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 چکیده
در سه اثر خود به طنز  نویسندگان متعهد انقالب اسالمی، ترین شاعران و از سرشناس سید حسن حسینی

هـای طنـز    و درونمایه ها، شگردها تحلیلی به واکاوی گونه ـ فیحاضر با روش توصی ۀاست. مقال روی آورده
اسـت.   اختصاص یافتـه  فستیوال خنجرو  نوشداروی طرح ژنریک، ها برادههای  در سه کتاب حسینی به نام
شـعر نیمـایی و سـ ید    از های شعر کالسیک و هـم   قالباز هم  گویه، ، هم از گزینحسینی در این سه اثر

 ۀ کلّـی بنـدی مـا از شـگردهای طنزپـردازی در سـه دسـت       با نظر بـه طققـه   همچنین،است.  دهکراستفاده 
تفاده از شـگردهای  ، طنزهای این سه کتاب بیشتر طنزهای نمایشی با اسـ «شعری»و  «روایی»، «نمایشی»

ـ          به کّم،اغراق و ته  ،عـالوه  هویژه طنزهـای شـعری بـا اسـتفاده از شـگردهای تشـقیه و اسـتعاره اسـت. ب
ـ    نیـز  هنر و ۀطنزهای حسینی را انتقاد فرهنگی در زمین ۀپربسامدترین درونمای  ۀانتقـاد اتتمـاعی در زمین
 .اند اقتصاد تشکیل داده

 

، نوشـداروی طـرح ژنریـک   ، هـا  دهبراد حسن حسینی، سیّادبیات معاصر، طنز فارسی، : های کلیدی واژه

 .فستیوال خنجر

                                                           
 fouladi@mail.kashanu.ac.ir     مسئول: ۀنویسند ۀ. رایانام1
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 مقدمه. 1

استفاده از سالح خنده به منظـور نشـان دادن معایـب انسـان و      ،ترین ویژگی طنز شاخص
امـن، از رفتارهـای نـامبلوب     ۀدر یـک حاشـی   ست. طنزپرداز با کاربرد این حربـه تامعه ا
 .(18: 1930 زارع،ر.ک؛ ) دهد ان میتر نش های تامعه را برتسته کند و زشتی ها انتقاد می انسان

بکشد. هدف وی آن است  خود به دنقال خویش  کانه خواننده را با مهارت هنریاو باید زیر
اطـ  متتلـ  در   ند و این کار را با ایجـاد عو کنچیزی انتقاد از که خوانندگان را وادارد تا 

: 1978پـالرد،  ر.ک؛ ) رتاز خنده گرفته تـا اسـتهزا، اکـراه، خشـم و نفـ      کند؛ ها دنقال می آن

 .(37ـ39
پذیر انسانی است، نه موضـوعات مربـوب بـه     عموماً موضوعات اصالح موضوعات طنز

طنزنویس این موضوعات های گریزناپذیر بشری. القته این بدان معنا نیست که  محدودیت
کند، بلکه به ماهیت این موضوعات کار ندارد و تنهـا نگـرش تامعـه     نمی را وارد طنز خود

 «آسیاب طنزپرداز است ۀه سنگریزچیزی بالقوّ هر»برای وی اهمیت دارد. به گفته توونال: 
 ،یبه طور کلّ «.با امور اتتماعی ربط داشته باشد به شرطی که» :افزاییم و ما می (90)همان: 

هـای دردنـاک    مفاسـد و نـاروایی   ماندگی، معایب، موضوع طنز شامل علل و مظاهر واپس
 آمیز و برتسته و اغراق صورتبا چاشنی خنده به  زپرداز به قصد اصالحعه است که طنتام
 .(13: 1930زارع، ر.ک؛ ) کند توأم با اشاراتی به وضع مأمول زندگی بیان می نیز

تـرین   رود و از دلنشـین  های مهم و مؤثر ادبیات غنایی به شـمار مـی   طنز یکی از گونه
آن  ۀتلخ و دردآور که از خیرخواهی آفرینندای  های این نوع ادبی است، چون با خنده شاخه

هاست. طنز با شگردهای هنری خاص  بتش انسان گیرد، بیدارکننده و آگاهی سرچشمه می
گیرد و  های اتتماع و اصالح معایب و مفاسد تامعه قرار می خود در خدمت انتقاد از ناروایی

تـراوش کنـد؛ روحـی     تواند به هدف خویش برسد که از روحی بلند و متعـالی  هنگامی می
ها در رنج و عذاب است و برای رسیدن  ها و رذالت ستیپَ ۀبین و حساس که از مشاهد واقع

 (.1: 1939حسینی، ر.ک؛ ) کند شماری می داشتنی لحظه به یک زندگی متعالی و دوست
یم، امـا  ای مانند عقیـد زاکـانی داشـت    شایستهطنزپردازان  ،در زبان فارسی از این،  پیش
ز طنز فارسی مربوب به دوران مشروطه است. در این دوران، طنز از نظر سـاختار و  رستاخی

ـ  محتوا دگرگون می ان اسـت. در ایـن   شود، ولی آنچه بیشتر اهمیت دارد، دگرگونی متاطق
بار در تاریخ ادبیات فارسی، مردم کوچه و بازار مـورد توتـه شـاعران و      دوران، برای اولین
کننـد بـا طـرح     ، تالش مـی ای چنین دوره طنزنویسانهمچنین  گیرند. نویسندگان قرار می
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مسائل سیاسی و اتتماعی در قالب طنز، مردم را آگاه سازند. این روند تا پیـروزی انقـالب   
هـای   یابد. پس از تثقیت انقالب اسـالمی، در سـال   هایی ادامه می اسالمی با فراز و نشیب

هـا و   ات و نیـز هجـو ضـدّ انقـالب    ، سمت و سوی طنزها به تانب فکاهی1992تا  1958
تعهد و ایثار در میان طنزنویسـان نشـریات دولتـی و     ۀدشمنان خارتی سوق یافت و روحی

. با انتشار طنزهای کیومرث صابری فـومنی در  (9: 1930 زارع،ر.ک؛ ) غیردولتی رواج پذیرفت
طنـز   ۀنشری ، دور تدیدی از طنزپردازی آغاز شد که با انتشار1999 اطالعات سال ۀروزنام
را در ایـن   ز در ادبیـات فارسـی، تریـان اصـلی خـود     طن ،ت گرفت. در این دورهقوّ آقا گل

