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طنز
واژه طنز در لغت به معنی ناز و فسوس کردن ،فسوس داشتن ،،طعنته ،رتهر ه ،بتر کستی
خند دن و عیب کردن ،لقبکردن و ره ،را به رموز گفن ،ارت و طنزکتردن بته معنتی عیتب
طعنته1

جو ی ،طعنهزدن و تمسهر ارت( .دههدا ذ ل طنز)« .طنز در جوار کمدی (خندهنامه) و

قرار میگیرد و رهنی ارت اعنراض آمیز و لطیف و نیشهند انگیز که قصدش اننقاد و اصتح
جامعه ارت در حالی که هزل ،خش ،و تند و فحش آلود ارت و خندهآور ،ولی معموالً هتد
اجنماعی و اننقادی ندارد و گاهی ناشی از طمع کسب مال و مقام ارت که در ا  ،صتور

آن

را هجو مینامند»( .فرشیدورد ،1363 ،ج دوم)679 :
غالب تعار فی که از طنز در کنب ادبی مطر شده ارت با مفهوم روش طنتز آمیهنته شتده
ارت و ا  ،که روش خنداندن و ژهی آن که آمیهنه با تلهی و اصح گری ارت باعث گرد ده
که شناخت ماهیت و راخنار خود آن مفغول بماند .در میان تعار فی که بته رتاخنار و ماهیتت
طنز اشاره شده ارت تعر ف شفیعی کدکنی ،فوالدی و شادرویمنش قابل توجه ارت .شتفیعی
در تعر ف طنز میگو د « :طنز عبتار

ارتت از تصتو ر هنتری اجنمتاض نقیاتی ،تا تد .»،

(شفیعی کدکنی .)39 :1384 ،فوالدی نیز در تعر ف طنز میگو د« :طنتز نتوعی ختح

عتر

مقرون به هزل مثبت با مو وض انسانی ،بر مبنتای تعهتد ،دارای تتثییر خنتده و اند شتة همگتام
ارت»( .فوالدی )36 :1386 ،شادرویمنش نیز با تعر فی راخناری ت محنوا ی ،فرمول رتاخت
طنز را ا  ،گونه بیان کرده ارت:
«پد ده  +و ع در غیر متا و تع  +بیتان  +اننقتاد  +جتوهر شتعری ،ادبتی ن طنتز ادبتی».
(شادروی منش )29 :1380،آنچه که شفیعی از آن با تعبیر منطقی اجنماض نقیای ،و د  ،نتام
برده ارت به ترتیب در اند شهی فوالدی و شادروی منش با عناو « ،خح

عتر » و «و تع

در غیر ما و ع» اد شده ارت.
1 - Sarcasm
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اما نوض نگاه پژوهشگران غربی به طنز ،هم بر مبنای نگاه راخناری بود و هم نشانهشناری.
بد  ،گونه که از د دگاه نشانهشناری 1،اراس ا جادی مفهوم لطیفه با گونتهای مهالفتت معنتا ی
تکه گونهای مهالفت قیاس ارتت رخ میدهد تا آنجا ی که گفنه میشود «لطیفه بیگانته
نشانه (کلمه ا جملته و )...از بافتت متالو

کتردن2،

و معمتول ختود ارتت .در لطیفته ،نشتانه متدلول

همیشگی و عادی خود را از درت میدهد .در ا  ،حالت مهاطب لطیفه با نتوعی پتارادوک
ررو کتار دارد .امبرتتو اکتو4در کنتا

3،

ختود (رتفرها ی در ورای واقعیتت) نیتز در ا ت ،بتاره

مینو سد« :هر فرد ،بر اراس پیشینهی فرهنگی ختود ،هنجارهتا ی را متیپتی رد و در زنتدگی
برای ارتباط با د گران از نشانه ارنفاده میکند .نشانهها دارای نظامی مهصتو
کسانی که ا ،ها را به کار میبرند نشانهها را نظاممند میدانند و اننظارا

بته خودنتد و

مالوفی از آنها دارند.

