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 الذین اصطفیاهلل الرحمن الرحیم و الحمدهلل و سالم علیه عبادهبسم

 1چکیده-های منطقی فکاهی و طنزسنجه

ها را به فکاهی و طنز از جمله هنرهایی است که بخش وسیعی از زندگی انسان

هایی دارد که با نگاه نقادانه خود مشغول کرده این هنر نقشی مثبت و نیز آسیب

های رو به کار گیری سنجهها مصون ماند از اینآن آسیب توان ازبه آن می

 را دو چندان کند. تواند نقش مثبت آنای نقادانه با طنز میمنطقی برای مواجه

 کلیات و مفاهیم

شود سپس به مسائل های اصلی ارائه میابتدا تصوری روشن، از مفاهیم و واژه

 پردازیم.آن می

 ها:مفاهیم و واژه

 و فکاهی: خنده، طنز
را ادراک  یر نادرام انساناگر  ؛مدرک بودن است ،از جمله خصوصیات انسان

و اگر این تعجب همراه با  گوینددهد که به آن تعجب حالتی به او دست می کند

 2شود.گفته می )خنده(سرور و فرح باشد به آن ضحک

                               
ی هنر با عنوان در مجمع عالی حکمت کارگروه فلسفه 21/1/79ین بحث را در تاریخ ا - 1

 های منطقی هنر فکاهی و طنز عرضه کردم.سنجه
توان برای تعجب و خنده یافت به عنوان نمونه ابن در کتب حکماء همین تعریف را می - 2

ع إدراکاته لألشیاء النادرة و من خواص اإلنسان أنه یتب»گوید؛ سینا در کتاب طبیعیات شفا می
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ن دو اما گاه ایشود طنز یا فکاهی گفته میمضمونی که موجب خنده شود به 

رود فکاهی به شوخی ساده و طنز به شوخی پیچیده واژه در دو معنا به کار می

 (11ضیائی ص (3)شود.)کتاب طنز گفته می

 های منطقی:منطق و سنجه
را قواعد  دارد.ها ذهن را از خطای در فکر مصون میکه به کارگیری آن یقواعد

 لم منطق گوییم.پردازد را عمنطقی و علمی که به بررسی این قواعد می

سخن و توان یک می ،های منطقی که به کمک آنیعنی میزانهای منطقی سنجه

 اندیشه را ارزشگذاری نمود.

دار بودن طنز و فکاهی را رمزگشائی و جهت خندهتوان های منطقی میبا سنجه

 ی منطقی آن را مشخص کرد.و نوع رابطه

 طنز است.های منطقی فکاهی و عنوان این نوشته، سنجه

 هدف تحقیق:

 .است تحلیل و تبدیل طنزها و فکاهیات به روابط منطقیهدف این تحقیق، 

                                                                       

انفعال یسمى التعجب و یتبعه الضحک، و یتبع إدراکه لألشیاء المؤذیة انفعال یسمى الضجر و 

گوید: چنین مالصدرا در کتاب مبدأ و معاد می( هم183النفس، ص 2یتبعه البکاء. )ابن سینا، ج

مر نادر یتبعه ، و هو انفعال یحصل عقیب اإلدراک ألو من خواصه أیضا التعجب»

 (261مالصدرا، ص.«)الضحک
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 ی عمده دارد؛این کار چند فائده

 ناشدنی برای تولید هنر فکاهی و طنزدستیابی به منبعی تمام (1)

 های منطقیاستفاده از هنر فکاهی و طنز برای کسب مهارت (2)

موم مردم به کمک هنر طنز و کودکان و ع فلسفیتربیت تفکر عقلی (3)

 معماهای طنزگونه.

 شناخت طنز و اقسام آن

های منطقی را کارگیری سنجهی بهتواند نحوهشناخت علل طنز و اقسام آن می

 ها و ثمراتی که این امر دارد آشناتر کند.به ما نشان داده و ما را با ظرفیت

 منشأ خنده و ایجاد طنز:
احکیت را تعجب و منشأ تعجب را درک امور در کتب منطقی منشأ و علت ض

ای برای زمینهرو وقتی انسان امری نادر را دریافت کند و اند از ایننادر دانسته

 از سوی دیگر،آید شادی و سرور نیز داشته باشد حالت خنده در او به وجود می

طبعی و یا فکاهی و زمینه و قالبی که موجب خنده شده است را شوخی، شوخ

 گوئیم.طنز 

اند و طنز را در برخی کتب طنز منشأ خنده را نوعی ناهماهنگی به شمار آورده

 (11ص 3اند)کتاب طنز ایجاد نوعی ناهماهنگی دانسته
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 ترین طنز:ترین و پیچیدهساده
طنز گاه صرفا یک ناهماهنگی ساده و گاه  هاست.ترین آنترین طنز گستردهساده

بط منطقی و یا فلسفی و یا علمی و یا سایر ترین رواوابسته به درک پیچیده

 روابط است.

نیاز به مخاطب خاص دارد و گاه  شود که درک آنقدر پیچیده میطنز گاه آن

 شود.گیرد که کامال تخیلی)سور رئالیستی( میچنان از واقعیت فاصله می

 ترین:مزهبهترین و بی
مزه است طنز گاه بسیار بی .هاستآنغافلگیرترین ترین و عبارتبهترین طنز کم

شود گیر کننده مینهند و گاه چنان غافلای که نام آن را ضدفکاهی میبه گونه

 آورد.ی بسیاری را به دنبال خود میکه خنده

 مصادیق عام ناهماهنگی و عرفی:
برخی از مصادیق عام ناهماهنگی در طنزها وجود دارد که به جهت سادگی آن 

گیرند مانند؛ تضاد و تناقض، اغراق و افراط، عدم رار میبسیار مورد استفاده ق

 تجانس.

سازی نیز از مصادیق ناهماهنگی و یا لهجه داشتن و یا کاریکاتورتقلید کردن 

 عام و عرفی است.
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چه همه به دنبال پنهان کردن آن هستند آشکار کردن آن طنزهای مستهجن نیز با

 3گیرد.شکل می

 طنز: های پیچیدگیمنشأها و گونه
آن به منشأ و نوع پیچیدگی شود که دیده می ای در میان طنزهاطنزهای پیچیده

 کنم؛ها اشاره میگردد به برخی از آنپیچیدگی آن باز می

منشأ پیچیدگی یک طنز به ادیبانه گفتن آن و یا پیچیدگی ادبی؛ گاه  (1)

ین مهم ا»گردد مانند این طنز؛ ها باز میداشتن جهات ادبی و مجازگویی

کس را همه»و یا؛ « نیست که قشنگ نیستی قشنگ اینه که مهم نیستی!

