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  ،1093تعداد صفحه ، )چاپ اول( 1396نشر ثالث، : جواد مجابي، تهران

  1عيسي امن خاني

 

صفحه انتشار  1093نويسنده در اين كتاب ـ كه در دو جلد و در . ، عنوان كتابي است از جواد مجابيتاريخ طنز ادبي

ترين ايام تمدن ايران تا زمان و زمانة حافظ پرداخته است و كوشيده  يافته است ـ  به بررسي تاريخ طنز از قديمي

، چهارده فصل دارد و در هر كدام از اين ز ادبي ايرانتاريخ طنكتاب . تصويري از طنز ادبي در اين زمان طوالني ارائه كند

ها به موضوعي از طنز يا طنز در ديوان يكي از شاعران پرداخته شده است؛ در فصل اول پيشينة طنز در ايران  فصل

هاي عوام و  هاي باستاني سخن به ميان آمده است؛ فصل سوم به شوخي در فصل دوم از تمثيلي شده است؛ بررس

نويسنده در فصل پنجم از حركت شعر به  ؛صاص دارد و فصل چهارم زندگي با هجو زندگي نام گرفته استخواص اخت

كه  دربارة شاعران و طنز در آثار آنهاست چنان) البته نه همه بلكه بيشتر آنها(هاي كتاب  نويسد و بقية فصل سوي مردم مي

ـ كه فصل پاياني است ـ به حافظ  و شيوة طنز فصل ششم دربارة سنايي و طنز در آثار اوست و فصل چهاردهم 

  .پردازد مي اش پردازي

هاي متعددي دربارة طنز،  كتاب حاضر، اولين كتاب دربارة طنز و تاريخ طنز نويسي در ايران نيست پيش از آن نيز كتاب

طنز عمران صالحي، اثر بيژن اسدي پور و  طنزآوران معاصر ايران؛ مانند هاي آن و تاريخ آن نوشته شده است نظريه

اثر نگاهي به طنز امروز : برداشت آخراثر مرتضي فرجيان و محمدباقر نجف زاده،  سرايان ايران از مشروطه تا انقالب

اثر نيما تجبر،  نظرية طنز بر بنياد متون برجستة طنز فارسياثر حسن جوادي،  تاريخ طنز در ادبيات فارسيرويا صدر، 

 اثر نعمت اهللا بررسي متون طنز آميز عاميانة ايرانيابوالفضل حري،  به طنز و شوخ طبعي رويكردهاي نوين: ربارة طنزد

ويژگي خاصي براي اين  بخواهيماگر . ستانها د اين كتاب را بايد ادامة همان تالش...فاضلي و امير هاشمي مقدم و 

هاي كتاب به شاعر  م به اختصاص برخي از فصلتواني تر از آنها نام برديم، برشماريم مي كتاب در مقايسه با آثاري كه پيش

كه نويسنده در فصلي به سنايي و طنز  چنان) البته اين مسئله اگر ويژگي خاصي باشد(اي خاص اشاره كنيم يا نويسنده

هاي پيشين بيشتر به اصول  شعر او پرداخته است و در فصلي نيز به خاقاني و طنز ادبي در شعرش حال آنكه در پژوهش

ندرت فصلي يا بخشي از كتاب به  بسنده است و به) 1384جوادي،(ادبي هايي براي آن از تمام متون استخراج نمونهطنز و 

هايي  ها و ضعف اي اختصاص داده شده است با اين همه، اين كتاب نيز چون هر كتاب ديگري، كاستي شاعر يا نويسنده

                                                      
 yahoo.com@amankhani٢٧ .دانشگاه گلستان دانشيار  1
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هاي  در ادامه و پس از بررسي ويژگي. د و برخي به محتواي آنگرد كاستي ها به ساختار كتاب باز مي دارد؛ برخي از اين

  .ها اشاره خواهيم كرد صوري كتاب تاريخ طنز ادبي، به برخي از اين كاستي

رد؛ كتاب فاقد اي ندا به لحاظ شكلي همچنين رعايت قواعد نگارشي و ويرايشي ضعف عمده تاريخ طنز ادبي ايرانكتاب 

اما اين مسئله را ) سفيد است و تنها عنوان كتاب و نام نويسنده در آن آمده است طرح جلد آن(طرح جلد مشخصي است

چاپ آن هم كه به همت نشر ثالث بوده است، بسيار . اي فاخر داده است ست چرا كه به آن جلوهاننبايد براي آن عيبي د

است؛ جداي از برخي اشتباهات  لحاظ نگارشي و ويرايشي نيز قابل قبول خوب و در قطع مناسب انجام گرفته است و به

