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  آبادي اهللا طنز و مزاح در شعر اكبر
  ∗عبدالقادر جعفري

قارة هند است كه   طنز و مزاح شبهيآبادي بدون ترديد يكي از بزرگترين شعرا اهللا اكبر
 جامعه خواست  سبك و روش مخصوص خود ميةوسيل  بهدر اردو و فارسي هردو زبان

 ةهم. لّم جامعه خواندحق و انصاف او را بايد مربي و مع  به لذا.را سرو صورت دهد
اند كه اين شاعر بزرگ با چه  قان از رموز و نكات شيوة شعر اكبر آگاهدانشمندان و محقّ

از آن معاني و نكات لطيف و زيبا پيدا كرده گزيند و  ظرافت و شوخي الفاظ را مي
و  ستدنبال يك هدف اجتماعي و واال  بهطنزش. سازد خواننده را مجذوب و مفتون مي

اكبر كاشف دردهاي گنگ و پنهان است و مرهم .  و وسيعيان انتقادات عميقهدفش ب
  .هاي كهنه و عميق گذارندة زخم

 مملكت ،شعرش داراي تنوع موضوع از عشق و جواني، عرفان و پند و نصيحت
او كلمة . داري، سياست و حكمت، لطايف و هجو و باالتر از همه طنز و مزاح است

اكبر . باشد جاي خود زيبا و فريبنده مي  به سخنانشة هم،گويد نادرست و نابجا نمي
. ندارنددهد كه ديگران جسارت بيان آن را در قالب طنز چنان ميرا نصايح و پندها 

بر زمين كه اكبر در فارسي پيش كدامين استاد زانوي تلمذ  ت الينحلس ااي تاكنون عقده
  :تهخودش گف.  مگر اين روش و سبك خود وي بوده،تاسه نهاد

 س استبدل دارم و اين نكته   بهحسرت چند
 پـرسـمام طـرز سـخن هيچ  وز كه آمـوخته
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بخش  اند لذا شعرش ساده، سليس، روان، شيرين و لذّت چون مخاطب وي عوام
نجا كه آانگيز آراسته كرده است تا  طنزآميز و مضامين دلسخنان   بهاشعار خود را. است

هيجان   بهآرد كه خواننده انه ناگهان عبرت و طنز ميهاي شورانگيز و عاشق در ضمن غزل
جامعه هاي  ها و زشتي  كه بديدانيم كه طنز نوعي از ادبيات است ما مي. افتد و شور مي

سر   خشم و نفرت خود را جانانه برةدهد و تازيان را بزرگتر از آنچه هست نشان مي
همين سبب است كه تعريف . آورد غلكاران و عامالن فالكت و بدبختي مردم فرود ميد

  .شود و هزل و خنده ميطنز دور از دسترس تعاريف هجو 
جهت رساندن و ابالغ  شعر يك نوع شيوة بيان ين روست كه طنز را همچو ااز”

 حقيقت ةتعبيري طنز را آيين  بهدانند و مطالب انتقادي همراه با خنده و شوخي مي
  .١“اند ناميده

  :پل سارتر گفته ناقد معروف ژان
هاي   جنبهةي و توسعوسيله قرار دادن طنز براي بيان نكات اخالقي موجب ترقّ”

 خشم اجتماعي و كين ، شهوات،زيرا عواطف. گردد هنري و ادبي آن مي
  .٢“باشد  طنز مييوجود أمنش… سياسي

از اين  . سرد و گرم روزگار چشيده، آزموده واكبر شاعري است عارف و عالم
اكبر . پيامي مؤثّر و آموزنده و بليغ هم باشد و با و زيبا ميجهت سخنش و طنزش لطيف 
حيات در همة شعر او موج . گويد سود حيات مردم مي هرچه گويد و هرجا كه گويد به

ت و غفلت را لعبارت ديگر اشاره و تنبيه اجتماعي است كه عز طنزش به. زند مي
ش طنز.  مردم آزاري و قدح وكند و هدفش اصالح و تزكيه است نه ذم مجازات مي

دانيم طنزنويس  مي. دارد مي تفكّر و انديشه وا عالقه و دلسوزي است و انسان را به
نيست بلكه طنزنويس هدفي آور  مزه و خنده نگارشگر وقايع و رويدادهاي خنك و بي