حال اگر فرد و ا مننی ا  ،نظام را بر هم زند ،ممک ،ارت با مننی طنزآمیتز رو بته رو باشتیم».
(اخو  )31-33 :1371،همچنی ،و کنور رارکی5،نیتز ،بتا افکنتدن نگتاهی معنتیشنارتی بته
لطیفهها بر ا  ،عقیده ارت که« :برای درک معنای ک لطیفه ،توجه به دو عامل روری ارتت.
ا  ،که از قبل بدانیم که با ک لطیفه رو به رو هسنیم؛ و د گتر ا ت ،کته میتان اجتزای لطیفته،
تناقای موجود باشد که خود به مفهوم منجان

نبودن با منطق روزمره ارت»( .همان)29-30 :

در مجموض آنچه گفنه شد مشهص میگردد که طنز با توجه به تعتار ف متاهوی کته از ان
ارا ه شده ارت بر گونهای اجنماض نقیایی ،و در ننیجه تناقض ارنوار ارت .ا  ،مو توض طنتز
را منطقاً با آرا هی تناقض ا پارادوک

پیوند میدهد .کی از محملها ی که طنتز در آن رواج

می ابد و فا دة تعلیم خود را بیان میدارد عرفان ارت .حال ا  ،روال پیش میآ د کته عرفتان
چگونه میتواند به لحاظ منطقی با مقولهی طنز و پارادوک

همخوانی بیابد؟
1 - semiology
2 - alienation
3 - paradox
4 - Umberto Eco
5 - Victor Raskin
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طنز و عرفان
در ارحم برخح مسیحیت و نیز تمدن ونان بارنان ،مزا و طنز طرد نشتده ارتت و بزرگتان
د نی ما ،م ،جمله پیامبر (

) و نیز حار علتی (ض) ،در مواقتع تروری بته انتدازه از خصتلت

شوخ طبعی ارنفاده میکردند .صوفیه نیز از طنز در رهنان ختود رتود متیجستنند و بتا رو کتردی
معندل در آن گام مینهادند .غزالی در کیمیای رعاد به بهرهگیری معندل از طنتز در گفنتار صتوفیه
اشاره میکند و اذعان میدارد که« :گاه گاهی مزا کردن مبتا ارتت .لتیک ،اگتر کستی همیشته بته
مزا کردن عاد کند مسهره ارت و خوض در باطتل شا ستنه نیستت»( .غزالتی ))38 :1386 ،امتا
آنچه که باعث انعکاس طنز در زبان عرفان شده ارت صرفاً ریره نبوی و ائمته و تا فوا تد تعلتیم و
اخحقی طنز نیست بلکه راخنار کلی و عمومی زبان عرفان ،راه را برای چنی ،محنوا ی باز میکند.
به دنبال روی آوردن عرفا به عرفان نظری و تحش آنها در مدونکردن کنب عرفانی نیاز به
کارگیری ک زبان مجزا نیز احساس گرد د .خواجه عبداهلل انصاری در کنا
در ا  ،باره میگو د« :در قد م طر ق تصو

طبقتا

الصتوفیه

تنگتر بوده ارت و بسط نشده بتود کته روزگتار

نازکتر بود و در ره ،صا ،تر بودند که ا شان در معاملت میکوشیدند نه در بسیاری مقتال و
ره ،که منمکنان بودند لیک ،در آخر

ظاهرتر گشت و رته ،و دعتوی

در مناخران وال ا

عر ضتر که مغلو تر بودند بیطاقت گشنند و ماطر در رکر و قلق و غلیان آنچه افننتد بته
ره ،ظاهر کردند»( .انصاری)6 :1362 ،
آنها در ا  ،کنب به بیان تجربیا

عرفانی خود میپرداخننتد و از آنجتا کته مجبتور بودنتد

تجربههای آن جهانی خود را به زبان مادی ا  ،جهانی بیان کنند؛ تناقض و تعارض در کحم آنهتا
ا جاد شد و ا  ،مو وض بالطبع زمینه را برای پارادوک

ا جاد کرد .ارنی

در ا  ،باره متیگو تد

«هنگامی که زبان را اجباراً برای تبیی ،امور ا  ،عالم (عالم باال) به کار برند ،پیچ و تا
و انواض انحرافا

و تحر فا

به خود میگیرد و به صور

برمتیدارد

نقتیضگتو ی ،شتطحیا  ،تناقاتا ،

قول محال ،غرابتگو ی ،ا هام و نامعقولگو ی در میآ د»( .ارنی )281 :1361 ،
از ا  ،رو زبان عرفان در بط ،و ماهیت خود با پارادوک

