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  چکیده
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  مقدمه

 هـاي  یـت در موقع یبـا کلمـات و افعـال ز   کاربرداست که با  ییاز هنرها یطبع شوخ

 یطبعـ  شود. شـوخ  یم يرور وموجب خنده و سآورد و  میمخاطب را به وجد  ،مناسب

شود. از لحـاظ   یشناخته م یگرانثر با دؤتعامل م يبرا یارتباط ییالگو ،در کالم و رفتار

بخشـد   یلق مردم را بهبود مخُ چراکه ؛برخوردار است صیخا یتاز اهم یشوخ ی،روان

انسان داشـته   يشاد در یقیعم یرتواند تأث یخلق مطلوب است و م یکاز  یناش ینکها یا

ـ نسـاز اسـالم    در مکتب انسـان  .)93، ص1382یل، باشد (آرگا از  یکـی  یطبعـ  خشـو ز ی

من مـومن   ما«: یدفرما یم (ع)شناخته شده است. امام صادق انمنؤصفات م ینتر شاخص

» و مـزاح وجـود دارد   یمگر آنکه در کردار او شـوخ  یستن یمنؤم یچه ؛دعابه یهاال و ف

  .)663، ص2، جق1408ینی، (کل

 یگـر، د ياز سـو  ؛تأکید شده اسـت  انمنؤم یطبع بر صفت شوخ یاريبس یاتدر روا

 یـامبر پ یبـات اسـت. مطا  روش ینا ةدکنندییتأ یزن (ع)تیب و اهل (ص)اسالم یامبرپ ةیرس

ـ    يا به گونـه  ،اعم از خانواده و صحابه یکان،اسالم با نزد یگرام  یبرخـ  یبـوده کـه حت

گونه بـه   الؤس یت،زمان جاهل یو فرهنگ يفکر يفضا تیحاکمبراساس  یشان،صحابه ا

را » حقاً ال اقول اال یان«جمله معروف  یزن یشانا ،اند معترض بوده آن حضرت ییگو بذله

اهللا کـان   ان رسـول «آمده است:  یانب ینبه ا یتروا ینا یعی،مصادر ش راند (د فرموده یانب

اهللا  نعمتیدسـ  ).)298، ص16ج ق،1403ی، مجلسـ (» المزح و ال اقول اال حقـاً  ی: انیقول

 یبعضـ  يکند: روز ینقل م گونه ینا در کتاب  یريجزا

 یقـه، طر یـن ا یعنـی ( یکنـ  یم یاربس مزاحتو با ما  !اهللا یا رسول :صحابه گفتند بزرگاناز 

، ق1408یـري،  (جزا »ما اقول اال حقاً«حضرت فرمود:  آن. )یستمناسب منصب نبوت ن

  .)7، ص1378ی، ؛ صف156، ص1ج

(نـه اخـالق    یاسـالم  ینـی سنت اخالق د يجستجو منابعاز  یکیبتوان گفت  شاید

، 1377ی، است (حلب ینیبزرگان د یاتآثار طنز و مزاح و فکاه ،ها با) کتیاسالم یفلسف

(ع)یتب اهلو سنت  یرهس در .)30ص
1
 یشـمندان اند یو فقـاهت  یاخالق يها باکت زیو ن 

است.داشته  رواج ،اهداف گوناگون به منظوراستفاده از ابزار طنز  ،مسلمان
2
رشـد   یدشا 

                                                   
 يهـا  یاز شـوخ  يمـوارد متعـدد   البالغه نهج  5 در جلد یدالحد یاب ابنو  محاضرات االدباءدر  یاصفهانراغب . 1

  است. یتیترب یاند که سرشار از نکات اخالق و امامان را ذکر کرده یامبرپ

 یباتدارد که پر است از مطا یسمنظوم با عنوان طاقد ي، اثرالقالسعاده در اخ معراجصاحب کتاب  یمالاحمد نراق. 2

  است. یتیکه همه سرشار از آثار ترب یادب يو طنزها
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 یـی فردگرا ینـوع و رواج  یاجتماع يها از تعامل يینی و دورنش گوشهو  یانهتفکر صوف

 نرنگ شد کم یاز عوامل اصل یکی ن،اناطبقات مختلف مسلم يفکر یربانه در سآم عرفان

اسـالم و   یگرام یامبرپ ژهیو ، بهتبی اهل یسبک زندگ از باشد. اما آنچه یامبرپ طبعی شوخ

 يهنـر  یبـایی رواج همـراه بـا اعتـدال و ز    گـزارش شـده،  به مـا   یشانا ییسنت روا یزن

رفتار  ینعوامل افول ا شود، یی ممقاله بررس ینآنچه در ا ي،به هر رو ؛است یطبع شوخ

 يا یـه شـده اسـت از زاو   یبلکه سـع یست؛ ن یرانیانا ژهیو به ن،انامسلم یاندر م یفرهنگ

  پرداخته شود. یتب اهل یدر سبک زندگ یطبع به مقوله شوخ یانهکارکردگرا

و مـزاح در سـنت و    یطبعـ  است که شـوخ  ینپژوهش ا ینا یاصل پرسش ،در واقع

بـا مطالعـه    ،اسـاس  یـن ؟ بـر ا اردد ییچه کارکردها یتب اهلاسالم و  یگرام یامبرپ یرهس

بـا   (ع)یتب و روش تعامل اهل یرهمراجعه به س یزطبعی و ن شوخ درباره یتب اهل یاتروا

محور مسئله مقالـه را   ،اند استفاده کرده یکه در آن از ابزار شوخ هایی یتو موقع یگراند

ایم که بخشـی   ویژه کارکردهاي اخالقی و تربیتی متمرکز نموده بر کارکردهاي شوخی به

روش بیت(ع) در این زمینه است.  ها و تعالیم اهل از مباحث و مسائل مستخرج از آموزه

  است. يا کتابخانه ياسناد ،پژوهش یناطالعات در ا گردآوري

  طبعی و طنز شوخ مفهوم

مقالـه بـه    یـن امـا در ا  ؛مختلف آن شده اسـت  يها از طنز در گونه یمختلف تعاریف

طبعی  معصوم و براساس اصطالحات دال بر طنز و شوخ يرفتار ةیرس یتمحور ياقتضا

هـر   ،طبعـی و طنـز   شوخمراد ما از  ،دعابه و ، مزاحیبههمچون مطا ؛تبی اهل یاتدر روا