هاي كتاب كه نثري عاميانه دارد، در كتاب به لحاظ نگارشي و  و برخي از بخش 145حة صفويرايشي مانند تايپي و

كه گفته  رغم اين محاسن، چنان به. از چشم نويسندة اين سطور پنهان مانده است ويرايشي ضعف خاصي وجود ندارد يا

ايم و در  دادهش ساختاري و محتوايي قرارها را ذيل دو بخ ها و كاستي دارد؛ اين ضعفهاي متعددي  شد كتاب كاستي

  .ادامه به بررسي معرفي و بررسي برخي از آنها خواهيم پرداخت

  

  ...)عنوان، فصل بندي و (ساختاري ضعف هاي 

نويسنده بر . هاي كتاب است بندي اولين ضعف ساختاري كتاب در عنوان و عنوان: هاي مبهم و نادرست بندي عنوانـ 

عبيد ( تاريخ طنز ادبي تا قرن هشتمرا نهاده است حال آنكه اين كتاب تنها به بررسي  تاريخ طنز ادبي ايرانكتاب خود 

ويژه تاريخ طنز نويسي در  به ر هاي ديگ ريخ و تحول طنز در قرناي به تا پرداخته است و هيچ اشاره) زاكاني و حافظ

دربارة آن چيزي  تر است ـ نكرده و غني) از آغاز تا مشروطيت(دورة معاصر ـ كه در مقايسه با تاريخ طنز ادبي گذشته 

با توجه به اين سكوت، نويسنده بايد نام كتاب خود را به جاي تاريخ طنز ادبي ايران، تاريخ طنز ادبي . نوشته نشده است

. گذاشت تا خواننده به دليل نام كتاب دچار اشتباه نشود مي) يا تاريخ طنز ادبي ايران تا روزگار حافظ(قرن هشتم ايران تا 

  .شود اي نمي متأسفانه از آنجا كه كتاب فاقد مقدمه و پيشگفتار است، به اين مسئله تقريباً در هيچ كجاي كتاب اشاره

ها درست نيستند يا ممكن است خواننده را  برخي عنوان. ا نادرستي وجود داردها نيز غالباً ابهام ي بندي فصل دربارة عنوان

خاقاني «كه به خاقاني اختصاص داده شده است ـ را هاي اصلي فصل دهم ـ  كي از عنواننويسنده يبه اشتباه بيندازد مثالً 

شعر هجو آميز دارد اما اوًال اين درست است كه خاقاني تعدادي . گذاشته است) 616: 1395مجابي، (»اديب هزل انديش

در انتساب هزل گويي به او جاي ترديد است ثانياً به واسطة حضور چند شعر هجو آميز يا به تعبير نويسندة تاريخ طنز 

انتساب چنين صفاتي به شاعري كه از حكمت و . ستانتوان خاقاني را شاعري هزل انديش د ادبي ايران، هزل آميز، نمي

  .جاي تأمل بسيار دارد) نامد و او خود را حسان ثاني نيز مي(ته شده است ها گف دانش او سخن
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حركت «ها با درونمايه نيز ارتباطي وجود ندارد مثالً نويسنده در فصل پنجم ـ كه عنوان آن را  ميان برخي از اين عنوان

ست و دربارة طنز در گذاشته است ـ از مسعود سعد سلمان و ناصر خسرو و خيام سخن گفته ا» شعر به سوي مردم

آنكه به نظر ارتباطي ميان  آثارشان ـ البته اگر طنزي در آثار شاعري چون ناصر خسرو باشد ـ  مطالبي نوشته است حال

توان شاعري چون مسعود سلمان را شاعري مردمي  اين شاعران و طنز شعرشان با عنوان فصل وجود ندارد؛ چگونه مي

  ا طنز مردمي؟ست و طنز مندرج در آثار او راند

تمثيل هاي «مبهم و نارسا هستند مثالً عنوان فصل دوم  ها عنوانهاي قابل تأمل، برخي ديگر از  جداي از اين عنوان

ـ چه ارتباطي با كتاب ماند هاي بالغي مي است و معلوم نيست اين عنوان ـ كه بيشتر به عنوان كتاب) 59: همان(» باستاني

هيچ تصويري از فصل حاضر به خواننده ارائه ) 399: همان(»بر، جمهوري تأملجمهوري خ«حاضر دارد يا عنوان 

هاي  ديگر ضعف. اند هاي كلي و مبهم، بدون هيچ زير عنوان يا عنوان دوم به كار گرفته شده ويژه اينكه عنوان كند به نمي

  :ساختاري كتاب عبارتند از

كند اما  هاي ما دربارة طنز اضافه نمي ستهانچيزي به انبانِ د اي ندارد و بااينكه كتاب حرف تازه: حشو و دراز نويسيـ 