پیوندی عمیق دارد.
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پارادوکس
منناقضنما ا پارادوک 1برگرفنته از paradoxumدر التتی ،از واژهی ونتانی

paradooxon

مرکب از  paraبه معنی منناقض ا مقابل و  doxaبه معنی عقیده و نظر ارت( .چنتاری:1374 ،
 )68لیا مجموعاً به معنای مهالف عقیده و نظر معنی میدهد .در اصطح ادبی نیز ،پارادوک ،
کی از انواض آشنا یزدا ی ارت و از شگردهای برجسنه و شگفنی به حستا

متیآ تد کته بتا

راخنار نارازوارانهاش بر باورهای عرفی ،عقلی ،شرعی و ...متیتتازد و ذهت ،مهتاطبش را بتا
شگفنی بزرگی روبه رو میکند .ا  ،همرازی نقیای ،در همه مسا ل بغترن الهیتاتی ،ختواه و
ناخواه به وجود میآ د به گونهای که میتوانردپای پارادوک
تعبیر تجربههای ماورا ی صور

را در هر جا کته کوششتی بترای

بگیرد پیدا کرد .از ا  ،رو منونی که تعبیر ا  ،تجربتههتا را در

بردارند (نظیر منون د نی و فلسفی) عرصههای واقعی ظهور و بتروز پتارادوک
میتوان شواهد ملموری از پارادوک

خواهنتد بتود.

را در قرآن ارا ه داد .به عنوان مثال در آ ة  169روره آل

عمران آمده ارت که «و التحسب ،الی  ،قنلوا فی ربیل اهلل امواتاً بل احیا عند ربهم رزقون» .در
ا  ،آ ه گفنه شده که شهیدان در راه خدا زندهاند .با ا  ،گفنه ،خداوند دو مفهوم منناقض زنتده
و مرده بودن را در شهیدان حق جمع کرده ارت.
به تعاقب قرآن ،تناقض در گفنار و کحم صوفیان ت که فرقهای د نی و الهیاتی بودهاند ت نیتز
به کار رفت .ا  ،خصیصه هم در زبان جد آنها و هم طنز نههای آنها به کتار گرفنته شتد .در
گفنهها و حکا ا

طنزی عرفا پارادوک

فاا ی کارناوالی را ا جاد نمود .بد  ،گونه کته زبتان

عرفان ،در ا  ،قبیل گفنهها با قرار دادن دو عنصتر و شهصتیت منفتاو  ،ررشتار از برانتدازی
دگرمفهومی گرد د .ا  ،فرو ر هن ،در برابر هر نوض مو عگیری نسبت به اند شتههتای ا ستنا،
رلطهطلب و تکگو ی ارت که عار

آن را درک میکنتد و آن را مهتالف بتا رتیر و رتلوک

رالک میداند ،لیا در قالب حکا نی طنزی آن را به ز ر میکشد.
1 - paradox
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پارادوک

در هر جا که کوششهای عقحنی برای ارا ه و تو یح مطلبی وجتود داشتنه بته

کار میرود ا  ،کوشش عقحنی میتواند هم در معنای خا
انعکاس ابد (نظیر نظر ا

زنون ،فیلسو

کوشش عقحنی که فلستفه ارتت

ونان بارنان و نیز اب ،رینا در کنا

شفا) و هم در

عرصهی هنر (مانند مجسمة شیوا در هندورنان کته از تک زاو ته زن بته نظتر متیررتد و از
زاو های د گر مرد) و هم در گفنار روزمره و ا گفنتههتای ریارتنمداران .از ا ت ،رو مشتهص
میشود که پارادوک

علی رغم آن که منطقاً پی رفننی نیست و عقل نمیتواند دو امر نارتاز را

در مفهومی واحد جمع کند ،اما با ا  ،حال هم چنان کوششتی عقلتی و پتی رفننی بته حستا
میآ د.
همی ،نگاه به تناقض و ا  ،که تناقض در هر کوشش عقحنی و معرفنتی راه را بترای ختود
میگشا د زمینهراز آن شد که در عرفان نیتز جلتوهی برجستنه و عمیقتی بیابتد .ا ت ،مو توض
می تواند به خاطر راخنار و بافت خود عرفان باشد که همواره بتر اصتل بتر هتمزدن اصتول و
پا هها ارنوار ارت .احمد غزالی خود در ا  ،باره گفنه ارت« :ا  ،جا (در عرفتان) حقتا ق بته
تبر زی نیز بر گفنهی او صحه میگیارد و میگو د« :کار ما به

