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 (ادب بهار) فارسی نثر و نظم شناسیسبک تخصصی فصلنامه
 پژوهشی -علمی

 35پیاپی شماره -9316 بهار -یکم شماره -دهم سال
 شناسی سبک کردیاشعار طنز میرزادة عشقی با رو یبررس

 (933-951)ص 
 3، محبوبه خراسانی1آشجردي ،مرتضی رشیدي9مهسا ساکنیان دهکردي)نویسنده مسئول(

 1931بهار  :مقاله دریافت تاریخ
 1931بهار  :مقاله قطعی پذیرش تاریخ

 چکیده
داشته خاص که به شعر طنز توجهی   مشروطه است  ة یکی از شعرای مشهور دور  « عشقی  ةزادمیر»

شاعران  از و شمار میرود  ی زمره  سادگی و روانی   طنز اوشعر   کهبه  ستقبال  به دلیل  مورد وثوق و ا
در اشعار طنز خود « میرزادة عشقی»پاسخ به این سؤال که  در .ه استمردم عصر مشروطه قرار گرفت

 که دمشاهده گردی اینگونه بیشتری داشته و شاخصهای سبکی آن کدامند؟       رویکردبه چه مضامینی  
ی و است.  در مثنوی و مسمط ترجیعی  آنها بیشتر  که ،های مختلف سروده شده  در قالب اشعار طنز او 

  ،تعلیمی، تفسیییری و سیییاسییی انتقادی و یا تلفیقی از آنها مختلف اجتماعی، اخالقی، هایدر زمینه
شعار طنز   ست   ا سبک ا .سروده ا سی   ز دیدگاه  صهای    ، طنز شنا سخر »، «طعنه»، «کنایه»شاخ ، «تم

شاگری » ستعاره »و  «مجاز» ،«اف صیات  از « ا صو شعار طنز   خ شقی ا صهای   از  د.نشمار میرو به ع شاخ
اسییتفاده  « آمیختن دو زبان مختلفدر»از در اشییعار خود وی  ،مولد طنزناهماهنگی و ناسییازگاری 

ص    نموده شاخ ضه » هایو از  ستفاده   «آوایی بازی»و  «نقی ست، گر چه در کمتری ا  سرودن  کرده ا
شعار طنز   شته « مراعات ادب»ا شعار هزل و هجو  را دا شته توجهی به این امر ند، با این وجود در ا  ا

 است. 
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 مقدمه
سته   شعر طنز در دور  شروطه برج ستخوش تحول بوده  ة م توجه به آثار  وتر از زمان قبل از خود د

های مختلف تأثیر دورهای اسییتو و این ناشییی از  ویژهدارای اهمیت ن دوره، یمنظوم طنز شییاعران ا
در ادبیات انجامیده  های مختلفی خواسییته یا ناخواسییته به ارابه سییبک  اسییت که اجتماعیتاریخی و 

ست.   شعر طنز  ا شروط  ةدورتحول  ست  یس ربر قابلمختلف  یهات گرچه از جنبهیم یکی از اما و ا
 . شناسی استسبکة طریقه ببررسی این نوع شعر  ،این تحول ادبی مهم و قابل استناد هایراهکار
سییبک به یک اثر ادبی وجهة خاص خود را از لحاص صییورت و  » عقیده دارد: الشییعرای بهار ملک

نوبة خویش وابسیییته به طرز تفکر گوینده یا نویسییینده دربارة  قیقت          معنی القا میکند و آن نیز به   
 (.11: ص1شناسی، بهار، جسبک«)میباشد

ای است که در یک بافت معین به وسیلة شخص    شناسی، کاربرد خالقانة زبان است و شیوه    سبک »
 (.93 صها، رویکردها و روشها، فتو ی: شناسی نظریهسبک«)معین و برای هدفی معین به کار برده میشود

سی ادبیات طنز دور  شر  ةبا برر شعر طنز، نمی  م س وطه، به خصوص  شعر طنز  توان به  ادگی از کنار 
شت.     شقی گذ شعار  ع شده در کلیات    در البالی ا شقی  ضبط  شعار  ع خوریم که با  طنزی بر میبه ا

 است.   قابل توجه، در نوع خود ا ت گفتاری که در آنها وجود داردصر
در اشعار طنز خود  ،دورة مشروطهشعرای مشهور از  یکیبه عنوان  «یعشق ةزادمیر»ن سؤال که  یا پاسخ به 

 مقاله است. هدف اصلی این و شاخصهای سبکی آن کدامند؟ داشته  یشتریتوجه بمضامینی به چه 
 مشروطهات یو ادب یعشق

شور            شعار پر سته از ا شهرت وی برخا شروطه که  شاعران دورة م شقی به عنوان یکی از  میرزادة ع
شد، به طوریکه       سی و انقالبی وی میبا شاعر فداکار، جانباز،     »سیا سید که چند نفر  از هر کس بپر

)کلیات مصییور « عاشییس سییعادت ایران را نام ببرد قطعام نام عشییقی را هم میشیینوید آزاده، بیباک و 
 (.31میرزادة عشقی، مشیرسلیمی: ص 

شقی در اذهان مردم روزگار خود به وجود آورده بود با   ایجاد  شهرتی که ع شد که مورد  باور و  عث 
صییرا ت لهجة او ی و پروایله در بیتشییویس مردم قرار گیرد و همین مسییأ گاهپذیرش و هر از چند 

س   بی شد و  سی:    گفتةبه . رانجام قربانی همین طرز تفکر گردیدتأثیر نبا وندان ارة خدادرب» سعید نفی
ار  ین کارا به کار بریم، زیرا که متأسییفانه هنوز جاه و جالل در« طلبیجاه»هنر بهتر اسییت که کلمة 

ست.        شور ما کمتر از همه جا شد، در ک ست و اگر هم در جایی با گویم که ین جهت من نمیبه همنی
شها چیره می  ا کار و ناآزموده ازبرخی از هنرمندان تازهاما گاهی  ...طلب بودجاهعشقی   ستای  شوند ین 

انی شییود. عشییقی همین ضییرر را برد. شییهرتی که در آ از جواین چیرگی به زیان ایشییان تمام میو 
شد، او را تا اندازه    صیب وی  ست کرد و مغرور کرد و به همین جهت، در همان پایة اول و روز  ن ای م

،  جامعه «)ادبی خود را بیشیییتر کندر معلومات خود بیفزاید و اندوختة ماندو نکوشیییید بنخسیییتین 
 (.211 ص :بابایی، علیر و مقاالت سه شاعر انقالبیفرهنگ و سیاست در اشعا
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 عشقی   هزل، هجو و طنز
رویا صییدر عقیده   شییوند.یم یبندز ردهمانند: هزل، هجو و طن ین مختلفیبا عناو یزبان یهایشییوخ

نه   را یطبعن شیییو یاز محقق یبرخ» دارد: له   یها به گو بذ ک  یا لطی :  هه، هجو و طنز  فه، هزل، ف ا
س  سال با طنز   «)اند.نموده یبندمیتق ست  صة قابل توجه هزل و هجو    .(2 ص صدر:  ،بی بیان   ،شاخ

هزل، زشتیها و پلیدیهای عام را  » :اما یک تفاوت عمده بین این دو وجود دارد هاستو زشتیها و پلیدی 
آنکه فرد یا گروه خاصی را هدف قرار دهدو در الی که هجو، زشتیها و کاستیها را در    بیان میکند بی

همین دلیل اسییت که هجو، نارا تی و خشییم افراد را  ند و بهکشییخص یا گروه مشییخصییی بازگو می
  (.933ص :فتو یها، رویکردها و روشها، شناسی نظریهسبک)«ولی هزل  البام مایة خنده است برمیانگیزاند

 ةوردو ناپسند   های نامطلوبیا جنبهها رویو کج اشتباهات ، سعی میکند  عشقی در اشعار طنز خود  
شروطه  ساد  همچنین ،م سی   ف سیا سیاری از افراد زمان خود یا  تی تفکرات  های اجتماعی   را به ب

آنچه  تند.سز هیانگبرتفکر که  شدمتمایزی را قابل  هایویژگیتوان عشقی میطنز برای  .دشبکچالش 
شقی  که در ظاهر طنز تفاوت قابل توجهی در  ، به عبارتینجامدایمبه خنده کمتر  ،شود ، دیده میع

 .دارد که تعالی اندیشه را دنبال میکندعشقی وجود باطن طنز 
 ق  یروش تحق
س  مطالعة با ن پژوهش، یدر انجام ارد. یگیمورد عمل قرار م یمختلف یهاوهیش ، طنز رآثا  یدر برر

