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 چکیده
ها مهو روزنا اتزمان با انقالب مشروطۀ ایران و تحواّلت سیاسی و اجتماعیِ مالزم با آن، مجلّهم

ای فکران شناخته شد. طنز روزنامهروشنهای ارتباطی بین مردم و ترین رسانهعنوان مهمبه

چه تباط هرهای طنزپرداز در این دوره برای اربه طوری که ژورنالیست فت؛گیری یاگسترش چشم

اوضاع و  تقاد ازبه ان مایۀ کار قرار داده وبیشتر با مردم کوچه و بازار، مسائل و معضالت روز را دست

ال یم شماحوال سیاسی و اجتماعی پرداختند. یکی از مشهورترین نشریات مشروطه، روزنامۀ نس

مال د. نسیم ششگیالنی در آن منتشر می الدّینسیّداشرفهای طنزآمیز ها و نوشتههاست که سرود

آفرین ای طنزشگرده ردار شد. در این مقالهنظیری برخواش از اقبال عمومی بیبه دلیل طنز ویژه

دهد شان مین. نتایج به دست آمده اشرف تحلیل و بررسی شده استادبی در اشعار و حکایات سیّد 

( به 1ارد: ساز و کارهای ایجاد طنز در آثار وی، چند مورد اهمیّت و بسامد بیشتری د از بین

( 2 نمادین است. -کارگیری نوع ادبی فابل یا همانندسازی با حیوانات که نوعی الگوی روایی

ی با معانی ( باز3شود. نمایی که به واسطۀ آن هر چیزی به ضدّ خود بدل میاستفاده از نادان

 ارائۀ برای ثیلتم کاربرد( 4های اعتقاد دینی و باورهای خرافی است. که معطوف به زمینهها سمبل

دانه از تناقضات جویی عام( بهره5. ساختگی هایروایت تمثیلیِ عناصر پسِ از جدّی هایپیام

مچنین کند. ههای سیاسی و اجتماعی میشته را آکنده از تعریضمتنی که فضای سروده یا نودرون

 شود. ینجام ماربط نویسی در مقام نوعی استراتژی نوشتار طنزآمیز از طریق ارائۀ مطالب بیلمهم
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 مقدمه -1

در آستانۀ انقالب مشروطه تحوّالت سیاسی و اجتماعی موجب انتقال شعر از 

افتاد. در و این تحوّل شگرفی بود که برای اوّلین بار اتّفاق میدربار میان مردم شد 

این شرایط گویندگان خود را موظّف به رعایت زبان مخصوص مردم نموده، زبان 

ای شدند. در این راستا طنز و هجو نیز سابق خود را کنار گذاشته و وارد حوزۀ تازه

و گفتارهای روزمره که تاکنون  هاها و مثلرشد روزافزون داشته و با وارد شدن واژه

ویژه که روشنفکران به های طنز شعر و نثر افزوده شد؛جایی در شعر نداشت، به مایه

ست هاشعر یکی از مؤثّرترین عوامل در بیداری ملّت ،ایرانی به خوبی آگاهی داشتند

 شود با آن روح حماسی،ای است که میترین وسیلهترین و شناخته شدهو ساده

پرستانه را در ملّت دمید. به همین دلیل خواهانه و وطنهای آزادیانی و اندیشهقهرم

به وجود آمد  رسمی، نوعی شعر و نثر ساده و عامیانهدر کنار اشعار و نثرهای پخته و 

به مهمّ اجتماعی را های از هزل و طیبت و طنز چاشنی داشت؛ یعنی حقیقت که

های آهنگ کردند یا در ضمنزبان طنز بیان میسبب قابل فهم کردن برای عامه به 

ها بدان ها و نفرین نامهها، الالییها، تصنیفها، نوحهشناخته شده در بعضی سروده

طنزهای مطبوعاتی را اغلب در »تا به شیرینی و سهولت قبول عام یابد.  پرداختندمی

ته از قالب غزل و سرودند. البهای کوتاه و قطعه میقالب مستزاد و مسّمط و مثنوی

که -ها از اوزان ساده و کوتاه و ضربی شد. در این قالبقصیده نیز استفاده می

ها و... ها، ترانهها، الالییها، سرودهها، تصنیفها با نوحهالنّاس در آن قالبعوام

شد. زبان این طنزها اغلب ساده و نزدیک به لهجۀ استفاده می -آشنایی داشتند

های متداول بین ها و تمثیلها و کنایهالمثله از اصطالحات و ضربمحاوره بود ک

ها ذوق و سلیقه و تمهیدها و آرزوهای النّاس مایه و چاشنی داشت و در آنعوام

های سیاسی و اجتماعی تنها حوادث و اتّفاقات و جریانیافت و نهمردم انعکاس می

های موجود را به رخ مسئوالن و ضعف هاکرد، بلکه با کنایه و اشارهروز را بازگو می

)بهزادی « دادکشید و آن را با طنز و لعن مورد ریشخند قرار میاولیای امور می

 (.580 -579: 1378اندوهجردی، 
رو هستیم و هم طنز جّدی به طور کلّی در شعر مشروطه هم با طنز و خنده روبه
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آور های سطحی و خندهالیهاز گ». کنیمرا مشاهده می و گاه ترکیبی از طنز و جد

