1

النقد الساخر :قيمته ،وتأثريه ،وكيفية التعامل معه
السؤال:
جيد الشاب انتشار السخرية يف املسائل الدينية واألخالقية واالبتعاد عن
الطرح املوضوعي وخاصة يف الواقع االفرتايض ،ما هي التوصية حول هذه
الظاهرة وما هي طرق املواجهة والعالج؟
اجلواب:
إن من البدهيي بحسب املنطق الذي ُفطر عليه اإلنسان أن االحتجاج السليم
يبتني عىل حجج وشواهد موضوعية تثبت أو تنفي هذه الفكرة أو تلك ،وليس
االزدراء والسخرية ونحوها من األساليب اهلزلية سبيال لالستيثاق من صواب
هذه الفكرة أو تلك ،فاألفكار املعروضة تقيم من خالل أفكار أخرى تكون أقرب
تناوال وأشد وضوحا لينتهي الباحث من تلك األفكار األخرى إىل إثبات األفكار
املعروضة أو تفنيدها ،وهذا هو السبيل املنطقي لإلقناع واالقتناع.
وأما أسلوب السخرية واالستهزاء فهو ـ ـ كام نجده عند حتليل بنيته وتأمل
مضمونه ـ ـ ال يركز عىل فكرة موضوعية واضحة تبطل الفكرة التي يسخر منها،
وإنام يسعى إىل أن هتون تلك الفكرة يف مشاعر املخاطب بأساليب خطابية وأدبية
بحتة ،كأن يسعى شخص إىل إسقاط شخصية آخر ولكنه ال يتناول أفكاره وسريته
وخصاله بالنقد ،بل يسبه ويسخر منه ويرسمه بشكل مضحك.
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وقد شاع يف الوسائل احلديثة يف العرص احلارض اتباع هذا األسلوب يف شأن
القضايا األخالقية والدينية حتى باتت تستعمله جل وسائل اإلعالم وأصبح من
األساليب الشائعة لتغيري الثقافات واألخالقيات العامة وذلك لعدة خصائص فيه:
أوال :أنه أسلوب سهل ال عناء فيه ،إذ يكفي فيه أن يتقن املرء كيفية االنتقاص
والتوهني واالستخفاف وهو أمر ميرس ملن تعود عليه ،وال حيتاج إىل عناء الربهان
واالستدالل والبحث والتفحص والنقد املوضوعي.
ثانيا :أنه رسيع التأثري يف املخاطب ،ألنه ينفذ فيه من مداخل العاطفة
واإلحساس وال حيتاج إىل تأمل وتريث وتفكري ،إال إذا كان املخاطب موزونا يف
داخله غري منساق للعب بعواطفه.
ثالثا :أنه أسلوب ناعم يمزج اجلد باهلزل والفكر باملرح والعلم باللعب ،فال
يأخذ املخاطب أهبته الختاذ الرأي وحتديد املوقف ،بل يتأثر به من حيث ال حيتسب
من دون مقاومة وتأكد ،فهو يمرر مواقف جادة من خالل أساليب الهية ينزلق إليه
الشخص انزالقا و ُيستدرج إليه استدراجا.
رابعا :أن املخاطب كثريا ما يتعرض فيه إىل اإلحراج لالقتناع ،ألنه جيد نفسه
يف موضع السخرية واالستهزاء واالنتقاص والتحقري إذا ما تبنى الفكرة التي تم
االستهزاء هبا والسخرية منها ،فيدفعه ذلك إىل رفع اليد عنها وقاية لنفسه وحفظا
الحرتامه أمام املتكلم واآلخرين.
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خامسا :أنه ال دفاع نافع يف مقابل السخرية واالستهزاء بالفكرة ،إذ ليس مبنى
السخرية نقد الفكرة بفكرة حتى تكون الفكرة املعروضة قابلة للنقاش ،بل هو
نحو توهني واستخفاف فحسب وهو أمر ال مرد له ،كام قال الشاعر يف شأن بعض
الدعاوي الكاذبة عىل الشخص التي توجب الشعور بالتقزز من تناول الطعام معه:
(قد قيل ذلك إن صدقا وإن كذبا
فام اعتذارك من قول إذا قيال).
