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چکیده
«میرزادة عشقی» یکی از شعرای مشهور دورة مشروطه است که به شعر طنز توجهی خاص داشته
و از زمره شاعرانی به شمار میرود که شعر طنز او به دلیل سادگی و روانی مورد وثوق و ا ستقبال
مردم عصر مشروطه قرار گرفته است .در پاسخ به این سؤال که «میرزادة عشقی» در اشعار طنز خود
به چه مضامینی رویکرد بیشتری داشته و شاخصهای سبکی آن کدامند؟ اینگونه مشاهده گردید که
اشعار طنز او در قالبهای مختلف سروده شده ،که بیشتر آنها در مثنوی و مسمط ترجیعی است .وی
در زمینههای مختلف اجتماعی ،اخالقی ،تعلیمی ،تفسیییری و سیییاسییی انتقادی و یا تلفیقی از آنها،
ا شعار طنز سروده ا ست .از دیدگاه سبک شنا سی طنز ،شاخ صهای «کنایه»« ،طعنه»« ،تم سخر»،
«اف شاگری»« ،مجاز» و «ا ستعاره» از خ صو صیات ا شعار طنز ع شقی به شمار میروند .از شاخ صهای
ناهماهنگی و ناسییازگاری مولد طنز ،وی در اشییعار خود از «درآمیختن دو زبان مختلف» اسییتفاده
نموده و از شاخ صهای «نقی ضه» و «بازی آوایی» ا ستفاده کمتری کرده ا ست ،گر چه در سرودن
ا شعار طنز «مراعات ادب» را دا شته ،با این وجود در ا شعار هزل و هجو توجهی به این امر ندا شته
است.
کلمات کلیدي :عشقی ،طنز مشروطه ،سبکشناسی ،شعر طنز.
 1دانشجوي دکتري ،گروه زبان و ادبيات فارسي ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نجفآباد ،ایران.
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 2استادیار گروه زبان و ادبيات فارسي ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نجفآباد ،ایران.
mortezarashidi51@yahoo.com
 3استادیار گروه زبان و ادبيات فارسي ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نجفآباد ،ایران.
najafdan@gmail.com
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مقدمه
شعر طنز در دورة م شروطه برج ستهتر از زمان قبل از خود د ستخوش تحول بوده و توجه به آثار
منظوم طنز شییاعران این دوره ،دارای اهمیت ویژهای اسییتو و این ناشییی از تأثیر دورههای مختلف
تاریخی و اجتماعی اسییت که خواسییته یا ناخواسییته به ارابه سییبکهای مختلفی در ادبیات انجامیده
ا ست .تحول شعر طنز دورة م شروطیت گرچه از جنبههای مختلف قابل برر سی ا ستو اما یکی از
راهکارهای مهم و قابل استناد این تحول ادبی ،بررسی این نوع شعر به طریقة سبکشناسی است.
ملکالشییعرای بهار عقیده دارد « :سییبک به یک اثر ادبی وجهة خاص خود را از لحاص صییورت و
معنی القا میکند و آن نیز به نوبة خویش وابسیییته به طرز تفکر گوینده یا نویسییینده دربارة قیقت
میباشد»(سبکشناسی ،بهار ،ج :1ص.)11
«سبک شناسی ،کاربرد خالقانة زبان است و شیوهای است که در یک بافت معین به وسیلة شخص
معین و برای هدفی معین به کار برده میشود»(سبکشناسی نظریهها ،رویکردها و روشها ،فتو ی :ص .)93
با برر سی ادبیات طنز دورة م شروطه ،به خ صوص شعر طنز ،نمیتوان به سادگی از کنار شعر طنز
ع شقی گذ شت .در البالی ا شعار ضبط شده در کلیات ع شقی به ا شعار طنزی بر میخوریم که با
صرا ت گفتاری که در آنها وجود دارد ،در نوع خود قابل توجه است.
پاسخ به این سؤال که «میرزادة عشقی» به عنوان یکی از شعرای مشهور دورة مشروطه ،در اشعار طنز خود
به چه مضامینی توجه بیشتری داشته و شاخصهای سبکی آن کدامند؟ هدف اصلی این مقاله است.

عشقی و ادبیات مشروطه
میرزادة ع شقی به عنوان یکی از شاعران دورة م شروطه که شهرت وی برخا سته از ا شعار پر شور
سیا سی و انقالبی وی میبا شد ،به طوریکه «از هر کس بپر سید که چند نفر شاعر فداکار ،جانباز،
آزاده ،بیباک و عاشییس سییعادت ایران را نام ببرد قطعام نام عشییقی را هم میشیینوید» (کلیات مصییور
میرزادة عشقی ،مشیرسلیمی :ص .)31
ایجاد باور و شهرتی که ع شقی در اذهان مردم روزگار خود به وجود آورده بود باعث شد که مورد
پذیرش و هر از چند گاه تشییویس مردم قرار گیرد و همین مسییأله در بیپروایی و صییرا ت لهجة او
بیتأثیر نبا شد و سرانجام قربانی همین طرز تفکر گردید .به گفتة سعید نفی سی« :دربارة خداوندان
هنر بهتر اسییت که کلمة «جاهطلبی» را به کار بریم ،زیرا که متأسییفانه هنوز جاه و جالل دراین کار
نی ست و اگر هم در جایی با شد ،در ک شور ما کمتر از همه جا ست .به همین جهت من نمیگویم که
ع شقی جاهطلب بود ...اما گاهی برخی از هنرمندان تازهکار و ناآزموده از این ستای شها چیره می شوند
و این چیرگی به زیان ایشییان تمام میشییود .عشییقی همین ضییرر را برد .شییهرتی که در آ از جوانی
ن صیب وی شد ،او را تا اندازهای م ست کرد و مغرور کرد و به همین جهت ،در همان پایة اول و روز
نخسیییتین ماندو نکوشیییید بر معلومات خود بیفزاید و اندوختة ادبی خود را بیشیییتر کند»( جامعه،
فرهنگ و سیاست در اشعار و مقاالت سه شاعر انقالبی ،علیبابایی :ص .)211
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هزل ،هجو و طنز عشقی
شییوخیهای زبانی با عناوین مختلفی مانند :هزل ،هجو و طنز ردهبندی میشییوند .رویا صییدر عقیده
دارد« :برخی از محققین شیییو طبعی را به گو نه های :بذ له یا لطی فه ،هزل ،ف کا هه ،هجو و طنز
تق سیمبندی نمودهاند(».بی ست سال با طنز ،صدر :ص  .)2شاخ صة قابل توجه هزل و هجو ،بیان
زشتیها و پلیدیهاستو اما یک تفاوت عمده بین این دو وجود دارد« :هزل ،زشتیها و پلیدیهای عام را
بیان میکند بی آنکه فرد یا گروه خاصی را هدف قرار دهدو در الی که هجو ،زشتیها و کاستیها را در
شییخص یا گروه مشییخصییی بازگو میکند و به همین دلیل اسییت که هجو ،نارا تی و خشییم افراد را
برمیانگیزاند ولی هزل البام مایة خنده است»(سبکشناسی نظریهها ،رویکردها و روشها ،فتو ی :ص.)933
عشقی در اشعار طنز خود ،سعی میکند اشتباهات و کجرویها یا جنبههای نامطلوب و ناپسند دورة
م شروطه ،همچنین ف سادهای اجتماعی سیا سی یا تی تفکرات ب سیاری از افراد زمان خود را به
چالش بکشد .برای طنز عشقی میتوان ویژگیهای متمایزی را قابل شد که تفکر برانگیز هستند .آنچه
که در ظاهر طنز ع شقی ،دیده می شود ،کمتر به خنده میانجامد ،به عبارتی تفاوت قابل توجهی در
باطن طنز عشقی وجود دارد که تعالی اندیشه را دنبال میکند.
روش تحقیق
در برر سی آثار طنز ،شیوههای مختلفی مورد عمل قرار میگیرد .در انجام این پژوهش ،با مطالعة
اشعار عشقی ،بسامد اشعار صرفام طنز او ارابه می شود و به دنبال آن به تفکیک مضامین آنها پرداخته
می شود که برخی از این تقسیمبندی توسط مجد و صمصامی نیز بهکار برده شده است(محمد سین
فدابی طنزپرداز چیرهد ست اما گمنام معا صر و ،...مجد و صم صامی :ص .)983 -303و متعاقب آن
به برخی مشخصههای طنز ،معرفی شده در کتاب « :سبک شناسی ،نظریهها ،رویکردها و روشها» از
محمود فتو ی ،پرداخته میشود و نهایتام ویژگیها و ساختار سبک طنز عشقی معرفی میگردد.
شناخت خمیرمایة طنز کمک میکند که م شخ صههای سبک شنا سی ،بهتر شناخته شوندو لذا در
روند انجام کار به مضامین و اجزای سازندة آن توجه شده و با ذکر نمونههایی به شرح هر یک از آنها
پرداخته شییده اسییت .در نهایت از نتایج بدسییت آمده و با بهرهگیری از فراوانیهای مورد بررسییی،
برج ستگیهای سبکی شعر طنز شاعر معرفی شده ا ست .لذا برای د ستیابی به هدف ا صلی خود،
ا شعاری که از نظر محتوایی زمینة طنز دا شتند ،یعنی دارای گفتمان طنزی نهفته و یا آ شکار و در
عین ال برجسته هستند ،انتخاب و ابیات آنها مطابس شاخصهای سبک شناسی معرفی شده ،مورد
ارزیابی قرار گرفتهاند.
اشعار طنز عشقی
عناوین شعرهای طنز از کلیات ع شقی که مورد برر سی قرار گرفتند ،عبارتند از :جمهوری سوار،
مظهر جمهوری ،نو ة جمهوری ،جمهوری نا مه ،باور مکن ،اب لهترین یوا نات ،گل های پژمرده ،در
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نکوهش نوع ب شر ،ملت فروش ،چ شمت کور ،تمثال ع شقی ،کابینة نیمبند ،خر تو خر ،مهدی کچل،
کُالنمدیها ،عشس و جنون ،گل موال ،خرنامه ،تأثیر سخن ،شعر و شکر .مجموعة این اشعار  338بیت میباشند.
قالبهای اشییعار طنز مورد بررسییی به ترتیب اهمیت عبارتند از :مثنوی ،مسییمط ترجیعی ،قطعه،
زل ،ترجیعبند و ق صیده .برر سی آماری ن شان میدهد که ع شقی در ا شعار طنز مورد برر سی ،به
قالبهای مثنوی و مسمط ترجیعی ،بیشتر توجه داشته است.
اشعار طنز عشقی ،در زمینههای مختلف اجتماعی ،سیاسی ،اخالقی ،انتقادی و یا تلفیقی از برخی
از آنها سروده شده است .از مطالعة انجام شده ،مجموعة اشعار عشقی  2100بیت میباشد که نمودار
شکل ،1بسامد و درصد آنها را نشان میدهد.
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شکل  -1بسامد و درصد ابیات اشعار «میرزادة عشقی»