ها را  او بايستي با سرانگشت قلمش تارهاي قلب انسان. تر دارد واالتر و مسئوليتي مهم
خويش را در پس پشت كلمات و تصاوير اش درآورد و ذات عصر و زمان ارتع به
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حقيقتاً طنز نوري است در دل تاريكي و نقطة اميدي است . جاندار تفكّرآميز ارائه دهد
 چراغي است براي رهروان وادي صالح و ةمنزل  طنز به.ي و نجات از ظلماتيبراي رها
دازد هنر ادها بپربازگوكردن نيازها و تض صراحت به تواند به  آنجا كه قلم نمي.بهروزي

خواهان جوامع ديش قلم را متوجه بنكند و طنزنويس بيدار دل و هوشيار  طنز جلوه مي
  .آفريند كند و جهاني روشن و زيبا مي هاي همگاني مي بشري و كدورت

 ،ست مذهبيا فقط شاعري ،بعضي بر اكبر انتقاد كنند كه او حكيم و فيلسوف نيست
طور انتقاد ديگري است   همين. لذا شعرش اوج و عمق ندارد،ش و طنزنويسآخوند من

اي است قابل توجه كه  اينجا نكته. برد كار مي هكه او لغات و عبارات هندي و انگليسي ب
 از اين جهت او .و ادب نبود وي سوي زبان ه توج.خواست اكبر فقط اصالح جامعه مي

  :اكبر طبق اين شعر بودهت  شخصيرا بر اين ايراد نمودن درست نيست زيرا
  اند  كه دوستان وفادار بهتر از خويش       علت بيگانگي ز خويش مـران      همرا ب 

 اينها را مورد  وبه نظر بنده اين انتقادات و ايرادات كودكانه و نابخردانه است
گو و مصلح  زيرا اگر شاعري مذهبي باشد و واعظ و نصيحت. سنجش قرار نتوان داد

هاي گيج و   صالح مردم كوشد و در شعر و سخنش افكار و انديشه دركهاجتماع 
رانگيز طنز اكبر تفكّ. مشوش كننده نيارد مورد تمجيد و ستايش است نه كه مورد انتقاد

خواهد  كند و مي  او گاهي مستقيماً و گاهي غيرمستقيم بر دشمن خود حمله مي.است
كه حقيقتاً كاري است بس را نزآميز  طة لذا لهج.هاي جامعه را رفع كند ها و زشتي بدي

  او استت و مهارت كه حقيقتاً شيوه و حصّة خاصّ دقّ وظرافت و شوخي  با،دشوار
مختصراً توان گفت كه شعر طنزآميز وي آيينة حيات اجتماعي . كند نحو احسن ادا مي به

 مردم را براي ،اكبر داروي تلخ و گزندة انتقاد را با شهد ظرافت و مطايبه آميخته. است
هاي  ارزش  بهكه طنز است كه مختصر اين. انگيزد نجات از نادرستي و نابساماني برمي

درد را . خيزد مبارزه با آنها برمي  به وكند ها را رسوا مي نهد و پليدي واالي انساني ارج مي
فرياد خشم را در كالم خود بازتاب . دهد شناساند و راه درمان را هم نشان مي مي
انحرافات را . سازد اي در مقابله با دشمنان آزادي و انسانيت مي  و از آن حربهدهد  مي

ها انگشت  ها و نقص داده بر عيب ها قرار ها را روياروي بدي كند و خوبي هويدا مي
  .كند نماياند و نيروي آگاهي را تقويت مي  را ميراه صالح و تقوي. گذارد مي
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 اكبر در اين كار مهارت تام .استقي و واقعي  طنز حقيةابتكار و نوانديشي الزم
 دلپسند از مختصات هاي معني تازه با آميزش استعارات و كنايات و لطيفهآوردن  .دارد

. كند  ميرابرب كاربرده ارزش شعر و سخنش را دو  به او اين چيزها را.اكبر است
  :گويد آنها مين اعتقاد دارند دربارة يوري داروئپرستان و دانشمندان كه در ت ماده

ــوخ  ــال دارون آن ش ــت دنب   بوزنـه مانـد و آدمـي گـم شــد      رف
  دت و مـردم شـ     پي نيكان گرف     اصحاب كهف روزي چند    گس

دادن و عريان  سنگين است و نشانها از خواب  كار طنزنويس بيداركردن انديشه
ل ئطرح مسا  بهرفاًصطنزنويس نبايد . تن حقايق براي عموم مردم نه خواصساخ
 را وير و تأمل اي رهبري كند و تفكّ نتيجه  بهبايد صريحاً خواننده را  بلكه ميندك اكتفا

  .١بزرگترين هنر طنز ايجاد آگاهي و بيداري است. برانگيزد
  :گويد  مي، عصر حاضر را كشيدهةنقش

