
 

 

 

 

 

 طنز در سبک زندگی اسالمی ینیآفرنقش

 از منظر شریعت
 نجفی نیالعابدنیز

 دهیچک

راحتی در احساسات و عواطف به تواندیمهنری است که  یهاقالبو مؤثرترین  نیترمهمطنز از 

و پیام خود را غیرمستقیم در عمق جان وی بنشاند ولی درباره جایگاه آن  بگذاردمخاطب تأثیر 

 استبرخی بر آنند که طنز خالف واقع  .خوردیمدر سبک زندگی اسالمی اختالف نظر به چشم 

 .در نتیجه جایگاه چندانی در سبک زندگی اسالمی ندارد شود.میو موجب توهین و تنقیص افراد 

. این نوشتار با بررسی پندارندیمطنز را با مطربی و دلقکی یکسان  غالبا  از طرفی عامه مردم 

سخنان اصحاب دانش و ادب و دیدگاه شریعت اسالم به این نتیجه رسیده است که طنز اصیل با 

 ،گوناگون سبک زندگی اسالمی یهاعرصهو در  استدر چارچوب شریعت، مطلوب مد نظر رایط ش

از جمله تفریح و نشاط جامعه، نظارت بر مسئوالن، تهذیب نفس، امر به معروف و نهی از منکر و 

 دارد. یاستهیشاآموزش، جایگاه 

 طنز، طنز در شریعت، سبک زندگی اسالمی. :هادواژهیکل
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 مقدمه

هنری گوناگون،  یهاقالب هنری استتت که در میان هایو کاراترین بیان نیترمهمامروزه طنز از 

زیرا طنز از طریق  استتت.ستتازگار  هاروانبیشتتترین مخاطب را به خود اختصتتاد داده و با اک ر 

شاط به مزاح سات و عواطف مخاطب تأثیر و لطیفه و ایجاد خنده و ن سا و رد گذامیراحتی در اح

شاندیمم خود را با ظرافت و لطافت در عمق جان وی پیا گوناگون  یهاعرصهدر  تواندیمطنز  .ن

صادی، فرهنگی، اعتقادی و ... سسیا ضاع و احوالی در  .کند ینیآفرنقشی، اجتماعی، اقت ه کاو

همان واقعیت را  توانیمد، از طریق طنز کرتلخ را به صتتورت جدی مطرح  یهاتیواقع توانینم

طافت  فت و ل یان کرد.با ظرا بل فهم  ب قا عام،  هنگامی که معارف واال و عمیق برای مخاطبان 

ز از طریق طن .دکنجذّاب و هنرمندانه قابل فهم  یهالیتم آنها را در لباس  تواندیمنیست، طنز 

شید و جامعه را به  هو چهر کردجامعه را مطرح  یهایناهنجار توانیم صویر ک واقعی آنها را به ت

 سوی رشد و صالح رهنمون شد.

نند آ طنز در سبک زندگی اسالمی چه جایگاهی دارد؟ برخی بر :این است که پرسشاکنون 

به  فقطو  استتتتچراکه طنز خالف واقع  ؛که طنز در این ستتتبک زندگی جایگاه چندانی ندارد

 ممنوعیت ،اصل در طنز ،به نظر من»: گویدمیدتقی جعفری محم جایز است.بعضا   ،عنوان ثانوی

 خواهدیمطنزپرداز  ؛... چون هم خالف واقع استتت و هم مبتنی بر تنقیص و توهین طرف استتت

عیوب دیگری را برجستتتته کند و بخواهد یا نخواهد، در این پدیده، توهین و تحقیر و ایذا وجود 

طنز را  ،سید حسین شمس نیز .(809 :1387اسالمی صدا و سیما،  یهاپژوهشمرکز گروه معارف ) «دارد

 .(145 :)همان ددانیمبه عنوان ثانوی و از باب دفع افسد به فاسد جایز 

و آن را با مطربی و دلقکی و  رندطنز تصتتتور درستتتتی ندا هعامه مردم غالبا  دربار ،از طرفی

سان  ییهاطعنه ست که  .پندارندیمزننده یک شتار در پی آن ا سمفهومضمن این نو  طنزی شنا

 که در ابدین معن .استتتت یا نه پذیرفتنیکه آیا طنز از دیدگاه شتتتریعت، مطلوب و  کندآشتتتکار 

گوناگون زندگی  یهاعرصتتتههنری در  یقالب عنوان به تواندیمچارچوب شتتتریعت استتتالم، طنز 

وانگهی اگر طنز مطلوب در شریعت وجود دارد در سبک زندگی کند یا خیر. مسلمانان ایفای نقش 

 .طنز در این سبک زندگی چیست ینیآفرنقش یهاعرصه نیترمهماسالمی چه جایگاهی دارد و 

 خواهد شد: مطرحمطالب مد نظر در سه عنوان اصلی ذیل 
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 یشناسمفهومت 

 ت طنز مطلوب در شریعت

 کارکردهای طنز در سبک زندگی اسالمی نیترمهمت 

 یشناسمفهوم. 1

 طنز در لغت .1. 1

زمخشری،  ؛749 :2ج ،1419)جوهری، کردن آمده است در لغت عرب، طنز به معنای استهزا و مسخره

طنز در زبان  کنمیمگمان » گوید:می. جوهری (474 :تایبمألوف،  ؛369 :5ج ،تایب، منظورابن ؛285 :تایب

صیل و  یاواژهعربی،  ست یا  دارشهیرا ست که به صورت  یاواژهنیست بلکه تولیدی ا غیرعربی ا

 .(749 :2ج ،1419)جوهری،  «عربی درآمده است

سی یهانامهلغتدر  سونفار سخره، طنز به معنای ف  :2ج ،1377 ،)معینکردن، نازکردن کردن، م

:  گویدمیدهخدا  .آمده است (237 :2ج ،1377 ،)معینکردن سرزنش، زدنطعنه (718 :1357عمید،  ؛237

 «کنان: نازکنان، در حال ناز و کرشتتتمهکردن. طنز، تمستتتخرییجوبیعزدن، کردن: طعنهطنز»

 در همه منابع فارستتی و عربی، مفهوم طعنه و تمستتخر در معنای ،بنابراین .(325 :34ج ،1335دهخدا، )

 منتها در منابع فارسی طنز به معنای ناز و کرشمه نیز به کار رفته است. ،خوردیمبه چشم  «طنز» هواژ

 طنز در اصطالح. 2 .1

ضحک  دارخندهامروزه غالبا  بر هر امر  طنز با مطربی، دلقکی،  اغلبو  شودیماطالق « طنز»و م

شته  یهاطعنهپوزخند، تمسخر، تحقیر و  هدف چنین طنزی عبارت  .شودیمزننده یکسان پندا

مرکز گروه معارف )راه و با هر وستتیله ممکن  نیترعیستتراز رستتانیدن مخاطب به خنده از استتت 

، مفهوم عمیق و شتتناستتانستتخناما طنز نزد ادبا و  .(19 :1387 ،استتالمی صتتدا و ستتیما یهاپژوهش

که بر استتاس  یاهنرمندانهکه هر گفتار و نوشتتتار، رفتار و تصتتویر  یاگونهبه  ،دارد یاگستتترده

 د و دارای پیامی اصیل باشد، طنز است.کنلطیفه و مزاح، واقعیتی را به دیگری منتقل 

 طنز ستتتخنی جدّی و تفهیم»در تعریف طنز گفته استتتت:  یاخامنهستتتید علی که چنان

شی و نازکحقیقت بدون تلخی و با لعاب نازک ست یپردازفیلطو  یکارفیظرگویی، اندی و با  ا

 .(42 :1393)زارع آملی،  «مقولة فکاهی و مطایبه متفاوت است
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ه، با تعریف کرد مطرحاستتالمی صتتدا و ستتیما از طنز اصتتیل  یهاپژوهشتعریفی که مرکز 

نشتتتین که در واقع به قصتتتد هر بیان نغز و لطیف و دل»: رستتتدیمیادشتتتده هماهنه به نظر 

مرکز گروه معارف ) «شودیمخالقی، فرهنگی و ... مطرح اجتماعی، ا یاجهینتدادن مخاطب به توجه

 .(21 :1387اسالمی صدا و سیما،  یهاپژوهش

آنچه اکنون به عنوان طنز نزد اصتتحاب دانش و ادب مطرح استتت در که شتتایان ذکر استتت 

تفتازانی ضتتمن بحب بدیع، یکی از محستتنات  .مطرح بوده استتت «هزل»گذشتتته تحت عنوان 

هزل معتبر نزد اهل »و در توضتتیح آن گفته استتت:  کردهذکر  «الذی یراد به الجدّالهَزْل »معنوی را 

بدیع، عبارت از این است که متکلّم مطلبی را به شیوه لعب و مُطایبه ذکر کند ولی مرادش واقع 

هالل عسکری نسبت داده ابو رشیق قیروانی وهمین باور به ابن .(70 :1368 ،)تفتازانی «و جدّ باشد

ست. چنانشده  ست ا سکری و تفتازانی ابنکه حلبی گفته ا شیق قیروانی و ابوهالل ع : اندفتهگر

هزلِ معتبر نزد اهل بدیع هزلی است که از آن ارادة جدّی کنند و آن چنین است که چیزی به »

صحیحی  سب حقیقت، غرض از آن، امر  شود و به ح سبیل لعب و مُطایبه ذکر  سب ظاهر بر  ح

دارد. عالوه  یهمخوانشده با مفهوم امروزین طنز روشن است معنای یاد .(21 :1377حلبی، ) «باشد

ت طنز اصتتیل را تبیین ، ماهیانددهیکوشتتیک  هر اندزدهادیبانی که در این عرصتته قلم  ،بر این

گرچه  .آنچه در فرهنه عامه مطرح است متمایز شود ازد تا آنکه این سبک ادبی انتقال پیام کنن

نده توجه نویس حلرفته و مرکز ثقلی که مکارز نظر وسعت دامنه، قید و قیود بهدر این تعاریف، ا

که در برشتتتمردن  داندیمحلبی طنز را نوعی از آثار ادبی  ،خوردیمبه چشتتتم  ییهاتفاوتبوده 

اصتتالنی هدف  .(2 :همان) کوشتتدیمو رذایل فردی یا جمعی و آگاهانیدن مردم از آنها  هایزشتتت

سی یا حتی  نقدطنز را به  سیا سادهای اجتماعی،  شتباهات یا رفتارهای نامطلوب، ف شیدن ا ک

 .(140 :1385اصالنی، )دانسته است  دارخنده یاوهیشتفکرات فلسفی به 

مفاهیم تند اجتماعی و ستتیاستتی در پوشتتشتتی از  کنندهانیببهزادی اندوهجردی نیز طنز را 

