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 چکیده:
هاي مهم طنز از انواع فرعی ادبیات و زادة اعتراض است و بیگمان یکی از عرصه  زمینه و هدف:

اند. طبق نظر طنزپردازان، مهمترین کارکرد طنز  بروز و جلوة طنز در دورة معاصر، مطبوعات بوده 
بشکل   ماهیت،  این  بدلیل  مطبوعاتی  طنز  و  است  آن  بودن  ژورنالیستی  و  انتقادي  مطبوعاتی، 

قدرت گره خورده است. در این پژوهش، سه نشریۀ برجستۀ نسیم هاي صاحب ه مستقیم با دستگا
آقا از سه دورة مشروطه، پهلوي و انقالب اسالمی بعنوان نمونه انتخاب شده شمال، توفیق، و گل

 و از منظر ادبی مورد بررسی قرار گرفته است.
داده روش مطالعه:   گردآوري  پژوهش،  روش  این  در  یادداشت کتابخانهها  براساس  و  برداري  اي 

ها بصورت توصیفی انجام شده است. بر این مبنا در آغاز کتابهاي مهم در زمینۀ  است و تحلیل داده 
اند برداري شده و سپس مطبوعات موردنظر مطالعه شده طنزپردازي در ایران مطالعه و یادداشت

 هاي ادبی و فنون بالغی پرداخته شده است.ه ها برمبناي استخراج آرایو به تجزیه و تحلیل داده 
هاي  انتقادهاي سیاسی و اقتصادي پایۀ اصلی طنز این مطبوعات است. اخبار روز در حوزه ها:  یافته

مهم  منابع  مهمترین  از  جامعه  افراد  میان  ارتباطات  اجتماعی،  زندگی  روند  در  دقت  مختلف، 
 یابی براي طنزپزدازان این سه نشریه است.سوژه 

گویی پرکاربردترین  المثل، تشبیه، استعاره و نقیضهآیرونی و طعنه، کنایه و ارسالگیري:  تیجهن
شگردهاي بالغی در این متون هستند. زبان در این نشریات ساده بوده و نسیم شمال بعلت تقدم 

 تر است.الدین داراي زبانی به نسبت رسمیتر و ادیبانهزمانی آن و وجه شاعري سید اشرف
 

 1400مرداد  11 :دریافت تاریخ   
 1400شهریور  14:  داوري تاریخ   
 1400شهریور  25: اصالح تاریخ   
 1400آبان  06: پذیرش تاریخ   

 
 :کلیدي کلمات 

 آقا، طنز، مطبوعات، صنایع ادبی، گل
 توفیق، نسیم شمال

 
 :مسئول نویسنده * 

    majdomid@ut.ac.ir 
 66491437 )21 98(+   

 



JSPPP, (١٥)٢٧٤-٢٥٩ :٧٩, December ٢٠٢٢ 
Journal of the Stylistics of Persian Poem and Prose 

(Bahar-e- Adab) 
Home page: http://www.bahareadab.com 

 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
The evolution of press humor in the last one hundred years of Iran from a literary point 
of view (Case study: Nasim Shomal, Towfiq and Gol Agha) 
 
F. Mohammadi, O. Majd* 
Department of Persian Language and Literature, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran. 

 
 

ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Humor is a subtype of literature and a 
product of protest, and one of the most important arenas for the emergence 
and effect of humor in the contemporary period has been the press. According 
to satirists, the most important function of press humor is its critical and 
journalistic nature, and due to this nature, press humor is directly tied to the 
ruling institutions. In this research, three prominent publications Nasim 
Shomal, Towfiq, and Gol Agha from the three periods of constitutionalism, 
Pahlavi, and Islamic Revolution were selected as examples and analyzed from a 
literary point of view. 
METHODOLOGY: The method of data collection in this research is library and 
based on note-taking, and data analysis is done descriptively. On this basis, at 
the beginning, the important books in the field of satire in Iran were studied 
and noted, and then the relevant press was studied and the data was analyzed 
based on the extraction of literary arrays and rhetorical techniques. 
FINDINGS: Political and economic criticisms are the main basis of humor in this 
press. Daily news in various fields, precision in the process of social life, 
communication between people in the society are among the most important 
sources of finding topics for the satirists of these three publications. 
CONCLUSION:  Irony and sarcasm, irony and allegory, simile, metaphor and 
contrast are the most used rhetorical techniques in these texts. The language 
in these publications is simple, and Nasim Shomal has a more formal and 
literate language due to its earlier time and the poetic aspect of Seyyed 
Ashrafuddin. 
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 مقدمه
رسانیند که از نیمۀ دوم قرن نوزدهم به بعد، بصورت  «مطبوعات طنز» از شاخصترین و رایجترین ابزار فراگیر اطّالع 

عمر  اند و در طول  نگاري جریانهاي سیاسی و اجتماعی درآمده نوعی رفتار اجتماعی و شاخص مطالعاتی در تاریخ
اند، اما همواره به دالیل گوناگون، دستخوش تغییر و تحوّل  نسبتًا طوالنی خود، راهی پرفرازونشیب را پشت سر نهاده 

هاي ادبی مهم و برجسته، در ایران از دورة مشروطه به بعد بطور جدّ و تحت  اند. «طنز» بعنوان یکی از گونه شده 
ز، مورد استقبال ادبا و نویسندگان قرار گرفت. در یکصد سال اخیر  هاي نوین طنزپردازي در جهان امروتأثیر شیوه

شده وجود دارد. طنز مطبوعاتی دورة مشروطه،  ایران در زمینۀ طنز مطبوعاتی سه دورة کامالً مشخص و تفکیک 
 طنز دورة پهلوي اول و دوم (شاهنشاهی)، و طنز دورة پس از انقالب اسالمی. در هر دوره افراد و آثار شاخصی

اي و در آثار گوناگون، ابزارهاي بیانی و بدیعی خاصی مورد استفاده قرار گرفته است. از  وجود دارند و در هر دوره
پذیر در حوزة اجتماعی، سیاسی و اخالقی در این  دوران مشروطه به بعد، نشریات طنز بعنوان نشریاتی مسئولیت 

و از خامی به پختگی و از بیان مضامین سطحی به مضامین    دوره، مراحلی از تحول و تکامل ادبی و فکري را پیموده
صحنه در  و  رسیده  سیاسی  و  اجتماعی  رقابتعمیق  در  طنز  داخلی،  قلمی گروه   هاي  مبارزات  و  سیاسی  هاي 

بطور روزنامه  رسیده،  اوج  به  جامعه نگاران  سیاسی  فضاي  در  رویکرد  یکه  طنز  ملتهب،  و  احساسی  بسیار  اي 
آرامی تغییر داده و به شکلی سیاسی درآمده و بعنوان یکی از انواع ادبی، از ابزارهاي کالمی را به نگاري خود  روزنامه 

 بسیار مهم، در دست سیاستمداران و اصحاب مطبوعات بوده است. 
آقا، به بررسی محتواي  ها، یعنی نسیم شمال، توفیق و گلهاي شاخص این دوره در این پژوهش براساس روزنامه 

بی آثارشان پرداخته و آثار در دو سطح نظم و نثر، براساس ابزارهاي بالغی و کاربرد صنایع بیانی سنجیده  بالغی و اد
 شده است.  

