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 مقدمه 

 

) آمده است که حضرت محمد (صلی L عليه و اله) فرمودند: "خدای تعالی بسيار دشمن می دارد ٢۶٨:٢در جامع الصغير(
ھنگام و فرياد در وقت مصيبت را و ساز درخوردن بدون گرسنگی را و خواب بدون خستگی را و خنده بدون تعجب را 

عمت را " ...والضحک من غير عجب...ن  

را می گيری  و تا ته خط می روی.وقتی خدا خودش می گويد خنده از تعجب حاصل می شود ،مطلب   

پس خنده با تعجب ھمراه است.بشر تا تعجب نکند ،نمی خندد.اصلن خنده جواب تعجب است. ما به چيزھايی می خنديم که 
داندن است ،به اين دليل خنده دار است که برايمان شگفت آور و نامنتظره باشد.شوخی که رايج ترين وسيله خنديدن و خن

برای مشکGت و دشواری ھا ،راه حل ھايی عجيب و دور از ذھن می جويد ،چرا که منطق خاص خود را دارد.منطقی بی 
منطقی ،در واقع چنان بی  يروی می کند ،اما اين توجيه ظاھرامنطق و ابلھانه که در شکل ظاھری از منطقی عاقGنه پ

  باره به خنده می اندازد.  از انتظار و دور از ذھن است که ما را يکمنطق ،خارج 

  "سنايی" وقتی می گويد : 

  / خربخنديد و شد از قھقھه مست" ،  "خرکی را به عروسی خواندند

اين به جز طنز چه می تواند خواننده را ازخنده خر و دعوت به عروسی شدن خر ، به تعجب وسپس خنده وا می دارد.
،بلکه به صورت ھنری و یشان می دھد، اما نه به صورت علممسائل اجتماعی را  کاملن نطرفی طنز مشکGت و از باشد؟

 احساسی .

 "تولستوی" می گويد:" کار ھنر اين است که موضوع ھايی را که در علم مطرح است به حوزه احساس منتقل کند ".

ر و ارقام و بحث و استدVل خبری نيست،اما به صورت طنز ھم ھمين کار را می کند.مضاف بر اينکه در طنز از آما
 احساسی علت ھا عميقن نشان داده می شوند يا دست کم انديشه خواننده به سوی آن ھا ھدايت می شود.

  :درتعاريف ،طنز را از ھزل و ھجو و فکاھه جدا کرده اند

و زيبايی شناسی.طنز : انتقاد ھمراه با رمز و کنايه ، با رعايت و حفظ جنبه ھای ھنری   

ھزل : انتقاد از پديده ھای اجتماعی در جامه شوخی ،ھمراه با نيش قلم و زبان ، با وضوح و صراحت بيشتر، آميخته با 
 ذوقی که آن را از ھجو و دشنام متمايز می کند.

ون رعايت ھجو : بد گويی از کسی و دشنام دادن و مسخره کردن ديگری به سبب انگيزه ھای کم و بيش خصوصی ،بد
بدخواھی  و . ريشه در کينه٢.جنبه شخصی دارد ١ھيچ گونه جنبه ھنری و ذوقی و زيبايی شناسی . و سه ويژگی دارد: 

.غير عادVنه است.٣دارد   



  نويسنده : زھرا ُدّری پاييز                                                               بد نيست بداند                           ، آنچه يک طنزپرداز خوب 

5 

 

فکاھه : شوخی و خوشمزگی و آنچه که مردم را به خنده بيندازد که شامل گفتار و کردار و رفتار است. فکاھه شامل يک 
انتھاست.انتھا با ابتدا متضاد است.معمولن در فکاھه بخش ميانی نداريم.امروزه به فکاھه لطيفه يا جوک می ابتدا و يک 

 گويند.

 مطايبه :شوخی لفظی و کوتاه که موجب خنده و غافلگيری شود.

 کاريکاتور:طنز تصويری که نسبت به طنز مکتوب صراحت بيشتری دارد.

اما طنز پرداز زيبايی را ناديده نمی گذارد.کاريکاتوريست بی رحم کاريکاتوريست زشتی را نمايش می دھد،   

 است ، اما طنزپرداز مھربان و خوش بين است.

گاھی می تواند به .کاريکلماتور: جمGتی کوتاه با رگه ھايی از طنز است که گاھی شبيه به جمله ای قصار می شود  

"پرويز شاپور . "و گاھی تعريف يک کاريکاتور است ضرب المثل تبديل شده وگاھی به فضای شعر نزديک می شود  

:از اوست . آغازکننده اين شيوه است  

."خدا سايه مرگ را از زندگی ام کم نکند"   

. "وقتی تصوير گل محمدی در آب افتاد ، ماھی ھا صلوات فرستادند"   

يکی از اينوجود دارد و اگر " اغراق "و "خنده "، "انتقاد اجتماعی: "طنز سه عنصرعمده در  

  .ر انواع شوخ طبعی نزديک شودسه عنصر وجود نداشته باشد ،ممکن است به ھزل يا ھجو يا ديگ 

اگر در يک نوشته که مثلن درباره زندگی يک انسان است ،تنھا به رويدادھای مضحک آن انسان بخنديد و بعد از پايان 
تری  نوشته ديگر درباره آن نينديشيد ،آن مطلب ھزل يا فکاھه است.اما اگر ذھن تان ماجرا را دنبال کند و به نکات عميق 

 برسد،آن نوشته طنز است.

و فکاھه با طنز در اين است که در شوخی خنداندن ھدف است ،حال آنکه در طنز  خنداندن وسيله  تفاوت اساسی  شوخی
 ای است برای رسيدن به ھدف.

 اما شوخی يا انتقادھای سطحی و آبکی را تنھا به اين خاطر که نحوه بيان آن شوخ طبعانه است،به عنوان طنز جا 

يم س\ را جای فيلم يا روزنامه را جای کتاب بنشانيم.ھرچند که زدن ، نيرنگ و دغل کاری است.مثل اينکه بخواھ  

 روزنامه يا س\ به خودی خود چيزی ضروری است اما با کتاب و فيلم تفاوت دارد. شوخی بGھتھای انسانی را به 

د.  مسخره می گيرد .شايد ھم در ته دل ،کمی ھم می خواھد انسان ابله باشد تا وسيله مسخرگی از دست نرو  

می گويد : "ای انسان ! می توانی خردمند باشی، –که دلسوزی در پس آن نھفته است    –طنز با زھرخند خود    

 ابله  مباش.می توانی  تحسين انگيز باشی ،تمسخرانگيز نباش."

 

 نکاتی درباره طنز 
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در کتاب "درباره ادبيات " می نويسد :" به طور کلی انسان  طنز و خنده از يکديگر جدا نيستند."لونا چارسکی " + 

 وقتی می خندد که پيروز است" . وقتی می فھميم مسئله ای به ظاھر حل نشدنی را به سادگی می شود حل

کرد ،نيروھای جسمی و روانی خود را رھا می کنيم و می خنديم.   

 

است.طنز اگر طنز باشد تسکين دھنده نيست ،برانگيزاننده +  

طنز تلخی واقعيت را می گيرد و به شيرينی بدل می کند.اما نه آن شيرينی دل خوش کنک و فريب دھنده ای  +  

 که در "بزک نمير بھار مياد " وجود دارد و نه آن شيرينی "VVيی " که شخص را به خواب خوش فرو می برد.

می دھد.چابکی و تيزھوشی او را نشان می دھد قدرت آدمی را نشان  "به عنوان مثال طنز شيرين "چارلی چاپلين  

 که با آن کمبود نيروی بدنی خود را جبران می کند.

مردی کوچک و ضعيف، اما زبر و زرنگ و تيزھوش و موقعيت شناسی ست که می داند ضعف بدنی خود را  –چارلی -  

خود شکست می دھد و اين کجا و چگونه جبران کند.ھميشه ھم حريفان زومند را به کمک زرنگی و تيزھوشی   

 تماشاگر را می خنداند و درعين حال اميدوار می کند.خنده ای که چارلی بر می انگيزاند خنده ای ست آميخته با تاثر 

 و ھمراه با انديشه.شايد يک فيلم کمدی معمولی مارا بسيار بيشتر بخنداند تا يک فيلم چارلی،اما تفاوت اين است 

م آن فيلم را فراموش می کنيم ،حال آنکه فيلم چارلی ،عميقن در ذھن ما می نشيند و شايد:ازسينما که بيرون آمدي  

 تا يک ماه بعد يا سالھا بعد در انديشه آن باشيم.و اين ھمان طنز است که تلخی واقعيت را می گيرد و درعين حال 

 VVيی ھم نمی گويد.

طرھای پنھانی دارد که کشف و تاويل اين عدم تناسب ،طنز پنھان ،طنزی است که نويسنده در Vبه Vی متن ،س+  

 محتاج به دخالت مخاطب در خواندن متن و بازسازی آن است.

.قبض و بسط ذھن مخاطب  را نتيجه طنز می دانند قديمی ترھای ادبيات ،+  

طنز تاب شيرين کاری ھا و شعبده بازی ھای اقشار مرفه و بی درد را ندارد ؛چراکه ھنر بی دردان و +  

 شکم سيران نيست.

.است ، نه اينکه چيزی را به عنوان اعGميه اظھار کنيم" طنز "ھدف خود +  

ھدف طنز ، از رودخانه خنده به دريای تفکر رسيدن است.+  

"  به گفته "آندره برتون " طنزی است که از يک طرف طنز و از طرف ديگر تراژدی  تراژدی–"طنز سياه "  يا "طنز +
 و
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غمناک است و از خنده بدون وقار خالی است.خنده طنز سياه ،خنده ای است که در ھمان حال خنديدن،گريستن را   

بر می انگيزد.   

