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   فارسيادبياتطنز در 
  ∗نرگس جهان

 در فرهنگ فارسي امروزار، نسرين حكمي و نسترن حكمي در حسين صدري افش غالم
  : دننماي ايضاح ميچنين ذيل كلمة طنز 

 اي را هاي نادرست، احمقانه يا نارواي پديده كه جنبهاست طنز عملي  .١
 .آوري نمايش دهد صورت خنده به

 . كندهي را مسخرهاي نوعي شوخي كه چنين جنبه .۲
  :ندا سپس دو كلمة مركب زير را توضيح داده

  .همراه با طنز، طنزآميز: طنزآلود
  .١آميخته با طنز، طنزآلود: طنزآميز
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معني تمسخر و مسخره نوشته است و سپس دو كلمة ديگر   بهپور كلمة طنز را آرين
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  ٨٨  قند پارسي

  

مزگي، شوخي، تمسخر،  ويي، ظرافت، خوشگ ها كلمات هزل، هجو، بديهه بعضي
 .آرند طنز مي  باسنجي، خوش طبعي و امثال آنها را مترادف مسخره، مطايبه، نكته

نه تنها در شعر مثالً . اشتباه است، زيرا كه در معني و كاربرد اينها كمي فرق است اين
. استپر  ك و جديد فارسي از طنز لطيف و دقيقيفارسي است بلكه دامن نثر كالس

 حاج شتة، نو اصفهانياسرگذشت حاجي باباينجا از نظر اختصار دو يا سه نمونه از 
  :در عبارت زير طنز بر شاعر بسيار جالب است. شود شيخ احمد كرماني نقل مي

  ات چيست؟ آخر هنر و پيشه: ارسالن سلطان
  خواهيد چه باشم؟ غالم شما شاعرم، مي: اسير

  ؟خورد چه كار مي  به شاعر؟عر يعني چه شا:يدهشيكي از تركمانان ناترا
بدوش،   نره گدا، خانه، آدمي هرزه چانه، ياوه سرا،شاعر يعني هيچ: ارسالن سلطان

 .خواهند فريبد و همه كس مرگش را از خدا مي دروغ فروش، چاپلوس كه همه را مي
  .١خواهد كردوا دانم اين بال را از سر ما كه  نمي

صورت شعر يا نوشته باشد و هجونامه  بهكه  ويژه  بهگويند  بدگويي را مي،هجو
 سخن بيهوده و ،هزل. ٢كه در آن شخص يا اشخاص را هجو گفته باشنداست اي  نوشته

سخن، داستان، شعر يا : فرهنگ فارسي امروزتوضيح   به ولي،٣ي را گوينددجسخن غير
آميز  هاي هزل هاي از نوشت  مجموعه،دار، و هزليات، سخن هزل ز و خندهآمي نوشتة شوخي

  .توانيم مترادف طنز قرار بدهيم ميرا  ٤زاكاني مانند عبيد
 .رويدادي ناگهاني است اب گفتن شعر يا سخن مناسب و همزمان ،گويي هبديه
 صفت آنچه دريافت و فهمش نيازمند هيچ انديشيدن و سنجيدني نباشد و ،بديهي
 .٥ريزي پيشين ه و برنامهانديش بي) شعر، آهنگ( ساختن يك اثر هنري ،سازي بديهه

                                                   
احمد  شيخ حاجياز  سرگذشت حاجي بابا اصفهانياز  نثر، انتخاب ة، حصّنصاب جديد فارسيحوالة  به  .1

  .۹۶- ۸  جيد پريس، دهلي، صةمطبوع  احمد خان،محمدناشر اهتمام حكيم ذكي احمد خان،  به كرماني،
 .۲، ج فرهنگ فارسي امروز: حسين، نسرين حكمي، نسترن حكمي  غالم:صدري افشار  .2

 .۳ ج ، فرهنگ عميد:حسن، عميد  .3

 .۲، ج فرهنگ فارسي امروز: حسين، نسرين حكمي، نسترن حكمي الم غ:صدري افشار  .4

 .۱، ج همان  .5



   فارسيادبياتطنز در   ٨٩

  

توان كرد كه سخن طنز يا  گيري مي ين نتيجه ا از.گويند  سخن شوخي را مي،مطايبه
طنزآميز سخني باشد كه بعضي اوقات جنبة شيريني و چاشني دارد و بعضي اوقات 