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش 

براساس جستجوي نگارندگان، پژوهشی که به بررسی و مقایسۀ شگردهاي ادبی در سه نشریۀ طنز موردبحث در  
اما پژوهشهاي مرتبطی در این زمینه وجود دارد که به برخی از آنها اشاره  جستار حاضر پرداخته باشد، یافت نشد،  

 میشود: 
اي  «بررسی طنز منثور در برخی از مطبوعات رسمی طنز کشور (بر اساس نظریۀ عمومی طنز کالمی)» عنوان مقاله 

می طنز کشور  ) که در آن به توصیف و بررسی طنز منثور در مطبوعات رس1388است از شریفی و کرامتی یزدي (
سال    25متن منثور برگرفته از هفت مجلۀ طنز میباشد که در    260هاي این تحقیق شامل  پرداخته شده است. داده 

ها بر اساس رویکرد «نظریۀ عمومی طنز کالمی» که شامل شش متغیر پایه اند. این دادهاخیر در ایران منتشر شده 
شده این  ت. نتایج این تحقیق نشان میدهد که چارچوب معرفییا منابع دانش است، مورد بررسی قرار گرفته اس

قابلیت را دارد که براي تحلیل متون طنز منثور در زبان فارسی به کار گرفته شود؛ بعالوه، از بین شش متغیر پایۀ 
ر  مطرح در نظریۀ عمومی طنز کالمی، دو متغیر تقابل انگاره و مکانیسم منطقی از عوامل همیشه حاضر و مؤثر د 

اي با عنوان «طنز در مطبوعات دورة آغازین  ) در مقاله1386ساختار طنز منثور در زبان فارسی هستند. خارابی (
االرض پرداخته به بررسی طنز در مطبوعاتی مانند ادب، آذربایجان، صوراسرافیل، کشکول، و حشرات »  مشروطیت

زاده و اي است از ایران ل آقا)» عنوان مقاله کیومرث صابري (گ  دو کلمه حرف حساباست. «شگردهاي طنزساز در  
هاي زبانی، ادبی و محتوایی شناسان در تحلیل آثار ادبی جنبه). نگارندگان معتقدند سبک 1391زارع بنادکوکی (
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ها بررسی کرد؛ با این تفاوت که در حوزة ادبی، عالوه بر  را بررسی میکنند و آثار طنز را نیز میتوان در همین حوزه 
اي بالغی، باید از تکنیکهاي خنده نیز بحث کرد. آنها همچنین اذعان میکنند که صابري، به عقیدة بسیاري  شگرده 

سبک است. سبک خاص او بخصوص در ستون «دو کلمه حرف  اي صاحب نظران طنز معاصر نویسنده از صاحب 
ابد حساب و تلفیق  روزنامۀ اطالعات بخوبی مشبخص است. سه ویژگی عمدة شگردهاي طنزآفرین،  اع شگردها 

 شگردهاي طنزساز سبب میشود طنزهاي صابري جذابیت خاصی داشته باشد. 
 با توجه به پیشینۀ تحقیق حاضر، این جستار درجهت رفع خأل پژوهشی موجود، صورت گرفته است. 

 
 بحث و بررسی 

نظم با نام ثابت و تاریخ عبارتند از نشریاتی که بطور م  24مطبوعات در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، اصل  
انتقادي، اجتماعی هاي گوناگون خبري ردیف در زمینهو شماره  ،  ، دینی، فرهنگی، کشاورزي ، سیاسی، اقتصادي ، 

اي که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر  ، هنري، ورزشی و نظایر اینها منتشر میشوند؛ نشریه ، نظامیعلمی، فنی
  (فرهنگ مطبوعات ایران).  مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است شمول قانون  مطبوعات منتشر گردد، از  

اي در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطبوعات، بعنوان نخستین وسیلۀ ارتباط جمعی داراي نقشهاي ویژه 
اند، نقش تحلیلی و جوامع هستند و با وجود اینکه تکنولوژیهاي جدید، جنبۀ خبررسانی این رسانه را کمرنگ کرده 

ها همچنان پابرجاست. در کشور ما نیز مطبوعات از همان ابتداي ورود، به نقش انتقادي خود  انتقادي براي روزنامه 
انکاري  پایبند بودند. در دوران استبداد قاجاري، مطبوعات و جرائد در شکلگیري انقالب مشروطیت نقش غیرقابل 

طورکه باستانی ها سر برآورد. همانکی از راههاي انتقاد اجتماعی از دل روزنامه ایفا کردند و طنز مطبوعاتی بعنوان ی
پاریزي در سخنرانی خود دربارة جرائد فکاهی ایران میگوید: «وقتی نسیم آزادي کمابیش از جوانب این مملکت  

به موازات جرائد    میالدي) به بعد، جوانۀ فکاهی و طنزنویسی  1882-قمري    1300شروع به وزیدن کرد، از حوالی (
). باید توجه داشت که  37:1375، به نقل از حکیمی،  1350جدّي، از شاخسار مطبوعات برآمد» (باستانی پاریزي،  

کنندگی صرف هم طنز، در کنار اینکه میتواند اصالحگر و انتقادي و مبارز باشد، میتواند جنبۀ مسخرگی و سرگرم 
هاي گوناگونی را پیرامون مفهوم خندیدن و طنز در تاریخ پدید آورده  پیدا کند و همین قابلیت چندگانه، اندیشه

هاي مختلف و از جمله مطبوعات نیز با توجه به تعریف خود از طنز، آن را به کار میگیرند (فرقانی و  است. رسانه 
 ). 2:1396سیاسی،  

ت و فرق آن با هجو این است  طلبانه و اجتماعی مطرح اسطنز از اقسام هجو است که در آن معموالً مقاصد اصالح 
که تندي، تیزي و صراحت هجو در طنز نیست. طنز مطبوعاتی متناسب با تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

بروز طنز سیاسی و اجتماعی با رویکرد انتقادي در هر جامعه، شکاف و  است. از عوامل  دستخوش تغییر و تحول  
مند با طبقات و گروههاي پایینتر اجتماعی است. طنز با قرار گرفتن  فاصله میان طبقات اجتماعی بویژه طبقۀ قدرت

میان شکاف و گسلهاي اجتماعی قدرتنمایی میکند و یکی از مهمترین اهداف اصلی خود را اصالح نقش گروههاي  
 ). 1379اجتماعی و ترمیم این شکاف قرار میدهد (عرفانی،  

 
 هامسئولیت اجتماعی رسانه 

هاي هنجاري به تشریح بایدها و نبایدهاي حاکم بر وسایل ارتباط جمعی هاي علم ارتباطات، نظریهدر میان نظریه
ها، بر محتواي آنها اثر  ها میپردازند. نحوة کنترل و مدیریت رسانه هاي کنترل و مدیریت رسانهیا به عبارتی نظام
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ها در  ا معیّن و مشخص میسازد. هنجار و نظام کنترل رسانه ها رمیگذارد و این امر به نوبه خود تأثیرات رسانه 
هاي مربوط به فلسفۀ سیاسی، حقوق و تکالیف انسانی هاي زمانی و موقعیتهاي مکانی، تابعی از آراء و اندیشه برهه

اقتصادي است (مهدي  بیان مقایسه 86:1389زاده،  و نظامهاي  براي  اولین کوشش  هاي عمده دربارة  اي نظریه). 
توسط سیبرت و همکاران برمیگردد که هنوز هم مأخذ اصلی براي کارهایی از این نوع به    1956طبوعات به سال  م

