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طنز ،یکی از گونههای پویای هنری است که کاربرد آن ،در اصالح
نابسامانیهای جامعههای بشری ،قابل توجه است .از آنجا که فلسفۀ نزول
کالم وحی ،هدایت و اصالح است ،قرآن ،این هنر بیرقیب ربّانی که هنر
فصاحت و بالغت کالم از ینبوع زاللش آب میخورد ،گاهی از این شیوۀ
مؤثر برای انذار بهره گرفته است تا شاید آنان که زبان جد ،بیدارشان
نمیکند ،بیان طنز ،هشیارشان کند .در این مقاله ،درپی آن بودهایم که ضمن
بیان تعریفی دقیق و جامع از طنز ،شاخصهای طنز مطلوب را ازنظر قرآن
کریم تبیین کنیم و با بیان دیدگاه مفسران دربارۀ ویژگیهای طنز در قرآن
کریم ،کاربرد آن را در آیههای قرآنی استخراج کنیم و درنهایت ،جلوههای
رایج در طنز را که در چهار قالب طنز ازطریق تهکّم ،تمثیل ،تشبیه به
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حیوانات و کنایۀ تعریضیه دستهبندی شدهاند ،با استنادهای دقیق تفسیری در
فرایندهای متنوع قرآنی تحلیل کنیم .در پایان ،به این نتیجه رسیدهایم که
هدف نهایی از طنزهای قرآنی ،اصالح فرد و جامعه ،و عبرتگرفتن آنها از
مضمونی است که طنز از آن نشأت گرفته است.
واژههاي کلیدي :طنز ،تهکّم ،طنز مطلوب ،جلوههای طنزآفرینی.
 .مقدمه
بیشک ،طنز ،یکی از قالبهای زیبا ،ممتاز و دلپذیر هنری برای پیامرسانی و اثرگذاری بر فرد و
اجتماع است؛ تا بدانجا که امروزه ،دامنهای گسترده یافته است .در طنز ،زشتیها ،ناآگاهیها و
کژیهای موجود در جامعۀ انسانی نقد میشود تا ضمن دادن آگاهی الزم به افراد ،آنها بهسمت
رفع آن عیبها سوق داده شوند و به چارهجویی برای رفع عیبها و ناراستیها تشویق شوند.
طنزنویس بهظاهر میخنداند؛ اما درباطن ،انسان را به تفکر وامیدارد .او بدیها را بهشکلی
اغراقآمیز ،بزرگ جلوه میدهد تا کماهمیتی آنها ازبین برود و مرکزتوجه و اصالح قرار

گیرند؛ زیرا تا انسان به زشتی اعمال خود پی نبرد ،اصالح نمیشود (داد 2971ش.)22 :
پس «هدف طنز ،عبارت است از :آگاهیبخشی ،تعالینگری ،درمانجویی و غبارسِتانی و درنتیجه ،اصالح

امور جامعه» (مروتی2977 ،ش.)222 :
واژۀ «طنز» و مشتقهای آن در قرآن کریم ،بهصورت مستقیم بهکار نرفته است؛ اما با توجه به
مفهوم آیههای قرآن کریم میتوان دریافت که بهاجمال ،استفاده از طنز برای دستیابی به
هدفهایی که ازمنظر قرآن ،مطلوب است ،نهتنها ایرادی ندارد؛ بلکه در بسیاری از موارد ،ضروری

است؛ زیرا طنز ،هنر است و هنر عبارت است از زیبایی حاصل از فکر و ذوق بشری .در قرآن
کریم ،توجه به هنر و زیبایی ،و آفرینش آن ،نهتنها جایز است؛ بلکه با توجه به نیاز روحی بشر به
زیباییهای محسوس ،امری محبوب و مطلوب بهشمار میرود؛ تا آنجا که خداوند متعال که
آفرینندۀ زیباییهاست ،محرومکردن مردم از زیباییها را نکوهش کرده و فرموده است« :قُل مَن
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حّرَمَ زینَةَ اهللِ الّتي أخّرَجَ لِعِبادِه» (قرآن ،اعراف)92 :؛ یعنی :بگو :کیست آنکه زینتهای خداوندی را
که برای بندگانش برآورده ،تحریم نموده است؟
در پژوهش حاضر ،درپی آن بودهایم که به پرسشهای زیر پاسخ دهیم:
 طنز در نگاه دروندینی و با تکیه بر آیههای قرآن کریم به چه معناست و در کدام مواردبهکار رفته است؟

 طنز مطلوب در قرآن کریم ،چه ویژگیهایی دارد و درنهایت ،گسترۀ کاربرد طنز در قرآنکریم چگونه است؟
 .پیشینۀ تحقیق
پژوهش دربارۀ طنز در قرآن کریم ،بهشکل روشمند ،علمی و مستقل ،سابقهای چندان طوالنی
ندارد و در سالهای اخیر ،آثاری مرتبط با این موضوع نوشته شده است :جالل رفیع در پیشگفتار
کتاب طنزنویسان ایران از مشروطه تا امروز ،بخش نخست (نجفزادۀ بارفروش2971 ،ش 2 :تا )21
در مقالۀ «طنز در اسالم» ،بهطور کلی ،به تنگناهای حوزۀ طنزپردازی پرداخته و از تفسیرهای جدی
آیههای قرآن ،بدین صورت انتقاد کرده است که براثر بیدقتی در ترجمه و تفسیر ،برخی از آنها
بهشکل طنز درآمدهاند؛ همچنین مرکز پژوهشهای اسالمی صدا و سیما در سال ،2922دربارۀ طنز
در شریعت و اخالق تحقیق کرده است .پژوهش انجامشده در این سازمان ،شامل مقدمهای بر طنز
ازدیدگاه عقل و نقل است؛ همچنین در آن ،بهاختصار ،به معنا و مفهوم طنز پرداخته شده و در پایان
کتاب ،نظرهای برخی پژوهشگران قرآنی دربارۀ طنز ذکر شده است .بعضی نویسندگان دیگر نیزبه
موضوع طنز در قرآن کریم پرداختهاند؛ مثالً علی نجفی صحنهای در مقالهای باعنوان «طنز مقدس»
(نجفی صحنهای2927 ،ش 271 :تا  ،)222ضمن برشمردن برخی اسلوبهای بیانی متنوع قرآنی،
دربارۀ وجودداشتن اسلوب طنز در قرآن سخن گفته است .محمدجواد حیدری نیز در مقالۀ «طنز
در قرآن کریم» (حیدری2973 ،ش 27 :تا  ،)37ضمن بیان مقدمهای مختصر ،با استناد به این مسئله
که طنز ،نوعی استعاره و کنایه است و در قرآن کریم ،استعاره و کنایههای زیادی وجود دارد ،از
وجود طنز در قرآن سخن گفته و ضمن برشمردن انواع طنز (تفسیری و تمثیلی) بهصورت مختصر،
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آیههایی از قرآن کریم را بهعنوان شاهدمثال ذکر کرده است؛ البته ازمیان این آیهها ،چند مورد با
تعریفهای بیانشده از طنز ،چندان سازگار نیستند.
بیتردید ،تمام پژوهشهای یادشده ،شایستۀ تقدیرند؛ اما درعین حال ،نیاز به انجامشدن
پژوهشی نو و جامع دربارۀ ویژگیهای طنز مطلوب و نیز جلوههای طنز در قرآن کریم ،همراهبا بیان
استنادهای تفسیری احساس میشود؛ یدین ترتیب ،در این مقاله کوشیدهایم تا این نیاز پژوهشی را
برآورده کنیم.
 .3واژهشناسي

«طنز» ،واژهای عربی است که در گذشته ،معموالً معنای لغوی آن ،یعنی مسخرهکردن و طعنهزدن
(ابنمنظور« :2222،طنز») ،مدّنظر شاعران و نویسندگان بوده است؛ ولی معنای امروزی این واژه،
یعنی انتقاد غیرمستقیم اجتماعی با چاشنی خنده که بُعد تعلیمی و اصالحطلبانۀ آن ،مراد است ،از
واژۀ اروپایی ( )Satireگرفته شده که درواقع ،اعتراضی است به مشکالت ،نابسامانیها و
بیرسمیهای موجود در جامعه (ناصری2921 ،ش)22 :؛ پس مفهوم امروزی طنز ،چیزی فراتر از
ریشخند و استهزا است.
البته «استهزا بهمعنای چشاندن طعم تلخ تمسخر و استهزا در لفافه و زورقی هنرمندانه به مسخرهگران و

انسانهای عنود ،بارها در قرآن کریم آمده است( »2نجفی صحنهای2927 ،ش )222 :و معنای حدیث
شریف امام رضا (ع) که فرموده است« :إِّنَ الّلَهَ -تَبَارَكَ وَ تَعَالَى -لَایَسْخَّرُ وَ لَایَسْتَهْزِئُ وَ لَایَمْكُّرُ وَ

لَایُخَادِعُ وَلَكِنَهُ -عَزَ وَ جَّلَ -یُجَازِیهِمْ جَزَاءَ السُخّْرِیَةِ وَ جَزَاءَ الِاسْتِهْزَاءِ وَ جَزَاءَ الْمَكّْرِ وَ الْخَدِیعَة» (ابنبابویه،
2932ق )219 :چیزی جز این نیست؛ یعنی «چشاندن طعم تلخ و کشندۀ تمسخر به مسخرهگران و