  حكمرانان و صاحبان حلّتاد با شاهان كرتوان برمال اظهار  نكات دقيق و باريك كه نمي
  .دار آگاه كند هاي طنز و خنده وسيلة سخن هاشاره و كنايه ب  را درو اقتدار

 چه شعر و چه نثر، ، فارسيادبياتن است و زاترين هنر طنزپردا طنز يكي از قديم
 ،مانتيك ر، اخالقيادبياتف و چه  چه عرفان و تصو،چه كالسيك و چه جديد

 قديم ادبياتر است كه در تذكّ درخور. ين خالي نيست انويسي از ماننويسي و ر داستان
 و يسعد گلستان شاهكارهاي نثر مانند ،زاكاني عبيد  ودر شاعران بزرگ مانند مولوي

 شاعران ، شامل درس زندگي اجتماعي، سياسي، اخالقي است كهغيره  وجاللي اخالق
و نويسندگان بزرگ با كاربرد اين هنر در بهبود اجتماعي زمانشان خدمت بزرگي انجام 

  .اند ادهد
ها  سنايي از طريق داستان.  فارسي سابقة طوالني داردادبياتتاريخ طنز در 

 عطّار نيشابوري نقد  از اوبعد. هاي جامعه را هنرمندانه تصويرگري كرده است شتيز
عبادت عابدي كه   بهنامه الهيمثالً .  باز هم طنزپرداز نيستآورد امارد واشديد بر اجتماع 

كرده  و نقد طنزرا ت وي دعبا،  سگ بودبرايتش د ولي عبا،دبويدار بتا صبح همه شب 
  :مانند. است
مسجد درآمد و عزم كرد كه شب   بهنيك مردي كه اندك درد دين داشت شبي”
 بانگي برآمد، مرد پنداشت كه او كاملي در تاريكي شب. اردزروز نماز بگ ها بت

بت دارد و مراق  گوش ميد و عمل او راآي مسجد مي  بهقصد عبادت  بهاست كه
دعا و زاري و طاعت و   بهتر در كارآمد و تمام شب اين خيال گرم  بر.كند مي
 مرد .تفوري در مسجد تانت مشغول بود تا سپيدة صادق بدميد و دعبا

 سگي را ديد كه در مسجد خفته است و جز اين هيچ ،دار نگاه كرد زنده شب
سوخت كه شب همه  بشر جانرم بر رويش نشست و آتش تشويش عرق .نديد

  :شب براي سگي عبادت كرده و عبادتش در خورسگان بوده است
  ترا امشب بدين سگ حق ادب كرد         ادب مـرد    زبان بگشاد گفت اي بـي     

  ؟شـبي حـق را چنــين بيـدار بــودي     همه شب بهر سـگ در كـار بـودي      



  ٩٠  قند پارسي

  

  از بهـر خـدا خـاص      كه طاعت كرد      اخـالص   بـه  نديدم يك شبت هرگز   
ـ  ــ  وا تــرق ريــدي غــرمي شــشــ يز ب ــن ــداري ش ــرم آخ ــر از خ   “١ودا ت
 پردازتوانيم او را طنز شمارند باز هم نمي ها بي در آثار عطّار اين نوع مثالاگرچه 

ب كمال شناخته صاح فارسي با اسم شاعر صوفي و عارف ادبيات او در دنياي .يمبدان
  .شده است

خوانندگان ،  رياكار طنزكردهزاهدان بهخود  خيام نيشابوري اگرچه با خمريات
  :مثالً. هاي دنيا دعوت كرده است نعمتاز ات بردن لذّ  بهخويش را

خـوردن و شـادبودن آيين منستمي   
  فارغ بودن ز كفر و ديـن، دين منست

 عروس دهر كابين تو چيست گفتم به
 ٢كابيـن مـنسـت خـرم تـو گفـتا دل

 پردازردن طنزكرده است باز هم طنزخو خوري و روش مي بسيار مي  بهاگرچه او
  . جهان شهرت داردادبياتاش در   و فلسفهامخي اترباعيه بتّلا .ستني

