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Abstract
Ridicule “Esthesia” means mocking and deliberately discred-
iting another character. Sometimes mockery can be a deterrent 
or a punishment. But mockery in the common sense indicates 
imperfection, and imperfection has no way in God, because 
knowledge, power and life are among the attributes of God, so 
mockery of God is not permissible. Mocking God means that 
God will answer the mockers of the mockers and give them a 
chance to be ridiculed. The present study has studied the in-
terpretations of Shiites and Sunnis and their different ijtihad 
views and narrations under verse 15 of Surah Al-Baqarah with 
a descriptive-analytical method. And seeks to find out why the 
mocked people were subjected to divine mockery. Examining 
the views of the commentators of the two sects, we find that di-
vine mockery is the punishment of the mockers and the mean-
ing of the verse is “divine punishment”, that is, God Almighty 
will punish that mockery and ridicule in this world and the 
hereafter.

Keywords: Mockery, God, monotheism of actions, sects, Aya-
tollah Javadi Amoli (may God protect him)
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بررسی تطبیقی اسناد استهزاء به خداوند متعال از منظر مفسران 
فریقین با تأکید بر دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی 

)تاریخ دریافت: 1400/03/30 - تاریخ پذیرش: 1400/09/06(
سید محمد حسین میری1
اسماء نریمانی اصل2

چکیده
اســتهزاء به معنای مسخره کردن و باهدف بی اعتبار کردن شخصیت دیگری 
است. گاهی استهزاء می تواند در مقام بازدارندگی یا مجازات باشد. ولی استهزاء 
به معنای متداول، دال بر نقص است و نقص در خداوند راه ندارد. چون علم و 
قدرت و حیات از صفات خداســت. پس استهزاء  بر  خداوند روا نیست.  مسخره 
کردن خدا یعنی؛ خدا پاسخ تمسخر مسخره کنندگان را خواهد داد و یا موقعیتی 
برای آنان پیش خواهد آورد که مورد تمسخر قرار گیرند. تحقیق حاضر با روش 
توصیفی- تحلیلی به بررسی تفاسیر فریقین و دیدگاه های متفاوت اجتهادی و 
روایی آنان ذیل آیه 15 سوره بقره، درصدد رسیدن به پاسخ این سؤال است که 
به چه دلیل برخی افراد مورد استهزاء الهی قرار می گیرند؟ نتایج به دست آمده با 
بررسی دیدگاه مفسران فریقین چنین است که استهزاء الهی، به منزله ی جزای 
استهزاءکنندگان و »عذاب الهی« است، یعنی خداوند متعال، جزای آن استهزاء 

و تمسخر را در دنیا و آخرت خواهد داد.
کلیدواژه ها: استهزاء، خداوند، توحید افعالی، فریقین، جوادی آملی
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مقدمه
اســتهزاء و مسخره کردن دیگران از صفات رذیله ایســت که انسان نباید مرتکب آن 
شود. فعل استهزاء و تمسخر با اخالق اسالمی و انسانی تعارض دارد و خداوند مؤمنان 
را از این عمل مذموم نهی فرموده است. »َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َل َیْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم 
َعَســى َأْن َیُكونُوا َخْیًرا ِمْنُهْم« )حجرات/11(. در اینجا سؤالی مطرح می شود که چرا
خداوند منافقان و مشرکان را اســتهزاء می کند و استهزای خداوند نسبت به منافقان و 

مشرکان چگونه است؟
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید چند نکته را مورد توجه قرار داد:

 تمسخر و اســتهزای خداوند متوجه همه انسان ها نیســت بلکه متوجه انسان های 
بدطینت و بدزبان است که خودشان در ابتدا مؤمنان را تمسخر و استهزاء می کنند.

با تأمل در آیاتی که اســتهزاء و تمســخر را به خداوند نسبت داده اند روشن می شود که 
استهزاء خداوند به صورت ابتدایی نیست بلکه در پاسخ استهزاء و بدگویی های مخالفان 

پیامبران و اسالم مانند منافقان و کفار است.
 اســتهزای خداوند نســبت به منافقان و کفار، استهزای قولی و رفتاری نیست، بلکه 
پاسخ استهزای آن ها برحسب رفتار و گناهشان با نزول عذاب و کیفر دنیوی یا اخروی 
اســت. خداى ســبحان منافقان را مدت مدیدى در فتنه و آشوبى كه در درون خویش   
برپــا كرده اند، رها مى كند و آنان را به حال خود وا مى گــذارد تا كوركورانه راه خود را 

ادامه دهند.
 مراد از اســتهزاء الهی، مکافات عمل آن ها در دنیا اســت کــه همین طور که این 
منافقان، مؤمنان را اســتهزاء می کنند، خداوند آنان را به استهزاء و سخره دیگران مبتال 
و گرفتار خواهد نمود؛ مانند ظلم که نتیجه آن در دنیا دامن گیر ظالم می شود و باألخره 
دســت مکافات گلوی او را به دست ظالم دیگر می فشارد و نسبتش به خداوند از جهت 

این است که تمام امور در تحت مشیت و اراده اوست )طیب، 1378:   1/ 403-402(.
 مســخره کردن خداوند به این معنا نیســت که خداوند اعمالــی همانند آنان انجام 
می دهد، بلکه همان گونه که مفســران گفته اند: منظور این اســت که مجازات استهزا 
کننــدگان را به آن هــا خواهد داد؛ )مکارم شــیرازی، 1374: ۸/ 60( چراکه توهین به 
مؤمن برای ایمانش در حقیقت، توهین به خداســت؛ زیــرا ایمان همان رابطه و پیوند 
محکمی است که بین مؤمن و خدای تعالی استوار گردیده، اینجا است که دشمنی با او 
به جهت ایمان و عملش، دشــمنی با خدا محسوب می شود )بانو امین، 1361: ۶/ ۸۰(. 
به بیان دیگر؛ خدا آنان را مســخره خواهد کرد، به این معنا اســت که خدا کیفر مسخره 
کردن آنــان را خواهد داد و در قیامت موقعیتی پیش خواهد آورد که این منافقان مورد 
مسخره مســلمانان باشند و مؤمنان آنان را مســخره کنند و بر آنان بخندند )جعفری، 

