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10/397/ 04 تاریخ دریافت: 1398/ 12/11تاریخ پذیرش:    

 چکیده 
اي از  گونه  است؛  «کاریکلماتور» ها  یکی از این قالب  که  هاي متعددي داردها و سبکو مطایبه قالبطنز  

که مطایبه   کوتاهِنوشته   و    متفاوت  ی نگرش  با  ،تضادها  سازي برجسته  قصد   به   آمیز  دنیا  هاي پدیده به 

یکی از پرکارترین و نامدارترین    «امحد مطر»،  یدر میان طنزپردازان معاصر عرب  .کندتوجه می   آن  پیرامون

هاي خود ه سیرت سوژ  در اشعار خود  ،متعهدبه عنوان شاعري    شود؛ ويمحسوب می در این زمینه  ان  آن

صورت    هماهنگیحرف با عمل و نا  ناهمسوییو    معنوي  کند و از رهگذر آن، تضادهايرا بازآفرینی می

با  تا    برآنند  روي در جستار پیش  نگارندگان  .دهد قرار میاشعار خویش  فرادید مخاطبان  آنان را    با سیرت

در    کاریکلماتورهایی از  به تعریف و ارائه نمونه  تحلیلی، در گام نخست  -توصیفی  گیري از روشبهره 

بندي و  و در گام بعدي به دسته  دنعربی بپرداز  معاصر  ادب  در  این فن  پیشگام  عنوان  به  «أمحد مطر»شعر  

از آنجا که    .، اقدام نماینداز آنها بهره جستهکاریکاتورنویسی در هایی که شاعر استراتژي برخی از  تشریح

وي،  کاریکلماتورهاي ِتصویري  ارجاع  دادن قابلیت  براي نشان  لذایست نیز بوده،  کاریکاتور  «محد مطرأ»

کاریکاتوري ضم طرح  و  کارتون  است یش  کاریکلماتورها  ةیمچند  نتیجشده  این    ة.  از  حاکی  پژوهش 

دادن تناقضات و تفاوت هاي موجود، و نشانگیري از شیوه کاریکاتورنویسی « با بهرهمحد مطرأ»است که 

،  زند و از دیگر سوکشورهاي عربی کنار می گوي  عمل و بیهودهة حاکمان بیاز چهررا  از سویی نقاب  

میتفابی قرار  مخاطبان خویش  فرادید  را  انفعال شهروندان عرب  و  رهگذروتی  از  و  رؤیاي  آن  دهد   ،

 پروراند.  اصالح مردم سرزمینش را در سر می  رسوایی حاکمان و

 .محد مطرأ ،ترسیمهاي بیانی، استراتژي کاریکلماتور، ،طنز :هاکلیدواژه
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 مقدمه

ول  مسئهاي انسانی  گیها و پیچیدابر انبوهی از دشواريشاعران امروز که خود را در بر

هاي موجود  ظرفیتاز تمام  ها  ها و ناهمگونی نابسامانی  این  حل   برايبرآنند تا    دانند،می

که    هاستیکی از این ظرفیتگري  و مطایبه  طنزآمیز  استفاده از زبان  طنز و  سود ببرند.

 است.  «کاریکلماتور»ها  متعددي دارد. یکی از این قالبهاي  ها و سبکقالب  ،براي خود

از    «کاریکلماتور»  ةواژ برخی  نزد  در  عنوان    منتقدانامروزه  از نوبه  و  ادبی  ع 

طنز  مجموعهزیر پذیرفته شده  وهاي  واژ  که  مطایبه  دو  ترکیب  فارسی    ةاز  و  انگلیسی 

  در زبان فارسی بهحمد شاملو«  ا»این واژه را  ه شده است.  ساخت  «کلمات»و    «کاریکاتور»

  اطالق  معاصر  طنزنویس  و   کاریکاتوریست  ،«شاپور  پرویز»   آمیزمطایبه  و  کوتاه  هاينوشته

  به  «خوشه »  ةمجل   در  1346  خرداد  21  در  بار نخستین  براي  عنوان  همین  تحت  و  کرد

  که  قصد  بدین   ؛ساخت  کلمه  و  کاریکاتور  پیوند  از  را  اصطالح  این   وي.  رسانید  چاپ

  انجام  زبان  ةحوز  در  شاپور  کند،می  نقاشی  عالم  در  کاریکاتوریستیک    که  کاري  همان

 . (302:    1380 رستگارفسایی،) دهدمی

اما    ؛نظرهاي متفاوتی ارائه شده استارو تعریف آن اظه   کاریکلماتوراصطالح    ةدربار

جدي  آمیز(، ادبی، غیر)یا مطایبه  کوتاه، طنزآمیز  صمیمی،هاي ساده،  جمله»  بطور خاص

  یدر تعریف  شوند.میکلماتور شناخته  یبه عنوان کار  (98:  1385،پورحسین)  و کاریکاتوري«

:  1387اکسیر،)  انداحد طنز به مفهوم مطلق آن دانستهکاریکلماتور را کوچیکترین و  ،دیگر

کلیه  ب  .( 20 گونهطور  کاریکلماتور  از  ،  شعر  نثراي  طنز  یا  که  کوتاه  نگرش  است    ی با 

آن را    کند و برخیهاي پیرامون توجه میبه دنیا و پدیدهسازي  برجسته  قصد  به  ،متفاوت

 . اندنمودهنیز تعریف  (12:  1384،)صالحی شود«»کاریکاتوري که با کلمات بیان می

تعریف از  یدر  »  آمدهکاریکلماتور    دیگر  کوتاه  است:  طنزآوري سخنان  و  حکیمانه 

:  1374)شمیسا،  اي است«شود؛ زیرا در آن نکتهاست که گاهی به کلمات قصار نزدیک می

ارائه (.  237 تعریف  در  دقت  میبا  برداشت شده  اینگونه  ژرف   کردتوان  یک  که  ساخت 

جزو ذات کاریکلماتور    ،ی و کم رنگطنز است و اساساً طنز هر چند جزئ  کاریکلماتور

می حساب  هم  آید به  آن  با  داردو  شدیدي  معنایی  کاریک   پوشانی  دو  و  بین  لماتور 
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، به  که هدف خنداندن استو در جایی  طنز و فکاهی در حرکت مداوم است   محدودة

 زند. به طنز پهلو می ،مشکالت است ءجا که خنده براي استهزا مطایبه و آن

میویژگیمهمترین  از   کاریکلماتور  و هاي  ایجاز  به    تصویرپردازي،  اهی، کوت   توان 

باز از  هنهياستفاده  و  بیانی  کرداي  اشاره  و این  .جارگریزي  موضوع  لحاظ  از  گونه 

قالبها  دسته  مضمون، شاعرو  منتقدانه،  چون  متفاونی  را هاي  و...  فیلسوفانه  انه، 

می  ،گیردمیدربر نظر  به  که  اما  تقسیمرسد  تقسیمبهترین  آن،  دستبندي  سه  به    ةبندي 

معناکاریکلما  و  تصویرگرا  گرا،  لفظ  باشدتورهاي  تخیّ»  .گرا  لحاظ  از  و  کاریکلماتور  ل 

با جمالت    زند و در مواردي ی گاه به شعر پهلو میهاي ادبی و موضوعستفاده از آرایها

اریکلماتور با استفاده  فراموش کرد که کباید  چه نت؛ اگره اس قابل مقایس  هالثَو مَ  قصار

هاي مختلف  ة وجود نهاد. وجه مشترک گونهجمالت قصار بود که پا به عرص   ةاز پیشین 

 . (15:  1391)طالبیان، «ستسازیمضمون کاریکلماتور،
کاریکاتور از  میهدف  را  قصد شوخ گویی  به  زندگی  بازسازي  انتوان  یا  تقاد  طبعی 