ــا   ــوهر م ــد گ ــل ش ــاب لع ــادة ن   فغـان ز دسـت مـا سـاغر مـا            بـه  آمد  از ب
  ٣ مـا  در سرِ   شديم و مي   مي ِرما در س    مي  بر سرِ  خوريم مي   از بس كه همي   
 زهد و تقواي زاهد و عبادت عابد و  بهانتقاد شديدصنايع شعري از حافظ با استفاده 

  :مثالً. آورده استوارد  صوفيان خام ةيوش به
ـ   ترسم كه صرفه نبرد روز بازخواست        ٤ارام مــيخ ز آب حــان حــالل شــن

*  
 گيرند جامي برنمي فروشانش به كوي مي به

 ٥ارزد ادة تقوا كه يك سـاغر نميـزهي سج

                                                   
شرح احوال و نقد و تحليل آثار  :اي  بن شيخ علي بشرويهفروزانفر محمد حسن الزمان بديع ،بديع خراساني  .1

  .۱۴۳، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، ص عطار نيشابوري الدين شيخ فريد
  .۱۴۶اهتمام حكيم ذكي احمد خان، ص   به،»عمر خيامرباعيات «، نصاب جديد فارسيحوالة  به  .2
  .۱۴۲ ص ن،هما  .3
 ..۸، ص همان  .4

 .۱۵، ص همان  .5



   فارسيادبياتطنز در   ٩١

  

  :كند  ميشكوه تاج سلطاني  بها طنزي
 شكوه تاج سلطاني كه بيم جان درو درج است

 ١ارزد درد سر نمي  بهكاله دلكـش اسـت امـا
عبدالرحمان جامي .  طنزپرداز نيست،باز هم حافظ شاعر غزل و شاعر صوفي است

طور  همين.  نيستپردازهم طنزاو  اما ،كرده استآنان طنز  بهبيان روايات ديني  بانيز
سراي بزرگ ايران كه بعد از سرودن شصت هزار بيت در مدت  هفردوسي شاعر حماس

  :سي سال تاريخ ايران را زنده كرده است
  ردم بدين پارسـي   عجم زنده ك    بسي رنج بردم درين سال سي     

را كردن صله از محمود غزنوي، اشعار هجو دريافت ن وي باچنانكه مشهور است 
اسمش در اما ، ٢كرد ن خويش فراروط  بهمسجدي نوشته از ترس محمودديوار بر روي 

گراي  شاعر ملّيعنوان  آيد بلكه فردوسي را با رديف هجونويسان و طنزپردازان نمي
  .توان كرد بزرگ ايران ياد مي

دن مردم مهارت خاصّي داشتند ن و سوزني سمرقندي در خنداياگرچه انوري ابيورد
زاكاني را در ضمن  اسم عبيدولي . گفتند باز هم طنزپرداز نبودند هاي تند مي و سخن

  . طنزپردازان بگوييمپدراشتباه نباشد اگر او را . توانيم ببريم طنزپردازان مي
 او پولي را نياز نداشته لذا هجو .زاكاني يكي از وزراي زمان و ثروتمندان بود عبيد

 بزرگ بود لذا در وصف شاهان و در مدح هاي ت شخصينشين او هم. هم نگفته است
 ها  زشتيةدر طنز و مزاح از چهر او .سليقه و عاقالنه گفته است باچه گفته است امرا هر

خنديدند ولي آن نيش كه در  اگرچه مردم بر گفتة وي مي. افگنده است نقاب برمي
ر بايد داد كه اسم  تذكّ.آوردند اصالح مي بهسخنش پوشيده بود حس كرده رو

كس   ولي بعد از وي هيچ،ف شده بودوعنوان طنزپرداز معر  بهزاكاني در زمانش عبيد
 طنز شهرت ادبياتزاكاني كه در  عبيدآثار . شدن فارسي طنزپرداز ادبياتمانند او در 
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 ).قند پارسي. (دانند بسياري از محقّقان اين داستان را نادرست و مجعول مي  .2



  ٩٢  قند پارسي

  

قصيدة ، رسالة تعريفات، پند صد، شاگرسالة دل :شود فراوان دارند در ذيل نوشته مي
  .اخالق االشراف و موش و گربه

زادة عشقي، ايرج ميرزا، علي اكبر بعد از وي در دورة مشروطيت در ايران، مير
 چرند و پرنداز ميان اينان . اند  اضافه كردهآثاري طنز ادبياتدهخدا و ميرزا جهانگير در 