 

است!در طنز اگر "انصاف " نباشد، طنز نامنصفانه می شود و اين خيلی بد +  

طنز بايد درعين سادگی ،سرشار از بدايع کGم و زيبايی ھای ادبی باشد؛ نه اينکه تنھا خواص و اھل فضل و روشن +  

 فکران را شامل شود.اصلن بايد طوری نوشته شود که ھرکس در ھرسطح علمی و اجتماعی، برای فھميدن اصل 

 مطلب محتاج به تفکر شود؛ حتا چند دقيقه.

لب اوقات محرک روح است و باعث خنده نمی شود.طنز پرداز کارش را از احساس عمومی آغاز در اغ حتیطنز ،+  

 می کند ،اما غفلتن از آن جدا می شود و ما را منقلب می کند.

اگر مخاطب فکر می کند وظيفه طنز نويس صرفن اندرز و انتقاد است، نه سرگرم کردن روح ؛بھتر است خواندن +  

ارد.مطلب طنز را کنار بگذ  

طنز بدخواه انسان نيست و با انسان نمی جنگد.بلکه با صفات غير انسانی او ،با خصوصيات ضد انسانی او می +  

 جنگد.

بنای طنز بر تقابل و تضاد است .+  

 +در طنز موقعيت ، بيننده يا خواننده خودش بايد خنده را کشف کند ، طنزپرداز او را نمی خنداند.

ديگری دو طرف دارد:نويسنده و خواننده يا ھمان پديد آورنده اثر ھنری و گيرنده آن.طنز ھم مانند ھر ھنر +  

طنز ظريف و –در طنز ،خواننده به اندازه نويسنده مھم است و نقش اساسی دارد.خواننده بايد از مِن درک طنز   

برخوردار باشد. –متعالی و انديشمندانه   

جا زندانی بود ،در خاطرات خود می نويسد : "مرد وحشتناکی بود،چرا که "اسکاروايلد" درباره رييس زندانی که در آن  

 ھيچ قدرت تخيل نداشت ".

 حس درک طنز ،يکی از ويژگی ھای اساسی انسان با فرھنگ است.اين سGح حمله او ،ابزار دفاعی او و جان پناه 

 اوست.

 +طنز يک پيروزی اخGقی است که پيروزی مادی را کم دارد.

فرض  با زبان استعاری و غير مستقيم بيان شود ،طنزتر است.مثG ھرچه طنز+  

 کنيم در محله ای مرد گردن کلفتی با پسربچه ای که ماشين اوراخط انداخته ،چپ افتاده.اين بچه چه می تواند بکند؟
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با اين زورش که به او نمی رسد.پس پشت ديوار می ايستد و از دور سنگی به سمت مرد پرت می کند و می گريزد.  

 کار چه اتفاقی می افتد؟ آن آدم جدی و موقر و زورگو که ھمه از او می ترسند ،تا سنگ به پشتش می خورد 

 ،ھراسان برمی گردد و دور و برش را نگاه می کند و حالت مضحکی به خود می گيرد و قدری از ترس آوری اش 

 کاسته می شود.

رد ، نه از بغض و انتقام و بيزاری و کينه. طنز نيمی مھر و طنز از عشق و دوستی و دلبستگی سرچشمه می گي+  

 نيمی کين نيست.آميخته ای است از مھر و کين.درحقيقت مھر وکين دوروی سکه طنزند.

طنز فقط وانمود می کند که دشمن ،حقير است.فقط می تواند رجز خوانی کند . طنز به دشمن می گويد :"تنھا +  

برتو خنديدن است." پس طنز می کوشد با خنده ، دشمن را نابود کند و ھرچه ناپيروزترکاری که از من بر می آيد،   

باشد،خشمش شعله ورتر است.   

خاستگاه طنز شادی نيست ، بلکه طنز محصول تراژدی است؛برخGف باور عوام که طنز را معادل خنده و لودگی   می +
 دانند . 

ھی است. بازدارندگی و انذار در طنز ،  از سر خيرخوا + 

 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 

 طنز از منظر ديگران (ديدگاه ھا)

١.  

فرموده اند: "انی Vمزح وV اقول اV حقا  ". -صلی L عليه و اله والسلم –حضرت محمد   

 يعنی : " ھمانا من شوخی می کنم ، ولی چيزی جز حق نمی گويم ".

٢.  

فرموده اند :" ان L يحب المداغب فی الجماعة بG رفث ". –عليه السGم  –حضرت باقر   

 يعنی :"خداوند کسی را که در ميان جمع بدون ناسزاگويی مزاح کند ،دوست دارد."

٣.  

 يک نظريه بسيار کھن درباره طنز اين است که طنز وقتی ايجاد می شود که ما خود را برتر از شخصيت داستان 

وقت است که به کردارھا و يا گفتارھای شخص فروتر از خويش می خنديم. ببينيم ،آن  

۴.  
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 "ارسطو" خنده را منحصرن پديده ای خاص انسان و علت خنده را تعجب می داند.

۵.  

 ابو علی سينا "شگفتی " را عامل ايجاد طنز می داند.

۶.  

 "شفيعی کدکنی " طنز را اجتماع ھنری نقيضين می داند.

٧.  

 "ملويل کGرک" در کتاب "مطالعات درباره شيوه ھای ادبی " می گويد:"جھان طنز روی يک بيضی به دور دو کانون 

 افشای بGھت و تنبيه رذالت در نوسان است.مقوVت شوخی ،جدی ،مبتذل و آموزنده را در بر می گيرد.دامنه اش از 

 نھايت شقاوت وخشونت تا غايت شکوه و ظرافت است.

 تک گويی/گفتگو / نامه /خطابه / روايت / تصوير حاVت / شخصيت پردازی / تمثيل /خيال بافی /مضحکه /ھزل /تقليد 

 مسخره آميز يا ھرنوع وسيله وشيوه ديگر را ،چه تنھا و چه با يکديگر به کار می گيرد و سطح آن مثل رنگ آفتاب 

 پرست ،لحن ھای گوناگون طيف طنز را ارايه می دھد :

ذله ،فکاھی ،تمسخر،کنايه ،طعنه ،بدبينی و ھتاکی ".ب  

٨.  

لطيفه به معنای نکويی : "می نويسد " مقدمه ای بر طنز و شوخ طبعی در ايران "در کتاب " علی اصغر حلبی "  

.است و سخنی که متضمن نکته ای لطيف باشد به نظم يا به نثر؛ سخنان دلنشين و نغز ،شوخ طبعی و بذله گويی  

لطيفه به معنی نکته ای است دقيق که در ذھن بيايد و با آنکه فھم آن مشکل نباشد ،اما غالبن : و نيز گفته اند    

."تعبير از آن مشکل باشد  

٩.  

 "استفان کيGک " درکتاب "طنز آن گونه که من دريافته ام " می گويد :"ھمواره چنين انگاشته ام که اصالت طنز 

ز آزار و بدخواھی باشد.تصديق می کنم که ھنگام بدبختی ديگری ،در ھمه ما تمايل خوب در آن است که دور ا  

 شخصی به شوخی کھنه بدوی شيطنت آميز وجود دارد.ديدن مردی که ناگھان روی پوست موز سر می خورد 

 ،به خصوص اگر مرد چاق و مھمی باشد،نبايد بامزه باشد،اما ھست!"

 ١٠.  

 شفيعی کدکنی درباره "ھزل " می نويسد : "ھزل سخنی ست که در آن ھنجار گفتار به اموری نزديک شود که 
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 ذکر آن ھا ،در زبان جامعه و محيط زندگی رسمی و در حوزه قراردادھای اجتماعی ،حالت الفاظ حرام يا تابو داشته 

 باشد و در ادبيات ما مرکز آن بيشتر امور مربوط به سکس است."

١١.  

طور كه  طنز رفتارھای مردم است ھمانطور كه ھستند؛رمانتيسم رفتارھاي مردم است آن": می نويسد" دان پاول"  

خواھند باشند؛ رئاليسم رفتارھای مردم است آنطور که در ظاھر به نظر می آيند ؛در حاليکه باطنشان فراموشمی     

".و ديده نمی شود   

١٢.  

فرموده اند: "سخن بليغ آن است که عوام بفھمند و خواص بپسندند."بزرگان ما در تعريف بGغت   

١٣.  

  طنز بايد شبيه يك تيغ صورت تراشی جG داده، تيز و برنده باشد، آنچنان كه با " :می گويد" ماری ورلی مونتاگ"

 ".يك تماس، چيزھايی را كه به دشواری احساس يا ديده می شوند ، زخم بزند

 

١۴.  

 

، در کتاب "طنز " می گويد:  "آرتور پGرد "  

بھترين طنز ،آن است که مطمئن ترين لحن ھا را دارد و حاوی مطمئن ترين ارزشھاست. -  

طنز ھميشه به تفاوت ميان وضعيت ،چنان که ھست و چنان که بايد باشد ،به شدت آگاه است. -  

طنز پرداز غالبن در اقليت است.  -   

لذت ببرد و اميدوار باشد که ما ھم از آن لذت ببريم،اما معمولن قصد جدی تری را  طنز پرداز ممکن است از استعدادش - 
 مطرح می کند.  

طنزپرداز بايد محتاط باشد. -  

طنز ھمواره مستلزم قدرت و  ايجاز در نکته پردازی است. -   

ده روده بر! اين است جوھر يک طنز موفق : که قربانيان را از خشم ديوانه کنی و مخاطبانت را از خن -   

 

١۵.  
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 "آيدين آغداشلو " می گويد : "اگر مخاطب با اثر ھنری که درست تصوير شده است ،ارتباط برقرارکند ، معنای لحظه 

 ای از زندگی او افزون می شود؛ اين باVترين موفقيت يک اثر ھنری است.ھنرمند تعھد ندارد که حتمن خبر خوب 

است که حامل خبر بد باشد."بدھد.گاھی خبر شکست می دھد و مجبور   

١۶.  

