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Abstract
Mohammad Ali Afrashteh is one of the most distinguished satirical poets
in contemporary Persian poetry that has been neglected in literary research
in spite of his fame. Using a descriptive-analytical method, this article seeks
to show the effects of political and social concepts in the poet's satire and
focuses on the rhetorical and linguistic techniques in satirical poems. At
first, the famous satire theories are considered to classify his satirical
techniques according to the poetic evidence in linguistic and rhetorical
techniques. Then, these categories are assigned as subjects like parody,
rhetorical elements, and techniques such as ironical expressions, linguistic
functions, comic titles, and so on. The results show that Afrashteh has used
both common and stylish satire techniques to improve the literary form of
satire and influence the audience. Without noticing the security
considerations in the second Pahlavi era, he has used the language of
ordinary people to criticize the social and political issues explicitly.
Keywords: Afrashteh, Political and social satire, Satire techniques, Second
Pahlavi era.
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بررسي شگردها و الگوهاي طنزپردازي
در اشعار محمّدعلي افراشته



(مقالة پژوهشي)
دکتر اسد رجب نواز بیجارپس
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دانشآموختة دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین

چکيده
دهههاي هزارو سيصد بيست و سي به دليل وجود مسائل سياسي-اجتماعي فراوان ،دورة رونقطنز در ادبيات
فارسييي مصا يير به ييمار مي رودم اله مهاله به روف ،و يييلي، ،باياي و با مبورلت ،کني هاي بالغي و
زباني طنز مبمدعاي افرا يته ( ،)7332-7821اعر مصا ر ،سصي در نمالش جاوههاي ،أثير ملاهيم سياسي-
اجتماعي در طنز ياعر داردم به اله منوور ،ابتدا بر اساس واهد صري ،گردهاي طنز افرا ته را منطبق بر
نورلههاي مشيوور طنز ،به دو دسيتش گردهاي بالغي و زباني ،هسيم دردهالمم سپس هرل

از الهدستهها را

،بت عناولني چون :نهيضييه ،عنا يير مختاف بالغي و روفهالي مانند :انواع آلروني ،داردردهاي زباني،
عناوله طنزآميز وممم طبههبندي دردهالمم
نتيجش بررسييها نشيان مي دهد ده افرا يته به منوورار،هاي وجه ادبيطنز و ،اثير بيبشتر بر مخاطب ،از
گردهاي رالج وسبکي طنز ،استلاده درده و با بوره گيري از زبان ،ودة مردم ،بدون ،وجه به مالحوات امنيتي
در عصر پواوي دوم به انتهاد رلح از مسائل سياسي ،اجتماعي پرداخته استم
واژههاي دايدي :مبمدعاي افرا ته ،طنز سياسي -اجتماعي، ،کني هاي زباني و بالغي طنز ،عصر پواويم
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 -7مهدمه
واژة طنز كه در لغت ،طعنهزدن ،مسخرر كردن ،عيبجویي معنا شد  ،دراصطالح ،كالمي
هنري و خند انگيز اسخخت كه با هدا اصخخالح جامعه ،از شخخر

 ،تيا اجتماعي و یا

موضخوعيخاص ،انتقاد مي كند .هرچه در جامعهاي شخخراین نامناسخخب بيشتر جلو كند،
ابزار طنز نقش مهمتري ایفا ميكند .از اینرو ،نابسخامانيهاي جامعه ،ضعفهاياخالقي،
فساد اجتماعي و اشتباهات بشري ،به طنز كاركرد انتقاد و اصالحگري ميدهند.
با وجود برخي طنزهاي شخخخاخ

در ادبيّات كالسخخخيا ما نظير آثار عبيد زاكاني و

اشخعار حاف ، ،،طنز به معناي انتقاد سياسي-اجتماعي ،در گذشته ،چندان رواج نداشته و
از این رو در سير تاریري ،بيشتر این نوع طنزها به بعد از انقالب مشروطه مربوط است.
در عصخر رضاخاني ( )0321-0200به علّت عدم انعکاس مسائل عمقي در شعر ،از
ميزان اشخعار طنز كاسخته و انتقادها ،سطحي شد (شفيعي كدكني)31: 0330،؛ امّا دردورة
پهلوي دوم با رشخد كمّي نشخریات طنز و اشخاعة انتقاد صخخری  ،طنز سخخياسي-اجتماعي
گسخترش یافت و شاعران و نویسندگان طنز با آزادي بيشتري نسبت به دورة قبل ،دست
به قلم بردند كه محمّدعلي افراشته نيز در زمرة آنهاست.
وي كه در سخخال  0287در روسخختاي «بازقلعة» سخخنگر ازتوابر رشخخت متولّد شخخد ،از
برجسختهترین چهر هاي طنز در شخعر معاصر به حساب مي آید .وضعيّت ایران در عصر
شخخاعر ،شخخراین جغرافيایي گيالن و پيشخختاز بودن این سخخرزمين در اندیشخخههاي چاگرا
باعث انسخخمام افکار حزبي افراشخخته و پيوسخختن وي به حزب تود شخخد و در این را  ،از
دیگر همحزبان خود ،سخبقت گرفت؛ به طوري كه خود را شاعر تودة ایران ميدانست و
مقامي بهتر از آن براي خود قائل نبود (افراشته.)00: 0338 ،
تا قبل از دهة بيست ،عمدة شهرت افراشته در زمينة اشعار گيلکي او بود؛ امّا شركت
در كنگرة نویسندگان و خواندن دو شعر سمبليا خود به نامهاي «پالتوي چهارد ساله»
و «شخغال محکوم» در حضخور بزرگاني چون ملاالشعراي بهار ،دهردا ،صادق هدایت،
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آل احمد و ،...نقش زیادي در شخهرت طنزهاي افراشته ،بویژ اشعار فارسي داشت .طنز
در كارنامة ادبي افراشخخته جایگا ویژ اي دارد .در اشخخعار وي كارگران ،دهقانان ،پليو و
شخهرباني ،بازاریان ،تاجران ،كارخانهداران و ...موشخکافانه موضوع طنز شد اند .به همين
دليل ،از وي با عنوان «صداي ادبيّات كارگري» نام برد اند ( شفيعي كدكني.)30 :0330 ،
 -8ضرورت ،بهيق
با وجود گذشختن بيش از یا قرن از زندگي محمّدعلي افراشخته ،زندگي و اشعار او در
حوزة تحقيقات ادبي مغفول ماند اسخخت .اگرچه در سخخالهاي اخير كسخخاني در صخخدد
معرّفي آثار شخاعر برآمد اند ،ليکن این كوششها نيز بسيار محدود است .از طرا دیگر،
اگرچه ممکن اسخخت بيشخختر طنزهاي سخخياسخخي-اجتماعي هر عصخخري (بویژ طنزهاي
ژورناليسخختي) بيان اوضخخاع روز یا جامعه باشخخد ،امّا بعدها محتواي آنها برش مهمّي از
تاریخ سياسي-اجتماعي آن كشور خواهد بود .بنابراین كاوش در طنزهاي ادبيّات معاصر
از جمله را هاي شناخت تاریخ معاصر ایران است.
 -3سابهش ،بهيق
از پژوهشهاي انمام شخد در ارتباط با اشعار محمّدعلي افراشته ميتوان به مقاالت زیر
اشار كرد:
موسخوي در مقالة «بازتاب قشخربندي اجتماعي در اشعار طنز نسيم شمال و افراشته»
( )0383مهمترین طبقات اجتماعي مثل مالا ،دهقان وكارگر را در پژوهشخخخي تطبيقي با
عنوان بررسيكرد است؛
پارسپور و خوئيني در مقالة خود با عنوان «محتواي طنز در آثار محمّدعلي افراشته»
( )0303با تحليل محتوایي طنز در نظم و نثر افراشخخخته برخي از مهمترین درونمایههاي
سياسي -اجتماعي را در آثار وي كاوید اند؛

