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چکیده
محمود السعدني ،روزنامهنگار و نويسندة طنزپرداز معاصر مصری است که آثار زيادی را در قالب فسوس
و طنز ،در حیطة موضوعات سیاسي و اجتماعي جامعة عرب ،به نگارش درآورده است .وی فعال سیاسي
بوده که در اغلب تألیفات خود ،سخريه را تنها شیوهای مييابد که برای بیان آزادانة افکار و انديشههای
خويش و نقد وضعیت فرهنگي ،سیاسي ،اجتماعي و معیشتي جامعة عرب سازنده ميباشد .سعدني در
داستان «حمار من الشرق» که نقیضهای بر «عصفور من الشرق» اثر توفیق الحکیم به شمار ميآيد ،با
سفر به پاريس ،تقابل فرهنگي شرق و غرب را به تصوير کشیده و در قالب طنز ،اشتباهات و جنبههای
نامطلوب رفتار جهان عرب و فساد اجتماعي و سیاسي آن را مورد انتقاد قرار داده است .نگارندگان اين
جستار ،قصد دارند کارکرد ريشخند و شگردهای طنزآفريني نويسنده را در بیان مسائل جهان عرب مورد
واکاوی قرار داده و ضمن تبیین سبک نگارش نويسنده ،به میزان موفقیت وی در استفاده از تکنیکهای
طنزآفريني و بیان ريشخندآمیز اين مسائل بپردازند .نتايج تحقیق نشان ميدهد سعدني با قلم توانا و
گسترة دانش زباني خود توانسته است با وارونهسازی ارزشها و استفاده از تکنیکهای موقعیتمحور و
زبان محور همچون جناس ،تضاد ،تکرار و همچنین ايجاد موقعیتهای طنزآمیز در جهت بیان انتقادآمیزِ
مسائل کمک بگیرد.
واژههای کلیدی :محمود السعدني ،حمار من الشرق ،تقابل فرهنگي ،تکنیک ،طنز.
* .رايانامة نويسندة مسئولm.mahdavi@hsu.ac.ir :
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 .1مقدمه
طنز يا تلخخند ،همان کمدی سیاه است که هدد آن تنهدا خندده نیسدت بلکده بیدان
تمسخرآمیز درد و رنجهای سیاسي و اجتماعي جامعه ميباشد و با «انگیزة ايجاد فضدای
خنده ،انسان را [برای لحظاتي] از واقعیت و جديت زنددگي دور مديسدازد و کجديهدا و
کاستيهای فردی و اجتماعي را به قصد اصالح ،تبیین ميسازد» (قزیحة.)90 :1998 ،
نويسندگان ،گاه اين شیوة ادبي را باب وسدیعي مدييابندد تدا بدا بیدان ريشدخندآمیز
مسائل ،بار فشارهای روحي و رواني را از خود و مخاطبین خويش بکاهند.
«جهان عرب در نیمة دوم قرن بیستم شاهد سايه افکندن فضای سدنگیني از يدأس و
ناامیدی و بر باد رفتن انتظارات سیاسدي و اجتمداعي اديبدان عدرب بدود آرزوی مديندة
فاضلهای که اختال طبقداتي از آن رخدت بربسدته و عددالتمحوری و پیشدرفت بدر آن
حکمفرما ميشدود» (معتصدم )24 :2014 ،در چندین فضدايي ،اديبدان بده دلیدل تدرس از
حکومت به بیان غیر صريح و ريشخندآمیز نواقص روی ميآورندد تدا بتوانندد مقدداری از
فشارهای روحي و رواني را کاهش دهند .شرايط سخت حداکم بدر مصدر در دورة مدذکور

ير حلجدزريأر بداهيمر دز يأرحممدد ر

باعث شدد ،اديبداني همچدون أمحد رجبد أرأمحد راملد
لمل رويأراز لرمحد ةأراز لر حلجزريرور...ربه اين شیوة بیان روی آورند.

محمود سعدني ( )1928-2010اديب و روزنامهنگار معاصر مصری ،از جملة اين اديبان
است که اغلب آثار خود را در چنین فضايي در حوزة طنز و سخريه نگاشته است .او در
طول زندگي ادبي و سیاسي خود در تأسیس بسیاری از روزنامهها و مجالت عربي در
داخل و خارج از مصر سهم بسزايي داشته و در پي فعالیتهای گستردة سیاسياش
متحمل زندان و تبعید نیز شده است (منصور .)www.youm7.com :2014،سعدني با
ديدگاه انتقادی و نگاه نافذ خود توانسته بسیاری از مشکالت جامعة عرب را به بوتة نقد
گذاشته و آثار و تألیفات زيادی را حول محور ريشخند انتقادی بر جای بگذارد از جملة

اين آثار ميتوان به حمار من الشرق ،ر لدل ر لشقي ،مسافر علي الرصیف ،رحالت إبن

عطوطة ،أمريکا يا ويکا ،ر لس لدکيريفربال رآفايکز ،المضحکون ،عودة الحمار ،رمصارمنراتيأ
وداعاً للطواجن ،حکايات قهوة کتکوت،ر ردکدسريفربال ر لفلدس اشاره کرد.

داستان حمار من الشرق بسان برخي ديگر از داستانهای عربي مثل عصفور من
الشرق اثر توفیق الحکیم ،حلير لالتيين از سهیل ادريس ،موسم الهجرة الي الشمال نوشتة
ن سفر انسان شرقي به اروپا و بیان سرگشتگي وی در مواجهه با
الطیب صالح و  ،....داستا ِ
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مظاهر تمدن غربي است ،با اين تفاوت که محمود سعدني در اين کتاب با زبان طنز و
ريشخند ،تفاوتهای فرهنگي شرق و غرب و ارزشها را وارونه و مضحک جلوه ميدهد.
داستان بدين گونه است که راوی (نويسنده) در اين سفر ،نخست با دختری فرانسوی
آشنا ميشود و آرزوی ازدواج با وی را در سر ميپروراند .حوادث داستان بر مبنای
گفتوگو و سؤال و جواب بین اين دو شخصیت شکل ميگیرد او در اين گفتوگو به
صورت وارونهگويي و طنزآمیز اوضاع روزگار عرب و عقبماندگي آنان را خوب ترسیم
مينمايد .سعدني ،فرهنگ خودی را به سخريه ميگیرد و از زبان شخصیت مقابل ،خود
را «حمار» و دنیای عرب را «عصر حمیری (مشتق از حمار)» معرفي ميکند.
حوادث داستان با طرح مسائل و موضوعات متعدد سیاسي ،اجتماعي ،اقتصادی و
فرهنگي در قالبِ طنز تلخ ميگذرد و آن دختر با شنیدن اوصا  ،ويژگيها و شرايط
کشورهای عربي که متفاوت از غرب به سر ميبرند ،متعجب و حیرتزده ميشود و
مشتاق سفر به آن سرزمین ميگردد.
نگارندگان اين تحقیق قصد دارند بر مبنای شگردهايي که برای ايجاد طنز و سخريه
تعريف شده است ،با ذکر شواهدی از تهکم و ريشخند در کتاب حمار من الشرق ،سبک
نويسنده و ساز وکارهای وی را در آفرينش طنز و تلخخند مورد بررسي قرار دهند و به
سواالت زير پاسخ بگويند:
 .1سعدني در حمار من الشرق از چه تکنیکهايي جهت طنزآفريني استفاده نموده
است؟
 .2سبک نگارش نويسنده در اين اثر تا چه میزان متناسب با ايجاد فضای طنزآمیز
بوده است؟

در راستای پیشینة اين اثر ميتوان به منابع زير اشاره نمود .1 :کتزب ر لفرکزهة ريفر
أل بأرأصدهلزرروأند اهز ،نوشتة أمح رحمم ر حلديف که مشتمل بر نوزده فصل ميباشد و به

