
  
  
  
  
  
  

 بررسي ماهيت و شيوه هاي طنز در فرهنگ مكتوب ايران
  دكتر عليرضا باونديان 
  استاديار دانشگاه فردوسي مشهد 

  چكيده
در پوششي از شكافد بلكه حقايق را  اي در گفتار و نوشتار است كه موضوع را به جد نمي طنز؛ شيوه

تواند گاه رنگي از لبخند و گاه زهر خند داشته باشد. در اين شيوه،  دهد. اين پوشش مي طبعي ارايه مي شوخ
سنجي ، نكاتي مبهم و ظريف در  نويسنده يا شاعر چه با طرح به ظاهر جدي موضوع، و چه با ظرافت و نكته

طبعي ، بسيار نازك است و گاه ناديدني ؛كه  وششِ شوخگنجاند تا مخاطب را به تفكر وادارد. در طنز،  پ اثر مي
انديشان است؛ هم  اگر از اين مرحله فراتر رود دچار فكاهه خواهد شد. طنز، زنگ تفريح خردمندان و روشن

گونه از بيان ، به دليل  بخشند. شايان ذكراست كه انگيزه پديد آمدن اين ايشانند كه به آن شكوه و ژرفايي مي
توان گفت شكوفايي طنز به هنگام  هاي اجتماعي هم بوده است ؛ تا جايي كه مي نبود آزادينقصان و يا 

  فزوني يافته است. رويارويي استبداد 
هاي ناروا، تأمل  تواند با اغراق در كردارها و انديشه طنز، داراي ظرفيت تبييني بسياري است ؛ چرا كه مي

 –واسطه  برخالف بيان مستقيم و بي –لحني غير جدي است مخاطب را برانگيزد. اما چون داراي ماليمت و 
  رنجد.  مخاطب از آن نمي

ها و  اين مقاله با مطالعه و تعمق در برخي عناصر و نمودهاي فرهنگ مكتوب ايران دوران ِاسالمي، ريشه
ما داراي هاي طنز را جستجو كرده است. نتايج اين تحقيق نشان داده است كه طنز در آفرينش هاي ادبي  شيوه

سازي مفاهيم ارزشي فرهنگ  فخامت و منزلت ِانساني است ؛ و اديبان دربهره وري از زبان ِطنز در نهادينه
  خود ، شيوه ها و شگردهاي منحصر به فردي داشته اند.
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اين تحقيق به روش تحليل اسنادي از منابع مكتوب معتبر نوشته شده و نوع آن از حيث نتايج ، كاربردي مي 
  باشد.

  واژگان كليدي : طنز. مفاهيم انساني . فكاهه . هزل . هجو. خنده. اخالق 
 

 مسأله 

و انزجار نسبت به   روي آوردن فرهنگها وتمدن ها به طنز، نوعاً ناشي از سه مساله مهم واساسي است: خشم
ره ارضاء كاران و باالخ ها و خيانت هاي واالي انساني، رسواسازي هنرمندانه خيانت كم فروغ شدن ارزش

  هاي فطري زيباشناختي . انگيزه
هاي مؤثري كه فرزانگان، خردمندان و برخي حكيمان و مصلحان براي انتقال مضامين فكري و  يكي از قالب

هاي تبييني طنز بوده است.  دريافتهاي ناب ذهني خود برمي گزيدند استفاده شايسته و كارآمد از ظرفيت
دانيم . عالَمي كه در اثر هنري اقامه  ما طنز را يك اثر هنري مي"ست و كاري هنرمندانه ا طنزآوري في نفسه

واسطه نزد ما عيان است و ما درمعناي آن حضور داريم. حقيقتي  كند بي شود وحقيقتي كه در آن ظهور مي مي
(الريجاني ،  "وجود دارد با علم حضوري نزد ماست نه با علم حصولي -اي هنر  عنوان گونه به –كه در طنز 

اي متعارف وصول كنيم. براي همين است كه  گونه )؛ ما به وصال ِِِطنز مي رسيم نه اينكه آن را به16: 1377
آيد و   اغ انسان ميسر طنز، همچون معرفت هنري، امري آمدني است نه آموختني. همچون هنر كه خود به 

گونه كه خود مجذوب حقيقت شده است، مخاطب راهم به ذوب شدن درحقيقت  كوشد تا همان هنرمند مي
هاي انساني مي آميزد و آن را  هاي ذهني خود را با چاشني عاطفه دعوت كند.  طنزپرداز، در مقام هنرمند، ايده

  كند.  بتواند به تعالي ايشان ياري برساند منتقل ميهاي روحي مخاطبان خود و به شكلي كه  متناسب با ظرفيت
   جويي و غرض ورزي رهاست. طنز، قالبي هنرمندانه و غايتي انساني دارد و از هر نوع كينه

اي هنر، مدنظر باشد ناشي از ميل بيان ِيك زمينه و آسيب اجتماعي  گونه  عنوان طنز پيش و بيش از آنكه به
و تنبيه اجتماعي است كه عزلت و غفلت را مجازات مي كند و هدف آن  به عبارت ديگر اشاره "است . 

  )26: 1354( آرين پور،  "اصالح و تزكيه است نه ذم و مردم آزاري .
طنز در تضاد با جد ، با ايجاد فضايي دوستانه و از مسير ِتبسم (كه نماد پذيرش متقابل است) به وادي 

ترين، اغراق آميزترين و در عين حال  در طنز به مؤدبانه .دهد ال ميشود و پيام خود را انتق معقوالت وارد مي
نحوي كه گَرد ِماللي بر جان  شود ؛ به ها پرداخته مي جسورانه ترين شكل ممكن به آشكارسازي نارسايي
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آيد.  شك از عهده همگان برنمي طلبد كه بي ِمخاطب نمي نشيند؛ و اين خود توان ِهنرمندانه بااليي را مي

طلبد كه طنزپرداز از ذهني ِبارور برخوردار باشد و بتواند ميان عقل و دل ، پيوندهاي  ت دقيق اين همه ميرعاي
هاي  محكمي برقرار سازد. راهي كه بزرگان فرهيخته ما پيش از ما و بيش از ما درگذشته رفته و ميراث

طنز، عالوه بر حضور دايمي در اند .براي همين است كه  ارزشمندي از طنزفاخر براي ما به يادگارگذاشته
اي چشمگير ظاهر شده است و در هر جا كه از تذكرات و  فرهنگ شفاهي در تاريخ مكتوب ما هم به گونه

  تنبيهات موثر انساني خبري هست طنز هم در همانجا حضور تعيين كننده اي دارد. 
  پيشينه پژوهشي 

هاي فارسي به معناي  نامه و مسخره كردن؛ و در لغت 1"سخريه"هاي عربي به معناي  نامه در لغت "طنز"واژه 
كردن، افسوس داشتن، عيب كردن، لقب كردن، بر كسي خنديدن و  زدن و فسوس ناز، سخن به رمزگفتن، طعنه

 : 2سخن گفتن به نماد آمده است

   "طنز"دي گفت سعديا من ازآن توام به 
   )429: 1370آن عشوه دروغ دگر بار بنگريد ( خطيب رهبر ، 

در زبان التين گرفته satura و  satira دانسته شده كه از satire در برخي از فرهنگ ها معادل انگليسي طنز
هاي متنوع بود كه به  نام ظرفي پر از ميوه و آن") 208: 1375يوناني است.(داد ،  satyros شده است و از ريشه

) برخي از محققان عقيده دارند كه 46: 1351 ( پلودن ،"اند. كرده يكي از خدايان فالحت و زراعت هديه مي
( محمدي "كند. تر از آنچه هست نمايان مي ها را درشت ماند كه زشتي نمايي را مي سخن طنزآميز، آينه درشت"
اي در نويسندگي  طنز روش ويژه "اند ) برخي هم به طنز از منظر روش شناختي نگريسته و گفته59: 1376، 

زند؛ يعني زشتي را در برابر زيبايي و بدي را در برابر  كه دست به مقايسه مياست و طنزپرداز كسي است 
 ) 1386(آخوندي ،  "دهد. خوبي قرار مي

كمدي عبارت است از بيان يا گزارش يا عرضه يك  "اند كه:  برخي طنز را از اقسام كمدي دانسته و گفته
گونه خارج   و انواع و درجات آن از سه پديده حياتي، انساني و يا اجتماعي در سطحي فروتر از حقيقت

) گروه ديگري از محققان ميان طنزوارتقاء عزت ِنفس 1380( موسوي گرمارودي ،  "نيست. طنز، هزل و هجو

                                                 
  . لسان العرب؛ ابن منظور ، ذيل واژه طنز: طنزيطنزطنزا...والطنزالسخريه 1
    نك : واژه طنز  2. فرهنگ بزرگ جامع نوين، ( ترجمه المنجد)، احمد سياح، انتشارات اسالم ج1
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( "كند. كنندگان از آن را تقويت مي هنر طنز، عزت نفس استفاده"انساني ، نسبتي وثيق را جسته و گفته اند كه 
انگيزي آن  پژوهشي كه درخصوص ماهيت طنز به رشته تحرير درآمده بر تأمل)  بيشتر آثار 1377هومن ، 

طنز تفكر برانگيز است و ماهيتي پيچيده و چند اليه دارد. گرچه طبيعتش بر خنده "اند كه  تأكيده كرده و گفته
  ) 141: 1385انگارد براي نيل به هدفي برتر.( اصالني ،  اي مي استوار است، اما خنده را تنها وسيله

گونه  خنديم. اين گونه ديگرى هم مى امروز به "برخي طنز را هنرى واقعى دانسته اند . آنان عقيده دارند كه 
ناك  هاى انساني معنويت عصر ماست و آن نه سخن گفتن از آنچه خنده خنديدن يكى از عزيزترين كشف

بيان است نه در   ناكى در شيوه انگيز است. بنابراين، خنده ناك سخن گفتن از آنچه سخت غم است، بلكه خنده
  ) 30: 1382( شريعتي ،  "شود؛ و از اين رو است كه آن را بايد هنر واقعى ناميد.  مسايلى كه بيان مى

اند  ها ياد كرده ها و سنت آميز از عادت ايم كه با بياني كنايه نويسندگاني داشته"در بررسي ادبيات معاصر ايران 
  )101: 1356( استعالمي ، "زندگي قهرمانان خود سرزنشي نهفته دارند.و در ميان سخن خود نسبت به 

اند  آراء همه كساني كه به نوعي از حقيقت و ماهيت طنز پرسش كرده و درپي بيان تعريفي منطقي از آن بوده
  در سه گروه عمده قابل بررسي است: 

صل نفرت ِطنزپرداز از بي تناسبي يركگور قرار دارند كه بر ا هايي نظير كانت و كي در گروه اول شخصيت
ريشه دارد.  ارسطو، زيبايي ِهنر را  "شعر فن"هاي ارسطو دركتاب  تأكيد دارند. اين رويكرد احتماال در شرح

دانست. خوشايندي و ناخوشايندي هر اثر  در تناسب و اتحاد اجزاء و نظم و هماهنگي ميان جزء با كل مي
خواه هنري و خواه غير از  -هر اثري كه در اين عالم به وجود آيد  "هنري هم به اين مهم بستگي دارد . 

