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 چکیده 
تفکری است که بر انکار اختالف بین اوضاعی که سزاوار است باشد و اوضاع کنونی سایه ناسازواری 

ای سرّی بین م برای اصالح عیوب جامعه، رابطهافکنده است، نوعی حسن تعبیر با روشی غیر مستقی

های زیبایی شناختی نماید. ازجمله جنبهو خفقان بروز می ه که هنگام وحشتنویسنده و خوانند

 باشد. واری، ایجاز و تناقض در معنا میناساز

تحلیلی، به جستجوی اجزاء، عناصر و اقسام ناسازواری و همچنین -در این جستار با روش توصیفی

ز این پژوهش ا حاصلاست. اهم نتایج پرداخته شده« احمد مطر» طنز تلخ اهداف بکارگیری آن در 

عبارتند از: اکثر قصاید مطر مانند یک نمایشنامه، با طنزی ناسازوار و نقدی گزنده، غرق در غموض 

که مطر با  هاییواقعیت؛ باشدنویسنده می است، وجه تمایز این قصاید، ساده لوحی و غفلت ساختگی

انی متضاد، به طور کامل ز معآن دارد، در ناسازواری با استفاده اپوشاندن های مختلف سعی در تکنیک

ی و شاعر از انواع ناسازواری لفظشود؛ سوق داده می هاواقعیتاین گردد و خواننده به سوی آشکار می

یابد در بیشتر لفظی که در سطح واژگان جریان می است اما  ناسازواریتصویری در شعر خود بهره برده

هدف شاعر از بکارگیری  انجامد.کب متناقض مییری به خلق تصویر مرموارد مانند ناسازواری تصو

با وضعیت  اجتماعی حاکم بر جامعه عربی -تفاوت مضحک اوضاع نابسامان سیاسی بیانطنز ناسازوار ، 

 باشد.از دیگر اهداف وی مینیز بیداری، اصالح جامعه و مبالغه است؛  آرمانی
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  مقدمه

ناسازوار در درجه اول صبغه بالغی دارد، زیرا این مصطلح یعنی چیزی گفته شود  طنز

م، توریه، مدح شبیه بالذم و عکس آن. و به و از آن چیز دیگری قصد شود، مانند تهکّ

 به مقتضیات زمان و مکان تطور یافته تبع و در طی اعصار و قرون مفهموم ناسازوار بنا

ها در نقد، ری به مفهوم امروزی با تالش غربیناسازوااز اصل خود بازنمانده است.  مّاا

 ای کرد تا جایی که ناقدان عربعربی نوین نیز به آن توجه ویژه رشد یافت و سپس نقد

ضمن  برخیهایی برای ربط و ریشه دار کردن آن در عربی قدیم انجام دادند. امّا تالش

عرب پنهان ماند، ادبای بلیغ فن ناسازواری از شناخت » :تقدندمع ها،تالشنوع این  ردّ

م و تمسخر و هرچند گاهی به منوال آن عمل کردند، با این همه، از دایره ی تهکّ

 (.189:1041)نبیله، «خارج نشدندی زشت و ...هالطیفه

 و نویسنده ماهرانه و هوشمند، بین طرفینبازی  غی وبال ،ناسازواری، هنری زبانی    

است به نحوی که پدیدآورنده، متن را به سمتی که خواننده را جلب کند، پیش   خواننده

تضاد دارد، او را ی پوشیده است و اغلب معنی مابرده و با معنای تحریفی که مطابق معن

... این احساس متفاوت خواننده تا جایی است که، واژه ها را با خواندمی آن فرا به ردّ

 یابدمی به معنی مورد رضایت و قانع کننده، دست ر انجامو س هم درگیر کرده

 .(131:همان)

 1هایژرف ساخت  بررسی» تحلیلی به هدف -ش که به روش توصیفیاین پژوه    

است، درپی پاسخ به سؤاالت زیر نگاشته شده  «احمد مطر 1ناسازواری در طنز تلخ

 باشد:می

 ری در قصایدش واداشته است؟چه عواملی شاعر را به اتخاذ اسلوب ناسازوا -

 اقسام ناسازواری که شاعر در قصاید خود از آن بهره برده است کدامند؟ -

     ؟کدام استاحمد مطر از سایر قصایدش  وجه تمایز قصاید ناسازوار -

که، اوضاع نا بسامان سیاسی، اجتماعی حاکم بر عراق و جامعه عرب، از ض آن است فر    

ه هدف از سوی دیگر شاعر را واداشته تا باز رعب و وحشت و خفقان یک سو و فضایی مملو 

اصالح جامعه و تغییر وضع موجود، با تعبیری غیر مستقیم و با لحنی طنزآمیز و متناقض و در 
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قالب تلمیح و کنایه اعتراض خود را بر وضع موجود بیان دارد. و در شعر خود از انواع مختلف 

 وجه تمایز لفظی و تصویری برای بیان مقاصد خویش بهره جوید.ناسازواری اعم از ناسازواری 

نویسنده  ساختگی تواند ساده لوحی و غفلتِ، میناسازوار احمد مطر از سایر قصاید او قصاید

 به همراه تناقض در معنا باشد.

 

 پییشینه تحقیق

توان مطر میی نگاشته شده درباره احمد هاو مقالهها پایانامه ،هابا توجه به کثرت کتاب

بررسی  یدر حوزه باشد،اگر چهمی مورد توجه پژوهشگران گفت وی یکی از شاعران

داند، پژوهشی درخور تا آنجا که نگارنده می احمد مطراشعار ناسازواری در انواع 

 انجام شدهث نزدیک به موضوع بحارزشمندی ی هاپژوهش امّا ،نگرفته است صورت

  ها عبارتند از:ترین آناست که برخی از مهم

 . بغداد:لؤلؤۀ ها. ترجمۀ عبد الواحد(. المفارقه و صفاتم1041) ک.دی. سی. میو -

مفاهیم قدیمی و جدید  انواع و اهمیت ،بررسی للنشر. این کتاب به  دارالرشید

 پرداخته است.ناسازواری، 

دار االردن:  .والتطبیق النظريةدراسات فی . واألدب المفارقة م(.1000) .خالد، یمانلس -

 .الشروق

العربیة المؤسسه  دمشق: المفارقه فی الشعرالعربی الحدیث. م(.1991) ناصر. شبانه، -

 للدراسات و للنشر.

 المفارقه القرآنیه. القاهره: دارالفکر العربی. م(.1992العبد، محمد. ) -

تا  استگردیده  کوشش، به شیوه کتاب میوک نگاشته شدهکه اخیر  کتاب سهدر 

 .شودارائه  انواع ناسازواری فیدر تطبیق تعارو آیات قرآنی هایی از اشعار عربی ونهنم

دار الفصحی  .القاهره:القصیدۀ العربیة الحديثةعن بناء  م(.2008) علی. عشری زاید، -

ناسازواری هایی از ادب عربی به توضیح انواع در این کتاب با ذکر مثال النشر.و للطباعة

 است.دهش تصویری پرداخته
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 ،پایانامه ارشد، البالغة العربیةفی  المفارقةبناء م( 1993) .، نانسی إبراهیم عباسسالمة -

. در این پایانامه نویسنده به بررسی اصطالحی، عین شمسدانشگاه  دانشکده ادبیات

 مفهومی و درجه حضور ناسازواری در بالغت عربی پرداخته است.

