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واژه »طن��ز« درب��اره ان��واع آث��ار ادب��ی و نمایش ه��ای خن��ده آور، اصطالح��ی اس��ت م��ورد تفاه��م، لیک��ن مقول��ه »طنز« در 
برگیرن��ده اش��کال متفاوتی اس��ت؛ اش��کالی که نتیجه اه��داف، عوام��ل و انگیزه های گوناگون از کنش��ی به نام »خنده« اس��ت.
هرچن��د »خن��ده« را عموم��ًا نش��انه نش��اط و ش��ادی تلق��ی می کنن��د ام��ا در بس��یاری از م��وارد انع��کاس اندوهی ش��دید و 
دردی عمی��ق اس��ت. ای��ن تض��اد آش��کار در انگی��زه و ب��روز بیرونی ی��ک پدیده واح��د و به ظاهر هم ش��کل، خ��ود، گویای 
پیچیدگ��ی ای��ن عمل انس��انی اس��ت. ب��ه همی��ن دلی��ل روانشناس��ان و نظریه پ��ردازان بس��یاری همچ��ون: کان��ت، فروید و 
برگس��ون در ای��ن ب��اره به تفک��ر پرداخته و هر یک درب��اره چگونگی عوام��ل روانی و فیزیک��ی آن نظراتی را ابراز داش��ته اند.
مطالع��ات نش��ان می ده��د: »خنده« گاه برای تمس��خر اس��ت، گاه ب��ه قصد تعلی��م، گاه از فرط کین��ه و عداوت اس��ت، گاه از 
وحش��ت و دلواپس��ی سرچش��مه می گی��رد، گاه درکار تخری��ب ارزش های گذش��ته اس��ت، گاه درکارس��اختن زندگ��ی آینده، 
گاه��ی جنب��ه تنبی��ه و انتقام جوی��ی دارد و زمان��ی مش��وق اس��ت و ش��ادی بخش، گاه��ی هش��دار دهنده اس��ت و بیدار کننده 
و زمان��ی گیج کنن��ده و ع��ذاب آور؛ همچنانک��ه گاه عوام��ل فیزیک��ی مح��رک آن اس��ت و گاه عوام��ل روان��ی و درون��ی.

ای��ن عوام��ل گوناگ��ون خنده، اش��کال گوناگ��ون از طن��ز را در عرصه ی ادبی��ات و هنرهای نمایش��ی به وجود آورده اس��ت. 
که از آن  جمله اند : هزل، هجو، لطیفه، گروتسک، پارودی و کمدیا  دل آرته.

لغات کلیدی: هزل، هجو، لطیفه، گروتسک، پارودی، کمدیا دل آرته، طنز

* دانشیار و مدرس گروه هنرهای نمایشی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
** مدرس دانشگاه دامغان
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مقدمه:
متفک��ران بس��یاری در ب��اب خن��ده و خاس��تگاه 
انس��انی،  پدی��ده  ای��ن  فیزیک��ی  گاه  و  روان��ی 
نظریات��ی گوناگون ابراز داش��ته اند. ش��اید بتوان 
گف��ت: دراین ب��اره، ضرب المث��ل مع��روف »ه��ر 
کس��ی از ظن خود ش��د ی��ار من« صادق اس��ت. 
نظریات ارائه شده درباره خنده، هر یک، بخشی از 
واقعیت را آشکار می سازد، در حالی که غالبًا ادعای 
نظریه پ��ردازان مختل��ف بر این اس��ت که تعریف 
کاملی از این واکنش پیچیده انسانی ارائه نموده اند.
در این مقاله س��عی ش��ده اس��ت ضمن انعکاس 
عقای��د برخ��ی از نظریه پ��ردازان مط��رح در این 
خص��وص، ب��ه جنبه های��ی بپردازیم ک��ه زوایای 
متفاوت��ی را از ای��ن پدی��ده آش��کار می س��ازد.
عوام��ل گوناگون ایجاد خنده را در ادبیات ایران و 
جهان، با استفاده از اسم ها و رسم های شناخته شده، 
مرزبن��دی می کنیم. هرچند گاه��ی مرزها کمرنگ 
می ش��وند و قواع��د یک��ی در دیگ��ری مداخل��ه 
می کند، اما در اغلب م��وارد اختالف و گوناگونی 
در عوامل ایجاد این پدیده انس��انی آش��کار است. 

خنده چیست؟
همه انس��ان ها می خندند ه��ر چند علت، کیفیت و 
انگیزه خنده ها یکس��ان نیس��ت، بلکه اوال بسته به 
شخصیت شخص خندان و ثانیا بسته به موضوعی 
که ش��خص را به خنده وا داش��ته اس��ت، ش��اهد 
خنده ه��ای گوناگ��ون خواهیم بود. بدیهی اس��ت 
که گوناگون��ی خنده تصادفی نیس��ت؛ مثال مردم 
خوش باطن و پاک طینت از سر نشاط و خوش قلبی 
می خندند و افراد شریر و مردم آزار از سر بدطینتی 
و شرارت، شخص دانش��مند از سر لذت درک و 
دریافت رابطه دو عنصر یا از مش��اهده تضاد مولد 
در پدیده ه��ا و ی��ا تحت تاثیر کش��ف حقیقتی که 
س��ال ها برای دس��تیابی آن تالش کرده است و به 
هر حال خنده او آمیزه ای س��ت از عقل و احساس. 