 «دندان به ترشی کند شود مگر قاضیان را که به شیرینی.

پیچیدگی رفتاری؛ گاه نوع رفتار و یا دو پهلو سخن گفتن یک شخص  (2)

کند مانند تجاهل یک عالم که در قالب زمینه را برای طنز فراهم می

                               
را آشکار به معنای چیزی است که آشکار شدن آن برای شخصی که آن« عوره»ی کلمه - 3

دانند ها همان چیزی را که عورت میرو انسانکند موجب عار و زشتی باشد از اینمی

ند در صورتی که همراه پوشانند حال اگر کسی با کنایه یا با صراحت این امور را آشکار کمی

 آورد.با نوعی سرور باشد طنز و خنده را به وجود می

هایی های دینی محدودیتاین نوع طنز نیز از جمله طنزهایی است که از نظر عقل و آموزه

های انسان مترتب است بر دارد که باید مراعات شود و اال مفاسدی که بر آشکار شدن زشتی

 شود.این نیز مترتب می
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گیرد که هایی را میگوید سپس پاسخمیتجاهل کردنش سخنانی 

  ی سقراطیمانند شیوه هاستبه دنبال آنخودش 

ها وابسته به درک فلسفی؛ بخشی از طنزها و شوخیپیچیدگی علمی (3)

 اند.فلسفی و یا علمیمنطقی، ی روابط پیچیده

 وجود معیار و تخلف از معیار در هر طنز:
جود داشته باشد تا با تخلف از آن برای تحقق ناهماهنگی باید معیار واحدی و

این  نوعی ناهماهنگی اتفاق بیافتد و این ناهماهنگی منشأ خنده شود. ،معیار

های حالت»تواند واقعیت می؛ و تخلف از آن«واقعیتاصل »تواند معیار می

باشد مثال سخنان شاعرانه گفتن برای « احساسی و تخیلی در مقام واقعیت

تواند موجب ایجاد به طور کلی سخنان تخیلی گفتن میکردن مخاطب و یا قانع

 یک طنز شود.

ای برای ایجاد طنز قرار معیار دیگری که می توان تخلف از آن را زمینهچنین هم

تواند ناهماهنگی در ها میو تخلف از آن است قواعد منطقی و قوانین هستیداد 

با نوعی سرور باشد  آن قواعد و قوانین باشد مانند مغالطات که وقتی همراه

 شود.تبدیل به طنز می

تواند کامال عرفی و تخلف از آن نیز عرفی باشد و گاه معیار طنز و معیار طنز می

 یا تخلف از آن کامال پیچیده و علمی است.
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 ضرورت درک مشترک:
برای ایجاد یک طنز باید درک مشترکی نسبت به معیار و تخلف از آن معیار 

دو که درک مشترکی بین رو نسبت به هر کدام از ایناین وجود داشته باشد از

 ای اتفاق نخواهد افتاد.طنزپرداز و مخاطب در میان نباشد طنز و خنده

 معیارهای عمومی و قومی:
اند معیارهای عمومی اموری هستند که برخی از معیارها عمومی و برخی قومی

قوانین آن باشد و  قواعد ویا تخلف از ناظر به نوعی تخلف از واقعیت و 

مستلزم توجه به  ،معیارهای قومی اموری هستند که درک معیار و تخلف از آن

بستر خاصی است به عنوان مثال توجه به اتفاقاتی که در یک کشور افتاده و یا 

شود شرط درک طنزهایی است که ناظر به صفاتی که به اقوام نسبت داده می

 هاست.همان

 ستر عمومی و بشری:تخیالت و مغالطات؛ دو ب
تخیالت که نوعی تخلف از واقعیت و نیز مغالطات که نوعی تخلف از قوانین و 

ترین بسترها برای قواعد حاکم بر واقعیت است دو بستر عمومی و شاید عمومی

ها و افراط ، و تضادها، تناقضات،ی تخیالتها در زمرهبندیاند خالیطنزپردازی

 گنجند.ت میی مغالطاها در زمرهاغراق

 اهداف طنز و طنزپردازی:
 قرارند؛ها از اینترین آنمهم دارد؛طنزپردازی اهداف متعددی 

سرگرمی  ،ترین هدف برای طنزپردازیترین و ابتدائیسرگرمی؛ عمومی (1)

اند شوخی و خنده ها به طور کلی نیازمند شادی و لذتاست انسان
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ی چه مورد توصیهآنو البته  ی از عوامل ایجاد شادی و لذت استیک

عقل و نیز ادیان آسمانی است پاک بودن و حالل بودن آن است از 

حدود شرعی رو باید حدود فقهی و اخالقی شادی و لذت و نیز این

تواند عاملی برای رفع بخشی از طنز را مشخص کرد تا طنز که می

 ی روح نشود.کنندهنیازهای روحی باشد تبدیل به آلوده

 اندهای تلخبرای بیان واقعیتاز نگاه طنزپرداز ی از طنزها طنز تلخ؛ برخ (2)

ها از آن هایی است که افراد برای بیان تلخیادبیات طنز از جمله قالب

تواند همراه با توهین و تمسخر و هجو کنند طنز تلخ میاستفاده می

گر یک امر تراژیک تواند صرفا بیانباشد که به آن طنز سیاه گویند و می

طبیعی است که تمسخر و توهین و هجو از نظر دین و اخالق  4.باشد

                               

رفتم روبروی آکواریوم ماهیه تو آکواریوم از جمله طنزهای تراژیک این طنز است؛  - 4

رفت توی دهنش دلم براش کرد آب میخواست با من حرف بزنه اما تا دهانش را باز میمی

کرد بال میسوخت اونو از توی آکواریوم در آوردم خیلی خوشحال شده بود از خوشحالی بال

ه خسته شد خوابش برد گفتم بزارمش توی آکواریوم تا راحت بگیره بال کرد کقدر بالاون

 بخوابه. 

 از دیروز که دوباره گذشتمش توی آکواریوم هنوز بیدار نشده.

شود مثال طرف گربه را شست بعد دیدند گربه مرده از این طنزها زیاد در بین مردم دیده می

گیره میان با بیل طرف آتش میخاطر چلوندن مرده! وقتی بررسی کردند دیدند گربه به

درصد سوختگی هشتاد  21بینند کنند میمیره وقتی بررسی میکنن طرف میخاموشش می

 اند.اند که تراژیکها همه طنزهای تلخدرصد کوفتگی بوده. این
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امور ناپسندی هستند که باید حدود طنز تلخ مراعات شود تا تبدیل به 

 گناه و بداخالقی نشود.

