
 

 بررسي طنز و شوخ طبعي در اخوانيات

  )»مهدي آذر يزدي« ـ غير رسميِ ـ دوستانههاي  با نگاهي  به طنز و شوخ طبعي درنامه(
  1رضا بردستاني

 :چكيده
 ـ به نظم يا نثرـ كه دو تـن بـه يكـديگر   اي   دوستانههاي  به نامهعربي اخوان به معني برادران ـ  ي  اخوانيات ـ مأخوذ از كلمه 

رسميِ ادبيات نظيرِ نظم و نثر مورد توجه هاي  طنز و شوخ طبعي بيشتر در حوزه ).238-239:دانشنامه(شده است مي نويسند اطالق مي
تباط آن با اخوانيات در يك تحقيق و صرف نظر از تحول و تطورِ معنايي طنز و شوخ طبعي، كمتر به ار. پژوهشگران بوده است

زده اند هايي  نويسندگان، اُدبا و رجالِ سياسيِ بي شماري در طيِ زمان، دست به نامه نگاري. بررسي مستقل پرداخته شده است
آن جايي  بسياري از تاريخ و اجتماعيات تا ادبيات و عادات و احوالِ گذشتگان كرد اما ازهاي  توان برداشت مي كه در خاللِ آن

خصوصي، دوستانه و غيرِ رسمي هم ممكن است روزي در قالـبِ كتـابي   هايي  انديشيده است كه نامه نمي كه نويسنده هيچ گاه
از حاالت دروني خود را در قالبِ طنـز و شـوخ طبعـي بـه     هاي  مستقل چاپ و منتشر شود آزادانه تر از هر زمانِ ديگر، گوشه

خيال و راحتيِ انديشه او را از رسمي نگاري، پنهان نويسي و مراعات حال و محـل بـه دور    همين آزاديِ. نمايش گذارده است
هـايي از ادبـا،    در اين مقاله به بـازخوانيِ نامـه  . ادبيِ غيرِ رسمي پديد آورده استهاي  داشته است و لحظات نابي را در آفرينش

طنز و شوخ طبعي با نگاهي عميق تر به ي  رج ِحكومتي از دريچهنويسندگان، رجالِ اجتماعي و سياسي و كساني با باالترين مدا
  . مهدي آذر يزدي خواهيم پرداختي  دوستانههاي  از نامههايي  بخش
 طنز و شوخ طبعي، اخوانيات، مهدي آذر يزدي :گان كليديواژ

  :مقدمه
دن مانعي براي ورود به خوبي براي طنز نويسي است، نه جدي و عبوس بوي  نه شوخ طبعي و بزله گويي بن مايه

شود و بر همين اساس، قضـاوت   مي طنز نگاران؛ اين دو از درونِ نگارنده و از ضميرِناخودآگاه او برانگيختهي  جرگه
مدح و ثناء، ذم و هجاء و طنز و مـزاح  . نابخردانه در برخواهد داشتاي  دروني، قطعاً نتيجههاي  و نقد ظاهر بر مقوله

علل وجودي طنز وراي ديدن ي  بررسي علمي و موشكافانه. اجتماعي دارندهايي  رواني و ريشهو شوخ طبعي داليلي 
از ميـان  « : گويـد  مـي  شود اگر چه ارسطو مي و خواندن و شنيدن است كه در نهايت به خنده و خوشĤمدنِ آني منتهي

 در اتمـام ِسـخن ارسـطو، بيـان     ))1859-1941(فيسـلوف فرانسـوي   (و برگسون» .جانداران، تنها انسان قادر به خنده است
هر چيز خنده انگيز هم، تنها در قلمرو وجود و تصرّف آدمي، خنده انگيز شده است، وگرنه يك منظره هر « : دارد مي

حتّي اگر شما به يك جانور و يا كاله بخنديد، به . چه زيبا و با معنا، يا هر چه نا زيبا و بي معنا باشد، خنديدني نيست
  )9: 1380موسوي گرمارودي،(».كرده ايد است كه در او در ارتباط با انسان كشف خاطر حالتي

دوسـتانه و غيـر   هـاي   پـردازيم و در ادامـه بـه نگـارش     مـي  طنّـازي هـاي   در اين مقاله ابتدا به بررسي طنز و شيوه
فرهنگـي مـا  كـه    = ادبي و چـه بسـا تـاريخي   = با پذيرشِ اهميت اخوانيات در تاريخ علمي .)دوستانههاي  نامه(رسمي

رجـالِ  هـاي   از طنز و شوخ طبعي در نامه نگاريهايي  جايگاه در خوري را به خود اختصاص داده است، بررسي رگه
ي و اجتماعي است مـا را بـه   ادبي، بزرگانِ سياست، اجتماع و تاريخ كه حاوي دقيق ترين حقايقِ علمي، ادبي، تاريخ

كه در قالب سؤال و جواب، اظهار نظر، درخواست، ها  برخي از دقايقِ پنهان مانده در ال به الي سطورِ اين نوع نگاشته
و مكاتبات ارزشمند بر جاي مانده آن هنگـام كـه گـرد    ها  نامه. دخواهدكرنكته و تذكّر بر جاي مانده است؛ راهنمايي 

شد كـه   تبديلادبي نيز هاي  ندي ارزشمند و مرجعي قابل ذكر نه تنها از منظرِ تاريخي كه از جنبههم آورده شد، به س
  . خود نشان از اهميت موضوع، وراي تصور ما دارد

يكي از منـابع ارزشـمند   «: با هويت فرهنگي، هنري، ادبي و سياسي بايد توجه داشتهايي  آدمهاي  در اهميت نامه
است كه ميـان رجـال   هايي  ي، اجتماعي و علمي هر دوره، مكتوبات، مراسالت، منشĤت و نامهدر تدوين تاريخ سياس
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در ايـن ميـان برخـي از بزرگـان، نامـه هايشـان        )يـازده :1379ميرانصـاري، (»…شده است مي علم، ادب و سياست مبادله
هـاي   ر به حـدي اسـت كـه زمينـه    بهاهاي  تنوع، كثرت و گوناگوني ابعاد نامه«: از تاريخ را پي ريخته استهايي  برگ

تـاريخ  هـاي   بسـياري از ناگفتـه  .. .شـود  مي او را شامل... بسياري مانند؛ خانوادگي، سياسي، اداري، ادبي، اخوانيات، و
  )همانجا(»سياسي او جستجو كردهاي  توان در نامه مي سياسي معاصر را

كند؛ يكي نقش و اهميت اين گونـه آثـار بـر تـاريخ ادبـي،       مي در همين چند سطرِ شاهد مثال؛ دو نكته خودنمايي
هر اثـري  ي  كه شايد نگارندهها  ناگفتهاجتماعي و سياسيِ معاصر و حتّي بعد از زمان حال، ديگر بروز و ظهور برخي 

 رسـيده  مـي  به مشـام ارادت ، نزديكي و دوستي ي  رايحهاز آن كه هايي  كرده است تنها ال به الي نامه مي خود را ملزم
از طنز و شوخ طبعي به بياض بسپارد به اين اميد و اي  اعتقادي خود را هنرمندانه و در لفافههاي  است برخي از نهفته

اخوانيات ي  واژهي  با مشاهده. منظور كه روزي دچار ديدن و توجه قرار گيرد كه به ظنّ ِ قوي همين گونه بوده است
رسيم كه طرفينِ نگارش ديگري را از حيـث   مي است به اين نكتهها  ين نگارشكه خود نوعي از دلنشين ترين ِ انواع ا

  » برادر دوست به« دانسته است و صد البته؛ مي برادر ،فكري و اعتقادي نزديكيِ
طنز و بررسي پيشينه و انواع آن؛ ارتباط انسان و طنز و حاصل اين ارتباط كـه ظـاهرا   ي  پيش از تعريف لغوي واژه

كند كه، تمـامِ   مي تواند باشد به ما اين نكته را گوشزد مي باطنا احساساتي متناقض كه درد و رنج همخنديدن است و 
خـود را  ي  شود و طنزِ تلخ، طعنه و كنايه، هجو و هزل از همين جا مسير و  شيوه نمي انواع طنز به لذّت مثبت منتهي

الط معنايي، بهتر آن است كـه سـعي و مكاشـفه را بـه     خبط و اختي  براي عدم گرفتار آمدن در ورطه. كنند مي متمايز
هـا   آيد و اگر باطـل از آن  مي آيند، طنزِ دلنشيني پديد مي گاهي كه حق و باطل، چهره به چهره در...«كمك فراخوانيم؛ 

 Either/orگوردر كتابِ  سورن كي يركه فيلسوف دانماركي. در پرده پنهانند، اين طنز واقعا مضحك استها  باشد كه سال

بـه  .. .تا جوان بودم، از خنده غافل بودم، بعدها كه چشمانم بازتر شد و حقيقت را ديـدم « : دارداي  در اين باب اشاره
در همين حال موسوي گرمـارودي بـا نقـل ايـن      )1380:10موسوي گرمارودي،(»».خندم مي و هنوز همچنان.. .خنده افتادم

، يا بـه تعبيـر ديگـر،    )خندند نمي به هر چيزي(افتند مي هوشيارتر ديرتر به خنده نظريه كه؛ روانشاسان بر آنند كه افراد
گذارد كه برآيند طنـز همسـان و فراگيـر     مي خنده انگيز براي هوشياران محدود تر از ديگرانند، بر آن صحههاي  سوژه
 )همانجا( .نيست

و خنـدان زادمگرچه من خـود زعـدم دلخـوش
 

خنديـدن  عشق آموخـت مـرا ، شـكل دگـر     
 

بــه صــدف مــانم ، خنــدم چــو مــرا در شــكنند
 

...كار خامـان بـود از فـتح و ظفـر خنديـدن      
 

)مولوي(     
  :شوخ طبعي / طنز

اين دو زاويـه  . ديد تحليل و تبيين شده استي  تعاريفي كه از دو زاويه. تعاريف گوناگوني از طنز ارائه شده است
در تعريـف طنـز گـاه    . ادامه به لغوي و كاربردي تقسـيم بنـدي شـده انـد     در ابتدا به دو منظرِ كالسيك و مدرن و در

رفتـه اسـت، جـايگزينِ     مـي  كـه انتظـار  اي  تعريف لغوي و كاربردي؛ بازتاب و نتيجهي  شود به ازاي ارائه مي مشاهده
  .تعريف و تحليلِ اين واژه شده است

طنز انتقام انسان از بي عدالتي تحميلـي، چـه   . تعالي ترين ساحت انديشه در نقّادي سياسي ـ اجتماعي اس  ؛طنز« 
 قيد و بندهاي اجتماعي و سياسي، در حد افراط يا تفريط، اختناق. در ساحت سياسي و چه در فضاي اجتماعي است

معايـب و  . كنـد  مـي  طنز نويس نظم و عدالت را بـه همگـان يـادآوري   . آيد مي آفريند و در جو ِ اختناق طنز پديد مي
دهد و در بيان خود رندانه و زيركانـه   مي گاهي حقايق را وارونه جلوه. تا راه حلي بيابد دريز مي ص را روي دايرهنقاي

بافد تا بي خبـران را   مي كند و گزافه مي گيرد و درشت نمايي مي در بي ساماني، سامان زدگي را به طعن. كند مي عمل
گيـرد و   مـي  در شرايط وارونگي است كه انسان دل عقه. صالح بزنندبيدار سازد و خردمندان را برانگيزد تا دست به ا

  )275:آژند(»افتد و اين نهايت مقصود طنز نويس است مي گسلد و در پي درمان مي سالمتشي  رشته
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گيرد و بر اساسِ تعريف ارائـه   مي به تبعِ همين برداشت از معناي طنز؛، طنز پرداز و هدف طنز نيز تحت تأثير قرار
كنـد   مي فترياماده و حساسيتي بيشتر پيام اجتماعي و سياسي را دآبا شاخك تيز و  ]كسي است كه[ طنز پرداز« شده؛

رسـاند و   مـي  كنـد، و بـه مخاطـب    مي دهد و سرشار از بار ارزشي مي ن را با عشوه و دلبري كلمات نيشدار شكلآو 
آيـد و بـه تهـذيب     مـي  ارج معنوي طنز از همين كنش پديـد . گرياند مي برد و مي فكر فروخنداند و به  مي مخاطب را

اين تعاريف نخواهيم داشت تنها سعي داريم با بيانِ ايـن   پيرامونِقضاوتي . )276:همان(شود مي اخالقي و اجتماعي ختم
 «بريم هر چند ما نيـز اعتقـاد داريـم؛   گوناگون آن پي ب، به عمقِ طنز و معاني ِموجود در برداشت هاهاي  گونه اختالف

دنياي واقعي،دنياي فرودين و . هم كناري واقعيت و آرمان است و نزديك كردن واقعيت به مرزهاي آرمان: هدف طنز
  )277:همان(.»كند نمي كند، ولي دردي را دوا مي چنين دنيايي،تحمل درد را آسان تر. كم وزن است

ادبـي و تحليـل     انبوهي از تضاد و دگرگوني در تعريف ديـده  هـا   لغوي و كاربردي طنز در فرهنگ ها، منـابعِ نقـد  
بر اين عقيده اند كه؛ اي  بر اين ناهمگوني بايد مالزمت هجو، هزل، شوخي و شوخ طبعي را افزود زيرا عده. مي شود

. )249-1372:250رستگارفسايي،(»طنز هستندي  كنايه، لطيفه، طعنه، هزل، فكاهه، هجو، متلك و ايهام همگي زير مجموعه«

. طنـز بـا هجـو فـرق دارد    «به معناي يكسان بودنِ كاربرد و مصاديق نيست زيرا؛  طنز دانستني  مجموعه هجو را زير 
گيـرد، ولـي    مي طنز مضموني اجتماعي و سياسي و كال جمعي را هدف. استها  مهم ترين فرق اين دو در كاركرد آن

طنز لطيف تر و ظريف تـر و كنـايي تـر    . زند مي هداف شخصي و فردي در هجو موجاهانت كالمي و ستيز لفظي و ا
طنـز پـرداز مهربـان اسـت و     . است و باريك بيني هشيارانه دارد، اما هجو خشن تر و برخورنده تر و زننده تر اسـت 

مال طلـب  طنز ك. طنز سرشار از انديشه است ولي هجو، زمخت و سنگين و سخت. هجاگو خشن و دل آزار و بدگو
طنز پرداز قيد تعهد اجتمـاعي را بـر گـردن دارد و هجـاگو قيـد انتقـام       . و آرمان خواه است، هجو فرومايه و كم مايه

  )277-278:آژند(»شخصي
طنز از بعد معنايي و ي  گواهي است برتحولِ واژه ،آنهاي  و نيز شاهد مثالها  توجه به معانيِ ارائه شده در فرهنگ

. توان اين ناهمگوني را لمس كـرد  مي شتابزده بينِ دو معنيِ ارائه شده در يك فرهنگ لغت هماي  هدر مقايس. كاربردي
گيـرد و هـدف    مي فردي و اجتماعي مورد تمسخر قرارهاي  بيان ادبي، اعم از شعر و نثر، كه در آن عيبي  طنز، شيوه

سـخريه و اسـتهزاء كـردن و     )1381:4905انـوري، (سخن تمسخر آميز/سخن طعنه آميز/آن اصالح رفتارهاي بشري است
مسـخره،طعنه،  /طعنـه زدن، سـرزنش كـردن   /افسـوس كـردن، مسـخره كـردن     )3:646: 1364داعي االسـالم، ( استهزاء دعا

آنچه ديده و شنيده از احوالِ : فسوس كردن، فسوس داشتن، افسوس داشتن،افسوس كردن، طعنه،سخريه )معين(سرزنش
بيهقي به نقل (فرانستانندطنز بزرگان  )بيهقي به نقل از دهخدا(گفتندباز راند مي طنزنان با نوخاستگان و حركات ايشان و سخ

  )از دهخدا

 چو خورشيد خواند آن جوزاطنز مرا به  مهي سي روزام  زبون تر از مه سي روزه

  )خاقاني(
  

 و تسخر اين سرخوشان طنزجز   جستم نديدم زو نشانها  سال

  )مولوي(
  

 و غش و غل طنزاز سر افسوس و   سنگدلقهقهه زد آن جهود 

  )مولوي(    
  

 كاندر ابل عجايب صنع خدا بسي است  گفت كه انظر الي االبلطنز عقلم به 

  )لغتنامه:دهخدا( ):سلمان ساوجي(
  

 »)163: 5معجم االدباء( است ]آلماني[ironieدرست:طنز«خوريم؛  مي ي به اين سطر كوتاه برقزوينهاي  ال به الي يادداشت
اين همان جايگاهي در فرهنگنامه نويسي است كه براي هميشه در فرهنـگ و ادبيـات فارسـي     )292: 5-6: 1388افشار،(

توجـه  . لغوي هيچگونه تغيير و بازبيني صورت پذيردهاي  و انگار قرار نيست در تأليف فرهنگنامه مغفول مانده است
زبان شناسي به لغـت هيچگـاه بـه صـورتي     =كلمه، بررسي تغييرات و تحوالت احتمالي و نگرشِ تاريخيي  به ريشه
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لغت و بررسي تخصصيِ يـك واژه   Etymology/اتيمولوژيِ. علمي و جدي مورد توجه فرهنگنامه نويسانِ ما نبوده است
يسي است كه اگر به صورتي خاص مـورد  لغتنامه نوي  دو دانشِ حوزه = Terminology/ترمينولوژي =خاصاي  در حوزه

به  از اين دستهايي  و تبيين كاركردهاي واژه لغتتعريف ي  گرفت آن گاه در حوزه مي توجه فرهنگنامه نويسان قرار
جايگـاه معنـاييِ واژه در مـتن در    . پـرداختيم  مي جاي پرداختن به معني در متن به تاريخچه و كاركردهاي مختلف آن

آن واژه يـا  ي  ورد توجه و اهميت است اما تعريف مستقلِ يك عبارت بر اساسِ متنِ بـه كـار گيرنـده   ترجمه بسيار م
بـه عنـوان شـاهد    . عميق ما بينِ واژه و كاربرد ايجاد شـود اي  شود فاصله مي موجب) مصاديق و شاهد مثال(اصطالح

عـدم  . نز كـوچكترين تـوجهي نشـده اسـت    طي  واژهي  سخن در برخي تعاريف ارائه شده؛ اساساً به ريشه وتاريخچه
اشاره به يادداشت كوتاه عالمه قزويني از آن جهت . توجهي كه به بطالنِ معني و برداشت مورد نظر منتهي خواهد شد

اصلي واژه، در نظر داشته است اختالف برداشت را در متونِ ادبيِ فارسـي و  ي  بود كه نامبرده با دست يافتن به ريشه
وارد زبـان فرانسـه   Ironia در قرن چهاردهم از واژه التينـي  Ironie :طنز، ريشخند :Ironie «.ن لغت گوشزد كندخاستگاه آ

 عمل سؤال كردن در حالي كه خود را بـه جهالـت و نـاداني   : به معناي( eironeiaيونانيواژه اخير، خود برگرفته از . شد
كرد تا به جهالت خود پي ببرند يا بـه   مي مخاطبان را مجاب برد و به اين ترتيب مي زنيم؛ روشي كه سقراط به كار مي

  )1381:430كهنمويي،( .»است)عبارتي ديگر نادان نمايي سقراط
ي  بيشتر طنز را با تكيه بر كاربردهاي آن در ادبيات كالسيك معنا كرده اند و كمتر به ريشـه و تاريخچـه  ها  فرهنگ

نقد ادبي بيشـتر بـه   ي  تأليفي در حوزههاي  توصيفي و كتابهاي  رهنگاين در حالي است كه ف. اين واژه پرداخته اند
  .نظر داشته اند=بدون التفات به كاربردهاي كالسيك=ريشه و تاريخچه 

طنـز تنهـا در   . گوييم مي خواهيم، مي صنعتي در انديشه و پندار است كه بر اساس آن خالف آن چيزي را كه]طنز[«
گـردد و گفتـار و كلمـات بـا آن      مـي  شود و موقعيتي كه مورد نظر اسـت، ابـراز   مي گفتهتنافر و ناموزوني ميان آنچه 

