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 چکیده

یروزی از پهای طنزپرداز پس ابوالفضل زرویی نصرآباد از موفقترین و مشهورترین چهره
وصیفی تآقاست. در این پژوهش با روش تحلیلی و ب اسالمی و پرورش یافته مکتب گلانقال

ست كه نقیضه های پژوهش بیانگر آنر طنز وی پرداخته شده است. یافتهبه سبک شناسی آثا
برخوردارند.  یگویی و آیرونی دو شگرد طنزآفرینی هستند كه از بسامد بسیار باالیی در آثار و

ید از های نخستین وی تحت تاثیر شرایط و مسائل سیاسی و اجتماعی و به تقلز نوشتهطن
ابسامانی شیوه رایج مجالت فکاهی عصر خود به انتقاد از مسائلی چون: مشکالت اقتصادی، ن

ن با ممارست مرور زماگرانی و ... میپردازد. زرویی ب در اوضاع خدمات شهری، ازدواج جوانان،
ه كاز استعداد طنز خالقانه خود به سبک شخصی دست پیدا كرده است  و استفاده صحیح

حکوم حاصل پرداختن به طنزهای فلسفی با گستردگی معنا و محتواست و دامنه شمول آن م
روزی، در های انسان اماز زبان تاریخی برای بیان دغدغه به زمان و مکان نیست. استفاده
خود،  مسائل پیرامونگویی، نگاه آیرونیک به ریق نقیضه آمیختن گفتمانهای مشهور از ط

های اختههایی كه بعضا از سانتخاب زبان محاوره، بیان فرهنگ عامه و كاربرد ضرب المثل
 خود اوست، از مهمترین ویژگیهای سبکی آثار طنز زرویی است.
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Stylistics of Comic effects Abolfazl Zarroie Nasrabad 
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Abstract 

 

Abolfazl Zarroi Nasr Abad is one of the most successful and most 

celebrated figures of satire after the victory of the Islamic Revolution and 

raised the school of GOLAGHA. In this research by analytical and 

descriptive method the stylistics of his satirical works has been studied. 

The findings of the research indicate that the irrational and irony are two 

comrades of very high frequency. 

The humor of his first writings disruptions in the situation of urban 

services influenced by the political and social contexts and the imprint of 

the popular manner in which his periodical journals the marriage of youth 

criticized such issues as: economic problems and expensive. Over the 

course of time Zarroi has achieved personal use of his creative comedy 

talent in a personal style resulting in a philosophical satire extending to 

meaning and content whose scope is not condemned to time and place. 

The use of historical language to express contemporary human concerns 

the choice of the language of conversation which are sometimes his own 

works the combination of popular discourses through controversy the 

expression of popular culture are one of the most important features the 

archetypal look of the issues surrounding it and the use of proverbs. 
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 قدمهم

المی انقالب اسه پس از پیروزی ابوالفضل زرویی نصرآباد از طنزنویسان مطرحی است ك

دلیل همکاری با مرحوم هی پرداخته است. عمده شهرت وی بکار طنز در مجالت فکاب

نقالب، اكیومرث صابری فومنی در مجله طنز گل آقاست . گل آقا در سالهای پس از پیروزی 

نز و طمهمترین و جدیترین مجله طنز و فکاهی بود كه بدلیل حضور استعدادهای كم نظیر 

 سردبیر و محتوای مطالب طنز آن با اقبال عمومی مواجه شده بود.همچنین 

س از زرویی نصرآباد عالوه بر نویسندگی، مدتی نیز سردبیر گل آقا بوده است. وی پ

عار زرویی ی مستهای فراوان دیگری ادامه داد. نامهاجله، كار خود را در روزنامهتعطیلی این م

زممتقی، ختلف از تنوع زیادی برخوردار است. آمیش در مجالت مادر طول دوران طنزنویسی

همترین نامهای ادبی مُال، مالنصرالدین، ننه قمر، چغندر میرزا، كلثوم ننه، میرزا یحیی و... از م

رگزیده ای پای نوشته هایش اثر انگشت را بجای نام مستعار بحتی در مرحلهوی است. او 

 است.

ست. تذكره ورت منظوم و هم منثور دارای تنوع اآثار زرویی نصرآباد در زمینه طنز هم بص

اطرات المقامات، رفوزه ها و اصل مطلب از آثار منظوم وی و غالغه به خونش نرسید و خ

 های طنز منثور و داستانی وی است.هحسنعلی خان مستوفی از نمون

 اهمیت و سابقه پژوهش

زادی بتی معکوس با آطنز همواره نوعی ادبی جذاب و تاثیرگذاری است كه رواج آن نس

های بیان برخوردار هستند، طنز یکی از شیوهبیان دارد. در جوامعی كه از خفقان سیاسی 

ی انتقادی است كه در لفافه سخنان سمبولیک و بصورت غیرمستقیم میکوشد تا كورسوی

عنوان بامید بخش و آگاهی دهنده به مخاطبان خود باشد. با  بررسی طنز زرویی نصرآباد 

سل از طنز ناز پیشقراوالن طنز پس از پیروزی انقالب ایران كه سبب تاثیرگذاری در دو یکی 

یکی از  دغدغه ها، شیوه و سبک بیان وی بعنوانان پس از خود شده است، میتوان به پرداز

 سرشناسترین طنز پردازان معاصر پی برد.

وع زرویی نامه با موضپیشینه موضوع پژوهش، به دو پایان در بررسی و مطالعات مربوط به 

ویی نقد ساختاری غالغه به خونش نرسید، اثر ابوالفضل زر»نصرآباد برخوردیم. نخست 

و دوم:  (1391كار مشترک نسرین فقیه ملک مرزبان، مریم حسینی و سارا غالمی )« نصرآباد

« نصرآباد بررسی محتوایی طنز در اشعار محمد صالحی آرام، خلیل جوادی و ابوالفضل زرویی»

( است. هر دو اثر به بخش 1391كار مشترک مهدی خادمی كوالیی و حمیده پریدل )

اند. كه با ارغ از نگاه سبک شناسانه پرداختهای و فصورت مقایسهكوچکی از آثار زرویی، ب

 اهداف این پژوهش در تناقض است.
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 بحث و بررسی

شرح  سبکی وی بدین بامطالعه و بررسی آثار طنز زرویی نصرآباد، مهمترین ویژگیهای

 است:

 استفاده از قالب قصه های كهن برای بیان مسائل امروزی-1

ستانهای طنز، مو      ستانی كهن و عامیانه با هدف آفرینش دا صر دا ستفاده از عنا رد توجه ا

