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3.رپيشگفتا

وضوع.تعریفم3-3

ناوآ   عناوا،  باه ، و عربای  ک ان فارسای   ادبیّاات انتقادی و اجتماعی است که در  ادبیّات هایشاخهیکی از  ،طنز

، هجاو و هازل و   چاو هم ؛آمیاز با دیرر مضاامین انتقاادی و خناده    مشتّصو حدود  نشده شناختهادبی مستقل 

باه طناز، باا طارم مساا ل       توجّاه ته اسات.  در میا، شاعرا، و نویسندگا، رواج داشا  ربازیدا از امّ ؛ملای ه نداشته

باه میزانای    یا سانده ینوتنراتنگ دارد و هار شااعر و    یا رابلهو عربی  سیاسی، اجتماعی، انتقادی در متو، ادبی

 .کرده است توجّهبه طنز  ،ملموس بودهکه درد جامعه و مردم برای او 

.ضرورت،اهميّيّتوهدف3-8

 زیارا  ؛سای و اجتمااعی آ، روزگاار ممکان اسات     ا با شناخت اوضاآ سیا، تن هر عرر ادبیّاتموجود  یطنزها

؛ تاا  را بزناد  شیهاا  حر  تر راحتتا بتواند  کند یمانتتاب  نویسنده یا شاعری است که خاصّ ةطنزپردازی شیو

یاا، را آشاکار ساازد. از    متولّ یهاا  انتیخو  ها یدزدو  ها ییدوروو  ها یعدالت یبو مشک ت اجتماعی و  دردها

 یهاا  ینابساامان و  هاا  یناهنجاار آرماانی ن اوده و ایان     یا دوره، ها ملّتدر تاریخ  یا و دورهچ عرر جا که هیآن

 نیهنرآفار هان و زباا،   کاه ذ  یا ساابقه ؛ و ط یعتاً با است افکنده یمیه بر زندگی سا جا همهآفرین، همیشه و درد

را شاناخته و   هاا  ینابسامان، این دردها و اسحسّ آگاه و تیزبین و ییها انسا، عنوا، به، شاعرا، و نویسندگا، دارد

از از ادوار تااریخ ادبای    یا دوره: هایچ  گفت توا، یم ،و به همین دلیل اند دادهنشا،  العمل عکا ها آ،بر در برا

 .  ن وده استخالی  یطنزپردازطنز و 

ر خاود  شاع کاه در   اناد  بودهولی شاعرانی نیز  ،اگرچه بیشتر مل وعات بستر طنز بوده است ،معاصر ةدوردر  

و  زیا آم اغاراق  طاور  باه  ال تّاه  موقعیّات از زبا، طنز برای جلگ متاطاگ باا نشاا، داد، تضاادهای درونای یاک       

 ادبیّاات و در  و... اشاره کارد  ایرج میرزا (1)ا یوشیجبه نیم توا، یمدر ایرا، که از آ، جمله  اند پرداختههنرمندانه 

، شاعر طناز از   زیا طنزآمادبی  یها گونهدر میا، انواآ و را نام برد. ...و الم  که کناز (2)راحمد ملمعاصر عرب 

مانند دیرر آثاار طنزآمیاز، شااعر از شارردهایی      ،برخوردار است. برای آفرینش این نوآ شعر یا ژهیوجایراه 

دورا، کاه   از آنجاه شود. خند که مایة یا گونه به ،هاست عادتزد، برهم ها آ، بیشترکه ویژگی  ردیگ یمب ره 

از  پاا در آثاار منواوم شااعرا،     کاررفتاه  به یطنزها، استمرز میا، ک نه و نو  ،نیزم را،یا ادبیّاتمشروطه در 

 تی متفاوت است.  ق لی و سنّ ةدورطنز در  یها گونهمتفاوت است و با  یها یژگیومشروطه، دارای 

 ةشاعری متتلفای در عرصا    یهاا  ا،یا جرت اجتمااعی و سیاسای،   تحوّیاز عرر مشروطه و همرام با  پا 

 ةچا یدرنیماا،   درواقعوی پرتاب شعر نیمایی پریده بودند و از سکّ ها آ، بیشتربه وجود آمدند که و شعر  ادبیّات
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ماد ملار نیاز    و پویایی در شعر را بار روی شااعرا، گشاود و آغاازگر طناز در شاعر ناو شاد. اح         تحوّلتغییر و 

ق دارد در فضاای نامسااعد   عرب تعلّ ادبیّاتت فرمی شعر در وّیتحعراقی م ارز که به نسل دوم  شاعر عنوا، به

هاد   »طنز به ترویر کشیده اسات.   یها وهیشج ا، عرب را به ب ترین  یها  تیمرو  ها رنجروزگارا، خود، 

گارفتن ج ال و   دینای و اسا می، باه ساتره     یهاا  ارزشبلکه نیت واییی همچاو، حفا     ،او خنداند، نیست

: 1031)معارو ،  « افراطای و تککیاد بار رفتاار متعاادل دارد      یهاا  ا،یجرت وگیری از شدّناپسند، جل یها تسنّ

و احماد ملار، باه شاناخت مفااهیم و       جیوشا ی ماا ینر تا با بررسای تل یقای شاع    است آ،پژوهش حاضر بر(. 13

 .یابدو شرردهای طنز این دو شاعر دست  هاروش ترینم مو جوانگ شعری و  ها هییمضامین، 

هایپژوهش.پرسش3-1

 ر نیما و احمد ملر چیست؟ترین دییل استفاده از طنز در شعم م -

 ند؟اکداماستفاده از طنز در شعر این دو شاعر  هایروشو  ترین شرردهام م -

 در شعر این دو شاعر چیست؟ آمیزمضامین طنزمفاهیم و ترین م م -

3-4.پيشينةپژوهش

یوشیج و احماد   ر نیمام و تحلیل شعشر که در اندیشة و یا آنا، اند شتهبرداطنز گام  پژوهشررانی که در عرصة

 ةنا ییآطناز در   یهاا  جلاوه » عنوا، با یا مقالهدر ( 52-01: 1033) دستفرصتی جوی اری و شیر ؛اند برآمده ملر

در امّاا  هساتند؛   «روایات طناز در شاعر نیماا    » ةمقالا در ( 50-53: 1033)غ مای   و «اشعار نیما و مورفولوژی آ،

نشاده   یا اشااره که نیما برای خلق طناز اساتفاده کارده اسات      ییها وهیشو  شرردهابه  این دو مقالهاز  کدام چیه

صاورت   یا ارزناده  هاای  پاژوهش عربای،   تند ضادّ  یها شیگراشاعری با  عنوا، به احمد ملر نیز ةاست. دربار

« ملار  ی در شاعر احماد  عناصر ابداآ فنّ»وا، با عن (1336)غنیم  ارشدکارشناسی ةنام ا،یپا پذیرفته است؛ ازجمله

 و شامال  مینسا  یاجتمااع  - یاسا یس طناز  به یقیتل  ینراه» .شددر قالگ کتابی با همین عنوا، منتشر  بعدهاکه 

نوشاتة  « تلاخ  یهاا  خناده مد ملر شااعر  اح» ةمقال (؛161-145: 1033) و فراهانی ییبزچلو یاناراز  «ملر احمد

 (243-225: 1036)میرزایای و نرایحت    اثار « زبا، در گفتما، طنز احمد ملر» ةمقال (؛02-23: 1061) حسینی

روشنی بیا،، فشردگی، سادگی واژگا، و تلتای طناز    یها فهمؤلّزبا، طنز شعر احمد ملر با  یها یژگیوکه به 

قی و در شاعر میارزاده عشا    رسالت طنز»با عنوا، ( 132-10: 1031)یرری از رج ی د. یا مقاله اند پرداختهشاعر 

اجتماااعی در  - طنااز سیاساای» ةمقالا همچنااین ؛ تل یقاای بااین آثااار دو شااعر اساات  پژوهشای کااه « احماد ملاار 

جاامع   صاورت  به تاکنو،ا امّ؛ (146-121: 1032) همکارا،از متتاری و « ع ید زاکانی و احمد ملر یها شهیاند

 توجّاه لاذا باا    ؛نشده اسات  پرداخته یا نامه ا،یپادر هیچ مقاله یا  به تل یق و شرردهای طنز این دو شاعری و جدّ
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پن اا، ماناده    آناا، در میاا، کا م    یناوع  باه گفات   توا، یمکه  یوشیج و احمد ملر نیما زیطنزآمر به بسامد شع

 .دینما یمبپردازد ضروری  مسئلهبه این انجام پژوهشی که  ،است

.روشپژوهشوچارچوبنظری3-5

وده و چارچوب نوری آ، نیز براساس مکتگ امریکاایی ادبیّاات   تحلیلی ب –روش انجام این پژوهش، توصیفی 

 تل یقی صورت گرفته است.    