به تفکیک مضامین آنها پرداخته   آن شود و به دنبال ارابه میصرفام طنز او  مد اشعار  ابس  عشقی، اشعار  
ین محمد س )ار برده شده است  کنیز بهد و صمصامی   توسط مج بندی شود که برخی از این تقسیم  می

ست طنزپرداز چیرهفدابی  صر و  د صامی:   ...اما گمنام معا صم متعاقب آن و (. 983 -303ص ، مجد و 
 از« کردها و روشها ی، روهاهی، نظریشناس  سبک : »در کتاب معرفی شده طنز، های برخی مشخصه  به 

   گردد.معرفی می طنز عشقی ها و ساختار سبکویژگی نهایتام و شودپرداخته  می محمود فتو ی،
سبک مشخصه  کند که مایة طنز کمک میخمیرشناخت   سی  های  شوند   ،شنا شناخته  ر و لذا دبهتر 

هایی به شرح هر یک از آنها اجزای سازندة آن توجه شده و با ذکر نمونه مضامین و  روند انجام کار به
های مورد بررسییی،  گیری از فراوانیپرداخته شییده اسییت. در نهایت از نتایج بدسییت آمده و با بهره  

ستگی  ست.     شاعر شعر طنز  سبکی  های برج شده ا صلی خود   معرفی  ستیابی به هدف ا  ،لذا برای د
شعار  شتند  ةنیزم ییتواکه از نظر مح یا شکار  طنزیعنی دارای گفتمان  ،طنز دا در  وی نهفته و یا آ

ورد م ،شناسی معرفی شده   سبک  یهامطابس شاخص  ات آنها یو ابانتخاب هستند،  عین  ال برجسته  
 . اندهقرار گرفت یابیارز

 عشقیاشعار طنز  
شعر یعناو شق  کلیاتاز  طنز یهان  س که  یع  ،سوار جمهوری عبارتند از:قرار گرفتند،  یمورد برر

مه،    جمهوری ،نو ة جمهوری ، مظهر جمهوری له باور مکن نا های پژمرده   ، اب نات، گل در  ،ترین  یوا
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شر  شمت کور ، ملت نکوهش نوع ب شقی فروش، چ ،  چلک ی، مهدبند، خر تو خرکابینة نیم، ، تمثال ع
 میباشند.بیت  338این اشعار  ةمجموع شعر و شکر.، تأثیر سخن، ها، عشس و جنون، گل موال، خرنامهینمدالکُ

قطعه،  ،ترجیعیمسییمط  ،مثنویند از: به ترتیب اهمیت عبارتمورد بررسییی  قالبهای اشییعار طنز
صیده بند  زل، ترجیع سی   .و ق شعار      ی آماربرر شقی در ا شان میدهد که ع سی ن ، به طنز مورد برر

 توجه داشته است. بیشتر ،ترجیعیقالبهای مثنوی و مسمط 
های مختلف اجتماعی، سیاسی، اخالقی، انتقادی و یا تلفیقی از برخی   اشعار طنز عشقی، در زمینه  

باشد که نمودار  میبیت  2100، مجموعة اشعار عشقی   از آنها سروده شده است. از مطالعة انجام شده    
 ، بسامد و درصد آنها را نشان میدهد.  1شکل

 
 «میرزادة عشقی»اشعار ابیات بسامد و درصد  -1شکل 

 انواع طنز در اشعار عشقی
ند  همان های جامعهبرای بازگو کردن نارسیابی  اشیته، د نظر درعشیقی در تبیین اهداف مختلفی که  

ارابة طنز، ها در بهره گرفته اسیییت. این شییییوه لف طنزهای مختاز شییییوه دیگر شیییاعران طنزپرداز
شان میدهدو هر چند که    توانابی شاعر را ن سیم   های  ضی مواقع برخی تق ها در هم آمیخته بندیدر بع
شو  شقی  نمی سیم نگردبه طنز میاز آن د. جایگاهی که ع شده  ، تطابس کافی با تق سط  تبندی ارابه  و

شده توسط مجد و صمصامی     انواع طنز بکار دیگر داردو از جمله محققین   را میتوان نام برد که برده 
 .طنز تمثیلیو  طنز تفسیری، طنز تعلیمیاخالقی، طنز اجتماعی، طنز  عبارتند از:

 طنز اجتماعی .9
شعار   سابلی که فرد، خانواده، بخش عمده  در اینگونه ا سئله یا م سر و  ای از مردم م و یا عموم با آن 

ست وزمره به نوعی گریبانگیر آنان کار دارند و در زندگی ر شعر    وگردد، مطرح میا شقی در  ی مهد»ع
  ابراز نگرانی از به میدان آمدن فرومایگان وگشییاید و با امان، زبان شییکوه می، از اوضییاع نابسیی«کچل

هجو و هزل طنز  اشعار جدي

157

498

1445

7.47 23.71 68.82

فراوانی درصد
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 آن را با لحنی و هدآور، سییخن به میان و پریشییانی خاطر مردمخوری آنها، از پریشییانی ملک مفت
 . قسمتی از آن چنین است:ندمیک ی بیانانتقاد

 لوطی  سیییین صییییا ییب عنوان شیییود       
 دور دگیییر، دورة دونیییان شییییییود 
 خییاطییر مییا، جییملییه پییریشییییان شییییود  

 

 بیینیید قییبییا قییرمییزی و خییان شییییود    
پریشییییان شییییود        ملییک  ین   یکسییییره ا
پر از نییان شییییود      فره،   تییا کییه ورا سیییی

 

 مییهییدی کییچییل سییییور مییهیییییا شییییده    
 شیییییده ایییچییرچییر مییا جییور و مییهیی    

 

(338: ص)کلیات عشقی   
شقی  صی، با بهره  ع شعر دیگری به نام    ،گیری از موضوعات اجتماعی در قالب طنز با ظرافت خا در 

از زبان   ،رسیییاند ارة روزنامة قرن بیسیییتم به چای می    در آخرین شیییم آن را که  « نو ة جمهوری »
صیتهایی به نام:     ست،  « جناب جمبول»شخ ، «علهف»، «فکلی»که منظورش نمایندة دولت انگلیس ا

   .میگویدسخن از اوضاع اجتماعی و فنا شدن جمهوری قالبی  ،«جغد»و « الشخور»
 طنز اخالقی .1

  ةادبیات فارسی است، بهره گرفته و  داقل یک نکت   ةمایاشعار از نقطه نظر اخالق که جان  اینگونه
 است.اصالح رفتارهای فردی و اجتماعی  ،اخالقی و معرفتی در آن مطرح شده است. هدف اینگونه طنز

ة با زمینتوان دید. در این شییعر می« گل موال»در شییعری به نام  را شییاعراز طنز اخالقی  اینمونه
ست   »جمله اینکه:  نکات اخالقی ظریفی ازطنز،  ست خدا سی به دیگران  »، «روزی هر کس د اگر ک

ان  ن ،هرکس باید از قبل نیروی بازوی خود»و « باید انتظار کمک داشییته باشیید ،دکمکی کرده باشیی
 : . مطلع آن چنین استدکنگوشزد می را به مخاطب، «بخواهد

لک میخواهی     تة دل، ز ف که هر خواسییی  ای 
 

قدر راضیییی    تک میخواهی   آن که ک ی از خود   
( 938)کلیات عشقی: ص  

شقی   شعر زیبای دیگری ع شس و جنون »تحت عنوان  ،در  شکر میکند و     «ع صایح یاران ابراز ت از ن
توانند راهی را به او می، امید آن دارد که دوسییتان اگر نداردر دیگر در او اث ،گر چه نصیییحتگوید می

 : . مطلع آن چنین استبرساند (،استی کنایه از محل امن ) نشان دهند که او را به سا ل
حت بی      بث نصیییی ید   یاران ع   اصیییلم کن

 
یوانییه    نییید          د ک لم  عقییل نییدارم و من  ام   

( 938)همان: ص  
 طنز تعلیمی .3

در مخاطب ، به القاء بینش و درک اوضییاع اجتماعی «مکنباور »طنز شییعر عشییقی با سییرودن  
یط متالطم و پر آشییوب را به آنچه که در محاو  ،سییعی داردبا اسییتفاده از کنایه و طعن، پرداخته و 

 کشاند.  ب، به باور گذردمیش اطراف
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گوش بیی   کن       ه جییان پسییییر،  م خر   هر 
 تیییجیییربیییه را بیییاز میییکیییرر میییکییین
 مییمییلییکییت مییا شییییده امیین و امییان    

