JSPPP, (14)68: 79-94, January 2022

Journal of Stylistics of Persian Poetry and Prose
(Bahar-e- Adab)

Home page: http://www.bahareadab.com
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE
Study of the satire style of Gilan newspapers in the Mashrooteh and Pahlavi era
A. Pedram1, V. Torkamani Barandoozi1*, F. Fazeli2, N. Kialashaki1
1- Department of Persian Language and Literature, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
2- Department of Persian Language and Literature, University of Guilan, Rasht, Iran.

ARTICLE INFO
ABSTRACT

Article History:
Received: 02 February 2021
Reviewed: 03 December 2020
Revised: 18 December 2020
Accepted: 31 January 2021

KEYWORDS
style, satire, Gilan newspapers,
Mashrooteh, Pahlavi.

*Corresponding Author
 Torkamani.vajihe@ iau.ac.ir
 (+98 11) 52226601

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: 1) the use of proverbs; 2) the use of colloquial language; 3) the use
of titles and titles; 4) use of ironic tricks; 5) Ignorance; 6) Fable; 7) contradiction;
8) language games; And 9) neglect.
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زمینه و هدف :در دورههای مشروطه و پهلوی كه تحوالت و ددردونیهای دستردهای در عرصه-
های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ایران بوجود آمد ،دیالن یکی از مناطقی بود كه بطور مستقیم
در این تحوالت دخالت داشت .روشنفکران دیالنی عمدتاً ازطریق نشریات و روزنامهها با مردم
ارتباط برقرار میکردند و به نقد قدرت و نابسامانیهای سیاسی و اجتماعی می رداختند .مشهورترین
روزنامههای عصر مشروطه و پهلوی كه در دیالن منشر میشد و به دلیل طنزپردازیهای ویژه از
اقبال عمومی بینظیری برخوردار بود ،عبارت بودند از :خیرالکالم ،جنگل ،نسیم شمال ،طلوع ،و
هفگز .در این مقاله مهمترین سازوكارهای ایجاد طنز در روزنامههای مذكور تحلیل و بررسی شده
است.
روش مطالعه :مقالج حاضر درصدد است ازطریق تحلیل پنج روزنامج عصر مشروطه و پهلوی و
بررسی مشخصه های سبک طنز آنها به روش توصیفی ی تحلیلی ،مهمترین شگردهای ایجاد طنز
را در این روزنامهها واكاوی نماید.
یافتهها :تمامی پنج روزنامج مذكور از ابزارهای دونادون و تقریباً مشابهی در زمینج ایجاد طنز
بهره بردهاند .طنز در این روزنامه ها غالباً در جهت انتقاد از اوضاع سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی است و به منظور اصالح این شرایط بکار رفته است .در ضمن پیکان دزندۀ طنز در این
متون نهتنها شرایط ،بلکه اشخای و نهادهایی را كه مسبب ایجاد این شرایط هستند ،نشانه رفته
است.
نتیجهگیری :اصلیترین سازوكارهای سبک طنزپردازی در روزنامههای این دوره عبارت است از:
 )4اسییتفاده از ضییربالمثل؛  )6كاربرد زبان محاورهای؛  )3بکاردیری القاب و عناوین تهکّمآمیز؛
 )1اسییتفاده از شییگردهای آیرونیک؛  )5ناداننمایی؛  )4فابل؛  )7تناقض؛  )9بازیهای زبانی؛ و )4
مهملنویسی.
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مقدمه
در آستانج انقالب مشروطه تحوالت سیاسی و اجتماعی موجب انتقال شعر از دربار میان مردم شد و این تحول
شگرفی بود كه برای اولینبار اتفاق میافتاد .در این شرایط دوینددان خود را موظف به رعایت زبان مخصوی مردم
نموده ،زبان سابق خود را كنار دذاشته و وارد حوزۀ تازه ای شدند .همزمان با این تحوالت ،طنز نیز رشد روزافزون
پیدا كرد و با وارد شدن واهه ها و مثلها و دفتارهای روزمره ،كه تاكنون جایی در نظم و نثر نداشت ،به مایههای طنز
هر دو افزوده شد.
پیدایش طنز سیاسی ،هورنالیستی ،اجتماعی و انتقادی در دورهای اتفاق افتاد كه مسئلج دموكراتیک كردن آداهی
در ایران برجسته شد .با پیدایش صنعت چاپ و آغاز كار روزنامهها ،طنز هورنالیستی و سیاسی نیز تولد یافت و
بتدریج توانست بعنوان شکلی از بیان انتقادی در روزنامهها ،حضور تأثیردذاری داشته باشد .پس از انقالب مشروطه،
روزنامههای غیردولتی شروع به فعالیت كردند .از آنجا كه این روزنامهها در جستوجوی مخاطب عام بودند ،توانستند
در همج شهرهای بزرگ نفوذ پیدا كنند و مخاطبان فراوانی هم بدست آورند .رشت هم ای بسیاری از شهرهای
بزرگ چون تبریز ،اصفهان ،شیراز و مشهد در عصر مشروطه صاحب روزنامههای مردمی شد .این فرایند در عصر
پهلوی نیز ادامه یافت« .روزنامه های دیالن با تأثیرپذیری از مطبوعات سراسری ،ضمن بیان وقایع روزانه و
اطالعرسانی و آوردن اخبار عمومی ،در كمتر شماره ای از شعر و قصه و نگارش مقاالت ادبی خالی بود .شاید بشود
این ویژدی را در مطبوعات دیالن آنقدر برجسته تلقی كرد كه آن را بعنوان یک شاخصج منطقهای برشمرد .ویژدی
دیگر مطبوعات دیالن این است كه در مركز كشور ،نشریات اولیه تحت پوشش دستگاههای دولتی شروع بکار
كردند و تنها در زمان مظفرالدین شاه بود كه نشریات از قید دولت آزاد شدند .ولی آغاز به كار نشریات محلی دیالن
را هیچگاه با قید «دولتی بودن» نمیبینیم و درداننددان آنها بطور كلی افرادی آزادیخواه ،ادیب ،شاعر و از طبقج
روحانی بودند» (چاپ و مطبوعات در دیالن از مشروطه تا امروز ،سهیل نقشی :ی .)49
اولین روزنامج رشت «خیرالکالم» بود كه در سال 4695ه.ش انتشار یافت .با انتشار روزنامه در همین سال ،طنز
روزنامهای هم در دیالن شکل میگیرد .ستون طنز «مکاشفات» در روزنامج «خیرالکالم» آغاز طنز هورنالیستی در
دیالن است .از سال  4695تا  4335شمسی ،روزنامهها و هفتهنامههای بسیاری دردیالن منتشر میشد كه با مطالب
یا ستون ویژهای برای طنز همراه بود؛ روزنامههایی چون نسیم شمال ،جنگل ،طلوع ،صورت ،دیلهمرد ،شیطان،
هفگز و چلنگر .برخی از این روزنامهها تأثیر بیشتری داشتند ،بعنوان مثال روزنامج نسیم شمال یکی از تأثیردذارترین