هایی برای تعلیم آموزش مفاهیم و محتواها؛ گاه طنزها به عنوان مثال (3)

ردن و یا روند این هدف برای ملموس کمفاهیم و محتواها به کار می

که مخاطب خسته نشود محسوس کردن محتواهای مشکل و یا برای این

 شود.استفاده می

فلسفی؛ گاه طنزها را برای بیان قواعد تفکر و یا آموزش تفکر منطقی (4)

کنند اگر چه در این موارد نیز هدفی آموزشی قوانین هستی استفاده می

وزش محتواها در در آن پیگیری شده اما تفاوت این نوع آموزش با آم

آموزش محتواها طنز بودنش صرفا برای رفع خستگی  این است که در

فلسفی و ملموس و محسوس شدن آن است اما در آموزش تفکر منطقی

وجه طنز تخلف از قواعد تفکر و یا قوانین هستی است به عنوان مثال 

ه ی اشتراک به کار رفتشود که در آن مغالطهوقتی از طنزی استفاده می

ی اشتراک لفظ است و با همان وجه خنده وجه خنده در همان مغالطه

خواهیم مغالطه را نشان دهیم به تعبیر دیگر تعلیم مباحث منطقی و می

ق فلسفی به کمک طنز در واقع تعلیم قوانین و قواعد عقلی از طری

 است.« باضدادها ف االشیاءُتُعرَ»اضداد آن است یعنی از باب 
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 های منطقی طنزسنجهو مغالطه، شعر 

 ترین منشأهای طنز:کلی
 کشف واقعیتقوانین  شدنیک کالم و یا شکستهشدن و تخیلی غیرواقعی

ترین منشأ برای کلی )قوانین فلسفی و علمی(، و قواعد واقعیت)قوانین تفکر( 

  تولید یک طنز است.

ت صنعت شعر به بررسی ضوابط امور تخیلی و صنعت مغالطا ،در کتب منطقی

به بررسی تخلف از قوانین تفکر، و علوم فلسفی و غیرفلسفی نیز به بررسی 

 پردازند.قواعد واقعیت و بیان معیار تخلف از آن می

 سخنان تخیلی و احساسی، سخنانی شعری:
تحقق کالم غیرواقعی معموال در قالب یک تخیل یا امری صرفا احساسی 

از همین امور طنزهای تلخ و سیاه و طنزهای سوررئالیستی)تخیلی( و یا  یابدمی

 .گیردشکل میتلخ  تخیلی و احساساتِ

است؛ البته چون گونه از سخنان عت شعر در منطق به دنبال بررسی همینصن

ای ها به صنعت شعر از این زاویه نبوده، مباحث مفصل و گستردهرویکرد منطقی

باحث شعر در کتب توان یافت اما اصل مهای منطقی نمیدر این زمینه در کتاب

 5.تولید کردآن بر اساس ای در این زمینه منطقی قابلیت دارد تا ضوابط گسترده

                               
اى باشد که با حصول صناعت شعرى ملکه»گوید: مرحوم خواجه در اساس االقتباس می - 5

« التى؛ که مبادى انفعاالتى مخصوص باشد، بر وجه مطلوب قادر باشدآن، بر ایقاع تخی
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تعجب است و و خنده، منشأ ضحک  اند کهها به این نکته نیز پرداختهمنطقی

انگیخته شدن برانگیزانند و های تخیلی بهتر تعجب انسان را بر میچون گزاره

بیش از سخنان رو مردم نیز آورد از اینمینوعی لذت به دنبال خود  ،تعجب

 6آورند.به آن روی می واقعی

 مغالطات، صنعت بررسی تخلف از قوانین تفکر:
ی آن به میان نیامده، صنعت به خالف شعر که در منطق مباحث مفصلی درباره

های گوناگونی در بندیمغالطه مباحث مفصلی را در خود جای داده است دسته

تواند خطاهای ذهنی دانان، بیان شده که هر کدام میسوی منطق کتب منطقی از

 ای متفاوت بررسی کند.را از زاویه

                                                                       

مخیل کالمى بود که اقتضاء انفعالى کند در نفس؛ ببسط »گوید: ( سپس می286)خواجه ص 

ارادت و رویت؛ خواه آن کالم مقتضى تصدیقى باشد و خواه نباشد، چه یا قبض یا غیر آن، بى

و باشد که یک سخن بر وجهى اقتضاء تصدیق تنها کند اقتضاء تصدیق غیر اقتضاء تخییل بود 

 (588)خواجه ص « و بر وجهى دیگر اقتضاء تخیل تنها

و نفوس اکثر مردم تخیل را مطیع تر از »گوید: مرحوم خواجه در اساس االقتباس می - 6

تصدیق باشد و بسیار کسان باشند که چون سخنى مقتضاء تصدیق تنها شنوند از آن متنفر 

و سبب آنست که تعجبِ نفس از محاکات، بیشتر از آن بود که از صدق؛ چه محاکات شوند 

لذیذ بود ...و باشد که صادق غیر لذیذ بتحریفى مقتضى تخییل لذیذ شود و نیز باشد که 

 (588)خواجه ص « التفات بتخییل نفس را از التفات تصدیق باز دارد
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 هایی برای طنزپردازی:های غیرمتعارف، قالبمغالطه
تواند منشأ و باعث خنده و نمیبه تنهایی وجود مغالطه در یک کالم  بدون شک

و به تعبیر طنزپردازان معاصر  باید وقوعش نادرها، به تعبیر منطقیطنز شود بلکه 

در  های متعددنوعی ناهماهنگی در آن دیده شود به عنوان مثال وقوع خطاباید 

 تلقی شده و باعث خنده شود. تواند امری نادر و ناهماهنگیک کالم، می

 امکان وجود جهات مختلف در یک طنز:
رمزگشائی از رو تواند جهات مختلفی برای خنده داشته باشد از اینیک طنز می

برساند و گاه وجود مغالطات  متعددیرا به مغالطات  تواند مایک طنز می

 .کندرا تبدیل به طنز میمله، آندر یک ج گوناگون

 :مغالطات طنزپذیر
که حالتی توانند قالبی برای طنز بشوند مشروط بر اینی مغالطات میهمه

ه جهت سهولت در درک ناهماهنگ و نادر درست کنند اما برخی از مغالطات ب

ظرفیت بیشتری برای طنزپردازی دارند از  ها،ها و بدیهی بودن خطای آنآن

 شوند.پایه و مبنا برای ایجاد طنز می ،ی خاصی از مغالطاترو معموال دستهاین

 کنیم؛ها اشاره میدر اینجا به برخی از آن

 خطا در علوم وجدانی:

ای شود حال اگر کسی داستان و یا جملهمعموال در علوم وجدانی خطا واقع نمی

 شود؛بگوید که وقوع خطا در این علوم را نشان دهد باعث نوعی خنده می
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هایش را در جاکفشی گذاشت شخصی وارد سالنی عمومی شد کفش -

وقتی برگشت دید کفشهایش نیست با تعجب از خود پرسید؟ اِ! من کی 

 رفتم؟!

