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  . طرح مسئله1

 ار حائز اهمیت اسـت و بسی ،س از رفع نیازهاي اولیهپامروزه شادي و نشاط در زندگی 

شـوند. شـادى و سـرور از     مـی  ي س�مت و بهداشت روان شمردهها این امور از نشانه

آن بـه  رونـى و ظـاهرى   یهاى درونى انسان است و خنده و شوخی از نمودهاى ب حالت

، و ضـحک و خنـده   »حیوان ضاحک« عنوان بهآیند. در منطق ارسطویی، انسان  می شمار

  )119ص، 1ج، [ب]تا بیمظفر، (.ي خاص وي معرفی شده استها از ویژگی

 نیازهـاي بشـر را پاسـخ    سازگار است و همـۀ با فطرت  از آنجا که دین مبین اس�م

بـا  رود با اموري چون شادي، نشاط، خنده و شوخی موافـق باشـد.    می ، انتظارگوید می

. ت و نکـوهش کـرده اسـت   وایات اخ�قی شوخی و مزاح را مذماین حال، برخی از ر

شوخی نداشته باشند  لمان اس�می، نگاه مثبتی به مقولۀده تا برخی عااین امر موجب ش

، نراقـی نـک:  نمونـه   بـراي (نـد. براي رسیدن انسان به کمال تلقـی کن  را سد راهی و آن

، فیض کاشـانی  23،3ص، 9ج تا، ، بیغزالی 230،2ص ،1374، شبر 557،1ص ش،1378

 231ص، 5ج ق،1417

4(  

مطلوبیت ادخـال سـرور در   اصل  گفته و نیز مطالب پیش رسد با توجه به می به نظر

هـاي   جداي از نقـل در سفارش به شوخی و مزاح ـ   من و وجود روایات متعددقلب مؤ

شـوخی و  عـدم کراهـت    تنها ـ نهي گفتاري و رفتاري معصومانها متعدد از شوخی

روایـات   قابـل دفـاع بـوده و    نیـز  که استحباب و پسـندیده بـودن آن  بل مزاح در اس�م،

 بـا  ارتبـاط  درـ باید ـ بر فرض صـحت سـندي     نکوهش شوخی را  واردشده در زمینۀ

ه بخشی از مقاله حاضر به تحقیـق و  حدود و ثغور آن در اس�م دانست؛ مطلبی ک نییتع

که وجود شوخی در روایت را بپذیریم یا نـه،  با توجه به این .یابد می تبیین آن اختصاص

  برداشت از متن متفاوت خواهد بود.

 موارد زبان شوخی در روایات اهـل بیـت   طبیعی، طور بهاز سوي دیگر، هرچند 

تـأثیر  توانـد   مـی  خـود  نوبـۀ  نیز بهتوجه به آن اندك است،  نسبت به موارد زبان جدي،

 سـفانه بـه نظـر   متأاز متن و رفـع ابهـام از آن داشـته باشـد.      سزایی در فهم و خوانشب

ـ    می خـاطر نـدرت آن ـ در     هرسد این امر یعنی وجود زبان شوخی در روایات ـ گویـا ب

 ،1393مسـعودي،  نـک:  نمونـه،   بـراي (ده است.مغفول واقع شي فقه الحدیثی، ها کتاب
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با اینکه روشن است  )214ـ51ص ،1383، ربانی ؛121ـ108صن، گردآوري قرایبخش 

در صورتی که از راه شـواهد و قراینـی چـون     دریافت مراد واقعی معصوم در مقام

روایـت  تعامـل بـا آن    زبان روایت، شوخی اسـت؛ نـوع  که  اسباب صدور، معلوم گردد

شـوخی و یـا درك هـدف    شـده در   دنبـال نکتـۀ پنهـان    متفاوت خواهد شد و بایـد بـه  

    از آن شوخی بود. معصوم

دنبـال شـوخی    سمقـد وحیـانی و متـون   هاي  باید در کتاب اینکه چرا اص�ً دربارۀ

وحیـانی و متـون    هاي باید گفت که کتاب ،گشت و چه دلیلی براي شوخی وجود دارد

جزئـی   کنند و شوخی نیـز  می کار دارند و آن را منعکسبا وضعیت انسانی سرو سمقد

) 105ــ 103ص ،1387میـر،  (اي براي بیـان مطالـب اسـت.    از تعام�ت انسانی و وسیله

نویسـد:   مـی  شـوخی در صـدر اسـ�م    دربـارۀ  ،5س روزنتـال فـران  ،مستشرق معـروف 

گیري واقعـی از شـوخی و درك ارزش ادبـی     اندیشی اس�م چندان هم مانع بهره آخرت

دلواپسـی بـراي قیامـت، طبـع و     جـدیت و   رغم همۀ ، خود بهآن نشد. پیامبر اس�م

همـواره محبـت    هـا  اي بسیار آمیخته با خوشرویی داشت و پیروان او طـی قـرن   روحیه

  ) 106ص ان،هم(.اند دهآمیخته به مزاح و شوخ طبعی را حفظ کر ۀصمیمان

موضـوع مـورد بحـث قابـل      با توجه به مطالب یادشده، چهار پرسش در مواجهه با

شـناخت   تأثیر. 2 آن از نظر اس�م چگونه است؟ شوخی و شرایطحکم . 1 طرح است:

 وضعیت شوخی کدام است؟ ي شناختها راه. 3 زبان شوخی در فهم روایات چیست؟

 ؟اند تهجس بهره یشوخ ابزار از يمنظور چه به انمعصوم. 4

حاضر، نگارنده برآن است تا ابتدا، حکم و شـرایط شـوخی را در روایـات     ۀدر مقال

ي هـا  ی و راهشـوخ  شـناخت زبـان   تـأثیر ـ اخ�قی مورد بررسی قرار دهد؛ سپس  فقهی

ي هـا  د؛ و در نهایـت، بـه تبیـین اهـداف شـوخی     اسایی آن را در روایات بررسی کنشن

بــه �زم اســت بپــردازد. پــیش از ورود بــه بحــث،  گفتــاري و رفتــاري اهــل بیــت

  .واژگان مرتبط با آن بپردازیمشوخی و  شناسی واژۀ مفهوم

  شناسی شوخی و واژگان مرتبط مفهوم .2

چرکـی، دناسـت، درن، وسـخ،    « همچـون  دارد؛ شوخی در زبان فارسی معانی مختلفی

شرمی، گسـتاخی، دریـدگی، سـماجت، وقاهـت، تهـور،       حیایی، بی ادبی، بی پلیدي، بی
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گـري، طنـازي، شـیطانی و     خوشی، عشرت و سرور و خرمی، عشـوه  باکی، شادي و بی

طبعـی کـه در    امروز مزاح، مطایبه، مفاکهـه، خـوش  ز حد و در تداول بازي طفل بیش ا

شـود   مـی  ه م�حظـه ک چنان) 12822ص، 9ج ،1373دهخدا، (»مقابل جدي بودن است.

اما امـروزه   هم داراي بار معنایی منفی و هم بار معنایی مثبت بوده؛ این کلمه در گذشته،

  بار مثبت معنایی دارد.

