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)استاديار زبان و ادبيات عربي دانشگاه گيالن(دكتر فرهاد رجبي

رسالت طنز در شعر ميرزاده عشقي و احمد مطر

چكيده

امـروزه در ادبيـات نـوين    ، عات انـساني طنز به عنوان بستري براي طرح برخـي موضـو   

اين شيوه كه در هنر كاريكاتور به صورت تجـسمي مـي كوشـد بـا                .بسيار مورد توجه است   

برجسته نشان دادن برخي زوايا، بيننده را به سوي مفهومي خاص هدايت كند در شـعر نيـز                

 خـود را    شاعر تمام تالش  ؛ بنابراين   در پي آن است تا نقش راهبردي خويش را حفظ نمايد          

بـه  ،  اين گونه سـخن   . به عمل مي آورد تا توجه مخاطب به معناي مورد نظرش جلب گردد            

القاي مفـاهيم   ،  و احمد مطر شاعر معاصر عراق     گوويژه در آثار ميرزاده عشقي شاعر پارسي      

بس حساسي را برعهده مي گيرد و مي كوشد آگاهي را بيش از هـر عنـصري در مخاطبـان                    

امـري كـه البتـه      ضا را براي داشتن اجتماعي مطلوب فـراهم كنـد؛         خويش تبلور بخشد و ف    

هـاي  جستار حاضر بـر آن اسـت ضـمن تـشريح ويژگـي            . نمايدتحقق آن چندان ساده نمي    

در آن بپردازد و گستره عملكـردش را مـورد بررسـي            هيم شعر دو شاعر، به كاركرد طنز        مفا

بيـان  دو شاعر كه ذيل اين شـيوه      هاي  اين مقاله با استفاده از روش تطبيق انديشه       . قرار دهد 

مضاميني خواهد پرداخت كه در شعرشان بـه قالـب طنـز،            واقع مي شوند به تفحص درباره     

. بخشدهويت مي

. احمد مطر، اجتماع، انديشه، ميرزاده عشقيطنز، : هاواژهكليد
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مقدمه

ايـن جاسـت كـه    ادبيات گذشته گرچه هيچ وقت از چنين تالش هايي خالي نبوده است امـا نكتـه           

گويا نوبرانه اي است در وادي سخن؛مفهومي با رسالتي سـنگين در جـدال              ،  طنز با تعاريف جديد خود    

غير منطقي است و نـه چنـدانش ميانـه اي اسـت بـا               هاي  ها چنان كه نه وامدار هجو و دشنام       با ناراستي 

.كم ارجهاي گذرا و هزلهاي شوخي

انـساني در مـصاف مـي     هـاي   وهي از دشواري ها و پيچيـدگي      شاعران امروز كه خود را در برابر انب       

هـا سـود برنـد و طنـز يكـي از ايـن       موجود براي حل اين نابـساماني     هاي  بينند برآنند تا از تمام ظرفيت     

هـاي  ظرفيت هاست؛كالمي از جنسي متفاوت، نه آن چنان كه در هيبـت خـشك كالسـيزم، اسـير واژه                  

كوچـه بـازاري، راه دشـنام و تمـسخر          هاي   كه با دلقك بازي    تانخورده و خوش تراش گردد و نه چنان       

صرف را در پيش گيرد؛ بلكه مي كوشد از باريكه راهـي موجـود در دل ايـن دو راه، راهـي ديگرگـون                  

راهي كه ميرزاده عشقي و احمـد مطـر، رندانـه آن را در ميـان هـزاران راه برگزيدنـد و از ايـن              .برگزيند

يندگان نهادند و ما در اين نوشته برآنيم تا با تبيين و تشريح ايـن راه، خـود           باريكه راه، راهي فراخ براي آ     

شـرحي مختـصر   رو ابتدا با ارائـه از اين. هاها و كژيشعرشان در جدال با پلشتيراهي بريم بر نگارخانه 

ـ     ادبيات تطبيقي به ترسيم بستر تحقيق مي   درباره ا پردازيم و سپس با شـرح طنـز و تفـاوت بنيـادين آن ب

آييم، باشد در اين گذار بـا       ديگر انواع تقريبا مشابه، به عرصه ي زندگي شخصي و ادبي دو شاعر در مي              

 ضرورت يا ابهامات موجود در اهداف گرايش به اين سـمت و سـو               ،مفاهيمي مواجه شويم كه در ادامه     

راه بـرده مـي   بعد از آن به مفاهيمي چـون طـرح مباحـث اجتمـاعي در قالـب طنـز،        . را بر ما عيان كند    

اجتماعي دو شـاعر مـورد بررسـي قـرار دهـيم؛            هاي  كوشيم رسالت اين گونه گفتار را در تبلور ديدگاه        

مذمت نـوع بـشر، هيـا هـوي  پـوچ حركـت بـه سـوي تمـدن            هاي  چنان كه با همين هدف، به انگيزه      

ا و  از ديدگاه دو شـاعر و بـه شـرح عملكـرد زمامـدارن و ضـرورت مبـارزه بـا آن هـ                       ) تجدد(ظاهري

.هاي  استعماگر حامي آن ها، خواهيم پرداختقدرت

هاي نتايج حاصل از اين مباحث نشان خواهد داد، طنز و امكانات موجود در آن يكي از بهترين فرصت              

ـاي  تواند در راستاي تحقق آرمانمنتقدانه است كه با حفظ هويت هنري مي      هاي  ممكن براي طرح ديدگاه    ه

.تر رخ نموده استامري كه در شعر ميرزاده عشقي و احمد مطر بيش.كندانساني به شاعر امروز كمك 
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پيشينه

دو شـاعر، اثـري مـشاهده نـشده      قابل توجه اين كه با چنين ديدگاه و به صورت تطبيـق ومقايـسه       

دربـاره  . زبان فارسي صورت گرفته اسـت   هر كدام از دو اديب در حوزه      است، اما پژوهش هايي درباره    

 بـه مفـاهيمي چـون      -نگارنـده نيـز واقـع شـده اسـت            كـه مـورد اسـتفاده      -ابع مختلف   ميرزاده در من  

سياسـي و پـاره اي عقايـد و         پيكـار اجتمـاعي و جهـان بينـي و انديـشه           عملكردهاي شاعر در حـوزه    

او يـات و مقـاالت نويـسندگان دربـاره        رچنان كه نظ  )1377:قائد(احساسات، مباحثي به چشم مي خورد     

بــا الحـــاق بــه كليـــات ميـــرزاده عــشقي نـــشر يافتـــه    » حـــائريســيد هـــادي «بــه وســـيله ي 

بـه  »زبـان در گفتمـان طنـز احمـدمطر    «احمد مطر نيز مقاله اي باعنوان       درباره)1373:نشرجاويدان.(است

قلم دكتر فرامرز ميرزايي و خانم ناهيد نصيحت در مجلـه دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني دانـشگاه                      

موجـود اسـت كـه نويـسندگان محتـرم بـه            )240-226صـص 1386سـال   157شـماره   (فردوسي مشهد 

روشني بيان، فشردگي، سادگي واژگان وتلخي طنـز        هاي  زباني طنز شعر احمد مطر با مولفه      هاي  ويژگي

طنز يا به اصـطالح بـه كـاركرد معنـايي طنـز در          پيش رو كوشيده به وظيفه    اما نوشته .،شاعر پرداخته اند  

. پردازدشعر دو شاعر مبارزبا دو زبان مختلف ب

آبراهاميـان،  (اجتماعي و اقتصادي متعدد رنج مـي بـرد        هاي  از آن جا كه ايران عصر ميرزاده از بحران        

اجتمـاعي و   هـاي   و تولد مطر نيز با اوج گيري كشمكش ها و كودتاهـاي ناشـي از بحـران                )128:1389

ـ   هاي  و با توجه به ديدگاه    )179-186:199القوزي،  (اقتصادي همراه بود   ه بـاور نگارنـده در      مشتركي كه ب

آثار شعري دو شاعر به چشم مي خورد، به نظر مي رسد مي تـوان بـراي طنـز در ابعـاد اجتمـاعي اش                     

. رسالتي مشابه در شعر دو شاعر قائل شد

1ادبيات تطبيقي

به ويژه در قرن بيستم خود را در اروپا از اصلي ترين پژوهش ها در حـوزه ادبيـات                   ادبيات تطبيقي 

عربـي، تثبيـت   هـاي  ادبيات در ايران و سرزمينهاي سپس جايگاه خود را در بررسي    . نمود و نقد معرفي  

ادبيـات تطبيقـي از     «.كرد و امـروزه، در بـيش تـر دانـشگاه هـا و مراكـز پژوهـشي مـورد اقبـال اسـت                       

1- Comparative  Literature 
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 جنـبش هـا و   ، انـواع، سـبك هـا، دوره هـا،        عناصـر  ي نقد ادبي است كه بـه سـنجش آثـار،          شاهكارها

ادبيات در مفهوم كلي آن در دو يا چند فرهنگ و زبـان مختلـف              و به طور كلي، مقايسه    ادبي  هاي  چهره

ادبيات تطبيقي در همان آغاز با رويه اي نقـد گونـه همـراه گرديـد و                 )41:1376قاسم نژاد،   (».مي پردازد 

هـاي البتـه در سـرزمين    . بعد از اندكي در سه مكتب برجسته فرانسه، آمريكا و اروپاي شرقي رخ نمـود              

امـا  .غير اروپايي در برخورد با آن، همواره نگراني ناديده انگاشـتن ادبيـات بـومي وجـود داشـته اسـت                    

اصـالت در ادبيـات بـومي يـا         هـاي   ادبيات تطبيقي براي ناديده انگاشـتن ويژگـي       «حقيقت اين است كه   

 بـا   آن اسـت تـا بـا دعـوت بـه پيونـد       جايگزين ساختن ادبيات ديگر به جاي آن نمي كوشد بلكـه بـر            

) 59:1389جمال الدين، (».ديگر، ادبيات بومي را پشتيباني كندهاي ادبيات

طنز

و در فرهنـگ زبـان      )568:1429الزيـات،   .(اسـت »سـخريه و إسـتهزاء    «طنز در لغت عربي به معنـاي      

معـين،  .(را بـرايش ذكـر كـرده انـد        »مـسخره كـردن، طعنـه زدن و سـرزنش كـردن           «فارسي نيز معنـاي   

شعر يا نثري است كه در آن حماقـت يـا صـفات اخالقـي و فـساد      «طالحاما در اص )1547ص2ج1382

ذوالقـدر،  (».اجتماعي يا اشتباهات بـشر بـا شـيوه اي تمـسخرآميز و اغلـب غيـر مـستقيم بـازگو شـود                      

خاص بيان مفاهيم تند اجتماعي و انتقـادي و سياسـي و طـرز افـشاي      شيوه«به سخني ديگر  )183:1373

فساد است كه دم زدن از آن ها به صـورت عـادي يـا بـه طـور جـدي،                     حقايق تلخ و تنفرآميز ناشي از       

چنين كاركردي از طنز در ادبيات امروز مورد توجه اسـت امـا             )6:1378بهزادي،  (».ممنوع و متعذر است   

اگر در پي ريشه يابي اين مقوله در تاريخ ادبيات فارسي و عربي بـرآييم، در خـواهيم يافـت كـه رابطـه            

از ديربـاز تـا اسـتقرار مـشروطيت در ايـران،            «وازي است؛ چنان كه بـراي مثـال         شعر و طنز رابطه اي م     

