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 پيشگفتار .2

و احمرد  هرای عبیرد زاکرانیاجتماعی در اندیشه -طنز سیاسی  هایبررسی تطبیقی مممون ،حاضر مقالۀ

اجتمراعی و  -به وجروه مشرترک و متفراوت طنرز سیاسری  کهبر اساس مکتب تطبیقی آمریکا اس   مطر

 پردازد.های آن میو انگیزه ع ّ 

 توصری های جامعه که مجالی بررای مقابل نابهنجاریند که در ادیبانی هست ۀدر زمر ،زاکانی و مطر 

خرود را در انتقراد از ایرد اوضراع  مراهرو طبر  شروو و نهرد سر تعظیم فرود نیاوردنرد مستقیم آن نبود، 

ها و فسراد جامعره را برا طنز عیب چراکه؛ ، به کار گرفتندس هکه یکی از کارکردهای طنز نیز نابسامان 

ترید نردهها و برّترید دیردگاهبرا تیزبینانره ،از جهات زش  و منفی آلودتصویری هجوآمیز و اغرا دادن 

 دهد.ک مات با هدص اصالح نمایش می

 هدف و پرسش تحقيق .2-2

 و  زمرانی بسریار ۀبرا وجرود فاصر  دو ادیرب اندیشرۀ یهراو تفاوتها یرافتد شرباه  ،مقالره هدص از اید

 های زیر اس :پرسشگویی به پاسو چنیدهم

 ؟سازند آشکارتر رااند حقایت ت و روزگار خویش دو ادیب توانستهاید ا  یک از کد .1

 ؟کنداوضاع نابسامان را تقوی  می ضدّ مرد  برمخالف   و حسّاس   مؤثّرترسخنان کدا  ادیب،  .2

 تحقيق ةپيشين .2-1

ابراید آثرار بنر ؛قررار گرفتره اسر  هطنز از جم ه مفاهیمی اس  که در هر عصرری مرورد توجّره و مطالعر
 ترروان یافرر  کرره برره تعریرر  طنررز و بررسرری آن در آثررار ادیبرران در ایررران و جهرران عررر  مرریفراوانرری 
 ؛(1384ح برری، ) «در ایررران و جهران اسرالمی طبعیشرووترراریو طنرز و »برره عنروان نمونره:  انرد؛پرداختره

« حراف  طنزپرردازیهرای هرا و شریوهبررسی گونره»مقالۀ  (؛1398ابراهیم، )« اوضیک و  اوفواهی  سیکولولیک »
)مطالعرۀ مرورد پرشوهش: شرعر راشرد  طنز ت و در شرعر پایرداری ف سرطید»مقالۀ  و ؛(1383، زادهصاد )

 (.1331، وندزینی« )حسید(
هرایی بره صرورت پشوهش ،های مخت  سال های هر دو ادیب در طیّدر زمینۀ بررسی آثار و اندیشه 

ای در شرح احوال، آثرار و نقرد افکرار مو نرا عبیرد )رسالهی نامه زاکان»جداگانه صورت گرفته اس ؛ مانند: 

 (.1381 خان ری،) «عی زبردس یک منتقد اجتما ،عبید زاکانی»مقالۀ و ( 1384 ح بی،) «زاکانی(
 «های ت رروشرراعر خنررده ،احمررد مطررر»مقالررۀ  ،( 1338غنرریم، )« عناصییا اداییااف اوفنک یی  ا دییطا ا ییا   ییا» 
 .(1331)معروص، « نقد و بررسی وامگیری قرآنی در شعر احمد مطر»لۀ مقاو  (1321حسینی، )
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شد که پشوهشری در  مشخّصگون، های گونات و سای ، مقا ت، مجالّهاپس از جستجو در کتا  

 .اجتماعی زاکانی و مطر صورت نگرفته اس  -مورد ممامید طنزآمیز مشترک سیاسی 

اجتمراعی مشرترک در آثرار ایرد دو  -امید طنرز سیاسری در اید مقاله تال  شده اس  تا بره تطبیرت ممر

 شود.پرداخته ها به طنز هایشان و ع ّ  گرایش آنادیب، تفاوت در اندیشه

سرپس و  بره طنرز و انتقراد هراگررایش آن ع ّر ، شراعرنگاهی مختصر به زنردگانی هرر دو  ،در آغاز 

 عبیردآثرار میان مفراهیم  تفاوت ن بهو پس از آ ایماجتماعی پرداخته -مشترک سیاسی  ممامید طنزآمیز

 .ایمرسیدهو مطر 

 - سیاسری هایتنها گ چینی از طنز ،ه آمدهشایان نکر اس  که آنچه به عنوان شاهد مثال در اید مقال 

، تعریفرات ۀرسرال، ا شرراص اخرال  هایحکای که همگان آن را در دو ادیب اس  اجتماعی آثار هر 

 .دانندعنصری غالب می ،دیوان احمد مطراشعار زاکانی و  صد پند ۀرسال
 مطراحمد زاکانی و عبيد  نگاهی به زندگی .2-9

 عبيد زاکانی
در زیراد، احتمرال بره  اسر  کرهده و منتقد برزر  ایرانری نویسن ر،متفکّ شاعر، ،زاکانیید عبید نظا  الدّ

 .(82: 1382کانی، زا) ه اس شد دمتولّ ،قزوید ی از روستاهاییک زاکان، درقرن هشتم هجری اوایل 

 تقریبراًو  پرداخر  سرودن اشعار به تدوید کتب و ، عبیدمدارس شیراز پس از تکمیل تحصیالت در 

و در ا (83: 1381قشرمی، ) عررا  مشرهور گشر    وی در فارس ونا ،سال پس از مسافرت به شیراز 11

 .(32: 1382، زاکانی) وفات یاف  یا بغداد در اصفهان ،  .ره 112-128 هایسالبید 

بیر  و  3111 او حردود یاشرعار جردّ .گررددمیو جد تقسیم  مطایباتمِ آثار عبید زاکانی به دو قس 

« ا  نامرهعشّر » ثنروی طرو نیو م رباعیرات عرات،مقطّ ،غزلیرات بندها،ترجی  ،بندهاترکیب شامل قصاید،

اشرعار و اقروال  حکرم،کره در برا  امثرال و  ، ثیا األ نیلار کترا   نیرز و (319: 3 ج، 1311 ،)صرفا اسر 

 از تألیفات اوس . ،س حکما

  ،پنرد صرد ۀرسرال ،تعریفرات ۀرسرال ،نامرهریرش ۀرسال ،شراصاخال  األ رسالۀ عبارتند از:لطای  او  

 ترید اثر منثرور او در برا  طنرزکه مهم شراصاخال  األ ۀرسال و مو  و گربه ۀقصید ،ق ندران هاینامه

 .(23-21: 1382، زاکانی) اس 
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 مد مطراح

جهران چشم به  «اروندرود» هایکرانهدر  ،از تواب  بصره ،«هنومِتَ»در روستای    1392احمد مطر در سال 

سرالگی شرروع بره  14 در .(13: 1338، )غنریمگذرانرد  جراآنرا در های عمرر خرود گشود و بیشتر سال

 حکومر  برر ضردّ هکننردتحریرکبا موضروعات پراکنرده و  قصایدیاو  .(99 )همان: دن شعر کردسرو

: 1381، و بیردج )حسرینی پرداخ  و به کویر  گریخر نیز گیری را بهای چنید موض  البتّه و سرودمی

198). 

« دفتیاش »و « اوَقیََ »کرویتی  ۀبه عنوان نویسنده در روزنامر ،مطر آشکارک مات تند و و  انهصادق لحد 

، زادهسرعدون) دکرر بور به تبعیرد اودول  کوی  را مج ،های عربیحکوم  و «صدّا » حکوم  بر ضد

 و کنرد فعّالیّر «  ََ اوَقی» ۀروزنامر الم  ریبیدترا در دفراتر  بره لنردن رفر    1382 در سرال او (92: 1388

 (.98: 1338، غنیم) در لندن سکون  دارد اکنونهم

 «فتیا د» اسر . سروده شده   1333-1348 هایکه در سالاس   «دفتیا » آثار او شامل هف  دیوانِ 

خرود را   هویّر ،استکبار و اسرتعمار ۀدر زیر س ط کهاس   یعرب های م ّعرا  و سایر  مرد زبان حال 

 نیرز و ؛برخورداری از حقو  راستید یک انسان اسر  درسراسر تشویت و تحریک مرد   و داده از دس 

ییالَ  إن ی » ؛کوترراه ۀچهررار مجموعرر یی» (،  1383) «رییلا  اواییاع »  (، 1383) «عیه ألق نش  ء  ثییا اوویه  ا بَ طَ  یا أص 
برره شررعر تی و کالسرریک در سرراختار سررنّکرره «  و  ا ییک  األإ اجلهویی  بشییایا األ ییا و ییا   اوطَ » و «نییایع ع ییع

دارای هرای او هاغ رب سررود (.111 :همرانر.ک: ) دنرگیرهای او قررار مریسرروده ۀدر زمر ،انددرآمده

 خورد.در دیوان او به چشم می به ندرت یدّو اشعار جهستند  آمیزممامید طنز
 گرایش زاکانی و مطر به طنز و انتقاد علّت .2-3

رژیرم بعر   ۀد حاصل از قتل و غارت هولناک مغو ن و سر طاسفو  ها با جنای ،روزگار زاکانی و مطر

برا سرالح کراری و  . زاکرانی و مطرر، همرراه شردافکنرده برود افراد ۀهمسیاه خود را بر زندگی  ۀکه سای

و  اجتمراع ۀمررد  ترا طبقرات حاکمر ۀدترو از راستید ۀکنندگان از شیودند عدولکر تال نگر طنز، ویرا

از همرید روی،  ؛مظاهر پوچ را در معرض ریشخند گزنده قرار داده و از خروا  غف ر  بره درآرنرد ۀهم

عی قررار اجتمرا -طنز سیاسری  ۀتوان در زمربه کار گرفته شده در آثار زاکانی و مطر را می هایمونمم

 داد.
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 گروییبذلرهیعنی بر  ،دیگر . به بیانیاس  فشار غیر قابل تخ یه به زبانِ منطقی ۀزاییداید شیوه از طنز،  

؛ یعنی مخاطب، جمر  اسر  آیدبه شمار می طنزپردازی ۀترید نوع و شیوو متعالی و شوخی استوار اس 

کنرد واداشته و به راه راس  هردای  می مخاطب را به تفکّر ،صحی  آن ۀو برای گوشزد اشتباهات و ارائ

 (.424: 1311)ترکمد، 

اسر  کره بره جهر   هراییم ّ  ادبیّراتهرای یکی از ویشگی ،رواج هزل، طنز، شوخی و مسخرگی 

