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1. Introduction 

The contemporary history of West Asia, the anti-human policies of 

the colonialists, and the discourse of fighting have been important 

parts of contemporary literary products. Protest can be considered one 

of the common ways to fight, and humor can be considered as a 

method to stand against explosions, intellectual and cultural 

monopolies, and the destruction of the principles and values of 

society. Examining the works of poets and writers in different periods 

reveals the dimensions of these strategies and how tthey are applied 

objectively and tangibly. 

The interconnected geography of Islamic civilization, common 

history, interaction and mutual exchange in various fields, influence 

over and influence from political, social and cultural events have 

caused the literature of the Persian and Arabic fields in many cases to 

represent the same theme in different languages. 

In considerable parts of the literary works of these two languages, 

the methods and techniques also have an overlap. This research can be 

considered as a kind of cultural study based on the American school of 

comparative literature. Although Kazemi and Matar were not satirists, 

they would have benefited a lot from the unique capacities of humor. 
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Their poetry is a bitter laugh at the strong discrepancy between what 

there is and what should have been there.  

 
2. Method 

This research was conducted using library resources and taking 

notes from books, articles and dissertations related to the research 

topic in order to define keywords and terms. Then, with analysis of 

information and discussion about humor and its functions in poetry of 

resistance has tried to enumerate the satirical tricks of Mohammad 

Kazem Kazemi and Ahmad Matar and investigate the common 

elements of their thought in a descriptive-analytical method. The 

samples used in this research are taken from Ahmad Matar’s Poetry 

Collection and  the two books Sword and Geography and Infidelity by 

Mohammad Kazem Kazemi. 

 
3. Discussion 

Methods of humor “are either based on verbal or on dramatic 

techniques.” (Soleimani, 2012, p. 266). Verbal techniques can be 

divided into two types of lexical and conceptual. Humor is a situation-

oriented or character-oriented concept and of course, the combination 

of “situation and  character” create the essence of humor and laughter 

(Abdul Hamid, 2003, p. 14). In Kazemi’s and Matar’s poetry, in 

relation to the personal style of satire, common methods can also be 

seen. There are contradictions and ugliness, self-abasement, use of the 

structure or meaning of Quranic verses in the meanings of humor, 

exaggeration in ridicule and ignorance are the most important of these 

methods. 

Incompatibility is a kind of euphemism. It is a secret relationship 

between the writer and the reader that occurs in times of panic and 

suffocation and is based on denying the difference between the 

existing and the desired situation (See: Waqefzadeh, Jahanvand, 2018, 

p. 107). In this method, the poet keeps himself away from the stage 

and creates a safe margin to escape from the consequences of his 

sayings. 

Self-mockery is a method in which the poet mocks himself or the 

people and the government. 

The poet intends to awaken and has inevitably chosen this method. 

The intercourse of man and animal in many cases is the basis of his 

mockery. 
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Exaggeration in ridicule is accompanied by a kind of visual 

association. This kind of humor-tragedy besides being  refreshing, due 

to the damage and further transmission of the message, it causes a 

decline in public opinion, which leads to a struggle against the 

transformation of the law or the occurrence of a revolution (See: 

Kanfani, 1971, p. 5). 

Linguistic and mental usage of Qur'anic allegories, interpretations, 

allusions, the use of the form and atmosphere  of surahs, and the 

influence of the music of Qur'anic verses are some of the practical 

methods used in satire. 

In most other cases, humor transcends the mere words and even the 

meanings of the verses of the Qur'an and focuses on the meaning of 

the verses and even religious discourses. Feigning ignorance is a 

Socratic method aimed at pointing out the bad qualities. 

A satirist considers himself simple and quick-witted in this trick, 

and of course, "cleverly speaks of what he is criticizing or denying in 

a brief manner" (Bagherian, 2008, p. 138). 

 

Content in Matar’s and Kazemi’s Humor 

Beside similarity in satirical methods, Matar’s and Kazemi's poetry 

are very similar in content. The common manifestations of the 

discourse of resistance can be examined in the works of these two 

poets in the four subject areas, i.e., protest against disorder, 

delegitimization of political rule, protest against the creation and 

passivity of the masses, and protest against the indifference of poets. 

The kingdoms of Arab countries are generally based on oppression, 

and the era of Saddam is one of the most bitter experiences of the Iraqi 

people.Traces of the Ba'athist security elements can be seen in most 

aspects of people's lives. They also follow Ahmad Matar's dreams and 

refine his unspoken words (See: Matar, 2011, p. 94). 

In these circumstances, the poet, with a taste of ignorance, calls the 

people to wake up. Kazemi's satire has portrayed the result of this 

atmosphere of long-standing and deep fear of the people, rather than 

depicting oppression and its causes. 

Matar’s poetry constantly removes masks and shows the reality. 

The ruler is one of these masks. 

 The incompetence of Arab rulers, betrayal of nations, creation of 

anti-people coalitions, plunder of national wealth, hereditary 

tyrannies, etc. are the subject of the bitter laughter of these poets. 
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 Kazemi does not go to the ruler, but reveals the nature of 

politicians and hypocritical leaders. 

Worldly religious people are the most important target of Evin 

bitter humor. Kazemi also considers foreign actors in Afghanistan and 

internationally illegitimate and targets the democratization of the 

colonialists. His persuasive trick is to wake up, visual humor, and use 

slang language and proverbs. 

Fear, welfare, sanity, and passivity, as serious obstacles to the 

right-wing struggle, are the subject of many of Kazemi’s and Matar’s 

satires. Kazemi does not tolerate the principle of fear discourse and 

underestimates the arguments arising from fear. Matar considers 

negligence and passivity of the people as the cause of the domination 

of tyrannical rulers, and as a result, the poverty of the people in her 

land. 

When comparing the poetry of Matar and Kazemi with works of 

some other poets, the difference in worldview is quite obvious. These 

two poets composed about idealism and epic in the days of 

colonialism and tyranny, but others have either withdrawn from the 

struggle by composing repetitive romances, or by reversing the 

enemy's discourse in a justifiable manner. Kazemi’s and Matar's satire 

are both for the poet of the discourse of struggle and against the poet 

who justifies. 

 
4.Conclusion 

• The deep relationship between humor and awakening is quite 

meaningful for Kazemi and Matar, and the use of humor has made 

their voices of protest louder and more effective. 

• Ahmad Matar has used explicit and biting humor as a unique 

strategy and perhaps the only means to awaken and announce his 

positions, but Kazemi has used humor to attract the audience by 

modifying his biting humor and using wider lexical tricks. 

• Position and character in Matar satire are made with multiple 

images, but in Kazemi's poetry, generally single images, accompanied 

by narration and allusion, create the visual aspects of the poem. 