 .(4: 1983شهسواری، ر.ک؛ ) کرد دیگر دنقال می ةروزنامه و چند نشری
همزمان با فعالیت طنزی کیومرث صابری فومنی، طنزپردازان دیگری نیز ظهور تقریقاً 
دگاری از خویش بر تای گذاشتند. یکی از ایـن افـراد، سـید    نثر آثار مان در شعر و کردند و

متأثر از  او  های شعری شاعری انقالبی بود و بیشتر مجموعه ،حسن حسینی است. حسینی
، ها برادههای  ی، سه اثر با نامتنگ تحمیلی و فرهنگ عاشورایی است. او افزون بر آثار تدّ

هـا از زبـان    ای طنز فاخر دارد که در آنه با مایه فستیوال خنجرو  نوشداروی طرح ژنریک
چیز وتود سید حسـن   . آنچه بیش از هراست بردههای تامعه بهره  طنز برای بیان ناروایی

داری طنزهای اوست. طنزهای  ، تهتکند حسینی را در میان طنزپردازان ایران ضروری می
تـرین   مهـم  عنـی ند مربوب به انقـالب، ی ست، طنزهایی هنوشداروی طرح ژنریکو  ها براده

هـم همـین    فستیوال خنجـر و  (93ـ98: 1932و هنرتو،  128: 1973نقوی، ر.ک؛ ) ما ۀاتفاق زمان
 تر بر عهده دارد. گستردهنقش را در فضایی 

 پژوهش ۀمسئل. 2
هـای طنـز سـید حسـن حسـینی       ها، شگردها و درونمایـه  به واکاوی گونه ،حاضر ۀدر مقال
هـا، شـگردها و    چیسـتی ایـن گونـه    ،لی ایـن مقالـه  اصـ  ۀپردازیم. با این وص ، مسئل می

 هاست. درونمایه
 پژوهش ۀپیشین. 9

است، اما بیشتر این مقاالت  شته شدهسید حسن حسینی و آثار او مقاالت متعددی نو ۀدربار
تحلیـل اشـعار سـید    » ۀچرخند. مقال حول محور تأثیر انقالب اسالمی بر زبان شعر وی می

(، به بررسی 1930احمد کریمی و کلثوم وقاری ) ۀنوشت« یالر خوَحسن حسینی از منظر صُ
ـ  هـای شــعر شــاعر   ر خیــالی چـون تشــقیه، اســتعاره، کنایـه، پــارادوکس در مجموعــه  وَصُ

ـ 1934است. محسن ذوالفقاری و دیگران ) پرداخته سـازی واژگـانی در   فضا» ۀ(، ضمن مقال
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ـ  المی،تأثیر انقـالب اسـ  « حسن حسینیبر شعر سید  تأکیدشعر انقالب با  تنـگ   ویـژه  هب
کنون مقاله یا اند. با این همه، تا کرده تحمیلی را بر فضای شعر سید حسن حسینی مبالعه
، هـا  برادهنز در سه کتاب ط ویژه ، بهکتاب مستقلی، راتع به طنز در آثار سید حسن حسینی

وتود ندارد و پژوهش حاضر، اولین پـژوهش در   فستیوال خنجرو  نوشداروی طرح ژنریک
 ن زمینه است.ای
 روش پژوهش. 4

ن حسینی و د حسخواهد بود. نتست به معرفی سیّ  توصیفیتحلیلی ـ  ، روش این پژوهش
ضمن های طنز وی  ها، شگردها و درونمایه گونهدر  آنگاهشود و  سه اثر طنز او پرداخته می

 .شود میواکاوی  ی مناسببا نظماین سه اثر 

 سید حسن حسینی ۀدربار. 5

و نیروهوایی، آباد  نازی ۀشد سلسقیل تهران، بزرگ ۀدر محل 1995 ینی متولدسید حسن حس
 ۀلیسانس تغذیه گرفـت، امـا بـه حـوز     دی لم طقیعی داشت. س س با تحصیالت ناهمگون؛

کـرد. از   ی خود را در ادبیـات فارسـی اخـذ   ی وارد شد و فوق لیسانس و دکترادبیات فارس
ن را آغاز کرد. پس از پیروزی انقالب اسـالمی  به بعد بود که شعر و نوشت 1952 های سال

د. بـا  کـر گـذاری   اسالمی را با تمعی از دوستانش پایـه  ۀهنر و اندیش ۀحوز 1958در سال 
رادیو ارتش را به او س ردند. مسائل تقلیغـی تنـگ و آشـنایی او بـا      ،شروع تنگ تحمیلی

 ۀکه انقالب در عرصـ  در حالی 1999 ها بر شعر او تأثیر فراوان گذاشت. سال محیط تقهه
« صدا با حلق اسـماعیل  هم»فرهنگی و ادبی بیش از هر موقع دیگر نیاز به حمایت داشت، 

بـانی کـه    دیده»ادبیات انقالب اسالمی است، تقدیم  ۀشدهای منتشر را که تزء اولین کتاب
 ۀرا کـه ترتمـ  « حمـام روح » 1994 کرد. سال« روی خدا را دید: شهید تمشید بروتردیان

ـ     »م بـه  آثار تقران خلیل تقران اسـت، تقـدی   ۀگزید  روح پـاک شـهدای بسـیجی میهـنم 
و  هـا  براده 1995 کرد. سال« هایی که در راه دفاع از نونهال این باغ سربلند پرپر شدند گل
کتابی نوشت که وصیت  1970را نوشت. سال « بیدل، س هری و سقک هندی» 1997 سال

آخـرت خـود    ۀرا توش« گنجشک و تقرئیل»رند. او کرد آن را هنگام تدفین در کفنش بگذا
ادبیات انقالب اسالمی بود. سی شعر س ید ادبیـات   ۀدانست. این کتاب تحولی در عرص می

مشت در »های سید بود. او با نوشتن  عاشورایی کشاند و این از تسارت ۀفارسی را به عرص
 1980 داخت و در سالسینما پر ۀهای خود در عرص به دغدغه 1973 در سال« نمای درشت