ددانست عبارتی  به  کلمات  تر،قیق .  کاریکاتور  یا  طنز  س  ،کاریکلماتور  در  نوین  بکی 

  ،بیارگیري شگردهاي ادک هاي کالمی و بهيکوشد با استفاده از بازمعاصر است که می

نشدظرفیت بیان  با    ةهاي  و  بگذارد  نمایش  به  را  عادتبرهمزبان  شیوهاریزي  به   ة، 

کلیشهناییآش مفاهیم  همین  از  و  زدایی  ذهنیت  روزمره،اي  از  بیافرینددنیایی  نو    هاي 
 . ( همان)

اینبا   ادبیات  وجود  در  جدید  که  و  دیده شوا   ،عربیکهن  ادبی  نوع  این  از  هدي 

تا  ،شودمی نشدهاما  انجام  آن  درباره  دقیق  و  پژوهش علمی    هاينمونه  بررسی  و  کنون 

که از  -  «محد مطرأ»ویژه اینکه شاعري به نام  است به  تر کامل  تحقیقی   نیازمند   آن  مفصل

بهره شعرهایش  در  کاریکلماتور  در  چاشنی  بیانی  شگرد  آن  کاربست  بسامد  و  برده  ها 

است زیاد  بسیار  دید سخن   -شعرش  از  و  نیز  مانده  پنهان  و سنجان  اهمیت  امر  همین 

   ضرورت پژوهش پیش روي را دوچندان می کند.
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 تحقیق ةپیشین

شاعري    ةباردر و  مطرأ»شعر  ارزندهه پژوهش  تاکنون   «محد  که  اي  پذیرفته  صورت  اي 

از جمله    .حاضر مورد استفاده قرار گرفته است  ةوان منبع در نوشتها به عنخی از آنرب

 ها عبارتند از:ترین این پژوهشمهم

مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی،  )  «محد مطرأترین عناصر معنایی شعر  مهم»  .1

چهار عنصر معنایی    این پژوهشدر    قدیمی؛مرتضی  صدقی و  حامد  ( از  1384:  3شمارة

طنزپرداز   شاعر  این  شعر  بررسی در  و  عبارتنداز  استخراج  که  و بی   -1شده  پروایی 

پستی و   -4پذیري مردم  بدبختی و ستم  -3گري و تکبر حاکم  ستم  -2نظري شاعر  بلند

  .پلیدي جاسوسان

مطر  طنز  گفتمان   در  زبان»  .2 انسانی، شمارة  «أمحد  و علوم  ادبیات  دانشکدة  :  2)مجلة 

ناهید نصیحت؛1386 و  از فرامرز میرزایی  این مقاله   نویسندگان  (    زبان  هايویژگی  در 

 . اندقرارداده واکاوي و بررسی مورد را مطر شعر در طنز

مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات  )  «محد مطرأطنز در تصاویر فکاهی    کاربردة  شیو»  .3

محد  أطنز در اشعار    که نویسنده در آن شیوة  معروفیحیی    ( از1387:  10عربی، شمارة
مورد  مطر می  را  قرار  نیز    ودهد  بررسی  او  آثار  در  طنزگونه  نمایشی  تصاویر  خلق  به 

   کند.اشاراتی می

د  .4 طنز  و  »رسالت  عشقی  میرزاده  شعر  مطرأر  عربی،  )  «محد  ادبیات  و  زبان  مجلة 

  هاي دو شاعر فارسی و عربی سروده  ،از منظر طنز  که  رجبیفرهاد  ( از  1391:  7شمارة  

 .را مورد بررسی قرار داده است زبان

شعر    نة»افسا  .5 در  آن  کارکرد  و  مطرأتمثیلی  عربی،  )  «محد  معاصر  ادب  نقد  مجلة 

آن  حیدري  ( نوشتة محمود 1392:  4شمارة تبیین  که در  زبان  یی  هاداستانروایت    به  از 

 .است شده و تمثیل پرداخته  حیوانات در قالب نماد

مجلة نقد ادب معاصر  )  «محد مطر أهاي ناسازواري در طنز تلخ  ساخت»بررسی ژرف  .6

نویسندگان این مقاله به  جهانوند؛  داوود  زاده و  واقفشمسی  ( از  1397:  15عربی، شمارة

 جستجو اجزاء، عناصر و اقسام ناسازواري و همچنین اهداف بکارگیري آن در طنز تلخ  
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 . اندپرداخته محد مطرأ

دوفصلنامة نقد ادب عربی،  )  «محد مطرأنما در تعابیر شعري  انواع متناقضبررسی  »  .7

و  سفاربهنام    نوشتة(  1398:  17شمارة پژوهش  بیانلو؛علی  ی  این  ضمن نویسندگان   ،

متناقض مفهوم  آیرونی،  مشخصو    نماتبیین  با  آن  تفاوت  متناقض کردن  و  کارکرد  نما 

 . اندبررسی کرده این شاعرانواع آن را در شعر  

رغم    بهاین حقیقت است که    کنندةالقا شده  هاي یاد ژوهشبررسی عناوین و محتواي پ

 ويادبی کاریکلماتور در آثار    ةتاکنون گون  ،محد مطر أختلف شعري  هاي م بررسی جنبه

 نماید.امر اهمیت تحقیق را دو چندان می  مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است و همین

تا هنر  دهد  را مورد واکاوي قرار می  وي شعر    جنبهاین  اولین بار از  براي  لذا این جستار  

 را از این منظر فرادید مخاطب قرار دهد.  او

 تحقیق  های پرسش

گون   ة مقال با هدف شناساندن  که  در    ةحاضر  آن  نمودهاي  بررسی  و  کاریکلماتور  ادبی 

مطرأ»شعر   نگاشتهمحد  به  «  پاسخگویی  به  معطوف  را  خود  توجه  بیشترین  شده، 

 ترین آنها عبارتند از: که مهم کرده هاییپرسش

 دهد؟ را تشکیل می مطر محد أچه موضوعاتی زیرساخت موضوعی کاریکلماتور  .1

نوآوري  شاعر هاي  تکنیک  ةشاخص  .2 وي  و  و هاي  تصاویر  کلمات،  با  بازي    براي 

  مضامین کدامند؟ 

                     .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 مطر محد أاشعار کاریکلماتور در  ةجلو

تعبیري ملموس، براي خوانند«محد مطرأ» به  او  ایرانی،    ة، شاعري نوپرداز و شکل شعر 

اند؛  دانسته  «نزار قباين»اي از سبک  را شکل کامل شده  مطر شکل نیمایی است. سبک شعر  

خود   که  »تلگراف  قباينسبکی  نام  آن،  استبه  داده  شعري«  و    هاي    : 1380بیدج،)حسینی 

بسیا  .( 159-160 وي  صبغشعر  داراي  و  آهنگین  البته    ةر  و  است  ي  تصویر سیاسی 

اي  در اشعارش سعی دارد آینه  «محد مطرأ»  هاي عربی.شده از مشکالت کشوربزرگنمایی
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ان  حاکمان ارائه دهد، تا شاید از طرفی حاکم  ةاز چهررا  نما و تصویري کامالً گویا  تمام

، دست از ظلم و ستم برداشته و از طرفی دیگر مردم خفّت  با دیدن سیماي واقعی خود

ظلم حاکمان ستمگرشان دست به اقدام عملی زده و بنیان    و خواري را رها کرده، بر ضدّ

   .ظلم و جورشان را برچینند

شود و با اسلوبی متمایز در آن  ور میشعر غوطهري نوگراست که در دنیاي  »وي شاع 

کند؛ سخنانش روشن و ترکیباتش ساده است و پیچیدگی ندارد؛ گرچه این  آفرینی مینو

؛  به مذاق منتقدان شعر او خوش نیامد  -که از اختیارات هنر شاعري است-روشنی بیان  

ورط وبه  دور شده  زبان شعر  از  او  که  استدالل  این  افتادهبا  انتخاب    البته  است.«ة خطا 

