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Abstract  

Satire is a kind of literary discourse or sub-discourse because it uses a 

specific language for the purpose of criticism, protest, and indulgence. 

Critical discourse analysis is a trend in the field of discourse analysis in 

linguistic studies that deals with the relationship between language, 

power, and ideology in society. One of the famous models in discourse 

analysis is Van Leeuwen's sociological-semantic model in which the 

analysis of texts is promoted from a descriptive level to an explanatory 

and justification level and also the relationship between society, culture, 

power, ideology, etc. is represented in Satire discourse in poems. 

Shamloo is seen in the field of social, political, and philosophical issues 

and analyzes his work from the perspective of a worthy Van Leeuwen's 

model. From the perspective of Van Leeuwen model of critical 

discourse analysis, this article follows Satire in Shamloo's poetry to 

determine how Shamloo portrays social agents and, given the critical 

function of Satire, how to produce and represent discourses with 

sociological-semantic components. The components of critical 

discourse analysis in Van Leeuwen's model are based on two elements 

of explicitness and obscurity, which themselves have different 

linguistic subsets. According to the results of this research, Shamloo 

has used the hidden components in the discourse of Satire in his poems 
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more. He conceals the identities of activists related to power, 

domination, deceived people and traitors, and at the same time 

emphasizes the activities of freedom fighters and fighters at the same 

time as activism and direct reporting. Contradictions in linguistic, 

emotional, and thought contexts are among the characteristics of Satire 

discourse in poetry. 

Keywords: Satire, Ahmad Shamloo, New Poetry of Persian, Satire 

Discourse. 

1. Introduction 

In Persian literature, Ahmad Shamloo's name is tied to the form of 

white poetry, and he is one of the pioneers of satire in this branch of 

poetry. There is more humor in the deep structure of Shamaloo's 

poems, and usually, to find it, you have to remove different layers of 

the poem. The main principles of creating humor in Shamloo's works 

are his witty and self-evident nature, telling jokes, discovering 

contradictions and his humorous sentences, and language games and 

using different types of humor have made his poetry unique. 

Based on Van Leeuwen's theory, by analyzing the way of 

representation of social agents, we can understand the relations of 

power and domination and the hidden intentions of the discourse 

owners. No research has been done on the analysis of Van Leeuwen's 

critical discourse in Ahmed Shamloo's collection of poems and his 

satirical discourse.  

This article seeks to answer the following questions: 

- Which of the components of Van Leeuwen's model did Ahmed 

Shamloo use the most? 

- What effect have power relations and ideological processes had on 

the way of representing social agents and the level of openness and 

concealment of words in Shamaloo's poems? 

2. Literature Review 

Critical discourse analysis is one of the methods of discourse analysis 

and a new way of investigating social issues, which is related to 

literature through the analysis of literary texts and literary criticism. 
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Critical discourse analysis tries to find the relationship between 

discourse-oriented components and structures with the type of 

influence and social function of those components. The use or non-

use of discourse structures or their transformation and formal change 

causes multiple interpretations of the text. The structures and 

components of discourse are divided into two types: linguistic and 

sociological-semantic (Yarmohammadi, 2015: 65). 

2.1. Van Leeuwen's discourse approach 

Van Leeuwen's model is one of the famous models of critical 

discourse analysis, which introduces and portrays social activists by 

addressing sociological-semantic components hidden in linguistic 

components. 

According to Van Leeuwen, the important elements of social 

behavior are: participants in social behavior or social actors, actions 

or activities in which participants are present and reactions that 

participants show to other participants or other actions (Van Leeuwen, 

1993: 30). 

According to van Leeuwen, linguistic categories often do not coincide 

with sociological categories, while active and passive aspects are very 

important in a discourse; because they make the text better 

understood. 

In Van Leeuwen's model, social agents can be omitted or 

mentioned in the text depending on the author's intention and purpose; 

therefore, the components designed in Van Leeuwen's model are 

presented and explained under the two categories of hidden and 

explicit components. The components of explicit discourse are: 

activation, specification, differentiation, nomination, and situation. 

The components of hidden discourse are: exclusion, specification, 

passivization, abstraction, and categorization (Van Leeuwen, 1996: 

110). Each of these components also has different subcategories. 

2.2. Satire discourse 

Satire as a discourse covers a large part of literary works. Satire in 

Persian literature, in addition to being introduced as a genre or pseudo-

genre of literature and tone, has also been defined as an independent 



 2047پاییز |  72شماره  | 72سال | متن پژوهي ادبي  | 211

discourse since the constitutional period until now (Ghazanfari, 2010: 

56; Rashidi and Bagheri, 2015: 6; Shiri et al., 2017: 89). Language is 

the platform for the creation of Satire in literature, considering that the 

special use of language signs with a special position in a special 

context and structure causes the formation of discourse. Satire can also 

be seen as discourse from the point that it is the product of a specific 

stance of speech in an interactive flow between inside and outside 

language to create, change or develop a different meaning. In other 

words, Satire is sometimes something that is said and something else 

is understood. 

A poet or a writer pursues and expresses his intended discourse 

with words full of satire or mixed with satire, but this satire itself is 

also a type of discourse; it shows a critical and rebellious discourse 

with social or reforming purposes. 

In fact, satire is a discursive community of literature, which by 

rejecting the discourse of praise and highlighting the sign of criticism, 

shows itself beyond the literary discourse in the field of politics, 

society, and culture. 

3. Methodology 

One of the ways of qualitative analysis is to consider a theory or a 

framework in a particular model that has accepted principles. This 

research, in a descriptive-analytical way and by using library sources, 

has analyzed the critical discourse of humor in Shamlu's poems based 

on Van Leeuwen's sociological-semantic model. In this way, each of 

the components of this model of discourse analysis is described with 

evidence from Shamloo's poetry and the ways of representation of 

social activists. 

4. Results 

1- Shamloo shows his opposition to tyranny and injustice in a hidden 

and sometimes obvious way, especially in the discourse of political 

and social satire in his poems. His poems are about various social 

issues and have a special emotional and ideological charge that the 

poet has expressed his ideology through the language of others by 

using components based on veiling. 
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2- In the analysis of the context of his speech, we can see all kinds of 

humorous methods, especially language games and paradoxes, 

because he can better blame the social agents he wants, especially the 

people, in this way. 

3- Among the components of the explicit discourse in the analysis of 

the satirical discourse of Shamloo: activation, nomination(kress), and 

specification, and in the components of his hidden discourse: 

exclusion and concealment, passivization, indetermination, 

abstraction, categorization, and symbolization are seen. 

4- Often, in one paragraph of his poem, a combination of explicit and 

hidden components or exclusion and inclusion according to Van 

Leeuwen's pattern can be seen. Most of the poems in which he used 

satirical speech have a political and social context and are dedicated 

to freedom seekers or victims and those killed in the struggle for 

freedom. 

5-The results of this research show that concealment factors such as 

exclusion and concealment, indetermination, abstraction, 

categorization, etc., are frequent in Shamloo's poems. Also, according 

to the date of writing the poems, Ahmad Shamloo's criticisms between 

1323 and 1348 are more intense and angry due to his membership in 

the Tudeh Party and his struggle with the existing class structure. The 

pillars of power and domination are also widely and openly the target 

of his criticism. After the coup d'etat of 1332, the tendency to cover 

up in Shamloo's satire increased. 

6-The exclusion and concealment of the social agent due to Shamloo's 

hatred of the rulers and the abstraction in which the social agent can 

be represented in a non-human way by using attributes are prominent 

components of Shamloo's satirical discourse. He has made the satire 

of his words more obscure by using more indetermination factors, i.e. 

ambiguous pronouns and adjectives. He has hidden the identity of the 

activists related to power, domination, and deceived people and 

traitors, and at the same time, he has emphasized the activities of 

freedom seekers and fighters by directly naming the powerful people 

of the past. Due to the socialist tendency, Shamloo has also used the 

indetermination factor to represent the mass and the people more. 
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 بر لوشام احمد طنز گفتمان در اجتماعي کارگزاران بازنمایي
  لیوون ون الگوی اساس

 دبیات فارسی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران استادیار، گروه زبان و ا  فاطمه تسلیم جهرمي 

 چکیده 
 گفتمانهخرد یا گفتمان نوعي برد،مي رهبه الترار و اعتراض د،انتاا قصد به خاص زباني از که آنجا از طنز

 ةرابط به که است تيشناخزبان مطالعات در گفتمان تحليل ةرشت از گرایشي انتاادي، گفتمان تحليل .است ادبي

 الگوي گفتمان، تحليل در معروف الگوهاي از یکي .پردازدمي جامعه در ایدئولوژي و قدرت زبان،

 ارتاا توجيهي و تبييني سطح به توصيفي سطح از متون تحليل که است ليوون ون معنایي -شناختيجامعه

 اشعار رد نزط گفتمان .شودمي بازنمایانده ...و ایدئولوژي قدرت، فرهنگ، جامعه، ميان ةرابط نيز و یابدمي

