بر بسته حساسیت های اخالقی و معنوی اش بالمره از میان رخت  ؛ کسی که

 :ددر قرآن بی وجه می گردیل ذآیاتی نظیر آیات 

ُ نَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعهَا لَهَا َما َكَسبَْت َوَعلَْیهَا َما اْكتََسبَتْ » «الَ یَُكلُِّف ّللاه
14

 

كند، هركس هر چه نیكى كند به سود او و هرچه  كس را جز به اندازه توانش تكلیف نمى خداوند هیچ»

 «.بدى كند به زیان اوست

نَساِن إاِلَّ َما َسَعىو»  «أَن لَّْیَس لِْْلِ
15

 

 «. و اینكه براى انسان هیچ چیز نیست مگر آنچه كوشیده است»
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43 -44سوره فرقان، آیات    
13

1-3سوره ماعون، آیات    
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  286سوره بقره، آیه  
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39سوره نجم، آیۀ    



ه که دتصریح ش اول ر آیۀداوست؛ همچنین  دو جه ده ، محصول تالش و جدست می آوردآنچه انسان ب

ر این آیه، اعمه از دکه  مفهوم طاقت  دبرخی از مفسران گفته ان .دتکلیف فوق طاقت نمی کن داوندخ

، دمسلمان نباش دلول این سخن این است که کسی  علی االصول می تواندهنی است. مذنی و دطاقت ب

به « کافر»و « جهنمی». دبه حساب نیای « کافر قرآنی»ر عین حال دو  دار نباشدیند، دمسیحی نباش

«رنگی اخالقیرکو»به تعبیر فیلسوفان اخالق،   روایت قرآن، کسی است که
16
و  حساسیت های   دارد 

ه، دبر او مکشوف ش و به رغم اینکه حقیقتی دهدانش پاسخ نمی دای وجداخالقی  اش از بین رفته و به ن

یگری ده به حقیقت، ولو اینکه به نتایج دگشو دِ غه مندغدر غیر اینصورت، انسان د، دان اعتنا نمی کندب

لزوما کافر قرآنی نیست. ،دیان خارج شودا ایرۀدو حتی از  دبرس
17
  

ل دبرای جهنمیان، کم و بیش معا  «و پایین تر از آن ارپایانچ»ر می یابم، به کار بستن تعبیر دچنانکه 

و یا  درا شکنجه می کن دخو دکسی که فی المثل فرزن ربارۀدر زبان عرفی دامروزه   تعبیری است که 

. بارها د، بکار می رو دویا انسان بی گناهی را سر می بر دجنسی می کن ۀداز پسرکان نابالغ سوء استفا

ی دچنین فر د، گفته می شودچنین کسانی منتشر می شو ربارۀدر رسانه ها، خبری ده ایم که وقتی دشنی

یگر و کافران دیان دجهنمیان ) و نه پیروان ا ربارۀد ر قرآن دتر است.  تعبیری که  تاز حیوان پس

» ، «التدع» یِق مفاهیمی چون دریم از اینکه،  مصاذفقهی( بکار رفته متضمن همین معناست. بگ

» چار خطای د دری عرفی و فرهنگی است و برای احراز آنها نبایوام« ... ظلم»  ،«عفت»  ،«اهانت

«زمان پریشی
18
ور و ثغور این مفاهیم و دو به نحو مکانیکی معیارهای امروزین را برای فهم ح دش 

ر جامعه ای با مختصات جوامع و رسوم  دبکار گرفت. هیچ مشخص نیست وران در آن  دیق آنها دمصا

شنه و شمشیر و خونریزی و در آن خشونت ورزی همعنان با دقبیلگِی آن روزگاِر عربستان  که  

، ده بودمشخصا مرتکب جرم و خبطی نش دآن فره، ولو اینکه دشمن بودن جان کسی از قبیلۀ دستان

 دگر« امت» مان  به صورت دو مر اشتدمحلی از اعراب ن در آن هویت شخصی و تفره دزمانه ای که 

