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  1388، تابستان 165 پژوهشي، شمارة -علميمجلّة  ،)دانشكدة ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي 
 

 )م سبزوارتربيت معّلدانشگاه استاديار زبان و ادبيات انگليسي (  د غضنفريمحمدكتر 

 

 ةو مقايسطنز معاصر فارسي   دريادبآرايه هاي   كاربردپژوهشي در

  ز انگليسيطن در  اجمالي آنها

  چكيده

ـ  مروريبا    به مفهوم امروزين آن و     چند تعريف متداول از طنز    ة  ئ ارا پس از  ـ  ة  پيـشين ر ب ات طنـز در ادبي
نـوع  يـك   ة  نزل به م  سياسي در ايران،  - و تكامل طنز اجتماعي    پيدايشبه  اين پژوهش   كالسيك فارسي،   
   نهضت  ة  ات فارسي، در آستان   ادبي مستقل در ادبيسـاختار  نگارنـده    .پردازد  ن مي ت و پس از آ    مشروطي
 ؛هدادآرايه هاي كالمي مورد بحث قرار       نظر كاربرد   م از    را  فارسي معاصراجتماعي  -صوري طنز سياسي  

ابزارهـاي بيـاني،    از ديدگاه به كار گيري  راطنز فارسي؛ هه كردئارانمونه هايي از هر يك در جاي خود    
  برگـردان دشـواري     به  در انتها،   و ؛ مقايسه انگليسيطنز  ز  هايي ا   هاي ادبي با نمونه      و آرايه  ،صنايع بديعي 

  .ه استكرداشاره آرايه هاي كالمي طنز از زباني به زبان ديگر 
ـ  ،آرايه هاي ادبي   ، طنز صوري ساختار   ،فارسي طنز: واژه ها كليد ـ  ، مـشروطه  اتادبي انگليـسي ات ادبي، 

  .بازيهاي زباني

  مقدمه-1

  طنزنگاهي گذرا به تعاريف  .1-1

ـيش      «ات فارسي معاصر اصطالحي امروزي است و      در ادبي  »طنز« قدما اگر چه آن را در شعر و نثر به معني ن
ايـن واژه  ). 7 :1385صـالحي،   ( »يـاد نكـرده انـد   ... و كنايه آورده اند، از آن به عنوان يك اصطالح ادبـي     

ـتهزا         و به زبان فارسي راه يافته    عربي  ل از زبان    دراص  و در اصـطالح ادب اسـت   ء   به معنـاي تمـسخر و اس
ـتيها،           ة به آن دسته از آثار ادبي اطالق مي شود كه با دستماي            معاصر  طعنه و استهزاء به نشان دادن عيبهـا، زش



 دوم     شمارة                          )سابق ادبيات و علوم انساني ةدانشكد( جستارهاي ادبي                                             114 

است كه از زبـان     انگليسي   satireة  واژة  كلمه، برابر نهاد  اين  . دن و كژيهاي فرد و جامعه مي پرداز       نادرستيها
ـتان بـه     بوده است"گوناگونپر از ميوه هاي ظرفي " به معنايالتين اقتباس شده و      كه مردمان روزگـار باس
 دهخـدا در  . )طنزة  ، ذيل ماد  1987،  (Benet)بنگريد به بنت     ( پيشكش مي كرده اند    ،يكي از ايزدان زراعت   

ـتن    «، »عيـب كـردن  «، » خنديـدن يبر كس« يمعان ،طنزة اد ذيل ملغت نامه  و » طعنـه «، »سـخن بـه رمـوز گف
»فرهنگ  در ،)1696-1772(انگليسي ل جانسون، شاعر و فرهنگ نگار       ئدكتر سامو  .ه است را آورد » هسخري

مشاهي خرّ. طنز را كالمي مي داند كه رذالت و حماقت آدميان را به باد سخره مي گيرد               خود  زبان انگليسي   
 نوع  باشي و شنگولي و يك     طنز كالمي است كه نكته اي در بر دارد و با خوش           ": مي نويسد ) 192: 1383(

طنز آينه  ": طنز مي گويد  ة  انگليسي، دربار ة  ، نويسند )1667-1745(جاناتان سويفت    ". بيان مي شود   ،شادي
ـتقبالي اسـت كـه    ة ت عمـد هر كسي جز خويشتن را در آن مي بيند و اين عّل           ة  اي است كه بيننده، چهر     اس

 به نقـل از داد،  ("آن مي رنجدكمتر كسي از باز به همين خاطر است كه نسبت به طنز در دنيا وجود دارد و   
تعريفي از طنز به دست مي دهد كه معتقد است جامع تـر     ) 302 :1380( شفيعي كدكني    ).209، ص   1378

 تعريـف  "ينتصوير هنري اجتماع نقيضين و ضـد "او طنز را . و دقيق تر از آن را در هيچ زباني نيافته است          
ات جهان، از داستانهاي چخوف گرفته تـا  واقعي ادبيدر مركز تمام طنزهاي    "مي كند و توضيح مي دهد كه        

شود، اين  طنز شمرده مي ة  حكايات عبيد و كلمات قصاري كه از بزرگان ادب و هنر نقل مي كنند و از مقول                
   ".تصوير هنري اجتماع نقيضين قابل رؤيت است

  خنده و طنزنسبت ميان  .1-2

 در طول تاريخ بحثها و جدلهاي بـسياري         ،اش مي گيرد   انسان خنده    كه چرا اصالً   ت خنده و اين   عّلة  دربار
ران بر اين باورند كه وقتي دو چيز متـضاد يـا            برخي متفّك . ميان فالسفه و ديگر انديشمندان در گرفته است       

 انديـشمندان ديگـري خنـده را        ).6 :1377،يصالح(شود  ي  د، خنده ايجاد م   نبگير هم قرار در كنار متناقض  
 دانسته اند؛ به عبارت ديگر، رويدادهاي خالف انتظار، آدمـي را بـه خنـده وامـي     ناشي از بي تناسبي چيزها    

يك مـساله  ة يكي از علل خنديدن اين است كه نتيج": كانت، فيلسوف آلماني، گفته است  ). 7 :همان(دارند  
ادت و يعني خواننده خود را در برابر اموري خالف ع       . يا حادثه طوري باشد كه ما انتظارش را نداشته باشيم         
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-122: 1378بهـزادي انـدوهجردي،      ("انتظار ببيند و شعور خود را غافلگير شده بيابد و در شگفت بمانـد             
123.(  

بـر خـالف    -ه داشت كه در طنـز اگر چه طبيعت طنز بر خنده استوار است،اما بايد توج   از سوي ديگر،    
 بيـان نارسـاييها و آگـاه        خنده غايت و هدف نيست، بلكه وسيله اي اسـت بـراي            - لطيفهو   ،، هجو كمدي
گرچـه بـه ظـاهر       طنزپـرداز .  نسبت به رذالتها و نارواييهايي كه در متن جامعه جريان دارد           ن مخاطب ساخت

ـ  . در باطن، انسان را به انديشيدن وا مـي دارد    اما   ممكن است ما را بخنداند،     بـه نقـل از   ( افالطـون  ةبـه گفت
ت و  لذّ مضحك ديگران مي خنديم، در حقيقت آميزه اي از           ، هنگامي كه به رفتار يا گفتار      )1998كريستال،  

