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 طنز و طنز پردازی در شعر کالسیک و نو عرب
 

 

 

 

  حسن قمری، زاده جان دکتر فریبرزحسین
 

 

 

 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر

 دانشجوی دکترا زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر

 
 

به خصوص شاعران، یکی از روش های بیانی  طنز و طنزپردازی نزد اهل أدب و :چکیده

می باشد که با توجه به قدرت تأثیر گذاری فراوان بر ذهن خواننده، از دیرباز تا به امروزه 

بعضی از شاعران؛ همانند البارودی، شوقی و الرصافی از  مورد توجه ادیبان بوده است.

ای نو، با توجه به جایگاه ادبی و شعرای کالسیک و قبانی، بیاتی و صالح عبدالصبور از شعر

در  سیاسی ویژه ای که از آن برخوردار بودند، توانسته اند در این زمینه هنرآفرینی نمایند.

تحلیلی ضمن بیان مفهوم  -این مقاله سعی بر این شده که با استفاده از روش توصیفی

 ران پرداخته شود.طنز و انگیزه های طنزپردازی به بررسی اشعار طنزگونه ی این شاع

 طنزپردازی، شعر، کالسیک، نو.   کلید واژه:

 

 مقدمه

ن نیرابیم ،  را بخوانیم و قصیده یا سرروده ای طنزآمیرز را در آ   ؛ کالسیک و نو،ما دیوانی از شاعران خیلی کم پیش می آید که

و یا علتهای دیگرری   است بوده دیگرشاعری یا پاسخی در مقابل طنز بوده ، شوخی با شاعری دیگر  ابباز حال این سروده یا 

 داشته است. 

 در سروده های طنزآمیز در نزد این شاعران ، دو طبقه از شاعران را می توان مشاهده کرد:  

شاد و شوخ داشته و ایرن روحیره در تمرامی اشعارشران نمرود پیردا کررده و در        و طبعی شاعرانی که روحیه ی  -1 

 اسند، که اینان خود طنز را به دو جهت در اشعار خود مورد استفاده قرار داده اند.  ادبیات آنان را با این ویژگی می شن

 به جهت شوخ طبعی یا لطیفه گویی و یا در پاسخ سروده ای طنزآمیز آنرا در آورده اند.  -الف

و  سود بردن از روش طنز به عنوان سبکی ادبی که توان بیان معانی و مفاهیم شعری را بره روشری لطیرف ترر     -ب

 زیرکانه تر دارد. 
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گروه دوم کسانی هستند که طنز را روشی برای نقد و هجای طرف مقابل انتخاب نموده انرد، زیررا بن رر اینران      -2

طنز سالحی هجومی و برّان است که آداب و رسوم اجتماعی را مراعات نموده و قانون را زیر پا نمی گذارد ، البته بشرط اینکه 

 خوبی از آن استفاده کند و در پیاده کردنش نهایت زیرکی را بکار برد.  شاعر طنزپرداز بتواند ب

 طنز را تنها به هجاء محدود نکرده است ، بلکه طنز در اغراض شعری مختلفی مورد کاربرد قرار گرفته است، همانند:   شعر

ع شعر انتخاب کرده انرد  وصف : از دیرباز شاعران طنزپرداز از وصف بعنوان دریچه ای برای وارد شدن به این نو -1

و با استفاده ازتصاویر حسی برای تباه کردن چیزی یا با کمک گرفتن از خیال به رسم تابلوهای عجیر  و غریر  کره لبخنرد     

 وتأمل را بر چهره خواننده رسم می کرد، سود می بردند.  

ن شوخ طبعی باشد، یافت مری  های قصاید یا علی األقل ابیاتی که موضوع آ شوخ طبعی: معموالً در اغل  دیوان -2

شود، البته این بدان معنی نیست که شاعر سروده ای مبتذل یا ضعیف و یا نزدیرک بره زبران کوچره برازار را بسرراید ، بلکره        

کره ازاو خواسرته    مقصود ما آن سروده یا شعری است که شاعر بهنگام اتفاق افتادن موضوع طنزآمیز آن گفته باشد و یرا ایرن  

 یا اجتماعی در مقابل شعر دیگری بسراید.  شود که در مجلس

را مطالعه نمایم ، خواهیم دید که شوخ طبعری در نرزد گروهری ازشراعران     این دوره و چنانچه ما دیوانهای شاعران 

وسیله ای جهت رهایی ازترسی است که ممکن است خواننده بخاطر مالمت و احساس یک ریتمی بودن دیروان بره او دسرت    

 ن مثال شاعری همانند:  دهد، باشد، بعنوا

و یرا مسرعودی دربراره جراحن و نوشرته      ،نام نهاده 1«شوخ طبعی»عباس محمود العقاد یک باب از دیوان خود را 

جاحن بر کتابهایش لباسی از شوخ طبعی و طنرز کررده اسرت سرخن     »جاحن و نوشته هایش می گوید: »هایش می گوید: 

   2«. یا لطیفه مزیّن می کند جدی را به شوخی و حکمت و پند و اندرز به جوك

هجاء: طنز در هجا زبان تندی می یابد، زیرا طنز بهنگام هجاء بر دشنام و اهانت و عیبجرویی اسرتوار اسرت و     -3

 هر چند که بر تندی و الفاظ نابهنجار آن افزوده شود، تصویرپردازی در آن فزونی می یابد.  