 .2واژۀ «استهزاء» از ریشۀ «هـ  -زـ ء» درلغت ،بهمعنای طلب تحقیر است با هر وسیلهای کـه صـورت گیـرد (مصـطفوی2912 ،ش:
«استهزاء») و دراصطالح ،عبارت است از مسخرهکردن افراد با گفتار یا کردار؛ مانند اشاره با چشم یا دیگر اعضای بدن .این عمـل
بیشتر بهقصد تحقیر و توهین دیگران صورت میگیرد و گـاهی نیـز بـا هـدفهـایی دیگـر ماننـد تضـعیف روحیـۀ دیگـران انجـام
میشود .این مفهوم در قرآن کریم ،با استفاده از واژۀ «هزء» و مشتقهای آن 92 ،بار و واژۀ «سُخخّر» و مشـتقهـای آن ،شـانزده بـار
بهکار رفته است .بیشتر لغویان این دو واژه را به یک معنا دانستهاند (مصطفوی2912 ،ش211 /22 :؛ ابنمنظور2222 ،ق.)229 /2 :
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مستهزئان» .کسی که ذائقۀ خفتۀ مسخرهگران را با نیش داروی حکمت بیدار کند ،حکیم است؛ نه
مسخرهگر؛ پس نمیتوان گفت طنز همواره مساوی با استهزا است؛ بلکه در طنز ،گاه از عنصر
استهزا -که به آن ،تهکّم نیز میگویند -وگاه از عنصر تعریض ،گوشهزنی و - ...چنانکه در ادامه
خواهد آمد -استفاده میشود (نجفی صحنهای2927 ،ش 222 :تا .)221
بیان تعریفی دقیق ،جامع و مانع از طنز ،چندان آسان نیست؛ زیرا ادیبان ،صاحبنظران و
طنزشناسان با دیدگاهها و برداشتهای مختلف ،تعریفهایی نسبتاً متفاوت را از این واژه بهدست
دادهاند؛ مثالً حلبی نوشته است« :در اصطالح ادیبان ،اظهار یک معنی برخالف آن معنی که ظاهراً و لفظاً

بیان شده است» (حلبی2977 ،ش .)222 :ظاهراً تعریف او برگرفته از تعریف آیرونی 2در منابع غربی
است (چناری2922 ،ش)22 :؛ حال آنکه جوادی واژههای آیرونی و تهکّم را معادل کنایۀ طنزآمیز
دانسته است (جوادی2922 ،ش 3 :تا  )92که خود ،یکی از اسلوبهای بیانی طنز است.
تنکابنی ،طنزپرداز معاصر ،طنز را عبارت از «انتقاد اجتماعی درجامۀ رمز و کنایه ،با رعایت و حفظ

جنبههای هنری و زیباشناسی» (شوقی2972 ،ش )229 :دانسته است .همانطور که میبینیم ،در این
تعریف ،دربارۀ خندهآمیزبودن طنز که یکی از ویژگیهای اصلی آن است ،سخنی گفته نشده
است.
صالحی طنز را صورت تکاملیافتۀ هجو دانسته و نوشته است« :طنز یعنی بهتمسخرگرفتن عیبها
و نقصها بهمنظور تحقیر و تنبیه ،ازروی غرض اجتماعی ،و آن ،صورت تکاملیافتۀ هجو است؛ به عبارت

دیگر ،طنز ،هجوی است ازروی غرض اجتماعی» (صالحی2922 ،ش.)1 :
شفیعی کدکنی تعریفی کوتاه از طنز بدین شرح بهدست داده است« :طنز عبارت است از تصویر

هنری اجتماع نقیضین» (شفیعی کدکنی2922 ،ش)93 :؛ البته این تعریف ،جامع نیست؛ زیرا اوالً
هرگونه اجتماع نقیضین ،با توجه به معنا و مفهوم طنز ،دارای طنز نیست و میان طنز و اجتماع
نقیضین ،رابطۀ عموموخصوص مِنوجه ،حاکم است؛ دوم آنکه هرگونه اجتماع نقیضینی
دربردارندۀ انتقاد اجتماعی نیست و چهبسا قصد اصالح و بهبودی ،در آن دیده نشود (خرمشاهی،
2922ش.)227 :
1. Irony
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خرمشاهی نیز درتعریف طنز نوشته است:
طنز ،کالمی است که بهدالیل مختلف ،ازجمله نفی عادات و آداب خشک و خشن و سنگین و
فشارآور یا تجاهلالعارف و خود را به کوچۀ علیچپ زدن یا مغالطه یا حسنتعلیل یا آوردن

عذر بدتر از گناه پدید میآید (خرمشاهی2922 ،ش.)231 :
بهزادی اندوهجردی درتعریف طنز نوشته است:
طنز دراصطالح ادب ،شیوۀ خاص بیان مفاهیم تند اجتماعی و انتقادی و سیاسی ،و طرز افشای
حقایق تلخ و تنفرآمیز ناشی از فساد و بیرسمیهای فرد یا جامعه را که دمزدن از آنها
بهصورت عادی یا بهطور جدی ،ممنوع و متعذر باشد ،درپوششی از استهزا و نیشخند،

بهمنظور نفی و برافکندن ریشههای فساد و موارد بیرسمی ،طنز نامیده میشود (بهزادی
اندوهجردی2972 ،ش.)1 :
برخی نیز طنز را نوعی کاریکاتور کالمی دانستهاند؛
همانگونه که کاریکاتوریست ازطریق اغراق در درشتنمایی یا کوچکنمایی اعضای چهره
یا تن شخصی ،درنهایت ،نامتناسببودن اجزای تصویر را مهمترین شیوۀ خود قرار میدهند ،در
طنز نیز نشاندادن ناسازگاری عناصر مختلف ،اساس استهزا و انتقاد و ایجاد خنده است

(چناری2922 ،ش.)22 :
شوقی در مقالهای ضمن برشمردن ویژگیهای طنز ،تعریفی جامع از آن بهدست داده و
درضمن آن ،طنز را از هجو و هزل متمایز کرده است:
طنز ازنظر محتوا ،نه قالب ،یکی از انواع ادبی است که نویسنده و شاعر در آن ،علل و مظاهر
بهقصد اصالح ،با چاشنی
واپسماندگی ،و معایب و مفاسد و نارواییهای دردناك جامعه را 
خنده ،بهطور برجسته و اغراقآمیز و توأم با اشارتی به وضع مأمول زندگی بیان میکند

(شوقی2922 ،ش.)227 :
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در تعریفهای غربیان از طنز نیز آمده است« :طنز ،عالیترین شیوۀ بیانی و اخالقی هنر است که

آماجهای اساسی آن ،شرارت و حماقت بوده و برای ساختن طنز ،باید ظرافت و انتقاد را با هم آمیخت»
(گریفین2332 ،2م.)2 :
پیِر اندلو با استفاده از زبانی استعاری ،در رسالۀ طنزگرایی نوشته است« :طنز مثل ستون هرمس

دوچهره ای است که یک ستون آن به اشکهای چهرۀ دیگرش مخندد» (اصالنی2921 ،ش.)222 :
ملویل کالرك موضوع طنز را بینهایت دانسته و گفته است:
جهان طنز ،روی یک بیضی بهدور دو کانون ،یعنی افشای بالهت و تنبیه رذالت ،درنوسان
است؛ مقوالت شوخی و جدی ،مبتذل و آموزنده را دربر میگیرد ،دامنهاش از نهایت شقاوت

و خشونت تا غایت شکوه و ظرافت است (پالرد2929 ،ش.)1 :
دربارۀ تفاوت طنز با مفاهیم مشابه آن ،سارتر گفته است:
طنز با نیشخندی کنایی و استهزاآمیز که آمیخته با ابهامی از جنبههای مضحک و غیرعادی
است ،پای را از جادۀ شرم و تملک نفس ،بیرون نمینهد و همین نکته ،مرز امتیاز طنز از هزل و
هجو است و از همین روست که در شعر و ادب کالسیک ،طنز با هزل و هجو ،سَرِمویی فاصله

ندارد (صدر2922 ،ش 1 :و .)7
در تعریفهای بیانشده برای طنز ،سه نکتۀ اصلی ،قابل دریافت است که ستون اصلی بنای طنز
و بهعبارتی ،سه ضلع سازندۀ مثلث طنز بهشمار میرود :اعتراض و انتقاد؛ خنده و شوخطبعی؛ امید
به اصالح معایب؛ بدین ترتیب ،طنز بهمثابۀ کودکی است که از بطن مادری بهنام «اعتراض» زاده
میشود ،در دامان دایهای بهنام «شوخی» پرورده میشود و در مکتب معلمی بهنام «امید» ،به کمال
میرسد.
 .4ویژگيهاي طنز مطلوب و آرماني
طنز مطلوب و آرمانی ،دارای ویژگیهایی است که ازجمله آنها میتوان موارد زیر را ذکر کرد:

1. Dustin Griffin
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الف) پرمحتوا و هدفدار است :ازنظر اسالم ،طنزی مطلوب و آرمانی محسوب میشود که
پرمحتوا و دارای هدفی خاص باشد؛ زیرا انسان مؤمن ،بهتعبیر قرآن کریم ،از هرنوع گفتار یا رفتار
بیهوده ،رویگردان است« :وَ الَذینَ هُمْ عَنِ الّلَغْوِ مُعّْرِضُوّنَ» (قرآن ،مؤمنون)9 :؛ یعنی :و آنان که از
[هر گفتار و کردار] بیهوده و بىفایده ،روىگرداناند .حضرت علی (ع) ،اسوۀ بیان هنری در اسالم
فرموده است« :وقّروا أنفسكم عن الفكاهات و مضاحك الحكایات و محال التّرهات» (آمدی2911 ،ش:
)229؛ یعنی :نفوس خویش را از مزاح و حکایتهای باطل و خندهدار نگه دارید و وقار آن را
حفظ کنید« .لغو» تنها شامل سخنان و افعال بیهوده نمىشود؛ بلکه افکار بیهوده و بىپایهاى که
انسان را از یاد خدا غافل و از تفکر در آنچه مفید و سازنده است ،به خود مشغول مىدارد ،همه در
مفهوم لغو ،جمع شده است .درواقع ،مؤمنان چنان پرورش یافتهاند که نهتنها به اندیشههاى باطل،
سخنان بىاساس و کارهاى بیهوده روی نمیآورند؛ بلکه بهتعبیر قرآن ،از آن «معرض» و
رویگرداناند (مکارم شیرازی2972 ،ش.)231 /22 :
ب) طنز مطلوب برمبنای صدق و حقیقت است؛ نه هزل و بیهودهگویی :خداوند متعال فرمان داده
است :دربارۀ مؤمنان ،سخن راست و درست بگویید؛ نه کذب و هزل« :یا أَیُهَا الَذینَ آمَنُوا اتَقُوا الّلَهَ وَ

