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1388، تابستان 165پژوهشی، شمارة - علمیمجلّۀ جستارهاي ادبی (دانشکدة ادبیات و علوم انسانی سابق)،

)م سبزوارتربیت معلّدانشگاه (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی د غضنفريمحمدکتر 

ۀو مقایسطنز معاصر فارسی دریادبآرایه هاي کاربردپژوهشی در
ز انگلیسیطندراجمالی آنها

چکیده

ـ مروريبا به مفهوم امروزین آن وچند تعریف متداول از طنزۀ ئاراپس از ـین رب ـ  ۀ پیش ات طنـز در ادبی
نـوع  یـک  ۀ نزلبه مسیاسی در ایران،- و تکامل طنز اجتماعیپیدایشبه این پژوهش کالسیک فارسی، 
نهضت ۀ ات فارسی، در آستانادبی مستقل در ادبیسـاختار  نگارنـده  .پردازدن میت و پس از آمشروطی
؛هدادآرایه هاي کالمی مورد بحث قرار نظر کاربرد ماز رافارسیمعاصراجتماعی - صوري طنز سیاسی

ابزارهـاي بیـانی،   از دیدگاه به کار گیري راطنز فارسی؛ هه کردئارانمونه هایی از هر یک در جاي خود 
برگـردان دشـواري  بهدر انتها،و؛مقایسهانگلیسیطنز ز هایی اهاي ادبی با نمونهو آرایه،صنایع بدیعی

ه است.کرداشاره آرایه هاي کالمی طنز از زبانی به زبان دیگر 
ـ ،آرایه هاي ادبی،طنزصوريساختار ،فارسیطنزواژه ها: کلید ـ ،مشـروطه اتادبی انگلیسـی ات ادبی،

.بازیهاي زبانی

مقدمه- 1

طنزنگاهی گذرا به تعاریف .1- 1

ـیش  «ات فارسی معاصر اصطالحی امروزي است ودر ادبی»طنز« قدما اگر چه آن را در شعر و نثر به معنی ن
). ایـن واژه  1385:7( صـالحی،  »و کنایه آورده اند، از آن به عنوان یک اصطالح ادبی ... یـاد نکـرده انـد   

ـتهزا   وبه زبان فارسی راه یافتهعربی ل از زبان دراص و در اصـطالح ادب اسـت  ء به معنـاي تمسـخر و اس
ـتیها،   ۀبه آن دسته از آثار ادبی اطالق می شود که با دستمایمعاصر طعنه و استهزاء به نشان دادن عیبهـا، زش
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است که از زبـان  انگلیسی satireة واژة کلمه، برابر نهادد. این نو کژیهاي فرد و جامعه می پردازنادرستیها
ـتان بـه    بوده است"گوناگونپر از میوه هاي ظرفی "به معنايالتین اقتباس شده و  که مردمان روزگـار باس
دهخـدا در . )طنزة ، ذیل ماد1987، (Benet)بنگرید به بنت (پیشکش می کرده اند،یکی از ایزدان زراعت

ـتن    «، »عیـب کـردن  «، »خندیـدن یبر کس«یمعان،طنزة ادذیل ملغت نامه و » طعنـه «، »سـخن بـه رمـوز گف
»در )،1696- 1772انگلیسـی ( ل جانسـون، شـاعر و فرهنـگ نگـار     ئدکتر ساموه است.را آورد» هسخری

طنز را کالمی می داند که رذالت و حماقت آدمیان را به باد سـخره مـی گیـرد.    خود فرهنگ زبان انگلیسی 
باشـی و  طنز کالمی است کـه نکتـه اي در بـر دارد و بـا خـوش     ") می نویسد: 192: 1383مشاهی (خرّ

ـند 1667- 1745جاناتان سویفت ("بیان می شود.،نوع شاديشنگولی و یک ة انگلیسـی، دربـار  ة )، نویس
ـ   ة طنز آینه اي است که بیننده، چهر"طنز می گوید:  ت هر کسی جز خویشتن را در آن می بینـد و ایـن علّ

آن کمتـر کسـی از   باز به همین خاطر است که استقبالی است که نسبت به طنز در دنیا وجود دارد و ة عمد
) تعریفی از طنز به دست مـی  1380:302شفیعی کدکنی ().209، ص 1378(به نقل از داد،"می رنجد

تصویر هنري اجتماع "دهد که معتقد است جامع تر و دقیق تر از آن را در هیچ زبانی نیافته است. او طنز را 
در مرکز تمام طنزهاي "تعریف می کند و توضیح می دهد که "یننقیضین و ضدات جهـان، از  واقعی ادبی

داستانهاي چخوف گرفته تا حکایات عبید و کلمات قصاري که از بزرگان ادب و هنر نقـل مـی کننـد و از    
"شود، این تصویر هنري اجتماع نقیضین قابل رؤیت است.طنز شمرده میۀ مقول

خنده و طنزنسبت میان .2- 1

ـیاري  ،اش می گیردانسان خنده که چرا اصالًت خنده و اینعلّة دربار در طول تاریخ بحثها و جدلهاي بس
ران بر این باورند که وقتی دو چیز متضـاد یـا   میان فالسفه و دیگر اندیشمندان در گرفته است. برخی متفکّ

اندیشمندان دیگـري خنـده را   ).1377:6،یشود (صالحی د، خنده ایجاد منبگیرهم قراردر کنارمتناقض 
دانسته اند؛ به عبارت دیگر، رویدادهاي خالف انتظار، آدمـی را بـه خنـده وامـی     ناشی از بی تناسبی چیزها

یک مساله ۀ یکی از علل خندیدن این است که نتیج"کانت، فیلسوف آلمانی، گفته است: ). 7:دارند (همان
ادت و یا حادثه طوري باشد که ما انتظارش را نداشته باشیم. یعنی خواننده خود را در برابر اموري خالف ع
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- 122: 1378(بهـزادي انـدوهجردي،   "انتظار ببیند و شعور خود را غافلگیر شده بیابد و در شگفت بماند
123.(

بـر خـالف   - ه داشت که در طنـز اگر چه طبیعت طنز بر خنده استوار است،اما باید توجاز سوي دیگر، 
بیـان نارسـاییها و آگـاه    خنده غایت و هدف نیست، بلکه وسیله اي اسـت بـراي  - لطیفهو ،، هجوکمدي
گرچـه بـه ظـاهر    نسبت به رذالتها و نارواییهایی که در متن جامعه جریان دارد. طنزپـرداز ن مخاطبساخت

ـ   اما ممکن است ما را بخنداند، افالطـون (بـه نقـل از    ۀدر باطن، انسان را به اندیشیدن وا مـی دارد. بـه گفت
ت و لذّمضحک دیگران می خندیم، در حقیقت آمیزه اي از )، هنگامی که به رفتار یا گفتار1998کریستال، 

میان طنز و خنده ... مالزمه اي نیست، ") نیز 1380:303به باور شفیعی کدکنی (اندوه را تجربه می کنیم.
ـتان مـردي را شـاهد مـی     "گاه، یک طنز می تواند شخصی را بگریاند. وي از ادبیات کالسیک فارسی داس

نخریدند و تمام "نیشابور، یخ می فروخت و کسی خریدارش نبود و سرانجام گفت: آورد که در تموز گرم 
پزشکزاد (بـه نقـل از نبـوي،    ایرج"از دردناکترین طنزهاي جهان است."او می افزاید که این داستان "شد!