.پردازشتحليلیموضوع8

8-3.زطن

کااربرد متتلفای دارد. در لغات عارب باه معناای        تااکنو، که در زبا، عربی از دیرباز عربی است  یا واژه ،طنز

کارد، و دسات    به معنی مساتره  بیشترعرب لغت  یها فرهنگو در  (563: 1423ات، یّ)الزّ« ستریه و است زاء»

فارسی در زبا، عربی اسات منتقادین از   « طنز»معادل معنی لف   آنچهاما برای بیا، ؛ استآمده انداختن دیررا، 

ّ»لف   ا در فرهناگ زباا،   امّا ؛ دهناد  یما را معاادل قارار    "satire"و در انرلیسای لفا     کنند یماستفاده « ةخریّ الس 

باه  » و در اصل م (1541: 1032)معین، « کرد، استزد، و سرزنشکرد،، طعنهمستره»معنی  ، طنز بهفارسی

و  یینماا  بازر  که در آ، شاعر یا نویسانده باا    شود یمدر نویسندگی )اعم از نوم و نثر( اط ق  یا ژهیوروش 

ت اجتمااعی  اکم در حیاا و رواباط حا   هاا  دهیا پدجلوه داد، ج ات زشت و منفای معایاگ و ناواقص     تر ا،ینما

 .(33: 1033 )نیکوبتت، «دیآ یبرم ها آ،، اص م و رفع رتذکّ درصدد

 صاورت  باه ک سایک فارسای، طناز،     ادبیّاات در : »گفات  تاوا، میفارسی  ادبیّاتطنز در  ةتچیتار ةدربار

اسات از گفتاار و    ییهاا  رگاه گرانه بسیار نادرسات اسات. آنچاه هسات     نوعی اثر مستقل ادبی و مف وم اص م

حکایاات و گفتاار    گوناه  نیااز  یا پارهزندگی و رشد کرده است. قدمت که در کنار هجو،  طنزآلودت حکایا

. در زماا، ساساانیا،،   رساد  یما تا بعضی متو، اقوام آریایی کاه در توصایف خادایا، ایان اقاوام وجاود دارد،       

 «از طناز یافات   ییهاا  رگاه در آ،  تاوا،  یما متروصاً در وصف پادشاهی انوشیروا،، حکایتی وجود دارد که 

   (.043: 1031)داد، 

آثاار   نیتار  برجساته در طول تاریخ هماواره در بافات    یصنعت ادبی و هنری کارآمد عنوا، به اگرچه ،طنز

فارسای در آثااری    ادبیّاات  یریا گ شاکل از هما، آغااز   آ،از  ییها رگهنویسندگا، و شاعرا، حضور داشته و 

لین شااعرا، پارسای   در شعر اوّ ،بر آ، افزو،و  شود یمیده اشکانیا، د ةدر دور درخت آسوریک چو، منوومة

فااق نوار بار    امّا تااکنو، اتّ  ؛خورد یمبه چشم صافی و... ، ال ارودی، الرّ، ش ید بلتیچو، رودکی یگو یتازو 

هجو، هازل، طعناه، کنایاه، تعاری ،      دمتعدّ یها واژه ه نشده و انتتاب سر تعریف دقیقی از طنز و انواآ آ، ارا
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؛ ر پژوهشاررا، و نویساندگا، شاده اسات    در آثا مشتّصمانع از استقرار یک مف وم جامع و  ...، طرفه وهملای 

پژوهااا، متتلااف در مااورد تعریااف طنااز و پاارداختن بااه  ن متتراار مجااالی باارای طاارم آرای طنزدر ایاا کااه

اجتمااعی کاه باا    طناز سایرتی اسات    » :طنزپژوها، با این نور که بیشترنیست؛ لیکن در این زمینه  نورها اخت  

و معماویً ایان    کند یمی مشترک در اذها، القا حسّ صورت بهق و ابتکاری عینیت ملل ی را بیانی متناق ، خ ّ

)شاریفی   »اناد  موافاق  شود یماهی جمعی ت دیل ی است شتری که با ت ش نویسنده و شاعر به آگحسّ ،حا

   (.113: 1033، یزدی و کرامتی

به گیرایای و شایوایی ایان ناوآ      توجّهانتقاد، استفاده از طنز است. با  یها وهیشو رساترین  نیتر م میکی از 

ی از ایان دسات   هایشاعر تاکنو، هر یک به طریقای باه سارود،    ملل متتلف، شاعرا، از آغاز  ادبیّاتادبی در 

از  واناد ت یما افاه بیاا، کناد دارد و    ت بیشاتری بارای آنکاه هاد  مللاگ را در لفّ     قابلیّ ،طنز. اند دهیورزاهتمام 

، به طناز، باا طارم مساا ل سیاسای، اجتمااعی، انتقاادی در متاو، ادبای          توجّهنیز رد شود.  قرمزها خطّ یی یبه

ملماوس باوده   به میزانی که درد جامعه و مردم برای او  یا سندهینوبنابراین هر شاعر و  ؛تنراتنگ دارد یا رابله

وضع اجتماعی، فرهنرای و سیاسای جواماع، گارایش باه       به توجّهدر دورا، معاصر با  .کرده است توجّهبه طنز 

ایان شااعرا،    ةازجملا ماندگاری را در ایان شایوه رقام زدناد.      کمابیشطنز در ستن شاعرا، بیشتر شد و آثار 

باه بیاا،    ،شاعر  گوناه  نیا اآورد، باه  از نیما و احمد ملر یاد کرد. احمد ملر با تکیه بار طناز و باا روی    توا، یم

نامتعاار  و للام و ساتم باه قشار پاایین جامعاه پرداختاه اسات و باا            یها یهنجارشکنعی، اجتما یها ینابرابر

خاود و   یهاا  دگاهیا دساعی در بیاا،    ،داد، اقشاار متتلاف جامعاه   ضایتی از وضع موجاود و متاطاگ قارار   نار

 نیتار  م ام م، و ت کّا  ییگاو  تنااق   ،یزیاستعمارسات زمامادارا،،   ده است. اجتمااآ، مومی کرتحریک افکار ع

 شعر طنزی احمد ملر است. یها جلوه

نواعطنز.ا8-8

 .یموقعیّت. طنز 0 ؛مضمونی طنز .2 ؛. طنز ع ارتی1بیشتر سه جن ه دارد:  زیطنزآمساختار آثار 

8-8-3.عبارتیطنز

. ایان ناوآ طناز گااهی یاک      دیا آ یما که در ع ارتی کوتااه   بندد یمال نقش در ذهن هزّ یا فهیلل، یا نکتهگاه »

نیشدار است. زمانی بتشای از یاک دیاالو  اسات یاا ناوعی        یا نکتهکه حاوی  یا جملهیا  است المثل ضرب

، در ع اارتی  زیا طنزآمکاه بیاا،    ییهاا  شاکل هاا و تماامی   و ساتریه  ها یشوخبازی با کلمات و اب امات زبانی، 

رتی را ناوعی  طنز لفوای یاا ع اا    ،یکلّ طور به. (13: 1030 )مجابی،« شود یمموجز، صریح و بسته در خود ارا ه 

کاه نویسانده یاا شااعر ملل ای را اباراز داشاته و از آ،         دیا آ یما ؛ و زمانی پدیاد  دانند یماز وجوه زبا، و گفتار 
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بیاا،   ر تضااد باا جملاة   کاه د  شاود  یمبه مفاهیمی اط ق  ،طنز لفوی درواقعمقرود و هدفی دیرر داشته باشد. 

که از طریق تناسگ، تضاد و تشابه الفاا  و   ردیگ یم ع ارتی براساس نوعی بازی زبانی شکل یطنزها» .اند شده

 .(111: 1032، )طاهری« شود یمادبی آفریده  یها هیآراکل به ش

8-8-8.مضمونیطنز

ی و معناوی اثار   ساختار مادّ ةدهند شکلبتش و گاه مضمو،، حرکت» از انواآ طنز، طنز مضمونی است.یکی 

پیماناد از نوشاتند   یی که به لرافت طیفای را مای  ها لیتمثارسی، منثور ادب ف منووم و زیطنزآم یها هقرّاست، 

با است زاء و فسوس و مستره و طنز و طی ت و للیفاه و فکاهاه    زهرخندو ل تند و نیشتند و پوزخند و تلتند تا 

را  دار خناده کاه روایتای    ییهاا  داساتا، کت ای و شافاهی و    یهاا  فاه یلل. اباد ی یمنوسا،  یدر پردهکه از خنده تا 

 قراد  باه ساتانی اسات کاه مساتقیماً     بازسازی مف وم یاا مضامونی خند   ،درواقع از این دسته است؛ ندیگو یمباز

اناداختن ابل اا، و   مضاحک پرداختاه شاده یاا باا هاد  دسات        یهاا  رابلاه و طارم   ها آدمنیشتند و ریشتند 

 (.13: 1030)مجابی، « آنا، در برابر وجدا، بیدار جامعهو افشای خلای  اکارا،یر

8-8-1.موقعيّتیطنز

رخ دهد، اخت   باه وجاود    رود یمع که میا، آنچه رخ داده و آنچه توقّ کند یمزمانی بروز  زیطنزآم موقعیّت

میا، آنچه فردی پیشرویی کند و آنچه رخ داده است اخت فی باه وجاود آیاد،     هرگاه ،تر سادهبه ع ارت  ؛آید

طنز حاصل، ارت اطی با زباا، نادارد؛ بلکاه اسااس آ، بار      ی، موقعیّتدر طنز »در طنز حادث شده است.  موقعیّت

رات و مفاهیم م تنی است و فضای قرار گرفتن اشتاص و اشیاء در ماتن حکایات و چراونری    تراویر و تروّ

 .(111: 1032)طاهری،  «آورد یم وجودبهبا یکدیرر طنز را  ها آ،گفترو و تعامل 

منتواره اسات کاه ممکان اسات       غیر قدر آ،که  دهد یمرخ  یا حادثهگاهی اوقات در بعضی آثار جدّی »

 1یاو هنار در داساتا، ارمغاا، موباد اثار      مث ً ؛ندیگو یم موقعیّتطنز  ،باعث خنده شود. به این حالت اریاخت یب

تاا باا آ، زنجیاری     فروشاد  یما وقتی ق رما، ز، تن ا دارایی خود یعنی گیسوا، بلندش را در شاگ کریساما   

نی سااعتش را فروختاه تاا باه او     یع اش ییداراکه شوهرش نیز تن ا  شود یم توجّهمبرای ساعت شوهرش بترد، 

طناز   تن اا  ،شاعر  (.243: 1033 )شمیساا،  «درد است ةخند الواقع یفا خنده نشانی هدیه کند؛ در اینجشانة جواهر