. نویسنده در این 8، شماره 1رقه، مجله فصول، جلد(. المفام1002) بیله، ابراهیم.ن -

 پردازد.واری در ادب عربی قدیم و جدید میمقاله به تعاریف مختلف از ناساز

. های کاربرد طنز در تصاویر فکـاهی احمـد مطـرشیوه(. ش1341 ) .معروف، یحیی -

مقاله به  در این .181-111صص.10شماره . ایرانی زبان و ادبیات عربی مجلـه انجمـن

است؛ از جمله استفاده از زبان پرداخته شدههای طنزپردازی در شعر مطر انواع شیوه

ی از ناسازواری تصویری نیز ها به نوعاستهزایی و... .در میان این شیوهحیوانات، خود 

 ای کوتاه شده است.اشاره

با اشعار احمد  روابط بینامتنی قرآن(. ش1344) .میرزایی، فرامرز و ماشاءاهلل اوحدی -

 دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره .دانشکده ادبیات و علوم انسانی مجلـه. مطـر

 شده است.نامتنی تحلیل بی گاهیدداشعار از  در این مقاله .311-100صص.11

)مطالعه مورد  طنز تلخ در شعر پایداری فلسطین ش(.1301) زینی وند، تورج. -

 .3ادب معاصر عربی. سال دوم. شماره مجله نقد پژوهش شعر راشد حسین(.

نویسنده در این مقاله ضمن بیان انواع طنز در شعر راشد حسین، به  .119-191صص

طنز صریح و طنز تعریضی نیز اشاره دارد؛ اگر چه طنز ناسازوار خود نوعی طنز 

 نباشد.تواند طنز ناسازوار طنز تعریضی میتعریضی است اما 

مجله  افسانه تمثیلی و کارکرد آن در شعر احمد مطر. ش(.1301) حیدری، محمود. -

ین مقاله نویسنده . در ا181-118.صص11شماره  نقد ادب معاصرعربی. سال سوم.

ها و های زیرین روایتالیه هایی از شعر روایی مطر به بررسی و تحلیلضمن بیان نمونه

هنجارگریزی و یهنجارگریزی معنایاعم از تعریض، پارادوکس،  آن های هنریجنبه

 است.پرداخته سبکی

بینامتنی و  امل دنقلدرشعر  ناسازواری(. ش1308) دیگران.موسوی، سیدرضا و  -

بیان  بهاین مقاله در 318 -391صص. 1شماره سال هفتم.عربی. ادب مجله . ینقرآ
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درشعر بررسی تضاد و پارادوکس و همچنین  ناسازواری  و نیبینامتنی قرآهایی ازمثال

 است.شده پرداخته نقل امل د

فی االسالیب  المفارقةانعکاس ش(. 1302) و مریم غالمی. رقیةی، ور ملکپ رستم -

نویسنده این  .88-11 صص .88. شمارهوآدابها مجلة الجمعیة اإليرانیة للغة العربیة. البالغیة

ناسازواری دار کردن هایی برای ربط و ریشهناقدان عرب تالش مقاله همچون برخی از

 معتقدندها، رد این نوع تالشضمن  امّا برخی در عربی قدیم انجام داده است

 ها در نقد، رشد یافت و سپس نقد عربیری به مفهوم امروزی با تالش غربیناسازوا

 .ای نموده استنوین نیز به آن توجه ویژه

 

 ناسازواری در لغت

ز کلمه یونانی که به معنای ناسازواری و نوعی تمسخر است و ا ”Irony“واژه 

“Eironeia” از در لغت به معنی تظاهر به جهل و جهل کاذب است و  استمشتق شده

 زیرا گوینده خود را در پس (؛2: 1992) العبد،  خوردار استبر نوعی خدعه و نیرنگ 

دارد و هدف از آن رسیدن به حقیقتی معین است که نقابی از سادگی و کودنی مخفی می

شود. برخی شکار و پنهان وجود دارد، بیان میتناقضی که بین آ در پرتوبا توریه و 

در و که به معنی تناقض ظاهری است  اندآورده ”paradox“ناسازواری را ترجمه واژه 

  (.191: 1041)ابودیب،  گرددلفظی ایجاد میواری ناساز

نظر به آن اشاره خواهدشد به  با توجه به اقسام مختلف ناسازواری که در ذیل     

ن گفت در هر توای برای ناسازواری است زیرا میترترجمه دقیق ”Irony“رسد واژه می

 ، ناسازواری وجود ندارد.«پارادوکسی» وجود دارد امّا در هر”paradox“ناسازواری 

ابتدای قرن هجدهم در اروپا  ،استعمال لغت ناسازواری در نقد ادبی برای اولین بار

 (.3 :1991السعدیه،) صورت گرفت
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 ناسازواری در اصطالح

ارائه ، داشته اندداللت بر ناسازواری  گوناگونیمفاهیم   جوامع مختلفدر  از آنجایی که 

نقل شده  «نیچه» . همانطور که ازنمایدبرای ناسازواری دشوار میکامل  یک تعریف

آنچه یف توان به راحتی تعریف کرد امّا تعرآنچه تاریخ و گذشته ندارد را می» است:

 اما .(18: 1000)سلیمان، «استکاری بسیار دشوار  ،باشد ینای طوالی تاریخ و گذشتهادار

ناسازواری گفتن چیزی است غیر » :عبارتندازبرای ناسازواری شده ارائه برخی تعاریف

ه چند پهلو ناسازواری انحراف لغوی است، که منجر ب»  .(81: 1003)میوک، «قیقتاز ح

ی که به خواننده اعانی وداللت های متعدد به گونهی با ماته. گفگرددصحبت کردن می

 (.82: 1991)شبانه، «دهدیعی برای انتخاب مفهوم و معنا میاختیار وس

 

 عناصر ناسازواری

 دهنده ناسازواری به عنوان یک اسلوب ادبی عبارتند از:عناصر تشکیل

بازیگر اصلی متن است و  ویا شاعر و خالق ناسازواری  فرستنده: که همان نویسنده-

 را گوید و چیز دیگریاول آنکه چیزی می ؛ممکن است در سه حالت بروز پیدا کند

فهمد و می را ریگگوید امّا خواننده چیز دیمی کند، دوم آنکه چیزیقصد می نقیض آن 

 ،چه گفته استچیزی مخالف آن نیز گوید و در همان لحظهمیکه چیزی آن  سوم

 گوید.می

 .نده: که همان خواننده هوشیار و آگاه متن استگیر-

 (.11: 1991) السعدیه،  متن-

 

 اهداف ناسازواری

زیر صورت متون مختلف ممکن است به اهداف ناسازواری در  اسلوب به کارگیری

 پذیرد:

 فلگیری خواننده به منظور جلب توجه اوغا -

 سازتأمل و تفکر در مورد موضوع نا جهتآماده سازی خواننده  -
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های مخفی که در متن واننده از طریق آشنایی با ارتباطبرانگیختن حس کنجکاوی خ -

: 1991)شبانه، وجود دارد بدون آنکه عکس العمل سریع و هم زمانی را از خود نشان دهد

11). 
 