 براي اين كه طنز احساس و درك شود، بايد قواعد شخصي را كـه طنـز را بـه كـار    . موقعيت منطبق و سازگار نيست
د و طنز نويسـان بـزرگ   اورد هدفي منتقدانه دار مي بشناسيم، طنز، كه اغلب حالتي كميك و خنده دار به وجود برد مي

طنز سـالحي اسـت تصـنعي در    . همانند لبروير يا ولتر ، نقايص انسان يا جامعه را مورد انتقاد و تمسخر قرار داده اند
نامعقول و نامربوط به برهـان  هاي  برهان آوري به ويژه در جدال قلمي است، كه گاهي نيز جدال قلمي از طريق گفته

  )اهمانج(».گردد مي آوري وابسته
 كه جزيي از آن با طنز در ارتباط است نيـز معنـايي از آن برداشـت     هايي  بر اساسِ رويكرد فرهنگ نامه ها، عبارت

ي  در فرهنگنامـه  طنزكُنـان تنها از ادبيات كالسيك استخراج شده اسـت بـراي نمونـه    ها  شود كه تماميِ شاهد مثال مي
  :معنا شده است )1738 :2:عفيفي(كُنانافسوس و استهزا ُكنان، و نيز ناز و كرشمه : شعري

  

 ناصبوراي  گفت صبوري مكن  طنز كُنان روبهي آمد ز دور

  )مخزن االسرار/نظامي(
  

 ابرِ من طنز كنان آن رعنايد  هـه گـگ
  

 بهمچو خورشيد كه با سايه درآيد به طر 
 

  عــرباه ـد آن مـوابم دهـي وار جـربـع   يساختگهرچه پرسمش زرعنايي و بر
 

  

  دهد تلقيِ شخصي از طنز با كاركرد طنز در انواعِ ادبي  مي نشان )از استهزا تا ناز و كرشمه(اين دو گانگي و تفاوت
فـن يـا لحنـي    : طنـز « : بسياري دارد تا جايي كه برخي در تحليلِ محتواييِ طنز اين دو گانگي را پذيرفته اندي  فاصله

است كه در آن، آنچه در يك سطح گفتـه يـا ديـده يـا بـه نحـوي        است در بيان كه ويژگي اصلي آن وجود دوگانگي
شـود يـا بـه كلـي در      مـي  رود ناهمحواني دارد، يا سوء تعبير شود، در سطح ديگر با آنچه انتظار مي مي ديگري ادراك

لغت نويسان معني واژه طنز را افسوس كردن، مسخره كردن، طعنه زدن و سرزنش كـردن نوشـته   . گيرد مي تضاد قرار
طعنـه زدن،  : طنـز در زبـان فارسـي   ي  پركاربردترين معني واژه.اند و طنز را معادل مسخره، طعنه و سرزنش گرفته اند

بياني است كـه از ديربـاز هجـو و    هاي  به طور كلي طنز يكي از شيوه. خرده گيري، مسخره كردن و انتقاد كردن است
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ه و بخشي از آثار فرهنگي و ادبي را به خود اختصـاص داده  در ميان مردم رواج داشت.. .هجا، هزل و فكاهه، مطايبه و
 طنـز و انتقـادي دارد و بـه آسـاني    هـاي   شيرين زبان فارسي، ويژگـي هاي  هجويات،هزليات و بسياري از لطيفه. است
ن حيات اجتماعي روزگار شاعران، طنزنويساهاي  و ارزشها  به تصويرهاي درستي از عادتها  توان از ال به الي آن مي

توان گفت طنز هجومي است از روي غرض اجتماعي، فكاهه، هزلـي   مي .ايراني دست يافتي  و مردم اعصار گذشته
آيد، در هجو و طنز، نيشي وجود دارد و در هزل و  مي برها  به طوري كه از اين تعريف. عموميهاي  است داراي جنبه

-338:كهنمـوئي (» هجو و طنـز نيشـخند  ي  ست و خندههزل و فكاهه نوشخند اي  فكاهه، نوشي به عبارت ديگر، خنده
337(  

يكـي  . شويم مي بر طنز و شوخ طبعي، با دو برداشت و قضاوت متفاوت مواجهاي  در دو كتابِ تاريخ طنز و مقدمه
تـوان يافـت كـه     نمـي  از ادب و فرهنگ مـذكور را اي  شايد به استثناي آثار حماسي و عرفاني، هيچ پهنه«معتقد است؛

و ديگـري بـا    )پيشـگفتار :1365حلبـي، ( ».از طنز، شوخ طبعي و مزاح استفاده نكرده باشندها  گان و سرايندگانِ آننويسند
طنز براي ي  استعمالِ كلمه«:دهد و مدعي است مي بررسي تاريخِ طنز بدونِ توجه به واژه؛ كاربرد طنز را بهاي بيشتري

هرچند كه طنز در . زياد طوالني نداردي  فارسي معاصر سابقهانتقادي كه به صورت خنده آور و مضحك بيان شود در 
تاريخ بيهقي و ديگر آثارِ قديمِ فارسي به كار رفته است، ولي استعمال وسيعي به معنيِ فعلي كلمه يا بهتر بگـوييم بـه   

د مسـتقيم و  انتقـا ي  شـد كـه بـيش تـر جنبـه      مـي  سابقاً در فارسي هجو بكار برده...اروپايي نداشته است satireمعنيِ 
غيـرِ مسـتقيم و طنـز آميـز بـودن سـاتير را دارا نيسـت و اغلـب آموزنـده و اجتمـاعي هـم            ي  شخصي دارد و جنبـه 

 نويسـنده بـه خـوبي   . هجو پنهـان بمانـد  ي  شود طنز زيرِ سايه مي ترجيحِ بررسيِ كاربرد باعث )1384:11جوادي(»نيست
ديـد  ي  كه از به اصطالح ساتير اروپايي دارد متفاوت است امـا زاويـه  و با برداشتي اي  داند طنز با معانيِ فرهنگنامه مي

بـر همـين اسـاس و در    . است كه بر خنده آور، انتقادي و مضحك بودن كالم توجه بيشتري دارداي  نويسنده به گونه
بسـيار كهـن در   ي ا البتـه نمـايش نامـه پيشـينه    . كنـد  مـي  تبيين تاريخِ طنز، به نقشِ شعرِ نو، نمايش نامه و رمان اشاره

ي  اخير با پيدايش شعر نو، و توسـعه هاي  در دوره«.طنز و تراژدي دارد كه در جاي خود بايد به آن پرداختي  عرصه
كه طنـز نويسـان بـراي    هايي  حتي در بيانِ روش )59:همان(»جديدي شدي  رمان و نمايش نامه،طنز نويسي وارد مرحله

طنـز  ي  عمـده ي  شيوه«آيد اين اعتقاد را كه؛ مي تعريفي كه از ساتيرِ اروپايي بر گيرند همچنان بر مي طنز به كاري  ارائه
دو عنصرِ مهم در اين جا ايجاز و بذله گويي توأم بـا انتقـاد    ]و.[نويسي يعني همان كوچك كردن بيشتر مد نظر است

اروپايي است و نـه  ي  واژهاز معاني يك هايي  دهد مطالبِ طرح شده برداشت مي كند و نشان مي بيان) 65:همان(است
از طنزِ معاصر همان ديدگاه همچنان پا بر جا است و هـدف طنـز   هايي  در تحليلِ اهداف طنز و گونه. طنزي  تاريخچه
اين گفته اگـر  . هدف طنز اصالح است:گويد مي دانيل دوفور رمان نويس قرن هيجدهم انگليسي«داند كه  مي را چيزي

93:همان(كنند كه چنين قصدي  دارند مي كم اغلبِ طنزنويسان ادعا واقعيت هم نداشته باشد،دست(  
ادبي و انواعِ ادبي را بررسي نموده است هميشه نگاه به طنز نگـاهي  هاي  در كُتُب نزديك به سبك شناسي كه دوره

توان از  مي هبوده است اما اشتراكات بسياري در همين تعاريف وجود دارد كاي  سطحي، يك سويه نگر و كامالً سليقه
طنز سخني است اعتراض آميز و لطيف و نيشخند انگيز كه « .آن براي رسيدنِ به يك تعريف نزديك به جامع بهره برد

قصدش انتقاد و اصالح جامعه است در حالي كه هزل خشن و تند و فحش آلـود اسـت و خنـده آور، ولـي معمـوالً      
 كسـب مـال و مقـام اسـت كـه در ايـن صـورت آن را هجـو        هدف اجتماعي و انتقادي ندارد و گاهي ناشي از طمع 

اعتراض آميزبودن، لطيف و نيشخند انگيز با هدف انتقاد و اصالحِ جامعـه مبنـاي تعريـف     )1372:246رستگار( گويند مي
مبناي طنز بر شوخي و خنده است امـا  « افتراقِ آن با هجو اما بايد در هر صورت پذيرفت كه؛ي  طنز است و نيز نقطه

اسـت تلـخ و جـدي و دردنـاك و همـراه بـا سـرزنش و سـركوفت و         اي  اين، خنده شوخي و شادماني نيست، خنده
 اما اينكه صـريحاً هجـو را از شـمولِ ايـن كاركردهـا خـارج كنـيم چنـدان درسـت          )همانجا( كمابيش زننده و نيشدار

كرده اسـت   مي مين موارد را دنبالشخصي داشته است به صورتي شفاف هي  نمايد زيرا هجوهايي كه كمتر جنبه نمي
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شخصي و اجتماعي نداشته است حتي اگر آن را ديالوگي كامال دو هاي  از ناهنجارياي  و هدفي جز مقابله با مجموعه
طنز نويسي باالترين درجه نقد ادبي است و طنز نويس به شرط آن « دانيم مي از آن جايي كه. نفره و خاص تلقي كنيم

كنـد و ايـن    مـي  را دگرگون نكند، از فانتزي رئاليستي و از اصول ديگـر هنـر بـديعي اسـتفاده     ها كه حوادث و چهره
، بايـد بپـذيريم هجـو نيـز     )247:همـان ( دهـد  مي را برجسته تر و نمايان تر از آن چه هست ، جلوهها  حوادث و چهره

طنز برساخته « داده است زيرا مي كمابيش كاربردي نزديك به همين تعريف را البته با رويكردي شخصي و فردي ارائه
  )248:همان(موقعيت اجتماعي/وضعيتي واقعي/وضعيتي فرا واقعي:از سه اصل است

كند زيرا اعتقاد دارد هجو و هـزل برگرفتـه از ادبيـات عـرب اسـت و       مي محجوب اما طنز را از هجو و هزل جدا
الحي براي آزردن و نكوهيدن دشـمنان خـود، يـا    سي  رود در ايرانِ پيش از اسالم شاعري از شعر به منزله نمي گمان

خـوريم و ظـاهراً    نمـي  درشعرِدورانِ صفاري نيز به ابيات هجو آميز بر. كساني كه بدو بدكرده اند، استفاده كرده باشد
هجا گفتن از دورانِ ساماني در شعر فارسي آغاز شده و بدبختانه تاكنون همچنان پايدار مانده و روي در ترقي داشـته  

در ميان شعراي عصرِ سلجوقي مسعود سعد سلمان بيش تر از هجو به طنز و مطايبه تمايـل   )84]:بي تا[محجوب(! تاس
اما هجو نيز ـ چنان كه پيش تر ياد شد ـ در قرنِ ششم به دست سوزني سمرقندي و انوري ابيوردي به آخرين    ...دارد

  )636:همان(حد ترقي خويش رسيد
  بسامدي و تاريخ نگارانه، تعريـف واژه جـاي خـود را بـه برخـي      هاي  شويم در تحليل مي با توجهي اندك متوجه

دهد تا جايي كه خواننده ميانِ طنز، طنز نويس و طنزنويسي بـي هـدف دنبـالِ اصـلِ واژه از      ها مي و نخستينها  ترين
 در نظم بيش از نثر خودنماييگردد اما اين واقعيتي است كه تا زمانِ مشروطيت طنز، هجو و هزل  ها مي خاللِ حاشيه

معهذا با آغاز مشـروطيت  . طنز نويسي از نثر كمتر استفاده كرد«چنانكه بايد پذيرفت در تمامِ دوران ها. كرده است مي
نسبتاً جالب توجهي به وجود آمد و طغيانِ افكارِ آزاديخواهانـه  ي  و پيدايش روزنامه نگاري، در نثر فارسي نيز مرحله

كوتـاه  هـاي   احساسات ميهن پرستي گذشته از اشعار سياسي و وطني در يك رشته مقاالت و پاورقيو شور آزادي و 
  )1372:39آرين پور(فكاهي و شوخي آميز انعكاس يافت

گذشـته از  «خـوريم؛  مـي  براي نخستين بار و در بررسي تاريخچه و سير تحوالت طنز بـه رسـاله و شـب نامـه بـر     
تعدادي رساله و شب نامه نيز انتشار يافتند كه همگي انتقادي و بعضي طنـز آميـز    ،]مشروطيت[اين دورههاي  روزنامه
در تمامي بررسي ها، نظم و نثر و آثارِ طنزآميز ارائه شده در اين دو نوعِ ادبي بيشترين توجـه را  . )174:تاريخ طنز( بودند

شايد يكي از مهم ترين داليـلِ  . استطنزگويي و طنز نويسي نشده هاي  به خود معطوف دارد و نگاهي به ديگر گونه
  .ادبي بوده استي  دوستانه در اين مقاله، عدمِ توجه به اين گونههاي  بررسيِ طنز در نامه

بزرگاني از سياست، دين، ادبيات، تاريخ و حكومت داري رسيديم خود به خـود  هاي  در ادامه و آنگاه كه متنِ نامه
خصوصـي، نبـود ميـلِ شخصـي و در     هاي  دليل از جمله؛ عدمِ انتشار نامهشويم اين پنهان ماندگي چندين  مي متوجه

طنز و طنـز نويسـي را بررسـي و    ي  دارد و همين امر باعث شده است حتي كساني كه تاريخچهها  دسترس نبودن آن
  .رايج در دو سه قرن اخير غافل بمانندي  تديون كرده اند از اين گونه

نمايد بلكـه در پـذيرش و عـدمِ پـذيرش نيـز بـه خـوبي هويـدا          نمي تعاريف رختضاد و دوگانگيِ مبنايي تنها در 
اسـالمي  هـاي   گرچه طنز، شوخ طبعي، مزاح و هزل عموماً درميانِ مردمِ دنيا و از آن جمله در ميانِ مردمِ كشور«.است

نيرومندي در مخالفـت  ي  رايج است و ادبيات آنان نيز پر از اين نوع سخن پردازي است، با اين همه، در ايران عقيده
با اين نوعِ ويژه از ادبيات و فرهنگ وجود دارد تا بدانجا كه برخي دانسته يا نادانسـته آن را مخـالف ديـن و اخـالقِ     

  )9:حلبي،مقدمه( »كنند مي وضعي و مرسوم قلمداد
ه ريشـخند و اسـتهزاء را   اين مخالفت و عدمِ پذيرش تنها دليلِ اعتقادي و ديني نداشته است بلكه آن بعد از طنز ك

اخالقي چندان مورد عالقه و توجه مردم ايران بوده اسـت واگرنـه؛   هاي  آموزهي  بيش از هر چيز مد ِ نظر دارد بر پايه
از نثر و نظمِ شـوخ طبعانـه، هـزل    هايي  نمونهها  توان يافت كه در آن مي بسيار محدودي از آثارِ ادبيِ ما راي  تنها عده«
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مردم اگـر شـوخ طبعـي نكننـد گـويي در      «اين يك واقعيت است كه،  )همانجا( نه چيزي ياد نشده باشدانگيز و طنزگو
 )282:ص1محاضرات االدباء،راغب اصـفهاني،ج (الناس في سجن مالم يتمازحوا «، سخني برگرفته از)10:همان،مقدمه( زندان اند

يش يكي از سنگين ترين و بي رونـق تـرين انـواع    همچنانكه مدح و ستا«البته بايد اين مهم را نيز در نظر داشت كه؛ 
بايد دانسـت كـه در زبـان    ] البته[ )12:همان،مقدمه( استها  بسيار خواندني آنهاي  هنر ادبي است، طنز و هجو از نمونه

براي بسـياري  ها  برند ولي تعريف و حد منطقيِ آن مي را به كارها  بسياري هست كه مردم آنهاي  فارسي و تازي وازه
بر طنز و شوخ طبعي بيش از دويست كلمه مرتبط با طنز و شوخ اي  در كتابِ مقدمه )14:همان( مردم شناخته نيست از

كه بسياري از آن لغات و تعبيرات بارِ  )100-180: همان( فهرست شده استها  از كاربرد آنهايي  طبعي با معاني و نمونه
: شـده اسـت   مـي  هنجارگريز نيز مربوطهاي  به همين برداشتها  تمعنايي منفي و هنجار شكنانه دارند و شايد مخالف

  :نظيرهايي  واژه
سـرودن سـخنان بـي مايـه و تـرك      /در باختن و نگاه داشتن چيزي از اضداد و مجازاً به معني بي اعتبـاري : ابتذال

  رعايت و احترام 
  پريشاني ذهن و فساد عقل و ناساز گويي/ تباه شدن و آميختن: اختالط
  ظرافت و مسخرگي كردن: رانياُردك پ

  استهزاء /خوار داشتن و سبك گردانيدن سبك شمردن،: استخفاف
  طرفه شمردن خوش گشتن و شگفتي داشتن به چيزي؛ :استطراف
  غريب شمردن شگفت آمدن،: استظراف
  زشت شمردن عيب كردن، :استهجان
  فسوس داشتن خندستاني كردن، :استهزاء

  درشت گفتن كردن،غلبه و تندروي  :اُشتُلم كردن
  خوش طبعي ترك حشمت و گُستاخي، :انبساط
  فحش و ناسزا :بددهاني
  دشنام،فحش :بدزباني
  دشنام دادن :بدگويي

  بيشرمي بدزباني، :بذاء،بذاءت
  به هم ديگر دشنام دادن :بِذاء

  هزل گويي لطيفه گويي، :الغيبذله پردازي شوخي، :بذله بازي
  مسخرگي شوخ طبعي، :بذله گويي

  ياوه گويي :بطالت
  بي تربيتي بي دانشي، :بي ادبي

   :طنزي  پيشينه
كـه تعيـين منشـأ    اي  مختلف دارد، به گونههاي  فرهنگ اقوام و ملل طوالني دراي  بدون ترديد طنز و مطايبه پيشينه

عواطـف  كـه يكـي از    هستي گذاشـت، از آن جـا  ي  از زماني كه انسان پا به عرصه. امكان پذير نيست چنين هنرهايي
يكـي از ايـن ابزارهـاي    . خواست خود را شادمان سازد مياي  اصلي درون او خوش باشي و شادمانگي بود با هر بهانه

تحـت عنـاوين    خنداندن ديگران بوده است، لذا به مرور فنوني به اين منظور به وجود آمد كه شاد زيستن، خنديدن و
بـه عنـوان سـخن     -اصـلي طنـز  ي  ذكر است قـدما مايـه   الزم به .شوند مي طنز، فكاهه، مطايبه، لطيفه، كمدي شناخته

سـتايد،   مـي  يعني، طنز پرداز در عين حال كه با لحني خاص، كسي يا چيزي را: دانسته اند»تهكم«و» طعن «را -گرايي
   :حافظپردازد، مانند اين شعر  مي به ذم شبيه به مدح اوي  دربارهاي  كند و به گونه مي او را پوشيده، تحقير و لعن



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      174

  

  خواجه عاقل، هنري بهتر از ايناي  گفتم   »عشق چه هنر دارد عشق ؟ جز غم« ناصحم گفت كه 
  

حاصـل شـده اسـت، روبـه رو هسـتيم و      » تهكـم «ناسازگار دروني متن كه از نوعيي  بيت با نوعي استعاره در اين
استعاره، بالندگي پيـدا كـرده،   ي  آرايهي  و طنزي در سايه عاقل بر خالف مفهومش در معناي نادان به كار رفتهي  واژه

و پـر تـوان شـده     زباني در قالب شعري موزون، پرورش يافته و نيرومند و پررازي  عنوان يك گونه ماندگار شده و به
 .است