یز و       بر ت فهییان   مشییییهیید و   ری و اصیییی
 

 مییییکیییین  بشیییییینییییو و بییییاور  
 مییییکیییین  بشیییییینییییو و بییییاور 

بس و سیییییسییییتییان        ط همییدان تییا   از 
کرمییانشییییه و مییازنییدران      تر و   شیییشیییی

 

 امیین بییود، شییییکییوه دگییر، سییییر مییکیین   
 بشییییییینییییو و بییییاور مییییکیییین   

 

 

 (233: ص )کلیات عشقی
  با ن شعر که ای .است « نمدیهاکال»شعر  ، گیردر که در زمرة طنز تعلیمی قرار میاز دیگر اشعار شاع  

د ورنمدی بر سر دارند را م کسانی که کاله  ، مردم عادی و به اصطالح عشقی  بیان ساده سروده شده   
خواهد که دست درآرند.   و از آنها میروشن نمودن ذهن و افکار آنها پرداخته  به دهد و خطاب قرار می

ستدعا  آمیز از افرادی که فرصت دارند ة قرن بیستم با بیانی اعتراض نامزی در روو ر میکند که این ابیات را د، ا
  شود: موضوع میشوند و بدین شرح وارد های عمومی بخوانند تا مخاطبین مستحضر ها و گذرگاهخانهقهوه

کال       فرنییگ اسییییت ای  هر  یهییا   شییی  نمیید
 خصیییم کییه از رو نمیرود، تو ببین روش         
 بنده قلم دسیییتم اسیییت و دسیییت شیییماها

 

کال          جنییگ اسییییت ای  قع  یهییا    مو  نمیید
 مییدیهییا آهن و سییینییگ اسییییت ای کالن    

 بیییل و کلنییگ اسییییت، ای کالنمییدیهییا         
 

 ای کیییالنیییمیییدییییهیییا  ،زور بیییییییاریییید
 نییمییدیییهییا    کییال  ای ،دسیییییت درآرییید 

 

 (913)همان: ص 
 طنز تفسیري .4

شه       در اینگونه طنز ستفاده میکند و اندی ضام  یوانی ا سانی و بع شاعر از تمثیالت ان را به  های خود، 
قا می          به مخاطب ال های تمثیلی  تان تان تمثیلی معموالم در  تیجة  ن»کند.  کمک داسییی اخالقی داسییی

ستان تمثیلی به دلیل      مثل کوتاه و قابل تفسیر مختصر می  الضرب  شنیدن دا شنونده به محض  شود. 
ست     المثضرب  والممشهرت فراوانی که دارد به نتیجة اخالقی آن که مع  شهوری ا سخن کوتاه م ل یا 

صنایع اد      .بردپی می ستفاده از  شاعر بدون ا بی مانند ا راق، ابهام، کنایه و قیاس به در این نوع طنز، 
مجد و  دسییت اما گمنام معاصییر و...، محمد سییین فدابی طنزپرداز چیره«)شییرح موضییوع میپردازد

 (.300 ص صمصامی:
ساس   ،«ترین  یواناتابله»عشقی در شعر    ظر و با پیوند ن شاعر مغرب زمین  «بوالو» سخنی از بر ا
 کند:انسان را اینگونه تفسیر می ،خود، در چهار بیت

 مییغییرب ،  شییییاعییر گییویییای  «بییوآلییو»
 در این نکته چه خوش گفت این سیییخن را    

مییغییرب  دانییای   بییخییرد   ییکیییییم     
:کییه بس خوش آمیید از این نکتییه من را         
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 کییه   انییدر  چییارپییایییان  چییرابییی    
 ز هییر تیییییره گییروه نسییییل  یییییوان    

 

 و یییا مییاهییی و مییر ییان هییوابییی      
 نییدیییدم ابییلییهییی مییانیینیید انسیییییان     

(981: ص ت عشقی)کلیا  
سخن »شعر   ضرب   ،با طنزی ظریف ،«تأثیر  شاره به  به خود کنی گر همه نیک آنچه کنی »المثل ا

 آ از آن چنین است:. (1201، ص 9)امثال و  کم، ج دارد  «و بد کنی
 ای در قییدیییمشیییینیییییدم نییویسیییینییده  

 گییزیییده یییکییی چییامییه، انشییییا نییمییود   
 گییرفییت آن هییجییانییامییه، آنسییییان رواج  

 سییییوخییتیینیید  هییابییفییرمییود کیی ن نییامییه 
 

  ییکیییییم   نییویسییییینییدة پییاک رای و   
 شییییه عصیییر از آن نییامییه، رسیییوا نمود    
تاج     که شییییه را درون شیییید، بسیییر بیم   
 لییب آن نییویسییییینییده را دوخییتیینیید    

(198: ص )کلیات عشقی  
 طنز تمثیلی   .5

 اند. از آنجا کهعار جدی و طنز خود اسییتفاده نمودهمشییروطه از تمثیل در اشیی ةاکثر شییاعران دور
دا  پییک ذهنیت و یک پیش آگاهی خوانده و یا شییینیده،  مخاطب، از یک موضیییوع تمثیلی که قبالم

ه و به همین سییبب، مخاطب عالقمندی بیشییتری برای تر بودقابل درک برایش ، این نوع طنزمیکند
پیروان این طرز به سیییبب »دهد. نشیییان میاز خود  آنچه از قبل میدانسیییته،تکمیل بهتر و  یافتدر
گرایی، به لفظ توجه خاصییی ندارند و اسییاسییام هدف  ایی آنان در بیان مطالب، دریافت و ارابة  لتأوی

ند            نای واالتر برمیگزین یل را بعنوان راهی برای درک مع هت تمث بدین ج باطنی اسیییت،  عانی   «م
 (.  301 ص مجد و صمصامی:دست اما گمنام معاصر و... ، )محمد سین فدابی طنزپرداز چیره

ش    شقی در  از زخم  ،،  کایت خری را بیان میکند که هنگام عبور از یک باغ«گلهای پژمرده»عر ع
شود و توجهی به گلهای     صرفام  توجه او  ،ماند و در ادامهخار در امان نمی شناخت خارها جلب می به 

ضمن بیان ای    شاعر  شرح  ال افرادی که خیانت باغ ندارد.  ستند   ن  کایت  شه ه را همانند خری  پی
 :آنان نیز به فضل و هنر توجه ندارندمیگوید  که به گل توجه ندارد، میداند و

گلسییییتییان بییا ی گییذشییییت         خری از 
 نسییینجیید کی ن جلوة گیل، ز چیسییییت    

بود               ن یز ز مییت  ه خر ز گییل  بر   چو 
ین داسییییتییان      من ا ین ره،   سییییرودم از ا
 رجییال خیییییانییتییگییر آنسییییان خییرنیید    
 ز آزار هییر کییس،  ییذر میییییکیینیینیید    

 گل هر که خوشیییرنگ و بوسیییتولی همچو 
  ییکیییییم و سییییخیینییدان و عییالییم بییود   

نه        ید و وقعی  به ره د گل  هشیییت بسیییی   
کیسییییت                لبییل ز  ب فریییاد  مییید  ه ف ...ن  

دییید گییل، نیییییز دارد وجییود    نییمییی    
ور بییاسییییتییانکییه بییینیم در ایین کشییی      

گرنیید             ن ن نر  ه بر اهییل فضییییل و   کییه 
 بییر او بییا تییواضییییع نییظییر میییییکیینیینیید...  
به سییییرت نکوسیییت     به صیییورت نکوی و   
بود              لم  بس کییه سییییا ین  م ه هش  گنییا  
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 نییدارنیید، هییرگییز نییظییر    بییه او مییی  
                                                                          

 بییدییین جییرم، کییورا نییبییاشیییید ضییییرر    
(939: ص)کلیات عشقی  

شعر     سوار »شاعر در  ست،  ، «جمهوری   کایتی را بیان میکند که تلویحام به که یک مثنوی بلند ا
شیره را             ست که کدخدایی یک خم پر از  شاره دارد و آن از این قرار ا شاعر ا سی زمان  سیا وقایع 

سی »نام محافظت نموده که دزدی به  آن میزند و از آن میخوردو وی با پیدا کردن ردپای دزد به « یا
   :هد که دیگر چنین نکندآن را مییابد و دزد نمیتواند انکار کند و قول مید
 تییا کییه روزی، کییدخییدای دهییکییده     
 الجییرم اطییراف خییم را، کییرد سیییییییر   
 پییس هییمییه جییا، جییای پییاهییا را بییدییید  

تش:         ف گ ین  ین          عییابیید م بر ز کن  ظر   ن
قع      مو نیسییییت    دییید یییاسییییی،  نکییار   ا

خش              ب ب لی، کییاکییا  کردم و من   گفییت: 
           