 830فصانامش عامي داوفنامه ،سال بيست و دوم ،بوار  ،7011مارة 02

دكتر مهبود فخاضخخخلي و همکخاران در مقخالخة «تحليل انتقادي دو اثر طنزآميز دیوان
خروس الري از ابوالقاسخم حالت و ممموعه آثار محمّدعلي افراشته براساس الگوي ون
ليوون» ( ،)0308پو از تحليل و مقایسخخخة دو اثر یادشخخخد به این نتيمه رسخخخيد اند كه
قخدرتهخاي حخاكم و فراینخدهخاي ایدئولوژي دوران پهلوي دوّم بر ميزان صخخخراحت و
پوشيدگي كالم در این دو اثر ،تأثير بسزایي داشته است.
نوشختار حاضخر با مقالههاي یاد شد تفاوت بنيادي دارد ،به این صورت كه در مقالة
نرسخخخت بحثي از تحليل شخخخگردهاي طنز افراشخخخته نيامد اسخخخت .مقالة دوّم به تحليل
محتوایي ،مضخخموني آثار افراشخخته متّکي اسخخت و برش عمد اي از شخخاهد مثالها از آثار
منثور افراشخته انتراب شد است .موضوع مقالة سوّم نيز اساس ًا با شگردهاي طنزپردازي
بيگانه اسخخت .عالو بر این ،موضخخوع پایاننامههاي «بررسخخي ادبي ،اندیشخخگاني اشخخعار
محمّدعلي افراشخخخته» ( )0301و «صخخخورت و محتواي طنز در آثار محمّدعلي افراشخخخته»
( )0303نيز به شعر و نثر افراشته اختصاص دارد.
بهرغم این پژوهشها ،تاكنون پژوهشخي مشخرصاً با این عنوان صورت نگرفته است
كه این امر ،به جنبههاي نوآورانة مقاله حاضخخر ميافزاید .نگارند در این مقاله كوشخخيد
اسخت تا با طبقهبندي طنز در شخعر افراشته ،و نقش عناصر زباني و بالغي در معناآفریني
طنز وي ،نشخان دهد محمّدعلي افراشخته كه كسخاني نظير شفيعيكدكني ،حسين جوادي،
ابراهيم نبوي و ...وي را طنزسخرایي جامراالطراا ،صخاحب سخبا و تأثيرگذار در شعر
معاصخخر فارسخخي دانسخختهاند ،چگونه از طریق طنز و تکنياهاي آن ،نسخخبت به مسخخائل و
معضخالت جامعة خویش به اعتراض برخاسخته اسخت .محورهاي اسخاسي مقاله پاسخ به
سؤاالت زیر است:
 -0طبقهبندي شگردهاي زباني و بالغي طنز در شعر افراشته به چه صورت است؟
 -2كدام شگردها در طنز وي پررنگترند؟
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 -0ببث و بررسي
زمينههاي طنز شعر افراشته بيشتر مرهون تکنياهایياست كه اساس بيشتر آنها منطبق با
طبقهبندي طنزپژوهان معاصخخر اسخخت .برخي از شخخگردهاي طنز وي ،مانند بهكارگيري
عنخاصخخخر مرتلف صخخخورخيخال ،بویژ كنخایخههاي موصخخخوفي و تشخخخبيه به حيوانات،
شخرصخيّتمحور هستند و عامل كميا در آنها ضعفهاي شرصيتي قربانيان طنز است.
این شخخگردها با تقسخخيمبندي حسخخين جوادي منطبق اسخخت .وي شخخگردهاي طنز را به
دسخخختخههخایي چون كوچخاكردن ،بزرگكردن ،نظيرة طنزآميز ،طعنخه یخا كنایة طنزآميز
و...تقسخخيم كرد اسخخت (ر.ك :.جوادي .)23-70: 0380 ،شخخگردهایي مثل انواع آیروني،
موقعيّتمحور هسختند و غافلگيري و وقوع نامنتظرة یا موقعيّت زمينهسخاز طنز ميشود
(سليماني 66: 0301 ،و اصالني.)200: 0383 ،
عالو بر این شخخگردهاي رای  ،طنزهاي افراش خته شخخگردهاي دیگري نيز دارد كه در
طبقهبندي دیگران ،به آن اشخخار اي نشخخد اسخخت و ما ،دراین مقاله ،با عنوان شخخگردهاي
«نوآورانه» به آن پرداختهایم .نظير عناوین طنزآميز ،واژ سخخازي و تياسخخازي .با تکيه بر
تقسخيمبنديهاي گوناگوني كه از طنز ارائه داد اند ،شخگردهاي طنزآفریني افراشته شامل
موارد زیر است:
 -7-0گردهاي بالغي
با تحليل سخخباشخخناسخخانة طنز افراشخخته ميتوان دریافت كه برخي شخخگردها مثل عناصخخر
بالغي ،به شخيوة رای شاعران طنزسرا و ممالت فکاهي عصر شاعر است؛ امّا افراشته با
كاربرد عناصخخر بالغي در طنز و خلق طنزهاي تمثيلي ،فضخخایي را ترسخخيم كرد اسخخت تا
عالو بر خند انگيزي ،حقيقتي جدّي را بيان و با نشخخان دادن الگویياز اعمال و حركات
قربانيان طنز ،از عملکرد آنان انتقاد كند .كاربرد عناصر بالغي در طنز وي متنوّع است كه
در ادامه به آنها ميپردازیم.
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 -7-7-0انواع دناله
اسخخخاس طنزآميز بودن كنایه را در تناقض یا عدم تناسخخخب بين زندگي واقعي و آن نوع
زندگي كه فکر ميكنيم باید باشخد ميدانند (ر.ك :.سخليماني .)38 :0301 ،كنایه به سبب
بسخامد كاربردي ،مشرصة اصلي طنز افراشته است و به دليل دربردارندة زبان و فرهنگ
مردم عادي ،عامل اصلي مردميبودن شعر وي محسوب ميشود.
بيشختر كنایههاي وي متناسخب با اوضاع سياسي-اجتماعي عصر شاعر ،بيان دردهاي
مردم و مصخخداق بارز این سخخرن كزازي اسخخت كه گفته اسخخت« :كنایات بازتاب زندگي
مردمي اسخخخت» (كزازي .)030 :0368 ،برخي از كنایهها ،بویژ عبارتهاي فعلي به مثل
نزدیکند كه این امر ،شخعرش را هرچه بيشتر به مراطب عام نزدیا ميكند ،نظير «دم در
جيبداشتن» (افراشته« ،)07: 0338 ،اجاق كسي كوربودن» (همان« ،)73:پاالن پشتكسي
نهخخادن» (همخخان« )000:مهرة شخخخطرن بودن» (همخخان« ،)060:پتخخه روي آب انخخداختن»
(همان« ،)212:موسموس كردن» (همان ) 230:و. ...
نوع دیگر ،كنایه از گونة موصخوا است« :كنایه از موصوا آن است كه یا یا چند
صخخفت یا لقب از موصخخوفي را بگویند و خود آن موصخخوا را اراد كنند» ( نوروزي،
 .)000 :0376اوضخخاع جامعة ایران در عصخخر شخخاعر ،هم نين پيوسخختگيهاي اجتماعي و
درگيريهاي سخخياسخخي ،اعتراض و انتقاد افراشخخته را نسخخبت به برخي از شخخرصخخيّتها
برانگيرته است ،مانند «صدي هشتاد» در بيت:
بخخاز رو آمخخد بخخازار كسخخخخاد

صخخخخدي هشخخختخخاد بخخه رونق افتخخاد
(افراشته)202: 0338 ،

صخدي هشتاد ،كنایه از رشو گيري و به پليو و شهرباني در عصر شاعر اشار دارد.
از آنجا كه در دهههاي بيسخخت و سخخي به دليل رشخخو گيري ،به پليوها صخخدي هشخختاد
ميگفتند ،افراشخته نيز به طنز آنها را به همين نام خواند اسخت .وي هم نين شهرباني و
ژانخدارم را بخا تعبير «امپراتور د » توصخخخيف ميكنخد .از نظر وي ،ژانخدارمهخا بخه خاطر
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رشخو هایي كه از روسختایيان مي گرفتند ،حاضخرنبودند به شهر برگردند چون زندگي در
روسختا را از اقامت در پایترت بهتر ميدانسختند .از این رو ،افراشته آنان را «مفترور» نيز
ناميد اسخخت (همان .)006 :نمونههاي دیگر« ،زرخرید» كنایه از خدمتکار (همان،)33 :
«خرپول» كنخایخه از ثروتمنخد (همان« ،)36 :كيفدار» كنایه از مأمور مالياتي (همان،)67 :
پرتغالي كنایه از حزب تود (همان )003 :و ...هستند.
از نوآوريهاي افراشخخخته در قالب كنایه ،بهر گيري ازكنایههاي موصخخخوفي ابتکاري
اسخت كه خاص طنز وي است .وي با طفر رفتن از صراحت بيان و خلق معاني جذّاب،
به گيرایي سرن و جذب مراطب افزود است .این نوع كنایهها تالش شاعر به واداشتن
خوانندة شخعرش ،به تفکّر در مورد مسخائل جاري را نشان ميدهد از این رو ،پيکان نقد
آنها روي در شخرصخيتهاي سياسي ،اداري دارد؛ مانند «یا هزار و یا فاميل» كنایه از
خاندان محمّدرضخاي پهلوي (همان« ،)30 :ناخناچي»كنایه از مأموران شهرباني (همان:
« ،)006چيچياك» كنخایخه از شخخخهرداران بيكفخایخت (همان ،)020:زورناچي كنایه از
طرفداران سخلطنت شخاهنشخاهي (همان« ،)020 :حلقهچي» كنایه از سخيّدضخيا طباطبایي
(همان )000:و. ...
طيف دیگركنایههاي طنز افراشخخته از نوع تعریض اسخخت .تعریض «جملهاي اسخخت
اخباري كه مکنّي عنه آن هشخخدار به كسخخي یا نکوهش یا تنبيه یا مسخخرر كردن باشخخد»
(شخميسا .)273 :0373 ،افراشته بسياري از انتقادهاي خود را با تعریض بيان كرد است.
آماج طنزهاي تعریضي افراشته بيشتر سياستمداران و دولتمردان جامعة عصر اوست .وي
در شعر «اخوي» ،از زبان شرصي به برادر تاجرش ،ميگوید:
نخخخه وكيلم ،نه وزیرم ،نخخخه رئخخخيوالوزرا