عکـس  .خنده آور نیسـت. .. الزاماَاما اند،ندطنز ممکن است ما را بخ"کید می کند که أتزنی)1380:154
ـ ؛"استدرونیي افقط یک استنباط و رضایت خاطرو خندهالعملی که طنز ایجاد می کند، غالباَ ۀ یا به گفت

نیز معتقد است کـه طنـز   )1383:199مشاهی (خرّ.بی لب و دنداناستحکیم سنایی غزنوي، خنده اي
ورد. آسم درونی پدیدممکن است یک تبل خواننده را بر می انگیزد و صرفاًمأت

طنز در ایرانۀتاریخچ- 2

ـین از جایگـاه ویـژه اي       طنز از دیر باز در این مرز و بوم نوشته و خوانده می شده و در فرهنـگ ایـران زم
گاه به رگه هایی از طنز برمـی  برخوردار بوده است. در داستانهایی که از روزگار ساسانیان برجاي مانده، گه

در دشت و دیدن پیرمردي نود ساله که گردو بنی در خـاك مـی   خوریم، مانند حکایت گردش انوشیروان
پادشـاه  ۀ خواري انوشیروان دستش لرزید و شراب بر جامـ نشاند و یا داستان کنیزکی که در مجلس شراب

ملی ایرانیان، نیز در کنار داستانهاي رزمی و بزمی، گهۀ، حماسشاهنامهدر ). 1359اك، ریخت (کریمی حکّ
براهـام جهـود، کـه در آن    لنبک آبکـش و ،طنز آمیز برمی خوریم، مانند داستان بهرام گورگاه به داستانهاي

).1372حرص و آزمندي انسانها را به باد سخره می گیرد (یوسـفی،  دارتوس با طنزي نیشۀ حکیم فرزان
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تمـاعی  ظاهر می شود، از چاشنی اي اجهدر آثار ادبی صوفیبیشتر طنز در سده هاي ششم و هفتم هجري، 
د نـ ی آگاه دارد که در برابر بی عـدالتیهاي اجتمـاعی نمـی توان   هایبرخوردار است، و حکایت از طغیان انسان

بوستان، گلستان)، گرچه 1385:8عمران صالحی (زنده یاد ۀ سعدي، به گفت.)1378(داد، دنساکت بنشین
ـنی  سآثاراینا ام"به خاطر طنز ننوشته است، خود را صرفاًاتغزلیو  رشار از طنز و شوخ طبعی اند. چاش

ـتان بـه خصـوص در   "ثیر آنها را بیشتر کرده است.أبه این آثار بخشیده و تی طنز، حالوت خاص ، بـه  گلس
، درمیان شاخ )1380(به نقل از نبوي، خوریم که گرچه، به قول پزشکزادنوعی طنز لطیف اجتماعی بر می

به باور اثر می کند.آدمی صدا تا مغز جانوآن بی سرة تیر گزنداما ،ریحان عنوان می شودوو برگ و گل
آمیختن داروي تلخ نصیحت به شهد ظرافت است؛ پوشـش شـکرینی اسـت کـه بـا آن هـر       ،سعدي، طنز

داروي تلخی را می توان به بیمار خورانید.
اجتمـاعی بـه   طنزةرا درخشان ترین دوريهجرهشتم ة سدشاید بتوان در تایخ طنز کالسیک فارسی، 

ـ     ة ستاراز سویی، برآمدنشمار آورد.  هپر فروغی همچون حافظ بر آسـمان ادب ایـران، غـزل فارسـی را ب
آن دسـت نیـافتنی مـی    بلندچکاد ،سالیان درازگذشت ازکه هنوز پساوج و شکوهی برمی کشد آنچنان
؛ )52: 1354(شاملو،"ی باید شمردواال ترین دستاورد شعر فارس"ات او را دیوان غزلیکهآن جاتا ،نماید

چرا ت؛ باز شناختار و پود غزلهاي حافظ رشته هاي ظریفی از طنز اجتماعی را می توان در از سوي دیگر،
شـفیعی کـدکنی،   :اوست (نـک کالم در طنز آمیخته به لحن "لسان الغیب"شعر ۀ از ویژگیهاي برجست،که

ایـن مقـال   ۀ تحقیق جداگانه اي اسـت و در حوصـل  ۀ طنز حافظ خود شایست. )1383مشاهی، ؛ خر1380ّ
پدیـد  ،هشتم را از منظر رشد و شکوفایی طنز فارسی ممتاز می سـازد ة سدویژگی دیگري که نمی گنجد.

گرانقـدر و  کـه آثـار طنـز    ، شیراز اسـت ۀ روزگار خواجو همعبید زاکانی، طنز پرداز معروفآمدن آثار طنز
دوستداران ادب ه ) باتیکلّد(مانننثرهم بهو )موش و گربهمعروف ۀ ظوم(مانند منرا هم به نظمماندگاري

از طنز عبید بنگرید:کوتاه ۀ نموندوبهاست.فارسی عرضه کرده 
خویش بفروش. گفت: ۀ صوفی اي را گفتند: جبـید کنـد؟     اگر صی اد دام خود فروشد، به چـه چیـز ص

)259: "لطایف عربیۀ ترجم"،1343(عبید زاکانی، 
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، ص "صد پنـد ۀ رسال"، وب سلطان باشند! (همتخم به حرام اندازید تا فرزندان شما فقیه و شیخ و مقرّ
210 (
ة طنز فارسی دوران شکوفایی دوبارا امت خود را در حدود یکصد سال گذشته مدیون نهضت مشروطی

ـ مـروزین آن، اجتماعی، به مفهوم ا- زایش طنز سیاسیاست. در حقیقت،دوران بیداري ایرانیانو ات در ادبی
ـنایی بـا     أ، تحت تاز آنپسة و دورمشروطیتۀ آستانفارسی در  ثیر دگرگونیهاي سیاسـی و اجتمـاعی، آش

ـندگانی همچـون     - از طریق برگردان آثار فرنگی- ادبیات مغرب زمین و رواج ساده نویسـی در آثـار نویس
.روي می دهـد ون ایرج میرزا و نسیم شمال، و نیز در اشعار کسانی چهدایت،جمال زاده، طالبوف،دهخدا

بخت با آنان یـار نبـود و   اما طنز سر بر آوردند،ۀ کوتاهی چند نشریۀ ، گرچه در بره1357پس از انقالب 
دست به کـار نشـر   ،شصتۀ که زنده یاد کیومرث صابري فومنی در اوایل دهعمرشان چندان نپایید. تا این

ایـران  ۀ اجتماعی معاصـر جامعـ  - در طنز سیاسیین هفته نامه روح تازه اي شد. انتشار ا"گل آقا"ۀ هفته نام
ات معاصر ایران گردید، که بر بسیاري از کژیها و کمبودهـا  پدید آمدن آثار طنز نوي در ادبیأدمید و سر منش

و ناراستیهاي اجتماعی و سیاسی انگشت می نهاد.

