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 چکیده:

هدف: و  دوره  زمینه  گسترده در  دگرگونیهاي  و  تحوالت  که  پهلوي  و  مشروطه  در هاي  اي 
هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران بوجود آمد، گیالن یکی از مناطقی بود که بطور  عرصه

ها  نشریات و روزنامه  مستقیم در این تحوالت دخالت داشت. روشنفکران گیالنی عمدتاً ازطریق
برقرار میکردند و به نقد قدرت و نابسامانیهاي سیاسی و اجتماعی میپرداختند.  با مردم ارتباط  

روزنامه بهمشهورترین  و  میشد  منشر  گیالن  در  که  پهلوي  و  مشروطه  عصر  دلیل   هاي 
خیرالکالم، جنگل، طنزپردازیهاي ویژه از اقبال عمومی بینظیري برخوردار بود، عبارت بودند از:  

هفگ و  طلوع،  شمال،  روزنامه  ز. نسیم  در  طنز  ایجاد  سازوکارهاي  مهمترین  مقاله  این  هاي در 
 مذکور تحلیل و بررسی شده است. 

مقالۀ حاضر درصدد است ازطریق تحلیل پنج روزنامۀ عصر مشروطه و پهلوي و   روش مطالعه:
هاي سبک طنز آنها به روش توصیفی ـ تحلیلی، مهمترین شگردهاي ایجاد طنز بررسی مشخصه

 ها واکاوي نماید.را در این روزنامه 
زمینۀ ایجاد طنز تمامی پنج روزنامۀ مذکور از ابزارهاي گوناگون و تقریباً مشابهی در  ها:  یافته

ها غالباً در جهت انتقاد از اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و اند. طنز در این روزنامهبهره برده
منظور اصالح این شرایط بکار رفته است. در ضمن پیکان گزندة طنز در این فرهنگی است و به  

نه ایجاد  متون  مسبب  که  را  نهادهایی  و  اشخاص  بلکه  شرایط،  نشانه  تنها  هستند،  شرایط  این 
 رفته است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In the constitutional and Pahlavi periods, 
when there were extensive changes and transformations in the political, social 
and cultural spheres of Iran, Gilan was one of the regions that was directly 
involved in these developments. Gilani intellectuals communicated with the 
people mainly through publications and newspapers, and criticized power and 
political and social unrest. The most famous newspapers of the Constitutional 
and Pahlavi eras that were published in Gilan and enjoyed unparalleled public 
popularity due to their special satire were: Khair al-Kalam, Jangal, Nasim 
Shomal, Tolo, and Hafgaz. In this article, the most important mechanisms of 
creating humor in the mentioned newspapers have been analyzed and 
studied. 
METHODOLOGY: The present article intends to analyze the most important 
techniques of creating humor in these newspapers by analyzing five 
newspapers of the Constitutional and Pahlavi eras and examining the 
characteristics of their humor style in a descriptive-analytical manner. 
FINDINGS: All five newspapers used different and almost similar tools in 
creating humor. Humor in these newspapers is often used to criticize the 
political, social, economic and cultural situation and has been used to rectify 
the situation. At the same time, the biting arrow of humor in these texts has 
targeted not only the conditions, but also the persons and institutions that are 
causing these conditions. 
CONCLUSION: The main mechanisms of satire style in the newspapers of this 
period are: ١) the use of proverbs; ٢) the use of colloquial language; ٣) the use 
of titles and titles; ٤) use of ironic tricks; ٥) Ignorance; ٦) Fable; ٧) 
contradiction; ٨) language games; And ٩) neglect. 
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 مقدمه 
در آستانۀ انقالب مشروطه تحوالت سیاسی و اجتماعی موجب انتقال شعر از دربار میان مردم شد و این تحول 

اولین براي  بود که  اتفاق میشگرفی  به رعایت زبان  بار  را موظف  این شرایط گویندگان خود  مخصوص افتاد. در 
با این تحوالت، طنز نیز رشد مردم نموده، زبان سابق خود را کنار گذاشته و وارد حوزة تازه اي شدند. همزمان 

ها و مثلها و گفتارهاي روزمره، که تاکنون جایی در نظم و نثر نداشت، به  روزافزون پیدا کرد و با وارد شدن واژه
 هاي طنز هر دو افزوده شد. مایه

اي اتفاق افتاد که مسئلۀ دموکراتیک کردن آگاهی سی، ژورنالیستی، اجتماعی و انتقادي در دورهپیدایش طنز سیا
ها، طنز ژورنالیستی و سیاسی نیز تولد یافت و  در ایران برجسته شد. با پیدایش صنعت چاپ و آغاز کار روزنامه

روزنامه در  انتقادي  بیان  از  شکلی  بعنوان  توانست  تأثیرگبتدریج  حضور  انقالب ها،  از  پس  باشد.  داشته  ذاري 
وجوي مخاطب عام ها در جستهاي غیردولتی شروع به فعالیت کردند. از آنجا که این روزنامهمشروطه، روزنامه

همپاي  رشت  آورند.  بدست  هم  فراوانی  مخاطبان  و  کنند  پیدا  نفوذ  بزرگ  شهرهاي  همۀ  در  توانستند  بودند، 
هاي مردمی شد.  صفهان، شیراز و مشهد در عصر مشروطه صاحب روزنامهبسیاري از شهرهاي بزرگ چون تبریز، ا

هاي گیالن با تأثیرپذیري از مطبوعات سراسري، ضمن بیان «روزنامهاین فرایند در عصر پهلوي نیز ادامه یافت.  
بی خالی اي از شعر و قصه و نگارش مقاالت ادوقایع روزانه و اطالعرسانی و آوردن اخبار عمومی، در کمتر شماره

شاخصۀ  یک  بعنوان  را  آن  که  کرد  تلقی  برجسته  آنقدر  گیالن  مطبوعات  در  را  ویژگی  این  بشود  شاید  بود. 
پوشش منطقه تحت  اولیه  نشریات  کشور،  مرکز  در  که  است  این  گیالن  مطبوعات  دیگر  ویژگی  برشمرد.  اي 

ه نشریات از قید دولت آزاد شدند. ولی هاي دولتی شروع بکار کردند و تنها در زمان مظفرالدین شاه بود کدستگاه
آغاز به کار نشریات محلی گیالن را هیچگاه با قید «دولتی بودن» نمیبینیم و گردانندگان آنها بطور کلی افرادي 

سهیل نقشی:  چاپ و مطبوعات در گیالن از مشروطه تا امروز،  آزادیخواه، ادیب، شاعر و از طبقۀ روحانی بودند» ( 
 ). 98ص 

انتشار یافت. با انتشار روزنامه در همین سال، طنز    ه.ش1285اولین روزنامۀ رشت «خیرالکالم» بود که در سال  
اي هم در گیالن شکل میگیرد. ستون طنز «مکاشفات» در روزنامۀ «خیرالکالم» آغاز طنز ژورنالیستی در روزنامه

سال   از  است.  روزنامه  1335تا    1285گیالن  هفتهشمسی،  و  با  امهنها  که  میشد  منتشر  درگیالن  بسیاري  هاي 
ویژه یا ستون  روزنامهمطالب  بود؛  براي طنز همراه  نسیم شمال، جنگل، طلوع، صورت، گیلهاي  مرد، هایی چون 

یکی از   نسیم شمال ها تأثیر بیشتري داشتند، بعنوان مثال روزنامۀ  شیطان، هفگز و چلنگر. برخی از این روزنامه
اي به خواندن آن نشان میدادند. بطور  ها در افکار عمومی آن عصر بود و مردم عالقۀ ویژه زنامهتأثیرگذارترین رو