عک

گردد» )42 :191( .شم

عک

همه خلق باشد؛ هرچه ا شان قبول کنند ،ما رد کنیم و هر چه ا شتان رد کننتد متا قبتول

کنیم»)63:288( .
از ا  ،رو تناقض توانست از همان قرون اولیهی عرفتان ارتحمی ،در گفنتار و عمتل عرفتا
رواج ابد .هر چند به قول شفیعی « تصتاو ر پارادوکستی بته معنتای دقیتق کلمته بتا رتنا ی و
شعرهای مغانهی او آغاز میشود ...اما ررچشتمهی تصتاو ر پارادوکستی و نیتز حت آمیتزی،
خحقیت عارفان ا رانی ارت و در صدر آنان بزرگتر  ،شاعر هسنی ،ابو ز د بسطامی ارت که
فرمود :روش ،تر از خاموشی چراغی ند دم»( .شفیعی)56 :1367 ،
خوانندة ترکیبا

نارازوار عرفا ،به هنگام مواجه با ا  ،درت عبارا  ،با گونهای از شگفنی

رو به رو میشود چرا که ا ،ها را با منطق ذه ،و عقل خود هماهنگ نمی ابد .به عنوان مثتال،
او میداند برگ به معنای زاد و توشه را نمیتوان با مفهوم بیبرگی که بته معنتی بتیتوشتهگتی
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ارت در ک ترکیب واحد جمع کرد و ا روشنی جا ی ارت که خاموشی نیست و بتالعک

و

مفهومی چون روش،تر از خاموشی پی رفننی نیست .اما اتفاقاً عرفا در پی ا  ،گفنارها ،به دنبتال
بر همزدن عتاد هتا و رهتا ی انستان از همتی ،غفلتتهتای همیشتگی و معهتود بتودهانتد و
میخوارنند نشان دهند که میتوان نگاهی د گرگونه حنی منفاو

را به دانسنهها و قراردادهای

ذهنی داشت .گو ی عرفاً نه تنها در گفنار و تعلیم خود در پی هوشیاری انسان بودند بلکه حنی
در صنا ع ادبیای که در کحم خود به کار میبردند همواره در پی آن بودند کته تعلتیم انستان و
رهاکردن او از غفلت ت که عنصر برجسنه ا  ،عالم ارت ت را ادآور شوند.
همچنتی ،پتارادوک

عتحوه بتر وجهتة عقحنتی و تربینتیاش ،وجهتهی کحمتی و ادبتی

برجسنهای هم دارد .چرا کته بته عقیتدهی بعاتی از فیلستوفان و ز بتا یشنارتان ،ز بتا ی در
شگفتانگیزی نهفنه شده ارت .همچنی ،صور گرا ان روس بر ا  ،باورند که «آنچه زبان خبر
را به زبان اد

تبد ل میکند آشنا یزدا ی و ا جاد غرابت ارت و به نظر میررد کته مننتاقض

نما بیش از هر شگردی شگفتانگیز و غر ب باشد؛ ز را خح

عقل ،عر

ا عتاد

بته نظتر

میررد»( .وحید ان کامیار )28 :1376 ،حنی برخی از اند شمندان در ا  ،باره پا را فراتر نهتاده
و مجموعاً ا  ،گفنه را اذعان داشنهاند که اصحً زبان شعر ،زبان تناقض ارت .از آن جمله د چز
گفنه ارت که «تناقض ،زبان منارب و اجننا ناپی ر از برای شعر ارت ...ا  ،عالم کته حقتا ق
مورد نظر او محناج بررری پیرارنه از هر تناقض ارت اما ظتاهراً بته حقیقنتی کته شتاعر بیتان
میکند میتوان فقط از طر ق تناقض درت افت .تناقاا

از اصل ماهیتت زبتان شتعر ناشتی

میشود ...حنی شاعر به ظاهر راده گو و صر ح و ناگز ر در ایر ماهیت ابزار کار خود به جانب
تناقض رانده میشود» ( .د چز)251 :1370،
اما پارادوک

چگونه در منون و اشعار عرفانی انعکاس افنه ارت؟
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انواع پارادوکس در شعرهاي عرفانی
در تعر ف پارادوک

گفنیم صنعنی ارت که بر پا ة همسازی دو رو ة ناهمخوان بنا شتده

ارت .میتوان برای پارادوک

از جهت نوض دو رو هی آن ،چهار قسم قا ل شد:

