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 (207تا  187)از ص                                                                     
 18/02/1398، تاريخ پذيرش: 09/06/1397تاريخ دريافت:                                                     

 چکیده
 فسوساست که آثار زيادی را در قالب  یطنزپرداز معاصر مصر ةويسندنگار و نمحمود السعدني، روزنامه

ل سیاسي فعا ویعرب، به نگارش درآورده است.  ةموضوعات سیاسي و اجتماعي جامع ةو طنز، در حیط

های افکار و انديشه ةيابد که برای بیان آزادانی مياسخريه را تنها شیوه لیفات خود،بوده که در اغلب تأ

سعدني در  باشد.عرب سازنده مي ةقد وضعیت فرهنگي، سیاسي، اجتماعي و معیشتي جامعخويش و ن

آيد، با اثر توفیق الحکیم به شمار مي« عصفور من الشرق»ای بر که نقیضه« حمار من الشرق» داستان

های ده و در قالب طنز، اشتباهات و جنبهیکشسفر به پاريس، تقابل فرهنگي شرق و غرب را به تصوير 

نگارندگان اين نامطلوب رفتار جهان عرب و فساد اجتماعي و سیاسي آن را مورد انتقاد قرار داده است. 

و شگردهای طنزآفريني نويسنده را در بیان مسائل جهان عرب مورد  کارکرد ريشخندقصد دارند  ،جستار

های استفاده از تکنیک در ویمیزان موفقیت  ضمن تبیین سبک نگارش نويسنده، به واکاوی قرار داده و

سعدني با قلم توانا و  دهدنتايج تحقیق نشان ميبیان ريشخندآمیز اين مسائل بپردازند. طنزآفريني و 

 محور وموقعیت هایاستفاده از تکنیک ها وسازی ارزشبا وارونهخود توانسته است  زباني دانش ةگستر

بیان انتقادآمیزِ  جهت های طنزآمیز درموقعیت همچنین ايجادو  ، تکرارجناس، تضاد زبان محور همچون

 مسائل کمک بگیرد.
 

 طنز. ،تکنیکتقابل فرهنگي، ني، حمار من الشرق، محمود السعد :های کلیدیواژه

                                                 
 m.mahdavi@hsu.ac.ir :نويسندة مسئول رايانامة .*

2شمارة  ،11سال ادب عربی،   
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 مقدمه. 1

بیدان  کدهکه هدد  آن تنهدا خندده نیسدت  بل، همان کمدی سیاه است خندطنز يا تلخ

ايجاد فضدای  ةانگیز» و با باشدميمعه های سیاسي و اجتماعي جادرد و رنج تمسخرآمیز

و  هداکجدي سدازد وت زنددگي دور مديانسان را ]برای لحظاتي[ از واقعیت و جدي ،خنده

 .(90: 1998، ةیح)قز «سازدتبیین مي ،اصالحقصد به را  ی فردی و اجتماعيهاکاستي

میز بدا بیدان ريشدخندآ يابندد تداوسدیعي مدي ادبي را باب ةگاه اين شیو ،گاننويسند

  .بکاهند خويش مخاطبین از خود ورا  فشارهای روحي و رواني مسائل، بار

س و از يدأ فضای سدنگینيسايه افکندن  شاهد مدوم قرن بیست ةنیمدر جهان عرب »

 ةمديند آرزوی  بدود اديبدان عدرب و اجتمداعي و بر باد رفتن انتظارات سیاسديناامیدی 

بدر آن  محوری و پیشدرفتته و عددالتت بربسدن رخدای که اختال  طبقداتي از آفاضله

در چندین فضدايي، اديبدان بده دلیدل تدرس از   (24: 2014)معتصدم،  «شدودميحکمفرما 

آورندد تدا بتوانندد مقدداری از حکومت به بیان غیر صريح و ريشخندآمیز نواقص روی مي

مدذکور  ةفشارهای روحي و رواني را کاهش دهند. شرايط سخت حداکم بدر مصدر در دور

أرحممدد رمر  دز يهيأر بدا ي حلجدز رريمحد رجبد أرأمحد راملد     أ اديبداني همچدون شدد،باعث 
 بیان روی آورند. ةبه اين شیوور...رري لرمحد ةأراز لر حلجز رازأري لمل ور

 اديبان اين ةاز جمل مصری، نگار معاصرروزنامهو  اديب (1928-2010) محمود سعدني 

در  طنز و سخريه نگاشته است. او ةحوز درچنین فضايي  اغلب آثار خود را در که است

ها و مجالت عربي در سیس بسیاری از روزنامهتأطول زندگي ادبي و سیاسي خود در 

اش سیاسي ةهای گستردداخل و خارج از مصر سهم بسزايي داشته و در پي فعالیت

با  سعدني (.com7www.youm.: 2014)منصور، متحمل زندان و تبعید نیز شده است

نقد  ةعرب را به بوت ةنگاه نافذ خود توانسته بسیاری از مشکالت جامعديدگاه انتقادی و 

 از جملة بر جای بگذارد حول محور ريشخند انتقادی  زيادی رالیفات آثار و تأو  گذاشته

ر لشقيرحمار من الشرق، توان بهمياين آثار  بن إیف، رحالت ، مسافر علي الرص لدل 

 أمصارمنراتيرالحمار، ة، المضحکون، عود لس لدکيريفربال رآفايکزرمريکا يا ويکا،أ، طةعطو
 .اشاره کرد  لفلدسرکدسريفربال در  رکتکوت، ةللطواجن، حکايات قهو وداعاً
عصفور من  مثل ی عربيهاداستاناز ديگر  بسان برخي حمار من الشرقداستان   

 ةنوشت الي الشمال ةموسم الهجر ل ادريس،هیاز س ين حلير لالتي، حکیماثر توفیق ال الشرق

در مواجهه با  ویو بیان سرگشتگي  به اروپا انسان شرقي سفر داستانِ  ،الطیب صالح و ....

http://www.youm7.com/
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، با اين تفاوت که محمود سعدني در اين کتاب با زبان طنز و است مظاهر تمدن غربي

 .دهدها را وارونه و مضحک جلوه ميو ارزش بهای فرهنگي شرق و غرتفاوت يشخند،ر

 نخست با دختری فرانسوی ،در اين سفر( )نويسنده راویکه  داستان بدين گونه است

بر مبنای پروراند. حوادث داستان شود و آرزوی ازدواج با وی را در سر ميآشنا مي

گو به ودر اين گفتاو   گیردميدو شخصیت شکل اين  بین ال و جوابوگو و سؤگفت

ترسیم خوب ماندگي آنان را و عقب طنزآمیز اوضاع روزگار عربگويي و وارونهصورت 

خود  ،از زبان شخصیت مقابلگیرد و نمايد. سعدني، فرهنگ خودی را به سخريه ميمي

 .کندمعرفي مي« مشتق از حمار() عصر حمیری»و دنیای عرب را « حمار»را 

سیاسي، اجتماعي، اقتصادی و  وضوعات متعددبا طرح مسائل و مداستان حوادث   

ها و شرايط گذرد و آن دختر با شنیدن اوصا ، ويژگيدر قالبِ طنز تلخ مي فرهنگي

شود و زده ميمتعجب و حیرت ،برندکشورهای عربي که متفاوت از غرب به سر مي

 گردد.مشتاق سفر به آن سرزمین مي

شگردهايي که برای ايجاد طنز و سخريه  بر مبناینگارندگان اين تحقیق قصد دارند  

سبک  ،حمار من الشرقبا ذکر شواهدی از تهکم و ريشخند در کتاب تعريف شده است، 

مورد بررسي قرار دهند و به  خنددر آفرينش طنز و تلخکارهای وی را و و ساز نويسنده

 سواالت زير پاسخ بگويند:

ت طنزآفريني استفاده نموده هايي جهاز چه تکنیک حمار من الشرقسعدني در . 1

 است؟

ايجاد فضای طنزآمیز متناسب با چه میزان  تانويسنده در اين اثر نگارش سبک  .2

 است؟ بوده

ريفکتزبر لف ر. 1بع زير اشاره نمود: اتوان به مناين اثر مي ةدر راستای پیشین رکزهة
باشد و به فصل مي که مشتمل بر نوزده حمم ر حلديفمح رأ ة، نوشتند اهزأصدهلزرورأ بأر أل