صحیح از این        ستفاده  ست. آنچه اهمیت دارد میزان ا سیاری از طنزپردازان بوده ا صر   ب عنا

 طنزپرداز با این متون، از شروط الزم آن است.است كه مانوس بودن 

ست. ز           شهود ا صرآباد م سیاری از آثار زرویی ن شتار در ب سبک نو ستفاده از این  رویی با  ا

سلط و تبحری كه بدلیل انس با متون كهن ادبی دارد و از آنجا كه   صل در آفر »ت ینش یک ا

رانی، عناصاار داسااتان ای )بررساای« هنر، در درجه اول برقرار كردن ارتباط با مخاطب اساات

ند. در ك( این مهارت را بدست آورده تا از این طریق رضایت مخاطب را فراهم   53حداد، ص:

ساس اداستان است،  56كه مشتمل بر « غالغه به خونش نرسید»مجموعه داستانهای كوتاه 

 های كهن است.، بیان مسائل امروزی در قالب قصهسبک زرویی در طنزپردازی

« چکس نبودیکی بود یکی نبود، غیر از خدا هی»داستانهای این اثر با عنوان  هر بخش از 

جمالتی ن میرسد. به پایا« ما از این داستان نتیجه میگیریم كه» آغاز و در پایان نیز با جمله 

. این سبک های كهن، برای مخاطب بسیار آشنا و همراه با التذاذ ادبی استكه در قالب قصه

مورد  ه است تا زرویی بتواند در بستری از قصه های كهن آنچه را كهاز نوشتار سبب شد

بخوبی  انتقاد اوست و در بین قشر قابل توجهی از مردم از پذیرش عمومی برخوردار است،

های انسان امروزی اده از قالب كهن برای بیان دغدغهبیان كند. ویژگیهای سبکی وی در استف

 شامل موارد زیر میشود: 

 ت در شخصیت آفرینیخالقی 1-1

ستان زیر واژه  در د ساخته « اُخیک»ا ست كه آن از  را جایگزین غول های زرویی و نامی ا

گ عامه از چراغ جادو كرده است. در طول داستان، آمیختگی این واژه با نمادهای رایج فرهن

 است. قبیل: دختر شاه پریان و باباخاركن از شگردهایی است كه در طنزنویسی، كم نظیر

موضوع درآمدهای بادآورده از طریق جعل اسناد كه به هدف پرداختن به  ر این داستاند

یکی بود یکی نبود، غیر از خدا » دولتی و رانت میپردازد، شاروع داساتان به اینگونه اسات:    

هیچکس نبود. روزی روزگاری یک مرد خاركنی بود در پرت آباد. یک روز كه رفته بود برای 

رفت كنار چشاامه و قدری آب خورد و گفت: اُخی   ناگهان اُخیک خاركنی، خسااته شااد و 

شتی؟           شی دا سالم بابا خاركن. چه فرمای شمه در آورد و گفت:  سر از چ سلطان هفت دریا، 

بابا خاركن آهی كشااید و گفت: كم كم دارم چهل ساااله میشااوم و هنوز زن ندارم. در یک  

شمه آب پ    شم بهم زدن، دختری مثل پنجه آفتاب، لب چ شد. اُخیک گفت: بفرما این  چ یدا 
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هم زنی كه میخواستی. دختر به خاركن گفت: ای خار كن، بدان و آگاه باش، من دختر شاه   

 اند.هپریان هستم و عقد من و تو را در آسمانها بست

فکر كرد   خانه. یک دفعه با خودشد و با زنش راه افتاد كه برود ببابا خاركن خوشحال ش

ب خانه ندارم. این شااد كه دوباره برگشاات، لب چشاامه، قدری آ   كه ای دل غافل، من كه

ای واسااته و گفت: سااالم بابا خاركن. خ  خورد و گفت: اُخی. دوباره اُخیک از آب بیرون آمد

 داری؟

ای زندگی   بابا خاركن گفت: ای برادر، من خانه ندارم. اگر التفاتی بکنی و یک غاری بر           

لکس  یم. اُخیک گفت: یک ساااختمان ویالیی دوبدر اختیارمان بگذاری، منّت پذیرت میشااو

سراغ دارم. چطور      سونا و جکوزی، حوالی تجریش و نیاوران برایت  ستخر و ست؟   مبله با ا ا

ساختمان ویالیی، ا        سند منگله دار یک  شم بهم زدن  ست. در یک چ ز خاركن گفت: بد نی

ست      شد. بابا خاركن د سمان افتاد پیش پای بابا خاركن و اُخیک ناپدید  رفت و زنش را گ آ

مه چیز  راه افتاد كه برود بسااامت نیاوران. دختر شااااه پریان گفت: تو كه از ُاخیک این ه         

 گرفتی، یک چهارپایی هم میگرفتی كه دو تایی، تركش بنشینیم و برویم.  

رض عخار كن آمد لب چشاامه و دوباره مقداری آب خورد و گفت: اُخی. اُخیک گفت: با 

ه من و كاهی بابا خاركن؟ بابا خاركن گفت: هیچ فکر نکرده ای سالم مجدد، دیگر چه میخو 

ای كرد و اسااابی، قاطری چیزی... اُخیک خنده عیالم این همه راه را چطور باید برویم؟ یک

گفت: یک بنز شااش در مشااکی با راننده اختصاااصاای برای خودت بخواه و یک لیموزین    

 آلبالویی هم برای عیالت.  

صندلی گر  ست و تا كمر توی آن فرو رفت   وقتی خاركن روی  ش ،  م و نرم و چرمی بنز ن

سر از آب به در آورد و گفت: بابا       شد و گفت: اُخی. دوباره اُخیک  شانش  اركن، خخوش خو

ند میل            نداز چ یک دفترچه پس ا یا این  چه میخواهی. ب یدانم  عه دیگر خودم م یون این دف

سند و بنچاق ك   سوئیس. اینهم یک تعداد  میخورد.  ه به درد روز مبادایتدالری در بانکهای 

خوشااای  بعد از این واقعه بابا خاركن و دختر شااااه پریان، رفتند كه با هم زندگی خوب و          

 داشته باشند.

سب درآمدهای     شهرت: خاركن. موارد اتهام: ك صه پرونده اتهامی: نام: بابا.  بادآورده،   خال

د دولتی.  ه پریان، جعل اسنا داشتن روابط نامشروع با خانم دال شین پ. معروف به دختر شا    

 متهم به هزار بار حبس  ابد محکوم میشود. 