البتـه بـه احتمـال    . دارد مـي  مكاتبات مسلم اسنادي از اوايل اسالم در دست است كه وجود طنز را در محاورات و
كتابي  طنز آميزهاي  از نخستين مجموعه. ادبيات پپيش از اسالم نيز معمول بوده است ذوقي دري  ين مسألهبسيارقوي ا

بعد، به صـورت فـن درآمـد و ظـاهرأ     هاي  طنز نويسي در سده. پنجم نوشته استي  است كه احمد موصلي در سده
لطـايف عبيـد در عـين    . اني بوده اسـت نوشته شده، از جانب عبيد زاك اولين كتاب مستقلي كه در باب طنز و شوخي

جـابر  هـاي   مولـود حكومـت   شايد به وجود آمدن اين ذوق را بايـد . باشد مي انتقادي حاد است، آموزنده نيز حال كه
بنـابراين،  . توانسته اند، آزادانـه حقـايق را بيـان كننـد     نمي ها دوران گذشته دانست كه مردم در طول اين نوع حكومت

مـوش و گربـه، گلسـتان، بوسـتان، مقامـات      . قالب طنز و شوخي، انتقادات خود را منعكس نماينددر  سعي كرده اند
  ).340 :1390مدرسي( از طنز نويسي در ادب ماستهايي  حميدي، كليله و دمنه، و بسيار از آثار ديگر ، نمونه

بـه  هـاي   ري افكار و انديشهنويسندگان براي بيدا بيداري و مشروطه تبلور خاصي يافت، شاعران وي  طنز در دوره
ادبيـات   مشروطيت هم رديف با روزنامه نگاري نوع جديدي ازي  در دوره. استفاده كردند طنزي  خواب رفته از حربه

آثار قلمي افرادي چون ميرزا جليل محمد قلـي   طنز را درهاي  در اين دوره جلوه. وجود نهادي  به نام طنز پا به عرصه
تفلـيس بنيـاد    در 1324مال نصرالدين را در سال ي  آذربايجان از واليت نخجوان كه روزنامه امزاده از نويسندگان به ن

از . اجتمـاعي ملـل شـرقي اسـالمي را زيـر قلـم داشـت        توان مشاهده كرد كه تقريبأ تمام حوزه فرهنگـي و  مي نهاد،
شبسـتري،   رج، عشقي، عـارف، معجـز  فكاهيات اجتماعي و انقالبي علي اكبر طاهرزاده، اي توان به مي ديگرهاي  نمونه

مشـروطه بـه افكـار و آراي آزادي خواهانـه و     ي  شـعر در دوره . نسيم شمال، و چرنـد و پرنـد دهخـدا، اشـاره كـرد     
هـر چنـد   . سياسي و وطني را در زبان طنز و مطايبه انعكـاس داد هاي  انديشه احساسات ميهن پرستانه قوت بخشيد و

گسترده تر و كوبنـده تـر   اي  گونه بروز و ظهور داشته است ، اما در اين دوره به ادب پارسيهاي  دورهي  در همه طنز
آن را بـه بـاد   ي  آن روزگار و اعمال ننگين عمال و حكام سرسپردهي  وارد ميدان مبارزه شد و معايب و مفاسد جامعه

 )340-341:همان(.استهزا گرفت تمسخر و

  : انواع طنز
 satire ofطنزهاي موقعيتيي  تصوير فردي، اجتماع نقيضين است به دو گروه عمدهطنزهايي كه بنيادشان بر اساس 

circumstance و طنزهاي عبارتيverbal satire شوند مي تقسيم.  
در طنز موقعيتي، طنزِ حاصل، ارتباطي با زبان ندارد، بلكه اساس آن بر تصـاوير و   :satire of circumstance /طنزِ موقعيتي

ها  يم متني است و فضاي قرار گرفتن اشخاص و اشيا در متن حكايت و چگونگي گفتگو و تعامل آنتصورات و مفاه
  .آورد مي با يكديگر را به وجود

گيرد كه از طريق تناسب، تضاد و تشابه الفـاظ   مي اين طنز بر اساس نوعي بازي زباني شكل :verbal satire /طنز عبارتي
جع، جناس، محتمل الضدين، ايهام در سطح واژگان يا عبارت كوتاه، مـدح شـبيه   نظير ايجاز، سهايي  و به شكل آرايه

  )342: همان(شود مي آفريده.. .به ذم و ذم شبيه به مدح و
در زبان طنز واقعيت جهان خارج عينـا  : توان براي زبان طنز بر شمرد، واقعيت گريزي است مي ويژگي ديگري كه

كنـد   مـي  عيت گريزي كه به صورت بزرگ نمـايي و كوچـك نمـايي جلـوه    واقي  شود، بلكه از دو شيوه نمي منعكس
سـياه، هوراسـي و   ي  توان طنز را به سه دسته مي برخورد با عاملِ زباني نيزي  بر اساسِ محتوا و شيوه. شود استفاده مي
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  : يوِنالي تقسيم بندي كرد
  تاجر ونيزي .كشد مي شكلي از درام است كه سرخوردگي و بدگماني بشري را به تصوير :طنز سياه

با طنزي ماليم و مودبانه و اغماض گرش سعي دارد با بر جسته كردن بـدي هـا، انسـان را از غفلـت در      :طنز هوراسي
  )هوراس طنز نويس كالسيك روم( اشعار طنزآميز حافظ. آورد و نيكي فطريش را به او يادآور شود

) يوِنـال طنـز نـويس رومـي    ( بـازدارد ها  ن را از گرايش به زشتيبا پيش كشيدن حقيقت به زبان طنز، انسا :طنز يوِنالي
  )343: همان(

لقمـان را گفتنـد   «:سعديي  في المثل اين گفته. طنز نيستندها  ابتدا بايد گفت بسياري از پارادوكس :طنزهاي پارادوكسي
ـ هسـت كـه   هـا    صـد آن از سوي ديگر بسياري از طنزها ـ بـيش از نـود در   . »از بي ادبان: گفت ادب از كه آموختي؟

. توان يكـي از اجـزاي تفكيـك ناپـذيرِ طنـز دانسـت       مي پارادوكس را )1388:64خرمشاهي(... خصلت پارادوكسي ندارد
رسـد بتـوان در دسـته     مي از طنز دانسته است اما بعيد به نظراي  اگرچه خرمشاهي در كتابِ طنز و تراژدي آن را گونه

اگرچه در ادامه خرمشـاهي از معنـاي دقيـقِ    . مستقل به حساب آورداي  ي را گونهانواعِ طنز، طنز پارادوكسهاي  بندي
در شعرِ خيام و حافظ بوده است كه  با طنز به معناي دقيقش مواجه : كند مي برد اما تنها به اين نكته بسنده مي طنز نام
اسـت كـه در كتـابِ    هايي  تقسيم بنديشيرين و تلخ بودنِ طنز نيز از .كند نمي و توضيح بيشتري ارائه )22:همان( .شدم

تواند داشته باشد البته در اين  نمي بينيم و آن بيشتر يك نوع تقسيم بندي ذوقي است و مبنايي علمي مي طنز و تراژدي
ابيـاتي از خيـام و حـافظ در    . باشد ترديدي وجود ندارد مي خوشĤيند و براي گروهي ناخوشĤينداي  كه طنز براي عده
طنـز  ي  وانِ طنز تلخ و شيرين نامگذاري شده است بدونِ آن كه تحليلي از تلخي و شيريني در حـوزه اين كتاب به عن

  .ارائه شود
  فردا بيني بهشت همچون كف دست    گر عاشق و مست دوزخي خواهد بود

  )طنزشيرين(خيام
  

  بايد خواست نمي ما را زدگر كسان    شكر ايزد را كه آنچه اسباب بالست
  )طنز تلخ(خيام

  

  آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد    ما گفت خطا بر قلم صنع نرفتپير
  )طنز تلخ(حافظ

  

  كه از پاي خمت يكسر به حوض كوثر اندازيم    بهشت عدن اگر خواهي بيا با ما به ميخانه
  )طنزشيرين(حافظ

  :ازطنز منثوراي  و نمونه
گفتنـد  . و كمان خود را همـراه نداشـت   رفت و تير مي به جنگاي  قزويني: از عبيد زاكاني نقل است كه گفته است

. دارم مـي  را بـر هـا   آيـد و مـن آن   مي براي اينكه از طرف دشمن تير: بري؟ گفت نمي چرا تيرها و كمانت را به همراه
 )71:طنز و تراژدي() طنز پارادوكسي(كني؟ گفت در آن صورت جنگي نباشد مي اگر تيري نيامد چه كار: گفتند

بـا  . شود اما به شوخي و شوخ طبعـي چنـدان پرداختـه نشـده اسـت      مي آراء بسياري يافتاگرچه در تعريف طنز 
  شــوخي ي  متــأخر و متقــدم، بــه معــانيِ خوشــي، بــازي و طنــز و مطايبــه در بــارهي  هــا مراجعــه بــه فرهنــگ نامــه

ريشه و سـيرِ   برمي خوريم اما آن چه در اين باره مهم است و همچون بسياري از لغات به آن توجه كافي نشده است
اوستايي معرفي و بـه همـين انـدازه    اي  پهلوي، شوخي بر گرفته از واژههاي  در فرهنگ نامه. تحولِ واژگانيِ آن است

  :بسنده شده است
  )1388:337فره وشي(پهلوي به فارسي Katak :شوخي
Katak)بازي، خوشي ـ شوخي)كاتك  
عرفـاني بـراي شـوخي در نظـر     هـاي   نايي كه در بينِ واژهمع )1390:327فره وشي( آرزو شده، دلخواه = Kata: اوستا
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كثرت التفات به اظهـار  . الهي استي  اشاره به جذبه: گرفته شده است نيز بدونِ شاهد مثال و با توضيحي بسيار اندك
مين اسـت امـا در اشـعارِ متقـد     )58:به نقل از شرح گلشـن راز الهيجـي   511 :1370سجادي( .صور افعال را نيز شوخي گويند

شود كه بيشتر در معناي؛ نـاز و عشـوه، گسـتاخي،     مي ديده.. .تركيبات و عبارات بسياري برساخته از شوخ، شوخي و
ي  توان به عنوانِ بررسي تحولِ معنايي در قرون متمادي بـه واژه  مي در مجالي ديگر. بي ادبي و غيره به كار رفته است

قابل تأملي به دست خواهد ي  ه به طورِ قطع نتايجِ لغت شناسانهشوخ و شوخي و تركيبات برساخته از آن پرداخت ك
ي  در اين جا تنهـا بـه چنـد مـورد از ايـن تركيبـات و چنـدين نمونـه از كاربردهـاي آن بـه نقـل از فرهنگنامـه            . داد

  :اشاره خواهيم داشت)عفيفي(شعري
  )خاقاني( شاهد مثال )كنايه از زيبايي و رعنايي و نيز مزاح و سرخوشي( شوخي

  

  خانه همه خون بيني سر در نكني دانم    در خاقانيي  گه گه زني از شوخي حلقه
  

  )سعدي(شاهد مثال)شاهدي و رعنايي و طنازي(شوخي كردن
  

  بيگانه و خويش از پس و پشتت نگرانند    يار كه صاحب نظراننداي  شوخي مكن
  

  )ابن يمين(شاهد مثال)رعنايي و طنازي(شوخي و شنگي فروختن
  

  دلاي  صاحب نظران استي  كاين سر كوچه    به تكبر مرو و شوخي و شنگي مفروش
  

  )فرخي(شاهد مثال)زيبا و دلربا(شوخ و شنگ
  

  به طرف باغ همدم با نگاري شوخ و شنگ آمد       روشن به چنگ آمد مي كنون هر عاشقي كاو را
  

  )بيلقانيمجير (شاهد مثال)كنايه از بي شرم و وقيح(شوخِ گربه چشم
  

ــوهرش ــگ وجــود اســت گ ــه نن ــي ك  تردامن
  

 شدريـــا نشســـته خشـــك لـــب از دامـــنِ تـــر  
 

 طفــل ســخن بــه شــيرِ ســگ آلــود از آنگهــي
  

 كاين شـوخِ گربـه چشـم گرفتـه اسـت در بـرش       
 

  

  )هاللي(شاهد مثال)كنايه از محبوب(شوخِ عاشق كُش
  

  كني جان را مي بر سر دل سخن بشنو وگرنه      آن شوخ عاشق كشي  هاللي،دل منه بر شيوه
  

  )هشت بهشت امير خسرو(شاهد مثال)كنايه از زيبا روي طناز(شوخِ عالم سوز
  

  كامشب اندر برِ توام تا روز          پاسخش داد شوخِ عالم سوز
  

  )اهلي(شاهد مثال)كنايه از محبوب(شوخِ شيرين لب
  

  زان شوخِ شيرين لب رسدجامي مگر ي  جرعه    نوش از كجاي  ماكجا اهلي و صاف چشمه
  

  )كمال خجند(شاهدمثال)كند مي كنايه از زيبا رويي كه به شيفتگان خود ستم(شوخِ ستمكار
  

  يابند همه چيز ولي داد نيابند         اهل نظر از حسن به شوخانِ ستمكار
  

  )سعدي(شاهدمثال)كنايه از گستاخ ديوانه صفت(شوخِ ديوانه رنگ
  

  عجب صبر داري تو بر چوب و سنگ    رنگشوخِ ديوانه اي  كسي گفتش
  

  )فردوسي(شاهدمثال)كنايه از بي شرم و گستاخ و جسور(شوخ روي
  

  سرِ تور بنهاد در پيشِ اوي       شوخ رويي  بيامد فرستاده
  )اهلي شيرازي:(شاهد مثال)كنايه از زيبا و دلربا،محبوب(شوخِ پريوش

  

  ا كرد كه عقل از سر ما رفتچشمي سوي م    ديوانه از اينيم كه آن شوخِ پريوش
  

  )گرشاسبنامه/اسدي(شاهد مثال)كنايه از بي حيا و گستاخ و نيز زيبا روي و عشوه گر، محبوب(شوخ چشم
  

  بدو گفت كاي بد رگ شوخ چشم    چو ديدش گره زد به ابرو زخشم



 177/   طبعي در اخوانيات    بررسي طنز و شوخ

  :اخوانيات
هـاي   رائه شده در تبيينِ چهـارچوب اگرچه رسيدن به اجماعي در تعريف طنز احتماالً غيرِ ممكن است اما مطالبِ ا

از آن هـايي   بخشِ دوم اين مقاله به تعريف اخوانيات و اشاره به نمونه. كليِ مورد نظر اين مقاله، تأثير قابل قبولي دارد
طنـز تشـتت و نـاهمگوني    ي  در تعريف اخوانيات و انواعِ آن به اندازه. كه حاويِ طنز و شوخ طبعي خواهد پرداخت

  :توان به درستي مفهوم آن پرداخت مي د و تقريباوجود ندار
گيـرد و اخوانيـات    مي دوستانه است به صورت منظوم صورتهاي  اخوانيه در لغت به معناي رد و بدل كردنِ نامه

در تـاريخ شـعر   )1387:110بـاقرزاده (ديرين و جايگاهي مخصوص دارداي  در ادب پارسي اخوانيه سابقه. شود مي ناميده
كنيم كه صرفا به حكم عاطفت و به  مي دوستانه منظوم برخوردهاي  واالئي از اخوانيات و نامههاي  به نمونهزبان دري 

بيشـتر  هـا   سير اينگونـه سـروده  ...فرمان دل، نه هوا و هوس و طمع سيم و زر و آرزوي جاه و مقام سروده شده است
گذشـته   هـا مـي   چه در زمان سرايش پيرامون آنمشترك و مناظرات و آنهاي  پرسش از حال يكديگر، يادآوري گذشته

باشد و غالباً حاوي شرح حالي، تبريكي، تسليتي و دعوتي از طرف مقابل بوده است و همين كه بدينوسـيله   مي است
  ):همانجا(شده است ها مي شدند باعث دلخوشي و شادماني آن مي از حال هم مطلع

  

  ز احوال هم خبر گيرندبغير آن كه     كدام چيز عزيزان ز يكديگر گيرند
  )ميرزا محمد طاهرشاعر عصر صفوي(

  

نكته گويي، غزلسرايي، گله گـزاري، لطيفـه پـردازي، مـزاح، ايـراد اشـعار       : در اخوانيات، مجالِ سخن وسيع است
نويسـد و   مي انديشد مي باري در اخوانيات نويسنده آنچه.. .علمي و ادبي و غيرههاي  طوالني، تحقيقات و نكته سنجي

سازد احتيـاط و مـĤل انديشـي و سياسـت را در آن راه      مي آورد زينت بخش كالم مي نچه را از لطائف و ظرائف بيادآ
الزم نيست چنانكـه  ها  رعايت آداب و رسوم خاص در آن. نيست تا پاي قلم را در قيد كند و نوك خامه را كند سازد

و جاهـاي معـين   هـا   دعا و تعارف و امضاء نويسنده شكلهاي  تاريخ و عنوان طرف نامه و آغاز و انجام نامه و جمله
داشته باشد بلكه هر چه در آن تنوع بيشتر به كار رود شيرين تر است و هرچه سبك و اسلوب آن از هر جهـت تـازه   

  )131-132:تويسركاني(تر باشد دلچسب تر
كه از هايي  و نامها  از ديگر گونهاگرچه بررسي طنز و شوخ طبعي در اخوانيات را در دست بررسي داريم اما نبايد 

شـغلِ ديـواني، منشـي گـري، وقـايع نگـاري، رسـائل،        . شده است در گذريم مي گذشته تا حال بر نامه نگاري اطالق
توانـد   نمـي  منشĤت و بسياري از اين دست عبارات در تاريخ كم نيستند كه بي ارتباط نيز با نامه نگـاري و اخوانيـات  

  .پرداختيمها  غيرِ رسمي از موضوعاتي است كه فهرست وار به آناي  دانيم اخوانيات گونه مي باشد هرچند به خوبي
مخصوص از فنون سخن، اي  فن دبيري و انشاء رسائل ديواني در ادبيات ايران پس از اسالم، خود به صورت رشته
و ادبـي و تـاريخي و مقامـه و    تجلي كرده است كه داراي سبكي خاص و متمايز از ساير فنون نثر، از قبيلِ نثر علمي 

  )78:تويسركاني( باشدتا چه رسد به شعر مي داستان نويسي و غيرآن
در بررسي تاريخچه و سيرِ تحوالت دبيري و مشاغل ديواني، شايد بتوان نخستين دبير رسميِ دربـارِ ملـوك ايـرانِ    

وي، در قرنِ چهارم، دبيـرانِ نـامبردار،   پس از . پس از اسالم را محمد بن وصيف، دبير رسائلِ يعقوبِ صفاري دانست
همچون ابونصرِ مشكان، صاحب ديوان رسالت سلطان محمود غزنوي و پسرش سلطان مسـعود و همچنـين شـاگرد    

آنچه مسـلم اسـت تـدوين    ...وي، ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي دبير ديوان رسائل محمود و مسعود پديد آمده اند
  )79:تويسركاني( .بيهقي آغاز گشته استي  و به وسيله منشĤت فارسي از دورانِ غزنويان

اشاراتي به نوع و سبك آنـان شـده   ها  رسمي و غير رسمي حداقل در ديباچههاي  هركدام از انواعِ نگارشي  درباره
 آن چـه . از منظرِ تاريخي، ادبياتي و جامعـه شناسـي پرداختـه شـده اسـت     ها  است و در برخي از موارد به اهميت آن

زيبـايي در  ( اند فرعي از اصل مهم تر، پيشِ چشم داشته شود اين است كه قدرت قلم هم از نظرِ زيبايي بصـري تو مي
هم از جهت زيبايي معنايي و برخورداري از صنايع لفظي و معنايي قابل تأمل بوده است و به عنوان سبك و  )نگارش
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. داردهـايي   جامي، مانند هر منشـĤت ديگـر، ويژگـي   هاي  نامه«. تواند بررسي و ارزش گذاري شود مي مستقلاي  گونه
انتقادي، معاني آرايـي  هاي  در كناياتي كه تنها به نويسنده و گيرنده معلومند، پوشيده بياني ]و[چنانچه ايجاز در اخبار 