  .علي اكبر دهخدا بسيار معروف است
نام مستعار كيومرث (» آقا گل «طنز معاصرهمچنين بعد از انقالب اسالمي، در 

ن كشور را با طريق طنز باستمداران و اربااو سيا. شود اسم بزرگي محسوب مي) صابري
  .دده مورِد نقد قرار مي و مزاح
 ، فارسي، چه قديم و چه جديدادبياتتوان گفت كه طنز در  طور اجمال مي  بهلذا
 با كاربرد صنايع شعري، شعر كهاست ه درستيناها و روش اصالح   گفتن ناگفتنيةوسيل

  .بخشد اري مياستو را سازد و با ابالغ بالغت نثر تر مي را غني
 ن صوفيا وميان شعرا ترين طنزپردازان در الدين رومي يكي از برجسته موالنا جالل

 مثالً در داستان .كند  اجتماع طنز مييها بدي  بهداستانو  او در تمثيل .آيد شمار مي به
. كند طنزهاي لطيف مي» حكايت مرد بقال و طوطي و روغن ريختن طوطي در دكان«

كند كه بقال در حقيقت صاحب دكان و صاحب طوطي  بقال مي  بهدر بيت زير طنزمثالً 
، دوصاحب بودن هر  به،وش گفته  او را خواجه.بود ولي هيچ صفتي از صاحب نداشت

  :كرده است طنزيعني دكان و طوطي،
  وش  بر دكّان بنشست فارغ خواجه      اش هد خواجــوي خانـه بيامـ  از سـ 

گفت، ولي  شده خاموش گشته بود و سخن نمي)  كچل(=ل طوطي از ضرب بقّال كَ
. ديد در گفت آمد و او را مثل خود قياس كرد مو  جولقي سر برهنه را با سر بيوقتي

  :سرايد موالنا مي
  !ه هـي فـالن  كدرويش زد   بانگ بر   طــوطي انــدر گفــت آمــد در زمــان

  مگــر از شيــشه روغــن ريختــيتــو   الن آميختــيل بــا كَــاز چــه اي كَــ
  كه چو خود پنداشت صاحب دلـق را       ق رالــ د خده آمــش خنــاســياز ق
 وي طنز طاسي  بهيش را مانند پشت طاس و طشت گفتهي درومو  بي سِرهك دوم اين

  .كند دقيق مي



   فارسيادبياتطنز در   ٩٣

  

ــ ــولقج ــرهر بي س ــين ــگ ه م    چو پشت طاس و طـشت   وم  با سر بي    تذش
  .دشو اين نوع سخن طنزآميز در مثنوي مولوي هزارها هزار ديده مي

  آن طنز كه در اشعار. را غنا بخشيده استشاهنامه ،همچنين طنز در شعر فردوسي
. شود  فردوسي شمرده ميي شعر حماسهاي همايرشود يكي از بزرگترين س  ميه ديدوي
 چون ضحاك روش پدر را ترك كرده تازيانة ظريف بر پسر ،در داستان ضحاك: مثالً
   :زند مي

  ١تو بيگانه خوان و مخوانش پسر       ردم پــرد رســا كــرهــ ر كــوپــس
كمال بود ولي او خانقاهي نبود بلكه از كودكي  حافظ اگرچه يك شاعر صوفي با
كرد  و جهد ميتا اواخر عمر در تالش معاش جد .كرد و در  ازي ميدر كودكي خب

هاي آن روزي خود را فراهم  كرد و از صله پيري شاهان را مدح ميي در حتّو جواني 
 وگفت بلكه در اشاره و كنايه  مييافت، هجو ن اي نمي  و اگر بعضي اوقات صلهكرد مي
  :مثالً در بيت زير. درك كوه مي در شعر با طنزهاي لطيف يك نوع ِشهبتّلا

 شناس رسان اي رفيق وقت به سمع خواجه
 به خلوتـي كـه در آن اجـنبي صـبا باشـد

صوفي رياكار را دوست  گزرچنانكه قبالً گفته شد حافظ صوفي بود ولي او ه
  :مثالً. درك رياكاري آنان طنز مي  بهنداشت و در اشعار خويش

 رقص آور  بهبازي و هبيفشان زلف و صوفي را ب
 انيـش هـزاران بت بيفشــة دلقعر رقـكه از ه