 و »بـه یمطا« ،»دعابـه « ،»مـزاح « ،»هزل« چون ییها کلمه با یعرب زبان در یشوخ ۀواژ

 ق،1414 ابـن منظـور،  (جـد  »ضینق« را یشوخیکجا،  منظور، ابن .استمعن هم »مفاکهه«

 ریتعـاب  نیا. است کرده یمعرف) جا همان(آن» ضد«چند سطر بعد،  در و) 696ص ،11 ج

 ،ماننـد انسـان و �انسـان    ضینق دو انیم ۀرابط چون .اند یسما� شرح و آمیز همسامح ای

ماننـد سـفید و    ضـد  دو که یدرحال ست،ین انشانیم یواسط حد و است جابیا و سلب

ـ  و 6.دارد وجود ثالث ضد امکان و اند يوجود امور از دو هر ،سیاه ـ  ای وجـود   خـاطر  هب

 يجـد یـزي را کـه   چ هر کاربرد، کی در که ستا »جد« ۀواژبراي  مختلفت استعما�

 تـوان  مـی  گـر، ید کاربرد در وو عکس آن نیز صادق است  دینام یشوخ توان می ،نباشد

مسلم از  طور بهـ که   را »هیتق« چون یک�م و شد قائل يجد و یشوخ انیم یواسط حد

سـخن   مصـداق  با تسـامح از آن جهت که مراد جدي نیست،  مصادیق شوخی نیست ـ 

  . ندانستجدي هم 

 :انـد  تهگف و برآمده یشوخدقیق  فیتعر صدد در، شناسان لغت از یبرخ حال، هر به

 7»گویـد، بخواهـد.   مـی  سخن فرد که با خنده همراه باشد و چیزي غیر از آنچه را کـه «

رویی و انبسـاط خـاطر در دیگـران     ایجاد گشاده« ای )6288ص، 9ج ق،1420 ،يریحم(

 ۀدایـر ي که اسـتهزا و تمسـخر از   طور بهمنظور م�طفت و مهربانی و نه آزار و اذیت،  به

  ) 203ص، 4ج ،ق1414 ،يدیزب(8»مراد خارج گردد.

 ادشـده، ی فیتعاریک از  ی، هیچشوخ ۀواژبا توجه به معناي متبادر از  گفت توان یم

 ۀخنـد  بـا  لزومـاً  ی ـ بـرخ�ف دیـدگاه حمیـري ـ     شـوخ  رایـ ز ؛ستین اشکال از یخال

 در گـذارتر تأثیر ،يجـد  صـورت  به یخوش يادا که بسا چه ست؛ین همراه کننده یشوخ

  .باشد گرانید خاطر انبساط

 گرچـه  نیست، همراه رویی گشاده همیشه با ایجادزبیدي ـ   رغم گفتۀ و نیز شوخی ـ به 
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منظور اظهـار تلطـف و    جا به امروزه شوخی همه نکهیا کما ؛انجامد می رویی گشاده به غالباً

جتمـاعی،  مشـک�ت ا تواند بیـان   می نیست بلکه هدف اصلی در برخی موارد هممهربانی 

  .نامند می 9»طنز«در فارسی  را گونه شوخی باشد؛ این انجام فعالیت سیاسی و...

بلکه استهزا  ،ستیدر مقابل استهزا و تمسخر ن یشوخ ۀرسد واژ می به نظر نیهمچن

مذموم و  یشوخ عنوان به اتیاست که از آن در روا یشوخ يها از گونه یکیو تمسخر 

  )664ص، 2ج ق،1407، کلینینک: براي نمونه (شده است. ادیناپسند 

کـه   است ا عملىیسخن  ،شوخى«توان گفت:  می تعریف برگزیده عنوان بهبنابراین، 

، جمعی از نویسـندگان (»جاد کند و او را بخنداند.یرى ایدر مخاطب نوعى احساس دلپذ

خندانـدن مخاطـب را داشـته باشـد،      »اقتضاي«تر،  ) و به بیان دقیق734ص، 4ج ،1385

  خاطر وجود مانعی نخندد. هوي بممکن است گرچه 

شود این تعریف از شـوخی داراي معنـاي عـامی اسـت کـه از       می که م�حظه چنان

ابـن  (.گوینـد » هـزو «بـه آن  سر انجام گیرد که در عربی  تواند در خفا و پشت می سویی

 .نام دارد» تمسخر و استهزا«تحقیر باشد که  یا به انگیزۀ )183ص، 1ج ق،1414منظور، 

 گفتـه » لعب«به آن پایه است  فتد بیجهت که مانند آبی که بر دهان بی و از آن )جا همان(

از جهـت ایجـاد    ، و»مفاکهـه «از جهت ایجـاد سـرور،    و )739ص، 1ج ان،هم(شود می

رو،  ازاین )566ص، 1ج ان،هم(د.نامن »مطایبه«آن را  پاکیزه بودن سخن،یا  انبساط خاطر

  باشد. »استهزا«و در برابر  »مزاح«تر از  ، خاص»مطایبه«ممکن است 

شـوخی  «نویسـد:   مـی  در تعریـف شـوخی   10آنتوان سی زایدرولد شناس مشهور روان

خ�صه، شوخی یـک   طور به« آورد: می در شرح آن »است. نه در ذهنبازي با معانی نهادی

کننـد و بایسـتی    مـی  ارتباط متقابل است که در آن افراد تحت شـرایطی بـا معـانی بـازي    

 24ص: 1393زایدرولـد،  (»دار و از طریق خنده تعریف شـود.  آمیز و خنده شوخی عنوان به

گیرد که فرد با توجـه   می کند که شوخی وقتی شکل می وي در تعریف خود تأکید) 25 و

  م ذهنی را به بازي گرفته و بدان وسیله خنده بیافریند.موقعیت، مفاهیم مسلّبه شرایط و 

  توان دریافت: می شوخی چند نکته را س با توجه به معانی لغوي، دربارۀپ

 شده، مراد جدي نیست. معناي بیان در شوخی لزوماًالف. 

 ست.اول ا ۀدست دارد: مذموم و ممدوح. استهزا زیرمجموعۀ دو نوع شوخی وجودب. 
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  آن نیست. ۀي مختلفی دارد و خنداندن تنها انگیزها شوخی انگیزهج. 

  آن در روایات طیشرا ی وشوخحکم . 3

 حیتفـر  قیطر از اگر و ردیگ مى زنگار زندگى، مشک�ت در انسان روح که ستین ىشک

 بـه  شـود،  مى مشکل انسان براى ندهیآ هاى تیالفع ابد،ین قلیص ف،یلط و بایز سخنان و

 را ىجـد  و پرزحمـت  لئمسا گاه انسان که کنند مى جابیا فطرت، و عقل ل،یدل نیهم

 رد،یـ گ صورت اعتدال حد در کار نیا اگر و اوردیب روگویی  هفیلط و مزاح به و کند رها

 و خلـق  حسـن  از و ، و گـاه ضـروري  دهیپسـند امـري   بلکـه  سـت، ین دهیـ نکوه تنها نه

   .شود مى محسوب ىیرو گشاده

شاد و همراه با شوخی در مقابل مشک�ت مانند س�ح بـراي   روحیۀدر واقع داشتن 

ست. انسان در طبیعت خود خندان است؛ اگـر طمـع و   ها مقابله و دوا براي شفاي زخم

تنها بـراي زنـدگی خودشـان،     نه رو خنده شر و خودخواهی بر نفس او غلبه نکند. افراد

ـ   می با طبیعت پیش نوا هم زیرا ؛رسان هستندلکه براي جامعه مفید و خیرب ی رونـد و حت

  )20 و 19ص ،1373نک: محمدي، زنند.( می لبخند ها در مقابل سختی

، و بـا توجـه بـه اصـل     11اقتضاي مطابقت حکـم عقـل و شـرع    توان ادعا کرد به می

من، شوخی و مزاح از منظر پیشوایان دینی نیز امـري  لب مؤمطلوبیت ادخال سرور در ق

گـویی و   مؤمنان به بذله رو، در روایات متعدد، اینآید. از می شماره پسندیده و مطلوب ب

  د.شو می به برخی از این روایات اشاره . در ادامهاند دهیق ششوخی تشو

 عـن  عقُـوب ی بـنِ  وسـف ی عـنْ  ِسلَّامٍ بن ىیحی عنْ یعل بنِ ْمحمد عن 12عنْه« .الف

 بعضاً؟ بعضکُم مداعبإلُ فیکَ: أَبوعبداللَّه قَالَ: قالَ یبانیالشَّ ونُسی عنْ عقْبإلَ بنِ ْصالحِ

قُلْت :لُوا: قَالَ. لٌیقَلإلَ فَإِنّ فَلَاتَفْعباعدن َالْمنِ مسالْخُلُقِ ح لُ إِنَّک وخا َلَتُدبِه رُورلَـى  السع 

یأَخو ک ولُ کَان َلَقَدسَر اللَّه یباعلَ دـ رِی الرَّج ـ یکل(».سـرَّه ی أَنْ دی ، 2ج ق،1407 ،ین