هاي اساسي بكار گرفته شده در طبيعت بيرون باشد ، غيرعادي، ناخوشايند و ناپذيرا  اگر از اندازه -گونه  آن
ه وجو"اند كه  ) برخي از متفكران به تأسي از اصل تناسب اظهار داشته237: 1364(آيت اللهي ،  "گردد. مي

بايست با هم به تعادل و توازن رسند تا كار خالقيت هنري به تمام و كمال  گوناگون شخصيت هنرمند مي
متفكران اين گروه با تأكيد بر موضوع طنز، آن را پاسخي لذت  )215:  1377الهي قمشه اي، ( "ميسر شود.

  دانند. بخش به يك ناهماهنگي مي
هاي ذاتي او مورد  ليل شرافت انسان به جانداران ديگر و برتريگروه دوم متفكراني هستند كه طنز را به د

انگيز، تنهادر قلمرو  گويد: هر چيز خنده ) مي1859-1941اند. مثالً برگسون فيلسوف فرانسوي ( بحث قرار داده
  )61: 1364( حلبي ، "انگيز شده است  وجود و تصرف آدمي، خنده
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بينيم كه طنز را اساساً راهي براي  يد و هربرت اسپنسررا ميهايي همچون زيگموند فرو در گروه سوم شخصيت

فرويد معتقد است لذتي كه از راه درك طنز  "دانند.  خالصي از نيروي (انرژي) ناشي از پرخاشگري مي
  ) 453: 1377( شاكري نيا ،  "شود مربوط به تأثير آن در كاهش فشار رواني است.  حاصل مي

خصوص سخن گفته است.  دانند. اسپنسر از جمله كساني است كه در اين زي ميگروهي طنز را امتداد نوعي با
ژان پياژه، ") 150: 1370( رياحي ،  "منظور از بازي خارج نمودن نيروي اضافي است."او عقيده دارد كه 

كند: وجوهي چون هدفمندي، اختياري بودن،  روانشناس سوئيسي براي بازي معيارهاي خاصي را ارايه مي
)واين مهم شايد طنز را در 9: 1360( صداقت كيش ، "ندي و رهايي از قيد هرگونه كشاكش دروني.خوشاي

  زمره بازي قرار داده باشد.
  آميختگي طنز و شعرفارسي 

هاي متعلق به ادب يا علوم ادبي و آثار ادبي را شامل  ادبيات، جمع ادبيه (منسوب به ادب) است و دانش" 
( رزمجو ،  "شناسي، تعريف ادبيات، هنر بيان نيات به وسيله كلمات است. باييشود. از نظرگاه دانش زي مي

شك، مجموعه تظاهرات عاطفي و ذوقي ايشان است كه در قالب كالم ريخته  ) ادبيات هر ملتي بي10: 1372
اه شده است ؛ و بازتابهاي وجودي ابناي بشر در برابر عوامل بيروني و دروني است كه به صورت كالم و همر

 با عاطفه و تخيل درآمده و هدفش نيل  به كمال انساني است.

اش را تضمين كرد. كلمه در حالت متعارف  انسان، زماني كه كلمه را با شعر درآميخت ، جاودانگي و پويايي
داراي چندان تأثيري نيست ؛ به عبارت ديگر مي توان گفت كه تنها داراي بار انتقالي است نه ارتباطي . بدون 

ر ، كلمه تنها مي تواند مضموني را انتقال دهد نه اينكه رفتاري را برانگيزاند. براي همين است كه گفته اند شع
اند و  هاي بدوي از آن استفاده كرده قدمت شعر به اندازه زبان است و به اندازه زبان نيز عالمگير است. انسان "

ها از جمله ايران،  ) در برخي از سرزمين49: 1366 ( راكعي ، "اند.  هاي متمدن آن را توسعه بخشيده انسان
شعر، تنها پناهگاه روحي و ذوقي  "اند  شعر داراي جايگاه ارزشي بسيار وااليي بوده است؛ تا آنجا كه گفته

)  طنز از بسياري جهات با عناصري آميخته است كه 251: 1370( اسالمي ندوشن ،  "رفت . مردم به شمار مي
ن استوار مي باشد: از جمله آنكه طنز و شعر با خيال بسيار پيوند دارند. طنزپرداز با همان بنياد شعر هم برآ

دريافت شاعرانه نوعي تجربه است كه از تفرق و  "پردازد. ومي دانيم كه  شيوه شاعر به تجربه هستي مي
قه و دوگانگي ميان كلي شود. انسان در اين دريافت شاعرانه نه تنها از تفر دوگانگي ميان كلي و جزيي رها مي

دارد و آنها را در  هاي ديگر را هم ازميان برمي ها و تفرقه گردد بلكه بسياري از دوگانگي و جزيي رها مي
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كند. اگر دريافت شاعرانه انسان از هستي و جهان در مشاهده نوعي وحدت متعالي  وحدتي متعالي مشاهده مي
تر از آن است كه در عرف برخي از اهل  تر و گسترده سيعپذيرد، پس حوزه معنايي شعر بسيار و صورت مي

ها خالصه و  شود، زيرا روح شعر و حقيقت معنوي آن، در الفاظ و كلمات و اوزان و قافيه ادب مطرح مي
  ) 366: 1377( ابراهيمي ديناني ،  "شود.  محدود نمي
امري محسوس مواجه است اما انگيزي خاصي كه در شعر وجود دارد همين باشد كه مخاطب با  شايد شگفت

دريافت او از فرجام آن دريافتي معقول است. فضاي شعر، فضايي فرا متعارف است. فضايي كه عناصر 
متخالف بي آنكه مسالمت جوهري با هم داشته باشند در كنار يكديگر قرين هستند. اين مجاورت سازي براي 

ي ، محصول جامه محسوس به تن پوشيدن معقول انگيز تلقين پيام در كُنه وجود مخاطب است. اين شگفت
كنند، با وي همĤوايي  ايستند، با او گفتگو مي است. معقوالتي كه به مانند عناصر محسوس در برابر انسان مي

افكنند. اين عرصه به همان اندازه كه غريب به نظر  نمايند و در برخي مواقع حتي پنجه در پنجه او مي مي
   . گيرد انگيز قرار مي ست. درعرصه طنز هم، هر چيزي در موقعيتي شگفترسد زنده و حقيقي ا مي

هاي ميان شعر  اما اين همه تفاوت .گريزد هايِ بياني رايج و ِمستعمل مي طنز، به مانند شعرناب، هميشه از قالب
و سخت به اند: زيرا اين هر د ناپذير بوده و طنز نيست. شعر و طنز، به دليل ساختارخاص خود همواره تعريف

توان بدون ياري گرفتن ازالهام، طنز پرداخت و يا در بيان  نمي جوهره الهامي آفريننده خود متكي هستند.
نظيرِ انساني به  هاي ِبي ماهيت آن از ذكر الهام صرف نظركرد. در شعرو در طنز است كه استعداد ِپروردن ِجهان

هاي خالقيت انساني سرزمين هاي گوناگون،  ونهترين نم به همين خاطر، عالي رسد. اوج جامعيت خود مي
 .آثارشعري ونمونه هاي طنزآميز آنان است

شايد كمتر سرزميني را چون ايران بتوان سراغ گرفت كه طنز و شعر تا به اين حد در خويشاوندي ِخوشايند با 
روحي انسان در همه  يكديگر به سر برده باشند. ديوان شاعران اين سرزمين دربردارنده همه نيازهاي ذهني و

گري كرده است. حتي كساني  بسياري از استعدادها و نبوغ سرشار قوم ايراني در شعر جلوه .اعصار بوده است
هايي چون طب و رياضي و نجوم  اند و يا در دانش هاي فلسفه و فقه به تتبع و تفحص پرداخته كه در حوزه

هاي ناب خود را بر شهپر  ها و دريافت بسياري از انديشه اند از زبان نافذ ِشعر، دور نبوده و تالشگري كرده
هاي ناب  ظرفيت شعر، توانايي صيانت از مضمون .اند  شعر استوار كرده و به سرزمين ِجان مخاطبان رسانده

 -510ه.ق) و خيام ( 370 - 428توان از ابوعلي سينا(  براي نمونه مي. ايشان را از دستبرد زمان داشته است
  .ام برده. ق) ن427
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هاي بحق از ساحت ذوق، خصوصت بارز و  هاي كم نظير و ابداعات فراوان هنري و مطالبه خلق ِنازك خيالي

ها،  ها و بيگانه هاي متعددي كه پيوسته به اين مردم شد، در ستم خودي در هجوم هميشگي اين قوم بوده است.
عنوان بهترين و ارجمندترين  يشه شعر، خود را بههاي جاهالنه و مغرضانه، هم ها و تعصب در رونق ِبازار ِتوهم

هاي بيروني و چيرگي  مثالً در زماني كه ايران در معرض انواع حمله .هاي معنوي نمايانده است گاه تكيه
كه در مقايسه با شعر، سرد، و صريح و  -نشانده دروني بوده است، ظرفيت نثر حاكمان مستبد و گاه دست

عنوان مثال پس از كودتاي ننگين  چنان كه بايد و شايد حسن تأثير داشته باشد. بهتوانسته  نمي -مستقيم است
سوزِ جور و فتنه و تباهي است كه شاعري چون مهدي  و حاكميت سرماي ِاستخوان 1332مرداد سال  28

ا عمق هايي شاعرانه و در عين حال طنزآميز، مردم سرزمينش را ب ه. ش ) با كنايه 1307 -1369اخوان ثالث ( 
   كند: فاجعه حاكم آشنا مي

 خواهند پاسخ گفت، سرها در گريبان است  سالمت را نمي

 .كسي سر برنيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را

 نگه جز پيش پا را ديد نتواند،

 كه ره تاريك و لغزان است.