انواع طنز در اشعار عشقی
عشیقی در تبیین اهداف مختلفی که در نظر داشیته ،برای بازگو کردن نارسیابیهای جامعه همانند
دیگر شیییاعران طنزپرداز از شییییوههای مختلف طنز بهره گرفته اسیییت .این شییییوهها در ارابة طنز،
توانابیهای شاعر را ن شان میدهدو هر چند که در بع ضی مواقع برخی تق سیمبندیها در هم آمیخته
می شوند .جایگاهی که ع شقی از آن به طنز مینگرد ،تطابس کافی با تق سیمبندی ارابه شده تو سط
محققین دیگر داردو از جمله انواع طنز بکار برده شده تو سط مجد و صم صامی را میتوان نام برد که
عبارتند از :طنز اجتماعی ،طنز اخالقی ،طنز تعلیمی ،طنز تفسیری و طنز تمثیلی.
 .9طنز اجتماعی
در اینگونه ا شعار م سئله یا م سابلی که فرد ،خانواده ،بخش عمدهای از مردم و یا عموم با آن سر و
کار دارند و در زندگی روزمره به نوعی گریبانگیر آنان ا ست ،مطرح میگرددو ع شقی در شعر «مهدی
کچل» ،از اوضییاع نابسییامان ،زبان شییکوه میگشییاید و با ابراز نگرانی از به میدان آمدن فرومایگان و
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مفتخوری آنها ،از پریشییانی ملک و پریشییانی خاطر مردم ،سییخن به میان آورده و آن را با لحنی
انتقادی بیان میکند .قسمتی از آن چنین است:
بیینیید قییبییا قییرمییزی و خییان شییییود
لوطی سیییین صییییا ییب عنوان شیییود
یکسییییره ا ین ملییک پریشییییان شییییود
دور دگیییر ،دورة دونیییان شییییییود
تییا کییه ورا سیییی فره ،پر از نییان شییییود
خییاطییر مییا ،جییملییه پییریشییییان شییییود
مییهییدی کییچییل سییییور مییهیییییا شییییده
چییرچییر مییا جییور و مییهیییییا شیییییده
(کلیات عشقی :ص)338
ع شقی با ظرافت خا صی ،با بهرهگیری از مو ضوعات اجتماعی در قالب طنز ،در شعر دیگری به نام
«نو ة جمهوری» که آن را در آخرین شیییمارة روزنامة قرن بیسیییتم به چای میرسیییاند ،از زبان
شخ صیتهایی به نام« :جناب جمبول» که منظورش نمایندة دولت انگلیس ا ست« ،فکلی»« ،فعله»،
«الشخور» و «جغد» ،از اوضاع اجتماعی و فنا شدن جمهوری قالبی سخن میگوید.
 .1طنز اخالقی
اینگونه اشعار از نقطه نظر اخالق که جانمایة ادبیات فارسی است ،بهره گرفته و داقل یک نکتة
اخالقی و معرفتی در آن مطرح شده است .هدف اینگونه طنز ،اصالح رفتارهای فردی و اجتماعی است.
نمونهای از طنز اخالقی شییاعر را در شییعری به نام «گل موال» میتوان دید .در این شییعر با زمینة
طنز ،نکات اخالقی ظریفی از جمله اینکه« :روزی هر کس د ست خدا ست»« ،اگر ک سی به دیگران
کمکی کرده باش ید ،باید انتظار کمک داشییته باشیید» و «هرکس باید از قبل نیروی بازوی خود ،نان
بخواهد» ،را به مخاطب گوشزد میکند .مطلع آن چنین است:
آن قدر راضییییی از خود که ک تک میخواهی
ای که هر خواسییی تة دل ،ز ف لک میخواهی
(کلیات عشقی :ص) 938
ع شقی در شعر زیبای دیگری ،تحت عنوان «ع شس و جنون» از ن صایح یاران ابراز ت شکر میکند و
میگوید گر چه نصیییحت ،دیگر در او اثر ندارد ،امید آن دارد که دوسییتان اگر میتوانند راهی را به او
نشان دهند که او را به سا ل ( کنایه از محل امنی است) ،برساند .مطلع آن چنین است:
د یوانییه ام من عقییل نییدارم و لم ک نییید
یاران ع بث نصیییی حت بی اصیییلم کن ید
(همان :ص) 938
 .3طنز تعلیمی
عشییقی با سییرودن شییعر طنز «باور مکن» ،به القاء بینش و درک اوضییاع اجتماعی در مخاطب
پرداخته و با اسییتفاده از کنایه و طعن ،سییعی دارد ،او را به آنچه که در محیط متالطم و پر آشییوب
اطرافش میگذرد ،به باور بکشاند.