اه است با نگرانی به او شخصی به دیگری رسید دید زیر چشمش سی -

گفت: زیرچشمت سیاهه! طرف مقابل هم با نگرانی پرسید: درد هم 

 کنه!می

 تغییر واقعیت بر اساس میل شخص:
کند حال اگر روشن است که واقعیت خارجی بر اساس میل افراد تغییر نمی

 گیرد؛کسی تغییر واقعیت بر اساس میل را گزارش دهد نوعی طنز شکل می

کرد گفت: یه روز توی اقیانوس داشتم شنا بندی میخالی شخصی داشت

کردم یک مرتبه یه نهنگ افتاد دنبالم چند کیلومتر شناکردم ولی خیلی به من می

ای هم نزدیکم نبود دهانش را باز کرد تا من رو بخوره نزدیک شد هیچ جزیره

 یک مرتبه پریدم باالی درخت!

 ود؟!به او گفتند: وسط اقیانوس درخت کجا ب

 9فهمی!گفت: مجبور بودم می

                               
های خواست و اهدافی که دارند فلسفههایی است که بر اساس این طنز مناسب فلسفه - 9

دهند چون سازند یعنی واقعیت را بر مبنای میل خود تغییر داده و از آن گزارش میخود را می

 مجبورند.
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 تتالی و تعدد خطاها:
یاد شد امری غیرطبیعی و وقتی تعداد خطاهای یک شخص در یک گزارش ز

 شود؛یابد و موجب خنده میشکل می ناهماهنگ

به شخصی گفتند: خدا گوشت امامان معصوم را بر حیوانات وحشی حرام کرده 

 رساند.ها آسیبی نمیلذا هیچ حیوان وحشی به آن

شخص گفت: پس اون کدوم امام بود که برادرهاش بردنش بیابون انداختنش 

باالی درخت بعد شیر خوردش لباساشو کندن آوردن پیش مادرش مادرش 

 8هاش کر شد؟اونقدر گریه کرد تا گوش

 نقض غرض:
خواهد به هدفی برسد باید متناسب با همان هدف رفتار کند تا به انسان اگر می

کند کند که هدف او را نقض میرسد حال گاهی رفتاری را انتخاب میب هدفآن

 شود؛این حالت موجب طنز می

کنار ایستگاه قطار یک خونه پیدا کرده بود از  ،خواست یه خونه بخرهطرف می

کنید صدای قطار اذیتتون جا زندگی میفرشنده سؤال کرد: شما که در این

 کنه؟نمی

                               
خواست حرف بزنه ولی آب کرد و مییا داستان ماهی در آلواریوم که داشت نگاه می - 8

بال طور بالشده بود همین رفت توی دهنش از توی آب بیرونش آوردم خیلی خوشحالمی

کرد تا خوابش برد دوباره گذاشتمش توی آکواریوم تا راحت بخوابه ولی از دیروز تاحاال می

 بیدار نشده.
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 یه ماه اول بود بعد دیگه عادی شد!فروشنده: نه! سختیش همون 

ریم همون یه ماه اوله اون یه ماه رو میاش خریدار: خوب! پس اگر سختی

 کنیم.خونه زندگی میاین یایم تو هامون بعد میی فامیلخونه

 ی یک کار:غفلت از فلسفه
ی آن انجام شود رفتاری غیرعاقالنه شکل به فلسفه هاگر کاری بدون توج

 شود؛گاه باعث خنده می گیرد کهمی

؛ باید روزی چهار کیلومتر پیاده گفت دکتر به شخصی که اضافه وزن داشت

روی کنی! بیمار پس از چند ماه به دکتر زنگ زد و گفت: آقای دکتر من االن به 

 7کار کنم؟گذارند جلوتر برم چهمرز ترکیه رسیدم نمی

 اشتراک لفظ:

 رفته؛ک لفظ شکل گی اشترانزها بر پایهبخش وسیعی از ط

الف، ب، پ،  ها رو بشمر!تاست! اون 32چند تاست؟ فارسیحروف  -

  ...9،6،5،4ت، ث، 

 با بالش جمله بساز! رفته بودم جنگل یه پرنده دیدم با تیر زدم تو بالش! -

                               
 قرار داد.« التزام به امر غیرالزم»توان این نوع طنزها را تحت عنوان می - 7
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 جابجائی در اسناد:
خوانی خرما به او تعارف کردند یک مشت خرما برداشت شخصی در فاتحه

در دستش بود گفت: آقا یه نفر مرده یه اتوبوس که چپ شخصی که ظرف خرما 

دهند بلکه به شخص شرکت کننده می دهندنمینکرده؟)خرما را در ازای مرده 

 گفت: آقا شما یه نفر هستی چرا اینقدر خرما بر داشتی!(رو بایستی میاز این

 غفلت یا جهل به طرف اسناد:

نید دقیقا به کجاش گن: به افتخارش دست بزدونم وقتی میمن نمی -

بایددست بزنیم!)دست زدن دو معنا دارد یکی لمس کردن و یکی 

داند افتخار یعنی چه دست زدن را جا چون نمیتشویق کردن در این

 داند یعنی چه(هم نمی

این مسأله بین خودمون باشه! طرف مقابل: یعنی دقیقا کجامون  !ببین -

 باشه؟!)بین خودمون بودن چند معنا دارد(

 ناد عرضی:اس
مگس دیگری گرفت  ،شخصی مگسی گرفت و به او گفت:بپر! مگس فرار کرد

ی آزمایشش و بالهایش را کند و به او گفت: بپر! اما نپرید! به عنوان نتیجه

 شود.هایش کر میشود گوشنوشت؛ وقتی بالهای مگس کنده می

 عدم مناسبت حکم و موضوع:
داد به او گفتند: چرا را انجام نمیشخصی به سفر مکه رفته بود اما اعمالش 