 ایستةش ليوون ون الگوي منظر از را وي ا ر و شودمي دیده فلسفي سياسي، اجتماعي، مسائل حوزۀ در شاملو

 کندمي دنبال لوشام شعر در را طنز ليوون، ون الگوي مبناي بر گفتمان تحليل منظر از مااله این کند.مي تحليل

 و انتاادي کارکرد به توجه با و داده نشان صورت چه به را اجتماعي کارگزاران شاملو شود مشخص تا

 هايمؤلفه .ستا کرده بازنمایي و توليد معنایي -شناختيجامعه هايمؤلفه با را هاگفتمان چگونه طنز، اعتراضي

 خود هک است پوشيدگي و صراحت عنصر دو بر مبتني ليوون ون الگوي در گفتمان انتاادي تحليل

 طنز فتمانگ در پوشيده هايمؤلفه از شاملو تحايق، این نتایج اساس بر دارند. زباني مختلب هايزیرمجموعه

 خائنان و دگانخورفریب سلطه، قدرت، به مربوط کنشگران هویت وي .است کرده استفاده بيشتر اشعار  در

 ايهفعاليت بر از قدرتمندان گرشته مستايم برينام و نمایيفعال با همزمان و کرده کتمان و حرف را

 طنز فتمانگ مختصات از اندیشه و عاطفي زباني، بافت در تناقض است. کرده تأکيد مبارزان و خواهانآزادي

 .است شاملو شعر در

 .طنز گفتمان سپید، شعر شاملو، احمد طنز،ها: کلیدواژه
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 مقدمه
هاي جدي و غيرطنزآميز چون مدو، عرفان، تعليم متفاوت است و طنز از سایر گفتمان

 ةآورد که سلطواند الگوهاي رهني را تکان و تغيير دهد. طنز این مجال را فراهم ميتمي
گوید: خيال به چالش کشيده شود. چنانکه فروید مي ۀدادن به قوگفتمان حاکم با آزادي

ه دهد افکار ما بکردن براي کودکان، اجازه ميکند که ناش بازي طنز همان کاري را مي»
هاي مانند کودکان در بازياساس اصل لرت پيش بروند؛ بهجاي اصل واقعيت، بر 

 (.66: 6862، 6)موریل« پردازانهخيال
هاي خود را جاي استفاده از زبان مستايم و جدي، دیدگاهکوشد بهطنزپرداز مي
 دار بيان کند.وار، اما مؤ ر و خندهغيرمستايم و کنایه

ا طنزپرداز به منظور تغيير اوضاع و ب اي از ناد و اعتراض است کهطنز در ادبيات شيوه
فریند و آهنري مي -زبان هنري با بياني که حاصل آن ریشخند یا نيشخند است، ا ري ادبي

هد. طنز دمينشان  رافرد و جامعه ها، موقعيتهاي ها و کژيها، نادرستيها، زشتيعيب
ر، اصالو، خاطااد، تشفيهاي گوناگوني چون تغيير، اعتراض، انتاام، انتتواند انگيزهمي

 آگاهي و... داشته باشد. 
ن وي در ای نام احمد شاملو در ادبيات فارسي با قالب شعر سپيد گره خورده است و  

ساخت اشعار شاملو بيشتر وجود دارد و . طنز در ژرفاست شعر از آغازگران طنزشاخه از 
نز در ساخت ط زد. مباني اصليهاي مختلب شعر را کنار معموالً براي یافتن آن باید الیه
هاي ازيسها و جملهها، کشب تناقضگویيگو، لطيفهآ ار شاملو، طبيعت شو  و بدیهه

-هاي مختلب طنز، شعر وي را کمگيري از گونهههاي زباني و بهرطنزآميز اوست و بازي

 است.نظير ساخته 
 هب اجتماعي کارگزاران یيبازنما شيوۀ و واکاوي تحليل با  2نظریة ون ليوون اساس بر

رۀ توان پي برد. دربامي گفتمان صاحبان پوشيده منظورهاي و سلطه و مناسبات قدرت
تحليل گفتمان انتاادي ون ليوون در مجموعه اشعار احمد شاملو و گفتمان طنز وي تاکنون 

 هاي زیر است:تحاياي انجام نشده است. این مااله در پي پاسخ به پرسش
 ؟است ليوون بيشتر بهره گرفتهالگوي ون هايمؤلفهکدام یک از از  احمد شاملو -

                                                            
1. Morreall, J.  

2. Van Leeuwen, T. 
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بازنمایي کارگزاران اجتماعي و  ۀیندهاي ایدئولوژیکي بر شيوآفر مناسبات قدرت و -
 شاملو چه تأ يري گراشته است؟ م در اشعارميزان صراحت و پوشيدگي کال

 . پیشینۀ پژوهش2
ي عنصر بررس» نامةتوان به پایانلو، نخست ميدربارۀ پيشينة تحايق در طنزهاي احمد شام

( اشاره کرد. گرشتي و 6833از کرمي )« اشعار احمد شاملو با تکيه بر طنز در شعر معاصر
يان ب«  تحليل کاربردشناختي طنز در شعر شاملو»اي با عنوان (نيز در مااله6862دالور )
املو نز در شعر طنز احمد شکنند که ناض اصل ارتباط، پرکاربردترین شيوۀ ساخت طمي

تحليل گفتمان و گفتمان طنز در شعر »( نيز در ماالة 6868زاده جوبني )است. صفایي و علي
حرف آخر شاملو  از دیدگاه فرماليستي و آماري به طنز در شعر«  حرف آخر شاملو

( نيز 6588) نوشتة تسليم جهرمي« ساختار طنز در اشعار احمدشاملو»اند. در ماالة پرداخته
بندي طنز در اشعار شاملو در دو محور طنزهاي عبارتي و طنزهاي موقعيتي پرداخته به دسته

 شده است.
ا  به هدربارۀ الگوي ون ليوون نيز مااالت مختلفي تأليب شده است که از جملة آن

معنایي و بازنمایي کنشگران اجتماعي در  -شناختيشناختي و جامعههاي زبانمؤلفه»ماالة 
ران اجتماعي گبازنمایي کنش»( و ماالة 6865نوشتة اسدي و همکاران )«  ون مطبوعاتيمت

ي و دیگران از اکبر« معنایي ون ليوون-شناختيگيري از الگوي جامعهداستان آب بيد با بهره
 توان اشاره کرد.( مي6863)

 . روش7
خاص  ل الگویيهاي تحليل کيفي در نظر گرفتن نظریه یا چهارچوبي در داخیکي از راه

ا استفاده از تحليلي و ب -توصيفي ۀشده دارد. این پژوهش، به شيو است که اصولي پریرفته
-شناختياي، گفتمان انتاادي طنز را در اشعار شاملو براساس الگوي جامعهمنابع کتابخانه

وي هاي این الگمعنایي ون ليوون تحليل کرده است؛ به این صورت که هر کدام از مؤلفه
اده هاي بازنمایي کنشگران اجتماعي شرو دحليل گفتمان با شواهدي از شعر شاملو و شيوهت
 شود.مي
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 . بحث و بررسي8
 . گفتمان و تحلیل گفتمان 8-2

ه فاط با ک . برخالف دستور زباناست گفتمان، کاربرد زبان به منظور برقراري ارتباط
 یعني متن ؛تر از جملهزباني بزرگها سروکار دارد، گفتمان به واحد ها و جملهعبارت

 (. 97: 6862زاده، )آقاگل پردازدهاي نوشتاري ميهمچون مکالمه، مصاحبه، متن

ترین کند که گفتمان در انتزاعيمفهوم گفتمان را به این صورت تعریب مي 6فرکالف
ک ی مثابه کنش اجتماعي اشاره دارد و نوعي کاربرد زبان درشکل خود به کاربرد زبان به

خاص است؛ مانند گفتمان سياسي یا علمي. همچنين گفتمان اسمي قابل شمار   ۀحوز
شود که به تجربيات برآمده از یک منظر خاص، گفتني اطالق مي است که به رو  سخن

بخشد. در این معنا، گفتمان به هر گفتماني اشاره دارد که قابل تفکيک از دیگر معنا مي
تي، ل گفتمان فمينيستي، گفتمان نئوليبرال، گفتمان مارکسيسها باشد؛ براي مثاگفتمان

 (.666-663: 6861، 2کننده و... )ن. ک: یورگنسن و فيليپاگفتمان مصرف
رسي مسائل اي نو در برهاي تحليل گفتمان و شيوهتحليل گفتمان انتاادي یکي از رو 

. است ا ادبيات مرتبطاجتماعي است که از طریق مطالعات تحليل متون ادبي و ناد ادبي ب
مدار با نوع ها و ساختارهاي گفتمانتحليل گفتمان انتاادي در پي یافتن ارتباط ميان مؤلفه