 وجوه تمایز ناسازواری

 :بیان شده استپنج عنصر اساسی جهت تمیز و تشخیص ناسازواری  

گوید امّا در واقع چیزی را می نویسندهمخبر و مظهر: در ناسازواری  عنصر تضاد بین -

 .نمایدمیحقیقت به ندانستن  با زیرکی و فریبکاری تظاهر

به وجود دارد  در بطن تضاد و تنافر ناسازواری عنصر کمدی: خنده و تمسخری که-

خنده در  نای .کندمی ایجاد طنز در خوانندهنوعی  ،ی غفلت و ناآگاهی ساختگیاضافه

کند زیرا عنصر درد و رنج در آن ع ناسازها کم رنگ و ضعیف جلوه میبعضی از انوا

 است. ترقوی

ساده لوحی و ناآگاهی از با نقاب نیرنگ و فریب تظاهر به  نویسنده: عنصرتغافل-

 .کندحقیقت می

 گویی هیچ یک ازکند که ای از متن جدا میخود را به گونه نویسندهعنصر تجرد: -

که در متن وجود دارد متوجه او نیست و این خواننده است که منتقد، هایی اعتراض

  .باشدمی معترضو مشکوک

و تناقض  ، ایجازناسازواریهای زیبایی شناختی : ازجمله جنبهعنصر زیبایی شناختی-

: 1003)میوک، استمستقیم وعی حسن تعبیر با روش غیرناسازواری نباشد. می در معنا

82). 

 

 ناسازواری در طنز تلخ احمد مطر 

 ناسازواری و «لفظی» توان به ناسازواریمطر را می ناسازواری دراشعاراحمد 

 :تقسیم کرد «تصویری»
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 ناسازواری لفظی

جریان دارد؛ که خود در اقسام ناسازواری  ناسازواری در سطح لفظ و واژگان این نوع 

 باشد.سی می)تنافر( قابل برر نحوی، بالغی و همچنین اضداد

موارد  بسیاری اززیرا ، نمایددشوار مینحوی از بالغی بسیار  موارد تفکیک اگر چه    

ای دیگر تواند موضوع مقالهبرخوردارند و این خود میبالغی خاصی ض غراااز نحوی 

به  به پیروی از کتاب میوک ناسازواری نحوی و بالغی هریک ازجا باشد اما در این 

  یده است. تفکیک بیان گرد

 .ناسازواری نحوی .7

پذیرد که صورت می لیب نحوابر اساس تراکم یا تکرار برخی از اس نحوی ناسازواری

 شود.های آن پرداخته میای از نمونهدر زیر به بررسی پاره

 ناسازواری خبری( أ

را  دن خبری غیر منتظرانه برای مبتدا، شنوندهدر این نوع ناسازواری شاعر با آور 

 کُ ضح  نا ی  ضعُ / و و  باء  نا ی شمُت فیه الغ  ّکیُ ومیاء/ ذ  نا مُ وی  غاء/ ق  ب  صیُحنا ب   : ف  مانند سازد.فلگیر میغا
 (.31:1993)مطر،  کاءُ منه البُ 

را در ذهن ر گران قدصیتی شخ« فصیح» با شنیدن کلمه خوانندهدر این قصیده 

چ فضیلت و فصاحتی در هی دهد کهشاعر او را به سمت خبری سوق میامّا  پروراند،می

 نبا آورد همچنیننیست. « ببغاء» یواژهغیر از ؛ وآن خبر چیزی گردداو یافت نمی

رود امّا یک شخص قوی می سوی ، اقدام و تحرک ازانتظار فاعلیت« قویّنا» کلمه

این  گردد.مواجه میندارد که هیچ حرکت و قدرتی « مومیا» خواننده با یک جسد

به  که گرددورده شده است نیز مشاهده میآ« ذکّی» ه برای شخصخبری ک تناقض در

 (.111:1913)غانم فضاله، استرض تمسخر قرار گرفتهدر مع کم عقلی کودنی و جهت

 ناسازواری جمالت شرطیه (ب

جمالت شرطیه و ایجاد فاصله کافی در ذکر شرط  ودنبا طوالنی نماین ناسازواری  در

ای که ، ویژگیشودمییب یافتن به جواب شرط ترغ برای دست خواننده ،و جواب آن

ن معنا را درک کند. تا لذت کامل شد نمودهی جمله جلب توجه خواننده را به انتها
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/ فی االمیان   اعشار   سعةُ میان/ت  ی العُ عم  قال لنا أ  گوید: چنین می «اسباب نزول»  شاعر در قصیده
 / حتی لو باع  أو خان   م  جر  حتی لو أ  / مان  لالغُ  ب  و ر ک  / حتی ل  ن  کرای س  ل  ص   و/ حتی ل  لطان  الس   مر  ا   طاعة  

 (.381: 1993)مطر، ...االوطان  
عمیق بین  اختالفوجود خواننده ، یب ترغ جهتتعلیق شرط  عالوه بردر این ابیات     

 مانند صفات غیر منتظرانه و غیرقابل قبولاز یک سو و  تصور از ارکان و صفات ایمان

ایجاد  منجر به از سوی دیگر و ... «وطاناال باع»و « مانلرکب الغ» و« سکرانصلی ال»

یابد، دیگری می خود را در مقابل ناسازواریخواننده  همچنین .شودمیناسازواری 

را وادار به اطاعت از  خواننده تر است،یعنی کسی که از همه نابینا «اعمی العمیان»

خواننده با استفهام انکاری  ادامهدر  و نماید.ودهای خود میتوجیهات و رهنم

/ و هامون   د  فی ی   ةُ و اجلن  / محن  الر   بیب  ح   ذا کان/ فرعونُ ا  : ف  گرددمواجه می تمسخرآمیز دیگری
بهشت در  فرعون دوست پروردگار است واگر )...القرآنُ  ل  ز  ن ُ  ما ذال  / ف  من الشیطان   االمیانُ 

غانم ) (پس از چه روی قرآن نازل گشته است؟ هامون وایمان از آن شیطان است،دست

 (.111: 1913فضاله، 

 

 ناسازواری بالغی

، همچون ذکر وحذف، تقدیم وتاخیر برخی از اسالیب بالغی این نوع ناسازواری در

 و... مجاز، استعاره و کنایه همچنین در علم معانی ومعانی امر و نهی، معانی استفهام و...

)رستم  یردپذصورت می در علم بدیع و... هکم و تجاهل العارفدر علم بیان و توریه و ت

 شود.های آن پرداخته میای از نمونهدر زیر به بررسی پاره با تصرف(. 14: 1302پور، 

 ناسازواری استفهامی (أ

ظه مالح« دجاج الفتح» شود. در قصیدهاری توسط اسلوب استفهام ایجاد میاین ناسازو 

 هیچبیاست ه براساس استفهام انکاری بنا شدهای کبا قطعه شود، شاعر قصیده رامی

د جای خالی به ها را از طریق ایجابرد و پاسخ این پرسشگونه پاسخ معینی به پایان می

  شیطان  ب   یطانُ الشّ  ب  ور  : هل حُ گویدکند و چنین میخواننده واگذار می
 
 ی  لوها: ا  رید؟/ و أسأ  ال
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؟!/ وما  ی   ة  رو  ن ث  م   ة  ور  ت ث  جاء  ُاخری:/ أ   ة  ر  رید؟/ و أسألوها م  ُر الو  م ج  ا   ة  رد  دی الو  ن   .../العار   لُ غس  ی   ء   شی
 (.331: 1993)مطر، ؟!یدالب  ب   نتصارُ ا   ل جاء  و ه  

)الورده( و جمر  ، از جناس بین ندیتویسنده عالوه بر استفهام در این ابیات     

ای که درد و رنج اری بهره برده است. به گونهاسازوایجاد ن جهت در الورید( نیز)

«  عار» )الندی( قرار داده است تا نقش خود را در شستشوی جمر( را در مقابل لذت)

