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  تأملي در معنا و مراد طنز
  •و جايگاه طنز در ادب فارسي

  ∗مرتضي شفيعي شكيب

 موضوع طنز از حيث نظري و سپس  بهاي كنم مايلم در اين مجلس ابتدائاً اشاره... 
  .موضوع جايگاه طنز در ادب فارسي در گذشته و امروز  بهاجمال بپردازم به

، كمدي (irony)، آيروني (parody)پارودي  ،(satire)كلماتي چون ستاير 
(comedy)ري ، ماك(mockery) و از همة اينها مهمتر مايمسيس (mimesis) واژگاني ،

هايي در معنا، ترمينولوژي يا حوزة واژگاني موضوع طنز  تفاوت هستند كه، هريك با
  .شود آنها تعريف و تحديد مي  بهابتناي بر آنها و با عنايت با

است كه يك واژة » مايمسيس«كه اشاره شد،  ، چنانمهمترين واژه در اين حوزه
تعبير قُدما ـ محاكات است؛ يعني بازنمايي   بهيوناني است و معناي اصلي آن تقليد يا ـ

صورت نقيِض آن   بهاي ديگر و گاه وارونه و گونه بهاما چيزي كه در واقع وجود دارد 
  .شود اظهار و ارائه مي

 باره بحث كرده افالطون است كه در نظرية معروف احتماالً اولين كسي كه در اين
وي مايمسيس . از آن سخن گفته است »عالَم مثُل«ها يا  و بنيادي خود دربارة جهان ايده

 (concrete)اين طبيعت، طبيعت واقعي يا عيني اما . كند  ميبازنمايي طبيعت توصيف  بهرا
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ها يا   از آنچه كه ما از عالم ايدهطبيعِت مورد نظر افالطون، نمايشي دوباره است. نيست
  .كنيم مثُل در ذهن خود بازآفريني مي

كند كه ما در  ها، تصويري از خود ايجاد مي درنظر افالطون، جهان مثُل يا عالم ايده
كنيم كه افالطون آن را  آفريني يا باز توليِد ذهني مي آن را باز) تصديق(مقام شناسايي 
. ها وجود دارد قليد از واقعيت طبيعي كه البته در عالم ايدهنامد؛ يك نوع ت مايمسيس مي

  . ناميم تفاوت دارد ها با آنچه كه ما آن را خيال مي دانيم كه عالم ايده و مي
كند مطلب بسيار مهمي دارد كه ريشة مباحث  ارسطو وقتي از تراژدي بحث مي

ام و مرتبة واال افول يا ارسطو، وقتي انسان از يك مق قول  به.فهم تراژدي است  بهمربوط
شود و در اين مقام و در اين   ميتر، تراژدي واقع مرتبه يا مقام پايين  بهكند هبوط مي

شود كه بازنمايي اين عمل و كنش در مقام تراژيك،   ميكُنشي از او صادر مرتبه، عمل و
  . شود تقليد و مايمسيس مي

يد، كه ريشة طنز است، ريشة الواقع، درنظر اين دو فيلسوف بزرگ يوناني، تقل في
بازنمايي  مضحكه است، ريشة كمدي است، ريشة آيروني است، نوعي پارودي يا

معناي طبيعت واقعي  به nature كردم با كه عرض ـ نظر افالطون بهبنا(طبيعت است 
يا بازنمايي عمل و كنش انساني است در مقامي كه هبوط كرده است ) تفاوت دارد

توانيم نوعي بازنمايي   معناي طنز يا تقليد توجه كنيم، ميكُنه  به وقتي).بنابر نظر ارسطو(
ق و وقايع خارجي را سراغ آميز يا تقليد گونه و گاه وارونه از حقاي آميز، طعنه كنايه

  .بگيريم
 خارجي را در عالم طبيعت مر يك ا، در واقع،آورد  ميطنز يا تقليد روي  بهكسي كه

