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چکیده
استفاده از طنز به نیّت بازگویی دغدغههای مردمی ،روشی ایدهآل برای شاعرانی است که با حکومتتهتای استتبدادی روبتهرو
هستند .در ایران (دوران پهلوی دوّم) و عراق (دوران بعث) به دلیل فضتای بستتس سیاستی و ااتنتاق حتاکم ،احمتد شتاملو در
مجموعس «هوای تازه» و احمد مطر در مجموعس «الفتات» ،با سودجستن از شگردهای متنوّع طنزسرایی ،به تشریح کاستتیهتای
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی پردااتهاند و شعر اود را بستری مناسب جهت تبیین دغدغتههتای ارترد و کتالن رترار دادهانتد.
بررسی این شگردها در سرودۀ شاملو (نمایندۀ ادب فارسی) و مطر (نمایندۀ ادب عربی) با رویکرد تطبیقی (آمریکایی) و روش
توصیفی -تحلیلی نشان میدهد که دو شاعر با استفاده از ترفندهایی چون تشتبیه و استتعارههتای انتدهدار؛ تهکّتم و استتهزا ؛
واژههای طنزآمیز ،توصیف اندهدار ،اغراق و تنارض ،ضمن روام بخشیدن به سااتار طنزهتای اتود ،بتر اخربخشتی انتقادهتای
مورد نظرشان افزودهاند .کارکرد اصلی طنز در سرودههای مطر ،سیاسی و در شعر شاملو ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی استت و
به هدف تولید انده و تفکّر به موازات هم الق شده است تا با سااتارشتکنی مبتانی رستمی جامعته ،زمینتههتای الزم بترای
تحوّالت شخصی و اجتماعی و رسیدن به آیندۀ آرمانی فراهم گردد
واژگان کلیدی :طنز ،تکنیکهای طنزپردازی ،احمد شاملو ،احمد مطر ،جامعه.

.
 .1مقدمه
طنز یکی از ابزارهای مؤخّر برای انتقاد از کم و کاستیهای موجود در جامعه است .اهل ادب به این دلیل که همواره با
نگاهی تیزبین و موشکافانه مسائل گوناگون فردی و اجتماعی را مورد توجّه ررار میدهند ،از بهتترین روشهتا بترای
بازنمایی و تبیین نقصها و مشکالت استفاده میکنند .طنز دارای رابلیّتهای ویژهای برای تشتریح دغدغتههتای یتک
شاعر متعهّد است .با بهرهگیری از این ترفند ادبی ،ضمن اینکه مخاطب میاندد ،به تفکّر فرومیرود .اگرچه در طنتز،
نگاهی همراه با تمسخر و ریشخند وجود دارد ،امّا هدف غایی از به سخرهگرفتن موضوعات ،بازنمایی کمبودهتا و در
صورت امکان ،ارائس راهحلّی متقن برای از میانبرداشتن آن است .به این اعتبار ،در تعریتف طنتز گفتتهانتد «بته نتوع
ااصّی از آخار منظوم و منثور ادبی گفته میشود که اشتباهات یا جنبههای نامطلوب رفتار بشری ،فستادهای اجتمتاعی
و سیاسی یا حتّی تفکّرات فلسفی را به شیوهای اندهدار به چالش میکشد» (اصالنی )71 7831 ،و ضترورت مقابلته
با آن را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مطرح میکند.
طنز در ادب فارسی و عربی پیشینهای دور و دراز دارد که این امتر ناشتی از اوضتاع نتامطلوب سیاستی ،اجتمتاعی و
فرهنگی جوامع ایرانی و عربی در طول تاریخ است .طنزپردازان به مدد بهرهگیری از این عنصر ادبی ،به ناهنجاریهتا
تااته و عامالن آن را مورد انتقاد و نکوهش ررار داده و به مردم معرّفی نمودهاند .در دوران معاصر نیز ،بتا توجّته بته
فراز و نشیب حکومت ها در ایران و عراق ،طنز بستری مناسب برای اظهار نظر منتقدان فراهم کرده است .طنز متعهّتد
فارسی ،پس از انقالب مشروطه جانی دوباره گرفت و وارد مسیری تازهای شد که تا امتروز نیتز ،ادامته دارد .در دورۀ
مشروطه« ،پیشوایی شعر طنز ،با سید اشرفالدّین گیالنی و پیشوایی نثر طنز با دهختدا دبیتر روزنامتس صتور استرافیل
است»( .آرینپور )83 /1 7811 ،جریان طنزسرایی در ادبیّات عربی معاصر نیز ،برجسته بوده است .محمود درویتش،
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احمد شوری ،ایلیا ابوماضی ،ابراهیم طوران ،سمیح القاسم ،معروف رصافی ،عبدالوهّاب بیاتی و  ...چهرههای شتااص
طنز عربی معاصر محسوب میشوند .آنها آخار اود را ابزاری برای بازگویی بینش مردم معاصتر عترب رترار دادنتد و
سرودههای اود را به تریبونی اخرگذار برای تشریح دغدغههای مشترک بدل سااتند.
در میان شاعران فارسی و عربزبان ،احمد شاملو و احمد مطر از جایگاه ویژهای براوردار هستند .آنها در برههای از
تاریخ ایران و عراق زندگی کردهاند که همراه با ااتناقهای سیاسی و ضعفهای اجتماعی پیدا و پنهتان بتوده استت.
اگرچه در هیچ منبعی به تأخیر و تأخّر مستقیم یا غیرمستقیم دو شاعر اشاره نشده است ،امّا شرایط نابستامان سیاستی در
ایران و عراق باعث ررابت فکری آنها شده و شعر سیاسی -اجتماعی را به مهمترین شااصتس طنتز آن دو بتدل کترده
است .شاملو و مطر ،با استفاده از تکنیکهای طنزپردازی گوناگون ،پیام مورد نظر اتود را بتا بیتانی شتیواتر و زبتانی
رساتر به گوش جان مخاطبان عامّ و ااصّ اود رسانده و در حوزۀ ادبیّات انتقادی و متعهّد سرآمد شدهانتد .از ایتن-
رو ،در مقالس حاضر ،طنزسرودههای شاملو و مطر با رویکرد تطبیقی (آمریکایی) و روش توصتیفی -تحلیلتی بررستی
شده است تا به این پرسشها پاسخ داده شود که تکنیکهای طنزپردازی مشترک در طنزهای دو شاعر چیستت و چته
کارکردی دارد؟
 .1-1بیان مسئله
بررسی تطبیقی شگردهای طنزپردازی مشترک در مجموعس «هوای تازه» از شاملو و مجموعس «الفتات» از مطر و تبیتین
اویشکاری و تعهّد دو شاعر در پردااتن به دغدغههای مردم و تشریح دردهای مشترک اجتماعی ،مسئلس اصلی ایتن
پژوهش است .بدین منظور ،جوامع ایران در زمان پهلوی دوّم و عراق در دوران حکومت بعث مورد نظر رترار گرفتته
است .شاملو و مطر در دورهای زندگی میکردند که به دلیل شرایط بستس سیاسی ،از ابراز نظر آزادانه محروم بودنتد و
آخار آنها و شاعران دیگر با سانسور شدید روبهرو میشد .انتقاد از حکومت و مبانی ناعادالنس آن ،جرم به شمار میآمد
و به چالشکشیدن زمامداران بیکفایت با پیامدهای ناگواری همراه بود .در چنین فضایی ،طنز ،کورسوی امید را بترای
تغییر و رسیدن به وضعیّت ایدهآل زنده نگه میداشت.
