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احکام و مبانی فقهی طنز

«طنز» یکی از مهم ترین و کاراترین قالب های «بیان» هنری است. و به علت شیرینی و جاذبه خاص

خود با اکثر روان ها سازگار و بیش ترین مخاطب را به خود اختصاص می دهد. طنز به علت خنده و انبساط

روحی که در مخاطب پدید می آورد، به راحتی، احساسات و عواطفش را در اختیار گرفته، پیام خود را از راه

غیر مستقیم بر عمق دل و جان و باور وی می نشاند. با توجه به این مهم، شناسایی دقیق و صحیح چگونگی

به کارگیری این قالب برای کلیه طنزپردازان امری ضروری است. طنز ممکن است هر یک از مقوله های

اخالقی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و غیره را شامل شود. موضوع طنز می تواند فرد یا گروه، فرقه یا

ملّت و جامعه باشد. در طنز انسان و زندگی او از لحاظ فردی یا اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد. طنز گاه

به نفس آدمی و بدیها و پلیدی های آن می پردازد و با بزرگ نمایی آنها همگان را به خطر دشمنی که

همراه خود دارند، هشدار می دهد، و گاه به فرقه و گروهی خاص و اعتقادات آنها می تازد و حقیقت زشت

عمل شان را آشکار می کند، و گاه به معایب و مفاسد اجتماعی که نفس آدمی و خودخواهی های آن خالق

آن بوده روی می آورد و پرده از حقایق تلخ آن بر می گیرد و افراد جامعه را از بی خبری و غفلت به آگاهی

و چاره اندیشی فرا می خواند.
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M.A. Thesis:

Jurisdictional foundations of humor and its provisions
Humor is one of the most efficient forms of artistic expressions.
Because of its attractions and special properties compatible with most moralities, humor is
allocated to a large audience.
Due to laughter and spiritual  expansion that  Humor creates in the audience,  it  easily
captures the audiences feelings and emotions, and indirectly influences his heart and belief.
Considering this importance, accurate identification of how to use this form is essential for
all humorists.
Humor may include a matter of moral, cultural, political, military, social, and so on.
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Topic of Humor can be devoted an individual or a group, sect or nation and society.
In humor, the human and his life, in every aspect, is discussed.
Sometimes humor pays to the human soul and his filths and by zooming out on them warns
the human about the risks they may have.
Sometimes humor attacks to specific groups and sects and their beliefs and reveals the ugly
truth of their actions.
Sometimes humor refers to Social evils and disadvantages which human soul and his
egoism has created them and manifests the bitter truths.
Humor evokes the community members from ignorance and neglect to awareness and
remedy.
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