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 Introduction 

The encyclopedia of the war contains the humor of eight years of Holy 

Defense Which is collected based on the oral memoirs of Islamic 

warriors. The third volume of this encyclopedia contains all kinds of 

humor. These humor are categorized with a subject-oriented approach. 

Examining the humor functions of the Holy Defense, in addition to 

presenting another atmosphere of the fight that is depicted in the 

opposite point of the violence of war, shows its effect in softening and 

changing the atmosphere of the fight. This qualitative article, by means 

of content analysis, applies the theory of fun relaxation from Aristotle's 

point of view to the humor of the fight and in this way, with examining 

Aristotle's views on humor, it shows the function of the humor of the 

fight. According to the theory of fun relaxation, humor with the 

entertainment of the audience, causes pleasure and expansion.  
Methodology 
 This article is written in a descriptive-analytical method based on 

library resources. The study of the functions of humor explains the 

reason for its occurrence and analyzes the philosophy of humor; On the 

other hand, the study of the humor culture of the fight and criticize of it 

from the point of view of philosophers will provide valuable results that 

will be useful in compilation literary texts related to the atmosphere of 

war, such as poetry and stories. 
Discussion 
The importance of humor and its role in human life has interest 

philosophers and critics to study it. Among these philosophers, 
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The Function of Humor in Fight Wisecracks with Emphasis … 

Aristotle proposed a comprehensive theory of humor that, by stating the 

place of humor in human moral values, the necessity of humor and how 

it affects human life. The humor of the fight is part of the fight culture, 

which is deeply connected with the moral and spiritual virtues. This 

study answers the following questions by examining the humor of the 

fight with emphasis on Aristotle's theory: 

What is the nature of humor and its function from Aristotle's point of 

view? 

According to Aristotle, what are the results of the analysis of the satire 

of the fight? 

What are the functions of humor in the humor of the front? 
Conclusion 

The analysis of the humor of the fight from a philosophical point of 

view, by reflecting the rich culture of the front, describes its functions. 

The oldest comprehensive theory of the philosophy of humor goes to 

Aristotle. By expressing the place of humor in human moral virtues, he 

introduces this feature as one of the ways to achieve human happiness 

and perfection. Aristotle, in his book Nicomachean Ethics, enumerates 

the principles and characteristics of humor, while noting the observance 

of moderation, and considers its function to be pleasure, comfort, and 

happiness. The necessity of humor and its sociality, the diversity of the 

scope of humor and the necessity of controlling it by emphasizing the 

factor of politeness and prohibition of the legislator are other 

characteristics of humor. Among the three groups of people, he 

considers good-natured people to be the best companions. 

Examining humor of the fight, in addition to the main function of peace 

and pleasure, shows other functions that are related to the main 

function, and for this reason, it is called the secondary or late function. 

These functions are classified into nine sections, which has had a 

significant effect on changing the violence atmosphere of war. 

Keywords: Humor function, The encyclopedia of the war front, 

Aristotle, Theory of fun relaxation. 
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 نشرّیۀّادبّیاتّپایداری

 دانشکدة ادبي ات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

1400سال سيزدهم، شمارة بيست و پنجم، پایيز و زمستان   

ّهایّجبههّباّتأکیدّبرّنظریۀّارسطوطبعیکارکردّطنزّدرّشوخ
ّپژوهشی(ّ–)علمیّ

1ّنسرینّفالح

ّچکیده

اساس نامۀ جبهه، دربردارندة طنز هشت سال دفاع مقد س است که برفرهنگ

نامه، انواع است. جلد سوم این فرهنگشدهآوریخاطرات شفاهی رزمندگان اسالم جمع

-بندیمحور طبقهها با رویکرد موضوعطبعیگيرد. این شوخهای جبهه را دربرمیطبعیشوخ

نامه، افزون بر ارائۀ فضای دفاع مقد س بر اساس این فرهنگهای طنز اند. بررسی کارکردشده

شود، تأثير آن را در تلطيف و دیگری از جبهه که در نقطۀ مقابل خشونت جنگ ترسيم می

دهد. این مقاله از نوع کيفی، به شيوة تحليل مضمون، با تأمل بر میتغيير فضای جبهه نشان

کند و بدین شيوه، ضمن بررسی آراء ارسطو میهای جبهه را بررسیطبعینظریۀ ارسطو، شوخ

 ۀیبر طبق نظردهد. میهای جبهه را نشانطعیطبعی، کارکرد شوخدر زمينۀ طنز و شوخ

ها یافته. شودمیی را موجبانبساط خاطر و ، لذ ت ومخاطب یآرامش مفرح، طنز با سرگرم

 های اصلی طنزز کارکردکند که درک آرامش و سرور با برجستگی صبغۀ معنوی امیثابت

های دیگری نيز از مطالعۀ یابد؛ ام ا کارکردمیدر این مجموعه است که با نظریۀ ارسطو انطباق

بار آمده که در تغيير فضای خشونتدستهای جبهه بهطبعیموارد مندرج در فرهنگ شوخ

ها با عنوان داست. این کارکرو از کارکرد اصلی نشأت گرفته جنگ، تأثير چشمگيری داشته

اند که تنو ع و گستردگی طنز جبهه و تأثيرگذاری شدهبندیکارکرد فرعی در نه مقوله طبقه

                                                           
، استادیار گروه زبان و ادبي ات فارسی، دانشکدة ادبي ات و علوم انسانی، دانشگاه شهيد باهنر، کرمان، ایران. 1
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دهد. همچنين جنبۀ اجتماعی طنز، رعایت ادب در طنز، تنوع دامنۀ طنز با حضور میآن را نشان

ارائۀ شواهد های این پژوهش است که با اقشار گوناگون و کنترل غيرمستقيم آن از دیگر یافته

 شود.مینقد

  نامۀ جبهه، ارسطو، نظریۀ آرامش مفر ح.طنز، فرهنگ کارکرد :هایّکلیدیواژه

 

ّمقّدمهّ-1

هزار رزمنده از سراسر اساس روایت یکصدوپنجاهنامۀ جبهه برمجموعۀ مستند فرهنگ

-وبيستنامۀ جبهه شامل است. دورة کامل فرهنگشدهتهي ه 1378-1366های کشور در سال

-شرحهای دفاع مقد س، بدینها و رفتار جامعۀ رزمنده در سالها، نوشتهیک موضوع از گفته

ها، های غيبی، اوقات فراغت، بازیآداب و رسوم، اصطالحات و تعبيرات، اعالم، امداداست: 