ت پارادوک

زبانی

ت پارادوک

منطقی

ت پارادوک

خیالی

ت پارادوک

روانی

«پارادوک

زبانی آن ارت که در آن ک عنصر زبانی به نقض عنصر زبانی د گری بپردازد»

(فوالدی:)232 :1387 ،
روش ،از پرتو رو ت نظتری نیستت کته نیستت

منتتت ختتاک در

بتتر بصتتری نیستتت کتته نیستتت
(حافظ)52 :1368 ،

که در ا  ،نمونه «نیست» اول ناقض «نیست» دوم ارت.
پارادوک

منطقی نیز پارادوکسی ارت که در آن ره ،گو نده در حکم ک قاتیه فترض

شود و « ک بهش از آن قایه از روی بهش د گر آن قایه منطقاً نقض شود .ماننتد ا ت ،کته
کسی اشنباهاً بگو د « :ک روز شب بود»( .همان)232 :
پارادوک

خیالی همان آرا ة پارادوک

ارت که از آن در علم بد ع ره ،میگو یم و «بته

تعبیر دکنر شفیعی کدکنی خالق تصو رهای پارادوکسی ارت»( .همان )233 :مانند:
دولتتتت فقتتتر ختتتدا ا بتتته متتت ،ارزانتتتی دار

کا  ،کرامتت رتبب حشتمت و تمکتی ،مت ،ارتت
(حافظ)50 :1368 ،

پارادوک

روانی ،پارادوکسی ارت که «در آن دو عنصر روانی و عمومتاً عتاطفی مننتاقض،

مانند خوارن ،و نهوارن ،با هم گرد میآ ند»( .همان )233 :مانند:
شبلی (رحمه اهلل علیه) گفت :آن خواهم که نهواهم( .مینوی)134 :1372 ،

 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال دوازدهم  شماره 23

زيباييشناسي کاربرد تناقض در طنز عرفاني 103 

از جهت جن

نیز پارادوک

ت پاردوک

گفناری ا قولی

ت پاردوک

کرداری ا فعلی.

بر دو قسم ارت:

در منون عرفانی اکثر نمونهها ی که از پارادوک

میخوانیم از نوض گفناری هسنند .ا  ،نوض

پارادوک  ،هر دو رو هاش درون ره ،وجود دارد( .فوالدی )238 :1387 ،مانند:
ای بسا که به ما نزد ک ارت و از ما دور ارت( .عطار :1322 ،ج)171 : 1
اما پارادوک

کرداری ،ک رو هاش در درون ره ،وجود دارد و رتو ه د گتر آن بیترون

ره( .،فوالدی)238-239 :1387 ،
در حکا ا
مهنلف پارادوک

طنزی عرفانی آنچه که مشهود ارت انواض پارادوک
که جن

نیست بلکته جتن هتای

گفناری و کرداری ارت .علت ا  ،ارت که ا  ،پارادوک هتا ،در

محمل ک حکا ت مطر میشوند نه در قالب ک بیت از قالبی هنتری نظیتر قصتیده و غتزل
(طنزهای عرفانی غالباً به شکل حکا ت و در قالب مثنوی آمدهاند) همچنی ،ا ت ،قبیتل طنزهتا،
قایهای منطقی ا زبانی نیسنند بلکه حامل ک حکا ت اند که با وجتود شهصتیتهتای و تا
رفنارهای منناقض شهصیتها ش ،زمینهای طنزی را ا جاد میکند.
در مجموض میتوان پارادوک های موجود در حکا ا

طنزی عرفانی را در چهتار موقعیتت

بررری کرد که شامل موارد ز ر هسنند:
موقعیت اول :در طنزهای عرفانی آنچه که گاه در ظاهر حکا ت بته نظتر متیررتد وجتود
شهصیتهای منااد و منناقض ارت .مثحً رادمرد در برابر غافل (حد قه الحقیقته رتنا ی)34 :
پادشاه و د وانه (مصیبتنامة عطار )208 :نحوی و کشنیبان (که میتواند تقابل نما ندگان علتوم
تجربی و مدرری باشد) (مثنوی موالنا )112 :رورنا ی و شهری (همان )297 :و ...در ا  ،قبیتل
حکا تتا