 / 138سبکشناسی نظم و نثر فارسی -شماره پی در پی -35بهار 96

جییان پسییییر ،گوش ب یه هر خر م کن
تیییجیییربیییه را بیییاز میییکیییرر میییکییین
مییمییلییکییت مییا شییییده امیین و امییان
مشییییهیید و ت بر یز و ری و اصیی ی فهییان

بشیییییینییییو
بشیییییینییییو
از همییدان تییا
شیییشیی ی تر و

و بییییاور مییییکیییین
و بییییاور مییییکیییین
ط بس و سیییییسییییتییان
کرمییانشییییه و مییازنییدران

امیین بییود ،شییییکییوه دگییر ،سییییر مییکیین
بشییییییینییییو و بییییاور مییییکیییین
(کلیات عشقی :ص )233
از دیگر اشعار شاعر که در زمرة طنز تعلیمی قرار میگیرد ،شعر «کالنمدیها» است .این شعر که با
بیان ساده سروده شده ،مردم عادی و به اصطالح عشقی کسانی که کالهنمدی بر سر دارند را مورد
خطاب قرار میدهد و به روشن نمودن ذهن و افکار آنها پرداخته و از آنها میخواهد که دست درآرند.

وی در روزنامة قرن بیستم با بیانی اعتراضآمیز از افرادی که فرصت دارند ،استدعا میکند که این ابیات را در
قهوهخانهها و گذرگاههای عمومی بخوانند تا مخاطبین مستحضر شوند و بدین شرح وارد موضوع میشود:

شییی هر فرنییگ اسییییت ای کال نمیید یهییا
خصیییم کییه از رو نمیرود ،تو ببین روش
بنده قلم دسیییتم اسیییت و دسیییت شیییماها

مو قع جنییگ اسییییت ای کال نمیید یهییا
آهن و سییینییگ اسییییت ای کالنمییدیهییا
بیییل و کلنییگ اسییییت ،ای کالنمییدیهییا

زور بیییییییاریییید ،ای کیییالنیییمیییدییییهیییا
دسیییییت درآرییید ،ای کییالنییمییدیییهییا