ذکر انواع فکاهه و مثال های مرتبط با آن پرداخته است .نويسنده فصلي را به جايگاه
ريشخند در بین مصريان و سرشت طنزآمیز ايشان و استفادة آنان از آن به عنوان

سالحي در نقد حکومتداری حاکمان مصر اختصاص داده است .2 .مقاله « أل بر لسزخار
يف ر لصحزفة ر صايةأ رأمح رجب رمندذبزر» از هادی نظریمنظم و مجید بیاتي که
نويسندگان در اين پژوهش به جايگاه روزنامه در جامعة مصر و سبک احمد رجب در
آفرينش سخريه پرداختهاند و استفاده از عبارات ساده و به دور از رکاکت ،تصاوير حسي
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و غیر رکیک و بکارگیری زبان عامیانه را از ويژگيهای سبکي وی برشمردهاند .بيترديد
آنچه از آن به عنوان ويژگيهای سبکي نويسنده در اين اثر ياد شده ،تنها بخشي از
شگردهای طنزآفريني ميباشد .عالوه براين نويسندگان در اين اثر ،هیچ مبنای تئوری را
برای تحلیل خود معرفي ننمودهاند و به شگردهای ديگری همچون :تصاوير
کاريکاتورگونه ،استفاده از آرايههای لفظي همچون بازی با واژگان ،ايجاد موقعیتهای
خندهدار و ...نپرداختهاند .3 .پاياننامة کارشناسي ارشد «تحلیل ساختاری و محتوايي
طنز در کتاب حمار من الشرق اثر محمود السعدني» ،مصطفي مهدویآرا و میترا
علیشاهي که نويسندگان در چهار فصل ضمن بررسي ماهیت طنز و کارکردهای آن،
ب
اقسام شگردهای طنزآفريني را که مشتمل بر  41مورد است با ذکر شواهدی از کتا ِ
مورد بحث ،بررسي و با نگاهي به زندگي ادبي و سیاسي السعدني و تحلیل مقدمة اين
اثر ،ريشخند را در موضوعات مختلف سیاسي ،اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي بررسي
کردهاند .نويسندگان تقابل را پاية ايجاد طنز و سخريه تعريف نمودهاند ،اما به اين مهم
دست نیافتهاند که حمار من الشرق در تقابل با عصفور من الشرق اثر توفیق الحکیم
نوشته شده است ،از اين رو در تحلیل محتوا ،برخي موضوعات از ديد ايشان پنهان مانده
است.
وجه تمايز تحقیق حاضر از پیشینة مذکور ،اين است که در اين جستار ،نخست پاية
نظری برای طنزآفريني ارائه ميگردد ،سپس بر اساس آن به تحلیل متن اثر پرداخته
ميشود .تا آنجا که نويسندگان مطلع شدند ،جز پايان نامة مذکور ،پژوهش ديگری
درباره طنزِ محمود سعدني انجام نشده است.
 .2ادبیات تحقیق
طنزپرداز همواره ميکوشد تا از ورای هنر ظريف و سخت خود مخاطبانش را بیدار و
هوشیار کند« .از جمله عواملي که وی را به سمت و سوی طنزآفريني و ريشخند سوق
ميدهد ،عدم توانايي در بیان صريح مسائل و کمبودهای جامعه است طنزپرداز با
انگیزههای شخصي و گاه اجتماعي درصدد است حقوق از دست رفتة خود و جامعه را
احیا کند» (نظریمنظم.)148 :1394 ،
خنده يا تلخخند ،به عنوان يک پديدة صرفاً انساني ،ذهن بسیاری از فیلسوفان و
روانشناسان را در عصر جديد به خود مشغول ساخته و نظريات متعددی در باب علت
خنديدن انسان مطرح کردهاند نظرية «تسکین» ،نظرية «رهايي» ،نظرية
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«برتریجويي» ،نظرية «عدم تجانس» و ...از اين نمونه است (مهدویآرا )16-19 :1396 ،اما
نظر به اينکه پژوهش حاضر به بعد ادبي موضوع ميپردازد ،از توضیح اين نظريات صر
نظر کرده و به تبیین سازوکارهای اديب در جهت آفرينش تلخخند اکتفا ميکنیم.
به طور کلي ادبیات ،دنیای ممکني است که اديب آن را با خیال خود بنا ميکند و
ابزار وی در اين ساختن ،کلمات هستند .اديبان طنزپرداز گاه با بازی کردن با پديدهها
همچون :کوچکنمايي ،بزرگنمايي ،درازهگويي و  ...باعث برانگیختن خنده مخاطب
ميشوند» (واقفزاده )102 :1390 ،و از آنجا که سبک نگارش ،از اديبي به اديب ديگر
متفاوت است ،به سختي ميتوان طنز را بر مبنای يک نظرية واحد تبیین ساخت .اما
نکتة کلي اين است که «پديدة زبان (کلمات) ،گاه خود طنزآفرين ميشود و گاه محملي
ميشود برای انتقال محتوای طنزآمیز (برگسون .)77 :1379 ،نوع اول که به تکنیکهای
زبان محور مشهور است بر مبنای دو يا چند معنايي بودن زبان شکل ميگیرد (حری،
 .)77 :1387بازیهای زباني مثل :جناس ،تکرار ،سجع ،توريه ،تشبیه و استعاره مضحک،
سوال و جواب ساخر ،ندای ساخر ،استفاده از زبان عامیانه ،از جمله شگردهای زبانمحور
در طنزآفريني به شمار ميآيند.
طنز در نوع دوم (محتوامحور) که زبان محملي برای انتقال آن ميشود و قابل ترجمه
نیز هست ،شامل تکنیکهای موقعیتمحور و شخصیتمحور ميباشد ،بدين معني که
گاه نه زبان بلکه موقعیت و شخصیت باعث خنده مخاطب ميشوند.
شاکر عبدالحمید خنده را محصول شخصیت و عملکرد يا همان موقعیت ميداند
(عبدالحمید .)14 :2003 ،در تکنیک شخصیتمحور گفته ميشود بايد نوعي شخصیتسازی
در کار باشد (پالرد .)62 :1378 ،شخصیتي که ويژگي متمايزی دارد و همین ويژگي
منحصربهفردش ،آفرينندة طنز است (جني روش .)140 :1385 ،البته توجه به اين نکته
ضروری است که شخصیتها را بايد در موقعیتهايي قرار داد که با ساير شخصیتها در
کنش و واکنش باشند و از اين طريق نشان داد که آنها چگونه اشخاصي هستند (همان:
.)148
در تکنیک موقعیتمحور ،قهرمان قصه با قرار گرفتن در موقعیتي خاص مجبور به
انجام کارهايي ميشود که برای خواننده با اطالعات خاصي که دارد جالب و خندهدار
است (احترامي .)110 :1390،طنزپرداز با استفاده از اين تکنیک ،تعامل میان شخصیتها را
شکل داده و از سويي ديگر ،روابط میان شخصیتها ،دلیل حضور آنها را در آن موقعیت،
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به طور واقعي و منطقي حفظ ميکند .در اين تکنیک ،نبايد برای نگهداشتن شخصیتها
در آن موقعیت ترفند خاصي تراشید (جني روش.)139 :1385 ،
محمود سعدني توانسته است به تناوب از اين شگردها در آفرينش کمدی در حمار
من الشرق استفاده کند .در ادامه با ذکر شواهدی از اين اثر به تبیین سبک نگارش
نويسنده در آفرينش طنز ميپردازيم .از آنجا که هنر سعدني در انتخاب عنوان اين اثر و
مقدمة آن ،جلوهگری بیشتری دارد و پیشاني کار وی محسوب ميشود ،نخست نگاهي
اجمالي بدان خواهیم داشت و در ضمنِ آن ،شگردهای نويسنده و نگاه ايدئولوژيک وی را
مورد بررسي قرار ميدهیم.