و انگلیسیآرایه هاي کالمی در طنز فارسی- 3

ی طنز معاصـررا  کالمآرایه هاي وساختار صوري(aesthetics)از دیدگاه زیبایی شناختی رفاًاگر ص
این نوع طنز، چه در قالب شـعر و چـه در قالـب نثـر، از     تردیدي نیست کهمورد نقد و بررسی قرار دهیم، 

یافته و از آنهـا  همان صنایع بدیعی اي بهره مند می شود که در طول تاریخ، نثر و شعر فارسی بدانها دست 
گونه هاي صنایع بدیعی و آرایـه  ۀ رداختن به همدر این گفتار مجال پکه آن جااز اما برخوردار شده است.

بـه نظـر مـی    که- آرایه ادبیندبه کار گیري چعدبفقط ازی وجود ندارد، طنز سیاسی معاصر را کالمهاي 
واج ، (parody)نقیضـه ،ایهام،جناسقرار می دهیم: د بررسی مور- نمود دارندبیشتردر این نوع ادبیرسد
سـاختار صـوري طنـز    ۀ که این مقاله با رویکردي تطبیقی در صـدد مقایسـ  آن جاضمنا، از .سجعوآرایی

معاصر فارسی با طنز انگلیسی است، در بررسی هریک از آرایه هاي ادبی یاد شده و کـاربرد آنهـا در طنـز،    
م کرد.یه خواهئنمونه هاي مشابهی از طنز انگلیسی را ارااصر فارسی و سپس ابتدا نمونه هایی از طنز مع
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گل ۀ ات طنز بعد از انقالب، مانند هفته نامه و ماهناماز نشریطنز فارسییادآور می شوم که نمونه هاي
البته چند. برگرفته شده اند،نیم نگاهو نشاط ، آریادوران اصالحات، مانند "مرگجوان"ۀ و چند روزنامآقا

ذکـر  فراهم آمده اند، که در جـاي خـود منـابع آنهـا را     یا منابع دیگري اینترنتیاز نشریات معدود هم مورد 
ایم.کرده

فارسیمعاصرجناس در طنز.1- 3

را از روشهاي افزونی لفظ برشمرده اند کـه  تجنیسات فارسی، روش همانند سازي آوایی واژگان یایدر ادب
ـیس مبتنـی بـر نزدیـک      در سطح کلمات یا  جمالت، هماهنگی و موسیقی به وجود مـی آورد. روش تجن

هم جنس به نظر آیند، یا هم جنس بودن آنها بـه  ،به گونه اي که کلمات،ساختن هر چه بیشترواجها است
هم جنس گاه هیچ گونه تفاوتی جز معنی ندارنـد و گـاه   ۀ ). دو کلم1368:39( شمیسا، ذهن متبادر شود

ـیقی و  ر معنی در یک مصوعالوه ب ت یا یک صامت (همخوان) با هم تفاوت دارند. ارزش جناس به موس
ترین نوع معروفآن با معنی کالم است. آهنگی است که در کالم ایجاد می کند و زیبایی آن در گرو ارتباط 

ات فارسی تجنیس را در ادبیباشـد و معنـی   نامیده اند و در تعریـف آن گفتـه انـد: لفـظ یکـی      جناس تام
حافظ نگاه کنید:به دو نمونه از اد در واج و اختالف در معنی.مختلف، یعنی اتح

دوشامام خواجه که سجاده می کشید به بردندمیدوش به ششدوز کوي میکده 
یا:

وفا نیستعهددراین !گفتا غلطی خواجهجاي آره بعهددي می شد و گفتم صنما 

ین رومی:جالل الدیا در بیت زیر از موالنا 
ت بادـــنیسهرکه این آتش ندارد ت بادــنیسآتش است این بانگ ناي و 
ـتفاده کـرده   ۀ طنزپردازان معاصر فارسی از آرای جناس به نحو احسن در نوشته هاي مطایبه آمیز خود اس

زیر را به عنوان شاهد مثال می توان آورد:اند. نمونه هاي
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کـارگر استیضاح آقـاي مهـاجرانی   کارگراقات جالب بود که در روز ن هم از اتفّبه نظر فدوي ای)الف
نیفتاد.

)6سال دهم، شماره ، گل آقا(
است.خردادمشی ، خطّخردادمشی عبدا... نوري گفت: خطّ)ب

)38، سال نهم، شماره گل آقا(
سیلی به صورت همسرش محکوم شد.نواختنهام مردي به اتّ)ج

و محکوم شده، ببین اگر می زد، چه می شد؟نواختهممصادق: 
)41، شماره همان(

می آید.بوشمی آید که بوش)د
)85اردیبهشت ،ز آنالینرو(نبوي، 

در طنز انگلیسیو ایهامجناس.2- 3

ـتوفان طنز در مغرب زمین با نوشته هاي ادباي کالسیک یونـان و روم و در آثـار بزرگـانی ماننـد      آریس
)Aristophanes()445 -380 (و هوراسقبل از میالد)Horace ()65 -8 ـ ۀ ا بـه عرصـ  قبل از میالد) پ

ل بوده است،گرچه نوشتن طنز در اروپا از سده هاي میانه متداوران کالسیک، پس از دووجود نهاده است. 
نظیـر  ،فرانسوي زباننویسندگانچند تن از در سده هاي هفدهم و هجدهم میالدي است که طنز با آثار اما 

ـندگا و)کاندیـد در کتـاب  به ویـژه  () Voltaire(لتروو ،(در نمایشنامه هایش)) Moliere(مولیر ن نویس
ــد    ــان: مانن ــی زب ــویفت انگلیس ــان س ــالیور (در )Jonathan Swift(جانات ــفرهاي گ ــاندر )س ، الکس

خود دست پیدا می کند. ة به سبک بیان ویژ،)John Dryden(درایدنجان ، و )AlexanderPope(پوپ
ـند     (Restoration)بازگشـت  ة نویسندگان و شاعران انگلیسی به خصوص از دور بـه بعـد صـفات ناپس

ی همچون ریاکاري، جـاه طلبـی، حـرص و آز، زاهـد نمـایی، تکبـر، و تظـاهر را، بـه خصـوص در          انسان
,Nash) آماج زبان طنز قرار داده اند (نـک. comedy of manners("نمایشنامه هاي اطوار" امـا  ).1994

