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بررسی اغراض بالغی اسلوب های ته ّکم و استهزاء در قرآن کریم
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چکیده
زمانيکه گوینده یا نویسنده ،سخناني را بر زبان یا صفحه کتاب ،جاري ميسازد و با کالم خودگروه خاصي را مخاطب قرار
مي دهد ،بي گمان با گزینش واژگان ویژه در پي تحقق اغراض خاصي است و با توجه به این اغراض است که واژه ها ،جمله
ها ،ساختارها و اسلوب هاي خود را تعیین ميکند و در قالب آنها کالم خود را هدفمند ساخته و سامان مي دهد.از جمله
این ساختارها ،اسلوب تهکم و استهزاء است که متکلم در بهره گیري از آن،اغراضي همچون توبیخ مخاطب ،تحقیر ،تعجیز و
 ...را دنبال مي کند.
مقاله حاضر به بررسي اغراض بالغي این اسلوب در قرآن کریم اختصاص یافته و نمونه هایي از آیات مربوط به این اسلوب
را با تکیه بر منابع و مآخذ اصیل قرآني -ادبي و بالغي به بحث و گفتگو نهاده و نتایجي را به دست داده که براي
تفسیرپژوهان در کشف مقاصد هدایتي قرآن کریم بسیار راه گشا است .براي این منظور پس از استخراج آیات مربوط به
این اسلوب با مراجعه به کتب بالغي و تفاسیر ادبي به بررسي اغراض بالغي مورد نظرآنها پرداخته و در نتیجه روشن شد
که اسلوب مورد نظر در بسیاري ازآیات قرآن وجود دارد و خداوند متعال از به کارگیري آن اهداف متعددي دارد که از
مهمترین آنها ميتوان به تحقیر ،تعجیز ،توبیخ و  ...نسبت به شنوندگان اشاره کرد.
واژههای کلیدی :قرآن کریم ،اغراض بالغي ،اسلوب ،تهکم ،استهزاء

 .1مقدمه
ساختارهاي تهکمي و استهزایي یکي از اسلوب هاي تعبیر بیاني است که در عرصههاي گفتاري ،نوشتاري بر پایه
اقتضاي حال ،مقال و مقام ،جهت تسخیر ذهن ،هوش ومشاعر شنوندگان به کار گرفته مي شود و یا نویسنده ماهر به
منظور تأثیرگذاري در جهت اهداف و اغراض خود ،با به کارگیري اسلوب هاي تهکمي ،قصد تحقیر ،اهانت و استهزاي
شنوندگان را پي مي گیرد وبا بهره گیري از برخي قراین ،واژگان را در ضد معناي اصلي به کار مي گیرد .اسلوب هاي
تهکمي و استهزایي در متون نظم و نثر عربي ،به وی ژه در فصیح ترین و بلیغ ترین نصّ نثري یعني قرآن کریم ،موج
مي زند و با زیباترین اسلوب ها از دوست و دشمن با اعجاز بیاني خود دلربایي مي نماید .هدف پژوهش پیش رو،
تحلیل و بررسي اغراض بالغي اسلوبهاي تهکم و استهزاء در قرآن کریم است .بيگمان کشف اغراض بالغي آیات در
کشف مقاصد اهلل تأثیر بسزایي دارد ،به نوعي که در صورت عدم توجه به آن ،مفسّر از دست یابي به مقاصد نوراني
قرآن محروم ميشود .روش گردآوري مطالب در این نوشتار به صورت کتابخانهاي بوده و از میان اسالیب تهکم قرآن
کریم ،پرکاربردترین آنها با روش تحلیلي -توصیفي ،مورد بررسي قرار گرفته است .ترجمه آیهها نیز به منظور
اطمینان ،از ترجمه آقاي فوالدوند گرفته شده است .
 .2مفهوم شناسی واژه «تهکم» و «استهزاء»

 استادیار دانشگاه قم ،عضو گروه علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه قم،عضو گروه زبان و ادبیات عربی -دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

