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 قرآنمنظر  از استهزاء استهزاء گرانشیوه های مقابله با 
 

 

 دکتر جعفر تابان

 میناگرمهدی 

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی اراک

 گرایش علوم قرآن و حدیث،ات و معارف اسالمیرشته الهیّ

 

 

 چکیده:                                                                                                              

از منظر  شیوه های مقابله با استهزاء استهزاءکنندگانهدف کلّی و اساسی در این تحقیق، بررسی        

را بررسی و ه های مقابله با استهزاء استهزاءکنندگان را قرآن کریم است. بدین معنی که محّقق سعی دارد

گیری از احادیث به روش معرفی کند. بدیهی است که اهداف آمده، در پرتو آیات وحیانی و با بهره

گیرد. در پی پژوهشهای بعمل آمده در آیات ای مورد بررسی قرار میتحلیلی و فن کتابخانه -توصیفی

شیوه هایی دهد مّدنظر قرار می ،مقابله با استهزاءآنچه را قرآن بعنوان  نورانی قرآن کریم، مشخص گردید

را که در ناحیه مؤمنان وارده بر  استهزاءگردد و در عین حال همه موارد که به صورت کلّی بیان می دارد

مشخص ، مانع اثر استهزاء  می شودآیات نورانی قرآن، آنچه را گیرد. شود در برمیمل او وارد میفکر و ع

الزم به ذکر است، در تمامی مراحل سعی گردیده، در معرفی  کرده و و به شکل مبسوط تبیین می کند.

، رکن بودن آیات و برگرفتن مطالب و یافته ها برحول محور آیات مربوطه شیوه های مقابله با استهزاء

 لِحاظ شود. 

   لعبو، ه،  لضخک،  هزء:  گان کلیدیژوا

 

 مقدمه 

یا الاقل مصون ماندن از آثار استهزاء که آدمی را ناتوان و سست می کنند و همچون مانعی برای به کمال رسیدن او می برای حذر و 

گردد و در مواقعی سبب محزون شدن و گاه دلشکستگی اش می گردد؛ راههای مقابله و مواجهه ای را بشناسیم تا با بکار بستن آنها 

آنچه که مؤمنان دین خدا را تهدید می کند در امان باشیم. کما اینکه، این شیوه ها در آیات از صدمات ناشی از تمسخر معاندان و 

شود و به آن اشاراتی دارد که در مباحث پیش رو خواهد آمد. بدیهی است که هر یک از شیوه ها و نورانی قرآن در مواردی آورده می

استهزاء شده و کننده است که با تشخیص صحیح این شیوه ها شدنی منش های مقابله، منطبق بر شرایط زمانی و مکانی حاکم بر 

است. به همین دلیل است که قرآن با بیان موجز و معجز خود شیوه هایی را ذکر می کند که هریک به نوبه خود کارساز و ثمربخش 

روشهای  و مقابله به مثل،شیوه هاصبر و تنائی،ترک دوستی، ترک همنشینی،و درعین حال منطبق برشرایط واقعی خویش اند؛بی اع
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مقابله به مثل اند که قرآن بر آنها امعان نظر داشته و کسانی را که بخاطر باور راستین و عمیق شان، آماج حمالت قهرآمیز 

وجود استهزاءگران واقع شده اند، در بکار بستن این شیوه ها توصیه و سفارش می کند. گرچه بدالیل ذکر شده چهار شیوه اولیه با 

تفاوت های ظاهری ،همگی یک معنی را دنبال کرده و آن اِعراض از استهزاءگران است ولی شیوه پنجم در شکلی کامالً متفاوت و 

 سوء استهزاءگران را بی پاسخ نمی گذارد. متمایز به مقابله رو در رو با فاسقان تمسخرگر امرکرده و عمل

بودن این موضوع، در شکل تقابل و مواجه شدن با آن است. پُرواضح است که همگی این عوامل ، خود نشانگر تنوع و متفاوت 

پرداختن به شناختن زمینه ها در ابتدای این بحث، کمک شایانی به بررسی بهتر پدیده آرزوکرده و هدف موضوع تحت بررسی را 

است، جلوگیری کرده و در نتیجه خواننده تبیین، و از اختالط آن با دیگر موضوعها و تشتت مفاهیم، که آفت هر پژوهش و تحقیقی 

آوری محقق با استفاده از منابع و کتب مرجع و معتبر، اطالعات را جمع سازد.را سهل تر با مقصود نگارنده و کل بحث، قرین می

و این کرده و پردازش نموده است. گرچه تاکنون تاکنون تحقیق یاکتاب مستقل با این عنوان خاص به نگارش در نیامده است 

موضوع، جز در تفاسیر قرآن کریم که به صورت پراکنده در ذیل آیات بحث شده، در جایی دیگر به صورت مدوّن مشاهده نگردیده 

راههای مقابله با استهزاء اهل حقّ است.بنابراین با این توصیفات تحقیق موجود در صدد پاسخ گویی به این سؤال اساسی است که؛ 

 ؟در قرآن کدامند 

   اول : بی اعتنایی                                                                                                   مبحث 

ابتدائی ترین و بدیهی ترین روش مقابله با استهزاء و شیوه برخورد با آن بی اعتنایی و  عدم مواجهه و با آن است. نکته ای که در اااا

ه ، وجود دارد پارادوکس و نوعی تناقض نهفته در آن است، چرا که هر مقابله و واجهه ای، نوعی برخورد را می طلبد این شیوه مقابل

که در اینجا عدم برخورد به منظور ایجاد روش مقابله پیشنهاد شده است، که نشانگر این واقعیت ظریف و در عین حال آموزنده و 

عزلی، لزوماً رودررویی با آن معضل نیست، بلکه گاهی مواقع به حسب موقعیت باید شیوه ای فکورانه است، که الزوه برخورد با هر م

 را خود دین که را کسانى و» بر آن تصریح ورزیده است؛   07روی گرداننده داشت، همانگونه که خداوند در سوره مبارکه انعام آیه 

پرداختن به بازی در  ذَرِ( کسانی که بهرها کردن )1*... « کن رها است، فریفته را آنان دنیا زندگى و گرفتند سرگرمى و بازى به

 بر)»)لعبا( از )لعب(    .دینَهُمْ لَعِبًا َو لَهْواً (روی کرده اند دال بر بی اعتنایی توصیه شده از سوی خدا در آیه مذکور استدینشان)