را  اتریا پولای  تیّنیز بسیار دشوارتر از طنز زباانی اسات و ت   موقعیّتطنز  شک یبکه  داردی موقعیّتو طنز  ع ارتی

 هم هست. تر شاعرانه ال تّهو  کند یمطلگ 

8-1.شعدریوشيجطنزنيمار

، امّاا او شاعرهای طنزآمیاز بسایاری هام دارد.      اناد  دانساته  یما  نینشا  خوشبا آنکه نیما را کمتر شاد و خرسند و 
                                                        
1  . O.Henry 
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از آ، ب اره  شاماتت و م مات    یجاا  باه اسات، گااه    شاده  یما بادل   یریا گ خارده گاهی این طنز به ریشتند و 

بیا، دلتوری از مردم بوده اسات. گااه نیاز     ةلیوس، شعر و طنز در بسیاری موارد زودرنج؛ برای نیمای گرفته یم

گونااگو، باه طناز     یهاا  موقعیّات در  تن ا نهمیرداماد. او مانند شعر  ؛خاطری بیش ن وده استو طیگ  یسنج نکته

 یهاا  تنااق  و  تضاادها تار احساساات خاود و نشاا، داد،     برای بیاا، ب   یا لهیوس عنوا، بهروی آورده و از آ، 

ر ماواردی باه هازل    موجود در جامعه که در است داد عرر پ لوی به اوج خود رسیده بود استفاده کرده؛ بلکه د

خود سعی کرده اسات گاامی در ج ات     یها منوومهامّا در آ، هجو نیست. نیما در برخی از  نیز پرداخته است؛

و  هاا  قلعاه  سا گ، لرافت خاص طناز در آثاار وی کمتار موجاود اسات و باه هماین        امّا  ؛طنز اجتماعی بردارد

اخ قای و   یهاا  یریا گ جاه ینت. اگرچاه خاالی از   زناد  ینمباید چنری به دل  که چنا، آ،طنزآمیزش  یها سروده

 اجتماعی نیز نیست.

شااعری   ین است که اوم یّن ا ؛ ودارد زیانر غم آمیز و عمقی رقّت بار ووهن طنز نیما، سلحی مضحک و» 

؛ روحیاة  بارد  یما باه ایان خروصّایت خاود پای       جیتادر  باه خاویش   یخودشناسا  یهاا  سالاست که در طول 

که آیاات آ، جاز در آثاار و اشاعار، در حرکاات و ساکنات او نیاز باه شادّت وجاود داشاته و در             یزیطنزآم

باوده   هاا  آ،نس ت به زنادگی   حدّ و حسّاسیت بیش از ها انسا،او به جامعة  توجّهحقیقت هم علّت و هم معلول 

 ریا، و اغنیااء و  دیرار ساو نسا ت باه شا      و از، ساو  کییا، و فقرا و مولوما، و ضعفا از است. نس ت به روستای

 .(21-26: 1031 )حقوقی، «لالما، و اقویا

8-4.طنزدررشعاحمدمطر

 کاه  یمردما  رایا ز؛ هاست آ، ا،یم در یمسترگ و طنز رواج ده،یستمد یکشورها ادبیّات یها یژگیو از یکی

 را خاود  یانتقادهاا  گزناده،  یگااه  و آور خنده و حیرصریغ ستنا، راه از ،کنند انتقاد حیصرطور به توانند ینم

 یناوابغ  از یکا ی. است یاجتماع و یاسیس مسا ل ا،یب در آ، قدرت خاطر به س ک، نیا ارزش. کنند یم ال ار

 نساروده،  قادرت  صااح ا،  و حاکماا،  مادم  در کلمه کی هرگز اتن نه و است برداشته گام عرصه نیا در که

 یناوپرداز  شااعر  ملار  .اسات  ملار  حسان  احمد است کرده ها آ، هجو وقف را شهایرشع اعوم قسمت بلکه

 او. اسات  برخاوردار  عام و خاص اق ال از عرب یاسیس شعر ةعرص در متفاوتش زبا، و ذهن للف به که است

 آغشاته  کاه  درخشاا،  و رنداناه  یطناز  باا  را خود زیاستک ارست یها امیپ صل ما به و یاسیس هایرشع نیا بیشتر

 یبارا  ییشارردها  از هوشامندانه  و است کرده ا،یب شهایرشع یجا یجا در را درد یرو از یشتندین به است

 ییهاا  هیا هجو چناگ  در او شاعر  یفضاا  در هاا  واژه گااه . اسات  توجّاه  درخور که نموده استفاده یادب نوآ نیا

 در او. اسات  هماراه  یا ژهیا و یها یبند صورت با زین ناسزاها و ها دشنام نیهم اامّ؛ اند شده گرفتار زین گو،دشنام
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 هرچناد  ؛کناد  یما  ا،یب را خود اتیکنا و ها طعنه ،طنز قالگ در و بانهمؤدّ و شدیاند یم ادب تیرعا به زین فحش

 شاده؛  منتشار  کتااب  ازدهی تاکنو، ملر احمد از .بندد لجام شعرش دها، بر)...(  با خود که شود یم ریناگز گاه

ّْعَبَ ّالمّف ّي: حجم کم دفتر چ ار  وا،یا د) دیّاا ّالسّ لة ؛(1331)( ...ساتن  اسات  دشاوار  چاه ) راثءّانجّ ّليّ ّمّ ّص

 آخاار شااام) البَشّّ یرّاری ّّاّلبّّ الل ّابفلّّةّإّيّّ  ّاری    ؛(1333)( دارم بااه ساار) املَنُشّّاأّصلّّف ّإنّ  ؛(1333)( ساااعت

 3الفتّّّ  ّ ،(1331) 2الفتّّّ  ّ ؛(1334)1الفتّّّ  ّ ؛(1333-1334) (پ کاردهاااا) الفتّّّ   ؛ و(1333)( یحضااارتوا
احماد   ،این سال به بعاد  از .(1333) 7الفتّ  ّ ،(1336)6ّالفتّ  ّ ،(1334) 5الفت  ّ ،(1332)4ّالفت  ّ ،(1333)

کوتاه و پراکناده   صورت بهگاهی چاپ نرسانده است و تن ا مستقل به  صورت بهشعری را  ةملر دیرر مجموع

مناا   ة. همانند شعر کوتاهی که اخیراً در رابله با قربانیاا، مولاوم فاجعا   کند یمدر فضای مجازی اقدام به نوشتن 

 یهاا  ملّات  ریساا  و عراق مردم حال زبا، ،الفتّ   .فراخواندشیلا،  یجا بهسرود و حاجیا، را به رجم آل سعود 

 ماردم  کیا تحر و قیتشاو  سراسار  و  داده دست از را خود تیّهو استعمار، و راستک ا ةسلل ریز که است یعرب

 .  است انسا، کی نیراست حقوق از یبرخوردار در

 باه  یو وا،یا د در ندرت به دجِ هایرشع و است زیطنزآم نیمضام یدارا او یسرودها بیشتر :گفت توا،می 

 بعاث  حزب و عراق بر امصدّ یکتاتورید متحکو زما، در را خود یزندگان از یا دوره ملر،. خورد یم چشم

 تاا  ماردم  ةتاود  از نیراسات  ةویشا  از کنندگا، عدول دکر ت ش طنز، رانرریو و یکار س م با و است گذرانده

 باه  غفلات  خاواب  از و داده قارار  گزناده  شاتند یر معارض  در را پاو   موااهر  ةهما  و اجتمااآ  ةحاکم ط قات

 - یاسا یس طناز  ةزمار  در تاوا،  یما  را ملار  آثاار  در شاده  گرفتاه  کاار  باه  یهاا  مضمو، ،یرو نیهم از درآرد؛

 .دردا قرار یاجتماع

8-5.کيتکنهایوشيجنيماطنزآفرینیشگردهایومطراحمدو

 بلکاه  اسات؛  نشاده  نوشته نور کوتاه مردما، خاطر حیتفر یبرا و ستین اوهی و هزل ،نیما و ملر زیطنزآم ستنا،

 کاه  افساوس  امّا ؛است روز آ، اجتماآ و استیس کریپ بر دردناک یشین و ندت یا هیکنا آ،، تیب هر و سلر هر

 .نددش غرق جامعه نامساعد طیشرا منج ب در ررا،ید و کردند درک را هاضربه ینیسنر خردمندا،، تن ا

ادبی نیست، بلکه در وهلة اوّل یک شررد ادبی است؛ امّا وقتای ایان شاررد، سراسار یاک       ةگون کیطنز » 

و ملار  نیماا  (. 11: 1036)فاویدی،  « ردیپاذ  یما ادبی تحویل  یا گونه به، در وهلة بعد، ردیگ یفرامی را گونة ادب

کاام ً   شاده  یبررسا  یهاا  نموناه . این نکتاه در  اند کردهاستفاده  یا ژهیورردهای و ش ها وهیشبرای ایجاد طنز از 

د نادارد در بیشاتر   متتلاف وجاو   یاها  نموناه ل ، امّا از آنجا کاه امکاا، بررسای جداگاناه و مفرّا     آشکار است

 طنزآمیاز  رشاع  محدودکرد، بسنده شده است.شاهد مثال  عنوا، به، به ذکر یک یا چند بیت مورد نور هایشعر
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 داشاته  وجاود  طناز  جادیا یبرا روش نیچند دارد امکا، مورد هر در و ستین ممکن  اًیتقر خاص، یشررد به

 یطنزپارداز  در ملار  و ماا ین که است ییشرردها مشترک و گغال وجه است، نور ملمحدر اینجا  آنچه. باشد

