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Abstract 

Laughter as one of the spiritual and psychological needs of man plays 

a role in various aspects of his life, however, the question arises 

whether laughing is discussed in Islam or according to the view of 

some who consider Islam to be a religion of crying, laughter is not 

discussed. The methods of historical and descriptive semantics and 

then quantitative and qualitative analysis and discourse analysis have 

been used to answer this question: how is laughter explained in verses 

and traditions? This research in the field of historical semantics shows 

that the word Zahk had a broad meaning before Islam, which included 

the meaning of laughing, wondering, and mocking. And from the 

point of view of descriptive semantics, the word laughter, and its 

related words, by using the rule of the context of the semantic core of 

laughter and the systematic connection of its components, show that 

laughter has different meanings according to its companions, some of 

which are praiseworthy, such as happiness and laughter in heaven and 

some are reprehensible like mockery. Also, this research has shown 

that the principle of laughter is not intrinsically reprehensible, but it 

has limited laughter to appropriate conditions, times, and places. 
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 اتیو روا اتیگفتمان خنده در آ لیتحل

 

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ث،یعلوم قرآن و حد اریدانش   یعباس اشرف

  

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ث،یلوم قرآن و حدع ارشد یکارشناس   یدریراحله ح
 

  

 چکیده
کناد  های مختلف زندگی وی ایفاای نشام مای   یکی از نیازهای روحی و روانی انسان در جنبه عنوان بهخنده 

یاا بار اساای دیادگاه برخای کاه        شده پرداختهخندیدن  اسالم بهآید که آیا در این سؤال پیم می حال نیباا

دانند به خنده پرداخته نشده است؟ برای پاسخ به ایان پرسام کاه خناده در آیاا  و      اسالم را دین گریه می

 ی معناشناسی تاریخی و توصیفی و سپس تحلیل کمای و کیفای  ها روشروایا  چگونه تبیین شده است؟ از 

دهد که کلمه ضحک معناشناسی تاریخی نشان می پژوهم در حوزه نیاست ا شده استفادهو تحلیل گفتمان 

که معنای خندیدن، تعجب کردن و مساخره کاردن را شاامل     داشته استدر قبل از اسالم گستردگی معنایی 

ی قاعاده سایا    ریکاارگ  باه های مرتبط باا آن باا   معناشناسی توصیفی نیز واژه ضحک و واژه ازنظرشده و می

دارای  میها نینش همدهد که ضحک با توجه به های آن نشان میند مؤلفهمهسته معنایی خنده و ارتباط نظام

که برخی ممدوح مانند شادی و خنده در بهشت و برخی مذموم مانند مسخره کاردن   باشد یممعانی متفاوتی 

مذموم و نکوهیده نیست ولی خنده را به شارایط   ذاتاًپژوهم نشان داده است که اصل خنده  نیا زین ؛ واست

 ان و مکان مناسب محدود کرده است.و زم

 .گفتمان لیتحل ات،یروا ات،یآ ،یخنده، معناشناس :ها واژهکلید
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 مقدمه  .9

منطبق بر  کرده وانسان توجه  یو روح یجسم یازهایکه به تمام ن ینیعنوان د به اسالم

خنده ". این پژوهم برای پاسخ به پرسم است کردهتوجه و گریه نیز  خنده به فطر  است

 .شودانجام می "از منظر قرآن و روایا  چگونه مطرح شده است؟

شادی  ی اخال  شادی در اسالم: سید مرتضی علیانسب؛ نامه انیپاهایی چون پژوهم

؛ و مشاالتی مانند: بررسی خنده در آیا  و از منظر آیا  و روایا : فاطمه افشارپور

عبای  ن،یدر قرآن و عهد یو انواع شادعوامل  یشیمطالعه تطبروایا : مرضیه رستمیان؛ 

ی واژگان شادی در قرآن کریم: ام لیال شفیعی شناخت زبانی؛ بررسی سوسن برار ی واشرف

 وجود های برخورد قرآن کریم با نشاط، صدیشه حسین پور در این موضوع روشرونیزی و 

به خنده شناسی دارد. تحشیشا  مذکور از ابعاد روانشناسی، اخال ، تطبیشی و واژه

اند که در جای خود بسیار مفید و قابل استفاده هستند. این پژوهم ضمن استفاده از  پرداخته

این پیشینه تالش دارد از بعد دیگری یعنی با استفاده از روش تحلیل گفتمان به بررسی 

 مفهوم خنده در قرآن بپردازد.

ی شناس شهیری و شناس واژهدر این پژوهم از دو روش استفاده شده است: اول، 

 یفیمتن است که عالوه بر نگاه ک لیاز تحل ینوعاین روش  .گفتمان تحلیل واژگانی. دوم،

 .دارد یتوجه اساس زیبه خالق متن ن یعیطب طور بهمتن و خواننده متن و  دیتول نهیزمبه  ،به متن

 متن است یریو تفس ییمعنا ،یفیفهم ک یبرا ایچهیمتن در یفیو توص یو کم یفهم عدد

های کمی توصیفی هستند مثالً تعداد زیادی اطالعا  توان گفت: روشبه عبارتی می

ها بسامد ظهور برخی از خصوصیا   شود و واحد اطالعاتی پایه در آنمختصر تحلیل می

باشند یعنی تعداد کمی اطالعا  مرکب های کیفی تشدیدی میمحتوای متن است اما روش

 ها ظهور یا غیبت یک خصیصه است. واحد اطالعاتی پایه در آن شود وو مفصل تحلیل می

های کمی، بررسی فراوانی مضامین و ( پس منظور از تحلیل93، ص:5931بشیر، )

باشد که محشق را با ساختار عناصر و شده در متن میموضوعا  اصلی و فرعی مطرح

های کمی راه ورود برای لیلسازد. در حشیشت تحکاررفته در آن بیشتر آشنا می های بهمؤلفه
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دهند که محشق بر اسای چه مبنایی کنند و در اصل نشان میهای کیفی را هموار میتحلیل

 (51ص: ،5931بشیر، ) به تحلیل کیفی پرداخته است.

 سیر تطور تاریخی واژگان حوزه خنده -9

 شود:بررسی می ها آنی حوزه خنده، ابتدا سیر تاریخی ها واژهبرای پی بردن به معنای 

گزارش شده  دنیخند یبه معنا یو اکد یانیسر ،یآرام ،یعبر یها زبان« ض ح ک»

این ریشه در زبان عرب توسعه معنایی (. 105؛ مشکور، Brun,67؛ Gesenius,850است )

 شود.و مصادیق بیشتری مانند مسخره کردن و تعجب را هم شامل می داکردهیپ

)مژده دادن(؛ در زبان " To Bring Good News" یمعنا ی بهدر زبان عبر« ش ر ب»

 ,To Be Sweet" یبه معنا یبان آرامز)وعظ کردن(؛ در « To Preach» یبه معنا یسبئ

Pleasant "541بودن( آمده است ), نیری)مطبوع و شJastrow,199 Gesenius ،؛ مشکور

 ی، در معنارود یمذکور به شمار م یها از زبان تر یمیکه قد یدر زبان حبش شهیر نی(. ا90

"Anounce Good News or Tidings" ( به کار رفته استLeslau,110؛ که)  بشر در زبان

رسد این واژه در طول تاریخ و مژده دادن است به نظر می بخم مسر عربی به معنای خبر 

یعنی محدودتر  داکردهیپباشد اما معنای آن تضییق  تغییر معنایی یا دگرگونی معنا نداشته

شده است در ریشه این کلمه معنای وعظ کردن و مطبوع بودن هست دیگر کاربردش را 

دارد  بخم مسر توان گفت که مطبوع بودن رابطه نزدیکی با خبر ولی می داده ازدست

بخم دارد برای شنونده مطبوع است و او را جذب اثری که یک خبر مسر نتیجه  چراکه

تواند با مفهوم مثبت در نظر گرفته شود یعنی پندی داده ردن هم میکند؛ وعظ کخودش می

نیز هست البته ارتباط معنایی قوی میان پند دادن و خبر  بخم مسر اش مطبوع و که نتیجه

 بخم برقرار نیستمسر 

 ,Agreeable " یبه معنا یو اکد یانیسر ،یآرام یها در زبان« م ی ب»

Fragrant,Pleasant" به مفهوم  یبوع و مهربان بودن( و در زبان عبرو مط کوی)ن

«Fragrant » یمعطر بودن برا ی(. معنا55)معطر بودن( استعمال شده است )مشکور، ص 

در زبان عربی به  (؛ وArnolt, 2001) خورد یبه چشم م زین یفو  در فرهنگ آشور شهیر



 53 |  یدریحو  یاشرف؛  اتیو روا اتیگفتمان خنده در آ لیتحل

رسد این ریشه با معنای خندیدن آرام و بدون صدا )آرام و مالیم( است که به نظر می

این  لکن اشتراک معنایی میان معنای سامی داشته باشدگذشت زمان تغییرا  معنایی اندکی 

مفهوم نرمی و عطوفت است که در معنای معطر بودن و  هم آنریشه و عربی آن وجود دارد 

 مطبوع بودن ملحوظ است که همین معنای مالطفت در معنای بسم نیز مشهور است.