اي از  ولي نه گونة واقعي آن، بلكه گونه كند، ساني بازنمايي مييا در عالم عمل و رفتار ان
توان گفت كه  مي از همين رو،. گيرد  ميخود  بهآور آن را كه صورت مضحك و خنده

قصد ارائه و اظهار معنا و مفهومي   بهجوهره و جانماية طنز، نوعي تقليد واقعيت است
اند يك نويسندة طنزپرداز باشد، تو پردازد، مي عمل طنز مي  بهشخصي كه. منتقدانه

تواند يك بازيگر نقش طنزآميز باشد ـ  نويس طنزپرداز باشد، مي تواند يك نمايشنامه مي
  . چه در تئاتر، چه در سينما كه هنري نوين است
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 حالتي از چهرة انساني ،كه برگرفته از مايمسيس است، در واقع ،(mimic)ميميك 
. وقايع بيروني يا حاالت روحي و دروني او ه بهاي اوست است كه بيانگر واكنش

در واقع، .  صورت ديگري از همين معنا و واقعيت است(pantomime/mime)پانتوميم 
ويژه   بهبر زبان بياورد، با اجراي حركات نمايشي، ، بدون آن كه كالميمهنرمند پانتومي

كند  مي بيننده القا  بهادهد، مطالب و مفاهيمي ر  ميچهرة خود  بهاستفاده از حاالتي كه با
هاي كميك  ، صورتي است كه در نمايشمپانتوميبازيگر صورت مضحك . رساند و مي

اينها همه در جهت بيان كردن يك امر بسيار مهم است كه اما . شويم رو مي بهبا آن رو
در واقع، حقيقِت . است» انتقاد«عرض كردم جوهر و جانماية طنز و تقليد است و آن 

 سياسي، است، نقِد يك امر واقع در عالم انساني، نقد يك امر اجتماعي، امر» نقد«طنز 
  .امر فرهنگي يا هنري

منتقد كسي است كه گاه با استفاده از طنز و با اغراق و مبالغه در آنچه در واقع 
و اين  آميزد نقد، بعضاً با مبالغه مي. كشد  مينقد  بهوجود دارد، موضوع يا مفهومي را

/ گيرد و اسباب تفرج خاطر و خندة مخاطب  ميخود  بهاه صورت طنزآميزمبالغه، گ
منتقد، فقط خنداندن خواننده يا بيننده يا /غرض اصلي نقداما . سازد بيننده را فراهم مي

اي كه ديده شده  آن گونه  بهمستمع نيست؛ بيان امري است كه در صورت واقع نبايد
ضي جز اين ندارد كه امري را كه بايد صورتي منتقد در واقع غر. يافت ق مياست تحقّ

ارائه كند و آنچه را كه اكنون عرضه شده است و /ت، بيانداش  ميديگر در عالم واقع
صورت ِجد   بهشود؛ از جايي كه منتقد، نه طنز از اينجا آفريده مي. شود نقد كند ديده مي

اين كه طنز تا   بهبسته. كشد نقد مي  بهبلكه با كنايه و طعنه، امر واقِع خالِف حقيقت را
كه امري كامالً مطلوب و معقول  ـ چه حد از حقيقت نقد فاصله بگيرد، ما با طنز حقيقي

كند و  مراتبي نازل افول مي  بههايي از طنز كه شويم، يا با صورت ـ مواجه مي است
  .انجامد هزل و هجو مي  بهشود و فروكاسته مي

همين   به.شناسيم ستحسن را با هجو و هزل ميو م همة ما تفاوت ميان طنز مطلوب
گويند  كنيم و آنان را كه هزل و هرزه مي دليل، كساني را كه طنز پردازند تحسين مي

