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چکیده
یکی از عرصههای کاربرد طنز در ادبیات فارسی ،آثار عرفانی است .طنز و عرفان به لحاظ فلسفی ـــ ساختاری ،نقاط مشترکی با
یکدیگر دارند .از آن جمله این که هر دو آنها بر اجتماع نقی ضین ا ستوار ه ستند و فایدة تعلیم و شادمانگی روح را دارند .در این
میان آنچه که زمینة زیبایی شنا سی م شترک میان این دو را م ستحکم میکند اجتماع نقی ضین و ضدین ا ست که در علم بدیع به
زیبایی در صنعت پارادوکس وجود دارد .در این مقاله پژوهشگر بر آن است که با روشی اسنادی ـ کتابخانهای انواع تناقض موجود در
طنزهای عرفانی را بررسی نماید.
واژههاي کلیدي
طنز ،عرفان ،پارادوکس ،انواع موقعیتهای متناقض.

طنز
واژه طنز در لغت به معنی ناز و فسوس

ردد ،فسوس

دانو ط طعنه یو،دبه بد رسوی ننوبو ،و ردن ردد ،ل نردد ،و

ی،ط را به رمسز گف ط ا یت و طنزردد ،به معنی ردن جسبی طعنهزد ،و تم س،د ا یت( .ده،وا ذبل طنز)« .طنز در جسار رموی
(ننوهنامه) و طعنه1قدار می گددد و ی،نی ایت ار داض آمدز و لطدف و ندش،نو انگدز ره قصوش ان اد و اصالح جامعه ایت در
حالی ره هزل نشووط و تنو و ف آ آلسد ایووت و ننوهآور ولی معمسالً هوف اج ماری و ان ادی نوارد و گاهی نانووی از طم
رسن مال و م ام ایت ره در ابط صسرت آ ،را هجس مینامنو»( .فدندوورد  1363ج دوم)679 :
غالن تعاربفی ره از طنز در ر ن ادبی مطدح نوه ایت با مفهسم روش طنز آمد ،ه نوه ایت و ابط ره روش ننوانو ،وبژهی
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آ ،ره آمد ،ه با تل،ی و اصالحگدی ایت بارث گددبوه ره ننانت ماهدت و یان ار نسد آ ،مفغسل بمانو .در مدا ،تعاربفی ره به
یان ار و ماهدت طنز ا ناره نوه ا یت تعدبف نفدعی رورنی فسالدی و نادرویمنآ قابل تسجه ا یت .نفدعی در تعدبف طنز
میگسبو« :طنز ربارت ا یت از ت صسبد هندی اج ماع ن د ضدط با ضوبط» ( .نفدعی رورنی  .)39 :1384فسالدی ندز در تعدبف طنز
میگسبو« :طنز نسری نالف ردف م دو ،به هزل مثبت با مسضسع انسانی بد مبنای تعهو دارای تأثدد ننوه و انوبشة همگام ایت».
(فسالدی  )36 :1386نادرویمنآ ندز با تعدبفی یان اری و م سابی فدمسل یانت طنز را ابط گسنه بدا ،ردده ایت:
«پوبوه  +وض در غدد ما وض  +بدا + ،ان اد  +جسهد نعدی ادبی = طنز ادبی»( .نادروی منآ  )29 :1380آنچه ره نفدعی
از آ ،با تعبدد منط ی اج ماع ن د ضدط و ضوبط نام بدده ا یت به تدتدن در انوب شهی فسالدی و نادروی منآ با رناوبط «نالف
ردف» و «وض در غدد ما وض » باد نوه ایت.
اما نسع نگاه پژوهآگدا ،غدبی به طنز هم بد مبنای نگاه یوووان اری بسد و هم نشوووانهنووونایوووی .بوبط گسنه ره از دبوگاه
نشانهننایی 2ایا

ابجادی مفهسم لطدفه با گسنهای م،الفت معنابی وووره گسنهای م،الفت قدا

ایتووو رخ میدهو تا آنجابی ره

گف ه می نسد «لطدفه بدگانه ردد 3،نشانه (رلمه با جمله و )...از بافت مالسف و معمسل نسد ایت .در لطدفه نشانه مولسل همدشگی
و رادی نسد را از دیوووت می دهو .در ابط حالت م،اطن لطدفه با نسری پارادورس 4یووودو رار دارد .امبدتس ارس5در ر اب نسد
( یفدهابی در ورای واقعدت) ندز در ابط باره مینسب سو« :هد فدد بد ا یا

