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  دهیچک

 
شده است، اما در شعر  یبه طنز توجه کمتر یداستان اتیبرخلاف نثر و ادب یفارس یت. در شعر نواثرگذار اس یا وهیجامعه ش یو نقد مسائل اجتماع یدر معرف طنز

باشد. شاعران شعر نو به  یبه طنز در شعر نو م شیازجمله علل گرا یو ادب یاسیس ی. اعتراض هاردیتواند مورد مطالعه قرار گ یطنز وجود دارد که م زینو ن

رو به رو بودند  یاجتماع یبا مشکلات شیخو یباشد که در دوره  یتوجه داشتند. احمد شاملو از شاعران شعر نو م رهیو غ یبانز یاز طنزها شیب یتیموقع یطنزها

مقاله به  نیاست. ا ینو تلخ  و هنر یتر و ساده تر و در شعرها نیریش کیکلاس یکردند. طنز او در شعرها یمشکلات انتقاد م نیکه در قالب طنز و ابهام از ا

 کند.  یم لیجامعه شاعر تحل یاو را در فضا یپردازد و شعرها یطنز م دگاهیاحمد شاملو از د یشعرها یررسب
 

 یشاملو، شعر نو،طنز، مسائل اجتماع: دواژهیکل

 

 مقدمه:-1
اخت و معرفای طناز و طنزپاردازی اما آنچه نویسندگان ماا در شان ؛هیچ دوره ای از ادوار تاریخ ادبی ایران خالی از طنز و طنزپرداز نبوده است      

 سابقه طولانی نداشته و عمر آن از چهل سال نمی گذرد.   ،گفته و نوشته اند

زیرا آنان شعر را جدی تر از آن می دانناد کاه دسات باه  ؛میانه ای با طنز ندارد ،شاعران شعر نو علاقه ی چندان به طنز ندارندو اساساً شعر نو      

ادبیاتی است سیاسی و اجتماعی  ،ادبیات جدید .از داستانهایشان خودنمایی می کند آنان کمترروست که طنز در شعرهای  از همین ،دامن طنز ببرد

  .و تلاش می کند که تباهی ها و ستم های اجتماعی را از میان بردارد

اما شعر با استفاده از زبان غیرایدئولوژیک باه  ،می خیزدداستان بیشتر از شعر به طنز رو می آورد و از این طریق به مبارزه با تباهی های اجتماعی بر

  .ستیزه با ستم ها می پردازد

استفاده از طنز که بارای ترریاب زباان و  -1 :برای کم رنگ شدن سیطره ی قدرت بر زبان ایرانیان دو راه در پیش دارند ،ازنظر مدرنیست ها»      

اگرچاه  ،ان مدرن و بی قید و شکست نسبی ساخت زبان که خود مردم و قدرت از ان پرهیز دارناداستفاده از زب -2 .مناسبات قدرت بی تأثیر نیست

مجموعاً داستان بیش از  .گامی به پیش گذاشته اند ،اما زمانی که مردم به همین امر آگاه باشند ،هر زبانی را همان شبکه های قدرت سامان می دهد

چندمعنایی تر و ساخت شکنانه تر  ،درعوض شعر مدرن ابهام آمیزتر .نو کمتر از داستان به طنز رو دارد اقتدار را ترریب می کند و شعر ،شعر با طنز

  (14 :1331 ،تسلیمی)« .یعنی گامی دیگر به سوی شکست زبان ایدئولوژی و قدرت ؛از داستان نمود کرده است

 (1031-1031)احمد شاملو -2
دوران کودکی و نوجوانی را در جنوب شرقی  .از پدری سپاهی و مادری خانه دار در تهران به دنیا آمد 1314در سال  (بامداد 11)احمد شاملو »      

 لاتیتحص شاملو که .ایران گذراند و با دشت های تفته و آفتاب سوزان و مردم کوشای آنجا آشنا شد و در همین دوران نوجوانی با موسیقی آشنا شد

همزمان با هجوم متفقین به ایران بود که شاملو که ناسیونالیست افراطی باود و  1321در  .سه ی اجتماع رفتمتوسطه را نتوانست تمام کند به مدر

 (11 :1313 ،دستغیب.«)به زندان متفقین افتاد و یک سال هم در بند بود ،به آلمان نازی گرایش داشت

در ایان ساالها  .گذراندن زندگی خود از کاار روزناماه نگااری یااری جساتبه بعد کار شعر را به طور پیگیر دنبال کرد و برای  1321سال  از»       

رواج شعر نو از رهگاذر  .و کتاب جمله را پی در پی عهده دار بود خوشه ،کیهان هفته ،مجله های بامشاد، اطلاعات ماهانه ،سردبیری روزنامه ی پولاد

شاملو  .نده ی نو و آثار هنری جدید بوده اند موضوعی است که نباید ناگفته بماندکوشش های او و با چاپ مجله ها و جزوه ها و کتابهایی که دربردار

  .الهام برش آثار تازه ی عاشقانه ی وی است ،آیدا ،همراهسه بار ازدواج کرد و آخرین 
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باور دارد کاه نزدیکای  ،جعه ای می داندبا این همه شاملو زندگی زناشویی را فا .شاملو چند دفتر شعر خود را به نام این زنِ هنرپرور کرده است      

شاملو جز شعر به مطالعه در فرهنگ مردم و ترجمه ی آثار ادبای مغارب زماین دلبساتگی  .کامل روح و جسم برای دو تن انسان امکان ناپذیر است

شااملو باه  .ساکی و دیگاران ترجماه کارده اساتمایاکوف ،اِلاوار ،دارد و آثاری چند از ادبیات اروپایی را به فارسی برگردانده است و اشعاری از لورکا

قصه ی هفت کلاغون،  ،کتاب کوچه :علاقمند است و مقاله ها و کتابهایی در این زمینه به چاپ رسانده است ،فولکلوریک و کودکانه ،قصدهای عامیانه

 (13 :1313 ،دستغیب)« ملکه ی سایه ها، قصه ی دروازه ی برت.