  كاري بكندـت كه در بيشه شـس هكس نماند
 همين محدود است  بهت مردانان همماين ز

  ندـاري بكـح ديـتـف و فـك  بهردـيـغ گـيـت
 دـنـه كـد و كاري بـرون آيـرده بــزني از پ

نقشة فرهنگ جديد را اين طور . اختصار و ايجاز يكي از مختصات اكبر است
  :كشد مي

  چند روزي با همين حالت بساز       وازپاي در پتلون و دل در پيـش       
گرفته بود اكبر از آن ها كه در جامعه رواج  چنانكه قبالً گفته شد كه بديها و خرابي

خواست كه جامعه را و مخصوصاً مسلمانان را از اين خرابيها  تا حد اكثر بيزار بود و مي
 لذا انديشمند بود كه سيل علوم جديد و فرهنگ و تمدن مغرب .و بديها بيرون برآرد

بابش نشود در برابر اين دسجاري است اگر با ظرفيت و نيروي كافي كشور  زمين كه در
سبك مخصوص خود   بهلذا.  پايداري و مقاومت نخواهد كردهندل فرهنگ و تمدن سي

  :گويد مي. كند كه حقيقتاً سودمند است مينصيحتي 
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ـ  ام ماي   تهگش ـ  وس ازي   ا اهللا نيست  ت نمايان هست و الّ    ا  الهي ال  داز آغـاز شـما    ن ان
*  

 لـافـو غـن و از عقبي مشـيـشـنـبر مـخ رآن بيـز ق
 گو حساب آنجا كتاب اينجا كبر خوشچه خوش گفت ا

*  
ــريك ــش بام ــبخ ــاي ب ــر ح    است رايج در ايشان نه صـوم  ةصلو  ومال ق

صورت طنز چنان بيان   بهاكبر حوادث زندگاني و جامعه را براي نفع عموم مردم
ها  وي جامعه را از آن خرابي ةرسد و بنابر گفت ه كه تصوير حقيقي پيش چشم ميدنمو

  :گويد مي. پاك توان نمود
 رقين تمـاشـاي لمپ بـ ببي،اف بشـنوداي فونوگرـص

 هاي شرقي  خموش كن شمع،يز سينه و دل مجو تجلّ
  :گويد لذا براي اصالح مي

  و مطلوب باشـتا تواني در جهان طالب مش
  با معاشر سهل باش و نيک باش و خوب باش

  اره نيستـر چـ اکب،تادـمذهبي در گردنم اف
  اشـوب بـا يـکي مـنسـا بـه  بـا همه آزادگي

گويد كه خرابي اينها نيست بلكه خرابي جامعه  ان عصر ميجوانبارة طفالن يعني در
  :گويد مي. است كه آنها را سوي كشانده است

  دـگوي  ان ميـز زب اـه نخـ سكهب ـطفل مکت
  گويد  شکوه کم کن که چنين گفت و چنان مي

  قشـرودش سبـت و سـراف اسـطبع او فونوگ
  دـويـگ  ان ميـمـش هـرو نقـد بـتنـنچـه بسآ

 ظهارهاي احسن ا شيوه  بهار و ايجازختصا  بهت زندگي راواقعيآبادي  اهللاکبر 
ه کند که حقيقتاً قابل توج   جالب ادا ميةشيو  بهانمايد و نيازها و دردهاي اجتماع ر  مي

  :گويد  مي. است
هااولن  بهتـراه وـلک بجـفـا الطـهاال يا اي  

  تاد مشکلهاـل ولي افهل بود اوـن سآکه قر
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  بوت داسن و پتلون  بهکن تزيين پاي خودب
  م منزلهاـدارد ز راه و رس رـد خبيـکه سرس

هيچ موضوعي نيست كه فكر و اي و عبرتي نهفته است  درنظرش در هرچيز نكته
  :گويد مي. انگيزديتأمل بر ن  بهتيزبين او راروشن و 

ـِ   م و نـداريـم آگهـيـيري شـدـچيمـا ن
  ه کردـا چـکلک قض ةتـنوش گرانـبا دي

 لـبرئيـد ز جـرا دماغ که پرسه اکنون ک
 کرداحمد چه گفت و او چه شـنيد و خدا چه 
حق اين است . اي كاش عصر ما اين شاعر توانا و ارجمند را چنانكه بايد بشناسد

  : استهانپن مقامش ،آيد كه از شعر خود وي برمي  چنان،كه اكبر
  ارمغان آورد اكبـر سـوي محفـل آفتـاب            چو گامي سير كـرد نبر سپهر معني روش  

  محفل آفتـاب   به تابد  خواني و مي    شعر مي   هـاي تـو   آفرين اكبر بر اين روشن بيـاني    
  