 دارد ادبـا و شـعرا در تـاريخ ادبيـات ايـران جايگـاهي واال      هـاي   نامه )1378:19اورون بايف( براي مخاطب و امثال اينها
مكاتب سنايي، خاقاني، موالنا و قطب الدين يحيي، منشĤت قـائم مقـام فراهـاني، فرهـاد ميـرزا معتمـد        )نُه:1385افشار(

سياسي دهخدا از آن جمله اند كه در تاريخ سياسي، اجتمـاعي و ادبـي ايـران    هاي  الدوله، علي خان امين الدوله ونامه
  .دارنداي  جايگاه شايسته

بـر حسـب موضـوع و    =توان يافـت   نمي و مكاتيبي كه نه تنها اثري از طنز و شوخ طبعي در آنكم نيستند منشĤت 
رجال و معاريف حكومتي كه در عينِ رسمي نگاري جايي براي طنـز  هاي  و در عوض بسيارند نامه= جايگاه نگارنده

  :نزاز نامه نگاري بسيار جدي و خالي از طاي  نمونه. و شوخ طبعي نيز در نظر گرفته اند
عليكم السالم و رحمه اهللا و بركاته،انشاءاهللا تعالي موفق و مؤيد باشيد،رقيمه توفيق شميمه كاشف از حسـن ظـن   «
اگر بپذيريم در هر  )1376:65غفارزاده( اللهم اجعلني خيراً مما يظنون و التؤاخذني بما يقولون واغفرلي ماال يعلمون. بود

كرده اند بايد اذعان كنيم هرگـاه پـاي طنـز و     مي رمت حال و محل را رعايتحها  نگارندهاي  حال و با هر پيش زمينه
رجالِ علمي، فرهنگـي تـاريخي   هاي  دولتي و حكومتي و نيز نامههاي  شوخ طبعي به ميان كشيده شده است حتي نامه

  . و سياسي از درافتادن به دام طنز و شوخ طبعي در امان نمانده است
دتي است بسيار طويل كه از فـيضِ مكاتبـات حضـرتعالي محـرومم و خـود نيـز از       رساند، م مي بشرفعرض عالي«

  )2536:21افشار(».كه عريضه نگار شومام  وقت پيدا نكرده! كثرت بيكاري
  :بزرگ علويهاي  از طنز و شوخ طبعي در نامههايي  نمونه

عظيم تر كه به او چهل پنجاه سال چه باليي از اين . خدا بگويم اين مينوي را چه بكند:بزرگ علوي به ايرج افشار
نفـت بـه اسـم    ي  كـوچكي كـه مـن سـال گذشـته دربـاره      ي  در رسـاله ] نويسـد  مـي  و در ادامـه [ديگر عمـر بدهـد؟  

Blutigeserdol شما در مسافرت كرمان استناد كرده بودم يك نسخه از آن را بـه مينـوي دادم   ي  نوشته بودم به نوشته
  )2536:3افشار(كه به شما بدهد فراموش كرده

  )2536:4افشار(اما من حاضرم پول از بابت كتاب فارسي بدهم منتها ندارم
گذاشـته  !)تكيه كالم روي آسيايي اسـت (دانيد در آلمان گريپ بي پير كه اسم آن را رندان، آنفوالنزاي آسيايي  نمي

توانيـد دور   مـي  به حالتان كـه  خوشا. گيرد مي همه راي  مثل سگ هار پر و پاچه. عجيبي راه انداختهي  اند، چه قشقره
  )2536:5افشار(... دنيا شلنگ و تخته بيندازيد

 نگاهايد  را كه لطفاً به من هديه كردهاي  شما را داشتم و از همين جهت كه قصد احتكار كتاب ندارم نسخهي  قنديه
  )2536:7افشار(فرستم مي خودم را براي شما پسي  دارم و نسخه مي

شاد نگارنده نيست بلكه ي  از شادمانگي و برانگيخته شدنِ به اصطالح روحيهاي  نشانهها  هميشه طنز و شوخ طبعي
نـه از بـي   هـا   و تلخ نويسـي ها  ارتباط مستقيم با حاالت و رحيات شخص در هنگامِ نگارش دارد تا جايي كه بددهني

از ايـن  هـايي   هرمان نوشـته اسـت گوشـه   كه اخوان به محمد قهايي  در نامه. دهد مي خبرها  ادبي كه از عمقِ تلخكامي
به عبارت نزديك به واقعيت طنز نيست شكوه و گاليه اسـت پيچيـده در   . ناماليمات روزگارِ رفته بر او مشهود است

  :لفافه از شوخ طبعي و طنزِ ناگوار
  )1384:74مانقهر(...توانم بيايم، براي آنكه سخت به ضعف الريال دچارم مخصوصاً اين اواخر نمي به مشهد نيز

 ام و از وقتي از آن حصارِ آهنين بيرون آمدم قدري زرنگ شـده ام  كردم پيزي گشاديِ سابق را كنار گذاشته مي خيال
  )1384:86قهرمان(

  )1384:90قهرمان( جمع بودند!فضالها و علماها و ادباها دشتي بوديم،ي  من جمله هفته پيش خانه
ي  دهي، عوض اينكه حقش را بدهنـد، يعنـي پـولش را، تـازه بايـد مجلـه       مي وقتي چارتا شعر حسابي به دستشان
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  )1384:102قهرمان( مزخرفشان را از جيبِ بي نصيبِ خودت هم بخري
  )سر عنوان نامه 1384:137قهرمان( حضرت واال محمدميرزا قهرمان القهارمه، دام عزّه و جلّ جالله

ش باشد به خُلقيات و روحيات نگارنده متصـل اسـت و   طنز و شوخ طبعي بيشتر از آن كه سبك و روشي در نگار
در . ديـديم  نمـي  را در منشĤت قائم مقـام ها  و شيرين طبع آزماييها  از اين شوخ طبعيهايي  بود، نمونه مي اگر جز اين

اي اسـت بـراي بيـانِ اعتـراض و ارادت و      كوتاه قائم مقـام طنـز وسـيله   ي  از دو رقيمههايي  اين جا ودر خالل بخش
دهـد و در ديگـري بـا     مـي  تر جلـوه  در يك نامه قائم مقام برآشفتگيِ خود را رندانه و در پوشش طنز ماليم. زديكين

  :زند مي استفاده از فنون بيان و رواني كالم و انديشه به نوعِ ظريفي از حسن طلب دست
كـه   )هايي بقچه( م، بوقچهاييكه شاهزاده براي نايب السلطنه فرستاد ديديهايي  پرسد كه سارق مي رسد مي هركس«

رقم ترجمان را درآرم، و چاقوي دو . وزير براي قائم مقام فرستاد چه شد؟ بي انصاف بي مروت، من چه جواب دهم
سر از كجا بيارم، بشما پيشكش كنم؟ اين ديگه چه خواهشي است، چگونه فرمايشي است؟ مگر من تاجر تفليسم يـا  

ايد؟ بلي آن دوسري كه شما شـنيديد شمشـير بـود نـه      ايد و به خَطَره افتاده شنيدهصاحب انكليس، يا چيزي از جايي 
  )1389:79يغمايي(»...چاقو،و جد من داشت نه خود من

حامل عريضه شيخ كوفي است، و دشمن صوفي، با منديل و رداء، و تسبيح و عصا؛ از كربال و نجف آمده، هـدايا  «
 هجده هزار جوارش دارد، و هجده هزار سفارش.از جريمه و ابواب دادهو تحف اورده، عزم خدمت نواب كرده، و س

خواهد، به هر وزير و امير ئ مشاور و مشير و واعظ و خطيب و كاتب و اديب و جميل كه در مشـكين و اردبيـل    مي
يـر  دهد، اگرچه كاظم خان طالش باشد كه در مدت عمر يك فطيـر بـه يـك فق    مي آيد و همه را مالش مي است، آنجا

 كاهـد، خـاك   مـي  گويـد پـر   مي كم. پرداخته كند تا كارش پرداخته شودها  نداده، و يك عطا به يك گدا نكرده؛ كيسه
وعـده بـي اثـر اسـت،     . داند نمي فهمد، اشاره نمي كنايه.خاك خاك تربت است و راه راه غربت. خواهد مي دهد،در مي

ي  زكات، تعلل بـي سـود و تحمـل بـي حاصـل، در ناحيـه       خواهد نه مي خواهد نه برات، بذل مي نقد. حواله بي ثمر
در هر جدولش اسمي نوشته شود، مثل خان خلخال . بكشند به يك ورق بل كه يك طبق. متوقع استي  وزارت دايره

و مير طالش و صاحب مشگين و نايب اردبيل، و امراي پياده وسواره، از دهه و صده و هزاره، و سرور هر عشـيره، و  
  .ه، كه اسبي در فسيله، و خري در طويله، و گاوي در رمه و بزي در گله داشته باشدسيد هر قبيل

پول بدهيـد،  . و اال شيخ عاكف بساط است، و هادم نشاط، و نديم الزم و ثقيل ساكتايد  آسودهايد  اگر چنين كرده
و صامت باشد، نعـوذ   گول مخوريد، كه شيخ ساكت رسيده و در كنج صامت آرميد؛ و شيخ سلمه اهللا اگر چه ساكت

  )265-1389:266يغمايي( ...همه شوخي قلم استها  اين. باهللا من مجاوره السكوت الساكت و مالزمه الثبوت الصامت
ي  جـالل بـه انـدازه   هـاي   دانـيم نامـه نگـاري    مي شود وگرنه نيك مي جالل تنها براي نمونه و مثال عنوانهاي  نامه

جالل حكايت نُه توي تالقي انديشـه  هاي  نامه نگاري. ي بحث و كنكاس داردرفتاريِ او جاهاي  نويسندگي و ظرافت
در اينجا است كه بايـد  . زندگيِ او دانستهاي  از سايه روشنهايي  او را بخشهاي  توان نامه مي و نگارش است حتي

  .كند مي گفت قلم جالل در نامه نگاري تندتر از انديشه و تفكر او حركت
تفاوتي كه در . موفق استعداد و هنر نويسندگيِ جالل استهاي  كه نامه نويسي يكي از شاخهاعتقاد من اين است «
خودجوش است و به همـان  ها  گيرد كه جالل در نامه مي جالل موجود است از اين واقعيت ريشههاي  و كتابها  نامه

را از نـونمي خوانـد و حـك و    هـا   نويسد و جز در موارد استثنايي؛ نامـه  مي كند، نامه مي شيريني و رواني كه صحبت
شفاف و زاللـي اسـت كـه روحيـه او را بـه      ي  جالل آئينههاي  كند و به همين دليل نامه نمي اصالح و جرح و تعديل

به . كرد نامه هايش روزي جمع اوري و مستقالً طبع و نشر گردد نمي ديگر اينكه جالل هرگز تصور. نماياند مي خوبي
  )19:،مقدمه1386جعفري( را نوشته و پراكنده استها  نامه)با وسواسو نه (همين جهت، آزادانه

شايد خيلي بيشتر از آن چه در ( زند مي جالل موجهاي  صراحت و صداقت و بي پروايي و شجاعت در نامه ]البته[
  :اشاره كرد 1331او خطاب به مظفر بقايي در مهرماه ي  توان به نامه مي براي نمونه) كتابهايش وجود دارد
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شاهد ديروز كه دوسال تمام به خون جگر من و دوستان ولـي  ي  در روزنامه. آقاي دكتر بقايي،رهبر مستعفي عزيز«
و نيز دو نامـه بـه اميرانـي ـ علـي       )43-44:همـان ( .اخراج كرده بوديد.. .شد مرا هم مي به نام و شما و دوستانتان منتشر

. بسيار خوبي از صراحت لهجه و بي باكي و رك و راست بودن جالل استهاي  نمونهها  اصغر اميراني مدير خواندني
  )235-238و  195-197:همان(

  :به فراخور طنازانه داشته استهايي  شده است پاسخ مي طنĤزانه نوشتهاي  كه با درونمايههايي  نامه
ايـن نامـه در پاسـخ بـه      منظور جالل آل احمد است،(لُرِ شهري :سالم روستايي شهرنشينان واليتي به 1345مهر20
  )335:همان(.)سالم يك لر شهري به محمد تقي صالحپور نوشته شده استي  نامه

  )از دوستان و همكاران جالل1387زاده متوفي دكتر سيد علي اصغر خبره( نامه به علي اصغر خبره زاده
  المس سب صاحابي  خبرهاي  اال
  شيخ نطربوق پدر سگ صاحاباي  و

  ين سر قولتون وايسينتونست نمي شماها كه
  خواهيد به تهرون وغ زده تون بماسين مي و همش

  غلط كرديد با من قرار گذاشتيد قرار
  و باالخره هم از قول و قرارتون كرديد فرار

  به هر جهت علي رغم دك و پوز يك وري شما
  )23:همان(...و علي رغم بي بويي و بي خاصيتي سيگار هما

  

حتي يـك لقمـه سـور جـالل از     ! خر بيچاره).خطاب به خبره زاده(و حيف كه نيستيام  را كم كم مبله كردهام  خانه
شود كرد؟ كه جاي بنده در آن  مي چه. ديدي مي ماندي و عروسي ما را هم مي وگرنه. توانست پايين برود نمي گلويت

  )30:همان(دوستان به جاي ما . سفر خالي؟ بله؟ مرده شورت را ببرد
نوشته اند؛ طنز و شـوخ طبعـي در ميـان سـطور نگاشـته شـده        مي اجتماعي مختلفهاي  گروه كههايي  در بين نامه

اگر چه خصوصي و غير رسمي است، اثري از طنز و شوخ طبعـي مگـر   ها  شود و نامه مي توسط سياسيون كمتر يافت
  :توان ديد نمي )از منظر طنز(كم رنگهاي  در حد ضرب المثلي شيرين يا گوشه و كنايه

  )1385:53افشار(...يعني ازايم  اً هر چند ازين ديگ چوبي حلوايي نخوردهعجالت
بحمداهللا بنده حـاجتي  .نمايد مي با همشيره هايش زندگاني. احوالي از سيف الدين پرسيده بوديد از هم دور هستيم

  )165:همان( ...به من هم زحمت ندهند. خواهم خوش باشند و زنده باشند مي .به ايشان و محمود پسرم ندارم
هايي  يكي از منابع ارزشمند در تدوين تاريخ سياسي،اجتماعي و علمي هر دوره، مكتوبات،مراسالت،منشĤت و نامه

منابعي از اين دست در ميان ميراث مكتوب ما، بسـيار  . شده است مي است كه ميان رجال علم، ادب و سياست مبادله
غزنـوي، سـلجوقي و   هـاي   مانند برخـي منـابع دوره  (و رساالتها  تابپراكنده در ال به الي كاي  است كه گاه به گونه

  .مستقل آمده استهايي  و گاهي به شكل مجموعه).مغول
قاجار به بعد، اين نوع مĤخذ داراي تنوع و كثـرت بيشـتري بـوده كـه بـه      ي  در تاريخ معاصر ايران به ويژه از دوره

هـاي   اميركبيـر، نامـه  هـاي   منشĤت قائم مقام، نامـه : آثار چون. هم برخوردار شده استاي  همين لحاظ از اهميت ويژه
ملك الشعراء بهار را نيز بايد از اين منظر و هم هاي  نامه. از اين دست است.. .ادوارد براون وهاي  عالمه قزويني، نامه

  )يازده:،پيشگفتار1379ميرانصاري (از زواياي ديگري نگريست
بينـد، در روز عيـد مـرا از پشـت در يـا پنجـره        نمـي  بينند ولي آدم آنهـا را  يم تو مثلِ جماعت اجنّه كه بني آدم را

ولي من بيچـاره جـرأت   . خودت بود و در استراق نظر آزاد بوديي  خانه. زيرا اين طبيعي است. ديدي)دانم كجا نمي(
  . اين كه اسم تو را ببرم، از ترس شاهزاده خانم نداشته و دست از پا دراز مراجعت نمودم

اگر دارنـد و اگـر   (را به خدا اين از انصاف است كه شما زنها بتوانيد مردها را به آزادي ديده و به ريش آن هاشما 
  )54:همان(شما را نبينمها  بخنديد و ما مظلوم)ندارند
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. شود مي است كه امروزه در برخي مجالت چاپ و منتشرهايي  بهار الحق پربارتر از برخي مقالههاي  برخي از نامه
  )139تا 133ميرانصاري صص: نك(. ادبي استهاي  كه حاوي دقيق ترين نظريههايي  هنام

 شوند مكاتبات خصوصي، اهميت خاصي دارند، چون اغلب حاوي مطالبي هستند كه در مكاتبات رسمي ديده نمي
در . كند مي و را روشناز زندگاني و يا طرز فكرِ ااي  به جا مانده كه هريك گوشههايي  از هدايت نامه )1384:19اتحاديه(

هـاي   كه او به دوستان خود نوشته، بدبيني مفرط او، بيزاري و زدگي از زندگي، حساسيت شـديدش، نكتـه  ها  اين نامه
مسائل سياسي و اجتماعي و ادبي كشور و محيط خود در تـاريخ  ي  دريافته، و نظري كه دربارهها  فراواني كه از كتاب
نااميـدي و بيـزاري كـه وي    ي  ضمناً بايد خاطر نشان شود كه بـا همـه  . جابجا نمايان استداشته ها  تحريرِ از آن نامه

  )373-374:ر1374آرين پور( .اززندگي داشته، در خاللِ اغلبِ اين نامه ها، لحنِ طنزِ خفيف نويسنده نهفته است
  :حكايت طنز آميز در خالل نامه

پا قرص بود مريد جواني داشت از شاهزادگان قاجار كه پيش در اوايل مشروطيت پدرم كه از مشروطه طلبان پر و 
. و دختركي پيدا كرده بودند كه اصـرار داشـت نـامزد مـن باشـد     )پدرم مجلس درس داشت(خواند مي پدرم درس هم

خيلي تهيه چيده بود و دختركش را كه دو سه ساله بود ه مجلس آورد و به پدرم عروس . روزي كه ما را ميهمان كرد
مشروطه هفده هيجده سال ديگر خـوب  ! ي كردپدرم دخترك را در بغل گرفت و نوازش كرد و گفت كه به بهرا معرف

 سـال از آن تـاريخ  60افسـوس كـه تقريبـا    . عبارت داراي دو معني بود من همان وقت هم ملتفت شـدم . خواهد شد
  )جمالزادهي  از خالل نامه 26 :1387زاده باقر( شنويم مشروطه چيز خوبي از آب در نيامده است مي گذرد و از قراري كه مي

  :ساعدي و پرويز دواييهاي  كوتاه از طنز و شوخ طبعي در نامهي  دو نمونه
 وام  بـراي مالحظـات سـتونِ فقـرات، كاغـذ را روي زانـو گذاشـته       . مي بخشي اگر خطم از هميشه بدتر اسـت ...
بـه  (به هر جهت خط خوب )ان آن قدر قشنگ بود؟نوشتند چرا خطش مي كه روي زانوهايي  پس آن قديمي(نويسم مي

  )1392:23دوايي( .جزو فضائل بنده نبوده و نيست)قول آقاي آنتونيوني
و مردم ننر و لوس تهران از ترس ايـن كـه   . را كشتاي  عجيب و شلوغي بود و زلزله آمد و عدهي  اين هفته هفته

ديـگ تـرحمِ   . خوابـد  مـي  پشت خانـه ي  است در خرابهشب  5ما ي  ترسند، همسايه مي گزندي به ايشان برسد هنوز
  )1388:68ساعدي( حضرات جوشيده است

بيست و پنج نفـر از  هاي  فرزانگان؛ حاوي نامهي  شخصي خود را با عنوانِ نامههاي  بخشي از نامه)بقا(علي باقرزاده
ثالـث، ايـرج افشـار، جمـالزاده،     شعر و ادب و فرهنگ نظيرِ مهـدي اخـوان   ي  دوستانش كه عمدتاً از نامداران عرصه

وي در ابتـدا و قبـل از مـتن هـر نامـه      . منتشر كرده است...شهريار، شفيعي كدكني، اميري فيروز كوهي، خديو جم و
  .كوتاه از نويسنده آورده است كه كتاب را بعدي تاريخ ادبياتي نيز بخشيده استاي  معرفي گونه