.)۵۴۲ /۴ :1376
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1- معنای لغوی و اصطالحی استهزاء
استهزاء از ریشه »هزء« به معنای مســخره کردن )فراهیدی، 1410: 4/ 75(، خوار و 
ذلیل نمودن و جزای گناه اســت )طریحی، 1375: 1/ 477(. »هزء«؛ مزاح و شــوخی 
آرام و پنهانی و به معنی ریشــخند و تمســخر است. استهزاء به معنی طلب ریشخند و 
تمســخر اســت )راغب اصفهانی، 1412: 616(. واژه »هزء« و مشتقات آن ۳۴ بار در 
قرآن به کاررفته است. در بیشتر آیات، استهزا، فعل انسان هایی است که آیات خداوند یا 
پیامبران الهی را اســتهزا و مسخره می کردند. در آیه ۱۵ سوره بقره، استهزاء به خداوند 

نسبت داده شده است.
»استهزای الهی« عبارت است از تحقیر شأن و مقام، سلب تأیید و توفیق، قطع رحمت 
و فضل و لطف، اهمال و وانهادن اشــخاص بــه خویش و غوطه ور کردن در گمراهی، 
طغیان و تباهی و این خود نهایت تحقیر اســت. خداوند درباره منافقان و انسان های دو 

چهره چنین می کند )معرفت، 1428: ۳/ ۳۲۶-۳۲۱(.
»استهزا« مانند لهو و لعب از خدا صحیح نیست. خدا برتر از این امور است و در آیه ای 
ُهْم ِفى ُطْغَیاِنِهْم َیْعَمُهوَن« )البقره/ 15(؛ بدین ْهِزىُء بِِهْم َوَیُمدُّ مثل آیه ی »اللُّ َیْســتَ
معناست که خدا به پاداش همان استهزای ایشان، آنها را مجازات می کند؛ یعنی آنها را 
مهلت می دهد تا مدّتی و آنگاه آ   ن ها را فرومی گیرد. این مهلت دادن به ایشــان، برای 
اســتهزای آنهاست. از جایی که فریفته و مغرور به خود شده بودند و مغرور به استهزای 
خود، مثل استدراج است؛ یعنی آن گونه که خود نمی دانستند و یا به این معنی است که 

آن قدر استهزاء کردند که به این عمل شناخته شدند )راغب اصفهانی، 1412: 616(.
امام رضا )ع( در تفســیر این آیه مى فرماید: خداوند، اهل مکر و خدعه و استهزا نیست، 
لکن جزاى مکر و اســتهزاى آنان را مى دهد. همچنان که آنان را در طغیان و سرکشى 
خودشــان، رها مى کند تا سر درگم و غرق شوند و چه سزایى سخت تر از قساوت قلب 
و تســلّط شــیطان و وسوســه هاى او، میل به گناه و بى رغبتى به عبادت، همراهى و 
همــکارى با افراد نااهل و ســرگرمى به دنیا و غفلت از حقّ کــه منافقان بدان گرفتار 
مى آیند. منافقان، دوگانه رفتار مى کنند و در نتیجه با آنها نیز دو گونه برخورد مى شــود؛ 
در دنیا احکام مســلمانان را دارند و در آخرت کیفر کّفار را مى بینند )عروســی حویزی، 

.)30 /1 :1415
علىّ بن حســن فّضال از پدرش چنین نقل کرده اســت که گوید: از امام هشــتم علیه 
ُ ِمْنُهمْ « )توبه/ 79(؛ خدا آنها را مسخره السالم درباره این آیات سؤال کردم: »َسِخَر اللَّ
ْهِزُئ بِِهم« )بقره/15(؛ خداوند آنها را استهزاء مى  کند و آیه ی ُ َیْســتَ کرد و آیه ی »اللَّ
« )آل عمران/ 54(؛ آنها فریبکارى و مکر به کار بســتند، خدا نیز ُ »َمَكُروا َو َمَكَر اللَّ
َ َو ُهَو خاِدُعُهْم« )نســاء/ 142(؛ مى مکــر و فریب به کار برد و آیه ی »یُخاِدُعوَن اللَّ

 خواهند در مورد خدا خدعه و نیرنگ به کار برند، ولى خدا به آنها خدعه مى  زند.
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 حضرت فرمود: خداوند نه  مسخره مى  کند، نه استهزاء و نه نیرنگ و فریب به کار مى 
 برد، بلکه مطابق عمل مســخره و اســتهزاء و نیرنگ و فریب آنان به آنها جزا مى  دهد، 
خداوند بســیار بسیار برتر از آن چیزهایى است که ظالمین مى  گویند و مى  پندارند )ابن 

بابویه، 1378:  1/ 126(.