شاملو و مطر به لحاظ شخصیّتی ،منظومس فکری و تجربههای فردی دارای ویژگیهای مشترکی هستتند کته منجتر بته
نزدیکی نگرش آنها شده است .این ویژگیها عبارتند از رویکرد اصلی طنزهای هتر دو شتاعر ،سیاستی و اجتمتاعی
است؛ هر دو شاعر ،ااتناق و فضای بستس سیاسی را لمس کردهاند؛ هر دو شتاعر ،از شتعر بته عنتوان ابتزاری جهتت
آگاهی الیههای اجتماعی و اعتراض به وضع موجود بهره بردهاند؛ هر دو شاعر ،به روزنامهنگاری مشغول بودهاند.
 .2-1پیشینۀ تحقیق
تاکنون در هیچ پژوهشی ،طنزهای شاملو و مطر با رویکرد تطبیقی بررسی نشده است ،امّتا پیرامتون اشتعار هتر یتک،
تحقیاتی انجام شده است که به آن اشاره میشود
 صدری و ردیمی ( ،)7831در مقالس اود به مهمترین عناصر معنایی شعر احمد مطر یعنی بیپروایتی و بلنتدپروازیشاعر ،ستمگری و تکبّر حاکمان ،بدبختی و ستمپذیری مردم و پلیدی و سمجی جاسوسان پردااتهاند و به این نتیجته
رسیدهاند که شاعر با کمک این عناصر چهارگانه ،موفّق به ارائس تصویری طنزآمیتز و بتزر نمتاییشتده از مشتکالت
کشورهای عربی شده است.
 رجبی ( ،)7837در مقالس اود به مقایسس رسالت طنز در شعر میرزادۀ عشقی و مطر پردااته و نشان داده استت کتهطنزهای آنها آگاهی را بیش از هر چیز در مخاطبان اویش تبلور داده و فضا را برای داشتن اجتماعی مطلوب فتراهم
کرده است.
 گذشتی و دالور ( ،) 7831در مقالس اود به تحلیل کاربردشنااتی طنز در شعر احمد شاملو پردااته و به این نتیجتهرسیده اند که ظهور طنز در آخار شاملو ناشی از روحیّس نقّادی و تعهّد به انسان و جامعه است .او در طنزهای اتود بته
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ارتجاع ،ریا ،سرکوب اجتماعی ،جهل و دروغ اشاره کرده است .تخطّی از اصول همکاری ،یکی از مهمترین ویژگتی-
های کاربردشنااتی طنز شاملو محسوب میشود و نقض اصل ارتباط ،پرکاربردترین شتیوۀ ستاات طنتز در سترودۀ
اوست.
 مختاری ،سپهرینیا و جوکار ( ،)7831در مقالس اود به مقایسس محتوای سیاسی -اجتماعی طنزهای عبیتد زاکتانی ومطر پردااتهاند و به این نتیجه رسیدهاند که عبید در طنزپردازی گاهی به هزل گرایش پیدا کترده استت ،امّتا مطتر بتا
رعایت جوانب ادب ،از حقایق تلخ روزگارش سخن گفته و براالف عبید ،شعر اود را تنها برای مبارزه با حکومت
به کار گرفته است.
 صفایی و علیزاده جوینی ( ،) 7838در مقالس اود به تحلیل گفتمان و گفتمتان طنتز در شتعر «حترف آاتر» شتاملوپردااته و نشان دادهاند که شعر مذکور مبتنی بر تقابل گفتمانی است و بیآنکته بته منطتق گفتمتان وفتادار باشتد ،از
مؤلّفههای گفتمانی و ادبی به ویژه مؤلّفههای طنزآفرین برای تثبیت و تقویّت گفتمان همسو و نقض گفتمان بهره برده
است.
 عظیمی و سپهوند ( ،)7831در مقالس اود به بررسی تطبیقی طنز سیاسی -اجتماعی در اشتعار نستیم شتمال و مطترپردااته و نشاندادهاند که هدف دو شاعر از پردااتن به طنز ،بیداری مردم اتوابزدۀ ایرانتی و عترب و در ستطحی
وسیعتر ،تمام جهانیان بوده است.
 .2ضرورت و اهمّیّت تحقیق
طنز ابزاری سودمند برای بازنمایی مشکالت اجتماعی و ارائس راهحلهایی کارآمد جهت رفع موانع رشتد و شتکوفایی
فردی و اجتماعی است .شاعران متعّد و مردمی با استفاده از طنز ،ضمن پایبندی به اویشکاری شاعرانه ،شعر اود را
محملی مناسب برای تبیین اواستههای آحاد جامعه سااتهاند .شاملو و مطر در جوامعی زندگی کردهانتد کته عوامتل
زمینهساز کمال انسانی ،به واسطس بیکفایتی مسئوالن از بین رفته بود .از اینرو ،با دستمایته رترار دادن طنتز بته نقتد
کاستیها پردااتند .بازاوانی سرودههای دو شاعر و تطبیق رویکرد آنها ،منجر بته شناستایی عناصتر تضتعیف مبتانی
زندگی اجتماعی در ااورمیانه و اتّخاذ راهکارهای کارساز برای حلّ و رفع آن میشود.
 .1-2بررسی فضای سیاسی و اجتماعی ایران و عراق در زمان حکومتهای پهلوی دوّم و حزب بعث
در دوران پهلوی دوّم به دلیل فضای بستس سیاسی و نبود آزادی بیان ،امکان انتقادهای صتریح و جتدّی فتراهم نبتود.
حکومت ورت با منتقدان غیردوستانه براورد میکرد و اعتراضها در نطفه افه میشد .شاملو کته از تعهّتد شتاعرانس
اود و مسئولیّتی که در ربال جامعه داشت ،به اوبی آگاه بود ،نمیتوانست تنها به تشریح درونیها و عواطتف اتود
بسنده کند و از سیاست های ناروای حکومت ورت سخنی به میان نیاورد .این رویکرد شاعر ،موجب طترد شتدن وی
از کانون ردرت شد .او بارها تحت تعقیب ررار گرفت و به زندان افتاد .در دوران حکومت حزب بعث در عراق نیتز،
چنین شرایط نامساعدی حکمفرما بود .صدّام و عمّال او پذیرای هیچ انتقادی نبودند و سرکوبها در این دوران ستیر
صعودی یافت« .اوضاع آشفتس سیاسی و اجتماعی عراق ،آرامش و سکوت او (احمتد مطتر) را بهتم ریختت و وی را
مجبور ساات تا با تمام وجود به ساحت اطرایز مبارزات سیاسی گام نهد»( .محسنی )183 7831 ،پتس از متدّتی
که حکومت از جانب مطر احساس اطر کرده بود ،با افزایش فشارها او را مجبور به اروج از کشور کرد .مطر چنتد
سالی در کویت زندگی کرد ،ولی در این کشور هم ،از سوی حکومت طرد شد .در نهایت ،او به ستال  7331متیالدی
به انگلستان سفر کرد و تا به امروز در شهر لندن زندگی میکند.
اوضاع موجود در دو کشور ایران و عراق باعث شده بود ،دو شاعر برای تشریح انتقادهای اود از زبان طنتز استتفاده
کنند .آنها به دلیل باور به رسالت و تعهدّ ادبی ،اود را موظّف به انتقاد از کم و کاستیهای موجود میدانستتند .شتعر
برای شاملو و مطر ،جوالنگاه تخیّل و مباحث غنایی و شخصی نبود ،بلکه هدف آنها از پتردااتن بته طنتز ،بتازگویی
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دردهای مشترک الق و برانگیختن جامعه برای درهمشکستن مبانی ظالمانه و آلوده بته فستاد حکومتتهتا و تحقّتق
برابری اجتماعی بوده است .یکی از دالیلی که باعث اخرگذاری طنزهای شاملو و مطر در سطحی فراگیر شده ،استفاده
از شگردهای متنوّع است .دو شاعر در سایس توجّه به تکنیکهای گوناگون ،به جنبههای مختلف ضعفهای اجتمتاعی
پردااتند و با برجستهکردن ناهنجاری ها ،بر گسترۀ شناات مخاطبان اود افزودند .به این اعتبار ،شعر شتاملو و مطتر
به آیینس تمامنمای جوامع ایران و عراق در یک بازۀ زمانی مشخّص بدل شده است.
