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  اندازي برگسترة طنز در ايران چشم
» بيان«است، كه هم پژوهشگران وادي علم » مجاز«، پهنة ادبياتگسترة طنز در 

. اند ، ژرفاي آن را فراخور دانش خويش ساخته و پرداخته١شناسان  و هم زبانادبيات در
 يك از زبانهاي دنيا، گسترة طنز است كه هر»مجاز«ياي هاي دن كرانه ين بييكي از ا

 »هاي ادبي اي از نوشته دسته به«براي نمونه، طنز . اند روشنگري و تعريف آن پرداخته به
ها،  استهزاء و نشان دادن عيب به و طعنه» تهكّم«و » ٢آيروني«شود كه با دستماية  گفته مي

  .پردازد مفاسد فرد و اجتماع ميها و  ها، نادرستي زشتي
                                                   

  .)ايران(، آذربايجان غربي دانشگاه اروميهاستاد   ∗
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 در زبان التيني، Satura  وSatira است كه از Satire كلمة طنز برابر نهادة واژة
يكي از خدايان فالحت  به هاي گوناگون است كه گرفته شده است و آن ظرفي پر از ميوه

اي  شمهاي آن در زبان انگليسي، سرچ برد ريشهبنابراين، كار. اند كرده هديه ميو زراعت 
يكي از بهترين ، )۱۶۶۷-۱۷۴۵( انگليسي جاناتان سويفت ادبياتالبتّه در . اساطيري دارد

  :دهد دست مي به هاي طنز را تعريف
طور عموم چهرة كسي جز خودشان را  به اي است كه بينندگان آن طنز آينه”

طنز در دنيا  به كنند و اين علّت عمدة استقبالي است كه نسبت آن كشف مي در
  .١“رنجد همين خاطر است كه كمتر كسي از آن مي  بهوجود دارد و

اما از آنجا . اند روشنگري طنز پرداخته به هاي گوناگون در زبان فارسي نيز از سويه
پس از نهضت مشروطيت پا گرفته است، سخن سنجان ) واقعي(كه طنز رئاليستي 

ي  پژوهشگران پسين، دكتر يحٰيز ميانا. اند تعريف كاربردي آن پرداخته به گذشته كمتر
  .پردازد روشنگري مي به گونه  خود، اينادبياتپور در تاريخ  آرين
اي در نويسندگي كه ضمن دادن تصوير  طنز عبارت است از روش ويژه”

هجوآميزي از جهات زشت و منفي و ناجور زندگي، معايب و مفاسد جامعه و 
تر از  تر و بد تركيب عني زشتآميز ي صورتي اغراق به حقايق تلخ اجتماعي را

 تر جلوه كند دهد، تا صفات و مشخّصات آنها روشن و نمايان آنچه هست نمايش مي
  .٢“انديشة يك زندگي عالي و مأمول آشكار گردد باو تضاد عميق وضع موجود 
 انگيزة طنز، زمينة طنز، هدف طنز و ديگر ويژگيهاي آن، ،با پيش رونهادن زبان طنز

البتّه زبان و هدف در طنز نوشتاري و گفتاري . دست داد به توان ادي را ميهاي زي تعريف
ها را در خود نهادينه  تواند ديگر ويژگي از برجستگي شاياني برخوردار است كه مي

هاي  گونة ويژه در گسترة هنر، از روح اين. تر گردد قلمرو طنز واقعي نزديك به ساخته
اي ناخواسته  يي با كنار هم نهادن ناسازها، خندهگيرد، گو تاب سرچشمه مي حساس و بي

  .انگيزند را برمي
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اما ) اي  و رويهاي هبنيادي نماي(نخستين بنياد طنز بر شوخي و خنده استوار است 
گيرد، بلكه آن چنان تلخ و گزنده و  اين خنده از گشايش روح و روان سرچشمه نمي

 تواند گناهكاران را ار و زنندة آن مياست كه گاه زبان نيشد آور آميز و سركوفت سرزنش
جنبش آيد و  به اي نهاني آنها خود آرد و آن روي زشتشان را وا نمايد تا ديگر رويه به

آگين بوده خجستگي و  آمد آن نوش گجستگي و پليدي را از سرشت آنها بزدايد و پي
  .همراه آرد به بهبوِد جامعه را

و شكافد  كارد جراحي كه زخم را مي به  رااي از پژوهشگران آن جا نيست كه پاره بي
هاي  اما اينكه طنز تا چه ژرفايي زخم. اند ريزد، مانند كرده چرك و كثافت را بيرون مي

 پيوند با مهارت هنر دراي بر دلها كارگر شود،  دردناك اجتماع را بكاود و تا چه اندازه
  .هاده شودتواند در بوتة سنجش ن طنزپرداز بوده، از اين ديدگاه مي

هاي كوچك و  ها و اشتباه  زاييدة عيب،گاهي خنده و شوخي، گذران و اندك”
هاي  ها و جرثومه ت است و زماني تلخ و زهرآگين و ناشي از كاستياهمي بي

 پس. دهند كه مقام اخالقي بشري را كاهش مياست هايي  تباهي و گمراهي
تر و  دهاي زندگي فزونرخدا به هرچه دشمني نويسنده و كينه و بغض او نسبت