های مرتبط با آن پرداخته است. نويسنده فصلي را به جايگاه ذکر انواع فکاهه و مثال

آن به عنوان  آنان از نزآمیز ايشان و استفادةان و سرشت طريشخند در بین مصري

 أل بر لسزخار»مقاله  .2 داری حاکمان مصر اختصاص داده است.سالحي در نقد حکومت
ر   ر لصحزفة رمندذبز ريف رجب  رأمح  که  ظم و مجید بیاتيمناز هادی نظری« صايةأ

و سبک احمد رجب در  مصر جايگاه روزنامه در جامعةنويسندگان در اين پژوهش به 

دور از رکاکت، تصاوير حسي ه اند و استفاده از عبارات ساده و بپرداخته آفرينش سخريه
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ترديد اند. بيهای سبکي وی برشمردهيو غیر رکیک و بکارگیری زبان عامیانه را از ويژگ

بخشي از تنها  ه،ياد شد در اين اثر های سبکي نويسندهآنچه از آن به عنوان ويژگي

را  مبنای تئوری هیچ در اين اثر،براين نويسندگان  باشد. عالوهشگردهای طنزآفريني مي

 شگردهای ديگری همچون: تصاوير اند و بهبرای تحلیل خود معرفي ننموده

های های لفظي همچون بازی با واژگان، ايجاد موقعیتکاريکاتورگونه، استفاده از آرايه

ساختاری و محتوايي  تحلیل»کارشناسي ارشد  ةنامپايان .3. اندو... نپرداخته دارخنده

آرا و میترا ، مصطفي مهدوی«اثر محمود السعدني حمار من الشرقطنز در کتاب 

ت طنز و کارکردهای آن، هیچهار فصل ضمن بررسي مادر نويسندگان هي که علیشا

مورد است با ذکر شواهدی از کتاِب  41اقسام شگردهای طنزآفريني را که مشتمل بر 

اين  ةبه زندگي ادبي و سیاسي السعدني و تحلیل مقدم هيمورد بحث، بررسي و با نگا

گي بررسي ادی و فرهن، ريشخند را در موضوعات مختلف سیاسي، اجتماعي، اقتصاثر

اند، اما به اين مهم ايجاد طنز و سخريه تعريف نموده ة. نويسندگان تقابل را پاياندکرده

 اثر توفیق الحکیم عصفور من الشرقدر تقابل با  حمار من الشرقاند که دست نیافته

نوشته شده است، از اين رو در تحلیل محتوا، برخي موضوعات از ديد ايشان پنهان مانده 

  است.

 ةنخست پاي در اين جستار، ، اين است کهمذکور ةه تمايز تحقیق حاضر از پیشینوج

س بر اساس آن به تحلیل متن اثر پرداخته سپ گردد،ارائه مي نظری برای طنزآفريني

 مذکور، پژوهش ديگری ة. تا آنجا که نويسندگان مطلع شدند، جز پايان نامشودمي

 ت.اس محمود سعدني انجام نشده طنزِ درباره
 

 ادبیات تحقیق. 2

کوشد تا از ورای هنر ظريف و سخت خود مخاطبانش را بیدار و طنزپرداز همواره مي 

سوق و ريشخند  آفرينيطنزو سوی را به سمت  از جمله عواملي که وی» هوشیار کند.

با  طنزپرداز  ستصريح مسائل و کمبودهای جامعه ا دهد، عدم توانايي در بیانمي

را خود و جامعه  حقوق از دست رفتة است و گاه اجتماعي درصدد های شخصيانگیزه

 .(148: 1394ظم، من)نظری «احیا کند

انساني، ذهن بسیاری از فیلسوفان و  صرفاً ةخند، به عنوان يک پديدخنده يا تلخ     

خود مشغول ساخته و نظريات متعددی در باب علت  بهدر عصر جديد روانشناسان را 

 ، نظرية«رهايي» ، نظرية«تسکین»نظرية اند  مطرح کردهخنديدن انسان 
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اما  (16-19: 1396آرا، )مهدوی و... از اين نمونه است« عدم تجانس» ة، نظري«وييجبرتری»

پردازد، از توضیح اين نظريات صر  نظر به اينکه پژوهش حاضر به بعد ادبي موضوع مي

 .کنیممياکتفا خند تلخ رينشاديب در جهت آف سازوکارهای تبیین نظر کرده و به

کند و خیال خود بنا مي باآن را دنیای ممکني است که اديب  ي ادبیات،به طور کل

ها پرداز گاه با بازی کردن با پديدهطنزاديبان کلمات هستند.  ابزار وی در اين ساختن،

 گويي و ... باعث برانگیختن خنده مخاطبنمايي، درازهنمايي، بزرگهمچون: کوچک

و از آنجا که سبک نگارش، از اديبي به اديب ديگر  (102: 1390زاده، )واقف« دنشومي

اما  واحد تبیین ساخت. ةيک نظري توان طنز را بر مبنایبه سختي مي ،متفاوت است

شود و گاه محملي خود طنزآفرين ميگاه ، (کلمات)زبان  ةپديد»کلي اين است که  ةنکت

های نوع اول که به تکنیک (.77 :1379)برگسون،  طنزآمیزشود برای انتقال محتوای مي

)حری،  گیردزبان محور مشهور است بر مبنای دو يا چند معنايي بودن زبان شکل مي

ک، ، تشبیه و استعاره مضحسجع، توريهتکرار، های زباني مثل: جناس، (. بازی77: 1387

محور شگردهای زبان از جمله ،استفاده از زبان عامیانه سوال و جواب ساخر، ندای ساخر،

  آيند.در طنزآفريني به شمار مي

شود و قابل ترجمه ميبرای انتقال آن زبان محملي  که )محتوامحور(در نوع دوم طنز  

ن معني که بدي باشد،محور ميخصیتش و محورموقعیت یهاتکنیک شامل ،نیز هست

 شوند.ميگاه نه زبان بلکه موقعیت و شخصیت باعث خنده مخاطب 

 داندعملکرد يا همان موقعیت مي را محصول شخصیت و خنده شاکر عبدالحمید

سازی بايد نوعي شخصیتشود گفته مي رمحوتکنیک شخصیت در (.14: 2003)عبدالحمید، 

متمايزی دارد و همین ويژگي شخصیتي که ويژگي  .(62: 1378)پالرد، در کار باشد 

توجه به اين نکته  البته (.140: 1385روش،  جني) طنز است ةآفرينند ،فردشمنحصربه

ها در هايي قرار داد که با ساير شخصیتها را بايد در موقعیتشخصیت ضروری است که

)همان:  کنش و واکنش باشند و از اين طريق نشان داد که آنها چگونه اشخاصي هستند

148). 

قعیتي خاص مجبور به قهرمان قصه با قرار گرفتن در مو ،محوردر تکنیک موقعیت

دار که برای خواننده با اطالعات خاصي که دارد جالب و خنده شودانجام کارهايي مي

ها را امل میان شخصیتتع طنزپرداز با استفاده از اين تکنیک، (.110: 1390)احترامي، است

 دلیل حضور آنها را در آن موقعیت، ،هاروابط میان شخصیت ،شکل داده و از سويي ديگر
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ها داشتن شخصیتای نگهنبايد بردر اين تکنیک،  .کندميبه طور واقعي و منطقي حفظ 

 (.139: 1385روش،  )جني ترفند خاصي تراشید در آن موقعیت

حمار ز اين شگردها در آفرينش کمدی در محمود سعدني توانسته است به تناوب ا
به تبیین سبک نگارش  استفاده کند. در ادامه با ذکر شواهدی از اين اثرمن الشرق 

اثر و  عنوان اينهنر سعدني در انتخاب پردازيم. از آنجا که نويسنده در آفرينش طنز مي

 هيشود، نخست نگاگری بیشتری دارد و پیشاني کار وی محسوب ميجلوه ،آن ةمقدم

وی را  نگاه ايدئولوژيک ، شگردهای نويسنده وآن م داشت و در ضمنِهیاجمالي بدان خوا

 م.هیدبررسي قرار ميمورد 
 

 حمار من الشرق ةمقدم عنوان و افتی برهیر .3

 نخست کتاب ةنويسنده به پاريس است و در وهل سفر خیالي ذکر حمار من الشرق

عنوان در اينجا،  دو تقابل کند.به ذهن تداعي مي را میق الحکیاثر توف عصفور من الشرق

 است و گر، الهامعنوان هيگا»د شويگفته م .انگیزدمخاطب را برمي ةخندناخودآگاه 

)حسین،  «دهدرا نشان مي نويسنده و ايدئولوژی و استراتژی او ةخطوط اصلي انديش

 را برانگیخته و او را تا پايان تواند نیروی کنجکاوی خوانندهعنوان مي .(367: 2007

 ةاب واژانتخ ،شناختياز منظر نشانه .(41: 2008)عبید،  با خود همراه سازد داستان

و باعث  است هنجارگريزیعي نو، «مسافر» ةژبه جای وا ،در محور جانشیني «حمار»

 ةدر تقابل با واژ «الشرق» واژة گزينش همچنانکه  شودجذب خواننده ميخنده و 

به نظر . باشد غربتمدن تراتژی نويسنده در مقابل بیانگر موضع و استواند مي ،«الغرب»

 با قابلدر ت فرودستي شرق، بیانگر ، غالباًهای عربيين و داستاناودر عن اين واژهرسد مي

اند، جملگي بر نوشته ب صالحالطیآنچه که نويسندگاني همچون »تمدن غرب است. 