ري کارگيکارگيري یا عدم بهها است. بهتأ يرگراري و کارکرد اجتماعي آن مؤلفه
ن تهاي متعدد از مها موجب برداشتمدار یا تبدیل و تغيير صوري آنساختارهاي گفتمان

 -شناختيشناختي و جامعهمدار به دو نوع زبانهاي گفتمانشود. ساختارها و مؤلفهمي
 (.19: 6839یارمحمدي،  :کن. ) شوندمعنایي تاسيم مي

 دست و مورد اتفاق از نظر رو  نيست و بهتحليل گفتمان انتاادي یک رویکرد یک
ها، مفهوم ک همة آنهاست، اما فصل مشترشناسي، گلچيني از انواع رو لحاظ رو 

پردازاني انتاادي است. در تحليل انتاادي گفتمان، رویکردهاي متفاوتي در آ ار  نظریه
شود، اما ناطة اشتراک همگي ، ون ليوون و... دیده مي5، الکال8چون فرکالف، ون دایک

در تحليل متن باید از سطح زبان فراتر رفت تا بتوان به »در آنجاست که همگي معتادند 

                                                            
1. Fairclough, N. 

2. Jorgensen, M. & Phillips, L. 

3. Van Dijk, T. 

4. Laclau, E.  
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ها در تبيين دست یافت و نشان داد که چگونه ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي و نابرابري
 (.623: 6873، 6)پنيکوک« اندخلق و در زبان منعکا شده

 . رویکرد گفتماني ون لیوون8-2-2
الگوي ون ليوون یکي از الگوهاي مشهور تحليل انتاادي گفتمان است که با پرداختن به 

شناسي،  فعاالن اجتماعي را هاي زبانمعنایي پنهان در مؤلفه -ناختيشهاي جامعهمؤلفه
 کند.معرفي و  تصویرسازي مي
 کنندگان در کردارشرکت اند از:کردار اجتماعي عبارت مهم عناصراز نظر ون ليوون، 

ضور کنندگان در آن حهایي که شرکتفعاليتکنش یا اجتماعي،  انگرکنشیا  اجتماعي
ها از خود کنندگان یا سایر کنشکنندگان به سایر شرکتهایي که شرکتو واکنش دارند
 (.Van Leeuwen, 1993: 30) دهندمي ننشا

تي منطبق شناخشناختي بيشتر اوقات با ماوالت جامعهبه عايدۀ ون ليوون، ماوالت زبان
ک رپریر در یک گفتمان بسيار مهمند؛ زیرا باعث دگر و و کنشنيست در حالي که کنش

 شوند.بهتر متن مي
مند، چگونگي بازتاب عوامل اي نظامشيوه ليوون با بررسي متون گوناگون، به ون

و تأ ير و تأ ر زبان و عوامل اجتماعي را در بازنمایي  دهدنشان مياجتماعي را در متن 
 د کهنکميتحليل  را هایي از متنکند. او دالیل و موقعيتکارگزاران در ا ر ارزیابي مي

ر ند. او باحاشيه رانده شده کارگزاران اجتماعي در آن حضور فعال دارند یا برعکا به
افت هایي تأکيد دارد که افراد براي توليد و دریکند، بلکه بر شيوهنمي معاني متون تأکيد

 (.53: 6866پرست، )ن. ک: حق برندکار مي معنا به
توانند در متن حرف یا رکر شوند؛ کارگزاران اجتماعي بسته به نيت و هدف مؤلب مي

 هاي پوشيده ومؤلفه ةدو دست ریلدر الگوي ون ليوون،  شده هاي طرومؤلفهبنابراین، 
، سازيفعال: اند ازمدار صریح عبارتگفتمان هايمؤلفه. شوندتبيين ميو صریح، ارائه 
 هايهمؤلف دهي نسبتي.و عنوان دهينام ،زدن پيوند دن،کر تفکيکسازي، مشخص
 ،سازينامشخص ،سازيمنفعلارجاعي، نوع   ،حرف :اند ازمدار پوشيده عبارتگفتمان

                                                            
1. Pennycook, A. 
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ها نيز (.  هر کدام از این مؤلفهVan Leeuwen, 1996: 110) بنديطباهو  کردن انتزاعي
 هاي مختلفي برخوردارند.از زیرمجموعه

 . گفتمان طنز8-2-7

ز در ادبيات . طنگرفته است  ار ادبي را دربري از آبزرگن، بخش ایک گفتم به عنوانطنز 
ه تا کنون مشروط ۀاي ادبي و لحن معرفي شده از دورگونهفارسي عالوه بر آنکه گونه یا شبه

؛ رشيدي و باقري، 91: 6868به عنوان گفتماني مستال نيز تعریب شده است )غضنفري، 
 (.36: 6867و شيري و دیگران،  1: 6869

هاي زبان با است با توجه به اینکه کاربرد ویژۀ نشانهدر ادبيات  نزبستر آفرینش طزبان، 
طنز را  .شودگيري گفتمان ميگيري خاص در بافت و ساختار ویژه، موجب شکلموضع

دازي در پرگيري خاصِ گفتهمحصول موضع که توان دانستيم گفتمانهمچنين از آنجا 
. به تغيير یا توسعة معنایي متفاوت است برون زبان براي خلق،جریاني تعاملي بين درون و 

 شود. شود و چيزي دیگر فهميده ميعبارت دیگر، طنز گاهي چيزي است که گفته مي
تبيين مفهوم  ویژه دربهخنده با گفتمان  ةیکي از نخستين افرادي است که به رابط 6باختين
در  د مردمي انتاادياز دیدگاه باختين، کارناوال به صورت رویدااست.  پرداخته کارناوال

یداد هاي اساسي هر روشود و ویژگي( تعریب ميتاابل با جدیَت فرهنگ رسمي )فئودالي
، خنده و وياز نظر (. 631: 6877کارناوالي؛ دوگونگي، چندآوایي و خنده است )باختين، 

اي با خنده ندارد و موجب ایجاد هستند. خشونت ميانه یتطنز، در برابر خشونت و جد
تاابل و جدایي ميان افراد است؛ در حالي که خنده سرشتي اجتماعي دارد و موجب خشم م

خنده نوعي ماابله با گفتمان مسلط است. از نظر وي، خنده با آزادي و . ایجاد اتحاد است
 (.669-661: 6878)باختين،  برابري همراه است و صميميت و نزدیکي را به دنبال دارد

کند )همان: آوایي و زبان نيز به این موضوع اشاره ميباختين در تبيين خصوصيت چند
668.) 

را دنبال و  ودر خنویسنده با کالم سرتاسر طنز یا آميخته با طنز، گفتمان مد نظشاعر یا 
با  ان؛ گفتماني انتاادي و عصيانگر همراهتما خود این طنز نيز نوعي از گفم، اکندبيان مي
 دهد.مينشان  را گراصالو یااجتماعي  مااصد

                                                            
1. Bakhtin, M. 
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در واقع طنز گفتماني از اجتماع گفتماني ادبيات است که با طرد گفتمان مدو و نيز 
کردن دال ناد، خود را فراتر از گفتمان ادبي در حوزۀ سياست، اجتماع و فرهنگ برجسته 
  دهد.نشان مي

 . گفتمان طنز در اشعار شاملو8-7
و باورها و اعتاادات و دارد  ریشه در زندگي سخت و پر رنج و حرمان او وطنز شامل

در شعر شاملو، طنز از نوعي ویژگي انحصاري »دهد. وي را نيز نشان مي بينيجهان
اي که از منظر توجه ایدئولوژیک به آن، شاعر و ایدئولوژي او را برخوردار است؛ به گونه

 (.35: 6837)سالجاه، « کندبرجسته مي
سال نهاي دیریحربه»داند و آن را ي تازه نميدر ادبيات فارسي چيز شاملو طنزنویسي را

اي دیگر آب دیده و به نوعي دیگر آب در کب منتادان اجتماعي که در هر دست به گونه
منویّات دروني و رهن خود داند و معتاد است که طنزنویا ( مي56: 6891)شاملو، « یافته
 (.56ان است )همان: سپارد که خود استاد تمام طنزنویسواسطه به جامعه ميرا بي

و ارجاعاتي  گيردمدار را به ریشخند ميطنز شاملو، سنت، سلطه و اقتدار بالهت
، هاي وي در این زمينه نيز تلفياي از تاریختاریخي، سياسي و اجتماعي دارد. اغلب گفتمان

این  ریحص موضعاست با تکيه بر این موضوع که و سياست  ادبيات گرایي،پوچ اجتماع،
 شود. در قبال تاریخ، جامعه و انسانيت باید روشن  هانگفتما

 

 . گفتمان انتقادی طنز در شعر احمد شاملو  بر اساس نظریۀ ون لیوون8-8
 گویيپوشیده. 8-8-2
 حذف و کتمان. 8-8-2-2
 فتمانگ اجتماعي از کارگزاران که دهدمي نشان و افتدمي اتفاق جرب در ماابل مؤلفه این
تد. افاتفاق مي سازيرنگکم یا سازيپنهان صورت دو به اند. حرفهشد حرف نحوي به
 ز قابلني نویسنده خود حتي گاهي و خواننده توسط گرکنش شناسایي سازي،پنهان در

