
Social Capital Management  http://jscm.ut.ac.ir 

Vol. 8, No. 2, Summer 2021  Print ISSN: 2423-6071 

Manuscript Type: Research  Article Online ISSN: 2423-608X 

DOI: 10.22059/jscm.2021.317627.2114 
The Function of Satire as Social Capital With an Emphasis 

on Mystical Satire 

Mohammad Reza Rajabi1 

Assistant Professor, Department of Religions and Mysticism, Faculty of Theology, University of Tehran; College 

of Farabi, Qom, Iran 

(Received: December 21, 2020; Accepted: March 7, 2021) 

Abstract 
Undoubtedly, one of the important aspects of sustainable development in society is the use of 

the concept of capital in general and social capital in particular. Although the term “capital” is 

used primarily in the realm of economics, it has been increasingly accepted in the social 

sphere in the past two decades such that today it is recognized as one of the important 

components in development. On the other hand, the discovery, use, and dissemination of 

popular culture, with the aim of strengthening the collective and historical identities viewed as 

social capital and achieving sustainable development in the social realm of the country, is one 

of the missions and duties of cultural figures in society. In the meantime, Satire has a special 

place as a significant custom within the popular culture due to its reliance on the cultural 

subconscious of the people and the reproduction of moral values in accordance with the 

religious and national traditions. This paper has adopted a descriptive-analytical approach and 

library and document analysis methods to define and explain the status of social capital and to 

tackle the common definitions in the quip domain, its types, and mystical satire as a 

prestigious type of satire. Based on the characteristics of this satire type, an attempt has been 

made to emphasize the importance of its social functions as a part of the mystical spiritual 

heritage, its importance, its theoretical dimensions, and its systematic relationship with social 

capital. When facing individual and social abnormalities, the mystical satire (as a type of 

social capital) is a legacy that has tried to correct, improve, and develop culture and enhance 

social and religious values of the societies during the history. The ultimate goal of this article 

is to keep open the way of the critical reflection on the relationship between these two 

concepts (satire and social capital) in order to reform and develop culture and promote the 

social and religious values of society. 
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 یبر طنز عرفانتأکید با  سرمایة اجتماعیمثابة به  طنزکارکرد 

 محمدرضا رجبی

 ، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایرانالهیاتاستادیار، دانشکدة 

 (01/01/0911تاریخ پذیرش: ـ  10/01/0911 )تاریخ دریافت:

 چکیده
ایهسرمواژةهرچند.است،همدروجهاجتماعیآنآن،پایداردرجامعهاستفادهازمفهومسرمایهتوسعةهایمهمشکیکیازجنبهبی

اساس قرارگرفتهاستوموردپذیرشفزایندهطوربهنیزگذشتهدرقلمرواجتماعیدهةازحدوددو،رودمیدرقلمرواقتصادیبهکاراً
هدفتقویتبافرهنگعامهاشاعةبرداریوبهرهوکشف،دیگرسویاز.شودشناختهمییافتگیمتوسعهمههایمؤلفهیکیازاکنون
هاوپایداردرقلمرواجتماعیکشوریکیازرسالتتوسعةودستیابیبهسرمایةاجتماعیمثابةهویتجمعیوتاریخیبههایشناسه

میربهدلیلتکیهبرض،یکیازمصادیقپراهمیتدرفرهنگعامهمثابةهطنزب،دراینمیانجامعهاست.دروظایفاصحابفرهنگ
دراینویژهبرخورداراست.یازجایگاه،هایدینیوملیکشورهایاخالقیمتناسبباسنتیدارزشتولناخودآگاهفرهنگیمردموباز

تعاریفبهسرمایةاجتماعیجایگاهتبیینتعریفوایواسنادیازطریقوباروشکتابخانهتحلیلیـتوصیفیبهنحوجستارتالششد
شدتالش،نزاینطهایباتکیهبرویژگی.اهتمامشود،ازطنزفاخرنوعیمنزلةبه،یطنزعرفاننیزواقسامآنومطایبهحوزةمرسوم
مندآنبامابعادنظریوارتباطنظاواهمیتربارائهوایازمیراثمعنویعارفانپارهمثابةهباندازیازکارکردهایاجتماعیآنچشم

هایفردیودربرخوردباناهنجاریدرطولتاریخ،میراثیاستکهرمایةاجتماعیسمثابةبه،طنزعرفانی.شودکیدأتسرمایةاجتماعی
هدفنهاییایننوشتاربازنگاههایمدنیودینیجوامعبرآمدهاست.ارزشارتقایفرهنگیوتوسعةوتعالیواجتماعیدرمقاماصالح

هایارزشارتقایفرهنگیووتوسعةبهمنظوراصالح،(ةاجتماعیسرمایایندومفهوم)طنزوارتباطةملسنجشگرانتأداشتنباب
.بود،ودینیجامعهمدنی

 واژگانکلید
.،مطایبه،طنز،طنزعرفانیسرمایةاجتماعی
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 مقدمه

های  یکی از بنیان ةدهند علوم اجتماعی و تشکیلکلیدی یکی از مفاهیم مثابة به « سرمایة اجتماعی»

میان اندیشمندان علوم  ،حاکمیت قانوننار عناصری همچون عقالنیت و در ک ،فرهنگی جوامع نوین

 سرمایة اجتماعی .(461: 4831 بخش تاج) به خود اختصاص داده است را ویژه یاجتماعی جایگاه

جوامع انسانی وجود دارد و برای شکوفا شدن همة که به صورت بالقوه در  استشکلی از سرمایه 

ـ  تحقق شرایط فرهنگی گرگونی برخی عوامل ودو  ریزی نامهبربه  فقط و به فعلیت درآمدن

 .زمند استانی تاریخی

آن کدام است سازندة های  مؤلفهو دی است ابعادارای چه و  چیست سرمایة اجتماعیاینکه 

سرمایة جدید  اًنسبت مفهومارتباط  بررسیگام بعد  درو  سازد میبرخستین این پژوهش را پرسش ن

سرمایة تحقق  و فرهنگحوزة در  کارآمد بسیار های  مؤلفهیکی از مثابة ه ب ،نزطمقولة با  اجتماعی

میراث منزلة به « عرفانی نزط»به  ،طور خاصه ب آخرین گام،در  .مورد توجه خواهد بود ،اجتماعی

در نگاه  سرمایة اجتماعیتولید بازبدیل آن در  و نقش بیجامعة ایران  عرفانیـ  فرهنگیبزرگ 

 .شود میاهتمام  رهنگ کالن جامعهفبه مدیریتی 

 روش تحقیق

و از نوع  انجام گرفت تحلیلیـ  روش توصیفیپژوهشی و به ـ  علمی قالب درحاضر مقالة 

 ای و اسنادی کتابخانه روش باموضوع پیشینة گردآوری اطالعات و  .استهای کاربردی  پژوهش

حوزة نظران در  قیقات صاحببا استناد به تعدادی از مطالعات و تح تالش شدو  گرفت صورت

 .شود رسیبر سرمایة اجتماعیدر تبیین و تثبیت ی طنز عرفاننیز  ثیر و نقش طنز وأت سرمایة اجتماعی

 شناسی اصطالحاتمعنا

 سرمایة اجتماعیمفهوم 

موضوعاتی است  و ازندارد عمر چندانی  ،4شناسی   حداقل از منظر اصطالح ،سرمایة اجتماعیمفهوم 

از . است شدهمطالعات اجتماعی حوزة ر های پردامنه د اخیر کانون مطالعات و بحث دهة که در دو

