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Abstract  

Mohammad Ali Afrashteh is one of the most distinguished satirical poets 

in contemporary Persian poetry that has been neglected in literary research 

in spite of his fame. Using a descriptive-analytical method, this article seeks 

to show the effects of political and social concepts in the poet's satire and 

focuses on the rhetorical and linguistic techniques in satirical poems. At 

first, the famous satire theories are considered to classify his satirical 

techniques according to the poetic evidence in linguistic and rhetorical 

techniques. Then, these categories are assigned as subjects like parody, 

rhetorical elements, and techniques such as ironical expressions, linguistic 

functions, comic titles, and so on. The results show that Afrashteh has used 

both common and stylish satire techniques to improve the literary form of 

satire and influence the audience. Without noticing the security 

considerations in the second Pahlavi era, he has used the language of 

ordinary people to criticize the social and political issues explicitly.  
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 چکيده
ات در ادبي   طنزدورة رونق اجتماعي فراوان،-سياسي دليل وجود مسائلبه هاي هزارو سيصد بيست و سي دهه

ي و هاي بالغفارسييي مصا يير به  ييمار مي رودم اله مهاله به روف ،و يييلي، ،باياي و با مبورل ت ،کني 

-ملاهيم سياسي ثيرهاي ،أ، سصي در نمالش جاوه(،  اعر مصا ر7332-7821) افرا يتهمبم دعاي  زباني طنز

ابتدا بر اساس  واهد  صري،  گردهاي طنز افرا ته را منطبق بر  ،طنز  ياعر داردم به اله منوور دراجتماعي 

ها را هدستالمم سپس هرل  از الههاي مشيوور طنز، به دو دسيتش  گردهاي بالغي و زباني ،هسيم دردهنورله

لروني، داردردهاي زباني، مانند: انواع آ هاليبالغي و روف مختاف ،بت عناولني چون: نهيضييه، عنا يير

 المم بندي دردهطبهه عناوله طنزآميز وممم

، از طنز و ،اثير بيبشتر بر مخاطبنشيان مي دهد ده افرا يته به منوورار،هاي وجه ادبي هاش بررسيينتيج

امني تي ات ومالح گردهاي رالج وسبکي طنز، استلاده درده و با بوره گيري از زبان ،ودة مردم، بدون ،وجه به 

 در عصر پواوي دوم به انتهاد  رلح از مسائل سياسي، اجتماعي  پرداخته استم

 
 ميعصر پواو، طنز هاي زباني و بالغياجتماعي، ،کني  -سياسي افرا ته، طنزمبم دعاي هاي دايدي: واژه
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 مهمهد  -7

كالمي  ،اصطالحجویي معنا شد ، در، عيبكردنزدن، مسخرر طعنه كه در لغت،واژة طنز 

یا و از شخخر ، تيا اجتماعي اسخخت كه با هدا اصخخالح جامعه،  انگيزخند  هنري و

اي شخخراین نامناسخخب بيشتر جلو  كند، هرچه در جامعه .انتقاد مي كند خاص،موضخوعي

اخالقي، هاي، ضعفهاي جامعهسخامانيناب ،روكند. از اینابزار طنز نقش مهمتري ایفا مي

 دهند. اشتباهات بشري، به طنز كاركرد انتقاد و اصالحگري ميو فساد اجتماعي 

نظير آثار عبيد زاكاني و ات كالسخخخيا ما در ادبيّبا وجود برخي طنزهاي شخخخاخ  

 ه وتچندان رواج نداش ، در گذشته،اجتماعي-سياسيطنز به معناي انتقاد  اشخعار حاف،، ،

 عد از انقالب مشروطه مربوط است.نوع طنزها به ب ، بيشتر اینرو در سير تاریري از این

به علّت عدم انعکاس مسائل عمقي در شعر، از  (0321-0200) در عصخر رضاخاني

 ةا دردورامّ ؛(31: 0330)شفيعي كدكني، اشخعار طنز كاسخته و انتقادها، سطحي شدميزان 

 اجتماعي-، طنز سخخياسيانتقاد صخخری  با رشخد كمّي نشخریات طنز و اشخاعة پهلوي دوم

گسخترش یافت و شاعران و نویسندگان طنز با آزادي بيشتري نسبت به دورة قبل، دست 

 ست. هاآنمحمّدعلي افراشته نيز در زمرة به قلم بردند كه 

از  ،سخخنگر ازتوابر رشخخت متولّد شخخد« بازقلعة»در روسخختاي  0287وي كه در سخخال 

آید. وضعّيت ایران در عصر هاي طنز در شخعر معاصر به حساب ميترین چهر برجسخته

را گهاي چاشخخاعر، شخخراین جغرافيایي گيالن و پيشخختاز بودن این سخخرزمين در اندیشخخه

از  ،وسخختن وي به حزب تود  شخخد و در این را پيباعث انسخخمام افکار حزبي افراشخخته و 

 دانست وبه طوري كه خود را شاعر تودة ایران مي ؛حزبان خود، سخبقت گرفتدیگر هم

 (. 00: 0338مقامي بهتر از آن براي خود قائل نبود )افراشته، 

ركت ا شامّ ؛بود او اشعار گيلکي زمينة تا قبل از دهة بيست، عمدة شهرت افراشته در

 «پالتوي چهارد  ساله»هاي در كنگرة نویسندگان و خواندن دو شعر سمبليا خود به نام

الشعراي بهار، دهردا، صادق هدایت، ملا در حضخور بزرگاني چون «شخغال محکوم»و 



 833 در ا صار مبم دعاي افرا ته بررسي  گردها و الگوهاي طنزپردازي

 

 

 

ویژ  اشعار فارسي داشت. طنز ، باحمد و...،  نقش زیادي در شخهرت طنزهاي افراشته آل

اي دارد. در اشخخعار وي كارگران، دهقانان، پليو و افراشخخته جایگا  ویژ  كارنامة ادبيدر 

اند. به همين موضوع طنز شد داران و... موشخکافانه شخهرباني، بازاریان، تاجران، كارخانه

 .(30: 0330) شفيعي كدكني، اند نام برد « داي ادبيّات كارگريص» از وي با عنوان ،دليل

 

 ضرورت ،بهيق -8

ر د زندگي و اشعار اوافراشخته،  محمّدعلي از زندگيبيش از یا قرن با وجود گذشختن 

اخير كسخخاني در صخخدد هاي اگرچه در سخخال حوزة تحقيقات ادبي مغفول ماند  اسخخت.

 ،یگرد از طرا است. ها نيز بسيار محدودكوشش ليکن این ،اندشخاعر برآمد  معرّفي آثار

ویژ  طنزهاي )ب عصخخري اجتماعي هر-اگرچه ممکن اسخخت بيشخختر طنزهاي سخخياسخخي

برش مهمّي از محتواي آنها بعدها ا ژورناليسخختي( بيان اوضخخاع روز یا جامعه باشخخد، امّ

عاصر ات مكشور خواهد بود. بنابراین كاوش در طنزهاي ادبيّ ماعي آناجت-تاریخ سياسي

 هاي شناخت تاریخ معاصر ایران است.را جمله از 

 

 سابهش ،بهيق -3

توان به مقاالت زیر هاي انمام شخد  در ارتباط با اشعار محمّدعلي افراشته مياز پژوهش

 كرد:اشار 

 «اشعار طنز نسيم شمال و افراشته دربازتاب قشخربندي اجتماعي »در مقالة  موسخوي

اجتماعي مثل مالا، دهقان وكارگر را در پژوهشخخخي تطبيقي با ترین طبقات ( مهم0383)

 ؛كرد  استعنوان بررسي

 «محتواي طنز در آثار محمّدعلي افراشته»با عنوان  در مقالة خودپور و خوئيني پارس

اي هترین درونمایهافراشخخخته برخي از مهمنظم و نثر  با تحليل محتوایي طنز در (0303)

   اند؛اجتماعي را در آثار وي كاوید  -سياسي
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تحليل انتقادي دو اثر طنزآميز دیوان »دكتر مهبود فخاضخخخلي و همکخاران در مقخالخة 

خروس الري از ابوالقاسخم حالت و ممموعه آثار محمّدعلي افراشته براساس الگوي ون 

اند كه به این نتيمه رسخخخيد  مقایسخخخة دو اثر یادشخخخد  پو از تحليل و، (0308« )ليوون

م بر ميزان صخخخراحت و هخاي حخاكم و فراینخدهخاي ایدئولوژي دوران پهلوي دوّقخدرت

 سزایي داشته است. أثير بت ،پوشيدگي كالم در این دو اثر

 صورت كه در مقالةبه این  ،هاي یاد شد  تفاوت بنيادي داردنوشختار حاضخر با مقاله

م به تحليل . مقالة دوّاسخخختنرسخخخت بحثي از تحليل شخخخگردهاي طنز افراشخخخته نيامد  