ش، 1701)قرشی، «شد جارى دهانش آب یعنى «لعبا یلعب لعب» است دهان آب بمعنى لعاب از آن اصل بازى،( کتف و فلس وزن

در مشابه آن )لعاب( به معنی عسل زنبور آورده  .(551، ص2ق، ج1111)فیومی، که البته این آب دهان را فیومی.(191ص ،6ج

 ،2ش، ج1705)طریحی، «عملی میداند که هیچ نفع وسودی در آن پیدا نمی شود»است، که طریحی در مجمع البحرین آن را 

 نشده قصد آن در صحیحى مقصد که است فعلى» همین نظر را با بیان دیگری راغب از نگاه بی هدف بودن می داند؛  . (166ص

امّا مصطفوی اصل آن را واژه ای سریانی دانسته و با بیانی شیوا ارتباط معنایی لعب با استهزاء  (011ص ،1ق،ج1112،راغب)«است

استهزاء پس آنچه که عاقل به آن مایل نمی شود و سودی برایش ندارد و آن از بارزترین  و اّما تمسخر و» را تبیین می کند؛ 

                         «مصادیق لعب است که در آن  نیززیان و زشتی است.

                                                           
 « وَ َذرِ الَّذينَ اتَّخَُذوا دينَهُْم لَعِباً َو لَهْواً وَ َغرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا ... » * .7 
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امعان این معنا بخوبی حاصل لعب را و پیوند آن را با استهزاء مشخص می کند که بیانگر  (.190ص ،17ش، ج1767)مصطفوی، 

)فراهیدی، «آنچه که مشغول و سرگرم می کند انسان را به شادی و هواهای نفسانی»)لهو( به معنی  نظر خاص ایشان است.

با اشاره به تمایل انسان به ؛ عدم توجه به نتیجه لهو است در  (.216ص ،17ش، ج1767)مصطفوی،مصطفوی (70، ص1ق، ج1117

خصه بارز لهو است که آن را از سایر سرگرمی ها و العبه جدا کرده و همین وجه افتراق گویا نزد لهو کننده اشاره می کند. و این مش

           و مستدلل، سبب درک معنی بهتری از آن، شده است.                                                                                 

گفتند یا رسول اهلل  )ص(خدا رسول مسلمین به» ( در شأن نزول آیه اشاره رفته به روایتی مبنی بر اینکه؛ 67در چند آیه قبل )آیه 

اگر کفار و مشرکین قرآن را مسخره کردند چکار کنیم به ناچار در صورت مسخره نمودن باید آنها را ترک نمائیم و داخل  )ص(

اولین نکته ای که در برخورد با این ( 129ص ،2جق، 1115)فیض کاشانی، «اف به بیت الحرام ننمائیممسجدالحرام نشویم و نیز طو

مبحث به ذهن هر مخاطب فهیمی خطور می کند این است که اصوالً ای مبحث و آیه مد نظر آن، منافاتی با اصل مبارزه با دشمن 

به مطلب مهم و دقیقی اشاره کرده،که درحقیقت پاسخی براین شبه می ندارد؟ و جهاد را نفی نمی کند؟ تفسیر نمونه در ذیل آیه، 

 است، شرائطى داراى جهاد زیرا ندارد جهاد مساله با منافاتى هیچگونه اشخاص گونه این کردن ترک به دستور است بدیهى» باشد؛ 

 اعتنایىبى با است الزم گاهى گیرد، انجام باید خود جاى در دو این از کدام هر و دیگر، ظروف و شرائط داراى کفار به اعتنایىبى و

 کامال کرده نسخ را فوق جهاد،آیه آیات اندکرده تصور بعضى اینکه و اسلحه، کشیدن و جهاد و مبارزه با گاهى و کوبید را مخالفان

 اعمالى مشت بریک را دین نام و است واهى و پوچ ازنظرمحتوا آنها آئین که است این به اشاره فوق آیه حقیقت در.است اساس بى

 دستور لذا و نیستند گفتگو و بحث قابل افراد چنین این اندگذارده ،است ترشبیه بزرگساالن هاىسرگرمى و کودکان کارهاى به که

بیان تفسیر   .(292و  297،ص5ش،ج1701)مکارم شیرازی، «.مکن اعتنا توخالیشان مذهب و آنها به و بگردان روى آنها از دهدمى

در قسمت اخیر این عبارت گویای نوعی مقابله و مواجهه با استهزائی ست که قابل برخورد نیست و در واقع با آن همان بی 

 برخوردی است. 

 عید در قومى هر و کرد، عیدى را گروهى هر العزّة رب که آمد، فرو جهودان و ترسایان و مکّه کافران شأن در این: گفت عباس ابن» 

  جماعت نماز ساختند،  طاعت موسم خود عید ایشان که ،(ص) محمّد امّت مگر شدند مشغول طرب و نشاط و بازى و بباطل خویش

آنچه که در این رابطه قابل بیان است توجه به لهو ولعب  (.792ص ،7ج ش،1701میبدی، ) «.قربان و تهلیل و تکبیر و فراوان ذکر و

به همین خاطر است که مرحوم ا مصداقی از استهزاء دانسته اند.استهزاء گران است که لهو و لعب ربه عنوان علتی در برخورد با 

طبرسی این آیه را صراحتاً تهدیدی برای استهزاء گران می داند، منتهی تهدید و روش مقابله ای در نوع بی توجهی به لهو و لعب 

 کسى تا. است کریم قرآن به استهزا کارشان که کسانى به نسبت است شدیدى تهدید آیه این صورت، هر در» استهزاء گونه است ؛ 

البته مطلبی که در اینجا نمی توان از نظر دور داشت توجه به لهو و  (.111ص ،7ج ش،1702)طبرسی، «.نشود آنها رسم و راه تابع

لعب و تفاوت و بهتر بگوییم مغایرتی است که با اوقات فراغت و تفریح دارد که به هیچ وجه نباید ممزوج گردد. از آنجا که  جای 

کردن دقیق مصادیق لهو و لعب، وجه تمایز بحث آن در اینجا نیست تنها به این نکته بسنده می کنیم که صاحب المنار با مشخص 

برای آن آماده می شوند و دینشان را بازیچه می گیرند که در آن اَشکالی است که آن که اعمال »آن را با سرگرمی ابراز می دارد؛ 

وند از آن که راه و روششان به آن عمل می کند پاک کننده روح ونفس نیست و تهذیب اخالق نمی آورد و اتفاقی نیست که خدا
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راضی باشد و انسان را برای تقرب و دیدار رب آماده کند و مصلحتی برای مردم و جامعه و آبادی نیست هدر دادن و صرف ساختن 

وقت در آنچه که ثمری ندارد)لعب( و سرگرم بودن در برخی سستی ها و وقت گذرانی های باطل )لهو( که در اجتماعاتی مانند 

                                                                              2(*.172، ص0ج م،1997رضا، علی) «ه ظهور می رسداوقات عید فاسقان به منص

اینکه چرا اصوالً این گونه مقابله ای توصیه شده است؟ پرسش به جایی است که پاسخ به آن برای درک این مبحث ضروری به نظر 

آیه و توصیه خدا به ترک استهزاء گران اشاره به فطرت خداجویی انسان دارد که پاسخ ما هم در بیان این  عّلامه در ذیل می رسد.

