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دنیاي تا شعر در این دوره سیري متفاوت را برگزیند. عصر معاصر باعث شد  در هاي سیاسی و اجتماعیجریان

ختار درونی و محتواي آن را تغییر و سا ل کرددستخوش تحورا، شعر  مخصوصاً ،ادبیاتو متحول جدید،  انگیزشگفت

 يهایعدالتیدردها و ب انیاز اجتماع و ب میمستقریانتقادات غ انیمعاصر با زبان نرم به ب اتیادب يندهو نویساعر ش داد.

ي دردها تالش شاعر در ادبیات طنز آن است که شعرش آیینه .پردازدیجامعه م يهایو ناهمگون یجامعه و ناهماهنگ

یستادگی در برابر ظلم، دعوت به مبارزه و ستایش آزادي ااند. هاي مردمی باشد که از ظلم حکومت به ستوه آمدهو رنج

است که در  یاسیو س یدر مسائل اجتماع شتریآشکار طنز ب يجلوهاز موضوعات اصلی ادبیات طنز است. و آزادگی 

در  .شودیو وحشت در مخاطب م یتلخکام جادیا باعث شتریشود که بیم ادیطنز تلخ  ایو  اهیواقع از آن با نام طنز س

کند که هدف آن ي سخنان طنز خود، استوارترین انتقادهاي سیاسی و اجتماعی را بیان میحقیقت شاعر در لفافه

در چهار فصل ، ي حاضرپایان نامه در اصالح جامعه و مرتفع ساختن راه رشد و تعالی جامعه و افراد انسانی است.

احمد  بپردازیم:تلخ در آثار احمد شاملو و اخوان ثالث  مورد طنزتالش گردیده تا با سیر هدفمند به بیان مطالبی در 

ي خویش با مشکالت اجتماعی رو به رو بودند، که در که در دورهدباشنو اخوان ثالث از شاعران عصر معاصر می شاملو

خاطب او کردند. هدف اصلی شاعران آن است که نه تنها با غافلگیر کردن مهام از این مشکالت انتقاد میقالب طنز و اب

هاي مهم فلسفی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وادار کند. ي مفهومرا به خنده وادارد، بلکه او را به تأمل و تفکّر درباره

طنز در زبان این شاعران نه تنها از جهت طعنه زدن و مسخره کردن بلکه براي بیان دردها و مشکالت اجتماعی 

کنند از این رو دردهاي هر دو شاعر ي زمانی نزدیک به هم زندگی میبرهه از آنجایی که هر دو شاعر در جامعه است.

  ي مضامین اجتماعی جامعه است.از جنس اجتماع است، که در برگیرنده

  طنز، شعر اجتماعی، ادبیات معاصر، طنز تلخ، احمد شاملو، اخوان ثالث. اجتماع.: هاواژه کلید
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  مقدمه  -1-1

اي برخوردار عتبار ویژهو ا ،هاي دور تاکنون طنز در میان تمام اجتماعات بشري از ارزشز گذشتها

طبعی و فکاهه بالند که گرایش به شوخکنند و میرشد می هاي بزرگی. در هر عصري انسانبوده است

وختن این سخنان با شنیدن و آمو مردم  ،نددشدارند و با طبع شوخ خود باعث خنده و نشاط مردم نیز می

- ی خاطر و آرامش روح میاي براي تسلّکردند و آن را وسیله، شادي خود را به دیگران منتقل میشوخ

. از روزگاران مدید پادشاهان با هاي آنها بوده استیابی علل و انگیزهاما کمتر کسی به فکر ریشه .دانستند

شادي و  باعثکرد گرمی را براي آنها فراهم میي خنده و سرها در دربار خود که زمینهنگه داشتن دلقک

ي طنز از حالت شوخی و خنده که فقط جنبه ،ا با گذشت زمانما شدند.شور و نشاط در میان همگان می

اي براي بیداري یلهو به عنوان وس هاي انسان و اجتماع وارد شدسرگرمی داشت خارج شد و در عمق درد

ي شود واهمهخفقان حاکم بر اجتماع باعث رعب و وحشت مردم می ،ايوقتی در جامعهمردم مطرح شد. 

ر و شخص شود و شاعرکه به عنوان متفکّحاصل از آن مانع ابراز انزجار شاعر یا نویسنده از وضع موجود می

هاي حاکم بر آن داد عدالتیه و براي بیان بیناگزیر براي دفاع از قشر ضعیف جامع ،دلسوز جامعه است

و  ،هخداتوان به دترین این شاعران میاز برجسته دهد.ي طنز و در قالب نمادین میوسیلهه سخن را ب

هاي بعد پروین اعتصامی، کریم فکور و صمد ی و در دورهفریدون توللّ ،ابوالقاسم حالت ،نسیم شمال

ي عصر خود بهرنگی و بسیاري دیگر اشاره کرد که با زبانی نمادین در آثارشان به مبارزه با بیدادگر

ي معاصر نیز شاعران و نویسندگانی هستند که چون از روحی لطیف و سرشار از اند. در دورهپرداخته

هاي گیرند. شعرثیر محیط و اجتماع و مشکالت آن قرار میه برخوردارند تحت تأنسبت به بقی ،ساحسا

خوان ثالت و توان به اشاعران می این ياز جمله الت فکري و اجتماعی زمان بود.ي تحواین شاعران روزنه

ها نامه به طور کامل به طنزهاي این شاعران و بحث و بررسی آنکه در این پایان ،داحمد شاملو اشاره کر

  پرداخته شده است.

  

  بیان مسأله -1-2

بیند خواه اي متناقض با عادات روزمرگی زندگی میاي است که وقتی پدیدهطبیعت انسان به گونه

خندد و مشائیان تعریفی که از انسان دارند این است که انسانی حیوانی است که می«د.دخنناخواه می
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ها، کلید آن ست و تیزهوشی و قدرت درك پیچیدگیهافتی عمیق و عقالنی از رویدادي دریاخنده، الزمه

سلطه، کشیده و تحت  هاي ستم، ادبیات کشورهاي ادبیات ایران مخصوصاًاز ویژگی .)1:1381(صدر،»است

انتقاد کنند  توانند صریحاًزیرا اشخاصی که نمی ،و شوخی و مسخرگی در میان آنهاست رواج هجو و هزل

 کنند.هاي خود را اظهار میناك و گاهی گزنده انتقادو خنده صریحاز راه سخنان دو پهلو، غیر

توان حقایق را می وقتی هنري در قالب سخنان طنزآمیز بیان شود بسیاري از).4-3: 1378(اندوهجردي،

نقاشی، فیلم  ؛ي هنرها دیدتوان در همهی آن را میعنصري فرهنگی است که تجلّو در آن جستجو کرد. 

ارزشی است فراتر از یک هنر و یک مکتب که هنرمند «ا فقط محدود به آنها نیست.است امیا شعر با آن 

میدر ساختار موجود جهان کشف  خلّاق آن را از پس تردید و شککند. شک ت این جهان و در واقعی

هر هنرمند بزرگی  ي امروز و تاریخ،آدمیان در عرصه تردید از وضعیت خود و دیگران و حیرت از روابط

کشاند و او را به سوي شرایط هاي رایج میو رسم عصیانگر بزرگی است و عصیانش او را به شکستن حد

  .)100:1377(مجابی،»ردل پرست انسان را باور دادهد زیرا ذهن کماتر سوق میبهتر و مطلوب

ا نوع دشواري از ام پایگاه طنز است ،خنداندن و به نوعی سخنان مضحک و لطیف و ظریف گفتن

 رسد و سرشار از نکات ظریف و دقیقیي آن به مرزهاي سیاسی و اجتماعی میطنز وجود دارد که گستره

گوید و این معاصر شاعر بدون واسطه با مردم سخن می يدر دوره .است است که در خود پنهان کرده

-را به عنوان نوعی زبان می ست. این شاعران طنزراي شاعران و مخاطبان هوشیار اوآوردي بزرگ بدست

هاي حاکم بر ها و پلشتیسازي مردم عامی براي مبارزه با سیاهیزبانی نرم و مالیم که با آن به آگاه دانند،

ي بارز طنز، نوع اجتماعی آن است که اساس آن بر تضاد و ناهماهنگی جلوه .)107همان،(جامعه بپردازند.