 .اند گرفته کار به

8-5-3.استفادهازهيتشبوریتصوینیآفر

 هیتشا   از ،خاود  یشعر یها شتریّت یدرون حایت و اعمال به د،یبتشمتجسّ و کرد،ینیع منوور به گاه ،ماین

 در و هساتند  یحسّا  و محساوس  شاتر یب ماا ین رشاع  رد کاررفته به  اتیتش . است جسته ب ره طنز جادیا ج ت در

 کیا تکن نیا ا از بیشاتر  ،یانتزاعا  امور فیتوص در یو. کنند یم عمل یشعر موضوعات به یبتشتیّنیع ج ت

 وصاف  باا  کاه « گنادنا » شاعر  در ،نموناه  طور به ؛سازد ینیع را خود نور مورد موضوعات تا کرده استفاده یانیب

 خودپساندا،  باه  و اسات  گرفتاه  مستره باد به را اجتماآ از یاهیفروما عناصر ،امین شده، آغاز عتیط  از یی ایز

 کاه  یموجاودات . اسات  شده اشاره( بوده رمتنفّ اریبس ها آ، از ماین که ییعاپرمدّ مقدار یب یها آدم) طلگ فرصت

 آش هار  دنتاو  را خاود  و گذارناد  یما  عرصاه  باه  پا یلیشرا هر در خود استحقاق و ییتوانا حدود به توجّهیب

 :پندارند یم

 بار   /یای افرا ک ان  لحواه،  هماا،  در/ «لار  » آراساته  قد عشوه، دهد یم /متمور م،یمر که لحوه آ، اندر»

 .(642: 1033) «منم که یعنی فراشته،یب سر/ ریراگیگ نیدر زین گندنا /بر  خرمن در ان اشته

 در ؛اسات  طناز  یدارا سااحت  دو هار  در ال تّاه  کاه  است برخوردار ییمعنا ساحت دو از شعر نیا نیهمچن 

 جااد یا اسات  توانساته  یما  آراساتن  قاد  داد،،عشوه متمور،: همچو، جاندارا،، صفت کاربرد،به ،لاوّ ساحت

 ال اار  و گنادنا  فراشاتن یب سار  امّاا  نادارد،  یطنزگاونر  شاد، م تاذل  و اساتعمال  فراوانای  لیدل به یول کند طنز

 ا،یا م در خواهاد  یما  و است ارزش یب و پست یاهیگ که یذهن ةقساب نیا با او دیترد و رتفکّ زین و وجودکرد،

 هیتشا   باه  مرباو   طنز کیسم ل ساحت در و شود یم طنز جادیا باعث ،کند ییخودنما خوش و اها،یگ و هاگل

 ج ات  یبا  باشاند  داشاته  را یزیا چ یدرونا  تیّا لرف و اقات یل نکهیا بدو، که است ارزش یب و پست یهاانسا،

 .دانند یم «افرا» و «میمر» را خود و زنند یم ی  و کنند یم وجود ال ار

 از همشا ّ  اسات زا  در م الغاه  قراد  به. ستهنیز  ملر احمد طنز یشرردها از ،آفرینیو ترویر هیتش  از یریگ ب ره

 ملار  احماد  .باشاد  همشا ّ  از تار  یقو دیبا به همش ّ ،یعادّ صورت در که یحال در ردیگ یم ب ره ترفیضع به همش ّ

ّ» ةدیقر در  قالاگ  در هاا  آ، فیتوصا  باه  ،«ابول گ» و «ابوج ل» عنوا، به عرب نیس ط یفمعرّ با «ب هذاّهاّالس 

 یدانا  زبالاه  وساط  در و اسات  نییپا سرش و بای دمش که کند یم سهیمقا یآب مشک با را ها آ، و پرداخته طنز

 :اند افتاده ینوام یها درجه از کیش
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ّ.(1001ّ:157)ّ«فه ّذن لصسفيه ّرصسّ ص/ّمن ذجّمنّالبرب/ّهل ّجهلّ منّصيبّدزینت  ّمنّصيب/ّه کّسفطنیّالبرب»
 ازهاایی  نموناه  /.( هساتند سرکش و ستمرر حاکما،ابوج ل و ابول گ ) از نیج دو /:عرب پادشاها، است نیا)ترجمه: 

 (.است دم قسمتشا، نیبایتر و سر قسمتشا، نترینییپا آب، مشک مانند که /هاعرب

 در ملار  احماد  و است زین عناد و کفر و ثروت نماد اس م، صدر خیتار در ابوج ل و قرآ، در  گ،ابول نام 

 .است برده کار به ستمرر و سرکش حاکما، از ینماد عنوا، به را دو نیا نام شعر نیا

8-5-8.ريحقتتعریضمتهکّووکنایه،

 یی اا یز و کتحارّ  طنزآمیاز  شاعر  باه  یعیدبا  عیصنا ررید از شیب که یصنعت: »گفت توا،می هیکنا فیتعر در

 کاه  یریا تع  ا،یا ب یبارا  طنزپارداز  اسات؛  خلار  و اسات داد  خفقا،، ترس، محرول رمز همراه به که ؛بتشد یم

 یمعاان  تاا  کناد  یما  اساتفاده  یهنار  ا،یا ب ةدیپوشا  ةویشا  نیا از است معمول خ   ای ندارد یی ایز یمعن لاهراً

 و اسات  هیا کنا هاای شااخه  از زیا ن  یتعر(. 163 :1013 ،یب زاد) «کند بدل خواننده دلتواه یمعان به را ناپسند

 اسات  شتندیر و انداختن دست داشتن،فسوس یمعن به لغت در» ت کم اامّ؛ است کارساز اریبس طنز جادیا یبرا

 از باار  نیچناد  خاود  وا،یا د در ماا ین (.451: 1032 ن،یمعا ) «اسات  طنز ا،یب یها وهیش ررید از اصل م در یول

 در هماه  ،طنزهاا  نیا ا کاه  اسات  کارده  اساتفاده  طناز این نوآ از شاررد   جادیا و خلق یبرا «یانراس» تریّتش

 یانراسا  یگفتراو  در موجاود  طناز « 0 یانراسا » شاعر  در ،لامثا بارای   ؛شده ن اده افراد نیا اعمال ای گفتروها

 تاو  پادر  کاه  پرساد  یما  او از و شناساد  ینما  را خاودش  پسار  که است( نیب کوته یفرد و لوم ساده یشتریّت)

 چشام  ناور  یا: دیا گو یما  یو به و ردیگ یم آغوش در را او ،اوست پدر خودش ف مد یم که بعد امّا ست؟یک

 !پادر  یا: دیا گو یما  و کناد  یما  هیا گر هم پدر از تر ابله پسر. ام دهیرس راه از تازه و هستم تو پدر خودم من !من

 :شناخت نتواهد مرا کا چیه ررید یشو گم تو اگر

 را پسااار یانراسااا نشاااناخت ونکااا

 دهیااد نااور یکااا بغاال در دشیکشاا

 او ازتاااار  ابلااااه پساااار آ، دییاااابرر

 ماااردم نیبااا در نشناسااادم یکسااا
 

 را پاااااادر ینشااااااان دشیبپرساااااا 

 دهیرسااا ره وز پااادر باشااام منااات

 دلجاو  بااب  یا یشاو  گام  تو گر که

 گااام اباااد تاااا و نشاااا، یبااا بماااانم
 

(1033 :223) 

 مو ار  را خار ) دهاد  یما  نشاا،  را یخر تیّخر ،ماین( دو هر یزمجا و یقیحق یمعن به« )تیّخر» شعر در ای 

 کناد  یما  الیا خ گذرد یم آب از یراحت به وز، نیسنر لیف ندیب یم چو، که( شمارد یم وقاریب و داند یم ینادان

 آب باه  دارد ردهگ ا  بار  نیسانر  اریبس بار که یروز پا است بوده آب از یو گذشتن باعث لیف وز، ینیسنر
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 خار . انادازد  یما  ورطاه  در را خاودش  سپا و برد یم خودش با را بارش نتست ،آب تند ا،یرج یول ،زند یم

 و کارد  نتاواهم  یلیف ررید کنم، دایپ نجات و ابمیب یفرار راه م لکه نیا از اگر :دیگو یم خود با ورطه آ، در

 !مانم یم یباق «خر» شهیهم مثل

 نیا وز باود  یبسا  او باار  که روز کی

 دیااامد لیسااا آ، رباااود باااارش اوّل

 مفاار آب از ابمیااب باارهم، ار: گفاات

 یسااود مینجااو کااا نِیااوز بااار از
 

 نیاااا از غافااال باااود و آب در افتااااد 

 دیکشا  ورطه در و فکند را یو وانره

 خار  باشام چناا،  آ، هام  نکانم،  یلیف

 یباود  دارد کاه  اسات  یذاتا  ینیسنر
 

 (213: هما،)

 یا:

 گاردد  یبرما  هرچاه  کاه  مشاو  دهیشور

 او هکاا هساات یکساا نااوایب دةیشااور
 

 گااردد یماا دگاار فرجااام بااه زیااهرچ 

 گاردد  یما  خار  فتااده  ایا گ باه  چشمش
 

 ( 310: هما،)

 ةع قا  از آ، در ماا ین کاه  اسات  آخار  مرارآ  کاررفتنبه ،است شده طنز جادیا موجگ اتیاب نیا در آنچه 

 باا  یق لا  یهاا  آامرار  در ال تّاه  اسات،  آماده  باه وجاود   طناز  لهیوسا  نیباد  و کارده  اساتفاده  اهیا گ به خر مفر 

 و رییا تغ از یجادّ  صاورت  باه  ،آامرار  ساه  نیا در است آورده فراهم را آخر آامرر آمد، ةنیزم ؛ینیچ مهمقدّ

 نیبا  ارت اا   و امار  نیا از استفاده با ،چ ارم آامرر در و است گفته ستن کار فرجام و تیدرن ا زیهرچ تحوّل