 ایفا کند.« خون ورید» این ننگ دردناک با 

 شود، زیرانیز دیده می« الثروۀ»و « الثورۀ» جناس و ناسازواری در جمله استفهامی بین

ار و کسب غیر مشروع بر پایه احتک« الثروۀ»گیرد امّا ه و ... شکل میفاقاز فقر و « الثورۀ»

وزی از اشاره دارد که پیر شود. و در نهایت با سؤال آخر به این حقیقتو ... بنا می

و مساعدت و بلند همتی  تالشآید،  بلکه نیاز به کار وصندوق های پست به دست نمی

 (.118: 1913)غانم فضاله، است

 زواری استعاره مکنیهناسا ب(

)جرجانی،  «استعمال لفظ در غیر آن چیزی که برای آن وضع شده است» استعاره یعنی

بخصوص  ،بسیار نزدیک به تعریف ناسازواری استاز استعاره این تعریف   (،10: 1001

)رستم پور،  که در استعاره حضور یک طرف تشبیه و غیاب طرف دیگر ضروری است

و به خصوص استعاره مکنیه در شعر احمد مطر جایگاه یی که استعاره از آنجا .(38: 1302

ای از ناسازواری در ود اختصاص داده است، نمونههمی دارد، و بیشترین شیوع را به خم

 چنین« الحبل السرّی» عر درقصیدهادهیم؛ شاره مکنیه را مورد بررسی قرار میاستع

ُل ب  حابة  تُ / س  أر  الث   أن  دری ب  والر: أ  أ الدُ دف  / لی  الفقر   ب  ط  ن ح  .. م  . ة  د  وق  / مُ ار  النّ  ی بأن  در  : أ  گویدمی
 .(18: 1993)مطر، ...ارُ مطاال   لُ هط  ت  / س  هُ عد  ن ب  لک   ... و  عدُ الر   رُ زأ  ی  عذار/ س  باال  

که « الفقر»که عنصر مادی است و« حطب» ناسازواری بین« حطب الفقر» در استعاره     

ور دو را در صفت شعله صورت گرفته است به خصوص که هر است، معنوی یعنصر

کنند، فقرا خشکیدگی را حس می مواقع گشتن مشترک دانسته است. زیرا در بسیاری از

گردند شعله ور می ،این رو با آتش تهیدستی و نیاز خشکیدگی که صفت هیزم است، از

سحابة  »در فراز بعدی ابند. یینمند، و راهی جز انتقام از اغنیاء که علت اصلی فقر آنان
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اری که صدای غضب از بارداری را برای ابر استعاره آورده است، ابر بارد« تبُل باالعذار

و  تشبیه نموده است. قیام مردم را به این ابر باردار شاعر انقالب و ،رسدآن به گوش می

دارد و  قیقت را پنهاناستعاره آورده است، بدون آنکه ح« رعد» را برای ردر آخر نعره شی

ی فقرا نیست، فقرایی که درونشان مملو از سلب شدهآن حقیقت چیزی جز اراده 

 ایهیچ فایدهبی  هااین ابراز پاید که باران و دیری نمی ابرهای غضب و تنفر است

 .(111: 1913)غانم فضاله،شود سرازیر می

 

 اضدادناسازواری 

ن تنافر، به صورت سطحی رو کرده و در حال تضاد ترکیب ساختاری است که بر طرفی 

تضاد بین گذشته، . محکم است با هدف تولید معانی شعری پربار و پیشروی به عمق

هستند  هاییموارد واقعیتاین  ؛استو بیگانه، ظالم و مظلوم و... حال و آینده، خودی 

یر منجر به خلق تصاو ساده به سمت متن شعری حرکت کرده وکه از دایره تضاد 

 .(129: 1913)غانم فضاله، متناقض شده اند

/ ل  ا  فی الظ  د  و ُمبت   غفُ / ی  ضُ بی  أ   ل  جُ ر   گوید:چنین می« االبیض و االسود» شاعر در قصیده     
 سود  ال   ق  ر  ی ع  ن  / ی  ضُ لک البی  / و ذطن  ی القُ ن  / ی  دُ سو  / هذا ال  قل  قا  فی ال  ت   مُ  لُ عم  / ی  دُ سو  أ   ل  جُ ر  

 (.398: 1993)مطر،
 وهای متضاد است مملو از داللت کهی وجود دارند اهای متوازدر این ابیات روش     

 اختالف بین دو معنا رو ایناز گردد. منجر به برانگیختن روح ناسازواری در ذهن می

یاق بیشتر گردیده است و هرچه این س« ابیض و اسود» باعث ایجا تضاد بین دو رنگ

ای که منجر به نهایت تضاد بین گردد. به گونهتر میتضاد بیشتر و عمیق ،شوددنبال می

در مقابل مردی  ،گردد. مردی سپید که در سایه سار خنک لمیده استدو حالت میاین 

، امری که منجر به محو شودمی داده کند قراراه که در دشتی تفتیده سخت کار میسی

ید دسترنج مرد کند و مرد سپه پنبه سپید درو میگردد. مرد سیاری میشدن یکی در دیگ

 (.129: 1913)غانم فضاله، کندسیاه را برداشت می
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 ناسازواری تصویری

برای ابراز تناقض بین طرفین  نویسندهفنی است که  یتکنیک ،ناسازواری تصویری 

را  قصیده تمامگیرد. این تناقض نوعی تناقض وجود دارد بکار میها آن متقابل که بین

 بهطباق و مقابله فقط  ناسازواری لفظی و یا مانند مانندگیرد. این ناسازواری در بر می

ناسازواری تصویری، تفکری تناقض در  کهبل شودنمیمنحصر یک جمله و یا یک بیت 

است که بر انکار اختالف بین اوضاعی که سزاوار است باشد و اوضاع کنونی سایه 

 (.131: 1994، عشری زاید) افکنده است

خطاب » قصیدهدر جملهشود ازدرقصاید احمد مطر به وفوریافت میاین ناسازواری     

 قُ ف  ص  یُ  /هُ ول  ح  و  /قاب  بالع   الوساخ   رُ نذُ و ی   /ة  ظاف  عن الن   الیوم   طبُ ُجر ذا / ی   یتُ رأ«: تاریخی
در کرد! رانی میدیدم، که در باره نظافت سخنخرمایی را  موش) (.14: 1048)مطر،...بابُ الذُ 

در این  (!کردمجازات می ها را تهدید بهپلیدی ،زدندکف میها اطرافش حالی که پشه

و عنصر کمدی را به معرض  بستهها واقعیتچشم بر  ،شاعر با تغافل خودگویی قصیده 

ریه را و گنده خه، دیگذارد، افکار و عواطف را در این طنز تلخ به چالش کشنمایش می

: 1341، معروف) ن جز با تناقض واقعی و عمیق امکان پذیر نیستآمیزد و ایمیبا هم در 

118).  

