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چکیده

شــادی از جملــه موضوعاتــی اســت کــه در عرفــان نظــری و عملــی بــدان پرداختــه شــده و بــا مفاهیمــی همچــون 

فــرح، ســرور، تبســم، وجــد، ســماع و بهجــت وجــوه مختلــف آن تعریــف شــده و در ادبیــات تعلیمــی بــه لحــاظ 

ــز قابــل مطالعــه اســت.  هنــری مصداق هــای کاربــردی آن در قالــب طن

پژوهــش حاضــر بــا هــدف مفهوم پــردازی نظــری طنــز بــر مبنــای ادبیــات عرفانــی و بــا بهره گیــری از روش اســنادی 

و کتابخانــه ای در گــردآوری داده هــا و شــیوۀ قیاسی -اســتقرایی در منطــق اســتدالل، بــه مطالعــۀ مفاهیــم نظــری 

مرتبــط بــا طنــز در ادبیــات عرفانــی می پــردازد.  

ابتســام بــه معنــای لبخنــد زدن یــا شــکرخند از کالم ابــن ســینا در کتــاب اشــارات و تنبیهــات اخــذ شــده، کــه بــا 

مطالعــۀ مفاهیــم فــرح، ســرور و بهجــت در نــزد حکمــا و عرفــای اســالمی و نیــز مطالعــۀ مصداق هــای کاربــردی آنهــا 

در ادبیــات تعلیمــی عرفانــی از منظــر عرفــان نظــری، حالــت بهجــت نفــس انســانی اســت، کــه بــه ســبب ادراک 

حقیقــت بــرای او حاصــل می شــود و عــارف بــدان جهــت بّســام اســت کــه در حــال ادراک حقیقــت اســت. از منظــر 

عرفــان عملــی ابتســام کارکــردی اجتماعــی دارد و عبــارت اســت از بهجتــی کــه بــه هنــگام یقظــه بــه انســان دســت 

می دهــد و شــادی حاصــل از آن، برخاســته از آگاهــی بــه لحظــه اســت و نــه از غفلــت از لحظــه. 

 بــر مبنــای نظریــۀ ابتســام، طنــز رســانه ای از رهگــذر آگاهــی مخاطــب، تبســم را موجــب می شــود و چنیــن خنــده 

ای در درون خــود تعلیــم، آمــوزش و آگاهــی را در پــی دارد.

واژه های کلیدی

 ادبیات عرفانی، نظریۀ ابتسام، فلسفۀ خنده، طنز رسانه ای، اشارات و تنبیهات

1 . اســتادیار گــروه رادیــو، دانشــکده تولیــد رادیــو و تلویزیــون، دانشــگاه صداوســیما، تهــران، ایــران. )نویســنده 
akhgari@iribu.ac.ir                                                                                                                )مســئول



6

دوره 16
 پیاپی 41
 بهار 1401

مفهوم پردازی نظری ابتسام در ادبیات عرفانی برای طراحی طنز رسانه ای

مقدمه 

 عرفــان اســالمی کــه مکتوبــات و نظریــات آن از قــرن دوم و ســوم هجــری نخســت بــه 

زبــان عربــی و ســپس بــه زبــان فارســی در قالــب نظــم و نثــر گســترش یافــت، در بردارنــدۀ 

مفاهیــم، نظریــات و موضوعاتــی اســت کــه می تــوان در حــوزۀ علــوم انســانی و هنــر از آنهــا 

ــدی ناگسســتنی  ــای مســلمان طــی قرن هــا پیون ــار عرف ــان اســالمی و آث ــره گرفــت. عرف به

ــی  ــا بهــره گرفتــن از قالب هــا و صناعــات ادب ــی ب ــر ادبیــات یافتــه و مفاهیــم عرفان ــا هن ب

بــه بهتریــن نحــو بــه مخاطبــان آن طــی قرن هــا منتقــل شده اســت و امــروز همچنــان آثــار 

ادبیــات عرفانــی فارســی از جملــۀ آثــار فاخــر ادبیــات ایــران و جهــان بــه شــمار می رونــد. 

از ســوی دیگــر، عرفــان دارای دو بعــد نظــری و عملــی اســت کــه مباحــث نظــری آن، خاصــه 

مباحثــی کــه بــه حــوزۀ عالــم خیــال ربــط می یابنــد، مــورد اســتفاده و اســتناد و اســتدالل 

ــان  ــی عرف ــد عمل ــن بُع ــد. همچنی ــرار گرفته ان ــر ق ــت هن ــاب حکم ــان درب ــان و مؤلف محقق

کــه عــالوه بــر ســلوک فــردی، زندگــی اجتماعــی انســان را نیــز در برمی گیــرد، در حوزه هــای 

ــا و  کاربردهــای  ــن ظرفیت ه ــردی اســت. ای ــی هــم دارای وجوهــی کارب ــی و اجتماع اخالق

ــع بومــی  ــن منب ــوان از ای ــان اســالمی موجــب شــده اســت کــه بت ــی و عرف ــات عرفان ادبی

بــرای نظریــه پــردازی و مفهــوم ســازی در علــوم و هنرهــای جدیــد بهــره گرفــت.

ــی اســت کــه در آن نویســنده قصــد دارد، مســائل فــردی،  ــان ادب ــز، شــیوه ای از بی طن

ــده وا  ــه خن ــده را ب اخالقــی و سیاســی را مــورد انتقــاد قــرار دهــد و در ایــن مســیر خوانن

دارد. البتــه در بــاب طنــز و تعاریــف آن نظــرات مختلفــی وجــود دارد. ارســطو در کتــاب فــن 

شــعر دربــارۀ کمــدی می نویســد:»تقلیدی از رفتــار و اطــوار زشــت، البتــه نــه اینکــه تقلیــد از 

بدتریــن ویژگی هــای انســان باشــد، بلکــه تنهــا تقلیــد از رفتارهــای شــرم آوری  کــه موجــب 

ریشــخند مــی شــود.«)زرین کــوب، 1382، ص 120(. بنابرایــن بــا ایــن تعریــف طنــز از نظــر 

ارســطو  تعلیمــی اخالقــی اســت کــه در قالــب خنــده و ریشــخند بیــان می گــردد. 

ــمار  ــه ش ــی ب ــه موضوعات ــت، از جمل ــر اس ــش حاض ــث پژوه ــوع بح ــه موض ــده ک خن

مــی رود کــه در ادبیــات عرفانــی بــه آن پرداختــه شــده و مفاهیــم مبنایــی آن چــه در عرفــان 

نظــری و چــه در عرفــان عملــی بــا بســامد بســیار مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد کــه از آن 

ــد فــرح، ســرور، شــادی، تبســم، وجــد، ســماع و بهجــت.  ــی مانن ــد واژه های جمله  ان

 خنــده و تبســم بــه مثابــه حالــت بیرونــی برخاســته از فــرح، شــادی، بهجــت و ســرور 
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درونــی اســت، کــه از منظــر عرفــان سرچشــمه در آگاهــی و ادراک دارد.

عــارف در ســیر و ســلوک عرفانــی و طــی منــازل ســلوک، آنــگاه کــه وارد غیبــی را دریافــت 

ــه  ــن ادراک ب ــد و ای ــرار دارد، احســاس انبســاط خاطــر می کن ــۀ حــال ق ــد و در مرحل می کن

او حالــت ســرور می بخشــد. بنابرایــن خنــده و تبســم برخاســته از ادراک و آگاهــی اســت.