در حالیکه کودکان، بی هیچگونه تفکر و ش��ناخت 
و عاری از هر نظر و شائبه، تنها بر اساس عواطف 
و احساس��اتی که از محیط و ی��ا اطرافیان دریافت 
می کنن��د، قهقهه ه��ای لذت بخ��ش س��ر می دهند. 

خنده از دیدگاه متفکران:
را  خن��ده   )Immanuel Kant(کان��ت ایمانوئ��ل 
چنین توصی��ف می کند: هر آنچه م��ا را بی اختیار 
ب��ه خن��ده می ان��دازد بای��د در بطن خ��ود دارای 
چی��زی پ��وچ و بیه��وده باش��د )چی��زی ک��ه به 
ذات خ��ود ب��ه هیچ وجه ش��ادی بخش نیس��ت(.
سپس می گوید: »خنده ناشی از انتظاری شدید است 
که ناگهان نقش بر آب می شود« ) فایبلمن،1379، 27(
لیک��ن ما می دانی��م که تحق��ق ناگهان��ی انتظاری 
ش��دید نیز انس��ان را به خنده وامی دارد. خنده ای 
که ش��ادی بخش اس��ت: کش��ف ناگهانی حقیقتی 
مثبت که س��ال ها در جس��تجویش بوده ایم، دیدار 
ناگهانی یک دوس��ت پس از مدت ه��ا بی خبری، 
دی��دن یا ش��نیدن حقیقتی ک��ه مکتوم ب��وده و...
بس��یاری از گفتارها، رفتارها و حوادثی که نه تنها 
پوچ و بیهوده نیستند، بلکه ارزشمند و پرفایده اند، 

اسباب خنده می شوند.
بن جانسون  )Ben Jonson(  شاعر و نمایشنامه نویس 
انگلیس��ی معتق��د اس��ت: »مش��اهده تباهی ه��ا و 
ناهنجاری ه��ا در کلمات، احساس��ات و عواطف 
و رفتار ش��خصیت های نمایش��ی، در شنوندگان و 
بینن��دگان واکنش هایی را ب��ه جنبش می آورد. این 
واکنش ها به طرز عجیبی مناسب و متناظر با حاالت 
و رفتارهای نمایشی است. سرانجام هنگامی که این 
واکنش ها، مخاطبان را به خندیدن تحریک می کند، 
خنده پدید می آید )ناظر زاده کرمانی، 1379، 13(.

این نظریه با گفته ارس��طو در باب کمدی مطابقت 
دارد ک��ه کم��دی را تقلی��د رفتار و گفتار زش��ت 
می دان��د که متضمن ض��رری به دیگران نیس��ت. 
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می توانیم این نظر ارس��طو را بپذیریم، مشروط بر 
آنکه کمدی و آنچه موجب خنده می شود را صرفا 
در زشتی ها، تباهی ها و ناهنجاری ها جستجو کنیم.
فیلس��وف   )Henri Bergson(برگس��ون هن��ری 
نام��دار فرانس��وی و برن��ده جایزه نوب��ل ادبیات 
س��ال 1928، در رابط��ه ب��ا موضوع خن��ده کتابی 
دارد تح��ت همی��ن عن��وان: »خنده«، ک��ه در آن 
نظری��ات قابل توجه��ی در خص��وص علت این 
پدیده بش��ری مطرح نموده است که از آن جمله اند:
بی احساسی، انعطاف ناپذیری، ماشینی شدن )تبدیل 
زندگی به عمل غیر ارادی(، گیجی، غیر اجتماعی بودن 
شخصیت، بی احساس��ی تماشاگر، توجه به ماده و 
جس��م هنگامی ک��ه معنی و مفه��وم و ارزش های 
روح��ی و معنوی مورد بحث اس��ت. ناتوانی های 
جس��می که قابل تقلید باشد، از یاد بردن جنبه های 
جدی در موضوعات مختل��ف، معلول بزرگی که 
محصول علتی کوچک اس��ت، دنیای وارونه، قرار 
گرفتن مطلبی پوچ در جمله بندی درست و شناخته 

شده و شاید فاخر.
ک��ه البته می توان  همه ای��ن علت ها را در تعریف 
ماشینی ش��دن موجود زنده خالصه کرد. برگسون 
درباره بی احساس��ی می گوید: »کمیک، مؤثر واقع 
نمی ش��ود مگر آنکه با آدمی کام��ال آرام و بی تأثر 
روبه رو باش��د. بی تفاوتی، جوالنگاه طبیعی کمیک 
اس��ت. بزرگترین دش��من خنده متأثر شدن است. 
نمی خواهم بگویم شخصی که مثال موجب ترحم 
ی��ا حتی مهر و محبت ما می ش��ود نمی تواند ما را 
بخنداند، نه، منته��ا در این صورت باید برای چند 
لحظه مهر و محبت را کنار گذاش��ت یا احس��اس 
ترح��م را فراموش ک��رد. آدمیان در ی��ک جامعه 
س��راپا ش��عور احتماال دیگر نخواهند گریس��ت، 
اما باز هم ش��اید بخندند« )برگس��ون،22،1382(.
همچنی��ن معتق��د اس��ت وضعیت ها، ح��االت و 
حرکت های جس��می انسان دقیقا موقعی خنده آور 
خواهند بود که جس��م همچون دس��تگاه خودکار 