حقش ایخخن است كه ضایخخرنکني وقخت مرا

درد بيکاري اگخر كرد تخو را زار و ذليخل

در مملو كخه نبخستخنخد بخرو پخخيخش وكيل
(افراشته)28 :0338 ،
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وي در این شعر به تعریض ،وكال و وزرا را افرادي بيتوجّه به مشکالت و بيکاري
مردم دانسخخته اسخخت .در شخخعر «عریضخخه» كه نقيضخخهاي بر شخخعر «آكبالي» دهردا اسخخت،
بهتعریض ،وزرا ،عدليّه ،نظميّه را آدمهاي بيرحم و بيتفاوت به سخرنوشت مردم دانسته
است .در این شعر كه از قول زني بيو است ،مشر

نيست كه «عریضهنویو» شکایت

زن را خطاب به چه كسخي باید بنویسخد تا حق شوهرش استرداد شود (همان.)08-00 :
وي هم نين واردكننخدگخان كخاالهاي بيكيفيّت به داخل كشخخخور را به طنز« ،بزرگتران»
ناميد و آنان را مثل حيوان ،نادان معرفي كرد است.
از عخمخلخکخرد ایخخن بخخزرگخختران

گخخل بخخه آن گوشخخخة جمخخال خران
(همان)03 :

در نظر شاعر ،دولتمردان ،از مغوالن هم بيرحمتر هستند:
پخخيخش كه بریم ایخن شکخایخت؟

رحمخت بخه مغول از این حکخخایت!
(همان)03 :

تعریض حتي در عنوان یکي از آثارش نيز دید ميشخخود .وي كه در سخخال  0332به
شخخوروي سخخفر كرد ،در بازگشخخت ،سخخفرنامة «پشخخت پردة قو» را نوشخخت «كه این عنوان
تعریضخخي بود به كسخخاني كه شخخوروي را پشخخت پردة آهنين ميخواندند» (صخخدر:0303 ،
.)020
 -8-7-0انواع ،شبيه
خند و طنز در تشبيهات محمّدعلي افراشته در گرو چند عامل زیر است:
یا) «مشبه به» نامناسب:
بيشختر اوقات ،اسخاس طنزآميز بودن تشخبيهات این شخاعر به سبب مشبّهبهي است كه از
امور زشخت و نامناسخب انتراب ميشود؛ به عنوان مثال ،وي ثروتمندان روزگارش را به
مفتروري متّهم و به «كود كاهو» تشبيه كرد است:

بررسي گردها و الگوهاي طنزپردازي در ا صار مبمدعاي افرا ته 832
تو به قدر كود كاهو نشخخدي مفيد ،عمري

شد اي «جناب اشرا» به هواي مفتخوردن
(افراشته)80: 0338 :

برخي تشبيهات وي ،رنگ و بوي سياسي دارد؛ مثالً با تشبيه زنگنه (از سياستمداران
معروا) بخه «كنخه» و تشخخخبيخه اربخاب بخه «گربخه» ،به رفتارهاي قربانيان طنز خود مثل
تممّلپرستي ،ریاستطلبي ،پرخوري ،تنبلي و ...اعتراض كرد است.
اندر این مملکت این مفترور بي همه چيز

هسخت چون گربة موال سخر هر سخفر عزیز
(همان)033 :

گخخخفختخهانخد از جخاي گخخرمخي زنخگخنخه

سخخفخخت چسپخخخيخد اسخت مخانخنخد كخنخه
(همان)070 :

وي هم نين در تشخخخبيهخات «اربخاب بخه نراله»« ،لباس فقرا به لُنگ مندرس»« ،دل
اربخابخان به چدن»« ،دلّال به ميرغضخخخب»« ،دهان به گور» و( ...همان )220-80 :به نقد
مهمترین مصائب اجتماعي روزگارش پرداخته است.
دو) وجه شبه دوگانه
گاهي تشخبيه ،با وجه شخبهِ دوگانه همرا اسخت و استردام موجود در وجه شبه و ایماد
معاني مرتلف از طریق آن ،طنزآفرین است:
 ...چيخه تخا چخارة این كسخخخاد شخخخود؟

تخخنخخگخخي رزق تخخا گشخخخخخاد شخخخخخود
(همان)008 :

«گشخاد شخدن» در ارتباط با تنگي و رزق داراي معاني مرتلف است و در ضمن ،به
تنگي معيشت مردم هم اشار دارد.
هم نين ،در بيت زیر« ،حلقه به گوش بودن» براي دا ،در معناي شخخکل هاهري و
براي انسان در مفهوم شکيبایي در برابر مشکالت به كار رفته است:
اندرین دایر ميباش چو دا حلقه به گوش

گخر قخفخخایخي خوري از دایرة خویش مرو
(همان)77 :
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سه) تشبيه به حيوانات
گاهي تشخبيه از نوع تشخبيه به حيوانات اسخت « .مدد گرفتن از تصخخویر حيوانات مقاصد
جا طلبانة انسخان را تحقير ميكند و از قدرت و منزلتشان كاسته و ارزش راستين آنها را
نمایان ميسخازد» (حلبي .)68 :0360 ،افراشته نيز درشعر «خلرید انگليو از نفت ایران»،
«موریسخن» وزیر انگليو را در هيئت هاهري به گراز و اعمالش را چون گربهاي دانسته
كه به دنبال مز كردن غذاهاي مرتلف اسخت (افراشته .)230-3 ،0338 ،وي هم نين ،در
انتقاد از حرص و زیاد خواهي ژاندارمهاي اعزامي به روسختاها ،آنها را به «گربههاي دله»
تشبيه كرد است:
گخربخخه را «پخخيشخخخخت» چخخون كخخني برود

«پيشخخت» گخخخخفتي مخخخخزاحمت نخخخخشخخود

«پيشخخت» بخخخخردار نيسخخت این سخخركخخخخار

ورِ دسخختش ،تخخخخفنگ هسخخت و قخخخخطار ...
(همان)00 :

گاهي ،غرض طنزپرداز از تشخبيه به حيوانات ،اشار به رفتار خاصّي از حيوان است
كه همه آن حيوان را به آن رفتار ميشناسند ،مانند «تشبيه به خوك در پروارشدن و روبا
در نهانکاري و دزدي» (حلبي.)68 :0360 ،
تشخبيه و اسختفاد از نمادهاي حيواني در شعر «شغال محکوم» افراشته دید ميشود.
در این شخخعر ،شخخغال ،نماد ارباباني اسخخت كه در فصخخل درو محصخخول ،در محل حاضخخر
ميشخدند و برشخي از دسخترن روسختایيان را از آنِ خود ،ميدانسختند (افراشته:0338 ،
.)83
 -3-7-0استلاده از مثل
كخاربرد مثلها نوعي بهر گيري از زبان تودة مردم اسخخخت و سخخخرنور با ریرتن معنایي
گسترد در واژ هایي اندك ،مسائل مرتلف از جمله موضوعهاي سياسي-اجتماعي را به
زبان طنز ،بيان ميكند .كاربرد مثل در طنزهاي افراشخخته متنوّع اسخخت .وي ،گا از مثل با

بررسي گردها و الگوهاي طنزپردازي در ا صار مبمدعاي افرا ته 807

نمادهاي حيواني اسخختفاد كرد اسخخت كه رفتار منسخخوب به آن حيوان ،موتيف طنزآميز به
مثخل ميدهد .البته جنبة دیگر طنزآميز بودن اینگونه مثلها ،كاربرد اسخخختعاري نمادهاي
حيواني بماي شرصيّتهاي سياسي-اجتماعياست ،نظير:
سخخخرنيز به پشخخخت تو كه تا چار نمویي

كخخاركخردن خخر ،خخوردن یخخابو تو نگویي
(همان)63 :

مصخراع دوم به مثل معروا «كاركردن خر و خوردن یابو» اشار دارد كه در انتقاد از
تنبلي و سخو اسختفاد از دسخترن دیگري اسخت و به مناسبات ارباب-رعيتي در گيالن
اشار دارد .گا  ،عنصر طنز در مثل ،بر پایة غافلگيري و اجتماع نقيضين است و برآورد
نشدن انتظارات مراطب ،شگفتي وي را به همرا دارد؛ نظير «خربزة رسيد نصيب شغال
ميشود» (همان.)00 :
گاهي مثلها با سخخاختاري تغييریافته ،در طنز به كارميروند .نظير «دسخخت ما كوتا و
خرما بر نريل» كه افراشخخخته در تعریضخخخي به ناداني كاركنان دسخخختگا قضخخخا ،مثل را به
ضخرورت شعر تغيير داد است .البته جنبة نقيضهاي مثل كه اقتفا به غزلي از حاف ،است
نيز ،در تقویت طنز بيت مؤثر است:
السخخالم اي حخخخخضخخرت قخخخخاضخخي سخخالم