چی با کاروانه!)مناسبت اند همهدهی؟! گفت: به من گفتهاعمالت را انجام نمی
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چیز فقط چیزهایی باشد که کند که معنای همهحکم و موضوع اقتضاء می

 چیز(ی کاروان است نه همهمتناسب با وظیفه

قابل گنجاندن است قطعا  ها بخشی از طنزهایی است که ذیل برخی مغالطاتاین

 ها طنزهای دیگری نیز ساخت.مغالطات دیگر نیز ظرفیت دارند تا در قالب آن

 های منطقی طنزسنجه کارگیریثمرات به

 کنیم.ها اشاره میتحلیل منطقی طنزها فوائدی دارد که به برخی از آن

 نشدنی برای تولید طنزمنبعی تمام

تک به تک توانقی طنز دارد آن است که مینطهای ماز جمله ثمراتی که تحلیل

 ، طنزمغالطاتاز متناسب با هر کدام  عناوین مغالطات توجه نمود و اقسام و

توان طنزهای متعددی چنین بر مبنای هر کدام از مغالطات نیز میتولید کرد هم

 تواند برای طنزپردازان بسیار غنیمت و منبعی غنی باشد. ساخت این امر می

 ر منطقی:رشد تفک
تواند باعث رشد تفکر منطقی در مندی از ضوابط منطقی در تولید طنزها میبهره

 طنزپرداز و نیز مخاطبان شود.

 ی اقسام مغالطه:مندی از همهامکان بهره
ای تواند پایهتر بودن فهمشان میاگر چه برخی از اقسام مغالطه به جهت عمومی

تر و پیچیده ینیز قابلیت دارد تا طنزها برای ساخت طنزها باشد اما اقسام دیگر

رو هر کدام از اقسام ساخت از ایننیز یا حتی طنزهایی با عمومیت در فهم 

 توان در قالب طنزی به تصویر کشید.مغالطه را می
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 :الطات، عامل توانمندسازیتوجه به مغ
تواند طنزپردازان را برای ساخت طنزهای از دو جهت توجه به مغالطات می

 عدد و جدید توانمند کند؛مت

به دست  ؛ که همان اقسام مغالطه باشد،ی ساخت طنزجهت که مایهیکی از این

ی اشتراک لفظ و یا خطای در اسناد هر کدام به عنوان مثال مغالطه دهدمیها آن

طنزپرداز را  ،های طنزای برای تولید طنز است و در دست داشتن مایهمایه

گفتاری باشد یا  که طنزِجدیدی تولید کند اعم از این یهاکند تا طنزتوانمند می

کند قادر میرا رو در دست داشتن انواع و اقسام مغالطه، طنزپرداز از این رفتاری

 تا طنزهای جدیدتر بسازد.

جهت دیگری که به کار گرفتن مغالطات باعث توانمندی طنزپرداز در تولید طنز 

به عنوان مثال وقتی معمائی به این داز است شود، باالرفتن قدرت ذهنی طنزپرمی

شود که؛ در یکی از کشورها مسلمانانشان با آب پرتغال وضو شکل پرسیده می

 ! خوانند و نمازشان هم صحیح استگیرند و نماز میمی

حال اگر به پاسخ آن رسیدند که نام کشورشان پرتغال است به معمای بعدی به 

ری در ایران وجود دارد که مردمش با آب انار توان پاسخ داد که شهراحتی می

فهمند که نام آن شهر انار خوانند. زیرا به راحتی میگیرند و نماز میوضو می

 است.

تحلیل رو وقتی طنزپرداز بر اساس یک معیار مغالطی طنزی ساخت و یا از این

 تواند طنزهای متعددی را بر مبنای همان مغالطه بسازد.به راحتی میکرد 
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 آمیز:رفتارهای طنزساختن 
که ذهن طنزپرداز به اقسام مغالطات پی برد و توانست بر مبنای هر پس از این

آمیز نیز بسازد تواند رفتارهای طنزها طنزهای گوناگون درست کند میکدام از آن

رو کار بر روی مغالطات تواند تولید کند از اینهای طنز نیز میو فیلمها و برنامه

 .دهد که ابزار دیگرای میهای گستردهه طنزپرداز توانمندیمنطقی ب

 ضرورت نگاه احترازی به طنزهای مغالطی:
رو دهد از اینگری میی مغالطات به طنزپرداز قدرت مغالطهتولید طنز بر پایه

های تواند طنزپردازان را تبدیل به شخصیتعدم مراقبت نسبت به این امر می

های ی مغالطات، به شخص توانمندیه تولید طنز بر پایهبر کند پس اگر چگزیده

دهد اما به جاست که مراقب این آسیب نیز بود زیرا رویکرد جدیدی می

گر طنزها نیست بلکه رویکرد طنزپرداز به تولید طنز رویکرد یک نقاد و تحلیل

های مختلف گر است که از روی علم و توجه در حال تولید گونهیک مغالطه

 ه است.مغالط

های مراقبت طنزپرداز از این آسیب او را تبدیل به شخصیتی توانمند در مهارت

 کند.میها و نقد اندیشهمنطقی 

 های منطقینقش طنزهای تحلیلی در کسب مهارت

گر کند اما اگر تواند ذهن را مغالطهپرداختن به طنز بدون تحلیل منطقی آن می

گر را های منطقی و مشخص کردن وجه خنده و طنز باشد تحلیلبا تحلیل همراه
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های منطقی در نقد و کار گیری سنجهرو بهرساند از اینهای منطقی میبه مهارت

 های منطقی باشد.ای برای کسب مهارتتواند زمینهبررسی طنزها می

 هدف علم منطق:
ذهن را از خطای در فکر منطق علم به قوانینی است که مراعات کردن آن 

دارد اما شرط مصونیت آن است که شخص متفکر، قوانین آن را مصون می

 در طول هم دارد؛ ،آموزی به طور کلی دو هدفرو منطقمراعات کند از این

 یکی هدف شناختی که آموختن قواعد منطقی است،

 شدن قواعد منطقی است.دیگری هدف مهارتی که همان ملکه

 های منطقی:شدن قواعد منطقی به مهارتثمرات تبدیل 
 از چند جهت این امر ضرورت دارد؛

شدن قواعد منطقی باعث باالرفتن قدرت به کارگیری قواعد ملکه (1)