س��اده ای دیده می ش��ود. ای��ن نظری��ه هنگامی به 
درستی قابل درک است که منظور او را از دستگاه 
خودکار و ماشینی شدن رفتار بدانیم؛ او معتقد است: 
»کمیک بیش��تر انعطاف ناپذیری است تا زشتی« و 
باز می گوی��د: »بی انعطافی، کمیک اس��ت و خنده 
کیفر آن« )همان،36( و در تش��ریح نظر خود مبنی 
بر خنده دار بودن بی انعطافی مثال هایی می آورد، از 
جمله درباره کسی س��خن می گوید که متناسب با 
شرایط و عادات روز لباس را تغییر نمی دهد و مثال 
با لباس مردم یک صد سال پیش در خیابان ها ظاهر 
می شود و یا با لباس خواب به میهمانی می رود و... 
و یا از کسی سخن می گویدکه هنگام دویدن، موانع 
پیش پا را نمی بیند و متناسب با وجود موانع شکل 
حرکت خ��ود را تغییر نمی دهد، پ��س مدام زمین 
می خورد، و یا بی توجه به دیوار رو به رو به دویدن 
سریع خود ادامه می دهد و با سر به دیوار می خورد.

به نظر می رس��د این نظر برگس��ون که مش��اهده  
رفتارهای ماش��ینی در یک موج��ود زنده موجب 
خنده می شود را بتوان اصلی ترین دلیل ایجاد خنده 
دانس��ت، زیرا در رابطه خنده با ماشینی شدن رفتار 
وگفتار موجود زنده، نظریه ای مجموعه نگر اس��ت 
که می توان در اشکال و جنبه های گوناگون کمدی 
رد پ��ای یکی از وج��وه آن  را یافت. نش��انه هایی 
همچون: بی احساس��ی، گیج��ی، انعطاف ناپذیری، 
توجه به جس��م و ماده، )هنگام��ی که روح، معنی 
و مفه��وم م��ورد نظر اس��ت( معل��ول بزرگی که 
محص��ول علت کوچکی اس��ت، دنی��ای وارونه، 
ناتوانی ه��ای جس��می که قاب��ل تقلید باش��د و... 
همگ��ی داللت بر تبدیل زندگی به عمل غیرارادی 
دارند، که همان ماشینی ش��دن موجود زنده است.

شش نوع ادبیات خنده آور)از نظر خاستگاه(:
از آنجا که عوام��ل ایجاد خنده متفاوتند هریک از 
انواع ادبی��ات خنده آور، ضمن مش��ترک بودن در 
ایج��اد خنده، در س��اختار متفاوتند و همچنین در 
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خاستگاه و به تبع آن در نوع خنده ای که به وجود 
می آورند. در اینجا به ش��ش ن��وع از انواع ادبیات 
خنده آور به طور فش��رده و در حد مجال پرداخته 
می شود. این شش نوع عبارتند از: 1-هزل 2-هجو 
ایرانی( 4–گروتس��ک  ان��واع ادبیات  3-لطیفه)از 
5-پارودی 6-کمدیا دل آرته )ازانواع ادبیات غربی(

هزل:
واژه ای عربی است که به زبان فارسی نیز راه یافته 
اس��ت و مقابل »جد« اس��ت و به معنای ش��وخی 
کردن و به عبارت دیگر سخن عبث و بیهوده گفتن 
اس��ت. ادبا و ش��اعران ایرانی درباره هزل نظراتی 
را در قالب ش��عر ارائه کرده اند که پیداس��ت اتفاق 
نظری درباره مفهوم و کارکرد این واژه نداشته اند. 
به چن��د نمون��ه از این نظ��رات اش��اره می کنیم.

مولوی می گوید:
ش��نو ج��د  آن��را  اس��ت  تعلی��م  ه��زل 
گ��رو هزل��ش  ظاه��ر  ب��ر  مش��و  ت��و 
ه��ازالن پی��ش  اس��ت  ه��زل  ج��دی  ه��ر 
عاق��الن  پی��ش  اس��ت  ج��د  هزل ه��ا 

)مولوی، دفتر چهارم،419،1382(
اما نظامی گنج��وی واژه هزل را به مفهوم عبث و 

بی فایده به کار می گیرد:
غباریس��ت اگ��ر  هس��ت  ک��ه  ذره  ه��ر 
نگاریس��ت مملک��ت  پ��رده  در 
پ��رده زی��ر  رواق  هف��ت  وی��ن 
ک��رده نیس��ت  گ��زاف  ب��ه  آخ��ر 
کش��یده ب��ر  حص��ار  هف��ت  ای��ن 
آفری��ده نباش��د  ه��زل  ب��ر 

)نظامی،17،1362(
ناصرخسرو نیز این کلمه را مترادف دروغ می داند 
و هزل گوی��ی را کف��ر می پن��دارد در مس��لمانی:
دروغ و  ه��زل  و  ش��نید  نتوان��م  را  مح��ال 
مس��لمانی در  اس��ت  کف��ر  گفت��ن  ه��زل  ک��ه 

