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دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرمآباد ،ایران

چکيده 
از آنجا که به اعتقاد برخی ،طنز ،هنریترین شیوة انتقاد است ،در جامعه و فضایی که بیعدالتی اجتماعی و سیاسی ،خفقاا ،،تزویار
و دروغ ،بر ذهن و زبا ،جامعه مسلّط میشود ،زبا ،شاعر تیازبین از طناز باهعناوا ،هناریتارین سا م م اارزه باا ایان مفاساد ب اره
میگیرد .نوشتار حاضر پژوهشی اسات کاه در آ ،نرارنادگا ،کوشایدهاناد پاا از معرّفای متترار طناز و اناواآ آ ،،شارردها و
شیوههای گوناگو ،طنز در شعر دو شاعر معاصر ایرا ،و عراق را بررسی نمایند .از آنجا که در بیا ،طنزآمیاز ،هاد مللاگ گااهی
در لفّافه قرار میگیرد و متاطگ در ف م آ ،با پیچیدگی مواجه میشود ،اینگونه پژوهشها میتواند به شاناخت ییاههاای درونای
شعر شاعرا ،از حیث معناشناختی ،زبا،شناختی و حتّی زی اشناختی یاری رسااند و همچناین در شاناخت ابعااد طناز در قلمارو شاعر
معاصر به متاطگ کمک کند؛ بنابراین ،پا از توصیف و تحلیل نمونههایی از آثار هر دو شاعر به این نتیجه مایرساد کاه ایان دو
شاعر با بهکارگیری شیوهها و شرردهایی خاص؛ همچو ،استفاده از تش یه و ترویرآفرینی ،استفاده از شتریّتهای غیار انساانی و
غیره ،از طنز بین سوژههای متن و پیام و معنی آ،ها در بیا ،انتقادی اغراض خود ب ره جستهاند.
واژگانکليدی :ادبیّات تل یقی ،شعر طنز ،شعر معاصر عربی و فارسی ،نیما یوشیج ،احمد ملر.

 .1تاریخ دریافت1031/5/03 :
 .2رایانامة نویسندة مسئول:
 .0رایانامه:

تاریخ پذیرش1031/6/01 :
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.3پيشگفتار 
.3-3تعریفموضوع 

طنز ،یکی از شاخههای ادبیّات انتقادی و اجتماعی است که در ادبیّاات ک ان فارسای و عربای ،باهعناوا ،ناوآ
ادبی مستقل شناخته نشده و حدود مشتّص با دیرر مضاامین انتقاادی و خنادهآمیاز؛ همچاو ،هجاو و هازل و
ملای ه نداشته؛ امّا از دیرباز در میا ،شاعرا ،و نویسندگا ،رواج داشاته اسات .توجّاه باه طناز ،باا طارم مساا ل
سیاسی ،اجتماعی ،انتقادی در متو ،ادبی و عربی رابلهای تنراتنگ دارد و هار شااعر و نویساندهای باه میزانای
که درد جامعه و مردم برای او ملموس بوده ،به طنز توجّه کرده است.
.8-3ضرورت،اهميّيّتوهدف 

طنزهای موجود ادبیّات هر عرر ،تن ا با شناخت اوضاآ سیاسای و اجتمااعی آ ،روزگاار ممکان اسات؛ زیارا
طنزپردازی شیوة خاصّی است که نویسنده یا شاعر انتتاب میکند تا بتواند راحتتر حر هاایش را بزناد؛ تاا
دردها و مشک ت اجتماعی و بیعدالتیها و دوروییها و دزدیها و خیانتهاای متولّیاا ،را آشاکار ساازد .از
آنجا که هیچ عرر و دورهای در تاریخ ملّتها ،دورهای آرماانی ن اوده و ایان ناهنجااریهاا و نابساامانیهاای
دردآفرین ،همیشه و همهجا بر زندگی سایه میافکنده است؛ و ط یعتاً با ساابقهای کاه ذهان و زباا ،هنرآفارین
دارد ،شاعرا ،و نویسندگا ،بهعنوا ،انسا،هایی آگاه و تیزبین و حسّاس ،این دردها و نابسامانیهاا را شاناخته و
در برابر آ،ها عکاالعمل نشا ،دادهاند و به همین دلیل ،میتوا ،گفت :هایچ دورهای از ادوار تااریخ ادبای از
طنز و طنزپردازی خالی ن وده است.
در دورة معاصر ،اگرچه بیشتر مل وعات بستر طنز بوده است ،ولی شاعرانی نیز بودهاناد کاه در شاعر خاود
از زبا ،طنز برای جلگ متاطاگ باا نشاا ،داد ،تضاادهای درونای یاک موقعیّات ال تّاه باهطاور اغاراقآمیاز و
هنرمندانه پرداختهاند که از آ ،جمله در ایرا ،میتوا ،به نیما یوشیج( )1ایرج میرزا و ...اشاره کارد و در ادبیّاات
معاصر عرب احمد ملر( )2نازک الم که و ...را نام برد .در میا ،انواآ وگونههای ادبی طنزآمیاز ،شاعر طناز از
جایراه ویژهای برخوردار است .برای آفرینش این نوآ شعر ،مانند دیرر آثاار طنزآمیاز ،شااعر از شارردهایی
ب ره میگیرد که ویژگی بیشتر آ،ها برهمزد ،عادتهاست ،بهگونهای که مایة خنده شود .از آنجا کاه دورا،
مشروطه در ادبیّات ایرا،زمین ،مرز میا ،ک نه و نو است ،طنزهای بهکاررفتاه در آثاار منواوم شااعرا ،پاا از
مشروطه ،دارای ویژگیهای متفاوت است و با گونههای طنز در دورة ق لی و سنّتی متفاوت است.
پا از عرر مشروطه و همرام با تحوّیت اجتمااعی و سیاسای ،جریاا،هاای شاعری متتلفای در عرصاة
ادبیّات و شعر به وجود آمدند که بیشتر آ،ها از سکّوی پرتاب شعر نیمایی پریده بودند و درواقع نیماا ،دریچاة
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تغییر و تحوّل و پویایی در شعر را بار روی شااعرا ،گشاود و آغاازگر طناز در شاعر ناو شاد .احماد ملار نیاز
بهعنوا ،شاعر عراقی م ارز که به نسل دوم تحوّیت فرمی شعر در ادبیّات عرب تعلّق دارد در فضاای نامسااعد
روزگارا ،خود ،رنجها و مری تهای ج ا ،عرب را به ب ترین شیوههای طنز به ترویر کشیده اسات« .هاد
او خنداند ،نیست ،بلکه نیت واییی همچاو ،حفا ارزشهاای دینای و اسا می ،باه ساترهگارفتن ج ال و
سنّتهای ناپسند ،جلوگیری از شدّت جریا،هاای افراطای و تککیاد بار رفتاار متعاادل دارد» (معارو :1031 ،
 .)13پژوهش حاضر برآ ،است تا با بررسای تل یقای شاعر نیماا یوشایج و احماد ملار ،باه شاناخت مفااهیم و
مضامین ،ییهها و جوانگ شعری و م مترین روشها و شرردهای طنز این دو شاعر دست یابد.
.1-3پرسشهایپژوهش 

 م مترین دییل استفاده از طنز در شعر نیما و احمد ملر چیست؟ م مترین شرردها و روشهای استفاده از طنز در شعر این دو شاعر کداماند؟ م مترین مفاهیم و مضامین طنزآمیز در شعر این دو شاعر چیست؟.4-3پيشينةپژوهش 

پژوهشررانی که در عرصة طنز گام برداشتهاند و یا آنا ،که در اندیشة شرم و تحلیل شعر نیما یوشیج و احماد
ملر برآمدهاند؛ فرصتی جوی اری و شیردست ( )52-01 :1033در مقالهای با عنوا« ،جلاوههاای طناز در آییناة
اشعار نیما و مورفولوژی آ »،و غ مای ( )50-53 :1033در مقالاة «روایات طناز در شاعر نیماا» هساتند؛ امّاا در
هیچکدام از این دو مقاله به شرردها و شیوههایی که نیما برای خلق طناز اساتفاده کارده اسات اشاارهای نشاده
است .دربارة احمد ملر نیز بهعنوا ،شاعری با گرایشهای تند ضادّ عربای ،پاژوهشهاای ارزنادهای صاورت
پذیرفته است؛ ازجمله پایا،نامة کارشناسیارشد غنیم ( )1336با عنوا« ،عناصر ابداآ فنّی در شاعر احماد ملار»
که بعدها در قالگ کتابی با همین عنوا ،منتشر شد« .نراهی تل یقی به طناز سیاسای  -اجتمااعی نسایم شامال و
احمد ملر» از اناری بزچلویی و فراهانی ()161-145 :1033؛ مقالة «احمد ملر شااعر خنادههاای تلاخ» نوشاتة
حسینی ()02-23 :1061؛ مقالة «زبا ،در گفتما ،طنز احمد ملر» اثار میرزایای و نرایحت ()243-225 :1036
که به ویژگیهای زبا ،طنز شعر احمد ملر با مؤلّفههای روشنی بیا ،،فشردگی ،سادگی واژگا ،و تلتای طناز
شاعر پرداختهاند .یا مقاله دیرری از رج ی ( )132-10 :1031با عنوا« ،رسالت طنز در شاعر میارزاده عشاقی و
احماد ملاار» کااه پژوهشای تل یقاای بااین آثااار دو شااعر اساات؛ همچنااین مقالاة «طنااز سیاساای  -اجتماااعی در
اندیشههای ع ید زاکانی و احمد ملر» از متتاری و همکارا)146-121 :1032( ،؛ امّا تاکنو ،بهصاورت جاامع
و جدّی به تل یق و شرردهای طنز این دو شاعر در هیچ مقاله یا پایا،نامهای پرداخته نشده اسات؛ لاذا باا توجّاه
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به بسامد شعر طنزآمیز نیما یوشیج و احمد ملر که میتوا ،گفات باهناوعی در میاا ،کا م آناا ،پن اا ،ماناده
است ،انجام پژوهشی که به این مسئله بپردازد ضروری مینماید.
.5-3روشپژوهشوچارچوبنظری 
روش انجام این پژوهش ،توصیفی – تحلیلی بوده و چارچوب نوری آ ،نیز براساس مکتگ امریکاایی ادبیّاات
تل یقی صورت گرفته است.
.8پردازشتحليلیموضوع 
.3-8طنز 