قُولُوا قَوْالً سَدیداً» (قرآن ،احزاب)72 :؛ یعنی :ای کسانی که ایمان آوردهاید! تقوای الهی پیشه کنید
و سخن حق بگویید .پیامبر اکرم (ص) نیز فرموده است« :إنّي لَاَمزحُ وَ الَأقولُ إلّا حقّاً» (طبرسی،
2222ق)22 :؛ یعنی :من مزاح و شوخی میکنم؛ ولی در آن ،جز سخن حقّ چیزی نمیگویم.
ازنظر عالمه طباطبایی،
قول سدید ،عبارت است از کالمى که هم مطابق با واقع باشد وهم لغو نباشد ویا اگر فایده
دارد ،فایدهاش چون سخنچینى و امثال آن ،غیرمشروع نباشد؛ پس بر مؤمن ،الزم است که به
راستى آنچه مىگوید ،مطمئن باشد و نیز گفتار خود را بیازماید که لغو ویا مایۀ افساد نباشد

(طباطبایی2227 ،ق.)927 /21 :
ج) طنز مطلوب درپی تحقیر و تمسخر دیگران نیست :در طنز نباید بویی از تحقیر ،تهمت،
آبروریزی و مسخرهکردن زن یا مردی مسلمان به مشام آید .خداوند متعال فرموده است« :الیَسْخَرْ

قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْیَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ( »...قرآن ،حجرات)22 :؛ یعنی :نباید قومى قوم دیگر را
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ریشخند کند .شاید آنها از اینها بهتر باشند .اسالم مىخواهد در جامعۀ اسالمى امنیت کامل،
حکمفرما شود؛ نهتنها مردم درعمل و با دست ،به یکدیگر هجوم نبرند؛ بلکه ازنظر زبان مردم و از
آن باالتر ،ازنظر اندیشۀ آنان هم درامان باشند؛ زیرا اسالم میخواهد در جامعۀ اسالمی ،امنیت
کامل ،حکمفرما باشد (مکارم شیرازی2972 ،ش.)221 /22 :
د) نباید گمان را دستمایۀ طنز قرار داد :نگاه مظنونانه و بدبینانه به فرد و اجتماع ،غیرانسانی و
غیراسالمی است و در قرآن ،مؤمنان از این عمل غیراخالقی ،بهشدت نهی شدهاند« :یا أَیُهَا الَذینَ

آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيّراً مِنَ الّظَنِ إِّنَ بَعْضَ الّظَنِ إِثْم» (قرآن ،حجرات)22 :؛ یعنی :اى کسانى که ایمان
آوردهاید! از بسیارى از گمانها بپرهیزید؛ چراکه بعضى از گمانها گناه است .پیامبر بزرگوار
اسالم نیز دربارۀ این مسئله فرموده است« :ثَالثُ في المُؤمِنِ الیَستَحسَنُ ،و لَهُ مِنهُنَ مَخّرَجٌ ...،فَمَخّرَجُهُ

مِن سوءِ الّظَِنِ أّن الیُحَقِقَهُ»؛ یعنی :سه چیز است که وجود آن در مؤمن ،پسندیده نیست و راه فرار
دارد؛ ازجمله سوءظن است که راه فرارش این است که به آن ،جامۀ عمل نپوشاند (مجلسی،
2222ق .)222 /72 :در آیۀ موردبحث ،نهى از پذیرفتن ظن بد ،موردنظر است و درواقع ،منظور،
آن است که اگر دربارۀ کسى ظن بدى به دلت وارد شد ،آن را نپذیر و به آن ترتیب اثر مده
(طباطبایی2227 ،ق.)929 /22 :
ه) در طنز مطلوب ،از غیبت دربارۀ دیگران و تجسس از اسرار درونیشان پرهیز میشود :اسالم
مىخواهد مردم در زندگى خصوصى خود ،از هر نظر ،در امنیت باشند« :وَ التَجَسَسُوا وَ الیَغْتَبْ

بَعْضُكُمْ بَعْضاً» (قرآن ،حجرات)22 :؛ یعنی :و در کارهاى پنهانى یکدیگر جستجو ننمایید و از
یکدیگر غیبت مکنید .رسول گرامی اسالم نیز فرموده است« :إّنَ الّلَهَ حَّرَمَ مِن المُسّلِم دمَهُ و مالَهُ و

عِّرضَهُ» (مکارم شیرازی2972 ،ش 221 /22:به نقل از محجهالبیضاء)؛ یعنی :خداوند خون و مال و
آبروى مسلمان را بر دیگران حرام کرده است .غیبت درواقع ،ابطال هویت و شخصیت اجتماعى
افرادى است که خودشان از ماجرا اطالعى ندارند و نمیدانند پشتسرشان چه چیزهایى مىگویند
و اگر خبر داشته باشند ،نمىگذارند پردهاى را که خدا روى عیبهایشان انداخته است ،دیگران
پاره کنند (طباطبایی2227 ،ق« .)922 /22 :بدیهى است اگر اجازه داده شود هرکس به جستجوگرى
دربارۀ دیگران برخیزد ،حیثیت و آبروى مردم بر باد مىرود و جهنمى بهوجود مىآید که همۀ افراد اجتماع
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در آن ،مُعذّب خواهند بود» (مکارم شیرازی2972 ،ش)222 /22 :؛ بنابراین ،ریختن آبروی مسلمان،
همچون ریختن خون وی حرام است.
و) در طنز مطلوب ،از بیان سخنان زشت و القاب ناروا پرهیز میشود؛ چنانکه در قرآن کریم آمده
است« :وَ التَّلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ التَنابَزُوا بِالْأَلْقاب» (قرآن ،حجرات)22 :؛ یعنی :و از یکدیگر عیب
مگیرید و به همدیگر لقبهاى زشت مدهید .در آیههایی دیگر نیز انسانها از عیبجویی و
طعنهزدن به یکدیگر بهشدت نهی شدهاند« :وَیّْلٌ لِكُّلِ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ» (قرآن ،همزه)2 :؛ یعنی :واى بر هر
عیبجوى طعنهزن! پیامبر اسالم (ص) فرموده است« :ليس المؤمن بالطّعاّنِ و ال بالّلَعاّن و ال بالسبّاب و

ال البذيء» (ابنابیالحدید2222 ،ق)22 /22 :؛ یعنی :مؤمن ،طعنهزن ،دشنامگو و بدزبان نیست.
برخی گفتهاند کلمۀ «هُمَزه» بهمعناى کسى است که بدون جهت ،بسیار به دیگران طعنه مىزند و
عیبجویى و خردهگیریهایى مىکند که درواقع ،عیب نیست .اصل مادۀ «همز» بهمعناى شکستن
است .کلمۀ «لمز» نیز بهمعناى عیب است؛ پس «همزه» و «لمزه» هردو به یک معنا ست؛ ولى بعضى
دیگر گفتهاند :بین آندو ،تفاوت وجود دارد؛ بدین شرح که «همزه» به کسى گویند که پشتسر
مردم عیب مىگوید و خرده مىگیرد؛ اما «لمزه» کسى را گویند که پیشروى شخصی ،از او خرده
مىگیرد .بعضى دیگر نیز گفتهاند« :همزه» کسى را گویند که همنشین خود را با سخنان زشت آزار
دهد و «لمزه» آن کسى است که با چشم و سر ،علیه همنشین خود اشاره کند و بهاصطالح فارسى،
ادای او را درآورد (طباطبایی2227 ،ق.)913 /22 :
ز) بهکارگیری الفاظ نیکو :از دیگر ویژگیهای طنز مطلوب ،استفاده از الفاظ نیکوست و از
بهکاربردن سخنان زشت و الفاظ رکیک در آن خودداری میشود؛ زیرا سفارش خالق علیم ،این
است که با همۀ مردم (النّاس) باید خوب سخن گفت ...« :و قولوا لّلنّاس حسنا( »...قرآن ،بقره.)29 :
امام باقر (ع) دربارۀ این مسئله فرموده است« :قولوا لّلنّاس احسن ما تحبّوّن اّنیقال لكم فإّن اهلل یبغض