                                                                                                                                                    
1. terminology 
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بلکه میان  ،شناسی جدید را نه میان اندیشمندان کالسیک جامعه تعریف این اصطالح نسبتاً ،رو این

سرمایة تعاریف پرتعداد و متنوع از جو کرد. و جستباید پژوهشگران علوم اجتماعی معاصر 

های  دیدگاهدربردارندة  ،خود ،اند ارائه داده شناسان و عالمان علوم اجتماعی  امعهجکه  ،اجتماعی

به قصد  نه صرفاً این اصطالح اریفتع غالباً ن پدیده است. البتهماهیت و جوهر ایدربارة متفاوت 

احیای ظور تحقق یا بحث به منزمینة هایی بوده است برای هموار کردن  کوشش کهبل تعریف،

 ... اجتماعی و ـ گاه نهفته و پنهان فرهنگی و ی موجودها سرمایه

ی های این حوزه به تعاریف چهار تن از شخصیتپژوهشگران از میان  این نوشتاردر  ،رواز این 

به  وشد توجه  اند ترین آرا را در این باب ارائه کرده مهمطراحان اصلی این مفهوم بوده و که 

 شد.دنبال پژوهش اهداف گزینش و  کی از این تعاریفیتناسب این نوشتار 

 نظران از منظر صاحب سرمایة اجتماعیتعریف 

گفته  بارهاین  در ،گذاران این مفهوم یکی از بنیان امریکایی، در مقامشناس  جامعه، جیمز کلمن

از خصلت  ها آنهمة است که  یهای متکثر بلکه ذات ،نه یک جوهر واحد سرمایة اجتماعی»است: 

سرمایة  .های کنشگران در داخل ساختارها برخوردارند کنندگی کنش عی و تسهیلساختمندی اجتما

که در فقدان آن  ،یابی به اهداف معینی را د است و دستهای دیگر سرمایه مولّ مانند شکل اجتماعی

 فیزیکی و انسانی کامالًسرمایة مانند  سرمایة اجتماعیسازد.  پذیر می یافتنی نیست، امکان دست

سرمایة پذیر است. برخی از اشکال خاص  ها تغییر اما نسبت به برخی فعالیت؛ ذیر نیستپ تغییر

فایده  های دیگر بی اما ممکن است برای کنش ؛های معینی ارزشمند است در تسهیل کنش اجتماعی

در  سرمایة اجتماعیانسانی در افراد و برخالف سرمایة برخالف  سرمایة اجتماعییا مضر باشد. 

هم و روابط  یکی و تولیدی ظهور ندارد، بلکه به طور ذاتی در ساختار روابط کنشگران باابزار فیز

 (.,1990Coleman: 302)« ها متجلی است. بین آن

از مفهوم  1عملنظریة طرح در کتاب  4711در سال که  ،4بوردیوپیر  ،شناس فرانسوی جامعه

این مفهوم را چنین  ،مجزا خواند ها مایهاز سایر سرآن را  استفاده کرد و بعدها سرمایة اجتماعی

                                                                                                                                                    
1. Pierre Bourdieu 
2. Outline of a Theory of Practice 
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در اثر عضویت در  واقعی و بالقوه است که بعیمن ،در مجموع، سرمایة اجتماعی»کند:  تعریف می

های اجتماعی  شبکه عضویت در که بودبر آن بوردیو  «آید. ها به دست می اجتماعی یا سازمانشبکة 

 ،منابع ها و برای دسترسی به دیگر سرمایه ،طقیو باید آن را با رفتارهای من ذاتی و طبیعی نیست

مایه به سه نوع سر طور کلیه ب وی .(411: 4831بخش  )تاج کردپدید آورد و مهارت آن را کسب 

سرمایة های مشهود فیزیکی(،  داراییو  اقتصادی )پولسرمایة ند از: ا کند که عبارت اشاره می

 .(4834)بوردیو  اجتماعی سرمایة ،تخصص و مدارک تحصیلی(و  )دانش فرهنگی

سرمایة که  است این حوزهپردازان اخیر  ن و نظریهامتخصصدیگر از  یکی 4پاتنامروبرت 

ارتباط و  موجبکه  داند میها  و شبکه ،مانند اعتماد، هنجارها مفاهیمیای از  را مجموعه اجتماعی

)پاتنام  کند می مینأترا  منافع متقابل آنان نهایت و درشود  می اعضای یک اجتماعبهینة مشارکت 

4831). 

ها  ، ارزش1و پارسونز 8مثل دورکیم ،متفکران معاصر ازو امریکایی فیلسوف  ،1س فوکویامافرانسی

سرمایة و تعریف او از کرده وارد  سرمایة اجتماعیهنجارهای حاکم بر گروه را در تعریف  و

معینی از هنجارها یا مجموعة جود و توان راحتی می را به سرمایة اجتماعی»چنین است:  اجتماعی

ها همکاری و تعاون مجاز است در  رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که میان آنهای غیر ارزش

 ،ند. اگر اعضای گروه انتظار داشته باشند که دیگران رفتار صادقانه و اعتمادزایی داشته باشندا آن سهیم

کاری کردن عملکرد هر گروه یا سازمانی را  غندیگر اعتماد خواهند کرد. اعتماد همچون رو به یک

را تولید  سرمایة اجتماعیها و هنجارها به خودی خود  گذاری ارزش اشتراک کند. به کارآمدتر می

 سرمایة اجتماعی... هنجارهایی که تولید  ها نادرست باشد های آن زیرا ممکن است ارزش. کند نمی

 «جانبه باشد.ادای تعهدات و ارتباطات دوو  داقتبیل صباید شامل سجایایی از ق ،کنند، اساساً می

(Fukuyama 1999: 24 .)و شوند  هنجارهایی که به همکاری منتهی می تنها از نظر فوکویاما ،بنابراین

و امثال آن را  ،وظیفهدادن کاری، وفای به عهد، قابل اعتماد بودن در انجام  مانند درستهایی  ارزش

 .(411: 4831 بخش تاج) شوند منجر می اجتماعی سرمایةدهند به  بسط می

                                                                                                                                                    
1. Robert Putnam 
2. Francis Fukuyama 
3. David Émile Durkheim 
4. Talcott Parsons 
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روابط  رِبَ که میراثبعی دانست منرا  سرمایة اجتماعی رسد بتوان به نظر می ،آنچه آمدبا توجه به 

و حل  اصالح نیز آن اصلیهدف  .سازد آن را مناسبات میان افراد و جوامع میشالودة  است و

و اعتماد  هاآن هنجارشأ منو  شود میجامعه  فرد ونصیب آن منفعت باالی که ی است مشکالت

 به تعبیری .استخانواده و سازمان قابل مشاهده و  متقابل انسانی است که در سه ساختار رهبری

 را ارتباطات عمیق میان افراد جامعه معنا کرد. سرمایة اجتماعی توان می کاربردی

 سرمایة اجتماعیابعاد 

یک  ئه شده است که هراالگوهای متفاوت و متنوعی تا کنون ار ماعیسرمایة اجتعناصر و ابعاد زمینة در 

سرمایة بندی  در تقسیم 4جان فیلد ،مثالًکنند.  مفهوم ارائه می دربارة اینروش مطالعه و نگرش خاصی 

دیگر بندی  ( و در یک دسته167: 4878متین  )زارعی مثبت و منفی آن اشاره کردهجنبة به  اجتماعی

این نیز . از نگاهی دیگر است یم شدهشناختی و ارتباطی تقسو  عد ساختاریبه سه بُ یسرمایة اجتماع

 ،همچنین شده است. و تعمیم داده تقسیمفرهنگ  و ،به ابعادی مثل اقتصاد، سیاست، جامعهمفهوم 