طنز ،واژهای عربی است که در زبا ،عربی از دیرباز تااکنو ،کااربرد متتلفای دارد .در لغات عارب باه معناای
«ستریه و است زاء» (الزّیّات )563 :1423 ،و در فرهنگهای لغت عرب بیشتر به معنی مساترهکارد ،و دسات
انداختن دیررا ،آمده است؛ اما برای بیا ،آنچه معادل معنی لف «طنز» فارسی در زبا ،عربی اسات منتقادین از
لف «السّخریّة» استفاده میکنند و در انرلیسای لفا " "satireرا معاادل قارار مایدهناد؛ امّاا در فرهناگ زباا،
فارسی ،طنز به معنی «مسترهکرد ،،طعنهزد ،و سرزنشکرد ،است» (معین )1541 :1032 ،و در اصل م «باه
روش ویژهای در نویسندگی (اعم از نوم و نثر) اط ق میشود که در آ ،شاعر یا نویسانده باا بازر نماایی و
نمایا،تر جلوه داد ،ج ات زشت و منفای معایاگ و ناواقص پدیادههاا و رواباط حااکم در حیاات اجتمااعی
درصدد تذکّر ،اص م و رفع آ،ها برمیآید» (نیکوبتت.)33 :1033 ،
دربارة تاریتچة طنز در ادبیّات فارسی میتاوا ،گفات« :در ادبیّاات ک سایک فارسای ،طناز ،باهصاورت
نوعی اثر مستقل ادبی و مف وم اص مگرانه بسیار نادرسات اسات .آنچاه هسات رگاههاایی اسات از گفتاار و
حکایات طنزآلود که در کنار هجو ،زندگی و رشد کرده است .قدمت پارهای از اینگوناه حکایاات و گفتاار
تا بعضی متو ،اقوام آریایی کاه در توصایف خادایا ،ایان اقاوام وجاود دارد ،مایرساد .در زماا ،ساساانیا،،
متروصاً در وصف پادشاهی انوشیروا ،،حکایتی وجود دارد که مایتاوا ،در آ ،رگاههاایی از طناز یافات»
(داد.)043 :1031 ،
طنز ،اگرچه بهعنوا ،صنعت ادبی و هنری کارآمدی در طول تاریخ هماواره در بافات برجساتهتارین آثاار
نویسندگا ،و شاعرا ،حضور داشته و رگههایی از آ ،از هما ،آغااز شاکلگیاری ادبیّاات فارسای در آثااری
چو ،منوومة درخت آسوریک در دورة اشکانیا ،دیده میشود و افزو ،بر آ ،،در شعر اوّلین شااعرا ،پارسای
و تازیگوی چو ،رودکی ،ش ید بلتی ،ال ارودی ،الرّصافی و ...به چشم میخورد؛ امّا تااکنو ،اتّفااق نوار بار
سر تعریف دقیقی از طنز و انواآ آ ،ارا ه نشده و انتتاب واژههای متعدّد هجو ،هازل ،طعناه ،کنایاه ،تعاری

،
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ملای ه ،طرفه و ...مانع از استقرار یک مف وم جامع و مشتّص در آثار پژوهشاررا ،و نویساندگا ،شاده اسات؛
کااه در ای ان متتراار مجااالی باارای طاارم آرای طنزپژوهااا ،متتلااف در مااورد تعریااف طنااز و پاارداختن بااه
اخت

نورها در این زمینه نیست؛ لیکن بیشتر طنزپژوها ،با این نور که« :طناز سایرتی اسات اجتمااعی کاه باا

بیانی متناق

 ،خ ّق و ابتکاری عینیت ملل ی را بهصورت حسّی مشترک در اذها ،القا میکند و معماویً ایان

حا ،حسّی است شتری که با ت ش نویسنده و شاعر به آگاهی جمعی ت دیل میشود موافاقاناد« (شاریفی
و کرامتی یزدی.)113 :1033 ،
یکی از م مترین و رساترین شیوههای انتقاد ،استفاده از طنز است .با توجّه به گیرایای و شایوایی ایان ناوآ
ادبی در ادبیّات ملل متتلف ،شاعرا ،از آغاز تاکنو ،هر یک به طریقای باه سارود ،شاعرهایی از ایان دسات
اهتمام ورزیدهاند .طنز ،قابلیّت بیشاتری بارای آنکاه هاد مللاگ را در لفّافاه بیاا ،کناد دارد و مایتواناد از
یبهیی خطّ قرمزها نیز رد شود .توجّه به طناز ،باا طارم مساا ل سیاسای ،اجتمااعی ،انتقاادی در متاو ،ادبای،
رابلهای تنراتنگ دارد؛ بنابراین هر شاعر و نویسندهای به میزانی که درد جامعه و مردم برای او ملماوس باوده
به طنز توجّه کرده است .در دورا ،معاصر با توجّه به وضع اجتماعی ،فرهنرای و سیاسای جواماع ،گارایش باه
طنز در ستن شاعرا ،بیشتر شد و آثار کمابیش ماندگاری را در ایان شایوه رقام زدناد .ازجملاة ایان شااعرا،
میتوا ،از نیما و احمد ملر یاد کرد .احمد ملر با تکیه بار طناز و باا رویآورد ،باه ایانگوناه شاعر ،باه بیاا،
نابرابریهای اجتماعی ،هنجارشکنیهای نامتعاار و للام و ساتم باه قشار پاایین جامعاه پرداختاه اسات و باا
نارضایتی از وضع موجاود و متاطاگ قارارداد ،اقشاار متتلاف جامعاه ،ساعی در بیاا ،دیادگاههاای خاود و
تحریک افکار عمومی کرده است .اجتمااآ ،زمامادارا ،،استعمارساتیزی ،تنااق

گاویی و ت کّام ،م امتارین

جلوههای شعر طنزی احمد ملر است.
.8-8انواعطنز 

ساختار آثار طنزآمیز بیشتر سه جن ه دارد .1 :طنز ع ارتی؛  .2طنز مضمونی؛  .0طنز موقعیّتی.
.3-8-8طنزعبارتی 

«گاه نکتهای ،للیفهای در ذهن هزّال نقش میبندد که در ع ارتی کوتااه مایآیاد .ایان ناوآ طناز گااهی یاک
ضربالمثل است یا جملهای که حاوی نکتهای نیشدار است .زمانی بتشای از یاک دیاالو

اسات یاا ناوعی

بازی با کلمات و اب امات زبانی ،شوخیها و ساتریههاا و تماامی شاکلهاایی کاه بیاا ،طنزآمیاز ،در ع اارتی
موجز ،صریح و بسته در خود ارا ه میشود» (مجابی .)13 :1030 ،بهطور کلّی ،طنز لفوای یاا ع اارتی را ناوعی
از وجوه زبا ،و گفتار میدانند؛ و زمانی پدیاد مایآیاد کاه نویسانده یاا شااعر ملل ای را اباراز داشاته و از آ،

 /54کاوشنامة ادبیّات تل یقی ،سال هشتم ،شمارة  ،01پاییز 1031

مقرود و هدفی دیرر داشته باشد .درواقع طنز لفوی ،به مفاهیمی اط ق میشاود کاه در تضااد باا جملاة بیاا،
شدهاند« .طنزهای ع ارتی براساس نوعی بازی زبانی شکل میگیرد که از طریق تناسگ ،تضاد و تشابه الفاا و
به شکل آرایههای ادبی آفریده میشود» (طاهری.)111 :1032 ،
.8-8-8طنزمضمونی 