 .3رهیافتی بر عنوان و مقدمة حمار من الشرق
حمار من الشرق ذکر سفر خیالي نويسنده به پاريس است و در وهلة نخست کتاب
عصفور من الشرق اثر توفیق الحکیم را به ذهن تداعي ميکند .تقابل دو عنوان در اينجا،
ناخودآگاه خندة مخاطب را برميانگیزد .گفته ميشود «گاهي عنوان ،الهامگر است و
خطوط اصلي انديشة نويسنده و ايدئولوژی و استراتژی او را نشان ميدهد» (حسین،
 .)367 :2007عنوان ميتواند نیروی کنجکاوی خواننده را برانگیخته و او را تا پايان
داستان با خود همراه سازد (عبید .)41 :2008 ،از منظر نشانهشناختي ،انتخاب واژة
«حمار» در محور جانشیني ،به جای واژة «مسافر» ،نوعي هنجارگريزی است و باعث
خنده و جذب خواننده ميشود همچنانکه گزينش واژة «الشرق» در تقابل با واژة
«الغرب» ،ميتواند بیانگر موضع و استراتژی نويسنده در مقابل تمدن غرب باشد .به نظر
ميرسد اين واژه در عناوين و داستانهای عربي ،غالباً بیانگر فرودستي شرق ،در تقابل با
تمدن غرب است« .آنچه که نويسندگاني همچون الطیب صالح نوشتهاند ،جملگي بر
آنند که غرب ويژگيهايي دارد که مثل آن در شرق نیست و انسان شرقي در مواجهه با
غرب ،نقايص و کاستيهای خود را يادآور ميشود و در آنجا از اين موضع [ضعف] با
انسان غربي در تعامل قرار ميگیرد» (المحادين« .)108 :1999 ،برتنز» تأکید ميکند:
«غرب و شرق تقابلي دوگانه را پديد ميآورند که دو قطب آن ،به کمک هم ،يکديگر را
تعريف ميکنند .حقارتي که شرقشناسي به شرق نسبت ميدهد ،همزمان به شکلگیری
برتری غرب نیز خدمت ميکند ...غرب همواره در مقام «مرکز» به کار پرداخته و
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«شرق» همیشه يک «ديگری» حاشیهای است که تنها تأيیدکنندة مرکزيت و برتری
غرب است»)برتنز.)236 :1386 ،
کلمة «حمار» در عنوان مذکور ،گذشته از بعد ريشخندآمیز آن ،بیانگر موضع
فرودستِ سعدني در مقابل غرب است .اين فرودستي خود را در گفتمان حاکم بر داستان
و شیوة خطاب شخصیتهای آن نیز نشان ميدهد.

ٍ
يسأرتصدجترإيرقز ٌمر
مقدمة داستان اينگونه شروع ميشود « :ولرماةربئترفيهزرإلیرابج َ
نربنسرآخاأر جلل ر
ٍ
زءر ِم
...روتصدجت ر لنس َ
لزبزج
وسأر لشد جع رمنر لمللدِج رو ألجض رمنر ِ
ّ
إلیرفا َ
ط رمنرأانشي ِ رکزه ٍن رفااديأرومزم ِري ر وَأروتاتيلر
ب ةٌ رو ل م رقش ةٌأ ر لکالم رنِغَم ر دسيقیأرخلي ٌر
ِ
رللشيخ رجف ت![...کأهنّن] ربالفَض ٍ
ٍ
رللهمسزتر
دهنن ربالأم ٍرزءأ روأفد َههن
مسزوية
ِ
التأ رألن رب َ
وليسترلألکلرو ل ح ِنرو ج ِ ر ِ
ِ
لفدل رو ( »...لس يأر:1991ر( .)3اولین باری که به پاريس سفر

کردم ،گويي که به بهشت پا گذاشته بودم ،خیابانها بلورين و زمین آينهگون ...گو اينکه زنان را از
جنسي ديگر يافتم ،پوستي مثل کره و خونشان چون خامه ،صدايي موسیقايي ،آمیزهای از سرودههای
پیشگوی فرعوني ،ساز داوود و آواز آسماني شیخ رفعت! ...بدون نیاز به قضای حاجت ،چون شکمهايشان
بدون أمعاء و احشاء است و دهانشان فقط برای نجواهای [عاشقانه] است ،و نه برای خوردن و خرد
کردن لوبیا و.)!...

تکیة نويسنده در اين قطعة طنزآمیز بر شگردهای زباني ،تشبیهات مضحک است .اما
در بعد محتوايي بايد گفت ،گاهي توصیف ،بیانکنندة موضع ايجابي و يا سلبي نويسنده
در قبال پديدهای است که آن را توصیف ميکند .توصیف سعدني در همین سطرهای

آغازين ،بیانگر شیوة نگاه او به غرب است و جملة «ليست رلألکل رو ر ل حن رو ر ج ر
لفدل »...تعريضي به فرهنگ خودی و حاکي از نگاه فرودست نويسنده به انسان شرقي

و خورد و خوراک اوست .البته توصیف زنان و زنانگي غرب در مقدمة داستان از بعد فني،
تنها برای جذب مخاطب و همراه کردن او با داستان ميباشد ،هرچند همین مقدار نیز
ميتواند تا حدودی خطوط اصلي داستان و حوادثي را که ميخواهد اتفاق بیفتد
مشخص کند .آنچه در اين قطعه ،خندهآفريني داستان را موجب شده ،سبک نويسنده در
بکارگیری جمالت کوتاه و استفاده از تشبیهات مضحکي همچون تشبیه پوست و خون
زنان به کَره و خامه و صدايشان به سرودهای کاهن فرعوني و ...است.
نويسنده در ادامه به صورت تهکمآمیز از جذابیتهای ظاهری خود به عنوان يک

انسان شرقي سخن ميگويد« :وتصدجترأي ِ
اقيأرو لشاقر
ّ َ
يسرسدقزررجئجةأرفأانرش ٌ
رسأَب ريفرابج َ
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سزحاأروأانرأمساررو لسمزجرم لدبأروالب رسأاثارالیرحدج ٍيةرآخارشخل ٍةرروآخار ا ٍ
اةأرسملحز َنر
ٌ
ٌ
َ
َ
ِ
ِ
ٍ
لنزس رأشکزال رالی ر لد ن رکأسنزن ر ل مل رهلل!»ر
رکدَجأ روسملحز َن ر لذي َ
رصدَج رو لذي رّ
لذي رّ
رخلق ر َ
( لس يأر:1991ر ( .)4پنداشتم حتما در پاريس بازار گرم و پررونقي خواهم يافت ،من شرقيام و

شرق فسونگر ،من گندمگونم و گندمگوني خواستني است .حتما فرشتهرخي را مييابم ،در اوج طنازی و
در نهايت عشوهگری ،پاک و منزه خدايي که [در غرب] تصويرگری کرد و [در شرق] به صورت در هم بر
هم آفريد ،!...منزه خدايي که انسانها را همچون دندانهای «العبد هلل» به شکلها و رنگهای متنوع
آفريد!.).