 و همکاران متین نیز ارائه شده است )زارعی آوندی و پیوندیبه دو قسم  سرمایة اجتماعی بندی تقسیم

تر  کاربردی« ذهنی»و  «عینی»به ابعاد  سرمایة اجتماعیتقسیم رسد  به نظر میاما  در این میان .(11: 4879

شود  تشکیل میهایی   همة مؤلفهاز  سرمایة اجتماعیعد ذهنی بُ، باشد. بر این اساسو از این منظر راهگشا 

ها.  ارزش ،ی، اعتماد، مشارکتمانند همکار؛ شوند یت نیستند و سبب کنش متقابل افراد میؤکه قابل ر

و  متین )زارعی جویانه وابسته است مشارکت های  مؤلفهها و  قدرت و انسجام یک گروه به میزان ارزش

 ندا را که قابل مشاهده سرمایة اجتماعیهای  جنبه همة نیزسرمایة اجتماعی  عد عینیبُ .(4871 همکاران

 .(61: 4877 شهسواریو  متین )زارعی ها کهها، شب ها، سازمان مانند انجمندهد؛  تشکیل می

 سرمایة اجتماعیها و عناصر  مؤلفه

اعتماد، مشارکت اجتماعی،  :از است بندی کلی عبارت در یک تقسیم سرمایة اجتماعیهای   مؤلفه

 ها ساختزیر ،داوطلبیروحیة ی غیررسمی، های مشترک، پیوندهای اجتماع ارزش ،هنجارها

سرمایة ترین عناصر  مهممنزلة ه آن بمؤلفة که در ادامه به دو  ؛(4871 و همکاران متین )زارعی

 اشاره خواهد شد. اجتماعی

                                                                                                                                                    
1. John Field 
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 اعتماد

پایبندی افراد به تعهداتشان است. اعتماد نشانة  و سرمایة اجتماعی بسیار مهم های  لفهؤماعتماد از 

عد از د. این بُشو می سرمایة اجتماعیتر شدن سطح و کیفیت  همچنین باعث افزایش و پیشرفته

 مستقیم دارد.رابطة ها و جامعه نیز  افراد در گروهتأثیرگذاری با کارآمدی و  سرمایة اجتماعی

 مشارکت اجتماعی

های مختلف است. میزان مشارکت  ها و شبکه گروهو  مشارکت اجتماعی بیانگر میزان فعالیت افراد

ها  ها و گروه چه شبکه هرمستقیم دارد. رابطة  سرمایة اجتماعیها با میزان  اجتماعی و تعدد شبکه

هم به همان مقدار افزایش خواهد یافت و جامعه را  سرمایة اجتماعید ندر سطح جامعه بیشتر باش

 .(4871 و همکاران متین )زارعی به انتفاع خواهد رساند

 در دین سرمایة اجتماعیدهندة  یلعناصر کلیدی تشک

به بررسی و تحلیل نقش دین در ایجاد  ،اجتماعیسرمایة پس از روشن شدن مفهوم و عناصر 

 شود. پرداخته می سرمایة اجتماعی

 «جهانی شدن»و  «دولت»در کنار عواملی همچون  «دین»بر عنصر  فوکویاما از کسانی است که

 ،غیر از فوکویاما .(476: 4831 بخش تاج) کید داردأت سرمایة اجتماعیعامل اصلی منزلة به 

از دین به  ـ 1امرمان ،8، روف1نرر، وا4مانند گریلی ـگران علوم اجتماعی دیگراندیشمندان و پژوهش

 و حتی برخی در( 139: 4834زند  )شجاعی اند کردهیاد  سرمایة اجتماعیعامل موجد منزلة 

به  ،اسالم دین که استبر آن پارسونز  مثالً .اند کرده یّ های جدنظراسالم اظهاردین نقش خصوص 

های  کید فراوان بر مسئولیتأجامعه و سیاست و تو  دنیا در ارتباط بابت آن گیری مث دلیل جهت

 ،تر و قدرتمندتر از ادیان دیگر به مراتب افزونرا،  سرمایة اجتماعیزمینة ایجاد  ،منانؤاجتماعی م

)پارسونز  اند کرده کیدأتموضوع این  رنیز ب 1لاو جان و ،6وسترلند ،9کروتز نکه هال چنان ؛دارد

                                                                                                                                                    
1. Andrew Greeley 
2. William Lloyd Warner 
3. Wade Clark Roof 

4. Nancy Ammerman 

5. Halen Crotz 

6. Westerland 

7. John vall 



   262   یبر طنز عرفانتأکید با  سرمایة اجتماعیمثابة به  طنزکارکرد 

ابعاد و همة ویژه به  یهمواره توجه نیز اسالمدر حقیقت،  .(139: 4834زند  ؛ شجاعی11 :4817

 های زندگی فردی و اجتماعی انسان داشته است. ظرفیت

اصول فراوانی وجود دارد که کنشگران اجتماعی را به مشارکت در امور اجتماعی و توجه به 

ند از: اعتماد ا عبارتمهم ن اصول از ای. برخی کند دیگر تشویق و ترغیب می یکسرنوشت 

 دیگر. اصلها  و ده ،اجتماعی تعهد و مسئولیت ،انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اجتماعی

 و تعیین قلمرو آن طنز شناسی  ممفهو

از یک سو برای همگان  ی کهامور ؛از امور سهل و ممتنع است «طنز» ةسخن گفتن در باب پدید

گو  و ها به وجه کلی گفت در باب آن طوری که عموماً ،ای آشناست همفهوم یا خاطرکنندة  تداعی

پای ایضاح همین که دیگر  ، و از سوییندگو واحدی سخن می از چه چیزِ دانند همه می وکنند  می

ها و  و تخالف تلقی غریب از تضارب آراآید غوغایی  مفهومی و تعریف و تحدید و تمایز به میان می

خوردگی آن با  گرهاز یک طرف به این مشکالت  در زمینة طنز، نماید. میبروز مشکالت نظری رخ 

آن و از طرف دیگر به مرز باریک و پیچیدة ماهیت ساختار و کارکرد پرداز و نوع نگرش خاص طنز

 .شود مربوط می ـ ... و ،هزل، هجو، فکاهیهمچون ـ  مفهوم با مفاهیم مشابه آن اینلغزندة  عموماً

 اند که بر آندانند و  گریز می ای تعریف آن را مقوله، همین سرشت ذاتی طنز با توجه به ،برخی

تواند شادی را  که هیچ تعریفی نمی چنان؛ های طنز را شامل شود جنبههمة تواند  هیچ تعریفی نمی»

 Cuddon «دار نیست توضیح دهد. چیزی خنده دار است و و این را که چرا چیزی برای ما خنده

1984: 238).) 