ورد، امّا بشاانوید از بابا خاركن كه همان روز اول كه داشاات توی زندان آب خنک میخ 

یرون بطبق عادت زیر لب گفت: اُخی. اُخیک، ساالطان هفت دریا از توی لیوان آب خاركن، 

اه پریان شااان اآلن دارد با خوبی و خوشااای با دختر آمد و ترتیب آزادیش را داد. بابا خار ك

 زندگی میکند.
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غه به   غال«)ما از این داساااتان نتیجه میگیریم كه آدم بعد از آب خوردن، بگوید: ُاخی       

 (.103خونش نرسید،زرویی، ص:

وضوعات  آن پرداخته، میتوان به این مات روزی كه زرویی در قالب قصه ب از دیگر موضوع 

انتقاد  (،59(، امداد خودرو)ص: 89(، قاچاق كاال )ص:45سااته ای )ص: اشاااره كرد: انرژی ه

یدهای آن (، اینترنت و تهد29(، تکریم پدر و مادر )ص: 210به بیقدر بودن علم و سواد)ص: 

به  (، انتقاد41(، مشااورت در باب مصااالح ملی و میراث فرهنگی )ص: 35برای جوانان )ص:

اتی  ( و موضاوع 65قاد به سارانه مطالعه )ص:  (، انت125نهادهای تصامیم گیر در كشاور)ص:  

 دیگر.

ستانها با بهره  سریع، خواننده ر   زرویی در این دا ضرب آهنگ  ا به هدف  گیری از ایجاز و 

اصی  انتهایی داستان كه برای مخاطب ملموس است، هدایت میکند. همچنین مکانها و اشخ   

ارند و ورت مشااترک حضااور د كه زرویی در آثار خود از آنها نام میبرد، در تمام آثارش بصاا

ستند. زرویی با ابتکار عمل خود توان     ستانهای عامیانه ایرانی ه ضای دا ست در   یادآور ف سته ا

ه این پایه ریزی موضوعات امروزی در قالب قصه های كهن، دست به خلق مکانهایی بزند ك    

 یک اثر نیست. ها منحصر بمکان

 كاربرد اسامی خاص به تقلید از متون كهن 1-2

، در طنز بعضی از واژگان كه در متون ادبیات فارسی شناخته شده و سابقه كاربرد دارند     

آثار وی  جابلقا در عنوان مثال، جابلسا و ان نام و مشخصات ذكر شده است. ب     همنیز بزرویی 

ست      ب سرزمینی مبهم و درعین حال آرمانی ا شاره دارد كه نمادی از  زرویی  ونام دو مکان ا

ساس آن طنز خود والیت غربت )ایران زمین( قرار میآن را در برابر  سترش   دهد، تا بر ا را گ

قابل   همین معنا در آثار قدمایی چون شاایخ اشااراق و ساانایی غزنوی نیزاین اسااامی بدهد. 

 مشاهده است.

 مکن در جسم و جان منزل، كه این دون است و آن واال

 اینجا ه، نه آنجا باش و نهقدم زین هر دو بیرون ن                                          

 سخن كز روی دین گویی، چه عبرانی چه سریانی

 سامکان كز بهر حق جویی، چه جابلقا ، چه جابل                                 

 (58غزنوی، ص:  )سنایی                                                                                           

این ویژگی فقط شامل برخی از اسامی مکان شده و برای شخصیتهای طنز او مصداقی         

شاه             سبت به دختر شنازدایی ن شاه پریان)آ سر صیتهای او عبارتند از: آقا ملول، پ شخ ندارد. 

پریان(، ننه قمر، رسااتم علی خان، نخودی، باباخاركن، خواجه الماس، حکیم فرزانه اساات.  

ضی از   ستفاده         وی برای نامگذاری بع شرات و جانوران ا ستانهایش از نام ح صیتهای دا شخ

شپش و        سامی چون: مار، گرگ،  ست. ا ست كه نتیجه مطالعات وی در فابلها و مثلها كرده ا
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سااه شااپش بودند در والیت جابلقا كه با فالكت و بدبختی   »خاله سااوسااکه از این قرارند.  

م مشااورت كنند كه ببینند زندگی میکردند. یکروز یک جلسااه مشااورتی گذاشااتند كه با ه

 (.177همان، ص: «)چطوری میتوانند از این وضعیت خالص شوند

 های تاریخی زباندر آمیختن گونه-2

یگر بکار داگر یک سبک یا گونه زبانی تاریخی را برای بیان مفاهیمی از شرایط تاریخی »

های هگون (. در آمیختن386سبک شناسی، فتوحی، ص: «)گیرند، سخن طنزآمیز میشود

ای  از عناصر در بافت سخن است. گفتمان مجموعه تاریخی زبان، حاصل ناسازگاری گفتمانی

کلی شمتنوع است كه با نیروهای فرهنگی و اجتماعی متعددی پیوند میخورد. هر گفتمان 

اصی خموقعیت اجتماعی و نشانه شناسیک مشخص كه تعلق به  از سخن است با عناصر زبانی

بر مال میکند  ای رااهنگی و ناسازگاریهای درهم تنیدهدو گفتمان، ناهم دارد. در آمیختگی

ر سبک دهای تاریخی زبان یکی از انواع آن است. كاربرد این ویژگی كه در آمیختن گونه

 شناسی زرویی نصرآباد به دو هدف ایجاد شده است:

 داستان برای مخاطب باورپذیری 2-1

اخر و  یژگی زبانی آن را در جهت آفرینش طنزی ف   زرویی نصااارآباد، با پیروی از این و   

جاب موثر بکار برده اسااات. وی با اساااتفاده از عناصااار گفتمان قاجاری، مخاطب خود را م

ستانی حقیقی روبروست نه طنز. هرچند كه    ستان و  در روند رو به جلوی د میسازد كه با دا ا

 مرور زمان، خواننده متوجه طنز و خیالی بودن آن میشود.ب

ستوفی     » ستادی، حسنعلی خان م ست  « خاطرات حضرت ا نام جدیدترین اثر از زرویی ا

توجه عدم  مكه در آن كوشیده است تا با نقد بر كتب خاطره نویسی، خوانندگان این آثار را    

حسنعلی  هایزرویی با خلق دو شخصیت خیالی بنام اعتبار محتوای بسیاری از این آثار كند.

ستوفی كه دارای اخت  شکار كه وظی    خان م سین پی ست و میرزا ح فه الالت خودبزرگ بینی ا

یان و ینی ایرانخان را دارد، به روحیات خودبزرگ بخدمتگزاری و تحریر خاطرات حسانعلی  

 خطرات ناشی از آن پرداخته است.