شخصیتِ محوری و کاريکاتوری داستان ،از همین گام نخست برای خواننده در حال
شکلگرفتن است نويسنده با ذکر ويژگيهای دروني همچون افکار و انديشههای وی و
خصوصیات جسمي همچون توصیف رنگ پوست و دندانهای او ،در صدد است ،تصويری
مضحک از وی ارائه نمايد .همچنانکه در بُعد محتوايي بر وارونهسازی ارزشها تکیه
ميکند در نگاه وارونه« ،منِ» شرقي در اين بخش ،هیچ تقابلي با «ديگر» غربي ندارد،
نه تنها فرودست نیست ،بلکه «شرق برای غرب ،ساحر و انسان شرقي مطلوبِ» غرب
است .از اين رو سعدني به تمسخر ميگويد« :رو لسمزجرم لدب» رو اين ،نگاهي وارونه و

متناقض به واقعیت است ،که تلخخند را بر لب مخاطب مينشاند.
شگردهای نويسنده در اين بخش ،استفادة از سبک خاص در بکار بردن جمالت
کوتاه و گاه مسجع و آراية تکرار و جناس بین (صوَّر= انسان غربي) و (کوَّر=انسان عربي)،
بهرهگیری از واژههای عامیانه و همآوا مثل شخلعة ،دعدعه و  ،...تشبیهات مضحک
ميباشد.

نويسنده در ادامه به شکل مونولوگ ميگويد« :ايرقدةَ رهللاِ!رلدر لتقيت رب ٍ
رمنرازئلةر
ٍر
ملنت
وربنترمنرق ٍ
فدشيةرأ ٍ
نسزرازئالت!روحتمزرروالب ّرر لملنترو جثةٌأرضيزعٌرََتلکأر
مليلةرجوشيةأرفالب َ ريفرفا
ٌ
رصربانر
نکزت رکثريةٌ َ
ملح رسد َّ
رتاک أرفا ٌ
سيزج ٌ
رَتد أرايرسالمر رلدر هلد رأص َ
رفتزوبنز ...روسي دض رهللا َ
ت َ
خريرأروسأاي ر جمل َ ر لذيرولَّی ( »...لس يأر:1991ر( .)4ای خدا! کاش با دختری از خانوادهای
(فُوشي) يا قبیلة (رُوشي) مالقات کنم ،بيشک در فرانسه خانوادههای بسیاری هست و دخترانشان ارث
ميبرند و صاحب ملک و زمین ميشوند ،اتومبیل سوار ميشوند و پول بسیاری به دست ميآورند ...بهبه
چه شود اگر شود! ای کاش شانس با ما يار شود و ازدواجي سربگیرد و[ ...اينگونه] خداوند به پاس
صبرمان ،نظری کند و آن عزت و بزرگي بربادرفته را دوباره به دست آوريم).

سازوکار سعدني برای طنزآفريني در اين مقطع ،بکارگیری تکنیکهای زبانمحور و

گاه تخیلمحور است او با استفاده از ساختارهای زباني مثل صیغة تعجب در «يا قوة
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اهلل!» و «يا سالم!» ،جناس بین «روشیه »1و «فوشیه» ،استفاده از جمالت کوتاه و گاه
مسجع و  ...و تکیه بر تخیل آفرينشگر ،باعث خندة مخاطب شده است.
از جنبة محتوايي ،جنس مؤنث و به طور خاص دختر فرانسوی که نويسنده ،آرزوی
وصال او را دارد ،ميتواند نماد جذابیت فرهنگ غرب و دلدادگي به او نشان از شیفتگي
به تمدن غرب باشد «بسیاری از داستانهای عربي که به موضوع سفر به اروپا
ميپردازند ،از همان لحظة نخست ،مواجهة انسان شرقي با تمدن غرب را در شکل
دلدادگي قهرمان داستان به دختر اروپايي نشان ميدهند» (هبيأ ر :1991ر .)13همچون

دلدادگي و شکست عشقي «محسن» در اصفدجرمنر لشاق« ،مصطفي سعید» در مدسمر
حلي ر لالتينی .نويسندگان اين گونه داستانها با
هلجاة رإلیر لشمزل و «سهیل ادريس» در رّ

طرح چنین موضوعات عاشقانه ،در صدد نشان دادن مواجهة انسان شرقي با تمدن و
شیفتگي او به زيباييهای مظاهر غرب هستند.
سعدني در ادامه ،در تناقض با عزتي که برای خانوادههای فرانسوی ذکر کرد با تهکم

مليلةرکزنر
و تمسخر از کثرت جمعیت عرب ياد ميکند و ميگويد...« :فإان رأيضز رمن رق ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
جبأر
ا هز ريفدق را َ رسکزن رأوجوابأ روب ّ ي ر ألول رکزن رله رشاف ر إلشرتک ريف ربنزء رس رمأ َ
وب ّ ير لثزيرکزنرجئيس رطزق ِم ر لنجزجين ر لذيرصنع َ ِ
رسزج رالیرق َ َميهر
َ
لقيسأروب ّ ير لابع َ
َ
رااشرب َ
َ
ِ
ِ
کل ر لفدل رو ل ِ
ملصلر
ويلرابلص ي رغز اي ريف رس ِر
من ربزياةِ رشن َ
مليل رهللاأ روکزن ريامحه رهللا ري شق رأ َ
و خلَّ ِل.روبزءترمنيترهربسمل ِ ر ِ
متالءرب نِه»....ر( لس يأر:1991ر[...( )4خُب] من هم از قبیلهای
هستم که تعدادشان از ساکنان اروپا بیشتر است ،جدّ اولم افتخار حضور در ساختن سد مأرب را داشته،
جد دومم ،مدير اجرايي ساخت تخت بلقیس بوده ،نیای چهارمم مسافت بین جزيرة «شندويل» تا استان
صعید را در جهاد در راه خدا پیاده پیموده ،د خداوند رحمتش کناد د عاشق لوبیا و پیاز و ترشيجات
بود .به خاطر پرخوری هم مُرد).

وارونهسازی ( )Reversalکه معادل ناداني و جهالت مصنوعي
است ،يکي از شگردهای طنزآفريني است (ضیايي )25 :1385 ،و (بطیش .)27 :1983 ،سعدني
از اين تکنیک بهره برده است .وی در تقابل با ارزشهايي که برای آن دختر (غربي) بر
ميشمرد ،به تمسخر ميگويد من هم از قبیلهای هستم که تعداد آنها از تمام ساکنان
اروپا بیشتر است .بيشک هد وی در اينجا بیان عزت واقعي نیست ،بلکه باز هم به
نوعي در پي تمسخر فرهنگ خويشتن است و با تهکمي اجتماعي کثرت زاد و ولد عرب
()Ignorance Artificial

و با ذکر جملة« :کزنريامحهرهللاري شقرأکلر لفدلرو »...عادات نادرست غذايي آنان را به
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تمسخر ميگیرد .سفر به درازنای تاريخ و تفاخر به جدّ اول و دوم و سوم و ...و به تفصیل
سخن گفتن از ايشان ،نیز نوعي درازهگويي است که با نظرية «اصول همکاری گرايس»
قابل تطبیق است .پل گرايس معتقد است در اصول سخن گفتن چهار شعار :کمیت،
کیفیت ،مناسبت و رفتار (لحن) را بايد رعايت کنیم .چنانچه هر يک از اين اصول نقض
گردد ،خنده بر لب مخاطب مينشیند (مهدویآرا .)21 :1396 ،در شاهد مثال مذکور چون
ت سخن ،از حد معیار فراتر رفته ،باعث خنده ميشود.
کمی ِ
سعدني هنوز در فکر آن دختر رؤيايي خود و چگونگي ارتباط برقرار کردن با اوست

هللدبة...رور تفضلير
بنت ر ٍر
که به ناگاه دختری از کنار او ميگذرد« :روأنقذي رمنرحرييترماوجر ر ٍر
ج أرمسحت ربي يرالیرصل ِرة ررجأسيرمنراببر
يينرفلمرتستَ ِر
ر
شزيأرالرمتشکا!رورغمزتر رهلزرب
لتحيةرور لسالم»...ر( لس يأر:1991ر[« .)5به ناگاه] ورود دختری اتوکشیده چرتم را شکست و از
ِر
حیرت نجاتم داد [،به او گفتم ]:د بفرمايین چای! د نه متشکرم ،چشم و ابرويي تکان دادم ،پاسخي نداد،

به نشانة خیرمقدم ،دستي به طاسي سرم کشیدم ،اما »....اما به نظر ميرسد مخاطب پیام وی را
دريافت نکرده است ،از اين رو بعد از باز شدن باب سخن ،خطاب به سعدني ميگويد:

را مزن؟ رقلت :رحزشز رهللأ ررولکنک رتکسا راينَک رروهذ ر ليلر
رماي ٌر
«هل رأنت ر
ض راي رمسکير راي َ
ِ
ش اک!»ر(همان)« .بیچاره! بختبرگشته!
ماضر ل َر ِر
يروهتاشرجأسکرروهذ ر لي ٌرلرالیروبد رقَملةريفر َ

مريضي؟! نه مريض نیستم .د اما شکستگي پلکت نشانة بیماری است! و سرخاراندنت نشانة خانه کردن
شپشها در سرت!.»...

