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باتوجه به موقعیت سیاسی ،جغرافیایی و دینی مشابه ایران و عراق ،این دو کشور ،طی
قرن بیستم ،سرنوشت مشترکی داشتهاند و بهعنوان کشورهای نفتخیز هميشه مورد
طمع بیگانگان و کشورهای غربی بودهاند .در طول قرن گذشته ،همزمان با وقوع تحوالت
بیسابقه در عرصة جهانی ،بهویژه جنگ جهانی اول و دوم و تبعات آن برروی کشورهای
خاورمیانه ،رفتهرفته ،قشر روشنفکر این جوامع درصدد انتقاد از وضعیت سیاسی حاکم
بر این کشورها و شرایط اجتماعی مردم برآمدند که باعث شد نقد اجتماعی با مسائل
سیاسی درهم آميخته شود .در این میان ،شاعران و ادیبان برجستهای ظهور كردند که
با دستمایهقراردادن این موضوعات ،پیامهای اصالحگرانة خود را در قالبهای جدیدی
به مخاطبان خود منتقل میکردند .ازجملة این متفکران و ادیبان اصالحطلب میتوان از
مظفرالنواب ــ شاعر برجستة عراقی ــ و علیاکبر دهخدا ــ ادیب سرشناس ایرانی ــ
نام برد.
کليدواژهها :مظفرالنواب ،علياکبر دهخدا ،طنز ،هجو ،نقد اجتماعی ،ايران ،عراق،
سياست.
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مقدمه

ادبيات ،چشمة هميشهجوشان قرايح انسانی است؛ انسانی که پس از گذشت قرنها

و تجربة ناماليمات و فراز و فرودهای روزگار ،از بدو پيدايش تا عصر صنعت و مدرنيته و

پستمدرنيسم ،همواره در آغوش احساسات و عواطف خويش آرميده است؛ و هرچند که
گاه باتوجه به شرايط محيطی سعی کرده است از ميزان اين احساسات بکاهد ،باز هم يکی

از معيارهای مهم در نوع نگرش او به جهان ،حقايق فضای پيرامونی وی و پيدايش مکاتب

ادبی گوناگون و سنجش ميزان دخالت احساسات در آفرينش آثار ادبی بوده است.

بخش مهمی از ادبيات ،بازخورد احساسات و عواطف انسانی با واقعيتهای موجود محيطی

است؛ ازاينرو ،باتوجه به جوهرة مشترک بشری درميان جوامع مختلف ،طبعاً واکنشهای

مشابهی نيز دربرابر واقعيتهای خارجی نسبتاً مشابه انجام میگيرد ،واکنشهايی که قطع ًا
در ادبيات هر ملت ،منعکس میشود .اصوالً راز پايداری و جاودانگي ادبيات ،همسويی و
همراهی با پديدهها و تحوالت اجتماعی ،سياسی ،فرهنگی و هنری بوده است .يافتن همين
مشترکات ،در بستر ارتباطات ادبی ميان جوامع ،يکی از دغدغههای ادبيات تطبيقی است:
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ادبيات تطبيقی که ازطريق بررسی دادوستدهای ادبی ميکوشد زوايای پنهان اشتراکات
ادبی را نمودار سازد ،بيانگر انتقال پديدههای ادبی از يک ملت به ادبيات ديگر ملتها
است .مرز ميان ادبيات يک کشور با ادبيات ديگر کشورها درقلمرو پژوهشهای تطبيقی،
زبانها است( .ندا)26 :1383 ،

گرچه هدف مقالة حاضر ،توجه به فرايند انتقال موضوعات ،قالبها ،واژهها و عواطف

از ادبيات ملتی به حوزة ادبی ملتی ديگر نيست ،با استمداد از مفهوم «ادبيات تطبيقي»
و سپس «نقد تطبيقي» ،اشتراکات موجود و شيوة واکنش دو اديب برجسته در دو بستر
فرهنگی و زبانی مختلف بررسي ميشود .در اين مقاله سعی شده است اين مسئله ثابت شود

که مظفرالنواب و علياکبر دهخدا بهعنوان دو طنزپرداز برجستة عراقي و ايراني ،هريک به

فراخور شرايط محيطی خود کوشيدند جنبهای از ابعاد طنز را دستماية تالش برای اصالح
جامعه قرار دهند.
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نقد اجتماعی و طنز
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اگر نقد را واسطهاي ميان مخاطب و خالق اثر ادبي بدانيم و آن را فلسفهاي براي شناخت

دنياي هنرمند قلمداد كنيم ،ميتوان گفت كه نقد تطبيقي ،نقدي است كه در آن ،از موازنه
و بررسي شانهبهشانة دو اثر ادبي در همة حوزهها و يا حوزهاي خاص سخن بهميان ميآيد.
در اين نوع نقد ،عناصر مهمي مانند پيام ،توصيه ،محتوا و فرم كار دو هنرمند ،و جهانبيني
آنان ازطريق توجه به مضامين اخالقي ،اجتماعي ،سياسي ،عرفاني ،فلسفي و غيره بررسي

ميشود.

نقد ،مهارتي اجتماعي است كه موجب پويايي جوامع بشري ميشود و شكوفايي آنها را

تضمين ميكند .طبع ًا نقد اجتماعي كه يكي از انواع نقد محسوب ميشود ،موازين خاص

خود را براي سنجش جامعه و بهبود شرايط موجود دارد .اساساً در اين نوع نقد ،بهزمينههاي
اجتماعي اثر و پيامدها و تأثيرات آن بر جامعه نگريسته ميشود.