بندي  بندي چهارگانۀ سیبرت و دیگران هنوز معتبر است و با افزایش دو نوع جدید، به طبقه آید. طبقهشمار می 
نظریه این  است.  شده  تبدیل  نظریششگانه  از:  عبارتند  ششگانه  نظریۀ  هاي  آزاد،  مطبوعات  نظریۀ  اقتدارگرا،  ۀ 

ها  بخش، و نظریۀ مشارکت دموکراتیک رسانه هاي توسعه هاي شوروي، نظریۀ رسانه مسئولیت اجتماعی، نظریۀ رسانه
). براي بررسی طنز مطبوعاتی، ما ناگزیر از تعریف چارچوبی براي وظایف و عملکردهاي  162:1382کوایل،  (مک 

ها را با توجه به همخوانی با اهداف  هاي فوق، نظریۀ مسئولیت اجتماعی رسانه میان نظریهمطبوعات هستیم و در  
ها و وظایف  ایم. در نظریۀ مسئولیت اجتماعی اصل بر ایجاد پیوند میان استقالل و آزادي رسانه این تحقیق برگزیده 

ویی به نیازهاي مخاطبان، دربرابر  ها باید در عین پاسخگو مسئولیتهاي اجتماعی آنهاست که تأکید میکند رسانه 
ها  فعالیتهاي خود نیز مسئولیت داشته باشند و وظایف اجتماعی خود را محدود به گیرندگان پیام یا مالکان رسانه 

ها  گونه که رسانهندانند. مضمون اصلی این نظریه این است که آزادي و مسئولیت، دو روي یک سکه هستند و همان
ایر نهادها انتقاد کنند، مسئولیتی نیز در قبال مصالح و منافع ملی و پاسخ به نیازهاي جامعه  حق دارند از دولت و س

). نظریۀ مسئولیت اجتماعی عقیده دارد که هر شخص که سخن مهمی براي گفتن  89:1389زاده،  دارند (مهدي 
ر عهده نگیرند، باید کسی مراقب  ها این وظیفه را بدارد، باید یک تریبون آزاد در اختیار داشته باشد و اگر رسانه 

 ). 445:1388باشد که آنها این کار را انجام دهند (سورین و تانکارد،  
 

 گانۀ طنز هاي سه نظریه 
ها  ترین و فعالترین پژوهشگران حوزة طنز در زمان معاصر است که مهمترین اندیشهجان موریل یکی از برجسته

 گانه اینچنین مطرح کرده است: بندي سهالب یک تقسیمپیرامون مفهوم طنز و شوخی در تاریخ را در ق
): این نظریه که تا قرن هجدهم، یگانه فهم مسلط از مفهوم طنز و خنده  Superiority theoryتئوري برتري (

بوده است، ریشه در اندیشۀ افالطون و در طلیعۀ عصر مدرن، توماس هابز دارد. هابز در تحلیل این حس خندیدن،  
) را به کار برده و آن را اینطور تعریف میکند: «فخر ناگهان همان حسی Sudden gloryناگهان (اصطالح فخر  

است که آن اطواري را که خنده مینامیم باعث میشود و دلیل آن با عمل ناگهانی خود شخص است، که به نظرش  
امیدارد. این نوع خنده بیش از  خوشایند آمده، با درك چیز ناجور در دیگري که ناگهان فرد را به تحسین از خود و

همه، در کسانی شایع است که از حضیض ناتوانی خود آگاهند؛ کسانی که مجبورند براي رضایت از خود، به نواقص  
).  43:1993دیگران توجه کنند؛ بنابراین خندیدن به عیبهاي دیگران عمدتاً نشانۀ بزدلی است» (دکرز و رابرتز،  

 فکري به خندیدن و طنز نگاه مثبتی ندارد و آن را نشانۀ ضعف اخالقی میداند.   طورکه میبینیم، این افقهمان
): تئوري ناسازگاري معتقد است که حسی ناسازگار عامل خنده است.  Incongruity theoryتئوري ناسازگاري (

نشناسان متأخر  این دیدگاه جیمز بیتی، امانوئل کانت، سورن کیرکگور، آرتور شوپنهاور و بسیاري از فالسفه و روا
براي طنز در فلسفه و روانشناسی است (موریل،   این تئوري، تئوري غالب  امروزه  ). در توضیح 43:1392است. 

ها و توقعات ما از یک سو، و  محسوس میان دانسته  مختصر این نظریه میتوان گفت طنز حاصل تجربۀ ناهماهنگی
 ).12:1384وست (کریچلی،  اتفاقات رخداده در لطیفه، خوشمزگی و مزاح از دیگر س 
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): این تئوري در قرن هجدهم در رقابت با تئوري برتري و تئوري ناسازگاري شکل  Relief theoryتئوري تسکین (
عصبی؛ امري که در تئوري    گرفت و تمرکز آن بر ویژگیهاي فیزیکی پدیدة خنده است، بویژه درخصوص سامانۀ 

). هرچند هربرت اسپنسر در قرن نوزدهم، خنده را آزاد  51:1392،  توضیح میماند (موریلبرتري و ناسازگاري بی 
اثر   ناخودآگاه  با  ها و رابطۀ آنهالطیفهشده توصیف کرد، اما این نظریه در قالب کتاب  رانده شدن انرژي عصبی پس 
شرح  بندي طنز و لطیفه،  تر شده است. فروید در این کتاب ضمن تقسیم، شناخته1905زیگموند فروید در سال  

اي که در مواقع معمول  شده در خنده به این دلیل لذتبخش است که از میزان انرژي میدهد که انرژي آزاد یا تخلیه
 ).12:1384براي مهار یا سرکوب فعالیت روانی به کار میرود، میکاهد (کریچلی،  

 
 آقا هاي نسیم شمال، توفیق، گل معرفی اجمالی نشریه 

در دوران   (قزوینی) نی گیالنیالدین حسیسید اشرف اي اجتماعی و سیاسی و طنزآمیز بود که نسیم شمال نشریه
و سپس در تهران منتشر میکرد. شمارة اول نشریۀ نسیم شمال در دوم شعبان   رشتابتدا در   جنبش مشروطۀ ایران 

قمري ادامه یافت    1329در رشت تا   روزنامهمنتشر شد. انتشار   رشت) در  1908سپتامبر    10قمري (برابر با    1325
در پی مهاجرت   تهران ماهه شد. دورة جدید انتشار نسیم شمال در اي هفت که با به توپ بستن مجلس دچار وقفه

قمري آغاز شد. نسیم شمال در شهرستانها توزیع  1333در   سپهدار رشتیاهللا خان اکبر  الدین، به یاري فتحاشرف 
و بصورت شخصی و فردي به شهرهاي دیگر میرسید. هر شماره بسرعت به فروش میرفت و اشعار آن تبدیل   نمیشد

بخش زیادي از مطالب نشریه را شعرهاي ساده و روان و گاه عوامانۀ سیاسی،  به تصنیفهاي مورد عالقۀ مردم میشد.  
هوپ هوپ  اي مختلف امضا میکرد. از جمله  الدین مطالب روزنامه را به نامه اشرف اجتماعی و مذهبی تشکیل میداد. 