 یتـی واقع یـانگر کـه نما اسـت  و مزاح  یفهلط يو بر مبنا يجدیرغ اهررفتار به ظ و گفتار

 یاخالقـ  يو عبور از اصـول و کـدها   یبدون هنجارشکن یل،اص یامیو رساننده پ يجد

 ،مثبت یطنز و شوخ یف،تعر ینبراساس ا .)21، ص1381یسندگان، از نو یباشد (جمع

طبعـی خـارج    طنز و شـوخ  یرهاز دا ،لهو و هجو ،رو نیا از ؛دشو یم یهدفدار تلق یعمل

در آن  یشوخ یاست و شکل و ساختار ادب یشوخ يمحتوا يبر مبنا یفتعر یناست. ا

  ندارد. ینقش

رسد هرچند تعریف مذکور بیشتر بـه مسـئله طنـز معطـوف شـده اسـت،        به نظر می

مبـانی و معـارف اسـالمی کـه      طبعـی و طنـز از   توان تعریفی جامع و مانع از شـوخ  می

اند، ارائه کرد که ابعاد مختلف فردي اجتمـاعی، عقیـدتی و    دار آن بوده معصوم(ع) عهده
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تواند به عنوان شاخص معرفـی گـردد. بررسـی مقالـه حاضـر،       فکري را دربردارد و می

  تر خواهد نمود. برخی از این ابعاد را روشن

  در طنز یکل قواعد

نی بر اصول و قواعدي باشد که زمینه و عامل آن رفتار باشد. تواند مبت هر رفتاري می

گـردد نیـز    در این صورت طنز و رفتار همراه با شوخی که در کالم یا فعل منعکس مـی 

تواند تهی از مبنا یا اصول و قواعد باشد؛ به عنوان نمونه، کسی که همواره بدون در  نمی

رسد به هیچ قاعـدة خاصـی    نظر میپردازد. به  نظر گرفتن جوانب مختلف به شوخی می

پابند نباشد و بدون در نظر گرفتن مسائل مختلف اهل شوخی و مـزاح باشـد؛ بـر ایـن     

توان قائل به دو قسم طنز و شوخی آگاهانه و غیرآگاهانه شد که قطعـاً نگـاه    اساس، می

ر هم به خود فـرد ضـر   زیراشمارد،  تابد و آن را مذموم می معصوم(ع) نوع دوم را برنمی

هاي اخالقی چون تهمت، غیبـت و تمسـخر دیگـران را     زده و هم زمینۀ بروز ناهنجاري

برشمرد   را براي شوخی  ایشان قواعدي توان درمنش وگفتار رو، می آورد؛ ازاین فراهم می

درست و نادرست  يها یمرز شوخ یکتفک ،کار ین. ضرورت اکه بیان آن ضروري است

؛ یرهـم قـدرت تـأث    دارد و یـادي ز یبدرت تخراست؛ هم ق یهطبعی دوسو است. شوخ

 یبرخـ  یريکارگ هو ب ناختکه ش روست نیا از واقع، هم نردبان است و هم سرسره؛ در

  رساند. یم یاريمثبت آن  یطبعی و مزاح به انسان در جهت اثربخش در شوخ یقواعد کل

  گویی یقت. حق1

 از ،رو نیا از ؛است یقتاز گفتمان حق ، خارج نشدنطبعی شوخ یاز حدود اصل یکی

شده است. یبا دروغ نه ختهیآمو مزاح  یشوخ
1

 ،و مزاح یدر شوخ ییمراد از دروغگو 

کـه   يا بـه گونـه   یم؛جلـوه دهـ   یقـت را حق یواقعـ یرغ يقالب، امر یناست که در ا ینا

یعیو طنز طب یناظر به شوخ یشترمسئله ب ینبه واقع جهل داشته باشد. البته ا ،مخاطب
2
 

 عرضهو داستان  یفهو لط یشیآماده که در قالب آثار نما  یشپ و از وعینه طنز مصن ،است

                                                   
 »يجد یاباشد  یچه کوچک باشد چه بزرگ؛ شوخ یزید؛از دروغ بپره«: یدفرما یم یشبه فرزند خو (ع)امام سجاد. 1

 .)338، ص2، جق1408 کلینی،(

 یـات و از تجرب یسـت مـتن ن  یابه حافظه  یآماده و متک یشو از پ دهد یاست که در لحظه رخ م يطنز یعی،طنز طب. 2

 .)150، ص1392یل، (موریست ن یالو ساخته قوه خ یردگ یسرچشمه م اقعیو یزندگ
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صـورت    به ،نیبنابرا ؛ندارند یت راواقع یانمخاطبان انتظار ب ،موارد یندر ا یراز ؛شود یم

  شود. نمی موارد ینه حرمت دروغ شامل ااز موضوع دروغ خارج است و ادلّ یتخصص

  اصل اعتدال وعدم افراط .2

؛شده اسـت  یکثرت در مزاح نه یاري،بس یاتروا در
1

ـ  یـرا ز  از مـرز  ی شـوخ  یوقت

گـردد و طـرف    یو اهانـت مـ   یـر شود، موجب تحق یدهاعتدال فراتر رود و به افراط کش

به معارضه و برخـورد   یتش،خود و حفظ موقع يآشوبد و در دفاع از آبرو یبرم یشوخ

ـ ا از ؛شـود  یمـ  یلتبـد  یبه کدورت و دشـمن  یکه شوخ ینجاست. اآورد یم يرو  ،رو نی

کـه   یصـورت، موضـوع    نیر ایدر غ ؛است يضرور يطبعی امر حدود در شوخ یترعا

ـ    فـرد و   یتشخصـ  یـب عامـل تخر  ،کـار رود ه قرار است در جهت اصـالح و سـرور ب