ها و معایب گري کاستیت این نوع طنز اصالحهاي ذهنی مخاطب بنا شده است. نیمسائل، نظام و قرارداد

ه و نقّادانه آمیز و مضحک است. آثار شاعران این دوران معترضاني مبالغهاي مختلف زندگی به شیوههجنبه

دي هستند که با استفاده از هاي متعهبا رویکرد اجتماعی است.در فضاي اختناق هر عصري انسانهمراه 

 اند که نه یاراي سخن گفتن دارند و نه ملجأیی براي پناه بردنرساي مردم تحت سلطهزبان نمادین فریاد

آمیز که آمیخته با شخندي کنایی و استهزاطنز با نی«گوید:پل سارتر در تعریف طنز می ژان .)152(همان،

نهد ي شرم و تملک نفس بیرون نمیههاي مضحک و غیر عادي زندگی است پاي را از جادایهامی از جنبه

ح و تصحیح عیوب و جان درایدن نهایت طنز را اصال«و»رز امتیاز طنز از هجو و هزل استو همین نکته م

است  معنی طنز که به معناي مسخره کردن و طعنه و سرزنش در بیان )6:1381(صدر،»داندنواقص می

  گوید:نظامی می
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  چون چشمش نیست کی بود شرم  طنزي کند و ندارد آزرم

  در طنزگري گران نورد است  سایه که نقیضه ساز مرد است

  )145:1364حلبی،»(است در بیان این معنی که بی چشم بی شرم

هاي بیدار را آگاهی بودها و نواقص موجود در جامعه که ذهنطنز در واقع اعتراضی است در برابر کم

طنز در حقیقت اعتراضی است غیر «اصالح شود. ن طنز جبران واباید با زباین کمبودها دهد که می

تر جلوه دادن نمایی و نمایانهاي یک جامعه که شاعر یا نویسنده با بزرگمستقیم بر مشکالت و ناهنجاري

آید. ر، اصالح و رفع آن برمیمعه و روابط حاکم در حیات اجتماعی در صدد تذکّمنفی جا جهات زشت و

: 1378(اندوهجردي، »هاي بشري نسبت به وضع موجود یک جامعهطنز زبانی است براي اظهار اضطراب

23-25(.ها و میان آنچه هست ها و ناسازگاري موجود، میان ظاهر و باطن پدیدهتگاهی انسان میان واقعی

توان نادیده گرفت که افتد. سخن ارسطو را نمیبیند و ناگاه به خنده میرود تناقض مینچه انتظار میآ و

و ممکن آمیز نیست آمیز و تحقیراي هم اهانتپس هر خنده ي شگفتی استخنده، نتیجه ،فته استگ

-اصالحجتماعی، خنده، انتقاد از اوضاع و شرایط ا سه عنصر است حس همدردي را در خود نهفته باشد.

  .)101:1377(مجابی،گیري طنز دخیل هستند.در شکل گري

هاي واقعی زندگی گزنده و تلخ هستند و با روح ظریف از آنجایی که سخن گفتن از حقیقت و رویداد

کنند این سخنان تلخ و گزنده را در لفافه بگویند و انسان سازگار نیستند نویسندگان و شاعران سعی می

شود برابر کنند و این زبان نرم باعث می چندینت را بگیرند تا اثربخشی آن را خشکی واقعی به این طریق

طنز راستین نشأت گرفته از زندگی «،شخص خود متنبه شود و به زشتی و کاستی کارش وقوف یابد

از آنچه ترتر و بد ترکیبها است. طنز حقایق فردي و اجتماعی را زشتتواقعی انسان و مبتنی بر واقعی 

- ي شیرین میهاي تلخ اجتماعی را در پوستهتطنزپرداز واقعی«).7:1381(صدر،» دهدهست نمایش می

یابد هنگامی که خنده پایان خنداند و تأثیر طنز همچنان ادامه میپیچد و از این راه مخاطبان خود را می

رسد و چه خواري فرا میو آنگاه نوبت غمبرد ر به عمق حقایق تلخ راه میشود و با تفکّر آغاز میگرفت تفکّ

در آن  ا تندي و تیزي هجوام ،طنز از اقسام هجو است )27:1390درودیان،(»بسا اشک بر دیده بنشاند

شود طلبانه و اجتماعی آن مطرح است. در طنز هر آنچه که باعث خنده مینیست و بیشتر مقاصد اصالح

شود یعنی معایب و محاسن هر دو شمرده می رود؛ه کار میراد بهاي جامعه و افها و بديبراي بیان خوبی

نکوهش استفاده  از زهرخند با بدترین صورت ممکن براي شمردن معایب دیگران و ،حال آنکه در هجو

اش هجو است تا شخص مورد نظر را مورد حمله قرار دهد. در واقع ندهشود. شاعر هجاگوي سالح برّمی

نشاند. و در هجو فقط معایب ها میه و تلخ است که به جاي لبخند زهرخند بر لباي از طنز سیاهجو جلوه
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دانستند. هوراس از رومیان خود را مبتکر طنز به عنوان یک نوع ادبی می ).29-28(همان،شود.شمرده می

وي  ،دپدر طنز جهان را کسب کرها لقب نخستین طنزنویسان جهان، شاعر و فیلسوف رومی است که بعد

نویس کرد. از میان ي متعدد دستکه به صورت نظم و نثر بود به صورت نسخهرا ستین کتاب طنز نخ

هاست. در ترین نمونهقدیمی هاي طنز آرخیلوخوس، هیپوناکس، آریستوفاناعران یونان و روم، شعرش

اثر ي پیرس شخمکار ي رویاکنتربري اثر جفري چاسر و منظومهي هادبیات قرون وسطی انگلیس قص

ترین طنزنویسان، نثرنویسانی مانند ولتر، امروزه نیز در ادبیات جهان مشهور. توان نام بردمی ویلیام الگلند

در ایران نیز طنز در میان آثار  .هستندویفت، مارك تواین و جورج اورول و...سروانتس، رابله، جوناتان س

در صدر این افراد به عبید زاکانی که  .ستهاي مختلف به اشکال گوناگون وجود داشته انویسندگان دوره

و  توان اشاره کرد. در ادبیات کهن فارسی به طنز توجه خاصپدر طنز فارسی در ادبیات ایران است می

ي نشده است امي مشروطه به بعد طنز به ویژه طنز اجتماعی سیاسی رونق گرفت و جایگاه ا از دورهجد

مولود انقالب  اجتماعی را در ادبیات کشورمان،- طنز سیاسی اريبسی در ادبیات ما پیدا کرد.خود را 

یجاد تحوالت دانند که قالب ادبی طنز، هجو و هزل را از یک شکل شخصی بیرون آورد. امشروطیت می

گیر کرد و این شاخه از ادبیات طنز را داراي کارکرد اجتماعی و سیاسی عمیق و همه ،سیاسی عمیق

هاي قانون لفهو مؤ شدتوا دچار تحولی اساسی این دوران از جهت قالب و مح طنز رسالت اجتماعی یافت.

  )http:daneshnameh .roshd(. کردو آزادي را وارد حیات سیاسی و اجتماعی آن دوران 

ها نوعی طنز با ظهور مشروطیت و ایجاد فضاي باز براي جراید و مطبوعات و از بین رفتن قید و بند

آید و ي عطفی در تاریخ طنز کشورمان به شمار میرخداد مشروطه نقطهوجود آمد. با اسلوب اروپایی به 

ها و در این شرایط براي مبارزه علیه استبداد و بیدادگريي مشروطه طنز است. لحن قالب دوره

الح شاعران و نویسندگان براي زبان طنز بهترین س ،شدهایی که نظام استبدادي مرتکب میخودکامگی

هاي متداول از ویژگی بارز وده است. استفاده از زبان عادي مردم اصطالحات عامیانه و ضرب المثلمبارز ب

که بنیانگذار نثر طنز و انتقادي فارسی به روش اروپایی است دیده  ،ي آن در نثر دهخداطنز است که جلوه

اشرف الدین گیالنی سید، در شعر نیز رهبري با است ندهشود. طنز وي طنزي تلخ و گزنده و آگاهی دهمی

ین افراد با ي اوج طنز سیاسی، مردمی است. ارسید که نقطهي نسیم شمال به چاپ میاست که در نشریه

کنند. هاي خود را با لودگی و طنزگویی اظهار میصریح و گاهی گزنده انتقادسخنان دو پهلو و غیر

 ی،، ابوالقاسم حالت، فریدون توللّسیم شمالنه توان باز طنزنویسان عصر مشروطه می.)25:1390(درودیان،

و جالل رفیع  وان به عمران صالحیتاز طنزپرداران معاصر می ،اشاره کردکریم فکور و... پروین اعتصامی و

خصوص دهخدا مسائل اجتماعی و فرهنگی ه اینان و ب«اشاره کرد؛ بسیاري از شاعران و نویسندگان آگاهو 
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ب را برنیانگیزد دیگر آنکه مسائل گوید که هیاهوي عناصر قدرتمدار و متعصو سیاسی خود را به زبانی می

پوشانند طنزي میرا ساده بگوید که فرد عامی نیز از آن سر در بیاورد. آنان منظور خود را در لباس طنز 

  .)25-29(همان،» جاندار و گزنده

ي نگرش او به مسائل وهطنزنویس انسانی است اصالح طلب و آرمانگرا و منتقد و معترض که نح

تأثیر مهمي استعداد و هوش است از این رو گویی نشانهت طنز دارد. شوخ طبعی و بذلهی در موفقی

اعتنا از ه عمیق و تیزبینی نسبت به مسائلی که دیگران بیو با توج پرداز انسانی باهوش و تیزبین استطنز

هایی کند که جامعه و مردم گریبانگیر درد ها وکافه شکوشد شعور مردم را متوجگذرند میکنار آن می

شادي و شود اگر چه اساس آن بر ر میت پیچیده خود باعث برانگیخته شدن تفکّآن هستند. طنز با ماهی

اي براي رسیدن به هدفی واالتر یعنی آگاهی انسان از عمق رذالتوسیلها خنده، خنده استوار است ام -

توان از او که درگیر معضالت گوناگون جامعه است و از این رو میدي است طنزپرداز انسان متعه هاست.