 و اصطالح نز در لغتط

و  برهان قاطع و 4اسدی لغت فرسهمچون  ،و معتبر های قدیمی طنز در برخی فرهنگواژة 

به معنای طعنه  ،آنندراجو  غیاث اللغاتمانند  ،ها نامه نیامده و در بعضی از لغت ،فرهنگ جهانگیری

                                                                                                                                                    

آن را تألیف کـرده   قمری، 9 ةشاعر سرشناس سد ،یمی است که اسدی طوسیای مهم و قد نامه اسدی نام واژه لغت فرس. 4

شـاعر   ،الزمان بـن منصـور ارمـوی    ، به تألیف شرفتفاسیر فی لغه الفرسو  سغدی ابوحفضرسالة است. این فرهنگ بعد از 

لـین فرهنـگ لغـت    او لغت فرسدر نتیجه، کتاب  .نگاشته شده است. این دو اثر اخیر در دسترس نیستند ،ق( 169معروف )

 موجود است.
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، عیب خندیدن کسی بر»مفهوم به هم  دهخدانامة  لغتو سرزنش کردن و کنایه آمده است. در 

حوزة های مناسب فارسی برای این  آمده است. تعیین معادل« ... و ،کردن، سخن به رموز گفتن

گمی آشفتگی و سردرکار تعریف و تعیین چارچوب برای این مفهوم را با نیز  وسیع واژگانی

و  اند گرفتهده های مطایبه نادی ونهمرز طنز را با دیگر گ پیشینیانزیرا برخی از . است رو ساخته روبه

)ایرانی  اند بردهو سرزنش و کنایه به کار  ،طنز را در مفهوم استهزا، سخره کردن، طعنه زدنواژة 

4انگلیسی واژة از  فارسیترجمة در نیز برخی  .(16: 4837
Satire  و ند ا یکی پنداشته «هجو»را با آن

و  ل فردیویسنده قصد دارد مسائه در آن نای از بیان ادبی است ک اند که شیوه در تعریف آن گفته

خندة برای نیل به این مقصود خواننده را به  اخالقی و سیاسی را مورد انتقاد و استهزا قرار دهد و

سو با تعریف  تعاریف طنز، همامروزه  حالی است که این در .(411: 4811)کریمی  دارد ی وامیّ جد

satire کارکرد طنز را بیان برخی  ،مثالًکید دارد. أتبیشتر بر اهداف اجتماعی آن  ،در ادبیات غرب

: 4818صادقی )میر دندان فساد اجتماعی یا اشتباهات بشری مییا  های اخالقی حماقت یا ضعف

و اعتراض، اصالح، و اهداف  نیز در تعریف خود از طنز بر عناصری چون نقد ای و عده (431

را ( satire)ه ین واژکه برخی ا چنانهم ؛(1 و 6: 4833 و همکاران )کرمی کنند میکید أاجتماعی ت

  )محمدی اند قلمداد کردهنقد و اعتراض  ای از بیان ادبیِ شیوهرا و مراد از آن دانسته  «طنز»معادل 

 .(11: 4871دارلو  خزانهو  سر کله

قدر مشترک  ،گذشته تا معاصردوران منبع از پنجاه با بررسی بیش از  ،توان مجموع می در ،اما

ای اصطالح ادبی طنز را در این تعریف گنجاند: طنز یکی از انواع ادبی است که نویسنده ه ویژگی

های دردناک انسان و جامعه را  و ناروایی ،ها تباهی ،ها عیب ،ماندگی های واپس نشانه ،ها در آن علت

غراق و به با انیز سازد و  دبانه برجسته میؤبا چاشنی خنده و به زبانی ادیبانه و م و به قصد اصالح

 .(89: 4878باقری و  )خاتمی کند های فردی و اجتماعی را نقد می اشاره کنش

                                                                                                                                                    

های متنوع بـوده اسـت کـه بـه      در التین اقتباس شده است و به معنای ظرفی پر از میوه Saturaو  Satiraاز  Satire ة. واژ4

 .(117 :4814کردند )داد  یکی از خدایان فالحت و زراعت هدیه می
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 ـ سازی و استفاده از زبان ادبی بیان نیز به مواردی چون تیپشیوة این تعاریف در بخش زبان و 

همچون ـ  های ادبی زبان ای از تکنیک مستقیم و مجموعهتمسخر و غیرشیوة جویی از  بهرهو  هنری

 4.اند اشاره کرده ـ جناس، کنایه، ابهام، تشبیه، و ... ،مایها

 هزل و طنزو  قلمرو هجو

 های پژوهشگران این حوزه مرز طنز را با گونهاع اصطالح طنز غالب تا پیش از ابدکه شد اشاره 

طبعی و سخنان  مطایبه و شوخحوزة کلی برای اشاره به  گرفتند و به طور مطایبه نادیده می دیگر

این تفکیک به منظور  غالباً ،شد. اما امروزه استفاده می «هزل»و  «هجو»از اصطالحات  یّ دجغیر

 «هزل»دار از  هدفگونة  و برای سخنان مطایبه «هجو» از هدف و بی یّ دجبرای سخنان غیر ،واژگان

نگاهی دیگر در تعریف  که برخی با نگرش و  چنان ؛(9: 4833 و همکاران )کرمی شود استفاده می

در صورتی که  ،خنثی باشد هزلدر صورتی که طبعی  که مطایبه و شوخ اند ین سه اصطالح گفتها

با  خی نیزبر .(11: 4836)فوالدی  مثبت باشد طنز، و در صورتی که منفی باشد هجو خواهد بود

هدف  را ها آن تعاریفسه مقوله و تمایز این  مهم یکی از وجوه محور نگر و غایتعینک محتوا

اجتماعی در طنز  و نیت ،تفریح و سرگرمی در هزل، انتقاد با نیت شخصی در هجو ؛اند انستهدها  آن

ای از  عده .(11: 4871دارلو  خزانهو  سر کله )محمدی محور دانسته شده است هدفحاصل نگاه 

و  ها بندی که این تقسیماند  بر آنو اند  ورود کرده مطایبهحوزة نیز با عینک کارکردی به پژوهشگران 

و از  ندآمیز بلکه سه کارکرد کالم مطایبه، سخن نیستندگونة تعاریف کنونی هزل و هجو و طنز سه 

های ذاتی کالم  نه ویژگی ،به چگونگی نگاه نویسنده بستگی داردفقط این منظر کارکرد مطایبه 

سوی  کارهای خاص خود ازوها و ساز آمیز با ویژگی کالم مطایبه ،آمیز. به عبارت دیگر مطایبه

کارکرد سخن کنندة  این اهداف روشن و شود نویسندگان با اهداف گوناگون به کار برده می

 .(11: 4871دارلو  خزانهو  سر کله )محمدی آمیز است نه نوع آن مطایبه

                                                                                                                                                    

 های به پژوهش یانتقاد ینگاه با یبر طنز عرفان یدرآمد. »(4871دارلو ) محمدعلی خزانه ؛رضا سر، علی محمدی کله ←. 4

 .14 ، ص13ش  ،یادب یپژوه متن، «طنز ةحوز
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 آن یکارکردحوزة اهمیت  و طنزشناسی  گونه

تکنیک و  اصلی تئوریشاخة سه توان در  می راطنز ند که ا آن بر تحقیقات ادبیبرخی پژوهشگران 

های  خود قابل تقسیم به زیرشاخهنوبة ها به  یک از این شاخه هر .کردو بررسی  تبیین و کارکرد

ویژه از نظر زبانی و  طنز شگردهای ساخت طنز به «تکنیک»بندی در بخش  . در این تقسیمنددیگر

ثیر طنز بر أمباحثی نظیر تپژوه باید طنز طنز «کارکرد»حوزة  شود. در های تکنیک بررسی می نوآوری

نز در طنز و قدرت و علل پیدایش و گسترش آن، نقش طرابطة های جامعه،  اصالح و تغییر ارزش

زایش زبانی را مورد کندوکاو  ثیر طنز بر زبان و نهایتاًأت ،4فرهنگینزدیکی فرهنگی جوامع و چند

پردازی شده  ای گوناگون تئوریه تاکنون طنز در ادب جهانی از جنبه «تئوری»قرار دهد. از لحاظ 

یک از دیدگاهی خاص به  شناسی هر و جامعه ،شناسی شناسی، زبان علومی نظیر روانو نیز است 