زندگی جز در مواردی چند از سیّد اشرف در باب سمنو و فسنجون و غیرذلک 

خبری نیست و به جای آن جوهرۀ اعتراض است به وضعیّت نابهنجار رفتارها و 

کردارهای اجتماعی و سیاسی و ارزش طنز شعر مشروطه هم در همین مقوله پنهان 

گیرد و در های سنّتی جامعه را در بر میاگون تجربههای گونها حیطهاست. اعتراض

)آژند،  «خواباندها را میکشد و با نقد و طنز باد آنهای سنّتی دیوار میمقابل انسان

1385 :260.) 
ها مطالب ات و روزنامهدر دورۀ مشروطه طنزپردازان بیشتر از طریق مجلّ

ها روزنامۀ نسیم شمال بود مشهورترین آندادند که یکی از طنزآمیز خود را ارائه می

ها و شد که غالباً حاوی سرودهگیالنی منتشر می الدّینسّیداشرفکه هر هفته توسط 

کرد. روزنامۀ وی به دلیل طنز طنز بیان می زبان های خود او بود که بهنوشته

طنز نسیم شمال طنزی » .اش در میان مردم بسیار مشهور و محبوب بودویژه

پرداز دارد آمیز، نظرگاه بذلهیری است و گاه مستقیم و سرراست با نگرشی هزلتفس

  .(246)همان: « با روحی لطیف در پس پشت آن

گیرد. او های مختلفی را در بر میاشرف ساحتهای ذهنی سیّدچرخش

های زمانه به شیوۀ طنز و بذله است. روزنامۀ او آکنده از تفسیرکنندۀ عادات و انگاره

سیاسی است.  -های روشن و ناروشن اجتماعیمضامین پوشیده و پنهان و نکته

کجی به واقعیّت است. نسیم شمال با است و طنز او نوعی دهن قلمش تلخ و گزنده

طبعانه به انتقاد از استفاده از شگردها و ساختارهای گوناگون طنزساز با شعار شوخ

ماندگی ملّت وامل و عناصر عقبگران و زورمداران و متحجّران و تمام عستم

پرداخت و با کنار هم قرار دادن کلمات، عناصر و مفاهیم نامتجانس و گاهی می

آورد. او همچنین متضاد و متناقض فضایی طنزآمیز در آثار شعری خود به وجود می

با استفاده از تضاد، تشبیه، تلمیح، تشخیص و ساختن کلمات و عبارات و اسامی 

نویسی ساختار سخن طنزآمیز خود را مستحکم گاه حتی با مهملغیرمتعارف و 

آمیز است. مهمالت الفاظ و عباراتی مهمل نویسی یکی از انواع متون مطایبه»نمود. 

هستند که از روی وضع بر معنی یا معانی خاصی داللت نداشته باشند. 

ایبه، نویسی نوعی طنزنویسی است و حذف معنا به علل مختلف مثل: مطمعنیبی
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او با این  .(87-86: 1371)اخوت، « شودهای کالمی، هجو و غیره انجام میبازی

ساختارهای طنزآمیز به نقد و بررسی مضامین مهمّ سیاسی مثل انتقاد از شاه، 

پرستان و امثال آن و ی، بیگانگان و بیگانهوزیران، وکیالن، مجلس، حکّام محلّ 

ها، های آنن طبقات اجتماعی و ویژگیهمچنین به مسائل فرهنگی و اجتماعی چو

فقر و بدبختی، رواج نیرنگ و فریب، مشکالت زنان، آداب و رسوم تحمیلی و خرافی 

 و امثال آن پرداخته است.

 بیان مسأله و سؤاالت تحقیق -1-1

ها و نقش نشریات متعدّد در عصر مشروطه که به لحاظ تاریخی وجود روزنامه

ای شود، از جایگاه ویژهدنیای متجدّد محسوب می دورۀ گذار از جهان سنّت به

های اصلیِ برخوردار است. گیالن و مرکز آن شهر رشت به عنوان یکی از پایگاه

رین وسیلۀ ارتباطی بین تهای متعدّدی بود که مهمنهضت مشروطه دارای روزنامه

یم نس»های مشهور این دوره رفت. یکی از روزنامهنخبگان و مردم به شمار می

شد. از است که ابتدا در رشت و پس از مدّتی وقفه در تهران منتشر می« شمال

رین وجوه روزنامۀ مذکور مطالب انتقادی و طنزآمیزی بود که موجب ارتباط تمهم

هر چه بیشتر با جامعه و آگاهی اقشار مختلف مردم در فرآیند تحوّالت تاریخِی 

را « نسیم شمال»ای که روزنامۀ دورهالدّین در طول عظیم مشروطه شد. سّیداشرف

به  ؛های زیادی در عرصۀ طنزپردازی از خود نشان دادکرد، خالقیّتمنتشر می

به عبارت دیگر، او در اشعار و  ه عموم قرار گرفت؛طوری که بسیار مورد توجّ

د، از ساز و کرحکایاتی که دربارۀ اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی منتشر می

کرد که با استقبال عی برای آفرینش مطالب طنزآمیز استفاده میکارهای متنوّ

های مختلف گیری بر طیفالعاده چشمشد و تأثیر فوقرو میگستردۀ مردم روبه

 های زیر است:گویی به پرسشمقالۀ حاضر در صدد پاسخ گذاشت.جامعه می

گیالنی از کدام ساز و کارهای طنزآفریِن ادبی در روزنامۀ  الدّینسیّداشرف( 1

 نسیم شمال استفاده کرده است؟ 

های معنایی را در بر ( شگردهای ایجاد طنز در روزنامۀ نسیم شمال کدام زمینه2
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 گیرد؟می

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

از و ترین تمهیدات و سهدف اصلی از نگارش این مقاله تحلیل و بررسی برجسته

کارهای طنزآفرین ادبی در روزنامۀ نسیم شمال است؛ زیرا به واسطۀ همین ساز و 

توانست خوانندگان  الدّینسیّداشرفکارها بود که مطالب طنزآمیز روزنامۀ 

 خألبا توجّه به ای پیدا کند و بر طرز فکر اقشار مختلف مردم تأثیر بگذارد. گسترده

نسیم »واع ساز و کارهای طنزآفرین در روزنامۀ موجود در زمینۀ تبیین ان تحقیقاتی

ترین ساز و کارهای ادبی طنزآفرین و انواع تمهیدات و ضرورت دارد مهم« شمال

به طور دقیق و با توجّه به رویکردهای نوین « نسیم شمال»شگردهای ایجاد طنز در 

 نظری تبیین و بررسی شود. 