سادسا :أن السخرية واالستهزاء ينفع يف إزالة القناعات التي يصعب قلعها
لكوهنا فطرية أو موثوقة أو راسخة يف نفس الطرف رسوخا كبريا  ،وهي أمور
يستحيل إزالة القناعة هبا باألساليب اجلادة الشتامل الفطرة عليها وتواتر حججها
ولكن يمكن للسخرية أن تزلزهلا وتقتلعها وتوجب اهنيارها إذا مل يملك املخاطب
وعيا يف التعامل معها ومل يأخذ حذره جتاهها.
فالسخرية لن تسقط الفكرة أو الشخص من خالل النقد الفكري ،بل من
خالل التوهني واالستخفاف ،حتى خيجل صاحب الفكرة من تبنيها مهام كانت
فطرية وراشدة ورصينة ومتجذرة يف نفسه ،وحتى يسقط حرمة الشخص املنظور
مهام كان حمرتما وموزونا ومتينا وموصوفا بالسلوك القويم والسوابق احلسنة.
هذه خصائص أسلوب السخرية التي تغري أصحاهبا باستخدامها يف نقد
األفكار ومناقشتها بدال عن النقد الفكري احلقيقي املبني عىل التأمل واملالحظة.
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والواقع أن هذا األسلوب هو أسلوب مؤثر بالفعل يف نفوس العديد من
الناس لتغيري قناعاهتم ،إال أن تأثريه حمصور عىل الذين ال يملكون فكرا ثاقبا ووعيا
كافيا ،فيستجيبون يف موضع املنطق للعاطفة ،ويف حمل التفكري لإلحساس ويف مقام
التثبت والرتوي للترسع واالندفاع فيكون هذا األسلوب عندهم بديال عن الربهان
واحلجة واملنطق اجلاد.
وتفصيل ذلك :أن هذا املوضوع ينتمي إىل بحث عام حول مناهج إثبات
األفكار وتفنيدها( ،)1وهي تنقسم إىل أقسام ثالثة:
األول :املنهج املوضوعي ،ومن صفات هذا املنهج:
 1ـ ـ أنه يستند إىل العالئق املوضوعية بني األشياء وإىل الشواهد االستقرائية وما
متثلها من قرائن ومؤرشا ت مرتاكمة عىل الواقع.
 2ـــ أن هذا املنهج خياطب العقل وحيفز الوعي وينري التفكري ويبتعد عن
استغالل املشاعر والعواطف واألحاسيس يف مقام اإلقناع.
 3ـ أن الباحث ينطلق يف هذا املنهج من املبادئ األولية الواضحة للمخاطب ـ
والتي تعترب رأس املال الفكري املوثوق لإلنسان عىل وجه عام ـ ليستنتج منها ما
يتفرع عليها تفرعا موضوعيا ويصل إىل نتيجة جديدة.

( )1وقد تطرقت هلذا املوضوع يف كتاب القواعد الفطرية العامة للمعرفة اإلنسانية والدينية (من سلسلة منهج
التثبت يف الدين) القاعدة ،12 :ص 357 :وما بعد.
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 4ـ يتخذ صاحب هذا املنهج نوعا يف أسلوب اخلطاب لغة وقورة وجادة
ومتينة وواثقة ومنصفة ويبتعد عن لغة التهريج واالستخفاف واهلزل واملغالطة.
 5ـــ أن هذا املنهج ال جيري عىل (أن الغاية الصائبة تربر الوسيلة اخلاطئة) ،بل
ترعى أن تكون الوسيلة صائبة كام هي الغاية.
