
 تًسخر از دٕدگاُ كرآن

يسخرُ كردن ه دست اٍداختٌ دٕگران ةِ ٍايْاي يختوف از كتٖن ظَز، جٓك ه غٖرُ پدٕدُ اي ٍاةِ َّجاری 

 است كِ از ٍظر كرآن ه صرع، رفتاري يذيٓم ه ٍكّٖٓدُ صًردُ صدُ است.

ةررسٔ كرار گرفتِ ه ةِ آثار در يلاهِ حاضر رٕضِ ّاي رهأٍ ه اجتًاعٔ إٌ ٍاةِ َّجاري تٓسط ٍگارٍدُ يٓرد 

 ه پٖايدّاي تًسخر دٕگران اصارُ صدُ است كِ إَم ةا ّى آن را از ٍظر ئ گذراٍٖى.

 يراعات حد ه يرز

ةِ ٍظر ئ رسد ةراي ّر چٖزي در جْان، حد ه يرزي است كِ ةرخٔ ّا از آن ةِ خعٓط كريز ٕاد ئ كََد. 

ٖست. اٍسان اگر ةخٓاّد در جَگن ةِ تَْإٔ زٍدگٔ كَد ه اظٓالو كآٍن چٖزي جز ةٖان كََدُ خط كريزّا ٍ

از جايعِ دهر ةاصد ئ تٓاٍد ةسٖاري از إٌ كٓاٌٍٖ را ٍادٕدُ ةگٖرد چَان كِ اظٓالو ةسٖاري از كٓاٌٍٖ كِ در 

صْرّا ةإد رعإت صٓد در رهستاّا يعَا ه يفْٓئ ٍداصتِ ه ةِ تعتٖر ةرخٔ ساهتِ ةِ اٍتفاي يٓضٓعٔ است. 

د ظَز ه فكأّ ه هعٖفِ ّى ةإد حد ه يرزي كإن صد ه ةراي آن كٓأٍَٖ ةِ عَٓان خعٓط كريز دريٓر

ٍگاصت. اهتتِ ةرخٔ از إٌ كٓاٌٍٖ ةِ ظٓرت ٍآٍصتِ هجٓد دارد ه رعإت ئ صٓد ههٔ إٌ در آن اٍدازُ ٍٖست 

 كِ از ٍاَّجاري ّاي اجتًاعٔ ايرهز ةكاّد ه ٕا آن را يْار ه تعدٕن كَد.

 ُ كردن از يَظر كرآنيسخر

سؤال ئًْ كِ در إَجا يعرح است إٌ كِ إٓا اسالم ه كرآن ةراي إٌ يسأهِ ظرح ه ةرٍايِ اي دارد ه إٓا ةِ 

ٍظر اسالم إٌ اعًال ه رفتار ه گفتار كِ در جايعِ ةِ سرعت افزإش ئ ٕاةد ه فراگٖر ئ صٓد اعًال 

 يضرهع ه درستٔ است؟

اري ةِ ٍام استْزا ةِ يعَاي يسخرُ كردن دٕگران سخٌ ةِ يٖان آيدُ است. در إٓات كرآن از ٕم ٍاَّج

سٖدحسٌ يععفٓي در كتاب اهتحلٖق فٔ كوًات اهلرآن ةاتٓجِ ةِ رٕضِ ّزء كِ ةِ يعَاي تحلٖر است ئ 

 (252ص11ٍٕٓسد كِ استْزاء ٕعَٔ اٍسان ةا ّر هسٖوِ اي، دٕگري را تحلٖر كَد هدر ظوب آن ةاصد. )ج



اي اخالكٔ، استْزا را يسخرُ كردُ افراد ٕا ةرخٔ ايٓر داٍستِ اٍد كِ ةٓسٖوِ گفتار ٕا كردار، ياٍَد در كتاب ّ

اصارُ ةا چضى ه دٕگر اعضاي ةدن ةِ كعد تحلٖر ه تٌّٖٓ ةِ دٕگران ظٓرت ئ گٖرد، گأّ ٍٖز ةا اّدافٔ 

حِٖ خٓد ه تضعٖف رهحِٖ دٕگر ياٍَد فراّى كردن زيَِٖ خٓصحاهٔ ه سرهر خٓد ه دٕگران، ٕا تلٕٓت ره

دصًٌ، ٕا ةراي جتران كًتٓد صخعٖت، ارضاي رهحِٖ دٕگر آزاري ه ياٍَد آن اٍجام ئ پذٕرد. )يعراج 

( اهتتِ در يٓاردي ٍٖز از إٌ رهش ةِ ّدف يجازات ه ٕا تَتِٖ ه ٕا ترةٖت فرد ه ٕا 502اهسعادُ، ٍراكٔ ص