 شـوخى : فرمـود  صادق حضرت: دیگو بانىیش ونسی) 21ص ق،1412 ،یطبرس ،663ص

ـ ا :فرمـود  اسـت،  انـدك : کردم عرض است؟ چگونه گریهمد با شما کردن ـ گو نی  رایـ ز د؛ینباشـ  هن

 رسول نهیهرآ و کنى، مسرور و خوشحال را برادرت لهیوس بدان تو و است خلقى خوش از شوخى

 کنـد  می دیکأت تیروا نیا .کند مسرور و شاد را او که خواست می و کرد می شوخى کسى با خدا

 داخـل  هـم  آن کـارکرد  و خیـزد  میبر است، ینفسان کمال کی که یخلق خوش از کردن یشوخ که



197  

 

 زبان شوخی در کالم معصومان

  .  است مؤمن قلب در يشاد کردن

 عـنِ  سـابِقٍ  ِبـنِ  فیشَـرِ  عـن  خَالـد  بنِ محمد بنِ أَحمد عنْ أَصحابِنَا منْ عدةٌ« .ب

ـ ف و إِلَّـا  مؤْمنٍ منْ ما: قَالَ عبداللَّه یأَبِ عنْ قُرَّةَ یأَبِ بنِ الْفَضْلِ ـ  دعابـإلٌ  هی  مـا  و: تقُلْ

 حضـرت : دیـ گو قـره  أبـى  بـن  فضل) 663ص، 2ج ق،1407 ،ینیکل(».الْمزَاح :قَالَ ؟الدعابإلُ

 ست؟یچه دعاب: کردم عرض من .هسته دعاب او در نکهیا جز ستین مؤمنى چیه: فرمود صادق

ی شـوخ  و اسـت  کـردن  یشوخ مان،یا شرط تیروا نیا اساس بر واقع در. مزاح: فرمود

  .باشد می مانیا صحت دري مؤثر عنصر

إِنَّ   قُولُ:یقَالَ: سمعت أَبا جعفَرٍ ع  یمحمد الْجعفصالح بنُ عقْبإلَ عنْ عبد اللَّه بنِ « .ج

عبداهللا بـن محمـد جعفـی    ) جا همان(». الْجماعإلِ بِلَا رفَث یحب الْمداعب فیاللَّه عزَّ و جلَّ 

گفتـار   گـوي نیـک   انسان بذله جلوشنیدم که فرمود: همانا خداوند عزّ کند از امام صادق می نقل

در این روایت نیز حضرت شرط شوخی مورد تأییـد خداونـد   در جماعت را دوست دارد. 

  د.کن می ه گناه و پلیدي معرفیرا آلوده نبودن ب

 قَطب المنافق و لَعب؛ دعب المؤمن«: است آمده اس�م مکرمی نب ازی تیروا در .د

بمنـافق  و، گـو  بذلـه  وهمواره شـوخ   مؤمن) 49ص ق،1404 ،یحران شعبه ابن(».غَض 

  .جوست خشم و اخموهمواره 

 صـحابه  و ائمـه  ،اکرم امبریپي ها یشوخ ۀنیزم دري متعدد اتیرواهمچنین، 

برخی از این  )2ح ،298ص ،16ج ق،1403، مجلسینک: (.است لونقیی مروا منابع در

  گردد. می ي بعدي مقاله طرح و بررسیها روایات در قسمت

اصل پسندیده بودن و استحباب شـوخی و مـزاح از منظـر     رسد می به نظر بنابراین،

قابل پذیرش است. هرچند برخی روایـات نیـز    اس�م و پیشوایان دین، ادعایی موجه و

با این حال، اگر جمع د�لی میان ایـن دو   نکوهش و مذمت شوخی وارد شده است. در

دسته از روایات ناممکن باشد، ترجیح ـ به د�لت عقل و شهادت فطرت ـ بـا روایـات     

  شود. می یادشده خواهد بود. در ادامه، به بررسی روایات معارض پرداخته

 قَـالَ : ِقَـالَ  يالْبخْتَرِ بنِ حفْصِ عن رٍیعم یأَبِ ابنِ عنِ هیأَبِ عنْ میإِبرَاه بنُ یعل« .الف

اللَّهدبوعأَب:  ِیإاکُم و  ـزَاحالْم  ـ  فَإِنَّـه ـ یکل(».بِماءالْوجـه  ذْهبی ) 664ص2ج: 1407 ،ین

ی شـوخ  صادق امام، واقع در. برد مى را آبرو که دیکن مزاح مبادا: فرمود صادق حضرت
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 حرمـت  همچـون  یـی وا� گـاه یجا اس�م میتعال در آبرو و داند یم آبرو ختنیر باعث را

  .دارد کعبه

براي تعلیـل بـوده و گـزاره    » فإنّه...«در عبارت » فاء«توان گفت: حرف  می در پاسخ

العلـإل تعمـم و   «معـروف   اقتضاي قاعـدۀ  باشد. به می پس از آن در مقام بیان علت حکم

، 2ج تـا[الف]،  بـی ، مظفر(نک: »حکم است زنندۀ دهنده و تخصیص ؛ علت، تعمیمصتخ

علـت یعنـی رفـتن    تحذیر مطرح در روایت، دایر مدار وجود و عـدم   )178 و 177ص

شوخی را ـ کم یا زیاد ـ در صورتی    . به بیان دیگر، امام صادقآبروي شخص است

کننده گردد، ناپسـند   ظرفیتی مخاطبان، موجب ریخته شدن آبروي شوخی خاطر کم هکه ب

  یید عقل و گواهی فطرت، پذیرفتنی است.ه به تأو مذموم شمرده است؛ امري ک

 ابـنِ  عـنِ  يالْأَشْـعرِ  محمـد  بـنِ  جعفَرِ عنْ ادیزِ بنِ سهلِ عنْ أَصحابِنَا منْ عدةٌ« .ب

 مإلَیالسخ جرُّی فَإِنَّه الْمزَاح و اکُمیإِ  :نَیرُالْمؤْمنیأَم قَالَ: قَالَ عبداللَّه یأَبِ عنْ الْقَداحِ

ورِثُی و نَإلَیالضَّغ و وه بغَرُ السنیرالمؤمنیام) جا همان(».الْأَص ـ  می  شـوخى  مبـادا : دفرمای

ـ ا در حضـرت آن . اسـت » کوچـک  دشنام« آن و ؛گذارد جاى به دشمنى و آورد نهیک که دیکن  نی

 آثـار  و یا مسخره کردن افراد و دست انداختن کسی دشنام با وزن هم رای شوخ، تیروا

  .دکن می یمعرفی دشمن و نهیکآن را 

زیرا علـت نکـوهش    ؛اي، همانند روایت پیشین است پاسخ به این روایت نیز تا اندازه

در آن ذکر شده است. بنابراین، پرهیز از شوخی دایر مدار وجود پیامدهاي یادشـده در آن  

معرفی شـده، در  » دشنام کوچک« عنوان بهاخیر از روایت، شوخی  ۀاست. اما اینکه در فقر

شـود.   می صورتی است که همراه با تحقیر و توهین باشد که از آن به تمسخر و استهزا یاد

  روشن است که در چنین فرضی، شوخی مصداق عمل ناپسند و مذموم است.