«ولتد -ملت» رنی چون دو نشانی از مفاهیم م دنده بودهم آم
19

«آیینیدخو» ، 
20
ر د«  تفکیک قوا» و  

 اق امر توهین آمیزد، مص« اولئک کاالنعام بل هم اضله » تعابیری چون  بکار رفتن،  دیافت نمی ش  آن

اعالمیه جهانی » ه های اخیر، خصوصا در سدهای نیکوی بشر دستاوردبرخی از ه است. دمی ش دادقلم

ر هزار و دبارۀ تحلیل چگونگی مناسبات و روابط رد اخالقِی ما  های اوریدبر  د، نبای«حقوق بشر

و  الت واهانتدیق مفاهیمی چون عدمؤلفه ها و مصا .دو رهزنی کن دسایه افکن سال پیش دچهارص

ون د، بدیگر تغییر یابداز عصری به عصری  دزمان و مکان است و می توان دقویا تخته بن  خشونت

                                                           
16

 moral blindness 

 

:در منبع زیر به بحث گذاشته شده است« کور رنگی اخالقی» به عنوان نمونه، مفهوم   
David McNaughton (1988) Moral Vision: An Introduction to Ethics (Oxford: Blackwell), chapter 13.  
 
17

م کسی که پس از تحقیق و تامل، از دایرۀ اسالم خارج می ه اکرددر مقاله " ارتداد در ترازوی اخالق"، استدالل بر همین اساس،  

نشده ؛ « خطای اخالقی» مرتکب  کرده، در عین حال« خطای معرفتی»  مسلمانان د به نزدهرچن هد،نشود و مسلمانی را فرو می 

و  دنیوی مرتدمجازات  اشته باشیم که دافزون بر این، به خاطر .از پی یافته ها و تامالت خویش روان شده استقانه دصا چرا که

به: د. برای بسط بیشتر این مطلب، نگاه کنیداردقرآنی ن ده، هیچ مستندایرۀ اسالم خارج شدکسی که از   

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/237.pdf     
18

 anachronism 
19

 nation-state 
20

 autonomy 



ر بایستگی و خوبِی جهانشمولداینکه خللی 
21
ر واقع، به تعبیر د .دآی دیدِی اهانت پدالت و  بدع 

  یدوصف ببه « اهانت» اتهصاِف و  وصف خوبی به « التدع» اِف اخالق، می توان از اتهصفیسلوفان 

 دنالت و اهانت می تواندیق مفاهیم عدمؤلفه ها و مصا دسراغ گرفت، هر چنر عموِم سیاقهای اخالقی د

.دناز عصری به عصری تغییر یاب
22

    

یگری دامور  داوندجای خبه  ن به کسانی کهدادشنام دافزون بر این، قرآن به صراحت مسلمانان را از 

یت ایشان با بکار بستن ذیگران و آزار و اد ، همچنین از به سخره گرفتنِ ه استدمنع کر، درا می پرستن

گوشت و انسانهای و « یگرید» س با داز مواجهۀ این متن مقآشکارا  یآیاتچنین . دعناوین و القابی چن

 :ده بر می گیرداشت حرمت ایشان پردو پاس پیرامونی ارِ دپوست و خون

َ َعْدًوا بَِغْیِر ِعْلٍم َكَذلَِك َزیَّنَّا لُِكلِّ » ِ فَیَُسبُّوْا ّللاه ٍة َعَملَهُْم ثُمَّ إِلَى َربِِّهم َوالَ تَُسبُّوْا الَِّذیَن یَْدُعوَن ِمن ُدوِن ّللاه أُمَّ

رْ  «ِجُعهُْم فَیُنَبِّئُهُم بَِما َكانُوْا یَْعَملُونَ مَّ
23

 

پرستند، دشنام ندهید، چرا كه از سر دشمنى و نادانى خداوند را  و كسانى را كه به جاى خداوند مى»