 .(9: 4833 و همکاران کرمی) اند این موضوع عالقه نشان داده

ترین  مهم آن و کارکردحوزة  ترین بخش طنز مهم ،بندی این تقسیمبنا بر  ،که پیداست  چنان

ی ّ های جد گیری ای از سخنان و موضع مجموعهمنزلة به ابالغ پیام اجتماعی  نیزآن و کارکرد وظیفه 

 ویژه طنز عرفانی طنز بهدر پی بررسی و تبیین  نیز این نوشتاراست.  و ... ،سیاسی، اجتماعی، دینی

 است. سرمایة اجتماعیمثابة در ساحت اجتماع به 

خوانشی اخالقی و تعلیمی در متون حکمی نتیجة اثر گرایش به هدف و پیام مستقیم نهفته در 

شود. در این  ترین اصطالحات این حوزه دیده می است. امروزه این تلقی در تعاریف مربوط به مهم

 .«زبان و روش» و «هدف و محتوا» ؛شود هجو و طنز نگاه میو  تعاریف از دو منظر به هزل

های  طالحی طنز، اصالح و انتقاد از ناهنجاریگیری معنای اص های اخیر و با شروع شکل در دهه

 در پس ظاهر ،و ادبیات طنز تبدیل شده استکارکرد بسیاری از طنزها  ترین موجود در اجتماع به مهم

با نمایاندن  ،پردازانکند. طنز های عمیق اجتماعی انتقاد می خطر، از کاستی با زبانی کم ،اش کننده مگرسر

کنند تا به آنچه باید باشد رهنمون شوند.  آنچه نباید باشد را برجسته می ،های اجتماعی و انسانی کژی

های هنری حاصل از کشف نهفته را به مخاطب  عالوه بر اینکه لذت ،زیرا. گذار استالیم طنز اثرتع

 دهد. مستقیم است و کسی را مستقیم در معرض نقد قرار نمیتربیت و تزکیه غیرشیوة چشاند،  می

                                                                                                                                                    
1. multiculturalism 
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. ادبیات طنز مولود کاستی و است ن طنز و شرایط اجتماعییتناسب بدر اینجا توجه  قابل ةنکت

 کریچلی) کند وز میآنجا که ناهماهنگی بین توقعات انسان و واقعیت بر؛ اجتماعی است نارضایتی

ساز در بخش و رها ، طنز رویکردی تسکینمیالدی 47اسپنسر در قرن  یطبق آرا .(41ـ  7: 4814

توان  می جهتاز این  .(41ـ  48: 4837های اجتماعی دارد )موسوی  دودیتبرابر الزامات و مح

زیرا . اد کردشناسانه قلمد ل شد و آن را نوعی نقد جامعهئشناختی قا برای ادبیات طنز جایگاه جامعه

یا حتی تفکرات  ،های نامطلوب رفتار بشری، فسادهای اجتماعی، سیاسی اشتباهات یا جنبه»عمد  به

 .(411: 4839 )اصالنی «کشد. چالش میفلسفی را به 

بر  .شناسانه است این نگاه کارکردگرایانه و جامعهمیوة   نیز «گسل اجتماعی و طنز»شاید تئوری 

کند تا  طنز فرصتی فراهم می ،در واقعاساس این نظریه، زمان آفرینش طنز بسیار حائز اهمیت است. 

دار و گاه تلخ و کوتاه  های گاه کش ر پشت خندهخود را بازنگری کنیم. دجامعة وجوهی از فرهنگ و 

انگیز طنز در آن است که ما را از  نگری به کمین نشسته است. قدرت شگفت طنز همواره اندیشه و ژرف

ناپذیر به نظر نگاه اول وحشتناک و باور از منظری که شاید در؛ دهد زوایای پنهان به خودمان نشان می

خود را به صورت حقایقی  ْ های طنز مل و تفکر، سوژهأده و لحظاتی تپس از فروکش کردن خن ،آید، اما

های  تا جنبهآورد  سازد. روح انتقادی طنز این امکان را برای مخاطبان خود فراهم می تلخ نمایان می

 کردار و فرهنگ جمعی را بازنگری و سرانجام اصالح و دگرگون کنند.و  نادرست اندیشه

اجتماعی به  یرو های پیش زنگ خطری است که از سوی گروهطنز هشدار و  ،از سوی دیگر

باید زیرکانه  ،آمیزشرغم ظاهر تمسخر بهرو،   این گوید. از ها سخن می . طنز از فاصلهآید میصدا در

طنز قصد ترمیم شکاف اجتماعی و کاهش بحران  . چونی گرفت و به آن احترام گذاشتّ دآن را ج

 ْ ترین وجه ممکن. اگر جامعه درک کند که طنز جویانه در صلح آن هم به بهترین شکل و؛ را دارد

بخش ثمر احترام بنگرد، هشدار طنز برای جامعهدیدة خشونت و خشم نهفته است و به آن به 

ها  ها کاهش یابد و پل ارتباطی گروه فاصله ْ بسا با بازسازی نقش طبقات اجتماعی خواهد بود و چه

 ،رو  این از های قدرت با مردم دوباره احیا و برقرار شود. هخصوص گرو بهو طبقات اجتماعی و 

تواند ویرانگر و  خطرناکی است که می ةشد انرژی ذخیره گرفتننادیده گرفتن طنز نادیده 

 .(44: 4833 و همکاران )کرمی آفرین باشد بحران
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گیرد  به عهده میروشنی بیان شود، ادبیات متعهد طنز این رسالت را  تواند به زمانی که انتقاد نمی

اعتراض و فرصتی برای مثابة قص و کاستی به و از آشوب و خفقان و فشار و سانسور یا جهل و ن

 .کند برای اصالح و بهبود استفاده می

. تواند محصول دوران استبداد مطلق باشد طنز نمی «گسل اجتماعی و طنز»نظریة البته بر اساس 

 که عموماً ،های طنز ها و شخصیت است. سوژهناممکن  الًدر چنین شرایطی رشد و نمو طنز عم زیرا

آفرینش طنز است، برخوردار اجازة که همانا  ،در جایگاه قدرت قرار دارند، باید از حداقل تحمل

دورة بارز این عدم تحمل و در نتیجه افول طنز است. در نمونة خان در ایران رضااستبداد دورة باشند. 

گذاری نخواهد داشت. دلیل ثیرأاجتماعی جایگاه واال و ت ـ سیقل طنز سیاآزادی کامل نیز طنز یا حدا

تمایل طنز به افشای اسرار مگو با زبان اشاره و کنایه است. اما آنجا که قدرت استبدادی موضوع این 

، ولی هنوز راهی شدههای بلند آزادی پدیدار  از بین نرفته است، آنجا که قله ترک برداشته، ولی کامالً

بین آزادی و استبداد و شکاف و بحران میان فاصلة باقی است، یعنی درست در آن چندان اندک تا  نه

 .(41: 4833 و همکاران سازد )کرمی این دو نیرو، طنز خود را نمایان می

 طنز عرفانی شناسی مفهوم

 عریفت به نوبت طنز، کارکرد مختصر بیان نیز و آن قلمرو تعیین و طنز معنای شدن روشن از بعد

 .است سرمایة اجتماعی یک منزلة به آن های ویژگی بیان و عرفانی طنز

 منظور از اصطالح طنز عرفانی

و  که در بستر زبان است سبک خاصی از طنزمراد از طنز عرفانی  ،با توجه به هدف این نوشتار

 چه به لحاظ کارکرد چه به لحاظ شکل و صورت از و و باورهای عرفانی شکل گرفتهفرهنگ 

و طنز هزل و  در مقایسه با هجوطنز عرفانی  ،نگاه این . باباشدساختاری متمایز و ویژه برخوردار 