روزنامهها در افکار عمومی آن عصر بود و مردم عالقج ویژهای به خواندن آن نشان میدادند .بطور كلی در این دوره
هم با طنز و خنده مواجه میشویم و هم با طنز جدی و داه تركیبی از طنز و جد« .از دالیههای سطحی و خندهآور
زنددی جز در مواردی چند از سیداشرف در باب سمنو و فسنجون و غیرذلک خبری نیست و بجای آن جوهرۀ
اعتراض است به وضعیت نابهنجار رفتارها و كردارهای اجتماعی و سیاسی ،و ارزش طنز شعر مشروطه هم در همین
مقوله مضمر است .اعتراضها حیطههای دونادون تجربههای سنتی جامعه را دربرمیگیرد و در مقابلِ انسانهای سنتی
دیوار میکشد و با نقد و طنز باد آنها را میخواباند» (تجدد ادبی دورۀ مشروطه آهند :ی .)645
هدف از نگارش این مقاله بررسی سبک طنزپردازی در تعدادی از روزنامههای دیالن در عصر مشروطه و پهلوی از
جمله خیرالکالم ،جنگل ،نسیم شمال ،طلوع و هفگز است .از آنجا كه تاكنون سبک طنزپردازی نشریات فوق بررسی
نشده ،انجام چنین پژوهشی ضرورت دارد؛ زیرا مقالج حاضر درصدد است ازطریق تحلیل پنج روزنامج عصر مشروطه
و پهلوی و نیز بررسی مشخصههای سبکی طنز آنها به روش توصیفی ی تحلیلی ،مهمترین شگردهای ایجاد طنز را

 / 96سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)؛ مرداد  ،4155دوره  ،41شماره پیاپی  ،43صص 74-41

در این روزنامه ها واكاوی نماید و به این سؤال پاسخ دهد كه سبک طنزپردازی روزنامههای مذكور بر پایج كدام
سازوكارهای ادبی شکل درفته است؟ الزم به ذكر است كه ابتدا هریک از روزنامههای مورد تحقیق ،بطور مختصر
معرفی دردیده ،س س نمونههای دزینششده ذیل عناوین كاربرد ضربالمثل ،زبان محاوره ،القاب تهکمآمیز،
شگردهای آیرونیک ،ناداننمایی ،مهملنویسی ،استفاده از فابل ،تناقضدویی ،و بازیهای زبانی و لفظی تحلیل و
بررسی شده است.
سابقة پژوهش
عمدتاً پژوهشگران در كتابهایی كه راجع به طنز در دوران مشروطه نوشتهاند ،بخشی را به بررسی طنز روزنامهای
اختصای دادهاند؛ اما در این پژوهشها سبک طنزپردازی روزنامههای دیالن در عصر مشروطه و پهلوی بطور مجزا
و مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است .سهیل نقشی ( )4394در كتاب چاپ و مطبوعات در دیالن از مشروطه
تا امروز و نوزاد ( )4374در كتاب تاریخ جراید و مجالت دیالن (از آغاز تا انقالب اسالمی) ضمن بیان سیر تاریخی
مطبوعات دیالن ،دربارۀ شیوههای طنزپردازی این نشریات نکاتی یادآور شدهاند .از بین پنج روزنامج موردبررسی،
تنها نسیم شمال به دلیل آنکه از شهرت عامتری برخوردار بوده ،دستمایج كارهای متنوع پژوهشی قرار درفته است.
با وجود این بررسی سبک طنزپردازی این روزنامه همچنان مغفول مانده است .فقیهی و عسگری ( )4343در مقالج
«مقایسج طنز اجتماعی دهخدا و سیداشرفالدین دیالنی» وجوه تشابه و تمایز طنزپردازی آن دو را نشان دادهاند.
نویسنددان استدالل میکنند نگاه انتقادی هر دو طنزپرداز معطوف به معضالت و نابسامانیهای اجتماعی آن روزدار
است؛ با وجود این طنز دهخدا عمیقتر و درک او از معایب اجتماعی دستردهتر است .سیف و بخشی ( )4344در
مقالج «تأثیرپذیریهای سیداشرفالدین دیالنی از شعر میرزا علیاكبر صابر» به تأثیر روزنامج فکاهی مالنصرالدین بر
شعر دورۀ مشروطه ،ازجمله سیداشرفالدین پرداختهاند .به زعم نویسنددان ،او اشعار خود را به سبک میرزا علیاكبر
صابر میسرود و بهشدت تحت تأثیر مکتب ادبی او قرار داشت .دربارۀ روزنامج جنگل دو مقاله مشاهده دردید كه
هیچکدام سازوكارهای طنز در آن را نکاویدهاند .كریم حدیثی ( )4343در مقالج «استقالل و حفظ هویت ملی در
بررسی تحلیل محتوای روزنامج جنگل اردان جنبش میرزاكوچکخان» با تمركز بر جنبش میرزا كوچکخان در
دیالن ،به بررسی پیام اصلی این روزنامه كه عبارت از حفظ هویت ملی و همبستگی و حمایت از پارلمان نوظهور
در كشور و پادشاه مشروطه بوده ،پرداخته است .متولی ( )4345نیز در مقالج «رویکردها و نگرشهای اساسی در
روزنامج جنگل» دیدداه نویسنددان روزنامه ،نقد آنها به عملکرد حکومت مركزی و سطح دریافتشان را از شرایط
جامعه مورد ارزیابی قرار داده است .پورمحمدی املشی ( )4344در مقالج «دیدداه سیاسی ی اجتماعی خیرالکالم،
اولین روزنامج دیالن» مهمترین رویکرد روزنامج خیرالکالم را حفظ استقالل و تمامیت ارضی و توجه به اقشار
فرودست جامعه میداند .چراغی ( )4395در مقدمج كتاب علی عمو چنین دفت (مجموعهای بازیافته از نخستین
داستانهای كوتاه ایرانی) سازوكارهای آفرینش طنز در این بخش از روزنامج خیرالکالم را مورد بررسی قرار داده
است .بنابراین پیشینه ،پژوهش حاضر در جهت رفع چنین خأل پژوهشی صورت درفته است.
بحث و بررسی
معرفی روزنامههای طنز در دورههای مشروطه و پهلوی
الف) خیرالکالم
اولین روزنامهای كه پس ا ز ا ستقرار م شروطیت برای خدمت به م شروطه و در راه مبارزه با خودكامگی در ر شت
چاپ و منتشر شد ،خیرالکالم به مدیریت افصحالمتکلمین بود .در نخستین شمارۀ این روزنامه در سال  4365ه.ق
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مطلبی طنزدونه با عنوان «مکاشفات» دیده میشییییود كه در شمارههای  6و  1و  7نیز تکرار دردید .مکاشیییفات
روایتی طن یزدونه در قالب داستانهای تمثیلی و تلمیحی بود كه مسائل مهم سیاسی و ادبیات عصر مشروطه چون
قانون ،مجلس ،تمدن ،و قوۀ مجریه را دربرمیگرفت .بنظر میرسیید طنزپردازی در «مکاشییفات» تقلیدی از نشییریج
مالنصرالدین چاپ قفقاز و نویسندۀ آن «صابر» باشد .در آن زمان مطبوعات ایران ،بویژه مطبوعات طنز ،موضوعات
و كاریکاتورهای خود را از مالنصییرالدین الهام میگرفتند و در واقع تقلید میکردند .از نظر سییاخت ،مکاشییفات از
ساختی نزدیک به دا ستان كوتاه برخوردار ا ست و انواع آرایههای ادبی همچون تمثیل ،تلمیح ،ت شبیه ،ا ستعاره،
فاب ل ،كنایه ،و جناس در نثر آن دیده می شود .نثر مکا شفات نثری حد فا صل نثر جدید و نثر قاجاری ا ست و در
عین حال نوعی دسیختگی و پراكندهدویی دارد و حشو و زواید زیادی در پیکرۀ داستانهای آن راه یافته است.