 وگر دست محبت سوي كس يازي 

 به اكراه آورد دست از بغل بيرون 

 ) 166: 1348كه سرما سخت سوزان است. ( اخوان ثالث ، 

بينيم. سادگي، ريتم خاص و قابليت بازتاب  هاي بارز طنز را بروشني مي هاي مردم نيز جلوه در ترانه
هاي اجتماعي روزگار، همواره ترانه را ظرفي مناسب براي طنزپردازي قرار داده است.بلكه حتي مي  واقعيت

ن اضالع متنوع ادبيات رسمي تنها ضلعي كه ازنظر زباني و باورها مماس و همنشيني با در ميا"توان گفت كه 
عنوان نمونه ترانه (بازم صداي ني مياد) است  ) به26: 1380(نصيري جامي،  "زبان عامه دارد گونه طنز است.

ن مردم به خان خان زند و رويارويي وي با آقا محمدخان قاجار سروده شده است. چو كه در ماجراي لطفعلي
زند عالقه داشتند و از شكنجه و جنايتي كه آقا محمدخان در حق او روا داشت منزجر بودند اين ترانه را در 

 خواندند:  دستگاه شور مي

  بازم صداي ني مياد                  آواز پي در پي مياد 
  )452: 1380لطفعلي خان مرد رشيد             هركس رسيد آهي كشيد  ( مشحون ، 
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گيرد. بسياري از اين  هاي سياسي و اجتماعي دربر مي هاي مردمي طنزآميز را مضمون حجم وسيعي از ترانه 
هاي ناب انساني روانه حوزه فرهنگ مكتوب گرديده  هاي و پيرايش ها از زبان مردم و پس از پااليش قبيل ترانه

اند. يكي از  وعاً از ستم بيدادگران شكوه سر دادهبينيم كه ن ها طنز مليحي را مي است. در بيشتر اين ترانه
شد همان تصنيف  در دوران رضاخان خوانده مي "ماهور"ها كه در دستگاه غرورانگيز  بارزترين اين ترانه

  ملك الشعراي بهار است . "مرغ سحر"معروف 
ته شده هنر و ادبيات هاي پذيرف نحوي كه مبتني بر قالب سنت ِبيان حقايق در طنزهاي موزون و شعرگونه، به

عاميانه باشد از اواخر دوران زنديه و اوايل قاجار در فضاي اجتماعي و فرهنگي ايران متداول شد. اشعاري كه 
بايد جدا از غناي ادبي و هنري از قبول عامه هم برخوردار باشد  شود مي هاي گوناگون سروده مي براي تصنيف

هد تا بتوانند اين تصانيف را زير لب زمزمه كنند. زيرا گفته اند كه و به مردم كوچه و بازار اين امكان را بد
تصنيف بر خالف شعر ادبي كه خاص خواص بوده تعلق به طبقات عامه داشته و بنابراين قواعد دستوري كه "

توان گفت  شده است. .. مي ها چندان رعايت نمي در شعر ادبي عدول از آن قابل اغماض نيست، در تصنيف
كه شعر پارسي از دربار سالطين قدم بيرون نهاد و به دست مردم كوچه و بازار افتاد شكل تصنيف را هنگامي 

  )153: 1354( آرين پور ،  "براي خود انتخاب كرد.
در جريان مشروطه و به ياري روزنامه مالنصرالدين بعضي از شعرا و نويسندگان ايران از حيث انديشه و  

دند و اسلوب افاده زنده و جاندار و رنگين طنزنويسي را از نويسندگان آن بيان، خط مشي روشني پيدا كر
خصوص دوتن از نويسندگان مطبوعاتي و سياسي ايران از سبك و شيوه اين روزنامه بهره  روزنامه آموختند. به

رود و الدين گيالني بود، كه افكار نسيم شمال را به پيروي از سبك صابر س فراوان بردند كه يكي سيد اشرف
ديگري علي اكبر دهخدا كه نثر مخصوصي براي خود آفريد و بنيانگذار نثر طنزي و انتقادي فارسي شناخته 

هاي زمانه و به قلم  ) مطالب روزنامه نسيم شمال غالباً اشعاري طنزآميز در انتقاد از رويه61( همان،:  "شد. 
  ني و طنز تأديبي را در شعرعاميانه وارد كرد. الدين گيالني بود. كسي كه مردم واري ،جسارت بيا سيد اشرف

هاي آشفته تاريخ اين سرزمين ، به ويژه در  رواج و رونق جدي طنز در ادب مكتوب ايران مقارن است با دوره
هاي فارسي قرون چهارم و پنجم هجري در دست است نشان  قرون ششم و هفتم و هشتم. آنچه از سروده

طبعي در فضاي هنري و ادبي ايران رايج بوده اما ركاكت و زشتي عبارات  شوخها هم  دهد كه در اين دوره مي
گيرد طنز  هاي پنجم و ششم كه مدح ، جنبه مبالغه به خود مي رسد. در قرن هاي بعد نمي هرگز به شدت دوره

شود و به جاي آن كه به تنبه اجتماعي بپردازد گرفتار هجو و سخافت  هم از ساحت اصيل خود خارج مي
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شود كه در نوع  سنايي ، انتقادات اجتماعي با هزل و سخنان ركيك همراه مي "حديقه الحقيقه  "شود. در  يم

برخي از شاعران اين دوره مانند سوزني سمرقندي ، حكيم جالل كوشكي قائني، "نمايد و  خود كم سابقه مي
عنوان شاعران  هاي بعدي به ورهكنند كه در همه د انوري و نظاير آنان، به حدي در هجو و هزل مبالغه مي

اند. در قرن پنجم و ششم آشفتگي و نابساماني اوضاع اجتماعي سياسي ايران كه  هجوگوي بدزبان شناخته شده
نتيجه تسلط غالمان و قبايل زرد پوست آسياي مركزي بر ايران است، باعث شيوع انتقادات در ادب و علي 

)  از نيمه قرن پنجم 394 -481ا اشعار ناصر خسرو قبادياني( الخصوص در شعر گرديد. اين انتقادات كه ب
هاي بارزي از اين  الحقيقه سنايي نمونه آغاز شده بود، بعد از او در آثار شاعران  ديگر توسعه يافت. در حديقه

م. كني انتقادات را درباره مدعيان شعر، مداحان درباري، جاه جويان و زرطلبان و ساير طبقات مردم مالحظه مي
  ) 92: 1339(صفا ،  "

  علم داري عمل نه، دان كه خري                     بار گوهر بري و كاه خوري
  )291:  1329استر ار هست بد رگ و ظالم                        خر، به اي خواجه از چنين عالم ( سنايي ، 

الدين اصفهاني به ابيات و قصايد و  ي و جمالدر آثار شاعران ديگر اين دوره مانند انوري، خاقاني، ظهير فارياب
  پردازد.  ها مي خوريم كه با زبان طنز به انتقاد از ناراستي قطعاتي بر مي

در اين دوره ، هجو رواج و رونقي تمام دارد و علت آن قطع نظر از حب و بغض شعرا با يكديگر و كثرت "
( زرين كوب ،  "كردند ، بخل ممدوحان است. توقع شاعران كه هر اندك مايه چيزي را از كسي طلب مي

  ) 216و 217: 1369
با حمله مغول و برچيده شدن دربارهاي حمايت كننده از شاعران و سخنوران فضاي جديدي در شعر اين 

شعر و نثر از دربارهاي اصلي و مراكز بزرگ حكومتي بيرون رفت و تنها در دربارهاي   "دوران بروز كرد . 
د ايلخانيان تا حمله تيمور در ايران موجود بود باقي ماند و با اين كيفيت رواج و رونقي كه كوچكي كه از عه

) 64: 1363( صفا ،  "در بازار شعر و ادب وجود داشت از ميان رفت و بيشتر جنبه عمومي يافت تا درباري .
كند. در اين  شتري پيدا ميهاي هفتم و هشتم شدت بي انديشه انتقاد در شعر و نثر پارسي در قرن"و بدينسان  

هاي غير صالح ديگر در ايران است، مفاسد اجتماعي رواج  دو قرن كه دوره استيالي مغوالن و حكومت
شود. از اين  تر مي كند و به همان درجه هم انتقادات اجتماعي شديدتر و سخت انگيزي پيدا مي شگفت

هاي  اي و در غزل جمِ ِاوحدي مراغه در جام انتقادات سخت در آثار سعدي، خاصه گلستان و هزليات او و
الدين زاكاني قزويني است .اشعار  تر آثار نظام شود و از همه اينها مهم حافظ و آثار شاعران ديگر بسيار ديده مي
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اما  )332: 1362( صفا ، "انتقادي او در قطعات و مخصوصاً در منظومه موش و گربه قابل كمال توجه است.
اي موارد عنان اختيار از كف  اي كه او را بود در پاره ستيزي شايسته كه داشت و با همه ستم عبيد با همه فضلي

  داد و طنزي برهنه را ارائه داد.
حوزه ادبي هرات در دوره تيموري از حوزه هاي تأثير گذار در ادبيات فارسي به حساب مي آيد. از جمله 