انسان موجودي اجتماعي و حاصل جامعة محيطي خويش است .عرصة ادبيات نيز

بهعنوان جوالنگاه خالقيت وي ،درمعرض عوامل تأثيرگذار اجتماعي است و به آينهاي براي
نمايش محيط اطراف او با همة زشتيها و زيباييهايش مبدل ميشود.

همين كاركرد ادبيات باعث ميشود كه گرايشهاي فكري و سياسي آفرينندة اثر ادبي

اهميت ويژهای پيدا كند؛ زيرا يك نويسنده و يا شاعر متعهد بايد با رعايت موازين اخالقي ،به

بيان حقيقت و اصالح كژيها تعهد داشته باشد و عيوب جامعه را افشا كند .درحقيقت ،تأثير و

تأثر ادبيات و اجتماع و نحوة ارتباط اين دو با يكديگر ،دستماية نقد اجتماعي است؛ و درست
در همينجا است كه «طنز» بهعنوان شيوهاي براي بهچالشكشيدن كاستيهاي زندگي

بشري ،معايب و مفاسد جامعه و حقايق تلخ اجتماعي مطرح ميشود و آنها را بهصورتي

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

ادبيات عالوه بر اينكه حادثه و نمودي اجتماعي است ،عامل و محرك اجتماعي نيز هست.
شاعر و نويسنده ،اوضاع مادي و اجتماعي خود را تحقير ميكند ،با محيط خود مبارزه
ميكند و ميكوشد آن را تغيير دهد .از آنجا كه ادبيات و جامعه هر دو درحال تحول و
تحركاند و متقاب ً
ال در يكديگر تأثير ميگذارند ،هرگز نبايد فعاليت ادبي را از فعاليت كلي
اجتماع جدا كرد( .زرينکوب)42 :1354 ،
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اغراقآميز ،يعني زشتتر از آنچه كه هست ،بهنمايش ميگذارد تا صفات و مشخصات آنها
نمايانتر شود.

يكي از داليل تأثيرگذاري طنز و استفاده از آن در نقد اجتماعي ،زبان ويژة آن است:
طنز با بهكارگيري نمادپردازي و بهمدد اشاره و كنايه ،جداي از زبان استدالل و صراحت

به نقد و بيان مينشيند و اين امكان را براي انسان فراهم ميكند تا پديدهها را از زاوية
ديد ديگري ببيند( .صدر)9 :1381 ،

طنز كه شايد پرمخاطبترين و ظريفترين تالش براي نقد رفتار و حاالت شايع در

جامعة پيراموني نويسنده و يا شاعر باشد ،بر موازين هنري ريشهداري مبتني است:

طنزنويسي ،روش ويژهاي در نويسندگي است كه ضمن دادن تصوير هجوآميز از جهات
زشت و منفي و «ناجور» زندگي ،معايب و مفاسد جامعه و حقايق تلخ اجتماعي را
بهصورتي اغراقآميز ،يعني زشتتر از آنچه هست ،نمايش ميدهد تا صفات و مشخصات
آنها نمايانتر جلوه كند و تضاد عميق وضع موجود با انديشة يك زندگي عالي آشكار شود.
(آرينپور :1351 ،ج ،2ص )36

طنز درحقيقت كوششي است هدفمند كه برمبناي اصول ايدئولوژيك هنرمند ،درتالش

است رسالت ايجاد تغيير را در ابعادي گستردهتر از هجو و هزل انجام دهد.
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در همين حال ،هجو ،رويکردي خشنتر از طنز دارد و با زباني عريان ،کاستيها را
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بهنمايش ميگذارد .در اين نوع ادبی که ممکن است برخاسته از انگيزههای متفاوت فردی
يا اجتماعی باشد ،تخريب شخصيت فرد موردنظر جايگاهی ويژه مييابد:

«هجو» يعني برشمردن و «هجوكردن» يعني «عيب كسي را برشمردن» .به بيان ديگر،
هرگاه هدف از ادبيات و بهويژه شعر ،دفاع از اغراض خصوصي و منكوبكردن كساني
باشد كه به وجهي مورد خشم شاعر قرار گرفتهاند ،آن را «هجو» مينامند .برشمردن
عيوب ميتواند گامي درجهت اصالح «فرد» يا جامعه باشد؛ ولي بدان شرط كه مغرضانه
و خاستگاه آن ،بخل و عداوت و دشمني نباشد ،يعني به وجهي آن را به نقد بكشانند ،با
اين تفاوت كه در نقد ،محاسن و معايب ،هر دو ،مورد توجهاند درحاليكه در هجا ،تنها ذكر
معايب مورد نظر است( .کاسب)9 :1366 ،

به هر حال ،عليرغم زشتي و پردهدري نهفته در هجو كه گاه با موازين اخالقي مغايرت

پيدا ميكند ،نبايد درمورد همة هجاگويان يك حكم قطعي صادر و ايشان را بهيكباره طرد
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كرد ،چراكه هجو ،جنبههاي مثبتي نيز دارد و گاه در مواردي ،هنرمند ،بهجز اين شيوه ،راه

ديگري را براي بيان اعتراض خويش به شرايط موجود نمييابد .ازاينرو« ،هجو سياسی»
يعني هجوی که برخاسته از مقاصد شخصي نباشد را نوعي طنز قلمداد کردهاند.