الثاين :املنهج اجلديل ،ومن صفات هذا املنهج:
 1ـ ـ أنه منهج غري موضوعي ولكن يتظاهر فيه باملوضوعية والتفكري اجلاد
ورعاية التسلسل املنطقي لألفكار.
 2ـ ـ أن الشخص يتعامل يف هذا املنهج مع الفكر اآلخر كخصم يسعى فيه إىل
مصارعته والغلبة عليه بأية وسيلة متاحة حتى وإن مل تكن صائبة وسليمة.
 3ـ أن هذا املنهج يتوسع يف استخدام وسائل اخلصومة والغلبة ليشمل
الوسائل التي ال يقر هو هبا وال يسلكها بنفسه يف الوصول إىل الواقع ،لكنه يستبيح
استخدامها لرضب اخلصم.
 4ـ ـ أن الباحث يف هذا املنهج يستبيح لنفسه أن ينتفع بالوسائل التي يمكن
تطبيقها عىل وجه تفند فكرته وادعاءه أيضا ،إال أنه يتغافل عن ذلك ما دام أن
املخاطب مل يلتفت إىل ذلك يف مشهد الرصاع ،أو يكابر إذا نبه عليه ،ولذلك ال
ُيتوقع يف هذا املنهج إنصاف اخلصم بتاتا وال االحتجاج بوسيلة تكون مقنعة له يف
دخيلة نفسه ،بل قد يستخدم وسيلة يمكن أن ينتفع هبا ضد فكرته أيضا ،فاملهم
عند صاحبه أن يبدو هو األقوى والغالب يف مشهد الرصاع.
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 5ـ إن صاحب هذا املنهج يتشبث باألفكار السطحية التي ال تثبت عند
التدقيق ،ويراهن يف اإلقناع هبا عىل أن املخاطبني واحلضور يف مشهد الرصا ع ال
يبرصون املالحظات الدقيقة وال يتوقفون مليا عند األفكار املعروضة ،بل تشغلهم
امليول املسبقة أو مظاهر الصخب والغلبة.
الثالث :املنهج اخلطايب واألديب ،ومن خصائص هذا املنهج:
 1ـ ـ أنه منهج غري فكري ينتفع بأدوات مؤثرة يف مشاعر الناس وأحاسيسهم
وعواطفهم وهييجها يف اجتاه معني ،ليوحي هلم بصواب فكرة ما أو خطأ فكرة
أخرى.
 2ـ ـ أن هذا املنهج يستخدم أدوات فكرية سطحية للغاية من قبيل االستبعادات
األولية غري الناضجة ،أو ادعاء مالءمات ومناسبات غري ثابتة ال ترقى إىل درجة
وثيقة أو اعتبار حالة مفردة دليال عىل فكرة عامة أو غري ذلك.
 3ـ ـ أنه يستعان يف هذا املنهج كثريا باألدوات األدبية التي تثري اإلحساس
وهتيج العواطف مثل أنواع التخيالت والتشبيهات ألجل التأثري يف نفوس
اآلخرين وإقناعهم بالفكرة.
ومن أبرز املؤثرات اخلطابية:
 1ـ أسلوب السخرية واالستهزاء باألفكار حتى تبدو واهنة وضعيفة ،وهذه
احلالة جتاه األفكار أشبه بتسقيط شخصيات الرجال املحرتمني من خالل السخرية
واالستهزاء والتعابري الواهنة والكاريكاتورية.
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 2ـ ـ أسلوب السب والشتم واإلهانة واالهتام والصور امللفقة لصاحب الفكرة
حتى يسقط عن عني عامة الناس ،فال ينظر الناس إىل فكرته يف نفسها ،بل تبدو هلم
الفكرة واهنة بتوهني صاحبها.