دو شهصتتیت منفتتاو

در تتک موقعیتتت واحتتد مناتتاد گتترد هتتم متتیآ نتتد .ا نهتتا

شهصیتها ی هسنند که جمع آوردن آنها در ک موقعیت واحد از همتان لحظتة اول ،ذهت،
مهاطب و خوانندهی طنز را با تعجب روبه رو میکند و نارازوار شان را به خوبی القا میکنتد.
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اننها

ا  ،قبیل شهصیتها ،از همان ابندای حکا ت بته خواننتده نو تد مو توض و ننیجتهای

منفاو

را میدهد ،لیا ذه ،مهاطب که از همان آغاز با هنجارشکنی منفتاوتی رو بته رو شتده

جلب میشود و حکا ت را با دقت نظر بیشنری دنبال میکند.
موقعیت دوم :از د گر شگردهای منناقای که در طنزهای عرفانی به کار برده میشتود ا ت،
ارت که گاه در حکا ا
میبرد رپ

طنزی از شهصینی ارنفاده میشتود کته از تعف تا مشتکلی رنت

همی ،شهص موظتف بته انجتامدادن عملتی متیشتود کته عمتحً از عهتدهی آن

برنمیآ د همی ،وظیفة محول شده گونهای تناقض را ا جاد میکند .مثحً حکا ت احول و ارناد
که در آن ارناد شاگرد احولش را موظف به آوردن ک کوزه میکند .ا ت ،مو توض بته ختودی
خود منناقض ارت و تناقض آن از آنجا نشا

میگیرد که ک فرد دوبی ،،چگونه میتواند ک

چیز را ببیند و انجام دهندهی دررت درخوارت منقا ی باشد؟ شاهد مثتال د گتر مربتوط بته
دارنانی ارت که در مثنوی موالنا آمده ارت و در آن کری به عیاد
ارت که آنچه کته در عیتاد

بیماری میرود .قابل ذکتر

انجتام متی شتود صترف ًا د تدار نیستت بلکته اصتل آن بتر پا تة

دلجو یها ی ارت که از بیمار انجام میشود و اتفاقاً خلتق فاتای طنتزی در همتی ،جتا رقتم
میخورد .ا  ،که به خودی خود کری به د دار فردی برود مشکلی ندارد ولی ا  ،که بهواهد با
او به گفنگو بنشیند و مقناای حال بیمار را درک نکند و به صر
خود جوا

خیتاال

واهتی و شهصتی

را پیش بینی کند ا جادکنندة موقعینی خندهآور ارت ،لیا ا ،جارت که مهاطب از

به وجود آمدن دو موقعیت منناقض رفن ،ناشنوا به عیاد

بیمار و دلجو ی از او و شنیدنهتای

اشنباه ،فاا ی طنزی را ا جاد میکند.
موقعیت روم :گاه نیز خلق فاای طنزی ناشتی از تعف و کارتنیهتای بتدنی و ذهنتی
نیست بلکه شهصیتهای ایر به لحاظ موقعیتهای قومینی و فرهنگی با کد گر منااد هسنند
و همی ،موقعیتهای منااد گفنار و عمل منااد و به خصوصی را برای هر ک از آنهتا رقتم
میزند .از ا  ،رو با د دن گفنار و رفنار آنها ظاهراً عملکرد و گفنتار کتامحً طبیعتی ارتت امتا
همی ،عملکرد در مقا سه با د گر افراد همطیف منناقض و خندهآور بته نظتر متیررتد .ماننتد
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دارنان آن چهار فرد فارس ،عر  ،ترک و رومی که هر ک با درهمی که داشتنند متیخوارتنند
انگور بهرند وچون هر ک ارم انگور را از زبان خود متیگفتت د گتری بته مهالفتت بتا آن
برمیخوارت در ننیجه به نزاض با کد گر افنادند.
موقعیت چهارم :از د گر موقعیتهای طنزی موجود در حکا ا

طنزی عرفانی ،غافلگیری

رفناری ارت .در ا  ،موقعیت ،مهاطب با توجه به شتباهت موقعیتت بتا امتوری مشتابه ،تک
ننیجهگیری مشهص را در ذه ،خود حدس میزند غافل از آن کته شهصتیت حکا تت عمتل
د گری را انجام میدهد .مثحً در مثنوی موالنا در دارنان «قصة آن دباغ که در بتازار عطتاران از
بوی عطر و مشک بیهوش و رنجور شد (