ها، طبعیها، شوخهای صادقه، شعارها و رجزها، رؤیاها، خل اقيتجوابیها، حاضرنوشتهتابلو

ها، ها، نيایشها، نامهها، کلمات قصار، مشاهدات، مکاشفات، منظومهنامهشهادت

های ها. این مجموعه در نخستين دورة انتخاب پژوهشهای روزانه و یادگارنوشتهیادداشت

ها در جلد سو م فرهنگنامۀ جبهه، با طبعیشد. بخش شوخبرگزیده 1375برتر فرهنگی سال 

طبعی در جبهه، انواع مزاح در های شوخشود و مطالبی از قبيل روشمینویسنده آغازمقد مۀ 

طبعی و های شوخطبعی در اسالم، ویژگیکند. سن ت شوخمیصورت و مفهوم را مطرح

های مختلف های مزاح و مطایبه در بخشهای آن از مباحث این بخش است. موضوعزمينه

تواضع و تجاهل، جنگ و دشمن، خوردن و آشاميدن، رندی و گویی، اشاره و کنایه، بدیهه

عي اری، سالم و صلوات، شهادت و بهشت موعود، عبادت و دعا، غيبت و حضور و غياب، 

های جبهه از طبعیاست. بررسی شوخشدهگفت و شنود، مزاح و مطایبه و وقایع ات فاقيه ارائه

 دهد.میهای گوناگون، غنای فرهنگ جبهه را نشانجنبه

ّبیانّمسألهّ-1ّ-1

-ساختهاهم ي ت طنز و نقش آن در زندگی انسان، فالسفه و منتقدان را به بررسی آن مشتاق

است که با بيان کردهای جامع در باب طنز مطرحاست. در ميان این فالسفه، ارسطو نظریه

زندگی های اخالقی بشر، ضرورت طنز و چگونگی تأثير آن را در جایگاه طنز در فضيلت
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های جبهه جزئی از فرهنگ جبهه است که با فضایل اخالقی طبعیاست. شوخکردهبشر ارائه

های جبهه طبعیو معنوی حاکم بر این محيط پيوندی عميق دارد. این پژوهش با بررسی شوخ

 دهد: میهای زیر پاسخبا تأکيد بر نظریۀ ارسطو در این زمينه به پرسش

 از دیدگاه ارسطو چيست؟ ماهي ت طنز و کارکرد آن

 تحليل طنز جبهه بر طبق دیدگاه ارسطو چه نتایجی دارد؟

 های جبهه کدام است؟ طبعیهای طنز در شوخکارکرد

ّپیشینۀّتحقیقّ-2ّ-1

تحليل تکنيک و الگوی طنز در دو دستۀ زبانی و محتوایی در چهار داستان طنزآميز 

های روایی و زبانی ( تحليل شگرد262 -237: 1393صفایی و ادهمی، ) دفاع مقد س

 -61: 1398اميری خراسانی و مجاهدی، ) های نوجوان دفاع مقد سطنزپردازی در داستان

( تحليل شيوة طنز در دو اثر از اکبر صحرایی با تکيه بر دو مقولۀ تقابل انگاره و مکانيسم 78

( از 82 -61 :1394جابری اردکانی و حسينی، ) منطقی در نظریۀ عمومی طنز کالمی

های روایی و زبانی، شده در زمينۀ طنز دفاع مقدس است که با رویکردهای انجامپژوهش

های جبهه، تاکنون طبعیاند. در زمينۀ شوخکردهساختار طنز داستانی دفاع مقدس را تحليل

تاب های پرداخت طنز و مطایبه در کبررسی شيوهاست. این مقاله با عنوان شدهیک مقاله چاپ

های پرداخت سه نوع طنز کالمی، تصویری و محتوایی را با ، انواع و شيوهفرهنگ جبهه

بينی، های جبهه از منظر جهانطبعیاست و بر تفاوت شوخنمودهرویکرد تحليل محتوا بررسی

نمایی، لحن صميمی و است. پرهيز از سياهشدهحجم و سادگی زبان با این سه نوع طنز تأکيد

های جبهه در چهار قلمرو عبادی، جنگ و شهادت، خوردن و بندی شوخیطبقهساده و 

-های این پژوهش است. )صفایی و درویشعلیآشاميدن و روابط اجتماعی از دیگر یافته

های طنزپردازی ها و تکنيکهای مذکور به بررسی شيوه( پژوهش137 -121: 1391پور،

اند؛ لذا تحليل کارکرد طنز جبهه های آن نپرداختهرداند و به فلسفۀ طنز جنگ و کارکپرداخته

های طنز را در مجموعۀ به عنوان موضوعی نو درخور بررسی است. این پژوهش کارکرد

 کند.میهای جبهه با تأکيد بر نظریۀ ارسطو بررسیطبعیشوخ

ّضرورتّوّاهّمّیتّتحقیقّ-3ّ-1
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-میند و فلسفۀ طنز را تحليلکمیهای طنز، دليل رخداد آن را بيانبررسی کارکرد

های جبهه و نقد آن از دیدگاه فالسفه، نتایجی طبعیکند؛ از سوی دیگر بررسی فرهنگ شوخ

کرد که در تدوین متون ادبی مرتبط با فضای جنگ از قبيل شعر و داستان خواهدارزشمند ارائه

س و ضرورت بود؛ همچنين در تحليل اصول و فرهنگ حاکم بر دفاع مقد خواهدسودمند

 بود.خواهد پردازان نظامیتداوم یا حذف آن راهگشای نظریه

ّبحثّ-2

است. برای وضوح شدهنظریۀ آرامش مفر ح ارسطو درخالل دیدگاه اخالقی وی ارائه 

-ای از اصول اخالقی وی که مبنای نظریۀ کارکرد طنز است، شرحدیدگاه وی، نخست شم ه

 شود.می

ّارسطونظریۀّاخالقیّّ-1ّ-2

ترتيب شودکه بهمیسه کتاب با عنوان اخالق در آثار متعد د ارسطو مشاهده

نيکوماخس، اخالق کبير و اخالق اودموس و رسالۀ اخالقی ازاخالقعبارتند

دیگری دربارة فضائل و رذائل. در باب صح ت انتساب سه اثر نخست به ارسطو 

سه اثر در تعداد صفحات،  است؛ ام ا برخالف تفاوتشدههای بسياری مطرحبحث

موضوع، کيفي ت بحث و روش آن در مجموع سه اثر مشابه است. اخالق 

تأیيد مفس ران و ترین این کتابهاست و انتساب آن به ارسطو موردنيکوماخس، منظ م

گویا ارسطو این کتاب را برای پسرش نيکوماخوس، که همنام »است. بودهمور خان

و به همين دليل این کتاب به اخالق نيکوماخوس  استپدربزرگش بوده، نوشته

( غرض ارسطو 313: 1392نيز یگر،  81: 1388)اکبری و امين، « .استشهرت یافته

در این کتاب ترسيم زندگی مطلوب بشر و خير عالی برای اوست تا نفس انسان با 

اب یابد. اخالق نيکوماخس شامل ده کتدستتکميل اکتساب این فضائل به سعادت 

کتاب او ل خير برای آدمی، کتاب دو م تا پنجم فضائل اخالقی، کتاب ششم است: 

ها، کتاب هشتم و هفتم فضيلت عقالنی، خودداری از شهوات و تسليم نشدن به آن

 و نهم دوستی، کتاب دهم دربارة لذ ت و سعادت. 
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ردم اغلب م»جوی خير برتر یا نيکبختی و سعادت است. وانسان همواره در جست

