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  1»یگريد« اهانت و  قرآن،
  
  11/11/93سایت جرس، روز شنبه، مورخ:  :نبعم

  
یِ ربارة حمالت اخیر تروریسدم؛ برنامه دشرکت کر» بی بی سی«شبکۀ تلویزیونی »  2صفحه « ۀ  دي پیش در برنامچن

ي دآزا« میان  در مقاله اي نوشتم، بایدر آنجا  گفتم و همان ایام دچنانکه   2.»ي بیاندآزا«و ثغور مقولۀ  دودو ح دپاریس بو
نِ یدحقوقِ بنیا ر زمرة داست و  دیدگ بشر جنهاي گرانسدستاوردي بیان از دآزا 3.دتفکیک کر» ي اهانتدآزا« و » بیان

 میدن، به آدان بوبلکه به صرف انس ،دنرا از او بستانآ ده تا بتواندکسی به انسان اعطا نکر یر انسانها؛ حقوقی کهذتخلف ناپ
. دا فرو نهاومی ردو اولی را برگرفت و  دتفکیک کر» ي اهانتدآزا«و » بیاني دآزا«میان  در عین حال باید. دتعلق می گیر

کرامت ایشان  ن دانسانهاي پیرامونی و انضمامی و برکشی ینِداشت حقوق بنیادر راستاي پاسدي گرفتن و درا ج» یگريد« 
یلیونها ر معنوي مدگرامی اسالم، پ . پیامبردهدن از اموري است  که ایشان را عمیقا آزار می دن، متضمنِ  اجتناب کردگام ز

ریستنِ ة عنایت نگدیدبه  نوي، امري اهانت آمیز است. ر معدن کاریکاتور این پدکشی ،این جماعت دمسلمان است؛ به نز
مل انگاشتن این عبراي اهانت آمیزِهاي اخالقیِ عرفی ایشان، دشهونِ دو لحاظ کر کثیري از مسلمانان فیِرلقی عتر د

. از منظر دپاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک هاي جهان نیز بر همین اساس، این عمل را توهین آمیز خوان. دکفایت می کن
حمالت  دایهمانطور که ب، نیست. دموهن می انگارن انتشار آنچه کثیري آنرا  ي بیان، متضمن رواییِداشت آزادایشان، پاس

 دو آنرا فرو نها دن نیز رقم بطالن کشیدبر اهانت کر دجست، بایبرائت » ینیدگرایی دبنیا« و از  دی را محکوم کرتتروریس
  5.دکر دو سکوالرهاي ستیزه گر را نق 4»اناباروان مهاجمدخ« و کنش هاي 

و  داردلی ندارم که باپتیست است و به لحاظ االهیاتی با آموزه هاي کلیساي کاتولیک همدوست کشیش مسیحی اي د
ي دبه لحاظ االهیاتی با پاپ فرانسیس اختالف نظر ج دم که هر چنداخیرا از او شنییک است. دبه کلیساي انگلیکان نز

ه این خالف کسانی ک ل است و بردکامال هم »وداب شارلی« عمل نشریۀ نِداو مبنی بر توهین آمیز بو ، اما با این سخندارد
است پاپ فرانسیس با  دمعتق ،هدکر دادع تلویحی از تروریست ها  قلمفادي بیان و دآزا سخنان پاپ را متضمن نقضِ

عنایت  دي بیان. افزون بر این،  بایدن نقض کرامت انسانی انگاشته، نه با آزامضآنرا مت ه ودي اهانت مخالفت کردآزا
، به و نه جهانشمول. وقتی  عقالي قوم و گروهی 6»وابسته به سیاق«یق اهانت، امري فرهنگی است و دمصا ایرةدشت که اد

                                                             
میمانه العلی بازرگان، صد، خصوصا قرآن پژوه محترم، عباشتندذگر میان درا با من  دو مالحظات عالمانۀ خو دندو ویراست این مقاله را خواندوستان و عزیزانی که د از  .1

  سپاسگزارم. 
2. https:/www.youtube.com/watch?v=KE-rcD1Yrg4 

  :در لینک زیر "ديآنچه بر نفس خویش نپسن "به مقاله  دنگاه کنی .  3
h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/384.pdf 
4. militant atheists 