ي خود در حرکت است او با هر چه که گر نام برد چون همگام و همقدم با عصر جامعهبه عنوان اصالح

نمایی یک هشدار دهنده و یک دوست دشمن«رود.بارزه با ناهنجاري جامعه میاسباب کارش باشد به م

-تنها را از فراخناي تاریکی که جهل و ستم و فساد آن را بی هاي انسانِها و دل مشغولیرهاست که دله

ي خود حرکت ، آزاد باش او همگام با جامعهکن، بخند گوید بیندیش، شکه است، به انسان میمعنی کرد

نزپرداز ط .)172:1377ی،مجاب(»شودجتماعی در عصر خود مطرح میگر اکند و به عنوان یک اصالحمی

ها را به صورتی که وجود تمانند انسان مبتکري است که با در هم ریختن مفاهیم منجمد سعی دارد واقعی

گیرد و با آنها در ارتباط است گروهی فریب ظاهر دارند نشان دهد و دو نوع مخاطب براي خود در نظر می

گیرند و همراه با عناي نهان آن را میکنند و مه میا گروهی دیگر به عمق اثر توجخورند امطنز را می

  خندند.طنزنویس به شخص فریب خورده می

  بندي کرد:توان از دیدگاه موضوع به شش نوع تقسیمطنز را می

  .طنز سیاسی1

  .طنز اجتماعی2

  .طنز تاریخی3

  .طنز مذهبی و عارفانه4

  .طنز فلسفی5

  )107:1388(کازرونی،، اجتماعی و....طنزتلفیقی چون طنز سیاسی6
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ي بارز طنز بیشتر در مسائل اجتماعی سیاسی است و آن طنز تلخ یا سیاه نام دارد. طنز تلخ جلوه

انگیزي کمتر و اغلب ي خندهپردازد. این نوع طنز جنبههاي هولناك و مشوش بشري میبیشتر به جنبه

پذیر با جور و استبداد امکان اي آشکاراي مبارزهانگیزاند. هرگاه در جامعهوحشت، تلخکامی و اندوه را برمی

پذیر نخواهد بود. از این رو براي در هم شکستن مستقیم امکانان حقایق و مبارزه جز از راه غیرنباشد بی

جبر جاي عدل  ها طنز بهترین حربه و سالح است. در محیطی که قانون زور وارزش مناسبات باطل و ضد

و آزادي را از انسان سلب کند، بیان حقایق در چنین محیطی یت انصاف را بگیرد و فساد و ریاکاري حرّ و

اي میان طبقات اجتماعی پذیر نخواهد بود. در این صورت شکاف و فاصلهآشکار امکان به صورت صریح و

از میان افراد جامعه کسانی به مخالفت  .شودتر اجتماعی باعث میي قدرت با طبقات پایینبه ویژه طبقه

ي ها را در لفافه با شیوهاي انزجار خود از فسادهاد در محیط اجتماعی خود برخیزند. عدتض با این شکاف و

ها از وضع ي آن آگاه سازي انساناي که ثمرهي طنز که در پس آن زهرخند کشندهرندانه به وسیله

ی است ي بارز آن طنز سیاسی اجتماعچه بسا نمونه«.)57:1378(اندوهجردي،کنند.موجود است بیان می

توانند در برابر مزدوران و اند این شاعران و نویسندگان که نمید آن را مطرح کردهکه شاعران متعه

هاي زمان سر تعظیم فرود آورند و تن به پستی بسپارند با بیدادگران جامعه سکوت کنند و در برابر بت

و جامعه با نگاهی متفاوت در قالب  وجدان بیدار و آگاه خود به انتقاد از رذایل اخالقی و اجتماعی انسان

کنند، در صورتی که این زنگ خطر پردازند و آن را به عنوان زنگ خطري تلقی میطنز و شوخ طبعی می

کرمی و (»شودیک بحران و خشونت پدیدار میي گرفته نشود چه بسا انرژي نهفته در آن به صورت جد

گذارد و آنان که حرمت آن را ي نویسندگان میهدهدر هر عصري، قلم رسالتی بر ع). 15:1388،همکاران

  دانند که رسالتشان را به درستی به انجام برسانند.دارند بر خود واجب مینگه می

  توان بیان کرد:رسالت هنرمندان طنزنویس را این گونه می

 تر و مشمئز هاي نادرست زندگی اجتماعی و نقاط ضعف اشخاص را زشتنقاط منفی و جنبه

  دهد.تر از حد ممکن نشان میهکنند

 ي زیباي جامعه به اندرون ناهنجار و سنج خود را از ظاهر آراسته و تزیین شدهدیدگان نکته

  دهد.پوسیده و پلشت آن رخنه می

 انسانی است و هر آیینی که انسان را از تالش و تکاپو و رسیدن به تازگی هر رفتار و عملی که غیر

هاي هرزي که در کند، و نهادگیرد و علیه آن عصیان میي طنز به سخره میو کمال باز دارد به وسیله

- می کند و در صدد فروریزي آن برشود شناسایی میاند و باعث بدبختی و تباهی مردم میجامعه پا گرفته

  آید.
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 »ي آن حمایت دهد ارزش طنز در گستردگی آن است و نتیجهی را مورد هدف قرار نمیفرد خاص

  .»ود را به سوي آن نشانه رفته است.ي تیز تحقیر و استهزاي خي است که لبهاز قشر

 » بناي استوار آگاهی و هوشیاري و کمال را جایگزین بناي پوسیده و پوشالی ناآگاهی و نقص

  .)56-57: 1364(حلبی،»کندجتماع میانسان و ا

ت که مردم گرفتار آن زبان طنز بهترین وسیله براي بیان مسائل سیاسی و مفاسد اجتماعی اس

حالت شوخی  از آنجایی که طنز .ها را در قالب طنز بیان کردترین انتقادتوان شدیدو به راحتی می ،هستند

یابد و با نگاه کند به زودي در افواه مردم جریان مییم مسائل را بیان میدارد و به طور غیرمستق

نمایاند. پس هدف طنز بیداري جامعه و آن را باز میهاي کند، و ریشهموشکافانه آن راتجزیه وتحلیل می

ها و نمایان کردن رذایل فردي و اجتماعی است. در حقیقت به کارگیري ها و فساده دادن فرد به عیبتوج

پرستی ر و تالش روشنفکران وطني تفکّفرهنگ عامیانه با بیان ساختارشکنی فرهنگی است. طنز زاییده

اعتنا و کم فرهنگ براي بهتر دیدن و بهتر شنیدن در ن انگیزه در مردم بیاست که هدف آن برانگیخت

 هاستداري و آگاه ساختن انسانترین مسئولیت طنزپرداز بیهاي رایج در جامعه است. مهممورد ناهنجاري

 ر باشدثّدهد تا انتقادش سازنده و مؤام میکه آن را با بیانی ظریف همراه با نیشخند و مضحکه انج

  .)135- 137: 1378وهجردي،ند(ا.