هاي  کلی در این دوره هم با طنز و خنده مواجه میشویم و هم با طنز جدي و گاه ترکیبی از طنز و جد. «از گالیه 
نجون و غیرذلک خبري نیست و  آور زندگی جز در مواردي چند از سیداشرف در باب سمنو و فسسطحی و خنده

نابهنجار رفتارها و کردارهاي اجتماعی و سیاسی، و ارزش طنز شعر  بجاي آن جوهرة اعتراض است به وضعیت 
هاي سنتی جامعه را دربرمیگیرد و  هاي گوناگون تجربهمشروطه هم در همین مقوله مضمر است. اعتراضها حیطه

مشروطه آژند: ص    دورة  ادبی  ا نقد و طنز باد آنها را میخواباند» (تجدددر مقابلِ انسانهاي سنتی دیوار میکشد و ب
260 .( 

گیالن در عصر مشروطه و پهلوي از   هاي روزنامه از تعدادي  سبک طنزپردازي در هدف از نگارش این مقاله بررسی
خیرالکالم، هفگز  نسیم  جنگل،  جمله  و  طلوع  تاکنون سبک    شمال،  که  آنجا  از  فوق است.  نشریات  طنزپردازي 
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بررسی نشده، انجام چنین پژوهشی ضرورت دارد؛ زیرا مقالۀ حاضر درصدد است ازطریق تحلیل پنج روزنامۀ عصر 
هاي سبکی طنز آنها به روش توصیفی ـ تحلیلی، مهمترین شگردهاي  مشروطه و پهلوي و نیز بررسی مشخصه

هاي مذکور ه این سؤال پاسخ دهد که سبک طنزپردازي روزنامهها واکاوي نماید و بایجاد طنز را در این روزنامه
هاي مورد تحقیق،  الزم به ذکر است که ابتدا هریک از روزنامه  بر پایۀ کدام سازوکارهاي ادبی شکل گرفته است؟

المثل، زبان محاوره، القاب شده ذیل عناوین کاربرد ضربهاي گزینشسپس نمونهبطور مختصر معرفی گردیده،  
گویی، و بازیهاي زبانی و لفظی نویسی، استفاده از فابل، تناقضنمایی، مهملآمیز، شگردهاي آیرونیک، نادانمتهک

 تحلیل و بررسی شده است.
 

 سابقۀ پژوهش 
اي اند، بخشی را به بررسی طنز روزنامهبه طنز در دوران مشروطه نوشته عمدتاً پژوهشگران در کتابهایی که راجع  

هاي گیالن در عصر مشروطه و پهلوي بطور مجزا سبک طنزپردازي روزنامهدر این پژوهشها    اند؛ امادادهاختصاص  
چاپ و مطبوعات در گیالن از مشروطه ) در کتاب  1381بررسی قرار نگرفته است. سهیل نقشی (   و مستقل مورد

امروز نوزاد    تا  کتاب  ) 1379( و  سیر   انقالب  تا  آغاز  از(   گیالن  مجالت  و  جراید   تاریخ  در  بیان  ضمن  اسالمی) 
شیوه دربارة  گیالن،  مطبوعات  شدهتاریخی  یادآور  نکاتی  نشریات  این  طنزپردازي  روزنامۀ اند.  هاي  پنج  بین  از 

دلیل آنکه از شهرت عامتري برخوردار بوده، دستمایۀ کارهاي متنوع پژوهشی   به  نسیم شمال موردبررسی، تنها  
این وجود  با  است.  گرفته  است.  قرار  مانده  مغفول  همچنان  روزنامه  این  طنزپردازي  سبک  و   بررسی  فقیهی 

 ) سیداشرف1393عسگري  و  دهخدا  اجتماعی  طنز  «مقایسۀ  مقالۀ  در  تمایز  )  و  تشابه  وجوه  گیالنی»  الدین 
اند. نویسندگان استدالل میکنند نگاه انتقادي هر دو طنزپرداز معطوف به معضالت ردازي آن دو را نشان دادهطنزپ

-و نابسامانیهاي اجتماعی آن روزگار است؛ با وجود این طنز دهخدا عمیقتر و درك او از معایب اجتماعی گسترده
اکبر صابر» الدین گیالنی از شعر میرزا علی) در مقالۀ «تأثیرپذیریهاي سیداشرف1391تر است. سیف و بخشی ( 

فکاهی   روزنامۀ  تأثیر  سیداشرف  مالنصرالدینبه  ازجمله  مشروطه،  دورة  شعر  پرداختهبر  زعم الدین  به  اند. 
علی میرزا  سبک  به  را  خود  اشعار  او  بهنویسندگان،  و  میسرود  صابر  قرار  اکبر  او  ادبی  مکتب  تأثیر  تحت  شدت 

اند. کریم سازوکارهاي طنز در آن را نکاویده  که هیچکدام  دو مقاله مشاهده گردید  جنگل  دربارة روزنامۀداشت.  
 جنبش   ارگان  جنگل  روزنامۀ  محتواي   تحلیل  بررسی  در  ملی  هویت  حفظ  و  ) در مقالۀ «استقالل 1393حدیثی ( 

که عبارت از    روزنامهاین    اصلی  پیام  بررسی  گیالن، به   در  خانکوچک   میرزا  با تمرکز بر جنبش  خان»میرزاکوچک
است.   مشروطه  پادشاه  و  کشور  در  نوظهور  پارلمان  از   حمایت  و  همبستگی  و  ملی  هویت  حفظ پرداخته  بوده، 

روزنامه، نقد   دیدگاه نویسندگان  جنگل»  روزنامۀ  در  اساسی  نگرشهاي   و  «رویکردها  ) نیز در مقالۀ1390متولی ( 
 پورمحمدي  جامعه مورد ارزیابی قرار داده است.  شرایط  از  دریافتشان را  سطح  و  آنها به عملکرد حکومت مرکزي 

روزنامۀ   مهمترین رویکرد  گیالن»  روزنامۀ  اولین  خیرالکالم،  اجتماعی  سیاسی ـ  «دیدگاه  ) در مقالۀ1391املشی ( 
ر مقدمۀ ) د1380چراغی (   میداند.  جامعه  فرودست  اقشار  به  توجه   و  ارضی  تمامیت  و  استقالل   حفظ   خیرالکالم را

سازوکارهاي آفرینش طنز   ) ایرانی  کوتاه  داستانهاي   نخستین  از  بازیافته  اي مجموعه(   گفت  چنین  عمو  علی  کتاب
در این بخش از روزنامۀ خیرالکالم را مورد بررسی قرار داده است. بنابراین پیشینه، پژوهش حاضر در جهت رفع  

 چنین خأل پژوهشی صورت گرفته است.
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 بحث و بررسی 
 هاي مشروطه و پهلوي هاي طنز در دورهمعرفی روزنامه

 الف) خیرالکالم  
از استقرار مشروطیت براي خدمت به مشروطه و در راه مبارزه بـا خودکـامگی در رشـت   اي که پساولین روزنامه

 1325المتکلمین بود. در نخستین شـمارة ایـن روزنامـه در سـال به مدیریت افصح  خیرالکالمچاپ و منتشر شد،  
گردیـد. نیـز تکـرار    7و    4و    2هـاي  ه.ق مطلبی طنزگونه با عنـوان «مکاشـفات» دیـده میشــود کـه در شـماره

مکاشـفات روایتی طنـزگونه در قالب داستانهاي تمثیلی و تلمیحی بود که مسائل مهـم سیاسـی و ادبیـات عصـر 
مشروطه چون قانون، مجلس، تمدن، و قوة مجریـه را دربرمیگرفـت. بنظـر میرسـد طنزپـردازي در «مکاشـفات» 

در آن زمـان مطبوعـات ایـران، بـویژه   چاپ قفقـاز و نویسـندة آن «صـابر» باشـد.  مالنصرالدینتقلیدي از نشریۀ  
الهام میگرفتند و در واقع تقلید میکردند. از نظر   مالنصرالدینمطبوعات طنز، موضوعات و کاریکاتورهاي خود را از  

هـاي ادبـی همچـون تمثیـل، ساخت، مکاشفات از ساختی نزدیک به داستان کوتاه برخوردار اسـت و انـواع آرایـه
ابل، کنایه، و جناس در نثر آن دیده میشود. نثر مکاشفات نثري حد فاصل نثـر جدیـد و تلمیح، تشبیه، استعاره، ف

گویی دارد و حشو و زواید زیادي در پیکرة داستانهاي نثر قاجاري است و در عین حال نوعی گسیختگی و پراکنده
 آن راه یافته است.