«تهکم» و «استهزاء» در نگاه واژه شناسان عربي عبارتست از اینکه گوینده یا نویسنده به منظور تسلیم نمودن
شنوندگان و تأثیرگذاري بر روي آنها سخن خود را در قالب استهزاء مخاطب بیاورد (حلي ،333 ،ص )88و بشارت را
به جاي اعالم خطر و وعد را به معناي وعید و امثال آن به تصویر بکشد(إبن أبي االصبع ،3138 ،ص133؛ خرمشاهي،
 ،3111ص )8 3و پژوهشگران بالغي بنا به دالیل مبنایي آن را به صور مختلفي به تصویر کشیده اند :از جمله:
الف -خروج کالم بر ضد مقتضاي حال را که به منظور استهزاي مخاطب به کار ميرود ،تهکم ميدانند(.ابن ناظم ،بي
تا ،ص) 41
ب -تهکم در اصطالح بهدلیل برجستگي اسلوب آن در میان اهل بالغت مورد اختالف واقع شده است برخي آن را
تمجید ،مدح ،ستایش افراد به منظور تحقیر ،توهین و سرزنش دانسته و غرض از آن را تأثیرگذاري بر دل و جان
شنوندگان ميدانند( .رنجبر ،3181 ،ص)31
ج -برخي دیگر آن را کاربرد لفظ در ضد معناي خود به منظور استهزاء دانستهاند؛ چنانکه مجنون را عاقل ،زنگي را
کافور ،کچل را زلفي و نابینا را روشن دل گویند(.گرکاني ،3111 ،ص)334
بنابراین به این نتیجه ميرسیم که «تهکم» یعني کاربرد لفظ در ضد معناي خود و بر خالف مقتضاي حال ،که
به منظور تحقیر مخاطب و در جهت استهزاي وي مطرح ميشود که در قالب اغراض مختلف از جمله ایجاز ،اطناب،
تحقیر ،توبیخ و غیره به کار مي رود.
 .اغراض بالغی تهکم و استهزاء در قرآن کریم
 .1ایجاد تردید در اندیشهگاهي به منظور ایجاد تردید در اندیشه مخالفان و از میدان راندن آنها از اسلوب تهکم استفاده مينماید زیرا
شکستِ جامعه تحقیر شده ،بسیار آسان است؛ چنانکه فرعون که خود به مقام رسالت حضرت موسي(ع) و صداقت او
معترف بود و بر عدم جنون و سحر وي کامالً آگاهي داشت و مي دانست که در کارهاي موسي و معجزات وي نه تنها
نشان ازسحر و جادو نیست؛ بلکه از وجود خدایي مقتدر و توانا خبر ميدهد؛ لیکن در عین حال ميدانست که با
قبول رسالت حضرت موسي(ع) و پذیرفتن سخنان او ،مقام پادشاهیش به خطر ميافتد؛ از این رو کالم خود را مبني
بر جنون حضرت موسي (ع) با تأکید همراه ساخت تا در شنوندگان تأثیر بیشتري گذاشته و آنها را بر صداقت گفتار
خویش ترغیب و از گرایش به موسي ،منع نماید؛ زیرا از منظر بالغي اگر شنوندهاي نسبت به کالم گوینده دچار شک
و تردید شود ،گوینده باید سخن خود را با ابزارهاي مختلف و مؤثر ،مورد تأکید قرار دهد تا مجالي براي تردید
شنونده باقي نماند .مانند این آیه « :قالَ إِنَّ رَسُولَکُمُ الَّذِی أُرْسِلَ إِلَیْکُمْ لَمَجْنُون»( 4شعراء ( ) 1/زحیلي،
3438،ق،ج،33ص )311که در این آیه سخن فرعون باحروف «إنّ» و «الم» و اسمیه بودن جمله و توصیف اسم إنّ
با صله و موصول ،مؤکد شده و تعبیر رسول از باب تهکم است.
در آیات قبل از این آیه ،داستان دعوت موسي از فرعون و اطرافیانش به سوي خداوند مطرح شده و در این
آیه،فرعون براي پوشاندن چهره حق موسي ،او را مجنون خوانده و همان طور که مشخص است در آن تمسخر موسي
از سوي فرعون به تصویر کشیده شده است( .کاشاني34 1،ق ،ج ،1ص )33زیرا کسي که اعتقادي به وجود خداوند
[ -فرعون] گفت« :واقعاً این پیامبرى که به سوى شما فرستاده شده ،سخت دیوانه است».