مالزمـه اي نيـست،   ... ميان طنز و خنده "نيز  ) 303 :1380(به باور شفيعي كدكني      .اندوه را تجربه مي كنيم    
ـتان مـردي را شـاهد مـي     ".گاه، يك طنز مي تواند شخصي را بگرياند         وي از ادبيات كالسيك فارسي داس

نخريدند و تمام ": نيشابور، يخ مي فروخت و كسي خريدارش نبود و سرانجام گفت آورد كه در تموز گرم      
بـه نقـل از نبـوي،    (پزشكزاد   ايرج".از دردناكترين طنزهاي جهان است" او مي افزايد كه اين داستان        "!شد

عكـس   .. .. خنـده آور نيـست  الزامـاَ  اما اند،ندطنز ممكن است ما را بخ"كيد مي كند كه    أت ز ني )154 :1380
ـ  ؛" است درونيي  ا  فقط يك استنباط و رضايت خاطرو خنده       العملي كه طنز ايجاد مي كند، غالباَ       ة يا به گفت
 نيز معتقد اسـت كـه طنـز         )199 :1383(مشاهي   خرّ . بي لب و دندان     است حكيم سنايي غزنوي، خنده اي    

  . ورد آسم دروني پديد ممكن است يك تبل خواننده را بر مي انگيزد و صرفاًمأت

   طنز در ايرانةتاريخچ -2

ـين از جايگـاه ويـژه اي                     طنز از دير باز در اين مرز و بوم نوشته و خوانده مي شده و در فرهنـگ ايـران زم
گاه به رگه هايي از طنز برمـي       در داستانهايي كه از روزگار ساسانيان برجاي مانده، گه        . برخوردار بوده است  

 در دشت و ديدن پيرمردي نود ساله كه گردو بني در خـاك مـي                خوريم، مانند حكايت گردش انوشيروان    
پادشـاه  ة  خواري انوشيروان دستش لرزيد و شراب بر جامـ         نشاند و يا داستان كنيزكي كه در مجلس شراب        

  ملي ايرانيان، نيز در كنار داستانهاي رزمي و بزمي، گه          ة، حماس شاهنامهدر  ). 1359اك،  كريمي حّك (ريخت  
 براهـام جهـود، كـه در آن     لنبك آبكـش و ، طنز آميز برمي خوريم، مانند داستان بهرام گور     گاه به داستانهاي  

در  ).1372يوسفي، (حرص و آزمندي انسانها را به باد سخره مي گيرد  دار توس با طنزي نيشة حكيم فرزان
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ـني اي اج          هدر آثار ادبي صوفي   بيشتر  طنز  سده هاي ششم و هفتم هجري،        تمـاعي   ظاهر مـي شـود، از چاش
د نـ ي آگاه دارد كه در برابر بي عـدالتيهاي اجتمـاعي نمـي توان             هايبرخوردار است، و حكايت از طغيان انسان      

 و بوستان، گلستان، گرچه )8 :1385(عمران صالحي زنده ياد ة  سعدي، به گفت   .)1378داد،   (دنساكت بنشين 
به خاطر طنز ننوشته است،        خود را صرفاً   اتغزلي "ـني  . رشار از طنز و شوخ طبعـي انـد         س  آثار اينا  ام چاش

  بـه  گلـستان  بـه خـصوص در       ".ثير آنها را بيشتر كرده است     أبه اين آثار بخشيده و ت     ي  طنز، حالوت خاص ،
، درميان شـاخ  )1380به نقل از نبوي،    (خوريم كه گرچه، به قول پزشكزاد      نوعي طنز لطيف اجتماعي بر مي     

به باور  .اثر مي كندآدمي  صدا تا مغز جان و آن بي سرة تير گزند اما ، ريحان عنوان مي شود وو برگ و گل
 آميختن داروي تلخ نصيحت به شهد ظرافت است؛ پوشـش شـكريني اسـت كـه بـا آن هـر          ،سعدي، طنز 

   .داروي تلخي را مي توان به بيمار خورانيد
 اجتمـاعي بـه    طنزةرا درخشان ترين دور يهجرهشتم ة سدشايد بتوان در تايخ طنز كالسيك فارسي،     

ـ              ة   ستار از سويي، برآمدن  . شمار آورد   هپر فروغي همچون حافظ بر آسـمان ادب ايـران، غـزل فارسـي را ب
 آن دسـت نيـافتني مـي        بلند چكاد   ،ساليان دراز  گذشت    از كه هنوز پس   اوج و شكوهي برمي كشد       آنچنان
؛ از )52: 1354 شاملو،( "ي بايد شمردواال ترين دستاورد شعر فارس" ات او را  ديوان غزلي كهآن جا  تا   ،نمايد

ـناخ  تار و پود غزلهاي حافظ رشته هاي ظريفي از طنز اجتماعي را مي توان               در   سوي ديگر،  چـرا  ت؛  باز ش
 شـفيعي كـدكني،     :نـك (اوست  كالم  در  طنز  آميخته به    لحن   "لسان الغيب "شعر  ة  از ويژگيهاي برجست   ،كه

اين مقال نمـي    ة  تحقيق جداگانه اي است و در حوصل      ة  طنز حافظ خود شايست   . )1383مشاهي،  ؛ خرّ 1380
 پديد آمـدن    ،هشتم را از منظر رشد و شكوفايي طنز فارسي ممتاز مي سازد           ة  سدويژگي ديگري كه     .گنجد

 گرانقدر و مانـدگاري   كه آثار طنز    ،  شيراز است ة  روزگار خواج   و هم  عبيد زاكاني، طنز پرداز معروف    آثار طنز 
ـتداران ادب فارسـي     ه  ب) اتيكّل دمانن(  نثر هم به  و   )موش و گربه  معروف  ة  ظوممانند من  (را هم به نظم    دوس
  :از طنز عبيد بنگريدكوتاه ة  نمون دوبه .استعرضه كرده 

ـيد كنـد؟             اگر صي : گفت. خويش بفروش ة  جب: صوفي اي را گفتند    اد دام خود فروشد، به چـه چيـز ص
  )259: "لطايف عربية  ترجم"،1343عبيد زاكاني، (

، ص "صد پنـد ة رسال"، وهم! (ب سلطان باشندتخم به حرام اندازيد تا فرزندان شما فقيه و شيخ و مقرّ           
210 (  



  117                                  ...پژوهشي در كاربرد آرايه هاي ادبي درِِ طنز معاصر فارسي                            دومچهل و سال  

ة  طنز فارسي دوران شكوفايي دوبار    ا  ام     ت خود را در حدود يكصد سال گذشته مديون نهضت مشروطي
ـ مـروزين آن، اجتماعي، به مفهوم ا-زايش طنز سياسي در حقيقت، .  است دوران بيداري ايرانيان   و ات  در ادبي

ـنايي بـا           أ، تحت ت   از آن  پسة   و دور  مشروطيتة  آستانفارسي در    ثير دگرگونيهاي سياسـي و اجتمـاعي، آش
و رواج ساده نويـسي در آثـار نويـسندگاني همچـون             - از طريق برگردان آثار فرنگي     -ادبيات مغرب زمين  

 . روي مي دهـد ون ايرج ميرزا و نسيم شمال، و نيز در اشعار كساني چ   هدايت ،جمال زاده ،   طالبوف ،دهخدا
بخت با آنـان يـار نبـود و         اما   طنز سر بر آوردند،   ة  كوتاهي چند نشري  ة  ، گرچه در بره   1357پس از انقالب    