 3ـ ـ ربط الفكرة املعروضة بشخصية بعض من يعرضها ويظهر نفسه واجهة
وممثال هلا ،فإذا كانت تلك الشخصية غري وقورة وخفيفة استهني بالفكرة ألجل
ذلك حتى كأن ذلك دليل عىل بطالن الفكرة يف حد نفسها ،حتى لو كانت الفكرة
لذاهتا عقيدة معروفة هلا أدلتها وحججها ،وذلك خطأ فاحش من املنظور
املوضوعي ،ألن صواب األفكار والعقائد أو خطئها ليس مرهونا بالرجال.
وعكس ذلك الثقة بفكرة معينة رغم مؤرشا ت وهنها ملجرد تبني من يكرب يف عني
املجتمع هلا ،وذلك أيضا أمر خاطئ ،ويف مثل ذلك قال اإلمام عيل (عليه السالم):
((ال يعرف احلق بالرجال بل يعرف الرجال باحلق)).
فهذه هي أصول املناهج التي تتبع يف مقام اإلقناع واالقتناع.
ومن البدهيي يف ضوء ما تقدم أن عىل كل من الباحث عن احلقيقة واملبلغ هلا يف
أي موضوع أن ينهج املنهج املوضوعي الذي يعتمد عىل أدوات معقولة ومنطقية،
ويبتعد عن األساليب اجلدلية البحتة أو اخلطابية واألدبية ،وذلك لعدة أسباب:
 1ـ أن األساليب املوضوعية هي أساليب موثوقة وأمينة ،ألهنا تعتمد عىل
مؤرشات حقيقية لصيقة بالواقع ،بينام األساليب اجلدلية واخلطابية ليست طرقا
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موثوقة وأمينة للوصول إىل احلقيقة ،ومن املمكن تسخريها ضد أي فكرة مهام
كانت صائبة وواضحة.
ونحن نجد من خالل االطالع واملامرسة استغالل األساليب غري املوضوعية
جتاه حقائق ثابتة حتى يف العلوم الطبيعية ونتائجها التي هي موضع ثقة مجهور أهل
العلم فيها ،كام نجد استغالهلا لرضب القيم الفطرية اإلنسانية وهتوينها
واالستخفاف هبا.
 2ـــ أن الغرض املفرتض للبحث ـ ـ يف مقام اإلقناع أو االقتناع ـ ـ هو اهلداية
واالهتداء ،وهذا يالئم اختاذ األدوات املوضوعية ،ألن هذه األدوات هي إيقاظ
للوعي وإراءة للطريق وإرشاد إىل السبيل وإرساء للمنهج املالئم للتفكري يف
املخاطب ،بينام سلوك األدوات غري املوضوعية يف مقام البحث نحو تسطيح
للوعي وتضليل للرأي وتشتيت للفكر وختبط يف املنهج.
 3ـ أن سلوك الباحث للمنهج املوضوعي يف مقام إرشاد اآلخر احرتام لآلخر
وتقدير له وأداء لألمانة ،ألنه يقوم جتاهه مقام املشري الناصح ،وإنام يتوقع املستشري
ممن يشري عليه أن يرشده إىل عالمات الطريق ومالمح الواقع ،وأما سلوكه للمنهج
اجلديل واخلطايب فهو استهانة باآلخر وخيانة لألمانة وغش يف مقام املشورة
واستدراج له باملكر واخلديعة ،حيث يريد التأثري عىل املخاطب من حيث ال
حيتسب وال يشعر.
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وقد يعتذر بعض من يستخدم األدوات اجلدلية واخلطابية إلثبات مدعيات
حقة وصائبة باحلاجة إليها ،ألن الرأي الصائب ليس مقنعا للمخاطب بمؤرشاته
املوضوعية ،أو ألن املخاطب ال يقتنع باألسلوب املوضوعي ،وهذا خطأ ،لعدة
أسباب:
 1ـ أن املدعى الصائب ال يفقد شواهده املوضوعية التي يمكن تفهيمها ملن
طلب احلقيقة.
