
مقدمه
طنز و طنزپردازی که براسللاس به کارگیللری توأمان دو 
عنصر متضاد: »نیش« و »نوش« خلق می شللود، نوعی نگرش 
اصاحگرانه نسللبت به زندگی است که امور نامطلوب و خارج 
از دایرة حق و راسللتی را به روشی مسالمت آمیز و خنده دار به 

چالش می کشاند.
از آنجا که طنز هشللدار و زنگ خطری اسللت که غالباً از 
سوی گروه های پیشرو اجتماعی به صدا در می آید، به رغم ظاهر 
تمسخر آمیزش، باید زیرکانه آن را جدی گرفت و به آن احترام 
گذاشت. منطقی ترین دلیل این بزرگداشت و احترام آن است 
که طنز، خاف نقد خشک و جدی، در صلح جویانه ترین وجه 
ممکن، قصد ترمیم شکاف های اجتماعی و کاهش بحران های 
آتی را دارد. به  همین دلیل گزافه نیست اگر بگوییم، طنزپردازی 
بهترین راهی است که برای زیباتر کردن دنیای کنونی ما وجود 
دارد. بشللر همیشلله و در همة دوران های حیات خود بر این 
کرة خاکی، با همین داستان )نبرد نیکی با بدی( زندگی کرده 
است و گمان می رود آن چنان که حیاتش بدون راستی ناممکن 
است، بدون ناراستی هم ناممکن است؛ چرا که به قول »قرآن 
نَْیاإالَّ لَِعٌب َو لَْهللٌو ...«: و دنیای بدون  کریم«: »َو َمللا الَْحَیاُة الدُّ
امربه معروف و نهی ازمنکر، پایه های آن از هم فرو خواهد پاشید. 
البته نباید فراموش کنیم که اسللتفاده از طنز برای رسیدن به 
این هدف متعالللی- اصاح جامعه- در صورتی محقق خواهد 
شللد که هر شوخی، تمسخر و تحقیری را طنز تلقی نکنیم و 
آنگاه که طنز راسللتین را یافتیم، در پس خنده هایمان به پیام 
نهانی آن بیندیشللیم و از انرژی نهفتلله در آن برای بیداری و 

آگاهی جامعه استفاده کنیم.
کلیدواژه ها: طنز، جامعه، معضات اجتماعی، فشارهای 

روانی

نیش و نوش
شهین شهبازی

دبیر دبیرستان ناحیة سه کرمانشاه

خاستگاه و کارکردهای طنز در جامعه

الف( بررسی عوامل پیدایش طنز در جامعه
آفرینش، رشد و تعالی طنز در جامعه ای ممکن خواهد بود 
که این سه مؤلفه را داشته باشد: معضات اجتماعی، گسل های 
طبقاتللی، فقدان آزادی. البته بللرای چنین جامعه ای می توان 
توصیفات دیگری نیز برشللمرد ولی دیگر توصیفات آن به طور 

مستقیم یا غیرمستقیم به  همین سه ویژگی مربوط اند.

معضالت اجتماعی
همان گونه که از ذات پللاک آدمی، گل های خیر و نیکی 
می روید، از پلیدی های روح او گناهان بزرگی سللر برمی آورد: 
ظلم و ستم و تجاوز به حقوق دیگران، قتل و غارت و جنایت، 
هرج  و مرج  طلبی، فساد و بی بندوباری، شهوت و شکم بارگی، 
حرص و دنیاپرسللتی، حسللادت، دروغ، ریا و تزویر، تبعیض، 
توهین و تحقیر دیگران، حماقت و نادانی، تعصبات مضحک و 
باورهای خرافی، سوء استفاده از دین و مقدسات، ضعف نفس، 
کج اندیشی و ... همه و همه زادة پلیدی و اسارت روح بشر در 

ظلمات حیوانی است.
بعضی از این گناهان، عمری به درازی تاریخ بشریت دارند و 
بعضی دیگر به  واسطة حماقت ها و خطاهای انسان معاصر پدید 
آمده اند. »گاهی خنده و شوخی، گذرا و خفیف و زاییدة نقص ها 
و اشتباهات کوچک و بی اهمیت است و زمانی تلخ و زهرآگین 
و ناشی از عیوب، مفاسد و گمراهی هایی است که مقام اخاقی 
طبیعت بشری را تنزل می دهند« )آرین پور، 1372، ج 2: 36(. 
از مصرف سیگار و دیگر مواد مخدر و مخرب، زندگی ماشینی 
و بی تحرکی، رفاه زدگی و زندگی اشرافی و پر از سودای مصرف 
گروهی در کنار گروه دیگری که به اصطاح آه ندارند که با ناله 
سودا کنند، تا آلودگی های تأسف بار محیط زیست و در نهایت 
نابودی طبیعت به دست بشر، اسللتفادة زیان بار از انرژی های 