هاي  بخش. دليل اين فربه بودن هم حشويات كتاب و درازنويسي هاي موجود در كتاب است. حجم آن بسيار زياد است

ه و سخته توان حذف كرد بدون اينكه به كتاب آسيبي بزند و شايد حذف آن سبب پيراست بسيار زيادي از اين كتاب را مي

نويسي نيز نمونه و  دراز. ديد... و  33، 23، 11توان در صفحات  هاي اين حشويات را مي شدن كتاب هم شود؛ مثًال نمونه

  .ها است هاي اين درازنويسي تنها برخي از نمونه... و  64، 60، 48شواهد بسياري در كتاب دارد؛ صفحات 

تر گفته  اي را كه پيش اي در كتاب وجود دارد؛ نويسنده بارها و بارها مسئله دهندهتكرار مطالب نيز به حد آزار : تكرارـ 

كند بدون آنكه نيازي به آن باشد؛ مثال در همان فصل اول مطالب صفحة دهم دوباره و با كمي تغيير در  است، تكرار مي

  ... .نيز آمده است و  21صفحة 

و شواهدي كه نويسنده براي مطالب خود آورده است، دو نكته به  ها ثالمدر مورد : ارتباط هاي بسيار و گاه بي مثالـ 

كند  نويسنده گاه براي يك عنوان پانزده صفحه و بيشتر مثال ذكر مي: ها بسيار زياد است حجم اين مثال: نظر مي رسد

البته به روايت (گانگان شان در دست بي مثال نويسنده براي نشان دادن تصويري از دوزخ زندگي ايرانيان در زمانة اسارت

ها هم از عبيد  جالب آنكه بيشتر اين نمونه. پانزده صفحه نمونه و شاهد آورده است) نويسندة تاريخ طنز ادبي ايران

نويسنده به تفصيل دربارة او سخن گفته ) فصل سيزده(هاي كتاب  زاكاني است يعني شاعري كه در يكي ديگر از فصل

و بعد از آن حكايات  29مثالً نويسنده در صفحة  ؛اند يا ربط چنداني با موضوع ندارند ربط يها ب است؛ برخي از اين مثال

  :ها  روشنگر خواهد بود ذكر يكي از اين نمونه. آورد كه با عنوان و موضوع كتاب تناسبي ندارد و شواهدي مي
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تا به پادشاهي رسيد . ينة او در دل گرفتانوشيروان ك. روزي معلم او را بدون تقصيري بيازرد. انوشيروان را معلمي بود«

از او پرسيد كه چرا بر من بي سبب ظلم كردي؟ معلم گفت چون اميد آن داشتم كه بعد از پدر به پادشاهي برسي، 

   .)30: همان(»ايام سلطنت به ظلم اقدام ننماييخواستم كه تو را طعم ظلم بچشانم تا در 

مورد و از اين شاخه به آن شاخه  هاي بي ب حشو و تكراري همچنين درازنويسينظر نويسندة اين سطور اگر اين مطال  به

ماند كه  صفحة باقي مي 400هاي نويسندة تاريخ طنز ادبي ايران از كتاب حذف شود، در مجموع كتابي حداكثر  پريدن

  .اي در آن وجود نخواهد داشت مطالب حشو و دراز نويسي

هاي بسياري است مثالً معلوم نيست  نيز داراي ضعف) و چه ساختار هر فصلچه ساختار كلي كتاب (ـ ساختار كتاب 

در كتاب تاريخ طنز ادبي ايران آمده باشد يا چرا فصلي با عنوان انتقاد » تمثيل هاي باستاني«چرا بايد فصلي مانند 

اختصاص داده ) مفصل ده(و خاقاني) فصل هفتم(كه به شاعراني چون عطار هايي در ميان فصل) فصل نهم(اجتماعي 

  . شده، گنجانده شده باشد

آشفتگي ها  فصلتاريخي دارد ولي حتي به لحاظ تاريخي نيز ميان برخي /، ظاهراً سيري خطيتاريخ طنز ادبي ايرانكتاب 

خاقاني شاعر قرن ششم است و بدين ترتيب بايد بر شاعران قرن هفتم تقدم داشته باشد و از او پيش از . شود ديده مي

شود؛ طنز خاقاني در فصل دهم  ي چون عطار سخن گفته شود حال آنكه دقيقاً عكس اين قضيه در كتاب ديده ميشاعران

  .شود كتاب بررسي شده است حال آنكه در فصل هفتم از طنز عطار سخن گفته مي

در فصلي  ادبي ايران تاريخ طنزمثالً نويسندة كتاب  هاي بسيار دارد؛ شود و نمونه ها هم تكرار مي اين آشفتگي درون فصل