پد شدنهی فدهنگی نسد هنجارهابی را میپذبدد و در

زنوگی بدای ارتباط با دبگدا ،از نشووانه ای و فاده میرنو .نشووانهها دارای نظامی م،صووسب به نسدنو و رسووانی ره ابطها را به رار
میبدنو نشانهها را نظاممنو میداننو و ان ظارات مالسفی از آ،ها دارنو .حال اگد فدد و با م نی ابط نظام را بد هم زنو ممکط ایت با
م نی طنزآمدز رو به رو باندم»( .انست  )31-33 :1371همچندط وبک سر رایکدط6ندز با افکنو ،نگاهی معنی ننایی به لطدفهها بد
ابط ر دوه ا یت ره« :بدای درک معنای بک لطدفه تسجه به دو رامل ضدوری ا یت .ابط ره از قبل بواندم ره با بک لطدفه رو به رو
ه س دم؛ و دبگد ابط ره مدا ،اجزای لطدفه تناق ضی مسجسد با نو ره نسد به مفهسم م جانس نبسد ،با منطق روزمده ا یت»( .هما:،
)29-30
در مجمسع آنچه گف ه نووو مشوو،

میگددد ره طنز با تسجه به تعاربف ماهسی ره از ا ،ارابه نوووه ایووت بد گسنهای اج ماع

ن دضوووددط و در ن دجه تناقس ایووو سار ایوووت .ابط مسضوووسع طنز را منط ًا با آرابهی تناقس با پارادورس پدسنو میدهو .بکی از
م ملهابی ره طنز در آ ،رواج میبابو و فابوة تعلدم نسد را بدا ،میدارد ردفا ،ایوووت .حال ابط یوووسال پدآ میآبو ره ردفا،
چگسنه میتسانو به ل اظ منط ی با م سلهی طنز و پارادورس همنسانی بدابو؟
طنز و عرفان
در ا یالم بدنالف م سد دت و ندز تمو ،بسنا ،با ی ا ،مزاح و طنز طدد ن شوه ا یت و بزرگا ،دبنی ما مط جمله پدامبد (ب) و ندز
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حضدت رلی (ع) در مساق ضدوری به انوازه از نصلت نسخ طبعی ای فاده میرددنو .صسفده ندز از طنز در ی،نا ،نسد یسد میجس نو
و با روبکددی مع ول در آ ،گام مینهادنو .غزالی در ردمدای یووعادت به بهدهگددی مع ول از طنز در گف ار صووسفده انوواره میرنو و اذرا،
میدارد ره« :گاه گاهی مزاحردد ،مباح ا یت .لدکط اگد ر سی همد شه به مزاحردد ،رادت رنو م س،ده ا یت و نسض در باطل ناب س ه
ندست»( .غزالی  ))38 :1386اما آنچه ره بارث انعکا

طنز در زبا ،ردفا ،نوه ایت صدفاً یدده نبسی و ائمه و با فسابو تعلدم و انالقی

طنز ندست بلکه یان ار رلی و رمسمی زبا ،ردفا ،راه را بدای چندط م سابی باز میرنو.
به دن بال روی آورد ،رد فا به رد فا ،نظدی و تالش آ ،ها در موو،ردد ،ر ن رد فانی ن داز به رارگددی بک ز با ،مجزا ندز
احسا

گددبو .نساجه ربواهلل انصاری در ر اب طب ات الصسفده در ابط باره میگسبو« :در قوبم طدبق تصسف تنگتد بسده ایت و