 ِفَرْقَـد  بن داود عنْ الْحجالِ عنِ سىیع بنِ محمد بنِ أَحمد عنْ ىیحی بنُ محمد« .ج

و لنِ یعإلَ بقْبع إلَ ولَبثَع وهفَعیأَبِ إِلَى ر اللَّهدبع ـ  و  کَثْـرَةُ : قَـالَ  ع أَحـدهما  أَو جعفَـرٍ  یأَبِ

) 665ص2ج: 1407،ینیکل(».مجاً مانَیالْإِ تَمج الضَّحک کَثْرَةُ و  الْوجه بِماء تَذْهب الْمزَاحِ

 اریبسـ  ۀخنـد  و ببـرد  را آبـرو  ار،یبس شوخى: فرمودند دو آن از کىی ای صادق و باقر حضرت

  .کند پرتاب سو کی به را مانیا

 زیاد نهی شـده اسـت. توضـیحاً    و خندۀاز شوخی  ،در روایت فوق، به د�لت التزامی
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موضوع روایت، کثرت شوخی و خنده است نه مطلق شوخی و خنـده؛ و   باید گفت: او�ً

گو و از بین رفتن ایمان عنوان شده است.  نکوهش آن، ریخته شدن آبروي لطیفهعلت  ثانیاً

اقتضـاي مقـام، وجـه عق�یـی      هم به خنده وی شوخ کثرت اگرشاید بتوان گفت  ن،یبنابرا

  .ستین نکوهش مورد، از نظر اس�م اشدب نداشتهیی امدهایپ نیچنداشته و در مواردي 

ه عنِ الْقَاسمِ بـنِ عـرْوةَ عـنْ    یعبد اللَّه عنْ أَبِ یعدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ أَحمد بنِ أَبِ« .د

مالْح دبیعالطَّائ ید اتَإلَ قَالَ: قَالَ أَمنِ نُبغِ ببنِ الْأَصیعنؤْمنَیرُ الْم:   یلَـا    ـمطَع ـدبع جِـد

 مـان یا عمط بنده )340ص، 2جق، 1407کلینی، (»ه و جِده.تْرُك الْکَذب هزْلَیمانِ حتَّى یالْإِ

شود که  می از این روایت استفاده؛ زدیبپره آن يجد و یشوخ، دروغ از نکهیا مگر چشد ینم را

  دروغ به شوخی هم حرام است.

مجلسـی،  (اسـت  »مجهـول «بـن قاسـم ـ     ةوجود عروخاطر  ههرچند سند روایت ـ ب

(نـک:  .، اما روایـات دیگـري نیـز در ایـن زمینـه وجـود دارد      )332ص، 10جق، 1404

) وجـود چنـین روایـاتی    13حسـن الخلـق   92 بـاب  ،388ص، 68ج ق،1403مجلسی، 

چـه   گفـتن  دروغ ده اسـت کـه بـه شـوخی    جب طرح این پرسش در کتب فقهی شمو

، )72، ص22جتـا،   بـی نجفـی،  (نـک:  جواهرصاحب  چونحکمی دارد؟ برخی فقیهان 

، 1جق، 1417خـویی،  نـک:  (محقق خویی و )15ص، 2جتا،  بیانصاري، (شیخ انصاري

 :دارد صـورت  دو لهئمسـ که  اند دهچنین نظر دا» حرمت کذب«روایات  بر پایۀ )389ص

 زىیـ چ وقوع از جدى صورت به گران،ید خنداندن قصد به و شوخى مقام در آنکه کىی

 مسـافرى  بازگشـت  منتظـر  فـردى  کـه  تىیموقع در آنکه مانند دهد، خبر نشده واقع که

 را حاضـران  و بـد یبفر را او تـا  دهـد   مـى  خبر را مسافرش آمدن دروغ، به کسى است،

 آنکـه صـورت دوم   .اسـت  حـرام  و دروغ مصداقسخن وي  صورت،در این  .بخنداند

 حاضـران  باشد، داشته واقع از اخبار قصد آنکه بدون کند، ادا شوخى قصد به را سخنى

، ماننـد اینکـه از روي شـوخی و نـه بـه قصـد تـوهین،        باشند آگاه وى قصد نیا از زین

 نـه ترسویی را قهرمان، ابلهی را با ذکاوت و نادانی را دانشـمند خوانـد؛ کـه سـخن او     

  .است حرام نه و دروغ مصداق

د که روایات دال بر نکـوهش شـوخی، در حقیقـت،    شو می از آنچه گذشت، روشن

 نکهیا .ندهست آن طیشراصدد تبیین و در ناپسند و دهیپسندی شوخ انیم کیتفکناظر به 
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ـ  عنـوان  بـه ی گاه و شده انیب کوینی عمل عنوان بهی شوخ، منابعی برخ در  لـت یرذ کی

 اسـ�م،  نگاه از کردنی شوخ ارزش .داردی شوخي حدومرزها نیهم به اشاره ،یاخ�ق

 گناه با ختهیآم ای و شود خارج اعتدال حد از کار نیا اگر ،ت؛ در نتیجهاسي ابزار ارزش

 را ىیهـا  نهیک و شود زىیآبرور و ىیجو انتقام ۀلیوس و گردد استهزا و هیسخر و بتیغ و

ـ نما ابـراز   شـوخى  قیطر از کند، اظهار جدى کلمات با تواند نمى انسان که  از کـى ی د،ی

  .بود خواهد دهینکوه صفات و اخ�قى لیرذا نیبدتر

  و فقه الحدیثزبان شوخی  .4

ـ  در و بوده »ثیالحد علم« يها شاخه از شاخه نیتر مهم »ثیالحد فقه«  قیـ عم دركی پ

. ردیـ گ مـی  قراری بررس مورد هیزاو دو از تیروا متن راستا، نیا در. است تیرواي معنا

 صیتشـخ ي بـرا  .ندهیگوی اصل مقصود ۀیناح ازي گرید وي ظاهري معنا جهت ازی کی

ي گـردآور  بـه  ،يجـد  مراد نییتعي برا و باتیترک و مفردات شناخت بهي ظاهري معنا

  )58ص ،1393، مسعودي(نک: .است ازینمختلف  نیقرا

 دو رد،یـ گ مـی  صـورت  تیـ روا مـتن  قیـ عم فهمدر راستاي  که امور نیا ازي جدا

تصحیح  منظور هبي دیگر ـ ها دستورالعملی ـ در کنار نیپس وی نیشیپ نحو به زین سفارش

 ث،یحد فهم ازین شیپ عنوان به هیتوص نینخست. مطرح است ثیالحد فقه ندیفراو تکمیل 

در  »فیتصـح « ۀي شناسـایی پدیـد  برایی و بررسی روایات مشابه، روا منابع به مراجعه

 اتیـ روای بررسـ جـو و  و جست ث،یحدم فهاپس در مرحلۀ گرید ۀیتوص .استروایت 

  )151همان: ص(نک: .باشد یم »يا هیتق سخن« ییشناسا منظور به معارض

 فیتصـح  احتمال انندهم ـی  شوخ زبان احتمال گرفتني جد بر حاضر، ۀمقال دیکأت

ي معنـا  ابهـام  چـون ي مـوارد  در کـه  طور همان گر،ید عبارت به ؛است ـي  ا هیتق زبان و

یـی  عق� اصـول  به» هیتق« و» فیتصح« ینفي برا گر،ید ثیحد با آن تعارض ای ثیحد

 به توان ینم رای شوخ تیوضع احتمال، زین موارداي از  پاره در شود، ینم استناد محاوره

شایسته است  بلکه، گرفت دهیناد عق� نزد سخن بودني جد اصالت با مخالفت صرف

 مبـادرت  ثیحـد  بـودن زبـان   يجـد  ای یشوخ صیتشخ به ن،یقراي گردآور قیطر از

بحـث   درتري از متن روایت حاصل گردد.  این طریق، برداشت درست؛ شاید از دیورز

  .دشو می اشاره نیقرا نیا ازی برخ به ،بعدي
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  ي شناخت زبان شوخیها راه .5

  سستی باقی احتماالت .1ـ5

جـدي را   ، احتمـال ارادۀ اي از مـوارد، حـدیثی کـه داراي ابهـام معنـایی اسـت       در پاره

در این صورت، حمل بر زبان شـوخی قابـل طـرح و دفـاع اسـت. روایـت        .تابد برنمی

بر فراز منبر  اکرم . در منابع آمده که پیامبراست از این دست» چشم پشه«معروف به 

حزقّـإل حزقّـإل تـرقّ عـین     «ساله بـود، فرمودنـد:    که کودکی پنج با دیدن امام حسین

، 36ج ؛295، ص16جتـا،   بـی مجلسـی،  ؛ 388، ص3ج ،ق1379ابن شهرآشـوب،  (».بقّه

 انـد  دهدانشـمندان کوشـی  ه. کوچولو کوچولو، با� بیا اي چشم پش) 286ص، 43ج و 313ص

اي بــر  کــه برخــی آن را اشــاره توجیــه ایــن روایــت بپردازنــد. چنــان ویــل وکــه بــه تأ

چـون چشـم پشـه سـوراخ سـوراخ       دانند؛ می عدد سیدالشهدا در کرب�ي متها جراحت

. بـدین سـبب بـه حضـرت امـام      انـد  تهدانسـ  یا اینکه مراد از بقإل را فاطمه 14است.