برخی از  .(6 :1378)بهزادی اندوهجردی،  داندیمفساد  یهاشهیربه منظور برافکندن  و نیشخند استهزا

شو در تبیین ماهیت آن  کردهفقیهان امامیه نیز طنز را تعریف  سخت ک یانکتهمنتها  ،انددهیکو ه 

شتهتوجه به آن  ست.انددا شریعت ا شرعی و اهداف  ستفاده از طنز، رعایت حدود  شیوة ا مکارم  ، 

ساشودیمامروز آنچه از طنز تبادر : »گویدمیشیرازی  سله م سل ست که یک  ل هدفدار در ئ، این ا
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خالف  مسائلطور باشد، سازنده و توأم با . اگر اینلباس لطایف و آمیخته با نوعی شوخی بیان شود

 .(96: 1387اسالمی صدا و سیما،  یهاپژوهشمرکز گروه معارف )« شرع نباشد اشکالی ندارد

که با استفاده از استعاره، مبالغه و مجاز با ظاهری  شناسدیممحمدتقی جعفری طنز را سخنی 

 یااستتتتعاره، طنز را کنایه و نیز معرفت .(104 :)همانمقبول و آراستتتته و با جنبة لطیفه، بیان شتتتود 

 .(126 :)همان شودیمو همراه با تشبیه مطرح  وارهیکناکه در آن مطالبی در لفافه و  داندیم

 که قدر مستتلّم میرستتیماز مجموع کلمات بزرگان علم و ادب و فقه به این نتیجه  ،بنابراین

جدّی در قالبی  یهاتیواقعطنز نوعی ادبیات استتتت که در آن »در تعریف طنز این استتتت که: 

 .«شودیمآور به قصد تنبّه و اصالح، بیان لطیف و نشاط

 واژگان همسو یشناسمفهوم. 3. 1

سمفهومپس از  سو همانند  «طنز» یشنا ست واژگان هم سته ا ، «فکاهه»، «هجو»، «هزل»شای

 .مشخص گردد «طنز»د و میزان تناسب هر کدام با وش یشناسمفهوم، «کمدی»و  «لطیفه»

 هَزْل .1. 3. 1

نای مزاحبه فتح اول  «هَزْل» به مع غت  آمیز و گفتن، مزاحکردن، بیهودهو ستتتکون دوم در ل

معناهای متعددی  «هَزْل»برای  نامة دهخدالغت. در (5138 :4ج ،1377)معین، غیرجدّی آمده است 

از جمله: الغرگردانیدن کستتتی را، بیهودگی، خالف جدّ، ستتتخن بیهوده و نازکردن  ،ذکر شتتتده

نباشد هَزْل هر سخنی است که در آن فایده و رشد »راغب گفته است: . (208 :51ج ،1341)دهخدا، 

 .(541 :1362راغب اصفهانی، ) «و به حیوانی که رشد ندارد و الغر است تشبیه شده است

هَزْل در اصطالح »: گویدمیدهخدا  .با معنای لغوی آن تفاوت دارد «هزل»معنای اصطالحی 

ناروا دهند، یا سخنی است  یهانسبتاهل ادب شعری است که در آن کسی را ذم گویند و بدو 

 :دیگویماصالنی  .(208: 51ج ،1341)دهخدا،  «که در آن مضامین خالف اخالق و ادب آید

رکیک و خالف ادب داشتتته باشتتد و در ادبیات، نوشتتتاری را هزل گویند که زبان و مضتتمونی 

هزل در تقابل با جدّ، پند و حکمت قرار  ،پرده از روابط جنستتتی ستتتخن بگوید. از این منظربی

شاط  .ردیگیم شوخی و ن ست و هدفش تفریح،  ضوعی جدّی نی ست یالحظههزل به دنبال مو  ا

 .(254 :1385اصالنی، )

شترک  ،در نتیجه شتن جدّی، عبارت از غیر«طنز»با  «هزل»نقطه م بودن، لطافت و ظرافت دا

ست نقدو به  ست، ولی نقاط افتراق آن دو فراوان ا سوژه ا از جمله آنکه طنز، قدرت تأثیر  ،کشیدن 
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، ولی هزل فاقد قدرت تأثیر طنز استتتت و هدف کندیمهدف مشتتتخصتتتی را دنبال  ،دارد بستتتیار

طنز، پس از ایجاد لبخند ما را  .تفریح ساده و سطحی است فقطمشخصی هم ندارد و غرض از آن 

ستداردیما به تأمل و تفکر و شایان ذکر ا ست.  ش از که پیچنان ،، اما هزل معموال  تفکربرانگیز نی

؛ 70: 1368)تفتازانی،  شتتدیمبه معنای امروزین طنز به کار برده  «هزل»در گذشتتته،  ،این گفته شتتد

 را در شعر خود به همین مضمون به کار برده است: «هَزْل»که موالنا چنان ،(21: 1377حلبی، 

 ر ظاهر هزلش گروتو بتتو مش وتتعلیم است آن را جدّ شنزل، ته

 جدّ است پیش عاقالن هاهزل        هر جدی، هزل است پیش هازالن

 (802 :، دفتر چهارم1357مولوی، ) 

 هَجْو .2. 3. 1

از جمله معناهایی  .(1083 :1357)عمید، کردن و برشمردن معایب کسی است به معنای بدگویی« هَجْو»

دادن کسی دن معایب کسی را، نکوهیدن، دشنامده عبارت است از: شمرکربرای هجو ذکر معین که 

کردن: هجا: »گویدمیدهخدا  .(5104 :4ج ،1377معین، ) را به شتتتعر، دشتتتنام، ستتتخن بیهوده و پو 

 لسان العربدر  .(144 :51ج ،1341دهخدا، )« نددادن، مضحکه قرارداکردن، دشنامکردن، مذمّتمسخره

 .(353 :15ج ،تایبمنظور، )ابندادن آمده است گرفتن و دشناماز مصدر هجا یهجو به معنای عیب وهَجْ

ستوار  «هجو» شعر که بر پایة نقد گزنده و دردانگیز ا ست از نوعی  صطالح ادیبان، عبارت ا در ا

 .(34 :1377)حلبی،  انجامدیمنیز  دردآورو  زیآممسخرهیا ریشخند  ییگودشناماست و گاهی به سرحد 

و معموال  برای مقاصد شخصی  «مدح»مقابل  «هجو»، دیآیمبه دست  «هجو»که از تعریف نانچ

ر با بنابراین، اگ .دارد زیآمنیتوهزبانی صریح و  ،هجو .شودیمو بر اساس کینه و بدخواهی گفته 

 خند است نه لبخند.دیده شود زهر یاخندهشنیدن هجو، 

 فکاهه. 3. 3. 1

 :1357)عمید منشی و مزاح است طبعی، خوشنای خوشعدر لغت به م ها فتحبه ضم فا و  «فُکاهَه»

منشتتی و الو و انبستتاط نفس را ذکر کرده استتت. او گفت: ، خوش«فکاهه»دهخدا در معنای  .(775

شتتدن، به شتتگفت آمدن از چیزی. فُکاهی:  منشخوشگردیدن،  منشخوشو  طبعخوش: فَکاهه»

 :38ج ،1341)دهخدا، « که ستتبب خندانیدن دیگران شتتود ییهاگفتهو  هانوشتتتهمنستتوب به فُکاهه: 

 :13ج ،تایب، منظورابن)محضتتری دانستتته استتت را به معنای مزاح و خوش« فکاهه»منظور ابن .(296
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صورت  «فُکاهه» .(253 صطالح،  ست، بدین معن افتهیتکاملدر ا که هرگاه هزل به  او عمیق هزل ا

در  .گرددیمبیان شتتود و تنها هدفش خنداندن مخاطب باشتتد، به فکاهه بدل  ییگوزشتتتدور از 

ده ، فکاهه نامیشودیمو از آن زبان رکیک، پالوده  ردیگیمبه خود  ترمیمالوقتی هزل شکلی  ،واقع

 .(5 :1381)صدر،  فکاهه بیشتر بر عنصر طیبت و خنده تأکید دارد .شودیم

 لطیفه. 4. 3. 1

در لغت عبارت استتت از: نکتة نغز،  «لطیفه» استتت.« لطیفه»، «طنز»یکی از واژگان همستتو با 

شادی و انبساط شود  سندیده که باعب  صطالح  «لطیفه» .(892 :1357)عمید، سخن نیکو و پ در ا

شعر یا متن کوتاهی گفته  که در عین ظرافت بیان، مضمونی بکر و گزنده دارد  شودیمادبی، به 

ساط خاطر و موجب ا صالنی،  شودیمنب ست:  التعریفاتجرجانی در  .(207 :1385)ا اللطیفة، »گفته ا

سعها العبارة کعلوم األذواق شارة دقیقة المعنی، تلوح للفهم، ال ت ست یانکتهلطیفه، ؛ کل ا که فهم  دقیق ا

ذکر شایان  .(87 :1ج ،1411)جرجانی،  «، توضیح آن مشکلهایدنیچشآن ممکن است ولی همانند 

 .دآن را دار یهاشاخصاقسام طنز است و تقریبا  همة  است که لطیفه یکی از

 کُمِدی. 5. 3. 1

شی  یاواژه «کُمِدی» صطالح هنری، دهخدا آن را اثری نمای ست و از جهت ا سوی ا  داندیمفران

و مقصتتتود اصتتتلی از آن تفریح  استتتت آورخندهو  بخشیشتتتاد هکه دارای موضتتتوع و نتیج

معین مقصتتود  .(184 :41ج ،1351دهخدا، )تماشتتاکنندگان استتت و در مقابل آن تراژدی قرار دارد 

صلی از  شاکنندگان  «کمدی»ا سخرگی  ،داندیمرا تفریح تما ولی آن را کاری مخالف لودگی و م

مضتتحک از هزل و و ستتخنان بستتیار  آورقهقههکه به جهت دوربودن از حرکات  کندیممعرفی 

مشخصات  بیشترشایان ذکر است که کمدی  .(3066 :3ج ،1377معین، ) شودیممسخرگی متمایز 

 معادل آن تلقی شود. تواندیمطنز را دارد و 

 طنز مطلوب در شریعت .2

پیش از بحب از کارکردهای طنز در ستتبک زندگی استتالمی، مهم آن استتت که بدانیم دیدگاه 

 ینیآفرنقش تواندیمو در چه صتتورتی  ؛طنز و کارکردهای آن چیستتتشتتریعت استتالمی دربارة 