اند و چنین طبیعت متفکر شده شود زیرا به یک معنا جزءمنطقی می

که برای او گیرد بدون اینشخصی به راحتی قواعد منطقی را به کار می

 ه دنبال داشته باشد.زحمتی ب

شدن قواعد منطقی به دنبال دارد آن است که ی دومی که ملکهثمره (2)

آورد زیرا وقتی غفلت متفکر را از اجرای قواعد به شدت پائین می

و ملکه شد صدور آن با کمتری توجهی رفتاری تبدیل به عادت 

 رو غفلت در آن به طور طبیعی به حداقلپذیر خواهد شد از اینامکان
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اند به ندرت رسد مانند صنعتگرانی که به جهت مهارتی که پیدا کردهمی

 کنند.در محاسباتشان خطا می

شدن قواعد منطقی به دنبال دارد آن است که ی سومی که ملکهثمره (3)

شدن تفکر و حرکت فکر در چارچوب قواعد صحیح، تبدیل به منطقی

رو تبدیل نشود از اییک رویه و رفتار مستمر و دائمی شخص می

قواعد رفتاری به ملکات رفتاری، برای شخص سیره و سنت و رویه 

سازد و در نتیجه شخصیت آن شخص تبدیل به یک شخصیت می

اش آن است که سخنان دیگران را ناقدانه شود و رویهمنطقی می

کند و خودش نیز به طور طبیعی در مند دریافت میشنود و ضابطهمی

د و به طور منطقی برای ادعاهایش دلیل اقامه کنها ادعا میچارچوب

 کند.می

آموختگان منطق هنگام آموزش و و دانش مربیانچه گفته شد با توجه به آن

آموختن قواعد تفکر باید تالشی پیگیر برای تبدیل معلوماتشان به ملکات 

تغییر کند و به طور کلی به شخصیتی دیگر تبدیل  آنانرفتاری کنند تا شخصیت 

 د.شون

 ی منطقی:های کسب مهارتراه
در منطق نیز از چند اند های علمی کم و بیش شبیه به همرتهای کسب مهاراه

 های منطقی دست یافت؛توان به مهارتراه می
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، باید آموختن قواعد منطقی؛ بدین معنا که هنگامی تحلیل قواعد منطقی (1)

به  بخشی و حالت عدمقواعد به خوبی تحلیل شود و وجه نتیجه

کارگیری آن قواعد معلوم شود. این کار قواعد را به مرز باور و از مسیر 

 کشاند.باور به رفتارها می

تمرین قواعد منطقی؛ تمرین کردن و اجرای تمرینی قواعد منطقی،  (2)

آموزد و به کارگیری قواعد را پژوه میمواضع اجرای قواعد را به دانش

تواند به طور عینی مین چنیهمکند  برای او ملموس و محسوس می

این امر در شخصیت او وضعیت تخلف از آن را نیز مشاهده کند و 

 گذارد که مباحث علمی محض هرگز آن تأثیر را ندارد.میتأثیری 

های مختلف علمی؛ بدین معنا که تالش تطبیق قواعد منطقی بر صحنه (3)

ی هایهای زندگی علمی و ساحتی صحنهکند قواعد منطقی را در همه

تواند که تفکر در آن راه دارد با خود ببرد به عنوان مثال مطالعه می

تواند همین دو بدون تفکر باشد گفتگو و مناظره نیز میمتفکرانه و یا 

مند و یا تواند ضابطهحالت را داشته باشد و اصال خود تفکر نیز می

 مسلح شدن به ابزار تفکر برای ،ضابطه باشد؛ هدف از آموزش منطقبی

ها و رو در تمام صحنهمصون ماندن ذهن از خطای در فکر است از این

هایی که تفکر حضور دارد قواعد منطقی نیز باید حضور داشته ساحت

آن است که قواعد را همراه خود به تمام  ،محورفائده دانِباشد و منطق

ای در هر صحنه ،ها ببرد. اگر کسی چنین کاری انجام دهدصحنه
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یابد و شخصیت او مدام در حال تکمیل و یدی میورزیدگی جد

 .شودمیافزائی مهارت

 های منطقی:نقش تحلیل منطقی طنز در کسب مهارت
تحلیل منطقی طنز از سوئی تحلیل قواعد منطقی و دیدن ثمرات تخلف و نقض 

رساند که مراعات نکردن قواعد گر را به این باور میرو تحلیلآن است از این

برانگیز به دنبال آورد واند تخلفاتی غیرطبیعی و ناهماهنگ و تعجبتمنطقی می

سزا تأثیری به ،گرتحلیل تواند در شخصیت و رفتارهای شخصِباور می نو ای

 داشته باشد.

ها در نوعی تمرین قواعد منطقی و دیدن آن ،از سوی دیگر تحلیل منطقی طنز

های منطقی شخص ارتهای عینی است و همین امر به مهها و نمونهمثال

 افزاید.می

ای از تطبیق قواعد منطقی بر صحنهدر واقع چنین تحلیل منطقی طنز هم

دار شدن آن به جهت ادراک های زندگی علمی انسان است زیرا خندهصحنه

هایی باعث با چنین صحنهی منطقی امری نادر و ناهماهنگ است و مواجه

 شود.گر میورزیدگی تحلیل

 ها:ی طنز، کسب مهارت نقد اندیشهتحلیل منطق
های دارای های منطقی در نقد اندیشهتحلیل منطقی طنز در واقع کسب مهارت

مغالطه است؛ یافتن وجه مغالطه و تطبیق انواع مغاطه بر طنزی که تحلیل 

های فریب فکری و قدرت پرهیز از آن آشنا شود همگی شخص را با راهمی
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تواند انی و طنزپردازی به خودی خود نمیکند پرواضح است که طنزخومی

تواند اثرات سوئی نیز در شخصیت علمی انسان چنین اثری داشته باشد بلکه می

ی برخی بزرگان حکمت این بوده که هرگز با سخنان به جای بگذارد و توصیه

 کند مأنوس نباشید.شاعرانه که صرفا تخیل انسان را تحریک می

ای نقادانه و مواجه ،داربا سخنان شاعرانه و مغالطهبدون شک اگر مواجه متفکر 

این مواجه به  ،همراه با توجه به امور مورد پرهیز در بخش جدی زندگی باشد

های کردن با رقیبی ورزیدگی ورزشکاری است که دائم در حال مبارزهمنزله

ر و گوناگون و مسلح به فنون مختلف است. به همین جهت است که دَقَ

وجوه مغالطه و کشف گر با طنزها باید برای کسب مهارت یک تحلیلی مواجه

یابی باشد و این امر موجب تحصیل ی مغالطهت آوردن رویهبرای به دس

 شود.های نقد اندیشه میمهارت

 های تأثیرگزاری:سطح
 تواند تأثیرگذار باشد؛منطقی طنز در دو سطح می تحلیل

 ؛یکی در اصل باال بردن قدرت تفکر

 .طاتیگری باال بردن قدرت تشخیص مغالد

 اری در اصل تفکر:ثیرگذچند مثال برای تأ
برد به این چند مثال تحلیل بخش وسیعی از طنزها اصل قدرت تفکر را باال می