اي تفنني در خـدمت اميـران و پادشـاهان و عوامـل حكومـت بـود و شـاعران،                    ادبيات به عنوان وسيله   

هرچند هم كه به فساد روزگار خود، آگاهي داشتند يا از حكومت ناراضي بودند قهراً بـه سـبب ترتيـب       

مي توانستند از ارباب قدرت، انتقاد كنند و طبيعي است كه اگر رنجي داشـتند يـا دردي                  نظام اجتماعي ن  

احساس مي كردند، گاه آن احساس به صورت دشنام، متوجه كساني از مردم روزگارشـان مـي شـده و                  

چنـين رويكـردي منجـر بـه        )12:1366كاسب،  (».اصوال كمتر مي توانسته اند از اين شيوه دوري گزينند         
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يكـي از شـش     »قدامه بـن جعفـر    «در ادبيات عربي نيز به باور كساني چون         .  هجو مي شود   شكل گيري 

با تبديل شش موضوع بـه دو       »شوقي ضيف «دكتر.موضوع اصلي شعر عرب روزگاران پيشين بوده است       

از طـرف ديگـر شـرح       )194:1960ضيف،  .(كندموضوع مدح و هجو، بر اهميت كاركرد هجو تأكيد مي         

 شاعران، نشان از حساسيت اين موضوع دارد؛چنان كه شـاعران در ايـن هنگـام               مراسم ويژه هجوخواني  

تراشـيدند  پوشيدند و موهاي خـويش مـي  همچون برگزاري مراسم مذهبي، به شيوه اي خاص لباس مي 

-يا با پوشيدن يك لنگه پاي افزار همچون كاهنان در مراسم مقدس يا حج گزاران در مناسك رفتار مـي                   

گيرد تا جايي كه اگر بخـواهيم تعريفـي         امروزه طنز جنبه اي كاربردي تر به خود مي        ) 197:همان.(كردند

 زيـرا بـه   ،اجتماعي به تفسير آن بپـردازيم هاي نسبي از آن ارائه دهيم ناگزيريم در بستر اجتماع و دغدغه      

سياسـي  انـساني، اجتمـاعي و      هـاي   طنز اجتماعي بازتابي از ژرف ترين خواسـته       «: » سارترپلژان«تعبير  

مردمـان آگـاه و دردمنـد را بـا پرخـاش نيـشدار و زهرآلـود خـود مـي                     هـاي   يك ملت است كه عقده    

)102:سارتر، بي تا(.»گشايد

كـاربردي الزم   هـاي   گرچه در گذشته به دليل تعاريف نامشخص و شايد هم به دليل فقـدان زمينـه               

 اما امـروزه مـي تـوان بـراي     طنز، بين اين مقوله و هجو و هزل مرزهاي مشخصي وجود نداشت          درباره

.تعيين نمود، هركدام از اين موارد سه گانه حدود و ثغوري مشخص

طنز و هجو-1

كاركرد طنز با هجو متفاوت است؛درد طنز، همگـاني و بـيش تـر مربـوط بـه دردهـاي عمـومي و                       

پرده دري طنز، غيرمـستقيم و     .اجتماعي است در حالي كه درد هجو، مبتذل، خصوصي و شخصي است           

اغلب مبتني بر تعريض و كنايه است در حالي كه هجو، صريح و بي پـروا، آبـروي افـراد يـا جامعـه را                        

مادي براي طنزپـرداز نيـست در حـالي كـه هجـو را              طنز، كسب فايده  انگيزه.مورد اهانت قرار مي دهد    

ناشـي از وضـع بـد مـادي و معيـشت پريـشان      تحقير شده و شخصيت لگدمال شده   روحيهبايد نتيجه 

طنز، خواهان همكاري اجتماعي و رعايت مساوات اسـت امـا هجـو بـر نـوعي سـتيز                .هجوسرا دانست 

نگريستن در ادبيات فارسي و عربي واگويه گر ايـن نكتـه اسـت      )49:1378بهزادي،  .(فردي استوار است  
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كـار  كه هجو، عموما برخاسته از خست و گاهي نيز درپي ناكامي يا پستي بوده است و غالبا نيز مـورد ان                  

.مصلحان اجتماعي يا مبارزان اخالق گرا واقع شده است

طنز و هزل-2

بين طنز و هزل نيز تفاوتي بارز به چشم مي خورد؛طنز آميخته به نيشخندي عنـادي و اسـتهزا آميـز                     

طنز اغلب بـا نـوعي شـرم و متانـت، تـوأم             .خنده و شوخي استوار است    است در حالي كه هزل بر پايه      

موجود كينـه مـي   هاي طنز نسبت به نابهنجاري   .ستاخي و حتي ترك ادب مبتني است      است اما هزل بر گ    

ضـوابط ظالمانـه و عوامـل    هدف طنز ويران سازي همه.ورزد در حالي كه هزل فقط به آن ها مي خندد 

بهـزادي،  .(تباهي زاي اجتماعي است، اما هدف هزل تنها ايجاد خنده است از هر راهي كه ممكن باشـد                 

47:1378(

ته در اين ميان، قابل ذكر است كه كه گرچه در گذشـته، گروهـي در قالـب دلقـك بـا اسـتفاده از          الب

 گاهي چنان مقامي مي يافتند كه مي خواستند به شـكلي از اشـكال               ،اطرافيانهزل يا هجوي مليح درباره    

ر نبودنـد و   دلقكان يا نديمان خاص نيز هميشه از قدرت انتقـاد برخـوردا           «واگويه گر حقايقي باشند، اما      

جـوادي،  (»به نظر مي رسد كساني كه گاهي حقايق را گوشزد اميران مي كردند به نـوعي اسـتثناء بودنـد        

.مورد نقادي قرار داد، ادبياتوعملكردشان را نمي توان در بدنه)129:1384

زندگي دو شاعر

زندگي عشقي

در . ان بـه دنيـا آمـد      در شـهر همـد    )  ميالدي   1894 ( 1273سيدمحمدرضا ميرزاده عشقي در سال      

. تهران به تحصيل پرداخت و زبان فارسي و فرانسه را به خوبي آموخـت             » آليانس  « و  » الفت  « مدارس  

، آريـن پـور  . ( او پيش از فراغت از تحصيل به عنوان مترجم نزد بازرگاني فرانسوي مشغول به كار شـد            

يـشتر طـول نكـشيد؛ شـايد سـبب      تحصيلي اين شاعر جوان تا سن هفده سالگي ب  دوره )361/2: 1387

-ازبعـد )694: 1370نجـف زاده،  .(فكر تند و روح شـاعرانه اش بـوده اسـت   ، همان طبع بلند، واقعي آن 

را دايـر كـرد، اوايـل جنـگ      »نامـه عـشقي   « يمدرسه، وارد كارهاي اجتماعي گرديد؛روزنامه    ودرسترك
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انون فعاليـت ملـي گرايـان ايـران بـود           جهاني اول همراه با برخي مبارزان سياسي، بـه اسـتانبول كـه كـ              

مهاجرت كرد؛به رسم مستمع آزاد در مكتب سلطاني و دارالفنون، حاضر شد و هم در آن جـا نخـستين                    

چنـدي بعـد بـه تهـران      .را آفريـد  »اپراي رستاخيز شهرياران ايران   «و»نوروزي نامه «خود مانند آثار شاعرانه 

دگان، در صف طرفـداران حـزب سوسياليـست و          بازگشت و ضمن برقراري ارتباط با جمعي از نويسن        

. همكاران اقليت مجلس به مبارزه پرداخت

   نيش قلم شاعر، بيش از همه متوجه وثوق الدوله، نخست وزير ايران و عامل اصلي عقـد قـرارداد             

و سخنراني هـا    .ناميد» فروش ايران به انگلستان     معامله«عشقي اين قرارداد را   .  ايران و انگليس بود    1919

جمهوري ساز شد كـه عـشقي آن         نغمه 1303در سال   .مقاالت تند ميرزاده، باعث زنداني شدنش گرديد      

را از نـو دايـر كـرد و در          » قرن بيـستم    « كاريكاتوري  در همان سال روزنامه   .را جمهوري قالبي نام نهاد    

 خواهـان  بسيار تند در محكوميـت جمهـوري و جمهـوري         اول آن چند كاريكاتور، شعر و مقاله      شماره

 بهانـه  روزنامـه    به اين.اخير تهران به تحريك اجنبي است     هاي  درج كرد و آشكارا اظهار داشت كه بازي       

شهرباني جمع آوري گرديد و خود او نيز بامداد دوازدهـم تيرمـاه   آن به وسيلههاي فوراً توقيف و نسخه  

كه بعـدها معلـوم گـشت     -خويش جنب دروازه دولت به دست دو تن ناشناس          ش در خانه  .  هـ 1303

 هدف تير قرار گرفت و نزديك ظهر همـان روز در بيمارسـتان شـهرباني در                 -از افراد رضاخان بوده اند    

 )365/2: 1387، آرين پور.(  سالگي جان سپرد31سن 

زندگي احمد مطر

 در روسـتاي تنومـه از توابـع بـصره در جنـوب عـراق در                 1956در سـال    » احمد حـسن مطـر       « 

 پر جمعيت ديده به جهان گشود؛ دوران نوجواني خود را حوالي شط العرب همچـون ديگـر         ايخانواده

فاصـله مـي   ،  در فقر و رنج سپري كرد؛ پديده اي كه همواره بين او و دانش آمـوزي اش                ،  كودكان عراق 

 )6: 2005، سليمان. ( افكند

طريق حركت بـه    ،  موارهزيستن، شخصيتي يافت كه ه    خواسته يا ناخواسته در اثر تجربه     ،  احمد مطر 

آن گاه كـه خـود را شـناخت و     .سمت خلق جامعه اي مطلوب را پيش پايش و فرا روي ديدگانش نهاد            

ايـن  .چاره اي جز رويـارويي بـا واقعيتـي را كـه در آن مـي زيـست نيافـت             ،  معلوماتش وسعت گرفت  
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بـا  ، زنـدگي شـاعر  تحـول بنيـادين   « نگرش، زندگي پرتالطمي را براي شاعر به ارمغان آورد چنان كـه             

، احمـدغنيم . ( همـراه گرديـد  » هراس و ناآرامي و انتقال از تبعيدگاهي بـه تبعيـدگاه ديگـر        هاي  ويژگي

 سالگي به شعر سرودن پرداخت و مثل هر شاعر نوپايي ابتـدا بـه رمانتيـسم                 14او در سن    «  )41: 1998

بـين  هـاي   از كـشمكش  ،  ا و اخبـار   گرايش پيدا كرد؛ اما پس از اندكي از البالي سخنان مردم و كتاب ه             

اين ترتيـب   به )54: 1992،  حسن( »روان گرديد   ،  مردم و قدرت حاكم آگاه شد و  خود نيز به آن سوي            

. آن تعقيب و گريز و پناه بردن به كويـت بـود           كارزاري شد كه نتيجه   ديري نپاييد كه فعاالنه وارد عرصه     

بـا كوشـش وصـف ناپـذيري تـداوم          » القبس  « بي  فرهنگي و اد  زندگي در تبعيد با مشاركت در نشريه      

اجتماعي و سياسي خـويش پرداخـت و همـراه          هاي  به ترويج انديشه  ،  آزادانه در اين نشريه   ،  مطر. يافت

ايـن  . صفحات زريني را به دفتر زندگي اش افـزود        ،  شاعر و كاريكاتوريست فلسطيني   » ناجي العلي   « با  