ا شود. امکه شامل رمان، نمایشنامه، شعر و... می ،برد زیاد استآثار ادبی که یک طنزنویس به کار می

 آیدهاي اصلی طنز به سمار میو در حقیقت از مؤلفهرود اندك است هایی که به کار میشیوه و تکنیک

  :عبارتند از

باوري بزرگ هاي رویدادي کوچک را به طور غیرقابلها و ویژگی)بزرگ نمایی: طنزپرداز وقتی جنبه1

اند به هایی که به طنز کشیده شدهکند که عیوب و زشتیکند در حقیقت به مخاطبان خود گوشزد میمی

قدر کافی بزرگ هستند امها را ندارند با بزرگتا چون برخی توانایی درك این واقعیها تنمایی واقعی

ها و هاي ظاهري و نیز بزرگ کردن زشتینمایی در توصیف ویژگیبزرگ«شناسند.را بهتر میت آن ماهی

  .)69:1390خاوري و دهقانیان»(هاستکاستی

ي ي اشیاي ساختهکند که به اندازه)کوچک نمایی: در این شیوه گاه انسان را تا حدي کوچک می2

  رسد.تر به نظر میتر و پایینشود و از اشیا و حیوانات نیز کوچکدست خود آدمی می

گیرد. در واقع همین ي امور نامتناسب انجام میتکنیکی است که با مقایسه«)مقایسه و تشبیه: 3

  ».شودنبود تشابه و تناسب بین دو امر باعث خنده و ایجاد طنز می
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که در  )نادان و کودن نمایی: در این روش طنزنویس براي بیان مفاسد اجتماعی و دردهاي عمومی4

اند خود را به حماقت و نادانی عدالتی حاکمان زمان به صورت گنگ و مخفی ماندهي ابهام و بیپس پرده

  ي خود مورد بازخواست قرار نگیرد.هاي کوبندهزند تا در برابر انتقادمی

ف رّهایی دارد که هر یک معزبان و ادبیات هر ملتی براي خود نماد و نشانه«ها:)خراب کردن نماد5

است هر گاه منتقد در هر یک از یا قشري است. قاضی نماد دادخواهی، سلطان نماد ظل اهللا و...چیزي 

عبید زاکانی در حکایات خود قاضی را لعنتی  پردازد. مثالًها میمعرّف آن ببیند به تخریب نماد صفات ضد

 )174:1364حلبی،»(کندچشم او را پر نشدنی معرفی میو 

ي ساخت و پرداخت طنز بر اصل ترین شگرد طنز است که پایهبیانی: از پرکاربرد- نیهاي زبا)بازي6

چند معنایی کلمات استوار است. بازي با قواعد صرفی و نحوي کالم، بازي با الفاظ، بازي با اعداد، ایجاد 

  .)81:1390از مظاهر این روش است. (دهقانیان و خاوري،ها و به هم ریختن کلمات تغییر در واژه

هاي گوناگونی در ارتباط بوده است که حرکت و روند رو به جلوي خود با مکتبشعر نو در مسیر 

- جریان سمبولیسم اجتماعی یکی از این جریانات است و آن جریانی است که نسبت به اجتماع و آرمان«

الت سیاسی و داند و رسالتی را براي شعر قائل است و آن رسد میهاي انسانی و اخالقی خود را متعه

ترین دوران تاریخ معاصر مرداد یکی از تاریک28کودتاي). 1:1388و همکاران، کرمی» (اجتماعی است

بین رفتن آزادي و قلع از هاي آن از پیامد .ت تأثیر قرار دادها را تحي ابعاد زندگی انسانایران بود که همه

از این قبیل بود. این رویداد سکوتی مرگبار و ها و مسائلی و قمع آزادگان و زندانی و شکنجه شدن انسان

اجباري را در جامعه حکمفرما کرد و آن چیزي جز ناامیدي و یأس براي روشنفکران و شاعران به بار 

نیاورد تا جایی که شاعران دردآشنا براي انعکاس مسائل اجتماعی و سیاسی روي به زبان نمادین آوردند. 

جریان حرکت  تحولی اساسی،هاي پیش دچار توا نسبت به طنز دورهطنز این دوران از جهت قالب و مح

-هاي قانون و آزادي را وارد حیات اجتماعی آن روزگار میلفهؤر از انقالب کبیر فرانسه مروشنفکري متأثّ

  )1-2(همان،کند.

و در  ،ترین عوامل مبارزات اجتماعی استترین و در عین حال قويطنز به عنوان یکی از ظریف

هاي فرهنگی، اختالفات طبقاتی، فساد و سایر ضعف، بیامان با ظلمخیر آزادي و نبرد بیتبلیغ و تس جهت

-ترین خواستهاخالقی و اجتماعی و سیاسی سهم و کاربردي بیش از سایر انواع ادبی دارد و بازتابی از ژرف

هاي نیشدار و ا پرخاشهاي مردمان آگاه و دردمند را بهاي اجتماعی و سیاسی یک ملت است که عقده

اي که طنز اجتماعی با تعصب بسیار خشم و کینه«).364:1378گشاید.(اندوهجردي،می زهرآلود خود

کند و قصدش در این اظهار، آزار هاي اجتماعی است اظهار میرسمیها و بیها و توهینناشی از تحقیر
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قاعده و توأم با قهر اثر رفتار و گفتار بی رساندن و انتقام گرفتن است در حقیقت نفرت و ضجرتی را که بر

ها نهفته شده است، همچون و صبر و شقاوت و قساوت گروهی نسبت به عموم یا اکثر مردم در دل

افکند تا همگان را بر ها بیرون میپروا از دلبخشیدن نعمت و جاه به کسانی که لیاقت کافی ندارند، بی

  )365همان،»(دها وقوف افتها و دلتنگیعلل بیزاري

و سرخوردگی حاصل از آن شکست موجی از ناامیدي و هیچ انگاري در جامعه پس از شکست کودتا 

بختی مردم ماند که با نگاهی رمانتیک به بیان تیرهشود که تنها کورسویی براي شعر سیاسی میپدیدار می

ا حرکت تجددطلبی مشروطه ي معاصر با قرار دادن مسائل عام جامعه متناسب بپردازد. طنز دورهمی

یابد. از آنجایی که آزادي و طنز ارتباطی نزدیک با هم دارند در جوامع آزاد کارکردي اجتماعی، سیاسی می

اما در جوامعی که آزادي به هر دلیلی محدود شود یا از بین رود طنز با لحنی  ؛طنز آشکار و صریح است

طنزي  1332طنز دوران خفقان پس از سال«.روده کار میکنایی و گزنده به عنوان سالحی تیز و برّنده ب

ترین عبارات و سادههاي پیش از آن نشانی ندارد. سال و کنایی است و از صراحت و تندي بیان رمزآلود

: 1381صدر،»(.بینداین میان طنز بیشترین آسیب را میدر شوند و تیغ سانسور گرفتار می کلمات زیر

از جهان گسترده و گاه انتزاعی کار آسانی نیست. نویسندگان و شاعران  نوشتن و سخن گفتن«).16-15

اند تا چیزي به دیگران اضافه کنند. هاي کوچکی نیستند آنان یک عمر از خودشان زدههر عصري انسان

و این انتخاب و یا به نوعی قربانی ، »از چیزي کاست تا به چیزي افزود باید«گوید:همان که پیر یوش می

به خاطر همین فنا شدن عظیم و این  ،خواهداي قرص میار هر کسی نیست و استخوان و جمجمهشدن ک

هامان و شرط به آنها بدهکاریم چرا که نوشتهقید و لذت تاریک و یا همین طنز سیاه است که ما همه بی

و دیگران هستیم. مان را وامدار شاعران و نامدارانی چون نیما، شاملو، اخوان، گلشیري باردار شدن هستی

  )48:1345،(نظري»کندد و درد و رنج آن را لمس میزیشاعر اعتراضی در زمان خود میچون 

هاي جامعه را ي روشنفکري داشته و کاستیطنز سیاسی اجتماعی رسالتی عظیم و شگرف در عرصه

طنز راه برون شد از  دهد. و با بیان انتقادآمیز خود به صورتبا برجسته کردن آنها مورد انتقاد قرار می

ه بسیاري قرار گرفته دهد. همین ویژگی طنز است که این نوع طنز مورد توجوضع نابهنجار را پیشنهاد می

کنند و اخوان را به کمال است. بسیاري نیما را آغازگر سمبولیسم اجتماعی در شعر نو فارسی معرفی می

آنان چون در قلب  ،ي خود هستندو بیدار جامعهشاعران هر عصري قلب تپنده دانند. میي آن رساننده

بنابراین با  تواند بدور از این حوادث باشد.میي آنها نها حضور دارند زندگی و اندیشهحوادث و نابسامانی

کنند همچنان که جو حاکم در محیط خفقان ها و کنایات اوضاع اجتماعی خود را بازگو میاستفاده از نماد
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-ترین دغدغهآثار آنان تأثیري ژرف گذاشت و در زندگی آنها انعکاس شدید یافت و مهمشاملو و اخوان در 

  .)474:1390کاخی،( ي شاعران معاصر انسان و اجتماع شد

این دوران نمادین است  در دورانی که سکوت جایگزین شادي و قیل و قال گشته است. زبان شاعران

- و سکوت اجباري حاکم بر فضاي جامعه را بیان میکند به صورت نمادین صحبت می مستانزاخوان در 

- اجتماعی دارد. بیشتر مواقع سخن او رنگ طنز و شوخی به خود می-کند. اشعارش رنگ و بوي سیاسی

آیند به طور طبیعی تحت تأثیر یک حکومت ظالم حاصل مشکالتی که در یک جامعه به وجود می گیرد.