های سامی چون مشکور گزارش نشده ی تطبیشی زبانها فرهنگدر  «ف ر ح»ریشه 

برای این ریشه  "To Be Glad"نیز تنها به ذکر مفهوم شادمانی  "Zammit"است. 

 ,Zammit) اوردیبی مختلف سامی ها زبانکاربرد معنایی آن را در  که آنبدون  کرده اشاره

شکوفایی، گل »ال این ریشه در معانی یی از موارد استعمها نمونهدر این میان تنها  (.318

 Jastrow, 1223) شود ) یمدر فرهنگ آرامی تارگوم مشاهده « دادن و به زیبایی رسیدن

یعنی جوانه زدن و  "Sprout" به معنای ی این ریشهبرا زینهمچنین در فرهنگ اکدی 

گل رسد مفهوم شکوفایی و به نظر می ؛ که(Gelb, 145سرسبز شدن اشاره شده است )

دادن و ... رابطه معنایی بسیار نزدیکی با شادمانی دارد که در هردو مفهوم انبساط و گشایم 

گویند شکوفا شده و کسی که شادمان است هم انبساط شود میای باز میوجود دارد غنچه

لذا این واژه  کندوجه دارد و هم انبساط خاطر یعنی درون خودش احسای شکوفایی می

نایی نداشته و معنای سامی آن ارتباط نزدیک با مفهوم عربی دارد فشط هم دگرگونی مع

های مذموم رابطه دارد بیانگر توسعه معنایی که مفهوم سنگینی و گرانباری که با شادیاین

های مثبت و شکوفایی بوده اما این ریشه است یعنی ریشه سامی این کلمه فشط برای شادی

شده  اضافهشادی منفی و مذموم نیز به آن  مفهوم کم کمدر طول زمان و در فرهنگ عربی 

 .است

 معناشناسی توصیفی -2

های معناشناسی خنده پرداخت در معناشناسی توصیفی خنده در قرآن باید به تشکیل میدان

ای که به معنای خنده است ضحک است و سپس به ترین واژهکه برای معناشناسی اصلی

و  ها نینش همشود و برای کامل شدن معناشناسی به ه میهای مترادف و متضاد پرداختواژه

 شود:ی آن در قرآن پرداخته میها نیجانش
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 معنای صرفی واژه -9-9

توان ها میض. ح. ک: به معنای دلیل آشکار شدن و بروز چیزی است که ازجمله آن

چهره و ظاهر شدن باز شدن و شادابى را نام برد و به همین دلیل   اإلنسان )الضَّحِک(  ضَحِک

 ،(939، ص: 9 معجم مشاییس اللغة، جاست )به همین معنا  ها از سرور و شادى روح دندان

مِنْهُ وَ  -ضَحْکاً و ضِحْکاً و ضَحِکاً و ضِحِکاً: خندید،- معناهای آن ضَحِکَ ازجملهتوان می

 ِ  -الشَّیْبُ بِرَأسِهِ: در موى او سفیدى پدید آمد، -بِهِ وَ عَلَیْهِ: او را مسخره و ریشخند کرد،

 شد.ضَحَکاً الرَّجُلُ: آن مرد در شگفت  -را رویانید، ها اهیگاألَرْضُ عَنِ النبا ِ: زمین 

بسیار  -الضُّحُکَّة یخ، دندان سپید، شکوفه، عسل، میان راه، شگفتى. -مص، کَره - الضَّحْک

 از راه آشکار باشد. آنچه: بسیار خندان، آنکه لبخند زند و  ضُحُک  ج - الضَّحُوک خندان.

[: بسیار خندان؛  ]ضحک - المِضْحاک اى خندان، میان راه. چهره«:  ضَحُوک  وَجْهٌ»

کمدى )نمایم فکاهى(. )المنجد « قصة متثيليَّة ُمْضِحكة»آور؛  [: خنده ]ضحک - کالمُضحِ

 (13االبجدى، متن، ص: 

را  -خنده -و از این معنى است که رود : گاهى براى حالت تعجّب بکار مى ضَحِک

فشط شود ) مخصوص انسان دانستند و آن حالت در غیر انسان در سایر حیوانا  یافت نمى

 / نجم(.49 - وَ أَبْکى  است( و در همین معنى آمده: )وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَکَ انسان ضاحک

باشد تبسم است اگر صدایم از دور شنیده شود  صدا یب: بفتح و کسر )ض( اگر ضحک

)نجم: « َو ال تَْبُكونَ   أَ فَِمْن هَذا الَْحِديِث تَْعَجبُوَن. َو تَْضَحُكونَ »ضحک است.  وگرنهقهشهه 

 ی.اعتنائ یبی از روى مسخره و است ولی خنده به معنکه ضحک در اینجا  (50 -13

 (591، ص: 4 قاموی قرآن، ج)

 هامترادف 2-9

شود و منظور مفهوم ترادف نسبی دارند پرداخته می ازنظردر این بخم به واژهایی که 

 ترادف تام نیست:
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 بسم:-الف 

  ها مشخص شود و برای مذکربه صورتی که دندان هابَسْماً: به معنای باز شدن لب  یَبْسِمُ  بَسَمَ

است به یک معنى   و تَبَسَّمَ  و ابْتَسَمَ  و بَسَمَ شودو برای مؤنث بَسَّامَةٌ به کار برده می  بَسَّامٌ

تر از ضحک و بهتر از آن است و تبسم بیشترین ( و بسم پایین199، ص: 9 کتاب العین، ج)

، 51 ؛ لسان العرب، ج19، ص: 55 خنده پیامبران است )تاج العروی من جواهر الشاموی، ج

مَ ( »59، ص: 5 مجمع البحرین، جصداست )( که ابتدای خنده است و بدون 10ص:    فَتَبَسَّ
از شادى لبخند زد.)قاموی قرآن،  ، در اثر دانستن کالم مورچه53نمل:« ضاِحكاً ِمْن قَْولِها

 (531، ص: 5 ج

 بشری-ب

خبر مسرّ  بخم است طبرسى و راغب در وجه آن میگویند:  یبِشار  و بشرى به معن

زیرا ؛ گردد یچون کسى خبر مسرّ  بخم را بشنود اثر آن در پوست صورتم آشکار م

ان آب در شود خون در جسمم همانند جریشاد و مسرور می که یهنگامنفس انسان 

اصل بشار  خبر مسرّ  بخشى ( 515ص شود )مفردا  ألفاظ الشرآن، درخت منتشر می

خبری که در  هرگونهو  گردد یآن، شادى در پوست صور  احسای م ی لهیوس است که به

وَ ما جَعَلَهُ »شود: آلود کند شامل بشار  میصور  انسان اثر بگذارد و او را مسرور یا غم

قرار  بخم ی، خدا آن را براى شما بشار  و خبر شاد(515عمران:  آل)« لَکُمْ  بُشْرىاللَّهُ إِلَّا 

یوسف: )« هذا غاُلمٌ  قالَ یا بُشْرى»، (53هود: )«  بِالْبُشْرى  وَ لَشَدْ جاءَ ْ رُسُلُنا إِبْراهِیمَ»داد. 