 به گرویدن و تدین "کن متارکه اند،گرفته بازیچه را خود دین که کسانى با ":فرمایدمى آیه این در» قسمت وی مستتر است؛ 

 همان آن و دارند، صحیحى و حق دین آنان که است این به اشاره خود این و شمرده، دین به لعب و لهو را نفسشان هاىخواسته

 طور به را آن و گفته لبیک را خود جدان و نداى همان که دارد جا پس کند،مى دعوت دین آن به را آنان فطرتشان که است دینى

 مانند را آن و پنداشتند، بازیچه را دین بدبختانه لیکن و بدارند، دور تحریف و خلط از را خداى دین وسیله بدین و پذیرفته جد

 (.277ص ،0ج ش،1777)طباطبایی، «.چرخانندمى بگوید نفسشان هواى که صورتى هر به و بخواهند، که طرف هر به بازىاسباب

آنچنان شفافیّتی برخوردار در واقع علّامه به این نکته اشاره دارند که فطرت هر انسانی خدا جو و حقیقت بین است .حقیقتی که از 

است که اکتسابش زحمت چندانی را نمی طلبد و استهزاء حق و پیام آنان گواه جهل آنان نیست بلکه لجاجت آنان است که حکم 

خواب زده هوشیاری را دارد که قصد بیداری ندارد. بنابراین؛ برهان و استدالل و منطق که الزمه گفتار هر پیامبری است به کارشان 

  ی آید و طبیعی است که عدم مواجهه منطقی ترین شیوه برخورد با آنان است.نم

 مبحث دوم : ترک دوستی

در ادامه مبحث پیشین مبنی بر بی اعتنایی و رها ساختن استهزاء کنندگان دین الهی، در این مبحث اندکی دقیق تر شده و به 

ترک دوستی با آنان امر شده است که مرتبه ای باالتر از ترک آنان نسبت به بحث پیشین دارد که ترک دوستی و مودّت تأکیدی 

و دوستی مانعی برای رها کردن استهزاء کنندگان دین و رسل الهی نگردد. این امر حکایت از  بیشتر را برای آنان به همراه دارد

امعان نظر توأم با تأکید خداوند بر ترک اینان کرده و حتی پیش بینی دوستی و نزدیکی به عنوان مانعی بر ترک دوستی به تمسخر 

سوره مبارکه مائده بدین ترتیب تبیین نموده  50ستی را در آیه گیرندگان شده است که خداوند امر به ترک استهزاء گران در دو

 است؛                                                                                                           

 آنان به شما از پیش که کسانى از [چه] اندگرفته بازى و ریشخند به را شما دین که را کسانى اید،آورده ایمان که کسانى اى» 

                                                                     7«.دارید پروا خدا از دارید ایمان اگر و مگیرید،[ خود] دوستان کافران،[ از چه] و شده داده کتاب

                                                           

وَنهَا لَمَّا لَمْ تَكُنْ مَُزكِّيَةً لِلْأَْنفُسِ ، َولَا مَُهذَِّبةً لِلَْأخْلَاقِ ، اتَِّخاذُهُمْ دِينَُهمْ لَعًِبا وََلهْوًا َففِيهِ وُُجوهٌ ، الْمَُتبَادِرُ مِْنهَا أَنَّ أَعْمَالَ دِينَهُمُ الَّتِي يَعْمَلُيَسْتَعِدَّ َلهَا اْلفَاسِقُونَ ، َأمَّا »*

تْ ِإمَّا َصرْفًا لِلْوَْقتِ ِفيمَا لَا الْمَْرءَ لِِلقَائِهِ فِي دَارِ الْكَرَامَةِ وَالرِّضْوَانِ ، وَلَا مُصِْلحَةً لُِشئُونِ الِاجْتِمَاعِ وَاْلعُْمرَانِ ، كَانَ ضِي الرَّحْمَنَ وَيُعِدُّوَلَا َواِقعَةً عَلَى الَْوجْهِ الَِّذي يُرْ

 « الْأَْعيَادِ فاسقانبَعْضِ اْلهُمُومِ وَالشُّئُونِ وَهُوَ اللهْوُ ، وََيظْهَرُ ذَِلكَ فِي أَعْمَالِ الدِّينِ الِاجْتِمَاِعيَّةِ كَاْلمَوَاسِمِ وَ  فَائِدَةَ فِيهِ َوهُوَ مَْعنَى اللَِّعبِ ، وَِإمَّا شَاغَِلةٌ عَنْ

 «ُأوتُوا الْكِتابَ ِمنْ قَْبلِكُمْ َو الْكُفَّارَ أَوْلِياءَ َو اتَّقُوا اللََّه إِنْ ُكنْتُْم مُؤِْمنيَن  يا َأيُّهَا الَّذينَ آَمنُوا ال َتتَّخِذُوا الَّذيَن اتََّخذُوا دينَكُمْ هُُزواً وَ لَعِبًا مَِن الَّذينَ» *
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نگرفتن آنان )ال تَتَّخِذُوا ...  أَوْلِیاءَ( که صراحتاً ذکر شده دالِّ برترک اشاره به ریشخند گرفتن دین خدا )دینَکُْم هُزُواً( و امر به دوستی 

                                         دوستی استهزاء کنندگان دین الهی در آیه مذکور است.