شود و از شوخي و  تر مي تر و دردناك كاري همان نسبت طنز به تر باشد، قوي
باشد، » قعياطنز و«پايگاه واالي خود كه همان  به خندة ساده و سبك درگذشته

  .١“گردد تر مي نزديك
سالح زبان سنگر   هستند كه با ربيهاي س  در دست طنزپرداز همانند گلوله،ها واژه

كند، باشد كه گلهاي  هاي ناآگاه را آماج خود مي هاي جامعه و دل ها و پليدي زشتي
  .رور سازدلودگيها بازندگي آرماني را در بستر خشكيده روِد گندها و آ

طور معمول نمايانگر دو بينش جداگانه  به  خود،ي روند فزوندرطنز ”از ديدگاهي
خود موجودي پاك و نيك خواه است، ت شرسبرپاية يك بينش، انسان در بنياد و . است

در اينجاست كه طنز . برد هاي فراواني نيكي سرشتين خود را از ياد مي دليل به اما
 هاي تباهي، او را از اين ناخودي و ناآگاهي ها و جرثومه برجسته نمودن بدي با
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سازوار با طنز » هوراس«. شود اش، رهنمون مي شاهراه حقيقي و نهادينه به آورد و درمي به
ولي برپايه بينشي ديگر، بدي . خود، چنين باوري را در آثار خويش نمايان ساخته است
  .هميشه بر انسان پيروز است و نيكي در هستي او ناياب

سوي  به شود كه انسان از گرايش اي مي زبان طنز، انگيزه به پيش كشيدن حقيقت
 با طنزي خشك و گزنده، در اين بينش، طنزنويس. ها دست بردارد ها و پليدي زشتي

  .١“.تازد ها مي هيچ گذشتي بر بدي بي
بينيم كه طنز هنر تُنُك و ظريفي است و نويسندة طنز روي لبة تيغ راه  گونه مي بدين

اي دگرگون  دشنام نامه به سپارد، از سويي اگر زياده از كرانة طنز، آن را جدي بگيرد مي
 جاي به آيد كه خواننده آوري درمي نة چيز خندهگو به شود و اگر زياده آن راسست كند، مي

شايد بتوان گفت صدي نود (خندد  ريش خود نويسنده مي به درونة طنز بخندد به آن كه
  .)هاي طنزآلود امروزه، برهنه و درمانده از نمودن ويژگيهاي طنز واقعي هستند نوشته

هام و از سويي ديگر ال به اي با شعر مانندگي دارد، چه از يك سو نياز طنز از سويه
از اين ديدگاه طنز . سيالن در خور وا دارد به سرشتي دارد كه بتواند تخيل خود را به نياز

است كه آهسته و اندك اندك و با تُنُك كاري بنياد پيچيدة » مينياتوريستي«پرداز همانند 
 هنر هاي ديگر هنر باز است ولي در دست هنرمند در گونه. افكند طنز خود را پي مي

بايد سازواري درخور و بايسته ميان پهنا و تنگنا، احساس و ) در عين ناسازواري(طنز 
نمودن وجود داشته باشد و نيز بتواند  كاركرد، انديشگي و بينش يا انديشيدن و وا

ترين و  خنده از فوري به هدف طنز عبارت است از رسيدن. عينيت درآميزد به ذهنيت را
 اين رو طنز با اين قصد و آهنگ كه اثر طنزآميز بايد فوري پس از ها، از ترين راه كوتاه

  .شود خواندن خنده يا حس خنده را برانگيزد، ساخته مي
ويژه بخشي  به طنز واقعي هرگز از زندگي دور نيست، بلكه بخشي از زندگي آدمي،

در پيشينة . شود دار است در برابر چشم خواننده نمايش داده مي كه مضحك و خنده
  .٢اند گونه ، چرند و پرند، از اينصور اسرافيلادب فارسي طنزهاي دهخدا در 
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با پيش رو داشتن اين ويژگي . اي طنز بر خنده نهاده شده است نمايه و بنياد رويه
  :بايد گفت

، نه هرشوخي و شيرين !)الاقل دشوارتر از گرياندن است(خنداندن آسان نيست ”
از آنكه در خنده سرگشتگي و درماندگي خرد تواند بخنداند،  كاري مردم را مي

هنر كاركردي طنز تا آنجاست كه . هست و در گريه دردمندي روح و روان
از آن گذشته، . ت بنمايداهمي تواند، بالهاي سخت را هم آسان و بي گاهي مي

هاي يك  رسمي ها و بي نابساماني به ويژگي ديگر طنز اجتماعي در واقع اعتراض
ها را صريح و  خواهد اعتراض ايت اينكه گويي جامعه نمينه. جامعه است

اين پوشيده گويي . رو شود بهها اجتماعي رو پرده بشنود و با برهنگِي واقعيت بي
رمز و كنايه انتقادش را بر  گاه از آن است كه خود شاعر جسارت ندارد تا بي

  .١“پسندد نميپروا را  زبان راند و گاه ذوق مردم و احوال زمانه چيزي جدي و بي
: شود توان گفت كه طنز بر سه پايه نهاده مي پردازي نيز مي در پهنة داستان

كه طنزنويس از راه اغراق و مبالغه » وضعيتي غير واقعي«نخستين عبارت است از  ةپاي«
واقعي است ولي طرز برخورد نويسنده گرچه اين وضعيت غير. آورد ود ميوج به آن را