)قاموی  بخم است. خبر مسرّ  یى بشرى در این آیا  و نظائر آن به معن ، کلمه(53

 (534، ص: 5 قرآن، ج

 سرور -ج

آن انسان شاد  لهیوس : آنچه بهاملَََسَّةُ است و  یمتضاد حزن است و همان فرح و شادسرر: 

( )المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى، 915، ص 9 )مجمع البحرین، جشود یم

سُرُوراً و  -او را به راز نسبت داد، سَرَّ]سرّ[ هُ: او را شادمان کرد،  راًإسْرَا -( أَسر199َّ، ص 1 ج
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]سرّ[ هُ: او را شادمان و شگفت زده کرد )المنجد االبجدى، متن،  و تََِسَّةً   َمََسًَّة و ُُسّاً و ُُسَّى

َو »: باشد که در آیهمی: شادمانى و آنچه از شادى در خاطر پوشیده است سُرُورو  (10ص 
اُهْم نَْْضًَة َو ُُسُورا تَسُرُّ »و آیه:  ی استو شادمان ییرو تازه به معنای/ انششا ( 55)« ًلَقَّ

یَنْشَلِبُ »گوید:  مى هشتیاندارد و درباره ب بینندگان را شادمان مىیعنی  / بشره(53« ) النَّاظِرِینَ

/ انششا ( آگاهى بر این امر است که سرور در آخر ، ضدّ سرور 3« )مَسْرُوراً  أَهْلِهِ  إِلى

راغب آن را شادى مکتوم  نکهیتوجه به ا با( 404 :)مفردا  ألفاظ الشرآن، ص  است ییایدن

 55در قلب گفته است. در این صور  معناى سرّ در آن ملحوظ است طبرسى ذیل آیه 

 گروهیانششا  گوید: سرور اعتشاد به وصول منافع است در آینده و  3سوره انسان و 

اُهْم نَْْضًَة َو ُُسُوراً لَ وَ »اند که آن فشط لذ  قلب است.  گفته نضرة طراو  ( 55انسان: ) «قَّ

و شادى دل قرار داد. )قاموی  هرها طراو  ظا ظاهر و سرور شادى قلب است. یعنى در آن

 (111، ص 9 قرآن، ج

 فرح -د

الفرح از ریشه ف. ر. ح؛ در دو معنا آمده است که یک فرح به معنای نشیض حزن است  

( و دومی به معنای إثشال: 145، ص: 1 ؛ لسان العرب، ج433، ص: 4 ج )معجم مشاییس اللغة،

)معجم الدیْنُ: داشتن بدهى او را اندوهگین کرد، او را گرانبار کرد مثال و فرح  طور به

 (433، ص: 4 مشاییس اللغة، ج

 حبر -ه

 (519، ص: 1 معجم مشاییس اللغة، ج). است اثر پسندیدهو  عالمبه معنای )بکسر اوّل( حبر 

ءَ: آن چیز را  حَبراً الشی -،است او را خورسند و شادمان کرد به معنای حَبْراً و حَبْرَةً هُ -حَبَرَ

 (53:ص ،متن ،حُبُوراً و حَبَراً: خوشحال شد )المنجد االبجدى -آرایم و زیبا کرد. حَبِرَ

که اثر  شوند یها در باغ مخصوصى شاد م آن (51روم: )  «فَُهْم ِِف َرْوَضٍة يُْحََبُونَ »  

نیز به  ( و151مفردا  ألفاظ الشرآن، ص: ) گردد یشان آشکار م پسندیده نعمت در چهره

جهت  عالم را ازآن( 115، ص: 9 مجمع البحرین، جگیرند است )قرار می مورداحتراممعنای 
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َة أَنْتُْم اْدُخلُوا الَْجنَّ »ماند جمع آن احبار است  حبر )بفتح اوّل( گویند که اثر علم و عملم مى
اند. بشول راغب  را شاد و مسرور شدن گفته« تُحْبَرُونَ» (90زخرف: )  «تُْحََبُونَ   َو أَزْواُجُكمْ 

اُهْم نَْْضًَة َو ُُسُوراً »  که اثر آن از چهره پیداست مثل سروری نضر  طرار   (55دهر: «)َو لَقَّ

 (31، ص: 1 ظاهر و سرور شادى باطن است. )قاموی قرآن، ج

 متضادها 9-9

تر  قیدقهای متضاد است. به همین خاطر برای فهم های معناشناسی، واژهیکی از میدان

ها و های متضاد آن شناسایی شود و مشصود از واژهمفهوم قرآنی خنده الزم است واژه

جانبه و از همه جهت نیست بلکه شامل تضاد از برخی جها  های متضاد، تضاد همهعبار 

 باشد.و جوانب می

 بکى: بُکَاء -الف

ی گریه و اشک ریختن است که در مشابل به معنبکی: اگر با الف قصر خوانده شود 

یی است که توأم با گریه است )المصباح صدای به معنخندیدن است و اگر با الف مدّ باشد 

یعنى  -بُکَاءً، بُکاً و  ، یَبْکِی بَکَى  فعلم (13، ص: 1 المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى، ج

در اندوهى و غمى صدا و ناله بیشتر  که یوقتریزش اشک در اثر حزن و مصیبت و نیز در 

با  -بکاء -شود نه گفته مى -بکى -امّا اگر حزن و اندوه بیشتر از نالیدن باشد بر وزن باشد.

خداى تعالى فرماید: )خَرُّوا سُجَّداً وَ  -است  و بُکِیّ  بَاکُون - بَاکِی -آن  و جمعحرف )مد( 

( شب پیم پدرشان آمدند 55)یوسف: «  وَ جاؤُ أَباهُمْ عِشاءً یَبْکُونَ»/ مریم( 15 -بُکِیًّا

ند و خندا ( و اوست که مى49)نجم: «  وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَکَ وَ أَبْکى» کردند یمگریه  که یدرحال

 (545)مفردا  ألفاظ الشرآن، ص:  .اندیگر یم

  و الحَزَن  الحُزْن -ب

زمین سخت و سنگالخى و سختى در زمین و نیز خشونت در نفس و  یبه معنا (ح. ز. ن) 

شود، چون اندوه یک نوع گرفتگى و  آنچه از غم و اندوه در جان آدمى حاصل مى
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توبه( که نشطه مشابل و ضدّ  31ذیل آیه  اند )مجمع خشونت قلب است لذا به آن حزن گفته

شود حزن و اندوه  که از غم و اندوه حاصل مى نتىآن فرح و شادى است و به خاطر خشو

گیرد )ترجمه و تحشیق مفردا  الفاظ قرآن با تفسیر لغوى و ادبى قرآن،  انسان را فرا مى

/ حجر( 55 - ال تَحْزَنْ/ آل عمران(، )وَ 593 -و دو آیه )وَ ال تَحْزَنُوا (495، ص: 5 ج

 هایی از این معنا در قرآن است. نمونه

  ضرع -ج

 است کهاین زمانی  ازجملهو   کند بر نرمی در چیزیکه داللت میالضاد و الراء و العین 

 ( پس931، ص: 9 معجم مشاییس اللغة، ج). مردی ذلیل و خوار شود که ضعیف است

لسان العرب، به معنای ذلیل شدن و خاشع شدن است ): اظهار زارى و زبونى کردن،  تَضَرَّعَ

( به 153ص  ،5 ج ،کتاب العینشود )ی خدا خشوع گفته میسو به( و تضرع 115، ص: 5 ج

 ،المنجد االبجدى) درگاه خدا نیایم کرد و از او حاجت خواست.ه ب معنای این است که

عذاب  که آنگاه( 49)انعام: « لِكْن قََسْت قُلُوبُُهمْ  فَلَْو ال إِْذ جاَءُهْم بَأُْسنا تََْضَُّعوا وَ ( »13 ،متن

 رسید چرا تذلّل نکردند؟ چرا به درگاه خدا زارى نکردند؟، ها آنما به 

 دمع -د

ْمَعةُ و است  و أَدْمُعٌ  دُمُوعٌآب چشم در هنگام غم و شادی که جمع آن  ای از آن قطره :الدَّ