ندارد چگونه مي تواند فردي را به عنوان رسول الهي بپذیرد .در حقیقت سخن فرعون،مظهر سفاهت و جهل وي
است؛ چون پیشگیري وي از ایمان آوردن قومش دال بر همین مطلب است و لفظ رسول را نیز از باب تمسخر به
زبان آورده است (.آلوسي ،3431 ،ج ،3ص) 33
بنابراین ،آیه ،حکایت کالم فرعون است که رسالت موسي را به دلیل تمسخر وي ،به حاضرین نسبت داده و مي-
گوید :رسولي که نزد شما فرستاده شده است .زیرا شأن و جایگاه خود را باالتر از آن مي دانست که رسولي نزد وي
فرستاده شود(.طباطبایي ،3431 ،ج ،31ص)113
 .2حصردر نثر عربي اصوالً خطیبان و سخنوران کالم خود را با بخشي آغاز ميکنند که براي آنها از اهمیت بیشتري
برخوردار است و در واقع آن بخش آغازین را تکیهگاه سخنان بعدي خود قرار ميدهند تا شنونده را بر اهمیت آن
واقف سازند .آیه زیر در اسلوب تهکم نمونه بارز این امر است.
«وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ إِنْ کانَ کَبُرَ عَلَیْکُمْ مَقامِی وَ تَذْکِیرِی بِآیاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ
تَوَکَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَکُمْ وَ شُرَکاءَکُمْ ثُمَّ ال یَکُنْ أَمْرُکُمْ عَلَیْکُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَیَّ وَ ال تُنْظِرُون»(.1یونس)13/
(گنابادي،3448 ،ج ،3ص )338
اگر چه در ساختارهاي کالم عرب ،فعل بر متعلقاتش مقدم و در بیشتر موارد جمله با فعل آغاز ميشود؛ لیکن در
عبارت «فَعَلَى اللَّهِ تَوَکَّلْتُ» متعلقات فعل ،به منظور داللت بر حصر ،برآن مقدم گشته است؛ چون هر چند توکل از
مسائل مهم و اصلي در زندگي هر شخصي محسوب مي شود و وجود یک شخص مطمئن و مورد اعتماد در طول
مسیر ،مشکالت راه را کاهش ميدهد؛ لیکن در این آیه حضرت نوح(ع) که شاهد تکذیب و انکار قوم خود بود و از
نقشه هاي آنها بر ضد خود آگاهي داشت ،آنها را به اجراي آن نقشهها فراخواند و به آنها گفت« :فَعَلَى اللَّهِ تَوَکَّلْتُ»
یعني متعلق را بر فعل مقدم داشت و اینگونه اعالم داشت که تنها بر خدا توکل کردم؛ نه هیچ کس دیگر.این تقدیم
نشانه اهمیت و انحصاري کردن توکل بر خداست.
سخن حضرت نوح (ع) به قوم خود مبني بر هماهنگي و هم فکري با یکدیگر براي کشتن وي دال بر تهکم
است(کاشاني ،34 1 ،ج ،1ص ) 8زیرا اگر تمامي افراد قوم نوح(ع) بر ضد وي توطئه کنند و نقشه قتل وي را
طراحي نمایند ،نمي توانند کوچکترین خدشه اي به حضرت وارد سازند؛ زیرا توکل بر خداوند ،محکمترین سپر در
برابر نقشه دشمن است که نوح (ع) خود را به آن مجهز ساخته است.برخي از پژوهشگران معتقدند که حضرت
نوح(ع) با استفاده از ادات حصر میزان توکل خود را به خداوند بیان نموده و بي اعتنایي خود را نسبت به نقشه هاي
دشمن بیان ميکند (ابن عطیه ،34 ،ج ،1ص)313
. -اطناب

 و خبر نوح را بر آنان بخوان ،آن گاه که به قوم خود گفت« :اى قوم من ،اگر ماندن من [در میان شما] و اندرز دادن من به آیات خدا ،بر شما گرانآمده است[ ،بدانید که من] بر خدا توکّل کردهام .پس [در] کارتان با شریکان خود همداستان شوید ،تا کارتان بر شما ملتبس ننماید سپس در باره من
تصمیم بگیرید و مهلتم ندهید».