 :1387بـاقرزاده ( ادبي شما و اخبار جلسه انجمن مرا خوشحال كرد هاي شوخي. نامه شيواي شما رسيد! دوست عزيز
43(  

كردم در مقابل دكان  نمي دانستم كه اين جوان روزي دكان باز خواهد كرد ولي باور مي در مورد دكان تازه قهرمان،
زده رگ خـواب  هر چه تنبل خانه بيشتر باشد بهتر است مخصوصاً كه شاها  گرچه براي شما لش.پيرمرد نگارنده باشد

خواهيد اين نعمت از شما زوال نيايـد   مي به هر حال اگر. بندد مي راها  رفتار را به دست آورد و با آجيل و ميوه دم آن
جلسه حضرت نگارنده را هم معمور نگاه داريد و تا حدود ممكن دل آن پيرمرد را هم به دست اوريـد يعنـي پلـو را    

شامل حالتـان گـردد، مثـل    » همج الرعاء«تا جمله! بجاآوريد؟ )ع(پشت سر عليمعاويه بخوريد و نماز را ي  سر سفره
  )48: همان(...اين كه خيلي شوخي كردم ولي

و نيـز   )116تـا  101صـص :1390بـاقرزاده ( توان درآب بقا مي در ميانِ شعراي معاصر را= منظوم=از اخوانياتهايي  نمونه
  :برخي از اخوانياتش را به نظم سروده استبهار . ديد )365تا257صص :1374باقرزاده( زالل بقا

  

  صاف و بي تعقيد و خوش اسلوب بود  سرمدا شعري كه گفتي خوب بود
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  مطلبش مطلوب بود
  با حقيقت جفت نامد در نظر  ليك تاريخي كه گفتي سر به سر

  

  )1379:83ميرانصاري( ...فكر كن بار دگر
  :بلندترين، طوالني ترين و مفصل ترين اخوانيه منظوم

است بلند و استوار كه بين مهدي اخوان ثالث و غالمرضا صـديق مبادلـه شـده    اي  اما آنچه پيش رو داريد سروده«
به . كند مي بيت خطاب به اخوان سروده وي را به مشهد دعوت141مشتمل بر اي  صديق قصيده 1359شهريور . است

نام داروهاي گياهي كه ابزار كار پدر اخـوان   رك،دوستان مشت منظور ترغيب وي به ديدار مشهد نام تمام تفرجگاه ها،
و مصائبي كه براي ها  شاعر و برخي از اشعار مانند ميراث و شرح مبارزات سياسي و زنداني شدنهاي  بوده نام كتاب

  :او رخ داده همه را به نحو مطلوبي ذكر كرده است با سرودن قطعه شعري به مطلع
  

  طعه شعر ناب فرستصله يك ق    چامه را جواب فرست!صاحبا
  

طنز آميز تـوأم بـا گلـه را بـه نـام شـكوه       ي  درخواست تسريع در پاسخ كرده و چون باز هم پاسخي نرسيده قطعه
و هنگامي كه خبر آماده شدن پاسخ را از شادروان خديو جم به . سروده و شاعر را وادار به سرودن پاسخ اخوانيه كرد

  :ود به مطلعسراي  اينجانب تلفني شنيد قطعهي  وسيله
  

  نويد پاسخ صديق را زسوي اميد      خديو جم به بقا از طريق هاتف داد
  

بيتي اخوان را دريافت كرد تشكر خود را در قطعه شعري تحت عنـوان سپاسـنامه بـه     232و سرانجام چون پاسخ 
  :مطلع

  پاسخ نامه را فرستادي     چامه را فرستادي!صاحبا
  

ت كه اين طوالني ترين و مفصلترين اخوانيه در ادب فارسي اسـت زيـرا مجمـوع    توان گف مي به تحقيق. ابراز كرد
  )113-1387:114بقا( بيت است 445ابيات سروده شده طرفين بالغ بر 

  ):1300-1388(مهدي آذر يزدي
 كـه او را پرتيراژتـرين  اي  نويسـنده . شناسند مي خوبهاي  خوب براي بچههاي  مهدي آذر يزدي را همگان با قصه

  . او آغاز كرده اندهاي  دانند و چندين نسل كتابخواني و آشنايي با قصه و داستان را با كتاب مي
سواي اين نكته كه تجديد چاپ شده  )281-1385:284انجمن آثار( هم رسيد 36آذر بيش از نگارش آثاري كه تا عدد 

از نامه به كودك خردسال تا . قابل ذكر گاه بسيار مفصل و حاوي نكاتهايي  نامه. اهل نامه نگاري بود –است يا خير 
  .بزرگ مرد ادبيات معاصر جمالزاده؛ در يك كالم دست به قلم بود

كه برگزيده از خيل صدها هايي  نامه: آذر به چهار نفر مورد بازخواني قرار گرفتهاي  براي اين بخش از مقاله، نامه
،اميـر كـاووس بـاال    )نويسـنده (، رضا رهگذر )استاددانشگاه( به يداهللا جاللي پندريهايي  نگاشته شده بود؛ نامهي  نامه
كتابشـناس و  ( نگاشـته شـده خطـاب بـه ايـرج افشـار      هـاي   و چند نامه از نامه) روزنامه نگار و مدرس دانشگاه(زاده

  ).پژوهشگر
طنز بايـد  آذر با توجه به بخش بررسي هاي  و بررسي طنز و شوخ طبعي در نامه نگاريها  قبل از ورود به متن نامه

در ايـن  . اشاره كـرد ها  به برخي از رويكردهاي متفاوت و نيز آثار انتقالي ناهمگون و رنگارنگ طنز در خاللِ اين نامه
كه سال هاست با متـأثّر شـدن بيگانـه اسـت، جـاري      اي  خشكيدهي  تواند اشك از چشمه مي خواهيم ديد طنزها  نامه
آذر گذشته است چنان در كالبد او رسوخ و ظهور پيدا كرد كـه ايـن نـوع    در ادامه خواهيم ديد روزگاري كه بر. سازد

. طنز در روح و روان بنيانگذار ادبيات كودكان در قرن معاصر، پررنگ و همه جا حاضـر، نمـود بيرونـي يافتـه اسـت     
شـتگي آن بـه   گاه كهكشاني و رفيع، كودكي و روزگار پر از رنـج و آغ هاي  بسيار، ايدههاي  نامرادي ها، دست نيافتني
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ديگر، پيرمرد دوست داشتنيِ ما را بـر  ي  انواع نداشتن ها، اطرافيان گاه تا مغز استخوان رنج آور و هزار علّت و انگيزه
گشايد به اين مسير ِ براي همگـان نـا آشـناي طنـز قـدم       مي دارد اگر گاهگاهي لب به طنز گويي و طنز نويسي مي آن

  .گذارد
دارد ايـن گونـه تعريـف و     مـي  شمارد و خود اذعـان  مي طنز را برهاي  زير مجموعهموسوي گرمارودي آن گاه كه 

 تقسيم و تشخيص، استحساني است و صد البته براي مرزبنـدي الزم و ضـروري، طنـز را ايـن گونـه شـرح و بسـط       
  :دهد مي

بـه قصـد   ) و فرهيخته فرزانه(= آن، قلقلك دادن ارواح اعيانِ واال هاي  طنز و زير مجموعه: توان گفت مي در واقع«
بي گمان هوشمندان و هوشوران اند كه تنها از طنز به لذّت و شادماني .. .از موضوعي استها  آني  آگاه كردن شادمانه

طنـز،   :به تعبير ديگـر . چه از آن فروتر رويم با افرادي دارايِ ضريب هوشي كمتر روبه رو خواهيم بود رسند و هر مي
  :يابد مي نغزِ آنان هر لحظه شرفي  كساني كه به قول عثمان مختاري روح از بذله. ان استاز آنِ فرزانگان و فرهيختگ

  

 مـن در عـراق و كرمـان ، بسـيار ديـده ام
  

 احـــرار نغـــزِ بذلـــه و انفـــاس پـــر طُـــرَف 
 

 هرگــز چنــو نديــدم كــافزون بــود همــي
  

ــه   ــه بذل  او ، روح را شــرَفي  هــر ســاعتي ب
 

  

در بيش از پانصد غزل نغـز و بـي مثـال،    . شيراز جستجو كردي  بايد در اشعار خواجهرويكرد جدي به طنز واال را 
آورد و دو بار ديگر هم به هزل و هجو بينابين، تا آن جا كه بهاءالـدين خرّمشـاهي    مي دو بار به دشنام هجو آميز روي

  :ديوان او هست ، يكيدر حافظ هجو نيست ، فقط دو بار دشنام هجو آميز در «: گويد مي با آسايش خيال
  

  ..بگو بسوز كه مهدي دين پناه رسيد         كجاست صوفي دجال فعل ملحد شكل
  :و ديگري

  

  پاردمش دراز باد اين حيوان خوش علف        خورد مي شبههي  صوفي شهر بين كه چون لقمه
  

  :دو بار ديگر هم بينابين هزل و هجو است
  

  و انسان نشود مي حيواني كه ننوشد     است رندي آموز و كرم كن كه نه چندان هنر
  :و

  كشم از مردم نادان كه مپرس مي زحمتي   پي يك جرعه كه آزار كسش در پي نيست
  

  : داند و حق هم همين است نمي طنز واال كه گرمارودي آن را زياد هم برجستههاي  و يكي از نمونه
  

  »ندگي برسان شيخ جام را وز بنده ب         صبا برواي  است مي حافظ مريد جام... 
  )چهارده روايت ،خرّمشاهي ←  14-16:  1380گرمارودي(

  

 كند در انواع ديگـر ادبـي نيـز    مي شاعر در شعر يادهاي  البته طنز و انواع زيركانه آن كه خرّمشاهي از آن به كژتابي
آذر يزدي قابل ذكر و اشاره  دوستانه و گاه خصوصي  مهديهاي  تواند بروز نمايد، يكي همين طنز خاص در نامه مي

گاه نزديك به جهت ظاهر و دور از منظر معنا، سخت بايد هاي  اين مهم كه در تمايز و افتراق طنز با ديگر گونه .است
يكـي  . كوشيد و ظرافت و دقّت ِدرخور را به كار بست تا يكي به جاي ديگري مورد استشهاد و كـاربرد قـرار نگيـرد   

گري زهر و نيشي سوزنده تر، اين يكي مجادله برانگيز است و آن ديگـر تحسـين آميـز و    صراحت بيشتري دارد و دي
طنز شـايد تنهـا بـه    . چه بي انصافي است اگر خواسته يا ناخواسته در تعريف و مرز بندي دچار ناديده انگاري شويم

آيد، شايد بتوان گفت طنز  نمي رقلقلك دادن ارواح فرهيخته و فرزانه بسنده مي كند اما تنها هدف آرماني طنز به شما
گيـرد و چرايـيِ ايـن نگـاه      مي از جديتي گاه خيره كننده برخوردار است و آذر اين جنبه از طنز را علي القاعده جدي

  .مورد اشاره جستجو كردهاي  جدي را بايد در سطور همان نامه
به قدر كافي پرداخته شده است و هم مجال  اين مقاله نيست چرا كه هم به اين مهمي  ريشه يابي انواع طنز وظيفه

از نوع خاص ِ طنز ال به الي همان خطوط دوسـتانه  هايي  طلبد و تنها جنبه مي و نگاه عميق و دقيق تر از يك مقاله را



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      184

   :ذكر چند نكته ضروري است .مد ِ نظر است كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد
توانـد منحصـر بـه فـرد و      مـي  كه بعضاهايي  تقريبا غير ممكن است ، نامه» آذر يزدي«هاي  دسترسي به تمامي نامه

ي  يـك نامـه بـه نويسـنده     .اعجاب برانگيز باشند ، هم از جهت نوع و محتواي نگارش و هم از جهت مخاطب نامـه 
ف دو و آذر در هر دو طر) محمد حسن ملك ثابت(نامدار سيد علي جمالزاده و يك نامه در جواب كودكي خردسال 

 .صميميت و جديت آغشته به طنز ؛نمايد مي چيز را صميمانه حفظ و حراست

تـن داد و دليلـي نـدارد    » دست به عصا رفتن«شايد نكاتي نهفته باشد كه در بررسي بايد به نوعي ها  در برخي نامه
 مگر حفظ حريم شخصي اشخاص

  و آثار غير رسمي  مهدي آذر يزديها  بررسي طنز در نامه
  ها خود نوشت / Autobiography /اتوبيوگرافي ؛نخستبخش 

خود نوشت نگاشته است يا بيشـتر يـك طـرف داسـتان اسـت و انتشـار هـزاران        ي  اين كه آذر تنها يك زندگينامه
اشـتراك،  ي  متفاوت طرف ديگر داستان اما، نقطـه هاي  خودنوشت از آذر در جاهاي مختلف و به گونهي  زندگي نامه

ت اسـت   اي  نكته. استها  ي در متن و محتواي تمامي اين خودنوشتعدم اختالف جد ه و حـائز اهميـكه قابل توج .
دهد و  مي شود كه گاه از سر بي حوصلگي رخ مي گفتار و نوشتاري مشاهدههاي  تنها چند اختالف اندك در نقل قول
اينجانـب  « :رفي رفع ابهام كرده استخرّمشاهيِ يزدي است كه خود بي هيچ حي  از اين جمله سال تولّد اين نويسنده

به نام مهدي آذر خرّمشاهي دارم به روايت صـحيحي كـه پـدرم آن را پشـت جلـد      اي  مهدي آذر يزدي كه شناسنامه
همراه با قـدري دعاهـاي مسـتجاب نشـده نوشـته اسـت روز       ) قرن اخيري  رسمي از رسوم شايد فراموش شده(قرآن
  . »...ام شمسي به اين دنياي دني نزول اجالل كرده 1300سال ) مسترقهي  خمسه(ي  پنجه]يا سوم[دوم

 مهدي آذر يزدي را از مقدمه و سپس متن همين خودنوشت آغازي  دوستانههاي  بررسيِ طنز و شوخ طبعي در نامه
  نماييم؛ مي

كشـد   مـي  از خود حرف زدن، كار آسان و خوشĤيندي است و اگر جلويش را نگيرند به پر حرفي و پـر مـدعايي  «
ولي نظم و ترتيب دادن اش بـراي ايـن   . چون احتياج به مأخذ و مرجع ندارد و همه اش مربوط به نقش حافظه است

ناچار در اين وقت كوتاهي كه شايد من بـراي خـود مقـرّر    . گيرد مي كه قابل چاپ شود يا قابل خواندن، قدري وقت
انجمـن  ( »!شـود   مـي  دانم كه بـي ترتيـب   مي كنم ولي مي با ترتيب شروع .جز سرسري نوشتن نيستاي  كرده ام، چاره

  )به بعد 1385:24آثار،
   :نهفته استهايي  در همين چند سطر، نكته

دهد اما هر كس چند سطر را از سر دقّت و حـدت ذهـن مطالعـه     نمي خاصي را مورد خطاب قراري  گروه و فرقه
آسـان از خـود حـرف    «يا نه و لزوما » زنند مي آسان از خود حرف«ست كه تواند حدس بزند از اين گروهي ا مي كند
  .. ! .بد است يا» زدن

» ...كشد مي اگر جلويش را نگيرند به پر حرفي و پر مدعايي« كند مي هشداري طنز آلود را چاشني همين چند كلمه
گيرنـد و   نمـي  را»ن از خود حرف زدنآسا«توانا را جدي گرفت، چه بسيارند كه جلوي ي  و بايد اين هشدار نويسنده

شود، نكند خبـري   مي نيز مشتبهها  سازند و كم كم اين امر بر خود آن مي خودي  نمايند و پرمدعايي پيشه مي پرحرفي
چون احتياج به مأخذ و مرجع نـدارد و همـه اش مربـوط بـه نقـشِ      ... «آورد  مي هست و خودمان بي خبريم و دليل

دهد؛ بدون مرجع و مأخذ نه بنويسيم و نـه حـرف    مي مت اخير دو موضوع را مد ِ نظر قراردر اين قس» .حافظه است
موضوع ديگـرِ نهفتـه در همـين جـزء ِ اخيـر      . كند نوشته علمي باشد يا تنها از خود حرف زدن نمي بزنيم و فرقي هم

أخـذي ندارنـد و ايـن دسـت     انـد و مرجـع و م   است كه پر و پيمان نگارش شـده هايي  غير مستقيم به نوشتهي  اشاره
هنرِآذر را بايد در دو سمت ديد و مورد دقّـت قـرار داد؛ يكـي بيـان     . از قضاي روزگار كم هم نيستندها  نگارش شده
= ملموس دارنـد و ديگـر آغشـتگي كـالم مـتقن و محكـم علمـي        ي  نصايحي كه رنگ و بوي تجربهي  شيوا و ساده
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 .كند كه طنزِآذر نهفته و خاص است مي همين نكته خواننده را مجابپژوهشي به چاشني خوش رنگ و طرح طنز و 

! وقت نـدارم : تابد نمي كند، بي ترتيب و شكل و شمايل استاندارد نوشتن را هم بر مي او سرسري نوشتن را مذمت
ت داشـته  ديواري كوتاه و دمِ دست بـه نـامِ كمبـود وقـ    . خواهند از خود دفاع كنند مي تا بهانه دست كساني بدهد كه

 .باشند

  دفـاع و بـي تقصـير، آمـاج حمـالت       ديگـران را  بـي  هـا   دهد، مانند خيلـي  نمي آذر كسي را مخاطب مستقيم قرار
 . كند مي دهد اما بدون تعارف حرف هايش را تمام و كمال بر زبان جاري نمي درپي ِكالمي هم قرار پي

اعتراضي نـدارد  » .و درست هم هست= كنند  مي حسابولي باز هم، شهري ها، مردم اصلي ِخرمشاه را دهاتي ... «
ا گـويي در آن تكّـه     مـي  گويند و چگونه همديگر را مورد خطاب قرار مي به اين كه ديگران چه و «آخـر  ي  دهنـد امـ

دهاتي بودن اگر به عنوان . درستي نيست اگرچه اين گونه هم باشدي  گويد نوعِ برخورد، شيوه مي ».درست هم هست
 شود كـه آذر  مي پذيرد اما اگر برداشتي ديگر مد ِ نظر باشد هماني مي ه باشد قطعا درست است و آذر همزندگي در د

  »!و درست هم هست«: نويسد مي
 گوينـد ، ولـي در يـزد بـه گـدا      مي را در تهران به مردم نادار » فقير«ي  اين كلمه. ما مردم فقيري بودندي  خانواده«
 فرهنگـي دارد را گوشـزد  اي  كاربرد درست و غلط يك واژه كه ريشـه » .ما ندار بوديم .گويند؛ و توهين آميز است مي
مكـاني  ي  شناسد اگرچه براي چندين سال متمادي از هر دو جا و به تنـاوب فاصـله   مي كند، تهران و يزد را خوب مي

نمايـد و بـا تلخـي و     مـي  دهد هر دو واژه را بر مبناي دو فرهنگ گوناگون تعريف مي داشته است، اما به خود جرأت
شايد فقير بودن را بپذيرد اما گدا بودن » ما ندار بوديم... «بخشد  مي تأكيدي شايد غضب آلوده كالم را اين گونه پايان

مـا نـدار   « :نمايـد  مي هم قرار گرفته است كه تأكيد» فقير«آورد اما گويي مورد خطابِ كاربرد غلط واژه ي نمي را تاب
  »!بوديم

ما سه حاجي بودند كه دو نفرشان پولدار بودند و پدر من، حاجي بي پول بود؛ چون با پول مادرم بـه  ي  كوچهدر «
كردنـد   مـي  اصال مستطيع نبودند، ولي خيـال ها  به نظر من آن. مكّه رفته بود و هميشه هم بابت آن، سرزنش شده بود

تشرّف به حج تعريف خـاص خـود   ي  استطاعت برا ».همين كه خرج رفتن و برگشتن مكه را دارند، مستطيع شده اند
  »!!!اصال مستطيع نبودند ها  به نظر من آن«: كند مي را دارد اما آذر با احتياط گوشزد