هوشمندی عملی یا بصيرت، فضيلت یا زبردستی در دانند: انگيزة نيکبختی را در سه چيز می

کار و لذ ت. از دیدگاه ارسطو هر کسی که بتواند آزادانه و به انتخاب اختياری زندگی کند، 

« دهدباید یکی از این موارد افتخار، شهرت، ثروت یا فرهنگ را وسيلۀ کسب نيکبختی قرار

یعنی خوب  (Eudaimonia(؛ چراکه نيکبختی یا ائودایمونيا )192: 1355انی، )خراس

زیستن درنتيجۀ خوب کار کردن. خوشبختی امری انفعالی نيست، حاصل فع اليت است. خود 

( از دیدگاه وی 29: 1365)توماس،  .آوریمدستشود، باید آن را بهنمیبه خود به ما عرضه

کسی را می توانيم سعادتمند بدانيم »لت است و معتقد است عامل سعادت، دستيابی به فضي

 132: 1388)بهشتی و داودی، « .مند باشدکه تا پایان عمر از فع اليت نفس توأم با فضيلت بهره

یونانی است که معادل التين آن، ویرتوز  (arête( واژة فضيلت، ترجمۀ واژة آرته )133و 

(virtus) ( و کاربرد رایج انگليسی آنvirtue) به نقل از  501: 2001)شرمن،  .است

رسد. این ( قدمت این واژه به شش قرن قبل از ميالد می51:  1395نيا و اميریزدانی، صادق

شد. این واژه در زمان است که شامل قدرت بدنی میواژه به معنای هر نوع فضيلتی بوده

( از 51: 1395نيا و اميریزدانی، )صادق .شودافالطون و ارسطو در معنای اخالقی مصطلح می

دیدگاه ارسطو، فضيلت انسانی را در کارکرد ویژة انسانی یا همان فع اليت فکری انسان باید 

کرد. از آنجا که فع اليت فکری دو بعد نظری و عملی دارد، فضيلت آدمی نيز دو جووجست

شود و دیگری میالقیکی مربوط به اندیشه است که به آن فضایل عقالنی اطوجه دارد: 

شود. میمربوط به عمل مبتنی بر خردورزی که به آن فضایل اخالقی یا فضایل عملی اطالق

رشد فضایل عقالنی به آموختن وابسته است و رشد فضایل اخالقی از طریق عادت و تمرین 

لت، ( برای نيل به فضي266: 1365نيز راسل،  106و 105: 1390)مالک و نایيج،  .مقدور است

دست کم از نوع اخالقی آن، باید عادات مناسب را در خویش پرورش دهيم. این کار مستلزم 

( بر این اساس 88: 1388به نقل از اکبری،  103)هولمز،  .حرکت طبق قاعدة حد وسط است

افراط و تفریط در اعمال و عواطف انسانی خطاست و حد  وسط موف قيت انسان را تضمين 

-میبر این امر تأکيد« فضيلت به مثابۀ حد وسط»( نظریۀ مشهور 88: 1388)اکبری،  .کندمی

از سر بصيرت تعي ن یافته و البته هر آنکه از حکمت »( این حد وسط 177: 1375)گاتری،  .کند
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( الزمۀ دستيابی به این 327: 1392)یگر،« .سازدمیعملی برخوردار است، آن را مشخ ص

ت؛ زیرا تنها برای اعمال ارادی است که انسان متحم ل مسئولي ت آزادی و اختيار اس»فضيلت، 

شود. اگر انسانی تحت فشار یا جبرخارجی جسمانی یا در حال نادانی عمل کند، او را نمی می

( ارسطو در کتاب اخالق نيکوماخوس، 386: 1386)کاپلستون، « .توان مسئول دانست

شجاعت، شمرد: ها برمیو تفریطی آنها یا رذیلتهای انسانی را در مقابل سویۀ افراطی فضيلت

خویی، دوستی و مهربانی، دوستی، خوشروحی، افتخارمنشی، بزرگعف ت، سخاوت، بزرگ

-های اخالقی اند. وی شوخطبعی، فروتنی، رنجش بجا از فضيلتصداقت و صميميت، شوخ

افراطی دلقکی و لودگی  داند و آن را حد  وسط سویۀهای انسانی میطبعی را یکی از فضيلت

( این فضایل 140: 1388)بهشتی و داودی،  .دهدمیخلقی قراربا سویۀ تفریطی خشونت و کج

ای احساس و گاهی با با احساس و اعمال انسان مرتبطند. حوزة آنها گاهی با ارجاع به گونه

ایش به مهار گردد. بر این اساس فضيلت عبارت است از گرمیای عمل تعيينارجاع به گونه

طبعی با معاشرت ها و عمل در گونۀ خاص ی از وضعيت. شوخدستۀ خاص ی از احساس

)دیوید  .دادن به دیگران از طریق سرگرمی همراه استیابد و با عمل لذ تمیاجتماعی ارتباط

رود که ( ارسطو درباب اهم يت فضایل اخالقی تا آنجا پيش می308و  307: 1377راس، 

: 1374)نوسبام،  .داندمی« مقدار و از معنا تهیاز نظر انسانی بی»ها را این ارزش زندگی بدون

( وی معتقد است کسی که بر انجام فضيلت قدرتی ندارد، باید که هم تش بر ترک رذیلت 94

( برای درک صحيح نظریۀ ارسطو در 198: 1365الدین شهرزوری، )شمس .شودمصروف

 کنيم.میطبعی بررسیکتاب اخالق نيکوماخوس پيرامون شوخباب طنز، دیدگاه وی را در 

ّطبعیّازّدیدگاهّارسطوّماهّیتّوّکارکردّشوخّ-2ّ-2

طبعی ارسطو در فصل چهاردهم از کتاب چهارم اخالق نيکوماخس، پيرامون طنز و شوخ

داند و در طبعی میکند. بخشی از لحظات آرامش و راحت انسان را در مزاح و شوخمیبحث

آورد؛ ام ا از دیدگاه وی، میشمارنزد عوام، فراغت و سرگرمی را از ارکان اصلی حيات به

صورت تحق ق این شرایط، پسندیده و مزاح در شرایط خاص ی موجب آرامش است و در

سليقگی در مناسبات اجتماعی، باید رفتار و توان مطلوب است. از دیدگاه وی دق ت و خوش
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را  (125: 2536اساس صفات معاشران )ن.ک. ارسطو، ایني ن کند؛ برگفتن و شنيدن ما را مع

 کند: بندی میدر سه گروه طبقه

هایی مبتذل هستند که به هر شوند، دلقکمیگروه نخست که به افراط در مزاح شناخته

دانی و نيازردن دیگران، خنداندن آنها را کنند و بيش از توج ه به آدابقيمت خوشمز گی می

دهند. دلقک اسير ذوق هز الی خویشتن است و مورد تأیيد غالب مردمی است مینظر قرارمد 

 برند.میکه از هزل لذ ت

شوند، افراد خشن و بدخویی هستند که شوخی میگروه دو م که به تفریط در مزاح شناخته

کنند، می چيز انتقادشوند. آنها چون از همهکنند و از شنيدن شوخی دیگران خشمگين مینمی

 مناسب گفتگو نيستند.