 .2-2احمد شاملو
شاملو آذر ماه  7831در تهران دیده به جهان گشود .او یکی از برجستتهتترین چهترههتای شتااص در گستترۀ شتعر
معاصر فارسی به شمار میرود .آنچه باعث شده است ،سرودههای شاملو مورد توجّه ررار بگیرند ،نگرش ویتژۀ او بته
جنبههای کاربردی شعر است .او موضوعات سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و حتّتی ادبتی را در دفترهتای شتعری اتود
بازتاب داده و مؤفّق به الق آخاری دراور و متعهّد شده است .دفترهای شعری او عبارتند از «آهنگهتای فرامتوش-
شده»« ،رطعنامه»« ،آهنها و احساس»« ،هوای تازه»« ،باغ آینه»« ،آیدا در آینه»« ،لحظهها و همیشه»« ،درات و انجتر
و ااطره»« ،رقنوس در باران»« ،از هوا و آینهها»« ،مرخیههای ااک»« ،شکفتن در مته»« ،ابتراهیم در آتتش»« ،دشتنه در
دیس» و «مدایح بیصله» .در این بین ،هوای تازه از اعتبار ویژهای براوردار استت .ایتن مجموعته ،شتامل شتعرهای
 7811تا  7881اورشیدی احمد شاملوست« .هوای تازه یک سرگذشت است [ ...شاملو در این دفتر] داستتان انستان
[مورد نظر] اود را بیان میکند  ...این سفرنامس دردناک و حتّی وحشتانگیز و ررّتآوری است مثتل همتس ستفرنامه-
های بشریّت»( .ااوانخالث )733-133 7831 ،اهمّیّت و روایی این مجموعه به اندازهای است که برای عقیده دارنتد
«از انتشار این کتاب به بعد است که باید دربارۀ شعر شاملو رضاوت کرد»( .پورنامداریان )733 7833 ،او در ایتن اختر
به شدّت تحت تأخیر طرح ،زبان و دیدگاه نیما بوده است .شاملو در این باره میگوید «نیما طرحی نتو ارائته کترد .از
شاگردان او یکیش که بنده باشم ،مدتی چنان به تقلید او پردااتم که طرح و زبان و دیدم را هم از او گرفته بودم .این
دیگر مثل آفتاب روشن است .یک نگاه به اوایل هوای تازه بکنید تا به عرضم برسید .این امری کامالً طبیعتی استت».
(عسگریپاشایی )31 7 ،7813 ،نگاهی به چهارچوب فکری شاملو در این مجموعه ،روشن میسازد که «زمینس اصلی
شعرهای او را عواطف ناشی از تأخّرات اجتماعی  ...ررم میزند» (پورنامداریان )783 7831 ،و تراوشهتای ذهنتی او
رنگ و بویی سیاسی و اجتماعی دارند .رویکرد شاعر در این رابطه ،انتقادی و همراه با طنز و کنایته نستبت بته همتس
مفاهیم ،روانین و ارزشهای حاکم است.
 .9-2احمد مطر
احمد مطر به سال  7313میالدی در روستای تنومس بصره به دنیا آمد .او در برههای از تاریخ عراق که مملوّ از ااتنتاق
و نابرابری اجتماعی بود ،دیده به جهان گشود .این شرایط در دوران نوجوانی ،جوانی و بزر سالی او هم ،ادامه پیتدا
کرد .تحمّل این وضعیّت برای مطر حقیقتجو و منتقد دشوار بود .از اینرو ،با سالح رلتم بته نبترد بتا کاستتیهتای
جامعس عراق پرداات و به مبانی رسمی و تکصدای ورت تاات .مطر «شعر را از چهارده سالگی تجربته کترد و بتر
سیاق معهود ،نخستین شعرهای او شعرهایی رمانتیک اندر وصف مغازلههای پرسوز و گذاز بود .سپس ،در همان اوان
جوانی با درک وضع و حال جامعه ،به شعر سیاسی روی آورد»( .رضایینیا )71 7831 ،شعر او همواره تریبون متردم
گرفتار در چنگال استبداد بوده است .نگاه اعتراضی مطر تنها به حاکمان کشورش محدود نشده و همس سالطین عترب
را دربر گرفته است .سرودههای او آیینهای شفّاف از پلشتیهای جامعهای است کته ستالهتا از ستوی منفعتتطلبتان
داالی و اارجی چپاول شده است .روحیس انقالبیگری و بترهمزدن نظتم حتاکم بتر جامعته ،یکتی از عمتدهتترین
محورهای طنزهای او است .به این دلیل ،چاپ و نشر آخار او در بیشتر کشورهای عربی ممنوع اعالم شده و اتودش
هم ،حقّ حضور در این کشورها را ندارد.
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یکی از آخار ارزشمند شاعر ،الفتات به معنی پِالکارد است که در طول سالهای متمادی (،7331 ،7333 ،7331 ،7331
 7331 ،7331و  ) 7333سروده شده و در هفت دفتر گرد آمده است .احمد مطر در ارتباط با وجهتسمیس این نام متی-
گوید «شعر من پالکاردی است که صدایی عصیان زده در اود دارد و موضوع سیاسی اود را بدون هیچ مالحظتهای
اعالم میکند  ...این ویژگیها که در شعر من به چشم میاورد ،کم و بیش همان ویژگیهاستت کته در پالکاردهتای
تظاهرکنندگان وجود دارد .این ویژگیها مانند ایجاز ،آسانی زبان ،موضعگیری مشخّص و تند به هتدف برانگیختگتی
است که در شعر من با لباس تکنیک ظاهر میشود»( .بینام )731 7833 ،او به نیّت روشنگری و برمال کتردن چهترۀ
وارعی حاکمان کشورهای عربی از ابزار شعر بهره برد و مؤفّقیّتهای او در این زمینه ،منجر به تبعید او از وطن شد.
 .4-2شگردهای طنزپردازی مشترک در شعر شاملو و مطر
 .1-4-2تشبیه و استعارههای خندهدار
شاعر با استفاده از تشبیه و استعاره که ایال انگیزترین صور ایتالی هستتند ،مرزهتای تخیّتل اتود را تتا بتینهایتت
گسترش میدهد و با این ترفند ،بر جذّابیّت اخر اود میافزاید .یکی از بسترهای اصلی کتارکرد استتعاره و تشتبیه در
اشعار طنز است .طنزپرداز با مشبّه یا مشبّهٌبه ررار دادن سوژۀ مورد نظر ،گتامی اساستی بترای تولیتد انتده و جتذب
مخاطب برمیدارد .او با حالت مقایسهای که میان دو طرف تشبیه برررار میکند ،مخاطتب را بته تفکّتری آمیختته بته
انده ،وامی دارد .همچنین ،گاهی با بیان استعاری ،موفّق به طرح و شرح نقدی اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،ااالری و
 ...میشود .شاملو با آگاهی از رابلیّتهای ویژۀ تشبیه و استتعاره ،شتعر «رانتده» را ستروده استت .او از افستردگی و
سردی جامعس معاصر ایران سخن گفته و از بیتفاوتی مردم نسبت به اویشتن اود انتقاد کترده استت .شتعر متذکور
انعکاسدهندۀ سرگردانی و بالتکلیفی مردمی است که بیهدف و ناامید تالش میکنند و انگیزۀ تغییر در آنهتا چنتدان
اخربخش نیست .این نگرش منفی در اندیشس شاعر به عنوان یکی از افراد جامعه نیز ،بازتاب دارد.