یدن به مواجه شده و براي  رس» خداناباوري مهاجم« و » ادگرایی دینینیب«تاکید می کند که جهان کنونی توامان با خطر در کتاب خواندنی ذیل، کارن آرمسترانگ، . 5
  زندگیِ انسانی مسالمت آمیز و اخالقی، باید هر دو را نقد کرد واز آنها فاصله گرفت:

 Karen  Armstrong (2009) The Case for God ( Canada: Vintage Canada), chapter 12.    
6. Context-dependent 
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آنرا  دبای، دارندباور ن»  توهین« و » نزط« فکیک میان ر این باب به تدو  دنمی کن دادامري را توهین آمیز قلم  نحو اغلبی
یگر داز سیاقی و فرهنگی به سیاق و فرهنگی  دامر توهین آمیز علی االصول می توان ؛دادي انگاشت و مطمح نظر قرار دج

این جماعت  که د، اما، این امر مانع از این نمی شودعوت کردفراخ  احراز هاضمۀ مسلمانان را به جامعۀ د. البته بایدتغییر یاب
مسلمانان ( اعم از اهل  این امر که قاطبۀ  .دکنن دادرا به نحو اغلبی و اکثري ناروا و موهن قلم ي، رفتار و کنشیدمیلیار 1,5

 «ان اخالق، ، امري است که به تعبیر فیلسوفدپیامبر هیچ بر سر مهر نیستن ن چهرةدکشی سنت و شیعیان) با به تصویر 
ز ا اخالقی ما در این باب، به حساب آید و لحاظ شود، فارغ از اینکه اوري  در د  دبای است و 1»اخالقا مربوط خصوصیت

یدن هنگامیکه این جماعت با  به تصویر کش. بنگریم یا یک مسیحی و یا یک خداناباورماجرا منظر یک مسلمان به این 
می  دهبر آزرتصویر پیام شدن تخفیف آمیزِ هدکشیان از روشن است که تا چه میزهمدالنۀ  پیامبر اسالم موافق نیستند، 

   2.دو می رنجن دشون
سؤال  اناباوران از مندیگر و خدات پیروان داهانت قرآن به معتقچرایی  ربارة د»  بی بی سی« ر آن برنامۀ تلویزیون د

  :دش داستشها اعراف و به این آیۀ سورة دش
ا یبصرُونَ بِها ولَهم آذَانٌ الَّ یسمعونَ بِه ولَقَد ذَرأْنَا لجهنَّم کَثیرًا منَ الْجِنِّ واإلِنسِ لَهم قُلُوب الَّ یفْقَهونَ بِها ولَهم أَعینٌ الَّ«

 کلَـئلُونَأُوالْغَاف مه کلَـئأَضَلُّ أُو ملْ هامِ ب3»کَاألَنْع  
دگانى یابند، و دی) دلهایى دارند که با آن در نمى ایم (چرا کهو به راستى بسیارى از جن و انس را براى دوزخ آفریده«

، اینانند که ترندایانند، بلکه گمراهشنوند، اینان همچون چارپبینند، و گوشهایى دارند که با آن نمى دارند که با آن نمى
  4»غافلند.

وشتار این ن امۀدر ادم. ده بودیدسیاق آیه را ن اشتم، خصوصا که دنن دادهن کافی براي پاسخ  ذو حضور آن زمان مجال 
تبیین رآن قیگر از آیات دبه برخی  دن مضامین این آیه و استشهادادنظر قرار  دفوق را با م ش از آیۀتلقی خوی می کوشم

  کنم. 
همچنین اییان و دیان، بودمسیحیان، یهویان، اعم از دیگر ادات دربارة  اعتقادموضع  ذر مقام اتخاداوال آیه فوق 

باطن کژ و  و و گوششان کور و کر استسخن رفته، کسانی که چشم » جهنمیان« ربارة در آن داناباوران نیست، بلکه دخ
ت قرآن از آیا ریگدر برخی دهمین معنا ه است. دو ضمیرشان تیره و تار ش دنیستنه دو نسبت به حقیقت گشو دارندژي وک

   ه:داشته شذگنیز به بحث 

                                                             
1. morally relevant feature 

را ساخت، چهرة پیامبر را به تصویر نکشید.همچنین، در فیلمی که مجید مجیدي » محمد رسول اهللا« یا  » رسالت« د در دهۀ هفتاد میالدي فیلم هنگامیکه مصطفی عقا . 2
ه سینمایی ایران در سه دهۀ اخیر است و ساختن آن  پنج سال زمان برده، چهر ةاکران می شود، فیلمی که پرهزینه ترین پروژدرباره زندگی پیامبر اسالم ساخته و به زودي 