  د. شو یم یاخالقیرغ یموضوع

  محتواتوجه به . 3

و  استهزا و دروغ باشدتمسخر، یر، تحق بدون یدو طنز با یشوخ ی،اسالم یدگاهدر د

 یتأکید فراوان آنها يبرا یو جسم یضرر مال نداشتنها و  انسان یشخص یمحفظ حر بر

اند؛  شده ینه یگراند کردن از مسخره انمنؤم ،سوره حجرات یازدهم یهشده است. در آ

   2.یدر قالب طنز و شوخ یاباشد  يچه در قالب جد

 یاخالقـ  يحـدود و مرزهـا   عنـی یبخـش اسـت؛    ینناظر به هم ،حوزه اخالق طنز

ـ  مانند  یاخالق يها باکند. کت یم یینو تب یطنز را بررس يمحتوا بـه   یوقت

 يکه جا کنند یمطرح م حوزه را نیا در یاخالق یدهايد، بانپرداز یطبعی م شوخ موضوع

  مقاله خارج است. یندارد و از بحث ما در ا یبحث مستقل

  (ع)یتب اهل ةیرطبعی در س شوختربیتی  کارکردهاي

 یاخالقـ  ياهـ  یژگـی و ینکـه عـالوه بـر ا   ي،قالـب رفتـار   یـک به عنوان  طبعی شوخ

                                                   
1» .اللَّهدباً(ع)قَالَ أَبوعجانَ مالْإِیم جتَم ککَثْرَةُ الضَّح و هجالْو اءبِم بزَاحِ تَذْه2ق، ج1408(کلینی،  »: کَثْرَةُ الْم ،

 ).665ص

الیسخَرْ قَوم منْ قَومٍ عسی أَنْ یکُونُوا خَیراً منْهم والنساء منْ نساء عسی أَنْ یکُنَّ خَیراً  وایا أَیها الَّذینَ آمنُ. 2
ساال زُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسالتَناب و کُمزُوا أَنْفُسالتَلْمنَّ ونْهـ م فَأُولئـک هـم    بم الْفُسوقُ بعد الْإیمانِ و منْ لَم یتُ

 .الظَّالمونَ
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 یکـرد بـا رو  (ع)یتب اهلدارد.  یشانا یرهدر س یزن یگريد ياست، کارکردها (ع)یتب اهل

بـه   یابیدست يبرا قالب یناز ا نه،ین زمیااز خنده صرف در  یزو پره یبه شوخ ییمحتوا

و سـنت   یرهبه س مراجعهبا  ،ینجابرند. در ا یبهره مز ین یشخو ییتی و فرهنگاهداف ترب

   کنیم. یمرسی کارکردها را بر یناز ا یبرخ، (ع)معصوم امامان

  الف)حوزه بینشی

  مخاطب یدرك فرهنگ اصالح .1

 یو اجتمـاع  ینیآحاد جامعه از مسائل د یدرك فرهنگ اصالحدر بستر  ین،د اهداف

داشـته   یاخالق يها از باورها و منش یمناسب یکه درك فرهنگ يا . جامعهیابد می تحقق

 یطبعـ  نائل شود. طنز و شوخ ،است یننظر د که مد یتواند به جامعه هدف یبهتر م ،باشد

جامعـه کمـک    یامخاطب  یدرك فرهنگ زمینه اصالحتواند به ما در  یاست که م يابزار

درك  ییـر بـه تغ  ،مناسـب  هـاي  یـت دن طنـز در موقع بـو  يانتقاد یصهخص ،در واقع ؛کند

 يجـد  یـت گذارتر از موقعرثا یاربس گاهد و کن یمخاطب از موضوع مورد بحث کمک م

: روایت استاسالم  یگرام یامبرو پ یرزنداستان پ ،الگو ینا یقاز مصاد یکیخواهد بود. 

آن حضـرت فرمـود:    ؛بود (ص)نزد پیامبر ،گفتند می» أشجعیه«است که پیرزنی که او را 

فرمـود: همانـا خداونـد    (ص) رسول خدا .پیرزن گریست .شود پیرزن داخل بهشت نمی

و همـه را بکـر و دختـر و     ؛ایجـادي چنـان   ،کنیم زنـان را  فرماید: ما ایجاد می متعال می

  .)411، ص8، جق1408ي، (نور 1»دهیم دوشیزگان قرار می

مخاطـب  یدرك فرهنگـ  ی،و شـوخ  اسالم با اسـتفاده از ابـزار مـزاح    یگرام یامبرپ
2
 

 یرفهماند که در بهشت زنان پ یم يو به و دهد یم ییرتغ ي،باور اعتقاد ةرا دربار) یرزن(پ

این توجه دادن پیامبر هرچند مزاح است ولـی   شوند. یم بهشتوارد  سپس جوان و یزن

تواند چهره و حقیقت آخرتی ما را شکل دهـد    فهماند که اعمال ما می به مخاطب نیز می

و در آن مؤثر است. اگرچه چنین توجه دادن به ابدیت و زندگی اخروي، در قالب طنـز  

فـراد را متـأثر   و شوخی بیان شده است ولی مبتنی بر کارکردهاي تربیتی است و بینش ا

ـ  یـت براساس حج سازد. می  ییگـو  از لغـو و بذلـه   یشـان ا ياسـالم و دور  یـامبر پ اررفت

                                                   
1 .لنَّبِیارِ لنَ الْأَنْصم وزجع قَالَت (ص)و         کـرْأَةُ فَضَـحالم کَـتفَب ـوزجا الْعخُلُهـدنَّۀَ لَـا ینَّۀِ ـ فَقَالَ إِنَّ الْجی بِالْجل عاد

کاراً. (ص)النَّبِینَّ أَبلْناهعفَج نَّ إِنْشاءالَی إِنَّا أَنْشَأْناهتَع و كارتَب لَ اللَّهقَو تعما سقَالَ أَم و  

 به بهشت باور دارد. يظاهر یئتبا همان ه ها یرزنبر ورود پ يو کهداشته باشد  نیبر اتواند داللت  یم یرزنپ یهگر. 2
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 ییـر تغ ی،طنـز و شـوخ   ياز کارکردهـا  یکیاستنباط کرد که  گونه ینتوان ا یم ،هدف یب

 یـت اسـت؛ موقع  یتموقعبه کارکرد وابسته  ینالبته ا است. یشباورها از درك مخاطب

 يبا خصم اعتقاد ییارویرو یتدر موقع مثال، يبرا ؛فاعل مخاطب و ی و شخصیتیمکان

؛ هرچنـد  اسـت  یطنز و شوخ يگذار است و کمتر جااثر يسخن جد ي،و مناظره با و

مخاطـب و خصـم    ،طنزآلـود  یبا استفاده از گفتمـان  یرکانهتوان ز یم یزدر مقام مناظره ن