در شرق نیست و انسان شرقي در مواجهه با  مثل آن هايي دارد کهآنند که غرب ويژگي

با  ]ضعف[ آنجا از اين موضع د و درشومي آورياد های خود راو کاستينقايص  ،غرب

 کند:ميتأکید  «برتنز» .(108: 1999)المحادين، « گیرددر تعامل قرار ميانسان غربي 

 يکديگر را به کمک هم، ،آن قطب دوآورند که تقابلي دوگانه را پديد مي شرق و غرب»

 گیریبه شکل همزمان ،دهدشناسي به شرق نسبت ميحقارتي که شرق. کنندمي تعريف

پرداخته و  کار به« مرکز»مقام  در همواره غربکند... برتری غرب نیز خدمت مي
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 برتری و مرکزيت ةکنندديیتأ تنها که است ایحاشیه« ديگری»همیشه يک « شرق»

  (.236: 1386برتنز، («است غرب

بیانگر موضع  خندآمیز آن،گذشته از بعد ريش در عنوان مذکور،« حمار» ةکلم 

ستان . اين فرودستي خود را در گفتمان حاکم بر دادر مقابل غرب است سعدني فرودستِ

 دهد.نشان مي های آن نیزخطاب شخصیت ةو شیو

رفيهزر» :شودداستان اينگونه شروع مي ةمقدم رماٍةربئت  رإيرقز ٌمرإ ول  لیرابجيَسأرتصدجت 
ر لنسإ روتصّدجت  رمنر لزبزِج... رو ألجض  رمنر لمللدِج ر لشد جع  ر جلل  رلیرفا وَسأ زءَرِمنربنسٍرآخاأ

ر  دسيقیأرخليطٌرر ب ٌةرو ل م رقش ٌةأ انشيِ رکزهٍنرفااديأرومز مرِير  وَ أروتا تيلرأمنرر لکالم رنَِغم 
ربال رب دهَنن رألن ربالَفض الٍتأ رجف ت!...]کأهنّن[ رللشيِخ رللهمسزِترأم زءٍرمسزويٍة روأفد َههن أ

 اولین باری که به پاريس سفر) .(3ر:1991أر) لس  ي «وليسترلألکِلرو ل حِنرو   ج ِ ر لفدِلرو...

را از ينکه زنان ا گو گون...ها بلورين و زمین آينه، خیابانکردم، گويي که به بهشت پا گذاشته بودم

های ای از سرودهصدايي موسیقايي، آمیزه خامه، چون پوستي مثل کره و خونشان جنسي ديگر يافتم،

، چون شکمهايشان به قضای حاجتبدون نیاز  ..آسماني شیخ رفعت!. آواز داوود و ساز فرعوني، پیشگوی

خرد خوردن و نه برای  و ،است شان فقط برای نجواهای ]عاشقانه[اء و احشاء است و دهانعمأبدون 

 (.لوبیا و...! کردن
است. اما  ، تشبیهات مضحکطنزآمیز بر شگردهای زباني ةنويسنده در اين قطع تکیة   

ده موضع ايجابي و يا سلبي نويسن ةکنندهي توصیف، بیانگا توايي بايد گفت،در بعد مح

همین سطرهای سعدني در توصیف  .کندتوصیف ميآن را که ای است در قبال پديده

ر   ج  ريل» ةجمل است وبه غرب  نگاه او ة، بیانگر شیوآغازين رو ر ل حن رو سترلألکل
به انسان شرقي نويسنده نگاه فرودست  و حاکي از ودیبه فرهنگ خ تعريضي «...فدل ل

 از بعد فني، داستان ةو زنانگي غرب در مقدمتوصیف زنان البته ست. وا و خورد و خوراک

 همین مقدار نیز، هرچند باشدميو همراه کردن او با داستان  جذب مخاطب برای تنها

 فتدخواهد اتفاق بیکه ميرا تا حدودی خطوط اصلي داستان و حوادثي تواند مي

سبک نويسنده در ، موجب شدهداستان را  آفرينيخنده ،آنچه در اين قطعه .کند مشخص

 تشبیه پوست و خون ده از تشبیهات مضحکي همچونو استفا بکارگیری جمالت کوتاه

 کاهن فرعوني و... است.  سرودهایبه  يشانو صدا به کَره و خامه زنان

های ظاهری خود به عنوان يک ابیتآمیز از جذدر ادامه به صورت تهکمنويسنده  

رأّيرَسَأِب  ريفرابجيَسرسدقز ر»: گويدانسان شرقي سخن مي رشج ئجة أرفأانرروتصدجت  اقٌيأرو لشاق 
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رمرمسا رأسزحٌاأروأانر رالیرحدجيٍةرو لسمزج  خَار ا اٍةأرسملحزَنرآخَارشخل ٍةرورآ لدٌبأروالب رسأاثا 
رصدّر رکدّر لذي رو لذي رَج رخلَق ر لذي روسملحزَن رهلل!َجأ ر ل ملِ  رکأسنزِن ر لد ٍن رالی رأشکزال  ر« لنزَس
ر) لس  ي ام و پنداشتم حتما در پاريس بازار گرم و پررونقي خواهم يافت، من شرقي)  (.4:ر1991أ

در اوج طنازی و  ،يابمرخي را ميحتما فرشته گندمگوني خواستني است.شرق فسونگر، من گندمگونم و 

در هم بر به صورت  [در شرق]تصويرگری کرد و  [که ]در غرب خدايي گری، پاک و منزهدر نهايت عشوه

متنوع  هایو رنگ هابه شکل« العبد هلل»های خدايي که انسانها را همچون دندان منزه، ...!هم آفريد

 (..!آفريد

در حال برای خواننده از همین گام نخست  ،محوری و کاريکاتوری داستان شخصیتِ

 وهای وی همچون افکار و انديشههای دروني ويژگي با ذکر   نويسندهگرفتن استشکل

تصويری  در صدد است، ،های اوهمچون توصیف رنگ پوست و دندان جسمي خصوصیات

ها تکیه سازی ارزشمضحک از وی ارائه نمايد. همچنانکه در بُعد محتوايي بر وارونه

غربي ندارد، « ديگر»ي با تقابل چهی، شرقي در اين بخش «منِ» ،وارونهدر نگاه کند  مي

غرب  «مطلوبِ ساحر و انسان شرقي شرق برای غرب،» بلکه ،نه تنها فرودست نیست

و  وارونه هينگا اين، ور« لسمزجرم لدبور» :گويداز اين رو سعدني به تمسخر مي .است

 .نشاندميمخاطب  را بر لب خندکه تلخ ،است واقعیت به متناقض

جمالت  بکار بردن در سبک خاص از ةاستفاد ،اين بخش شگردهای نويسنده در

 =انسان عربي(،رکوَّانسان غربي( و ) =صوَّرجناس بین ) تکرار و ةآراي و کوتاه و گاه مسجع

 و ...، تشبیهات مضحکدعدعه  ،شخلعةآوا مثل های عامیانه و همواژهگیری از بهره

 باشد.مي

ربملنٍترمنرازئلةٍرايرق» :گويدمي مونولوگدر ادامه به شکل  نويسنده ر لتقيت  رلد رهللِا! ردَة
رو جثٌةأرضيزٌعرََتلک أرروالب ّرروربنٍترمنرقمليلٍةرجوشيةأرفالبَ ريفرفانسزرازئالٌت!روحتمز رأفدشيةر  لملنت 

أرايرسالم ر أرفانکزٌترکثريٌةرََتد   رهللا رصربانرر...صملَحرسد رفتزوَّبنزألدر هلد ررسيزج ٌترتاَک   وسي دض 
ر جملخري  ر ر لذيرولَّی..أروسأاي   ر) لس  ي «.َ  ی ابا دختری از خانواده اشی خدا! کا) .(4:ر1991أ

شان ارث دختران هست و های بسیاریشک در فرانسه خانوادهبي( مالقات کنم، وشي)رُ ةيا قبیل )فُوشي(

به هب ...آورنديبه دست م یاریپول بس شوند ويسوار م لیاتومب، شونديم نیزم صاحب ملک وبرند و مي

]اينگونه[ خداوند به پاس و... ای کاش شانس با ما يار شود و ازدواجي سربگیرد  چه شود اگر شود!