ب) جنگل
روزنامج جنگل كه اولین شمارۀ آن در روز یکشنبه  44شعبان  4335ه.ق به مدیریت غالمحسین كسمایی نشر
یافت ،طی شمارههای بعد ،زیر نظر شاعر و مبارز نامدار دیالن و یاور میرزاكوچکخان ،میرزا حسینخان كسمایی،
انتشار یافت .روزنامج جنگل همراه با درج مطالب سودمند و روشنگرانه در زمینج اوضاع ایران و رویدادهای جهانی
به تقلید از صوراسرافیل در هر شماره بخشی را به «چرند و پرند» اختصای میداد و ضمن آن با نیش قلم ،استبداد،
ارتجاع و بیگانهپرستی را محکوم میکرد (چاپ و مطبوعات در دیالن از مشروطه تا امروز ،سهیل نقشی :صص -444
 .)465در اغلب شمارههای جنگل ،بخشی به ادبیات اختصای داده شده بود و در آن با استفاده از اشعار ساده و
روان و طنزآمیز به فارسی و دیلکی ،به انتقاد از مسئولین و وزرای دولت و سرزنش دخالتهای دولت انگلیس و
سرس رددان داخلی و پلیس جنوب پرداخته میشد.
ج) نسیم شمال
سیدا شرفالدین دیالنی (قزوینی) در سال  4365ه .ق در شهر ر شت ،روزنامج «ن سیم شمال» را چاپ و منت شر
كرد و انت شارش تا انحالل م شروطه ادامه دا شت« .این ن شریه در پی بمباران مجلس و برچیده شدن روزنامهها و
انجمنها توقیف شییید .تا اینکه پس از فتح تهران و پیروزی آزادیخواهان در سیییال  4367ه .ق ،با یاریهای مادی و
معنوی محمدولیخان س ه ساالر اعظم دوباره انت شار یافت» (طنز سرایان ایران از م شروطه تا انقالب ،نجفزاده و
فرجیان :ی.)4594
اشعار و آثار نثر و طنز نسیم شمال از سیدا شرف بود .سیدا شرف در شیوۀ طنزنویسی تحت تأثیر ا شعار صابر در
مالنصییرالدین بود و بیشییتر اشییعار او را به فارسییی ترجمه كرده بود .سیییداشییرفالدین نمونهای كامل از روح
خستگی ناپذیر مردم در دوران مشروطیت است .شیوۀ او در طنز بسیار دیرا و كوبنده بود كه هم در قالبهای نظم
و تصنیف و هم بصورت نثر نمود مییافت « .موفقیت نسیم شمال را باید در وابستگی آن به طبقات محروم جامعه
دان ست .ن سیم شمال برا ستی مال مردم بود .برای سیدا شرف شعر و سیلهای بود برای انتقاد سازنده از اجتماع و
آداهانیدن مردم .بدین جهت از زبانی ساده و عامهپسند استفاده میکرد» (از صبا تا نیما ،آرینپور :صص .)75 -44
نزدیک بیست سال هر هفته روزنامج نسیم شمال چاپ و به دست مردم داده میشد .این روزنامه پس از دردذشت
سیدا شرف از روز پنج شنبه  45خرداد سال  4356ه .ق ،به صاحب امتیازی حریرچیان مجدداً انت شار یافت و تا
سالهای سال انتشار آن ادامه یافت.
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د) طلوع
محمودرضیییا طلوع با هم کاری ابراهیم فخرایی (سیییردبیر) ،ف عال یت مطبو عاتی خود را در تاریخ دوشییین به
45جمادیاالول 4316ه.ق برابر با  6جدی 4356ه.ش با انتشیییار «طلوع» آغاز نمود .در كادر باالی روزنامه این
شعر به چشم میخورد:
كییه یییاد كس ن کنیید از زمییان پسییی تی مییا
چنییان ط لوع كنیید آ فتییاب هسیی ی تی مییا
محمود طلوع در مدر سج جامع ر شت با میرزاكوچک خان آ شنا شد و پس از آن برای ادامج تح صیالت به فران سه
رفت و در هنگامج جنگ جهانی دوم به وطن بازدشییت .وی هم ای دكتر حشییمت و میرزاكوچک خان جنگلی و
دیگر بزردان این مرز و بوم به نهضییت جنگل پیوسییت و در راه رسیییدن به آزادی سییالح به دسییت درفت .پس از
شک ست نه ضت جنگل وی با سالح قلم به مبارزه پرداخت و با كمک همرزمش ،ابراهیم فخرایی ،روزنامج طلوع را
تأسییییس نمود .وی چندین بار از طرف مردم رشیییت به نماینددی انتخاب دردید و روزبروز محبوبیتش در میان
مردم بیشتر شد .سرانجام وی به وكالت روی آورد و چون در این مقام نیز مایج دردسر دولت بود ،در پانزدهم دی
ماه  4344با نوشییاندن قهوه ای در اتاق رئیس فرهنگ به زنددی وی پایان داده شیید .روزنامج طلوع تنها یک نامج
سیاسی یییی اجتماعی نبود ،بلکه تکیهداهی استوار برای مردم دیالن بشمار میرفت و به همین دلیل نیز در شمارۀ
 44توقیف دردید.
ه) هفگز
عبدالکریم دلشنی ،اولین شمارۀ هفتهنامج كامالً طنز و فکاهی و بدون امتیاز هفگز را ،كه ضمیمج روزنامج صفدر
چاپ و منتشر میشد ،در جمعه  64آذر  4335ه.ش در رشت بچاپ رسانید .این هفتهنامه در شمارۀ  43توقیف
دردید ولی تا شمارۀ  47به انتشار خود ادامه داد .هفگز در زبان دیلکی به معنی نوعی زنبور درشت و دزنده به
رنگ قهوه ای است .بیشتر اشعار این روزنامه طنزهای هجوآمیز و هزلآمیز و غالباً متوجه «محمدعلی افراشته»
است .میتوان دفت در هر شمارۀ نشریه سه یا چهار شعر طنز هجوآمیز دربارۀ افراشته و كاندیداتوری او برای مجلس
سروده شده است .جسارت درداننددان این روزنامه بحدی بود كه با وجود عدم مجوز رسمی ،در شمارۀ نهم خود،
رئیس كل فرهنگ را تهدید كرده بود.