دپایي ر اما شود،مي حرف اجتماعي کارگزار سازيرنگکم نيست. در بازسازي یا بازیابي
کرد )ن. ک:  بازیابي را او توانمي و گراردمي جاي به متن از قسمتي در خود از

 (.678: 6836یارمحمدي، 
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خواهان و افراد مشابه گاهي گران، قاتالن آزاديدر شعر شاملو، نام جالدان، سلطه
شود. وي معموالً با به کار بردن صفات، ضمایر و شناسة فعلي، کاربرد فعل حرف مي

ف، اوضاع زمانة رو به نشيب و مجهول، اسلوب تشبيهي و نماد براي این کنشگران محرو
 دهد:دوز  تباهي را نشان مي

 وآدمي را»
 دزنندستي گردن ميهم بدان چرب

 پو  دبستان مااق ژندهکه مشّ
 !« زدهاي نيين را قط ميقلم

 (967: 6836)شاملو، 

 گردد، بيانگر کارگزار سلطه وزنند که به آنان محروف شده برميشناسه در فعل مي
 شاعر نامشان را حرف و کتمان کرده است. قدرت است که
نيز نام مردمي که یاور دژخيمانند کتمان شده و « تا شکوفة سر  یک پيراهن»در شعر 

 به آنان اشاره شده است:« شما»با ضمایري چون 

 کشمهاي زندانم را به دو  ميسنگ»
 بسان فرزند مریم که صليبش را

 نه بسان شما و
 تراشيدميشالق دژخيمان را  ةکه دست
 بافيدتازیانه جالدتان را مي ةو رشت

 از گيسوان خواهران
 نشانيدشالق خودکامگان مية و نگين به دست
 « پدرتان! ةهاي شکستاز دندان

 (98: 6836)شاملو، 

يت عا موقب هکشيدميان موقعيت شاعر مظلوم و ستمگفتمان این طنز، ماایسة ناهمگون 
و از شکنجه و کشتن نزدیکان  آوردندفراهم مي ار کارابز ،که براي جالداني است جماعت

و خانوادۀ خود نيز ابایي نداشتند. ناهمگوني جایگاه بار رنج شاعر براي شکستن زندان 
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 خورده توسط حاکم مستبد، طنز موقعيتي ساختهغفلت اجتماع در ماابل مردم جاهل و فریب
 است.
 شاملو  بسامد بسياري دارد. گویي به رو  حرف وکتمان در ساخت طنزهايپوشيده

 سازی. منفعل8-8-2-7
هاست. در تعيين کردن ناش آنگران اجتماعي، مشخصهاي بازنمایي کنشیکي از راه

در شود. ناش اینکه چه کسي عامل عمل است و چه کسي پریرندۀ عمل مشخص مي
تن  يکه گویي به عمل شوندگران اجتماعي به نحوي بازنمایي ميکنش نمایيمنفعل
 گراننمایي، کنشگيرند. در واقع، در منفعلپریرند و به خود ميدهند یا آن را ميمي

هاي اجتماعي به عنوان پریرندۀ رفتار در فرآیندهاي رفتاري، پریرندۀ احساس در فرآیند
سازي ممکن در منفعل .شوندهاي کالمي بازنمایي ميرهني و پریرندۀ گفتار در فرآیند

جتماعي به طور مستايم موضوع یا هدف عمل قرار گيرد؛ یعني به نوعي است کارگزار ا
 سازي شده است.مفعول قرار گيرد که در این صورت موضوع

در  است که شاعر« حماسه»سازي در گفتمان طنز شاملو، شعر هاي منفعلیکي از مثال
. این اره استبرابر این عنوان، عالمت تعجب به کار برده و خود بيانگر نظر وي در این ب

هاي واقعي از خالف حماسه»مضحک، مضحک نيز است؛ حماسة اي حماسة شعر به گونه
 (.95: 6871)شميسا، « طنز و مسخره دارد ةجنبو گيرد زندگي امروزین انسان مایه مي

ميان  هک تضاديو  فلسفي است هايها با رگهشعر حماسة شاملو، عصيان عليه روزمرگي
وجود  شاعر ةو ميان زندگي مبترل روزمره با اندیش آن حماسه با مضمونیعني  ؛عنوان شعر

 آفریند:دارد، طنز مي

 ها خبري نيستدر چارراه»
 روندیک عده مي

 آیندیک عده خسته بازمي
 -گمانکهنه رند خدایي است بي-و انسان 
 اميدشوق و بيبي

 براي دو قرص نان
 فروشدکاپوت مي



 2047پاییز |  72شماره  | 72سال | متن پژوهي ادبي  | 228

 .در معبر زمان
 در کوچه

 ت قوطي سيگارپش
 شاعري

 ستاد و بالبداهه نوشت این حماسه را:اِ 
 انسان، خداست-»

 .حرف من این است
 ،گر کفر یا حايات محض است این سخن

 .انسان خداست
 این است حرف من! .آري

 سوار االغِ پست... از بوق یک دوچرخه
 ...جاي جست و شاعر ز
 !« مداد ، نوکش شکست...

 (527: 6836)شاملو، 

بنا به باورهاي  که دهداي نشان ميخسته و سرگشته آدم از تصاویري لوشام
 بشر ماسةح با تاابل در ناتواني این و ناتوان شوند، اما خدایيمي بدل خدا گرایانه بههستي
 زبان اابل بهت است. این ستيز و تاابل در قهرماني و حماسه با ناتواني چرا که گيرد؛قرار مي
هن برد. کمي بهره روزمره واژگان در برابر شکوهمند و فاخر واژگان از و کندمي رخنه هم

سازي فعلهایي دیگر از منبودن خدا در تضاد انسان نو که تمایل به توليد مثل ندارد، نيز رگه
 دهد.را نشان مي
 ي شاعر در این قطعه با نوشتن شعر حماسي پشت کاغد سيگار و البته صفتطنز کالم

 سيزبان حما با بافت متني در را مضحکي و تصاویر است نمایان« تپس سواردوچرخه»
ه به اي از توجنمونه« گمان...است بي خدایي رندکهنه که انسان و»آورد. تعبير پدید مي

 به ضعب و ناتواني همه این با انسان طنز با استفاده از قياس ناهمگون یا تشبيه است: اگر
 نسانا عرفان در زیرا شود؛که منجر به ریشخند مي دآورمي پدید تناقضي شود، بدل خدا
 باشد. ناتوان و سرگشته که زماني آن نه شود،مي خدا به کمال برسد، وقتي
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املو ش حمالت تيز مردم بسامد بسياري دارد. نوک ۀسازي در اشعار شاملو دربارمنفعل
 خرافي ايباوره و شکيبایي گيرد و سکوت،مي نشانه سنتي را در گفتمان طنز، باورهاي

 مردم صبر و شکيبایي داند. شاعر از این روبشري مي جامعه هايماندگيعاب عامل مردم را
 هاآن ارجيبي و ناداني از گوید سخن مردم نجابت از جاي آنکه به و کندمي نکوهش را

 آورد:مي ميان به سخن

 ما شکيبا بودیم»
 یي برگررگاهه نهاده؛به شکيبایيِ بشکه

 کند با سکوتي دردانگيزاره ميکه نظ
 هاي زباله را در انبارۀ خویششدنِ سطلخالي

 و انباشته شدن را
 صاحبِ کوي،هاي مبترلِ شاديِ گربگان و سگانِ بياز انگيزه

 و پوزۀ رهگرران را
 گررندکه چون از کنار  مي

 به شتاب
 ترهایي از درون و برونِ بشکه پلشتدر دستمال
 « شودپنهان مي

 (988: 6836املو، )ش

 ي نشان دادنبرا« کنار گررگاه ةبشک»چون:  تصاویري تشبيهي سازي ازوي براي منفعل
اي ميانههاي عاهبا بيان واژ گيرد. گاهيمردم جامعة معاصر  بهره مي خنثایي تأ يري وبي

 هب نديت و بدزباني از کند ومي ایجاد زباني چون پوزه و بشکه براي سطل زباله، طنزي
کند و گاهي براي بيان لرت آنان، ترکيب نمي پرهيز مردم نيز رفتار و عاميانه افکار
ّبرد. مي را به کار« کوي صاحببي سگانِ و گربگان شادي مبترلِ هايانگيزه»آميز دشنام

تر است بکنند که از بشکه کثيهایي استفاده مياینکه مردم براي پرهيز از تعفن از دستمال
 این قطعه افزوده است. نيز به طنز
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، تفاوتهاي اجتماعي با محور اندوه از مردم منفعل و ناآگاهي مردم، افراد بياندیشه
هاي مسلط گفتمان طنز در اشعار شاملو است مایهغفلت و نبود عدالت اجتماعي از درون