 دربـاره را  يو بـاور و  یـیم فـائق آ  يکه بر و یمکن یتهدا ییرا به سمت و سو ياعتقاد

  شده است.  یانب يالگو در بخش بعد یناز ا يا . نمونهیمده ییرمسئله مورد بحث تغ

  تصحیح باور .2

 يخطـا  بـاور  ةدربـار با مخاطـب   یممستقیرو برخورد غ ییارویرو يها یوهاز ش یکی

 مرسوم بوده است. (ع)ینمعصوم یرهدر س یوهش ینو طنز است. ا یاستفاده از شوخ ي،و

 آگـاه  اعتقـادي  يخطـا  ، ازطنزآلـود  يبا رفتـار  امخاطب ر ها، یتموقع یدر برخ شانیا

  کردند. یم

ان یشوایپ است. ینیدر جامعه د یعامل رشد اخالق ینتر مهم ي،و رشد اعتقاد تربیت

 یطنز و شـوخ  یوهگاه از ش ی،نفوس انسان یبانو طب ینیجامعه د یانهاد در مقام معصوم

 یـن از ا يا کردند. نمونه یاستفاده م یشخو یارانو  انمخاطب ینشیو ب یذهن یتترب يبرا

از مصـر مشـاهده کـرد:     یقیزنـد بـا  در منـاظره   (ع)صادق متوان در رفتار اما یالگو را م

بـه او   (ع)بن حکم گوید: در مصر زندیقی بود که سـخنانی از حضـرت صـادق    هشام«

بـه   ؛حضرت برنخورده در آنجا ب ؛به مدینه آمد تا با آن حضرت مباحثه کند؛ رسیده بود

مشغول طواف بودیم کـه   (ع)ما با حضرت صادق ؛آنجا آمد ؛او گفتند به مکه رفته است

ـ  در حـال طـواف شـانه    .اش ابوعبداهللا بود هینو ک الملکنامش عبد .به ما رسید ه اش را ب

 ةنـامم عبـدالملک (بنـد    :حضرت فرمود: نامت چیست؟ گفـت  .زد (ع)شانه امام صادق

حضرت  .ام ابوعبداهللا (پدر بنده خدا) ات چیست؟ گفت: کنیه فرمود: کنیه است. سلطان)

ـ   ؟فرمود: این ملکی که تو بنده او هستی، از ملوك زمین است یا ملوك آسمان ه و نیـز ب

هر جوابی بدهی محکوم  ؟ست یا بنده خداي زمینا پسر تو بنده خداي آسمان ،من بگو

  .)51، ص3، جق1403ی، . (مجلس ... شوي (او خاموش ماند) می

ـ  یمـ  یبهرا از نوع مطا (ع)برخورد امام صادق یت،روا ینا یلذ یمجلس عالمه د و دان
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 یعقالنیرغ درباره ياز وگرفتن مخاطب و اقرار  ساکت کردن يبراامام که معتقد است 

 یمتسل یقزند یزن یاندر پا .)52، صاستفاده کرده است (همان یوهش یناز ا ،بودن باورش

رشته سخن را به  ،کالم طنزآلود یکبا  یارانهکامالً هوش (ع)آورد. امام یماناو  اسالم شد

 یتعـال  وجـود حـق   ةدربـار را  ینش مخاطب خودب ،وار نظام یو در سخنان نددست گرفت

  .کردند یتو ترب دندیبخش ییرها یرا از گمراه يو و ندداد ییرتغ

آن  روزيشـود.   یمـ  یـده د یوهشـ  یـن استفاده از ا یزن ی(ع)ین، علمنؤالمیرام ةیرس در

نـه   یدر حـق کسـ   ،فرمود که من در تمام عمر خودم یشاصحاب خو یانحضرت در م

.ينه بد و ام کرده یکین
1
 تحضر .دانیم یسخن را نم ینا ياما معن !یعل یاگفتند:  یاران 

کس در کـرده و هـر   یکیبه خود ن ،در واقع ؛کند یکین یدر حق کس یکس فرمودند: هر

 کـرده  يپس در حق خودش بـد  گردد؛ ین به خودش بازمآ يسزا ،کند يبد یحق کس

  .)33، ص1378ی، صف؛ 9ـ8 ،(زلزال است

 ییـر را تغ یدرك آنها از رفتار اخالقـ  ی،به صورت عمل ،طنزآلود یدر عبارت حضرت

شـود؛   یم یادآور یشبه اصحاب خو یگرا را در رفتار اخالق یجهنت یکاربست است و داده

آن به سود خـود فاعـل    ۀیجنت یراز ؛عمل کن یکیبه ن یگرانمعنا که در رفتار با د ینبه ا

  خواهد بود. یاخالق

  گرایشی (عاطفی) حوزه ب)

  خلق مثبت  يالقا .1

نشان  یقاتاست. تحق یشوخ ی،لق منفلق مثبت و رفع خُخُ يالقا يها از روش یکی

لـق  خُ يضـمن القـا   ی،دارد. شوخ يلق و شادخُ بر یلاع یريتأث ی،شوخکه داده است 

، 1382 یل،سازد (آرگا یخطر م را کم آور اضطراب یدادهايمثبت به فاعل و مخاطب، رو

و غم  رفع هم ی،اجتماع هاي یتدر فعال یشوخ ياز کارکردها یکی ،در واقع ؛)117ص

اسـالم   یـامبر پ يبرا يا یههد ی،نفر اعراب یکاست. نقل شده است  یگرانو د یشاز خو

کـه   کـرد را  یهآن هد ینهپرداخت هز يتقاضا آن حضرت،به  یهد و پس از دادن هدآور

فرمودند  یم ،شدند یخسته م (ص)رسول خداهرگاه  از آن پس شد. یامبرموجب خنده پ

                                                   
 شود. یشمرده م یواژگان یابهام یکالم یعبارات شوخ ءعبارت امام جز ینا ،طنز يبند در دسته. 1
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شود. یاز ما رفع خستگ يتا مقدار یدرا خبر کن یآن اعراب
1

  

و  هـم . کردن با همسفران اسـت  یشوخ ،(ع)یناز آداب سفر در سنت معصوم یکی

ـ ا از ؛اسـت  یشتراز وطن ب يدور یلدل در سفر به ،غم انسان  يهااز دسـتور  یکـی  ،رو نی