بــا ایــن مقدمــۀ کوتــاه، مســئله ای کــه اکنــون در ذهــن متبــادر می گــردد، ایــن اســت که 

آیــا میــان ایــن نــوع خنــده، کــه مولــوی بلخــی آن را »شــکل دگــر خندیــدن« نــام می گــذارد، 

ــوان رابطــه ای برقــرار کــرد؟ و  ــاد می شــود، می ت ــوان ســرگرمی ی ــه عن ــا آنچــه در رســانه ب ب

ــده  ــرای خن ــی، مبنایــی نظــری ب ــر اســاس ادبیــات عرفان ــوان ب ــه می ت در آن صــورت، چگون

و در مرحلــۀ بعــد بــرای طنــز در رســانه طراحــی و مفهــوم پــردازی کــرد؟ آیــا میــان ایــن دو، 

ــا آنچــه در  ــز رســانه ای رابطــه ای وجــود دارد؟ و اگــر وجــود دارد تفــاوت آن ب عرفــان و طن

ــود،  ــاد می ش ــا ی ــده از آنه ــفۀ خن ــاب فلس ــه در ب ــی ک ــا نظریات ــی و ی ــای ارتباطات نظریه ه

چیســت؟ 

پیشینۀ تحقیق

طنــز و رابطــۀ آن بــا عرفــان و ادبیــات عرفانــی، از جملــۀ موضوعاتــی اســت کــه محققــان 

در مقــاالت علمــی بــدان پرداخته انــد. در برخــی پژوهش هــا، نســبت طنــز و عرفــان از منظــر 

کلــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه و در برخــی دیگــر طنــز در ادبیــات عرفانــی بــه صــورت مــورد 

پژوهــی، موضــوع پژوهــش بوده اســت. 

)وفایــی و موســوی 1395( در مقالــه ای بــا عنــوان »نگاهــی بــه فلســفۀ طنــز و کاربــرد 

آن در عرفــان« بــا بررســی طنــز در ادبیــات عرفانــی، بــه نقــاط اشــتراک میــان طنــز و عرفــان 

پرداختــه شــده و بــا ذکــر نمونه هایــی از طنــز در ادبیــات عرفانــی چنیــن نتیجــه می گیرنــد 

ــز بــه  ــذا عرفــان و طن کــه عرفــان و طنــز هــردو بــر شــادمانگی روح و آمــوزش اســتوارند. ل

ــانی  ــب هم پوش ــته و موج ــر داش ــا یکدیگ ــق ب ــدی عمی ــی پیون ــاختاری و مفهوم ــاظ س لح

ــا  ــادمانی ب ــرح و ش ــه ف ــبت ب ــلمان نس ــای مس ــرد عرف ــن رویک ــوند. »تبیی ــر می ش یکدیگ

توجــه بــه آیــات و روایــات« عنــوان مقالــۀ علمــی دیگــری اســت کــه بــه قلــم میرباقری فــرد، 

ــر  ــی، منتش ــان پژوهی دین ــۀ انس ــور)1393( در دو فصلنام ــتجردی و  رضاپ ــحال دس خوش

شــده اســت. بــر اســاس آیــات و روایــات، فــرح بــه دو دســتۀ ممــدوح و مذمــوم تقســیم 

می شــود: فــرح پســندیده، کــه توجــه بــه منعــم و سپاســگزاری از او را در پــی دارد و 
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ــرور و  ــم و غ ــت از منع ــب غفل ــه موج ــهوانی ک ــای ش ــته از انگیزه ه ــوم، برخاس ــرح مذم ف

ــه  ــوا ب ــل محت ــا روش تحلی ــه ب ــش ک ــن پژوه ــای ای ــاس یافته ه ــر اس ــت. ب ــی اس گمراه

تبییــن رویکــرد عرفــا نســبت بــه فــرح و شــادی می پــردازد، فــرح بــه حــق تعالــی، بهتریــن 

مبنــا بــرای شــادمانی حقیقــی و پایــدار اســت. یافته هــای پژوهــش باقــری خلیلــی و عامــری 

)1389( بــا موضــوع »شــادی در غزلیــات شــمس تبریــزی، بــا تکیــه بــر عوامــل عرفانــی« کــه 

بــه شــیوۀ مــورد پژوهــی، غزلیــات شــمس تبریــزی را مــورد مطالعــه قــرار می دهــد، حاکــی 

از آن اســت کــه منظــور از شــادی در نــگاه مولــوی بلخــی، شــادی انفســی و درونــی اســت. 

ــل  ــن عوام ــرای وصــال، مهم تری ــی از خــود ب ــوع شــادی عشــق، معشــوق و رهای ــن ن در ای

ــد. عشــق، شــادی بخش زمــان و مــکان و عامــل کمــال و وصــال  ــه شــمار می رون شــادی ب

بــه معشــوق اســت. زندگــی در رهــا شــدن از خویــش، معنــا و وصــال بــه معشــوق می یابــد 

و  آنــگاه کــه بــه کمــال می رســد، معنــای شــادی فهــم می شــود. »نظریــۀ شــادی موالنــا در 

فیــه مــا فیــه« موضــوع پژوهــش دیگــری اســت کــه غالمــی)1397( بــا مطالعــۀ شــادی و 

راه هــای رســیدن بــه آن بــر مبنــای کتــاب فیــه مــا فیــه، همســو بــا روانشناســی مثبت گــرا 

بــه تبییــن آن پرداختــه اســت. نتایــج تحقیــق، مبیــن آن اســت کــه از نظــر موالنــا شــادی 

ــه  ــت ک ــی اس ــدی انعکاس ــته و فراین ــا وابس ــا پدیده ه ــی ب ــان در رویاروی ــاالت انس ــه ح ب

محصــول و نتیجــۀ شــاد کــردن دیگــران می باشــد. مقالــۀ »طنــز تعلیمــی بایزیــد و فضــای 

ــردازی  ــه لحــاظ شــیوۀ طنزپ ــد)1392(، ب ــدی مکون ــاوال« نوشــتۀ اســتوار نامقــی و عب کارن

ــی بایزیــد بســطامی را مــورد  ــات عرفان ــه صــورت موردپژوهــی، حکای ــی ب در ادبیــات عرفان

مطالعــه قــرار می دهــد و بــه تبییــن شــیوۀ حکایت پــردازی او بــر مبنــای فضــای کارناوالــی 

می پــردازد و بــا اســتفاده از ظرافت هــای زبانــی برخــی هنجارهــا را در قالــب طنــز مــورد نقــد 

ــد.  ــرار می ده ق

البتــه پژوهش هــای دیگــری هــم در موضــوع شــیوه های طنزپــردازی در ادبیــات عرفانــی 

ــون  ــندگان مت ــن نویس ــی بهره گرفت ــن چگونگ ــه تبیی ــه ب ــت ک ــده اس ــام ش ــی انج و تعلیم

ــز،  ــوزۀ طن ــری در ح ــردازی نظ ــوم پ ــرای مفه ــا ب ــد، ام ــز پرداخته ان ــی از طن ــات عرفان ادبی

ــد و  ــرار نگرفته ان ــورد اســتفاده و اســتناد ق ــی م ــار حکمــی و عرفان ــم موجــود در آث مفاهی

همیــن امــر، نکتــه ای اســت کــه موضــوع  و هــدف پژوهــش حاضــر را از دیگــر پژوهش هــا 

ــازد. ــز می س متمای
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روش تحقیق

ــی–  ــیوۀ قیاس ــا و ش ــردآوری داده ه ــه ای در گ ــنادی و کتابخان ــا روش اس ــش ب پژوه

ــات  ــز در ادبی ــا طن ــط ب ــری مرتب ــم نظ ــۀ مفاهی ــه مطالع ــتدالل، ب ــق اس ــتقرایی در منط اس

عرفانــی می پــردازد. روش اســنادی، تحلیــل اســنادی اســــت  کــه محتــوای آنهــا اطالعاتــی 

دربــارۀ پدیده هایــی کــه قصــد مطالعــه آنهــا را داریــم، می باشــد)بیلی، 1994(. روش 

ــد و  ــتفادۀ نظام من ــا اس ــد، ب ــالش می کن ــگر ت ــه پژوهش ــت ک ــی اس ــی کیف ــنادی، روش اس

منظــم از داده هــای اســنادی بــه کشــف، اســتخراج، طبقه بنــدی و ارزیابــی مطالــب مرتبــط 