 ها از آثاراي از شخخاهد مثالعمد  برشمحتوایي، مضخخموني آثار افراشخخته متّکي اسخخت و 

م نيز اساسًا با شگردهاي طنزپردازي است. موضوع مقالة سوّ شد منثور افراشخته انتراب 

بررسخخي ادبي، اندیشخخگاني اشخخعار »هاي نامهو  بر این، موضخخوع پایانت. عالبيگانه اسخخ

 «علي افراشخخختهمحمّدصخخخورت و محتواي طنز در آثار »( و 0301)« علي افراشخخختهمحمّد

 ( نيز به شعر و نثر افراشته اختصاص دارد. 0303)

 ها، تاكنون پژوهشخي مشخرصاً با این عنوان صورت نگرفته استپژوهش رغم اینبه

افزاید. نگارند  در این مقاله كوشخخيد  هاي نوآورانة مقاله حاضخخر ميكه این امر، به جنبه

فریني آبندي طنز در شخعر افراشته، و نقش عناصر زباني و بالغي در معنااسخت تا با طبقه

كدكني، حسين جوادي، شفيعي علي افراشخته كه كسخاني نظيرمحمّدد وي، نشخان دهطنز 

ثيرگذار در شعر أاالطراا، صخاحب سخبا و توي را طنزسخرایي جامر ابراهيم نبوي و...

و  مسخخائل نسخخبت به ،آن هايطریق طنز و تکنيا اند، چگونه ازمعاصخخر فارسخخي دانسخخته

اسخاسي مقاله پاسخ به  اسخت. محورهايبرخاسخته  اعتراضمعضخالت جامعة خویش به 

 االت زیر است:ؤس

 طنز در شعر افراشته به چه صورت است؟بندي شگردهاي زباني و بالغي طبقه -0

 ترند؟كدام شگردها در طنز وي پررنگ -2
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 بررسي و ببث -0

بق با است كه اساس بيشتر آنها منطهایيهاي طنز شعر افراشته بيشتر مرهون تکنيازمينه

گيري كارهاي طنز وي، مانند بهاسخخت. برخي از شخخگرد بندي طنزپژوهان معاصخخرطبقه

هاي موصخخخوفي و تشخخخبيه به حيوانات، ویژ  كنخایخهبمرتلف صخخخورخيخال،  عنخاصخخخر

هاي شرصيتي قربانيان طنز است. در آنها ضعف كميامحور هستند و عامل تشخرصخيّ

طنز را به  هايبندي حسخخين جوادي منطبق اسخخت. وي شخخگرداین شخخگردها با تقسخخيم

یخا كنایة طنزآميز  طنزآميز، طعنخه كردن، نظيرةكردن، بزرگكوچخا هخایي چوندسخخختخه

، شخخگردهایي مثل انواع آیروني .(23-70: 0380جوادي،  .:ك.)ر كرد  اسخخت و...تقسخخيم

 ودشسخاز طنز ميمحور هسختند و غافلگيري و وقوع نامنتظرة یا موقعيّت زمينهموقعيّت

 (.  200: 0383، و اصالني 66: 0301، )سليماني

ته شخخگردهاي دیگري نيز دارد كه در عالو  بر این شخخگردهاي رای ، طنزهاي افراشخخ

هاي با عنوان شخخگرد ،دراین مقاله ،اي نشخخد  اسخخت و مابه آن اشخخار  ،بندي دیگرانطبقه

ر سخخازي. با تکيه بسخخازي و تياعناوین طنزآميز، واژ  ایم. نظيرآن پرداخته به «نوآورانه»

اند، شخگردهاي طنزآفریني افراشته شامل هاي گوناگوني كه از طنز ارائه داد بنديتقسخيم

 موارد زیر است: 

 

 ي گردهاي بالغ -0-7

ناصخخر ع توان دریافت كه برخي شخخگردها مثلشخخناسخخانة طنز افراشخخته ميبا تحليل سخخبا

با  افراشته اامّسرا و ممالت فکاهي عصر شاعر است؛ به شخيوة رای  شاعران طنز بالغي،

، فضخخایي را ترسخخيم كرد  اسخخت تا طنزهاي تمثيليالغي در طنز و خلق كاربرد عناصخخر ب

 اتحركاز اعمال و الگویي انگيزي، حقيقتي جدّي را بيان و با نشخخان دادنعالو  بر خند 

ه بالغي در طنز وي متنّوع است ك قربانيان طنز، از عملکرد آنان انتقاد كند. كاربرد عناصر

 پردازیم.در ادامه به آنها مي
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 دناله انواع -0-7-7

بين زندگي واقعي و آن نوع  كنایه را در تناقض یا عدم تناسخخخب اسخخخاس طنزآميز بودن

(. كنایه به سبب 38: 0301سخليماني،  :)ر.ك. دانندمي كنيم باید باشخدزندگي كه فکر مي

بسخامد كاربردي، مشرصة اصلي طنز افراشته است و به دليل دربردارندة زبان و فرهنگ 

 شود. وي محسوب مي بودن شعريمردم عادي، عامل اصلي مردم

ردهاي ، بيان داجتماعي عصر شاعر-هاي وي متناسخب با اوضاع سياسيهبيشختر كنای

بازتاب زندگي  كنایات» مردم و مصخخداق بارز این سخخرن كزازي اسخخت كه گفته اسخخت:

هاي فعلي به مثل ویژ  عبارتبها، برخي از كنایه .(030: 0368، )كزازي «مردمي اسخخخت

م در د» ، نظيركنددیا ميزشخعرش را هرچه بيشتر به مراطب عام ن كه این امر،نزدیکند 

كسي پاالن پشت» (،73)همان:« اجاق كسي كوربودن»(، 07: 0338)افراشته، « داشتنجيب

« پتخخه روي آب انخخداختن»(، 060)همخخان: «مهرة شخخخطرن  بودن» (000)همخخان: «نهخخادن

 . و... ( 230)همان: «موس كردنموس»(، 212)همان:

كنایه از موصوا آن است كه یا یا چند » :نوع دیگر، كنایه از گونة موصخوا است

) نوروزي،  «دكنن صخخفت یا لقب از موصخخوفي را بگویند و خود آن موصخخوا را اراد 

و هاي اجتماعي پيوسخختگي ایران در عصخخر شخخاعر، هم نين اوضخخاع جامعة .(000: 0376

ا هانتقاد افراشخخته را نسخخبت به برخي از شخخرصخخيّت، اعتراض و هاي سخخياسخخيدرگيري

 :  در بيت« صدي هشتاد» برانگيرته است، مانند

 بخخاز رو آمخخد  بخخازار كسخخخخاد

 

 صخخخخدي هشخخختخخاد بخخه رونق افتخخاد 

 (202: 0338)افراشته،                  

گيري و به پليو و شهرباني در عصر شاعر اشار  دارد. هشتاد، كنایه از رشو صخدي 

ها صخخدي هشخختاد به پليو ،گيريهاي بيسخخت و سخخي به دليل رشخخو جا كه در دههاز آن

 وي هم نين شهرباني و .اسختنام خواند   ها را به همينگفتند، افراشخته نيز به طنز آنمي

هخا بخه خاطر كنخد. از نظر وي، ژانخدارمتوصخخخيف مي« امپراتور د »ژانخدارم را بخا تعبير 
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گرفتند، حاضخرنبودند به شهر برگردند چون زندگي در هایي كه از روسختایيان ميرشخو 

نيز « ورمفتر»را آنان  ، افراشتهاین رو دانسختند. ازميروسختا را از اقامت در پایترت بهتر 

(، 33 ه از خدمتکار )همان:كنای« زرخرید» ،هاي دیگرنمونه .(006 :)همان ناميد  اسخخت

 (،67 :مور مالياتي )همانأكنایه از م« كيفدار»، (36: كنخایخه از ثروتمنخد )همان« خرپول»

  هستند. و... (003: پرتغالي كنایه از حزب تود  )همان

هاي موصخخخوفي ابتکاري گيري ازكنایههاي افراشخخخته در قالب كنایه، بهر از نوآوري

 ،از صراحت بيان و خلق معاني جّذاب رفتناسخت كه خاص طنز وي است. وي با طفر 

ها تالش شاعر به واداشتن به گيرایي سرن و جذب مراطب افزود  است. این نوع كنایه

يکان نقد پ ،دهد از این رور در مورد مسخائل جاري را نشان ميخوانندة شخعرش، به تفکّ

كنایه از « یا هزار و یا فاميل» مانند دارد؛هاي سياسي، اداري شخرصخيت روي درها آن

 موران شهرباني )همان:أكنایه از م«چيناخنا»(، 30 :)همان رضخاي پهلويمحمّدخاندان 

(، زورناچي كنایه از 020كفخایخت )همان:كنخایخه از شخخخهرداران بي« اكچيچي» ،(006

ضخيا  طباطبایي دكنایه از سخيّ« چيحلقه»(، 020: )همان طرفداران سخلطنت شخاهنشخاهي

               و... . (000)همان:

 اسخخت ايجمله». تعریض افراشخخته از نوع تعریض اسخخت هاي طنزطيف دیگركنایه

 «كردن باشخخدآن هشخخدار به كسخخي یا نکوهش یا تنبيه یا مسخخرر  ي عنهكه مکنّاخباري 

ت. اس افراشته بسياري از انتقادهاي خود را با تعریض بيان كرد  .(273: 0373، )شخميسا

 دولتمردان جامعة عصر اوست. ويتمداران و سياس تعریضي افراشته بيشتر آماج طنزهاي

 گوید:از زبان شرصي به برادر تاجرش، مي ،«اخوي»در شعر 
 الوزرانخخخه وكيلم، نه وزیرم، نخخخه رئخخخيو

 درد بيکاري اگخر كرد  تخو را زار و ذليخل

 

 نکني وقخت مراایخخن است كه ضایخخر حقش 

 در مملو كخه نبخستخنخد بخرو پخخيخش وكيل

 (28: 0338 ،افراشته)                             
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توجّه به مشکالت و بيکاري ، وكال و وزرا را افرادي بيوي در این شعر به تعریض  

دهردا اسخخت، « آكبالي» شخخعر اي بركه نقيضخخه« عریضخخه»اسخخت. در شخخعر  مردم دانسخخته

تفاوت به سخرنوشت مردم دانسته رحم و بيهاي بيوزرا، عدليّه، نظميّه را آدم ،تعریضبه

کایت ش« نویوعریضه»است، مشر  نيست كه  این شعر كه از قول زني بيو  است. در

  .(08-00: شود )همانا خطاب به چه كسخي باید بنویسخد تا حق شوهرش استرداد زن ر

 «بزرگتران»ت به داخل كشخخخور را به طنز، كيفيّوي هم نين واردكننخدگخان كخاالهاي بي

 است. ناميد  و آنان را مثل حيوان، نادان معرفي كرد 

 بخخزرگخختران ایخخن عخمخلخکخرد از

 

 خران جمخخال ةگوشخخخ آن بخخه گخخل 

 (03)همان:                                

 رحمتر هستند: ، از مغوالن هم بيدر نظر شاعر، دولتمردان

 ؟شکخایخت ایخن بریم كه پخخيخش

 

 !حکخخایت این از مغول بخه رحمخت 

 (03)همان:                                

به  0332 شخخود. وي كه در سخخالتعریض حتي در عنوان یکي از آثارش نيز دید  مي

این عنوان  كه»را نوشخخت « پشخخت پردة قو»شخخوروي سخخفر كرد، در بازگشخخت، سخخفرنامة 

: 0303 ،)صخخدر «خواندندآهنين مي كه شخخوروي را پشخخت پردة تعریضخخي بود به كسخخاني

020.) 

 

  ،شبيهانواع  -0-7-8

   :استزیر افراشته در گرو چند عامل محمّدعلي خند  و طنز در تشبيهات 

   نامناسب:« بهمشبه ( »یا

از  ت كهبهي اسمشبّه سبببه  این شخاعرآميز بودن تشخبيهات ، اسخاس طنزبيشختر اوقات

وي ثروتمندان روزگارش را به  ،به عنوان مثال ؛شودو نامناسخب انتراب مي امور زشخت

 است:تشبيه كرد  «كود كاهو»مفتروري متّهم و به 
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 عمري ،مفيد نشخخدي كاهو كود قدر به تو

 

 خوردنمفت هواي به «اشرا جناب»اي شد  

 (80: 0338: افراشته)                            

تمداران زنگنه )از سياسشبيه با ت مثالً ؛برخي تشبيهات وي، رنگ و بوي سياسي دارد

رفتارهاي قربانيان طنز خود مثل ، به «گربخه»اربخاب بخه و تشخخخبيخه « كنخه»معروا( بخه 

 پرخوري، تنبلي و... اعتراض كرد  است.طلبي، پرستي، ریاستتممّل
 زچي همه بي مفترور این مملکت این اندر

 

 عزیز سخفر  هر سخر موال گربة چون هسخت 

 (033: همان)                                     

 زنخگخنخه گخخرمخي جخاي از انخدگخخخفختخه

 

 كخنخه مخانخنخد اسخت چسپخخخيخد  سخخفخخت 

 (070: همان)                                     

دل »، «لباس فقرا به لُنگ مندرس»، «اربخاب بخه نراله» نين در تشخخخبيهخات وي هم

( به نقد 220-80: )همان ...و« دهان به گور»، «ال به ميرغضخخخبدلّ»، «اربخابخان به چدن

 ترین مصائب اجتماعي روزگارش پرداخته است.مهم

 ( وجه شبه دوگانهدو

و ایماد  و استردام موجود در وجه شبه دوگانه همرا  اسخت تشخبيه، با وجه شخبهِ گاهي

 ، طنزآفرین است:از طریق آن معاني مرتلف
 شخخخود؟ كسخخخاد این چخارة تخا چيخه ...

 

 شخخخخخود گشخخخخخاد تخخا رزق تخخنخخگخخي 

 (008 :همان)                                     

است و در ضمن، به در ارتباط با تنگي و رزق داراي معاني مرتلف « گشخاد شخدن»

 اشار  دارد.هم  تنگي معيشت مردم

براي دا، در معناي شخخکل هاهري و « حلقه به گوش بودن» ، در بيت زیر،هم نين

 :در برابر مشکالت به كار رفته استبراي انسان در مفهوم شکيبایي 
 گوش به حلقه دا چو باشمي دایر  اندرین

 

 مرو خویش دایرة از خوري قخفخخایخي گخر 

 (77 :همان)                                      
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 ( تشبيه به حيواناتسه

مدد گرفتن از تصخخویر حيوانات مقاصد »حيوانات اسخت.  بهاز نوع تشخبيه  تشخبيهگاهي 

ا و ارزش راستين آنها ر كند و از قدرت و منزلتشان كاستهطلبانة انسخان را تحقير ميجا 

، «ایران ید انگليو از نفتخلر» درشعر نيز . افراشته(68: 0360)حلبي،  «سخازدنمایان مي

اي دانسته و اعمالش را چون گربه انگليو را در هيئت هاهري به گرازوزیر « موریسخن»

در  ،وي هم نين(. 230-3، 0338فراشته، كردن غذاهاي مرتلف اسخت )اكه به دنبال مز 

 «هاي دلهگربه»به را ها، آنها هاي اعزامي به روسختاخواهي ژاندارمانتقاد از حرص و زیاد 

 تشبيه كرد  است:   
 برود كخخني چخخون« پخخيشخخخخت» را گخربخخه

 سخخركخخخخار این نيسخخت بخخخخردار «پيشخخت»

 

 نخخخخشخخود مخخخخزاحمت گخخخخفتي «پيشخخت» 

 ... قخخخخطار و هسخخت تخخخخفنگ ،دسخختش ورِ

 (00 :همان)                                      

ت حيوان اس حيوانات، اشار  به رفتار خاّصي ازغرض طنزپرداز از تشخبيه به  ،گاهي

تشبيه به خوك در پروارشدن و روبا  »، مانند شناسندكه همه آن حيوان را به آن رفتار مي

   .(68: 0360 ،حلبي) «در نهانکاري و دزدي

ود. شافراشته دید  مي« شغال محکوم»حيواني در شعر تشخبيه و اسختفاد  از نمادهاي 

رباباني اسخخت كه در فصخخل درو محصخخول، در محل حاضخخر شخخغال، نماد ا ،در این شخخعر

: 0338افراشته، ) دانسختندمي ،خود شخدند و برشخي  از دسخترن  روسختایيان را از آنِمي

83). 