اینکه معنا به خاطر غرضي با عبارتي زیادتر از حد معمول بیان ميشود که اینگونه سخن گفتن خود انواع
گوناگوني دارد(.هاشمي ،3113 ،ص) 41
الف  -تکرار به دلیل افزایش تقبیح آنها:
«أَ إِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِیلَ وَ تَأْتُونَ فِی نادِیکُمُ الْمُنْکَرَ فَما کانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِالَّ أَنْ قالُوا
ائْتِنا بِعَذابِ اللَّهِ إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّادِقِین» (.عنکبوت) 3/
لوط(ع) این پیامبر بزرگ الهي این بار مقصود خود را آشکارتر بیان ساخت و گفت:آیا شما در مجالسي که محل
اجتماعتان است ،آشکارا اعمال منکر انجام ميدهید؟ لیکن آن هوسبازان که فاقد عقل و درایت کافي بودند ،در برابر
دعوت منطقي و معقول لوط (ع) به تکذیب وي پرداختند و با وجود اینکه لوط به سخنان مستدل خود ،وقوع عذاب
الهي را در صورت ادامه راه افزود؛ لیکن آنها همچنان قدم در راه گمراهي نهادند و هم چنان ارتکاب جرائم را برنامه
کار خویش قرار دادند و با درخواست نزول عذاب الهي در صدد تمسخر حضرت لوط برآمدند؛ زیرا آنها این واقعه را
انکار مي کردند.در این آیه نیز خداوند با تکرار فعل «تأتون» تقبیح عمل آنها مبني بر اجراي علني منکرات در
مجالس را بیان ميکند و اینگونه آنها را مورد سرزنش قرار مي دهد.
زماني که لوط قوم خود را از انجام منکرات باز مي داشت و زشتي اعمالشان را به آنها هشدار مي داد آنها از روي
مسخره و استهزاء مي گفتند اکنون عذاب خداوند را بر ما فرود آور(طبرسي ،بيتا ،ج ،33ص41؛ دخیل ،34 ،ج ،
ص 431؛طباطبایي ،3431 ،ج ،33ص)381
ب  -احتراس :وآن ذکر جملهاي است که توهم ایجاد شده از جمله قبل را ازبین مي برد(.ابن عاشور،

، 34ج ، 1

ص )113آیه زیر را مي توان نمونه اي از این نوع اطناب دانست:
«فَالْیَوْمَ ال یُؤْخَذُ مِنْکُمْ فِدْیَةٌ وَ ال مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مَأْواکُمُ النَّارُ هِیَ مَوْالکُمْ وَ بِئْسَ الْمَصِیر»( 1حدید)31/
با توجه به آیات قبل از این آیه که در مورد منافقان سخن گفته است ،این توهم ایجاد ميشود که عبارت « ال
یُؤْخَذُ مِنْکُمْ فِدْیَةٌ» تنها در انحصار منافقان است و گروه دیگري را فرا نميگیرد؛ لیکن با ذکرجمله «وَ ال مِنَ الَّذِینَ
کَفَرُوا» مشخص مي شود که قرار گرفتن در آتش جهنم و عدم پذیرش هرگونه فدیه و باج ،هر دو گروه را در برمي-
گیرد و بیان جایگاه آنها در جهنم یعني عبارت«هِیَ مَوالکُمْ وَ بِئْسَ الْمَصِیر» نشان از تحقیر و تهکم آنهاست .چرا
که عبارت « مَأْواکُمُ النَّارُ هِیَ مَوْالکُمْ » اسلوب تهکمي است .یعني هیچ یاور و پشتیباني غیر از آتش جهنم براي
آنها وجود ندارد (.زحیلي ،3438 ،ج ، 1ص )148یعني به سوي آتش باز مي گردید همانگونه که شخص به سوي
رهبر و موالي خود باز مي گردد تا او را یاري رساند .بنابراین ذکر کلمه مولي به جاي جایگاه و مقر ،نشان از تهکم
است (.ابن عاشور ،34 ،ج ، 1ص )113زبدة التفاسیر نیز با این عقیده موافق است و مولي را به معني مکان مي
داند یعني این جایگاه براي شما شایسته تر است (کاشاني،34 1،ج ،3ص )138یعني تنها یاور شما در قیامت آتش
است و این براي شما از هر چیزي شایسته تر مي باشد زیرا بازتاب اعمال شما در دنیاست و اکنون مستحق آن

 آیا شما با مردها درمىآمیزید و راه [توالد و تناسل] را قطع مىکنید و در محافل [انس] خود پلیدکارى مىکنید؟» و [لى] پاسخ قومش جز این نبودکه گفتند« :اگر راست مى گویى عذاب خدا را براى ما بیاور».
 -پس امروز نه از شما و نه از کسانى که کافر شدهاند عوضى پذیرفته نمىشود :جایگاهتان آتش است آن سزاوار شماست و چه بد سرانجامى است».