بسط نشوه بسد ره روزگار نازکتد بسد و در ی،ط صابطتد بسدنو ره ابشا ،در معاملت میرسندونو نه در بسداری م ال و ی،ط ره
م مکنا ،بسدنو لدکط در آندت در م اندا ،والبات ظاهدتد گ شت و ی،ط و درسی ردبستد ره مغلسبتد بسدنو بیطاقت گ ش نو
و مضطد در یکد و قلق و غلدا ،آنچه باف نو به ی،ط ظاهد رددنو»( .انصاری )6 :1362
آنها در ابط ر ن به بدا ،تجدبدات ردفانی نسد میپددان نو و از آنجا ره مجبسر بسدنو تجدبه های آ ،جهانی نسد را به زبا،
مادی ابط جهانی بدا ،رننو؛ تناقس و تعارض در رالم آ،ها ابجاد نو و ابط مسضسع بالطب زمدنه را بدای پارادورس ابجاد ردد .ای دس
در ابط باره میگسبو «هنگامی ره زبا ،را اجباراً بدای تبددط امسر ابط رالم (رالم باال) به رار بدنو پدچ و تاب بدمیدارد و انساع ان دافات
و ت دبفات به نسد میگددد و به صوووسرت ن دسگسبی نوووط دات تناقضوووات قسل م ال غدابتگسبی ابهام و نامع سلگسبی در
میآبو»( .ای دس )281 :1361
از ابط رو زبا ،ردفا ،در بطط و ماهدت نسد با پارادورس پدسنوی رمدق دارد.
پارادوکس
م ناقسنما با پارادورس7بدگدف ه از paradoxumدر التدط از واژهی بسنانی  paradooxonمدرن از  paraبه معنی م ناقس با
م ابل و  doxaبه معنی ر دوه و نظد ایوووت( .چناری  )68 :1374لذا مجمسراً به معنای م،الف ر دوه و نظد معنی میدهو .در
ا صطالح ادبی ندز پارادورس بکی از انساع آ ننابیزدابی ا یت و از نگددهای بدج س ه و نگف ی به ح ساب میآبو ره با یان ار
نا یازوارانهاش بد باورهای ردفی ر لی ندری و ...میتازد و ذهط م،اطبآ را با نگف ی بزرگی روبه رو میرنو .ابط هم یازی
ن دضووودط در همه مسوووابل بغدنا الهداتی نساه و نانساه به وجسد میآبو به گسنهای ره میتسانددپای پارادورس را در هد جا ره
رسنووشووی بدای تعبدد تجدبههای ماورابی صووسرت بگددد پدوا ردد .از ابط رو م سنی ره تعبدد ابط تجدبهها را در بددارنو (نظدد م س،
دبنی و فلسفی) ردصههای واقعی ظهسر و بدوز پارادورس نساهنو بسد .میتسا ،نساهو ملمسیی از پارادورس را در قدآ ،ارابه داد.
به رنسا ،مثال در آبة  169یسره آل رمدا ،آموه ایت ره «و الت سبط الذبط ق لسا فی یبدل اهلل امساتاً بل احدا رنو ربهم بدزقس .»،در
ابط آبه گف ه نوه ره نهدوا ،در راه نوا زنوهانو .با ابط گف ه نواونو دو مفهسم م ناقس زنوه و مدده بسد ،را در نهدوا ،حق جم
ردده ایت.
به تعاقن قدآ ،تناقس در گف ار و رالم صسفدا ،و ره فدقهای دبنی و الهداتی بسدهانوو ندز به رار رفت .ابط نصدصه هم در زبا،
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جو آ،ها و هم طنزبنههای آ،ها به رار گدف ه نووو .در گف هها و حکابات طنزی ردفا پارادورس فضووابی رارناوالی را ابجاد نمسد.
بوبط گسنه ره زبا ،ردفا ،در ابط قبدل گف هها با قدارداد ،دو رن صد و ن ،صدت م فاوت ید نار از بدانوازی دگدمفهسمی گددبو.
ابط فدو رب ،ط در بدابد هد نسع مسض گددی نسبت به انوبشههای ابس ا یلطهطلن و تکگسبی ایت ره رارف آ ،را درک میرنو
و آ ،را م،الف با یدد و یلسک یالک میدانو لذا در قالن حکاب ی طنزی آ ،را به زبد میرشو.
پارادورس در هد جا ره رسنووآهای ر النی بدای ارابه و تسضوودم مطلبی وجسد دانوو ه به رار میرود ابط رسنووآ ر النی
می تسانو هم در معنای ناب رس نآ ر النی ره فل سفه ا یت انعکا

بابو (نظدد نظدبات زنس ،فدل سسف بسنا ،با ی ا ،و ندز ابط

یدنا در ر اب نفا) و هم در ردصهی هند (ماننو مجسمة ندسا در هنووی ا ،ره از بک زاوبه ز ،به نظد میریو و از زاوبهای دبگد
مدد) و هم در گف ار روزمده و با گف ههای یدای موارا .،از ابط رو مش،