سبک طنزپردازی روزنامههای طنز در عصر مشروطه و پهلوی
الف) كاربرد ضربالمثل
یکی از م شخ صههای ا صلی سبک طنزپردازی در روزنامههای دیالن در ع صر م شروطه و پهلوی ،ا ستفادۀ بجا از
ضربالمثل ا ست .ضرب المثلها و ا صطالحات عامیانه ازجمله ظرفیتهای مهم زبان مردمی ب شمار میرود و كاربرد
آنها موجب تأثیردذاری بیشییتر كالم و ارتباط دسییتردهتر با مخاطبان میشییود .در نمونههای ذیل كه از روزنامج
خیرالکالم انتخاب شده ،مورد نخست عبارت «خویش و قوم نیش و لومند» به شکل طعنهوار و كنایی بکار رفته و
مقصود از آن بی اعتمادی به نزدیکان است .مورد دوم ،بیت بسیار مشهوری است كه جنبج هشداردهنده دارد.
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«ایشییان را خبر كن كه فردا با داس و داره بیایند تا كار درو انجام شییود .ما باز ترسیییدیم .باز رفتیم پیش پیر ،باز
قصییه را به او دفتیم .باز دفت خاطرجمع باشییید كه خویش و قوم نیش و لومند .از اینها هیچ فایدهای نیسییت»
(خیرالکالم ،ش  :57ی.)1
تا كس نکند رنجه به در كوفتنیت مشیت
انگشت مکن رنجه به در كوفتین كیس
(خیرالکالم ،ش  : 7ی )3
در نمونج زیر كه از ستون «دری وری» روزنامج جنگل انتخاب شده ،هم «نور چشمان» كاربرد عامیانه یافته است
و هم عبارتِ «پوستین از قلندر نمیگذرند» جنبج مَثَلی دارد ،با این توضیح كه بنظر میرسد كاركرد معکوس یافته
است؛ زیرا در اصل قلندر از پوستین نمیگذرد .كاربرد این ضربالمثل در توصیف سماجت مفاخرالدوله ،كه دو ماه
بعد از عزل حقوق خود را مطالبه میکند ،موجب طنزآمیز شیییدن كالم شیییده اسیییت .به این ترتیب ،نه فقط ذكر
ضییربالمثل ،بلکه كاركرد آن در متن اسییت كه آن را بدل به مشییخصییهای سییبکی میکند« :كمرو :جناب حاج
مفاخرالدوله ا ست كه دو ماه بعد از عزل خود حقوق آتیه را تلگرافی از ادارۀ مالیج دیالن مطالبه دارد .كمروتر :نور
چشمان هستند كه مثل پوستین از قلندر نمیگذرند» (جنگل ،ش  :45ی.)9
زبان تند و نی شدارِ سیدا شرفالدین نیز از مَثَل فراوان بهره دارد .در ابیات زیر ،م صرعی كه در حکم ترجیع شعر
است ،یکی از ضربالمثلهای رایج و محافظهكارانه است كه شاعر آن را بگونهای تمسخرآمیز بکار میگیرد.
من بعد ددر منویس این حشیییو و زواید را
آیا تو نمیبینی اربیییاب جییییییییییییراید را
بییییا توبه و استغفار مستغیرق رحمت شو
در زلییییییزله افکندی اركیان عقییییاید را
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو
(نسیم شمال ،ش  :1ی)44
در این نمونه از روزنامج طلوع ،بیشیتر عبارات و اصیطالحات عامیانهای بکار رفته كه جنبج مثلی دارند ،مانند :هزار
كفن پوسییاندن ،یک مو كم و زیاد ،سییر بگذارند و بمیرند .مجموع این اصییطالحات و پراكنددی آن در بافت متن
موجب طنزآمیز شییدن كالم شییده اسییت« :معلوم میشییود مخارج مردن زیادتر اسییت تا زنده بودن .فقط از ترس
مخارج مرگ است كه مردم زنده ماندن را دوست میدارند و اال تا حال هزار كفن پوسانده بودند .بیچارهها حق هم
ال ادر كسی ناخوش شده و خواست بمیرد ،به موجب حسابی كه سابق ًا از دایی رحیم شنیدهایم و یکمو
دارند .مث ً
كم وزیاد ندارد ،مخارجش از حیث دوا ،طبیب ،دواخانه ،عملج موتی ،از مقدار مخارجش در زمان حیات خواهد
چربید .بنابراین مردم دیوانه نشدهاند كه سر بگذارند و بمیرند» (طلوع ،ش  ،5ی.)1
ب) كاربرد زبان محاوره
دومین مؤلفهای كه به شکلگیری سبک طنزپردازی در روزنامههای دیالن در ع صر م شروطه و پهلوی انجامیده،
استفادۀ فراوان از زبان محاوره و دفتار كوچهبازاری است .بکاردیری این زبان را باید در حکم تقابل با زبان رسمی
و دفتار ایدئولوهیک حاكمیت در نظر آورد .در نمونج زیر ،عنا صر زبان محاورهای م شهود ا ست ،مانند« :تو بگیر ده
روز»« ،ما چه خاک بر سیر بریزیم» ،و نیز جمالت پرسیشیی «چه كنیم؟» «چه نکنیم؟» كه نمود دفتار شیفاهی
تودههای مردم است .استفاده از این زبان ،بار طنزآمیز كالم را افزایش میدهد و خشکیِ زبان رسمی را به ریشخند
میگیرد:
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« یک ماه .بیست روز .پانزده روز .تو بگیر ده روز ،وقت و زمان الزم است كه ایشان بتوانند پرواز كنند .این مرد كه
ادر با همسییایهها فردا بیاید و بنای درو بگذارند ما چه خاک بر سییر مردههای خود بریزیم؟ چه كنیم؟ چه نکنیم؟
فکر ما به اینجا ر سید كه برویم پیش پیر .همانطور كه چهار نفر رود سری پیش مر شد میروند ،همانطور كه امیر
بهادر پیش شییییخ میرود .همانطور كه نایب شیییعبان پیش نایب سیییهراب میرود .بلی ما هم رفتیم پیش پیر»
(خیرالکالم ،ش :57ی .)1
در روزنامج جنگل كاربرد زبان محاوره كمتر بچ شم میخورد و عمدتاً محاوره در ساختار نحوی بروز مییابد .در این
شییاهد ،سییاخت نحوی «میگویند پیش از این یکی میگفت»« ،این روزها فیلسییوف »...و «از این قرار بازار فلسییفه
رواج ا ست» نزدیک به نحو شفاهی عامه ا ست .با توجه به مو ضوع متن كه تجزیج ایران ا ست ،این نوع ساخت
نح وی ،شیوۀ صحبت كردن و نگرانیهای مردم را متبادر میکند كه در تقابل با زبان ر سمی قرار دارد .همین تقابل
سبب ایجاد طنز در كالم شده است« :میگویند پیش از این یکی میگفت ،آذربایجان عضو فاسد است و باید قطع
شود .این روزها فیل سوف دیگری فارس را ع ضو ضایع میداند و میخواهد قطع كند .از این قرار بازار فل سفه رواج
اسییت و ادر دو سییه نفر از این دانشییمندان در ایران طلوع كنند ،وطن ما از نقشییج دنیا محو خواهد شیید! حکیمی
میگوید خصومت كژدم بدتر از نهنگ است ،زیرا آن پنهان و این آشکار است» (جنگل ،ش  :4ی.)9
ا ستفاده از زبان محاوره در ابیات زیر از ن سیم شمال برو شنی م شاهده می شود .شاعر ازطریق ا شاره به غذاهای
محلی ،مسببان فقر و فالكت مردم را با زبانی نیشدار نقد میکند .اساساً استراتژی زبانی سیداشرف استفاده از زبان
كوچه بازاری در تقابل با زبان ایدئولوهیک حاكمیت اسیییت ،از این رو در شیییمار مهمترین سیییازوكارهای سیییبک
طنزپردازی او محسوب میشود.