دست بردار ازین هیکل غم  /که ز ویرانی اویش است آباد
دست بردار که تاریکم و سرد  /چون فرومرده چراغ از دم باد ...
راندهاندم همه از درگه اویش  /پای پر آبله ،لب پر افسوس
میکشم پای بر این جادۀ پرت  /میزنم گام بر این راه عبوس
پای پر آبله ،دل پر اندوه  /از رهی میگذرم ،سر در اویش
میازد هیکل من از دنبال  /میدود سایس من پیشاپیش( .شاملو)13-17 7811 ،
این فضای تیره در شعر «افّاش شب» نیز ،تکرار شده است .شعر با کوری و بیدغدغهبودن افّاش آغاز متیگتردد و
سیمای جامعس ایران که نشانههای زندگی در آن محو شده است ،به نمایش درمیآید .مرغی بر شااس درات پَر نمی-
زند و بادی نمیوزد و سگی عوعو نمیکند و در یک کالم ،جامعه از جنتب و جتوش بتاز ایستتاده استت .شتاملو از
اضمحالل روحی افّاش شب که میتواند نمادی از مردم ایران در آن سالها باشتد ،ستخن گفتته و از اینکته آفتتاب
جهانگیر مدّتها طلوع نکرده ،اظهار تأسّف نموده است و در پایان شعر ،آرزو میکند این اوضتاع نابستان غیروارعتی
باشد و او در تحلیلهای اود دچار اشتباه شده باشد  .البتّه ،روشن است که این دیدگاه به صورت کنایه و طعنه بازگو
شده و وارعیّت در نظر او چیز دیگری است .آنچه اندیشههای شاملو را به شیوهای اخرگذار به تصویر کشیده ،استتفاده
از دو صورت ایالی استعاره و تشبیه است.
در الوتی که هست،
نه شااهای ز جنبش مرغی اورد تکان  /نه باد روی بام و دری آه میکشد
حتّی نمیکند سگی از دور شیونی  /حتّی نمیکند اسی از باد جنبشی ...
شوق سحر نمیدهد اندر فلوت اویش  /افّاش شب نمیاورد از جای اود تکان
شاید شکسته پای سحرایز آفتاب  /شاید اروس مرده که ماندهست از اذان
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ماندهست شاید از شنوایی دو گوش من  /اوانده اروس و بیابر از بانگ او منم
شاید سحرگه گذشته و من مانده بیایال
بیناییَم مگر شده از چشم روشنم (همان )13-11
احمد مطر نیز ،دغدغههای اجتماعی و سیاسی اود را با استفاده از تشبیه و استتعاره بتازگو کترده استت .او از وطتن
اود سخن میگوید که چون کودکی نابینا و نزار ،در تاریکی (نماد افقان) به سوی تبتاهی حرکتت متیکنتد .دزدان
(حاکمان) از هر طرف به سمت او میآیند و داشتههایش را به یغما میبَرند .در این سرودۀ نمادین ،اوضتاع و احتوال
آن روزهای عراق به اوبی تشریح شده است.
وَطَنی  /طِفلٌ کَفیف و ضَعیف  /کانَ یمشی آاِرَ اللیلِ  /و فی حَوزَتِهِ
ما ٌ ،و زیتٌ ،و رغیف  /فرآهٌ اللصُّ و أنهالً  /بسکّینٍ علیه  /و تواری
بعدما استولی علی ما فی یَدیه  ... /والوالی هُو السِکّین  /و الشعبُ نَزیف( .مطر)11 1377 ،
وطنم  /کودکی کور و رنجور بود  /که در انتهای شب راه میرفت  /و در دستانش  /آب و روغن و گندم بود  /دزدی
کودک را دید دشنه در دست  /به او حمله ور شد  /و پس از غارت دستانش  /پا به فرار گذاشت  ...حاکم همان دشنه
است  /و مردم به جان آمده از اونریزی مدام.
در شعر ذیل ،مطر به طور تلویحی مخاطبان اود را به عصیان و اعتراض بتر علیته وضتعیّت نامستاعد جامعتس عتراق
فرااوانده است .بدینمنظور ،با جانبخشی به پدیدهای بیجان ،گفتگوی میان دیوار و مبارزی نستوه را روایتت متی-
کند .دیوار ،نمادی از افراد انثی و ترسو است که برای حفظ منافع اود ،در برابر ستم سکوت کتردهانتد .فترد مبتارز
هم ،نماد وجدان بیدار جامعه میباشد.
هَتَفَ الحائِطر  /یَکفِی!  /رأسُکَ اندَقَّ  /ورلبی تحت رِجلیکَ انفطَر
أنت مُضظَرٌّ؟!  /ترمرَّد!  /لو تَمَرَّدتَ  /فهل أکثرر من هذا الضَّرَر؟ (همان )173
دیوار بانگ برآورد  /بس است!  /سرت شکسته شد  /رلبم زیر پاهایت شکافت  /آیا تو مجبوری؟!  /سرکشتی کتن! /
اگر سربپیچی  /آیا بیش از این از دست میدهی؟
مطر با لحنی آتشین و زبانی تند به تمامی حاکمان عرب منطقه تااته است .از دید او ،معضالت متعتدّدی کته اعتراب
به آن دچار شدهاند ،به واسطس سیاستهای ناروای سران عرب به وجود آمده استت .از ایتنرو ،آگاهانته بته اتّحادیّتس
عرب حمله میکند و آن را باغ وحش حیوانات جنگلی مینامد.
فی جههٍ ما من هذی الکرهِ األرضیّه  /رفصٌ عصریٌ لوحوشِ الغاب
یحرسُهُ جندٌ و حِراب  /...رفصٌ عصریٌ لوحوشِ الغاب
الیُمحُ لإلنسانیّه  /أن تداارلَهُ
فلقد کتبوا فوقالباب  /جامعهُ الدوَلِ العربیّه! (همان )11
در گوشه ای از این کرۀ ااکی  /رفسی نوین برای حیوانات جنگلی است  /که نظامیان مرارب آننتد  / ...رفستی نتوین
برای حیوانات جنگلی  /که به انسانیّت  /اجازۀ ورود نمیدهد  /بر درِ رفس نوشتهاند  /اتّحادیّس عرب!
 .2-4-2تهکّم و استهزاء
تهکّم ،نوعی نفرین و دشنام و در سطحی کالنتر ،هزل محسوب میشود ،امّا «فرق میان آن دو ایتن استت کته ظتاهر
تهکّم جد و باطن آن استهزا است و هزل ،عکس آن میباشد»( .حلبی )31 7811 ،بنیاد تهکّم «بر ضدّیّت و مباینتت
لفظ و معنی استوار است .ظاهر کالم بر تعریف و تمجید و ستایش شخص یا چیزی داللتت متیکنتد ،در حتالی کته
حاکی از تحقیر و استهزا است»( .نیکوبخت )771 7833 ،در هوای تازه ،لحتن شتاملو همتراه بتا دشتنام و استتهزا
نیست .گویی شعر او به دلیل توجه ویژۀهاش به گرایشهای عاشقانه از اشونت کالمی براتوردار نیستت و نمونته-
هایی از این دست کمتر دیده میشود .او در «شعر ناتمام» ،با زبانی نمادین ،از شب سیاهی سخن میگوید که راههای
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رسیدن به رهایی در آن تاریک ،پیچدرپیچ و سختگذر توصیف شده است .شاملو از کسانی کته در پیتدایی و تتداوم
این وضعیّت نقش داشتهاند با عناوین «نامردم»« ،سفلهزاد» و «متردار» یتاد کترده و متنش و کتنش جفاکارانتس آنهتا را
نکوهیده است.