گو، کنند. بذلهذوقی و ظرافت مزاح میگروه سو م افراد متعادلی هستند که با خوش

 کند. میطبع از این دسته یادیا خوش یوتراپلوسجواب و بانزاکت هستند. وی با لفر حاضر

طبع مرد سازد، ملکۀ نزاکت است که در میآنچه این سه گروه را از یکدیگر متمایز

های شود؛ بدین ترتيب مزاح مرد آزاده و باتربي ت با هزل دلقکمیبافضيلت و آزاده مشاهده

تربيت متفاوت است و مزاح مطلوب، مزاحی است که در نظر یک مرد آزاده خالی از بی

شود و میکند. هزل با تمسخرافراد همراهنزاکت نباشد و از آزار دل مصاحب خود پرهيز

است ن نوعی اهانت است. بعضی از انحای اهانت از طرف قانونگزار منع شدهتمسخر متضم 

-( نيز )ن.ک. جان126گردد. )ن.ک. همان: ها باید منعو از دیدگاه وی بسياری از اهانت

 (61: 1393موریل،

 شود: می طبعی استنباطنکات زیر از نظریۀ ارسطو پيرامون طنز و شوخ

-انگيزاند و آرامش، سرور و راحت انسان را موجبمیانسان را برطبعی لذ ت طنز و شوخ -1

شود؛ لذا کارکرد طنز از دیدگاه ارسطو آرامش مفر ح است که در نتيجۀ کسب فضيلت می

شود و عامل دستيابی به خير پایدار و میطبعی و رعایت قاعدة حد  وسط حاصلاخالقی شوخ

 سعادت انسان است.

 شود.میطبعی پرهيزران و اهانت به آنها در شوخاز تمسخر و آزار دیگ -2
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آرامش و راحت، بخشی از لحظات حيات و به زعم عموم از ارکان اصلی حيات است؛  -3

 ناپذیر است.طبعی ضروری و اجتنابلذا طنز و شوخ

 ای فرافردی و اجتماعی است.یابد؛ لذا مقولهمیطبعی در روابط انسان با دیگران نمودشوخ -4

یابد و از هزل رکيک تا میطبعی متناسب با ذوق و خواست عوام و خواص، تنو عشوخ -5

 گيرد.برمیمزاح ظریف را در

کنندة طبعی و تعييننزاکت مرد بافضيلت و آزاده و منع قانونگزار، دو عامل کنترل شوخ -6

 چگونگی آن هستند.

کنندگان در گران و تفریطافراططبع، بهترین گروه معاشران در ميان مردم بانزاکت خوش -7

 طبعی هستند.مزاح و شوخ

ّهایّجبههّازّدیدگاهّارسطوطبعیتحلیلّشوخّ-3ّ-2

کند: های جبهه موارد زیر را اثبات میطبعیگانۀ آن بر شوختطبيق نظریۀ ارسطو و ابعاد هفت

 

کند که میکنار خشونت جنگ، فضای دیگری را ترسيمهای جبهه درطبعیشوخ -1 -3 -2

کند. لذ ت بردن نفس در بحبوحۀ جنگ که میاز مود ت، انساني ت، برابری و برادری حکایت

رسد. ام ا نمینظربهدارد، چندان مطلوبدر هر لحظۀ آن، شهادت، جراحت و اسارت وجود

شدة دفاع در جنگی کاستن از بار فشار نامالیمات جنگ که روح را آزردة مصائب تحميل

نمایاند. درک آرامش و راحت روح و روان و در مواردی سرور و سازد، موج ه مینابرابر می

شود؛ لذا با میطبعی مشاهدهگير نبرد، در همۀ موارد شوخشادی، در لحظات سخت و نفس

 های زیر از این قبيل است: شود. مثالمیعنوان کارکرد پایه یا کارکرد اصلی مشخ ص

خواهند که آخرین آرزوی خود را با قبل از عمليات از شهيد اکبر جمهوری می 

خواهم تا از آنها یک از خدا دوازده فرزند پسر می»اخالص بگوید. او در پاسخ چنين گفت: 

شان باشم. شب عمليات آنها را ببرم در ميدان دستۀ عملياتی درست کنم و خودم فرماندة دسته

های خاردار اول همه یکی پس از دیگری شهيد شدند، بيایم پشت سيم مين رها کنم. بعد که

 (67)همان: « خط، دستم را بگيرم کمرم و بگویم آخ کمرم شکست!
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در عمليات والفجر چهار، فرماندة گردان، شهيد مهدی ساعدی با چند نفر از بسيجيان در 

ز قضا یکی از برادران ا»شد. سنگر بودند که سنگرشان را با خمپاره زدند و سنگر خراب

 کرد یا مهدی یا مهدیشود، شروعمیبسيجی افتاد روی ساعدی و غافل از آنکه او دارد خفه

 « خراب، مهدی را کشتی!بلند شو خانهبود: گفتن. ساعدی از آن زیر گفته )عج(

شود و شوخی با میهای جبهه در کنار دوست، از تمسخر و اهانت دورطبعیشوخ -2 -3 -2

تابد و گيرد؛ ام ا تأل م و رنج دوست را برنمیمیدوستان هرچند در مواردی رنگ آزار به خود

آورد. شوخی با دشمن و متعل قات آن، دستاویزی برای سرور میارمغانلبخند و شادی را به 

گشته و در مواردی از کند و از شوخی ظریف با موضوع دشمن آغازمیرزمندگان ایجاد

 است. رفته و نفرین وی را، شعاری گروهی و نمادین ساختهتمسخر فراتر

نمای اخالق و آرام بودند، انگشتای که خوشهيکل یا چاق و چل ههای خوشبچه

برادرمان با کاروان »کرد: میشدند. هرکس به تناسب رابطۀ خود با آنها شوخیجبهه می

کنی با چه میالل ه هستند! فکراند و جزو هدایای ام ت حزبشدههای مردمی اعزامکمک

شکن و از آنجا تا خط با تانک یا نفربر! و اگر اینجا باشند؟ معلومه با کمرای او را آوردهوسيله

ماند، یعنی کنند؟ با لودر، بولدزر یا بيل مکانيکی، باالخره روی زمين نمیبخواهند جابجایش

 (79همان: )« اند.اگر شهيد بشود؟ فکر آن روزش را البد نکرده

-از سرما مثل بيد داشت»شد: میشوخی با زبان دشمن، سرور و نشاط رزمندگان را موجب

کشيده. پرسيدیم که خوب حاال کجا رفتی؟ چه کسی رو بود موش آبلرزید. شدهمی

یک گربه دیدم، یک گربه. ...گربۀ عراقی. تعج ب ما بيشتر شد دیدی؟ و او تند تند گفت: 