رودر آغـازين روزهـاي   بر حاكمان، گـران آمـد؛ از ايـن   ، جمالت تند و گزنده ي شاعر     ،  صراحت لهجه 

او بعـد از اقامـت دائمـي در    .  مجبور به ترك كويت و رهسپار گشتن به تبعيدگاه لنـدن شـد       1986سال  

ادباي تونسي در ارتباط بوده اسـت و اينـك بـا وجـود              ،  همواره با ديگر نويسندگان عربي به ويژه      ،  لندن

 )53: 1998، احمد غنيم. ( وطن عربي شعر مي سرايدهمواره براي ، بيماري و رنج غربت

شعر دوشاعر

شعر عشقي

« شـعر او    . بيداري را در آن يافت      شعر دوره هاي  مي توان ويژگي  ،  با نگرشي دقيق در شعر عشقي     

نهضت در اختيار مطبوعات قـرار      عموميت مي يابد و به عنوان زبان برنده       ،  شمولاز نظر كاربرد و دايره    

زبـان  . با نگاه مـستقل خـويش بـه اطـراف مـي نگـرد      ، خود به در آمدهديرينهشاعر از پوسته. مي گيرد 

كوچه و بازار را بر مي گزيند و با صميميتي كه در اين طريق نشان مي دهد از قبول عام نيـز برخـوردار                        

او از جمله شاعران مشروطه است كـه در فـرم شـعر فارسـي دسـت               ) 16: 1388،  ياحقي( » . مي گردد 

او را يكـي از  ،  و به همـين علـت برخـي از مورخـان ادبيـات             ) 41: 1380،  شفيعي كدكني ( رده است   ب

، مانند غالب شاعران مـشروطه     )366/2: 1387،  آرين پور . ( پيشوايان شايسته و مسلم سبك نو مي دانند       

د را هم در اشعار هزل آميز و هـم در اشـعار جـدي خـو               ) فارسي و فرنگي    ( اصطالحات سياسي روز    
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امـين  . ( ناخواسته هزل آميز مـي نمايـد  ، وارد كرده است كه گاه اشعار جدي او را به ويژه در قالب غزل 

مجـوز  ، سياسـي ـ اجتمـاعي   بسيار كمتـر از درونمايـه  ، مضامين تغرلي، با اين وجود ) 334: 1383، پور

و عدالت است تا سـيه      مردم  ،  وطن،  بيش تر ،  عشقي در اشعارش  معشوقه« . ورود به شعر او را يافته اند      

اصـالت را بـه مـضامين سياسـي و          ،  او حتي در نوع ادبـي غـزل       . چشمان كشميري و تركان سمرقندي    

اشعار او سر تا پا پر است از اعتـراض و عـصيان در برابـر           )  126: 1387،  زرقاني( » اجتماعي مي دهد    

.شـديد بـه اغنيـا و ثروتمنـدان        بي عدالتي اجتماعي و عالقه و دلسوزي به حال بينوايان و بغض و كينه             

)367/2: 1378، آرين پور(

،از آن جا كه شعر عشقي در برزخي ميـان كالسـيزم و شـعر نيمـايي قـرار دارد       ،  از لحاظ موسيقايي  

امـا بـه   . موسيقي شعر او نيز چنين است؛ يعني از اولي فاصله گرفته و در مسير رسيدن به دومـي اسـت                   

اساسي را بـراي توليـد يـك موسـيقي تـازه در شـعر       هاي اولين گام« حقيقت مي توان گفت كه عشقي  

، زرقـاني . ( برداشته و همين موسيقي است كه بعدها در آثار نيما و ديگران به حـد كمـال خـود رسـيد                    

1387 :129( 

شعر احمد مطر

شعر احمد مطر را مي توان خوانشي متمايز از شعر معاصر عربـي قلمـداد كـرد؛ شـعري پويـا كـه                       

شرايط جديد زنـدگي عربـي و مـشكالتي كـه در            « .خود شاعر باشد  ،  د بزرگ ترين نظريه پرداز آن     شاي

اديـب بـا آن هـا    عربي بروز كرد، باعث ارتبـاط گـسترده  هاي قرن نوزده و آغاز قرن بيست در سرزمين       

لي پرداختن به اين دغدغه هـا و پايبنـدي بـه طـرح آن را از اصـ         ،  شد تا جايي كه شاعران و نويسندگان      

منجر به گشودن مجالي شـد تـا ادبيـات    ، تلقي مي كردند و درست همين شرايط ،  ترين وظايف خويش  

واديب قبـل از خلـق    ) 232: 1984، الورقي( » .بتواند به عنوان نقد و تفسيري بر زندگي وارد عمل شود        

 )374: 1967، اسماعيل. ( بر آن باشد تا به زندگي بينديشد، هر اثري

در ابتـداي   ،  شـاعر . ، از ايـن قـانون حـاكم بـر شـعر معاصـر بـه دور نبـوده انـد                        مطر و شعرش  

فـشارهاي  ،  تلخ ملت عرب قرار گرفته است؛ ملتي كه از يـك سـو            هاي  تحت تأثير واقعيت  ،  اشزندگي

رو مجبـور شـد از وطـن خـويش          از ايـن  . گشتمياستثماررا متحمل   سيطره،  داخلي و از سويي ديگر    
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تـراژدي  ، او در ايـن عـصر  . به فعاليت اجتماعي و سياسـي پـردازد    ) كويت( گربگريزد ودر سرزميني دي   

بـه خـاطر وقـوف      ،  به همين سبب  . استحاكم بر سرنوشت ملت عرب را با اهتمام ويژه اي دنبال كرده           

مردمي كه هر لحظـه خواهـان     خاص خود و تجربه   بر شرايط نامطلوب همواره بر آن بوده تا بين تجربه         

بـر مبنـاي   ، شعري شاعر به ويژه با تجربه   ،  اين مهم . ع حاكم هستند، پيوند برقرار كند     برون رفت از اوضا   

آزادي انسان عربي از قيود و سركوب و رهايي از زمامداراني استوار است كه همواره خـود را ملـزم بـه                      

 )66 ـ 68: 1998، احمد غنيم. ( مختلف مي ديدندهاي اطاعت از استعمار در شكل

آيينه اي است از گـسترش روحيـه   ، شعرش. شعر مطر است هاي  از اصلي ترين مؤلفه   ،  انقالبي بودن 

شـعري  هـاي   خـصلت چنان كه برخي از اشعارش را مي توان در حكم قطعنامه اي دربـاره             . اي انقالبي 

اسـت؛ تـصويري بـديع از شـكل گيـري انقـالب و              » ثارات  « قصيده،  اين اشعار از جمله .اش پذيرفت 

رسـالت  كه بيانيه اي اسـت دربـاره      » المصير  « يا قصيده  ) 337: 2008مطر،. ( روزيمبارزه تا سر حد پي    

تكليـف  ،  او بر ضد جهالت و غفلت مردمش مي شورد و وقتي متوجه رخوتشان مي شـود               . شعري اش 

من به خاطر حظ بردن و تشويق ديگران يا براي ايـن كـه            « : خود را با شعرش اين گونه روشن مي كند        

فروپوشانم شعر نمي سرايم بلكه براي كمـك بـه نيازمنـدان و             ،  ننگ برهنگي خويش  ،  يربا لباسي از حر   

 )246: همان( » آزادي اسرا و دفاع از هستي خويش مي سرايم 

او ضـمن   . عالوه بر موسيقي خارجي از موسيقي داخلي نيز سـود مـي بـرد             ،  در شعر خود  ،      مطر

مي كوشد تعداد نامحدودي از تفعيله هـا را بـه           « ا  برقراري تناسب موسيقي با موضوع شعر و واقعيت ه        

».هماهنـگ نمايـد  ، كار بندد تا آزادي عمل بيش تري داشـته باشـد و شـكل موسـيقايي را بـا مـضامين        

 )270: 1998، احمد غنيم(

ور اجتماع در شعر طنز عشقي و مطرتبل

د، از شـاعراني شـمرد كـه بـا        ميرزاده عشقي و احمد مطر را قبل از هر چيز و بيش از هر معنايي باي               

اجتمـاعي، حفـظ كننـد آن هـا از طرفـي بـا       هـاي  خويش را از گزنـد آسـيب  سالح شعر برآنند جامعه 

حاكمان مستبد رو در رو هستند و از طرفي ديگر فرا روي خود مردمي ساده لوح و ستمديده مي بيننـد                     

.كه البته ناگزير بايد براي احقاق حقشان بكوشند
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وادارشان مي كند از هـر روشـي بـراي          ،  دو شاعر ارهاي سياسي و اجتماعي جامعه    ناكارآمدي راهك 

، بهره گيرند و به نظر مي رسد آن ها زبان طنـز را بـيش از هـر سـالحي در ايـن رهگـذر               ،  اصالح امور 

عشقي جست؛ شعري كه در پـي       » باور مكن   « شاهد اين ادعا را مي توان در منظومه       . كارآمد دانسته اند  

.  و بـا نيـشخندي همـراه گـشته اسـت         سردار سپه و طرفداران نادانش سـروده شـده        هاي  هو چي گري  

رنـگ  ،  خيلـي زود  ) 432همـان،   (» بشنو و باور مكـن      « زبان طنزي اين گونه در      ) 432:1373حائري،  (

مي بازد و جايش را در پي چرخشي ناگهاني به زبان واقعيت مـي دهـد و ايـن همـه بيـان گـر امتـزاج              

:گويدرضاخان سردار سپه ميعشقي درباره.يي اجتماعي با زبان شعر و طنز شاعر استگراشديد واقع

ــت نكنـد لشـكريـري  ــ نسخ شد آئين ستـم گست   هيــچ دخاـل

  نيست به قانون شكني كس جري در عمـل مذهبـي و كشــوري

 )433، همان ( 

محكوم به كهنه پرسـتي ونـاداني   ،  عشقيملتي قرار دارد كه در فضاي طنز،   در طرف ديگر اين درد    

كه البته پر شمارند همـواره بـر آننـد تـا تـصويري مطلـوب از رضـاخان و              ،  عده اي از اين جماعت    .اند

كارگزارانش، ارائه دهند؛ از اين رو مي بينيم در شـعر عـشقي همـه، در سـقوطي دهـشتناك، ايـام مـي                        

ه بعيد نمي نمايد كه شاعر نيز زباني متفـاوت اتخـاذ          البت... ارزش ها و  ،  گذرانند؛ زمامداران، ملت، مجلس   

:به تائيد طنزآلود نابهنجاري ها برخيزد، كند و به جاي صراحت گويي

        كشته شـد ار چند نفر بيگناهها سر بيراه و راهشب نيمه

ه  بود غـرض هست سفارت سخنم را گواه  ، راحت خلق اـل

 )435، همان( 

خويش است چنين دردي قبل از هـر چيـز رخ مـي    مد مطر نيز كه در پي اصالح جامعه       براي اح 

به ديگر سخن، او چون به درك كـاملي از ناكارآمـدي سياسـي و اجتمـاعي موجـود، مـي رسـد                       .نمايد

نه به حاكمان دل خوش مي كند و نه بـه مـردم؛              »شعر را وطن خويش قرار مي دهد        « همچون عشقي،   

:يبانه  ايام مي گذرانداو در وطن خويش، غر

ـ  هغرب/  روحٍ و جسد   هبلدتي غرب / يملَأُ قلبي بالكمد    /  كُلُّ ما في بلدتي      ـ  ن غيـرِ   م ـ / د   ح  فيهـا   هغرب