یکی از انواآ طنز ،طنز مضمونی است« .گاه مضمو ،،حرکتبتش و شکلدهندة ساختار مادّی و معناوی اثار
است ،قرّههای طنزآمیز منووم و منثور ادب فارسی ،تمثیلهایی که به لرافت طیفای را مایپیماناد از نوشاتند
و ل تند و نیشتند و پوزخند و تلتند تا زهرخند با است زاء و فسوس و مستره و طنز و طی ت و للیفاه و فکاهاه
که از خنده تا پردهدری نوسا ،مییاباد .للیفاههاای کت ای و شافاهی و داساتا،هاایی کاه روایتای خنادهدار را
بازمیگویند از این دسته است؛ درواقع ،بازسازی مف وم یاا مضامونی خندساتانی اسات کاه مساتقیماً باهقراد
نیشتند و ریشتند آدمها و طارم رابلاههاای مضاحک پرداختاه شاده یاا باا هاد دساتاناداختن ابل اا ،و
ریاکارا ،و افشای خلای آنا ،در برابر وجدا ،بیدار جامعه» (مجابی.)13 :1030 ،
.1-8-8طنزموقعيّتی 

موقعیّت طنزآمیز زمانی بروز میکند که میا ،آنچه رخ داده و آنچه توقّع میرود رخ دهد ،اخت

باه وجاود

آید؛ به ع ارت سادهتر ،هرگاه میا ،آنچه فردی پیشرویی کند و آنچه رخ داده است اخت فی باه وجاود آیاد،
موقعیّت در طنز حادث شده است« .در طنز موقعیّتی ،طنز حاصل ،ارت اطی با زباا ،نادارد؛ بلکاه اسااس آ ،بار
تراویر و تروّرات و مفاهیم م تنی است و فضای قرار گرفتن اشتاص و اشیاء در ماتن حکایات و چراونری
گفترو و تعامل آ،ها با یکدیرر طنز را بهوجود میآورد» (طاهری.)111 :1032 ،
«گاهی اوقات در بعضی آثار جدّی حادثهای رخ میدهد که آ،قدر غیر منتواره اسات کاه ممکان اسات
بیاختیار باعث خنده شود .به این حالت ،طنز موقعیّت میگویند؛ مث ً در داساتا ،ارمغاا ،موباد اثار او هناری

1

وقتی ق رما ،ز ،تن ا دارایی خود یعنی گیسوا ،بلندش را در شاگ کریساما مایفروشاد تاا باا آ ،زنجیاری
برای ساعت شوهرش بترد ،متوجّه میشود که شوهرش نیز تن ا داراییاش یعنی سااعتش را فروختاه تاا باه او
شانة جواهرنشانی هدیه کند؛ در اینجا خنده فیالواقع خندة درد است» (شمیساا .)243 :1033 ،شاعر ،تن اا طناز
ع ارتی و طنز موقعیّتی دارد که بیشک طنز موقعیّت نیز بسیار دشوارتر از طنز زباانی اسات و تتیّلای پویااتر را
طلگ میکند و ال تّه شاعرانهتر هم هست.
.1-8طنزدرشعرنيمایوشيج 

با آنکه نیما را کمتر شاد و خرسند و خوشنشاین مایدانساتهاناد ،امّاا او شاعرهای طنزآمیاز بسایاری هام دارد.
1. O.Henry
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گاهی این طنز به ریشتند و خاردهگیاری بادل مایشاده اسات ،گااه باهجاای شاماتت و م مات از آ ،ب اره
میگرفته؛ برای نیمای زودرنج ،شعر و طنز در بسیاری موارد وسیلة بیا ،دلتوری از مردم بوده اسات .گااه نیاز
نکتهسنجی و طیگ خاطری بیش ن وده است؛ مانند شعر میرداماد .او نهتن ا در موقعیّاتهاای گونااگو ،باه طناز
روی آورده و از آ ،بهعنوا ،وسیلهای برای بیاا ،ب تار احساساات خاود و نشاا ،داد ،تضاادها و تنااق

هاای

موجود در جامعه که در است داد عرر پ لوی به اوج خود رسیده بود استفاده کرده؛ بلکه در ماواردی باه هازل
نیز پرداخته است؛ امّا در آ ،هجو نیست .نیما در برخی از منوومههای خود سعی کرده اسات گاامی در ج ات
طنز اجتماعی بردارد؛ امّا لرافت خاص طناز در آثاار وی کمتار موجاود اسات و باه هماین سا گ ،قلعاههاا و
سرودههای طنزآمیزش آ،چنا،که باید چنری به دل نمیزناد .اگرچاه خاالی از نتیجاهگیاریهاای اخ قای و
اجتماعی نیز نیست.
«طنز نیما ،سلحی مضحک و وهنآمیز و عمقی رقّت بار و غمانریز دارد؛ و م یّن این است که او شااعری
است که در طول سالهاای خودشناسای خاویش باهتادریج باه ایان خروصّایت خاود پای مایبارد؛ روحیاة
طنزآمیزی که آیاات آ ،جاز در آثاار و اشاعار ،در حرکاات و ساکنات او نیاز باه شادّت وجاود داشاته و در
حقیقت هم علّت و هم معلول توجّه او به جامعة انسا،ها و حسّاسیت بیش از حدّ نس ت به زنادگی آ،هاا باوده
است .نس ت به روستاییا ،و فقرا و مولوما ،و ضعفا از یکساو ،و از دیرار ساو نسا ت باه شا ریا ،و اغنیااء و
لالما ،و اقویا» (حقوقی.)21-26 :1031 ،
.4-8طنزدرشعراحمدمطر 

یکی از ویژگیهای ادبیّات کشورهای ستمدیده ،رواج طنز و مسترگی در میا ،آ ،هاست؛ زیارا مردمای کاه
نمیتوانند بهطور صریح انتقاد کنند ،از راه ستنا ،غیرصریح و خنده آور و گااهی گزناده ،انتقادهاای خاود را
ال ار میکنند .ارزش این س ک ،به خاطر قدرت آ ،در بیا ،مسا ل سیاسی و اجتماعی است .یکای از ناوابغی
که در این عرصه گام برداشته است و نهتن ا هرگز یک کلمه در مادم حاکماا ،و صااح ا ،قادرت نساروده،
بلکه قسمت اعوم شعرهایش را وقف هجو آ ،ها کرده است احمد حسان ملار اسات .ملار شااعر ناوپردازی
است که به للف ذهن و زبا ،متفاوتش در عرصة شعر سیاسی عرب از اق ال خاص و عام برخاوردار اسات .او
بیشتر این شعرهای سیاسی و بهاصل م پیامهای استک ارستیز خود را باا طنازی رنداناه و درخشاا ،کاه آغشاته
است به نیشتندی از روی درد را در جایجای شعرهایش بیا ،کرده است و هوشامندانه از شارردهایی بارای
این نوآ ادبی استفاده نموده که درخور توجّاه اسات .گااه واژههاا در فضاای شاعر او در چناگ هجویاههاایی
دشنامگو ،نیز گرفتار شدهاند؛ امّا همین دشنامها و ناسزاها نیز با صورتبندیهای ویاژهای هماراه اسات .او در
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فحش نیز به رعایت ادب میاندیشد و مؤدّبانه و در قالگ طنز ،طعنه ها و کنایات خود را بیا ،مایکناد؛ هرچناد
گاه ناگزیر میشود که خود با ( )...بر دها ،شعرش لجام بندد .از احمد ملر تاکنو ،یازده کتااب منتشار شاده؛

چ ار دفتر کمحجم :مّ ّصْعّبَ َّالمّف ّيّراثءّانجّ ّليّ (چاه دشاوار اسات ساتن)1331( )...؛ دیّاا ّالسّ لة (دیاوا،
شّّاأّصلّّف (ساار بااه دارم) ()1333؛ البَشّ یرّاری ّّاّلبّ لال ّابفلّّةّإّيّ ّاری (شااام آخاار
ساااعت) ()1333؛ إنّّاملَن ُ

وایحضااارت) ()1333؛ و الفت ّ (پ کاردهاااا) ()1333-1334؛ الفت ّ ّ)1334(1؛ الفت ّ ّ ،)1331( 2الفت ّ ّ3

( ،)1333الفت ّ ،)1332(ّ4الفت ّ ،)1334( 5الفتّ ّ ،)1336(ّ6الفتّ ّ .)1333( 7از این سال به بعاد ،احماد
ملر دیرر مجموعة شعری را بهصورت مستقل به چاپ نرسانده است و تن ا گاهی بهصورت کوتاه و پراکناده
در فضای مجازی اقدام به نوشتن میکند .همانند شعر کوتاهی که اخیراً در رابله با قربانیاا ،مولاوم فاجعاة مناا

سرود و حاجیا ،را به رجم آل سعود بهجای شیلا ،فراخواند .الفتّ  ،زبا ،حال مردم عراق و ساایر ملّاتهاای
عربی است که زیر سللة استک ار و استعمار ،هویّت خود را از دست داده و سراسار تشاویق و تحریاک ماردم
در برخورداری از حقوق راستین یک انسا ،است.
میتوا ،گفت :بیشتر سرودهای او دارای مضامین طنزآمیز است و شعرهای جِد به ندرت در دیاوا ،وی باه
چشم میخورد .ملر ،دوره ای از زندگانی خود را در زما ،حکومت دیکتاتوری صدّام بر عراق و حزب بعاث
گذرانده است و با س م کاری و ویرانرر طنز ،ت ش کرد عدول کنندگا ،از شایوة راساتین از تاودة ماردم تاا
ط قات حاکمة اجتمااآ و هماة موااهر پاو را در معارض ریشاتند گزناده قارار داده و از خاواب غفلات باه
درآرد؛ از همین روی ،مضمو ،هاای باه کاار گرفتاه شاده در آثاار ملار را مایتاوا ،در زمارة طناز سیاسای -
اجتماعی قرار دارد.
کهاوشگردهایطنزآفرینینيمایوشيجواحمدمطر 
.5-8تکني 