 (.را دوباره به دست آوريم صبرمان، نظری کند و آن عزت و بزرگي بربادرفته
محور و های زبانبکارگیری تکنیک ،کار سعدني برای طنزآفريني در اين مقطعسازو

 ةيا قو»تعجب در  ةاو با استفاده از ساختارهای زباني مثل صیغمحور است  گاه تخیل
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، استفاده از جمالت کوتاه و گاه «فوشیه»و  «1روشیه»جناس بین ، «يا سالم!»و  «اهلل!

 .شده استمخاطب  باعث خندة ،گرمسجع و ... و تکیه بر تخیل آفرينش

آرزوی  ،نويسنده به طور خاص دختر فرانسوی کهنث و جنس مؤ ،محتوايي ةاز جنب

فرهنگ غرب و دلدادگي به او نشان از شیفتگي  تواند نماد جذابیتميوصال او را دارد، 

های عربي که به موضوع سفر به اروپا بسیاری از داستان»  به تمدن غرب باشد

انسان شرقي با تمدن غرب را در شکل  ةمواجه ،نخست ةاز همان لحظ ،پردازندمي

ري)هب «دندهبه دختر اروپايي نشان مي گي قهرمان داستانددلدا ر1991أ همچون  .(13:

مدسمردر  «دیمصطفي سع»، اصفدجرمنر لشاقدر  «محسن»دلدادگي و شکست عشقي 
ها با ه داستاننويسندگان اين گون .نیي لالتر حليّردر  «سيل ادریسه»و  لیر لشمزلإرجاة هل

 انسان شرقي با تمدن و ةدر صدد نشان دادن مواجه طرح چنین موضوعات عاشقانه،

 مظاهر غرب هستند. هایزيباييشیفتگي او به 

با تهکم  ذکر کرد های فرانسویخانواده ي که برایسعدني در ادامه، در تناقض با عزت

رإف»... :گويدکند و ميو تمسخر از کثرت جمعیت عرب ياد مي کزنرأان رقمليلةرٍ رمن يضز 
ريف روبّ ير ألا   هز رأوجوابأ رسکزِن را َ  ر إلدق  رشاف  رله رکزن رمول  رسِ  ربنزِء ريف جَبأرأشرت ِک

وبّ ير لثزيرکزنرجئيَسرطزقِمر لنجزجيَنر لذيرصنَعرااشَربِلقيَسأروبّ ير لا بع رسزَجرالیرقَ َميهر
رسمليلِر ريف رغز اي  رشن ويلَرابلص يِ  ربزياِة ررمن ري شق  رهللا ريامح ه روکزن رو لملصِلرأهللاأ ر لفدِل کَل

ای ...]خُب[ من هم از قبیله) (4:ر1991أر) لس  ير«هربسملِ ر متالِءرب ِنه....و  خلَِّل.روبزءترمنيت ر

اولم افتخار حضور در ساختن سد مأرب را داشته،  هستم که تعدادشان از ساکنان اروپا بیشتر است، جدّ

تا استان  «شندويل» مدير اجرايي ساخت تخت بلقیس بوده، نیای چهارمم مسافت بین جزيرة ،جد دومم

جات عاشق لوبیا و پیاز و ترشي د  داخداوند رحمتش کنجهاد در راه خدا پیاده پیموده، د  عید را درص

 بود. به خاطر پرخوری هم مُرد(.
 (Artificial Ignorance) که معادل ناداني و جهالت مصنوعي (Reversal) سازیوارونه

سعدني . (27: 1983یش، و )بط (25 :1385)ضیايي،  است، يکي از شگردهای طنزآفريني است

بر ( ي)غربهايي که برای آن دختر از اين تکنیک بهره برده است. وی در تقابل با ارزش

ای هستم که تعداد آنها از تمام ساکنان گويد من هم از قبیلهميبه تمسخر ، شمردمي

هد  وی در اينجا بیان عزت واقعي نیست، بلکه باز هم به شک بياروپا بیشتر است. 

 کثرت زاد و ولد عربي در پي تمسخر فرهنگ خويشتن است و با تهکمي اجتماعي نوع

به را  عادات نادرست غذايي آنان «کلر لفدلرو...کزنريامحهرهللاري شقرأ» :ةبا ذکر جمل و
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اول و دوم و سوم و... و به تفصیل  سفر به درازنای تاريخ و تفاخر به جدّ .گیردمي تمسخر

« اصول همکاری گرايس» گويي است که با نظريةنوعي درازه سخن گفتن از ايشان، نیز

معتقد است در اصول سخن گفتن چهار شعار: کمیت،  گرايسپل  قابل تطبیق است.

چنانچه هر يک از اين اصول نقض  را بايد رعايت کنیم.)لحن(  کیفیت، مناسبت و رفتار

شاهد مثال مذکور چون  در .(21: 1396را، آ)مهدوی نشیندگردد، خنده بر لب مخاطب مي

 .شودتر رفته، باعث خنده مياز حد معیار فرا ،سخن کمیتِ 

يايي خود و چگونگي ارتباط برقرار کردن با اوست سعدني هنوز در فکر آن دختر رؤ

...رور تفضليرهللدبةٍرربنتٍررمنرحرييترماوج ررنقذيأور» :گذردکه به ناگاه دختری از کنار او مي
ربي يرالیرصل ةِرجِرهلزرب يينرفلمرتستَررشزيأرالرمتشکا!رورغمزت ر سيرمنراببرأجرر أرمسحت 

از  و شکست را چرتم اتوکشیدهدختری  ورودبه ناگاه[ »] .(5:ر1991أر) لس  ير...«ور لسالمر لتحيةِر

چشم و ابرويي تکان دادم، پاسخي نداد،  کرم،نه متش دبفرمايین چای! د  ]به او گفتم:[،حیرت نجاتم داد 

وی را  رسد مخاطب پیاماما به نظر مي «کشیدم، اما....سرم طاسي  به دستي ،قدمخیرم ةبه نشان

 :گويددريافت نکرده است، از اين رو بعد از باز شدن باب سخن، خطاب به سعدني مي

رأنترمار» رايري ررمسکايرضٌريهل روررَا مزن ؟ رهللأ رحزشز راقلت: ر لَنکروريلکنکرتکسا  ل ريهذ 
رجأسکروريِر ل َرماِضر  !برگشتهبخت !بیچاره» .)همان(ر«َش اک!رالیروبد رَقملةريفرلٌري ر لهذروهتاش 

خانه کردن  ةبیماری است! و سرخاراندنت نشان ةپلکت نشان شکستگياما  دنه مريض نیستم.  !مريضي؟

 .«..ها در سرت!.شپش
 شود وخانه معرفي ميقهوه مستقیم(صورت غیر)بهمکان داستان  ،در اين بخش

از جايگاه د  مصری خصوصاًد  های عربيدر داستانشاپ( دل غربي آن کافي)معاخانه قهوه»

ای برخوردار است. نمادی از فضای باز اجتماعي و فرهنگي که مردم به سادگي ويژه

يابیم از اين رهگذر درمي .(194:ر1994أري) لنزبلس «دهندعقايد و باورهای خود را نشر مي

گويد که در غیر اين مکان مجال طرح آن مي که سعدني در اين فضا از مسائلي سخن

های زباني، توصیف عالوه بر استفاده از بازیطنزآفرين در اين بخش،  ةنکت وجود ندارد.