 "فريدون تنکابنی " می گويد:

 "طنز فقط وانمود می کند که دشمن بس زبون است.طنزپرداز غمگنانه معتقد است که دشمن طرف مبارزه اش بس 

 خطرناک است و سعی او فقط دراين است که ھمزمان خود و خوانندگان خود را به مبارزه بخواند.او فقط سعی می 

 کند که دشمن را با نوعی رجزخوانی بی اعتبارکند که مثG : " ما دمار از روزگارت بر می آوريم ! " .طنز می کوشد با 

 خنده دشمن را نابود کند و ھرچه ناپيروزتر باشد خشم آن شعله ورتراست.خنده در چنين حالتی به جای آنکه قھقھه 

يک رشته حمله نيشدار ھمراه با خشمی مفرط در می  آسا و پيروزمندانه باشد ،تلخ می شود و به صورت  

 آيد.نيشخندی است برای پيروز به نظرآمدن بردشمنی که مانده است تا شکست بخورد" .

 و

 "طنز مانند ھنرھای ديگر به آزادی نياز دارد.ھمچون گياه که به نور و ھوا و آب نيازمند است و اگر ازاين ھا کمتر از 

وردار شود،برگھايش زشت و خشن و خارھايش خشک و گزنده می شوندو اگر از آب و ھوا و نورآنچه که نياز دارد برخ  

يکسره محروم شود،ناچار می پژمرد و می ميرد.طنز اگر از فضای آزاد،دم زدن آزاد،از اغماض و تحمل يکسره محروم    

 شود ،چاره ای جز مرگ نخواھد داشت".

١٧.  

 "چخوف " می گويد : "بزرگ ترين ھدف و مقصد ھنر و ادبيات ،خدمت به اجتماع است.ھنر به تنھايی معرف 

 زندگی نيست ،بلکه بررسی و قضاوت اجتماع به دست آن است.ھنر بايد از جنبه ھای تفريحی و وقت گذرانی بيرون 

ھای عاشقانه و عقايد ترحم آور رھا نشود ، آمده ، وقف آگاھی و بيداری جامعه گردد و در سراشيب اشعار و داستان  

بلکه ادبيات بايد بيان ھشياری ھا ، بيداری ھای ملت يا ملل مختلف ،در مراحل مختلف تاريخی باشد."   

 

١٨.  

 "گوگل" در  " بازرس " می نويسد : " شما به که می خنديد؟ شما داريد به خود می خنديد".اين به آن معناست 

در وجود شما بيدار کرده ام ، در حقيقت به منش ھای خود شما می خندند.گويی موجوداتی  که نيکی ھايی که من  
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 زشت ، اما ترحم انگيز را مسخره می کنند.

١٩.  

و بايد "(طنزھايي كه مأمور سانسور مي تواند آنھا را بفھمد انصافن ممنوع ھستند" می گويد: ""کارل کراس   

) .سانسور شود  

٢٠.  

 "چارلی چاپلين " می نويسد: "اين داستان من است.من طعم گرسنگی را چشيده ام.من درد 

 بی خانمانی را کشيده ام و از اين ھا بيشتر من رنج حقارت آن دلقک دوره گرد را که اقيانوسی از غرور در دلش موج 

من زنده ام و از زندگان پيش از  می زند ،اما سکه رھگذر خودخواھی آن را می خشکاند،احساس کرده ام.با اين حال  

 آنکه بميرند ،نبايد حرفی زد.چھل سال بيش تر مردم روی زمين را خندانده ام و بيش تر از آنچه آنان خنديدند،خود 

 گريستم.من فرشته نبودم،اما تا آنجا که در توان من بود تGش کردم تا آدم باشم."

 

٢٠.  

مطالبی بنويس که به آن احتياج دارند ،نه مطالبی که می پسندند.""شيلر " می گويد : " برای معاصران خود   

٢١.  

.طنز را طغيان روح می نامد " لئون پی ير کنت "  

٢٢.  

:"می گويد " مارك تواين"  

 
و   كه زبانت را باز کنی ھمان بھتر كه دھنت را بسته نگه داري و اجازه دھي مردم تو را آدمي احمق فرض كنند تا اين  

."در مورد احمق بودنت از بين ببری ھر شکی را  

-…………………………………………………………………………………………………….. 

  راز ھای طنزپردازی

١.  

 خوب بنويسيد تا خوب خوانده شويد.

می فرمايد: "کار خوب آن است  –صلی L عليه واله وسلم –حضرت محمد   
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 که تبسمی از شادمانی بر چھره ديگری ظاھر کند."

 

٢.  

به زمينه اوليه دارد. تا زمينه طنز پرانی نداشته باشيد ، تGش ھای بعدی ھيچ سودی ندارد.بعد از زمينه ھنر طنز نياز  

داشتن ، مطالعه متون کھن و جديد و سپس تمرين و تمرين و تمرين ، باVخره شما را طنزپرداز مطرحی    

 می کند.البته دو فاکتور شانس و صبر ھم بی تاثير نيست.

نه داشتن ھم ھمان انشاھای دوران مدرسه و مزه پرانی ھای به موقع و حاضرجوابی ھا و جک نشانه ھای زمي  

 گويی ھا و خنداندن دوستان و ساير وابستگان است.

٣.  

 طنزپرداز وقتی اثر جنجالی خود را به وجود می آورد ، آن وقت مورد اعتراض قرار می گيرد.چون به قول "نيما " : "آب 

است ." در خوابگه مورچگان  

 

۴.  

که برای مردم به عنوان  –طنزپرداز بيش از ھرچيز بيننده ای دقيق است.او متوجه ويژگی ھای متغير جامعه   

می شود.در حالی که مخاطب او ھنوز متوجه اين ويژگی ھای متغير نشده يا به آنھا زياد توجه  –مشکل مطرح است   

 نکرده است.طنز پرداز می گويد: " بگذاريد بر پلشتی بخنديم.من اطمينان می دھم که آنان ترحم انگيزند و ما بسی 

 نيرومندتريم " .

. 

۵.  

 برای طنز نوشتن شھامت به خرج دھيد و بدون ترس بنويسيد. بزرگ ترين دشمن طنز ،احساس ترس و نگرانی 

گونه ای ناکارآمد عمل می کند و طنزتان شکست می خورد.پس بدون است.زمانی که نگران ھستيد ، ذھن شما به   

 ھراس بنويسيد و آن قدر دايره لغات و اطGعات ادبی ،ھنری،فلسفی ،دينی ، سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و...خود را 

له ھای زندان!گسترش دھيد تا بتوانيد از آثارتان در برابر مغرضان و معترضان با زبان طنز دفاع کنيد ، ولو پشت مي  

۶.  

 طنزپرداز محکوم است که با طنز خود را ابراز کند.بعد با ھر اثرش به مردم بگويد: "ببينيد...من اينم ".
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٧.  

 ھمه نوشته ھای يک طنزنويس،الزامن طنز نيست.چند نمونه از نوشته ھای "عبيد زاکانی " مفھوم طنز و ھزل و 

 حتی شوخی ساده را نمايان می کند.

 نمونه طنز : "شخصی از موVنا عضدالدين پرسيدکه چون است که در زمان خلفا مردم دعوی خدايی و پيغمبری بسيار 

 می کردند و اکنون نمی کنند؟ گفت : مردم اين روزگار را چندان ظلم و گرسنگی افتاده ست که نه از خدايشان ياد 

 می آيد نه از پيغامبر! "

ز موVنا عضدالدين پرسيد:يخ سلطانيه سرد تر است يا يخ ابھر؟ گفت : "سوال تو از ھردو نمونه  شوخی ساده : " شخصی ا
 سرد تر است!"

٨.  

 سعی کنيد ھريک از آثارتان به خودی خود خوب باشند.تا می توانيد سفارشی ننويسيد.سفارشی نوشتن ھم

ب پيدا می شود.مردم به خوبی ذوق را می کشد ، ھم وقت تان را تلف می کند.برای دل خودتان بنويسيد.مخاط  

 تشخيص می دھند کدام کGم از دل نوشته شده و کدام کار برای پول. از آنھايی نشويد که برای دو سير نان 

 ، يکی به نعل می زنند ، يکی به ميخ. اگر اين جور شد،کارھای خوب تان را ھم خراب می کنيد.

٩.  

يس از موھبت و استعداد خاصي برخوردار است که ديگر طنزنو. طنز نوشتن دشوارتر است تا به جد نوشتن  

.نويسندگان از اين موھبت برخوردار نيستند  

. 

١٠.  

 برای طنز نوشتن فقط به خود اجازه دھيد آنچه را که گفتنش به نظرتان اھميت دارد ، بنويسيد.به نظری که ممکن 

 است منتقدين نسبت به اثرتان داشته باشند، اصلن فکر نکنيد.به ياد داشته باشيد که ابتدا برای خشنودی خودتان و 

 سپس مخاطبان تان می نويسيد،تا از درون راضی شويد.اگر حتا ھيچ کس نوشته ھای شما را نخواند،بايد بدانيد آن چه 

داری اش را برای تان توجيه کند.شادی و خوشنودی و ذوق و شوقی که نوشته ايد آن قدر  اھميت دارد که تنظيم و نگھ  

 که پس از ساعت ھا نوشتن به شما دست می دھد ،خود پاداش آن است.