                                                           
 . 591-597، ص ص 9العقاد، عباس محمود:ديوان ، ج 1
 .  109، ص4المسعودي: مروج الذهب ، ج 2
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ز معاصر در نزد کالسیکها، میتوان گفت که اغل  اشعارشان در ایرن زمینره،   با توجه به بررسی های انجام شده در شعر طنزآمی

 می چرخد، هر چند که ممکن است ، روشهای بیانی در نزد شاعران متفاوت باشد.  حول این سه محور یاد شده 

 نمونه هایی از طنز در شعر کالسیک: -

توجه به تعداد بسیار زیراد شراعران ایرن دوره مرا     در ابتدای این بحث ذکراین نکته خالی از لطف نخواهد بود که با  

ملزم به انتخاب بعضی از سروده های شاعران معدودی شدیم،البته سعی نمودیم که انواع طنز را در نرزد ایرن شراعران مرورد     

باشرد  شاعران معاصر عرب، محمود سامی البارودی ، مری   هه تمامی آگاهان می دانند سر سلسلهمانطور کبررسی قرار دهیم. 

او در قاهره از پدر و مادری چررکس نرژاد بردنیا آمرد و     که معرفی جایگاه و شخصیت او در توان و حوصلة بحث ما نمی باشد. 

فارغ التحصیل گشت. البارودی خیلی زود یعنی در دوازده سالگی وارد مدرسه ن امی شد و در شانزده سالگی با درجه افسری 

سی آشنا بود . از وی آثار شعر و نثری بر جای مانده است که ما شعر او را بعنوان پیشوای شرعر  عالوه بر با دو زبان ترکی و فار

چنانچه بخواهیم دربارة طنز بارودی سخن گوییم ابتدا می بایسرت انگیرزه روی آوردن، او را بره    معاصر عرب مورد ن ر داریم. 

ی فرردی ن رامی و سیاسرتمدار بروده و پرس از کودترای       این صنعت مشخص نماییم. همانطور که در کت  تاریخ آمده برارود 

تبعید کردند و این تبعید اثراتی را بر روحیه اش بجای نهاد و باعث « سرندی »نافرجام اعرابی پاشا، او را هفده سال به جزیره 

ایسرت برا طنرز خرود     شد که با دیده شک و تردید به معامله مردم و دوستان خود بنگرد و آنانرا بخاطر اخالق و رفتارهای ناش

 مورد انتقاد قرار دهد.  

   1در سروده زیر بارودی یکی از این دوستان را چنین معرفی می کند:  

 و صاح ٍ کهموم النفس معترض          ما بین ترقوة منی و أحشرراء 

 إن قال خیراً فعن سهوٍ ألمّ برره           أو قال شراً فعن قصدٍ و امضاء

 عد مقرردرة             ویکفکف إال بعررررد إیررررذاء ال یفعل السوء إال ب

 عاشرته قصبة من غیر سابقررة            فکررران أقتل من داء لحوبرراء

 یبغی رضای و قد أودی برمته            و کیف یحیا صریع بعد ایذاء

 ال بارك اهلل فیه حیث کان واال            جرررزاه عرررن فعله إالّ بأسواء

                                                           
 .  70البارودي: ديوان، ص 1
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این دوست همانند غم و اندوه راه سینه را بسته، و اگر کار نیکی از سر زند، آن کار اتفاقی بوده و کارهرایی زشرت و    

ناپسند تعمدی است، اگر توانمند باشد به آزار دیگران می پردازد و دست از آزار بر نمی دارد مگر آنکه ناتوان گردد، مردتی را  

ماری العالجی یافتم که امید به رهایی از آن نیست، خداونرد اینچنرین دوسرتی را نیسرت و     با او گذرانده ام و او را همانند بی

 نابود گرداند.  

   6نامی را چنین مورد ریشخند قرار می دهد: « وزّان»در جای دیگر  

 أصبح الوزان ربّ المجالس یرررراس والعجائ  جمة          متیقرررول أن

 تجاذبه أطراف تلک الوسرراوس         نرررری کررررل یوم عصبة فی فنائه 

 فقلت لهم:ال تعجبوا إلجماعتهم          لدیه فإن الحشَّ مأوی الخنافس

چه وقت بزرگی یافت. ما هر روز گروهی را می بینیم که « وزّان»می گوید: مردم می گویند از عجای  روزگار اینکه  

به آنان گفتم: جای تعج  نیست که مردم آنجا گرد آمدنرد، زیرر مرأوی و    در خانه او جمع شده اند و اطراف او را گرفته اند ، 

را « امیرالشرعراء »از میان شاعران این دوره احمد شوقی از بارودی شهرت فزونتر دارد و لقر   خانه سوسک دستشویی است . 