او    ؛زبان ساده و روان از سوي شاعر دلیل بر ناتوانی وي در سرودن اشعار پیچیده نیست

توانم در نیم ساعت  جایی آورده: »من میبدر    ،بیندکه در خود توان چنین سرایشی را می

پیدا  شود و کسی  یک دفتر کامل از دفترهاي گنگ و پیچیده که فقط با آن بازار پر می

ونمی بخواند  را  آن  که  اندازه    شود  به  واضح  بیت  سه  سرودن  ولی  بسرایم؛  بفهمد، 

نویسی سخت ساده  زیرا  است؛  انبوه  جنگل  یک  استسوزاندن  نویسندگی  نوع  « ترین 

 . (284 :2001)مطر،
مشخصه شعر  از  بارز  استفادمطرهاي  اقتباس،  تلمیحات،  از  فراوان  قرآنی،ة    هاي 

هاي مخصوص خود  مناسب از طنز با شیوه  ةتر از همه استفادماحادیث معصومین و مه

زبان شعري بناست. شکلاش  به رغم سادگی  با  طنزآمیز  بر    ةمایگیري شعري  سیاسی 

روایتزمینه از  را  اي  منظوم  داستانکی  او  شعرهاي  از  بسیاري  در  مالیستی«  »مینی  هاي 

هاي درخشانش  شود و با مقطعمیمنجر  تر روایت  آورد که به زاللی هرچه تمام د میپدی 

مسبوق    «،محد مطرأ»هایی در شعر  لفهؤبستن چنین مد. صورتکنمی خواننده را غافلگیر  

سابق درخبه  تجربهة  در  شاعر  عرصهشان  کاریکاتور،    هايکردن  چون  متفاوتی 

داستانروزنامه و  است.  نگاري  کهنویسی  است  این    به همین جهت  در  منتقدان شعري 

  توان اي است که می، سبک ساده و فشردهمحد مطرأاند: »به نظر ما سبک  خصوص نوشته

   .( 161:  1380)حسینی و بیدج،  آن را کاریکاتوریسم شعري نامید«
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به اشعار   واقع  ش  ا بخصوص اشعار سیاسی و اجتماعی  ،رمطبا نگاهی گذرا  که در 

استخط   مردم  و  جامعه  قبال  در  او  می  ،مشی  القاي  چنین  براي  وي  که  نماید 

نوع    بیشتر کالمش از اینچه  لب توجه مخاطبین و تاثیرگذاري هرهاي خود و جخواسته

نگاري را  ة روزنامههنري خویش تجرب  ةکه در کارنام   مطر  جسته است؛ ادبی به وفور بهره

دارد شاعري  کنار  مصلح  ،در  کسوت  کاستینمی  جتماعی،ا  در  برابر  در  هاي  تواند 

دوران خویش سکوت پیشه کند در نتیجه با ابزار بازي با  اخالقی، اجتماعی و سیاسی  

تهکّريکلمات و تصوی  بیانی  با  و  زبان  نابسامانی  آمیز ومکردن  از  انتقاد  به  هاي  وارونه، 

و سمبل  تابوشکنی  جامعه  میاز  ساختگی  و  دروغین  در    او  ةخلّاقان   ةشیوپردازد.  هاي 

گونهکاریکلماتورهایش   میبه  هم  که  است  روي  اي  از  ساختارتوان  تک    تک 

ل  مفصّ  ةآن یک مقال  ةتوان دربارکاریکلماتور او چندین طرح متفاوت کشید، و هم می

سابق دلیل  به  مطرأ»  ة نوشت.  از    «محد  بسیاري  کاریکاتور،  و  طرح  کشیدن  در 

ها را به تصویر کشید.  آن   توان کاریکلماتورهاي وي از ارجاع تصویري برخوردارند و می

این میاز  کاریکلماتورهاي  رو  نشانهتوان  را  پیوند  وي  از  تصویر    درستاي  و  نوشته 

 دانست.

وي با    و  انداتورهایی هستند که اجرا نشدهکاریک  ،«محد مطرأ»  هايبسیاري از سروده

می عوض  را  خط  و  کلمه  جاي  تصویريِ   کند.هنرمندي  ویژگی  همین  دلیل    به 

  موجز،  ةجمل نظور وي در یک یا چند  است که در اغلب اوقات م  مطرکاریکلماتورهاي  

ت بی از  انتقال مینیاز  به خواننده  از خواندن اشعار    یابد.وضیح اضافه  در    مطرآنچه پس 

می نقش  وارد  ا  این  ،بنددذهن  را  دنیا  دیدن  تصویري  ذهنیت  و  خصلت  وي  که  ست 

  جسته است براي القاي مفهوم خود بهرهو از آن به عنوان امتیازي خاص    نمودهاشعارش  

. به عنوان مثال  باشدمیراحتی قابل مشاهده  ه  باین ویژگی در کاریکلماتورهاي وي    که

می شاعر  این  از  جایی  الشرطحد    / أجنيب  مطار    ف »:  خوانیمدر  يطلب    قبل    -يب  ي  ق    أن 
  ي اي صديق  وسهلا   أهلا   /: قائلا   فه أس    ی وأبد  ه  عيني    زم    / ةا أو شف   نا الس  ي عند  مل جيد  الم  و  -يأوراق
 .(96: 2001،مطر)«  1العريب
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که چون    اعراب  ةاز زبان بریددر این نمونه شعري،    مطرآید،  که از متن برمیهمچنان

هویت اعراب    مچون برگة است، هشده  هاي عربی، عمل جراحی نظام  آپاندیس از سوي

می رنج   وي  .گویدسخن  مبارز،  شاعري  عنوان  مصیبتبه  و  را  ها  عرب  جهان  به هاي 

چون  بلکه نیت واالیی    کشد. هدف او خنداندن نیست،طنز، به تصویر می  ةبهترین شیو

ارزش  استبداد، حفظ  با  به سخرهمبارزه  دینی و اسالمی،  اي  ه گرفتن جهل و سنتهاي 

جریان از شدت  جلوگیري  دارد.ناپسند،  متعادل  رفتار  بر  تاکید  و  افراطی  تصاویر    هاي 

هم او  جاي  شعري  به  دلنشین،  طنزي  با  خنده،راه  داشتن  همراه  ب  به  را  راي  حالتی 

می پدید  خواننده  و  او  آوردمخاطب  طن  را  که  و  فکاهی  اثر  یک  اثري خشن،  بین  یا  ز 

گریه یا خوشایندي    مرز دو حالت خنده و  آنکهبی  دهد؛دهنده قرار می دلهره آور و آزار

که    آورک و دلهرهکمی  تلفیق این تصاویر و مفاهیمتوان  به تعبیري می  .یابدو دلهره را در

  2«گروتسک»بارز  را مصداق    آن هستند  گرالقا  مطرکاریکلماتورهاي سیاسی و اجتماعی  

   دانست. در تعابیر شعري وي 

کوشد عنصر  یم   وي  ؛سیاسی و اجتماعی دارد   ةماینودر   «محد مطرأ»کاریکلماتورهاي  

از جنس    یبا چشمان  اوش تبلور بخشد.  یدر مخاطبان خو  يشتر از هر عنصر یرا ب  یآگاه

است  یاز جنس شعر به خوانش س  ینبا چشمابه عبارتی دیگر،    .دیگویاست شعر میس

را اعالم    خود  یاسیموضع س  ي امالحظه   چیه  و بدونزده  انیعص  یی ند و با صداینشیم
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ا  يوکند.  یم تمامیدر  از  راه  زبان  ین  بدیو صنا  یامکانات  در    یعیع  گسترده  ابعاد  در 

ب خود  مشعر  کرامت  یهره  تا  عزت  برد  سرزمو  مردم  رفته  دست  رایاز  آنان    نش  به 

 برگرداند. 