آور و گراهی ت رو و ، خنردهآشرکاررا ندارند و از راه سخنان دو په رو، غیرر  آشکارخفقان، مجال انتقاد 

 کنند.می بیانانتقادهای خود را  ،گزنده

 ابرو سرعید بهرادر» پس از مر  ،ان مغولیعنی روزگار میان افول قدرت ای خان ؛در عصر فترت عبید 

یسرته زمری او دسر  برهو تسخیر ایرران  «انیکتیمور گورامیر »تا ظهور  -آخرید پادشاه ای خانی  - «خان

عوامرل آن پرا برر فرر   زمانی اس  که قو  مغول و ،عصر اید .(41: 1319، ندگاناز نویس )جمعی اس 

شهوات و مادّیات  ۀغ ب ،طم  حرص و ریا، فساد، م ّتی کهد و نجیب نهاد و در خون ایرانی بذر اختنا ،

 (.43: )همانراه یاف  ویرانی و ناامیدی  ،معنویّات بر فمی   و

 « حرز  بعر» بر عرا  و «صدّا »حکوم  دیکتاتوری  ای از زندگانی خود را در زمانهدور نیز مطر 

مبرارزات ایردئولوژیک برا  ،دینری ۀاز بید بردن روحیّر آن،بارز های حزبی که از ویشگی ؛اس  گذرانده

منر  ورود  ،ولوژیک حز  بعر ئاید - سیاسی هایبرنامهمطبوعات به  کلّ %81 اختصاص دادن، شیعیان

ه بر شعار هرر کره برا مرا با تکی گناهبسیاری از مرد  بیآزار    وانیّ ،سات فرهنگیبه مؤسّ بعثی غیرافراد 

شرورای ر.ک: ) و... برود مررد  در میران گراییو مصرص ط بیرفاه ۀروحیگستر   نیس  دشمد ماس ،

هرای موضروع مت رک ،ل اقتدار دودیگر  ،وی کار آمدن حز  بع با ر (.241-238 تا:نویسندگان، بی

م بر جامعره جرر ت دسر  انرداختد زیرا اختنا  سیاسی حاک ؛نبود اشعار طنزآمیز و هجو ،هاکنایه مرد ،

 .(14: 1311، الخ یل) کرداید اقتدار را از مرد  س ب 

در اد  پایداری( کره در پرس خنرده و هرزل بره  طنزپردازیگذار راشد حسید )پایه» مطر نیز همانند 

 پرردازد و مخاطرب را بره اندیشره های ت و و وحشتناک مررد  ف سرطید و جامعرۀ عربری مریبیان واقعیّ 
هرای عربری را درشرعر  بیران حقایت آن روز سرزمید عررا  و م ّر  ،(83: 1331، وندزینی) «داردیموا
 کند.می

 ای هماننرد راشرد حسرید را کره بره بیران و دیگر ادیبران برجسرتهمطر  عبید زاکانی،توان می ،بنابراید 

 و ادیرب ترم مروسیرری یا بره تعب اعر یک امّ  وش دیب وا پردازند،های ت و جامعۀ خویش می واقعیّ
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شرجاع   پروایی وبی گویی،ساده ،وضوح اید ویشگی، ۀ زم دانس  و های ستمدیدهشاعر تمامی امّ 

نوشرته  نظرکوتراههزل و یاوه نیس  و برای تفرری  خراطر مردمران  ،. سخنان طنزآمیز زاکانی و مطراس 

نراک برر پیکرر سیاسر  و اجتمراع آن ای تند و نیشری دردنشده اس ؛ ب که هر سطر و هر بی  آن، کنایه

در مرنجال  دیگرران  هرا را درک کردنرد وی ضرربهسرنگین ،امّا افسوس کره تنهرا خردمنردان ؛روز اس 

 ند.جامعه غر  شدشرای  نامساعد 

 پردازش تحليلی موضوع .1

 های زاکانی و مطراجتماعی مشترک در اندیشه -سياسی طنز مضامين  .1-2

. دشرودیرده مری عبیرددر آثرار  ،قرن هشتم هجرری اجتماعی - نتقادات سیاسیترید اترید و زنندهسخ 

او  نظیرر اسر .معنری کرم روانریامّرا در  ؛صررانش نیسر پای دیگر معالف  هم ۀق م او در عرص هرچند»

 خرالی از حشرو سرخد  وافری بره مقصرود و صرراح  و بره روشرنی وو سبکی مخصروص بره خرود دارد 

)جمعری از  اسر  چه نظم و چه نثر بره کرار رفترهاو های تعاره کمتر در نوشتهاس کنایه و ایها ، .گویدمی

ش در خ رت معرانی ترازه ، ابتکرار و نروآوریزاکرانیهرای در هزلدیگر  ۀنکت«. (481 :1319، سندگاننوی

 مرتد درهرم ریختگری نمرایی،چرون تنراق طنرز  هایدیگر جنبرهه در کنار ک (111: 1384، )ح بیاس  

گرویی ج رب تاریخی و زش  حوادث ها وشخصیّ استفاده از  های خیالی،شخصیّ خ ت  آیات قرآن،

 .کنده میتوجّ

امّرا جانرب  ؛ی، شکل نیمرایی اسر ایران ۀاس  و شکل اشعار او برای خوانندپرداز شاعری نومطر نیز  

داسرتانی  اشرعار اوهرای از دیگر ویشگری .داردخ  نگه میاز قافیه را س بجا ۀاستفاد های عروضی ووزن

، جنراس، ایهرا  بره ویرشه  بدیعی لفظری و معنروی ایجاز در کال  و استفاده از صنای ،بودن باف  شعریش

 وبینرامتنی  تنراق  نمرایی یرا پرارادوکس، ،جوانب طنرز از .(23: 1321، )حسینی تشخیص و ت می  اس 

 و اشعار شراعران گذشرته، ت می  به بومی و مذهبی هایداستانت می  به  ،هم ریختگی متد آیات قرآندر

 .ی اس در اشعار او متج ّانی به کار بردن نمادهای حیو

 اجتماعی مشرترک -تعدادی ممامید سیاسی  به ،و دیوان مطر عبیدیات تطبیقی ک ّ ۀاز رهگذر مطالع 

افرراد سررکو   ،اد در کشور، فسشامل مفاهیمی چون حاکم، قاضی، واع ، تصری  به اسم دشمنان که

ایرد مفراهیم و ممرامید پرداختره  دسر  یافتره و بره بررسری و تطبیرت رفقگستر   و دیشمندان وبرجسته 

 .شودمی
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 ادبیّراتو مطر در آثارشان شده اسر ، در حیطرۀ مکترب  عبیدهای فکری آنچه سبب مقایسۀ شباه  

 ۀعمرد هراییکری از زمینره ،ارتباطات و تأثیرات ادبی دایرۀدر اید مکتب،  گیرد.قرار می تطبیقی آمریکا

اسر  کره برر یرافتد سران بردید ترر،امّرا از منظرری گسرترده ؛آیدمی به شمارتطبیقی  ادبیّاتپشوهش در 

هرا برید آثرار ادبری، که برخی شرباه  پذیرفتهشود و گرایانه اصرار نمیمدرک تاریخی و شواهد اثبات

جهرانی و در  ۀان پدیردبره عنرو ادبیّراتها اس  و بیشتر بر آن اس  کره انسان ۀناشی از روح مشترک هم

در ایرد مکترب، معیرار  چنریدهرمشرود و  معرّفریهرای زیبرا دانش بشری و هنرر هایهارتباط با سایر شاخ

بررای مثرال، از نظرر پشوهشرگران مکترب  .زبران صررفاًنره  ؛، م یّر  و فرهنرا اسر انتخا  برای تطبیت

به شررط  ؛پذیر اس ز آمریکا امکانسی تطبیقی دو اثر ادبی، یکی از انگ ستان و دیگری ارآمریکایی، بر

-21: 1388، مقردّ شررک  )به بعد از استقالل ادبی آمریکرا مربروط باشرد  ،آن اثر ادبی آمریکایی آنکه

23.) 

 : ستم، فساد، دزدی و فرهنگ چاپلوسیحاکم .1-2-2

 راکرهچگرفتره اسر ؛ قررار  زاکانی و مطر در ر س انتقادهای عبیدای اس  که بیش از همه طبقه ،حاکم

ریرز و درشر  بروده و ناخودآگراه،  هایانو خ پادشاهانهای نابهنجار جامعه مبتنی بر ستم ج وه یکی از

لرذا  شرود؛آور شرای  بغررن  میپیا  در نتیجهو  جامعه زیر پای زور و عصیان لگدمال شده انونق طومار

 ؛انردبره تصرویر کشریدهآمیرز طنز زبانیبا را او در برابر  و چاپ وسیحاکم  دزدی ،ط بیرفاه و فساد ظ م،

مرداران و هر یرک از زور ،انجامید (  .ره 8 و 1)قرن  بر ایران که به دو قرن مغولقو  با استیالی  چراکه

وری از اوضراع در پری بهرره ،رده ممالک قررار داشر ها حاکم و صاحبان خکه در ر س آن قدرتمندان

 امران،تارهای بریکشر ظ رم، هرگونره ،  برر ایرران برودن برانرداز ایرد قروتمردّ ۀکه ارمغان حم نابسامانی 

بخر  آن نگرونخود بر مرد   ۀانم  مستبدّحکو ۀفساد و تباهی را سرلوح ،اموال مرد  ها، غارتشکنجه

 روزگار قرار دادند.