سان عمل هر امتى را در چشمشان آراستیم، سپس بازگشتشان به سوى  دهند، بدین دشنام مى

 «.سازد [ كار و كردارشان آگاه مى ]حقیقت پروردگارشان است و او ایشان را از

ن نَِّساء» ْنهُْم َواَل نَِساء مِّ ن قَْوٍم َعَسى أَن یَُكونُوا َخْیًرا مِّ َعَسى أَن یَُكنَّ  یَا أَیُّهَا الَِّذیَن آَمنُوا اَل یَْسَخْر قَوٌم مِّ

ْنهُنَّ َواَل تَْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َواَل تَنَابَُزوا  یَماِن َوَمن لَّْم یَتُْب فَأُْولَئَِك هُُم َخْیًرا مِّ بِاأْلَْلقَاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلفُُسوُق بَْعَد اإْلِ

«الظَّالُِمونَ 
24

 

اى مؤمنان نباید كه قومى، قوم دیگر را به ریشخند بگیرد، چه بسا اینان از آنان بهتر باشند، و نیز »

جویى  اینان از آنان بهتر باشند، و در میان خویش عیبنباید زنانى زنان دیگر را ]ریشخند كنند[ چه بسا 

مكنید، و یكدیگر را به لقبهاى بد مخوانید پس از ایمان، پرداختن به فسق، بد رسمى است، و هر كس 

 «]از این كار[ بازنگردد، اینانند كه ستمگرانند.

 رِ ده  و از دگشوی که لب به اهانت انمواجهه با کس ر هنگامداز منظر قرآن  یمحال خوبست بپرس

  ؟دادانجام و چه واکنشی  دکر دچه بای ،دان هدات مسلمانان برآمداعتقا استهزاء و تخفیف

و سپس از بهترین آنها  ده که اقوال  گوناگون را می شنونده شدادگانی بشارت دبه بنر برخی از آیات، د

 دله کنندمباحثه و مجایکی به ن اهل کتابعموم ه  که با دبه مسلمانان توصیه ش. همچنین دتبعیت می کنن

 یان و مسیحیان یکی است: دای یهودای مسلمانان و خدکه خ دنماین دو بر این امر تاکی

ُ َوأُْولَئِ »  ْر ِعبَاِدالَِّذیَن یَْستَِمُعوَن اْلقَْوَل فَیَتَّبُِعوَن أَْحَسنَهُ أُْولَئَِك الَِّذیَن هََداهُُم ّللاَّ «اأْلَْلبَابِ َك هُْم أُْولُوا فَبَشِّ
25
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 universal 
22

» نزول آیات،  زمینه و زمانۀ، با عنایت به «قرآن و خشونت» دالعلی بازرگان، قرآن پژوه معاصر، در مقاله نیکوی عب 

به: ده است. نگاه کنیدر قرآن  واکاوی کردرا « خشونت  

http://www.bazargan.com/abdolali/main3.html 
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108انعام، آیه  سوره    
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11سوره حجرات، آیه    
25

17-18آیات سوره زمر،    



شنوند و آنگاه از بهترین آن  [ را مى پس بندگانم را بشارت ده، همان كسانى را كه قول ]نیك و حق» 

  «.كنند، اینانند كه خداوند هدایتشان كرده است و اینانند كه خردمندانند پیروى مى

    
 

أَْحَسُن إاِلَّ الَِّذیَن ظَلَُموا ِمْنهُْم َوقُولُوا آَمنَّا بِالَِّذي أُنِزَل إِلَْینَا َوأُنِزَل َواَل تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي »

«إِلَْیُكْم َوإِلَهُنَا َوإِلَهُُكْم َواِحٌد َونَْحُن لَهُ ُمْسلُِمونَ 
26
  

ویید به آنچه اى كه نیكوتر است، مجادله مكنید، مگر با ستمگران آنان، و بگ و با اهل كتاب جز به شیوه»

و خداى ما و خداى شما یكى است و ما همه  ایم،  ل شده ایمان آوردهبر ما و به آنچه بر شما ناز