علی،  جوجه، میرزاقشون ولوت، یتیمبود)، فقیر، خرابعلی میرزا، الت ر صابر اکبمیرزاعلی(که یادآور تأثیرپذیري او از  
ها لقب طنزآمیز دیگر. بسیاري از شعرها و مطالب نسیم شمال، ترجمه یا اقتباسی  الوقفیات، و دهالحقوق، آکلمحروم 

هاي  منتشر میشد. نسیم شمال با انتشار ترجمه  ترکیبه   تفلیسبود که در   مالنصرالدین از اشعار و مطالب نشریۀ  
: صص  2، ج 1351پور، لدین نیز آشنا میکرد (آرین زبان را با مضمونهاي مطالب مالنصرااین اشعار، خوانندة فارسی 

64-65.( 
امتیازي حسین  هاي فکاهی معاصر ایران است. این روزنامه به مدیریت و صاحب روزنامۀ توفیق نیز ازجمله روزنامه 

ها و مسئولیت افراد مختلف،  به مدت پنجاه سال در تهران منتشر میشد و در دوره 1350تا  1301توفیق از سال 
بار در دوران انتشارش طعم توقیف و حتی زندانی شدن مسئوالنش  هاي تأثیرگذار بود که چندین  ی از روزنامه یک

را نیز چشید. نشر حقایق، تنویر افکار عمومی، مبارزه با جهل و فساد و خرافات و تالش براي کسب آزادي و عدالت،  
ن فرعی فکاهه در اذهان عمومی جا داد، اما هرچه زمان  اي که اگرچه خود را با عنواشعار نشریۀ توفیق بود؛ نشریه

شدة مؤسسان آن، جامعترین و مقلدپرورترین شیوه در ساختار  نهاده بیشتر گذشت، مشی سیاسی و سیستم بنیان
اي استعمار و استبدادستیزانه داشت که در انتشار مجالت طنز در ایران شد. نوك پیکان این نشریه همیشه سابقه

دست رسانه گاه مقابل  و  هاي  همراهان  البته  و  داشت  را  خواننده  تعداد  بیشترین  حکومتی،  طویل  و  عریض  اي 
 نویسندگان و شاعران بسیار تحصیلکرده و از فرنگ آمده را نیز همراه خود کرده بود. 

  اي فکاهی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي را مجوز مجله  1366آقا در سال  کیومرث صابري فومنی معروف به گل
هاي پرطرفدار و تنها نشریۀ ها فرستاد که یکی از نشریه آقا» را بر روي دکه نشریۀ «گل  1369دریافت کرد و از سال  

ها  اش، در روزنامه کرد، قبل از اخذ مجوز مجلهطنز بعد از انقالب بود. صابري فومنی که ادبیات خوانده و تدریس می 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_(%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_(%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_(%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C


 265/ آقا)مطبوعاتی در یکصد سال اخیر ایران از دیدگاه ادبی (مطالعۀ موردي: نسیم شمال، توفیق و گلسیر تحول طنز 

 

شکستۀ  ا نشریۀ توفیق همکاري و با نامهاي مستعاري چون «گردن ب  1345و نشریات دیگر طنز مینوشت. وي از سال  
آقا، مش رجب، غضنفر، شاغالم و ممصادق» مطلب مینوشت. وي  سفید، گلفومنی، میرزاگل، ابوالپیاده، لوده، ریش 

بود و توانست    اطالعاتبیشتر توفیق خود را مدیون هفت سال ستون ثابت «دو کلمه حرف حساب» در روزنامۀ  
را که درگیر مسائل بعد از انقالب و جنگ تحمیلی بودند، دوباره با طنز آشتی دهد و همچنین آنها را براي    مردمی

پذیرش یک مجلۀ همیشگی طنز آماده کند. صابري در شروع کار خود در این مجله، گروهی از بهترین طنزپردازان  
اب جلی، حسین گلستانی، محمدعلی گویا، مرتضی کشور را که اغلب توقیفی نیز بودند، گرد آورد. افرادي چون ابوتر

فرجیان، ابوالقاسم حالت و محمد شاپور و براي اغلب آنها بزرگداشت گرفت. شعار این نشریه «یک دهان دارم دو  
مدیران دولتهاي هاشمی   80و    70هاي  تا دندانِ لق/ میزنم تا زنده هستم حرفِ حق» بود. این نشریه در دهه

هایی همیشگی در طنزهاي تصویري روي جلدش مدّ نظر  آن دولت خاتمی را بعنوان سوژه رفسنجانی و پس از  
داشت. طنزهایی که با زبانی ساده، نقدهایی جدي را به سیاستهاي داخلی و خارجی دولت مطرح میکرد، آنچنانکه  

 به دل نقدشونده هم مینشست.
 

 آقا) گلشگردهاي ادبی در مطبوعات صدسالۀ اخیر (نسیم شمال، توفیق، 
هایی از انواع فنون ادبی در سه نشریۀ موردنظر پرداخته و چگونگی بکارگیري آنها در  در این بخش به بررسی نمونه 

 انتقال مفاهیم گوناگون سیاسی، اجتماعی، سیاسی و مانند آنها و ایجاد طنز مورد واکاوي قرار میگیرد. 
غی در این مطبوعات است. این تشبیهات به دو دستۀ  تشبیه پس از کنایه و طعنه، پربسامدترین فن بال تشبیه:  

اصلی تقسیم میشوند؛ در گروهی از آنها، طرفین تشبیه از واژگان، تعابیر و مفاهیم امروزي هستند و در گروهی 
 هاي زیر توجه کنید:اي از واژگان، تعابیر و مفاهیم کهن و معاصر. به نمونه دیگر آمیخته

است  کفگیر  شبیه  من   مدرك 
اَمن پناهگاهی  بنده   جیب 
است نساییده  تاکنون   هیچگه 

 

است   تیر  مبلغی  جاي   وسطش 
است  آژیر  مثل  نیز   شهریه 
است  جیر  از  اگرچه  شعرم،   کفش 

 ) 16، ش  7آقا: س (گل                               
کلمات روزمره و گاه  در این ابیات، کلماتی مانند «کفگیر»، «مدرك»، «شهریه»، «آژیر»، «ساییدن» و «جیر» از  

اند و همین امر به افزایش بار طنز  غیررسمی هستند که تا پیش از این کمتر اجازة ورود به ساحت شعر را داشته
 عبارات کمک میکند. 

وبوي کمابیش کهنتري دارد اما تشبیه «گرانی» به «غول» و «زالوي  در بیت ذیل، اما بافت و ساختار عبارات، رنگ
 داشته و نشانۀ اعتراض به اوضاع نامساعد اقتصادي است.   خونخوار» نوآوري

 شــد دشــمن ســرســخت من این غول گرانی 
 

وار   ـخ وـن ـخ وي  زاـل ی  ـک ـی و  ـچ م  جــاـن ــه  ب تــاده   اـف
 )35، ش  5(همان: س                                 

ي از آن داشت؛  ا در این بیت نیز در تشبیهی کالسیک، «معدلت» به باغی تشبیه شده است که نباید انتظار میوه 
 چراکه سیطرة ظالمان، مجال چنین انتظاري را نمیدهد. 

معدلتمیوة   مجو   باغ  ظالمان  بر   از 
 

مجو   امان  مکن  ناله  ترا،  کُشد  اگر   ظالم 
 ) 33، ش  5(همان: س                                  
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مطرح شده است که با تشبیه جویی در آب»  در بیت ذیل، مفاهیم کمابیش جدیدي چون «قبض برق» و «صرفه
 قبض برق به «آتش» تضادي نیز با واژة «آب» فراهم آورده است. 