شدم شته با ست یا آنکه جواز آن منوط به  .قبولی دا شریعت جایز ا صورت مطلق در  آیا طنز به 

ت و کارکردهای طنز به بررسی ادلّة شرعی و دقت در ماهی رعایت شرایط خاصی خواهد بود؟ از
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در صورت رعایت شرایطی خاد  فقطبلکه  ،طلق نیستکه جواز طنز در شریعت م دیآیمدست 

 ند از:ااین شرایط عبارت .جایز و مطلوب خواهد بود

همانند نظارت بر مسئوالن، نقد رذایل اخالقی،  ،باشدداشته  یهدف عقالیی قابل قبول .1. 2

سامانایجاد نشاط م بت در جامعه و اصالح  سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ...  یهایناب

شته  یاما اگر طنز هدف عقالیی قابل قبول شد ترویج ندا سئولیبو  ییگراپو با و از  ستا یتیم

 که انصاری گفته است:مصادیق لهو خواهد بود، و لهو بنا به نظر بسیاری از فقها حرام است. چنان

ست» سیبر آنچه  بنا ،لهو حرام ا شیخ طو سوطدر  از کالم  و محقّق  سرائرادریس در و ابن مب

ه برسالة جعفریه و محقق کرکی در  ذکریو شهید اول در  قواعدو علّامة حلّی در  معتبرحلّی در 

ست  صاری،  «دیآیمد سوی  .(41 :2ج ،1430)ان ست: مو سلمانان، در میان قاط»خوئی گفته ا بة م

البته در معنای  .(645 :1ج ،1377موسوی خوئی، ) «الجمله اختالفی وجود ندارددربارة حرمت لهو فی

غرض لهو ابهام و اشتتکال وجود دارد که آیا معنایش مطلق لعب استتت به معنای هر حرکتی که 

نکه ت گیرد یا آئیا آنکه لهو عبارت است از حرکتی که از شدت فرح و شادمانی نشدارد ی نعُقالی

 و از قوای شتهوانی سترچشتمه گیرد باشتدنداشتته لهو، مطلق حرکاتی استت که غرض عقالیی 

صاری، ) صورت .(47 :2ج ،1430ان شد چنان ،در هر  که برخی از حتی اگر لهو به طور مطلق حرام نبا

المال )صتتدا و رف امکانات بیتدر صتتورت صتتَ  ،(649 :1ج ،1377خوئی، موستتوی  ؛همان) اندگفتهفقها 

طنز اگر دارای غرض عقالیی قابل قبولی نباشتتد به عنوان عرضتتی و از  یهاشینماستتیما( برای 

رفا  باشد و نباید ص طنز باید پیام داشته» وید:گمیالمال حرام خواهد بود. معرفت بیت باب اتالف

که وقتی بستتیاری از مستتائل را ترستتیم  ز قرآن این الهام را گرفته باشتتیمباید ا ستترگرمی باشتتد.

 یهاپژوهشمرکز گروه معارف )« را بازگو کند بلکه رسالت دارد یاقصه خواهدینم .هدف دارد کندیم

 .(130 :1387اسالمی صدا و سیما، 

شد وهمراه با دروو  .2. 2 فقها  هچراکه دروو نزد هم ،گرنه حرام خواهد بودو خالف واقع نبا

 ،1430)انصاری، چهارگانه داللت دارد  هادیان ناپسند و حرام است و بر حرمت آن ادلّ هبلکه در هم

بدیهی بوده و نیازی به اقامه دلیل  الجملهیفحرمت دروو »: گویدمیخمینی موستتتوی . (11 :2ج

 .(60 :2ج ،1373)موسوی خمینی،  «بر آن نیست
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آنکه ا ی ،اگر در اداره یا مسئولی عیبی نباشد ولی در طنز آن را معیوب نشان دهند ،بنابراین

زده نی نباشتتد ولی در طنز آن را بحرانیا آنکه در جامعه بحرا را بزرگ نشتتان دهند،عیب جزئی 

از حقیقت  یاذرهیعنی در طنز و انتقاد نباید  .نشتتتان دهند این طنز دروو و خالف واقع استتتت

 چراکه طنز نیز در عالم خود حقیقت دارد و قابل محاسبه است. فراتر برویم؛

که انصتتاری گفت: چنان ،رودینم شتتمار بها باشتتد دروو جبشتتایان ذکر استتت که مبالغه اگر 

الغه در محل مناستتب خود بدون اشتتکال مبالغه به هر حدّی که برستتد دروو نیستتت ولی اگر مب»

شد، چه سا داخل در کذبنبا شت ب شخص ز شبیه قرار گیرد، مانند اینکه  «  دکننرویی را به ماه ت

صاری،  شمار » گوید:میمعرفت  .(16: 2ج ،1430)ان گروه معارف )« رودینممبالغه از نظر عرف، کذب به 

وانگهی اگر در طنز قراین عام یا خاد، حالیه یا  ؛(129 :1387استتالمی صتتدا و ستتیما،  یهاپژوهشمرکز 

اخبار از واقعیت نیست، بلکه مطایبه و شوخی برای  شودیم عرضهمقالیه باشد که نشان دهد آنچه 

 :گویدمیمکارم شیرازی  کهچنان دروو و خالف واقع نخواهد بود. ،رساندن پیام خاصی است

س ستووله درئم صورت یک قرین ،گفتن یکی از عناوین محرّمه ا  هاما اگر خود چارچوب طنز به 

عام در بیاید، این دروغی نیستتت که خالف واقع باشتتد، ممکن استتت اینها مبالغات، کنایات یا 

صورت طنز که  شد به  شبیهاتی با سائلبر این  یانهیقرت صورت طبعا  از  وجود دارد. م در این 

 .(98 :)همان شودیمعنوان کذب خارج و مباح 

 :گویدمیو نیز سید کاظم حائری 

ست در آن  یاگونه بهغالبا  طنز  شریعت حرام کرده ا ست که دروغی که  م ال  در یک  .دیآینما

ولی همه  ردیمیم، یک نفر ظاهرا  شتتودیمقصتتة طنزمانندی که در تلویزیون و رادیو استتتفاده 

زیرا برای  .ندیگوینمدروو  ،از نظر اصتتتطالح فقهی ،به این .که نمرده و نمایش استتتت دانندیم

 .(121 :)همان رساندن هدف و رسالتی است

که در طنز عیب پنهانی یا گناه پنهانی کسی را افشا  اهمراه با غیبت نباشد؛ بدین معن .3. 2

غیبت به ادلّة چهارگانه »: گویدمیخمینی موستتوی  کهچنان ،نکنند وگرنه طنز حرام خواهد بود

 «)کتاب، ستتنّت، اجماع و عقل( حرام استتت و ظاهر آن استتت که غیبت از گناهان کبیره استتت

 .(370 :1ج ،1373موسوی خمینی، )

شخص معین ،بنابراین سوژه قرار گیرند و عیبی به  ،اگر در طنز،  شهر معینی  گروه معین یا 

ه ب و اشدگروه یا شهر مبهم ب ،آنها نسبت داده شود، از باب غیبت حرام خواهد بود اما اگر شخص
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سوژ شکالی ندارد هطور رمز،  ست »: گویدمیکه محمدتقی جعفری چنان ،طنز قرار گیرند ا فرق ا

معین را در نظر بگیریم یا گروه معینی یا شتتهر معینی را ... اگر به طور کلی بین اینکه شتتخص 

یم قطعا  حرام است ... به همان مالک حکم حرمت غیبت افراد، غیبت عموم اصناف هم یطنز بگو

 .(110 :1387اسالمی صدا و سیما،  یهاپژوهشمرکز گروه معارف ) «بدون تردید حرام است

عیب شخصی و پنهانی داشته باشد و راه دیگری برای اصالح او داشته  یاادارهاگر مسئول 

باشتتیم جایز نیستتت عیب شتتخصتتی و پنهانی او ستتوژه طنز قرار گیرد، ولی اگر راه دیگری برای 

م طنز قرار گیرد. مکار هاصالح او جز طنز نداشته باشیم جایز است عیب شخصی و پنهانی او سوژ

برای  مینیبیمول یک اداره نقصی در کارش بوده است و ما فرض کنید مسئ»: گویدمیشیرازی 

طنزآمیز متوستتل بشتتویم، این  هجز این نداریم که به یک وستتیل یاچارهکردن این نقص برطرف

 .(97 :)همان «مشکلی نیست

سوژ جاهاییدر  شخص متجاهر به  صادیقطنز مربوط به م هکه  شد، همانند  جواز غیبت با

سق یا جایی که هدف کندن ش ف ست هری ساد ا شده  یهاکتاببه نحوی که در  ،ف فقهی مطرح 

 (524-553 :1ج ،1377موستتوی خوئی،  ؛441-415 :1ج ،1373موستتوی خمینی،  ؛553 :1ج ،1430انصتتاری، )

 طنز از این جهت بدون اشکال خواهد بود.

هتک آبرو  اما»: گویدمیمعرفت  .همراه با اهانت، هتک حرمت و استهزای کسی نباشد .4. 2

حق ندارد آن را  کسچیهجدا استتت، چون عرض، مال و جان افراد محترم استتت و  یامستتئله

سیما،  یهاپژوهشمرکز گروه معارف ) «مخدوش کند صدا و  سالمی  سوژ .(128 :1387ا صورتی که   هدر 

شد،  صی نبا شخص خا شد ولی متوجه  شد و در آن نقد و نیش با سائل کلی اجتماعی با طنز م

و مصداق نهی از منکر باشد و راهی  ،دارد و نیز اگر نقد و نیش آن متوجه شخص خاداشکالی ن

شناخته شده باشد و راه دیگری  ،ولی اگر شخص ،برای آن جز طنز نباشد، این نیز اشکالی ندارد

اگر طنز مستتتلزم استتتهزا، هتک حرمت و مانند آن  آنگاهبرای نهی از منکر وجود داشتتته باشتتد 

 :گویدمیمکارم شیرازی  .باشد جایز نیست

صورتی که طنز در  سائلاز  یاپارهدر  شدکل م شد،  ی اجتماعی با صی با شخص خا ... و متوجه 

شیوه  سل به این  ست و راهی برای این کار جز تو صداق امر به معروف و نهی از منکر ا گاهی م

شکالی ندارد، اما اگر جنب ست؛ این هم ا شده هنی شناخته  شخص هم  شته و  شد و  شخصی دا با

هم برای نهی از منکر غیر از این شتتیوه باشتتد و این شتتیوه هم دارای بعضتتی از عناوین  ییهاراه
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صورت راهی برای جوازش  شد، در این  ستهزا و هتک حرمت و ام ال اینها با محرم م ل غیبت، ا

 .(96 :)همان نداریم

توجه است: یکی صدق اهانت و هتک حرمت  هطنز و نقد و نیش آن دو نکته شایست بارهدر

 :گویدمیهم و مهم. معرفت ا هلئو دیگری مس

ه ب میکنینماگر استتتاندار یا فرمانداری یک کاستتتی در کارش بود، در واقع به شتتخص او انتقاد 

... بر فرض هم که بخواهیم از باب تزاحم بگیریم و غیبت و هتک حرمت  میکنیمعنوان او انتقاد 

شخص تا حدودی آبرویش ریخته  صدق کند و این  صلحت  شودیمبر آن  سالم ... م باید گفت؛ ا

 .(130-128 :)همان داردیمجامعه را بر مصلحت فرد مقدم 

، م ال  اختالط زن و مرد عنی در طنز حدود الهی مراعات شتتتودرعایت حدود الهی؛ ی. 5 .2

مبتذل جنسی  یهایشوخخارج از چارچوپ شرع پیش نیاید، زنان با آرایش روی صحنه نیایند، 

طنز الزم است  یهاشینمانمایشی از جمله در  یهابرنامه هکه در هم نکاتید و سایر شوانجام ن

 مراعات شود.