فترت بين ايلخانيان و تيمور بوده اند مي توان به كمال  شاعران معروف عهد تيموري كه بازمانده اواخر دوره
خجندي ، مال محمد شيرين مغربي تبريزي ، عصمه اهللا بخارايي معروف به عصمت بخاري و بخصوص 

) معروف به اطعمه اشاره كرد . در پايان قرن هشتم و ابتداي قرن نهم 830ابواسحق شيرازي ( متوفي به سال 
پذيري از عبيد زاكاني و حافظ، در عين وصف اطعمه و بيان لذايذ آنها، عملي مقرون ابواسحق اطعمه با تأثير

دهد .تمام ابيات او نشان از آرزوي ارضاء ناشده خواسته هاي انساني درگيرودار  به شوخي و مزاح را انجام مي
 هاست؛ مانند اين شعر:  محروميت

  فتم اي عقل به ظرف تهي از راه مرو طبق ِپهن فلك ديدم و كاس مه نو                    گ
  چرخ گو اين عظمت چيست چو نتوان كردن        قرص خورشيد تو يك روز به ناني به گرو 

  خرمن مه به جوي، خوشه پروين به دو جو            اگرم گندم بغرا نبود بفروشم 
(صفا ،  "خنده پيداست . هاي او نوعي زهر ها و تضمين از اغلب اشعار ابواسحق اطعمه، مخصوصاً در جواب

1362 :332 (  
با وقوع انقالب "كنند.  در دوره قاجاريه، شاعراني همچون قاآني و يغماي جندقي به سرودن طنز اهتمام مي

مشروطيت، ادبيات طنز حقيقي كه بعداً لبه تيز حمالت خود را بيش از افراد متوجه اجتماع و معايب عمومي 
) از ميان شاعران اين دوره پيشوايي شعر طنز با 39: 1354آرين پور ، ( "آيد  سازد پديد مي جامعه مي
الدين گيالني (نسيم شمال) است كه در اشعار ساده و مردمي خود به انتقاد اجتماعي و سياسي  سيداشرف
الممالك فراهاني و ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا، علي اكبر دهخدا، ملك  زند. عالوه بر او، آثار اديب دست مي

هاي طنز قابل توجه است.  لشعراي بهار، وحيد دستگردي و پروين اعتصامي هم از حيث برخورداري از مايها
توان به نوعي شاهد تعبير ايشان از طنز بود. مثالً وقتي نيما  افزون بر اين در خالل اشعار برخي شاعران هم مي

  گويد:  مي
  ، به شعر فصلي است از كتاب حيات چو ز ما، نيك نقـش بنــدد

  ) 594: 1373گر، به ريش من و تو خندد، به ( نيما ،  باري، ار ندهد از من و تو نشان
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هاي اخالقي و  سازي هاي هنرمندانه را در مجاورت دگرگون در طنز فارسي، همواره آثار شورانگيز و ظرافت

  بينيم:  اجتماعي مي
كني كه من با اين   در سرما چه ميسلطان محمود در زمستاني سخت به طلحك گفت: با اين جامه يك ال"

اي؟ گفت: هرچه  لرزم؟ گفت: اي پادشاه تو نيز مانند من كن تا نلرزي. گفت: مگر تو چه كرده همه جامه مي
  (عبيد زاكاني ) "ام. جامه داشتم در بركرده

نامه، كافي  ) نيز در طنزپردازي داراي شيوه و شگرد خاصي است : مثال در الهي540 -619عطار نيشابوري (   
  هاي پنهان انديشه او به جستجو بپردازيم:  است تا در سرآغاز سخن او به ديده طلب نگاه كنيم و در اليه

  اي جان! تو خليفه و پادشاه جاودانه هستي و شش پسر بيگانه داري: 
 يكي نفس است و جاي در محسوسات دارد؛ يكي شيطان است و انديشه در موهومات دارد؛ يكي عقل است

دنبال معدومات  بخشد؛ يكي فقر است و به گويد؛ يكي علم است كه معلومات مي و از معقوالت سخن مي
  طلبد و بس. گردد و آن ديگري توحيد است كه يك ذات مي مي
گيرد و تبديل به اعتراض پر شور بر مصائب بشري  البته اين نوع از طنز گهگاه رنگ احساس به خود مي"

نامه عطار داستان پيري است كه پسر جوانش مرده بود، در دنبال تابوت او  صيبتشود. نمونه آن در م مي
( زرين "خبري.  رفت و سر به آسمان داشت كه خدايا با تو چه بگويم كه فرزند نداري و از اين داغ بي مي

  )187و  188: 1346كوب ، 
) كه در شيراز به دنيا آمد خود از ظرفيت 606 -671ابوعبداهللا مشرف بن مصلح شيرازي مشهور به سعدي ( 

هاي بياني طنز فراوان استفاده كرده است. بخصوص گلستان وي ، وبابهاي پنجم و ششم آن آكنده از طنز 
  تماعي  است: طنز سعدي، نيش  و تلخي خاصي دارد كه جهت آن به سوي اصالح رفتار اج "است. 

كند در ديده او  مردكي را چشم درد خاست. پيش بيطار رفت كه دوا كن. بيطار از آنچه در چشم چارپاي مي
  كشيد و كور شد. حكميت به داور بردند. گفت بر او هيچ تاوان نيست. اگر اين خر نبودي پيش بيطار نرفتي.

ت به انجام امور خود خرد ندارد و آورد چون نسب صورت تحقير مي را به "مردك"در آغاز حكايت 
  )77:  1377هاي الزم زندگي را دريافت نكرده است. (آذر ،  آموزش

هاي سعدي، لحن  يكي از شيوه هاي ارزشمند طنز سعدي، توجه فراوان او به عنصر لحن است؛ در حكايت
ويد كه در حال موت است، گ كند: مثال زماني كه از زبان پادشاهي سخن مي همراه تغيير موضوع ، تغيير مي به

  آميز است. مانند نصيحت خسرو پرويز هنگام مرگ به فرزندش:  لحن سعدي بسيار نصيحت
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  نظر در صالح رعيت كني       برآن باش تا هرچه نيت كني 
گشايد شيوه سخن او حالت  اما وقتي شخص دون پايه و مسكيني در برابر گردنكش عراقي لب به صحبت مي

  حم طرف مقابل را برانگيزد: ماليمت دارد تا تر
  پس اميد بر درنشينان برآر                  توهم بر دري هستي اميدوار 

افتد. كسي نيست تا به فرياد او  به چاه مي "كه از  هول او شير نر، ماده بود"در حكايتي ديگر، آدم ظالمي 
  گويد:  زند و مي برسد. آنگاه شخصي برسر او سنگي مي

  خواهي امروز فريادرس  كه مي      تو هرگز رسيدي به فرياد كس 
  در اينجا لحن پرخاشگر مظلوم كامالً مشخص است. 

  ها و تمثيالتي پر رمز و راز بيان شده است:   در مثنوي مولوي ، طنز غالباً به صورت قصه
  خنده پنهانش را پيدا كنيم    ها كنيم                رو خاك صورت زين ترش

: 1378هاست ( مولوي ،  در درونش صد هزاران خنده  نكه ظاهر خاك، اندوه و بكاست               زا
529 (  

: 1381(باركز ،  "مولوي صاحب الهيات خنده است. "طنز مولوي سپهرهاي مختلفي دارد. محققي گفته است 
253 (  

جويد. مردم از او  و چيزي را ميگردد  گيرد و گرد ِ بازار مي سالكي در روشنايي روز چراغ به دست مي
  جويي؟  پرسند كه با اين چراغ و در اين روز روشن چه چيزي را مي مي

 گرد ِبازاري دلش پر عشق و سوز                گشت روز  آن يكي با شمع بر مي

  1هين چه مي جويي به پيش هر دكان ؟       بوالفضولي گفت او را كاي فالن
گويد  به  گويند كه باري بازار پر از آدم است مي گردم؛ و چون به او مي ميدهد كه دنبال انسان  جواب مي

سازد كه عوام،  دنبال انساني هستم كه وقت خشم و شهوت، مرد باشد. مولوي با نقل اين طنز خاطر نشان مي
ان تو چون مرده نان و برده شهوتند غالبا از معني انسان جز صورت ظاهر هيچ ندارند و در بين آنها نمي

   2براحتي نشاني از انسان راستين يافت.
                                                 

  2887دفتر پنجم 1378. مولوي؛ مثنوي؛ به اهتمام توفيق سبحاني، تهران، انتشارات روزنه  1
اي دارد تصويري از  رسد كه اين سالك چراغ بر دست كه مولوي در غزليات شمس هم به حكايت وي اشاره. به نظر مي  2

  ديو جانس كلبي يا ديوژن، حكيم يوناني باشد.
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  به طوركلي قصه هاي طنز آميز مولوي چند ويژگي برجسته دارند:

چشم  روايتهايي بدون طرحند از زندگي انساني كه هيچگونه غافلگيري و پيچيدگي خاصي در آن به -
 قصه است. خورد. بلكه اساس مطلب بر نقل و يا توصيف رفتار عاطفي و اخالقي شخصيتهاي نمي

رسميهاي اجتماعي و مذهبي آشكار و غير قابل انتظاري  غرض اصلي نشان دادن تضادهاي اخالقي و بي -
 آيند. شمار مي است كه آدمهاي قصه در شرايط زماني و مكاني خاص، نمونه بارز آن به

استفاده از ساز و تر جلوه دادن گناهان، انحرافات و خطاهاي آدمهاي قصه با  ها و زشت بزرگ كردن لغزش -
  كار مبالغه، اغراق و غلو.