و ايجاد او  ةکاريکاتورگونه از حرکات و سکنات شخصیت داستان و انتظار برباد رفت

ر فرانسوی، پاسخ از زبان آن دخت گونهاينطرح است. سعدني با  دارموقعیت خنده

  گیرد.   ها را به تمسخر ميبهداشت فردی عرب
 لملنترنظَاتريفروبهر»...ر گويد:گفتگوی خود با دختر فرانسوی مي ةدر ادام نويسنده

يلَّرأهنزرلرإخ يِّرورأر لنظا تِرورر لت قيقَرورر لتحقيقَررقترمثرو صلتِرقترمثرح َّرقترمثر قَّر ل مل رهللأرمثرحقَّر
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هزر فا   رراليغسل ررمصايةٍررساةٍرأهلزرأبنينرمنررأرفزاتذجت رذلکر لصملزحَرريغسلروبهأينرملرأنتشفترإک
... دختر ) .(6:ر1991أر لس  ي) «!ها مِرابلقابرمنر ألرهز یَرتَرااةر لزمار ليترتدَرت ررهمر الرمنرميزهِروبدهَر

ا خود تر شد، تأملي نمود و دوباره اين کار را از سر گرفت. ببه صورت العبد هلل نگاه کرد، دقیق و دقیق

هستم  مصری ةکردم ]و گفتم[: من از خانواد هيام. عذرخواصورتم را نشُسته گفتم ]اوه![ فهمید که صبح

 .(گذرد...!شويند، کانالي که از نزديکي اهرام مصر ميمي« الزمر»که صورتشان را تنها با آب 
محور سازی پويا و شگردهای شخصیتبا استفاده از تصويری سعدني در اين پاراگرا 

  ،خند را بر لبان خواننده ترسیم کند  او در عین خنداندنتوانسته تلخ ،محورو زبان

بر  خانوادگيگیرد و نَشُستن سر و صورت را رسم را به تمسخر مي خودیفرهنگ 

ورر لت قيقور لتحقيقرمثرو صلترروح قترمثر ققتأرمثرحققتأرمثر» شمرد. ذکر کلماتمي
به دلیل  و قابل مالحظه است ،يک معنا و تکرار چندبارة در پاراگرا  مذکور « لنظا ت

 (.61 :1388محمودی بختیاری، ) طنز کالم افزوده است ةقافیه بودن بر جنبموسیقايي و هم

است، به نظر  شخصیت دوم داستان نیز قابل توجهنث برای نقش انتخاب جنس مؤ

ا ذکر شد، شخصیت زن را همانند ديگر نويسندگاني که نام آنها در ابتد سعدنيرسد مي

فرهنگ غرب انتخاب کرده تا بیانگر دلربايي، ظرافت و زيبايي مظاهر  ةبه عنوان نمايند

 . 2اين تمدن، در مقابل رجولیت شرق باشد

سي، با ررباما انگار، خیره شدن دختر فرانسوی به او، دلیل ديگری دارد، وی بعد از 

با خونسردی  سعدني .«نظیری!!.تو بير!!أنتران ج...» :گويدمي سعدنيتعجب خطاب به 

 :دهددهد: خیر اينگونه نیست  مانند من در مصر فراوانند، از اين رو پاسخ ميپاسخ مي

ي رامليةَرر؟ر نينرمنرأساةٍر؟رمنرقزلرهذ ر لکالمَرجٌرأانران »  ريفرکلربل ٍررستج ينَرأرورفاةٍردَربر لنسلِررُت 
رقمليلةِرراايبراشا تٍر ر لرأ لس  يرمن ريف رب ض هم رصيزعٌروردظزئِف رورب ض هم رفلدسٌرأ ران ه رب ض هم

ر:1991أر) لس  ي ..«.ب ض همريقيمريفر لسجدِنأروررب ض همريقيم ريفر لفنز قِرب ضهمران هربَدَا أرورور
ای هستم که زاد و ولد و کثرت فرزندآوری را ؟! من از خانوادهنظیرمنظیرم؟ کِه گفته من بيمن بي) .(7

ای از آنها يافت، عده هيرا خواسعدني  ةها تن از قبیلاز سرزمین عرب، دهای دانند، در هر گوشهنیک مي

تاجرند و بعضي هم به دلیل  هيانداز، گرواند و تفرقهشورشي هيدر کارهای دولتي مشغولند، گرو

 (.....هاای هم مقیم زندانها و عدهاز آنان ساکن مسافرخانه هيپرخوری، مريض. گرو
اش را تنها شاهکار خانواده، سازیگیری از تکنیک وارونههرهبا بدر اين متن،  سعدني

پندارد نیست! خیره شدن آن مي سعدنياما انگار اينگونه که داند. ميثرت فرزندآوری ک

جمال وی، بلکه به دلیل ديگری است  او در به نه از باب دلباختگي  ،دختر به صورت او

کرأيهزروبهِرراظزم ر» گويد:گشايد و خطاب به سعدني ميادامه، پرده از منظور خويش مي
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 گويد:منظور وی را متوجه نشده و ميهنوز ، سعدني «!...، آقاتهای صورتاستخوان : لابل ر

روبهي؟.» راظزم رهلز او که در ادامه احتمال  .«؟!.های صورتم چطور استاستخوان» «مز

ها و ورمهای صورتم ]را اوه! برآمدگي»... گويد:دهد منظور دختر چیست، ميمي

ای است که با هد  آزادی بیان، ها و مبارزات دالورانهها، ناشي از درگیریاين .گويي[مي

سعدني در اينجا با تهکم به فرهنگ عرب،  .«ام...!ها داشتهداران و غذاخوریعلیه رستوران

 شمرد،برمي بیان در راه آزادی داران را، با تمسخر، دالورمردینزاع بین خود و رستوران

ژنتیک تحصیل  ةاما منظور دختر فرانسوی چیز ديگری است  نظر به اينکه او در رشت

ر ل صار»... :گويدکرده مي رمن ر لملزقي ر لدحي  ر لابل رکنت رجمبز رأنک رتؤک  روبهکأ اظزم
ر) لس  ي « حلمريي... ر1991أ های صورتت نشان از اين است که تو تنها استخوان»ر.(7:

نويسنده در اين بخش به خوبي توانسته است از  .«ده از عصر حمیری هستيبازمان ةگون

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.

 ،ندان و عصر آهنعصر يخب ةهمانند دو واژ ،)مشتق از حمار(عصر حمیری 

ای مضحک و استعاره ،واژه دو ايناست و در تقابل با ذهن سعدني  ةوپرداختساخته

 عرب و نهايت عقب ماندگي آنها است. ةنويسنده به مسائل جامع بیانگر اوج تهکم

بودن خود،  «رییحم»از  د با کمال خونسردیـ سعدني در اين بخش از داستان 

کربلَرن...إخ فيرجِر آلر حلمرييأرأايهرقزئمٌرر ل صا ر» :گويدميکند و به آن دختر تعجب نمي
عصر حمیری ) (11)همان:  «تشاب....ورمريرمثليرأتکلر حلَررستج ينرأ لدفَرورنزرأسات رر يش رحيثرتَر

ديد که  هيکنند  خوامن زندگي مي ةاالن موجود است. ... پای خود را فراتر بگذار، آنجا که خانواد

ر حلم». (نوشند...خورند و ميهزاران حمیر همچون من مي ر آلريرير ل صا پذيرش ر«ن...قزئم

های عربي اکنون نیز در بر اينکه، کشور سعدنيی است از تعريض ديگرواقعیت کنوني و 

گیری از تکنیک سعدني با بهره برند.ماندگي به سر ميشرايط ناگواری از جهل و عقب

ای ندارند و دغدغه ،خواب و که جز خورها را به حَمیراني تشبیه کرده سازی، عربيکسان

استحمار که در کنار واژگاني همچون استعمار، استثمار و  ةای است به واژاين خود اشاره

ماندگي کشورهای عربي کفايتي و عقبذهن سعدني و بیانگر جهل، بي ةاستعباد، ساخت

 است.