 )470مهاطب به هیچ وجه گمان نمیکنتد دبتاغ

بیهوش شده قرار باشد با بوی ررگی ،به هوش بیا د ،اما اتفاقاً او ا  ،گونه هتوش ختود را بتاز
می ابد همچنی ،در حکا ت «آن ره مستافر مستلمان ،تررتا و جهتود ( »)838نیتز شهصتیت
مسلمان گفنه و عملکردی را ارئه میدهد که هم آن دو و هم مهاطب را مبهو
حکا ت « کی ترجای تاجر بود پرریم» از الهی نامة عطتار(

میکند و ا در

 )170مترد تررتا بعتد از متردن

پسرش از مسیحیت خارج میشود و به ارحم میگرود چون بر ا  ،باور ارتت کته ختدا طبتق
د دگاه ارحم فرزندی ندارد و اگر فرزندی را بکشد از درد بیفرزندی خبر ندارد که ا  ،کار را
انجام میدهد اما در مسیحیت خدا فرزند دارد و فرزندکشی د گران را میکند.
میتوان غافلگیری گفناری را نیز از زمره موقعیتهای منناقض به حستا

آورد چترا کته

مهاطب بر اراس ادراک و خود ک گفنار منطقی هماهنگ با موقعیتت پتیش آمتده را حتدس
میزند غافل از ا  ،که شهصیت حکا ت چیز د گری را میگو د مانند گفنة غافتلگیتر کننتده
طوطی در دارنان طوطی و بقال مثنوی که آن قلندر را هم چون خود د د.
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نتیجه
از مجموعة تعار فی که از طنز ارا ه شد ا  ،ننیجه به صور

خحصه به درت میآ تد کته

طنز اجنماض دو امر منناقض و د هم ارت .ا  ،مقوله با زبان عرفان که زبانی ارت رمزگونه و
تجربههای آن جهانی را با زبان ا  ،جهانی مطر میکند و لیا به ظاهر منناقض به نظر میررد
همخوانی دارد .همی ،شباهت منطقی و نیز فا دة تعلمی کته در هتم در طنتز و هتم در عرفتان
مشود ارت باعث شده ارت که طنز با همان و ژگی منناقاش در عرفان راه ابد .تناقااتی که
در قالب طنز در حکا ا

عرفانی مطر میشود طی چهار موقعیت نمود می ابند .طی موقعیت

اول ،طنزهای عرفانی گاه در را هی وجود شهصیتهای منااد و مننتاقض ارتت .درموقعیتت
دوم از شهصینی ارنفاده میشود که از عف ا مشکلی رنت متیبترد رتپ

همتی ،شتهص

موظف به انجام دادن عملی میشود که عمحً از عهدة آن برنمیآ د و همان وظیفة محول شتده
گونهای تنتاقض را ا جتاد متی کنتد .در موقعیتت رتوم ،خلتق فاتای طنتزی ناشتی از وجتود
شهصیتها ی ارت که به لحاظ موقعیتهای قومینی و فرهنگی بتا کتد گر مناتاد هستنند و
همی ،موقعیتهای منااد گفنار و عمل منااد و به خصوصی را برای هتر تک از آنهتا رقتم
میزند .در موقعیت چهارم خلق فاای طنزی طی غافلگیری رفناری و کحمتی ارتت .در ا ت،
موقعیت ،مهاطب با توجه به شباهت موقعیت با اموری مشابه ،ک ننیجهگیری مشتهص را در
ذه ،خود حدس میزند غافل از آن که شهصتیت حکا تت عمتل و گفنتار د گتری را نشتان
میدهد.
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 108زيباييشناسي کاربرد تناقض در طنز عرفاني
18ا مولوی ،جالل الدین محمد .مثنوي معنوي .تصحیح رینولد نیکلساو  ،تهارا  :اندیشاة معاصار،
.1386
19ا مینوی ،مجتبی( .احوا و اقوا شیخ ابوالحسن خرقانی؛ اهد تصدود دربدارة او بده مدمیمة

منتخب نورالعلم منقو از نسخهي خطی لندن .تهرا  :انتشارات طهوری ،چ پنجم.13729 ،
20ا وحیدیا کامیار ،تقی «مقالة متناقضنما در ادبیات» ،نشریة دانشاکده ادبیاات و علاو ،انساانی
دانشگاه فردوسی مشهد ،سال بیست و هشتم شماره  3و.1376 ،4
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