   
 

 جویی در آب (همانجا) گه مضطر امر صرفه  گه ز آتش قبض برق هستیم کباب
 اي است بر رباعی ابوسعید ابوالخیر با مطلع: درضمن این رباعی، نقیضه  

کباب هجر  آتش  بر  میگردم   گه 
 

حباب   همچو  غم  بحر  سرگردانِ   گه 
 

هاي اقتـصادي را  ظاهراً ـشاعر بـصورت تلویحی، اندوه عاـشقانه و عارفانۀ ادبیات گذـشته را به ـسخره میگیرد و دغدغه
 جایگزین آن میکند.

ر از روزنامۀ نسیم شمال نیز از سرماي زمستان و فقر شکایت میکند و باد سرد را به سفیر تشبیه کرده  در بیت زی
 است. 

زمهریر  چون  شده  ما  اتاق   این 
 

می   سفیرباد  چون  سو  هر  ز   آید 
 (نسیم شمال)                                           

عدالت به آسمانی تشبیه شده که مردم بیهوده به آن ریسمان  در ابیات ذیل از ناکارآمدي پارلمان شکایت شده و  
اند. در این ابیات دو تشبیه اند. نسیم، امیدواران به پارلمان را نهنگانی میداند که در دریاي جهالت غرق شده بسته

 بلیغ و دو تشبیه مرسل وجود دارد. 
نُه مدت  دارند   هست  پارلمان  خلق   سال، 

 
به    عدلهم  دارند ریسبسته  آسمان   مان 

 (همانجا)                                                 
به   غرق  جهالتما  نهنگیم  دریاي   چو 

 
رنگ  بوقلمون  چون  که   رنگیمبهافسوس 

 (همانجا)                                                
تشبیه بلیغ و دو تشبیه مرسل)، توانمندي قوة  درپی (دو  در عبارات ذیل از نشریۀ توفیق، نویسنده در تشبیهات پی

 خیال خود را به تصویر میکشد: 
باز پیش میرفت. ... در پیچ و  روي هم غلطیده و بسمت پنجرة نیمه   مانند امواج دریا«دود سیگار در فضاي کافه  

... ولی این اصوات    مانند ماهیان ریز طالییهاي سمج  رنگ، پشه خم این امواج موهوم خاکستري  شنا میکردند. 
دارد» باز آسمان خیال(شاعر) ما را از سیر در اعماق  هماي بلندپرواز فکرمختلف و متضاد هیچکدام قادر نبود که 

 ). 1345(توفیق، سالنامۀ  
اي تشبیه میکند که با داس دندانهاي  در بیت ذیل نیز در توصیف مهمانیهاي عید، آجیل و شیرینی را به مزرعه 

 مهمانان در یک لحظه درو میشود: 
برق  اي بسا آجیل و شیرینی که همچون مزرعه  درو  گشت  دندانها  داس  با  همه   آسا 

 ) 1348(توفیق، سالنامۀ                                        
کاربردترین فن  ها و استفاده از زبان و تعبیرات معاصر، استعاره کم با توجه به فضاي سیاسی این نشریهاستعاره:  

بالغی در آنهاست. در واقع سادگی زبان و مخاطب عام، موجب شده شاعران و نویسندگان، بیشتر بسمت استفاده  
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از استعاره در این آثار ت اي  وجه کنید. در بیت نخست، استعارة مکنیه از تشبیه بروند تا استعاره. به چند نمونه 
 کار رفته است که شاعر آن را در مفهوم نارسایی شعر خود آورده است. درمورد «شعر» به 

اشعارهنوز   است   رودة  ورم  از  پُر   من 
 

است  کم  هنوز  آن  در  معانی  وزن   اگرچه 
 )1374آقا، نوروز  (گل                                  

و   بیحاصل»  است، «زمین  از وکال»  ناامیدي  و  کابینه  بحران  عنوان «در  با  نسیم  از شعر  ابیات ذیل که بخشی 
شبه «بیهودگی و ناکارآمدي» استعاره از «کابینه» هستند. او همچنین اعضاي کابینه را چون  «کِشتی» با وجه

 آمده و کاري از پیش نمیبرند.   کالغانی میداند که بجاي بلبل، بر سر قدرت
بیحاصلاین   نیست  زمین  آبیاري   جاي 

 
این   جبین  نیست   کشتی   در  رستگاري   نور 

 (نسیم)                                                  
آمد کالغ  چمن  در  مسکین  بلبل   جاي 

 
آمد   ایاغ  در  زهر  شیرین  بادة   جاي 

 (همانجا)                                                
با توجه به زبان عامیانه و مخاطب این نشریات، طبیعی است که کنایات و مثلها، کاربرد  المثلها:  کنایات و ضرب 

مؤثرتر    وسیعی در آنها داشته باشند. در این آثار، بسیاري از تعبیرات نو و کهن در کنار هم و براي انتقال بهتر و
 هایی از آنها در این سه نشریه اشاره میشود: اند. به نمونه کار رفتهمفهوم به

اي پیدا میشـود که نگذارد چرخ حرف حسـاب،  اي، ممصـادقی، و غیرهرجبی، کمینه«باألخره یک غضـنفري، مش
ود» (گل ماور و قوري آبدارخانه دَمَر ـش نده  40، ش  6آقا: س  پنچر و ـس اختۀ خودِ نویـس ). برخی از این کنایات برـس

ــت و تا کنون به ــدن» در این عبااس ــت؛ «چرخ چیزي دمر ش تأثیر رات به معنی «از کار افتادن و بیکار نرفته اس
 شدن» است.  

یقۀ به نامزدي انتخابات (حاال چه این یکی، چه آن یکی! چه اینوري، چه آنوري!)  «این روزها رسـم اسـت که راجع
 ، خبرش رفته به لیتوگرافی!» (همانجا).لب َتر نکردهو سؤالی بنمایند. هنوز    آدم را بگیرند

. چرا؟ از براي اینکه در عالم بیگدار به آب نزده باشیمعجالتاً یک کمی تأمّل مینماییم که    «درمورد دیگر برادران،
، نباید از  آقا سفید شدهسبیلمان در محضر گلسیاست، بعضی از (نه)ها، یعنی (آري) و هکذا بالعکس! یعنی ما که  

ته است، که یکی از آنها برساختۀ نویسنده  کار رف » (همانجا). در این عبارات سه کنایه بهرودست بخوریماخبار جراید  
 است: «سبیل کسی در محضر کسی سفید شدن» که کنایه است از «در نزد کسی تجربه آموختن و دوران گذراندن». 

اـید گرـفت  ــد، روزه میـب ا گران شـ  چون خوراکیـه
 

درك لیســــانس را    تـم د گرـف اـی    در کوزه میـب
 )1375(همان: خرداد                                 

ش  ـم ـت ـف ـگ نــده  مــاـی ـن و  یــل  وـک از  رســـیــد   ـپ
 

دوا   شـــود  ن  ـم چــل  ـک ســـر  ی  ـک رف  ـح ــا   ب
 )1375تیر   14(همان:                                 

ه هر گوشــــه روانم  ال تو اي مرغ، ـب دنـب  من ـب
ببینم  دکــه  هر  بــه  تو  بهــاي  بــازم، چو   رنــگ 

 

و    آي  ن  ـم ــوي  ــدريسـ درب ن  م زـی رهــاـن ـب  هــا 
نهـانم  ــرّ  از سـ ــار خبر میـدهـد   رنـگ رخســ

 )1373(همان: نوروز                                  
گران   جنس  که  دولت  گفت   چنین 

آن  کاشکی  هر  گران،  فروشد   کس 
کند   خون  زن  و  مرد  دل  هرسو   ز 

کند! وارون  چرخ،  را   ترازوش 
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ولی دولت،  گفته  نکو   بگفتم: 
 