به جهان عرب سفر به دختر فرانسوی را  شرق، ةبا سخنان خود دربار اينگونهاو 

يد  گوآنان مي و مسائل «انيریمحَ»کند و در هر فصل از کتاب برای او از مي ترغیب
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اين بخش از داستان نیز  شود.مي حَمیريانی سفر به دنیا ةای که آن دختر شیفتگونهبه

 ،داستان جا که قهرمانآن است، قعصفور من الشر داستان يادآورهمچون عنوان، 

او نیز مشتاق  و گويداز روحانیت شرق مي ،«انايو»خود  ست روسيبرای دو ،«محسن»

رسد سعدني در اين بخش، در به نظر مي .(83-90: د.ت )ر.ک. الحکیم، شودديدن شرق مي

 و از برای شرق بیان کرده «محسن»از زبان  حکیمالتوفیق  تقابل با روحانیتي که

از اين  ،کنديشخندآمیز آن را نقض ر ةقصد داشته به شیو ،تابدگرايي غرب بر ميمادی

البته شايان  پردازد.مي ی شرقهاداستان به طرح طنزآمیز مشکالت و کاستي ةرو در ادام

گردد و آن ميبر  شرق ةدربار خود ةتوفیق حکیم در نهايت از عقید»ذکر است که: 

ن مر»يد: گوکند و ميرا نفي مي ،شمردبر مي برای آن خود زشي را که در طول داستانار
ر رإمنز رو رشاٌق!... راليدب  ر لغاب...رهي ليدم رتلملسر ّي رقا ةأ رأشجزجهز رالی أر)امل  لغينر«غزبة

 ر.(42:ر2005
داستان هزار و يک  ةسعدني به شیوشود و فصل اول داستان در اين مقطع تمام مي

موضوعي  گذارد و در هر شب و هر فصل از کتاب،مي هارا در انتظار فردا آن دختر ،شب

بدين قرار  کتاب عنوان فرعي برخي از فصول کند.از مسائل عرب را مطرح مي ،ديدج

ر ل  لي لکفز»است:  رو ر«ة رهدرنف نز»رأ«أالیرما حلر الستحمزج»أ ر...ولکنررريمح»أر«أکلنز
 ،آنشناختي نشانهبررسي  ، عناويني کهو .... «مزمةيخاسزءر ل»أر«الهي جملندنرورل»أر«کامزء

د و بیانگر ديدگاه انتقادی نويسنده در مسائل سیاسي، دار نیاز به بحث مستقلي

ذکر شواهدی از فصول  ما در ادامه به. عرب است ةتماعي و فرهنگي جامعاقتصادی، اج

برخي از موضوعات: سیاسي، اقتصادی و  بهريشخند انتقادی نويسنده  مذکور در باب

  کنیم.گي اکتفا ميفرهن
 

 موضوعات سیاسی .1-3

له مسائل مورد اهتمام اديب معاصر مصری است که در سراسر حیات سیاست از جم

ته است مسائل سیاسي اش او را به عنوان فعالي سیاسي مطرح نموده است. او توانسادبي

توان ای از فسوس و ريشخند نقد کند، تا آنجا که ميعرب را در لفافه حاکم بر جامعة

طنز  ةمايست که نويسنده آن را بنا نيموضوعات سیاسي از پربسامدترين مضامی گفت

اوضاع نامطلوب »البته طبیعي است که  .(53: 1396آرا، )مهدویخود قرار داده است 

دارد تا در کنار دفاع از سرزمین و هويت بشر را وامي... سیاسي، خودکامگي حاکمان و
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 و (أ7ر:2015)سالميأر «گیردبخود، از طنز به عنوان سالحي برنده و همیشه پیروز کمک 
ثیرگذارترين که از جمله تأ بپروراند حاکمه، افکاری را در سر برای رهايي از فشارهای

اسي را به تصوير اوضاع سی ،آن ةگويي است تا در سايجويي از تهکم و فکاههآنها بهره

 .بکوشدو در جهت اصالح آن  (224ر:2005أر) حلديفد بکش

 ، عدمرنجاندرا سخت مي عدنيس که روح يکي از مسائل سیاسي رسدبه نظر مي

او در پاسخ به آن  .های عربي استکاری احزاب و دولتآزادی بیان و سیاسي استقرار

رکل رور» :دهدپاسخ مي ،پرسداختراعاتشان مي ةدختر فرانسوی که از وی دربار رل ينز
کم.رمثالران انرامزرهدرمدبد ريفربال ررأرولکنهزريفربال انرختتلفرَتزمز ر  نتجزتِررکل رورر  خرتازتِر

رخي مهزر جلمهدج رران انرحکدمزتٌرور لاقي ر...ررالرتنشارمزرتاي ؛رولکنهزرتنشارمزرياي هر لمليه رربا ئ  ر
الیررالرتقملض رر لداد روان انرشاطةٌرور لرب مِجرورت تزبارابلکالِمرران انرأحز بٌروررلکنهزرالرخت مرأح   رور

أر  ميتس دنرمليدنرور آل  برور لفندنرورريفر ل لدمرالیر لضحيةأروان انرمزئةر کتدجٍرر جلنزةرولکن
 ما همه نوع اختراع و تولید داريم، اما اختراعات ما با شما کامالً ) .(12-13ر:1991أر) لس  ير«....و

کنند، نه آنچه را چاپ مي ،خواهدهايي که فقط آنچه را ناظر مطبوعاتي ميجرائد و روزنامه  متفاوت است

که با  خدمتگزار مردم، احزابي آنها هستند نه آنها مردم خدمتگزار که هاييخواهند... دولتکه خود مي

-دستگیر ميرا  قربانیانکه  امنیتينیروی . آورندثروت بدست مي ،حر  و سخن و برنامه و وعده و وعید

 (....،سوادبي مردمِ نود میلیون در مقابل، و ر علوم و فنون و ادبیات. صدها دکتر درا ند، نه جنايتکارانک
 وها واقعیتسازی و قلب در اين بخش، وارونه یزريشخندآمبکار رفته و تکنیک 

ها که با الفاظ سازی و جابجايي نقشوارونه ،(Bergson)ن برگسو ةبه عقید .است هاارزش

 (.27 :1983بطیش، ) آفريني استيکي از عوامل طنز ،ارتباط و پیوستگي دارد ،و عبارات

ها در ايجاد فضای سخريه و طنز در سامدترين تکنیکپرب سازی ازتکنیک وارونه

ال و سؤهای ديگری همچون: موضوعات سیاسي است  عالوه بر اين نويسنده از تکنیک

 است. بهره برده سازی، تغییر لحن و استفاده از کلمات عامیانه و ...جواب ساخر، تقابل

فضای اختناق  ،ختهدر اين کتاب بدان پردا سعدنياز مهمترين موضوعات سیاسي که 

)ص  ای()مثال در حفاظت از دانشمندان هسته، ناکارآمدی مسئوالن دولتي (16)ص  و سرکوب

دروغین و  فرمايشي بودن انتخابات، (62)ص  ي کشورهای عربيهای داخل، جنگ(65

 و... (98)ص  یان سیاسي و مشخص نبودن سرنوشت ايشانزندان ،(36)ص  آن بودن نتايج

 باشد. مي
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 .موضوعات اقتصادی2-3

اجرا شده بین راوی  هایاز ديگر ديالوگ ،های اقتصادینابساماني ريشخندآمیز بیان

دوم  همانطور که گذشت، سعدني در نیمةو آن دختر فرانسوی است.  )سعدني( داستان

  از مهمترين بوده استعرب  ةحاکم بر جامعسخت شرايط اقتصادی  قرن گذشته شاهد

بر کشورهای عربي  ةتکی :طنز تلخ وی قرار گرفته است ةمايکه بنموضوعات اقتصادی 

، عدم مديريت درست (48)ص جويي در استفاده از انرژی و عدم صرفه ينفت اقتصاد

 شدن درها، باز (96)ص ريزی نادرست اقتصادی ، برنامه(15)ص  درآمدهای حاصل از آن

 و فساد اقتصادی اختالس ،(48)ص  (خودروهای امريکايي و اروپايي) يبر روی محصوالت غرب

و  سسات غیرقانونيگیری مؤشکل ،(15)ص های مردم شکا  طبقاتي بین توده ،(88)ص 

بحران  ةآمیز به مسألدر ديالوگي تهکم به عنوان مثال او باشد.و ... مي (53)ص  کالهبردار

رکلرفا ٍرورابلنزسأررمکتظةٌررقزلتر] لملنت[:رابجيس ر»: گويدو مي کنداشاره مي در شرق مسکن
رمسکنٌرأرالب ّر رله ريکدن رسألت رر..ن رالب  رابل ملع رقزلت: رالب ؟ رش ةرب ٍّررلفَرأورهز: رمن رهتفت  .

.ران انريفرمزرأنزلرهللارهبزرمنرسل زنٍرريهزر خلد بزترتصن دنرقد نيَرأنتمرأ لسخط:رايرسملحزنرهللا!ر
رو ح ريسکنريفرقصاٍر ر حلمرييرفا  ر وجريفرورريسکندنريفرحجاةٍرراشاةٌرورر ل صا ر لد ح ة  حلجاة

نترأورللجميعأررففيهزرمتسعٌرر حلظر لذينرالميلکدنرحجاةأرأمزمهمر ألجصفة رر  ء ر َروال .رس رأور وبةرور
ررت افير لاصيفَر رربزف رر جلدريفربال انرحزج رورابل ملعأ رأحلَرورصيفز الیر لاصيفريفرریر لربط ةَرمز
هر نفر بايد منزلي  ز آدم است، أماپاريس پر ا: گفت [دختر])ر.(13ر:1991أرس  ي ل)ر«ليزيلر لصيف.