نمونه   عنوان  داخل »  ةسروددر  به  ملتلگدمال «  ة يشؤون  عزت  و  شرافت    ي هاشدن 

ب با  را  ز  يکاتور یکار  یانیعرب  میتصو  به  ییبایبه  می  کشدیر  ربُّ  اي أعطنا  »  گوید:و   
   .(138: همان )  «3ة  ي العرب لبلد  ا ف  /  راماا ا ک  ين  کا/ لکيية أمر يجنس

ا  مطر قطعهیدر  تهکّ  ،ن  از  استفاده  کرامت    ف،یظر  یمبا  و  ملت    ةرفتدست  از شأن 

معترض    یمردمان خواننده،    ییاند که گوی نماین میقت چنیدر حق؛  کندیعرب را مطالبه م 

م   و مشاهده  را  بدست  ملّیپالکارد  داشتن  خواهان  که  در    ییکایمرآ  یت یکند  تا  هستند 

ذل  ش،ی خو  ياجداد  يهانیسرزم بل شدهیکه مردمانش خوار و  به عزتمندانه  توانند  اند، 

 . ات خود ادامه دهندیح

نحو  یژگیون  یترمهم در    یکوتاه  ،کلماتورهایکار  يساختار  آنهاست.  جمالت 

جمالت و به   ید، کوتاهیآیکلماتورها که به چشم میکار  ياهرظ  یژگین ویقت اولیحق

کل ظاهر یطور  شکل  استی کار  ي،  ب  . (17:  1388ان،یطالب)  کلماتور  اید  یانیبه  و یگر    جاز 

اساس  ،ییگرانهیکم ا  و  یشرط  در  فشردگی ا  است.  یادب  ةگوننیمهم  زبان    یجاز،  ا  یدر 

خالق    يهااقتصاد در کوشش  تیاع وان قانون رآن را به عن  یکه صورتگران روسهمان  

  ی ره مااش  مهمن  یخود به ا  «محد مطرأ»ابد.  ی یت میار اهمی کلماتور بسیدر کار  ،اندخوانده

  ي هاهیاز پا  یکین صفت،  یبرم و ایجاز به کار می من در تمام اشعارم ا: »دیگویو م  کند

وز اا ده واژه تج ی از نه    کیچ  یهدارم که    ياریبس  يها . من شعرثابت شعر من شده است

 . (183:  1380، و بیدج ینیحس) «کند ینم

فشرده  ییگرانهیکم ب  مطر  ییگوو  قابل    ي ومحور  کلماتوریکار  ي هاسرودهشتر  یدر 

م جو  یترس  يبرا ز  ی طنزآم  ی که با زبان-  «همةالت  »  ةافت است. به عنوان نمونه در سرودیدر

پل و  جامع  یسیخوفناک  در  شده  عرب  ةموجود  تصو  به  دست  ،ارائه     ي ری خلق 

  / سمعي م  معي/ ومنطقي و   يفکار أ  محل  أ   / فرداا م    ي  س أنت  ک  »  :دیگویو م  زندیم  يکاتوریکار
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م  مح   فازد   ح  ت  ز  /  الوجوه    ويلن  هلم  خذ  ه  م  يعقال  مالت  س    / وه  م:  ت  هم:  فق  ميتا    جتمع  :  يل   ل  ي ؟/ 
   (10: 2001مطر،) « 4.مشبوه  

ستفاده از  ا،  «محد مطر أ»  يلماتورها ک یکار  ییگرانهیو کم  يمحورصرف نظر از داستان

است که  ان مقصود  یکالم و ب  ي باسازیز  يبرا   مناسب   ي الهیوس  ،یر فن ی ال و تصاویورخصُ

امت    يهارنج  يو  .ن شکل بهره برده استیهمواره از آن در اشعار خود به بهتر  شاعر

کشد  یم  ری تصوبه    يکاتور ی ر کارین و خلق تصاویدلنش  يبا طنز را در اشعار خود    یعرب

، مبارزه با  ياد آزادیشود. فریک میشان شریآواز و در دردهاهمهنش  یممردم    يو با صدا

  ی نیرآفری با تصو  یاسیسان اوضاع نابسامان  یکتاتور و بیحاکمان د  یخودکامگ  استبداد و

و   گشته  همراه  در    يمتن شعر   ییبایزشاعر  نمونه  عنوان  به  است.  کرده  چندان  دو  را 

إن     األمن ألعدم /  فدعاين حارس    /ومات    وم  ي ال  ن م عظ  نا املعظ  ي وال  کلب  »  آورده است:  ییجا
تسمم  د  يالس  کلب   ا  (33  :همان) «  5.الوايل  واقعیدر  کوتاه،  شعر  بین  تلخ  جان    یارزشیت 

 تلخ ارائه شده است.   يو طنز يکاتوریکار ير ی با ارائه تصو يشهروندان عاد

  تا شمرد که با سالح شعر برآن است  بر  یاز شاعران   دی ز بای هر چ  را قبل از  «محد مطرأ»

ایخو  ةجامع را  آسش  گزند  اجتماع  یاسیس  يهابی ز  کند  یو  طرف  يو  .حفظ  با    یاز 

د  نیبیده می ستمد  یود مردمانخ  ي روگر فرایو از طرف د  شودیم  روحاکمان مستبد رودر

حّت  ن نـام   ـر  لن ـا  ياألسـاط   ي ت رو  ل مـا ح ـل  الظـ لم  /ج ـد يتک  »  :احقاق حقشان بکوشد  يبرا   بایدکه  
تـ/ ـد اا / يج د   . (61: همان)  «6أبسلــوب  الن ظـام  م عج ب ـه  ج 

ا  شاعر تشب  ةقطعن  یدر  آوردن  با  ظریز  یهیکوتاه  و  م   ؛فی با  در  ادرکار  را  بزرگش 

کودکان به  خواباندن  میتشب  ینظام،  دیه  که  خبر کند  سانسور  با  است  تالش  و   ير 

ناآگاهید  يهاروش و  غفلت  در خواب  را  مردم  برد.  یگر    ي راهکارها  يناکارآمد   فرو 

اجتماع  یاس یس م   ،جامعه  ی و  وادار  را  روشیشاعر  هر  از  و    یبخشیآگاه  يبرا  یکند 

ن  یدر ا  یش از هر سالحی را ب  زبانسالح  د او  رس یو به نظر م رد  یبهره گ  اصالح امور 

  رهگذر کارآمد دانسته است.
 
 



 167 آن بیاني هایاستراتژی  و «مطر أحمد »  شعر در کاریکلماتور تحلیل

 مطر محد أ شعر در  يسینوکلماتوریکار ی هایاستراتژ 
مطرأ»   ي جا  يجا   در  را  شخندیر  به  آغشته  و  رندانه  يکلماتوریکار  سو  کی  از  «محد 

  داتیتمه  و  شگردها  از  يا مجموعه   به  هوشمندانه  گرسوید  از  و  ردیگیم  کار  به  شعرش

 پنهان  ییغنا و بماند امان در  یگشعارزد گزند از  اشعارش تا زندیم  دست یفرم  و یزبان

. شود روان ساده   ظاهر به يسطرها   اندام در
(http://www.bashgah.net/fa/content/show/40762 ) 

  چنین   خلق  براي  و  بیافریند  غریب  و  باریک  مضامین  تا  کند می  تالش  پیوسته  وي

  با  بازي  ترفندها  این  از  یکی  که  گیردمی  بهره  مختلف   هايتکنیک  و  هاترفند  از  معانی،

استراتژيرو  ازاین  .است  کلمات و  ادبیابزارها   به   مطر  شعر  در  گسترده  ابعاد  در  هاي 