 )488: 2008،مطر( و ما فيها أحد  / ماليينُ 
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هر چيزي در سرزمينم قلبم را آكنده از درد مي كند؛سرزمينم تجسم غربت روح وتن اسـت؛غربتي                 (

 كه در ظاهر ميليون ها نفر در آن حضور دارند اما در واقع يك نفر نيز در آن يافـت نمـي                       بي حد و مرز   

.)شود

گرچـه  ، امتزاج عجيب زبان طنز و زبان واقعيت در شعر مطر بيـان گـر ايـن واقعيـت اسـت كـه او                 

چـاره  ،  چندان به كاركردهاي انقالبي مردمي كه از عقب ماندگي لذت مي برند ايمان ندارد اما در نهايت                

، بـه دامـن آن هـا خزيـده    ، دردناك شان ندارد و مي كوشد تحت هر شرايطي   هاي  اي جز طرح واقعيت   

حكـايتي ديگـر گونـه    ، يا آغوش، سمت آن ها باز كند؛ باشد كه  بيدارشان كرده همراه و همگام با خود              

:آغازنمايد

 )305: نهما( رطياً ورائي  إنَّ شُ/ ... ليس مهماً /  فلتكُنْ مهما تَكُنْ 

.)چون پليس در پي من است...مهم نيست.هركه هستي باش(

فـشاري  ، و اين همه يعني او و مردمش با هر تفاوت ماهيتي كه ممكن اسـت بينـشان حـاكم باشـد                    

اوج چنـين همگرايـي در انديـشه       . مضاعف و دشمني خطرناك تر را پشت سر خود احساس مي كنند           

» .ا انسان از همان كودكي در پوسـت خـود، زنـداني اسـت           در سرزمين م  «:آن جاست كه مي گويد    ،  مطر

وجود چنين ويژگي هايي در شعر عشقي و مطر، فضا را بـراي شـكل گيـري دعـوت بـه                      )54همان،(

مبارزه بر ضد استبداد و استعمار را فراهم مي كند؛ چرا كه آن ها معتقدند هنـوز هـم رمقـي هـست تـا                         

. شورش بردارندمردم برخيزند و عليه قيد و بندها سر به 

فقر

آن دو  . خـاص خـود را دارد       هاي  عشقي و مطر در جامعه اي زندگي مي كنند كه مشكالت و رنج            

اگـر  . بر آنند تا با تيغ كالم خود، تيزي آن بازسـتانند ، به عنوان انسان ضمن اين كه از آن تأثير مي پذيرند          

سـتمديده و محـروم    خـود از طبقـه  سياسي، در مركز توجه آن دو قرار دارد امـا چـون         هاي  چه دغدغه 

.جامعه اند، در عين حال نمي توانند نسبت به مشكالت اجتماعي بي توجه باشند

ي جديـدي از سـرايش را در آن شـاهد هـستيم، بـا      كـه شـيوه  » احتيـاج  « كوتاه  عشقي در منظومه  

دناك تـوأم بـا تـصويري       با زباني ساده اما در    .نابساماني ها مي داند   فقر را عامل اصلي همه    ،  تلخندي زيبا 
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نابرابري ها و ناكامي ها را احتياج معرفـي مـي كنـد و آخـرين                ،  گناهانهمهاز اوضاع جامعه اش ريشه    

:سخن خويش را در مطلع قصيده مي گويد

: 1373،حـائري (آن كه اسبابش فـراهم مـي كنـد          : تاحتياج اس  هر گناهي كادمي عمداً به عالم مي كند       

427(

نيـاز، ارتكـاب هـر گنـاهي را توسـط انـسان              به زباني طنزآلود، خـارج از انگيـزه        ابتدا،  او در ادامه  

و خم شدن پشت مرد در برابر هر نـامرد          ،  بي ارج شدن آدمي   ،  كند، سپس لجاجت طبع بشر    محكوم مي 

.را ناشي از احتياج بر مي شمرد

ايـن پاپـان    .  يابـد  كه داراي چهار بند است، با لطافتي خاص در هر بند خاتمه مـي             » احتياج«منظومه

بندها كه به تناسب معاني مندرج در هر بندي تعيين مي شوند، در پر رنگ جلـوه دادن طنـز حـاكم بـر                        

 چنـان   ،اصلي ترين رويكرد طنز در اين منظومه، پيامدهاي اجتماعي حاصل از نياز است            .مؤثرند،  منظومه

وصـل خواسـتگار سـرو بـااليي وا     كه انسان در اثر فقر، به جرم دست مي يازد، بي بضاعت دختري، از        

نافهميـده و ناموختـه غيـر از        « در مي آيد تا احمقي      » هيزم فروش پير سر تا پا پليد        « مي ماند و به عقد      

بـه ننگـي    » پـست و تنـگ      هـاي   جوان شاعر معروف، ميان كوچه    « بر سراي سعادت آرامد و      » جفنگ  

. زمان گذراند

فقر، از آن جا كه محيطي بـسيار مناسـب بـراي            « كند   مي اي هم كه مطر، زندگي را تجربه      در جامعه 

اجتمـاعي محـسوب مـي      هاي  از برجسته ترين و تأثيرگذارترين دغدغه     . اجتماع است هاي  رشد بيماري 

رو از ايـن .محصول اين پديده، عقب ماندگي و انواع ناراسـتي هاسـت  شود و اين به آن علت است كه

انگشت روي نقاطي مي گذارد كه در اثر آن، شاهد تفاوت هـايي             احمد مطر، توجهي ويژه به آن دارد و         

او در قـصيده  )85: 1998، احمد غنـيم ( » .بارز بين مردم عادي و حاكمان و اطرافيان ثروتمندآن ها ست 

ثروتمند معرفي مـي كنـد     ،  مردمش را در دارا بودن فقر     . تصويري طنزآميز از فقر ارائه مي دهد      »مرسوم  « 

:نامي جديد از توانگري است، اري را براي آن ها مطلوب بر مي شمرد كه گويا فقرو چنان نياز و ند

:2008مطـر، (راء  ثـ لديداً لصفاً جو/ نا دي أمثالدا الفقرُ لَ  غَ و / قرٍ فَ ليونَبلَغَت ثروتُنا م  / قراء   نحنُ لنا فُ  

476(
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فقـر در نـزد مردمـي چـون مـا      . تثروت ما به مرز ميليون ها فقر رسـيده اسـ       .دارايي ما تهيدستانند  (

)توصيفي است جديد از ثروتمندي

مذمت نوع بشر

   نااميدي از اصالح جامعه، بي تفاوتي افراد و تمايل دائمي شان به نابهنجاري هـا گـاهي دو شـاعر            

كنـد بـه نكـوهش نـوع بـشر بپردازنـد و هـر نـوع ارجمنـدي و كرامتـي را از او سـلب             را مجبور مـي   

منظومه اي است در قالب مثنوي كه عشقي در آن آدميان را مذمت مي كند و بـا                  »وع بشر ندرباره«.نمايند

او در ايـن شـعر از       .سخن خويش را در فضايي سرشار از طنز تلخ مي آغـازد           ،  داروينتمسك به نظريه  

نوع بشريت تبري مي جويد و آرزو مي كند كه اي كاش چون حيواني در حيات وحش مي زيـست و                     

.ا متحمل نمي گشتننگ آدم بودن ر

   اصلي ترين عاملي كه شاعر را به اين بدبيني مطلق مي كشاند و باعث مي شود او خـود را فراتـر                      

شـكل تأسـف    .شـاعر اسـت   انقالبـي و اصـالحگرانه    از اين قوم بداند، عدم همراهي اطرافيان با روحيه        

ا بـا او همگـام نمـي شـوند بلكـه            نه تنه ) دشمنان و دوستان    ( زماني است كه اطرافيان     ،  بارتر اين اتفاق  

كند و به مخالفت با او بر مي خيزند كـه البتـه جـواب شـاعر نيـز در چنـين                      ناسزاي خويش نثارش مي   

:تر مي گرددموقعيتي گزنده

ـــد  ــد عوعــو كن ـــي دي ســگ ار اجنب

همــين قــصه اكنــون بــود حــال مــن 

ــد    ــو كنن ــرا ه ــون م ــه اكن ـــاني ك س
ج

مــرا نيــز ايــن قــوم دون هــو كننـــد 

ــكـــه  ـــمايند دن بال مــنـعـوعـــو ن

ــده ــي دي ــد  ، ســگند اجنب ــو كنن عوع

)523:1373حائري،(

ي چنين اشعاري اين است كه گاهي شـاعر از شـدت خـشم، از آن باريكـه         قابل توجه در مطالعه   

او تحـت تـأثير جريانـات    .افتدو سخن را به دشنام مي كشاندخارج مي شود، در وادي هجو مي      )طنز(راه

موجود به پا خيزد و آنان كـه چنـين      هاي  اين باور است كه انسان بايد، در مقابل نابهنجاري        اجتماعي، بر   

را ) انـسان (او حتي انتـساب بـه ايـن موجـود           .رويه اي پيش نمي گيرند سزاوار بدترين ناسزاها هستند          

:آوردبدترين دشنام به حساب مي
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وع بشر؟     چه فحشي به از فحش نبر اين دم بريده، دني جانور« 

)523همان،(

شاعر و منتقـد فرانـسوي را مـورد         ) 1636-1711(1»بوآلو« نيز سخن   » بله ترين حيوان  ا« عشقي در 

چنـان كـه هـيچ    ، تاكيد قرار مي دهد و انسان را موجودي در نهايت كج فهمي و بالهت معرفي مي كند      

شاعر، بـا حفـظ موضـوع    ديگر جايي كه )525همان، . (رسدموجودي در اين وصف، به پاي انسان نمي      

كـه در قالـب مخمـس    » عيد نوروز « در .است» عيد نوروز « اجتماعي بر مردم عصر خويش مي شورد   

. گيـرد  قمري سروده شده، فضايي كامالً ياس آلود و غم انگيز شكل مـي 1338و به مناسبت نوروز سال     

فضايي كـه از اجتمـاع مبـاركي و         شيرين نمي نمايد، بلكه با خلق       ،  عشقي نامباركي زمانه را به يمن عيد      

خـويش مـي پـردازد و مـي كوشـد           هـاي   طنزي خفيف را موجب مي شود به طرح ديـدگاه         ،  نامباركي

: حفظ كند،اجتماعي بودن طنزش را حتي آن جا كه مجالي براي خودنمايي اش  نيستمشخصه

در و گوشـم به فـغان بومـي اسـت من به بام اـن

موميست؟در عجب سخت كه امشب چه شب مغ

چه شب مشؤومـي اسـت، اين شب عيـد مبارك

 )448همان،( نامعلـومـي اسـت؟ چـه آينده، دهـر مبهـوت

   شاهد مدعا، مصراع سوم است كه شومي با مباركي در مي آميزد و حتي براي لحظـه اي شـاعر را             

، ي بهـت انگيـز    سياهي چنان است كه بـا پرسـش       به آفرينش فضايي طنزآميز سوق مي دهد؛ ولي سيطره        

قابل توجه در اين قصيده تاختن به مردمي اسـت كـه در اوج              نكته.اين مقدمه چيني ها برچيده مي شود      

بي آن كه شورش مخاطب را عليه شعر و شـاعر در نظـر آورد خـود را                  ،  ميرزاده. حماقت و جهالت اند   

ـ    هـاي   در مقابل جماعتي نادان قرار مي دهد كه غافل از سـياهي            نـامعلوم خـويش و     دهدهـشتناك و آين