رخٔ از يفسران ايري پسَدٕدُ ه يًدهح ئ ةاصد. جايعِ اي استفادُ ئ صٓد كِ در إٌ ظٓرت ةِ ٍظر ة

 (222ص 22)اهفركان ج

إٌ يفْٓم در إٓات كرآٍٔ ةا هاژگان دٕگري چٓن سخرِٕ، ضحم، غًز، هًز ه ًّز ةٖان صدُ است. اهتتِ ةرخٔ 

يٖان سخرِٕ ه استْزا تفاهت ّإٔ كإن صدُ ه گفتِ اٍد كِ استْزا در جإٔ ةِ كار ئ رهد كِ صخط ةدهن 

ٌ كِ كاري اٍجام دّد رٕضخَد ئ صٓد ههٔ سخرِٕ در آن جإٔ است كِ إٌ رٕضخَد ةِ خاظر كاري إ

( ضحم ةِ يعَاي خَدُ، غًز ةِ يعَاي اصارُ ةا چضى 50است كِ صخط اٍجام ئ دّد. )اهفرهق اهوغِٕٓ ص

يسخرُ  ه اةره، ًّز ةِ يعَاي عٖب جٕٓٔ در غٖاب صخط ه هًز ةِ يعَاي عٖب جٕٓٔ در حضٓر صخط ه

كردن هي آيدُ است كِ ًِّ إٌ ّا جَتِ اي از اةعاد استْزا ئ ةاصد. )هسان اهعرب، اهتحلٖق، كضاف 

 (465ص 2زيخضري ج

 آثار ه پٖايدّاي تًسخر

در إٌ جا ئ تٓان از ده يَظر ةِ پٖايدّا ٍگرٕست؛ ٕكٔ آن كِ درةارُ آثار اجتًاعٔ ه رهحٔ ه رهأٍ ه ٕا ةِ 

وِ يجازات يسخرُ كََدگان ةِ عَٓان آثار سخٌ ةگٕٖٓى ه ةٖان دارٕى كِ كرآن چِ زةان دكٖق تر از يسئ

يجازاتٔ ةراي إٌ عًن زصت ه ٍاةَْجار يضخط كردُ است. چَان كِ در ةرخٔ از كتب ةر پإِ آيٓزُ ّاي 

گردٕدُ  كرآٍٔ ه ةٖاٍات اهْٔ ةِ يجازات تًسخركََدگان ةِ عَٓان آثار ه پٖايدّاي استْزا اصارُ صدُ ه ةٖان

است كِ از آثار إٌ عًن در دٍٖا ه آخرت ئ تٓان ةِ حتط اعًال، ارتداد، حسرت در كٖايت ه خٓاري ه ذهت 

 ه عذاب اخرهي اصارُ كرد.



دهم آن كِ از يَظر آثار اجتًاعٔ ه تأثٖرات زٕاٍتار تًسخر ةپردازٕى. در إٌ جا ةِ إٌ ةخش ةٖضتر تٓجِ ئ 

 ثار ه پٖايدّإٔ ةراي إٌ رفتار ٍاةَْجار ةٖان ئ كَد.دّٖى تا درٕاةٖى كِ كرآن چِ آ

از آثار ٍخست إٌ عًن ٍاةَْجار ئ تٓان ةِ يسئوِ دايٌ زدن ةِ اختالفات يٖان كٓم ّا ه گرهُ ّا اصارُ كرد. 

ةِ إٌ يعَا كِ يٓيَان را از ٕم دٕگر دهر ساختِ ه اهفت ه عضق را از إضان ئ راٍد ه يٓجتات عداهت در 

إضان را فراّى ئ آهرد. از إٌ رهست كِ كرآن در سٓرُ حجرات از ايٓري چٓن غٖتت ه تًسخر يٖان 

ةازداصتِ ه از يٓيَان خٓاستِ كِ إٌ صُٖٓ رفتاري را كَار گذاصتِ ه ةِ تًسخر ه غٖتت دٕگران ٍپردازٍد. 