تاج اگر از غم جاری شود گرم است )است که اگر اشک از شادی باشد سرد است ولی 

تَوَلَّوْا وَ أَعْیُنُهُمْ تَفِیضُ »خداى تعالى گوید:  (510، ص: 55 العروی من جواهر الشاموی، ج

 -/ توبه( در حالى برگشتند که چشمانشان از اندوه پر از اشک بود پس31« )حَزَناً  الدَّمْعِ  مِنَ

الْعَیْنُ )چشم گریان شد(   دَمَعَتِ -فعلم .شود اسمى است از آنچه از چشم جارى مى - دَمْع

ترجمه و تحشیق مفردا  الفاظ قرآن با تفسیر لغوى و )  است -دَمْعاً و دَمَعَاناً -و دو مصدرش

مجمع ) « لَا تَدْمَعُ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ عَیْنٍ»( و در دعا داریم که 555، ص: 5 ادبى قرآن، ج

 (915، ص: 4 البحرین، ج
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  غم -ه

-چیزی است که قلب را می غمًّا،کند و داللت بر پوشاندن و تطبیق دادن میلغین و المیم ا

است )لسان   و همچنین به معنای کرب و اندوه  (999، ص: 4 پوشاند )معجم مشاییس اللغة، ج

پوشاند و  و اندوه را از آن غم گویند که سرور و حلم را مى ( حزن445، ص: 51 العرب، ج

ُة و الَْغمُ »( 515، ص: 1 کند )قاموی قرآن، جمستور می به یک معنى است )مجمع  « الُْغمَّ

نفر را کشتى پس  یک (.40)طه:   «الْغَمِ  وَ قَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّیْناکَ مِنَ»( 515، ص: 5 البحرین، ج

 (515، ص: 1 قاموی قرآن، ج) تو را از غصّه و گرفتارى آن نجا  دادیم.

 هانشینهم 9-0

 ی با بکینینش همالف( 

 شده انیبزوج معنایی  عنوان بهیی که ها نینش همدر آیاتی که ضحک بیان شده است یکی از 

با بیشترین آیا  است و به معنای گریه است و متضاد ضحک است و  کلمه بکی است که

 به معنای صرف خنده است.

 ی بکی است:نینش همهایی که شامل آیه

 (:51)التوبة:  «قَليالً َو لْيَْبُكوا كَثرياً َجزاًء ِِبا كانُوا يَْكِسبُونفَلْيَْضَحُكوا » .5

 نجم( 49) «َو أَنَُّه ُهَو أَْضَحَك َو أَبىْك» .1

 (50)نجم « فَِمْن هَذا الَْحِديِث تَْعَجبُوَن َو تَْضَحُكوَن َو ال تَبُْكوَن َو أَنْتُْم ساِمُدونَ أَ » .9

 «مِن»ی با نینش همب( 

شود آیاتی است که به معنای ضحک پرداخته می نینش همدسته دوم از آیا  که بر اسای 

مسخره کردن است که این آیا  گاهی به مسخره کردن آیا  خداوند توسط کفار و 

گاهی به مسخره کردن پیامبر و مسلمانان توسط آنان است که آیاتی است که ضحک با 

 شده است: نینش هم« مِن»حرف 

 (49الزخرف: )  « جاَءُهْم ِبيياتِنا إِذا ُهْم ِمنْها يَْضَحُكونفَلَّمَّ » -5
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 (550)مؤمنون:« فَاتََّخْذمُتُوُهْم ِسْخِريًّا َحتَّى أَنَْسْوكُْم ِذكِْري َو كُنْتُْم ِمنُْهْم تَْضَحُكونَ » -1

 (13:نی)مطفف «إِنَّ الَِّذيَن أَْجرَُموا كانُوا ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا يَْضَحُكونَ » -9

اِر يَْضَحُكونَ » -4  (94 نی)مطفف« فَالْيَْوَم الَِّذيَن آَمنُوا ِمَن الُْكفَّ

 ی با بشرینینش هم -ج

که از ریشه بشری است « استبشار»و « بَشَّر»دسته سوم از آیا ، آیاتی است که با کلمه 

 شودکه به معنای خبر خوبی است که باعث شاد شدن و خندیدن می شده است نینش هم

ْستَبِِْشَةٌ »که در آیه   -5 ْسِفرٌَة * َضاِحَكٌة مُّ  عبس( 93-95)« ُوُجوٌه يَْوَمئٍذ مُّ

ْناها ِبِإْسحاَق َو ِمْن َوراِء إِْسحاَق يَْعُقوَب » -1  (95)هود  «َو اْمَرأَتُُه قاِِئٌَة فََضِحَكْت فََبِشَّ

 «لیقل»با  ینینش هم -د

( 51)توبه/ «لْيَْبُكوا كَثرياً َجزاًء ِِبا كانُوا يَْكِسبُونَ فَلْيَْضَحُكوا قَلياًل َو » هیآاستناد به  بای برخ

 که و معتشدند ندینما یمنع م دنیو مردم را از خند کنند یم یمعرف دهینکوه یرا امر خنده

در  یتعال یجهت است که خدا نیو به ا برد یم نیب ازو آبرو و وقار را  کیتاردل را  خنده،

بر « دیکن هیگر اریو بس دیکم بخند دیبا»: دیفرما یو م فرموده است یاز آن نه میقرآن کر

ی اصل مراد گرفتن و در نظر ا یآ ا ینزول و س شأنه و بدون توجّه ب هاهینظر نیااسای 

 نیهم دره اما چنان چ« دیکرد و اندک خند هیفراوان گر یستیبا»که  شود یم برداشت نیچن

، دیآ یم دست به هیآی درست برخالف مفهوم ظاهر مطلبشود،  ستهینگر دقت به هیآ کی

 شانیاکه  یجنگ نیجنگ تبوک )آخر دراکرم  امبریپاست که  قرار نیا زا هیشأن نزول آ

واقعه در تابستان  نیدستور داد تا با او حرکت کنند. چون ا مردم( به داشتندآن شرکت  در

 رونیگرم است و ما طاقت ب اریهوا بس! هللرسوال ای: که گفتند یا رخ داد و هوا گرم بود، عده

و  تر آتم جهنم داغ بگو، جوابشان فرمود در خداوند د؛ینرو رونیب زیو شما ن میرفتن ندار

المیزان فی تفسیر ) است شدهنازل  هابه آن خطاب هیآ نیا بیترت نیا و به است ترسوزان

 (913، ص: 3 الشرآن، ج
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 جانشین

ْسِفرٌَة »عبس:  93-95الف( آیاتی با آیه  ْستَبِِْشَةٌ  -ُوُجوٌه يَْوَمئٍذ مُّ توان هم را می «َضاِحَكٌة مُّ

معنا دانست که در مورد چهره شادان مؤمنین در قیامت اشاره کند که این شادی در 

 شان هویدا باشد مانند آیا  زیر: چهره

اُهمْ » -5  انسان( 55) «نظرة و ُسورا  فََوقاُهُم اللَُّه ََشَّ ذلَِك الَْيْوِم َو لَقَّ

الِحاِت فَُهْم ِِف َرْوَضٍة يُْحََبُونَ » -1 ا الَِّذيَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ اْدُخلُوا »روم(؛  51) «فَأَمَّ
 (زخرف 90)« الَْجنََّة أَنْتُْم َو أَزْواُجُكْم تُْحََبُونَ 

مورد اعمال  منافشان در ینابجا یدرباره شاد «َو تَْضَحُكوَن َو ال تَْبُكون: »النجم 50 ب( آیه

فَرَِح » کندبا بیان زیر:( نیز همین معنا را بیان می55که آیه )توبه  است زشانینفا  انگ

اللَِّه الُْمَخلَُّفوَن ِِبَْقَعِدِهْم ِخالَف رَُسوِل اللَِّه َو كَرُِهوا أَْن يُجاِهُدوا ِبأَْموالِِهْم َو أَنُْفِسِهْم ِِف َسِبيِل 
 (55)سوره التوبه  «الَْحرِّ قُْل ناُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرًّا لَْو كانُوا يَْفَقُهونَ  َو قالُوا ال تَنِْفُروا ِِف 