 دست به كـار نـشر   ،شصتة كه زنده ياد كيومرث صابري فومني در اوايل ده تا اين. عمرشان چندان نپاييد  
ايـران  ة اجتماعي معاصـر جامعـ  -در طنز سياسيين هفته نامه روح تازه اي     انتشار ا .  شد "گل آقا "ة  هفته نام 

ات معاصر ايران گرديد، كه بر بسياري از كژيها و كمبودهـا   پديد آمدن آثار طنز نوي در ادبيأدميد و سر منش 
   .و ناراستيهاي اجتماعي و سياسي انگشت مي نهاد

   و انگليسيآرايه هاي كالمي در طنز فارسي -3

ي طنز معاصـررا    كالمآرايه هاي    و ساختار صوري  (aesthetics) از ديدگاه زيبايي شناختي      رفاًاگر ص 
 اين نوع طنز، چه در قالب شـعر و چـه در قالـب نثـر، از     ترديدي نيست كهمورد نقد و بررسي قرار دهيم،     

يافته و از آنهـا     همان صنايع بديعي اي بهره مند مي شود كه در طول تاريخ، نثر و شعر فارسي بدانها دست                   
گونه هاي صنايع بديعي و آرايـه       ة  رداختن به هم  در اين گفتار مجال پ     كه   آن جا از   اما   .برخوردار شده است  

 بـه نظـر مـي       كه - آرايه ادبي  ند به كار گيري چ    عدب فقط از ي وجود ندارد، طنز سياسي معاصر را        كالمهاي  
واج ،  (parody) نقيـضه  ،ايهام ،جناس: قرار مي دهيم  د بررسي   مور - نمود دارند   بيشتر در اين نوع ادبي    رسد

سـاختار صـوري طنـز      ة   كه اين مقاله با رويكردي تطبيقي در صـدد مقايـس           آن جا ضمنا، از    . سجع و آرايي
معاصر فارسي با طنز انگليسي است، در بررسي هريك از آرايه هاي ادبي ياد شده و كـاربرد آنهـا در طنـز،                

  .م كرديه خواهئنمونه هاي مشابهي از طنز انگليسي را ارااصر فارسي و سپس ابتدا نمونه هايي از طنز مع
گل ة  ات طنز بعد از انقالب، مانند هفته نامه و ماهنام         از نشري   طنز فارسي  يادآور مي شوم كه نمونه هاي     

 البته چند . برگرفته شده اند   ،نيم نگاه و  نشاط  ،  آريا دوران اصالحات، مانند     "مرگ  جوان"ة   و چند روزنام   آقا
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ذكـر  فراهم آمده اند، كه در جـاي خـود منـابع آنهـا را      يا منابع ديگري اينترنتياز نشريات معدود هم مورد  
  .ايم كرده

   فارسي معاصرجناس در طنز .3-1

 را از روشهاي افزوني لفظ برشمرده اند كـه   تجنيسات فارسي، روش همانند سازي آوايي واژگان يا   يدر ادب 
ـيس مبتنـي بـر نزديـك         . جمالت، هماهنگي و موسيقي به وجود مـي آورد        در سطح كلمات يا      روش تجن

 هم جنس به نظر آيند، يا هم جنس بودن آنها بـه             ، به گونه اي كه كلمات     ،ساختن هر چه بيشترواجها است    
هم جنس گاه هيچ گونه تفاوتي جز معنـي ندارنـد و گـاه              ة  دو كلم ). 39 :1368شميسا،  (  ذهن متبادر شود  

ـيقي و      . با هم تفاوت دارند   ) همخوان(ت يا يك صامت     ر معني در يك مصو    عالوه ب  ارزش جناس به موس
ترين نوع  معروف. آن با معني كالم است آهنگي است كه در كالم ايجاد مي كند و زيبايي آن در گرو ارتباط    

   ات فارسي   تجنيس را در ادبي باشـد و معنـي   لفـظ يكـي   :  ناميده اند و در تعريـف آن گفتـه انـد         جناس تام
حافظ نگاه كنيد به دو نمونه از .اد در واج و اختالف در معنيمختلف، يعني اتح:  

  
  دوشامام خواجه كه سجاده مي كشيد به   بردند ميدوش به  ششدوز كوي ميكده 

  :يا
   وفا نيستعهد دراين !گفتا غلطي خواجه  جاي آره  بعهددي مي شد و گفتم صنما 

  

  :ين روميجالل الديا در بيت زير از موالنا 
  ت بادـــنيسهركه اين آتش ندارد          ت بادــنيسآتش است اين بانگ ناي و 

 

ـتفاده كـرده   ة طنزپردازان معاصر فارسي از آراي  جناس به نحو احسن در نوشته هاي مطايبه آميز خود اس
  : زير را به عنوان شاهد مثال مي توان آوردنمونه هاي. اند

 كـارگر  استيضاح آقـاي مهـاجراني       كارگراقات جالب بود كه در روز       ن هم از اتّف   به نظر فدوي اي    )الف
  .نيفتاد

  )6سال دهم، شماره ، گل آقا (                                                                                               
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  . استخرداد مشي ، خطّخرداد مشي خطّ: نوري گفت...  عبدا)ب
)38، سال نهم، شماره گل آقا           (                                                        

 . سيلي به صورت همسرش محكوم شدنواختنهام  مردي به اّت)ج
   و محكوم شده، ببين اگر مي زد، چه مي شد؟نواخته: ممصادق

  )41، شماره همان(
 . مي آيدبوش مي آيد كه بوش )د
   )85 ارديبهشت ،ز آنالينرونبوي، (

   در طنز انگليسي و ايهام جناس.3-2

 آريـستوفان طنز در مغرب زمين با نوشته هاي ادباي كالسيك يونـان و روم و در آثـار بزرگـاني ماننـد                      

)Aristophanes( )445-380(و هوراس)  قبل از ميالدHorace  ()65-8وجود ة ا به عرصپ)  قبل از ميالد
در  امـا  ل بوده است،گرچه نوشتن طنز در اروپا از سده هاي ميانه متداوران كالسيك، پس از دو . نهاده است 

  نظير مـولير ، فرانسوي زباننويسندگانچند تن از    سده هاي هفدهم و هجدهم ميالدي است كه طنز با آثار            
)Moliere  ()  در نمايشنامه هايش(،   ولترو)Voltaire ()   ن انگليـسي  نويـسندگا   و)كانديددر كتاب  به ويژه

، الكــــساندر )ســــفرهاي گــــاليوردر () Jonathan Swift(جاناتــــان ســــويفتماننــــد : زبــــان
. خود دست پيدا مي كندة  به سبك بيان ويژ، )John Dryden (درايدنجان ، و )AlexanderPope(پوپ

 بـه بعـد صـفات ناپـسند         (Restoration)بازگـشت   ة  نويسندگان و شاعران انگليسي به خصوص از دور       
ي همچون رياكاري، جـاه طلبـي، حـرص و آز، زاهـد نمـايي، تكبـر، و تظـاهر را، بـه خـصوص در           انسان
 امـا  ).Nash, 1994.نـك (آماج زبان طنز قرار داده اند ) comedy of manners ("نمايشنامه هاي اطوار"

