
فصلنامه مطالعات فرهنگی -  اجتماعی خراسان58

بررسی طنز در دوبیتی های روستایی خراسان
کلثوم قربانی جویباری1

چکیده

ترانه های روستایی یا دوبیتی های محلی در زمره ی ادبیات عامیانه یا فرهنگ توده به شمار 
می روند که به شکل شفاهی در مناطق مختلف هر کشوری، از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند. 
یکی از این مناطق دوبیتی خیز در ایران، خطه ی خراسان است که سرشار از ترانه های روستایی با 
هویت اصیل و فرهنگی است. این ترانه ها دارای ویژگی های مختلف سبک شناسی هستند. یکی 
از این ویژگی ها، حضور طنز ساده و بی پیرایه ایی است که خاستگاه آن گفتمان فرهنگی روستا 
و روستاییان است که همین خصوصیت توانسته هویت فرهنگی و اجتماعی هر روستایی را در 
کنار دیگر خصوصیات بسازد. براین اساس، نگارنده سعی کرده تا از طریق بررسی دوبیتی های 
محلی خراسان و با توجه به بافت فرهنگی و ادبی دوبیتی ها عوامل طنز ساز را در آن ها بیابد و به 
تقسیم بندی بپردازد. حاصل این بررسی کشف انواع روش های طنزسازی است که ناخود آگاه 
جمعی روستانشینان در طول زمان های دور و دراز آن را ساخته و پرداخته است که عبارتند از: طنز 

موقعیت، اغراق، عدم ارتباط منطقی مصراع ها، تشبیهات دور از ذهن و... .

واژگان کلیدی: ادبیات عامیانه، دوبیتی های محلی، ترانه های روستایی خراسان، طنز.  

1- مقدمه

در میان هر قوم و ملتی ادبیات نوشتاری، عناصر و پدیده هایی از فرهنگ عامه و ادبیات قومی 
را جذب و بازآفرینی می کند که به ادبیات عامیانه2 یا فرهنگ توده یا فرهنگ عامه شهرت دارند. 

1. استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
2. Folklore.
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این نوع ادبی مجموعه ی آداب و رسوم، افسانه ها، ضرب المثل ها، ترانه ها، اساطیر، خرافات، سحر 
و جادو، طب عامیانه و مانند آن را شامل می شود )میرصادقی، 1376: 9( که در جوامع مختلف 
به طور شفاهی یا از راه تقلید از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شود. برای مثال در ادبیات فارسی 
بسیاری از قصه ها و حکایات مکتوب و کهن، موضوع و مضمون خود را از قصه ها و ادبیات و 
ترانه های عامیانه گرفته و نیز این قصه ها و حکایات اساس بسیاری از نمایشنامه ها و داستان های 

معاصر را تشکیل داده اند.

همان طور که در تعریف ادبیات عامیانه گفته شد یکی از عناصر تشکیل دهنده ی این نوع ادبی، 
ترانه های قومی1 یا ترانه های محلی است )Cuddon, 2002: 378(. غالباً ترانه های محلی یا عامیانه 
به شکل دو بیتی2 سروده می شود و قسمی از ترانه محسوب می شوند و بدون آن که در کتاب ها 
ضبط و ثبت شود سینه به سینه، از نسلی به نسل دیگر، در بین مردم منتشر می شده است. موضوع 
این ترانه ها در بردارنده ی مسائل مربوط به زندگی، کار، اعتقادات عامه ی مردم و مسائل مربوط به 

عشق، عروسی، عزاداری و ترانه های کودکان است )داد، 1383: 131-130(.

خصوصیات عمده ی ترانه های عامیانه را می توان چنین برشمرد: شاعر معلومی ندارد، موسیقی 
آن فاقد موازین علمی است، ساختمانی ساده دارد. از دیگر ویژگی این ترانه ها یا دوبیتی های اصیل 
این است که به لهجات محلی و با مضامین روستایی و ساده سروده می شود )شمیسا، 1370: 334(. 
مضامین عاشقانه و ساده ای که گاه از سادگی بسیار، به ترانه های کودکانه نزدیک می شود که 
دارای تصاویری بر گرفته از طبیعت و عناصر روستایی است و گاهی، تا بدان اندازه ساده و عامیانه 

می شود که خنده را بر لبان خواننده یا شنونده حک می کند و خاصیت طنزگونگی پیدا می کند.

یکی از مناطق مهم و غنی از ا ادبیات عامیانه و قومی، خراسان است که مهد ترانه های محلی 

1. Folk-song.

2. بعد از اسالم، دو بیتی های محلی Pahlavi-ballad نامیده شد.
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پاکدلی  ترانه ها شاهکار ذوق و احساس روستائیان  این  لهجه های شیرین و گوناگون است.  با 
 است که با زبان ساده و ابتدایی به بیان احساسات، غم و اندوه، لذت، محنت، عشق، عواطف و ...