ا این تزرویی در این ساابک از بیان خود با بهره گیری از زبان قاجار، سااعی كرده اساات 

سازد. با خواندن این خاطرات ب ی خواننده باورپذیشخصیت خیالی را برا    توجه، مهیچ وجه ر 

اب خیالی بودن آن نمیشااویم و گاه این داسااتان چنان  به واقعیت نزدیک میشااود كه مج 

 نام حسااانعلی خانهموطنی دانشااامند و خارق العاده بمیشاااویم در كتب تاریخی بدنبال 

 مستوفی بگردیم.  

فی ملکه بریتانیا به حسنعلی خان، كه نشان از سبک    در بخشی از این كتاب، متن تلگرا 

های تاریخی زبان است، با طنزی بدیع همراه  حصر بفرد زرویی در بکاربردن گونه شناسی من  

ست:       ست. گفتمانی كه یادآور زبان ادبی دوران قاجار ا سالمها و آرزوها.  » شده ا با بهترین 
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حضاارتعالی ما را از خود بیخود كرده،  معلوم آن بزرگوار بوده باشااد كه ذوق زیارت مکتوب 

سر و جان     سزای تو بود،  مایه مباهات بین االقران گردید. بیت: من چه در پای تو ریزم كه 

را نتوان گفت كه مقداری هساات. آنقدر هساات كه روح كوچک خود را ضاامیمه این نامه    

این ضعیفه   كرده، جهت آن عالیجناب میفرستم. مصرع: بنگر كه از كجا به كجا میفرستمت.   

شد كه بینم آن را در گردنت حمایل، به             صرع: با ست خود را كه م سته، د شک ست و پا  د

جانب آن حضاارت دراز كرده و اسااتدعا دارد كه كرانه نهر طمس )رودخانه تایمز( را بقدوم   

خاطرات حسنعلی خان مستوفی،   «)مبارک متبرک و جانهای خسته دالن را شاداب فرمایید  

 (.27زرویی، ص:

 ستفاده از قالب شعر نو برای بیان مضامین تکراریا-3

ش          شهری، م سایی خدمات  صادی، نار شکالت اقت کل از دیرباز ذكر انتقاداتی پیرامون م

ه اخیر ازدواج جوانان و مسااائلی از این قبیل، پای ثابت مجالت فکاهی در بیش از شااش ده

ن ود شاااهدی بر ایبوده اساات. چنانچه بررساای مجالتی چون توفیق، خورجین و گل آقا خ

ضاوعات  ادعا هساتند. زرویی نیز كه خود پرورش یافته چنین مکتبی اسات، با تکرار این مو  

شار و ا       سر شروع كرد. با این وجود، قریحه  ستونهای طنز  ستعداد  كار خود را در مجالت و 

 د.ذاتی وی او را از مقلدی چشم و گوش بسته به طنزپردازی مبتکر و خالق تبدیل كر

شااعار هترین آثار زرویی در بیش از سااه دهه فعالیت در عرصااه طنز، مجموعه ایکی از ب

القیت ر از خنویی است كه با مهارت هرچه تمام تر سروده و نشان داده است طبع وی سرشا

رده  گویی، شاانیدن این مضااامین تکراری را نیز خواندنی و جذاب كاساات. مهارت وی در نو

ی  ل نقلیه عمومی، حقوق كارمندان، هزینه هااساات. مضااامینی چون: رشااوه خواری، وسااای

 باالی زندگی، كشاامکش مالک و مسااتاجر، اعتیاد، جنگ عروس و مادرشااوهر و امثال آن  

صلی آثار طنز و شوخ طبعی را در غالب مجالت فکاهی تشکیل میداد. زروی      ی نیز مضامین ا

کاهی توفیق در ز مجله فدر آثار اولیه خود به آنها پرداخته است. رد پای بیان این مسائل را ا

ن سااه میتوان مشاااهده كرد. بیادهه هفتاد خورشاایدی تا هفته نامه گل آقا در  دهه چهل 

ص        ضاوت را در خ سه طنزپرداز، ق سط  ضوع واحد)گرانی میوه(، تو وص طنز منظوم از یک مو

 شیوه موثر بیان مطلب، در هركدام آشکار میسازد:

ردازان پوس الری، یکی از نام آشااناترین طنز الف(  ابوالقاساام حالت با نام مسااتعار خر

ست.        سالها پای ثابت روزنامه فکاهی توفیق بوده ا شته های او،  ست كه نو صری ا وی در  معا

 به گرانی میوه اشاره دارد:« زبان میوه ها»شعر طنزی با عنوان 

 گر میوه جات نیز تالش زبان كنند
 

 شاید كه وضع خویش بدینسان بیان كنند 
 

 را انار كه هر دانه من است گوید تو
 

 چندان گران كه دانه لعلش گمان كنند 
 

 گوید به فیس و باد گالبی كه بنده را
 

 هم قیمت گالب و هل و زعفران كنند 
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 با ناز و طعنه خربزه گوید كه مفلسان
 

 آن به كه بگذرند ز من فکر نان كنند 
 

 (.155)دیوان خروس الری، حالت،ص:       

زپردازی دوم نیز شعری است با همین موضوع كه در هفته نامه گل آقا توسط طن ب( نمونه

 سروده شده است:« اخفش»با نام مستعار 

 بهترین داروی سرماخوردگی
 

 میوه باشد با هزار و یک دلیل 
 

 میوه را هركس خورد گردد قوی
 

 گرچه باشد الغر و زار و علیل 
 

 در جراید خواند این گفتار را
 

 دی زار و بی پول و علیلكارمن 
 

 نان خالی هم به سختی میشود
 

 قسمت ما با حقوقات قلیل 
 

 (.11)هفته نامه گل آقا،ص:     

ری را ج( نمونه سوم نیز شعری از زرویی در همین موضوع است. زرویی این موضوع تکرا

قتصادی به بدلیل نابسامانی اكه تا عصر حاضر بعنوان موضوع مبتالبه اقشار آسیب پذیر كه 

 آن دچارند را در قالب شعر نو، رنگ و جالیی دیگر میدهد. 

 با سبد رفتم به میدان، صبحگاهی بود»

 میوه ها آواز میخواندند:

 های ای آقای خوش تیپ جوان، آهسته تر، برگرد

 هان بیا بنشین تو اینجا پیش ما چمباتمه گانه، بی چک و چانه

 را پیش بینی كنبعد راحت حجم ما 

 لمس كن ما را یکایک با نگاه خواهری، در دست

 بعد هم بفشارمان با شست، از میان ما سوا كن راحت و آرام و بیتعجیل

 تک به تک بگذار در زنبیل

 من جلو رفتم

 و كمی احوالپرسی كردم از ایشان:

 هان سالم ای سیب

 ای شریف آبادی هیکل درشت از من سالمت باد

 ی و زردآلو و گیالسو شما ای كیو

 و تو آنک ای خیار تُرد و گل بر سر

 (.59)رفوزه ها، زرویی، ص:«   قامتت باریک باد و قیمتت ارزان.