بــا موضــوع پژوهــش خــود اقــدام نمایــد. در روش اســــنادی، اســتفادۀ پژوهشــگر از ســنخ 

ــگاه  ــدد جای ــای متع ــات و رویکرده ــن نظری ــدی بی ــاد طبقه بن ــوع و ایج ــی های متن شناس

ویــژه ای دارد)صادقــی فســایی و عرفــان منــش، 1394(. در ایــن پژوهــش جمــع آوری اســناد 

ــاب  ــم کت ــم و ده ــتم، نه ــای هش ــد از نمط ه ــورت هدفمن ــه ص ــع ب ــری از مناب و نمونه گی

اشــارات و تنبیهــات ابن ســینا، مثنوی هــای عطــار نیشــابوری، آثــار مولــوی بلخــی و دیــوان 

حافــظ شــیرازی بــا روش فیش بــرداری، طبقه بنــدی و کدگــذاری انجــام و مــورد پــردازش و 

تحلیــل قــرار گرفتــه اســت کــه پــس از ارزیابــی مجــدد و اشــباع مطالعاتــی، گــزارش آن در 

ــردد. ــه می گ ــه ارائ مقال

مبانی نظری 

عرفــان  منظــر  از  را،  طنــز  نظــری  پــردازی  مفهــوم  هــدف  حاضــر،  پژوهــش 

گونه شناســی  بــرای  ســبب  همیــن  بــه  و  اســت  داده  قــرار  نظــر  مــد  اســالمی 

طنــز فلســفۀ  بــاب  در  را  موریــل   جــان  دســته بندی  نظریــات،  طبقه بنــدی   و 

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــث، م ــری بح ــای نظ ــوان مبن ــه عن ــف، ب ــمندان مختل ــر اندیش  از منظ

می دهــد. موریــل)1392( ایــن نظریــات را در چنــد دســته تقســیم بنــدی می کنــد: 

1. تئوری برتری، طنز به مثابه ضد اجتماعی:

  بــر اســاس نظــر اندیشــمندانی ماننــد افالطــون، طنــز مســتلزم فقــدان خویشــتن داری 

ــه  ــوراس هشــدار می دهــد ک ــال پروتوگ ــوان مث ــه عن و نقــض قواعــد اجتماعــی اســت. ب

مبــاد بــه دام نیشــخند مهارناشــدنی بیفتــد. افالطــون جدی تریــن منتقــد باســتانی خنــده، 
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ــت. در  ــی اس ــتن داری عقل ــدۀ خویش ــل کنن ــه باط ــد ک ــه ای می دی ــه عاطف ــه مثاب آن را ب

انجیــل نیــز خنــده بــه عنــوان نشــانه ای از خصومــت معرفــی شــده اســت. هابــز هــم انتقــاد 

 افالطــون از خنــده را، نوعــی شــاد شــدن از ضعف هــای دیگــران می دانــد. راجــر اســکروتن

 از پیــروان مــدرن ایــن نظریــه اســت کــه خندیــدن بــه دیگــری را »تخریــب از راه توجــه« بــه 

یــک شــخص یــا چیــزی مرتبــط بــا او تفســیر می کند)موریــل، 1392: 88-80(.

2. تئوری ناسازگاری، طنز به منزلۀ نابخرد: 

بیتــی جیمــز  اســت.  خنــده  عامــل  ناســازگاری  حــس  تئــوری،  ایــن   در 

ــه را  ــن نظری ــر ای ــفۀ متأخ ــان و فالس ــی از روان شناس ــوپنهاور و برخ ــور، ش ــت، کیرکگ ، کان

ــارش  ــا انتظ ــه م ــت ک ــکلی اس ــه ش ــه ب ــی از رخ دادن حادث ــده  ناش ــد. خن ــرح کرده ان مط

ــر امــوری خــالف عــادت و انتظــار  ــه ایــن معنــی کــه مخاطــب خــود را در براب را نداریــم، ب

ــد،  ــازگاری باش ــه در آن ناس ــی ک ــر بیان ــد: »ه ــورد می گوی ــن م ــوپنهاور در ای ــد. ش می بین

خنــده آور اســت.«)Schopenhauer, 1978: 52( در تئــوری ناســازگاری، عامــل خنــده حســی 

ناســازگار اســت. ناســازگاری بــه معنــای بی ربــط بــودن و بی معنــی بــودن اســت و طبــق ایــن 

نظریــه، در طنــز، الگــوی ذهنــی معمــول و انتظــارات طبیعــی مــا بــه هــم می ریــزد. ارســطو 

ــه  ــه ایــن ناســازگاری اشــاره دارد و می گویــد کــه یــک راه ب ــه ای ب ــه گون ــه، ب در فــن خطاب

خنــده انداختــن شــنوندگان از ســوی ســخنران، ایــن اســت کــه انتظــاری را در آنهــا ایجــاد 

ــر  ــه تقری ــا ب ــود از لطیفه ه ــف خ ــت در توصی ــل: 111(. کان ــض نماید)موری ــد آن را نق و بع

ــذت می شــوند  ــه گاه باعــث ل ــده و لطیف ــد خن ــک شــده و می گوی موضــوع نابخــردی نزدی

ولــی خشــنودی نمی آورنــد؛ زیــرا نمی تــوان از موهــوم بــودن انتظــارات و گنــگ شــدن ادراک 

ــر ســالمت  ــۀ اث ــر پای ــوب و ب ــز، مطل ــن اغتشــاش منطقــی، طن ــه رغــم ای خشــنود شــد. ب

 .)Kant, 1978: 48(بخشــی اســت کــه بــر بــدن  مــا دارد

3. تئوری تسکین، طنز به مثابه امکان آرامش:

در ایــن تئــوری خنــده، حاصــل آزاد شــدن انــرژی عصبــِی پــس رانــده شــده  اســت. تمرکــز 

ایــن نظریــه، بــر ویژگی هــای فیزیکــی پدیــدۀ خنــده، بــه ویــژه در خصــوص ســامانۀ عصبــی 

ــد و  ــه خــود می گیرن ــرژی عصبــی ب اســت. به نظــر اسپنســر، عواطــف در بــدن مــا شــکل ان

ــه عواطــف نامناســب  ــوط ب ــی مــازادی می شــود کــه مرب ــرژی عصب ــۀ ان ــده باعــث تخلی خن
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اســت. ایــن انــرژی ابتــدا بــا عضالتــی تخلیــه می گــردد کــه آن احســاس معمــوالً تحریکشــان 

می کنــد، یعنــی آنهایــی کــه بــا ســخن گفتــن در ارتباطنــد. بــه تعبیــر جــان دیوئــی، خنــده 

نشــان دهنــدۀ پایــان یــک دورۀ تعلیــق یــا انتظــار اســت. فرویــد خنــده را بــه ناخــودآگاه 

پیونــد می زنــد)Spenser, 1911: 304(. بــه اعتقــاد فرویــد، توصیــف کارکــرد خنــده، تخلیــه  

ــه  ــد س ــد. فروی ــط می دان ــهوت مرتب ــونت و ش ــا خش ــز را، ب ــده و طن ــت. او خن ــرژی اس ان

ــر ســه  ــد و در ه ــف می کن ــاب خــود توصی ــک را در کت ــز و کمی ــی، طن ــت لطیفه گوی وضعی

حالــت، خنــده را انــرژی آزاد شــده ای می پنــدارد کــه بــرای انجــام فعالیت هــای روانشــناختی 

ــات، در  ــده احساس ــرکوب ش ــرژی س ــی ان ــرژی، در لطیفه گوی ــن ان ــت. ای ــم آمده اس فراه

کمیــک انــرژی فکــر کــردن و در طنــز انــرژی عواطــف اســت)موریل، 1392: 159-128(.