ج و جور)Aldous Huxley(بیستم در آثار نویسندگانی چون آلدوس هاکسلیة طنز روایتی در رمان سد
وجود می گذارد.ۀ ) پا به عرص1984و حیواناتۀ قلع(در آثاري همچون )George Orwell(اُروِل 
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شمارة )سابقادبیات و علوم انسانی ةدانشکد(جستارهاي ادبی120
دوم

در علم بیان انگلیسی، جناس در اصل نوعی بازي با کلماتی بوده است کـه اصـوات آنهـا بـا یکـدیگر      
ناس ابعاد گسترده رفته رفته در آثار نویسندگان و شعراي قرن هفدهم انگلستان، جاما اندکی اختالف دارند،

تري پیدا کرد، یعنی عالوه بر کاربرد دو واژه که از تجانس و مشابهت آوایی برخوردارند، کاربرد یک واژه با 
هم نوعی جنـاس  - می نامیم"ایهام"یعنی آنچه در معانی و بیان فارسی - دو معناي متفاوت در بافتی واحد

)punیاword playّی در زبان دبی بیشتر در قلمرو طنز، مطایبه و به طور کلّی شد. کاربرد این صنعت ا) تلق
جنـاس آوایـی و   ۀ مقولدو در واقع، صنعت جناس در زبان انگلیسی شامل ي انگلیسی بوده است. غیر جد

ـته بنـدیهاي     که در لطیفه ها و گفته هاي طنز آمیز انگلیسی به کار رفته اندایهام می گردد . با عنایـت بـه دس
لی را ذیل جناس و دومی را زیر عنوان ایهام بحث می کنیم.سی، اوصنایع بدیعی فار

در طنز انگلیسی(homophones)س آواییاجن.2-1- 3

، یعنی از نظر تلفظ این گونه از جناس شامل جفت واژگانی می شود که در آنها اصوات یکسانی به کار رفته
. این نوع جناس بیشتر در بازیهاي زبانی گفتاري بـروز  با یکدیگر متفاوتندنوشتاراز نظر معنا واما یکسانند،

ـ   به گونه اي کهو نمود دارد، تا در نوشتار؛  ظ همسـان و معـانی   بیان یک لفظ، در آنِ واحـد، دو واژه بـا تلفّ
بان فارسی گرچـه کمتـر   د. نظیر این نوع جناس را در زسازاهل زبان متبادر می ة متفاوت را در ذهن شنوند

دستند.نمونه هایی از این در زبان فارسیجفت واژه هاي زیرنا یاب هم نیستند. اما می توان یافت،
خوار/خار، حیات/حیاط، ثواب/صواب، و ...امل/عمل، القاء/الغاء،

چنانچه کاربرد این گونه جفت واژه ها در بافت کالم به گونه اي باشد که همزمان هـردو را بـه ذهـن    
نگارنده اسـت  ۀ به دو مثال زیر که برساخت.می و طنز زبانی به کار رفته استکالۀ شنونده بیاورد، نوعی آرای

بنگرید:

شمردن انصاف نیست.خار/خوارگل را 
یا:

دارند؟حیاط/حیاتابوي - 
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به نظر مـی رسـد کـاربرد جملـه هـا یـا پـاره        ان فارسی زبانمردمة ا در متن گفت و گوهاي روزمرّام
ـین حـال از نظـر    که در(utterances)گفتارهایی  آنها یک لفظ، همزمان، دو واژه را به ذهن آورد و در ع

ـین کـاربردي از       دستوري و معنایی هم درست باشد، بسیار نادر است. در حالی کـه در زبـان انگلیسـی چن
. جفت واژه هاي هم آواي زیر بسامد باالیی برخوردار است و در بازیهاي زبانی گفتاري بسیار متداول است

ایی از این دست واژه ها در زبان انگلیسی هستند:نمونه ه
reign / rain, sighs / size, sun / son, need / knead

مالحظه کنید: در بازیهاي زبانی انگلیسی نمونه هاي زیر را 
(1) Q. When does the baker follow his trade?

[نانوا چه موقع به شغل خود می پردازد؟]
A. Whenever he needs / kneads.

.]کندمی خمیر / احتیاج داشته باشد[هر وقت 

اخیر دیگر نشـانه هـاي آوایـی اصـل     ۀ می بینیم که برگردان فارسی تجانس آوایی به کار رفته در جمل
ـنعت     ة (یعنی، تجانس آوایی دو واژ مورد نظر) را ندارد. به بیان دیگر، می توان گفت که بـه طـور کلـی ص

اسـت  language-specific)یا (intralingualزبانی - ) یکی از ویژگیهاي درون"ایهام"(و نیز "جناس"
زیر نیز می توان دید:ۀ که در ترجمه قابل انتقال نبوده و از میان می رود. این کیفیت را در دو نمون

(2) A gentleman who had been arguing with an ignorant person until his
patience was exhausted, said he didn’t wish him dead, but he would be glad to see
him know more / no more.

و بحث کرده بود که دیگر حوصله اش سـر رفتـه بـود،    [شخص محترمی که با آدم جاهلی آنقدر جرّ
.]شدیگر نبیند/ بیشتر بداندآرزو می کند او اما را آرزو نمی کند،طرفدست آخر گفت: گرچه مرگ 

(3) An observing man claims to have discovered the color of the wind. He says
he went out and found it blew / blue.

عا می کند که به رنگ بـاد پـی بـرده    ت خوبی برخوردار است اد[شخصی که در مشاهدات خود از دقّ
.]به رنگ آبی است/ می وزداد است. می گوید: از خانه بیرون آمده و دریافته است که ب

(4) -"What do we call a deer with no eye?"
-"No-eye deer/No idea."
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شمارة )سابقادبیات و علوم انسانی ةدانشکد(جستارهاي ادبی122
دوم

"آهویی را که چشم نداشته باشد چه می گیم؟"- [

]"آهوي بی چشم/نمی دونم."- 
و ، و نیز شیوایی بیانأهمان گونه که پیش تر گفته شد، صنعت و ظرافت لفظی به کار رفته در زبان مبد

فانه، قابل انتقال به زبان مقصد نیست و این ویژگیها در ترجمـه  سأطنز حاصل از این گونه بازیهاي زبانی، مت
ر بهصنحت ماز دست می رود. نا گفته پیداست که این کیفیي دیگر نیست، زبانهابه ترجمه از زبانی خاص

انهاي موجود جهان نمی توان دو زبان را و می توان گفت پدیده اي همگانی است، بدین معنا که در میان زب
یـاز  - در آنها از یکی بـه دیگـر  و ایهام،جناسکه ظرافتهاي حاصل از کاربرد صنایع بدیعی، مانندپیدا کرد 