طبیعی، تجاوز به حریم فضا و ... مثال هایی از زشتی های رفتار 
انسان هستند که می توان آن ها را اساسی ترین علت خلق طنز 
و طنزپردازی دانسللت. درست است اگر بگوییم هرگز طنزی 
خلق نمی شللود، مگر آنکه کسللی گرفتار بیماری روحی شده 
باشللد و دیگران از تبعات رفتار سللوء و عمل ناشایسللت او در 

رنج باشند.
»اصوالً طنز از آنجا آغاز می شللود کلله رعایت حقوق 
دیگران نشللود، آزادی توأم با مسللئولیت مورد تعدی واقع 
شود، بی بندوباری و هرج و مرج به عنوان آزادی تبلیغ گردد 
و نظام جامعه در مسیر طبیعی خود مورد تهدید قرار گیرد. 
سللتم و تجاوز در اشللکال گوناگون چهره نماید و منادیان 
آزادی، خود عامان بدبختی فکر و اندیشه و آزادی گردند. 
ترقی و اعتا جای خود را به انحطاط و سقوط دهد و پویایی 
اندیشلله و حرکت ناشللی از آن، کم کم به رکللود انجامد« 

)ناصری، 1387: 155(.
در این میان، نقش طنز مبارزه با پلیدی اسللت. طنزپرداز 
معتقد اسللت که دگرگون کردن اوضاع موجود، آرزویی اسللت 
دست یافتنی. باختین می گوید: »خنده و جنبش های مردمی، 
گستاخی ابداع را برمی انگیزد، به رهایی از دیدگاه مسلط در باب 
جهان، به رهایی از همة رسللوم، حقایق جاری، تمام چیزهای 
مبتذل، عادی و پذیرفتة همگان یاری می رسللاند، و سللرانجام 
امللکان می دهد که نگاهی تازه به جهان بیفکنیم و دریابیم هر 
آنچه وجود دارد، تا چه حدی نسللبی است و یک نظم جهانی 
سللراپا متفاوت امکان پذیر اسللت« )پوینللده، 1381: 15(. در 
توجیه نقش مبارزه طلبانة طنز در دفاع از نیکی و محکوم کردن 
پلیدی، بعضللی تا آنجا پیش رفته اند که طنللز را جزو فضایل 
انسانی دانسته اند. »برخی از اخاق شناسان سعی می کنند طنز 

را یک فضیلت قلمداد کنند« )اصانی، 1387: 141(.

طنزپرداز خود را مسئول سرنوشت جامعه و مردم می داند 
و تاش می کند که زنگ خطللر را برای همه به  صدا در آورد. 
او در درک مسائل جامعه بسیار حساس است. میان او و دیگر 
کسانی که سرشان تنها به کار خود گرم است و دردی جز درد 

خود ندارند و به قول سعدی:
»گر از نیستی دیگری شد هاک 

مرا هست، بط را ز طوفان چه باک؟«
)سعدی، 1379: 156(

طنز او شاهدی است بر همدردی اش با دیگران:
»من از بینوایی نَِیم روی زرد
غم بینوایان رخم زرد کرد«

)همان: 217(
»طنز تنها هنگامی  می تواند به هدف عالی خود برسللد 
که  از روحی بلند و پاک تراوش کند؛ روحی که از مشللاهدة 
عمیق و عجیب زندگی موجود با اندیشة یک زندگی ایده آل 
در رنج و عذاب اسللت« )آرین پور، 1372: 36(. طنزپردازان 
متعهد، دلسوز و دردآشنا در میان مردم جامعة خود همچون 
پیامبرانی هستند که رسالتشان بیداری مردم از خواب غفلت 
و هدایت ایشان به سوی راستی برای دست یافتن به فضائل 
و کماالت انسللانی است: »طنز با برجسللته  کردن بدی ها و 
مفاسللد، انسللان ها را از غفلت و بی خبری برحذر می دارد و 
به  مسللیر حقیقی زندگی راهنمایی می کند. به عاوه باعث 
می شللود که آدمیان از گرایش به سوی زشتی ها و پلیدی ها 

دست بردارند« )رفیع، 1371: 23(.
دربارة علت متوسللل شللدن طنزپرداز به خنده و شوخی 
و اینکلله چرا به جای گریسللتن و گریانللدن دیگران بر فضائل 
از دسللت رفتة بشللری، مخاطبان خللود را می خنداند، دکتر 
شريعتی دلیلی ساده و قانع کننده آورده است: »چرا از آنچه 
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غم انگیز است باید فکاهی سخن گفت؟ به دو دلیل: یکی برای 
آنکه از آنچه غم انگیز اسللت بتوان سخن گفت،  دیگر آنکه دور 
از چشم منطق، که همواره در مسیر آنچه جدی است ایستاده 
اسللت و از بیراهة ترس و طمع که همیشلله از حقی که جدی 
است بر می آشوبد، جدی ترین حقیقت ها را در جامة غیرجدی 