های ابتدا تمام نسخه است.توصیفی انجام شده -مقالۀ حاضر به روش تحلیلی

ای بررسی گردید، سپس کار موجود از روزنامۀ نسیم شمال به روش مطالعۀ کتابخانه

بندی اطّالعات آغاز شد. در ادامه، با فیش برداری از شواهد و ثبت نکات و تقسیم

تمرکز بر ساز و کارهای طنزآفرینِ پربسامد، شواهد اصلی از متن اشعار و حکایات 

آوری شده مورد تحلیل و های جمعنسیم شمال گزینش شد و داده موجود در

 بررسی قرار گرفت. 

 پیشینۀ تحقیق -3-1

تاکنون پژوهشی که به تحلیل و تبیینِ دقیق ساز و کارهای طنزآفرین ادبی در 

 ها مانندبپردازد، انجام نشده است. برخی از پژوهش« نسیم شمال»روزنامۀ 

بارفروش و فرجیان  زادۀنوشتۀ نجف« انقالب تا همشروط از ایران طنزسرایان»

اند، به طور مختصر به طنز ارائه داده باب در عی کهمتنوّ در ذیل مباحث (1370)

های اند. برخی دیگر، عمدتًا ویژگیپرداخته« نسیم شمال»های کّلِی روزنامۀ ویژگی

( در 1398خر )اند. اسالمی مؤرا بررسی کرده« نسیم شمال»و انتقادیِ  محتوایی

به اختالف طبقاتی، « شمال نسیم طنز هایمایهدرون و محتوا در تأمّلی»مقالۀ 
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 های اجتماعی و فسادهای سیاسی در این روزنامه پرداخته است. همچنیننابسامانی

 در جامعه تصویر»ای با عنوان ( در مقاله1398) نادری فر، عامری و افشاریوارسته

گونه که در به بررسی ابعاد مختلف تصویر اجتماع آن« گیالنی الدّینسیّداشرف اشعار

 اند. گیالنی بازتاب یافته، پرداختهالدّین سّیداشرفاشعار 

 های تحقیقبحث و یافته -2

 بیع زدن،طعنه کردن،مسخرهی معنبه  که در لغتی عرباست ی اواژه طنز

ی سیانگل معادل» است. گفتن سخنی کس از استهزا به و گفتن رموز به سخن کردن،

 و (زیطنزآم) Satiric ،(طنزپرداز) Satirist آن ۀخانوادهم واژگان و Satire طنز

Satirize (دنیکش طنز به رای کس) هستند .Satyros ی یونان ۀشیرSatira و Satura 

 منظوم آثار ازی خاصّ  نوع به طنزی ادب اصطالح در. است واژه نیا نیالتی هاشهیرهم

ی فسادها ،یبشر نامطلوبی هاجنبه یا اشتباهات که شودیم گفتهی ادب منثور یا

 چالش به دارخندهی اوهیش به رای فلسف راتتفکّی حتّ  ای یاسیس ـ یاجتماع

  .(140: 1385 ،یاصالن) «کشدیم

 باکه  بارنفرت وی انتقاد مطالب انیب ۀویش طنز در اصطالح ادبی عبارت است از

ی سخنور و بالغت فنّ ازی ریگبهره با طنز ۀسندینو». استهمراه ی شوخ و خنده

 اعمال ازیی الگو بلکه ،کندیم سرگرم را خواننده تنها نه که کندیم میترس رایی فضا

در تعریف دیگری  .(35: 1387 ،یحر)« دهدیم دست به هم جامعه اشخاص سکنات و

، یر و تنبیهمنظور تحقها به ها و نقصیعنی به تمسخرگرفتن عیبطنز »آمده است: 

، طنز ،به عبارت دیگر ؛هجو است ۀیافت و آن صورت تکامل از روی غرض اجتماعی

 (.5: 1381 )صالحی،« هجوی است از روی غرض اجتماعی

های روزنامۀ ها و نوشتههای ایجاد طنز در سرودهبررسی مکانیسم -1-2

 نسیم شمال

 همانندسازی با حیوانات )فابل(  -1-1-2

پردازانِ اغلب یا شاید همۀ سرایان و داستاناز روزگاران بسیار قدیم، افسانه
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کشورها برای بیان مقاصد خود از جهان جانوران و حرکات و سکنات آنان سود 