را پنهان داشته است و آن وجود مطر در وراء این تصویر، حقیقت دردناک دیگری      

ولند. از سوی دیگر مشغ عت منافق در گرد او به تشویقاست که جما ظالمیم حاک

اید بلکه کار را نماین نقد نمیخود را وارد تأیید یا ردّ « رایتَ» واژهبا به کار گیری  شاعر

در اداء  ،لفاظ سهل و روان و وضوح رموزنهد. در این ابیات با وجود ابه شنونده وا می

موسیقی قصیده با موضوع و بخصوص قافیه ده است. تناسب سیار موفق عمل شنی بامع

و کوبنده و محکم، هایی کوتاه ، با عبارتتبنا نهاده شده اس« باء» قصیده که بر حرف

 در هالب از این رو ،داردبر می پرده از استبداد و سلطه حاکمان ،با شکل و مضمون

 شوند.از هم جدا می نگاهگیرد و آروی هم قرار می انتهای هر بیت

اش از دسته و این ناسازواری در خالل بیان تناقض بین دو طرف یعنی موش و دار    

و نظافت از سوی دیگر و یا به عبارت دیگر حاکم و اطرافیانش از یک یک سو و پاکی 
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 این تناقض رای که شاعرحالوم ازسوی دیگرآشکار است، درسو و ملت شریف مظل

 (.111: 1004،)کمال غنیم کندمیانکار

 اینجا که در شوددیده میمختلفی  اشکالشعر احمد مطر به در ناسازواری تصویری      

 گیرد:آن مورد بررسی قرار می از انواع برخی

 

 . ناسازواری بی هویت7

 ،ا اسلوبی خشک و قاطعب شده ودر زیر نقابی پنهان شاعر در این ناسازواری شخصیت 
گوید: چنین می« الغزاه» . مطر در قصیدهگرددمتناقض با واقعیت ایراد میکلماتی 

 ین  ن أ  م/ م  هُ یل  !/ و  ة  هب  ر   اإلرهابُ  ل   مت  / حتی ا  رهاب  اال  ب   ن  وطا/ م الوا ال  ة  احملبّ  ون  ب  الیُ   وم  ق   صولیون  االُ 
 حی   ال ا   س  عط  ی   نأ   لحاکم  م ما کان ل  هُ بل  ق  / ة  حب  ر   اس  النّ  یاةُ ت ح  م کان  هُ بل  وا؟!/ ق  جاءُ  یف  ک  وا؟!/  جاءُ 

/ ت  ال ا  ب   طسُ الع   هُ اه   / و ا ذا د  ه  عب  ش   نُ أذ  ت  سی   / عب  م رُ هُ بل  ن ق  کُ  ی  / ل  هُ نب  ذ   ر  غف  ا ن ت   ةُ االُمّ  جار   ی .../ ونح  ذن 
 ق  ن  ال   واءُ لوا / و ه  حُ  الر   عمُ ط   / کان  ة  رب  غُ  وطان  ت لدی ال  کان   ال / وتل  ق   ال / ورح  جُ  ال / وهر  ق   ال و
)اصول گرایان  .(183: 1089مطر، ) !تبة  ست  مُ ا  حق وطانُ ت اال  / کان  ة  ذب  ع   م  الس   ؤوسُ کُ لقا / و  ط  

وای بر  اند.کردهپر  تروراز دارند. همه جا را دمانی هستند که محبت را دوست نمیمر
 کردند و حاکمبا آسایش زندگی می اناید؟ قبل از شما مردمشما. از کجا و چگونه آمده

شد و دور می ،زدسر می اوای از عطسه. و اگر ناگهان کردبدون اجازه ملت عطسه نمی
 ترس و قهر و جراحت و قتل و غربتی نبود. اود. قبل از نرا ببخشای داشت ملت اوامید 

 به راستی های سمّ، گوارا. وو کاسه و هوای گرفته، مطبوعنمود می شیرینطعم تلخی، 
 همه جا آرام بود.(     

می باطن قصیده وجود دارد، دچار سردرگمقابل تضادی که بین ظاهر و در خواننده 
دن از ی عطسه کراربه تصویر کشیدن حاکمی است که حتی ب در تناقض شود اینمی

صف به استبداد و خود متحاکم  الم واقعآنکه در ع لحاگیرد و ملت خود اجازه می
های سمّ آزادی، کاسه تلخ و شیرین، خفقان و هایتصویربین کامگی است. همچنین 

 .وجود دارد این تضاد اء،بق با قانون آفرینش و صفات اشیهای منطعیتشیرین و واق
ذهن  های حقیقی دردر پی ایجاد چیزی بیشتر از صورت قض گویی خوداشاعر با تن

 (.113:1004)کمال غنیم،  خواننده است
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نمایان تر است  ر انتهای این قصیده آورده شده این ناسازواری در دعایی که د     
این  یکی ازپیرو  شاعر گویی ،گیردف را در بر میسات ادیان مختلهمه مقدّ دعایی که

/ و  س  دُ القُ  وح  و رُ  بن  و اال   ب  اال   ق  ح  ف ب   گوید:. و لذا می(130: ش1341) حیدری،  است ادیان
 (.184: 1089)مطر، ة  وب  ت   ب  م یا ر  ل ل ُ ب  ق  م/ و ال ت   نهُ نا م  ت  ب علی دول  هودا/ تُ ودا/ و ی  نا/ و بُ ریشک  

 

 ناسازواری جعل هویت

زند و خود را در به چهره می نقابیروش شاعر در جهت جعل هویت خود، در این  

 بی سعی دردهد که شور و اشتیاق مفرط نشان می باور و با نقش انسان جاهل، زود

/ ة  م  د  / بالص  هنا الیوم   عرتُ ش  گوید: چنین می« هصدم» مطر در قصیدهود دارد. خنمودن ارزش 
 ُم ا ن  ی ا عل  ن  ن  / ل   ة  سم  الب  و  مت  الص  فیا  ب  کت  ما / مُ ل  س  / مُ هُ و  ی ن  ف  ک    عتُ ف  ر  جاری قادما /  ایتُ ما/ ر  ند  ع  ف  

 هُ د  ل ض  ج  س   تُ هذا/ ل   غم  ر   و /ةُ مح  الر  و  المُ م الس  لیکُ ال / ع  قائ   ی  ل  ع   د  ر   هُ ن  / لک  ة  کم  ح  نا وطان  ی أ  / ف  مت  الص  
امروز وقتی ) (.113: 1048مطر،) ة  م  ل  الک   ةُ ری  حُ نا/ ند  ت ع  / م ن قال مات  ة  عم  الن  لی ع   ه  لّ ل  مدُ / ال  ة  م  تُ 

بلند  به سوی او مآید، احساس صدمه کردم؛ دستم را به عنوان سالام میدیدم همسایه

حکمت است اما  کردم و به سکوت و لبخند اکتفا کردم زیرا میدانم در وطن ما سکوت،

داشت اما برایش  سالم و الرحمه! با اینکه این سخن را اظهارال به من پاسخ داد: علیکم

در میان ما مرده  اتهام تلقی نشد. خدا را براین نعمت سپاس! چه کسی گفته آزادی بیان

 گرفتهباوری قرار  شخص ساده لوح و زود گاهدر جایدر این قصیده شاعر  (!است؟

کند، نمیهمیت صحبتی است که ارزشی برای خود قائل نیست. مگر در موارد بی ا

اش از اینکه همسایه ومتعجب در نهایت جهل و سادگی، و دانسته سکوت را حکمت

این  اظهارداند، شاعر با می بیاناین را بزرگترین دلیل بر آزادی  را داده، پاسخ سالم او

دارد که بی رحمانه آفریند و پرده از یک واقعیت تلخ عربی بر میشگفتی، طنزی را می

 (.118: 1004) کمال غنیم،  نمایدی ملتی را سرکوب میآزاد

 

 ناسازواری ساده و بسیط

فسیری، در مجاورت یکدیگر قرار متناقض بدون هیچ ت کالمناسازواری هر دو در این 

این ناسازواری مبتنی برتقابل صریح بین دو تصویر ساده  (.01: 1041)میوک، گیرندمی
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نیز  مردم هد و دربیشتر موارد با ایده عمومددرستی آن حکم نمی عقل به است که

/ ر  ؤت   مُ  ذع  ب    یک  ل  ی ا  ز  هُ گوید: چنین می« عاش یسقط» مطر در قصیدهخوانی ندارد. هم
)درخت کنفرانس را تکان  (.20: 1048)مطر، ...الطرُ  طُ سقُ / و ی  هیبُ الل   / عاش  رُ ذ  ال   ک  ول  ط ح  ساق  یُ 

در این قصیده  ( ..بارد.باران می بر پا است در حالی کهآتش  .باردبده تا از آن ترس ب

ه دییأس رهبران در نجات قدس و ناتوانی مردم از آزاد سازی آن به تصویر کش

 گرفته شده،دهند به باد تمسخر هایی که این رهبران ترتیب میکنفرانساست، شده

بارد، با هم در ا میهن کنفرانسهایی که در ایانی که آتش خشم مردم را با بارانرهبر

در خالل این طنز به سختی قیام مردم در جهت آزاد سازی قدس تا زمانی که  آمیختند.