امپراطروران  ۀمررد  را بره شریو وحشر  درنیرز ایجراد بعر   حرز  ۀسرکرد «صدّا » ،دیگر از سوی» 

 ۀاج برد یوسر  ثقفری کره منظررچون حجّر خونخواریی یا سردمداران عبّاسی و آشوری یا خ فای امو

اساسرری تحکرریم قرردرت خررود از اسرربا  و عوامررل  سررتودند،ها مرریرا بررر سرررنیزه چکررانخونسرررهای 

داشتد حسرا  معاشرت با بانوان،  ،های باشکوهزندگی در کاو شدن، طعم پولدار چنیدهم .پنداش می

 (.424-423: 1382معتمد، ر.ک: ) «دار  چشانیدخود و اطرافیان وفا را بهو... بانکی سرشار 

 چنید با ظراف  تما  به تصویر کشیده اس :ظ م و بیداد حاکم را اید ،در اید حکای  شیرید عبید
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اگرر خوابر  راسر   گفر : انردر بهشرتی. را به خوا  چنان دید  کره دو  تو مردی به حجّاج گف :»

 .(421: 1382، زاکانی) «!یش از اید جهان باشدجهان ب آن دربیداد  ،اشدب

ده برود کر افسارگسیختهدنیوی، حاکمان را سخ  سنگدل و  ۀمندی از مقامات و اموال بادآوردهبهر 

قردر تحر  ترأثیر قررار ، ق ب زاکانی را ما مال از نفررت نمروده و او را آنهاو اعمال ظالمانه و پ ید آن

 «حجّاج بد یوس  ثقفری»با به استعاره گرفتد از نا   ،دن اعمال زشتشانداده بود که برای به تصویر کشی

، شنیدن خوابی که او را انردر بهشر  دیرده بود مشهورتاریو  در خونخواریبه که در میان والیان اموی، 

 .را نیز مکان ظ م و بیداد بخواند جاآنبودند، کافی بود که بهش  را نیز زیر تیغ انتقاد خود گیرد و 

 گوید:می رابطهاید  در نیزمطر 
 ه،د غ َ  ل   َ ی  َ  ًة ا أ   َ ا   اَ ك  فَ  إا ک   »

 أكثَا آمثاً  و َک َا أكثَا ُم  ا  اً و َی اَ 
 قاً و   نافقاً و   َكذ ااً أكثَیَا   اه    اَ ویَ 

 و... َرَفَن إمَسه ا َصا   
 (.421: 2111، )مطر «!وغاا ی ام ى  اك ماً 

، کرارترگنراهو  و جنرایتش بیشرتره اید فکر افتاد که در شغ ش تحوّل ایجاد کند ترا جرر  اب یس ب باریک ترجمه: 

 .دحاکم نامیده ش پس از آند و کرا  دفد سینه رمش را دناتر و... شود. پس او ، منافتیزتررخون

نرد همان او را بر آن داش  که در نقد خود ،کارهای ناروایی که مطر از حاکم روزگار خویش دیده بود

زاکانی، استد لی متفاوت و منطقی غیر معمول را با برر هرم زدن مناسربات عرادی در پریش گیررد ترا برا 

کره او اعمرال اب ریس را کره در  شودمیچنید ب که خود واقعیّ  را به تصویر کشد. اید ،تحری  واقعیّ 

داند و از تصرمیمی ز میهای حاکمان ناچیدر برابر پ یدی ،هاس پ یدیدیدگاه ما مس مانان مظهر تمامی 

شرود، پررده  کارترگناهو  ریزترخونکه شیطان برای ایجاد تحوّل در اعمال خویش در پیش گرفته بود تا 

 .دهددن چنید تصمیمی خبر میتوسّ  او برای عم ی کردارد و از برگزیدن عنوان حاکم برمی

 :کندد میتبیی چنیدفساد حاکم را  ،دیگری طنزآمیزدر حکای   عبید

ادی و دص زنری و غمّرازی و گرواهی بره درود دادن و دیرد بره دنیرا فرروختد و کفرران مسخرگی و قوّ»

 (.381: 1382، زاکانی) «!پادشاهان و بزرگان از عمر برخوردار شوید نعم  پیشه سازید تا پیش

یده اسر  وبی از حاکمان را به تصویر کشنامط  ۀزاکانی باز هم با زبانی طنزآمیز و ک ماتی رسا، چهر 

در  تنفّرررا برا انگیرز  حرالتی از شرر  و  انکرردار و عرادات سرخی  آنر دکنرمی تال و از اید طریت 

 و محکو  نماید. بید انتقاد خویش ببردرا زیر نرّه انگزنده، آن ینیشخندآشکار کند و با  مخاطب خود
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 گوید:در اید زمینه می نیزمطر 

 اوَا  كغ  ي     اق    / ا اا    ق ا  اوا   ا »
 اوا   ا   اوت نَل  و / ها إیقاف  او  َ       تی  یَیف  

 ی ااور  یا یً  عن  ق َ  / اَي احلي  واَي احلي  
 ها...ی ااور  

 َسا وا ثَیَغاا   / واحل ا اس  ال نتشاوَ  ا كل    كا 
 ش  إ هابي َكع  دََي ا  / احلک ا  ...
 .(433: 2111، )مطر «أ َن اوا وَو  !
در هرم  ،هرای کوچرک درخر  سررو برودای را که همانند شاخهاصهحیاط قصر س طان، نوای طبل رقّ درترجمه: 

... و نگهبانران در هرر مکرانی بودنرد و کرردمغازله مری گاهی از طریت بوسه با اید کنیز هس طان تنبل گ. پیچاندیم

 .دندار کتروریستی امنی  دول  را خدشه مبادا بودند؛ های دیوار را بستهشکاص
بخشد و با عبرارت آخرر خویش می آمیزی به شعردر پی، پوشش کنایهاز تصاویر پی  مطر با استفاده 

 «سرتند کره مبرادا تروریسرتی حم ره کنرد!گر مراقرب همغازله از امنی  حاکمِ مراقب نگهبانان برای » آن:

مخاطرب خرویش را  او بررد.ت خی نیشخند خود را دو چندان نموده و حسّاسی  هنری خویش را با  می

سرازد و پررده از آگراه می ،ای ظری  کره شراید تروجّهی بره آن نداشرته و آن را در نظرر نیراوردهاز نکته

 .داردگر با تروریس  برمیگری حاکم مبارزه ابالی

هرای خرود را گوهر تابوشکد لطیفره استفاده از آنهمواره با  عبید، یکی از موضوعاتی اس  که دید 

ت منسرو  و بره مردّدزدیدن سه مثقال یاقوت را به ابرراهیم دیوانره  در حکایتی که .ذاردگبه نمایش می

مرد در ایرد خانره قررص » :گویدن ابراهیم خطا  به خ یفه چنید میاز زبااو  کنند،میسه روز در بند  

، یزاکران) «برا ترو چره کننرد! ،تو که اید همه نعم  به زیران برردی .ا  و سه روز محبوسمجویی نخورده

دزد  ۀن ابرراهیم، چهررچرو خیرالیهای شخصریّ سنجی تما  و با استفاده از با نکتهزاکانی  .(481: 1382

 نماید.ها را متوجّه پیامدهای اخروی چنید اعمالی میو آن ردهرا آشکار ک حاکم و خ یفه

، عبیرد ماننردرد ، مر انرۀیکار بردن زبان عامه ی  خویش و با ببا استفاده از ق م روان، طب  لط نیز مطر 

شکد، گرویی و عادت و در تصویری کاریکاتورگونه ردوآنمیتا  سکوت در برابر دزدی حاکمان را 

عمل دزد کوچکی را که به کاهدان زده و به اید دلیل، خطا  به حاکم، پیامی حراوی نفررید برر او بره 

رمندانه و لطی ، در برابر مررد  اکم( را هن، دزد بزر  )حکند! و در مقابلتأیید میرا  جای گذاشته بود

 :سازدمیرسوا 
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 یاَء فکها:/ َفلَق احل ا/  ً ظاو صُّ َونا َ  کل  كَ شَیاَ »
ا ق ه/ َوَطَن هللا  األ ا  ...َلَ  یَاَف  َدکئاً ونا َنا 
 .(411: 2111، )مطر «إد  اوش خا!
ند امیرر را لعنر  کنرد کره چیرزی دزد برای ما یادداشتی روی حصیر گذاش  که در آن آمده بود: خداوترجمه: 

 . ما باقی نگذاش دزدیدنجز خرناس برای 

 ...مرال ومالرک جران،  ،را به دسر  گرفتنرد که اقتدار کامل گاهآن ،قو  مغول پس از حم ه به ایران 

 ،خرویش قرا   و مموقعیّر تحکریمبررای  آنران زیردسر افرراد  .و اطرافیان خرود گشرتند زیردس افراد 

خرود  ۀرا پیشر چاپ وسریند و طریرت دشر انآنسر فرود آوردن در برابر امیال نامعقول  مجبور به اطاع  و

و سرر فررود  چاپ وسری، تصرویر ایرد «سر طان محمرود»با استفاده از نا  عبید ، دیگر در حکایتی .ساختند

 کند:می ترسیمرا چنید  آوردن

نردیم  .س طان خوشش آمرد وروزی س طان محمود گرسنه بود و ندیم برایش بادنجان بورانی آورد » 

بادنجان طعرا  ممرری اسر . نردیم در  سیر گش  گف : ح بادنجان مبالغه کرد و چون س طاندر مدنیز 

مرد  ب کرد و نردیم در پاسرو گفر :س طان از اید عمل ندیم تعجّ .ها گف ت آن سخدمقابل در ممرّ

 .(442: 1382، )زاکانی «دنجان راکه تو را خو  آید نه با مد باید چیزی بگویم .نه بادنجان  ندیم توا

و  شهرایدر برابرر امیرال و خواسرته نراندن آ  عرا  را سر فررود آوررسال  م ّ تریدبزر « صدّا » 

در هرر  ،رادیرویی ۀبه عنروان نمونره در یرک برنامر ؛آوردشمار میه گشودن در نزد او ب چاپ وسیزبان به 

و هرر برار هرم  شردنا  برده مری صدّا بار از  91 تا 31 کمدس  ،عادی سیاسیِ پراکنیِسخدیک ساع  

وقتری کراو ریاسر   چنریدهم بردند.می کاره لقبی که با موضوع مورد بح  سازگار باشد در مورد او ب

هرم  مررد  و ایسرتادندسربازان در مسیر مری ،ندشدهای عرا  بسته میخیابان ،کردجمهوری را ترک می

 آمروزان اشرعاری در سرتایش اوند تا عبور  را تماشا کنند. دانرشمدآها گرد میو چهارراه هاداندر می

 خروردجا بره چشرم مریاو یرا ک مرات قصرار  در همره ربرارۀانه دستایشگراشتند و شعارهای دابراز می

 (.184: 1311، الخ یل)

 کند:چنید بیان میحاکمان را  مطر نیز چاپ وسی در برابر

... دئت  /  ا ا َ َ اي دئت  أ   أكتشفَ »  أ   أكت َب أكثَیا 
 أنا أعا ف  ذنيبو  /وكن قَ َع اولايل یاي

  ایيت صا    واى َك  ب  / أن ين
 .(112: 2111، )مطر «یا َسک اي! قی   ت  وه: و ا



 131/ های عبید زاکانی و احمد مطر اجتماعی در اندیشه –طنز سیاسی 
 

امّرا والری دسرتم را قطر  کررد.  ؛را در درونم هس  آشکار کنم. خواسرتم بیشرتر بنویسرم... آنچهواستم خترجمه: 

 !م: سرور و به او نگفتا  را به سگی عرضه نمودند هخواستدانم. گناهم را می

و مطرر، امانتردار  عبیردچرون  هرای برزر  و آگراهاید سخنان حاکی از آن اس  که صراحبان روح 