نقد اجتماعی با استفاده از ابزار طنز ،در قرن بيستم ،بهدليل شرايط جديد و تحوالت

سياسی ـ اجتماعی بیسابقه ،کاربرد فراوانی يافت .طی اين مدت ،درحالیکه کشورهای

تحت استعمار ،بهويژه کشورهای نفتخيز خاورميانه ،در زير فشار چپاول و سياست

های استثماری ابرقدرتهای جهانی قامت خم کرده بودند ،نسل روشنفکر اين جوامع با
آسيبشناسی اجتماعی و سياسي ،درپی ازبينبردن علل وابستگی و استعمارزدگی برآمدند و

در اين راستا سعی کردند مبانی آزادی و آزادانديشي را درميان مردم رواج دهند و با عنصر

جهل و بیخبری به نزاع برخيزند.

ايران و عراق در اين قرن ،سرنوشت مشابهی داشتند؛ دو کشور ثروتمند و نفتخيز

خاورميانه که بهدليل موقعيت سوقالجيشي و منابع سرشار انرژی ،تحت استعمار کشورهاي
اروپايي قرار گرفته بودند .از يکسو عراق که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی ،هويت

تازهای کسب کرده بود و درمعرض نابسامانیها و جدال پياپي افراد مختلف بر سر قدرت قرار

داشت ،شاهد غارت ثروت ملی و ازدسترفتن استقالل و خودکامگی حاکمانی بود که هر از
ميماند .از سوی ديگر ،ايران نيز هرچند ثبات سياسي نسبت ًا بيشتری داشت ،رنج تودة مردم
از خودکامگی پادشاهان قاجار و پاشيدهشدن بذر آگاهی و خودباوری درميان مردم باعث

خيزش آنان و وقوع انقالبهايي مانند انقالب مشروطه شد.

همين شرايط باعث ظهور فرهيختگان آزادانديش و مبلغان آزادی شد که عرصة ادبيات

خشم حاصل از لگدکوبشدن عزت قومی و ملی
را بهعنوان جوالنگاه خويش برگزيدند و
ِ

را با بهنقدکشيدن اوضاع جامعه ،درقالب ادبيات نشان دادند و آن را بهعنوان حربهاي پويا
و تأثيرگذار در فعاليت اجتماع و بالطبع تأثيرپذير از جريانهای سياسي ،اجتماعي ،فرهنگی

و اقتصادي بهکار گرفتند .آنان بهمنظور تحتتأثيرقراردادن طيف گستردهتری از مخاطبان،
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چندگاه ،جای خود را به ديگري ميسپردند و فقط رنج و مصيبت آن برای تودة مردم باقی
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زبان نيشدار طنز را برای انتقال مفاهيم مورد نظر خود به آنان برگزيدند.

مظفرالنواب و علیاکبر دهخدا ،بهعنوان دو اصالحگر اجتماعی برخاسته از جوامع ايران و

عراق ،هريک جايگاه خاص و منحصربهفردی در زمينة کاوش ،اصالح و نقد اوضاع اجتماعی

دارند .نکتة قابل تأمّل در آثار ايشان ،توجه به درونمايههای انتقادی با استفاده از ابزار طنز
است که کارکردی ويژه در آثار ايشان پيدا ميکند.

مظفرالنواب

مظفرالنواب در سال 1934م .چشم به جهان گشود .او شاعري واقعگرا و مردمي است

كه توانست نظر بسياري از مردم عراق و جهان عرب را به خود معطوف سازد .وي با تسلط

بر لهجة عاميانة عراقي توانست درميان مردم كوچه و بازار اين سامان و ديگر مناطق

عربنشين ،مخاطبان بسياري داشته باشد .مظفرالنواب كه طي دهة  70توانست جايگاه
ويژهاي درميان جوانان عراقي كسب كند و حتي بهنوعي به «متنبی عراق» مشهور شود،
عالوه بر عراق در سراسر جهان عرب تأثيرگذار شد .وي با انتشار قصايد خود ازطريق قرائت

164

آنها برروي نوارهاي كاست ،عالوه بر اينكه توانست نام خود را جزو معدود شاعراني ثبت

كند كه پيش از چاپ ديوان ،شهرت بسيار زيادي كسب كردهاند ،طيف مخاطبان شعر خود
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را گسترش داد؛ چراكه بهگفتة نزار قباني« ،ملت عرب ازطريق گوشهايش ميخواند ،به
اين معنا كه بيسوادي همچنان درميان شهروندان عرب پديدة رايجي است .به همين دليل،

قشر وسيعي از اين مردم از رأسالناقورهًْ واقع در لبنان گرفته تا رياض در عربستان سعودي،

(الخير ،بيتا)59 :
نوارهاي مظفرالنواب را دست به دست درميان خود ميچرخانندّ .».

مظفرالنواب پديدة منحصربهفردي در شعر عراق و حتي شعر معاصر عربي محسوب

ميشود كه توانسته است با نوعي ساختارشكني در بنيانهاي قصيدة عربي ،چه ازلحاظ
سبك و روش و چه ازنظر مفاهيم و مضامين ،نام خود را جاودانه سازد .شايد مهمترين جنبة

شهرت وي ،ميزان تأثيرگذاري او بر شعر شعبي يا عاميانة عراقي باشد.