: 1004)کمال غنیم،  شده است این رهبران مأیوس در رأس حاکمیت قرار دارند، اشاره

111.) 

 

 ناسازواری افشای ذات

هایی را در به صیتکامل عقب نشینی کرده و شخدر این نوع ناسازواری شاعر به طور  

 برندحماقت بسر میکند که در نهایت ناآگاهی ولق میخ هاتناقضتصویر کشیدن 

/ رّ غ  ال   ر  الغ   ةُورت صُ کان    النزل   ج  خار   گوید:چنین می« تمرّد» مطر در قصیده (.03: 1041)میوک،
 ک  ح  الطر/ ... ض   ثل  م   ة  ل  ط  ها هُ ل   تافاتُ و الُ / رّ م    ل  ی کُ / و ف  میه  یاد  أ   ی  / و ما ب  ماهی  اجل   عناق  ا   وق  ف  

 ب  ر   یا ک  ل   کر  شُ  لفُ / ا  ر  ش  ی الب  ید  ی أ  ل  ع  / ف   رارا  ضط  ا   لناهُ وما  مح  عارا / و اذا ی   ل  م  أن ن  ی ب  رض  / ال ن  طُ الائ  
 (.111: 1089)مطر،...ر  ج  و ح   دید  ا/ ح  لی ا نّ ع  

 مقاومت میخ را به  ،دیوار. باشندمیمیخ و چکش های این قصیده دیوار، شخصیت      

، چکشی که قصدش آویزان کردن عکس حاکم ظالم بر کندمی تشویق در مقابل چکش

ای خیر شود که هدف از خلقت ما انجام کارهروی دیوار است. دیوار به میخ متذکر می

خ قانع شده، ین گونه میباشد. بدمی و ... های کتابقفسهاز قبیل ساخت در و پنجره، 

ظالم بر روی دیوار او را شکست شکافد و در آویزان کردن عکس حاکم چکش را می

 دهد.می
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 ی بخشهای آگاهنیرو در جایگاه دیوار و میخ جا است کهدر این ناسازواری طنز      

به تصویر کشیده  ظلمو چکش به عنوان سنبل ادوات و تجهیزات اند قرار گرفتهجامعه 

فرو  جهلو در غافلند هاواقعیتمردم از  عمومدر حالی است که  است و اینشده

 .(113: 1004)کمال غنیم،  اندرفته

 

 ناسازواری بی پروا و رُک

. مطر در گیردشخص ساده لوح، بی پروا و رک قرار می گاهجایدردر این روش شاعر  

/ زین  ی ح  ی إن  د  یّ / س  لی  العام   ؤون  شُ  ول  سُُ ب   لبُ الک   ح  ب  ن    گوید:چنین می« مزایا و عیوب» قصیده
 ل  ی کُ ف   ث  / اله  ین  د   ی  ی ا  ند  ع   یس  / ل  ی  تف  ک    وق  فُ  لی ماا   ی  جل  ر   ت  ن ت  م   ر  ذ  ی/ ق  ف  ل  ع م  ذ طال  خُ  هاک  

 ذا یامال  / ف  بی  الار   ء  افقت  ی ا  ف   بی  / خ  دو  الع   ة  رع  ی سُ ف   ل  ط  / ب  لی  الغاف   قر  و ع   ح  بو الن   م  الش  ی ف   ع  / بار  ی  ح  
 فی  یا هذا و   م/ ا نت  لیه  ا   ن  اُسییُ  یبان  ع   یک  ن/ ف  : لک  ولُ السُُ  ف  ت  / ه  ین  الخب   وف  فُ ی/ فی صُ لون  قب  ی ل ی  ر  ت ُ 

در برابر مسؤول کارگزینی بانگ برآورد که: سرورم،  سگ) (.12: 1089)مطر،می  و ا  

هیچ دینی ام کثیف است!  شانه عه کن! از کف پا تابگیر و مطال محـزونم، پرونـده مـرا

در  کردن و گازگرفتنِ غافالن استادم.زنم، در بوییدن، پارس می ندارم؛ هر لحظه له له 

چرا مرا در جمع خبرچینان تعقیب فراریان ماهرم. پس  دویدن سریع، قهرمان و در

بد است، تو باوفا و  تو دو عیب داری که برای آنان :د؟! مسؤول بانگ برآوردینپذیرفت

در این ابیات شاعر جایگاه خود را ترک نموده و زمام امور را به دست  (!امانتداری

با آنکه سگ دهد. های اطرافش غافل است، میک که از واقعیتسگی ساده لوح و رُ

، مهارت در گاز نزد له له، نکثیف بود از جمله مدّ نظر مسئولینهای صفات و ویژگی

در صف جاسوسان، از اینکه او را ، امّا داردرا ها ردیابی فراریو ن گرفتن مخالفا

از طریق  هنجارگریزی معنایی» در این قصیده .باشدمتعجب می ،کننداستخدام نمی

رد، چرا که صفات زیبایی چون بیجود، ارزش هنری حکایت را باال مـپارادوکس مو

مانع از حضور سگ در صف  فاداری و امانتداری به دو عیب تبدیل شده است کهو

 (.132: 1301)حیدری: «شودمی کارمندان
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 و اتفاقات حوادثناسازواری 

حوادث برخی تغییر در  است.شدهتکیه  اتفاقات و در این نوع ناسازواری به حوادث

 از طرف دیگر، دهداز دسترس قرار می دور راهدف ا و کردهرا نقش بر آب ها نقشه

جهت نیل به اهداف  اسبابی، تبدیل به شدمیکه از آن اجتناب  اتفاقاتی حوادث و همان

 (. 191: 1041)میوک، گردندمی

 رختُ ص  /حب  الر   ضاء  ی الف  و ف  ی/ت  ین  د  ن م  م   حراء  لص  ل   بتُ ر  ه   :گویدچنین می«الهارب» صیدهدر قمطر
ابن سأت یا خ  ی/د  الص   د  ارت  ف   ت  ک  س  /ب  یا ر  نا ف ب  لط  / ا  رب  الغ   الء  م  ن عُ م  نا ب  نا یا ر  ف ب  لط  / ا  لب  الق   لء  م  

 (.18: 1041)مطر، لب  الک  
از هر سو احاطه نموده است  او را که شدت رعب و وحشتی ازدر این قصیده شاعر    