2- تبیین »استهزاء الهی« از دیدگاه مفسران شیعه
ُهم ِفى ُطغَیاِنِهم  هِزُئ بِِهــم َوَیُمدُّ خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: »اللُ َیســتَ
َیعَمُهوَن« )بقره/ 15(؛ خداوند آنان را استهزا مى كند و آن ها را در طغیانشان نگه مى دارد

تا سرگردان شوند
عالمه طباطبایی )ره( در ترجمه واژگان آیه می فرماید: »اهلل یستهزی بهم« که معنایش 
این اســت؛ »الّل یعاقبهم على اســتهزائهم« خدا در برابر استهزایشــان آنها را عقاب

مى کند )طباطبایی، 1417: 10/ 326(.
»و یمدهم فی طغیانهم«: )و به طغیان آنها می افزاید( و آنها را در طغیان و سرکشــی و 

نفاقشان وا می گذارد و بر طغیان آنها به خاطر دورویی خودشان می افزاید.
»یعمهون«: از »عمه«، به معناى تحیر و سرگردانى در امرى است )همان، 15/ 482(.

عالمه طباطبایی، ذیل آیه 11 ســوره حجرات در تبیین معنای اســتهزاء می نویســد: 
»استهزاء و مسخره كردن، عبارت است از این كه چیزی بگویی كه با آن، كسی را حقیر 
و خوار بشماری، حال چه این كه چنین چیزی را به زبان بگویی و یا به این منظور اشاره 
كنی و یا عماًل تقلید طرف را در آوری، به طوری كه بینندگان و شــنوندگان بالطبع از 

آن سخن و یا اشاره و تقلید بخندند.« )همان، 18/ 481(

2-1- مراتب استهزاى منافقان
اســتهزاء و تمســخر دیگران گرچه در همه موارد، ناروا و حرام است: »َیا َأیَُّها الَِّذیَن 
آَمُنوا َل َیْســَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َیُكونُوا َخْیًرا ِمْنُهْم َوَل ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى 
َأْن َیُكَنّ َخْیًرا ِمْنُهَنّ ...« )حجرات /11( اما مراتب قبح آن نســبت به موارد اســتهزاء
متفاوت اســت. منافقان گاهى اولیاى الهى و گاهــى امام و پیامبر )ص( را و گاهى نیز 
آیات الهى را مســخره مى كردند. استهزاى مؤمنان گرچه فسق است، اما استهزاى خدا 
و رســول و آیات الهى همتاى كفر است: »ُقْل َأبِالَلّ َوآَیاِتِه َوَرُسولِِه ُکْنُتْم َتْسَتْهِزئُوَن 
*ل َتْعَتــِذُروا َقْد َکَفْرُتْم بَْعَد ِإیَماِنُكــْم« )توبه/ 65 – 66(؛ بگو: آیا خدا و آیات او و

پیامبرش را مسخره مى كردید؟! )بگو( عذر خواهى نكنید )كه بیهوده است چرا كه( شما 
پس از ایمان آوردن، كافر شدید.

اســتهزاى مؤمنان اگر به خاطر وصف ایمان آنان باشــد همان كفر است، زیرا عصاره 
چنین اســتهزاى علمى و عمدى همان استهزاى وحى و رسالت است. هدف منافقان از 
ابراز ایمان در نزد مؤمنان، تنها اســتهزاى مؤمنان بود: »انّما نَحُن ُمسَتهِزون« و از این
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كار هیچ غرض عقالیى براى خود یا دیگران نداشتند: »َو لَِئنْ  َسَألَْتُهم ْ لََیُقولُن َّ ِإنََّما ُکَنّا 
نَُخوض ُ َو نَْلَعب ُ« )توبه / 65(؛ و اگر از آن ها بپرســى: چرا این اعمال خالف را انجام

دادید؟! مى گویند: ما بازى و شوخى مى كردیم )جوادی آملی، 1378: 2/ 285(.

2-2- کیفرهای منافقان استهزاء کننده
منافقان به دلیل سرکشــی و استهزای خود، از جانب خدا کیفر می شوند که از آن جمله 

است:
1- اســتهزای تکوینی خدا نســبت به منافقان که بر اثر اعمال ناروایشان به استهزای

کیفری، سبک مغز و سفیه می کند.
ُهْم ِفى ُطْغَیاِنِهْم 2- ایشــان را در سرکشی و کورباطنی خودشــان رها می سازد »َوَیُمدُّ

َیْعَمُهوَن« )بقره/ 15(؛ و آن ها را در طغیان ایشان نگه مى دارد تا سرگردان شوند.
3- منافقان همان گونه که در دنیا با شیاطین، قرین هستند و با آنان خلوت می کنند، در
آخرت نیز با آنان محشور می شــوند و همه با هم در جهّنم سقوط می کنند: »َفَوَربَّک 
ــَیاِطیَن ُثمَّ لَُنْحِضَرنَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجِثیًّا« )مریم/ 68(؛ ســوگند به لََنْحُشــَرنَُّهْم َوالشَّ
پروردگارت که همه ی آنها را همراه با شیاطین در قیامت جمع مى کنیم. سپس همه راـ  
در حالى که به زانو درآمده اندـ گرداگرد جهّنم حاضر مى سازیم )همان، 2/ 291ـ 292(.

مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان ذیل آیه شریفه می فرماید: 
جایز نیست که حقیقت استهزاء از جانب خداوند انجام پذیرد، چراکه آن، مسخره کردن 
است و معنای استهزاء از جانب خدا به گونه هایی قابل تأویل است که از آن جمله موارد 

زیر است:
1- استهزای خدا به منزله ی جزای بر استهزاست؛ یعنی خدا به سبب استهزا کردن منافقان،

آن ها را مجازات می کند. گاهی یک چیزی به اســم جزای آن نامیده می شود، همان گونه 
که جزا به اســم آنچه مستحقّ آن است، نامیده می شود، آن گونه که خدای متعال فرمود: 
...« )آل عمران/54( و »َو َجَزاء َسّیَئٍة َسّیَئٌة ّمْثُلَها...« )شوری/4(؛ »َو َمَكُرواْ َو َمَكَر اللُّ
»َو ِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبواْ بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتم...« )نحل/ 126( و اوّلی عقوبت نیســت و عرب
می گوید: »الَجزاُء بِالَجزاِء« و اوّلی جزا نیســت )طوسی، بی تا: 1/ 410( و این وجه جایز

است، چرا که حکم جزا باید مساوی فعل باشد )طبرسی، 1406: 1/ 141(.
حســن  بن علیّ بن فّضال از پدرش نقل می کند که از امــام رضا )ع( درباره ی معنای 
استهزای الهی سؤال کردند و حضرت فرمود: »خدای متعال، مسخره و استهزاء نمی کند 
و مکر و خدعه نمی ورزد، ولی منافقان را برای سُــخریّه  ی ایشان مجازات می کند. خدا 

خیلی برتر است ازآنچه ظالمان درباره اش می گویند.« )حویزی، بی تا: 1/ 35(
2- قول دیگر این است که وقتی استهزای آنها به خودشان بازگردد، جایز است که گفته
شــود: »خدا آنان را استهزا می کند«. مقصود این است که استهزای ایشان جز خودشان 

به کسی ضرر نمی رساند و خدا آنها را هالک می کند )طوسی، بی تا: 1/ 410(.
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3- مقصود از استهزای خدا، تخطئه و جاهل دانستن آنها در کفرشان و اصرار بر ضاللت
ایشان است )طبرسی، 1406: 1/ 141(.

4- استهزای خدا به این معنا که خدا، ظاهر احکام آنان، مثل ارث بردن، ازدواج کردن،
دفن شدن در قبرستان مسلمانان و غیره از احکام را مطابق اصل ایمان قرار داده است، 
هرچنــد در آخرت، عذاب دردناک را به دلیل آنچه از نفاق خود پنهان کردند، برایشــان 
مهیّا کرده اســت. پس خدای سبحان مانند کسی اســت که آ  ن ها را استهزاء می کند، 
چراکه احکام مؤمنان را در ظاهر برایشــان قرار داده است و آنگاه در آخرت، آن ها را از 

مؤمنان جدا کرده است )طوسی، بی تا: 1/ 411(.
در اخبار آمده است که دَِر جهّنم برای این ها گشوده می شود و گمان می کنند که از آن خارج 
می شوند. پس برای خارج شدن از آن ازدحام می کنند و وقتی که دِم دَر می رسند، مالئکه آنان 
را بازمی گردانند و این نوعی از عِقاب و مثل استهزاء است، همان گونه که خداوند می فرماید: 
»ُکلََّمــا َأَراُدوا َأن َیْخُرُجوا ِمْنَها ِمْن َغمٍّ ُأِعیُدوا ِفیَها« )حج/22(؛ هر گاه بخواهند از غم و

اندوه هاى دوزخ خارج شوند، آنها را به آن بازمى گردانند )طوسی، بی تا: 1/ 411(.
در تفسیر مجمع البیان آمده است که ابن عبّاس در ادامة حدیث می گوید که وقتی در به 
ســوی ایشان بسته می شــود، مؤمنان بر ایشان می خندند و بدین دلیل است که خدای 
عّزوجّل می فرماید: »َفالَْیْوَم الَِّذیَن آَمُنوْا ِمَن الُْكفَّاِر َیْضَحُكوَن« )مطّففین/ 34(؛ ولى

امروز مؤمنان به کفار مى خندند.
ایــن وجوهی که گفته شــد، می تواند در آیه ی »... َوَیْمُكــُروَن َوَیْمُكُر اللُّ َواللُّ َخْیُر 
الَْماِکِرین« )انفال/30(؛ آنها چاره مى اندیشیدند )و نقشه مى کشیدند( و خداوند هم تدبیر

مى کرد و خدا بهترین چاره جویان و تدبیرکنندگان است!
همچنین در آیه ی دیگری نیز ذکر شــده اســت: »ِإنَّ الُْمَناِفِقیــَن یَُخاِدُعوَن اللَّ َوُهَو 
َخاِدُعُهْم« )نســاء/142(؛ منافقان مى خواهند خدا را فریب دهند؛ در حالى که او آنها را

فریب مى دهد )طبرسی، 1406: 1/ 142(.
از مجموع نظرات مفسران شیعه به دست می آید که:

1- »استهزا« مانند لهو و لعب از خدا صحیح نیست. خدا برتر از این امور است.
2- خدا به سبب استهزا کردن منافقان، آن ها را مجازات می کند.

3- خداوند مطابق عمل مسخره و استهزاء و نیرنگ و فریب آنان به آن ها جزا مى دهد.
4- »اســتهزای الهی« یعنی تحقیر شأن و مقام، ســلب تأیید و توفیق، قطع رحمت و 
فضل و لطف، امهال و وا نهادن اشــخاص به خویــش و غوطه ور کردن در گمراهی، 

طغیان و تباهی.

2-3- عوامل تحقیر و استهزاء منافقان و مشرکان
با توجّه به اینکه گاهی قرآن برخی افراد را تحقیر و استهزاء کرده است، باید بررسی کرد 
که چه عواملی باعث شده که خدای متعال بعضی افراد را مورد استهزاء و تحقیر قرار دهد.
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2-3-1- اطاعت از شیطان
قرآن کریم درباره ی »پیروی از شیطان« که عامل استحقاق اهانت خدای متعال است، 
ْیَطاُن َفَكاَن  می فرماید: »َواْتُل َعَلْیِهْم نََبَأ الَِّذَى آَتْیَناُه آَیاِتَنا َفانَســَلَخ ِمْنَها َفَأْتَبَعُه الشَّ
ِمــَن الَْغاِویَن« )اعراف/175(؛ و بر آن ها بخوان سرگذشــتِ آن کس را که آیات خود
را به او دادیم، ولى )ســرانجام( خود را از آن تهى ســاخت و شیطان در پى او افتاد و از 

گمراهان شد!