شب سیاه و سرد و ناپیدا سحر  /راه پیچاپیچ و تنها رهگذر ...
با تن فرسوده ،پای ریشریش  /استگان بردم بسی بر دوش اویش
گفتم این نامردمان سفلهزاد  /الجرم تنها نخواهندم نهاد
لیک تا جانی به تن نشنااتند  /همچو مردارم ،به راه اندااتند (شاملو)81-81 7811 ،
شاملو در شعر «لعنت» با زبانی صریح ،اداوندان ظلمتآیین زمانهاش را نکوهش کرده و با لحنی اطابی و همراه بتا
عتاب ،از آنها بیزاری جسته است .شب در منظومس فکری شاملو یکی از کلیدواژههای اصلی به شمار میرود .او شتهر
را تاریک و بدون نور و روشنایی دانسته و بیان کرده که به واسطس رفتار سردمداران ورت ،چیزی جز تباهی و آینتده-
ای وهمآلود و بیپایه نصیب مردم نشده است .شاعر ،وعدههای تواالی حکومت ورت را برای ساات آیندهای بهتتر
با ذکر عبارت «ظلمتآباد بهشت گند» به چالش کشیده است.
در تمام شب چراغی نیست  /در تمام شهر  /نیست یک فریاد
ای اداوندانِ اوفانگیزِ شبپیمانِ ظلمتدوست!
تا نه من فانوس شیطان را بیاویزم  /در رواق هر شکنجهگاه پنهانی این فردوس ظلمآیین.
تا نه این شبهای بیپایان جاویدان افسون پایهتان را من  /به فروغ صد هزاران آفتاب جاودانیتر کنم نفرین
ظلمتآباد بهشت گندتان را در به روی من  /باز نگشایید! (همان )731
فضای سیاسی حاکم بر عراق در دوران بعث ،شبیه آن چیزی استت کته شتاملو در ایتران تجربته کترده استت .زبتان
اعتراضی و تهکّمآمیز مطر صریحتر و اشنتر از زبان همتای ایرانی اود است .برای مثال ،در شعر ذیل ،مطتر حتاکم
ورت را راتلی نادان اوانده که به دالیل واهی ،مردم را به دار میکشد و از بین میبرد .مطر به طور مستقیم و دلیرانته
شخص نخست کشور را به باد انتقاد گرفته و او را با الفاظی توهینآمیز مورد اطاب ررار داده است.
باسمِ والینا المبجَّل  /ررّروا شنقَ الذّی أغتالَ أای  /لکنّهُ کانَ رصیراً!
فمضی الجلّادُ یسأل  /رأسُهُ الیَصِلر الحبلَ  /فماذا سوفَ أفعَل؟
بعد تفکیرٍ عمیقٍ  /أمرَ الوالی بشنقی بدالً منهُ  /إلنّی کنتُ أطوَل! (مطر)11 1377 ،
به نام نامی حاکم  /دستور اعدام راتل برادرم صادر شد / ،امّا ردّ راتل کوتاه بود!  /جلّاد برای کسب تکلیف نزد حتاکم
رفت  /سرش به طناب دار نمیرسد  /دستور چیست؟  /حاکم بسیار اندیشید / ،سپس فرمان داد تا مترا بته جتای او
به دار آویزند!  /زیرا ردّ من  /بلندتر بود!
یکی از محورهای اصلی طنز سیاسی مطر ،غربستیزی اوست .شاعر تمامی حکّام منطقته را دستتنشتاندۀ آمریکتا و
استکبار جهانی میداند و از آنها با عنوان «مردان ااتهشدۀ آمریکا» و «ببرهای کاغذی» یاد میکند« .طنز بتا نیشتخندی
کنایی و استهزا آمیز که آمیخته با ابهامی از جنبههای مضحک و غیرعادّی زندگی است ،پای را از جادّۀ شرم و تملّتک
نفس بیرون مینهد»( .سارتر )13 7833 ،هدف مطر از بیان چنین صفاتی ،اخبتات نتاتوانی ،اتواری ،وطتنفروشتی و
پوشالیبودن حکومت کسانی است که برای حفظ ردرت ،اود را به بیگانه فرواتهاند و برای ماندگاری اود ،به آنهتا
تکیه کردهاند.
ررتِلَ «السّاداتُ»  ...و«الشاهُ» هَرَب  /ررتِلَ «الشاهُ»  ...و«سوموزا» هَرَب  /و«النمیریُّ» هَرَب  /و«دوفالیه» هَرَب ...
کرلُّ مَخصیُّ لَأمریکا  /طریدُّ أو رَتیلر مُرتَقَب! /کرلُّهُم نِمرٌ  /ولکن من اَشَب! (مطر)11 1377 ،
سادات کشته شد  ...شاه گریخت  /شاه کشته شد  ...سوموزا گریخت  /نمیری گریخت  /دووالیه گریختت  / ...همتس
مردان ااتهشدۀ آمریکا  /فراریاند یا کشته  / ...همه ببرند  /امّا ببرهای کاغذی!
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 .9-4-2واژههای طنزآمیز
بار معنایی برای از واژگان اندهآور است و مخاطب با شنیدن آن ،نااودآگاه میاندد .این رابلیّت که در شتماری از
واژگان وجود دارد ،بستری مناسب برای طنزپرداز فراهم میکند .در اشعار شاملو ،این واژهها عمدتاً بته نیّتت تشتریح
انتقادهای ادبی و گاهی سیاسی به کار رفتهاند .او در «شعری که زندگیست» ،مبانی سااتاری و فکری شعر ستنّتی را
نقد کرده و صراحتاً به بیاخربودن این نوع شعر در جریان زندگی امروزی بشر اشاره نموده است .او سترودهای را کته
تنها بازگوکنندۀ همنشینی فرد با باده و یار است ،نکوهش کرده و کاربرد آن را از «مَته» (نوعی ابزار کار) هم ،پایینتتر
دانسته است .این رویکرد طنزآمیز نشاندهندۀ توجّه عمیق شاملو به اویشکاری شاعر و تعهّدات او در ربال جامعته و
مردم است .شاملو عقیده دارد که شاعر باید درد مشترکی را فریاد بزند که بیشتر مردم از انجام آن عاجز هستتند .او در
برابر جریان شعر سنّتی ،جریان شعر نو را مطرح و علتم کترده و تعریتف تتازهای از مقتوالتی چتون وزن و رافیته و
عروض و  ...ارائه داده و حضور این عناصر شعری را زمانی الزم دانسته است که در تعالی رشد شخصتی و گروهتی
اخرگذار باشد و تنها برای تزئین و نمایان کردن ردرت شعری شاعر به کار نرود.
موضوع شعر شاعر پیشین  /از زندگی نبود  /در آسمان اشک ایالش او  /جز با شراب و یار نمیکرد گفتگو
او در ایال بود شب و روز  /در دام گیس مضحک معشوره پایبند
حال آنکه دیگران  /دستی به جام باده و دستی به زلف یار  /مستانه در زمین ادا نعره میزدند!
موضوع شعر شاعر  /چون غیر از این نبود  /تأخیر شعر او نیز / ،چیزی جز این نبود  /آن را به جای متته نمتیشتد بته
کار زد
در راههای رزم  /با دستکار شعر  /هر دیو صخره را  /از پیش الق  /نمیشد کنار زد (شاملو)31-38 7811 ،
در شعر «حرف آار» ،شاملو از اینکه شاعران کالسیک گرا بتدون منطتق و استتدالل و مبتنتی بتر باورهتای نتاروا بتر
هواداران شعر نو میتازند ،گلهمند است و با دستمایه ررار دادن سالمتر مایاکوفستکی شتاعر روس ،بتا واژگتانی
طنزآمیز بر لشکر مخالفان و به تعبیر او« ،مسخرهکنندگان ابله نیما» حمله میآورد .افزون بتر ایتن ،شتاملو ایتن دستت
شاعران را به لحاظ فکری عقبمانده و واپسگرا میاواند که تنها نگاهی از روی تفنّن به ادبیّات و شعر دارنتد و بته
جنبههای کاربردی آن توجّهی نشان نمیدهند .او با استفاده از واژگانی چون «چموش»« ،پاانتدازان» و «پتوزه» بته آرا
اود استواری بیشتری بخشیده است .هدف شاملو تحقیر صرف مخالفان اود نیست ،بلکه با بهرهگیتری از واژههتای
مذکور ،بر آن است تا جریان فکری ستیزهگر با شعر نو را با چالش روبهرو کند و مبانی آن را طنّازانه مورد نقتد رترار
دهد.