نسبت به دیگران دارد با دیدي متفاوت نسبت به اجتماع تر شوند از آنجایی که شاعر روحی ظریفمی

الش او کند و از آنجایی که شاعر متعلق به قشر مردمی جامعه است تمام تپیرامون با مردم همدردي می

نوع خود است. شاملو نیز شاعري دلسوز و از دل اجتماع مردم است در اشعار براي بهبود اوضاع مردم هم 

اي بارز است همانطور که اخوان و دیگر ي طنز نمونهشود او در زمینهم دیده میهاي سیاسی هاو انتقاد

رسد. آنان با هنر هایش آشکارتر و در مقاالتش به سطح عبارت میهشاعران بزرگ هستند. طنز در قص

- یکنند که در واقع طنز در ژرفاي اثر آنان پنهان مي خود خلق میاي در پس هر خندهالعاده گریهخارق

  )475-479(همان،.شود به طوري که درك شعر و ارتباط با اثر آنها براي همگان آسان نیست

هاي جدي هاي خود داشت. حتی نوشتههایی نیرومند و روشن از طنز در نوشتهشاملو از آغاز رگه«

ظی دقیق هاي لفاش هیچگاه از چاشنی طنز خالی نبوده است. خاصه از تعابیر کوچه و بازار و کنایهجدلی

آکنده از طنز و حقیقت است. شاملو روحی ناآرام دارد که با فساد و جهل وستم و ریا و ابتذال رایج در هر 

هاي جامعه هاي اجتماع و نابرابريعدالتیها و بیترین شاعر زمان خود است. درداعیستیزد. او اجتمجا می

-کار میه داند و آن را در خدمت همنوعان بمیاي براي فریاد و اعتراض کند. شعر را وسیلهرا منعکس می

 105(مجابی،کشد. د اجتماع را فریاد میطنز در گاهی باد،با طنزهایی کوبنده و نیشدار گاهی با ج برد.

:1377(.  

ي فرهنگ و پایداري مردم در طول اي در اشاعهشعري است که نقش بسیار برجسته ،شعر اجتماعی

ك در ترویج بیداري مردم هر سرزمین ترین عامل و محرّداشته است و مهمفراز و نشیب ایران  ام پرای

ا وجه بارز آن در بردارنده و ،ي بیان احساسات شخصی بوده است امشود. هر چند شعر وسیلهمحسوب می

هاي القاي کاررترین سازوثّؤاستفاده از زبان طنز از م«هاي اجتماعی و مبارزه با ستم است.گر دردبیان

ها و ي اجتماعی براي حمایت از هنجارهمستقیم است و شکل هنري مخالفت با نقیصیم به طور غیرمفاه

  .)149:1393جوبنی،صفایی و »(هاي اخالقی استارزش
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هیچ شوق و که مردمان آن بی ،زدهآن حضور دارد محیطی است استبداد محیطی که شاملو در

هیچ معنا و مفهومی  در این محیطو امیدها  اآرزوه توان گفتاي که میهنکنند. به گوامیدي زندگی می

کنند تنها تفاوت زندگی میشهري است که در آن مردمان بی ،شهر .ندارد. محیط سرد و ساکت است

روح جامعه را تغییر دهد بیدار و آگاه در صدد بیداري افراد است. شاعر سعی دارد به نوعی اوضاع بی شاعر

برد. م در خود فرو میبیداري شاعر را ه ،معهغییر نخواهد کرد و روزمرگی جاا انگار گویی که اوضاع تام

فلسفی استفاده کرده است که به  هاییریشه از نوعی طنز به نام طنز اجتماعی با حماسهشاملو در شعر 

 آن دارد و همچنین تضادي میان زندگی معنی اصلی با تضاد میان عنوان شعر یعنی حماسه نوعی داراي

گی است آن طور که مداد شاعر را با همان روزمرّ در نهایت پیروزيکه ي شاعر،روزمره با اندیشه مبتذل

سوار سوار است که آن را به صورت دوچرخهکالم، در تعبیر شاملو از دوچرخه و همچنین طنز .شکندمی

- گار او به چشم میسردي و یأس و ناامیدي از روزبازتابی از در شعر شاملو که االغ پست بیان کرده است 

  .)201: 1389(حقوقی،خورد.

  ها خبري نیستراه در چهار

  روندیک عده می

آینده خسته باز مییک عد  

  گمانو انسان کهنه رند خدایی است بی

  امیدشوق و بیبی

  براي دو قرص نان

  فروشدکاپوت می

  در معبر زمان

  در کوچه

  پشت قوطی سیگار

  شاعري ایستاد

  ن حماسه راو بالبداهه نوشت ای

  خداست انسان،

  حرف من این است

  گر کفر یا حقیقت محض است این سخن

  انسان خداست
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  آري این است حرف من

  ...از بوق یک دوچرخه سوار االغ پست

  شاعري ز جاي جست و 

  )427:138،شاملونوکش شکست ( مدادش،

شبیهاتی که شاملو در برد. تاز شگرد طنز براي حمله به مخالفان بهره می و در شعر حرف آخرشامل

ر در شعر به کار برد مبتنی بر طنز است. از تشبیهات طنزآمیز که مکرّکار میه این شعر براي توصیف ب

نمایی مانند سازي انسان در ریخت و ظاهر یا عمل و رفتار به مقصود از حیوان« ،استنمایی رفته حیوان

ي حیوان کوچک و حقیر یی انسان به اندازهنما). در حیوان149:1393جوبنی،(صفایی و  »حیوان است

کنند و انسان از لحاظ کنش شود و رفتار و حاالت انسان را از روي طعن به حیوان مانند مینشان داده می

ي حمیدي شیرازي که شاعر با درباره کار بردن جانور تک یاختهه شود. به طور مثال به میبه حیوان شبی

انور او را تا حدي کوچک و حقیر جلوه داده است که باعث ایجاد نوعی تشبیه شخص مورد نظر خود به ج

چنین هم خنده و یا به بیان بهتر ریشخندي به او زده است و قدر و منزلت شخص را پایین آورده است و

گرایان که مخصوص جانوران است قابل ذکر است. همیشه عاملی بین براي کهنهي پوزه استفاده از واژه

شود و ا در شعر شاملو این مرز شکسته میام ،شودوجود دارد که باعث تمایز آنها از هم میطنز و هجو 

متعارف  وقتی طنز از حد« .شود در حقیقتطنز او به سوي دشنام و استفاده از کلمات رکیک کشیده می

 ».ندکي تسکین و التیام آالم توجه میبگذرد به جاي تمرکز در اصالح اجتماعی بیشتر به جنبه

شاملو القاب آمیخته با دهی و تشبیه در شعر است، طنز استفاده از نام دیگرهاي از شگرد .)149همان،(

دهی استفاده کرده است او براي طبیعی جلوه دادن اتهامات از عنصر نام .دهدگرایان میطنزي به کهنه

فات و القاب طنزآمیزي نیست ص در شخص مورد تمسخر صفتی یا لقبی به کسی که آن صفت یعنی دادن

پیري و سالخوردگی  که قصیده و رباعی را به آن مانند کرده، از فسیل خانه براي نشان دادنچون، فسیل 

ي پیر و واژهبه جاي ي عینکی ها و استفاده از واژهتر نشریهبراي نامیدن دفا جویان و روسپی خانهکهنه

آمیز هاست که همگی عمدتاً سخیف و توهینامگذاريي این ناز جمله هاي هزار قبرستانیمردههمچنین 

) 150گویی است. (همان،هجو و دشنامهستند هر کدام به نحوي سرشار از طنز تخریبی نزدیک به 

سازي طنز استفاده شده است که با نمایی در کنار اطناب براي برجستهاستفاده از اغراق و مبالغه، فزون.

ا در طنز نمود خورند امدهد. اغراق و مبالغه در بیشتر هنرها به چشم مییآوایی خود را نشان متکرار و هم

آیند. شاعر در شعر حرف آخر با احاطه بر رمز واژگان و بیشتري دارند و از ارکان اصلی طنز به شمار می

ده و از دري است استفاده کرهاي طنز که همراه با پردهي شگردهاي زبانی توجه دارد و از همهزبان به طنز
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اندیشی و همراهی با خود ترغیب و کلمات رکیک با گرایش به طنز تلخ سعی دارد مخاطب را به هم

 تشویق کند.

  ...چه کند صبح که گر آینده قرار بود به گذشته باخته باشد

  هاي دور دست قرون جانوري تک یاخته باشد.بایست به ناچار اکنون در آبدکتر حمیدي شاعر، می

که ]هاي قبرستانی!مرده[کنم ام به خاطر قافیه: با احترامی مبهم به شما اخطار میصبحو من که!ا.

  تالشتان پایدار نیست

فشریم دیوار پیرهنی حتی در زیرا میان من و مردمی که بسان عاصیان و یکدیگر را در آغوش می

  کار نیست

-ها وابستگان انجمنها و رباعیي قصیدهخانهي استادان عینکی پیوستگان فسیلبرتر از قرولند همه

  هاهاي مفاعلن فعالتن

  )1333:1389،شاملو(ام ف کردهالتی که من سردرشان تُي مجخانهدربانان روسپی

 ثمرامیدهاي بی اي است پر از رنج و تلخی شکست،جامعهاجتماعی که اخوان در آن حضور دارد 

که به مانند سرماي  عه حکمفرما کرده است؛تی را بر جامکه این شکست سکوهم عصر شاعر هاي انسان

شاعر که  کند.تداعی می ذهناي تلخی شکست را در فضاي چنین جامعه زمستان سرد و کشنده است.