آمد. از وی دیوان شعری در چهرار  در قاهره از آمیزه ای از نژاد عرب و کُرد و ترك بدنیا  1161یدك می کشد .او نیز به سال 

جزء بجای مانده که قسمت پایانی جزء چهارم مورد ن ر بحث ماست، یعنی آن قسمت که به بازگو کردن داستانهایی از زبران  

لبته داستانهایی که از زبان حیوانات نقل می شوند در زبان عربی قدمتی بیش از زمران شروقی را دارنرد.    احیوانات می پردازد. 

معروف است به زبان عربی ترجمه کررد ، و همرانطور کره    « کلیله و دمنه»ین بار ابن مقفع داستانهای بیدپا را که به کتاب اول

قصد او نوعی نقد سیاسری اجتمراعی برر    »معروف است قصد او از درآوردن این داستانها سرگرمی یا صرف داستان نبوده بلکه 

  1«.قصود او از دبشلیم شخص منصور و از بیدپا خود بوده استروش حکومت داری منصور خلیفة عباسی بود و م

بدون تردید احمد شوقی نیز در داستانهای خود قصد و غرض خاصی داشته که فصل خاصی را آمیخته با طنز بدان  

ده اسرت  پیروی کر« الفُونتین»از ن ر مضمون داستانها، شوقی از ابن مقفع و از ن ر سبک پردازش از » اختصاص داده است، 

  2«. و پنجاه قطعه شعر در این مضمون سروده است

                                                           
 . 272البارودي : ديوان، ص 6
  .270-271، ص ص1الخوري، رئيف:التعريف في األدب العربي، ج 1
 . 491، ص2الجندي، إنعام: الرائد في االدب العربي، ج 2
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 شوقی خود در سروده ای هدف خود را از سرایش این ابیات چنین بیان میکند:  

 حکایررة الصیرررراد و العصفورة         صارت لبعض الزاهدین صورة

 قما هَرررزءُ وا فیهرررا بمستحررقِّ         و ال أرادوا أولیررررراء الحررر

 مرررا کرررلُّ أمل الزهد أهل اهلل            کررم ال عجی ٍ فی الزاهدین اله

 والشعررر للحکمة مُذ کان وطن   جعلتها شعراً لثلفت الفِطرررن

 1و خررریرما یُن رررررم لألدی              ما نطقتررره ألسرررنُ التجری  

  

بعضی از زهدپیشگان. در این ابیات قصرد تمسرخر اولیراء     می گوید: داستان صیاد و گنجشک نمایی است از زندگی

حق را نداریم همانطور که هنر زهدنمایی اهل تقوا وخدا نیست. از این رو این داستانها را بصرورت شرعر آوردم کره انسرانهای     

 تیزهوش آنرا دریابند زیرا شعر بهترین وسیله برای بیان حکمت و تجربه است. 

  2ر داستانگونة طنزآمیز شوقی: و اکنون نمونه ای از اشعا

 لمادعی داعرری أبررری األشبال         متبشرررراً بررررأول األنجرررال 

 سعت لسباعُ االرض و السماء         وانعقررد المچلس للهنررررررراء

 وصَررردَرَ المرسوم بررررراألمان          فی األرض للقاضی بها والدانی

 ر          من کلِّ ذی صوفٍ وذی منقررارفضاق بالذیوق صحن الررردا

 حتی إذا استکملت الجمیعه          نادی منادی اللیث فی المعیررره

 هل من خطی ٍ محسنٍ خبیر          یدعو بطول العمرررر لألمرررریر

 فنهرض الفیل المشیرُ السامی           و قررال مررررا یلیرررق بالمقررام

 سفرریر           ینشردُ ، حتی قبلَ: ذا جریرثرررم ترراله الثعل  ال

 و انرردفع القرءُ مدیرُ الکاس           فقیرررل: أحسنرررت أبا نواس

                                                           
 .  127، ص4شوقي، احمد: الشوقيات، ج 1
 .  125، ص4شوقي، احمد: الشوقيات، ج 2
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 و أو مررأ الحمرررارُ بالعقیره            یررریررردُ أن یشرررف العشیره 

 فقال: برراسررم خالق الشعیر           و برررررراعثِ العصا إلی الحمیر

 لصررررروتُ ولی العهد           فمرررات مررررن رعدته فی المهدفأزعج ا

 فحمل القوم علی الحمرررررار            بجملة األنیاب  و األظفرررررار

 و انتدبَ الثعلرررر  للتأبین            فقال فی التعررررریض بالمسکین

 و مضی حمارا ال جعررررررلَ اهللُ لررره قراراً             عاسَ حمرررراراً

 