 کندرا فریاد  عقایدشصدایش را بشنود  کسی نکهبی آتا آزادانه و  کردهبه صحرا فرار 

هایش شنیده دهد طوری که شکوهداشت رخ مییا اتفاقات عکس آنچه او انتظار مامّ

پردازد. در این او را توبیخ کرده و تاوانش را می، گرددفریادهایش ثبت میو  هدش

به  و خبرچینیجاسوسی رواج  همچنین و خفقان و رعب حاکم بر جامعه قصیده شدت

   (.118: 1004 کمال غنیم،) استتصویر کشیده شده

  

 ناسازواری درام گونه

 متهمجهل  پایه یابد و برنمایشنامه و یا شعر قصصی قوام میین ناسازواری در یک ا

 استهنگامی  این طنز نسبت به جایگاهی که در آن قراردارد استوار است. بیشترین اثر

 متهم  حضور دارد که آگاه به جهلبر مخاطب شخص دیگری نیز در نمایش که عالوه 

ن أ   بل  / ق  وهُ سُ ب  ح   :گویدچنین می «یحیا العدل» هدر قصیدمطر (.191: 1041)میوک، است
ن م  ل ل  علیه/ قُ  صاویر  الت   عض  وا ب  ضُ ر  / ع  یه  ت  قل  ی مُ ف   ةًجار  یأوا س  طف  أ  / وهُ بُ جو  ست  ا ن ی   بل  / ق  وهُ بُ ذ  / ع  وهُ مُ ه  ت  ی   

ا یُا / و ل  ل ش  قُ  ی   / ل  وهُ ندد ج  ن ق  م   ول  ا / ح  افعت  نه ا  وا م  بُ ل  / ط  یه  ت  ف  وا ش  ص  / ... ق  بصرُ أ   ؟/ قال الجوهُ الوُ  ه  هذ  
وا ضُ م   ل أخوه/ وأصال / ب   یس هو الطلوب  ل /تیالف   وا ا نّ کُ در  / أ  هُ أوُ ر  ب    هر  ش   عد  /ب  وهُ قُ ن  / ش  وهُ قُ نط  زوا أن ی  ج  ع  
 (.49: 1041)مطر، وهُ لُ ق  عت  ی   م  ل  ف  /زن  الُ   ةِدّ ن ش  ا  م  میتوه/دُ ج  و  ن...ولک  الثانی/ خ  ال   و  ن  

ها چشمانش را بازپرس ،نددایاش را نمقصیده متهم علت دستگیری و شکنجه در این   

اند و از او را شناسایی کند، لبانش را بریده خواهند که تصاویرند و از او میاهدرآورد
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 شود که اوپس از آن معلوم میآویزند و یت او را به دار مینهاخواهند و در اعتراف می

 گناه است.بی

که متهم از پاسخ دادن به  خواننده به روشنی آگاه است در این طنز دردناک      

آنچه بر زیبایی این نمایش  .عاجز است ،کنندو نقیض عمل می هایی که ضدبازپرس

 شاعر هنگامی به کشف از حقیقت مجهول به خواننده است و نهادن قسمتی افزاید وامی

 د که خواننده را به باالترین درجه ترس و اضطراب رسانده استپردازحقیقت می کامل

 (.118: 1004 کمال غنیم،)

 

 ناسازواری با طرفین معاصر
داده در مقابل دیگری قرار  از جهت اسلوب در این ناسازواری هر یک از دو طرف ناساز

شکیل با عناصر ت اش در مقابل طرف دیگرشکیل دهندهطرف اول از نظر عناصر ت ،شودمی

و ناسازواری بین دو طرف تناقض  ،و در خالل این تقابل گیردخود قرار میی دهنده ویژه

 .(189: 1994، عشری زاید) گرددآشکار می

/ الاکمی   جه  و  ب   الرءُ  قُ بصُ الشرکی/ ی   : فی البالد  گویدچنین می« الجزاء» مطر در قصیده       
/ القیامة   ری یوم  ین/ و ی  أیادی الخب  تت دما   الرءُ  قُ بصُ می/ ی  الی   صحابُ ا   ینا ننُ د  ل   / ورامة  ف  ُیجازی بالغ  

 (.11: 1048مطر،) الؤمنی امی   جه  لی و  / ع  ال ا ذن  / ب  یل  و ال   رد  الو   ماء   رُ نثعندما ی  

صورت ، ه شده استدیکش به تصویرتعامل بین حاکم و محکوم  صورتقصیده دو  در این      

است،  ها تضمین شدهآزادیدر آنجا  امّا ی از اسالم نبردند،بویبه ظاهر  بالد غرب که در اول

در بالد  دوم صورتو  باشد.جرم می قدرمجازات به  و شوداجرا می تبعیضیهیچ  بیقانون 

ردیده و اند و قانون براساس هوا و هوس وضع گشده سلب ها امروزی مسلمین که آزادی

 به کار بردن شاعر از هدف، شودمیاجرا های ساختگی و بی اساس براساس تهمت مجازات

، آن است ، امیر المؤمنینلقیامةاالمشرکین، اصحاب الیمین، یوم  :همچون ی دینیصبغهبا  الفاظی

ه بین این اصول و تضادی کآگاه نموده  جامعه را، دهبخشی عمق بیشتری ناسازواری به این  که

 (.111: 1004)کمال غنیم، را متذکر شود اردآمده وجود د دسته و نتایج ب
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 میراثییک طرف  ناسازواری با

تکنیکی مبتنی بر بیان تناقض بین برخی از است،  میراثیدر این ناسازواری یک طرف تناقض 

سه  توان بهبا یک طرف میراثی را می ناسازواریشرایط معاصر. و برخی روسومات گذشتگان 

 ب( ی که یک طرف آن میراثی و طرف دیگر معاصر باشدناسازوار (أ :نوع تقسیم کرد

عشری ) اری که مبتنی بر متن تراثی باشدناسازو ج( میراثی باشد آنناسازواری که دو طرف 

  این نوعکنیم: اول ذکر می  قسمبرای ای را نمونهبه عنوان مثال  در اینجا  .(181: 1994، زاید

را  ه طوری که هر طرف، ویژگی واستقالل خودب شودبیان می ض طرفینبا تناقناسازواری 

 فی زمان   :گویدچنین می« جاهلیة» مطر در قصیده (.182همان: ) کندحفظ می ازدیگری،
ت صار  /ة  نی  الد   صر  ع  و ب  /زاد   العبود   ة  ث  ن جُ م  م/ هُ ل  ف    /بادُ الع   ا ن جاع  و  ر  ن ت  م   ت االصنامُ /کان  اجلاهلیة  
و  ة  نی  ث  الو   ب  سُ وت  / هاد  لج  و ل  دعُ / و ت  رف  لی ح  ع   ه  اللّ  دُ عبُ / ت  ة  ربی  ع   ثیاب  ن.. ب  ولک   رب  ن الغ  م  ینا أت  / ت  االصنامُ 

 (.111: 1048)مطر، ...ة  اجلاهلیّ  مان  ز   هُ اللّ  م  ح  ر  /باد  الع  ی ب  ل  / و ت   الد  الب   یات  خ   لُ أکُ ت/ت  ل  فح  ا ذا ما است  