(همان :ص )913

 .4طنز تفسیري
در اینگونه طنز  ،شاعر از تمثیالت ان سانی و بع ض ما یوانی ا ستفاده میکند و اندی شههای خود را به
کمک داسیییتانهای تمثیلی به مخاطب القا میکند« .نتیجة اخالقی داسیییتان تمثیلی معموالم در
ضربالمثل کوتاه و قابل تف سیر مختصر می شود .شنونده به محض شنیدن داستان تمثیلی به دلیل
شهرت فراوانی که دارد به نتیجة اخالقی آن که معموالم ضربالمثل یا سخن کوتاه م شهوری ا ست
پی میبرد .در این نوع طنز ،شاعر بدون ا ستفاده از صنایع ادبی مانند ا راق ،ابهام ،کنایه و قیاس به
شییرح موضییوع میپردازد»(محمد سییین فدابی طنزپرداز چیرهدسییت اما گمنام معاصییر و ،...مجد و
صمصامی :ص .)300
عشقی در شعر «ابلهترین یوانات» ،بر اساس سخنی از «بوالو» شاعر مغرب زمین و با پیوند نظر
خود ،در چهار بیت ،انسان را اینگونه تفسیر میکند:
ییکیییییم بییخییرد دانییای مییغییرب
«بییوآلییو» ،شییییاعییر گییویییای مییغییرب
کییه بس خوش آمیید از این نکتییه من را:
در این نکته چه خوش گفت این سیییخن را
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و یییا مییاهییی و مییر ییان هییوابییی
کییه انییدر چییارپییایییان چییرابییی
نییدیییدم ابییلییهییی مییانیینیید انسیییییان
ز هییر تیییییره گییروه نسییییل یییییوان
(کلیات عشقی :ص )981
شعر «تأثیر سخن» ،با طنزی ظریف ،ا شاره به ضربالمثل «آنچه کنی به خود کنی گر همه نیک
و بد کنی» دارد (امثال و کم ،ج  ،9ص  .)1201آ از آن چنین است:
نییویسییییینییدة پییاک رای و ییکیییییم
شیییینیییییدم نییویسیییینییدهای در قییدیییم
شییییه عصیییر از آن نییامییه ،رسیییوا نمود
گییزیییده یییکییی چییامییه ،انشییییا نییمییود
که شییییه را درون شیییید ،بسیییر بیم تاج
گییرفییت آن هییجییانییامییه ،آنسییییان رواج
لییب آن نییویسییییینییده را دوخییتیینیید
بییفییرمییود ک ی ن نییامییههییا سییییوخییتیینیید
(کلیات عشقی :ص )981
 .5طنز تمثیلی
اکثر شییاعران دورة مشییروطه از تمثیل در اش یعار جدی و طنز خود اسییتفاده نمودهاند .از آنجا که
مخاطب ،از یک موضیییوع تمثیلی که قبالم خوانده و یا شییینیده ،یک ذهنیت و یک پیش آگاهی پیدا
میکند ،این نوع طنز برایش قابل درکتر بوده و به همین سییبب ،مخاطب عالقمندی بیشییتری برای
دریافت بهتر و تکمیل آنچه از قبل میدانسیییته ،از خود نشیییان میدهد« .پیروان این طرز به سیییبب
تأویلگرایی ،به لفظ توجه خاصییی ندارند و اسییاسییام هدف ایی آنان در بیان مطالب ،دریافت و ارابة
م عانی باطنی اسیییت ،بدین ج هت تمث یل را بعنوان راهی برای درک مع نای واالتر برمیگزین ند»
(محمد سین فدابی طنزپرداز چیرهدست اما گمنام معاصر و ، ...مجد و صمصامی :ص .)301
ع شقی در شعر «گلهای پژمرده» ،کایت خری را بیان میکند که هنگام عبور از یک باغ ،از زخم
خار در امان نمیماند و در ادامه ،توجه او صرفام به شناخت خارها جلب می شود و توجهی به گلهای
باغ ندارد .شاعر ضمن بیان این کایت شرح ال افرادی که خیانتپی شه ه ستند را همانند خری
که به گل توجه ندارد ،میداند و میگوید آنان نیز به فضل و هنر توجه ندارند:
بسیییی گل به ره د ید و وقعی نه هشیییت
خری از گلسییییتییان بییا ی گییذشییییت
ن ف ه مییید فریییاد ب لبییل ز کیسییییت...
نسییینجیید کی ن جلوة گیل ،ز چیسییییت
نییمیییدییید گییل ،نیییییز دارد وجییود
چو بر خر ز گییل ه یز ز مییت ن بود
کییه بییینیم در ایین کشیییور بییاسییییتییان
سییییرودم از ا ین ره ،من ا ین داسییییتییان
کییه بر اهییل فضییییل و ه نر ن ن گرنیید
رجییال خیییییانییتییگییر آنسییییان خییرنیید
بییر او بییا تییواضییییع نییظییر میییییکیینیینیید...
ز آزار هییر کییس ،ییذر میییییکیینیینیید
به صیییورت نکوی و به سییییرت نکوسیییت
ولی همچو گل هر که خوشیییرنگ و بوسیییت
گنییا هش ه م ین بس کییه سییییا لم بود
ییکیییییم و سییییخیینییدان و عییالییم بییود
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بییدییین جییرم ،کییورا نییبییاشیییید ضییییرر
بییه او مییینییدارنیید ،هییرگییز نییظییر
(کلیات عشقی :ص)939
شاعر در شعر «جمهوری سوار» ،که یک مثنوی بلند ا ست ،کایتی را بیان میکند که تلویحام به
وقایع سیا سی زمان شاعر ا شاره دارد و آن از این قرار ا ست که کدخدایی یک خم پر از شیره را
محافظت نموده که دزدی به نام «یا سی» به آن میزند و از آن میخوردو وی با پیدا کردن ردپای دزد
آن را مییابد و دزد نمیتواند انکار کند و قول میدهد که دیگر چنین نکند:
دییید از مییقییدار شیییییییره ،کییم شییییده
تییا کییه روزی ،کییدخییدای دهییکییده
دییید پییای خییمییره ،جییای پییای یییییر
الجییرم اطییراف خییم را ،کییرد سیییییییر
تیا بیه درب خیانیة «ییاسیییی» رسییییید...
پییس هییمییه جییا ،جییای پییاهییا را بییدییید
جییایهییای پییایهییای خییود بییبییییین
عییابیید ین گ ف تش :ن ظر کن بر ز م ین
چییاره ای جز عرض اسیییتغفییار نیسییییت
دییید یییاسییییی ،مو قع ا نکییار نیسییییت
ب ینییده را بییر ضییییرت مییوال بییبییخییش
گفییت :من کردم و لی ،کییاکییا ب ب خش
(همان :ص)238
ولی «یا سی» ،دوباره هوس خوردن شیره میکند و برای آنکه رد او م شخص ن شود این بار سوار بر
خری به سیییراغ خمره میرود و کدخدا هنگامیکه متوجه میشیییود ،از وجود ردپای دزد و جای پنجة
دست دزد ،متحیر میگردد که چطور چنین اتفاقی ممکن است .در پایان ،عشقی ،مخاطب را متوجه
این امر میسازد که منظور از «دزد» ،انگلیس و منظور از «شیره» ،سرزمین ایران است.
 .6طنز سیاسی
ال ارتباط با سیا ست و یا سیا سیون
این نوع طنز به دو گونه تق سیم می شود ،یکی آنکه :مطلب کام م
دارد و بی شتر جنبة خبرر سانی ا ستو در اینگونه موارد ،نظر شاعر پنهان ا ست .و دیگری آنکه یک
موضوع سیاسی مطرح می شود و انتقاد شاعر نیز به وضوح در آن نمایان استو عمومام طنز سیاسی،
طنز انتقادی نیز میباشد.
ب سیار ی از ا شعار ع شقی ،طنز سیا سی ا ست که میتوان از ا شعار« :جمهورینامه»« ،خرنامه»،
«کابینة نیمبند» و  ...نام برد.
از نمونة طنز سیاسی آن:
مییهیییییا تییلییگییرافییات و شییییکییایییات
بییه تییعییلیییییم قشییییون انییدر والیییات
ز جییمییهییوری اشییییارات و کیینییایییات
ز ظییلییم شیییییاه و دربییارش روایییات
ز بییلییدان و ز اقییطییار و ز انصیییییار
مسیییلسییییل میرسیییید با سییییم و چا پار
درییییز از راه دور و رنیییج بسیییییییییار
(کلیات عشقی :ص )230
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ویژگیهاي سبکی طنز عشقی
عالوه بر انواع طنز معرفی شده فوق ،از دیدگاه سبک شناسی طنز ،بر اساس الگوی معرفی شده در
کتاب «سییبکشییناسییی ،نظریهها ،رویکردها و روش یها» ،طنز به دو شییاخة اصییلی «ماهیت طنز» و
«ناهماهنگی و نا سازگاری» تق سیمبندی شده ا ست که «ماهیت طنز» ،به برر سی سه وجه متمایز:
«شکل بیان»« ،درونمایه» و «نقش سخن» میپردازد.
شکل بیان ،همان شکل سخن گفتن است و دارای شگردهایی است که در الیههای مختلف مورد
تحلیل قرار گرفته اسییت .گروهی شییوخیهای زبانی را بر پایة شییگردهای صییوری تعریف میکنند،
شگردهایی مانند« :درآمیختن دو امر ناساز»« ،مجاز»« ،استعاره»« ،بزرگنمایی و کوچکنمایی» و «کنایه».
که تو ضیحات زیر مخت صات هرکدام از الیهها را م شخص می سازد که با ارابه نمونههایی از ا شعار
طنز میرزادة عشقی ،به تبیین موضوع در اشعار وی پرداخته میشود.
 .9درآمیختن دو امر ناسازگار
این شکل از بیان ،یکی از مهمترین عوامل سازندة گفتمان طنز است و آن هنگامی خواهد بود که
دو امری که با یکدیگر سیییازگاری ندارند ،در یک گفتمان قرار گیرند .وجود این دو امر ناسیییازگار و
«کنار هم قرار گرفتن دو چیز نامناسب درکنار هم»(زبان ،صور و اسباب ایجاد طنز ،رادفر )103 :در
موقعیت خاص ،ایجاد زمینه طنز میکند .این دو امر میتوانند یکی «جد» و دیگری «شیییوخی» نیز
باشند .عشقی در شعر طنز «جمهوری سوار» ،با کنار هم قرار دادن عملی که «یاسی» کرده و عملی
که خر انجام داده ا ست ،زمینة دو امر نا سازگار را فراهم آورده و در پردازش دا ستان طنز خود از آن
استفاده کرده است .چنانچه میگوید:
ای خییدا ا ین کییار ،آ خر کییار کیسییییت؟
پیش خود می گفییت این و میگریسییییت
یاسییی ار کردهسییت ،یاسییی بی سییم اسییت
گر که خر کردهسییت خر را نیسییت دسییت
(کلیات عشقی :ص )233
 .1مجاز و استعاره
در این نوع گفتمان ،کلماتی در معنای یر قیقی بهکار برده می شوندو به عبارت دیگر ظاهر آنها،
با معنای مورد نظر آنها متفاوت اسییت و مهمترین آنها مجاز و اسییتعاره هسییتند .بدین گونه که در
گفتمان طنز ،واقعیت به طرز دیگری بیان میشیییود و به نوعی ،واقعیتگریزی ر میدهد« .از جمله
مختصییة دیگری که میتوان برای طنز در نظر گرفت ،واقعیتگریزی اسییت .ما در زبان طنز ،واقعیت
جهان خارج را عینام منعکس نمیکنیم»(زبان ،صیییور و اسیییباب ایجاد طنز ،رادفر .)119 :از این نوع
گفتمان ،عشقی در اشعار طنز خود به صورتهای مختلف استفاده کرده است.
 .1.9مجاز
عشقی با توجه به زمان ،موقعیت و فضای ادبی دورة مشروطه ،از واژههایی به صورت مجاز استفاده
کرده ا ست که مایة ا صلی آنها به مفاهیم تازه مطرح شده در آن دوره ،ارتباط دا شته و این م سئله
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باعث آن می شود که مخاطب به دنبال ک شف منظور واقعی شاعر بیفتد « .در بیان مجازی ،شوقی
هسییت برای جسییتجو و طلب مفهوم تازهتر و این یک عامل روانی اسییت که سییخن را تأثیر و نفوذ
بیشتری میبخشد» (همان :ص.)101
عشقی در شعر «جمهوری سوار» ،بیتی آورده است به این مضمون:
ه م چو یییاسییییی دارد او همسییییایییهای
هییر کییه انییدر خییانییه دارد مییایییهای
(کلیات عشقی :ص )233
در بیت فوق ،ظاهرام صحبت از «خانه»« ،مایه» و «یا سی» به میان آورده که در ا صل به صورت
مجاز به کار برده شدهاند ،چرا که منظور او از «خانه» ،ک شور «ایران» و منظور از «یا سی» ،ک شور
«انگلیس» است.
در جای دیگری میگوید:
هم ز خر بیید ب ین و هم از خرسییییوار
نییاگییهییان ،ایییرانیییییان هییوشییییییییار
در قییواره از چییه او یییغییفییوری اسییییت
های و هو کرد ند کاین جمهوری اسییییت
(همان :ص )280
که معنای ظاهری آنچه به کار برده ،با معنا و منظور اصلی شاعر ،متفاوت است .به عبارت واضحتر
از واژة «خر سوار» ،به صورت مجاز استفاده کرده و اشارة او به سیاستمداران موردنظر خود میباشد.
 .1.1استعاره
گونة دیگری از مجاز ،ا ستعاره ا ست«داللت ا ستعاره داللت عقلی ا ست و از همین روی در وزة
مجاز قرار میگیرد و مهمترین شیییاخة مجاز به شیییمار میرود» (صیییور خیال در شیییعر فارسیییی،
شفیعیکدکنی :ص  .)103مجاز هنگامی که با عالقة مشابهت بکار برده شود ،استعاره نامیده میشود.
استعاره یکی از زیباترین صور خیال است که در آثار ادبی طنز از آن استفاده شده است و عشقی نیز
از این زیبایی کالم بهره برده است.
در بیت زیر ،استفاده از «عدل مظفر» استعاره از «فرمان مشروطیت» است:
بشیییییینییییو و بییییاور مییییکیییین
تییکیییییه تییو بییر عییدل مییظییفییر مییکیین
(کلیات عشقی :ص )231
و در بیتی دیگر واژههای «پای»« ،دست» و « دزد» را به صورت استعاره بکار برده است:
دزد آمییید ،دزد آمییید ،ای پیییلیییییییس
پییای جییمییهییوری و دسییییت انییگییلیییییس
(همان :ص )280
در بیت زیر از « ضرت اشرف» به صورت استعاره استفاده شده است:
بییگیییییرد ضییییرت اشییییرف بییه دربییار
سییییالم عییییید را بییایسییییت اییین بییار
(همان :ص )230