می نسد ره پارادورس رلی رغم آ ،ره منط اً پذبدف نی

ندست و ر ل نمیتسانو دو امد نایاز را در مفهسمی واحو جم رنو اما با ابط حال هم چنا ،رسنشی ر لی و پذبدف نی به حساب
میآبو.
همدط نگاه به تناقس و ابط ره تناقس در هد رسنووآ ر النی و معدف ی راه را بدای نسد میگشووابو زمدنهیوواز آ ،نووو ره در
ردفا ،ندز جلسهی بدج س ه و رمد ی بدابو .ابط مس ضسع میتسانو به ناطد یان ار و بافت نسد ردفا ،با نو ره همساره بد ا صل بد
همزد ،ا صسل و پابهها ا ی سار ا یت .احمو غزالی نسد در ابط باره گف ه ا یت« :ابط جا (در ردفا )،ح ابق به رکس گددد»:191( .
 )42نمس تبدبزی ندز بد گف هی او ص ه میگذارد و میگسبو« :رار ما به رکس همه نلق با نو؛ هدچه اب شا ،قبسل رننو ما رد
رندم و هد چه ابشا ،رد رننو ما قبسل رندم»)63:288( .
از ابط رو تناقس تسانسوووت از هما ،قدو ،اولدهی ردفا ،ایوووالمی در گف ار و رمل ردفا رواج بابو .هد چنو به قسل نوووفدعی
«تصاوبد پارادورسی به معنای دقدق رلمه با ینابی و نعدهای مغانهی او آغاز می نسد ...اما یدچشمهی تصاوبد پارادورسی و ندز
حسآمدزی نالقدت رارفا ،ابدانی ا یت و در صور آنا ،بزرگتدبط نارد ه س ی ابسبزبو ب سطامی ا یت ره فدمسد :رو نط تد از
نامسنی چداغی نوبوم»( .نفدعی )56 :1367
نساننوة تدردبات نا یازوار ردفا به هنگام مساجه با ابط د یت ربارات با گسنهای از نگف ی رو به رو می نسد چدا ره ابطها را
با منطق ذهط و ر ل نسد هماهنگ نمیبابو .به رنسا ،مثال او میدانو بدگ به معنای زاد و تسنووه را نمیتسا ،با مفهسم بیبدگی ره
به معنی بیتس نه گی ا یت در بک تدردن واحو جم ردد و با رو ننی جابی ا یت ره نامس نی ند ست و بالعکس و مفهسمی چس،
رونووطتد از نامسنووی پذبدف نی ندسووت .اما اتفاقاً ردفا در پی ابط گف ارها به دنبال بد همزد ،رادتها و رهابی انسووا ،از همدط
غفلتهای همدشووگی و معهسد بسدهانو و مینسایوو نو نشووا ،دهنو ره میتسا ،نگاهی دبگدگسنه ح ی م فاوت را به دانسوو هها و
قداردادهای ذهنی دانت .گسبی ردفاً نه تنها در گف ار و تعلدم نسد در پی هسنداری انسا ،بسدنو بلکه ح ی در صناب ادبیای ره در
رالم نسد به رار میبددنو همساره در پی آ ،بسدنو ره تعلدم انسا ،و رهاردد ،او از غفلت و ره رنصد بدجس ه ابط رالم ایت و را
بادآور نسنو.
همچندط پارادورس رالوه بد وجهة ر النی و تدبد یاش وجههی رالمی و ادبی بدجس های هم دارد .چدا ره به ر دوهی بعضی
از فدلسسفا ،و زببابیننایا ،زببابی در نگفتانگدزی نهف ه نوه ایت .همچندط صسرتگدابا ،رو

بد ابط باورنو ره «آنچه زبا،

نبد را به زبا ،ادب تبوبل میرنو آنووونابیزدابی و ابجاد غدابت ایوووت و به نظد میریوووو ره م ناقس نما بدآ از هد نوووگددی

نوووگفتانگدز و غدبن بانوووو؛ زبدا نالف ر ل ردف با رادت به نظد میریوووو»( .وحدوبا ،رامدار  )28 :1376ح ی بدنی از
انوب شمنوا ،در ابط باره پا را فداتد نهاده و مجمسراً ابط گف ه را اذرا ،دا ن هانو ره ا صالً زبا ،نعد زبا ،تناقس ا یت .از آ ،جمله
دبچز گف ه ا یت ره «تناقس زبا ،منا ین و اج نابناپذبد از بدای نعد ا یت ...ابط رالم ره ح ابق مسرد نظد او م اج بدر یی
پددای ه از هد تناقس ایت اما ظاهداً به ح د ی ره نارد بدا ،میرنو میتسا ،ف ط از طدبق تناقس دیت بافت .تناق ضات از اصل
ماهدت زبا ،نعد نا نی می نسد ...ح ی نارد به ظاهد یاده گس و صدبم و ناگزبد در اثد ماهدت ابزار رار نسد به جانن تناقس
رانوه مینسد» ( .دبچز )251 :1370
اما پارادورس چگسنه در م س ،و انعار ردفانی انعکا