 دیدگاه ارسطو و آکویناس، طنز به مثابه آرامِش مفرح:

ــروی خــود  ــه آب ــوده، کــه ب ــر خــالف مــرد ل ــگاه ارســطو، مــرد درســتکار و شــریف ب از ن

و دیگــران فکــر نمی کنــد، خــود را بــه مســخرگی و هــزل نمی آالیــد، لودگــی نمی کنــد 

او بــا دیگــران ســبب  و ســخن زشــت و زننــده بــر زبــان نمــی آورد. شــوخی کــردن 

ــطو  ــی آورد. ارس ــد م ــران پدی ــی در دیگ ــدلی و ُخرم ــه خوش ــود؛ بلک ــا نمی ش ــش آن ه رنج

ــد. او  ــی می دان ــرویی و لودگ ــط  ترش ــد وس ــت را ح ــربی و نزاک ــوش مش ــوخ طبعی، خ ش

ــد  ــدی انتقــاد می کن ــه تن ــی نزاکتــی می رســانند، ب ــه گســتاخی و ب ــز را ب از کســانی کــه طن

ــا  ــر و پ ــی س ــی ب ــانند، لوده های ــی کش ــراط م ــه اف ــز را ب ــه طن ــانی ک ــی نویسد:»کس و م

ــده  ــزه باشــند و هدفشــان بیشــتر خن ــا م ــه هــر قیمــت ب ــی کوشــند ب ــا م هســتند. آن ه

ــد  ــه نمی توانن ــانی ک ــران. کس ــدن دیگ ــز از رنجان ــو و پرهی ــن نیک ــخن گفت ــا س ــت ت اس

ــد،  ــد می رنجن ــد و اگــر دیگــران چنیــن کنن ــارۀ خودشــان بگوین ــده آوری درب ــز خن هیــچ چی

ــع ــوخ طب ــد، ش ــوخی می کنن ــت ش ــا ظراف ــه ب ــانی را ک ــتند. کس ــرش رو هس ــو  و ت  بدخ

ــرم رفتــاری آنهــا در شــوخی اســت. چنیــن کارهایــی نمایشــگر   می نامنــد و ایــن نشــانگر ن

شــخصیت یــک انســان اســت و ماننــد تــن، شــخصیت و روان افــراد هــم براســاس آنچــه 

نشــان می دهنــد، داوری می شــود« )موریــل، 1392: 159 - 166(.

نظریۀ استفاده و رضامندی

رســانه و کارکــرد آن در زندگــی مخاطبــان امــروزی، یکــی دیگــر از ابعــاد پژوهــش حاضــر 

می باشــد؛ چــرا کــه ایــن پژوهــش طنــز رســانه ای را مــورد مطالعــه و بررســی قــرار می دهــد، 
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ــه  ــه موضــوع پرداخت ــز ب ــم ارتباطــات نی ــه لحــاظ نظــری از منظــر عل ــن الزم اســت ب بنابرای

شــود. 

یکــی از نظریــات حــوزۀ مخاطــب در ارتباطــات، نظریــۀ »اســتفاده و رضامنــدی« اســت؛ 

ــترین  ــه بیش ــت ک ــی اس ــی محتوای ــال در پ ــورت فع ــه ص ــب ب ــای آن، مخاط ــر مبن ــه ب ک

ــرای او فراهــم ســازد.  ــت را ب رضای

مــك كوايــل، بالملــر، و بــراوان از برنامه هــاى تلويزيونــى و راديويــى  انگلســتان، طرح واره 

زيــر را ارائــه كردنــد، كــه مهــم تريــن ابعــاد رضايــت از رســانه را دربرمی گيرنــد )مــک کوایــل، 

1380: 85(. بــر ایــن اســاس سرچشــمۀ رضايــت از رســانه مــوارد ذیــل می باشــد:

1.  سرگرمی:  فرار از روزمرگى يا مشكالت زندگى، تخليۀ عاطفى.

2.  روابط شخصى: همراهى و همنشينى، كاربردهاى اجتماعى.

3. هويت شخصى: معرفى خود، كشف حقيقت، تحكيم ارزش ها.

4. نظارت: نقش خبری و اطالع رسانی به عنوان نظارت بر محیط

در واژه نامــۀ رســانه و ارتباطــات آکســفورد در ذیــل واژه کارکــرد »فــرار یــا گریــز« بیــان 

شــده اســت و گریــز یکــی از کارکردهــای ســرگرمی در رســانه ها و یکــی از نیازهــای انســان 

بــرای تخلیــۀ عاطفــی و ایجــاد آرامــش اســت.

ــی  ــد، بعض ــان می ده ــالدی نش ــاه می ــۀ پنج ــل ده ــی اوای ــای تجرب ــی پژوهش ه برخ

برنامه هــای جــذاب رادیویــی بــا خندانــدن فرصتــی را بــرای تخلیــۀ عاطفــی مخاطبــان فراهــم 

ــا نیازهــای  ــوان یکــی از کارکردهــای رســانه ب ــه عن ــز، ب ــل: 83(. گری می آوردند)مــک کوائی

فــردی، اجتماعــی و روانشناســی بشــر بــه لحــاظ ارتباطاتــی تناســب دارد و بــه ســبب همیــن 

کارکــرد اســت کــه مخاطبــان بــه برنامه هــای ســرگرم کننــده و طنــز اقبــال دارنــد. بــه دیگــر 

ــه گریــز از  ــد، نیــاز انســان ب ــرای بشــر فراهــم می کن ســخن یکــی از نیازهایــی کــه رســانه ب

ــز و غفلــت  ــز موجــب گری لحظــه و تخلیــۀ عاطفــی اســت و برنامه هــای ســرگرم کننده و طن

ــده  ــرد و شــادی و خن ــی شــکل می گی ــی و روان ــۀ عاطف انســان از لحظــه می شــوند و تخلی

ــردد. ــب می گ ــان را موج انس

بــا عنایــت بــه دســته بندی نظریــات مرتبــط بــا خنــده بــه لحــاظ فلســفی، کــه بــه آن هــا  
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اشــاره شــد و نیــز نظریــۀ ارتباطاتــی »اســتفاده و رضامنــدی«، کــه بــر فعــال بــودن مخاطــب 

داللــت دارد؛ می تــوان مــدل نظــری پژوهــش حاضــر را هــم از منظــر فلســفی و هــم از منظــر 

ارتباطــی در نمــودار ذیــل ترســیم نمــود:

نمودار1: مدل نظری پژوهش

یافته های تحقیق

ایــن پژوهــش بــا رویکــردی نظــری موضــوع خنــده را مــورد مطالعــه قــرار داده اســت و 

بــه همیــن ســبب، بــرای تبییــن موضــوع از مفاهیــم نظــری موجــود در آثــار حکمــا و عرفــا 

ــرد. ــده بهــره می گی ــارۀ تبســم و خن درب

ــا در  ــود، ام ــناخته می ش ــان ش ــوف در جه ــوان فیلس ــا عن ــه ب ــینا، اگرچ ــم ابن س حکی

نمط هــای هشــتم و نهــم و دهــم کتــاب اشــارات و تنبیهــات بــه موضــوع عرفــان پرداختــه 

ــه لحــاظ کمــی کــم حجــم، یکــی از  ــاه و ب ــن دو نمــط کوت ــه لحــاظ نظــری در ای اســت و ب

گویاتریــن و موجزتریــن تعاریــف را دربــارۀ عرفــان اســالمی بیــان کــرده اســت و یکــی از منابع 

ــاب  ــات او در کت ــۀ ابتســام، آراء ابن ســینا، خاصــه نظری ــردازی نظری ــرای مفهــوم پ ــی ب اصل

اشــارات و تنبیهــات اســت.

ــارات  ــاب اش ــم از کت ــط نه ــارۀ نم ــارات، درب ــروف اش ــد مع ــارح و منتق ــر رازی ش فخ

ــه  ــت، چراک ــاب اس ــن کت ــب ای ــن مطال ــن و مهم تری ــا ارزش تری ــاب ب ــن ب ــد: »ای می گوی

ابــن ســینا در آن علــوم و معــارف صوفیــه را بــه نحــوی مرتــب نمــوده اســت کــه پیــش از 

او کســی چنیــن نکــرده و بعــد از او هــم کســی بــر او نیفــزوده است.«)ملکشــاهی، 1375: 

440( ابن ســینا پیــش از نمــط نهــم و در نمــط هشــتم بــه موضــوع شــادمانی و نیکبختــی 
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می پــردازد. 