كرباس فقر طعنه به ماهوت میییییییییییییزند
مرشد دم از عوالم الهوت میییییییییییییزند
این مرغ از برای فسییینجان مبارک اسیییت
جوجییه برای قرمییه چلو سیییوت میزنیید
(نسیم شمال ،ش  :6ی)3
در نشییریج هفگز نیز اسییتفاده از زبان و دفتار مردمی فراوان بچشییم میخورد .در نمونج زیر اصییطالحات «شیییک»،
«خدا ق سمت كند» و « سه هفته قبل» بویژه آنجا كه در قالب نظم به وزن ك شیده شده ،بر جنبج طنزآمیز كالم
افزوده است .بسامد باالی كلمات و عبارات محاورهای در هفگز ،آن را بدل به یکی از مهمترین سازوكارهای سبکی
طنز این نشریه كرده است.
نییمییودنیید یییک بیینییای شیییییییک بییر پییا
ز پییول مییلییت بیییییچییاره اییینییجییا
خییدا قسییییمییت كیینیید در هییر دیییاری!
بییه نییام نییا م یش چون شییی هر تییاری
به یک دزدی كه اسیییمش را چه دوی ند؟
زمییام شییییهییرداری را سیییی ییردنیید
سییییه ه فتییه قبییل در ه ف گز نوشییی تی
خودت میییدانی اسیییمش را بزشیییتی
(هفگز ،ش  :7ی )3
ج) كاربرد القاب و عناوین تهکمآمیز
استفاده از القاب تهکمآمیز در روزنامههای مورد بررسی عالوه بر اینکه شامل عناوین مستعار میشود ،نوعی نامیدنِ
برسییاخته جهت ریشییخند و تمسییخر اسییت .این ویژدی به دلیل كاربرد فراوانش جزو خصیییصییههای مهم سییبک
طنزپردازی در نشییریات مذكور بشییمار میرود .در این نمونه ،موش لقب «حَشییَلحَفبن مزخرفبن حرف مفتبن
یاوه» را برای چماقداران بکار میبرد كه ا صطالحی بر ساخته برای نامیدن آنان ا ست .ساختار این ا صطالح كه هر
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كلمه با «ابن» به معنی پ سر به كلمج دیگر ا ضافه شده ،ا صلیترین جنبج طنزآمیز آن ا ست« :دفتیم جناب موش!
ح شَلحَفبن مزخرفبن حرف مفتبن یاوه
ج سارت ا ست باید این اطالعات شما مزخرف با شد .دفت :چون شما َ
هسیییتید .اطالعات من هم اینجور اسیییت .و اال برای یک موش هیجده چماقدار الزم نبود» (خیرالکالم ،ش :31
ی.)4
در روزنامج جنگل تعدادی از صییاحب منصییبان و سییران دیالن جهت تحقیر و تمسییخر با القابی مانند میرزا واویال،
خان خودرو ،میخ طویله ،پای خروس ،دكتر تورگ قبل (یعنی ك شک) ،حاجی پاكباز معرفی شدهاند (جنگل ،ش
 :1ی.)7
در عبارات زیر از روزنامج طلوع ،كلمات «نقاد» و « ناقال» كاربرد مطایبهدونه دارد و در جمالت پایانی یعنی « چه
میدانم بهشییت بود .آفتاب بود» بهشییت و آفتاب اسییتعارۀ تهکمیه اسییت .بطور كلی اسییتفاده از القاب تهکمآمیز
جنبههای مختلفی دارد كه در همج حاالت با طنزی برجسییته همراه اسییت .از آنجا كه هیچیک از نشییریات مورد
بررسی خالی از این ویژدی نیستند ،این شگرد جزو مؤلفههای سبکی طنز همج آنهاست.
«مردم این دوره چهقدر نقاد و ناقال درآمدهاند...[ .م از چپ و را ست نو شتهاند كه آقا آدم نازنینی بود ،دیالنیان
از وجود شریفش استفاده میکردند .چه میدانم بهشت بود .آفتاب بود» (طلوع ،ش  :7ی.)1
در ابیات زیر كلمات التولوت ،احمق و بیسییواد و بیعار ،همگی عناوین تمسییخرآمیزی هسییتند كه راوی به خود
نسبت داده است .این نوع خطاب به خود كه در واقع شاعر خود را جای دشمنش مینشاند و به او بدوبیراه میگوید،
از جمله شگردهای طنزآمیزی است كه تنها در «هفگز» دیده شده است.
تییازه غییمییخییوار و كییهیینییه رنییدم میین
التولیییوت و غیییییییاثیییونیییدم مییین
هنرم نیسییت غیییییییییییییییییییر اشییعارم
احییمییق و بیییسیییییواد و بیییعییارم
فییاقیید از لطف لفظ انسییییانی اسییییت
شییی عر من ن یز بنیید ت نبییا نی اسییییت
ادبیییییییییات را لییییجیییین زدهام
پشیییت پا بر عییییییییییییروض من زدهام
(هفگز ،ش  :3ی)4
د) كاربرد شگردهای آیرونیک
اسییتفاده از شییگردهای آیرونیک از مهمترین ویژدیهای سییبک طنزپردازی در روزنامههای مورد تحقیق اسییت.
طنزپردازان ازطریق این شگرد ،عامدانه به تمجید از شخصیتی منفی می ردازند تا زشتی او را بواسطج این نوع طنز
برجسییتهتر نمایند .در این نمونه ،عالوه بر آنکه نحوۀ بیان و اسییتفاده از ضییمیر جمع طنزآمیز اسییت ،تمسییخر
شییخصیییت «دربه» ازطریق تمجید سییاختگی او ،لحن آیرونیک كالم را برجسییته نموده اسییت« :با كمال مالیمت
دفتیم :آقا مو شک! از آن راپورتهای خود ،یکی دو تا برای ما بگو .دفت :یک وقتی من و پ سرعمویم یک تکه پنیر
پیدا كردیم .نمیدانی چه ذوقی داشیییتیم ،هی برقص و هی بخند ،هی «چیه» بزن و هی دسیییت به دردن مثل
مجلس باله رقص بکن به عین آنکه مشیییروطه را پیدا كردهایم...[ .م رفتیم پیش دربه عرض كردیم ادرچه شیییأن
جنابعالی ارفع از این اسییت كه اجابت عرایض ما دعادویان را وجهج خاطر بفرمایید .لکن چون در حُسیین فطرت و
نیکی خصلت ،شهرۀ شهر هستید ،استدعا داریم كه این تکه پنیر را برای ما خانهزادان تقسیم بفرمایید كه در ازای
این موهبت ،تشکرات خودمان را تقدیم خواهیم داشت» (خیرالکالم ،ش  :31ی.)5
لحن آیرونیک در نمونج زیر ازطریق وارونه جلوه دادنِ حقی مشیییخص ایجاد شیییده اسیییت .اینکه مردم بخواهند
سیییاسییتمدارها را نقد كنند ،در تعیین سییرنوشییت خود دخالت كنند و زمام امور را در دسییت دیرند ،حق طبیعی
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مردم است؛ اما راوی بگونه ای وارونه این حق را از مردم سلب میکند .البته روشن است كه مقصود او تأكید بر حق
حاكمیت مردم است كه ازطریق آیرونی ،نقض شدن آن را مورد انتقاد قرار میدهد.