 
 جنگل ب) 

ه.ق به مدیریت غالمحسین کسمایی نشر   1335شعبان    19روزنامۀ جنگل که اولین شمارة آن در روز یکشنبه  
شماره  طی  میرزاکوچکیافت،  یاور  و  گیالن  نامدار  مبارز  و  شاعر  نظر  زیر  بعد،  حسینهاي  میرزا  خان خان، 

و  ایران  اوضاع  زمینۀ  در  روشنگرانه  و  سودمند  مطالب  درج  با  همراه  جنگل  روزنامۀ  یافت.  انتشار  کسمایی، 
در هر شماره بخشی را به «چرند و پرند» اختصاص میداد و ضمن آن   صوراسرافیللید از  رویدادهاي جهانی به تق

پرستی را محکوم میکرد (چاپ و مطبوعات در گیالن از مشروطه تا امروز، با نیش قلم، استبداد، ارتجاع و بیگانه
ه بود و در آن با ، بخشی به ادبیات اختصاص داده شدجنگلهاي  ). در اغلب شماره120-119سهیل نقشی: صص  

و سرزنش  دولت  وزراي  و  مسئولین  از  انتقاد  به  گیلکی،  و  فارسی  به  طنزآمیز  و  روان  و  ساده  اشعار  از  استفاده 
 دخالتهاي دولت انگلیس و سرسپردگان داخلی و پلیس جنوب پرداخته میشد.  

 
 نسیم شمال ج) 

وزنامۀ «نسیم شـمال» را چـاپ و منتشـر ه. ق در شهر رشت، ر  1325الدین گیالنی (قزوینی) در سال  سیداشرف
هـا و کرد و انتشارش تا انحالل مشروطه ادامه داشت. «این نشریه در پی بمباران مجلس و برچیده شدن روزنامـه

ه. ق، بـا یاریهـاي مـادي و  1327انجمنها توقیف شد. تا اینکه پس از فتح تهران و پیروزي آزادیخواهان در سـال 
زاده و ر اعظم دوباره انتشار یافت» (طنزسرایان ایران از مشروطه تـا انقـالب، نجـفمعنوي محمدولیخان سپهساال

 ).1081فرجیان: ص
از سیداشرف بود. سیداشرف در شیوة طنزنویسی تحت تـأثیر اشـعار صـابر در   نسیم شمال اشعار و آثار نثر و طنز  

-اي کامل از روح خسـتگیالدین نمونهشرفبود و بیشتر اشعار او را به فارسی ترجمه کرده بود. سیدا  مالنصرالدین
ناپذیر مردم در دوران مشروطیت است. شیوة او در طنز بسیار گیـرا و کوبنـده بـود کـه هـم در قالبهـاي نظـم و 
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تصنیف و هم بصورت نثر نمود مییافت. «موفقیت نسیم شمال را باید در وابستگی آن به طبقـات محـروم جامعـه 
اي بود بـراي انتقـاد سـازنده از اجتمـاع و مردم بود. براي سیداشرف شعر وسیلهدانست. نسیم شمال براستی مال  

 -69پـور: صـص  پسند استفاده میکرد» (از صـبا تـا نیمـا، آرینآگاهانیدن مردم. بدین جهت از زبانی ساده و عامه
70.( 

ه پس از درگذشت نزدیک بیست سال هر هفته روزنامۀ نسیم شمال چاپ و به دست مردم داده میشد. این روزنام
ه. ق، به صاحب امتیازي حریرچیان مجدداً انتشـار یافـت و تـا   1352خرداد سال    10شنبه  سیداشرف از روز پنج

 سالهاي سال انتشار آن ادامه یافت.
 د) طلوع  

ــاریخ دوشــنبه  ــراهیم فخرایــی (ســردبیر)، فعالیــت مطبوعــاتی خــود را در ت ــا همکــاري اب محمودرضــا طلــوع ب
ه.ش با انتشار «طلوع» آغاز نمود. در کـادر بـاالي روزنامـه ایـن 1302جدي    2ه.ق برابر با  1342االول  جمادي 15

 شعر به چشم میخورد:  
 چنـــان طلـــوع کنـــد آفتـــاب هســـتی مـــا 

 
 کـــه یـــاد کـــس نکنـــد از زمـــان پســـتی مـــا            

 
ادامۀ تحصـیالت بـه فرانسـه محمود طلوع در مدرسۀ جامع رشت با میرزاکوچک خان آشنا شد و پس از آن براي 

رفت و در هنگامۀ جنگ جهانی دوم به وطن بازگشت. وي همپاي دکتر حشمت و میرزاکوچـک خـان جنگلـی و 
دیگر بزرگان این مرز و بوم به نهضت جنگل پیوست و در راه رسیدن به آزادي سـالح بـه دسـت گرفـت. پـس از 

را   طلـوعکمک همرزمش، ابراهیم فخرایی، روزنامۀ    شکست نهضت جنگل وي با سالح قلم به مبارزه پرداخت و با
تأسیس نمود. وي چندین بار از طرف مردم رشت به نمایندگی انتخـاب گردیـد و روزبـروز محبـوبیتش در میـان 
مردم بیشتر شد. سرانجام وي به وکالت روي آورد و چون در این مقام نیز مایۀ دردسر دولت بود، در پانزدهم دي 

اي در اتاق رئیس فرهنگ به زندگی وي پایان داده شد. روزنامۀ طلوع تنهـا یـک نامـۀ دن قهوهبا نوشان  1319ماه  
گاهی استوار براي مردم گیالن بشمار میرفت و به همین دلیل نیـز در شـمارة سیاسی ـ اجتماعی نبود، بلکه تکیه

 توقیف گردید.  69
 هفگزه) 

 صفدررا، که ضمیمۀ روزنامۀ    هفگزز و فکاهی و بدون امتیاز  نامۀ کامالً طنعبدالکریم گلشنی، اولین شمارة هفته
توقیف   13نامه در شمارة  ه.ش در رشت بچاپ رسانید. این هفته  1330آذر    29چاپ و منتشر میشد، در جمعه  

به انتشار خود ادامه داد. هفگز در زبان گیلکی به معنی نوعی زنبور درشت و گزنده به    17گردید ولی تا شمارة  
افراشته» آمیز و غالباً متوجه  اي است. بیشتر اشعار این روزنامه طنزهاي هجوآمیز و هزل وهرنگ قه «محمدعلی 
براي است.   او  کاندیداتوري  و  افراشته  دربارة  یا چهار شعر طنز هجوآمیز  نشریه سه  میتوان گفت در هر شمارة 

با وجود عدم مجوز رسمی، در شمارة مجلس سروده شده است. جسارت گردانندگان این روزنامه بحدي بود که  
 نهم خود، رئیس کل فرهنگ را تهدید کرده بود.