  .ها در شعر حافظ فراوان وجود دارد اين نوع مثال
ه هر شعر قصيدة قاآني خواندني كند ك واعظ اين طور طنز مي  بهاي قاآني در قصيده

  :مثالً. است
ــامع د ــد در مـــسجد جـ   چون برف همه جامـه سـفيد از پـا تـا سـر               ي واعظكـــي آمـ

  تـر  بغـل صـد درمـش وزن فـزون      به مهري  كـف از تربـت خـالص        بـه  تسبيحك زردي 
ــاده ز چــپ و راســت  ــه نه ــاور     دو آســتي خرق ــل تن ــد پي ــوم نه ــه خرط ــه ك   زانگون

ــدور    الحنكـــي از بـــر دســـتار فگنـــده تحـــت ــردون م ــه گ ــق از بي ــب اف ــون جي   چ
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  ٩٤  قند پارسي

  

ــرزده از شــاخ حجامــت  بــهداغــي   ننـد سراســر يب بكـاين جــاي سـجود اســت    چنــين ب
ـوي راسـت     به سوي چپ و چشمي     به چشميش   تا خود كه سالمش كند از مـنعم و مـضطر            س

ـ ر هز انسان كه خرامد ب     ــوقر   بـاز   ن مـرد رسـن    س ــوزون و مـ ــدي و مـ ــسته خراميـ   آهـ
  نسان كه بـود قاعـده در مـذهب جعفـر          آز    در محضر عـام آمـد و تجديـد وضـو كـرد           

ــهوز آب ــضة او  بــ ــر   بينــــي زدن و مضمــ ــرح دراز آيـــد دفتـ   گرمـــي بـــدهم شـ
  سـر   و قران خواند و بجنباند همـي      بنشست    شبستان شـد و در صـف نخـستين          به باري

  منبــر  بــهبرجــست چــو بوزينــه و بنشــست  فــارغ نــشده خلــق ز تــسليم و تــشهد    
  بس عشوه بياورد و چنين كـرد سـخن سـر      سر و گردن و ريش و لب و بيني         هوان گه ب  

  معبــر  بــه بــزرا كــه كنــد گــردهعــر  بــهوان  كاي قـوم سـر خـار بيابـان كـه كنـد تيـز              
ـپرده اسـت         وان قامــت مــوزون ز كجــا يافــت صــنوبر  خـشخاش   بـه وان گرزگران را كه س

  بــر تــارك نــرگس كــه نهــد قــاب مزعفــر  ق كـه نهـد تكمـة يـاقوت        بر جيـب شـقاي    
ــي  القـــصّه بترســـيد ز غوغـــاي قيامـــت    ــشر   ف ــة مح ــيد ز هنگام ــه بپرس   الجمل

ــر از نــاچخ و خنجــر   انـد و چناننـد   وان كژدم و ماران كـه چنـين       نــيش و دمــشان تيزت
  در قبــر نكيــر آيــد و منكــركــه آن لحظــه   وان گرزة آتـش كـه زنـد بـر سـر عاصـي             
  گريان و من از خنده چو گـل بـا رخ احمـر              زان موعظــه مــردم همــه از هــول قيامــت
ــود     ــدا ب ــر خ ــدنم از به ــدم و خندي   ا كــه بــدان موعظــه مكــذوب و مــزورزيــر  خندي

ــظــي كــوع ــر خــود بهــه ب ــدا ب ــر افا اث   دركــب ملــود قازه شــوت او تــفز صــو  دت
  :شود هايي كه طنز در آن پنهان است در زير شرح داده مي در ابيات باال واژه

 بلكه واعظ كوچك بود يعني واعظ كه بزرگ نبود:  مسجد جامعدركي واعظ .۱
 .در مسجد جامع آمد

سر جوان سفيد نباشد و آن واعظ كه : جا سفيد از پا تا سر چون برف همه .۲
 .كوچك و جوان بود از پا تا سر سفيد بود يعني كه واعظ در حقيقت واعظ نبوده

آستينش كه  ـلباس واعظ است   بهطنز:  خرقه نهاده ز چپ و راستستيدوآ .٣
 . پهناور بودنداش خرقهو اور مانند خرطوم پيل تن