•The strength of meaning, courage, linguistic and literary skills, 

simple and clear phrases and combinations, accurate knowledge of 

people's tastes, critical view and language in general that is close 

to people's minds are the common features of the humor of these 

two poets. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 نشگاه شهید باهنر کرماندا

 1400تابستان و بهار، مچهارو  بیستشمارة  ،سیزدهمسال 
 

 ،یکاظم محمدکاظمطنز در شعر یهاهیماو درون شگردها
 یعراق شاعر، و احمد مطر یشاعر افغانستان 

  2 )نویسنده مسئول(اکبر شعبانی ؛ 1سید اصغر موسوی

 چکیده

در  ژهیو، بهروزگار یهایاز تلخ نیریش یتیروا دیاست که با تول ییغنا اتیموفق ادب یهااز گونه یکیطنز 
احمد  عر طنزاست که به ش یتلخ عنوان ۀ. خنداستدرخشان داشته  یکارکردها یاسیو س یابعاد اجتماع

طور کامل به زین یانافغانست یداریپاشاعر  ،یکه در شعر محمدکاظم کاظم یاند. عنوانداده یمطر، شاعر عراق
اسر کم در سرکه دست کندیرا طرح م یمیمفاه یتجسم یاگونهدو شاعر به نیاست. طنز ا قیطبقابل ت
 یندگزرا از  ییهاتیو روا هادهیچشم د یاند. مطر و کاظمشرق، درد مشترک و درمان قاطع یایجغراف

شعر  ه درک ی. خاطرات تلخدیگرایم یکه در همان آغاز به تلخ اندختهیر یامردم خود در قالب خنده
ر ستکبار دو ا استعمار ۀسلط نیامروز یهاتیو امتداد آن در واقع شودیاُحُد آغاز م ۀاز اسطور یکاظم

 ۀاشار س ازپژوهش پ نی. اابدیی)الفتات( احمد مطر نمود م یدر پالکاردها ا،یو غرب آس انهیخاورم
ست ا دهیوشدر شعر مبارزه، کآن  یطنز و کارکردها رامونیو بحث پ یمطر و کاظم یبه زندگ یکوتاه

به  عتراضادو شاعر، عناصر مشترک تفکر آنان را در چهار موضوع  نیا یطنز یضمن برشمردن شگردها
به  ها و اعتراضو انفعال توده ییجوتیاعتراض به عاف ،یاسیس تیاز حاکم ییزداتیاختناق، مشروع

نز و ط قیمع ۀبا درک رابط یطر و کاظم. مدینما یبررس یلیتحل -یفیشاعران، به روش توص یتفاوتیب
 .انددهیکش به چالش گذارریو تأث دارگریب گرا،تیگفتمان استعمار و استکبار را با زبان مردم، واقع ،یدارگریب
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 مهمقدّ .1
 بیان مسئله شرح و. 1-1 

های ضد بشری استعمارگران و اورمیانه و غرب آسیا، سیاستخ ۀتاریخ معاصر منطق

ی فراگیر به خود اگونهبههای مهمی از تاریخ ادبیات معاصر را گفتمان مبارزه، بخش

 های ادبی و هنری در شرایط گوناگون، با راهبردها واختصاص داده است. آفرینش

دم این جغرافیا را تشکیل داده های متفاوت آن، بخش قابل توجهی از میراث مبارزه مرشیوه

ای که توان یکی از راهبردهای متداول مبارزه دانست و طنز را شیوه. اعتراض را میاست

ها، انحطاط فکری و فرهنگی و از میان مؤثر توانسته است در برابر انحراف طوربههمواره 

شاعران و  های جامعه، قد علم کند و فریاد برآورد. بررسی آثاررفتن اصول و ارزش

عینی  طوربهها را های مختلف، ابعاد این راهبردها و چگونگی این شیوهنویسندگان در دوره

 نظران قرار خواهد داد. و ملموس جلو چشم صاحب

حوزه تمدن اسالمی، تاریخ مشترک، تعامل و تبادل دوسویه در  ۀجغرافیای به هم پیوست

رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و  ی گوناگون، تأثیر و تأثر از وقایع وهاحوزه

ای فراهم های میان رشتهمواردی از این دست، ساحت فراخی را برای تحقیق و بررسی

فارسی و عربی در بسیاری از موارد، مضمون و محتوای واحد  ۀآورد. آثار ادبی حوزمی

ادبی این دو ای از آثار های قابل مالحظهدارند و زبان متفاوت. عالوه بر این در بخش

توان بر مبنای ها و شگردها نیز همپوشانی فراوان دارند. این پژوهش را میحوزه، روش

 فرهنگی دانست. ۀمکتب امریکایی ادبیات تطبیقی، نوعی مطالع

 پژوهش نۀپیشی .  2- 1

طنز انجام نشده است اما در خالل سایر  ۀمستقلی در حوزدر مورد شعر کاظمی پژوهش 

زدایی عناصر آشناییهایی وجود دارد. بررسی طنز در شعر این شاعر نیز اشارهها، به پژوهش

در آثار محمد کاظم کاظمی از سودابه باقری و تحلیل بینامتنی تلمیحات در شعر محمد 

پژوهشگران  اند. شعر احمد مطر عالوه برکاظم کاظمی اثر محبوبه ذوالقدر از این جمله

 کاربرد شیوههاینیز جایگاه خوبی داشته و دارد.  زبانیفارس ها، در میان محققینسایر زبان

 رزادهیرسالت طنز در شعر م؛ معروف یحیی دکتراز مطر  احمد فکاهی تصاویر در طنز
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و  یزاکاندیعب یهاشهیدر اند یاجتماع -یاسیطنز سی؛ فرهاد رجب از و احمد مطر یعشق

 یهااحمد مطر شاعر خنده ؛جوکار رایسمو  اینیجواد سپهری، قاسم مختار از احمد مطر

از  و احمد مطر جیوشیمایطنز در شعر ن یبر شگردها یقیتطب ینگرشی و نیحس نحساز  تلخ

پژوهش هایی هستند که صرفاً به موضوع طنز در شعر  ی،نظر احمد ی وازهره درضایحم

های یوهاند. تمایز پژوهش حاضر با کار دیگران در آن است که اوالً شاین شاعر پرداخته

شواهد آشکار، مقایسه نموده  ۀی این دو شاعر را استخراج کرده و با ارائطنزپردازمشترک 

در منظر دید صاحبان فکر  روزآمد هاییاست و ثانیاً محتوای مشترک طنز آنان را در مقوله

 قرار داده ست.

 ضرورت پژوهش .3 -1

ه از کی تفکری دانست هاگرا از دغدغهکاظمی و مطر را باید خوانشی واقعیتشعر 

های رماندر جغرافیای شرق حضور فعال داشته و از طریق طرح آ تاکنون 19اواخر قرن 

ر درا  های ادبی خوداصیل بشری مجالی را فراهم آورده است که شاعر متعهد آفرینش

 آگاهی انجام دهد. ۀفضایی گفتمانی مطرح کند و رسالت خود را در توسع

ه اگرچی محض نیست؛ و شخص ییغنا احثو مب لیّگاه تخجوالنشعر کاظمی و مطر 

د یی پدی. این دو شاعر آثار خود را در فضاخورددر آن به چشم میهای ادبیت شاخصه

اند که دهی بواند که بیشتر نمود گفتمانی داشته و در صدد برانگیختن احساس و عملآورده

 طرمی و خاک برکند. کاظم تفکر ضد بشری را از ۀظلم و فساد را در هم بشکند و ریش

اند. رفتهگ وانفرا ۀبدیل طنز بهرهای بیدر این مسیر از ظرفیت ،اندنبوده طنزپرداز اگرچه

عر در بود. دو شاتلخی است بر اختالف شدید آنچه هست و آنچه باید می ۀشعر آنان خند

اند فریدهری آآثا های مشترک،و البته آرمان هاها، دردای از دغدغهدو جغرافیا با مجموعه