گيري از مباني اخالق ديني، اخبار، احاديث، آيات و  شماتت و نكوهش رفتار شخصيتهاي قصه با بهره  -
  1هاي فرعي ديگر. قصه

آموزي به مخاطب براي اينكه از اين منحرفان و ناراستان براي سعادتمندي خود عبرتي گيرد و طريقي  درس -
  دهد پيش گيرد. سراينده ارايه ميرا كه 

رسيم كه طنزپرداز و شيطان در نقطه كامال متضاد هم قرار  با بررسي و تحليل طنزهاي مولوي به اين نتيجه مي
هاست تا آنها را در كام جان مخاطب زيبا و دلنشين  ها و پليدي دارند: كار شيطان، آراستن و زينت دادن زشتي

ها  هايي را كه بر روي پليدي ها و آرايه ها ترغيب شود؛ اما طنز پرداز، زينت شتيجلوه دهد و او به سوي اين ز
زند تا مخاطب بي پرده و عيان به مشاهده آن پليديها بپردازد و  به سويي مي –با جسارت  –كشيده شده است 

  بيدار شود. 
شمس الدين محمد بن بهاء  واما از جمله شاعران بزرگي كه براستي سهم عمده اي در اقتدار طنز فاخر دارد

اهميت او در آن است كه توانست مضامين عرفاني و عشقي را به  ") است . 791الدين حافظ شيرازي ( م. 
(صفا ،  "نحوي در هم آميزد كه از دوسبك غزل عارفانه و عاشقانه سبك واحد جديدي به وجود آورد 

  ) طنزحافظ نيز داراي خصوصيت خاص خود است :  80: 1363
  آرايي  كه دگر مي نخورم، بي رخ بزم    فروش  ام توبه به دست صنمي باده كرده 

                                                 
4 .episode   اين ماجراهاي فرعي را كه جزء مكمل قصه است و در عين حال براي تنوع و تأييد مضمون اصلي بيان مي

 اصلي قصه جدا كرد بي آنكه برآن خللي وارد شود. توان از پيكره  شود مي
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يابيم كه  خوردن توبه كرده است. از اينجا به بعد در مي آيد كه شاعر از مي تا نيمه مصراع دوم، چنين به نظر مي
اي لطيف  اشارهكند. حافظ خود در بيتي به طنزپردازي خويش  آرا را هم طلب مي او عالوه بر مي، رخ بزم

  ناپذير است:  مدد سازوكاري بايسته (صنعت) امكان دارد. او معتقد است كه شوخي كردن و طنزآوري بي
  حافظم در مجلسي، دردي كشم، در محفلي 
  كنم  بنگر اين شوخي كه چون با خلق ِصنعت مي 

افتد در جذب هرچه  كه گاه از طريق جابجايي اجزا جمله ويا موقعيت ها اتفاق مي "تعليق "حافظ با شگرد 
گذارد و به  بيشتر مخاطب بسيار مؤثر عمل مي كند. او خود را در ميان شيخ و مفتي و محتسب مي

  دارد:  اش كه همان رياكاري است پرده برمي ترين گونه ممكن از درد بزرگ جامعه اي كنايه
  كنند  چون نيك بنگري همه تزوير مي   مي خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب 

 -به خصوص آنگاه كه به ريا آلوده شده است –خواهد ساختار ِمتناقض جامعه خود را  حافظ، هرگاه كه مي
  گيرد:  هاي زبان طنز مدد مي نشان دهد از ظرفيت

  بينم ِدانا همه از خون جگر مي قوت    ابلهان را همه شربت ز گالب و قند است
  كند و بر غايتي اصيل استوار است:  هاي ادب عدول نمي طنز حافظ؛ نسبتي با حقيقت دارد ، از قاعده

  و گرنه از تو نيايد كه دلشكن باشي     دلم ز نازكي خود شكست در غم يار 
ها باز جست . اين طنز داراي   مكانها و  توان در همه زمان طنز حافظ، طنزي مفهومي است كه مصداقش را مي

  ويژگي هايي چنداست همچون :
به دوش نهادن رسالت  -4دوري گزيدني از ابتذال و لغو  -3تعالي و پايداري در پيام  -2هدفمندي  -1

ترسيم استادانه و هنرمندانه  -6ارائه تحليلي شايسته از احوال روزگار  -5ها  تاريخي و گريز از روزمرگي
هاي ادراكي و ذوقي  تناسب با ظرفيت -8استفاده وسيع از عنصر كنايه  -7هاي فكري و اجتماعي  نابساماني

  ايستادگي در برابر ستمگري و ستمگران  -12بيدارگري  -11شيوايي بيان  -10سالوس ستيزي  -9جامعه 
هاى قرن سيزدهم ) كه از جمله مجتهدان و حكماى اخالقى و ادبا و فق1185 -1245(  "مال احمد نراقى"نيز 

عصر و صاحب تأليفات متعدد در فقه و اصول بود و ذوق شعرى را با مشرب  يك فقيه بزرگ "است ، 
بود و از اين حيث احوالش يادآور احوال مالمحسن فيض در عصر صفوى محسوب  عرفانى جمع كرده

( زرين كوب  ".الى بودسعاده وى احياء كيمياى سعادت و تا حدى موافق با مشرب فيض و غز شد. معراج مى
) مثنوى طاقديس مال احمد نراقي پيش از اين بيش از ده بار در ايران و خارج از ايران، غالباً به 314: 1362، 
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)از وجوه دلپسند هنر نراقى طنز اوست؛ مانند 472: 1362چاپ سنگى انتشار يافت. ( فاضل نراقي ،  شيوه

اى خيك پر از شهد يا روغن گرفته بود و جانش به خطر كارى كه خرس دريايى را به ج داستان آن طمع
ام خيك  داد كه من خيك را رها كرده زد كه دست بردار و او جواب مى افتاده بود و رفيقش از ساحل فرياد مى

  كند.  مرا رها نمى
الدين با وقوع انقالب مشروطه طاهرزاده صابر، شاعر و طنزنويس بزرگ آذربايجاني با نوشتن در مجله مالنصر

اي در تاريخ طنزنويسي در كشورهاي همسايه و خاصه ايران شد. مدرس  باعث به وجود آمدن فصل تازه
  نامد. مي "هجو صادق"نويسد اشعار او را  شرح احوال صابر را مي "ريحانه االدب"تبريزي كه در كتاب 

نظر در طرز و رويه ادبيات، انجمن ادبي دانشكده كه از پيشگامان نوجويي بود با اعتقاد به لزوم تجديد "
) طبعاً در اين زمان توقع نسبت 656: 1354( زرين كوب ،  "كرد.  جنبشي آرام را در ادبيات ايران توصيه مي

ديدند از اذيت  اي كه منافع خود را در خطر مي نمود. در اين زمان عده به طنز با گذشته بسيار متفاوت مي
دادند تا انتقادات خود را در لباس طنز  نويسندگان و شاعران ترجيح ميگويان ابايي نداشتند و بسياري از  حق

  تر بود.  بيان كنند ؛ چرا كه نيش قلم طنزنويس از هر سالحي برنده
)  است.او از حيث 1287 -1352الدين گيالني(  يكي از طنزنويسان برجسته دوران مشروطيت سيد اشرف

انديشي هرگز به  ديك است ولي از حيث وسعت نظر و دورپرستي و تعهد اجتماعي بسيار به صابر نز وطن
نام اين روزنامه  "هاي مديدي يكه و تنها روزنامه نسيم شمال را منتشر مي كرد.  رسد. اشرف مدت پاي او نمي

(  "شناختند. الدين قزويني مدير آن را مردم به نام نسيم شمال مي ها بود كه سيد اشرف به قدري بر سر زبان
خورد: يكي تأسف و تحسر بر  طوركلي دو موضوع كلي به چشم مي ) در اشعار اشرف به1326نفيسي ، 
  هاي كشور، و ديگري تشويق مردم به انتقاد طنزآميز در مورد مسايل سياسي و اجتماعي.  بدبختي

 "صور اسرافيل"هاي فارسي زبان كه بسيار به روزنامه مالنصرالدين شباهت داشت روزنامه  يكي از روزنامه
اين روزنامه در  "چرند و پرند"باشد كه به وسيله ميرزا جهانگير خان شيرازي منتشرمي شد. ستون  مي

نوشت؛ كه  كرد. دهخدا مقاالت چرند و پرند را مي هاي قفقازي برابري مي هاي روزنامه طنزنويسي با نوشته
تر،  داشت. در مقاالت جدي "مالنصرالدين"زاده مدير  هاي جليل محمد قلي شباهت زيادي به شيوه نوشته
سرود كه  كرد. دهخدا اشعار طنزآميز هم مي نويسي ميرزا ملكم خان پيروي مي صور اسرافيل از شيوه ساده

  برخي از آنها يادآور اشعار صابراست مانند: 
  بخواب ننه يك سر دو گوش آمده     خاك به سرم بچه به هوش آمده 



 625    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

نوشت كه آنها هم طنزآميز بودند.  ز، نمايشنامه و داستان كوتاه هم ميزاده افزون بر مقاالت طنز آمي محمد قلي
لوحي مردم عادي را به عنوان ابزاري براي پروراندن طرح داستان يا نمايشنامه مي  او معموال مضمون ساده

  ساخت. 
سته ها را بگويند. زدند تا باي كنند اين بود كه خود را به عوامي مي اي كه هر دو نويسنده از آن استفاده مي شيوه

يكي از شيوه هاي مهم دهخدا درطنز ، گريز زدن بود كه خود به دو صورت انجام مي شد: نخست گريز 
كالم الملوك  "پرداخت . مثال در مقاله   طنزآميز؛ كه در ضمن ِموضوع اصلي به مسايل ديگر اجتماعي مي

هاي متعددي  ، آنگاه مثال"ض استترك عادت موجب مر"گويد  ) مي1332:129(دهخدا،  "ملوك الكالم
اي است پرمعنا به فساد حكومت و نابسامانيهاي اجتماعي.  دوم چيدن مقدمه و  زند كه هر يك اشاره مي

كرد. آنجه در  زاده هم از همين شيوه در طنز نويسي استفاده مي گريززدن به مطلب اصلي. جليل محمد قلي
ص وسرشار از لطف و ظرافت يكديگر است كه مهمترين نوشته هاي اين دو داراي اهميت است شيوه خا