)ناصر خسرو،56،1380(

س��نایی نی��ز همچ��ون مول��وی ه��زل و ج��د را 
دس��ت کم در س��خنان خود از یک خان��ه می داند 
از  او  هزل آمی��ز  س��خنان  گاه  اس��ت:  معتق��د  و 
س��خنان جدی و عبوس دیگران عاقالنه تر اس��ت:
اس��ت تعلی��م  نیس��ت  ه��زل  م��ن  ه��زل 
اس��ت اقلی��م  نیس��ت  بی��ت  م��ن  بی��ت 
اقلی��م ای��ن  ان��در  ک��ه  دان��ی  توچ��ه 
تعلی��م می کن��د  چ��ه  مرش��د  عش��ق 
آوی��ز ج��ان   اوس��ت  ج��د  ار  یعن��ی 
آمی��ز روان   ش��د  س��حر  از  هزل��ش 
هن��ر اه��ل  ن��زد  ک��ه  گوی��م  ش��کر 
خوش��تر دیگ��ران  ج��د  از  هزل��م 

)سنایی،128،1365( 
نمایش »س��یاه بازی« ی��ا »تخته حوض��ی« مصداق 
بارز و روش��ن هزل گویی از زبان س��یاه است که 
با رنگی که بر چه��ره می مالد و لباس غیر متعارفی 
که می پوش��د و رفتار و گفتاری مزه ریز، اش��ارات 
ج��دی خود را به نحوی کنای��ی و غیرصریح بیان 
م��ی دارد. او مدام ش��اه را و بانو را و ش��اهزاده را 
ب��ه تمس��خر می گیرد و تم��ام افراد باال دس��ت را 
دس��ت می اندازد و در عین حال تظاهر می کند که
عقل در س��ر من نیست و س��خنان بی ربط و عبث 
می گوی��م و البت��ه یکی از ش��گردهای معمول او، 
گیج بازی های مس��تمر و تکرار اش��تباهی کلمات 
اس��ت ک��ه باتئوری ماشینی ش��دن رفت��ار و گفتار 
مطابقت دارد. در خ��الل همه رفتارها وگفتارهای 
ابله نما، ما هوشیارانه ترین کنایه ها را درک می کنیم و 
خنده هایمان تشویق او و مجازات فرادستان است. 
سیاه، شخصیتی است که می تواند بر این دنیای وارونه 
بخندد درحالی که ش��اید در درون، اشکبار است.

هجو:
 به معنای ایراد گرفتن و عیب جویی کردن است و 
گاه در حد دشنام دادن و مسخره کردن شخص یا 
اش��خاص مورد نظر پیش می رود. مفهوم این واژه 
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در تقابل مدح اس��ت. در ایران و البته در بس��یاری 
از ممالک دیگر، همواره شاعرانی بوده اند که مدح 
پادش��اهان می گفتند و در مقاب��ل صله ای دریافت 
می کرده ان��د. ام��ا هجوگویان، گفت��اری به عکس 
مدح گویان داشته اند؛ این بار نه در لباس عبث گویی 
وهزل و در پوش��ش شوخی و مزاح، که صریح و 
آشکار، بر پادشاهان و فرادستان حمله می کردند از 
جمله حکیم ابوالقاسم فردوسی، در هجویه منسوب 
به او درباره سلطان محمود غزنوی چنین می گوید:
هج��ا بگوی��د  برنج��د  ش��اعر  چ��و 
ج��ا ب��ه  قیام��ت  ت��ا  هج��ا  بمان��د 
دس��تگاه را  ش��اه  نب��د  دان��ش  ب��ه 
گاه ب��ه  نش��اندی  ب��ر  م��را  گرن��ه  و 
افراش��تن ب��ر  ناس��زایان  س��ر 
داش��تن به��ی  امی��د  ایش��ان  وز 
اس��ت ک��ردن  گ��م  خوی��ش  رش��ته  س��ر 
اس��ت پ��روردن  م��ار  ان��درون  جی��ب  ب��ه 
پ��در ب��ودی  ش��اه  را  ش��اه  اگ��ر 
زر ت��اج  م��را  نه��ادی  ب��ر  س��ر  ب��ه 
ب��دی بان��و  ش��اه  م��ادر  اگ��ر 
ب��دی زان��و  ب��ه  ت��ا  زر  و  س��یم  م��را 
عج��ب نباش��د  ب��د  گوه��ران  ب��د  ز 
ش��ب ز  س��یاهی  س��تردن  نش��اید 
امی��د مداری��د  نا پ��اک زاده  ز 
س��پید نگ��ردد  شس��تن  ب��ه  زنگ��ی  ک��ه 
داش��تن به��ی  چش��م  اص��ل  ب��د  ز 
انباش��تن دی��ده  در  خ��اک  ب��ود 

)فردوسی، 1375، 15(
م��وش و گرب��ه عبی��د زاکان��ی ک��ه ب��ا تنظیمی 
مناس��ب، قابلیت تبدیل به نمایشی خنده آور برای 
ک��ودکان را دارد، یکی از همین هجویات اس��ت.
در  آن  مش��تقات  و  هج��و  واژه  ترکیب��ات  از 
هجوگفت��ن،  ک��ردن،  هج��و  فارس��ی:  زب��ان 
هجوخوان��دن، هجونام��ه، هجویه و هجا اس��ت. 
»اب��ن بس��ام« )متوفی به س��ال 303 ه.ق( که خود 