داستان درباره بدنیا آمدن فرزند سلطان و ولی عهد کنونی است. بدین جهت تمامی حیوانات جنگرل بررای تبریرک     

قدوم نو رسیده به دربار شرف یاب شدند، و هر یک به ترتی  خطبه ای یا شعری خواند. ابتدا جناب مشاور فیل اع م دریرایی  

او جناب روباه سفیر دربار سخنان شایسته ای گفت. بعد از او نوبت بره وزیرر تردارکات    در طول عمر پادشاه خواند و سپس از 

جناب میمون می رسد و او سروده ای می خواند ، هنگامی که در پایان کار نوبرت بره االغ نگرون بخرت مری رسرد و صردای        

واره جران دهرد، و در ایرن    نابهنجار خود را سری میدهد صدایش باعث می شود که حضرت ولی عهد ازغرش صدایش در گهر 

لح ه تمامی حیوانات با چنگ و دندانهای خود االغ بیچاره را تکه پاره کردند. سپس روباه برای تسلیت به نزد پادشاه رفرت و  

 چنین گفت: عالی جناب را غم مباد او خر زیست و االغ مُرد.  

بردنیا آمرد ، دیگرر     ……کُرد و مرادری  در بغداد از پدری  1181معروف الرصافی شاعر معاصر عراقی که در سال  

شاعری است که در این محدوده بحث ما قرار می گیرد، و ما نمونه ای از طنز سیاسی او را مرورد بررسری قررار مری دهریم و      

علت آن به سیاسی بودن شخصیت الرصافی باز می گردد و اینکه او در چند پارلمان کشوری عضویت داشته اسرت. آورده انرد   

ر عمر به فقر و تنگدستی گرفتار آمد و خاندان سلطنتی به او پیشنهاد کرد که در مدح خاندان سرلطنتی بسرراید،   که در اواخ

   1خریداری نماید، اما الرصافی نمی پذیرد و در اوج فقر و نداری جان به جان آفرین تسلیم می کند. 

                                                           
 . 191ابو حاقه، احمد: االلتزام في الشعر العربي، ص 1



 311-315، ص 1331یرت، 1جلد ،  13، شماره علوم انسانی اسالمی
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

 143 

وری وضعیت سیاسی آن زمان جامعه عرراق را  شاعر با زبانی طنزآمیز وکاریکات« التتکلموا»در قصیدة بسیار معروف  

  2زیر سوال می برد و می گوید: 

 یررا قررروم ال تتکلمررررروا          ان الکرررررررالم محررررررررّم 

 نررامرررروا و ال تستقی وا           مرررا فرررراز إال النّرررررروم

 تفهمرررواو دعررروا التفهم جانبرراً           فررالخرریر أن ال 

 و تثبتررروا فی جهلکررررم           فرررررالشرُّ أن ال تفهمرررروا

 أما السیاسرررة فاترررکوا           ابرررررداً و االّ تنرررردمرررروا

 إن السیررراسة سرررّهرررا           لررررو تعلمرررررون مُطلسررم

 تتجهّمرررررواوالعررردل ال تترررروسّموا           وال لررررم ال 

 ش الیررررروم و هررررو مکرم          من شاء منکم أن یعی

 فلیُرررمس ال سمرررعٌ و ال           بصرررررٌ لدیرررره و ال فررم

 ال یستحرررق کررررامرررة           إال األصررررررمَّ األبکررررررم 

 مررررا کان فیه تحکرررم             فأرضوا بحکم الدهر مه

 إذا ظلمتم فاضحکررروا           طرررربرررراً و ال تت لمررروا و

 و إذا اُهنتررررم فاشکروا           و إذا لُطمتررررم فابسمررروا 

 إن قبرررل هرررذا شهدکم           مُررررررٌّ فقرررولوا علمترررم

 أو قیرررل انّ نهررارکرررم           لیرررررلٌ فقولرررروا م لرررم

 قیرررل ان بررررررالدکم           یرررا قرررروم سوف تقسَّمأو 

 فتحمررردوا و تشکررروا            و ترررررنّحررروا و ترنمّوا 

 

                                                           
 .  122-124، ص ص 2الرصافي، معروف: ديوان الرصافي، ج 2
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می گوید: ای مردم سخن نگویید زیرا سخن گفتن حرام است ،بخرواب رویرد و بیردار نشروید زیررا تنهرا انسرانهای         

مید، زیرا نیکی در نفهمیدن چیزی را بردنبال نردارد و دروازه هرایش طلسرم     همیشه خواب موفق هستند ، هیچ چیزی را نفه

شده است. بسراغ عدالت نروید و در برابر ظلم خم به ابرو نیاورید، اگر کسی از شما قصد دارد برا شررافت زنردگی کنرد ،بهترر      