ر ابراز نگرانی ه شدن چهرة پیامبپیامبر اسالم نشان داده نشده است. در اخبار آمده بود که در حین ساخته شدن این فیلم، برخی از مقامهاي دینی االزهر از به تصویر کشید
  گفته بودند که بنا ندارند پیامبر را به تصویر بکشند.     کرده بودند؛ دست اندرکاران فیلم

   179سوره اعراف، آیه  . 3
  قرآن به قلم بهاء الدین خرمشاهی، قرآن پژوه معاصر برگرفته شده است  ۀدراین مقاله از ترجمتمام ترجمه هاي آیات .  4



٣ 
 

هم أَبصارِبِهم وعلَى سمعهِم وعلَى إِنَّ الَّذینَ کَفَرُواْ سواء علَیهِم أَأَنذَرتَهم أَم لَم تُنذرهم الَ یؤْمنُونَ. خَتَم اللّه علَى قُلُو«
یمعظ ذَابع ملَهةٌ وشَاو1» غ  

 آورند.راى کافران یکسان است چه هشدارشان بدهى چه هشدارشان ندهى، ایمان نمىب«

 .»] دارندعذابى بزرگ [در پیش اى است وت، و بر دیدگانشان پردهخداوند بر دلها و بر گوشهایشان مهر نهاده اس

  
أَم تَحسب أَنَّ أَکْثَرَهم یسمعونَ أَو یعقلُونَ إِنْ هم إِالَّ کَاألَنْعامِ بلْ هم . إِلَهه هواه أَفَأَنت تَکُونُ علَیه وکیالأَرأَیت منِ اتَّخَذَ «

  2»أَضَلُّ سبِیال
ى که کن؟یا گمان مىاى، آیا تو نگهبان او هستىآیا آن کس را که هواى نفسش را خداى خود گرفته بود، ندیده «

  ».ترندکنند، آنان جز همانند چارپایان نیستند، بلکه ایشان گمراهبیشترینه آنان گوش شنوا دارند یا تعقل مى
 يدوجو به لحاظانسته، در آنرا ندو ق هدنبروافی  بهرة یشسمع و بصر و قلب خو کافران از موهبت از منظر قرآن، چون

اي خوش قرار دهواي نفس را اله و مقتکه  دکافران کسانی ان جهنمیان و. ده اندا کردتنزل پیبه مرتبت پایین تر از چارپایان 
قیقت ي حا پاي روده و عالماعامده شدکشی یشانچشمهاقلبها و ه اي بر دپرجماعتی که ، ده و از آن  تبعیت می کننداد
 ن مال یتیمداز خور فی المثلو  دوقعی نمی نهن دان خوداي وجده و به ندبینشان کور شن باط چشمِ ، کسانی کهداشته انذگ

  :دخم به ابرو نمی آورن
  3»أَرأَیت الَّذي یکَذِّب بِالدینِ. فَذَلک الَّذي یدع الْیتیم. ولَا یحض علَى طَعامِ الْمسکینِ«
ینوا، . و بر اطعام بد. این همان کسی است که یتیم را می راندجزا را انکار می کنه اي کسی را که روز دآیا مالحظه کر«

  ».دترغیب نمی کن
فقهی  است و غیر  . نه هر که کافردتفکیک کر» کفر قرآنی« و » کفر فقهی« میان  دبراي فهم بهتر منطق قرآن، بایثانیا، 

ی و به نتایج ددقانه از پی حقیقت روان گردانه و صادکه اگر کسی مج مسلمان، لزوما کافر قرآنی است و جهنمی؛
را زیر پا  دان خوداست که وجکسی کافر قرآنی  ، بلکه د، کافر قرآنی نیست و جهنمی محسوب نمی شودیگربرسد

یان حساسیت هاي اخالقی و معنوي اش بالمره از م ؛ کسی که ددگر نعنان گسیخته روا انیِو از پی مشتهیات نفس دارذبگ
 :ددر قرآن بی وجه می گردیل ذر غیر اینصورت  آیاتی نظیر آیات د؛ بر بسته رخت 

»تبا اکْتَسا مهلَیعو تبا کَسا ما لَههعسا إِالَّ ونَفْس اللّه کَلِّف4»الَ ی  
ند به بدى ککند، هرکس هر چه نیکى کند به سود او و هرچه کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمىخداوند هیچ«