  بخشد.  رود و به هر يك خصوصيت و شخصيت خاصي مي شمار مي وجه متمايز آنها به
 1325طور مخفيانه در سال  است كه به "استبداد"هاي قديمي دوره مشروطه، روزنامه  يكي ديگر از روزنامه

كرد . (باستاني  باصطالح از طرفداران استبداد طرفداري مياي طنزآميز  شد و به شيوه هجري قمري منتشر مي
شد، بسياري از  ) البته به غير از روزنامه طنز آميز نسيم شمال، كه تا مدتي منتشر مي148:  1350پاريزي،
  هاي طنزآميز ايران تا قبل از آغاز جنگ جهاني اول از ميان رفتند.  روزنامه

سي به صورت سابق رواج نداشت و علت آن هم ديكتاتوري ي بود در دوران زمامداري رضا خان، طنز سيا
اي از شاعران به موضوعات اخالقي و  هاي مختلف كشور سايه افكنده بود. در اين دوره عده كه برهمه بخش

 - 1311علمي و فلسفي روي آوردند و از مسايل سياسي صرف نظر كردند. ازبازماندگان ملك الشعراء بهار ( 
در قيد  1320و دومي تا  1330ه.ش )  قابل ذكرندكه اولي تا  1285 -1320پروين اعتصامي(  ه . ش ) و1228

او كه مجله  "حيات بودند. بهار دست از سياست كشيد و بيشتربه تحقيقات ادبي و تدريس پرداخت. 
ل التواريخ دانشكده را باآن محتواي غني اداره مي كرد كم كم به تصحيح تاريخ سيستان و تاريخ بلعمي و مجم

  ) 56: 1359(شفيعي كدكني ،  "پرداخت .
هاي  پس از مشروطه تغيير نگاه به موضوع زن بر آثار طنزپردازان نيز اثر مي گذارد. اين ويژگي در نوشته     

المحسنين نوشته طالبوف گرفته تا سياحتنامه ابراهيم بيگ  از مسالك -صدر مشروطه و آثار طنزآميز اين دوره 
كند:  مثالً در  مشهود است. دهخدا حتي لحن زبان زنانه را وارد آثار طنز مي -اي  العابدين مراغه نوشته زين
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كه در يكي از چرند و پرندهاي صور اسرافيل  "جواب مكتوب"و  "مكتوب يكي از مخدرات"مطلب زيباي 
  نوشته است:  

كردم. روز به روز بدتر مي شود كه بهتر حسن ِمن توي خانه ور دلم افتاده. هرچه دوا و درمان از دستم آمده "
   "گوييد ببريتش پيش دكتر مكترها. شود. مي نمي

هجري قمري  1316الممالك فراهاني است. او در سال  يكي از شاعران برجسته مشروطه ميرزا صادق اديب  
انتشار داد. را در تبريز تأسيس كرد و هفده شماره از آن را به خط نستعليق  "ادب"مجله ادبي و فرهنگي 

يكي ديگر از  "حمام جنيان".  "حشرات االرض"تعداد زيادي از اشعار او جنبه طنز اجتماعي دارد: مانند شعر 
تر از  كرد. شايد مهم السلطان انتقاد مي هاي پاياني دوره استبداد است كه از مظالم ظل هاي طنزآميز سال نامه شب

شدند بعضي از آثار ميرزا آقاخان كرماني و ميرزا  ز منتشر ميهاي سياسي كه به شيوه طن همه رسايل و نوشته
نوشته و در آن به زبان طنز از اولياي  "رضوان"به نام  "گلستان"خان باشد. ميرزاآقا خان، كتابي به تقليد  ملكم

 امور انتقاد كرده است. رضوان، در ميان انواع تقليدهاي متعددي كه از گلستان سعدي به عمل آمده يكي از
  آيد:  ترين آنان به شمار مي خالق

يكي از ملوك پارسايي را گفت: بس همت عالي داشتي كه دنيا را فرو گذاشتي. زاهد گفت: همت تو "
  ) 269: 1299( آدميت ، "تر است كه از آخرت گذشتي. عالي

عتصامي است. از جمله شاعران توانمندي كه در وادي طنز آثار گرانبهايي از خود به يادگار گذاشت پروين ا
او هم از نظر شكل شعر  "وي گاهي به شيوه طنز به دفاع از محرومان و نيازمندان جامعه خود پرداخت . 

از قبيل نوعي تركيب بند و نوع كوشش براي استفاده از قالبهاي غيرمعمول  –قدمهايي در راه تجدد برداشته 
حني بسيار صميمي و پاك ، كه تا عصر او در وهم از لحاظ طرح مسائل اجتماعي و انساني در ل –شعر سنتي 

) طنز پروين را در سئوال 114: 1359(شفيعي كدكني ، "شعر فارسي كمتر مورد توجه بزرگان ادب بوده است.
در بين معاصران ، بهار در قصايدش موفق تر است و ايرج در "بينيم.  تري مي و جوابها به شيوه شفاف

) اين بديع بودن بويژه در شيوه طنزپردازي وي كامال مشهود  105همان : (  "مثتوياتش و پروين در قطعاتش.
آنكه مرز ادب و نزاكت را  است. طنزي كه با متانت فرهنگي و شخصيتي پروين كامال آميخته است و بي

 مناظره مست و هوشيار از بهترين و "شورد .  عدالتي و دنيا پرستي مي پرواترين گونه ممكن به بي بشكند به بي
گيري از طنز لطيف و اشارتي روشن به ترسيم فساد و تزوير  زيباترين قطعات پروين اعتصامي است. او با بهره

 ) 1385( حسن پور ،  "اجتماع عصر خويش پرداخته است. 
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مقامات، بعضي روايات و "هاي طنزآميز كوتاه؛   است : سرگذشت "مقامات"ديگر از نمونه هاي طنز 
سي آنها را گرد آورده و يا عباراتي مسجع و مقفي و آهنگ دار براي جمعي فروخواند هايي است كه ك افسانه

و يا بنويسد و ديگران آن را بر سر انجمن ها يا در مجالس خاص بخوانند و از آهنگ كلمات و اسجاع آن كه 
  )325:  1349(بهار ، محمد تقي ،  "به سجع طير و تعزيذ كبوتران و قمريان شبيه است لذت و نشاط يابند.

مقدار شماردن است ؛ به اين معني كه نويسنده رفتار ناصواب  هاي طنزنويسي بي ترين تكنيك يكي از عمده
سازد و  خواهد در نشانه خشم و نقد خود قرار دهد از همه ظواهر فريبنده عاري و عريان مي فردي را كه مي

  دهد .  او را از هر حيث سخيف جلوه مي
  گويد:  عنوان مثال آنجا كه حافظ مي به

  كنند  كاين همه ناز از غالم ترك و استر مي  يارب اين نودولتان را بر خر خودشان نشان
گيرد. طلحك،  عبيد زاكاني در داستاني كوتاه و پر معني پرده از زندگي خصوصي سلطان محمود غزنوي برمي

آورد كه با وجود مكنت و بزرگي و جاه  پروايي خاص خويش به ياد سلطان مي دلقك دربار غزنين با بي
  اكنونش، او هم روزگاري اياز اميران ديگر بوده است. 

گيرد گونه ديگري از خُرد شماردن است و آن به دو  مورد استفاده طنزنويس قرار مي دنياي حيوانات كه بيشتر
گرفته است؛ يكي اين كه نويسنده براي اين كه مورد بازخواست و مجازات قرار  نگيرد،  قصد انجام مي

يد عب "موش و گربه"توان به  گزيد. ازاين نوع مي هاي مورد نظر خود را از ميان حيوانات برمي شخصيت
توانست مجالي ايجاد كند تا خواننده يا شنونده به  زاكاني اشاره كرد. ديگر اين كه در اين شيوه طنزنويس مي

به همين موضوع  "نكوهش بشر"مقايسه ميان انسان و حيوان روي آورد. ميرزاده عشقي در شعري به نام 
  سرايد:  پردازد و مي مي

   "داروين"يد آور ِپند نو پد              به پندارِ داناي مغرب زمين 
  سپس ناسزا نامش، آدم نمود    طبيعت ز ميمون دمي كم نمود

  دمي كو كه من عارم از آدمي است              اگر آدميت بر اين بي دمي است 
 "قاآني"عنوان مثال  در برابر شيوه كوچك نمايي، گروهي از طنزنويسان به شيوه بزرگ نمايي روي آوردند. به

فريبانه دارد ولي هنگامي كه آغاز به  كند كه ظاهري عوام اشعار خود، سخنراني را توصيف ميدر يكي از 
  شود.  كند سخافت راي و محدوده كوچك فكري او بر خواننده يا شنونده معلوم مي سخن مي
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طنزآميز  توان به تقليد يا نظيره بردند مي هاي ديگر طنزپردازي كه طنزنويسان ما از آن بهره مي از جمله شيوه

اشاره كرد. اگرچه هر نوع تقليدي به خودي خود جنبه طنز ندارد . شايد بتوان گفت كه تفاوت ميان تقليد يا 
، تفاوت ميان نقاشي پرتره و كاريكاتور است. نظيره ، غلبه ابعاد است بر اجزا به نيت اصالح 1نظيره طنزآميز

بسيارمهم است. براي مثال اگر اصل اشعاري را كه امور. در نظيره پردازي ، حفظ وزن و قافيه شعر اصلي 
اند به ياد نداشته باشيم،  ابواسحاق اطعمه در ديوان اطعمه يا موالنا نظام قاري يزدي درديوان البسه تقليد كرده

  گويد:  هنر اين دو شاعر را كامال درك نخواهيم كرد. ابواسحاق اطعمه مي
  من جز قدح ِبورك پرسير ميار پيش     بامدادان كه بود از شب مستيم خمار 

  اي است براين بيت سعدي:  كه خود نظيره
  2خوش بود دامن صحرا و تماشاي بهار    بامدادان كه بود از شب مستيم خمار 