 دقت کنید؛
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 مثال اول؛ 

رن شهر فقط تو بهار می آموزان آندانشیه شهری توی ایران هست که 

 ! چطوری؟! مدرسه

 م! سؤال کننده: اسم اون شهر بهاره!دونمخاطب: نمی

ها باز مخاطب با شنیدن این پاسخ ذهنش نسبت به طیف وسیعی از پاسخ

 رو اگر از او پرسیده شود که؛شود از اینمی

جا در اینگیرند! در یکی از کشورها مسلمانانش با آب پرتغال وضو می

 نام کشورش پرتغال است.داند که دیگر مخاطب می

ی در یکی از شهرهامعمای دیگری به این شکل برسد که؛  حال اگر به

جا هم پاسخ روشن چطوری؟ در اینگیرند! انار وضو می مردم با آبِ ایران،

 نام شهرش انار است.است؛ 

رن سر کار! نام شهرش دوشنبه در یکی از شهرها مردمش فقط دوشنبه می

 است.

شود و شکار میی دیگر آبه همین صورت پاسخ صدها و هزاران مسأله

تنها پاسخ یک مسأله نیست بلکه  ،شود که یک پاسخمخاطب متوجه می

تواند پاسخ هزاران پرسش باشد مهم آن است که مناط و معیار واحدی می

افتد گاه های تاریخی بشر نیز به همین صورت اتفاق میجهش داشته باشد.
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ورد که به آها به وجود میحل یک مسأله چنان جهشی در زندگی انسان

 بینی نبود.وجه قابل پیشهیچ

 ؛ دوممثال 

شکنه! اگر یه فیل بره باالی درخت چی میشه؟ پاسخ مخاطب؛ درخت می

 های روی زمین کم میشه!نه! یه فیل از فیلگوید: سؤال کننده می

توان برای پاسخ به یک پرسش دهد که میمعماگونه به مخاطب یاد می این طنزِ

فت و نیز به مسأله نگاه کرد و به پاسخی متفاوت دست یا جدیدیی از زاویه

 های تکراری و معمولی را طی کرد.الزم نیست همیشه راه

اگر دو تا فیل بره باالی  گوید:ل کننده همین طنز را ادامه داده و میحال سؤا

 درخت چی میشه؟ 

و تا دهد که؛ دجا چون مخاطب با مسیر جدید تفکر آشنا شده، پاسخ میدر این

)مانند همان مثال بهار، پرتغال، انار  های روی زمین کم میشه! فیل از فیل

 شوند دو تا!های روی درخت میگوید: نه! فیلسؤال کننده میودوشنبه( 

شود که باز یابد و متوجه میجا قدرت تحلیل مخاطب باز هم افزایش میدر این

 های جدیدی را ببیند.توان زاویههم می

گوید: حاال اگر سه تا فیل دهد و میده باز هم سؤال خود را ادامه میسؤال کنن

تواند دو پاسخ شود که میدهنده متوجه میبره باالی درخت چی میشه؟ پاسخ
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های شن و فیلهای روی زمین کم میگوید: سه تا از فیلرو میبدهد از این

 شن سه تا!روی درخت می

 کنه!شگوید: نه! درخت میسؤال کنند می

شود که رود و متوجه میصورت باز هم قدرت تفکر مخاطب باالتر میدر این

های های جدیدی فکر کرد مهم آن است که زاویهالزم نیست همیشه به زاویه

 11مختلف مسأله را ببینی و سپس به دنبال پاسخ مناسب باشی.

 ؛سوممثال 

 کنه؟رو بلند میایسته یه پاش به نظرت چرا مرغ ماهیخوار وقتی توی آب می

 پاسخ مخاطب؛ تا پاهایش را جابجا کند و خسته نشود!

 افته!که اگر دو تا پاش رو بلند کنه میسؤال کننده: نه! برای این

                               

کردند بندی میتهای وقتی بس؛ می گویند در کارخونهجریان پنکه برای آن کارخونه - 11

ماند رئیس آن کارخونه به فکر افتاد و گفت باید دستگاهی ها خالی میبعضی از کارتون

های خالی را شناسائی کند یک روز که برای شود تا کارتونبخریم که چند میلیارد پولش می

ای خالی های را گذاشته بود که کارتنبازدید به کارخونه رفته بود دید یکی از کارگران پنکه

را با باد به بیرون پرتاب می کرد وقتی این کار را دید برایش خیلی جالب بود و فهمید که 

 های کمتری هم انجام داد.توان کارها را با هزینهمی
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ی دیگری هم شود که مسأله را از زاویهدر این مثال اگر چه مخاطب متوجه می

سخ گفتن از هر که پابرد و آن اینی دیگری هم پی میتوان دید اما به نکتهمی

نبوده که چرا  را حل کند زیرا سؤال این هتواند مشکل سؤال کنندای نمیزاویه

که هر دو پایش را بلند کند فقط یک پایش را بلند خوار به جای اینمرغ ماهی

ی مذکور باشد بلکه سؤال این بود که چرا اصال پایش جمله ،کند تا پاسخ آنمی

 گذارد.پایش را توی آب نمی چرا هر دوو کند را بلند می

 موارد دیگری را نیز یافت از قبیل؛ توانن نمونه معماهای طنزگونه میاز ای

گذاره؟! پاسخ چرا مؤذن وقتی اذان میگه دستش رو روی گوشش می (1)

تونه دونم! سؤال کننده: چون اگه روی دهنش بگذاره نمیمخاطب؛ نمی

 اذان بگه!