باف ه ایت؟

انواع پارادوکس در شعرهاي عرفانی
در تعدبف پارادورس گف دم صنع ی ا یت ره بد پابة هم سازی دو یسبة ناهمنسا ،بنا نوه ا یت .میتسا ،بدای پارادورس از
جهت نسع دو یسبهی آ ،چهار قسم قابل نو:
و پارادورس زبانی
و پارادورس منط ی
و پارادورس ندالی
و پارادورس روانی
«پارادورس زبانی آ ،ایت ره در آ ،بک رنصد زبانی به ن س رنصد زبانی دبگدی بپددازد» (فسالدی :)232 :1387
رونووط از پدتس روبت نظدی ندسووت ره ندسووت

م نت ناک درت بد بصووودی ندسوووت ره ندسوووت
(حافظ )52 :1368

ره در ابط نمسنه «ندست» اول ناقس «ندست» دوم ایت.
پارادورس منط ی ندز پارادور سی ا یت ره در آ ،ی،ط گسبنوه در حکم بک ق ضده فدض نسد و «بک ب،آ از آ ،ق ضده از
یسی ب،آ دبگد آ ،قضده منط اً ن س نسد .ماننو ابط ره رسی ان باهاً بگسبو« :بک روز نن بسد»( .هما)232 :،
پارادورس ندالی هما ،آرابة پارادورس ایووت ره از آ ،در رلم بوب یوو،ط میگسبدم و «به تعبدد در د نووفدعی رورنی نالق
تصسبدهای پارادورسی ایت»( .هما )233 :،ماننو:
دولووت فوو وود نوووابووا بووه مووط ارزانووی دار

رابط ردامت یوووبن حشووومت و تمکدط مط ایوووت
(حافظ )50 :1368

پارادورس روانی پارادورسی ایت ره «در آ ،دو رنصد روانی و رمسماً راطفی م ناقس ماننو نسای ط و ن،سای ط با هم گدد
میآبنو»( .هما )233 :،ماننو:
نبلی (رحمه اهلل رلده) گفت :آ ،نساهم ره ن،ساهم( .مدنسی )134 :1372
از جهت جنس ندز پارادورس بد دو قسم ایت:
و پاردورس گف اری با قسلی

و پاردورس ردداری با فعلی.
در م س ،ردفانی ارثد نمسنههابی ره از پارادورس مینساندم از نسع گف اری ه س نو .ابط نسع پارادورس هد دو یسبهاش درو،
ی،ط وجسد دارد( .فسالدی  )238 :1387ماننو:
ای بسا ره به ما نزدبک ایت و از ما دور ایت( .رطار  :1322ج)171 : 1
اما پارادورس ردداری بک یسبهاش در درو ،ی،ط وجسد دارد و یسبه دبگد آ ،بددو ،ی،ط( .فسالدی )238-239 :1387
در حکابات طنزی ردفانی آنچه ره مشهسد ایت انساع پارادورس ندست بلکه جنسهای م ،لف پارادورس ره جنس گف اری و
ردداری ایووت .رلت ابط ایووت ره ابط پارادورسها در م مل بک حکابت مطدح مینووسنو نه در قالن بک بدت از قالبی هندی
نظدد قصدوه و غزل (طنزهای ردفانی غالباً به نکل حکابت و در قالن مثنسی آموهانو) همچندط ابط قبدل طنزها قضدهای منط ی با
زبانی ندسو نو بلکه حامل بک حکابت انو ره با وجسد نوو،صوودتهای و با رف ارهای م ناقس نوو،صوودتهابآ زمدنهای طنزی را
ابجاد میرنو.
در مجمسع میتسا ،پارادورسهای مسجسد در حکابات طنزی ردفانی را در چهار مسقعدت بدریوووی ردد ره نوووامل مسارد زبد
هس نو:
مسقعدت اول :در طنزهای ردفانی آنچه ره گاه در ظاهد حکابت به نظد میر یو وجسد ن ،صدتهای م ضاد و م ناقس ا یت.
مثالً رادمدد در بدابد غافل (حوب ه ال د ه یوونابی )34 :پادنوواه و دبسانه (مصوودبتنامة رطار )208 :ن سی و رش و دبا( ،ره میتسانو
ت ابل نمابنوگا ،رلسم تجدبی و مور یی با نو) (مثنسی مسالنا )112 :رو ی ابی و نهدی (هما )297 :،و ...در ابط قبدل حکابات دو
ن،صدت م فاوت در بک مسقعدت واحو م ضاد گدد هم میآبنو .ابنها ن،صدتهابی هس نو ره جم آورد ،آ،ها در بک مسقعدت
واحو از هما ،ل ظة اول ذهط م،اطن و نساننوهی طنز را با تعجن روبه رو میرنو و نایوووازواربشوووا ،را به نسبی ال ا میرنو.
ان ،اب ابط قبدل ن،صدتها از هما ،اب وای حکابت به نساننوه نسبو مسضسع و ن دجهای م فاوت را میدهو لذا ذهط م،اطن ره
از هما ،آغاز با هنجارنکنی م فاوتی رو به رو نوه جلن مینسد و حکابت را با دقت نظد بدش دی دنبال میرنو.
مسقعدت دوم :از دبگد نگددهای م ناق ضی ره در طنزهای ردفانی به رار بدده می نسد ابط ا یت ره گاه در حکابات طنزی از
ن،صد ی ای فاده می نسد ره از ضعف با مشکلی رنا میبدد یپس همدط ن،