در  1981 ، به گفتگو با نویسندگان ادبی مبرح عرب پرداخت. سال«نگاهی به خویشتن»با 
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شعر تنگ و گزیدۀ »رفت، گ زمانی که به مرور ادبیات دفاع مقدس و شعر انقالب خاک می
دار شعر دفاع مقدس بـود. ایـن کتـاب     تعارف به شاعران داعیه او تقدیمی بی« دفاع مقدس

های آخر عمـرش را بـه    ن تالش برای معرفی شعر تنگ و دفاع مقدس است. او سالاولی
 ۀبر اثـر سـکت   1989فروردین  3شناسی حافظ مشغول بود و در  و زبان قرآنشناسی  سقک

طلسم های عاشورایی او در  تهقلقی درگذشت. با رفتن سید حسن، شعر او پایان نیافت. نوش
، نامـه  شـقایق ، کیهان فرهنگیهای او در  وشتهن ۀ، مجموعنوشداروی طرح ژنریکو  تنگ
پور، نام یار دیرین خود را  های او در رادیو تهران، بعد از مرگ او منتشر شد. قیصر امین متن

زنده کرد. به همت قیصر، ارادت  ملکوت سکوت دررهای س ید سید حسن آوری شع با تمع
زنـده شـد. آخـرین     ری مـادرم های روس از شرابهدر  )س(زهرا ۀسید حسن به مادرش، فاطم

 هـا،  هـا، غـزل   بـود کـه ترانـه    گردباد ۀسفرنامبارۀ سید حسن گرد آورد، کتابی که قیصر در
 .(11ـ3: 1932هنرتو، ر.ک؛ )شد  های او را شامل می ها و دوبیتی رباعی

زندگی و فعالیت ادبی سید حسن حسینی از یک منقع موثق بود.  ۀگزید ،آنچه خواندیم
 پردازیم. متعهد می ۀمعرفی اتمالی سه اثر طنز این شاعر و نویسندبه  ،در ادامه

 ها براده. 9
فرهنگ و اتتمـاع   ۀها یا کلمات قصار، دربار گویه ای است از گزین عنوان مجموعه ها براده

بهره نیست. تفاوت این کتاب با موارد مشابه فارسی که  کاریکلماتوری بی انقالبی که از بارِ
 ، در طرفـداری آن از دیـدگاهی خـاص،    شـده اپور یا تواد مجابی عرضه پرویز ش به وسیلۀ

حسـینی   ۀعالقکه رسد  متفاوت با موارد مشابه و نیز حکیمانه بودن آن است و به نظر می
. او ایـن  (295: 1935فـوالدی،  ر.ک؛ ) اسـت  تأثیر نقوده زمینه بیبه تقران خلیل تقران در این 

ادبی سـید حسـن    و بیانیۀ تواند مانیفست ثری که میمنتشر کرد؛ ا 1995کتاب را در سال 
ر.ک؛ ) متعهد به نمایش بگذارد ۀشعر و تامع هنر، ۀحسینی تلقی شود و آرای وی را در زمین

 (.98: 1932هنرتو،  ؛128: 1973نقوی، 

 نوشداروی طرح ژنریک. 7
چاپ  کیهان فرهنگی ۀدر مجل 1979 ، ابتدا در سالنوشداروی طرح ژنریکشعرهای کتاب 

 ــ  او  شـعر ققلـی   ۀ، یعنـی سـیزده سـال پـس از مجموعـ     1989 در سال آنگاهده بود و ش
نوشـت.  بـر چـاپ اول کتـاب    ای  مقدمـه نیا  ـ منتشر شد. سعید یوس   گنجشک و تقرئیل

هـای عرفـانی و    حسینی این کتاب را به سهراب س هری، شاعری که شاید از نظر دیـدگاه 
، تقدیم کرد. طنزی کـه در ایـن شـعرهای نیمـایی     های مشترکی با او داشت فلسفی، علقه
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یـک   ، اوتر اسـت. در ایـن کتـاب    نمایان او  ارد، از طنز دفترهای شعری ققلیکوتاه وتود د
کنـد. او   نقش محوری بـازی مـی  طنز شعر،  عه. در این مجمواست شاعر و یک منتقد شعر
قالب شعرهای کوتاه های شعری زمان خویش، با زبان طنز و در  نقدهای خود را بر تریان
ادبی  های سیاسی، تیپها و  عدالتی بی ها، ها، کژتابی و به بدی است یا نسقتاً کوتاه وارد کرده

و لقتندی تلـخ را بـر    کند میو اقتصادی کشور با کمترین کلمات و با زبان طنزآمیز حمله 
 .(40ـ93 - 95: 1932هنرتو، ر.ک؛ ) نشاند های خوانندگان می لب
 خنجرفستیوال . 8

 خوانیم: آن می ۀ، ضمن مقدمفستیوال خنجرشعر  ۀ مجموعهدربار
اسـت.   تر منتشر نشـده  ها پیش اند و اغلب آن سید حسن حسینی گرد آورده ۀها را خانواد رودهسن ای»

نگـاه و بیـان    ،هـا  اشـتراک آن  ۀو نقبـ  اسـت  های شاعر انتتاب شده نوشته این شعرها از میان دست
های دیگر شـاعر نقاشـد،    سروده ۀدر پای ها شاید از حیث شیوایی ستن سرودهآمیز است. برخی از طنز

شود. این مجموعه  ، منتشر میاست ها آمده نوشته اما برای رعایت امانت، به همان صورت که در دست
تواند راهگشای شناخت اندیشه و نگاه سید حسن حسینی و نیز نوع تلقی او از طنـزآوری باشـد و    می
 (.10: 1939)حسینی،  «شود اش تلقی می شده های پیشین او در آثار منتشر آورینزمنبقی ط ۀادام

 های طنزپردازی حسینی گونه. 3
 ها به دست آمد: های طنز از آن ها و اشعار سه کتاب مورد مبالعه، این گونه با بررسی نوشته

 گویه گزین. 1. 3
بـا کمتـرین کلمـات،    هـا   آمیزی است کـه ضـمن آن   گویه، تمالت حکمت منظور از گزین

)حسـینی،   «ای با سـه پایـه   هنر بدون اخالق، یعنی چهارپایه» شود: بیشترین معانی بیان می