پرداخته اند. آن ها کلمات و عبارات و کنایات محلی را همراه با تصاویر روستایی در قالب شعر و 
نظم به ما منتقل کرده اند.

این ترانه ها و شعرها در بردارنده ی مفاهیم فرهنگی، هنری، ادبی، تاریخی، اجتماعی و ... است 
 که می تواند از طریق، روش ها و شیوه های جدید علمی مورد بررسی قرار گیرد تا دریچه های

نگارنده در  این رو  از  ایران، گشوده شود.  تاریخ کشور عزیزمان،  به روی فرهنگ و  جدیدی 
این جستار سعی کرده است تا از منظر اجتماعی و متفاوت به بررسی یکی از ویژگی های سبکی 

دوبیتی های محلی خراسان بپردازد.

 یکی از ویژگی های متعدد و گوناگون این نوع از شعر، وجود طنز لطیف در آن است. نگارنده 
معتقد است دوبیتی های محلی به دلیل سادگی کلمات، تصاویر بی پیرایه و بیان احساسات صریح 
و روشن و نیز وجود تفکرات روستایی و ساده انگارانه، خاستگاه جمالت و عبارات نغز و شیرینی 

است که در فحوای آن طنز بسیار جالب و جذاب نهفته است.

بنابراین با توجه به این ضرورت در این مقال شگردهای طنزپردازی در پاره ای از دوبیتی های 
محلی خراسان استخراج و تقسیم بندی و تحلیل شده و در پی آن نگرش و نگاه خالق و طنزپرداز 

سرایندگان آن نشان داده شده است.

2-  طنز چیست؟

طنز1 به شوخی های زبانی گفته می شود که در آن خالق طنز از طریق به استهزا  گرفتن معایب 
و نواقص یک پدیده و یا یک موضوع و یا یک فرد به بیان زشتی ها و کاستی ها می پردازد.2   

1. Satire.

2. هجو، هزل، کمدی و آیرونی را نوعی طنز به شمار آورده اند و برخی دیگر تفاوت هایی قائل شده اند. 
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)Abrams, 2009: 135( . این شوخی های زبانی با عناوین مختلفی مانند طنز، هجو، هزل، آیرونی 

و... دسته بندی می شوند. شمیسا )1370: 271( در کتاب انواع ادبی، طنز را از اقسام هجو می داند 
با این تفاوت که تندی و تیزی که در هجو دیده می شود در طنز کمتر به چشم می خورد. شاعر و 
نویسنده ی طنزپرداز با مسخره گرفتن اشخاص یا آداب و رسوم مسائل موجود در جامعه، از آن ها 
انتقاد و بدین طریق آن ها را محکوم می کند با این هدف که ناهنجاری های اخالقی و نابسامانی های 
جامعه اصالح شود. معروف ترین توصیفی که از طنز شده  است، از جوناتان سویفت1 نویسنده ی 
طنزپرداز انگلیسی است. به عقیده ی او طنز آیینه ای است که در آن هر کس هر چهرهای را در 
آن کشف می کند مگر چهره ی خودش را )میرصادقی، 1376: 181(. با این همه نظر طنزپرداز نیز 
قصد بدخواهی و کینه توزی نیست. این نوع ادبی نقش اصالح گرایانه و غالباً چاشنی اجتماعی و 
فلسفی دارد. »طنز نوعی آیینه است که نظاره گران عموماً چهره ی هر کس به جز خود را در آن 
تماشا می کنند و به همین دلیل است که در جهان این گونه از آن استقبال می شود و کمتر کسی 

آن را برخورنده می یابد« )پالرد، 1386: 5(. 

برای بازشناسی ماهیت طنز، ممیزه های مختلفی وجود دارد و می توان آن را در شکل بیان، 
درون مایه و نقش سخن جستجو کرد. اما عوامل متعددی باعث می شود تا یک اثر ادبی، طنز 
به نظر رسد؛ از جمله نظریه ی ناهماهنگی است که در ساخت ناسازگاری آوایی، ناسازگاری 
واژگانی، ناسازگاری گفتمانی، ناسازگاری معنایی و ناسازگاری موقعیتی جلوه می یابند )فتوحی، 
1390: 381-391(. ظرافت و قدرت انگیزش طنز نسبتی است میان همه  این عوامل فوق الذکر و نیز 
میان سخن و موقعیت های اجتماعی و وجهه ی خوانندگان است. یا به عبارتی آنچه طنز را می سازد 
 عواملی چون ابهام، متناقض نمایی، تأویل های تازه و استهزاء آمیز، طنزهای موقعیت و مغالطه های
 منطقی، نسبت دادن رفتارهای دیگران و پدیده های گوناگون است )چناری، 1384: 41(. هم چنین