 2ـ إن استخدام األدوات غري املوضوعية يزيف وعي املخاطب ،ويؤدي إىل
زيف منهج اإلقناع بشكل عام ،بمعنى أن ساحة اإلقناع تكون أشبه بساحة
املصارعات أو املامرسات املضللة مثل الشعوذة والسحر ويؤدي إىل تنزل مستوى
التفكري واإلقناع العام وابتعاده من الرشد ،ويغلب عىل الناس حينئذ الشبهات
الواهنة والتشبثات الضعيفة بدل احلجج املوثوقة واألدلة املتينة.
وعىل اإلمجال فإن األدوات غري املوضوعية متيع روح التفكري يف اإلنسان
وتوجب تنزل مستوى وعي اإلنسان وعقالنيته ومنطقه وتوهن أسس االقتناع
عنده.
 3ـ إن من اقتنع بأسلوب غري موضوعي كان عرضة ألن يرفع اليد عن قناعته
بمثله ،ويضيع بوصلة احلق وراية الصدق.
 4ـ ـ إن الغاية حتى لو كانت صائبة لن تربر استخدام األدوات الوضيعة
والواهنة ،ومن ضاق به احلق فإن الباطل عليه أضيق.
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 5ـــ إن األساليب غري املوضوعية تنتهك مجلة من القيم الفطرية العامة وتشتمل
عىل مجلة من اخلطايا مثل االعتداء غري املربر عىل الغري ،وهتك احلرمات
واألعراض ،واالهتام بغري حق ،والقول بغري علم وتثبت ،والكذب يف القول بام
يندرج فيه من وجوه التلبيس والتدليس والتظاهر واالزدواجية ،حيث كثريا ما
يستخدم الشخص أداة ال يعتقد هبا ومعلومة مل يتأكد منها.
ومن اخلطأ ما يفرض أحيانا من أنه يباح لإلنسان يف مقام املرح والضحك ما
ال يباح يف غريه فيتسامح فيه املرء بام ال يتسامح به يف غري هذا املقام ويرتكب مجلة
من السلوكيات واألفعال غري الالئقة والذميمة.
إذا عىل الباحث أن يستبعد األساليب الزائفة والوضيعة سواء كانت من قبيل
املؤثرات اجلدلية التي تتظاهر بالفكر املوضوعي وهتدف إىل اخلصومة والغلبة
ومتنع الطرف اآلخر مما يستبيحه لنفسه ،أو كانت من قبيل املؤثرات اخلطابية
واألدبية التي تعتمد يف اإلقناع أصالة عىل أمور غري موضوعية وتتالعب بمشاعر
املخاطبني وعواطفهم وأحاسيسهم وتعول عىل هتييجها.
ألجل ذلك نجد أن القرآن الكريم رغم أنه كان يفند عقائد وأعرافا خرافية
للغاية مثل ألوهية األصنام التي صنعوها بأنفسهم وحرمة أشياء من الطيبات من
خالل أوهام سخيفة جدا وممارسة وجوه من الظلم تقشعر منها القلوب مثل وأد
البنات بحجة عدم الرزق ونحو ذلك ،إال إنه كان حيافظ عىل رقي اخلطاب ويؤكد
عىل االستناد إىل ما يوجب تبرص اإلنسان من الربهان واحلجة والبينة ويفند هذه
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العقائد واألعراف بلغة املطالبة باحلجة ،أو إقامة احلجة املوضوعية عىل خالفها،
وتنهى عن االعتامد عىل التقليد األعمى والبناء عىل الظنون والتخرصات أو امليول