ولی دوست ندارد  «هرگز از مرگ نهراسیده ام» او هرچند که می گوید .درگیر عواطف رمانتیک است ،هایش در شعر با همه ی توانایی «شاملو»      

ی مرگ هام دل آشاوبه ای  «در آستانه»در هیاهوی بادهای معلق تا  ،می خواند. همین کافی است که چون نفرین شده ی برزخی «کثیف»و آن را 

  :رهایش نمی کند

 خوف انگیز است مرگ انتظاری  ،آری

 انتظاری بی رحمانه به طول می انجامد  

ثباات  .از هذیانی ترین شعرهای اوست که می خواهد با مشکل مرگ کنار آید و مضافاً حرف گذشاته را از یااد نبارده باشاد ،این برش از شعر      

چندین هازار چشامه ی خورشاید مای »س است که در دلش این تنها یک احسا .باور نمی کند که هرگز یقین کرده باشد .شاملو در بی ثباتی است

ماهی گریزپایی  ،اما یقین؛ می پندارد آینه ی آبگیرش صافی است .هرگز در آبگیر آینه ی دلش آرام نمی گیرد ،گریز یقین «ماهی« »جوشد از یقین

  (111-111 :1331 ،تسلیمی) «شود.»مع نمی یقین با دل او هیچگاه ج .آبگیر صاف او را مشوش می کند ،است و با دُم پرتحرک و لغزاتش

  satire ؛طنز-0
باه  ،است و در عرف ادب ...سرزنش کردن و ،طعنه زدن ،دست انداختن ،استهزاء ،سرریه ،طنز واژه ای عربی است و در لغت به معنی افسوس»      

معایب  ،ا بزرگنمایی و نمایان تر جلوه دادن جهات زشت و منفیاطلاق می شود که در آن نویسنده ب (اعم از نظم و نثر)روش ویژه ای در نویسندگی 

در اصطلاح ادبای باه » (31-31 :1331 ،نیکوبرت) .«اصلاح و رفع آنها برمی آید ،درصدد تذکر ،و نواقص پدیده ها و روابط حاکم در حیات اجتماعی

فسادهای اجتماعی سیاسی یا حتی تفکارات  ،ی نامطلوب رفتار بشرینوع خاصی از آثار منظوم و منثور ادبی گفته می شود که اشتباهات یا جنبه ها

 (141 :1331 ،محمدرضا ،اصلانی) .«فلسفی را به شیوه ای خنده دار به چالش می کشد

می شاود و در نامیده  satireطنز آن نوع ادبی که در السنه غربی » :جلد دوم درباره ی طنز می نویسد ،یحیی آرین پور در کتاب از صبا تا نیما      

 ،فارسی طنز اصطلاح شده، عبارتست از روش ویژه ای در نویسندگی که در ضمن دادن تصویر هجاوآمیز از جهاات زشات و منفای و نااجور زنادگی

ت و معایب و مفاسد جامعه و حقایق تلخ اجتماعی را به صورتی اغراق آمیز، یعنی زشت تر و بدترکیب تر از آنچه که هست، نمایش می دهد تا صافا

 ،آرین پاور، یحیای)« مشرصات آنها روشن تر و نمایان تر جلوه کند و تضاد عمیق وضع موجود با اندیشه ی یک زندگی عالی و معمول آشکار گردد.

1311: 33)  

آن چهره ی کسی  آیینه ای است که بینندگان (طنز: »)نویسنده ی بزرگ ادبیات انگلیس توصیف معروفی درباره ی طنز دارد ،جاناتان سوییفت      

کمتر کسای از آن  ،جز خودشان را در آن کشف می کنند و این علت عمده استقبالی است که نسبت به طنز در دنیا وجود دارد و باز به همین خاطر

ای مای انگاارد  اما خنده را تنها وسایله ،گرچه طبیعتش بر خنده استوار است ،طنز تفکربرانگیز است (141 :1331 ،محمدرضا ،اصلانی) «می رنجد.

 ،واقعیتی تلخ و وحشتناک وجاود دارد کاه در عماق وجاود ،در پس هر خنده ی طنز ،برای نیل به هدفی برتر و آگاه کردن انسان به عمق رذالت ها

 .«خنده کاردن آه آه طنز یعنی ،طنز یعنی گریه کردن قاه قاه» :خنده را می خشکاند و او را به تفکر وامی دارد و به همین خاطر درباره آن گفته اند

  (241 ،همان)

بایاد آییناه ی  ،شعر بی آنکه شعار بدهد»درباره ی طنز معتقد است به اینکه  «دگرخند»در کتاب  ،موسوی گرمارودی از شاعران بزرگ معاصر      

ناه جوید یا به تعبیر طناز آلاود نیماا باه بهتر آن است که به طنز پ ،های آن باشد و اگر نبود یا به علت خفقان نتوانست باشد آرمان حیات جامعه و

  (3 :1331 ،موسوی گرمارودی) .«ما را به حرکت وادارد تا ما را خواب فرا نگیرد و ریشه ی ما نسوزد ،ریش ما برندد و با تکان دادن و تکاندن

  (1 :1331 ،صدر) .«تنها آدمیزاده است که می تواند برندد ،از میان همه ی جانوران» :ارسطو می گوید      

 ،خنده ی شرم ،خنده ی شادی :برای نمونه می توان از .به هر حال قطع به یقین می توان گفت که خنده هرچه هست اقسام زیادی دارد»      

 (13 :1334 ،حلبی) «برد. نام ...خنده ی استهزا و خنده ی تعجب و ،خنده ی شماتت

طنز عبارت است از تصویر » :کامل ترین تعریف طنز از شفیعی کدکنی است که می گوید ،زبه عقیده ی بسیاری از پژوهشگران در عرصه طن      