  ».زیان اوست
  5»أَن لَّیس للْإِنسانِ إِلَّا ما سعىو« 

                                                             
  6 -7سوره بقره، آیات .  1
  43 -44سوره فرقان، آیات  . 2

  1-3ون، آیات سوره ماع.  3
   286سوره بقره، آیه .  4
  39سوره نجم، آیۀ .  5
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  ».و اینکه براى انسان هیچ چیز نیست مگر آنچه کوشیده است«
یف تکل داونده که خدتصریح ش اول ر آیۀداوست؛ همچنین  دو جه د، محصول تالش و جدست می آوردآنچه انسان ب

لول دهنی است. مذنی و در این آیه، اعم از طاقت بدکه  مفهوم طاقت  دبرخی از مفسران گفته ان .دفوق طاقت نمی کن
کافر «ل ر عین حادو  دار نباشدیند، د، مسیحی نباشدمسلمان نباش داین سخن این است که کسی  علی االصول می توان

 1»رنگی اخالقیروک«به تعبیر فیلسوفان اخالق،   به روایت قرآن، کسی است که» کافر«و » جهنمی«. دبه حساب نیای » قرآنی
و مکشوف بر ا و به رغم اینکه حقیقتی دهدانش پاسخ نمی داي وجدو  حساسیت هاي اخالقی  اش از بین رفته و به ن  دارد
و حتی  دري برسیگده به حقیقت، ولو اینکه به نتایج دگشو دغه مندغدر غیر اینصورت، انسان د، دان اعتنا نمی کنده، بدش

   2لزوما کافر قرآنی نیست. ،دیان خارج شودا ایرةداز 
  عبیري است که ل تدبراي جهنمیان، کم و بیش معا  »و پایین تر از آن ارپایانچ«ر می یابم، به کار بستن تعبیر دچنانکه 

جنسی  ةدو یا از پسرکان نابالغ سوء استفا درا شکنجه می کن دخو دکسی که فی المثل فرزن ربارةدر زبان عرفی دامروزه 
چنین  ةرباردر رسانه ها، خبري ده ایم که وقتی د. بارها شنید، بکار می رو دویا انسان بی گناهی را سر می بر دمی کن

هنمیان ( و نه ج ربارةد ر قرآن دتر است.  تعبیري که  تي از حیوان پسدچنین فر د، گفته می شودکسانی منتشر می شو
، »التدع« چون  یقِ مفاهیمیدریم از اینکه،  مصاذیگر و کافران فقهی) بکار رفته متضمن همین معناست. بگدیان دپیروان ا

و به  دش 3»زمان پریشی« چار خطاي د دري عرفی و فرهنگی است و براي احراز آنها نبایوام» ... ظلم«  ،»عفت«  ،»اهانت« 
چ بکار گرفت. هیوران در آن  دیق آنها دور و ثغور این مفاهیم و مصادنحو مکانیکی معیارهاي امروزین را براي فهم ح

نان ر آن خشونت ورزي همعدر جامعه اي با مختصات جوامع و رسوم  قبیلگیِ آن روزگارِ عربستان  که  دمشخص نیست 
و خبطی  مشخصا مرتکب جرم دآن فره، ولو اینکه دشمن بوداز قبیلۀ  ن جان کسیدشنه و شمشیر و خونریزي و ستاندبا 
ه دهم آم دگر» امت« مان  به صورت دو مر اشتدمحلی از اعراب ن در آن هویت شخصی و تفرّدزمانه اي که ، ده بودنش
 بکار رفتن،  دیافت نمی ش  ر آند»  تفکیک قوا« و  5»آیینیدخو« ، 4»ولتد -ملت« رنی چون دو نشانی از مفاهیم م دندبو

نیکوي  هايدستاوردبرخی از ه است. دمی ش دادقلم اق امر توهین آمیزد، مص» اولئک کاالنعام بل هم اضلّ« تعابیري چون 
 بارة تحلیل چگونگیرد اخالقیِ ما  هاي اوريدبر  د، نبای»اعالمیه جهانی حقوق بشر« ه هاي اخیر، خصوصا در سدبشر 

الت دیق مفاهیمی چون عدمؤلفه ها و مصا .دو رهزنی کن دسایه افکن سال پیش در هزار و چهارصدمناسبات و روابط 
ینکه خللی ون اد، بدیگر تغییر یابداز عصري به عصري  دزمان و مکان است و می توان دقویا تخته بن  و خشونت واهانت

                                                             
1. 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.  