کره  در برابر حاکم را چاپ وسی ۀپایسس  و بی تا اید دیوارِ اندخدایند و از ق ب تاریو بشری سرکشیده

 ۀبرا تیشر ،بره همرراه داشر مجرازات سرختی  ز آنا پوشریچشمو  معبرود وا  واجرب برودپرستش  مانند

هری  عزّتری »اما  ع ی )ع( متوجّه سازند کره  ۀنان را به اید فرمودآطنز خویش ویران سازند و  افکدِبنیان

برا گررد   ، سرانجا عزّتی که با اجبار به دس  آید و «(913: 1388، رضی سیّدتر از تقوا نیس  )گرامی

 .دهدمیو جای به دیگری  گرددمیار تباه گنامالیمات روز

 نقد قضات .1-2-1

جوید؛ نظرامی کره ایرد تعریفرات در آن، از از نظا  تعریفات سود می ،های خودحکای در برخی  عبید

مرا  نهردای کره آشرنای او معنای واقعی اس  و نه صرفاً وضعی و قراردادی و نیز نره آن معرانی گاهدید

امرروز، معنرا و  و مفراهیمی کره در عررص دیرروز وها شرغل، هاشخصیّ ها، واژه به عبارتی دیگر، .باشد

د. نرگیربره خرود می یشروند و معنرای جدیردطنز زاکانی دوباره تعریر  می ۀقوّ ؛ باتعری  معیّنی دارند

 ۀ، در تعریفری جرام  و مران ، چهررنزپردازی خراصّ خروداو با ط .قاضی اس  ۀها، ک میکی از اید واژه

 کشاند:انتقاد میبه  گونهاید   و مخال  با فقه اسالمی قاضی راونامط 

 شرود و کسربکه بره هری  پرر نمری داندمیچشم او را ظرفی  .کنندمیکسی اس  که همگان نفرینش »

 هرگرز روی او را آنکرهعاقبر  او را وخریم دانسرته و  ،به همرید سربب ؛داندروزی حالل را طعا  او نمی

 .(328: 1382، )زاکانی «!سعید و خوشبخ  ،نبیند

 کننردۀقرائر  و حکوم  استبدادیند و در دادگاهی که دادسرتان ۀبا چنید قاضیانی که وابستر نیز مط 
کنرد و کننرد، مبرارزه می، حکم صادر مریعدالتیهستند و با بی حاکم، همه زیر نظر و دستور متد حکم

خروار آن دزد ی جیرهکند کره همگری تشبیه میاخبر را به دزدان حرفه، اید دولتیان از خدا بیشعریدر 
 :ند)حاکم( بزرگ

 أی ها او  صُّ او  غا»
 ع ى  ائاة  او  ص   اوكَا  / و اوقاضع یَأك ل  اوشُّا طع  
َتجا  (.113: 2111مطر، ) «؟َفَ ماذا َشا 

 پنراه  پرس برر چره چیرزی ؛خورنردطعرا  مری)حراکم( دزد شراه ۀدزد کوچک! پ یس و قاضی بر سر سرفرترجمه: 

 !جویی؟می
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 خطيبنقد  .1-2-9

گوینردگان  آنِ مجرال سرخد گفرتد تنهرا از زاکرانی و مطرر، شرای  و اوضاع خفقان در عصر با توجه به

 ،ا به دلیل اینکه بیشتر اوقات فرمانروایران و سرالطید ایرانری و اسرالمیامّ ؛مذهبی یا سخنوران منبری بود

راسرتگویی و بیران  درگوینردگان مرذهبی سریاری از اوقرات ب ،انردودکامه و خداوندان زر و زور بودهخ

بیران نرد و هرر چره پادشراه و فرمرانروا خوردنان را به نرو روز مرییا اینکه  ؛گذشتندمیاز سر خود  ،حت

و یقرید بره  راستند و به عنوان حرتّآمی )ع( امامان و )ص( آیات و احادی  پیامبرآن را با زیور  ،کردمی

 دند.کرمیمرد  بیچاره ت قید 

 کشاند:وایی میرسگونه به خطیب را ایدعبید  ،در حکایتی

: 1382زاکرانی، ) «مرا با مسر مانی چکرار؟ ؛مد مردی خطیبم گف : به خطیبی گفتند مس مانی چیس ؟»

421.) 

 در عصری اس  کره هماننرد قاضری،خود گویای اید حقیق   ،مس مانیکار نداشتد خطیب با  و سر 

و افرزودن  سررایی کرردناو خطبه ایرب از در خدم  حاکم بودن،مانند قاضی، یز حتّی خطیب و واع  ن

جرا ترا بردان ندادر امان نبوده ،سرگر  شدن به فست و فجور و نرشوت ستاند و در مقابل درود در سخد

ده از وی سر ب کرر سر ،صرفات او ۀدن را که  زمربومس مان ، خطیب به اقرار از زبان خودِ که زاکانی

 اس .

 گوید:خطیب می سرزنش ر نیز در با مط
 ...وایب  اولاعظ  َقل   اولایبو »

 ق  ُّلا   َن اجل   َاب/ ق ل  یا ا ويل األوَاب
اوا اوش لا ب   /کى...وأع فلا او      وَق   

 یَیغ   ب  َدهازار/ واع ظ  الَزارو 
َا اوز ار ت زار/ َفإ   َ کی   .(392: 2111مطر، ) «ا اوك ذ ب  ی ا 

و  را ب نرد... هرایشرواع  سخد گفتد از واجبات اس ... بگرو: ای خردمنردان! عباهرا را کوتراه و  ۀظیفوترجمه: 
 .یابدبا درود فزونی می ،بهترید توشه چراکه ؛کندهم غ به می «شهرزاد». واع  ریاکار بر یدنکرا کوتاه  هایلسب

حقیقری واعر   ۀدهد وظیفراجازه می ب که به خود ؛گیردمطر نه تنها از ظاهر و پوشش واع  ایراد می 

دستیابی بره هرر سرعادتی مرهرون کرذ  و باطرل  ۀبا توجّه به شرای  عصر مطر که  زم امّا .را تعیید کند

یرک واعر  ریاکرار را  ۀگیرد و بهترید توشگویی، سخنان خود را نادیده میاو با استفاده از تناق  ،بود

 با قوانید اسالمی اس .مخال  که  داندو باطل می درودافزودن بر 
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 تصریح به اسم دشمنان و غارتگران .1-2-3

 ؛گررددرمریب «چنگیرز خران» توسّر به قبل از تأسیس امپراطروری جهرانی مغرول  ،دشمنی مغول با ایران

دی از ترررک و مغررول روزگررار متعرردّ هایایفررهو ط هرراقو  مخت رر  آسرریای میانرره، در منرراطت چراکرره

تاختنرد و می یعنری ایرران و چرید آن روزدنیای  ۀبه مناطت آباد و پیشرفت ر فرصتیکه در ه گذرانیدندمی

 ۀبره هنگرا  حم ر ،«چنگیرز»سرپاهیان  (.11: 1329، اشرپولر) آفریدنردکردند و فاجعه میقتل و غارت می

مرانروایی هنگرا  تحر  فر نترا آ با مردمی روبرو شدند کره مسر مان بودنرد و ،خود به خاورمیانه و ایران

 .ددانستنرا دشمد دید و مم ک  خود می کردند و به همید جه  مغو نس مان زندگی میسالطید م

 یقیبررر ،کره در طررول ترراریو مسرریحی  مغررول، ایِپررس از ایجرراد حکومر  منطقرره ،یی دیگررراز سرو 

 ،بره آن دریرغ نکررده برود  ز رف  و همواره از زدن ضرربه در مواقر  سرسخ  برای اسال  به شمار می

 اقتصادی در شر  دراز کررد -سیاسی  هایط بیتوسعهن برای سرآغاز تاریو سوی مغو  دس  ط ب به

 .(112: 1 ج، 1381 ،)بیانی

 کند:آشکار میقرآن  ۀبا بهره گرفتد از آی دشمنی ترک و رو  با ایران را ،عبید در حکایتی شیرید 

 «ک  ا  اوتی ی ت  ََی   غ   أَلَ  » خوانردمری بگذشر  و او چنران ،خوانردبر گروهی نمراز مری مردی با اما  جماعتی که»
هرا دشرمنان مرا هسرتند و از نکرر هرر هر دوی ایرد گف : .باشد( 12)رو /  ﴾و   اواُّ  ت  ََ    غ  ﴿ ۀآیاید  گف :

 (.412: 1382، )زاکانی «ک از ایشان پروایی نداریمی

اهرل  ۀوجهرل و نرادانی را شری کره حکمر  اسر ، جاآناص ی طنز خویش، با استفاده از عنصر مطر  
به طررح مسرائل خرارج از عررص  ،میان واقعیّ  و عد  واقعیّ  تمادّداند و با استفاده از زمان خویش می

 داردبرازمیترید توهینی به دولر  آمریکرا را از کوچک هاآنمیهنان خویش، پردازد و خطا  به هممی
 دهد:را زیر تیغ نقّادی قرار می گراناستعمار چنید اید و اید

ایكا َغيبي! َدط ب  »  أ  
ق ا/ ك ف  عن  هذا اهل ااء  دَشاَف  و   ک 

 . ا  اإلف رتاء أ   یَیَی   غَ 

ئتَ   .(391: 2111، )مطر «ووكن دشَیق ل  َعن ه َغَک اً!/ ق ل  هبذا اوش ط ب   اد 
هرچره  .سردبه کینه اجازه نرده کره بره حردّ تهمر  بر .بردار گوییاید یاوهدس  از  .م ّ  آمریکا احمقندترجمه: 

 .ها را کودن خطا  نکدآنامّا  ؛خواهی نثار اید م ّ  کدمی

تنهرا بره بیران « دفتیاش »های ستمدیده اس  و در مطر شاعر تمامی امّ  ،اشاره شد گونه که قبالًهمان 

ه اسر . های عربی دیگر نیرز اشراره کرردب که به حقایت ت و در سرزمید ؛اوضاع نابسامان عرا  نپرداخته
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به طرور  ،های عربی را آورده و گاهی با استفاده از قرینهنا  دشمنان م ّ گاهی آشکارا  مطر در اشعار 

به طور ضمنی بره بیران  «اکت ااکض» ۀبا به کارگیری واژ ،زیر در قصیدۀ وا. ضمنی به اید امر پرداخته اس 

و برا لحنری  اسر کعبره پرداختره  ۀن آمریکرا در ایرد کشرور و حتّری خانراوضاع حاکم بر عربستان و نفو

   :از حاکمان خواسته که جانشان را در راه خدا بدهند تا مرد  در آسایش زندگی کنند ،تمسخرآمیز

!وَهَاا نا حنَل اَیک ت  هللا   ن كم» ، اکت  أاکض   / فإذا ا اوَکت 
/ و وإذا آ ا  رع لان !/ ها نا اوکأس   فاَ  اوَغَاض  ا سهح  أاکض 

لاك م!/ أیُّها احلك ا   ااهلل  ع کكمَلَ  یَیط ا       ن  أَ ل  یی ا یى س 
 (.182: 2111)مطر،  « أقا ضلا هللَا ولیه  هللا / قاضاً  اناً/ وانی َقا ضلا!