و  زیانگعبرت، بخشلذتکه در صورت عبور از مانع زبان، برای عام و خاص تمام جهان 

 خواهد بود. نیآفر یآگاه

 کاظمی و مطر ةدربار .4- 1

به ایران مهاجر شد و در دانشگاه  1363. در سال به دنیا آمد 1346در زمستان کاظمی 

یران انواع کارهای فرهنگی و ادبی را تجربه فردوسی مشهد، مهندسی عمران گرفت. در ا
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، نگاریروزنامه ،ویراستاری، شعر نقد ی،سینومقاله. بودکرد و در بسیاری از آنها سرآمد 

اند. ... از آن جملهو آراییصفحه، طراحی، شعر داوری و تدریس ،گویندگی در رادیو

مدیون دکتر  ادبی ۀشمطهری و در اندیشهید  مدیون ، خود رامذهبی ۀدر اندیشکاظمی 

 ادهیپاز:  اندعبارتکاظمی  ۀهای شعری به چاپ رسیدمجموعه .داندمی کدکنیشفیعی
 ، کفران، شمشیر و جغرافیا.سنگ و خشت ۀقص ،آمده بودم

 در روستای تنومه از توابع بصره به دنیا آمد. در فقر شدید 1956احمد مطر در سال 

داخت. هجو تند دیکتاتوری صدام و سایر حکام سالگی به شعر پر 14زندگی کرد و از 

های زندگی ها و رنجعرب او را مجبور کرد که به کویت بگریزد. در کویت نیز سختی

تا  1986گیر شاعر بود؛ پس ابتدا به تونس و بعد به لندن رفت و از یک شاعر فراری گریبان

 نوشتمیمطلب « لقبسا» ۀکنون در آنجا ساکن است. مطر در طول این مدت برای روزنام

 ۀمجموع( ناجی علی ای بهقصیده) اصعب الکالمما . العلی همکار بودو مدتی نیز با ناجی
 ار این شاعر مبارز عراقی هستند.آثإنی المشنوق أعاله  و هدیوان الساع ،هفت بخشی الفتات

 

 . بحث و بررسی2

 . طنز1- 2   

های حال تورق فرهنگاین؛ بادر داللت معنایی آن تردیدی نیستکه ای است طنز واژه      

که در مورد داللت معنایی این واژه بین  دهدیمفارسی، عربی و انگلیسی نشان  معتبر لغت

کردن، برکسی خندیدن، داشتن، فسوسطنز را افسوس فن اتفاق نظر نبوده است. دهخدااهل

: 1377کردن، سخن به رمز گفتن و طعنه معنی کرده است )دهخدا، کردن، لقبعیب

اند و فارسی طنز را ریشخند و استهزا دانسته -های عربیفرهنگ .(10: 15531-15532

یی، ظرافت گوبذلههای شوخ طبعی، معادل wit ۀفارسی برای واژ -ای انگلیسیهفرهنگ

های طنز، معادل satireهای ریشخند، تمسخر، استهزا، طعنه، برای معادل scoffطبع، برای 

 humorهای طعنه، گوشه، کنایه، تعریض و برای معادل ironyهجو، هزل، برای 

-171: 1388ر.ک: قوام، تجبر، ) اندهای شوخی، خوشمزگی و تفریح را به کار بردهمعادل

173). 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C
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تصویر » از آن جمله است: ؛فراوانی وجود دارد هایف اصطالح طنز نیز نظردر تعری

 وفاسد آمیز معایب، مهجوآمیز از جهات زشت، منفی و ناجور زندگی و نمایش اغراق

ان نسبت به بیان معایب و آگاه کردن اذه ،(36: 1382)آرین پور، « حقایق تلخ اجتماعی

کشیدن به چالش »( و 208: 1371ر.ک: داد،خنده )ها از طریق ها و خباثتالتذعمق ر

فکرات تی تحهای نامطلوب رفتار بشری، فسادهای اجتماعی و سیاسی یا اشتباهات یا جنبه

 .(197: 1394اصالنی، )«دارای خندهفلسفی به شیوه
 ها و شگردهای طنزشیوه. 1 -1 -2

« یمایشنون نظی استوارند و یا بر فیا بر فنون کالمی و لف»شگردهای طنزپردازی 

رد. ومی تقسیم کواژگانی و مفه ۀتوان به دو گونفنون کالمی را می .(266: 1391)سلیمانی، 

...  جواب و و ؤالستشبیه، جناس، کنایه، تضاد، ایهام، تهکم،  های زبانی از قبیلانواع بازی

ا آورند. طنز مفهومی یا موقعیت محور است و یشگردهای نوع نخست را پدید می

( 14: 2003، عبد الحمید«)شخصیت و عملکرد او» یعنمحور و البته تلفیق این دو ی شخصیت

خن و افت سبو  تیبه موقع الیّن جوهر سیا»کند. و خنده تولید می سازدیمطنز را  ۀجوهر

 .(278: 1391فتوحی، «)شودیم طومرب طیافراد و مح انیو روابط م طیات و شرائاقتضا

 .1آیندیای گسترده دارند که در این مختصر نمطنز دامنهها و شگردهای انواع، شیوه
 شعر مبارزه و کارکرد طنز .2- 2-1

ست که در طول ی اادهیکشرنجهای تاریخ معاصر غرب آسیا گواه مبارزات ملت

اند. گفتمان مبارزه در تاریخ، مورد ستم استعمارگران و استبدادهای وارداتی آنان قرار داشته

های طنز ق این جغرافیا ابزار شعر را نیز در دست داشته و شعر نیز از قابلیتبسیاری از مناط

ط حمله غافل نبوده است. طنز همواره توانسته است به گفتمان استعماری و استبدادی مسلّ

های تاریخی، دینی و ایدئولوژیک خود، گفتمان مقابل را به گیری از پشتوانهکند و با بهره

بردارد.  کنندهنییتعهای مهار آن و گاهی در شکست آن گامچالش کشیده، گاهی در 

ی اجتماعی، هایعدالتیبها و سازی اختناق اجتماعی و سیاسی، اعتراض به فقر تودهبرجسته

تأکید بر شکاف میان مردم و حاکمیت، تأکید بر ضرورت مبارزه و ستایش مبارزان، 

جویی، از عناصر پذیری و عافیتزدایی از حاکمیت سیاسی، تقبیح ستم، ستمتیمشروع
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ای جدی از آفرینش ادبی است اند. با این تفاصیل شعر مبارزه گونهشعر مبارزه بوده پرتکرار

و  بخشفرحتواند که با برانگیختن احساس و شعارگرایی، وابستگی شدیدی دارد. طنز می

 آزاردهنده باشد.  مالیم یا گزنده و

طنز  ۀانتظار داشت. این گونرا   فرح بخشی توانمیواضح است که در طنز مبارزه، نپر

گی حاصل تصاویر مضحک و هنددهنده باشد. این آزاردو آزار 2بیشتر باید گزنده

ی آنها نوعی سرگردانی و دو دلی را به دنبال زمانهم»ترسناکی است که  حالنیدرع

تلخ،  ۀیا خند تراژدی، طنز و درد و -(. طنز4: 1390تسلیم جهرمی، طالبیان، «)دارد.