: همان(ناگهان به عثمان مختاري و سراج الدين قمري  يافته  كه عنوان قلمرو طنز سنايي را دارد و به سنايي اختصاص

جالب اينكه نويسنده دربارة عثمان مختاري هم . پردازد و صفحاتي را به آنان اختصاص مي دهد مي) 312و   308

ست جز اينكه بر اثر عصباني شدن از دست خازن كور و انداراي روحية طنز سرايي دتوان مختاري را  نمي«: اند نوشته

  ).310: همان (»فالن ممدوح بي خاصيت، نكته اي در هجو او رانده است

  ضعف هاي محتوايي

خواننده بارها در . تعاريف مفاهيم و اصطالحات كليدي كتاب است/ـ اولين ضعف محتوايي اين كتاب، فقدان تعريف

كند بدون اينكه تعريف  برخورد مي... اين كتاب با اصطالحاتي چون طنز، شوخ طبعي، جوك، لطيفه، هجو، هزل و 

راحتي و  نويسنده به. ها نيستند ـ را بداند ي و اصطالح نامههاي ادب نويسندة كتاب از آنها ـ كه لزوماً همان تعريف فرهنگ

بگذارد يا اينكه اينها را در همان آغاز كتاب براي خواننده روشن ... بدون اينكه تمايزي ميان واژگاني چون طنز، جوك و 

اين اصطالحات برد حال آنكه هم بهتر است و هم مرسوم است كه تفاوت  كار مي سازد اين واژگان را به جاي هم به
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كه محققان ديگري چنين  و تفاوت طنز با اصطالحاتي چون هجو و هزل گفته شود همچنان...) شوخ طبعي، طنز و(

، پيش از هر كاري، مرزها و محدودة طنز را از هجو و ريخ طنز در ادبيات فارسيعنوان نمونه نويسندة كتاب تا اند به كرده

  .)11:  1384جوادي، (جدا ساخته است... 

سازد مثالً او سعدي را  هايي است كه نويسنده با اين واژگان مي كند تركيب آنچه دشواري اين مسئله را دوچندان مي

اوالً منظور از اين اصطالح نويسنده ... . نوشته است و ) 645: همان(» هزل تعليمي«داند كه  اي مي نويسنده/ شاعر

عدي است؟ و ثالثاً اين هزل تعليمي چه ارتباطي با عنوان كتاب دارد و چيست؟ ثانياً آيا اين عنواني مناسب براي طنز س

  هاي كتابي باشد كه به تاريخ طنز ادبي ايران و نه هجو و هزل پرداخته است؟ چرا بايد يكي از فصل

ا به هاي ديگر و در جاهاي ديگر كتاب نيز نمود دارد؛ مثالً نويسنده شوخي ر ها و عدم مرز بندي به شكل اين آشفتگي

تقسيم كرده است اما تمايزگذاري ميان اينها روشن ... خند و  شكرخند، زهر خند، نيشخند و اندوهچند دستة 

براي هريك از اين نوع  هر يك از اين انواع طنز،؛ مثالً بهتر بود كه نويسنده براي تمايز نهادن ميان )18: همان(نيست

ها مثال  ربط يا بديهي ده صفحه و ده اي كه براي هر موضوع بي هكرد و عجيب اينكه نويسند شوخي ها، مثالي ذكر مي

كند؛ امري كه نتيجة آن چيزي جز  آورد، براي چنين مسئلة حياتي و حساسي از آوردن مثال و شاهد خودداري مي مي

اب جز عدم تمايزگذاري ميان مفاهيم و اصطالحات و تعريف نكردن آنها، سبب شده كه در اين كت. آشفتگي كتاب نيست

  .نيز پرداخته شود... طنز، به مسائلي چون هجو و 

ـ اين تن زدن از تعريف دقيق طنز و مشخص نبودن محدودة آن سبب شده است كه موضوعات ديگري چون هجو نيز 

توان نام طنز را از عنوان كتاب برداشت؛ مثالً تمام  حدي است كه حتي مي حجم اين بخش مطالب به. در كتاب ديده شود

براي اثبات اين ادعا . لبي كه دربارة خاقاني آمده است، ارتباطي با طنز ندارد يا بيشتر از آنكه طنز باشد، هجو استمطا

هايي از كتاب هجو در شعر  اند، با بخش دربارة خاقاني نوشته تاريخ طنز ادبي ايرانكافي است تا مطالبي را كه نويسندة 

مشخص شود آنچه مجابي دربارة خاقاني و در تاريخ طنز خود نوشته  تا) 292: 1380نيكوبخت(فارسي مقايسه كنيم

ن تداخل هاي اي نمونه. اند خود آورده هجو در شعر فارسيهايي است كه محققاني چون نيكوبخت در كتاب  است، همان