 .ها یاد کرده استسازي از آنکه وي با منفعل

 کردن. انتزاعي 8-8-2-8
نظور نمایي به مي در تحليل انتاادي گفتمان ون ليوون بخشي از غيرانسانسازانتزاعي
مایي صورت غيرانسان بازنتواند بهزدایي است. در این بخش کارگزار اجتماعي ميتشخص

 با زارانکارگ»کردن، کردن است. در انتزاعينمایي، انتزاعيشود. یکي از اشکال غيرانسان
 ( که در رهن تصویرساز است. 72: 6836)یارمحمدي، « ندشومي نمایانده کيفيتي و صفتي

طنز  شود. گفتمانها تا حد شيء استفاده ميکردن براي تنزل افراد و گروهاز انتزاعي 
املو برد. شنمایي دشمن بهره ميشاملو از این رو  به منظورهایي چون تحاير یا کوچک

شمنان از آنان به حيوانات و نمایي ددهي به قصد تحاير و کوچکبه کرّات با صفت
 کند:حشرات تعبير مي

 شغالي»
 گَر

 -ماهِ بلند را دشنام گفت
 پيرانشان مگر

 نجات از بيماري را
 .چنين فرموده بودند تجویزي این

 را فرزانه در خيالِ خودي
 ليک 

 که به تندر
 کند،پارس مي

 گمان مدار که به قانون بوعلي
 يحت

 جنون را
 ترشاني از این آشکارهن
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 « دنبه دست کرده باش
 (769: 6836)شاملو، 

ا مخفب کلمة اگر است، ام« گر»کند. استفاده مي« شغالِ گَر»و در این شعر نيز از عبارت 
کند، فرزانه در خيال خودي است که مانند سگ به گري شغال را نيز تداعي مي بيماري

-ورانه خود را فرزانه ميبراي تحاير کسي که خوشبا»کند خواهان پارس ميطوفان آزادي

هاي اصيلي چون تهور و شجاعت را نادیده پندارد و در عين حماقت و حاارت، ارز 
-نگها و تطلبيجویان به خاطر جاهانگارد و به آزادگان و از خودگرشتگان و حاياتمي

 (.73-76: 6868)پورنامداریان، « کندهاي خویش هتک حرمت مينظري
اي که به اعتااد بسياري در ر « راي مرد روشن که به سایه رفتسرود ب»شاملو در شعر 

 داند:فایده ميخواهان و مبارزان را حشراتي بياحمد سروده است، دشمنان آزاديآلجالل 

 « نگرندات به سوءظن ميها در جنازهخرخاکي»
 (785: 6836)شاملو، 

 احمدر دارد، مخالفان آلدر عين اینکه به دشمنان آزادي و عدالت نظ« خر خاکي»واژۀ 
گوید آنان به جنازۀ مبارزان نيز مشکوکند و از آن کند و ميرا تحاير و محکوم مي

 ترسند.  مي
گفتند ، رهبران حزب توده که از آزادي و مبارزه سخن مي6882مرداد 23در کودتاي 

وي شعر ي نيرو آیندۀ پيروزي را به مردم نشان داده بودند، گریختند و شاعر که تمام گرما
ریخت، ناگاه خود و برخي مبارزان چون مرتضي خود را در عروق مبارزه با استبداد مي

د. اعدام تنها دی ةروي جوخکيوان را دست و پا بسته در برابر گزمگان حکومت و روبه
شکست اجتماعي، عفونت مستور را عریان کرد و قدیسان مدعي مبارزه، متالب از آب 

گفت، دود شد. از آن سخن مي ۀرخشاني که شاعر به طور جزمي دربارد ۀدرآمدند و آیند
رداند گاین رو، شاملو سمت و سوي یور  و فریاد شعر  را نخست سوي فریبکاران مي

گاهي ظهور و  و سياسي  رات اجتماعيأت دهد. اینو خيانت ایشان را آماج حمله قرار مي
ارد و با د شاملودر شعر  ین قدیسان دروغينو ا هاعدالتيآلودي عليه مسببين بيبروز خشم
دوس نصيبي جاودانگي، فرشاد، بهشت گند، بيهایي چون: خداوندان ظلمتنمایيمتناقض
 کند:آئين و... از آنان یاد ميظلم
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 !شاداي خداوندان ظلمت»
 از بهشت گندتان ما را

 !نصيبي بادجاودانه بي
 باد تا فانوس شيطان را برآویزم

 !ينئآگاه این فردوس ظلمر شکنجهدر رواق ه
 تان را منمایههاي افسونباد تا شب

 !« تر کنم نفرینجاوداني به فروغ صد هزاران آفتابِ
 (691: 6836)شاملو، 

ت هاي پلشکردن در گفتمان طنز شاملو معموالً دردآلود است و به موقعيتانتزاعي 
هاي آبستن تحوالت سکوت شبپردازد و فریادي در عمق انسان و دنياي معاصر مي
 اجتماعي زمانة شاعر است.

 سازی. نمادین8-8-2-0
شدگي، سازي چند موردي در الگوي ون ليوون به صورت وارونگي، نمادینمشخص

 شوند.بندي ميگویي، دستهشود که ریل پوشيدهشدگي دیده ميداللت ضمني و فشرده
 گران واقعاي در کارکردهايشکن جايشدگي زماني است که بهنمادین ۀکاربرد شيو

تاني اي یا داسگران تخيلي، اسطورهشگر یا گروهي از کنشاجتماعي متعارف، یک کن
در ند. اي تعلق دارهاي دور و اسطورهران تخيلي، اغلب به گرشتهگکنش قرار گيرند. این

ي یر خاص در خدمت بازنماگشدگي براي اشاره به یک کنشاستفاده از نمادینواقع 
  .گر استششجاعت و دیگر صفات بارز آن کن

گيري از اساطير بسيار غني است. مثالً شاملو در شعري خود را شعر شاملو از نظر بهره
وجوي آب حيات که در داند، اما اسکندري که نه در جستچون اسکندري مي

 : بيندنکردني ميوجوي رنج جاویدان است و یأس خود را توجيهجست

ریک، فریاد تا اسکندرِ مغمومِ ظلماتِ آبِ رنجِ جاویدان، چگونه در این داالن و من»... 
 « امستارگان را سروده

 (276: 6836) شاملو، 
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طنز پنهان در تضاد آب حيات و آب رنج جاویدان منجر شده شاعر اسطورۀ اسکندر و 
ه اینکه آب ب آب حيات را بشکند و خود را اسکندري غمگين و البته مأیوس بنامد، با توجه

 آور است. رنج -که آگاهي نيز دانسته شده -حيات
 با ارجاع به داستان است پهلواني -روایت انسانکه « ابراهيم در آتش»شاملو در شعر 
 و ان آب شنا کندیانساني که اگر خالف جر ،در طول تاریخ گویدمرگ اسفندیار مي

شخصيت  .استدرد و مرگ  ،محکوم به خاموشي ،بر جامعه را نپریرد حاکمقواعد 
 ان بگوید.رانسبَرمرد و اَبَاسفندیار در این شعر دستمایه قرار گرفته تا شاملو از اَ اياسطوره
رمرد در آن متولد بَاست که اَ ة روزگار شاملوترسيم جامع ،خونين گرگ و ميش زآوا
سفند اي گوهنه بدین خاطر که عد ؛،اي به چنين ابرمردي محتاج استو چنين جامعه شودمي
د. جُرم ن انکار خود از جانب پيروانش شووار خواهازرتشت بلکه، خود همراه سازد را با
را ن آرفتن است و شاملو مجازات  زدن از فرو گفتن و تن نه، برمرد شاملو در این شعرا

 اي به مرگ وي نيز دارد:وارهکه ایهام داندمي ي چون اسفندیارهاي ابرمردچشم پوشيدن

 « ه که چشم فرو پوشيده باشيتو را آن بِ !ه اسفندیار مغمومآ»
 (727: 6836)شاملو، 

اي چون: رستم، اسفندیار، سيمرغ، زال و... در اشعار شاملو در سایر کارگزاران اسطوره
 جایگاه کارکردهاي اجتماعي واقعي، حضوري پررنگ دارند.