 اسررررررررت چشررررررررم و گرررررررروش و دهرررررررران خررررررررود را ببنرررررررردد، زیرررررررررا تنهررررررررا انسررررررررانهای  

ی می کنند. در برابر حکم روزگار اعتراض نکنید و اگر ظلمی به شما رفت بخندیرد و ادعرای ظلرم    کر و الل  با آسودگی زندگ

خواهی ننمایید. در برابر توهین سپاسگزار باشید و در برابر سیلی لبخند بزنید . اگر گفتند که: عسل تلخ است، بگوییرد: زهرر   

است و اگر گفتند که: سرزمینتان برزودی تقسریم خواهرد     مار است. و اگر گفتند روز شما ش  است بگویید چه بسیار تاریک

 شد آنان را سپاس گویید و به رقص و پایکوبی بپردازید. 

اغل  قصاید طنزآمیز الرصافی از ن ر فنی به استفاده از کلمات وابسته است، و بخوبی مشخص است که چگونره برا    

ی متفاوت بکار می برد و شکلهای جدیدی به آن می بخشرد ترا   توانایی آنچنان که می خواهد کلمات را در معانی و جایگاهها

را عآخرین شاعری که از این گرروه شرعر طنزآمیزشر   تصویری کاریکاتوری از آن و کلمات طنزآمیز را کنار هم ردیف می کند. 

می دهیم، شاعر بزرگ مَهجر ، ایلیا أبوماضی است . او در روستای محیدثره در لبنران بردنیا آمرد و در سرن       مورد بررسی قرار

پیش از آنکره سرنش بره بیسرت      1111یازده سالگی آنجا را به قصد یافتن کار بسوی اسکندریه در مصر ترك کرد و در سال 

  1را در مهجر تاسیس کرد. « الرابطه القلمیه»بران سالگی برسد به ایاالت متحده هجرت کرد و بهمراه جبران خلیل ج

ابوماضی از جمله شاعرانی است که با اشعارش سرعی داشرت ، آداب و رسروم و عراداتی کره باعرث تخلرف و عقر           

ماندگی در جامعه شده اند را محکوم نماید، از جمله ازدواجهایی که دختران جوان را مجبور می کرد با افرادی از ن ر سن یرا  

 الق با آنان سنخّیت ندارند، وصلت کنند.  اخ

 در قصیده ای از زبان یکی از این دختران چنین می گوید:  

 لی بعلٌ ظنّه النرررراسُ أبررررری           صدقرررونی أنررره غررریر أبی

 و اعدلو عن لوم من لو مزجت           مرررا بهررا بالماء لم یستعذب

 ررررا           کرررررم سهامٍ سُدِّدت لم تص  رُب لررررومٍ لم یفد اال العن

                                                           
 . 142عالم الفكر العربي، صجوده السحار، سعيد: موسوعه ا 1
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 زعمررررروا أن الغررروانی لع ٌ            انمرررا اللعبررررة طبعاً للصبی

 وانرررررا مازلت فی شرخ الصبا            فلمرررراذا فرّط األهلون بررری

   کذاك بررالغّصن و ذا بالکو       لی قرررردُّ و جمررررررالُ یزدری     

 أنررررا لو یعلررررم أهلررری درة            ظلمررررت فی البیع کالمخشل  

 أخررررذو الدینررررار منی بررردالً          أتررررانری سلعرررررة للمکس  

 ال و لکررررن راعهرررم عصرررٌ به           سررراد فی الفتیان حُ  الذه  

 فلررررةً أجهررل ما یُدری أبیحسبونرری حین الزمرررت البکا           ط

 ثم برررالغرررول أبررری هالنررری            أیرن من غرررول المنایا مهربی

 أسی ٌ لو أنه یخشی الدُجررررری            شاب ذُعراً منه رأس الغیم 

 یخضررر  الشعرررر و لکن عبثاً            لیس تخفرری لغة المستعرررب

 الحرررزن ال            یعررررف األنس قلیرل الطربیررا له ف ّاً کثررریر 

 لیست ما بینی و بین النوم من            فرقرررررة بینی و بین األشی  

 

شاعر قصیده را با تصویری طنزآمیز آغاز می کند: دختر جوان بهمراه همسر پیرش که مردم گمان مری کننرد ایرن     

 د که این پیرمرد همسر اوست. مرد پیر پدر اوست، اما دختر قسم یاد می کن

دختر می گوید: خانواده ام گمان می کنند من عروسکی هستم، عروسک را می بایست در دست کودك قرار داد نه  

در دست پیرمردان؟! سپس از جهل و نادانی خانواده بستوه می آید و از اینکه جوانی، زیبایی و هستی او را تباه کردند ، شکوه 

میکه گریه سر می دهد می گویند بچه است و صالح خود نمی دانرد و بررای سراکت کرردنم مررا از غرول       سر می دهد . هنگا