با مقایسه سه شعرطنز، آنچه مشهود است این است كه در شعر اول شاعر با بیان تشبیه، 

اشاره به قشر  ابصورت مستقیم به گرانی بیش از حد میوه اشاره میکند. در شعر دوم نیز ب

ای از اقشار آسیب پذیر جامعه، هدف غالب، بیان گرانی و تورم است. امّا كارمند بعنوان نمونه
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ناست، میکوشد تا این در شعر سوم، زرویی كه با آسیبها و مشکالت اقتصادی جامعه آش

به  داند كه اشاره مستقیمیانی غیر مستقیم بیان كند. او میصورت توصیفی و با بمسائل را ب

عنوان طنزپرداز رسالت خود را در این میبیند ام مخاطبان را تلخ میسازد. او باین معضالت، ك

كه با بیان چندباره این مسائل، كام مخاطب خود را تلختر نسازد، بلکه بیان این مسائل را 

دستاویزی برای انبساط خاطر مخاطبان خود قرار دهد و بجای یادآوری گران بودن مایحتاج 

 ای است كه خود نیز به آن اذعان دارد:این همان نکته ، آرزو كند كه اجناس ارزان شود.مردم

 ای خدا رحم كن به چشم ترم
 

 كه ز شیطان سیاه نامه ترم 
 

 كرده ام سااااالهااا چو بیخبران    
 

 گریه با خویش و خنده با دگران     
 

 رنجهااا برده ام كااه بااا ترفنااد      
 

خنااد             ب ل طری  بخااا نم   بنشااااا
 

نقااد    یّن      بااارهااا  ب لی  ک  مشاااا
 

یّن            ل یوه ای  تم بشاااا ف گ  باااز 
 

 ساااعی كردم كه جمله ساااردی  
 

گردی          طری  بخااا  ننشااااانااد 
 

یا گُم بود      فاش  ته،   اگر این نک
 

 ساااعی من در نشااااط مردم بود 
 

 (.222)رفوزه ها، زرویی، ص:    

سامانیهای اقتصادی، نگاه      شعار طنز زیر نیز عالوه بر بیان مشکالت و ناب ی توصیفی  در ا

ر مطلع اشااعاو نشاااط آوری به این مسااائل دارد، چنانچه در قساامتهای آغازین هر شااعر،  

 ای است كه خواننده را در مواجه با شعر طنز به شبهه میا ندازد:بگونه

 اندوه سایه های هیاهو» 

 در كوله بار حجم تفکر 

 سلول خنده آور صبحی سیاه بود

 آهسته میرود صف ناپیدا 

 تا خالیای مخزن مرغ آلود 

 با حالتی غم آور و پشم آگین 

 اینجا صفی دراز و هماهنگ است 

 اینجا دلم گشاد و فضا تنگ است

 آنجا كنار مدخل قصابی 

 (.16رفوزه ها، زرویی، ص: «)گویی برای مرغ یخی جنگ است 

 در آمیختن گفتمانهای مشهور-4

ر معنای  توان نقیضه خواند. اما نقیضه د  اقتباسی از سبک هنری پیشین را می   هرگونه »   

وی هنری خاص و دقیق آن عبارت است از بکارگیری آگاهانه، آیرونیک و كنایه آمیز یک الگ

 (.437دانشنامه نظریه های ادبی معاصر، مکاریک، ص:«)دیگر
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ضه یا   شده را الگ       نقی شناخته  ست كه یک گفتمان  شتار تقلیدی ا و و  پارودی، نوعی نو

بازی   پایه كار خود قرار میدهد و گاه ویژگیهای عمومی یک نوع ادبی یا یک سااابک را به             

ص داده خود اختصاویی نصرآباد بیشترین بسامد را بمیگیرد. نقیضه در سبک شناسی آثار زر

شگردی كه از درآمیختن دوگفتما    ست.  شی   ا صل میآید. مهدی اخوان ثالث در پژوه  ن حا

سته         ضه را دارای دو نوع جد و هزل دان سازان، نقی ضه  ضه و نقی غرض  و جامع در كتاب نقی

سیک عرب را   سخره كردن محض   »از كاربرد آن در ادبیات كال ستهزاء و م ضه و  نقی«)تنها ا

عار طنز ی و بخصوص اش( میداند. نقیضه در ادبیات فارس116نقیضه سازان، اخوان ثالث، ص:

شباهت دارد.        صطالح غربیان  شتر بواژه پارودی در ا صرآباد بی ضه ای  »زرویی ن ه بحث كنقی

ت، بلکه ما  اصلی ما درباره آن است و بمثابه نقطه مركزی این جستجو، غالباً نقیضه جد نیس     

ن آ كه فرنگیان به    –درباره نقیضاااه هزلی و هجایی و اغراض و اقساااام و چند و چون آن     

 (.15همان،ص: «)حقیق میکنیمت  -پارودی میگویند

 )سبک « روشی برای آموزش طنز »اهمیت نقیضه بدان حد است كه بعضی آن را بعنوان   

سی، فتوحی، ص:    شیوه 389 شنا سبک خالق ( و   ای كارآمد در تمرین طنزنویس و آموزش 

 دانسته اند.

 ایی و تسلط بر متون پیش الگوآشن 4-1

ضه در ط    سی نقی سترد   با برر سیار گ ه آن نز زرویی، متوجه اغراض اجتماعی و انتقادی ب

شگرد           شد، بوسیله  سی  شهرت وی در طنزنوی سبب   میشویم. نخستین آثار طنز زرویی كه 

شده اند.     ضه گویی خلق  ستونهای طنز گل آقا ب « تذكره المقامات»نقی ود كه در نام یکی از 

كه  د و مبتکر آن نیز زرویی بودچاپ میرسی حال طنز شخصیتهای سیاسی ایران ب    آن شرح  

شابوری در  در هر شماره با پیش الگو قراردادن سبک عطار نی  « مالنصرالدین »با نام مستعار  

رویی در  زتذكره االولیاء، یکی از شخصیتهای سیاسی شناخته شده را نقد میکرد. نقاط قوت 

سبت بالگوهای مو         ست كه وی ن سلط قابل قبولی ا شنایی و ت ضه گویی، آ ود رد تقلید خنقی

لیدی را دارد. عدم آشاانایی با صااور و محتوای متون مورد تقلید در نقیضااه، كالم و متن تق 

 بركاكت كالم میکشاند.