 هاي طنز در عصر مشروطه و پهلويسبک طنزپردازي روزنامه
 المثلضرب  الف) کاربرد

هاي گیالن در عصر مشـروطه و پهلـوي، اسـتفادة بجـا از هاي اصلی سبک طنزپردازي در روزنامهیکی از مشخصه
المثلها و اصطالحات عامیانه ازجمله ظرفیتهاي مهم زبان مردمی بشـمار میـرود و کـاربرد المثل است. ضربضرب
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هـاي ذیـل کـه از روزنامـۀ تر با مخاطبان میشـود. در نمونـهآنها موجب تأثیرگذاري بیشتر کالم و ارتباط گسترده
وار و کنایی بکار رفته و شکل طعنهبه    انتخاب شده، مورد نخست عبارت «خویش و قوم نیش و لومند»  خیرالکالم

 اعتمادي به نزدیکان است. مورد دوم، بیت بسیار مشهوري است که جنبۀ هشداردهنده دارد.مقصود از آن بی
بیایند تا کار درو انجام شود. ما باز ترسیدیم. باز رفتیم پـیش پیـر، بـاز   داره«ایشان را خبر کن که فردا با داس و  

اي نیسـت» یم. باز گفت خاطرجمع باشید که خویش و قوم نیش و لومنـد. از اینهـا هـیچ فایـدهقصه را به او گفت
 ).4: ص57(خیرالکالم، ش 

   انگشت مکن رنجه به در کوفتـن کـس
 
 

مشـت  کوفتنـت  در  به  رنجه  نکند  کس   تا 
 ) 3: ص  7(خیرالکالم، ش                              

در نمونۀ زیر که از ستون «دري وري» روزنامۀ جنگل انتخاب شده، هم «نور چشمان» کاربرد عامیانه یافته اسـت 
میرسد کارکرد معکوس یافته و هم عبارتِ «پوستین از قلندر نمیگذرند» جنبۀ مَثَلی دارد، با این توضیح که بنظر  

المثل در توصیف سماجت مفاخرالدوله، که دو ماه ربضاصل قلندر از پوستین نمیگذرد. کاربرد این  است؛ زیرا در  
بعد از عزل حقوق خود را مطالبه میکند، موجب طنزآمیز شدن کالم شده است. بـه ایـن ترتیـب، نـه فقـط ذکـر 

اي سـبکی میکنـد: «کمـرو: جنـاب حـاج المثل، بلکه کارکرد آن در متن است که آن را بـدل بـه مشخصـهضرب
بعد از عزل خود حقوق آتیه را تلگرافی از ادارة مالیۀ گیالن مطالبه دارد. کمروتر: نور مفاخرالدوله است که دو ماه  

 ).8: ص15چشمان هستند که مثل پوستین از قلندر نمیگذرند» (جنگل، ش 
الدین نیز از مَثَل فراوان بهره دارد. در ابیات زیر، مصرعی که در حکـم ترجیـع شـعر زبان تند و نیشدارِ سیداشرف

 اي تمسخرآمیز بکار میگیرد.کارانه است که شاعر آن را بگونهالمثلهاي رایج و محافظهی از ضرباست، یک
ـــراید را ـــاب جـــ ــی ارب ــو نمیبین ــا ت  آی

 زله افکندي ارکـان عقــــاید راــــــدر زل
 بعد دگر منویس این حشـو و زوایـد رامن   

 ا توبه و استغفار مستغـرق رحمت شوــــب
 نشوي رسوا همرنگ جماعت شوخواهی 

 )11: ص4(نسیم شمال، ش 
بکار رفته که جنبۀ مثلی دارند، ماننـد: هـزار اي ، بیشتر عبارات و اصطالحات عامیانهطلوعدر این نمونه از روزنامۀ 

کفن پوساندن، یک مو کم و زیاد، سر بگذارند و بمیرند. مجموع این اصـطالحات و پراکنـدگی آن در بافـت مـتن 
طنزآمیز شدن کالم شده است: «معلوم میشود مخارج مردن زیادتر اسـت تـا زنـده بـودن. فقـط از تـرس موجب  

ها حق هم مخارج مرگ است که مردم زنده ماندن را دوست میدارند و اال تا حال هزار کفن پوسانده بودند. بیچاره
مـو ایم و یک از دایی رحیم شنیدهدارند. مثالً اگر کسی ناخوش شده و خواست بمیرد، به موجب حسابی که سابقاً

وزیاد ندارد، مخارجش از حیث دوا، طبیب، دواخانه، عملۀ موتی، از مقدار مخـارجش در زمـان حیـات خواهـد کم
 ).4، ص5اند که سر بگذارند و بمیرند» (طلوع، ش چربید. بنابراین مردم دیوانه نشده

 
 محاوره  زبان  ب) کاربرد

هاي گیالن در عصر مشـروطه و پهلـوي انجامیـده، شکلگیري سبک طنزپردازي در روزنامهاي که به  دومین مؤلفه
بازاري است. بکارگیري این زبان را باید در حکم تقابل با زبان رسمی استفادة فراوان از زبان محاوره و گفتار کوچه

مشهود است، مانند: «تو بگیـر ده اي  و گفتار ایدئولوژیک حاکمیت در نظر آورد. در نمونۀ زیر، عناصر زبان محاوره
روز»، «ما چه خاك بر سر بریزیم»، و نیز جمالت پرسشی «چه کنیم؟» «چه نکنیم؟» کـه نمـود گفتـار شـفاهی 
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هاي مردم است. استفاده از این زبان، بار طنزآمیز کالم را افزایش میدهد و خشکیِ زبان رسمی را به ریشخند توده
 میگیرد:

نزده روز. تو بگیر ده روز، وقت و زمان الزم است که ایشان بتوانند پرواز کنند. این مرد که «یک ماه. بیست روز. پا
هاي خود بریزیم؟ چه کنیم؟ چـه نکنـیم؟ ها فردا بیاید و بناي درو بگذارند ما چه خاك بر سر مردهاگر با همسایه

یش مرشد میروند، همانطور کـه امیـر فکر ما به اینجا رسید که برویم پیش پیر. همانطور که چهار نفر رودسري پ
بهادر پیش شیخ میرود. همانطور که نایب شعبان پیش نایـب سـهراب میـرود. بلـی مـا هـم رفتـیم پـیش پیـر» 

 ).4: ص 57(خیرالکالم، ش
در روزنامۀ جنگل کاربرد زبان محاوره کمتر بچشم میخورد و عمدتاً محاوره در ساختار نحوي بروز مییابد. در ایـن 

خت نحوي «میگویند پیش از این یکی میگفت»، «این روزها فیلسوف...» و «از ایـن قـرار بـازار فلسـفه شاهد، سا
رواج است» نزدیک به نحو شفاهی عامه است. با توجه به موضوع متن که تجزیۀ ایـران اسـت، ایـن نـوع سـاخت 

رسمی قرار دارد. همین تقابـل نحوي، شیوة صحبت کردن و نگرانیهاي مردم را متبادر میکند که در تقابل با زبان  
سبب ایجاد طنز در کالم شده است: «میگویند پیش از این یکی میگفت، آذربایجان عضو فاسد است و باید قطـع 
شود. این روزها فیلسوف دیگري فارس را عضو ضایع میداند و میخواهد قطع کند. از این قـرار بـازار فلسـفه رواج 

دان در ایران طلوع کنند، وطن ما از نقشۀ دنیـا محـو خواهـد شـد! حکیمـی است و اگر دو سه نفر از این دانشمن
 ).8: ص9میگوید خصومت کژدم بدتر از نهنگ است، زیرا آن پنهان و این آشکار است» (جنگل، ش 

استفاده از زبان محاوره در ابیات زیر از نسیم شمال بروشنی مشاهده میشود. شـاعر ازطریـق اشـاره بـه غـذاهاي 
ان فقر و فالکت مردم را با زبانی نیشدار نقد میکند. اساساً استراتژي زبانی سیداشرف استفاده از زبان محلی، مسبب

بازاري در تقابل با زبـان ایـدئولوژیک حاکمیـت اسـت، از ایـن رو در شـمار مهمتـرین سـازوکارهاي سـبک کوچه
 طنزپردازي او محسوب میشود.