در دل ها بنشاند« )شریعتی، 1376: 310(.
فرويد نیز با تحلیل روان شناسللانة عکس العمل انسان در 
برابر امور نامطلوب، معتقد است: »شوخی و طنز وسیله ای است 
برای اظهار مقاصد جدی. بنابراین، باید به مدد سللازوکارهای 
روانی چنللان ظاهر نازیبای کام ها را بیاراید کلله نه دیگران را 
ناخوش آید و نه سانسور )و من برتر( را ناگزیر از مخالفت سازد« 

)بهزادی  اندوهجردی، 1378: 119(.
نکتللة مهم در تجزیه و تحلیل طنز این اسللت که بدانیم 
هر گونه انتقاد جدی توان نهفته ای برای تبدیل شللدن به طنز 
دارد. در طول تاریخ بشللر، همواره اندیشمندانی بوده اند که به 
اوضاع جامعة خود انتقاد داشللته اند ولی حفظ حریم احترام و 
رعایللت حقوق دیگران در کنار اصاح کج روی ها و پلیدی ها را 
در پیش گرفته اند. گروهی از اینان چارة مشکل را در توسل به 
»طنز« یافته اند تا در پوشللش خنده و شوخی و به کار گرفتن 
زبان غیرمستقیم،  انگشت اشاره را به سوی گناهکار بگیرند و در 
یک دعوت همگانی، تماشاچیان باخبر و خاموش یا بی خبر از 
فجایع را با خود هم صدا کنند. »در پیکر جامعة انسانی همیشه 
نقطه های چرکی، دمل های پرمایه و گوشلله های عفن و پردرد 
هسللت. طنز بر این نقطه ها انگشللت می نهللد و آن ها را برما 

می کند« )پاینده، 1355: به نقل از درودیان، 1384: 149(.
هر نقص و معضل اجتماعی می تواند برای طنزپرداز سوژه 
باشد ولی از آنجا که مردم و در رأس آنان طنزپرداز، تماشاچیان 
دقیق و نکته بینی هستند، مسئوالن و حکام جامعه که رفتارها و 
حرکاتشان چون بازیگران زیر ذره بین تماشاچیان قرار دارد، در 
طول تاریخ هرگز از قرار گرفتن در آماج طنز در امان نبوده اند.

»رفتار بسللیاری از حکام طنز اسللت. یعنی در یک آن دو 
سللوی تناقض را در خویش دارد و شعارهای سیاسی شان نیز 
در تحلیل نهایی طنز است؛ هم گریه آور و هم خنده دار. جامعة 
عصر حافظ یکی از بهترین نمونه های شکل گیری این تناقض 
در سللاخت جامعه اسللت و شللاید به عنوان نمونه، رفتار امیر 
مبارزالدين را بتوان از بهترین نمونه های تجسللم این تناقض 
در بافت جامعه دانسللت. اما وقتی ایللن تناقض ها با برخوردی 
هنری، چه از سللوی عوام و چه از سللوی خواص، تصویر شود، 
طنز به معنی دقیق کلمه آشللکار می شود« )شفیعی کدکنی، 

.)40 :1384
همین تناقض در بافت جامعه اسللت کلله عاوه بر آنکه 
مهم ترین دلیل پیدایش آثار ادبی از نوع طنز یا مشابه آن بوده، 

زمینه سللاز انقاب های مردمی شده اسللت. در هر دوره ای که 
این تناقض پر رنگ تر شده، عمر و دوام حکومت ها کمتر شده 
است؛ آن چنان که می توان گفت همواره میان تناقض در بافت 
جامعه و دوام حکومت رابطلله ای معکوس وجود دارد. یکی از 

نویسندگان تشبیه جالبی دربارة این موضوع دارد:
»درد و بیزاری هللای اجتماعللی ناشللی از ظلم، فسللاد، 
بی رسللمی، ریا، تحقیر، تبعیض، چپاول، خون ریزی و غیره در 
ادوار مختلف تاریخ ادبیات ایران، مهم ترین عامل قیام های ادبی 
و مؤثرترین انگیزة پدید آمدن آثار انتقادی در شیوه های جّد، 
طنز، هجو و ... بوده است. شاید به همین دالیل است که برخی 
از محققان، فکر را به گازهای لطیف تشبیه کرده اند که هر چه 
بیشتر تحت فشار قرار بگیرد، قوت انفجارش بیشتر می شود«. 