نه ها؟ خيلی جد ی گفت: داری ميگی؟ گربۀ عراقی دیگه چيه؟ ما رو گرفتیکه معلومه چی 

گوید: راه ببينيد. گربۀ سياهی است که به زبان عربی میجون خودم، خودتون برید سر سه

 (119)همان: « الميو، الميو

طبعی در جبهه با توج ه به شرایط سخت جنگ و مالزمات زندگی گروهی، شوخ -3 -3 -2

ای در و نقش عمده استا بخشی از لحظات زندگی، بلکه از ارکان اصلی حيات بودهتنهنه

 است.تلطيف فضای جنگ و پيامدهای آن داشته
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گيرند می ای بر پيکر شهيد نوجوانی، تصميمنامهرزمندگان ستاد تخليۀ شهدا با دیدن وصي ت

کنيم. دانستيم بخندیم یا گریهنمی کردیمکاغذ را که باز»کرده و بخوانند: نامه را بازکه وصيت

خواهد خرج کفن و دفن مرا بدهد کنيد که مینکنيد. برای بابام گریهبرای من گریهبود: نوشته

« بدهد مردم بخورند.کرده بایدو برایم شب هفتم و چهلم بگيرد. بينوا هرچی یک عمر جمع

 (23)همان: 

افراد در رسيدن به هدفی مشترک، دفاع فرهنگ جبهه با مشارکت گروهی همۀ  -4 -3 -2

طبعی اساسا  خورد. لذا در این مشارکت اجتماعی، شوخمیدر برابر دشمن متجاوز، رقم

 ماهي تی فرافردی و اجتماعی دارد.

های پر از غنيمت و سر و وضع خاکی و صبح روز بعد از عمليات، رزمندگان با دست

-د و سربلند با تعدادی اسير از خط  مقد م برمیخواب، ام ا خوشنوهای بیآلود و چشمخون

های ما بچهگفت: یک دسته می» شدند.گشتند. رزمندگان برای ابراز شادی خود دو دسته می

های ما پلنگند و بچهگفتند: پاکتی، پاکتی. دوباره اینها میداد: میشيرند. دستۀ دوم جواب

 (78 )همان:« صورتی، صورتی!دادند: میآنها جواب

ای را گونهتنو ع اشخاص و اقشار مختلف مردم در جبهه، موضوعات متنو ع مزاح -5 -3 -2

است؛ ام ا هزل رکيک در مجموعۀ مورد مطالعۀ فرهنگ جبهه جایی ندارد و به آوردهپدید

(، فقط موارد اندکی که با فرهنگ غالب بر 21و 20: 1381تصریح نویسنده )ر. ک. فهيمی، 

 است.شدهداشته، از این مجموعه حذفاریجبهه ناسازگ

های متعد د ها و زبانطبعی با لهجههای متفاوت در جبهه، تنو ع شوخحضور اقوام و فرهنگ

 کرد: میزبان با شعارهای طنزگونه، فضای جبهه را دگرگونداشت. اقوام ترکرا به همراه

 کربال کربال گلمییه گيميز اولمییادی              

 ایسیییییتییه یییيییردیییک بییيییز گییلییک    

 

 آرواد اوشیییییییاق قییییویییییمییییادی   

 خییییمییییپییییاراالر چییییيییییرتییییالدی   

 (525: )همان                                 

خواستيم ما بيایيم/ کربال، کربال ما دیگر نتوانستيم بيایيم/ زن و بچ ه نگذاشت/ می

 شدند.ها منفجرخمپاره
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 تمسخر و تحقير دشمن در قالب اشعار و رجزخوانی برای تحریض و تشجيع جبهۀ

خود است؛ این امر با آگاهی کامل برای برخورداری پرواتر از شوخی با همرزمانخودی، بی

 است: گرفتهمیاز کارکرد ثانوی آن صورت

 ییییا صیییییدام پیییيیییت حیییلیییبیییی 

 ییییا صییییییدام میییوش عیییربیییی  

 

 ییییا صیییییدام پیییيیییت حیییلیییبیییی  

 ییییا صییییییدام میییوش عیییربیییی 

 (479مان: )ه                                 

 نيز: 

 پییییییاطییییییالییییییییصییییییییدام 

 

 ایییین ور خیییاکیییرییییز نیییيیییاییییی 

 (47ن: )هما                               

خورد میمعنوی ت حاکم بر فضای جبهه که با انجام فرایض و مستحب ات دینی پيوند  -6 -3 -2 

شد و از سویی با نامالیمات جبهه که ناپایداری میو با حضور روحانيون و مبل غان دینی تشدید

-ساخت، عامل اصلی کنترل دامنۀ شوخمیآمادگی سفر آخرت را هر لحظه گوشزددنيا و 

ترتيب نزاکت برخاسته از معنوی ت و معرفت که است؛ بدینطبعی و کيفي ت مزاح غالب بوده

 کرد.میبخشيد و آن را کنترلکرد، مزاح را رنگی خاص میمیفضيلتی رو به کمال را ایجاد

ی، ارادت رزمندگان به وی و حضور رهبری معنوی شوخی با روحانی و تذک ر و

کرد، القلبی داشتيم. ... شيطنتم گلنازک و سليمروحانی بسيار دل»کند: را در جبهه اثبات می

کنم. اول با لحن سوزناک و کردم یک خرده حاجی را این روز آخری اذی تبا خود فکر

حاج آقا از همه التماس دعا، ار دوم گفتم: آقا! ... بلند بلند گریست، بحاجآوری گفتم: گریه

کردم و گفتم: گرفت. در اینجا من از فرصت استفادهریخت و مرا در بغلهمدوباره حاجی به

-بابا، حاال چه وقت شوخیآ دارم. با همان حالت حزن و بغض گفت: ولی از شما التماس سه

 (243)همان: « کردن است.

سخن که با مزاح ظریف خود، ارادت گو و خوشدگان بذلهشناخت و شهرت رزمن -7 -3 -2

کنندگان در نشينان این گروه نسبت به تفریطانگيختند، بر غلبۀ معاشران و هممیدیگران را بر

کنندگان در مزاح که گروه کوچک عبوس و جد ی کند. هرچند که تفریطمیمزاح داللت

 ماندند.نمیدر مزاح دیگران درامانهای مختلف از هدف قرارگرفتن بودند، به شيوه
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های خود، های ظریف و حاضرجوابیدر ميان رزمندگان، شخصی بانزاکت با شوخی 

بدهد. گویی بناداشت که هر چيزی را وارونه جلوه»آورد: میفراغت و شادی دیگران را پدید

-ح. منتهی بچهکند و هر جوابی را عوضی بگوید؛ البته از باب مزاهر سؤالی را عوضی مطرح

دانستند، طبيعی بود که رودست بخورند. ... این شخص در هنگام ابری بودن هایی که نمی

گویی؟ اینها که دود انفجار آن انبار مهمات است. ... کو ابر؟ اینها را می»گفت: آسمان می

ن کالمش ایپيچيد تا حرف خودش را به کرسی بنشاند، تکيهوقتی هم کسی به پر و پایش می

 (35: 1381)شجاعی، « بود که حقيقت مثل منو ر روشنه.