ئلي عيني و واقعي يك موقعيت يعني او با وسا.  واقع گرايانه داردواقعي يا آن جنبة با
 اين تكنيك عيني دربارة هوسيل به آورد، تكنيك او عيني است ولي وجود مي به واقعيغير

دهخدا » گندم«اين نمونه طنِز  بر. پيمايد اش راه اغراق مي مواد و مضامين نوشته
ترديدي نيست كه يك خروار گندم پس ) اسرافيل صور ةچرند و پرند يا روزنام :ك.ر(

واقعي شود و اين وضعيت غير ياهدانه نمييك خروار تلخه و س به از صد روز تبديل
گيري از هنر افزون نمايي آن  است كه اغراق شده، ولي نويسنده با تكنيك خود، با كمك

ه دهخدا، اين است ك» گندم«در طنز » دوم وضعيت«. نماياند را واقعي و عيني مي
چيزهايي كه داخل گندم ريخته شده، بيش از آن حدي است كه قابل تحمل باشد، 

اغراق كردن دربارة گندم كرده و در صد من گندم، صد من  به ظاهر شروع به نويسنده
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غيره ديده است ولي در باطن، ما را از وضعيت واقعي جنس گندم  تلخه و سياهدانه و
  .آگاه كرده است
اصل دوم و  به  است كه از طريق اصل و پاية نخستين»جتماعييت اموقع«اصل سوم 

 ستنيفهميم كه گرچه ممكن  يعني مي بريم، مي اصل سوم پي به از طريق اصل دوم
مردم بدهند، ولي موقعيت اجتماعي  به جاي صد من گندم، صد من تلخه و سياهدانه به

هزار  به ر مردم رامردم جنس تقلبي بفروشند، س به طوري است كه هر آن ممكن است
  .١…وسيله كاله بگذارند و

چند و چوني آن  به رو نهيم و هاي بنيادين يك طنز واقعي را پيش اگر ما ويژگي
ناك  ماية يك نوشتة خنده را كار» خنده« تنها ،ها بپردازيم، بايد بگوييم كه درپارة نوشته

هاي آن نيز سخن اند ولي در البالي سخن خود از هدفمند بودن و از ابزار دانسته
را يكي دانسته و با عنواني همانند از آنها …  طنز و، هجو،رو هزل از اين. اند گفته
ست كه طنز  ايادآوري به نياز).  فارسيادبياتهاي كالسيك   متن:ك.ر(اند  كرده ياد
را نيز … وهايي از هزل يا هجو يا لطيفه  درون ماية كاربردي خود، ممكن است رگه با

  .آگيني طنز نيست د ولي بايد گفت هر هجو و هزل و نوشتة خندهداشته باش
طنز يك هنر، «ست در واقع  اجداگانگي بنيادين هنر طنز با آنها در هدفمندي آن

عنوان تمسخر، دست انداختن و  به طنز به اي است و پرداختن هاي ويژه فن با ارزش يك
دور از يك طنز  ه، و ب»شماري يك قوم و ملّت و طايفه و شهر و روستا نيست عيب

 يا يك طبقة اجتماعي را در تير رس خود صواقعي است، اگر طنزپرداز يك شخ
اي است كه عملكرد دور از انسانيت آنها خشم طنزپرداز و مردم  نهد، برتافته از كينه مي

عدل و داد،  انصاف، زمامداري بي تواند توانگري بي اين شخص مي.  استرا برانگيخته
 در. عمل، و يا هريك از افراد يا قشرهاي گوناگون جامعه باشد ار، عالمي بيشيخي دنياد

شود  طور معمول كارهاي برجسته و قهرماني و واالي فرد يا جمع ستوده مي به تراژدي
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هاي آدمي  ها و شرارت  بزدلي و خالصه پستي،ولي در طنز كارهاي نامعقول، نامردمي
  .١شود وصف و نكوهيده مي

كرده تا ه حماقت را مسخرو جنايت را رسوا ”خواهند  ردازان ميدر واقع طنزپ
روي هجاگويان هدفمند و طنزپردازان، بدسرشت  توانند آنها را ريشه كن كنند، از اين مي

عوام فريبي  به خبري و ناداني و فريفتگي مردم و بدخواه نوع بشر نيستند، بلكه آنها از بي
هاي  اينكه دنياداران و سياستمداران از ضعفرند و از وخ صّه ميغ… شيادان ريايي و

شوند، ناراحت هستند و چون  گردة آنها سوار مي  بر،روحي و ذهني آنها سود جسته
 شمشير بسته ممكن نيست هبيشتر اوقات انتقاد صريح و جدي از رفتار و كردار اين گرو
خود را در لباس د، نيت نتاب و مردم نيز استدالل عقلي و بحث علمي و فلسفي را برنمي

پوشانند تا شايد  انگيز مي هاي خنده آميز و مسخره يا طنزها و دشنام هاي هزل داستان
در پيشينة ادب ايران . درآورند هخبري و فريفتگي ب مردم را از اسارِت حماقت و بي

هزل نيست بلكه ) معني طنز به(اند كه هنرشان  بارها گفته… انوري، سنايي، مولوي و
  : استآگاهي دادن