آمده است.  از نظر کهن ترین کتب لغوی(.05ص ،1جق، 1117)فراهیدی، از هزء  در  معنی مسخره کردن«: ءاستهزا»  

 شوخی پنهانی به قصد شوخی کردن آورده است که طریحیآن را در معنی  (711ص ،1ج  ق،1112،راغب)راغب

کوچک نمودن و تحقیر را با آن مالزم دانسته ولی مصطفوی توجه به توهین و منتج شدن این  .(100ص ،1ج ش،1705)طریحی،

واژه در معنی آن به تحقیر را، بیشتر  مد نظر قرار داده و جوانب آن را )در زبان و عمل( ملحوظ داشته است که نشانگر توضیح 

به ابعاد آن است جدا از آنکه به زبان باشد یا کردار و  همان مطلق کوچک شمردن و توهین بدون توجه»کامل تر این لغت است.

در ارتباط با  .(256ص ،11ش، ج1767)مصطفوی، «استهزاء طلب کوچ شمردن است چه بوسیله و ابزار خودت یا دیگر موارد باشد

ان شده بودند و سپس رفاعه بن زیدبن التابوت و سویدبن الحرث مسلم»شأن نزول آیه ابن ابی حاتم در تفسیر خود آورده است؛ 

 ،1ج ق،1119) ابن ابی حاتم، «نفاق ورزیدند و عده اى از مسلمین با آنها طرح دوستى ریخته بودند سپس این آیه نازل گردید

                                                    (.1167ص

 اهل که است این مقصود براین بنا مگیرید، دوست را کسانى چنین» مرحوم طبرسی مخاطبان عمومی آیه را اینان آورده است؛ 

نکته ای در ارتباط با پیام آیه  (.92ص ،0ج ش،1702)طبرسی، «.اندداده قرار استهزا مورد را دین نفاق، اهل و شرک اهل و کتاب

فلسفه نخست : همان   برجسته به نظر می رسد فلسفه ترک دوستی است که کالم وحی بر آن تأکید می ورزد که نیاز به بیان دارد؛

طور که می دانیم هر دوستی و مودّت حقیقی در بطن خد احترام و حسن نیّت دو سویه ای را می طلبد که توأم با پاس داشت و 

 اندکردهمى استهزا را ادیان از دینى اگرمردمى»تکریم مناسک و عقاید دو طرفه است وگرنه دوستی ناپایدار و مجازی می گردد. 

 و نیست، آن در جدى و عقالیى فایده هیچ و خورد،نمى دیگرى کار به باطل اغراض و بازى براى جز دین این که بگویند دانخواسته

 به و داندمى جدى و مصاب وعقیده ادعا در را آن به مؤمنین و آن بر داعیان و دین آن شارع و داندمى حق را دینى که کسى گرنه

 دین کسانى اسالم درصدر بینیممى اینکه گیرد،پسنمى بازیچه و مسخره را دین آن هرگز نگرد،مى احترام نظر به شانعقیده و آنان

 «.انددانستهنمى اعتنا قابل و جدى و واقعى امر یک را اسالم هم آنان که فهمیممى اندکردهمى مسخره را اسالم

 (.76و  70ص ،6ج ش،1777)طباطبایی،

غرض ورزی به چشم می آید که راه را بر هر نوع دوستی می بندد و آن را از گردونه محبت خارج می فلسفه دوم: در استهزاء، نوعی 

کند در واقع نوعی مبارزه غیر مستقیم توسط دشمنان دین از ُطرق مسخره کردن است. به قول دانشمند محترم قرائتی، جنگ 

نی می کند، بنابراین امر خدا مبنی بر ترک دوستی با این سردی است که اصل دوستی را بی معنی کرده و ادامه آن را غیر عقال

 .استدشمنان  مبارزاتى هاىشیوه از یکى( روانى و سرد جنگ با) دین، استهزاى»مردم استهزاء گر کامالً معقول و بدیهی است؛ 

  (.111و  115ص ،7ج ش،1777)قرائتی،  «.ندهیم قرار خود ولىّ  را آنان و نترسیم دشمنان از کندمى ایجاب الهى تقواى

: ابوالفتوح رازی در تفسیر معروف خود دلیل و فلسفه دیگری را برای این راه مقابله با استهزاء بیان کرده که گرچه موجز سومفلسفه 

 هب ایشان وصف»و مختصر ذکر شده و دلیل آن را نیاورده ولی با اندک تأمل نگارنده متوجه مدقق بودن نظر ایشان می توان گردید؛ 

 وصف این ایشان اسرار بر شوند واقف و ایشان عداوت بر باشند حریص مسلمانان تا کرد آن براى اسالم دین به اندمستهزئ که آن

توجه به عبارت آشکار شدن عداوت ما را با دیگر فلسفه به دوستی نگرفتن  (.77ص ،0ج ق،1127ابوالفتوح رازی،)«است منافقان
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آنان آشنا می کند زیرا دوستی های حقیقی در تعارفات و دوستی های ظاهری پرده بر نمی اندازد و پوست تازه نمی کند، بلکه باید 

. و مشخص کردد اینان تاجه حد در عقده خود پیوند بریده شود تا درجه خلوص و عیار آنها بدور از تعارفات بهتر سنجیده شود

 سخت و کینه ورزند.

: ترک دوستی آنان، پرهیزی است از در معرض استهزاء قرار گرفتن توسط آنان. زیرا دوستی زمینه را برای نزدیکی و چهارمفلسفه 

مهیا کرده اجازه استهزاء فرصت را می عقده گشایی و باالخره به ریشخند گرفتن بدون هزینه ) هزینه مادی( و بی تلفات برای آنان 

این شیوه مقابله برای دیدن هر چه زودتر چهره نفاق  سوزاند دهد. از این رو ترک دوستی تمامی این فرصتهای مغرضانه را می

                                     آلودشان هر نوع استهزای رودررو که به آنان بهانه کافی را می دهد سلب می کند.                                    