کییم شییییده  ،دییید از مییقییدار شیییییییره     
 دییید پییای خییمییره، جییای پییای  یییییر   

...رسییییید « ییاسیییی »ب خیانیة   تیا بیه در    
خییود بییبییییین  هییای پییای هییاییجییا  

نیسییییت        چییاره غفییار  ت جز عرض اسییی ای   
نییده را بییر  ضییییرت مییوال بییبییخییش  بیی  

(238: صهمان)  
سی »ولی  سوار بر      ، «یا شود این بار  شیره میکند و برای آنکه رد او مشخص ن دوباره هوس خوردن 

وجود ردپای دزد و جای پنجة شیییود، از که متوجه میهنگامیخری به سیییراغ خمره میرود و کدخدا 
مخاطب را متوجه  ، عشقی، پایاندر  .ممکن است  اتفاقیگردد که چطور چنین متحیر می ،دست دزد 
  است.سرزمین ایران ، «شیره»منظور از انگلیس و  ،«دزد»سازد که منظور از این امر می

 طنز سیاسی .6
سیم می  سیون        این نوع طنز به دو گونه تق سیا ست و یا  سیا شود، یکی آنکه: مطلب کامالم ارتباط با 

شتر جنب  ستو   ة خبردارد و بی سانی ا ست. و دی    ،در اینگونه موارد ر شاعر پنهان ا  گری آنکه یکنظر 
سیاسی مطرح می     ست     موضوع  شاعر نیز به وضوح در آن نمایان ا سیاسی،     عمومام طنز وشود و انتقاد 

 باشد.طنز انتقادی نیز می
سیار  سی        ب سیا شقی، طنز  شعار ع شعار:    ی از ا ست که میتوان از ا ، «خرنامه»، «نامهجمهوری»ا

 و ... نام برد.« بندکابینة نیم»
 :از نمونة طنز سیاسی آن

 بییه تییعییلیییییم قشییییون انییدر والیییات    
 ز ظییلییم شیییییاه و دربییارش روایییات   
پار      چا با سییییم و   مسیییلسییییل میرسیییید 

 

 مییهیییییا تییلییگییرافییات و شییییکییایییات       
 کیینییایییات ز جییمییهییوری اشییییارات و   

 ز بییلییدان و ز اقییطییار و ز انصیییییار   
 

 درییییز از راه دور و رنیییج بسیییییییییار 
 

 

 (230)کلیات عشقی: ص 
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 عشقیطنز سبکی  ویژگیهاي
ر دبر اساس الگوی معرفی شده    ،طنز یشناس  سبک از دیدگاه  ،عالوه بر انواع طنز معرفی شده فوق 

و   «ماهیت طنز»اصییلی  ةشییاخطنز به دو ، «هاها، رویکردها و روشییشییناسییی، نظریهسییبک»کتاب 
سازگاری » سیم  «ناهماهنگی و نا ست که    تق شده ا سه وجه متمایز    ،«ت طنزیماه»بندی  سی    :به برر
 پردازد. می« سخن نقش»و « هیمادرون»، «انیشکل ب»

د مور مختلف یهاالیه درهایی است که  ن شکل سخن گفتن است و دارای شگرد    هما، انیشکل ب  
های صییوری تعریف میکنند،  شییگرد ةهای زبانی را بر پایگروهی شییوخی تحلیل قرار گرفته اسییت.

 .«ایهکن»و  «نمایی و کوچکنماییبزرگ»، «استعاره»، «مجاز»، «درآمیختن دو امر ناساز»انند: مهایی شگرد
ضیحات ز  صات هرکدام از الیه که تو شخص می یر مخت شعار  با ارابه نمونه که سازد ها را م هایی از ا

  شود.ین موضوع در اشعار وی پرداخته میبه تبی، عشقیة زادمیر طنز
 آمیختن دو امر ناسازگار  در .9

یکی از مهمترین عوامل سازندة گفتمان طنز است و آن هنگامی خواهد بود که    ،انین شکل از ب یا
  وسیییازگار امر نادو  نیوجود ا در یک گفتمان قرار گیرند.دو امری که با یکدیگر سیییازگاری ندارند، 

سباب ایجاد طنز،   )«نامناسب درکنار هم  زیچکنار هم قرار گرفتن دو » در ( 103رادفر: زبان، صور و ا
 نیز« شیییوخی»و دیگری « جد» یتوانند یکاین دو امر می د.نکیطنز م نهیجاد زمیا ،خاصموقعیت 
عملی  کرده و « یاسی »با کنار هم قرار دادن عملی که ، «سوار جمهوری» طنز در شعر  عشقی  باشند. 

ست، زمین  سازگار را فراهم آ  ةکه خر انجام داده ا ستان طنز خود دو امر نا ن از آ ورده و در پردازش دا
 گوید:چنانچه میکرده است. استفاده 

 گفییت این و میگریسییییت      پیش خود می    
 سییت خر را نیسییت دسییت  گر که خر کرده

 

کیسییییت؟       خر کییار  ین کییار، آ  ای خییدا ا
سییت، یاسییی بی سیی م اسییت یاسییی ار کرده  

(233)کلیات عشقی: ص   
 مجاز و استعاره .1

هر آنها،  ظاو به عبارت دیگر شوند کار برده میهبدر معنای  یر  قیقی  کلماتیدر این نوع گفتمان، 
که در بدین گونه ها متفاوت اسییت و مهمترین آنها مجاز و اسییتعاره هسییتند.  نظر آن با معنای مورد
ه ل از جم»دهد.  می گریزی ر  واقعیت و به نوعی،   شیییودیان می ب یگرید طرزت به  ی واقعگفتمان طنز،  

ت ی، واقع. ما در زبان طنزاسییت یزیگرتیطنز در نظر گرفت، واقع یتوان برایکه م یگریمختصییة د
از این نوع  .(119: رادفرزبان، صیییور و اسیییباب ایجاد طنز،     «)میکنینام منعکس نم یخارج را ع جهان  
 استفاده کرده است.  مختلفبه صورتهای ار طنز خود ، عشقی در اشعگفتمان

 مجاز   .1.9
هایی به صورت مجاز استفاده   واژهموقعیت و فضای ادبی دورة مشروطه، از    ،عشقی با توجه به زمان 

صلی آنها     ست که مایة ا شده در آن دوره کرده ا سئله     ،به مفاهیم تازه مطرح  شته و این م ارتباط دا
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ش  شاعر بیفتد.    وباعث آن می شف منظور واقعی  شوقی    » د که مخاطب به دنبال ک در بیان مجازی، 
ه سییخن را تأثیر و نفوذ این یک عامل روانی اسییت ک تر وهسییت برای جسییتجو و طلب مفهوم تازه

 (.  101)همان: ص« بخشدبیشتری می
 بیتی آورده است به این مضمون:  ،«جمهوری سوار»عشقی در شعر 

 ایدارد مییایییه هییر کییه انییدر خییانییه    
 

همسییییایییه          چو یییاسییییی دارد او  م ایه  
(233)کلیات عشقی: ص   

سی » و« مایه»، «خانه»صحبت از   ظاهرام در بیت فوق، صورت     «یا صل به  به میان آورده که در ا
شده  شور  «خانه»منظور او از  چرا که، اندمجاز به کار برده  سی »و منظور از  «ایران»، ک شور  «یا ، ک

 است.   « انگلیس»
 گوید:  جای دیگری میدر 

 نییاگییهییان، ایییرانیییییان هییوشییییییییار       
کاین جمهوری اسییییت      ند   های و هو کرد

 

خرسییییوار             هم از  ین و  ب خر بیید هم ز   
 در قییواره از چییه او یییغییفییوری اسییییت  

(280)همان: ص   
  به عبارت واضحتر . متفاوت است اصلی شاعر،   و منظور  معنا با ،آنچه به کار بردهکه معنای ظاهری 

 باشد.  او به سیاستمداران موردنظر خود می ةاشار به صورت مجاز استفاده کرده و ،«خر سوار»ة از واژ
 استعاره .1.1

ست    ،دیگری از مجاز ةگون ستعاره ا ست و ا   »ا ستعاره داللت عقلی ا ز همین روی در  وزة داللت ا
شیییعر فارسیییی،     )صیییور خیال در « رودمجاز قرار میگیرد و مهمترین شیییاخة مجاز به شیییمار می      

د. شونامیده میاستعاره  بکار برده شود،مشابهت هنگامی که با عالقة مجاز  (.103 ص کدکنی:شفیعی
ترین صور خیال است که در آثار ادبی طنز از آن استفاده شده است و عشقی نیز  یکی از زیبااستعاره  