در اين بخش ،مکان داستان (بهصورت غیرمستقیم) قهوهخانه معرفي ميشود و
«قهوهخانه (معادل غربي آن کافيشاپ) در داستانهای عربي د خصوصاً مصری د از جايگاه
ويژه ای برخوردار است .نمادی از فضای باز اجتماعي و فرهنگي که مردم به سادگي
عقايد و باورهای خود را نشر ميدهند» ( لنزبلسيأر:1994ر .)194از اين رهگذر درمييابیم
که سعدني در اين فضا از مسائلي سخن ميگويد که در غیر اين مکان مجال طرح آن
وجود ندارد .نکتة طنزآفرين در اين بخش ،عالوه بر استفاده از بازیهای زباني ،توصیف
کاريکاتورگونه از حرکات و سکنات شخصیت داستان و انتظار برباد رفتة او و ايجاد
موقعیت خندهدار است .سعدني با طرح اينگونه پاسخ از زبان آن دختر فرانسوی،
بهداشت فردی عربها را به تمسخر ميگیرد.

ملنترنظاتريفروبهر
نويسنده در ادامة گفتگوی خود با دختر فرانسوی ميگويد...« :ر ل
َ
تأرروخريِّلرإيلَّ رأهنزر
قيق ررو لنظا ِر
لتحقيق ررو لت َر
َر
صلت ر
رهللأرمثرحققترمثر رقَّقترمثرح َّرقترمثرو ِر
َّر
ل مل
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ملزحأرفزاتذجتررهلزرأبنينرمنرأساةٍررمصا ٍريةراليغسلرر فا رهزر
إکتشفترأنينرملرأغسلروبهيرذلکر لص َر
یرابلقابرمنر ألهاِرم»! ( لس يأر:1991ر ...( .)6دختر
الرمنرميزهِرترااةر لزمار ليترتدرَرتَهز َر
ر
وبدههمر
َر
به صورت العبد هلل نگاه کرد ،دقیق و دقیقتر شد ،تأملي نمود و دوباره اين کار را از سر گرفت .با خود
گفتم [اوه!] فهمید که صبح صورتم را نشُستهام .عذرخواهي کردم [و گفتم] :من از خانوادة مصری هستم
که صورتشان را تنها با آب «الزمر» ميشويند ،کانالي که از نزديکي اهرام مصر ميگذرد.)!...

در اين پاراگرا سعدني با استفاده از تصويریسازی پويا و شگردهای شخصیتمحور
و زبانمحور ،توانسته تلخخند را بر لبان خواننده ترسیم کند او در عین خنداندن،
فرهنگ خودی را به تمسخر ميگیرد و نَشُستن سر و صورت را رسم خانوادگي بر

ميشمرد .ذکر کلمات «مثرحققتأرمثر ققتأرمثرح قترو رمثرو صلتر لتحقيقررو لت قيق رور
لنظات» در پاراگرا مذکور و تکرار چندبارة يک معنا ،قابل مالحظه است و به دلیل
موسیقايي و همقافیه بودن بر جنبة طنز کالم افزوده است (محمودی بختیاری.)61 :1388 ،

انتخاب جنس مؤنث برای نقش شخصیت دوم داستان نیز قابل توجه است ،به نظر
ميرسد سعدني همانند ديگر نويسندگاني که نام آنها در ابتدا ذکر شد ،شخصیت زن را
به عنوان نمايندة فرهنگ غرب انتخاب کرده تا بیانگر دلربايي ،ظرافت و زيبايي مظاهر
اين تمدن ،در مقابل رجولیت شرق باشد.2
اما انگار ،خیره شدن دختر فرانسوی به او ،دلیل ديگری دارد ،وی بعد از بررسي ،با
تعجب خطاب به سعدني ميگويد« :أنتران ج!!...رتو بينظیری!! .».سعدني با خونسردی

پاسخ ميدهد :خیر اينگونه نیست مانند من در مصر فراوانند ،از اين رو پاسخ ميدهد:

ين ريفرکلربل ٍرر
لنسل رب َردفارةٍأر روستج َر
لکالم؟ر نينرمنرأسارةٍ رُتي راملي رةَ ر ِر
«أانران ٌرج؟رمنرقزلرهذ ر َر
مليلة ر لس يأ رب ضهم ريف ر ل ِ
رفلدسر
رصيزعأ ر روب ضهم ران ه ٌر
دظزئف ر روب ضهم ٌر
ت رمن رق ِر
اايب راشا ٍر
ِ
لسجدنأر ( »...لس يأر:1991ر
قر روب ضهمريقيمريفر
روب ضهمران هربدََا أر روب ضهمريقيمريفر لفنز ِر

( .)7من بينظیرم؟ کِه گفته من بينظیرم؟! من از خانوادهای هستم که زاد و ولد و کثرت فرزندآوری را

نیک ميدانند ،در هر گوشهای از سرزمین عرب ،دهها تن از قبیلة سعدني را خواهي يافت ،عدهای از آنها
در کارهای دولتي مشغولند ،گروهي شورشياند و تفرقهانداز ،گروهي تاجرند و بعضي هم به دلیل
پرخوری ،مريض .گروهي از آنان ساکن مسافرخانهها و عدهای هم مقیم زندانها.)....

سعدني در اين متن ،با بهرهگیری از تکنیک وارونهسازی ،تنها شاهکار خانوادهاش را
کثرت فرزندآوری ميداند .اما انگار اينگونه که سعدني ميپندارد نیست! خیره شدن آن
دختر به صورت او ،نه از باب دلباختگي به جمال وی ،بلکه به دلیل ديگری است او در

ادامه ،پرده از منظور خويش ميگشايد و خطاب به سعدني ميگويد« :اظزمر روب ِرهکرأيهزر
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لابلر :استخوانهای صورتت ،آقا ،»!...سعدني هنوز منظور وی را متوجه نشده و ميگويد:
«مز رهلز راظزمروبهي؟« ».استخوانهای صورتم چطور است؟! .».او که در ادامه احتمال
ميدهد منظور دختر چیست ،ميگويد...« :اوه! برآمدگيها و ورمهای صورتم [را
ميگويي] .اينها ،ناشي از درگیریها و مبارزات دالورانهای است که با هد آزادی بیان،
علیه رستورانداران و غذاخوریها داشتهام .»!...سعدني در اينجا با تهکم به فرهنگ عرب،
نزاع بین خود و رستورانداران را ،با تمسخر ،دالورمردی در راه آزادی بیان برميشمرد،
اما منظور دختر فرانسوی چیز ديگری است نظر به اينکه او در رشتة ژنتیک تحصیل

کرده ميگويد...« :اظزم روبهکأ رتؤک رأنک رجمبز رکنت ر لابل ر لدحي ر لملزقي رمن ر ل صار
حلمريي ( »...لس يأر:1991ر .)7ر«استخوانهای صورتت نشان از اين است که تو تنها