ج و جور) Aldous Huxley (بيستم در آثار نويسندگاني چون آلدوس هاكسلية طنز روايتي در رمان سد
  .وجود مي گذاردة پا به عرص) 1984 و حيواناتة قلعدر آثاري همچون () George Orwell(اُروِل 

در علم بيان انگليسي، جناس در اصل نوعي بازي با كلماتي بوده است كـه اصـوات آنهـا بـا يكـديگر                 
ناس ابعاد گسترده   رفته رفته در آثار نويسندگان و شعراي قرن هفدهم انگلستان، ج           اما   اندكي اختالف دارند،  

تري پيدا كرد، يعني عالوه بر كاربرد دو واژه كه از تجانس و مشابهت آوايي برخوردارند، كاربرد يك واژه با 
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هم نوعي جنـاس     - مي ناميم  "ايهام"يعني آنچه در معاني و بيان فارسي         -دو معناي متفاوت در بافتي واحد     
)punيا word play (ي در زبان دبي بيشتر در قلمرو طنز، مطايبه و به طور كّلكاربرد اين صنعت ا. ي شدتلّق

 جنـاس آوايـي و     ة  مقولدو  در واقع، صنعت جناس در زبان انگليسي شامل         . ي انگليسي بوده است   غير جد
ـته بنـديهاي     .  كه در لطيفه ها و گفته هاي طنز آميز انگليسي به كار رفته اند   ايهام مي گردد   با عنايـت بـه دس

  .لي را ذيل جناس و دومي را زير عنوان ايهام بحث مي كنيمسي، اوصنايع بديعي فار

    در طنز انگليسي(homophones) س آوايياجن .3-2-1

، يعني از نظر تلفظ اين گونه از جناس شامل جفت واژگاني مي شود كه در آنها اصوات يكساني به كار رفته
اين نوع جناس بيشتر در بازيهاي زباني گفتاري بـروز  .  با يكديگر متفاوتند   نوشتار از نظر معنا و    اما   يكسانند،

ـ   به گونه اي كهو نمود دارد، تا در نوشتار؛      ظ همـسان و معـاني    بيان يك لفظ، در آنِ واحـد، دو واژه بـا تلّف
بان فارسي گرچـه كمتـر   نظير اين نوع جناس را در ز      . دسازاهل زبان متبادر مي     ة  متفاوت را در ذهن شنوند    

  .دستند نمونه هايي از اين  در زبان فارسيجفت واژه هاي زير. نا ياب هم نيستنداما  مي توان يافت،
  ...صواب، و /حياط، ثواب/خار، حيات/ خوارالغاء،/عمل، القاء/امل

چنانچه كاربرد اين گونه جفت واژه ها در بافت كالم به گونه اي باشد كه همزمان هـردو را بـه ذهـن                        
نگارنده اسـت  ة به دو مثال زير كه برساخت     .مي و طنز زباني به كار رفته است       كالة  شنونده بياورد، نوعي آراي   

  :بنگريد
  

  . شمردن انصاف نيستخار/خوارگل را 
  :يا
   دارند؟حياط/حياتابوي -

 

به نظر مـي رسـد كـاربرد جملـه هـا يـا پـاره                 ان فارسي زبان  مردمة  ا در متن گفت و گوهاي روزمرّ      ام 
ـين حـال از نظـر               كه در  (utterances)گفتارهايي    آنها يك لفظ، همزمان، دو واژه را به ذهن آورد و در ع

ـين كـاربردي از         . دستوري و معنايي هم درست باشد، بسيار نادر است         در حالي كـه در زبـان انگليـسي چن
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جفت واژه هاي هم آواي زير . بسامد بااليي برخوردار است و در بازيهاي زباني گفتاري بسيار متداول است   
  :ايي از اين دست واژه ها در زبان انگليسي هستندنمونه ه

reign / rain, sighs / size, sun / son, need / knead 

  : مالحظه كنيددر بازيهاي زباني انگليسي نمونه هاي زير را 
(1) Q. When does the baker follow his trade? 

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

  .]كندمي خمير  / احتياج داشته باشدهر وقت [
  

اخير ديگر نـشانه هـاي آوايـي اصـل          ة  مي بينيم كه برگردان فارسي تجانس آوايي به كار رفته در جمل           
ـنعت               . را ندارد ) مورد نظر ة  يعني، تجانس آوايي دو واژ    ( به بيان ديگر، مي توان گفت كه بـه طـور كلـي ص
اسـت   language-specific) يا   (intralingualزباني  -يكي از ويژگيهاي درون   ) "ايهام"و نيز    ("جناس"

  :زير نيز مي توان ديدة اين كيفيت را در دو نمون. كه در ترجمه قابل انتقال نبوده و از ميان مي رود
(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 كرده بود كه ديگر حوصله اش سـر رفتـه بـود،               شخص محترمي كه با آدم جاهلي آنقدر جرّ       [
  .]شديگر نبيند / بيشتر بداندآرزو مي كند او  اما  را آرزو نمي كند،طرفگرچه مرگ : دست آخر گفت

(3) An observing man claims to have discovered the color of the wind. He says 

he went out and found it blew / blue. 

عا مي كند كه به رنگ بـاد پـي بـرده       ت خوبي برخوردار است اد    شخصي كه در مشاهدات خود از دّق      [
  .]به رنگ آبي است / مي وزداد از خانه بيرون آمده و دريافته است كه ب: مي گويد. است

(4) -"What do we call a deer with no eye?" 

 -"No-eye deer/No idea."
 

  "آهويي را كه چشم نداشته باشد چه مي گيم؟"-[
  ]".نمي دونم/آهوي بي چشم"-
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 و  ، و نيز شيوايي بيان    أهمان گونه كه پيش تر گفته شد، صنعت و ظرافت لفظي به كار رفته در زبان مبد                
فانه، قابل انتقال به زبان مقصد نيست و اين ويژگيها در ترجمـه  سأطنز حاصل از اين گونه بازيهاي زباني، مت    

ي ديگر نيست، زبانها به  ترجمه از زباني خاصر بهصنحت منا گفته پيداست كه اين كيفي     . از دست مي رود   
انهاي موجود جهان نمي توان دو زبان را و مي توان گفت پديده اي همگاني است، بدين معنا كه در ميان زب            

يـاز   -  در آنها از يكي بـه ديگـر   و ايهام، جناسكه ظرافتهاي حاصل از كاربرد صنايع بديعي، مانندپيدا كرد   
  . امكان پذير باشد - رهگذر ترجمه

   فارسي در طنز معاصر ايهام. 3-3

 از ، است و در معاني و بيان  " انداختن  به شك  به گمان افكندن، به پندار انداختن، و      "ايهام در لغت به معناي      
صناعات لفظي شمرده مي شود و آن است كه گوينده در كاربرد يك واژه دو معناي نزديك و دور را        ة  جمل
نظر داشته باشدمد  :  

  

   چون استمردمانببين كه در طلبت حال    چشمم نشسته در خون استمردمز گريه 
  ]حافظ[                 

  

 شفيعي كدكني،   :نك( به كار رفته است      "انسان" و   "سياهي چشم " به دو معناي     "مردم"ة   واژ  در آن  كه
 يكي از اشكال جناس به شمار مي آيد       ،ايهامدر بالغت انگليسي،     همچنان كه پيش تر يادآور شدم،      ).1368
ات در ادبي .)1378داد، . نك ( هم به معناي جناس و هم به معناي ايهام به كار مي رود      punانگليسي  ة  و واژ 