هاي  دريدن پرده  بهگويي را، كه گاه هزل. اي نيست هزل امر پسنديده. كنيم تقبيح مي
گذارد،  بيرون ميانجامد و پا از حوزة اخالق متعارف و مقبول بشري  و حيا مي عفّت
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شماري . آور باشد  كنيم؛ هرچند در ظاهر، اين هجو و هزل خنده همه محكوم و تقبيح مي
بين اقوام مختلف، از جمله در (joke)جوك  عنوان شوخي و لطيفه يا  بهاز آنچه كه

هاي معاصر ما،  بسياري از لطيفه. ميان ايرانيان معاصر، رايج است از مقولة هزل است در
توانيم در آنها سراغ بگيريم و دست  هاي تحقير قومي را مي ها و رگه  ريشهكه بعضاً

هايي كه براي برخي از اقوام  از قبيل لطيفه(استعمارگران را در ايجاد آنها دخيل ببينيم 
حيث ادبي و  ازاما آورند،  قطعاً اگر چه مضحك و خنده) ايراني ساخته شده است
اين انتقاد از نوع هزل و اما توان انتقاد هم ديد،  ميدر آنها . اخالقي مستحسن نيستند

 اين نحوه از انتقاد هجو است كه مورد تأييد اهل ادب نيست و متخلّقان هم تأييدي بر
  .گذارند نمي

منتقدي كه قصد اصالح نداشته . روح نقد و انتقاد، اصالح و اصالحگري است
نتقادي خود اصالح كند، صرفاً هزل گفته باشد، نخواهد امر ناپسند را با بيان طنزآميز و ا

همين دليل، ما فرق   به.چنين چيزي مورد قبول نيست. است و قصد تمسخر داشته است
گذاريم بين آنچه كه امثال حافِظ بزرگ ما در اشارات طنزآميز خود در جاي جاي  مي

 هايي از ي در بخشحتّ. گويد اشعارش دارد، يا آنچه كه سعدي شيرين سخن ما مي
اين روح اصالحگري  شود ما با هايي از هزل در آن ديده مي سعدي كه رگه طيبات
  .ممواجهي
خوريم كه در عين داشتن  امثال عبيد زاكاني برمي  بهميان شاعران بزرگ گذشته ما در

. داردآميز هم  اشعار بسيار پر قوت، چه در حوزة ِجد، چه در حوزة طنز، اشعار هزل
اما  ادبي، اشعار عبيد بسيار قوي و از لحاظ صناعات ادبي بسيار استوار است، لحاظ از

گذاريم بين اشعار  ت قائليم و فرق ميعبيد زاكاني را از اين حيث برايش دو شخصي
  .آميز او طنزآميز و اشعار هزل

شناسيم كه   ميدربين معاصران ما، در دورة مشروطه كساني مثل مرحوم دهخدا را
از اين او . نوشت است مي» دهخدا«كه همان مخفّف » دخو«نزآميز را با امضاي مطالبي ط
د سال يكصدر زمينة طنزسرايي در حدود . بين ما ايرانيان بسيار گرانمايه استحيث در

او هم اما وي شاعري توانمند بود، . گذشته، ايرج ميرزا نيز درخور اعتنا و يادكرد است
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ي چاپ و انتشار بعضي از آنها از حيث اخالق عمومي آميز دارد كه حتّ اشعاري هزل
  .شود جايز شمرده نمي

تي ممتاز وجود داشت كه در سال گذشته دربين طنزپردازان اخير، شخصي
. نوشت  مي»آقا گُل« مرحوم كيومرث صابري كه با نام :از دنيا رفت) ش ه ۱۳۸۳(

هاي پيش از  كه در سال توفيق ةكرد كه بعد از مجلّ  ميهمين نام منتشر اي را هم با مجلّه
شد و بسيار مورد اقبال دوستداران طنز و فكاهي در ايران بود،   ميانقالب اسالمي منتشر

در ايران » آقا گل«اقبال   بهقوت و  بهاي بعد از پيروزي انقالب اسالمي، هيچ نشريه
  .نشد منتشر