     ٢و بر ظاهر هـزلش گـرو     تو مش    شنو هزل تعليم است آن را جد  
*  

  ٣النش عـاق  ت پـي  اسـ  هزلها جـد    هر جدي هزل است پيش هازالن     
*  

  بيــت مــن بيــت نيــست اقلــيم اســت  ست تعلـيم اسـت    هزل مـن هـزل نيـ      
  ٤و جد هم از خانه است     من همچ هزل    تگانـه اسـ  بيچـو  زل جـد  ه با هـ   رچگ
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ظاهر  به هاي طنزگونه در شعر و نثر گذشتگان اگرچه و هزل هجوهابسياری از 
حقيقت، شرافت، پاكدامني و  به آلود بيان شده، ولي در اندرون آنها عشق عميقي نفرت

جداگانگي روية  به توان نگري در آن مي درنگ و ژرف جمال راستين نهفته است كه با
  .…زاكاني و عبيد» اخالق االشراف«هزل با باطن جد آن دست يافت، مانند 

 ابزارهاي هزل و هجو در ستب كار به در واقع آرمان خواهي طنزپرداز است كه او را
سازد، از اين  دارد، زيرا وضع اخالقي افراد يا اجتماع موجود او را راضي نمي مي طنز وا
يابد، يا  يادهاي موجود نمينگردد و چون آن را در ب دنبال وضعيتي بهتر مي به رو او
دفاع از  به بيند، هاي فاسد و تباه سازنده مي هاي مورد نظر را مورد حملة انگيزه ارزش

، “١كند پردازد و با ابزارهاي مسخره و طنز، وضع موجود را انتقاد مي باورهاي خود مي
 آميزي كه با منطق انسان در تضاد هستند، هاي مبالغه حتّي گاهي شاعران با مدح

  .٢اند داختهمسخره كردن ممدوحان خود پر به
اي كه واقعيتي تلخ  بنياد سرشتيني است، خنده» خنده«گونه كه پيشتر نيز ياد شد،  آن

آورد قرنها  وجود مي به  احوال و شرايطي كه خنده را،اوضاع”. را در خود نهفته دارد
 سخن ؟آور چيست خنده» چيز«، دربارة اينكه “موضوع بحث فيلسوفان بوده است

يا نقصي كه دردناك يا نابودكننده نيست، انگيزة خنده  خطا ”رسطوقوِل ا به اند، گفته
… و“ انگيز است هر بياني كه در او ناسازگاري باشد خنده” شوپنهاور ةگفت به .“شود مي

 ضعناصِر اصلي خنده عبارت است از ادراك ناگهاني تناق: توان گفت كوتاه گونه مي
كه منتظريم و فكر  ايد باشد يا چنانكه ب كه هست و چنان موجود ميان وضع چيزي چنان

  .كنيم بايد چنان باشد مي
جوش آمدن خون بر اثر اينکه انسان  به خنده عبارت است از: از ديدگاهي ديگر

. دهد پراند و يا حركت مي شنود كه او را سرگرم ساخته، از جا مي بيند يا مي چيزي را مي
كار اندازد،  به هاي خود، ع با انديشهدرنگ نتواند توانايي خود را جهت پيوند آن وض بي
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  ۳۴  قند پارسي

  

بايد درنظر گرفت كه خنده در طنز داراي درون ماية . ١شود خنده بر وي پيروز مي
نيشخند است، هدف خنداندن با معني كاربردي آن نيست، در واقع گرياندن است، 

بيني و خودداری و   و قهري است كه با ژرفمآميز و آميخته با خش نيشخند طنز كنايه
زيرا طنز با نوعی شرم و تملك نفس توأم است، . اي درآميخته است فّت حكيمانهع

اي عبرت است و آگاهي،  مد هر خندهياپوشي بن ماية آن است، در طنز پ متانت و پرده
جنگ  به پرداز است كه با آندر هر طنز واقعي ابزار جنگ طنز» خنده«بنابراين 
زيرا با حقيقت شوخي كردن، . ٢خيزد ميستيز بر به رود و با آنها ها و نارواها مي ناشايست

زبان شوخي است، نكتة ديگر اينكه مسخرگي كردن جداي  به جداي گفتن حقيقت
ذوق و پيوند هوش سرشار از در واقع طنز ميوة گوارايي است كه . نيشخندزدن است

نه و بخشد، طبع حساس و شاعرا آنچه طنز را ظرافت و لطافت مي. آيد وجود مي به سليم
  .٣“انديشة انسان دوستانه است

اي نمادين در رفتار و  گونه به از سوية زبان و پردازش، طنزگاه در شعر و نثر و گاه
طنز تنها در حكايت نيست، بلكه : بنابراين بايد گفت. كند نمود پيدا مي… كردار و

ود، ممكن است در احوال، كردار، رفتار و گفتار عادي و معمولي مردم نيز يافته ش
از آغاز آفرينش .  مثلهاي هر ملّتي جست وتوان آن را در باورها، متلها گذشته از آنها مي

اي روزمره  عنوان پديده به ديرندگي و پهناي تاريخ انساني، طنز ريشه دارد و به تاكنون
 هاي گوناگون آن را توان صورت با نگاهي بر قلمرو طنز، مي. نمايد رخ داده و رخ مي

… اي، خانگي، سياسي و نزهاي روستايي، شهري، بازاري، محلّي، مدرسهعنوان ط به
گونه طنزها فراوانند و داراي نمادها و فرمها و معاني گوناگوني  اين. بخشبندي كرد