 (11)حجرات إِٓ 

ٍٔ كِ ةِ تًسخر دٕگران ه ةِ هٕژُ دهيٌٖ پٖايدي كِ ئ تٓان ةدان اصارُ كرد يسئوِ ارتداد است. كسا

يٓيَان ئ پردازٍد ةا إٌ رهش دل ّإضان ئ يٖرد ه اٍدك اٍدك از دإرُ إًان خارج ئ صٍٓد. )تٓةِ إِٓ 

 (22تا  22

سٓيٌٖ اثر ه پٖايد تًسخر دٕگران فرايٓصٔ خداهٍد است. ةِ إٌ يعَا كِ يٓجب ئ صٓد تا دل ّا سخت 

 (110ه يٓيَٓن إِٓ  32دل ّا ةٖرهن رهد. )جاثِٖ إِٓ صدُ ه ٕاد خدا ه كٖايت از 

 راّكارّاي رّإٔ از تًسخر

ةراي رّٖدن از إٌ ٍاةَْجار اجتًاعٔ ه اخالكٔ، كرآن دستٓر ئ دّد كِ يٓيَان افراد تًسخر كََدُ را پَد 

از دهستٔ ةا آٍان ( ه 62ه حجر إِٓ  25( ه از ّى ٍضَٖٔ ةا آٍان پرّٖز ًٍإَد. )اٍعام إِٓ 54دَّد )ّٓد إِٓ 

( ه در ظٓرتٔ كِ إٌ كار از سٓي دصًَان خدا ه دٌٕ ظٓرت گٖرد ةِ يلاةوِ 54خٓدداري كََد.)يائدُ إِٓ 

 (35ةِ يثن ّى اكدام كََد.)ّٓد إِٓ 

 استْزاي پسَدٕدُ

استْزا ه تًسخر ّر چَد ةٖضتر ةِ عَٓان ٍاةَْجار ه ظفت ضداخالكٔ ه ٍاپسَد صَاختِ ئ صٓد ايا ةضر 

ٔ از آن ةِ عَٓان اةزاري تَتْٖٔ ه ٕا يجازات ه ٕا اظالح ه ّدإت دٕگران ةْرُ ئ جٕٓد چَان كِ در گاّ



دهران يا إٌ رهش ةِ عَٓان ٕكٔ از رهش ّاي ةازسازي اخالكٔ ه گاُ تَتِٖ ه يجازات گَاّكاران ه افراد 

گاُ ةراي خايٓش كردن آتش  ٍاساهى اجتًاعٔ ه تخرٕب ٍاَّجاري ّا ةْرُ گرفتِ ئ صٓد ه ًّاٍَد آتش كِ

 استفادُ ئ صٓد، إٌ ٍاةَْجار ةراي ٍاةٓدي ٍاةَْجار يٓرد استفادُ كرار ئ گٖرد.

كرآن ٍٖز از ًٌّٖ اسوٓب گاُ ةراي ةازسازي اخالكٔ ه ةازگرداٍدن افراد ةِ يسٖر درست تكايؤ ه ّدإت ةْرُ 

 ( 151ئ گٖرد.)يٌ اساهٖب اهترةِٖ فٔ اهلرآن ص 

ٖضتر در كاهب تًثٖن ه تضتِٖ ةِ كار رفتِ است تا خعاكاران، كافران ه يضركان را ةِ يسٖر رهش كرآن ة

يضركان را ةِ گٓرخرأٍ تضتِٖ ئ كَد كِ از جوٓ صٖر ئ  50درست ةازگرداٍد. چَان كِ در سٓرُ يدثر إِٓ 

ةارةري تضتِٖ ئ كَد گرٕزٍد. ٕا داٍضًَدان ه عاهًأٍ را كِ ةِ كتاب ه داٍش خٓد عًن ًٍٔ كََد ةِ خران 

( ه ٍٖز از عًٓي پٖايتر كِ ةِ كَإِ ةِ عَٓان اةٓهْب )پدر 5كِ كتاب ّإٔ ةر رهي آٍْا ٍْادُ صدُ)جًعِ إِٓ 

( ه از ظداي ةوَد ةِ ظداي 3ه 1آتش دهزخ( ه ٕا از زٍش ةِ حًاهِ اهحعب)ّٖزم آهر دهزخ( )سٓرُ تتت إِٓ 

 (16خراي ٕاد ئ كَد. )هلًان إِٓ 

ن يتكتر ه يغرهر را ةا هحٌ تًسخر گٍِٓ اي خعاب ئ كَد ه ئ فريإد: تٓ ًٍٔ تٓأٍ ةا إٌ گٍِٓ گاُ اٍسا

( ه ٕا ةِ زةان اةراّٖى، ةت 34رفتار زيٌٖ را ةضكافٔ ه ٕا در ةوَدي ةِ كُٓ ّا ّى ًٍٔ رسٔ )اسراء إِٓ 

ةتان را صكستِ است.  پرستان را يسخرُ ئ كَد ه ئ گٕٓد: ةِ حتى إٌ ةت ةزرگ ةٓدُ كِ از حسادت،

( إٌ ًِّ ةراي إٌ است كِ اّن ةاظن ه كفر حق را ةازصَاسَد ه از آن يلام كِ ةراي 23)اٍتٖا إِٓ 

 خٓدساختِ ه ٍضستِ اٍد فرهد إَٓد ه ةِ راُ ّدإت درإَٓد.