449،همـان .( روزگار مي گذرانند و بـه اسـتقبال عيـد مـي رونـد     ، وحشت زده از نگريستن در واقعيت    

: اوج اين تناقض نمايي در قالب طنز آن جاست كه شاعر فرياد بر مي آورد)

؟...اين رذالت چه بود بر سر ما آورديد!            گر نابسالمت مرديد! آخر اي مردان

 )451: انهم( 

1- Boileau
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نـاقص  « اين تصوير در قـصيده    . نيز گاهي، انسان را چون حيواني به تصوير مي كشد         » احمد مطر « 

شـاعر را عقيـده بـر آن اسـت كـه بـين       .حتي با برتري دادن گوسفند بر آدمي، تداوم مي يابد        » االوصاف

وشـشي از پـشم و   برداري و ذبح شدن، وجه اشتراك است؛ اما گوسـفند در پ        انسان و گوسفند در فرمان    

سم است در حالي كه انسان برهنه است، يا اين كه گوسفند وقتي آزار مي بيند فقط بـع بـع مـي كنـد و       

بـه  ) 358: 2008مطـر، . (اما سكوت انسان از صداي خود او نيـز در وحـشت اسـت             ،  ديگر نمي هراسد  

ه ممكن است بر زبان انساني جـاري شـود   ترين طنزي است كتلخسخن ديگر، اين قصيده، در بردارنده     

:اشعارش به تكرارديده مي شودو البته در مجموعه

)بي يا غَ: ( مارِلح ل الصبي قالَ

:لصبيمار ل الحقالَ

 )299همان،)  (ربي يا ع( 

)»اي عرب«:االغ به كودك گفت»!اي كودن«:كودك به االغ گفت(

مورچـه  ،  روزي« لطيف تر مي گردد؛ شاعر روايت مي كنـد كـه            » دالل  « چنين رويه اي در قصيده    

فيـل مـي   . بخشد يا هر روز هزار قرباني تقديمش كند بمالي به او  ،  در خدمتش باشد  از فيل مي خواهد تا      

برآشفته فريـاد بـر مـي       ،  خندد و تقاضاي بزرگ موجودي كوچك را به باد استهزاء مي گيرد؛ اما مورچه             

:آورد

ـ  بي و ن لَ لك/ يرُك أكبرُ   غَ/ نّي  كثرَ م أ/ ن طَلَبت   لك / رُصغَيري أَ غَ ليـل   و ذَ  ه /أي ليـلٍ    د /  أكبـرُ م نـك

الع أو أصغَ / بِرَبالد438همان، (.نّي إسرائيل رُ م( 

ديگري كوچك تر از من است اما بيش تر از من طلب مي كند و كساني هم بزرگ تر از تو امـا بـا                   (

.)بزرگ تر از تو كشورهاي عربي و كوچك تر از من، اسرائيل است.خواري اجابت مي كنند

مـردم بـه جهـت فـراهم آوردن         ،  در اين جا  . نيز رخ مي نمايد   » المنتحرون  «    نكوهش مردمان در    

وجـه تـسميه ايـن قـصيده از آن روسـت كـه شـاعر                .شماتت مـي شـوند    ،  الزم سقوط خود  هاي  زمينه

چيزي جز خودكشي نيست؛ بـه همـين دليـل بـه     ، افته در آن  سرنوشت انعكاس ي  ،  خواهد نشان دهد  مي

او مـردمش را در غفلتـي       ) 87همـان،   . (لعنت مي فرسـتد   ،  آيندگاني كه قصد فاتحه خواندن بر او دارند       
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حركتـي از آن هـا بـه چـشم     ، معرفي مي كند؛ مردمي كه تمام وجود خويش از دست داده انـد       ،عجيب

)109همان، . ( بر مي آشوبندنمي آيد؛ اما در پي گم شدن لنگه كفشي

   چنين مردمي، بي هيچ هويتي و بي هيچ زبان گفتاري بـراي بيـان حقانيـت خـود، درتنهـايي بـه                      

اثبات مي شود؛ عربي كه گويـا       ،  عرباين ناتواني و عجز در شعر مطر براي همه        . خودوانهاده مي شوند  

:كروالل در سرزميني بيگانه روزگار مي گذراند

 بي   أجنَ طارِفي م /قَحالشُ د بي   رط أوراقي     بلَـ قَ / ي طْلُبأنْ ي - / ـ    لَ و ـ م ي مـا لََ ـ   د ع جِ ساناً أو نـدي ل

 )96همان،(ربي  ديقي العيا ص/ ... أهالً و سهالً : قائالً/ زم عينيه و أبدي أسفَه / ه فَشَ

چـون  .به من چـشم دوخـت     در فرودگاه كشوري خارجي، پليس قبل از آن كه مداركم را بخواهد             (

!)خوش آمدي دوست عربم:زبان و لبي در من نديد چشمان خويش بست و با تأسف گفت

راه اسـت كـه البتـه       در نگاه احمد مطر، انقالب و مبارزه براي درآغوش كشيدن رهايي، تنها چاره           

 شـاعر، حاصـلي     شاعر، آن را در پيش گرفته اند اما به خاطر جهالت، جز تمسخر تلخ             گويا مردم جامعه  

بـا تـصوير مردمـي بـا     » عبـاس يـستخدم تكنيكـاً جديـداً       «شود؛ فرآيندي كه در قـصيده     عايدشان  نمي  

در مقابل دزدي تجـاوزگر رخ مـي نمايـد كـه مـي خواهـد او را از هـستي و                ،  خنجري آخته در دست   

خـود كـشيده و     كردن خطوط دايره اي كه دزد پيرامون        فقط به  پاك   ،  دارايي اش ساقط كند ولي آن مرد      

ايـن روايـت طنزآميـز، حكايـت        )166همـان،   .(از او خواسته تا از آن گذر نكند، اكتفا و افتخار مي كنـد             

مردمي است كه در مقابله با استعمار، با وجود توانمندي به اموري بيهـوده، دل خـوش كـرده انـد و بـه                     

براي چنين انسان هـايي ضـعيف       در ديدگاه شاعر،  . گمان باطل خويش، توانسته اند در مقابل آن بايستند        

، بايـسته نيـست   ) 245همـان،  (» الالن و كـران  « كه پيوسته در اثر عادت كردن به رذالت ها، القابي جز          

:اش بودانسان بودن، رويايي است كه نمي توان در عالم واقعيت در پي

ف رأيتكَ/ نام ي الم أنّي أعيششرِالب / ونْ حأنَّ م 41ان،هم(ر  شَوليِ ب( 

.)خواب ديده ام كه گويا همچون انسان زندگي مي كنم و آن هايي كه پيرامون من اند انسان اند(

اند و بـه دنبـال آزاذي و رهـايي هـم               شاعراني چون ميرزاده و مطر كه جان خويش در كف نهاده          

ل شـوند كـه اي      يابند، ناگزيرند به اين خيـال متوسـ       نوعان خويش اند وقتي هيچ جنبشي در آن ها نمي         

.اين واقعيت ها خوابي گذرا بودكاش همه
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ن  حركت به سوي تمد

ايـن  .ميرزاده و مطر، تمايل به نوگرايي و حركت به سوي تمدن جديد است       مشترك جامعه هاي  از ويژگي 

ـاتي روي خـوش               هاي  سالم و انسان  هاي  مهم البته مقبول طبع    ـين تحرك ترقي خواه است؛ اما دو شاعر بـه چن

ـايالت سـردمداران دو جامعـه و چگـونگي                نمي دهند و آن     نشان   چه سبب اين ناخشنودي است ماهيت تم

ـا            حركت آنان به سمت تحول  است كه در واقع دست           يافتن به تمدن و ترقي نيست؛ بلكه دستاويزي اسـت ت

.استثمار و استعمار بيش تر فراهم گرددهاي مردم بيش از گذشته در جهالت بمانند و زمينه

بارزي كه در تلقي عشقي از توده و ملت ديده مي شـود فقـدان تعريفـي منـسجم در                    ستين نكته نخ

. وجوه شناختي و ايدئولوژيك و سرگردان ماندن او در دريايي از متضاد انديشي و تناقض گويي اسـت                 

امـا  ،مي توان چنين نتيجه گرفت كه ملت را تماميتي مقدس و قابل اتكـا             «به طور كلي متناسب با باور او      

مملكـت را چيـزي     ،  به بيـان ديگـر    . مردم را گله هايي سزاوار تحقير مي بيند       هاي  جمع يا گروه يا دسته    

مي بيند برتر و متفاوت از ساكنان آن و در وراي كل آدم هايي كـه در آن زنـدگي مـي كننـد و زنـدگي                 

 )82: 1377، قائد ( . ».خواهند كرد

ـاي خـود و در وقـت    جمهوريت را مرحله اي در مسير تك،  عشقي«  امل مي شمارد كه مي تواند در ج

قالبـي و  جمهوري، چيزي جز يـك پديـده  ،  اما براي آگاهاني چون او،)81همان، ( » مناسب شكل بگيرد    

جمهـوري  « و  » جمهـوري قالبـي     « و  » آرم جمهوري   « نابالغ نيست؛ چنان كه با نوشتن مقاالتي با عنوان          

ـا         .مردم، معرفي مـي كنـد     ريفتن افكار عامه  آن را دستاويزي براي ف    » نابالغ   در حقيقـت، مخالفـت عـشقي ب

جمهوري « دوم در مقاله. جمهوري به عنوان نماد تمدن امروزي به خاطر فراهم نبودن بسترهاي الزم است            

ما ،  ما به استخراج معادن محتاجيم    ،  ما خط آهن مي خواهيم    ،  ما دارالفنون مي خواهيم   « : مي گويد     » قالبي  

 گونه اصالحات مادي و معنوي الزم داريم كه اگر آن وقت اسم از جمهوري ببريم مثل حاال مضحك              هزار

آن هم جمهوري قالبي براي ما تناسـب كـاله          ،  جمهوري،  و مسخره آميز به نظر نيايد واال قبل از اين كارها          

 )274: 1373، حائري(»  گوسفند چران سقزي خواهد بود سيلندر به سر

ي با تمدن ظاهري و نابالغ در قالب مخالفت با جمهوري رضاخاني باعث سـرايش                  مخالفت عشق 

گرديـد و  » جمهـوري  نوحـه « و » مظهـر جمهـوري   « ، »جمهوري سوار « اشعاري طنز آميز با عناوين   

:همين اشعار، اسباب قتل او را فراهم كرد
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گـــفت جمـــهوري بيـــارم در ميـــان

خلق جمهـوري طلـب را خـر كنــم       

هـوري چــو آيــد در ميــان       پاي جم 
ج

ج

هـم از آن در دست خود گيرم عنـان        

چه كـردم بعد از اين بدتـر كـنم         ز آـن

خـر شـونــد از رؤيتــش ايـرانيــان      

)555، همان(

پـنجم آخـرين شـماره     اوج چنين تنفري آن گاه با طنزي تلخ همراه مي شود كه عشقي در صـفحه               

مرغان الشخور  بر فـراز      . دهد كه عده يي آن را مشايعت مي كنند        قرن بيستم عكس تابوتي را نشان مي        