  از این زیبایی کالم بهره برده است.
  :است «مشروطیتفرمان »استعاره از  «عدل مظفر»استفاده از  ،بیت زیردر 

 تییکیییییه تییو بییر عییدل مییظییفییر مییکیین    
 

 بشیییییینییییو و بییییاور مییییکیییین   
(312: ص )کلیات عشقی  

 است: بکار بردهاستعاره را به صورت  «دزد» و « دست»، «پای»های هواژ ی دیگربیتو در 
 پییای جییمییهییوری و دسییییت انییگییلیییییس 

 
 دزد آمییید، دزد آمییید، ای پیییلیییییییس 

(280: ص )همان  
 :استفاده شده استبه صورت استعاره «  ضرت اشرف»از  در بیت زیر

 سییییالم عییییید را بییایسییییت اییین بییار   
 

 بییگیییییرد  ضییییرت اشییییرف بییه دربییار   
(302: ص همان)  

   نماییبزرگ و نماییکوچک .3
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 .ودش ز آنها استفاده می در آفرینش طنز اهایی هستند که  و کوچکنمایی ازجمله شاخصه   یبزرگنمای
در کوچکنمایی، نویسیینده شییخصییی را که میخواهد مورد انتقاد قرار دهد، از  »جاهد: بیان  فاریبه 

مام   حاص            ت ند از ل کار میتوا حاص کوچک میکندو این  ظواهر فریبنده عاری میسیییازد و او را از هر ل
شد.   سعی     جسمی یا معنوی با ستو در این روش نیز طنزنویس  بزرگنمایی در مقابل کوچک کردن ا
های  جلوه« )لبی یا رفتاری شییخصییی را بزرگتر از آنچه هسییت نشییان دهد.میکند با ا راق و  لو مط

 (.33ص   فاری جاهد:طنزپردازی درادبیات مشروطه، 
ضیحات فوق می  ست و در مقابل آ وان نتیجه گرفت که: بزرگنمایی، نوعی بیان ا راقتبا تو ن آمیز ا

اهمیت خاصیییی در  این دو منجر میشیییود،تحقیر ا راق اسیییت که به از دیگر ای نمایی، گونهکوچک
شود، اما  ،نمایی افرادوالم کوچکمعمن نکته که ید بر ایبا تأک گفتمان طنز دارندو ا  ب موجب دلخوری می

 ماند.  پوشیده می ،سخنشفافیت  کهبیان میشود  یطورمطلب  ،طنز استفاده از شیوة
جلوه خوار و کوچک نظر خود را موردافراد ، نمایی، با کوچک«در نکوهش نوع بشر »عر در ش  عشقی 

شر        ددهمی شر به مخاطب خود که آن هم ب سرزنش کردن نوع ب ستای  و این کوچک نمودن را در را
 . های طنز شعر او را تقویت میکنداست منتقل مینماید و همین امر جنبه

 سییییگ ار اجیینییبییی دییید، عییوعییو کیینیید 
من               بود  ییال  نون  ک ین قصییییه ا م  ه
 کسییییانیییییکییه اکیینییون، مییرا هییو کیینیینیید 

 

قییوم دون هییو کیینیید   مییرا نیییییز اییین     
 کییه عییوعییو نییمییاییینیید، دنییبییال میین     
ننیید               ک عو  عو بی دیییده،  ن ج گنیید ا  سیییی

(931 ص :)کلیات عشقی  
ری که بیانش شکل ناسزا   به طو ،بیش از  د کردهافراط نمایی، ة طنز خود در کوچکدر ادام شاعر 

 ده است.بربهره  نماییکوچکدر ویژگی ا راق از ، بیان هه در این شیوبه خود میگیردو ک
 کنایه   .4

ورتهای کنایه یکی از ص»د. یافزایگفتمان م ییبایه و کاربرد هنرمندانة آن در گفتمان طنز، بر زیکنا
سیاری از معانی را که اگر با منطس عادی گفتار ادا کنیم        ست. ب سلوب هنری گفتار ا شیده و ا بیان پو

ر سلوبی دلکش و مؤث بخش نیست و گاه مستهجن و زشت مینماید، از رهگذر کنایه میتوان به ا   لذت
بیان کرد. جای بسییییاری از تعبیرات و کلمات زشیییت و  رام را میتوان از راه کنایه به کلمات و           
تعبیراتی داد که خواننده از شیینیدن آنها هیچگونه امتناعی نداشییته باشیید و شییاید سییهم عمده در  

یة تنفر خاطر   اسیییتعمال کنایات در همین  وزة مفاهیمی باشییید که بیان مسیییتقیم عادی آنها ما            
 (.130 ص :یکدکنفیعیشخیال در شعر فارسی، صور«)است

ة بیان طنزگونای دارد و شییاعر با اسییتفاده از این صیینعت، گفتمان طنز کاربرد ویژهدر خلس کنایه 
ی اکنایه باید به گونهصیینعت اده از دهدو ذکر این نکته ضییروری اسییت که اسییتف  زیبایی را ارابه می

 بیان، جنبة توهین به خود نگیرد.هنرمندانه باشد که 
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شقی  شعر  ع ستان « سوار یجمهور»در  ستعمارگر    گیری مینتیجه ،پس از بیان دا شور ا کند که ک
دن بر  شیره مالی»انگلیس به خیالش که کشور ما خوردنی است و آن را به شیره تشبیه کرده است و     

  دانسته است. ،شده را کنایه از نیرنگ و فریب بکار برده« سر
همیییده اسییییت          ف نی  خورد  ملییک مییا را، 
نی اسییییت        برد یران  گمییان دارد کییه ا  او 

 

هییا، مییالیییده اسییییت بر سیییر مییا شییییره    
 همچو شییییره، سیییرزمینی خوردنی اسیییت 

(233: ص )کلیات عشقی  
 ابیاتی را آورده است که  ،یهکناصنعت  در ادامه با توجه به اوضاع سیاسی وقت، با استفاده از      شاعر 
 زیر است:های آن به شرح نمونه
 بسییییت، اول قییرار « الییوییلییه وثییوق»بییا 

 پییول او خییوردنیید، بییر زیییرش زدنیید    
 

 دییید از آن  ییاصییییلییی نییامیید بییه کییار   
یرش           ب کر و تیید ف بر  زدنیید پشییییت پییا   
(233)همان: ص   

پشیییت پا بر فکر و »اسیییت و « ن و گردن نگرفتننپذیرفت»کنایه از    ،«بر زیرش زدند »در آن  که 
 است.« برخالف میلش عمل کردن»کنایه از  ،«تدبیرش زدند

 کییودتییا هییم کییام او شیییییییرییین نییکییرد  
 

کرد              ن ین  گ ن هم دسییییت او، ر ین  نییا   ا
(233)همان: ص   

و به  عدم شیییادکامی  » در واقع«  نا هم دسیییت او رنگین نکرد »یعنی  ،ة موجود در آنکنای   که 
 است.« مقصود نرسیدن

 شود:نمونة آن مشاهده می ،ه در بیت زیربرده کهایی را به کار کنایه، «مظهر جمهوری» در شعر
 نمییای خلس، در بزدلیم مو مو          انگشییییت 

 
شکلیم مو مو         سر پ شیر  سرگنده نیم چون   

(282)همان: ص   
و « شیییهره خاص و عام شیییدن   » کنایه از   «خلس نمای انگشیییت» های عبارت در این بیت کاربرد   

 .هستند« بی ارزش بودن»، کنایه از «سرپشکلی»
 جییگییرم کییرد خییون  بیییییرق قییرمییز   

 
 رفییت جییگییرگییوشییییه ز دسییییتییم بییرون  

(289)همان: ص   
 .است« وطن»کنایه از  ،«جگرگوشه»و  است« پرچم اجنبی»، کنایه از «بیرق قرمز»در بیت فوق 

 «  عیوب افراد»و « مفاسد اجتماعی»، «بیان زشتیها» .5
ساس نوع د  د  ها، مفاس یان زشت یطنز را ب ةنند و معموالم جوهرکیف میآن تعر ةیامرونگاه طنز را بر ا

رداز با برداشییت از طنزپ. شییمارندیها و عادات نادرسییت و ناروا مش رسییمیافراد، نما وبی، عیاجتماع
ص  ست  یو با مطرح کردن برخا در اجتماع وجود داردی که در افراد و یبالهت و نق شدار    ،اهیکا صد ه ق