در شعر خود نیز جزئی از این مردم جامعه است خفقان و سردي محیط را با استفاده از زبان نمادین 

اي است که از آغاز پژمردگی و ناامیدي و تاریکی گونهفضاي آغازین شعر به  .کشدبه تصویر میزمستان 

شدت سرما، اکراه  سازد.و خواننده را از وضعیت حاکم بر جامعه هوشیار میکند ارگو میامان جامعه را ببی

 دارد.سامان همه حاکی از اوضاع ناب مرگ، سیلی زمستان، زمین دلمرده، از اداي پاسخ سالم، ندوستا

هاي موجود در کنار هم ایجاد شده تصویري زیبا از از مفهوم شعر را به تصویر یان واژهتقابل واژگانی که م

ي نبود و اجتماع که نتیجه مدهد. غمی سرشار از درد مردکشد، و مفهومی عمیق را در ذهن رخنه میمی

چیره ي همگان از این سردي حاکم بر محیط است. تاریکی و سرماي که نجات دهنده آزادي آزادي است،

 ي سرگذشت غمبه نوعی تداعی کننده آور مرگ است،ي زمستان بیانگر شکست و تلخی دلهرهشونده

- ل و زنجیر اسارت شدهي غُامرزه بستههاي آزادي خواهی است که انگیز و تلخ شکست انسان

  .)13:1384(انوشیروانی،اند.

  خواهند پاسخ گفت سالمت را نمی

  سرها در گریبان است.

  نیارد کرد، پاسخ گفتن و دیدار یاران را. کسی سر بر
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  نگه جز پیش پا را دید نتواند،

  که ره تاریک و لغزان است 

  گر دست محبت سوي کس یازي، و

  ل بیرون؛غبه اکراه آورد دست از ب

  که سرما سخت سوزان است

  مسیحاي جوانمرد من!اي ترساي پیر پیرهن چرکین!

  ...آي...وا بس ناجوانمردانه سرد استه

  مت گرم و سرت خوش باد!د

  در بگشاي  سالمم را تو پاسخ گوي،

  وش مغموم.لولی ، میهمان هر شبت،منم من

  )26: 1391(صمدي نصرت،...ي رنجور، منم دشنام پست آفرینشمنم من، سنگ تیپا خورده

شود و به نوعی طنز و گیرایی آن می دثر در یک اثر است که باعث ایجاهاي مؤتکرار از ویژگی

یرگذاري بیشتري در القاي مفهوم مورد نظر شاعر دارد. همیشه باور بر این بوده است که تکرار باعث ثتأ

ي شود و در ذهن پایداري بیشتري دارد. شاعر با استفاده از واژهذهن انسان ي شود یک مطلب ملکهمی

انند سنگ تیپا در صدد شناساندن خود به ترساي پیر است که با به کارگیري صفات گوناگون ممنم، 

 شاعر«کند امیدي خود را در ذهن خواننده بارور مینا عدم تعلق و پوچی وخورده و دشنام پست آفرینش 

اي از اجتماع را ترسیم کرده است که در کنار هم به با تصویرسازي که در بند آخر شعر ساخته است گوشه

در شعر به کار گرفته است همراه با توصیف  شود. ایجازي که شاعرانگیز و سرد دیده میمانند زمستانی غم

لی ادر عین حال نوعی ردالعجز  تصویري گویا از محیط شاعر است. ها حالت عابران،درخت هواي سرد،

الصدر آهنگین و تصویري، با ابتکاري خاص و برخوردار از حسن مقطع در شعر به کار گرفته است که با 

  )4-5(همان،صل سرد را آفریده است.هاي زیبا تصویري محسوس از این فتوصیف

  خواهند پاسخ گفت.سالمت را نمی

  ها پنهان است،سرها در گریبان،دست درها بسته، هوا دلگیر،

  ها خسته و غمگین،دل ها ابر،نفس

  هاي بلور آجین درختان اسکلت

  سقف آسمان کوتاه، زمین دلمرده،

  غبار آلود مهر و ماه 
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  )27:1391زمستان است.(صمدي نصرت،

شکلی نمادین داستانی روایی با رنگ و بویی سیاسی، اجتماعی است ي شهر سنگستان هقصي قطعه

شهر سنگستان است که به  ي آیا امید رستگاري نیست؛ي پرسندهي سر در غار کردهو داستان شاهزاده

محاوره که  عامیانه و زبان ادبیات و زبان خراسانی، خاص اخوان که در اوج تجلی واژگان کالسیک و

همه چیز به صورت  ،ه که در حقیقت نوعی طنز اجتماعی استدر این قص توفیقی بسیار یافته است.

شاعر با استفاده از تشبیهات و استعارات و  .)4-5: 1391(فرضی،نمادین و آمیخته با طنز بکار رفته است.

شیده است. حیوان نمایی ویژگی اي وضعیت زمان خود را به تصویر کاغراق و گرایش به طنز تلخ به گونه

شاعر گاهی به دالیلی که مربوط به خود است گاهی سخنش  .واضح و قابل ملموس موجود در شعر است

. بهترین و آشکارترین دلیل براي شاعر اوضاع و شرایط و جو حاکم بر کندرا به رمز و ایما و اشاره بیان می

در لفافه بیان کند. در این صورت است که شاعر بهترین  کند اشعارش رامحیط است که شاعر را وادار می

گر شود در داند که در هیأت موجودي غیر از انسان جلوهراه تأثیر و گیرایی سخنش را استفاده از طنز می

 شود.رتر میماند و انتقادش کاراتر و مؤثّاین صورت است که خود نیز از گزند خطرات احتمالی در امان می

در هنگامی که شاهزاده یا منجی داستان درمانده و ناامید  ،تر نماد راهنما و پیر و دانا استکف«.)7همان،(

کنند و غار نماد یک مکان مقدس و رمز نوزایی و والدت شوند و او را راهنمایی میاست دو کفتر ظاهر می

ت از قهرمان حکای،»است و چاه نماد حقیقت و همچنین درخت نماد دانش و معرفت و آگاهی بخشی است

اند و منجی در تالش براي نجات ساکنان آن، از ي ساکنان آن به سنگ تبدیل شدهشهري دارد که همه

ا در نهایت شکست عاید قهرمان اي براي رهایی شهر و مردم آن بیابد امشهر بیرون آمده تا راه چاره

ا رسد امت قهرمان به سرانجام میقیاي ماجرا با موفه و افسانهشود. از آنجایی که در هر قصداستان می

ت نابسامان دنیاي معاصر است که سردي آن شکست قهرمان در این منظومه به خاطر ارتباط آن با وضعی

برد. کند و در نتیجه تالش منجی راه به جایی نمیاجتماع و آن حال و هوا در قهرمان داستان نیز نفوذ می

 .هاي جامعه را بصورت نماد در این شعر به کار برده استمانیو اخوان ثالث اوضاع اجتماعی و نابسا

  .)7(همان،

  دو تا کفتر 

  ي سدر کهنسالیاند روي شاخهنشسته

  که روییده غریب از همگنان در دامن کوه قوي پیکر...

  غم دل با تو گویم غار

  بگو آیا مرا دیگر امید رستگاري نیست؟
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  )172:1379الث،صدا نالنده پاسخ داد:آري نیست؟ (اخوان ث

  

  هاي پژوهشسؤال -1-3

  هاي شاملو و اخوان ثالث ناشی از چه عواملی است؟ي شعري اصلی و درونمایهزمینه -

  طنز تلخ یا سیاه چه نوع طنزي است؟ -

شود بیان حقایق در چنین اجتماعی به چه اي حرّیت و آزادي انسان گرفته میوقتی در جامعه -

  صورت خواهد بود؟

  ي اجتماعی چیست؟نز در یک جامعههدف اصلی ط -

  شود؟شعر اجتماعی چه نوع شعري است و چه عاملی باعث آفرینش چنین اشعاري می -

  اي است؟ترین شیوه براي بیان مسایل اجتماعی چه شیوهمهم -

  

  پژوهش اهداف -1-4

ها آن هاي دو شاعر معاصر و دیدگاه و طرز فکرها و دغدغههدف از پژوهش آشنایی با اندیشه-

  ي وطن و اجتماع، و بررسی مضامین عقاید دو شاعر.درباره

  هاي سیاسی و اجتماعی و فرهنگی عصر پرتالطم دو شاعر.بررسی پیچیدگی-

  بررسی و تحلیل اشعار طنزي اخوان و شاملو و میزان تأتیر از اوضاع جامعه در آثار هر دو شاعر.-

ها، با استفاده از زبان نمادین و عدالتیي انتقاد از بیبررسی تأثیر طنز به عنوان سالحی برنده برا-

  رمزي.