چه با نگاه کارکردگرایانه چه به لحاظ ساختار  ؛برخوردار است فرد بههایی منحصر از قابلیتعادی 

 ر جایگاهدطنز عرفانی خود را  شدهباعث موضوع همین  .محتوا از نظرو چه  بیانشیوة زبانی و 

سرمایة مثابة به  ،طنز عرفانی ،تعبیریبه  .متمایز گرداندها  از دیگر مطایبه فاخرترین نوع طنز

سعید، همچون ابو بنامی در آثار صوفیان و عارفانمیراثی است که در قالب نثر و نظم  ،اجتماعی

 جای مانده وه انه بادبیات عارفانه و حکیم جای جایدر  متبلور شده و ... و ،سنایی، موالنا، حافظ
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با رویارویی در  سلوک و رفتار عملی همچنین وادبی و  زبانیخاص های  بر اساس ویژگی

 .آمده استبر در طول تاریخ جامعه های فردی و اجتماعی در مقام اصالح و تعالی ناهنجاری

 های طنز عرفانی ویژگیابعاد و 

ثیر طنز بر اصالح و تغییر أت چونمباحثی همد طنز پژوهشگران کارکرحوزة که در  اشاره شد

ه قرار را مورد مداقّعلل پیدایش و گسترش آن  نیز و ،طنز و قدرترابطة های جامعه،  ارزش

وبوی تفاسیر ایدئولوژیک به  های مربوط به طنزهای معاصر بیشتر رنگ اند. در نتیجه، پژوهش داده

تر به  تر و اساسی مراتب پررنگ هطنز عرفانی بحوزة در اجتماعی همین رویکرد اند.  خود گرفته

درخور برای رسالت احیا و اصالح  یبا نگاهی به تاریخ تصوف و عرفان شواهدو خورد  چشم می

 یابی است.قابل مشاهده و رد ارفانجامعه میان ع

امیه تا آشوب  بنیدورة از  ها های عرفانی در برابر حکومت گیری اساسی طرفداران اندیشه جبهه

قطبی اقتصادی بود که منجر به تقسیم شدن های دو مغوالن و حتی پس از آن به دلیل سیاست

 در نقد وضعیت اجتماعی عصر خود آورده است: 4سیف فرغانی .شد جامعه به فقیر و غنی می

 واندـت انـــام ســـایة البـط دـتوان انـضم در خلق خسروا

 تواند انـضم در خلق بسی که ودـب نتوان خلق ارـک از لــغاف

 تواند انـزم در که عوانان زین انـزم لــاه بر رود می اـه ظلم

 تواند انــنایب که جماعت این دـشدن خلق هالک نوایب چون

 تواند انـکس ناکسان چنین تا ایشـــآس نماند را ســک هیچ

 تواند انــزی خود سود پی کز ردمــم چنین ازین بستان مایه

 تواند انـن و آب به فربه آنکه ز دازـبگ پیهشان چو آتش برکن

 واندـت برادران ،وییـــگ راست کـشری اند گشته ملک در تو با

                                                                                                                                                    

بعـد از   یاسـت. و  قمـری قرن هشـتم   لیدوم قرن هفتم و اوا ةمین قدر یاز شاعران عال یابوالمحامد محمد الفرغان نیالد فیس. 4

کـه از آثـار او اسـتنباط     یطـور  ؛به سر برده است ریصغ یایو بالد روم و آس جانیبادر آذر یخروج از زادگاه خود )فرغانه( مدت

 تیـ هزار ب ازدهی تاحدود ده  ی،و قطعه و رباع دهیصقاز غزل و  ،اهل تصوف و عرفان بوده است. مجموعه اشعار او یو شود یم

از  یکـ یدر  قمـری  117شاعر بزرگوار در سال  نیبوده است. ا زین یآن دو مکاتبات نیداشته و ب یوافر به سعد یارادت یاست. و

 آوری کرده است. تنها اثر در دسترس از وی دیوان اوست که خود جمع .افتیوفات  اآقسر یها خانقاه
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 تواند آنِ از تو تـانگش وـچ ور  کن کوته کـمل ز ایشان دست

 تواند انـسگ از زحمت در همه گرگ از گوسپند همچو رومیان

 تواند وانـــخ ردِگ که گربگانی دـدارن ما انـن قصد سگ همچو

 4تواند آستان بر سر سگ همچو دـگیرن آدمی پای گــس چو یا

هایی در جامعه ایجاد کرده  درگیری ،با تحریم آزادی مذهبی ،خلیفه و دربار ،از طرف دیگر

سعدی  .دیگری نداشت های انسان پیامد ظلم و تجاوز به آزادیو  بودند که جز قتل و غارت

 گوید: تبداد حاکمان میشیرازی نیز در توصیف اس

 نبه خون خویش باید دست شست  تنـــجسرأی سلطان رأی الف ــخ

 1پروینو ک ماه ــد گفتن آنـــببای  ناگر خود روز را گوید شب است ای

پایان تا  های بی کرد و از آشوب ها اختالفات جزئی مذهبی را تشدید می اندازی حکومت تفرقه

های حکومتی  ام فکری و گاه بیانی و عملی عرفا علیه این نوع ضعفداد. قی های متمادی خبر می سال

 در 8همدانی علی سید میر داشت. ه میاهای تغییر و تحول به سمت اصالح و هدایت را روشن نگ جرقه

 گوید: می چنین 1کشمیر پادشاه به ای نامه رعیت در به وجهیت بی و استبداد و ستم و ظلم نقد

 شو هشیار ،هوا مست ،دمى یک  وــش بیدار امل خواب از آخر

 دـــشنی نتوانى درد این قصــة  دــپدی ارتــانک درد نیاید تا

 دى؟ـآم ریاست درـص در چه از   آمدى نجاست حمال تو چون

 9... درـــب ارىـــافس بر براندازى تا   برِ زیروز کنى ىـخلق خانــة

 (416: 4811)ریاض 

                                                                                                                                                    

 .88، قصاید و قطعات، ش دیوان اشعار ،یفرغان نیالد فیس. 4

 .84در سیرت پادشاهان، حکایت  ،، باب اولگلستان؛ 64، ص کلیاتسعدی شیرازی، . 2

 ،الـدین، حـاکم و امیـر همـدان     و فرزند سید شهاب قمری 3( از مشایخ و عارفان قرن 136ـ   141سید علی همدانی ) . میر8

 .(6و  8: 4811و شاه همدان است )ریاض  ،بود. القابی که برای وی ذکر شده امیرکبیر، علی ثانی

ادشاه کشمیر نوشته و به او پند و انـدرزهای مرشـدانه داده اسـت. نـام     ؛ که میر سید علی همدانی طبق التماس پقدوسیهیا  عقبات. رسالة 1

 (.411ـ  418: 4811(. )ریاض 44)بلد/ « وَ ال اِقتَحَمَ العَقَبَه.»و مضمون این رساله از این آیة قرآن مجید گرفته شده است: 

 بیان داشته است.سید علی همدانی خطاب به پادشاه کشمیر  که میر ؛سوم از عاقبت ظلم و ستم ة. عقب9
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که در آثار بسیاری  طبعانه و طنز بود ادبیات شوخلم ظضد ستم و  قیامبیانی در شیوة آمیزترین   مسالمت

این نوع طنز بعدها در اشعار حافظ ظاهر شد  تر ادیبانه تر و کاملنمونة شود.  وفور یافت می از عرفای بنام به