الّلعاّن السباب الطعاّن عّلى المؤمنين الفاحش المتفحش» (طبرسی2972 ،ش)232 /2 :؛ یعنی :بگویید به
مردم ،بهترین چیزی را که دوست دارید ،به شما گفته شود؛ زیراکه خداوند مبغوض میدارد کسى
را که ناسزا میگوید و نفرین میکند و بر مردم مسلمان طعن میزند و از ناسزاگفتن و ناسزاشنیدن
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باکی ندارد .در این آیه ،واژۀ «حُسناً» بهصورت مطلق آمده است (طباطبایی2227 ،ق )223 /2 :و
ظاهراً شامل گفتار ،رفتار ،حالت صورت ،چشمها ،و ظاهر و باطن کالم میشود.
ح) طنز آرمانی ،نشاطآفرین و روحنواز است :حتی مسائل بسیار خشن و بهظاهر حلنشدنی سیاسی
و اجتماعی را نیز میتوان در لفافهای از شوخطبعی ،به روح حساس و ظریفکار آدمی عرضه کرد
و نتیجۀ موردنظر را بهدست آورد.
«وَ هُدُوا إِلَى الطَيِبِ مِنَ الْقَوْلِ وَ هُدُوا إِلى صِّراطِ الْحَميدِ» (قرآن ،حج)22 :؛ یعنی :و به گفتار پاك
هدایت مىشوند و بهسوی راه [خداى] ستوده هدایت مىگردند .امام علی (ع) فرموده است« :إِّنَ

هَذِهِ الْقُّلُوبَ تَمَّلُ كَمَا تَمَّلُ الْأَبْدَاّنُ فَابْتَغُوا لَهَا طَّرَائِفَ الْحِكْمَة» (ابنابیالحدید2222 ،ق)21 /23 :؛ یعنی:
همانا این قلبها همانند بدنها ،ماللت و خستگی یابند؛ پس [برای درمان ماللت و خستگی آن]،
نکات لطیف حکمتآمیز را طلب کنید.
«قول طیب ،کالمى است که در آن ،خبائث نباشد و کالم خبیث ،بهمعناى کالمى است که یکى از
اقسام باطل در آن باشد» (طباطبایی2227 ،ق« .)912 /22 :ایجاد تصور دربارۀ یک زندگی عالی و زیبا
ازراه تصویر جهات پست و ناشایست زندگی و بیدارکردن شوق کمال مطلوب در خواننده ،از وظایف طنز

رئالیستی است» (آرینپور2971 ،ش.)97 :
ط) طنز مطلوب با انتقاد از بیدادگریها درپی اصالح امور جامعه است :بدگویى و برزبانآوردن
سخنان بد و آزاردهنده ،ناپسند است و خداوند متعال ،این کار را دوست ندارد؛ ولى در یک مورد،
به انسان اجازه داده است بدگویى کند و آن ،هنگامی است که انسان موردظلم واقع شده باشد:
«الیُحِبُ الّلَهُ الْجَهّْرَ بِالسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِالَ مَنْ ظُّلِمَ وَ كاّنَ الّلَهُ سَميعاً عَّليماً» (قرآن ،نساء)222 :؛ یعنی:
خداوند ،بانگبرداشتن به بدزبانى را دوست ندارد؛ مگر [از] کسى که بر او ستم رفته باشد ،و خدا
شنواىِ داناست .در روایتی ،امام جعفر صادق ازقول پدرش (علیهما السالم) فرموده است« :ثَّلَاثَةٌ

لَيْسَ لَهُمْ حُّرْمَةٌ :صَاحِبُ هَوًى مُبْتَدِعٌ وَ الْإِمَامُ الْجَائِّرُ وَ الْفَاسِقُ الْمُعّْلِنُ بِالْفِسْق» (حرّ عاملی2223 ،ق/22 :
)223؛ یعنی :سه گروهاند که حرمتی برایشان نمانده است :هواپرست بدعتگذار ،حاکم ستمگر و
آنکه آشکارا به گناه و فسق و فجور میپردازد.
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افراد مظلوم «براى دفاع از خویشتن دربرابر ظلم ظالم ،حق دارند شکایت کنند ،از ستمگریها،
آشکارا انتقاد و غیبت کنند و تا حق خود را نگیرند و ستم را دفع نکنند ،ازپاى ننشینند .درواقع،
ذکر این استثنا بدان سبب است که حکم اخالقى باال ،یعنی «الیُحِبُ الّلَهُ الْجَهّْرَ بِالسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ»،
مورد سوءاستفادۀ ستمگران واقع نشود یا بهانهاى براى تندادن به ستم نباشد (مکارم شیرازی،
2972ش 221 /2:تا  .)221در چنین مواردی ،طنز ،ازنوع مطلوب و بلکه بهترین سالح برای
دادخواهی و برترین ابزار جهت اعتراض و انتقاد است؛ زیرا طنز با برجستهکردن بدیها و مفاسد،
انسانها را از بیخبری برحذر میدارد و به مسیر حقیقی زندگی راهنمایی میکند و باعث میشود
آدمیان از گرایش به زشتیها و پلیدیها دست بردارند.
بدین ترتیب ،طنز مطلوب ،معجونی است آمیخته از نیش و نوش ،و تراوشیافته از روحی بلند
که غایت متعالی آن ،رشد ،بالندگی ،هدایت و تعالی است« .طنزی است که در آن ،لطف و حکمت
به هم درآمیزد و معجونی موردپسند برای روح پاك و تعالیطلب انسان پدید آورد؛ به عبارت دیگر ،طنز

اسالمی درعین اینکه لطیفانه میخنداند ،حکیمانه میآموزاند» (حیدری2977 ،ش.)291 :
 .5طنز قرآني ازنگاه قرآنپژوهان
بسیاری از قرآنپژوهان پذیرفتهاند که در قرآن کریم ،از طنز استفاده شده است .آیتاهلل مکارم
شیرازی دربارۀ این مسئله گفته است« :در قرآن ،طنز هست؛ چون قرآن ،کالمی است در اوج فصاحت و
بالغت»؛ سپس بهعنوان نمونه ،آیۀ  23از سورۀ دخان را ذکر کرده و توضیح داده است« :خداوند در
روز قیامت ،وقتی برخی از سران کفر را در آتش جهنم میاندازد ،میفرماید :ذُق انَك أنتَ العزیزُالكّریم ...

این ،عمالً طنز است .ماهیت طنز غیراز این نیست» (مرکز پژوهشهای اسالمی صدا و سیما2922 ،ش:
.)222
ازنظر آیتاهلل معرفت،
طنز ،یک نوع کنایه بهشمار میرود و ماهیتاً همان کنایه است؛ یعنی مطلبی را در لفافه و
کنایهوار ،و با تشبیه ارائه میدهد .اساساً هر بیانی بهصورت استعاره و کنایه ،شاید مؤثرتر باشد
تا اینکه کسی صریحاً مطلبی را مطرح بکند؛ لذا طنز اگر با هدف مشروعی باشد و با یکی از
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عناوین محرّمه ملحق نشود ،ذاتاً مباح و قطعاً مشروع است (مرکز پژوهشهای اسالمی صدا
و سیما2922 ،ش.)227 :
وی دربارۀ وجود طنز در قرآن گفته است:
در قرآن ،آیات فراوانی در این باره (طنز) وجود دارد؛ مثالً دربارۀ رباخواری میگوید« :الَذینَ
یَأْكُّلُوّنَ الّرِبا الیَقُومُوّنَ إِالَ كَما یَقُومُ الَذي یَتَخَبَطُهُ الّشَيْطاّنُ مِنَ الْمَس» (قرآن ،بقره)271 :
[؛یعنی ]:کسانى که ربا مىخورند[ ،از گور] برنمىخیزند؛ مگر مانند برخاستن کسى که شیطان

براثر تماس ،آشفتهسَرَش کرده است .که این ،نوعی طنز و استعاره است (مرکز پژوهشهای
اسالمی صدا و سیما2922 ،ش.)299 :
 .6گسترۀ طنز در قرآن

طنز در جلوههایی مختلف ،قابل طرح است و نمیتوان آن را به شیوهای واحد محدود کرد .حلبی
در کتاب مقدمهای بر طنز و شوخطبعی در ایران ،شماری از این شیوهها را بیان کرده است« :تحقیر،

تشبیه به حیوانات ،قلب اشیا و الفاط ،تهکّم( »... ،حلبی2912 ،ش 12 :تا  .)31جلوهها و شیوههای
طنزآمیز موجود در آیههای قرآن کریم بدین شرحاند:
 .6-هکّم ،ذمّ شبیه به مدح:

«تهكّم» در لغت ،بهمعنای مسخرهکردن ،دستانداختن ،شکسته و ویرانشدن ،و فروریختن چاه

است (ابنمنظور2222 ،ق« :تهکّم») .دربارۀ معنای اصطالحی و ادبی این واژه ،مؤلف کتاب درّۀ
نجفی از انوارالربیع نقل کرده است« :تهکّم که آن را نزاهه (نزاهت) نیز گفتهاند ،آن است که متکلم

خطاب کند مخاطب را به لفظ اجالل در موضع تحقیر و بشارت در موقع تحذیر و وعد در مکان وعید»...
(نجفقلیمیرزا2911 ،ش .)232 :جوادی واژههای آیرونی و تهکّم را معادل «کنایۀ طنزآمیز» دانسته
است (جوادی2922 ،ش 3 :تا .)92
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پیشینیان مایۀ اصلی طنز را در طعن و تهکّم دانستهاند؛ یعنی طنزپرداز درعین حال که با لحنی
خاص ،کسی یا چیزی را میستاید ،او را بهصورت پوشیده ،تحقیر و لعن میکند و بهگونهای
دربارۀ او به «ذمّ شبیه به مدح» میپردازد؛ مانند این بیت حافظ:
ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟

گفتم :ای خواجۀ عاقل! هنری بهتر از این؟

در این بیت ،نوعی استعارۀ ناسازگارِ درونیِ متن بهکار رفته که از نوعی «تهکّم» حاصل شده است.
واژۀ «عاقل» برخالف مفهوم رایجش ،بهمعنای «نادان» بهکار رفته است (موحّد2922 ،ش .)213 :از
این شیوه ،باعنوان «ستایش اغراقآمیز» نیز یاد شده است (حلبی2977 ،ش .)22 :در بسیاری از
آیههای قرآن کریم ،کاربرد این جلوۀ طنزآمیز دیده میشود:
الف) بشارت درمقام انذار :بشارت برای خبر مسرتبخش بهکار میرود و استعمال آن درمعنای
مخالفش ،استعاره است (راغب اصفهانی2222 ،ق« :ب ش ر») .در چندین آیه از سورههای مختلف
قرآن کریم ،لفظ «بَّشِّر» مستعار از «أنذِر» بهکار رفته است و این موضوع ازباب تهکّم به معاندان،
منکران ،و منافقان و مخالفان دین مبین اسالم است؛ مثالً در سورۀ انشقاق ،دربارۀ کافران تکذیبگر
آمده است« :فَبَّشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَليمٍ» (قرآن ،انشقاق)22 :؛ یعنی :پس آنها را به عذابى بس دردناك
بشارت ده« .در این جمله (و در موارد بسیار دیگر) ،خداى -تعالى -تهدید به عذاب را تعبیر فرموده به
مژده به عذاب ،و این ازباب تهکّم و استهزا است ،و چون در ابتداى جمله ،حرف "فاء" آمده ،مىفهماند

این تهدید ،نتیجۀ تکذیب است» (طباطبایی2227 ،ق.)221 /22 :
ازجمله آیههای دیگری که مصداق بشارت درمقام انذار اس ،میتوان موارد زیر را نام برد :آیۀ
 22سورۀ آلعمران ،آیۀ  292سورۀ نساء ،آیۀ هفتم از سورۀ لقمان ،آیۀ هشتم از سورۀ جاثیه ،آیۀ
سوم و نیز  92از سورۀ توبه ،و. ...
ب) چگونگی پذیرایی اصحاب شمال در روز جزا :در آیههای 12تا  11سورۀ واقعه آمده است که
اصحاب شمال ،همان گمراهان تکذیبکننده ،پساز خوردن از درخت زقوم ،از آبی جوشان
خواهند نوشید؛ مانند نوشیدن شتر هیماء (شتری که به مرض هیم ،مرضی شبیه استسقا در آدمی
مبتال گشته) ویا ریگزار که هرگز از نوشیدن سیراب نمیشود (طباطبایی2227 ،ق.)221 /23 :
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«هذا نُزُلُهُمْ یَوْمَ الدِینِ» (قرآن ،واقعه)11 :؛ یعنی :این است پذیرایى آنان در روز جزا« .نُزُل» چیزی
است که برای پذیرایی از مهمان فراهم میشود (راغب اصفهانی2222 ،ق« :نُزُل») «نامیدن "زقوم" و
"حميم" بهعنوان "نُزُل" ،گواه تهکّمی شدید و استهزائی گزنده است که شایستۀ تکذیبگران آیات الهی

است؛ زیرا "نُزُل" جهت اکرام است؛ حال آنکه این عذاب است و اهانت و سرزنش» (صابونی2227 ،م:
)291؛ پس «در اینکه عذاب آمادهشدۀ آنان را پذیرایی خوانده ،نوعی تهکّم و طعنهزدن است»
(طباطبایی2227 ،ق221 /23 :؛ فیض کاشانی2221 ،ق221 /1 :؛ حسینی شاهعبدالعظیمی2919 ،ش:
.)213 /22
ج) گناهپیشگان ،از عزت و کرامت بیبهرهاند:
ابوجهل لعین به حضرت محمد (ص) گفت« :ما بین جبلیها اعزَ و اکرم منّی فَماتَسطیعُ أنتَ و ال
ربُک أنتفعال بیشیئاً» [؛یعنی( ]:نیست میان این دو کوه که محیطاند به مکه ،کسى که
ارجمندتر و بزرگوارتر از من باشد؛ پس تو و خداى تو توانایى ندارید که ضررى به من
رسانید .چون روز قیامت رسد ،حضرت عزت برسبیل استهزا و تهکّم ،به او گوید که اى عزیز

و کریم! بچش این عذاب جحیم و عقاب الیم را (طبرسی2977 ،ق.)23 /2 :
«ذُقْ إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْكَّرِیمُ»؛ یعنی :بچش که تو همان ارجمند بزرگوارى! (قرآن ،دخان.)23 :
این جمله ،خطابى است به گناهپیشهاى که درحال چشیدن عذابهاى پىدرپى است و اگر او
را «عزیز» و «کریم» خواند ،بااینکه درنهایت ذلت و پستى و مالمت است ،درحقیقت ،نوعى
استهزا به او است تا عذابش شدیدتر گردد؛ چون اینگونه افراد در دنیا براى خود ،عزت و
کرامتى قائل هستند و به هیچ وجه حاضر نیستند از آن عزت و کرامت موهوم دست بردارند

(طباطبایی2227 ،ق.)222 /22 :
چون ابوجهل همیشه میگفت« :انا العزیز الكّریم» ،در جهنم به همین قول ،او را میخوانند و سرزنش
کنند .بعضى هم گفتهاند این جمله دارای معناى نقیض است و مثل آن است که به او گفته باشند :اى ذلیل

و پست! بچش!؛ ولى برای استخفاف ،به این طریق گفته شده است (طبرسی2972 ،ش.)229 /3 :
د) تعبیر از جهنم به «مهاد» :در لسانالعرب ،دربارۀ معنای «مهاد» آمده است :فراش و بستر .به
بستر« ،مهاد» گفته میشود؛ بهخاطر نرمی و راحتی آن (ابنمنظور2222 ،ق .)222 /9 :در چند آیه از
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قرآن کریم ،از جایگاه جهنمیان با لفظ «مهاد» یاد شده است .اینگونه کاربرد ،نوعی طنز و تهکُم
دربارۀ آنان است تا شدت و عمق عذابشان را بنمایاند« :وَ إِذا قيّلَ لَهُ اتَقِ الّلَهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ

جَهَنَمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ» (قرآن ،بقره)221 :؛ یعنی :و چون به او گفته شود« :از خدا پروا کن» ،نخوت،
وى را به گناه کشاند؛ پس جهنم براى او بس است و چه بد بسترى است! واژۀ «مِهاد» بهمعنای
فراش (بستر) است و گفته شده است یعنی آنچه برای استراحت فراهم میشود .تعبیر از آن برای
تهکّم است و در آیه ،سرزنش وجود دارد (آلوسی2221 ،ق .)232 /2 :علت اینکه در قرآن،
«جهنم»« ،مهاد» نامیده شده ،این است که بهجاى «مهاد» که آمادگاه و قرارگاه راحت است ،به او
«جهنم» داده میشود؛ مانند آیۀ «فَبَّشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ» که در آن ،تعبیر «بشارت» بهکار رفته و باید به
نعمت بشارت داد؛ ولى چون گناهکار است بهجاى نعمت ،به عذاب بشارت داده میشود (طبرسی،
2972ش.)191 /2 :
همانطور که گفتیم ،در آیههایی دیگر نیز از «جهنم» ،به «مهاد» تعبیر شده است؛ ازجمله در:
آیۀ  22از سورۀ اعراف ،آیۀ دوازدهم از سورۀ آلعمران ،و. ...
ه) قوم شعیب و سرزنشکردن پیامبر خویش:
قوم شعیب وی را استهزا کردند؛ بدینگونه که نمازش را کوچک شمردند؛ چون نماز شعیب
درنظر آنها ،کار عجیب و غریب و شبیه به افعال دیوانگان بود؛ چون آنها مثل آن را از امثال
خودشان ندیده بودند و نیز عبادت بتهایشان را بزرگ مىشمردند؛ زیراکه پرستش بتها کار
پدرانشان بود از همین رو ،آن را درست دانسته و به آن مىپرداختند و بدان عادت کرده بودند

(گنابادی2222 ،ق.)991 /2 :
«قالُوا یا شُعَيْبُ أَصَالتُكَ تَأْمُّرُكَ أَّنْنَتّْرُكَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَّنْنَفْعَّلَ في أَمْوالِنا ما نَّشؤُا إِنَكَ لَأَنْتَ الْحَّليمُ

الّرَشيدُ» (قرآن ،هود)27 :؛ یعنی :گفتند« :اى شعیب! آیا نمازت به تو دستور مىدهد که آنچه را
پدران ما مىپرستیدهاند ،رها کنیم یا در اموال خود ،بهمیل خود تصرف نکنیم؟ راستى که تو بردبار
فرزانهاى.
در این آیه ،قوم شعیب از جملۀ آخر ،خالف معنایش را اراده کردند (تهکّم) و آن بزرگوار را
به گمراهى و سفاهت نسبت دادن( .طبرسی2977 ،ش.)212 /2 :
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«إِنَكَ لَأَنْتَ الْحَّلِيمُ الّرَشِيدُ»؛ یعنی :تو مرد بردبار و رشیدى هستى .این جمله ازقبیل استعمال ضد
در ضد است که ازباب استهزا گفتهاند (گنابادی2222 ،ق .)991 /2 :به این کالم ،ضد آن اراده
شده است؛ یعنى :تو سفیه و غاوى هستى (حسینی شاهعبدالعظیمی2919 ،ش.)222 /1 :
 .6-تشبیه به حیوانات