ن طنز و هزل ويژه در غرب امروز، تفاوت چنداني ميا  بهباري، اگر در غرب،
هاي  اند و در نمايشنامه اگر آن پاكدامني كه امثال شكسپير در طنزپردازي داشته بينيم؛ نمي
بينيم كه متأثر از همان درك و برداشت از مباني نظري   ميهايي از طنز د او صورتمتعد

حيث  طنز در غرب است؛ اگر در غرب كساني بودند كه حقيقت و حرمت طنز را از
چنين  داشتند؛ در دوران جديد متأسفانه با كردند و پاس مي  ميب رعايتاخالق و اد

اينان از . طنزپردازان غربي مواجه نيستيم ميان خويشتنداري و عفّت كالم و نگاه در
هايي كريه و  هاي هزل و هتك ابا ندارند و هر از چندي با چهره شدن در عرصه وارد

ها و مجلّات و   يا كاريكاتور در روزنامههايي پليد و ناخوشايند با عنوان طنز صورت
  .شويم هاي غربي مواجه مي ها و فيلم كتاب

مرز ميان طنز و هزل، مرز طنز و ِجد نيست؛ مرزي است كه اخالق انساني آن را 
سخن طنزآميز قطعاً سخني است انتقادي و سخني است  .كند  ميميان طنز و هزل رسم

مباني   بههرگز نبايد در طنزاما ضحكه باشد، ي قدري مكه بايد در آن مطايبه و حتّ
اين   بههيچ طنزپرداز حقيقي. اعتقادي و ايماني هيچ قوم و ملّتي اهانت و هتّاكي شود

نويسندگان و هنرمندان . گيرد  ميگذارد و اگر چنين كند مورد سرزنش قرار حوزه پا نمي
ويژه   بهدري، هتّاكي و پرده  بهاند كه دامان خود را از آلوده شدن بزرگ همواره كوشيده

  . پاك نگاه دارندحوزة مقدسات ديني و اعتقادي، در
ساحت   بهدر اوايل پيروزي انقالب اسالمي شاهد بوديم كه اهانت سلمان رشدي

 با چه واكنشي از سوي متفكران، نويسندگان، هنرمندان و )ص(مقدس پيامبر اسالم



  ٢٤  قند پارسي

  

ي حتّ. امع اسالمي مواجه شددرجة اول صاحب نظران و رهبران ديني جو در
فتوايي كه امام . كردند شدت انتقاد  بهمسلمانان هم از اين حيث از سلمان رشديغير

كرد، پيش از ايشان  سلمان رشدي صادرد انقالب اسالمي، دربارة، رهبر فقي)ره(خميني
بينيم كه وقتي يك   ميامروز هم. كرده بودند سنّت صادر برخي از مراجع اهل

كند چه   مي جسارت)ص(ساحت مقدس پيامبر اسالم  بهوريست دانماركيكاريكات
اين اعتراضات نشان دهندة اين . گيرد اي در جوامع اسالمي صورت مي اعتراض گسترده

  .است كه حريم مقدسات ديني همواره بايد محترم شمرده و حفظ شود
ند كه مسلمانان دان خوبي مي  بههم مسلمانان و هم هندوها. ما در كشور هند هستيم

پرستانه مورد  آميز و مفاهيم بت عقايد شرك. بعضي از عقايد ديني هندوان را قبول ندارند
اعتقادات ديني   بهدهد كه خود اجازه نمي  بههيچ مسلمانياما . قبول مسلمانان نيست

دهد كه وارد يك معبد هندويي  اجازه نمي خود  بههيچ مسلماني. كند هندوان توهين
معناي   بهگذاري روشن است كه اين حرمت. هاي آن توهين و جسارت كند بت ه بشود و

عنوان معيار مسلمانان در نحوة رفتار   به كريمقرآن. قبول اعتقادات هندويي نيست
 مضمون آنچه كه در آية. نهد  ميعقايد مخالفان دين خود بهترين آموزه را در برابر ما با