ي  تنگ و خـاكي شـهر يـزد كـه نيمـه     هاي  ممنوع بودن بازي در كوچه» ...ممنوع بود و) اصوال(بازي توي كوچه «
كنـد   مـي  ايجاداي  دهد و حسي نوستالوژيك را در هر شنونده مي ختصاصساكنين را به خود اي  بيشتر خاطرات همه

بـا نرمـي و لطـافتي    » اصـوال «ي  براي كودكي هفت هشت ساله، تلخ و فراموش ناشدني است و آذر  با افزودن ِ كلمه
ي زبـانش بـه   كند تـا اگـر جـاي    مي سازد، فضايي را ترسيم مي را تلخاي  آميخته با طنزي كه كام هر خواننده و شنونده

زندگي خـود در كـودكي از دو   هاي  او براي بيان تلخي. منطقي داشته باشداي  سمت و سوي گاليه كشيده شد مقدمه
تراژيك ي  ها شبيه فيلمهايي  خالف واقع، تصوير سازيهايي  ورزد؛ بزرگ نمايي و بيان گفته كار به طور كلّي امتناع مي

باشـد و سـرزدن همـان     مـي  كه احتماال هر آدمِ عادي هم قادر به انجام آنكه برخي براي بزرگ جلوه دادن هر كاري 
كارها با اين تصوير سازي كه دوران كودكي سراسر رنج و سياهي داشته اند، كوچكترين امكاناتي در دسترس نداشته 

ي آشـكار، فضـاي   اند، از آن ها، چيزي شبيه شقّ القمر مي باشد و اما آذر با بيان طنز و بغض، يكـي پنهـان و ديگـر   
بـه جـاي چنـد گونـه     هـا   و ناداريها  كند و تنها براي بيان شدت تنهايي كودكي خود را آن گونه كه هست ترسيم مي

كند، همه جا همين چند جمله آغازگر از خود گفتن ِاو ست و روزگاري كه بر او  مي حرف زدن و بزرگ نمايي تكرار
دهد؛  مي برخوردي را در اين جمله نيز نشاني  همين گونه. كند ميآغاز  تلخ و ناگواري  گذشته را با همين چند جمله

  ».مجلّه و روزنامه و كسب خبراي روز، اصال معنا نداشت... «
را تجربه كردم موقعي بـود كـه ديـدم    »حسرت«اولين باري كه .. .من اصال متوجه نبودم كه ما مردم فقيري هستيم«

  چند تا كتاب دارد كه من هم  =كرديم و هر دو هشت ساله بوديم مي ا هم بازيكه روي پشت بام ب=پدرم ي  پسر خاله
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را داشـته باشـد و   هـا   آن كتاب )كه سواد نداشت(آمد كه آن بچه  نمي به نظرم ظلمي بزرگ تر .مي خواستم و نداشتم
تاريخ معجم چاپ بمبئـي  گلستان و بوستان سعدي، سيداالنشاء نوظهور و ها  كتاب.نداشته باشم) كه سواد داشتم(من 
شـب  . ما بايد به فكر آخـرت مـان باشـيم   .. .خورد نمي به درد ماها  اين: پدرم گفت. شب قضيه را به پدرم گفتم.. .بود

شود از منظـر ديـد عـده اي، حـاوي      مي كه نقلهايي  شايد شاهد مثال» .. .گريه كردمها  رفتم توي زير زمين و ساعت
ه شكل گيري همين مقاله است فاقد روح طنز و شوخ طبعي باشد و در جـواب بايـد   قابل توجي  نكات طنز كه نقطه

معنا كنيم درست است اما اگر طنز را وارونه بودن هر آن چه بايد باشـد و  ها  گفت اگر طنز را وارونه انگاري واقعيت
باشد كه دلخواه اوست هايي  كودكي با وجود داشتن سواد فاقد كتاب! نيست بدانيم، طنزي از اين تلخ تر وجود ندارد

باشد كه در دسـتان او بـا چـوب و امثـالهم هـيچ گونـه       هايي  و كودكي ديگر و با همان هشت سال سن داراي كتاب
پـس از ايـن   هـا   شود كه سـال  مي ميمون و خوشĤيند براي كودكانيي  البته اين اتّفاق يك حادثه. تفاوتي نداشته باشد

خوشـĤيند  اي  شود اما عقده مي آذر ندارد در حالي كه بايد داشته باشد و دچار عقده .شوند مي روزهاي تلخ آذر متولد
مثل خود كم بيني و احساس حقارت و غيره او خود را دچار عقدهاي به هايي  و در عين حال سرنوشت ساز نه عقده

ايـن عقـده   . سـازد  مـي  يگانهاي  كتاب از آذر كتاب داني فرزانه و نويسندهي  همين عقده. يابد مي كتاب دري  نامِ عقده
ماند اما به نـابودي   مي در او باقيهايي  تلخي. كند نمي دهد اما تخريب مي شخصيت و كودكي او را تحت الّشعاع قرار

ناداري و كج فهمـي گرفتـار   ي  كتاب نيست كه با عارضهي  آذر اولين و آخرين خواهنده. شود نمي هميشگي او منجر
  .بي نظير و بي رقيب استآمده باشد اما آذر 

است كه دهاتي و شهري را با اي  اين نقطه» ...بودم»شهري«و»دهاتي«ي  كه باز گرفتار مسأله–اين درسِ چهارنفري «
ممكن بـا تمـام   ي  داده است در كوتاه ترين فاصله مي كه ناگفته پيداست آذر را آزارهايي  و نپذيرفتنها  تمام نخواستن

كند و نه گروهـي را آزرده و ايـن    مي گيرد اما نه قشري را متّهم مي اين گونه بودن را به استهزاءنشاند و  مي دور بودن
 به راستي اگر آذر قدم در راهي شبيه جمالزاده، آل احمد، چوبك و يا دهخدا. هنري كه قابل ستايش است. هنر است

  ؟ موفّق بود يا نه؟ آمد مي كرد، چه پيش مي نگارش ِبهار را تجربهي  گذاشت، اگر شيوه مي
از ها  بعضي. بود) سالگي ام 35يعني در سن ( 1335اولين باري كه به فكر تدارك كتاب براي كودكان افتادم سال «

او انـوار  » .كنند، ولي من تا هجده سالگي خواندن ِدرسـت و حسـابي را هـم بلـد نبـودم      مي كودكي شروع به نوشتن
پرورانـد و جلـد    مـي  نـي همـان آغـاز نوشـتن بـراي كودكـان را در سـر       خوانـد و تصـميم تـاريخي يع    سهيلي را مي

متري زير شيرواني بـا يـك المپـاي     12و در يك اتاق ها  را در همان سال» خوبهاي  خوب براي بچههاي  قصه«اول
 او بـا شـهامتي آميختـه بـا نگرانـي همـان گونـه كـه اذعـان         . آورد مـي  تحريـر در ي  ده ديوار كوب بـه رشـته  ي  نمره
بـراي  هـا   دهـد و آن  مـي  ابن سيناي  كتاب را به كتابخانه» ...نگران بودم كتاب خوبي نشود و مرا مسخره كنند«دارد مي

شناسد و قبـول   مي بيند، مي كنند، جعفري مدير و مؤسس انتشارات امير كبير كتاب را نمي چاپ آن هيچ كمكي به آذر
ساليان سـال اسـت در   »  خوبهاي  خوب براي بچههاي  هقص«كند تا آن را چاپ كند و هشت جلد كتاب مي زحمت

سالگي هـم   35شود و در  مي سالگي متولد 35آذر در . شود مي انتشارات اميركبير در شمارگاني مناسب تجديد چاپ
  .شود مي پدري سر داده بود، تكراري  آذركه روزگاري براي نداشتن كتاب در زير زمين خانهي  كند، گريه مي گريه

اوج طنّازي و شوخ طبعي آذر در اين خود نوشت پيش روي ماست؛ دو سال پيش، مادرم بـا سـرزنش بـه    ي  نقطه
اين هم شد كار كه تو پيش گرفتـه اي؟   نويسي پول هايش كو؟ مي خواني و مي اين همه كه شب و روز: گفت مي من

ودم يـا بـه سـبزي فروشـي يـا بقـالي و       اگر از همان اول به همان كار رعيتي چسبيده ب. گفت مي مادرم تقريبا درست
 آذر هـم . ».خود كرده را تـدبير نيسـت، و پشـيمان هـم نيسـتم     . خواستم نمي كردم؛ ولي مي چقالي، خيلي بهتر زندگي

شـود را بايـد در روزگـار و     مي گويد حال اين گونه نوشتن چگونه پديدار مي داند چه مي نويسد و هم مي داند چه مي
  .اطرافيان او جستجو كرد

از اين خود نوشت به صورتي گذرا و بـدون حاشـيه و توضـيح    هايي  كالم تنها به بخشي  براي جلوگيري از اطاله
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   .شود مي اشاره
تا اين كه پسر عمويم كه در خيابان دلگشا خانه داشـت مـرا ديـد و    . خوابيدم مي چندي گذشت و در مسافر خانه«
  »خودمان ي  بيا خانه. مردم، آدم راحت نيستي  نه، توي خانه: گفت! ابن سيناي  توي خانه: كجايي؟ گفتم: گفت
ايشـان را نگـزد،   هـا   براي اين كه شب، پشهها  آن. يكي از چيزهايي كه شنيده بودم اما نديده بودم، پشه بند بود... «

بـه  . زد نمـي  خوابيديم و پشه هم ما را نيش مي خوابيدند؛ ولي من و پدرم آن جا هم توي هواي آزاد مي توي پشه بند
  ».دادند كه خون ِ لطيف تر و پوست ِ نرم و نازك تر كجا است مي نظرم پشه

من هيچ وقت كار دولتي نداشته ام؛ چون مدرك تحصيلي نداشتم و اصال راه استخدام شدن را بلد نبـودم ازدواج  «
  »...با مردم. ترسيدم مي ليتوانستم زندگي خانوادگي را اداره كنم و هميشه از  بي كاري و بي پو نمي نكردم؛ چون

  كنـي؟ مـردم سـعي     مـي  تو چرا همه جا خودت را كوچك و حقيـر « :يكي از دوستان كه آن را ديده بود، گفت... «
كنند، ولي من خودم را كوچك  مي دانم چه نمي مردم را: گفتم... مي كنند خودشان را مهم تر جلوه بدهند، آن وقت تو

خودم را براي كي مهم تر جلوه بدهم؟ مـن كـه بـا    . نوشته ام، و مهم تر از اين نيستمنكرده ام؛ من همينم كه هستم و 
توي دفتر را هم كه نوشته بودم، پسر خواهرم كه روز تاسوعا، بعد از شش ماه بـه  ي  همين نوشته. »كسي كاري ندارم

رسـد ايـن قـدر     مـي  خـودت  چرا وقتـي بـه  ! شدي مي تو بايد روضه خوان: آمده بود، آن را نگاه كرد و گفتام  ديدن
ضرورتي ندارد كه دروغي با آن مخلوط كنم و . خب، زندگي من همين جور بوده و هست: گفتم! خواني؟ مي مصيبت

. آيـد، نيايـد   نمـي  بگذار اگر كسي از من خوش اش. بزرگ تر ممكن بود بشوم، ولي نشده ام. خودم را بزرگ تر كنم
  ».. .ام را نخواندهها  مصيبتي  تازه، همه

  مهدي آذر يزدي/ و آثار غير رسميها  بررسي طنز در نامه
  ها نامه :بخش دوم

  )41-43 :» دوست مكاتبه اي«، 1386/سروابركوه(آذر يزدي به دكتر يداهللا جاللي پندريهاي  نامه
  1نامه 
را در  كنـد، مـن نـوروز    نمـي  و فرقي هـم .. .!نوروزي كه گذشت ، هشتاد و سومين نوروز عمر با بركت من بود «
. آيـد  نمـي  مثـل پيـري كـه هـيچ وقـت     . ديگر هيچ وقت نوروز به سراغ من نيامدام  سالگي ديده 7و  6و  5هاي  سال
21/2/82 «  

 طعنه آميز يا طنز گونه يا اصال به شوخي با بركـت اي  نويسد عمر خود را به گونه مي ساده و صميمي، اعجاب آميز
ت اگر به منافعي باشد كه نصيب بندگان خدا شده باشـد حتّـي اگـر بـه آذر     دانيم معناي عمر با برك مي داند و همه مي

سـال عمـر خـود را بـا      88زياد هم خوش نگذشته باشد، همين است كه مرحوم آذريزدي پشت سر گذاشت او تمام 
  .بركت طي كرد، بايد گفت زندگي او سراسر بركت و بزرگواري بود براي همه

ايـن چنـد خـط را كسـي     » آيـد  نمي مثل پيري كه هيچ وقت. امسال هم نيامد. هيچ وقت نوروز به سراغ من نيامد«
نويسد پيري هيچ وقت به او سر نخواهـد زد   مي نوشته است كه بارها از پيري و ناتواني شاكي بوده است ولي اين بار

  .و اين معنايي جز بيداري هميشگي اين كودك هشتاد و چند ساله در درون پر تالطم او ندارد
  2 نامه
را ندارم و اگر هوس بوده تا همين جا بسم است و اگـر چنـد   اي  در هيچ زمينه(!) ديگر آرزوي كتاب ساختن ... «

خواهم غمِ موجود و پريشاني معدوم را نداشته باشم و في الواقع، به يك نـوع عاقبـت بـه     مي صباحِ ديگر زنده باشم
 اگر مـرا بـه بهشـت هـم ببرنـد، كـه حتمـا       . ديگرش هم توقّعي ندارماز دنياي . و شكر گزارمام  خيريِ دنيايي رسيده

. خواهم، نه حور و غلمان و نه ما تشتهيه االنفـس و تلـذّذ االعـين    نمي برند، در آن جا هم خواهم گفت من هيچي مي
ي  بقيـه  و! تازه و نديـده  هاي  كتابي  فقط در آن جا هم يك اتاق سه در چهار ِ خلوت به من بدهند با هفش تا قفسه

بهشتي، فوتبال بازي و هاي  نعم بهشتي را به هر كسي كه مي خواهند بدهند به شرط اين كه پشت ديوار آن اتاق، بچه
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  »2/4/1381. تاپ و توپ نكنند و فاخته هم باالي ديوارش كو كو نخواند همين و بس
  ل همـان داسـتان   خصوصـي اسـت كـه يـا همـين يـك بـار نوشـته و مثـ         هـاي   شايد يكـي از معروفتـرين نوشـته   

پي در هاي  خودنوشت هايش هزاران بار دهان به دهان و نقل به نقل گفته و نوشته شده است يا اين كه اين نخواستن
 اما آن چه مسلّم و  معلوم است اين كه شوخي بگيريم يا جدي فردي در اين جهـان . نوشته باشدها  پي را براي خيلي

كـه نوشـته اسـت،    هـايي   رون او جاري و ساري بوده است و دقيقا مثل همـين زيسته است كه جهاني پيچيده در د مي
گيرد و او با جـديت و بـراي تمـامي     مي ات خواسته است به جز همان چند موردي كه با خواندنش خنده نمي چيزي
 ر كسي را آزاراگها  زندگي به دنبال آرامشي بوده است كه بنشيند، بخواند و بنويسد و اين طنزگونه خواستنهاي  ثانيه
  .شود و ال غير دهد تنها خودش متوجه مي مي

  3نامه 
 اما ايـن كتـاب، وجـود مهـدي آذر يـزدي را اصـال منكـر شـده و        .. .مستعار را از نمايشگاه خريدمهاي  كتاب نام«
ه مأخـذ را  با اين كـ .. .و اين را در پنج جا تكرار كرده! گويد مهدي آذر يزدي نام مستعار ِمنصور موحد زاده است مي

» مفـرد .الف«مستعار ِ حقير را كه هاي  هم كتاب زندگي و آثار مهدي آذر نام برده، معلوم نيست چه شده كه اغلب نام
آشفته بود تا عبدالحميد خلخالي را كه در تذكره شـعراي معاصـر بـوده، همـه را بـه      ي  در روزنامه»پروفسور مارچ«و 

  »! منصور موحد زاده نسبت داده است
كند يك جا بـه نمـايش    مي ديگر كه روح و روانِ پير مرد تنها را خدشه دارهاي  گاليه، اعتراض و خيلي چيزطنز، 
  .شود مي گذاشته

  4نامه 
دانم ديگر نه اهل مصاحبه هستم، نه فيلم، نه جشـن،   مي فقط. كنند مي دانم چه نمي من كه تلويزيون ندارم، ولي... «

روزي كه چشمم از كار نيافتاده، همين كتاب و روزنامه بخوانم و عرش را سير كنم خواهم تا  مي فقط. نه رفت و آمد
  »22/4/1381و بيش از آن چه  گذشته، شهرت هم برايم درد سر نسازد 

بندنـد و چـه    مـي  از شهرت گريزان است و برخي براي به دست آوردن ِ همين شهرت هزار جور ترفنـد بـه كـار   
  !!!روند  كه نميهايي  راه
  5ه نام

گفتند خُب بعدا يك كپي از فيلم ويـديويي آن  . گفتم من تلويزيون ندارم.. .اين فيلم زندگي نامه بنده اصال نديدم،«
خواهم يك  مي سه سال است. گيرد نمي اما تلويزيون من، برفك دارد، آنتن ندارد، كانال دو را هم. فرستيم مي را برايت

يك مشـت بـر و بچـه را    ها  اين.. ..اين كار را هم نكرده امها  كاري  مثل همهكسي را بياورم كه آن را ميزان كند، ولي 
زندگي ِ امروز رسيد كه يك روز ِ تمـام مـرا بـه    ي  بچگي حاجيت را بازي كنند و بعد هم به دورهي  آوردند كه دوره

ن را  ديـده انـد و تـوي    بيـنم ديگـران آ   مي دانم محتواي فيلم و صداي آن چي بوده، فقط نمي و هنوز(!) بازي گرفتند
  »28/5/1381. بودن هم معلوم است» غلط مشهور«كنند و مصيبت  خيابان به من اشاره مي

  كنـي دارد از گفـتن فـرار     مـي  رود سر ِ اصل مطلب و تو خيـال  مي پرهيزد، صاف و پوست كنده مي از زياده گويي
غلـط  «گويد، مصـيبت   مي راست. گذارد مي تو رود و او همه چيز را آن گونه كه هست پيش روي مي مي كند، حاشيه

  !!!بودن هم كه معلوم است » مشهور
  6نامه 
توانم بـيش از يـك سـاعت روي پـا      نمي وقتي. كند نمي بينم حال و وضع، ياري مي و.. .كارهاي واجب تري دارم«

  برد به او نفـرين   مي م پيريمادرِ من در هشتاد سالگي اگر كسي اس. بايستم ديگر جاي هيچ غصه خوردني باقي نمانده
مرگ چيز بـدي  . شود نپذيرفت نمي ولي پيري و ناتواني را بايد باور كرد، بايد پذيرفت؛ همانطور كه مرگ را! مي كرد
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من هيچ ! اگر بكند هم كرده است. نيست فقط از كار افتادگي و ذلّت كشيدن بد است كه خدا نصيب ِ هيچ كس نكند
مالي هم نيستم و با اين كه هيچ عضو تنم درست ي  همين كه هيچ مسئوليتي ندارم، در مضيقه.. .نگراني ِ ديگري ندارم

توانـد ايـن قـدر     مـي  يعنـي آدم . ندارماي  كند و براي كتاب خواندن هيچ غصه مي كند، اما چشمم درست كار كار نمي
  » 28/5/1381خوشبخت آزاد باشد؟ 
تواند روي پا بايستد، از كار افتادگي و ذلـت كشـيدن بـدتر از     نمي كند، بيش از يك ساعت نمي حال و وضع ياري

  !!!كند، پس خوشبخت و آزادم  مي مرگ است، مسئوليتي ندارم، چشمم درست كار
  10نامه 
ناچار المپ مهتابي را برداشتم و يك پاكت پالستيكي جـاي ميـوه هـم    . شدم مي پريدم و عصباني مي از خواب... «

مزاحم و خطرناك است ي  كند يك پرنده مي احمق خيالي  جنبد و فاخته مي حاال اين پاكت. وسط صفّه آويزان كردم
خواند، ولي قـدري   مي نشيند و آوازش را مي البته روي تير چراغ برق كوچه. بخواند» كو كو«آيد اين جا  نمي و ديگر