 

١١.  
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 سوژه ھای به درد بخور برای ويراژ دادن يک طنز پرداز، در کوچه و خيابان به وفور يافت می شود.کافی است پنجره 

از و شرعی) به بيرون بيندازيد ؛يا اگر پنجره ھم نداريد ، زير ميزتان را نگاه کنيد...به را باز کنيد و نظری (در حد مج  

 نظرتان آن جيرجيرک ريز و تنھا برای چه کاری آنجاست و چرا آوازش غمگين است؟! چه کسی دلش را شکسته 

ورده است؟! است؟! کجای کار دنيا کج پيش رفته که ماوايی ندارد و به زير ميز داغان شما پناه آ  

 "آرت بوچوالد" می گويد :

تنھا کاری كه می توانيد انجام . دنيا خودش يك طنز است. شما ھيچ چيزی را ديگر نمي توانيد صحنه سازی کنيد"   

  ."دھيد ، ضبط کردن آن است

 پس کردارھا ،روابط و آداب و رسوم رايج در ھر جامعه ، مضمون اصلی طنز است.

 

١٢.  

کليات "عبيد زاکانی " را بخوانيد. حتما  

١٣.  

مثل ھم به دنيا نگاه نمی کنند.نگاه طنز ،يک مساله شخصی است.روش طنزپردازی  ھرگز دو طنزپرداز دقيقا  

 ھرکس ھم مختص خودش است.اگر شيوه طنزپردازی شما با ديگران متفاوت است ،نبايد نگران باشيد.اتفاقن خيلی 

 ھم خوب است!

 وقتی به سبک و شيوه قلم خود و ارتباط معنوی و موثر آن با درونتان پی برديد ، ھم به رضايت خاطر می رسيد، ھم 

 بھترين طنزھا را می آفرينيد.

 

١۴.  

در طنزھای تان با نيروی "عادت " بجنگيد.موضوع عادت کردن به ھرچيزی را از زاويه ای ببينيد که "عادی " ، 
 "غيرعادی " 

 و "غير عادی " و "جدی" ، "مضحک " ديده شود.آن چيزی که می خواھد خود را انسانی جا بزند ، غير انسانی ديده 

 می شود و آن چه خود را مھم وانمود می کند ،بی اھميت جلوه گر می شود. اين ھمان شيوه ی اغراق و مبالغه 

 است که ھمان روش کاريکاتوريست ھاست.
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١۵.  

اين راز ماندگاری بھترين طنز پردازان .تواند به قلبی نامھربان ،سخت و حسود وارد شود حس طنز، ھرگز نمی  

شان سرچشمه گرفته  شما آنھا را به خاطر آثاری که از قلبھای.تان جا دارند را مرور کنيد طنزپردازانی که در قلب.است  

.ھای دنيا بوده اند آنھا صاحب نرم ترين قلب.،دوست داريد  

١۶.  

اين ھمان قدر .بخواھد مردم عادی را يک جور ديگر ببيند - مثلن روشنفکر–خيلی احمقانه است که يک طنزنويس   

وقتی از باVی جھان به کره زمين نگاه .احمقانه است که يک آدم متمول بخواھد به مردم فقير با ديد حقارت نگاه کند  

نبايد لحظه ای خيال برتان دارد که با ديدگاه طنز ،از .ستکنيد ،تفاوت انيشتن و يک ميمون چند ميلی متر بيشتر ني  

.مردم عادی خيلی فاصله داريد  

١٨.  

 طنز خط قرمز ندارد؛ با اين حال ھيچ يک از آثارتان نبايد باعث آسيب و آزار کسی شود.بايد آن کمبود را گوشزد 

 کنيد،درحد يک تلنگر مھربانانه ،نه نيشگونی که جايش بماند و صدای طرف بلند شود. طنزی بنويسيد که اگر خدا آن 

 را بخواند ،بپسندد و راضی باشد.

 "عمران صGحی " می نويسد: "من ھيچ گونه خط قرمز برای خود ندارم و خود را مجاز به ورود به ھر مقوله ای برای 

نم."يک طنزپرداز می دا  

١٩.  

 ھرگز با حالت خشم و عصبانيت يا دلخوری ،به فکر طنزپرانی نيفتيد.بر عصبانيت خود غلبه کنيد.ھرچند 

 "آگاتاکريستی" می گويد : "من بھترين سوژه ھای رمان ھای خود را ھنگام ظرف شستن پيدا می کنم،چون از اين کار 

نايت می افتم ! " ،اما او جنايی نويس است ،نه طنزنويس!  به شدت بيزارم و مرا آن قدرعصبانی می کند که به فکر ج  

بنابراين بدون احساس رنجش و نکوھش و غرض ورزی و تنفر يا انتقام،بعداز رفع احساس خشم ،از قلم طنزپرداز ،     

 بھترين طنزھا آفريده می شود.

. 

٢٠.  

و...خود را صريح و مستقيم در طنزھايتان بياوريد.نيازی نيست که ھمه دانسته ھای فلسفی ،سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی   

٢١.  
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بی آنکه در اثرش به گونه ای ظاھر شود که به ارزش ھای زيبايی شناسی  -جھان بينی خاص و انديشه ھای يگ طنزپرداز
 آن لطمه بزند _ضامن اصالت قلم اوست.

٢٢.  

 يک اثر ھنری در حال حاضر کارش خلق زيبايی نيست ، خلق مفھوم است.

٢٣.  

 
 وقتی داريد طنزی را می نويسيد،اصلن به رضايت خاطر مخاطب فکر نکنيد و حتا يک کلمه ھم برای راضی کردن آنھا 

 ھدر ندھيد. فکر نکنيد فGن سازمان يا فGن شخصيت چه واکنشی نشان خواھد داد.اگر دچار خودسانسوری شويد و 

برخوردار نخواھند شد.به آن عادت کنيد ،طنزھای تان از جذابيت و ماندگاری   

٢۴.  

 تا می توانيد طنزھای تان را چند بار بازنويسی و ويراستاری و کوتاه و جمع و جور کنيد.مثل قالب ھای: رباعی ، 

ھای کوتاه و مينی ماستی ماليستی (!) دوبيتی ، ھايکو يا  داستان  

نری کار Vزم است ؛ آن ھم کاری "داستا يوفسکی" می گويد : " حرف مرا بپذير که ھمواره بر روی ھر اثر ھ  

 عظيم.حرف مرا بپذير که يک تکه از شعر چند سطری "پوشکين" که به نظر لطيف و ظريف می آيد،در يک برداشت 

 نوشته نشده است.مطمئن باش که "پوشکين" بارھا و بارھا آن را از سر گرفته و تنظيم کرده است.ھيچ چيزی که 

ت ."يک نفس نوشته می شود ،پخته نيس  

 

٢۵.  

 ھرگزبا اضافه گويی و روده درازی طنزتان را کش ندھيد.خواننده را خسته نکنيد.البته نه اينکه رشته کGم ناگھان 

 قطع شود ،بلکه بی مقدمه وارد اصل مطلب شويد.به نمونه ھای زير از " ابراھيم نبوی " توجه کنيد :

رده.يکی بلد نبود راه بره ، ھمه فکر می کردن ايستادگی ک-  

يه موش بعد از بيست سال فرار کردن ، يه روز ايستاد و پنج دقيقه فکر کرد؛گربه خوردش. -  

به يه نفر گفتن تو خيلی بزرگی.ما ھمگی خرتيم.باورش شد.مردم مجبور شدن ھمه بھش سواری بدن.-  

٢۶.  

 اگر بارھا طنز نوشتيد و تمرين کرديد و تغييری در قلم تان نديديد،مطمئن باشيد که در دام يک الگوی خاص روحی 

 و احساسی ھمراه با تقليد از ديگری گرفتاريد و نگرشی بسيار خشک و متعصب نسبت به ھمه چيز داريد.بھتر است 
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بگذاريد تا روح تان لطيف تر و وسيع تر شود و اشتياق به  نگاه تان را اندکی تغيير دھيد و تکلف و سختگيری را کنار  

 آفرينش طنز ،درون تان را پر کند ؛ آن وقت قلم تان با ريتم طنز ،رقص خنده را سر خواھد داد.

٢٧.  

 نوشته ھای ھوشنگ مرادی کرمانی ،عزيز نسين ،سيلور استاين ،تونی بليک و  وودی آلن را حتمن بخوانيد.

 

 

 بخش دوم 

ه شعر طنزدربار  

 ادبيات اطGعات کليدی دارد که بايد آنھا را بلد باشيد.بايد درعمق رفتن را بلد باشيد.بايد آنقدر شعر خوانده باشيد که 

 بتوانيد قافيه ھا را پيشاپيش حدس بزنيد.بايد شاعران و جنس شعرشان را بشناسيد.من خودم سعدی را بسيار 

 دوست دارم.با اينکه نمی دانم ادبيات ما مرھون سعدی است يا سعدی مرھون ادبيات ! انگار در ھم غرق شده اند. 

 سعدی آنقدر پخته و شيرين زبان فارسی را به کار برده که تا نسل ما و نسل ھای بعد ازما ھمچنان بھترين است و 

د شود!شعرش خوانده و ديده می شود،مگراينکه کسی روی دستش بلن  

 

 اگرچه پيش ھنرمند خامشی ادب است

 به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی

 دو چيز طيره عقل است ،دم فرو بستن  

به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی     

٢.  

متاسفانه کارگاه ھای شعری حرفی برای گفتن ندارند و در آنھا معمولن بيست و پنج تا سی ساله ھا به عنوان    

ار می کنند!"استاد" ک  

 اين اساتيد اگر روزی ھم ھشت ساعت مطالعه شعری داشته باشند ، ھمين که با تجربه کم ،خود را استاد

می دانند ، دچار رکود وحشتناکی ھستند.   

 "داوود ملک زاده " شعر زيبايی در اين زمينه دارد:

"ديپلم شعر   
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 از دکترای ادبيات بھتر است 

 ھم چنان که "م.سرشکِ" شاعر

 از "شفيعی ی کدکنی " ی محقق !

 ديپلم شعر

 از دکترای ادبيات بھتراست

 وقتی می خواھی 

 گاليوری باشی در سرزمين لی لی پوت ھا

 دل بسپاری!