یکی از شیوههای دیگر طنزآفرینی ،تشبیه به حیوانات است .در این شیوه ،طنزپرداز برای نمایاندن
حقیقت نفس آدمی یا جامعۀ انسانی ،از دنیای حیوانات ،و صفتها و حرکات آنها مدد میگیرد و
با لحن انتقادی و طنزآمیز ،فضایل انسانی و کماالت روحانی را بهسبب اعمال و رفتار آدمی ،از او
گرفته است؛ درمقابل ،بهسبب صفتهای نفسانی و حیوانی برجستهای که در شخص یا اشخاص
دیده میشود ،آنها را به حیوانی که در آن صفت ،سرآمد است ،تشبیه میکند؛ مثالً تنپروری و
تنبلی را به خوك ،مکّاری و پنهانکاری را به روباه ،حماقت را به خر و درندگی را به گرگ تشبیه
کرده است (حیدری2977 ،ش292 :؛ ناصری2921 ،ش .)32 :چنین شیوهای از گذشته ،در آثار
نویسندگان و شاعران بهکار رفته است و این مسئله ،دو علت عمده دارد :نخست ،اینکه:
با گفتار صریح یا بدگویی ،ریشخند مستقیم بزرگان و فرمانروایان و قربانیان خود را کاری
ناممکن میدیدند .دوم ،اینکه آنان با تشبیهکردن قربانیان خود به حیوانات -که جز خوردن و
زیستن و خوابیدن و بچهآوری ،کاری نمیتوانند بکنند -آنها را از آسمان رفعت و شأن خیالی

خودشان فرومیکشیدند (حلبی.)19 :2977
این شیوۀ طنزپردازی در برخی آیههای قرآن کریم دیده میشود .در اینجا ،بهاختصار ،چند مورد از
آنها را ذکر میکنیم:
الف) عالمان بیعمل و تمثیل سوء آنها:
یهودیانى که خدا تورات را بر پیامبر آنان ،موسى (ع) ،نازل کرد و او معارف و شرایع آن را
تعلیمشان داد؛ ولى رهایش کردند ،و به دستورات آن عمل ننمودند ،خداى -تعالى -برایشان
مَثَلى زد و آنها را به حماری تشبیه کرد که کتابهایى بر آن بار شده و خود آن حیوان ،هیچ
آگاهىای از معارف و حقایق آن کتابها ندارد و درنتیجه ،از حمل آن کتابها چیزى بهجز

خستگى ،برایش نمىماند (طباطبایی2227 ،ق.)211 /23 :
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«مَثَّلُ الَذینَ حُمِّلُوا التَوْراةَ ثُمَ لَمْیَحْمِّلُوها كَمَثَّلِ الْحِمارِ یَحْمِّلُ أَسْفاراً بِئْسَ مَثَّلُ الْقَوْمِ الَذینَ كَذَبُوا بِآیاتِ

الّلَهِ وَ الّلَهُ الیَهْدِي الْقَوْمَ الّظَالِمينَ» (قرآن ،جمعه)1 :؛ یعنی :مثَل کسانى که تورات به آنها داده شده و
بدان عمل نمىکنند ،مثَل آن خر است که کتابهایى را حمل مىکند .بد مثَلى است مثَل مردمى
که آیات خدا را دروغ مىشمردهاند ،و خدا ستمکاران را هدایت نمىکند.
حماری را تصور کنید که برپشت آن ،گنجینهای از کتابهای مفید علمی قرار داده باشند .این
حمار از آن کتابها چه فایدهای میبرد؟ آیا نابغه یا فیلسوف میشود؟ معلوم است که همچنان در
جنس خود باقی میماند .حال ،از این گنجینههای علمی چه بهرهای میبرد جز رنج و زحمت
سنگینی آن بار؟ تشبیه به االغ ،برای تحقیر و اهانت هرچه بیشتر صورت گرفته است؛ زیرا االغ به
کودنبودن ،مشهور است (صابونی2227 ،م.)912 :

ب) تشبیه رویگرداندن کافران از تذکرۀ قرآنی به رمیدن حمارهای وحشی از صدای شیر :در قرآن
کریم ،دربارۀ کسانی که وقتی به ایشان تذکر داده میشود ،بهجای گوشدادن ،اعراض میکنند،
چنین تمثیلی بهکار رفته است .در اینگونه آیهها ،با استفاده از زبان طنزآمیز ،از کافران انتقاد شده
است (شالچیان ناظر و موالیی2977 ،ش.)211 :
«فَما لَهُمْ عَنِ التَذْكِّرَةِ مُعّْرِضينَ،كَأَنَهُمْ حُمُّرٌ مُسْتَنْفِّرَةٌ،فَّرَتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ»؛ یعنی :چه شده است که از این
پند اعراض مىکنند؛ مانند گورخران رمیده،که از شیر مىگریزند؟ (قرآن ،مدثر 23 :تا  .)12در این
آیه ،حال کافران ،هنگام اعراض از تذکره ،به «حُمُّر» (جمع «حمار») تشبیه شده است؛ البته منظور،
گورخر است و «استنفار» نیز بهمعناى نفرت است (طباطبایی2227 ،ق .)33 /22 :این صحنه ،بسیار
خندهآور است؛ زیرا خر وحشی هنگامیکه غرّش شیر را بشنود ،با شگفتی تمام فرار میکند؛ بدون
اینکه هدفی مشخص داشته باشد .تشبیه این افراد به خران وحشی ،گواهی بر حماقت آنان است؛ با
این تفاوت که وقتی خر فرار کند ،سرزنشی بر آن مترتب نیست؛ اما انسان هنگامیکه از اندرز
بگریزد ،صحنهای بسیار عجیب پدید میآید که موجب خنده میشود (صابونی2227 ،م.)973 :
ج) دانشمندان سوء و زشتترین تمثیل:
زشتترین و شنیعترین تصویری را که بتوان مجسم کرد ،خداوند درمورد دانشمندانی بهکار
برده که از علم خویش بهرهای نمیبرند؛ بلکه این علم موجب شقاوت آنهاست .آنها به
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سگی تشبیه شدهاند که لَهلَه میزند ...و این ،منفورترین تمثیل در پستی و حقارت است و
خداوند ،آن را تنها برای کسانی آورده است که دین خود را دربرابر متاع ناچیز دنیا میفروشند

(صابونی2227 ،م.)222 :
«فَمَثَّلُهُ كَمَثَّلِ الْكَّلْبِ إِّنْ تَحْمِّلْ عَّلَيْهِ یَّلْهَثْ أَوْ تَتّْرُكْهُ یَّلْهَث» (قرآن ،اعراف)271 :؛ یعنی :مَثَل او چون
مثل آن سگ است که اگر به او حمله کنى ،زبان از دهان بیرون آرد و اگر رهایش کنى ،بازهم
زبان از دهان بیرون آرد.
منظور از این شخص ،مردى بهنام بلعم باعورا بوده است که در عصر موسى (ع) زندگى
مىکرد و از دانشمندان و علماى مشهور بنىاسرائیل محسوب مىشد و حتى موسى (ع) از
وجود او بهعنوان یک مبلّغ نیرومند استفاده مىکرد و کارش در این راه ،آنقدر باال گرفت که
دعایش در پیشگاه خدا ،بهاجابت مىرسید؛ ولى براثر تمایل به فرعون و وعد و وعیدهاى او ،از
راه حق منحرف شد و همۀ مقامات خود را ازدست داد؛ تا آنجا که در صف مخالفان موسى
(ع) قرار گرفت . ...این همان حالت دنیاپرستان و هواپرستان دونهمت است که هرقدر

بیندوزند ،بازهم احساس سیرى نمىکنند (مکارم شیرازی2972 ،ش 21 /7 :و .)21
 .6-3استفاده از تمثیل

در این شیوه ،واقعیتی جدی به یک واقعه تشبیه میشود .طنزپرداز برای بیان مقصود خود و تشدید
تأثیر در مخاطب ،با استفاده از قیاس ،تمثیل و تشبیهی مناسب و بجا ،ضمن آنکه باعث انبساط روح
مخاطب میشود ،او را به واقعیتی عمیق توجه میدهد (حکیمی2971 ،ش .)92 :طنزپرداز با این
عمل ،غفلتزدایی میکند و واقعیتی را که دیگران بهدلیل غفلت یا عادت ،بدان توجه نمیکنند،
بزرگ و برجسته میکند تاحجاب را از پیش چشم مخاطب کنار زند.
زرینکوب دربارۀ تمثیل نوشته است:
تمثیل ،تصویری حسی است که باید امری را که غیرحسی است ،برای مخاطب ،به امر حسی
نزدیک و قابل ادراك نماید . ...این تصویر حسی کمک میکند تا شنونده آنچه را که تمثیل،
نمایش آن بهحساب میآید ،در مخیلۀ خویش ترسیم کند ،و تمثیل برای عوام خلق ،از انواع
حجت است (زرینکوب2913 ،ش.)212 :
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علیاکبر دهخدا این واقعیت تلخ جامعۀ ایرانی را که در آن ،پساز هر واقعهای ،مردم ضعیف،
مجرم شناخته میشوند و عامالن اصلی واقعه ،جان سالم بهدر میبرند ،اینگونه با تمثیلی زیبا و
مناسب بزرگ نمایانده است:
سرداری مریض شد .حکیمباشی دستور داد که او را تنقیه کنند .سردار برآشفت که مرا؟
حکیمباشی [ازروی ترس] گفت :خیر قربان! بنده را .حکیمباشی را خفته کردند و کاری که
باید با سردار انجام میشد ،با او انجام شد .ار آن پس ،هروقت سردار مریض میشد،

حکیمباشی را دراز میکردند و با او همان معاملت میرفت (حیدری2977 ،ش.)223 :
استفاده از شیوۀ تمثیل در طنزهای قرآنی هم دیده میشود:
الف) تشبیه ورود کافران به بهشت ،به داخلشدن شتر در سوراخ سوزن:
این ،تمثیلی است درنهایت زیبایی ،در بهتصویرکشیدن محالبودن ورود کفار به بهشت؛ مگر
هنگامیکه ممکن گردد شتر با آن هیکل عظیمش ،از سوراخ سوزن بگذرد و عرب وقتی