)بهزادی  اندوهجردی، 1378: 104(

گسل های طبقاتی
هر کدام از افراد بشللر در محیط متفاوتی متولد می شود. 
منظور از محیط، آب و هوا، طرز تغذیه، رطوبت هوا، مقدار فشار 
جو، درجة حرارت، مناظری که در زندگی در مقابل شللخص 
قرار می گیرند، آنچه در گوش او در ایام عمر طنین می افکند، 
وضع خاص خانوادگی، دوسللتان و اطرافیللان، و باالخره همة 
شللرایط و اوضاعی است که بشللر را در دامن خود می پرورد و 
در تربیت او نقشی بر عهده دارد. مجموعة این شرایط به عاوة 
عملکرد و تاش هر فرد، او را به سطحی از زندگی می رساند که 
قطعاً با سطح زندگی دیگران متفاوت است. هر گاه این شرایط 
چنان باشللد که افراد را در دو سوی مقابل هم و یا به اصطاح 
در دو کفللة نامیزان یک ترازو قرار دهد، گسللل های اجتماعی 
عیان خواهند شد. بر همین اساس است که افراد هر جامعه ای 
را می توان هم از نظر معیارهای ظاهری و هم از نظر معیارهای 
باطنی، دسته بندی کرد. برای مثال، آنان را در گروه های سفید 
یا سللیاه، زشت یا زیبا، کوتاه یا بلند، دارا یا ندار، عالم یا نادان، 
سالم یا بیمار، قوی یا ضعیف، و راست گو یا دروغ گو، شجاع یا 

ترسو و کم حرف یا پرحرف و ... قرار داد.
هللرگاه افللراد دو سللوی مختلف یک گسللل اجتماعی، 
اختاف هللای یکدیگر را بپذیرند و حللق و حقوق همدیگر را 
رعایت کنند، آرامش میان آنان حفظ خواهد شد ولی اگر این 
اختاف ها را نپذیرند و تاش کنند که اختاف موجود را از بین 
ببرند و یا حق بیشللتری برای خود قائل شللوند، وضع به  گونة 
دیگللری خواهد بود. با مثالی در این بللاره، مطلب را پیگیری 
می کنیم: تفاوت دو خانواده در بعضی مسائل، مانعی برای رفت  
و آمد میان آنان نیست ولی اگر تفاوت در شیوة پذیرایی به دلیل 
وجود گسل مادی باشد، عرصة بروز گسل های اجتماعی خواهد 
بود و چه بسا که زمینة اعتراض آنان به هم فراهم شود. درست 



یا نادرسللت بودن چنین قضاوت هایی موضوع بحث ما نیست 
بلکه بحث بر سللر گسللل های اجتماعی اسللت که زمینه ساز 

اعتراض و انتقاد افراد از دیگران می شود.
در هر گسللل اجتماعی افراد دو دسته  می شوند: آنان که 
در شللرایط مناسللب قرار دارند )گروه 1( و آنان که در شرایط 
نامناسب هسللتند )گروه 2(. نکتة قابل توجه این است که به 
رغم ظاهر قضیه، همیشلله گروه معترض کسانی نیستند که 
در شللرایط نامناسللب قرار دارند و از محرومیت خود از آنچه 
می توانند داشته باشللند ولی ندارند، ناراضی و شاکی هستند 
بلکه بسته به نوع شرایط، گاهی کسانی که در شرایط مناسب 
قرار دارند، به دلیل آنکه وجود گروه دیگر را تهدیدی علیه خود 
می دانند، علیه گروه مقابل معترض می شوند. برای روشن شدن 

مطلب مثال هایی را از هر دو نوع ذکر می کنیم:
اعتراض گروه 1 به گروه 2    اعتراض گروه 2 به گروه 1

      عالم به نادان                     فقیر به ثروتمند
»طنز با قرار گرفتن میان شللکاف و گسل های اجتماعی 
قدرت نمایللی می کند و یکی از مهم تریللن اهداف اصلی خود 
را اصللاح نقش گروه های اجتماعی و ترمیم این شللکاف قرار 
می دهد. درسللت اسللت که طنز اعتراض پیدا و خشم پنهان 
گروه های فراتر است اما هرگز به سوی خشونت میل نمی کند. 
با این همه، اجتماعی که بسللتر مناسللب طنز واقع می شود، 
جای غمگینی است. از این رو طنز و مطایبه برای جامعه مانند 
زنگ خطر و هشداری است که از گسل های اجتماعی حکایت 
می کند. برای پرهیز از خشللونت و بحران های آنی باید انرژی 

نهفته در آن را جدی گرفت« )کرمی، و ...، 1388: 13(.
فقر و محرومیت مادی، مهم ترين گس�ل اجتماعی 
است. فقر یعنی ناتوانی انسان در تأمین حد کافی نیازمندی های 
بنیادی خود به منظور رسیدن به یک زندگی آبرومند و شایسته 
به عنوان شرط الزم برای رسیدن به کمال. ممکن است گروهی 
از افراد جامعه از توانایی الزم برای تأمین نیازهای اولیة زندگی 
برخوردار باشند ولی به لحاظ اینکه درآمد و سطح زندگی آنان 
از متوسللط درآمد جامعه پایین تر است، در فقر نسبی به سر 
برند. از میان تمام گسللل های طبقاتی جوامع، از قبیل گسل 
فرهنگی، سیاسی، هنری، عقیدتی، عاطفی، اقتصادی و ... اکثر 
محققان، گسللل اقتصادی را مهم ترین عامل بروز سرکشی و 
اعتراض افراد می دانند. حتی آن را ریشللة اعتراضات خارج از 
اعتدال در سایر گسللل ها معرفی می کنند. برای مثال، فردی 
که بللا یک گروه اختافات سیاسللی دارد، اگر از نظر سللطح 
معیشتی با آن گروه یکسان باشد و در حالت ایده آل مثل آن ها 
از وضعیت مالی خوبی برخوردار باشد، اعتراض و مخالفت خود 
را به مراتب منطقی تر و متعادل تر مطرح می کند. در حالی که 
اگر همین فرد درگیر مشللکات اقتصادی هم باشللد، چه بسا 