 (312 :1333شفیعی کدکنی، )« .هنری اجتماع نقیض و ضدین

 (44 :1334شهیدی، )« گفتن یک چیز است با نگفتن آن و نگفتن یک چیز با گفتن آن. ،طنز» :همچنین برطبق تعریف دیگری می توان گفت      
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درواقع اعتراضی  ،طنز اجتماعی» دیگوی، اجتماعی و سیاسی تقسیم می کند و در باره طنز اجتماعی می شرص زرین کوب طنز را به سه دسته      

 ،آنکه گویی جامعه نمی خواهد این اعتراض ها را مستقیم بشنود یاا بای پارده ،نهایت .است بر نابسامانی ها و بی رسمی ها که در یک جامعه هست

چیز جدی و صاری  را نمای  ،بدان سبب که خود شاعر جرأت ندارد بی رمز و کنایه انتقادش را بر زبان بیاورد و خواه به سبب آنکه احوال زمان خواه

زریان ) .«ممکن است سببی باشد برای پیدایش هجو و هزل با طناز اجتمااعی ،هر یک از این عوامل .به پرده پوشی مایل است و به شوخی ،پسندد

   (131 :1312 ،کوب

 ،تمثیال ،طنزهایی را به شکل حمایات ،علیه گردن کشان و متجاوزان ،در مطالب طنزآمیز که از گذشته به جا مانده می بینیم که بزرگان ادب      

و مایاه ی بسایاری از در فکر و زبان ماردم جریاان یافتاه و پایاه  ،این طنزها در طول اعصار .بر جا گذاشته اند ،داستان و غیره به صورت شعر و نثر

آگااه کارده  ،نسل هایی پس از خود را از ماهیت واقعی بعضی از شرصیت های تاریری ،اندیشه های اصلاح طلبانه و انقلابی بوده است و علاوه بر آن

  .است

را  ...اجتمااعی و ،نظامی ،سیاسی ،گیفرهن ،طنز می تواند هر یک از مقوله های اخلاقی ،بسیار وسیع و گسترده است ،از آنجا که دامنه ی طنز»      

انسان و زندگی او از لحاظ فاردی یاا اجتمااعی  ،در طنز .به طور کلی موضوع طنز می تواند یک گروه یا فرقه با یک ملت و جامعه باشد .شامل شود

همگان را به خطر دشمنی که  ،بزرگنمایی پلیدی ها و زشتی های آن می پردازد و با ،بدی ها ،گاهی به نفس آدمی ،طنز .ی گیردم مورد بررسی قرار

هشدار می دهد و گاه به یک فرقه و گروه خاص و اعتقادات ناپاک ایشان می تازد و حقیقت زشت اعتقاد و عمل ایشان را نمایان می  ،به همراه دارند

روی می آورد و پرده از حقیقت هاای  ،وده استباعث و بانی آن ب ،نگاه به عیب ها و فسادهای اجتماعی که نفس انسان و خودخواهی های آن .سازد

  (43 :1311 ،تنکابنی) .«به آگاهی و اندیشیدن فرا می خواند ،تلخ آن برمی گیرد و افراد جامعه را از بی خبری و غفلت

 شگردهای طنز در شعر شاملو  -1
طاالبوف و  ،آخونادزاده ،میارزاملکم خاان ،ین العابدین مراغه ایز .شعر نو بر اثر ورود اندیشه های نوین در حوزه های مرتلف ادبیات پدید آمد      

 ( 233 1 :1311 ،دیگران در آثار متفاوت خود به جنبه هایی از دنیای تازه در نثر و آثار داستانی خود روآوردند )آرین پور

ان درگرفت و شعرا و نویسندگان به دو اردوی متراصام در زمان آن «تجدد ادبی»پیکار کهنه و نو و بحث درباره ی انقلاب و به اصطلاح آن روز »      

تقسیم شدند که از یک سو کهنه پرستان و محافظه کاران بودند که نمی خواستند سرمویی از سنن قدیمه ی ادبی ترلاف ورزناد و از ساوی دیگار 

ن بودند.سالهای پرهیجان صدر مشاروطیت ادبیاات را انقلابیون و متجددین که خواهان برانداختن مقررات ادبی و ایجاد تحول اساسی در ادبیات ایرا

 تنها ازنظر سیاسی به دو جبهه ی مرالف تقسیم کرد و در آن زمان هنوز مسائل ادبی و هنری به میان نیامده بود ولای ایان باار جنابش و عصایان

 (423 :1311 ،2 ،آرین پور)« تر و ریشه دارتر بود و به مسائل اساسی تری دست زده بود. عمیق نسبتاً
اشعار شاملو از آغاز اشعار ساده و نه چندان ارزشمند بودند و هرچه به شعرهای نو و سپید نزدیک می شاویم دارای ارزش هاای بیشاتری مای       

وب شااملو بسیاری از صاحبنظران به این رسیده اند و بر این باورند که شاعرهای خا .اگرچه در این شعرها نیز شعرهای ساده انگاری هم دارد .شوند

  (114 :1314 ،نیکبرت) «هستند. کم نیستند آثاری که فاقد هرگونه تشکّلی» .کم اند

 ،)تسالیمی .خواندن بند اولش کافی اسات :می گوید «در آستانه»نویسنده ای برخی از شعرهای شاملو را شایسته ی خواندن نمی داند و درباره ی  

1331: 113)  

تنها شعری که نسبت به دیگر شعرهای کتاب آهنگ های فراماوش شاده از » ؛شعارش نیز نظرات مشابهی داده انددرباره ی برخی از مجموعه ا      

   (33 :1313 ،پاشایی) .«است «خواب دهقان»ایجاز و تشکل و هماهنگی فرم با محتوا برخوردار است شعر 

با اینکه شعرهای  .طبعی های آنها را ندارد شوخ ارد که در این شعرها اماشاملو نیز همچون شاعران نوپرداز دیگر، شعرهایی در قالبهایی سنتی د      

اخیر و سپید شاملو با آن آهنگ شکوهمندش دارای طنزهای سیاه و تلخ بیشتری است اما شعرهای ابتدایی اش نیز چندان سرخوشانه نیسات مگار 