ها از زبان حیوانات، آن بوده که نویسندگان گفتار صریح، اند. علّت بیان اندیشهجسته

اند. دیدهروایان خود را کاری ناممکن میفرمانبدگویی یا ریشخند مستقیم بزرگان و 

پوشند که در جامعۀ به همین دلیل همۀ قهرمانان جامۀ حیوانات مختلفی را می

گر، زمانی که در دوران حکومت حاکمان ستم»کنند )فابل(. طبیعت زندگی می

شمشیر از یک سو و چماق تکفیر از سوی دیگر بر سر شاعران و نویسندگان به 

ای گر، تصویر جامعهآمد، بهترین روش ریشخند بر حاکمان ابله و ستمدر میحرکت 

گر همان حیوانات درنده گناه و حاکمان ستمبود که قربانیان در آن حیوانات بی

 (.66: 1364)حلبی، « بودند

های خود را نشاند، امّا تمثیلها میفابل در طنز اگرچه حیوانات را به جای انسان

که مگر این ؛تواند عنصری طنزآفرین باشد. فابل به تنهایی نمیکندآشکار می

 های طنز، فابل را از حالت تمثیل جدّی خارج کند. تکنیک

که طرح و پالت آن تنها بر اساس فابل در طنز معمواًل ساختگی است، چنان

 ها شکل گرفته است، مانند شعر میثاق گربه و موش.پیش فرض

گربه و موش/ یک چند روز دیگر شد گربه را فراموش/ آن بستند عهد الفت یک روز »
گربه گفت روزی کی موش دزد موذی/ هستی مرا تو روزی باید که کردنت نوش/ آن موش 

های پر خون / گفتا خالف قانون منما و باش خاموش/ من با تو عهد زار محزون با دیده
ش/ آن گربه گفت موشا دل نشستم، حاال مدوز پاپوبستم ایمن ز هر چه هستم/ آسوده

خود مزن خروشا/ دیگ طمع به جوشا، باید که افتد از جوش/ قانون و عهد چه بود، بی
 ( 3 /30: 1333)حسینی قزوینی،  «هوشگذار که بود/ جز زور هیچ نبود ای موش زار بیقانون

که به  دار ادبیّات ایران استهای کهن و ریشهجنگ موش و گربه یکی از فابل

شیخ  موش و گربۀ عبید زاکانی یا موش و گربۀ امتنی آثار مختلفی مانندشکل بین

 صل کند.تواند به هم متّرا می بهایی

 و موش است؛ گویی نمادین بین گربهوگفت« میثاق موش و گربه»طنزآمیز  شعر

یعنی قدرت بی حد و حصر پادشاه و موش یعنی همان مردم. این شعر بازنمایی 

قرارهای قدرت در زمان فضای مشروطۀ بعد از استبداد است. قرارهای گربه همان 



 7شماره  /4دورۀ  /1400 تابستانو  بهار /فارسی اتادبیّ و زبان تخصصی -علمی دوفصلنامۀ/   / 8

و  -شودخواهان گشوده میکه قدرت به دست مشروطهزمانی- مشروطه است

واژگانی  پارلمان است. پادشاه بعد از تشکیل هایش، همان رفتار مستبدانۀعهدشکنی

شدن بب تاریخیهای این شعرند که سها و تأویلگذار تعریضچون قانون و قانون

 شوند. فضای تمثیلی آن می

 نماییالعارف یا نادانتجاهل -2-1-2

نمایی در لغت به معنی جهل و نادانی را به خود بستن و العارف یا نادانتجاهل

اصطالح بدیع از چیزی آشکار و شناخته چنان سخن خود را به نادانی زدن است. در 

. (120-119: 1380)نیکوبخت،اند گفتن و پرسیدن که گویی آن را ندانسته و نشناخته

زند تا موضوع خاصّی ولی خود را به نادانی می ،گوینده از موضوعی اطالع کامل دارد

استهزا و سرزنش  را تأکید کند یا خواننده را دچار شگفتی کند و یا به طنز وی را

شی که پاسخ شود ولی نه پرسالعارف اغلب به صورت پرسش مطرح مینماید. تجاهل

پرسش که نمایی همان استفهام انکاری است در واقع نادان بله یا نه داشته باشد؛

 . آیدمی نفی آنیا برای تأکید بر موضوع 

زند و نمایی میمایۀ طنزی است که شاعر در آن خود را به نادانشعر زیر دست

داند. در شعر نصیحت، سیّداشرف خود را کند که دلیل آن را خود نیز میپرسشی می

سر « رنگ جماعت شوخواهی نشوی رسوا، هم»زند و شعار جاهالنۀ به نادانی می

 های این شعار را آشکار کند:کاستیدهد تا می

شو/  عبادت مشغولچهل بگذشت  زای اشرف بیچاره در فکر اطاعت شو/ عمرت »
 میکده با رندان سرمست جهالت شو/ خواهی درمدرسه از آخوند جویای هدایت شو/ در

 شو جماعت رنگهم رسوا نشوی
مست و مخمّر باش/ همه مستند تو  کهجایی که همه دزدند تو دزد چپوگر باش/ بزمی

شو/  ز صحبت اللند تو الل همه که تو کور شو و کر باش/ دیدی کورند همه که شهری
 شو جماعت رنگهم رسوا نشوی خواهی
 جام میخانه/ در به تو شب یک ما با بیا دیوانه/ برخیز شاعر چیست؟ای نوشتن شعر این

شو/ خواهی نشوی رسوا  وحدت از می مست زن ملکوتی شاهانه/ رطل لذّت بین وحدت می
 (4/2: 1333)حسینی قزوینی،  «رنگ جماعت شوهم