ترساندند ، چگونه می توانم از غول مرگ بگریزم، غولی سپید موی که اگر تاریکی او را ببینرد از تررس موهرایش سرفید مری      

رد همانطور که غیرعرب با گفتن یک کلمه خرود را  شود. موهایش را خضاب می کند اما نمی توان با خضاب پیری را پنهان ک

 لُو می دهد . او شخصی بداخالق و همیشه غمگین است که شادی و همنشینی با دیگران را نمی شناسد.  
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و اینچنین از خالل خواندن این نمونه های شعری می توان به جایگاه طنز در شعر کالسیک معاصر پری بررد، زیررا     

توان یافت که از این هنر در سروده هایش سود نبرده باشرد و علری االقرل در نروعی از انرواع طنرز:       کمتر شاعر بزرگی را می 

 ابیاتی را نگفته باشد.   …سیاسی، اجتماعی، اخالقی و 

 طنزپردازی در شعر نو: -

در ابتدای بحث الزم است که مشخص نماییم که قصد مرا از شرعر نرو، آن شرعری اسرت کره در سربک کالسریک          

علیررغم  روده نشده باشد، حال این شعر در اصطالح منتقدین شعر آزاد، شعر سپید یا قصریدة نثرر نامیرده شرود.     )عمودی( س

تغییراتی که در شکل و مضمون شعر در دوره معاصر پیش آمد، در زمینه طنز و طنزپردازی ما تغییر محسوس نمری بینریم ،   

تنها در روش بیان از مستقیم به غیرمسرتقیم و گراهی بصرورت    یعنی موضوعات و سوژه ی طنز همان موضوعات قبلی بوده و 

 سمبلیک که نیازمند دقت بیشتری دارد، تغییرات صورت پذیرفت. 

هنگامیکه دیوانهای شاعران این سبک شعر را مطالعه می کنیم، می بینیم که طنز سیاسی نسربت بره انرواع دیگرر      

ن زمینه بخوبی و وضوح اوضاع کنرونی کشرورهای عربری را ترسریم مری      طنز کاربرد بیشتری داشته و تصاویر ارائه شده در ای

اگرر بخرواهیم   کند، البته این بدان معنی نیست که از دیگر انواع طنز، اثری وجود نداشته، اما در سیاست نمود بیشتری دارد. 

ردازی که طنز را بره عنروان   شاعران طنزگویی این دوره را به دسته هایی تقسیم کنیم، میتوان چنین گفت که: شاعران طنزپ

و در ایرن  سبک بیانی و گفتار خود برگزیدند و شاعرانی که می توان طنز را در بعضری از سرروده هرای آنران مشراهده کررد.       

قسمت از بحث، احمد مطر و نزار قبانی جزء گروه اول و شاعرانی همانند: البیاتی، صالح عبدالصبور و أمرل دنقرل جرزء گرروه     

 یرند که در صفحات آینده نمونه هایی از طنز آنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  دوم قرار می گ

 نمونه هایی از طنزپردازی در شعر نو: -

در دمشق بدنیا آمد و در همانجا تحصریالت خرود را گذرانیرد، ترا لیسرانس حقروق را از        1123نزار قبانی در سال  

 رهای دیپلماتیک در سفارتخانه ها پرداخت. دانشگاه دمشق دریافت کرد سپس بمدت بیست سال به کا

و نرام آشرناترین    1به جرأت می توان گفت که نزار قبانی مشهورترین شاعر عرب در نیمه دوم قررن بیسرتم اسرت.     

 شاعر عرب در خارج از کشورهای عربی است. 

                                                           
 . 224جوده السحار، سعيد: موسوعه اعالم الفكر العربي، ص 1
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ول کرده بود و به او ، شاعری بود که تنها زن و جسدش او را به خود مشغ1168او پیش از شکست اعراب در جنگ  

تبردیل  « شراعر خشرم  »داده شد ، اما پس از این شکست خفّت بار ناگهان مسیر حرکت او تغییر یافت و به « شاعر زن»لق  

 شد، در این زمینه می گوید:  

 یا وطنی الحزین

 حولتنی بلح ة

 من شاعر یکت  شعر الح  و الحنین 

  3لشاعر یکت  بالسکین

ت که انسان دارای قدرت استثنایی است که باعث بوجود آمدن حالتهای دشمنانه در افرراد  ماندل بر این عقیده اس» 

می گردد و علت آن بیماری خودپرستی است که مرجع آن مجموعه ای از شکسرتها و محردودیتهایی اسرت کره شرخص در      

س آن و پنهان کردن ضعف خود دوران کودکی بدان گرفتار شده است. و چه بسا که نزار طنز را نقابی برای مخفی شدن در پ

وقتی شاعر متوجه شد که هریچ چیرز تغییرر     1168انتخاب کرده باشد، تا همانند زنان با صدای بلند نگرید. و بعد از شکست 

