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هـاي   شد ، به یاري خـدا از ایـن شـماره بـه ذکـر زمینـه       داده ي پیشین وعده  که در شماره    چنان

  .  کنیم  شروع می»طنز«  نوع  ازکار و براي آغاز به. پردازیم میگوناگون طرح ادبیات التزامی 

  طنز
. طنز از اقسام هجو است اما فرق آن با هجو این است که تنـدي وتیـزي هجـو در طنـز نیـست            

طنـز کاسـتن از مقـام و    . طلبانه و اجتماعی مطرح اسـت  نگهی در طنز معموالً مقاصد اصالح   وا
اسـت بـه نحـوي کـه باعـث خنـده وسـرگرمی شـود و گـاهی در آن            کیفیت کسی یـا چیـزي     

  . تحقیري باشد 
در کمدي معموالً خنده به خاطر خنده مطرح اسـت، امـا       .بین طنز وکمدي هم البته فرق است      

در طنـز کـسی کـه    . اسـت نـه هـدف    بدین ترتیب طنز وسیله. ي استهزاء است  در طنز خنده برا   
گیرد ممکن است یک فرد خاص باشد یا یک تیپ یا یک طبقه یـا ملّـت           مورد انتقاد قرار می   

گیرد اما مـراد او کـسی یـا کـسانی      گاهی نویسنده قهرمان اثر را به سخره می      . وحتی یک نژاد  
  . ر حتی ممکن است از خود بدگوئی کند است و بدین منظو بیرون از اثر ادبی

هـا   در ادبیات معموالً این امر به عهدة بهلـول . است  طنز و مطایبه ، حاضر جوابی   از دیگر اقسام  
کننـد   اي نغز اظهار می است که در جواب شاهان و بزرگان نکته   !  و در واقع دیوانگان خردمند    

  . شوند مرگ میو باعث تنّبه افراد یا رهانیدن خود ودیگران از 
  :هایی چند از آثار طنز پردازان بزرگ نمونه
، است که به رسم صـاحبان تـذکره ولغـت   فریدون توللی » التفاصیل«ي    از مجموعه » اختالس«

  : نگاشته است 
 و اختالس بر وزن اسکناس اندر لغت سرقت را گویند و اخص آن سرقت دیوانیـان اسـت          …

کـرده و  » صـاد «اي کتابت آن بـا   قاید متفاوت است ؛ زمره  ي این کلمه ع     از خزانه و در تسمیه    
اند و حجت ایشان این کـه مـأمور مخـتلس را ارادت و اخـالص      ي آن را خلوص دانسته   ریشه

کـه   چنـان . دایی در میانه نبینـد جش را از خزانه دیوان فرق ننهد و ي خوی چنان است که کیسه   
  : شاعر فرماید 
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                  زجیب خویش منه فرق ، جیب دولت راخلوص نیت واخالص چون به پیش آمد
  ي دیــوان و قصر وکــاخ بساز               بــه خویش راه مـده خواري ومذلت را ببر زکیسه

گرفته و به همین علت مختلسین را از سیاسـت  » اختالل حواس « گروهی دیگر اختالس را از    
  . اند  ومجازات معاف دانسته
  ت اختالس ، اي دوست             که هوشیار بدین کار تن نخواهد دادزاختالل حواس اس

  ! جنون محض بود ، ورنــه مــرد روشن راي              تن از براي یکی پیرهن نخواهد داد 
اخـتالس انـدك را تحـریم فرمـوده و     » مـصباح المختلـسین  « ي  خواجه علی طفیلی در رسـاله     

ختلسی را یـاراي ارضـاي فراتـران خـود نیـست و گـاه       حجتی که آورده این است که چنین م   
  . باشد که مغرضین بر وي حسد برند و به زندانش اندازند 

   بــه دام اندازنده          عاقبت بــهر یکی دانــدر پــی دانــه مــرو همچو کبوتــر که تــو را
  ! ر تو سالم اندازند تا به هرجا که روي ب  ببخش           صید کن شیر صفت ، نیم بخور ، نیم 

و بر مختلس است که در امر اختالس ، همت بلند دارد و از مسروقات خویش بخـشی گـران                 
نثار فراتـران کنـد و بقیـت آن بـه نـام خـویش و پیونـد بـه کـار ابتیـاع ضـیاع زنـد و عمـر در                          

  : اند  شادکامی به سر آورد که گفته
      که دزدان راست در این ره سرودي کن و در کیسه انداز                  تو دزدي می

  اگــر دزدي  نبــاشــد در ادارات                      در استخدام دولت ، نیسـت سـودي 
  : گوید  و خواجوي کرمانی است که در مذمت حاکمان ستمگر می

  اند  روزي وفات یافت امیري دراصفــــهان         زآنها کــه در عـراق بــه شاهــی رسیــده
  ! اند  دیــدم جنازه بــر کتف  تـــــونیان ومن         حیران که این جماعت از این تا چه دیده
  انـد ؟ پرسیدم از کسی کـه چرا تونیان شـــهر         از کـارهـا جنازه کشــی  بــرگــزیــده

  انــد  ی  آفــریـدهحمال مـرده در همه شهري جدا بــــود         هــر  شغلی را  بــراي  کســ
 *اند  دهـحــمامــیان هــمــیـشــه نجاست کشیــایـم         کـه  تا ما شنیده:برزد بروت وگفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 زبا له ومواد دور ریختنی قابل اشتعال به عنوان سوخت حمـام  در گذشته مرسوم بوده است که از *

      .اند نیز بوده) نجا ست( دار حمل زبا له  شده، لذا حما میان عهده استفاده می
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