 کارکردهای طنز در سبک زندگی اسالمی .3

 یهاشتتاخصو  هامؤلفهطنز اصتتیل و شتترایط طنز مطلوب در شتتریعت و نیز با دقت در مفهوم 

گفت این قالب هنری در سبک زندگی یادشده کارکردهای فراوان  توانیمسبک زندگی اسالمی 

شد و هنرمندانه .دارد یلیبدیبو  صیل با شود،  زیرا اگر طنز دارای پیامی حق و ا طراحی و اجرا 

چراکه چنین طنزی، عواطف و احستتاستتات مخاطب را تحت تأثیر  ؛گونه خواهد بوداعجازش اثر

 .نشاندیمو به صورت ظریف و لطیف، پیام خود را در دل و جان او  دهدمیقرار 

 .کرد یمبررسی خواه راکارکردهای طنز در سبک زندگی اسالمی  نیترمهماکنون 

 فریح و شادی. ت1 .3

سالمی یهاشاخصیکی از  ست ،سبک زندگی ا شاط ا دینی به  یهاآموزهبا دقت در . شادی و ن

 یانهگو به ،در سبک زندگی اسالمی دارد یاژهیوکه شادی و نشاط، جایگاه  میرسیماین نتیجه 

روزی انسان ساعاتی برای شادی و نشاط در نظر گرفته شود. امام شبانه هکه الزم است در برنام

 کاظم )ع( فرموده است:
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إجْتَهِدوا فی أنْ یَکونَ زَمانُکُمْ أربَعَ َساعاتٍ ساعةً لمناجاة اهلل و سَاعةً ألَمرِ المَعَاشِ و سَاعةً لِمُعاشِرةِ 

لَذّاتِکُمْ و لِ هایفاإلخوان والثّقات الّذینَ یُعَرِّفُونَکُمْ عُیُوبَکُمْ و یُخلِصُونَ لَکُم فی الباطِنِ و سَاعَةً تَخْلُونَ 

َساعَ ساعاتٍبِهذه ال شید که اوقات خود را چهار بخش نمایید: بخشی  ؛ة ِ تقْدِرونَ علی الثالث  بکو

از آن را برای مناجات با خدا اختصاد دهید و بخشی را برای گذراندن زندگی و معاش اختصاد 

با برادران و افراد مورد اعتماد صتترف کنید: افرادی که  ینیهمنشتتدهید و بخشتتی دیگر را برای 

شزد عیوبتان را  شما گو شی از اوقات خود را  کنندیمبه  ستند و بخ شما ه و در دل خیرخواه 

ست که  یهالذّتاز  یبرداربهرهبرای  صاد دهید و بدانید در پرتو این بخش چهارم ا حالل اخت

 (.409: 1363حرّانی،  شعبهابن) دیابییمبر آن سه بخش دیگر توان 

شارهدر این روایت ضمن ا سانابعاد زندگی به  ،  سالم  ،ان شده که ا ه ببه این نکته توجه داده 

سانابعاد ز ههم بخش  در خصودویژه دارد، بهتوجه  ،ی و معنویاز نیازهای جسمی، ماد ،ندگی ان

 کنندهنیتأمو آن را پشتتتتیبان و  دارد یاژهیوحالل، اهتمام  یهالذتاز  یبرداربهرهیعنی  ،چهارم

 .دانسته است هابخشی برای سایر توانای

زیرا از این  .روایات فراوانی وارد شده که سخت آموزنده است ،ادخال سرور هدربار ،عالوه بر این

داد تع .شادکردن برادران مؤمن است برایکه یکی از آداب مسلمانی، تالش  دیآیمروایات به دست 

 کافیدر یک باب  فقطچراکه  ؛گفت در حد تواتر استتتت توانیماین روایات به قدری استتتت که 

رور یلی المنینی »شتتانزده روایت با عنوان  در  .(188 :2ج ،1388)کلینی، ذکر شتتده استتت  «إدخال السّّّ

 .(341-283: 74ج ،1385، )مجلسیآورده شده است  باره نیانیز حدود چهل روایت در  بحاراألنوار

مام علی )ع( فرموده ندا بدان » :ا َلّ األ ما تَم َلُّ ک هذه القلوب تَم مةإنّ  ها طرائفَ الحک  ؛فابتغُوا ل

پس لطایف حکمت را  .گرددیم، دل نیز خستتته و ملول شتتوندیمخستتته  هابدنکه  گونههمان

 (.832 :197، کلمات قصار البالغهنهج)« بجویید آنها( آسایشبرای )

یامبر )د( فرمود:   خالُ السّّّرور یلی المنینی »پ جلَّ إد مال إلی اهلل یزّو َبَّ األی نا  ؛إنَّ أح ما ه

بر اساس  .(189 :2ج ،1388 ،)کلینی« کارها نزد خداوند متعال است نیترمحبوبکردن مؤمنان، شاد

 هپس اندیشتت .دن مؤمنان استتتکراز نگاه استتالم شتتاد هاتیفعالیکی از برترین  ،این نوع روایات

سانی که دین و  شن از دین به  یاچهرهو  دانندیمرا معادل حزن و اندوه  ینداریدک عبوس و خ

 ، پذیرفتنی نیست.گذارندیمنمایش 
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المنی  دَیِبٌ لَعِبٌ »طبعی دانستتتته استتتت: مؤمنان را شتتتو  یهایژگیوپیامبر )د( یکی از 

ِضبٌو «  طبع استت و منافق اَخمو و خشتمگین استتبرخورد و شتو مؤمن خوش؛ المنافقُ قَطِبٌ غَ

شوخی در : روزی امام صادق )ع( از من پرسید»: دیگویمیونس شیبانی  .(49 :1363حرّانی،  شعبهابن)

شما چه جایگاهی دارد؟ عرض کردم ضرت فرمود:  :میان  سِ  خیلی کم. ح فال تَفعَلُوا فإنّ الماُلیبةَ ی ْ حُ

سولُ اهلل )ص( یُدایِبُ الرَّجُلَ رورَ یَلی أخیکَ و لَقد کانَ رَ سُّ ُسرَّه الخُلقِ و إنّک لَتُدخِلُ بِها ال نه گواین ؛یُریدُ أن یَ

شید شوخی از گمانیب .نبا ست یاخالقخوش،  شاد  .ا  و یکنیمهمانا تو با این کار برادر خود را 

 .(663 :2ج ،1388، )کلینی« آنان را شاد کند خواستیمو  کردیمرسول خدا با افراد شوخی 

بلکه ابزاری برای سعادت  ،کردن به خودی خود ارزشمند نیستشایان ذکر است که شوخی

ستو خوش ش. از اینبختی ا ضد داردرایط و حد و مرز روی  ارزش و اگر از حد خود فراتر رود به 

 خواهد شد.تبدیل 

 :کردندیمدن دیگران گاهی شوخی کرپیامبر )د( برای دلشاد

 .نمایدید که خداوند مرا اهل بهشتتت بر )د( آمد و عرض کرد: دعا بفرمایروزی پیرزنی نزد پیام

آنگاه پیامبر )د( همراه با  .پیرزن به گریه افتاد .رودینمپیامبر )د( فرمود: پیرزن به بهشتتتت 

سمی فرمودند: آیا  شنتب شاءً فَجعلناهُنَّ أبکاراً»: دیفرمایمکه خداوند  یادهین شأْناهُنَّ إِن ا م ؛إنّا أن

 ،1385)مجلسی،  «(36و  35 :)واقعه آنها را آفرینشی نو بخشیدیم و همه را دوشیزه قرار دادیم

 .(295 :16ج

طنز مطلوب و  ایجاد شادی و نشاط در جامعه است. طنز بهترین ابزار برایکه روشن است  

ساندیمدارای هدف، هم پیامی را به مخاطبان  شاط آنها  ر شادی و ن هم  ؛شودیمو هم موجب 

در عین حال که به  ؛کندیمو هم مردم را ستترزنده  دهدیمجامعه را نشتتان  یهابخشعیوبی از 

و نهادینه دهد میفضتتایل را توستتعه  ؛کندیمبا رذایل اخالقی مبارزه  بخشتتدیمجامعه شتتادی 

مردم به صتتتورت درستتتت و  یهایگرفتارطنز با طرح مشتتتکالت و  ترمهماز همه  ؛ستتتازدیم

 مردمِ لهیوسنیبدو  دیگشایمرا  هاعقدهبه همراه شوخی و خوشمزگی و خنداندن،  شدهحساب

یه روانی  تار، تخل به جامعه آرامش روانی . از اینشتتتوندیمگرف و امیدآفرین  ددهمیروی طنز 

شی به روح »: گویدمی یاخامنه سید علیخواهد بود.  ست که این خنده یک آرام صود این ا مق
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شی ببخشد که درست هم هست سای شما ... انتقاد و طنز خوب  بدهد و یک آ ست و   دیتوانیما

 .(6/12/1395 :یاخامنه)پایگاه اینترنتی امام  «کار را به این شکل هدایت کنید

هدف دین آن است که جامعه دارای روحیه شاد  دهدیمروایات پیشین نشان  ،کلی طور به

شد ستی لبخند بزند.مؤمن باید چنان پرورش یابد که ب .با سل ر خوب و بد عالم ه یم به نحوی ت

ستتنه زیرین آستتیاب باشتتد و در اوج رویدادهای  ،پروردگار متعال باشتتد که در کشتتاکش دهر