که  نانو چهستند و گاه در حد چند سبر  ها گاه در حد یک سبر گویه گزین این .(29: 1989
یچ فرزنـد شـاعر اسـت. هـ     ،شـعر » اند: شقیه کاریکلماتور از کار درآمده گاهیاشاره کردیم، 
 .(44)همان:  !«که عقیم باشدکند، مگر این به فرزندی ققول نمیدیگران را  ۀفردی بچ

 شعر نیمایی .2. 3
ـ   کوشد طرح تازه می نوشداروی طرح ژنریکحسینی در  طنـز   ۀای برای شعر نیمایی بـا مای

بریزد. اشعار این کتاب به همان سقک و سیاق شعر نیمایی در دو تـا پـنج مصـراع و گـاه     
 است و گاه قافیه نیز دارند: سروده شدهبیشتر 
 شاعری خرما را»

 با خدا قافیه کرد
 تاتران رحم به حالش کردند
 (.40: 1989)حسینی،  «ناقدان شاعر سالش کردند
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 شعر کالسیک. 9. 3
اسـت و   طنـز سـروده شـده    ۀکالسیک و گاه س ید با مای های شعر در قالب فستیوال خنجر

 گذرد: ها از نظر می این قالب ۀنمون
 . دوبیتی1. 9. 3

ــانون درده  » ــم کـــ ــدا، دلـــ  خداونـــ
 بقــین کــز تــرس دانشــجو و اســتاد    

 

 کـس کـه مـرده    که با من دشـمنه هـر   
 «زرده! کمربنــــــــد ســــــــیاهم زردِ

 (89: 1939 )حسینی،                       

 رباعی .2. 9. 3
ــود   » ــالی ب ــما ع ــر ش ــت آخ ــن حرک  ای

ــز    ــرز لقری ــاه مق ــو چ ــان چ ــم دلت  حج
 

 شــــی و داللـــــی بــــوداوبا ۀزیقنــــد 
ــود  ــان خــالی ب ــل شــما چــو مغزت  «زنقی

 (80 :1939 حسینی،)                      

 . قبعه9ـ9ـ3

 عشــــق یعنــــی لقــــاس روح و روان»
 خیـــالِ خـــاطر ماســـت یـــار مـــا بـــی
 دانــــد گیــــرد و نمــــی ســــاده مــــی

ــارِ ــت   ی ــاهی نیس ــت و گ ــاه هس ــا گ  م
 

ــدترین رَ    ــاه ب ــق کوت ــت عش ــت اس  خ
ــی ــان تتــت اســت    ب ــاالن خیالش  خی

 زنــدگی بــه مــا ســتت اســت ،دور از او
 وقـــت بـــدبتت اســـت عاشـــق پـــاره
 (59: 1939 حسینی،)                       

 . غزل4. 9. 3
 انـد  بندی کـرده  خار را هم تیره گل بمانَد،»

 گــل دارد و فقــر نگــاهخــونی  بــاغ مــا کــم
 زن بـه بـازار سـیاه!    خیل منصوران أناالحق

 تآتش زرتشت بر انگشتِ یاران کـرد پشـ  
 های تهل بیدارند و آگاهی به خـواب  توخه
 

 !انـد  بنـدی کـرده   بلقالن منقار را هم تیره 
 !انـد  بنـدی کـرده   نرگس بیمار را هم تیره
 !انـد  بنـدی کـرده   دار الکردار را هـم تیـره  

 !انـد  بنـدی کـرده   سیگار را هم تیـره  ۀشعل
 !«انـد  بنـدی کـرده   مردمِ هشیار را هم تیره

 (49: 1939 حسینی،)                         

 . شعر س ید5. 9. 3
 رود ها به مدرسه نمی خورشید شب اند: ها گاهی فکر کرده آن»
 اند. ها در روز غیقت کرده ستاره و
 ها را بکشند کنند: اگر پرده می ها فکر آن

 شود. آفتاب تمام می
 خوانند وقتی نماز می
 است کنند تیقشان پُر از خدا شده خیال می

 خقر بگیری، اگر از ته دل
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 دانند بازی خدا می ها را اسقاب انسان
 و عرش را

 .(112ـ111: 1939حسینی، ) «ها کودک فرشتهمهد

 شگردهای طنزپردازی حسینی. 10
انـد و بـا وتـود     دار کردن متن اسـتفاده کـرده   های متتلفی برای خنده طنزپردازان از شیوه

شوند، نسقتاً محدودنـد.   کار گرفته می هایی که در آن به ها یا تکنیک کثرت انواع طنز، شیوه
 دهد: ها را ذیل پنج دسته قرارمی حسن توادی این روش

 ـ4شده،  قلید مضحک از یک اثر ادبی شناختهت ـ9ـ بزرگ کردن، 2ـ کوچک کردن، 1
اصبالح نقد  خود طنزآمیز است و یا به ه که خودبهنام یجاد موقعیتی در داستان یا نمایشا

کار بردن  به ـ5است،  2و استفاده از کنایه، گوشه و طعنه 1«یت کنایموقعی» ،ادبی غربی
ر.ک؛ ) آن ایگیرد و ایجاد چهارچوبی مضحک بر عین کلمات کسی که مورد طنز قرار می

 .(17: 1984 توادی،
 دهد، به این گونه: ئه میارادر این زمینه بندی دیگری  اصغر حلقی نیز تقسیم علی
ــ  5نمایی،  ـ تحامق یا کودن4ء و الفاظ، قلب اشیاـ 9انات، ـ تشقیه به حیو2تحقیر،  ـ1

ر.ک؛ ) م، نفـرین و دشـنام  تهکّ ـ7آمیز و نامعقول،  ـ ستایش اغراق9ها،  خراب کردن سمقل

 (.89ـ92: 1994 حلقی،
ـ    ،لدر کُادبی طنز که رسد  به نظر می ،با این همه ز نمایشـی، طنـز   سـه نـوع دارد: طن

نمـایی   نمایی و کوچک د بزرگافراب، مانن شی بیشتر با شگردروایی و طنز شعری. طنز نمای
کـه ادا درآوردن   تقلیـد  نشان دادن انسان به صورت حیـوان و استحاله مانند رود.  پیش می
سم طنز موقعیتی طنز روایی شامل دو قِ ،عالوه ه. ب، از دیگر شگردهای این نوع طنزندباشد