 را تشریح کنند. زمانهمتوانند این دو کیفیت کامل می طوربههایی هستند که عنوان

 طنزپردازی در نگاه احمد مطر و کاظم کاظمی .2 -2

را درد اصلی ی استبداد کشورهای تحت هیمنهدر  انسان برای نبود آزادیاحمد مطر 

با آرامش و ایمانی  ،ا احترام و آزادی بیانبباید ها انساناو  شهرآرمانداند. در خود می

طنز احمد مطر که بیشتر  .(2: 1392ر.ک: عباسی، زندگی کنند )و بدون هیچ ترسی عمیق 

افشای  عرب، حاکمانهجو  مانندی مسائلمتبلور است به لحاظ محتوا حول « الفتات»در 

 یآزاد، پایداری و ارزهسرایی برای وطن، مب، سوگلیاسرائ و سیانگل ،آمریکاهای سیاست

و  ینگارروزنامه متفاوتی چون کاریکاتور، هایدر عرصه مطر ۀسابق آفریده شده است.

 ؛هایی درخشان تبدیل کرده استوارهدر برخی موارد اشعار او را به داستان ،نویسیداستان

 .(8ر.ک: همان: ) کندی خوشایندی ایجاد میریغافلگهایی که برای خواننده داستان

ی قدربهای نیست و از سویی دیگر حزب، گروه و طایفه دارپرچماز سویی وامدار و  او

ای را از قلم نینداخته است. درد او صادق است که در گزندگی، هیچ حزب، گروه و طایفه

توان عامل توفیق شعر او در میان مردم دانست. شعر طنز انسانیت است و همین ویژگی را می

دانست. این دو در مبارزه با سکوت « یعللاناجی »ادل کاریکاتور احمد مطر را باید مع

های انقالبی و اسالمی خود را آرمان صداکحاکمان عرب و در برابر استبداد و استعمار، ی

در معرفی ترفندهای آمریکا، اسرائیل و برخی از »مطر ( 9ر.ک: همان: ) .3اندفریاد کرده

)معروف، « را گرفته است.« مرگ ۀآماد شاعر»ن عنواتا آنجا موفق بوده که حکام عرب 

 های سادهترکیبو عبارات  های زبانی و ادبی،، مهارتشجاعت ،معنیقوت  .(122: 1387
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ذهن مردم نزدیک  زبانی که به درمجموعو  مردم، نگاه نقاد ۀ، شناخت دقیق ذائقروشنو 

 مختصات شعر احمد مطر هستند. است

ر دی دید. مردم روشنبهتوان را می ذکرشدههای یژگیدر شعر کاظمی نیز بسیاری از و

 شوند.باوری، سکوت و تماشاپیشگی سرزنش میشعر او به علت جهل و انفعال یا خوش

وی غزل رتی بازتاب درد مردم به شعر و جابهجو و شاعران خاموش که روشنفکران عافیت

ساز، جیهته، ترسوهای توو یا بازنشس شهیپانتیخاند، مبارزان خسته از نبرد، آورده

نش سرز ۀهای دشمن نیز از جملها و نیرنگپیشگان، ظاهربینان غافل از فتنهتوهم

 شوندگانند.

ضاد های تاریخی، نوعی تدر شعر کاظمی و مطر کاربرد نمادها، عناصر و شخصیت

صری اب عناموفقیت طنز نمادگرایانه و استعاری به انتخ». کرده استآمیز ایجاد اغراق

 «)صفایینند.کای اخالقی را در باالترین حد آن نمایندگی وابسته است که بتوانند رذیله

 .(84: 1395،ینیجو علیزاده و سنگری

 ی در شعر کاظمی و مطرطنزپردازهای شیوه.3- 2

نیز  های مشترکی رای، شیوهطنزپردازهای شخصی در شعر کاظمی و مطر عالوه بر شیوه

ی در ات قرآنآی میا مفهو استفاده از ساختارازواری، استهزای خود، توان دید. تضاد و ناسمی

 ها هستند.این شیوه نیترمهم، مبالغه در تمسخر و تجاهل معانی طنز
 ناسازواری .1- 3- 2

 کهست او خواننده  سندهینو نیب یسرّ یارابطهاست.  ریحسن تعب ینوع یناسازوار

ستوار وب احاضر و مطل اوضاع نیار اختالف ببر انککند و یهنگام وحشت و خفقان بروز م

 .(107: 1397، جهانوند، واقف زادهر.ک: ) است

 (15: 2011 )مطر، بابالذُّ قُ فِّص  ُ وحوله /بالعقاب األوساخ  نذرُيُ وه/ اليوم عن النظاف بُخطُي  / رذاًجُ رأيتُ
کرد/ هدید میترا به مجازات ها کرد/ و پلیدینظافت سخنرانی می ۀخرمایی دیدم/ که دربارموش ترجمه:

 زدند.کف می 4هاو اطرافش مگس
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 ایبببام نیبببدر ا فروبسبببتنلبببب 

 یببک نفببر در زیببر ببباران مببرد
 

 اولببین شببرط سببخندانی اسببت 

 کوچه امبا گبرم مهمبانی اسبت
 

 (93: 1388)کاظمی، 

هایی هستند که تصویرهای باال غافلگیری، برانگیختن تأمل، تفکر و کنجکاوی کیفیت

کنند. اند و عناصری از تضاد، تغافل، تمسخر و البته ایجاز آنها را تقویت میدهایجاد کر

ی خود را از صحنه دور نگه دارد و برای اگونهبهکند شاعر در شگرد ناسازواری سعی می

« رایتُ» ۀمنظور کلمامنی ایجاد نماید. مطر برای این  ۀهای خود، حاشیگریز از تبعات گفته

خبری مرگ و مهمانی اکتفا کرده است. بخش پنهان شعر  ۀاظمی به جملو ک کاربردهبهرا 

ای سالوس و متظاهر او را مطر، حکایت حاکم موش صفت و ستمگری است که تنها عده

ای است که در تصویر مرگ و مهمانی، ی غفلت عام، فاجعهشعر کاظمکنند. در تأیید می

 کند.تأیید می آن را «سخندان ساکت»ایجاز پدید آمده و  تیدرنها
 استهزای خود. 2 -3 -2

ای است که شاعر در آن، خود و یا مردم و دولت خود را به استهزا خود استهزایی شیوه

 برگزیده است. ناچاربهگیرد. قصد شاعر بیدارگری است و این شیوه را می

 أنْنرفُض ذافلما /سعىي بساحتِنا ُّللذُا .../لشَّعبُا اليصحو ذافلما /بُلض راج ع هإنْ أو/لک لْبا ييعو

مطر، ) لذنْبُا نحنُ / نْبل ناذ ال... نْبلناذ  ال .../لعيبُا منها يخْج لُو  /رُلعاا يأن فمنها /سٌنفو نحنن حبو؟... 