مردم بخخخخخخلخ از شخخخما راضخخخي سخخخالم

اي فخخخقخخخيخخخه عخخخخخخالخخخخخخم و دانخخخاي راز

دسخخخخت مخخا كخوتخخا و خخرمخخا بو دراز
(همان)80 :

هم نين ،در بيت:
انخگليو و تو بخخه هر صخخخورت و حخخال

سخخخخگ زرد اسخخخخت پسخخخرعمّ شخخخغخخال
(همان)226 :

ضخربالمثل «سخگ زرد برادر شخغال اسخت» را به صورت تغيير یافته استفاد كرد
است.
محمّدعلي افراشته هم نين از مثلهاي رای در بين مردم نيز بهر گرفته است؛ نظير
«هركه بامش بيش ،برفش بيشختر»« ،نابرد رن  ،گن ميسّر نميشود» (همان« ،)30 :رنگ
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رخسخار خبرميدهد از سرّ ضمير» (همان« ،)62 :زمستان تمام ميشود و روسياهي براي
ذغال ميماند» (همان )236 :و. ...
، -0-7-0اميح
افراشخته با اسختفاد از آرایة تلمي و با اشخار اعتراضآميز به كارهاي «پزشا احمدي و
سخرهنگ مرتاري» ،از خوانين و سيستم ارباب-رعيتي در روستاها انتقاد كرد است .وي
خطاب به شخغالي -كه اسختعار از اربابان هالم روسختاهاي گيالن در دورة شاعر است-
ميگوید:
 ...حخخال اگخخر تخخوبخخه وصخخخيخخت داري

احخخخمخخخديوار بخخخگخخخو مخخخرخخختخخخاري
(همان)061 :

وي هم چنين با یادآوري داستان حضرت نوح (ع) و طوفاني كه ابتدا از تنور پيرزني
شخروع شخد ،به طبقة سخلطه هشخدار ميدهد كه مبادا به زیردسختان ستم كنند كه در این
صورت ،طوفان نوح وجودشان را نابود ميكند:
...بخخالخخبخخداهخخه مخخيشخخخود دنخخيخخا خراب

از تخخنخخور پخخيخخرزن مخخيجخخوشخخخخد آب
(همان)8 :

 -2-7-0عام مصاني
عمد كار علم معاني دگرگونه اسختفاد كردن جمالت امري ،عاطفي ،پرسخشخي و خبري
اسخت .مثالً ،غرض از جمله امري ،انمام كاري یا طلب امري از موضر امري باالتر است
امّا گاهي هدا گویند  ،خلق چيزي جز امر و دسخختور اسخخت .مثالً ،افراشخخته ،در ابيات
زیرخطاب به محمّدرضخاشا  ،فعلهاي امر «غارت كن و چپو كن» و ...را دقيقاً در معناي
نهي آن به كار برد است:

بررسي گردها و الگوهاي طنزپردازي در ا صار مبمدعاي افرا ته 803
...غارت بکن چپو كن ،آتش بزن ،بسوزان...

در نزد انگلسخخختخان ،مخاننخخد امربَر شخخخو...

حلقه به گوش نوكر عيناً تو چون پدر شو...

ضخخمناً براي آمریا مانند یا سخخپر شخخو...
(همان)087 :

مواردي مثل انکار ،استعباد ،توبيخ ،اعتراض و ...از اغراض بالغي استفهام ،هستند:
انکار:
چخه تخو فيخخر داري تو با خخخخخان دهخاتي؟

چخخه فرق اسخخخخت بين تو و آن ،دهخخاتي؟
(همان)003 :

اعتراض و انکار:
خخخن مخخگخخر داري از آقخخاي وزیخخر

یخخخخا كخخخخه دستخخخخور شفخخاهي ز اميخخر؟
(همان)030 :

توبيخ:
بخخخيشرافت بخخه كخخدام استخخحخخقخخاق

ميكنخخخخخخي خخخخخخخربخخخخخخز ها را قخخخخخخاچاق؟
(همان)030 :

غرض ثانوي اسختفهام در ابيات فوق ،اعتراض به اختال ا طبقاتي و سيستم ارباب-
رعيّتي در روسختاها بویژ قبل از اصخالحات ارضي سال  0300و توبيخ كساني است كه
از این قوانين حمایت ميكردند.
 -2-7-0انواع آلروني
آیروني از مهمترین شخگردهاي بالغي اسخت و به سبب ماهيّت نقيضي (پارادوكسيکال)
خود ،كاربرد زیادي در طنز داردم افراشخته از بين انواع مرتلف آیروني بيشختر از سه نوع
آیروني «كالمي»« ،ناهمرواني» و «بالغي» ،بهر گرفتهاست.
در آیروني كالمي كخه گاهي بر «ضخخخدّیت و مباینت لف ،بر معنا اسخخختوار اسخخخت»
(نيکوبرخت  ،)006: 0381،نویسخخخنخخد خالا آن چيزي را ميگویخد كخه منظور دارد و
خوانند هم به منظور اصخلي او آگا است .افراشته در چند شعر خود به جنگافروزي و
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تفرقهافکني آمریکا در كشخورهاي دیگر اشار كرد است .در شعر «حاف ،صل » خطاب
بخه ترومن (( )Trumanرئيوجمهور وقت آمریکا) وي را به طنز ،مردي صخخخل طلب
معرفي ميكند ،امّا از لحن كالم پيداست كه منظورش خالا این معناست:
حافخخخخخخ ِ،صخخخل جهخخخخخخاني ترومن

صخخخخل خ ول مخخيكخخنخخد از بخخمخخبافخخکخخن

از عخخخخخطاهخخخخخاي جناب ایخخخخخشخخخخخخخان

صخخخخدي هشخخختخخادِ كر صخخخل نشخخخخان
(افراشته)207 :0338 ،

این شخگرد ،گاهي به عنوان استعار اي براي استهزا  ،به كارگرفته ميشود .افراشته با
هندرسخخن (( )Hendersonسخخفير وقت آمریکا در ایران) را جناب سخخفير و
ُ
این روش،
حضرت مستطاب خواند است:
اي جنخخخخاب سخخخخخخفيخخخخر آمخخخخریکخخخخا

بخخخخخاز گخخخخخل كخخخخخرد التفخخخخخات شخخما

حضخخخرت مسخخختطخخاب هنخخخخخخخدرسخخخن

دسخخخخت از مخخا بخخکخخش رهخخامخخان كخخن
(همان )230:

گونة دیگر آیروني ،نوع كالمي آن اسخخت كه به تقابلسخخازي نيز معروا اسخخت و در
تعریف آن گفتهاند« :در كنار هم قراردادن اشخخيایي با اهمّيّت نامسخخاوي» (حري:0387 ،
 .)70طنزپرداز در این شخخگرد با قراردادن پدید هاي ناهمروان در كنار یکدیگر ،سخخعي
ميكند مفاهيمي نظير افشخخاي دروو و ریا و توصخخيف بيعدالتي و نابرابريهاي جامعه را
به مراطب القاكند.
از مصخادیق این نوع طنز ،شخعر «برا اغنيا و برا فقرا» افراشخته است .وي در این
شخخعر ،با به كارگيري واژگاني متقابل چون سخخيخ كباب ،دم و دود ،دلبر مو طال ،ضخخرب
تهراني ،رق

شخخرقي و ...در مقابل كلماتي مثل :ولو ،بي در و پيکر ،گوني پار  ،كفش و

شخلوار و كت كهنه ،بوي پلو ،گرسنه و ...تضاد و اختالا طبقاتي دو گرو «دارا و ندار»
را بروبي نشان داد است.
همان طور كه از اسخم شخعر نيز برميآید افراشته طيف وسيعي از واژگاني را كه ذات ًا
بار متضاد دارند در كنار هم قرار داد كه این همنشيني طنزآميز است.
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براِ اغنيا:
توي این برا چه خوبست شکار ،آي گفختي!

گخخردش انخخدر د مخخا آنور غخار ،آي گخفتي!

ران آهویي و سخخيخري و كخبخاب و دم و دود

اسکي و ویسکي و آجخخيل آچخار ،آي گخفتي!

مخو طخال دلخبر زاو و تخخپل و سخرخ و سفخيد

با سيخخه چخشم و سيه چرد نگار ،آي گخفتي!

براِ فقرا:
توي این برا چه خوبست الخخخخو ،آي گفتي!

یا بخخغل ،نصف بخغل ،هيزم مو ،آي گفتي!...

یا دو تا گوني پار كه روي دوش كشخخيم

نخخکند بخرا اثخر در مخن و تخو ،آي گخفختي!