لذت، شادمانی و سعادت

ابن ســینا معتقــد اســت کــه شــادمانی و ســعادت ماننــد ادراک دارای مراتــب چهارگانــه 

ــی  ــادمانی تعقل ــعادت و ش ــن آن س ــت و کامل تری ــی اس ــی و تعقل ــی، توهم ــی، تخیل حس

اســت. در نمــط هشــتم در تعریــف لــذت می نویســد: »ان اللــذه هــی ادراک و نیــل 

لوصــول مــا هــو عنــد المــدرک، کمــال و خیــر، مــن حیــث هــو کذالــک: لــذت در حقیقــت، 

دریافتــن و رســیدن بــه چیــزی اســت، از آن جهــت کــه پیــش دریافــت کننــدۀ کمــال و خیــر 

است)ملکشــاهی، 1375: 417(.«

ــدون ادراک  ــم و درد هــم ب ــد و ال ــدون ادراک تحقــق نمی یاب ــذت ب از نظــر ابن ســینا، ل

محقــق نمی شــوند. لــذت، دریافــت کمــال خیــری اســت کــه بــرای دریافــت کننــده حاصــل 

می شــود و هرچــه بــدان لــذت برنــد، آن چیــز وســیلۀ کمــال بــرای دریافــت کننــده 

است)ملکشــاهی: 424(. رجحــان، لــذت عقلــی بــر لــذت حیوانــی و حســی، از لحــاظ کمــی، 

ــای  ــی دریافت ه ــت، ول ــی اس ــوالت نامتناه ــل معق ــدد تفاصی ــه ع ــت ک ــت اس ــدان جه ب

ــر  ــتر و ادراکات آن کامل ت ــی بیش ــاالت عقل ــس کم ــت. پ ــی اس ــور و متناه ــی محص حس

ــه نظــر ابن ســینا  ــز شــدیدتر اســت. ب ــال آن اســت نی ــه دنب ــه ب ــی ک ــن لذت اســت، بنابرای

ــذت حســی رجحــان دارد: ــر ل ــی از ســه جهــت ب ــذت عقل ل

لذت حسی، تغییرپذیر و غیرثابت است

لذات عقلی، به متابعت از ادراکات خود به کنه معقوالت تعلق دارد.

ــی  ــدود و نامتناه ــی، نامح ــذات عقل ــی ل ــت؛ ول ــور اس ــدود و محص ــی، مح ــذت حس ل

ــاهی: 425(. ــت )ملکش اس

ــه  ــد و نفــوس را ب ــج می دان ــۀ رن ــا کمــال، مای ــل ب ابن ســینا ســپس نقصــان را در تقاب

چهــار دســتۀ  بَُلــه: خالــی از شــوق، جاحــد: تحصیــل ضــد کمــال، معــرض: اشــتغال بــه دیگر 

امــور غیــر از کمــال و مهمــل: تنبــل، تقســیم می کنــد و بــر آن اســت کــه عــارف متنــزه بــا 

پــاک شــدن از شــواغل و موانــع بــه لــذت بــزرگ دســت خواهــد یافــت )ملکشــاهی:429(. 

مراتب جواهر مجرد از جهت کمال
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ابن ســینا در ادامــه مراتــب جواهــر مجــرد از مــاده را، بــه جهــت کمــال بــه پنــج مرتبــه 

ــد: ــیم می کن تقس

»مرتبــه ذات واجــب الوجــود: اجــل مبتهــج بشــئ، هــواالول بذاتــه؛ النــه اشــد االشــیاء 

ــه  ــاج ب ــادمانی و ابته ــی ش ــق حقیق ــن عش ــن ادراک را دارد. بنابرای ــرا کامل تری ادراکا؛ زی

تصــور حضــور ذاتــی اســت کــه همــان ذات معشــوق اســت« )ملکشــاهی، 1375: 434(. 

بــه دیگــر ســخن، باالتریــن مرتبــۀ ابتهــاج در مرتبــه ای اســت، کــه کامل تریــن ادراک اســت. 

در ادبیــات عرفانــی می تــوان شــواهد دیگــری را بــر ایــن ســخن یافــت؛ بــه عنــوان نمونــه 

ــوی بلخــی، عشــق را علــت خنــده می دانــد:  مول

مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم 

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

بــه دیگــر ســخن، آنچــه گریــه را بــه خنــده بــدل می ســازد، عشــق اســت و عشــق بنابــر 

نظــر ابن ســینا، در تصــور حضــور ذاتــی ریشــه دارد. »هرچــه ادراک اتــّم و خیریــت مــدرک 

اشــّد باشــد، عشــق اشــد اســت و ادراک تــام نمی شــود، مگــر بــه وصــول تــام. پــس عشــق 

ــام است«)حســن زاده  ــاج ت ــام و ابته ــذت ت ــن ل ــام و ای ــا وصــول ت ــر ب ــام نمی شــود، مگ ت

آملــی، 1389: 195(.  

 عشق، کمال شادمانی است

ابن ســینا بیــن شــوق و عشــق تمایــز قائــل می شــود و بیــان می کنــد کــه شــوق تمــام 

نمــودن و کامــل کــردن ابتهــاج و شــادمانی است)ملکشــاهی: 436(. شــوق حرکــت اســت 

بــه تمــام کــردن ابتهــاج و شــادمانی بــه هنگامــی کــه صــورت از یــک جهــت ممثــل باشــد، 

ــه  ــد، چنانک ــل نباش ــر متمث ــت دیگ ــت. و از جه ــه اس ــل یافت ــال تمث ــوۀ خی ــه در ق چنانک

اتفــاق افتــد کــه در حــس متمثــل نباشــد تــا بــه ســبب شــوق تمثــل حســی بــرای یــک امــر 

حســی تمــام و کامــل گــردد. پــس مشــتاق بــه چیــزی رســیده اســت و بــه چیــزی نرســیده 

اســت. ولــی عشــق چیــز دیگــری اســت و واجــب نخســتین عاشــق ذات خــود و معشــوق 

ذات خــود اســت، خــواه دیگــری معشــوق او باشــد یــا نباشــد. بعــد از عشــق واجــب تعالــی 

ــی شــاد  ــه ذات حــق تعال ــی اســت کــه ب از جهــت کمــال، عشــق و شــادمانی جواهــر عقل

ــۀ  ــارم، مرتب ــۀ چه ــل انســانی. مرتب ــوس کام ــی و نف ــۀ فلک ــوس ناطق هســتند، ســپس نف
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ــم طبیعــت فــرو  ــۀ نفــوس بشــری اســت کــه در عال ــۀ پنجــم مرتب نفــوس متوســط و مرتب

ــی از آن ناممکــن است)ملکشــاهی: 435-6(.   ــه و جدای رفت

 خنده، حالتی از قوۀ عاملۀ نفس ناطقه

ــری(  ــوت عالمه)نظ ــه دو ق ــه را ب ــس ناطق ــای نف ــس، قوت ه ــالۀ نف ــینا در رس ابن س

ــتنباط  ــد و اس ــد آی ــک و ب ــالق نی ــه اخ ــل عامل ــد. »از عق ــیم می کن ــی( تقس و عامله)عمل

ــد،  ــد« )عمی ــات دریاب ــد و کلی ــی آی ــور عقل ــی و ص ــه را ادراک معان ــوت عالم ــت و ق صناع

ــه  ــدن ب ــت ب ــدأ حرک ــه را مب ــوۀ عامل ــیخ الرئیس ق ــفا، ش ــات ش 1383: 23(. در طبیعی

ــدن  ــدأ محــرك لب ــوة هــي مب ــة ق ــر می داند:»فالعامل ــه و تفک ــده از روی ــی برآم ــال جزئ افع