مجلسـی،   ؛389ص3ج ،ق1379 ابن شهر آشوب،(گفتند. می »قرة عین البقإل« حسین

) ولی اگر در نظر بگیریم که زبـان حـدیث شـوخی اسـت نـه      286ص، 43ج ق،1403

م بـه  حال و مقال نبی مکرّه با در نظر گرفتن ک چنان 15ي، از تکلف رها خواهیم شد.جد

و نـه   انـد  دهعزیزشـان بـو   ۀبه نـو  و احساسات د ابراز ع�قهرسد ایشان در صد می نظر

یـا   دن حضرت به چشم پشـه نیـز ریزنقشـی   دلیل نامی احتما�ً آینده. گویی حوادثپیش

بـود، �اقـل    می آینده گویی رخدادهاياگر گزارش و پیش چشمان ریز ایشان بوده است.

ع�وه در آن زمان وجود  شد. به می م در ک�م یا حالت ایشان هویداتأثر و تأل ع�ئمی از

بایـد   ي متعدد در چشم پشه براي مـردم عـادي مشـخص نبـود و پیـامبر     ها سوراخ

تـوان گفـت    مـی  تردیـد  بی گفتند که مخاطب متوجه شود. بنابراین، می خناي س شیوه به

  .اند دهآینده نبو صدد خبر از حوادثحضرت در

  آشنایی با سبب صدور .2ـ5

در معناشناسـی نـوین    contextتوان گفت معادل بافت موقعیت یا  می که سبب صدور،

ـ  مـی  یکی از قراینی است که مراد اصلی گوینـده را آشـکار   است، ، از مثـال  بـراي د. کن

هاشـمی  (».است پرخور ،ردخو می که خرما را با دانههر« نقل شده که حضرت علی

شود که حضرت  می با توجه به سبب صدور حدیث، روشن )94ص، 6جتا،  بیخویی، 
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بـا   اکـرم  نقـل اسـت روزي پیـامبر    ده اسـت. این سخن را در مقام شوخی بیان کـر 

 طور به ،خوردند می خوردند، هر خرما که حضرت رسول خرما می حضرت علی

 نزد حضـرت رسـول   .تا تمام شد ،نهادند می اش را نزد حضرت علی پنهانی دانه

مـن کثـر   «فرمودنـد:   پیامبرود. ب یهیچ دانه خرمایی نبود و همه نزد حضرت عل

فرمودنـد:   است. حضـرت علـی   پرخور ،او بیشتر باشد ۀهرکس دان »نواه فهو أکول

تبسـم   اسـت. پیـامبر   پرخـور  ،هرکه خرما را با دانه خورده »من اکل نواه فهو اکول«

) 325صتـا،   بـی نراقـی،  (.نـد هتا هزار درهم به آن حضرت انعـام د  دفرمان دادن ،نموده

بـا ایشـان    خرمـا بـر بشـقاب مقابـل امـام      ضرت در این موقعیت با گذاشتن دانۀح

احتمـال اشـتباه در شـوخی یـا     سبب صدور، با توجه به  در این دسته، .اند دهشوخی کر

شوخی کامل بیان شده و  زمینۀ جدي بودن ک�م معصوم کم است؛ زیرا موقعیت و پیش

  کند. می مخاطب امروزي آن را درك

  کارگیري واژگان گویاي شوخی هب .3ـ5

انـد در  تو مـی  ،که از م�زمـات شـوخی اسـت   » تبسم«و  »ضحک«کاربرد کلماتی چون 

 براي نمونه، در روایت پیشین، واژۀگویی مفید واقع شود.  شناخت موقعیت مزاح و بذله

وضـعیت شـوخی اسـت. همچنـین، در روایتـی از امـام        ۀنشـان  کار رفته، کهه ب» تبسم«

 و اهللا رسـول  له فقالنقل شده است که: عمار براي تیمم در خاك غلتید؛  صادق

ـ  پیـامبر  »الدابـإل؟  تتمعـک  کما تمعکت عمار ای: «به هزأی هو ه او خندیـد و فرمـود:   ب

» یهزأ«ۀ روش درست تیمم را به او آموخت. واژ سپس ، در خاك غلتیدي؟همانند چارپا

در موقعیت شوخی بوده است نه در مقام تحقیر یا تـوبیخ.   این است که پیامبر نشانۀ

ثر ز در برداشـت درسـت از ایـن روایـت مـؤ     عمار) نی(البته شناخت شخصیت مخاطب

  )63ص، 3ج ق،1407کلینی، (است.

  مشابه اتیروا به مراجعه .4ـ5

 لیتشـک «کـه در اصـط�ح فقـه الحـدیثی،      مشابه اتیرواي گردآور موارد، ازی برخ در

 احتمـال  توانـد  مـی  )150ص ،1393، يمسـعود نـک:  (شـود  می نامیده» ثیحد ۀخانواد

 من در) ق 381  م(صدوق خیش نمونه، رايب. دینما تیتقو را امام ک�م بودنی شوخ

 تیروا) 300 ص، 3 ج(.»ومی کل روزناین: قال أنّهي رو: «است آورده هیالفق حضرهی�
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 در امـام ی اصل مقصود .است روز هر ما نوروز: فرمود یعل حضرت که اند دهکر

 فـالوده  یعلي برا که است آمده گرید تیروا در .است مبهمي ا اندازه تا ثیحد نیا

 قـدرتم  إن رزوایفَنَ: قال«. است نوروز امروز، گفتند »ست؟یچ نیا: «فرمود. آوردند هیهد

ـ توان می اگر: فرمود» ومٍی کلَّ ، 2 ج ،ق1385ابـن حیـون،   (.دیسـاز  نـوروز  را روز هـر  د،ی

 آن حیتوضـ  در و کـرده  برداشتي جد را عبارت نیا ا�س�م دعائم ۀسندینو) 326 ص

ـ د به و دیبده هیهد گریکدی به خداوند، خاطر بهی عنی: سدینو می ـ برو گریکـد ی داری  .دی

 کـلّ  لنا إصنعوا: «فرمود حضرت ،نقل از شیخ صدوق ی مشابه بهتیروا دراما  )جا (همان

  ! دیساز نوروز ماي برا را روز هر ؛)300ص، 3ج ق،1413 ،ابن بابویه(»روزاًینَ ومی

 بوده شکل نیا بهدر حقیقت،  هیقض که کرد استفاده توان می ثیاحاد نیا مجموع از

 فرمـوده ی شوخ زبان با، ایشان آوردند فالوده نوروز، مناسبت به حضرتي برا که است

جداي . باشد نوروز» براي ما« روز هر است خوب است،ي روز نیچن نوروز اگر: است

 ۀیـ روحشـناخت   بـر  افـزون  شناسایی سبب صدور در فهم روایت نخسـت، و  تأثیراز 

توانـد   مـی  ریـ اخ تیـ روا در »ماي برا/لنا« واژگان کاربرد، علی حضرتی طبع شوخ

  اصلی حضرت ایفا نماید.اي در مراد  کننده نقش تعیین

  آشنایی با فنون بالغی .5ـ5

توانـد در شناسـایی موقعیـت و     مـی  ي ب�غت مانند تعریض و کنایـه ها آشنایی با جلوه

ثر واقـع شـود. شـناخت موقعیـت شـوخی در      ؤماز زبان جدي زبان شوخی تشخیص 

 عـن «اصـل روایـت چنـین اسـت:      از این طریق است.» رقیإل النملإل«روایت معروف به 

 هذه نیتعلم أ�: یل فقال، حفصإل عند أنا و یالنب نایعل دخل :قالت عبداهللا بنت الشفاء