گوشة دنخخمي و گرمي ،كخخه توان چخرتزدن

كخخفش و شلوار و كتي كهنه و نو ،آي گخفتي!
(افراشته)013-017 :0338 ،

آیروني بالغي نيز در طنز افراشخته به كار رفته است .از ویژگيهاي این نوع آیروني،
ناهماهنگي وزن و موضوع شعر است (ر.ك :.وحيدیان كاميار .)72 :0376 ،این مورد در
مثنوي «اجرايقانون» از افراشخته دید ميشود كه انتقادي است طنزآميز از ممریان قانون
كه خود از آن ترطي ميكنند.
وي به دليل هرج و مرجهاي داخلي ،بيعدالتي دسخختگا قضخخا و خطاكاري ممریان
قانون ،ایرانِ دورة خود را به «بلخ» (معادل شخخهر هرت) مانند كرد اسخخت .شخخعر در بحر
متقارب و به اقتفاي فردوسخخي و داراي لحن جدّي و رسخخمي اسخخت .از این رو ،خوانند
انتظار اقدامات نظامي و دالوريهاي مردان جنگي دارد:
شخخخخخخخخخنيخدم كخخه در بلخ هفتاد رنگ

تخخخخهي از حقيقت ،پر از دنخخخخگ و فخخخخنگ

«پخخخخخخي مصخخخلحت مملو آراسخخختند

نخخشستند و گخخفخختنخخد و بخرخخاستخند» ...

دلخخخخيران هخخخخمه اسخخبها زیخخخخن كنند

همخخخخخه قلبها مملو از كيخخخخخن كنند ...
(افراشته)00 :0338 ،

نکتة طنزآميز در این اسخت كه شعر تا ابيات پایاني به همين سبا ادامه پيدا كرد و
شاعر از اقدامات شماعانة ممریان قانون در دفر مفاسد اجتماعي ميگوید:
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هر آنما كه دیخخخخخخدند شخخخير كشخخخي

ابخخخخر هخخر كخخمخخا مخخخنقخخخل و آتخشي ...

مبخخخخخخادا درنخخخگ و تخخخأمّخخخل كخخخننخخخد

در اجخخخخراي فخخخخرمان تعخخخخلّخخخخل كخخخخنند

كخه وافور و ني دود بشخخخکسخخختخه باد

در شخخخير كش خخخانخخههخخا بسخخختخخه بخخاد ...
(همان)02 :

عالو بر ناهمگوني وزن و محتواي شخعر ،تغيير غيرمنتظر اي لحن شعر به طنز نيز،
خوانند را غافلگير ميكند.
رابين هملي طنزپرداز آمریکخایي در مورد نقش غخافلگيري در ایمخاد طنز ميگوید:
«اصخخخل غيرقخابخل پيشبيني بودن خيلي مهم اسخخخت ،مخا بخه چيزي كه غافلگيرمان كند
ميخندیم  ...براي این كه با درك چيزي متفاوت جاخورد ایم» (سخخليماني.)66 :0301 ،
ابيات پایاني شعر با طنز تلري همرا است چون كه ممریان قانون به جاي انمام وهيفه،
در قهو خانهاي مشخغول استعمال مواد مردّر هستند .عبارت «اجراي قانون با دود افيون»
تعبير متناقضخخي اسخخت كه افراشخخته به مدد آن ،به وفور شخخرابرانهها و ناكارآمدي ممریان
قانون در بستن مراكز فساد در عصر خود انتقاد كرد است:
...آهخاي قخهخو چي ،آتش صاا و خوب

مخخعخخطّل مخخکخخخن دار ميخخخخخشه غخخخروب

بخخخخيخاور كخخه اجخخراي قخانخون كخخنيخم

دماغي تخخخخخر از دود افيخخخخخون كنيخخخخخم
(همان)02 :

، -1-7-0وجيه
در این شخخخيو  ،طنزپرداز سخخخعي ميكند با عادي جلو دادن نابسخخخامانيهاي جامعه و با
توجيهكردن آنها به خوانند بفهماند كه وجود این معایب در جامعه كامالً عادي اسخخخت.
البته این توجيه كامالً تعمّدي است و خوانند نيز متوجه عمدي بودن آن ميشود.
افراشخخته با دلخوشكردن مردم به عشخخق و دلدار ،گرسخخنگي ،بيپولي و حکومت
نظامي جامعه خود را توجيه كرد و آنها راكم اهمّيّت جلو داد است:
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نخخان نيست نخباشد كخه سر یخار ،سالمت

بخخيکاري و فخخخقر است كخه دلخدار سالمت

مخا را چخه آجان آمد با موجر و منزل

ما كشخختة عشخخقيم به صخخد دل نه به یا دل
(افراشته)33: 0338 ،

نمونة دیگر:
تو اي كخخخخارگر رادیخخخخو گخخخخوش كن

شکخخخم را بخخخکخخخلّي ،فخخخراموش كخخخن...

اگخخر لخخرخخت و عخخوري ،چرا دلروري؟

كه لرتش قشخخخنگ اسخخخت حور و پري...
(همان)68-60 ،

 -2-7-0عناوله طنزآميز
عناوین طنزآميز را به دو دسخختة ماجرایي و مضخخموني تقسخخيم كرد اند .عناوین ماجرایي
شخامل خالصخهاي از حوادث حکایت و عناوین مضموني دربردارندة مضمون و پيام آن
هسختند (اخوت .)37 :0370 ،عناوین طنزهاي افراشخته ،با متن اشخعارش مرتبن است به
طوري كخه بخدون توجخه بخه این عناوین ،خوانند از درك نکات هریف طنز بازميماند.
بيشخختر این عناوین از نوع ماجرایي اسخخت كه با دقّت به آنها ،برشخخي یا همة موضخخوع
طنزهاي افراشخته ،نمایان ميشود .نظير «اجراي قانون» (افراشته« ،)00 ،0338 ،امپراتور د
(همان« ،)003 :مادرزور» (همان« ،)033 :بنگي عاقلنما» (همان« ،)036 :وكالي دیزي»
(همان )221:و ...خندة حاصل از این عناوین به دو علّت است:
 )0اسخختعاري بودن عناوین كه باعث ميشخخود خوانند براي یافتن ارتباط عناوین و
متن طنز به خواندن آنها ترغيب شخود .مثالً ،در شخعر «سرنراني گرگ براي برّ » (همان:
 ،)36گرگ اسختعار از كارفرمایاني است كه در لباس برّ براي فریب كارگران ،سرنراني
ميكنند .هم نين« ،ترم بيزرد » (همان( ،)211 :استعار از حاميان برنامههاي استعماري
آمریکا در كشخورهاي شخرقي از جمله ایران)« ،زباله درگوني» (همان( ،)220 :استعار از
برخي چهر هاي سياسي وقت و هم نين چتربازان اعزامي انگلستان به ایران).
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 )2دليل دیگر طنزآميز بودن این عناوین ،بکارگيري عالئم سماوندي است .افراشته
از بين این عالئم ،بيشتر از عالمت تعمب و به شکلهاي (! !. !!! ، !!،؟) و یا بار نيز از
گيومه اسختفاد كرد اسخت .صخابري فومني دليل گذاشتن عالمت تعمّب جلوي عناوین
طنز را «سر نخ دادن» به خوانندة عادّي دانسته است (صابريفومني.)233 :0373 ،
افراشخخته در عناویني چون اجراي قانون! (افراشخخته ،)00 :0338 ،قبلة عالم! (همان:
 ،)062آسخخود بروابيد! (همان )020 :و ...در پي انتقال مفاهيمي چون شخخگفتي ،تحقير،
نفرین ،اسخختهزا ،هشخخدار و ...به خوانندة شخخعر خود اسخخت .هم نين یکي از هداهاي
خاصخخي را
ّ
كاربرد گيومه ،برجسخختهكردن اصخخطالحات خاصخخي اسخخت كه توجّه و تفکّر
ميطلبد.
یکي از عناوین طنزهاي افراشته كه عالمت گيومه («») دارد ،شعر «سرقدم» است كه
شخاعر در آن ،نبود سخرویو بهداشختي در شهر بزرگي چون تهران را با طنز به باد انتقاد
ميگيرد؛ شخهري كه عليرغم ساختمانهاي شيا ،باوها و قصرهاي فراوان ،از نبود یا
سخرویو بهداشختي در عذاب است .این شعر انتقادي به شهردار و شهرداريها است كه
به صخخخورت نو ،ایماد شخخخد بودند ،ولي چندان از پو وهایف محوّله بر نميآمدند .در
سراسر دیوان شاعر تنها این شعر ،كمي زبان دور از عفّت كالم دارد:
 ...شخخخهر ،داراي شخخخهخخخردار كخخخلخخخفخخخت

بخخخخا تخخخخمام عخخخخوارض هخخخخنگخخخخفت

شخخهخخخخر داراي هخخخخيخخئخخت دولخخخخت

ریدن آسخخخان نميكخخخخخخنخخخخخخد مخخخخخخلّت
(همان)67 ،

، -2-7-0يپسازي
تياهاي «پيشخخهور» در شخخعر «مالياتي» و در هيئت شخخرصخخي به نام «مشخخهدي حسخخن»،
«مقدس نماها» در شخخخعر «كبله محمود تر بارفروش» ،فقرا و اغنيا در شخخخعر «برا» و...
مهمترین تياهاي افراشته محسوب ميشوند (ر.ك :.افراشته.)0338 ،
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بخه دليخل جخانبداري افراشخخخته از حزب تود و برخي گرایشهاي حزبي مربوط به
دوراني سخپري شد  ،ضيایي تياسازيهاي او را در روزنامة «چلنگر» شاخ