اعتراض سیاسللی او به شکل انفجاری و به دور 
از اعتدال مطرح شللود. به فرمودة پیامبر اکرم 
)ص(: »کاَد الَفقَر اَن یکون کفراً«: فقر انسان را 

به بیراهه می کشاند.

فقدان آزادی
طنز هنر اسللت و نقش مهم هنر همواره 
تصویر کللردن دنیای بهتر اسللت. از مهم ترین 
انگیزه های پیدایش طنز، آن است که طنزنویس 
در جامعه ای زندگی می کند که نقص و کاستی ها 

آزارش می دهند ولی فضای حاکم بر جامعة او، به گونه ای است 
کلله نمی تواند اعتراض خود را آزادانه بیان کند  و راه حلی را که 
برای دفع و رفع بدی به ذهنش رسیده است، به گوش مقصران 
برسللاند. آنجا که آزادی عقیده و بیان وجود نداشته باشد و در 
برابر اندیشه ها دیواری پوالدین بکشند، طنز به وجود می آید. »در 
جوامعی که آزادی به هر دلیل محدود می شود یا تا اندازة زیادی 
از میان می رود، طنز به صورت شللیوة بیللان رایج و حتی یگانه 
در می آید. آنجا که نمی توان صریح و آشللکار سخن گفت، کار 
ناچار به ایما و اشللاره و سخنان بریده بریدة دوپهلو و زیرلبی و 

پوزخندهای گهگاهی می کشد.« )تنکابنی، 1357: 72(
اسللتفاده از رمز و کنایه، بیشتر زاییدة اختناق است و در 
دوره هایی رواج می یابد که جامعه از آزادی محروم باشد. هر قدر 
جامعه ای از آزادی بیشتر بهره مند باشد، زبان انتقاد، صریح تر و 
از قید رمز و کنایه رهاتر می شود. یکی دیگر از انواع سخن در 
ادبیات که همین نقش را ایفا کرده است و از این نظر کارکردی 
مشللابه طنز دارد، »نماد« است ولی پیداست که نماد به دلیل 
پیچیدگی و رمزآمیز بودن سللاختار خود، مخاطبان خاصی را 
متوجه خود ساخته و هرگز چون طنز مورد استقبال عمومی 
نبوده اسللت. »زمانی که به  علت وجود سانسور، امکان انتقاد 
به طور مسللتقیم وجود ندارد، انتقادها غیرمستقیم می شوند و 
انتقادکننده دستاویزی جست وجو می کند تا چیزی را واسطه 

قرار دهد و بدان متوسل شود« )توفیق، 1384: 109(.
اگر در جامعه ای هر کس بتواند آزادانه فکر و اندیشة خود 
را بیان کند و برای ابراز عقیده محدودیتی وجود نداشته باشد، 
دلیلی برای متوسل شدن به بیان غیرمستقیم و طنزآمیز وجود 
ندارد. طنز زاییدة فشار و اختناق نیروی حاکم از یک طرف، و 
میل به ابراز عقیدة طنزپرداز در چنین شرایطی از سوی دیگر 
اسللت. اگر شرایط غیر از این باشللد و مانعی برای بیان عقاید 
نباشللد، طنزپردازی از ساختار اصلی خود خارج است و جنبة 
شللوخی و مطایبه پیدا می کند که نه تنهللا ارزش رفع معایب 
و اصاحگللری ندارد بلکه از ارزش هنری نیز تهی اسللت. در 
حقیقت، هر گاه نویسندگان و شعرا به موضوعاتی بپردازند که 
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از ارزش هنری و اجتماعی تهی هستند، زنگ خطری است که 
نشان می دهد در آن جامعه ابتکار و خاقیت هنری جای خود 

را به سخنان تصنعی سپرده است.
نگاهی به تاریخ نشان می دهد که نقد در برابر حکمرانانی 
که خوش تر می داشللته اند همواره وسللایل عیش و عشرتشان 
فراهم باشللد و کسللی در برابر آن ها سللخن نگوید، مگر آنکه 
زبان به مدح و چرب زبانی گشللاید، همللواره موجودی مظلوم 
و بی پناه بوده اسللت. به همین دلیل، طنز این رسللالت خطیر 
را به  عهده گرفته اسللت. »چون مبارزة آشللکار با اسللتبداد و 
حکومت جابر امکان پذیر نیسللت، بیان حقایللق و مبارزه جز 
به طریق غیرمسللتقیم و رمز و کنایه میّسر نمی شود. لذا برای 
تنویر افکار تودة مردم و درهم  شکستن ضد ارزش ها و نظام و 
مناسبات باطل، اسللتفاده از طنز بهترین و مؤثرترین حربه و 
ساح مبارزه اسللت؛ چون که در ظلمات خفقان، حقایق تلخ 
و انتقللاد از تباهی ها و نامردمی ها را جز به زبان طنز نمی توان 