 مرشـــد دم از عـــوالم الهـــوت میــــــزند
 چلو ســوت میزنــدقرمــه جوجــه بــراي 

 

 کرباس فقر طعنـه بـه مـاهوت میـــــزند 
 این مرغ از بـراي فسـنجان مبـارك اسـت

 ) 3: ص2(نسیم شمال، ش                    
نیز استفاده از زبان و گفتار مردمی فراوان بچشم میخـورد. در نمونـۀ زیـر اصـطالحات «شـیک»،   هفگزدر نشریۀ  

«خدا قسمت کند» و «سه هفته قبل» بویژه آنجا که در قالب نظم به وزن کشیده شده، بر جنبـۀ طنزآمیـز کـالم 
ز مهمتـرین سـازوکارهاي اي در هفگـز، آن را بـدل بـه یکـی اافزوده است. بسامد باالي کلمات و عبارات محـاوره

 سبکی طنز این نشریه کرده است.
ــا ــاره اینجـــ ــت بیچـــ ــول ملـــ  ز پـــ

ــه  ــامیش بـ ــام نـ ــاري نـ ــهر تـ ــون شـ  چـ
 زمــــــام شــــــهرداري را ســــــپردند 

ــدانی  ــودت میـ ــتیخـ ــمش را بزشـ  اسـ
 

 نمودنــــد یــــک بنــــاي شــــیک بــــر پــــا 
ــاري! ــر دیــ ــد در هــ ــمت کنــ ــدا قســ  خــ
ــد؟ ــه گوین ــه اســمش را چ ــک دزدي  ک ــه ی  ب

ــز  ــل در هفگــ ــه قبــ ــه هفتــ ــتیســ نوشــ  
) 3: ص 7(هفگز، ش   

 آمیزج) کاربرد القاب و عناوین تهکم
بـر اینکـه شـامل عنـاوین مسـتعار میشـود، نـوعی هاي مورد بررسی عالوه  آمیز در روزنامهاستفاده از القاب تهکم

هاي مهم سبک دلیل کاربرد فراوانش جزو خصیصهنامیدنِ برساخته جهت ریشخند و تمسخر است. این ویژگی به 
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لحَف بن بن حـرف مفـتبـن مزخـرفطنزپردازي در نشریات مذکور بشمار میرود. در این نمونه، موش لقب «حَشـَ
ار میبرد که اصطالحی برساخته براي نامیدن آنان است. ساختار این اصطالح کـه هـر یاوه» را براي چماقداران بک

کلمه با «ابن» به معنی پسر به کلمۀ دیگر اضافه شده، اصلیترین جنبۀ طنزآمیز آن است: «گفتیم جنـاب مـوش! 
بن یـاوه بن حـرف مفـتبن مزخرفجسارت است باید این اطالعات شما مزخرف باشد. گفت: چون شما حَشَلحَف

: 34هستید. اطالعات من هم اینجور است. و اال براي یـک مـوش هیجـده چماقـدار الزم نبـود» (خیـرالکالم، ش 
 ).6ص

منصبان و سران گیالن جهت تحقیر و تمسخر با القـابی ماننـد میـرزا واویـال، تعدادي از صاحب  جنگلدر روزنامۀ  
انـد (جنگـل، ش ی کشک)، حاجی پاکباز معرفی شدهخان خودرو، میخ طویله، پاي خروس، دکتر تورگ قبل (یعن

 ).7: ص4
گونه دارد و در جمالت پایانی یعنـی «چـه در عبارات زیر از روزنامۀ طلوع، کلمات «نقاد» و «ناقال» کاربرد مطایبه

-هآمیز جنبمیدانم بهشت بود. آفتاب بود» بهشت و آفتاب استعارة تهکمیه است. بطور کلی استفاده از القاب تهکم
یک از نشریات مـورد بررسـی هاي مختلفی دارد که در همۀ حاالت با طنزي برجسته همراه است. از آنجا که هیچ

 هاي سبکی طنز همۀ آنهاست.خالی از این ویژگی نیستند، این شگرد جزو مؤلفه
اند که آقا آدم نازنینی بود، گیالنیـان اند. [...] از چپ و راست نوشتهقدر نقاد و ناقال درآمده«مردم این دوره چه   

 ).4: ص7(طلوع، ش از وجود شریفش استفاده میکردند. چه میدانم بهشت بود. آفتاب بود» 
عار، همگی عناوین تمسخرآمیزي هستند کـه راوي بـه خـود ولوت، احمق و بیسواد و بیدر ابیات زیر کلمات الت

قع شـاعر خـود را جـاي دشـمنش مینشـاند و بـه او بـدوبیراه نسبت داده است. این نوع خطاب به خود که در وا
 میگوید، از جمله شگردهاي طنزآمیزي است که تنها در «هفگز» دیده شده است.

 ولـــــــوت و غیاثونـــــــدم مـــــــنالت
 عــــــارماحمــــــق و بیســــــواد و بی

ــت ــانی اسـ ــد تنبـ ــز بنـ ــن نیـ ــعر مـ  شـ
ــن زده ـــروض مـ ــر عــ ــا بـ ــت پـ  امپشـ

 

ــن  ــدم مـ ــه رنـ ــوار و کهنـ ــازه غمخـ  تـ
 ت غیـــــــر اشـــــعارمهنــــرم نیســـــ

ــت ــانی اسـ ــظ انسـ ــف لفـ ــد از لطـ  فاقـ
 امادبیــــــــــــات را لجــــــــــــن زده

 ) 1: ص3(هفگز، ش                            

 کاربرد شگردهاي آیرونیکد) 
هـاي مـورد تحقیـق اسـت. استفاده از شگردهاي آیرونیک از مهمترین ویژگیهاي سـبک طنزپـردازي در روزنامـه

شگرد، عامدانه به تمجید از شخصیتی منفی میپردازند تا زشـتی او را بواسـطۀ ایـن نـوع طنزپردازان ازطریق این  
آمیـز اسـت، تمسـخر بر آنکه نحوة بیان و استفاده از ضمیر جمع طنزتر نمایند. در این نمونه، عالوه  طنز برجسته

بـا کمـال مالیمـت شخصیت «گربه» ازطریق تمجید ساختگی او، لحن آیرونیک کالم را برجسته نمـوده اسـت: «
گفتیم: آقا موشک! از آن راپورتهاي خود، یکی دو تا براي ما بگو. گفت: یک وقتی من و پسرعمویم یک تکه پنیـر 
پیدا کردیم. نمیدانی چه ذوقی داشتیم، هی برقص و هی بخند، هی «چیـه» بـزن و هـی دسـت بـه گـردن مثـل 

م. [...] رفتیم پیش گربه عـرض کـردیم اگرچـه شـأن ایمجلس باله رقص بکن به عین آنکه مشروطه را پیدا کرده
جنابعالی ارفع از این است که اجابت عرایض ما دعاگویان را وجهۀ خاطر بفرمایید. لکن چون در حُسـن فطـرت و 

زادان تقسـیم بفرماییـد کـه در نیکی خصلت، شهرة شهر هستید، استدعا داریم که این تکه پنیر را براي مـا خانـه
 ).5: ص34تشکرات خودمان را تقدیم خواهیم داشت» (خیرالکالم، ش   ازاي این موهبت،



 79-94 صص ،63 پیاپی شماره ،14  دوره ،1400  مرداد ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 88

لحن آیرونیک در نمونۀ زیر ازطریق وارونه جلوه دادنِ حقی مشـخص ایجـاد شـده اسـت. اینکـه مـردم بخواهنـد 
سیاستمدارها را نقد کنند، در تعیین سرنوشت خود دخالت کنند و زمام امـور را در دسـت گیرنـد، حـق طبیعـی 

اي وارونه این حق را از مردم سلب میکند. البته روشن است که مقصود او تأکید بر حق اما راوي بگونه  مردم است؛
 حاکمیت مردم است که ازطریق آیرونی، نقض شدن آن را مورد انتقاد قرار میدهد.