 خنده در قرآن -9

بندی شناسی معنای خنده بوده است. بر اسای دستهاستخراج آیا  در قرآن از طریق مفهوم

واژگان آیه استخراج شده است که برخی از این آیا  مستشیماً از  54موضوعی تعداد 

کلیدی مانند ضحک، بسم و فرح و برخی هم آیاتی است که به طور غیرصریح به موضوع 

 توان واژگانی مانند بشری، هزل، سرور و حبر را نام برد.خنده پرداخته است که می

 تحلیل آیات -9-9

 یل کمیتحل 9-9-9

عددی و  صور  منظور از کاربردهای کمی؛ استخراج آمار و اطالعاتی است که گرچه به

شوند اما موجب فهم اولیه و سریع کل محتوای مورد در قالب نمودار و جدول ارائه می

اولین کارکردهای استفاده  کنند.های کیفی باز میشده و راه را برای ورود به تحلیل تحلیل

بندی آیا  و روایا  از وجوه مختلف است  از روش تحلیل محتوا، امکان تفکیک و دسته
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خم که مربوط به آیا  با موضوع خنده است با بررسی آیا  چندگونه که در این ب

 شده است: بندی انجام دسته

 بر اساس مخاطبان آیات

شوند: الف( آیا  مربوط به ها، آیا  به چهار دسته تشسیم می با توجه به تفسیر و مفهوم آن

( مشرکان، دصور  کلی؛ ب( آیا  مربوط به مؤمنان، ج( آیا  مربوط به  نوع انسان به

 آیا  مربوط به منافشان که برای نشان دادن.

 . تحلیل کمی آیات9جدول 

 ردیف
آیات مربوط به نوع 

 آیه( 52) انسان

مربوط به  آیات

 آیه( 31) مؤمنان

آیات مربوط به 

 آیه( 31) کفار

آیات مربوط به 

 آیه( 4) منافقین

 51التوبة:  550المؤمنون: 49النجم:  94مطففین: 5

 50نجم: 49الزخرف:  11یونس:  3االنششا :  1

 55توبه: 13المطففین:  15یونس:  590عمران:  آل 9

 555آل عمران: 41الزمر:  50هود:  4الروم:  4

  59بشره   15الرعد:  50انفال:  ؛515عمران:  آل 1

  95مطففین: 19المؤمنون:  54یونس:  5

  11الفرقان:  95الشصص:  590عمران:  آل 9

  91الروم:  510آل عمران: 595عمران:  آل 5

  95النمل:  45الشورى:  514التوبة:  3

  44األنعام:  19الحدید:  555التوبة:  50

  91غافر:  45الروم:  51الروم:  55

  59االنششا :  54الطار :  11یس:  51

  59غافر: 10توبه: 95هود:  59

    59الزمر:  54

    95العنکبو :  51

    53یوسف:  55

    53هود:  59

    95رعد:  55

    نمل 53 53
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 ردیف
آیات مربوط به نوع 

 آیه( 52) انسان

مربوط به  آیات

 آیه( 31) مؤمنان

آیات مربوط به 

 آیه( 31) کفار

آیات مربوط به 

 آیه( 4) منافقین

    عبس 93 10

    انسان 55 15

    زخرف 90 11

    حجر 19 19

    حجر 14 14

    حجر 11 11

 

 

 
 آیات . تحلیل کمی5 نمودار

دهنده این است که تعداد آیاتی که مربوط به گروه مؤمنان است بیشترین  نشان 5 نمودار

درصد دارا  9درصد به خود اختصاص داده و منافشین کمترین آیه را با  44درصد را با 

 هستند و درصد آیا  مؤمنین از مجموع آیا  موضوع مشرکین و منافشین بیشتر است.

 انذار:کننده بشار  و بر اسای موضوع بیان (5

 مؤمنین

42% 

 مشرکین

54% 

 انسان

54% 

 منافقین

7% 

 تعداد آیا 

 منافشین انسان مشرکین مؤمنین
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 . آیات مربوط به انذار و تبشیر2جدول 

 آیه( 57) آدرس آیات مربوط به تبشیر آیه( 57) آدرس آیات مربوط به انذار ردیف

 94مطففین: 51التوبة:  5

 3االنششا :  50نجم: 1

 590عمران:  آل 55توبه: 9

 4الروم:  555عمران:آل 4

 50انفال:  ؛515عمران:  آل 550المؤمنون: 1

 54یونس:  49الزخرف:  5

 590عمران:  آل 13المطففین:  9

 595عمران:  آل 41الزمر:  5

 514التوبة:  10توبه: 3

 555التوبة:  11الفرقان:  50

 51الروم:  91الروم:  55

 11یس:  95النمل:  51

 95هود:  44األنعام:  59

 59الزمر:  91غافر:  54

 95العنکبو :  59االنششا :  51

 53یوسف:  59غافر: 55

 53هود:  95مطففین: 59

 95رعد:  59بشره   55

 نمل 53 50هود:  53

 عبس 93 15الرعد:  10

 انسان 55 19المؤمنون:  15

 زخرف 90 95الشصص:  11

 حجر 19 510آل عمران: 19

 حجر 14 45الشورى:  14

 حجر 11 19الحدید:  11

 45الروم:  54الطار :  15

 15یونس:  11یونس:  19
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 . آیات مربوط به انذار و تبشیر2 نمودار

 دهد که تعداد آیا  مربوط به انذار و آیا  مربوط به بشار  یکسان است.نمودار نشان می

 اساس سنجش فراوانی موضوعات فرعی بر

ای آن رسم شود: در ابتدا نمودار میلههای زیر مشخص میبندی آیا  با موضوع انذار، دسته

توان توجه نمود که که با توجه به آن، تعداد آیا  در نمودار مشاهده شود و میشود می

آیه، بیشترین آیا  را به خود اختصاص داده و موضوع  55دلبستگی کفار به دنیا با 

 آیه، کمترین است: 5خوشحالی از عدم تبعیت رسول خدا با 

 انذار

20% 

 تبشیر

20% 

 تعداد آیات

 انذار

 تبشیر
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 یموضوعات فرع یسنجش فراوان. 9نمودار 

توان مشاهده کرد که موضوع دلبستگی کفار به دنیا موضوعی است میبا توجه به نمودار 

بیشترین موضوعی بوده که  دهد کهکه فراوانی آن در آیا  بیشتر است و در نتیجه نشان می

 خداوند در قرآن آن را مورد انذار قرار داده و از شادی و خندیدن به آن نهی کرده است.

0 
5 
1 
9 
4 
1 
5 
9 
5 
3 
50 

دلبستگی کفار 

به دنیا وشاد 

بودن به داشته 

 های محدودشان

خوشحالی به 

 عمل نادرستشان

مسخره کردن 

 مؤمنین

دلبستگی به 

شادی زودگذر 

 دنیا

شوخی و خنده 

درباره آیا  

 خدا

خوشحالی از 

عدم تبعیت از 

 رسول خدا

5 1 9 4 1 5 

50 

1 
1 4 

1 
5 

 تعداد آیات
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 یموضوعات فرع یسنجش فراوان. 0 نمودار

 گیرند:بندی زیر قرار میآیا  مربوط به بشار  در دسته

 . آیات مربوط به بشارت9جدول 

 تعداد آیات فراوانی عامل صحیح ردیف

 59 به فضل و رحمت خدا 5

 5 در بهشت 1

 9 بعد از ناامیدی 9

 1 بعد از تعجب کردن 4

 5 بعد از توبه 1

 5 رنگ زرد() بر اثر طبیعت 5

 نتیجه به صور  نمودار زیر مشخص شده:

12% 

53% 
37% 

37% 

7% 1% 

 تعداد آیات

  بودن وشاد دنیا به کفار دلبستگی 5

 محدودشان های داشته به
 نادرستشان عمل به خوشحالی 1

 مؤمنین کردن مسخره 9

 دنیا زودگذر شادی به دلبستگی 4

 خدا آیا  درباره خنده و شوخی 1
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 . آیات مربوط به بشارت5 نمودار