واألهواء واألماين بالتفكري والتعقل والتدبر والتفهم والتفقه والوعي ،كام نجد
ذلك يف مئات من اآليات القرآنية التي استخدمت هذه املفاهيم وأخواهتا ،ومن
ذلك:
 1ـ { َو َمن َيدْ ُع َم َع ال َّل ِـه إِ َلـها َ
آخ َر َال ُب ْر َها َن َل ُه بِ ِه َف ِإن ََّام ِح َس ُاب ُه ِعندَ َر ِّب ِه إِ َّن ُه َال ُي ْفلِ ُح
ا ْلكَافِ ُرو َن}(.)1
 2ـ ـ { َو َقا ُلوا َلن َيدْ ُخ َل ْ
اجلَنَّ َة إِ َّال َمن كَا َن ُهودا َأ ْو ن ََص َارى تِ ْل َك َأ َمانِ ُّي ُه ْم ُق ْل َهاتُوا

برها َنكُم إِن كُنتُم ص ِ
ادقِنيَ }(.)2
ْ َ
ُْ َ ْ
 3ـ ـ {إِ َّن ا َّل ِذي َن َال ُي ْؤ ِمنُو َن بِ ْاآل ِخ َر ِة َل ُي َس ُّمو َن ا ْمل ََالئِ َك َة ت َْس ِم َي َة ْاألُن َثى * َو َما َهلُم بِ ِه
ِم ْن ِع ْلم إِن َيتَّبِ ُعو َن إِ َّال ال َّظ َّن َوإِ َّن ال َّظ َّن َال ُي ْغنِي ِم َن ْ
احلَ ِّق َشيْئا}(.)3
 4ـ ـ { ُق ْل َأر َأيتُم ما تَدْ ُعو َن ِمن د ِ
ون ال َّل ِـه َأ ُر ِ
وين َما َذا َخ َل ُقوا ِم َن ْاألَ ْر ِ
ض َأ ْم َهل ُ ْم
ُ
َ ْ َّ
ُوين بِ ِكتَاب من َقب ِل ه َـذا َأو َأث َارة من ِع ْلم إِن كُنتُم ص ِ
ِرش ٌك ِيف السامو ِ
ات ا ْئت ِ
اد ِقنيَ }(.)4
ْ َ
ِّ ْ َ ْ َ ِّ ْ
َّ َ َ
ْ

( )1املؤمنون.117 :
( )2البقرة.111 :
( )3النجم27 :ـ ـ .28
( )4األحقاف.4 :
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ِ
 5ـ ـ {سي ُق ُ ِ
َشء
رش ْكنَا َو َال َآب ُ
َ َ
رشكُوا َل ْو َشا َء ال َّلـ ُه َما َأ ْ َ
ول ا َّلذي َن َأ ْ َ
اؤنَا َو َال َح َّر ْمنَا من َ ْ
ك ََذل ِ َك ك ََّذ َب ا َّل ِذي َن ِمن َق ْبلِ ِه ْم َحتَّى َذا ُقوا َب ْأ َسنَا ُق ْل َه ْل ِعندَ كُم ِّم ْن ِع ْلم َفت ُْخ ِر ُجو ُه َلنَا
إِن َتتَّبِ ُعو َن إِ َّال ال َّظ َّن َوإِ ْن َأنت ُْم إِ َّال َ ْ
خت ُر ُص َ
ون}(.)1

حرية و َال سائِبة و َال و ِصي َلة و َال حام و َل ِ
ِ ِ
ـك َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا
َ َ َ
 6ـ ـ { َما َج َع َل ال َّلـ ُه من َب َ َ َ َ َ َ
َي ْف َ ُرتو َن َع َىل ال َّل ِـه ا ْلك َِذ َب َو َأ ْك َث ُر ُه ْم َال َي ْع ِق ُلو َن * َوإِ َذا قِ َيل َهل ُ ْم َت َعا َل ْوا إِ َىل َما َأ َنز َل ال َّلـ ُه
َوإِ َىل الرس ِ
اؤ ُه ْم َال َي ْع َل ُمو َن َش ْيئا َو َال
ول َقا ُلوا َح ْس ُبنَا َما َو َجدْ نَا َع َل ْي ِه َآبا َءنَا َأ َو َل ْو كَا َن َآب ُ
َّ ُ
َهيْتَدُ َ
ون}(.)2
وعىل العكس من ذلك لوحظ دائام أنه قد كان من أساليب املكذبني للرسالة
السخرية من املؤمنني وممارساهتم ،كام وصف ذلك يف آيات عديدة من القرآن