 

 از مثلاستلاده  -0-7-3

زبان تودة مردم اسخخخت و سخخخرنور با ریرتن معنایي گيري از ها نوعي بهر مثلكخاربرد 

اجتماعي را به -سياسي هاي، مسائل مرتلف از جمله موضوعهایي اندكگسترد  در واژ 

كند. كاربرد مثل در طنزهاي افراشخخته متنوّع اسخخت. وي، گا  از مثل با زبان طنز، بيان مي
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يوان، موتيف طنزآميز به اسخخت كه رفتار منسخخوب به آن حنمادهاي حيواني اسخختفاد  كرد 

ها، كاربرد اسخخختعاري نمادهاي گونه مثلجنبة دیگر طنزآميز بودن این دهد. البتهمثخل مي

 نظير:است، اجتماعي-هاي سياسيحيواني بماي شرصيّت
 نمویيچار  تا كه تو پشخخخت به سخخخرنيز 

 

 نگویي تو یخخابو خخوردن ،خخر كخخاركخردن 

 (63 :همان)                                      

دارد كه در انتقاد از اشار « كاركردن خر و خوردن یابو»مصخراع دوم به مثل معروا 

يالن رعيتي در گ-سخو  اسختفاد  از دسخترن  دیگري اسخت و به مناسبات ارباب تنبلي و

رآورد  است و ب غافلگيري و اجتماع نقيضينپایة  طنز در مثل، بر اشار  دارد. گا ، عنصر

ال رسيد  نصيب شغ خربزة» به همرا  دارد؛ نظير نشدن انتظارات مراطب، شگفتي وي را

  .(00: )همان «شودمي

تا  و دسخخت ما كو» روند. نظيردر طنز به كارمي ،ها با سخخاختاري تغييریافتهمثل گاهي

ه مثل را ب ،قضخخخا كه افراشخخخته در تعریضخخخي به ناداني كاركنان دسخخختگا  «خرما بر نريل

اف، است  غزلي از ح كه اقتفا بهاي مثل ضخرورت شعر تغيير داد  است. البته جنبة نقيضه

   ثر است:ؤنيز، در تقویت طنز بيت م
 سخخالم قخخخخاضخخي حخخخخضخخرت اي السخخالم

 راز دانخخخاي و عخخخخخخالخخخخخخم فخخخقخخخيخخخه اي

 

 سخخخالم راضخخخي شخخخما از بخخخخخخلخ مردم 

 دراز بو خخرمخخا و كخوتخخا  مخخا دسخخخخت

 (80 :همان)                                      

 در بيت:  ،هم نين
 حخخال و صخخخورت هر بخخه تو و انخگليو

 

 شخخخغخخال پسخخخرعمّ اسخخخخت زرد سخخخخگ 

 (226 :همان)                                    

را به صورت تغيير یافته استفاد  كرد  « سخگ زرد برادر شخغال اسخت»المثل ضخرب

 است.

نظير  ؛هاي رای  در بين مردم نيز بهر  گرفته استهم نين از مثل افراشتهمحمّدعلي 

رنگ »(، 30: )همان «شودنمي رنابرد  رن ، گن  ميسّ»، «بيش، برفش بيشختر بامشهركه »
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شود و روسياهي براي زمستان تمام مي» ،(62: )همان «دهد از سرّ ضميررخسخار  خبرمي

 و... . (236: )همان «ماندميذغال 

 

 ،اميح -0-7-0

و  پزشا احمدي»آميز به كارهاي افراشخته با اسختفاد  از آرایة تلمي  و با اشخار  اعتراض

 تقاد كرد  است. ويرعيتي در روستاها ان-، از خوانين و سيستم ارباب«سخرهنگ مرتاري

 -كه اسختعار  از اربابان هالم روسختاهاي گيالن در دورة  شاعر است-خطاب به شخغالي 

 گوید:مي
 داري وصخخخيخخت تخخوبخخه اگخخر حخخال ... 

 

 مخخخرخخختخخخاري بخخخگخخخو واراحخخخمخخخدي 

 (061 :همان)                                    

و طوفاني كه ابتدا از تنور پيرزني  )ع( حضرت نوحوي هم چنين با یادآوري داستان 

ین اهد كه مبادا به زیردسختان ستم كنند كه در دسخلطه هشخدار مي ةشخروع شخد، به طبق

 كند: ، طوفان نوح وجودشان را نابود ميصورت
 خراب دنخخيخخا شخخخودمخخي بخخالخخبخخداهخخه...

 

 آب جخخوشخخخخدمخخي پخخيخخرزن تخخنخخور از 

 (8 :همان)                                        

 

 عام مصاني -0-7-2

عمد  كار علم معاني دگرگونه اسختفاد  كردن جمالت امري، عاطفي، پرسخشخي و خبري 

غرض از جمله امري، انمام كاري یا طلب امري از موضر امري باالتر است  ،اسخت. مثالً

افراشخخته، در ابيات  ،ق چيزي جز امر و دسخختور اسخخت. مثالًا گاهي هدا گویند ، خلامّ

ر معناي د و... را دقيقاً« غارت كن و چپو كن»هاي امر رضخاشا ، فعلمحمّدزیرخطاب به 

 نهي آن به كار برد  است:
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 ...بسوزان بزن، آتش كن، چپو بکن غارت...

 ...وش پدر چون تو عيناً نوكر گوش به حلقه

 

 ...شخخخو رامربَ مخاننخخد ،انگلسخخختخان نزد در 

 ...شخخو سخخپر یا مانند آمریا براي ضخخمناً

 (087 :همان)                                     

   :داستفهام، هستناز اغراض بالغي  مواردي مثل انکار، استعباد، توبيخ، اعتراض و...

    انکار:  
 دهخاتي؟ خخخخخان با تو داري فيخخر تخو چخه

 

 دهخخاتي؟ آن، و تو بين اسخخخخت فرق چخخه 

 (003 :همان)                                     

   اعتراض و انکار:
 وزیخخر آقخخاي از داري مخخگخخر خخخن

 

 اميخخر؟ ز شفخخاهي دستخخخخور كخخخخه یخخخخا 

 (030 :همان)                                     

 توبيخ:   
 استخخحخخقخخاق كخخدام بخخه شرافتبخخخي

 

 قخخخخخخاچاق؟ را هاخخخخخخخربخخخخخخز  كنخخخخخخيمي 

 (030 :همان)                                     

-ا طبقاتي و سيستم ارباباعتراض به اختال غرض ثانوي اسختفهام در ابيات فوق،

و توبيخ كساني است كه   0300قبل از اصخالحات ارضي سال  بویژ رعيّتي در روسختاها 

 كردند.از این قوانين حمایت مي

 

 انواع آلروني -0-7-2

 (الپارادوكسيک) نقيضي ترین شخگردهاي بالغي اسخت و به سبب ماهيّتآیروني از مهم

ه نوع سافراشخته از بين انواع مرتلف آیروني بيشختر از  مكاربرد زیادي در طنز دارد ،خود

 است. بهر  گرفته ،«بالغي»و  «ناهمرواني»، «كالمي»آیروني 

 «ضخخخدّیت و مباینت لف، بر معنا اسخخختوار اسخخخت»در آیروني كالمي كخه گاهي بر 

گویخد كخه منظور دارد و (، نویسخخخنخخد  خالا آن چيزي را مي006: 0381نيکوبرخت ،)

افروزي و شعر خود به جنگ. افراشته در چند خوانند  هم به منظور اصخلي او آگا  است
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اب خط« حاف، صل » است. در شعردیگر اشار  كرد   افکني آمریکا در كشخورهايتفرقه

طلب ( وي را به طنز، مردي صخخخل جمهور وقت آمریکا)رئيو (Truman) بخه ترومن

 پيداست كه منظورش خالا این معناست: ا از لحن كالم امّ ،كندمعرفي مي
 ترومن جهخخخخخخاني صخخخل  حافخخخخخخ،ِ

 ایخخخخخشخخخخخخخان جناب عخخخخخطاهخخخخخاي از

 

 افخخکخخنبخخمخخب از كخخنخخدمخخي ول صخخخخلخخ  

 نشخخخخان صخخخل  كر  هشخخختخخادِ صخخخخدي

 (207: 0338)افراشته،                           

ته با شود. افراشبه كارگرفته مي ،اي براي استهزا به عنوان استعار  این شخگرد، گاهي

)سخخفير وقت آمریکا در ایران( را جناب سخخفير و  (Henderson) ناین روش، هندرسخخُ 

 حضرت مستطاب خواند  است: 
 آمخخخخریکخخخخا سخخخخخخفيخخخخر جنخخخخاب اي

 هنخخخخخخخدرسخخخن مسخخختطخخاب حضخخخرت

 

 شخخما التفخخخخخات كخخخخخرد  گخخخخخل بخخخخخاز 

 كخخن رهخخامخخان بخخکخخش مخخا از دسخخخخت

 (230: همان)                                     

سخخازي نيز معروا اسخخت و در تقابلكه به  گونة دیگر آیروني، نوع كالمي آن اسخخت

: 0387 ،)حري «ردادن اشخخيایي با اهمّيّت نامسخخاويدر كنار هم قرا» اند:تعریف آن گفته

ناهمروان در كنار یکدیگر، سخخعي هاي طنزپرداز در این شخخگرد با قراردادن پدید  .(70

ه را هاي جامععدالتي و نابرابريو توصخخيف بي افشخخاي دروو و ریا كند مفاهيمي نظيرمي

 به مراطب القاكند. 