هستید .منهج الصادقین معتقد است که مولي به معني مکاني است که در حق آنها گفته مي شود و از هر مکان
دیگري شایسته تر است(.همان ،ص)311
در این جمله به طور کلي هر نوع ناصري که بتواند منافقین و کفار را یاري دهد و آنها را از آتش برهاند،نفي شده
به جز یک یاور که آن هم خود آتش است .همان گونه که مشخص است معناي جمله طعنه و تمسخر مخاطبان را به
دنبال دارد و با توجه به مضمون آیه مخاطبان آن ،منافقان و کفار هستند.
یکي دیگر از مجال هاي احتراس را مي توان در این آیه دید« :وَ ظِلٍّ مِنْ یَحْمُومٍ  ،ال بارِدٍ وَ ال کَرِیم»
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(واقعه)44-41/
زمانيکه در آیه  41سوره واقعه ،سخن از وجود سایه بانهایي براي اصحاب شمال به میان ميآید ،این گمان براي
خواننده ایجاد ميشودکه شاید این سایهبان ها به منظور استراحت اهل بال در نظر گرفته شده است؛اما آیه بعد وجود
هرگونه برودت کریمانه و نوازشگر را از این سایه نفي ميکند و تصور ایجاد شده از سایه را بر هم ميزند.مشخص
است سخن گفتن از سایه اي که هیچگونه برودتي در وراي آن نیست بیانگر سختي شرایط و تمسخر اهل دوزخ
است ،بنابراین کاربرد واژه ظل از باب تهکم است .زیرا مراد از سایه وجود استراحتگاهي خنک و دلپذیر براي افراد
است و لیکن آیه  44وجود هرگونه منفعتي را از این سایه نفي مي کند زیرا سایه اي که از دودي سیاه رنگ تشکیل
شده باشد هیچگونه ب رودت و رفاهي براي انسان ندارد و این خود تهکمي براي دوزخیان است .جمله «ال بارد و ال
کریم» از مصادیق فن احتراس است؛زیرا توهم ایجاد شده از آیه  41را از بین مي برد و ماهیت واقعي سایه دوزخي
را به تصویر ميکشد(.طبرسي ،بيتا ،ج ، 4ص333؛طباطبایي ،3431،ج ،33ص 3؛ درویش ،3431 ،ج ،3ص 411؛
صافي ،بيتا ،ج ، 1ص 338؛ حقي ،بيتا ،ج )1 8 ،3
 .4تقریردر برخي مواقع گوینده براي اثبات حقانیت کالم خود اقدام به اقرارگیري از مخاطب مي
نماید(.باقرالحسیني،34 1 ،ص)81مانند آیه زیر:
«وَ یَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِینَ کَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَ لَیْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَ رَبِّنا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما کُنْ تُمْ
تَکْفُرُون» (احقاف)14/
این آیه از سرنوشتي که منکرین معاد در روز قیامت بدان گرفتار ميشوند ،سخن گفته و نزول عذابي را که نتیجه
کفر و انکارشان در دنیا است ،بیان کرده و ميفرماید :اکنون این عذاب را به سبب کفر عمدیتان – کافر شدن به خدا،
رسول ،والیت و آخرت -بچشید(.گنابادي ،3448،ج ،31ص) 44
کلمه چشیدن معموالً براي طعم هاي لذیذ به کار مي رود؛ لیکن در آیه یاد شده سخن از عذاب الهي است که
این خود نشان از تهکم و استهزا ي مخاطبان است.کافران که سخن پیامبر(ص) را مبني بر وجود قیامت و پاداش
اعمال انسان انکار مي کردند در روز قیامت که تمامي پرده ها برداشته مي شود و حقایق برمال مي شود و کافران از
 - 8و سایهاى از دود تار * نه خنک و نه خوش.
 - 3و روزى که کافران بر آتش عرضه مىشوند [از آنان مىپرسند« ]:آیا این راست نیست؟» مىگویند« :سوگند به پروردگارمان که آرى ».مىفرماید:
«پس به [سزاى] آنکه انکار مىکردید عذاب را بچشید».