 و  صنعتی  تظاهر  روهیچ  به  که  است  ايگونه  به  گسترده،  حضور  این  و  خوردمی  چشم

آنجا.  ندارد  آمیزفتکلّ از از  یکی  کاریکلماتورها  ویژگی  که  ادبی  بخصوص  هاي 

بودن  مطرکاریکلماتورهاي   تصویري  کار  هاست آن،  با  تصویر  و  نمایش  کلماتورها  یو 

دارند عمیقی  این  ،ارتباط  پژوهش  قسمت  در  تکنیک  از  از  برخی  ذکر  کنار  و    هادر 

کاریکلماتورهایش، در  او  ادبی  ارائ  شگردهاي  کاریکاتوري  ةبا  تصویر  و  و ،  چند طرح 

 شود. پرداخته میادبی،  يبهتر این شیوه معرفی بهتلفیق این دو، 
 

 ص یتشخو  کلماتوریکار

ا  ی  «صیتشخ»   ياستراتژ از    برآمده   ي رسازی خود با تصو  يها کلماتوریدر کار  «محد مطرأ»

ذار به گ  یبا نگاه  .ده استی ها بخشبدان  یخاص  ییایحرکت و پو  «ي انگارهمان »انسان

دریافتمی شاعر    يهاسروده و  توان  مهارت   يکه  م   یبا  کاربست  یخاص  با  کوشد 

دری   ياستراتژ ب  يکلماتورهایکار  ادشده  حاکمان  از  انتقاد  به  بپردازدیلیخود  از    اقت  و 

األوساخ    نذر  ي و    / عن النظافة وم  يال  طب  خيت جرذاا/  يرأ»  :دینما  يمفهوم ساز   ،رهگذر آن ابزار
 . (11: 2001)مطر،«  7ق الذابب  صف   يه حول  و   /ابلعقاب  

 

http://www.bashgah.net/fa/content/show/40762
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از    ي ریگبا بهره  يو  گردد؛یان م ی نما  ی راحته  ب  ن شعر ی در ا  مطر  يرساز یقدرت تصو

ها، موش و دست زدن مگس  ی و هشدارده  یخوانر خطبهی تصو  ص و ارائةیصنعت تشخ

  آنانان  ی اطراف  یزان چاپلوسیمحرف و عمل صاحبان قدرت و    یو ناهمخوان  یتناسبیب

ن رهگذر به مخاطب القا کند که کار حاکمان  یاست تا از ادهیر کشی را با واژگان به تصو

در وراء این تصویر،    مطر»هستند.    ییا و دورویاهل ر  یاست و همگ  ییگراعرب وارونه

جماعت   که  است  ظالمی  حاکم  وجود  آن  و  داشته  پنهان  را  دیگري  دردناک  حقیقت 

خود  «رأيتمنافق در گرد او به تشویق مشغولند. از سویی دیگر شاعر با بکارگیري واژه »

نمی نقد  این  ردّ  یا  تأیید  وارد  میرا  وا  شنونده  به  را  کار  بلکه  و واقف)  نهد«نماید    زاده 

ناسازواري  ( 12:  1397جهانوند، تناقض    8این  بیان  و  در خالل  موش  یعنی  طرف  دو  بین 

دسته یکدارو  از  دیگر اش  سوي  از  نظافت  و  پاکی  و  و   ،سو  حاکم  عبارتی  به  یا 

  ه شاعر تناقض را انکار می کندکو ملت شریف مظلوم آشکار است، در حالیاطرافیانش  

 . (252: 1998)غنيم،
ن گربه  یب  که  ییگفتگو  ة با ارائ و  ص  یتشخ  ة ی« از رهگذر آراانتساب»  ةسرودر  د  شاعر

جار  موش  ظر یم   يو  با  ب  یپوچ  ،قیدق  یافتشود  برابعر  ی کنون  ی ت یهویو  را    يها 

تصو به  میمخاطب  گذشتگان  آنان  افتخار،  کشدی ر  باد    به  به  و  را    شخندیرتمسخر 

این  دریگیم آفرینش  و  به  و پرمغز می زند:چنین دست  ما    بعد  »  کاریکلماتوري ظریف 
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التعب  و   الکلب    ه  طارد القطُّ   / اضناه  الش    احلائط    یعل  وقف  قال  مفتول  أجدادةللفأر   نب/    ي : 
   (58: 2001مطر، ) «؟9: هل أنتم عرب ة  قالت الفأر  /د  سو أ

در   را  به گذشتگان  افتخار  در  اعراب  ادّعاي دروغین  استهزاء  شاعر  باد  به  این شعر 

امروزین  گرفته، ترس و عقب  به تصویر میماندگی  را  را  آنها  به گذشته  افتخار  و  کشد 

در   شعري تصویر مضحک و کاریکاتوري    ةخواندن این قطعبا    .داندمیسخنانی باطل  

نقش مخاطب  که  میذهن  گربه  خود،  بندد  رفتار  و  گفتار  در  موجود  تناقض  حاصل 

اما به محض دیدن  پندارد که از دست سگی گریخته،  می  اياو اعراب را گربه  ؛باشدمی

دآگاه  وناخ  ،اقض گربهاین رفتار متنبرد که  از افتخارات گذشتگان نام می  موشی ضعیف 

شاعر دست    ،در این قطعه  پهلوان(آنم که رستم بود  من)  :استاین جمله معروف  یادآور  

نماد    را  و سگ  نمایدمیعرب فرض    ةنشاندگربه را حاکم دست   زند وسازي میبه نماد

وش که معادلی از شهروندان  م  برد و با که حاکم از آنان حساب میگر  کشورهاي سلطه

تمام،سرزمین چه  هر  وقاحت  با  عربیست  زور    هاي  زبان  میبا  با  شاعر  کند.  برخورد 

را  مع  اعراب  ،يشعر  ةنمونن  یا  یانی پا  قسمتدر    تهکّمی  یپرسشح  طر بخاطر  اصر 

گذشت به  بیبالیدن  درخشانشان،  وة  آنان  در  سربه  عملی    ، کنونیاسفناک  وضعیت  بردن 

و  مورد میشنی  تمسخر  قرار  میخند  اذعان  چنین  و  گذشاین  که  کند  دهد  به  ته،  بالیدن 

آهنگ شعر و ایقاع آن در کنار سالمت و ضرب  .دهدرا تغییر نمی  شما  وضعیت کنونی

آمیز شده  تر این تصویر کاریکاتوري طنزت و زیبایی هر چه تمامشیوایی بیان باعث رقّ

 . است گزنده و غم و اندوه ةاي از سخریکه خود آمیخته
 

   هیتشبو  کلماتوریکار

تشب  يهاگونه در    يوکند؛  یم  يار یاش  ی م ذهنیمفاهان  یب  را در  «محد مطرأ»  ،هیمختلف 

ر  یمخاطب باورپذ   ينظر برامفهوم موردبرد که  یه بهره می کلماتور چنان از تشبیرکا  ةارائ 

  / ة  ي سرتنا کبأ»  ه گفته است:یتشب  ي با کاربست استراتژ  ییگردد. به عنوان نمونه در جا یم
 . ( 48:همان ) «10الورم   کب  ين أ/  ة  يمن عاف  س  يلو 
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بزرگ    یعرب را به ورم  عةجام  یبزرگم و البته هنرمندانه،  یمستقری غ  یبه صورت   يو

م یتشب ایه  که  بزرگیکند  تنها    ین  نمیا  يبرا  یتیمزنه  بلکه    ،شودین خانواده محسوب 

ن  ساززمینه خود   و  با دخالت!  است  یستیمرگ  تشب شاعر  را  یدادن  نظر  مورد  ه، مضمون 

و  یباورپذ  ساخته  ار  مانان  ی کاربست  به  معنا  انتقال  در  ابزارها  و  شگردها  در    ییدست 