 هد،نم کسی که پس از تحقیق و تامل، از دایرة اسالم خارج می شود و مسلمانی را فرو می ه ا، استدالل کرد"ارتداد در ترازوي اخالق "در مقاله بر همین اساس،  . 2
فزون بر او تامالت خویش روان شده است. از پی یافته هاقانه دصا نشده ؛ چرا که» خطاي اخالقی« مرتکب  کرده، در عین حال» خطاي معرفتی«  د به نزد مسلمانانهرچن

  به: د. براي بسط بیشتر این مطلب، نگاه کنیداردقرآنی ن ده، هیچ مستندایرة اسالم خارج شدو کسی که از  دنیوي مرتدمجازات  اشته باشیم که داین، به خاطر 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/237.pdf     
3. anachronism 

4. nation-state 

5. autonomy 
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ف ااخالق، می توان از اتّصر واقع، به تعبیر فیسلوفان د .دآی دیديِ اهانت پدالت و  بدع 1ر بایستگی و خوبیِ جهانشمولد
ها  مؤلفه دسراغ گرفت، هر چنر عمومِ سیاقهاي اخالقی د  يدوصف ببه » اهانت« اتّصاف و  وصف خوبی به » التدع« 

     2.دناز عصري به عصري تغییر یاب دنالت و اهانت می تواندیق مفاهیم عدو مصا
، دنیگري را می پرستدامور  داوندجاي خبه  ن به کسانی کهدادشنام دافزون بر این، قرآن به صراحت مسلمانان را از 

 یآیاتچنین . دیت ایشان با بکار بستن عناوین و القابی چنذیگران و آزار و اد ، همچنین از به سخره گرفتنِه استدمنع کر
یشان اشت حرمت ادو پاس ارِ پیرامونیدگوشت و پوست و خونانسانهاي و » یگريد« س با داز مواجهۀ این متن مقآشکارا 

  :ده بر می گیردپر
رْجِعهم فَینَبئُهم مأُمۀٍ عملَهم ثُم إِلَى ربهِم والَ تَسبواْ الَّذینَ یدعونَ من دونِ اللّه فَیسبواْ اللّه عدوا بِغَیرِ علْمٍ کَذَلک زینَّا لکُلِّ «

  3»بِما کَانُواْ یعملُونَ
ند، دهپرستند، دشنام ندهید، چرا که از سر دشمنى و نادانى خداوند را دشنام مىو کسانى را که به جاى خداوند مى«

] از [حقیقت اسان عمل هر امتى را در چشمشان آراستیم، سپس بازگشتشان به سوى پروردگارشان است و او ایشان ربدین
  ».سازدکار و کردارشان آگاه مى

زُوا عسى أَن یکُنَّ خَیرًا منْهنَّ ولَا تَلْم یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لَا یسخَرْ قَوم من قَومٍ عسى أَن یکُونُوا خَیرًا منْهم ولَا نساء من نِّساء«
  4»الْأَلْقَابِ بِئْس االسم الْفُسوقُ بعد الْإِیمانِ ومن لَّم یتُب فَأُولَئک هم الظَّالمونَأَنفُسکُم ولَا تَنَابزُوا بِ

اى مؤمنان نباید که قومى، قوم دیگر را به ریشخند بگیرد، چه بسا اینان از آنان بهتر باشند، و نیز نباید زنانى زنان دیگر «
د مخوانید جویى مکنید، و یکدیگر را به لقبهاى باینان از آنان بهتر باشند، و در میان خویش عیبرا [ریشخند کنند] چه بسا 

  »پس از ایمان، پرداختن به فسق، بد رسمى است، و هر کس [از این کار] بازنگردد، اینانند که ستمگرانند.
 یفاستهزاء و تخف رِده  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
می  و سپس از بهترین آنها تبعیت ده که اقوال  گوناگون را می شنونده شدادگانی بشارت دبه بنر برخی از آیات، د
که  دنماین داکیو بر این امر ت دله کنندمباحثه و مجایکی به ن اهل کتابعموم ه  که با دبه مسلمانان توصیه ش. همچنین دکنن
  یان و مسیحیان یکی است: داي یهوداي مسلمانان و خدخ