شعری است در  (،1321) «آهن ها و احساس»از مجموعه ی اول او به نام  «مرغِ دریا»شعر  .چند شعر او که با زبان و لحن عامیانه نوشته شده است

شاادی آدم هاا اجبااری اسات و از درون  ؛قالب سنتی که برخی از ابیاتش گریزی به طنز می زند و این طنز با آنکه سنتی اسات رو باه تلرای دارد

  :شادمانی ای وجود ندارد

 ناشادمان به شادی محکوم اند

 ه و رخ درهمبیزار و بی اراد

 یک ریز می کشند ز دل فریاد

 :یک ریز می زنند دو کف برهم

 لیکن ز چشم نفرتشان پیداست

 از نغمه هایشان غم و کین ریزد
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 رقص و نشاط شان همه در خاطر

 جای طرب عذاب برانگیزد

  (21 :1321 ،شاملو) 

از مجموعه  «قصه ی دخترانه ی ننه دریا»شعر  .ای تلخ بی بهره نیستحتی در شعرهای عامیانه ی شاملو که سرخوشی بیشتری دارد از مایه ه      

به گونه ای که خواننده کاودک  .می پردازد ،این شعر به تصویر کاریکاتوری پرسوناژهایی که به میان آورده .از این دست است (1333) «باغ آینه»ی 

  :می شود با برخی از زیبایی های آن مواجه وار و عوام گونه

 د یکی نبود یکی بو

 جز خدا هیچ چی نبود 

 زیر این اتاقِ کبود 

 نه ستاره 

 نه سرود  

 تُپلی  ،عمو صحرا

 با دو تا لُپ گُلی 

 پا و دستش کوچولو 

 ریش و روح اِش دوقلو 

 چپق اش خالی و سرد 

 دلک اش دریای درد 

 دَر باغو و بسه بود 

  ...دم باغ نشسته بود

  (411-311 :1333 ،شاملو) 

ایان براش از شاعر  .اگرچه گاهی زبان و شیوه ی سنتی اش را از دست نمای دهاد .اما شعرهای جدیدش معمولاً عمیق تر و ارزشمندتر است       

اساساً طنز بازی تضادآمیز با الفاظ  .که دارای تضاد و تقابل سنتی است (1331) «قطع نامه»از مجموعه ی  «سرود مردی که خودش را کشته است»

  :ای کنار هم چیده شوند جنبه ی سنتی تری به خود می گیرد ساده اگر این تضادها و تقابل ها به شیوه یت اما سو عبارات ا

 باید » :به من گفت او 

  !«دارشان آویزیم به 

 بگذار » :بدو گفتم من 

 دار  از 

  !«زیرمان آرند به 

  (13 :1331 ،شاملو) 

چراکاه آناان از  ؛از شاعرهای سانتی انتقااد مای کناد ،نتی و دارای شعرهای قدیمی و مضمون گرا استشاملو با آنکه در ابتدای کار شاعری س      

مضحک معشوق چنگ می زدند و بیهوده نعره می زدند و عربده مای  گیسبه  .زندگی سرن نمی گفتند و تنها از شراب و معشوق سرن می گفتند

را به دار شعر خود می آویزد و می گوید  «حمیدی شیرازی»یعنی  ،اعر سنتی زمان خود رااو ش .کشیدند و شعر گذشته به درد مته و دار نمی خورد

بنابراین لحان دو بناد اول انتقاادی طنزآمیاز ؛ لحن شاعر جدی تر می شود ،شعر متفاوتی است و از این پس یعنی از بند سوم این شعر ،شعر امروز

دستی به جامِ باده و دستی به زلف یاار   مساتانه در زماین خادا )دیگران انتقاد می کند است و با آنکه به شدت از شعر گذشته چون شعر حافظ و 

  .طنزی سرخوشانه ایجاد می کند (نعره می زدند

طنز عام است و از همه ی شاعران سنتی انتقاد می کند اما در پایان بند دوم طنزش را شرصی و خاص می کند  (بند اول و دوم)طنز این شعر       

  .ک حمله اش را حمیدی شیرازی قرار می دهدو نو

هر اشاره  .اهمیت بیشتری دارند ،ناگفته ها ،در هر طنز اصیل و کاری» .شاملو از شعر سنتی انتقاد می کند و ناگفته های دیگران را به زبان می آورد

مساائلی کاه  (.111 :1313 ،پاشاایی) .«متوجه می کنادذهن ها را به نکته ها و مسائل بسیاری  .ای کوتاه و فشرده گویی از اصول طنزنویسی است

 شاملو از شعر قدیم طرح می کند بسیار ساده و بدیهی است و در عین حال دارای طنزی است که دیگران کمتر به آن رو کرده اناد و حتای ناگفتاه

  :گذاشته اند
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   «است که زندگیشعری »

 پیشین  -شاعر -شعر  -موضوع 

 نبود  زندگی از

 او  ،خشکِ خیال اش در آسمانِ

 جز با شراب و یار نمی کرد گفت و گو 

 او در خیال بود شب و روز 

 در دام گیسِ مضحکِ معشوقه پای بند 

 حال آنکه دیگران 

 دستی به جام باده و دستی به زلفِ یار

 مستانه در زمینِ خدا نعره می زدند 

. . . . . . . . . 