 :ت ظاهري وي استدعبا  بهدر ابيات زير طنز .۴
  تـر   بغل صد درمـش وزن فـزون        به مهري  كـف از تربـت خـالص     به تسبيحك زردي 

  ببيننـد سراسـر     به كاين جاي سجود است     چنـين بـرزده از شـاخ حجامـت          بـه  داغي



   فارسيادبياتطنز در   ٩٥

  

  باند همي سر  بنشست و قران خواند و بجن       تينف نخـس  ستان شـد در صـ     بش  به باري
  .خواند كرد كه بيشتر مي خواند و ظاهر مي  را كم ميقرآنيعني 

 را از هول قيامت كرد بلكه مردم كند كه او وعظ نمي قاآني بر وعظ او طنز مي
ترس و ترسانيدن و چنين صرفاً كه وعظ پند و نصيحت است نه كه  حاليدر. ترسانيد مي

  :وعظ در شريعت درست نيست
  گريان و من از خنده چو گل با رخ احمر           ته از هـول قيامـ      هم زان موعظه مردم  

  :ستا طنزكرده ن مكذوب و مزور گفتةو وعظ واعظ را با موعظ
  ١زيرا كه بدان موعظه مكذوب و مزور        خنديدم و خنديدنم از بهـر خـدا بـود         

 ادبياتتوان كرد كه هدف طنز در قصايد قاآني و در  گيري مي پس ازين نتيجه
  .باشد ميه جامعدر ي كاردرسترويج ت ،فارسي

: مثالً.  استهالشعراي بهار هدف طنز در اصالح جامع همين طور در اشعار ملك
  .كند  ميچنين نقدرا و دخترك  شيخ »ضالل و دالل«

  نـور جمـال خـويش       شهر بـه  روشن نمود     بـصره دختركـي اعجمـي نـسب         ديدم به 
  نهـج و دالل خـويش       وز شيخ در ربوده به      خواند درس قرآن در پيش شيخ شـهر         مي
  ال خـويش اوج كمـ  ته بـه و آهنگ ضاد رف     ن اويبــ الل م درس ضــ خيداد شــ  يمــ 

* 
ــي ــيخ را م ــهداد ش ــواب  ب ــين ج   ر مقـال خـويش    نمود مكـر    و آن شيخ مي     دالل مب
  يال خويش شود از خ  نكاين شوخ منصرف      شيخ راه ضالل ايـن قـدر مپـوي          به گفتم
ــود كــتــر همــبه   ٢او در دالل خويش و تو اندر ضالل خويش          وانر دد هــاننــه بمان ب

هاي زمانه آگاه   بدياز را هطريق طنز جامع هب» كارگاه حرير«پروين اعتصامي در 
  :كند مي

  زونـزد حـل نهـه طعـبـه كـرم پيـله شـنـيدم ك
  ن اسـتـمـزد، عـمـر باخـت كه كار كـردن بـي

  ي؟كوش خـبر چـه مـي الك خـود، اي بيـه پي
  را كفن اسـتـاي، عـاقبت ت هـتـر آنچـه ريشه
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  ٩٦  قند پارسي

  

  زدن شـهـاد خـويش تيـبني هـ بدسـت جهـل بـه
  م بستن و در چاه سرنگون شـدن استـدو چش
*  

  ت دگـران دل چـگـونه خـواهـد دادـخـدم بـه
 ١ استتنفكر خويش  بهكسي كه همچو تو، دايم

 ه وكردگرگ تعبير لقب انگهبان رعيت نباشد بكه پادشاه   به»اشك يتيم«پروين در 
  :كند لطيف مي طنز

  اين اشك ديدة من و خـون دل شماسـت            پيـر زنـي گوژپـشت و گفـت      رفتنزديك  
  اين گرگ سالهاست كه بـا گلـه آشناسـت          رخت و چوب شباني فريفتـه اسـت         به ما را 
  ال رعيـت خـورد گداسـت      آن پادشا كه مـ      لك رهـزن اسـت     مِ ود  را كه ده خَ   رسآن پا 
ــ   ٢تني گـوهر از كجاسـ    ري كه روشـ   تا بنگ   نظــاره كــان نك يتيمــرشــرة سر قطــب

ر فكر و انديشه و تكب  بهاز دفتر خاطرات يك االغدكتر لطفعلي صورتگر در داستان 
  :مثالً. و نخوت انساني طنزكرده است