مورخارجه نقیضه زیر بعنوان نمونه ای از نقیضه پردازی وی در ذكر كمال خرازی، وزیر ا  

 وقت گفته شده است:

آن  آن آیت سخندانی،  جهانبانی، آن الیق آن بازیچه سرنوشت،   آن مرد نیکو سرشت،  » 

در طنز گویی از اساتید اهل  -ایّده اهلل تعالی- كمال الدین خرازی موالنا شیفته بلند پروازی،

زمانی در سازمان ملل با سران كفار مباحثت و    فن بود و حریف هزار تا مثل من بود. گویند:

ما را  یا شیخ،  كفارپرسیدند: پس  شرح كراماتش با كفار میگفتند.  مجادلت میکرد و اصحاب، 

 بدین جا كه هسااتیم؟ گفت: جا رساایدی؟ واگو تا با چه بدین بر مرتبت تو رشااک می آید،
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  چون این حکایت با موالنا پس همگی بر درایت او آفرین كردند.. با طیّاره گفت:. آری گفتند:

  باز گفتند، تیوالی این قضاااایا پیش موالنا. آبروی مان رفت گفت: گفتند، جالل الدین رفیع

 گفتم یا جالل. در حق كمال لیکن نگفت كه این،. دمش گرم كه راست گفت گفت:

 مولگیری از نقیضه جهت ارائه طنزهای فلسفی و جهان شبهره 4-2

عنوان ب بهره گیری از شگرد نقیضه گویی  همانطور كه گفته شد، طنز تذكره المقامات با  

در  وی در این زمینه شاااد. نکته قالب توجه اولین آثار طنزپردازی زرویی، موجب شاااهرت

ضه گویی در آثار زرویی آن  شگردی      نقی ضه گویی،  ست، ا ست كه هرچند نقی ما  طنزآفرین ا

هره های  چشمار میرود. زرویی در نقیضه های نخستین خود با انتخاب الفاظ و    نوعی تقلید ب

دسته  بطوریکه این شناخته شده سیاسی و اجتماعی، خود را در حصار محدودیت قرار داده،

هایی كه هاز نقیضه های وی مشمول مرور زمان و تاریخ مصرف شده است. تقریباً تمام چهر     

ر میبرند وی در تذكره المقامات نقیضه گفته است، امروزه به دور از مناصب گذشته خود بس    

آن  فاخر همین دلیل این نقیضااه گوییها نیز علیرغم كالمب و از اشااتهار برخوردار نیسااتند، 

سب            شکال  ست. وقوف به این ا شده ا سپرده  شی  صرف گردیده و به فرامو ب دارای تاریخ م

ر شااده اساات كه زرویی در آثار بعدی خود، با دقت بیشااتری عمل كند و خود را در حصااا 

از  مسائل سیاسی و شخصیتها محدود نسازد. و از این شگرد در خدمت طنزهای فلسفی كه        

 ر انسانی برخوردار است، استفاده كند.گستردگی و شمول بر كلیات رفتا

ست. وسواس ها از بیشترین بسامد نقیضه گویی برخوردار ادر بین آثار طنز زرویی، رفوزه

م زرویی، در انتخاب موضااوع، انتخاب پیش الگوهای فاخر و آشاانا برای خواننده و روانی كال

شاید به همین           ست و  سانده ا سهل و ممتنع بودن ر صفت  ست كه   سخن او را به  دلیل ا

شیرازی           سعدی  شاعران، از آثار  سرایی را در بین  ضه  شترین الگوهای نقی نتخاب ازرویی بی

 كرده است.

شراكتی »نمونه زیر با نام  ست      « حکایت  سعدی ا شعر  ضه گوییهای زرویی بر  كه  از نقی

ه نشان دهنده، دست یافتن زرویی به سبکی شخصی در زمینه نقیضه گویی است، سبکی ك        

شمولی         بمرور  سفی با قابلیت جهان  ست و طنزی فل شده ا صل  از  زمان و بر اثر تجربه حا

سعدی به عینه بیان و در ادا       سه بیت از  ضه زیر ابتدا  ست. در نقی ضه  ویژگیهای آن ا مه نقی

 آن را آورده است:

 ساااگی پای صاااحرا نشاااینی گزید   
 

 به خشمی كه دندان ز زهرش چکید 

 شااااب از درد بیچاااره خوابش نبرد
 

 خیاال اناادرش دختری بود خرد       بااه 
 

مود         ن تناادی  كرد و  جفااا   پاادر را 
 

نباود            نیاز دناادان  تو را  خر   كااه آ
 

 برآشااافته شاااد مرد صاااحرا نشاااین
 

ندی كمین     ندر آن دشاااات چ  بکرد ا
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یدا، ساااگ سااارفراز     شاااد از دور پ
 

بی دراز            م لنااد و بااه د ب گوشااای   ب
 

فت      ز جا جست و دمب درازش گرفت گازش گر  دمر كرد سااااگ را و 
 

خم وزار          سااااگ  نی ز ت نوا بااا  ی  ب
 

فرار           خر  كرد آ ین  حرانشاااا  ز صاااا
 

 باامااالاایااد باار زخاام پااا پااوزه یاای 
 

 كشاااید از سااار بی كسااای زوزه یی   
 

گی ام            ن کر ی من اهاال  فتااا: كااه  گ  ب
 

گی ام          ن ل موجااب   خباااثاات نشااااد 
 

عدی اساااات    لت ب  مرا رنج از این ع
 

 كه پنداشاااتم دوره ساااعدی اسااات      
 

 .(67)رفوزه ها، زرویی، ص:                     

 مرور زمان بدان دساات پیدا كرده و شااگرد خود رااین همان ساابکی اساات كه زرویی ب

ست.    ضوعات عام كه در هر زمانی قابلیت دارند، بکار برده ا ض برای مو ی از این هرچند كه بع

ضوعات ب  شد، ولی باید       مو شهای معنوی با سطحی و خالی از ارز ست،    گمان برخی ممکن ا

هادن بر آن و    توجه داشااات كه رساااالت طنزپرداز،      اصاااالح »دیدن درد مردم و مرهم ن

 (.   5طنز، پالرد، ص:«)پلیدیهاست

 ند شاعر در یک شعرچنقیضه از  4-3

 ترتیب: ، بهای استادانه و تركیبی بر شعر سه شاعر    همچنین در شعر نو دیگری با نقیضه  

 مساله كمبود تاكسی در سطح شهر اشاره دارد:حافظ، شاملو و موالنا  ب

 است ساقیاظهر » 

 آنک كالغ را 

 با گوشهای خویش 

 در های های خنده شعبان نظاره كن 

 شعبان سخن نگفت 

 بلکه هوار زد 

 آی تاكسی بایست  

 تاكسی فرشته بود كه با اگزوزی خراب

 می رفت الكتاب

 اكنون زنش رباب 

 در ایستگاه نشستست 

 غمناک و بیقرار

 میگوید آن رباب كه مُردم ز انتظار 

 (.27همان، ص:«)تاكسی بزن كنار 

در جدول زیر، فراوانی و تنوع شااعرایی كه زرویی برای نقیضااه گویی به شااعر آنان نظر 
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سامد نقیضه گوی           ستخراج ب ساس ا ست، مشاهده میشود. این جدول بر ا شته ا ی در كتاب دا

سبت ب   ست  435دیگر آثار زرویی از حجمی قابل توجه)رفوزه هاست كه ن  صفحه( برخوردار ا

های امروزی است،  ها و افسانه و شامل تجمیع سه اثر وی تحت نامهای اصل مطلب، خودمانی   

 كه با نام رفوزه ها چاپ شده است.