 را  «شاعر»یک بار هم حمیدیِ 

 ال پیش چند س در 

 شعرِ خویشتن  درِ بر 

 کرده ام  آونگ 

  (141-141 :1331 ،شاملو) 

به شیوه ی حماسی و محتوایی سیاسی نامساتقیم از منجای  «حرف آخر»شعر  .شاملو در شعرهای نوین به طنزهای عمیق تری رو آورده است      

چون زاویاه  ؛ان کوچکتر می داند؛ به شکل غیررسمی به طنز روی می آوردی گوید اما خود را به ظاهر با شیوه ی طنزآمیزی از آنم بودن خود سرن

ی ما به بیان حرفی و زباانی روی ،ی دید اول شرص دارد و در این شعر به جای اینکه همیشه از تصویر و به شکل تفسیری و تشبیهی سرن بگوید

  :دهدآورد و فاصله ی طنز و جدّ را کم می کند و به تدریج لحن جدی به شعرش می 

  ،نه فریدون ام من

 ولادیمیرم که  نه 

 ئی نهاد نقطه وار  گلوله 

 به پایانِ جمله ئی که مقطعِ تاریخ اش بود 

 نه بازی کردم من 

  .می میرم نه 

 یک صب  ام  که زیرا من

 و دیری نیست تا اجنبی یِ خویشتن ام را به خاک افکنده ام به سانِ 

  ،بلوطِ تن آوری که از چهارراهی یِ یک کویر

 و دیری نیست تا اجنبی یِ خویشتن ام را به خاک افکنده ام به سانِ 

  .همه خویشتنی که بر خاک افکند

 وسطِ میزِ قمارِ شما قوادانِ مجله ئی یِ منظومه های مطنطن 

  .تک خالِ قلبِ شعرم را فرو می کوبم من

  (231 :1331 ،شاملو) 

یااد مای کناد کاه باه  ،شاملو در اشعار دیگرش با زاویه دید سوم شرص اما باز از خود سرن می گوید و از آدم هایی که مثل او آزاد اندیشاند      

  ؛زنجیربسته شده اند و ستمکاران و انسانهای بی ارج آزادانه به زندگی خود مشغولند

شد   چراکه خوب فریبی بیش نبود و بد بی حجاب به کوچاه نمای شاد   چراکاه  و مردی که از خوب سرن می گفت در حصار بد به زنجیر بسته»

شاملو در این اشعار که از طنز به جدیت رو می کند و  (211 ،همان) .«امید تکیه گاهی استوار می جست و هر حصار این شهر خشتی چو سیده بود

ی گیرد و اساساً شعر نو شعری است که یا طنز را به جدیت می کشاند و یا باه چراکه زندان فرصت طنز را م ؛یا اینکه طنزش را با تلری درمی آمیزد

  :این شعر را در زندان قصر می نویسد که با رگه هایی از طنز به شعر عامیانه رو می آورد 1333تلری شاعر در سال 

 یه شبِ مهتاب
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 ماه میاد توخواب

 منو می بره

 کوچه به کوچه

 باغِ انگوری

 باغِ آلوچه

...... 

  (134 :1331 ،شاملو) 

عمده طنزهای شاملو در نیمه اول شاعریش طنز زبانی و غیرموقعیتی بوده است و همه جا به شدت از ستمکاران و مردم عوام و انسانهای عاوام       

با پرومته و اساطوره هاای رناج  فریب با خاطره ی رنجیده انتقاد می کند: او از قربانی شدن خود در میان عده ای فریبکار سرن می گوید و خود را

نفی می کند و لعنت ابدی را ترجی  می دهاد  ،دیده مقایسه می کند و از مردم ابراز بیگانگی می کند و بهشتی که درهایش برای این مردم باز است

   .و احساس تنهایی می کند

 اکنون مرا به قربان گاه می برند 

 شسته اید در منظری که به تماشا ن ،گوش کنید ای شمایان

  !حماقت هایتان از گناهانِ نکرده یِ من افزون تر است ،و در شماره

... ...  

 من از خداوندی که درهای بهشت اش را بر شما خواهد گشود به 

  .ی ابدی دلروش ترملعنت 

 همنشینی با پرهیزگاران و هم بستری با دخترانِ دست ناخورده در 

  !ارزانی یِ شما باد ،ی آن چنانبهشت 

 من پرومته یِ نامُرادم 

  .که کلاغان بی سرنوشت را از جگر خسته سفره ئی جاودان گسترده ام

 گوش کنید ای شمایان که در منظر نشسته اید 

  :به تماشایِ قربانی یِ بیگانه ئی که من ام 

  .با شما مرا هرگز پیوندی نبوده است

 ( 311- 311 :1331 ،شاملو) 

او نه تنها زندگی را با ستمکاران ناخوشایند می داند بلکاه زنادگی را سرشاار از  .اجتماعی است نه شرصی –لو سیاسی بیشترین طنزهای شام      

نماادین و  ،شاکلی سامبولیک «کیفار»شااملو در شاعر  .جاهل و آدم های حریص و مردارخوار می داناد ،مردم غافل ،ظالمان ،ستم سیاست مداران

این شعر در حالی که یک طنز  .رسیدند ،ی پردازد که هر یک به گونه ای در زندانی که خود برای خود ساخته اندتمثیلی به شرح حال این آدم ها م

  .شعری است که می توان برخی از برش ها و یا لایه های آن را غیرسمبولیک و غیرتمثیلی قرائت نمود ،تلخ تمثیلی دارد

تصویرهایی ارائه می دهاد کاه .نیان دیگر در کنار او هستند و هر یک دارای مشکلِ خاص خوداندبرای نمونه شاعر در زندانی اسیر است که زندا      

تجاوز و مانند آن که گویی هم اکنون در دوزخی به سر می برناد کاه  ،سرقت ،یکشتارگاه تصاویر :خواننده بی درنگ به فضای متن پرتاب می گردد

کتاابی » «محماد حقاوقی»به چاپ رسیده است و به گفتاه ی  (1333) «باغ آینه»ن شعر در ای .نتیجه ی کارهای آنان به خوبی ملموس می گردد

 ( 31 :1313 ،حقوقی«) .است که اغلب شعرهای آن را هاله ای از ابهام راستین دربرگرفته و از دیدی عمیق نشان دارد

  .زندان است چاراینجا  در

  ...ر هر حجره چندین مرد در زنجیردر هر نقب چندین حجره و د ،به هر زندان دو چندان نقب

 زن اش را در تبِ تاریکِ بهتانی به ضربِ  ،از این زنجیریان یک تن

  .دشنه ئی کشته است

  .به خونِ نان فروشِ سرت دندان گرد آغشته است ،نانِ فرزندانِ خود را بر سرِ برزن ،یکی در ظهرِ تابستانِ سوزان ،از این مردان

 . . . . . . . . . . .. 