 کردنبندی . طبقه8-8-2-5
ها داده نآکردن، کارگزاران اجتماعي بر اساس ناشي که به  بنديبر اساس مؤلفة طباه

دهند یا بر جسب ارزشي فرهنگي و اجتماعي بازنمایي شوند. شود یا کاري که انجام ميمي
. در شوداي، نسبتي و ظاهري نيز انجام ميبخشي ماولههاي هویتبندي به شيوهطباه
بيعي، فرهنگي و تاریخي مانند نژاد، اي افراد براساس قراردادهاي طبخشي ماولههویت

(. به 78-75: 6836شوند )ن. ک: یارمحمدي، بندي ميقوميت، جنا، دین و حرفه، طباه
رکند نيز هایي که با دیگران مشتتوانند با توجه به ناشاین ترتيب کارگزاران اجتماعي مي

دهد، يي که روي متوانند بر حسب رخدادوران متن ميبندي کنشبازنمایي شوند. در طباه
انند بندي شوند. مدهند، طباهشود یا کاري که انجام ميها نسبت داده ميناشي که به آن
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کردن انواع کارگزاران اجتماعي در شعر شاملو و در  بنديمعلم، وزیر، وکيل و... . طباه
 ،شود. کارگزاراني چون: گزمه، قدیاگفتمان طنز وي به صورت منفي به کثرت دیده مي

 شوند.دهي منفي بازنمایي ميمشّاق، گورکن، شاعر و... که اغلب با ارز 
در طباة شاعران چنانکه پيشتر نيز اشاره شد، شاملو نظر مساعدي به طباة شاعران  

 گوي معاصر و شعر سنتي ندارد:کالسيک

 هي!»
 شاعر
 هي!

 سرخي، سرخي است:
 ها!ها و زخملب

 ...زیرا دوستان مرا
 هيتلرزان پيشتر که 
 هاي مرگ بسوزانددر کوره

 همگام دیگر 
 هابسيار شيشه

 از صمغ سر  خون سياهان
 سرشار کرده بود

 «برانکا»و  «هارلم»در 
 انبار کرده بود

 د تانَکُ
 ماتيک از آن مهيا

 !«هاي یار توالبد براي یار تو، لب
 (86: 6836)شاملو،  
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ستان و مبارزان و وي سرخي لب معشوق شاعر سنتي را از صمغ خون سياهپو
داند. نيویورک مي 2و برانکا 6هاي فايرنشين هارلمخواهان و کشتگان در محلهآزادي

کنند پردازان امروز است که از نظر معنوي در گرشته زندگي ميانتااد شاملو در واقع از نظم
 اند. چون و چراي سنن گرشتهو تسليم بي

موعة دشنه در دیا نيز از برخي کارگزاران از مج وارِ ضيافتنمایشنامهشاملو در شعر 
 گوید. این شعر را بامداد دربندي و با بياني طنزآميز سخن مياجتماعي به شيوۀ طباه

هاي سروده و خود آن را حماسة جنگل 6898توصيب قيام جنگل سياهکل در سال 
، يسياهکل خوانده و از طباات شغلي، چون گزمه، دلاک، ولگرد، قدیا، خطيب، جارچ

سرمست و خودباخته را  خودکامگان گوید. بامداد در این شعر،راوي و... در آن سخن مي
هاي : جامآلود چونبا نمادهاي خيانتضيافت پوشالي و تشریفاتي  با لبخندهاي مزورانه در

ن بودچيستي و چرایي  گيرد و همزمان بهبه ریشخند و خرده ميهایي در دیا، زهر و دشنه
شدن مردگان  چيدهدر ادامه نيز راوي از  .اندیشدآنان، مية و در زیر سلطه زمانو زیستن در 
ها را با تکرار، قدیسان گوید و ولگرد، گزمهها سخن ميها و زندگان در یخدانبه رف
(. کارکرد و رفتار و 713: 6836ماند )شاملو، نامد، اما سخنش با صداي گلوله ناتمام ميمي

کار رفته و به عبارت دیگر جاي مردگان و زنده در این شعر به جاي هم به اعمال افراد مرده
 و زندگان به صورتي تمسخرآميز عوض شده است.

ي از مسائل اجتماعي و یک ۀکننددر الگوي ون ليوون، نامگراري کنشگران هميشه بيان
مزد  . مثالًهاي اجتماعي استها و موقعيتها، ارز يتابزارهاي شناخت باورها، رهن

 یابد:گورکن در شعر شاملو معادلي برابر با بهاي آزادي آدمي مي

 هراس من» 
 باري

 همه از مردن در سرزميني است
 که مزد گورکن

 
 

                                                            
1. Harlem 

2. Bronx 
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 از بهاي آزادي آدمي
 « افزون باشد

 (518: 6836)شاملو، 

 خواه خوب در زمانة شاعر، مبارز مرده است.بدان معنا که آزادي
خوار نيز خردمند غم« قراري ماهانحدیث بي»مجموعة  از The day afterدر شعر 

 شود:دم وي به سخره گرفته مياجتماع و و واپسين

 در واپسين دم»
 واپسين خردمندِ غمخوارِ حيات

 جنگي را تمهيدي کرد ةاراب
 که از دودِ سوختِ رانه و احتراقِ خرجِ سالحش

 ساختاکسيري مي
 کرد وکه خاک را بارورتر مي

 !« شدآلودگي مانع مي فضا را از
 (6889)همان: 

آخرین خدمت خردمند غمخوار حيات ساخت ارابة جنگي کشتن مردم بدون اینکه 
اي براي محيط زیست ایجاد کند و حتي باعث بارورسازي خاک نيز شود، بوده آلودگي

ه ب است. در واقع شاملو با بيان اینکه خردمند آخرالزمان با دسترسي به ابزار فوق پيشرفته
ي محيط خطرتر براتر و کمهاي کشتار بيشتر، آسانجاي جلوگيري از کشتار مردم، رو 

 آفریند.کند؛ طنزي سياه ميزیست را اختراع مي
هاي اي و سالوهاي هستهاین سخن به اختراع و ابداع وسایل کشتار جمعي چون بمب

 ارجاع نيست.ها بيشيميایي و ابراز تأسب آفرینندگان آن
عر کيفر نيز تصویري از گردآمدن انواع زشتکاران در دوز  به طرزي طنزآميز با در ش

 اشاره به مفاهيمي چون خير و شر و خوبي و بدي است. 
خود با  بخشي کالمدهد که به صراحتبندي نشان ميکارگيري عامل طباهشاملو با به

وعة بر اساس دو زیرمجماي ندارد، بلکه بازنمایي کارگزاران بر اساس هویتي خاصل عالقه
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ند. در این کاي، کارگزاران را بازنمایي ميبخشي ماولهدهي و هویتبندي، یعني ناشطباه
 رو  تأکيد بر ناش، حرفه و طباة اجتماعي کارگزاران است. 

 سازیآشکار. 8-8-7
 سازیمشخص .8-8-7-2

توان ي و صراحت ميکارگزاران اجتماعي را در الگوي ون ليوون نيز در گفتمان به روشن
هاي متعددي چون تعيين ناش و تعيين نوع اشاره انجام رکر کرد. رکر کارگزاران به رو 

سازي است. هاي تعيين نوع اشاره در الگوي ون ليوون، مشخصشود. یکي از رو مي
در الگوي ون ليوون استفادۀ نویسنده از اسامي خاص و عام، تابع مالحظات  سازيمشخص
ام و گران اجتماعي یا به صورت عاساس این مالحاظات گفتماني، کنش ست. برگفتماني ا

صورت خاص و فردي در قالب افراد با هویت کلي در قالب طباه، صنب یا جنا یا به
 ةشناسان، این دو مؤلفشوند. از نظر جامعهمعين و اسامي خاص خود، بازنمایي مي

 ه ارتباط مستايم دارند. معنایي با طباات اجتماعي جامع-شناختيجامعه
کند زماني که تأکيد بر همبستگي و اشتراک بين اقشار جامعه است، ان ميبيون ليوون 

 که وقتي تأکيد بر هویتحالي شوند درران به صورت کلي و عام بازنمایي ميگکنش
رجاعي، ا ران در جامعه است، افراد به شيوۀ خاصگچنين اقتدار کنشممستال و متمایز و ه
سازي انواع مختلفي دارد مشخص (.Van Leeuwen, 2008: 35) شوندتصویرسازي مي
 آید.که در ادامه مي

 دهي. نام8-8-7-7
فرد توانند با توجه به هویت منحصربهکارگزاران و عوامل اجتماعي در روایت و کنش مي

 خود بازنمایي شوند.
هاي گررا طور عام، داراي ناشنام به هاي بيها، شخصيتز نظر ون ليوون در داستانا
 برد، هم خود فرآیندهایي نام مياهميت هستند، اما زماني که نویسنده از شخصيتو بي
تواند بيانگر نکات اجتماعي مهمي در مورد هاي داستان ميبري و هم اسامي شخصيتنام

 دهيدر الگوي ون ليوون نام(. Van Leeuwen, 2008: 40) ها باشدآن شخصيت
گران، هدفمند و به عنوان ابزاري در خدمت بيان اهداف و ایدئولوژي نویسندگان و کنش

رسمي دهي اغلب اسامي خاص به صورت رسمي، نيمه. در نامتوليدکنندگان گفتمان است
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دهي هم استفاده کرد. توان از عنواندهي ميشوند. همچنين در نامیا غيررسمي عرضه مي
 دهي باشد. دهي یا نسبتمتواند جنبة ماادهي ميعنوان
دهي نام براي شاید بهترین مصداقاي دارد. دهي در اشعار شاملو طيب بسيار گستردهنام

بتوان  «باغ آینه»در مجموعة « نبوغ»در گفتمان طنز شاملو را در سرودۀ هجوآميز و تمثيلي 
شاعر  ينيم کهبزند. در آیينة این شعر ميیافت که در آن گریزي به تاریخ جهان نيز مي

ریک، فرد گویدقرائتي دیگرگونه از نبرد آلمان و فرانسه در جنگ جهاني اول دارد و مي
ستبدي به م لوئيز ،خود همسرکردن با پيشکش پوشي از شرافت و آبروشاه پروس، با چشم

نوميدانه و مربوحانه در تال  است تا براي چند صباحي هم که شده است ، چون ناپلئون
نبوغ ناپلئون را  با تمسخر، شاملو .لطنت و سروري خود را به تأخير بيندازدفروپاشي س
بر  هبا تصویرکردن این صحنداند و هاي خود در قبال تصرف یک کشور ميارضاي هوس

جویانه و کنش و منش هاي مصلحتآن است تا چيزي از بنياد پوچ و پوشالي سياست
 و آنان را رسوا کند: آور مستبدان را بازنمایاندفرومایه و شرم

 شعار ناپلئون کبير»
 هاي بزرگ ميهنيدر جنگ

 برادرزنان افتخاري!
 « آینده از آن همشيرگان شماست!