ستنا ،طنزآمیز نیما و ملر ،هزل و یاوه نیست و برای تفریح خاطر مردما ،کوتاه نور نوشته نشاده اسات؛ بلکاه
هر سلر و هر بیت آ ،،کنایه ای تند و نیشی دردناک بر پیکر سیاست و اجتماآ آ ،روز است؛ امّا افساوس کاه
تن ا خردمندا ،،سنرینی ضربهها را درک کردند و دیررا ،در منج ب شرایط نامساعد جامعه غرق شدند.
«طنز یکگونة ادبی نیست ،بلکه در وهلة اوّل یک شررد ادبی است؛ امّا وقتای ایان شاررد ،سراسار یاک
گونة ادبی را فرامیگیرد ،در وهلة بعد ،بهگونهای ادبی تحویل مایپاذیرد» (فاویدی .)11 :1036 ،نیماا و ملار
برای ایجاد طنز از شیوهها و شرردهای ویژهای استفاده کردهاند .این نکتاه در نموناههاای بررسایشاده کاام ً
آشکار است ،امّا از آنجا کاه امکاا ،بررسای جداگاناه و مفرّال نموناههاای متتلاف وجاود نادارد در بیشاتر
شعرهای مورد نور ،به ذکر یک یا چند بیت بهعنوا ،شاهد مثال بسنده شده است .محدودکرد ،شاعر طنزآمیاز
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به شرردی خاص ،تقری اً ممکن نیست و در هر مورد امکا ،دارد چندین روش برای ایجاد طناز وجاود داشاته
باشد .آنچه در اینجا ملمح نور است ،وجه غالگ و مشترک شرردهایی است که نیماا و ملار در طنزپاردازی
به کار گرفتهاند.
.3-5-8استفادهازتشبيهوتصویرآفرینی 

نیما ،گاه بهمنوور عینیکرد ،و تجسّمبتشید ،به اعمال و حایت درونی شتریّتهای شعری خاود ،از تشا یه
در ج ت ایجاد طنز ب ره جسته است .تش ی ات به کاررفته در شاعر نیماا بیشاتر محساوس و حسّای هساتند و در
ج ت عینیّتبتشی به موضوعات شعری عمل میکنند .وی در توصیف امور انتزاعای ،بیشاتر از ایان تکنیاک
بیانی استفاده کرده تا موضوعات مورد نور خود را عینی سازد؛ به طور نموناه ،در شاعر «گنادنا» کاه باا وصاف
زی ایی از ط یعت آغاز شده ،نیما ،عناصر فرومایهای از اجتماآ را به باد مستره گرفتاه اسات و باه خودپساندا،
فرصتطلگ (آدمهای بیمقدار پرمدّعایی که نیما از آ،ها بسیار متنفّر بوده) اشاره شده اسات .موجاوداتی کاه
بیتوجّه به حدود توانایی و استحقاق خود در هر شرایلی پا باه عرصاه مایگذارناد و خاود را نتاود هار آش
میپندارند:
«اندر آ ،لحوه که مریم ،متمور /میدهد عشوه ،قد آراساته «لار » /در هماا ،لحواه ،ک ان افرایای /بار
ان اشته در خرمن بر  /گندنا نیز درین گیراگیر /سر بیفراشته ،یعنی که منم» (.)642 :1033
همچنین این شعر از دو ساحت معنایی برخوردار است کاه ال تّاه در هار دو سااحت دارای طناز اسات؛ در
ساحت اوّل ،بهکاربرد ،صفت جاندارا ،،همچو :،متمور ،عشوهداد ،،قاد آراساتن مایتوانساته اسات ایجااد
طنز کند ولی به دلیل فراوانای اساتعمال و م تاذلشاد ،طنزگاونری نادارد ،امّاا سار بیفراشاتن گنادنا و ال اار
وجودکرد ،و نیز تفکّر و تردید او با این سابقة ذهنی که گیاهی پست و بیارزش است و مایخواهاد در میاا،
گلها و گیاها ،خوش و خودنمایی کند ،باعث ایجاد طنز میشود و در ساحت سم لیک طنز مرباو باه تشا یه
انسا،های پست و بیارزش است که بدو ،اینکه لیاقات و لرفیّات درونای چیازی را داشاته باشاند بایج ات
ال ار وجود میکنند و ی میزنند و خود را «مریم» و «افرا» میدانند.
ب رهگیری از تش یه و ترویرآفرینی ،از شرردهای طنز احمد ملر نیز هست .بهقراد م الغاه در اسات زا مشا ّه از
مش ّهبه ضعیفتر ب ره میگیرد در حالی که در صورت عادّی ،مش ّهبه باید قویتار از مشا ّه باشاد .احماد ملار
در قریدة «هذاّهاّالسّب » با معرّفی س طین عرب بهعنوا« ،ابوج ل» و «ابول گ» ،باه توصایف آ،هاا در قالاگ
طنز پرداخته و آ ،ها را با مشک آبی مقایسه میکند که دمش بای و سرش پایین اسات و در وساط زبالاه دانای
شیک از درجههای نوامی افتادهاند:

 /53کاوشنامة ادبیّات تل یقی ،سال هشتم ،شمارة  ،01پاییز 1031

«ه کّسفطنیّالبربّ/دزینت ّمنّصيبّجهلّ منّصيبّهل ّ/من ذجّمنّالبربّ/صسفيه ّرصسّ صلفه ّذن »ّ(ّ .)157ّ:1001
(ترجمه :این است پادشاها ،عرب /:دو جین از ابوج ل و ابول گ (حاکما ،ستمرر و سرکش) هساتند /.نموناههاایی از
عربها /که مانند مشک آب ،پایینترین قسمتشا ،سر و بایترین قسمتشا ،دم است).

نام ابول گ ،در قرآ ،و ابوج ل در تاریخ صدر اس م ،نماد ثروت و کفر و عناد نیز است و احماد ملار در
این شعر نام این دو را بهعنوا ،نمادی از حاکما ،سرکش و ستمرر به کار برده است.
.8-5-8تحقيروتهکّم،کنایهوتعریض 

در تعریف کنایه میتوا ،گفت« :صنعتی که بیش از دیرر صنایع بادیعی باه شاعر طنزآمیاز تحارّک و زی اایی
میبتشد؛ که به همراه رمز محرول ترس ،خفقا ،،اسات داد و خلار اسات؛ طنزپارداز بارای بیاا ،تع یاری کاه
لاهراً معنی زی ایی ندارد یا خ

معمول است از این شایوة پوشایدة بیاا ،هناری اساتفاده مایکناد تاا معاانی

ناپسند را به معانی دلتواه خواننده بدل کند» (ب زادی .)163 :1013 ،تعری

نیاز از شااخههاای کنایاه اسات و

برای ایجاد طنز بسیار کارساز است؛ امّا ت کم «در لغت به معنی فسوسداشتن ،دست انداختن و ریشتند اسات
ولی در اصل م از دیرر شیوههای بیا ،طنز اسات» (معاین .)451 :1032 ،نیماا در دیاوا ،خاود چنادین باار از
شتریّت «انراسی» برای خلق و ایجاد این نوآ از شاررد طناز اساتفاده کارده اسات کاه ایان طنزهاا ،هماه در
گفتروها یا اعمال این افراد ن اده شده؛ بارای مثاال ،در شاعر «انراسای  »0طناز موجاود در گفتراوی انراسای
(شتریّتی ساده لوم و فردی کوته بین) است که پسار خاودش را نمایشناساد و از او مایپرساد کاه پادر تاو
کیست؟ امّا بعد که میف مد خودش پدر اوست ،او را در آغوش میگیرد و به وی مایگویاد :ای ناور چشام
من! من خودم پدر تو هستم و تازه از راه رسیدهام .پسر ابلهتر از پدر هم گریاه مایکناد و مایگویاد :ای پادر!
اگر تو گم شوی دیرر هیچکا مرا نتواهد شناخت:
نکاااو نشاااناخت انراسااای پسااار را