  : سورة انعام آمده اين است۱۰۸
كساني كه   به!مؤمنان، اي پيروان همة اديان الهي و ابراهيمي مسلمانان، اي اي«

اعتقاداتشان توهين   بهآميز دارند دشنام ندهيد و پرستند و عقايد شرك خدا را مي جز
اعتقادات و مقدسات شما   بهخدا و  بهچون آنان هم، متقابالً و از روي ناآگاهي،. نكنيد

  ».كنند توهين مي
داشتن و بيان يك اعتقاد و  ز كامالً مشخص است كه ميان نحوة باوراين يك مر

 قرآناز نظر . خوبي كشيده شده است  بهعقايد مخالف كردن و رويارويي با نحوة مقابله
آن  آميز گناهي بزرگ است و تنها گناهي است كه اگر كسي با كريم، داشتِن اعتقاد شرك

 كريم، شرك بزرگترين ستمي است كه قرآن بيان  به.از دنيا برود آمرزيده نخواهد شد
اين يك عقيدة راسخ . ١»ميِظم علْك لَظُرنّ الشِا« :خود و خداوند بكند  بهتواند  ميانسان
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  تأملي در معنا و مراد طنز و جايگاه طنز در ادب فارسي  ٢٥

  

چنان نيست كه ما چون اما . بيان عقيدة حق، ما هيچ تعارف نداريم در. اسالمي است
ي اي، حتّ پيروان هر عقيده.  كنيمعقايد ديني ديگران توهين  بهدانيم  ميعقيدة خود را حق

همه آفريدگان خدا هستند و . اند آميز و كفرآميز، از نظر اسالم محترم عقيدة باطل و شرك
رود كه خداوند رحمت خود را شامل حال بندگان خود كند و آنان را   ميهمواره اميد
يزترين مخلوق اعتقاد مسلمانان عز  به، كه)ص(پيامبر اكرم  بهخداوند متعال. هدايت كند

فرمايد كه وظيفة تو فقط ابالغ و رساندن پيام الهي است؛  نزد خداوند است، مي در
 نهايت تالش خود را در اين )ص(اكرم پيامبر. مسئول هدايت شدن مردمان نيستي تو

دانست كه وظيفة او فقط همين است و بس، و او  خوبي مي  بهخوداما كرد،  زمينه مي
تغيير .  كريم ـ بر قلب مردم ندارد كه آن را تغيير دهدقرآنتعبير  ه باي ـ طرهيسلطه و س

  . قلب مردم و اعتقاد قلبي مردم با خداست و با هيچ كس ديگر نيست
هر سبك و سليقة ادبي، هيچ هنرمندي، در هيچ يك از  اي، با  بنابراين، هيچ نويسنده

 ه هنرهاي نمايشي ـ ازسازي، چه معماري، چ اشي، چه مجسمههاي هنري، چه نقّ حوزه
يك از اين نويسندگان و هنرمندان، از حيث اخالق مورد قبول  تئاتر تا فيلم؛ هيچ

اديان الهي و غيرالهي و اخالق مورد قبول جوامع بشري كه در قوانين اساسي  همة
مقدسات   بهبسياري از آنها ذكر شده و در منشور ملل متّحد هم آمده است، حق ندارد

بهانة آزادي   بهاين جسارت، جسارتي نيست كه ما. م و ملّتي توهين كندديني هيچ قو
. گذرد، بپذيريم  ميبيان، آزادي قلم، آزادي هنرمند در اظهار آنچه كه در ضمير و دل او

رو شاهد تظاهرات و  خوبي قابل تشخيص است و از همين  بهاين مرزي است كه
 )ص(اكرم هتك ساحت پيامبر  بهي غيرمسلماناناعتراضات گستردة مسلمانان و حتّ
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