. از شدت خشم فرياد کشیدم: پناه بر خدا! شما علیا بايد؟ گفت: البته و صد البته داشته باشد...پرسیدم:

سازيد!؟ در ]کجا[ خداوند برای ]شعار هر نفر يک مسکن[ حکمي بیان کرده مي مخدرات از خود قانون

 ها نفر ديگر در آلونکي. در يک اتاقِ کند و دهقصر زندگي مياست؟!. نزد ما در عصر حمیری يک نفر در 

رو ها. خوشبخت آنان که همان اتاق را هم ندارند، چون در پیادهتکي، هم زن هست، هم شوهر و هم بچه

رو چیست!. در تابستان، هوای کشور ما گرم و خشک است، داني پیادهبرای همه، جا هست، تو حتما مي

 (.رو در شبهای تابستان!ارنعل دويدن در پیادهدهد چهچه حالي مي

يک طنزنويس باشد. جوری از مهمترين ويژگیهای شايد به مسائل، کج نگريستن »

 «، جوری که تا به حال کسي نديده باشد. طوری که مرسوم و متعار  نیستديگر ديدن

ث ايجاد مسکن، باع ةلدر اين بخش با کج نگريستن به مسأ سعدني (.144 :1393)صفايي، 

رو زندگي کرد و خوشبخت بود؟ توجیه شود در پیادهچگونه مي طنز تلخ شده است،

اين خود »رو است که خوشبختي آنان از نگاه سعدني، گستردگي و وسعت پیاده

به انسان، که  «برطعة» ةعامیان ةاسناد کلم (.50 :1387حرّی، ) «باشداستداللي احمقانه مي
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مضحک  ةاستعار ارتباط معنايي آن بابیانگر  ،شوداطالق ميدويدن االغ )چهارنعل( به 

  است. برای راوی)حمار( 
 

 .موضوعات فرهنگی3-3

ماندگي های سیاسي دارد. عقبهای فرهنگي ارتباط تنگاتنگ و عمیقي با جريانواقعیت

نظامهای سیاسي حاکم بر جامعه، ترور فکری و کشتار و قلع و قمع سیاسي، تزلزل و 

ري)سالم «فرهنگي را به دنبال داردهای اجتماعي د ارزشفروپاشي  بخش  .(34ر:2015أ

گويد، ريشه در مسائل سیاسي که سعدني از آن سخن مي مشکالت فرهنگي اعظم

مداری نويسندگان و . به عنوان مثال او در باب تعهد و ارزشداردعرب  ةجامع

 زندنرمنرذلکأرإنکمرت ررت[:رإذنرأفهم رقزلت] لملن...» گويد:مين ريشخند با زبانگاران روزنامه
ر لکتّزبر  لتزمي.رقلت:رابل کسأربلرإنرکّتزبَرمنرأَر رملتزمدنر مة ر لسزئ رهمرملتزمدنرابإلورنز ُتزه

همريفروررکلرسزقطرحتیرياتفعَرررض  رور؛رهمرمعرکلر ولةرحتیرتسقطَروررللخليفةر  دبد رهمر ازةٌرور
عريفر لملندک!رقزلت:رإذنرفهمرسزق دنريفرنظارد َّر حلسزبر  ور لصا فرورر لنهزيةرملتزمدنراب اّت ِر
أرمخسدنرمليدنرنسمة روري يشرفيهرمزئةررمندفيةَرريرازم؟رإنرماکزر لملزبدجِرأجرر لاأير ل زم.رقلت:رأيَّر

قلرالي افدنرالیر ألرهنزکرمزئةرمليدنٍرورتمليعرنصفرمليدنرنسخةأرريفرماکزر لملزبدجِررباي ةٍررأاظم رور
ر لملزبدجربا ئ َر رأنريفرماکز رأ ابءَرهمرب   رلیرالمِرإيصلرملورأ ر لملزبدج رإنريفرماکز رنصفرمليدنرأ .

ر ريقاأ ر لذي ر لذيريکت ر...ورفقطرهد رفزهللرياحم رورهد ر لملزقدن رأمز ر لذيري يشأ  « جلميع!رهد
شوم که، شما از بحران نويسندگان گونه متوجه مي]دختر[ گفت: بنابراين اين) (29:ر1991رأس  ي ل)

برعکس، نويسندگانمان متعهدند، پايبند به گرايش غالب و رايج، آنها به بريد؟ گفتم: متعهد رنج مي

 کند  و علیه هر دولتِکنند، با هر دولتي هستند تا هنگامي که سقوط ميخلیفه حاضر دعوت مي

کند. آنها در نهايتِ تعهدند، تعهد به حقوق و درآمد، تعهد به برکناری هستند تا هنگامي که صعود مي

گفت: بنابراين آنها در نگاه عموم جايي ندارند!؟ گفتم: کدام عموم؟ -ها! شده در بانکدههای سپرحساب

روزنامه در مرکز باجور ]تنها[  ون سکنه دارد، در حالیکه مشهورترينمنوفیه مرکز باجور صدوپنجاه میلی

اجور پانصدهزار نسخه فروش دارد، و حداقل صدمیلیون نفر هستند که از وجود جرائد در مرکز ب

کنند[. تنها نیم میلیون نفر اهل مطالعه و دانند که اديباني در آنجا ]زندگي مياطالعند، و هنوز نميبي

 (.اند، اما بقیه، خداوند رحمتشان کند!.نوشتن ...و زندگي
که  نگاران را دارددر اين بخش، قصد تمسخر روزنامه گوييبا وارونه در واقعسعدني 

 پرسش و پاسخ»در اينجا نگرند. طلبانه ميگاه سودجويانه و منفعتخود تنها با ن ةبه حرف

ر لغز يل) «آفريني ]شده است[.ساخر باعث طنز ر74ر:1414أ رأيرجأي»سعدني با پرسش(.
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شود که به حدی میزان مطالعه در کشورهای عربي پايین متذکر اين نکته مي «ازم؟

ر کند. فروشِ تنها پانصد هزار نويسندگان اظهارنظ ةتواند دربارکس نميچهیاست که 

اطالعي از وجود نسخه روزنامه در کشوری با جمعیت صد و پنجاه ملیون سکنه و بي

 روزنامه در کشورشان، نشانگر عدم توجه به فرهنگ مطالعه است. 

جمود نقد بدان نگريسته است:  ةکه سعدني از دريچ از ديگر موضوعات فرهنگي

، وجود اختال  میان فعاالن (69)ص  میان اعتقاداتش نمايان و تفاوت فاحفکری مقدس

فعاالن عدم رسیدگي به مشکالت  ، (22)ص های برتر علمي و هنری سینما و چهره ةحوز

 است. و ... (128)ص  هاارزش ، تغییر نگاه مردم به(138)ص ادبیات  هنر و ةحوز

دالل احمقانه، است های طنزآفريني در طرح موضوعات فرهنگي،پرکاربردترين تکنیک

 ... است.تضمین ساخر به اشعار عرب و  ،نگريستن، تضاددلیل عکس، کج

رسد به نظر مي اينکه ،حمار من الشرق در داستانو در خور توجه  قابل مالحظه ةنکت

های فرهنگ و تمدن غرب ها و کاستيگاه در بیان ريشخندآمیز مسائل، کجيگهسعدني 

طنز کارکردی چالشي دارد و ما »ن نگذاشته است  هرچند را نیز از تیغ نقد خود در اما

 «کنیمنقد و اصالح گروه خودی استفاده مياز آن در حفظ زندگي جمعي و کیان خود و 

گیرد  به عنوان بهره مي «ديگری»از آن برای نقد  هيسعدني گا، اما (42: د.تم، هی)ابرا

گويد، برای ديدن عصر حمیری مياز آرزوی خود  )دختر فرانسوی(« ديگری»آنجا که مثال 

عصر ) « ل صار حلمرييرمدبد رَتتربصاک» دارد:دار بیان ميسعدني با پاسخ گزنده و نیش

يفر يالن هر...معرر» :ديگر به دنبال آن نگرد بنابراين در جای (،حمیری در مقابل چشمانت است
قيةأ...رورأنتمرتزامدنرکلرو ح رمنهمرسالحأروريفربي رکلرمنهمرقنمللةأروريفري رکلرمنهمربن 

وجوابرورأنکمرمه ر لندجرور حلضزجة....ورأنکرأبه َترنفسکريفر لملحثرانر ل صارأنکمرمنرأ
در ايرلند... هر ) (29-30أر1991أرس  ي ل)ر«...! حلمرييرمعرأنر ل صار حلمرييرمدبد رَتتربصاک

کنید شما گمان مي ...تفنگي ،بمبي و در دست هر نفر ،کسي با خود سالحي دارد و در جیب هر يک

اروپايي هستید و اروپا مهد تمدن و فرهنگ است!؟.. خودت را در گشتن به دنبال عصر حمیری خسته 

نويسنده با اين بیان آزادی حمل سالح را در کشورهای  (.نکن. عصر حمیری زير پايت است...!