بپرساااااایدش نشااااااانی پاااااادر را

کش ایدش در بغاال کااای نااور دیااده

منااات باشااام پااادر وز ره رسااایده

بررییاا اد آ ،پساااار ابلااااهتاااار از او

که گر تو گام شاوی ای بااب دلجاو

کسااای نشناسااادم در باااین ماااردم

بماااانم باااینشاااا ،و تاااا اباااد گااام
()223 :1033

یا در شعر «خریّت» (به معنی حقیقی و مجازی هر دو) نیما ،خریّت خری را نشاا ،مایدهاد (خار را مو ار
نادانی میداند و بیوقار میشمارد) که چو ،میبیند فیل سنرین وز ،بهراحتی از آب میگذرد خیاال مایکناد
سنرینی وز ،فیل باعث گذشتن وی از آب بوده است پا روزی که بار بسیار سانرین بار گارده دارد باه آب
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میزند ،ولی جریا ،تند آب ،نتست بارش را با خودش میبرد و سپا خاودش را در ورطاه مایانادازد .خار
در آ ،ورطه با خود میگوید :اگر از این م لکه راه فراری بیابم و نجات پیدا کنم ،دیرر فیلی نتاواهم کارد و
مثل همیشه «خر» باقی میمانم!
یک روز که باار او بسای باود وزیان

افتااااد در آب و باااود غافااال از ایاان

اوّل باااارش رباااود آ ،سا ایل مدیا اد

وانره وی را فکند و در ورطه کشاید

گفاات :ار باارهم ،بیااابم از آب مفاار

فیلی نکانم ،هام آ،چناا ،باشام خار

از بااار وزی انِ کااا نجااویم سااودی

سنرینی ذاتای اسات کاه دارد باودی
(هما)213 :،

یا:
شوریده مشاو کاه هرچاه برمایگاردد

هرچیااز بااه فرجااام دگاار ماایگااردد

شااوریدة بینااوا کساای هساات کااه او

چشمش باه گیاا فتااده خار مایگاردد
(هما)310 :،

آنچه در این ابیات موجگ ایجاد طنز شده است ،بهکاررفتن مرارآ آخار اسات کاه نیماا در آ ،از ع قاة
مفر خر به گیااه اساتفاده کارده و بادین وسایله طناز باه وجاود آماده اسات ،ال تّاه در مراراآ هاای ق لای باا
مقدّمه چینی؛ زمینة آمد ،مرراآ آخر را فراهم آورده است در این ساه مراراآ ،باه صاورت جادّی از تغییار و
تحوّل هرچیز درن ایت و فرجام کار ستن گفته است و در مرراآ چ ارم ،با استفاده از این امار و ارت اا باین
خر و گیاه ،این تحوّل را نشا ،داده است که درنتیجه طنزی اینگونه به وجود آمده است.
احمد ملر نیز گاه در شعر طنزش برای انتقاد از نوام حاکم و برای اینکاه منواور خاود را باه متاطاگ برسااند
شتریّت خود را بهعنوا ،یک عرب به است زا میگیرد .او در قرایدة «اليّ » ادّعاا مایکناد کاه خاواب دیاده
همچو ،بشر زندگی میکرده؛ و با ال ام از شیوه قرآ ،در بیا ،خواب حضرت یوساف (آ) انتقاادی گزناده از
وضع موجود در کشورش دارد و میگوید:
« قفتّم ّّنیّیديّمفسرّاریالّف ّ/قيّتّلّ ّ:سّسّّديّرصیّتّيّاملنّ ّ/صنّّصلّ شّک لبشّرّ ّص ّّمّنّالّايّّشّرّ ّ/ص ّّّْايّّفمّ ّ
يّیديّالطّب  ّ/صنّينّصمش ّّالیتبعّمنّ يف ّصثرّ/لقدّهّزئتّابلقدرّ،سّ لديّ،منّلندّمّ ّننّ ّ ّ/قبّلّص ّصنرکّ ّنسّيّيتّمّنّصذنّ

اْ ّعّالنّظ ّ ّ/اهتزّّرصس ّ ّانفجر»ّ(ّ .)103ّ:1001
(ترجمه :در برابر تع یرگر خواب ایستادم /و به او گفتم :سرورم خواب دیدم /همچو ،بشر زندگی مایکانم و اطرافیاانم

انسا،اند /و صدا در دها ،و غذا در دست /،راه میروم در حالی که کسی مارا تعقیاگ نمایکناد /و گفات :پسارم ایان
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حرام است! تو قضا و قدر را به تمستر گرفته ای ،پسرم! وقتی که خوابت میآید بتواب /و پایش از اینکاه او را تارک
کنم انرشتا ،رِژیم در گوشم خزید /و سرم تکا ،خورد و منفجر شد).

و یا در قریده «القریر» میگوید:

«كي ّ ال ن ّاملبظّ ّ/لظّينّال ّا ّ ّمّ ّ/فّدل نّالّ رسّاریمّنّریلّد ّ/لنّدم ّصثبّتّنقریّرّالافّ ّ/ا ّكيّ ّالسّّدّالّاايّنسّمّ »ّ
(ّ .)17ّ:1001
(ترجمه :سگ والی گرا ،قدر ما /امروز مرا گزید و مُرد /مکمور امنیّتی مرا احضار کرد تاا اعادام شاوم /ساپا گازارش
فوت ثابت کرد /که سگ حضرت والی مسموم شده است).

شاعر در این قریده ادّعا میکند وجود من به عنوا ،یک عرب چنا ،فاسد و ت اه اسات کاه اگار ساگ حااکم
(جاسوسها) نیز مرا برزند میمیرند؛ و یا در نمونهای دیرر میگوید:

ُّمّلرم ًّ یباّصكثّرّمثاًّّ ّ/یبّاّصكثَّّرّم ل
ل
ّّ...دفَ َّنّامسَّ ّيّ
رهقّ ًّ ّ ُمن فقّ ًّ ّ ُم َكّذ ّابًّ/
َ
َ َ َُ
ّصكثر ُع َ َ َ
با َ
«إّي ُ ّفَ َّك َر َّمرًّيّص ع ّیُطَ لاَرّ ُشغيَ ّ/،لَ َ
ْ عدر ّ ّ/غداّیُسمىّال كلمًّ»ّ(ّ .)411ّ:1001
َ
(ترجمه :یک بار ابلیا به این فکر افتاد کاه در شاغلش تحاوّل ایجااد کناد /تاا جارم و جناایتش بیشاتر و گنااهکاارتر/،
خو،ریزتر ،منافقتر و ...شود /.پا او نامش را در سینهاش دفن کرد /و پا از آ ،حاکم نامیده شد).

کارهای ناروایی کاه ملار از حااکم روزگاار خاویش دیاده باود ،او را بار آ ،داشات کاه در نقاد خاود،
استدیلی متفاوت و منلقی غیرمعمول را با برهمزد ،مناس ات عاادّی در پایش گیارد تاا باا تحریاف واقعیّات،
بلکه خود واقعیّت را به ترویر کشد .اینچنین میشاود کاه او اعماال ابلایا را کاه در دیادگاه ماا مسالمانا،،
مو ر تمامی پلیدیهاست در برابر پلیدیهای حاکما ،ناچیز مایداناد و از ترامیمی کاه شایلا ،بارای ایجااد
تحوّل در اعمال خویش ،در پیش گرفته بود تا خو ،ریزتر و گناهکارتر شاود ،پارده برمایدارد و از برگزیاد،
عنوا ،حاکم توسّط او برای عملی کرد ،چنین ترمیمی خ ر میدهد.
ملر در ترویری کاریکاتوری از زرمندا ،و زورمندا ،با نام ملخ یاد میکند و حملة ملخ را که رهاوردی جاز
آسیگ و زیا ،برای کشاورزا ،ندارد ،به عنوا ،اعمال بی ودة مسئوی ،در ج ات روناد ب اود شارایط نابسااما،
اجتماعی و اقترادی ،استعاره گرفته اسات و در پایاا ،،باا طنزپاردازی تماام ،کشاورش را در روناد گساترش
قحلی و هجوم ملخهای آسیگرسا ،،در مقام اوّل میبیند:

ّالزر َ ل
ّفَ ل
تَّّّيعّ َدنُن ّ
صّْبَ ََ ع
ّمّر ر ّ/،إّنَّةُّال َفّفّ لََّّّ َلّةَّفُّا ّ/...قَّ عف َّز ّنَّ عالَّّةّيّاْقعتلبّ د ّ/ع
ال ّّةّ/لُ ل َ
َّ ُش عّرط َ ُ
ّنیّال َفّف ُ
«قَّ َّرَرّاحل ک ُّإْ َ
بدی لرّابَرا عّد ّ،لِّبنعت لجّاملُج َلة!»ّ(مطرّ )483ّ:1001ّ،
صری ىلّّ/لتَ ع
(ترجمه :حاکم قرارداد اص م زراعی را ترویگ کرد؛ /کشااورز ماکمور راهنماایی و راننادگی شاد /،دختار کشااورز
باق فروش شد /...این ج شی کیفی در اقتراد است /.سارزمین ماا در صاادر کارد ،ملاخ و تولیاد قحلای مقاام اوّل را
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کسگ کرد).
.1-5-8تجاهل،تضادوتناقض 

ناسازگاری در بتش های یک ستن را شامل میشود و یا ترویری چنا ،ترکیگ شاده باشاد کاه عناصار آ،
کنند .شفیعی کدکنی تناق