ه خالي بودن تر به عثمان مختاري اشاره كرديم كه خود نويسنده ب پيش. بسيار است) هجو به جاي طنز(ها شدنجا و جابه

هايي كه از ناصر خسرو ذكر  در نمونه. بينيم مي ئله را در مورد ناصرخسرو نيزاين مس.... از طنز اشاره كرده بود و  ديوانش

  ).225:  1395مجابي (شده است، هيچ نشاني از طنز نيست

. باره است يا حتي تساهل در اينكه گفته شد، امتناع نويسنده از ارائة تعريف براي اصطالحات كليدي  دليل اين امر چنان

كتاب خود را با شعر  )134: همان(اي از آن است  ترين حالت طنز و شاخه نويسنده با اين استدالل كه  هجو فرومايه
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در اين سخن ترديدي نيست كه برخي هجوها از شوخ طبعي و . هجوآميز و بحث دربارة هزل انباشته و فربه كرده است

نشاني از ... ها داد؛ مثالً هجوهاي ناصرخسرو يا فردوسي و  توان به تمام هجويه اين حكم را نميطنز، بَري نيستند اما 

نويسنده با اين تساهل خود، پاي هر . يكي نيستند... هاي  شوخ طبعانة امثال ايرج ميزا و  شوخ طبعي ندارند و با هجويه

حتي در كتاب . عثمان مختاري است و ناصر خسرو نمونة اين شاعران. هجويه سرايي را به كتاب خود باز كرده است

نتيجة چنين تساهل در تعريف اصطالحات آن است كه ... . هاي سنايي نسبت به اقارب خويش هم آمده است و  هجويه

  .كتاب حاضر بيش از آنكه تاريخ طنز ادبي ايران باشد، تاريخ هجو و هزل ادبي ايران است

) الف: توان  به سه صورت در نظر گرفت روش شناسيِ كتاب را مي. استـ فقدان روش شناسي ضعف ديگر كتاب 

. ستانتوان نمونة چنين آثاري د دكتر علي اصغر حلبي را مي زاكاني نامةداشتن روش و اسلوبي مشخص در بررسي آثار؛ 

براساس دهد و  بندي مشخصي ارائه مي قسيمهاي ادبي معاصر، ت براساس سنت مألوف پژوهش زاكاني نامهنويسندة كتاب 

اي كه در  هاي تازه استفاده از نظريه) ؛ ب)1384حلبي، ... (دهد و  هاي متفاوتي قرار مي آن طنز زاكاني را ذيل دسته

ها را ذيل چهار  بربنياد متون برجستة طنز فارسي اين نظريه نظرية طنزشود؛ نيما تجبر در كتاب  كارگرفته مي طنزپژوهي به

نظرية .4رهايي /نظرية آرامش. 3ناهم جنسي/ناهماهنگي/نظرية ناهم خواني. 2توفق /نظرية برتري. 1عنوانِ 

هايي چون تبارشناسي، پديدار  كاربست روش شناسي و نظريه) بررسي كرده است؛ پ) 83: 1390تجبر، (ربوبيت/الوهيت

  ..... .شناسي و 

؛ او بدون اينكه  اصولي نكرده است زمها مل يوهبه كاربست هيچ يك از اين شخود را  تاريخ طنز ادبي ايراننويسندة كتاب 

براي بررسي تاريخ طنز يا طنز در شعر شاعران پيش چشم داشته باشد يا از رويكردي مشخص استفاده كند، به شيوة 

تذكره نويسان، مطالبي را به دنبال هم آورده و كم نيست مواردي كه ميان مطالب ارتباط محكم يا مشخصي ديده 

اند، بپرهيزد و  هاي تازه، اوالً از تكرار مطالبي كه ديگران نوشته توانست با تكيه بر روش آنكه نويسنده ميشود حال  نمي

  .ثانياً كار خود را از كساني كه نسبت به او فضل تقدم دارند، متمايز كند

هاي تازه  يا ديدگاهها  ، تحميل ارزششود دفعات ديده مي هاي پژوهشگران معاصر به هايي كه در پژوهش ـ يكي از ضعف

بيند و  هاي اگزيستانسياليستي مي عنوان نمونه پژوهشگري در شعر ناصرخسرو، انديشه بهو مدرن به متون گذشته است؛ 

هاي  جستجوي اين ارزش. كند جستجو مي... ديگري چند صدايي ـ كه مفهوم و ارزشي مدرن است ـ را در آثار عطار و 

برانگيز  هاي مدرن به گذشتگان اگر نادرست هم نباشد، بسيار مناقشه برخي ديدگاهدادن  مدرن در متون كهن يا نسبت