بخواهد عدم امکان را تأکید کند ،آن را به چیز ناممکنی تشبیه میکند (صابونی2227 ،م:
.)31
«إِّنَ الَذینَ كَذَبُوا بِآیاتِنا وَ اسْتَكْبَّرُوا عَنْها التُفَتَحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَماءِ وَ الیَدْخُّلُوّنَ الْجَنَةَ حَتَى یَّلِجَ الْجَمَّلُ في

سَمِ الْخِياطِ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُجّْرِمينَ» (قرآن ،اعراف)22 :؛ یعنی :درهاى آسمان بهروى کسانى که
آیات ما را تکذیب کردهاند و از آنها سر برتافتهاند ،گشوده نخواهد شد و به بهشت درنخواهند
آمد تا آن گاه که شتر از سوراخ سوزن بگذرد .و مجرمان را اینچنین کیفر مىدهیم.
در این آیه ،کلمۀ «سَمّ» بهمعناى سوراخ و جمع آن« ،سموم» است و کلمۀ «خياط» مانند «مخيط»
بهمعناى سوزن است (طباطبایی2227 ،ق .)222 /2 :بسیار خندهآور است که شتری بخواهد از
سوراخ سوزنی بگذرد .این تعبیر ،کنایهای لطیف از محالبودن این مسئله است .درواقع ،براى اینکه
نبودِ امکان دخول این افراد در بهشت ،بهصورت مسئلهای حسى درآید ،این مثال انتخاب شده است
تا همانطور که هیچکس تردید ندارد که ممکن نیست شتر با آن جثۀ بزرگش ،از سوراخ باریک
سوزن عبور کند ،همینطور مسلّم بدانند راهى براى ورود افراد بىایمان متکبر در بهشت ،مطلقاً
موجود نیست (مکارم شیرازی2972 ،ش272 /1 :؛ شالچیان ناظر و موالیی2977 ،ش.)211 :
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درواقع ،در این آیه ،حقیقتی تلخ ،یعنی واردنشدن کافران و مشرکان به بهشت ،در قالبی شیرین
بدین صورت بیان شده است« :حَتَى یَّلِجَ الْجَمَّلُ في سَمِ الْخِياطِ» (حیدری2973 ،ش .)32 :هرگاه
حکم را به چیزى مقید کنند که هیچگونه امیدى به حصول آن نباشد ،تأکید آن ،بیشتر و
یأسآورتر است (طبرسی2972 ،ش.)121 /2 :
ب) دشمنان خود را حلقآویز کنند تا راحت شوند :در آیۀ ذیل ،خداوند متعال با استفاده از تمثیلی
زیبا ،دشمنان پیامبر را از هدفهایشان ناامید کرده است« :مَنْ كاّنَ یَّظُنُ أَّنْ لَنْیَنْصُّرَهُ الّلَهُ فِي الدُنْيا وَ

الْآخِّرَةِ فَّلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَماءِ ثُمَ لْيَقْطَعْ فَّلْيَنّْظُّرْ هَّلْ یُذْهِبَنَ كَيْدُهُ ما یَغيظُ» (قرآن ،حج)21 :؛ یعنی :کسى
که مىپندارد که خدا در دنیا و آخرت یاریاش نخواهد کرد ،خویشتن را با ریسمانى از سقف
بیاویزد تا خود را خفه کند و بنگرد که آیا این حیله ،خشمش را ازمیان خواهد برد.
در این آیه ،منظوراز «سبب» ،طناب است .کلمۀ «قطع» بهمعناى بریدن و ازجمله معانى آن،
اختناق است .گویا از این باب ،اختناق را قطع مىگویند که مستلزم قطع نفس است .مفسران
گفتهاند ضمیر موجود در «لَنْیَنْصُّرَهُ الّلَهُ» ،به رسول خدا برمىگردد؛ چون مشرکان مکه مىپنداشتند
دینى که وى آورده ،دروغى و نوظهور است که اساسی محکم ندارد؛ به همین جهت ،دعوتش
منتشر نمىشود ،و نزد خدا هم منزلتى ندارد تا او پشتیبانش باشد (طباطبایی2227 ،ق.)912 /22 :
خداوند متعال این مطلب را بهشیوۀ استهزا بیان کرده است؛ زیرا این شخص با این کارش نتوانسته به
هدف خود برسد؛ بلکه حیلهاش دامنگیر خودش شده است (طبرسی2977 ،ش« .)22 /9 :این آیۀ
قرآن کریم با اشاره به پندار خندهدار آنها و اشاره به عجز آنها از قطع ارتباط خدا با پیامبر (ص) ،بیانی

طنزآمیز داشته است» (شالچیان ناظر و موالیی2977 ،ش.)211 :
ج) هیکلهای بهظاهر چشمفریب ،اما درواقع ،پوشالی :خداوند متعال منافقان را که فقط دارای
زیبایی ظاهریاند و خود را از زیباییهای معنوی محروم کردهاند ،در بیانی با طنز و ظرافت ،به
چوبهای درختان خشکی تشبیه کرده است که از درون ،پوك و پوسیدهاند« :وَ إِذا رَأَیْتَهُمْ تُعْجِبُكَ
أَجْسامُهُمْ وَ إِّنْ یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَهُمْ خُّشُبٌ مُسَنَدَةٌ یَحْسَبُوّنَ كُّلَ صَيْحَةٍ عَّلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ فَاحْذَرْهُمْ قاتَّلَهُمُ

الّلَهُ أَنَى یُؤْفَكُوّنَ» (قرآن ،منافقون)2 :؛ یعنی :چون آنها را ببینى ،تو را از ظاهرشان خوش مىآید و
چون سخن بگویند ،به سخنشان گوش مىدهى .گویى چوبهایى هستند به دیوار تکیه داده .هر
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آوازى را بر زیان خود مىپندارند .ایشان دشمناناند .از آنها حذر کن .خدایشان بکشد .به کجا
منحرف مىشوند؟
این آیه ،بیانگر نکوهش منافقان است .منافقانى که اجسامى زیبا و فریبنده ،و سخنانى جاذب و
شیرین دارند ،بهسبب نداشتن باطنى مطابق ظاهر ،همانند چوبى هستند که به چیزى تکیه داشته باشد
و اشباحى بدون روحاند؛ همانطور که آن چوب نه خیرى دارد ونه فایدهای بر آن مترتب مىشود،
اینان نیز همینطورند؛ چون فهم ندارند (طباطبایی2227 ،ق.)222 /23 :
روشن است که این تعبیر ،اخبار نیست؛ بلکه بهصورت نفرین است و براى مذمت و سرزنش و
تحقیر این گروه ذکر شده؛ شبیه تعبیرات روزمرهاى که انسانها دربارۀ یکدیگر دارند ،که

قرآن با زبان خود مردم ،با آنها سخن مىگوید (مکارم شیرازی2972 ،ش.)212 /22 :
«قرآن از آن رو ،منافقان را به چوبهایى تشبیه کرده که به دیوار تکیه داده شدهاند تا هر نقش مثبتى را در

اجتماع اسالمى ،از آنها نفى کند» (مترجمان2977 ،ش.)212 /21 :
د) نسبتدادن شکستن بتها به بت بزرگ :آیههای ذیل به داستان حضرت ابراهیم (ع) با قوم
لجوج خود مربوط است:
آن قوم هنگام عید ،آن حضرت را به مراسم دعوت کردند؛ اما او اجابت نکرد و همراهشان
نرفت .هنگام بازگشت ،قوم دیدند که همۀ بتهایشان شکسته شده و تبری بر دوش بت بزرگی
نهاده شده است .آنها ابراهیم را به شکستن بتها متهم نمودند؛ اما ابراهیم (ع) جوابشان را با
اسلوبی بیان کرد که آنها را به خطایشان در پرستش بتها درمقام خدایان متوجه سازد

(حسینی شیرازی2222 ،ق.)119 /9 :
«قالُوا أَ أَنْتَ فَعَّلْتَ هذا بِآلِهَتِنا یا إِبّْراهيمُ ،قالَ بَّلْ فَعَّلَهُ كَبيّرُهُمْ هذا فَسْئَّلُوهُمْ إِّنْ كانُوا یَنْطِقُوّنَ» (قرآن،
انبیا 12 :و )19؛ یعنی :گفتند :اى ابراهیم! تو با خدایان ما چنین کردهاى؟ گفت :بلکه بزرگترینشان
چنین کرده است .اگر سخن مىگویند ،از آنها بپرسید« .این شیوۀ طنز و ریشخند که ابراهیم در
سخن بهکار برد ،توجه آنها را به حقیقتى دیگر جلب کرد .آنها خود مىدانستند که بتان سنگى حرف

نمىزنند؛ زیرا آنها را بهدست خود ساخته بودند» (مترجمان2977 ،ش279 /7 :؛ شالچیان ناظر و
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موالیی2977 ،ش .)211 :خندهآور است که بت بزرگ ازدست خدایان کوچک ،خشمگین شود
یا آنها را رقیب آیندۀ خود فرض کند و حساب همه را یکجا برسد (حیدری2973 ،ش.)39 :
 .6-4طنز ازطریق کنایۀ تعریضیه
در این شیوۀ طنزآمیز ،با بهکارگیری تعریض ،موضوعی به مخاطب نسبت داده میشود؛ «مثالً در این
بیت حافظ:
بیا که خرقۀ من گرچه رهن میکدههاست