2001 :35) 
و  اریخو... شوندنمی اربید دممر اچر پس ،درد آورد بهای او را ضربه گرا ،میکند رسپا سگ ترجمه:

دوری  مااز  رعاو  ننگ که هستیم ادیفرا ما ؟خیزیمبرنمی اچر پس ،هددمی نجوال ما افطردر ا لتذ

 !هستیمخود گناه  ما ،یمارند گناهی... یمارند گناهی ما... کشدمی خجالت مااز  عیبو  دیجویم

 الغرض هر چه در این عرصه رسن پیدا شد
 

 دیگران دام ولی ما و شما دُم کردیم 
 

 (120: 1388)کاظمی،  

استهزای خود است. حیوان در شعر مطر بر  ۀیمادستان و حیوان در شواهد باال تضاد انس

ای ی است؛ خواری و ذلت را پذیرفته و انگیزهعملیبای برتری یافته که گناه آن، جامعه

دارد؛ زیرا  بار تراسفمورد تمسخر کاظمی وضعیتی  ۀبرای عبور از این حال ندارد. جامع
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لکه برای مدتی مدید خود را به نفهمی زده است. جناس دام و دم ذلت را پذیرفته ب تنهانه

 آور و مؤثری است که حکایت تاریخی این ذلت است.تصویر خنده

 مبالغه در تمسخر . 3 -3 -2

ه در بالغمشگردهای انتقال معنا و تصاویر شعری کاظمی و مطر شباهت زیادی دارند. 

ه جلو اعی تصویری، برجسته و آشکارتمسخر در آثار این دو شاعر گاهی با نوعی تد

رهایی کاتواسرائیل کاریکند. تداعی توالت با وزارت فرهنگ و قاضی شهر با گاو بنیمی

 .دهندیمهستند که انتقال معنا از طریق تصاویر را به بهترین شکل ممکن انجام 

 (224: 2011طر، !)مقافهالثَّ زاراتِغ ضِب  اهللُ علينا/ و د هتنا الف آفه/ مندُ ا بد لنا المراحيض  لدينا/ بِو
های خود را به تاز زمانی که توال ؛ما را به هزار آفت مبتال ساختو خداوند بر ما خشم گرفت  ترجمه:

 .های فرهنگ تبدیل کردیموزارت

 

 خاک به دهیچسبعجبی نیست از این مردم 

 و عجب نیست کبه در غیببت شبیران خبدا
 

 که بمانند و برآید نفس عزرائیل 

 لیاسرائیبنقاضی شهر شود گاو 
 

 (147: 1388)کاظمی،  

ؤثر ی و انتقال مشناسبیآسبخشی، به دلیل ای فرحتراژدی عالوه بر گونه –طنز  گونهنیا   

 امیت قه سمب یافکار عموم شیگراتواند به در هدایت افکار عمومی مؤثر است و می ،پیام

 ،یففاکر.ک: ) نجامدیوقوع انقالب ب ایومت و به اصالح حک جهیشود و درنتمنجر و مبارزه 

های تلمیح ۀعالوبهشیر و گاو  ازجملههای تضاد لفظی و معنایی در برخی واژه .(5: 1971

 .دهدیمتداعی تصاویر را گسترش  ۀری که در شعر کاظمی وجود دارد دامنمکرّ
 آیات قرآنی در معانی طنز یا مفهوم استفاده از ساختار.  4 -3 -2

ها و اشاره، تعبیرها ،هاتمثیلگرفته و  های زبانی و ذهنی فراوانبهرهاز قرآن ر مط

ها نیز سورهفضای و فُرم از گیری بهرهتوان در آثار او دید. فراوان قرآنی را میها تلمیح

ی از آنها را هایشگرد شاعر است. مطر در این شیوه با تأسی به موسیقی آیات قرآن، بخش

 یقصیده در»به داستان اصحاب کهف توجه فراوان دارد. شاعر برد. کار می در متن شعر به

 خود گفتار طنزی ساختار در کهف اصحاب فرار اساس بر را آیه هاده النحرین( مابین )بالد
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ذیل تلفیق ماهرانه و خالق خنده و خفقان با  ۀدر نمون .(135: 1387معروف، است.«) آورده

 کند.ر را بسیار ناگوارتر از زمان اصحاب کهف تصویر میتلمیحی قوی، اوضاع زمان شاع

مطر، ظ ن نتم اِذ ن ا نَّنا غافلون؟) المومنون الی کهفهِم/ کان فی الکهفِ من قبلهِم مخبرون/الفتيةُ و لما اوي 

2011 :178) 
گرفته آنگاه که جوانان با ایمان در غار خود جای گرفتند؛ پیش از آنان خبرچینان در غار جای  ترجمه:

 ؟بودند؛ با این حساب خیال کردید ما از شما غافلیم

کند عبور می شعر کاظمی در مقایسه با مطر عموماً از لفظ و حتی معنای صرف آیات قرآن

به همین دلیل طنز و مفاهیم شعرش  ؛های دینی تمرکز داردو بر مفهوم آیات و حتی گفتمان

آمیز نباشد که بگوییم: کاظمی کل تاریخ اقیابیم. شاید اغرمی ترو گفتمانی تررا عمیق

 ای تلخ خالصه کرده است.ها و انحطاط شرق را در بیت زیر و در خندهشکست

 قوم موسبی پبی سبیر و عدسبی سبرگردان
 

 قوم فرعون شناکرده گذشتند از نیل 
 

 (147: 1388)کاظمی،

 تجاهل.  5 -3 -2

. ایبن بوده استها ادرستینکردن گوشزد  که هدف آن سقراطی استای تجاهل شیوه

 مؤثرتر شاعر آن را در عمل تجاهبل ببه معنای تحامق نیست، بلکه به این دلیل است که

 ی را تولید کندبار مسئولیت کمتراو خواهد انتقاد می یابد و البته در مواردی هم شایدمی

و  دلسادهخود را  طنزپردازدر این شگرد  .(111: 1398: حیدری نسب، فوالدی، )ر.ک

ن خرندانه از آنچه مورد نقد و نفی اوست، به ایجاب س»دهد و البته زودباور نشان می

 .(1387:138باقریبان، ) «.گویدمی

 گوید:با استفاده از تجاهل می« الغزاة»ی به نام ادهیقصمطر در 
 ...اندها را پر از ترور کردهسرزمین .اصولگرایان مردمانی هستند که محبت را دوست ندارند

از  نکهیمگر ا ؛مردم در آسایش بودند. پیش از این، حاکم قدرت عطسه زدن نداشت قبالً

کشتاری بود و در نه مجروح شدن و نه خشونت، نه ترور، نه قبالً  .گرفتمردمش اجازه می

 .5بود اوضاع کامالً آرام .هیچ سرزمینی غربت وجود نداشت
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د را داونخکند اما وقتی که شاعر زده میشدت تناقض در این قصیده خواننده را شگفت

 .شودیموارگی شعر و شگرد تجاهل نمایان طنز ،دهدقسم می القدسروحبه پدر، پسر و 

 همسایه چشم ببد نرسبد صباحب زر اسبت
 

 چون صاحب زر است یقیناً ابوذر است 
 

(77: 1388)کاظمی،   

ه ناقضی کتاست.  کاربردهبهاوان کاظمی همین شیوه را در نهایت ایجاز و البته با وضوح فر 