:»جنازه ي مرحوم جمهوري قالبي « : تابوت در پروازند و پايين عكس چنين نوشته شده

ــود » جغــدكي «  ــابوت ب آنجــا ســر ت

ــود  ــوت ب ــب ق ــان در طل نوحـــه كن

ــدا   ــت اي خ ــر زد و گف ــم ب ــال به ب

ــود    ــوت ب ــشخوره مبه ــخن ل از س

ــرداري  ـــق س ــود عاش ـــوت ب  ماه

ــا      ـــد فن ــا ش ـــهوري م ــه جم آه ك

)560همان، (

احمـد مطـر نيـز      »علـي بـاب الحـضاره     «هايي اين گونه نافرجام براي دست يافتن به تمدن در         تالش

او در رويارويي با تبليغات حاكمان براي تالش در جهت تمدن سازي به مـوانعي اشـاره                 . تبلور مي يابد  

اند و بر اين باور اسـت كـه حركـت بـه             وجود آورده عربي به هاي  مي كند كه خود حاكمان در سرزمين      

:امكان پذير نيست) قدرت بالمنازع حاكمان ( سمت دنياي تمدن جز با حذف اين موانع 

ريدونَيم لوغَنّي بالح هضار/الدروبِلُ كُو ديإليها س /الخُو طي الم26: 2008،مطر( ه  ستعار( 

بسته و گام ها عاريتي است از من حركت به سوي تمدن و رسيدن بـه آن                 درها  در حالي  كه همه    (

.)  را مي خواهند

اين عـدم امكـان مطلـق را مطـر در         . حركت به سمت تعالي، وقتي شرايط، مهيا نباشد ممكن نيست         

خيالت را مي بويند و سكوت اشاره هايت را مي شنوند مبـادا             « : ادامه با شرحي گسترده تر بيان مي كند       

)همان(» .مي به سمت ترقي و تكامل برداريگا

بـه علـت سـال هـا اسـتثمار و اسـتعمار هنـوز اولـين                 ،  عالوه بر اين او معتقد است عـرب امـروز         

سرزميني كـه در اختنـاق شـديد ديكتـاتوري داخلـي و نفـوذ       . تمدني را به خود نديده است  هاي  تجربه

هـاي  ت حركت را تجربـه كنـد، سـپس گـام          ابتدا بايد مقدما  ،  گسترده استعمار به سختي نفس مي كشد      
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به همين علت به نظر مي رسد باور احمـد مطـر بـر ايـن باشـد كـه                    . بلندتري را به سمت تعالي بردارد     

:چيزي نيست جز ابزاري براي غارت بيش تر و استعمار افزون تر، دعوت به تمدن

ريدونَ ي م  لوغَنّي ب ضا الحو مازِ / هرأجه لتلُ دربي لو مازِ / يتيبأجه لتوتي لُ ص /ـ و ظـيم ي ع أعطَ

أدنَاعتباري لأنَّ  / هباري عللصاني ساني ح /ا عـ كم26همان، ( ...وني لم( 

رسيدن به تمدن را از من مي خواهند در حالي كه من هنوز در منـزلم را نمـي شناسـم، صـدايم را              (

 جمله مي كنم زيرا همان طور كـه يـادم داده ايـد     نمي شناسم و بزرگ ترين اعتبارم را صرف حقيرترين        

.)زبانم مركب من است

بدين ترتيب به باور عشقي و مطر به دليل فراهم نبودن شرايط الزم، حركت به سوي تمـدن جديـد            

در حد شعاري صرف باقي مي ماند و نه تنها زمينه را براي ترقي فراهم نمي كند بلكه خـود دسـتاويزي                

بنابراين شايسته است بـا بـه كـارگيري طنـزي تلـخ و              . هره كشي و استعمار مردم    باست در جهت ادامه   

.نيشخندي تمسخرآميز، توجه ديگران را به اين آگاهي جلب نمود

مامدارانز

انتقادات اجتماعي خويش قـرار مـي دهنـد، زمامـداران           براي شاعران شعر اجتماعي كه طنز را رويه       

اين مهم وقتـي در بـستر اوضـاع اجتمـاعي معاصـر             . هستندآماج حمالت گسترده    ،  بيش از هر گروهي   

. عربي، مورد توجه قرار گيرد، شكل برجسته تري مي يابدهاي ايران و سرزمين

مـورد  » هيـاهوگران و ملـت آزارهـا        « براي ميرزاده، زمامداران گاهي بـه خـاطر خـضوع در برابـر              

گوشي را تصوير مـي كنـد كـه از گلـستاني        او براي تصوير اين معنا، داستان دراز      . اعتراض و ريشخندند  

زيبا و آواي خوش بلبالن داشته باشد تا اين كه بـه رهـي تنـگ    هاي مي گذرد، بي آن كه توجهي به گل       

كه شاخه ها از فراز آن آويزان است، مي رسد و بر اثر برخورد با خارها زخمي مـي شـود و بـه همـين              

. ارددليل همواره مراقب اين خارهاست، مبادا زخم برد

   بي توجهي به زيبايي ها، كه مصادف اسـت بـا بـي تـوجهي اميـران بـه عالمـان و فرزانگـان در                         

:ريشخندي تلخ و صريح اين گونه مطرح مي شود

تان               كه بينم در اين كشـور باستـانـــسرودم از اين ره من اين داس
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»ل فضل و هنر ننگرند            كه بر اه!گـر آنسـان خرنـدرجـال خيـانت

)520:1373حائري،  (

:البته چون خاري در چشم احمقان است،    او خود را شاعري انقالبي مي داند كه در اين ميان

چو خاري فرو شو به چشم ددانمدارا مكن با بدان           » عشقي « تو 

 )521همان، (

ت ايران و عامـل قـرارداد معـروف         نخست وزير وق  ،  وثوق الدوله ،     محور طنزهاي سياسي عشقي   

 و بعد از امضاي ايـن قـرارداد سـروده، بـه گونـه اي      1327او در قصيده اي كه در تابستان .  است 1919

و البته شخصيت وثوق الدوله را نيز سـهمي از          ،تمجيد از تهران را به سوي طنزي مليح، سوق داده است          

:اين ميان است

ي اين مضامين راز من گو، وثوق دولت و دين را

جبين پرچين مگردانش، كه برچين ز ابروان چين را

 )483همان،       (

سوداگر كيان مملكـت بـا      ،  الدوله كه در ديدگاه شاعر    به وثوق » وثوق دولت و دين     «    اعطاي لقب   

) 483همـان،   .(مضحك است كه شاعر بر آن مي شود تا ثناخوانش گـردد           ،  استعمار است به همان اندازه    

پي گرفته مـي شـود؛ قـصيده اي كـه واگويـه گـر               » كاخ  « ادامه مجموعه اشعارش بعد از اين قصيده با         

صـد برابـر   ، حاكمـان ، در ايـن شـعر  براي عشقي  . با مبارزان راه آزادي است    ! تعامل وثوق دولت و دين    

سرزميني كه تحت حاكميت آن هاست بارها و فرسـنگ هـا دورتـر از فرهنـگ و                  ،  دژخيم تر از چنگيز   

)485همان، .(رخ مي نمايند، تمدن

گر ميرزاده البته فقط در شماتت زمامداران در تاراج هستي مردم، متوقف نمي شود؛ بلكـه         نگاه كاوش 

ـا                -» ملت فروش « ه در  به ويژ  -او بر آن است     احوال افراد مورد اعتمادي را گزارش كند كـه هـم دسـت ب

، روايت شـده ، كه در فضايي داستاني و طنز آميز» ملت فروش « .ايران را به انگلستان فروختند، وثوق الدوله 

:در شكل فروش هم وطنان شان، تبلور مي يابد، توصيفي است از جماعتي منفعت طلب كه رفتارشان

ه نام غالمي فروختــا را بــه مــكبس ز كردار آن خواجه سوخت دلم 

 )518همان، (
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گاهي طنزهاي عشقي در اين گذار و در وصف زمامداران، در همان طنز مليح و تمسخر كنايه آميـز                   

:هوايي ديگر در سر نيست، متوقف مي شود؛ گويا شاعر را جز قلقلك دادن زمامداران

      ماه مـن از هـر چه پنداري بِه از ماه شماستتــو چيسـماه تـ، ماه مـنآسمان در پيشگـاه 

استاره هاست،  ماه تو در رتبه اش تا بيني اشماه ما اندر صف خوبان صاحب منصب است     

 )493همان،   (

بـه شـدت خواهـان در       ،  احمد مطر بر اين باور است كه نظام حكومتي موجود در كشورهاي عربي            

مختلف، مردم را از رويارويي بـا واقعيـت         هاي  لت ماندن مردم است و مي كوشد  با تمسك به شيوه           غف

ذهن مـردم عـرب را از       ،به نظر مي رسد بسياري از مباحثي كه امروز به اشكال گوناگون           . ها به دور دارد   

مه گرفتـه   انديشيدن به ايجاد دموكراسي و دخالت در سرنوشت خود باز مي دارد، از همين امر سرچـش                

:مطر با استفاده از تمثيلي طنزآلود اين قضيه را چنين به تصوير مي كشد. باشد

ـ /الم كُلَّما حلَّ الظَ   تي تـروي  جنـا األسـاطيرَ لَ  /د /ـ /نـام تـي نَ  ح ج تي مـ عجِد ـ  هب  النظـام   أسـلوبِ داً بِ  جِ

 )157: 2008،مطر(

آري مـادربزرگم از  . هـا مـي گويـد   هرگاه كه تاريكي فرا مي رسد مـادربزرگم بـراي مـا از افـسانه          (

.)سيستم حكومت به شدت خوشش مي آيد

شمارد و نيش تلـخ طنـز       در همين راستا، او زمامداران را اصلي ترين عامل عقب ماندگي ملت برمي            

نظافت و اهميت آن سـخن      متوجه آن ها مي كند؛ گاهي چون موشي مي خواندشان كه درباره           ،  خويش

و جمعي را پيرامون آن ها به تصوير مي كشد كه با هياهو و آشـوب در پـي                    )11: همان. (راني مي كنند  

اوبـاش يـا مـدير و    غربي كه دزدي ممكن است سردسته    هاي  تأييد آنانند و گاهي نيز برخالف سرزمين      

. ن كـشوري گـشته انـد   آن ها را سارقاني معرفي مي كند كه تبديل بـه زمامـدارا      ،  صاحب كاباره ها باشد   

عربـي را يكـسان معرفـي مـي كنـد و      هـاي  در جايي ديگر، دزدان و زمامداران سرزمين   يا   ) 77: همان(

: ها را در اين ويژگي كه از بيداري در هراسند، با خصايصي مشترك به تصوير مي كشدآن

)157همان،(م   الحاكو... اللِّص/  النائم هقظمنْ ي / هيف خعدانِرتَي/ نا  في أوطان إثنانِ

)دزد و حاكم:رهاي ما دو نفر از بيداري شخص خوابيده مي ترسنددر كشو(
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خوانـد و معتقـد اسـت،    نقش مردم را در جري شـدن حاكمـان، اسـفبار مـي            ،  اما در هر حالتي مطر    

خيانتي است نابخشودني كه موجب بر باد دادن كيان انساني مي گـردد و در               ،  خدمت به حاكمان مزدور   

:يت افراد است و البته اين گناهي است نابخشودنيحكم مشاركت در فروش حيثيت و مل

ـ : /  حلْجلَـت  ضَت أشالوها و  فَأنتَلََ/ ت؟  نبٍ قُتلَ أي ذَ بِ/ ت  لَحايا سئ  إذا الضَ  / ذنبِ شـعبِ مخلـصٍ      بِ

عميلٍل 82: همان!  (قائد( 

 جـواب مـي   اگر از قربانيان پرسيده شود به چه گناهي كشته شده انـد اجـسادشان تكـاني خـورده              (