 »لَئأُوو اللَّه ماهدینَ هالَّذ کلَئأُو نَهسونَ أَحتَّبِعلَ فَیونَ الْقَوعتَمسینَ یالَّذادبشِّرْ علُوا فَبأُو مه ابِک5»الْأَلْب  
کنند، شنوند و آنگاه از بهترین آن پیروى مى] را مىپس بندگانم را بشارت ده، همان کسانى را که قول [نیک و حق« 

  ».اینانند که خداوند هدایتشان کرده است و اینانند که خردمندانند

                                                             
1. universal 

. نگاه ه استدر قرآن  واکاوي کردرا » خشونت« نزول آیات،  زمینه و زمانۀ، با عنایت به »قرآن و خشونت« دالعلی بازرگان، قرآن پژوه معاصر، در مقاله نیکوي عب.  2
  به: دکنی

http://www.bazargan.com/abdolali/main3.html 
  108انعام، آیه  سوره  3.
  11سوره حجرات، آیه   4.
  17-18سوره زمر، آیات .  5
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» یی هتَابِ إِلَّا بِالَّتلَ الْکلُوا أَهادلَا تُجونَا وإِلَهو کُمأُنزِلَ إِلَینَا وي أُنزِلَ إِلَینَّا بِالَّذقُولُوا آمو منْهوا مینَ ظَلَمنُ إِلَّا الَّذسإِأَح کُملَه

   1»واحد ونَحنُ لَه مسلمونَ
بر ما و به آنچه  بگویید به آنچهاى که نیکوتر است، مجادله مکنید، مگر با ستمگران آنان، و و با اهل کتاب جز به شیوه«

 .»و خداى ما و خداى شما یکى است و ما همه فرمانبردار اوییم ایم، ل شده ایمان آوردهبر شما ناز

ر ده که د، به پیامبر توصیه شائل بعثت نازل گشتهر اودمزّمل که  سورة ردریم، ذگکه ب با اهل کتاب احسنِ لۀداز مجا
    : یشتر، همین و نه بدگان فاصله بگیردو از گوین د، صبوري پیشه کندمی شنوه اي که دمقابل سخنان تلخ و گزن

  2»واصبِرْ علَى ما یقُولُونَ واهجرْهم هجرًا جمیلًا«
  »وري کندشکیبایی کن و از آنان به نیکویی  دو بر آنچه می گوین« 
ن کریمانه از آ، دهندخطاب قرار  دن ایشان را مورجاهال اگره، دگفته ش »الرحمان دعبا«ر اوصاف در سورة فرقان نیز د

   :دهندو جز سالم پاسخی نمی  درنذر می گد
  3»وعباد الرَّحمنِ الَّذینَ یمشُونَ علَى الْأَرضِ هوناً وإِذَا خَاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سلَاماً«
روند، و چون نادانان ایشان را مخاطب سازند، سلیمانه فروتنانه راه مى اند که روى زمینو بندگان خداى رحمان کسانى«

  ».پاسخ دهند
می زاء استه را  داوندکسانیکه آیات خ  هنگام مواجهه با هدبه مؤمنان توصیه ش انعام هم  ر سورة نساء، همچنین سورةد
 ن ودادخ پاس به  ال غیر. حتی توصیه ؛ همین ودانندو روي برگر ده اعراض کنندو از گوین دمجلس را ترك کنن، دکنن

  فیزیکی و احیانا ضرب و شتم: دبه برخور ده، چه رسدهم نش ندبرافروخته ش ن و دمحاجه کر
وا فی حدیث حتَّى یخُوضُا معهم وقَد نَزَّلَ علَیکُم فی الْکتَابِ أَنْ إِذَا سمعتُم آیات اللَّه یکْفَرُ بِها ویستَهزَأُ بِها فَلَا تَقْعدو«

  4»غَیرِه إِنَّکُم إِذًا مثْلُهم إِنَّ اللَّه جامع الْمنَافقینَ والْکَافرِینَ فی جهنَّم جمیعا
 

گیرند، با ورزند و آنها را به ریشخند مىو 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 مانند آنان خواهید بود، [بدانید کهآنان 

  .»تفقان و کافران یکجا در جهنم اسخداوند گردآورنده منا
» یثدی حتَّى یخُوضُوا فح منْهع رِضنَا فَأَعی آیاتینَ یخُوضُونَ فالَّذ أَیتإِذَا رالشَّیطَانُ فَلَا تَقْو ینَّکا ینْسإِمو غَیرِه دعب دع

 5»الذِّکْرَى مع الْقَومِ الظَّالمینَ

  
                                                             