برخی از منتقدان به عناصر جزئی تری از نوع عناصر زبانی و بالغی نیز اشاره کرده اند که بیشتر در 

1. Jonathan Swift.



فصلنامه مطالعات فرهنگی -  اجتماعی خراسان62

 گونه های ادبی فرم محور و صورت مداری از نوع غزل دیده می شود )پارسا نسب، 1386: 35(.
اما همه ی این تعاریف و تقسیم بندی ها را می توان در دو مبحث طنز موقعیت و طنز عبارت قرار 
داد. در طنز موقعیت، طنز حاصل، ارتباطي با زبان ندارد، بلکه اساس آن بر تصاویر و تصورات 
و مفاهیم مبتني است و فضاي قرار گرفتن اشخاص و اشیاء در متن حکایت و چگونگي گفتگو 
بازي  نوعي  براساس  اما طنزهاي عبارتي  به وجود می آورد.  را  با یکدیگر، طنز  تعامل آن ها  و 
نظیر  آرایه هایي  شکل  به  و  الفاظ  تشابه  و  تضاد  تناسب،  طریق  از  که  مي گیرد  شکل  زباني 
... آفریده  به مدح و  به ذم و ذم شبیه  ایهام، مدح شبیه  الضدین،   ایجاز، سجع، جناس، محتمل 

می شود. 

در ادبیات کالسیک فارسی، طنز به صورت نوعی اثر مستقل ادبی و مفهوم اصالح گرایانه بسیار 
نادر است. آنچه هست رگه هایی است از گفتار و حکایات طنز آلود که در کنار هجو زندگی و 

رشد کرده است )داد، 1383: 320(. 

3- طنز در ترانه های محلی خراسان

ترانه های روستایی خراسان سرشار از احساسات رقیق عاشقانه است. عاشق در وصف زیبایی 
معشوق و هجران از او شعرها می سراید و در ضمن بیان این احساسات، از هجران اجباری که 
جامعه و آداب و سنن ها و مردم روستا بر او تحمیل می کنند گله و شکایت می کند و در ضمن 

همین بث الشکوائیه هاست1 که طنز به شکل های گوناگون نمود می یابد:

3-1- طنز موقعیت2

 گاهی اوقات حادثه یا عبارت ذکر شده توسط راوی آن قدر غیر منتظره و در لحظه رخ می نماید

1. بث یعنی پراکندن و شکوائیه هم به معنی گله و شکایت و در مجموع به معنی عرض گله و شکایت و از غم و غصه 
نالیدن است.

2. Situatie Irony of .
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که بی اختیار باعث خنده می شود. واگردانی از گفتمان سخن یا بافت کالم، خواننده یا شنونده را با 
موقعیتی خالف انتظار روبرو می کند که به ناسازه های طنز یا طنز موقعیت معروف است.

به عنوان مثال در بیت زیر این نوع از طنز را شاهدیم:

   بـه قـربـون حنـای پـوشـت دستت      تـو قلیو چاق َمُک میسوزه دستت

   تو قلیو چاق َمُک بر مـو حـرامــه      که نامحــرم  نبینـه ســاق دستـت

)شکورزاده، 1369: 16(

 از این دوبیتی چنین استنباط می  شود که شاعر تا به حدی عاشق و فدایی معشوق است که 
نمی خواهد معشوق دست به کاری  بزند تا مبادا آسیب ببیند. جمالت در مصراع اول، دوم و سوم 
طوری در کنار هم چیده می شوند که به خواننده القاء می شود که شاعر توقع انجام کاری از جانب 
معشوق را ندارد، زیرا نگران آسیب دیدگی و خستگی معشوق است و گویا دغدغه ای جز این 
ندارد. اما ناگهان خواننده در مصرع چهارم با مفهومی خالف آنچه توقع داشته روبرو می شود، 
مفهوم این مصراع عکس آن مقدمه چینی در سه مصرع قبل است؛ زیرا شاعر عاشق نگران چشم 
ناپاک نامحرمان است نه خستگی و سوختگی معشوق. از این مقدمه چینی و نتیجه ی خالف انتظار، 
 رندی عاشق آشکار می شود و همین رندی، خنده را بر لبان خواننده نقش می زند و به دنبال آن،

طنز موقعیت رقم می خورد بی آنکه محصول آگاهی سراینده باشد و یا او تعمدی در خلق طنز 
نقش داشته باشد. 