 انجامد. یذهن م

به  ،مطر  يکلماتورها یکار  ی اصل  ةساز عرب  اعتراض  ممالک  بر  حاکم  و    یاختناق 

  يریگجهت  ،«ضمارامل»در شعر    يشاعرانه است. و  وةین اختناق به شیا  ةمصران   يافشاگر 

برابر  تندي   اسفیوضعدر  ات  اختناق  یناک  تشب  کهدارد  ن  ابزار  را  ه  یبا  است:آن   آورده 

  املرء ف   أثر/  کلب  ء  ه/ خمتيبمن دم    ة  کل قطر   حتت  غر/ و الص     لده منذ  ج    ف   اوطاننا/ معتقل    املرء ف»
 يبشر/ أ   لفها جلد  غ   / ة  إضبار   يسو  س  يل  / اوطاننا

 
 .(54:همان)« 11؟رف  ن امل

برمهمچنان متن  از  ا  هدی کوششاعر    ،دی آیکه  با  ممتنع   ي جازی تا  و  خلق    و  سهل 

نشدی ب  يهاتی ظرف  ،يکاتوریکار  ير یتصاو نما  ةان  به  را  با  یزبان  خواننده  بگذارد.  ش 

خاص و    ینگرش  ةدییکه زا  است  يکاتوری کار  ةدر حال مشاهد  ییدقت در عبارات، گو

  است،   یختناق موجود در ممالک عربکه همان ا،  ت تلخی ک واقعی ن از  یدلنش  ی استخراج

 باشد.یم
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 عکس واقع و  کلماتوریکار

 گاهی   ز وی انگشگفت  ع،  یو بد  شودیعکس مو کارکرد،  معنا    »عکس واقع«  ياستراتژ در  

وه نه تنها مهمل  ین شیگردد که ایل مشخص ماما پس از تامّ   ،رسدیمهمل به نظر م  یحت

ن ابزار  یخود از ا  يهادر سروده  «محد مطرأ»  آور است.ز و خندهیانگبلکه شگفت  ستین

ترس مثال: بهره  یواژگان  کاتورِیکارم  یدر  عنوان  به  ال  اح  صب»  گرفته است.  أي هذا    قظن ي وم/ 
 . (8: همان )« 12ومالن   حان وقت   العرب/ قد   ابن  اي : قال يله الساعة/ و منب  

  

 
 

  اهانسان  نمودنداریآن ب  ياز کارها   یکیکه  -اعت  کارکرد س  در  یی گراوارونهشاعر با  

جامعه  که  به مخاطب القا کند    نیچنبرآن است    -است  ت روزانه یآغاز کار و فعال  يبرا

ناام  يا ، جامعهیعرب و  آن،   ینشاندگبه لطف دستد است که  ی افسرده  و ستم حاکمان 

اي که بعد از خواب شبانه، براي خواب حقیقی  به گونه  ،ندارد  يا خود برنامه  ةندیآ  يبرا

بیداربودنشان مفید فایده نیست و نفعی براي کسی ندارد!آماده می  البته    شوند؛ چرا که 

خود،    یم ذهنیان مفاهیب  يبرا  «محد مطرأ»ت است که  ین واقعیا  يا یگو  ییگران وارونهیا

ن شکل به مخاطب القا  یش را به بهتری رد تا کالم خویگیبهره م هنرمندانه    ياز هر ابزار

از ابزار »عکس  کلماتور خود  یدادن کارارد قری فراد  يشاعر براز  یگر نید  ییدر جا  د.ینما
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لكنه  /  أخي  الذي اغتال    قرروا شنق    /  …ابسم والينا املبج ل»  واقع« بهره گرفته و آورده است:
  تفكي    فماذا سوف أفعل ؟… بعد  / احلبل    يسأل…: رأسه ال يصل    فمضى اجللد  / قصياا   كان  
  .( 96همان:) « 13أطول  ألين كنت   بدالا منه/ أمر الوايل بشنقي / عميق  

ب  ی تحت تعق  ی شاک،  متهم  ي جاب   و  شودیقت وارونه میت و حقیواقععر،  ن شیدر ا

قرار م ا  رد.یگیحکومت  در  واقع شاعر  قصیدر  کارین  با  ،  تیواقع  نمودن  زهی کاتوری ده 

تلخ  برا  یحوادث  افتاده  یکه  اتفاق  فراش  م   يرورا  قرار  حکومت  یز  دهد؛یخواننده  را 

  ي ر یحکم دستگ  و بازداشت قاتل برادر،  يری گیپ  يبجا  ،«يزک»  يبرادر وبعد از قتل    ،بعث

م  صادر  را  و  یشاعر  پکند  امر،یا  یدر  کشور    يو  ن  از  خارج  داستان    کند.یمفرار  به 

کند که  ی م  ییمخاطب بازنما  يقت را براین حقیشده اکلماتور ارائه یکار  ،هرچه که باشد

  است!   یعزت ی، و عزت در بیقانونی، قانون در بیعرب ةدر جامع

 

 ه یکناو  کلماتوریکار

است که غرض    ی»آوردن لفظ  ح« است و در اصطالحی»ترک تصر  ینه در لغت به معیکنا

آن، الزمة معنا  آن معنگر  ید  ياز  ارادة الزم  با جواز  به .  (170:  1937،  ي)سک اک  «یاست 

خود   ي است به جا  یک معنی  ي هااز مالزم  یکیا  یآوردن مالزم    ،ه«ی»کنا  گر یعبارت د

م و یابی مالزم را در  یکه ابتدا معن  يا گونهاست به  یک معنیآوردن مالزم    یعنی؛  یآن معن

  ياوهیه شیکنا  (52:  1368،  )جرجاينمنتقل شود    یاصل  یمالزم به معن  ی آنگاه ذهن از معن

  یکیل به عنوان  ین دلیبرخوردار است و به هم  ییاست که از ساختار چند معناان  یب  از

  .گرددیممطرح   یزبان يباز  يوه ها ین شیاز پرکاربردتر

جاد  ی ا يه برا ین آرایچه به اآن .دارد يپربسامد حضور «محد مطرأ»ه در اشعار ین آرایا

بلکه اشاره    ،ستیآن ن  ییمعنا بخشد، تنها ساخت چند  یطنز، قدرت و توان دو چندان م 

ح و یان صری، اجازه بیاسی و س  یط اجتماعیاست که شرا  ي انکته   ی مخف  ي ای ن به زواپنها

به عنوان   مطر  زند.یان آن سرباز میرداز از بزپ، طناینکهتر  دهد و مهمیرا نمآن    ةآزادان

استفاده از با    ،کندیم  یزندگ  حکومت بعث  يکتاتوریدآور  خفقان  يکه در فضا  يشاعر

  ییهاداستانت  یبخشد و با روایش میز به شعر خویمآهیکنا   یز، پوشش ی طنزآم  ير یتصاو
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با  حاکم  ةچهره،  یکنا  يبه کمک استراتژ  ،شیدر اشعار خو مردمان    يعث گرفتار را که 

  دهد:یدردمند ارائه م  يکاتوریکار  ،انکشد و به کمک واژگیر میتصون به  ینچن یا  ،شده

ال  لنا نسرقه.../ إ  ئاا يدع ش ي/ مل  يماال   للا    لعن    : ها ي/جاء فيفوق احلص  / اللص لنا ملحوظةا   ترک  »
 .(477: 2001مطر،) «14يشخ
  

 
 

ا  مطر بکارگیدر  با  دزدیدر ح  که  یبا سارق  ،مضحک  ير یتصو  ي رین شعر  در   ين 

نشانه  يا خانه هو  خانهصاحب  یچارگیبو    فقر    ياه که  آن    ي برا  يزیچو    داستیدر 

پردازد  یمن حاکم  یاز زبان دزد به لعن و نفرکند،  یم  يزادپندارهم،  کندیدا نمیدن پیدزد