از هجوگوی��ان بوده، هجو را به دو گونه تقس��یم 
کرده اس��ت: »هجاءاالش��راف«: عبارت از هجوی 
اس��ت که ظاهر آن دارای دش��نام زش��ت نیست، 
ول��ی در معنی بس��یار س��خت و رنج آور اس��ت 
و از قدیم االی��ام در می��ان تازیان مرس��وم بوده و 
مای��ه خرابی خانمان ها و دربه دری قبیله ها گش��ته 
اس��ت. گونه دیگری که وی نامی برای آن معرفی 
نکرده اس��ت هجوی اس��ت ک��ه در آن واژه های 
خنده ناک ب��ه کار رفته اس��ت)حلبی، 15،1364(.

به هر حال هزال و هجوگوی، هر دو س��عی دارند 
حقیقت را همراه با ش��وخ طبعی و خنده بیان کنند. 
ام��ا یکی در زی��ر چهره بیهوده گوی��ی و پنهان در 
نق��اب س��اده لوحی و دیگری بی پ��رده و صریح.

همچنی��ن ن��گاه کنیم ب��ه این رباع��ی حکیم عمر 
خی��ام ک��ه با چ��ه صراحتی جه��ان م��ادی را که 
م��ا در آن زندگ��ی می کنی��م، ب��ه هجو می کش��د:
پروی��ن نام��ش  و  آس��مان  در  اس��ت  گاوی 
زمی��ن زی��ر  در  نهفت��ه  دگ��ر  گاو  ی��ک 
یقی��ن روی  از  ک��ن  ب��از  خ��ردت  چش��م 
بی��ن خ��ر  مش��تی  گاو   دو  زب��ر  و  زی��ر 

)خیام، 1370، 112( 
ملک الشعرای  بهار درباره شیخ مدرس عربی، چنین 

می گوید:
نس��ب  اعجم��ی  دخترک��ی  بص��ره  ب��ه  دی��دم 
روش��ن نم��وده ش��هر، ب��ه ن��ور جم��ال خویش
می خوان��د درس ق��رآن در پی��ش ش��یخ ش��هر 
وز ش��یخ دل رب��وده ب��ه غن��ج و دالل خوی��ش
ب��دو مبی��ن«  »ض��الل  درس  ش��یخ  م��ی داد 
و آهن��گ »ض��اد« رفت��ه ب��ه اوج کم��ال خویش
دخت��ر نداش��ت طاق��ت گفت��ار ح��رف »ض��اد«
ب��ا آن ده��ان کوچ��ک غنچ��ه مث��ال خوی��ش
ج��واب مبی��ن«  »دالل  ب��ه  را  ش��یخ  م��ی داد 
خوی��ش مق��ال  مک��رر  می نم��ود  ش��یخ  آن  و 
گفت��م ب��ه ش��یخ راه »ض��الل« اینق��در مج��وی          
کاین ش��وخ منص��رف نش��ود از خی��ال خویش  
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دوان  ه��ر  بمانی��د  ک��ه  ب��ود  هم��ان  بهت��ر 
او در دالل خوی��ش و ت��و ان��در ض��الل خویش 

)بهار، 1352، 1014(
این طعنه زنی و ای��ن کنایه پرانی دو پهلو نیز نوعی 
هجو اس��ت چرا که شیخ را گمراه و در تاریکی و 
ظلم��ت می خواند، در عین ح��ال که مدرس قرآن 
است و البته تکرار مکرر »ضالل« و »دالل« توسط 
دختر و ش��یخ ی��ادآور همان نظریه ماشینی ش��دن 
موجود زنده است، که بی اراده به تکرار یک حرف 
یا یک رفتار ادامه می دهد و خنده را سبب می شود.

لطیفه:
همانط��ور ک��ه از نامش پیداس��ت، ش��وخی را با 
نکته س��نجی های لطیف درآمیخته است. پرخاشگر 
نیس��ت، اما هشدار دهنده و آموزنده است. تمسخر 
نمی کن��د ام��ا نق��اط ضعف را ب��ا بیانی ش��یرین 
و غیرقابل ان��کار آش��کار می س��ازد. ن��ه گیجی و 
بی احساس��ی و تکرار و... را که خطای آدمی را در 
گزینش راه زندگی می نمایاند؛ اما نه با لحنی جدی 
و نصیحت گر، بل با نگاهی شوخ، آمیخته با لطافتی 
ش��یرین که خن��ده ای لذت بخ��ش ودر عین حال 
تکان دهنده و راهگش��ا ایجاد می کند. سعدی، یکی 
از لطیفه پردازان بزرگ تاریخ ادبیات ایران اس��ت:
»منجمی به خانه درآمد، مرد بیگانه ای دید، با زن او 
به هم نشسته. دشنام و سقط گفت و فتنه و آشوب 
بخاس��ت. صاحب دلی که بر این واقف بود گفت:
چیس��ت؟ دان��ی  چ��ه  فل��ک  اوج  ب��ر  ت��و 
کیس��ت؟« س��رایت  در  ک��ه  ندان��ی  ک��ه 