2-3-2- تکذیب آیات الهی
در آیه ی 176 سوره اعراف می فرماید: »... َفَمَثُلُه َکَمَثِل الَْكْلِب ِإن َتْحِمْل َعَلْیِه َیْلَهْث 
بُوْا بِآَیاِتَنا«؛ مََثل او همچون ســگ )هار( لَِک َمَثُل الَْقْوِم الَِّذیَن َکذَّ َأْو َتْتُرْکُه َیْلَهث ذَّ
است که اگر به او حمله کنى، دهانش را باز و زبانش را برون مى آورد و اگر او را به حال 
خود واگذارى، باز همین کار را مى کند. این مََثِل گروهى اســت که آیات ما را تکذیب 

کردند.

2-3-3- ظلم و ستم 
ظلم و ســتم از عوامل تجویزکننده ی اهانت از ســوی خدا بر شخص ستمگر می باشد. 
َوِء ِمَن الَْقْوِل ِإلَّ َمن ُظِلَم َوَکاَن  خداوند دراین باره می فرماید: »أَّ یُِحبُّ اللُّ الَْجْهَر بِالسُّ
یًعا َعِلیًما« )نساء/ 148(؛ خداوند دوســت ندارد کسى با سخنان خود، بدیهاى اللُّ َســمِ
)دیگران( را اظهار کند، مگر آن کس که مورد ســتم واقع شــده باشد. خداوند، شنوا و 

داناست.

2-3-4 تعّقل و خِرَدوَرزی نکردن
مُّ الُْبْكُم الَِّذیــنَ َل َیْعِقُلوَن« )انفال/22(؛ قطعًا بدترین َوابَّ ِعنَد الّل الصُّ »ِإنَّ َشــرَّ الدَّ

جنبندگان نزد خداوند، افراد َکر و اللى هستند که اندیشه نمى کنند. 

2-3-5- غفلت
قرآن کریم در ایــن باب می فرماید: »َولََقْد َذَرْأنَا لَِجَهنََّم َکِثیًرا ّمَن الِْجّن َواإِلنِس لَُهْم 
ُقُلوٌب لَّ َیْفَقُهوَن بَِها َولَُهْم َأْعُیٌن لَّ یُْبِصُروَن بَِهاَو لَُهْم آَذاٌن لَّ َیْسَمُعوَن بَِها ُأْولَِئَک 
َکاأَلْنَعاِم بَْل ُهْم َأَضلُّ ُأْولَِئَک ُهُم الَْغاِفُلوَن« )اعراف، آیه179(؛ و در حقیقت، بســیارى
از جّنیان و آدمیان را براى دوزخ آفریده ایم. ]چرا كه [ دل هایى دارند كه با آن ]حقایق را[ 
دریافت نمى كنند و چشمانى دارند كه با آن ها نمى بینند، و گوش هایى دارند كه با آن ها 

نمى شنوند. آنان همانند چهارپایان بلكه گمراه ترند. ]آرى[ آنها همان غافل ماندگانند.

2-3-6- کفر
کفر به خدای متعال، اهانــت و تحقیر خداوند را به دنبال دارد. قرآن کریم در این باب 
می فرماید: »َو َمَثُل الَِّذیَن َکَفُروْا َکَمَثِل الَِّذى َیْنِعُق بَِما َل َیْسَمُع ِإلَّ ُدَعاء َوِنَداء ُصمٌّ 
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بُْكٌم ُعْمٌى َفُهْم َل َیْعِقُلوَن« )بقره/ 171(؛ مَثل )تو در دعوت( کافران، بسان کسى است
که )گوسفندان و حیوانات را براى نجات از چنگال خطر( صدا مى زند، ولى آ ن ها چیزى 
جز سر و صدا نمى شنوند )و حقیقت و مفهوم گفتار او را درک نمى کنند. این کافران، در 

واقع( َکر، الل و نابینا هستند. از این رو، چیزى نمى فهمند! 

2-3-7- گناه
در ســورة مدّثر، خداوند صفات مجرمان )گناهکاران( را به طور کامل از زبان خود آنان 
بیان می فرماید و در پایان، گنهکاران را به ســبب این صفات شوم آنان، در مقام اهانت 
ْسَتنِفَرٌة« )مدّثر/50(؛ گویى و تحقیر، همچون »خران« دانسته اســت. »َکَأنَُّهْم ُحُمٌر مُّ

گورخرانى رمیده اند. 

3- تبیین »استهزاء الهی« از دیدگاه اهل سنت
ســیوطی می نویسد: »اللُ َیسَتهِزُئ بِِهم« خداوند آن ها را مسخره می کند برای تنبیه و
کیفر دادن. »َو َیُمدُهم ِفى ُطغَیاِنهم« یعنی کفرشــان و »یعمهون« یعنی ســرگردانند.
بیهقــی از ابن عباس می فرماید: »َو ِإذا لَُقوا الَِّذیَن آَمُنوا قالُوا آَمَنّا«: منظور منافقین

اهل کتاب هستند که اصحاب محمد )ص( را استهزاء می کنند و خداوند آنها را در آخرت 
مسخره می کند.