  ،مرا گر خود نبود این بند شاید با مرادی هم چو یادی دور و لغزان

  ...می گذشتم از ترازِ خاکِ سردِ پست
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  !جُرم این است

  !جُرم این است

   (334-333 :1333 ،شاملو) 

آمیز نیست اما به شیوه ی آیرونیک این شعر ظاهراً طنز» .از همین مجموعه به شیوه ی پیچیده تری از طنز رو می کند «ماهی»شاملو در شعر       

گاهی احساس می شود که شاملو به تناقض گویی دچار شده است اما می توان با نام آیرونی و تهکّم تاوجیهش  .و کنایه وار از یقین سرن می گوید

چراکه سراسر  ؛و سرزندگی می کنداحساس شادمانی  «ماهی»شاملو در شعر  .با این وجود جنبه ی پارادکسی بودن خود را از دست نمی دهد .نمود

شاعر افزون بر اینکه با واژگان یأس و گمشدگی اصل شادمانی را در  .زندگیش پر از یقین گردیده است و این سرنان وی همراه با هذیان گویی است

ز یأس و نومیدی و تردید هم سرن می چراکه ا ؛معنی های قراردادی تعیین را که در فرهنگ لغات آمده به درستی بکار نمی گیرد .تعلیق می افکند

ی رسد که این شعر هذیان هاای آگاهاناه و م تناقض یا آیرونی آشکاری دارد به نظر ،یقین که از دست برود یا شبهه ی از دست رفتنش باشد .گوید

ا این بار نشاط و گرمای خود دارد بر ایمان او به ویژه آنجا که شاعر می بیند تاکنون پیام آور شادی برای مراطبان خود نبوده ام .بازی با کلمات دارد

از این دیدگاه یعنی آیرونای و پارادکسایکال  «ماهی». شعر (131-133: 1333تسلیمی،)«. پشیمان می شود و یأس را به پیش می کشد ،می افزاید

  :است

 من فکر می کنم 

 نبوده قلب من  هرگز 

 گونه  نیا 

 و سرخ  گرم 

. . . . . . . . . 

 می کنم در هر کنار و گوشه ی این شوره زار یأس  احساس

 چندین هزار جنگل شاداب 

  ناگهان 

 می روید از زمین  

 ای ماهی گریز  ،ای یقین گمشده !آه

  !در برکه های آینده لغزیده تو به تو

 من آبگیر صافی ام اینک به سحر عشق 

  !از برکه های آینه راهی به من بجو

 من فکر می کنم 

 ده هرگز نبو

 من  دست 

 بزرگ و شاد  نسانیا 

. . . . . . . 

 باش قافله ئی می زند جرس  داریب 

 آمد شبی برهنه ام از در 

 روح آب  چو 

 در سینه اش دو ماهی و در دست اش آینه 

  .گیسوی خیس او خزه بو چون خزه به هم 

  :من بانگ برکشیدم از آستان یأس 

  «آه ای یقین یافته بازت نمی نهم !» 

  (331-331 :1331 ،شاملو) 

در ایان شاعر رفات و آماد بیهاوده ی  .به طنز پوچگرانه ای رو می کند (1341) «لحظه ها و همیشه»از مجموعه ی  «حماسه»شاملو در شعر       

ه که خود به خادا بادل مای تصاویری از آدم های سرگشته و خست .ی آوردم انسانها را به خانه و شهر به تصویر می کشد و طنز موقعیتی را به وجود
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این تقابل  .چراکه ناتوانی با حماسه و قهرمانی در تقابل و ستیز است ؛به خدایانی ناتوان و این ناتوانی در تقابل با حماسه ی بشر قرار می گیرد .شوند

  .به زبان هم رخنه می کند و از واژگان سترگ دربرابر واژگان روزمره بهره می برد

داری را در بافت یک متن با زبان حماسی پدیاد  خنده که تصاویر ...و «دوچرخه سوار الاغ پست» ،«پشت قوطی سیگار»ان دربرابر بهترین واژگ      

زیرا به تشابیه و صاور خیاال سانتی  ،و مانند آن که طنز تمثیلی را نیز در درون خود دارد «و انسان که کهنه رند خدائی است بی گمان» :می آورد

آیرونی کنایه و نقیضه ای پدید می آورد که جز ریشرند چیزی باه  ،اگر انسان با این همه ناتوانی و ضعف به خدا بدل شود همها این ب .نظر می کند

  .زیرا در عرفان انسان وقتی که کامل شود خدا می گردد نه آن زمانی که سرگشته و ناتوان باشد ؛ارمغان نمی آورد

   !در چارراه ها خبری نیست

 می روند یک عده  

 یک عده خسته بازمی آیند  

  –که کهنه رند خدائی است بی گمان  –و انسان 

 بی شوق و بی امید

 برای دو قرصِ نان  

  . . . . . . . 

   ،گر کفر یا حقیقتِ محض است این سرن

  .انسان خداست

  !«آری این است حرفِ من

 از بوقِ یک دوچرخه سوارِ الاغِ پست 

  ...شاعر ز جای جست و

  !نوک اش شکست ،با مدادش ...