امکان پذیر باشد. - رهگذر ترجمه

فارسیدر طنز معاصرایهام.3- 3

از ،است و در معانی و بیان"انداختنبه شکبه گمان افکندن، به پندار انداختن، و"ایهام در لغت به معناي 
صناعات لفظی شمرده می شود و آن است که گوینده در کاربرد یک واژه دو معناي نزدیک و دور را ۀ جمل
نظر داشته باشد: مد

چون استمردمانببین که در طلبت حال چشمم نشسته در خون استمردمز گریه 
[حافظ]

شفیعی کدکنی، :به کار رفته است (نک"انسان"و "سیاهی چشم"به دو معناي "مردم"ة واژدر آنکه
یکی از اشکال جناس به شـمار مـی   ،ایهامدر بالغت انگلیسی، همچنان که پیش تر یادآور شدم،).1368

در .)1378(نـک. داد،  هم به معناي جناس و هم به معناي ایهام به کار مـی رود punانگلیسی ة آید و واژ
ایهام به زیبایی به کار رفته اسـت. به نمونه هاي بسیاري بر می خوریم که در آنها نیزات معاصر فارسیادبی

به مثالهاي زیر در طنز سیاسی معاصر بنگرید:

ذکر محمد خاتمی-الف

"بودیم.کیهانگفت: ما نیز زمانی از چپ و راست گریزان بودیم و بر اوج "
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)52- 51. ، صص1376(زرویی نصرآباد، 
اشاره داردو به دوران ریاست آقاي خاتمی بر آن روزنامه کیهانۀ روزناممعنا به به یک "کیهان"ة واژ[

را به ذهن متبادر می سازد.]"جهان"و "روزگار"و در معناي دیگر،
.رح کاریکاتور]ش["حکم دادگاه کرباسچی صادر شد")ب

روي ورا نشان می دهد که حکمی را به دستش می دهنـد  سابق تهرانشهردار[شرح باالي کاریکاتور
نوشته شده است و کسی که حکـم  » اق و غیره ... ، شلّاز خدمتنقدي، انفصالۀ حبس قطعی، جریم«آن 

می گوید:]،رابه دست او می دهد
!»شماپایان کاربفرما! این هم«- 

)16، سال نهم، شماره گل آقا(
گیـرد بیید شهرداري قرار أمورد تبایدکه، ات ساختمانیاتمام عملی- 2سرانجام کار     - 1: پایان کار[

].شهردار تهران بوده است)(فراموش نکنیم که کرباسچی قبالً

دعایید محمودذکر سی)ج

"داشت!العاتاطّلع بود ومردي مطّ- کرم اهللا وجهه- د محمودو این سی
"ده!آگهیروزي می گفت: خدایا! مرا

)37،ص. 1376(زرویی نصرآباد، 
آن دعـایی در مدیریت دورانکه اشاره اي است به،اطالعاتۀ روزنام- 2آگاهی   - 1: العاتاطّ)الف[

]که در روزنامه ها به چاپ می رسد.آگهیهاي تبلیغاتی- 2ت    معلومادانش، - 1: آگهی)ب.روزنامه

نجفی گفت: فرهنگ اقتصاد به بیراهه رفته است.- خبر)د
!راسترفت به راه حاال چرا بیراهه؟ می- شاغالم

جناح راست]- 2مستقیم   - 1: راست[
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گرایی را در یکی دو سال اخیر شنیده باشد، انگشت حیرت بـه دنـدان   هر کس شعار قانون- رسالت)ه
…می گیرد.

نیست؟!راستمطمئنی انگشت حیرت است و انگشت :شاغالم
)13، سال نهم، شماره گل آقا(

.]نظر است، مد: نظیر دو معنایی که در مثال پیشین آمدراست[

در طنز انگلیسی(homonyms)ایهام .4- 3

این نوع بازي با واژگان شامل مواردي می شود که در آن یک واژه، که دست کم داراي دو معناي مختلـف  
کار می رود کـه مـی تـوان بـه دو معنـاي متفـاوت تعبیـر و        است، در بافت کالمی واحدي به گونه اي به

تفسیرش کرد و همان صنعتی است که در صنایع بدیعی فارسی آن را ایهام می نامیم. به نمونه هایی از ایهام 
در طنز انگلیسی بنگرید:

(1) Edwin told his girlfriend that if she didn’t marry him, he’d get a rope and
hang himself right in front of her home.

]"اگر با من عروسی نکنی، همین جلوي خانه تان خودم را دار می زنم."[ادوین به معشوقه اش گفت: 
“Oh, please don’t do it, Edwin,” she said. “You know, father doesn’t want you

hanging around here.”
طرفـا  م این کارو نکن. بابـام دوسـت نـداره تـو رو ایـن     ادوین، خواهش می کن"[معشوقه اش گفت: 

.]ببینه پرسه می زنی/ آویزون ببینه

فارسیدر طنز معاصریا نظیره گویینقیضه.5- 3

به نوعی تقلید سخره آمیز ادبی اطالق می شود که در آن نویسنده (parody)نظیره گویی یا تقلید طنزآمیز 
تقلید می کند، ولی به جاي موضـوعات  نویسنده یا شاعري خاصیا شاعر از سبک، قالب، و طرز نگارش

ي و سنگین ادبی در اثر اصلی، مطالبی کامالًجدمغایر و کم اهمت و در عین حال طنز آمیز را می گنجاند.ی
از سـوي  معاصر به شـمار آورد. اجتماعی- امروزه بتوان یکی از عناصر اصلی طنز سیاسیشاید را نقیضه
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ات کالسیک و چه از نوع آشنایی عمیق نویسنده با آثارادبی، چه از نوع ادبیة یره نویسی نشان دهندنظدیگر،
ات معاصر، است. ادبی

ذکرعبداهللا جاسبی)الف

راه، بانک را دیدنـد  ۀ نقل است که سالی با بعضی از مریدان به زیارت بانک مرکزي می رفت، در میان"
پس سیزده بار بر"عبداهللا! تو خود بانکی؛ مرا می باید تا به زیارت تو آیم!اي ”که به استقبال می آید! گفت: 

"و باز بر جاي خود شد!او بگردیدگرد

تقلیـدي طنـز آمیـز از مـاجراي    و ار نیشابوري عطّاالولیاءةتذکرسبک نگارش بهاستنقیضه ايکه [
ـتم:  مردي در راه ": سفرحجدر،منسوب به عارف نامی، بایزید بسطامی پیشم آمد. گفت: کجا می روي؟ گف

دویست درم. گفت: بیا به من ده که صاحب عیالم و هفت بار گرد مـن در  به حج. گفت: چه داري؟ گفتم: 
])168:ءاالولیاهتذکر("گرد که حج تو این است. چنان کردم و بازگشتم...

ندادي، وآن را که پول نـدادي،  الهی! آن را که پول دادي، چه نقل است که در مناجات پیوسته گفتی : "
“چه دادي؟!