یا در این دوبیتی طنز موقعیت دیگری را می بینیم:

زنــم زانــو نشیـنـم در اطــاقـت     زنم چـه چـه بگـردم دور باغـت  

ببــوســم حلقــه دور دمــاغـت     زنم زانــو بــه زانـــوی بزرگـان  

)همان: 19(
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در سه مصرع اول مقدمه سازی شاعر برای همنشینی با معشوق را می بینیم. او در مصراع اول به 
طور جدی و به دور از هر گونه طنزی در انتظار دیدار معشوق پرسه می زند. در مصرع دوم به در 
اطاق معشوق می رسد و زانوی ادب می زند و در مصراع سوم در کنار بزرگان می نشیند. با چنین 
شکل فضاسازی، خواننده در انتظار به سر می برد که شاعر و دیگر عشاق در دیدار معشوق چه 
خواهند کرد و از این لحظه ی کمیاب وصال چگونه استفاده خواهند کرد که به ناگاه شاعر اظهار 
می دارد که آرزو دارد حلقه ی دماغ معشوق را ببوسد. همین عملکرد خالف انتظار و آرزویی 
بدین کوچکی و سادگی نشان دهنده ی روح پاک و قناعت پیشه ی یک شاعر روستایی است که 
تنها به بوسیدن حلقه ی بینی معشوق اکتفا می کند و به همین راضی می شود و نیز این زبان ساده، 

صادق و کودکانه نشانه ی سبکی شعرهای محلی است که داری چاشنی طنز است.

یا در دوبیتی زیر باز هم تصویر پردازی و معنای ظاهر ی کالم با دو موقعیتی که در مصراع 
چهارم وجود دارد، هم خوانی ندارد. در دو مصراع اول با فضا و موقعیت بسیار عاشقانه و داستانی 
روبرو هستیم اما ناگهان در مصراع سوم و چهارم این فضای عاشقانه و داستانی به یک بافت و 
موقعیت بسیار ساده ی روستایی تبدیل می شود و در همین سطح ساده نیز باقی نمی ماند بلکه شاعر 
احساسات و عشق خویش را برای موقعیتی ابراز می کند که برای خواننده، قابل حدس زدن نیست. 
تعابیر به کار رفته در سه مصراع اول توصیفات معمول متعارف است که غالباً در شعر عاشقانه به 
کار می رود اما در مصراع آخر، شاعر از توصیف و تعبیری روستایی و چوپانی استفاده می کند 
که برای خواننده ی شهری و امروزی غریب و دور از ذهن است و بعد از توصیفات معمول در 
مصراع های پیشین، تعبیر قربان شدن دو شصت میش دوش معشوق برای خواننده ای که از آن فضا 
و بافت دور است کمی عجیب و غیر ملموس و غیر مترقبه به شمار می رود و همین موضوع باعث 

طنز در این دو بیتی می شود:

به قربون جمال و عقل و هــوشت   به قـربـون دو زلف بنـد گــوشت  
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به قربون دو شست میش دوشـت    خرامــان میــروی بـا سـوی گلـه  

)همان: 18(

3-2- به کارگیری اغراق

البدیع، اغراق را »االفراط الصفه« تعریف می کند. اغراق،  ابن معتز )1953: 336( در کتاب 
وصف و مدح یا ذم چیزی زیادت از حد معمول را گویند به طوری که با عقل، جور در نیاید و 
ممکن نباشد و همین ویژگی است که گاهی اوقات آن را در جایگاه عوامل طنزساز قرار می دهد. 
طنز از طریق بزرگ نمایی یا کوچک نمایی صفات و ویژگی های یک شخص یا یک موضوع، 

اسباب انتقاد یا خنده را فراهم می سازد.

3-2-1- بزرگ نمایی

این گونه اغراق ها فراوان است. شاعر عاشق، ویژگی و  نیز  ترانه های روستایی خراسان  در 
صفات معشوق را تا به حدی بزرگ جلوه می دهد که هر گونه منطق و تفکری را رد می کند و 
همین غیر منطقی بودن باعث خنده و طنز می شود. مثل نمونه ی زیر که در آن اغراقی طنزآمیز را 
می بینیم. معشوق تا بدان اندازه تُُرش و عبوس است که شاعر او را به آبغوره که بیان اغراق آمیزی 
تشبیه کرده تا ناراحتی و نارضایتی خود را از عبوس و بد خلق بودن یار با نهایت مبالغه بیان کند 
و در مصراع مقابل، باز هم با بیانی غلوآمیز او را به نرمه قند تشبیه می کند. نکته ی طنزآمیز در این 
اغراق، تشبیه معشوق به دو عنصر ساده و بسیار عامیانه آبغوره و نرمه قند است که ناخودآگاه لبخند 

را بر لبان خواننده ترسیم می کند:

دری کوچه پسندت کرده یُم مو     بـاال بلنـــدت کـــرده یُـــم مــو  

مثال نرمه قنـدت کــرده یُـــم مو     تُــُرش بـــودی مــثـــال آبغـوره  

)شکورزاده، 1369: 186(
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3-2-2- کوچک نمایی

یکی دیگر از راه های طنزسازی کوچک نمایی است که با خود تحقیر و توهین را به همراه 
دارد و همین موضوع در دل خویش هجو و خنده را در پی دارد. همان طور که در مقدمه گفته شد 
یکی از ویژگی های طنز به استهزا گرفتن موضوع مورد بحث است که گاهی این استهزا پررنگ تر 
و زننده تر می شود که به شکل هجو خود را نشان می دهد. در خط سیر طنز، شکل ها و طیف های 
مختلفی را می بینیم که هجو یکی از آن هاست. هجو در دل خود طنز  تلخی را دارد. بسیاری از 
هجوها برخاسته از درد و سوز است و لبخند تلخی را بر لبان آدمی حک می کنند و به همین دلیل 
نگارنده این قسم از دوبیتی ها را در ذیل طنز می آورد. گاهی این کوچک نمایی و تحقیر از سر 
درد، تلخند ی1 است به نشانه ی اعتراض گوینده در برابر شرایط نامطلوب جامعه و یا وضعیت 
نامطلوب زندگی. در بیت زیر نیز شاعر وضعیت نا به دلخواه خود در ازدواج و زندگی کردن با 
یک همسر ناخوب را چنین با اغراق توصیف می کند و او را به یک گاو سیاه تشبیه می کند که چه 

در فرهنگ روستایی و چه هر فرهنگ دیگر این مشبه جایگاه خوبی ندارد:

     مگر مُـو دختـــر بـابـام نـبــودم   مگر مُو خوش قد و باال نبــودم

      موَره داِدن بـه یـگ گـاو سیـاهِ   مگــر مـُو الیــق خـوبـا نبــودم

)همان: 113(

این تشبیه در نظر اول باعث خنده می شود اما در ژرف ساخت این دو بیتی، طنز تلخ و دردآوری 
نهفته است که نشان دهنده ی مظلومیت یک دختر روستایی است که حق انتخاب ندارد و باید به 

تصمیمات پدر خانواده تن در دهد.

یا در دوبیتی زیر، اغراق از نوع کوچک نمایی و تحقیر به خوبی دیده می شود. گویی عاشق 

1. خنده ی تلخ.
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زبانش از عرض خدمتگزاری و ارادت قاصر است و با تحقیر خود، اوج عالقه و تمایل قلبی اش را 
از طریق اینکه سگ معشوق را بر دیدگانش می نهد، نشان می دهد تا شاید بتواند در نظر معشوق 
جایگاهی بیابد. همنشینی با سگ معشوق در ادبیات سابقه دارد که به دوره ی صفویه و مکتب وقوع 
و واسوخت1 بر می گردد. در این نوع شعر، عاشق برای عرض عشق و ارادت به معشوق از هیچ 
کاری فرو گذار نیست. او حاضر است با سگان کوی یار همنشین و دم خور شود شاید معشوق 
 نظری به او کند. مبدع این سبک را نیز وحشی بافقی دانسته اند )گلچین معانی، 1348 :681- 683(.

به  است  حاضر  عشقش  اثبات  برای  عاشق  زیرا  است؛  ادبی  سبک  این  یادآور  نیز  زیر  دوبیتی 
سگ معشوق حرمت بگذارد و به شکل اغراق آمیزی این ارادت را نشان می دهد و با کمال میل 
می خواهد سگ دختر دلخواهش را بر روی دیدگان بگذارد که این حرکت برای خواننده امروزی 
تمسخرآمیز و مضحک به نظر می رسد و ضمن این که گوینده ی این دوبیتی آنقدر عاشق است که 
می تواند احکام شریعت زیر پا بگذارد و موجودی نجس را حتی در حرف بر دیدگانش بگذارد.   

    هال دختـــر نمیگـویـم بـدت را            طال و نقــره مینشانــم قــدت را

    طال و نقــره کــی قـرب نـداره            به روی دیده مینشانم سـگت را

)همان: 10(

3-3- عدم ارتباط منطقی مصراع ها

همان طور که در مقدمه گفته شد یکی از ویژگی های ترانه های عامیانه، داشتن ساختمان ساده 
است و همین سادگی و نداشتن اصول خاص، سبب ساز عدم ارتباط منطقی مصراع ها و یا خود 