گونة بازمانده از عصر حمیری هستي» .نويسنده در اين بخش به خوبي توانسته است از
عنصر گفتگو در جهت آفرينش طنز استفاده نمايد .آنچه در اين سوال و جواب قابل
مالحظه است ،تجاهل عار و قرار دادن خواننده در انتظار بر باد رفته است.
عصر حمیری (مشتق از حمار) ،همانند دو واژة عصر يخبندان و عصر آهن،
ساختهوپرداختة ذهن سعدني است و در تقابل با اين دو واژه ،استعارهای مضحک و
بیانگر اوج تهکم نويسنده به مسائل جامعة عرب و نهايت عقب ماندگي آنها است.
سعدني در اين بخش از داستان ـ با کمال خونسردی د از «حمیری» بودن خود،

حلمرييأرأايهرقزئم ر آلن...إخ فيررِجبرلَکر
ٌر
تعجب نميکند و به آن دختر ميگويد « :ل صار ر
حلَمريرمثليرأتکلر روتشاب( »....همان( )11 :عصر حمیری
لدف ر ر
حيثررتَ يشر رأساترنزر روستج ينرأ َر
االن موجود است ... .پای خود را فراتر بگذار ،آنجا که خانوادة من زندگي ميکنند خواهي ديد که

هزاران حمیر همچون من ميخورند و مينوشند « .)...ل صا ر حلم رريي رقزئم ر آلن »...رپذيرش
واقعیت کنوني و تعريض ديگری است از سعدني بر اينکه ،کشورهای عربي اکنون نیز در
شرايط ناگواری از جهل و عقبماندگي به سر ميبرند .سعدني با بهرهگیری از تکنیک
يکسانسازی ،عربها را به حَمیراني تشبیه کرده که جز خور و خواب ،دغدغهای ندارند و
اين خود اشارهای است به واژة استحمار که در کنار واژگاني همچون استعمار ،استثمار و
استعباد ،ساختة ذهن سعدني و بیانگر جهل ،بيکفايتي و عقبماندگي کشورهای عربي
است.
او اينگونه با سخنان خود دربارة شرق ،دختر فرانسوی را به سفر به جهان عرب
ترغیب ميکند و در هر فصل از کتاب برای او از «حَمیريان» و مسائل آنان ميگويد
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بهگونهای که آن دختر شیفتة سفر به دنیای حَمیريان ميشود .اين بخش از داستان نیز
همچون عنوان ،يادآور داستان عصفور من الشرق است ،آنجا که قهرمان داستان،
«محسن» ،برای دوست روسي خود «ايوان» ،از روحانیت شرق ميگويد و او نیز مشتاق
ديدن شرق ميشود (ر.ک .الحکیم ،د.ت .)83-90 :به نظر ميرسد سعدني در اين بخش ،در
تقابل با روحانیتي که توفیق الحکیم از زبان «محسن» برای شرق بیان کرده و از
مادیگرايي غرب بر ميتابد ،قصد داشته به شیوة ريشخندآمیز آن را نقض کند ،از اين
رو در ادامة داستان به طرح طنزآمیز مشکالت و کاستيهای شرق ميپردازد .البته شايان
ذکر است که« :توفیق حکیم در نهايت از عقیدة خود دربارة شرق بر ميگردد و آن

ارزشي را که در طول داستان خود برای آن بر ميشمرد ،را نفي ميکند و ميگويد« :ن مر
ي ر لغاب »...ر(امل لغينأر
ليدم راليدب
ٌ
رشاق! ...رو رإمنز رهي رغزبة رالی رأشجزجهز رقا ةأ رتلملس ر ّ

:2005ر.)42ر

فصل اول داستان در اين مقطع تمام ميشود و سعدني به شیوة داستان هزار و يک
شب ،آن دختر را در انتظار فرداها ميگذارد و در هر شب و هر فصل از کتاب ،موضوعي
جديد ،از مسائل عرب را مطرح ميکند .عنوان فرعي برخي از فصول کتاب بدين قرار

ر...ولکنر
ر
است « :لکفزيةرور ل ل»أر«أالیرماحلر الستحمزج»أ ر«أکلنزرهدرنف نز»أر«محري
کامزء»أر« جملندنرورلياله»أر«خاسزءر ليمزمة» و  ،....عناويني که بررسي نشانهشناختي آن،
نیاز به بحث مستقلي دارد و بیانگر ديدگاه انتقادی نويسنده در مسائل سیاسي،
اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جامعة عرب است .ما در ادامه به ذکر شواهدی از فصول
مذکور در باب ريشخند انتقادی نويسنده به برخي از موضوعات :سیاسي ،اقتصادی و
فرهنگي اکتفا ميکنیم.
 .1-3موضوعات سیاسی

سیاست از جم له مسائل مورد اهتمام اديب معاصر مصری است که در سراسر حیات
ادبي اش او را به عنوان فعالي سیاسي مطرح نموده است .او توانسته است مسائل سیاسي
حاکم بر جامعة عرب را در لفافه ای از فسوس و ريشخند نقد کند ،تا آنجا که ميتوان
گفت موضوعات سیاسي از پربسامدترين مضامیني است که نويسنده آن را بنماية طنز
خود قرار داده است (مهدویآرا .)53 :1396 ،البته طبیعي است که «اوضاع نامطلوب
سیاسي ،خودکامگي حاکمان و ...بشر را واميدارد تا در کنار دفاع از سرزمین و هويت
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خود ،از طنز به عنوان سالحي برنده و همیشه پیروز کمک بگیرد» (سالميأر:2015ر)7أ و

برای رهايي از فشارهای حاکمه ،افکاری را در سر بپروراند که از جمله تأثیرگذارترين
آنها بهرهجويي از تهکم و فکاههگويي است تا در ساية آن ،اوضاع سیاسي را به تصوير
بکشد ( حلديفأر:2005ر )224و در جهت اصالح آن بکوشد.
به نظر ميرسد يکي از مسائل سیاسي که روح سعدني را سخت ميرنجاند ،عدم
استقرار آزادی بیان و سیاسيکاری احزاب و دولتهای عربي است .او در پاسخ به آن

دختر فرانسوی که از وی دربارة اختراعاتشان ميپرسد ،پاسخ ميدهد « :رول ينز رکلرر
نتجزتأرولکنهزريفربال انرختتلفرَتزمزر رامزرهدرمدبد ريفربالرکم.رمثالران انر
ِر
خرتازت روکلر ر
ِر
انرحکدمزترخي مهزر جلمهدجرر
ٌر
بائ ررالرتنشارمزرتاي ؛رولکنهزرتنشارمزرياي هر لمليهرر لاقي ر...ر روان
ِ
مجررو لداد روان انرشاط رةٌرالرتقملضررالیر
ب رت
رولکنهزرالرخت مرأح رر روان انرأحز ٌر
تزبارابلکالمررو لرب ِ
جلنزةرولکن رالیر لضحيةأروان انرمزئةر کتدٍرج ريفر ل لدم ررو لفندنررو آل بر روتس دنرمليدنر ميأر
و»....ر( لس يأر:1991ر ( .)12-13ما همه نوع اختراع و تولید داريم ،اما اختراعات ما با شما کامالً
متفاوت است جرائد و روزنامههايي که فقط آنچه را ناظر مطبوعاتي ميخواهد ،چاپ ميکنند ،نه آنچه را
که خود ميخواهند ...دولتهايي که مردم خدمتگزار آنها هستند نه آنها خدمتگزار مردم ،احزابي که با
حر و سخن و برنامه و وعده و وعید ،ثروت بدست ميآورند .نیروی امنیتي که قربانیان را دستگیر مي-
کند ،نه جنايتکاران را .صدها دکتر در علوم و فنون و ادبیات و در مقابل ،نود میلیون مردمِ بيسواد.)...،