مترسك سِر خرمن، لنگيدن كسي، با عصا راه رفتن پير مردي، رفتار : براي نمونه. هستند
عنوان كالبد  به و نخستين طنز هستند وهاي عادي  كه همه گونه… عينكي شدن كسي و

تنهايي در بردارندة درون ماية طنز  به گاهي واژگان نيز. آيند شمار مي به نخستين آن
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تواند  اي براي طنز مي ها در نقاشي پهنة گسترده گذشته از اينها، دنياي نگاره. هستند
  .١اند گونه باشد، كاريكاتورها بهترين نمونه از اين

چه انگيزه يا  ربد، نبر دم از شنيدن و ديدن و خواندن طنز لذّت مياينكه همة مر
در ِگل افتادن مردي : شود مانند هايي استوار است يا چه چيزي موجب خنده مي انگيزه
 مردم به و در مورد اينكه از شنيدن يا ديدن آزار يا كاستي و عيب كسي… پوش يا شيك

شناسي تنها بيماران   در روانبايد گفتدهد كه پيامد آن خنده است،  ي دست ميشتشاب
اي از اين بيماري در  برند، آيا رگه وخيستي هستند كه از آزار دادن ديگران لذّت ميماز

تواند صدق بكند  همة مردم نهادينه است؟ ولي با اين انگاره كه طنز هدفمند است، نمي
شود، روح  ه ميكه موجب لذّت و خندة خواننده يا شنونده يا بينند وجودي زيرا، با

بر جرأت و جسارت او  ها تسكين داده، چه بسا ها و ستم عدالتي شخص را در برابر بي
بحثي (نتيجه او را از نوميدي و سرخوردگي و افسردگي  ها بيفزايد، در در برابر ناروايي

باز دارد، پس وقتي از افتادن كودكي، لنگيدن پيري، مشت ) شناسي در روانكاوي و روان
افتيم، شايد بتوان گفت كه  خنده مي به هاي ويژه وردن ناگهاني كسي در وضعيتو لگد خ

 اي از اين بيماري در همة ما نهفته است؟ از اين رهيافت طنز گونه اگر بگذريم رگه
توان پرداخت كه طبع ملول عامه، خيلي زود از چيز  گفتة يكي از پژوهشگران طنز مي به

شوخي و مسخرگي دارد، انگيزة  به و شوقي كهويژه عالقه  به شود، جدي خسته مي
هاي تلخ را با شوخي و خنده  خوبي براي شاعر يا نويسنده است كه بتواند واقعيت

هدف عمده از شعرهاي ركيك و مطايباتي كه نزد سعدي خبيثات نام گرفته، . همراه كند
لفظ ركيك دارند و ميل شديدي  به اي كه تفريح عامه است و نيز ارضاي ميل سركوفته

بهر روي قبول و شهرت . كند كه آداب و رسوم گاهي آن را محدود و سركوفته مي
علّت همين گرايش  به هاي زننده، بيشتر طنزهاي آميخته با فحش و هرزگي و شوخي

گويي چون منجيك ترمذي  آنهاست و همين نكته است كه شاعران هزل به دروني مردم
 و حكيم كوشككي تا يغما و ايرج را نزد مردم نامي و خنيده كرده، و سوزني سمرقندي
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هاي اين  شوخي. اي بر سرزبانها انداخته است شعرشان را بيش و كم در هر دوره
كرده است  شنيدن زجر و رسوايي ديگران ارضا مي به شاعران گرايش و تمايل مردم را

ها و  ترين دشنام القي با زشتويژه كه اين زجر و رسوايي اخ به !)حالتي مازوخيستي(
خاطر جاذبه و  به ر همترين آدمهاي موقّ كه جدي ها همراه بوده است و چه بسا متلك

برند، ناگفته نماند كه  ها لذّت برده و مي تجانس با اين عوالم احساس، پنهاني از شوخي
 بيشتر اين شاعران و نويسندگان هجوگوي، افرادي آگاه و خردمند در جامعة خود

هاي آنها طنزهايي است با دست ماية هجو، نگاهي بر اوضاع  اند در واقع نوشته بوده
خاطر آن  به كند و لذّت مردم هم بيشتر اجتماعي و سياسي آنان اين نكته را آشكار مي

اند، بنابراين هجوها و  است كه قربانيان طنزپردازان اشخاص صالح و درستكاري نبوده
هايي گزنده يا مضحك در باب اطوار و احوال انساني  نايهطنزهاي نيشدار آنها، با ك

شهرت و قبولي آنها، . كند هايي كه ظلم و تجاوز را غالباً پست و حقير مي كنايه .است
اهانت  برد و اگر اين سبب لذّتي است كه انسان گاه از اهانت ديدن ديگران مي به بيشتر

 كه همه از دست آنها در رنج ١باشد… و مسخرگي دربارة قاضي يا امير يا وزير يا
تواند توجيه شده و پذيرفتني باشد و نيز  هستند، ارضاي روحي مردم و طنزپرداز مي

  .توان آن را با بيماري مازوخيستي در روانشناسي باليني برابر ندانست مي
  :شمارآورد به توان كوتاه گونه چنين ابزارهاي طنز و ديگر همانندهاي آن را، مي