خدا گریختیم. ناگهان در خانه خدا، کاو سفیدی  نره کررده برود. و آخررید  از دس  شما به سوی خانۀترجمه: 

 شرما جرز از دس  رف . دیگر بره کسری هدصدی ما را در هم شکس . و   ما سالحی سرد اس ! نا امیسدرخوا

 امیدی نیس . ای حاکمان! شما را به خدا سوگند، به خاطر خدا ، به خدا قرضی نیکو دهید و منقرض شوید!

به زیبایی در اید قصیده جای داده اسر   اقتباس از آیات قرآنی اس  که» ،در اید قصیده مطرهنر دیگر 
 ﴾آ یا  رع یلاه م  أ   احلمیا  هلل  َ ب   اوطیاَوميَ و﴿یرونس  سورۀ 11 از آیۀ «علانیا...وإذا آ یا  ر»از عبارت  و با استفاده

 « اسر اقتباس کررده ﴾وأق اضلا هللَا قَیا ضاً َ َاینا﴿مزمّل  سورۀ 21 ۀآی از «...أقا ضلا هللاَ »عبارت  در چنیدهمو 
از  او هرایاغ رب اقتبراس یرد شریوه بهرره گرفتره وبسریار از ا ،مطر در قصاید  (.123: 1331)معروص، 

 (.133همان: زیبا و منحصر به فرد اس  ) ،قرآن
 های برجسته و اندیشمندانشخصيّتسرکوب  .1-2-1

اسرالمی و ن ای اس  که اسرتیالی مغرول بره تمردّصدمه ،ها و ویرانی بالدآبادی از قتل و غارتِ تروخیم

و ادیررب برره قتررل رسرریدند و شرراعر  هررزاران عررالم، چراکرره ؛سرر عربرری و فارسرری زده ا ادبیّررات ع ررو  و

از میران  ،ز سرویی دیگررا .(111: 1341، )اقبال آشتیانی ها و مدارس و معاهد ع م ویران گشتندکتابخانه

ایرد  چراکره؛ خود بالیی برزر  اسر  ،یان نورسیدهجوباسابقه و به میان افتادن حادثه ۀحاکم ۀرفتد طبق

 تمرامید و در زندگی اجتماعی انعکاس پیردا کررانگیزی ت بحران اخالقی هولصورانحطاط سیاسی به 

تررید مقامرات را بهتررید و مهرم ،ایره بره آسرانیافراد فروم .جامعه را از میان بردفمایل روحی و معنوی 

 .کس نبوداستعداد مورد توجه هی  هنر وو  اشغال کردند

اسرتفاده از زبران برا گیررد و آوری او مایره میزبران ۀوّبدیل کره از قراستادانه و بی ایهزاکانی به شیو 

 در بررا  جهررل مرررد  و انتقادهررای خررود را  ،شررتابدصررمیمی و نزدیررک برره عامّرره کرره برره کمررک او مرری

 :کندچنید بیان میان یشنوقبی
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چند بار بگرویم کره مع ّرت  بری؟سر میه چرا عمرت را در بطال  ب که کردمیلولئی با پسر خود ماجرا »

 را تروشرنوی اگرر از مرد نمری دار شوی.ر رهاندن بیاموز تا از عمر برخوررسد بازی و سا از چنب ن،زد

   و ادبراردر زندان افکنم تا آن ع م مرده ریا ایشان بیاموزی و دانشمند شوی و تا زنده باشی در مذمّ

 (.444: 1382، )زاکانی «بمانی و یک جو از هی  جا حاصل نتوانی کرد

  خود را بر کرل کشرور اعمرال کرد حاکمیّمی تال بود که  دیکتاتوری خویکمی با حا ،«صدّا » 

 .، بدون هی  مان  و مشرک ی بدهردمسائلمط ت برای دخال  در تمامی  کند و به خود اختیارات کامل و

حکومتی بداننرد اعمال او را خالص موازید  ،طبیعی بود که دانشمندان و نخبگان سیاسی ،در همید راستا

حکومر   ۀکه برای ادامر آنندتمامی حاکمان مستبد بر ،دیگر سوی از .صدد مخالف  با او برخیزند درو 

از میردان  سیاسی و اجتماعی و نخبگان ع می را مسائلافراد برجسته و آگاه به  دبای ،دیکتاتوری بر مرد 

 برر تکیرهبرا  «صردّا » از ایرد روی ؛دکررحربس ندان جهل و نادانیشان در ز چنانهمبه در کرد و مرد  را 

گرر برودن و دسر  داشرتد را با برچسب توطئه دانشمند و دیگر رقبا توانس  رقیبان ود،نیروهای امنیتی خ

 (.422-421: 1382 ،)معتمد در کنده در خیان  با بیگانگان از میدان ب

یدن برا بره تصرویر کشراسر   دهتال  کرروشد و تمثی ی آشکار  تصویرهای ساده، ۀوسی ه نیز بمطر  

مبارزه کند و برا اسرتفاده از  ،کرددیکتاتوری حاکم که افراد برجسته و نخبه را از درون خفه می کارهای

 :شودهای متناق ، خواستار نق  چنید قانونی عبارت

 عن  وضط ه ال ف  ل /سأوت  ا ستاَذ أ ع»
 .: دَشاأ فقاَ  يل

رت    /  ض ل      نتظم    س  لك ه ُم 
ئَتها ا ال   َملَول د   أ  لك هذا یا أ ع/ ج 

ََل!  .(319: 2111، )مطر «َوک َ  َوه   اتَیق 
رفترار  قابرل  مرنظّم اسر  ونپرس. حمور او به مد گف : وضعی  ک ّی برادر  پرسید .  بارۀاز استاد درترجمه: 

 برادر! برادرت آینده ندارد.اید اس   ،بدانیخواهی میاگر به طور خالصه  .احترا 

 اد در جامعهفسگسترش  .1-2-1

قری بره اوج یکی از ادوار تاریک تاریو ایران اس  کره در آن فسراد و انحطراط اخال هجری، قرن هشتم

قرات برارگی در طبی و غرال عفّتربری پرسرتی،گون شرهوتاهرای گونرفساد به صورت و ده بودخود رسی

د یرل  .اه جسرته برودوران رو پیشره هاصوفی اهل شریع ، ،هااضیق ،هااز جم ه دیوانی ؛جامعهمخت   
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فقرر و  ،ی گذشرتهعیارهرا و فمرایل اخالقرن پیشرید و مبه هم ریخرتد نظرا  تمردّ» از: دنعبارت اوضاع دای

(. 222: 1319، انحطاط افکار گردید )جمعی از نویسرندگان سبباعتقاد به سحر و جادو که  و تنگدستی

، )داوودی «و فسراد اخالقری کشراند جال  تبراهیمرن برهمررد  را  بسیاری ازسران قو  که  اخالقیفساد »

بره دلیرل تخریرب مسراجد، سروزاندن  سستی جریان اسال  از زمان تهاجم چنگیز به ایرران،» .(23: 1344

 فعّالیّر »، (2: 1313، )بیرانی« رس و قتل و فرار روحرانیونمساجد و مدا ۀیتعطی ی ک ّ ها،کتب و کتابخانه

 .(11: 3 ج، 1311 )صفا، «عیسویان و یهودیان

 ولوژی،ئایرد اصرلِ پرن و اساس آن را بر  نکرد دید را مطرح اندهی خویش،حز  بع  نیز در سازم 

کنرد کره عرا مریشرمی ادّاید حز  با کمال بی .مردمی و پایبندی استوار نمود ۀهرچ کادر، سازماندهی،

ما نیرز  ،س فساد و تباهی ایعنی اکنون که دوران  کند؛بر اساس مقتمیات زمان و خواس  روز عمل می

وسرایل لهرو و  اخالقری،هرای غیروارد کردن فی م تروی  فساد، های فساد،نهیم و با افتتاح خانهگردن می

در  ی در امراکد مقردس،چنرید اسر  کره حتّر برریم.کشور را بره سروی زوال و تبراهی مری لعب و غیره

خواری و بره شررا  داعتبرار کرردن دیراصرطالح بری بره برای خبرهای از خدا بیحزبی جمعه، هایشب

 (.193: 1323، )فو دزاده پرداختندرانی میقماربازی و شهوت

پردازد؛ نقدی که برخاسته از دقّر  و تأمّرل خود می ۀبه نقد جامع ،األشراص اخال  ۀدر رسالزاکانی  

میران  و تقابرل های مهمّ انسانی اس  و عنصر اص ی در طنز اید رساله، تمادّاو در تغییر مفاهیم و خص  

 حدیرد ۀسرور 13 ۀمتنراق  از آیر ی، تفسریرعفّ مفاهیم اس . به عنوان نمونه او در اید رساله، در با  

ا اوانکا هلل  ﴿  :دهددس  میه ب ﴾ودر  األو   لا   األ ا واثا  وم وشَ نَ کی  ایَ  وشفا ا   وزین    ووطب   إّن 

سر  و جمر  کرردن مررال فسرت و آ ت منراهی امرری ممتنر  ابری ،لعرب مقصرود از حیرات دنیرا لهرو و»

 عفّر کره پرس ناچرار هرر  رنجاندن مرد  و ظ م و بهتان و زبان بر عرض دیگران دراز کرردن محرال.بی

 .(413: 1382، )زاکانی «محرو  باشد هاایداز  ،ورزد

 ۀاجرازاو بره خرود  ه برود،افرراد شردبسریاری از گیرر با توجّه به شرای  عصر زاکانی که فساد گریبان 

 عفّر  چراکره ؛برردمری اق  بره کرارنرامرر مت دهد ومی باشدلعب می که منکر لهو ورا ای آیه درتفسیر 

 .گش ها میورزیدن سبب س ب خوشی

هرای وصر ه ،داند که افراد مخت   جامعرهداری میوطد را همانند لباس وص ه، زیر هایبی در  مطر 

پرس  ،انردرگراهی جداگانره سراخته شردههرا در کاکه هر یک از وص ه جاآنز اند و اآن را تشکیل داده

 امّرا بره  ؛دریابردخواهرد تفراوت میران فررد پاکردامد و فاسرد را مطر مری. هستندگون گونا ماهی دارای 