کنا با  آم  ياهیو  تمامرا    او  ،زیتهکم  جامعه    رنج  یموجب  فرودست    ی معرفمردمان 

بیانی کنایه  کند.یم با  با هجو حکّوي  به دنبال نشان  امآمیز  تنها    ةدادن چهردر شعرش، 

ن این طریق می  ؛ ستیآنان  از  دهد  را  اي  آینهد  هخوابلکه  قرار  مقابلشان  دیدن  در  با  تا 

گونه رفتار  مال و رفتار زشت خود، دست از اینواقعی خود در آن و با دیدن اع  ةچهر

 . (17:1384،و قدیمی صدقی) شته و به راه راست هدایت شوندبردا

-یت میکلماتور خود را تقویر کاری ه، به شکل زیگر با کاربست ابزار کنایشاعر بار د

پو آن  به  و  اهلواءيشباب و   / العراء  کان    نات  يب »  بخشد:یم   ییایکند  ماء/    السقف  و   /   قارس    ک 
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  صباحاا د/  الر  و   األخذ    .../ مث بعد  ا ع الوزر ياخلبأ ومج  يوند   من  األمر/ فاغت   ويل  عند    فشکون أمرن
  (476  :2001مطر،)«  15. .تاء  الش   ء  ا إبلغ مرسوماا  احلاکم   صدر  أ  / مساءا و 

؛ اول  ه بهره گرفته استیبار از ابزار کنادوم،  یمستقریشاعر به صورت غ ن متن  یدر ا

رش  یدامنگ  یعرب  يهاشتر خانوادهیکه ب  يفقرانبوه  حجم  م  یبه ترسده  ینکه شاعر کوشیا

به نفع  نه    اشاره نموده که  صادره از دولتمرداناحکام  نکه به  یگر اید، دیاقدام نما  ،هستند

 گردد.یشدن مصلحت خواص صادر م محقق  يراکه ب، بلمردم ةتود
 

 گیریجهینت

 : که افتیج دست ینتااین    بهتوان ی شد مگفته از آنچه 

مطر أ»  -1 پ  «محد  عنوان  تکنیبه  کاری شگام  ادبیک  در  عربیکلماتور  معاصر  از یات   ،  

  ي ش را برای م مورد نظر خویتا مفاه  گرفته  بهرهبه صورتی هنرمندانه    یزبان  يها تی ظرف

  ي حاکم بر کشورها  یو اجتماع  ی اسی ط سیبا شناخت شرا  يو  د؛ی ر نمای مخاطب باورپذ 

با ترفندها یدولتمردان عرب، کوش   يزمامدار  ةویو ش  یعرب ،  يساز و مضمون  یانیب  يده 

ناهمسازناهمگون و  پیمح  يهايها  نمایط  برجسته  را  خود  را  ی رامون  آن  و  مقابل  د 

قرار  مخاطب   دیدگان بهرهدهد.  خود  با  خودوي  کاریکلماتورهاي  چاشنی  از    ، گیري 

هاي دروغین و ساختگی،  عربی، از سمبل  ة هاي موجود در جامعضمن انتقاد از نابسامانی

را جلوي  ها، سیرت واقعی آنان  سوژه  کند و بجاي ترسیم صورت واقعیِّشکنی می تابو

  ةیماشاعر، بن  ي کلماتورهای شتر کاریب  ةیمابن  توان گفتمیدهد.  چشم مخاطب قرار می

ر  یاجتماع   -یاس یس و  منتقدانةیاست  نگاه  در  نسبت    شه  و  شاعر  دارد  مسائل  آن  به 

 اوست. يگر اهداف انتقادتجسم

ن فرصت  یا  ،گرفتهخود از آنها بهره  يکلماتورها یکار  ةدر ارائمطر    که  ییهاياستراتژ   -2

به   زبان شعر داد  ويرا  تا  زباناشيه  متن شعر برجسته    ی،  و  شود  استوار  از    يو  يو 

ابزارها   يکلماتورها یکار  ینیبرخوردار گردد؛ همنش  یی صفت مانا گر  ید  ی انیب  يشاعر با 

داستان کنار  صُوَر  ییگرانهی، کميمحوردر  کاربست  تصاویخو  و  ص  تشخّ،  ير شعریال 
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نیز  در متن    يو  یدهخواننده و دخالتذهن    ییای پو  موجبو    داشتهیپرا در  يکالم و

 سنجان است. د سخنی کأکه مورد خواست و ت  شده

وند ژرف و ی از پ  ییهانمونهدر شمار  شاعر    يکلماتورهایدهد که کار یق نشان میتحق  -3

تصو  درستِ با  مر  ینوشته  حساب  بسیآیبه  و  تصو  ياریند  ارجاع  از  آنها    ي ری از 

نماید؛ در پرتو  جاي اینکه با خطوط نقاشی کند، با واژگان ترسیم میاو بهبرخوردارند؛  

شود که  هاي فراوانی در شعر شاعر یافت می هنرمندانه از این شگرد بیانی، نمونه  ةاستفاد

توان  ن تفاسیر می یبا اتصویرکشیدن کاریکاتور آنها و ارائه به مخاطب را دارد.  بهت  یقابل

که مطرأ»  گفت  کاریست،  یکاتوریکار  ي، شاعر «محد  است  یستی کاتوریا  بهتر    ؛شاعر  اما 

  زبردست است.  یسینوکلماتور یکار «محد مطرأ»: است گفته شود

 

 ها پي نوشت

پلیس    .1 بیگانه،  کشوري  فرودگاه  آنکهدر  از  پیش  شد/  خیره  من  به  را    فرودگاه  پاسپورتم 

هایش را بست و با تاسف گفت:/ خوش  سر و زبانم/ چشمشد که من بیبخواهد/ وقتی متوجه

 آمدي اي دوست عرب من 

ایتالیایی    ( Grotesgue)  گروتسک  ةواژ»  .2 واژه  و    grotteاز  تزیینات  به  است.  غار  معنی  به 

آمیخته  هم  در  مینقوش  اطالق  میشاي  تعبیه  غارها  این  در  که  نوعی    شد.ود  به  گروتسک 

عادي،  هاي نامتجانس، در شکلی غیر شود که در آن قطب توصیف، صحنه یا داستانی گفته می

رسند و در سازگاري میگیرند، با هم به  هوع و ترسناک در کنار هم قرار میزشت، مضحک، م

می داردهم  کمیک  و  تراژیک  توأمان  ماهیت  حد  چه  تا  زندگی  دهند  نشان  تا  .«  آمیزند 

أثر از نمونه هاي متعددي در  تشاید بتوان گفت که تصور ما از گروتسک م » (206:  1385)اصالنی،

فیق  تل  هولناک   ادبیات مدرن و معاصر است که در آن امر کمیک به نحو توضیح ناپذیر با امر

کام بافته و سبب میشده است؛ عناصري  در هم  بیگانه  ش تضادي شوند عواطفمان دستخو الً 

 . ( 18: 1390ن،تامس)« شودزا ضطرابو ا غریب و اغلب ناخوشایند

 هاي عربی با کرامت زندگی کنیم. خداوندا به ما، ملیت آمریکایی عطا کن تا در سرزمین .3

می  .4 تنهایی  و  به  گوش  میرفتم/  همراهی  مرا  ناگهزبانم  گرفتند/  کردند/  را  برم  و  دور  ان 

 شد تجمع مشکوکید/ پرسیدم اتهام من چیست؟/ گفتهشان دستور داد او را بگیرفرمانده
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واال   .5 حاکم  جناب  سگ  مُمقام  امروز  و  گرفت  گاز  اعدام   /ردمرا  براي  مرا  امنیتی  مأموران 

 فراخواندند/ زیرا سگ جناب حاکم مسموم شد

عاشق   مادربزرگم /افسانه می خواند تا بخوابمبرایمان  مادر بزرگم / رسدفرا میوقتی که شب  .6

 . هاي نظام است راه و روش

را به مجازات تهدید   کرد/ و آلودگی هاپاکیزگی سخنرانی می  ةامروز موشی دیدم/ که دربار  .7

 زدند.ها پیرامونش کف میحال که مگسکرد/ در همانمی

بین طرفین نویسنده و خواننده    بالغی و بازي ماهرانه و هوشمند،  -یزبانهنري    ناسازواري،  .8

برده و با معناي  سمتی که خواننده را جلب کند، پیشآورنده، متن را به  به نحوي که پدید  ؛است 

 تحریفی که مطابق معناي پوشیده است و اغلب معنی متضاد دارد، او را به رد آن فرا می خواند.