 ديپلم ادبيات 

 از دکترای شعر بھتر است

 وقتی شاه نامه ی فردوسی 

  –با آن تِز دکترا -

 بدون صله می ماند،

 و معلمان عروض و قافيه 

–ھای بيست ھزار تومانی  با جلسه-  

 قصرھای ذھنی شاعران را

 عينيت می بخشند!"

است.ھر روز با توجه به نرخ تورم اينگونه جلسات آبکی ھم قيمتشان ١٣٨۵البته اين شعر محصول ارديبھشت   

 باVترمی رود.

٣.  

و ياد بگيريد و تمرين پس  يا با تحصيGت اصولی و دانشگاھی مھارت کسب کنيد يا تا می توانيد خودتان بخوانيد   

 کنيد.می گويند "شکسپير " کتاب کم خواند، اما خوب 

 خواند.کتاب ، عينک آدم است که جای او ديده است و ادبيات ، ھنری است که ھرگز پير نمی شود،آن ھم ادبيات 

 فارسی که مشحون از قرآن است.

۴.  
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،بزرگترين شخصيت ھای ھر قوم ھستند.نقطه اوج ھنر ، کGم است. کسانی که "کGم " را می آفرينند   

۵.  

 "ويکتور ھوگو " می گويد : "شعر ، سّر مکتوم طبيعت است و شاعران متعلق به طبيعت و بشرند."

۶.  

 ھمان قدر که وزن و قافيه نبايد اصل کGم را از بين ببرد؛ حرف تکراری ھم نبايد زد. بشماريد شاعران معاصر و کمی

قبل تر، که وزن و رديف و قافيه شان خيلی از "مولوی" بھتر است ،اما شعر مولوی کجا و شعر تکراری امروز کجا؟!   

 اگر شعر ساختيد و يک ھفته بعد آن را خوانديد و ديديد حرف تازه ای گفته ايد و خودتان خوشتان آمد ، کاری کرده ايد 

قيه حرف زده ايد و از بقيه کمتر نيستيد ،اصلن خوب نيست.، اما اگر ديديد وزن و قافيه دارد ،اما مثل ب  

٧.  

 مخاطب را نمی شود گول زد.اگر کار خوب باشد ھم می خوانند ،ھم می خرند.اگر نباشد ، نه !

ھم در کشور داريم که آن تعداد ھم فروش نمی رود! ۵٠٠متاسفانه کتاب با تيراژ  

٨.  

ل شده ايد ، متوقف می شويد.بايد ھر روز که می گذرد ،يک قدم جلو آمدهدنبال کمبودھايتان بگرديد.اگر فکر کنيد کام  

باشيد.وقتی شعر طنزی را ارائه می دھيد و گل می کند ،خودتان نفعش را می بريد. اصلن متکی به کسی يا    

 استادی يا سازمانی نباشيد.خودتان تGش کنيد.غره نشويد.

 

٩.  

ت ،به خصوص در طنز و در شعر طنز.شعر طنز بسيار تاثير گذار تر از نثر ھر کار ضعيفی نشانه کودن بودن انسان اس  

 است.چون با کلمات کمتر و داشتن وزن و موسيقی در ذھن ماندگارتر است.

١٠.  

 شعر در ھمين پديده ھای اطراف اتفاق می افتد و اگر خارج از آن باشد ناقص است و مخاطب با آن ارتباط برقرار نمی

کند.   

١١.  

عر خوب طنزپرداز از علل واقعی يک موضوع به صورت مستقيم  حرف نمی زند.اما مخاطب او ھمان علت ھا يک شا
 را 
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 از راه احساس خود در می يابد.

١٢.  

 نمی شود و نبايد يک شعر با موضوع مرگ با شعر ديگری با موضوع عشق ، اجرای واحد داشته باشند و پرداختشان 

 يکی باشد.وزن شعر بايد متناسب با موضوع باشد.اين آسيبی جدی است.مثلن ھمين ترانه " دل شده يک کاسه 

 خون ،به کنارم تو بمون ، نرو با ديگری ..." که اينقدر شاد اجرا شده و ھمه ھم آن را شنيده ايد، خودش طنز است! 

 وقتی طرف از رفتن عشقش دلخون شده  و التماس می کند که با ديگری نرود ، چرا شاد است و دستمال تکان می 

 دھد و می رقصد پس؟!

١٣.  

 گفته اند : " شاعری طبع روان می خواھد         نه معانی ، نه بيان می خواھد "

Vديگر شعر نيست،نظم است.شوخی کرده اند،چون اگر معانی و بيان نداشته باشد ،  که احتما  

١۴.  

 "نظامی عروضی " می نويسد : " شاعر بايد سليم الفطره (پاک سرشت ) ، عظيم الفکره (بزرگ انديشه ) ، صحيح 

 الطبع (درست قريحه ) ، جيد الروّيه (نيکو تفکر ) ، دقيق النظر (باريک بين ) باشد.زيرا چنانچه شعر در ھر علمی به 

ه در مجلس محاورت خوشگوی بود و در مجلس معاشرت خوش روی.و بايد که شعر او بدان کار شود و شاعر بايد ک  

 درجه رسيده باشد که در صحيفه روزگار مسطور باشد و بر السنه احرار مقرور (خوانده شده). بر سفائن بنويسند و 

يت از اشعار متقدمان ياد گيرد و در مدائن بخوانند، اما شاعر بدين درجه نرسد، اV که در عنفوان جوانی بيست ھزار ب  

 ده ھزار کلمه از آثار متاخران پيش چشم کند و پيوسته دواوين استادان را ھمی خواند و ھمی ياد گيرد."

١۵.  

گفته اند در شعر به غير از وزن و قافيه ، اراده شاعری نيز شرط است و اV بسياری از آيات قرآن نيز وزن و قافيه دارد 
 و

ت َروی (حرف اصلی قافيه ) ھم شده است ،ولی شعر نيست .نظير اين آيات : " ُثمo اَقَرر ُتم َو اَنُتم اتفاقن رعاي   

 َتشَھدون ، ُثمo اَنُتم ھوVِء َتقُتلون ".

١۶.  

 "ملک الشعرای بھار " سروده است :
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مرواريدی از دريای عقل     -شعر دانی چيست ؟   

سفتھست شاعر آن کسی کاين طرفه مرواريد    

 صنعت و سجع و قوافی ، ھست نظم و شعر نيست  

وی بسا شاعر که شعرش نيست اV حرف مفت    

 شعر آن باشد که خيزد از دل و جوشد ز لب   

باز در دلھا نشيند ھرکجا گوشی شنفت   

 ای بسا شاعر که اندر عمر خود نظمی نساخت 

وی بسا ناظم که اندر عمر خود شعری نگفت    

 

اين است که احساسات و عواطف انسانی را برانگيزاند و شور و  –پس بزرگترين شرط شعر بودن _ و نظم نبودن   

 ھيجان داشته باشد و سرشار از تخيل و تصوير باشد و در شنونده تاثير داشته باشد،غير ازين نظم است.

١٧.  

 "آناتول فرانس " می گويد : "شعر خوب مانند مضرابی ست که تارھای روح ما را مرتعش می کند و ما حس می 

 کنيم شاعر افکار خود را برای ما تشريح نکرده است ،بلکه افکار خود ماست که از زبان او می شنويم." 

١٨.  

ه ھای بديع و تشبيھات شگرف باشيد.از آرايه ھا و تا می توانيد دنبال اختراع ترکيب ھای تازه و زيبا و بکر و استعار  

 فنون و علوم بGغی استفاده کنيد تا ذوق ادبی و زبانی قلمتان تقويت شود.

١٩.  

 در شعر طنز وظيفه داريم آدمھا را به خودشان نشان دھيم.ما انسان ھا تقارن داريم ، اما مساوی نيستيم.مثلن 

وزن آن اندازه ھم است. ھا ھم اندازه نيستند ، ولی رنگ و چشم  

٢٠.  

 در شعر طنز ھيچ کلمه ای نبايد ھدر برود.يعنی ھر کلمه بايد با تمام بار معنايی اش به کار رود.بسيارخوب است که 

با يک کلمه ،چندين نکته و مفھوم خاص را به طور ھمزمان به خواننده القا کنيد.يعنی ھرچه غيرمستقيم تر، قوی تر.   

تری وارد شويد ،اثر آن عميق تر خواھد بود.ھرچه از راه مخفی   

٢١.  
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 عنوان شعرھای تان نبايد موضوع شعرتان را مورد لو قرار دھد.

٢٢.  

 

 گفته اند : "شاعران دو گروھند :گروھی فقط شاعرند و به شعر شناخته می شوند و گروھی ديگر عGوه بر شاعری 

.و شعر گفتن ، دارای فلسفه خاص و صاحب مکتب و مشربند  

 رودکی و فرخی و منوچھری و انوری و عنصری و خاقانی گروه اول و فردوسی و سعدی و موVنا و حافظ و عطار از 

 گروه دومند.در آثار ھمين گروه دوم "طنز " به وفور يافت می شود.

٢٣.  

ز علم بديع و بعد از يادگيری قالب ھا و  وزن ھای شعر فاسی و درک قافيه و رديف ، اساسی ترين کار، استفاده ا  

 معانی و بيان است. اينھا شعر را محکم تر و شاخص تر می کند . 

٢۴.  

  مطلع بايد مفھوم كامل داشته  بيت اول شعر که در غزل و قصيده به آن مطلع می گويند ، نقش بسيار مھمی دارد.

  باشد و از نظر زيبايي و شيوايی  آنقدر محکم و جذاب باشد که تا پايان شعر ،مخاطب را به دنبال خود بکشاند.بيت 

 اول در ديگر قالب ھا نيز بايد ھمين ويژگی را داشته باشد.