درستي و صحت سخن پیامبران الهي(علیهم السالم) مطلع مي شوند ،خداوند با بیان عبارت «ألیس هذا بالحق» از
آنها اقرار مي گیرد و زماني که آنها زبان به اعتراف مي گشایند و عقاب الهي را حق مي دانند ،عذاب خداوند فرا مي
رسد و آتش جهنم آنها را فرا مي گیرد و خداوند به آنها مي فرماید« :ذوقو العذاب» این عذاب را که نتیجه اعمال
دنیوي خود شماست ،بچشید .این داللت بر اهانت آنها نیز مينماید ،چون الزمه تمسخر است و چون ذوق به معني
چشیدن طعم غذاست و استفاده از این فعل در جمله نوید از پذیرایي مخاطبان با انواع غذاهاي لذیذ مي دهد ،لیکن
در ادامه از عذاب سخن مي گوید یعني تنها وسیله پذیرایي از آنها عذاب الهي است که این سخن موجبات تمسخر و
اهانت آنها را فراهم مي سازد(.زمخشري ،3441 ،ج ،4ص131؛ کاشاني ،34 1 ،ج  ،3ص  )14آنها ضمن
اعتراف،کالمشان را با قسم مؤکد مي سازند؛ زیرا تصور مي کنند با اعتراف و اقرار حقیقت مي توانند از عذاب الهي
رهایي یابند در حالي که حقیقت بر خالف تصور آنهاست و نزول عذاب الهي بر آنها حتمي است ( برسویي،بيتا ،ج،8
ص )434فعل امر به کار رفته در این آیه به منظور اهانت ،تحقیر و توبیخ منکران است (بیضاوي ،3438،ج،1
ص331؛ مراغي ،بيتا ،ج ، 3ص)44
 .5توبیخ«وَ یَوْمَ یُنادِیهِمْ فَیَقُولُ أَیْنَ شُرَکائِیَ الَّذِینَ کُنْتُمْ تَزْعُمُون»( 34قصص)3 /
منظور از شرکاء در این آیه همان معبوداني هستند که مشرکین در دنیا آنها را ميپرستیدند و اگر خداوند آن
معبودها را شرکاء خواند به خاطر این است که مشرکین بعضي از شؤون خداي تعالي مانند پرستش را ازطرف خود به
آنها نسبت ميدادند(.طباطبایي ،3431 ،ج ،33ص)34
عبارت «أَیْنَ شُرَکائِیَ الَّذِینَ کُنْتُمْ تَزْعُمُون» به منظور توبیخ و تمسخر مشرکان بیان شده است و جمله أین
شرکائي به منظور تهکم بیان شده است ،وقتي نزول عذاب بر آنها حتمي شود و هیچ راه گریز و نجاتي نميیابند و
هیچ شفاعت کنندهاي از آنها یاد نميکند خداوند ميفرماید:پس کجایند آن معبوداني که آنها را شریک من مي-
دانستید؟ چرا به کمک شما نميآیند و شما را از آتش جهنم نجات نميدهند؟ و با این سؤال اعتقادات و افکارآنان را
مورد توبیخ و استهزاء قرار ميدهد(.دخیل،34 ،ج ،ص )481
از آن جایي که این عبارت کالم خداوند و خطاب به کافران و مشرکان است و خداوند خود به یکتایي خود معترف
و آگاه است ،بنابراین بیان این مسأله از طرف خداوند هدفي جز استهزاء و تهکم مخاطبان ندارد( .طباطبایي،3431 ،
ج ، 4ص343؛ زمخشري ،3441 ،ج ،1ص)4 3
خداوند با بیان این کل مه ،اعتقادات دنیوي آنها را مورد توبیخ قرار مي دهد و از آنها مي خواهد که براي نجات
خویش از شریکاني مدد گیرند که در دنیا ارزش و جایگاه واالیي برایشان قائل بودند این در حالي است که در روز
قیامت حقایق آشکار مي شود و مشرکان با واقعیت روبرو خواهند شد و به این حقیقت پي مي برند که او هیچ
شریکي ندارد و در یکتایي خداوند هیچ شک و تردیدي نیست(.دخیل ،34 ،ج  ،ص.)481
تفسیر جوامع الجامع بیان کلمه شرکائي را از باب استهزاء و تمسخر مي داند (عالمه طبرسي ،3111 ،ج ،4
ص )144با توجه به این مسأله که قیامت روز کنار رفتن پرده ها و ح جابهاست ،شرک مفهومي ندارد و مشرکان نیز بر

 - 34و [به یاد آور] روزى را که آنان را ندا مىدهد و مىفرماید« :آن شریکان من ،که مىپنداشتید کجایند؟»

عقیده خود باقي نیستند .بنابراین این سؤال نوعي سرزنش و توبیخ محسوب مي شود (زحیلي ،3438 ،ج، 4
ص .)343التحریر و التنویر نیز استفهام را توبیخي عنوان کرده است ( ابن عاشور ،بيتا ،ج ، 4ص.)88