یا دور

و تفکّر خاصي دانسته است (ضيایي.)333 :0388 ،
امّا شفيعيكدكني ضمن تأكيد بر اهمّيّت تياسازي در طنز ،نوع ادبي طنز را «تصویر
هنري اجتماع نقيضين» دانسته و معتقد است كه هرچه طنزپرداز در ساختن تيا موفّقتر
باشد ،طنز وي ماندگارتر خواهد بود .وي همچنين لطف و امتياز شعر افراشته را ساختن
تياهاي زند اي دانسخخته اسخخت كه در تاریخ قابل تکرار هسخختند (شخخفيعيكدكني:0301،
.)060
به همين دليل ميتوان مدّعي شخخد كه افراشخخته با تياسخخازي ،شخخعر خود را از گزند
روزمرّگي و آسخيب زودمردگي نمات داد اسخت .همين امر باعث شخخد است ،خوانندة
امروز همانند مراطبان دهههاي بيسخت و سخي از شخعرش لذّت ببرد .مثالً تيا برساختة
شخاعر در شخعر عریضه ،نمایندة همة زنان كارگري است كه وضر مشابهي دارند و براي
سيركردن عائلة خود به هر چيزي متمسّا ميشوند.
شخفيعيكدكني با تأیيد بار عاطفي این شخعر ،ميگوید« :هنوز هم مرا به شدّت تحت
تأثير قرار ميدهد و با عواطف من درگير ميشخخود .هربار از خواندن گفتگوي زن كارگر
با عریضخخهنویو دم پسخخترانه ،بغضخخم تركيد و گریسخختهام  ...هنر اگر این نيسخخت ،پو
چيسخخت؟ (همان ،066 :پارسپور وخوئيني .)02 :0303 ،اگر به پایان این شخخعر بنگریم،
ميبينيم كه شخخرصخخخيّت زن در این شخخخعر زبان رسخخخاي دیگران شخخخد و از بيتوجّهي
سردمداران و مسئوالن حکومت وقت ،نسبت به سرنوشت مردم مينالد:
 ...بنویو به شخخا یا به وزیر یا جاي دیگر

بنخخخویو بخخخه عدليّه به نظميّه بخخخه محضر

بنویو بخخخه یا آدم با رحخخخم و كخالنختر

بایست عریضه بخخخخه كمخخخخا داد ،آمخخخخيرزا؟
بخخایسخخخت كخخه از مخخا بکنخخد یخخاد ،آميرزا؟
(افراشته)08 :0338 ،
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تياسخخخازي ميتواند زیرممموعة كوچاسخخخازي در آفرینش طنز قرار گيرد كه این
ویژگي در شعر «شغال محکومِ» افراشته دید ميشود .شعر ،از شغالي ميگوید كه بعد از
مدّتها دسخختبرد به مزرعة كشخخاورز فقير به تله افتاد اسخخت و روسخختایي سخخاد دل ،او را
محاكمه و به اعدام محکوم مي كند .تيپي كه افراشخته در این شخخعر خلق كرد  ،فئوداليسم
حاكم و دسختگا اداري عصخر شخاعر اسخت كه با رشو  ،فساد و سردواندن مردم ،باعث
سلب آسایش آنان بودند .افراشته در پایان شعر ،ضمن اشار طنزآميز به اقدامات «پزشا
احمدي و ركنالدّین مرتاري» ،به طبقة كشخخاورز هشخخدار ميدهد كه اعدام یا شخخغال
(اربابان هالم) كافي نيسخت ،بلکه باید همة شغالها اعدام شوند تا مردم با رهایي از فقر،
حاكم بر سرنوشت خویش گردند» (همان.)038:
...حخال اگر تخخخخخخوبخخه وصخخخيت داري

احخمخخخخخخخخديوار بخگخخو مرتخخخخخخخاري

پوسخختت را كخخخخخنم و كخخخخخا كنخخخخخم

سخخخخخخخر جاليخخخخخز بخخخخخه دارت بزنم...

زالخخخخخوي خون هخخخخخزاران دهقخخخخخان

حضخخخخرت اشخخخخرا و خخخان و اعخخيخخان

داشخخختخي گخر هخخنخخر و عقخخل و كمخخال

هخمخخه بخودنخخد بخخه عخرا و تو شخخخغخخال
(همان)038-061،

 -8-0گردهاي زباني
طنزهاي زباني ،با هنمارشخکني آميرته است .از این رو هرچه طنز ،عنصر ساختارشکني
بيشتري داشته باشد ،جذابتر است.
 -7-8-0انواع نهيضه
كسخخي كه نرسخختين بار نقيضخخخه را در برابر پارودي فرنگيان قرارداد ،علّامهقزویني بود
(قزویني .)022 :0338 ،از نقيضخخخه بخه عنوان «نوعي فرار از تقليد محض» یادكرد اند
(موسخخويگرمارودي .)72 :0388 ،از آنجا كه پيدایش نقيضخخهها ،به اقتفاي وزن و قافية
شعر شاعران مشهور است ،پو اگر خوانند  ،با مدل اصلي آشنا نباشد ،به هنر طنزنویو
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پينميبرد .از حيث بسخامد ،نقيضخه گویي ویژگي برجستة طنزهاي افراشته است كه وي
بيشختر از گونة لفظي آن بهر گرفته است .این نامگذاري برگرفته از تقسيمبندي «جوزا
شخپلي» ( )Joseph Shapleyاز انواع نقيضه است .وي نقيضه را به سه قسمت «لفظي»،
«صخخوري» و «درونمایهاي» تقسخخيم ميكند (اصخخالني .)230 :0383 ،افراشخخته ،با مهارت
خاصخي كه در استفاد از اشعار مشهور پيشينيان ،مانند سعدي ،حاف ،،نظامي و ...داشت،
ّ
با دخل و تصخرّا در اشعار آنها و همانندسازيهاي لفظي ،وزن ،قافيه ،نقيضههاي لفظي
سخخاخته اسخخت .به طوري كه با كمي تسخخام  ،كل اشخخعار وي را ميتوان نقيضخخة لفظي از
اشخعار پيشخينيان با مفهوم طنز اجتماعي-سخياسخي دانست .مثالً در شعر «پالتوي چهارد
سخاله» كه نقيضخهاي از ليلي و ممنون نظامي اسخت ،با سوژ قرار دادن «پالتوي خود» از
فقر ميگوید:
اي چخخخهارد سالخخخه پخخخالتخخخوي مخخخن

اي رفخخخخختخخخخخه سخخرآسخختين و دامخخخخخن...

هرچنخخخخخد كه رنخخخخخگ و رو نخخخخخداري

وارفخخخختخخخخخخخخهاي و اطخخخخو نخخخخخخخخداري

اي رفخخخختخخخخه به نخخخخاز و آمخخخخد بخخخخاز

صخخخد بخخخخخخار گخخخخخخرو دكخخخخخخان رزاز

خخخخواهخخخم ز تخخخو از طخخخریخخخق یخخخاري

امخخخسخخخالخخخخخخه مخخخرا نخخخگخخخخخخا داري

ایخن بخهمن و دي مرو تو از دسخخخخت

تخخا سخخخخال دگخخر خخخدا بخخزرگ اسخخخخت
(افراشته)73-6 :0338 ،

این شخخعر یا نمونه انتقاد از فقر تود هاي مردم اسخخت .پالتو در این شخخعر سخخمبلي
اسخت نه براي تنگدستي شاعر ،بلکه براي تمام آنهایي است كه وضر مشابهيدارند .اگر
بپذیریم كه از منظر نقد جامعهشخناسي ،اثر هنري مورد نظر با طبقة اجتماعي آفرینندة آن،
مرتبن اسخخت (شخخيرانلو ،)060 :0338 ،دیدگا افراشخخته نسخخبت به مسخخألة فقر و غنا ،به
وضعيت شغلي و خانوادگي او برميگردد.
تمایل افراشخخته به موضخخوعهاي اجتماعي بيشخختر به خاطر كاركردن وي در كارخانة
سخخيمان و شخخهرداري و تمربيّات سخخرت در زندگي كودكي و نوجواني اسخخت .دیگر
نقيضخخههاي لفظي وي عبارتند از« :شخخوفر مسخخت»« ،به شخخرط كاركردن»« ،رادیو براي
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كارگران»« ،مزرع سخبز فلا»« ،تيرترقهاي» و «عریضخه» كه بترتيب نقيضخههایي از اشعار
ناصرخسرو ،غزليّات و بوستان سعدي ،مثنوي مولوي ،حاف ،و دهردا هستند.
از ایراداتي كه ميتوان به نقيضههاي لفظي افراشته گرفت ،شتابزدگي ،مسلاگرایي
و شخخعارزدگي اسخخت كه كمي از ارزش هنري آنها كاسخخته اسخخت .به همين دليل گفتهاند:
«افراشخخته درسخخت در آنما كه ميكوشخخد كادر حزبي خوبي باشخخد ،هنرمند بدي اسخخت»
(ميرعابدیني.)083 :0377 ،
نوع دیگر ،نقيضخة صخوري مبتني بر سبا و شيو بيان خاصّي بود و با اتراذ شيوة
خاص شاعران و یا نویسندگان مشر

 ،موضوعي خند دار و مضحا انتراب ميشود.