 بـه   .ايهام به زيبايي بـه كـار رفتـه اسـت           به نمونه هاي بسياري بر مي خوريم كه در آنها             نيز معاصر فارسي 
  :مثالهاي زير در طنز سياسي معاصر بنگريد

  ذكر محمد خاتمي -الف

  ". بوديمكيهانما نيز زماني از چپ و راست گريزان بوديم و بر اوج : گفت"
  )52-51. ، صص1376زرويي نصرآباد، (                                                       
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 اشاره دارد  و به دوران رياست آقاي خاتمي بر آن روزنامه           كيهانة  روزناممعنا به    به يك    "كيهان"ة  واژ [
  .] را به ذهن متبادر مي سازد"جهان" و "روزگار"و در معناي ديگر،

  .]رح كاريكاتورش ["حكم دادگاه كرباسچي صادر شد" )ب
 روي و را نشان مي دهد كه حكمي را به دستش مي دهنـد      سابق تهران   شهردار شرح باالي كاريكاتور  [
 نوشته شده است و كسي كه حكـم         » ... اق و غيره    ، شّل  از خدمت  نقدي، انفصال ة  حبس قطعي، جريم  «آن  

  :] مي گويد،رابه دست او مي دهد
   »! شما پايان كاراين هم! بفرما«-
  )16، سال نهم، شماره گل آقا                                                           (  
 گيـرد بييد شهرداري قرار    أ مورد ت   بايد كه،  ات ساختماني  اتمام عملي  -2 سرانجام كار            -1: پايان كار [

  ].) شهردار تهران بوده استفراموش نكنيم كه كرباسچي قبالً(

   دعاييد محمود ذكر سي)ج

"داشتالعاتاّطلع بود ومردي مّط - كرم اهللا وجهه - د محمودو اين سي !  
         "! ده آگهيمرا! خدايا: روزي مي گفت

  )37. ،ص1376زرويي نصرآباد،                                                  (
آن  دعـايي در   مديريت    دوران كه اشاره اي است به    ،اطالعاتة   روزنام -2 آگاهي       -1: العاتاّط )الف[

  ]. كه در روزنامه ها به چاپ مي رسد آگهيهاي تبليغاتي-2ت    معلوما دانش، -1: آگهي ) ب.روزنامه
                                                              
  .فرهنگ اقتصاد به بيراهه رفته است:  نجفي گفت-خبر )د

  !راست رفت به راه  حاال چرا بيراهه؟ مي-شاغالم
  ] جناح راست-2 مستقيم   -1: راست[
  
گرايي را در يكي دو سال اخير شنيده باشد، انگشت حيرت بـه دنـدان              هر كس شعار قانون    -رسالت )ه

  … .مي گيرد



 دوم     شمارة                          )سابق ادبيات و علوم انساني ةدانشكد( جستارهاي ادبي                                             124 

  !  نيست؟راست مطمئني انگشت حيرت است و انگشت :شاغالم
  )13، سال نهم، شماره گل آقا    (                                                       

  .] نظر است، مدنظير دو معنايي كه در مثال پيشين آمد: راست[

   در طنز انگليسي(homonyms) ايهام .3-4

اين نوع بازي با واژگان شامل مواردي مي شود كه در آن يك واژه، كه دست كم داراي دو معناي مختلـف                   
 كار مي رود كـه مـي تـوان بـه دو معنـاي متفـاوت تعبيـر و        است، در بافت كالمي واحدي به گونه اي به        

به نمونه هايي از ايهام . تفسيرش كرد و همان صنعتي است كه در صنايع بديعي فارسي آن را ايهام مي ناميم            
  :در طنز انگليسي بنگريد

  
(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 عروسي نكني، همين جلوي خانه تان خودم را دار مي زنم": ادوين به معشوقه اش گفت[
“Oh, please don’t do it, Edwin,” she said. “You know, father doesn’t want you 

hanging around here.” 

طرفـا   بابـام دوسـت نـداره تـو رو ايـن         . م اين كارو نكن   ادوين، خواهش مي كن   ": معشوقه اش گفت  [
  .]ببينه پرسه مي زني / آويزون ببينه

   فارسيدر طنز معاصر  يا نظيره گويينقيضه .3-5

 به نوعي تقليد سخره آميز ادبي اطالق مي شود كه در آن نويسنده            (parody)نظيره گويي يا تقليد طنزآميز      
 تقليد مي كند، ولي به جاي موضـوعات   نويسنده يا شاعري خاص    يا شاعر از سبك، قالب، و طرز نگارش       

ي و سنگين ادبي در اثر اصلي، مطالبي كامالً        جد    مغاير و كم اهم ت و در عين حال طنز آميز را مي گنجاند   ي. 
 از سـوي    . معاصر به شـمار آورد     اجتماعي - امروزه بتوان يكي از عناصر اصلي طنز سياسي       شايد  را   نقيضه
ات كالسيك و چه از نوع     آشنايي عميق نويسنده با آثارادبي، چه از نوع ادبي        ة  يره نويسي نشان دهند   نظ ديگر،
ات معاصر، استادبي .  
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 ذكرعبداهللا جاسبي )الف

راه، بانك را ديدنـد     ة  نقل است كه سالي با بعضي از مريدان به زيارت بانك مركزي مي رفت، در ميان               "
  پس سيزده بار بر"!تو خود بانكي؛ مرا مي بايد تا به زيارت تو آيم     ! عبداهللاي  ”: گفت! كه به استقبال مي آيد    

  "!و باز بر جاي خود شد او بگرديد گرد
  
 تقليـدي طنـز آميـز از مـاجراي        و  ار نيشابوري   عّط  االولياء ةتذكر سبك نگارش    به  است نقيضه اي كه  [

ـتم : گفت. پيشم آمدمردي در راه ":  سفرحج در ،منسوب به عارف نامي، بايزيد بسطامي      : كجا مي روي؟ گف
بيا به من ده كه صاحب عيالم و هفت بار گرد مـن در              : گفت. دويست درم : چه داري؟ گفتم  : گفت. به حج 

  ])168 :ء االولياهتذكر ("...چنان كردم و بازگشتم. گرد كه حج تو اين است
ندادي، وآن را كه پول نـدادي،       آن را كه پول دادي، چه       ! الهي: نقل است كه در مناجات پيوسته گفتي        "

 “!چه دادي؟
  )29-30 :زرويي نصر آباد(                          

  ]"...آن را كه عقل دادي، چه ندادي و! الهي":  خواجه عبداهللا انصارياتجمنا  سبكهب كه نقيضه اي است[

  !هاقيوقايع اتّف )ب

ه اي صد ساله دارم منعم.  
   مرده استشوهرش پنجاه سالي پيش از اين

  :بعضي از بدخواه مردم نيز مي گويند
ه ام، بيچاره سم خورده استاو ز دست كارهاي عم!  