 هیچ نوع در آمیختگی بیهای خاص آن با ویژگی تناقض طرفبه هردو در این قصیده       

طرف تناقض، و عصر جاهلیت در یک در  جنس خرما پرستش بتهایی از .شودپرداخته می

 شده است.یده به تصویر کشدرطرف مقابل تناقض معاصر عصر در رهبران بی اراده پرستش

هایی ای که بتکند به گونهیجاد میبا این اسلوب شاعر تضاد عمیقی را بین این دو حالت ا     

های مدرن امروزی که متصف به داشته باشند امّا بتای از جنس خرما ممکن است فایده

ایجاد تفرقه و دشمنی بین امت هیچ سود دیگری  غیر ازصفات خدعه و نیرنگ هستند به 

 مان  ز   هُ اللّ  م  ح  ر  » گویداز این رو با لحنی تمسخرآمیز در انتهای قصیده  خود می ،ندارند
زیرا آن عصر گمراهی و ظلمانی در مقابل روزگار تلخ معاصر مانند بهشتی گمشده « ...اجلاهلّیة  

 (.113: 1004)کمال غنیم،  است

 

 گیرینتیجه

وحشت و خفقان از خود بروز ای است که شاعر هنگام رعب و واکنش منفیناسازواری 

مخاطب و پدید آورنده  بین طرفیننه و هوشمند، بالغی و بازی ماهراهنری زبانی، دهد، می

ی ا، پیش برده و با معنای تحریفی که مطابق معنخوانندهجلب  متن را به سمت، نویسنده .است

 خواند.آن فرا می ی متضاد دارد، او را به ردّاپوشیده است و اغلب معن
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اما در  هکّـم اسـتاگرچه در ظاهر، همراه بـا ریشـخند و ت احمد مطرضمون طنزهای م      

برخـی از  نقّادانـهاو  .جامعه استنا بسامان اوضاع نسبت به  و انتقاد از اعتراضمملو باطن، 

 بیان تنهـا بـهنه  احمد مطر کشد.به تصویر میهای جهان عرب را نادرستی هـا وکـژی

ارتباطی بین ری با زبان ناسازوا نماید، بلکـهبسنده نمی های نامطلوبجنبه های تلخ وواقعیت

و او را به عمق آن  داشتهوا  و تفکّر لمتأ مخاطـب را بـه نماید وایجاد میو خواننده خود 

 .دهدسوق می هاکژی

 یناسازواری در شعر مطر، فقط تضاد و تباین درمتن و یا در جمله نیست بلکه تعارض       

ر خود تصاویر متناقضی از مدینه شدید بین افکار است. مطر توانسته است با زبان ناساز در شع

ا تصویری از رعیت که نه شنیده ی بشریت است ببرای همه آسایش فاضله که مملو از رفاه و

شود و خود نیز در فکر آزادی و انقالب نیست، پدیدآورد. با اینکه شاعر شود و نه دیده میمی

کشد. شاعر م به تصویر میمردم مأیوس است امّا پیوسته نتیجه بیداری را برای مردقیام از 

سرکش عراقی توانسته با نقدی گزنده، مخاطبان خود را به وضعیت تلخ سیاسی و اجتماعی 

 حاکم آشنا سازد. 

 اگر چه در این جستار به تفاوت موجود بین پارادوکس و ناسازواری اشاره شده است امّا     

ایجاز و تناقض توان به ، میاید اوصاید ناسازوار احمد مطر از دیگر قصوجوه تمایز قاز جمله 

تمسخری که در بطن تضاد و تنافر نویسنده همراه با  ساده لوحی و تغافل، مبالغه، در معنا

هیچ یک از اوصاف،  ای که گوییبه گونه از متن و همچنین تجرد شاعر ناسازواری وجود دارد

و  واننده است که منتقدکه در متن وجود دارد متوجه او نیست و این خ هاییمواضع و آسیب

  اشاره کرد. ،باشدمی واقعی معترض

ناسازواری  انواع ه است،بیشترین انواع ناسازواری که احمد مطر در شعر خود استخدام نمود    

یابد در لفظی که در سطح واژگان جریان می اما  ناسازواری .باشدمیلفظی و تصویری 

  انجامد.خلق تصویر مرکب متناقض مییری به بیشتر موارد مانند ناسازواری تصو

 

 هانوشتپی
بنمایه یا مضمون که هسته اصلی و جوهر هر متنی را تشکیل : ژرف ساخت، ژرف ساخت -1

ی اصلی و مسلّط آن را گذارد و اندیشهبه نمایش می فکری نویسنده رامی دهد، جهت گیری 

ای که اگر چنین نباشد، متن به گونهدهد، از آغاز تا پایان در بردارد و هدف متن را نشان می
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در ادبیات عبارت  بنمایه یا موتیف» گردد؛ به عبارت دیگرفکری و ادبی میفاقد ارزش و اعتبار 

نه، فضا و است از درونمایه، تصویرِ خیال، اندیشه، عمل، موضوع، وضعیّت و موقعیّت، صح

 «شودختلف تکرار میه در اثر ادبی واحد یا آثار ادبی مرنگ یا کلمه و عبارتی ک

 استشدهآورده « مونمحتوا و مض» آثار ادبی مترادف با و در .: ذیل بنمایه(1311میرصادقی،)

  (.14: 1341)یاحقی،

شده  تقسـیم سفید یا شیرین و سیاهیا  طنز تلخ مضمون به طنز از نظرمحتوا و :طنز تلخ -1

درجه نقد ادبی است، طنزنویس از تمام از آنجایی که طنز باالترین (. 41: 1301)زینی وند،  است

ظرفیت ادبی خویش استفاده نموده تا با زبان طنز به انتقاد بپردازد، طنز در عین گزندگی و 

تراژدی است که  -طنز تلخ، یک کمدی هشداردهنده نیز هست. ریشخندکنندگی، اصالح گر و

ها، دردها سلوب به بیان کاستیخنداند. شاعر با استفاده از این اخود را از فرط درد می مخاطبِ

م و ریشخند پردازد که قدرت بر درمان و عالج آن ندارد. در طنز تلخ نوعی تهکّهایی میو رنج

 نهفته است نه تلمیح و فکاهه، زیرا هدف از این نوع طنز اعتراض و آگاهی بخشی است

 (. 193: 1309)واقف زاده، 
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 صالملخ  
هي فكرة تقوم علي استنكار االختالف و التفاوت بی اوضاع كان ینبغي أن تتفق و تتماثل. و هي  ا ن  الفارقة

صالح مثالب اجملتمع الفارقة هي لغة اتصال سّری بی الكاتب و  .من افضل وسائل التعبی بأسلوب غی مباشر ال 
اّما البحث اعتمد علي  .الوحشة و االضطراب. من جالیاتا هي: االیاز و التناقض يف العينالقارئ و تبز حی 

التحلیلي و یبز من خالل تتبع اجزاء الفارقة و عناصرها و تلیل جتلیات الفارقة يف الشعر -النهج الوصفي
ها یبدو انه ال یتوصل الیها اال عن ئق اليت یسعي الشاعر ان خبتفیالساخر المحد مطر.توصل البحث الی أّن القا

الفارقة يف الشعر امحد مطر هي كمسرحیة تعتمد  .طریق التناقض و الفارقة و عن طریق استخدام العاين التضادة
ا ّن الشاعر استخدم شتٰی أنواع الفارقة من  فیها الفارقة علي الغموض و اّتسم صاحبها بالسذاجة و الغفلة أحیانا.

التصاویر  كالفارقة التصویریةختلق   ة  اليت جتري يف االلفاظ قداّما اللفظی التصویریة اللقطیة و 
ظهار الظروف السائدة يف اجملتمع العريب متمنیا  ا صالح اجملتمع ، الیقظة و الفارقة.ةالرکب كأسلوب غی مباشر ال 

 البالغة.
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