لحن ،وزن ،واژ ها و حتي سبا حکایتگویي كه افراشته در شعر طنزِ «در زیر سرپوش»
به كار گرفته است شبيه سعدي در بوستان است:
...یخخکخخي گخخربخخه در خخخانخخة زال بخخود

كخخه پخخيخخوسخخخختخخه اوقخخات بخخدحخخال بخخود

بشخخخخد گخخخخربخخخخة خخخخخانخخخخة تيخخخخمسار

بخخه مخخاهخخي ،پخخلخخنخخگخخي درآمخخد ز كخخار

بخخخخخخه سخخي روز ،آن گربخخخخخخة مردني

بخخخخخخشخخخد قخخخخخخد تيمسخخخار از خوردني

كخرا خخخواربخخار آمخخد از هخخنخخگ ،مفخخت

چخه خواهخد شخخخدن غير گردن كلفت ...
(افراشته)080 :0338 ،

در برخي نقيضخهها ،یا مصخراع از یا اثر مشخهور و مصخخراع دیگر از آن سرایند
اسخخت .در این گونه نقيضخخهها با ایماد محتوا و یا دادن مفهوم جدید به مصخخراع اسخختقبال
شخخخد  ،خنخد و طنز پدید ميآید .افراشخخخته در انتقاد از نظام ارباب رعيّتي و به اقتفاي
«موش و گربه» و بيتي از «گلستان» ميگوید:
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«اي خردمنخخد عخخاقخخخخخخخل و دانخخخخخخخا»

اي رفيخخخخخخق عخخخخخخزیخخخخخخز دهقانخخخخخخا

«گخخر تضخخخخرّعكخخنخخي و گخخر فخخریخخاد»

خخخان بخخه تخخو مخخزرعخخه نخخرخخواهخخد داد
(افراشته)76 :0338 ،

از نقيضخههاي خاص در طنز افراشخته ،نوعي نقيضة ملمّر است كه البته بسامد بسيار
كمي دارد و دليخل این امر نيز ،بخه الزمخة سخخخاد بودن طنز وي و توجّخه به مراطب عام
برميگردد .وي در انتقاد از هرج و مرجهاي اداري عصر خود ،رئيو ادار ها را به «یزید»
تشخبيه كرد است .هارموني ایماد شد بين یزید و زبان عربي ،به برجسته شد طنز شعر
كما بيشتري ميكند:
مخينشخخخينم پشخخخخت ميزم چون یزیخخد

قخخادرٌ فخخي كُخخلِّ شخخخَخخي مخخا اُریخخد...
(همان)02 ،

 -8-8-0هنجارگرلزي
هنمارگریزي كه از شخخاخههاي آشخخنایيزدایي اسخخت« ،انحراا از قواعد حاكم بر زبان
هنمار و عدم مطابقت با زبان متعارا اسخت كه نرسختين بار ،گروهي از فرماليستهاي
چِا آنرا مطرحكردند» (انوشخخه .)0003 :0376 ،این سخخبا در شخخعر فارسخخي با «طرزي
افشخخار» شخخناسخخاند شخخد .آشخخنایيزدایي در طنز افراشخخته به سخخه شخخکل :مصخخادر جعلي،
جابهجایي در نویسخه هاي فارسخي و اشختباهات تعمّدي به كار رفته است .مصادر جعلي
مثل:
ميشخخعري و ميخواني و ميچاپي انگار

در نخخيخخمخخة ديمخخا یخخرخخي آمخخد بخخازار
(افراشته)30:0338 ،

وي هم نين ،به جاي «پينهزدن و اشخخار كردن» ،از پينهایدن و اشخخاراتيدن اسخختفاد
كرد است (همان.)030-001:
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گاهي جابهجایي در نویسخخههاي فارسخخي به شخخکل نامتعارا آن ایماد طنز ميكند.
افراشخخته با مقطّر نوشخختن كلمات در بيت زیر ،بنوعي ،لکنت زبان شخخر

را در برابر

مافوقش نشان ميدهد:
ارواح قلي كشخور ایران چو بهشختي است

صد ر ب...ب...بهتر زع...عهد ك...كيانست
(همان)020:

نوع دیگر هنمارگریزي اشختباهاتي اسخت كه افراشته به صورت تعمّدي در طنزهاي
خود اسختفاد كرد اسخت .شرط خند داربودن در این نوع ،این است كه خوانند متوجّه
عمدي بودن آنها بشود.
مثالً ،وي در شعر «وكالي دیزي» به مناسبت منفعتطلبي نمایندگان مملو ،آنها را
عاشخخقان دیزي معرفي ميكند و در بيتي طنزآميز ،به جاي ذوالفقاري (از سخخياسخختمداران
وقت) از ذوالتغاري (صخاحب هرا بزرگ) استفاد كرد است كه تلویحاً به پرخوري و
زیاد خواهي نمایندگان اشار دارد.
هم نين هسخخختم غالم «اصخخخخل چخخار»

ذوالختخغخخاري هسخخخخت بخخا من هم قطخخار
(همان)221:

و یخا كخاربرد تعمّخدي دكتر نري به جاي دكتر نرعي ،وكيل بندرعباس كه با قاچاق
پارچه و نخ منافر زیادي به جيب زد بود (همان .)003 :بازي كالمي نري و نرعي ،طنز
بيت را تقویت كرد اسخخت .هم نين با اسخختفاد عمدي «منگنه» به جاي «زنگنه» (نظامي
معروا آن روزگار) (همان )033 :و بهر گيري از وجه شخخبه مشخخترك «تحت فشخخار قرار
دادن»  ،معنخاي طنز آفریخد و بيانگر این اسخخخت كه حکومت وقت از نيروهاي نظامي به
عنوان اهرم فشار بر مردم استفاد ميكرد است.
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 -3-8-0واژههاي طنز به ا کال مختاف
یا) زبان محاور  ،كه بهدالیلي نظير اهمّيّت مراطب و تالش طنزپردازان به انتقال ساد
پيام ،پشختوانة قدرتمندي براي طنزگویي و از اصليترین مؤلفههاي طنز فارسي است .به
عقيدة یکي از پژوهشگران طنز ،ملوین هليتزر« )Helitze melvin( ،برخي از كلمات به
خودي خود بخار طنزآميز دارنخد و ميشخخخود از آنهخا در آثار طنز براي خنداندن مردم به
خوبي اسخختفاد كرد» (سخخليماني .)271 :0301 ،بر این اسخخاس ،برخي از واژگان كوچه و
بخازاري در طنزهخاي افراشخخختخه از ویژگي ذاتي خند انگيزي برخوردارند ،نظير «دیگ و
پاتيل» (افراشخخته ،)38 :0338 ،جنقولا (همان ،)023 :اشخخکلا (همان ،)033 :قاقالي لي
(همان ،)036 :قل ماق (همان ،)032 :بقبقو (همان.)210 :
دو) مصدرهاي ساختگي ،مثل چایمان (چایيدن) (همان ،)63 :سلفيدن (به معني پول
دادن) (همان.)70 :
سخه) كلمات فارسخي به صخورت شخکسته ،مانند اتول (اتومبيل) (همان ،)007 :سارا
(تيمسارا) (همان )200 :و. ...
چهار) اسختفاد از كلمات گویش گيلکي در اشخعارفارسخي .افراشته از آنما كه خود
خاصخي در به كارگيري كلمات گيلکي در اشعار به زبان رسمي داشت
ّ
گيلا بود ،تبحّر
كه چنين امري مراطب را غافلگير كرد و این تناقض ایماد شخد  ،خند آور است ،مانند
تاچه (نوعي كيسه) (همان ،)003 :گرباز دمه (دستة بيل) (همان ،)067 :مرغانه (ترممرو)
(همان ،)076 :قایم (محکم) (همان ) 003 :و ...كه وي این واژ ها را در البهالي بيتهاي
فارسي آورد است.
پن ) واژ هاي دشخخوار و بيگانه ،مانند غزلقورت (همان ،)33 :اریگاتور (همان،)01 :
پروپاگاند (همان ،)37 :كنسخخولتاسخخيون (همان ،)63 :آرشخخينماالالن (همان ،)000 :فتولکا
(همان )007 :و. ...
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شش) تركيب واژ هاي دوزبانه (عربي و فارسي) مانند بيت زیر:
فخيالخنصخخخيحخخه فيالمثخخل فيالررد ریز

فخيالخکخنخخایخخه فخيالخخحخخکخخایخخه فخخيالگریز
(همان)036 :