از آن  يمقـدار  یله،وسـ  ینطنز در طول سفر است تا به ا و یگفتمان شوخ ،(ع)تبی اهل

گزارش شدهصحابه  بااسالم  یامبر گرامیدر تعامل پ راهکار، ینو غم کاسته شود. ا هم 

ـ  ؛به شدت ناراحت بود (ص)یامبرپ يروزکه شده است  نقل«است:  از راه  یناگهان عرب

امـروز   (ص)اصحاب گفتند: رسول اکرم .از حضرت بپرسد یخواست سؤال یکه م یدرس

 .کنم ینم یشبه خدا قسم تا او تبسم نکند رها :مرد عرب گفت .به شدت ناراحت است

آبگوشت  يمقدار ،رظهو هنگامام که دجال  یدهشن :نزد حضرت آمد و گفت ]مرد عرب[

از  یاآ یدم،د در معرض هالکت هستند. اگر او را  یآورد و مردم از گرسنگ یمردم م يبرا

آورم و از  یمـان بـه خـدا ا   سپس ؛شوم یرقدر بخورم که س آن یا یرمآن غذا نخورم تا بم

ـ نما یشهـا  که دندان یدچندان خند (ص)یامبرپ یم؟جو یزاريدجال ب ان شـد و فرمـود:   ی

  .)295، ص16، جق1403، ی(مجلس »کند یم یازن یرا از دجال ب انمؤمنخداوند 

ـ  یشوخ ،شده ادی موارد در ـ  یو طنز، از لحاظ روان و  ینـده در گو یرویـی ن ی،و درون

 یبـاف  یمنفـ حاصـل از  مثبت و زدودن غبـار   یاتخلق يکند که با القا یم یجادمخاطب ا

 هـر دو طـرف   يرا بـرا  يدشـا و  ی، انبساط درونـ یمنف یاتخلق یو حت یو روان یذهن

  .آورد یبه ارمغان م ،ارتباط

 ،و تمسخر است یرکه آلوده به تحق ياست که طنز ينکته ضرور ینتذکر ا ،ینجادر ا

 ینو کدورت طرف یبلکه موجب انقباض درون ؛کند یجادا یتواند انبساط درون نمی هرگز

در  یتحقق راهبردها و اصول اخالق ،کارکرد ینا یتفعل یشرط اساس ن،یبنابرا ؛گردد یم

  طبعی است.  طنز و شوخ

 یکسـان  در برابر رود، یشمار م آن به مضرّ از انواعکه  یاز طنز و شوخ یگريد ۀگون

 یـدگان د محنـت  و طنز نامناسب با یشوخبا  یت،وضع یناند. در ا یاري یازمنداست که ن

                                                   
آیـد کـه    سخنی به میان می ؛ سپسنشیند گفتم: جانم به قربانت، انسان در اجتماعی می (ع)به ابوالحسن الرضا یدگو یم يراو. 1

که منظور آن حضـرت، فحـش و    ابوالحسن گفت: مانعی ندارد، اگر چیزي نباشد. من تصور کردم خندند. کنند و می مزاح می

آورد و  آمد و براي رسول خدا هدیه می گفت: یک نفر اعرابی از صحرا می (ع)الرضا  بود. بعد از این سخن، ابوالحسن متلک

خندیـد.   بپردازید. رسول خـدا از سـخن او مـی    گفت: اي رسول خدا! پول هدیه را لطفاً هنوز از جایش برنخاسته بود که می

، ق1408ینـی،  (کل خنداند آمد و ما را می : آن مرد اعرابی چه شد؟ کاش میتگف می ،رسول خدا غمناك بود بعدها هرگاه که

 .)663، ص2ج
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در حـال   یـد . فـرض کن مییافـزا  یمـ  یشـان رنج ا ر کرده، بری، آنها را تحقبه کمک یازمندن

در  .خورد یم ینزم و خورده یزدر کنار ما ل یو کس یمزده هست یخ ییرو یادهزدن در پ قدم

 خـود  یخام شـادمان  ةماد راحادثه  نیا ،واقع در ؛یمبخند ن حادثهیاگر به ا یحالت ینچن

 یـامبر پ یاخالقـ واره  . در نظامیما کرده یشتررا ب يو رنجش و یراو را تحق م ویا قرار داده

 يبرا یکه برعکس عاملبل ي،درد بازداشتن از هم عاملطنز نه  (ع)تبی اهلو  (ص)اسالم

شـدن   به انـدازه بـاز   رود؛ هرچند یبه شمار م يو يبا مخاطب و رفع گرفتار يهمدرد

  .و باشدا یدنصورت و خند يها چروك

  قلوب یفتأل .2

 یـان الفـت و محبـت م   یجـاد ا ،اسـالم  یبه امت رسول گرام یاله يها از نعمت یکی

در  .)156، ص9، ج1374یی، اسـالم بـود (طباطبـا    يو اقوام مختلف تحـت لـوا   انمنؤم

آحـاد جامعـه    یدرون یشگرا ،و اهداف آن یند يبقا يبراعامل  ینتر مهم ینی،جامعه د

 رهبـر جامعـه اسـت.    ینـی، د جامعهالفت  مرکزآن جامعه است.  يها و باورها به ارزش

اسـالم و   يعامل بقـا  ینتر مهم ،اسالم یگرام یامبربه پ مسلمانان یو الفت درون یشگرا

 يها یتازتمام ظرف یزاسالم ن یگرام یامبرپ ،جهت یندرا .شده است  ناب يها تداوم ارزش

 یـل : پرداخـت زکـات بـه قبا   ؛ از جملـه کـرد  یالفت استفاده م ینا یشافزا يبراموجود 

 یانم یتیحاکم هاي یتمسئول ی، تقسیمجامعه عرب یینپامختلف، ازدواج با زنان از طبقه 

  و... . یگراند يل به تناسب تخصص و دانش آنها، بخشش و گذشت از خطایهمه قبا

محبـت و   یجـاد ا يبراو مزاح  یشوخ راهکار از ،با اصحاب یمدر رفتار مستق یشانا

ـ ا از ؛گرفتنـد  یبهره م یکدیگر،کردن قلوب افراد به  یکنزد کـه  تـوان گفـت    یمـ  ،رو نی