الكريم ،ومنها:
احلَيَا ُة الدُّ ْنيَا َو َي ْس َ
 1ـ ـ { ُز ِّي َن ل ِ َّل ِذي َن َك َف ُروا ْ
خ ُرو َن ِم َن ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َوا َّل ِذي َن ا َّت َق ْوا
َف ْو َق ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َوال َّلـ ُه َي ْر ُز ُق َمن َي َشا ُء بِ َغ ْ ِ
ري ِح َساب}(.)3

 2ـ { ا َّل ِذين ي ْل ِم ُزو َن ا ْمل َّطو ِعنيَ ِمن ا ْمل ْؤ ِمنِنيَ ِيف الصدَ َق ِ
ات َوا َّل ِذي َن َال َجيِدُ و َن إِ َّال
َّ
َ ُ
ُ ِّ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُج ْهدَ ُه ْم َفيَ ْس َ
يم }(.)4
خ ُرو َن منْ ُه ْم َسخ َر ال َّلـ ُه منْ ُه ْم َو َهل ُ ْم َع َذ ٌ
اب َأل ٌ

( )1األنعام.148 :
( )2املائدة103 :ـ ـ .104
( )3البقرة.212 :
( )4التوبة.79 :
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اق بِا َّل ِذين س ِ
ِ
استُ ْه ِز َئ بِ ُر ُسل ِّمن َق ْبلِ َك َف َح َ
خ ُروا ِمنْ ُهم َّما كَانُوا بِ ِه
َ َ
 3ـ { َو َل َقد ْ
َي ْس َت ْه ِزئ َ
ُون}(.)1
 4ـ ـ {ب ْل َع ِ
ج ْب َت َو َي ْس َ
خ ُرو َن * َوإِ َذا ُذك ُِّروا َال َي ْذك ُُرو َن * َوإِ َذا َر َأ ْوا آ َية
َ
يستَس ِ
خ ُر َ
ون}(.)2
َْ ْ
الص َال ِة َّ َ
وها ُه ُزوا َو َل ِعبا َذل ِ َك بِ َأ َّهنُ ْم َق ْو ٌم َّال َي ْع ِق ُل َ
ون}(.)3
اخت ُذ َ
 5ـ ـ { َوإِ َذا نَا َد ْيت ُْم إِ َىل َّ
لكن بالرغم من ذلك مل يقابل القرآن الكريم منهج السخرية واالستهزاء من
عقائد املؤمنني وممارساهتم بمثله ،بل قابلها بالنقد املنطقي واالحتجاج املعقول،
ِ
يوص املؤمنني أبدا بأن يتخذوا من أسلوب السخرية واالستهزاء من
كام أنه مل
عقائد املرشكني وسائر اخلاطئني سبيال إىل التأثري عليهم أو عىل عامة الناس
املتحريين الذين ينشدون احلقيقة ولو عىل سبيل املقابلة باملثل ملامرستهم السخرية
جتاه عقائد املسلمني وممارساهتم بالرغم من أن عقائدهم وممارساهتم مل تكن معقولة
أبدا بل كانت أوىل بالسخرية واالستهزاء ،بل هنى القرآن الكريم عن سب آلهتهم ـــ
وهي أصنام ال تعقل ـــ ال من جهة توقريها ،بل ألهنا تؤدي إىل مزيد من اخلطوات

( )1األنبياء.41 :
( )2الصافات 12 :ـ .14
( )3املائدة.58 :

14

الذميمة التي ال تبتني عىل علم وبصرية ،قال سبحانهَ { :و َال ت َُس ُّبوا ا َّل ِذي َن َيدْ ُعو َن ِمن
د ِ
ون ال َّل ِـه َفيَ ُس ُّبوا ال َّلـ َه عَدْ وا بِ َغ ْ ِ
ري ِع ْلم}(.)1
ُ
ومن األساليب النافعة يف التوقي من التأثري غري املقصود يف األساليب
الساخرة مقاطعتها وجتنب االطالع عليها ومواجهتها باإلعراض.