 (863: 6836)شاملو، 

 مات فاخردر الااب و کل يطنز عبارتدهي است. ، نام«کبير»نام بردن از ناپلئون با صفت 
است که شاملو در  «ي بزرگ ميهنيهاجنگ»و « برادر زنان افتخاري»و « کبير»چون 

را در  و گزندگي بيانش بردتوصيب فردریک و ناپلئون و توجيه کارهایشان به کار مي
 رساند.به اوج مي« برادرزنان افتخاري»ترکيب 
نماد  ،شود. قابيلنيز در گفتمان طنز دیده مي« قابيل»دهي شاملو در عباراتي چون نام

ند و از هر ریزر فار و ناداني، آب به آسياب ستمگران ميستمدیدگاني است که گاه در ا 
، بدل به سربازان هيتلر هراسند و در کارگاه جهل و خرافه و خودکامگيآیين نویي مي

 برند:گرارند و دوستان واقعي خود را به قربانگاه ميشوند، سر بر درگاه دشمنان خود ميمي
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 انگيزدحيرتت را برنمي»
 دنقابيل برادر خود ش

 یا جالد دیگراندیشان؟
 یا درختي باليده ناباليده را

 « جان انگاشتن؟اي بيهيمه
 (698: 6836)شاملو، 

نفرت و انزجاري که شاملو از استثمار انسان توسط انسان، فادان عدالت سياسي و 
اي اجتماعي، قابيل برادر خویش شدن، تازیانه و جالد و درختي باليده ناباليده را هيمه

توان دریافت. شاعر با بيان واژگاني چون قابيل و جالد از کردن از این شعر مين جابي
 داند.مند است و آنان را قاتل ميخيانت برادران سياسي خود سخت گله

سراي دهي در گفتمان طنز شاملو در هنگام انتااد از ادیبان سنتينوع دیگري از نام
 و هجوآميز است و شخصي در این گفتمان، شود. نوع بيان شاملومعاصر شاعر دیده مي

دهد. علت این حمله مي قرار شيرازي حميدي خود، زمان گرايسنت را شاعر حمله نوک
بخش نيست و از این رو دهي وي از آن روست که به زعم وي شعر گرشته آگاهيو نام

 ست:ا وتيمتفا شعر امروز، بگوید شعر تا آویزدمي خود شعر دار به شيرازي را حميدي

 یک بار هم»
 حميدي شاعر را
 در چندسال پيش
 بر دار شعر خویش

 « امآونگ کرده
 (656: 6836)شاملو، 

پردازان امروزین است که از نظر معنوي انتااد شاملو در این دست اشعار در واقع از نظم
ن اند. وي در ادامه هميچون و چراي سنن گرشتهکنند و تسليم بيدر گرشته زندگي مي
را به دليل کاربرد سطحي و غيرمتعهدانة « دلاک قاآني» دهي دیگر؛شعر با تمسخر با نام

 خواند:فنون شاعري، به طنز خداي شاعران مي
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 ساننبگرار عشق ای»
 مرداروار در دل تابوت شعر تو

 -تاليدکار دلاک قاآني-
 گندد هنوز و

 باز
 خود را
 زنتو الف
  «شاعران بدان! ةتر خداي همشرمبي

 (82)همان: 

جو، مبارز دهي مبارزان راه آزادي ایراني و غيرایراني چون: وارطان ساالخانيان، شننام
وار اي و... نيز در شعر شاملو با کارکردي گسترده، جنبة تجليل از آنان دارد و مر يهکره
 است.

 

 . تمایزگذاری یا تفکیک8-8-7-8
کردن یا تمایزگراري است. در سازي، تفکيکهاي مشخصیکي دیگر از زیرمجموعه

مایز هاي دیگر ترو  تمایزگراري بين کارگزار یا گروهي از کارگزاران با افراد و گروه
کنيم. ها تفکيک و تمایز ایجاد ميشویم؛ یعني بين خودي و غيرخودي یا ما و آنقائل مي

 از ریحاًص را اجتماعي گروه یا یک فرد صراحت، بر مبتني مؤلفة این دیگر، عبارت به»
 و جدا شده، بنديطباه عناصر است ممکن ساخت یک در کند.مي جدا هاگروه دیگر
 (.628: 6836)صاحبي و دیگران، « شوند تفکيک

که با ابهامي هنري همراه است از تمایزگراري استفاده « هابا چشم»شاملو در شعر 
شود. ل ميتند، تفکيک قائکند و بين خود و مردمي که از نظر فکري در تاابل با وي هسمي

ابي کند با تظاهر به قبول آفتدهد و سعي ميشاعر مردم را با صفات مختلب خطاب قرار مي
دروغين و ا بات آن به انکار آن برسد. از آغاز شعر با وزن کلمات و چينش واژگان و بافت 

 ه شاعرکند؛ به طوري کدار  را آشکار ميزباني خاص، حال و هواي طنزآميز و کنایه
ودن این صبح ّبپيش از آنکه سخني دربارۀ صبح و آفتاب بگوید، خواننده تمسخر و کارب 

اي جهاي تهکميه و زبان ریشخندآميز شاعر با واژگاني چون: صفت نابهرا از استعاره
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زا به جاي طلوع، چراغ معجزه، تشبيه خورشيد به دریچه و چارطاق براي صبح، پابه
کند مردم را از کند. شاعر سعي ميق براي دریچه احساس ميدادن صفت چارطانسبت

اعر را آميز شپایستگي و وجود تاریک ظلم بياگاهند، اما مردم به جاي آنکه دروغ کنایه
کنند و وي با حيرت و یأس، اما روشن و صریح براي آنها انکار کنند، آن را تصدیق مي

 آورد تا به خود آیند:دليل مي

 :ت گفتممن با دهان حير»
 اي یاوه»

 یاوه
 یاوه
  يخال

 مستيد و منگ؟
 یا به تظاهر
 کنيد؟تزویر مي

 .از شب هنوز مانده دودانگي
 ید و پاک مسلمانبیور تا
 نماز را

  !«از چاوشان نيامده بانگي
 (195 -199: 6836)شاملو، 

ما او تکرار آن براي مردم، بيانگر نگاه شاعر به آنان است، « یاوه»به کار بردن صفت 
گرارد و او را با همان زبان خوردگان تأ يري نميدليل وي با تمام صراحتش در فریب

گيرند. شاملو در ادامه اگرچه مردم دار مایه گرفته از سادگي و زودباوري به سخره مينيش
 و بانکوهد و درد، نادان و ناآگاه را ميداند، اما طباة بيترین هدف شعر  ميرا اصلي

 زد:تامي به آنان محابابيدهان، گاو گند چاله صفاتي چون:

 دهانچاله ندهر گاو گَ»
 :آتشفشان روشن خشمي شد
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 این گول بين که روشني آفتاب را»
 .«طلبداز ما دليل مي
 ي خورشيد را گراشتههاتوفان خنده

 دار خویشخواهد با اتکا به ساعت شماطهمي
 بيچاره خلق را متااعد کند

 که شب
 « ز برنگرشته استاز نيمه ني

 (191)همان: 

گررد و به محدودۀ گفتمان طنز سياسي این شعر از محدودۀ گفتمان طنز اجتماعي مي
 د. نشيناجتماعي محمدرضا شاه با عنوان اناالب سفيد، مي -با تمسخر رفرم سياسي
هاي طنزآميز در شعر شاملو، تفکيک کارگزاراني چون قصاب و یکي دیگر از مثال