 اشیاء در غیر تـای زآمیز، مانند قرار دادن و کالمی است. طنز موقعیتی به ایجاد فضای طن
رود، یا  میمانند تواب سرباال پیش  ،که طنز کالمی یا با تجاهل، حال آنشود گفته می خود

نـام  « نقیضـه »بینیم، یا با تحری  که  که ضمن ستنان عقالءالمجانین می با تحامق؛ چنان
یابیم و یا  که ضمن تعریب می ؛ چناند افعال تعلی، یا با تلفیقمانند کاربر دارد، یا با تغلیط،

هـای   از آرایه ها، طنز شعری همانا استفاده نی است. عالوه بر اینوم که همان آیرتهکّبا با 
ی طنزآفرینی است. اکنون به برا ،ایهام و از این ققیل شعری، مانند تناس، تشقیه، استعاره،

سـید حسـن حسـینی واکـاوی      در آثـار  هـا  آن های مجموعهترتیب این انواع طنز را با زیر

                                                           
1 . Ironic Situation. 

2. Irony. 
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یم، با این توضیح که اوالً امکان آمیتتگی این موارد وتود دارد و در به دسـت دادن  کن می
های سه  ای از زیرمجموعه هثانیاً چه بسا پار ها به یک مورد توته خواهیم داشت.ها، تن نمونه
چشم ها  ر عنوان آناز ذک کهای نداشته باشند  طنز، در آثار حسینی هیچ نمونه ۀنامقرد دستۀ
 کنیم. بسنده می یکثالثاً تنها به آوردن یکی دو نمونه از هر  پوشیم. می
 طنز نمایشی. 1. 10
 افراب. 1. 1. 10

 نمایی است: نمایی و کوچک این روش شامل بزرگ

 نمایی بزرگ .1. 1. 1. 10
 «اغـراق »گیرد که در شـعر بـه آن    نمایی، روش بزرگنمایی قرار می کوچک ۀدر مقابل شیو

طنزنویس »شی دارد و ممکن است از راه توصی  به روایت راه یابد: نمای ۀگویند، اما تنق می
تر از حد عادی تلوه  بزرگ نشان دهد تأکیدخواهد در طنزشونده با  هایی را که می خصیصه
 اند: ه نوشتهزمین. در این (29: 1930 )زارع، «شود دهد، به حدی که باعث خنده می می

دار  کند، اما از عوامل مهم خنده آمیز طنز موضوع را از واقعیت دور می بیان اغراقهرچند »
آور به خواننده  های خنده آید و با ایجاد فضایی از اعجاب و شگفتی کردن آن به شمار می

)بهـزادی   «هـا بیندیشـد   کند تا از طریق تداعی معانی و کنجکاوی به واقعیـت  کمک می
 (.38: 1978تردی،  اندوه

کاریکاتور یعنـی  »اند:  که در تعری  آن گفته نچنا اریکاتور نیز به همین صورت است؛ک
: 1989 )تامسـون،  «ن و مشتص به وتهی مسترههایی معیّ آمیز تلوه دادن خصوصیت اغراق

 :است بردهبهره  ها برادهویژه در کتاب  هب ،حسینی از این روش(. 90
 شاعری دفتر خود را سوزاند»

 پای تا سر
 (.27: 1989 )حسینی، «تاول زد بدنش

 نمایی کوچک. 2. 1. 1. 10
عنـوان اغـراق    بـا توان کوچک کردن را با تحقیر یکی دانسـت و از آن   می ،در این شگرد
 منفی نام برد:

های طنزنویسی است؛ بـدین معنـی کـه نویسـنده      ترین تکنیک کوچک کردن یکی از عمده»
و را سـازد و ا  ، از تمام ظواهر فریقنده عاری میخواهد مورد انتقاد قرار دهد شتصی را که می

نزدیـک دارد، یـادآور ایـن مبلـب      ۀی که با این شیوه راببکند. روش از هر لحاظ کوچک می
سازد که  است که اغلب مقام و منزلت و یا مال و منال، بعضی از اشتاص را چنان فریفته می
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خواهد با پایین آوردن  می معموالًنویس ها نیز چون دیگران هستند. طنز کنند آن فراموش می
 (.18ـ17: 1984 )توادی، «ها را متنقه سازد دیگران، آن ۀاین گونه اشتاص پرمدعا به پای

 .(24: 1989)حسینی،  «مثل طوطی پالستیکی است هنرمند مصنوع مثل طوطی نیست.»ـ 
 مـــدح و لفـــاظی و ترفنـــد و ریـــا   »
 

ــ  ــد   ۀحرفــ ــافنگی شــ ــاعر مــ  «شــ
 (91: 1939، همان)                         

 استحاله .2. 1. 10
 اند: ه نوشتهزمیندر این 
 ،ابزاری اساسی است در نمایاندن المثنای مرئی، کاریکـاتور و کـارتن. ایـن کـار     ،تصویر حیوانی»

هـا   انسان را کـه او بـه آن   ۀطلقان یعنی مدد گرفتن از تصویر حیوانات در هجا و هزل، مقاصد تاه
هـا را نمایـان    هـا کاسـته و ارزش راسـتین آن    کند و از قدر و منزلت آن یر میکند، تحق افتتار می

 (.98: 1994 )حلقی، «سازد می

نویس از آن بهره ع دیگری از کوچک کردن است که طنزاستفاده از دنیای حیوانات نو
 گیرد: برد و به دو طریق انجام می می
های خـود را   ت قرار نگیرد، شتصیتکه مورد بازخواست و مجازایکی اینکه نویسنده برای این»

ها هستند که از زبان حیوانات حرف  این انسان ،کند، ولی در اساس از میان حیوانات انتتاب می
عقید زاکانی.  ۀموش و گربکند؛ مانند  د از اتتماع پیدا میزنند و طنزنویس فرصتی برای انتقا می

غم ر بهخواهد نشان دهد که  کند و می ای بین انسان و حیوان می که طنزنویس مقایسهدیگر این
کنـد،   مثل مـی خـورد، تولیـد   وتودی است که غذا میباز م خود،  تمام فضایل و کماالت روحانی

نوعـان خـود را    گر دستش بیفتد، هزاران نفر از هـم دهد و ا کند، دیگران را فریب می اشتقاه می
: 1984 )تـوادی،  «آن نیسـت  کند که طقع حیوان راضی به انجام کشد و هزار کار دیگر می می
13.) 