  یو اجتماع یفرد یهایها و زشت یبه سخره گرفتن پست   اد از مفاسد و دادن و اصالح امور را دارد. انتق 
و   یان مسییابل انتقادیب یخاص برا یهاوهیاز شیی یکی، یطنز و طنزآور» .دنریگین مقوله قرار میدر ا
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  انگریو ب ییقت از سیو ی ق ینمانة تمامییاسیت. طنز آ  یجامعه، همراه با خنده و شیوخ  یهایبنارسیا 
 ادفر:رهنر طنز و قلمرو آن، «)گر است ید یسو  ب فرد و جامعه ازیها و معایها، پلشت یها، زشت ینابسامان 

 «مفاسد اجتماعی »، «هابیان زشتی »با شعر طنز  نش طنز، در برخی موارد ین در آفری(. بنابرا108 ص
 سازد. هنجاریها را برمال میای این نابه گونه «عیوب افراد»و 

و « کشی لش»، «عور لخت»های استفاده از واژه با « نو ة جمهوری»در شعر  در ابیات زیر، عشقی  
  :است پردازش طنز بهره گرفته، از بار منفی و ناپسند آنها در «مست شراب  رور»

 یییک سییییگ بیچییاره، عقییب مییانییده بود      
 زه کیینییان در پییی لییش رانییده بییود   زو

 دییید یییکییی زارعییک لییخییت عییور      
 گییفییت کییه ای مسییییت شییییراب  ییرور  

 

 دیییر تییرک نییو ییة خییود خییوانییده بییود   
 بییوی لشییییش مییعییده گییدازنییده بییود    

الشیییییخییوران را ز دور لییش کشیییییی  
  سییییرت جییمییهییور بییبییر سییییوی گییور 

(283: ص )کلیات عشقی  
 :استها در بیان طنز بکارگیری زشتی ،«مردم آزار»و  «هیاهوچی» ،«کارهتب»گیری از بهره ت زیرابیادر 

 رجییال خیییییانییتییگییر آنسییییان خییرنیید    
 ز آزار هییر کییس ،  ییذر میییییکیینیینیید     

 کیییارهیییاروی جیییمیییعیییی تیییبیییهوزیییین
قرب شییییدنیید           م هر یییک  ین دوره   در ا

 

گرنیید              ن ن نر  ه بر اهییل فضییییل و   کییه 
 بییر او بییا تییواضییییع نییظییر میییییکیینیینیید   
 هیییییییاهیییوچیییییییان میییردم آزارهیییا   
ند           کار و منصیییب شییید مه صیییا ب   ه

(939)همان: ص   
پردازد دستمایه قرار میدهد و به خلس اشعار طنز می را یسد اجتماعامف ،در اشعار طنز خود ،عشقی

 سازد.مردم زمان خود واقعیتهای اجتماعی را برمال مین روش برای و با ای
شقی  ، زیرت ابیادر  ضع اداری »ع سواری    »و « خرابی و سکه  سد   را به عنوان مواردی از« کال مفا

 اشاره میکند: قرارداده واجتماعی مورد توجه 
 ای رفییقییا  اییین زمییامییدار خییرابسییییت   
قی:           یرزادة عشیییی م پنییدار   گر چییه بییه 

 

ین دیییار      خرابسییییت  وضییییع اداری در ا
 هر که به کالسییکه شیید سییوار خرابسییت...   

 

 کییارییید ای کییالنییمییدیییهییا    فییکییر چییه   
 دسیییییت درآرییید ای کییال نییمییدیییهییا     

 

 (918)همان: ص 
 :از مفاسد اجتماعی است ،«رشوه»فاده از دادن پول به معنای است

 یکی پولتییازه شییینیییدم کییه داده او بییه  
 

 تییا کییه شییییمییا را، بییه اییین زنیید گییول   
(918)همان: ص   

که به  است « فردی بوعی» زمرة، در «در خفا»به معنای «  لیزیر ج »از واژة استفاده  ، زیردر بیت 
 :منتسب کرده است« سید ضیاء»
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لی             ج  یر  ین ز ن چ م  «سیییییید ضییییییاء  »ه
 

 زد بییفییکییر پسییییت آنییهییا پشییییت پییا    
(233)همان: ص  

 مسخر  ت .6
که در ظاهر  الت یک واقعیت و یا یک امری  شخند کردنیمسخره گرفتن و ر یبه معن «تمسخر»

ش    دارد  یشوخ  صل  قیقت آن می شنونده متوجه ا سخره گرفتن فرد یا افراد  و معموالم  ودولی  برای 
سخر »شود.  کار گرفته میبه سخره کردن  شخند کردن و یر :تم ست  م سخر  .ا ست که   یصدر م ،تم ا

طبعی در ایران و جهان اسییالمی تا روزگار عبید  تاریخ طنز و شییو )« اندمردم از مسییخره سییاخته 
  (.111 ص :ی لبزاکانی، 

مسییخره ، بهره گرفته اسییت، به عنوان نمونهپردازی خود از گفتمان تمسییخر نیز عشییقی در طنز
 :گرفتن انسان در ابیات زیر

 کیییه انیییدر چیییارپیییاییییان چیییراییییی  
 ز هییر تیییییره گییروه نسییییل  یییییوان    

 

 و یییا مییاهییی و مییر ییان هییوایییی       
ابییلییهییی مییانیینیید انسیییییان    نییدیییدم    

(981: ص )کلیات عشقی  
 بییراییین دم بییریییده، دنییی جییانییور      
کم اسییییت           هر آدم  ب فحشییییهییا   همییه 

  

نوع بشییییر؟        هم بییه ز  فحشییییی د  چییه 
 کییه فحش همییه فحشیییهییا آدم اسییییت      

(931)همان: ص   
 به منظور ایجاد زمینة تمسخر: « پریدن بز»استفاده از عبارت 

 کییابییییینییه کیینیید سییییقییوط و از نییو     
 

بییر بییلیینییدی   چییون بییز بییپییری تییو      
(303)همان: ص   

 طعنه .7
سرزنش ، نوعی عیبای که در گفتمانکاربرد تعریض و کنایه را به گونه در  کردن جویی، مالمت و 

تاریخ  ) «هیض و کنایکردن به تعر ییجوبیو عسرزنش کردنطعن: »نامند. آن مستتر باشد، طعنه می
مالمت کردن و   (.132 ص :ی لبطبعی در ایران و جهان اسالمی تا روزگار عبید زاکانی،  طنز و شو  
ص  ست.  از  ینوع خا صوالم اتفاق   یة بدون رمز و پاالیطعنه، کنا»کنایه ا ست و ا ر از تخام...یلفظ یش ا

سال    یکنا ست و  سع  پالرد،طنز، « )کندتر یه ا شقی از این الی  (.30ص :پوردیترجمة  کالمی نیز  ةع
 در اشعار طنز خود استفاده نموده است.

از طعنه بهره گرفته و با بیانی هشدار دهنده به امن بودن کشور اشاره    « باور مکن»عشقی در شعر   
   گوید: نظر اوست و به طعنه چنین میموردامنی در اصل نادارد که 

 مییمییلییکییت مییا شییییده امیین و امییان    
فهییان         یز و ری و اصیییی بر ت  مشییییهیید و 

همییدان تییا    بس    از  و سیییییسییییتییان  ط  
کرمییانشییییه و مییازنییدران      تر و   شیییشیییی
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 کییوه دگییر، سییییر مییکیین امیین بییود، شییی
 

 بشیییییینییییو و بییییاور مییییکیییین  
(231: ص )کلیات عشقی  

 افشاگري   .8
شاگری   ست.  از جنبهاف شاگر های مهم طنز انتقادی ا  گفتمانان یدر بدادن،  یا آگاهی یکاربرد اف
ست که    تیان واقعیب یطنز، به نوع شدار ا سالت  یکیها و ه شمار میرود ن طنز مهم گفتما یهااز ر .  به 

اند، و هدف  آنان را که مورد طنز قرار گرفته شییناسییاند و همیز انسییان را به ما میش از هر چیطنز ب»
  یکند و به معرفیدار میب یست. طنز، تودة مردم را از خواب خرگوش  ین یزین چیطنز هم جز ا یینها

صابت ن  ست، م س یزة خشم طنزنو یطرف مبارزه که مورد ا سباب   «)پردازدیقرار گرفته ا صور و ا زبان، 
جاد طنز،   که، افشیییاگری یکی از     به طور کلی می  (.108 ص :رادفرای به این امر اشیییاره کرد  توان 

ن نوع از گفتمان   یابه بیان دیگر،   رود. شیییمار می ة مشیییروطه به  مهمترین ارکان نهضیییت ادبی دور 
جمله  زاز شییاعران ا یاریبوده اسییت و بسییبرخوردار  یخصییوص در دورة مشییروطه از رونس خاصییبه