« مردم این دوره چه قدر ن قّاد و ناقال درآمده اند .هر كاری را میل دارند صیییرافی كنند .در هر آشیییی نخود و
میخواهند مثل اعراب ،زبان عرب در هر كلمه دخالت داشییته باشییند .انگار ورق بکلی بردشییته و دنیا كمكم دارد
خراب میشییود .آخر هیچکس نمی رسیید كه مردم را چه رسیییده كه در امر انتخابات دخالت كنند .به زارعین چه
مربوط ا ست كه از اجحافات مالیه به عمر و یزید شکایت نمایند .به مؤدیان مالیاتی چه ،كه بگویند بعضی از اعضا
در موضع تسعیر اعمال غرض میکنند» (طلوع ،ش  :7ی.)1
در نمونج زیر از نشیییریج هفگز ،بار دیگر راوی خود را در ج ایگاه دشیییمنش مینشیییاند و از زبان او به نقد خودِ او
می ردازد .لحن آیرونیک كالم آنجا برجسته میشود كه زشتیها و كارهای خالف اخالق خود را همچون فضیلتهایی
د ستنیافتنی بیان میکند .این م شخ صه ،در سبک طنزپردازی روزنامههای مذكور به طرق مختلف ایجاد می شود
كه نمونههای بررسیشده از بسامد باالتری برخوردار بودند.
تییا شییییوی سییییخییت شییییایییق بیینییده
حیییال بشییییینیییو سیییییوابیییق بییینیییده
شیییییاه» را بیییود قیییدرتیییی بسیییییزا
شییییا نزده سییییال پ یش از ا ی نکییه «رضییییا
چییینییید هیییممسیییییلیییک جیییوان میییرا
آن زمیییانیییی كیییه دوسیییییتیییان میییرا
بییا لییگیید چییکییمییه رنییجییه میییییفییرمییود!
شییییهییربییانییی شییییکیینییجییه میییییفییرمییود!
مسیییییلییک میین ز تییرس بییردییردییید
خِشیییییتییَک میین ز هییول تییر دییردییید
هر كییه رقصییییییید بنییده سییییاز شییییدم
بییعیید از آن میین مییدیییحییهسییییاز شییییدم
دلقک (حاجیخان) شدم چندی شاعری خوب
آلیییت ایییین و آن شیییییدم چییینیییدی
و خییییوشقییییریییییحییییه شیییییییدم
میییدتیییی در پیییی میییدییییحیییه شیییییدم
مییدح زور و شییییکیینییجییه كییارم شیییید
زل زلییخ فییل فییلییک شیییییعییارم شییییید
(هفگز ،ش  :3ی)4
ه) مهملنویسی
مهمل نویسی یکی از انواع شگردهای ایجاد طنز است .مهمالت الفاظ و عباراتی هستند كه از روی وضع بر معنی یا
معانی خاصی داللت نداشته باشند .بیمعنینویسی از قدیم مورد توجه سخنسنجان و دستاندركاران علوم بالغت
بوده است و میتوان آن را به «فاقد معنا» تعریف كرد .بیمعنینویسی نوعی طنزنویسی است و حذف معنا به علل
مختلف مانند مطایبه ،بازیهای كالمی ،هجو و غیره انجام میشود» (نشانهشناسی مطایبه ،اخوت :صص .)97-94
نسیم شمال در بسیاری از نوشتههای طنزآمیز خود از مهملنویسی استفاده كرده است .در این روش ،شمار زیادی
از موضوعات روز ،عموماً بدون عالئم سجاوندی پشت هم ردیف میشوند تا اوج فالكت را دفعتاً بر خواننده آوار كنند.
تأثیر كالم در این شیوۀ نوشتار بحدی است كه ابتدا خواننده ،آن را بیمعنی تلقی میکند ،اما پس از تعمق در آن
درمییابد نوعی طنز و ابهام كه دربردیر ندۀ انواع موضوعات خوب و بد است ،در دفتار نویسنده وجود دارد .در این
عبارات ،ابتدا ،برخی نشانه ها مثبت دیده میشود ،اما هرچه به پایان كالم نزدیک میشویم ،سیل معضالت و
نابسامانیهاست كه آماج نقد قرار میگیرد « :اوضاع فلکی در این ماه داللت میکند بر بیزار شدن مردم از زنددی و
درمی هوا و خوشی حال ییالقنشینان و بدمستی بیکارهای شمیران و میل مفرط بیماران شهر رشت از حرارت هوا
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به یخ و غیب شدن یخ مثل اجنه از انظار و احتمال بارنددی در بعضی مواضع و توبه كردن اقبالالسلطنه ماكویی
از قتل نفس .و تعدّی كردن انجمن صفای الهیجان به ملت و حکومت .تعطیل كارخانج سالخی و دباغی دیوانیان،
قهوه خانه شدن قراولخانج دولتی و سربازخانه شدن مدرسج ملتی .دیوانه شدن فرّاشان قدیم از درسنگی .مطالبج
حقوق خونخواران .حاضر شدن پادشاه كل بریتانیا به جهت قصای در محاكمات انگلیس و حاضر نشدن بعضی از
رنود به جهت تحقیق و استنطاق در رشت .رواج بازار مریضخانهها و بددویی خلق از همدیگر .رسیدن وجه آبونه از
والیات برای مدیران جراید .حمله آوردن شاهسون به كوهستان ماسوله ،حمایت و اعانت حججاالسالم آقای خمامی
سلمه اهلل تعالی به جماعت خیریه .افتتاح بعضی كارخانجات مثل كارخانج كسالت ،كارخانج تزویر ،كارخانج رباخواری،
كارخانه شرفطلبی وهللاعلم (قویم حاجی نجمالطویله)» (نسیم شمال ،ش  :44ی .)3
و) ناداننمایی
كنایههای طعنهآمیز در مقام سازوكاری مهم در سبک طنزپردازی روزنامههای مورد برر سی ،عموماً ازطریق بیان
غیرمسییتقیم معنا و ناداننمایی تبلور مییابد .در نمونج زیر ،از آنجا كه «كلج سیییاسییی» با خطر دسییتگیری همراه
ا ست ،هم از جانب راوی و هم از جانب فرو شنده عامدانه ا شتباه فهم می شود .در واقع با ناداننمایی درمورد كلج
سیاسی ،بار خطرآفرین آن كاسته میشود .با وجود این ،مقصود اصلی نویسنده كنایهای تند و طعنهآمیز به فضای
بستج سیاسی و اختناق حاكم بر جامعه است .همچنین در این متن راوی از سلطج بیگانگان با طعنه یاد میکند.