اطالع و  كند ما بي چه دليل تصور مي  بهيك نفر نيست كه از مهتر من بپرسد”
 خواهند نسبت يك نفر انساني مي  بهكدام عشق هر وقت  بهايم و شعور خلق شده

كنيد در زير قبة نيلگون  كنند؟ شما تصور مي ما تشبيه مي  بهاحمق بدهند او را به
بعضي از اسرار   بهسپهر علم و اطالع خاص شما جماعت بشر است و چون

 ايد تمام اطاعت خويش آورده  بهاي از حيوانات را برده و دسته وجود پي
معضالت حيات براي شما حل شد و هيچ رازي نگشاده بر جاي نيست و از 

  .٣“… در برده است ههمين راه غرور و تكبر شما را از راه ب
. كند  علم و دانشمندان طنز ميانغبر مبلّ» محترم دانشمند«يار شاطر در  دكتر احسان

  :مثالً
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   فارسيادبياتطنز در   ٩٧

  

 هاي ي از دانشكدهاگر در يك. از محصوالت خاص كشور ماست» محترم دانشمند«”
ادارة نگارش وزارت وابسته نيست،   بهكند و يا تهران يا شهرستان تدريس نمي

داري ارتش يا ادارة  شغلي در يكي از ادارات دولتي مثل بانك رهني يا سر رشته
دانشمندي   بهدولت و ملّت،  بهامانات پستي دارد و در حاشية خدمت روزانه

فرهنگ   بهنويسد و براي كمك ه يا هفتگي مقاله ميات ماهيانپردازد، براي مجلّ مي
  …“كند ليف ميأزبان رايج مملكتي از نو ت  بهعمومي كشور آثار ديگران را

كند بيان ميچنين  را »دانشمند محترم«ت ديگر و خصوصي:  
موضوع . داند و كمتر از آن فرانسه يا انگليسي كمي عربي مي» محترم دانشمند”«

شناسي نيز  هشناسي و احياناً جامع انور ر علم تاريخ وصش هرچه هست، دتخصّ
 .هاي دراز است فرصت مطالعه پيدا نكرده سال» محترم دانشمند« …متبحر است

ليف يكي از دانشمندان بزرگ برخورده و أالعاده مهمي ت يك كتاب فوق به
 سال پيش شنيده است كه يكي از علماي معروف كه اسمش اكنون درست دو
از وقتي كه …  نيست، كتابي نوشته و مطالب خيلي عميق اظهار داشتهخاطرش به
ياد از ايامي .  نتوانسته پنج صفحه كتاب را با دقّت بخواند، شده»دانشمند محترم«

 !خواند، هميشه شاگرد اول بود  زندگي درس ميةكه در مدرسه فارغ از مشغل
 بشود، دانشمند واقعي چقدر آرزو داشت تمام كتابهاي دنيا را بخواند، دانشمند

اي كه همت  مثل مرغ پر شكسته.  از دانشمندي فقط استادي نصيب او شد.بشود
د نكند و چ كشد و باز مي كند و كتابي را پيش مي  دست دراز مي،كند وبال بزند

د خوان داند چشمش چه عيبي كرده كه وقتي چند سطر مي نمي… خواند سطر مي
اش را   خطوط صورت ملول و غمزده،بندد ميهايش را   چشم،گيرد سرش درد مي

توانست دانشمند حقيقي بشود و  غمخوار جوان مستعدي كه مي. فشرد هم مي هب
  .١“شد، كيست؟» محترم دانشمند«فقط 
 ادبيات چه شعر و چه نثر، تاريخ يا فرهنگ، ، فارسيادبياتطنزهاي گوناگون  به

سرايي، قطعات،  ت، قصايد و حماسههاي كوتاه يا حكايا  داستان،اخالقي يا عرفاني
                                                   

  .١٣١-٨احسانيار شاطر، ص از  »دانشمند محترم«، ر معاصر فارسينثحوالة  به  .1



  ٩٨  قند پارسي

  

غزلياميد  با. جانبه ممكن نيسته همة اينجا در يك مقالة مختصر اشار،اتات و رباعي 
  .رسانم پايان مي  بهمقالة خودم راتر،  تحقيقي گسترده به
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