)رهبري مزدور بوده اندبه گناه ملتي ساده و بي آاليش كه سرسپرده:دهند

   مطر بر آن است تا با مبارزه، رهايي را در آغوش كشد اما سرنوشت مبـارزان گويـا بـا سرنوشـت         

جست؛ چنان كه در قصيده اي با همـين عنـوان،           » مفقودات  « رهايي گره مي خورد و آن را نيز بايد در           

 درخواست هاي مـردم      نماد يك  انقالبي آگاه و بي آاليش، در پي سؤال رئيس جمهور درباره              ،»حسن«

يك روستا، موارد  فراواني چون تأمين آذوقه، مسكن، اشتغال و درمان را كه رئيس جمهـور وعـده داده                    

كنـد و  ي اندوهناك، خود را ناآگـاه از وقـايع وانمـود مـ           يبود، يادآور مي شود و رئيس جمهور با ظاهر        

سالي مي گذرد و ديگر بار رئـيس جمهـور از آن            .ضمن تشكر از او قول مي دهد كمبودها را تأمين كند          

بـه عنـوان فـردي آگـاه امـا          ،  منطقه ديدن مي كند و مجدداً همان سؤال را  مي پرسـد، ايـن بـار شـاعر                  

:معترض، مي گويد

ـ  أيـنَ و/ ن هنَ توفيرُ الم أي و/ ن   أينَ تأمينُ السكَ   و/ نِ   اللب  و غيف الرَ  أينَ ِلفَقيـرِ    / ن  مل فِّرُ الـدواءـوي

 )161: همان( ن؟  سبي ح صاح أينَو/ ... يدي  يا سهرعذم/ ن؟ مما ثَدونَ

شـغلي كجـا رفت؟چـه شـدآن كـه مـي            هاي  مسكن، فراهم كردن فرصت   نان و غذا چه شد؟تهيه    (

) ؟!راستي حسن چه شد! مي خواهم سرورمخواست براي فقرا داروي مجاني فراهم كند؟عذر 

سـركوب هـر    ،     و اين همه تالشي است از سوي شاعر شوريده كه مي خواهد با زبـاني طنزآميـز                

ميـرزاده و مطـر روي      هـاي   اما عالوه بر اين از ديگر دغدغه      .گونه اعتراضي را از استبداد به تصوير كشد       

.برده اند اما در پي به تعالي رساندن مردم اندسهمي از تعالي ن، كارآمدن فرومايگاني است كه خود

رخ مي نمايد حكايـت تلخـي اسـت از رونـق            ،  طنزآميز بودنش ،  كه از عنوان آن   » مهدي كچل      « 

انـد  معمور برخوردار گـشته   گرفتن كار فرومايگاني كه در گير و دارهاي سياسي، بيش از مقدور از خانه             
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صـاحب عنـوان و رداي      ،  لـوطي حـسين   ،   شعر مهدي كچـل    در.و زمانه را به سود خويش رقم زده اند        

نيـز   ) 463همـان،   (» آبروي دولت   «؛ چنين رويكردي در قصيده ي     )458: 1373حائري،.(فاخر مي شود  

پي گرفته مي شود و عشقي در آن مي كوشد با بي آبرو كردن فرومايگاني كه منافع مملكت را در برابـر                      

زمـاني اسـت    ،  اوج اين اتفاق  . رسالت اجتماعي طنز قدم بر دارد     در راستاي   ،  معادل ناچيزي فدا مي كنند    

شكل مي گيرد؛ آن جا كـه شـاعر بـا طنـزي تلـخ               ،  حالجمدير وقت روزنامه  » حالج  « كه با محوريت    

:گويدمي

و گرفتدو دست لحاف و پت،        با پول آن  پنبه زن وطن خويش را فروخت " حالج"

 )463همان، (

سـيد  « يكـي از دامادهـاي خانـدان سـلطنتي قاجاريـه و             » ظهير االسالم   « وريت  و قبل از آن با مح     

:با پوزخندي برخاسته از تأسف، مي سرايد، وكيل و وزير» محمد تدين 

و گرفتـه كـكـناس را بيـار كـآبرو گرفـت       » ظهير « به ريش زرد   دولت  ابينه ـب

با فاضالبِ حوض سفارت وضو گرفتكند نماز» تدين «   بعد از دو سال خواست 

)همان  ( 

اين قـصيده همـان     .احمد مطر نيز شاهد هستيم    »هعزاءعلي بطاقه تهنئ  «ي    چنين فضايي را در قصيده    

قـصيده بـا   .كند،در ساختار معنايي با تلخندي گزنده همراه است      گونه كه پارادوكس عنوانش حكايت مي     

در بنـد دوم شـاعر اوضـاع    .آغـاز مـي گـردد   ،  او بـرد شكوه اي از فقدان كسي كـه شـكايت بتـوان بـه        

 بـه تـصوير مـي       ، آوارگاني كه در سرزمين خود در تبعيد به سر مي برند           در تابلو  مردمش را    پردردورنج

همان گونه كـه    (اما شكل طنزآلود قصيده آن جاست كه مطر، حاكمان را مي ستايد           )55:2008مطر،.(كشد

:اني كه نه دنيايي براي مردم خود باقي گذاشته اند و نه دينيحاكم،)عشقي، وثوق الدوله را مي ستايد

اهللاُ والينا  أدام  /هرآنا أُمو نيا ي لَما أبقَفَ/ طاً سنا د ... /56همان،(دينا  ناي لَال أبقَو( 

خداوند حاكمان ما را به سالمت دارد كه ما را مردمي ميانه يافتند نه دنيا بـراي مـا برجاگذاشـتند و                      (

)نه دين

او در بند سوم مي كوشد با برقراري ارتباطي نزديك تر معناي مورد نظرش را انتقال دهد، به همـين                    

:علت با مخاطب قرار دادن حاكمان مي گويد كه با وجود شما ما را چندان نيازي به دشمن نيست
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م أرضَفيتُكَ/ يراً نا خَ جزاكُم ربلوي أعادينا نا ب /و56همان،  (م أمانيناقّقتُ ح( 

ي دشمنان، بي نيـاز كـرده   خداي ما به شما خير دهاد كه دشمني شما سرزمين ما را از دشمني همه              (

.) ايداست آرزوهايمان را محقق ساخته

 در پايان با عرض تهنيتي تلخ اين پيروزي بزرگ را به زمامداران و به خود شادباش مي گويد ولـي                    

: بيان مي داردحقيقت همان است كه كالم طنزآميزش

 )241: همان(ال أشتَهي الطَّعام  / إني إِذا ما خَطَر الحاكم لي 

)وقتي كه به ياد حاكم مي افتم اشتهايم كور مي شود(

ــوهش           آن ــت، نك ــول اس ــري مقب ــان ام ــلطان در نظرش ــت س ــه اطاع ــان راك ــخن آن ــاه س گ

حاكمـان   است كه اگـر چنـين باشـد، همـه    شمارد و بر اين باور مي كند و آنان را جاهل ترين مردم مي        

 )347همان، . (ستم پيشه از جمله فرعون را بايد از دوستان خداوند به حساب آورد

استعمار ستيزي

اسـتعمارگران بـه ايـران    اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيـستم مـصادف بـود بـا هجـوم گـسترده             

نيروهـاي  .  منابع ثـروت ايـن سـرزمين هـا         عربي براي غارت منابع زيرزميني و تصاحب      هاي  وسرزمين

ي داخلـي سـود   مهاجم براي تحقق اين هدف، و در قالب استعمار نو، همواره از نيروهاي دست نشانده              

اند و بر آن بوده اند تا قبل از هر چيز با قدرت بخشيدن بـه آن هـا منـافع نامـشروع خـود را دنبـال       برده

از ايـن  .ادي در اين ميان همـواره در مقابـل آن هـا ايـستاده انـد               كنند و البته روشنفكران و مبارزان راه آز       

.خيلند ميرزاده عشقي و احمد مطر

انگليس را چون گوي چوگاني مي بيند كـه بـي آن كـه اراده اي از              كشورهاي تحت سيطره  ،  ميرزاده

اعتراض ،  فيفاو با تمثيل و همراه و با طنزي خ        . خود داشته باشند، تابع حركت چوگان سياست استعمارند       

:كند و با استفاده از نوعي ايجاز مي گويدخويش را نسبت به وضعيت چنين جوامع راكدي تصوير مي

ازم بگ ازي مــــــردان انگلـيس     ـن  خم گشته پشت دهر ز چوگان انگليســوي ـب

گليسـاندان ـبه ميافتاده همچـو گوي   ايران و هند و تازي و سودان و ترك و چين     

 )541:1373حائري،(
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ايـران اشـاره    هاي  به نقش استعمار انگليس در شكل گيري نابساماني       » جمهوري سوار   « در منظومه 

كدخداسـت، در   كـه دزد همـسايه    » ياسـي   « مي كند؛ ابتدا حكايتي طنزآميز را نقل مي كند كه طـي آن              

، د از آن كه كدخدا با پي گيـري ردپـا  بع. خمره اش مي خوردهاي شود و از شيرهخفا وارد سراي او مي    

امـا بعـد   . ياسي متعهد مي گردد كه ديگر بار چنين عملي را مرتكب نشود       ،  متوجه دزدي ياسي مي شود    

ازمدتي، نمي تواند در برابر وسوسه تاب آورد و به فكر چاره مي افتد و سوار بر االغ، خود را به خمـره                       

ـ  جاي سم االغ مـي  و روي زمينه سرقت مي شودكدخدا كه متوج . مي رساند و از آن مي خورد       ود ياب

. آثار انگشتان ياسي، متحير و انگشت بر دهان مي مانددر خمره

عشقي بر اين باور است كه حكايت استعمار انگليس، حكايت ياسي است كه بعـد از ناكـام مانـدن                    

پـاي خـويش را در   رد،  كودتا و ديگر حربه ها مي كوشـد از راه ديپلماسـي و طـرح جمهـوري قالبـي                  

البته آن چه در اين ميان به كمك استعمار مي شتابد، خلق ناداني اسـت كـه                 . چپاول ملك ايران پاك كند    

هـاي پايـاني    در بخـش  . مفتون اقدامات انگليس شده است    ،  تحت نام پر زرق و برق جمهوري و تمدن        

ـ            ،  اين منظومه  نـوعي  ،  دردنـاك هـاي   تعشقي مي كوشد با نزديك كردن فاصله بين فضاي طنز و واقعي

 )550 ـ 556، همان. (برانگيزد، آگاهي در ميان خلق خاموش

هـاي  احمد مطر نيز با اهتمام ويژه، حـضور اسـتعمارگران بـه ويـژه اسـتعمار آمريكـا  را در شـكل                  

سـتيز بـا اسـتعمار      ،  محور اصلي اشعار او در ايـن زمينـه        . عربي، پي مي گيرد   هاي  جديدش در سرزمين  

رزه بر ضد به تاراج رفتن سرمايه ها و هويـت ملـي، مقابلـه بـا حاكمـان ابلـه و تمجيـد از                اما مبا ،  است

او راه مبـارزه را بـه عنـوان تنهـا           . شـود مبارزان راه آزادي؛ از محورهاي جانبي اين قصايد محسوب مي         

ت تـا  شيوه، پذيرفته در شعرش با به كارگيري طنزي كه گاه به كالم غير طنز نزديك مي شود، بر آن اسـ      

. حاكم بر سرزمينش آگـاه سـازد      غم انگيز موجود، مخاطب را از اوضاع آشفته       هاي  با استفاده از واقعيت   