 131/ های عبید زاکانی و احمد مطر اجتماعی در اندیشه –طنز سیاسی 
 

راه تمسخر و تنراق  را در پریش او  .شود؛ زیرا در جامعه هویّ  افراد یکسان دیده میرسدای نمینتیجه

در بردبختی بره سرر  ،منرد باشرندای بهررهید از زندگی آسرودهکه با پیشه عفّ افراد  :گویدو می دریگمی

اید امر نشران از  .برندبه سر می ایشآسسراسر آرامش و زندگی  در ،آنان برخالص برند و افراد فاسدمی

ای رانرده شرده و برر دسر  فررد بسیاری از افراد دارد که فرد پاکدامد بره گوشره میان گستر  فساد در

 :شودفاسد بوسه زده می

 وطين َثلب    اق ع/ كلُّ یزء فکه   نلف  مَب َنع»
 ع ى اوثلب  نقلش  َرَ لی  / فَیا َقت  أدكاهَلاو 

 وكن  َو  َا    ا اکَنها نف   اهللی  :/ األهلاء  
 (.131: 2111)مطر،  «عها  یَیَتَمت ع!ع ف    واسط   ششقى/ و 

بافته شده اس  و برر روی ایرد ای ه از آن در کارخانهکّدار اس  که هر تپیراهنی وص ه مانندسرزمید مد ترجمه: 

همرید حرال و هروا  امّرا مخت   درآورده اس ؛ هایشکلآن را به  ،هایی خونید اس  که حال و هواپیراهد نقش

 .یمندبهره و هرزگیبدبختی شده ی پاکدامن :میان اید اشکال یک چیز مشترک به وجود آورده اس 

 فقرگسترش  .1-2-7

پیامردی  ایرران، به ویشههای اسالمی سرزمیدمغو ن به  حمالت پی در پی اقتصاد و امور مالی، ۀدر حیط
د خاندان خرود و کاهش جمعی  و زد و خورد فرمانروایان با امیران مجاور و با افرا جز خرابی و ویرانی،

ورزی و فروپاشری کشرا ی و خطروط اقتصرادی،فروریرزی امرور مرال ل تجرارت،زوا ،و غارت ایشانقتل 
زنردگی شهرنشرینی  نابودی د جامعه و گستر  دامداری و صحرانشینی به جای کشاورزی،نیروهای مولّ
 مالیرات نداشر  آوریجمر سیاسر   بره ویرشهکشرور  ۀهرای اداری و اداررو  نابودیتر و از همه مهم

 .(839: 2 ج، 1313 )ولی،

دیرده و خرون دل، چیرزی  جرز آ ِ نروزی مرد  عهد خود را که در مطبخشاسیه ،عبید در حکایتی 

 کشد:به تصویر می چنید ،نداشتند

 ییید پرسید که چون اس  که در زمان خ فا مرد  دعروی پیغمبرری و خرداالدّ شخصی از مو نا عمد»

تراده اسر  کره نره از مرد  اید روزگار را چنان ظ م و گرسرنگی اف گف : کنند؟اینک نمی کردند ومی

 (.483: 1382، )زاکانی «ه از پیغامبرآورند و نیاد میخدایش 

ت بخشریدن برای تحقّر گرفتد زما  امور کشور، دس  بهپس از روی کار آمدن و  دول  بع  عرا ، 

  هرای م ّرامروال و دارایری ،هراثروتتمرامی  ای،طبقهبا شعار دروغید سوسیالیسم و بی ،اهداص خود به
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بدید ترتیب برر فقرر  ه کرد و ثروتمندان را نیز فقیر کرد.مغازه و ماشید را مصادر طال، پول، اعم از خانه،

 (.84: 1323، )فو دزاده جامعه افزود

را کره  م رو ۀکنرد و حم راز زرمندان و زورمندان با نا  م و یاد مری ،مطر در تصویری کاریکاتوری 

  رونرد  ن در جهرمسرئو ۀاعمرال بیهرود به عنروان ،وردی جز آسیب و زیان برای کشاورزان نداردآره

تمرا ،  پایران، برا طنزپرردازی ان اجتمراعی و اقتصرادی، اسرتعاره گرفتره اسر  و درمبهبود شررای  نابسرا

 بیند:رسان، در مقا  اوّل میآسیبهای م وقحطی و هجو   گستر کشور  را در روند 

 امم  إصهَح اوز   اَع   قَیا َ  احل»
ح  د ا طَع   او  ، َ اوَفه  ...وإاَن   اوَفه  / ع ي    ح  اَیک اَعَ  ف ل  

عک    ا اإلق ت  ارقیَ  َزة  نَیل  َََکت  اَی  َاش نا أألوىل/ ف   أص 
 (.483: 2111، )مطر «!وا إن تاج  ال جاَع / ا َت  ایا  اجلَاار  

 دخترر .مرأمور راهنمرایی و راننردگی شرد ،کشراورز داد اصرالح زراعری را تصرویب کررد.قررار ،حراکمترجمره: 

و تولیرد قحطری  اید جهشی اساسی در اقتصاد اس . سرزمید ما در صادر کردن م رو. ... شدباقالفرو   ،کشاورز

 .مقا  اوّل را کسب کرد

 های زاکانی و مطراجتماعی در اندیشه -فاوت مضامين سياسیوجوه ت .1-1

در هرایی تفراوت در نتیجهکنند، که طنز هر قومی مرهون محیطی اس  که در آن زندگی می ییجاآناز 

بره جرای گذاشرته  زمرانی و مکرانی ۀبه دلیل انعکاس بعد فاصر  هاآنهای شخصی خی افکار و اندیشهبر

 اس .

زمرانی و مکرانی  ۀانرد و فاصر های مخت فی سخد گفترهاز موضوع ،و مطر در آثار طنزآمیز خود عبید 
 و شریو وهشنکر سخنان طنزآمیز زیبا و بسریاری از ،دیماممدیگر که زاکانی در کنار اس  سبب گشته 

 .بیان کندفقیه 
 نکوهش شيخ و فقيه .1-1-2

د بریش از در اد  پارسری شرایهستند که  هاییواژهاز  ،آن متعهّداز نوع ریاکار و غیر  ،اما  شیو، فقیه و

 ۀاز سرد هراایرد واژه نرد.امورد انتقراد و ریشرخند قررار گرفتره متعهّداز سوی مرد  آگاه و  گانواژدیگر 

 وو هفتم هجری به رشد کرافی رسریده  ی ششماههدر سد اند؛غاز به پختگی کردهآ اندکاندکچهار  

: 1384، )ح بری اندتر شدهتر و پربارچه پخته، هرزاکانیحاف  و  سعدی، دس  به به ویشه ؛هشتم ۀدر سد

 ۀریاکاری و زهد فروشری را وسری  بسیاری از فقها و زاهدان، ،مغول ۀحم اثر  ؛ زیرا در(با تصرص -181

 سب روزی خود قرار دادند.ک
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فقهرا  ییدروغگرو شریوو و و غرارت نرادانیبره تروان مری ،فقهامشایو و  در حتّ زاکانی از انتقادهای تند

 اشاره کرد:

یراد  قرآن کجراید پرسید که خدای متعال شیخان را در الدّ ید درگزینی از مو نا عمدشیو مشرص الدّ»

یَتلي او یذیَن یَیط َ میلَ  و او یذیَن دیَیط َ میل َ ﴿رماید: فکه می جاآن ؛؟ گف  په وی ع ماکرده اس  )زمرر/  «﴾َهیل  َیا 

 .(449: 1382، )زاکانی( 11

را  شریو دینارهرا .که چند دینرار در زیرر آن برود ای شیخی را به مهمانی برد و بر سر نهالی نشاندخواجه»

 برریهر کس که گمران مری  از حاضران به گف شیو نیاف . جو کرد وورا جس  هاآنخواجه  .دزدید

 )همران: «برر  و بره ترو یقریدمد بره حاضرران گمران مری ،ای شیو خواجه گف : بگو تا از او ط ب کنم.

412.) 

 نالره قردرآن خردا بره ،ه بره درون کفرش کسری بیفتردفقیهی به جاح  گف  که اگر ریگی از حر  کعب»

ریرا  گفر : .لد که گ ویش پاره شرودقدر بناآن جاح  گف : را به جای خود برگرداند. او کند تامی

 .(411 :همان) «از کجا نالد؟ پس :گف  گ و ندارد.

 ن ّو  آزادی بیران عرد بره  بسریاری موارد درو  اس  پرداختهد مخت فی یمابه مم  فتاتش درمطر نیز  

  نیروهای پ یس اشاره کرده اس :

 آزادی بيان نبودن .1-1-1

 در پیوسرتهشرعاری کره رهبرران و سرران آن  بروده اسر ؛ ادیآز حز  بعر ، یکی از شعارهای بنیادید

را  ز  ق مررو آزادیایرد حر .انردآن دانسرته پایرۀحرز  را برر  اشراره کررده و اسراس خود بردان اتبیان

، جریمریّر.ک: )انسرته اسر  معیشر  و... د از آزادی اندیشره، اعرم ؛نسانیشئون ا همۀو شامل  نامحدود

1341 :22). 

 و شرعار ز  در حردّایرد حر مۀتمامی اصول و مرامنا ،«صدّا »توری و دیکتا حز  بع  س طۀپس از  

از  و دسر ب کرر همگران و لب به اعتراض گشودن را ازسخد گفتد  حتّ صدّا  چراکه؛ نوشته باقی ماند

 ؛آوردولش به جریران درهای غیر انسانی و تصمیمات نامعقامور را بر طبت خواسته خواس اید طریت می

 :گویدمی زمینهدر اید  . اوگش  ،مطر ،کابوسی بزر  برای شاعر انقالبی ،حران آزادی بیانب ،یدابنابر

ك يت.تقاَ  و َزوی» ان ه:/ ه: ا س   .إن َكت م   وقاَ  إل 
َش اوت فكا    َصلش ك ما ََي َط  ين   َشل 

 دشَین َاا ا َك  َم   



 1332 زمستان، 12نامۀ ادبیّات تطبیقی، سال سوّ ، شمارۀ / کاو 141
 

 (.284: 2111، )مطر «  ا ی    اوت طَا ! ا  یا  أ   أكت َب َعن
صدای شما فکرر  را آشرفته  .شو از ج وی چشمانم دوربه همسر  گف : ساک  شو و به پسر  گف : ترجمه: 

 .بنویسمخواهم در مورد آزادی بیان می ؛ای بر زبان نیاوریدکند ک مهمی

خرویش پررده  ۀاز عرد  آزادی بیران در جامعر ،به ظاهر متناق  و در واق  متناسب مطر در اید ابیاتِ 
دعروت بره سرکوت خرود را و فرزند همسر  ،طنزآمیز، برای نوشتد از آزادی بیان دارد و در خطابییبرم
تصرویر  بره تررآزادی بیران برا شرفّافی  هرچره تمرا  نبرودنها، مقصود خرود را از کند و با اید عبارتمی
 د.کشمی

 نيروی پليس. 1-1-9

مخاطررب از  ،هررای جررذّا اده از تمثیررلاسررتفبررا در تصررویری کاریکرراتوری و  ،«اولصیایا»در شررعر  مطررر

، حکوم  به کار رفته باشرد بر ضدّآن ک ماتی که را از  با مسواک دندان خود ،خواهد قبل از خوا می

نیروهرای پ ریس اسر  کره نره تنهرا  توسّر نهای  خفقان حاکم برر جامعره  ۀدهنداید عمل نشان بشوید.