)سعدی، 1373، 185(
»دو درویش خراس��انی مالزم صحب��ت یکدیگر، 
سفر کردندی. یکی ضعیف بود که هر به دو شب، 
افط��اری کردی و دیگری قوی که روزی س��ه بار 
خ��وردی. اتفاقا در ش��هری به تهمت جاسوس��ی 
گرفت��ار آمدن��د. هر دو را به خان��ه ای کردند و در 
ب��ه گل برآورند. بع��د از دو هفته معلوم ش��د که 

بی گناهند. در را گش��ادند. ق��وی را دیدند مرده، و 
ضعیف جان به س��المت برده. مردم در این عجب 
ماندند. حکیمی گفت: خالف این عجیب بودی، آن 
یکی بسیار خور بوده است، طاقت بی نوایی نداشت، 
به سختی هالک ش��د وین دگر خویشتن دار بوده، 
الجرم بر عادت خویش صبر کرد و به سالمت بماند:
را کس��ی  ش��د  طبیع��ت  خ��وردن  ک��م  چ��و 
گی��رد س��هل  آی��د  پیش��ش  س��ختی  چ��و 
فراخ��ی ان��در  اس��ت  پ��رور  ت��ن  گ��ر  و 
بمی��رد س��ختی  از  بین��د  تنگ��ی  چ��و 
تافت��ن ب��ه دم  دم  ش��کم   تن��ور 
نایافت��ن روز  ب��ود  مصیب��ت 

)همان، 149(

حکایات دیگری از این دس��ت، در کلیات سعدی 
هس��ت که خواندن و شنیدنش ایجاد خنده می کند 
و در عی��ن ح��ال آدمی را به تفکر درباره  فلس��فه 
هس��تی و قاع��ده و قان��ون زندگی وا  م��ی دارد و 
رموز پیچی��ده اما ماندگار درس��ت زیس��تن را با 
نکته سنجی و هوش��یاری و لطافت خارق العاده ای 
گوشزد می نماید. این شوخی های لطیف حکیمانه 
برخالف انواع ش��وخی های دیگر که فرصت تفکر 
را )برای س��رپوش نهادن بر اغراق های غیر واقعی( 
از بیننده و تماش��اگر می گیرد و س��تیز و مبارزه با 
بدی و زشتی و یا طرح کاستی ها و ساده لوحی ها و 
یا بی انعطافی های بی ضرر را هدف قرار داده است، 
مخاط��ب رابه تفکری عمیق و س��ازنده وا می دارد، 
در حال��ی ک��ه چهره ای مهرب��ان و خن��دان دارد.

  :Grotesque  گروتسک
)wolfgngkayser(درس��ال1957، ولفگانگ کیزر
ناقد آلمانی، با انتش��ار کتاب »گروتس��ک درهنر و 
ادبیات« رویکرد تازه ای را برای نقد این شیوه ادبیات 
خنده آور و در عین حال ترس��ناک، شگفت انگیز و 
مبهم پیش��نهاد کرد. در سال های پیش از این، تنها 
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نکته ای که در گروتس��ک می دیدن��د، این بود که 
در آن نا هماهنگی به س��ر حد جنون رسیده است. 
اما تحلیل های زیبا ش��ناختی که پس از این در باب 
گروتسک صورت گرفت، باعث شد که این شیوه 
اصوالً با ماهیتی دوگانه دیده ش��ود و ناقدان عنصر 
تضاد را، شفاف تر از س��ایر سبک ها در این سبک 

جستجو کنند. 
نمایشنامه نویسانی همچون هارولد پینتر در انگلستان، 
س��اموئل بکت و اوژن یونسکو در فرانسه و گونتر 
گراس در آلمان و فردریش دورنمات در سوئیس از 
جمله معترضان این وضعیت اضطراب آور و در عین 
حال، مضحک و خنده آورند)تامپسون، 1387، 25(.
در چنین دورانی است که اوژن یونسکو، تراژدی مکبث 
)Macbeth( را با نگاهی طنزآلود و خنده آور و طبعًا 
 )Macbet(وحشت زا می نگرد، و نمایشنامه مکبت
ای��ن ن��گاه ق��رن بیس��تمی اس��ت. او حاص��ل 
»والدیمیر« و »استراگون« این دو دلقک نمایشنامه 
»در انتظ��ار گودو« که نمی توانند اندیش��ه و عمل 
و صورت و بصی��رت را به هم درآمیزند، احمقانه 
در انتظار س��عادت موعودن��د، در حالی که آمدن 
»گ��ودو« ه��ر روز ب��ه روز بعد موکول می ش��ود. 
آن دو همچن��ان با درج��ازدن در ای��ن انفکاک و 
انتظار طوالن��ی و پایان ناپذی��ر، موقعیتی خوفناک 
و خن��ده آور را ب��رای خ��ود پدی��د می آورن��د.
ولفگان��ک کی��زر، در بیان ماهیت گروتس��ک، به 
این نتایج دس��ت می یابد: »گروتس��ک تجلی این 
دنیای پریش��ان و از خودبیگانه است، یعنی دیدن 
دنیای آشناس��ت از چش��م اندازی ک��ه آن را بس 
عجی��ب می نمایان��د )و این عجیب ب��ودن ممکن 
اس��ت آن را مضحک یا ترس��ناک جل��وه دهد، یا 
همزم��ان هر دو ای��ن کیفیت ها را بدان ببخش��د(.