 بها ر سالطین حافظ مالزمان ،مثالً .(116: 4878 دستمالچیو  زاده )علی شهرت یافت «طنز رندانه»به که 

 :کند می انتقاد رعیت با آنان بدرفتاری و رعیت حقوق به توجهی بی از و کند می توصیه داری مردم

 4را گدا مران نظر ز پادشاهی شکر به که را دعا این رساند که سلطان مالزمان به

برای به تصویر کشیدن  همواره عارفاندر دوران خالفت عباسی  ،ای دیگر در نمونه

. آنان با ایجاد نهادی متفاوت در شدند میخاص وارد عمل  تماعی از طریقی کامالًهای اج ناهنجاری

مستقیم با نظام تفکر رسمی خالفت پرداختند. این مخالفت غیر به به نوعی آن روز قلب اجتماعِ

 رفت منفی در برابر خالفت عباسی به شمار میمبارزة نظام فکری متفاوت که در حقیقت نوعی 

یعنی هم در  .زبان عرفانی و سلوک عرفانی ؛گر شد عد اساسی جلوه( در دو ب13ُ :4868کوب  )زرین

ای متفاوت هستیم و هم در ه ریزی نظامی از نشانه زیست عارفان شاهد پیشیوة رفتار عملی و 

 .(486: 4839 )مشرف خاصی که عارفان با زبان داشتندرفتار 

را به این نظر طنز حوزة ز پژوهشگران ی است که برخی اّ تاریخی به حدقراین این شواهد و 

در ادبیات فارسی طنز در معنای اجتماعی و انسانی آن قبل از پیدایش ادبیات رسانده است که 

 .(«طنز»واژة : ذیل 4814)داد  حکمی و عرفانی وجود نداشته است

سیاسی و فکری همواره در طول ادوار  و ادبیات طنز عرفانی از جهات اجتماعیبنابراین، 

نیز اروپا  ادبیات سوررئالیستی در در ،ایرانجامعة های پرآشوب و نابسامان  تنها در دوره نه ،مختلف

های قبل و بعد از جنگ جهانی  در سالها  های طنزآمیز سوررئالیست کنایهآفرین بوده است.  نقش

قرار متعلقات آن را هدف ریشخند  غربی واندیشة مسیحی اروپا، انسان اروپایی، جامعة  اول

از عرفان اسالمی تشابهاتی بین این دو مکتب پدید  ثیرپذیری این جریانأو با توجه به ت دهد می

 .(111: 4878 دستمالچیو  زاده علی) 1هاست از آن یآمیز یکآید که زبان طنز می

                                                                                                                                                    

 .6غزل  ،غزلیاتحافظ، . 4

 ،(4816(، فتوحی )4814(، براهنی )4831توان به تحقیقات ادونیس ) . برای تأثیرپذیری سوررئالیسم از عرفان اسالمی می1

 ( اشاره کرد.4831و پورنامداریان )
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به  .است زبان و روش() شکل و ساختار یکی دیگر از ساحات متمایز طنز عرفانی ساحت

است. عارفان در بیان تعالیم  «عرفان زبانِ»طنز عرفانی توجه به مهم های  ژگیاز وی ییک ،تعبیری

 .سازد های زبان متمایز می کنند که آن را از دیگر گونه ای خاص استفاده می اخالقی از سبک و شیوه

 ،های کالمی نیز غافل نیست. وی های لفظی و شوخی یعارف در شگرد تعلیمی خود از کاربرد باز

به همین  .پردازد استفاده از دقایق نغز روحانی، به آموزش ظرایف اخالق عرفانی نیز میعالوه بر 

 گویی عارف به قصد انتباه و انتقاد است. بذلهسبب 

 باشد آتش مستوجب هـک خرقه اـــبس ای دـباش غش بی صافی همه نه صوفی نقد

 دـباش سرخوش که باش نگران شامگاهش شدی مست سحری ورد ز که ما صوفی

 4... باشد غش او در که هر شود روی سیه تا میان به آید تجربه محک گر بود خوش

 :هزل او تعلیمی است نقد صوفی نقد مخرب نیست و طنز و

 1رندان بالکش باشد ةشیوعاشقی   نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست

را نیز  تابوها و محرمات دینی اجتماعی و ـ آمیز او گاهی حریم اخالقیانتقادهای طنز

برخی مایة  گریز از هنجارهای اخالقی و شکستن حریم تابوهای جامعه دست گیرد. اساساً میدربر

 .(91: 4837)ایرانی گرفته است عرفا قرار  قوی از طنزهای انتقادی

 «شناسانه و هنری به االهیات چیزی نیست مگر نگاه جمال»تعریفی کوتاه از این منظر در عرفان 

برای بیان مفاهیم عرفانی  را ای از زبان ( و هر عارف ادیب ظرفیت ویژه47: 4871کدکنی  )شفیعی

عارف مرزهای جهان معنوی ین معنا که دب. هنری زبانحوزة قلمرویی در ؛ گرفته است خود به کار

یعنی با شناخت  ؛(891: 4871کدکنی  شفیعیکند ) اش مرتبط می خویش را با مرزهای زبان هنری

 .(89: 4878 باقریو  خاتمیاش را فهمید ) توان ساختارهای ذهنی و میساختارهای زبانی ا

های  خود مراتبی از فهم جهان و گفتمانشدة  بندیهای ساختار در چارچوب قالب ینوع زبان هر

زبان شدة  های کدگذاری نمایاند. بازنمایی جهان و حقایق آن در قالب مربوط به آن را به ما می

کلمات به نمایش گذاشته شود و دریچة های ما از  و دانسته شود هویت مفاهیم موجب می

                                                                                                                                                    

 .497غزل  ،غزلیاتحافظ، . 4

 .497غزل  ،. حافظ، غزلیات1
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خواهد با اقتدار و تعالی خود پرده از  های ارتباطی میان ما صورت گیرد. هنگامی که زبان می کنش

خود کنش ارتباطی  و حقایق بردارد و با تصعید ساختارهای های غایب اشیا رازهای پنهان و سویه

 .(41: 4879)زمردی  نهد می 4«فرازبان»دان پا به می قطعاً کندرا تقویت 

گیری این زبان بر بنیاد تجارب زمانمند فردی  زبان عرفان شکل مهم های شاید یکی از ویژگی

 ای برای بیان تجربه به وسیله ،شود ویژه هنگامی که به مرزهای نماد نزدیک می به ،. زبان عرفانباشد

گیری این زبان  شکلزمینة  ،بنابراین .(37: 4818)نویا  دشو آن تبدیل میفرایند بلکه عین تجربه و  و

بیش از آنکه برای اشاره به چیزی  ،زبان گشاید که این در متون اصیل عرفانی راه را بر این مدعا می

های زبانی و روش برخورد با معنی آشکار  بندی هدف خود را در شکل ،تالش کنددر ورای خود 

و فرهنگ عامه، فضایی عمومی و همراه با براندازی  1مانند کارناوال ،محور نیز کند. زبان تجربه می

... حاصل شده  و ،اعتقادی ،و نظام ایدئولوژیک، کالمی ،ها ها، زبان است که از کشمکش گفتمان

فرایندی این زبان به دلیل پیوند با تجربه همواره در صیرورتی زمانمند و در  ،است. از سوی دیگر

که هیچ مرکز زبانی   چنان؛ گیرد و برساختن مدام شکل می ،برانداختن ،ویسرشار از شدن، فرارَ