مظفرالنواب شاعري است كه بيش از هر چيز ،ديدگاه سياسي خود را با خشم از واقعيت

طنزپرداز

یم
ظفرالنواب و
علیاکبر دهخدا

موجود درآميخته است و حاكمان عرب را به جرم واقعيتهاي تلخ كشورهاي عربي ،ازجمله
مصيبت فلسطين و سازشكاري آنها مؤاخذه ميكند و جامعة عربي را به زير تيغ تيز انتقاد
ميكشد .او درعين استفادة بهجا و همگون از كلمات ،ناگاه زبان به هجاي عريان ميگشايد

و مستقيم ًا مسببان اين وضعيت را بهباد دشنام ميگيرد .اين نوع هجو سياسی را که برمبنای
اغراض شخصی بيان نمیشود ،ميتوان نوعی طنز محسوب کرد.

النواب ،مهارت خاصي در ترسيم تصويرهاي كاريكاتوري مبتني بر تضاد دارد .اين تصاوير

كاريكاتورگونه در شعرهاي سياسي وي حالتي ويژه به خود ميگيرند .اساس اين تصاوير

مضحك را برقراري ارتباط و انسجام معنوي و هنري بين عناصر مخالف و ناهمگون تشكيل
ميدهد .شعر سياسي وي ،تجليگاه ريشخند و طنز او است:

خر ُج ِمنّاالن ُ
َ
َفط
نوض ُع فيال َع ّ
ارهًْ کي ُي َ
ص َ

كر ُتنا
ِذياع
ُس ّديالم َ
َ
الکلب ل َ َقد طارت َس َ
َق َدمي فياألخبا ِر و ِق َّمتِهم
مِعزی بِل ِحی َمهما َط َّيبَهاالم ُ
ِسك

صداي گوشخراش راديو را قطع كن كه مستي ما را
پراند
من اجالس سران كشورهاي عربي و اخبار آن را زير
پا له ميكنم.
ريشبزیهايي كه هر چقدر هم ريش خود را خوشبو
كنند
باز هم ريششان بوي شتر ميدهد.

وی در اين مقطع ،با اشاره به استثمار نفتی ،خشم خود را از حاکمان عرب بيان ميکند

و خلق و خوی جاهليت را به آنها نسبت ميدهد:
والحاكمون َ
العربالعاربهًْ
الخصايا ه ُُم
...
ُ
َ
دون هذا حذائي
حاكم طولُه و كِرا َمتُه َ
ٌ

 ...و حاكماني كه همواره از در ِد  ...شكايت دارند،
عربهاي اصيل هستند
حاكمي كه اندازه و كرامتش از اين كفش من
پستتر است

مع َصه
أ ُّي
َ
هاالج ُ

اي مردم! ساكت باشيد!
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بِها رائحهًُْالبِع ِر
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ّ

ما را در فشار قرار ميدهند تا از ما نفت بگيرند

ادبیا

بیقی ،سال دوم
ت تط

 ،شمارة 8

ص ِّفق لأِ نظِ َمهًٍْ غائبهًْ
ال ُت َ

الجماهي ُر
ب هذي َ
ما لها تَتَثائَ ُ
تَهت ُ
ِف و هي َمنومهًْ

َزل ِزلي َ ...زل ِزليَ ...و اك َف ِه ّري ...اك َف ِه ّري
ِ
حاكمون بغايا بأفواههم
أمسحي ِهم َف ُهم
َ

(النواب)27-32 :1996،

براي حكومتهاي غايب و محوشونده كف
نزنيد!
چرا اين مردم خميازه ميكشند؟
فرياد ميزنند درحاليكه خوابآلود هستند
تكان بخور ...تكان بخور ...چهره درهم بكش...
چهره درهم بكش!
آنها را از ميان بردار ،چراكه ايشان حاكماني نادان
هستند

مظفرالنواب با اشاره به حاکمان ميگويد آنان از فرط عيش و نوش ،به دردهاي شخصي

گرفتارند و مسائل و موضوعات ملتها برايشان معنايي ندارد .شاعر ،آنها را تحقير ميكند

و ميگويد ايشان بسيار پست و حقيرند و لياقت تشويق و اهتمام ملي را ندارند؛ اما در اوج
اين حماسه و شور ،حالت سست و بيرمق مردم از نظر او دور نميماند و آنها را به تغيير

و جنبوجوش تشويق ميكند .درحقيقت مظفرالنواب ميكوشد با استفاده از هجو آتشين،

خوانندگان را به تحرك وادارد .به عبارت ديگر ،هجو او باعث ايستايي و توقف نميشود ،بلكه
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خود انگيزهاي براي حركت رو به جلو است.
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ند
ا ُّي
هاالج ُ
ُ
دس َمشبو ُههًْ
بُوصِ لهًٌْ ال ُتشي ُر إليال ُق ِ
َ ...و َطنيالبَ َدوي ...ن ِسا ُؤ َ
ك َمنهوبَهًْ

و ُيباهي ِرجال ُ َ
ك نصرا ً بِأعضائِهم َف ِرحين...
بي جِ بان
َب َقوم ِزعاما ُت ُهم
ت َّ
ٌ
أرنب َ
عص ٌّ