1. مکتب وقوع تا ربع قرن دهم پدید آمد و تا ربع اوایل قرن یازدهم دوام داشت. شعرای این مکتب برای رهایی از 
ابتذال و ذهن گرایی شعر عراقی رو به سوی واقعیت گرایی نهادند. اما با توجه به محدودیت های زمان و در نتیجه بینش آنان 
نسبت به این موضوع شعر فقط در عشق و عاشقی خالصه می شود تنها تغییر عمده ای که در جریان شعر این دوره پدید آمد 
تبدیل معشوق زن در غزل به معشوق مرد بود. در کنار مکتب وقوع جریان فکری فرعی دیگری پدید آمد که به آن مکتب 
واسوخت می گفتند و دلیل پدید آمدنش اعراض سنت مستعمل بود. مبرع این شیوه وحشی بافقی بود. در این شیوه عاشق ناز 

معشوق را نمی خرد بلکه از او روی بر می تابد و به سراغ معشوق دیگر می رود )داد، 1383، ذیل »مکتب وقوع«(.



فصلنامه مطالعات فرهنگی -  اجتماعی خراسان68

عبارات با یکدیگر می شود. بخش قابل توجهی از این نوع اشعار دارای ابیاتی اند که از نظر انسجام 
و هماهنگی با هم، ناهمخوان اند به طوری که باید چند بار خوانده شوند تا شاید ارتباط و انسجام 
مصراع ها با یکدیگر دریافت شود. در پاره ای از این دوبیتی ها، مصراع اول مضمون و مفهوم ورای 
مصراع دوم و یا با بقیه ی مصراع ها دارد و گاهی نیز هر مصراع ساز جداگانه ای می زند. همین 
نازسازگاری ابیات و جمالت یکی از عوامل طنزساز در دوبیتی های عامیانه را شکل می دهد. مانند 

نمونه ی زیر:   

    به گل مانی که با غنچه زنی پر                   به ما مانی که از کوها زنی سـر

    اگر دانم کـه آخـر مـال مـایُـی                   نـویسـم بــر لِــَوت اللــه اکـبـر

)همان: 58(

  در مصراع اول، شاعر معشوق را به گل تشبیه می کند و در ادامه او را با غنچه هم صحبت 
می داند ولی در مصراع دوم او را به خود تشبیه می کند که از کوه سر می زند و این از کوه سرزدن 
و شبیه به گل و غنچه بودن از نظر انسجام و ارتباط منطقی هیچ گونه اشتراکی با هم ندارند و همین 
مسأله را در بیت بعدی پررنگ تر به چشم می زند. در مصراع سوم و چهارم، عاشق اگر به وصال 
برسد بر لب معشوق اهلل اکبر خواهد نوشت که خود جای بحث دارد که نوشتن اهلل اکبر بر لب 
معشوق، چه معنی کنایی دارد؟ در این مقال نمی گنجد. در این جا مسأله ارتباط مصراع ها و به 
خصوص ابیات است که با هم نا هماهنگ  و ناسازگار اند و مسلماً ارتباط واقعی آن ها با یکدیگر، به 
سختی توجیه پذیر است و همین توجیه ناپذیری و عدم ناسازگاری و نبود ارتباط منطقی، از دیگر 

شگرد های طنزپردازی است.

3-4- تشبیهات غریب و دور از ذهن

از مواردی که باعث خنده و طنز در این دو بیتی ها می شود تشبیهاتی ساده و در عین حال 
عجیب و خاصی است که شاعران دو بیتی های محلی ارائه می دهند. مشبه به هایی که از فرهنگ 
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و آداب و رسوم روستا نشأت می گیرند و غالباً این مشبه به ها از عناصر طبیعی و مورد استفاده در 
روستا وام گرفته می شوند و گاه باعث تعجب خواننده امروزی می شوند. مانند دوبیتی زیر که شاعر 
خود را به سگ و معشوق را به خر تشبیه کرده و اوج ناراحتی و دلخوری خود را نسبت به رفتنش 

این گونه نشان می دهد که باعث می شود طنزی هجو گونه در این دوبیتی شکل بگیرد:

سگ زردی بـه دمبال تـو گـردم       تو که رفتـی ُم انگار تــو گـردم  

ُم جّل ُو تنگ و اوسـار تو گردم      تو خر بـودی بیـابـو می چـریـدی  

)شکورزاده، 1363: 140(  

در بیت زیر شاعر خود را به قند و چای تشبیه می کند. مشبه هایی که در همه جای ایران، مردم 
بسیار از آن استفاده می کنند ولی در روستاها به دلیل کار سخت بیشتر به کار می آید. اگر چه در 
نگاه یک شهری این نوع تشبیه بسیار ساده و ابتدایی به نظر می رسد ولی بسیار جالب و دلنشین است 

و همین ویژگی این تشبیه را طنزمدار می کند:

چو چایــی در میــون قنــد باشــم    دلم می خواس که در بیرجند باشم  

میان استکـون، خـوشـرنگ باشـم    چـو چایـی در میون قنـد شیــریـن  

)همان، 134(

3-5- تضاد و هنجارگریزی از باورها و سنت ها

 تقابل با باورها و عقاید جامعه و مردم، از عوامل دیگر شکل گیری طنز در آثار ادبی است
)بهزادی، 1378: 119(. این ویژگی در دوبیتی های فراوان دیده می شود. بافت روستایی، بافتی 
کوچک و محدود است و در آن باورها و عقاید و رسوم جایگاه ویژه ای دارد و در قیاس با شهر، 
مردم معتقدتر و پایبندتراند و آداب و رسوم میان آن ها پر رنگ تر است و در نتیجه، گاهی این 

آداب و سنن شکل خرافات را  به خود می گیرند.
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در دوبیتی زیر عاشق، سنت ها را  در دو ساحت زیر پا می گذارد، یکی این که عاشق دختر گبر 
شده و دیگر این که در حضور پدر معشوق قصد دارد به یارش ابراز عشق کند ولی دختر با لحنی 

هجوآمیز عاشق را از این کار بر حذر می دارد:

بــدیــدم دختــر گبـری نشستـه     بـرفتــم بــر ســر بــرج شکستـه  

بگف کـوری کـه بابایـم نشستـه     بگفتم دخترک یه بـوس به ُم ده  

)همان: 191( 

3-6- استفاده از کنایه و تعریض

کنایه از طبیعی ترین راه های بیان1 است که در گفتار و عامه  ی مردم و امثال و حکم رایج در 
زبان ایشان، فراوان می توان یافت. جستجو در امثال و نکته های رایج در زبان مردم به خوبی نشان 
دهنده ی مردمی بودن این عنصر بالغی است که آن را در انواع هجو و طنز و.... می توان دید 
)شفیعی کدکنی، 1375: 168(. این عامل طنزساز در همه ی گویش ها و مناطق ایران وجود دارد 
و یکی از ویژگی های مهم زبان فارسی است. کنایه گاه با تعریض و متلک همراه می شود و گاه 

استفاده از آن، تصویر و فضای خنده دار را رقم می زند.

در ترانه های محلی یا روستایی هر دو نوع این کاربرد را شاهدیم، مانند دوبیتی زیر کنایه »الف 
محبت زدن« را می بینیم که به معنی خالی بستن و ادعایی بی پایه و اساس است. این کنایه از نوع 
تعریض و متلک است که شاعر عاشق به معشوق گوشزد می کند در راه عشق و محبت ادعا نکند 
و در حالی که بی وفاست، الف عشق و محبت نزند که این کاربرد باعث هجو و طنز است و نوعی 

تمسخر را به همره دارد:

1. کنایه در علم بیان به معنی پوشیده سخن گفتن و ترک تصریح و در اصطالح لفظی است که به جای معنی اصلی به 
کار برند و لوازم آن معنی را اراده کنند )کزازی، 1370: 145(. 
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دلم را بـردهای گپ میــزنــی تـــو سیا چشمک که چشمک میزنی تـو  

چــــرا الف محبــت میــزنـــی تــو دلــم را بـردهای بــر حـکم جــادو  

)شکور زاده، 1369: 173(

 یا در دوبیتی زیر شاعر، رقیب را صقده )صدقه( سر خود می کند؛ یعنی از فرط کینه و حسد 
می خواهد رقیب فدا و قربانی او گردد. زیرا صدقه ی سر کسی شدن کنایه از قربانی شدن برای 
کسی است )ثروت، 1370: ذیل »صدقه سر کسی شدن«( و استفاده این نوع از بیان ادبی و هجو 

طنز آمیز، عامل طنزساز دیگری است که لبخند را بر لبان خواننده ترسیم می کند:

تو رفتی موند هوایت سر در مو      بَرک بوَرک بََرِکت در بـِر مــو  

همه یار نِوت ُصقدهی ســر مـو     تو که رفتی و یار نـــو گـرفتــی  

)همان: 176(

باز هم در ترانه ی زیر شاعر از کنایه که به شکل ضرب المثل رواج پیدا کرده، استفاده می کند 
و در آن با زهرخند و تعریض، بی اعتمادی خود را نسبت به وفاداری زن ابراز می کند و هر مرد 
عاقل و زیرکی گوشزد می کند که زن گندم فروش جو نماست و در کنار این نکته طنزآمیز، با جا 

به جایی گندم و جو، تمسخر و ریشخند این ضرب المثل را بیشتر می کند:

وفــای زن بــه مـاننــد حنـایـــه     بــه پـای زن مـرو زن  بی وفایـه  

کـه زن گنـدم فروِش جو نمایـه     بـه پـای زن مـرو ای مـرد عـاقل  

)همان: 348(

نتیجه گیری

ترانه های محلی خراسان ظرفیت و قابلیت خوانش های مختلف ادبی و نقد ادبی را داراست. 