متأسفانه چنين رويكردي به . هايي از متون گذشته و گذشتگان اجتناب كنند است و پژوهشگران بايد از چنين بازخواني

ها و باورهاي  رها و بارها ارزشنويسنده با. متون گذشته و گذشتگان در تاريخ طنز ادبي ايران به فراواني وجود دارد
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در ادامه تنها به دو نمونه از اين . كند مدرن خود را به گذشتگان و بدون اينكه شاهدي براي آن ارائه دهد، تحميل مي

  :كنيم اره ميتحميل ها باورها اش

  :نويسند نويسنده در آغاز كتاب و دربارة چرايي پيدايش طنز و شوخي در گذشته مي) الف

شود  كند از سوي قدرت حاكم، آداب و رسومي براي جماعت تدارك مي طور گروهي زندگي مي ري كه انسان بهدر ادوا«

انساني آن اجتماع  مدتي اين امور قراردادي و ساختگي بر روابط . طور جدي بايد همه بدان گردن نهند كه به

شوند كه با شك  آنجا كساني پيدا مي طرز ترس آوري جدي گردن نهادني است؛ اينجا و فرماست و همه چيز به حكم

كردن در اصالت قراردادهاي تعبيه شده توسط رئيس قبيله يا امير و سلطان و نهادهاي ديگر اقتدار، لب به اعتراض و 

اولين انتقادهاي خاموش نسبت به هنجار مستقر در جوامع قديمي، توسط شكاكان خيره سري ابراز . گشايند انتقاد مي

كنند كه آن رسم و آداب را  ها و نجواهاي زير زميني وانمود مي با پچپچه. شان ترديد و شوخي است شود كه حربه مي

شوند  سپس با نيشخند يا زهر خند و بياني شوخ چشمانه با آن رسوم و عادات جعلي روبرو مي. واقعي و مفيد نمي دانن

ظاهر  هاي به وار پايه هاي زير جلكي موريانه خياين شو. كارند هاي مكررشان بذر ترديد در دل ديگران مي و با شوخي

داري يا تبعيض نژادي، نخست در اصالت اين  كند؛ اولين دشمنان برده استوار نظم مستقر را در آن ده يا شهر متزلزل مي

و مبارزه  اند بعد كار به انتقاد و پيشنهاد آن مضمون كوك كرده به اند و راجع هاي ناانساني شك كرده و به آن خنديده نظم

  ).10: همان(»هاي آهنين چندين هزار ساله رسيده است با آن نظم

نويسنده بايد براي چنين ادعاهاي بزرگي شاهد و ) الف: چنين اظهارنظرهايي كه در كتاب كم نيست حداقل دو ايراد دارد

گي را به دنبال داشته باشد، بياورد را كه چنين تغييرات بزر) ها و لطايفي يا شوخي(اي  نمونه بياورد؛ مثالً شوخي يا لطيفه

آورد  اي كه مي يا اينكه نمونه آورد ينجا و نه در تمام كتاب نمياي براي اين ادعاي خود نه ا هيچ نمونه نويسندهحال آنكه 

اي اين شعر را كه معلوم نيست هدف از آوردن آنها چه  نويسنده. گر ادعاي بزرگ نويسنده نه شوخي است و نه اثبات

  :است ـ پس از اين ادعا آورده استبوده 

  خاقان ماه ماند و قيصر خرشيذ

  آن من خداي ابر ماند كامغاران

  .)11: همان(كخاهذ ماه پوشد كخاهذ خرشيذ 

خالصة . آيد نويسنده فضاي جامعة مدرن را به گذشته تحميل كرده است تر نيز گفته شد، به نظر مي كه پيش چنان) ب

نهادهايي هستند كه مشروعيت خود را از ... حكومت و /ر جامعة مدرن مانند دولتكالم آنكه نهادهاي مستقر د

. تواند دليلي باشد براي تغيير آنها گيرند به همين خاطر نيز نارضايتي مردم از اين نهادها، مي قراردادهاي اجتماعي مي
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در نتيجه ... جهان باال دارند و سلطنت ريشه در /جهان پيشامدرن، چنين نيست و نهادهايي چون حكومتكه در  درحالي

تنها در جامعة مدرن براي ) هرچقدر هم شكاك(طبيعي است كه مردم . قبول يا مخالفت مردم نقشي در تغيير آنها ندارد

كنند؛ آنها با اين نوع رفتار  براي تغيير استفاده مي... كنند و از ابزارهايي چون شوخي و  تالش مي... تغيير حكومت و 

گيرند و از  مشروعيت قدرت را به پرسش مي) اند ستهانشوخي را يكي از داليل سقوط كمونيسم در شوروي دكه  چنان(

كه در جهان پيشامدرن، مردم چنين فهمي از جهان و مناسبات خود با حكومت  آنجا دهند اما از اين طريق آن را تغيير مي