)29- 30:زرویی نصر آباد(
]"الهی! آن را که عقل دادي، چه ندادي و..."خواجه عبداهللا انصاري: اتجمناسبکهبکه نقیضه اي است[

ه!اقیوقایع اتفّ)ب

ه اي صد ساله دارم من.عم
مرده استشوهرش پنجاه سالی پیش از این

بعضی از بدخواه مردم نیز می گویند:
ه ام، بیچاره سم خورده است!او ز دست کارهاي عم

انفساست.عمه ام سربار خرج بنده در این عهد و
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شمارة )سابقادبیات و علوم انسانی ةدانشکد(جستارهاي ادبی126
دوم

فرساست!زندگی اندر جوارش، سخت و طاقت سوز و جان
آي مردم!

د نیست؟در شما آیا جوان ساده اي خام و مجرّ
ست.اي شیرین زبان بوده ه ام شاید زمانی دخترعم

شاید آن ایام،
ست! ...ابدخواه مردم، مهربان بوده ۀ بر خالف گفت

)1370:93زرویی نصر آباد، (

کـه سـروده   او،» میـراث «سبک بیان مهدي اخوان ثالـث، در شـعر   تقلید از[مالحظه می فرمایید که به
است:  
،پوستینی کهنه دارم من"

ارانی غبارآلود.یادگاري ژنده پیر از روزگ
سالخوردي جاودان مانند.

"مانده میراث از نیاکانم مرا، این روزگارآلود. ...

سروده شده است.]

عالمۀ قبلۀ سفر نام)ج

ـتمالچی باشـی و دیگـر عملـ    یکشنبه نهم رجب المرج ۀ ب از سال جاري ... امروز با استاد حسین مش
ـیم   فراۀ م بالد و عاصمام همایونی در پاریس معظّحم امهـاي اینجـا   از حم.نس پیش از ظهر بـه حمـام رفت

و ام می روند و از طرف امپراطـور تعریفها شنیده بودیم ... غرض شنیده بودیم اینجا زن و مرد با هم به حم
فرانس ۀ ه هاي هشت نه سالدولت و علماي اعالم هیچ ممانعتی نیست و همچنین شنیده بودیم که حتی بچ

باري .مخلوط اجنبی که می گویند ما کمی داریمۀ حرف می زنند بدون لکنت و لهجمثل بلبل فرانسه ،هم
می خواستیم امتحان کنیم ببینیم آیا این امور صحت دارد یا مترجم همایون مثل بیشتر حرفهایی که می زنـد  

واهی افواهی است ...ۀ از خودش در آورده دروغ عرض کرده و فی الواقع افسان
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)13- 14: 1383(اخوان ثالث،
ـتاري آن   به دیار فرنگین شاه قاجارناصر الدۀ به سبک نگارش سفرناماست [نقیضه اي  ـبک نوش و س

].دوره

» می تراود مهتاب«) د

»می تراود مهتاب«
نصف مردم در خواب

شده شب لیک نیامد خبر از همسر من
دنبال خرید کوپنیه سحرگاه به استکه برفت

تیجاريو من غمزده در محبس اس
آبة چک چک قطر

به من می گوید،که فرو می چکد از سقف
به همین زودي زود

در و دیوار اتاق
»! ...برسرم می شکند.«

می تراود مهتاب
و به در می کوبد همسر من

»مانده پاي آبله از راه دراز«
ساك خالی بر دوش

و کوپنها در دست
زیر لب می گوید:
مرغ بر من نرسید

تمامگوشت هم گشت 
و نداریم دگر

روغن و پودر و شکر
کوپنم شد باطل
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شمارة )سابقادبیات و علوم انسانی ةدانشکد(جستارهاي ادبی128
دوم

وقت من گشت هدر
قند کوپنیۀ و غم قص

!»خواب در چشم ترم می شکند«
)69- 1370:71، »یکتا(«

نظیره نویسی در طنز انگلیسی.6- 3

لمثلها یا گفته در این نوع طنز، نویسنده با اشاراتی مطایبه آمیز به متون ادبی کالسیک، متون مذهبی، ضرب ا
ـ هاي رایجی که بر سر زبانهاست به تقلید از سبک و سیاق گفتمان آنها می پردازد و در عین حال، با جا ه ب
یابد، جایی واژه ها، با افزودن یا کاستن از متن، و با بازي با کلمات به لطیفه یا متنی آمیخته به طنز دست می

ه نویسی است. که با اندکی مسامحه می توان گفت نوعی نقیض
(1) The Eskimos are God’s frozen people.

خداوندند.]ة [اسکیموها قوم یخ زد
خداونـد) در کتـاب   ة (قوم برگزید‘people'chosenGod’sکه نقیضه اي است طنز آمیز از عبارت 

س.مقد
(2) One apple a day keeps the doctor away, but one onion a day keeps everyone

away.
خوردن یک پیـاز در روز  اما دکتر را از حول و حوش شما دور می سازد،،خوردن یک سیب در روز[

همه را.]
که با افزودن عبارت اخیر به گفته اي بسیار رایج به بذله گویی می پردازد 

(3) Hollywood, land of mink and money.
.]پولو خز[هالیوود، سرزمین 

ـیر و عسـل)    honeyandmilk‘land of’جیلـی  که به تحریف طنـز آمیـز عبـارت ان    (سـرزمین ش
.Chiaro, 1992):پرداخته است (نک
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فارسیدر طنز معاصرواج آرایی.7- 3

آرایی نامیـد.  در طنز معاصر، به نمونه هاي دیگري بر می خوریم که آنها را می توان از مصداقهاي بارز واج
تی را پدید می آورد کـه سـخن   ی از کالم کیفیدر بافت خاصبه عبارت دیگر، بازي با واجها یا واژگان زبان

ـتر روشـن مـی    ،ات طنز معاصررنگ طنز به خود می گیرد. نقل چند نمونه از نشری این گونه کاربرد را بیش
سازد.