نقش اشعار طنز در بیداري افکار و اذهان عمومی مردم و آگاهی بخشی در محیطی که استبداد و -

  باشد.چون و چراي آن میخفقان حاکم بی

از معضالت و ي از ابهام اترین صالح براي بیان آزادانه شاعر همراه با پردهندهترین و برّطنز ملموس -

  هاي جامعه.پلشتی

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-5

  بررسی نقاط ضعف و متزلزل جامعه از دیدگاه دو شاعر. -

  هاي دو شاعر طنزپرداز اجتماعی سیاسی.ها و دیدگاهشناخت افکار و اندیشه -

  اخوان ثالث و شاملو. هاي بستر طنز در آثاربررسی آثار و مضامین طنزي و دالیل ایجاد زمینه -
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فرهنگی و سیاسی آن عصر را  شرایط اجتماعی، ي آثار شاعران معاصر،هاي آینده با مطالعهنسل -

تواند راهگشاي نسل جوان شوند که میهاي آنها آشنا میهاي اساسی شعربهتر خواهند شناخت و با آموزه

  ل اجتماعی براي ساختن فردایی بهتر باشد.ي مسائهاي خود و نقد سازندهما در ابراز عقیده و خواسته

  

  ي پژوهشپیشینه -1-6

هایی که در این زمینه صورت گرفت، هیچ پژوهشی مبنی بر بررسی طنز سیاه در آثار با بررسی

هاي حاضر هاي مرتبط به پژوهشبا وجود این، برخی پژوهش احمد شاملو مشاهده نگردید. اخوان ثالث و

  گردد.ها اشاره میانجام شده است که به آن

 مهرناز عسگري و حسین فقیهی ».اشرف الدین گیالنیي طنز اجتماعی دهخدا و سیدقایسهم)«1

  ،54يشماره، 1393 سال چهاردهم، پژوهشی رفاه اجتماعی،-ي علمیفصلنامه

پرداخته شده است. در نتیجه وجوه  ر طنزآمیز دهخدا و سید اشرفي آثادر این تحقیق به مقایسه-

شان مشاهده گردید. چنانکه معضالت اجتماعی روزگار مشروطه ه و تمایز بسیاري میان طنز اجتماعیتشاب

ت زمان یل فزونی مداز سوي دیگر به دل .به صورت مشترك هدف انتقادي هر دو تن واقع شده است

است و دلیل تري در آثار وي بازتاب یافته هاي اجتماعی گستردهاشرف مفاسد و نابسامانیطنزپردازي سید

  .ي دهخدا از مشکالت اجتماعی بیان شده استتفاوت اندك نیز درك گسترده

 احمد رضا نظري چروده.».جامعه شناسی طنز حافظ)«2

آن که مردم عصر حافظ گریبانگیر  است ریاکاري و تزویر در دین و عرفان بزرگترین مصیبتی-

بینی خاص خود بهترین حافظ با درایت و تیز ؛نداهاي اجتماعی جامعه گرفتار این معضلتمام نهاد .هستند

ي نیشدار که حافظ در این کار به دار با درون مایهداند. طنزي خندهاي به نام طنز میراه مبارزه را حربه

ت رسیده است.اوج موفقی  

صالح الدین عبدي ». و پرند دهخداطنز پردازي در مقاالت تنکیت و تبکیت عبداهللا ندیم و چرند )«3

  1389پاییز .3ي، شماره1يدوره هاي زبان و ادبیات تطبیقیپژوهش يفصلنامه زمانی،شهال و 

- ي استبداد ستیزي است و نکتههاي ندیم و دهخدا در زمینههدف از این پژوهش بررسی بیان طنز-

وجود اختالف دین اسدآبادي در آثار هر دو شاعر با جمال الّهاي سیدتأثیرپذیري از آموزه ،لأمي در خور ت

ا داراي باشد. در نتیجه با وجود اختالف اندکی که از نظر محتوا و ساختار زبانی با هم دارند اممحیطی می

  ویژگی مشترك فراوانی مانند مبارزه با استعمار ستیزي هستند.
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ي بوستان دکتر سید احمد پارسا، مجله ».ي نادر یا اسکندر اخوان ثالثهتحلیل و بررسی سرود)«4

  .1/55،پیاپی1388،بهار 1ي، شماره1يادب دوره

که گرایی و ویژگی محوري سمبولیسم اجتماعی؛ نمادین بودن و جامعهدر این مقاله به بررسی د-

ي ها در آن است پرداخته شده و مورد تحلیل قرارگرفته است که آینهاین سروده به طور بارز این ویژگی

 ،ست و تقابل دو شخصیت تاریخی ایرانی و یونانی تاریخی بودنتمام نماي وضعیت ایران بعد از کودتا

  کند.ي سروده را به خواننده القا میدرون مایه

حسین کرمی و دکتر زهرا ریاحی زمین دکتر محمد».نز مشروطهکارکرد طژوهشی در تئوري وپ)«5

ي شماره ید،ي جدپژوهشی، دوره-بان و ادبیات فارسی علمیهاي زپژوهش دکتر جواد دهقانیان، و

  1- 16صص،1388بهار،1

گراي مشروطه نخست مفهوم طنز و عناصر اصلی آن سپس در این مقاله با توجه به ادبیات جامعه-

ي نوینی ي نظریهوهش ارائهي این پژتئوري و کارکرد طنز از دیدگاه اجتماعی بررسی شده است. نتیجه

ها و طبقات اجتماعی یک جامعه اعی بین گروهي شکاف اجتماست که طنز را زاییده بنام گسل اجتماعی

  پردازد.داند و به بررسی جوانب مختلف آن میو شکاف فکري بین آنها می

ي جوبنی، دو علی علیزاده علی صفایی و» در شعر حرف آخرشاملو گفتمان طنز تحلیل گفتمان و)«6

  1393پاییز و زمستان  ،77ي، شماره22ي زبان و ادبیات فارسی،سالفصلنامه

شاملو پرداخته است که مبتنی بر تقابل گفتمانی است، در حرف آخر  این پژوهش به بررسی شعر-

نظر خود چندان تابع به منطق گفتمان نیست و تک صدایی و نتیجه شاملو در دفاع از ایدوئولوگ مد

هاي ادبی به ؤلفهر در صدد القاي مفاهیم است. از ممونولوگ از ویژگی بارز شعر است و شاعر به کمک تکرا

هاي طنزآفرین براي تثبیت و تقویت گفتمان بهره گرفته است و با گرایش به طنز تلخ مخاطب لفهویژه مؤ

  اندیشی با خود ترغیب کرده است.را به هم

  سیدرقیه فرجودي، دکتر عباس خائفی.» ي شعر عصر مشروطهندهطنز و نقیضه زبان برّ)«7

پردازي در شعر عصر مشروطه به لحاظ فنی و هنري پرداخته نقیضهدر این مقاله به بررسی طنز و -

ي حائز اهمیت این است که شاعران تجددگرا از زبان ساده براي ارتباط با مردم شده است. در نتیجه، نکته

ي د و در بیان تند و کوبنده نیز از طنز و نقیضهگر شت در طنز بیشتر جلوهاین صمیمیاند و استقبال کرده

  انی براي افشاگري استفاده کردند.برّ

،همایش بین المللی جستارهاي 1394زیبا وردي پسندي..»آمیز سخن سعديحلیلی برلحن طنزت)«8

  ي سفیران فرهنگی مبین.سسهمؤ تهران، زبان و ارتباطات فرهنگی، ادبی،
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دي هر نوع پردازد. در نتیجه سعاین مقاله به بررسی لحن انتفادي و طنزآمیز سعدي در آثارش می-

داران را بیدار کند و آمیزد تا هم وجدان خواب آلود حکومتانتقاد از اجتماع را در قالب پند و نصیحت می

سازد و با لحنی آرام که به ه میهم با نیش مالیم آنان را به روزگار تندي که گریبانگیر مردم است متوج

  گوید.میزند از ایده و آرمانی که خواست مردم است سخن تلخی می

دکتر ناصر کاظم و  پژوهغالمرضا دانش» اشعار اخوان ثالث سمبولیسم اجتماعی و سیاسی در)«9

  1394مهرماه  خانلو، کنفرانس ملی آینده پژوهی علوم انسانی و توسعه.

ها و ي تعریف سمبولیسم اجتماعی و ظهور شعر سمبولیک فارسی به شباهتاین مقاله با ارایه-

مبولیک فارسی و اروپایی و در نهایت شعر سمبولیک مهدي اخوان ثالث پرداخته است. هاي شعر ستفاوت

هاي اخوان به ویژه از منظر سمبولیسم اجتماعی توان به شناخت بهتر سرودهي این پژوهش میدر نتیجه

  و جامعه شناسی ادبی دست یافت.