و منطق  کاربردهبه -که نماد زهد است-با ابوذر  زرصاحب ۀشاعر در ربط دادن واژ

 ای که مطرح کرده جز با تجاهل قابل توجیه نیست.شاعرانه

 محتوا در طنز مطر و کاظمی.2-4

ز حتوا نیر مد ی، این دو شاعر در بسیاری از مواردطنزپردازهای عالوه بر همگونی شیوه

ه جان ست کادارند. مفاهیم بازتاب یافته در آثار آنان عموماً دردی مشترک  نظراتفاق

ج مهلک ن رنتراشد و تمام جغرافیای زندگی این دو شاعر، قربانی مظلوم ایبشریت را می

وضوع متوان در چهار است. نمودهای مشترک گفتمان مقاومت در شعر این دو شاعر را می

نفعال یی و اجوتیعافه اختناق، مشروعیت زدایی از حاکمیت سیاسی، اعتراض به اعتراض ب

 .داد قرارتفاوتی شاعران مورد بررسی ها و اعتراض به بیتوده
 اعتراض به اختناق. 1 -4- 2

ترین تلخ اند و دوران صدام ازهای کشورهای عربی عموماً بر اختناق بنا شدهسلطنت

 ندگیز. رد پای عناصر امنیتی حزب بعث در اغلب زوایای های مردم عراق استتجربه

اش را های نگفتهکشند و حرفهای شاعر نیز سرک میشود. آنها به خوابمردم دیده می

شیاری است. شاعر پرهیز از ه ۀدر این شرایط توصی .(94: 2011مطر، ر.ک: ) ندپالمیهم 

 .خواندیامفری به بیداری و بیدارگر ای که چاشنی تجاهل را با خود دارد و مردم راتوصیه

 (94همان: )!بهّ فتجن مُنبِّه ُِّنقدح الب /کوب اللبن سوى ال تشرب  إفطارك عند
 هنگام افطار جز شیر منوش! فنجانی قهوه هشیار کننده است، از آن بپرهیز. ترجمه:

ن را مل آهایی دارد. روایت کاظمی بیش از آنکه اختناق و عواکاظمی نیز چنین تجربه

 ت.ده اسدیرینه و عمیق مردم به تصویر کشی این فضا را در هراس ۀتصویر کند، نتیج

 تر بندیدسبک -انددزدان به کمین-بار  دیبببربندانببد، زبببان ها گزمببۀ مرگسببایه
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 شببنوندمقصببد آهسببته بپرسببید، کسببان می
 

 شنوندپَر مگویید که صاحب قفسان می

 (59، 1388 یکاظم)                           

کند.  خوشدلی است که جامعه وادار شده به انکار واقعیت اگونهبهسنگینی این هراس 

ای در اقناع بر عهده دارند و های فرهنگ مردم، نقش برجستهپایه عنوانبهها المثلضرب

توان آن را ویژگی سبکی او دانست. المثل تا جایی بهره برده که میکاظمی از ضرب

هایی که ندای تسلیم و ی است که کاظمی برای مجموع رسانهاگونه شخندیر« ارباب دهل»

 زمانهمدهند برگزیده است. در بیت ذیل شگردهای ناسازواری و تجاهل سازش سر می

 اند.کار رفتهبه

 گوینبدهمه گُل ببوده و گُبل می»گفت راوی 
 

 «ندیگویمحق همان است که ارباب دهل  
 

 (112: 1388)کاظمی،

 مشروعیت زدایی از حاکمیت سیاسی.2 -4- 2

هایی را کنار دائم نقاب طوربهشعر مطر از حیث مضمون صراحت زیادی دارد. او 

هاست. مطر بارها حاکمان عرب دهد. حاکم یکی از این نقابزند و واقعیت را نشان میمی

« باغ وحش»او در شعر  را به دزد و حیواناتی از جمله سگ، االغ و گاو مانند کرده است.

داند. قفسی که در آن می« قفسی نوین برای حیوانات وحشی»عرب را  ۀاتحادی

  هایآهنگ اکه ب صهیونیستی  هایبوزینگانی با قلّاده آزادی،  هوادار هاییوزپلنگ 

و  مداری قانونهاخفّاشت، دمکرا هایکفتار ،خواهیجمهور ببرهای رقصند،می آمریکایی

 درندگانی کنند. در این قفسزندگی می رنگ بمایوهای خاکی ب با انقالبی هایمگس

با نفت ، بلعندبا کارد و چنگال می را بشر مغز   ۀماندته انقالب، ۀهستند که بر سر سفر

. به باور مطر این درندگان تنها از 6کنندمی سر و چفیه بر بندندشان را خضاب میمحاسن

 هراسند.بیداری مردم می

 (102 :2011 ،)مطر لحاکم...و ا للصُّا / لنائما ةِيقض من / ةًخيفان ي رت عد / طانِنااو فی نثناإ 
 .حاکمدزد و  :ترسندمی هبیداخو شخص اریبیداز  نفردو  ما یهارکشودر  ترجمه:

ن و رهبران متظاهر و متلون را رود و ماهیت سیاسیوکاظمی به سراغ شخص حاکم نمی 

ترین آماج طنز تلخ اویند. کاظمی تقریباً در تمام مهم اپرستیندکند. دیندارنمایان مال میبر
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سخن گفته و به طنز یا جد آنها را تخطئه  صراحتبهخاص  ۀاشعار خود در مورد این دست

 کرده است.

 و مسبلمانایند زیخشببعابد و زاهبد و 

 پردارنببدانببدرون هببر یکببی از معرفتببی 

 همببه دلبسببتۀ دینببار کببه دیببن آردشببان
 

 و دم و اشبببکم موالناینبببد الیبببیبشبببیر  

 آخُبر دارنبد-شودیمی ادبیب-سر به یک

 جن و انس دوجهان زیبر نگبین آردشبان
 

 

 (123: 1388)کاظمی،

انستان و زدایی در طنز کاظمی به بازیگران خارجی صحنه افغبخش دیگر مشروعیت     

ل و اشغا یدادبالملل تعلق دارد. افغانستان هم مورد اشغال شرق کمونیستی بوده و هم بین

 ۀایسکه  مشترک تمام جغرافیایی است ۀدار را تجربه کرده است. این تجربغرب سرمایه

ران را های استعمارگفریبیشوم استعمار و استبداد را بر سر دارد. کاظمی در این زمینه عوام

 وبان هدف گرفته و شگرد اقناعی او برای بیدارگری، طنز تصویری و استفاده از ز

نامد ی عامیانه است. او خدمات ادعایی شرق و غرب را جوزی پوچ میهاثلالمضرب

 کند:استعمارگران را چنین تشریح می ( و خیرخواهی35: 1392)کاظمی، 

 روغن ریخته را نذر ابوالفضل کنند  با هر که رسد بذل کنند زدهدندانسیب 
 

 (113: 1388)کاظمی،

د ها، ایجاان عرب هیچ مشروعیتی قائل نیست. خیانت به ملتاحمد مطر برای حاکم

های ندههای ملی، استبدادهای موروثی و... موضوع خهای ضد مردم، غارت ثروتائتالف

 :توان از تمام ارکان شعرش شنیدی تلخ شاعر را میهاخنده. صدای شاعرندتلخ 
ف صنود و کنیزان خ ال را بهالمتینصف ب رایز ،داده خرجثروت انصاف به  میحاکم در تقس

 ت،سین شیب ینیجن آن را به فرزندش که هنوز هیستمکار خود و بق شاوندانیبه خو را گرید

ه م در طول داهش از دستمزد تمام افراد خانواداانهیاست که حقوق ماه نیچننیا .است دهیبخش