  سGم متروی تھران ،قطار زيرزمينی 

  محل شيک و تميز قرار زير زمينی! (محمد يزدانی)

  يا 

       شد افتتاح درخت جوانه اولين با

  )سيدعلی ميرافضلی( شد افتضاح باغ حالت و وزيد توفان   

  يا

  ارزش مون به طول و عرض ميزه     

  چقدر ميز و صندلی عزيزه !(ابوالفضل زرويی )  

٢۵.  



  نويسنده : زھرا ُدّری پاييز                                                               بد نيست بداند                           ، آنچه يک طنزپرداز خوب 

24 

 

  از وزن ھای شاد استفاده کنيد.

  

 اينا که ھر لحظه يه رنگی می شن

  
  خال خال و راه راه و پلنگی می شن

  

  
  جوگير می شن  ھرچی بشه يه جوری 

  
  بی خودی درگير می شن با خودشون

  

 اينا که روی خط عشق و کيفن

  
  آنتی ويروس آپ تو ديت صيفن

  

  
  ھمينا که ماھن و پاستوريزه

  
  مرمر الفت )! (نجابت از نگاھشون می ريزه

  يا 

 رام نمی دن، می گن سرت شلوغه   

خوب می دونم که حرف شون دروغه    

 

 قواعد و ضوابط اداری                

بھم می گن کميسيون نداری    
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 کشته اون موضع شفافتم       

نوکرتم ، دو ماھه عGفتم     

 

 خدا گواھه کار من "آنيه "     

نمازتون چقدر طوVنيه    

 

 پشت درت يه عده کور و پيرن 

 می خوان دو خط جواب ازت بگيرن

 

ند  اون که نمازو عاشقونه می خو  

گدا رو نا اميد برنگردوند....(ابوالفضل زرويی)    

 يا 

 لطف کن ای نگار من ،دور شو از کنار من 

 با دو ،سه متر فاصله ،رفع خطر نمی شود !

 

 يا تو بيا به خانه ام،يا ببرم به خانه ات 

 يا برو بی خيال شو ،يا دم در نمی شود! (مھدی استاد احمد)

٢۶.  

 .که يک مصرع يا يک بيت از شاعری ديگر در شعر آورده شود : استفاده از تضمين 

  

 )حافظ"(پدرم روضه ی رضوان به دو گندم بفروخت "

  )راشد انصاری ! (بی پدر باشم اگر مجلس شورا نروم

 يا

  )سعدی"(گربه مسکين اگر پر داشتی "
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  )مھدی استاد احمد ! (اين جوانان نيز ھمسر داشتی 

 يا 

  )حافظ"(اين دو حرف است آسايش دو گيتی ،تفسير "

  )رضا رفيع! (سيگار بعد چايی ،چايی بعد سيگار 

٢٧.  

 روش تکرار در بديع لفظی ،موسيقی کGم را بيشتر می کند.مثل تکرار يک صامت يا مصوت در چند کلمه بيت.

 

 مانند تکرار حرف "خ" در اين بيت که صدامعنايی و خش خش را به ذھن متبادر می کند : 

 

 خيزيد و خز آريد که ھنگام خزان است       

باد خنک از جانب خوارزم وزان است (منوچھری )   

 البته شاعر ديگری فرموده : 

 خيزيد و خر (!) آريد که بنزين نه گران است    

 ايھام در آن نيست ،کنون دور خران است ! (عباسعلی ذوالفقاری)

  

٢٨.  

  يا دست کاری در يک جمله مشھور فارسی يا عربی يا استفاده از تلميح يا اشاره به آيه و حديث يا ضرب المثل 

  ديگر زبان ھا 

  اين چه برخوردی ست که مورد پرد؟!

  مرده شور اين طرز ارشادت برد !

  

  از چه زن را ول نمودی در فراق؟

 ! انکر اVشخاص ، عندی ذوالچماق 
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 تو برای وصله کردن آمدی 

  )رضا رفيع! (نی برای مثله کردن آمدی 

٢٩.  

 .بعضی جاھا با توجه به موضوع و وزن و قوافی شعر، جای خالی بگذاريد تا مخاطب خودش آن را پرکند

  آدم به بھشت سيب قرمز چون ديد 

  گويا شکمو بود و بسی زانھا چيد 

  او خورد و برای تخليه جای نيافت

  نعمت L طالبی)...! (ن آمد و بر خاکش پس روی زمي

  يا 

  پشت ھم مرغ ھای سوخاری 

 وای عجب سينه ای ،عجب رونی 

  

  موز ممتد ،خيار طوVنی 

 تازه با قطر غير قانونی !

  

  ميھمان حريص بی جنبه

 در شگفت از چنين فراوونی

  

  پخته خورده نخورده قی می کرد

  بی شعور کثافِت...! (مھدی استاداحمد)

  يا 
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  پس ندارم من ز بابايم گله 

  گر نموده مادرم را ...! (عباسعلی ذوالفقاری)

  يا 

  تو که ناز شست مرا ديده ای 

  و از برق تيغم به خود ...! (حسن شعبانی)

  

٣٠.  

 تغيير آگاھانه و  ناگھانی  وزن شعر دريک يا چند بيت طنزآفرين است.

 

 ھمه عمر برندارم سر از اين خمار مستی

 
!ديگه کی ھستیبابا تو   

 
!که ھنوز من نبودم که تو بر سرم نشستی  

 
)داريوش کاردان ! (بابا تو ديگه کی ھستی  

 

 يا

 

!گمانم از کھن ھا شخص فردوسی به ما رفته ست   

 بميرم من برای او که سلطان در به رويش بست 

  

 چنان محکم بزد در را که وزن شعر پرپر شد

!شد خود فردوسی از اين ماجرا خيلی مکدر   
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 قلم را بر دواتش زد نمی دانم که چپ يا راست ؟

:سرود آن چيزھايی را که عمری باطنش می خواست   

  

 بسی رنج بردم از اين اتفاق 

 که بستيد رويم در اين اتاق 

  

 اگر اھل فرھنگ ھستی شما

)زھرا دری(پس از گفتمان می گريزی چرا ؟   

 

٣١.  

ن آشناست را با طنز بازنويسی کنيد.اين کار را نقيضه می گويند.يک شعر يا ترانه معروف که مخاطب با آ  

 

 ای کوه مخوف پای دربند

 پز داده به صفه و دماوند 

 

 ای کوه خميده و کلنگی 

 کی گفته که جيگر و قشنگی ؟

 

 ای کوه تميز رو به پايين 

 ای مخزن عطسه ھای پر فين

 

 ای کوه بلند پوست کنده 

 جراحی تو کيلويی چنده ؟
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 ای سوژه ی دست کاريکاتور 

 ای معنی سنگ و چوب و آجر 

 

 ای گربه ی گاو گنده ی خر 

 ای معضل ازدواج دختر 

 

 ای پھن مثال سيب زمينی 

 ای کوه ترين دماغ! ،بينی !

 

 از وسعت خود رھاييم ده 

 با عمق خود آشناييم ده ! (زھرا دری)

 

٣٢.  

 بازی با کلمات در  شعر جالب و طنز آفرين است.

يک کلمه را  دو نيمه کنيد .نيمی در يک مصرع ، نيمی در مصرع ديگر . ثGم  

 

 خواند بعدش او به تقليد از "شَجر"

 "يان" اين استاد ھم شد دردسر!(عباسعلی ذوالفقاری)

 يا 

   تا نماند شک و شبھه بين ما
                     
  نام فاميليم باشد ذوالفقا...  
 
  

  ! نشدری آن در بيت قبلی جا 
    

 سعی کردم گرچه من اما نشد (ھمان باVيی!)
 

٣٣.  
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 يک واژه را از ابتدا تا انتھای شعر ھی تکرار کنيد.که به آن "التزام" يا "اعنات" گفته می شود.

 

 بس که ھی نی نی نی و نی گفته بود

 
 بس که نی نی گفته و ھی گفته بود

 
 ھرکه می ديدش به او می گفت نی

 
)شھرام شکيبا! (می گفت ھیدر جوابش مرد ھم   

 يا

  چيزھای چيز داری از الف تا يای چيز 

  )می شود با چيزھايی چيز گردد جای چيز ! (زھرا دری

  يا 

  سر چه باشد تا فدای پای شمس الدين کنم

  نام شمس الدين بگو تا جان کنم بر او نثار (موVنا)

٣۴.  

باشد و دارای نکته باشد.اگر سوال برھانی است ،بايد آن را رداستفاده از سوال و جواب :سواVت بايد ظريف و زيبا   

کنيد  و اگر جنبه انتقاد دارد بايد آن را توجيه کنيد.   

 
 آن کس که دير آمده است ،از ھمه جلوست

 
 ديگر شعار حق تقدم برای چيست؟

 

 
 اين جا ھمه از آخر صف می روند تو

 
 کوشش برای اول و دوم برای چيست؟
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تکان دھند که ثابت شود خرندھی دم   

 
!برای چيست؟ ثابت شده خريتتان ، دم  

 
 

 
 پنداشتيد راست بمانيد تا ابد؟

 
!برای چيست؟" اذا دمروھم"  پس آيه  

 
 

 چون اشک و آه و گريه نشان فضيلت است

 
!پس نيشتو ببند، تبسم برای چيست؟  

 

 
 خورده است تخم مردی و مردانگی ملخ

 
)محمد رضا عالی پيام! (خانم برای چيست؟چون مرد نيست، اين ھمه   

 
٣۵.  

 از حسن تعليل استفاده کنيد.حسن تعليل يعنی اينکه برای نکته ای ،علت خوبی بيان کنيد.ھم می توانيد علت و 

غير حقيقی اش در طنز بيشتر جواب می دھد. حقيقی بياوريد ھم غير حقيقی.اصوVدليل   

 

       حوريان تا که بقاپند مرا 

بنويسيد که اين فردين است!(عباسعلی ذوالفقاری)   
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 اغلب سوال و جواب ھا نوعی حسن تعليل است.