 .3کوچکنمایی و بزرگنمایی
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بزرگنمایی و کوچکنمایی ازجمله شاخصههایی هستند که در آفرینش طنز از آنها استفاده میشود.
به بیان فاریجاهد« :در کوچکنمایی ،نویسیینده شییخصییی را که میخواهد مورد انتقاد قرار دهد ،از
تمام ظواهر فریبنده عاری میسیییازد و او را از هر لحاص کوچک میکندو این کار میتواند از لحاص
ج سمی یا معنوی با شد .بزرگنمایی در مقابل کوچک کردن ا ستو در این روش نیز طنزنویس سعی
میکند با ا راق و لو مطلبی یا رفتاری شییخصییی را بزرگتر از آنچه هسییت نشییان دهد( ».جلوههای
طنزپردازی درادبیات مشروطه ،فاری جاهد :ص .)33
با تو ضیحات فوق میتوان نتیجه گرفت که :بزرگنمایی ،نوعی بیان ا راقآمیز ا ست و در مقابل آن
کوچکنمایی ،گونهای دیگر از ا راق اسیییت که به تحقیر منجر میشیییود ،این دو اهمیت خاصیییی در
گفتمان طنز دارندو با تأکید بر این نکته که معموالم کوچکنمایی افراد ،موجب دلخوری می شود ،اما با
استفاده از شیوة طنز ،مطلب طوری بیان میشود که شفافیت سخن ،پوشیده میماند.
عشقی در شعر «در نکوهش نوع بشر» ،با کوچکنمایی ،افراد موردنظر خود را خوار و کوچک جلوه
میدهد و این کوچک نمودن را در را ستای سرزنش کردن نوع ب شر به مخاطب خود که آن هم ب شر
است منتقل مینماید و همین امر جنبههای طنز شعر او را تقویت میکند.
مییرا نیییییز اییین قییوم دون هییو کیینیید
سییییگ ار اجیینییبییی دییید ،عییوعییو کیینیید
کییه عییوعییو نییمییاییینیید ،دنییبییال میین
ه م ین قصییییه ا ک نون بود ییال من
سیی ی گنیید ا ج ن بی دیییده ،عو عو ک ننیید
کسییییانیییییکییه اکیینییون ،مییرا هییو کیینیینیید
(کلیات عشقی :ص )931
شاعر در ادامة طنز خود در کوچکنمایی ،افراط بیش از د کرده ،به طوری که بیانش شکل ناسزا
به خود میگیردو که در این شیوه بیان ،از ویژگی ا راق در کوچکنمایی بهره برده است.
 .4کنایه
کنایه و کاربرد هنرمندانة آن در گفتمان طنز ،بر زیبایی گفتمان میافزاید« .کنایه یکی از صورتهای
بیان پو شیده و ا سلوب هنری گفتار ا ست .ب سیاری از معانی را که اگر با منطس عادی گفتار ادا کنیم
لذتبخش نیست و گاه مستهجن و زشت مینماید ،از رهگذر کنایه میتوان به ا سلوبی دلکش و مؤثر
بیان کرد .جای بسییییاری از تعبیرات و کلمات زشیییت و رام را میتوان از راه کنایه به کلمات و
تعبیراتی داد که خواننده از شیینیدن آنها هیچگونه امتناعی نداشییته باشیید و شییاید سییهم عمده در
اسیییتعمال کنایات در همین وزة مفاهیمی باشییید که بیان مسیییتقیم عادی آنها مایة تنفر خاطر
است»(صورخیال در شعر فارسی ،شفیعیکدکنی :ص .)130
کنایه در خلس گفتمان طنز کاربرد ویژهای دارد و شییاعر با اسییتفاده از این صیینعت ،بیان طنزگونة
زیبایی را ارابه میدهدو ذکر این نکته ضییروری اسییت که اسییتفاده از صیینعت کنایه باید به گونهای
هنرمندانه باشد که بیان ،جنبة توهین به خود نگیرد.
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ع شقی در شعر«جمهوری سوار» پس از بیان دا ستان ،نتیجهگیری میکند که ک شور ا ستعمارگر
انگلیس به خیالش که کشور ما خوردنی است و آن را به شیره تشبیه کرده است و «شیره مالیدن بر
سر» را کنایه از نیرنگ و فریب بکار برده شده ،دانسته است.
بر سیییر مییا شییییرههییا ،مییالیییده اسییییت
ملییک مییا را ،خورد نی ف ه میییده اسییییت
همچو شییییره ،سیییرزمینی خوردنی اسیییت
او گمییان دارد کییه ا یران برد نی اسییییت
(کلیات عشقی :ص )233
شاعر در ادامه با توجه به اوضاع سیاسی وقت ،با استفاده از صنعت کنایه ،ابیاتی را آورده است که
نمونههای آن به شرح زیر است:
دییید از آن ییاصییییلییی نییامیید بییه کییار
بییا «وثییوقالییوییلییه» بسییییت ،اول قییرار
پشییییت پییا بر ف کر و تیید ب یرش زدنیید
پییول او خییوردنیید ،بییر زیییرش زدنیید
(همان :ص )233
که در آن «بر زیرش زدند» ،کنایه از «نپذیرفتن و گردن نگرفتن» اسیییت و «پشیییت پا بر فکر و
تدبیرش زدند» ،کنایه از «برخالف میلش عمل کردن» است.
ا ین نییا هم دسییییت او ،ر ن گ ین ن کرد
کییودتییا هییم کییام او شیییییییرییین نییکییرد
(همان :ص )233
که کنایة موجود در آن ،یعنی « نا هم دسیییت او رنگین نکرد» در واقع «عدم شیییادکامی و به
مقصود نرسیدن» است.
در شعر «مظهر جمهوری» ،کنایههایی را به کار برده که در بیت زیر ،نمونة آن مشاهده میشود:
سرگنده نیم چون شیر سر پ شکلیم مو مو
انگشییییت نمییای خلس ،در بزدلیم مو مو
(همان :ص )282
در این بیت کاربرد عبارت های «انگشیییتنمای خلس» کنایه از «شیییهره خاص و عام شیییدن» و
«سرپشکلی» ،کنایه از «بی ارزش بودن» هستند.
رفییت جییگییرگییوشییییه ز دسییییتییم بییرون
بیییییرق قییرمییز جییگییرم کییرد خییون
(همان :ص )289
در بیت فوق «بیرق قرمز» ،کنایه از «پرچم اجنبی» است و «جگرگوشه» ،کنایه از «وطن» است.
« .5بیان زشتیها»« ،مفاسد اجتماعی» و «عیوب افراد»
گاه طنز را بر اساس نوع درونمایة آن تعریف میکنند و معموالم جوهرة طنز را بیان زشتیها ،مفاسد
اجتماعی ،عیوب افراد ،نمایش رسییمها و عادات نادرسییت و ناروا میشییمارند .طنزپرداز با برداشییت از
بالهت و نق صی که در افراد و یا در اجتماع وجود داردو با مطرح کردن برخی کا ستیها ،ق صد ه شدار
دادن و اصالح امور را دارد .انتقاد از مفاسد و به سخره گرفتن پستیها و زشتیهای فردی و اجتماعی
در این مقوله قرار میگیرند« .طنز و طنزآوری ،یکی از شییوههای خاص برای بیان مسییابل انتقادی و
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نارسیابیهای جامعه ،همراه با خنده و شیوخی اسیت .طنز آیینة تمامنمای قیقت از سیویی و بیانگر
نابسامانیها ،زشتیها ،پلشتیها و معایب فرد و جامعه از سوی دیگر است»(هنر طنز و قلمرو آن ،رادفر:
ص  .)108بنابراین در آفرینش طنز ،در برخی موارد شعر طنز با «بیان زشتیها»« ،مفاسد اجتماعی»
و «عیوب افراد» به گونهای این ناهنجاریها را برمال میسازد.
عشقی در ابیات زیر ،در شعر «نو ة جمهوری» با استفاده از واژههای «لخت عور»« ،لشکشی» و
«مست شراب رور» ،از بار منفی و ناپسند آنها در پردازش طنز بهره گرفته است:
دیییر تییرک نییو ییة خییود خییوانییده بییود
یییک سییییگ بیچییاره ،عقییب مییانییده بود
بییوی لشییییش مییعییده گییدازنییده بییود
زوزه کیینییان در پییی لییش رانییده بییود
لییش کشیییییی الشیییییخییوران را ز دور
دییید یییکییی زارعییک لییخییت عییور
سییییرت جییمییهییور بییبییر سییییوی گییور
گییفییت کییه ای مسییییت شییییراب ییرور
(کلیات عشقی :ص )283
در ابیات زیر بهرهگیری از «تبهکار»« ،هیاهوچی» و «مردم آزار» ،بکارگیری زشتیها در بیان طنز است:
کییه بر اهییل فضییییل و ه نر ن ن گرنیید
رجییال خیییییانییتییگییر آنسییییان خییرنیید
بییر او بییا تییواضییییع نییظییر میییییکیینیینیید
ز آزار هییر کییس  ،ییذر میییییکیینیینیید
هیییییییاهیییوچیییییییان میییردم آزارهیییا
وزیییینروی جیییمیییعیییی تیییبیییهکیییارهیییا
ه مه صیییا ب کار و منصیییب شییید ند
در ا ین دوره هر یییک م قرب شییییدنیید
(همان :ص )939
عشقی ،در اشعار طنز خود ،مفاسد اجتماعی را دستمایه قرار میدهد و به خلس اشعار طنز میپردازد
و با این روش برای مردم زمان خود واقعیتهای اجتماعی را برمال میسازد.
در ابیات زیر ،ع شقی «خرابی و ضع اداری» و «کال سکه سواری » را به عنوان مواردی از مفا سد
اجتماعی مورد توجه قرارداده و اشاره میکند:
وضییییع اداری در ا ین دیییار خرابسییییت
ای رفییقییا اییین زمییامییدار خییرابسییییت
هر که به کالسییکه شیید سییوار خرابسییت...
گر چییه بییه پنییدار م یرزادة عشیییی قی:
فییکییر چییه کییارییید ای کییالنییمییدیییهییا
دسیییییت درآرییید ای کییال نییمییدیییهییا
(همان :ص )918