 :گویدمیسید کاظم حائری  د.کنسنگین و سخت، رضایتمندی خود را حفظ 

سا  زندگی و وضع زندگی،  سا ست؟ ... ا صا  در رادیو و تلویزیون چه نیازی ا اما اینکه به طنز خصو

سته، قرار نبود که آن سالمی خوا شریعت ا شد که برای خیلی  اشهمهگونه که  در حدّ جدّیاتی با

کارهایی که اسالم از ما خواسته اگر نمکی  .شیوه اسالم این نیست .کننده استخسته هاروحاز 

رف گروه معا) که مردم نتوانند پیشرفت الزم را داشته باشند شودیماز مزاح نداشته باشد سبب 

 .(119و  118 :1387اسالمی صدا و سیما،  یهاپژوهشکز مر

شی دارد که باید به حرکت کلی جامعه »: گویدمی یاخامنه سید علی تفریح یک چنین نق

 دلشتتان نور امید ... ما بایستتتی کاری کنیم که مردم در کمک کند و باید به شتتما امید ببخشتتد

 .(6/12/1395، یاخامنه)پایگاه اینترنتی امام  «بدرخشد، انتقاد و طنز تا این حد خوب است

 نظارت بر مسئوالن. 2 .3

 .یکی از وظایف مهم مستتلمانان در ستتبک زندگی استتالمی نظارت بر حاکمان و کارگزاران استتت

شته  گذردیممسلمانان باید بر اموری که در جامعه  شند نظارت کامل دا صورت مشاهدبا  هو در 

سایی و خلل،  شان دهند العملعکسنار سب ن سئوالن از انتقاد  ،به طور کلی .منا و نظارت بر م

سالم از آن به  فهیوظآنها  ست، که در ا سلمان ا شهروند م شرعی هر  صیحةُ ألئمّةِ »عقالنی و  الن

سلمی  سبت به حاکمان»به معنای  «الم صیحت ن ست« خیرخواهی و ن شده ا ساس این  .یاد  بر ا

ن بلکه باید مراقب مسئوالن و کارگزارا ،باشنداعتنا یبامعه دینی، مردم نباید به مسائل ج هوظیف

و عیوبشان را به آنان گوشزد  هندو در برابر رفتار ناشایست آنها از خود حساسیت نشان د اشندب

 پیامبر )د( فرمود: ند.کن

 ؛تهمعثالث الیغلّ علیهنّ قلب إمرءٍ مسلم: اخالص العمل هلل والنصیحة ألئمّة المسلمین واللزوم لجما

کردن عمل برای خدا، نصیحت سه خصلت است که دل هیچ مسلمانی به آن خیانت نکند: خالص

 .(68: 27ج ،1385)مجلسی،  خواهی برای پیشوایان مسلمین و همراهی با جماعت آنانو خیر
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 و نیز فرمود:

ّاس إذا رأوُا الظالم فلم یأخذواعلی یدیه أوشکککن أن یعمّهم اهلل بعقان منه گاه مردم،  هر ؛إنّ الن

ستتتمگر را ببینند و جلویش را نگیرند، زود باشتتد که خداوند کیفر خود را شتتامل همگان نماید 

 .(5575، ح43 :3ج ،1431متقی هندی،  ؛3710 :8ج ،1384، یشهریر)محمدی 

فال تکفّوا ی  یقالةٍ »امام علی )ع( با آن عظمت و عدالت در دوران حکومتش به مردم فرمود: 

د یا یاز اینکه ستتخن حقی )به من( بگوی ؛یَشّّوَرةٍ بِعدلٍ فإنّی لسّّیُ فی نفسّّی بِفوقِ أن أخْطِ َبِحقٍ أو 

که خطا  دانمینمزیرا من خود را برتر از آن  .به من بدهید، خودداری نکنید یاعادالنهمشتتتورت 

 .(526 :216 ه، خطبالبالغهنهج) «کنم

صیحة»که عنوان  یطورهمانالبته  شان  «الن صی که از حاکم و کارگزار انتقاد  دهدیمن شخ

خیرخواهی و مصتتلحت، با حاکم و  هبا انگیز فقطو  اشتتدگونه ناخالصتتی پاک ب باید از هر کندیم

همه و همة ملّت » گوید:میخمینی موستتتوی از حقیقت فراتر نرود.  یاذرهد و کن رفتارکارگزار 

من یک پایم را کج گذاشتم، ملّت موظّف  نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر ند کهاموظف

 .(5 :8ج ،1361خمینی، موسوی ) «است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن

 درستی و، اگر بهویژه از سوی خواد و اصحاب رسانه، بهبر آنهانظارت  و انتقاد از مسئوالن

، اهلغزشد، موجب جلوگیری از شوو با نیت خیرخواهی انجام  ییجوانتقامو  یتوزنهیکبه دور از 

ست و ا عالم محضر او هاصالح مسئوالن و پیشرفت جامعه خواهد شد. خداوند متعال با اینکه هم

، در عین حال برای هر انسان دو فرشته را ناظر ردیگیمبندگان در پیشگاه او انجام  هکارهای هم

ظُ یا یَلْفِ » :کنندیمآنها ثبت  شودیمکه از انسان صادر  یاکلمههر که  یاگونهبه  ،قرار داده است

سخنی بر زبان  ؛یِ ْ قَولٍ إلّا لَدَیه رَقیبً یَتیدٌ سان هیچ  مگر اینکه همان دم، رقیب عتید  آوردینمان

 .(18 :)ق «آماده برای ضبط آن است

ساندن انتق سئوالن و ر شین، بهترین رمؤثر و دلاد به گوش آنها به نحو برای نظارت بر م اه ن

بودن با خنده و هنری و توأم هحُسنِ طنز آن است که به جهت جذابیت و داشتن جنب .طنز است

شاط، هم انتقاد را مطرح  ست کندیمن  ،زیرا در طنز .و هم چندان گزنده نیست و هم تأثیرگذار ا

ناخودآگاه در احساسات و عواطف مخاطبان  ،اگر محتوا استادانه و عالمانه و اجرا هنرمندانه باشد

روی امروزه در جهان، طنز از این و همانند بیان مطلب با بیّنه و برهان خواهد بود. گذاردیمتأثیر 
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 یهامجلّهکه  یاگونهبه  ،شتتتودیممهم انتقاد در جامعه شتتتمرده  یهاراهرایج شتتتده و یکی از 

عمومی را به  یهارسانه یهابرنامهو  هالمیفز و بخش مهمی ا شودیماختصاصی برای آن منتشر 

 :ویدگمیخود اختصاد داده است. معرفت 

والن کشور است ئمداران و مسدست سیاست که در ییهاانیجرمت اسالمی بر باید مسلمانان و ا

 نظارت کامل داشته باشند و اگر خللی به نظرشان رسید واجب است به گوش مسئوالن برسانند

بهتر افراد خیرخواه برای هشتتدار به آنها و برای اینکه مستتئوالن بدانند مردم ناظر به .. پس چه .

اسالمی صدا  یهاپژوهشمرکز گروه معارف ) کار آنها هستند، این را به صورت طنز مطرح کنند

 .(127 :1387، و سیما

س برزمانمسئوالن را بخواهند خصوصی به گوش آنها برسانند  یهایینارساوانگهی اگر  ت ا

 ودشیممعموال  به صورت کلی مطرح  هایینارساولی در روش طنز،  ،بسا امکان نداشته باشدو چه

گاه نارسایی، فساد و تباهی به صورت طنز  هر ،و نیازی نیست از افراد نام برده شود. عالوه بر این

عظیمی از  د و طیفوشمیهنری آن وارد متن جامعه  هشود، با عنایت به جذابیت و جنب مطرح

جذب  به خود  ندیممردم را  جه هر .ک به فراخور فهم و دانش خود  درنتی از آن  یابهرهکس 

د و تأثیر آن وشتتتمیطنز قرار گرفته، مطالبه عمومی  هو در واقع آن انتقادی که ستتتوژ بردیم

، طنز ستتتالحی بُرنده و مؤثر برای قعگفت در این موا توانیم ،در واقع .چشتتتمگیر خواهد بود

سوا شرع جایز کردن ر ست. چنین طنزی از دیدگاه عقل و  سدان و تبهکاران ا ستمف أُذکُروا : »ا

ستتت معرفی کنید تا مردم از او ا فاجر را با آنچه از فستتاد و فجور در او ؛الفاجر بما فیه یحذره الناس

ثالثة ال »، (8070ح ،268 :3ج ،1431؛ متقی هندی، 4460 :9ج ،1384، یشتتهریر)محمدی « دوری جویند

سق واإلیامُ الجائرُ والمبتدع ُضهم: المُجاهرُ بالف ریختن آبروی ستته دستتته بر تو حرام  ؛تحرم یلیک أیرا

 محمدی)« گذارو نیز پیشتتوای ستتتمگر و بدعت پردازدیمنیستتت: آنکه آشتتکارا به فستتق و فجور 

 .(8068، ح268 :3ج ،1431؛ متقی هندی، 4460 :9ج ،1384، یشهریر

 معروف و نهی از منکر امر به. 3. 3

شمار  یهاشاخص نیترمهمامر به معروف و نهی از منکر، از  سالمی به  . رودیمسبک زندگی ا

امر به  هلذا اگر فریض .اهمیت این فریضه بدان جهت است که پشتوانه سایر احکام و فرایض است

سایر فرایض نیز به همان اندازه آسیب معروف و نهی از منکر تعطیل یا کم . از ندیبیمرنه شود 
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ست «برترین فرایض»امر به معروف و نهی از منکر در روایات ما تعبیر به  هروی درباراین  :شده ا

ضه برترین و باالترین فری امر به معروف و نهی از منکر ؛... بها تقام الفرائض أسمَی الفرائض و أشرفها»

 .(478 :14ج ،1429)حرّ عاملی، « شودیماقامه  آنهااست ... که سایر فرایض به کمک 

حکومت صتتتالحان  یهایژگیوقرآن کریم به پا داشتتتتن امر به معروف و نهی از منکر را از 

 ؛بالمعروف و نهوا ی  المنکرلصالة و آتوا الزکاة و أیروا ا الذی  إن یکنّاهم فی األرض أقایوا» :دانسته است

سانی که هر شیدیم، نماز را برپا  همان ک  دهندیم، زکات دارندیمگاه در زمین به آنها قدرت بخ

و نیز در قرآن کریم امر به معروف و نهی از  ؛(41 :)حج« کنندیمو امر به معروف و نهی از منکر 

ست شده ا شمرده  صفات ممتاز مؤمنان  عضهم أولیاء بعضٍ یأیرون بالمعروف و والمنینون ب» :منکر از 

به معروف و نهی از منکر  ؛ینهون ی  المنکر ند، امر  کدیگر یاور ی یار و  مان  باای نان  مردان و ز

ست  هاز این آی .(71 :)توبه« کنندیم شت دیگران، که  دیآیمبه د سرنو شتن دغدغه برای  که دا

 ایمان حقیقی است. ههمان امر به معروف و نهی از منکر است، الزم

به معروف و نهی از منکر قلمرو  یا گناهان کبیره  یاگستتتتردهالبته امر  به عبادات  دارد و 

 نیست. بلکه معروف شامل امور اعتقادی، عبادی، اخالقی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی ومنحصر 

قی، خواه واجب باشتتد یا مستتتحب. منکر نیز شتتامل منکرات اعتقادی، عبادی، اخال استتت،... 

 فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... است.

ست  شن ا سترکه رو شده هبرای امر به معروف و نهی از منکر در گ صورت  ،یاد آن هم به 

 یهارقابتچراکه در  ؛الزم استتت ،از جمله طنز ،نو یهاوهیشتتجذّاب، مؤثر و فراگیر، استتتفاده از 

سالم، مؤمنان و موحدان شمنان ا سل، بهعظیم جهانی، د فراگیر و  جدید،را با ابزار  ،جوان ویژه ن

به آنها را و گذارند میگوناگون تأثیر  یهاعرصتتتهآنها در بر و  دهندمیهجمه قرار  هدفجذّاب 

 .کشانندیمانحراف 

که توان  بهره نگیرند جدیدی یهاروشاگر مدافعان جوامع استتتالمی از ابزارها و  ،در مقابل

سالم  شمنان ا سترده د ست ا ررقابت با نبرد گ شک شد، در این کارزار  شته با  د و بهنخورمیدا

دارد که رذایل، این قابلیت را  . وانگهی طنزشتودیمآستیب وارد  ،ویژه نستل جوان، بهمستلمانان

چراکه طنز هنرمندانه با  ؛دکنکن یشتتهجامعه را به نحو ستتحرآمیزی ر یهایناهنجارمفاستتد و 

شیرین و جذّاب خود  شفاه تواندیمبیان و رفتار  سامانبخش مانند داروی  جامعه را به  یهایناب
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صیل این کارآیی رکنشیرین  هاذائقهتلخی نقد را در  کرده،دور از تنش مطرح  ه ا دارد کد. طنز ا

دین خدا، معارف و اعتقادات حق را  کرده،را هدایت  آنهاشادکردن مردم، عالوه بر خنداندن و دل

 د.کنتبلیغ و ترویج 

ما موظفیم در تبلیغات دینی از تمام ابزارهای پیشتترفتة زمان و »: ویدگمیمکارم شتتیرازی 

از طنز که در دنیای امروز و ادبیات امروز و در تبلیغات ستتمعی و  ،بنابراین .مکان استتتفاده کنیم

 یاهپژوهشمرکز گروه معارف ) «بصری جایگاه خیلی مهم برای خود باز کرده است، نباید غافل شویم

فاستتد نیز  یهاروانطنز این استتت که حتی با  یهایژگیو. از (100 :1387ما، و ستتی استتالمی صتتدا

طنز در امر به معروف و  ینیآفرنقش .ارتباط برقرار کند و آنها را تحت تأثیر قرار دهد تواندیم

، نباشتد ریپذامکاننهی از منکر بدان حد استت که اگر نقد و اصتالح مستئولی جز از طریق طنز 

سوژة طنز قرار گیرد، گرچه ا سئول و عملکردش  ست آن م ین طنز موجب غیبت و ایذای جایز ا

شود؛ چنانکه آیت ست او  صریح کرده ا شیرازی بدان ت زیرا بر فرض که  .(97-96 :)هماناهلل مکارم 

طنز موجب غیبت و هتک حرمت چنین مستتئولی شتتود، در تزاحم مصتتلحت فرد و مصتتلحت 

اهلل ؛ آنگونه که مرحوم آیتاستتالم، مصتتلحت جامعه بر مصتتلحت فرد مقدم استتت جامعه، از نظر

 .(130-129 :)همان معرفت آن را عنوان نموده است

، رودیمروی طنز برای امر به معروف و نهی از منکر ابزاری مؤثر و کارآمد به شتتتمار از این

ی ینظر به اینکه با لطافت و زیبا ویژه آنکه نهی از منکر معموال  با تلخی همراه استتت ولی طنز،به

، تلخی و سنگینی نهی از کندیمهمراه است و پیامش را به همراه شادی و خنده به مخاطب القا 

پرستان لجوج و عنود از )ع( با بتحضرت ابراهیم  رفتار گفت توانیمکه . چنانکاهدیممنکر را 

ْسئلوهم إن کانُوا یَنطِقون قال بل فَعَلَه»مصتتادیق طنز بوده استتت، آنجا که فرمود:  فت: گ ؛کبیرُهم هَذا فَ

ستن  شک شما از این  هابتبلکه این کار را ) ست،  سید اگر  هابترا( بزرگ آنها انجام داده ا بپر

ست این بت بزرگ،  ،(63 :)انبیاء« ندیگویمسخن  ضرت ابراهیم گفته ا کوچک را  یهابتگویا ح

را  نپرستابتبا این سخن،  خواستیم)ع( ه است. حضرت ابراهیم کردتنبیه  اندکردهکه تخلف 

شیا ست یجانیب یبه تفکّر و تأمّل وا دارد که ا شای ستند  شأ هیچ اثری نی ستش هکه من هم  پر

 .دنخواهند بو
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ستارهحضرت ابراهیم  وگویگفت ،همچنین ستان، ماه)ع( با  ستان و آفتابپر ستان نپر یز پر

 از مصادیق طنز باشد: تواندیم

فلما جَنّ عَلیه اللیلُ رَءَا کوکباً قالَ هَذا رَبی فَلمّا أفَلَ قالَ الأحبّ اآلفِلین ... فلمّا رَءا الشککم َ بازًًِة 

شرکون او  شب (تاریکی)هنگامی که  ؛قالَ هذا رَبی هَذا أکبرُ فلمّا أفَلتْ قالَ یا قوم إنی بَرئٌ ممّا تُ

و هنگامی که غروب کرد، گفت: دید، گفت: این پروردگار من استتتت  یاستتتتارهرا فرا گرفت، 

کنندگان را دوست ندارم، و چون ماه را در حال طلوع دید، گفت: این پروردگار من است و غروب

راهان بودم، هنگامی که غروب کرد، گفت: اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود قطعا  از گروه گم

شید را بر ست، این )که از همه( آمده دیپس چون خور ست  تربزرگد، گفت: این پروردگار من ا ا

شریک  : )أنعام بیزارم دیسازیمو هنگامی که غروب کرد، گفت: ای قوم؛ من از آنچه )برای خدا( 

 .(78و  77و  76

ان پرستپرستان و ماهکرده تا ستارهدر واقع نمایشی را اجرا )ع( گفت حضرت ابراهیم  توانیم

تاپرستان یک که پیشوای)ع(، ر وادارد وگرنه پیامبر بزرگی همانند ابراهیم پرستان را به تفکو آفتاب

شک برای ا شید، نقش ربوبی بوده، بدون  ستاره و ماه و خور ست قائلجرامی همانند  او  لذا .نبوده ا

شید  بارههنگامی که در ین او با ا .یقین از روی اعتقاد نبود، به«هذا ربّی: »گفتیمستاره، ماه و خور

ت از د و دسکننل تا آن قوم گمراه تفکر و تأم کردزه وجه، با کفر و شرک مبار نیترفیلطروش به 

 گمراهی بردارند و به خداوند یکتا ایمان بیاورند.

 تهذیب نفس .4. 3

مهم سبک زندگی اسالمی، خودسازی و تهذیب نفس است. تهذیب نفس به  یهاشاخصیکی از 

ست ضایل اخالقی ا ستگی به ف ستن نفس از رذایل اخالقی و آرا تدا باید اب ابدین معن ؛معنای پیرا

 چونچراکه با وجود اوصتتافی ه ؛اخالق ناپستتند را از خود دور کرد و ستتپس درخت پاکی نشتتاند

سخت مشکل  ،و شهوترانی، دسترسی به اوصاف پسندیدهخواهی پسندی، خودحسد، کبر، خود

 :گویدمینراقی  .یا ناممکن خواهد بود

و بعد از  شودیمصحت روح و اتصاف آن به محاسن اخالق باعب زندگانی ابدی و حیات حقیقی 

سته  سند، پاک و به صتفات ارجمند به ترتیب مقرر، آرا آنکه ستاحت نفس انستانی از اخالق ناپ

 .(12 :1364)نراقی،  شودیماألرباب ... متناهیة ربّغیر یهاضیفبول گردد مستعد ق
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ست که کمتر چیزی را  سالمی از چنان اهمیتی برخوردار ا سبک زندگی ا تهذیب نفس در 

چراکه خودستتازی و تزکیه از اهداف بع ت پیامبران )د( به شتتمار  ؛با آن مقایستته کرد توانیم

او کستتتی استتتت که در میان  ؛رسّّّوالً یتلو یلیهم آیاته و یزکّیهم هو الذی بعث فی األُیّیّی » :رودیم

 و آنان را خواندیمنخوانده پیامبری از خودشتتتان برانگیخت که آیاتش را بر آنان جمعیت درس

 مینیبیمکه  میبریمت بیشتر تزکیه و خودسازی پی . هنگامی به اهمی(2 :)جمعه« کندیمتزکیه 

خداوند متعال در قرآن کریم پس از یازده بار قستتتم، تنها راه رستتتتگاری را تزکیه نفس ذکر 

 .(10و  9 :)شمس «قد أفلح ی  زکّیها و قد خاب ی  دسّها» :کندیم

اصلی معایب و مفاسد اجتماعی در ابعاد گوناگون سیاسی،  هگفت ریش توانیم ،در یک کالم

ن یا» گوید:میخمینی موسوی  .نشدن آن استتزکیه، فرهنگی و ... نفس آدمی و اقتصادی

ن یا و آخرت جامعه مسلمیار نباشد، به ضرر دنکدر  نفس بیتهذادتر شد، اگر یاصطالحات هرچه ز

 .(18 :2ج ،1361موسوی خمینی، ) «شودیمتمام 

شتتایستتته  جامعه تا این اندازه اهمیت دارد، حال که خودستتازی و تهذیب نفس برای فرد و

ست برای تزکی ریم. گیبابزارها را به کار  هو هم ببریمبهره  هاتیظرف هنفوس افراد جامعه از هم ها

گاه  ،طنزِ مطلوب منظوربدین عه و  .دارد یاژهیوجای یل و توستتت با رذا له  قاب زیرا طنز در م