آشـی نخـود و اند. هر کاري را میـل دارنـد صـرافی کننـد. در هـر  «مردم این دوره چه قدر نقّاد و ناقال درآمده   
کـم دارد میخواهند مثل اعراب، زبان عرب در هر کلمه دخالت داشته باشند. انگار ورق بکلـی برگشـته و دنیـا کم

خراب میشود. آخر هیچکس نمیپرسد که مردم را چه رسیده که در امر انتخابات دخالت کننـد. بـه زارعـین چـه 
ایند. به مؤدیان مالیاتی چه، که بگویند بعضی از اعضـا مربوط است که از اجحافات مالیه به عمر و یزید شکایت نم

 ).4: ص7در موضع تسعیر اعمال غرض میکنند» (طلوع، ش 
در نمونۀ زیر از نشریۀ هفگز، بار دیگر راوي خود را در جایگـاه دشـمنش مینشـاند و از زبـان او بـه نقـد خـودِ او 

و کارهاي خالف اخالق خود را همچون فضیلتهایی میپردازد. لحن آیرونیک کالم آنجا برجسته میشود که زشتیها  
هاي مذکور به طرق مختلف ایجـاد میشـود نیافتنی بیان میکند. این مشخصه، در سبک طنزپردازي روزنامهدست

 شده از بسامد باالتري برخوردار بودند.هاي بررسیکه نمونه
 حــــــــال بشــــــــنو ســــــــوابق بنــــــــده
ــا ــه «رضــ ــیش از اینکــ ــال پــ ــانزده ســ  شــ

ــه د ــانی کـــــ ــراآن زمـــــ ــتان مـــــ  وســـــ
 شـــــــــهربانی شـــــــــکنجه میفرمـــــــــود!
ــد ــر گردیـــ ــول تـــ ــن ز هـــ ــتَک مـــ  خِشـــ

 ســــــاز شــــــدمبعــــــد از آن مــــــن مدیحه
 آلــــــت ایــــــن و آن شــــــدم چنــــــدي 
 مـــــــدتی در پـــــــی مدیحـــــــه شـــــــدم
ــد ــعارم شـــ ــک شـــ ــل فلـــ ــخ فـــ  زل زلـــ

 

ــده  ــایق بنـــ ــخت شـــ ــوي ســـ ــا شـــ  تـــ
 شـــــــاه» را بـــــــود قـــــــدرتی بســـــــزا

ــد هم ــراچنــــ ــوان مــــ ــلک جــــ  مســــ
 بـــــا لگـــــد چکمـــــه رنجـــــه میفرمـــــود!

 س برگردیــــــدمســــــلک مــــــن ز تــــــر
 هــــر کــــه رقصــــید بنــــده ســــاز شــــدم

خان) شدم چندي شاعري خوب و دلقک (حاجی
 قریحـــــــــــه شـــــــــــدمخـــــــــــوش

 مـــــدح زور و شـــــکنجه کـــــارم شـــــد
 ) 1: ص3(هفگز، ش                                 

 
 نویسی ه) مهمل

از روي وضع بر معنی نویسی یکی از انواع شگردهاي ایجاد طنز است. مهمالت الفاظ و عباراتی هستند که  مهمل
بی باشند.  نداشته  داللت  معانی خاصی  توجه سخنمعنییا  مورد  قدیم  از  و دستنویسی  علوم سنجان  اندرکاران 

نویسی نوعی طنزنویسی است و حذف معنا معنیبالغت بوده است و میتوان آن را به «فاقد معنا» تعریف کرد. بی
بازیهاي کالمی، مطایبه،  مانند  علل مختلف  میشود  به  انجام  غیره  و  ( هجو  اخوت: صص مطایبه،    شناسینشانه» 

نویسی استفاده کرده است. در این روش، هاي طنزآمیز خود از مهمل). نسیم شمال در بسیاري از نوشته86-87
بر   را دفعتاً  اوج فالکت  تا  از موضوعات روز، عموماً بدون عالئم سجاوندي پشت هم ردیف میشوند  شمار زیادي 
خواننده آوار کنند. تأثیر کالم در این شیوة نوشتار بحدي است که ابتدا خواننده، آن را بیمعنی تلقی میکند، اما 
پس از تعمق در آن درمییابد نوعی طنز و ابهام که دربرگیرندة انواع موضوعات خوب و بد است، در گفتار نویسنده  

نشانه برخی  ابتدا،  عبارات،  این  در  دارد.  مثوجود  میشویم، ها  نزدیک  پایان کالم  به  هرچه  اما  میشود،  دیده  بت 



 89/  هاي گیالن در عصر مشروطه و پهلويبررسی سبک طنزپردازي در روزنامه 

 

«اوضاع فلکی در این ماه داللت میکند بر بیزار شدن سیل معضالت و نابسامانیهاست که آماج نقد قرار میگیرد:  
نشینان و بدمستی بیکارهاي شمیران و میل مفرط بیماران شهر مردم از زندگی و گرمی هوا و خوشی حال ییالق

حرارت هوا به یخ و غیب شدن یخ مثل اجنه از انظار و احتمال بارندگی در بعضی مواضع و توبه کردن رشت از  
کارخانۀ اقبال  تعطیل  و حکومت.  ملت  به  انجمن صفاي الهیجان  تعدّي کردن  و  نفس.  قتل  از  ماکویی  السلطنه 

درسۀ ملتی. دیوانه شدن فرّاشان خانه شدن قراولخانۀ دولتی و سربازخانه شدن مسالخی و دباغی دیوانیان، قهوه
به   بریتانیا  کل  پادشاه  شدن  حاضر  خونخواران.  حقوق  مطالبۀ  گرسنگی.  از  محاکمات قدیم  در  قصاص  جهت 

به رنود  از  بعضی  نشدن  و حاضر  بازار مریضخانه  انگلیس  رواج  استنطاق در رشت.  و  تحقیق  بدگویی جهت  و  ها 
از والیا ت براي مدیران جراید. حمله آوردن شاهسون به کوهستان ماسوله، خلق از همدیگر. رسیدن وجه آبونه 

حجۀ اعانت  و  مثل حمایت  کارخانجات  بعضی  افتتاح  خیریه.  جماعت  به  تعالی  اهللا  سلمه  خمامی  آقاي  االسالم 
شرف کارخانه  رباخواري،  کارخانۀ  تزویر،  کارخانۀ  کسالت،  وهللاکارخانۀ  نجمطلبی  حاجی  (قویم  الطویله)»  اعلم 

 ). 3: ص 19ش  یم شمال،(نس
 

 نماییو) نادان
هاي مورد بررسی، عموماً ازطریق بیـان آمیز در مقام سازوکاري مهم در سبک طنزپردازي روزنامهطعنههاي  کنایه

نمایی تبلور مییابد. در نمونۀ زیر، از آنجا که «کلۀ سیاسـی» بـا خطـر دسـتگیري همـراه غیرمستقیم معنا و نادان
نمـایی درمـورد کلـۀ عامدانه اشتباه فهم میشود. در واقع با نادان  جانب راوي و هم از جانب فروشندهاست، هم از  

آمیز به فضـاي اي تند و طعنهسیاسی، بار خطرآفرین آن کاسته میشود. با وجود این، مقصود اصلی نویسنده کنایه
 ز سلطۀ بیگانگان با طعنه یاد میکند.بستۀ سیاسی و اختناق حاکم بر جامعه است. همچنین در این متن راوي ا