ّهایّجبههطبعیکارکردهایّفرعیّطنزّدرّشوخّ-4ّ-2

دهد که کارکرد نخستين میهای جبهه نشانطبعیبررسی کارکردهای طنز در شوخ

و اصلی، لذ ت معنوی و درک آرامش و راحت است. این کارکرد با کارکرد آرامش مفر ح 

طبعی با ایجاد فرح و انبساط خاطر، لذ تی دارد؛ چراکه شوخه ارسطو همخوانیطنز از دیدگا

کند. میآورد که در رفتار و گفتار رزمندگان تأثيری گسترده ایجادمیپایدار و عميق را پدید

خورد، لذ تی معنوی میاین لذ ت از آنجا که با اهداف متعالی و فضای روحانی جبهه پيوند

شود که با میدر اغلب موارد شوخ طبعی، کارکرد پایه و اصلی محسوب است. این کارکرد،

ناميم. آید که آنها را کارکرد فرعی یا متأخ ر میمیایجاد آن کارکردهای دیگری نيز پدید

ای ثانوی شود و مترت ب بر نتيجهمیدر مواردی نيز، کارکرد مذکور تنها کارکرد محسوب

های جبهه که نتيجۀ کارکرد اصلی هستند، طبعیشوخنيست. کارکردهای فرعی طنز در 

  عبارتند از: 

 برقراری ارتباط با دیگران و ایجاد همبستگی -1 -4 -2

وارد است طبعی، ابزار برقراری ارتباط و گفتگو با دیگر رزمندگان و افراد تازهشوخ

اد و همدلی را شود و ات حمیو بالط بع، چنين ارتباطی به دوستی و همبستگی افراد منجر

وارد، در حال بررسی محيط سنگر، فانوسی را در وسط سنگر ای تازهرزمندهشود: میموجب

است، هاست. یکی از رزمندگان که متوج ه حيرت وی شدبيند که از آن هویج آویزان شدهمی

ده به شدن خورها موقع رداین کار شهردار است. احتماال  سر یکی، دو تا از بچه»گوید: می
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گيری نداشته، چند ميوهبيند. شهردار هم آبها را نمیفانوس؛ فانوسه پير شده، کور شده، بچه

 (207، 71نيز  93)همان: « تا هویج برداشته با بند پوتين بسته به فانوس.

 تغيير فضا  -2 -4 -2

رفع دلزدگی و خستگی در موقعي ت انتظار در خطوط پشت جبهه یا ترس و 

های خطرناک و حس اس حمله با مزاح و شوخی امکانپذیر بود. همچنين موقعي تاضطراب در 

کردن فضای بحث و مجادله بين رزمندگان، ایجاد تغيير در محيط خشک عوض

های رسمی یا فضاهایی با معنویت باال با کاربرد طنز از دیگر مصادیق این بخش سخنرانی

ها با العالمين است و معموال  وقتی بچهیا ربالعالمين بر وزن آمين وای مين یا رب»است: 

کننده، البته به نحوی گفتند و بعضا  بعد از نماز و در جواب دعاشدند، میمیميدان مين مواجه

 (29، 25نيز  267)همان: « نشود.که متوج ه

 تنبيه و انتقاد سازنده -3 -4 -2

برای اصالح رفتار مخاطبی مشخ ص های جبهه، رنگ انتقادی دارد و طبعیای از شوخپاره

گيرد. تذک ر رعایت نکات بهداشتی، نظم و مقر رات جبهه، میو هوشيارسازی وی صورت

حدود اخالقی و شرعی و انتقاد سياسی از حاکمان خارجی و سرسپردگان داخلی از این 

 ند: کمیموارد است؛ تذک ر رعایت نوبت در جبهه در قالب نظيره، تأثير پيام را افزون

 چنين گفت اسیییتاد قيچی به دسیییت

 اگر ترک نوبییت کنی بعیید از این

 

 که رزمنده باید به نوبت نشیییسیییت        

به دسییییت      ياری  بت خود ن  دگر نو

 (637مان: )ه                                 

-می)ع( های ناروایی، دانسته یا نادانسته به معصوماندر انتقاد از بعضی مد احان که نسبت

بعضی برای اینکه مجلس را کربال کنند، از هيچ کاری رویگردان »است: شدهنقلدادند، 

خوان بستان ایشانند! دوستی داشتيم نبودند. بيچاره اهل بيت که اینها مبل غ رسالت و بلبل نغمه

فالنی گفت: شد به او میمیرودربایستی، وقتی مجلس تمامها، صریح و بیمثل این قيبل مداح

 (29، 28نيز  26)همان: « ها، امروز خوب اهل بيت را پامرغی بردی.ویی به کسی نگ

 گذاری و درک مقصودهدف -4 -4 -2
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-گرفتههای جبهه برای رسيدن به هدف خاص گوینده صورتطبعیبرخی شوخ

دهد و در بقيۀ کارکردهای میاست. این موارد، ني ت ویژة گوینده و دیدگاه وی را نشان

گيرد. توصيف وضعي ت جسمی و روحی گوینده، نيازهای وی و تالش نمیطبعی قرارشوخ

برای رفع آن، توصيف محيط جبهه و اثبات ویژگی خاص  آن، کتمان اط العات نظامی و 

 شخصی در قالب شوخی از این موارد است.

توصيف چگونگی رانندگی سپاهيان و تفاوت آن با بقيه در قالب مزاح، دیدگاه گوینده  

برادر از اینجا تا مقر  تاکتيکی چقدر راه است؟ پرسيد: »دهد: میمون این موضوع نشانرا پيرا

راستش اگر شما بخواهيد با ماشين خودتان بروید شاید دو ساعت او تبس می کرد و گفت: 

« شان گرفت.راه باشد، ام ا اگر با تویوتای سپاه برویم نيم ساعت! همۀ سرنشينان ماشين خنده

منظورش این است »افزاید: کننده می( یکی از حاضران در پاسخ به حيرت سؤال19)همان: 

روند؛ تویوتاهای ما فقط گاز و کالچ دارند! خصوصا  وقتی به سمت ترمز میهای ما بیبچه

 (19)همان: « روند.خط و دشمن می

يان کردند که کوتاه و مختصر باشد. بمیزدن در جبهه، هميشه توصيهبرای تلگراف

دوستی »گذاری است: نيازهای شخصی در قالب جمالتی کوتاه و طنزآميز از نمودهای هدف

نوشتم بابا سالم. من کاظم، پول کاظم چه نوشتی؟ گفت: داشتيم که وقتی از او پرسيدیم: 

 (77، 69نيز  333)همان: « الزم.