، 2ج ق،1410ابی داود،  ؛372، ص6جتا،  بیبن حنبل، ا(».الکتابإل هایعلمت کما النملإل إلیرق

 16دختر عبـداهللا  ي) شفا108 و 107ص، 1ج م،1998احمدي میانجی،  ؛226 و 225ص

. به من فرمودند: آیا بر ما وارد شدند اکرم بودم که پیامبر کند: من نزد حفصه می نقل

   !آنچنان که نوشتن را به او آموختیآموزي؛  را نمی» رقیإل النمله«به او 

ه به یمهاجران اول از مسلمانان و زن  نیبود. امعلم حفصه  يدختر عبداهللا عدو يشفا

؛ 487 و 486ص، 5جتا،  بیابن اثیر، (وي از زنان عاقل و بافضیلت است. رود. یشمار م

 »إل النملـإل یرق«آنچه به نام  کند می اشارهر یابن اث) 208 و 207ص، 35ج ق،1413المزي، 
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و همـه   بـوده  معـروف  ییهـا  جملـه  بلکه نبوده، 17»یرق«معروف است، در واقع از نوع 

 ینـوع  و ضـمناً  یصورت شـوخ  به رساند. رسول خدا ینم يدانستند نفع و ضرر یم

العـروس  « :ن بوده اسـت یها ا فرمود. جمله شفا  همسرش حفصه آن سخن را بهه به یکنا

ابـن اثیـر،   »(.الرجـل  یر أن � تعصـ یـ ء تفتعل غ یش  تحتفل و تختضب و تکتحل و کل

کشـد،   یبنـدد، سـرمه مـ    یند، رنـگ مـ  ینش یان جمع میعروس در م یعنی )120ص، 5ج ،1364

ـ اکنـد.    نمـی  یشوهرش را نافرمان ولیکند  یعروس همه کار م  »إل النملـإل یـ رق«هـا را   ن جملـه ی

ر یو طنز به کار رفته است. ابن اث یشوخ یز نوعین يگذار ن نامیدر ا دند و ظاهراًینام یم

که نوشتن را  يو طنز به شفا فرمود همان طور یشوخ ياز رو د: رسول اکرمیگو یم

ـ نکه ایا  . اشاره بهيداد یاد میز یرا ن »إل النملإلیرق«خوب بود  ياد دادیحفصه   به  بـانو ن ی

  )جا همان(د.کرافشا  18ته بودمکه به او گفرا  يفرمان مرا اطاعت نکرد و راز

شوخی اسـت و   این روایت این است که لحن نبی مکرم اس�م مهم دربارۀ ۀنکت

خواسـتند   مـی  د. تنهـا پیـامبر  نآموزش رقیإل النمله ندار کیدي دربارۀهیچ تأیید و یا تأ

داشت. عدم توجه به زبان این  می وار به حفصه بفهمانند که باید سرّ شوهر را نهان کنایه

  روایت، ممکن است خواننده را به اشتباه بیندازد.

  روایات در شوخی اهداف .6

 حضـرات  اینکـه  بـر  مبنـی  شـد،  اشـاره  هـا  بـدان  پیشـین  بخـش  در که روایاتی بر ع�وه

 وجـود  روایات از دسته یک کنند، می شوخی به سفارش یا هین صراحت به نمعصومی

 بـا  .انـد  دهبـر  کار هب شوخی مبارکشان بیانات در عم�ً بزرگواران آن دهد می نشان که دارد

 و یافت توان می را شوخی از ییها رگه روایات، از دسته این متن در نگري ژرف و بررسی

 از ایشـان  هـدف  معصـوم  لحـن  و صدور شرایط و موقعیت سنجش با بعد، مرتبۀ در

    گردد: می اشاره شوخی اهداف از مورد چند به اینجا در د.شو می روشن شوخی بیان

  مستقیم معنا. رساندن غیر1ـ6

وار مطلبی را به مخاطب برسـاند و شـاید    خواهد کنایه می اي که در آن فرد یعنی شوخی

کـه در بخـش    »رقیـإل النملـإل  « معناي ظاهري جمله مراد نباشد. روایت معروف به اص�ً

  .پیشین مطرح شد، بدین منظور بوده است

  ایجاد انس و اظهار محبت. 2ـ6
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یز از ایـن  ن است. اهل بیت ي ایجاد انس و اظهار محبتها یکی از راه شوخی کردن

ـ . انـد  دهلیف قلـوب اسـتفاده کـر   روش براي جلب محبت و تأ علقمـه از   نمونـه،  رايب

 ن بـن علـى  یزبانشان را بـراى حسـ   امبر خدایت کرده است که پیابومسلمه روا

نإل بـن بـدر فـزارى    ییکرد. ع د و شادى مىید را مى امبریآورد. آن کودك زبان پ رون مىیب

ده و ییـ گفت: به خدا پسرى دارم که مردى شده و ازدواج کرده و مـو بـر صـورتش رو   

 فـیض (.»، به او رحـم نکننـد  هرکس رحم نکند«فرمود:  امبریام. پ دهیهرگز او را نبوس

 ذکـر  تفـاوت  اندکی با روایت همین دیگر جایی در و )234ص ،5ج ق،1714 کاشانی،

 بـن ابـی فـراس،   ا(کردنـد.  چنـین  حسین امام و حسن امام براي پیامبر که شده

 ارتبـاط  برقـراري  بـراي  محمـد  حضـرت  کـه  نیست شکی )113، ص1ج ق،1410

  کردند. می شوخی ها آن با ع�قه ابراز و عزیزشان يها نوه با عاطفی

برخـی خردسـا�ن را بـه     که حضـرت رسـول   همچنین به صحت پیوسته است

  )326صتا،  بیکردند.(نراقی،  می خطاب اي صاحب دو گوش)(»یا ذا�ذنین«شوخی 

بودنـد، روایتـی از حضـرت     کسانی که شبیه به پیـامبر  ، دربارۀتاریخ یعقوبی در

 را بـن علـی   حسن فرزند ارشدش فاطمه آورده است که حضرت زهرا

 ،1366یعقـوبی،  »(/ غیر شبیه بعلـی بیبأبی، شبیه بأ« :گفت می رقصاند و به زبان شعر می

ابن نک: (نیز نیست. ] به پدرم شبیه است و شبیه علی[حسن به پدرم، او) 514ص، 1ج

وایـت تصـریح شـده کـه     و در اینجا این نکته در ر 389ص، 3ج ق،1379، آشوبشهر

  ).زدند می با شنیدن این شعر لبخند حضرت علی

 را بیـان  بـه پیـامبر   کید، شبیه بودن امام حسنبا تأ اینکه حضرت فاطمه

زیرا این حقیقت وجود دارد که پـدر   شود؛ می یی از شوخی در آن دیدهها کنند، رگه می

کـودك بـه چـه     ع�قه دارند که ببینند ـ فرزند اول ویژه ـ به و مادر بعد از تولد نوزادشان

یک دوست دارد که نوزاد به خودش شباهت داشـته باشـد. در   کسی شباهت دارد و هر

 رسد لحن سخن ایشان آمیخته با شوخی است. گویی حضرت بـا ایـن   می نتیجه به نظر

فرمودنـد و بـا    می کردند و براي همسر عزیزشان دلبري می سخن با همسر خود شوخی

بخشـیدند.   مـی  هرچـه بیشـتر تحکـیم    با همسر خـود  را خویشعاطفی  رابطۀ این کار

را بـه شـعر    همچنین نقل ابن شهرآشوب از این روایت که واکنش حضـرت علـی  
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  ییدي بر شوخی بودن لحن آن است. آورده، تأ حضرت فاطمه

  یادآوري آیات الهی .3ـ6

پرداختند. در واقـع   می آیات الهی به شوخی با مخاطب براي درك گاهی پیامبر اکرم

از  دنـد. مـث�ً  کر مـی  هـا گوشـزد   وجود آوردن فضاي صمیمی، آیات الهی را به آنه با ب