 .« فرمانبردار اوییم

مل که  سورۀ ردریم، ذگکه ب با اهل کتاب احسنِ  لۀداز مجا ، به پیامبر ائل بعثت نازل گشتهر اودمزه

گان فاصله دو از گوین د، صبوری پیشه کندمی شنوه ای که در مقابل سخنان تلخ و گزنده که دتوصیه ش

  : ، همین و نه بیشتردبگیر

«َواْصبِْر َعلَى َما یَقُولُوَن َواْهُجْرهُْم هَْجًرا َجِمیاًل »
27

 

 «وری کندشکیبایی کن و از آنان به نیکویی  دو بر آنچه می گوین» 

خطاب قرار  دن ایشان را مورجاهال اگره، دگفته ش «الرحمان دعبا»ر اوصاف در سورۀ فرقان نیز د

  :دهندو جز سالم پاسخی نمی  درنذر می گدکریمانه از آن ، دهند

ْحَمِن الَِّذیَن یَْمُشوَن َعلَى اأْلَْرِض هَْوناً َوإَِذا َخاطَبَهُُم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َساَلماً » «َوِعبَاُد الرَّ
28

 

روند، و چون نادانان ایشان را  فروتنانه راه مى اند كه روى زمین و بندگان خداى رحمان كسانى»

 «.مخاطب سازند، سلیمانه پاسخ دهند

 داوندکسانیکه آیات خ  هنگام مواجهه با هدبه مؤمنان توصیه ش انعام هم  ر سورۀ نساء، همچنین سورۀد

ال  ؛ همین ودانندو روی برگر ده اعراض کنندو از گوین دمجلس را ترک کنن، دمی کننزاء استه را 

 دبه برخور ده، چه رسدهم نش ندبرافروخته ش ن و دمحاجه کر ن ودادپاسخ  به  غیر. حتی توصیه

 فیزیکی و احیانا ضرب و شتم:

ِ یْكفَُر بِهَا َویْستَْهَزأُ بِهَا فاََل تَْقُعُدو» َل َعلَیُكْم فِی اْلِكتَاِب أَْن إَِذا َسِمْعتُْم آیاِت ّللاَّ َحتَّى یُخوُضوا ا َمَعهُْم َوقَْد نَزَّ

ََّم َجِمیًعا َ َجاِمُع اْلُمنَافِقِیَن َواْلَكافِِریَن فِی َجهَن «فِی َحِدیٍث َغیِرِه إِنَُّكْم إًِذا ِمْثلُهُْم إِنَّ ّللاَّ
29
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46سوره عنکبوت، آیه    
27

10سوره مزمل، آیه     
28

  63سوره فرقان، آیه  
29

140سوره نساء، آیه    



ورزند و آنها را به  و در کتاب بر شما نازل کرده است که چون بشنوید که به آیات الهى کفر مى»

منشینید تا به سخن دیگرى جز آن بپردازند، چرا که در این صورت شما نیز گیرند، با آنان  ریشخند مى

.» تفقان و کافران یکجا در جهنم اس[ خداوند گردآورنده منا مانند آنان خواهید بود، ]بدانید که  

  

ا یْنِسینََّك الشَّیطَاُن  »َوإَِذا َرأَیَت الَِّذیَن یُخوُضوَن فِی آیاتِنَا فَأَْعِرْض َعْنهُْم َحتَّى یُخوُضوا فِی َحِدیثٍ  َغیِرِه َوإِمَّ
30

ْكَرى َمَع اْلقَْوِم الظَّالِِمینَ «  فاََل تَْقُعْد بَْعَد الذِّ
 

کنند دیدى از آنان روى بگردان تا به سخنى غیر از آن  و چون کسانى را که در آیات ما کندوکاو مى»

[  به یاد آوردى با قوم ستمکار ]مشرکبپردازند و اگر شیطان تو را به فراموشى انداخت، بعد از آنکه 