 .است آمده وجود به گونه نیا یطنز جهیدرنت که است داده نشا، را تحوّل نیا ،اهیگ و خر

 برسااند  متاطاگ  باه  را خاود  منواور  نکاه یا یبرا و حاکم نوام از انتقاد یبرا طنزش رشع در احمد ملر نیز گاه

 دهیا د خاواب  کاه  کناد  یما  عاا ادّ «اليّ » ةدیقرا  در او. ردیگ یم است زا به عرب کی عنوا،به را خود شتریّت

 از گزناده  یانتقااد ( آ) وساف ی حضرت خواب ا،یب در قرآ، هویش از ال ام با و ؛کرده یم یزندگ بشر همچو،

 :دیگو یم و دارد کشورش در موجود وضع

ّ ّفمّّّْايّص ّ ّ /ّّشّرّمّنّالّايّص ّ ّ ّ شّک لبشّرلّصّصنّ /ّاملنّ  ّرصیّتّيّيدقيّتّلّ :ّسّسّ ّ /ّمفسرّاریالّف ّي قفتّم ّّنیّید»
ّيتّمّنّصذنقبّلّص ّصنرکّ ّنسّيّ ّ /ّمّ ّننّ  ّ،ّمنّلنديسّ لد،ّئتّابلقدرلقدّهّز/ّصثرّ فالیتبعّمنّ يّ ّ صمشّين صنّ /ّب  الطّ ّيیدّ ي

ّ.(1001ّ:103)ّ«انفجرّ ّ رصسّاهتزّ ّ /ّظ  نّ اْ ّعّال
 انمیا اطراف و کانم  یما  یزندگ بشر همچو، /دمید خواب سرورم: گفتم او به و /ستادمیا خواب رگریتع  برابر در: )ترجمه

 نیا ا پسارم  :گفات  و /کناد  ینما  گیا تعق مارا  یکس که یحال در روم یم راه /دست، در غذا و دها، در صدا و /اندانسا،
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 تارک  را او نکاه یا از شیپا  و /بتواب دیآیم خوابت که یوقت !پسرم ،یا گرفته تمستر به را قدر و قضا تو! است حرام

  .(شد منفجر و خورد تکا، سرم و /دیخز گوشم در میرِژ انرشتا، کنم

   :دیوگ یم «القریر» دهیقر در ای و

ّ« دّالّاايّنسّمّ  ّ  ّكيّ ّالس ّ/ّاثبّتّنقریّرّالافّ  صلنّدم ّ/ّفّدل نّالّ رسّاریمّنّریلّد /ّمّ  ينّال ّا ّّ لظّ /ّكي ّ ال ن ّاملبظّ »
(1001ّ:17).ّ

 گازارش  ساپا  /شاوم  اعادام  تاا  کرد احضار مرا یتیّامن مکمور /ردمُ و دیگز مرا امروز /ما قدر گرا، یوال سگ: )ترجمه

 (.است شده مسموم یوال حضرت سگ که /کرد ثابت فوت

 حااکم  ساگ  اگار  کاه  اسات  ت اه و فاسد چنا، عرب کی عنوا، به من وجود کند یم عاادّ دهیقر نیا در شاعر

 :دیگو یمدیرر  یا نمونهیا در  ؛ ورندیم یم برزند مرا زین( ها جاسوس)

مسَّ ّيّ ّ...َّدفََّنّا/ُّمَكّذ ابًُّمن فقّ ًّّ  َیبَّاّصكثََّّرُّمرهلقّ ًّّ /ّم ًّ َیبَاّصكثَّرّمثاّ ًّللَ بَاّصكثَرُُّمعرّل/ّإّي ُ َّفكََّرَّمر ً ّيّص عّیُطَا لَرُّشغَي ،»
ّ.(1001ّ:411)ّ«غداّیُسم ىّال كلم ًّّ /َّْدعر 

 /کاارتر، گنااه  و شاتر یب تشیجناا  و جارم  تاا  /کناد  جااد یا تحاوّل  شاغلش  در کاه  افتاد فکر نیا به ایابل بار کی: )ترجمه

 (.شد دهینام حاکم آ، از پا و /دکر دفن اش نهیس در را نامش او پا /.شود... و رت منافق ،زتریر خو،

 خاود،  نقاد  در کاه  داشات  آ، بار  را او باود،  دهیا د شیخاو  روزگاار  حااکم  از ملار  کاه  ییناروا یکارها 

 ت،یّا واقع فیا تحر باا  تاا  ردیا گ شیپا  در یعاادّ  مناس ات زد،برهم با را رمعمولیغ یمنلق و متفاوت یاستدیل

 مسالمانا،،  ماا  دگاهیا د در کاه  را ایابلا  اعماال  او کاه  شاود  یم نیچن نیا. کشد ریترو به را تیّواقع خود لکهب

 جااد یا یبارا  لا،یشا  کاه  یمیترام  از و داناد  یما  زیناچ حاکما، یها یدیپل برابر در هاست یدیپل یتمام مو ر

 د،یا برگز از و دارد یبرما  پارده  ،شاود  گناهکارتر و زتریر خو، تا بود گرفته شیپ در ش،یخو اعمال در تحوّل

 .دهد یم خ ر یمیترم نیچن د،کر یعمل یبرا او طتوسّ حاکم عنوا،

 جاز  یرهاورد که را ملخ ةحمل و کند یم ادی ملخ نام با زورمندا، و زرمندا، از یکاتوریکار یریترو در ملر

 نابسااما،  طیشارا  ب  اود  روناد  ج ات  در مسئوی، ة ودیب اعمال عنوا، به ندارد، کشاورزا، یبرا ا،یز و گیآس

 گساترش  روناد  در را کشاورش  تماام،  یطنزپارداز  باا  ا،،یا پا در و اسات  گرفته استعاره ،یاقتراد و یاجتماع

 :ندیب یم اوّل مقام در رسا،، گیآس یها ملخ هجوم و یقحل

ََّالز لراَلّةّل» َُُّشّرعطَ ُّمّر ر ،/ّقَّرََّرّاحل کُ ّإّْف َّالَفّف  ... إّنَّةُّالَفّف ّ/ُّلّنی ل فُّا   َّّّ   َلّةَّ يّاْقعتلبّ دّ/َل َّز  ّنَّاعل َّّةّ  َّّّيعَّدنُن ّ/ّقَّفع ََتع َّب ْع ص
ّاملُج َلة!،ّّلَتبعدیرلّابَرادّع/ّصری ىل نعت جل ّ(1001ّ:483مطر،ّ)ّ« ِّبل

 کشااورز  دختار  /شاد،  یراننادگ  و ییراهنماا  ماکمور  کشااورز  /کرد؛ گیترو را یزراع اص م قرارداد حاکم: )ترجمه

 را اوّل مقاام  یقحلا  دیا تول و ملاخ  کارد،  صاادر  در ماا  نیسارزم  /.است اقتراد در کیفی یج ش نیا /...شد باق فروش
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 (.کرد کسگ

8-5-1.،تجاهلتضادوتناقض

 آ، عناصار  کاه  باشاد  شاده  گیترک چنا، یریترو ای و شود یم شامل را ستن کی یها بتش در یناسازگار

(. 14: 1035) داناد  یما  یواقعا  یطنزهاا  هماه  فیا تعر محور را تناق  یکدکن یعیشف. کنند نق  را رریکدی

 اغلاگ  در را تنااق   و تضااد  کیا تکن. کنناد  یما  حملاه  تابوهاا  باه  کاه  اسات  ییطنزها شتریب شا،یا منوور ال تّه

 نیا ا ماا ین رشاع  در تنااق   و تضااد  کااربرد  یهاا  نمونه از. کرد مشاهده توا، یم ماین یتسنّ هایرشع و ها یرباع

 :است اتیاب

 بناااددیماااکااا ب  سااارما، نیانااادر

 

 خنااددیمااماار   فقاار، بسااا  باار 

 

(1033 :123) 

 عازا  و انادوه  باا  شاه یهم مار   رایا ز اسات؛  «د،یخند» و «مر » نیب موجود تناق  خاطر به شعر نیا طنز 

 شاده  دهیا آفر یریتراو  نیچن دارد وجود مر  و فقر ا،یم که یتناس  با نجایا در یول ،یشاد با نه است همراه

 بار  او ةخناد  و مار   باه  یبتشا  جا، با شاعر ک م در که است بزر  یدرد ا،یب ییمعنا ساحت در امّا ؛است

 طعناه  شیخاو  روزگاار  یاجتمااع  یفضاا  باه  اسات،  مار   گار   یبرا قابل، و آماده یا طعمه که فقر ةسفر

 در ماا ین کاه  اسات  «مج انّ  آتش» طنزآمیز ةقلع ،ررید یا نمونه .دیآ یم حساب به یع ارت طنز نوآ از و زند یم

 هام  مان  ساگ  ایا آ: کاه  اسات  دهیآفر یطنز ،پرسد یم ده واع  از چوپا، که پرسشی با و متناق  یانیب با آ،

 نه؟ ای شد خواهد فریک دچار آخرت در بدکار، یها انسا، ةهم مثل

 خواهاد  هاا  آتاش  چاه  که/ ا،یم به ج نم ز آمد صح ت /آموخت یم مسئله را خلق /ده واع  خود من ر سر بر»

 یا هغرّا / یچوپاان  ساتنا،  نیا ا داد گاوش / بفروخات  ایا دن یپ یعق  آنکه /ندیبیم هاچه بدکار تن /ختافرو

 آنجاا : گفات / دوخات  واع  بدا، اشک پر چشم/ بدکار را خود سگ خود با دید /اندوخت یهراس و خورد