گروتس��ک، بازی با پوچی هاس��ت؛ به این مفهوم 
که هنرمند گروتس��ک پرداز در حالی که اضطراب 
خاطر را با خن��ده پنهان، ظاهر می کند، پوچی های 
عمی��ق هس��تی را به ب��ازی می گیرد. گروتس��ک 

حرکت��ی اس��ت در جهت تس��لط ب��ر عنصرهای 
پلی��د و ش��یطانی دنیا و ط��رد آنها)هم��ان، 36(.
ب��ه هر ح��ال عنصر تضاد در گروتس��ک نقش��ی 
اساس��ی دارد. اگر کشاکش��ی میان شوخی و ترس 
در جریان مس��تمر نباش��د، و به وی��ژه اگر عنصر 
ترس جدی گرفته نش��ود، گروتس��کی هم در کار 
نخواه��د ب��ود. ما رد پ��ای گروتس��ک را پیش از 
دوران مدرنیس��م هم، در آثار شکس��پیر می بینیم. 
وقتی هملت، خود را به دیوانگی می زند، در واقع 
با بیان��ات ظاهرا جنون آمیز خود، م��ا را با جهانی 
مس��خره اما هولناک رو در رو می کند. وقتی لیر شاه 
دیوان��ه می ش��ود، ما در جنون عارفان��ه او، باز هم 
ب��ر واقعیت جهانی چنین مضحک و بی اعتبار ودر 
عین حال، بی رحم و وحشتناک می خندیم. اما این 
خنده تلخ و مشمئز کننده موید این مصرع زیباست 
که: کارم از گریه گذش��ته اس��ت ب��دان می خندم.

 :Parodyپارودی
منش��اء این گونه طنز که در زبان فارسی به نقیضه 
و دلقکانه ترجمه ش��ده است، به یونان باستان باز 
می گردد. نخستین بار، ارسطو آن را در »فن شعر« به 
هگمون)Hagemon( نسبت داد که در قرن پنجم ق.م 
س��بک حماس��ی را ب��رای آدمیان ب��ه کار گرفت.
افالطون نیز سبک نویسندگان گوناگون را در»ضیافت« 
)Symposium( به ش��کلی مضح��ک تقلید کرد.

اواخ��ر دوره رنس��انس، س��روانتس تمام��ی  در 
س��نت منظومه های ش��والیه ای قرون وسطی را در 
اثر مش��هور خویش »دن کیش��وت« دلقکانه کرد.
»آوازه خ��وان  هجوآمی��ز  جنبه ه��ای  از  بخش��ی 
ط��اس« ناش��ی از دلقکان��ه کردن نمایش��نامه های 
خ��وش بافت و ج��دی »بولوار« اس��ت. همچنین 
یونس��کو کمدی »مکبت«)Macbet( را بر اس��اس 
تراژدی »مکبث«)Macbeth( دلقکانه کرده اس��ت.

در س��ینما نی��ز دلقکانه ک��ردن موضوعات جدی، 
بس��یار معمول بوده اس��ت. از جمله در فیلم های 
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»باس��تر کیتون« و »وودی آل��ن« و »مل بروکس«.
بهتری��ن دلقکانه کنن��ده ادبی��ات فارس��ی، عبی��د 
زاکانی است. »رس��اله تعریفات« او دلقکانه کتاب 
»قاموس های لغت«  و رس��اله »اخالق االش��راف« 
اث��ر  ناص��ری«  »اخ��الق  کت��اب  ب��ا  ش��وخی 
خواجه نصیر طوسی است. همچنین داستان »رستم 
و هومان« را با همان سبک فردوسی، دلقکانه کرده 
است. دلقکانه کردن یک اثر، یا یک داستان جدی، 
کار آس��انی نیس��ت. باید تش��ابه دقیقی از جهات 
گوناگون گفت��ار، فضای موجود، ح��االت، رفتار، 
لباس و... وجود داشته باشد، ولی این بار با نگاهی 
شوخ و طبعا نادیده انگاشتن جنبه های جدی آن اثر.

پارودی، اساس��ًا تصنعی است؛ نه تنها بر آن نیست 
ک��ه خ��ود را واقعی جل��وه دهد، بلکه می کوش��د 
ت��ا تصنع خ��ود را تعمداً آش��کار س��ازد و بدین 
ترتیب از ایج��اد هرگونه توه��م واقعیت اجتناب 
می ورزد. می توان گفت: پ��ارودی تقلیدی تصنعی 
و البت��ه تمس��خرآمیز از تقلید ارس��طویی اس��ت.
از دی��د پارودی س��از، گفت��ار و رفت��ار جدی که 
س��عی در ایجاد توهم واقعی��ت دارد، فریبکارانه و 
ساختگی است. لذا با برداشتن ماسک جدی نمایی، 
مسخره و مضحک بودن آن امر جدی نما را آشکار 
و از ای��ن طری��ق حقیقت امر را بر مال می س��ازد.
نمایشنامه »مکبیرد«)Macbird( اثر باربارا گارسن، 
یک اثر پارودیک، بر اس��اس نمایش��نامه »مکبث« 
است که در آن ش��خصیت ها و به تبع آن حوادث 
داس��تان و همچنین شکل و س��اختار آن به شکلی 
دلقکانه و البته مبتنی بر خصوصیات سیاست بازان 
ابر ق��درت آمری��کا، و حوادث مرب��وط به بازی 
قدرت، بازنویس��ی و س��پس بازسازی شده است.
اما داس��تان »مکبیرد« که پ��ارودی تراژدی مکبث 
است، از مناسبات سیاس��تمداران زمان »کندی« و 
»جانسون« و جنایات پشت پرده آنان سخن می گوید.