در قــول »و إذا لَُقوا الَذیَن آَمُنوا« ابن إســحاق و ابن جریر و ابن أبى حاتم عن ابن
عباس نقل می کنند: »َقالوا آَمنا« یعنی صاحب تان رســول اهلل اســت اما او برای شما
خاص اســت. »َو إذا َخلوا إلى َشــیاِطیِنهم« کسانی از یهود هستند که امر به تکذیب
می کنند و از ابن مســعود در قول »و إذا َخلوا إلى َشــیاِطیِنهم« نقل شده که منظور

سران کفر است.
از عبد بن حمید و ابن جریر از مجاهد نقل شــده که منظور اصحاب آن ها از منافقین و 
مشركین هستند و ابن جریر از ابن مسعود نقل می کند: »وَ یَمُدُّهم« در طغیانشان مهلت 
می دهد و »یَعمَهُون« در کفرشان بیش از حد پیش می روند )سیوطی، 1387: 1/ 31(.
زمخشری ذیل آیه 15 سوره بقره می فرماید: كلمه »َیعمهون« از »عَمَه« مثل »عَمى«
مى باشــد، »عمه« كورى باطنى است، لكن »عمى« كورى ظاهرى را گویند. به معنای 
تحیر و تردید است و نمی داند به کجا مراجعه کند و هیچ نظری و شناختی از روش ها 
ندارند. اســتهزاء به معنای تمســخر و تحقیر است و مسخره کردن خداوند متعال جایز 
نیست؛ زیرا او از زشــتی منزه است و تمسخر تحت عنوان عیب و جهل قرار می گیرد. 
)فما معنى اســتهزائه بهم؟( مراد از آن، نازل كردن ذلت و خوارى بر آنان اســت، زیرا
مقصود مســخره كننده آن اســت كه از مسخره كنندگان ســبكى و خوارى بخواهد و 
خوارى بر او وارد كند...)وقد کثر التهكم فى کالم اللَّ تعالى بالكفرة(؛ مقصود کوچک

شمردن امر آنان و تحقیر آنان است.
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زمخشــری در پاسخ کســانی که می گویند: چگونه خداوند توانسته استبداد را که عمل 
شــیاطین اســت به آن ها عطا کند؟ بیان می کند که این معنــا را حمل کنیم بر اینکه 
خداوند آن هــا را از الطافی که به مؤمنان اعطا می کند، محروم کند و آن ها را به خاطر 
کفرشان و پافشــاری که بر او دارند، خوار و ذلیل می کند و ظلمت و تاریکی قلب های 
آن ها را افزایش می دهد و انشــراح و نور را در قلب های مؤمنین افزایش می دهد و این 
افزایش را با تعبیر »مددًا« آورده اســت و آن را به خود اســناد داده است؛ زیرا او باعث 
شــد که به سبب کفرشــان با آن ها اینگونه رفتار شود یا هم برای جلوگیری از اجبار و 
قهر و نگاه داشــتن یا اینکه عمل شیطان به خداوند نسبت داده می شود؛ زیرا توانمندی 
او و اقتدار او و ترک اغوای بندگان توســط خداوند متعال صورت می گیرد )زمخشری، 

بی تا: 1/ 69-66(.
منافقان درحالی كه همیشه از رودرروى مؤمنان قرار گرفتن، گریزان بودند و براى اینكه 
هم از آسیب آنان در امان مانده و هم در زیر ماسك نفاق، بتوانند به آنان آسیب رسانند 
در برخوردهایى كه با مؤمنین داشتند تظاهر به ایمان مى كردند، وقتى با شیطان ها یعنى 
یهودیان - كه از منافقان همچون ابزارى براى متالشــى كردن جبهه اسالمى استفاده 
مى كردند و خود براى آنان پناهگاه و پشــتیبان مســتحكمى به شمار مى آمدند - تنها 
مى ماندند، مى گفتند: )ما با شماییم، ما فقط آن ها را به مسخره گرفته ایم( یعنى اینكه به 

ایمان و تصدیق گفتار آنان تظاهر مى كنیم، تمسخر و استهزائى بیش نیست .
 قرآن بالفاصله پس از نقل این سخن و این كار، آن چنان تهدید سختى به آنان متوجه 

مى سازد كه كوه را تاب تحمل آن نیست:
ُهْم ِفى ُطْغیاِنِهْم َیْعَمُهونَ «؛ خدا آنان را به مسخره مى گیرد ْهِزُئ بِِهْم َو َیُمُدّ »الَلُّ َیْســتَ
و آن ها را در طغیانشان مى كشاند تا كور دل بمانند و چه بینوا و سیه روز است، آن كس 
كه فرمانرواى آســمان و زمین او را به مســخره گیرد. در اینجا صحنه ای بس هولناك 
و ســهمگین و عاقبتى مهیب و دهشت زار در خیال آدمى نقش مى بندد. خدا آنان را به 
مسخره مى گیرد و كمك مى كند تا در سركشى خود حیران و سرگشته بمانند. همچون 
مــوش بینوا كه از همه جا بی خبر، به ســوى تله مــى دود و نمى فهمد چه مى كند. این 

تمسخر، تمسخری دهشت آور است، نه چون تمسخر آنان، كودكانه و بى مغز.
اینجا نیز حقیقتى كه قباًل بدان اشــاره شــد رخ مى نماید: ایــن حقیقت، كه درصحنه 
پیكارى كه مؤمنان در یكســوى آن، صف آراســته اند، میدان دار واقعى خدا است و بر 
این حقیقــت مترتب مى گردد همان نتایج قهرى و طبیعى كه پیش ازاین گفتیم، همان 
اطمینان و قرار كامل براى دوســتان خدا و همان فرجام تلخ براى دشمنان غفلت زده 
است. او كه در كورى و بی خبرى، غوطه ور بود و از این مهلت كوتاه، سرخوش و غافل 
و از سرانجام هولناكى كه در انتظار آنان است، یكسره بى خبر است )سیدقطب، 1362: 