ويژه مردم ساده  به رداز براي آنكه حقايق را براي خوانندگان خود،طنزپ: تحقير .۱
هر وسيلة ممكن كه بتواند،  به كند و لوح آشكار سازد، قرباني خود را تحقير مي

كاهد و گاه از همانند  ي با بد دهني و دشنام زشت، قدر و منزلت او را ميحتّ
ديگر اينكه . ايستد ميباز ن …جانوران درنده خوي و مردار خوار و به كردن او

ارزش عيني برهنه  او را از همة تصنّعات و شؤون ساختگي و بستگي و بي
نشاند تا ببينند و  آن همه، او را در منظر ديد خوانندگان مي سازد و بي مي

 .كنند داوري
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پردازان،  سرايان و داستان از روزگاران گذشته، افسانه: جانوران به مانند كردن .۲
هاي خود، از جهان جانوران و حركات و سكنات  يي هدفگاهي براي بازگو
پرده يا بدگويي و ريشخند مستقيم بزرگان و  اند، زيرا گفتار ِبي آنها سود جسته

اند، چون تكفير و كشته  ديده روايان و قربانيان خود را، كاري ناممكن مي فرمان
ها  براي نمونه از اين همانند سازي. شدن در پي آشكارگويي نهفته است

 و قطعات تمثيلي انوري، نامه مرزبان و كليله و دمنههاي   توان از حكايت مي
 .نام برد… مولوي، پروين اعتصامي و

 گاهي طنزپرداز از همانند كردن انسانها: گياهان يا چيزهاي ديگر به مانند كردن .۳
 جويد و از راه گفتگو ميان دو گياه يا چيزي ديگر، آرمان گياهان نيز بهره مي به

 .كند خود را از زبان آنها، بازگو مي
سرايي است، اما بيشتر  بدون شك كم خردي ماية ياوه): تحامق( نمايي كودن .۴

اند، نه تنها مردماني ابله و كودن  هاي آن پرداخته طنز و گونه به كساني كه
اند، بلكه بسياري از آنها، در عين هوشمندي و زيركي، در شناخت  نبوده

ها اجتماع و زمانة خود، از مردم دورة خويش  عي و نابسامانيهاي اجتما بيماري
ناداني  به آنها براي انتقاد از شخص يا طبقة خاصّي خود را. اند تر نيز بوده آگاه

. كردند هاي اجتماع و افراد را بيان مي آميز، حقيقت زده، در زير حرفهاي مسخره
ديوانگي زده بود و نيز  به ها خود را  بهلول كه براي بازگويي واقعيتةبراي نمون

 .ده هستندزگروه دلقكها و مسخرگان درباري نيز از همين 
 تواند گرچه درست روياروي هجو است مي» مدح«: آميز و نامعقول ستايش اغراق .۵

شمارآيد، زيرا زماني كه مدح و ستايش از  به هاي آن از ابزارهاي طنز و گونه
خشنود كردن ممدوح خود،  معقول بگذرد و شاعر و نويسنده براي حد

شنونده احساس خنده دست  به بگويد، از شنيدن آنها،» شاخدار«هاي  دروغ
 ادبيات. كند كه نويسنده يا شاعر قصد ريشخند داشته است دهد، خيال مي مي

 .هاست گونه مدح گذشتة ما انباشته از اين
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دشنام و   بانطنزپردازا. نيز از ابزارهاي ديگر طنز هستند: ، دشنام١تهكّم .۶
: گفته سوزني سمرقندي به .٢دنگشاي سوي قرباني خود آتش مي به دهني گاه بد
 .٣“در هجا بايد دشنام داد نه بره و حلوا”

ها و  عدالتي اما دربارة انگيزة نهادين پيدايش طنز در بين هر ملّتي بايد از ستمها و بي
ل زمان روا داشته شده نام برد كه بر مردم يك سرزمين در طو… ها و ها و يورش جنگ
يابيم كه در گذر زمان اين سرزمين همواره  با نگرشي بر تاريخ گذشتة ايران، درمي. است

.  استر هنرهاي اين سرزمين گذاردهبجوالنگاه خود كامگان بوده كه تأثيري بنيادين 
از سوي ديگر همة . هنر طنز ما نيز بازتاب همين تاخت و تازهاي خودي و بيگانه است

اي از عناصر فرهنگي گوياي  اند و گاه نيز پاره  رخدادها بر فرهنگ مردم تأثير گذاردهاين
هاي  توان در گونه گذشته از آن فرهنگ يك قوم و ملّت را نيز مي. طنزي نهفته هستند

  :زاده گفتة محمد علي جمال به .طنز يافت
مندترين  زبان حال همة مردم حتّي بينواترين و مست،اشعار و قطعات فكاهي”

چه چيز  به كند و  قوم و ملّتي چگونه فكر ميهراگر بخواهيم بدانيم كه . آنهاست
خواهد و چه  انديشد، آرزوهايش كدامند، در جستجوي چيست و چه مي مي
ها، همانا  اين پرسش به ها براي پاسخ جويد، يكي از بهترين راه گويد و چه مي مي

هاي  از سوي ديگر نوشته.  خواهد بودهاي فكاهي آن قوم رسيدگي دربارة داستان
 همة يها ها و سوگواري ها خرسندي و شادي آگين بازتاب آرزوها، گله طنز