ولذلك هنى القرآن الكريم املؤمنني عن أن جيلسوا يف جمالس االستهزاء التي
تريد أن توهن روح اإليامن فيهم بمجرد الضحك والسخرية عىل عقائدهم من قوم
يعتقدون أنفسهم بأشياء خرافية حقا من قبيل ألوهية األصنام وحرمة الطيبات
َاب َأ ْن إِ َذا س ِمعتُم آي ِ
ووأد البنات ،قال سبحانهَ { :و َقدْ ن ََّز َل َع َل ْيك ُْم ِيف ا ْل ِكت ِ
ات ال َّل ِـه
َ ْ ْ َ
ُوضوا ِيف َح ِديث َغ ْ ِ
ري ِه}(.)2
ُي ْك َف ُر ِهبَا َو ُي ْستَ ْه َزأ ُ ِهبَا َف َال َت ْق ُعدُ وا َم َع ُه ْم َحتَّى َخي ُ
ولذلك كله كان من املؤكد بحسب املنطق الفطري الذي ُجهز به اإلنسان
وتعاليم الدين أن عىل املرء أن يتحرى يف اعتقاده ومسريته األدلة املوضوعية
واملوثوقة ويعول عليها ،فمن ضل عن احلقيقة بطرق غري موضوعية ـ ـ مثل هواهنا
يف شأنه بالسخرية هبا واالستهزاء منها ،أو باالطالع عىل شبهات غري جادة مل يصرب
عىل متابعتها وكشف خللها بام ينبغي يف شأن املوضوع الذي تتناوله يف أمهيته
وخطورته ـ ـ فإنه ال يكون معذورا فيام ضل عنه بل يكون آثام ،كام هو احلال فيام لو
اعتدى عىل إنسان متهم من دون ثبوت التهمة بدليل موضوعي بل اقتناعا هبا عىل

( )1األنعام.108 :
( )2النساء.140 :
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أساس السخرية منه واإلشاعة عليه وإثارة الشبهة حوله ،فال عذر ملقرص وال حجة
ملترسع وال وثوق بساخر وال اعتامد عىل مستهزئ ،ومن عول عىل السخرية
واالستهزاء فهانت احلقيقة يف نفسه بذلك فقد جعل عىل نفسه سبيال.
وإن اإلنسان املؤمن هلو طالب للحقيقة بأدواهتا وهو باحث عنها ،وجاد يف
طلبها ،يتحرى فيها الكالم املعقول واحلجة املوثوقة ،كام قال سبحانهَ { :فب ِّرش ِعب ِ
اد
َ ْ َ
* ا َّل ِذي َن َي ْست َِم ُعو َن ا ْل َق ْو َل َفيَتَّبِ ُعو َن َأ ْح َسنَ ُه ُأو َلـئِ َك ا َّل ِذي َن َهدَ ُاه ُم ال َّلـ ُه َو ُأو َل ِـئ َك ُه ْم ُأو ُلو
ْاألَ ْل َب ِ
اب}(.)1
كام أنه يستعمل األدوات املوضوعية واملوثوقة واملالئمة يف مقام إرشاد
احلسن َِة وج ِ
ِ ِ
يل رب َك بِ ْ ِ ِ
اد ْهلُم
احلك َْمة َوا ْمل َْوع َظة ْ َ َ َ َ
اآلخرين ،كام قال سبحانه{ :ا ْد ُع إِ َىل َسبِ ِ َ ِّ
بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َمن َض َّل َعن َسبِيلِ ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِا ْمل ُ ْهت َِدي َن}(.)2
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