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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 سيدھاشم سديد

  ٢٠١٢ مارچ ١٧

  

  طنز چيست؟
  

 ھا و شود که بنابر داليلی عيوب، اشتباھات، کمبودات، نادرستی طنز به نوع خاصی از نوشته ھای ادبی گفته می

مفاسد افراد يا گروه ھای اجتماعی ـ سياسی را در قالب سخنان مرموز و معکوس، بعضاً به شيوه ھای خنده دار، 

  .کند بيان می

را برای استھزا، مسخره کردن، طعنه زدن و بيرون  ھدف اصلی کاربرد اين نوع از نوشته ھا، اگرچه برخی آن

به نقد کشيدن انواع نارسائی ھا و در بعضی موارد حتی ضعف برند،  کار میه ريختن عقده ھای شخصی خويش ب

ھای تعليمات اجتماعی و تفکرات فلسفی ـ دينی مسلط در جوامع است ، که غالباً بنابر قساوت حاکمان و وجود 

  . باشد اعتقادات محکم مردم بدان ھا امکان عيب گيری و نقد صريح و آشکار از آنھا ميسر نمی

که زير مجموعه ھای مطايبه و فکاھه و ... و و مزاح و ريشخندی و شوخی و ظرافت و طنز، مانند ھزل و ھج

تفاوت طنز و ھزل و . لطيفه ھستند، از زمان ھای بسيار دور در ادبيات مردمان مختلف جھان وجود داشته است

که ھزل و  است، درحالیھجو در اين است که طنز اکثراً بر پايۀ رعايت ادب و احترام به زبان و قلم و آداب استوار 

  . ھزال کمتر به اين مفاھيم توجه دارند

 و  فرھنگيان ما بر اين است که زبان طنز خالف زبان ھجو که متوجه اءدر مورد تفاوت طنز با ھجو نظر غالب ادب

موالً باشد، غالباً زبان حکيمانه است و موضوع طنز مع بيان مقاصد شخصی، انتقامجويانه، مبتذل و سودگرايانه می

  .چرخد پيرامون نارسائی ھای اجتماعی می

  . زيادی وجود داشته اند که غالباً به صنف شاعران مربوط اند) طنازان(در ابيات فارسی طنز پردازان 

شاعران و نويسندگان طنزپرداز تقريباً به طور عموم مردمان بادرک و با احساس و نيکوسرشتی بوده اند که خالف 

 مديح خوان که کار شان مديحه سرائی شاھان و حکمرانان و بزرگان و متمولين زشت کردار شاعران يا نويسندگان

جامعه به خاطر صله و عطيه ) که بيشترين شان آلوده به بزھکاری و پليدی نظری و عملی ھستند(و پيشوايان فکری 

موجود در حيات فردی و اجتماعی شان و تعليم و احسان بود، ھدف شان آگاه ساختن انسان به تلخ ترين واقعيت ھای 

 که زياد تخريش کنندۀ احساسات و ه ایگونه ی و بعدرستی ھا و نشان دادن زشتی ھا به شکل مطايبه، يعنی شوخ طب
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غرور صاحبان اقتدار و قدرت و صاحبان انديشه ھا يا تعاليم مسلط در جامعه که غالباً زودرنج و حساس و خطرناک 

  . باشدناند، بوده و 

در تاريخ معاصر، که بعضاً خود ناظر مستقيم و غيرمستقيم آن ھستيم، کسانی زيادی وجود داشته اند که به خاطر 

خصوص ادبيات طنز، سال ھا را در تبعيد گذشتانده يا شربت تلخ مرگ را فرونوشيده ه عالقه داشتن به ادبيات نقد، ب

  .اند

شود که برای درک  نين ماھيتی چند پھلو در طنز امروزی سبب میوجود چ. طنز معاصر ماھيتی چند پھلو دارد

  . کار برده شوده منظور طناز تفکر بيشتر وعميق تری ب

گذرد و آنچه  بدون تفکر گسترده و توجه به ظرافت ھای پنھان در طنز، فھم کامل از آنچه در ذھن طنزپرداز می

طور مثال پيامی را که ه ب. قال دھد، امری است مشکلعنوان پيامی به مخاطب خويش انته خواھد ب طنزپرداز می

  :من با بيان

يد که برادر، اگر در اينجای قرآن چنين آمده، ئتوانستيد به منسوبين شورای علمای اسالمی بگو در غير آن شما می " 

قال بدھم ـ خواستم انت  می به کرزی و در واقع به ھمه مخاطبان خويش... " و!! در جای ديگر ھم چنان آمده است

يک واقعيت آشکار را که نپذيرفتن آن خود نوع جھل و دشمنيی کامالً کور با انديشۀ دينی است ـ  کمتر کسی متوجه 

  !شده است

ه کنم که اگر امکان نقد صريح از زشتی ھا و مفاسد در يک جامعه، ب در اخير يک بار ديگر خاطر نشان می

نام احمدشاه از کابل، که ه گاه ھيچ منتقدی، از جمله شخصی ب چداشت، ھي خصوص در جامعۀ بستۀ ما، وجود می

در دريچۀ ابراز نظريات پورتال افغان جرمن به نقد دين و نقد نوشتۀ من پرداخته است، به نوشتن اسم مستعار يا 

 گفتن و نوشتن نقد صريح از دين و رھبران دينی ـ سياسی موجود و کسانی ھم به نوشتن فکاھه و طنز روی نمی

  . آورند

 سيدھاشم سديد
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