 7؟!کوال یپپسکم از و پسر حا !میاشدهخلق ارزشیب یما از آب ایآ ایاست. خداشتریسال ب

آفریند  میپپسی کوال ۀآور موجودی از نطفخنده شدتبهباال در اقدامی  ۀشاعر در نمون

 کشد.و رندانه، عربیت این حکام را به چالش می
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ی حاکمان عرب موضوع دیگری است که مطر آن را فراوان به ریشخند گرفته تیکفایب

. مطر برای نمونه با ردیبربگرکان جامعه را در تواند تمام اکفایتی میاست. تبعات این بی

 های عربی را مثال زده است:استفاده از شگرد تجاهل، کشاورزی در سرزمین
 شد. نندگیو را هنماییرا رمأمو ورزکشا.دتصویبکر راکشاورزی اصالحات اردادقر حاکم

 دقتصادر ا ساسیا جهشی ینا .، پسرش پیشخدمت کافه شدشد وشفر باقال ورزکشا خترد

 .8دکر کسبرا  لاو ممقا قحطی تولیدو  ملخ دنکردرصادر  ما مینزست. سرا

های عربی را نیز به سخره گرفته و از آن مبنایی مطر استقالل ادعایی حاکمان سرزمین    

زدایی ساخته است. شاعر با استهزای خود و در واقع تمامی مردم و حاکمان برای مشروعیت

 هیت واقعی این استقالل رونمایی کرده است:از ما های عربی،سرزمین

ح فل ه/  فيهالختعمل فی أن له/ ولدن امکااصب ح  فی هلل/ ألحمد ...ابّا / اُروة   رخصط ل بنا و مريکا/ أنّ ا من ذ ست أإ

 (246)همان: لِمُناسب ةِ االستقالل.
 پنهانیصورت و به خفادر  تواندیم حکومت که شکررا  اخد زبا گرفتیم... زهجاا پاو ارو مریکااز ا ترجمه:

 !کند برپا دخو ایبر ستقاللیا جشن

 هایی و انفعال تودهجوتیعافاعتراض به .3 -4- 2

اند اما هایی آرزوی تحقق عدالت داشتهدر تاریخ مبارزات حق و باطل همواره طیف

ای یا هزینهاند در این مسیر حرکتی انجام دهند و برخی از آنها هیچ وقت نخواسته و نتوانسته

کند توان ها ایجاد میبپردازند. ترسی که برهم خوردن وضعیت موجود، در این طیف

هم هستند.  طلبتیعافگیرد. برخی دیگر عالوه بر ترس، اقدامی را از آنان می هرگونه

اندازد. برخی از آنان رفاه نیز دارند و وارد میدان مبارزه شدن، رفاه آنان را به خطر می

اند. کاظمی هم وجود دارند که رفاه نیز ندارند اما به همین عافیت محدود دلخوشدیگرانی 

های برآمده از ترس را ناچیز و در طنز خود، استدالل تابدیبرنماصل گفتمان ترس را 

 شمارد:می

 زاریم ز ما درگذرید»ای گفت که خسته

 ستاجاده بدزدید که مِه در پیشپای ازاین

 «دیدرگذرم ز ما عائله داری سرهفت 

 فتنۀ مادر فوالد زره در پیش است
 

 (60: 1388)کاظمی، 
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تکدیان اسان ماستفاده کرده است. در خر« عائله داریم سرهفت» ۀشاعر از عبارت عامیان

ستدالل ور به ابه مر اما اندکردهبرای برانگیختن ترحم مردم استفاده میرا عموماً  این عبارت

ی بودن ر واقعی نرفتن و تخیلی و غیبرا« مه»بان و ترسوها بدل شده است. مانع عافیت طل

 هاست.گواه دیگر کاظمی برای شماتت انفعال توده« مادر فوالد زره»

یعنی  (386:1391 ،فتوحی)«گفتمانی ریگازناسا»با شگرد  «والکلب هدیالس»در شعر  مطر

 بدمست محکا هسیطر سبب را دممرانفعال و  غفلتآمیختن دو زبان عربی و انگلیسی در شعر، 

 اعتراض خود با یک زن غربی، به رفاه سگ او و فقر مردم سرزمین داند. او در مناظرهمی

 گوید:ند. زن غربی در پاسخ شاعر میکمی

 ،)مطر کملحُا ليدمقا هُعط وأ /مُُ ه لکن و لکلب ا لّلتُد نا.../أضيملو ا الذلةِ بِح ملِو  /ملذَّبا لیأو هُم قومُک 

2011 :148) 
ها آن ماا وردمپر زنا بارا  سگ ینا من ایرز هستند هاسختی تحملو  بدبختی مستحق تووطنان هم ترجمه:

 ند.داد ارقر ستانشرا در د مملکت رفساا

 ،(601: 1382گربران،  و شوالیه«)با خدایان اهریمنی در ارتباط استسگ در اساطیر جهان »

 :همان«)اندی دارد و یا دربانان دوزخ به شکل سگ تصویر شدهدربان ۀدر دوزخ یا وظیف»

نماد » ،(609 ن:هما«)مشهود است وضوحبهی شهوانی و جنسی آن هاجنبه»، (606

 «انسان و شیطان است. ۀواسط»( و 611 :همان«)ی استبارگشکمی، ولع و بندوباریب

های و مزدور سرزمین احمد مطر از سگ به عنوان رمزی برای حکام مستبد .(615:)همان

اند تا سیطره عربی استفاده کرده است. حکامی که از سوی امریکا و عمالش اجیر شده

یافتن آسان آن نداشتن صراحت، انطباق رغمبهکارکرد نماد  نیترمهم»غرب را تأمین کنند. 

شاعر این مقتضیات را  .(2: 593: 1381سید حسینی، «)با مقتضیات زمان و مکان است.

بیند و به همین دلیل بارها در شعر طنز و یا جد می درکشورهای عربی و حکام آن وضوحبه

آورد که به نمادهای او وضوح الزم را بدهند. از سوی دیگر هایی را پدید میموقعیت خود

مخاطب شاعر در این قصیده یک زن غربی است. مطر خواسته است با دادن جایگاه 

مردساالر عرب، حکام مزدوری را که بر باور شاعر  ۀمعاستعمارگر به یک زن، در جا
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ها را در کرده و انفعال توده ریتحقاند، انسانیت خود را رها کرده و سگ استعمارگر شده

 برابر استعمارگر و حیوان دست آموزش به تلخی روایت کند.
 ی شاعرانتفاوتیباعتراض به .4 -4- 2

ی نیبجهانهای ناپایدار و فانتزی، حاصل دو با عشق گراعملهای واقعی و تفاوت عشق

کامالً متفاوت و حتی متضاد است. کاظمی در روزگار تاخت و تاز استعمار و استبداد و نیز 

ای نیز هستند که گویا در دنیایی دیگر یی و حماسه، شعر گفته است اما عدهگراآرمان

ن در شعر کاظمی و البته با کنند. تفاوت این دو دنیا در دو مصراع تلخ و شیریزندگی می

 تلخ شاعر چنین تصویر شده است. ۀخند

 شودشکنان زنده میصبح از مزار خط
 جج

 شاعر هنوز در شکن زلف دلبر است 
 

 (71: 1388)کاظمی، 

تازد. او کند نیز میای که گفتمان دشمن را وارونه معرفی میکاظمی به رفتار توجیه گرانه