نانفضتتتایل اخالقی، به یستتتازنهینهاد  با تواندیمچراکه  ؛دارد یلیبدیبنقش  ،ویژه برای جوا

را به صتتتورت رذایل اخالقی  یهایزشتتتتمحتوای غنی و استتتتادانه و اجرای زیبا و هنرمندانه، 

 د.کنکه شخص ناخودآگاه از آن دوری  یاگونه، به کندم ملموس برای مخاطب مجس

طنز قرار گیرد و با اجرای  هدرستتتی و استتتادانه ستتوژگاه فضتتایل اخالقی به هر ،در مقابل

ضایل اخالقی، مجسم و به مخاطب  یهاییبایزاب، آثار، عواقب و هنرمندانه و جذ ضهف شود،  عر

که شتتخص از ستتر عشتتق و عالقه به دنبال  یاگونهبه  ،دهدیمبدون شتتک او را تحت تأثیر قرار 

 .رودیمکسب فضایل 

ستعاره یهانکتهقرآن کریم برخی از  ست ،اخالقی را از طریق ا ه دکرمطرح  ،که نوعی طنز ا

ست صدا و فریاد هم ال  دربار .ا ست: کردن بیباالبردن تُن  َصوتِک إنّ »دلیل فرموده ا ُضض یِ   وَاقْ

صوَاتأنکَر  صوتُ الحَمِیر األَ سخن بگو که  ؛لَ صدای خود بکاه و آرام  شتاز  صدای  نیترز صداها 
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ست ضایل را به بوی خوش گالب و رذایل  .(19 :)لقمان« خران ا شعار طنزآمیز خود، ف مولوی در ا

 ده و چنین سروده است:کرتشبیه  خانهدباورا به بوی متعفّن 

 دتبازار عطاران رسیک در تونتچ   دتو خمی وشتهیبی افتاد تآن یک

 کناننگو، درماگان الحولتجمل   انتق بر وی آن زمتع آمد خلتجم

 وز گالب آن دیگری بر وی فشاند   براندیتمف بر دل او تی کتآن یک

 هتتواقع ورا آند تتالب آمتتوز گ   هترتعتدر متتتکان دانستیتتنماو 

 تتزود تف امدتا بیتدانز و تر بُتگُ   تتاو زفتت آن دبترادر داشتیک ب

 نتخلق را بشکافت و آمد با حنی   نته در آستیترگین ستاندکی س

 ی اوتز بر بینتتاد آن چیتپس نه   وتچون رازگتهمر بگوشش برد تس

 خلق گفتند این فسونی بُد شگفت   رد جنبیدن گرفتتد متساعتی ش

 د ای ثقاتتور و الیق نباشتدر خ   اتتازد طیّبتتان را نستر خبی تتم

 متبک اتتان که تطیّرنتد فغانشتتبُ   چون ز عطر وحی کژ گشتند و گم

 میانسرشتهدر نصیحت خویش را    متیاگشتهه تو فربتو و لهتا به لغتم

 (638 :، دفتر چهارم1357)مولوی،  

نه و عالمانه طنز به طور کلی با به اخالق جامعه را در ابعاد  توانیمکارگیری هوشتتتمندا

 یایولا و حق حضرت پیشگاه در ارتباط با خداوند متعال و ادب حضور در ؛گوناگون ارتقا بخشید

سی، یهاحوزه در خود با ارتباط در او؛ شنا ستگی و ... نظافت، خود شت و آرا در ارتباط با  ؛بهدا

سخن ست در حوزه  ؛گفتن، ازدواج، تعامل با خانواده و ...دیگران در آداب  در ارتباط با محیط زی

 ایفا کند. یاستهیشانقش  تواندیمطنز  هااین هدر هم ؛حفظ محیط زیست و توسعه آن و ...

به صتتنعت تعریب ستتروده که  یاگونهدر نکوهش نفس أمّاره، اشتتعار طنز زاده آملیحستتن

 :چنین استبرخی ابیات آن 

 فَلْیَقْعُدَنْ فی الدّوزخ جِثیّاً  اًّه پیرویّّّرَّدَ نفسَّّ  کّّیَ

 السالیه اله الخوشی وّفم  هّا زیایّبدسته ْ افکند ّّیَ

 وشّر الچمّشبّها باألست  وشّّو ه درایةٍ ْ کان ذا ّیَ

 رف فی رکوبها درازّوالح  ازّّد و گّرب ینها لگّفالق
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 وءّّبالس ارةٌککأمّها ّّفإنّ  بموئی هاحدّإن جاوَزَت ی  

 بدبخی ی  الیترس أذاها  اّک ی  هواهّهْیُ بّربّ پَنَ

 (204 :1364آملی،  زادهحسن)

و  کندمیل اخالقی مبارزه ایود، با رذن فرد و جامعه به معایب و مفاستتتد خدادطنز با توجه

در نتیجه باعب تزکیه و به تکامل رستتاندن فرد و جامعه  .شتتودیمموجب رشتتد فضتتایل اخالقی 

زدن، فرد و جامعه د که از طریق خنده و نشتتتاط و طعنهطنز در واقع این قابلیت را دار .گرددیم

ولی  ،کندینمآن را حس  و کردهبیماری که درد خود را فراموش  کند؛آگاه  شانیهایماریب ازرا 

و درمان درد خویش بپردازد. در عبارت  ییجوچارهاین بیمار را به هوش آورد تا به  تواندیمطنز 

 جایگاه طنز اصیل در جامعه، چه نیکو تبیین شده است: ،زیر

ش، جانکاه و اتیزی و برندگی ه، با همیکشتتتآدمنه چاقوی  ،قلم طنزنویس کارد جراحی استتتت

و چرک  شکافدیمی را ننها یهازخماست،  آورسالمتو  بخشآرامموذی و کشنده نیست. بلکه 

 .(36 :2ج ،1372پور، آرین) بخشدیمو بیمار را بهبود  دیزدایم... و عفونت را 

 آموزش. 5 .3

 یهامؤلّفهعلم و دانش از  کهچنان ،مهم سبک زندگی اسالمی آموزش است یهاشاخصیکی از 

شمار  سبک زندگی به  ستحکم برای  ،به طور کلی .رودیماین  سالمی چارچوبی م در فرهنه ا

ستتزاوار استتت که انستتان در تمام » گوید:میخمینی موستتوی  وجود دارد.تعالی و تکامل انستتان 

شد شغول تحصیل علم با سوی خمینی، ) «مراحل عمر م در  یاخامنه سید علی .(496 :1ج ،1361مو

اول در ایجاد قدرت ملی مهم است به  هآنچه که در درج»: گویدمیدیدار با وزیر علوم و استادان 

در طول  قدرت است، هم امروز و هم هعلم مای .است؛ یکی علم است، یکی ایمان نظر من دو چیز

نده هم همین هد بودتاریخ، در آی مام  «جور خوا گاه اینترنتی ا پای نه) یت . در اهم(6/12/1395، یاخام

همین بس که خداوند متعال به پیامبرش امر فرموده که پیوستتتته در حال افزایش  یاندوزدانش

 .(114 :)طه« ای پیامبر، بگو: پروردگارا بر علم من بیفزا ؛و قُلْ ربّ زِدْنِی یِلْماً» :دانش خود باشد

مکانی و یتی برخوردار استتت که نه محدودیت زمانی گیری علم و دانش نیز از چنان اهمفرا

 أُطلُبوا العِلمَ و لَو بِالصّی ِ»پیامبر )د( فرمود:  محدودیتی بر آن مترتب است. نه از جهت افراد دارد،

سلِمٍ َضةٌ یَلی کُلّ یُ ن باشتتد )یعنی دورترین نقطه ید گرچه در چیدانش را بجوی ؛فإنّ طَلبَ العلمِ فَری
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ستپس فراگ ،(عالم سلمانی واجب ا سی، ) «یری دانش بر هر م رمود: فو نیز  ؛(180 :1ج ،1385مجل

 .(327، کالم 64 :تایب)پاینده، « گهواره تا گور دانش بجوی ز ؛أطلُبوا العِلمَ یِ  المَهدِ إلَی اللحدِ»

چراکه هم در آموزش  ؛قبولی داردمنز جایگاه شتتایستتته و نیز طآموزش در ابعاد گوناگون  

ستحضوری و کالس درس طنز  سطح آموزش را از نظر کمّ الزم ا و هم  بردیمی و کیفی باال و 

صورت کتاب مطالعاتی، و هم در  ضوری به  صدا و  یهاآموزشدر آموزش غیرح عمومی همانند 

 که در چنینچرا ؛استت کنندهنییتعستیما. زیرا در صتدا و ستیما، جذب مخاطب بستیار مهم و 

روشتتتن  .دکنبلکه خود برنامه باید مخاطب را جذب  ،مخاطب اجباری وجود ندارد ییهابرنامه

ست سیار تأثیرگذار ا ست که طنز در جذب مخاطب و انتقال پیام ب ه ک شودیماکنون مالحظه  .ا

ست یهابرنامه سیما معموال  پربیننده ا صدا و  شد و پیام  هابرنامهاگر در این  .طنز  محتوا غنی با

ویژه در انتقال مطالب عالی ؛ بهدرخوری به مخاطب انتقال یابد، آموزش خوبی انجام خواهد یافت

 .خواهد بود یاستهیشاطنز ابزار  ،علمی که درک آن برای مخاطبان سخت است

 :گویدمیکاظم حائری مدسید مح

عادی  به مردمان  برای همة مردم، در  میتوانینمم ال   .بفهمانیم میتوانینمگاه مطالب دقیق را 

 درک توانندینم آنها یم.یبگو آنهاهمه جا و همیشتته منبر برویم و مطالب علمی و فلستتفه برای 

یان کنیم که به   ییهاراهکنند و از طرفی هم باید مطالب عالی عرفانی و روحی را برای مردم ب

 یهاپژوهشمرکز گروه معارف ) فکاهیات استتتتنیاز داریم که از جمله لباس طنز، شتتتوخی و 

 (.120 :1387اسالمی صدا و سیما، 

جلب توجه فراگیران، به امر آموزش  اندرکاراندستدر آموزش حضوری و کالس درس نیز، 

شاط آنها و آموزش بهینه توجه  صورت  ،هاآموزشگونه دارند. در اینن گرچه معموال  مخاطبان به 

داشتتتن درس و آموزش بهینه ارزش دیگری دارد. ولی جاذبه کنندیماجباری در درس شتترکت 

 :گویدمیمکارم شیرازی 

گاهی در کالس درس ایشتتان برای اینکه  میدیدیمما در محضتتر بزرگان و استتتادانی که بودیم، 