)348: 2008مطر،(

عرب را در خاموشي و غفلتي دائمي معرفي مي كنـد و بـا توسـل بـه زبـان طنـز در          » احمد مطر   « 

:اين غفلت را به تصوير مي كشد، كالمي كوتاه

ص باحه ظَأيقَ / ومذا اليني مه السنبلي يا ابنَه و قالَاع حانَدقَ/ ب رَ العالنَّ و 9،همان(وم  قت( 



99رسالت طنز در شعر ميرزاده عشقي و احمد مطرچهارمسال 

زمـان خـواب فـرا      ،  هـان اي عـرب    : صداي زنگ ساعت بيدارم كرد و به من گفـت         ،  صبح امروز ( 

)رسيده است 

ـ « در قـصيده   ي مـي كوشـد مردمــي را بـه تـصوير كــشد كـه پيوسـته در خــاطره      »عبــاسةحكاي

وارد ) اسـتعمار (احساس كننـد دشـمن   ،  آن ها بي آن كه    . خود در تاريخ خوابيده اند    گذشتههاي  روزيپي

شمشير خود را صيقل مي دهند غافل از اين كه اينـك، زمـان   .  مبارزه اندخانه گشته، فقط منتظر و آماده 

گـردد و حتـي   ميهمـانش مـي   ، دزد بر عباس وارد مي شـود     » عباسة حكاي «در. مبارزه فرا رسيده است   

آن جا به تصوير كـشيده مـي شـود كـه سـارق تمـام       ، اوج غفلت. عباس مشغول پذيرايي اش مي شود    

:دارايي و هويت عباس را به سرقت مي برد

رَصزوج تُهخَت:إبناؤُ/عباسضَ/عباس... تلي قَكيفُكراو قُ/ني عباسدأنق 16: همان( ذني يا عباس  م( 

برخيـز  . ميهمانت مرا به همخوابگي فرا مـي خوانـد        .چه هايت كشته شدند   ب! عباس:همسرش فرياد زد  (

.)نجاتم ده!عباس

ـا خـروج از حكايـت،     .منتظر رويارويي با دشمن است    ،  اما عباس هم چنان پشت دژها      شاعر در پايان ب

:صحنه اي طنزآميز را تصوير مي كند و با گفت و شنودي كوتاه او را در غفلت خويش رها مي كند

مفَل يفَن تصقُل سكيا عباس /ـ لالشّوقت هد/ ل سيفَـ أصقهمان (  يا عباس  ك(

...)صيقل بده شمشيرت را عباس -براي كه شمشيرت را صيقل مي دهي؟براي وقت سخت!عباس(

بـه خانـه اش نفـوذ كـرده و     ) دزد  (  ملت غافل عرب است كه استعمار         نماد در اين شعر  » عباس  « 

ه يغما برده ولي اين ملت پيوسته در حال اندوختن سـاز و بـرگ جنگـي و خريـد                    تمام هستي اش را ب    

.تسليحات نظامي است

نگاه دو شاعر هنگام رويارويي با استعمار بر اين موضوع مهم متمركز است كـه قبـل از هرچيـز مـا                     

 بـراي  با قدرتي مواجه هستيم كه گرچه در ظاهر، مطلوب و موجه است، اما از تمام فـضاها و امكانـات                 

آنان سـود مـي بـرد و البتـه در ايـن ميـان               هاي  به بردگي كشيدن ملت ها و به يغما بردن منابع و ثروت           

.جهالت و ناكارآمدي نظام فكري و سياسي جامعه در تحقق اهداف استعمار نقش اساسي دارد
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نتيجه

كـه گرچـه دو   آيد از بررسي رسالت و كاركرد طنز در شعر ميرزاده عشقي و احمد مطر چنين بر مي   

 در دو زمـان متفـاوت، زنـدگي را تجربـه       فيايي و زباني مختلف و تا حدودي        شاعر در دو فضاي جغرا    

كرده اند اما شباهت در ماهيت متغيرهايي كه ذهن و آثار ادبي آن دو را تحت تأثير قـرار داده، ايـشان را                       

ـ                 ستري بـراي طـرح موضـوعات       به آفرينش آثاري مشابه سوق داده است و آن جا كه طنز را به عنوان ب

:به اين بيان كه،گوناگون بر گزيده اند بيش از هر زمان تشابه و تطابق در آثارشان جلوه كرده است

مطلـوب و قـابلي بـراي طـرح قـضاياي انـساني و            هاي  از ظرفيت )شعر(طنز، امروزه در ادبيات   -1

مطبوعـاتي همـراه باشـد يـا بـه      ي هـا اجتماعي برخوردار است، به ويژه وقتي با تكنيك ها و فرم نوشته          

. ادبايي مثل عشقي و مطر كه دستي در مطبوعات دارند، پي گرفته شودوسيله

آن هـا  .طنز عشقي و مطر، حركت در فضايي كـامال اجتمـاعي اسـت   هاي از اصلي ترين ويژگي  -2

سـتفاده  ا، خوشـايند برخـي   براي  شخصي يا   هاي  هيچ گاه از اين عنصر، براي طرح احساسات و دغدغه         

بهـره  ،  موجود در آن براي بهبـود وضـعيت اجتمـاع خـويش           هاي  نمي كنند بلكه مي كوشند از ظرفيت      

.گيرند و همين امر كار آن ها را با هجو و هزل رايج در ادبيات گذشته متفاوت مي سازد

،عقب ماندگي و نـاتواني آنـان رامـي        ، بيش از هر خصيصه اي     پرداختن به مردم  دو شاعر، هنگام    -3

رو با اتخاذ زبان طنـز مـي كوشـند ضـمن     اما توان بريدن از آن ها را ندارند، ازاين   ينند و حس مي كنند      ب

. آن ها را به بيداري و حركت ترغيب كنند،گوشزد كردن و حتي محكوم نمودن رفتارشان

 و تـصوير خيلـي زود جـاي خـويش را بـه طـرح      ،  زبان طنز عشقي و مطر در بـسياري مـوارد         -4

روح واقعيـت بـر ذهـن و        اين چرخش ناگهاني نشان از سيطره     .ج از فضاي طنز مي بخشد     واقعيت خار 

.زبان دو شاعر دارد و زمينه ساز شورشي است بر ضد كژي ها و پلشتي ها

موجود در ذهنيت جامعه نشأت مي گيرد تا در القاي معنـاي مـورد      يطنز از روايت ها و باورها     -5

هـاي   ه ن حيطه رسالت طنز در شعر دو شاعر، نزديـك نمـودن ديـدگا       در اي . توفيقي افزون تر يابد   ،  نظر

.انتقادي به شعور مردم است

رين جديـدت بـا  تـر از دنيـاي مـدرن و آشـنايي افـزون تـر                وسـيع  احمد مطر با توجه به تجربه      -6

نوگرايي در شـعر شـاعران معاصـر، از زبـاني عميـق تـر و طنـزي گيراتـر در طـرح قـضايا           هاي  تالش
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 كه از پديدآورندگان نگرشي نو به شعر در زمان خود بود و به دليـل شـور                  -ست، اما عشقي  برخوردار ا 

 زبـان طنـزش هنـوز قـوام و          -انقالبي در همان ايام جواني به دست آنان كـه برنتافتنـدش، كـشته شـد               

زاده ميـر ، استحكام الزم را نيافته و گاهي در مسير هجو يا هزل افتاده است؛ با اين وجود به نظر نگارنـده        

شعر معاصر ايران است كه به كارگيري طنز  را در راه اعتالي جامعه اش بـه نقطـه                  هاي  از معدود چهره  

.مطلوبي رسانده است

كتابنامه

، 17محمـدابراهيم فتـاحي، چ    -احمـدگل محمـدي   :، ترجمه ايران بين دو انقالب   ): 1389(آبراهاميان، يرواند 

.، تهراننشرني

.، القاهرهمدبولي، مكتبه1، طراإلبداع الفني في شعر احمد مطرعناص): 1998(احمدغنيم، كمال

.، تهران،زوار2، ج9، چاز صبا تا نيما): 1387(آرين پور، يحيي

.تهران،، علمي و فرهنگي1، چسنت و نوآوري در شعر معاصر): 1383(امين پور، قيصر

.تهران،، صدوق1، چطنز و طنزپردازي در ايران): 1378(بهزادي اندوهجردي، حسين

، دانـشگاه  1كيـاني، چ سعيدحـسام پـور و حـسين   :، ترجمـه تطبيقـي ادبيات): 1389(الدين، محمدسعيد جمال

.، شيرازشيراز

.تهران،، كاروان1، چتاريخ طنز در ادبيات فارسي): 1384(جوادي، حسن

.تهران،، سازمان انتشارات جاويدان1، چكليات ميرزاده عشقي): 1373(حائري، سيدهادي

.، لندن، مجله العالممظاهر صاخبه يسير فيها رجل واحد): 1992(ن، عبدالرحيمحس

.تهران،، سخن5 چ،)نظم(مروري بر تاريخ ادب و ادبيات امروز ايران): 1380(حقوقي، محمد

.تهران،، ثالث3، چچشم انداز شعرمعاصرايران): 1387(زرقاني، سيدمهدي

.تهران،، موسسه الصادق للطباعه و النشرالمعجم الوسيط):1429(الزيات، احمد حسن و ابراهيم مصطفي

.تهران،، كتاب مهناز1، چواژه نامه هنر شاعري): 1373(ذوالقدر، ميمنت

.، بي جاكتاب زمان،ابوالحسن نجفي و مصطفي رحيمي:، ترجمهادبيات چيست): بي تا(سارتر، ژان پل

يحيــي :، إشــرافني فــي شــعر احمــد مطــرمظــاهر التنــاص الــدي): 2005(ســليمان، عبدالمنعممحمــدفارس

.، نابلسعبدالرؤوف جبر، جامعه النجاح الوطنيه



هفتمه   شمار)   سابقادبيات و علوم انساني مجله ( زبان و ادبيات عربيه    مجل102

.تهران،، سخن5، چادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت): 1380(شفيعي كدكني، محمدرضا

.تهران،، سخن1، ديداري با نثر معاصر فارسي، چكاروان حلّهاز): 1384(صبور، داريوش

.، القاهره، دارالمعارف8، العصر الجاهلي، طتاريخ االدب العربي):التا(ضيف، شوقي

.تهران،، مولف1، چچشم انداز تاريخي هجو): 1366(كاسب، عزيزاهللا

.تهران،، طرح نو1، چميرزاده عشقي): 1377(قائد، محمد

..تهران،، وزارت فرهنگ و ارشاداسالميدانشنامه ادب فارسي): 1376(قاسم نژاد، علي

، بيروت، دارالنهضه العربيه1، چدراسات في تاريخ العرب المعاصر): 1999(، محمدعليالقوزي

.، تهرانسي گل، 1، چفرهنگ فارسي معين): 1382(معين، محمد

.، لندن، دارالمحبيناألعمال الشعريه الكامله): 2008(مطر، احمد

، 1، چ  از مـشروطه تـا انقـالب       طنزسرايان ايـران  ): 1370(نجف زاده بارفروش، محمد باقر و مرتضي فرجيان       

.، تهران، چاپ و نشر بنياد2ج

.، بيروت، دارالنهضه العربيه3، طلغه الشعر العربي الحديث): 1984(الورقي، سعيد

.، تهران، جامي11، چجويبار لحظه ها): 1388(ياحقي، محمدجعفر