 کوبد:ساز را میگیرد و هم شاعر توجیهگفتمان مبارزه را می هم جانب شاعر

 شعر روی دست شاعر مُرد

 صحبت از قطع درختان بود
 

  دانی استدرد از آن سانی که می 

 «عرفانی است»ابلهان گفتند 
 

 (93)همان:   

ی که گفتمان او شاعر ۀای دیگر این مضمون را تصویر کرده است. به عقیدمطر از زاویه

روایی  کند خود را به کوری زده است. این طنز با توجه به تصویرهایدشمن را توجیه می

 تلخی مهلکی دارد: مطر
/  مشنقةًالوثيره/ و شعبُهُ ينامُ فی المقابِر/ لعنتُ کلَّ شاعر/ اليري  الن دِّيةِلعنتُ کلَّ شاعرٍ/ ينام فوق الجُملِ 

 (54 :2011مطر، ) حين  يري الضفيره
ها گورستان راش دو مردم جامعه خوابدینمناک و نرم م یهاکه بر جمله یت کردم هر شاعرلعن ترجمه:

گیسوی بافته شده را می بیند متوجه چوبه دار  وقتی کهرا  یشاعرکردم هر لعنت  کنند،یشب را سحر م

 شود.نمی
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ر بر داژه را وین ابار منفی  تواند ملوث معنا شود و تمامیکنایی نمناک در شعر باال می ۀواژ

هایی از روهگچراکه مطر  ،ی استطلبراحتتفاوتی و ها کنایه از بیداشته باشد. نرمی جمله

 نند.اج کشاعران را دیده است که حاضرند در مقابل دریافت پول، انسانیت خود را حر

 فِل اق و قصرهِ لحو يتُأر /ض حکتی لِکتماا قبل  لکننی /غبائِهِ من...ضحکتُ /ربااليجا تنبحُ يحةٍقر عن يبحثُ

 (26: 2011مطر، ) !لقصائدا نعلهِ ق فو تنثرُ/رلتُجّ اا
 میاههخند زنوه ماا مخندیداو  حماقتاز عوعو کند.  ل،پو مقابلدر  که ستا یشاعر لنباد حاکم ترجمه:

 .فشانندامیاو  یپا یررا ز دخو قصاید که میدرا د انتاجر یناز ا وهگر وهگر که دبو هنشد متما

 

 یریگجهینت. 3
 ز طنز،استفاده طنز و بیدارگری برای هر دو شاعر کامالً معنادار است و ا قیعم ۀرابط - 

 ست.را رساتر و اثرگذارتر کرده اآنان  اعتراض یصدا

ر آثار دومی مفه طنز از نظر کاربرد شگردهای واژگانی، طنز کاظمی نمود بیشتری دارد. -

موارد  دیگر کاظمی در بسیاری ازعبارتبه؛ تر از کاظمی استتر و گزندهمطر صریح

 گزندگی طنز خود را تعدیل کرده و عمق آن را بیشتر در نظر داشته است.

ری بیدارگ ه براییک استراتژی منحصر به فرد و شاید تنها وسیل عنوانبهاحمد مطر از طنز  -

تای ر راسدیک شگرد شعری و  انعنوبهگیرد اما کاظمی از طنز و اعالم مواضعش بهره می

 جلب توجه مخاطب استفاده کرده است.

، روشنو  های سادهترکیبو عبارات  های زبانی و ادبی،، مهارتشجاعت ،معنیت قوّ -

 ، شعرستدیک اذهن مردم نز و در مجموع زبانی که به مردم، نگاه نقاد ۀشناخت دقیق ذائق

 ی قرار داده است.او طنز این دو شاعر را در جایگاه برجسته

می ر کاظشوند اما در شعد ساخته میموقعیت و شخصیت در طنز مطر با تصاویر متعدّ -

. سازندیمهای تصویری شعر را عموماً تصاویر واحد با همراهی روایت و تلمیح جنبه

 اند.های تصویری در آثار هر دو شاعر کاربرد موفقی داشتهتداعی حالنیدرع

 

 هایاداشت

 ها و شگردهای طنز را در بر دارد.انواع، شیوه یسیطنزنواسرار و ابزار ب کتا .1
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( 210( )همان:ی( و آزاردهنده )جوونال238: 1394 ،ی( )اصالنی)هوراس میمال یبه دو گونه یطنز را برخ .2

 اند.باستان بوده ونانیهردو طنزپردازان  ونالی. هوراس و کنندیم میتقس

القبس همکار  یو جهان عرب و احمد مطر در روزنامه ینیفلسط ستیکاتوریکار نیمشهورتر یالعل یناج .3

 اند.بوده

 یوانگیطاعون و د ،یمنیبد ،یآمده است و نحس زیها و زنبورها نپشه یبه معن یعرب یهاذُباب در فرهنگ .4

 یکه به معنا« بابزَ »آن را ازجمله  یهایواژه تداع نیا یریکارگ. ممکن است شاعر در بهکندیم یرا تداع

 .در نظر داشته است زیالمثل در دزدى است، نموش صحرائى و ضرب

قومٌ ال يحبون المحبه!/ مألوا اال وطان  باإلِرهابِ.../ قبلهُم کانت حياةُ الناسِ رحبه/ قبلهُم ما  ون يالصولا .5

و ال قهرٌ/ وال جرحٌ/ و ال قتلٌ/  کان للحاکم أن ي عطِس / إال حين يستأذِنُ شعب ه.../ لم يکن من قبلهِم رعبٌ/

   (216-215: 2011وال کانت لدى األوطان غُربه/ کانت االوضاعُ حقا ... مست تبه )مطر، 

فيه فهودٌ تومنُ بالحُريه/ و سباعٌ تاکلُ بالشوکهِ و السکينِ/ بقايا االدمغهِ البشريّه / فوق  المائدهِ الثوريهِ/  / . 6 

و تعتمرُالکوفيّه/ فيه قرودٌ افريقيه/ رُبِط ت فی اطواقٍ صهيونيه/ ترقصُ طول  اليومِ  و تُحنّی اللحية  بالزيتِ/

علی االلحانِ االمريکيه/ فيه نمورٌ جمهوريه/ و ضباعٌ ديمقراطيّه/ وخفافيشٌ دستوريه/ و ذبابٌ ثوريٌ 

 (.74: 2011مطر، )«الخاکيه»بالمايوهات 

و هو  -وأبنهُ  /نيالجائر هِي.../ و نصفٌ لذوهِيلِ/ فنِصفٌ لجوارقِسمةِ الما یمُنصفٌ ف /نيالمؤمن ريو أم .7

 /ني!/ ربنّا هل نحنُ من ماءٍ مهنيع شرِ سن يمد یف /نيأجمع یراتباً/ أکبر  من راتب اهل یتقاضي -نيجن

 (160: 2011)مطر،  ؟!«کوال یبسيب»وابنُهُ مِن 

 ةٌ ق فْز.../ یوابنه نادِل  مقه /لٍفُو عة بيّا حِلف لّاو انبةُ ا /ورٍمر شُرْط یحلف لّاا عُيّن  /راعهلزِّا حصالإلحاکمراق رَّ .8  

 .(328: 2011،مطر)! عهلمُجاا جِبِإنْتاو  /ادلجرا بِت صديرِ /لىوألأ بلْدتُنا صبح ت/أ صادإلقْتا فی ةٌيعن و
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