یکدیرر را نق

را محور تعریاف هماه طنزهاای واقعای مایداناد (.)14 :1035

ال تّه منوور ایشا ،بیشتر طنزهایی اسات کاه باه تابوهاا حملاه مایکنناد .تکنیاک تضااد و تنااق
رباعیها و شعرهای سنّتی نیما میتوا ،مشاهده کرد .از نمونه هاای کااربرد تضااد و تنااق

را در اغلاگ

در شاعر نیماا ایان

ابیات است:
انااادرین سااارما ،کا ا ب ما ایبنااادد

باار بسااا فقاار ،ماار

ماایخناادد
()123 :1033

طنز این شعر به خاطر تناق

موجود بین «مر » و «خندید »،اسات؛ زیارا مار

همراه است نه با شادی ،ولی در اینجا با تناس ی که میا ،فقر و مر
است؛ امّا در ساحت معنایی بیا ،دردی بزر
سفرة فقر که طعمه ای آماده و قابل ،برای گار

همیشاه باا انادوه و عازا

وجود دارد چنین تراویری آفریاده شاده

است که در ک م شاعر با جا ،بتشای باه مار
مار

و خنادة او بار

اسات ،باه فضاای اجتمااعی روزگاار خاویش طعناه

میزند و از نوآ طنز ع ارتی به حساب می آید .نمونه ای دیرر ،قلعة طنزآمیز «آتش ج انّم» اسات کاه نیماا در
آ ،با بیانی متناق

و با پرسشی که چوپا ،از واع ده میپرسد ،طنزی آفریده اسات کاه :آیاا ساگ مان هام

مثل همة انسا،های بدکار ،در آخرت دچار کیفر خواهد شد یا نه؟
«بر سر من ر خود واع ده /خلق را مسئله میآموخت /صح ت آمد ز ج نم به میا /،که چاه آتاش هاا خواهاد
افروخت /تن بدکار چهها میبیند /آنکه عق ی پی دنیاا بفروخات /گاوش داد ایان ساتنا ،چوپاانی /غرّاه ای
خورد و هراسی اندوخت /دید با خود سگ خود را بدکار /چشم پر اشک بدا ،واع دوخات /گفات :آنجاا
که همه میسوزند /سگ من نیز چو من خواهد سوخت؟» (هما)203 :،
تجاهل و یا تواهر به ندانستن و استفاده از تضاد ،پدیدهای شعری است که احمد ملر نیز بارای بیاا ،مشاک ت
و اندوه خود ،با بیا ،مضحک از آ ،استفاده میکند .او در بسیاری از قرایدش با نقابزد ،،خود را با ساتنا،
متناقضش متفی میکند و از این رهرذر به بیا ،موضوعاتی چو ،اوضاآ اجتماعی و سیاسی و نیز فقار و بادی
معیشت میپردازد؛ بهعنوا ،نمونه در قریدة «غزا »:
«اریّّْال ا ّ،قّّا ّالّحیبّا ّاحملبّة!ّ/مّّأ اّاآل طّ ّابْرهّ بّ/...التّیّامّّتفّاْرهّ بّرهبّّة! ّ/یيهّ ّ!...مّّنّصیّّنّجّ ا !ّ/ک ّ ّ

ج ا !ّّ .)143ّ:1001(ّ»...
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(ترجمه :اصولگرایا ،مردمانی هستند که مح ت را دوست ندارند! /سرزمینها را پر از ترور کاردهاناد /،باهطاوری کاه
همهجا پر از ترور شده است! /وای بر آ،ها !...از کجا آمدهاند؟! /چرونه آمدهاند؟!)...

در گذشته مردم در آسایش بودند .پیش از این حاکم ،قدرت علسهزد ،نداشات مرار اینکاه از ماردمش
اجازه میگرفت! و اگر بدو ،اجازه از مردم علسه او را غافلریر میکرد ،دور میشد و انتواار داشات امّات از
گناهش درگذرند و در ادامه می گوید به حقّ پدر ،پسر ،رومالقادس ،کریشانا ،باودا و ی اودا دولات ماا را از
دستشا ،نجات بده و توبه آنا ،را نپذیر ای پروردگار!
در این قریده ،ملر طوری تجاهل میکند که انرار فردی ساده لوم و زودباور است؛ برای مثال ،اجازهگارفتن
حاکم از مردم برای علسه و واقعیّت کناونی حاکماا ،در اسات داد ،نشاا ،از ناوعی تنااق

اسات .باهویاژه در

دعای پایانی از همة مقدّسات خارج از اس م (پدر ،پسر ،روم القدس ،کریشنا ،ی اودا و باودا) طاوری اساتفاده
میکند که گویی ازلحا مذه ی مسلما ،نیست؛ و یا در قریده «مفقادا »:

ل
البيّن ّ/الّختّ فااّاَ َالّداًّ/...فقّّدّ
«ز َارّالّرئ ُ ّاملّ ّؤمتنّّ/بّّوّ الس ّال َّاطنّّ/الّّنیّز َارّال نّ ّقّ ّلنّ ّ/:هّ نااّشّم اک ّّبّّدق ّيّ َ
ّنیّالسّّمن  ّ/صی ّنّمّّنّیّ َافلرّالّّدّ اءّليفقّاّ
سّّن)ّ/:سّسّّديّصیّ ّ
ّنّالرغ ّ ّ ّاليّنب  ّ/صی ّنّاتمّ ُ
مضّّیّذاکّالّّّزمنّ/فقّ ّّْ اليّ( َال َ
د منّ ّاّّن ّ/سّسّ ديّّ/ملّنَّ َّّرّمّّنّذلّ ّشّ ئًّّصّّّدّاًّ/قّ ّالّرئ ّيّ َالّّز ّ/:صالّّرأّريبّجسّّديّ/صّکّّلّّهّّذاّال ّّْلّفّیّّيّّدي !ّ/
شّّمرّاًّليّیّّّْدق ّيّننب هنّ ّسّ لّّديّ/سّّا ّنّّریّالّاّغّّدّاًّ ّ/بّّدّلّ ّزاران ّ/مّّرًّّاثن ّ ّةًّقّ ّلنّ ّ/:هّ نااّشّّم اک ّّبّّدأّيّ
الرغ ّ ّ الي ّنب  ّ/صی ّنّأتم ّنیّ
ّتّمبيلن ًّّّ/:سّس ّّديّ،صی ّنّ ّ
البيَّّن /الّخت ّ فااّاالّّدّاًّ/فقّّدّمض ّیّذاکّالّّزمنّ/ملّیشّّتَ لّّالن ّ سّ،ف ُقيّ ُّ
السمنّ  ّ/صینّمنّی َافلرّالدّ اءّليفقاّد من ّان ّ/مبذرًّّسّسّدي ّ/صینّْ اليّالسن !!»ّ(ّ .)196ّ:1001
(ترجمه :ر یا جم ور ،از برخی ش رهای می ن بازدید کارد /و هنراام دیادار از محلّاة ماا فرماود /:شاکایت هایتاا ،را
صادقانه و آشکارا بازگویید /و از هیچ کا نترساید /کاه زماناة هاراس گذشاته اسات! /دوسات مان (حسان) گفات/:
عالیجناب! گندم و شیر چه شد؟ /تکمین مسکن چه شد؟ /شغل فاراوا ،چاه شاد؟ و چاه شاد آنکاه داروی بینوایاا ،را
به رایرا ،میبتشد؟ عالیجناب! از این همه هرگز ،هیچ ندیدم! ر یا جم ور اندوهرینانه گفت :خدا مرا بسوزاند؟ آیاا
همة اینها در سرزمین من بوده است؟ فرزندم! سپاسرزارم که مرا صادقانه آگاه کردی ،باه زودی نتیجاة نیکاو خاواهی
دید .سالی گذشت ،دوباره ر یا را دیدیم ،فرمود :شکایتهایتا ،را صادقانه و آشکارا بازگویید و از هیچ کا نترساید
که زمانة دیرری است! هیچکا شکایتی نکرد ،من برخاستم و فریاد زدم :شیر و گندم چه شد؟ تکمین مسکن چه شاد؟
شغل فراوا ،چه شد؟ چه شد آنکه داروی بینوایا ،را به رایرا ،میبتشد؟ با عارض پاوزش ،عاالیجنااب! دوسات مان
حسن چه شد؟!)

در حقیقت ،شاعر بهنوعی با تجاهل و ندانستن ،طنز تلتی را به وجود آورده است؛ و یا در قرایدة «انشّب ب» باا
آورد ،واژگا ،متناق

 ،طنز هنرمندانهای را به وجود آورده است:

الفقرّّال ال ُ ّالطّفأّ/.لنّدانّلش ّّرُّّاالّزابّ ّنبّ ُ ّاحلّ لزبّ/يّّکّلّّ ُزقّ أ!ّّکيّهّ ّیسّبیّإلّیّ
ابّ ُّ
«صکثرّاریش ءّيّّيدنن ّ/اریالز ُ
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نبذّالشّق أ!ّّ .)114ّ:1001(ّ»...
(ترجمه :در سرزمینهای ما ،آنچه فراوا ،است /،حزب است و فقر است و ط قهای گونهگو /،،ماا در هار کوچاهای
ده حزب و نیم داریم /و یک نرفه حزب که جملری در حال انشعاباند!)...
.4-5-8استفادهازشخصيّتهایغيرانسانیوتشبيهبهحيوانات 

در این شیوه که نیما بیشاتر در توصایف هاای نماادین و تمثیلای از ط یعات جانادار از آ ،بارای ایجااد طناز در
شعرش استفاده کرده است؛ درواقع با نس ت داد ،صفات و ویژگیهایی از جاندارا ،برای اشیای بیجاانی کاه
قادر به حیات و حرکت نیستند ،نوعی تناق

ایجاد کرده که موجگ ایجاد طنز شده است.