  
  .انفساست عمه ام سربار خرج بنده در اين عهد و

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

  د نيست؟در شما آيا جوان ساده اي خام و مجرّ
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ستاي شيرين زبان بوده ه ام شايد زماني دخترعم.  
  شايد آن ايام،
  ! ...ستابدخواه مردم، مهربان بوده ة بر خالف گفت

  )93 :1370زرويي نصر آباد، (      
  

كـه سـروده    او،» ميـراث « سبك بيان مهدي اخوان ثالـث، در شـعر    تقليد از  مالحظه مي فرماييد كه به    [
  : است
  ،پوستيني كهنه دارم من"

  .اراني غبارآلوديادگاري ژنده پير از روزگ
  .سالخوردي جاودان مانند

  ". ...مانده ميراث از نياكانم مرا، اين روزگارآلود
  .]سروده شده است

  عالمة قبلة  سفر نام)ج

   ة امروز با استاد حسين مـشتمالچي باشـي و ديگـر عملـ            ... ب از سال جاري     يكشنبه نهم رجب المرج
ـيم         فراة  م بالد و عاصم   ام همايوني در پاريس معّظ    حم امهـاي اينجـا     از حم  .نس پيش از ظهر بـه حمـام رفت

 و  ام مي روند و از طرف امپراطـور       غرض شنيده بوديم اينجا زن و مرد با هم به حم          ... تعريفها شنيده بوديم    
فرانس ة ه هاي هشت نه سالدولت و علماي اعالم هيچ ممانعتي نيست و همچنين شنيده بوديم كه حتي بچ

 باري  .مخلوط اجنبي كه مي گويند ما كمي داريم       ة  حرف مي زنند بدون لكنت و لهج       مثل بلبل فرانسه     ،هم
مي خواستيم امتحان كنيم ببينيم آيا اين امور صحت دارد يا مترجم همايون مثل بيشتر حرفهايي كه مي زنـد            

  ...واهي افواهي است ة از خودش در آورده دروغ عرض كرده و في الواقع افسان
  )13-14: 1383 اخوان ثالث،(            

ـتاري آن    به ديار فرنگين شاه قاجارناصر الدة به سبك نگارش سفرنام است  نقيضه اي   [ ـبك نوش  و س
  ].دوره
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  » مي تراود مهتاب«) د

  »مي تراود مهتاب«
  نصف مردم در خواب

  شده شب ليك نيامد خبر از همسر من
  دنبال خريد كوپنيه  سحرگاه به استكه برفت

  تيجاريو من غمزده در محبس اس
  آبة چك چك قطر

   به من مي گويد،كه فرو مي چكد از سقف
  به همين زودي زود

  در و ديوار اتاق
  ! ...».برسرم مي شكند«

  مي تراود مهتاب
  و به در مي كوبد همسر من

  »مانده پاي آبله از راه دراز«
  ساك خالي بر دوش
  و كوپنها در دست
  :زير لب مي گويد
  مرغ بر من نرسيد

  تمامگوشت هم گشت 
  و نداريم دگر

  روغن و پودر و شكر
  كوپنم شد باطل

  وقت من گشت هدر
قند كوپنية و غم قص  

  !»خواب در چشم ترم مي شكند«
  )69-71 :1370، »يكتا«(         
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   نظيره نويسي در طنز انگليسي.3-6

لمثلها يا گفته   در اين نوع طنز، نويسنده با اشاراتي مطايبه آميز به متون ادبي كالسيك، متون مذهبي، ضرب ا                
ـ   هاي رايجي كه بر سر زبانهاست به تقليد از سبك و سياق گفتمان آنها مي پردازد و در عين حال، با جا                      ه ب
يابد،  جايي واژه ها، با افزودن يا كاستن از متن، و با بازي با كلمات به لطيفه يا متني آميخته به طنز دست مي               

  . ه نويسي استكه با اندكي مسامحه مي توان گفت نوعي نقيض
(1) The Eskimos are God’s frozen people. 

  .]خداوندندة اسكيموها قوم يخ زد[
در كتـاب  ) خداونـد ة قوم برگزيد (‘ peoplechosenGod’s 'كه نقيضه اي است طنز آميز از عبارت 

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

away. 

خوردن يك پيـاز در روز       اما    دكتر را از حول و حوش شما دور مي سازد،          ،خوردن يك سيب در روز    [
  .]همه را

  كه با افزودن عبارت اخير به گفته اي بسيار رايج به بذله گويي مي پردازد 
(3) Hollywood, land of mink and money. 

  .]پول و خزهاليوود، سرزمين [
ـير و عـسل   (  honey and milk‘land of’جيلـي  كه به تحريف طنـز آميـز عبـارت ان    ) سـرزمين ش

  .Chiaro, 1992) :نك(پرداخته است 

   فارسي در طنز معاصرواج آرايي .3-7

. آرايي ناميـد  در طنز معاصر، به نمونه هاي ديگري بر مي خوريم كه آنها را مي توان از مصداقهاي بارز واج          
تي را پديد مي آورد كـه سـخن   ي از كالم كيفي در بافت خاص  به عبارت ديگر، بازي با واجها يا واژگان زبان        

 اين گونه كاربرد را بيـشتر روشـن مـي     ،ات طنز معاصر  نقل چند نمونه از نشري    . رنگ طنز به خود مي گيرد     
  .سازد
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  ". است نان و آب نيست، بلكه مشكليمشكل مردم، آزاد":  مشهد گفتة نمايند)الف
 "!نيست؟ آب داري  نان و، چيزييعني آزاد" -گل آقا

  )35 شماره  سال نهم، ،گل آقا                                                                        (

  يمرتضي نبو  ذكر موالنا)ب

اشـاره بـه    [پوستان بدوي    آن حامي سرخ  ... د در سفيدي رنگ ماست،    جناح راست، آن مرد   ة  آن عصار "
آقاي خاتمي با سـي  ة يكا و حمله به تمدن امروزين آمريكا، پس از مصاحبحمايت وي از تمدن بوميان آمر  

نقل است كـه در     ... ،  ي مهندس مرتضي نبو   ]ن آمريكا  از تمد  يس جمهور وقت  ئ ر ان ان و ستايش و تمجيد     
ـيش   آن:  هاتان درست در نيامـد؟ گفـت       پيش بيني چه شد كه آن همه      ! يا شيخ : دوم خرداد از او پرسيدند      پ

  “! بود خوش بيني نبود؛بيني
)3، سال دهم، شماره گل آقا(                                                                

 
 را به مـسخره     ثروتهاي باد آورده  مندي خود را از اين كه تعدادي از روزنامه ها بحث               بعضيها گله " )ج

نوز سرسـوزني از ثروتهـاي مزبـور را جابـه جـا              ه بادبه نظر فدوي از آن جا كه        . گرفته اند، ابراز داشته اند    
 نه كسي بحث آن را  بـه   مي آورد وباد نبود، نه ثروت را بادچون اگر  .  است  باد ر اصلي همان    نكرده، مقص 
   "! مرده باد بادپس!  مي گرفتباد تمسخر

  )4همان، شماره (  
  .دانشگاه ما فكلي درست كرده است: رييس نهضت سوادآموزي گفت" )د

           "! استآرايشگاه نيست، دانشگاهپس : المشاغ

  )36 شماره ،همان (                                                     

  واج آرايي در طنز انگليسي .3-8

بحثهـاي  ي برخوردار است و در  از جايگاه خاص و چه در نثر،ه در شعرچ ،در زبان انگليسي، بازي با واجها    
مورد بحث  ) جناس مصوت ( assonanceو  ) جناس محرّف ( alliteration زير دو عنوان     ،شعرمربوط به   
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 و (word play)در فرمهايي مانند بازيهاي زبـاني  در نثر مطايبه آميز انگليسي نيز واج آرايي . قرار مي گيرد
  :ي زير نگاه كنيدها به نمونه.  است معمول(tongue twisters) "گيرها زبان"

(1) Real eyes realize real lies. 