افراشخته است. وي در این « برا اغنيا و برا فقرا»از مصخادیق این نوع طنز، شخعر 

رب طال، ضخخ سخخيخ كباب، دم و دود، دلبر مو به كارگيري واژگاني متقابل چون شخخعر، با

ش و فو پيکر، گوني پار ، ك در تهراني، رق  شخخرقي و... در مقابل كلماتي مثل: ولو، بي

« داردارا و ن»ي دو گرو  شخلوار و كت كهنه، بوي پلو، گرسنه و... تضاد و اختالا طبقات

 روبي نشان داد  است. را ب

آید افراشته طيف وسيعي از واژگاني را كه ذاتًا همان طور كه از اسخم شخعر نيز برمي

   نشيني طنزآميز است.بار متضاد دارند در كنار هم قرار داد  كه این هم
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 براِ اغنيا:
 !يگفخت شکار، آي خوبست چه برا این توي

 دود و دم و كخبخاب و سخخيخري و آهویي ران

 سفخيد و سخرخ و تخخپل و زاو دلخبر طخال مخو
 

 !گخفتي آي ،غخار آنور مخخا د  انخخدر گخخردش 

 !گخفتي آي ،آچخار آجخخيل و ویسکي و اسکي

 !گخفتي آي ،نگار چرد  سيه و چخشم سيخخه با
 

     فقرا: براِ
 !گفتي آي  ،الخخخخو خوبست چه برا این توي

 كشخخيم دوش روي كه پار  گوني تا دو یا

 زدنچخرت توان كخخه گرمي، و دنخخمي گوشة
 

 ...!گفتي آي ،مو هيزم بخغل، نصف بخخغل، یا 

 !گخفختي آي ،تخو و مخن در اثخر بخرا نخخکند

 !يگخفت آي ،نو و كهنه كتي و شلوار و كخخفش

      (013-017 :0338، افراشته)                     
 

ني، هاي این نوع آیرواز ویژگي .كار رفته استه آیروني بالغي نيز در طنز افراشخته ب

مورد در این (. 72: 0376 ،.: وحيدیان كاميارك.)ر ناهماهنگي وزن و موضوع شعر است

است طنزآميز از ممریان قانون  انتقادي شود كهمي از افراشخته دید « قانوناجراي»مثنوي 

 كنند.كه خود از آن ترطي مي

عدالتي دسخختگا  قضخخا و خطاكاري ممریان هاي داخلي، بيوي به دليل هرج و مرج

)معادل شخخهر هرت( مانند كرد  اسخخت. شخخعر در بحر  «بلخ»دورة خود را به  قانون، ایرانِ

خوانند   ،و رسخخمي اسخخت. از این روتفاي فردوسخخي و داراي لحن جدّي قمتقارب و به ا

 هاي مردان جنگي دارد:انتظار اقدامات نظامي و دالوري
 رنگ هفتاد بلخ در كخخه شخخخخخخخخخنيخدم

 آراسخخختند مملو مصخخخلحت پخخخخخخي»

 كنند زیخخخخن هااسخخب هخخخخمه دلخخخخيران

 

 فخخخخنگ و دنخخخخگ از پر حقيقت، از تخخخخهي 

 ... «بخرخخاستخند و گخخفخختنخخد و نخخشستند

 ... كنند كيخخخخخن از مملو هاقلب همخخخخخه

 (00: 0338افراشته، )                            

و  به همين سبا ادامه پيدا كرد  نکتة طنزآميز در این اسخت كه شعر تا ابيات پایاني

 گوید:مي ریان قانون در دفر مفاسد اجتماعيشاعر از اقدامات شماعانة مم

 



 02 ة،  مار7011بوار ، دومبيست و  سال ،نامهداوففصانامش عامي  802

 

 كشخخخيشخخخير  دیخخخخخخدند كه آنما هر

 كخخخننخخخد تخخخأمّخخخل و درنخخخگ مبخخخخخخادا

 باد بشخخخکسخخختخه دود  ني و وافور كخه

 

 ... آتخشي و مخخخنقخخخل كخخمخخا هخخر ابخخخخر 

 كخخخخنند تعخخخخلّخخخخل فخخخخرمان اجخخخخراي در

 ... بخخاد بسخخختخخه هخخاخخخانخخه كششخخخير  در

 (02: همان)                                      

ز، شعر به طنز نياي لحن عالو  بر ناهمگوني وزن و محتواي شخعر، تغيير غيرمنتظر 

 كند. خوانند  را غافلگير مي

 :گویدطنزپرداز آمریکخایي در مورد نقش غخافلگيري در ایمخاد طنز مي رابين هملي

مخا بخه چيزي كه غافلگيرمان كند  ،بيني بودن خيلي مهم اسخخختاصخخخل غيرقخابخل پيش»

. (66: 0301 ،)سخخليماني «ایمخورد با درك چيزي متفاوت جابراي این كه ...  خندیممي

ابيات پایاني شعر با طنز تلري همرا  است چون كه ممریان قانون به جاي انمام وهيفه، 

 «اجراي قانون با دود افيون»تعمال مواد مردّر هستند. عبارت مشخغول اس ايخانهدر قهو 

یان ناكارآمدي ممر ها ووفور شخخرابرانه قضخخي اسخخت كه افراشخخته به مدد آن، بهتعبير متنا

 مراكز فساد در عصر خود انتقاد كرد  است: در بستن قانون
 خوب و اصا چي، آتشقخهخو  آهخاي...

 كخخنيخم قخانخون اجخخراي كخخه بخخخخيخاور

 

 غخخخروب ميخخخخخشه دار  مخخکخخخن مخخعخخخطّل 

 كنيخخخخخم افيخخخخخون دود از تخخخخخر دماغي

                             (02: همان)                                      

 

 ،وجيه  -0-7-1

هاي جامعه و با سخخخامانيدادن نابكند با عادي جلو طنزپرداز سخخخعي مي ،در این شخخخيو 

عادي اسخخخت.  وجود این معایب در جامعه كامالً ها به خوانند  بفهماند كهكردن آنهتوجي

 .شودميعمدي بودن آن دي است و خوانند  نيز متوجه تعمّ البته این توجيه كامالً

پولي و حکومت گرسخخنگي، بي كردن مردم به عشخخق و دلدار،خوشافراشخخته با دل

 ت جلو  داد  است:يّها راكم اهمّمي جامعه خود را توجيه كرد  و آننظا

 



 801 در ا صار مبم دعاي افرا ته بررسي  گردها و الگوهاي طنزپردازي

 

 

 

 سالمت ،یخار سر كخه نخباشد نيست نخخان

 منزل و موجر با آمد  آجان چخه را مخا

 

 سالمت دلخدار كخه است فخخخقر و بخخيکاري 

 دل یا به نه دل صخخد به عشخخقيم ةكشخخت ما

                             (33: 0338 افراشته،)                            

 دیگر: ةنمون
 كن گخخخخوش رادیخخخخو كخخخخارگر اي تو

 ؟دلروري چرا ،عخخوري و لخخرخخت اگخخر

 

 ...كخخخن فخخخراموش ،يکخخخلّبخخخ را شکخخخم 

 ...پري و حور اسخخخت قشخخخنگ لرتش كه

                             (68-60 همان،)                                

 

 طنزآميز عناوله -0-7-2

. عناوین ماجرایي اندآميز را به دو دسخختة ماجرایي و مضخخموني تقسخخيم كرد عناوین طنز

آن و عناوین مضموني دربردارندة مضمون و پيام  اي از حوادث حکایتشخامل خالصخه

 است به عناوین طنزهاي افراشخته، با متن اشخعارش مرتبن .(37: 0370اخوت، ) هسختند

ماند. ميوانند  از درك نکات هریف طنز بازعناوین، خ طوري كخه بخدون توجخه بخه این

یا همة موضخخوع  ها، برشخخينع ماجرایي اسخخت كه با دقّت به آبيشخختر این عناوین از نو

 د  امپراتور» (،00، 0338)افراشته،  «اجراي قانون» شود. نظيرمي افراشخته، نمایان طنزهاي

 «وكالي دیزي»(، 036)همان: « نمابنگي عاقل»(، 033: )همان« مادرزور» (،003: )همان

 به دو علّت است:این عناوین  حاصل از ( و... خندة221)همان:

و  عناوین شخخود خوانند  براي یافتن ارتباطاسخختعاري بودن عناوین كه باعث مي( 0

ن: )هما« سرنراني گرگ براي برّ » در شخعر ،متن طنز به خواندن آنها ترغيب شخود. مثالً

 (، گرگ اسختعار  از كارفرمایاني است كه در لباس برّ  براي فریب كارگران، سرنراني36

هاي استعماري (، )استعار  از حاميان برنامه211)همان: « زرد ترم بي»كنند. هم نين، مي

(، )استعار  از 220: )همان« زباله درگوني» (،جمله ایرانآمریکا در كشخورهاي شخرقي از 

   هاي سياسي وقت و هم نين چتربازان اعزامي انگلستان به ایران(.برخي چهر 
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شته ي است. افرادليل دیگر طنزآميز بودن این عناوین، بکارگيري عالئم سماوند( 2 