  .تحقیرکافران که از رسالت پیامبر(ص) خشمگین و از فراخواندن مردم به توحید به ستوه آمده بودند و تمام نقشهها و
توطئههاي خود را براي شکست پیامبر(ص) نقش بر آب ميدیدند و هیچکدام از برنامههاي خود را بر ضد پیامبر(ص)
نتوانستند عملي سازند ،دست به تحقیر پیامبر(ص) زدند .آیه زیر شاهد بر این ادعاست« :وَ إِذا رَأَوْكَ إِنْ یَتَّخِذُونَكَ
إِالَّ هُزُواً أَ هذَا الَّذِی بَعَثَ اللَّهُ رَسُوال»(11فرقان.)43/
در عبارت «أَهذَا الَّذِی بَعَثَ اللَّهُ رَسُوال» کلمه «هذا» اشاره به پیامبر(ص) دارد و استعمال اسم اشاره به جاي
اسم ظاهر نشان از تحقیر وتهکم دارد(قزویني3441 ،ق ،ص. )333
آنها وقتي دیدندکه ترک ایمان ،انکار و ایجاد شبهات باطله از مقام و موقعیت و ارزش پیامبر(ص) نميکاهد و
تأثیري در کاهش روند برنامه تبلیغ ندارد و پیامبر(ص) همچنان با تالش و جدیت مردم را به یکتاپرستي دعوت مي-
کند ،به تحقیر شأن و مقام پیامبر(ص) پرداختند و با دیدن وي شروع به تمسخر او ميکردند و به یکدیگر مي-
گفتند:آیا این آن کس است که خدا او را براي ما برانگیخت؟
با توجه به اینکه آن کافران سنگدل به مسأله بعثت و رسالت به دیده تحقیر و انکار مينگریستند و برانگیخته
شدن پیامبر(ص) ازسوي خدا را رد ميکردند ،جمله «بَعَثَ اللَّهُ رَسُوالً» به منظور اقرار در نهایت جحود و انکار آنها
بیان شده است و این سخن مبالغه اي در انکار تهکم و استهزاء محسوب ميشود (زمخشري ،3441 ،ج ،1ص 83؛
بیضاوي ،3438 ،ج ،4ص3 1؛ مراغي ،بي تا ،ج ،33ص. )33
تصور این موضوع که فردي از جنس بشر و از میان خود افراد قبیله به مقام رسالت نائل شود و به عنوان فرستاده
و رسول خدا به هدایت مردم مشغول شود براي سایر افراد قبیله به خصوص کافران قریش امري دشوار بود؛ لذا با
دیدن پیامبر(ص) به همدیگر مي گفتند :آیا این همان شخصي است که خداوند او را برگزید؟ و با بیان این سؤال در
صدد تهکم و استهزاي شخصیت پیامبر(ص) بودند؛ زیرا توقع داشتند فردي از بزرگان قریش به این مقام منسوب
شود .کافران و منکران رسالت تنها به ترک ایمان و ایجاد شبهات اکتفاء نکردند و به استهزاي شخصیت پیامبر(ص)
پرداختند(.حقي،بيتا،ج ،3ص) 33
 .7-تعجب

 - 33و چون تو را ببینند ،جز به ریشخندت نگیرند[ ،که« ]:آیا این همان کسى است که خدا او را به رسالت فرستاده است؟