استفاده از دادن پول به معنای «رشوه» ،از مفاسد اجتماعی است:
تییا کییه شییییمییا را ،بییه اییین زنیید گییول
تییازه شییینیییدم کییه داده او بییه یکی پول
(همان :ص )918
در بیت زیر ،استفاده از واژة «زیر جلی» به معنای «در خفا» ،در زمرة «عیوب فردی» است که به
«سید ضیاء» منتسب کرده است:
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ه م چ ن ین ز یر ج لی«سیییییید ضییییییاء»

زد بییفییکییر پسییییت آنییهییا پشییییت پییا
(همان :ص)233

 .6تمسخر
«تمسخر» به معنی مسخره گرفتن و ریشخند کردن یک واقعیت و یا یک امری که در ظاهر الت
شوخی دارد ولی شنونده متوجه ا صل قیقت آن می شود و معموالم برای سخره گرفتن فرد یا افراد
بهکار گرفته می شود« .تم سخر :ری شخند کردن و م سخره کردن ا ست .تم سخر ،م صدری ا ست که
مردم از مسییخره سییاختهاند» (تاریخ طنز و شییو طبعی در ایران و جهان اسییالمی تا روزگار عبید
زاکانی ،لبی :ص .)111
عشییقی در طنزپردازی خود از گفتمان تمسییخر نیز بهره گرفته اسییت ،به عنوان نمونه ،مسییخره
گرفتن انسان در ابیات زیر:
و یییا مییاهییی و مییر ییان هییوایییی
کیییه انیییدر چیییارپیییاییییان چیییراییییی
نییدیییدم ابییلییهییی مییانیینیید انسیییییان
ز هییر تیییییره گییروه نسییییل یییییوان
(کلیات عشقی :ص )981
چییه فحشییییی د هم بییه ز نوع بشییییر؟
بییراییین دم بییریییده ،دنییی جییانییور
کییه فحش همییه فحشیییهییا آدم اسییییت
همییه فحشییییهییا ب هر آدم کم اسییییت
(همان :ص )931
استفاده از عبارت «پریدن بز» به منظور ایجاد زمینة تمسخر:
چییون بییز بییپییری تییو بییر بییلیینییدی
کییابییییینییه کیینیید سییییقییوط و از نییو
(همان :ص )303
 .7طعنه
کاربرد تعریض و کنایه را به گونهای که در گفتمان ،نوعی عیبجویی ،مالمت و سرزنش کردن در
آن مستتر باشد ،طعنه مینامند« .طعن :سرزنش کردنو عیبجویی کردن به تعریض و کنایه» (تاریخ
طنز و شو طبعی در ایران و جهان اسالمی تا روزگار عبید زاکانی ،لبی :ص  .)132مالمت کردن و
نوع خا صی از کنایه ا ست« .طعنه ،کنایة بدون رمز و پاالیش ا ست و ا صوالم اتفاقی لفظی...خامتر از
کنایه ا ست و سال ی کندتر» (طنز ،پالرد ،ترجمة سعیدپور :ص .)30ع شقی از این الیة کالمی نیز
در اشعار طنز خود استفاده نموده است.
عشقی در شعر «باور مکن» از طعنه بهره گرفته و با بیانی هشدار دهنده به امن بودن کشور اشاره
دارد که در اصل ناامنی موردنظر اوست و به طعنه چنین میگوید:
از همییدان تییا ط بس و سیییییسییییتییان
مییمییلییکییت مییا شییییده امیین و امییان
شیییشیی ی تر و کرمییانشییییه و مییازنییدران
مشییییهیید و ت بر یز و ری و اصیی ی فهییان
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امیین بییود ،شیییکییوه دگییر ،سییییر مییکیین