شما مسخرهکنندگان ابله نیما  /و شما  /کشندگان انواع والدیمیر
این بار به مصاف شاعری چموش آمدهاید  /که بر راه دیوانهای گرد گرفته  /شلنگ میاندازد ...
از شما میپرسم ،پااندازان محترم اشعار هرجایی!  /اگر به جای همس مادّهتاریخها ،اردنگی به پوزهتان بیاویزد  /بتا وی
چه توانید کرد؟ (همان )831-831
شاملو در شعر «آواز شبانه برای کوچهها» ،با استفاده از واژگان طنزآمیز «شتَک» و «ترتف» حتال و هتوایی آمیختته بته
انده پدید آورده است .البته هدف او از این کار ،بازگفت دغدغهای سیاسی اوست .اعدامها و تیربارانهای پتیدرپتی
که در دوران پهلوی رخ میداد و آزادیاواهان و مخالفان رژیم ورت را به کام مر میکشاند ،انگیزۀ اصلی او بترای
سرایش این شعر و بهره گیری از واژگان طنزآمیز بوده است .شاملو که شاعر آزادی است و بترای تحقتق ایتن آرمتان
بزر متحمل زیانها و سختیهای ارد و کالن بسیاری شده ،در شعر مذکور ،لب به اعتراض گشوده و از این رفتتار
دژایمانه انتقاد کرده است.
اداوندان درد من ،آه! اداوندان درد من!  /اون شما بر دیوار کهنس تبریز شتک زد
دراتان تناور درّۀ سبز  /بر ااک افتاد  /سرداران بزر  /بر دارها ررصیدند
و آیینس کوچک آفتاب  /در دریاچس شور  /شکست ...

بررسی تکنیکهای طنزپردازی مشترک و کارکردهای آن؛ در مجموعههای «هوای تازه» از شاملو و «الفتات» از احمد مَطَر 3 /

ابر به کوه و به کوچهها تف میکرد  /دریا جنبیده بود
پیچکهای اشم سرتاسر تپّس کررد را فروپوشیده بود (همان )111-118
در سرودههای مطر ،این شگرد کمتر دیده میشود .او بخشی از مخاطبان اود را بزدل اطاب کرده و بر نقش آنها در
شکل گیری و تداوم ااتناق و ستمگری سیاسی تأکید ورزیده است .از دید او ،مردم عراق در دَور باطلی گیر افتادهانتد
که برآیند آن ترس از یکدیگر است .همین ترس بیپایه ،عامل اصلی بقای حکومت جبّاران زمان شده است.
نخافُ مِن رئیسِنا  /ألنّهُ یخافُ  /هُوَ الذّی أاافَنا  /وحینَ اِفرنا اافٌ
مَن سَیُزیلر اَوفَنا  /وَکلَّنا اَوّاف؟! (مطر)111 1377 ،
ما از رئیسمان میترسیم؛  /زیرا که او میترسد  /اوست که ما را میترساند  /و هنگامی که ما میترسیم ،او میترستد /
چه کسی هراس را از دل ما دور اواهد کرد  /ورتی همس ما بزدلیم؟!
 .4-4-2توصیف خندهدار
هرگاه صحنههای ترسیمشده با حالت اصلی آن در تضاد باشد ،مخاطتب بته طتور نااودآگتاه متیانتدد« .براتی از
نویسندگان به اصوص هنگام داستاننویسی ،به جای توصیف معمولی شخصیّتهایشان ،سعی میکننتد از توصتیف-
هایی طنزآمیز استفاده کنند»( .سلیمانی )113 7837 ،شاملو در مجموعس هوای تازه ،بارها از این شیوه برای غنیکتردن
طنزهای اود بهره برده است .هرگاه شاعر بخواهد از موضوعات سیاسی و اجتماعی و ادبی سخن به میان آورَد ،ابزار
توصیف شگردی ایدهآل برای اوست .او در شعر «گلکو» از ماندگاری تاریکی و سیاهی (نمادی از حکومتت ورتت)
سخن گفته و از اینکه در تمامی شئونات زندگی نفوذ کرده ،لب به اعتراض گشوده است .توصتیفی کته شتاعر ارائته
داده ،دریقاً نشاندهندۀ حال و هوای سیاسی آن روزهای ایران است .او میگوید
شب ندارد سر اواب  /میدود در ر باغ  /باد ،با آتش تیزابش ،فریادکشان
پنجه میساید بر شیشس در  /شاخ یک پیچک اشک  /از هراسی که ز جایش نرباید توفان
من ندارم سر یأس  /با امیدی که مرا حوصله داد
باد بگذار بپیچد با شب  /بید بگذار بررصد با باد
گلکو میآید  /گلکو میآید انده به لب( .شاملو)18-11 7811 ،
این توصیف هدفمند در شعر «پریا» نیز ،دنبال شده است .شاملو در این شعر با ترسیم شهری آرمانی برای پریتانی کته
دچار مسخ شدهاند و از اصل انسانی اود فاصله گرفتهاند ،نور امید را در وجود آنها زنده کرده است .شاعر میگوید
امشب تو شهر چراغونه  /اونس دیبا داغونه  /مردم ده مهمون مان  /با دامب و دومب به شهر میان
داریه و دمبک میزنن  /میررصن و میررصونن  /غنچس اندون میریزن  /نقل بیابون میریزن
های میکشن  /هوی میکشن (همان )713
او در ادامه از پریها (نمادی از انسانهای گرفتار و در بند اربابان جفاکار) میاواهد که در زندگی اود تغییتر ایجتاد
کنند و در فکر پارهکردن زنجیرهای بردگی باشند .بیگمان ،شاملو با رویکردی سیاسی ،این شعر عامیانه را ستروده و
در آن به ترسیم اوضاع و احوال وضعیّت فعلی جامعه و شرایط ایدهآلی که میتواند در آینتده ررتم بختورد ،پردااتته
است.
طنز ابزار دور زدن سانسور است( .شکراواه )711 7833 ،در اشعار احمد مطر ،این کارکرد دیده متیشتود .او بترای
نشان دادن نبود آزادی بیان در عراق ،داستان سرودهشدن یکی از اشعار اود را روایت کرده است .مطر عقیده دارد که
شعر اوب از دید حکومت ،انثی و بیاخر است و بازاوردی در جامعه ندارد و از دردهای اجتماع حرف نمتیزنتد.
بنابراین ،بهترین دفتر شعر از نگاه حاکمان ،سفید و االی از واژه و عبارت است!
فکّرتُ بأن أکتبَ شِعراً  /الیُهدِرُ ورتش الرُّرَبا ُ  /الیُتعِبُ رلبَالخرلَفا ُ ...