  1«. نکرده است برای انتقام از جامعه به طنز روی می آورد

 زیر است: یکی از زیباترین قصاید قبانی که آکنده از تصاویر طنزآمیز است، سروده  

 أوقفونی

 و أنا أضحک کالمجنون وحدی

 من خطاب کان یلقیه أمیرالمومنین

 تی عشر سنینککلفتنی ضح

 سألونی

 عمَّن حرّضونی فضحکت

 قال عنّی المدعی العام

                                                           
 . 272، ص 6قباني ، نزار: االعمال الكامله ،ج 2
 . 262نجم، فريستو: النرجسيه في أدب نزار قباني، ص 1
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 و قال الجند حین اعتقلونی

 …إننی ضد الحکومة

 لم أکن أعرف أن الضحک

می خندیدم به خطبه ای که امیرمومنان آنرا ایراد می کرد. این می گوید: مرا بازداشت کردند و تنها چون دیوانگان  

خنده ده سال زندان برای من بدنبال داشت. در آنجا از من پرسیدند که چه کسری ترورا بره ایرن کرار تحریرک کررده اسرت.         

کره بررای    هنگامیکه سربازان مرا بازداشت کردند، دادستان گفت که من مخالف رژیم هستم .من پیش از ایرن نمری دانسرتم   

 خندیدن می بایست مجوزی از دولت داشته باشم.  

   1«. نزار طنز خود تازیانه می سازد و آنرا بر گرده و پشت مسببین این وضعیت فرود می آورد» 

عبدالوهاب البیاتی شاعر بزرگ عرب از جمله روشنفکران معاصر عرب است که توانست تراثیر بسرزایی برر فرهنرگ      

با شعرش همپای زندگی عرب معاصر با تمامی غم و اندوهش به پیش رود و آنررا وسریله ای جهرت    »  و 2«.عربی داشته باشد

 اظهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررار و بیرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران  

   3«. خواسته ها و بینش های انسان عرب معاصر قرار دهد

در این میان ،زبان طنز و استفاده از روشهایی طنزآمیز یکی از راههایی است کره بیراتی از آن جهرت بیران شرعری       

د برده، البته نه به سبک اشعار قبانی بلکه به روش غیرمستقیم و سمبلیک . بدین جهت در سروده هایش از چهره ها خود سو

اسطوره های شرق و غرب کمک می گیرد تا همرانطور   …و نقابهای تاریخی همانند حالج ، ابوفراس حمدانی، دیک الجن و  

ی برم تا از مرزهای بی نهایت عبور نمایم و مسئولیت اجتمراعی و  من از این شخصیتهای برجسته سود م»که خود می گوید: 

  4«. انسانی خود را همانطور که آنان به انجام رساندند ، به پایان برم

 السید البرمیل 

 قفاه بطنه و بطنه قفاه ذرب اللسان 

                                                           
 .  265نجم ، خريستو: النرجسية في أدب نزار قباني، ص 1
 . 7تي بروميثيوس الشعر العربي، صفرنجيه،بسام و ديگران: البيا 2
 .  210خليل جحا،ميشال: الشعر العربي الحديث ،ص 2
 .  409، ص2البياتي، عبدالوهاب: تجربتي مع الشعر ، ج 4



 311-315، ص 1331یرت، 1جلد ،  13، شماره علوم انسانی اسالمی
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

 131 

 یحفن شعر المتنبی ، و یقول الشعر أحیاناً بال أوزان

 بلکنه یخطی ء فی اإلمالء و اإلعرا

 یحصی نقود العابرین و هی فی جیوبهم تنقص أو تزداد 

 یتقن فی الکذب و التزویر فی األحکام 

 والسید البرمیل

 ی هر فی کل زمان و مکان شاهداً، مزوّراً قواد 

 فی حرم الطغاة

 فی طوابیر اللصوص و صفوف مخبری السلطان

 یسرق أسالب الضحایا ساعته اإلعدام 

 ة اآلیات یتلو علی الجهاد و الضحی

 و ینتهی کما انتهی اللصوص و الشطّار

  عبداً إلی أسیاده و خادماً للبیع و اإلیجار

  

در این سروده بیاتی سعی کرده است با زبانی طنزآمیز و کلمات و عباراتهای تقریباً مستقیم ، برخالف اغل  سرروده  

ن ر می رسد که بیان این امر، برای انگیزش حرالتی از  هایش ، چهره های نامرغوبی از خبررسان ن ام ترسیم نماید، و چنین ب

درو کرردن پولهرای   »یرا  « آقای بشکه»تنفر و طنز خنده دار،جز با استفاده از این عبارتها ممکن نبوده است، عبارتهایی مانند:

بر علیه کسی،  نمایان شدن در هر لح ه وهر جا برای شهادت دادن»و « مردم در حالیکه در جیبهایشان کم و زیاد می شوند

تمامی اینها تصاویری هستند کره همرراه برا طنرز ، تنفرر را در درون      « یا فریفتن ویا نقش مهیاکننده اسباب لذت ستمگران 

 خواننده زنده می کنند.  

