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  طنز در ادب فارسي
  
  
  
  
  
  
  
  

  .يزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران نيستها ضرورتاً بيانگر رأي و نظر را آراء و نظرهاي مندرج در مقاله
  .شوراي نويسندگان در ويرايش مقاالت آزاد است

  .همة حقوق اين فصلنامه محفوظ است و نقل و اقتباس مطالب آن با ذكر مأخذ آزاد است

  مركز تحقيقات فارسي
  رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  نو دهلي
  
  

 كوششي است   پارسي قنديه و انتشار    
ــه ــصد ارا بـ ــةقـ ــتادان و ئـ  آراي اسـ

ــران در   ــضاً اي ــد و بع ــشگران هن پژوه
زبـان   معريف و نقد آثار نگاشته شده بـه       

كنون و شرح    ارسي از گذشته تا   فاخر ف 
احـوال اديبـان و فرهيختگـان و ديگـر     

  .ويژه در هند   پديدآورندگان اين آثار، به   
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  امتياز صاحب
  نو المي ايران ـ دهليرايزني فرهنگي جمهوري اس

  مرتضي شفيعي شكيب: مدير مسئول و سردبير
  عبدالحميد ضيايي: ويراستار

G  
  كاوة اخوين:  خوشنويسي عنوان

  مجيد احمدي و عايشه فوزيه:  طراحي جلد
  ن قريشيعبدالرحٰم:  آرايي حروفچيني و صفحه

   نسخه۷۰۰: شمارگان 
  .پي. الفا آرت، نوئيدا، يو: چاپ و صحافي

G  
  ١١٠٠٠١نو  ، تيلك مارگ، دهلي١٨شمارة :  نشاني

  خانة فرهنگ جمهوري اسالمي ايران
  ٢٣٣٨٧٥٤٧: ، دورنگار ٢٣٣٨٣٢٣٢-٤:  تلفن

E-mail: qandeparsi@icro.ir 
Website: http://newdelhi.icro.ir 

 



  

  فهرست
  ۷  سيد امير حسن عابدي  طنز و مزاح در ادبيات فارسي

  ۱۹  مرتضي شفيعي شكيب  تأملي در معنا و مراد طنز و جايگاه طنز در ادب فارسي
  ۲۶  مهوش واحددوست  روند طنز در پيشينية ادبيات فارسي نگاهي به

  ۴۳  محمد جعفر ياحقّي  طنز و طعنه در تاريخ بيهقي
  ۶۴  محمد افسر رهبين   غزلستان بيدل شوخي و بوي هزل دررنگ

  ۷۳  شريف حسين قاسمي  تاريخي از بيدلانتقادي ـ غزلي 
  ۷۹  ريحانه خاتون  زبان عاميانهكاربرد طنز و شوخي در 
  ۸۷  نرگس جهان  طنز در ادبيات فارسي

  ۹۹  الحق صديقي شميم  زني در ادبيات فارسي خنده
  ۱۰۵   جعفريعبدالقادر  آبادي مزاح در شعر اكبر اهللاطنز و 

  ١۱۱  مار كُردنْاِجر   نعمت خان عاليطنز و مزاح در آثاِر
  ١۲۵  رستگار فساييمنصور   طنز بسحق اطعمه

  ١۴۳  زاد ملك محمد فرخ  طنز و مثنوي مولوي
  ١۵۳  ابوالقاسم رادفر  عبيد زاكاني نابغة هزل و طنز در سدة هشتم

  ۱۶۳  اختر شميم  كالم قاآني در شوخيطنز و 
  ۱۷۱  سيده خورشيد فاطمه حسيني   دهخداطنز و مزاح در آثاِر

  ۱۷۸  عليم اشرف خان  ديوان خروس الري و طنز در ايران معاصر
  ۱۸۹  الحق انصاري محمد ولي  )ص(قصيده در نعت رسول اكرم

  ۱۹۷  محمد وارث كرماني  ترانة ايران
  ۱۹۸  جوره بيك نذري  نقش شعر و سبك بيدل در ادبيات ماوراءالنّهر

  ۲۰۷  عبدالحليم اخگر  داني  پورنيا و فارسية ضلع متّحديسرزمين تاريخ