1/ 78-79(. فخر رازی دراین باره می گوید: 
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استهزاء مالزم با تلبیس و فریبکاری است که از خداوند متعال محال است، نیز استهزاء 
با جهل همراه است و جهل نیز بر خداوند نارواست. وی در تأویل آیه چند وجه را بیان 

می کند: 
1- جزایی بودن و مقابله به مثل بودن فعل خداوند در مقابل اســتهزاء کنندگان است؛

زیرا جزای هر چیزی را به نام همان چیز می نامند )یس/ 142(.
2- چون زیان استهزای آن ها به خودشان باز می گردد و به مؤمنانی که تمسخر شده اند،

زیانی وارد نمی شود. در واقع، گویی خداوند آنها را استهزاء می کند.
3- کوچکی و حقارت از جمله آثار اســتهزاء است؛ بنابراین استهزاء خداوند یعنی ایجاد
کردن حالت خواری و کوچکی در کافران تمسخر کننده. در اینجا مسبب به جای سبب 
قرار گرفته یعنی به جای بیان خود خواری و حقارت، عامل و سبب آن یعنی استهزاء را 

آورده است )فخررازی، 1420: 2/ 310(.
4- خداوند با این کفار و منافقان معامله و برخورد کســانی را دارد که هم در دنیا و هم

در آخرت تمسخر می شوند. تمسخر در دنیا این است که آن ها سعی داشتند برنامه ها و 
اسرارشــان را از پیامبر مخفی دارند و به گونه ای رفتار می کردند که گویی پیامبر چیزی 
نمی داند درحالی که خداوند پیامبر را از برنامه های آن ها مطلع می ساخت و در آخرت نیز 
تمسخر می شوند؛ زیرا در قسمتی از جهنم که آن ها قرار دارند راهی به سوی بهشت باز 
می شــود و آنان به خیال اینکه می توانند وارد بهشت شوند و از جهنم خارج شوند وارد 
آن گذرگاه می شوند، ولی به انتهای آنکه می رسند به راه بسته مواجه می شوند و همین 

سبب می شود که مؤمنان آن ها را مسخره کنند )همان(.
جمهور علما از مفســرین از ابن عطیه و قرطبی و فخر رازی و بیضاوی و زمخشری و 

معتزله و ... براین اعتقاد هستند که:
5- استهزائی که به خداوند نسبت داده شده است در حقیقت در این دنیا صورت نگرفته

است.
6-  استهزاء درواقع، به خداوند اسناد داده نمی شود، چون فعل قبیحی است که خداوند

متعال از آن منزه است.
7- فعل »یســتهزی« مضارع هست که بر اســتقبال داللت دارد و منظور از »یَسَتهزُء
بِهم« روز قیامت اســت و این اســتهزاء درواقع تمثیلی از رفتار و معامله خداوند با آنها 
در مقابل اســتهزای مؤمنین است. شبیه عمل کســانی که آنها را مسخره می کردند و 
این ســنت امالء اســت برای آنها که گمان می کنند که خداوند آنها را مؤاخذه نمی کند 
و خداوند از آن ها راضی اســت تا این که برخــالف توهم آن ها، عذاب دنیا بر آنها نازل 

می شود و این هیئت استهزاء است.
8- جایز است گفته شود که جزای استهزاء آن ها با عذاب یا نحوه ای از اذالل و تحقیر

همراه است )ابن عاشور، بی تا: 294/1(.
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4- تأویل استهزای الهی از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی
این صفات، صفات فعلی خداســت، نه صفات ذاتی اوّل. اوصاف فعلی از مقام فعل خدا 
انتزاع می شــود، نه از مقام ذات او. کارهای خدا درباره ی تبهکارانِ کفرپیشــه و منافق، 
به عنوان کیفر اســت، نه آن که ابتدا چنین اموری را درباره ی برخی انســان ها روا دارد. 
آنگاه از کار خدا که نسبت به کافران و منافقان عنوانِ کیفر دارد، عناوین یادشده انتزاع 

می شود )جوادی آملی، 1378: 2/ 292(. عالمه جوادی آملی ذیل آیه می فرمایند: 
1- ُمســَتهِزون: تحقیر و اهانت به دیگران، خواه با گفتار باشــد یا عمل، استهزا است
و چون اســتهزا كننده با انجام دادن كارى كه داللت بر خفت و سبك ســرى دیگرى 
مى كند در پى تحقیر اوست و حقیر شدن او را مى طلبد. این معنا در قالب باب استفعال 

بیان مى شود.
2- َیعَمُهون: عمه به معناى حیرت شــدید اســت و رتبه آن پس از شك، تردد و تحیر
است. عمه، حیرتى است كه چشم دل آدمى را از هر رأى و نگاه صحیحى كور مى كند. 
پس عمه، كورى چشــم جان اســت در برابر عمى كه هم بر كورى چشم تن و هم بر 

كورى چشم جان اطالق می شود.
3- منافقان نزد مؤمنان ابراز ایمان مى كردند و چون با دوســتان خود خلوت مى كردند،
مى گفتند: ما با شــماییم و مؤمنان را استهزاء مى كنیم. خداوند نیز مى گوید: خدا آنان را 

استهزاء مى كند و در طغیان خود رهایشان مى كند تا سرگردان باشند.
4- اســتهزای الهی با استهزاء منافقان متفاوت است؛ زیر استهزاى منافقان اعتبارى و
فاقد هرگونه اثر واقعى اســت، اما اســتهزاى خداوند تكوینى است )آنان را سبك مغز و 
سبك قلب مى كند(. گرچه نگه داشتن منافقان در تباهى، كار مأموران قهر الهى )شیطان 
و تبهكاران( و از باب اضالل كیفرى است، ولى چون همه امور عالم به دست خداست، 