 (203 :هما،) «سوخت؟ خواهد من چو زین من سگ/ سوزند یم همه که

 مشاک ت  ا،یا ب یبارا  احمد ملر نیز که است یشعر یا دهیپد تضاد، از استفاده ستن ونندا به تواهر ای و تجاهل

 ساتنا،  با را خود زد،،نقاب با دشیقرا از یاریبس در او. کند یم استفاده آ، از مضحک ا،یب با خود، اندوه و

 یباد  و فقار  زین و یاسیس و یاجتماع اوضاآ چو، یموضوعات ا،یب به رهرذر نیا از و کند یم یمتف متناقضش

   «:غزا » ةدیقر در نمونه عنوا، به ؛پردازد یم شتیمع

ک ّّ ّ/ّمّّنّصیّّنّجّّ   ا !ّ یيهّّ ...!/ّاْرهّّ بّرهبّّة!ّیّامّّتفالت ّّ/ّ اّاآل طّّ  ّابْرهّّ ب...مّّأ/ّة!ا ّاحملب ّّحیب ّّّقّّا  ّال،ّّّْال ا اری»
ّ.(1001ّ:143)ّ...«ّج   ا !
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 کاه  یطاور  باه  /،اناد  کارده  ترور از پر را ها نیسرزم /!ندارند تدوس را مح ت که هستند یمردمان ا،یگرا اصول: )ترجمه

 ...(!؟اند آمده چرونه /!؟اند آمده کجا از ...!ها آ، بر یوا /!است شده ترور از پر جا همه

 ماردمش  از نکاه یا مرار  نداشات  زد،علسه قدرت ،حاکم نیا از شیپ. بودند شیآسا در مردم در گذشته

 از تامّا  داشات  انتواار  و شد یم دور ،کرد یم ریغافلر را او علسه مردم از ازهاج بدو، اگر و! گرفت یم اجازه

 از را ماا  دولات   اودا ی و باودا  شانا، یکر ،القادس  روم پسر، پدر، حقّ بهو در ادامه می گوید  درگذرند گناهش

 !پروردگار یا رینپذ را آنا، توبه و بده نجات دستشا،

 گارفتن اجازه ،لامثبرای ؛ است زودباور و لوم ساده یفرد انرار که کند یم تجاهل یطور ملر ،دهیقر نیا در

 در ویاژه هبا . اسات  تنااق   یناوع  از نشاا،  ،اسات داد  در حاکماا،  یکناون  تیّواقع و علسه یبرا مردم از حاکم

 اساتفاده  یطاور ( باودا  و  اودا ی شنا،یکر ،القدس روم پسر، پدر،) اس م از خارج ساتمقدّ ةهم از یانیپا یدعا

 «:مفقادا » دهیقر در ای ؛ وستین مسلما، یمذه  ازلحا  ییگو که کند یم

ّالَّاطن/ّمتنّؤزاَرّالّرئ ُ ّاملّ» فقّّدّ/ّختّّ فااَّااَلّداً...ّ ال/ّالَبيّنّهّّ نااّشّم  اک ّّبّّدق ّي/ّالّّنیّزاَرّال نّ ّقّّ  ّلنّ :ّ /ّّبّّوّ الس ل
ّاليفقّّّ اءالّّدّ َّافل ریّّّمّّنّنیّّ صّ/نّاتمّّنُیّالسّّمن  صیّّ/ّنب الي ّّغ ّّ ّّ صیّّنّالرّ ّيدسّسّّ ّ /ّ(:اَلَسّّن)ّّّْ اليفقّّ  ّ/ّمنمضّّیّذاکّالّّزّ 

!/ّّيّّدي ّیفّّّال ّّْلّهّّذاّکّّلّ ّص/ّجسّّديّريبّصالّّرأ:/ّاَلّّز ّيّ  الّّرئّقّّ  /ّصّّّداًّّئ ًّ شّّّذلّّ ّمّّنّنَّّّرَّّمل/ّّدي سّّّس/ّاّّن ّد منّّ 
بّّد/ّغّّداًّّاالّّّینّّّرّسّّا /ّ لّّديّسّهنّّ  ننبّيّّّْدق ّیليّّّشّّمراًّ ّيّّبّّدأّشّّم  اک ّهّّ ناا:/ّلنّّ ّقّّ  ّةًّ ّّاثنّ مّّر  ًّ/ّزارانّلّّ  ّّ 
ّّن ّنیأتمّّّنیّّ ص/ّنب  الي ّّّ  ّّغالرّ ّنیّّصّدي، ّ سّّّس:/ّمبيلنّّ ًّّفُقيّّتُّّالنّّ س،ّشَّّت ّلیّمل/ّالّّزمنّذاکّیمضّّّفقّّد/ّاالّّداًّّختّّ فااّ ال/البَي
ّ.(1001ّ:196)ّ«!!السن ّْ اليّنی ص/ّدي ّ سّسّمبذر ًّ/ّان ّد من ّاليفقّ اءالدّ َّافل ریّمنّنی ص/ّ ّالسمن
 را تاا، یها تیشاکا  /:فرماود  ماا  ةمحلّا  از داریا د هنراام  و /کارد  دیبازد  نیم یش رها یبرخ از جم ور، ایر : )ترجمه

 /:گفات  (حسان ) مان  دوسات  /!اسات  گذشاته  هاراس  ةزمانا  کاه  /دینترسا  کا چیه از و /دییبازگو آشکارا و صادقانه

 را ا،یا نوایب یدارو آنکاه  دشا  چاه  و شاد؟  چاه  فاراوا،  شغل /شد؟ چه مسکن نیتکم /شد؟ چه ریش و گندم! جناب یعال

 ایا آ بسوزاند؟ مرا خدا: گفت نانهیاندوهر جم ور ایر ! دمیند چیه هرگز، همه نیا از! جناب یعال ؟بتشد یم را،یرا به

 یخاواه  کاو ین ةجا ینت یزود باه  ،یکرد آگاه صادقانه مرا که سپاسرزارم! فرزندم است؟ بوده من نیسرزم در هانیا ةهم

 دینترسا  کا چیه از و دییبازگو آشکارا و صادقانه را تا،یهاتیشکا: فرمود م،یدید را ایر  هدوبار گذشت، یسال. دید

 شاد؟  چه مسکن نیتکم شد؟ چه گندم و ریش: زدم ادیفر و برخاستم من نکرد، یتیشکا کا چیه! است یررید ةزمان که

 مان  دوسات  ! جنااب  یعاال  پاوزش،  ضعار  با ؟بتشد یم را،یرا به را ا،ینوایب یدارو آنکه شد چه شد؟ چه فراوا، شغل

 (!شد؟ چه حسن

 باا  «انشّب ب» ةدیقرا  در ای ؛ واست آورده به وجود را یتلت طنز ،ندانستن و تجاهل با ینوع به در حقیقت، شاعر

 :است آورده به وجود را یا هنرمندانه طنز ،متناق  واژگا، آورد،

ّّ ّ ُّلنّدانّلشّّر/ّأ.فال الُ ّالطّ ّ ّاریالزاُبّ الفقرُّ/ّّيدنن ّصکثرّاریش  ءّي» هّ ّیسّبیّإلّیّکيّ ّّزُقّ أ!ّکّلّ ّّي/ّنبُّ ّاحلّزلباالّزاب 



 60/ د ملرر نیما یوشیج و احمشعنررشی تل یقی بر شرردهای طنز در 

ّ.(1001ّ:114)ّ...«ّق أ!نبذّالشّ 
 یا کوچاه  هار  در ماا  /،گو، گونه یها ط ق و است فقر و است حزب /است، فراوا، آنچه ما، یها نیسرزم در: ترجمه)

 (!...اند انشعاب حال در یجملر که حزب نرفه کی وم/ یدارو نیم  حزب ده

8-5-4.استفادهازشخصيّتیهاريغیانسانوهيتشببهواناتيح

 در طناز  جااد یا یبارا  آ، از جانادار  عات یط  از یلا یتمث و نینمااد  یهاا  فیتوصا  در بیشاتر  ماین که وهیش نیا در

 هکا  یجاان  یب یایاش یبرا جاندارا، از ییها یژگیو و صفات داد، نس ت با درواقع ؛است کرده استفاده رششع

 .است شده طنز جادیا موجگ که کرده جادیا تناق  ینوع ،ستندین حرکت و اتیح به قادر

 پ لاو  هرکجاا  درخشاد  یم ها استتوا،/ را خودشا، پندارند زنده/ خندند یم کرده برپا بزم باهم موت، مردگا،»

« یخاال  هاا  چشام  یجاا  سارکرده  ةکاسا  رفته، چشم/ یشیپ ست بررفته دنده هم بر دنده/ ها دندا، یرو پ لو به

(1033 :433). 