 با خود است:« مجلة کوچک»از در شعر بجناهم

 باز و قصاببه هنگامي که همجنا»
 بر سر تاسيم الشه

 خنجر به گلوي یکدیگر نهادند
 خود را بر دو  داشتم نازۀمن ج

 دو خسته و نومي
 .جستمگورستاني مي

 من ةکارنام
 :بردگي بودة کارنام
 کوچکة هاي مجلدوره

 !« با جلد زرکوبش
 (129: 6836)شاملو، 

، صفت بازهمجنا، دو ارجاع حاياي نيز در زمانة شاعر داشت؛ باز و قصابهمجنا
ادگي ، شغل خانوقصابمشهور یکي از صاحبان دو مؤسسة بزرگ مطبوعاتي زمان پهلوي و 
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(. آگهي اعالم فوت و برگزاري 6878: 6836صاحب مؤسسة دیگر بود )ن. ک: شاملو، 
از منابع مهم درآمد مؤسسات دوگانة مطبوعاتي ها و یکي ترین آگهيمجالا ترحيم، گران

کيهان و اطالعات در دهة چهل بود. کارگزاران این دو روزنامه بر سر این متوفيان و 
هاي ترحيم ایشان در گورستان تهران و به تعبير شاملو بر سر تاسيم الشه، چندبار به آگهي
شيد و مؤسسه به آنجا کوشتم یکدیگر پرداختند و سرانجام کار اختالف صاحبان دضرب

که در مااالت و منشوراتشان، یکدیگر را رسوا کردند. مجلة  کوچک نيز اشاره به مجلة 
ود کرد و شاملو مدتي سردبير آن بکتاب جمعه است که انتشارات کيهان آن را منتشر مي

 (.129)همان: 
دگي زشي زناردر زمينة بيدر تضاد با جماعت  را موقعيت خود ، یعنيهاتضاد موقعيت
. شاعر است ۀ طنز در این قطعه بودهدنآورزدگان به وجوددردان و غفلتدر اجتماع بي

اي با جلد زرکوب دربارۀ بردگي کارنامة زندگي خود به معناي اجتماعي آن را مجله
 کند.داند و به طنز، ظاهر زندگي مردم را با باطن زندگي خود ماایسه ميمي

 به ار روایت عامل دو یا زده یا شاعران، طباهمردم غفالتشاملو هنگام سخن گفتن از 
بودن جایگاه شاعر دردمند و است. نامتجانا  کرده تفکيک هاگروه دیگر از صراحت

هاي انساني و تفاوت فاحش ظاهر و متعهد با موقعيت جماعت نادان و دورشده از ارز 
 نزآميزي در شعر شده است.باطن جامعه و نهادهاي مختلب آن، منجر به چنين گفتمان ط

 
 نمایي. انسان8-8-7-0

تواند به صورت انساني نيز بازنمایي شود. در این شيوه سازي کارگزار اجتماعي ميمشخص
کنشگران اجتماعي که دربارۀ فعاليت یا دیدگاه خاصي، نظري واحد دارند به شکل گروهي 

 شوند.و پيوسته بازنمایي مي
 هاي انساني به اشياء، انتساب صفات انساني به اشياء،اليهفٌوارگي در انتساب مضاانسان

 یابد.ها بروز ميمفاهيم و غيرانسان
( 6888« )شعري که زندگي است»نمایي در شعر شاملو، قطعة هاي انسانیکي از مثال

است که بيانية شعري شاملو و شاعران اجتماعي این دوره است. وي در این شعر اصطالحات 
گيرد ا تکيه بر به وزن و لغت به شيوۀ تشخيص مانند کارگزاران انساني بهره ميعروضي را ب

 آفریند:ميتمثيلي  يطنزو 
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 تراز نباشند، الجرماگر همرنگ و هم «لغت»و خانم ایشان « وزن»آقاي »
 شان دلپریر نيستمحصول زندگي

 زنم: مثل من و
 وزن بودم، او کلمات من

 موضوع شعر نيز
 هاي مهر بودبل ةپيوند جاودان

 نشستبا آنکه شادمانه در این شعر مي
 هاي شادلبخند کودکان ما این ضربه

 ليکن چه سود! چون کلمات سياه و سرد
 :واري به شعر داداحساس شوم و مر يه

 را شکست« وزن»هم  
 !.« سببي اوستاد راهم خسته کرد بي

 (891: 6836)شاملو، 

همسر ،  شاعر و شاعر سنتي و نو در تمثيل بودن اتجانبا بيان نام در این قطعه، شاملو
ته زندگي زناشویي دانس ها دربه مثابه انسانرا  عروضي تو اصطالحا ساخته طنز موقعيت

هاي شاد و زندگي ؛ شاعر را وزن، همسر را کلمات شعر، فرزندان ایشان را ضربهاست
ایام حبا در زندان  مر دانسته است. شاملو این شعر را در شخصي شاعر را شعري بي

سروده است و توضيح شکست زندگي مشترک شاعر و شعر با ارجاع به زندگي انساني؛ 
 شاعر و همسر ، به طنز موقعيت منجر شده است. 

 -199: 6836)شاملو، « هاچشم»نمایي را در شعر شاملو در شعر هاي دیگر انسانمثال
، وي به تمسخر براي طلوع خورشيد توان دید که با توجه به فضاي اجتماعي آن( مي195

 دهد.کند و زایمان را به صبح نسبت ميزا استفاده ميبهاز صفت پا

 گیری بحث و نتیجه
 هاي خود را با استبداد وشامل، در شعرهاي خود به شکلي پوشيده و گاه آشکار مخالفت

 بوي در با دهد. اشعارویژه در گفتمان طنز سياسي و اجتماعي نشان ميعدالتي بهبي
 هک دارد ایدئولوژیک و خاص عاطفي و بار اجتماعي است مختلب موضوعات و مسائل
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 بيان یگراند از زبان را خود ایدئولوژي پوشيدگي، بر مبتني هايمؤلفه از استفاده با شاعر
 است. کرده

هاي زباني ویژه بازيهاي طنز بهانواع شيوه متني گفتمان وي نيزدر تحليل بافت درون
ر کارگزاران اجتماعي مدنظ تواندمي بهتر شيوه این از شود، زیرا ويدیده مي نماو متناقض
 کند. سرزنش را ویژه مردمخود و به

در تحليل گفتمان طنز شاملو، بيش از همه مدار صریح گفتمان هايمؤلفه در بين
 ان،و کتم حرف :ويمدار پوشيده هاي گفتمانمؤلفهارجاعي و در ، نوعدهينام، سازيفعال
 ود. شسازي دیده ميو نمادین بنديطباه، کردنانتزاعي ،سازينامشخص ،سازيمنفعل

هاي صریح و پنهان یا رکر و حرف طبق اغلب در یک بند شعر وي ترکيبي از مؤلفه
برده،  ها از گفتمان طنز بهرهشود. بيشتر اشعاري که وي در آنالگوي ون ليوون دیده مي

زه و شدگان مبارخواهان یا قربانيان و کشتهياسي و اجتماعي دارند و به آزادياي سزمينه
 اند. آزادي تادیم شده

 حرف و کتمان، گویي چونعوامل پوشيدهدهد نتایج این پژوهش نشان مي
کردن و... در اشعار شاملو بسامد دارد.با توجه به بنديکردن، طباه، انتزاعيزدایيتشخص

دليل عضویت  به 6853تا  6828هاي احمد شاملو در بين سالانتاادات ار، تاریخ سرایش اشع
است.  تربيشتر، شدیدتر و خشمگينانه ،در حزب توده و مبارزه با ساختار طبااتي موجود

گيرد. هدف انتااد وي قرار مي ،تر و با صراحتگستردهطور بهنيز  و سلطه ارکان قدرت
 بيشتر شده است. شاملو گویي در طنزهايوشيدهنيز تمایل به پ 6882پا از کودتاي 

سازي گران و انتزاعيحرف و کتمان کارگزار اجتماعي به دليل نفرت شاملو از سلطه
صورت غيرانسان و با استفاده از صفات بازنمایي تواند بهکه در آن کارگزار اجتماعي مي

 عامل بيشتر کاربرد هاي برجستة گفتمان طنز شاملو است. وي باشود از مؤلفه
ت. اس کرده ترپوشيده را خود کالم مبهم، طنز صفات و ضمایر یعني سازي؛نامشخص
 حرف ورا  خوردگان و خائنانقدرت، سلطه، فریبهویت کنشگران مربوط به بامداد، 

 هايعاليتبر ف از قدرتمندان گرشته بري مستايمنمایي و نامکتمان کرده و همزمان با فعال
 از ستيسوسيالي گرایش به دليل مبارزان تأکيد کرده است. شاملو همچنين خواهان وآزادي
 است. برده بهره بيشتر خلق و توده براي بازنمایي ارجاعي جنا عامل
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مدار، نظر، عايده و ایدئولوژي خود را که همان هاي گفتمانبامداد با کمک مؤلفه
ا به ها رکند و آنالاا ميپرستي، آزادي، عدالت، دوستي و عشق است به مخاطبانش وطن

مااومت عليه خرافات، زشتي و نابرابري و ظلم و جور قدرت، سلطه و حکومت زمانه 
 کند.دعوت مي
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