«مردگا ،موت ،باهم بزم برپا کرده میخندند /زنده پندارند خودشا ،را /استتوا،ها میدرخشاد هرکجاا پ لاو
به پ لو روی دندا،ها /دنده بر هم دنده بررفته ست پیشی /چشم رفته ،کاساة سارکرده جاای چشامهاا خاالی»
(.)433 :1033
آنچه در این شعر ایجاد طنز کرده است ،درهمآمیتتن حدّ و مارز مارده و زناده اسات .در زباا ،روزمارّه،
مرده و زنده هرکدام توصیفات و ویژگیهای خاصّی دارند که بارای دیراری باه کاار نمایرود و زماانی کاه
ویژگیهای هرکدام برای دیرری به کار رود ،نوعی پارادوکا یا تراویر نقیضای ایجااد مایکناد کاه خاود
عامل بهوجودآمد ،طنز در آ ،جمله یا شعر میشود .در اینجا مردگاا ،کاه از لحاا معناایی اشایا ی بایجاا،
محسوب میشوند ،در میا ،ساحت معنایی و واژگانی زندگا ،قرار گرفته و با صفات آ ،ها توصیف شاده اناد.
در بند اوّل ،به کار برد ،دو فعل «بزم برپاکرد ،و خندید »،برای مردگا ،بهکاررفته که این دو فعال ،ناهتن اا از
افعال مربو به زندگا ،است ،بلکه با نفاا مارد ،و مار
تناق

نیاز کاه باا غام و زاری و انادوه هماراه اسات در

اند .در مررآ دوم ،فعل «پنداشتن» نیز از ویژگیهای زندگا ،است .در مررآ چ ارم ،شاعر دناده هاای

ستت و بیجا ،مردگا ،را چنا ،توصیف میکند که انرار با یکدیرر در رقابت اند و از هم پیشی مایگیرناد.
در مررآ آخر ،ازبینرفتن چشم و خالیماند ،حدقه را که از ویژگیهای مار

اسات ،باهگوناهای توصایف

کرده که گویا چشم ،جاندار است و خود از اینجا رفته و به اختیار خود؛ که این امر در اثار آورد ،فعال «رفاتن
و خالیکرد »،ایجاد شده است .نوآ طنز موجود در این شعر ،ع ارتی اسات و درواقاع در قادم کساانی اسات
که نیما آنا ،را در زیرنویا و توضیح پای شعر ،سگهای ناقابل مینامد (ر.ک :هما)433 :،؛ که منواور نیماا
از این «سگ های ناقابل» کسانی هستند که در سال  1020بارای خوشاایند سافارت روس در ت ارا ،در جشان
صدمین سال مرد ،کریلو شرکت کرده بودند هما ،کسانی کاه پادشااه پیشاین «رضاشااه پ لاوی» را مادم
کرده اند .نیما میگوید :شادی و خندة اینا ،در این جشن ،مانند خندة اسکلتهاا مرانوعی اسات چاو ،از دل
برنمیخیزد ،بلکه برای خوشایند اربابا ،شمالی و از سرِ چاپلوسی صورت میگیرد.
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استفادة فراوا ،از زبا ،حیوانات و یا تش یه به حیوانات از شرردهای طنز احمد ملر نیاز هسات .او باا اساتفاده از
این روش ،توانسته ساتنا ،و هاد خاود را باه ب تارین وجاه عرضاه کناد؛ بارای مثاال ،در قرایدة «خلااب
تاریتی»:

«رصیتّجرذّاًّ/خیط ّال ا ّلنّالنّظ فة ّ/ینذرّاری س خّابلبق بّّ/الال ّ،یبفقّالذابب»ّ(ّ )88ّ:1001
(ترجمه :امروز ،یک موش بزر صحرایی را دیدم /که در باب نوافات ساتن مایراناد و کثافات هاا را باه مجاازات
ت دید میکرد /،در حالی که مرسا ،،بر گردش کف میزدند!)

همچنین در قریدة «الفْة»:

ّوّص ّ،نُبّّب َّصر ُ ّ لّغ ّّّةّ ّ/صریّف ه ّ ّ
«صانّالّصدلّّاّ،إلّّیّغّّاّالب ّراطّاملسّّتق ّ/صانّالّصهجّّاّ،سّّایّکّ َّّ
ّلّ ُلتُّّلّ زنّ  ّ/صانّصرفّ ُ
ّتّالرف ًّّّ/صطيّّقّال ّاايّّکّّفّّ ّ ّ/مث ّلّّاّ ّملعّحیف ّ لّّ ّ
ّاّصنّ ّّ/کيّم ّ ّاطيقّ ُ
البب ّ ّةّ/نتمطّّیّ سّّاّجن ّ بّالنّب ّ ّ/همّّذاّاُّّّدنُّفنّّیّ،غّ َ
ّتّكّّلّّكّّف ّّ/ی ل
ّلّالّّذك لّرّاحلكّ عّّ/مخّ ّكيمّ ّّّ/كمّ ّیسّّم ُّّقّ نا ُّّ
غضّ ُّّالّاايّالّّرج عّ ّ/ریمسّّىّ ُُم َمّ ُّ
كت ّّ عّ/لتالَّتّ ُّّالرق ّّ عّ ّ/حمّ عّ
ُ
الكت ّ عّّ/ه :قرمث ّكرميّْ...دأّ ّالبظ ّ)»ّ(مه ّ )93ّ:
(ترجمه :من جز به «صرا مستقیم» فرانمیخوانم /،جز بارکشا ،فرومایاه را هجاو نمایکانم /،نمایپاذیرم؛ زماین خادا
جنرلی شود /و در آ ،برخی /در «جنّات نعیم» لم دهناد /و ان اوه ماردم در «قعار جَحایم» باشاند ،هنارم را ،از ایانگوناه
میسازم و میپردازم ،امّا هرگاه حرفی بر زبا ،آورده ام ،حاکم سرانش را رها ساخته است ...آه ،اگار خداوناد کتاابش
را محفو نمیداشات ،بایشاک سانساورچیا ،،متاولّی آ ،مایشادند و هار ک مای را کاه خشام حااکم «رَجایم» را
برمیانریزد ،محو میکردند ،آنراه ،براساس قانو ،ممیزّی «ذکر حکیم» پانج کلماه مایشاد ،بادینساا« :،قارآ ،کاریم
صدق اهلل العویم».
.5-5-8استفادهازتمثيل،بازیباکلماتوالقاباشخاص 