ــة  ــا اصطالحي ــى مقتضــى آراء تخصه ــة عل ــة الخاصــة بالروي ــل الجزئي ــى األفاعي اإلنســان إل

... فاعتبارهــا بحســب القيــاس إلــى القــوة الحيوانيــة التروعيــة هــو القبيــل الــذي تحــث 

منــه فيهــا هيئــات تخــص اإلنســان يتهيــأ الســرعة فعــل وانفعــال مثــل الخجــل والحيــاء 

ــدأ  ــی مب ــل عمل ــات،ج2:3(. عق ــینا، طبیعی ــن س ــبه ذلک«)اب ــا أش ــكاء وم ــك والب والضح

تحریک کننــدۀ بــدن انســان بــه افعــال جزئــی برآمــده از رویــه و تفکر اســت و در مقایســه 

ــده و گریه می شــود  ــا، خن ــی همچون خجالت، حی ــدوث حاالت ــث  ح ــی باع ــوه حیوان ــا ق ب

کــه مختــص انســان اســت. عقــل عملــی در اثــر فعــل و انفعالــی کــه بــه ســرعت در انســان 

ــن  ــد. بنابرای ــد کن ــان تولی ــاالت را در انس ــه ح ــن گون ــا ای ــود ت ــاده می ش ــد، آم رخ می ده

می تــوان از نظــرات ابن ســینا چنیــن اســتنباط کــرد کــه خنــده حالتــی از قــوۀ عقــل عملــی 

نفــس ناطقــۀ انســانی اســت.

عارِف بّسام

ــدان  ــم و خن ــات متبس ــارات و تنبیه ــم اش ــط نه ــیخ الرئیس در نم ــوی ش ــر س  از دیگ

بــودن را از خصوصیــات عــارف بــر می شــمارد:

»العــارف هــّش ، بــّش ، بّســام ، یبّجــل الصغیــر مــن تواضعــه مثــل مــا یبّجــل الکبیــر ، 

وینبســط مــن الخامــل مثــل مــا ینبســط مــن النبیــه ، وکیــف ال یهــّش وهــو فرحــان بالحــّق 

ــیة ،  ــده سواس ــع عن ــّوی والجمی ــف ال یس ــّق ، وکی ــه الح ــری فی ــه ی ــی ء ، فإّن ــکّل ش ، وب

أهــل الرحمــة قــد شــغلوا بالباطــل« : عــارف گشــاده رو و خــوش برخــورد و خنــدان اســت. 

ــرم می شــمارد. از  ــودکان و خردســاالن را همچــون بزرگســاالن محت ــی ک در تواضــع و فروتن

ــاده رو  ــه گش ــد. چگون ــتقبال می کن ــی اس ــاده روی ــا گش ــهور ب ــون آدم مش ــام، همچ گمن
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نباشــد، در حالتــی کــه او بــه حــق مســرور و شــاد اســت و در هــر چیــزی خــدا را می بینــد؟ 

و چگونــه برابــر ندانــد در حالتــی کــه همــگان در نــزد او شــبیه اهــل رحمتنــد کــه بــه باطــل 

ــاهی، 1375: 445( ــد؟ )ملکش ــتغال ورزیده ان اش

انســان عــارف هشــیار، بشــاش و خنــدان اســت. بّســام بــه معنــای بســیار تبســم کننــده 

و خنــدان، مفهــوم کلیــدی ایــن پژوهــش اســت کــه نگارنــده بــر مبنــای آن، مفهــوم ابتســام 

را بــه معنــای خندانــدن بــرای طراحــی نظــری طنــز، بــر مبنــای اندیشــه های بومــی انتخــاب 

کــرده اســت.

نمودار2: مفهوم ابتسام از منظر ابن سینا 

 ابتســام در ایــن معنــا کــه برخاســته از آگاهــی و ادراک اســت، در کالم دیگــر متفکــران 

ایرانــی نیــز آمــده اســت. مولــوی بلخــی از ایــن نــوع خنــده بــا عنــوان »شــکل دگــر خندیدن« 

یــاد می کنــد، کــه مبتنــی بــر معرفــت و آگاهــی اســت.

جنتی کرد جهان را ز شکر خندیدن

آنک آموخت مرا همچو شرر خندیدن

گرچه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم

عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن
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به صدف مانم خندم چو  مرا در شکنند

کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن

  )مولوی، دیوان شمس تبریزی: غزل 1989(

ــت از نفــس او و  چــون ابتهــاج برخاســته از ادراک حقیقــت اســت، تبســم عــارف حال

نشــانۀ آن اســت کــه بــه ادراک حقیقــت نائــل شــده اســت. شــکل دگــر خندیــدن، مرتبــه ای 

اســت کــه برخاســته از عشــق اســت و همانگونــه کــه پیش تــر بــه آن اشــاره گردیــد، عشــق 

نیــز حاصــل معرفــت اســت؛ پــس خنــدۀ عــارف ناشــی از ادراک واقعیــت و حصــول آگاهــی 

اســت. ایــن نــوع از خندیــدن بــه ماننــد صــدف اســت کــه چــون آن را بشــکنند و بــاز کننــد، 

ــه همــان  ــد، ک ــرون آمــدن مرواری ــی بی ــردن صــدف یعن ــاز ک ــد. شکســتن و ب ــده می زن خن

ــوع از  ــن ن ــد و ای ــر را خامــی می دان ــح و ظف ــدن حاصــل از فت ــوی خندی ادراک اســت. مول

خنــده متفــاوت از خنــدۀ روزمــره و کار خامــان اســت. ایــن معنــا را خواجــه شــمس الدیــن 

حافــظ شــیرازی نیــز در بیــت ذیــل بیــان نموده انــد:

دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست 

و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد

عــارف خــرم و خنــدان اســت، چــون بــه درک حقیقــت دســت یافتــه و جلــوات گوناگــون 

ــه  ــن تماشاســت ک ــه تماشــا نشســته اســت. تماشــا شــهود و معرفــت اســت و همی را ب

ــه مراتــب و  ــه کن ــم ب ــه ایــن معرفــت و عل انبســاط خاطــر عــارف را موجــب می گــردد. البت

معانــی، بــرای انســان هشــیار در زندگــی اجتماعــی نیــز، تبســم و خنــده را برمی انگیــزد.

زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت

صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی

حافــظ در بیــت فــوق طنــزی ظریــف را بــه کار می گیــرد. احــوال روزگار خــراب و پریشــان 

اســت، امــا انســان زیــرک، ایــن حــال را بــا خنــده بیــان می کنــد. بــی گمــان روزگار پریشــان 

خنــده نــدارد، امــا خنــدۀ او برخاســته از ادراک و آگاهــی او نســبت بــه همــان وضعیــت اســت 

و نــه ناشــی از غفلــت و ســرگرمی. از نظــر ســعدی غــم و شــادی بــرای عــارف تفاوتــی نــدارد، 

زیــرا غــم و شــادی هــر دو از ســوی خداونــد اســت، لــذا بایــد بــه غــم او هــم شــاد بــود.