و َعز ُمهم ُخصيَهًٌْ نائمهًْ (همان ،ص)27

اي سرباز!
هر قطبنمايي كه بهسمت قدس اشاره نكند،
مشكوك است
...وطن بدوي من ...بهزنانت تجاوز كردهاند
درحاليكه مردان تو به اندام مردانة خو د افتخار
ميكنند...
واي بر قومي كه رهبرانشان خرگوشهايي ترسو
هستند
و ارادة آنها بيثمر و خوابآلود است

طنزپرداز

یم
ظفرالنواب و
علیاکبر دهخدا

البته نبايد ازياد برد که النواب به هجو حاکمان اکتفا نکرده و ديگر اقشار جامعه و مسببان

وضعيت نابهنجار امت عربی را نيز آماج سرزنشهای خود قرار داده است:
ُالعالم فاترهًٌْ
و أمااآلن فحاالت
ِ

ٌ
ملل ُيشبِه َعلكهًْ

لَ ِ
(الخير)169 :2007 ،
األيام بقلبي
ص َقته
ُ
ّ

اما اكنون جهان ،سست و بيرمق است
ملتها شبيه آدامس شدهاند

كه دست روزگار آن را به قلب من چسبانده است

مظفرالنواب عالوه بر هجوهاي صريح و گزنده ،گاه به طرح تصاوير مضحك و طنزآميز

از كساني اقدام ميكند كه قصد هجو آنها را دارد .وی توانايي شگفتانگيزي در زمينة
آميختن موضوعات مختلف و گاه متناقض دارد؛ براي مثال ،در جايي ميگويد:

وأُ
نخلِالعراقال َق َمر
بين
ِ
رجوحهًٌْ َ
َ

ألنام بها
أَشتهي صغري
َ

في َفمي نجمهًٌْ من َحليب

لمالنوارس...
أرج َحتني َعلَیال َکون أُمي َک ُح ِ
َ

ماه درميان نخلهای عراق همانند تاب است

کودکیام را میخواهم تا با آن بخوابم
درحاليکه در دهانمستارهای از شير است
مادرم مرا مانند رؤياي مرغان دريايي بر هستي
برگزيد

اما پس از اين ابيات ،شاعر دوباره لب به تمسخر ميگشايد و ميگويد:
سا َدتي سيداتي هنا َط َ
رطرهًْ
كم ّ
الطوا ِرئ
أمي ُرالبال ِدال ُم َف ّدی ب ِ ُح ِ

يَل ُِّفالع َ
ِقال َكمِر َو َحهًِْالطائ َِرهًْ( ..همان ،ص )25

خالصة اخبار ساعت ده:
عاليجناب امير كشور ،بهدليل يك امر اورژانسي
عقال (سربند) را روي سرش مثل بال هواپيما
ميبندد...

علیاکبر دهخدا

علی اکبر دهخدا نيز که در سال  1257ﻫ  .ش1870/ .م .بهدنيا آمد ،يکی از ادباي

سرشناس ايرانزمين است .وي در سالهای جوانی در کسوت روزنامهنگاری به مبارزه
با استبداد محمدعليشاه برخاست؛ و با مشارکت در تأسيس روزنامة صوراسرافيل ،نقش
بهسزايي در بيدارساختن افکار عمومی ايران ايفا کرد .دهخدا با انتشار مقاالتي مملو از مطالب

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

موجِ ُزالعاشِ رهًْ:

خانمها و آقايان! اينجا نكتهاي وجود دارد
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انتقادي و سياسي ــ البته در پوشش طنز ــ سعي كرد با نمايش جنبههاي تاريك جامعه،

راهي براي مرتفعساختن آنها بيابد.

دهخدا در آغاز هر شماره از روزنامة صوراسرافيل ،مقالهاي پرمغز درمورد مسائل سياسي
و اقتصادي ،آموزشي و بررسي وضع نابسامان داخلي منتشر ميكرد و حسنختام آن را
ستوني طنزآميز با نام «چرند و پرند» در نقد اعمال ستمگران و جاهالن از تمامي طبقات
و اصناف قرار ميداد و همين مقاالت بود كه با توجه به تأثير عميق اجتماعي و سبك
نگارشي خاص و بديع آنها ،راهگشاي شيوهاي نوين در طنزپردازي و روزنامهنويسي
معاصر شد( .دبيرسياقي :1368 ،ج ،1ص يازده)

دهخدا با نگارش مقاالت متعدد و متنوع ،نقطة عطفي را در تاريخ ادبيات ايران ،بهويژه

طنزنويسي و رواننويسي ،بهوجود آورد .وی انديشمندي است که افکار انتقادي خود را در
دو قالب نظم و نثر به مخاطبان عرضه کرد؛ و همچنانكه عنوان شد ،نثر طنزآميز او بهطور

خاص در مطالب موسوم به «چرند و پرند» نمود مييابد .این مقاالت را باتوجه به ويژگيهاي
ساختاري آنها ،ميتوان سرآغاز يك مكتب جديد در طنزنويسي ايران بهشمار آورد.

طنزپردازی دهخدا را ميتوان در دو حوزة نثر و شعر مورد تأمل قرار داد .در عرصة نثر،
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شاخصترين اثر طنزآميز اين اديب برجسته ،مقاالت منتشرشده در صوراسرافيل ،موسوم به
«چرند و پرند» است .البته درميان مطالب انتشاريافته در صوراسرافيل ،قطعات منظوم نيز
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ديده ميشود.