 

 

 استفاده از زبان محاوره و بیانی عامیانه:-5

سبکی  ستفاده از بیانی محاوره  از ویژگیهای  ست. زرویی  اای با گفتمانی عامیانه زرویی، ا

روهی  گطنز دهه شصت نشو و نما یافته است، در این سبک، میراث دار كه در بستر مجالت 

سیاری از طنزپرداز     ست. چنانچه ب شروطه تا انقالب ا موفق در  اناز بهترین طنز پردازان از م

ر فارساای  نخسااتین نویساانده ای كه زبان محاوره را در نث» اند و این شاایوه هنرنمایی كرده

سی «)وارد كرد، عالمه دهخدا بود سید جوادی، ص:     برر صر،  (. 104و تحقیق در ادبیات معا

صاال ا»این ساابک از بیان زرویی با بسااامد باالیی در قریب باتفاق آثارش مشااهود اساات.   

ست. زرویی به فرهنگ مردم اهمیت  « مطلب یدهد و موی  نمادی از طنز با بیان عامیانه دان

ر بر فرهنگ مردم سااواطنز در بسااتر فرهنگ حركت میکند و طنز نویساای كه »میداند كه 

 (.22، موسوی، ص: 6كتاب طنز «)نباشد، پیاده است

کند و با زبانی  زرویی در اصل مطلب، خود را قابوس شاه و پسرش را گیالنشاه خطاب می 

ندرزهای           عامیانه او را ب    ندرز میدهد. عموم ا نان این سااارزمین پند و ا عنوان نمادی از جوا

ستم    سی ستم        زرویی به فرزند، بر محور عیوب  سی شرفت در این  شور و چگونگی پی اداری ك

سبک خود، وزنی         شدن  ست. وی جهت جذابتر  ست. گفتمانی كه عمومًا همراه با كنایه ا ا
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مطلوب و جذاب مثل بحر خفیف مخبون محذوف) فاعالتن مفاعلن فعلن( را نیز برای این       

 گفتمان انتخاب كرده است. 

 پسااارم گاااه میشاااود كااه بشااار   
 

 باااالتاار ماایاارود از فاارشااااتااه    
 

كه از انسااااان     نان میشاااود   همچ
 

 بخاادا شاااکوه میبرد شااایطااان          
 

 از خادا گر نبااشااااد اصاااالً ترس  
 

طان درس         به شااای هد  ید  آدمی م
 

 گر، به قدرت رساااد چنان و چنین    
 

ین                ب ب بیااا و  کنااد  ی م  كااارهااا 
 

یی             كس جااا تنااا بااه  ع کنااد ا  ن
 

 غااافاال از اینکااه هساااات فردایی  
 

 در نهایت ساالوک و ساایری نیساات 
 

 انسااان، دعای خیری نیسااتپشاات  
 

كه خیر از او پر زد     یاساااات   آن ر
 

 بااخاادا یااک قااران نااماای ارزد    
 

 (.216)رفوزه ها، زرویی، ص:                

 اغلب اشااعار طنز زرویی برای نخسااتین بار در سااتونهای طنز مجالت به چاپ رساایده 

سااروده،  اساات. وی در اصاال مطلب، پنجاه مطلب اصاالی را خطاب به فرزند كوچک خود  

خاب مطالبی كه روزانه خوراک یکی از شاامارگان مجله همشااهری بوده اساات. زرویی با انت 

است   مطالب متنوعی كه در بشر عمومی و فراگیر است، مثل خیر، شر، حرص و آز توانسته    

یادی زخود را از روزمرگی و ساالطه طنز ژورنالیسااتی نجات دهد. كاری كه در آن تا حدود  

ست. د  شعر زیر با كنایه به سیستم معیوب اداری كشور از پسرش م      توفیق یافته ا یخواهد ر 

ن این كه اگر به پسااات و مقامی رساااید، اقوام و خویشاااان را به كارهای خطیر بگذارد. بیا

 سفارشات با بیان عامیانه، باعث لذت و جذابیتی مضاعف شده است:

یم كااار جااان پاادر     تقساااا  وقاات 
 

 فااک و فااامااباال را ز، یاااد نااباار  
 

توانااد     آن گروه   یخ ریش  ب  ی كااه 
 

ند       یل و قوم و خویش توا فام  فک و 
 

 بعااد قرنی پلو بااه دیس شااااده        
 

 یااک نفر بین مااا رئیس شااااده         
 

پاكسااااازی كن    عرصااااه را خوب 
 

 بنشاااین بعااد خااالااه بااازی كن       
 

 (.257)همان، ص:                               

صر فرهنگ عامه نیز در آثار زرویی از دیگر     ستفاده از مظاهر و عنا شانه های ا ستفاده   ن ا

شکن، چر      شکر شاه پریون، طوطیان  ست. كلماتی چون: غول، دختر  اغ وی از فرهنگ عامه ا

شده اند.     سامد قابل توجهی در آثار وی تکرار  ورده اند كه آدر كتب تاریخی » جادو و... با ب

ز یک غول بیابانی بیشاااخ و دمی پیدا شااده بود در والیت غربت، هركس كه میخواساات ا  

غه به غال«)ت غربت برود بوالیت جابلقا، جلو راهش را میگرفت و نمیگذاشاات رد بشااودوالی

 (.123خونش نرسید، زرویی، ص: 
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 استفاده از ارسال المثل و تمثیل-5

ست. اضرب المثلها از نمادهای قابل توجهی است كه در بستر فرهنگ عامه شکل گرفته 

، مثلها  نمایان است و جلب توجه میکند  یکی از نکاتی كه در سبک شناسی آثار طنز زرویی،   