19

دوره 16
 پیاپی 41
 بهار 1401

مفهوم پردازی نظری ابتسام در ادبیات عرفانی برای طراحی طنز رسانه ای

غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد

ساقیا باده بده شادی آن کاین غم از اوست

ــته  ــن داش ــی خونی ــر دل ــی اگ ــاند حت ــارف می نش ــب ع ــر ل ــم را ب ــه تبس ــن آنچ بنابرای

ــت.  ــه غفل ــت و ن ــی اس ــظ، آگاه ــر حاف ــه تعبی ــد، ب باش

                    با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام 

طنز تعلیمی

ــدف  ــه ه ــت ك ــی اس ــواع ادب ــن ان ــن و قدیمی تری ــی از مهم تری ــی، یك ــات تعلیم ادبی

ــوع آن  ــه موض ــود ك ــه می ش ــاری گفت ــه آث ــام ب ــای ع ــت و در معن ــوزش اس ــی آن آم اصل

مســائل اخالقــی، عرفانــی، مذهبــی، اجتماعــی، پنــد و انــدرز، حكمــت و ... اســت. در ادب 

ــنده  ــدف نویس ــد و ه ــه قص ــد ک ــه کار می برن ــی ب ــالح را زمان ــن اصط ــوالً ای ــی معم فارس

ــات تعلیمــی دانشــی اســت  ــف، ادبی ــن تعری ــن  رو در رایج تری ــم باشــد. از ای آشــکارا تعلی

ــا،  ــی می پردازد)شمیس ــکل ادب ــه ش ــی ب ــفی و ادب ــی، فلس ــائل اخالق ــریح مس ــه تش ــه ب ک

.)27  :1383

ــیم و  ــتای تعلـ ــه در راس ــاری ک ــر از آث ــه  غی ــت و ب ــترده اس ــی گس ــۀ ادب تعلیم عرص

بـــه خـــاطر ســپردن علــوم مختلــف ماننــد صــرف و نحــو، طــب، ریاضیــات و ... ســروده و 

نوشـــته می شــد، بســیاری از آثــار ادبــی نیــز موضــع یــا اندیشــه ای را بــه مخاطـــب انتقـــال 

ــت  ــی دس ــی و تربیت ــه های اخالق ــدگاه و اندیش ــه دی ــق آن ب ــب از طری ــی داد و مخاطـ م

.)67  :1395 می یافت)یلمه هــا، 

ــه همیــن  ــد و ب ــه نوعــی کارکــرد تعلیمــی دارن ــی ب ــات عرفان طنزهــای موجــود در ادبی

ســبب می تــوان در متــون ادبیــات عرفانــی بــه لحــاظ کارکــردی مفهــوم ابتســام و کاربــرد آن 

را در طنــز، تحلیــل و دســته بندی کــرد. بــه دیگــر ســخن مفهــوم ابتســام نــه فقــط در حــوزه 

نظــر و در متــون حکمــی، بلکــه در حــوزۀ عمــل و در متــون ادبیــات عرفانــی قابــل تشــخیص 

ــت.  ــدی اس و طبقه بن

 ایجاد یقظه 

     یکــی از ویژگی هــای عرفــان اســالمی بعــد اجتماعــی آن اســت، کــه عــالوه بــر 
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اینكــه عرفــا یــك طبقــۀ فرهنگــی هســتند و علمــی بــه نــام »عرفــان« را بــه وجــود آوردنــد 

ــك  ــد، ی ــف نمودن ــد و كتــب مهمــی تألی ــور كردن ــا ظه ــان آنه ــی در می و دانشــمندان بزرگ

ــه  ــوص ب ــی مخص ــا مختصات ــد ب ــود آوردن ــه وج ــالم ب ــان اس ــز در جه ــی نی ــۀ اجتماع فرق

خود)مطهــری، 1377: 17(.

ــای  ــره برج ــای تذک ــه در کتاب ه ــه ک ــال متصوف ــرح ح ــز در ش ــی و نی ــات عرفان در ادبی

مانــده و بــه دســت مــا رســیده اســت، می تــوان  کاربــرد عملــی مفهــوم نظــری ابتســام را 

مشــاهده کــرد.

 طنــز، بــا رویکــرد تعلیمــی و بــا هــدف خــارج کــردن مخاطــب یــا طــرف گفتگــو از حالــت 

غفلــت کاربــرد یافتــه و بــه نوعــی یقظــه را در ذهــن مخاطــب موجــب می شــود. خواجــه 

عبــداهلل انصــاری در کتــاب منــازل الســائرین، اولیــن منــزل از منــازل ســلوک را منــزل یقظــه 

می نامــد؛ کــه در ایــن منــزل ســالک بایــد از خــواب غفلــت بیــدار شــود. بیــداری در شــناخت 

نعمــت و کوتاهــی و تقصیــر خــود و تــالش بــرای کســب معرفــت و عبــرت گرفتــن از بالیــا، 

از جملــه مراتــب ایــن منــزل است)شــیخ االســالمی، 1382: 8(.

ــه و تعلیــم  ــا هــدف تنب ــب قصــه و حکایــت ب ــی بهــره گرفتــن از قال  در ادبیــات عرفان

ــاهده  ــی مش ــر عرفان ــم و نث ــای نظ ــوان در کتاب ه ــیوه را می ت ــن ش ــیار رواج دارد و ای بس

ــه در  ــرد ک ــخص ک ــی را مش ــز تعلیم ــی طن ــوان نوع ــا، می ت ــن حکایت ه ــان ای ــرد. در می ک

ــوان  ــه عن ــد. ب ــد می آورن ــب پدی ــرای مخاط ــه را ب ــۀ یقظ ــود، لحظ ــت طنزآل ــب حکای قال

ــوان  ــا عن ــم کــه از آنهــا ب ــه شــخصیت هایی برمی خوری ــات ب ــه در برخــی از ایــن حکای نمون

ــا  ــی ب ــرده می شــود و حســن واعــظ نیشــابوری در قــرن چهــارم کتاب ــام ب عقالء المجانیــن ن

ــام تألیــف کــرده اســت. ایــن افــراد کــه بــه ظاهــر، رفتــاری دیوانــه وار داشــتند،  همیــن ن

ــوادی، 1366:  ــل می کردند)پورج ــه عم ــه و عاقالن ــار، حکیمان ــار و رفت ــن و در گفت ــه باط ب

8(. حکایــت ذیــل در مصیبت نامــۀ عطــار نیشــابوری دربــارۀ بهلــول نمونــه ای از آن اســت:

 رفت یک روزی مگر بهلول مست/ در بر هارون و بر تختش نشست

 خیل او چندان زدندش چوب و سنگ/ کز تن او خون روان شد بی درنگ

 چون بخورد آن  چوب  بگشاد او زفان/ گفت هارون را که ای شاه جهان

 یک زمان کاین جایگه بنشسته ام/  از قفا خوردن ببین چون خسته ام
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 تو که اینجا کرده عمری نشست/ بس که یک یک بند خواهندت شکست

 یک نفس را من بخوردم آن خویش/ وای بر تو آنچه خواهی داشت پیش

 )مصیبت نامه، 1386: 117(

در واقــع هــدف از ایــن  نــوع طنــز، بیــدار ســاختن، تنبــه و تذکــر در مســائل اخالقــی 

اســت. البتــه در ایــن دســته از حکایــات عــالوه بــر مســائل اخالقــی، مســائل اجتماعــی نیــز 

مطــرح می گــردد. حکایــت ذیــل از مثنــوی معنــوی نمونــه ای از آن اســت:

 کودکی در پیش تابوت پدر / زار می نالید و برمی کوفت سر

 کای پدر آخر کجاات می برند/ تا تو را در زیر خاکی بفشرند

 می برندت خانه تنگ و زحیر/ نی درو قالی و نی در وی حصیر

 نی چراغی در شب و نه روز نان/ نی درو بوی طعام و نه نشان

 نی در معمور نی در بام راه/ نی یکی همسایه کو باشد پناه

 جسم تو که بوسه گاه خلق بود/ چون رود در خانة کور و کبود

 خانة بی زینهار و جای تنگ/ که درو نه روی می ماند نه رنگ

 زین نسق اوصاف خانه می شمرد/ وز دو دیده اشک خونین می فشرد

 گفت جوحی با پدر ای ارجمند/ و اهلل این را خانة ما می برند

 گفت جوحی را پدر ابله مشو/ گفت ای بابا نشانی ها شنو

 این نشانی ها که گفت او یک به یک/ خانۀ ما راست بی تردید و شک

نی حصیر و نه چراغ و نه طعام/ نه درش معمور و نه صحن و نه بام    

)مثنوی معنوی، دفتر دوم(

ــا  ــه زندگی هــا کــه ب ــاب آ ن گون ــز نیشــداری را در ب حکایــت فــوق از مثنــوی هرچنــد طن