  »  1381فروردين ! رود نمي دورتر است و صدايش مثل ميخ توي گوش آدم
كني اگرچه با حساسيت آن را پيگيـري و   مي آيد اما جريان دارد و تو حس نمي طبعي اگرچه به چشم طنز و شوخ

  .كني دنبال نمي
  11نامه 
شريفه يك چيز ديگر بود كه اين نامه، گروگان گرفته شده بود؛ گروگان ي  اما علت تأخير در نوشتن اين رقيمه... «

توانستم بنويسـم مگـر ايـن     نمي ديگر راي  سه نامه. اري واجب تر استكردم از همه ك مي مفصل كه خيالي  يك نامه
خيابان مانند منشعب از كمربندي به ي  كه شورا در نظر دارد يك كوچه...كه آن واجب تر را اول بنويسم كه دير نشود

ستم بگـويم كـه اگـر    خوا مي ...طرف راه آهن را به نام آذر يزدي نامگذاري كند، بنده با اين كار مخالف بودم و هستم
كنند براي من مفيد اسـت، بداننـد    مي اين كار يك نوع خيرخواهي است، چون براي من ضرر دارد نكنند و اگر تصور

دانستم چه بگـويم، از نوشـتن    نمي ديگر. گفت تصميمي است كه گرفته شده و برگشت پذير نيست.. .كه مفيد نيست
  »11/9/1380نوشتم از گروگان در آمد  مي براي شماكه اي  شريفهي  نامه صرف نظر كردم و رقيمه

چيزهايي كه تأخير در نوشتن نامه شده بود شد محتواي همين نامه كه شايد قـرار بـوده چيزهـاي ديگـري     ي  همه
سراسـر  ي  همين نامهي  رود كه احتماال نگارنده مي بري و يادت مي خواني و لذّت مي محتواي آن را تشكيل دهد و تو

شيه قرار بوده از موضوعي ديگر بگويد و شايد همين اتفـاق او را از ايـن كـه بنشـيند و فكـر كنـد چـه        توضيح و حا
  !بنويسد نجات داده است 

  12نامه 
وقتي باز كردم معلـوم شـد چهـل    .. .يكي از فتوحات مكّيه يا خرّمشاهيه هم اين بود كه يك روز رفتم اداره پست«

  دانم مرا از كجـا پيـدا    نمي .خيلي گران از طرف شهر كتابهاي  با قيمتها  بچهجلد كتاب داستاني است؛ تقريبا براي 
  »6/5/1380جوابي نوشتم كه البته خيلي معمولي بود و با اين تعارفات اصال مناسبتي نداشت ... .كرده اند

داند او  نمي اردد مي جالب تر اين كه اذعان! گويد كتابِ تقريبا براي كودكان آن هم خيلي گران  مي شوخي شوخي
باشـي و  » آذر يـزدي «را از كجا پيدا كرده اند اين ديگر از آن حرف هاست شوخي كـردن هـم حـد و مـرزي دارد ،     

در ايـن  ها  گويند همه چيز اين دنيا مرهون بودنِ آن مي كه  ها  بگردند تا پيدايت كنند از عجايب است اما برخي از آن
يدا كنند اال اهل دل كه چشم بسته محفل و مأواي ساده و صميميِ  او را خوب را پ»آذر«گشتند تا  مي جهان است بايد

  .بلد بودندو به ياد داشتند

  )72-78: 1388)خاموشي آذر(آذر ي  ويژه/ يزد و يزدي ها(مهدي آذر يزدي به محمد رضا سرشارهاي  نامه
  نامه اول 

ن و دوستان شـما نسـبت بـه كارهـاي ديمـي بنـده       منصفانه همكاراهاي  و از نظر.. .!جناب آقاي رهگذر سرشار « 
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به هر حال آدميزاد است ! دانستم يا نه  مي را منصفانهها  دانم اگر نظرها بيشتر منفي بود باز هم آن نمي .خوشوقت شدم
شود و اگر بي تفـاوت باشـد بـا چـوب      مي هر كسي از تأييد شدن يا شناخته شدن خوشحال... و خود پسندي هايش

كما اين كه بنده به خـاطر ايـن   . ولي تأييد و تشويق ذاتا كارساز است ولو اين كه بر حق باشد... نداردخشك تفاوتي 
بيند دستگاهي از تشخيص اين كه چـه چيـز    مي و وقتي آدم... كه گربه تنبل را ارشاد اجازه چاپ نداد اصال فلج شدم
كنم علتش اين اسـت كـه از روي    مي من اشتباهاگر ... شود مي به نفع دستگاه است عاجز باشد دچار حيرت و تعجب

نوجـوان  : نوجوان را نوشته اند با اين شرحهاي  نشانه... اين روزها كتابي به دستم رسيده... كنم مي مزاج خودم طبابت
مسـتي  .. .موجودي است از نظر بدني در حال دگرگوني و تحول، از لحاظ عاطفي نابـالغ، از جهـت تجربـه محـدود،    

اين است كـه  ... در من موجود استها  بينم تمام اين نشاني مي و بنده! گفتي اي  .است بيداراي  خوابيدهاست هشيار و 
 و شـعبه نفتـي محلـه مـا هـم نفـت      ... بخشـيد ام  اگر قصور و خطايي  در انجام وظايفم ديده شود بايد بـه نوجـواني  

ن وقت در ساختماني كـه گـاز و شـوفاژ نـدارد و     آ. آورند نمي آورند در ِخانه و درِ خانه هم مي گويد مي .فروشد نمي
كنند زياد مصرف كردنش خجالـت دارد و تـازه اآلن خـاموش شـده و      نمي برقش هم مال ِمردم است و چون حساب

 .رود و بيش از اين هم نبايـد وقـت ِ مـردم را تلـف كـرد      مي كند و سر رشته پر حرفي از دست در مي ناچار اتاق يخ
چون هيچ وقت با اين دو وسـيله محشـور   . ترسم مي دانم چرا از تلفن و آسانسور نمي ولي... مخواستم به تلفن بزن مي

  »19/11/1370... شود مي ظاهرا اين هم از آثار نوجواني است و بعدا درست. نبودم و عادت ندارم
تنهـا و تنهـا    فهمند كه روي صـحبت بـا آنـان اسـت و     مي آورد، اما تنها كساني مي خواهد بر زبان مي هر چه دلش

شـود مـدعي    مـي  گزينـد باعـث   مـي  كه آذر براي  دانند و خداي خودشان، اين گونه طنز نگاري، به شيوه مي خودشان
بـه  ، العموم هم نتواند شاكي شود كه روي صحبت و كالم تو با اين بود يـا آن و ظرافتـي اسـت ايـن گونـه نگـارش      

  .استفاده از ولو  دقّت كنيدي  نحوه
  نامه دوم 

از شمسي و قمري . و ماشاءاهللا تعطيالت هم در تقويم ما آن قدر زياد است كه سالي سه چهار ماه تعطيل است.. .«
خوب در آخر نامه تان چيز عجيبي مرقوم بـود بـه نـام حـق     ... و محرم و رمضان و ايام تاريخي و مذهبي و وطني و

خواستم  مي ن هرگز چنين چيز عجيبي نديد بودم اولالتأليف، مطلبي كه بنده راجع به زندگي خودم نوشته بودم و چو
خواستم بنويسم كه حق ندارم چنين ضرري به  مي و... حاال اگر. باور نكنم و كسي گفت كه نه، اين سنت مجله است

ناگهان ديو طمع كاري بيـدار شـد و شـروع كـرد بـه      .. .!بودجه مجله بزنم، اعم از اين كه يك ريال باشد يا يك دالر
وقتي از خواب بيدار شـود و بـه زبـان بيايـد چنـان      ! بلد استهايي  راستي كه اين ديو طمع عجب حرف... سخنراني

ضمنا اين را هم بگويم كه آن كتابك گربـه تنبـل را   ... كند مي بافد كه سقراط و ارسطو را شرمنده مي حكمت و فلسفه
  »...سرانجا بعد از اين كه در سوره چغلي شد، مهر كردند و دادند

طنز اگر هزار تعريف داشته باشد و تاكنون تمامي محقّقين اهل فن آن را ارائه داده باشند بايد يك تعريـف جديـد   
طنز در كـالم نظـم و نثـر بـه هـر      . گويم مي بندد و اين را به جد مي به آن افزود و آن طنز خاصي است كه آذر به كار

آمد نبوده است، آذر آن قدر ساكت و آرام زندگي كـرد كـه در   شيوه كه به كار گرفته شده است تا اين حد پويا و روز
  .طنز او نيز تأثير گذاشتي  كالم و شيوه

  )اول آن مفقود شده است ي  كه صفحهاي  نامه(نامه سوم 
به .. .از كجا آمدهها  كند اقال بداند كه آن مي عزيزم را تصرّفهاي  براي اين كه بعد از من هم آن كسي كه كتاب... «
آدم نفهمي است و اگر فهميده و به همين حال كتاب را جلد كرده و بـه بـازار آورده، آدم     حال اگر ناشر نفهميده، هر

را نفروشـيد و همـه را بـه    هـا   ايـن . اين كتاب صد صفحه اشتباه چـاپي دارد : به آن كتاب فروش گفتم... متقلّبي است
تمام منظورم از اين . شود مي آورند و اسباب درسر مي ا پساگر بفروشيد فردا همه خريداران آن ر. ناشرش پس بدهيد

و ايـم   ما تا حاال صد تا از اين كتاب را دانه دانه فروختـه ! برو بابا : پر حرفي اين است كه آن كتاب فروش جواب داد
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  »!خرند مي خوانند؛ فقط نمي اين مردم كتاب را. حتي يك نفر هم پس نياورده
خواهد بيان كند و نه آن گونه كه بايد، اهل تعارف نيسـت   مي د تا منظورش را آن گونه كهزن مي به هزار راه و بيراه

فهمي با تو بـود يـا بـا بغـل      نمي كند آن قدر كه مي افتد احتياط پيشه مي ولي وقتي سر و كارش با طنز و شوخ طبعي
  .و خوشت آمده و از او دلگير هم نيستياي  دستي ولي به هر حال خوانده

  )تمام كتاب:1390باالزاده،(مهدي آذر يزدي به امير كاووس باالزاده ي ها نامه
  24/9/74 تصميم نصوح-1

كه مـثالً پـنج مـاه اسـت ايشـان را       با اين...  امروز، يعني ديروز پريروز،... خدمت دوست عزيز لذيذ آقاي باالزاده«
كه اوقاتم تلخ است، از آمدن به يزد پشـيمانم   اينچرا؟ براي . بينم كه عمداً هيچكس ديگر را هم نمي ام، كما اين نديده

و ) پـذير نيسـت   تصميم نصوح چيزي مانند توبة نصوح است كـه برگشـت  (ام كه بسازم  تصميم نصوح هم گرفته... و
ها آدم ناچـار اسـت    توانم با اوقاتم سازگار باشم، ولي در معاشرت چون اوقاتم تلخ است، تا توي الك خودم باشم مي

شود، اين است كـه تـرجيح    كند كه مثال اوقاتش تلخ نيست و اين حقه بازي روي دوش ذهنم سربار مي طوري رفتار
  ». ام هيچكس را نبينم داده

است كه آذر از آن بي بهـره نيسـت و بـه    ها  از اتفاقات جالب و به ياد ماندني يكي همين احاطه بر عبارات و واژه
دهد و از اين دسـت   مي آن بوي طنز و شوخ طبعيي  تنها يك جنبه كند كه مي خوبي عبارت سازي و عبارت پردازي

  .غير رسمي آذر كم نيستهاي  اتفاقات كالمي در نوشته
  12/11/74   چي عادت كردن به هيچ-2

مثنوي چاپ پژوهش را هم نديده بودند و فقط خواسته بودند آن قسمت از نامة مرا كه نشر دانش چاپ كـرد،  .. .«
انـد و   تملـق گفتـه  ... كه خودشان بيشتر بـه  اند در حالي مطعون سازند، ناچار به من نسبت تملق دادهخنثي و مطرود و 

است كـه مـن از     اند كه خبر داشتن از چاپ آن مطلب را تكذيب كنند و اين در وضعي حرف به دهان ايشان گذاشته
و به همين دليل نشر دانش حتي از معرفي چند ام  هاي آن را متذكر شده ام و غلط هم بيشتر ايراد گرفته...  چاپ مثنوي

و واي بر جامعة ما كه بعضي از اساتيد عظام ما . هاي تازه خودداري كرد اي چاپ پژوهش هم در فهرست كتاب كلمه
در يزد هم آسوده نيسـتم و  .... هاي بازاري فقط در فكر نگاه داشت منافع خودشان هستند و الغير قدر مانند كاسب چه

اي داشتم، كه اگر فتـوحي حاصـل شـود     هاي چهل پنجاه ساله در تهران هم وعده. الة استاندار باد هوا شدوعدة سه س
هاي زباني باد هوا شد و دلم شكست و همه چيـز   فتوح حاصل شد، وعده 74وقتي در سال . بريمت پيش خودمان مي

كنـي، بـه    پيدات نيست، كجا هستي، چه مـي : گفت... شوم اين است كه حاال با هيچي هم ناراحت نمي.. ..را رها كردم
تواند با هيچ هـم   ام كه آدم بعد از اينكه با كم ساخت، بعدش مي چي، در كتابي خوانده هيچ: چه كاري مشغولي؟ گفتم

 :و در حاشية نامه اضـافه كـرده اسـت   .... اي مثل تازه شده: ايشان خنديد و گفت. ام بسازد و حاال به اين مرحله رسيده
خط تحريري سه جور است، يكي نستعليق، يكي شكسته، يكي هم شكسته  :كلمه هم با خط خوانا بنويسم حاال چند

  ».بسته كه نوشتن آن آسان، ولي خواندنش پناه بر خدا
 آورد و به همگان يـادآور  مي نويسنده كه مهدي آذر يزدي نام دارد در حالي كه روزگار بر او گذشته را پيش چشم

هـا   به كارمي بندد تا ضمن نخراشيدن دل مخاطب برخي ناگفتهها  د و چنين زيست برخي طنّازيشود آذر چنين بو مي
نويسد كه همه بخوانند اما نامه حـاوي نـام و    مي نويسد نمي را صرف شخص مخاطبها  را نيز بازگو كند البته او نامه

ستيال و به حكايـات و قصـص   در جاي جاي نگارش خود براثر كثرت اطالع و ا. نشان شخصي خاص و معين است
دهد شايد كه مؤثّر افتد بايد هـم چنـين باشـد     مي احواالت خود را منطبق بر يكي از حكايات معلوم به خواننده ارائه

زد كه حـال   مي دانند وقتي از او سر مي كند كه نزديكان آذر مي را مطرحهايي  در بخش پاياني يكي از آن شوخي.. .اما
  ...پيرمرد خيلي خوب بود
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  30/11/74   تفريح يزدي-3
  دوست عزيز لذيذ باالزاده، با سالم و تعارف و اين چيزها« 

حداكثر عرضة من براي اينكه چيزي دربارة لغات محلي يزدي روي كاغذ بياورم، اين است كه به ضـميمه تقـديم   
بها وگرنه كنـار بگذاريـد و شـتر    اگر براي منظوري كه اشاره فرموده بوديد، مناسب افتاد و دوستان پذيرفتند كه ف. شد

بنده در دو سـه سـاعتي كـه هـيچ كـار ديگـري       . ديدي، نديدي و جاي هيچ دعوا و بزن بزن و اين چيزها هم نيست
آدم بيكار چـه كـار كنـه نَخچگـي بـر ديـوار كنـه        : ام و يك مثل يزدي هم فرموده است نداشتم، تفريح خودم را كرده

  ».)نَخچگي يعني نقشكي(
  خوان حديث مفصل از اين مجملتو خود ب

  3/12/74   رنجِ شيرين كتاب-4
كسي كه اجتماعي نبوده و هميشه سرش توي الك خودش بوده جز اينكه كار خودش را در تنهايي بكنـد، كـار   ...«

 نامه را هم با پست عـادي ... پس اينكه اين. آيد ديگري نبايد بكند، وگرنه آواز دهل از دور هم چيز بدي از آب درمي
السويه است، فقط يكي دو ساعت براي خودم، تفريح  رسد و هر دو براي من علي رسد يا نمي دانم مي فرستادم كه نمي

باران، كه در اينجا دوام ندارد و رهگـذر اسـت، امـا در آن ده روز، كـه     ... خرند ها بيشتر كتاب مي گرچه بچه ....كردم
شكسته روي برف پيدا شده بود، ناچار بايـد كفـش آجـدار    دست و پاي  173سرماي شديد عجيب غريب آمده بود، 

  »...پوشيد و احتياط كرد
بـي شـيله پيلـه و    هـا   داشـته و هـم خيلـي    مي را دوستها  اگرچه آذر دوستان زيادي نداشته است اما هم او خيلي

ي  رابطه و شـيوه  داشته اند و اين توضيح براي آن عرض شد كه نوع مي عاشقانه پيرمرد تنها را از صميم قلب دوست
بيان و نگارش آذر حتي اگر از سر عنوان نامه هم نتوانيم بدانيم كه به كدام يك از دوسـتان يـا مخـاطبينش نوشـته از     
سياق و سبك كالم درمي يابيم كه با اين يكي صميمانه تر بوده است و كمِ كـم ايـن كـه ال اقـل از ايـن يكـي بـه او        

حائز اهميت در اين تغير سياق نگارش حركت از طنز به شوخ طبعي و نوعي ي  نكته .ناراحتي و آسيبي نرسيده است
  . شاد و خندان نوشتن است

  26/4/75مهدي آذر    كسوتي كسوتي و پس پيش-5
خواهـد هـيچ چـي     نوعي گرفتار دوستان نادوست هستيد و آدم هر قـدر مـي   اما بعدتر، معلوم شد كه شما هم به« 

عاطفه است و اگر هم حاال بر اثر ازديـاد روزافـزون جـنس دو پـا و فقـر       رحم و بي بيزمانه سخت . شود نگويد، نمي
مـن عـادت   . ضمناً در فكر تخفيف مخفيـف نباشـيد  .. ..منابع، زنده نگهداري قدري شدت پيدا كرده، اما تازگي ندارد

كنم، در  ث قيمت مبادله ميخواهم، به ثل خرم و وقتي نمي خواهم به چندبرابر قيمت هم مي دارم كه وقتي چيزي را مي
كـنم   خرم، فقط بعضي چيزها را خيـال مـي   اما ديگر كتاب زياد نمي. كنم، ولي براي كتاب نه جويي مي همه چيز صرفه

و باز به ياد كتاب جامعه و وفا و صفا و اين چيزهـا  ... اين هم اين. بردار نيست واجب است و عادت از سر آدم دست
حيف كه چنين فتوحي فقط يك بار حاصل شـده، اگـر هـر روز    ....»ماند چو سيمرغ و كيميااز هر دو نام « افتم كه مي

همين يك بارش هم خيلي عالي . دادند، خيلي عالي بود آوردند و تحويل مي صبح يك جعبة مخمل با پنج تا سكه مي
البتـه  . بـده بركـت   هاي خوب، خدا هاي قرآن ضميمة قصه كسوتي در نوشتن قصه دويست هزار تومان اجر پيش. بود

  »...ها بوده كسوت تر هم جشنواره داشته كه نصيب پس جوايز خيلي بزرگ
هـايي   شناسيم و تا همين جا خيلي هم خوب است اما آذر جنبـه  مي خوبهاي  خوب براي بچههاي  آذر را با قصه
 و افكارمـان را، يـا آزار   تواند ما را حتي در رمز گشـايي برخـي چراهـايي كـه ذهـن      مي كههايي  جنبه. ديگر هم دارد

  . كند يار و همراه باشد مي دهد و يا دچار ابهام مي
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  )از كتابهايي  بخش:1390وفايي،(مهدي آذر يزدي به ايرج افشار هاي  نامه
كشم و اميركبير وابسته به  مي ولي حاال دارم با آن آدمام  را براي خواندن و فهميدن زندگي نوشتهها  يعني من كتاب