بشیییییینییییو

و بییییاور مییییکیییین
(کلیات عشقی :ص )231

 .8افشاگري
اف شاگری از جنبههای مهم طنز انتقادی ا ست .کاربرد اف شاگری یا آگاهی دادن ،در بیان گفتمان
طنز ،به نوعی بیان واقعیتها و ه شدار ا ست که یکی از ر سالتهای مهم گفتمان طنز به شمار میرود.
«طنز بیش از هر چیز انسییان را به ما میشییناسییاند و هم آنان را که مورد طنز قرار گرفتهاند ،و هدف
نهایی طنز هم جز این چیزی نی ست .طنز ،تودة مردم را از خواب خرگوشی بیدار میکند و به معرفی
طرف مبارزه که مورد ا صابت نیزة خ شم طنزنویس قرار گرفته ا ست ،میپردازد»(زبان ،صور و ا سباب
ای جاد طنز ،رادفر :ص  .)108به طور کلی می توان به این امر اشیییاره کرد که ،افشیییاگری یکی از
مهمترین ارکان نهضیییت ادبی دورة مشیییروطه بهشیییمار میرود .به بیان دیگر ،این نوع از گفتمان
بهخصییوص در دورة مشییروطه از رونس خاص یی برخوردار بوده اسییت و بس ییاری از شییاعران از جمله
عشقی ،از آن استفاده کردهاند.
یکی از شعرهای شاعر با عنوان «ای کُالنمدیها» ،شامل ابیاتی است که با افشاگری ،مسابل مختلف
را با بیان طنز ،به مردم هشدار میدهد و میگوید:
گر که ن باشیییید ق یام و کوشیییش ما ها
س شیییمییا را کننیید ضییییایع و پییامییال
به که به ما ها ک مک کن ید شییی ما ها
کوشیییش ما ها پی قوق شییی ما هاسیییت
از چییه کیینییارییید ای کییالنییمییدیییهییا
دسیییییت درآریییید ای کیییالنیییمیییدییییهیییا
همچنین در شعر « باور مکن» ،وی با پیامی هشدارگونه میگوید:
بشیییییینییییو
جییان پسییییر ،گوش بییه هر خر م کن
بشیییییینییییو
تیییجیییربیییه را بیییاز میییکیییرر میییکییین

(کلیات عشقی :ص )913

و بییییاور مییییکیییین
و بییییاور مییییکیییین
(همان :ص )231
وی در ادامه با طعن ،از امن بودن مملکت ،خاتمه یافتن اجحاف ،عدم دخالت لشیییکریان در امور،
رخت برب ستن کهنه پر ستی ،جدا نبودن دولت و ملت و ...سخن میگوید و در را ستای رو شن شدن
افکار عامه ،بسیاری از مسابل روزگار خویش را افشا میکند.
 .1ناسازگاري آوایی
هنگامیکه با جابهجایی سیییاختار آواها ،گفتمانی پدید آید که با آنچه که ما به آن عادت کردهایم،
تفاوت داشته باشد ،ناسازگاری آوایی ر میدهد« .بازی آوایی در جناس» ،از زیرشاخة این ناسازگاری
به شمار میرود.
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در ایجاد گفتمان شوخی و ایجاد شادمانی و ن شاط ،از جناس استفاده میشود .در جناس ،از کلمات
یکسییان با معانی نامرتبط بهره گرفته میشییود« .جناس بهطور کلی نوعی بازی با کلمات بر اسییاس
شباهت واجی است که تی در همان شکل جدی و هنریاش مایة نشاط است و یکی از شگردهای
سبکی مؤثر برای آفرینش طنز در سطح آوایی زبان ا ست» ( سبک شنا سی نظریهها ،رویکردها و
روشها ،فتو ی.)982 :
در بیت زیر« ،خداوند و ده» دو بار و در دو معنای متفاوت آورده شده است.
کییه چیییییزی مییرا ای خییداونیید ده
بشییییید در سیییییرای خیییداونییید ده
(کلیات عشقی :ص)301
 .91تکرار
عشیییقی در اشیییعار طنز خود ،برخی مواقع نیز از تکرار کلمات ،بهره گرفته که موجب طنز نهفته
میشود .ازجمله تکرار «ناسزا» و «فحش» در ابیات زیر:
کیییالم اسیییییت در ذم او نیییاتیییمیییام
نییجییویییم یییکییی نییاسیییییزا در کییالم
هییمییییین نییام را نییاسیییییزا دانییمییش
بیینییاچییار نییوع بشیییییر خییوانییمییش
بییر نییاسییییزا آدمییی نییاسییییزا اسییییت
کییجییا نییاسییییزا آدمییی را سییییزاسییییت
چییه فحشییییی د هم بییه ز نوع بشییییر؟
بییراییین دم بییریییده ،دنییی جییانییور
کییه ف حش همییه فحشیییهییا آدمسییییت
همییه فحشییییهییا ب هر آدم کم اسییییت
(کلیات عشقی :ص)931
 .99ناسازگاري گفتمانی
عناصر متنوع یک گفتمان با بهرهگیری از نیروهای فرهنگی و اجتماعی ،با ایجاد ناهماهنگی ،نوعی
درهمآمیختگی ایجاد میکند ،که از نیرومندترین شیییگرد های ایجاد گفتمان طنز اسیییت .الیه های:
«درآمیختن دو زبان مختلف»« ،درآمیختن گونه های اجتماعی»« ،درآمیختن گونه های تاریخی» و
«نقیضییه» در زمرة این ناسییازگاری بهشییمار میروندو که عشییقی از «نقیضییه» و «درآمیختن دو زبان
مختلف» در اشعار خود استفاده کرده است.
 .99.9نقیضه
نقیضه یا پارودی ،نوعی نوشتن بر اساس تقلید از دیگران است .به عنوان مثال یک متن شناخته
شده از نویسنده و یا شاعری را ،به بافتی دیگر بازگو کردن ایجاد زمینة طنز میکند.
عشقی با بیان نقیضه از بیت افظ ،بیت طنزی اینگونه میسازد:
ثبییت اسییییت بر جریییدة عییالم دوام خر
شییید دابمی ر یاسیییت خر ها به م لک ما
(کلیات عشقی :ص)321
 .99.1درآمیختن دو زبان مختلف
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برخی اوقات طنزنویس از دو زبان مختلف بهره میگیرد و با ایجاد ناهماهنگی ،گفتمان طنزی را
بوجود میآورد .این امر میتواند در ایجاد یک جمله و یا در سطح یک واژه به وقوع بپیوندد .عشقی از
درآمیختن زبان فارسی با زبانهای دیگر استفاده نموده است.
در بیت زیر از عبارت «نُم دو دیو» ،از زبان فرانسه به معنی «پناه بر خدا » ،استفاده کرده است:
« ن یُم دو دیییو» زییین ییرکییات عییفیییییف
ژنییدره شییییید اییین کییراوات ظییریییف
(کلیات عشقی :ص )289
در ابیات زیر ،از زبان ترکی استفاده کرده است:
از صیییدق و صییی فا دورم -ا لدرم و بو لدرم
من م ظ هر ج م هورم -الییدرم و بولییدرم
مییأمییورم و مییعییذورم -الییدرم و بییولییدرم
میین قییلییدر پییرزورم -الییدرم و بییولییدرم
میین قییابیید جییمییهییورم -الییدرم و بییولییدرم
(همان :ص )281