ـ آمد، حضرت به او فرمود: پ امبریدمت پرزنى خیت شده که گفت: پیحسن روا رزن ی

ستى خداى یر نیامت پیامبر فرمود: تو در روز قیست، پیر گریشود. آن پ وارد بهشت نمى

قت ما آنان یدر حق )36 و 35 (واقعه:»فَجعلْناهنَّ أَبکاراً *إِنَّا أَنْشَأْناهنَّ إِنْشاء«د: یفرما متعال مى

 ،5ج ق،1714 کاشانی، فیض(م.یزگانى قرار دادیرا دوش م* و آنانید آوردینو) پد(شىیدایرا با پ

) در 297ص، 16ج ق،1403مجلسـی،   ؛112، ص1ج ق،1410 بن ابی فراس،ا ؛234ص

قرآن  سالخورده در روز قیامت را که در آیۀ حالت جوان شدن افراد واقع پیامبر اکرم

  بدین صورت یادآوري کردند. ،آمده است

ه ، نشـان داد 19، اسـپیر شناس مشهور توان گفت که روان می توضیحاً این روایت دربارۀ

ي روانـی دوران  هـا  درمانی بسیار مؤثر در مراقبت از آشـفتگی  که شوخی یک شیوۀ است

سالخوردگی است. او در این باره اعتقاد دارد که افراد سالخورده نسـبت بـه سـایر افـراد،     

شوند.(نجاریان و همکاران،  می مند ایاي درمانی و مراقبتی شوخی بهرهمراتب بیشتر از مز به

و  هـا  کید بر فهـم آیـات الهـی، بـه ویژگـی     ع�وه بر تأ ) در واقع پیامبر86ص ،1371

  ده است.وخی نقش طبیب را براي وي ایفا کرموقعیت روانی مخاطب توجه داشته و با ش

   مخاطبکاهش استرس  .4ـ6

 عنـوان  بـه ، مـزاح  21کورتو مارتین ولف 20شناسان مانند دیکسون به تصریح برخی روان

) گاهی پیـامبر  84ص رود.(همان، می اي جهت سازگاري با استرس به کار راهبرد مقابله

نزدیک با مخاطبان عصـر خـویش و کـاهش اسـترس      نیز براي برقراري رابطۀ اکرم

  پرداختند. می ها خدا، به شوخی با آن ۀها در برقراري ارتباط با فرستاد آن

پرسید: فدایت شوم، آیـا   روایت آمده است که حسین بن یزید از امام صادقدر 

را به خلـق عظـیم    کرد؟ امام فرمودند: خداوند پیامبر می رسول خدا با کسی شوخی

ها را برانگیخته بود، کمی گرفتگی وجـود   در همه پیامبرانی که خداوند آن وصف نمود.

 برانگیخت و از رأفت و مهربانی پیـامبر  داشت، اما پیامبر را با رأفت و رحمت کامل
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ها را نگیرد تـا   اش آن فرمود؛ تا اینکه عظمت و بزرگی می این بود که با یاران خود مزاح

  )101ص ،1385طباطبایی، (بتوانند به او بنگرند و نیازهاي خود را بازگو نمایند.

ـ  پیـامبر  گنجنـد، روایـات مواجهـۀ    می بیشتر روایاتی که در این دسته ا زنـان و  ب

هـا بیشـتر از سـایرین در     رسد به این دلیل اسـت کـه آن   می باشد که به نظر می کودکان

گرفتند و شاید گاهی این اسـترس مـانع    می مواجهه با حضرت در معرض استرس قرار

ي خـود از  هـا  هـا و درخواسـت   الؤبرقراري ارتباط با ایشان و موجب عدم پرسش سـ 

حـرف یـا    کاستند تا بتوانند می ها وش از استرس آنبا این ر شد. پیامبر می پیامبر

  ند. درخواست خود را بیان کن

آمـد و عـرض کـرد:     رامبین خدمت پمین اسلم نقل کرده زنى به نام ام أد بیزمث�ً 

ا همان کسـى اسـت کـه در    یست؟ آیفرمود: شوهرت ک امبریخواند. پ شوهرم تو را مى

 امبریـ سـت. پ یدى نیدر چشـمش سـف  دى هست؟ عرض کرد: نه به خدا یچشمش سف

فرمـود: در چشـم    ى هست، عرض کرد: نه به خدا حضرتدیفرمود: چرا در چشمش سف

 ق،1410بن ابی فراس، ا ؛234ص ،5ج ق،1714 کاشانی، فیض(دى هست.یهر انسانى سف

مردمـک چشـم اسـت. لحـن      ى بود که دربارۀیدیامبر سفیمقصود پ  )113 و 112ص، 1ج

خورد، نشان از راحـت نبـودن    می یی که در مقابل سخن حضرتها سمو قَمن یام أسخن 

  کنند. می براي شکستن آن حالت با او شوخی در مقابل حضرت است که پیامبر

آمد و گفت: اى رسول خدا، مرا بر شترى سـوار کـن.    امبریدمت پگرى خیزن د

د. او به من یآ مى. زن گفت: پسر شتر به چه کارم کنم فرمود: تو را سوار بر پسر شتر مى

 فـیض (ا شترى هست کـه پسـر شـتر نباشـد؟    یفرمود: آ امبر خدایدهد. پ سوارى نمى

  شوخى بود. امبریمنظور پ البته )234ص ،5ج ق،1714 ،کاشانی

  منان. ادخال سرور در قلب مؤ5ـ6

 منان از اعمال مستحبی است که بسیار بدان توصیه شده اسـت. مؤ ادخال سرور در قلب

 »نیالسرُورِ علَى الْمـؤْمن  جلَّ إِدخَالُعمالِ إِلَى اللَّه عزَّوإِنَّ أَحب الْأَ« فرمود: امبر اکرمیپ

ن یتـر  داشـتنى  درستى که شاد کردن مؤمنـان، دوسـت   به) 119ص، 2جق، 1407کلینی، (

  کارها در نزد خداى متعال است.

جـلَّ  عمالِ عنْد اللَّـه عزَّو ء منَ الْأَ شَىس یفَإِنَّه لَ «... د:یفرما مى همچنین امام رضا
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، 75ج ق،1403مجلسـی،  (».بعد الْفَـرَائضِ أَفْضَـلَ مـنْ إِدخَـالِ السـرُورِ علَـى الْمـؤْمن       

جـل برتـر از شـاد    وعزچ کارى در نزد خـداى  یات هدرستى که بعد از انجام واجب به ) ...347ص

  ست.یکردن مؤمن ن

أَفْضَلُ الْأَعمالِ بعـد الصـلَاه إِدخَـالُ    « م:یخوان ن مىیچن نیامام حستى از یدر روا

ف ا لَا إِثْمنِ بِمؤْمى قَلْبِ الْمرُورِ فن یبرتـر  )75ص، 4ج ق،1379ابن شهرآشـوب،  (».هیالس

  ها نباشد. گناهى در آن  کارها بعد از نماز، شاد کردن قلب مؤمن با امورى است که

 بـا�تر خشـنودي بـاري    پایۀ شاد کردن رسول خدا و در مرتبۀ ؤمنان همم شاد کردن

منْ سرَّ مؤْمناً فَقَد سرَّنى و مـنْ سـرَّنى فَقَـد سـرَّ     « فرمودند: امبر اکرمیپ تعالی است.

شـاد کنـد، مـرا شـاد      هرکس مؤمنى را )70ت ی، روا30، باب 74ج ق،1403مجلسی، (».اللَّه

  کس مرا شاد کند، خداوند را شاد کرده است.کرده است و هر

هـا شـوخی    آن ر در روایات معرفی شـده کـه از جملـۀ   ي متفاوتی بدین منظوها راه

گاهى براى زدودن انـدوه   نمعصوما تبع ایشان ائمۀ و به امبر اکرمیپ ک�می است.