که در تمسخر دشمن احتمال : اثر منفی که تمسخر دوست به جا می گذارد بسی باالتر از تمسخر دشمن است چرا پنجمفلسفه 

 نظر از چون» بیشتر است؛برای سخره  مجالش نی است امّا دردوست این احتمال وجود ندارد وسخره دوست نفوذ  و یقیدشمنی 

 ،اجعفری، بی ت) «.کردندمى مبارزه اسالم با طریق ازاین کافران و شودمى کم آن ارزش گرفت، قرار مسخره مورد چیزى وقتى نىروا

این شش هدف با توجه به تفاسیر مفسران ارجمند و ذهن این حقیر می تواند از اهداف ترک دوستی استهزاء  .(196و  190ص ،7ج

 آنان باشد.کنندگان به منظور مقابله با 

 ترک همنشینی مبحث سوم :

ترک همنشینی آنان   _همانگونه که در مباحث پیش آمد _یهی است که ترک دوستی و اعراض از استهزاء کنندگان کالم الهی بد

را بدنبال داشته باشد زیرا همنشین گردیدن با این افراد، جدای از تأیید ضمنی که در خود دارد موجب تواتر استهزاء و تخفیف دین 

عالوه بر آن همانگونه که کالم خدا در آیه پیش رو بر آن تأکید دارد موجب همانندی با  الهی در نظر دیگران خواهد شد و

استهزاءگران خواهد شد. بنابراین؛ مُبرهن است که همنشین گردیدن با این افراد نیز کراهت و مذمومیّت زیادی را در پی خواهد 

های مبارزه  و مقابله با استهزاءگران قلمداد شود، بگونه داشت و همین امر موجب آن می شود که ترک آن در شکل یکی از شیوه 

 شنیدید گاه هر: که کرده نازل شما بر[ قرآن] کتاب در[ خدا] البتّه و» سوره مبارکه نساء فرموده است؛  117ای که خداوند در آیه 

 آنان مثل شماهم صورت این در که درآیند،چرا آن از غیر سخنى به تا منشینید گیرد،باآنانمى قرار ریشخند و انکار مورد خدا آیات

استهزاء آیات خدا )یُسْتَهْزَأُ بِها ( امر به همنشین نگردیدن )فَال تَقْعُدُوا مَعَهُمْ( با مرتکبان آن را از سوی خداوند، 1*«بود ...  خواهید

روایات مختلف این عدم همنشینی به مشرکان و در ارتباط با شأن نزول آیه در  بدنبال دارد. که آیه مذکور داللت بر آن دارد.

 ق.1171)سیوطی، از جمله سیوطیاز سوی آنان.رسول خدا)ص(سبب مسخره و طعنه زدن به قرآن و منافقان نسبت داده شده به

 در تفسیر خود به آن از قول سدی و سعید بن جبیر اشاره کرده است.  5(*.275ص،2ج

پیش از پرداختن نظر مفسران به ترک همنشینی، مطلبی که ذکر آن خالی از اهمیت نخواهد بود و مسئله ای فقهی را به ذهن 

متبادر می کند، صِرف همنشینی با استهزاء کنندگان در کنار آنان، از سوی آیه مذکور است، چرا که اگر فاصله ای با آنها وجود 

                                                           

 «حَديثٍ غَيْرِهِ ِإنَّكُمْ إِذًا مِْثلُهُمْ  ...   يَخُوُضوا فيا مَعَهُمْ حَتَّى وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُْم فِي الْكِتابِ َأنْ ِإذا سَِمعْتُمْ آياِت اللَّهِ يُْكَفرُ بِها وَ يُسْتَْهزَُأ بِها فَال َتْقعُدُو» *

 يقعدوا ال ان اهلل فأمر به استهزؤوا و فشتموه القرآن و اهلل رسول في وقعوا المؤمنين جالسوا إذا المشركون كان قال اآلية في السدى عن المنذر ابن أخرج و»*

 استهزؤوا و خاضوا الذين مكة أهل من المشركين و المدينة أهل من الُْمناِفقِينَ جامِعُ اللَّهَ إِنَّ جبير بن سعيد أخرج و غَيْرِهِ حَدِيثٍ فِي يَخُوضُوا حَتَّى معهم

 « جَمِيعا جََهنَّمَ فِي بالقران
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به عنوان نمونه اگر تمسخرکننده آیات، همسایه باشد، ترک محل الزم نیست و شامل امر خدا  داشته باشد شامل این امر نمی شود

 که است این حرام. ندارد مانعى بشنود، را آنها صداى که باشد جایى در و نباشد آنها مجلس در انسان اگر: گوید جبایى»نمی شود. 

امّا در غیر این صورت، این همنشینی که  (.177ص ،6ج ش،1702)طبرسی، «.ندهد قرار انکار مورد را آنها گفتار و منشیند آنها با

به شکل مقاربه و و نزدیکی عینی باشد و از سوی خداوند و همچنین منادیان وی، منع و نهی شده است؛ کما اینکه عیاشی در 

و اعضای بدن انسان واجب کرده و به آن  خداوند بارک و تعالی ایمان را بر جوارح» أبی عبد اهلل )ع( آورده است؛روایتی منسوب به 

قسم داده ... پس از آن جمله گوش است که می شنویم به آن پس واجب است که دور کنیم گوشمان را از شنیدن آنچه حرام است 

می تمادرازآنجا که 6*(.272، 1ج ق،1777عیاشی، )«و آنچه خداند نهی فرموده و گوش ندادن به آنچه به سخره می گیرد خداوند را.

علّامه دربیان  تدبیری هوشمندانه نهفته است،این توصیه نیز نمی تواند خالی از هدفمندی الهی باشد.محرّمات الهی فلسفه ای واالو

 براى ایرادگیر، افراد با برخاست و نشست از کردیم نهى را مسلمین شما اگر: بفرماید خواهدمى»  آورد؛  الهی میتعلیل این دستور

ر واضح است که پُ( .177ص ،5ج ش،1777)طباطبایی، «شد  خواهید آنان مثل نیز شما آن اثر در و است مؤثر مجالست که بود این

تأثیر سوء همنشین نمی توانسته از نظر خداوند پنهان بماند و این آیه و امر الهی را می تواند لطفی از جانب او در حق ما دانست در 

همان طور  کننده است. از این رو در حق ما بیان کردم که دستر صادره مختص نبی)ص( نیستعین اینکه امری خطاب گونه و نهی 

 در که است عمومى دستور یک بلکه ندارد ص پیامبر به اختصاصى حکم این که است مسلم» که در تفسیر نمونه ابراز شده است؛ 

 این برابر در منفى شکل به عملى مبارزه نوع یک این زیرا است، روشن کامال هم آن فلسفه و شده، بیان ص به پیامبر خطاب شکل

شکل مبارزه ای که در پایان کالم مکارم و همکارانشان ذکر گردیده به  (.102ص ،1ج ش،1701)مکارم شیرازی، «.است کارها گونه

ان ومجالستشان خوبی بیانگر روش مقابله با استهزاء مسخره کنندگان است و نشانگر نوعی حمیّت و وجود غیرت نزد کسانی که از آن

 دین، استهزاى و کفر تقویت و تشویق ... . است واقعى ایمان شرط برخورد و گیرى موضع و دینى غیرت و تعصّب»پرهیز می کنند؛