 9  /   روزنامۀ نسیم شمال در ادبی طنزآفرین ساز و کارهای تحلیل و بررسی

 نمایی ووارونۀ حقیقت است. وارون ،گویدآنچه که شاعر میالعارف در تجاهل

کند که خواننده تضادهای کاریکاتوری متن را بفهمد و نمایی، کمک مینادان

نسیم شمال « نصیحت»ست. در شعر ساختاری را کشف کند که به ظاهر آشکار نی

ها بر ارزشها ها قرار گرفته، بلکه ضّد ارزشها در مقابل ضدّ ارزشتنها ارزشنه

 عرا دارد پس تو آمادۀ ذلّت شو.الشّترجیح یافته است. تهران با آنکه عرفا و تاج

اند و به عـالقۀ تضاد همـه مجازی ،صفات مثبتی که در این شعر آمده است

 گردند. تبدیل به ضدّ خود می

صفت دیوانه در مصراع اول همان جنون است نه مجنون. عمل آگاهی رسانی 

به دیوانگی شده است. البته در این شعر نقیضه )پارودی( هم در کنار  شاعر تبدیل

سازی متن را دو چندان کرده است. همچنین تکرار العارف فضای وارونهتجاهل

تلمیح دارد و فضای طنزناک « رنگ جماعت شوخواهی نشوی رسوا هم»گونۀ ترجیع

گویی دبی نزدیک کرده، وارونهتر کرده، امّا آنچه که این متن را به طنز امتن را عمیق

 حقیقت است.

 هابازی با معانی سمبل -3-1-2

داری است جان یا موجود جانسمبل به معنی نشانه و اثر است. نماد شیئی بی

آدمیان  (.295: 1383 )داد، که هم خودش است و هم مظهر مفاهیمی فراتر از خودش

 ها سیاسی یااین سمبل خواه کنند؛ها زندگانی میها و عالیم و نشانهبا سمبل

ت شوند و به فعّالیّهای مختلف در گرد یک سمبل جمع میمذهبی باشد. گروه

در واقع خراب کردن سمبل یعنی حمله کردن به باور و اعتقاد  پردازند؛مشترک می

انتقادها و طنزهای مذهبی و توان مستقیماً به آن حمله کرد. ای که نمیو نشانه

در متن زیر که  الدّینسّیداشرفنظیر است. انی در ادبّیات ایران بیسیاسی عبید زاک

م شمال برگزیده شده و طنزی با قدمت بیش از صد سال است، یسن از روزنامۀ

 ابزاری کرده خواهد ثابت کند که بعضی افراد سودجو از دین و مقدّسات استفادۀمی

کنند. صی خود عمل میی و رواج خرافات در جهت منافع شخبا فریفتن مردم عامّ 

خواهد این نویس میرود، طنزمیکه یک سمبل در مقاصد غیرعادالنه به کار وقتی

 (.77-76: 1377)حلبی، مطلب را به همه بفهماند 
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کند که معانی یا مفاهیم باطنی آن رمز را تظاهر می الدّینسیّداشرفدر مثال زیر 

دهد و بینانه آن را نشان میواقعه ممکن است به طور کنفهمیده است و تا جایی

 آورد:سپس ضربۀ محکمی بر آن وارد می

دیروز گذشته وقت ظهر قلم در دست گرفتم که روزنامه بنویسم یک مرتبه شخصی »
اند که جناب یک پاکت در پیش گذاشت که سرش باز بود. پاکت را برداشتم، دیدم نوشته

اند... بسیار شب پنج شنبه خوابی دیدهای در مشهد مقدّس حاجی سیّد باقر آقای گنجه
ای پدر مرحومش آقامیر قوام کچل گنجه آزار است.القدر و بی سر و صدا و بیسیّد جلیل

شد... یک مرتبه باالی منبر گفت که روزنامه خواندن هایش از غیب جفت میاست که کفش
 این حرف افترا و غلط نویس کافر است. واهللکند و روزنامهدر ماه رمضان روزه را باطل می

زند. منظورش تکذیب نبوده است... بلکه نصیحت بوده ها نمیاست. این آقا از این حرف
شنبه گوید در شب پنجاست. واهلل تا به حال کسی از این شخص نرنجیده. بلی این مرد می

 سفید و قبای سفید و شال سفید و عبای سفید و در عالم رؤیا دیدم یک شخصی با عمامۀ
زیر جامۀ کبود و کفش بنفش یک شمشیری به من داد و گفت بگیر این شمشیر را و هر 
کس از مجلس یعنی از استحکام مشروطیّت ایران حرفی بزند فوراً با این شمشیر گردنش را 

های اند هشت فرسخی ساوجبالغ سر معدن طالیی که رگهبزن... شش هزار اجنّه رفته
د. همان معدن طالیی که عثمانی به استعداد تمام دور تا دور برنطالی آن را لوله لوله می

اند به درّۀ خمسه طارم و کوه به آن مسافت را چمباتمه زده، سه هزار اجنّۀ شرور رفته
صحرای خمسه که با جهان شاه خان در ریختن خون اهل طارم و رعایای خمسه همراهی 

طرفی کنند. السلطنه که عمل سرحد را یکاند ماکو به یاری اقبالکنند. دو هزار اجنّه رفته
السلطان شاطران لو که دهات خلخال را ویران اند به کمک عمیدهزار جنّ یهودی رفته

ها را آتش بزنند. از دو هزار اجنّۀ مسلمان هم اصاًل خبری و اثری معلوم نموده، خرمن
  (.3 /4: 1325)حسینی قزوینی،  «نیست

طنز در کالم و نوشته، ترکیب امری بسیار جدّی با  های ایجادیکی از انواع روش

که به آن  که خواننده یا شنونده بین دو فضا به امر معنویامری طنزآمیز است؛ چنان

ای گاهی جدّی و شود، پی ببرد. در این نوشته توصیف حاجی باقر گنجهاشاره نمی

در پی خاموش همیشه های سیاسی مستبد، جا که قدرتگاهی طنزآمیز است. از آن

گاهی به کمک نمادها و اعتقادات و  ،ها بودندبخش روزنامههای آگاهیتدن فعّالیّکر
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ها را مطابق شرع و های آنالیّتبردند و فعّها حمله میهای دینی به روزنامهارزش