ازنظر ساختاري ،قلم ساده و روان دهخدا ــ برخالف شيوة نگارشي سنگين و پرطمطراق

عصر قاجار ــ بههمراه استفاده از واژگان مربوط به فرهنگ مردم كوچه و بازار ،كنايات و

مثلها ،دستاورد ادبي جديدي بهارمغان آورد كه انتقال پيام به مخاطب و برقراري ارتباطي
موفق با آنان را هدف اصلي خود قرار ميداد .در همين راستا ميتوان گفت كه همة

قسمتهاي «چرند و پرند» دهخدا در قالب طنز و فكاهي نوشته شده است و در اين
چهارچوب كلي ،شاهد خالقيت و هنرنمایی دهخدا در استفاده از قالبهای خاصتر مانند
سالنامهنويسي ،نامهنگاری ،گزارشنويسي ،داستاننويسی و غيره هستيم.

آشنايي دهخدا به زبان و ادبيات مغربزمين و انس و الفت وي با فرهنگ و ادب ايراني

طنزپرداز

یم
ظفرالنواب و
علیاکبر دهخدا

باعث شد ساختار روايتي متنهاي «چرند و پرند» ،تلفيقي از حكايت شرقي و داستان كوتاه
غربي باشد .برخي عناصر موجود در اين متون ازجمله طرح يك داستانواره ،كشش و تعليق،

تعليم و پند و استفاده از زبان مردم ،آنها را شبيه حكايت شرقي ساخته است و از سويي،
حجم هريك و ُكنش شخصيتها با مسائل مطرح كه هركدام لحني خاص دارند ،داستان
كوتاه غربي را در اذهان متصور ميكند .ساختار روايي بعضي از قسمتهاي «چرند و پرند»
سبب شد بسياري از انديشمندان و صاحبنظران بر اين باور باشند كه علياكبر دهخدا پدر

قصهنويسي ايران يا دستكم آغازگر راهي بود كه درنهايت به خلق داستان و رمان انجاميد.
(سليماني125 :1379 ،ـ)123

اين نكته را نيز بايد مدنظر قرار داد كه دهخدا در مقاالت «چرند و پرند» بارها به هجو

سياسي روي آورده است .او مستقيم و يا غيرمستقيم ،مطالب خود را درقالب داستان و كنايه

بر زبان آورده و افرادي را كه ازنظر وي مسبب نابهنجاريهاي جامعه هستند ،بهباد انتقاد
گرفته است .وي در البهالي طنز خود ،از هجو نيز بهره ميگيرد؛ براي مثال ،در روايتي در
زمينة خبري كه سگ حسن دله درمورد كفريشدن حضرت واال به دفتر روزنامه میآورد،

سران دولت و حاكمان محلي و غيره را شرح ميدهد.
جنايتهاي
ِ

شعر دهخدا نيز عرصة ديگري از كاربرد طنز در مقاصد انتقادي است .او شاعري است

غم خود را معطوف نثر كرده ،از شعر
هم و ّ
بخشيده است .گرچه روزنامة صوراسرافيل بيشتر ّ

هم بيبهره نبوده و گاه سرودههاي دهخدا را چاپ ميكرده است .اولين سرودههاي دهخدا
شعري است كه در شمارة  4روزنامة صوراسرافيل منتشر شده است (همان ،ص  .)181اين شعر
كه دربارة فروختهشدن دختران قوچاني به تركمانها بهدستور حاكم خراسان سروده شده،
واكنش ويژة دهخدا به اين مسئلة تأسفآور است .در اين شعر كه به وزن تصنيف قديمي
«اي خدا ليلي يار ما نيست» سروده شده و  8صفحة روزنامه را به خود اختصاص ميدهد

(آژند ،)250 :1384 ،دختران قوچاني چنين زمزمه ميكنند:
بزرگان جملگي مست غرورند

اي خدا كسي فكر ما نيست
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كه از اين موهبت خدادادي در مسير نقد جامعه استفاده كرده و به آن رنگ و بويي ديگر
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ز انصاف و مروت سخت دورند
رعيت بيسواد و گنگ و كورند

اي خدا كسي فكر ما نيست
اي خدا كسي فكر ما نيست

هفده و هجده و نوزده و بيست
اي خـدا كسي فكر ما نيست...

دهخدا در اين بند كه مقدمه براي بيان بند بعدي و شرح واقعه محسوب ميشود ،وضعيت

اجتماعي را توصيف ميكند و عبارت «هفده و هجده و نوزده و بيست» را از زبان كودكان
كه در بازيهايشان براي ايجاد وزن و آهنگ استفاده ميكنند ،وام ميگيرد .باتوجه به تكية
اين سروده بر مفهوم وطن ،ميتوان آن را از نخستين «اشعار وطني» دانست كه در دورة

مشروطيت سروده شد( .سليماني)186 :1379 ،

طنز دهخدا در اين شعر ،دالويز و نغز و گاه غمانگيز و پرسوز است؛ بدان ميماند كه خود
وارد ماجرا بوده و وقايع را از نزديك ديده است( .آژند)251 :1384 ،