دونم! ذاره؟! پاسخ مخاطب؛ نمیگچرا نجار مداد رو پشت گوشش می (2)

 افته!سؤال کننده: چون اگه پشت دماغش بگذاره مداد می

ی دیگری دیده شده اما از همان در تمام این موارد اگر چه مسأله از زاویه

 ای که مورد پرسش قرار گرفته، پاسخ داده نشده است.زاویه

 ؛چهارممثال 

شه! سؤال پاسخ مخاطب؛ نمی چطوری میتونن سوار یه ژیان بشن؟فیل پنج تا 

 شینن سه تا هم عقب!کننده: میشه! دو تا جلو می
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شود که واقعیات خارجی حدودی در این معمای طنزگونه مخاطب متوجه می

حلی رو وقتی به راهها را شکست از اینتوان آند که فقط در خیال میندار

 عی است یا خیالی.حل واقحل یک راهرسیدیم باید مشخص شود که آیا این راه

های منطقی و گر مهارتتواند به تحلیلکه؛ تحلیل منطقی طنز میکوتاه سخن این

ی طنز صرفا قدرت نقد اندیشه بدهد به شرطی برخورد طنزپرداز و شنونده

 منفعانه نباشد بلکه کامال فعال و از روی تحلیل و تطبیق قواعد منطقی باشد.

 نفلسفی به کودکاتربیت تفکر عقلی

فلسفیِ اوست یعنی درک از جمله ابعاد شخصیت یک انسان، بُعد عقلی

 های عقلی.های زیربنایی به کمک استداللاندیشه

فلسفی افراد باعث عدم انفعال در مقابل احساسات، تخیالت و تربیت تفکر عقلی

کودکان و سایر افراد  فلسفیِرو تربیت تفکر عقلیشود از اینمغالطات می

 شود.های آموزشی تلقی میی از اهداف نظامیک ،جامعه

 های اصلی:پرسش
 طرحفلسفی کودکان قابل ی موضوع تربیت تفکر عقلیدو پرسش اصلی درباره

 است؛

 ؟ممکن است ،کودکان و نیز عموم افراد فلسفیِکه آیا تربیت تفکر عقلییکی این

 توان چنین کاری انجام داد؟هایی میکه با چه شیوهدیگری این
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فلسفی به توان به پرسش اول داد این است که؛ تربیت تفکر عقلیپاسخی که می

کودکان اگر چه در قالب اصطالحات علمی مشکل و در برخی موارد غیرممکن 

پذیر است و پاسخ است اما در قالب مثال و تشبیه معقول به محسوس امکان

ترین و یکی از گسترده ،گوییی داستانپرسش دوم این است که؛ شیوه

ی طنزگونه، هم هاهای تربیت عقالنی کودک است و داستانترین شیوهشیرین

 یمناسب تواند قالبرو میزم را، از ایندارند و هم شیرینی الی داستانی جنبه

 فلسفی کودک باشد.برای تربیت عقلی

 نقش طنزهای معماگونه:
ارد سپس به کودک دطنزهای معماگونه ابتدا ذهن کودک را به تفکر کردن وا می

ها و معیارهای تفکر صحیح را از طریق دهد و در انتها شیوهتوانمندی تفکر می

 دهد.به کودک یاد می ،موارد نقض آن

 فلسفی کودک:ها در تربیت عقلینقش لطیفه
دارد سپس با ها ابتدا به طور ناخودآگاه کودک را به تعجب وا میلطیفه

ها و دک را به وجوه تعجب و ناهماهنگیتوان ذهن کوهای معلم میهدایت

 معیارها اتفاق افتاده هدایت کرد.معیارها و تخلفاتی که از آن

های تخیلی فراوانی که دارای وجوه طنز و فکاهی هستند برای امروزه کتاب

شناختی و قواعد تفکر شود که به طور غیرمستقیم مبانی هستیکودکان نوشته می

تواند ها میماندن از این فرصتند روشن است عقبدهها آموزش میرا به آن

رو باید برای این امر پذیر و منفعل کند از اینبه شدت آسیبرا فرزندان ما 

 اندیشید.مناسب ای برنامه



 یبندجمع/ طنز یمنطق یهاسنجه یریکارگثمرات به/ دهیچک-و طنز یفکاه یمنطق یهاسنجه

 :یریگجهیو نت

31 

 گیری:بندی و نتیجهجمع

خنده یکی از حاالت ادراکی انسان است که از ناهماهنگی با یک معیار به وجود 

طبعی، طنز یا فکاهی کند را شوخمحقق میچنین حالتی را  ای کهآید و زمینهمی

 گوییم.

تواند صرفا برای سرگرمی و یا کامال انفعالی باشد در ی ما با طنز میمواجه

گذارد ممکن است صورت تأثیراتی که به طور ناخودآگاه در شخصیت ما میاین

ای گرمی مواجهای همراه با انفعال و سررو مواجهبسیار ناگوار باشد از این

 ای کامال تحلیلی داشت.عاقالنه نیست بلکه باید مواجه

تحلیلی که بتواند وجه ناهماهنگی یک طنز را بیان کند تحلیل منطقی است زیرا 

که مراعات کردن آن، ذهن را از دهد علم میزان است و به ما قواعدی میمنطق 

خطای در تفکر و دارد و تخلف از آن قواعد، موجب خطای در فکر مصون می

شود و طنزها نوعی ناهماهنگی و تخلف از معیارهای عمومی و استنتاج می

توان وجه ناهماهنگی آن را های منطقی میرو با سنجهمتعارف است. از این

 یافت.

های منطقی در تحلیل فکاهی و طنز ثمرات فراوانی دارد؛ این به کارگیری سنجه

ر تولید طنزهای جدید باال ببرد و البته الزم تواند قدرت طنزپرداز را دامر می

گر ی او کامال نقادانه و خطایاب باشد تا خود تبدیل به یک مغالطهاست مواجه

 نشود.
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های منطقی و توان طنز را بستری مناسب برای کسب مهارتاز سوی دیگر می

فت ی طنزها وجه خطای آن را یاباال بردن قدرت نقد دانست و با تحلیل نقادانه

 زدائی از مشابهات آن را داد.توانمندی غفلت ،و به مخاطب

توانند های ساده و ناخودآگاه باشند میطنزها در صورتی که همراه با تحلیل

 فلسفی کودکان و عموم مردم باشد.بستری مناسب برای تربیت عقلی

گران، هنر طنز را از این با توجه به ثمراتی که گفته شد مناسب است پژوهش

اویه مورد بحث و پژوهش قرار دهند تا بتوانند از ثمرات و کارکردهای آن ز

 بهره ببرند.             

  25/1/79احمدفربهی  -العالمینو الحمداهلل رب

 مصادف با یکی از شادترین روز مسلمانان؛ 
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