   اند.، از آن استفاده کردهعشقی
، شامل ابیاتی است که با افشاگری، مسابل مختلف «ای کاُلنمدیها»یکی از شعرهای شاعر با عنوان 
 گوید:دهد و میرا با بیان طنز، به مردم هشدار می

  س شیییمییا را کننیید ضییییایع و پییامییال      
هاسیییت            ما ها پی  قوق شییی ما  کوشیییش 

 

ها            ما یام و کوشیییش  باشیییید ق که ن  گر 
ها                  ما ید شییی مک کن ها ک ما به  که   به 

 

 از چییه کیینییارییید ای کییالنییمییدیییهییا       
 دسیییییت درآریییید ای کیییالنیییمیییدییییهیییا

 

 (913: ص )کلیات عشقی
 :  میگویدوی با پیامی هشدارگونه  ،«باور مکن» همچنین در شعر 

گوش بییه    کن       جییان پسییییر،  م خر   هر 
 تیییجیییربیییه را بیییاز میییکیییرر میییکییین

 

مییییکیییین بشیییییینییییو و بییییاور     
 بشیییییینییییو و بییییاور مییییکیییین  

(231)همان: ص   
ریان در امور، خاتمه یافتن اجحاف، عدم دخالت لشیییک      وی در ادامه با طعن، از امن بودن مملکت،    

ستن کهنه  شدن         رخت برب شن  ستای رو سخن میگوید و در را ستی، جدا نبودن دولت و ملت و...  پر
   .افکار عامه، بسیاری از مسابل روزگار خویش را افشا میکند

 ناسازگاري آوایی .1
یم،  اجایی سیییاختار آواها، گفتمانی پدید آید که با آنچه که ما به آن عادت کردههنگامیکه با جابه 

این ناسازگاری   ة، از زیرشاخ«بازی آوایی در جناس»تفاوت داشته باشد، ناسازگاری آوایی ر  میدهد. 
 رود.  یبه شمار م
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شاط، از جناس استفاده میشود. در جناس، از کلمات    در ایجاد گفتمان شوخی و ایجاد شادمانی و ن  
طور کلی نوعی بازی با کلمات بر اسییاس جناس به»شییود. نامرتبط بهره گرفته مییکسییان با معانی 

اش مایة نشاط است و یکی از شگردهای     شباهت واجی است که  تی در همان شکل جدی و هنری   
س      سطح آوایی زبان ا سی نظریه   سبک ) «تسبکی مؤثر برای آفرینش طنز در  ها، رویکردها و  شنا

 (.982: فتو یروشها، 
 دو بار و در دو معنای متفاوت آورده شده است.« ده و خداوند»در بیت زیر، 

 بشییییید در سیییییرای خیییداونییید ده 
 

 کییه چیییییزی مییرا ای خییداونیید ده      
(301)کلیات عشقی: ص  

 تکرار   .91
عشیییقی در اشیییعار طنز خود، برخی مواقع نیز از تکرار کلمات، بهره گرفته که موجب طنز نهفته   

 در ابیات زیر:« فحش»و « ناسزا»شود. ازجمله تکرار می
 نییجییویییم یییکییی نییاسیییییزا در کییالم    
 بیینییاچییار نییوع بشیییییر خییوانییمییش      
 کییجییا نییاسییییزا آدمییی را سییییزاسییییت   
 بییراییین دم بییریییده، دنییی جییانییور      
کم اسییییت           هر آدم  ب فحشییییهییا   همییه 

 

 کیییالم اسیییییت در ذم او نیییاتیییمیییام 
 هییمییییین نییام را نییاسیییییزا دانییمییش    
 بییر نییاسییییزا آدمییی نییاسییییزا اسییییت    
نوع بشییییر؟       هم بییه ز  فحشییییی د  چییه 
فحشیییهییا آدمسییییت         همییه  حش  ف  کییه 

(931ص کلیات عشقی:)  
 ناسازگاري گفتمانی .99

های فرهنگی و اجتماعی، با ایجاد ناهماهنگی، نوعی  گیری از نیروعناصر متنوع یک گفتمان با بهره
های:   های ایجاد گفتمان طنز اسیییت. الیه     ترین شیییگردآمیختگی ایجاد میکند، که از نیرومند    درهم

و  «های تاریخی  درآمیختن گونه »، «های اجتماعی  درآمیختن گونه »، «درآمیختن دو زبان مختلف »
درآمیختن دو زبان »و « نقیضییه»شییمار میروندو که عشییقی از در زمرة این ناسییازگاری به «نقیضییه»

 در اشعار خود استفاده کرده است. « مختلف
 نقیضه .99.9

نقیضه یا پارودی، نوعی نوشتن بر اساس تقلید از دیگران است. به عنوان مثال یک متن شناخته    
 میکند. شده از نویسنده و یا شاعری را، به بافتی دیگر بازگو کردن ایجاد زمینة طنز 

 د:سازاینگونه می ، بیت طنزیاز بیت  افظ با بیان نقیضهعشقی 
ما          لک  به م ها  یاسیییت خر  شییید دابمی ر

  
لم دوام خر         بر جریییدة عییا ثبییت اسییییت   

(321)کلیات عشقی: ص  
 درآمیختن دو زبان مختلف   .99.1
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ن   برخی اوقات طنزنویس از دو زبان مختلف بهره می   با ایجاد    ای راهماهنگی، گفتمان طنز  گیرد و 
از  عشقیوقوع بپیوندد.  این امر میتواند در ایجاد یک جمله و یا در سطح یک واژه به آورد.میوجود ب

 . استفاده نموده است زبانهای دیگرآمیختن زبان فارسی با در
 : ده استکر، استفاده «ه بر خدا پنا»از زبان فرانسه به معنی  ،«م دو دیونُ»در بیت زیر از عبارت 

 کییراوات ظییریییف  ژنییدره شییییید اییین  
 

زییین  ییرکییات عییفیییییف « نییُم دو دیییو»    
(289: ص )کلیات عشقی  

 :کرده است استفادهزبان ترکی  از ،ت زیرابیادر 
هورم            م ج هر  ظ م بولییدرم   -من   الییدرم و 

 الییدرم و بییولییدرم  -ن قییلییدر پییرزورم میی
 

فا دورم     لدرم    -از صیییدق و صییی لدرم و بو  ا
 الییدرم و بییولییدرم -مییأمییورم و مییعییذورم 

 

 الییدرم و بییولییدرم -میین قییابیید جییمییهییورم 
 

 (281)همان: ص 
 های فرانسوی استفاده شده است: در ابیات زیر از واژه

 آنییکییه دابییم، کییار یییاسییییی میییییکیینیید   
 

میییکینیید   « دییپیلیمییاسییییی   »وز طیرییس      
(233)همان: ص   

نم            یز م خور  ن یون    » صییییه  نژکسیییی  «ا
 

 زنییده شییییود لیییییک بییحییال جیینییون     
(289)همان: ص   

 «آنییتییریییک »از پییی زر کییس نییکیینیید   
 

بییود نییام نیییییک    مییقصییییید ا ییرار     
(233همان: ص )  

 مراعات ادب  .91
عبارت دیگر رعایت ه است. ب  طنز ین عوامل مؤثر در گفتماناز مهمتر ،رعایت وجهه و مراعات ادب

ست.     د وقار و متانت خود را یطنزپرداز، هنگام پرداختن به طنز با»شأن اجتماعی خود و یا دیگران ا
سات  یدرن ی فظ کندو مسخره باز  ام خون سرد و آر ت کار نکند. کامالم ینشود و با عصبان   یاوردو ا سا

شد  سباب ایجاد طنز،   )«با شعار طنز  این مهم در (.108 ص رادفر:زبان، صور و ا رعایت شده    عشقی  ا
 مواجه میشویم.  ،رعایت ادبعدم با  برخی ابیات هجو اودر  که البته

  کرد:  اشاره هایی مونهنبه  میتوان در رعایت ادب
همتراز  «مد میمون بی» بارا  «انسییان»، ه شییدهآورد« نکوهش نوع بشییر»که از شییعر ت زیر یدر ب

 : ، و در بیان آن به رعایت ادب توجه داشتهدانسته است
 مییانییه ز میییییمییون، دمییی کییم نییمییود   ز

                       
 سییییپییس نییاسییییزا نییامییش، آدم نییمییود   

(931)کلیات عشقی: ص   
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میداند، و به تر بد« گراز » دانسییته و از« عذبترین جنس  یوانم»را « انسییان»، در ابیات دیگری
 بخشد.  برتری میگراز را به انسان نوعی 

تر بیید کییه انسییییان شییییدم         ک ی ن ین   از ا
 ایتیییو ای میییرغ آسیییییوده در النیییه

 گییرازا، تییو بییر طییالییع خییود بیینییاز      
 

 مییعییذبییتییرییین جیینییس  یییییوان شییییدم   
مر ی و انسییییان نییه          تو  بر  ایخوشییییا   
گرازکییه نییاگشیییتی انسییییان و گشیییتی     
(931)همان:    

 .است آوردهادب  بیانی آمیخته بانامطلوب را در  یهایویژگ ،شاعرشود، یهمانگونه که مشاهده م
 هاي خاص واژهاستفاده از  .93

شقی   شروطه    ع شاعران دورة م شعار طنز  همانند دیگر  ستفاده کرده    از واژه خوددر ا صی ا های خا
ند از: وزیر، شیییاه،        ها عبارت ها    اسیییت که برخی از آن وطن، دولت، ملت، جمهوری و دزد. در بین آن

در مرتبة « ملت»واژة  ، پس از آنبه خود اختصییاص میدهد« جمهوری»بیشییترین بسییامد را واژة  
مانند جیر جیر، عف عف، عر عر، مو مو، هی هی، پیش  عامیانه های شییاعر از واژه بعدی قرار میگیرد.