کتر د» ي مدرنیتهلفهاساس مؤاس الیوت و احمد شاملو بر  ي تیبررسی تطبیقی شعر و اندیشه«)10

  43-66،صص4،شماره3ي ،دوره1391حسن اکبري بیرق و نرگس سنایی،زمستان 

وت و اي بین مضامین مشترك در آثار الیي نقد تطبیقی مقایسهگیري از شیوهاین مقاله با بهره-

وجود بین شاملو و هاي مهاي مدرنیته و مدرنیسم ادبی صورت گرفته. هماننديلفهشاملو، با تکیه بر مؤ

  تواند آثار ادبی همگونی پدید آورد.دهد که شرایط زیستی مشابه میالیوت نشان می

پژوهشگر لیال .»ر مهدي اخوان ثالث و احمد شاملوي تحلیلی ساختار اندیشه در اشعامقایسه«)11

  .دانشگاه اصفهان.1388جاللی

وان و شاملو به دیدگاه و طرز فکرشان در این پژوهش سعی شده است با بررسی و تحلیل اشعار اخ-

هاي دو شاعر ها و اندیشهتوان دست یافت و هدف از این پژوهش شناخت بیشتر دیدگاهتا آنجا که می

شود و آنچه حاصل آمده این است که است که شامل انسان و وطن، جهان وطنی، امید و ناامیدي و... می

را به وجود آورد و شاملو به مسیح و مسیحیت و مزدشت ي فرار از تلخی شکست و یأس مذهب اخوان برا

  قرار دادن وي به عنوان انسان کامل روي آورد.

علی نوري و احمد کنجوري »آخر شاهنامه از مهدي اخوان ثالثو تصویر در شعر زبان، معنا،)«12

  113-145،صص 1390بیست و دوم، پاییزشماره پژوهشی-ي علمیفصلنامه

اي خر شاهنامه مورد بررسی و تحلیل قرار داده شده که ضمن بیان مقدمهدر این مقاله شعر آ-

هاي نقد ادبی، به هاي مطرح در رویکردي آن و اشاره به برخی از نظریهي شعر و عناصر مهم سازندهدرباره

نقد  هايهاي معنایی و ساختاري شعر یاد شده، آن را با استفاده از رویکردتناسب زبان، موضوع، وجوه واژه
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ادبی و با توجه به تأثیر سه عنصر اصلی و ساختاري شعر یعنی معنا، زبان، تصویر تحلیل و تأویل شده 

  است.

   1384علی انوشیروانی سال،» شناختی ساختارگراي شعر زمستان اخوان ثالثویل نشانهتأ)«13

ها و ررسی نشانهي حاضر نویسنده با نگرشی از نوع زیبایی شناسی در شعر زمستان به بدر مقاله-

هاست از این رو گر نشانهکند از آنجایی که شاعر ابداعروابط حاکم بین آنها، معنا را به خواننده منتقل می

ي حسی خود ی است که شاعر با استفاد از تجربههر واژه نمایانگر رمز و معناي خاصنظر خود را مفهوم مد

  کند.به زیباترین شکل بیان می

سال  دکتر حمیدرضا فرضی،» ي شهر سنگستان مهدي اخوان ثالثگویی شعر قصهنقد کهن ال)«14

1391  

-ي شهر سنگستان پرداخته هدر این پژوهش نویسنده از دیدگاه نقد کهن الگویی به بررسی شعر قص

تولد دوباره،و نمادهاي کهن الگویی درخت، کوه، غار،  مرگ، است و بر اساس کهن الگوهاي قهرمان،

  و بررسی شعر زمستان اخوان ثالث پرداخته است. تفسیربه  چشمه، کوه

  .1391دکتر فرهاد رجبی،پاییز و زمستان ».ي عشقی و احمد مطررسالت طنز در شعر میرزاده)«15

در این مقاله به بررسی طنز به عنوان بستري براي بیان موضوعات انسانی پرداخته شده است و با 

- پردازد که به قالب طنز هویت میي دو شاعر، به بررسی مضامینی میهااستفاده از روش تطبیقی اندیشه

  بخشد.

  

  و روش پژوهشمواد  -1-7

است به صورتی که منابع اي صورت کتابخانهه نامه بی گردآوري اطالعات در این پایانهاي کلّروش

شود و در شت میگردد و با استفاده از فیش برداري به صورت منظم یادداالزم شناسایی و گردآوري می

  به انجام خواهد رسید. مطالب ،نهایت پس از تنظیم و ویرایش نهایی متن و آماده سازي
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  تعریف طنز -2-1

  لغوي و اصطالحی طنزتعریف  - 2-1-1

سخن به ها طنز به معنی فسوس داشتن، افسوس کردن، بر کسی خندیدن، عیب کردن در فرهنگ

دهد و اي را مورد تمسخر قرارمیهاي نادرست یا نارواي پدیدهرمز گفتن،ناز و کرشمه علمی که جنبه

براي بیان حقیقت  در اصطالح ادب روش و شگردي خاص).134: 1386هدف آن اصالح است. (معین،

-از فساد و بیآور حاصل هاي اجتماعی، سیاسی است که با افشاي حقایق تلخ و نفرتمسائل و انتقاد

پردازد و در هاي فساد میهاي فرد یا جامعه در قالبی از سخنان مضحک و نیشخند، به نفی ریشهقانونی

  .)6 :1378رسمی است.(اندوهجردي، عدالتی و موارد بیهاي بیصدد از بین بردن زمینه

ي اطرافمان داشته ه و متفاوت نسبت به دنیازکند که دیدي تاطنز این امکان را براي ما فراهم می

طنز در ذات خود نوعی «را در هم بشکنیم. بط آشناي اشیاي دیگري ببینیم و رواباشیم و آن را از زاویه

شان اي از امور را از حالت طبیعینیرویی که یک امر یا مجموعهي قراردادي است. نقد شهودي و نهفته

طنز به هر آنچه . »یتی پرتاب کندواقع ظره و فرامنتاز روابط غیر آوريکشد تا درون بازي دواربیرون می

دهد. اي خیال انگیز از عدم و اهمیتی استهزا آمیز میاش کرده است نوعی تازگی غریب با مشخصهاحاطه

-کند، و باعث آزادي روح میمنتظره، زیر و رو میهاي غیرها و برخوردي ما را از طریق رفتارعادات روزمرّه

  .)815: 1376حسینی، سید( .دهدمی شود و آن را عروج

  

  تعریف طنز اصیل - 2-1-2

جدي که مبنا و اساس آن بر خنده و مزاح لطیفه استوار باشد و در حقیقت بیانگر هر بیان غیر

ي و رسانندهواقعیهر بیان نغز «تر به عبارتی دقیق شود.ي پیامی اصیل باشد طنز اصیل نامیده میتی جد

ي اجتماعی، اخالقی، فرهنگی در واقع به قصد توجه دادن مخاطب به نتیجه و لطیف و دلنشین که

هدف این نوع  .)23-24: 1387هاي اسالمی صدا و سیما گروه معارف،(مرکز پژوهش».شودمطرح میو...

  طنز انتقاد از شرایط موجود، و به نوعی به چالش کشیدن آن است و در جهت تالش براي ایجاد وضعیتی 
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Abstract: 

Social and political movements of contemporary era caused the poem of this period choose 
different processes. New strange and transforming world has changed literature especially 
poem and changed internal structure and its content. The poet and writer of contemporary 
literature, with soft language in the expression of indirect criticism of society and the 
expression of pain and injustice of society and the dissonance and heterogeneity of society. 
Poet in satar tries to reflect the discomfort and affliction of his nation whom are suffering 
from injustice of his dictator goverrment. This kind of literature consists of, adoration of 
liberality super mince to land invitation to battle, and martyrs for freedom of the land. The 
most obvious is satire in social and publitical affairs, which is in fact referred to as ''black 
sataire" or bitter sataire, which more likely to create bitterness and horror in the audience. 
In fact, the poet expresses the most solid social and political criticism in the wrapper of 
humorous speeches, whose purpose is to reform society and to elevate the way for the 
development of society and humon beings. In four chapters of this thesis, we have tried to 
describe some aspects of principles of black humor in ahmad Shamlo and akhavan sales' 
works. Ahmed shamlou and Akhavan Sales of poets' poetry is again in the period of their 
social problems that face in the form of irony and ambiguity of these problems The main 
objective of the poet is that not only to seduce a laugh the audience by nicking, but also, to 
get thinking and pause about important theme for instance philosophy, social, cultural 
affairs, and political themes.the satire in the languageof these poets is not to tease and 
mouk but to the same as the pain and social problems of society .since both poets live at a 
particular time and in close proximity hence the pain of every smoke of the poet is pain in 
the community which includes social themes of society. 
Keywords:irony, social poem, contemporary litreature, black humor, Ahmad shamlou, 
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