  .]يابند چشمهاي واقع بين دروغهاي واقعي را در مي[
(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  

  تي قدري كره خريد،ب[
ا آن مقدار كره اي كه بتي خريده بود، تلخ بود،ام  

  بهتر خريد،ة يه مقدار كربنا بر اين، بتي 
  تلخ قاطي كند،ة براي اين كه آن را با كر

  .]تلخ را بهتر كندة كر) ةمز(براي اين كه 

   فارسيدر طنز معاصرع  سج.3-9

گفتـه  ع   سج در تعريف . است مسجع   اواني برده است، كالم    فر ةآرايه ادبي ديگري كه طنز معاصر از آن بهر        
خوانده مي  مسجع اند چنانچه دو واژه در واج يا واجهاي پاياني و در وزن و يا هر دوي اينها يكسان باشند،          

؛ يعنـي در كالمـي كـه    ق مي يابد تحّق(discourse) در سطح كالم يا گفتمان   غالباًع   سج ضمنا آرايه . شوند
  .آفريده شودع  سجةسجعها بايد در پايان دو جمله بيايند تا آرايدو جمله باشد، زيرا دست كم داراي 

      انصاري، معروف بـه  ... ات فارسي كساني مانند خواجه عبدا در ميان نويسندگان و شاعران كالسيك ادبي
 ، كـالم گلـستان  ؛ وسـعدي در ء االولياهتذكرار در عّطكليله و دمنه؛   منشي، در   ... ؛ عبدا مناجاتپير هرات، در    

  .و موزون را به كار گرفته اندمسجع 
و كالم موزون  سجع  زيادي مرهون به كارگيريثير گذاري خود را تا حد  أ ت فارسيطنز سياسي معاصر     
در نوشته ها ع  سجو ديگران عالوه بربه كارگيري  ،قي مانند ابوالفضل زرويي نصرآباد    طنز پردازان موّف  . است

ـين             و سروده هاي طنز خود،     ، چـه پيـشينيان و چـه         در سبك نگارش نيز به تقليد از بزرگان ادبي ايـران زم
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مـال  (در ميان طنزپردازان معاصر، به ويژه پـس از انقـالب، زرويـي نـصرآباد                .  پرداخته اند  همروزگاران ما، 
و نيز و موزون  مسجع نويسندگان طنز پردازي به شمار آورد كه از كالم        ة  را مي توان سرآمد هم    ) نصرالدين

 وي در قطعات .به نحو احسن بهره برده اند ءاالوليا هتذكرعطار در در تقليد از سبك نگارش بزرگاني چون    
 را نويسي-و نظيره آميز طنز مسجع مي نوشت، نثرگل آقاة  در هفته نام" المقاماتهتذكر"طنزي كه با عنوان 

ـته      يبي باال برده و قطعات طنز اد      ، زيبايي و شكوه آن     اوج تاانصافا    به ياد ماندني از خـود بـر جـاي گذاش
 برخوردارنـد  مسجع  كه از كالمرا ي و»حكايات« و يكي از  » المقامات هتذكر«از  دو نمونه   جا   در اين . است

  .مي آورم

   ذكر علي اكبر واليتي-الف

گان پناهنـد ة  ـــل ل مردمان سـوداني، آن     ة  آن نورچشم اهل نظر، آن دوستدار سير و سفر، آن پدرخواند          "
  .افغاني، آن مظهر تدبير و با كفايتي، خضرالوزراء علي اكبر واليتي، از ياران شفيق و از ثابتان طريق بود

ـيدي، فرمـودي                  : گويند : پيوسته طي طريق كردي و از واليتي به واليت ديگر رفتي و به هر كجا كه رس
  " ....اش مي گفتند» واليتي«؛ بدين جهت »!خوب جايي است اين واليت«

  )27: 1376زرويي نصر آباد، (           

  عي در بيان جدال با مد)ب

يكي را ديدم، در مجلسي نشسته و مباحثه در پيوسته، دهان به انتقاد گشاده و در پوستين دولتيان افتاده                   "
  "! ...اينان جماعتي به ظاهر درويشند و در باطن، صاحب ملك و ويال در تجريشند: كه

  )65: 1383زرويي نصر آباد، (          
  

 مـسجع  نثـر و  االوليـاء ه تـذكر  سبك نگارش عطـار در  نگارش او في الفورة مالحظه مي كنيد كه شيو    
  .را در ذهن خواننده تداعي مي كندگلستان  سعدي در
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  د هاشميذكر محم )ج

اهل تكرار، آن لطف را غايت، آن بزرگي را آيت، آن صاحب مقام دائمـي،               ة  آن قطب روزگار، آن نادر    "
ـيزده    »د هاشمي محم«موالنا   ، سرآمد اوتاد عصر خود بود و نقل است كه چهل پير را خدمت كرده بـود وس
  !... را ديده بود، به بيداري يا به خواب» هاليوود«بار 

هر كس يك هفته برنامه هاي سيما به تمامي بنگرد، هـر گنـاه كـه                «: روزي مريدان را مي گفت    : گويند
سختي كه بدو مي رسدتكرده باشد، پاك گردد، از سبب شد !«   

ما آتش دوزخ بر هاشمي سرد گردانيديم، به سبب برودت آن برنامه «:و چون برفت، منادي ندا درداد كه     
  "!واهللا اعلم» !ها كه مردم را نشان داد

  )18-17 :1376زرويي نصرآباد، (                                                  

 در طنز انگليسي سجع .3-10

ت مـي بـرد و بـا سـخن مـوجز و منظـوم       كالم موزون و آهنگين بيشتر لـذّ      ازجا كه طبيعت آدميان      از آن 
     تر بر دلهـا مـي نـشيند و      سخن موزون آسان نيزيِ روز مرّه و پيش پا افتاده، و   سازگارتر است تا با زبان عاد

ة  و ژانـر شـعري در همـ        جاي شگفتي ندارد كه سخن مـوزون       ،ديرتر از يادها و خاطره ها زدوده مي شود        
براين، براي تاثيرگذاري هرچه بيشتر سخن بر دلهـا و روانهـاي آدميـان،              بنا. انهاي انساني پديد آمده است    زب

زبان انگليسي نيز   . بهره گيرند  مسجع   نويسندگان و لطيفه پردازان خوش ذوق كوشيده اند از كالم موزون و           
  شـعر  بـه  ،مونهبراي ن. بسيار برده استة بهر از كالم موزون ت برخوردار بوده است و در طنز نيز     از اين مزي 

 :زير بنگريدفكاهي انگليسي 
  

There was a young lady of Niger 

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) 
 



  133                                  ...پژوهشي در كاربرد آرايه هاي ادبي درِِ طنز معاصر فارسي                            دومچهل و سال  