فصلنامه مطالعات فرهنگی -  اجتماعی خراسان72

یکی از این خوانش ها، خوانش طنز است. طنز، همواره با خنده و استهزاء همراه بوده ولی در 
 عین حال، خاصیت انتقادی و روح اصالح گری را در خود دارد. برای شناخت و تشخیص طنز، 
مؤلفه های گوناگونی از جمله تضاد مطلب با باورها و سنت ها، جمالت بی ربط، تشبیهات دور 
از ذهن و... وجود دارد که در اشعار روستایی خراسان به چشم می خورد. با بررسی بخشی از 
دوبیتی های محلی، برخی از عوامل و مؤلفه های طنزساز در این نوع از شعر کشف و تحلیل شده 
 است و این نتیجه حاصل شد که مؤلفه ها و شاخصه ای طنز ترانه های محلی خراسان عبارتند از: 
1. طنز موقعیت که با حادثه و جمله ای غیر منتظره باعث خنده ی خواننده می شود. 2. کاربرد اغراق 
که شامل بزرگ نمایی و کوچک نمایی و تحقیر است. 3. عدم ارتباط درست و منطقی مصراع ها 
که چهار مصراع یک ترانه ارتباط درست و منطقی با هم ندارند و هر کدام ساز خود را می زنند. 
 4. تشبیهات غریب و دور از ذهن که بی ارتباطی مشبه و مشبه به باعث خنده و استهزاء می شود. 
5. تضاد و هنجارگریزی با باورها و سنت های رایج در روستا یک نوع آشنا زدایی را به همراه دارد 
و همین آشنا زدایی سبب ساز طنز می شود. 6. استفاده از کنایه و تعریض و متلک و غیر مستقیم 

حرف زدن از دیگر ویژگی های طنز دوبیتی های محلی خراسان محسوب می شود.

منابع و مأخذ

1- ابن معتز، عبداهلل )1935(. البدیع. به تصحیح کراچکوفسکی. لندن: )بی نا(.

2- اخوت، احمد )1371(. نشانه شناسی مطایبه. اصفهان: فردا.

3- استات، اندرو )1389(. کمدی. ترجمه ی بابک تبرائی. تهران: چشمه.

4- بهزادی اندوهجری، حسین )1378(. طنز و طنز پردازی در ایران. تهران: صدوق.

پارسا نسب، محمـد )1386(. »ساختارشناسـی داستان های طنزآمیز مثنـوی«. فصلنامـه ی   -5
پژوهش های ادبی، دوره 3، پیاپی 16. )تابستان(: 59-33.



73بررسي طنز در دوبیتی های روستایی خراسان

6- پالرد، آرتور )1386(. طنز. تهران: مرکز.

7- ثروت، منصور )1370(. فرهنگ کنایات. تهران: سخن.

8- چناری، عبداالمیر )1384(. »طنز در شعر حافظ«. پژوهشنامه ی علوم انسانی، دوره 7، پیاپی 
45-46. )بهار و تابستان(: 52-39.

9- داد، سیما )1383(. انواع ادبی. تهران: مروارید.

10- شفیعی کدکنی، محمدرضا )1375( صور خیال در شعر فارسی. تهران: آگاه.

11- شکور زاده، ابراهیم )1369(. ترانه های روستایی خراسان. مشهد: نیما.

12- ------ )1363(. عقاید و رسوم مردم خراسان. تهران: سروش.

13- شمیسا، سیروس )1370(. انواع ادبی. تهران: باغ آینه.

14- فتوحی، محمود )1390(. سبک شناسی: نظریه ها، رویکردها و روش ها. تهران: سخن.

15- کزازی، میر جالل الدین )1370(. زیبا شناسی سخن. تهران: مرکز.

16- گلچین معانی، احمد )1348(. مکتب وقوع در شعر فارسی تهران: بنیاد فرهنگ.

17- مرچنت، ملوین )1388(. کمدی. ترجمه ی فیروزه مهاجر. تهران: مرکز.

18- مکاریک، ایرناریما )1385(. دانش نامه ی نظریه های ادبی معاصر. ترجمه ی مهران مهاجر 
و محمد نبوی. تهران: آگه.

19- میر صادقی، میمنت )1376(. واژه نامه هنر شاعری. تهران: کتاب مهناز.

20- Abrams, M.H. )2009(. A Glossary of Literary Terms. usa: Thomson.

21- Cuddon, J.A. )2002(. A Dictionary of Literary Terms. London: Penguin 

Books.