 کرده است.  استفادهبه صورت محدود  پیش، نیز در اشعار خود
 

   گیري  یجهتن
میرزادة عشییقی به عنوان یکی از شییاعران دورة مشییروطه اسییت که فداکاری، جانبازی، آزادگی،   

شاعر  از ویژگیبیباکی و عشس به وطن   ست انقالبی های این  شع   .ا سرودن ا ة  ر طنز در دورااز آنجا که 
مستثنی نبوده و به سرودن اشعار ، عشقی نیز از این امر از رونس دیگری برخوردار بوده است مشروطه

ست    شته ا شعار طنز   به طوری وطنز نیز توجه دا سیاری از اهداف انقالبی او در ا   تجلی یافته شکه ب
ست  شاهدات به عمل آمده از مجموع    .ا ساس م شعار طنز او  تیب 338 بر ا صد    23کمتر از که  ا در

شامل م    شعار او را  شتر در قال  شود، یا سمط ترجیعی بی شده    ب مثنوی و م شقی در   ند.اسروده  ع
: طنز اجتماعی، طنز اخالقی، طنز تعلیمی، طنز  ها و مضیییامین مختلف اشیییعار طنز، از جمله    زمینه 

ست.          سروده ا شعر  سی  سیا سیری، طنز تمثیلی و طنز  سی او پر رنگ     درتف سیا شعار  ر و  تاین میان ا
شته و عمومام در    شعار طنز او  ا لب با دیگر مضامین طنز آمیختگی دا ا ریک مسئله انتقادی  دی از را

از ارد. ای داز اشعار طنز او، انتقاد جایگاه ویژه توان گفت در بسیاری  میبه دیگر سخن،  توان یافت. می
که شکل بیان، درونمایه و   است  های ماهیت طنز شاخص  های شعر طنز عشقی استفاده از    یگر ویژگید

  و «تمسییخر»، «طعنه»، «کنایه»گیری بیشییترین اسییتفاده را از بکار  گیرد،را در بر میسییخن نقش 
شاگری » شته و  « اف ستعاره » و «مجاز»دا شعار  نیز را  «ا شاهده کرد. طنز در ا ستفاده    او میتوان م ا

، که از عناصر قابل توجه شعر طنز است    گوییشود که لفافه را شامل می نتیجه  این« کنایه»بیشتر از  
 شمار میرود.به « میرزادة عشقی»شعر طنز دیگر یکی از ویژگیهای 
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 در»از  ، وینشان میدهد  عشقی های ناهماهنگی و ناسازگاری در اشعار طنز   شاخص   فراوانی بررسی 
 استفاده کمتری « آوایی بازی»و  «نقیضه » هایو از شاخص   نمودهاستفاده   «آمیختن دو زبان مختلف

ست  شعار طنز وی  گر چه  ،کرده ا شاهده می « مراعات ادب»در ا عدم رعایت این  ، با این وجودشود م
 امر در اشعار هزل و هجو او نیز پدیدار است. 

اگر بخواهیم در یک جمله اشیییعار طنز عشیییقی را معرفی کنیم میتوان گفت: عشیییقی در ا لب        
سروده و    طنز،  هایگونه ستفاده  شعر  صهای    ا شاخ شاگری »و « طعنه»، «کنایه»از  ، از مهمترین «اف

 د.ویژگیهای گفتمان طنز وی به شمار میرون
ترین شعرای دورة مشروطه به   بیان این مطلب ضروری است که: عشقی، یکی از سیاسی      ،در نهایت
ساب می  سطح          شعار طنز او در زمان خود، در باال بردن  سبک مخصوص به خود را دارد و ا ید که 

ادبی را  ةآگاهی جامعه دارای رسییالتی قابل توجه اسییتو افسییوس که عمر کوتاه او خدمت به جامع 
 ال بیشتری نداد. مج
 

 منابع

 سین، زهرا ریا ی زمین  و جواد  محمد، کرمی، «پژوهشی در تئوری و کارکرد طنز مشروطه  » .1
،  1، شمارة  1988دهقانیان، پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، دورة جدید، بهار    

 .11-1صص
 افظ، نیمة اول مرداد   سیین، مجلة سییید ، امین،«تأثیر انقالب مشییروطیت بر شییعر فارسییی» .2

 .31 -31صص ،92، شمارة 1981
شروطه جلوه» .9 ،  1983جاهد، مریم، کتاب ماه ادبیات، مرداد،  فاری«های طنزپردازی درادبیات م

 .13- 33، صص 11شمارة 
شبندی یزدی     » .3 سعیدا نق ضمون در دیوان  ضا و     «چندگانگی و چندگونگی م ، نجاریان، محمدر

 .202 -131، شمارة دهم، صص 1930ادبیات تعلیمی، تابستان  فر،  پژوهشنامةفاطمه بهاری
، رجبی، فرهاد، مجلة زبان و ادبیات      «رسیییالت طنز در شیییعر میرزاده عشیییقی و ا مد مطر   » .1

 .102 -39، شمارة هفتم، صص1931عربی)ادبیات و علوم انسانی سابس(، پاییز و زمستان
حقیقات تعلیمی و  نایی زبان و ادب ، رادفر، ابوالقاسیییم، ت«زبان، صیییور و اسیییباب ایجاد طنز» .1

 .   120 -103، صص1، شمارة 1988فارسی، پاییز 
سی و انواع آن طنزگونه» .3 سبک  ،  سینی «های ادب فار سید ا مد،  سی نظم و نثر   کازرونی،  شنا

 . 120 -33، شمارة اول، صص 1930فارسی )بهار ادب(، بهار 



152 / سبک شناسی نظم و نثر فارسی- شماره پی در پی35- بهار 96

20 
 

سین فدابی طنزپرداز چیره » .8 ست اما گمنام معا محمد  شعار او با طنزپردازان      د سة ا صر و مقای
شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(، تابستان       شیرین صمصامی، سبک     و  ، مجد، امید«مشهور 
 .303 -983، شمارة دوم، صص 1933

 .  31 - 30، صص1، شمارة 1932سال  ، رادفر، ابوالقاسم، قند پارسی،«هنر طنز و قلمرو آن» .3
 .1989اکبر، چای دوازدهم، تهران: امیرکبیر، امثال و  کم، دهخدا، علی .10
 .1981بیست سال با طنز، صدر، رویا، تهران: هرمس،  .11
طبعی در ایران و جهان اسییالمی تا روزگار عبید زاکانی،  لبی، علی اصییغر،  تاریخ طنز و شییو  .12

 .1933تهران: بهبهانی، 
جامعه، فرهنگ و سیییاسییت در اشییعار و مقاالت سییه شییاعر انقالبی) ایرج میرزا، فرخی یزدی،    .19

 .1983بابایی، داود، چای اول، تهران: امید فردا، میرزاده عشقی(، علی
 .1981زوار،  تهران: اول، محمدتقی، جلد شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی، بهار،سبک .13
شها، فتو ی رودمعجنی، محمود، چای اول، تهران: سخن، ها، رویکردها و روشناسی نظریه  سبک  .11

1930. 
 .1981کدکنی، محمدرضا، چای یازدهم، تهران: آگاه، شفیعیخیال در شعر فارسی، صور .11
 .1938طنز، پالرد، آرتور، ترجمة سعید سعیدپور، تهران: مرکز،  .13
 .1913نة سپهر، چای هفتم، تهران: چاپخا اکبر،علی کلیات مصور میرزادة عشقی، مشیرسلیمی، .18