کند ای که قرآن به آن تأکید میترین دلیل شادی و خندهدهد که مهمنمودار نشان می

هایی که آن را بیان شادی است که منشأ آن خدا و رحمت او باشد و یکی دیگر از شادی

 توجه است. بلکرده شادی بر اثر رنگ زرد است که قا

 تحلیل کیفی 9-2

 توان با توجه به تفاسیر ارائه داد:های زیر را میبا توجه به تحلیل کمی، تحلیل

ازنظر قرآن خاستگاه اصلی شادی و خنده ایمان، خشنودی و رضایت خداوند  .5

 نظر گرفت. است و دیگر عوامل را باید زیرمجموعه این عامل اصلی در

شود که تعداد آیا  مربوط به مؤمنین بیشتر است مشاهده می 5با توجه به نمودار  .1

دهنده این است که برخالف دیدگاهی که اسالم را بدون شادی و خنده که این نشان

0 

1 

4 

5 

5 

50 

51 

54 

به فضل و  

 رحمت خدا

بعد از تعجب   بعد از ناامیدی در بهشت

 کردن

بر اثر   بعد از توبه

رنگ  )طبیعت

 (زرد

5 1 9 4 1 5 

 تعداد آیات
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دانند و معتشدند اصالً در مورد شادی و خندیدن سخنی گفته نشده آیاتی وجود دارد که  می

ها در آخر  بلکه شادی  شادی آنتنها باعث  دهد که نهخداوند خبرهایی به مؤمنین می

 ها در دنیاست. آن

دهد که آیا  انذار و آیا  تبشیر برابر است و با توجه به نظر نشان می 1 نمودار .9

مخالفان شادی و خنده در اسالم که معتشدند قرآن خندیدن را مذمت کرده و یا حتی 

نظریه رد و اعتدال در کسانی که معتشدند در قرآن توصیه به غم و گریه وجود ندارد هر دو 

 خنده و گریه را تأیید کند.

دهد عواملی که مورد انذار قرارگرفته و از شادی کردن در نشان می 9نمودار  .4

ها در مورد مورد آن نهی کرده موضوعا  اخالقی هستند و خداوند به همین خاطر به انسان

 کند تا از چنین رفتارهای مانع شود.آن توصیه می

که دیگران دچار مصیبت و  توان منع خندیدن در هنگامیامل میازجمله این عو .1

 ها شوند. گرفتاری هستند را بیان کرد تا موجب تسلی و آرامم آن

از عوامل مهم دیگر خندیدنی است که موجب مسخره کردن دیگران و آزرده  .5

 است. شد  آن را نهی کرده شود که قرآن در آیا  بهها می شدن آن

شود بشار  به پیامبران برای فرزنددار شدن امل بشار  میازجمله آیاتی که ش .9

است که بیشترین آیا  مربوط به بشار  به حضر  ابراهیم )ع( بوده که این به خاطر 

اهمیت شادی حضر  ابراهیم )ع( و اهمیت نسل او بوده که رسوالنی را برای این خبر 

 دهد.فرستد و معجزه بودن آن را نشان می می

عنوان عامل خنده و سرور بیان کرده رنگ زرد  عواملی که در قرآن بهیکی از  .5

توان گفت طبیعت یکی از عوامل شده و می سوره بشره گفته 59باشد که در آیه می

 آور است. شادی

توان گفت بدیهى است سرور و شده می با توجه به عواملی که در قرآن بیان .3

مؤمن باید به لطف خدا مسرور و در معاشر   خوشحالى ذاتاً مذموم و نکوهیده نیست، بلکه

رو و بشاش باشد، سرورى مذموم است که انسان را از یاد خدا غافل کند و در  گشاده
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 ور سازد. شهوا  غوطه

توان نتیجه شده که شادی مذموم را بیان کرده می ازآنجاکه بیشتر عواملی بیان  .50

الم و مفرح را نشل نکرده بلکه گرفت که خداوند موضوعا  بدیهی مانند خنده و شادی س

ها  شود تا آنها می ها و مانع شادی و خنده آن موضوعاتی را نشل کرده که باعث ناراحتی آن

 را آگاه کند.

 خنده در روایات -0

صور  استشصاء واژگانی و موضوعی از جوامع  در این قسمت روایا  موضوع خنده به

است که در  پذیرفته و بعد تحلیل شدهبندی صور   شده، آنگاه دسته حدیثی استخراج

( استخراج احادیث از سه نوع مأخذ استفاده شده است: الف( جوامع حدیثی شیعی؛ ب

 تفاسیر روایی( ج کتب اخالقی با موضوع سیره معصومین؛

 تحلیل کمی 0-9

 905با بررسی روایا  مربوط به خنده تعداد روایا  با این موضوع بدون احادیث تکراری 

های آن به سه دسته تشسیم شده است که در جدول زیر است که بر اسای کلیدواژهروایت 

 مشخص شده است.

 (اتیتعداد روا)مربوط به خنده  اتیروا .0 جدول
 تعداد روایت نوع خنده

 515 خنده ممدوح

 500 خنده مذموم

 11 خنده ائمه

توان آن را نیز در روایت شامل موضوعا  متفاوتی است که می 519های ممدوح با خنده

چند دسته تشسیم کرد: دسته اول روایاتی است که با موضوع خنده ممدوح است که این 

 15باشد که با توجه به نمودار ای است که مورد تأیید ائمه میروایا  با موضوع خنده

شود و روایاتی است با موضوعاتی که در آن خندیدن منع شده درصد روایا  را شامل می
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هایی است که مربوط به شود و بعدازآن خندهدرصد را شامل می 91روایت  35با است که 

ع( بیان شده است و ) بیت هایی است که نسبت به اهلباشد و خنده و شادیخود ائمه می

شود و در کنار روایاتی با موضوع درصد روایا  را شامل می 59روایت که با  95شامل 

کدام را  کنار یکدیگر جواز داده است و نه هیچ ه را درخنده روایاتی است که خنده و گری

 کدام را بهتر دانسته است. منع و نه هیچ

 

 (اتیتعداد روا)مربوط به خنده  اتیروا. 7 نمودار

تر نیز  های کوچکهای جزئی و زیرمجموعه بندی های کلی به دسته بندی این دسته

 دهد:می های ممدوح را نشانتشسیم است. جدول زیر خنده قابل

 های ممدوحت خندهایروا .5 جدول

 تعداد روایت خنده ممدوح ردیف  تعداد روایت خنده ممدوح ردیف

 9 فضل خدا و ذکر 54  10 جواز مزاح 5

 9 توبه بنده 51  11 جواز ضحک 1

 9 همسر و فرزندشادی  55  55 بعد مرگخندهمؤمن  9

 خنده ممدوح

 خنده مذموم 15%

91% 

 خنده ائمه

59% 

 تعداد روایت

 خنده ائمه خنده مذموم خنده ممدوح
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 تعداد روایت خنده ممدوح ردیف  تعداد روایت خنده ممدوح ردیف

 1 جهاد 59  55 شادکردن مؤمن 4

 1 شادی به بشاء 55  51 شادی شیعه 1

 1 زهد 53  50 جواب اصحاب درتبسم  5

 1 حرمت مسجد 10  3 تبسم به مؤمن 9

 1 تبسم به فشیر 15  9 یشین به خدا 5

 5 صور خنده مؤمن در  11  1 استغفار مردگان 3

 5 م قرضدع 19  4 خنده کم 50

 5 ضرر بعدنعمت  14  4 عید 55

   11  9 سوره قرآن 51

   15  9 روزه 59

روایت به جواز خنده و مزاح پرداخته که برخی از این روایا  با خندیدن و مزاح  93

شده و  طور صریح به روش صحیح خنده و مزاح اشاره ع( جواز داده و برخی به) بیت اهل

طور خاص برای  روایت به 59ای که برای مؤمن و های خندهروایت به موضوع 41حدود 

باشد وارد شده است و بشیه روایا  هر دو در دنیا و آخر  صحیح میشادی شیعه که برای 

 اعمالی است که با انجام دادن موجب شادی خود و اطرافیان شود.