الفـت و محبـت در    یجـاد ا ،اسالم یگرام یامبرپ یرهدر س یکارکرد طنز و شوخ ینتر عام

 يهـا  ییگـو  هـا و بذلـه   یبر همه شوخ يهمچون چتر ،کارکرد ینا .است مخاطب قلب

  .ردک یم تر یکنزد ایشانرا به  همهو  بود افکنده یهسا یشانا

  رفتار حوزه ج)

  یاخالق یلرشد فضا .1

حـداقل   خـود،  یحالـت آرمـان  طنز در که توان گفت  یم ،مثبت به طنز یکرديرو در

ــاو ــک يح ــ ی ــذهب یارزش اخالق ــت یو م ــزپره :اس ــور ی ــوع ياز خودمح از  یو ن
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. در هنگـام  یگـران فراتـر رفـتن و درك منـافع د    یشخصـ  يها از دغدغه ی؛خودگذشتگ

یلت ب فضـ کسـ یش، عواطف خودمحورانه خو با غلبه بر انسان ،درواقع ؛و طنز یشوخ

 یق وتشـو یکـدیگر  با  ییگو و بذله یبه شوخ را یشخو یصحاب (ع). امام صادقکند یم

ند: نک توجه  یکدیگر یازهاي، عواطف و نها یجانبه هکند که  یمآنها را دعوت قت یدرحق

چگونه است مزاح کردن شما با یکـدیگر؟ عـرض کـردم: کـم     «فرمود:  (ع)جعفر صادق امام

خلقی است و به درسـتی   مکنید؛ زیرا با یکدیگر مزاح کردن که از خوشاست. فرمود: چنین 

 (ص)کنی و هر آینه رسول خـدا  که تو به واسطه آن، سرور و شادي را بر برادرت داخل می

  .)663، ص2، جق1408ینی، (کل 1»خواست که او را شاد کند کرد و می با مرد مزاح می

اش  یشود انسان در روابط اجتمـاع  یموجب م یگران،و عواطف د ها یجانبه ه توجه

شـود و   یمـ  یلبه مرور زمان و با تکرار به ملکه تبد ین روش،ا ؛خودمحورانه عمل نکند

 هیال مکتب. در نگاه و یابد یظهور م یگراندر رفتار با د یثارا یاخالق یلتصورت فض به

موجـب  تواند  یدارد و م یمعظ يساده با مخاطب اثر یشوخ یک ،در نگاه مربی معصوم

یدر انسان شود. طنز و شوخ یاخالق یلرشد فضا
2
از عواطف  يبا دعوت انسان به دور 

 يهـا  از تعصـب  یزپره و در هنگام خشم يهمچون بردبار یگريد یلفضا ،خودمحورانه

کـه از   طلبـد  یمـ  یگـري مسـئله مجـال د   ینا یل. تحلسازد یرا شکوفا م يو نژاد یتیقوم

  مقاله خارج است. ینحوصله ا

  ثر ؤتعامل همسو و م ادیجا .2

ـ   یشان،ت بزرگوار ابی اهلاسالم و  یگرام پیامبر  بـه منظـور  هـا   انسـان  یدر مقـام مرب

ـ دل بـه نکه مخاطب، یا يبراو  انیبا اطراف دوستانه یتعامل يبرقرار ن یـ ي امقـام معنـو   لی

 یبه کمک شوخرا  یارتباط يکردند فضا یم یسعنهراسد،  یشانبا ا ارتباطاز بزرگواران 

 يبـرا  ییفضـا  یـاً، ؛ ثانشـود  یرينابجا جلوگ ییزا از قداست ،اوالً ات ؛کنند یفو طنز تلط

  .طرح کندرا م یشخواسته خو یاال ؤس یت،امن یتکنند تا بتواند در نها یجادمخاطب ا

کردن با  یبا شوخ یشاندارد؛ ا یشترياسالم نمود ب یرسول گرام ةریسدر  روش ینا

را بـا   یهدوسو یتعامل یان،بازار، مردان و کودکان، زنان یلاز قب ؛مختلف مردم هاي یفط

                                                   
1 .اللَّهدبوعضاً :(ع)قَالَ أَبعب کُمضعۀُ بباعدم ف؟کَی یلٌ :قُلْتـنِ الْخُ  :قَالَ .قَلسنْ حۀَ مباعدلُوا فَإِنَّ الْمفَلَا تَفْع   إِنَّـک لُـقِ و

ولُ اللَّهسکَانَ ر لَقَد و یکلَی أَخع رُورا السلُ بِهخ(ص)لَتُد .رَّهسأَنْ ی رِیدلَ یالرَّج باعدی    

 را داشته باشد. یاثرات ینتواند چن یم یاخالق يمرزها یتبا رعا یکه طنز وشوخالزم است مسئله  ینا. توجه دادن به 2
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در . کردنـد  یجـاد مـ  یا یشخو یاهداف متعال یشبردپ يبرا ها، یمو حر یطحفظ تمام شرا

رقـت قلـب و لطافـت طبـع در      یعنـی  ؛اسـالم  یاخالق رسول گرام ینا از یم،قرآن کر

صراحت  ) بهطبع است لطافت ینبروز ا يها یوهاز ش ،و طنز یشوخیگران (برخورد با د

  1.)159 ،عمران (آل شده است یادحضرت  یتبه عنوان عامل موفق

 یاز صـحاب  یکـی  زاهـر، «: روش گزارش شـده اسـت   ینا یزن یشانا يرفتار ةیرس در

ـ    يروز .الوجه بود یحکه قب بود اسالم یرسول گرام مشـغول  او کـه   یحضـرت در بـازار وقت

 او را در آغـوش گرفـت. زاهـر حضـرت را     ،و از پشـت  یدرس يبه و ،و فروش بود یدخر

 .مرا رهـا کـن   یستی؟ک :گفت ؛است گرفته در آغوشرا  يو چه کسی دانست نمی و یدد نمی

 و تبرك شـانه خـود را بـر    یمنت ياز براکیست؛ آنگاه با گوشه چشم نگاه کرد و دانست که 

واهللا مـرا   :بنده را بخرد؟ زاهـر گفـت   ینکه ا یستک :حضرت فرمود .حضرت چسباند ینهس