گفت« )ناصری، 1387: 157(.
تاریخ گواهی می دهد که در هر زمانه ای وقتی ضد ارزش ها، بر 
ارزش ها غلبه یافته و دروغ و ناراستی به نهایت رسیده است، افراد 
زیرک و فرصت طلبی از میان مردم جامعه برخاسللته اند و به هر 
طریق ممکن خود را به دربارهای ساطین وقت که مرکز ظلم و 
حق کشی بوده اند، می رسانده اند تا با توسل به مضحکه و مسخرگی، 
در پوششی ظاهرفریب، چهره و اندیشة واقعی خود را پنهان کنند 
و حقایقی را که هیچ کس جرئت بیانشان را نداشته است، به گوش 
ظالمان برسانند. به قول دکتر شريعتی: »فرهنگ و روح طنزآمیز 
خاص ایرانی ثمرة دو واقعیت توأمان است: یکی روحیة لطیف و 
نکته سنج این قوم که فطری اوست و دیگری شرایط  اختناق که 
تجلی و رشد او را از راست گفتن و صریح و مستقیم نظر خود 
را ابراز کردن، مانع می شللده است و همچون کسی که از نعمت 
نطق محروم است، الجرم چشم و نگاه و لب و سر و گردن و ادا و 
اطوارش، نرمش و دقت و ظرافت حرکاتی می یابد که فقدان زبان 
را جبران می کند. اگر چنین کسی هنرمند و خوش استعداد نیز 
باشد، غالباً با چشم و ابرو و سر و دست آن چنان معنی دار و دلپذیر 
و اثربخش و عمیق حرف می زند که زبان آزاد و آسللوده و رسمی 
هرگز قادر نیست، در انتقال این معانی تا بدین مرحله از توفیق2 

نایل آید« )شریعتی، 1376: 310-311(.
هر چه نیروی حاکم، رابطة بهتری با مردم داشته و آزادی 
بیشللتری برای آنان قائل باشد، عرصة طنز وسیع تر و هر چه 
شدت خشونت در سلب آزادی بیشتر باشد، عرصة طنز، تنگ تر 
خواهد بود. همچنان که گفته اند: »به قول هايت3، طنز چون 
با خنده سروکار دارد، در مقابل قساوت از کار می افتد. هجو و 
تمسللخر آدمی مثل هیتلر در زمان حکومت او دشوار است. 
آن همه شللقاوت را نمی  توان با تمسللخر و شوخی جواب داد. 

کسی سللرطان و طاعون را دسللت نمی اندازد و بعضی آدم ها 
بی رحم تر از آن اند که مورد تمسللخر یا تحقیر قرار بگیرند. در 
مقابل جنایات بزرگ، طنز ساح خفیفی است یا با هر کارایی و 
قدرت از کار می افتد. در این حال باید تراژدی نوشت. سیاست 
رسللمی یا سیاسللت عبوس و عصا خورده و شق و رق، با طنز 

میانه ای ندارد« )عنایت، 1369: 20(.
عم�ران صالحی دربارة ریشلله های تاریخللی پیدایش 
شللخصیت فکاهللی و طنزآمیللز مالنصرالدي�ن تحقیقات 
ارزشمندی کرده است که در اثری به همین نام، آن را منتشر 
سللاخته است. او در بخشللی از این کتاب دربارة علت توجه و 
اقبال مردم مشللرق زمین به شللخصیت فکاهی مانصرالدین 
می گوید: »مردم در جایی که با قدرت فیزیکی در برابر قوه ای 
برتر عاجز بودند، سعی می کردند با قدرت معنوی و نفوذ  کام، 
قللوة برتر را با خللود هماهنگ سللازند. مانصرالدین نمایندة 
کامللی مردم بود تا با ظرایللف و خنده و طنز تیمور لنگ را 
از خر شللیطان پاییللن بیاورد. مردم، عقللل و قدرت معنوی و 
حاضرجوابی مانصرالدین را سللپر چپاول سنگین امیر تیمور 
کرده بودند. تیمور لنگ به هر جا گام می نهاد، شهرها و دهات 
را با خاک یکسللان و مالیات های سللنگین برای زندگان وضع 
می کللرد. از راه های مختلف ثروت هللای مادی و معنوی مردم 
را بلله تاراج می برد و قتل عام های بی نظیری به راه می انداخت. 
لطیفه های مانصرالدین بیشتر در سرزمین هایی به وجود آمده 
که روزگاری زیر تاخت وتاز قوای تیمور بوده است. پشتوانة طنز 
لطیفه هللای مانصرالدین، غضب و نفرت مردمی اسللت که از 