اي كه در نزد ما  همان زبان خودشان است، يعني زبان طبقه به قشرهاي مردم
  .٤“گويد ، نام گرفته، سخن مي»كاسبكار«و » پا خرده» «كوچه بازاري«

  :توان گفت  تاريخ ادبي اين سرزمين ميالبتّه با نگاهي دوباره بر
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مفهوم  به صورت نوعي اثر مستقل ادبي و به  كالسيك فارسي، طنزادبياتدر ”
هايي از گفتارها و  خورد، رگه چشم مي به آنچه. واقعي، بسيار كمياب است

. هزل زندگي و رشد كردهو هاي طنزآلودي است كه در كنار هجو  حكايت
برخي متون آريايي كه در آنها خدايان اين قوم وصف  بها، اي از آنه ديرينگي پاره

ويژه در وصف پادشاهي انوشيروان،  به در زمان ساسانيان. رسد اند، مي شده
مانند : هايي از طنز را يافت توان در آنها، رگه هايي وجود دارد كه مي حكايت

ز تولّد حقيقي طنز در دوران پس ا… مظلوم و زنجير عدل انوشيروان و خر
 صوفيه رخ ادبياتطور عموم و  به ن ششم و هفتم هجريو قرويژه طي به اسالم

هاي طنزآميز صوفيه، هم چاشني اجتماعي دارد و هم ذوق  حكايت. نموده است
 طنز ايرانيان بازتاب عتابي است كه مجذوبان در جذبة عرفان نسبت. فلسفي

گاه دارد كه در برابر اند و حكايت از طغيان انساني آ ذات حق ابراز كرده به
اي از   عطّار نمونهنامة الهيدر … تواند ساكت بنشيند هاي اجتماعي نمي عدالتي بي

  .١“توان يافت  مي،»رفت نيشابور مي  بهاي كه ديوانه«اين طنز فلسفي را در حكايت 
زهر انتقاد و گفتار هجوآميز در اشعار حافظ و عبيد نيز هست اما چون رند ”

مستي و  به اند، رندانه از آن سرخورده، تن م نيافتههيچ چيز را مسلّهستند و ثبات 
. خندند مي» دنيا ريش« به  خودةگفت به سپارند و طبعي مي باشي و شوخ خوش

» شبهه لقمة«حافظ از ديدن صوفي شهر كه با ادعاي نفي جهان و تقوي 
حيوان خوش «را ريزد، آنها  خورد، زهر انتقاد خود را بر او و مانندهاي او مي مي

  .٢“باشد» پار دمشان دراز«كند كه  نامد و آرزو مي مي» علف
خوريم ولي  ميبر» هجو«و » هزل«نامهاي  به درست است كه ما در گذشتة ادب خود

دوران پس  به در معني كاربردي خود» طنز«هستند، چه بيشتر آنها داراي درون ماية طنز 
ي، خاقاني، سنايي، سوزني در قرن ششم، هجوهاي انور. گردد از نهضت مشروطه برمي
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وقتي سنايي با شاهدي . دور از اين رهيافت باشد به تواند هايي آگاه بودند، نمي كه انسان
بازد، در واقع ويژگي  ق ميعش…  چون بازاري، قصّاب، نانوا وهاي گوناگون از حرفه

 با درشت نمايي كردنپذيرد،  نماياند، چه طنزپرداز وقتي چيزي را مي بنيادين طنز را مي
خيزد، همان ويژگي كه بعدها در شعرهاي ايرج ميرزا  رد و انكار و دشمني با آن برمي به

 فساد اخالقي را در جامعه دريافته، آن را درشت هبنابراين آنها ك. توان يافت نيز مي
القي اين وسيله فساد اخ به اند، انگار كه بخواهند توي چشم مردم فروكنند تا نمايي كرده

. دور از اين بازتاب نيست به  نيزگلستانهاي  اي حكايت حتّي پاره. توي ذوقشان بخورد
كه از طنزپردازان گمنام اما موفق قرن .) ق . ه ۶۲۵-۵۶۰ يا ۵۵۰(الدين قمري آملي  سراج

گونه توجيه  دايرة طنز را اين به علل گرايش» كارنامة خود«ششم و هفتم است در مثنوي 
از و زويژه در اين روزگار، و اهت به  مردم هزل را بيشتر خريدارند تا جد،…”: كند مي

زيراكه اغلب مردم مستحق . نشاطي كه از هجو زايد، بيشتر از آن است كه از مدح خيزد
باشد و لذّت عبارت از »  يف موضعهءالشي وضع«چون مردم را هجوگويي . نكوهشند

مستحق رسانيده باشي،  به  حق،گويي مردمپس چون هجِو . ادراك چيزي ماليم و موافق
اين گفته . ١و كسي كه سامع بود، چيزي موافق ادراك كرده باشد، لذّت خوشتر بود

درست همان يادكردي است كه معاصران وي چون سنايي و خاقاني و پس از آنها 
  .اند مولوي در شعرهاي خود داشته

  كالسيك،)فولكلوريك( سنتي ٢شسه بخ به هنر طنز ايران رااي بتوان   از سويهشايد
تي چون هاي سنّ بخش فولكلور آن در برگيرندة نمايش: بندي كرد  معاصر بخشو

بازي در حضور، معركه، گفتگوهاي نمايشي ويژة عروسي و ديگر آداب  البازي، بقّ سياه
تواند  مي… ها، چيستان، داستان، افسانه و ها، شعر، مثل، متل، الالئي و رسوم و آيين