اينكه  در ميان انبوهي از . كنند سلطنت استفاده نمي براي سرنگوني و تغيير نهادهايي چون... ندارند، از شوخي و 

آنها با سلطان و حكومت  ومت وجود ندارد، به اين خاطر است؛طنزهاي عبيد يا حافظ، مخالفت با نهادِ سلطنت و حك

  .است همين....) مانند رياكاري و (مخالفتي ندارند بلكه مخالفت آنها با برخي از صفات آنها 

دليل آن هم مشخص است در جهان مدرن . ، ريشه در جهان مدرن دارد نه در جهان پيشامدرن... مخالفت با نهادها و

هرچه  شوند، مياست كه براي اولين بار بسياري از نهادها مانند حكومت و جامعه برخاسته از قرارداد ميان انسان تلقي 

روشنفكران ايراني با نظام سلطنتي و پادشاهي در شاهد اين ادعا، مخالفت . قراردادي باشد، الجرم قابل تغيير خواهد بود

تأثير مفهوم قرارداد اجتماعي ـ كه از كساني چون هابز، الك و روسو آموخته بودند ـ  آنها تحت. دورة مشروطه است

؟ طبيعت سلطنت چيستدر مقالة دهخدا در رسالة . سخن گفتند) و نه آسماني بودن سلطنت(براي اولين بار از قراردادي 

در ممالكي كه جهل جاي علم، زور جاي حق و اوهام جاي حقايق را گرفته است، سلطنت موهبتي است «: نويسدمي

الهي يعني خداوند متعال، حقوق، حدود و اختيارات هر قطعه از زمين را به دست يك نفر از افراد اهالي همان قطعه 

كنم هر اهميت اين امر ما را و گمان مي. ته استگذاشته و وجوب اطاعت ديگران نيز به او در علم ازلي خدا گذاش

آن غور كنيم و از فهم حقيقتِ كاري به اين  ابطال دارد كه با كمال دقت در حقانيت ورا نيز بر آن مي متدين عاقلي

نكتة عجيب آنكه در همين .)185:  1387دهخدا،(»منبع غيّ و رشد ماست، تن نزنيم عظمت كه منشأ سعادت و شقاوت و

اي وجود ندارد؛ او كه يكي از معروف ترين طنز نويسان معاصر است وقتي از  هاي دهخدا، هيچ طنز و شوخي عبارت

  ... .، مطلقاً لحني شوخ طبعانه ندارد و نويسد ميقرار دادي بودن سلطنت 

نويسنده در اين بخش از . در بخش سنايي ديدتوان  هاي  مدرن بر گذشتگان را مي نمونة ديگر اين نوع تحميل ديدگاه

سنايي به عنوان منتقدي پيشرو ـ كه نهاد خانواده را به چالش مي كشد و قراردادي بودن آن را نشان مي دهد ـ ياد 

  :نويسد مياو  .كند مي

ز بدان به خاطر اولين نهاد اجتماعي كه در جامعة سنتي همواره تابو بوده و هنوز هم حريم حرمتي دارد كه فكر تجاو«

كند، يعني نهاد خويشاوندي را سنايي با طوفاني از ابيات هزل آميز درهم مي كوبد، رابطة پدر  كمتر كسي خطور مي
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يابد و عامل برقراري اين  هاي سبب و نسبي را مسخره مي فرزندي، زن و شوهري، خواهر و برادري و ساير خويشاوندي

در وهلة نخستين، اين نگاه و برداشت آشوبگرانه و هيچ . كند آميز ارزيابي مي ها را نفع شخصي و شرايط مصلحت رابطه

داند تا  نمايد اما شاعر پيشرو و با تجربه كه خود را بيشتر به حقيقت مديون مي آور مي حيرت... انگار، از عارفي پرهيزگار 

بشري را يكبار ديگر از ديدگاهي تجربي  كوشد تا تعلقات هاي نهادينه شده، مي به عادت سنتي و اخالق عاميانه و ارزش

در اهميت نگاه برهنه و جسور او همين بس كه هزار سال پس از او هنوز ما ... الني و نه عادت شده، ارزيابي كندو عق

  ).274-273: همان(»مان بينديشيم و دربارة آنها داوري كنيم كنيم چنان جسورانه به نهادهاي مستقر زمانه جرات نمي

  :اند، اينها هستند ها واداشته گيري بياتي كه نويسندة محترم تاريخ طنز ادبي ايران را به اين نتيجهاما آن ا