در ابیات زیر از واژههای فرانسوی استفاده شده است:
وز طیرییس «دییپیلیمییاسییییی» میییکینیید
آنییکییه دابییم ،کییار یییاسییییی میییییکیینیید
(همان :ص)233
زنییده شییییود لیییییک بییحییال جیینییون
صییییه ن خور م یز نم «ا نژکسیییی یون»
(همان :ص )289
مییقصییییید ا ییرار بییود نییام نیییییک
از پییی زر کییس نییکیینیید «آنییتییریییک»
(همان :ص )233
 .91مراعات ادب
رعایت وجهه و مراعات ادب ،از مهمترین عوامل مؤثر در گفتمان طنز است .به عبارت دیگر رعایت
شأن اجتماعی خود و یا دیگران ا ست« .طنزپرداز ،هنگام پرداختن به طنز باید وقار و متانت خود را
فظ کندو مسخره بازی درنیاوردو ا ساساتی نشود و با عصبانیت کار نکند .کامالم خون سرد و آرام
باشد»(زبان ،صور و اسباب ایجاد طنز ،رادفر :ص  .)108این مهم در اشعار طنز عشقی رعایت شده
که البته در برخی ابیات هجو او با عدم رعایت ادب ،مواجه میشویم.
در رعایت ادب میتوان به نمونههایی اشاره کرد:
در بیت زیر که از شییعر «نکوهش نوع بشییر» آورده شییده« ،انسییان» را با «میمون بیدم» همتراز
دانسته است ،و در بیان آن به رعایت ادب توجه داشته:
سییییپییس نییاسییییزا نییامییش ،آدم نییمییود
زمییانییه ز میییییمییون ،دمییی کییم نییمییود
(کلیات عشقی :ص )931
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در ابیات دیگری« ،انسییان» را «معذبترین جنس یوان» دانسییته و از «گراز » بدتر میداند ،و به
نوعی گراز را به انسان برتری میبخشد.
مییعییذبییتییرییین جیینییس یییییوان شییییدم
از ا ین ن ی ک تر بیید کییه انسییییان شییییدم
خوشییییا بر تو مر ی و انسییییان نییهای
تیییو ای میییرغ آسیییییوده در النیییهای
کییه نییاگشیییتی انسییییان و گشیییتی گراز
گییرازا ،تییو بییر طییالییع خییود بیینییاز
(همان)931 :
همانگونه که مشاهده میشود ،شاعر ،ویژگیهای نامطلوب را در بیانی آمیخته با ادب آورده است.
 .93استفاده از واژههاي خاص
ع شقی همانند دیگر شاعران دورة م شروطه در ا شعار طنز خود از واژههای خا صی ا ستفاده کرده
اسیییت که برخی از آنها عبارتند از :وزیر ،شیییاه ،وطن ،دولت ،ملت ،جمهوری و دزد .در بین آنها
بیشییترین بسییامد را واژة «جمهوری» به خود اختصییاص میدهد ،پس از آن واژة «ملت» در مرتبة
بعدی قرار میگیرد .شییاعر از واژههای عامیانه مانند جیر جیر ،عف عف ،عر عر ،مو مو ،هی هی ،پیش
پیش ،نیز در اشعار خود به صورت محدود استفاده کرده است.

نتیجهگیري
میرزادة عشییقی به عنوان یکی از شییاعران دورة مشییروطه اسییت که فداکاری ،جانبازی ،آزادگی،
بیباکی و ع شس به وطن از ویژگیهای این شاعر انقالبی ا ست .از آنجا که سرودن ا شعار طنز در دورة
مشروطه از رونس دیگری برخوردار بوده است ،عشقی نیز از این امر مستثنی نبوده و به سرودن اشعار
طنز نیز توجه دا شته ا ستو به طوریکه ب سیاری از اهداف انقالبی او در ا شعار طنزش تجلی یافته
ا ست .بر ا ساس م شاهدات به عمل آمده از مجموع  338بیت ا شعار طنز او که کمتر از  23در صد
ا شعار او را شامل می شود ،بی شتر در قالب مثنوی و م سمط ترجیعی سروده شدهاند .ع شقی در
زمینه ها و مضیییامین مختلف اشیییعار طنز ،از جمله :طنز اجتماعی ،طنز اخالقی ،طنز تعلیمی ،طنز
تف سیری ،طنز تمثیلی و طنز سیا سی شعر سروده ا ست.در این میان ا شعار سیا سی او پر رنگتر و
ا لب با دیگر مضامین طنز آمیختگی داشته و عمومام در اشعار طنز او ردی از یک مسئله انتقادی را
میتوان یافت .به دیگر سخن ،میتوان گفت در بسیاری از اشعار طنز او ،انتقاد جایگاه ویژهای دارد .از
دیگر ویژگیهای شعر طنز عشقی استفاده از شاخصهای ماهیت طنز است که شکل بیان ،درونمایه و
نقش سییخن را در بر میگیرد ،بیشییترین اسییتفاده را از بکارگیری «کنایه»« ،طعنه»« ،تمسییخر» و
«اف شاگری» دا شته و «مجاز» و «ا ستعاره» را نیز در ا شعار طنز او میتوان م شاهده کرد .ا ستفاده
بیشتر از «کنایه» این نتیجه را شامل می شود که لفافهگویی که از عناصر قابل توجه شعر طنز است،
یکی از ویژگیهای دیگر شعر طنز «میرزادة عشقی» به شمار میرود.
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بررسی فراوانی شاخصهای ناهماهنگی و ناسازگاری در اشعار طنز عشقی نشان میدهد ،وی از «در
آمیختن دو زبان مختلف» استفاده نموده و از شاخصهای «نقیضه» و «بازی آوایی» استفاده کمتری
کرده ا ست ،گر چه در ا شعار طنز وی «مراعات ادب» م شاهده می شود ،با این وجود عدم رعایت این
امر در اشعار هزل و هجو او نیز پدیدار است.
اگر بخواهیم در یک جمله اشیییعار طنز عشیییقی را معرفی کنیم میتوان گفت :عشیییقی در ا لب
گونههای طنز ،شعر سروده و ا ستفاده از شاخ صهای «کنایه»« ،طعنه» و «اف شاگری» ،از مهمترین
ویژگیهای گفتمان طنز وی به شمار میروند.
در نهایت ،بیان این مطلب ضروری است که :عشقی ،یکی از سیاسیترین شعرای دورة مشروطه به
ساب می ید که سبک مخ صوص به خود را دارد و ا شعار طنز او در زمان خود ،در باال بردن سطح
آگاهی جامعه دارای رسییالتی قابل توجه اسییتو افسییوس که عمر کوتاه او خدمت به جامعة ادبی را
مجال بیشتری نداد.
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