ای تجّسم رؤیایی همان عمل که خواب حاجی گنجهچنان دانستند؛شریعت نمی

خواهد سوء استفادۀ قدرت را از که به شکل افشاگرانه میسرکوب قدرت واقعی است 

تواند در که نمادها و به طورکّلی قدرت میباورهای دینی و اعتقادی نشان دهد و این

و  ، برای مهاراندهایی که در خدمت قدرتهای استبدادی باشد: اجنّهخدمت قدرت

 اند!چپاول مردم آماده

 تمثیل  -4-1-2

آوردن، تشبیه کردن، صورت چیزی را مصوّر کردن و  التمثیل به معنای مث

ای تصویر )ایماژ( یا داستانی است که داستان آوردن است. در اصطالح ادبی، گونه

می هم پنهان باشد. هر تمثیل یک پشت معنای لفظی یا ظاهری آن معنای دوّ

ۀ تمثیل معنای ظاهری و یک معنای استعاری دارد که خواننده باید از تأمّل در روی

. (406 - 404: 1381)انوشه، از معانی اوّلیۀ آن به معانی ثانویه یا روح تمثیل راه یابد  

یکی از این گنجاند. تمثیل مقولۀ عامّی است و مباحث مختلفی را در خود می

به خصوص حکایتی که جنبۀ تمثیلی داشته باشد.  مباحث مهم، حکایت است؛

گذشت در ادبیّات کالسیک فارسی، معمواًل حکایت به معنی داستان، قصّه و سر

دهد، نویسنده یا شاعر به داستانی کوتاه است که در خالل ماجرایی که شرح می

ای آموزنده توان از آن نتیجهمی که مقصود مورد نظر است یا پردازدای میبیان نکته

 گرفت. 

ها، حکایت نوع های طنزآمیز یکی از انواع تمثیل است که در اینحکایت

دار به همراه دارد و در بسیاری از ای خندهشود که چیزی یا نکتهماجرایی روایت می

شود. حکایت های اخالقی نیز دیده میگیریها نکات تعلیمی، اصالحی و نتیجهآن

زیر از روزنامۀ نسیم شمال انتخاب شده و نمونۀ بسیار زیبایی از تمثیل طنزآمیز را 

 دهد: نشان می

هایش را روف است که مالجعفری برادر آقا جمال خوانساری مرحوم یک روز پولمع»
کارها در سقف مسجدی پنهان شده بود. از قضا یک پاک به قمار باخته بود و از ترس طلب
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لوحی به مسجد رفته بود و دو رکعت نماز حاجت به جای آورد و سپس  فقیر ساده بیچارۀ
کنان گفت: خدایا اگر داری صد هزار تومان مرحمت ریهها را به آسمان بلند کرد و گدست

فرما. نداری پنجاه هزار تومان لطف کن. اگر نداری دو هزار تومان کَرَم نما. اگر نداری صد 
ران التفات بفرما تا نهار بخورم. اگر نداری یک تومان. نداری دو تومان بده. اگر نداری یک قِ
ری همان ساعت یک آجری از سقف مسجد سنگی بر سرم بزن که راحت شوم. مالجعف

کنده بر فرق آن فقیر نواخت، آن ساده لوح با حال خسته و سرگشته رو را به سقف مسجد 
خواهم ... امّا در سنگ زدن و که پول می کرده با خضوع و خشوع عرض کرد: خدایا وقتی

 آجر پراندن فوری حاضری! 
العاده از بساط کبریایی زحمات فوق که اجزای محترم ادارات بعد ازشاهد مثال این

کند. آری راستی خواهند. آن بزرگوار آجر حواله میپول، مواجب و حقوق می« هنسس»
حواله کرده بود که قپان کرده و بفروشند. این است معنای « جو»یک دفعه هم عوض پول 

 مالجعفری.
محترم نمودند  لی به وکالییادداشت مفصّ« اتحادیه اصناف»همین امروز هیئت تجار 

 «اندزیراکه از عهدۀ انتظام مالی و خدمات به این مملکت بر نیامده ؛ها باید بروندکه بلژیکی
  (.4: 1325، )حسینی قزوینی

هنسس بلژیکی رئیس ادارۀ کل یک خارجی است و نویسنده با آوردن تمثیل 

خواهد ما را به این نتیجۀ از پیش اندیشیده برساند که خارجیان فقط مالجعفری می

 در فکر منافع خود هستند. 

آوری نوعی استدالل اقناعی است که همراه با تأویل است. رابطۀ تمثیل با تمثیل

یعنی نوعی مقایسه و  ؛بر اساس مجاورت است ،آیدل میسخنی که بعد از تمثی

توان گفت تمثیل از نظر ساختار، نوعی تشبیه است. تطبیق و تشبیه. از این رو می

را آشکار  های تاریک و ناگفتۀ سخنشزاویهبا کاربرد تمثیل گوینده یا نویسنده 

یا نویسنده  . تمثیل اگرچه نوعی توضیح، تفسیر و تأویل است که گویندهسازدمی

تواند در برابر از این رو تمثیل می نیز هست؛ کردن معنادهد، نوعی پنهانارائه می

 سانسور مقاوم باشد. در تمثیل دو اصل مهم است: 

جا که در پشت هر تمثیلی استداللی نهفته است، تمثیل که از آنل ایناصل اوّ

آجر »آید. در تمثیل ای است برای تبیین سخنی که در انتها میهمچون مقدّمه
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ای است برای استداللی که در موضوع روایت مقدّماتی همچون مقدّمه« مالجعفری

ا آجر امّ ،کندتر میمندی که از خداوند طلب روزی بیشآید: آدم حاجتدوم می

 شود.مالجعفر نصیبش می

د که از خدایگانی مندندوم ادارات همچون آن آدم بیچاره و حاجت در روایت

یا  شود یا هیچ است، امّا آنچه نصیبشان میکنندهنسس بلژیکی، روزی طلب می

 حوالۀ جو. 