مسظف به انجامداد ،رملی می نسد ره رمالً از

رهوهی آ ،بدنمیآبو همدط وظدفة م سل نوه گسنهای تناقس را ابجاد میرنو .مثالً حکابت احسل و ا ی اد ره در آ ،ا ی اد ناگدد
احسلآ را مسظف به آورد ،بک رسزه میرنو .ابط مسضووسع به نسدی نسد م ناقس ایووت و تناقس آ ،از آنجا نشووات میگددد ره
بک فدد دوبدط چگسنه میتسانو بک چدز را ببدنو و انجام دهنوه ی در یت درنسا یت م ا ضی با نو؟ ناهو مثال دبگد مدبسط به
دا ی انی ا یت ره در مثنسی مسالنا آموه ا یت و در آ ،ردی به ردادت بدماری میرود .قابل ذرد ا یت ره آنچه ره در ردادت انجام
می نسد صدفاً دبوار ندست بلکه اصل آ ،بد پابة دلجسبیهابی ایت ره از بدمار انجام می نسد و اتفاقاً نلق فضای طنزی در همدط
جا رقم مینسرد .ابط ره به نسدی نسد ردی به دبوار فددی بدود مشوووکلی نوارد ولی ابط ره ب،ساهو با او به گف گس بنشووودنو و
م ضای حال بدمار را درک نکنو و به صدف نداالت واهی و ن ،صی نسد جساب را پدآ بدنی رنو ابجادرننوة مسقعد ی ننوهآور
ا یت لذا ابطجا یت ره م،اطن از به وجسد آمو ،دو مسقعدت م ناقس رف ط نا ننسا به ردادت بدمار و دلجسبی از او و نندو،های
ان باه فضابی طنزی را ابجاد میرنو.

مسقعدت یسم :گاه ندز نلق ف ضای طنزی نا نی از ضعف و را ی یهای بونی و ذهنی ند ست بلکه ن ،صدتهای اثد به ل اظ
مسقعدتهای قسمد ی و فدهنگی با بکوبگد م ضاد ه س نو و همدط مسقعدتهای م ضاد گف ار و رمل م ضاد و به ن صس صی را بدای
هد بک از آ،ها رقم میزنو .از ابط رو با دبو ،گف ار و رف ار آ،ها ظاهداً رملکدد و گف ار رامالً طبدعی ایووت اما همدط رملکدد در
م ابسه با دبگد افداد همطدف م ناقس و ننوهآور به نظد میریو .ماننو دای ا ،آ ،چهار فدد فار