  (423-421 :1341 ،شاملو) 

از دیادگاه او  ،بناابراین .عرفانی و ایمانی مردم دربرابر ستم ها و مواردی چناین نشاانه رفتاه اسات ،نوک تیز حملات شاملو به باورهای مذهبی      

وی شکیبایی و صبر مردم را نکوهش می کند و باه جاای  .استعامل عقب ماندگی های جامعه ی بشری  ،شکیبایی و باورهای خرافی مردم ،سکوت

ی اثر بودن و خنثایی آدم ها در ب البته با تصاویری چون بشکه یعنی .آنکه از نجابت آنها سرن گوید از نادانی و بی ارجی آنها سرن به میان می آورد

 :های حرفی را به زبان می آورد و طنزی زباانی نیاز ایجااد مای کناداین طنز بیش از همه تصویری و تمثیلی است و گاهی بسیاری از واژه  .زندگی

  :و از بدزبانی و تندی نسبت به افکار عامیانه و رفتار مردم پرهیز نمی کند ...«انگیزه های مبتذلِ شادی گربگان و سگانِ بی صاحب کوی»

  .ما شکیبا بودیم

 را به تمامی  که ماو این است آن کلامی 

  ...می توان کرد وصف 

 ما شکیبا بودیم 

 به شکیبائی ی بشکه ئی بر گذرگاهی نهاده 

 که نظاره می کند با سکوتی دردانگیز 

 خالی شدن سطل های زباله را در انباره ی خویش 

 و انباشته شدن را 

  . . . . . . . . 

   محتضرانای 

 که امیدی وقی   

  !به رگ هاتان می گرداند خون 

  من از زوال سرن نمی گویم 

 . . . . . . . . 

 من از آن امید بی هوده سرن می گویم 

 که مرگ نجات برش شما را  
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 امروز و فردا می افکند  به 

 مسافری که به انتظار و امیدش نشسته اید »

 کجا که هم از نیمه ی راه  از 

  «؟باشد بازنگشته 

  (132-131 :1344 ،شاملو) 

در نظر شاملو مردم و حاکمان در ستم به پاکان  .بل میان رحم مسی  و بی رحمی مردم به وجود می آوردنیز تقا «مرگ ناصری»شاملو در شعر       

 .«تاج خاری بر سرش بگذاریاد»مردم به مسی  اهانت می کنند و می گویند  .ی گناهان آلوده استب بزرگان شریک اند و دست هر دوی آنها به خون

مسی  خاود نمای خواهاد نجاات یاباد  :ی گویداست، م که مسی  زنده اش کرده العارزحتی  .«ب کن ناصریشتا»او را تازیانه می زنند و می گویند 

 :1313 ،حقوقی) .آنها به گفته ی محمد حقوقی هم تماشا دارند و هم به تماشا نشسته اند .بنابراین باید کناری نشست و تماشا کرد؛ وگرنه می تواند

طنز شااملو در اکثار ماوارد طنازی  .همراه با آن رفتارهای سنگدلانه ی مردم و مأموران و حاکمان ،می کندو این خود طنزی موقعیتی ایجاد  (324

  .او بی رحمانه مردم را به طنز و ریشرند می گیرد.است گزنده و عام برای همه ی مردم

 با آوازی یک دست  

 دست  کی 

 دنباله ی چوبین بار 

 قفا اش  در 

 خطی سنگین و مرتعش 

 اک می کشید بر خ 

 . . . . . 

  «شتاب کن ! ،شتاب کن ناصری -»

 از رحمی که در جانِ خویش یافت 

 سبک شد  

 و چونان قوئی مغرور  

 در زلال ی خویشتن نگریست  

. . . . . . . 

  «مگر خود نمی خواست ورنه می توانست ! -»

 آسمان کوتاه 

 به سنگینی  

 بر آواز رو در خاموشی ی رحم 

  افتاد فرو 

 سوگ واران 

 به خاک پُشته برشدند  

 و خورشید و ماه 

 به هم  

  برآمد. 

  (314-313 :1341 ،شاملو) 

در شاعری از مجموعاه ی  .شاملو همواره قاضیان و حاکمان را مورد حمله و انتقاد قرار می دهد و این کار را نتیجه ی کارهای مردم مای داناد      

و جدل زیستم   و به هنگامی که قاضیان   اثبات آن را در عدالت ایشان شایبه ی اشتباه نیست   انسانیت را  با خشم» :می گوید «مرثیه های خاک»

  و به هنگاامی کاه هام  .بر زانویِ خویش نهادم سر محتضر را   ،محکوم می کردند   و امیران   نمایشِ قدرت را   شمشیر بر گردنِ محکوم می زدند

  (311 :همان) ...«ی کردندم ای زیستن   اصرارگنانِ من   عشق را   در رؤی

مائده »شعرهای  :به نقیضه ای رو می آورد که پیش تر فروغ فرخزاد در شعرهای خود رو آورده بود ...«پس آنگاه زمین»در شعری عجیب به نام       

 .ی کنادما می گوید و کتاب مقادس را نقیضاه و نفایکه گاه با زبان کتب مقدس با انسان سرن  «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» ،«های زمینی
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درحالیکه ایمان در نزد کتب  ،مراطب را به ایمان به سرما دعوت می کند ،( فرخزاد به جای آنکه بگوید به گرما ایمان بیاورید121 :1331 ،)تسلیمی

  .مقدس گرمابرش است

از زمین سارن مای گویاد و باه جاای  ،و ما را به معناها و آسمانها دعوت کند به جای آنکه از آسمان سرن بگوید ،در شعر حاضر از شاملو نیز      

آدمی را به خوشکامی ها و کامیابی ها دعوت می کند و می گوید آدمی آن را درنمی یابد و این سرن اداماه ی انتقااداتی اسات کاه  ،دعوت به معنا

پشیمان اسات  ،اما الان آدمی گویا به عذاب دوزخ دچار شده ،ها نمی پذیرندشاملو از مردم جاهل می کند و نصیحت او را در دعوت به خوش باشی 

  .های زمینی و امور مادی را نپذیرفته است مائده که چرا به سرن زمین گوش فرا نداده است و

 ،پس از نقیضه ی این طنز .درحالیکه کتب مقدس انسان پشیمان را سرزنش می کند که چرا به مائده های آسمانی و معنوی توجه نکرده است      

طنز زبانی باا زباان کهان اسات کاه باه روال معهاود  ،از سویی طنز حاضر .فریبکاران و زورگویان می گردد ،طنزی است عام و شامل همه ی مردم

  .دارای گونه ای از خشم و تندی و تلری بیان است ،شعرهای شاملو

 پس آنگاه زمین به سرن درآمد »

 پشیمان از ،اندیش ناک بر سر سنگی نشسته بود و آدمی خسته و تنها و

 کردوکار خویش 

   :و زمین به سرن درآمده با او چنین می گفت

 به تو نان دادم من و علف به گوسفندان و به گاوان تو و برگ های   -

  .نازکِ ترِّه که قاتق نان کنی 

 می دانم  - :انسان گفت

. . . . . . . 