ن یدر ا . امام علىندخنداند کردند و آنان را مى مسلمانان، با آنان شوخى مى از چهرۀ

سرُّ الرَّجلَ منْ أَصحابِه إِذَا رآه مغْموماً بِالْمداعبه و کَانَ یکَانَ رسولُ اللَّه لَ« د:یفرما باره مى

ـ پ رۀیس) 83ص ق،1390شهید ثانی، (».بغض الْمعبس فى وجه إِخْوانهیقُولُ إِنَّ اللَّه ی امبر ی

کـرد و   د، او را با شوخى کردن شاد مىید ن مىیاز اصحاب خود را غمگ کىین بود که وقتى یخدا ا

  انسان با دوستانش نفرت دارد. فرمود: خداوند از برخورد عبوسانۀ مى

از  صادقد: روزى امام یگو بانى مىیونس شیبه نام  اران امام صادقیکى از ی

لـى  یکردم: خ گاهى دارد؟ در پاسخ عرضیان شما چه جاید شوخى کردن در میمن پرس

فَلَا تَفْعلُوا فَإِنَّ الْمداعبه منْ حسنِ الْخُلُـقِ و إِنَّـک لَتُـدخلُ بِهـا     « کم. آن حضرت فرمود:

 لَـى أَخع رُورـ الس ـ رِیداعب الرَّجـلَ  یـ ک و لَقَـد کَـانَ رسـولُ اللَّـه ص     ی .» سـرَّه ید أَنْ ی

شک،  اخ�قى است. و بى گمان، شوخى از خوش د. بىیگونه نباش نیا )663ص2:ج1407کلینی،(

خواسـت آنـان را    کرد و مـى  کنى. رسول خدا با افراد شوخى مى ن کار برادر خود را شاد مىیتو با ا

  شاد کند.

  گیري . نتیجه7

درسـت   توان نتیجه گرفت که شوخی اگر در چهارچوب می با توجه به آنچه گفته شد،

آیـد و از آنجـا کـه حضـرت      مـی  محاسن اخ�قـی بـه حسـاب    خود انجام شود، جزء
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در بیـان، سـیره و    اخ�ق است، پـس شـکل درسـت آن را   مکارم  کنندۀ تمام محمد

آن بزرگواران در مواجهه بـا  . توان یافت می تبع، در اهل بیت ایشان سلوك حضرت و به

سنگین هـدایت از   و مؤثر با ایشان براي انجام وظیفۀمردم و ت�ش براي ارتباط صحیح 

  جستند.  می ابزار شوخی بهره

توجه به شـوخی بـودن    است، در دسترس آنچه از ک�م معصومان در مواجهه با

اي  موقعیت و شرایط صـدور روایـت نکتـه    نظر گرفتن و بررسی هدف از شوخی با در

برد و توجه به  می رداشت از حدیث را به خطاتوجهی به آن گاهی ب اساسی است که کم

ـ  عدم شوخی بودن زبـان روایـت، قرینـه   وخی یا ش راي برداشـت درسـت از کـ�م    اي ب

  است. معصوم

مستقیم معنا، یادآوري آیات الهی، کاهش استرس منظور رساندن غیر به پیشوایان دین

  کردند.  می تر، از شوخی استفادهبهها براي پذیرش  مخاطب و ایجاد ارتباط نزدیک با آن

  

  ها نوشت پی

اى چون آخـرت در عقـب، و دشـمنى چـون      اى چون مرگ در پیش، و خانه بلى کسى را که مرحله .1

شیطان در کمین، و محاسبى چون کرام الکاتبین قرین، عمرى چون برق در گذر، و منزلى چون دنیا کـه  

محل صد هزار گونه خطر است مستقر، خندیدن و شوخى کردن نیست. و با خاطر جمـع نشسـتن نـه،    

  خبرى.   فلت و بىمگر از غ

ا مقـدار  شرع مقدس از آن نهى شده است. ام اصل شوخى از نظر عقل نکوهیده و مذموم است و در .2

  نشود اشکال ندارد. کمى که به معصیت خدا منجر

أو  فـراط فیـه،  أن المنهی عنـه ا�  فلم ینهى عنه؟ فاعلم و فیه انبساط و طیب قلب، أما المزاح فمطایبإل .3

ن المواظبإل علیـه مذمومـإل   ولک اللعب مباح،و باللعب والهزل فیه فألنه اشتغال ،المداومإلأما . المداومإل علیه

و تورث الضغینإل فـی بعـض    و کثرة الضحک تمیت القلب، فإنه یورث کثرة الضحک، فراط فیه،و أما ا�

  .و تسقط المهابإل والوقار األحوال،

 مانند متن قبل. .4

5. Franz Rosenthal  

وعدمی، أي عدم لذلک الوجودي، وهما � یجتمعـان و� یرتفعـان ببدیهـإل    والنقیضان: أمران وجودي  .6

همـا الوجودیـان المتعاقبـان علـى موضـوع واحـد، و� یتصـور         :والضـدان  ...العقل، و� واسطإل بینهمـا 

  )56ص، 1ج، [ب]تا بی.(مظفر، اجتماعهما فیه، و� یتوقف تعقل أحدهما على تعقل اآلخر

  .ضاحکا دهیری ما ریبغ الرجل ک�م .7
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 .إلیالسخر و ا�ستهزاء خرجی یحت إل،یاذ دون �ستعطافاو التلطف جهإلی عل ریالغی ال لمباسطإلا أنها .8

 ،عیـب کـردن  ، بر کسی خندیدن، افسوس کردن ،افسوس داشتن ،فسوس داشتن ،فسوس کردن :طنز .9

طنـز بـه    ،در ادبیـات  )1532ص، 10ج ،1373.(دهخدا، سخریه ،طعنه ،سخن به رموز گفتن ،لقب کردن

هاي نامطلوب رفتـار بشـري،    شود که اشتباهات یا جنبه نوع خاصی از آثار منظوم یا منثور ادبی گفته می

.(اص�نی، کشد دار به چالش می اي خنده شیوه سیاسی یا حتی تفکرات فلسفی را بهفسادهاي اجتماعی و 

  )140ص ،1385

10. Anton C. Zijderveld 

، مظفـر »(.حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع، حکم به العقـل  کلما حکم به العقل،« م�زمه قاعدۀ .11

 )264ص، 2ج تا[الف]، بی

  سند حدیث قبل اشاره دارد.   در سلسله» احمد بن محمد خالد«به عنه  .12

13. یلَ باعمنْ إِسإلَ عنْ قَزَعإلَ عنْ قُتَیبرَّاجِ عاسِ السبنْ أَبِی الْعع دمنُ أَحیلُ بلَـإلَ  مانند: الْخَلبنْ جع یدنِ أُس

ب نَّإلِ والْج طسی وف یتب نَّإلِ وضِ الْجبی رف یتبِب یمعص قَالَ: أَنَا ز ولَ اللَّهسی أَنَّ رلَـى   الْإِفْرِیقـی أَعف یت

 . زِلًا و لمنْ حسنَ خُلُقَهها  نْ کَانَالْجنَّإلِ لمنْ تَرَك الْمرَاء و إِنْ کَانَ محقّاً و لمنْ تَرَك الْکَذب و إِ

  .(اضافات مترجم)309ص ،1378بحرانی، ؛ .(اضافات مترجم)370ص ،1371بن طاووس، نک: ا .14

 .44ص، 2ج ق،1428، نمونـه نـک: طبـري    بـراي . اند دهله تصریح کربعضی دانشمندان به این مسئ .15

  »  علی السبیل المداعبإل والتأنّس«

میـان کاتبـان حجـاز     بنت عبداهللا را در ينام شفا )20، ص1386(پیامبر امیشهید مطهري در کتاب  .16

  نماید. می نیز اشاره» رقیإل النملإل«کند و به روایت  می نقل

 انـد.  دانسـته  ب� یا بیماري مفیـد مـی    و آن را براي دفع  خوانده که میبوده مانند هایی ورد جمله هرقی .17

  )105ص، 9ج م،1973شوکانی، (

تحریم بدان اشـاره دارد، در تـاریخ معـروف اسـت.(براي آگـاهی       راز که آیۀ اول سورۀافشاي این  .18

 توان رجوع کرد.) می بیشتر در این باره به تفاسیر ذیل همین آیه

19. Speer  
20. Dixon  
21. Martin Wolfcourt 
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