«شعبان ما همیشه میگفت« :مردم از كلّج سیاسی تعریف میکنند ».این حرف در دوش من بود .خیلی میل داشتم
كلّج سیا سی پیدا كنم .روزی در بازار در جلوِ یک دكّان هفت ه شت كله در زنبیل دیدم .در میان آنها یک كلّج بز
ناقالیی دیدم .با خود دفتم« :این كلّج سیا سی ا ست .باید این را خرید ».چند؟ چون؟ در سی شاهی طی كردم.
دفتم« :حاال بگو ببینم این كلّج بز سییاسیی هسیت یا نه؟» دفت« :این كلّج بز برای آبگوشیت خوب اسیت .تو ادر
میخواهی سیییاسییی بشییوی ،چند كلمج فرانسییوی در میان حرفهای خود قاطی بکن .اما ب ا كه روسییی و آلمانی و
انگلیسی نباشد» (خیرالکالم ،ش  :36ی.)3
در عبارات زیر نیز نویسییینده ازطریق نادان نمایی به انتقاد از نمایندۀ مجلس می ردازد و به او طعنه میزند .این
ویژدی در طنزهای دورۀ مشییروطه و پهلوی كه بتازدی نماینددان از جانب مردم به مجلس فرسییتاده میشییدند،
بوفور یافت میشود .جنبج طنزآمیز متن زیر آنجاست كه عدم صبر مردم ،كنایهوار زیر سؤال میرود.
« معلوم نی ست مردم چرا نمیخواهند چند صد سال صبر و تحمل دا شته با شند .یک بیچاره كه سالیان دراز روی
كرسی بهارستان نه نشسته و حاال تازه عشقش دل كرده و میخواهد سرودی بجنباند ،شما را به خدا ببینید ،مگر
میگذارند؟ و هی داد و هی فریاد كه چه؟ كه این آدم ،آدم صالحی نی ست (نبا شد) .اجنبی ا ست (خیلی خوب).
انگلوفیل اسییت (بهتر) .امتحانات خوب نداده( .دایی بهتر) .مگر وقتی كه آدم انگلوفیل باشیید نباید وكیل بشییود؟
واقعاً چه حرفها باید از مردم شنید! بیچارهها این شعر قاآنی را دویا نشنیدهاند كه:
عیطییییار دییییو ببنییید دكییییان را»
جایی كه پشک و مشک به یک نرخ است
(طلوع ،ش  :7ی)1
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ز) استفاده از شخصیتهای حیوانی (فابل)0
از روزداران بسیییار قدیم ،افسییانهسییرایان و داسییتان پردازان برای بیان مقاصیید خود از جهان جانوران و حركات و
سییکنات آنان سییود جسییتهاند .یک علت آن بوده كه دفتار صییریح یا بددویی یا ریشییخند مسییتقیم بزردان و
فرمانروایان را كاری ناممکن میدیده اند .فابل در طنز ادرچه حیوانات را بجای انسییانها مینشییاند ،تمثیلهای خود را
آشییکار میکند .با وجود این فابل بتنهایی نمیتواند عنصییری طنزآفرین باشیید ،مگر اینکه تکنیکهای طنز ،آن را از
حالت تمثیل جدی خارج كند .بنابراین فابل در طنز معمو ًال سیییاختگی اسیییت ،چنانکه طرح آن تنها براسیییاس
پیشفرضها شکل درفته است .به شعر زیر از روزنامج نسیم شمال توجه كنید.
یک چند روز دیگر شییید دربه را فراموش
بسیییتند عهد الفت یک روز دربه و موش
هسیییتی مرا تو روزی باید كه كردنت نوش
آن در به د فت روزی كی موش دزد موذی
دف تا خالف قانون من ما و باش خاموش
آن موش زار محزون با د یده های پرخون
آسیییودهدل نشیییسیییتم ،حاال مدوز پاپوش
من با تو عهد بسییتم ایمن ز هرچه هسییتم
دیگ طمع به جو شا ،باید كه افتد از جوش
آن دربه دفت موشیییا بیخود مزن خروشییا
جز زور هیچ نبود ای موش زار بیهوش
قانون و ع هد چه بود ،قانون گذار كه بود
(نسیم شمال ،ش  :35ی)3
شعر طنزآمیز «میثاق موش و دربه» دفتودویی ا ست نمادین بین دربه ،یعنی پاد شاه ،و موش یعنی مردم .این
شعر بازنمایی ف ضای م شروطه بعد از ا ستبداد ا ست .قرارهای دربه همان قرارهای قدرت در زمان م شروطه ا ست؛
یعنی زمانی كه قدرت به دست مشروطهخواهان میافتد و عهدشکنیهای دربه ،همان رفتار مستبدانج پادشاه است
بعد از تشکیل مجلس.
ح) بازیهای لفظی و زبانی
یکی از روشییهای ایجاد طنز در روزنامههای مورد بررسییی ،اسییتفاده از بازیهای لفظی و زبانی اسییت .بسیییاری از
نویسنددان و شاعران با كلمات به شکل هنرمندانه ای بازی میکنند كه در نهایت منجر به نوعی طنز میگردد .یکی
از این شگردها جناس سازی ا ست كه به ابهام میانجامد .طنز بو سیلج جناس سازی ،نوعی آ شناییزدایی و كژتابی
بوجود آورده و منجر به طعنه و كنایه می شود .در دو بیت زیر واهدونگی معنا برا ساس بازی جنا سی ا ست كه بین
كالهبردار و كلهبرداری شکل درفته است:
در زا نکییه اداره بییا ر ئیسییییت كییاری اسییییت
بشییینو سیییخنی كه اصیییل مردمداری اسیییت
آئییییییین ادارات كلیییهبیییرداری اسییییییت
آهسییییتییه ز سییییر كییاله بییردار و بییدان
(هفگز ،ش  :4ی)1
در این دو بیت د ستگاه فا سد اداری ب ر ا ساس ایهامی لفظی كه جناس بوجود آورده ،ن شان داده شده ا ست .به
داستانوارۀ زیر نیز توجه كنید:
 جناب مدیر! حاج ابراهیم مسگر چهجور آدمی است؟ -خیلی مقدس!
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 پس فقها چه میگویند كه هر مسکری حرام است؟ آن مسکر است نه مسگر. جناب مدیر! حاج ابراهیم مسگر تا چه اندازه مقدس است؟ به همان اندازه كه من فاسقم. تو حاج ابراهیم مسگر را مقدس میدانی؟ آری ،آری .از كثرت تقدس اوست كه مشروطه را حرام میدانست و حاال هم دویا حرام بداند. جناب مدیر! من به تو نگفتم به این مقدسها اعتماد نکن. برو ،برو این حرفها را نزن .تو همه را دنبال كردی حاال به فکر مقدسیییها افتادی .مقدسیییها ادر دروغ و افترا وبهتان ،هرچه بگویند عیب ندارد.