«وَ قالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ یَأْکُلُ الطَّعامَ وَ یَمْشِی فِی الْأَسْواقِ لَوْ ال أُنْزِلَ إِلَیْهِ مَلَكٌ فَیَکُونَ مَعَهُ نَذِیراً »
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(فرقان)1/
تهکم در کلمه «هذا الرّسول» نهفته است ؛ زیرا کفار و منافقین گمان ميکردند که تغذیه و در میان مردم رفت
و آمد کردن ،شایسته مقام رسالت نیست و کسي که به عنوان رسول برگزیده شده است ،نباید مانند آنها بخورد و در
بازارها براي کسب معاش تالش نماید .این در حالي است که اگر خداوند شخصي از جنس مالئکه را به عنوان رسول و
فرستاده خود بر آنها برميگزید ،دلیل عدم پیرویشان از او این ميشد که شخص فرستاده شده ،بشر نیست و از جنس
مالئک است و ما نميتوانیم از چنین شخصي پیروي کنیم و خداوند باید از جنس خود بشر شخصي را ميفرستاد تا
بر ما آشکار شود که کسي از جنس ما و از میان ما به این مقام رسیده و ما نیز مي توانیم سالک این راه شویم .در هر
صورت آنها براي انکار مسأله رسالت دلیل تراشي ميکردند.
این استفهام از نوع تعجب و مجاز است (باقرالحسیني34 1،ق،ص )81و وجه آن این است که وثني مذهبان
اتصال به غیب را براي بشر ممکن نميدانستند؛ چون وجودشان مادي و فرورفته در ظلمتهاي ماده و ملوث به
قذارتهاي آن است و به همین جهت بود که در توجه به سوي الهوت متوسل به مالئکه ميشدند و آنها را عبادت مي-
کردند تا نزد خدا شفاعتشان کنند و به خدا نزدیکشان سازند .پس از نظر بت پرستان ،مالئکه ،مقربان درگاه الهي و
متصل به غیب هستند .تنها آنها هستند که ميتوانند از طرف غیب ،رسالتي -البته اگر رسالتي باشد -بگیرند؛ ولي
چنین چیزي براي بشر ممکن نیست .
بزرگان قریش که از افعال روزمره پیامبر(ص) دچار تعجب شده بودند و به دنبال بهانه اي براي رد رسالت او مي
گشتند ،شباهت زندگي او به دیگر افراد بشر را دلیل عدم اطاعت از وي قرار دادند؛ زیرا تصور این موضوع ،که فردي
از جنس بشر به مقام رسالت نائل شود ،برایشان غیرممکن مينمود .چنانچه منهج الصادقین هدف از بیان عبارت «ما
لهذا الرّسول» را تهکم بیان کرده است(.کاشاني ،3133 ،ج ،3ص )11
تفسیر جامع نیز بیان مي کند که کافران از روي استهزاء مي پرسیدند چرا پیامبر(ص) مانند ما غذا مي خورد و و
براي امرار معاش خود تالش مي کند؟ زیرا آنها انتظار داشتند فرشته اي عیني و محسوس پیامبر(ص) را همراهي
کند و سخنان وي را تصدیق نماید(.بروجردي ،ج ،1ص)8
الکشاف معتقد است کافران پیامبر(ص) را از روي سخریه و استهزاء رسول نامیدند(زمخشري ،3441،ج،1
ص ) 31زیرا آنها رسالت وي را قبول نداشتند و درصدد انکار مقام رسالت او بودند بنابراین اطالق نام رسول از طرف
منکران رسالت هدفي جز استهزاء وراي آن نیست .المنیر نیز هدف از بیان این استفهام را تهکم دانسته
است(.زحیلي،3438،ج ،33ص ) 4این در حالي است که پیامبر(ص) مي فرماید أنا بشر مثلکم یعني تمایز
پیامبر(ص) از دیگران صرفا از جنبه روحاني است و از نظر جسمي و نیاز به خوردن و امرار معاش تفاوتي با دیگران
ندارد.

 - 3و گفتند« :این چه پیامبرى است که غذا مىخورد و در بازارها راه مىرود؟ چرا فرشتهاى به سوى او نازل نشده تا همراه وى هشداردهنده باشد؟

 .4نتیجه گیری
اسال یب مختلف هر کدام اغراض بالغي خاصي را به خود اختصاص ميدهند که این اغراض در قالب ساختارهاي
متفاوت ،نمود پیدا ميکنند و از این طریق هدف گوینده را به مخاطب منتقل ميسازند .با مراجعه به کتب مختلف
تفاسیر وبالغت مشخص شد که اسلوب هاي تهکم و استهزاء ،اغراض بالغي ز یادي را در خود جاي داده است که مي-
توان به توبیخ ،اطناب ،تعجب ،تقریر و غیره اشاره کرد؛ یعني در برخي از آیه ها خداوند اعتقاد و گفتار منافقان و
منکران را مورد سرزنش قرار داده و این از طریق سرزنش افکارشان ،آنها را در معرض تمسخر و تهکم قرار مي دهد و
گاهي با طوال ني کردن کالم در صدد اثبات باطل بودن عقاید آنهاست که در اطاله سخن نیز تهکم و استهزاي آنها
نهفته است و در نهایت اقرار نمودن خود منکران به حقانیت آیه هاي الهي تحقیر ،تعجیز و تهکم آنها را بیشتر نمایان
مي کند .الزم به ذکر است که از میان این اغراض،تحقیر بیشترین تعداد آیه را به خود اختصاص داده است.
سخن پایاني اینکه بدون اطالع از اغراض و پیام هاي بالغي کالم حکیم مطلق و پروردگار عالم ،هرگز به مقاصد
واال ،حکیمانه ،انسان ساز و آرماني قرآن کریم پي نمي توان برد و از این رو آموختن علم بالغت وفهم دقایق و ظرایف
آن امري مسلم وضروري است.
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