 ،هروزمارّ  زباا،  در .اسات  زناده  و مارده  مارز  و حدّ تتنیآمدرهم است، کرده طنز جادیا شعر نیا در آنچه 

 کاه  یزماان  و رود ینما  کاار  باه  یرار ید یبارا  که دارند یخاصّ یها یژگیو و فاتیتوص هرکدام زنده و مرده

 خاود  کاه  کناد  یما  جااد یا یضا ینق ریتراو  ای ارادوکاپ ینوع ،رود کار به یررید یبرا هرکدام یها یژگیو

 جاا،  یبا  ی ایاشا  ییمعناا  لحاا   از کاه  مردگاا،  نجایا در .شود یم شعر ای جمله آ، در طنز وجودآمد،به عامل

. اناد  شاده  فیتوص ها آ، صفات با و گرفته قرار زندگا، یواژگان و ییمعنا ساحت ا،یم در ،شوند یم محسوب

 از تن اا ناه  ،فعال  دو نیا که کاررفته به مردگا، یبرا« د،یخند و برپاکرد، بزم»فعل  دو برد، کار به ،اوّل بند در

 در اسات  هماراه  انادوه  و یزار و غام  باا  کاه  زیا ن مار   و مارد،  نفاا  با بلکه ،است زندگا، به مربو  افعال

 یهاا  دناده  عرشا ،چ ارم مررآ در. است زندگا، یها یژگیو از زین« پنداشتن» فعل ،دوم مررآ در. اند تناق 

. رناد یگ یما  یشیپ هم و از اند رقابت در رریکدی با انرار که کند یم فیتوص چنا، را مردگا، جا، یب و ستت

 فیتوصا  یا گوناه  باه  اسات،  مار   یها یژگیو از که را حدقه ماند،یخال و چشم رفتننیازب آخر، مررآ در

 رفاتن » فعال  آورد، اثار  در امر نیا که خود؛ اریاخت به و رفته نجایا از خود و است جاندار چشم، ایگو که کرده

 اسات  یکساان  قادم  در درواقاع  و اسات  یع ارت ،شعر نیا در موجود طنز نوآ. است شده جادیا «کرد،یخال و

 ماا ین منواور  ؛ که(433 :هما،ر.ک: ) نامد یم ناقابل یها سگ شعر، یپا حیتوض و ایرنویز در را آنا، ماین که

 جشان  در ت ارا،  در روس سافارت  ندیخوشاا  یبارا  1020 سال در که ندسته یسانک «ناقابل یها سگ» نیا از

 مادم  را «یپ لاو  رضاشااه » نیشا یپ پادشااه  کاه  یکسان هما، بودند کرده شرکت لو یکر مرد، سال نیصدم

 دل از چاو،  اسات  یمرانوع  هاا اسکلت ةخند مانند ،جشن نیا در نا،یا ةخند و یشاد :دیگو یم ماین. اند کرده

 .ردیگ یم صورت یچاپلوس سرِ از و یشمال اربابا، ندیخوشا یبرا بلکه ،دزیخ یبرنم
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 از اساتفاده  باا  او. سات هنیاز  ملر  احمد طنز یشرردها از واناتیح به هیتش  ای و واناتیح زبا، از فراوا، ةاستفاد

 خلااب » ةدیقرا  در ،لامثا بارای  ؛ کناد  عرضاه  وجاه  نیب تار  باه  را خاود  هاد   و ساتنا،  توانسته ،روش نیا

 «:یتیارت

ّ(1001ّ:88)ّ«یبفقّالذابب،ّالال ّ /ّ ینذرّاری س خّابلبق ب/ّظ فةخیط ّال ا ّلنّالنّ /ّرصیتّجرذاًّ»
 مجاازات  باه  را هاا  کثافات  و راناد  یما  ساتن  نوافات  باب در که /دمید را ییصحرا بزر  موش کی امروز،)ترجمه: 

   (!زدند یم کف گردش بر مرسا،، که یحال در /،کرد یم دیت د

 «:الفْة» ةدیقر در نیهمچن

ّّ،ّدلّّاصانّالّص» صریّف هّّ ّّ /ُّنبّّبَ ّصرُ ّ لّغ ّّّة،ّ صانّصرفُّّوّص /ُّلُتّّلّ زنّّ  ّسّّایّکّّلَّّ،ّانّالّصهجّّاص/ّراطّاملسّّتق  إلّّیّغّّاّالب 
ّّ بّالنّ /ّالببّّ ّة ّّدُنّفنّّی/ّبّّ  نتمطّّیّ سّّاّجن ّّااي/ّمّّ ّاطيقُّّتّالرفّّ ًّکيّ /ّّغَّّاّصنّ ،ّهمّّذاّاُّ ّّ ّّصطيّّقّال ّّاّمث /ّکّّفّّ ّ ّفّّ ّلحیّملّعّل
ّّ ُّّ/كّّف ّ ّكّّلّ ّ حمّّتّعّ/الرق ّّّ ّعّلتالَّتّّ ُّ/كت ّّّ ّع ّقّّ نا ُّّیسّّم ُّّكمّّ ّّ/كيمّّ  ّ ّمخّّ ّ/احلكّّ  ّعّالّّذ كرّلُُّمَمّّلُّّ ریمسّّىّ/الّّرج  ّعّالّّاايّیُغضل
ّ(93:ّمه  )(«ّّالبظ  ّ ّْدأّ...كرميّقرمث :ه ّ/الكت ّ ّع
 خادا  نیزما  ؛رمیپاذ  ینما  /،کانم  ینما  هجاو  را هیا افروم بارکشا، جز /،خوانم یفرانم «میمستق صرا » به جز من: )ترجمه

 گوناه  نیا ا از را، هنارم  ،باشاند  «میجَحا  قعار » در ماردم  ان اوه  و /دهناد  لم «مینع جنّات» در /یبرخ آ، در و /شود یجنرل

 کتاابش  خداوناد  اگار  آه، ...است ساخته رها را سرانش حاکم ،ام آورده زبا، بر یحرف هرگاه اامّ ،پردازم یم و سازم یم

 را «میرَجا » حااکم  خشام  کاه  را یک ما  هار  و شادند  یما  آ، یمتاولّ  ا،،یسانساورچ  شاک  یبا  ،داشات  ینم محفو  را

قارآ، کاریم   : »ساا،  نیباد  ،شاد  یما  کلماه  پانج  «میحک ذکر» یزّیمم قانو، براساس آنراه، ،کردند یم محو ،زدیانر یبرم

 .«صدق اهلل العویم

8-5-5.استفادهازل،يتمثیبازباماتلکوالقاباشخاص

 دارد یاساتدیل  ةجن ا  هام  و است زیانر الیخ هم یانیب ک یتکن نیا. است مانهیحک یستن و  ایز یترفند ،لیتمث

 باه  فاراوا،  خاود  یلا یتمث و یتسانّ  رشاع  در را یانیب کیتکن نیا ماین. بتشد یم تیّنیع را یذهن میمفاه معمویً و

 نشاا،  را هعامّا  فرهنگ و زبا، به او حدّ از شیب یکیزدن یپردازتیحکا و لیتمث ةویش به لتوسّ. است برده کار

 هاا  آ، بیشاتر  ماا ین که پندارد یم خواننده که است یا گونه به ها آ، ا،یب ةویش و ها تیحکا نیا یمحتوا ،دهد یم

 کارده  کماک  او شاعر  زباا،  شاد، تار  ساده به زین اتیحکا نیا در ییروا لحن وجود. است دهیشن مردما، از را

ص « )کوچاک  ةچشام » همچاو،  ییشاعرها  در را هساتند  برخوردار طنز یچاشن از که یلیتمث اتیحکا. است

 مشااهده  تاوا،  یما ... و( 211 ص) «یدوانا اساگ » ،(30ص ) «حسن م ّ بز» ،(116ص ) «خروس و روباه» ،(36

 ،ردیا گ یما  ،آ از یاخ قا  یا جهینت سرانجام و کند یم ا،یب را یداستان و تیحکا ها،شعر نیا بیشتر در ماین. کرد

 باه  را آناا،  یناادان  و یساادگ  گااه  و ردیا گ یما  خارده  آناا،  بر و نالد یم مردم دست از ،هارشع نیا بیشتر در او
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 داساتا،  ناوآ  از و ماین فیلل و زیطنزآم یشعرها از که است« خروس و روباه» شعر آ، ةنمون. کشد یم خشا،رُ

 خاورد  یما  نشاانه  باه  رشیت بار نیا قضا از که است وباهر یرکیز ةدربار آشنا و جیرا یهاهقرّ از زین و کودکا،

 ةطعما  یمیقاد  طناز  هماا،  ،خاروس  و روبااه  طناز  گفت توا، یم نیهمچن ؛کند یم شکار را دل ساده خروس و

 کاه  یابکذّ مؤمن داستا، است، شده ا،ینما عابد، ةگرب ل اس در یفارس ادب در غال اً که است ارمکّ و دل ساده

 کاه  دهاد  یما  قارار  خود دست آلت را نید و پوشد یم زهد ل اس ،خود یویدن و یماد اهدا  به د،یرس یبرا

 روبااه،  گفتاار  و رفتاار  در شاعر  طنز و اند شده لاهر روباه و خروس صورت به یاصل شتریّت دو نیا نجایا در

 ناگ چ باه  از ق ال  کناد  یما  آشاکار  را حیصار  یتناقضا  کاه  شود یم گر جلوه طعمه به افتنیدست از بعد و ق ل

 :دیگو یم خروس آورد،

 بادهم  را زنادگا،  /یغفرانا  طلا م  را مردگا،/ خدا درگاه مؤمن ،مؤمنم من: گفتا/ «؟یا که»: گفت جوجکش»

 (116: 1033)« یدرمان

 :دیگو یم شود یم روهروب خروس اعتراض با که یزمان طعمه، آورد،چنگبه از پا اامّ

 تاو  درماا، » :گفات / کاو؟  کاو؟  درماا،  وعده همه آ، و/ تو یزدلسو همه آ،! مناؤم/ :قوقو زد عدو دندا، ریز»

 .(111: هما،) «جو لگ ررید ةلحو ام وعده/ شکمم جو 

 یصافات  باا نیاز   را اشاتاص  و القااب از تمثیل ب اره جساته اسات و در کناارش      طنز، جادیا یرانیز ب ملر احمد

ّ» ةدیقرا  در او. دارد متاطاگ  در یادیا ز ریتاکث  ،کار نیا که کند یم همراه متضاد  ةواژ رییا تغ باا  «ج  يط  ّالّرّ الس 
   :دیگو یم «الس يط  ّالر ج  » به «ج   ط  ّالرّ الشّ »