 جناب مدیر! آیا میشود من هم مقدس بشوم. میشود. چه كار بکنم؟ اول ظهر به نماز جماعت بازار حاضر شو .دیگر هر كاری كردی عیب ندارد (خیرالکالم ،ش  :36ی .)1در این شاهد سعی شده است با انواع تکرارها ساختار متن به طنز نزدیک شود .هدف این طنز كه در واقع معنای
پنهان آن نیز ه ست ،تقدیس زدایی از چیزی باطل ا ست كه خود را مقدس میداند .یکی از عنا صر طنزآفرین این
دفتودو ،استفاده از جناس است.
ط) استفاده از ناسازگاری و تناقض درونی
تناقض در لغت به معنی با هم ضدونقیض بودن ،ناهمتایی و نا سازداری ا ست .تناقض ظاهری در كالمی م صداق
دارد كه به ظاهر متناقض و ناسییازدار آید اما حقیقت پنهان در پس این ظاهر متناقض ،سییبب ناسییازداری میان
طرفین ناسییاز شییود .تناقض ظاهری با توجه به بافت كالم میتواند در اهداف مختلفی بکار درفته شییود .عبارتهای
متناقض كه در آن نقیضیییین جمع میگردند ،میتوانند منجر به نوعی طنز دردند .طنز با وارونه كردن واقعیت،
داللتهایی را ك شف میکند كه ادرچه برای خواننده خندهدار و م ضحک ا ست اما ه شداردهنده ا ست .در ابیات زیر
ناسازداری و تناقض درونی منجر به طنز دردیده است:
بر ا هل شیییهر و مردم شیییمران م بارک اسییییت
این نوبهییار بر همییه تهران مبییارک اسییییت
امسییییال از بییرای فییقییی یران مییبییارک اسییییت
بر زارع درسییینییه و عریییان مبییارک اسییییت
فییرخیینییده بییاد سییییال فییقیییییران رنییجییبییر
فرخنییده بییاد سییییال بییه اصییینییاف خونجگر
بر سییییاكنییان دوشییییج زنییدان مبییارک اسییییت
فییرخیینییده بییاد سییییال غییریییبییان دربییهدر
(نسیم شمال :4331 ،ش )6
این شعر كه به بهانج تبریک نوروز سروده شده ،دارای تعری ضهای پنهانی ا ست كه در زبانی به ظاهر شاد سروده
شده ا ست .شور و شعف برخا سته از آمد ن بهار با تداعیهایی كه به ذهن شاعر میر سد ،تبدیل ب صراحتی غمبار
دشته است .چیزی كه این تداعیها را برساخته ،ف یضای ناسازدار و متناقضنمای مت ین است .شع یر از همان بیت
اول دوقطبی میشییود ،چنانکه وقتی در مصییراع اول به همج مردم تهران مباركباد میگوید ،در مصییراع دوم تفکیک
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نمادین اهل شهر و مردم شمران شکل میگیرد .آنچه ایدئولوهی متن را می سازد ،تنفر از نظام طبقاتی ا ست كه
موجب تقسیم ناعادالنج خوشیها و دردها شده است.
نتیجهگیری
تحوالت اجتماعی و سیا سی در ع صر م شروطه همزمان بود با پیدایش طنز روزنامهای در ب سیاری از مناطق ایران
از جمله دیالن كه نقش مهمی در روند جنبش آزادیخواهانج مردم دا شت .الگوهای طنزپردازی در ن شریات دیالن
در دوران پهلوی نیز ادامه یافت و روزنامههای این دوره با زبان تندوتیز طنز به انتقاد از اوضیییاع و احوال اجتماعی
پرداختند .این مقاله كه به تحلیل سبک طنزپردازی روزنامههای خیرالکالم ،جنگل ،نسیم شمال ،طلوع و هفگز در
عصر مشروطه و پهلوی پرداخته ،به نتایج زیر رسیده است:
اصلیترین سازوكارهای سبکی طنز در نشریات عصر مشروطه و پهلوی عبارت است از )4 :استفاده از ضربالمثل
كه بعنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای زبان مردمی سبب می شود دایرۀ ارتباط نوی سنددان و رو شنفکران با مردم
وسییییعتر شیییده و تأثیر مطالب انتقادی بر خواننددان دوچندان دردد؛  )6كاربرد زبان محاورهای كه در طنز
روزنامه ای همچون بدیلی برای زبان رسیییمی محسیییوب شیییده و ازطریق آن ،مقاومت در برابر دفتار ایدئولوهیک
حاكمیت امکان ذیر میگردد؛  )3بکاردیری القاب و عناوین تهکّمآمیز در مقام ا سامی م ستعار كه عالوه بر آنکه بار
طنزآمیز كالم را برجسییته میکند ،اسییباب تحقیر و تمسییخر مسییببان و عامالن اوضییاع فالكتبار جامعه را فراهم
میآورد؛  ) 1ا ستفاده از شگردهای آیرونیک كه بو سیلج آن ،دوینده منظور معکوس خود را آ شکار نموده و او ضاع
جامعه را به شکل وارونه توصیف میکند؛  )5مهملنویسی كه ازطریق آن خواننده به یکباره به بار معنایی موردنظر
دوینده پی میبرد؛  )4ناداننمایی كه ازطریق بیان غیرمسییتقیم معنا ،پیشییرفتهای مورد ادعای حاكمیت را به باد
تم سخر و انتقاد میگیرد و درعوض بی شتر بر كا ستیها و ناب سامانیها تأكید میکند؛  )7كاربرد فابل كه موجب بیان
بیخطر منظور در قالب شییخصیییتهای حیوانی میگردد؛  )9كاربرد تناقضدویی كه با نشییان دادن ناسییازداریهای
موجود ،به بیان واقعیت می ردازد؛  ) 4ا ستفاده از بازیهای لفظی و زبانی كه بویژه با كاربرد جناس و ایهام ،به ایجاد
طنز و بیان غیرمستقیم واقعیتهای تلخ میانجامد.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایاننامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد چالوس استخراج شده است .سركار خانم دكتر وجیهه تركمانی باراندوزی راهنمایی این پایاننامه را
بر عهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بودهاند .سركار خانم آتوسا پدرام به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری
دادهها و تنظیم متن نهایی نقش داشته اند .آقای دكتر فیروز فاضلی و سركار خانم دكتر نعیمه كیاالشکی نیز با
كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای تخصصی ،نقش مشاور این پژوهش را ایفا كردند .در نهایت تحلیل
محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر چهار پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
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انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس و هیئت داوران پایان نامه كه نویسنددان را در انجام و ارتقاء كیفی این
پژوهش یاری دادند ،اعالم نمایند.
تعارض منافع
نوی سنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ ن شریه داخلی و خارجی به چاپ نر سیده و حا صل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند .این تحقیق طبق
كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته ا ست .م سئولیت دزارش تعارض
احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را
بر عهده میگیرند.
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