 سازگاری مثبت با حقيقت تلخ نبرد -5 -4 -2

داشت. شهادت، نبرد نابرابر در برابر دشمن متجاوز، پيامدهایی سخت و جانکاه به دنبال  

های نبرد، مزاح نمود. در اوج سختیمیرزمان، تحم ل شرایط را دشوارجراحت و اسارت هم

کاست. شوخی در لحظات و شوخی رزمندگان، از رنج و اندوه پيامدهای ناگوار جنگ می

است و با کاستن از غم و اندوه رزمندگان واکنش معکوس به شرایط بودهنفسگير نبرد، نوعی 

دهد. مزاح میهای تلخ جنگ و پذیرش آن را نشانجای تشدید آن، سازگاری با واقعيتبه

نشينی و شکست، توصيف دربارة جراحت رزمندگان، امکان آنی شهادت، وقوع عقب
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ات جبهه نوعی سازگاری مثبت با فرهنگ جامعه در مواجهه با شهادت و کمبود امکان

 دهد.میهای جبهه را نشانواقعي ت

ای در توصيف امکان رزمندگان عازم عمليات کربالی پنج هستند. شوخی رزمنده

قبل از حرکت یک نفر به هيأت »دهد: میباالی شهادت، سازگاری با واقعي ت جبهه را نشان

و با ذکر مبدأ و مقصد مسافران را دعوت  ایستندشاگرد شوفرهایی که پای رکاب اتوبوس می

مسافران، شب شلمچه، شش صبح معراج شهدا. کرد: میکنند، داد و فریادمیشدنبه سوار

-( در عمليات کربالی چهار، شرایط سختی حاکم41)همان: « شلمچه معراج، شلمچه معراج.

اگر شهيد گفتند: کسی می وقتی به»طلبيدند و مرسوم بود کهبود. رزمندگان از هم حالليت می

بود که اگر ما لياقت نداریم! در کربالی چهار کار به جایی رسيدهشنيدند: میشدی، پاسخ

خيالت راحت باشد، این عمليات خيلی گفتند: ما لياقت... . میخواست بگوید: برادری می

 (21: )همان« باشی کافی است.خواهد، آن قدر در عمليات حضور داشتهلياقت نمی

وارد را ای با بيان حقایق نبرد با زبانی طنزآميز، جوانی تازهشب قبل از عمليات، رزمنده

هيچ نترسی ها! ببين هر ات فاقی بيفتد ای این سه حال بيرون نيست؛ »سازد: میمخاطب خود 

رسی روی پيش خود خدا، اگر اسير بشوی، به امام حسين میاگر شهيد بشوی، یکراست می

ات بزنی، اگر زخمی بشوی که قدر در محر م و عاشورا مجبور نيستی به سر و سينهدیگر اینو 

نيز  28)همان: « خواهی؟جان در انتظار توست. دیگر چه مینور علی نور است، آغوش مامان

26 ،190 ،230) 

بيان کمبود امکانات جبهه در قالب اشعار طنزآميز، پذیرش شرایط سخت جنگ را 

 دهد: مینشان

ما ز خوردنی نيسیییت خبر    مۀ   در خي

 گویند که درد دوری بد دردی است 

 

 هرچنیید نموده شیییکم اعالم خطر           

 بشنو که گرسنگی از آن هست بدتر   

 (636ن: )هما                               

 تسریع در آموزش -6 -4 -2

انتقال مفاهيم آموزشی نظامی و تسریع در روند یادگيری از دیگر کارکردهای طنز  

طبعی در هنگام تدریس، با تلطيف فضا و ایجاد تنو ع برای مخاطب، جبهه است. مزاح و شوخ
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سازد و از خشکی فضای تدریس و خشونت فنون نظامی مند میوی را به یادگيری عالقه

 کاهد.می

کند و با تشریح میخمپاره، مرب ی انواع خمپاره را با زبانی طنزآميز معر فیدر کالس درس 

سواد و های مختلط اعم از بیجزئيات و تشبيه، درس را در ذهن مخاطبانش که گروه

این شازدة مؤد ب و سر به زیر را »کند: میگيرد، ثبتکرده، نوجوان و پير را دربرمیتحصيل

-خواهد بياید، پيشاپيش خبراست. خيلی آقاست. وقتی می 120 بينيد، جناب خمپارةکه می

زند که برادر سرت را ببر داخل سنگر من آمدم، خوردی فرستد، سوت میکند، پيک میمی

 (49، 36نيز  37)همان: « و مردی پای من نيست، نگویيد نگفتيد!

 تشجيع و افزایش توان رزمی -7 -4 -2

نفس رزمندگان در قالب مزاح، توان رزمی آنها بهتقوی ت روحي ه و افزایش اعتماد

برد. مزاح قبل از عمليات، توصيف طنزآميز اسير گرفتن یا را در مواجهه با دشمن باال می

بردن از دشمن و رجزخوانی طنزگونه از نمودهای افزایش شجاعت و توانایی افراد غنيمت

ارد را به شکلی مستقيم یا غيرمستقيم واست. اغلب رزمندگان باسابقه و آزموده، نيروهای تازه

 کردند. میدادند و با اشاره، کنایه و لطيفه آنها را تشجيعمیمخاطب قرار

-بودند، تصميمی جد ی میآمدهرزمندگان که ازآتش باالی خمپارة دشمن به ستوه

د سراغ بود که دو، سه نفر از برادران داوطلبانه رفتنچند شب از این ماجرا نگذشته»گيرند: 

آش اینها دیگر چيست؟ گفتند: انداز برگشتند. پرسيدیم: ها و صبح با چند قبضه خمپارهعراقی

 (139، 116نيز  117)همان: « شود.با جاش! پلو بدون دیگ که نمی

های خود یا افراد های طنزآميز، رزمندگان با توصيف دالوریدر رجزخوانی

 بردند.میخود را در رویارویی با دشمن باالرزمان شاخص و شجاع، اعتما به نفس هم

 بسییییییيییییجییییی بسییییییيییییجییییی   

 تییییرمییییز بسیییییییيییییجییییی بییییی 

 تییییرمییییز بسیییییییيییییجییییی بییییی 

 تییییرمییییز بسیییییییيییییجییییی بییییی 

 

 تیییو عیییاشییییییق فشیییییینیییگیییی    

 اییییین قییییاسییییییم لییییودر دزد 

 چیییییتیییییر مییییینیییییو ر بیییییدزد

 حیییافیییر تییینیییگیییه هیییرمیییز      
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)هییییمییییان:                                     

559) 

 تفاخر و هنرنمایی  -8 -4 -2

است. هنرنمایی در گرفتهطلبی بر دیگران صورتمفاخره و برتریمزاح گاهی برای 

مزاح، برتری در توانایی و قدرت جسمی و نظامی از نمودهای آن است. اغلب در دورهمی 

یابد. این مزاح در تعریف یا توصيف موضوعی طلبی در مزاح نمود میرزمندگان، برتری 

 شود.میمشخ ص یا پاسخ به شوخی دیگران آشکار

شود: می گویی مهي اهنگام غذا خوردن بر سر سفره که جمعی حاضرند، فرصت نکته

بدهد که نگرفت و خراب شد. قضيه ای( نشانشستی )چشمهیکی از دوستان آمد ضرب»

زحمت یک بیتر نشسته بود، گفت: طرفشد که به کسی که چند نفر آنجوری شروعاین

رو چشم، بعد هم او هم که مثل خودش اهل بود گفت:  «پارچ آب بریز تو ليوان بده به من.