هَبّأتُ لذلکَ أرالمی  /ووضعتُ األوراقَ أمامی
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وحَشَدتُ جَمیعَاآلرا  / ...راجعتُ النّصَّ بإمعان
فبَدت لی عِدّهُ أاطا  /ررمتُ بحَکِّ بیاضِ الصَّفحهِ  /واستغنیتُ عنِ األإمضا ( .مطر)111 1377 ،
به نوشتن شعری اندیشیدم  /که ورت مراربانم را هدر ندهد  /رلب حاکمان را نیازارد  / ...رلمهایم را آمتاده ستااتم /
کاغذها را پیش رو نهادم  /و همس نظرها را گرد آوردم  /...متن را به درّت وارسی کردم  /چند اطا بته نظترم رستید /
سپیدی کاغذ را ستردم  /به امضا نیازی نبود!
 .5-4-2اغراق
یکی از کارکردهای اصلی طنز ،بازنمایی کاستیهای جامعه است .در این رابطه ،استفاده از اغتراق اخربخشتی ویتژهای
دارد؛ چراکه با بزر نمایی مسائل گوناگون ،دغدغهها و مشکالت در نگاه مخاطبان بهتر جلتوهگتر متیشتود .اغتراق
«نوعی مجاز ،وصف ،مدح یا ذمّ چیزی زیادت از حدّ معمول است ،به گونهای کته بتا عقتل جتور درنیایتد و ممکتن
نباشد»( .داد )11 7831 ،طنزپرداز با بهرهگیری از این تکنیک ،تصاویر ذهنی اتود را بتزر تتر از آنچته هستت ،در
اخنای ابیات انعکاس میدهد.
در شعر شاملو ،اغراق در سستیهای اجتماعی و سیاسی ،روشی سودمند برای به چالشکشیدن مبانی ردرت حتاکم و
آگاهیبخشی به مردمان است .او شهر را بیرمق و دور از شوق رسیدن به آزادی میداند که دیگر عناصتر زنتدگی در
آن به چشم نمیاورد و مردمان آن عالرهای برای رهاشدن از زنجیر ستم نشان نمیدهنتد و فریتاد حتقجویانتهای از
آنها به گوش نمیرسد و همگی سر در گریبان فروبردهاند .این شرایط به گونهای وایم است که حتّی فرارسیدن بهار
نیز ،برای تغییر اوضاع و احوال فسردۀ شهر اخری ندارد و ابری از نتوزایی دیتده نمتیشتود .شتاملو در شتعر «بهتار
ااموش» به ترسیم فضای مردۀ سیاسی ایران پس از کودتای  13مرداد  7881پردااته است.
بهار منتظر بیمصرف افتاد!  /به هر بامی درنگی کرد و بگذشت
به هر کویی صدایی کرد و اِستاد  /ولی نامد جواب از رریه ،نز دشت
نه دود از کومهای برااست در ده  /نه چوپانی به صحرا دم به نی داد
نه گل رویید ،نه زنبور پر زد  /نه مرغ کدادا برداشت فریاد
به صد امید آمد ،رفت نومید  /بهار ،آری بر او نگشود کس در.
درین ویران به رویش کس نخندید  /کسی تاجی ز گل ننهاد بر سر
کسی از کومه سر بیرون نیاورد  /نه مرغ از الله ،نه دود از اجاری
هوا با ضربههای دف نجنبید  /گل اودروی برنامد ز باغی ...
بهار آمد ،نبود امّا حیاتی  /درین ویرانسرای محنتآور
بهار آمد ،دریغا از نشاطی  /که شمع افروزد و بگشایدش در! (شاملو)77-71 7811 ،
در اشعار مطر نیز ،اغراق پربسامد است .او برای نشاندادن جوّ ااتنتاق و حضتور ابرچینتان در تمتامی بختشهتای
جامعه ،کودک تندرست و سالمی را به تصویر کشیده که بابت شرایط جسمانی مناسب اود ،موظّف پاسخگتویی بته
مأموران است .هدف مطر از این اغراق هنری ،تااتن به فضای امنیتی آمیخته به وحشت و شک در عراق است.
وُلِدَ الطّفلر سلیماً  /ومُعافَی  /طَلَبوا مِنهُ اعترافا! (مطر)773 1377 ،
کودک تندرست و سالم  /پا به دنیا گذاشت  /از او اعتراف اواستند!
 .1-4-2تناقض
گاهی طنزپرداز در شعر اود به الق تصاویری میپردازد که با هم سازگاری ندارند و در تنارضی آشکار هستند .ایتن
شرایط باعث تولید انده در مخاطب می شود .شفیعی کدکنی در اهمّیّت این شگرد ،آن را محور تعریف همس طنزهای

بررسی تکنیکهای طنزپردازی مشترک و کارکردهای آن؛ در مجموعههای «هوای تازه» از شاملو و «الفتات» از احمد مَطَر 11 /

وارعی میداند (شفیعی کدکنی )71 7831 ،و میگوید «طنز عبارت استت از تصتویرهای هنتری اجتمتاع نقیضتین».
(شفیعیکدکنی)17 7811 ،
در شعر شاملو ،تنارض جایگاه برجستهای در اطّ سیر فکری او ندارد ،امّا در چند مورد به نیّت بتازگویی انتقادهتای
سیاسی اود ،از شگرد مذکور سود جسته است .او در شعر «صبر تلخ» ،به عتدم صتدارت و التوص دوستتان دور و
نزدیکش اشاره کرده و با ذکر صفات پارادوکسی در کنار هم ،آشفتگی روحی اود را از بیوفایی یتاران نشتان داده و
آنها را بابت رفتارها ی دوگانه (نیمی مثبت و روشن و نیمی منفی و تاریک) نکوهش کرده است .با این حال ،واکتنش
شاملو در برابر چنین رفتارهایی سکوت و صبوری است .عبارتهای متنارض «دوستان دشمن»« ،مهربانتان در جنتگ»
و «یکدالن ناهمرنگ» تبیینکنندۀ دیدگاههای شاملو در این باره است.
آه  /دوستان دشمن با من  /مهربانان در جنگ  /همرهان بیره با من  /یکدالن ناهمرنگ ...
من ز اود میسوزم  /همچو اون من کاندر تب من
بیکه فریادی ازین رلب صبور  /بچکد در شب من
بسته پیمان گویی  /با سکوتی لب من( .شاملو)11 7811 ،
مطر نیز ،آشفتگیهای درونی اود را با استفاده از این شگرد نشان داده است .او در حالی بین زندگی و مر ایستتاده
است که به هیچ کدام تعلّق ندارد و میان اویشتن و اویشتن ،اود وارعتیش را گتم کترده استت .ایتن حالتتهتای
پریشانی درونی در سطح اررد ،بیانگر وضعیّت جامعس عراق در سطحی کالنتر است .به نظر میرستد ،مطتر در شتعر
ذیل نمایندۀ مردمی است که همچون او دچار پریشانحالی شدهاند و بیبرنامه و سردرگم ،چشم به راه آیندهای متبهم
هستند.
بَینَ حیاتی و مماتی  /وارفٌ کالفاصِلَه
لَستِ هُنا  ...والهُنا  /أضیعُ  /ما بینی و ما بینی أنا
وکرلُّ نبضٍ فی عروری بُوصَلَه( .مطر)711 1377 ،
میان زندگانی و مرگم  /چون فاصله ایستادهام  /نه اینجا  ...نه آنجا  /میان اویشتن و اویشتن  /اود را گم کتردهام /
حال آنکه نبضنبض رگانم رطبنماست.
 .9نتیجهگیری
مهمترین نتایج تحقیق حاضر عبارت است از
 .7شاملو و مطر در جامعهای زندگی کردهاند که آزادی بیان ،فعّالیّتهای سیاسی و نقد مبانی حکومتی ممنوع و همراه
با عوارب نااوشایندی بوده است .همچنین ،ناهنجاریها و کاستیهای اجتماعی در این جوامع فراگیر بتوده استت .از
اینرو ،دو شاعر با استفاده از طنز ،به نقد این شرایط پردااتهاند.