تکنیک بکار رفته و ريشخندآمیز در اين بخش ،وارونهسازی و قلب واقعیتها و
ارزشها است .به عقیدة برگسون ( ،)Bergsonوارونهسازی و جابجايي نقشها که با الفاظ
و عبارات ،ارتباط و پیوستگي دارد ،يکي از عوامل طنزآفريني است (بطیش.)27 :1983 ،
تکنیک وارونهسازی از پربسامدترين تکنیکها در ايجاد فضای سخريه و طنز در
موضوعات سیاسي است عالوه بر اين نويسنده از تکنیکهای ديگری همچون :سؤال و
جواب ساخر ،تقابلسازی ،تغییر لحن و استفاده از کلمات عامیانه و  ...بهره برده است.
از مهمترين موضوعات سیاسي که سعدني در اين کتاب بدان پرداخته ،فضای اختناق
و سرکوب (ص  ،)16ناکارآمدی مسئوالن دولتي (مثال در حفاظت از دانشمندان هستهای) (ص
 ،)65جنگهای داخلي کشورهای عربي (ص  ،)62فرمايشي بودن انتخابات و دروغین
بودن نتايج آن (ص  ،)36زندانیان سیاسي و مشخص نبودن سرنوشت ايشان (ص  )98و...
ميباشد.
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.2-3موضوعات اقتصادی

بیان ريشخندآمیز نابسامانيهای اقتصادی ،از ديگر ديالوگهای اجرا شده بین راوی
داستان (سعدني) و آن دختر فرانسوی است .همانطور که گذشت ،سعدني در نیمة دوم
قرن گذشته شاهد شرايط اقتصادی سخت حاکم بر جامعة عرب بوده است از مهمترين
موضوعات اقتصادی که بنماية طنز تلخ وی قرار گرفته است :تکیة کشورهای عربي بر
اقتصاد نفتي و عدم صرفهجويي در استفاده از انرژی (ص  ،)48عدم مديريت درست
درآمدهای حاصل از آن (ص  ،)15برنامهريزی نادرست اقتصادی (ص  ،)96باز شدن درها
بر روی محصوالت غربي (خودروهای امريکايي و اروپايي) (ص  ،)48اختالس و فساد اقتصادی
(ص  ،)88شکا طبقاتي بین تودههای مردم (ص  ،)15شکلگیری مؤسسات غیرقانوني و
کالهبردار (ص  )53و  ...ميباشد .به عنوان مثال او در ديالوگي تهکمآمیز به مسألة بحران

مسکن در شرق اشاره ميکند و ميگويد« :قزلتر[ لملنت]:رابجيسر رمکتظرةٌرابلنزسأرروکلرفاٍرر
لف رب ٍّر .رهتفت رمن رش ةر
رمسکن ..رسألترهز :رالب ؟ رقزلت :رابل ملع رالب رروأ َر
ٌر
الب ّر رأن ريکدن رله
زن.ران انريفر
نيرمزرأنزلرهللارهبزرمنرسل ٍر
لسخط:رايرسملحزنرهللا!رأنتمرأيهزر خلد بزترتصن دنرقد َر
ل صار حلمرييرفا رو ح ريسکنريفرقص ٍرا ر رواشارةٌ ريسکندنريفرحجاةٍر ررويفر حلجاةر لد ح ةر وجر
ففيهزرمتسع رللجميعأرروأنتر
ٌر
رو وبةرروأوال .رسر َر ءر ر حلظر لذينرالميلکدنرحجاةأرأمزمهمر ألجصفةرر
لاصيف رابل ملعأررو جلدريفربال انرحزجر ربزفر رصيفزررومزرأحرلَیر لربط رةَ رالیر لاصيفريفر
َر
ت افير
ليزيلر لصيف».ر( لس يأر:1991ر.)13ر([دختر] گفت :پاريس پر از آدم است ،أما هر نفر بايد منزلي
داشته باشد...پرسیدم :بايد؟ گفت :البته و صد البته .از شدت خشم فرياد کشیدم :پناه بر خدا! شما علیا
مخدرات از خود قانون ميسازيد!؟ در [کجا] خداوند برای [شعار هر نفر يک مسکن] حکمي بیان کرده
است؟! .نزد ما در عصر حمیری يک نفر در قصر زندگي ميکند و دهها نفر ديگر در آلونکي .در يک اتاقِ
تکي ،هم زن هست ،هم شوهر و هم بچهها .خوشبخت آنان که همان اتاق را هم ندارند ،چون در پیادهرو
برای همه ،جا هست ،تو حتما ميداني پیادهرو چیست! .در تابستان ،هوای کشور ما گرم و خشک است،
چه حالي ميدهد چهارنعل دويدن در پیادهرو در شبهای تابستان!).

«کج نگريستن به مسائل ،شايد از مهمترين ويژگیهای يک طنزنويس باشد .جوری
ديگر ديدن  ،جوری که تا به حال کسي نديده باشد .طوری که مرسوم و متعار نیست»
(صفايي .)144 :1393 ،سعدني در اين بخش با کج نگريستن به مسألة مسکن ،باعث ايجاد
طنز تلخ شده است ،چگونه ميشود در پیادهرو زندگي کرد و خوشبخت بود؟ توجیه
خوشبختي آنان از نگاه سعدني ،گستردگي و وسعت پیادهرو است که «اين خود
استداللي احمقانه ميباشد» (حرّی .)50 :1387 ،اسناد کلمة عامیانة «برطعة» به انسان ،که
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به (چهارنعل) دويدن االغ اطالق ميشود ،بیانگر ارتباط معنايي آن با استعارة مضحک
(حمار) برای راوی است.
.3-3موضوعات فرهنگی

واقعیتهای فرهنگي ارتباط تنگاتنگ و عمیقي با جريانهای سیاسي دارد .عقبماندگي
نظامهای سیاسي حاکم بر جامعه ،ترور فکری و کشتار و قلع و قمع سیاسي ،تزلزل و
فروپاشي ارزشهای اجتماعي د فرهنگي را به دنبال دارد» (سالميأر :2015ر .)34بخش
اعظم مشکالت فرهنگي که سعدني از آن سخن ميگويد ،ريشه در مسائل سیاسي
جامعة عرب دارد  .به عنوان مثال او در باب تعهد و ارزشمداری نويسندگان و

روزنامهنگاران با زبان ريشخند ميگويد...« :قزلت[ لملنت]:رإذنرأفهمررمنرذلکأرإنکمرتر زندنر
منرأرَ مةر لکتّزبر لتزمي.رقلت:رابل کسأربلرإنرکتّ رزبَنزرملتزمدنرروهمرملتزمدنرابإلُتزهر لسزئ ر
تفع رروهمريفر
ط؛ر روض رررکلرسزقطرحتیريا َر
روهمر ازرةٌ رللخليفةر دبد رروهمرمعرکلر ولةرحتیرتسق َر
لنهزيةرملتزمدنراب اتّ ِر ررو لصافررو حلسزبر درَّعريفر لملندک!رقزلت:رإذنرفهمرسزق دنريفرنظار
زم.رقلت:رأي ررجأيرازم؟رإنرماکزر لملزبدِرج رمندفيرةَري يشرفيهرمزئةررومخسدنرمليدنرنسمةرأر
َّر
لاأير ل
هنزکرمزئةرمليدنرالیر ألقلرالي افدنر
ٍر
روأاظمررباي رةٍريفرماکزر لملزبدِرجرتمليعرنصفرمليدنرنسخةأررو
ابءَ.رنصفرمليدنر
لیرالمهمرب رأرإنريفرماکزر لملزبدجرأ ر
ِر
أنريفرماکزر لملزبدجربائ َرأررومليصلرإ
فقط رهد ر لذي ريقاأ رروهد ر لذي ريکت ر...روهد ر لذي ري يشأ رأمز ر لملزقدن رفزهلل رياحمر ر جلميع!»
( لس يأ ر:1991ر[( )29دختر] گفت :بنابراين اينگونه متوجه ميشوم که ،شما از بحران نويسندگان
متعهد رنج ميبريد؟ گفتم :برعکس ،نويسندگانمان متعهدند ،پايبند به گرايش غالب و رايج ،آنها به
خلیفه حاضر دعوت ميکنند ،با هر دولتي هستند تا هنگامي که سقوط ميکند و علیه هر دولتِ
برکناری هستند تا هنگامي که صعود ميکند .آنها در نهايتِ تعهدند ،تعهد به حقوق و درآمد ،تعهد به
حسابهای سپردهشده در بانکها! -گفت :بنابراين آنها در نگاه عموم جايي ندارند!؟ گفتم :کدام عموم؟
منوفیه مرکز باجور صدوپنجاه میلیون سکنه دارد ،در حالیکه مشهورترين روزنامه در مرکز باجور [تنها]
پانصدهزار نسخه فروش دارد ،و حداقل صدمیلیون نفر هستند که از وجود جرائد در مرکز باجور
بياطالعند ،و هنوز نميدانند که اديباني در آنجا [زندگي ميکنند] .تنها نیم میلیون نفر اهل مطالعه و
نوشتن ...و زندگياند ،اما بقیه ،خداوند رحمتشان کند!.).