 :اندشخصی افراد را نیز مختل کرده ب که زندگی ،انددگی اجتماعی را از مرد  گرفتهزن

 َشذَك ا  أ   َشنا   / عنا ا شذهب  و  َنل   »
ل   ا  َج اون ل    اا !  ك لُّ َصک 

 ا غ ا ل  و /   ذ  اوف اداَة و الَطجل َ و 
 َ نان م   ن  اَیط ض  اوَكه  ا شَیََیق ى اَیي    أس 

ََهَم  اوشُّا ط     .(143: 2111، )مطر «  !َ ّت  ا الَنا/ أنَت دَشأَ ن  أ   یَا 
روی، به یاد بیراور کره بخروابی. هرر آگراهی خرارج از خروا  حررا  اسر ! به رختخوا  می کههنگامیترجمه: 

پ ریس اید امرر کره تو از  چراکهبشور؛  ،را بردار و کالمی را که در میان دندان  باقی مانده خمیردندانمسواک و 

 ستی.در امان نی ،حتّی در خوا  به تو حم ه کند

رسرد و تنهرا بره نظرر مری کننردهای سررگر لطیفره ماننردی عرادّ ۀبررای خواننرد ،در آثار  عبیدطنز  

پرردازی توانسرته اید یک هنر اس  که زاکانی با چنید سرخد .یابنددرمیخردمندان معنای حقیقی آن را 

 رخریبکرانی در زیراد زا گوییزشر امّرا  ؛خود را از گزند حکوم  و کرارگزارانش در امران نگره دارد

سبب گشته که خواننده در نگاه نخس  آثار او را هزل و یاوه بداند و بره عمرت معنرای کرال  او  ،آثار 

را دریابرد و  اوب که با چند بار خواندن و تأمّل در معنای سرخنان زشرتش، حقیقر  روزگرار  ؛دس  نیابد

 اند.اکانی دانستهرا حمل بر شرای  بسیار نابسامان عصر ز گوییزش اید  رخیب البتّه
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به وصر  بیشرتر نسب  به آثار زاکانی آشکارتر اس ؛ زیرا مطر  ،حقایت ت و روزگار مطر در آثار او 

 بیران  هرای کوتراهزاکرانی در قالرب حکایر  سرخد و نددر قالب شرعر او سخنان اس . موضوع پرداخته

شود برای دشرنا  دادن از ور میهرچند گاه مجب ؛دکنمیگویی پرهیز امکان از زش  تا حدّمطر  شود.می

بره همرید  نیسر .مطر از هنر زاکانی در پنهان کردن معنرای کرال  برخروردار  سه نقطه )...( استفاده کند.

 به تبعید او پرداخ . «صدّا »حکوم  بود که سبب 

ا اوضراع نابسرامان ر ضردّمررد  برر  مخالف  و حسّ ندبرخوردار خاصّیمطر از روح طنزآمیز سخنان  

 مررد  پرذیری، ظ رمبا ستودن رفتار یک حیروان «نباویذ  »مطر در شعر  ،به عنوان نمونه .انگیزاندتر برمیبیش

مد پروردگرار ب نرد : »فرعونی هرگز نخواهد گف »کند: و پیوسته تکرار می داندظالمان می را سبب ظ مِ

بره گمراهری کشرانده و وادار  را انمگر زمانی که پیرامون خود، بندگانی را ببیند و آنر ؛«شما هستم ۀمرتب

 گوید:می ( مطر در اید زمینه24: 2112)ابورعد،  «.به اطاع  کند

/ إ   أو َیطَ »  اوَضاب   ه  یَطلي اوَك  ب 
...ا دَی ک  ف ماذ  ل اوش طب 

 ...ل؟اف ض  أ   حَن َ  ذ  ُّ اااَ ت نا َیاطى/ ف ماذا ناو
/ یأَنف   نها اوطا  / و ََي َجل   نها ا ...حنن نفلس   وَطک ب 

!  .(43: 2111)مطر،  «د َذن َب ونا... دَذن َب َونا/ حنن  اوذن ب 
  و نلّر خرواری ؟...ندشروپس چررا مررد  بیردار نمی .کندارس میپ ،را به درد آورد ساای ، اگر ضربهترجمه: 

جویرد و ی می؟ ما افرادی هستیم کره ننرا و عرار از مرا دورخیزیمبرنمیپس چرا  دهد؛در اطراص ما جو ن می

 گناه هستیم! ما خودِ ما گناهی نداریم... گناهی نداریم؛کشد... عیب از ما خجال  می

روی؟ در پرسند: چرا به جنا نمریاز او می»گوید که نیز در پذیر  ظ م از سربازی سخد می عبید 

 «ی باشرد؟پس چگونره میران مرا دشرمن ؛شناسیمیکدیگر را نمی ،کند که مد و دشمدجوا  قسم یاد می

 (.411: 1382)زاکانی، 

امّرا یرک  ؛گذردبیند و از کنار  میمی ایآن را همانند لطیفه عبید،با خواندن سخد  یعادّ خوانندۀ 

شرود مری و سربب داردمیواخواننده را به تفکّر  همحتّی در نگاه نخس   ،تر از سا دیدنم ّ  را پس 

 .بیابدکه او در خود نیرویی برای واکنش نشان دادن 

و بره انتظرار  کنردآمیز وص  میهای ت و جامعه را با زبانی طنزحقیق  تنها ،های خوددر لطیفه عبید 

 ،گویردمطر هرگاه از آینده سرخد مری ؛ امّانشیندبختی نمیای سراسر از نگونای درخشان یا آیندهآینده
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کرارگیری تنراق  ه برا بر «ؤلتفا»عر به عنوان نمونه در ش دوزد.ناامید اس  و چشم به فردایی روشد نمی

 گوید:آینده سخد میاز  ،در کال 

ع  َرق  ااب كائن  »  ...ََي م ل  أغهَ  اوَطَکا/ َاش 
نَیک ه َوعکا....../ و وا َكف ک ه نَیط ع    ا َطکی 

ك ن   ا   قاَ : عناي وم ا شاى.../ إ   َشك ن  َشا   ااألی 
َفَع اَیط َا اوَکل    فَ  فَیَ ن  ش ا   یی ط  لَنَم اَیک تاً  أیاا/ َسل 

َا   َ ایا!.../  ا  َ َع اخل ا فا   عکا!فکه ق ض   َ ش 
:  ا هذا اوكه  ؟! إ   أعلاَ  األسى َوو ت    وهذا قی   ت 
: َ ن  أنتَ  ا  عا / إن ه عا   اواه .../ قی   ت   ؟!...َ کی 

 (.332: 2111)مطر،  «قا : إن ين اوطا   اجلایا!
بسیار زش  برود و خبرر مرر   کرد.غل و زنجیر بردگان را حمل میکه با خود وبید موجودی در ما را کترجمه: 

برا حقوقر  روزگرار  تراکنونای برای ترو دار ... / اگرر را با خود داش  و در دو چشمانش تهدید... گف : مشده

...  د داد!های آهنری بره ترو خواهنرای برا شراخهخانره .کننردگذراندی، پس از اید حقوقی به تو پرداخر  نمیمی

حرزن و  یهاسرالگش ! گفتم: ایرد چره حرفری اسر ؟!  بازخواهندای از گوسفندان )کارگزاران حکوم ( هگ ّ

سال صر   و آرامرش اسر ... گفرتم: ترو کیسرتی؟! گفر : سرال نرو  ؛و اید بهترید سال اس  گذشته اس اندوه 

 .هستم

 او؛ بنرابراید مردوح نیراز داشر روزگار خویش بره م برای گذراندن عبید، نویسنده و شاعردر عصر  

بینرد و امّا مطر خود را به عنوان یک مبرارز مری .را برای مدح سروده بودقصاید(  غالباً)اشعار خود  رخیب

برا طعنره زدن  «البؤسرا »از همید روی در شعر  پردازد؛ش میدر اشعار خود به نقد حکوم  و کارگزاران

 :گویدمی به کارگزاران حکومتی

ت م  احلك ا َ  ت ب اوشطَا أنا/ .../وإذا َل أك»  وإذا َلَ  أد 
َتح  أالاب  اواجل ؟!  ف  َمن  شی ف 

ر  / و اواج ا    اوشاطعُّ  و وال خب    ...واجله 
 و ائع یاكضل واوقاضع/  احلایب  و 

 (.31: 2111)مطر، « دطاي یأك  ل ! ن   ا  ك  ُّهم    / ك  ُّه م اامسع أنا یشتغ ل 
؟! شرددرهای زندان برای چه کسی باز مری ،داد حاکمان را دشنا  نمی ،سرود  و در آنیاگر مد شعر نمترجمه: 

مد بر سرر کارشران هسرتند  ۀواسطه ها بدوند. آنو قاضی پش  سر  می باندر...، دجالّ ،زندانبانپ یس، ، جاسوس

 !نندککسب روزی می و با بهترید شعرهایم
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 نتيجه
، (قررن بیسرتم مریالدی) و مطرر )قررن هفرتم هجرری( انیعبیرد زاکرعصرر  یشرای  نابسامان سیاسی و اجتمراع. 1

 نرا  دشرمنان، فسراد در کشرور، سررکو هایی را در ممامینی چون؛ حراکم، قاضری، واعر ، تصرری  بره شباه 

تطبیقری  مکترب ۀدر گسرتر هاو ایرد شرباه  آورد وجرود بهفقر  گستر  های برجسته و اندیشمندان وشخصیّ 

 .گیردقرار میآمریکا 

ایرد د و اهی سر ب کرربه اید اوضاع را از هر اندیشمند و ادیب آگر آشکارزبان اعتراض  آشفته،شرای  اید  

از نظرر ممرمون و محتروا در  ،طنز به کار رفته در آثار اید دو ادیب. برگزیدند رازبان طنز  به ناچار شخصیّ ،دو 