کرد توی ليوان و درواقع توی سفره و همه را خيس آب کرد. کاری پارچ آب را درسته خالی

 (206، 24نيز  181)همان: « کرد.که شاید دوست ما تصو رش را هم نمی

 افزایش صميمي ت و کاهش فاصلۀ فرمانده و رزمنده  -9 -4 -2

داد. مییافت و صفا و صميميت را افزایشمیشوخی با رزمندگان جلوهدر  تواضع

رفته و نتایجی مشخ ص طبعا  در فضای آکنده از برادری و برابری، سلسله مراتب نظامی کنار

-است که رزمندگان با علم بدان و پيروی از سبک اخالقی جبهه، مزاح و شوخداشتهدنبالبه

مزاح فرمانده با رزمنده و برعکس ای دوسویه داشت: ضع جلوهگزیدند. این تواطبعی را برمی

-شد و آزار و رنجشی را به دنبالمزاح رزمنده با فرمانده که برخالف قوانين نظامی تلق ی نمی

 نداشت. 

داد. رزمندگان میشوخی رزمنده با فرمانده، صميميت را در لحظات سخت نبرد افزایش

داد که اگر برادران اسير شدند، د. فرماندة محور توضيحشدندر شلمچه بعد از تک، محاصره

ولی من اولين سيلی را که بخورم ها گفت: یکی از بچه»نکنند: اط العات فرماندهان را فاش

-آن وقت میگویی نيست! همه خندیدیم و فرمانده گفت: گویم، هيچ چيز بهتر از راستمی

خواهی اسمش را هم بگویی! ی؟ میخواهی بدهگویند معاونش کيست، چه جوابی می
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گویم بگذارید بروم خودش را شناسم، مینه چون او را نمیدوست حاضرجواب ما گفت: 

 (221، 217، 20نيز  199)همان: « بياورم، از خودش بپرسيد.

است. ای دیگر از صميميت و صفای جبهه بودهشوخی فرمانده با رزمنده جلوه

-کند. زمان حرکت، مسافت و خطرات احتمالی را توضيحمیيهفرمانده نقشۀ عملياتی را توج

آن رودخانه چه اهميتی دارد؟ من پرسيدم: »رسد: دهد. نوبت به سؤاالت رزمندگان میمی

ها سرشان را آوردند جلو و به آن نقطه همۀ عمليات برای آن رودخانه است! بقيۀ بچهگفت: 

برای حمام تا کسانی که شيطان گاهی گولشان گفت: رودخانه برای چه؟ شدند و گفتند: خيره

، 53، نيز187)همان: « نکنند.کنند و ما را در نماز قضاهایشان دعازند، بتوانند در آن شنامی

87 ،221 ) 

ّ

ّجهینتّ-3

های جبهه از دیدگاه فلسفی، با انعکاس فرهنگ غنی  جبهه،کارکردهای طبعیتحليل شوخ

رسد. وی هد. قدیمترین نظریۀ جامع درباب فلسفۀ طنز به ارسطو میدمیمترت ب بر آن را شرح

های های اخالقی انسان، این ویژگی را یکی از راهطبعی در فضيلتبا بيان جایگاه شوخ

کند. ارسطو در کتاب اخالق نيکوماخوس با میدستيابی به سعادت و کمال بشر معر فی

تذک ر به رعایت حد  وسط،کارکرد آن را طبعی، ضمن های شوخبرشمردن اصول و ویژگی

بودن آن، تنو ع طبعی و اجتماعیبودن شوخداند. ضروریکسب لذ ت و راحت و سرور می

طبعی و ضرورت کنترل آن با تأکيد بر عامل نزاکت و منع قانونگذار از دیگر دامنۀ شوخ

طبع را وشطبعی است. وی در ميان سه گروه مردم، افراد بانزاکت خهای شوخویژگی

های جبهه موارد زیر را طبعیداند. تطبيق نظریۀ ارسطو با فرهنگ شوخمعاشران میبهترین

 دهد: مینشان

درک آرامش و لذ ت با برجسیییتگی صیییبغۀ معنوی یا در جهت تعالی معنوی، به عنوان           -1

 شیییود. این کارکرد با جنبۀ نخسیییت نظریۀ آرامش مفرح برایمیکارکرد اصیییلی طنز ارائه

 کسب فضيلت اخالقی هماهنگ است.
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شادی و تفریح آنان، در موادری با تحقير      -2 ستان و تالش برای  سخر دو پرهيز از تم

شود. این کارکرد دوسویه بر مبنای تقابل جبهۀ دوست میو لعن و نفرین دشمن همراه

گيرد؛ ام ا از چهارچوب اعتدال و رعایت قاعدة حد وسیییط           میو دشیییمن صیییورت 

 ود.شنمیخارج

شونت    -3 ضای خ سی و      بار جنگ با بهرهتلطيف ف سا شوخی و طنز، نقش ا گيری از 

 سازد.میطبعی را برجستهضروری شوخ

حضیییور و مشیییارکت گروهی رزمندگان در کنار یکدیگر به ضیییرورت نبرد در   -4

سیییازد؛ بنابراین ماهيت میطبعی در جمع مهي اجبهه، بسیییتری مناسیییب را برای شیییوخ

 دهد.میطبعی را نشاناجتماعی شوخ
ها و زبانهایی متفاوت، طرح های گوناگون با لهجهحضیییور اقوام و تالقی فرهنگ -5

دارد و هزل در این مجموعه  پیموضیییوعات متنوع طنز را با تأکيد بر ظرافت طنز در      
 شود.نمیمشاهده

شوخ     -6 ضور مبل غان روحانی، دو عامل کنترل دامنۀ  ضای معنوی جبهه و ح و طبعی ف
شییود؛ اما  نمیآميختۀ آن هسییتند؛ نظارت قانونگذار در این امر مشییاهده  کيفيت ادب

کننده تأثير غيرمسیییتقيم دو عامل ناظر در برانگيختن نزاکت فردی محسیییوس و تعيين
 است.

گو و طبع در برابر گروه عبوس و جدی، دو طبقۀ بذله    شیییهرت رزمندگان شیییوخ    -7
کد    تفریط نار ی نده در مزاح را درک نده در طنز در    مییگر قرارکن هد. افراط آزارده د

شییود و محبوبيت این گروه، ایشییان را به عنوان بهترین  نمیرفتار گروه اول مشییاهده
 کند.میمعاشران معر فی

های جبهه در کنار کارکرد اصلی آرامش و لذ ت، کارکردهای دیگری طبعیبررسی شوخ     
اصلی است و به همين عل ت، کارکرد فرعی یا متأخ ر دهد که مترت ب بر کارکرد میرا نشان

بستگی، تغيير فضا، انتقاد سازنده، شود. این کارکردها برقراری ارتباط و ایجادهممیناميده
درک مقصود، سازگاری مثبت، تسریع در آموزش، تشجيع و افزایش توان رزمی، تفاخر و 

 گيرد. رزمنده را دربرمیهنرنمایی و افزایش صميميت و کاهش فاصلۀ فرمانده و 
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