ارای م تمثیل انسجام است. موضوع اوّل که عمومًا روایی است، باید داصل دوّ

توان تمام اجزای که میچنان روایت یا موضوع دوّم را روشن کند؛ عناصری باشد تا

هنسس  جو کرد. در تمثیل آجر مالجعفری،وم جستل را در موضوع دوّموضوع اوّ

دگان باشد، در فکر منافع در فکر منافع بن کههمچون خدایی است که به جای آن

شود. به این معنی که می هم وارد میامّا در طنز تمثیلی اصل سوّ خویش است،

توان آن را دار است و حتّی میخود داستانی مضحک و خندهروایت یا موضوع اوّل 

ا این دست یافت، امّ یبه طنز شیرین ت برد وم خواند و لذّبدون ارتباط با موضوع دوّ

ترین پیام گوینده یا م که اصلیدار به موضوع یا روایت دوّروایت مضحک و خنده

 آورد. وجود میخود به خود فضای کاریکاتوری بهو خورد نویسنده است، پیوند می

 ،دار استل خود به خود خندهموضوع اوّ « آجر مالجعفری»در تمثیل طنزآمیز 

ساخت استعاری و ی است. ترکیب این دو موضوع ژرفم بسیار جدّامّا موضوع دوّ

کند که یک رئیس بیگانه که خواننده را مجاب میچنان سازد؛یپنهان طنز را م

منفعت خود و کشور و تواند برای مردم مفید باشد. او در وهلۀ اوّل به فکر سود نمی

ای به خواننده خود است. این تمثیل طنزآمیز، استعمار را به شکل پنهان شده

 ید باشد. تواند برای جامعۀ ما مفکه اجنبی نمینمایاند و اینمی

 متنیتناقضات درون -5-1-2

تناقض در لغت به معنی با هم ضّد و نقیض بودن، ناهمتایی و ناسازگاری است. 

تناقض ظاهری در نسخی مصداق دارد که به ظاهر متناقض و ناسازگار آید امّا 

حقیقت پنهان در پس این ظاهر متناقض، سبب ناسازگاری میان طرفین ناساز 

تواند در اهداف مختلفی به کار هری با توّجه به بافت کالم میشود. تناقض ظامی
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تواند منجر می ،گردندهای متناقض که در آن نقیضین جمع میگرفته شود. عبارت

نظران طنز را تصویر هنری اجتماع نقیضین برخی صاحببه نوعی طنز گردد. 

ین محسوس دّای ادبی نوعی اجتماع نقیضین یا ضدر مرکز تمامی طنزه»دانند: می

چه در مضاحک  شود؛جا که هنر عوام آغاز میآن است... حتّی در گفتار عادی مردم،

اجتماعی نقیضین  -هایی از تصویر هنریگونه ایشان و چه در تعبیرات روزمرۀ آنان،

« تر از مفتارزان»شود: که گفته می. وقتی(76: 1372)شفیعی کدکنی، « توان دیدرا می

« ها همه تصاویری از اجتماع نقیضین استاست. این« پُر از خالیفالن ظرف »یا 
 (.54: 1375)شمیسا، 

کند که اگرچه برای هایی را کشف میطنز با وارونه کردن واقعیّت، داللت

امّا هشداردهنده است. طنز با گسیختن رشتۀ  ،دار و مضحک استخواننده خنده

هایی ها و دوگانگی و تناقض، نابرابریها به تضادّانسجام معنایی و دچار کردن نشانه

با این  اسازگاری معنایی نوعی آیرونی است؛کند. از جهت ایجاد تناقض و نرا بیان می

اّما در ناسازگاری و تناقض  ،کندتفاوت که در آیرونی، تناقض خود را تفکیک نمی

د، همراه باش ناسازگاری و تناقض اگر با قصد درونی نوعی تفکیک وجود دارد.

که در شعر زیر آمدن بهار برای مردم چنان زدایی باشد؛تواند نوعی آشناییمی

توان برای زارع صفاتی چون گرسنه و عریان را آورد و امّا نمی ،ثروتمند مبارک است

ع را توضیح دهد تا خواهد تضادهای امر واقباز مبارک باد گفت. او در واقع می

شعر زیر در حوزۀ ناسازگاری و تناقض  ها باشد.ظلمها و نابـرابری توصیفی در برابر

 درونی است که منجر به طنز گردیده است:

بر  /بر اهل شهر و مردم شمران مبارک است نوبهار بر همه تهران مبارک است/ این»
 زارع گرسنه و عریان مبارک است/ امسال از برای فقیران مبارک است

 سال باد بر/ فرخندهرنج فقیران سال باد فرخندهجگر/ اصناف خون به سال باد فرخنده
 است مبارک زندان گوشۀ ساکنان در/ بر به در غریبان
الیموت/  قوت بر همه شب و روز محتاج، لوت/ و الت فقیران برهنه طرف یک از
 « است مبارک بریان دل آن و شور اشک آن چو عنکبوت/ الغر و برهنه شاناطفال