از طرف ديگر هر دو به شيوه  "رباعي"يا   "قطعه منظوم كوتاه"از طرفي و  "كلمات قصار يا امثال"
هاي حكما و بزرگان و نثر است؛ و دومي منظوم است و  ت گفتهشود. اولي جزو سن طنزنويسي مربوط مي

كدام از اين دو نوع منحصراً در خدمت  اي در شعر. هيچ گونه سنجي و بيان آن به شود به نكته مربوط مي
العاده زياد است. در ادبيات يوناني  هاي طنزآميز در آنها فوق كار نرفته است ولي تعداد گفته طنزنويسي به

epigram   شد، بعداً به شعر كوتاهي اطالق  كه در آغاز برروي قبرها يا بناها نوشته مي "قطعه منظوم كوتاه"يا
شد. چنين حالتي در  برخي از رباعيات و همچنين بعضي از  اي طنزآميز تمام مي گرديد كه پايانش به نكته

وضوعي را معرفي و توسعه هاي كوتاه نيز وجود دارد. به عنوان مثال در رباعي، سه مصرع اول م قطعه
رسد. رباعي ، همچون شعر كوتاهي  دهنده مي اي غيرمترقبه يا تكان بخشد و مصرع چهارم  معموالً به نتيجه مي

كند كه تمام اثر آن بستگي به يك  است كه در بعضي از موارد حالتي شبيه به كلمات قصار يا لطيفه را پيدا مي
از شعراي هند در حق  "مالشيري"دارد. مانند اين هجو ظريف به قلم  نكته، يعني بازي با كلمه يا يك گفته

  : "طالب آملي"
                                                 

parody  - ١  
.  براي نمونه متعدد اين نوع شعر رجوع كنيد رجوع كنيد به ديوان البسه موالنا محمود نظام قاري باهتمام محمد مشـيري ،  1

يف، دوشنبه، نشريات دانـش  ، و ابواسحاق و فعاليت ادبي او از عبدالغني ميرزا 359شركت مولفان و مترجمان ايران، تهران 
. جنبه طنز در اشعار ابواسحاق خيلي زياد است . در حالي كه در اشعار نظام قاري بيشتر نظيره گويي مورد نظر اسـت  1971

.  
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  پي جيفه دنيوي در تك است       شب و روز مخدومنا طالبا 
  كه دنياست مردار و طالب سگ است    مگر قول پيغمبرش ياد نيست 

است كه  "رساله صد پند"نام در عرصه ادبيات فارسي مثال جالبي از اين نوع يكي از رساالت عبيد زاكاني به 
گونه پندها يا امثال نويسنده همان  اي از انتقادات اجتماعي وي را دربر دارد. در اين او چكيده "تعريفات"مانند 

و  "ايجاز"گيرد. دو عنصر مهم در اينجا  كار مي شيوه عمده طنزنويسي، يعني خردشماري و كوچك كردن را به
  گويد:  مي "اخالق االشراف"اله است. مثال عبيد در رس "انتقاد"
، در حقيقت درست عكس اين را در نظر دارد ولي از زبان بعضي از اميران و صاحبان "العداله تورث الفالكه"

همين قالب  "عدالت چيزي جز فالكت نيست."شود، يعني  زند كه عدالت باعث فالكت مي قدرت حرف مي
براي انتقاد از كساني كه به عوض اولي به صفت دومي اي است  تعريف كردنِ يك صفت با عكس آن وسيله

  متصف هستند.
نويسي بوده  "سجايا"آوردند  هايي كه طنزنويسان ما در گستره ادبيات فارسي به آن روي مي از جمله شيوه    

گيرد و تنها يك صفت  دانيم كه طنزنويس در خصوصيات عمده موضوع خود راه غلو را در پيش مي است. مي
دهد. اگر او در اين راه طبقه خاصي از اجتماع را در نظر بگيرد واين طبقه را  را ديدني جلوه مي خاص او

اي كه ما  اي براي ما مجسم كند كه خطوط عمده اين وصف، قابل انطباق با شمار زيادي از همان طبقه گونه به
هايي چون كتاب  وع طنز كتابگويند. از جمله مشابهات اين ن مي "سازي تيپ"شناسيم باشد به اين روش  مي
گيرد و اغلب  جاحظ است كه در آن اخالق و عادات يك تيپ خاص مورد بررسي قرار مي "البخال"

ها شايد چندان انتقاد  شود. هدف بيشتر اين حكايات و شوخي هاي طنزآميزي درباره ايشان مطرح مي حكايت
غي مطرح است: مثال در يكي از همين متون هاي كالمي و بال كاري اجتماعي هم نباشد بلكه بيشتر ريزه

  خوانيم:  مي
انديشه بود. نديم خود را  پيشه و ستم عباس داعيه خالفت داشت و به غايت ظلم يكي از اوالد خلفاي بني" 

) 320: 1336( زاكاني ،  "اهللا. گفت: نعوذ باهللا. گفت كه براي من لقبي پيدا كن مثل معتصم باهللا و متوكل علي
جالبي دارد. قسمت عمده اين مقامات درباره عادت  "سازي تيپ"الزمان همداني هم گاهي  بديع "مقامات"

 زشت و ناپسند گدايي است. 
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 "تعريفات نويسي"كردند  هايي كه طنزپردازان ما براي انتقال درونيات خود از آن استفاده مي از ديگر شيوه

شباهت دارد. مثالً عبيد زاكاني در  "سجايا"ه از حيث ايجاز و كوتاهي بسيار به شيو "تعريفات"است. 
  خود مي نويسد:  "ده فصل"يا رساله  "تعريفات"

  البهشت: آنچه نبينند 
  الحالل: آنچه نخورند 

  تر دانند االيتام و االوقاف: آنچه بر خود از همه چيز مباح مال
  الرشوه: كارساز بيچارگان ...

عبيد زاكاني رايج شد كه همه جنبه طنز سياسي داشتند.  "اتتعريف"در دوره مشروطيت تقليدهايي به سياق 
 1308در سالهاي  "مرآت البلها"نوشته شده و به نام  "شريعتمدار تبريزي"گونه تعريفات به وسيله  يكي از اين

  چاپ رسيده است:  هجري قمري به 1321و 
را صرف باال نشيني و  الدنگ بر وزن خرچنگ، كسي را گويند كه نفس خود را محترم شمارد و عمرش"

(  "تكبرفروشي نمايد و شأن خود را ارفع از آن بداند كه به تحصيل معاش كوشد و بضاعتي فراهم كند.
 "التفاصيل"توان به  ) در دوره جديد از آثاري كه ملهم از شيوه سجايانويسي باشد مي73: 1349كتيرايي ، 

  ستان سعدي. توللي اشاره كرد كه تقليدي طنزآميز است از شيوه گل
اند. نمونه  هايي است كه طنزنويسان از آن استفاده كرده وصف دنياي ديگر و يا سفر به آن، يكي ديگر از شيوه

تنها  "رساله غفران"زاده است كه برخالف  جمال "صحراي محشر"قابل توجهي كه از اين نوع وجود دارد 
طنزآميز خود تصوير وسيعي از مردم اقوام مختلف از  گرايي ِ زاده با واقع درباره اديبان و شاعران نيست. جمال

دهد. واكنش مردم طبقات  پرستان در صحراي محشر و آفتاب سوزان آن ارايه مي مسلمانان گرفته تا بت
دهد تا از  گيرند فرصت مناسبي به طنز نويس مي مختلف بيگانه هنگامي كه در برابر ميزان عدل الهي قرار مي

  ناپسند يك عده انتقاد كند.ها و اعمال  رياكاري
محمد "آوردند.  گاهي نيز طنزنويسان ما مردان نامدار تاريخي را طي داستاني خيالي به دنياي امروز مي

كه در آن يكي  "حديث عيسي بن هشام"يكي از نويسندگان قرن گذشته مصر داستاني دارد به نام  "مويليحي
يابد تا  و به اين وسيله مجالي ميآورد  الزمان همداني را به قاهره قرن نوزدهم مي از قهرمانان مقامات بديع

الشعراي بهار نيز در شعري به نام  زدگي و انحطاط اخالقي مردم مصر را تشريح كند. ملك تأثيرات غرب
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خواهد تا از راه  اي در سيستان دارد و مي كه مزرعه 1آورد رستم دستان را به عصر ما مي "رستم نامه"
شود. سادگي و طهارت انديشه  ز مأموران وافوري ِماليات ميكشاورزي امرار معاش كند ولي گرفتار يكي ا

  زند. رستم و زورگويي و مفتخواري مأمور، موقعيت طنزآميز زيبايي را رقم مي
است، و طي  "نويسي خوابنامه"آوردند شيوه  هاي موثر ديگري كه طنزنويسان ما به آن روي مي از جمله شيوه

ديده است كه مردان بزرگ به پاي محكمه عدل الهي آورده كند كه چگونه درخوابي  آن مثال وصف مي
ندرت قطعات  خان اعتمادالسلطنه گرچه به محمد حسن "خلسه يا خوابنامه"شوند. در ادبيات فارسي  مي

طنزآميزي دارد اما از لحاظ شيوه ارايه و پروراندن موضوع بسيار قابل توجه است. اين كتاب كه در حدود 
هاي  پادشاهان  ه رشته تحرير درآمده است شامل محاكمه يازده نفر از صدراعظمهجري قمري ب 1310سال 

سيد جمال "وسيله  هجري قمري به 1318در سال  "خلسه يا روياي صادقه"قاجار است . كتاب ديگري به نام 
  و چند نفر ديگر نوشته شده كه كامالً جنبه طنزآميز دارد.  "ملك المتكلمين"و  "واعظ اصفهاني

حاج "نوشته  "نامه ابراهيم بيگ سياحت"نوشته شده    "سفرنامه خيالي "ز جمله آثاري كه به صورت اما ا
توان نام برد كه هر دو در  را مي "اف عبدالرحيم طالب"نوشته  "مسالك المحسنين"اي و  العابدين مراغه زين