و ايـن سرگذشـت   . كنم مي ديگران زندگيي  بليغات اسالمي است و من وابسته به گرسنگي و دارم با صدقهسازمان ت
  )77:همان( خوب است و ما بارگه داديم تا به قصر ستمكاران چه رسدهاي  خوب براي بچههاي  قصه

  :اشاره به اين شعر معروف دارد كه
ـــن كُربتــــي اَفــــرُّ الــــيهم مـ كُنــــت 

  

ـــــرار فَهــــــم كُربتــــــي    فــــــاين الفـ/ 
 

 ما بارگه دايـم ايـن رفـت سـتم بـر مـا
  

 بر قصر ستمكاران تا خـود چـه رسـد خـذالن     
 

 )1379:98ميرانصاري،(   
  

. ام اي كه براي من پيش آمد اين بود كه چند سال بعد به مادر گفـتم يـك كتـاب طبـاخي نوشـته      موضوع خوشمزه
. گفـت بخـوان ببيـنم   . گفتم همين كـار را كـرده ام  !هم تويش بنويسي]نوعي آش محلي[گفت خوب بود شولي يزدي

خوبه، خوبه، شولي را كه بيست سي سال خوردي غلط غولـوط  : مادرم گفت. شرح مربوط به شولي يزدي را خواندم
  !كه هرگز نه ما بلد بوديم بپزيم نه تو هرگز چشيديهايي  نوشتي واي به خوراك

چه رسد به ام  چهار پنج كتاب ديگر هم با اسامي عجيباً غريبا ساختهو بنده كه در ميانِ مؤلّفان محترم هيچي نبودم 
ارزد و خودشان به داليلي پشت يك  مي مؤلفان محترمي كه كارشان اصوالً كتاب ساخت است يا سرشان به كالهشان

  )1390:85وفايي،(.نيست؟ ولي خوشمزه هم هست. دنياي عجيبي است. نام مستعار مخفي كرده اند
مثنـوي  [ شـود  گفتند پس گرفتـه نمـي  . خواهم نمي كتاب را پيش آقاي زوار بردم و گفتم اين كتاب راي  بنده دوره

قيمت آن كاغذ و پاكت و تمبر پسـت  ي  اين است كه من هم تصميم گرفتم درست به اندازه]. استعالمي منظور است
شايد هم اين طور بهتر است ... شود مي  مصرفتومنش، بقيه هم قربتاً الي اهللا 4خرج معرفي ان كنم و عجالتاً اين نامه 

نزديـك اسـت از تصـميم خـرج     . كـه انگشـتهايم درد گرفـت   .. .شود بيشـتر بـه خـودش برسـد و     مي كه آدم مجبور
. ناسخه را مردم بخرند و بخوانند و كيف كننـد ي  اصالً بگذاريد همين مثنوي نسخه. تومان صرف نظر كنم1800كردن
-91:همـان ( هم هست اگر هم فهميدند كه ببرند به زوار پس بدهند و اگر پس نگرفت چي؟فهمند كه حقشان  نمي اگر
90(  

  :گيري نتيجه
نخست تحولِ واژه اي، ديگر تحولِ معنـايي و  . طنز، در طي ادوارِ مختلف دچارِ سه گونه تحول و تغيير شده است

  .سوم تحولِ كاربردي
طنز پردازان در هر عصر ي  در كاربرد بسته به نگاه و نياز و انگيزه گيرد اما مي تحول واژه و معنا قطعاً توأم صورت

حركت از جايگاه فرودينِ طنز در مقام سخره و استهزاء بـه  . دهد مي فراز و فرودهايي هر سه جنبه را تحت تأثير قرار
، طنـز نـويس و ظنـز    جامعه يكي از منزّه ترين مسيرهايي است كـه طنـز  ي  متفكرانههاي  جايگاه ِ تنظيمِ نبضِ حركت

فكري و سياسيون به عوالم ادبي و ذوقي و نيز برخـي ناماليمـات   هاي  در هم آميختن انقالب. نويسي طي كرده است
توان از زمانِ مشـروطه تـا    مي اوج اين نگاه به طنز و طنازي را. كشور داري در اين پويايي مثبت بي تأثير نبوده است

اميختنِ طنز و شوخ طبعي تنها در محيط و مجال دوستانه و محبـت آميـز امكـان    در هم . حاضر مشاهده كردي  زمانه
كه تـاكنون  هايي  در بررسي. ماند مي ناگفته و در دل مانده هميشه مكتوم و مسكوت باقيهاي  پذير است وگرنه حرف

 ارائـه كنـد بـر    صورت گرفته است هنوز به كتابي كه جامع و مانع تمامِ هر آنچه بر طنز و طنـز نويسـي رفتـه اسـت    
و محـدود بـه   اي  سليقههايي  همان چند كتابِ موجود اگرچه عميق و دقيق نگاشته شده است دچار برش. خوريم نمي
  .از اين طرزِ نگارش در سايه بماندهايي  شود بخش مي منحصر است كه باعثاي  زوايه

و دو مقالـه بيـرون اسـت و در كتـابي     يـك مقالـه   ي  از حوصله و اندازهها  بررسي طنز در اخوانيات و نامه نگاري
اي  گونهي  اخوانيات براي ارائهي  مستقل بايد تمامي ابعاد آن بررسي شود اما آنچه مسلم و معلوم است جايگاه ارزنده
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شخصـيِ  هـاي   نامه. آن نخواهيم بودي  ادبي قادر به ارائههاي  از طنز و شوخ طبعي است كه در ادبيات رسمي و سبك
تواند جايگاه منحصـري بـه ايـن     مي بسياري از طنز كههاي  جديت و مراقبت بررسي و تحليل شود ناگفته افراد اگر با

  .شوخ طبعي و طبع آزمايي بدهد برمال خواهد شدي  گونه
بـه جايگـاه آنـان وارد شـود، در هنگـامِ احسـاس       اي  بدون آن كه خدشهايم  شناخته مي كه ماهايي  شخصيت انسان
. شـويم  مـي  جديد رو در روهايي  و مرافقت آنچنان لطيف و دوست داشتني است كه گويي با انسان امنيت و مالزمت

ديگـر  . برافتادنِ رسـمِ نامـه نگـاري اسـت    . پاياني اين يادداشت خواهد بودي  آن چه به عنوانِ حسرتي ماندگار جمله
ي  ررسي و تحليل كرد اما با ورود بـه دايـره  از طنز و شوخ طبعي را در آن بهايي  شود كه بتوان رگه نمي نوشتهاي  نامه

 خاص و جـدي هايي  خواهيم ديد بسياري از كساني كه ما آنان را رجالِ سياسي و انسان=اعم از نظم و نثر=اخوانيات
خوريم چرا بيشتر ننوشته اند يا چرا  مي پنداشتيم آن چنان در دريايي از ذوق و مهرباني غوطه ورند كه گاه حسرت مي

  .ايم ن گونه نگارش آن تا كنون بي بهره بودهما از اي
  

  :ها نوشت پي
  :محاضرات

  1961دارالمكتبه الحياة:جزء، بيروت4محاضرات االدباء و محاورات الشعراءو البلغاء،ابوالقاسم حسين محمد الراغب اصفهاني،
  :Etymology/اتيمولوژي

Etymology is the study of the history of words, their origins, and how their form and meaning have changed over 
time. By an extension, the term "the etymology of [a word]" means the origin of the particular word. For 
languages with a long written history, etymologists make use of texts in these languages and texts about the 
languages to gather knowledge about how words were used during earlier periods of their history and when they 
entered the languages in question. Etymologists also apply the methods of comparative linguistics to reconstruct 
information about languages that are too old for any direct information to be available. 
(http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Etymology) 

 :Terminology/ترمينولوژي
Terminology is the study of terms and their use. Terms are words and compound words that in specific contexts 
are given specific meanings, meanings that may deviate from the meaning the same words have in other contexts 
and in everyday language. The discipline Terminology studies among other things how such terms of art come to 
be and their interrelationships within a culture. Terminology differs from lexicography in studying concepts, 
conceptual systems, and their labels (terms), whereas lexicography study words and their meanings.Terminology 
is a discipline which systematically studies the labelling or designating of concepts particular to one or more 
subject fields or domains of human activity. It does this through research and analysis of terms in context for the 
purpose of documenting and promoting consistent usage.Terminology can be limited to one or more languages 
(multilingual terminology, bilingual terminology, and so forth) or may have an interdisciplinarity focus on the 
use of terms in different fields. 
(http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Terminology) 

 :Satire/ساتير
Satire is a genre of literature, and sometimes graphic and performing arts, in which vices, follies, abuses, and 
shortcomings are held up to ridicule, ideally with the intent of shaming individuals, and society itself, into 
improvement.[1] Although satire is usually meant to be funny, its greater purpose is often constructive social 

criticism, using wit as a weapon.A common feature of satire is strong irony or sarcasm—"in satire, irony is 
militant"[2]—but parody, burlesque, exaggeration,[3] juxtaposition, comparison, analogy, and double entendre 

are all frequently used in satirical speech and writing. This "militant" irony or sarcasm often professes to approve 
of (or at least accept as natural) the very things the satirist wishes to attack.Satire is nowadays found in many 
artistic forms of expression, including literature, plays, commentary, and media such as lyrics. 
(http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Satire) 

  :Autobiography /اتوبيوگرافي
An autobiography (from the Greek, α τός-autos self + βίος-bios life + γράφειν-graphein to write) is a self-
written account of the life of a person. 
(http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Autobiography) 

 
كند، آن گاه كه اين شخص بر زندگي فردي خود و به  ي منثوري است كه يك شخص خاص واقعي از هستي خود مي روايت واپس نگرانه

خود گراي تأملي و  واقع گرا، داستاني، روايت: هايي است از جمله اتوبيو گرافي شامل نمونه. ورزد ويژه بر داستان شخصيت خود تأكيد مي
  )17: 1390مدرسي،(روايت به صورت سيرِ روحاني
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  :خمسه مسترقه
پنج روز بـود كـه   +تعداد روزهاي اين تقويم سيصد و شصت. ي ساسانيان تقويم دوازده ماه، هر ماه سي شبانه روز، داشتند ايرانيان در دوره

هاي بعد با محاسـبه نكـردنِ كبيسـه در     كه در آخرِ اسفند ماه ـ و در دوره مي ناميدند »پنجه«مي گفتند و گاه»ي مسترقه خمسه«به خطا آن را
مـردم ايـران در دورانِ كهـن    . هاي يزدگردي، فرس و تقويمِ قديم ادامه يافت اين تقويم در دورانِ اسالمي با نام. آخرِ آبان ماه ـ قرار داشت 

ـ  خواندند و دو پنجه ـ يا پنجه ـ مي » پنجگ«اين پنج روز را هـا روان   در ايـن ايـام فروهـر   . ـ بـزرگ ـ داشـتند   ) مه(كوچك ـ و مس  ي كه 
. ناميدنـد  يا ترفته مي»تُرُفتگ«ي ياد شده را آمدند تا برات يا چك ايشان را به دستشان برسانند و كلمه درگذشتگان ـ به ديدارِ بستگانشان مي 

سپس با تصحيف . نوشتند»ي مسترفته پنجه«به صورت پيوستهيا » پنجة مس تفرفته«به خط و زبان فارسي»پنجگ مس ترفتگ«چنين بود كه 
چـه ربطـي بـه    »گاهنبـار «و»پنجـه «و »تقـويم «خواندند و پنجه را به خمسه برگرداند و نيانديشـيدند كـه  »پنجة مسترقه«و غلط خواني آن را 

ي انجمن آثـار   ـ فصلنامه» ي انجمن نامه«دري دكتر رحيم رضا زاده ملك  ي عالمانه به مقاله.ك. براي تفصيل دقيق تر ر(دارد»دزديده«و»دزد«
 )14: 1390باالزاده،) (106تا88صفحات1383ـ تابستان  14و مفاخر فرهنگي ـ سال چهارم، شماره دوم ـ مسلسل

 

  :منابعفهرست 
  :كتاب/ الف

 زوار:،چاپ چهارم،تهران)جلد دوم(از صبا تا نيما،1372آرين پور،يحيي،

 زوار:تهران ،زگارِ ماازنيما تا رو ،1374ـــــــــــ،

 انجمن قلم ايران:تهران ،تجدد ادبي در دوره مشروطه ،1388،يعقوب،)مياندوآبي(آژند

 روزبهان:تهران، ي كوتاه به همسرم چهل نامه، 1374، نادر، ابراهيمي

كتـاب  :تهـران ، )هاي مباشرميرزاحسين خان مبصرالسلطنه از تهران به كاشـان  نامه(مراسالت تهران ، 1384، منصوره، اتحاديه
 سيامك

 فرزان:تهران، )از بزرگ علوي در دوران اقامت در آلمان(هاي برلن نامه، 1385، ايرج، افشار 

 فرزان : تهران، )نامه از رجال دوران به سيد حسن تقي زاده154شامل(هاي تهران نامه، 1385، ــــــــ

 جاويدان :تهران، چاپ دوم، زاده هاي قزويني به تقي نامه، 2536، ــــــــ

 فرهنگ ايران زمين:تهران، منشĤت شرف الدين علي يزدي، 1388، ــــــــ

 دانشگاه تهران:تهران، چاپ چهارم، هاي قزويني يادداشت، 1388، ــــــــ

 سنايي و طهوري:تهران، )فضائل االنام من رسائل حجه االسالم(مكاتيب فارسي غزالي، 1363، عباس، اقبال آشتياني

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگي:تهران، )زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي(مهدي آذر يزدي ، 1385، انجمن آثار

 سخن:تهران، فرهنگ بزرگ سخن، 1381، حسن، انوري

 ميراث مكتوب:تهران، ها و منشĤت جامي نامه، 1378، عصام الدين و اسرار رحمانوف، اورون بايف

 سخن گستر:مشهد، )مجموعه شعر(آب بقا، 1390، علي، )بقا(باقرزاده

 سخن گستر:مشهد، بيست و يك مقاله، 1387، ــــــــــــ

 پاژ:مشهد، )مجموعه شعر(زالل بقا، 1374، ــــــــــــ

 سخن گستر:مشهد، نامه فرزانگان، 1387، ــــــــــــ

 دايز:تهران، )ها و گفتارهايي از مهدي آذر يزدي نامه(پسر شهرزاد ، 1390، امير كاووس ، باالزاده 

 دانشگاه تهران: تهران، چاپ دوم، هاي رشيدالدين وطواط نامه، 1383، قاسم، تويسركاني

 نيلوفر:تهران، چاپ دوم، )جلد4(هاي سيمين دانشور و جالل آل احمد نامه، 1386، مسعود، جعفري جزي

  كاروان:تهران، تاريخ طنز در ايران، 1384، حسن، جوادي
 پيك ترجمه و نشر:تهران، طبعي در ايرانبر طنز و شوخ اي  مقدمه، 1365، علي اصغر، حلبي

 حوزه هنري:تهران، زندگي و آثار مهدي آذر يزدي1375، حوزه هنري

 كتاب فرزان:تهران، چاپ دوم، تصحيح و تحشيه محمد روشن ،منشĤت خاقاني، 1362، افضل الدين، خاقاني
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 ناهيد:تهران، طنز و تراژدي، 1388، بهاء الدين، خرمشاهي

 دانش:تهران، چاپ دوم، فرهنگ نظام، 1364، محمد علي، داعي االسالم

 جهان كتاب:تهران، چاپ دوم، )هايي از پراگ نامه(درخت ارغوان، 1392، پرويز، دوايي

  دانشگاه تهران:تهران، لغت نامه، علي اكبر، دهخدا
 بزرگمهر :تهران، )جلد نخست(هاي جالل نامه، 1368، علي، دهباشي

 نويد شيراز :ازشير، انواع شعر فارسي، 1372، منصور، رستگار فسايي

 نشر مشكي:تهران، ي كوزه گراني هاي غالمحسين ساعدي به طاهره نامه، 1388، غالمحسين، ساعدي

 طهوري:تهران، فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبيرات عرفاني، 1370، جعفر، سجادي

 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان:تهران، از حوالي ديروز، 1380، اسداهللا، شكرانه

 قلم:تهران، ج2،  )نهج البصيره(هاي حائري نامه1376، سعيد، زادهغفار 

 سروش:تهران، چاپ سوم، )براساس آثار شاعران قرن سوم تا يازدهم(فرهنگنامه شعري، 1391، رحيم، عفيفي

 نقطه:تهران، )قاضي حسين بن معين الدين ميبدي(منشĤت ميبدي، 1376، نصرت اهللا، فروهر

 دانشگاه تهران:تهران، چاپ چهارم، به پهلويفرهنگ فارسي ، 1388، بهرام، فره وشي

 دانشگاه تهران:تهران، چاپ ششم، فرهنگ زبان پهلوي، 1390، ـــــــــــ

 زمستان:تهران، )اميد.م(ده نامه از مهدي اخوان ثالث1384، محمد، قهرمان

 هراندانشگاه ت:تهران، فرهنگ توصيفي نقد ادبي، 1381، علي افخمي، نسرين دخت خطاط، ژاله، كهنموئي پور

 جام+فردوس:تهران، سبك خراساني در شعر فارسي، ]بي تا[، محمدجعفر، محجوب

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:تهران، هاي ادبي فرهنگ توصيفي نقد و نظريه، 1390، فاطمه، مدرسي

 1383، رسولريحانه ال:يزد، )ويژه نامه همايش نكو داشت(استاد مهدي آذر يزدي، حسين و پيام شمس الديني ، مسرّت

 مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران: تهران، دگر خند، 1380، علي ، موسوي گرمارودي

 سازمان اسناد ملي ايران:تهران، )ملك الشعرا(هاي بهار نامه، 1379، علي ، مير انصاري

 سخن:تهران …هاي نامورانِ ادبي و نامه(هاي خاموشان نامه، 1390، محمد افشين و شهريار شاهين دژي، وفايي

 نگاه:تهران، چاپ دوم، منشĤت قائم مقامِ فراهاني، 1389، بدرالدين، يغمايي

  :ها ويژه نامه/نشريات  :ب
 1387،اسفند 53، سال چهارم،شماره)ويژه نامه آذر يزدي(نكو داشت خادمان قرآن ،)دو هفته نامه خبري( :رايحه

 1385،بهمن 295،شماره )ضميمه رايگان ويژه نامه آذر يزدي( :خاتم يزد

خـرداد و تيـر   ( 9و10، ش  9دوره جديـد ، سـال   ) نشريه روابط عموم كانون پرورش فكري كودكـان و نوجوانـان  ( :خبر نامه
1388( 

 1386،نوروز )ويژه نامه خانواده ايراني( :سرو ابركوه

نامه دومين جشنواره ،كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان يزد ، ويژه )گاهنامه فرهنگي ، هنري ، ادبي( :كاغذ و باد
 1385آبان   كانون ، 6قصه گويي منطقه 

  )ويژه نامه آذر يزدي(خاموشي آذر ، )1388تابستان ( 2ش ، س اول)فصلنامه( :يزد و يزدي ها
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Abstract 
 
Akhavanyat -derived from the Arabian word Akhavan meaning brethren- has been referred to 

friendly letters written, either in verse or prose, between two people (Encyclopedia:238-239). Satire 

and humor had been mostly focused by researchers in literature’s formal domains like prose and 
poetry. Regardless of the satire’s meaning evolution and development, less independent study has 
considered its relation with Akhavanyat. Infinite writers, literary men and politicians over time have 
written letters through which many interpretations of history, societies, literature and habits and 
circumstances of the people in past are possible; but since the writers might have never thought of 
these personal, friendly and informal letters one day be published in books, they have depicted their 
internal feelings more freely than any other time in a humorous and satiric manner. The freedom of 
and relief in their imagination have made the writers to write regardless of place, time, formality and 
censorship and therefore, create some pure moments within the informal literary creations. This article 
has reviewed the letters by some literati, authors, social and political figures and those with highest 
governmental status from a satirical and humorous point of view and then will take a deeper look at 
some parts of friendly letters written by Mehdi Azar-Yazdi. 
Keywords: Satire and Humor, Akhavanyat, MehdiAzar-Yazdi 
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