تیمور لنگ زخم برداشته اند« )صاحی، 1386: 17-15(.
مثالی که تنكابنی دربارة توسللل به طنز در یک فضای 
خفقان بار ذکر می کند، گویای این گفته رابله4 است که »خنده 
هرگز به دنیای حاکمان راه نیافت و همواره اسلحه ای در دست 
مردمان باقی ماند« )احمدی، 1384: 106(. اگر مردم طرف دار 
طنز هسللتند و آن را سینه به سللینه پخش می کنند، بدین 
علت اسللت که از نیروی نهفته در آن برای تمسخر و تحقیر 
قدرت های مخالف اسللتفاده می کنند. در جنگ جهانی دوم، 
طنز اسلحة مردمی بود که از ظلم فاشیسم به تنگ آمده بودند. 
مردم با طنز رهبران دشمن را به تمسخر می گرفتند و بدین 
شللکل شللکوه و قدرت ظاهری آنان را خدشه دار می کردند و 
انتقام می گرفتند. »مردی از کنار دریاچه ای می گذشت. دید 
شللخصی در آب افتاده است و دارد غرق می شود. مرد در آب 
پرید و او را نجات داد. شخصی که نجات یافته بود، گفت: من 
هیتلرم، بیا این صد مارک را به عنوان جایزه بگیر. ناجی پاسخ 
داد: قربان! شما این دویست مارک را بگیرید و به کسی نگویید 

که من نجاتتان داده ام.« )تنکابنی، 1357: 72(
منابع در دفتر مجله موجود است.

از ارزش هنری و اجتماعی تهی هستند، زنگ خطری است که 
نشان می دهد در آن جامعه ابتکار و خاقیت هنری جای خود 

را به سخنان تصنعی سپرده است.
نگاهی به تاریخ نشان می دهد که نقد در برابر حکمرانانی 
که خوش تر می داشللته اند همواره وسللایل عیش و عشرتشان 
فراهم باشللد و کسللی در برابر آن ها سللخن نگوید، مگر آنکه 
زبان به مدح و چرب زبانی گشللاید، همللواره موجودی مظلوم 
و بی پناه بوده اسللت. به همین دلیل، طنز این رسللالت خطیر 
را به  عهده گرفته اسللت. »چون مبارزة آشللکار با اسللتبداد و 
حکومت جابر امکان پذیر نیسللت، بیان حقایللق و مبارزه جز 
به طریق غیرمسللتقیم و رمز و کنایه میّسر نمی شود. لذا برای 
تنویر افکار تودة مردم و درهم  شکستن ضد ارزش ها و نظام و 
مناسبات باطل، اسللتفاده از طنز بهترین و مؤثرترین حربه و 
ساح مبارزه اسللت؛ چون که در ظلمات خفقان، حقایق تلخ 
و انتقللاد از تباهی ها و نامردمی ها را جز به زبان طنز نمی توان 

.)157 :157 :157 1387گفت« )ناصری، 1387گفت« )ناصری، 1387
تاریخ گواهی می دهد که در هر زمانه ای وقتی ضد ارزش ها، بر 
ارزش ها غلبه یافته و دروغ و ناراستی به نهایت رسیده است، افراد 
زیرک و فرصت طلبی از میان مردم جامعه برخاسللته اند و به هر 
طریق ممکن خود را به دربارهای ساطین وقت که مرکز ظلم و 
حق کشی بوده اند، می رسانده اند تا با توسل به مضحکه و مسخرگی، 
در پوششی ظاهرفریب، چهره و اندیشة واقعی خود را پنهان کنند 
و حقایقی را که هیچ کس جرئت بیانشان را نداشته است، به گوش 
شريعتیظالمان برسانند. به قول دکتر شريعتیظالمان برسانند. به قول دکتر شريعتی: »فرهنگ و روح طنزآمیز 
خاص ایرانی ثمرة دو واقعیت توأمان است: یکی روحیة لطیف و 
نکته سنج این قوم که فطری اوست و دیگری شرایط  اختناق که 
راست گفتنتجلی و رشد او را از راست گفتنتجلی و رشد او را از راست گفتن و صریح و مستقیم نظر خود 
را ابراز کردن، مانع می شللده است و همچون کسی که از نعمت 
نطق محروم است، الجرم چشم و نگاه و لب و سر و گردن و ادا و 
اطوارش، نرمش و دقت و ظرافت حرکاتی می یابد که فقدان زبان 
را جبران می کند. اگر چنین کسی هنرمند و خوش استعداد نیز 
باشد، غالباً با چشم و ابرو و سر و دست آن چنان معنی دار و دلپذیر 
و اثربخش و عمیق حرف می زند که زبان آزاد و آسللوده و رسمی 
توفیقهرگز قادر نیست، در انتقال این معانی تا بدین مرحله از توفیقهرگز قادر نیست، در انتقال این معانی تا بدین مرحله از توفیق2