 

 به سرو گفت کسی ميوه ای نمی آری        

جواب داد که آزادگان تھی دستند! (سعدی )   

 

  

٣۶.  

 :بر خGف انتظار و مخالف عرف و عادت باشد رای مطلبی دليلی بياوريد که کامGيعنی ب: دليل عکس 

 حاشا که من به موسم گل ترک می کنم 

 من Vف عقل می زنم ، اين کار کی کنم؟! (حافظ)

 يا 

 گويند مرا چو زاد مادر

 مادر،پدرم شمال بودند! (مھدی استاداحمد)

 

٣٧.  

 تا می توانيد از "ايھام" استفاده کنيد .يعنی کلمه ای را به کار ببريد که دارای دو معنی باشد.يک معنی به ذھن 

 نزديک باشد و يک معنی دور ، و مخاطب با کمی تفکر به معنی دوم آن برسد.

 

 ايھام در "شيرين" در قطعه زير :

 

 مثل ھميشه سGم می کنم به تو

  م به تواز پشت شيشه سGم می کن

  !شيرين ترين زن افسانه ھای من

  )مرتضا رشيدی! (با ضرب تيشه سGم می کنم به تو
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 يا 

خورديم" می"ديدند که در خلوت خود   

   
خورديم "ھی"شGق و تشر زدند و ما   

 
 داديم تعھد كه به می لب نزنيم

 
)مھدی استاد احمد! (خورديم "نی"ديگر پس ازآن ھميشه با   

 يا

بيت زير : مثل "چين " در  

 تا دل ھرزه گرد من ،رفت به چين زلف او 

 زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند(حافظ)

 

٣٨.  

 از مراعات النظير (تناسب) استفاده کنيد :

 يعنی واژه ھای کGم اجزايی از يک کل باشند و از اين جھت با ھم ارتباط داشته باشند.

 من مسلمانم 

 قبله ام يک گل سرخ 

 جانمازم چشمه ،مھرم نور 

 دشت سجاده من (سھراب سپھری )

 يا

 "پياده " و "شاه " و "قلعه " در بيت زير:

 ھرپياده اگر ز حسرت مرد 

 شاه با قلعه ھاش جای خودش (زھرا دری)
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٣٩.  

 از "جناس" استفاده کنيد.

 مثل جناس تام در کلمه " رژيم " در بيت زير :

 

                  هشير تو رژيم نگير اVن كه شير

)خليل جوادی! ( بذار رژيم بياد تورو بگيره    

۴٠.  

 يا 

:در بيت زير در واژه ھای غلط و لغط –وقتی  که جای يک صامت در کلمات ھم ھجا تغيير کند  –جناس قلب بعض   

 ولی ھرچه ھستی غلط می کنی 

)رضا رفيع! (می کنی ) لگد(که احساس من را لغط    

 يا 

در بيت زير:واژه "گور"   

 بھرام که گور می گرفتی می گرفتی ھمه عمر 

)خيام(ديدی که چگونه گور بھرام گرفت ؟   

 يا 

 واژه "پروانه " در بيت زير :

 دکان کوچکی دارم ولی بی کسب پروانه 

 به جان من اگر شمعم شوی، پروانه اش با من  (رضا رفيع)

۴١.  

 يا 

ھجا (ھم وزن ) باشند ،اما اختGف در تکيه داشته باشند ، يعنی بهيعنی دو کلمه متجانس ،ھم –از جناس مرکب   

استفاده کنيد . -قول دستوريان يکی بسيط يا در حکم بسيط و ديگری مرکب باشد   

 مثل  "زياد " و " ز ياد " در بيت زير :

 گفتمش بايد بری نامم زياد
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 گفت آری می برم نامت ز  ياد ! (فرصت شيرازی)

 يا 

شعر زير :جناس مرکب در  

 خواستم 

 بی ھيچ آرايه ای بگويم 

 که نای ِ کنايه ندارم

 نشد! (داوود ملک زاده)

 
۴٢.  

 

 استفاده از گويش ھای محلی و لھجه ھا و حتی بيان Vتی و معتادانه !

 

  چشمام شده ناودون و دماغم شده شرريژ

 يک منقل شرد و من و يک غربت دلگير

  

 پدر عشق! ای وای بشوژد شنما ژان

)سعيده موسوی زاده ! (اين ببر خشن رو شه ژوری کرده تو ژنژير؟  

 

 يا 

 ِعلتی گيريه منو ،مGّ محلّه رامَبره 

 روضه ما دربه درا ،اکبر و اصغر َنَدره 

 

کاش يکی آسِتيکی می گفت  به خر ھمساده مون   

)-پريش شھرضايی-بھرام سياره ! (يه پوخی کاو و يه عمر سنگ کشی عرعر َنَدره   
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۴٣.  

 استفاده از تضاد : کلماتی که از لحاظ معنی عکس و ضد ھم ھستند :

 مثل کلمات سخت/سست و دشمن /دوست و آخر /نخست در رباعی زير :

 

 من عھد تو سخت ،سست می دانستم 

 بشکستن آن درست می دانستم 

 اين دشمنی ای دوست که با من به جفا

ابوالفرج رونی ...شما ھمان مھستی گنجوی بخوانيد!)آخر کردی ،نخست می دانستم (مھستی گنجوی يا !   

 

۴۴.  

اصول شعر کGسيک مثل وزن ،قافيه ،رديف و جمله بندی را در خودش دارد، اما شعر نيست و ويژگی ھای  " ترانه "  

ارتباط  مثلن آنقدر که در شعر وزن و قافيه و ھنجارشکنی اھميت دارد،در ترانه اھميت ندارد؛يا آنقدر که.خودش را دارد  

.افقی و عمودی و ھارمونی موسيقی در ترانه مھم است ،در شعر نيست  

در عين حال ترانه ای زيباتر است که از .شعر خيلی خصوصی تر از ترانه است و ترانه خيلی عمومی تر از شعر است  

.معيارھای شعری بيشتری برخوردار باشد  

بسياری از .معروف نوشته می شود ، ماندگار می شودتقريبن ھمه نقيضه ھای طنزی  که بر روی ترانه ھای   

.حرفھايی که نمی شود در شعر زد را در يک ترانه کوتاه می توان بيان کرد  

 

  ) كرده بودم اونو تو ليست دوستامAdd(ياري كه اَد 
 

  خوام برم به روستام! گفت كه: ديگه خسته شدم، مي
  

  گفتم كه: يار نازنين ايميل من چي مي شه؟
  

  داره مد مي شه! Gmailتوي دھات ما : كهگفت 
  

  منم عكساشو ديليت كردم
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  ھاشو ديليت كردم نامه
  

  ھاردمو  فورمت كردم
  

  با يكي ديگه چت كردم!
...  
  روم ي آخر تو چت دفه
  

  كه ديدم اون پGسه
  

  گفتم كه اي ددم واي!
  

  Vسه؟ باز با كي داره مي
  

  ارزششو نداره
  

  با اين ھمه ھزينه
  

  ADSLآدم با 
  

 چت كنه با بوزينه!
...  

  لذا (!) عكساشو ديليت كردم
  

  ھاشو ديليت كردم نامه
  

  ھاردمو  فورمت كردم
  

  با يكي ديگه چت كردم! (محسن اشتياقی)

............ 

۴۵.  

است و دو بيتی بر" Vحول وV قوة اV باr "رباعی بر وزن .تفاوت دوبيتی با رباعی در وزن اين دو قالب شعری است  

.است) فعولن(وزن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل    

 

:رباعی  

 يک عمر تو زخم ھای ما را بستی

  ما دستی  ھر روز کشيدی به سر



  نويسنده : زھرا ُدّری پاييز                                                               بد نيست بداند                           ، آنچه يک طنزپرداز خوب 

39 

 

  !شعبان که به نيمه می رسد آقا جان

  )جليل صفربيگی! (ھستی  ما تازه به يادمان می آيد

 يا 

 

 حوا که به قول مومنين جده ی ماست 

 از نسل مکرمش به رحمت دنياست 

 ز اول قدم خطای خود ثابت کرد 

)احمد بھمنيار! (کاين جنس دو پا ز اصل مادر به خطاست   

 و

:دوبيتی   

 دلم از دست اين دنيا کباب است 

 چرا که بخت من دايم به خواب است 

 به ھرکس بسته ام دل ، روز بعدش 

)راشد انصاری ! (مشخص می شود وضعش خراب است   

 يا

 به مال و پست و فرصتھا وصاليد 

  پماد طنز بر زخمش نماليد 

  ميان آن ترافيک پر از حال 

  نمی دانم چه جوری ارتحاليد ؟! (زھرا دری)

 

" گوشه تماشا"کتاب  حتما.ھم در دوبيتی ،ھم در رباعی ، بايد ارتباط بين مصرع ھا از لحاظ مفھوم حفظ شود   

.درباره رباعی بخوانيدرا " سيد علی مير افضلی : "نوشته   
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............................................. 

 طناز شناسی 

 

 +اگر اھل ادبيات باشيد، می دانيد که بھترين اديبان دستی در آتش طنز داشته اند يا کلن طنزنويس و طنز سرا بوده 

 اند.بشماريد : عبيد زاکانی، سعدی ،حافظ ،موVنا،عطار،دھخدا ،اشرف الدين قزوينی ،ميرزاده عشقی، جمال زاده 

 ،صادق ھدايت، بھرام صادقی ،منوچھرصفا ،ايرج ميرزا ،ايرج پزشکزاد و معاصرترھا ھادی خرسندی ،ابراھيم نبوی 

 ،منوچھراحترامی ،کيومرث صابری و...