 يا…  وهاي سياسي، اجتماعي گونه به د، البته طنز فولكلور از ديدگاهيباش
در كالبد هزل و هجو مطايبه و لطيفه و … ي عمومي تلخ، شيرين، گزنده وها صورت به

هاي يادشده  ديگر طنز كالسيك با همان قالب. تواند رخ نمايد مي… شوخي و متلك و
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هاي قرن ششم و طنزهاي   و غزلهجوهازبان شعر يا نثر بازگو شده است مانند  به كه
گونه كه پيشتر نيز يادكرديم طنز   كالسيك فارسي آنادبياتالبتّه در . صوفيه در قرنها بعد

ها و شعرها،  هايي از آن در حكايت است، فقط رگه در معني اصطالحي آن بسيار نادر
 هيچ زمانيطنز ايران  پهنة ،»معاصر طنز«سوم . هزل و هجو باليده است همگام با

در واقع، هنگام نهضت . نبوده است ـ ويژه دورة مشروطيت به ـگستردگي طنز معاصر  به
 نويسي هاي اجتماعي و سياسي و رواج ساده علّت دگرگوني به مشروطه و پس از آن

هاي  تها و واقعي سالحي براي بازگويي دگرگونيعنوان  به نگاري، طنز ويژة روزنامه به
عنوان طنز واقعي و  به ر اين دوره است كه طنز در معني كاربردي آن،تنها د. موجود بود

در دورة يادشده، . كه پيشتر با هزل و هجو آميخته بود نمايد درحالي ميرئاليستي رخ 
و در نثر، علي اكبر دهخدا از پيشروان ) نسيم شمال(الدين گيالني  شعر، سيد اشرف در

پاي  به گفت در آفرينش طنز رئاليستي كسيتوان  جرأت مي به .هستنداين نوع طنز 
بايد تا چند و چون  براي پيمودن پهنة طنز معاصر جستاري ديگر مي. رسد دهخدا نمي

  .آن دريافته شودژرفاي 
  منابع

، انتشارات مرواريد، تهران، چاپ طنزآوران امروز ايران: پور، بيژن و عمران صالحي اسدي .۱
 .) شه ۱۳۵۰( ۲۵۳۶دوم 

، انتشارات پيك، تهران، چاپ يي بر طنز و شوخ طبعي در ايران مقدمه: ياصغر حلبي، عل .۲
 .ش  ه۱۳۶۴اول 

, تصحيح رينولد ألّين نيكلسون به, مثنوي معنوي :الدين محمد مولوي بلخي، موالنا جالل .۳
 ش ه ۱۳۶۶/ه ۱۴۰۸، چاپ پنجم )دفتر سوم و دفتر چهارم (۲ تهران، ج, انتشارات مولي

، تصحيح محمد قزويني و قاسم ديوان حافظ :الدين محمد ه شمسحافظ شيرازي، خواج .۴
 .ش ه ۱۳۷۳غني، نشر آروين، تهران، چاپ دوم 

، انتشارات آستان قدس رضوي، شعر كهن فارسي در ترازوي نقد اخالقي: رزمجو، حسين .۵
 .ش  ه۱۳۶۶مشهد، 

 .ش  ه۱۳۶۲، نشرنو، تهران، چاپ دوم نويسي قصّه: رضا براهني .۶



  ۴۲  قند پارسي

  

، تهران، ، انتشارات جاويداننقاب دروغ، شعر بي شعر بي: روجردي، عبدالحسينکوب ب زرين .۷
 .چاپ چهارم

جمع و تصحيح  ، بهحديقةاحلديقة و شريعةالطّريقة :سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم .۸
 .ش ه ۱۳۲۹تهران، , مدرس رضوي، چاپخانة سپهر

 اهتمام ناصرالدين ، بهسمرقندي سوزني ديوان: الدين محمد بن علي سوزني سمرقندي، شمس .۹
 .شاه حسيني، چاپخانة سپهر، تهران، چاپ نخست

 .ش  ه۱۳۷۱، انتشارات مرواريد، تهران، چاپ اول فرهنگ اصطالحات ادبي: سيماداد .۱۰

 .ش  ه۱۳۷۰، نشر گلفام، تهران، چاپ اول سرداران طنز ايران: صادقي، ابوالقاسم .۱۱

، طنزسرايان ايران از مشروطه تا انقالب بارفروش، زاده فرجيان، مرتضي و محمد باقر نجف .۱۲
 .ش ه ۱۳۷۰، چاپ و نشر بنياد، تهران، چاپ اول ۳ج 

، شركت مؤلّفان و نويسي امروز ايران نويسندگان پيشگام در داستان: كسمائي، علي اكبر .۱۳
  .ش  ه۱۳۶۳مترجمان ايران، تهران، چاپ اول 

 .ش  ه۱۳۵۷سهامي جيبي، تهران، چاپ پنجم ، شركت ۲، ج از صبا تا نيما: پور ي آرينيحٰي .۱۴

 .ش  ه۱۳۶۱تهران، ، انتشارات رودكي، چاپ نارمك، صور اسرافيلدورة مجلة  .۱۵

 .ش ه ۱۳۴۲، طبع مونيخ آلمان، شمارة شش، بهمن كاوهمجلّة  .۱۶

  