ــی از  ــر واقع بین ــی ب ــب و مبن ــری جال ــاری تصوی ــت، ب ــن اس ــدارد، متضم ــی ن ــرگ تفاوت م

ــوب، 1374: 344(. ــه می کند)زرین ک ــر عرض ــۀ عص ــروم جامع ــات مح ــی طبق زندگ

 برخــی از محققــان ایــن ویژگــی ادبیــات عرفانــی را بــا مفهــوم »کارناوال ســازی باختیــن« 

ــه ای و  ــمی و کلیش ــی رس ــان از زندگ ــز انس ــای گری ــه معن ــاوال ب ــت می دهند)کارن مطابق

ــا  ــه ب ــا مقابل ــی در اروپ ــن ویژگــی زندگــی کارناوال ــدری( مهم تری ــه زندگــی قلن روی آوردن ب
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فرهنگ هــای جــدی فئودالــی و کلیســایی اســت. باختیــن بــر ایــن عقیــده اســت کــه زندگــی 

کارناوالــی احســاس تقــدس و واهمــه از مســائل و تکریــم و تواضــع نســبت بــه آنهــا را در 

هــم می کوبد)باختیــن،1377: 153(. نمونه هایــی از ایــن دســت در حکایــات قلندریــه 

ــود.  ــده می ش ــیار دی بس

ــی  ــوان نوع ــی، می ت ــات عرفان ــون ادبی ــی در مت ــز تعلیم ــوع از طن ــن ن ــر ای ــالوه ب ع

»طنــز خفــی« را مالحظــه کــرد کــه در ادبیــات داســتانی اجتماعی–سیاســی ریشــۀ عمیــق 

ــزی  ــح، از طن ــان صری ــای بی ــه ج ــه ب ــت ک ــور آن اس ــی، 1377: 238( و منظ دارد)ابراهیم

ــب و  ــاظ قال ــه لح ــم ب ــی ه ــات عرفان ــود در ادبی ــز موج ــود. طن ــه می ش ــره گرفت ــان به پنه

هــم بــه لحــاظ موضــوع متنــوع اســت و از طنــز بــرای تنبــه و نقــد مســائل اجتماعــی بهــره 

می گیــرد. بــه عنــوان مثــال حافــظ در برخــی از ابیــات  صوفــی، زهــد فروشــی، ریــا و تزویــر 

ــرد: ــز می گی ــه طن ــی را ب ــائل سیاس و گاه مس

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب

چون نيك بنگری همـه تزويـر مـی كننـد

صوفی شهر بين كه چون لقمۀ شبهه می خورد

 پاردمش دراز باد آن حيوان خوش علـف

       بـاده نوشـی كـه درو روی و ريـايی نبـود

 بهتر از زهد فروشی كه درو روی و رياسـت

ــر آن شــادی و شــیرینی می افزایــد،  حافــظ انتقــاد را از تلخــی و تعصــب می پیرایــد و ب

یعنــی بــه کیمیــای طنــز دســت می یابــد و تأثیــر جاودانــه و مانــدگار انتقــاد او بــه خاطــر 

زیبایــی و ظرافــت طنــز آن است)خرمشــاهی، 1373: 152(. 

نتیجه گیری

بــا عنایــت بــه مباحــث مطــرح شــده در ایــن گفتــار بــر اســاس منابــع حکمــی و عرفانــی، به ویــژه 

نمط هــای هشــتم، نهــم و دهــم کتــاب اشــارات و تنبیهــات و نیــز تحلیــل طنزهــای موجــود در منابــع 

مختلــف ادبیــات عرفانــی می تــوان بــه لحــاظ نظــری، ابتســام را این گونــه مفهــوم پــردازی کــرد:
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ابتســام بــه لحــاظ عرفــان نظــری، حالــت بهجــت نفــس انســانی اســت کــه بــه ســبب 

ادراک حقیقــت بــرای او حاصــل می شــود و عــارف بــدان جهــت بّســام اســت کــه در حــال 

ادراک حقیقــت اســت. از آنجــا کــه عرفــان اســالمی دارای جنبــۀ عملــی اســت و متصوفــه 

ــی دارد و آن  ــردی اجتماع ــام کارک ــوم ابتس ــدند، مفه ــوب می ش ــی محس ــه ای اجتماع طبق

ــه انســان دســت  ــف ب ــگام یقظــه در موضوعــات مختل ــه هن ــه ب ــی ک ــارت اســت بهجت عب

ــت. ــه از غفل ــت برخاســته از آگاهــی اســت و ن ــن حال می دهــد و ای

ابتســام بــه لحــاظ مفهومــی، بازطراحــی و بازتنظیــم مفاهیــم و ادبیــات بومــی تحقیــق 

بــر مبنــای ادبیــات عرفانــی و حکمــی اســت، کــه بــه شــکل دگــری از خندیــدن نظــر دارد و 

تبییــن آن می توانــد مبنایــی نظــری بــرای تحقیقــات هنــری دربــارۀ طنــز باشــد. 

نمودار3: طرح ابتسام بر مبنای وجوه نظری و عملی

آنچــه در نظریــات مختلــف علــم ارتباطــات ماننــد نظریــۀ »اســتفاده و رضامنــدی« از آن 

بــا عنــوان ســرگرمی و نشــاط بــرای رســانه نــام بــرده می شــود، کارکــردی اســت کــه نتیجــۀ 

آن بــه غفلــت انســان یــا گریــز انســان از گرفتــاری روزمــره می انجامــد.  مــک کوایــل، بالملــر 

و وبــراون یکــی از سرچشــمه های مفهــوم رضايــت از رســانه را ســرگرمی بــه معنــای فــرار از 

روزمرگــی یــا مشــکالت زندگــی و تخلیــۀ عاطفــی می دانند)مــک کوایــل، 1380: 85(. ایــن 

غفلــت بــه معنــای »فراموشــی از لحظــه« اســت و از ایــن منظــر درســت در نقطــۀ مقابــل 
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نظریــۀ ابتســام عرفانــی اســت کــه شــادی آن حاصــل »آگاهــی بــه لحظــه« اســت. از ایــن رو 

بایــد گفــت طنــزی می توانــد بــر مبنــای نظــری ابتســام در عرفــان طراحــی شــود کــه بتوانــد 

از رهگــذر آگاهــِی مخاطــب، خنــده را بــر لبــان او بنشــاند. چنیــن خنــده ای در درون خــود 

تعلیــم، آمــوزش و آگاهــی را بــه دنبــال دارد. 

نمونه هــای ایــن نــوع طنــز در ادبیــات عرفانــی بســیار وجــود دارد، زیــرا ادبیــات عرفانــی، 

ادبیاتــی تعلیمــی اســت و رویکــرد  آنهــا بــه طنــز آمــوزش و یــادآوری و انتبــاه اســت، بــه 

گونــه ای کــه مخاطــب عــالوه بــر تبســم، نکتــه ای را دریابــد. 

پیشنهاد

طنــز رســانه ای بــر مبنــای نظریــۀ ابتســام کــه از مباحــث حکمــا و عرفــا برداشــت 

می شــود، طنــزی اســت تعلیمــی کــه در طراحــی آن،  آگاهــی بخشــی، تنبــه و تذکــر مدنظــر 

ــدان  ــانه ب ــه رس ــت ک ــی اس ــه وضعیت ــبت ب ــب نس ــی مخاط ــِل آگاه ــد، حاص ــت. لبخن اس

ــز رســانه ای، صــرف خندانــدن و خندیــدن  پرداختــه اســت. بنابرایــن تعریــف، هــدف از طن

ــز شــکِل دگــر  ــان و هــزل و لودگــی نیســت؛ بلکــه طن ــرای گــذران اوقــات فراغــت مخاطب ب

خندیــدن اســت و طراحــی طنزهــای رســانه ای در رســانۀ ملــی کــه دانشــگاه عمومــی کشــور 

ــد. ــر بینجام ــم و تذک ــه تعلی ــد ب ــردد، بای ــوب می گ محس
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