شناسانه دارد.از ظرافت و زيبايی ھای زبان بھره می گيرد و به وضعيت  ی حکيمانه و روان"عبيد زاکانی"  طنز+
 روزگار خود می خندد 

.موش و گربه او طنزی چند پھلويی است که اوضاع تاريخی و فرھنگی و اجتماعی و تربيتی آن دوران را منعکس می کند 
د، ھمراه با دقتی شگرف درھم آميخته است. دکترپرويزناتل و از طرفی زبان عاميانه را با گستاخی ھای ويژه قلم خو

خانلری در کتاب "عبيد زاکانی لطيفه پرداز و طنزآور بزرگ ايران " می گويد : " در تاريخ ادبيات ايران کسی را قبل از 
راف صدپند رساله عبيد سراغ نداريم که به انتقاد اجتماعی پرداخته و به اسلوب يکی از رساVت انتقادی او (اخGق اVش

دلگشا و ريش نامه ) رساله ای پرداخته باشد.بنابراين عGوه بر ھنرمندی در انشاء و اھميت مطالب،افتخار ابتکار در اين 
يز به عبيد زاکانی تعلق می گيردفن ن  

 

آنکه ترين طنز پردازان است."گلستان "او سرشار از مضامين طنزآميز و لطيف است ،بی  "سعدی " يکی از بزرگ+  

 عواطف مخاطب جريحه دار شود .طنز او از طرفی  قابل فھم برای ھمگان است  و از طرفی Vيه Vيه است و می توان

از ھر مطلب آن تاويل ھای گوناگونی استنباط کرد.طنز سعدی واقع گراست .توجه او به جزييات در فضاسازی ھا    

شکل می گيرد. آنقدر عينی است که در ذھن مخاطب تصويری از يک فيلم  

 

 ھمه کس را عقل خود به کمال نمايد و فرزند خود به جمال !

 يا 

 نه ھرکه در مجادله ُچست، در معامله درست!

 بس قامت خوش که زير چادر باشد               چون باز کنی مادِر مادر باشد!

 

بدون اينکه  –"حافظ"  طنز بسيار رندانه و حکيمانه ای دارد.اھل صراحت نيست. آنقدر با ظرافت و نکته سنجی +  
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سخن می گويد که با ھربار خواندن، مضمون تازه ای را می توان يافت.پس از ھنر شعر ، مشخص ترين  - مGل آور باشد 
 وجه ھنری او طنز است. سوژه ھای او رياکاران،مفسدان 

اھربينان ،خودپرستان و جانماز آب کشانند.،ظ  

 فقيه مدرسه دی مست بود و فتوا داد              که می حرام ولی به ز مال اوقاف است

 يا

 فردا اگر نه روضه رضوان به ما دھند               غلمان ز روضه حور ز جنت به در کشيم

 يا 

 ترسم که صرفه ای نبرد روز رستخيز       نان حGل شيخ ز آب حرام ما 

 می توان گفت طنز حافظ متاثر از تعليم و تربيت دينی او ست.

 

نوشته ھای "باستانی پاريزی " به قدرت طنز نگری و طنز پرانی بشريت بدجور اضافه می کند.آثاری چون : سنگ +  

ن ،از پاريز تا پاريس و...(بقيه شان را خودتان بگوييد).ھفت قلم ،نای ھفت بند ، پيغمبر دزدا  

 در " نای ھفت بند " می نويسد:

 روزی يکی از دختران دانشجويم، وقتی سر کGس برای اولين بار گفتار و ھيکل مرا ديده بود، آھسته به ھمکGسی 

 اش گفت : "باستانی پاريزی ھمين است ؟" .طرف ھم جواب داد : "آره ".

من کتبی اش خيلی از شفاھی اش بھتر است . به نظر-  

 طرف ھم توضيح داد : " ھمچنان که خودش ھم کاريکاتور عکسش است! "

 

" استپ"گذر از يک  -چخوف زندگي را گذر از داVني نيمه تاريک، دراز يا کوتاه مي داند.طنز چخوف ،طنز تلخ است+  

.را با لبخندي تلخ گذراند، چون فرصت زيستن ما در اين جھان اندک است اما عقيده دارد بايد  زندگي -  

 

 

"صادق ھدايت " در داستان ھای دوره پختگی اش، طنز ظريفی دارد. مثلن در داستان "علويه خانم " در جزئيات+   

را دنبال  -مت سادات عص -رفتار افراد دقيق می شود.با ظرافتی دقيق، تمايل بين پيرمرد پينه دوز و دختر علويه خانم   

 می کند.در گاری ،وقتی ديگران در حال چرت زدن يا دعا خواندن اند، پيرمرد قدم اصلی را بر می دارد:" پنجه باشی به 
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 عصمت سادات گفت : به منزل که رسيديم ،خودم نعلين ھای شما رو درس می کنم، ھمه اش خيس و پاره شده 

چادرش را تا روی نعلين ھايش پايين می کشد! رندی ھدايت اينجا آشکارتر  ..." با اين حرف پيرمرد ،عصمت سادات  

 می شود که پيرزن ھايی که در گاری ھستند و مراقب گفتار و رفتار اين دو ھستند، حسادتشان گل می کند! و 

و فضه  عکس العمل نشان می دھند : "ننه حبيب صلوات فرستاد و کفش ھايش را در آورد و دمرو کرد.جيران خانم  

 باجی ھم در حال چرت از او تقليد کردند."

 باريک بينی و حساسيت زير بنای طنز است و ھدايت از آن سرشاربود.

 

 

"برنارد شاو " بی ترديد و بدون شبھه طنزنويس برجسته ای است که با توجه به زمان و مکان ، ديدگاھی درست +  

محافظه کار و سنت پرست انگلستان می زيست،اما در ھمهو تفکری متعالی و پيشرو داشته است.او در جامعه   

آثارش به مبارزه با سنت ھای پوسيده می پرداخت و به ياری دنيايی نو وتازه ھمراه با معيارھای انسانی می    

اگر نمايشگاه ملي دچار آتش سوزي : "خود می گويد آمد.گذشته از آن ،از ذوق و ظرافت ھنری ھم بھره فراوان دارد.  

!"د ،كدام تابلو نقاشي را بايد از بين تابلوھا نجات داد؟ البته آن را كه به در خروجي نزديكتر استشو  

و از آن جمله  -"محمدعلی علومی " در  "طنز در مثنوی معنوی" می نويسد : "بعضی از داستان ھای مثنوی +  

تمثيلی و بعضی ديگر استعاره و تعدادی نيز آميزه ای از تمثيل و استعاره ھستند.خواننده و  - داستان ھای طنز  

 مخاطب مثنوی با جھانی شگفت انگيز مواجه می شود که در آن ھيچ مرزی قاطع و مشخص وجود ندارد . ازجھتی در 

ب اوقات مخاطب را به ياد آثار چخوف می فضاسازی و شخصيت پردازی بسيار عينی و واقعگرا ھستند؛که اغل  

 اندازند.ازجھت ديگر داستان ھا رمزی و سمبليک و يا مانند آثار "توماس مان " و "ھرمان ھسه " ،استعاری نيز 

 محسوب می شوند.

طنزپردازی بی نظير ، مھربان ،شايسته، بی تکلف ، بی تفاخر ،با قلمی قدرتمند و تسلطی - "منوچھر احترامی "+  

رف بر متون کھن ،که صميميت ذاتی اش را در آثاری چون "حسنی نگو بG بگو " وارد کرد و ادبيات کودک را برای شگ  

عقيده داشت :"ھرجا که مناسبات و ارتباطات اجتماعی جابجا شوند و ھمه چيز جای خودش   -ھميشه رونق داد   

يوه برای بيان اين جابجايی ،بيان طنز آميز است .نباشد ،زمينه ايجاد طنز فراھم می شود. " به نظر او بھترين ش  

 می گفت :"طنز به خودی خود معنا ندارد و وظيفه اش نشان دادن نابساما نی ھاست.ما نبايد در پی اين باشيم که 

 طنز راه حل را نيز به ما نشان دھد " .
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 +منابع پيشنھادی برای مطالعه بيشتر 

سخنرانی فريدون تنکابنی در آمفی تئاتر شيمی دانشگاه صنعتی آريامھر در طنز چيست و چه خصوصياتی دارد؟ :متن 
٢۶/۵/۵۶تاريخ   

 کليات عبيد زاکانی 

 گلستان سعدی 

 حافظ

 مثنوی معنوی

 فرھنگ لغات عاميانه : محمدعلی جمالزاده

 نقيضه و نقيضه سازان : مھدی اخوان ثالث 

 عقايد النساء : آقا جمال خوانساری ،تصحيح محمود کتيرايی 

 خنده سازان و خنده پردازان : عمران صGحی 

 زمينه ھای طنز و ھجا در شعر فارسی : عزيزL کاسب 

 کاوشی در طنز ايران :ابراھيم نبوی 

)١٣۴٧مقاله مذھب و طنز :حسن جوادی (مجله نگين   

 تاريخ طنز در ادبيات فارسی :حسن جوادی 

 مقدمه ای بر طنز و شوخ طبعی در ايران : دکتر علی اصغر حلبی 

 دستور زبان مطايبه : دکتر احمد اخوت 

 اسرار شوخی نويسی : ملويل ھليتزر 

 فرھنگ اصطGحات طنز : محمدرضا اصGنی 

 در باب طنز :سايمون کريچلی 

ھزادی اندوھجردیطنزپردازی در ايران : حسين ب  

 چشم انداز تاريخی ھجو :ناصر نيکو بخت 

 طنز در گلستان سعدی : محمدعلی علومی 

 طنز در مثنوی معنوی : محمدعلی علومی 
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 طنز وبGگی : رويا صدر 

 يادداشت ھای شھر شلوغ و انديشه ھا : فريدون تنکابنی 

 

 پايان 

١٣٨٧شھريور ماه   