ردب تدک و رومی ره هدبک

با درهمی ره دانووو نو مینسایووو نو انگسر ب،دنو وچس ،هد بک ایوووم انگسر را از زبا ،نسد میگفت دبگدی به م،الفت با آ،
بدمینسایت در ن دجه به نزاع با بکوبگد اف ادنو.
مسقعدت چهارم :از دبگد مسقعدت های طنزی مسجسد در حکابات طنزی ردفانی غافلگددی رف اری ایوووت .در ابط مسقعدت
م،اطن با تسجه به نوووباهت مسقعدت با امسری مشوووابه بک ن دجهگددی مشووو،

را در ذهط نسد حو

میزنو غافل از آ ،ره

ن ،صدت حکابت رمل دبگدی را انجام میدهو .مثالً در مثنسی مسالنا در دا ی ا« ،ق صة آ ،دباغ ره در بازار رطارا ،از بسی رطد و
م شک بدهسش و رنجسر نو (ب )470م،اطن به هدچ وجه گما ،نمیرنو دباغ بدهسش نوه قدار با نو با بسی یدگدط به هسش
بدابو اما اتفاقاً او ابط گسنه هسش نسد را باز میبابو همچندط در حکابت «آ ،یووه مسووافد مسوولما ،تدیووا و جهسد ( »)838ندز
نو،صودت مسولما ،گف ه و رملکددی را ارئه میدهو ره هم آ ،دو و هم م،اطن را مبهست میرنو و با در حکابت «بکی تدجای
تاجد بسد پدیدم» از الهی نامة رطار(ب )170مدد تدیا بعو از مدد ،پسدش از مسد دت نارج مینسد و به ایالم میگدود چس ،بد
ابط باور ا یت ره نوا طبق دبوگاه ا یالم فدزنوی نوارد و اگد فدزنوی را بک شو از درد بیفدزنوی نبد نوارد ره ابط رار را انجام
میدهو اما در مسد دت نوا فدزنو دارد و فدزنورشی دبگدا ،را میرنو.
میتسا ،غافلگددی گف اری را ندز از زمده مسقعدتهای م ناقس به حسوواب آورد چدا ره م،اطن بد ایووا
گف ار منط ی هماهنگ با مسقعدت پدآ آموه را حو

ادراک و نسد بک

میزنو غافل از ابط ره ن،صدت حکابت چدز دبگدی را میگسبو ماننو گف ة

غافلگدد رننوه طسطی در دای ا ،طسطی و ب ال مثنسی ره آ ،قلنور را هم چس ،نسد دبو.

نتیجه
از مجمسرة تعاربفی ره از طنز ارابه نو ابط ن دجه به صسرت نالصه به دیت میآبو ره طنز اج ماع دو امد م ناقس و ضو هم
ایووت .ابط م سله با زبا ،ردفا ،ره زبانی ایووت رمزگسنه و تجدبههای آ ،جهانی را با زبا ،ابط جهانی مطدح میرنو و لذا به ظاهد
م ناقس به نظد میریووو همنسانی دارد .همدط نووباهت منط ی و ندز فابوة تعلمی ره در هم در طنز و هم در ردفا ،مشووسد ایووت
بارث نوه ایت ره طنز با هما ،وبژگی م ناقضآ در ردفا ،راه بابو .تناقضاتی ره در قالن طنز در حکابات ردفانی مطدح مینسد
طی چهار مسقعدت نمسد میبابنو .طی مسقعدت اول طنزهای ردفانی گاه در یابهی وجسد ن ،صدتهای م ضاد و م ناقس ا یت.
درمسقعدت دوم از ن ،صد ی ای فاده می نسد ره از ضعف با مشکلی رنا میبدد یپس همدط ن،

مسظف به انجام داد ،رملی

می نسد ره رمالً از رهوة آ ،بدنمیآبو و هما ،وظدفة م سل نوه گسنهای تناقس را ابجاد میرنو .در مسقعدت یسم نلق ف ضای
طنزی نانووی از وجسد نوو،صوودتهابی ایووت ره به ل اظ مسقعدتهای قسمد ی و فدهنگی با بکوبگد م ضوواد هسوو نو و همدط
مسقعدتهای م ضاد گف ار و رمل م ضاد و به نصسصی را بدای هد بک از آ،ها رقم میزنو .در مسقعدت چهارم نلق فضای طنزی
طی غافلگددی رف اری و رالمی ایووت .در ابط مسقعدت م،اطن با تسجه به نووباهت مسقعدت با امسری مشووابه بک ن دجهگددی
مش،

را در ذهط نسد حو

میزنو غافل از آ ،ره ن،صدت حکابت رمل و گف ار دبگدی را نشا ،میدهو.
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