 :comediadollarthe کمدیا دل آرته
»کمدیا« در اصل کلمه ای بوده است برای هر چیزی 

که پایان خوش��ی داش��ته باش��د و »آرته« داستانی 
اس��ت با پای��ان خوش که ب��ه وس��یله بازیگرانی 
حرف��ه ای ب��ه ش��کلی هنرمندانه اجرا می ش��ود.

خنیاگران دوره گرد، بذله گویان، یا دلقکان سده های 
میان��ه و لوده ب��ازان نمایش های رم��ز و راز، زمینه 
اله��ام کمدی را فراه��م کردند. ای��ن بازیگران از 
ای��ن عناصر چن��ان ترکیبی س��اختند و آنها را در 
یک قالب به هم پیوس��ته هنری چن��ان ریختند و 
متحد کردند ک��ه نتیجه اش نمایش س��رگرم کننده 
و پرتحرک��ی بود از یک مجموعه به هم پیوس��ته
تقلی��د، معلق زن��ی، لطیفه گوی��ی، س��خنرانی های 
بک��وب،  بک��وب  کم��دی  پرش��ور،  و  مفص��ل 
مونولوگ، شعبده بازی، تخیل و موسیقی و رقص.

آنچ��ه مس��لم اس��ت ای��ن ن��وع تئاتر از اواس��ط 
ق��رن ش��انزدهم می��الدی در ایتالی��ا رونق گرفت 
جمل��ه  از  اروپای��ی  کش��ورهای  دیگ��ر  ب��ه  و 
فرانس��ه، اس��پانیا، آلم��ان و اتریش کش��یده ش��د 
و ت��ا آخ��ر قرن هجده��م رواج فراوانی داش��ت.
مس��ائل  طری��ق  از  معم��والً  آرت��ه،  دل  کمدی��ا 
خانوادگ��ی راه ب��ه مس��ائل اجتماعی می گش��ود. 
و  هجوآمی��ز  اغل��ب  نمایش ه��ا  ای��ن  دی��دگاه 
گفتگو ه��ای آن هم��راه ب��ا بذل��ه و لطیف��ه ب��ود.
بازیگ��ران کمدی��ا دل آرته، در برابر تماش��اگرانی 
بازی می کردند که زب��ان ایتالیایی را نمی فهمیدند. 
پس حرکات و ح��االت بدنی را غلیظ تر کردند تا 
تماش��اگران از منظور بازیگران راحت آگاه شوند.
کمدیا دل آرته دارای چنین ویژگی هایی می باش��د: 
1- تیپ ش��خصیت های خاص 2- بدیهه س��ازی 
3- مت��ن 4- ش��وخی 5- طن��ز 6- موس��یقی 7- 
موقعی��ت  8- زبان و لهج��ه 9- رقص 10- دکور 
و وس��ایل صحن��ه 11-  لباس 21- فن��ون اجرایی

)افتخارزاده، 1389، 145(.

نتیجه گیری: 
خنده اصوالً دو عامل دارد: 1- فیزیکی 2- روانی.
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عوام��ل فیزیکی خن��ده مانند استنش��اق اکس��ید 
نیت��روژن، قلقل��ک، مص��رف مواد ش��ادی آور که 
ب��ر قس��مت هایی از مغز اثر می گ��ذار و...؛ عوامل 
روان��ی یا درونی که در میان تمامی اقش��ار جامعه 
انس��انی، چند روز پس از تولد ت��ا هنگام پیری به 
عنوان پدیده ای طبیعی آش��کار می ش��ود. درباره ی 
این عوام��ل نظریات گوناگ��ون و گاه متضادی از 
جانب متفکران بزرگ جهانی مطرح ش��ده اس��ت. 
لیک��ن عمومًا درباه انگیزه خن��ده، تنها به یک بعد 
از علل وجودی آن نظ��ر کرده اند که البته با توجه 
به نظریات متفکران دیگر و با طرح س��واالتی تازه 
می توان ابعاد دیگ��ری از موضوع را کنکاش کرد.

همچنین درباره نمایش های خنده آور، عمومًا با استناد 
به لفظ »کمدی« یا »طن��ز«، تمام انواع نمایش های 
خنده آور را تحت ی��ک عنوان والبته با یک مفهوم 
واحد جمع می کنند، اما با توجه به انواع گوناگون 
ادبیات خنده آور در ایران، مانند لطیفه، هزل، هجو و 
نیز انواع نمایش های خنده آورغربی مانند گروتسک، 
پ��ارودی، کمدیا دل آرته و... تفاوت این نمایش ها 
و دالیل تفکیک آنها از یکدیگر مشخص می شود.
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