ررطب  منع  کند؟! خورده  چون    طب 
 ) 33، ش  5(همان: س                                  

   
 
 
 

 گداها را همه مسرور دیدم / شکمها را همه معمور دیدم /  به فضل عید جشن و سور دیدم 
 (نسیم شمال)   دانهشتر در خواب بیند پنبه   الفور طبل شادمانه زدم فی

 نه گبر و نه ترسا نه یهود و نه مسلمان  /   داریم جمیعاً هوس حوري و غلمان 
 رنگیم (نسیم شمال) بهافسوس که چون بوقلمون رنگ /    نه رومی رومیم و نه هم زنگی زنگیم
 عمرت ز چهل بگذشت مشغول عبادت شو... /    اي اشرف بیچاره در فکر اطاعت شو

 )2، ش  4(نسیم شمال، س    خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت شو
 )1345وپز میکرد (توفیق، سالنامۀ  وقت شب نیز پخت/    گز میکردکوچه را وقت روز  

 هاي پیشرو صحنۀ میدان جنگ و دسته/    این جماعت با هجوم خود مجسم میکنند
 ) 1348سالنامۀ  دسته دسته در میان کوي و برزنها ولو (توفیق،  /    اند، گردیده تا شکمها را درآرند از عزا

پرکاربردترین فن بالغی در این نشریات، طعنه و آیرونی است. سخنوران در جاي جاي این آثار،  طعنه و آیرونی: 
اند. ایشان با القاي نوعی خونسردي و با استفاده از طعنه و آیرونی، از زهر کالم خود کاسته و نوعی طنز نیز آفریده 

اند و این چیزي جز آیرونی نیست. در بیت  موردنظر خود را بر زبان آورده اعتنایی و گاه بیرحمی، عکس مطلب بی
ارزش شدن بهاي پول ارائه میکند، اما در مصراع دوم، نشان میدهد که ذیل، شاعر ظاهراً راهکاري براي مقابله با کم

 نی است. تنها کاري از پیش نمیبرد که عمالً نشداي بر مسئوالن امر است و نهراهکار او تنها طعنه 
 ) 1375آقا، خرداد  برلیان و گوهر و فیروزه میباید گرفت (گل    چون بهاي پول خیلی کم شده، جاي حقوق 

! محروم نمیشوند؟  نانخورش اعیانی«از وزیر کشاورزي پرسیدند: با آزاد شدن صادرات سیب زمینی، مردم از این  
الزم به عمل آمده است. نگران نباشید!» (همان: س  هماهنگیهاي    واردات چیپسگفت: نه! با وزیر بازرگانی درمورد  

زمینی» مواجه میشویم و سپس  آمیز «نانخورش اعیانی» از «سیب). در این عبارات ابتدا با استعارة طعنه35، ش  5
به راهکار دیگري براي مقابله با کمبود آن برمیخوریم که همانند شاهدمثال پیشین، نه تنها دردي دوا نمیکند که 

زمینی که قوت غالب مردم طبقۀ پایین دانسته شده،  شکلی جدید است. در واقع در این عبارات، کمبود سیب خود م 
 اي لوکس و گرانتر است، برطرف شود. قرار است با «چیپس» که فرآورده 

در عبارت ذیل، دلیلی دردناك و گزنده براي نداشتنپول کافی جهت خرید لباس زمستانی، ارائه شده است. این  
ارات در کمال منطق، خونسردي و جدیت بیان شده است، درحالیکه در وراي آن خشم و اعتراضی کوبنده پنهان  عب

 » (همانجا).چون زمستان گرمی در پیش داریمها نده،  شده است: «امسال پول براي خرید بارانی و کاپشن براي بچه
رده شده است که در واقع اعتراضی است بر  در مثالی مشابه در عبارت ذیل نیز مزیتی براي «کمبود وقت» برشم

کیفیت در نظر نویسنده: «کمبود وقت همیشه هم بد نیست و گاهی فوایدي هم دارد. از جمله همین  یک برنامۀ بی
 دقیقه پخش شود» (همانجا).   15که نویسندة برنامۀ جُنگ شب گفته: کمبود وقت باعث شده این برنامه هر بار فقط  

اي اعال براي آیرونی است. نویسنده در کاربردي کامالً متضاد و متباین، اوج خشم و اعتراض  عبارت پیش رو نمونه 
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بشقابیها  دوزها و کاسهخود را درمورد نابرابري و ظلم درحق اقشار ضعیف جامعه نشان میدهد: «زورتان به پینه
 آورید» (همانجا). نمیرسد، آنوقت تالفی آن را سر طالفروشها درمی 

به نظر تو کسی هم   -ذیل نیز، شاهد پرسش و پاسخی آیرونیک، طنزآمیز و البته دردناك هستیم: « در عبارت  
بله، خیلی. یکیش همین بچۀ یک سال و نیمۀ خود من» (همان: س    -اي نداشته باشد؟  هست که هیچ غم و غصه

 ).33، س  5
ه نداشتن بسوي خدا بیان شده است. در  بیت زیر نیز دلیلی ظاهراً موجه براي راه نداشتن به مجلس اعیان، یا را

واقع «به خدا» را میتوان هم نوعی قسم دانست و هم نه؛ در صورت نخست، فقر را حتی دلیل دور شدن از خدا  
).  307:  2آورد که: «کَادَ اَلْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً» (الکافی، ج  میداند که این سخن از حضرت محمد (ص) را به یاد می

دوم نیز شاعر به خداوند قسم یاد میکند که اگر پول به همراه نداشته باشی، در مجلس اعیان راهی در صورت  
 نخواهی داشت: 

 زیراکه زر و سیم به همراه نداري (همانجا) /    در مجلس اعیان به خدا راه نداري
 امّا است، مضحک و دارخنده  براي خواننده اگرچه که میکند کشف را داللتهایی واقعیّت، کردن وارونه با طنز

 و  نابرابریها تناقض، و تضادّ به هانشانه  کردن دچار و معنایی رشتۀ انسجام گسیختن با طنز است. هشداردهنده
 در که این تفاوت با است؛ آیرونی نوعی معنایی ناسازگاري و تناقض ایجاد جهت  میکند. از بیان دوگانگیهایی را

 و ناسازگاري دارد. وجود تفکیک نوعی تناقض درونی و ناسازگاري در امّا نمیکند، تفکیک را خود تناقض آیرونی،
 مردم ثروتمند براي  بهار  آمدن زیر شعر در چنانکه باشد؛ زداییآشنایی  نوعی باشد، میتواند همراه قصد  با اگر تناقض
 میخواهد واقع  در  او گفت. باد  ركمبا و باز آورد  را عریان و  گرسنه چون صفاتی زارع  براي  نمیتوان امّا  است،  مبارك 

تناقض   و ناسازگاري حوزة در زیر شعر باشد. ظلمها و نابرابریها برابر در تا توصیفی دهد توضیح را واقع امر تضادهاي
 است:  گردیده طنز به منجر که است درونی

زارع گرسنه و عریان مبارك  «این نوبهار بر همه تهران مبارك است/ بر اهل شهر و مردم شمران مبارك است / بر 
است. امسال ازبراي فقیران مبارك است / فرخنده باد سال به اصناف خون جگر/ فرخنده بادس سال به فقیران  
رنجبر/ فرخنده باد سال به غریبان دربردر/ بر ساکنان گوشۀ زندان مبارك است/ /از یک طرف برهنه فقیران الت و 