 .1جریانهای سیاسی و اجتماعی که در ایران (کودتای  13مرداد) و عتراق (شکستت اعتراب از استرائیل) بته ورتوع
پیوست ،اشعار شاملو و مطر را تحت تأخیر ررار داده است.
 .8تکنیکهای طنزپردازی مشترک در طنزهای شاملو و مطر عبارت است از تشبیه و استعارههای انتدهدار؛ تهکّتم و
استهزا ؛ واژههای طنزآمیز ،توصیف اندهدار ،اغراق و تنارض.
 .1هر دو شاعر از این تکنیکها برای آگاهیبخشتی بته مخاطبتان اتود استتفاده کتردهانتد و از ایتن طریتق ،ارتبتاط
ردرتمندی میان متن تولیدی و مخاطب پدید آورده و مانع شعارزدگی شدهاند.
 .1کارکرد اصلی این شگردها در طنز مطر ،سیاسی و در طنز شاملو ،سیاسی و اجتمتاعی و فرهنگتی استت .بنتابراین،
طنز مطر یکسونگر است ،امّا طنز شاملو به ابعاد گوناگونی اشاره میکند .هدف آنها از گرایش به طنز ،بازگویی دردهتا
به امید درمان آن بوده است.
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 .1طنزهای مطر تنها محدود به وضعیّت جامعس عراق نمیشود و تمامی ملّتهای عرب را دربتر متیگیترد ،امّتا شتعر
شاملو ،در غالب موارد ،مربوط به نقد سیاستهای حکومت ورت ایران بوده است.
 . 1در طنزهای مطر به نقش مردم ،حاکمان داالی و استکبار جهانی در پیدایی و رشد افقان سیاستی و کاستتیهتای
اجتماعی اشاره شده است ،امّا در اشعار شاملو ،نقش حکومت ورت برجسته شده است.
 .1با توجّه به بسامد محدود شگرد تهکّم و استهزا در شعر شاملو ،میتوان گفت که طنزهتای او از اشتونت کالمتی
کمتری نسبت به همتای عربزبانش براوردار است.
 .3طنزهای مطر بیشتر از سرودههای شاملو مخاطب را به انده وامیدارد .اشعار شاملو ،اندهای تلتخ و زودگتذر بتر
لبان اوانندگان مینشاند.
 .1مراجع
الف) منابع فارسی
 -7آرینپور ،یحیی؛ از صبا تا نیما؛ ج ،1چاپ پنجم ،تهران زوّار.7811 ،
 -1ااوان خالث ،مهدی؛ «دمزدنی چند در هوای تازه»؛ مجموعهمقاالت شعری که زندگیست ،نقتد و تحلیتل اشتعار
احمد شاملو ،به اهتمام مجید ردمیاری ،چاپ اوّل ،تهران سخن7831 ،؛ صص .731-111
 -8اصالنی ،محمّدرضا؛ فرهنگ اصطالحات و واژگان طنز؛ تهران کارون.7831 ،
 -1بینام؛ نگاهی به خویش :گفتگو با شاعران و نویسندگان معاصر عرب؛ ترجمس حسن حستینی و موستی بیتدج،
تهران سروش.7833 ،
 -1پورنامداریان ،تقی ،خانهام ابری است ،تهران مروارید.7833 ،
« ، __________ -1تأمّلی در شعر شاملو» ،مجموعهمقاالت شعری که زندگیست ،نقتد و تحلیتل اشتعار احمتد
شاملو ،به اهتمام مجید ردمیاری ،چاپ اوّل ،تهران سخن7831 ،؛ صص .771-713
 -1حلبی ،علیاصغر؛ مقدّمهای بر طنز و شوخطبعی در ایران؛ چاپ اوّل ،تهران پیک.7811 ،
 -3داد ،سیما؛ فرهنگ اصطالحات ادبی؛ تهران مروارید.7831 ،
 -3رجبی ،فرهاد؛ «رسالت طنز در شعر میرزادۀ عشقی و احمد مطر»؛ مجلّس زبان و ادبیّات عربی ،شتمارۀ 7837 ،1؛
صص .18-731
 -73رضایینیا ،عبدالرّضا؛ خندیدن با لبان زخم ،گزیدهای از اشعار احمد مطر؛ چتاپ اوّل ،تهتران روایتت فتتح،
.7831
 -77سارتر ،ژان پل؛ ادبیّات چیست؟؛ ترجمس ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمتی ،چتاپ هشتتم ،تهتران نیلتوفر،
.7833
 -71سلیمانی ،محسن؛ «شگردهای خندهساازان و طنزپاردازان»؛ ارائتهشتده در مجموعتهمقتاالت استرار و ابتزار
طنزنویسی ،چاپ اوّل ،سورۀ مهر تهران7837 ،؛ صص .111-133
 -78شاملو ،احمد؛ هوای تازه؛ تهران نگاه و زمانه.7811 ،
 -71شفیعیکدکنی ،محمّدرضا؛ مفلسکیمیافروش؛ چاپ دوّم ،تهران سخن.7811 ،
 _______________ -71؛ این کیمیای هستی؛ به کوشش ولیاهلل درودیان ،چاپ سوّم ،تبریز آیدین.7831 ،
 -71شکراواه ،یونس؛ طنز ،تئوریها و پارادایمها؛ تهران سالنامس گلآرا.7833 ،
 -71صدری ،حامد و ردیمی ،مرتضی؛ «مهمترین عناصر معنایی شعر احمد مطار»؛ مجلّتس انجمتن ایرانتی زبتان و
ادبیّات عرب ،سال  ،7شمارۀ 7831 ،8؛ صص .13-33
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 -73صفایی ،علی و علیزاده جوینی ،علی؛ «تحلیل گفتمان و گفتمان طنز در شعر حرف آخر شاملو»؛ دوفصلنامس
زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه اوارزمی ،سال  ،11شمارۀ 7838 ،11؛ صص .788-711
 -73عسگریپاشایی ،عبتداهلل؛ نام همۀ شعرهای تو؛ زندگی و شعر احمد شااملو «ا.باماداد»؛ ج ،7تهتران خالتث،
.7813
 -13عظیمی ،کاظم و سپهوند ،فاطمه؛ «مقایسۀ تطبیقی طنز سیاسی -اجتماعی در اشعار نسایم شاماو و احماد
مطر»؛ مطالعات ادبیّات تطبیقی دانشگاه آزاد اسالمی جیرفت ،سال  ،77شمارۀ 7831 ،1؛ صص .3-87
 -17گذشتی ،محمّدعلی و دالور ،پروانه؛ «تحلیل کاربردشناختی طنز در شعر احمد شاملو»؛ فصلنامتس مطالعتات
نقد ادبی دانشگاه آزاد تهران مرکزی ،دورۀ  ،3شمارۀ 7831 ،88؛ صص .81-11
 -11محسنی ،علیاکبر؛ «بازتاب پیامدهای استبداد در شعر احمد مطر»؛ نشتریّس ادبیّتات پایتداری دانشتگاه شتهید
باهنر کرمان ،سال  ،3شمارۀ 7831 ،71؛ صص .181-113
 -18مختاری ،راسم و سپهرینیا ،جواد و جوکار ،ستمیرا؛ «طنز سیاسی -اجتماعی در اندیشههای عبید زاکاانی و
احمد مطر»؛ کاوشنامس ادبیّات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه ،سال  ،8شمارۀ 7831 ،71؛ صص .717-711
 -11نیکوبخت ،ناصر؛ هجو در شعر فارسی؛ چاپ اوّل ،تهران دانشگاه تهران.7833 ،
ب) منابع عربی
 -23مطر ،احمد؛ المجموعهالشّعریّه؛ چاپ اوّل .بیروت دارالعروبه1377 ،م.