 توان برای مشخص شدن تفاو  اندازه بین موضوعا  نمودار زیر را مشاهده کرد:می
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 های ممدوحت خندهایروا .6 نمودار

 شده: مشخص ریاست که در جدول ز هاییرمجموعهیز شامل نیزخنده مذموم 

 مذمومهای ت خندهایروا .7جدول

 تعداد روایت خنده مذموم ردیف  تعداد روایت خنده مذموم ردیف

 1 مسخره کردن 54  55 کثر  مزاح 5

 1 لغوخنده از روی  51  54 خنده کثر  1

 1 نزد محزون 55  55 و شادی زودگذر دنیاشادی به  9

 1 حساد  59  9 کثر  مال 4

 55  5 دار خندهداستان  1
بین  ازمصیبت 

 برنده
1 

 1 در قبرستان 53  9 خنده با تکبر 5

 5 خنداند میتبعیت  10  1 دار خندهدروغ  9
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 تعداد روایت خنده مذموم ردیف  تعداد روایت خنده مذموم ردیف

 5 گناه 15  4 من غیر عجب 5

 5 به گناهکار 11  1 نیاز دست رفتآنچه  3

 19  9 به آینده 50
 عدم رضایت خدا

 در آن
5 

 5 در دین مبتدع 14  9 شادی به مدح 55

 5 در نماز 11  9 صور  کلی بهعدم خنده  51

 9 قیامت مرگ و ایمان بهعدم خنده با  59

هایی که روایت به نوع خنده 14گوید و روایت از منع کثر  مزاح و خنده سخن می 91

-شادیروایت به عدم شادی و خنده به دنیا و  55منع شده مانند مسخره کردن و مانند این و 

روایت  55شده و  ماند بیانهای زودگذر و فراوانی مال و چیزهایی که در دنیا باقی نمی

مربوط به موضوعاتی است که خنده در آن منع شده مانند نزد فردی که محزون است و نزد 

موضوع است که از بین برنده  9شود و فردی که گناهکار است و در نماز و... را شامل می

د حساد  و مصیبت و گناه و موضوعی که عدم رضایت خدا در آن باشد و خنده است مانن

توان در نمودار زیر فراوانی این روایت از خندیدن منع کرده است می 9صور  کلی  به

 موضوعا  را مشاهده کرد:

 دهنده تفاو  است: نمودار زیر نشان
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 مذمومهای ت خندهایروا .8 نمودار

شده که حدود  شامل روایاتی است به برتری ایشان پرداختهبیت )ع( که  شادی مختص اهل

بیت ایشان به خاطر  ص( و اهل) شود و تعدادی روایا  مربوط به شادی پیامبرروایت می 55

روایت و برخی به خاطر شادی ازدواج حضر   1دیدن و برتری امام حسین )ع( است که 
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ع( به خاطر ) ص( بعد از مرگ ایشان است و روایتی شادی حضر  زهرا) به پیامبر شدن
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0 
1 
4 
5 
5 
50 
51 
54 
55 
55 

اح
مز
  
کثر

ده 
خن
  
کثر

 
ذر
دگ
زو
ی 
شاد
 و 
دنیا
به 
ی 
شاد

 
ال
  م

کثر
 

دار
ده 
خن
ن 
ستا
دا

 
کبر
ا ت
ه ب
ند
خ

دار 
ده 
خن
غ 
رو
د

ب 
عج
یر 
ن غ

م
 

نی
رفت
ت 
دس
از 
چه 
آن

 
ده 
آین
به 

 
دح
ه م
ی ب
شاد

 
لی
 ک
 
ور
 ص
 به
ده
خن
دم 
ع

 
ت
یام
و ق
گ 

مر
به 
ن 
ما
ا ای
ه ب
ند
 خ
دم
ع

 
دن
کر
ره 
سخ
م

 
غو
ی ل
رو
از 
ده 
خن

 
ون
حز
د م
نز

 
 
ساد
ح

 
ده
برن
ن 
زبی
ت ا

صیب
م

 
ان
ست
قبر
در 

 
اند
ند
یخ
ت م

بعی
ت

 
ناه
گ

 
کار
ناه
 گ
به

 
آن
در 
دا 
 خ
ت
ضای
م ر
عد

 
ین
ر د
ع د
تد
مب

 
ماز
ر ن
د

 

 خنده مذموم



 9511پاییز  | 04شماره | یازدهم سال | ریسراج مُن یفصلنامه علم | 34

 )ع( تیب مختص اهل یشاد .6 جدول

 تعداد روایت نام معصوم ردیف

 50 ص(:) پیامبر 5

 503 ع() علی 1

 1 ع() حسن بن علی 9

 1 ع() علی حسین بن 4

 9 ع() علی بن الحسین 1

 15 ع() باقر 5

 55 صاد  )ع( 9

 9 ع() موسی بن جعفر 5

 55 ع() رضا 3

 5 محمد بن علی )ع( 50

 9 ع() علی بن محمد 55

 1 ع() حسن عسکری 51

 دهد:می خوبی نشان نمودار زیر تفاو  بین تعداد را به

 
 )ع( تیب مختص اهل یشاد .1نمودار 
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 یل کیفیتحل 0-2

روایا  مربوط به خنده روایاتی است که تا حدودی مرز بین خنده صحیح و ناصحیح را 

ای که بیشتر با تبسم باشد و با طور کامل شرح داده که خنده ای که به گونه مشخص کرده به

صدای بلند و قهشهه نباشد منعی ندارد و به همین دلیل در روایا  از کثر  خنده و مزاح 

ارزش ازحد مزاح و خنده انسان را تحشیر و کم دارد که بیمکند زیرا بیان میمیپرهیز 

شود که شود و موجب میمیراند و فاسد میکند و حتی ازنظر روحی قلب او را می می

شده از  که در روایتی توصیه طوری دیگران او را در امورا  مهم موردتوجه قرار ندهند به

شود پیروی نشود و چنین فردی مجبور است برای کسی که موجب خنده دیگران می

دار و مضحک را بیان کند تا موردتوجه های خندهتوجه دیگران از روی دروغ داستان جلب

و عنایت دیگران قرار گیرد و یا حتی به مسخره کردن دیگران بپردازد و این موجب گریز 

 داند.حمشانه و افراد حشیر میدیگران از اوست زیرا در روایا  مسخره کردن را از کارهای ا

تنها از مزاح و شوخی کردن منع نکرده بلکه  از طرفی دیگر روایاتی وجود دارد که نه

که حتی در روایا  شیعه و سنی روایاتی وجود دارد  طوری است به به آن توصیه نیز کرده

حتی است به دیدند که دارای نارااند و اگر کسی را میکردهکه پیامبر با اصحاب شوخی می

کند که اند و عالوه بر این روایاتی است که با صراحت بیان میپرداختهمزاح با او می

شود مورد مغفر  خداوند قرار گیرد ولی های مؤمن است و باعث میشوخی از ویژگی

که این مزاح و خنده موجب ناراحتی دیگران نشود در روایا  برای آن مرزهایی  برای این

ین صور  که از روی حق و صداقت باشد و با فحم و بدگویی دیگران شده به ا مشخص

نباشد و برای مسخره کردن و از روی لغو و هوی و تکبر به دیگران نباشد و حتماً از روی 

 شگفتی باشد وگرنه خنده باطل است. تعجب

کند، برخی از کنار این دو دسته روایا ، روایاتی وجود دارد که خنده را منع می در

های قیامت داشته باشد، نباید خندید و گوید در صورتی ایمان به مرگ و سختیایا  میرو

شود و با توجه به این به این دلیل گناهانی است که موجب تری از مرگ و قیامت می

توان منظور از این روایا  را نیز خنده زیاد و توصیه به مضمون روایا  کثر  خنده می
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ع( آمده که: اگر آن چیزی که من راجع به ) از حضر  علیخنده کم دانست در روایتی 

کردید و از خندیدید و به آن توجه میدانستید، کمتر میدانستم، میدنیای بعد از مرگ می

شده، کمتر طرفی دیگر تعداد روایا  منع خنده نسبت به روایاتی که به آن اجازه داده

 است.