ـ    ،نوع اول است و نوع دوم ،منظور ما در اینجا  ۀچیزی تز تشقیه نیست کـه ذیـل مقول
 خودش خواهد آمد.

 پروا شاعری بی»
 از سینه به دیوار مقابل انداخت خلبی

 های مناسب خرمگس
 (.44: 1989)حسینی،  «به مصافش رفتند

 طنز روایی .2. 1. 10
 موقعیتی طنز .1. 2. 1. 10

تنهـایی طنزسـاز    د را شگردی تلفیقی به حساب آوریم؛ زیرا الفـاظ بـه  بهتر است این شگر
ر.ک؛ ) گیرند که موقعیتی طنزآمیـز خلـق شـود    ای درکنار هم قرار می نیستند، بلکه به گونه
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طنزنویس با اغراق و مقالغه در سـبح کـالم، واژگـون     ،واقع در» ،. در این شگرد(27: 1930زارع، 

های متضاد و متناقض در کنار هـم، اخـتالل در هنجـار عـادی      ها و چیدن موقعیت ن حقیقتکرد

موقعیت طنزآمیـز   ،(75: 1930پور،  )حسام «کالم و نیز دادن شکل تمثیلی به وقایع و ترکیب زمان
 آمیزد. آورد. این نوع طنز در ادبیات غیرنمایشی، عموماً با تشقیه و تمثیل می را به وتود می

هـای   سیستم در تـاده  ب هنرمند. برخی با ماشین آخرینهنر است و تکنیک، مرکَ ۀالق، تاداخ» ـ

 (.29: 1989)حسینی،  «تازند رانند و برخی سوار بر االغ در اتوبان می و میرَ سنگالخ و مال

ــد» ــدنم ب رهیزیــــ ــاً از دیــــ  لبفــــ
 یوســــ  شــــعر مــــا مقّنــــی شــــد

 

 نگـــــرانم مـــــن از نگـــــاه شـــــما 
ــما    ــاه شـ ــید چـ ــزی رسـ ــه عزیـ  «بـ

 (71: 1939، همان)                         

 طنز کالمی .2. 2. 1. 10
آیـد؛ ماننـد    از راه قرار دادن اتزای نامناسـب کـالم کنـار یکـدیگر پدیـد مـی       طنز کالمی

 زیر: ۀدر نمون «بندی کردن سگان تیره»
 شـلوار شـعرم رفـت از یـاد عسـس      ۀپاچ»
 

 «اند! بندی کرده تیره  را هم هار  سگان چون 
 (44: 1939)حسینی،                          

 تجاهلال . 
گیرد و خود را نسقت به اتفاقات و حوادثی کـه رخ   در پیش می روش سقراطی گاه حسینی

کند. ایـن تجاهـل بـه     ها را گوشزد می نادرستی ،زند و در این بین است، به تجاهل می داده
 ،خواهند انتقاد کننـد و در عـین حـال    معنای تحامق نیست، بلکه به این دلیل است که می

خواهند به کسی یا چیزی بربتورد و به نوعی با این تجاهل بار مسئولیت خود را کمتر  نمی
 .(295و  30: 1930زارع،ر.ک؛ ) کنند می

 آورند معلم بهداشت را به یاد میتذکرات »
 پرسند وحش می از راهنما در باغ و

 .(115: 1939)حسینی،  «گیرند؟ نمی هایشان را ها ناخن چرا شیرها و عقاب
 تحری ب. 

بـا   ی راگوینـد کـه یـک مبلـب تـدّ      تحری  همان نقیضه است و نقیضه به مواردی می
تر، روشی است که از روش دیگر تقلید و  به عقارت روشن تغییرات به صورت طنز درآورند؛

ـ  آن را مستره می ر اصـلی بسـتگی   کند. تأثیر نقیضه تا حد زیادی به آشنایی متاطب با اث
، نقیضه را به دو سازان نقیضه و نقیضهاخوان ثالث در کتاب  .(93ـ98: 1930حری، ر.ک؛ ) دارد
 گوید: تد می ۀکند و در تعری  نقیض تد و هزل تقسیم می ۀدست
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گـویی یـا ردّ و    نظیـره  ، تدالی برای مقابلـه، تواب متال  تدّ در شعر به معنی نقض، شکستن،»
شـعر و نثـر، و بـرای تمییـز و      از اعمّ ،یا کالً اثر ادبی و فکری دیگر و رشعر شاعری دیگ ۀتتبئ
 (.23: 1974)اخوان ثالث،  «تدّ بنامیم ۀبهتر است این را نقیض تفاوت

 ۀهـای زیـر اسـت کـه اولـی نقیضـ       های حسینی در این سه کتاب، نمونـه  تنها نقیضه
 یک مثل معروف: ۀنماید و دومی نقیض های لغت می فرهنگ

 !«اند، اما شـک دارنـد کـه گفتـه باشـند      شاعران یقین دارند که شنیده ۀدتنقانی: شعری است که همبن»ـ 

 .(99: 1989)حسینی، 
 .(42: 1989، همان) «به ستنرانی نیستبه عمل کار برآید، »ـ 
 تلفیقج. 

 «تعریب»عربی آن را  ـ دو زبان که نوع فارسیقواعد آمیزی  درهماین روش عقارت است از 
و در اصبالح عقـارت از   عربی گردانیدن باشددر لغت، الفاظ عجمی را »ند. تعریب گوی می

آن است که شاعر لغت فارسی را با ادوات لغت عرب امتزاج دهد و به طـرز اشـعار عربـی    
گوینـد کـه در    نیز می «ملمّع ۀنقیض» ،. به این شگرد(158: 1993)واعظ کاشفی،  «مؤدی سازد

 گردد های آن به قرن ششم هجری برمی دارد و اولین نمونه ادبیات فارسی قدمتی طوالنی

 (.102: 1980موسوی گرمارودی، ر.ک؛ )
 های ستنرانی عمرو در وسط»ـ 

 زدـ رسانی می ـ که دم از روشنی و برق
 برق سالن ذَهَبَ، یعنی رفت

 از میان حضّار
 (.42: 1989)حسینی،  «زید پیری به تأنّی قامَ

ــمگـــو: » ــتَیْا لَیَـ ــی کُنِـ ــنْـ  ی!یمِمِتُ صَـ
 

ــر لَ    ــعر ب ــدار ش ــم ــت یْ ــل نیس  «ت و لع
 (90: 1939 ،همان)                           