ها را با هم درگیر کرده و سرانجام به معنی  واژه  که متفاوت خواننده تا جایی است  ن احساس  ای

و   رضایت  کنندهمورد  می  ،قانع  تفکّ  .یابددست  اختالف  ناسازواري  انکار  بر  است  بین  ري 

تعبیر یا روشی  نوعی حُسن، افکنده است هو اوضاع کنونی که سایوار است باشد اوضاعی که سزا

ي بین نویسنده و خواننده که هنگام وحشت  اي سرّرابطه ،براي اصالح عیوب جامعه مستقیمغیر

می بروز  خفقان  جنبه  از  نماید.و  زیباجمله  معنا  هاي  در  تناقض  و  ایجاز  ناسازواري  شناختی 

 . (1:  1397جهانوند، و زادهواقف) باشدمی

داده روي دیوار  سبیل تابی رنجورش نمود/ گربه با  پس از آنکه سگ تعقیبش کرد و خستگ  .9

 ایستاد/ به موش گفت: اجداد من شیرند/ موش پرسید: آیا شما عربید؟ 

 سالمت نیست.  شود، نشانةما بزرگ است اما اینکه ورم بزرگ  خانواده .10

ة هاي ما/ از کودکی در پوست خود بازداشت شده است/ و زیر هر قطرانسان در سرزمین  .11

تعلیم انس دیدهخونش/ سگ  است/  پنهان  سرزمیناي  در  پروندهان  ما/  و  هاي  نیست/  بیش  اي 

 پوستش جلد این پرونده/ کجاست راه فرار؟ 

سا  .12 زنگ  عرب امروز صبح/  گفت:  من  به  و  کرد/  بیدارم  فراعت  رسیده  زاده/ وقت خواب 

 است. 

به نام نامی حاکم/ دستور اعدام قاتل برادرم صادر شد/ اما قد قاتل کوتاه بود/ جالد براي    .13

بسیار   حاکم   /... کرد؟  باید  چه  رسد/  نمی  طناب  به  سرش  رفت:  حاکم  نزد  تکلیف  کسب 

 ن بلندتر بود. اندیشید/  سپس فرمان داد تا مرا به جاي او به دار آویزند/ زیرا قد م 
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کند/    .14 لعنت  را  امیر  بود: خداوند  آمده  آن  در  گذاشت/  روي حصیر  یاداشتی  ما  براي  دزد 

 نگذاشت/ مگر خرناسی.   چیزي براي دزدیدن براي ما باقی

وپنجرهخانه  .15 بود/  باز  فضاي  امیر  مان  نزد  مشکالتمان  از  آب/  آن،  سقف  سرد/  آن  هاي 

شمرد وکارشناسان و همه وزیران را فرا خواند/ سپس بعد از  شکایت کردیم/ فرصت را غنیمت  

 بگو مگو/ و صبح و شب کردن/ حاکم دستوري مبنی بر لغو زمستان صادر کرد. 
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 الکاريکاتري الشعري يف أشعار أمحد مطر وآلياته التعبريية  دراسة

 
 1حسنی مرتضايي 
 2حمسن سيفي
 3علي جنفي ايوكي 

 
 امللّخص 
  الفکاهية   الكتابة  من  نوع  علی  يطلق  الشعري  الکاريکاتي  ومنها  خمتلفة  وأمناط   عديدة  أشكال  الشعرية  للفكاهة
  مطر   أمحد  وإن    هذا.  هبا  احمليطة  والظواهر  التناقضات  إبراز  أجل   من  املختلف  مبوقفها  العامل  إىل  تنظر  اليت  القصية

 شاعر   فهو  املعاصرين؛  العرب  الكوميدينی  الشعراء  بنی  من  الشعرية  التقنية  هذه  توظيف  جمال  ف  شهرة  األکثر  هو
 کذهبم   إلی  مشيا  الروحية  تناقضاتم  علی  الضوء  ليسل ط  فکاهية  أبساليب  الشعرية  شخصياته  ذات  بناء  يعيد  ملتزم
  الشعرية   نصوصه  فهم  ف  ودورها  املسألة  أمهية  ضوء  علی.  ابلعمل  القول  اليرفقون   حيث  العمل  ف  ونفاقهم  القول  ف

  أمثلة   وتقدي   الشعري  الکاريکاتي  مفهوم  حتديد  األوىل  خطوته  ف  التحليلي  -الوصفي  مبنهجها  هذه  الدراسة  حتاول
  استخدمها   آليات    تتعاطي  التالية  اخلطوة   وف  املعاصر،  العريب  األدب  ف  التقنية  هلذه   كرائد  مطر  أمحد  ديوان   ف  منه

  من  بعدد  أتينا  فقد  الکاريکاتي،  رس ام  الشاعر  أن  ومبا.  الشعرية  التقنية  هذه   ضمن  الفکاهي  تعبيه  ف  الشاعر
 حاول   مطر  امحد  أن   إلی   ابالعتقاد  تدعون  والدراسة.  الشعري  املفهوم  من  خلده  ف  ملا  جتسيداا   الشعري  کاريکاتيه

 النتيجة  إلی  حماولتهم  والتنتهي  ابلعمل  کلمهم  اليرفق  الذين  العرب  احلکام  عن  اللثام  يکشف  أن   األديب  الفن  هبذا
 أعنی   نصب  جيعله  وأن   القضااي  جتاه   العرب  املواطننی  انفعالية  يتصو ر  أن   الشاعر  سعی  أخری  نحية  من.  املطلوبة
  .الناس وإرشاد احلکام مساويء کشف  وهو النهائي مبتغاه إلی يصل  حتی املتلقنی
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Abstract 
There are a plenty of templates and styles for the comic genre of 

writing. One of these templates is karikalamator, a kind of writing 

stunt from a different point of view to highlight the contradictions of 

the world and the phenomena in it. Among contemporary Arab 

comedians, Ahmad Matar is one of the most prolific and famous 

authors in this field. As a committed poet, in his poems, he recreates 

his subjects in his poems and presents the spiritual conflicts and 

inconsistencies of speech and action to his audience. In his caricatures, 

he uses some tools and strategies like alliteration, personification, 

simile, allusion, Irony, paradox, antonomasia, and half-truth. In this 

article using a descriptive-analytical method, first, the samples of his 

karikalamator are presented in the poems of Ahmad Matar as a master 

of this technique in the contemporary Arabic literature. Then, the 

strategies that have been used by the poet are categorized and 

described. Since Ahmad Matar was a caricature designer, some 

cartoons and caricature patterns have been attached to his 

karikalamator to show the visual capability of his karikalamator. The 

results of the research reveal that Ahmad Matar utilizes karikalamator 

as a method to show the existing contradictions and differences on the 

one hand and to unmask the reality of inactive and garrulous 

governors as well as the indifference and incuriosity of Arab citizens 

on the other hand. In this regard, he dreams of the ignominy of 

governors and betterment of the people of his land. 

Keywords: Humor, Caricature, Rhetorical strategies, 

Overstatement, Ahmad Matar.  
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