فّططرأّ/ّكّص ّفحفّرّيّمقّبيّلبّا ّاری زا إسّ /ّمّ ّلق تّ ّكفّ ن،ّفّن ّ ّ:ّكف كّسّشّ ط ن،ل قيتّ/ش ط  ّشبريّزارنّفجنّإذّرمثن»
ّّّ ّّّّ»ّ ّّّاّليّّّّىّقّّّرحی :/ّلّص ّیّّّاال ّيّقبّّّ دي، قبّّّ/ّ ط  ّمثّانّّّدفبتّيّّّّْدر ّالّّّرار ّاْ ّّّّ  الش  ّ«يط  صلّّّاذّابنّمّّّنّالس 
(1001ّ:71).ّ
 میبارا دیادم   هار آنچاه  ! کان  با من لا،یش: گفتم او به /شد، پن ا، دید مرا یوقت آمد، سراغم به شعرم لا،یش: ترجمه)

 از ماا، یا یگرما  افکند ریز ار سرش لا،یش /.یکن حفر یشعر اوزا، کلنگ با را ق رم نکهیا از باش برحذر /است، یکاف

 خادا  باه  ساللا،  شارّ  از» :انراشات  نیچن استعدادم بر /کند ال ام من به را ام دهیقر نکهیا از شیپ و /دیج  رو،یب اش نهیس

 («برم یم پناه

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

فمّ ذاّسّا ّ/ّاحلبّلّیبّلّالّرصسّ /ّدّیسّط /ّفمضّیّابّف ّ ّک  ّقبّااًّلمنّ  /ّاغت  ّص ّيذلّ ر اّشنقّاقرّ /ّل ن ّاملبجل...اابس ّّ »
ّ.(149:ّمه  )ّ«من ّّشنقیّّدالًّّصمرّالااي/ّ/ّّبدّنفماّلم قفبل ص

 ،فیا تکل کساگ  یبارا  دج ّ /!بود کوتاه قاتل قدّ اامّ /شد، صادر برادرم قاتل اعدام دستور .../حاکم یِنام نام به)ترجمه: 
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 یجاا  به مرا تا راند فرما، سپا /د،یشیاند اریبس حاکم /؟دستور چیست /،رسد ینم دار طناب به سرش /:رفت حاکم نزد

 (.بود بلندتر من، قد رایز /!زندیآو دار به او

1.جهينت
نیاز   تی ایجااد کارده اسات، ط عااً در عرصاة طناز      تحاوّی شاعر   ةنیدرزماو همچنا، که  . نیما طنزپردازی برجسته است.1

ش به کار برده، با نوآ طنزهاایش  نوآ طنزهایی که در شعرهای ک ن ،بنابراین ؛ستوجود آورده ابه ها ینوآوراز  یا پاره

، طناز را  ا نس ت به جامعاه تغییار کارده   دید نیم همچنا، که نحوة نررش و زاویة هاراست. در این شعدر شعر نو متفاوت 

طنزهای موجود در اشعار نوی نیما، حاصل نررش متفااوت او نسا ت باه     ،هجیدرنتده است، کرد تحوّلم خود خودبهنیز 

و همین نوآ نراه متفاوت باعث شده است که او باا کلماات و واژگاانی متفااوت و      استزندگی و جامعه و اطرافیانش 

ن بیشاتر ایا   ال تّاه  ؛آماد، طناز شاده اسات    وجودباه نررش خود را توصیف کند؛ که این امر موجگ  ،شرردهایی خاص

نقاش   ها آ،، حاصل توصیفات خاص و به کار برد، صفات ویژه است که گاهی نیز استفاده از صناعات ادبی در طنزها

 زیاستک ارسات  یها امیپ اصل م به و یاسیس هایرشع شتریب اوکه شد  مشتّصر احمد ملر نیز رسی شعدر بر .ی داردم مّ

 کاه  نماوده  اساتفاده  یادبا  ناوآ  نیا ا یبارا  ییشرردها از شمندانههو و بیا، کرده است رندانه و نیشتندی طنز با را خود

 احماد  یطناز  شعر یها جلوه نیتر م م از ت کّم و ییگو تناق  ،یزیاستعمارست زمامدارا،، اجتماآ،. است توجّه درخور

 .است ملر

ه ذهن و آثار ادبای  ت چیزهایی کا ش اهت در ماهیّگرچه دو شاعر از دو فضای جغرافیایی و زبانی متتلف هستند، امّ .2

 مشابه، سوق داده است.   کمابیش یها روشو  ها وهیشآ، دو را تحت تکثیر قرار داده، ایشا، را به آفرینش آثاری به 

و  ی اشاناخت یز یهاا  جن اه زبا، و کاربردها و کارکردهای مااورای لااهر آ،، از    خیلی م مّ یها مقولههر دو شاعر از  .0

 .  اند کردهفاده ، استیشناخت زبا،تل یقی علم 

 .  اند جستههر دو شاعر با استفاده از کلمات و ترکی ات عامیانه و متناق  در استفاده از طنز ب ره  .4

جم ت در مراحل آغاازین خاود   احمد ملر(،  ویژهبه) کنند یمبیشترین معنا را اراده  ،هر دو شاعر با کمترین واژگا، .5

 با مللگ طنز را ندارد.   شد، مواجهدر بیشتر مواقع انتوار  که خواننده رسند یمی به نور جدّ قدر آ،

ا مف اوم صاریح سیاسای در طناز نیماا یوشایج       امّ ،است گر جلوه شیها جن هر طنز ملر بیشتر از سایر رنگ سیاسی شع .6

 .شود یمیافت  ندرت به

هانوشت.پی4
 – مازندرا، استا، نور ش رستا، توابع از وشی کدهده در 1214 آبا، 21 زاده) ج،یوشی ماین به مش ور یاریاسفند یعل (1)

 نو شعر انرذاریبن یو. است یفارس نو شعر پدر و یرانیا معاصر شاعر( ت را، ش ر را،یشم در یدیخورش1003 ید 10 درگذشته

 .است یفارس

 گشود؛ ج ا، به دهید تیّجمعپر یا خانواده در عراق جنوب در برره توابع از ،«تَنوم ه» یروستا در م1356 سال در احمد ملر (2)
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( 6: 2335 ما،،یسل: ک.ر) .کرد یسپر رنج و فقر در عراق، کودکا، ررید همچو، العرب شطّ یحوال را خود ینوجوان دورا،

 از یاندک از پا امّا افت؛ی شیگرا سمیرمانت به ابتدا یینوپا شاعر هر مثل و پرداخت شعر سرود، به یسالر چ ارده سنّ در یو

 دیگرد روا، ،یسو آ، به زین خود و شد آگاه حاکم قدرت و مردم نیب یها کشمکش از اخ ار، و ها کتاب و مردم ستنا، یی یبه

 تیکو به زیگر و گیتعق آ،، جةینت که شد کارزار عرصة وارد فعّاینه که دیینپا یرید گ،یترت نیا به. (54: 1332 حسن،: ک.ر)

 کلمات و صادق ةل ج، افتی تداوم یریناپذ وصف کوشش با «الق ا» یادب و یفرهنر ةینشر در مشارکت با دیت ع در یزندگ. بود

 دولت ،یعرب یها حکومت و صدّام حکومت ضدّ بر «یفتاتش» و «القَ َا» یتیکو ةروزنام در سندهینو عنوا، به ملر آشکار و تند

 در اکنو، هم و شد دیت ع لند، به 1336 سال در ملر ن،یبنابرا ؛(56: 1033 زاده،سعدو،: ک.ر) کرد او دیت ع به مج ور را تیکو

 (.53: 2334 م،یغن: ک.ر) دارد سکونت لند،
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 یرانإآابد،  خرم ،ة االسالمیةجامعة احلر   ،يف قسم الل غة العرسی ة وآداهباأستاذ مساعد 
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 ، ایرانآابد رمواحد خ ،ة االسالمیةجامعة احلر   طالب الد کتو اه يف فرع الل غة الفا سی ة وآداهبا،

ّامليخ ص
اق والکلذب علل  فلوالن   والقنلع يیاسلوالس   يللم االجتنلاعیهلینن ال    يذاجملتنع واحملیط ال   ، يفلإلنتقاد أسلوب فن   أ قد يه فکاهةالأن  مبا 

سعلد و ع  فیل  کاببوهلا حبل  سل يهذه اعفاسد. إن  هذه اعقاللة هل عکافحةالفکاهة کأقوى فن  ،اعر الفطنیستعنل الش   ،عقل ولسان اجملتنع
اعر اععاصللر والش لل اعر اععاصللر اریللرايالش لل ،ناعرَیأشللعا  الش لل سللوا ااسللالیب اعةتلفللة للفکاهللة يفأن ید   ،بعریللم مللوجز للفکاهللة وأنواعهللا

 ،فهللم ذللل  عقیللد يفوالت   الص للعوسة، واعةاطللب یواجلل  أحیللال غنللو  یقللع هللد  اعوفللوع يف اخلطللاب الس للاخر . مللن حیلل  أن لل  يفيالعراقلل
للاخلی للالد   اعسللتوی،تمیکللن أن بسللاعد عللل  معرفللة  ،إن  مثللل هللذه البحللو فلل یللة.  امجنال  وحلل    ،ةغوی للوالل   ،ةاللی للعراء مللن حیلل  الد  ة اشللعا  الش 

 صللناو  ،اعرینعر اععاصر. لذل  سعلد د اسلة ذلاذج ملن آل  الش لالش   نطاق ةاطب عل  معرفة أسعاد الفکاهة يفوکذل  میکنها مساعدة اع
ا،ت الغللا ارنسللانیة ةصللی  الش  و  ،ةهنی للو  الذ  شللبی  والص للاسللتةدام الت   أسللالیب خاصللة مثلللمللن خللالل اعرین إن  هللذین الش لل :تیجللةإىل هللذه الن  
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