را که هر مجالستی به منزله چ(.117ص ،2ج ش،1777)قرائتی، «است حرام لشکر سیاهى صورت به هرچند باشد که نحو هر به

شیوه  بالعکس هرتحریمی و رد برهمنشینی دلیل برمقابله و رویارویی با آنان وجمعیّتشان ونوعی تبلیغ ظاهری و و افزون شدنتأیید

معانده با آنان است. و چه زیبا در پایان آیه با استداللی کامالً منطقی و شیوا منع شدن از این مجالست را بیان فرموده و عدم عمل 

تفسیر خود، اشارات  رازی در امام فخردانسته که به این آیه عمل نکنند. میل کسانی منزله رفتن به دوزخ با انتخاب و به آن را به

که اگر می خواهید بر استهزائ آیات » ا توجه به انتهای آیه دارد که حاکی از استدالل و منطق خداوند در این آیه است؛مستددلی ب

 (.210ص ،11ج ق،1127الدّین رازی،فخر) «خدا در دنیا جمع شوید و همنشین گردید، پس جمع می شوید در عذاب روز جزاء نیز

علت عالقه و میل به همنشینی با این افراد است که در زمانه ما نیز از سوی افرا متدین نیز آنچه نباید از نظر دور داشت         

مصداق دارد، و آن تفرّج و بی اشکال دانستن آن از سو ی همین افراد می باشد. نباید از نظر دور داشت که آراستگی و تفنن و مزاح 

امیرالمؤمنین)ع( با هشدار به این موضوع حاصلش را  شد. راستا ایندر  ظاهری سبب چنین جذبی می گردد و نباید فریفته آن

)انصاری قمی،  «(نادان) خویش همچون را تو و بیاراید، تو براى را کارش او که چرا مباش، همنشین را نادان» نادانی می داند؛ 

                                                           
عليها، ...  فمنها أذناه اللتان يسمع بهما، إن اهلل تبارك و تعالى فرض اإليمان على جوارح بني آدم، و قسمه  أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد اهلل ع قالعن » *

  «و أن يعرض عما ال يحل له فيما نهى اهلل عنه، و اإلصغاء إلى ما أسخط اهلل تعالىزه عن االستماع إلى ما حرم اهلل ففرض على السمع أن يتن
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توجه به این موضوع و جذب گروههای استهزاء کننده و فریفته تفنن ظاری .( 1115، ص277باب مختار ترجمه نهج البالغه، بی تا، 

 آنان نگردیدن بهتر مبی تواند ما را در پرهیز و مقابله با آنان مهیّا کند. 

 مبحث چهارم : صبر 

خویش می گیرد و در هیچ کس نمی واند منکر این امر باشد که نیروی فرد با ایمان علی رغم تمامی نیرویی که از ایمان و باور الهی 

برابر نامالیمات توانمند می شود، با این وجود از رنجش ناشی از سخره دیگران ملول و دلشکسته نگردد چه این دلشکستگی در 

رسل الهی بر اندوه گمراهی گمراهان باشد، چه در پیروان ادیان الهی در ماللت از سخره دیگران.بهر روی نیرو مند ترین تسکینی 

برای این مؤمنان الهی در نظر گرفت و قرآن بارها در جای جای کالم الهی خویش بر آن تأکید ورزیده است همان صبر  که می توان

سوره مبارکه مؤمنون  111و  117و استقامت بر نامالیمات پیش رو و از جمله استهزاء استهزاء گران است. کما اینکه خداوند در آیه 

 بر شما و بردند خاطرتان از مرا یاد[ کار این با] تا گرفتید، ریشخند به را[ مؤمنان] آنان شما و »برآن تأکید ورزیده و فرموده است؛

                                                                                                        0*«.رستگارانند که ایشانند آرى،. دادم پاداش بدانان کردند، صبر آنکه[ پاس] به امروز[ هم] * من.خندیدیدمى آنان

آنها در اشاره در به ریشخند گرفتن مؤمنان ) فَاتَّخَْذتُمُوهُمْ سِخْرِیًّا ( و خندیدن بر آنها ) مِنْهُْم تَضْحَکُونَ ( و صبر پیشه کردن         

« ضحک»موم استهزاء گران )صَبَرُوا ( دالّ بر نوعی مقابله با استهزاء گران از سوی استهزاء شدگان در آیه مذکور است. برابر عمل مذ

از نظر برخی لغویون با بسط بیشتری در معنی آمده است؛به مانند راغب که  .(102ص ،1ش، ج1701)قرشی، به معنی خنده

 در دندانها شدن ظاهررا  ضواحک جلوى به دندانهاىشحالی و علت نام گذاری گشادگی صورت و نمایان ساختن دندانها از خو»

توجه به استعاره از نظر راغب را  7(. 571ص ،1ق،ج1112،راغب) «.گویند ضحک استعاره روى از بمسخره .اندگفته خندیدن،

سوءنیت و بیهودگی و فساد و توهین و مسخره کردن و »مصطفوی نیز در این واژه آورده است که رعایت پرهیز از خندیدن را در 

صبر از واژگان پر کاربرد قرآن کریم است که همراه  » لِحاظ کرده است. (.10ص ،0ش، ج1767)مصطفوی،«کوچک شمردن

شیوه های به سبب معرفی شدن بعنوان یکی از اینجایات و سور مختلف وارد شده، که درمرتبه در آ 29خود،قریب به مترادفات 

 مقابله با استهزاء نیاز به کنکاش لغوی دارد. 