)! ،!! ، !!! .!؟( و یا بار نيز از  هايبيشتر از عالمت تعمب و به شکل، از بين این عالئم

كرد  اسخت. صخابري فومني دليل گذاشتن عالمت تعّمب جلوي عناوین  گيومه اسختفاد 

 (.233: 0373فومني، صابري) به خوانندة عادّي دانسته است« سر نخ دادن»طنز را 

: )همان عالم! (، قبلة00: 0338، شخختهقانون! )افرا چون اجراي عناویني افراشخخته در

و... در پي انتقال مفاهيمي چون شخخگفتي، تحقير،  (020: (، آسخخود  بروابيد! )همان062

هاي اسخخت. هم نين یکي از هدا خود نفرین، اسخختهزا، هشخخدار و... به خوانندة شخخعر

ي را كردن اصخخطالحات خاصخخي ابرجسخخته ،كاربرد گيومه سخخت كه توجّه و تفکّر خاصخخّ

 طلبد. مي

ه است ك« سرقدم»دارد، شعر  (»«گيومه ) یکي از عناوین طنزهاي افراشته كه عالمت

نبود سخرویو بهداشختي در شهر بزرگي چون تهران را با طنز به باد انتقاد  شخاعر در آن،

ها و قصرهاي فراوان، از نبود یا هاي شيا، باورغم ساختمانشخهري كه علي ؛گيردمي

ها است كه ب است. این شعر انتقادي به شهردار و شهرداريسخرویو بهداشختي در عذا

آمدند. در ه بر نميپو وهایف محوّل ولي چندان از ،به صخخخورت نو، ایماد شخخخد  بودند

 دور از عفّت كالم دارد: ن شاعر تنها این شعر، كمي زبانسراسر دیوا
 كخخخلخخخفخخخت شخخخهخخخردار داراي شخخخهر، ...

 دولخخخخت هخخخخيخخئخخت داراي شخخهخخخخر

 

 هخخخخنگخخخخفت عخخخخوارض تخخخخمام بخخخخا 

 مخخخخخخلّت كخخخخخخنخخخخخخدنمي آسخخخان ریدن

                             (67 همان،)                                      

 سازي،يپ -0-7-2

، «مشخخهدي حسخخن»و در هيئت شخخرصخخي به نام « مالياتي» در شخخعر« ورپيشخخه» هايتيا

و... « برا»، فقرا و اغنيا در شخخخعر «فروشباركبله محمود تر »در شخخخعر « مقدس نماها»

 (.0338، افراشته.: ك.)ر شوندهاي افراشته محسوب ميترین تيامهم
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هاي حزبي مربوط به داري افراشخخخته از حزب تود  و برخي گرایشبخه دليخل جخانب

 شاخ  یا دور « چلنگر»روزنامة  او را درهاي سازيتيادوراني سخپري شد ، ضيایي 

 (.  333: 0388)ضيایي،  دانسته است و تفکّر خاصي

تصویر »سازي در طنز، نوع ادبي طنز را ت تيايّبر اهمّ أكيدكدكني ضمن تشفيعيا امّ

ر تزپرداز در ساختن تيا موفّقدانسته و معتقد است كه هرچه طن« هنري اجتماع نقيضين

 افراشته را ساختنچنين لطف و امتياز شعر باشد، طنز وي ماندگارتر خواهد بود. وي هم

: 0301كدكني،)شخخفيعي اي دانسخخته اسخخت كه در تاریخ قابل تکرار هسخختندهاي زند تيا

060  .) 

 گزند سخخازي، شخخعر خود را ازتوان مدّعي شخخد كه افراشخخته با تيابه همين دليل مي

مردگي نمات داد  اسخت. همين امر باعث شخخد  است، خوانندة روزمرّگي و آسخيب زود

 تيا برساختةهاي بيسخت و سخي از شخعرش لذّت ببرد. مثالً مراطبان دههامروز همانند 

كه وضر مشابهي دارند و براي  شخاعر در شخعر عریضه، نمایندة همة زنان كارگري است

 شوند. كردن عائلة خود به هر چيزي متمسّا ميسير

 تهنوز هم مرا به شدّت تح» گوید:بار عاطفي این شخعر، مي تأیيدبا  كدكنيشخفيعي

شخخود. هربار از خواندن گفتگوي زن كارگر مي دهد و با عواطف من درگيرثير قرار ميأت

پو  ،... هنر اگر این نيسخخت امنویو دم پسخخترانه، بغضخخم تركيد  و گریسخختهبا عریضخخه

اگر به پایان این شخخعر بنگریم،  (.02: 0303، خوئينيپور و، پارس066همان: ) چيسخخت؟

هي توجّاین شخخخعر زبان رسخخخاي دیگران شخخخد  و از بيبينيم كه شخخرصخخخيّت زن در مي

 نالد:سردمداران و مسئوالن حکومت وقت، نسبت به سرنوشت مردم مي
 گردی جاي یا وزیر به یا شخخا  به بنویو... 

 كخالنختر و رحخخخم با آدم یا بخخخه بنویو

 

 محضر بخخخه نظميّه به عدليّه بخخخه بنخخخویو 

 آمخخخخيرزا؟ داد، كمخخخخا بخخخخه عریضه بایست

 آميرزا؟ یخخاد، بکنخخد مخخا از كخخه بخخایسخخخت

                             (08: 0338 افراشته،)                            
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سخخخازي در آفرینش طنز قرار گيرد كه این تواند زیرممموعة كوچاسخخخازي ميتيا

از  گوید كه بعدشود. شعر، از شغالي ميافراشته دید  مي« شغال محکومِ»ویژگي در شعر 

را  وا ،اسخخت و روسخختایي سخخاد  دلها دسخختبرد به مزرعة كشخخاورز فقير به تله افتاد تمدّ

كند. تيپي كه افراشخته در این شخخعر خلق كرد ، فئوداليسم محاكمه و به اعدام محکوم مي

، فساد و سردواندن مردم، باعث   اداري عصخر شخاعر اسخت كه با رشو حاكم و دسختگا

پزشا »افراشته در پایان شعر، ضمن اشار  طنزآميز به اقدامات سلب آسایش آنان بودند. 

 دهد كه اعدام یا شخخغال، به طبقة كشخخاورز هشخخدار مي«الدّین مرتارياحمدي و ركن

ها اعدام شوند تا مردم با رهایي از فقر، بلکه باید همة شغال ،)اربابان هالم( كافي نيسخت

 .(038)همان: «حاكم بر سرنوشت خویش گردند
 داري وصخخخيت تخخخخخخوبخخه اگر حخال...

 كنخخخخخم كخخخخخا  و كخخخخخنم را پوسخختت

 دهقخخخخخان هخخخخخزاران خون زالخخخخخوي

 كمخخال و عقخخل و هخخنخخر گخر داشخخختخي

 

 مرتخخخخخخخاري بخگخخو واراحخمخخخخخخخخدي 

 ...بزنم دارت بخخخخخه جاليخخخخخز سخخخخخخخر

 اعخخيخخان و خخخان و ااشخخخخر حضخخخخرت

 شخخخغخخال تو و عخرا بخخه بخودنخخد هخمخخه

                             (038-061همان،)                                

 

  گردهاي زباني -0-8

طنزهاي زباني، با هنمارشخکني آميرته است. از این رو هرچه طنز، عنصر ساختارشکني 

 تر است.بيشتري داشته باشد، جذاب

 

 انواع نهيضه -0-8-7

 بود قزوینيامهفرنگيان قرارداد، علّ برابر پارودي را در بار نقيضخخخه نرسخختين كه كسخخي

 اندیادكرد « از تقليد محض نوعي فرار» از نقيضخخخه بخه عنوان(. 022: 0338 قزویني،)

وزن و قافية  اقتفايها، به نقيضخخهپيدایش جا كه آن از .(72: 0388گرمارودي، موسخخوي)

ویو نزخوانند ، با مدل اصلي آشنا نباشد، به هنر طن شعر شاعران مشهور است، پو اگر
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گویي ویژگي برجستة طنزهاي افراشته است كه وي از حيث بسخامد، نقيضخهبرد. نميپي

جوزا »ندي بگونة لفظي آن بهر  گرفته است. این نامگذاري برگرفته از تقسيم بيشختر از

، «لفظي»يضه است. وي نقيضه را به سه قسمت انواع نقاز  (Joseph Shapley) «شخپلي

افراشخخته، با مهارت (. 230: 0383، )اصخخالني كندتقسخخيم مي« ايدرونمایه»و  «صخخوري»

ي كه در استفاد  از اشعار مشهور پيشينيان، مانند سعدي، حاف،، نظامي و... داشت،  خاصخّ