یموت / اطفالشان برهنه و الغر چو عنکبوت / آن اشک شور و آن دل بریان  لوت/ محتاج روز و شب همه بر قوت ال
 ).3، ش  2مبارك است» (نسیم شمال: س  

 سروده  بهار فصل گوییمبارك  بهانۀ  شاد به ظاهر به  زبانی در که است پنهانی تعریضهاي  داراي شمال نسیم شعر این
شعف   و میگردد. شور افزوده تعریضهایش به برسد، خود مطمع به تا دور میشود خود مطلع از شعر است. هرچه شده

 این که است. چیزي  گشته صراحتی غمبار  به  تبدیل میرسد،  شاعر  ذهن به که تداعیهایی با  بهار  آمدن  از  برخاسته 
وقتی  چنانکه  میشود؛ دوقطبی اوّل  بیت  همان  از  است. شعر  متن  نمايو متناقض ناسازگار  فضاي  برساخته،  را  تداعیها 

 شکل شمران مردم و شهر اهل تفکیک نمادین دوم مصراع در میگوید، بادمبارك تهران مردم همۀ به اول مصراع در
 با است»، مبارك ردیف« با را گونهمتناقض ترکیبات و میشود حفظ پایان همچنان تا دوقطبی فضاي میگیرد. این

 جمع میکند.  هم
گوینده همچنانکه از زهر کالم خود کاسته و احتماالً عواقب ناخوشایند انتقادات را از خود دور  در تمامی این موارد،  

 داشته، بر تأثیرگذاري و نفوذ آن نیز افزوده است. 
این نشریات، بویژه با گذشت زمان و فراگیر شدن سواد در سطح جامعه، دربرگیرندة همۀ سالیق  کاربرد شعر:  
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مردم جامعۀ ایرانی است و در قالبهاي شعري هم این طیف سالیق درنظر گرفته شده است. در جاي جاي این آثار،  
اي غزل و مثنوي مواجه میشویم؛ اما  آقا بیشتر با قالبههاي اولیۀ گل اشعار گوناگون نیز به چشم میخورد. در شماره 

بعدها هرچه تکامل پیدا میکند، قوالب دیگر شعر مانند قطعه، دوبیتی، رباعی و شعر آزاد هم به این مجموعه اضافه 
میشود. نکتۀ جالب توجه این است که اشعار این مجموعه، شاعران گوناگونی از سراسر کشور دارد که با اسامی 

آقا نیز با در نظر گرفتن  باشی» بصورت داوطلب، اشعار طنز میفرستند و گل دان» یا «حکیممستعاري مانند «بچۀ هم
تردید در بیان مسائل طنز اجتماعی، غزل متداولترین قالب شعري در  کیفیت مطالب، اقدام به چاپ آنها میکند. بی

یالنی خود شاعري برجسته است،  الدین گآقاست. اما روزنامۀ نسیم شمال، با توجه به اینکه سید اشرف نشریۀ گل
 هایی از این اشعار اشاره میشود. اغلب با اشعار خود او مزیّن شده است. در ادامه به نمونه 

است  میدان  مرد  که  پزشکی  زمانه،  این   در 
تن  حکمت  حکیم  طبابت،  علم   علیم 
بزرگ  است  مترجمی  و  سترگ  است   مؤلّفی 
مدیر  است  مدّبري  توانا،  است   سخنوري 

گر ز  فرخ کنون  طبیب  این  چرخ،   فالدش 
مریض   به  نمیدهد  دارو  که  دریغ   ولی 
نطق  پی  در  هماره  نوشتن،  نسخه  جاي   به 
چرا  طبیب  این  که  نمودم  شکوه  دوست   به 
عجیب  حکیم  این  که  همانا  گفت:  خنده   به 

 

خطۀ  از  حاذقی  است   طبیب   سپاهان 
علمبه استاد  وي  که  است راستی   االبدان 

فراو او  رساالت  و  است مؤلّفات   ان 
است  ایمان  اهل  و  نستوه  که  است   مبارزي 
است دردمندان  و  مرضی  مرجع   یگانه 
است  رویگردان  نسخه  از  که  فسوس   ولی 
است  سخنران  خود،  بیمار  سر  بر   همیشه 
است؟! گریزان  چنین  دارو  و  دادن  نسخه   ز 

تربیت است؟!  ز  درمان  وزیر   شدگان 
 )38، ش  4آقا: س  (گل                             

 و این دوبیتی:
شُم در  به  تهران  این  از  واشُم   بشُم 
بیقواره  و  گران  شهر  این   از 

 

شُم   کمر  و  کوه  و  دره  و  دشت   به 
شُم دورتر  میتوانُم  تا   برم 

 )38، ش  4(سال                                       
مارة نخ ال  و این قطعه که در ـش یده و از واژة «کرتاهه» که براثر  نامۀ نوروز گلو ویژه  1373ـست ـس آقا به چاپ رـس

 نمایش فیلمهاي هندي، وارد مکالمات مردم ایران شده بود، بعنوان قافیه استفاده کرده است:
کرتاهه خواب  عزم  ما   بخت 

رانقشه ما  کشیدة   هاي 
پنیر و  بربري  نان   اندکی 

 

کرتاهه    بیحساب   خُروپف 
کرتاهه  برآب  نقش   جمله 
کرتاهه  کباب   جانشین 

 
نام  آقا، بعنوان نقیضه براي اشعار شاعران صاحب بخش قابل توجهی از اشعار در این نشریات، بویژه گلگویی:  نقیضه 

ادبی معروف است.  گویی در اصطالح ادبی نوعی تقلید طنزآمیز از یک اثر  کهن و معاصر سروده شده است. نقیضه
سرا از سبک، قالب و طرز نگارش نویسنده و شاعر مشهوري تقلید میکند و قصدش از این  شاعر یا نویسنده نقیضه 

پرداز موفق،  سرایی تقلیدي ظریف و هنرمندانه از آثار ادبی مشهور است. نقیضه طبعی است. نقیضهکار انتقاد یا شوخ 
از خالقیت و استعداد باالیی برخوردار باشد تا بتواند بین اثر اصلی و نقیضۀ    کسی است که از ذوق و قریحه خداداد و

گویند (داد،   (parody) پردازي را در ادبیات غرب، پارودي آن ارتباطی منطقی و تعادلی لطیف برقرار سازد. نقیضه 
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 : ذیل واژه). 1382
یکی از اشعار معروف او و در اعتراض به در نمونۀ اول، شعر ذیل با کسب اجازه از فریدون مشیري، و در نقیضۀ  

 زمینی سروده شده است: بیکفایتی مسئوالن و گرانی سیب 
ها جاري است / چگونه چهرة تو، میان آیینۀ ذهن ما پیداست  «تو نیستی که ببینی چگونه عطر تو در عمق لحظه 

م و سترگ / هزار چاره نمودند  زمینی اهّم اخبار است / چگونه مسئوالن براي حلّ چنین معظل عظیو نرخ سیب  /
آمد و  / که باد می  -پشت خندق وعده  - هاي بزرگ / و خوب یادم هست میان باغ عملها دادند؛ چه وعده و وعده 

زمینی سالم خواهم داد» کشک میبارید و پشم میرویید / حضور سبز تو در جان زندگی خالی است / و من به سیب
 ). 21، ش  7آقا: س  (گل