به معنی خودداری و خویشتن داری در مواقع تنگی است. که با  (.101ص ،1ق،ج1112،راغب)واژه صبر، از نظر لغویونی چون راغب

ش، 1705)طریحی، «معنی محصور کردن نفس و خواسته و جلوی میل به آن را گرفتن است»اندک تفاوت بیانی طریحی آن را به 

شت و محبوس نیز آنچه را که باید نفس را در مقالبل آن نگه دا (.172ص ،6ج ش،1767)مصطفوی،مصطفوی   .(750ص ،7ج

نمود، اضطراب می داند و نوعی صبر همراه با آرامش را برای مقابله با اضطراب و ناله معرفی می کند. اما ابن منظور با توجه به 

همین آرامش یاد شده از سوی برخی همچون مصطفوی معنای بسیار دقیق و در عین حال ظریفی را آورده که از دید دیگر لغویون 

ر بدان در مرجع لغوی دیگری برنخورده ام. ایشان )ابن منظور( حلتی را که از صبر بر فرد مترتب می شود را مخفی مانده و حقی

و معنایش نزدیک به معنی حلم است و تفاوت بین این »لحاظ کرده و در مقایسه آن با واژه )حلم( معنی صبر را برجسته می کند؛ 

 ،1ج ق،1111)ابن منظور،«بر ایمن نیست ولی در صفت حلم گناه کار ایمن است.دو واژه این است که در صبر گناه کار با وجود ص

اوج شاهکار ابن منظور در معنی این واژه زمانی به نظر می آید که در بکار رفتن آن برای صفت استهزاء شده بکار رفته و  (.177ص

                                                           
 *«إِنِّي َجزَْيتُهُمُ الَْيوْمَ بِما صَبَُروا أَنَّهُمْ هُمُ الْفاِئزُون حَُكوَن *فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخِْريًّا َحتَّى أَنَْسوْكُمْ ذِكْري وَ ُكنْتُمْ مِنْهُْم تَضْ»*

 «للسّخرية الضَّحِكُ استعير و. الضََّواِحكِ األسنان مقدّمات سمّيت عنده األسنان لظهور و الّنفس، سرور من األسنان تكشّر و الوجه انبساطُ: الضَِّحكُ»*
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ستهزاء هر چند هم در یعنی نتیجه و تاثیر ا.شده استحاکی از سنگینی عمل استهزاء و تاثیر آن بر روی افراد مورد استهزاء واقع 

کرد باز ماندگار است و این نشان می دهد چرا خداوند این همه نسبت به آن حساس است و در برابر آن موضع بخرج برابر آن بر

ه اهل بیت مرتبط را ب حسکانی در ذیل رواتی از چندین راوی که به عبداهلل بن مسعود می رسد آیه داده و از آن منع فرموده است.

حسن)ع( و حسین)ع( در دنیا بر اطاعات و بر )ع( وفاطمه)س( وعلیراپاداش داد به بهشت بخاطر صبر آنانیعنی »می داند؛ 

)حسکانی،  «گرسنگی و بر فقر و آنچه که صبر کردند بر گناهان و بر آفات و بالها در دنیا همانا آنان رستگار و در حساب پیروزند

 9*(.571ص ،1ج ق،1111

در فصل آثار صبر مبحث غفلت بررسی بعمل آمد و در اینجا صبر که از لوازم مقابله با آن است در  117الزم به ذکر است که آیه 

این دو آیه هنگامی که به تواتر هم می آیند، ولی حامل دو مفهوم متفاوت و دو گروه متناقض  تبیین تفسیری می گردد. 111آیه 

هدفی را در خود مستتر دارند گه در تفسیر نمونه با شرح آرایش وضع در گروه استهزاء کننده و استهزاء شده، می هستند، حتماً 

 کردن مسخره ساختند با فراهم خود بدست را گمراهى و بدبختى عوامل که اول گروه» توان پیامی روشن از این دو آیه را دریافت؛ 

 که آنها آرى نیستند، شودمى انسان یک به که خطابى درخور حتى که شدند گرفتار وشتىسرن به آنها پاک عقائد تحقیر و حق یاران

 خود از و مغرور دشمنان برابر در پایمردیشان و صبر خاطر به دوم گروه واما.شوند تحقیر بدترین گرفتار باید کردند تحقیر را مؤمنان

 ش،1701)مکارم شیرازی، «.کردند کسب خدا پیشگاه در را پیروزى بزرگترین "اللَّه "راه ادامه در استقامت و منطق بى و راضى

حکایت دو گروه و توصیف آنان وجود پادوکسی را در آنه نشان می دهد که در عین تضادشان بیانگر قضیه   (.717و  779ص ،11ج

پذیرد به پیروزی  اری صبر تحققای واحد و بدیهی است و آن اینکه هر مقاومت و مواجه ای در شیوه مقابله با استهزاء اگر از مج

سرافراز در مقابل گروه شکست خورده گمراه شده می انجامد و اوج ضاللت و نکبتی که بدان گرفتار بودند و با گروهی ظفرمند و

 یک جا زاء آنان کسب کردند دراستهزاء به منصه ظهور می رساندند، در برابر اوج سرافرازی و ایمان مداری که با صبر و غلبه بر استه

خدا دانسته و اتفاقاً اینان بخاطر همین  را در ذکر گرچه علّامه صبردر آیه جوار هم نشانگر تاثیر صبر در مقابله با استهزاء می باشد. 

نتیجه ای که حاصل می آید  یکدیگر است ولی نتیجه کار حاصلی ازبرخورد دوعملکرد وتاثیر آن برو.صبر استهزاء می شده اند

برتری و در عین حال کار آمد بودن صبر به عنوان شوه مقابله با استهزاء است که در آیه هنگامی که صحبت از پاداش تفوق و نشانگر

و رستگاری در آخِر کار آمده، نتیجه، به خودی خود مشخص است. آنچه صبر را در این مقطع و مقام مثمر ثمر تر می کند  کارکرد 

آن را برنده تر می کند چرا که از طرفی صبر برتندی ها و سختی های ناشی از  دو سویه آن است که همچون شمشیر دو دمی

استهزاء آن عوامل را ناگواری ها را تضعیف کرده و از سویی دیگر امید وباور به خداوند و وعدهایش و حب الی اهلل است که او را 

 دو شکیبائى و صبر»المؤمنین با فصاحتی واال می فرماید؛ چون کوه مقاوم و آماده بذای مقابله با استهزاء می کند. آنچنان که امیر

)انصاری قمی، ترجمه نهج  «.کردن صبر دارى دوست که آنچه بر دیگر ورزیدن، شکیب ندارى دوست که آنچه بر یکى: است گونه

  17.(*1711، ص52باب مختار البالغه، بی تا، 

 

                                                           
 المعاصي على صبروا[ بما] و الفقر، و الجوع على و الطاعات على الدنيا في الحسين و الحسن و فاطمة و طالب أبي بن علي بصبر اليوم بالجنة جزيتهم يعني»*

 «   .الحساب من الناجون و الْفائُِزونَ هُمُ أَنَّهُمْ الدنيا في هلل البالء على صبروا و

 «تُحِبُ عَمَّا صَْبرٌ وَ تَكْرَهُ مَا عَلَى صَبْرٌ َصبْرَانِ الصَّْبرُ ع قَالَ وَ»*
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 مبحث پنجم : مقابله به مثل