، ی(صـف  یسـتی کاسـد ن  یتعال تو در نزد حق :حضرت فرمودیافت!  یارزش) خواه ی(ب کاسد

  .)17، ص1378

 ی،روابـط انسـان   در یافـت؟ تـوان   یمـ  یتعامل را در کـدام مکتـب اخالقـ    ةنحو این

 یبه فرد خاص ،مآبانه شوخ یبا روش ی،واال در منظر عموم یتشخصبا  يفرد که یهنگام

 یگـر کـه د  یابـد  یمـ  ارزش يي خـود را دارا ا آن شـخص، بـه گونـه    .کنـد  یـژه توجه و

بالـد کـه    یو به خود مـ  کند میرا فراموش  یشبودن خورو  زشت مثال ؛خود يها ضعف

کوچک به انسان  یشوخ ینهم .واال قرار گرفته است یتگونه مورد توجه آن شخص نیا

 ،مسئله یندر ا یدد. شاشمار یزرا عز یشرا باور کند و نفس خو ددهد که خو یت مأجر

 را یشـوخ  ینا ،مشابه یتیدر موقع یمفرض کن ؛به فهم ما کمک کند يقدر يپندار زادمه

از  یريپـذ اثرو  یشانچقدر در تعامل ما با ا ،انجام دهدما  اب ینید یتمانند مرجع یبزرگ

 یوهاسالم با اسـتفاده از شـ   یرسول گرام ،در واقع ؛ثر خواهد بودؤما م در یشانسخنان ا

 ینـاري د یـا  یدرهمـ  ینکهبدون ا ،ردک یم یشخو یرياثرپذ یندرا وارد فرا یگراند ،مزاح

  کرده باشد. يا رسانه یغاتتبل

  . اصالح رفتار3

و طنز استفاده  یاز شوخ یح،آموزش رفتار صح ي، براموارد یدر برخ ينبو ةیرس در
                                                   

تَغْفرْ لَهم و شاوِرهم فی رحمۀٍ منَ اللَّه لنْت لَهم و لَو کُنْت فَظا غَلیظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا منْ حولک فَاعف عنْهم و اس فَبِما . 1

   .الْأَمرِ فَإِذا عزَمت فَتَوکَّلْ علَی اللَّه إِنَّ اللَّه یحب الْمتَوکِّلینَ
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اشاره  یممدر آموزش ت عماربا  یامبرتوان به نحوه برخورد پ یم ،از باب نمونه ؛شده است

روزي به عمار یاسـر در سـفري فرمـود: اي     (ص)رسول خدا«فرمود:  (ع)باقر امامکرد: 

 ،اي رسول خدا :اي؟ عمار گفت چه کرده ؛اي شده به من خبر رسیده که تو جنب !عمار

چـرا   .غلطد گونه می راوي گوید: آن حضرت به عمار فرمود: االغ این .در خاك غلطیدم

بعـد دو   ؛ین آورد و بـر زمـین نهـاد   یسپس آن حضرت دستان خود را پا ؟کرديچنین ن

دو کف دست خـود را  از طرف پیشانی خود را با انگشتانش مسح فرمود و بعد هر یک 

 1»بر پشت دست دیگر مالید و دیگر دست بر خاك نزد و بـه یـک مرتبـه اکتفـا فرمـود     

  .)159، ص78، جق1403ی، (مجلس

 کند و یرا رد م یاسرعمار  یتبر مخدوش کردن شخص یخاشکال بر یمجلس عالمه

 یو شـوخ  یبـه بـه کـار االغ را از بـاب مطا    يکـار و  یهاسالم در تشب یگرام یامبرپ اقدام

  .)160، صشمارد (همان یم

مخاطـب   دادن به عنوان ابزار توجه یاسالم از شوخ یگرام یامبرپ يدر موارد متعدد

بـوده کـه    یرگذارتأث يقدربه ها  یشوخ یناز ا یاند. برخ استفاده کرده یشخو يبه خطا

شده است روزي خوات بن جبیـر در راه   نقل« :کرده است گونرا دگر مخاطب یزندگ

 .کـرد]  یفه بنوکعب نشسته بود [و با آنها گفت و شـنود مـ  یطا يها اي از زن مکه با عده

ـ  نـد فرمود خـوات بـه   ند وکرد از آنجا عبور  (ص)حضرت رسول اتفاقاً هـا   ا زن: چـرا ب

ام تا این  آمده نجاای ؛کند اي؟ گفت: شتري دارم که سرکش است و مرتب فرار می نشسته

رفتنـد؛   وچیـزي نفرمودنـد    (ص)ها طنابی برایم ببافند تا شتر را با آن ببنـدم. پیـامبر   زن

فرمودنـد:   ،که هنوز آنجا بـود  اتخوبعد از انجام دادن کارشان بازگشتند و به حضرت، 

 .تمگوید: من خجالت کشیدم و چیزي نگفـ  دیگر آن شتر چموش فرار نکرد؟ خوات می

 شانیادم رو در روي کر کردم و سعی می فرار می (ص)پیوسته از پیامبر ،بعد از آن واقعه

اي بـیش نبـوده    [که فهمیده بود آنچـه گفـتم بهانـه    یشانقرار نگیرم؛ زیرا از برخورد با ا

خواندم، دیدم رسول  تا اینکه به مدینه آمدم. روزي در مسجد نماز می ؛است] حیا داشتم

فرمودنـد:   (ص)در کنار من نشستند. مـن نمـاز را طـوالنی کـردم، پیـامبر      و خدا آمدند

                                                   
إِنِّی أَجنَبت اللَّیلَۀَ فَلَم یکُنْ معـی   (ص)فَقَالَ یا رسولَ اللَّه (ص)رسولَ اللَّه اسرٍقَالَ: أَتَی عمار بنُ ی (ع)عنْ أَبِی جعفَرٍ. 1

کْتعفَتَم یدعلَی الصع تقُم ابِی ویث تقَالَ طَرَح تنَعص فقَالَ کَی اءا قَالَ ا مإِنَّم ارمالْح نَعصکَذَا یفَقَالَ ه یهفللَّه  زَّ وع

م لَی الْأُخْرَي ثُما عماهدإِح ضَرَب ضِ ثُملَی الْأَرع هیدبِی باً فَضَرَبیداً طَیعوا صمملَّ فَتَیج  ه کَفَّیـ حسم ثُم هبِینَیبِج حس