يكي ديگر از اشعار منحصربهفرد دهخدا ،سرودهاي است كه در وصف حالت مادري نادان

و نامهربان بيان شده كه كودك خود را با شكم گرسنه خوابانده است و از اينكه او بههوش
آيد ،بيمناك است .درحقيقت ،دهخدا طي اين شعر ،بهطور كنايهآميز از وضعيت استبداد انتقاد
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كرده است« .رؤسا» در نقش مادر نادان و ملت بهصورت بچة بيماري كه درميان بازوان مادر
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از گرسنگي جان ميدهد ،ترسيم شدهاند (آرينپور :1351 ،ج ،2ص :)92
خاك به سرم بچه بههوش آمده
گريه نكن لولو مياد ميخوره
ـ اهه! اهه ـ ننه چته؟ گشنمه
ـ از گشنگي ننه دارم جون ميدم
ـ اي واي ننه جونم داره درميره
ـ خ خ خ خ ـ جونم چت شد؟ هاق هاق
ـ آخ تنشم بيا ببين سرد شد
واي بچه رفت ز كف رود رود

بخواب ننه يك سر و دو گوش آمده
گربه مياد بزبزي رو ميبره
ـ بتركي اين همه خوردي كمه

ـ گريه نكن فردا بهت نون ميدم
ـ گريه نكن ديزي داره سر ميره
واي خاله چشماش چرا افتاد به طاق؟
رنگش چرا ،خاك به سرم زرد شد؟
مانده به من آه و اسف رود رود!

طنزپرداز

مظفرالنواب و علیاکبر دهخدا

یم
ظفرالنواب و
علیاکبر دهخدا

ازلحاظ جنبههاي فني ،شعر مظفرالنواب را ميتوان از جنبههاي درونمايه و ساختاري

بررسي كرد .تم اصلي شعر اين شاعر را سياست و هجو سياسي تشكيل ميدهد كه موضوعات

ديگر در اطراف آن پراكندهاند؛ موضوعاتيچون غزل ،خمر ،وطن ،انقالب ،و فرهنگ ،كه گاه

با زباني پيچيده و عارفانه و گاه به سادگي و سهولت و در سطح فهم خوانندگان عادي عرضه
ميشوند .شعر او سراسر خشم و انتقاد است و درواقع بُعد سياسي و معناگرايانة سرودههاي

وي بر جانب غزلگونة آنها برتري دارد .عراق در شعر او جايگاه ويژهاي دارد و او بهطور
متعهدانهاي به شهرها و اماكن مختلف شهرهاي عربي عشق ميورزد و از آنها در شعر خود

بهره ميگيرد .يكي از ويژگيهاي مظفرالنواب ،جايگاه ممتاز او در سرودن قصيدة عاميانه
و كاربرد لهجة مردم عامي است؛ كه همين امر ،باعث تسلط وي به فرهنگ و اصطالحات
مورد استفادة مردم و چينش دقيق و بهجاي آنها در البهالي قصايد فصيح و پربارتركردن

اين اشعار شده است .ازنظر وي ــ كه معمار قصيدة عاميانة عراقي محسوب ميشود ــ

سرايش به اين لهجه باعث افزايش مخاطبان وي شده است؛ چراكه اين گويش را در

بسياري از كشورهاي عربي ديگر نيز تاحد زيادي مردم بيسواد و عامي ميفهمند.

شعر سياسي مظفرالنواب ،بسيار واضح و شفاف است .وي با بهرهگيري از زبان عامة مردم

وي ،امتداد تجارب سياسي او است؛ بنابراين ،قهرمانان قصايد و اشعار وي هميشه بار آالم
مردم را بهدوش ميكشند.

مظفرالنواب با تكيه بر تصويرسازيهاي مضحك و گاه مشمئزكننده و استفاده از كلمات

و عبارات صريح و زننده سعي ميكند ستمگران و عامالن اصلي نابساماني وضعيت كنوني
امت عربي را مورد هجو شديد و آماج ناسزا قرار دهد و از آنجا كه هجو وي از روي

انگيزههاي شخصي نيست ،ميتوان آن را نوعي طنز بهحساب آورد.

مقايسة علياكبر دهخدا و مظفرالنواب و ابعاد طنز در آثار آنان ،مستلزم توجه به محيط

بيروني آنها است .درحاليكه عوامل محيطي و دروني ،مظفرالنواب ــ شاعر برجستة عراقي
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در سرودههاي خود توانسته است مخاطبان زيادي بهسمت شعر خود جلب كند .روند شاعري
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ــ را به استفاده از هجو سياسي در آثار خود بهعنوان آخرين راه چاره براي كساني سوق
میدهد كه با اينهمه اشتباه و ناكامسازي امت عربي ،بهويژه درمورد قضية فلسطين،
سالح ديگري بر آنها كارگر نيست ،دهخدا در زمينة هجو سياسي و طنزپردازي ،انديشة

خود را بهعنوان پشتوانة هنر بهكار ميگيرد و ميكوشد درقالب داستان و گاه بهصورت
مستقيم و يا غيرمستقيم بر مستبدان و عوامل اصلي وخامت وضعيت اجتماعي بتازد؛ چنانكه

بهنظر ميرسد دهخدا بيشتر يك انديشمند اصالحطلب است و مظفرالنواب ،شاعري هنرمند
و خشمگين .همين امر باعث شده است تا طنز دهخدا بسيار نرمتر و لطيفتر از طنز

مظفرالنواب و در قالبی عفيفتر جلوه كند.