جدای از تمام شیوه هایی که برای مقابله با استهزاء اهل کفر بیان گردید و عمدتاً بی اعتنایی و عدم توجه به آنان را شامل می شد 

موجود برای موقعیت و واقعیت می نماید انکار آنچه که نمی توان از نظر دور داشت و غیر قابلبدیهی ترین شیوه مقابله می نمود،و 

معضلی است که تعیین کننده نوع مواجه و برخورد است.در مورد استهزاء نیز این موضوع صدق می کند و چه و مقابله با هرپدیده

بسا مقابله به مثا در هیأت روشی رخ بنماید که دیگر روشها کارساز نیفتد. از طرفی هنگامی که ترک استهزاء کننده بدلیل بودن 

ه مثل طبیعی ترین شیوه مقابله ترک وی امکان پذیر نباشد بدیهی است که مقابله بباالجبار او در کنار استهزاء شده و عدم امکان 

                                                                                مرسوم ترین آن باشد. کما اینکه در مورد حضرت نوح نبی)ع( این اتفاق می افتد و قرآن آن را اینگونه تبیین می نماید؛                 و

 مسخره را ما اگر: گفتمى  او.کردندمى اشگذشتند،مسخرهاومى کنار از قومش بزرگان وقت وهر شد کشتى ساختن مشغول نوح»

اشاره به سخره گرفتن نوح نبی)ع( توسط قومش) قَوْمِهِ سَخِرُوا ( و  *«.کرد خواهیم مسخره گونه همین را شما نیز ما کنید،مى

ن مسخره کردن آن قوم ضالّه )فَإِنَّا َنسْخَرُ مِنْکُمْ ( در وجه عمل به مثل، داللت بر این مبحث در آیه مذکور می کند. استهزاء کافرا

 ری می افکنیم؛                                                         توسط نوح)ع( بر وجوهی از قول مفسران ارجمند آمده است که بر آنها نظ

 و بجهل را شما عذاب آمدن فرود وقت در هم ما میدارید منسوب نادانى و بجهل اکنون را ما کار اگر یعنى: گفته زجاج» وجه اول:

 (.51ص ،12ج ش،1702)طبرسی،«داشت  خواهیم منسوب نادانى

 و داشت نخواهید پناهگاهى هیچ و دویدمى سو هر به سراسیمه و شد خواهید سرگردان طوفان میان در شما که روز آن»  وجه دوم:

 خبریتانبى و جهل و غفلت و شما افکار بر مؤمنان روز آن آرى ده نجات را ما که کنیدمى التماس و کشیدمى فریاد امواج میان از

   (.92ص ،9ج ش،1701)مکارم شیرازی، «.خندندمى

 از آنچه«خود عمل مسخره کردن وبه استهزاء گرفتن اهل کفر در پاسخ به استهزای کفّار بوده با این توجیه و دلیل که؛  وجه سوم:

 هدف پیشبرد عقالیى ازقبیل اىفایده که جایى در هم آن باشد تالفى و مجازات جنبه اگر اما و است آن ابتدایى است زشت سخریه

چون شروع استهزاء با او نبوده و این  (777و  779ص ،17ج ش،1777)طباطبایی،«نیست زشت شود مترتب آن بر حجت اتمام و

 او استهزاى مثل، به مقابله و کننده مسخره کیفر براى است، امّا زشت استهزا به شروع»قابله بسیار به جا وپسندیده است؛شیوه م

امام فخر رازی نیز در تایید این مسئله پرسش و پاسخی را با ذکر آیه ای به  (.717ص ،5ج ش،1777)قرائتی،  «.است عدل عین

مسخرگی از آثار گناهان است پس چطور از انبیاء سر می زند؟ گفتیم همانا این مقابله به مثل است کما » عنوان ادله  آورده است؛ 

ذکر تعبیر یکسان امام فخر در  (*.716ص ،10ج ق،1127الدّین رازی،فخر )«اینکه در قرآن آمده جزای بدی ، بدی است مانند آن 

کنار دیکر تعبیر مشابه آن از آن رو صورت گرفت که مباح بودن مقابله با استهزاء، با تمام عنایاتی که خداوند متعال در تحریم و 

ه و حتی جایز است و ایرادی در مذمت آن داشتند از نظر علماء تفسیر با نحله ها و مشارب مختلفه از جمله تشیع و تسنن، مباح بود

 وجه مقابله به مثل بودن  بر آن نیست.

وجوه مختلفه در مقابله با استهزاء وجوب این مقابله را اجتناب ناپذیر ساخته و آدمی را مکلّف به دفاع از باور خود و اهداف منیع 

قرآن در برخورد با استهزاء گران و کسانی که حتی با ریشخندشان تهدیدی برای کم سو کردن نور اسالم دارند، می کند. هر چند 

 انند خودشان، در وجه به استخفاف در نیامدن امّت اسالم باشد.  این برخورد، الجرم و م
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                                                                                                             زززززززززززز  نتیجه گیری             

راههای مقابله با رود.گیری برآن مرور میفته شده که اینجا به صورت نتیجهدراین تحقیق، در مبحث محتوایی به سؤالی پاسخ گ    

 بُعد ، بصورت مجمل اما کّلی تبیین شده است که تمامی 5دربررسیهای انجام شده این عوامل در؟استهزاء اهل حقّ در قرآن کدامند 

ی شیوه های دوستی، ترک همنشینی، صبر و مقابله به مثلبی اعتنائی، ترک گیرد. را در برمی استهزاء مومنان شیوه های مقابله با

 شیوه هاآیات نورانی قرآن ازمعرفی این همچون سدّی در برابر آثار استهزاء کافران عمل می کنند و مسّد آنها می شوند. هستند که 

ه، علمی و کاربردی کردن شناخت فروگذار نکرده وآنها را در وجوه مختلف تبیین کرده است.در پایان مهمترین پیشنهاد به نظر آمد

وظیفه .آیدتر بنظر میتر و مهماست که بسی از طرح و تحقیق آن حساس استهزاء استهزاءگرانو مواجه با  شیوه های مقابلهواقعی 

متولّیان امور فرهنگی در سطح خرد و کالن است که بر روی کاربردی نمودن این موضوعات و تفهیم آن به افراد و جامعه 

 گذاری کنند، به این امید که با شناخت و به کاربستن حقیقی مفاهیم قرآن در مسیر کمال قرار گیریم.ایهسرم
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