 (3/ 2: 1333، حسینی قزوینی)
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 شاد ظاهر به زبانی در که است پنهانی هایتعریض دارای شمال نسیم شعر این

هر چه شعر از مطلع خود دور  .است شده سروده بهار فصل گوییمبارک بهانۀ به

گردد. شور و شعف هایش افزوده میبه تعریض ،خود برسد مطمعشود تا به می

تبدیل به صراحتی  ،رسدهایی که به ذهن شاعر میبرخاسته از آمدن بهار با تداعی

ها را برساخته، فـضای ناسازگار و بار گشته است. چیزی که این تداعیغم

که وقتی چنان شود؛نمای متـن است. شعـر از همان بیت اوّل دو قطبی میمتناقض

م تفکیک گوید، در مصراع دوّباد میمردم تهران مبارک ر مصراع اوّل به همۀد

گیرد. این فضای دو قطبی تا پایان نمادین اهل شهر و مردم شمران شکل می

با هم جمع  ،گونه را با ردیف مبارک استشود و ترکیبات متناقضهمچنان حفظ می

  گیرند:کند و این ترکیبات در مقابل هم قرار میمی

 مشغول عیش و نوش   زارع گرسنه و عریان 

 دار خوانین مال جگر اصناف خون 

 سرگرم آس و گنجفه و تخته و قمار  غریبان در به در  

باعث سازد، تنفّر از نظام طبقاتی است که امّا آنچه که ایدئولوژی متن را می

ها و دردها شده و سرانجام با همین ایدئولوژی است که نظام تقسیم ناعادالنۀ خوشی

کند و شعر در پایان به صراحت و جدیّت سویه مینمای طنز را یکمتناقض

ها فرستد و آنبه طوری که شاعر به جان همۀ بیچارگان ایران درود می گردد؛برمی

 د. کنمی امیدوار به ظهور حضرت حجّترا 

 گیرینتیجه -3

ها و شگردهای طنزآفرین ادبی در سروده ،در این مقاله تالش شده است

الدّین گیالنی تحلیل و بررسی شود. وی در دوران مشروطه های سیّداشرفنوشته

کرد و مطالب انتقادیِ متنوّعی را هر هفته در روزنامۀ مشهور نسیم شمال منتشر می

های گیری از انواع شگردرا به واسطۀ بهره دوره بسیاری از مسائل و موضوعات آن

همانندسازی گرفت. برخی از این شگردها به قرار زیر است: ادبی به طنز و سخره می

که شاعر از طریق نمادهای موش و گربه ضعف مردم و قدرت  با حیوانات یا فابل
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گیری موش و کند. اساسًا درای طنزآمیز بیان میحدّ و حصر پادشاه را به گونهبی

همچون ادبای پیشین  الدّینسّیداشرفنمادین است که  -گربه یک الگوی روایی

جوید. شاعر به واسطۀ مانند عبید زاکانی و دیگران در زمینۀ طنز از آن سود می

العارف یا نادان نمایی با ارائۀ مطالبی که وارونۀ حقیقت است، تضادهای تجاهل

تنها کند. او از طریق این شگرد نهرجسته میکاریکاتوری متن را برای مخاطب ب

کند، بلکه قطعیّت نکات ارزش را به ضدّ ارزش و ضدّ ارزش  را به ارزش بدل می

الدّین تمهید دهد. سّید اشرفمثبت و مورد پذیرش همگان را معکوس جلوه می

برد. ها را از طریق ترکیب امر جدّی با امری طنزآمیز به کار میبازی با معانی سمبل

شاعر در استفاده از این شگرد غالبًا موضوعاتی چون اعتقادات دینی و خرافات را 

های استبدادی بپردازد که دهد تا به انتقاد از منش قدرتمایۀ کار قرار میدست

 کردند. شاعر از شگرداعتقادات عامّه را دستاویزی برای سرکوب روشنفکران می
توان به نوعی می جا که در آناز آنتمثیل ت. نیز بسیار استفاده کرده اس تمثیل

الدّین برای عبور از سانسور قرار گرفته معناها را پنهان کرد، مورد توجّه سیّداشرف

های تمثیلی ساختگی و طنزآمیز توانست توجّه جامعه را به است. او با روایت

شاعر با کاربرد  جلب نماید که در تناظر با عناصر تمثیل قرار داشتند. یهای جدّپیام

هایی پرداخته که دارای زبانی دو قطبی و به ارائۀ تعریض متنیتناقضات درون تمهید

اند. این شگرد بیشتر با فضا و موقعیّتِ سروده یا نوشته مرتبط است که در متظاهرانه

کنند. در این نمای متـن را برجسته میها حال و هوای متناقضآن سلسلۀ تداعی

نمایی متن که منجر به طنز شاعر عموماً در پایان داستان یا شعر به تناقضنوع بیان، 

مکانیسم  گیرد.دهد و با صراحت و قطعیّت جانب حقیقت را میشده است، پایان می

نویسی یا معنیبی الدّین گیالنیمهمّ دیگر برای ایجاد طنز در آثار سّیداشرف

شود. وشتار طنزآمیز محسوب میاست که در واقع نوعی استراتژی ن نویسیمهمل

پردازد که در نگاه شاعر از طریق ارائۀ ساختاری نامألوف به بیان مطالب و مسائلی می

معنی به نظر نخست ربطی با هم ندارند، از این رو در کلیّت خود مهمل و بی

 برد کهای را به کار میشاعر غالبًا از طریق استعارۀ تهکمیّه، کلمه رسند. همچنینمی

آمیز در آن برجسته ر نظر دارد؛ از این رو بیان طعنهمتضادّ مفهومی است که د

  شود. می
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