 -0-8-0واژهسازي
محمّدعلي افراشخخته با نامدهي به قربانيان طنز خود و اسخخمگذاشخختن روي آنها ،واژ هاي
طنزآميز سخاخته است .منظور از نام دهي استفادة نویسندگان مرتلف از امکانات واژگاني
زبان ،براي نامگذاري گرو هاي مرتلف اسخت (سلطاني .)027: 0380 ،اگرچه افراشته با
این شخگرد فضاي شعرش را طنزآميز كرد است ،ا ّم ا عيب اصلي این شيو این است كه
رسخالت اصخلي طنز یعني اصخالح و سازندگي را كمي خدشهدار كرد و طنز را به همو
نزدیا ميكند.
یکي از زیباترین طنزهاي افراشخخته در خصخخوص مناسخخبات ارباب-رعيّتي ،منظومة
«مفتروراالعيان» نام دارد كه به صورت یا گفتگوي دو نفر بين دو شرصيّت ارباب و
«مشخخهدي حسخخن» اسخخت .این شخخعر ،نظام فئودالي گيالن را در زمان شخخاعر به طرز
هنرمندانهاي ترسخيم مي كند و عالو بر این ،تمام روابن و مناسبات این نظام را با طنزي
قوي به نقد ميكشخاند« .مفتروراالعيان» لقب طنزآميزي اسخت كه افراشته ،به یاري آن از
عملکرد اربابان و خانهاي روستاها انتقاد كرد است (افراشته.)60 :0338 ،
وي افرادي را كه به ناحق از دسخخترن كشخخاورزان اسخختفاد ميكنند ،انگلالملا و
ملاالموت خواند اسخخخت (همان .)81-030 :هم نين دادن القابي نظير «یاردانقلي» به
رؤسخخخاي ادار ها (همان« ،)018 :عمدةالتّمار» به بازاریان و تاجران ثروتمندِ بيانصخخخاا
(همان )027 :و ،...بيانگر ناهنماريهایي در سخيسختم اداري-اقتصادي جامعة عصر شاعر
است.
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 -2نتيجهگيري
طنز در كارنامة ادبي افراشخخته مفهوم گسخخترد اي داشخخته و تنوّع شخخگردهاي مرتلف طنز،
بيانگر تسخلّن وي بر این نوع ادبي اسخت .نگا افراشته به مقولة طنز ،نگا لذتگرایانه و
تفنّني نيسخت ،بلکه طنز وي از حالت شخادي زودگذر به درآمد و به یا انتقاد سياسي،
اجتماعي بدل شد است.
در یخا تقسخخخيمبنخدي كلّي و بخا توجه به سخخخاز و كارهاي موجود در دنياي طنز،
شخگردهاي طنز در شخعر افراشته شامل دو دستة شگردهاي زباني و بالغي و شگردهاي
نوآورانه هستند .افراشته برش عمد اي از اشعارش را با شگرد نقيضهگویي سرود است.
به طوري كه با كمي تسخخام ميتوان كل اشخخعار فارسخخي وي را نقيضخخة لفظي از شخخعر
شخخاعران دیگر دانسخخت .رویة دیگر طنزهاي افراشخخته ،بهكارگيري عناصخخر مرتلف بالغي
است.
مشخخرصخخة اصخخلي طنزهاي افراشخخته كنایه اسخخت كه خود شخخامل عبارتهاي فعلي،
كنایههاي موصخوفي ،ابتکاري و تعریضي است .طنزهاي تشبيهي وي انواع مرتلفي چون
تشبيه حيواني ،تشبيه با وجه شبة دوگانه و عمدتاً از گونة محسوس به محسوس دارند.
ضخربالمثلها را با ویژگي هایي چون نمادهاي حيواني ،عنصر غافلگيري و ساختار
تغييریافته به كار گرفته اسخخت .برش دیگر طنزهاي افراشخخته طيف وسخخيعي از شخخگردها
چون توجيه تعمّدي مفاسخد ،هنمارگریزي ،انواع آیروني و ...را شامل ميشود .آماج طنز
وي در شخخگردهاي مذكور بيشخختر سخخياسخختمداران داخلي و دولتمردان خارجي هسخختند.
طنزهاي وي كاركردهاي زباني نيز دارد.
به كارگيري لغات محاور اي ،واژگان فارسخخي به صخخورت شکسته و كلمات گویش
گيلکي ،به اشخخعار فارسخخي وي لطف خاصخخي برشخخيد و در عوام فهم بودن و جذب
مرخاطخب تأثير بسخخخزایي داشخخختهاند .امّا آن ه طنز افراشخخخته را از دیگران متمایز كرد ،
شگردهاي سبکي وي است.
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وي با انتراب عناوین درسخخخت براي اشخخخعارش ،به ارتباط بين طنز و متن اصخخخلي
افزود  ،با شخگرد واژ سخازي ،تركيبات جدید طنز سخاخته و در نهایت شگرد تياسازي
طنز وي را از گزند روزمرّگي در امان نگه داشخخته اسخخت .افراشخخته با هریا شخخگردهاي
مذكور طنزي گزند آفرید و به انتقاد از یا مسالة سياسي-اجتماعي پرداخته است.
منابع
الف) دتابها
 .0اخوت ،احمد ( ،)0370نشانهشناسي مطایبه ،اصفهان :فردا.
 .2اصالني ،محمّدرضا ( ،)0383فرهنگ واژگان و اصطالحات طنز ،تهران :كاروان.
 .3افراشخخته ،محمّدعلي ( ،)0338برگزیدة اشخخعار فارسخخي و گيلکي ،به كوشخخش محمود
اعتمادزاد (بهآذین) تهران :نيل.
 ،)0338( _________ .0ممموعة آثار محمّدعلي افراشته ،به كوشش نصرتاهلل نوح،
تهران :حيدر بابا.
 .3انوشخه ،حسخن و همکاران ( ،)0376دانشخنامة ادب فارسخي ،تهران :وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي.
 .6جوادي ،حسن ( ،)0380تاریخ طنز در ادبيّات فارسي ،تهران :كاروان.
 .7حرّي ،ابوالفضل ( ،)0387دربارة طنز ،تهران :سورة مهر.
 ..8حلبي ،علياصغر ( ،)0360مقدمهاي بر طنز و شوخطبعي در ایران ،تهران :پيا.
 .0سخخاهر ،حميد ( ،)0377سخخير تحوّالت  71سخخال كاریکاتور در ایران ،تهران :آتروپات
كتاب.
 .01سلطاني ،سيّدعلياكبر ( ،)0380قدرت ،گفتمان و زبان ،تهران :ني.
 .00سليماني ،محسن ( ،)0301اسرار و ابزار طنزنویسي ،تهران :سورة مهر.
 .02شميسا ،سيروس ( ،)0373معاني و بيان ،تهران :فردوس.
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 .03شفيعيكدكني ،محمّدرضا ( ،)0330ادوار شعر فارسي ،تهران :توس.
 ،)0301( _________ .00با چراو و آینه (در جسخت و جوي ریشههاي تحوّل شعر
معاصر ایران) ،تهران  :سرن.
 .03شيرانلو ،فيروز ( ،)0338گستر و محدودة جامعهشناسي هنر وادبيّات ،تهران :توس.
 .06صخخابري ،كيومرث ( ،)0373گزیدة دو كلمه حرا حسخخاب ،ج ،2تهران :موسخخسخخة
گلآقا.
 .07صدر ،رویا ( ،)0303اندیشيدن با طنز (سيزد گفتگو) ،تهران :مروارید.
 .08ضيایي ،محمّدرفير ( ،)0388پروندة كاریکاتور ،تهران :سورة مهر.
 .00قزویني ،محمّد ( ،)0337یادداشخخختهاي قزویني ،به كوشخخخش ایرج افشخخخار ،تهران:
دانشگا تهران.
 .21كزازي ،ميرجاللالدین ( ،)0368زیبایيشناسي سرن پارسي ،تهران :مركز
 .20موسويگرمارودي ،سيّدعلي ( ،)0388دگرخند ،تهران :انممن قلم ایران.
 .22ميرعابدیني ،حسخخن ( ،)0377صخخد سخخال داسخختاننویسخخي ایران ،جلد  0و  ،2تهران:
چشمه.
 .23نوروزي ،جهانبرش ( ،)0376معاني و بيان ،شيراز :كوشامهر.
 .20نيکوبرت ،ناصر ( ،)0381همو در شعر فارسي ،تهران :دانشگا تهران.
 .23وحيدیانكاميار ،تقي ( ،)0376بررسخي منشخأ وزن در شخعر فارسخي ،مشخهد ،آستان
قدس رضوي.
ب) مهاالت
 .0پارسپور ،آیدا و عصمت خوئيني (« ،)0303محتواي طنز در آثار محمّدعلي افراشته»،
زبان و ادب فارسي دانشگا آزاد سنندج ،دورة  ،8شمارة  ،20ص
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 .2فخاضخخخلي ،مهبود و همکخاران (« ،)0308تحليل انتقادي گفتمان دو اثر طنزآميز دیوان
خروس الري از ابوالقاسخم حالت و ممموعه آثار محمّدعلي افراشخخته براساس الگوي
ون ليوون» ،پژوهشهاي ادبي ،شمارة  ،60ص
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