1376نایل آید« )شریعتی، 1376نایل آید« )شریعتی، 1376: 310-311(.
هر چه نیروی حاکم، رابطة بهتری با مردم داشته و آزادی 
بیشللتری برای آنان قائل باشد، عرصة طنز وسیع تر و هر چه 
شدت خشونت در سلب آزادی بیشتر باشد، عرصة طنز، تنگ تر 
هايتخواهد بود. همچنان که گفته اند: »به قول هايتخواهد بود. همچنان که گفته اند: »به قول هايت3، طنز چون 
با خنده سروکار دارد، در مقابل قساوت از کار می افتد. هجو و 
هیتلرتمسللخر آدمی مثل هیتلرتمسللخر آدمی مثل هیتلر در زمان حکومت او دشوار است. 
آن همه شللقاوت را نمی  توان با تمسللخر و شوخی جواب داد. 

کسی سللرطان و طاعون را دسللت نمی اندازد و بعضی آدم ها 
بی رحم تر از آن اند که مورد تمسللخر یا تحقیر قرار بگیرند. در 
مقابل جنایات بزرگ، طنز ساح خفیفی است یا با هر کارایی و 
قدرت از کار می افتد. در این حال باید تراژدی نوشت. سیاست 
رسللمی یا سیاسللت عبوس و عصا خورده و شق و رق، با طنز 

1369میانه ای ندارد« )عنایت، 1369میانه ای ندارد« )عنایت، 1369: 20(.
عم�ران صالحی دربارة ریشلله های تاریخللی پیدایش 
شللخصیت فکاهللی و طنزآمیللز مالنصرالدي�ن تحقیقات 
ارزشمندی کرده است که در اثری به همین نام، آن را منتشر 
سللاخته است. او در بخشللی از این کتاب دربارة علت توجه و 
اقبال مردم مشللرق زمین به شللخصیت فکاهی مانصرالدین 
می گوید: »مردم در جایی که با قدرت فیزیکی در برابر قوه ای 
برتر عاجز بودند، سعی می کردند با قدرت معنوی و نفوذ  کام، 
قللوة برتر را با خللود هماهنگ سللازند. مانصرالدین نمایندة 
تیمور لنگکامللی مردم بود تا با ظرایللف و خنده و طنز تیمور لنگکامللی مردم بود تا با ظرایللف و خنده و طنز تیمور لنگ را 
از خر شللیطان پاییللن بیاورد. مردم، عقللل و قدرت معنوی و 
حاضرجوابی مانصرالدین را سللپر چپاول سنگین امیر تیمور 
کرده بودند. تیمور لنگ به هر جا گام می نهاد، شهرها و دهات 
را با خاک یکسللان و مالیات های سللنگین برای زندگان وضع 
می کللرد. از راه های مختلف ثروت هللای مادی و معنوی مردم 
را بلله تاراج می برد و قتل عام های بی نظیری به راه می انداخت. 
لطیفه های مانصرالدین بیشتر در سرزمین هایی به وجود آمده 
که روزگاری زیر تاخت وتاز قوای تیمور بوده است. پشتوانة طنز 
لطیفه هللای مانصرالدین، غضب و نفرت مردمی اسللت که از 

.)17-15 :15 :15 1386تیمور لنگ زخم برداشته اند« )صاحی، 1386تیمور لنگ زخم برداشته اند« )صاحی، 1386
تنكابنیمثالی که تنكابنیمثالی که تنكابنی دربارة توسللل به طنز در یک فضای 
رابلهخفقان بار ذکر می کند، گویای این گفته رابلهخفقان بار ذکر می کند، گویای این گفته رابله4 است که »خنده 
هرگز به دنیای حاکمان راه نیافت و همواره اسلحه ای در دست 
106: 106: 106(. اگر مردم طرف دار  1384مردمان باقی ماند« )احمدی، 1384مردمان باقی ماند« )احمدی، 1384
طنز هسللتند و آن را سینه به سللینه پخش می کنند، بدین 
علت اسللت که از نیروی نهفته در آن برای تمسخر و تحقیر 
قدرت های مخالف اسللتفاده می کنند. در جنگ جهانی دوم، 
طنز اسلحة مردمی بود که از ظلم فاشیسم به تنگ آمده بودند. 
مردم با طنز رهبران دشمن را به تمسخر می گرفتند و بدین 
شللکل شللکوه و قدرت ظاهری آنان را خدشه دار می کردند و 
انتقام می گرفتند. »مردی از کنار دریاچه ای می گذشت. دید 
شللخصی در آب افتاده است و دارد غرق می شود. مرد در آب 
پرید و او را نجات داد. شخصی که نجات یافته بود، گفت: من 
هیتلرم، بیا این صد مارک را به عنوان جایزه بگیر. ناجی پاسخ 
داد: قربان! شما این دویست مارک را بگیرید و به کسی نگویید 
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منابع در دفتر مجله موجود است.