 متهکّد. 
هـا   این کلمه را فرهنگدن منظم یک واژه به دو معنی است. کار بر در اصبالح، بهآیرونی 
جدهم بـه  از قرن هی ویژه بهنی وکنند. آیر ترتمه می« گویی وارونه»و « طعنه»، «استهزاء»به 

به استفاده از کلمات با نیتی  ،یای یافت و به طور کلّ بعد در ادبیات اروپایی معنای گسترده
برسانند. مشـکل بتـوان    را که بر زبان آمده،شود که درست عکس آنچه  طنزآمیز گفته می

و « کنایـه »، «العـارف  تجاهـل »ارسی پیدا کرد. سه اصبالح نی معادل دقیقی در فوبرای آیر
طنزآمیز ندارند، گویـا   ۀآورند، اما چون تنق شده را به ذهن می از معانی گفتهبعضی  «ایهام»
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خورد. شـاید بهتـر    نی به استهزاء، تجاهل، گوشه، طعنه و نیش بیشتر میونیستند، ولی آیر
 و 88ــ 87: 1977حلقـی،  ر.ک؛ ) ترتمـه کنـیم  « طنزآمیـز  ۀکنایـ »ی آن را به باشد که معنی کلّ

درست  ، طنزپردازگویی است و در این صورت نی، وارونهومعنی دیگر آیر .(98: 1984توادی، 
زند و رندانه از آنچه مورد  کند؛ یعنی خود را به تجاهل می گوید، قصد می می عکس آنچه را

. بـا آنچـه گذشـت،    (198: 1987باقریـان،  ر.ک؛ ) گویـد  نقد و نفی اوست، به ایجاب ستن می
 م خواهد بود.نی، همان تهکّوگویاترین معادل آیر

 «بینـی  ای نمـی  یک هنرمند متوسط یکی این است که هرگز در آثارش کشـ  تـازه   کراماتاز » ـ

 .(10: 1989 )حسینی،
 گـاه از پشـت سـر    هـم گـاه   عارفـان »ـ 
 

ــقیل  ــی سـ ــی ا فـ ــر مـ ــد هللا خنجـ  «زننـ
 (52: 1989 حسینی،)                       

 طنز شعری. 9. 1. 10
 اند: خوانده «بیانی ـ ی زبانیها بازی»طنز شعری را 

کـه در طنـز و    ها و صنایع ادبی هسـتند  ای از آرایه بیانی، طی  گسترده ـ های زبانی بازی»
هـا عقارتنـد از:    ترین ایـن آرایـه   کاربرد بسیاری دارند. مهم بودن، معناییمبایقه به دلیل چند

ذم شـقیه بـه مـدح، تقـادر،     العارف، مدح شقیه بـه ذم،   س، ایهام، استتدام، کنایه، تجاهلتنا
)طالقیـان و تسـلیم تهرمـی،     «الحکـیم  وبالضدین، ابهام و اسـل  م، محتملتلمیح، تضاد، تهکّ

1988 :29). 

ها برای  به استفاده از این دست بازی حسینی تمایل بارزی ،در میان طنزپردازان معاصر
 آوریم. های آن را می که نمونه است طنزپردازی نشان داده

 تناس .1. 9. 10

ــه» ــاسای از  خانـ ــت اسـ ــران اسـ  ویـ
 

ــتی  ــر  دوسـ ــای بـ ــاس هـ ــاز اسـ  «نیـ
 (97ـ98: 1939، )حسینی                  

 ایهام .2. 9. 10
 .(58: 1989، همان) «داشت! ای دهان دریدهمردم عالم لقتند آدم را بقینند، باید  ۀکه همبرای این»ـ 
 گلی پرپر دید تاتری دسته»ـ 
 .(22: 1989، )همان «کسقش افتاد ۀپروانیاد 
 تشقیه .9. 9. 10

ـ   اقسام تشقیه مانند تشقیه اضافی، تشـقیه مفـرد،   منظور از تشقیه، انواع و ب و تشـقیه مرکّ
 تشقیه تمثیل است:
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 .(90: 1989، )همان «شود کرمی است که سرانجام زیر پای خودش له می ،حسود» ـ
 و سکوت»ـ 

 .(111: 1939، همان) «صداهاست ۀتوراب پشت و رو شد

 تشتیص .4. 9. 10
  .(51: 1989، همان) «شود بگیر شیبان می وتدان بعد از بازنشستگی، حقوق»ـ 
 قلب مبلب یا طرد و عکس .5. 9. 10
 (.90: 1989، )همان «یمعنوی است و رشوه، تملق مادّ ۀتملق، رشو»ـ 
 تلمیح. 9. 9. 10
 نتوانست کشید بار امانتشاعری »ـ 

 .(97: 1989 )همان، «دادتکیه بر بالشی از عرفان 
 تضاد. 7. 9. 10
 نداشت اشکشاعری » ـ

 .(94: همان) «خندیدو لهذا 
 مشاکله .8. 9. 10
 (.52: 1989 همان،) «اند عابدان تکرارینیست، بعضی از  عقادتی تکراریهیچ »ـ 

 استعاره .3. 9. 11
 (.99: نهما) «ت د نشین می سران کشورهای عربی یک شهرک یهودیبیشتر  ۀسیندر »ـ 
 کنایه .10. 9. 11 

ــی » ــالم مـ ــودال چـ ــاه در گـ ــد گـ  کننـ
 یـــا گذارنـــدم بـــه ســـر ناگـــه کـــاله

 

ــاالتر زِ    برنـــد  مـــاهم مـــی  گـــاه بـ
ــی    ــم م ــل کاله ــه ناغاف ــا ک ــد ی  «برن

 (94ـ99: 1939، همان)                    

 پارادوکس .11. 9. 11
 .(51: 1989، همان) «تابستانروشنفکر در تهان سوم، یعنی کولری در زمستان و شوفاژی در »ـ 
 در این روزگار  که  کن  کاری  سکوت محض با»
 

 «صـوتی اسـت    کارهای از  ای گونه  صدایی یب 
 (55: 1939، همان)                             