"است.نان و آبنیست، بلکه مشکليمشکل مردم، آزاد"مشهد گفت: ةنمایند)الف

"نیست؟!آب داري نان و، چیزيیعنی آزاد"- گل آقا

)35شماره سال نهم، ،گل آقا(

يمرتضی نبوذکر موالنا)ب

اشـاره بـه   [پوستان بدوي د در سفیدي رنگ ماست،... آن حامی سرخجناح راست، آن مردة آن عصار"
آقاي خاتمی با سـی  ۀ یکا و حمله به تمدن امروزین آمریکا، پس از مصاحبحمایت وي از تمدن بومیان آمر

، ... نقل است کـه در  يمهندس مرتضی نبو]ن آمریکااز تمدیس جمهور وقتئران ان و ستایش و تمجید
ـیش  هاتان درست در نیامـد؟ گفـت: آن  پیش بینیدوم خرداد از او پرسیدند: یا شیخ! چه شد که آن همه  پ

“بود!خوش بینینبود؛بینی
)3، سال دهم، شماره گل آقا(

را به مسـخره  ثروتهاي باد آوردهمندي خود را از این که تعدادي از روزنامه ها بحث  بعضیها گله")ج
نوز سرسـوزنی از ثروتهـاي مزبـور را جابـه جـا      هبادگرفته اند، ابراز داشته اند. به نظر فدوي از آن جا که 

نه کسی بحث آن را  بـه می آورد وبادنبود، نه ثروت را باداست. چون اگر بادر اصلی همان نکرده، مقص
"!مرده باد بادمی گرفت! پسباد تمسخر

)4(همان، شماره 
رییس نهضت سوادآموزي گفت: دانشگاه ما فکلی درست کرده است.")د
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شمارة )سابقادبیات و علوم انسانی ةدانشکد(جستارهاي ادبی130
دوم

"است!آرایشگاهنیست، دانشگاهالم: پس شاغ

)36شماره،همان(

واج آرایی در طنز انگلیسی.8- 3

بحثهـاي  ی برخوردار است و در از جایگاه خاصو چه در نثر،ه در شعرچ،در زبان انگلیسی، بازي با واجها
(جناس مصوت) مورد بحث assonance(جناس محرّف) و alliterationزیر دو عنوان ،شعرمربوط به 

و (word play)در فرمهایی مانند بازیهاي زبـانی  قرار می گیرد. در نثر مطایبه آمیز انگلیسی نیز واج آرایی 
ي زیر نگاه کنید:هااست. به نمونهمعمول(tongue twisters)"گیرهازبان"

(1) Real eyes realize real lies.
یابند.][چشمهاي واقع بین دروغهاي واقعی را در می

(2) Betty bought a bit of butter,
But the bit of butter Betty bought was bitter.
So Betty bought a better bit of butter,
To mix with the bitter butter,
To make the bitter butter better

تی قدري کره خرید،[ب
ا آن مقدار کره اي که بتی خریده بود، تلخ بود،ام

بهتر خرید،ة یه مقدار کربنا بر این، بتی 
تلخ قاطی کند،ة براي این که آن را با کر

تلخ را بهتر کند.]ة ) کرةبراي این که (مز

فارسیدر طنز معاصرع سج.9- 3

گفتـه  ع سجاست. در تعریفمسجع اوانی برده است، کالمفرةآرایه ادبی دیگري که طنز معاصر از آن بهر
خوانده می مسجع اند چنانچه دو واژه در واج یا واجهاي پایانی و در وزن و یا هر دوي اینها یکسان باشند،

؛ یعنـی در کالمـی کـه    ق می یابدتحقّ(discourse)در سطح کالم یا گفتمان غالباًع سجشوند. ضمنا آرایه
آفریده شود.ع سجۀسجعها باید در پایان دو جمله بیایند تا آرایدو جمله باشد، زیرا دست کم داراي 
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ات فارسی کسانی مانند خواجه عبدا... انصاري، معروف بـه  در میان نویسندگان و شاعران کالسیک ادبی
ـتان ؛ وسـعدي در ءاالولیاهتذکرار در عطّکلیله و دمنه؛ ؛ عبدا... منشی، در مناجاتپیر هرات، در  ، کـالم گلس

و موزون را به کار گرفته اند.مسجع 
و کالم موزون سجع زیادي مرهون به کارگیريثیر گذاري خود را تا حدأتفارسیطنز سیاسی معاصر 

در نوشته ها ع سجو دیگران عالوه بربه کارگیري،قی مانند ابوالفضل زرویی نصرآباداست. طنز پردازان موفّ
ـین  و سروده هاي طنز خود، ـینیان و چـه    در سبک نگارش نیز به تقلید از بزرگان ادبی ایـران زم ، چـه پیش

در میان طنزپردازان معاصر، به ویژه پـس از انقـالب، زرویـی نصـرآباد (مـال      پرداخته اند. همروزگاران ما،
و نیز و موزون مسجع نویسندگان طنز پردازي به شمار آورد که از کالمۀ نصرالدین) را می توان سرآمد هم

وي در قطعات به نحو احسن بهره برده اند.ءاالولیاهتذکرعطار در در تقلید از سبک نگارش بزرگانی چون 
را نویسی- و نظیرهآمیز طنزمسجع می نوشت، نثرگل آقاۀ در هفته نام"المقاماتهتذکر"طنزي که با عنوان 

ـته     يبیباال برده و قطعات طنز اد،زیبایی و شکوه آناوجتاانصافا  به یاد ماندنی از خـود بـر جـاي گذاش
برخوردارنـد مسجع که از کالمرايو»حکایات«و یکی از »المقاماتهتذکر«از دو نمونه جا در ایناست. 

.می آورم

ذکر علی اکبر والیتی-الف

گان پناهنـد ۀ ـــل لمردمان سـودانی، آن  ة آن نورچشم اهل نظر، آن دوستدار سیر و سفر، آن پدرخواند"
افغانی، آن مظهر تدبیر و با کفایتی، خضرالوزراء علی اکبر والیتی، از یاران شفیق و از ثابتان طریق بود.

ـیدي، فرمـودي:    گویند: پیوسته طی طریق کردي و از والیتی به والیت دیگر رفتی و به هر کجا که رس
"...اش می گفتند.» والیتی«؛ بدین جهت »خوب جایی است این والیت!«

)27: 1376(زرویی نصر آباد، 

عیدر بیان جدال با مد)ب

یکی را دیدم، در مجلسی نشسته و مباحثه در پیوسته، دهان به انتقاد گشاده و در پوستین دولتیان افتاده "
"که: اینان جماعتی به ظاهر درویشند و در باطن، صاحب ملک و ویال در تجریشند! ...
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دوم

)65: 1383(زرویی نصر آباد، 

مسـجع  نثـر و االولیـاء ه تـذکر سبک نگارش عطـار در  نگارش او فی الفورة مالحظه می کنید که شیو
را در ذهن خواننده تداعی می کند.گلستان سعدي در

د هاشمیذکر محم)ج

اهل تکرار، آن لطف را غایت، آن بزرگی را آیت، آن صاحب مقام دائمـی،  ة آن قطب روزگار، آن نادر"
ـیزده   »د هاشمیمحم«موالنا  ، سرآمد اوتاد عصر خود بود و نقل است که چهل پیر را خدمت کرده بـود وس

را دیده بود، به بیداري یا به خواب!... » هالیوود«بار 
هر کس یک هفته برنامه هاي سیما به تمامی بنگرد، هـر گنـاه کـه    «گویند: روزي مریدان را می گفت: 

سختی که بدو می رسد!تکرده باشد، پاك گردد، از سبب شد«
ما آتش دوزخ بر هاشمی سرد گردانیدیم، به سبب برودت آن برنامه «و چون برفت، منادي ندا درداد که:

"واهللا اعلم!» ها که مردم را نشان داد!