 .(11: 4871دارلو  خزانهو  سر کله )محمدی توان یافت ای در آن نمی ثابت و اسطوره

تجارب عرفانی که در این نکته  .شود عرفانی پیش کشیده میتجربة اینجاست که پای بحث 

زبان برای بیان تجارب عرفانی  از این نظر، ند.هست داستان همپژوهان  عرفان همة است «ناپذیر بیان»

فانی ورای حد تقریر است آگاهی عر. آید نمیآید به بیان در میعرفانی درتجربة نارساست و آنچه به 

که را اسرار حق آموخته  افتد و هر بندد و مهر خاموشی بر دهان می راه را بر گفتار میو مشاهده 

شاید  .(137: 4819استیس باشد نگفتنی است ) ماند و رازی که بدان پی برده کام می باشند زبان در

ای تشکیل  ز سازهباعث شده نظام گفتمانی عارفان در مقابل زبان رسمی و معمول اموضوع همین 

های ناساز  گذرد و سازه عادی درآن از مرز زبان  ةستیزان شکنانه و سنت ذات شالوده شود که به دلیل 

و  ،گویی هایی از جمع اضداد، تناقض سازهان کند. ار زبان رسمی و متداول متفاوت جلوه آن با ساخت

                                                                                                                                                    
1. metalanguage 

گیـرد.   فرهنگ، مورد مطالعه قرار می شناسی، به منزلة خرده ناوال اصطالحی است که امروزه در علوم اجتماعی و انسان. کار1

شـده از سـوی نهادهـای قـدرت اسـت. ایـن        های مهم کارناوال محو تمایزات رسمی و واژگونی قواعـد پذیرفتـه   از ویژگی

 (.17: 4871دارلو  سر و خزانه زبانی، و ... باشد )محمدی کلهتواند شامل مفاهیم دینی، اجتماعی، جنسی،  واژگونی می
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های  های زبانی و آمیختن حواس با امور انتزاعی و تابوشکنی پراکنی گرفته تا هنجارشکنی شطح

 «دیگر یزبان»ناپذیر  سرآغاز ظهور اجتنابهمه  و همچون تقدیس ابلیس و فرعون، همه ،آور شگفت

 .(41: 4879 زمردی) کرد و ویژگی خاص عرفان دانستفرازبان تعبیر توان آن را  زبانی که می ؛است

اشاره  4(4836) رضا فوالدی که علی چنان ،طنز عرفانی یمحتوای های یدر اشاره به ویژگو اما 

 ،آفریناز عوامل طنز ییکمثابة ه ب ،«تصنعیغفلت »در برابر  «غفلت طبیعی»توان به  می ،است کرده

و غفلت تصنعی را در دو عامل تغافل و اغفال بررسی ا .در محتوای حکایات عرفانی اشاره کرد

 و «تجاهل العارف»چون  ،از شگردهای شعری یو .داده استای به دست  کرده و از هر یک نمونه

 .ستتوسط عرفا و اغفال در زبانتغافل که بهره جستن از نوعی برد  نام می، «ذم شبیه به مدح»

گیرد و قدر  و عادت پی می ،غفلت طبیعی را در پنج عامل خطا، بالهت، جنون، نبوغین همچن

غفلت از هر قسم  که استبر آن داند و  مشترک انواع جنون را ایجاد تهور و صداقت مفرط می

قابل اغماض و این مشخصه به آن نوعی مشروعیت عارضی برای ورود به  امری است عجالتاً

نگاهی فرهنگی و زیستی آنچه  باکه   چنان ؛(43ـ  41: 4836)فوالدی  بخشد های ممنوعه می حریم

مردمی آن صبغة  سازد را می سرمایة اجتماعیپایة و چشمگیر است یک ویژگی  در ادبیات متصوفه

ها میان مردم زیسته  تنها این ادبیات در انواع و اشکال گوناگون خود قرن بدین معنی که نه، است

از این  نیرومند دارند. اقشار مختلف اجتماع نیز در این ادبیات حضوری زنده و است، بلکه مردم و

 .(486: 4839مشرف ) ای از فرهنگ عامه است گنجینه آثار صوفیه شود ست که گفته میا رو

 نتیجه

را منبعی دانست  سرمایة اجتماعیرسد بتوان  به نظر می ،طور مختصر گذشته با توجه به آنچه ب

 سازد و هدف اصلی آن آن را مناسبات میان افراد و جوامع میشالودة و است روابط  رِبَ که میراث

 سرمایة اجتماعیأ که منفعت باالی آن برای فرد و جامعه خواهد بود. منش ی استمشکالت اصالح

ویژه سه ساختار  هب ،فلهنجارها و اعتماد متقابل انسانی است که در ساحات و ساختارهای مخت

هایی چند است که به نظر  بندی قابل مشاهده و دارای ابعاد و تقسیم ،و سازمان دهاخانوو  رهبری

                                                                                                                                                    

 .در باب ساخت زبان عرفان و تفاوت و تمایزش از زبان علمی و منطقی ،رضا فوالدی علی ة، نوشتزبان عرفان ←. 4



   222   یبر طنز عرفانتأکید با  سرمایة اجتماعیمثابة به  طنزکارکرد 

و برای ما تر  کاربردی «ذهنی»و  «عینی» به ابعاد سرمایة اجتماعیتقسیم  از این میانرسد  می

یت نیستند و سبب ؤهایی است که قابل ر  دربرگیرندة همة مؤلفهعد ذهنی آن بُ . زیراباشدراهگشا 

همة عد عینی آن نیز بُ وـ  ها ارزش ،مانند همکاری، اعتماد، مشارکتـ  شوند ابل افراد میکنش متق

 ها. ها، شبکه ها، سازمان ـ مانند انجمنگیرد میدربر ندا را که قابل مشاهده سرمایة اجتماعیهای  جنبه

تعهد و مسئولیت  انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، از نظر اسالم اعتماد اجتماعی،

که کنشگران اجتماعی را به مشارکت در امور اجتماعی و هستند .. برخی از اصولی . و ،تماعیاج

 .کنند تشویق و ترغیب میدیگر  یکتوجه به سرنوشت 

 ،بر عناصری چون نقد و عمدتاً با توجه به ماهیت طنز که اهداف اجتماعی را مطمح نظر دارد

ها در  را یکی از انواع ادبی و روش رسد بتوان طنز کند به نظر می کید میأو ... ت ،اعتراض، اصالح

و  ،ها تباهی، ها عیب ،ماندگی های واپس ها و نشانه دانست که در آن علت سرمایة اجتماعی

دبانه ؤبا چاشنی خنده و به زبانی ادیبانه و مو های دردناک انسان و جامعه به قصد اصالح  ناروایی

نقد قرار  های فردی و اجتماعی مورد سنجه و ه اشاره کنششود و با اغراق و ب تبیین و برجسته می

فرهنگ و و  در بستر زبان، که سبک خاصی از طنز است ،طنز عرفانی ،گیرد. در این میان می

 ،چه به لحاظ کارکرد و چه به لحاظ شکل و صورت ،گیرد و برای خود باورهای عرفانی شکل می

میراثی است که  سرمایة اجتماعیمثابة به ز عرفانی . طناز ساختاری متمایز و ویژه برخوردار است

 ... و ،سعید، سنایی، موالنا، حافظهمچون ابو در قالب نثر و نظم در آثار صوفیان و عارفان بنامی

ادبی و همچنین سلوک و رفتار عملی در و  های خاص زبانی متبلور شده و بر اساس ویژگی

ارتقای و  ،فرهنگیتوسعة  ،تعالی ،ر مقام اصالحهای فردی و اجتماعی د با ناهنجاریرویارویی 

 .آمده استامع در طول تاریخ بروجهای مدنی و دینی  ارزش
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