«شعبان ما همیشه میگفت: «مردم از کلّۀ سیاسی تعریف میکنند.» این حـرف در گـوش مـن بـود. خیلـی میـل 
داشتم کلّۀ سیاسی پیدا کنم. روزي در بازار در جلوِ یک دکّان هفت هشت کله در زنبیل دیدم. در میان آنها یـک 

فتم: «این کلّۀ سیاسی است. باید این را خرید.» چند؟ چـون؟ درسـی شـاهی طـی کلّۀ بز ناقالیی دیدم. با خود گ
کردم. گفتم: «حاال بگو ببینم این کلّۀ بز سیاسی هست یا نه؟» گفت: «این کلّۀ بز براي آبگوشت خوب اسـت. تـو 

آلمـانی و اگر میخواهی سیاسی بشوي، چند کلمۀ فرانسوي در میان حرفهاي خود قاطی بکن. اما بپا که روسی و  
 ).3: ص32انگلیسی نباشد» (خیرالکالم، ش 

نمایی به انتقاد از نمایندة مجلس میپـردازد و بـه او طعنـه میزنـد. ایـن در عبارات زیر نیز نویسنده ازطریق نادان
ویژگی در طنزهاي دورة مشروطه و پهلوي که بتازگی نمایندگان از جانب مـردم بـه مجلـس فرسـتاده میشـدند، 

 وار زیر سؤال میرود.یشود. جنبۀ طنزآمیز متن زیر آنجاست که عدم صبر مردم، کنایهبوفور یافت م
«معلوم نیست مردم چرا نمیخواهند چند صد سال صبر و تحمل داشته باشند. یک بیچاره کـه سـالیان دراز روي 

دا ببینید، مگـر کرسی بهارستان نه نشسته و حاال تازه عشقش گل کرده و میخواهد سرودي بجنباند، شما را به خ
میگذارند؟ و هی داد و هی فریاد که چه؟ که این آدم، آدم صالحی نیست (نباشد). اجنبـی اسـت (خیلـی خـوب). 
انگلوفیل است (بهتر). امتحانات خوب نداده. (دایی بهتر). مگر وقتی که آدم انگلوفیل باشـد نبایـد وکیـل بشـود؟ 

 اند که: این شعر قاآنی را گویا نشنیدهها واقعاً چه حرفها باید از مردم شنید! بیچاره
 جایی که پشک و مشک به یک نرخ است                    عـطــــار گــــو ببنـــد دکــــان را»              

) 4: ص7(طلوع، ش   
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 )1حیوانی (فابلز) استفاده از شخصیتهاي  
پردازان براي بیـان مقاصـد خـود از جهـان جـانوران و حرکـات و سرایان و داستاناز روزگاران بسیار قدیم، افسانه

اند. یک علت آن بـوده کـه گفتـار صـریح یـا بـدگویی یـا ریشـخند مسـتقیم بزرگـان و سکنات آنان سود جسته
اند. فابل در طنز اگرچه حیوانات را بجاي انسانها مینشاند، تمثیلهـاي خـود را فرمانروایان را کاري ناممکن میدیده

میکند. با وجود این فابل بتنهایی نمیتواند عنصري طنزآفرین باشد، مگـر اینکـه تکنیکهـاي طنـز، آن را از آشکار  
حالت تمثیل جدي خارج کند. بنابراین فابل در طنز معمـوالً سـاختگی اسـت، چنانکـه طـرح آن تنهـا براسـاس 

 توجه کنید. نسیم شمال پیشفرضها شکل گرفته است. به شعر زیر از روزنامۀ 
 بستند عهد الفـت یـک روز گربـه و مـوش
 آن گربه گفت روزي کی موش دزد مـوذي 

 هاي پرخـونآن موش زار محزون با دیـده
 من با تو عهد بستم ایمن ز هرچـه هسـتم
 آن گربه گفت موشـا بیخـود مـزن خروشـا
 قانون و عهد چـه بـود، قانونگـذار کـه بـود

 

 یک چند روز دیگر شـد گربـه را فرامـوش  
 هستی مرا تو روزي باید که کردنـت نـوش 
 گفتا خالف قـانون منمـا و بـاش خـاموش 

ــاپوش آســوده ــدوز پ ــاال م  دل نشســتم، ح
 دیگ طمع به جوشا، باید که افتد از جوش 
 جز زور هـیچ نبـود اي مـوش زار بیهـوش 

: 30(نســـیم شــــمال، ش                   
 ) 3ص

وگویی است نمادین بین گربه، یعنی پادشاه، و موش یعنی مـردم. ایـن نزآمیز «میثاق موش و گربه» گفتشعر ط
شعر بازنمایی فضاي مشروطه بعد از استبداد است. قرارهاي گربه همان قرارهاي قدرت در زمان مشـروطه اسـت؛ 

ان رفتار مستبدانۀ پادشاه است افتد و عهدشکنیهاي گربه، همخواهان مییعنی زمانی که قدرت به دست مشروطه
 بعد از تشکیل مجلس. 

 
 ح) بازیهاي لفظی و زبانی  

هاي مورد بررسـی، اسـتفاده از بازیهـاي لفظـی و زبـانی اسـت. بسـیاري از یکی از روشهاي ایجاد طنز در روزنامه
اي بازي میکنند که در نهایت منجـر بـه نـوعی طنـز میگـردد. شکل هنرمندانهنویسندگان و شاعران با کلمات به  

و زدایی  سـازي، نـوعی آشـناییانجامد. طنز بوسـیلۀ جناسسازي است که به ابهام مییکی از این شگردها جناس
کژتابی بوجود آورده و منجر به طعنه و کنایه میشود. در دو بیت زیر واژگونگی معنا براساس بازي جناسـی اسـت 

 برداري شکل گرفته است:که بین کالهبردار و کله
 بشـــنو ســـخنی کـــه اصـــل مردمـــداري اســـت
 آهســـــته ز ســـــر کـــــاله بـــــردار و بـــــدان

 

 
 
 

ــت ــاري اسـ ــت کـ ــا رئیسـ ــه اداره بـ ــر زانکـ  گـ
ــین  ــهآئــــــ ــتادارات کلــــــ  برداري اســــــ

 ) 4: ص1(هفگز، ش                                     

در این دو بیت دستگاه فاسد اداري بر اساس ایهامی لفظی که جناس بوجـود آورده، نشـان داده شـده اسـت. بـه 
 داستانوارة زیر نیز توجه کنید:

 جور آدمی است؟ جناب مدیر! حاج ابراهیم مسگر چه -

 
۱. Fable  
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 قدس! خیلی م -
 پس فقها چه میگویند که هر مسکري حرام است؟  -
 آن مسکر است نه مسگر.   -
 جناب مدیر! حاج ابراهیم مسگر تا چه اندازه مقدس است؟  -
 به همان اندازه که من فاسقم.  -
  تو حاج ابراهیم مسگر را مقدس میدانی؟ -
 آري، آري. از کثرت تقدس اوست که مشروطه را حرام میدانست و حاال هم گویا حرام بداند.  -
 جناب مدیر! من به تو نگفتم به این مقدسها اعتماد نکن. -
برو، برو این حرفها را نزن. تو همه را دنبال کردي حاال به فکـر مقدسـها افتـادي. مقدسـها اگـر دروغ و افتـرا و   -

 ند عیب ندارد. بهتان، هرچه بگوی
 جناب مدیر! آیا میشود من هم مقدس بشوم.  -
 میشود. -
 چه کار بکنم؟  -
 ).4: ص 32اول ظهر به نماز جماعت بازار حاضر شو. دیگر هر کاري کردي عیب ندارد (خیرالکالم، ش  -