)18- 1376:17(زرویی نصرآباد، 

در طنز انگلیسیسجع .10- 3

ت مـی بـرد و بـا سـخن مـوجز و منظـوم       کالم موزون و آهنگین بیشتر لـذّ ازجا که طبیعت آدمیان از آن
ـیند و    سخن موزون آساننیزيِ روز مرّه و پیش پا افتاده، وسازگارتر است تا با زبان عاد تر بر دلهـا مـی نش

ۀ و ژانـر شـعري در همـ   جاي شگفتی ندارد که سخن مـوزون ،دیرتر از یادها و خاطره ها زدوده می شود
براین، براي تاثیرگذاري هرچه بیشتر سخن بر دلهـا و روانهـاي آدمیـان،    انهاي انسانی پدید آمده است. بنازب

بهره گیرند. زبان انگلیسی نیز مسجع نویسندگان و لطیفه پردازان خوش ذوق کوشیده اند از کالم موزون و
شـعر  بـه ،مونهبراي نبسیار برده است. ة بهراز کالم موزون ت برخوردار بوده است و در طنز نیزاز این مزی

زیر بنگرید:فکاهی انگلیسی 

There was a young lady of Niger
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Who smiled as she rode on a tiger.
They returned from the ride
With the lady inside,
And a smile on the face of the tiger.

(Hornby, 1974, p. 159)

[بانوي جوانی از مردمان نیجر
سوار بر ببري گذشت.زنانلبخند 

باز گشتند:شانآن دو از سفر
بانو در اندرون،

و لبخندي در سیماي ببر.]

شعار طنز آمیزي را ،حیواناتۀ قلعدر رمان ،)1903- 1950معروف انگلیسی (ة نویسند،جورج اُرول
خـود  ۀ موجود در جامعت تبعیض آمیز اجتماعی قالبی داستان، که در صدد توجیه وضعیاز زبان قهرمانان ان

حسـن - عبه عنوان نمونه اي دیگر از کاربرد کالم موزون و مسج- که نقل آن رابیان می کند،بر آمده اند
ختام این بحث قرار می دهم:

All animals are equal
But some animals are more equal than others
(Orwell, 1967, p. 114)

].برابرترندتاحیوانبعضی اما برابرند،حیواناتۀ [هم

فرجام سخن.11- 3

فرهنگی و ادبی این مرز و بوم دارد و به گذشته هـاي دور بـاز   ۀ سرزمین ایران ریشه در تاریخ دیرینطنز در 
در و ادبفرهنگکهنهمزاد تاریخ نیز ی آرایه هاي کالمی در زبان و ادب فارسمی گردد. از سوي دیگر، 

و انواع ادبی، به ویژه شعر فارسی، براي تاثیرگذاري هرچه بیشتر بر ذهـن و ضـمیر مخاطبـان،    ندایران زمین
در ایـن میـان،   .جوشان صنایع بدیعی، آرایه هاي ادبی، و ظرافتهاي زبانی بهـره بـرده انـد   ۀ همواره از چشم

تـر  جهت تاثیر گذاري هرچه بیشتر کالم آمیخته به طنـز بـر جانهـا و آسـان    نیز درزبان فارسی پردازان طنز
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نشستن آن بر دلها و ذهنها در طول تاریخ از همان چشمه هاي جوشان صنایع لفظـی و ظرافتهـاي کالمـی   
ۀ و حوصلکه در حدآن جاه تا البتّ- طنز در ایرانۀ . با مروري اجمالی بر تاریخچسود برده اندادب فارسی 

سیاسـی در  - نگاهی بر سیر تکوین و تبلور طنز اجتماعی- بودامکان پذیر ین گفتار، مجال پرداختن به آن ا
طنز، با رویکرد و تعریف امروزین آن در و تکامل و یادآور شدیم که پیدایش ات فارسی انداختیمتاریخ ادبی

ـیالدي ة مطبوعات، به دورۀ عرص و عصـر نهضـت مشـروطیت بـاز     بیداري ایرانیان در اوایل سده بیستم م
ـ در این دوره، پس از آشنایی فرهیختگان و روشن.گرددمی ا پیشـرفتهاي جوامـع غربـی در    فکران ایرانی ب

ـنعتی، و ...)   ، هنريهاي گوناگون (اجتماعی، سیاسی، فرهنگیزمینه ، چـه از رهگـذر   ، ادبـی، اقتصـادي، ص
در نیاز به تحـول و دگرگـونی   جمه شده به فارسی، آثار غربی ترۀ تحصیل در آن دیار و چه از طریق مطالع

ـتن  به تبع تحوالت اجتماعی و سیاسی پدید آمده .ي زندگی سنتی ایرانی را در یافتندیااوابعاد و زۀ هم در م
سبک نگـارش نثـر، چـه در    ۀ زمیندر زبان و ادب فارسی (چه درو خانه تکانینیاز به تحولایران، ۀ جامع

... و چه در پدید آمدن سبک و سیاق تازه اي در ،مانند داستان کوتاه، نمایشنامه، رمانپیدایش ژانرهاي تازه، 
ـیو )شعر ة نیز به شدت احساس می شد. این نگرش تازه دگرگونیهاي زبانی و ادبی بسیاري، از جمله در ش

طنز پردازي، را به ارمغان آورد. 
ـ  نز فارسی معاصر نیزکه گفتیم، تردیدي نیست که رویکرد تازه در طنانچا،ام ات کهـن  ریشـه در ادبی

ایران داشته و از همان آرایه هاي کالمی و بازیهاي زبانی پیشین ادب فارسـی برخـوردار بـوده اسـت، کـه      
بازتاب چندي از آنها را در نمونه هایی از طنز معاصر نشان دادم.

ـنایع  براي مقایسه اي اجمالی بین کاربرد آرایه هاي کالمی در طنز فارسی و  انگلیسی، ذیل هریک از ص
طنز پردازان، هم نمونه هایی از طنز فارسی و هم نمونه هاي مشابهی از طنز انگلیسی را ة مورد استفادلفظی

کـاربرد آرایـه هـاي    گوییمی رسد این است کهنگارندهه کردیم. نکته اي که در این خصوص به نظرائار
بـه  امـا  وجود دارد.- از جمله در ژانر طنز- زبانهاۀ همنواع ادبیاشمول، درنپدیده اي جهاۀ لفظی، به مثاب
از زبانی به زبان دیگـر امکـان پـذیر    ، از رهگذر ترجمه،انتقال ظرایف زبانی و آرایه هاي ادبینظر می رسد

پدیـده  نـه و(زبان مبـدا و مختصزبانی- ی درونیاهپدیده در سطحهموارهو این بازیهاي زبانی نبوده، 
باقی خواهند ماند.)و قابل بازگویی در زبان مقصدبین زبانیهایی
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