مررد  ترا طبقرات  ۀاختد و گوشرزد اشرتباهات عامّرگیررد و بررای بیردار سراجتماعی قررار می -طنز سیاسی  ۀزمر

 شود.به کار گرفته می ،حاکمه

دیگرر برا  رخیها مشترک و باز آنرخی اند که بسخد گفته گونیگونا یدمادر آثار خویش از مم ،و مطر عبید. 2

 اسر .دح سرروده را بررای مر قصاید( غالباً) زاکانی بعمی از اشعار خود .ه شرای  زمانی و مکانی متفاوتندتوجّه ب

 .ه اس پرداخت حکوم  و کارگزارانش در اشعار  به نقدمطر از اید امر دوری گزیده و 

های طنزآمیز  را تنهرا خردمنردان معنای حکای  چراکه ؛برخوردار اس  خاصّیزاکانی در طنزهایش از هنر . 3

گزنرد کرارگزاران حکرومتی در امران نگره و بدید سبب خود را از ا .دانندو افراد عامّه آن را لطیفه می یابنددرمی

سر  آثرار او را هایش سبب گشته که خواننرده در نگراه نخحکای  رخیگویی زیاد او در بامّا زش  ؛داشته اس 

مطرر در دشرنا   د.نمعنای کال  او دس  نیابد و حقرایت ت رو در سرخنانش پنهران شرو ژرفایبه  هزل و یاوه بداند؛

 ،بیران کرردهسراده  با واژگان ،سخنانش را در قالب شعر که جاآنز او اس  رده دادن نیز جانب اد  را رعای  ک

 اس .نمود یافته اوضاع نابسامان عصر مطر در آثار او آشکارتر  ،به وص  بیشتر موضوع پرداخته و بدید ترتیب

آورد. ان نمریمیر مرد  سررزمینش سرخنی بره ۀکند و از آیندزاکانی تنها حقایت ت و روزگار خویش را بیان می. 4

یاز روح  اواشرعار دوزد؛ هرچند چشم به فردایی روشد نمی ،در سخد از آینده مطر نیز برخروردار بروده و  خاصرّ

 .ندانگیزانبرمی های جامعه را بیشترحس مخالف  مرد  بر نابهنجاری

 کتابنامه
 هاکتاب :الف

 دار الیوسف.وت: بی ولی، األ الطّبعة ،ا ا   ا داعا النف  ؛(5002) ابو رعد .1
ع مرری و تهررران: ، اپ دوّ چرآفتررا ، ۀ محمرود میرترجمرر، در ایــران تـاریخ موــول (؛1329) اشرپولر، برتولررد .2

 .فرهنگی
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اپ چر،  رد اوّل، جز استيالی موـول تـا اعـالن مشـروطيتل ایران اتاریخ مفصّ (؛1341) عبّاساقبال آشتیانی،  .3

 .کبیرامیرتهران: ، سوّ 

 .مرکز نشر دانشگاهی :تهران ،اپ سوّ چ،  د اوّل، جدین و دولت در ایران عهد موول (؛1381) ، شیریدبیانی. 4

 .سم  تهران: ،اپ اوّل، چمووالن و حکومت ایلخانی در ایران ؛(1313) بیانی، شیرید. 9

ده و ، به کوشش: حمید باقرزاآور بزرگ ایرانپرداز و طنزلطيفه ،عبيد زاکانی (؛1319) جمعی از نویسندگان. 2

 اشکان. تهران: ،اپ اوّل، چاختیاریصاحببهروز 

اپ ، چرنگاهی به خویش )گفتگو با شاعران و نویسندگان معاصر عـرب( ؛(1381) موسی بیدجحسینی، حسد و . 1

 سرو .تهران: ، اوّل

اپ ، چرنی(ای در شرح احوال، آثار و نقد افکار موالنا عبيد زاکا)رساله نامه زاکانی ؛(1384) اصغرع یح بی،  .8

 زوّار.تهران: ، اوّل

طررح تهرران: ، اپ اوّلچر احمد تدیّد، ۀ، ترجمسياست عراق امروز ،جمهوری وحشت (؛1311) الخ یل، سمیر. 3

 .نو

 پگاه. مشهد: ،در شناخت عبيد زاکانی ؛(1344داودی، نصراهلل ) .11

پرویرز  ترجمرۀ ،حکایات عربی( مةاکانی )تصحيح، تحقيق، شرح و ترجکليّات عبيد ز (؛1382) . زاکانی، عبیرد11

 .، تهران: زوّاراپ دوّ اتابکی، چ

  .طوبای محبّقم: ، اپ دوّ محمّد دشتی، چ ۀترجم، نهج البالغه (؛1382) . سیّد رضی12

 اسال . یجهاننهم  انتشاراتی  سۀمؤسّ)بی  (: ، تاریخ سياسی عراق تا(؛)بی شورای نویسندگان .13

ایران )در قلمرو زبان فارسی از اوایل قرن هفتم تـا پایـان قـرن هشـتم  ادبيّاتتاریخ  (؛1311) اهللنبی صفا،  .14

 .فردوس تهران: ،اپ نهم، چ د سوّ ، جهجری(

 مدبولی.: ةالقاهر ، ولیاأل الطّبعة، دطا ا ا   ا اااف اوفنک   اعناصا اإل ؛(1991غنیم، کمال امحد ) .12
دفترر تب یغرات )بری  (: ، اپ اوّل، چرلوژی حزب سوسياليست بعث عراقایدئو (؛1323فو دزاده، عبردا میر ) .12

 عراقی. شدگانراندهجنبش 

 ثال .تهران: ، اپ اوّل، چعبيد زاکانی ةجاودان (؛1381) قشمی، محمد .11

قرم: ، اپ اوّل، چرهـای معاصـر عـراقهای اجتماعی جریانمبانی فکری و زمينه (؛1381اهلل )مریّجی، شمس .18

 ا .بوستان کت

 لندن.، ةالثانی الطّبعة ،طای  اووا   األعما  اوش   (؛5001مطر، امحد ) .19
 البرز.تهران: ، چاپ اوّل ،از ظهور تا سقوط( صدّامسقوط دیکتاتور ) (؛1382معتمد، خسرو ) .21
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  رد، جمجموعه مقاالت اولين سمينار تاریخی هجوم موول بـه ایـران و پيامـدهای آن (؛1313ا  )ولی، وهّ .21
 شهید بهشتی. تهران: ،دوّ 

 هامجلّه :ب
)پـهوهش و  هـای ارتبـاطیفصـلنامة پـهوهش، «طنرز سیاسری و اجتمراعی» (؛1311) . ترکمد، محمرد حسرید22

 .431-424مای جمهوری اسالمی ایران، صص ، تهران، صدا و سیسنجش(

کیهران،  ۀسرسّتهرران، مؤ، نگیکيهان فره ةماهنام، «های ت وشاعر خنده ،احمد مطر» (؛1321) حسینی، حسد. 23
 .32-23صص 

، «لعرۀ مرورد پرشوهش: شرعر راشرد حسرید(طنز ت و در شعر پایداری ف سرطید )مطا» (؛1331) وند، تورج. زینی24

 .111-11دانشگاه یزد، صص  ، یزد،فصلنامة نقد ادب عربی معاصر

دانشرگاه  کرمران، ،پایداری ادبيّاتجلة م، «دطا ا ا   ا  ظاها ارب القاو   ا» (؛1388زاده، جواد )سعدون. 29
 .21-91صص شهید باهنر، 

 ، کرمران،تطبيقـی ادبيّـاتمطالعـات  فصـلنامة، «تطبیقری ادبیّاتهای مکتب» (؛1388) ، صدیقهمقدّ  شرک  .22

 .11-91ه آزاد اسالمی واحد جیرف ، صص دانشگا

ة زبـان و ادبيـات عربـی مجلّـ، «مرد مطررنقد و بررسی وامگیری قرآنی در شعر اح»(؛ 1331معروص، یحیی ). 21
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 1عَکا زاكاين وأ ا   ا آ اءاإلیتماعک  ا و   ضا ي اوفكاه  اواکاسک 

 2خمتا ي قاسم

 ، ایرانجامعة اراك ،غة العربیة وآداهبااللّ  قسم يفأستاذ مشارك 
 3نکاپهاییلار س

 ، ایرانجامعة اراك ،غة العربیة وآداهبافرع اللّ  يفطالب الدکتورا 
 4مساا یلما 

 ، ایرانهتران جامعة شهید هبشيت ،غة العربیة وآداهبافرع اللّ  يفطالبة الدکتورا 

  خ صال
 يفأمحرد مطرر  ،اعر العراقري املعاررروالّشريف العصرر املغرو ، عبیرد اا راين  اإلیراين بني أفكار الكاتب یرمي هذا املقال إلی املقارنة 

يت قرا  املشرر  ة يف آ رار هررذیني اإل نرني الّرراإلجتماعیررة هري إ ررد  النّ و  یاسریةالسّ  لفكاهررةا لرربدا املقرارن. ةاألمریكیر درسررةاملضرو  
إىل جانررب نطلر  روف اخلانقررة يف امتمره وهردفها الررقی  نقررد لرروف امتمره املحریرة وإرررا ها. ومرني هرذا امل رد   يف لرّ  ال ّر

 احلا م، ل و  ايف آ ارمهیة فكاهعاةجة املضامني املش  ة المب قمنااملختلفة يف  كایات اا اين وأشعار مطر، املضامني الّتطّرق إلی 
 الفقر.إنتشار الفساد وقمه الشخصیات الباراة والعلما  و إنتشار األعدا ، و والقاضي، والواعظ، و 

فقرر ،  يف أرررحاا عقررول منفتحررةصررر فهررم معرراين فكاهیاتررا نح  إىل أن ی تعبیاتررا مررا أدّ سررتخدز اا رراين فنّررا فاّرررا يفقررد ا 
حنرر  برربعح آ ررارل حنررو الّسررب املقررذع وافتفررا  معانیررا احلقیقیررة ضررمني الّتعررابی يف بعررح  كایاتررا  کثرررة الملمررات البذی ررةولكررني  
ر؛ و الّسافرة

م
مرني فرال مراعراة األدا وأن یسرتخدز شرعرل يف طریر  ة يف عهردل أ ثرر فرر ثر رّ قرد اسرتطاع مطرر أن ی هرر احلقراق  امل

 مني مستقب  باهر.الّسیّ ة للباد رغم فیبة أملا الكفاح ضد احلكومة فافا لحا اين  ما استطاع أن یثی الناس ضد األوضاع 

 .عبید ااکاين، أمحد مطر، اإلجتماعیةو یاسیة السّ  لفكاهةااألدا املقارن، : اوا وک ک  اوك ما  
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