  46سوره عنکبوت، آیه .  1
   10سوره مزمل، آیه  . 2

   63سوره فرقان، آیه .  3
  140سوره نساء، آیه .  4
  68سوره  انعام، آیه .  5
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کنند دیدى از آنان روى بگردان تا به سخنى غیر از آن بپردازند و اگر و چون کسانى را که در آیات ما کندوکاو مى«
  ».] منشینه یاد آوردى با قوم ستمکار [مشركشیطان تو را به فراموشى انداخت، بعد از آنکه ب

« و » دمرت «به تعبیر فقهی  ،داسالم  خارج شو ایرةدو یا از  دجمهور فقها، اگر کسی به پیامبر اسالم اهانت کن دبه نز 
ی که متوجه شنام ها و اتهاماتدر انتظار اوست. اما، این امر که پاره اي از دام دمجازات اع و دمی شو دادقلم» النبی ساب

ز منظر قرآن، افوق بیانگر این امر است که  ی نظیر آیاتر آیاتد، همچنین عنایت هده شدرمتن قرآن  گنجاند هدپیامبر بو
 ه)دور کشیکه کاریکات يدر بحث کنونی فرد( هدو اهانت کنن دمرت ر انتظار شخصِد، مجازاتی و قضایی به لحاظ حقوقی

 دن و همنوردو عبور کر ندپیشه کرو شکیبایی  اري و صبوريدخویشتنعبارتست از ر این میان د نیست. منطق قرآنی
  ن:دور شدافقهاي 

  ست اهرمنیدنگینی به  زـــزیــع نـــچنی    دل که حق رها نکندبه صبر کوش تو اي 
  آید ظـفر نــــوبـــت صبــــر اثـــر بـــر         دیمندان قـوستدو در ــر هـــر و ظفــصب

  
است و  داوندخ ةدو تشخیص آن بر عه ددسراي باقی مشخص می گرر د »کافر قرآنی«یقِ دمصار واقع، از آنجاییکه د

، چه بسا د. چه بسا مسلمانانی که کافر قرآنی باشندمترتب نمی شو قرآنی بر این عنوانِنیوي و اینجایی دبس، آثار و نتایج 
و نه ت اساخروي که امري  است؛ داونده خدعلی اي حال تشخیص این امر بر عه ؛دغیر مسلمانانی که کافر قرآنی نباشن

و ثغور آن  دودفقها متکفل تبیینِ ح ؛ امري کهداردهاي عینی و این جهانی ، مالك و معیار»کافر فقهی«نیوي. حال آنکه د
 امري خطا و مسلمانانات دنِ به اعتقادادشنام دن و داز منظر اخالقی، اهانت کر دهر چن از منظر قرآن،. افزون بر این، دان

  ه نیست. داهانت کنن دانتظار فرردمجازاتی  ناموجه است، اما از منظر حقوقی،
کثیري از مسلمانان،  دن کاریکارتورهاي پیامبر گرامی اسالم، به نزدکشی ، می توان چنین نتیجه گرفت کهدبنابرآنچه آم

 یِاولی را برگرفت و از روای د، باییگرداز یک »ي اهانتدآزا« و » ي بیان دآزا« امري اهانت آمیز است. با تفکیک میان 
ات داقتعر آیۀ محل بحث، اهانتی به ادو آنرا غیر اخالقی انگاشت.  دومی را فرو نهادر عین حال د، دفاع کرداخالقی آن 

کافر «  و» افر فقهیک« با تفکیک میان رفته است.  دبلکه بر اوصاف جهنمیان تاکی ه،دنشاناباوران دو خیان دیگر اد پیروانِ
و  ر آیۀ سوره اعرافد »جهنمی« از  دریافت که مراد، می توان قرآن آیات یگرد ن دادنظر قرار  د، همچنین م »قرآنی

 حساسیت ه وداد ستدنسبت به حقیقت را از  گیِدقرآنی است و نه کافر فقهی؛ کسی که گشو کافر ،ستدآیاتی از این 
 ءه و استهزادهندشنام در مقام مواجهۀ با شخص دقرآنی  همچنین، توصیۀ ه است.داخالقی اش فروخفته و مران دو وج

تعقیب  و یت جسمیذن، نه ضرب و شتم و آزار و ادن و عبور کرداري پیشه کردعبارتست از صبوري و خویشتنه،دکنن
   .قضاییحقوقی و 