خداوند این كار را به خود اسناد مى دهد.
5- خداى ســبحان در پاســخ منافقــان مى فرماید: خدا آنان را اســتهزاء و در طغیان
خود رهایشــان مى كند تا سرگردان باشــند. اگر مؤمنان از سوى منافقان به سفاهت و 
سبك مغزى متهم مى شوند و مورد تمسخر و استهزاى آنان قرار مى گیرد، خداى سبحان 
نیز منافقان را استهزاء مى كند. با این تفاوت كه استهزاى منافقان نسبت به مؤمنان هیچ 
اثــر واقعى و نقش تكوینى ندارد، بلكه اعتبارى محض اســت. افزون بر آنكه در برخى 
موارد خداى سبحان دفع و رفع شر مستهزئان را خود عهده دار شده است: »ِإنَّا َکَفْیَناَك 
الُْمْســَتْهِزئِیَن« )حجر/ 95( اما استهزاى خداى ســبحان نسبت به منافقان، تكوینى و
واقعى اســت؛ بدین معنا كه خداوند آنان را سبك مغز و سبك قلب مى كند: »أفِئَدتهم 
َهــَواء« )ابراهیم/ 43( و در قیامت كه ظرف ظهور حقایق اســت و میزان در آن روز،
« )اعراف/ 8( آنها و اعمالشان به قدرى بى وزن و حقیقت است: »َوالَْوْزُن َیْوَمِئٍذ الَْحُقّ
ســبكند كه دیگر ترازویى براى سنجش آنان برپا نمى شود: »َفال نُِقیُم لَُهْم َیْوَم الِْقیاَمِة 
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َوْزنًا« )كهف/ 105( )جوادی آملی، 1378: 2/ 286(.
6- خداى ســبحان منافقــان را مدت مدیدى در فتنه و آشــوبى كه در درون خویش 
برپاكرده اند، رها مى كند و آنان را به حال خود وامى گذارد تا كوركورانه راه خود را ادامه 
دهند. خداوند رها ســاختن منافقان در طغیان و تبهكارى را به خود اسناد مى دهد و راز 
این اســناد آن است كه این كار، گرچه به دست شــیاطین و تبهكاران انجام مى گیرد: 
ونَُهْم ِفــى الَْغِىّ ُثَمّ َل یُْقِصُروَن« )اعراف/202( ولى چون تدبیر همه »َوِإْخَوانُُهْم َیُمُدّ
امور عالم به دست خداوند است، كارى كه به وسیله مأموران قهر الهى و با اذن تكوینى 
خداى ســبحان انجام گیرد نیز منسوب به اوست، وگرنه اسناد این گونه امور به خداوند 
بى واســطه نیست؛ زیرا از جانب خداى رحمان و هادى كه غضب او مسبوق به رحمت 

است، بى واسطه غضب و ضاللت صادر نمى شود.
 مأمــوران قهر الهى نه تنها اضالل كیفرى تبهكاران را بر عهده دارند و به تعبیر قرآن 
َیاِطیَن َعَلى الَْكاِفِریَن  كریم آنان را تحریك مى كنند و مى گزند: »َألَْم َتَر َأنَّآ َأْرَسْلَنا الَشّ
ُهْم َأّزاً َفاَل َتْعَجْل َعَلْیِهْم ِإنََّما ...« )مریم/ 83( بلكه با اذن خداى ســبحان والیت َتُؤُزّ
ــَیاِطینَ  َأْولَِیاَء لِلَِّذینَ  َل  و سرپرســتى آنان را نیز بر عهــده مى گیرند: »ِإنَّا َجَعْلَنا الشَّ

یُْؤِمُنونَ «. )اعراف/ 27(

نتیجه
بنابر آنچه گفته شد، با نگاهی به آموزه های قرآنی  درمی یابیم که هرچند استهزاء عمل 
ناپســندی است، ولی استهزای خدا بدون دلیل نیســت و می تواند چند مفهوم و هدف 
داشته باشد که از آن جمله است: مجازات استهزاکنندگان با استهزای خودشان، بی ضرر 
نشان دادن استهزای منافقان، تخطئه ی استهزاکنندگان، تفاوت نتیجه ی کردار منافقان 

با آنچه در دنیا داشتند و... 
مســخره کردن خدا بدان معنا می تواند باشــد که خدا پاسخ تمسخر مسخره کنندگان را 
خواهد داد و یا آنکه موقعیتى برای چنین مســخره کنندگانی پیش خواهد آورد که آنان 

مورد تمسخر دیگران قرار گیرند.
مســخره کردن خداوند به این معنا نیست که خداوند اعمالى همانند آنان انجام می دهد، 
بلکه همان گونه که مفســران گفته  اند: منظور این است که مجازات استهزا کنندگان را به 
آن ها خواهد داد؛ چراکه توهین به مؤمن برای ایمانش در حقیقت، توهین به خدا اســت؛ 
زیرا ایمان همان رابطه و پیوند محکمى است که بین مؤمن و خداى تعالى استوار گردیده، 

اینجاست که دشمنى با او به جهت ایمان و عملش، دشمنى با خدا محسوب می شود.
به بیان دیگر؛ خدا آنان را مســخره خواهد کرد، به این معنا که خدا کیفر مسخره کردن 
آنان را خواهد داد و در قیامت موقعیتى پیش خواهد آورد که این منافقان مورد مسخره 

مسلمانان باشند و مؤمنان آنان را مسخره کنند و بر آنان بخندند.
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