ي يك گروه علمي به قله المحسنين، شرح ِسفر خيال نهضت مشروطيت تأثيرات قابل توجهي داشتند. مسالك
دماوند است كه در ضمن آن نويسنده برخوردهاي خود با مردم را با زباني كه گاهي توأم با طنز است شرح 

  دهد.  مي
  عناصر طنز 

  هاي طنزپرداز دارد:  احساس انزجار نسبت به مفاسد و معايب ؛ كه خود نشان از بينش اجتماعي و آگاهي -1
  مبين كه خاك چشم حقارت  افتاده را به 

  )  1333گر سر كشد غبار دل آسمان شود ( كليم كاشاني ، 
  استهزاء  -2     

  به نيشخند گرفتن غفلت هاي انسان : 
 اي گل كه موج خنده ات از سرگذشته است  

  )  1383ب،  ائ صآماده باش گريه تلخ گالب را  (    
  درشت نمايي  -3   

                                                 
1  - antichronism 
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  ها بينديشد:  ايجاد فضايي آكنده از شگفتي تا مخاطب از طريق تداعي معاني و كنجكاوي به عمق واقعيت  

  آن شنيدستى كه در اقصاى غور       بار ساالرى بيفتاد از ستور 
  )1372گفت چشم تنگ دنيا دوست را       ياقناعت پر كند يا خاك گور ( سعدي ،   
  عظمت بخشي  -4
 هاي ناب انساني:  ها و فطرت سنت عظمت بخشي به 

  خاطر، تنگدل، انديشناك      هم وضيع و هم شريف و هم صغار و هم كبار  مضطرب، آشفته
  بلكه رفته شير هم از ياد طفل شيرخوار  از پريشاني فرامش كرده مادر طفل خويش 

(وحشي بافقي ،  كردن مهار ؟هاي تيز دندان را كه دندان بشكند     وين لگد زن استران را چون توان  گرگ
1354(  

اي در انتقال مفاهيمي است كه در ارتقاء كرامت انساني  طنزپردازي، نه يك مكتب هنري يا ادبي بلكه شيوه
كوشد تا مهمترين عيوب انسان را كه منجر به سقوط ارزشي وي  نقشي مهم دارد. در اين شيوه هنرمند مي

) با بزرگنمايي به وي متذكر شود تا از راه اين تذكر او را به شود (يعني غرور، حسادت، حرص و غفلت مي
گيرد كه موجب رنجش دروني وي نمي  اي صورت مي گونه تنبه برساند. اما اين هشدار و صالي انساني به

  گردد.
  نتيجه گيري 

ژگيهاي طنز در فرهنگ مكتوب ما زيبا، انساني و سودمند است و جهتي هدايتگرانه دارد. اين طنز داراي وي
  زير است: 

 الف ـ حقيقت محوري و صداقت انديشي  

 ب ـ تعالي گري

  ج ـ نجابت بياني و اعتدال 
  دـ دريافت موضوع از واقعيت 

  هـ ـ تناسب با ظرفيتهاي ادراكي و رواني مخاطب 
  مندي از ايهام هنرمندانه  وـ بهره

  
  مĤخذ 
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الريجاني ، علي ؛ متن سخنراني مندرج در فصلنامه سنجش و پژوهش؛ مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش 
  1377بهار و تابستان  –برنامه اي صدا و سيما، سال چهارم 

  1354، تهران، انتشارات اميركبير 2، ج »از صبا تا نيما«پور، يحيي؛  آرين
  1350، تهران، خوارزمي»آخوندزادههاي ميرزا فتحعلي  انديشه«آدميت، فريدون؛ 

  1377، تهران، ميترا »شناسي سعدي«آذر، اسماعيل؛ 
  18819شماره 1386خرداد  17، روزنامه كيهان /   "مخاطب شناسي طنز "آخوندي ، مريم ؛ 

  1377ابراهيمي ديناني، غالمحسين؛ نيايش فيلسوف، مشهد، دانشگاه علوم اسالمي رضوي 
،  ؛ همو، الشعر و الشعراء، بيروت ق1406،  ، بيروت محمد الدالى  كوشش  ، به الكاتب  ادب،  ، عبداهللا قتيبه  ابن

   م1964
  1364، تهران، مركز نشر فرهنگي رجا »هنر چيست«آيت اللهي، حبيب اهللا؛ 

  1348اخوان ثالث، مهدي؛ بهترين اميد، تهران، انتشارات ميهن 
   1356موسسه انتشارات امير كبير، تهران،  استعالمي، محمد؛ بررسي ادبيات امروز ايران، 

    1370اسالمي ندوشن، محمدعلي؛ جام جهان بين، تهران، انتشارات جامي   
  1385اصالني، محمدرضا؛ فرهنگ واژگان و اصطالحات طنز، همدان، انتشارات كاروان 

  1356اعتصامي ، پروين ؛ ديوان ، تهران، چاپخانه فردين 
   1382ان ، به كوشش ولي اهللا دروديان ، تهران ، نشرني ؛ ديو -----------------

  1377، انتشارات روزنه »مقاالت، تهران«اي، حسين؛  الهي قمشه
  1350بند. تهران  در ناي هفت» جرايد فكاهي در ايران«باستاني پاريزي، 

   23ره ، ترجمه رحيم نجفي برزگر, كتاب نقد، شما»موالنا بنيانگذار الهيات خنده«باركز، كلمن؛ 
  1351پلودن، ليدي وديگران ؛ اساطير يونان، ترجمه محمد نژد، تهران، انتشارات پديده 

  20و  19، شماره 1385، نشريه نامه جامعه، فروردين و ارديبهشت  "پرور بانوي ادب "پور، فروغ؛  حسن
  1377، تهران، بهبهاني »طنز و شوخ طبعي در ايران و جهان اسالم«اصغر؛  حلبي، علي

  429ص  1370يب رهبر ، خليل ؛ ديوان غزليات استاد سخن سعدي ، تهران ، انتشارات مهتاب خط
   1375داد، سيما؛ فرهنگ اصطالحات ادبي، تهران، انتشارات مرواريد 

  1332اكبر چرند و پرند تهران، چاپ كتابهاي جيبي  دهخدا، علي
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   1366رات حوزه هنري راكعي، فاطمه؛ شعر چيست، سوره (جنگ دوازدهم)، تهران، انتشا
   1372رزمجو، حسين؛ انواع ادبي، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي 

  1370رياحي ، غالمحسين ؛ رمز و راز دنياي كودك ، تهران ، نشر اشراقيه 
   1336زاكاني ، عبيد ؛ لطايف الطوائف ؛ تهران , چاپ احمد گلچين معاني  

  1369تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي كوب، عبدالحسين؛  بحر در كوزه ،  زرين
  1346نقاب، تهران، انتشارات محمدعلي علمي  دروغ ، شعر بي ؛ شعر بي----------------------

   1359سنايي غزنوي، مجددودبن آدم؛ حديقه الحقيقه، تصحيح مدرس رضوي، تهران، دانشگاه تهران 
اد، تهران ، نشر  ه ن  ي الم د غ ي ش م ج  ات غ ل  رح و ش  ن ت م  ش ن زي گباب سوم ، ، گلستان ،  ه ل دال ب ع  ن ب ح ل ص ، م دي ع س

  1372نيايش 
و  14هاي  ، فصلنامه سنجش و پژوهش شماره»هاي روانشناسي رابطه طنز با برخي از مولفه«نيا، ايرج؛  شاكري

13  
) شفيعي 1382( فروردين و ارديبهشت  9شماره ،  "چشم انداز ايران  "،   ي ت اي ك و ح  ي رت ب شريعتي ، علي ؛ ع

   1359كدكني ، محمدرضا ؛ ادوارشعر فارسي ، تهران ، انتشارات توس 
د و..، تهران ،  اي ص و ق  ي رك و ت  ي ارس ف  ات ي زل ر غ ب  ل م ت ش م  زي ري ب ت  ب ائ ار ص ع اش  وان ي؛ دي ل دع م ح ، م ب ائ ص

  1383انتشارات علم 
   1339، تهران 1ح اهللا؛ گنج سخن، ج صفا، ذبي

  1362؛ تاريخ ادبيات در ايران، تهران، شركت مؤلفان و مترجمان ايران   ------------
  1360صداقت كيش، جمشيد؛ بازيهاي محلي آباده، تهران، انتشارات خوشه 

ه اهتمام حسن نراقى، ، به همراه منتخبى از غزليات عالم ربانى ب»مثنوى طاقديس«فاضل نراقى، حاج مالاحمد؛ 
  1362تهران، امير كبير 

   1349تهران، كتابخانه طهوري   "جمع آوري و تدوين"كتيرايي، محمود؛ عقايد النساء و مرآت البلها ، 
  1333  اه ش ي ل ع  ي ف : ص ران ه در ،ت اورز ص ش ك  ام م ت اه / ب ي ان اش ك  م ي ل ار ك آث  ن ري ت ه بكليم ، ابوطالب ، ه

  1376محمدي، احمد؛ آيين نگارش و سخنوري، تهران، انتشارات زرين 
  1380مشحون، حسن؛ تاريخ موسيقي ايران، تهران ، فرهنگ نشر نو 

  1362؛ جستجو در تصوف ايران، تهران، اميركبير --------------



 635    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

  1380موسوي گرمارودي، علي؛ دگر خند، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
  1378دين محمد ؛ مثنوي معنوي، به اهتمام توفيق سبحاني، تهران، انتشارات روزبه  مولوي، جالل ال

  1380هاي كهن شرقي، مشهد، انتشارات محقق  نصيري جامي، حسن؛ ترانه
، بهار و  14و 13، تهران، فصلنامه سنجش و پژوهش شماره "نقش اجنماعي هنر طنز  "هومن ، جمشيد ؛ 

  1377تابستان 
  1354ر، تهران ، اميركبير  ب ج د رن م اح  ش وش ك  ه ، ب ي ق اف ب  ي ش ار وح ع اش  ده زي رگ ، ب ن دي ال ال م ، ك ي ق اف ب  ي ش وح