  هر يكي كژدمند با صـــــد نيش  اين گره را كه نام كردي خويش         

  پرده در همــــــچو تيز در آبند  سر گران همـچو پاي در خوابند         

  آرزومند مرگ يكديگر  ر         از ره مرگ و جسك مــاده و ن

  همچو مهتاب خيش يكدگـــرند  اهل علت نه خـويش يكدگرند           

  در اقارب عقــــــــــاربند همه گرچه ايشان اقـــارب اند همه            

  بيش كــــــاويش رنج بيش بود خويش نزديك همچو ريش بود           

  سفلـه بر سيمابچـون زر و سيم   ذاب       همه لرزنده از عنـــــا و ع  

  زير برتر چــــــو موش در انبان  آشكارا چو گـــربه بر سر خوان         

ويژه ديدگاه منتقدان  اين ديدگاه به خانواده و روابط اعضاي آن، بيش از آنكه ديدگاه سنايي باشد، ديدگاهي مدرن و به

ماركسيت است؛ ماركس و انگلس پس از مطالعة كتاب جامعة باستاِن لوئيس هنري مورگان و با الهام از آن، به اين باور 

ابدي بلكه نهادي قراردادي است و شكل آن با توجه به ساختار اقتصادي حاكم رسيدند كه نهاد خانواده، نه نهادي ازلي و 

اي به مطالعة دگرگوني خانواده از آغاز تا  آنها تحت تأثير چنين انديشه. كند بر جامعه و مناسبات توليدي آن تغيير مي

طبيعي فرض شدة خانوادة  زمانة خود پرداختند؛ هدف آنان از اين كار نشان دادن اين نكته بود كه شكل معمول و

براون، (هاي تاريخي خانواده است  و يكي از چندين نوع از سلسله شكلشكل متأخر خانواده ) تك همسري(بورژوازي 

يكي از محققان ماركسيست ايراني با تأكيد بر . داري و هدف از آن نيز چيزي نيست جز تداوم نظام سرمايه) 155:  1395

  :نويسد يمتاريخي بودن شكل خانواده 

انگارند،  گرا كه شكل كنوني همزيستي زن و مرد را شكلي ازلي و ابدي مي برخالف تصور و آرزوي دانشمندان ذهن«

آموزد كه در مراحل مختلف رشد و تكامل نيروهاي توليدي و زندگي اجتماعي، همزيستي زن و مرد  تاريخ بشر به ما مي
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اي در توليد، تغييراتي در ساخت اجتماعي و از جمله شكل  الت تازهاشكال گوناگون داشته و هر بار متناسب با تحو

  ).17: 1357افشارنيا، (»همزيستي زن و مرد صورت گرفته است

در حقيقت اين ماركس و انگلس و البته لوئيس هنري مورگان بودند كه اين مسئله يعنـي قـراردادي و نـه ازلـي و ابـدي 

اي  توجه به اين مسئله تنهـا در جامعـه. را طرح كردند و نه سنايي و امثال آن بودن ساختار خانواده و مناسبات خانوادگي

در آن امري پذيرفته شده باشد و نه در جامعة عصـر سـنايي كـه همـه ... ممكن شدني است كه قراردادي بودن نهادها و 

هـاي  فرض نش خود از سنايي پيش، در خواتاريخ طنز ادبي ايرانرسد نويسندة  نظر مي به... . چيز خاستگاهي الهي دارد و 

... اي چون ماركس، انگلس و حتي فالسفة پست مدرني فوكـو و  خود را دخالت داده، سنايي را از دريچة انديشة فالسفه

  .خوانده و فهميده است

  

  حاصل كالم

نويسندة كتاب . است ترين موضوعات ادبيات فارسي شتابزده دربارة يكي از اصليي ،  تأليفتاريخ طنز ادبي در ايران كتاب

از ساختار فصول كتاب تا (هاي كتاب  مذكور، در نوشتن اين كتاب طرح مشخصي ندارد و آشفتگي در تمام ساحت

پژوهشي هاي تازه طنز  و روش ها ديدگاهبه  .تاب فاقد يك روش شناسي علمي استك. شود ديده مي) ساختار هر فصل

عدم . هاي قديمي تنزل داده است و ساختار آن را تا حد تذكرههمين ضعف، كتاب  در آن هيچ توجهي نشده است و

گذاري ميان اصطالحاتي چون  همچنين عدم تمايز...تعريف دقيق اصطالحات كليدي چون طنز، شوخي، هجو و 

است و در  كردهجايي اصطالحات به جاي يكديگر شده، آشفتگي كتاب را دو چندان  سبب جابه... زهرخند، شكرخند و 

هاي مدرن بر متون گذشته و گذشتگاني چون سنايي، به رويكرد علمي كتاب  نگري ها و جهان كه تحميل ديدگاهآخر اين

  . تا حدود بسيار زيادي آسيب زده است تاريخ طنز ادبي ايران
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