 هاي لفظيهاي لفظي، وزن، قافيه، نقيضهاشعار آنها و همانندسازي ا دربا دخل و تصخرّ

نقيضخخة لفظي از  توانكل اشخخعار وي را مي ،سخخاخته اسخخت. به طوري كه با كمي تسخخام 

هارد  پالتوي چ» در شعر سخياسخي دانست. مثالً-اشخعار پيشخينيان با مفهوم طنز اجتماعي

از  «پالتوي خود»رار دادن اي از ليلي و ممنون نظامي اسخت، با سوژ  قكه نقيضخه «سخاله

 گوید:فقر مي
 مخخخن پخخخالتخخخوي سالخخخه چخخخهارد  اي

 نخخخخخداري رو و رنخخخخخگ كه هرچنخخخخخد

 بخخخخاز آمخخخخد  و نخخخخاز به رفخخخختخخخخه اي

 یخخخاري طخخخریخخخق از تخخخو ز خخخخواهخخخم

 دسخخخخت از تو مرو دي و بخهمن ایخن

 

 ...دامخخخخخن و سخخرآسخختين رفخخخخختخخخخخه اي 

 نخخخخخخخخداري اطخخخخو و ايوارفخخخختخخخخخخخخه

 رزاز دكخخخخخخان گخخخخخخرو بخخخخخخار صخخخد

 داري نخخخگخخخخخخا  مخخخرا امخخخسخخخالخخخخخخه

 اسخخخخت بخخزرگ خخخدا دگخخر سخخخخال تخخا

  ( 73-6: 0338، افراشته)                        

پالتو در این شخخعر سخخمبلي  .هاي مردم اسخختاین شخخعر یا نمونه انتقاد از فقر تود 

اگر  ارند.دهایي است كه  وضر مشابهيتنگدستي شاعر، بلکه براي تمام آناسخت نه براي 

شخناسي، اثر هنري مورد نظر با طبقة اجتماعي آفرینندة آن، بپذیریم كه از منظر نقد جامعه

لة فقر و غنا، به أ(، دیدگا  افراشخخته نسخخبت به مسخخ060: 0338)شخخيرانلو، مرتبن اسخخت 

 گردد. وضعيت شغلي و خانوادگي او برمي

اجتماعي بيشخختر به خاطر كاركردن وي در كارخانة  هايتمایل افراشخخته به موضخخوع

 سخخيمان و شخخهرداري و تمربيّات سخخرت در زندگي كودكي و نوجواني اسخخت. دیگر

رادیو براي »، «به شخخرط كاركردن»، «شخخوفر مسخخت» از: عبارتند هاي لفظي وينقيضخخه
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ز اشعار هایي اترتيب نقيضخهكه ب« عریضخه»و « ايتيرترقه»، «مزرع سخبز فلا» ،«كارگران

 ات و بوستان سعدي، مثنوي مولوي، حاف، و دهردا هستند. ناصرخسرو، غزليّ

گرایي لازدگي، مسشتابهاي لفظي افراشته گرفت، توان به نقيضهاز ایراداتي كه مي

 اند:اسخخت. به همين دليل گفتهها كاسخخته آنكه كمي از ارزش هنري و شخخعارزدگي اسخخت 

 «كوشخخد كادر حزبي خوبي باشخخد، هنرمند بدي اسخختمي كهآنما  در افراشخخته درسخخت»

   .(083: 0377ميرعابدیني، )

 راذ شيوةبا اتي بود  و مبتني بر سبا و شيو  بيان خاصّ نقيضخة صخورينوع دیگر، 

شود. دار و مضحا انتراب مي، موضوعي خند خاص شاعران و یا نویسندگان مشر 

« در زیر سرپوش» گویي كه افراشته در شعر طنزِها و حتي سبا حکایت، واژ لحن، وزن

 به كار گرفته است شبيه سعدي در بوستان است:
 بخخود زال ةخخخانخخ در گخخربخخه یخخکخخي...

 تيخخخخمسار ةخخخخخانخخخخ ةگخخخخربخخخخ بشخخخخد

 مردني ةگربخخخخخخ آن ،روز سخخي بخخخخخخه

 مفخخت ،هخخنخخگ از آمخخد خخخواربخخار كخرا

 

 بخخود بخخدحخخال اوقخخات پخخيخخوسخخخختخخه كخخه 

 كخخار ز درآمخخد پخخلخخنخخگخخي ،مخخاهخخي بخخه

 خوردني از تيمسخخخار قخخخخخخد بخخخخخخشخخخد

 ... كلفت گردن غير شخخخدن خواهخد چخه

  ( 080: 0338، افراشته)                          

ع دیگر از آن سرایند  ایا اثر مشخهور و مصخخرع از ا، یا مصخرهادر برخي نقيضخه

ال اسخختقب مصخخراعها با ایماد محتوا و یا دادن مفهوم جدید به اسخخت. در این گونه نقيضخخه

آید. افراشخخخته در انتقاد از نظام ارباب رعيّتي و به اقتفاي شخخخد ، خنخد  و طنز  پدید مي

 گوید:مي« گلستان» و بيتي از« موش و گربه»
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 «دانخخخخخخخا و عخخاقخخخخخخخل خردمنخخد اي»

 «فخخریخخاد گخخر و كخخنخخيعتضخخخخرّ گخخر»

 

 دهقانخخخخخخا عخخخخخخزیخخخخخخز رفيخخخخخخق اي 

 داد نخخرخخواهخخد مخخزرعخخه تخخو بخخه خخخان

  ( 76: 0338 افراشته،)                            

هاي خاص در طنز افراشخته، نوعي نقيضة ملمّر است كه البته بسامد بسيار از نقيضخه

ه به مراطب عام طنز وي و توجّخبودن الزمخة سخخخاد كمي دارد و دليخل این امر نيز، بخه 

« یزید»را به  هاداري عصر خود، رئيو ادار هاي اگردد. وي در انتقاد از هرج و مرجبرمي

تشخبيه كرد  است. هارموني ایماد شد  بين یزید و زبان عربي، به برجسته شد  طنز شعر 

 كند:كما بيشتري مي
 یزیخخد چون ميزم پشخخخخت نشخخخينممخي

 

 ...اُریخخد مخخا شخخخَخخي كُخخلِّ فخخي قخخادرٌ 

   (02، همان)                                      

 

 هنجارگرلزي -0-8-8

انحراا از قواعد حاكم بر زبان » زدایي اسخخت،هاي آشخخنایيهنمارگریزي كه از شخخاخه

اي ههنمار و عدم مطابقت با زبان متعارا اسخت كه نرسختين بار، گروهي از فرماليست

طرزي »این سخخبا در شخخعر فارسخخي با  .(0003: 0376)انوشخخه،  «كردندآنرا مطرحچِا 

شخخته به سخخه شخخکل: مصخخادر جعلي، زدایي در طنز افراشخخناسخخاند  شخخد. آشخخنایي« افشخخار

هاي فارسخي و اشختباهات تعمّدي به كار رفته است. مصادر جعلي جایي در نویسخهجابه

 مثل:

 انگار چاپيمي و خوانيمي و شخخعريمي

 

 بخخازار آمخخد  یخخرخخي مخخا دي ةنخخيخخمخخ در 

   (30:0338 افراشته،)                             

ایدن و اشخخاراتيدن اسخختفاد  ، از پينه«زدن و اشخخار  كردنپينه» نين، به جاي وي هم

 .  (030-001)همان: استكرد 
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كند. هاي فارسخخي به شخخکل نامتعارا آن ایماد طنز ميجایي در نویسخخهگاهي جابه

رابر را در بلکنت زبان شخخر   ،نوعيب، با مقطّر نوشخختن كلمات در بيت زیرافراشخخته 

 دهد: نشان مي مافوقش
 است بهشختي چو ایران كشخور قلي ارواح

 

 كيانست...ك عهد...زع بهتر...ب...ب ر  صد 

   (020:همان)                                      

اشختباهاتي اسخت كه افراشته به صورت تعّمدي در طنزهاي نوع دیگر هنمارگریزي 

این نوع، این است كه خوانند  متوجّه  بودن دررداخود اسختفاد  كرد  اسخت. شرط خند 

 عمدي بودن آنها بشود. 