وب و بجا خها را بسیار  هستند. زرویی برای آنکه به لطف و شیرینی سخن خود بیافزاید، مثل   

ضرب        و با  ست.  شعر خود جای داده ا سامدی قابل توجه در متن و  سبک وی ب  المثل در 

 صورت ارسال مثل و تمثیل وجود دارد.ب

شت كه    سال مثل » باید توجه دا سال مثل، كاربرد     ار ست. ار رب ض با تمثیل متفاوت ا

ست برای ا        ست، اما تمثیل تنها ذكر مثالی ا شته ا ست كه از قبل وجود دا ثبات یا  المثلی ا

 (.2كاربرد ضرب المثلهای فارسی در شعر بیدل، ذوالفقاری، ص: «)استحکام اندیشه ای

ضرب المثل آگاه زرویی ب ست و میداند   قدرت طنزآفرینی از طریق ظرفیت باالی  » ه كا

شناختی، انوا    صی از  ضرب المثلها به دلیل ویژگیهای زبانی و مولفه های معنایی و زیبا ع خا

ند   جاد میکن خد      «) طنز را ای ثال و حکم ده ته ای بر وجوه طنز در ام ند رشااا ا،  رویکرد چ

 (. بسامد ارسال المثل در شعر طنز زرویی بسیار قابل توجه است.5مظفری، ص: 

 د استفاده زرویی بر دو قسم اند:مثلهای مور

 از ضرب المثلهای رایج استفاده 7-1

اطب  گاه عین مثل و مضمون را در شعر خود آورده است. ضرب المثلهایی كه برای مخ     

ات زیر خود آورد. ابیی در بکارگیری آن، خواننده را به وجد میآشناست و شیوه ماهرانه زروی   

های وی نقل شااده  . این ابیات همگی از كتاب رفوزهتگویای هنر و زبان طنازانه زرویی اساا

 است:

ست   254ص سان ا  : گرچه ایمان به قلب ان
 

 عقل مردم بچشم ایشان است    
 

 : پاایااش مااا نااان ناایااک و تااره281ص
 

 خوشاااتر از لعنت و كباب بره 
 

بت گرگ زاده گرگ شاااده   341ص عاق  : 
 

چه ات بزرگ شاااده      چقدر ب
 

ننااد ورود           401ص ك گر  نم ا ه ج  : بااه 
 

 گوینااد هیزمش تر بود        باااز 
 

یش      424ص غرقااه در تشااااو یزاد  م  : آد
 

 متشاابث شااود بکل حشاایش 
 

 تی با قابلیت تمثیلساخت جمال 7-2

ثلها  مآوردن جمالت و كلماتی كه مورد قبول و تاثیر در مخاطب شود و كاربردی چون   

اد را پیدا كند، میتوان نمادی از دساات یافتن به ساابکی شااخصاای و موفقیت زرویی نصاارآب

 عنوان شاهد مثال آورده میشود:زیر بدانست.  ابیات 
 : توی این دوره شااالوغ و پلوغ430ص

 : خواندن جزوه های بی منبع400ص

 ماایااتااوان یااافاات از دروغ، فااروغ   

فع           ن ی لم ال ع  هساااات مصااااداق 
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 : فرق دارند در عمل، بیشاااک  399ص

 : مردا باادون میز هم عزیزن      255ص

شه  296ص   : روی لبت خوبه تبسام با

 

بو        ل ط لماادرک             ا بوا ل ط لم و ا ع ل  ا

 رفوزه هااا همیشااااه پشاااات میزن 

 دفااتاار كااارمت دل مااردم باااشااااه  

 

 نتیجه گیری

  دلیل ممارساات، داشااتن اسااتعداد طنز و بیش از سااه دههابوالفضاال زرویی نصاارآباد ب

شنایی با متون كهن ادب              ست. آ شده ا صی  شخ سبکی  صاحب  فعالیت در این نوع ادبی، 

وفق بدارد.  تقلید از این آثار داشاته اسات، م  هایی كه بتوانساته اسات او را در نقیضاه پردازی   

سالها كار در م        ست.  شده ا شگردی غالب در آثار وی تبدیل  ضه گویی به  جالت چنانچه نقی

ده اساات، طنز در كنار اساااتید این فن، تجربیات ارزشاامندی را به تواناییهای او اضااافه كر 

ثیر آن گ عامه را میتوان تحت تاچنانچه اساااتفاده مناساااب و موثر از زبان محاوره و فرهن  

 دوران دانست. 

عه به تحت تاثیر فضاای روزگارخود ونیاز جام « از هر دری » آثار نخساتین زرویی مثل  

فالت انتقاد از مسااائل رایجی چون گرانی مایحتاج مردم، انتقاد به مساائوالن شااهری، آساا  

سائلی از ا      شتغال جوانان و م سب خیابان، مشکالت ازدواج و ا ست.  تین دست، پرداخ نامنا ه ا

ن مشاااهده  صااورت كمرنگتر تا به امروز نیز در آثار طنز وی میتوامسااائلی كه ردپای آن را ب

ست، گاه   اكرد. بیان این قبیل مسائل كه بسامد زیادی در شعر طنزپردازان آن زمان داشته     

در  یموجب مالل و آزردگی خاطر میشااود، ولی زرویی نصاارآباد با بیان این مسااائل تکرار 

ک خود را قالب اشعار نو و بیانی جدید، كوشیده است تا با بیانی توصیفی و غیرمستقیم سب       

 از دیگر گویندگان و منتقدان جدا سازد.

قدی             گان  کاربردن واژ یت طنز زرویی، ب جذاب ندگاری و  ما قات و رموز  م در یکی از توفی

ت. كاربرد  ه واقع شده اسمعانی جدید و گاه واژه سازیهای بدیعی است كه مورد قبول خوانند

دید هستند.   مثالهایی از كاربرد واژگان در معانی ج« جابلسا »و « جابلقا»واژگان كهنی چون 

سنایی غزنوی، معانی        شراق و  شیخ ا اص خاین واژگان در ادبیات كهن و بخصوص در كالم 

یت دور از ایران اسااات   خود را دارد ولی در طنز زرویی ب م  عنوان دو وال ن و دكه دارای ت

شرفت در زمینه  ست و زرویی آنها را مقابل  پی ه نمادی ك« والیت غربت»های علمی و ادبی ا

ه واژه از ایران اسااات قرار میدهد تا دساااتاویزی برای انتقادهای طنزآمیز وی باشاااد. نمون  

یی  ساااازیهای وی نیز در سااااخت جمالتی میتوان مشااااهده كرد كه بدلیل ایجاز و بارمعنا

 ل شده است.فراوان به مثل تبدی
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