تمثیل ،ترفندی زی ا و ستنی حکیمانه است .این تکنیک بیانی هم خیال انریز است و هام جن اة اساتدیلی دارد
و معمویً مفاهیم ذهنی را عینیّت میبتشد .نیما این تکنیک بیانی را در شاعر سانّتی و تمثیلای خاود فاراوا ،باه
کار برده است .توسّل به شیوة تمثیل و حکایتپردازی نزدیکی بیش از حدّ او به زبا ،و فرهنگ عامّاه را نشاا،
میدهد ،محتوای این حکایتها و شیوة بیا ،آ،ها بهگونهای است که خواننده میپندارد که نیماا بیشاتر آ،هاا
را از مردما ،شنیده است .وجود لحن روایی در این حکایات نیز به ساده تارشاد ،زباا ،شاعر او کماک کارده
است .حکایات تمثیلی که از چاشنی طنز برخوردار هساتند را در شاعرهایی همچاو« ،چشامة کوچاک» (ص
« ،)36روباه و خروس» (ص « ،)116بز م ّ حسن» (ص « ،)30اساگدوانای» (ص  )211و ...مایتاوا ،مشااهده
کرد .نیما در بیشتر این شعرها ،حکایت و داستانی را بیا ،میکند و سرانجام نتیجه ای اخ قای از آ ،مایگیارد،
او در بیشتر این شعرها ،از دست مردم مینالد و بر آناا ،خارده مایگیارد و گااه ساادگی و ناادانی آناا ،را باه
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رُخشا ،میکشد .نمونة آ ،شعر «روباه و خروس» است که از شعرهای طنزآمیز و للیف نیما و از ناوآ داساتا،
کودکا ،و نیز از قرّههای رایج و آشنا دربارة زیرکی روباه است که از قضا این بار تیرش باه نشاانه مایخاورد
و خروس سادهدل را شکار میکند؛ همچنین میتوا ،گفت طناز روبااه و خاروس ،هماا ،طناز قادیمی طعماة
ساده دل و مکّار است که غال اً در ادب فارسی در ل اس گربة عابد ،نمایا ،شده است ،داستا ،مؤمن کذّابی کاه
برای رسید ،به اهدا مادی و دنیوی خود ،ل اس زهد میپوشد و دین را آلت دست خود قارار مایدهاد کاه
در اینجا این دو شتریّت اصلی به صورت خروس و روباه لاهر شده اند و طنز شاعر در رفتاار و گفتاار روبااه،
ق ل و بعد از دستیافتن به طعمه جلوه گر میشود کاه تناقضای صاریح را آشاکار مایکناد ق ال از باه چناگ
آورد ،خروس میگوید:
«جوجکش گفت« :که ای؟» /گفتا :من مؤمنم ،مؤمن درگاه خدا /مردگا ،را طلا م غفرانای /زنادگا ،را بادهم
درمانی» ()116 :1033
امّا پا از بهچنگآورد ،طعمه ،زمانی که با اعتراض خروس روبهرو میشود میگوید:
«زیر دندا ،عدو زد قوقو /:مؤمنا! آ ،همه دلسوزی تو /و آ ،همه وعده درماا ،کاو؟ کاو؟ /گفات« :درماا ،تاو
جو شکمم /وعدهام لحوة دیرر لگ جو» (هما.)111 :،
احمد ملر نیز برای ایجاد طنز ،از تمثیل ب اره جساته اسات و در کناارش القااب و اشاتاص را نیاز باا صافاتی
متضاد همراه میکند که این کار ،تاکثیر زیاادی در متاطاگ دارد .او در قرایدة «السّيط ّال ّّرج » باا تغییار واژة
ّالرج » به «السيط ّالرج » میگوید:
«الشّ ط ّ
«ش ط ّشبريّزارنّفجنّإذّرمثن/قيتّل ّ:كف كّسّشّ ط نّ،فّن ّّمّ ّلق تّ ّكفّ نّ/،إسّكّص ّفحفّرّيّمقّبيّلبّا ّاری زا ّ/فّططرأّ
الشّ ّ ط ّمثّان ّّدفبتّيّْ ّّدر ّالّ ّرار ّاْ ّ ّ  ّ/قبّ ّلّص ّی ّّاال ّيّقبّ ّ ديّّ ّ/،اّلي ّّىّق ّّرحی «ّ:صل ّّاذّابنّم ّّنّالسّ ّيط »ّ

(ّ .)71ّ:1001
(ترجمه :شیلا ،شعرم به سراغم آمد ،وقتی مرا دید پن ا ،شد /،به او گفتم :شیلا ،من با کان! هار آنچاه دیادم بارایم
کافی است /،برحذر باش از اینکه ق رم را با کلنگ اوزا ،شعری حفر کنی /.شیلا ،سرش را زیر افکند گرمای ایماا ،از

سینهاش بیرو ،ج ید /و پیش از اینکه قریدهام را به من ال ام کند /بر استعدادم چنین انراشات« :از شارّ ساللا ،باه خادا
پناه میبرم»)

الرجلّاملن س » با تمثیل و دلیلی غیر هنری گفته است:
همچنین در قریدة « ّ

قرر اّشنقّالّذيّاغت ّص ّ/لمنّ ّک ّقبّاّاًّ/فمضّیّابّفّدّیسّط ّ/رصسّ ّالّیبّلّاحلبّلّ/فمّ ذاّسّا ّ
«ابس ّ ّال ن ّاملبجلّ ّ/...
صفبل ّّ/بدّنفماّلم قّ/صمرّالاايّّشنقیّّد ّالًّمن »ّ(مه ّ .)149ّ:

(ترجمه :به نام نامیِ حاکم /...دستور اعدام قاتل برادرم صادر شد /،امّا قدّ قاتل کوتاه بود! /ج ّد بارای کساگ تکلیاف،
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نزد حاکم رفت /:سرش به طناب دار نمیرسد /،دستور چیست؟ /حاکم بسیار اندیشید /،سپا فرما ،راند تا مرا به جاای
او به دار آویزند! /زیرا قد من ،بلندتر بود).

.1نتيجه 
 .1نیما طنزپردازی برجسته است .او همچنا ،که درزمینة شاعر تحاوّیتی ایجااد کارده اسات ،ط عااً در عرصاة طناز نیاز
پارهای از نوآوریها بهوجود آورده است؛ بنابراین ،نوآ طنزهایی که در شعرهای ک نش به کار برده ،با نوآ طنزهاایش
در شعر نو متفاوت است .در این شعرها همچنا ،که نحوة نررش و زاویة دید نیما نس ت به جامعاه تغییار کارده ،طناز را
نیز خودبهخود متحوّل کردده است ،درنتیجه ،طنزهای موجود در اشعار نوی نیما ،حاصل نررش متفااوت او نسا ت باه
زندگی و جامعه و اطرافیانش است و همین نوآ نراه متفاوت باعث شده است که او باا کلماات و واژگاانی متفااوت و
شرردهایی خاص ،نررش خود را توصیف کند؛ که این امر موجگ باهوجودآماد ،طناز شاده اسات؛ ال تّاه بیشاتر ایان
طنزها ،حاصل توصیفات خاص و به کار برد ،صفات ویژه است که گاهی نیز استفاده از صناعات ادبی در آ،ها نقاش
م مّی دارد .در بررسی شعر احمد ملر نیز مشتّص شد که او بیشتر شعرهای سیاسی و بهاصل م پیامهای استک ارساتیز
خود را با طنز و نیشتندی رندانه بیا ،کرده است و هوشمندانه از شرردهایی بارای ایان ناوآ ادبای اساتفاده نماوده کاه
درخور توجّه است .اجتماآ ،زمامدارا ،،استعمارستیزی ،تناق

گویی و ت کّم از م مترین جلوههای شعر طنازی احماد

ملر است.
 .2گرچه دو شاعر از دو فضای جغرافیایی و زبانی متتلف هستند ،امّا ش اهت در ماهیّت چیزهایی که ذهن و آثار ادبای
آ ،دو را تحت تکثیر قرار داده ،ایشا ،را به آفرینش آثاری به شیوهها و روشهای کمابیش مشابه ،سوق داده است.
 .0هر دو شاعر از مقولههای خیلی م مّ زبا ،و کاربردها و کارکردهای مااورای لااهر آ ،،از جن اههاای زی اشاناختی و
تل یقی علم زبا،شناختی ،استفاده کردهاند.
 .4هر دو شاعر با استفاده از کلمات و ترکی ات عامیانه و متناق

در استفاده از طنز ب ره جستهاند.

 .5هر دو شاعر با کمترین واژگا ،،بیشترین معنا را اراده میکنند (بهویژه احمد ملر) ،جم ت در مراحل آغاازین خاود
آ،قدر جدّی به نور میرسند که خواننده در بیشتر مواقع انتوار مواجهشد ،با مللگ طنز را ندارد.
 .6رنگ سیاسی شعر طنز ملر بیشتر از سایر جن ههایش جلوهگر است ،امّا مف اوم صاریح سیاسای در طناز نیماا یوشایج
بهندرت یافت میشود.

.4پینوشتها 
( )1علی اسفندیاری مش ور به نیما یوشیج( ،زاده  21آبا 1214 ،در دهکده یوش از توابع ش رستا ،نور استا ،مازندرا– ،
درگذشته  10دی 1003خورشیدی در شمیرا ،ش ر ت را )،شاعر معاصر ایرانی و پدر شعر نو فارسی است .وی بنیانرذار شعر نو
فارسی است.
( )2احمد ملر در سال 1356م در روستای «تَنومه» ،از توابع برره در جنوب عراق در خانوادهای پرجمعیّت دیده به ج ا ،گشود؛

نررشی تل یقی بر شرردهای طنز در شعر نیما یوشیج و احمد ملر 61/
دورا ،نوجوانی خود را حوالی شطّ العرب همچو ،دیرر کودکا ،عراق ،در فقر و رنج سپری کرد( .ر.ک :سلیما)6 :2335 ،،
وی در سنّ چ اردهسالری به سرود ،شعر پرداخت و مثل هر شاعر نوپایی ابتدا به رمانتیسم گرایش یافت؛ امّا پا از اندکی از
یبهیی ستنا ،مردم و کتابها و اخ ار ،از کشمکشهای بین مردم و قدرت حاکم آگاه شد و خود نیز به آ،سوی ،روا ،گردید
(ر.ک :حسن .)54 :1332 ،به این ترتیگ ،دیری نپایید که فعّاینه وارد عرصة کارزار شد که نتیجة آ ،،تعقیگ و گریز به کویت
بود .زندگی در ت عید با مشارکت در نشریة فرهنری و ادبی «الق ا» با کوشش وصفناپذیری تداوم یافت ،ل جة صادق و کلمات
تند و آشکار ملر بهعنوا ،نویسنده در روزنامة کویتی «القَ َا» و «یفتاتش» بر ضدّ حکومت صدّام و حکومتهای عربی ،دولت
کویت را مج ور به ت عید او کرد (ر.ک :سعدو،زاده)56 :1033 ،؛ بنابراین ،ملر در سال  1336به لند ،ت عید شد و هماکنو ،در
لند ،سکونت دارد (ر.ک :غنیم.)53 :2334 ،
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