ارزش بودن مدرك تحصیلی، و اهمیت دادن  اي است بر شعري از حمید مصدق و از کمزیر که نقیضههمچنین شعر  
 به مادیات، انتقاد میکند: 

«تو به من خندیدي و نمیدانستی / من به چه دلهره از توي کمد / کت دامادي بابایم را دزدیدم و به خیاطی اصغر  
ترك / پیش باباي تو رفتم دیشب  انهاي قدیم نسل ما بود کمی چاق اندام / در زمدادم / که کند تنگ براي من نازك 

آلوده به من کرد نگاه / سینی چاي به دستت / مثل چکهاي منِ  پدرت مدرك لیسانس مرا دستم دید / غضب  /
آلود باباجانت / برگشتی / و پس از برگشتن، هر و هر و هر/ در خیالت به من  وامانده / تو به دستور نگاه غضب 

کنان غرق این پندارم /  دل خندیدي/ و تو رفتی و هنوز جاي اردنگی بابا جانت / میدهد آزارم و من اندیشه خته با
 ). 34، ش  4کت دامادي بابایم را که کنون تنگ شده است / به چه رویی ببرم توي کمد بگذارم» (همان: س  

 جالب و شنیدنی:   مثنوي زیر نیز که به ابیاتی از بوستان سعدي اشاره دارد، طنزي است
پیرمرد ابله  یک  که   شنیدم 
نخفت دندان  درد  از  شب  را   قضا 
آمدم  بجان  امشب  درد  این   کز 

بی  منبکش  دندان  تو   تحمل 
نیکمرد  آن  مر  را  او  دندان   دو 
گفتگو  مدتی  پس  از   نهاد 
خرفت  و  سفیه  پیر  آنگاه   پس 

من دهی که  نان  مرا  باید   بعد 
مگو  هذیان  که  دکتر   برآشفت 

که   است بگفتا  بیهوده   انکار 
دهد جان  تا  ابلیس  هول   مخور 

 

زرد  تریاك  ز  رویش  و  طاس   سرش 
گفت ناله  با  و  رفت  دکتري   بر 
آمدم  دوان  منزل  ز   بنزدت 
من  جان  زمان  این  کرم  از   بخر 
درد ز  رهاندش  و  کشید   بفوري 
او بهر  از  مصنوعی  دندان   دو 
گرفت را  بینوا  دکتر   مچ 
دهی آن  بگفت  شاعر  که  آنچه   هر 

یاوه مر   نکو این  تو  از  نیست   ها 
است  فرموده  نکته  چنین  شاعر   چو 
دهد نان  دهد  دندان  که  آنکس   هر 

 )1345(توفیق، نوروز                                  
 گیرينتیجه

اي که در  مشی رسانه اي وابسته به رویدادهاي روز است که در راستاي اهداف و خط طنز مطبوعاتی طرح یا نوشته 
سه   در  ادبی طنزآفرین شد شگردهاي  تالش مقاله این میشود، موضوعی را با روایت طنز بیان میکند. در  آن منتشر

مشروطه و پس از انقالب اسالمی،   دوران در هاشود. این نشریه بررسی و تحلیل آقانشریۀ نسیم شمال، توفیق و گل
 بواسطۀ را  دوره  آن  موضوعات  و  مسائل  از  و بسیاري میکردند  هفته یا سال منتشر هر روز، را  متنوعی  انتقادي  مطالب 
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پس از بررسی صناعات ادبی در این سه نشریه، بدین   میگرفتند. سخره و  طنز به شگردهاي ادبی انواع از گیريبهره 
 ایم: نتایج دست یافته

آقا  شی از مطالب در گل آقا تنوع مطالب بسیار بیشتر از نسیم شمال است؛ چراکه بخهاي توفیق و گلدر طنزنامه  -
و توفیق اختصاص به خوانندگان و طرفداران دارد که مطالب طنز خودشان را ارائه میکنند. به همین دلیل تنوع  

 تر است.  صنایع با توجه به تنوع مطالب، گسترده
مساعد  هر سه نشریه در راستاي مسئولیت اجتماعی خود، به بیان انتقادات مستقیم و غیرمستقیم از اوضاع نا -

 اند. اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادي پرداخته 
کننده نیستند و مهمترین رویکرد و وظیفۀ خود را  مقولۀ طنز در این نشریات، بخشی اضافی، تزئینی یا سرگرم -

طرح مسائل اجتماعی در قالب این نوع ادبی میدانند. گاه مطالب در این متون بقدري تلخ است که روکش طنز و  
 آور آن بکلی فراموش میشود. خنده 

گانۀ طنز، رویکرد اصلی طنز در این متون، رویکرد ناسازگاري است. این نظریه تالش میکند  هاي سه براساس نظریه  -
فهرست کند و این وظیفه، آن را از یافتن شرایط کافی   -یعنی ادراك یک عدم تطابق  -شرایط الزم براي شوخی را

و نسیم شمال، هر سه با استفاده از آیرونی و طعنه، تناقضهاي موجود در شرایط موجود    آقا، توفیقبازمیدارد. گل 
هر سه نشریه است که سعی دارد با نشان دادن  آرایه در جامعه را به تصویر میکشند. این فن بالغی پرکاربردترین 

 ناهماهنگی و مشکالت، زمینۀ اصالح دور از خشونت را فراهم کند.
 المثل، تشبیه و استعاره بترتیب داراي بیشترین کاربرد هستند. عنه، کنایه، ضربپس از آیرونی و ط -
 گویی، نگرشهاي متناقض کهن و معاصر را به چالش میکشانند. آقا با نقیضههر سه نشریه بویژه گل  -
بانی  الدین داراي ززبان در این نشریات ساده بوده و نسیم شمال بعلت تقدم زمانی آن و وجه شاعري سید اشرف  -

 تر است. به نسبت رسمیتر و ادیبانه 
 

  نویسندگان  مشارکت 
 .است شده استخراجدانشگاه تهران  پردیس البرز   در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان  دکتراي دورة  ۀرسال از مقاله این

سرکار خانم فرحناز    .اندبوده مطالعه  این اصلی طراح  و  داشته هبرعهد را  رساله  این راهنمایی امید مجدآقاي دکتر  
 تحلیل نهایت  در  .اند داشته   شنق نهایی متن تنظیم و  ها داده گردآوري  در رساله این پژوهشگر نوانعب محمدي 
  . استبوده پژوهشگر   دو هر  مشارکت و  تالش  حاصل  مقاله محتواي

 
  قدردانی  و  تشکر

تهران    دانشگاه پردیس البرز  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را  خود  تشکر  مراتب میدانند الزم  خود  بر  نویسندگان 
 .نمایند اعالم دادند،  یاري پژوهش   این کیفی ارتقاء  و انجام در  را  نویسندگان  که

 
  منافع  تعارض

ندگان ریۀ هیچ در اثر این که مینمایند گواهی مقالۀ این نویـس یده چاپ به خارجی و داخلی نـش ل و نرـس  حاـص
ار به نـسبت ایـشان و اـست، نویـسندگان تمامی پژوهـشی فعالیتهاي  تحقیق این .دارند رـضایت و آگاهی آن انتـش

 گزارش مسـئولیت .اسـت نگرفته صـورت تقلبی و تخلف هیچ و شـدهااجر اخالقی مقررات و قوانین کلیۀ طبق
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 موارد کلیۀ مـسئولیت ایـشان و اـست، مـسئول نویـسنده عهدة بهپژوهش   مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض
 .میگیرند عهده بر را ذکرشده
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