  :ین گفتچن ،با انسان ،پس زمین با او

  .نه خود این سهل بود که پیام گزاران نیز اندک نبودند

وار کنیزکی برایِ تو بودم به رایِ خویش که تو را  دهیزرخر که نیز به گونه یی عاشقی نسبت یار .تو می دانستی که من ات به پرستنده گی عاشق ام

همچاون نوعروسای در  .زار نغمه ی خوش جواب گاوی تاو مای شادچندان دوست می داشتم که چون دست بر من می گشودی تن و جان ام به ه

 رخت زفاف . . . . . . . . 

و ابرها با خس و خاری  ؛یاد بهاران بر من فرومی آید بی آنکه از شرصی تازه بار برگرفته باشم و گسترشِ ریشه ئی را در بطن خود احساس می کنم

  :به تسلّای ام مقدّر نیستبا اشک هایِ عقیمِ خویش  ،که در آغوشم خواهند نهاد

   ؛به عُیابِ دردناکِ تو سلطانِ شکسته یِ کهکشان ها خواهم اندیشید که به افسونِ پلیدی از پای درآمدی

 و ردّ انگشتان ات را 

 بر تنِ نومید خویش 

 خاطره ئی گریان  در 

 و جو  جُست 

  .کرد خواهم 

  (311 -311 :1331 ،شاملو) 

شیوه های طناز او در  .سیاه است ،سرزنش کننده و هشداردهنده است و از همین رو اگر طنزی دارد ،بیشتر تغزلی ،هایشسرن شاملو در طنز       

 ،بهتارین طنزهاای شااملو ،به هار روی .او از این شیوه بهتر می تواند مراطبان خود را و مردمش را سرزنش کند .زبانی و حرفی است ،بیشتر موارد

 .موقعیتی دارد و اساساً به نظر می رسد که طنزهای موقعیتی بهترین و هنرمندانه ترین گونه های طنز باشدطنزهایی است که جنبه ی 

اوکمتر به شااعران  .شاملو، مثل معاصران خود در داستان و شعر به طنز رو آورده است اما بیش از همه به شعر تلخ و طنز گزنده رو آورده است      

باورهای مذهبی و عرفانی را به زیر سؤال می برد که یکی از آنها می تواناد سانت  ،خرافه باوری ،ض هرگونه عوام گراییو سنت گرایان تاخته و درعو

 ،بی رحمی امیر و قاضی و در یک سرن قدرت حاکمه ،در شعر شاملو .طرف انتقاد شاملو عمومیت بیشتری دارد و عام تر است ،بنابراین؛ گرایی باشد

 . شریک قلمداد می شوند ،گناه سکوت مردم نادیده گرفته نمی شود و آنها نیز در گناه قدرت حاکمه گسترش داده می شود و

 نتیجه گیری -5
طنزهایی که به تصویر و موقعیت در زیبایی شناسای و سایاه و  .شعر امروز نسبت به شعر گذشته دارای طنزهایی اگرچه اندک اما نیرومند است      

 کام در میان این شاعران هر که شیوه های سنتی تر دارد از این گونه طنزها .انگر و کوبنده به لحاظ سیاسی اجتماعی استویر ،تلخ به لحاظ فلسفی
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بنابراین برای خاوانش و ؛ اما آنانکه شیوه های تازه تری دارند بهره های فراوانی از اینگونه طنز گرفته اند که شاملو از جمله ی آنهاست؛ بهره تر است

  .رهای امروزی خواننده باید پشتوانه های امروزی داشته باشدقرائت شع

نقیضه ها و آیرونی های آن را  ،کنایه ها ،استعارات ،درباره ی زیبایی شناسی باید از نظریات ادبی و زیبایی شناختی جهان امروز آگاهی یابد تا طنزها

 ،رمانتیسام ،اگزیستانسیالیسام ،ی جدید و همچنین مکاتب فلسفی نیهیلیسمدرباره ی دیدگاه های فلسفی باید از نظریات فلسف .بهتر تشریص دهد

باخبر باشد و علت های دگراندیشی هاای اماروز را بررسای  ،ناتورالیسم که گاهی با ادبیات در پیوند است و در جهان امروزی پدید آمده اند ،رئالیسم

ساروده شاده آگااه  (جامعاهآن )ویدادهای زمان کنونی و به ویژه زمانی که شعر در درباره ی دیدگاه های اجتماعی و سیاسی خواننده باید از ر .کند

مبارزات سیاسی و ستم های حاکمان که سبب نومیدی آنها می شود و آنها سلاحی به جز طناز ندارناد تاا باا  ،از جنگ های خارجی و داخلی .باشد

 آنان مبارزه کنند 

 :منابع و مآخذ
 1311 .انتشارات فرانکلین ،2ج  ،نیما از صبا تا ،یحیی ،آرین پور-1
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Abstract 

 

Irony in cash and social issues affecting manner. Unlike in the new Persian poetry and prose fiction ironically less 

attention, but also in poetry irony that can be studied. Political protests and causes of literary tend to comedy 

poetry.Poets poetry ironies where more than ironies of language, etc. Ahmed shamlou of poets' poetry is again in the 

period of their social problems that face in the form of irony and ambiguity of these problems. Irony in her classic 

poems and simpler and more bitter and in Poems old art. This paper examines the poems Ahmed shamlou from the 

perspective of irony and his poems in the society, an analysis of the poet. 
 

Keyword: shamlou, poetry, humorous, social issues 
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