 یهاروشرا جا بیندازند از  مطالبشتتتانکه نخستتتتگی طالب برطرف شتتتود و گاهی هم برای ای

استتتفاده  هاروش، گاهی از این مانیهانوشتتتهما نیز در تدریش و  .کردندیمآمیز استتتفاده طنز

 .(120 :)همان میکنیم
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ت مطالب و که طنز موجب جذابیاستتت، چرا گشتتاراهمطالعاتی نیز گاهی طنز  یهاکتابدر 

  وم ننهکلی و کتاب یشیخ بها کشکولکتاب  توانیم خصوددر این  .شودیمانتقال مؤثر پیام 

از  ،ه استکرد، طنزهای جالبی ذکر کشکولی در کتاب یخ بهایخوانساری را نام برد. شجمال آقا

نفروشتتی؟ و او گفت: اگر صتتیاد، دام خویش  اتخرقهرا گفتند:  یایصتتوف» نمونه:این دو  جمله

شکار کند سیله  شد به کدام و سرکم!»؛ (292 :1381ایی، )به «بفرو اگر  سورچرانی، فرزند را گفت: پ

جا بر تو تنه بود، کستتی را که در کنار تستتت، بگو: مبادا جای شتتما را تنه کرده  در مجلستتی

 .(299: همان)« شودیمو جا بر تو باز  جنبدیمباشم! و او، از جای خود 

 کردهن تدوی کل وم ننهجمال خوانساری برای اینکه با خرافات مبارزه کند کتابی با عنوان آقا

 :سدینویمعملیه  یهارسالهم ال  او به سبک  .کندیمکه از طریق طنز خرافات را مطرح 

عروستتی؛ دوم در  یهاشتتبباب دوم: در بیان اوقاتی که نماز ستتاقط و ترک آن واجب استتت: اول در 

سوم وقتی که زن، خویشان خود را در حمام ببیند الزم است که ترک نماز  ؛یچنقّارهزن و حضور ساز

شان گوید شوهر را به خوی شد؛ چهارم روزی که به موعظهکند و حاالت  پنجم روزی  ؛شنیدن رفته با

دی دارد و یجان آقا، تردرد و ضایع شود، در این صورت خالهنو پوشیده باشد و ترسد که خ هکه جام

 .(33 :1355خوانساری، )گفته که ترک نماز مستحب است نه واجب و این قول خالی از قوّت نیست 

سال پیش برای اینکه  جمالمرحوم آقا»: گویدمی یاخامنه سید علی صد  سی ساری  خوان

خرافات  نیترمعروف... ایشان با زبان طنز  را نوشت کل وم ننهکند، کتابی به نام  مالخرافات را بر

 .(6/12/1395، یاخامنه)پایگاه اینترنتی امام  «آوردهفقهای زنان درزمان خودش را به زبان فتوای 

ست.  شده ا ستفاده  ضامین بلند و معارف واالی الهی از طنز ا در قرآن کریم نیز برای انتقال م

چون قرآن کالمی استتت در اوج فصتتاحت و  .در قرآن هم طنز هستتت: »گویدمیمکارم شتتیرازی 

له این مسئ: »گویدنیز میمعرفت  .(100 :1387اسالمی صدا و سیما،  یهاپژوهشمرکز گروه معارف )« بالغت

که در قرآن استعاره زیاد به کار برده شده، یک حقیقت است ... قرآن با کمال ظرافت آنها را آورد و 

 .(132 :)همان« است. طنز نوعی استعاره است هااستعارهیکی از اسباب اعجاز قرآن همین 

سمانی خود، تورات فخر  ،م ال  در قرآن کریم شمندان یهود که به کتاب آ ی ول کردندیمدان

که بار کتاب دارند و  اندشدهدر قالب طنز، به خرانی تشبیه  کردندیمدر عمل به خالف آن عمل 

سفَاراً» :برندینم یابهرهاز آن هیچ  ل م  ؛یَثلُ الّذِی َ حُمِّلوا التّوراتَ ثمّ لَم یَحْمِلُوها کَمثلِ الحِمارِ یَحمِلُ أ
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مودند، در م ل به درازگوشتتتی ماند که بار ل علم تورات کرده و خالف آن عمل نآنان که تحم

 .(5 :)جمعه« کتاب بر پشت کشد )در حالی که از آن هیچ نفهمد و بهره نبرد(

 نتیجه

ر است که د اتیادب ینوع لی، طنز اصپندارندیمخالف آنچه عامه بر دهدیمنشان  نیشیمباحب پ

 نیدر ع ی، ولشودیم مطرحه و اصالح، به قصد تنبّ آورنشاطو  فیلط یدر قالب یجد یهاتیواقعآن 

ته داش ییقالعُ فقبول است که هدم یبلکه طنز ،ستیاسالم مطلوب ن عتیدر شر یحال هر طنز

را افشا نکند، موجب اهانت،  یکس یگناه پنهان ای بیباشد، همراه با دروو و خالف واقع نباشد، ع

 یهاعرصهدر  یطنز نیچن .مراعات شود ینشود و در آن حدود اله یکس یهتک حرمت و استهزا

 فسن بیو نشاط جامعه، نظارت بر مسئوالن، تهذ یاز جمله در شاد ،یاسالم یگوناگون سبک زندگ

 خواهد بود. نیآفرنقشاز منکر و آموزش  یافراد جامعه، امر به معروف و نه

 فهرست منابع

 .قرآن کریم -

چاپ علی شیروانی، قم: دفتر نشر معارف،  :شریف رضی، ترجمه :آوری، جمع(1392) البالغهنهج -

 سوم.

 چهارم.چاپ ، تهران: زوار، از صبا تا نیما، (1372) ، یحییپورآرین -

 دوم.چاپ النشر االسالمی،  ینسسة، قم: تحف العقول، (1363) حرّانی، حسن بن علی شعبه ابن -

 .ةالعلمیالکتب  ، بیروت: دارلسان العرب، (تابی) ،  محمد بن مکرممنظور ابن -

 ، تهران: کارون.فرهنه واژگان و اصطالحات طنز، (1385) اصالنی، محمدرضا -

 .سیزدهمچاپ  ،، قم: مجمع الفکر االسالمیکتاب المکاسب، (1430) انصاری، مرتضی -

عزیزاهلل کاسب، تهران:  :، ترجمه و تحقیقکشکول، (1381) ی، بهاءالدین محمد بن حسینبهای -

 هفتم.انتشارات گلی، چاپ 

 .، تهران: نشر صدوقردازی در ایرانطنز و طنزپ، (1378) بهزادی اندوهجردی، حسین -

 .هفتم چاپسازمان چاپ و انتشارات جاویدان،  :جابی، الفصاحهنهج، (تابی) پاینده، ابوالقاسم -

 دوم.چاپ  ،مهقم: انتشارات عال، شرح المختصر، (1368) تفتازانی، سعدالدین -
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 الکتاب اللبنانی. ، بیروت: دارالتعریفات، (1411) جرجانی، علی بن محمد -

 .احیاء التراث العربی، بیروت: دار الصحاح، (1419) جوهری، اسماعیل بن حمّاد -

 .النشر اإلسالمی ینسسة، قم: و یستدرکها ةوسائل الشیع، (1429) حرّ عاملی، محمد بن حسن -

 .انتشارات مرکز نشر فرهنگی رجاء ، تهران:دیوان اشعار، (1364) زاده آملی، حسنحسن -

 .، تهران: انتشارات بهبهانیطبعی در ایران و جهان اسالمطنز و شو ، (1377) اصغرعلیحلبی،  -

 .، تهران: مرواریدپوراسدیبیژن  هایطرحبا  ،ننهکل وم، (1355) خوانساری، آقاجمال -

 .34، جتهران، تهران: انتشارات دانشگاه نامهلغت، (1335اکبر )علیدهخدا،  -

 .51و  38، ج، تهران: انتشارات دانشگاه تهراننامهلغت، (1341) تتتتتتتتتتتتتتتت -

 .41، ج، تهران: انتشارات دانشگاه تهراننامهلغت، (1351تتتتتتتتتتتتتتتت ) -

 فروشی مرتضوی،: کتابجابی، مفردات الفاظ القرآن، (1362) راغب اصفهانی، حسین بن محمد -

 .2ج

 ئمه اطهار )ع(.ا، قم: مرکز فقهی طنز در آیینه فقه، (1393) عزیزاهللزارع آملی،  -

 ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.اساس البالغه، (تابی) زمخشری، محمود بن عمر -

 ، تهران: هرمس.بیست سال با طنز، (1381) صدر، رؤیا -

 .سیزدهمچاپ ، تهران: امیرکبیر، فرهنه فارسی عمید، (1357) عمید، حسن -

 .چاپ سومالکتب اإلسالمیه،  ، تهران: داراألصول من الکافی، (1388) کلینی، محمد بن یعقوب -

پژوهشی درباره طنز در شریعت (، 1387)اسالمی صدا و سیما  هایپژوهشمرکز  گروه معارف -

 چاپ دوم.، قم: مؤسسه بوستان کتاب، و اخالق

 .ویکمبیست چاپالمشرق،  بیروت: دار، المنجد فی اللغة واألیالم، (تابی) مألوف، لوئیس -

إحیاء التراث  ، بیروت: دارالعمّال فی سنن األقوال واألفعال کنز، (1431) الدینمتقی هندی، عالء -

 العربی.

 .سوم چاپالکتب اإلسالمیه،  تهران: دار األنوار، بحار، (1385) مجلسی، محمدباقر -

حمیدرضا شیخی، قم: مؤسسه  :، ترجمهةالحکممیزان ، (1384) ، محمدشهریریمحمدی  -

 پنجم.چاپ فرهنگی دارالحدیب، 

 .دوازدهم چاپر، ی، تهران: امیرکبفرهنه معین، (1377) معین، محمد -

سه تنظیم و نشر آثار امام ، قم: مؤسةالمحریالمکاسب ، (1373) اهللموسوی خمینی، سید روح -

 .خمینی



 طنز در سبک زندگي اسالمي از منظر شريعت ينيآفرنقش 
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 : وزارت ارشاد.تهران، صحیفه نور، (1361) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -

یکتبة محمدعلی توحیدی، قم:  :، تدوینةالفقاهمصباح ، (1377) ی، سید ابوالقاسمیموسوی خو -

 .الداوری

 امیرکبیر.تهران: ، م نوی معنوی، (1357) محمد الدینجاللمولوی،  -

 کانون انتشارات علمی. :جابی، یعراج السعادة، (1364) نراقی، مالمحمد -

- http://farsi.khamenei.ir/ 

 