  بانوي جواني از مردمان نيجر[
  . سوار بر ببري گذشتزنانلبخند 

  : باز گشتندشانآن دو از سفر
  بانو در اندرون،

  .]و لبخندي در سيماي ببر
  

 شعار طنز آميزي را از      ،حيواناتة  قلع در رمان    ،)1903-1950(معروف انگليسي   ة   نويسند ،جورج اُرول 
خود بـر  ة موجود در جامعت تبعيض آميز اجتماعي قالبي داستان، كه در صدد توجيه وضعي   زبان قهرمانان ان  

ختام  حسن - عبه عنوان نمونه اي ديگر از كاربرد كالم موزون و مسج -  كه نقل آن را بيان مي كند،آمده اند
  :اين بحث قرار مي دهم

All animals are equal  

But some animals are more equal than others  

(Orwell, 1967, p. 114) 

  ]. برابرترندتاحيوانبعضي  اما  برابرند،حيواناتة هم[

   فرجام سخن.3-11

فرهنگي و ادبي اين مرز و بوم دارد و به گذشته هـاي دور بـاز   ة سرزمين ايران ريشه در تاريخ ديرين طنز در   
 در   و ادب   فرهنگ كهنهمزاد تاريخ   نيز  ي  آرايه هاي كالمي در زبان و ادب فارس       از سوي ديگر،    . مي گردد 
 و انواع ادبي، به ويژه شعر فارسي، براي تاثيرگذاري هرچه بيشتر بر ذهـن و ضـمير مخاطبـان،                    ندايران زمين 

 در ايـن ميـان،   .جوشان صنايع بديعي، آرايه هاي ادبي، و ظرافتهاي زباني بهـره بـرده انـد       ة  همواره از چشم  
تـر   جهت تاثير گذاري هرچه بيشتر كالم آميخته به طنـز بـر جانهـا و آسـان                نيز در زبان  فارسي  پردازان  طنز

 نشستن آن بر دلها و ذهنها در طول تاريخ از همان چشمه هاي جوشان صنايع لفظـي و ظرافتهـاي كالمـي               
ة  و حوصل كه در حد آن جا ه تا   البّت - طنز در ايران  ة  با مروري اجمالي بر تاريخچ    . سود برده اند  ادب فارسي   

سياسـي در   -نگاهي بر سير تكوين و تبلور طنز اجتماعي      -بودامكان پذير   ين گفتار، مجال پرداختن به آن       ا
 طنز، با رويكرد و تعريف امروزين آن در   و تكامل    و يادآور شديم كه پيدايش       ات فارسي انداختيم  تاريخ ادبي
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ـيالدي       ة  مطبوعات، به دور  ة  عرص  و عـصر نهـضت مـشروطيت بـاز          بيداري ايرانيان در اوايل سده بيستم م
ـ     در اين دوره، پس از آشنايي فرهيختگان و روشن         .گردد مي ا پيـشرفتهاي جوامـع غربـي در        فكران ايراني ب

ـنعتي، و         ، هنري اجتماعي، سياسي، فرهنگي  (هاي گوناگون    زمينه ، چـه از رهگـذر      ...)، ادبـي، اقتـصادي، ص
در نياز به تحـول و دگرگـوني    جمه شده به فارسي،     آثار غربي تر  ة  تحصيل در آن ديار و چه از طريق مطالع        

ـتن   به تبع تحوالت اجتماعي و سياسي پديد آمده   .ي زندگي سنتي ايراني را در يافتند      يااوابعاد و ز  ة  هم در م
سبك نگـارش نثـر، چـه در     ة   زمين چه در ( در زبان و ادب فارسي        و خانه تكاني   نياز به تحول  ايران،  ة  جامع

و چه در پديد آمدن سبك و سياق تازه اي در           ... ،مانند داستان كوتاه، نمايشنامه، رمان    پيدايش ژانرهاي تازه،    
ـيو            . نيز به شدت احساس مي شد      )شعر ة اين نگرش تازه دگرگونيهاي زباني و ادبي بسياري، از جمله در ش

  . طنز پردازي، را به ارمغان آورد
ـ     نز فارسي معاصر نيز   كه گفتيم، ترديدي نيست كه رويكرد تازه در ط         نانچ ا،ام ات كهـن   ريـشه در ادبي

ايران داشته و از همان آرايه هاي كالمي و بازيهاي زباني پيشين ادب فارسـي برخـوردار بـوده اسـت، كـه                       
  .بازتاب چندي از آنها را در نمونه هايي از طنز معاصر نشان دادم

ـنايع  براي مقايسه اي اجمالي بين كاربرد آرايه هاي كالمي در طنز فارسي و             انگليسي، ذيل هريك از ص
طنز پردازان، هم نمونه هايي از طنز فارسي و هم نمونه هاي مشابهي از طنز انگليسي را                 ة   مورد استفاد  لفظي

 كـاربرد آرايـه هـاي        گويي  مي رسد اين است كه      نگارنده نكته اي كه در اين خصوص به نظر       . ه كرديم ائار
بـه   امـا    .وجود دارد  - از جمله در ژانر طنز     - زبانهاة   هم نواع ادبي  ا شمول، در  ن پديده اي جها  ة  لفظي، به مثاب  
 از زباني به زبان ديگـر امكـان پـذير    ، از رهگذر ترجمه، انتقال ظرايف زباني و آرايه هاي ادبينظر مي رسد  

 پديـده   نـه  و ( زبان مبـدا    و مختص  زباني - ي درون ياه پديده    در سطح  هموارهو اين بازيهاي زباني     نبوده،  
  . باقي خواهند ماند) و قابل بازگويي در زبان مقصد بين زبانيهايي

  كتابنامه

  .1378، ) خردادةتا نيم(، شماره هاي سال آريا -

يك لـب و هـزار   ، )گرد آورندگان (پور  ي   اسد يژن صالحي و ب   مران در ع  ؛عالمة  قبلة   سفرنام ؛هدياخوان ثالت، م   -
  1383، مرواريد: تهران،چاپ دوم،) طنز آوران امروز ايران(خنده 
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  .1383، نشر قطره:  تهران؛ماستة حافظ حافظ ؛هاء الدينمشاهي، بخرّ -

  .، ارديبهشت)الكترونيكية روزنام (روزآنالين -

:  تهران،چاپ دوم،قند مكرر ،)به كوشش( در ابراهيم نبوي ؛هاقيوقايع اتّف).. مالنصرالدين(آباد، ابوالفضل زرويي نصر -

  .1370، گل آقا

  .1376، گل آقا:  تهران ؛تذكره المقامات   ؛--- -

يك لب و هـزار     ،  )گرد آورندگان ( اسدي پور    يژن صالحي و ب   مران در ع  ؛در بيان جدال با مدعي    : حكايت  ؛ --- -
  . 1383، مرواريد: تهران ،دومچاپ ) طنز آوران امروز ايران(ده خن

  .1354، مرواريد : تهران؛حافظ شيراز ؛)روايتگر (حمدشاملو، ا -

  .1368، آگاه:  تهران، چاپ جديد؛موسيقي شعر؛ ضا ردحمشفيعي كدكني، م -

، د علي اسالمي ندوشندوستان و دوستداران به محمة مجموعه مقاالت، هدي (تك درخت در ؛» طنز حافظ« ؛--- -

  .1380، آثار و يزدان: تهران). 301-311

  . 1368س، فردو: تهران ؛نگاهي تازه به بديع  ؛يروسس شميسا، -
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  .مرواريد:  تهران؛يك لب و هزار خنده  ؛--- -
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