 گیرد.اروپايي به سخريه و نقد مي

 اد ةر حلمزج گشت خود از پاريس را در کتاببر داستاندر پايان بايد گفت سعدني 

ر لاوحای بر داستان داستان نیز نقیضه رسد اينبیان کرده است  که به نظر مي  اد ة
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در آينده به تحلیل آن  پژوهشگران محترمگردد پیشنهاد ميتوفیق الحکیم است و 

 بپردازند.
 

 نوشت:پی
سفیر   Louis Rochéامور تونس و مراکش و  وزير فرانسه در  Christian Fouchetخانداني که  .1

 ها هستند.فرانسه در لبنان منسوب به آن خانواده

 .(1977) يجورج طرابیش ،ثةو أنو لةر.ک:کتاب شرق و غرب، رجو .2
 

 نتیجه. 4

  توان نتايج زير را استنباط کرد:از آنچه در اين تحقیق گذشت مي

بدور از هر  از زبان ريشخند توانسته استده محمود سعدني طنزپرداز مصری با استفاد 

بیان کند. اين  رئالیستي ةبه شیو حمار من الشرقمصر را در  ةهای جامعگزندی کاستي

توانسته در  ،هاسازی ارزشاست که سعدني با وارونه عصفور من الشرقای بر اثر نقیضه

 خند را بر لبان مخاطب ترسیم کند.تلخ ،تقابل با اين اثر

گیری از عناصری همچون شخصیت داستان و ايجاد گفتگو، ه در اين اثر با بهرهنويسندد 

. وی در آفرينش طنز خود کمک گرفته است ةهای داستان جهت طرح انديشاز ظرفیت

های زباني که قابل ترجمه از زباني به تکنیک .1ز دو تکنیک مهم بهره جسته است: ا

شود توريه، تکرار، طباق و... را شامل ميزبان ديگر نیست و شگردهايي همچون: جناس، 

 های موقعیت محور يا غیر زباني کهتکنیک .2گردد. های زباني ياد ميو از آن به بازی

ال و جواب و شگردهايي همچون: تشبیه مضحک، سؤباشد قابل ترجمه به زباني ديگر مي

-ونه و ايجاد موقعیتسازی، ترسیم تصاوير کاريکاتورگ، وارونهريشخندآمیز، تحامق، تغافل

هايي که انتظارات قهرمان نويسنده با ايجاد موقعیت شود کهدار را شامل ميهای خنده

 گردد.مخاطب مي ةباعث خند ،رودداستان در آن بر باد مي

استفاده از جمالت کوتاه و گاه مسجع است. زبان  د سبک سعدني در نگارش طنز، بر پاية

باشد. وی گهگاه با بکار از هرگونه رکاکت و ناسزاگويي ميوی ساده، ريشخندآمیز و بدور 

کند و در پرده و با بردن واژگان عامیانه، زبان خود را به زبان کوچه و بازار نزديک مي

 پردازد.ماليمت به نقد مسائل سیاسي، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي مي
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 منابع
ر.  جمصار:أرمصاک لضحرور لفکزهةرسيکدلدبيةأر) .ت(راي کاررمأيه با 

 تهران: سورة مهر. سید عبدالجواد موسوی،، گردآورنده: 6طنز (، 1390احترامي، منوچهر )

 :تهران ويراستار: رضا دهقان، محمدرضا ابوالقاسمي،مترجم: ، (1386) مباني نظرية ادبيبرتنز، هانس، 

  .نشر ماهي

 .اويزشب :عباس باقری، تهران، مترجم: خنده، (1379) برگسون، هانری

ر.:ر  جرمزجونراملد وتريرأرب برمزجونراملد  لفکزهةرور لسخايةريفرأأرر(1983)رمدنيشأرسيب 
ر.ةر ل زمةرللکتزبيئةر  صاري هلر: لقزهاةأرةي لاو يةر ل ابر لاحلةرإلیر لغابريفرأ(1991)راصزمريأهب

مترجم: سعید  ،هنری های ادبي وحها و اصطالها و مکتبطنز  از مجموعه سبک، (1378) پالرد، آرتور

 مرکز.نشر : تهران سعیدپور،

 کله تهران: ادار ،دبیانؤمعصومه امین، داريوش م ان:مترجم ،نگارش کمدی ،(1385) روش ،جني

 .سیما هایپژوهش

 .مهر ةسور :، تهرانطبعيرويکردهای نوين به طنز و شوخ  طنز ةدربار، (1387) حُرّی، ابوالفضل

 ن.ي  جرتکدرر:أر مشقةر لنصيةةريفرشدونر ل تمليليةر ل ند نرمغزماةرأتوريرنظاريفأر(2007)ريأرخزل رحسيحس
ر  جرمصارلل ملزاة.ر: لقزهاةأراصفدجرمنر لشاقأر) .ت(رقيمأرتدفي حلک 
ر.هنضةرمصار:مصا ل مل ةر لثزنيةأرأرند اهز لفکزهةريفر أل بأرأصدهلزرورأأر(2005)رأر مح رحمم  حلديف 
ر.  جرکتزبر ليدمر:أرمصاجرمنر لشاقمحزرأ(1991)ر لس  يأرحممد ر

حمم ر شا ف:رأرسرتيجسزلةرمزبأر« لسخايةرور لتهکمريفرملصقزتراز ل ينرميهديب»أر(2015)رسالميأرس ز 
رة.بسکاربزم ةرر: جلز ئابنرخلضارفدج ج:ر

های فرهاد های طنز در ساختار پیرنگ داستاننمود تکنیک»، (1393) صفايي، علي و حسین ادهمي 

 .166 – 119 صص ،32 ، شپژوهش زبان و ادبیات فارسي، «زادهحسن

 .مهر ةسور :، گردآورنده سید عبدالجواد موسوی، تهران3کتاب طنز ، (1385) ضیايي، رفیع 

للثقزفةرر:رنشارازملر   افةر جمللسر لدطينتيأر لکدر ةيةرب يؤرجرر؛ لفکزهةرور لضحک(أر2003)ر أرشزکايامل  حلم
رور لفندنرور آل  ب.

 ع.ينشارمهابزنر لقا ءةرللجمر:هاة لقزةأري ل مل ةر لثزنأرةيُتزهر لقدميريفر لاو  إل(أر2005)رأرمص فیغينامل  ل 
رع.ي  جر حلد جرللنشارور لتد رر:ةيقأر لالذيلر لاو ئيزتر لتشکيمجزل(أر2008)رزيتي أرحمم صزبارورسدسنر لمليامل 

مريهمرإبا يامل  ل ظ شا ف:رأرسرتيجسزيلرمزبأر«سزلي ر لسخايةريفر لملالغةر ل ابيةأ»أر(1414)ر لغز يلأرش ي 
ر.مر لقایأبزم ةرر:  ملکةر ل ابيةر لس د ية    ينأر

ر:ر  کتملةر ل صاية.وتريرأربيأر لفکزهةريفر أل بر ألن لس(1998)رضايةأرجرحيقزرر
 .مهر ةسور :، گردآورنده سید عبدالجواد موسوی، تهران5، کتاب طنز (1388) کردچگیني، فاطمه

ةرلل ج سزتري دسسةر ل اب ر:وتريربرفأيترامل  لامحنرمنايجو رةريفيزتر لسا ي(أر لتقن1999)ر ينأرامل  حلمي حملز 
رو لنشا.
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، هنرهای زيبا ،«های ايجاد طنز کالمي در آثار نیل سايمونشیوه»، (1388) محمودی بختیاری، بهروز
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