 های طنز سید حسن حسینی درونمایه .4. 11
ویژگی در طنزهای او از آنجا که سید حسن حسینی از شاعران انقالبی و متعهد است، این 

ـ  تـوان بـه دو دسـتۀ    طنزهای وی را می ۀای که درونمای گونه  است، به هم نمود یافته ی، کلّ
تـر اقتصـاد و    با دو موضوع خـاص  «اتتماع» تر هنر و شعر و و موضوع خاصبا د «رهنگف»
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که در  گیرند بندی کرد و این چهار موضوع، خود موضوعات ریزتری را در بر می دین تقسیم
 شود. ادامه، به هر یک از این موارد اشاره می

 فرهنگ .1. 4. 11
 هنر .1. 1. 4. 11
 نقد هنر ال .
ـ  به تعداد خوبی ،شمارد یک اثر هنری فقط عیوب آن را برمیمنتقدی که در »ـ  ، دروغ آن اثـر  ۀهای نگفت

 (.22: 1989، همان) «است گفته
 مدعیان هنر ب.
 خورد تاتری سُر می»

 (.48: 1989، همان) «خورد بُر می داخلِ اهلِ قلم

 ایدئولوژیج. 
 «مردی است که منکر بـاران باشـد   کند، مثل گیله بینانه، هنرمندی که خدا را انکار می از یک دیدگاه واقع»

 .(19: 1989، همان)
 استعداد هنرید. 
 (.20)همان:  «مثل نقش قندشکن در خیاطی است ،نقش مدرک در هنر»

 اخالق هنریهـ . 
 (.29)همان:  «ای با سه پایه ر بدون اخالق یعنی چهارپایههن»ـ 
 تقلید هنرید. 
تنند، مثـل شـمردن    اند و یکسره بر تقلید می خواندن شعر خوب در تمعی که از ابتکار و ابداع بویی نقرده»

 (.97)همان:  «ای است برهای حرفه یک دسته اسکناس تا نتورده در میان تیب
 شعر .2. 1. 4. 11
 د شعرنقال . 
است، مثل هواپیمایی است که ارتقاطش با برج مراققـت قبـع    شاعری که با منتقدان آثارش قهر کرده»ـ 

 .(95)همان:  «شده باشد
 لنگید شاعری می»ـ 

 .(20: 1989، همان) «خورد ناقدی نان می
 مدعیان شعر ب.

ــی» ــعر مـ ــا  شـ ــئوالن مـ ــد مسـ  گوینـ
 
 

ــه   ــا رفت ــوی کفــش شــاعران پ  «اســت ت
 (57ـ59: 1939، )همان                    
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 سرقت ادبیج. 
در چنـدین و چنـد    ،فقط یک سارق ادبی این تسارت را دارد که لیست اشیائی را که به سـرقت بـرده  »ـ 

 (.53)همان:  !«نسته به چاپ برساند

 شعر و سیاستد. 
 گفت شاعری شعر تهانی می»

 .(44)همان:  «گفت افتد و دانی می گونه که می هم بدان
 تجارت با شعر هـ .
 وام گرفتشاعری »

 .(21)همان:  !«شعرش آرام گرفت
 حواشی شعرو. 
 !«آورد گوید، مثل زنی است که با عمل سزارین یک کودک مرده به دنیـا مـی   شاعری که با زور شعر می»

 .(94: 1989، همان)
 اتتماع .2. 4. 11
 اقتصاد .1. 2. 4. 11
 تاتری گفت: اِهِه!»

 و س س رفت به باغ

 .(45: 1989، همان) «گلقرگِ گلی نرخ گذاشت روی
 مأیوس نیست  نصیب مردم  هم بادسردی»
 

 «انـد  کرده بندی تیره  هم را مقدار آهِ بی 
 (44: 1939، همان)                          

 دین .2. 2. 4. 11
 مدعیانال . 
 یکدیگرنــــــد ۀمؤمنــــــان آیینــــــ»
 

ــی    ــر م ــا... آه... خنج ــک... ام ــد لی  «زنن
 (52: همان)                                   

 آگاهیب. 
ای از تفریحات سالم  تواند گوشه های ماتریالیستی می اگر یک مؤمن واقعی و باسواد باشی، خواندن کتاب»

 .(50: 1989، همان) «تو باشد
 نتیجه. 12
از  58%و  نوشداروی طـرح ژنریـک  از اشعار  90% ،ها برادههای کتاب  گویه از گزین 91ـ %
 بینیم. دار مؤثری می ها، طنزهای تهت آن بقیۀطنز نیستند، اما در  فستیوال خنجراشعار 
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شعر کوتـاه یـا نسـقتاً     ۀگویه، هم در گون گزین ۀطنزهای سید حسن حسینی، هم در گونـ 
در  همغزل و  های دوبیتی، رباعی، قبعه، شعر کالسیک با قالب ۀکوتاه نیمایی، هم در گون

 اند. پدید آمده شعر س ید ۀگون

بیشـترین   5/9%از شگردهای نمایشی طنزپردازی، اغراق بـا   ،در میان طنزهای حسینیـ 
 است. به خود اختصاص داده ها برادهویژه در کتاب  بهحجم را 

باالترین شگرد در طنزپردازی حسـینی   75/17%، طنز موقعیتی با ـ از بین طنزهای روایی
 25/7%نـی )تهکّـم( بـا    وآیر ،اش مجموعهو زیر 75/10%طنز کالمی با  ،است و بعد از آن

 اند. تشکیل داده را در اشعار اوبیشترین شگرد طنازانه 

 75/5%و ایهام با  75/7%استعاره با  ،25/8%در میان طنزهای شعری، به ترتیب تشقیه با ـ 
 است. وی بوده ۀهای مورد استفاد از پرکاربردترین آرایه

ـ  ۀاشـعارش در دو دسـت   ۀی است، درونمایچون حسینی شاعری انقالبـ  و  «فرهنـگ »ی کلّ
اتتمـاع بـه دو    نیز و «شعر» و« هنر»ۀ عمد ۀگیرد که فرهنگ به دو دست تای می «اتتماع»

 های گوناگونی دارند. کدام زیرمجموعه شوند و هر تقسیم می «دین»و  «اقتصاد»ی کلّ ۀدست
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