 «.منشین

به تعبیر  ،داسالم  خارج شو ایرۀدو یا از  دجمهور فقها، اگر کسی به پیامبر اسالم اهانت کن دبه نز 

ر انتظار اوست. اما، این امر که پاره دام دمجازات اع و دمی شو دادقلم« النبی سابه » و « ده مرت» فقهی 

ی ر آیاتد، همچنین عنایت هده شدرمتن قرآن  گنجاند هدی که متوجه پیامبر بواتهاماتشنام ها و دای از 

ر انتظار د، مجازاتی و قضایی به لحاظ حقوقیاز منظر قرآن، فوق بیانگر این امر است که  نظیر آیات

ر این د نیست. منطق قرآنی ه(دکه کاریکاتور کشی یدر بحث کنونی فرد) هدو اهانت کنن دمرت شخصِ 

ور دافقهای  دن و همنوردو عبور کر ندپیشه کرو شکیبایی  اری و صبوریدخویشتنعبارتست از میان 

 ن:دش

 

 ست اهرمنیدنگینی به  عزیز چنین                     دل که حق رها نکندبه صبر کوش تو ای 

 دبر اثر صبر نوبت ظفر آی                             دیمندوستان قدو دصبر و ظفر هر 

 

 ۀدو تشخیص آن بر عه ددسرای باقی مشخص می گرر د «کافر قرآنی»یِق دمصار واقع، از آنجاییکه د

. چه بسا دمترتب نمی شو قرآنی بر این عنوانِ نیوی و اینجایی داست و بس، آثار و نتایج  داوندخ

علی ایه حال تشخیص  ؛د، چه بسا غیر مسلمانانی که کافر قرآنی نباشندباشنمسلمانانی که کافر قرآنی 

، مالک و «کافر فقهی»نیوی. حال آنکه دو نه است اخروی که امری  است؛ داونده خداین امر بر عه

از . افزون بر این، دو ثغور آن ان دودفقها متکفل تبییِن ح ؛ امری کهداردهای عینی و این جهانی معیار

امری خطا و  مسلمانانات دِن به اعتقادادشنام دن و داز منظر اخالقی، اهانت کر دهر چن قرآن،منظر 

 ه نیست. داهانت کنن دانتظار فرردمجازاتی  ناموجه است، اما از منظر حقوقی،

 دن کاریکارتورهای پیامبر گرامی اسالم، به نزدکشی ، می توان چنین نتیجه گرفت کهدبنابرآنچه آم

از  «ی اهانتدآزا» و « ی بیان دآزا» کثیری از مسلمانان، امری اهانت آمیز است. با تفکیک میان 

و آنرا  دومی را فرو نهادر عین حال د، دفاع کرداخالقی آن  اولی را برگرفت و از رواییِ  د، باییگردیک

 ه،دنشاناباوران دو خیان دیگر اد ات پیروانِ دقاتعر آیۀ محل بحث، اهانتی به ادغیر اخالقی انگاشت. 
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68سوره  انعام، آیه    



، همچنین  «کافر قرآنی»  و« کافر فقهی» با تفکیک میان رفته است.  دبلکه بر اوصاف جهنمیان تاکی

و  ر آیۀ سوره اعرافد «جهنمی» از  دریافت که مراد، می توان قرآن آیات یگرد ن دادنظر قرار  ده م

ست دنسبت به حقیقت را از  گیِ دکه گشو قرآنی است و نه کافر فقهی؛ کسی کافر ،ستدآیاتی از این 

ر مقام مواجهۀ با دقرآنی  همچنین، توصیۀ ه است.دان اخالقی اش فروخفته و مردو وج حساسیت ه وداد

ن، دن و عبور کرداری پیشه کردعبارتست از صبوری و خویشتنه،دکنن ءه و استهزادهندشنام دشخص 

  .قضاییو تعقیب حقوقی و  یت جسمیذنه ضرب و شتم و آزار و ا

  

 

 

 

  