سعدني در واقع با وارونهگويي در اين بخش ،قصد تمسخر روزنامهنگاران را دارد که
به حرفة خود تنها با نگاه سودجويانه و منفعتطلبانه مينگرند .در اينجا «پرسش و پاسخ

ساخر باعث طنزآفريني [شده است] ( ».لغزيلأ ر :1414ر .)74رسعدني با پرسش«أي رجأير
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ازم؟» متذکر اين نکته مي شود که به حدی میزان مطالعه در کشورهای عربي پايین
است که هیچکس نميتواند دربارة نويسندگان اظهارنظر کند .فروشِ تنها پانصد هزار
نسخه روزنامه در کشوری با جمعیت صد و پنجاه ملیون سکنه و بياطالعي از وجود
روزنامه در کشورشان ،نشانگر عدم توجه به فرهنگ مطالعه است.
از ديگر موضوعات فرهنگي که سعدني از دريچة نقد بدان نگريسته است :جمود
فکری مقدسنمايان و تفاوت فاحش میان اعتقادات (ص  ،)69وجود اختال میان فعاالن
حوزة سینما و چهرههای برتر علمي و هنری (ص  ،)22عدم رسیدگي به مشکالت فعاالن
حوزة هنر و ادبیات (ص  ،)138تغییر نگاه مردم به ارزشها (ص  )128و  ...است.
پرکاربردترين تکنیکهای طنزآفريني در طرح موضوعات فرهنگي ،استدالل احمقانه،
دلیل عکس ،کجنگريستن ،تضاد ،تضمین ساخر به اشعار عرب و  ...است.
نکتة قابل مالحظه و در خور توجه در داستان حمار من الشرق ،اينکه به نظر ميرسد
سعدني گهگاه در بیان ريشخندآمیز مسائل ،کجيها و کاستيهای فرهنگ و تمدن غرب
را نیز از تیغ نقد خود در امان نگذاشته است هرچند «طنز کارکردی چالشي دارد و ما
از آن در حفظ زندگي جمعي و کیان خود و نقد و اصالح گروه خودی استفاده ميکنیم»
(ابراهیم ،د.ت ،)42 :اما سعدني گاهي از آن برای نقد «ديگری» بهره ميگیرد به عنوان
مثال آنجا که «ديگری» (دختر فرانسوی) از آرزوی خود برای ديدن عصر حمیری ميگويد،

سعدني با پاسخ گزنده و نیشدار بیان ميدارد « :ل صار حلمرييرمدبد رَتتربصاک»
هر...معر
ر
حمیری در مقابل چشمانت است) ،بنابراين در جای ديگر به دنبال آن نگرد« :يفر يالن
کلرو ح رمنهمرسالحأروريفربي رکلرمنهمرقنمللةأروريفري رکلرمنهمربن قيةأ...رورأنتمرتزامدنر
ترنفسکريفر لملحثرانر ل صار
أنکمرمنرأوجوابرورأنکمرمه ر لندجرور حلضزجة....ورأنکرأبه َ
حلمرييرمعرأنر ل صار حلمرييرمدبد رَتتربصاک»!...ر( لس يأر1991أر( )29-30در ايرلند ...هر
(عصر

کسي با خود سالحي دارد و در جیب هر يک ،بمبي و در دست هر نفر ،تفنگي ...شما گمان ميکنید
اروپايي هستید و اروپا مهد تمدن و فرهنگ است!؟ ..خودت را در گشتن به دنبال عصر حمیری خسته

نکن .عصر حمیری زير پايت است .)!...نويسنده با اين بیان آزادی حمل سالح را در کشورهای
اروپايي به سخريه و نقد ميگیرد.

در پايان بايد گفت سعدني داستان برگشت خود از پاريس را در کتاب اد ةر حلمزج

بیان کرده است که به نظر ميرسد اين داستان نیز نقیضهای بر داستان اد ة ر لاوح
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توفیق الحکیم است و پیشنهاد ميگردد پژوهشگران محترم در آينده به تحلیل آن
بپردازند.
پینوشت:

 .1خانداني که  Christian Fouchetوزير فرانسه در امور تونس و مراکش و  Louis Rochéسفیر
فرانسه در لبنان منسوب به آن خانوادهها هستند.
 .2ر.ک:کتاب شرق و غرب ،رجولة و أنوثة ،جورج طرابیشي (.)1977

 .4نتیجه
از آنچه در اين تحقیق گذشت ميتوان نتايج زير را استنباط کرد:
د محمود سعدني طنزپرداز مصری با استفاده از زبان ريشخند توانسته است بدور از هر
گزندی کاستيهای جامعة مصر را در حمار من الشرق به شیوة رئالیستي بیان کند .اين
اثر نقیضهای بر عصفور من الشرق است که سعدني با وارونهسازی ارزشها ،توانسته در
تقابل با اين اثر ،تلخخند را بر لبان مخاطب ترسیم کند.
د نويسنده در اين اثر با بهرهگیری از عناصری همچون شخصیت داستان و ايجاد گفتگو،
از ظرفیتهای داستان جهت طرح انديشة خود کمک گرفته است .وی در آفرينش طنز
از دو تکنیک مهم بهره جسته است .1 :تکنیکهای زباني که قابل ترجمه از زباني به
زبان ديگر نیست و شگردهايي همچون :جناس ،توريه ،تکرار ،طباق و ...را شامل ميشود
و از آن به بازیهای زباني ياد ميگردد .2 .تکنیکهای موقعیت محور يا غیر زباني که
قابل ترجمه به زباني ديگر ميباشد و شگردهايي همچون :تشبیه مضحک ،سؤال و جواب
ريشخندآمیز ،تحامق ،تغافل ،وارونهسازی ،ترسیم تصاوير کاريکاتورگونه و ايجاد موقعیت-
های خندهدار را شامل ميشود که نويسنده با ايجاد موقعیتهايي که انتظارات قهرمان
داستان در آن بر باد ميرود ،باعث خندة مخاطب ميگردد.
د سبک سعدني در نگارش طنز ،بر پاية استفاده از جمالت کوتاه و گاه مسجع است .زبان
وی ساده ،ريشخندآمیز و بدور از هرگونه رکاکت و ناسزاگويي ميباشد .وی گهگاه با بکار
بردن واژگان عامیانه ،زبان خود را به زبان کوچه و بازار نزديک ميکند و در پرده و با
ماليمت به نقد مسائل سیاسي ،اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي ميپردازد.
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