ز مــال وقــف نبینی بهنام من دِرَمــی

به تعریض میگوید کسانی که خود را از گناه و شراب و عشق ،پاك میدانند ،مال وقف میخورند و شرم

نمیدارند» (چناری2922 ،ش .)21 :این جلوۀ طنزآمیز در طنزهای قرآنی هم دیده میشود:
الف) نهی از تکبر در راهرفتن :در قرآن ،با بیانی لطیف ،آدمی از متکبرانه راهرفتن بهشدت نهی
شده است« :وَ التَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَّرَحاً إِنَكَ لَنْتَخّْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْتَبّْلُغَ الْجِبالَ طُوالً» (قرآن ،اسراء)97 :؛
یعنی :در زمین ،بهتکبر راه مرو که هرگز زمین را نتوانى شکافت و هرگز به بلندى کوهها نخواهى
رسید.
هرگز نمىتوانى با گامهاى محکم که بر زمین مىزنى ،آن را درهم بشکافى و هرچه قامت
خود را بکشى ،به بلندى کوهها نمىرسد .درحقیقت ،خداوند متعال با این تعبیر ،انسان

خودخواه و متکبر را به باد استهزا و مسخره گرفته است (طبرسی2977 ،ش.)212 /7 :
آیۀ شریفه ،نهى از تکبر و تجبر و سرزنش است نسبتبه متبختری که در زمین راه رود بهحالت
بطر ،بهاینکه سرش را بلند و گردنش را بکشد و پاهایش را به زمین زند؛ به تصور آنکه قوۀ

خود را در آن بیند و دیگران را زبون داند (حسینی شاهعبدالعظیمی2919 ،ش.)972 /7 :
بدین ترتیب ،خداوند متعال به بندگان خود ،درس تواضع ،مروت و وقار داده است.
ب) چه کسی پیروز است؟ مشرکان مکه زمانىکه مىخواستند بهسوی میدان بدر خارج شوند،
دست در پردههاى خانۀ کعبه زدند و گفتند :خدایا! ازمیان این دو لشکر ،آن گروه را که برتر و
هدایتیافتهتر و گرامىتر است ،پیروز گردان (طبرسی2977 ،ش )212 /2 :و خداوند چنین به آنها
جواب داد« :إّنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ وَ إِّنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيّْرٌ لَكُمْ وَ إِّنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَ لَنْتُغْنِيَ عَنْكُمْ

فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَ لَوْ كَثُّرَتْ وَ أَّنَ الّلَهَ مَعَ الْمُؤْمِنينَ» (قرآن ،انفال)23 :؛ یعنی :اگر شما پیروزىرا مىطلبید،
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اینک ،پیروزى بهسراغ شما آمد و اگر بازایستید ،آن براى شما بهتر است و اگر برگردید ما هم
برمىگردیم ،و اینکه گروه شما هرچند زیاد باشد ،هرگز از شما چیزى را دفع نتواند کرد و
خداست که با مؤمنان است« .اگر شما پیروزی را مىطلبید ،اینک ،پیروزى بهسراغ شما آمد .خطاب به
اهل مکه است» (زمخشری2227 ،ق .)222 /2 :در این آیه ،تعریض کنایهآمیزی لطیف بدین صورت
دیده میشود :شما مشرکان پیروزی میخواستید .و اکنون ،پیروزی رسیده است؛ اما این پیروزی نه ازآنِ
شما ،بلکه ازآنِ مؤمنان است .خداوند متعال به مشرکان یادآوری کرده است که هرچند تعداد آنها زیاد
باشد ،بازهم پیروزی ازآنِ مؤمنان است؛ زیرا خداوند ،یاریدهندۀ ایشان است.

ج) پیامبر و آوردن آیات ازجانب خویش :گاه براى مصلحتى ،وحى قطع مىشد و چند صباحى
آیهای تازه نازل نمىشد .مشرکان خطاب به پیامبر (ص) مىگفتند :چرا آیات را از اینجا و آنجا
جمع نمىکنى و نمىآورى؟ یعنى اینها وحى نیست؛ بلکه خودت جمع و تألیف میکنى.
«وَ إِذا لَمْتَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قالُوا لَوْ ال اجْتَبَيْتَها( »...قرآن ،اعراف)229 :؛ یعنی :و هرگاه براى آنان ،آیهاى
نیاورى ،مىگویند :چرا آن را خود برنگزیدى؟
اینکه مشرکان گفتند« :چرا جمعآورى نکردى آن را؟» کالمى است از ایشان که بهمنظور

سرزنش گفتهاند و معنایش طورى که از سیاق آن برمىآید ،این است که :تو وقتى آیههاى قرآن
را برایشان بخوانى ،تکذیبت مىکنند و اگر آیهاى برایشان نبرى یا دیر کنى ،مىگویند :چرا نرفتى
از این حرفهایى که اسمش را آیه گذاشتهاى ،از این طرف و آن طرف جمعآورى کنى و براى
ما بیاورى؟ (طباطبایی2227 ،ق.)922 /2 :
د) توهین قریش به پیامبر خویش :مشرکان قریش تصور میکردند پیامبر نباید ازجنس انسان
باشد؛ بنابراین ،بهقصد توهین میگفتند« :وَ قالُوا ما لِهذَا الّرَسُولِ یَأْكُّلُ الطَعامَ وَ یَمّْشي فِي الْأَسْواقِ لَوْال

أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَّلَكٌ فَيَكُوّنَ مَعَهُ نَذیّراً» (قرآن ،فرقان)7 :؛ یعنی :و گفتند« :این چه پیامبرى است که غذا
مىخورد و در بازارها راه مىرود؟ چرا فرشتهاى بهسوی او نازل نشده تا همراه وى هشداردهنده
باشد؟».
«و گفتند این چه پیامبری است؟»؛ یعنی چه کسی است که گمان میکند پیامبر است .در این
کالم ،اهانت وجود دارد« .غذا میخورد»؛ همانطور که ما غذا میخوریم «و در بازارها راه میرود»
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برای طلب معاش ،همانطور که ما رفتار میکنیم .منظور ،آن است که اگر ادعای او درست است،
چرا حالتهای وی با حالتهای ما متفاوت نیست .دلیل این مسئله ،یکی سرگردانی آنهاست و
دیگری این مسئله که فکر آنها محدود به محسوسات است؛ حال آنکه تشخیصدادن پیامبر از
دیگران ،منوط به امور جسمانی نیست؛ بلکه به امور نفسانی ،مرتبط است؛ همانطور که خداوند
متعال گفته است« :قُّلْ إِنَما أَنَا بَّشَّرٌ مِثّْلُكُمْ یُوحى إِلَيَ أَنَما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ» (قرآن ،کهف( )222 :فیض
کاشانی2221 ،ق.)1 /2 :
 .7نتیجهگیري
از آنچه گذشت ،میتوان نتیجه گرفت که «طنز» بهعنوان یکی از گونههای پویای هنری،
هنگامیکه از اصالت و مطلوبیت الزم برخوردار باشد ،با توجه به درونمایهای که دارد و بالغت و
ایجازی که در آن نهفته است ،میتواند یکی از اسلوبهای موفق برای بیان مفاهیم موردنظر
گوینده یا نویسنده باشد و درنتیجه ،بهصورتی شگرف بر مخاطب اثر بگذارد ،افراد و جامعه را از
کاستیها و مفاسد خویش آگاه کند ،ضمن تحقیر رذایل اخالقی و مفاسد اجتماعی ،فضایل
اخالقی را پرورش دهد و در یک کالم ،تزکیه ،تهذیب ،اصالحگری و غبارسِتانی کند و درنهایت،
تکامل جامعه را درپی داشته باشد.
با توجه به آیههای بررسیشده میتوان دریافت که قرآن کریم ،این هنر بیرقیب ربّانی ،گاهی
در آیههای روحپرور خویش ،با استفاده از این شیوه ،کسانی را که بهسبب اغراض دنیوی و
شهوانی ،و تعصبهای بیجا  ،از مقام دنیوی و موقعیت دینی خویش سوءاستفاده میکنند ،بهطور
ضمنی و درقالب مفهوم طنز ،امر به معروف و نهی از منکر کرده است تا بناهای پوسیده و پوشالی
جهل و نقصان فرد و جامعه را ویران کند و بهجای آن ،بناهای استوار آگاهی و کمال را بسازد.
طنزهای پرمحتوا و هدفدار قرآنی برمبنای صدق و حقیقت ،استوارند و در آنها ،نشانی از
تحقیر ،غیبت ،و بهکاربردن القاب زشت و الفاظ ناروا دربارۀ انسانهای شایسته و مؤمن دیده
نمیشود .در هیچکدام از این طنزها ،مسئلۀ خالف واقع و دروغ وجود ندارد .الفاظ آنها ،مناسب و
بجاست و همیشه در آنها ،اصالح و بیدارگری فرد و اجتماع موردنظر است .گاه با تهکّمی شدید،
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معاندان و مخالفان فطرت الهی را سرجایشان مینشاند و گاهی کنایه و مجاز را بهکارمی گیرد تا
طبع ملول آدمی از دولت قبول محروم نماند و گاهی نیز با استفاده از تمثیل و تشبیهی لطیف ،هم
انسان را خندان میکند وهم باعث تفکر ،تدبر و اندوه میشود .زمانی هم سخنان طنزآمیز مخالفان
و معاندان دین الهی و دشمنان جاهل انبیا را خطاببه پیامآوران راستین ذکر میکند؛ با این هدف
که ما را از عمق نادانی آنها آگاه کند و پندار بیارزش و اندیشۀ ناروای آنان را آشکار کند.
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