بهعالوه ،اين نكته را هم بايد متذكر شد كه دهخدا حوزة وسيعي را براي انتقال پيام خود

به مخاطب درقالب طنز انتخاب كرده است .او در اين راستا از نثر و نظم كمك ميگيرد؛
هرچند كه تكية بيشتر وي بر نثر است تا نظم ،كه اين نيز در تلقي دهخدا از اقبال عمومي به

نثر ريشه دارد .البته بايد توجه داشت كه شعر دهخدا نيز امتداد نثر او بهشمار ميآيد .النواب

هم با شناخت ذائقة عمومي عرب و درنظرگرفتن اين نكته كه شعردوستی در خون يكايك
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عربها جريان دارد ،با بهرهگيري از استعداد ذاتي خود سعي ميكند پيام خود را در اين قالب
به مخاطبان عرضه كند .موفقيت او ،در حجم بينظير استقبال مردم از مراس م شب شعري
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كه در نقاط مختلف دنيا برگزار ميكند ،محسوس است.

درحاليكه دهخدا براي طنزپردازي خود ،شيوههاي گوناگوني بهكار ميبرد و از بافت

داستان ،روايت ،نامهنگاري ،اعتراض ،گزارشنويسي ،سالنامهنويسي و غيره استفاده ميكند،

مظفرالنواب به تصويرسازيهاي مضحك و كاربرد تصاويري متجانس اقدام ميكند كه اين،
تناسب بيشتري با صور خيال شعري دارد.

هم دهخدا و هم مظفرالنواب بهخوبي توانستهاند ويژگيهاي مخاطبان خود را شناسايي

كنند و بهگونهاي سخن بگويند كه بيشترين تأثير ممكن را در دل و اذهان آنان بهجا گذارند.

در همين راستا ،يكي از نكات مشترك دهخدا و النواب ،تالش براي راهيابي به عمق كالم
عامه و واردساختن آن به زبان ادبيات انتقادي و بهرهگيري كام ً
ال هنرمندانه از آن است.

طنزپرداز

یم
ظفرالنواب و
علیاکبر دهخدا

چنانكه قب ً
ال هم عنوان شد ،يكي از ويژگيهاي سبك دهخدا ،پايهگذاري نثري نوين

در ادبيات فارسي بهكمك مثلهاي عاميانه و اصطالحات عامة مردم بود؛ سبكي كه امتداد
آن در حال حاضر بهعنوان شيوة رايج نگارش فارسي بهكار ميرود .مظفرالنواب نيز جايگاه

وااليي در عامهگرايي دارد .وي توانست با قصيدة «للريل و حمد» و ديگر قصايد عاميانة

خود ،تحولي شگرف در قصيدة عاميانه عراقي بهوجود آورد و با ايجاد ابداعاتي ساختاري
و موضوعي در آن ،قصيدة عاميانه را متناسب با حوادث روز بهپيش ببرد .چنانكه قب ً
ال نيز

يادآوري شد ،جهانبيني النواب مبتني بر اين است كه شعر عاميانة عراقي در بسياري از
كشورهاي عربي قابل فهم است و لذا شعرگفتن به اين زبان ميتواند گسترة وسيعتري را

براي انتقال پيام فراهم سازد.

يكي ديگر از نكات مشترك اين دو اديب ،تأثيرپذيري آنان از مكتب جهاد حسيني است.

مظفرالنواب در كودكي خود شاهد مراسم عزاداري مردم در سوگ شهيدان كربال بوده و

بارها و بارها درس مبارزه با ظلم را در ذهن خود مرور كرده است؛ چنانكه خود نيز يكي
از عوامل مؤثر بر شعرش را تأثيرپذيري از مكتب عاشورا ميداند و بر اين باور است كه هر

جا ظلم و مقاومتي هست ،داستان عاشورا تكرار ميشود .دهخدا نيز با الهام از مكتب تشيع،

مبارزه با ظلم و بيداد را سرلوحة كار خود قرار داده بود .در يكي از دستنوشتههاي بهجامانده

(زندگي باور و جهاد است) (دبيرسياقي .)67 :1368 ،از همين رو ،وي بيباكانه نظرهاي خود را
به روي كاغذ ميآورد و نارساييهاي جامعه را بهتصوير ميكشيد و در اين راه از كسي واهمه

نداشت .او بارها مورد تهديد واقع ميشد ولي خم به ابرو نميآورد.

سفر به كشورهاي غربي و آشنايي با فرهنگ و تمدن غرب را هم ميتوان يکي ديگر از

وجوه تشابه آنان دانست .البته اين مطلب را نيز بايد م ّدنظر قرار داد كه طنز دهخدا بهويژه
مقاالت چرند و پرند و شعرهاي عاميانة وي ،محصول دورة جواني و شور و اشتياق او است.

وي پس از بهقدرترسيدن رضاخان و در فضاي استبدادآميز آن زمان ،به تحقيق و تتبع روي
آورد و ديگر آثاري به شيوة پيشين ننوشت و تنها در زمان مصدق بود كه براي مدتي باز به
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همان حال و هوا بازگشت .اين نكته درمورد مظفرالنواب نيز صدق ميكند .شاعري كه در

ابتدا هيچ شعر عاشقانه و غزلي درميان آثار او ديده نميشد و مردم بهتدريج به اين باور رسيده
بودند كه وي نميتواند شعر عاشقانه بسرايد ــ كه البته با سرودن شعري بهسبك غزل ،اين
شبهه را از خود مرتفع ساخت ــ و هميشه غرق در هجو سياسي و انتقادات صريح است ،آرام

آرام و بهمرور از ميزان آن خشم آتشين ميكاهد و به انتقاداتي ماليمتر رو ميآورد.
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