کند روایاتی است وجود دارد بیان می بعد از روایاتی که چگونگی خنده و مزاح را

کند در ابتدا ها خنده را توصیه و یا منع میپردازد که در آنکه به موضوعا  اخالقی می

اش در صورتم باشد حتی اگر محزون باشد، باید  شود که مؤمن باید خنده و شادیبیان می

انجام دهد که برخی به  شده شود که به مؤمن توصیهرو باشد و بعد موضوعاتی بیان میخنده

ها  گوید با دیدن دیگر مؤمنان در صور  آنلبخند زدن در چهره مؤمن دیگر است و می

ترین اعمال نزد خداوند است و برخی روایا  به شادکردن همسر  لبخند بزن که از بافضیلت

ا ها هدیه بگیر و همسر  ر کند برای آنخصوص دختران پرداخته و توصیه می و فرزندان به

بیت )ع(  دهنده توجه اهلها شوی و این نشان دوست داشته باش تا موجب شادی و خنده آن

 به تمام ابعاد زندگی مؤمن است

موقع از خدا  که روزی او به شود که مؤمن اگر به اینگونه بیان میهمچنین این

لم و فضل او باشد و همیشه به یاد خدا باشد در همه اعما رسد اعتماد و به او یشین داشته می

ها به خداوند یشین داشته باشد و از او ناامید نشود همیشه شادان و را بخواهد و در مصیبت

 های زودگذر دنیا پرهیزبستن به دنیا و شادی خندان است و همچنین از عواملی مانند دل

شود بلکه هرچه تالشم برای دنیا و به کند و بداند مال و فراوانی موجب شادی او نمی

وقتی آن از  بستن به آن شود زیرا با دلبیشتر می ت آوردن آن بیشتر باشد غم و گریهدس

شود البته هرگز از داشتن مال و ثرو  و تالش برای ها بیشتر می غصه رود غم ودست می

دادن آن غمگین  کند بلکه از اینکه به چیزهایی دل ببندد که با ازدستزندگی شاد منع نمی

ها را در مسیری قرار توان با یشین به خدا و روزی او شادی و خندهمی کند وشود منع می

 داد که خداوند شاد شود و همیشگی باشد و در آخر  با دیدن این اعمال خشنود شود.
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شده سه  هایی که موجب شادی شیعه شده و خندیدن در آن بسیار توصیهازجمله روز

شده خانواده در آن  و روز جمعه. توصیهع( ) روز است: عید غدیر، عید امامت امام زمان

 روز دورهم جمع شوند و به شادی بپردازند.

کند که با انجام دادن آن موجب شادی او روایا  دیگری است که اعمالی را بیان می

ای که در خصوص روزه روزه به -1حفظ حرمت مسجد؛  -5شود:در دنیا و آخر  می

زهد در  -1جهاد در راه خدا؛  -4مانند والعصر، کوثر؛ هایی خواندن سوره -9  گرما باشد؛

تبسم در چهره فشیر حتی  -9ها نباشد؛  عدم قرض به دیگران و اینکه مدیون به آن -5دنیا؛ 

 اگر چیزی نداشته باشد.

-9گناه؛ -1حساد ؛  -5شود: و برخی اعمال موجب از بین رفتن شادی انسان می

 مصیبت در دنیا.

نزد فرد محزون؛  -1در قبرستان؛  -5دن در آن منع شده است:مواقعی است که خندی

موقع نماز؛  -1مبتدع در دین؛ -4به کسی که در حال گناه باشد حتی اگر دوستت باشد؛ -9

کثر  -5خوشی به آینده؛  دل-9باشد حتی اگر حق باشد؛ مدحی که در مورد تو می -5

 مال.

 یریگ جهینت

دهد که کلمه ضحک در قبل از اسالم ی نشان میاین پژوهم در حوزه معناشناسی تاریخ

که معنای خندیدن، تعجب کردن و مسخره کردن را شامل  داشته استگستردگی معنایی 

ی ریکارگ بههای مرتبط با آن با معناشناسی توصیفی نیز واژه ضحک و واژه ازنظرشده و می

دهد که ضحک با نشان میهای آن مند مؤلفهقاعده سیا  هسته معنایی خنده و ارتباط نظام

که برخی ممدوح مانند شادی و خنده  باشد یمدارای معانی متفاوتی  میها نینش همتوجه به 

پژوهم نشان داده است که  نیا زین ؛ ودر بهشت و برخی مذموم مانند مسخره کردن است

مذموم و نکوهیده نیست ولی خنده را به شرایط و زمان و مکان مناسب  ذاتاًاصل خنده 

بندی کرد به این توان خنده را بر اسای مکان و زمان مناسب دستهمی ؛ ومحدود کرده است

هایی مثل قبرستان و نزد کسی که محزون است نهی شده ولی صور  که خندیدن در مکان
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خندیدن در صور  فشیر و در صور  اطرافیان و همیشه لبخند بر لب داشتن توصیه زیادی 

سان  عنوان پلی در مسیر زندگی قرار دهد بدین د روایا  ائمه را بهسان بای شده است؛ و بدین

ای باشد که موجب آزار و ناراحت دیگران نشود تا مرزهای ارزش از بین گونهخنده باید به

قرآن خاستگاه اصلی شادی و خنده،  و ازنظررود و وجود و قلب انسان به تاریکی گراید. 

و دیگر عوامل را باید زیرمجموعه این منشأ اصلی ایمان، خشنودی و رضایت خداوند است 

عنوان  های دنیوی را بهگرا زندگی مادی و شادیهای مادیاینکه انسان و نظر گرفت؛ در

کنند چیزی جز شادی سطحی و مادی نیست که عالوه بر زندگی شاد برای خود تصور می

های فراوان و از همه هزینه بار وبازداشتن دیگران از شادی معموالً دارای پیامدهای تأسف

 های معنوی را در پی دارد.ها و خوشیباالتر محروم شدن از لذ 
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 منابع
 قرآن کریم

 .قم، چاپ: اول ،جم مشاییس اللغةمع (.5404. )ابن فاری، أحمد

 ، بیرو ، چاپ: سوم.لسان العرب  (.5454. )ابن منظور، محمد بن مکرم

 .15 تا 55از صفحه  54 شماره ،رشد معلممشاله خنده،  (.5959 خرداد. )اسماعیل نیا، محمود

، موسسة البعثة، قسم الدراسا  جلد 1، البرهان فی تفسیر الشرآن(. 5451. )بحرانى، هاشم بن سلیمان

 .5قم، چاپ:  ،ایران ،اإلسالمیة

 .تهران، چاپ: دوم ،فرهنگ ابجدى(. 5991. )بستانى، فؤاد افرام

 ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی.کاربرد تحلیل گفتمان در فهم منابع دینی(. 5931. )بشیر، حسن

 .بیرو ، چاپ: اول ،تاج العروی من جواهر الشاموی(.5454. )حسینی زبیدی، محمد مرتضى

 .5ر السالم، مصر، قاهره، چاپ ، داجلد 55، االسای فى التفسیر (.5414. )حوى، سعید

لشامیة، لبنان، ، دار اجلد 5، مفردا  ألفاظ الشرآن(. 5451. )راغب اصفهانى، حسین بن محمد

 .5بیرو ، چاپ

 ،لبنان ،، مؤسسة األعلمی للمطبوعا المیزان فی تفسیر الشرآن(. 5930. )طباطبایى، محمدحسین

 .1چاپ ،بیرو 

، ایران، تهران، ناصرخسرو، جلد 50، فی تفسیر الشرآن انیالب مجمع (.5991. )طبرسى، فضل بن حسن

 .9چاپ 

 .9 تهران، چاپ، ایران ،، مرتضوىجلد 5، مجمع البحرین(. 5991. )طریحى، فخرالدین بن محمد

 .قم، چاپ: دوم، کتاب العین (.5403. )فراهیدى، خلیل بن أحمد

 قم، چاپ: دوم. ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر (.5454. )فیومى، أحمد بن محمد

 .5 تهران، چاپ ،ایران، ، دارالکتب اإلسالمیةجلد 9، قاموی قرآن (.5995. )اکبر قرشى بنابى، على

 تهران، بنیاد فرهنگ ایران. ی سامی،ها زبانفرهنگ تطبیشی عربی با  .(5919) .مشکور، محمدجواد

 تهران: حکمت، چاپ سوم مشاال  فلسفى،( 5955) یمطهری، مرتض

 .50سالمیة، ایران، تهران، چاپدارالکتب اإل، جلد 15، تفسیر نمونه (.5995. )مکارم شیرازى، ناصر
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