که در واقع معنـاي در این شاهد سعی شده است با انواع تکرارها ساختار متن به طنز نزدیک شود. هدف این طنز 
زدایی از چیزي باطل است که خود را مقدس میداند. یکی از عناصر طنزآفـرین ایـن پنهان آن نیز هست، تقدیس

 وگو، استفاده از جناس است. گفت
 

 ط) استفاده از ناسازگاري و تناقض درونی 
ظاهري در کالمـی مصـداق   تناقض در لغت به معنی با هم ضدونقیض بودن، ناهمتایی و ناسازگاري است. تناقض

ظاهر متناقض و ناسازگار آید اما حقیقت پنهان در پس این ظـاهر متنـاقض، سـبب ناسـازگاري میـان دارد که به
طرفین ناساز شود. تناقض ظاهري با توجه به بافت کالم میتواند در اهداف مختلفی بکار گرفتـه شـود. عبارتهـاي 

میگردند، میتوانند منجر به نوعی طنز گردنـد. طنـز بـا وارونـه کـردن واقعیـت، متناقض که در آن نقیضین جمع  
دار و مضحک است اما هشداردهنده است. در ابیـات زیـر داللتهایی را کشف میکند که اگرچه براي خواننده خنده
 ناسازگاري و تناقض درونی منجر به طنز گردیده است: 

ــت ــارك اس ــران مب ــه ته ــر هم ــار ب ــن نوبه  ای
ــر زار ــتبـ ــارك اسـ ــان مبـ ــنه و عریـ  ع گرسـ

ــونجگر ــناف خـ ــه اصـ ــال بـ ــاد سـ ــده بـ  فرخنـ
ــه ــان دربــ ــال غریبــ ــاد ســ ــده بــ  درفرخنــ

      

 
 
 

ــر اهــل شــهر و مــردم شــمران مبــارك اســت  ب
ــت ــارك اســ ــران مبــ ــراي فقیــ ــال از بــ  امســ
ــر ــران رنجبـــ ــال فقیـــ ــاد ســـ ــده بـــ  فرخنـــ
ــت ــارك اسـ ــدان مبـ ــۀ زنـ ــاکنان گوشـ ــر سـ  بـ

 ) 2: ش 1334ل، (نسیم شما                           
این شعر که به بهانۀ تبریک نوروز سروده شده، داراي تعریضهاي پنهانی است که در زبانی به ظـاهر شـاد سـروده 
شده است. شور و شعف برخاسته از آمدن بهار با تداعیهایی که به ذهن شـاعر میرسـد، تبـدیل بصـراحتی غمبـار 

ناسازگار و متناقضنماي متـن است. شعــر از همـان بیـت  گشته است. چیزي که این تداعیها را برساخته، فـضاي 
اول دوقطبی میشود، چنانکه وقتی در مصراع اول به همۀ مردم تهران مبارکباد میگویـد، در مصـراع دوم تفکیـک 



 79-94 صص ،63 پیاپی شماره ،14  دوره ،1400  مرداد ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 92

نمادین اهل شهر و مردم شمران شکل میگیرد. آنچه ایدئولوژي متن را میسازد، تنفر از نظـام طبقـاتی اسـت کـه 
 اعادالنۀ خوشیها و دردها شده است.موجب تقسیم ن

 
 گیرينتیجه

اي در بسیاري از منـاطق ایـران تحوالت اجتماعی و سیاسی در عصر مشروطه همزمان بود با پیدایش طنز روزنامه
از جمله گیالن که نقش مهمی در روند جنبش آزادیخواهانۀ مردم داشت. الگوهاي طنزپردازي در نشریات گیالن 

هاي این دوره با زبان تندوتیز طنز به انتقاد از اوضاع و احـوال اجتمـاعی پهلوي نیز ادامه یافت و روزنامهدر دوران  
 خیرالکالم، جنگل، نسیم شـمال، طلـوع و هفگـزهاي  پرداختند. این مقاله که به تحلیل سبک طنزپردازي روزنامه

 در عصر مشروطه و پهلوي پرداخته، به نتایج زیر رسیده است: 
المثـل ) استفاده از ضـرب1یترین سازوکارهاي سبکی طنز در نشریات عصر مشروطه و پهلوي عبارت است از:  اصل

که بعنوان یکی از مهمترین ظرفیتهاي زبان مردمی سبب میشود دایرة ارتباط نویسندگان و روشنفکران بـا مـردم 
-اي که در طنز روزنامهربرد زبان محاوره) کا2وسیعتر شده و تأثیر مطالب انتقادي بر خوانندگان دوچندان گردد؛  

اي همچون بدیلی براي زبان رسمی محسوب شده و ازطریق آن، مقاومت در برابـر گفتـار ایـدئولوژیک حاکمیـت 
بر آنکه بـار طنزآمیـز آمیز در مقام اسامی مستعار که عالوه  ) بکارگیري القاب و عناوین تهکّم3امکانپذیر میگردد؛  

) 4آورد؛ ند، اسباب تحقیر و تمسخر مسببان و عامالن اوضاع فالکتبـار جامعـه را فـراهم مـیکالم را برجسته میک
استفاده از شگردهاي آیرونیک که بوسیلۀ آن، گوینده منظور معکوس خود را آشکار نموده و اوضاع جامعـه را بـه 

ر معنایی موردنظر گوینده پی نویسی که ازطریق آن خواننده به یکباره به با) مهمل5شکل وارونه توصیف میکند؛  
ازطریق بیان غیرمستقیم معنا، پیشرفتهاي مورد ادعاي حاکمیـت را بـه بـاد تمسـخر و   نمایی که) نادان6میبرد؛  

) کاربرد فابـل کـه موجـب بیـان بیخطـر 7میگیرد و درعوض بیشتر بر کاستیها و نابسامانیها تأکید میکند؛    انتقاد
گویی که با نشان دادن ناسـازگاریهاي موجـود، بـه ) کاربرد تناقض8میگردد؛    منظور در قالب شخصیتهاي حیوانی

) استفاده از بازیهاي لفظی و زبانی که بویژه با کاربرد جناس و ایهـام، بـه ایجـاد طنـز و 9بیان واقعیت میپردازد؛  
 انجامد.بیان غیرمستقیم واقعیتهاي تلخ می

 
 نویسندگان  مشارکت

دانشگاه آزاد   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  نامهپایان  از  مقاله  این
  را  نامهپایان   این  راهنماییوجیهه ترکمانی باراندوزي  دکتر    سرکار خانم.  است  شده  استخراجچالوس  اسالمی واحد  

خانم  .  اندبوده  مطالعه  این  اصلی  طراح  و  داشته  عهده  بر پدرامسرکار    در   رساله   این  پژوهشگر  عنوان  به  آتوسا 
نعیمه .  اند  داشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده  گردآوري  دکتر  خانم  سرکار  و  فاضلی  فیروز  دکتر  آقاي 

. کردند  ایفا   را  پژوهش  این  مشاور  نقش  تخصصی،  راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و   تجزیه  به  کمک  با  نیز  کیاالشکی
 .است بوده پژوهشگرچهار  هر مشارکت و تالش حاصل مقاله محتواي  تحلیل نهایت در
 

 قدردانی  و تشکر
 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
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 این  کیفی  ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان  که  نامه  پایان  داوران  هیئت  و  چالوسدانشگاه آزاد اسالمی واحد    انسانی
 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش

 
 منافع  تعارض

 حاصـل و نرسـیده چـاپ بـه  خـارجی  و  داخلـی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 تحقیـق  ایـن  .دارنـد  رضـایت  و  آگـاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 گـزارش  مسـئولیت.  اسـت  نگرفتـه  صـورت  تقلبـی  و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه  طبق
 ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و  است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی  تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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