ها را نطلبي نمایندگان مملو، آبه مناسبت منفعت« وكالي دیزي»وي در شعر  ،مثالً

ان سخخياسخختمدار )از بيتي طنزآميز، به جاي ذوالفقاريو در كند عاشخخقان دیزي معرفي مي

)صخاحب هرا بزرگ( استفاد  كرد  است كه تلویحاً به پرخوري و   ذوالتغاري وقت( از

 نمایندگان اشار  دارد. خواهيزیاد 
 «چخخار اصخخخخل» غالم هسخخختم هم نين

 

 قطخخار هم من بخخا هسخخخخت ذوالختخغخخاري 

   (221:همان)                                      

و یخا كخاربرد تعمّخدي دكتر نري به جاي دكتر نرعي، وكيل بندرعباس كه با قاچاق 

رعي، طنز بازي كالمي نري و ن .(003 )همان: پارچه و نخ منافر زیادي به جيب زد  بود

امي )نظ «زنگنه»به جاي « منگنه» نين با اسخختفاد  عمدي بيت را تقویت كرد  اسخخت. هم

تحت فشخخار قرار »گيري از وجه شخخبه مشخخترك ( و بهر 033: ن)هما معروا آن روزگار(

، معنخاي طنز آفریخد  و بيانگر این اسخخخت كه حکومت وقت از نيروهاي نظامي به «دادن

 كرد  است.عنوان اهرم فشار بر مردم استفاد  مي
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 به ا کال مختاف هاي طنزواژه -0-8-3

مراطب و تالش طنزپردازان به انتقال ساد  ت نظير اهمّيّ دالیليزبان محاور ، كه به (یا

ت. به هاي طنز فارسي اسلفهترین مؤپيام، پشختوانة قدرتمندي براي طنزگویي و از اصلي

برخي از كلمات به ( »Helitze melvin) ،ملوین هليتزر ،از پژوهشگران طنز عقيدة یکي

خنداندن مردم به شخخخود از آنهخا در آثار طنز براي خودي خود بخار طنزآميز دارنخد و مي

از واژگان كوچه و  اسخخاس، برخي بر این(. 271: 0301، سخخليماني) «خوبي اسخختفاد  كرد

دیگ و »نظير  ،انگيزي برخوردارندبخازاري در طنزهخاي افراشخخختخه از ویژگي ذاتي خند 

 (، قاقالي لي033: )همان (، اشخخکلا023: )همان جنقولا(، 38: 0338)افراشخخته، « پاتيل

  .(210: )همان ، بقبقو(032همان: )(، قل ماق 036: )همان

(، سلفيدن )به معني پول 63: )همان )چایيدن( چایمان مصدرهاي ساختگي، مثل دو(

  .(70: همان) (دادن

(، سارا 007: )همان )اتومبيل( اتول كلمات فارسخي به صخورت شخکسته، مانند سخه(

  . و... (200: )همان )تيمسارا(

ود كه خ افراشته از آنما .اسختفاد  از كلمات گویش گيلکي در اشخعارفارسخي (چهار

ي در به كارگيري كلمات گ  يلکي در اشعار به زبان رسمي داشتگيلا بود، تبحّر خاصخّ

  دمانن ،آور استكه چنين امري مراطب را غافلگير كرد  و این تناقض ایماد شخد ، خند 

مرو( (، مرغانه )ترم067)دستة بيل( )همان:  دمه (، گرباز003: )نوعي كيسه( )همان تاچه

هاي بيتالي ها را در البهو... كه وي این واژ  ( 003: )همان )محکم( ، قایم(076: )همان

 فارسي آورد  است. 

(، 01: )همان اریگاتور (،33: )همان غزلقورت مانند ،هاي دشخخوار و بيگانهواژ ( پن 

 فتولکا (،000: )همان ماالالنآرشخخين (،63: )همان كنسخخولتاسخخيون(، 37: )همان پروپاگاند

 .و...  (007: )همان
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 )عربي و فارسي( مانند بيت زیر:  هاي دوزبانهتركيب واژ  (شش
 ریزالررد في المثخخلفي الخنصخخخيحخخهفخي

 

 الگریزفخخي الخخحخخکخخایخخهفخي الخکخنخخایخخهفخي 

   (036: همان)                                     

 

 سازيواژه -0-8-0

هاي ، واژ گذاشخختن روي آنهاو اسخخم به قربانيان طنز خود دهينامافراشخخته با محمّدعلي 

دهي استفادة نویسندگان مرتلف از امکانات واژگاني نام طنزآميز سخاخته است. منظور از

اگرچه افراشته با  .(027: 0380)سلطاني،  هاي مرتلف اسختگرو  گذارينامزبان، براي 

ا عيب اصلي این شيو  این است كه امّ  ،این شخگرد فضاي شعرش را طنزآميز كرد  است

دار كرد  و طنز را به همو رسخالت اصخلي طنز یعني اصخالح و سازندگي را كمي خدشه

 كند. نزدیا مي

ة تي، منظومرعيّ-یکي از زیباترین طنزهاي افراشخخته در خصخخوص مناسخخبات ارباب

 دو نفر  بين دو شرصيّت ارباب ونام دارد كه به صورت یا گفتگوي « االعيانمفترور»

اسخخت. این شخخعر، نظام فئودالي گيالن را در زمان شخخاعر به طرز « مشخخهدي حسخخن»

كند و عالو  بر این، تمام روابن و مناسبات این نظام را با طنزي اي ترسخيم ميهنرمندانه

لقب طنزآميزي اسخت كه افراشته، به یاري آن از  «مفتروراالعيان» .كشخاندقوي به نقد مي

 (.  60: 0338افراشته، ) هاي روستاها انتقاد كرد  استو خان عملکرد اربابان

الملا و كنند، انگلميوي افرادي را كه به ناحق از دسخخترن  كشخخاورزان اسخختفاد  

به « یاردانقلي» (. هم نين دادن القابي نظير81-030همان: ) الموت خواند  اسخخختملا

انصخخخاا ثروتمندِ بي به بازاریان و تاجران« التّمارةعمد»(، 018)همان:  هاسخخخاي ادار رؤ

اقتصادي جامعة عصر شاعر -هایي در سخيسختم اداريبيانگر ناهنماري ،و... (027 )همان:

 است.  
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 گيرينتيجه -2

تنوّع شخخگردهاي مرتلف طنز، اي داشخخته و طنز در كارنامة ادبي افراشخخته مفهوم گسخخترد 

رایانه و گبيانگر تسخلّن وي بر این نوع ادبي اسخت. نگا  افراشته به مقولة طنز، نگا  لذت

بلکه طنز وي از حالت شخادي زودگذر به درآمد  و به یا انتقاد سياسي،  ،تفنّني نيسخت

 است. اجتماعي بدل شد 

موجود در دنياي طنز، بنخدي كلّي و بخا توجه به سخخخاز و كارهاي در یخا تقسخخخيم

شخگردهاي طنز در شخعر افراشته شامل دو دستة شگردهاي زباني و بالغي و شگردهاي 

ست. اگویي سرود اي از اشعارش را با شگرد نقيضهنوآورانه هستند. افراشته برش عمد 

 توان كل اشخخعار فارسخخي وي را نقيضخخة لفظي از شخخعربه طوري كه با كمي تسخخام  مي

كارگيري عناصخخر مرتلف بالغي دانسخخت. رویة دیگر طنزهاي افراشخخته، بهشخخاعران دیگر 

 است. 

هاي فعلي، تمشخخرصخخة اصخخلي طنزهاي افراشخخته كنایه اسخخت كه خود شخخامل عبار

هاي موصخوفي، ابتکاري و تعریضي است. طنزهاي تشبيهي وي انواع مرتلفي چون كنایه

 د.گونة محسوس به محسوس دارن تشبيه حيواني، تشبيه با وجه شبة دوگانه و عمدتاً از

هایي چون نمادهاي حيواني، عنصر غافلگيري و ساختار ها را با ویژگيالمثلضخرب

برش دیگر طنزهاي افراشخخته طيف وسخخيعي از شخخگردها  ر گرفته اسخخت.تغييریافته به كا

آماج طنز  .شودرا شامل مي چون توجيه تعمّدي مفاسخد، هنمارگریزي، انواع آیروني و...

. در شخخگردهاي مذكور بيشخختر سخخياسخختمداران داخلي و دولتمردان خارجي هسخختند وي

 طنزهاي وي كاركردهاي زباني نيز دارد. 

اي، واژگان فارسخخي به صخخورت شکسته و كلمات گویش به كارگيري لغات محاور 

گيلکي، به اشخخعار فارسخخي وي لطف خاصخخي برشخخيد  و در عوام فهم بودن و جذب 

ا آن ه طنز افراشخخخته را از دیگران متمایز كرد ، اند. امّداشخخخته سخخخزایيأثير بمرخاطخب ت

 شگردهاي سبکي وي است. 
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و متن اصخخخلي وي با انتراب عناوین درسخخخت براي اشخخخعارش، به ارتباط بين طنز 

ازي سسخازي، تركيبات جدید طنز سخاخته و در نهایت شگرد تياافزود ، با شخگرد واژ 

امان نگه داشخخته اسخخت. افراشخخته با هریا شخخگردهاي گزند روزمرّگي در  طنز وي را از

 اجتماعي پرداخته است.-مذكور طنزي گزند  آفرید  و به انتقاد از یا مسالة سياسي
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