     علَی الْیسرَي. بِالْیمنَیعلَی الْأُخْرَي مسح بِالْیسرَي علَی الْیمنَی و  کُلَّ واحدةٍ
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بـه مـن    ،نمازت را طوالنی مکن که من در انتظارت هستم. چـون از نمـاز فـارغ شـدم    

 و مر نکـرد؟ مـن خجالـت کشـید    فرمودند: آیا آن شتر چموش بعد از آن روز دیگر فرا

   .ندبرخاست ایشان از جا

روي االغی نشسته و هر دو پایش را بـه   که الیدر ح ،را دیدم (ص)روز دیگر پیامبر

فرمود: آیا دیگـر آن   ،من که رسیده ب ؛کرد اي عبور می یک طرف انداخته بود و از کوچه

هرگز آن شتر فرار نکرده  ،خدا قسم از روزي که مسلمان شدمه شتر فرار نکرد؟ گفتم: ب

 ،خدایا !اهللا اکبر ،فرمود: اهللا اکبر (ص)[و من خالف به عرض شما رساندم] پیامبر .است

او از مسلمانان واقعی شد و مورد هـدایت قـرار    ،پس از آن روز .خوات را هدایت فرما

  .)235، ص5، جق1339ی، کاشان یض؛ ف443، صتا یبی، (طوس 1»گرفت

بـه دور از   ،مـزاح  راهبـرد  یريکـارگ  صـبورانه و بـا بـه    یب،طب یک اسالم مانند یگرام پیامبر

 اي گونـه بـه   ؛کند یم شخوات را متوجه رفتار غلط، رفته یشگام به گام پ ،ثمر یب ییگو هزل

 واقعـه،  ینرا بعد از ا يخوات دانسته و و یزندگ تحول آغازرا  یامبربرخورد پ ینا ي،که راو

اسـالم   یگرام یامبرپ یرهس یگرد يها داستان و نمونه ینشمارد. آنچه در ا یم یواقع انمنؤاز م

 یچمـزاح بـدون هـ    فقـط است نه  یت مخاطبترب يبرا یاستفاده از شوخ ،مورد توجه است

  . یهدف متعال

  نتیجه

 یگـران بـا د  (ع)یتب اهل يدر سبک رفتار یارتباط ياز الگوها یکی ،و مزاح شوخی

 فرض یشو پ (ع)یتب اهل ةیردر س یطبع شوخ يبه کارکردها یشناخت یکردياست. با رو

 یدر زنـدگ  یطبع شوخ يها یگران، مصداقدر تعامل با د یهودگیاز لغو و ب یشانا يدور

  .شد یبررس احمربوط به مز یاتو روا یشانا

هـاي رفتـاري ایشـان     بر این اساس، شوخی و رفتار طنزآمیز معصوم بخشی از جلوه

                                                   
اللّه فقال: یا ابا عبد اللّه مالـک   و کان خوات بن جبیر جالسا الی نسوة من بنی کعب بطریق مکّۀ، فاطلع علیه رسول. 1

رسول اللّه لحاجته، ثم طلع فقال: یا اباعبداللّه اما ترك  مضیفمع النّسوة؟ [قال:] یفتّلن ضفیرا لجمل لی شرود. قال: 

ذاك الجمل الشّراد بعد؟! قال: فسکت و استحییت. قال: فکنت بعد ذلک اتعزّز منه و لما رأیته حیاء منه حتّی قدمت 

فقـال: التطـول   ، طولـت المدینۀ، و بعد ما قدمت المدینۀ، حتّی طلع یوما علی و انا اصلّی فی المسجد، فجلس الی، ف

فانّی انتظرك. فلما فرغت قال: یا اباعبداللّه، اما ترك ذاك الجمل الشّراد بعد!؟ قال: فسکت و استحییت، فقام، فکنت 

اتعزّز منه حتّی لحقنی و هو علی حمار و قد جعل رجلیه من شقّ واحد، فقال: یا ابا عبد اللّه اما ترك ذلک الشّـراد  

  الّذي بعثک بالحقّ ما شرد منذ اسلمت. قال: اللّه اکبر! اللّهم اهد ابا عبد اللّه! قال: فحسن اسالمه.: و تبعد؟! قال: فقل
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بوده که آگاهانه و براساس اهـداف تربیتـی در سـه حـوزه بیـنش و عقایـد، گـرایش و        

اي بـه مراعـات    عواطف و همچنین تغییر رفتار صورت گرفته است. ایشان توجـه ویـژه  

هـاي آن متـذکر    جوانب طنز و شوخی داشته و همواره در مورد لوازم اخالقی و آسـیب 

معصـوم(ع) ایـن   مآبانـه   طنزگونه و شوخ يرفتارها يمحتوا یلو تحل یبا بررساند.  شده

توان کارکردهایی را براي طنز و شوخی منظور کرد کـه بخـش    نتیجه حاصل شد که می

توان تـأثیر طنـز در تغییـر     عمدة آن کارکردهاي تربیتی و اخالقی است. در این زمینه می

ست که زمینـه  ترین کارکردهاي طنز دان اي بینش و تفکرات افراد را به عنوان یکی از پایه

ایجاد عواطف و تغییر در بعد گرایشی و رفتاري است. در بعد گرایشی و عاطفی القاي 

 یگرامـ  یـامبر پ برخورد ةنحو خلق مثبت و تألیف قلوب از مصادیق آن است؛ درنهایت،

در  شـان  یاخالقـ  يبـه خطـا   دادن افـراد توجه  یا یاسر،به عمار  یمماسالم در آموزش ت

الفـت   یجاددر مخاطب و ا ياثرگذار به منظورارتباط همسو  يقراربر، طنزآلود ینديفرا

 یـامبر پ یرهطبعـی در سـ   شـوخ  رفتاري آثار یگراز د مخاطب،در قلب  یهو محبت دوسو

 بخشـی  یـف تلطراهبـرد  «با استفاده از  که اولیاي الهی است (ع)یتب اسالم و اهل یگرام

 یـت که همانـا ترب  یش راخو يواالاند اهداف  کرده یسع یگران،با د ییارویرودر  »مزاح

  دنبال کنند. ،هاست انسان
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