در میان شاعران نوپرداز عرب که به شعر طنز پرداخته اند، احمد مطر از جایگاه ویژه و واالیی برخوردار است ، زیررا  

ه یا سروده ای از او را نمی توان خواند مگر آنکه از هنر طنز در آن سود جُسته باشد، هر چند که از خالل اشعارش مری  قصید
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توان دریافت که غم و اندوهی سنگین بر شعرش سایه افکنده است، اما او این غم و اندوه را با طنز و خنرده مری آمیرزد ترا از     

 ن خواننده اش بنشاند.  تلخی غم بکاهد و لبخند تلخی را بر لبا

 أدعُ للحکام بالنصر علینا 

 بالمواطن 

 و اشکر اهلل الذی ألهمهم موهبة القمع

 و ابداع الکمائن

 قل: إلهی أعطهم ملیون عینٍ

 أعطهم ألف ذراع

 أعطهم موهبةً أکبر 

 فی ملء الزنازین و تفریغ الخزائن

 ربِّ ساعدهم علینا

 فهم اثنان و عشرون ریفاً مخلصاً حُرّاً

 و إنا یا الهی 

 مئتا ملیون خائن 

 

ند / ای هم وطرن/ و خردا را شرکر گویرد کره بره آنران        گردابر ما چیره را می گوید: از خدا بخواهید که سردمداران 

: بارخدایا به آنان یک  بگو)ای هم وطن ( / ی بسازندها کمینگاه این که در مسیرهایمان / وه است قلع و قمع ما را داد توانایی

را یاری رسان که برر   نمایند/ خداوند آنان لیاخندانها را آکنده و بیت المال را ون چشم عطا فرما/ هزاران بازو/ تا بتوانند زمیلی

 خائن. نفر / دویست ملیون ، بار خدایا  آزاده و فداکار هستند/ و ما  ،ما چیره شوند/ زیرا آنان بیست و دو انسان مخلص

ود جسرتن از صرنعت طنرز و طنزپرردازی توانسرته تصرویر دقیقری از وضرعیت         اغل  سروده های احمد مطر با سر 

 کشورهای عربی را عرضه نماید.  
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   1و طنزپردازی در شعر نو با سروده ای از صالح عبدالصبور ، شاعر پر آوازه مصری ، به پایان می رسانیم، می گوید: 

 و موقفی یا سادتی فی آخر الممر 

 أربعة نحن من الصحاب:

 لبالط ، والمؤرخ الرسمی ، والعرّاف ، والمغنّیمهرّج ا

 و کلنا بدون أسماء و السیوف

 و کلنا مؤجرَّ بالقطعة

 و نستعیر ثوبنا المذه  األطراف

 من خزنة السلطان

 و بیننا صداقة عمیقة، کالفجوة 

یشرگو ، و  آقایان جایگاه من در انتهای راهرو است/ ما چهار دوست هستیم/ دلقک دربار، و مورخ رسمی، و پ

آوازه خوان/ وتمامی ما نها نامی دارد و نه شمشیر/ و تمامی ما را با اندك پولی استخدام کرده اند/ و لباسهای زربافرت  

 دوستی عمیقی است همانند یک شکافمان را / از صندوقچه سلطان به عاریت می گیریم/ و بین ما 

 

 نتیجه گیری:

 بحث به ترتی  زیر اشاره کرد.کلی  در پایان این مبحث می توان به نتایج

طنز بعنوان هنری از هنرهای ادبی در میان اغل  شاعران، کمی یا زیاد، رواج داشته است، و این امر  -1

 مختص به شاعران کالسیک یا نوپرداز ندارد.

شاعران بزرگ این دو سبک به خوبی از هنر طنزپردازی، جهت بیان معانی و مفاهیم مورد ن ر خود بهره  -2

 ند.جسته ا

انگیزه ی بکارگیری طنز در میان شاعران مورد بحث متفاوت بوده؛ عده ای جهت فرار از ترس و مالمت  -3

دیگران، عده ای دیگر با توجه به وضعیت اجتماعی موجود، و مواردی از این قبیل از طنز در سروده های 

 خود بهره می جستند.

طنز انگیزه های سیاسی بوده است، هر چند که این در میان شاعران نوپرداز اغل  انگیزه ی روی آوردن به  -4

 امر در نزد  بعضی از شاعران کالسیک مشاهده می شود.

                                                           
 . 214عبدالصبور، صالح: ديوان، ص 1
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( و formalو نکته ی پایانی اینکه شاعران طنزپرداز در بیان من ور و مقصود خود از دو روش مستقیم ) -1

 ( یعنی زبان کنایه و استعاره بهره می جستند.informalروش غیر مستقیم )
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