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چکيده
مقایسۀ اندیشههای عبید زاکانی ،شاعر و نویسندۀ عصر مغول و احمد مطرر ،از شراعران معاصرر عررا  ،در حروزۀ
ادبیّات تطبیقی مکتب آمریکا قرار میگیرد .یکی از وجوه مشرترک در آثرار ایرد دو هنرمنرد کره برر اثرر شررای
خفقانآور جامعه به وجود آمده ،طنز سیاسی  -اجتماعی اسر کره هردص اصر ی آن انتقراد از شررای نابسرامان
جامعه و اصالح آن اس  .از اید روی ،در حکای های زاکرانی و اشرعار مطرر ،در کنرار ممرمونهرای متفراوت،
ممامید طنزآمیز مشترکی چون نقد حاکم ،قاضری ،واعر  ،تصرری بره نرا دشرمنان ،گسرتر
شخصیّ های برجسته و اندیشمندان و گستر

فسراد ،سررکو

فقر ،قابل بررسی اس .

عبید از هنر خاصّی در بیان سخنانش سود جسته که همید مسأله سبب گشرته اسر معنرای طنزهرایش را تنهرا
خردمندان دریابند؛ امّا زش گویی او در برخی حکای هایش ،آثار او را به سوی هرزل و یراوه کشرانده و معنرای
حقیقی سخنانش را پنهان سراخته اسر  .مطرر برا رعایر

جانرب اد  ،توانسرته حقرایت ت رو روزگرار خرویش را

آشکارتر سازد و برخالص عبید ،شعر خود را تنها برای مبارزه با حکوم

به کار گیرد و حسّ مخالفر مررد برر

ضد اوضاع نابسامان را بیشتر برانگیزد؛ هرچند که خود از رسیدن به آیندهای درخشان ناامید اس .
واژگان کليدی :ادبیّات تطبیقی ،طنز سیاسی  -اجتماعی ،عبید زاکانی ،احمد مطر.
 .1تاریو دریاف 1332/8/22 :
 .2رایانامۀ نویسندۀ مسئولq-mokhtari@araku.ac.ir :
 .3رایانامهj.sepehrinia@gmail.com :
 .4رایانامهsamira.jokar67@yahoo.com :

تاریو پذیر 1332/12/14 :
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 .2پيشگفتار
مقالۀ حاضر ،بررسی تطبیقی مممونهای طنز سیاسی  -اجتماعی در اندیشههرای عبیرد زاکرانی و احمرد
مطر بر اساس مکتب تطبیقی آمریکا اس
عّ

که به وجروه مشرترک و متفراوت طنرز سیاسری  -اجتمراعی و

و انگیزههای آن میپردازد.
زاکانی و مطر ،در زمرۀ ادیبانی هستند که در مقابل نابهنجاریهای جامعه که مجالی بررای توصری

مستقیم آن نبود ،سر تعظیم فرود نیاوردنرد و طبر شروو و نهرد مراهر خرود را در انتقراد از ایرد اوضراع
نابسامان که یکی از کارکردهای طنز نیز هس  ،به کار گرفتند؛ چراکه طنز عیبها و فسراد جامعره را برا
دادن تصویری هجوآمیز و اغرا آلود از جهات زش

و منفی ،برا تیزبینانرهترید دیردگاهها و برّنردهترید

ک مات با هدص اصالح نمایش میدهد.
 .2-2هدف و پرسش تحقيق

هدص از اید مقالره ،یرافتد شرباه ها و تفاوتهرای اندیشرۀ دو ادیرب برا وجرود فاصر ۀ زمرانی بسریار و
همچنید پاسوگویی به پرسشهای زیر اس :
 .1کدا یک از اید دو ادیب توانستهاند حقایت ت و روزگار خویش را آشکارتر سازند؟
 .2سخنان کدا ادیب ،مؤثّرتر اس
 .1-2پيشينة تحقيق
طنز از جم ه مفاهیمی اس

و حسّ مخالف مرد بر ضدّ اوضاع نابسامان را تقوی

میکند؟

که در هر عصرری مرورد توجّره و مطالعره قررار گرفتره اسر ؛ بنرابراید آثرار

فراوانرری در ایررران و جهرران عررر مرریترروان یاف ر

کرره برره تعریر

طنررز و بررسرری آن در آثررار ادیبرران

پرداخترهانرد؛ برره عنروان نمونره« :ترراریو طنرز و شرووطبعی در ایررران و جهران اسرالمی» (ح برری)1384 ،؛

«سیکولولیک اوفواهی واوضیک » (ابراهیم)1398 ،؛ مقالۀ «بررسی گونرههرا و شریوههرای طنزپرردازی حراف »
(صاد زاده)1383 ،؛ و مقالۀ «طنز ت و در شرعر پایرداری ف سرطید (مطالعرۀ مرورد پرشوهش :شرعر راشرد
حسید)» (زینیوند.)1331 ،
در زمینۀ بررسی آثار و اندیشههای هر دو ادیب در طیّ سالهای مخت

 ،پشوهشهرایی بره صرورت

جداگانه صورت گرفته اس ؛ مانند« :زاکانی نامه (رساله ای در شرح احوال ،آثرار و نقرد افکرار مو نرا عبیرد

زاکانی)» (ح بی )1384 ،و مقالۀ «عبید زاکانی ،یک منتقد اجتماعی زبردس » (خان ری.)1381 ،

«عناصییا اداییااف اوفنکی ا دییطا ا ییا ییا» (غنرریم ،) 1338 ،مقالررۀ «احمررد مطررر ،شرراعر خنرردههای ت ررو»

(حسینی )1321 ،و مقالۀ «نقد و بررسی وامگیری قرآنی در شعر احمد مطر» (معروص.)1331 ،
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پس از جستجو در کتا ها ،مقا ت ،مجالّت و سای های گوناگون ،مشخّص شد که پشوهشری در
مورد ممامید طنزآمیز مشترک سیاسی  -اجتماعی زاکانی و مطر صورت نگرفته اس .
در اید مقاله تال

شده اس تا بره تطبیرت ممرامید طنرز سیاسری  -اجتمراعی مشرترک در آثرار ایرد دو

ادیب ،تفاوت در اندیشههایشان و ع ّ گرایش آنها به طنز پرداخته شود.
در آغاز ،نگاهی مختصر به زنردگانی هرر دو شراعر ،ع ّر گررایش آنهرا بره طنرز و انتقراد و سرپس
ممامید طنزآمیز مشترک سیاسی  -اجتماعی پرداختهایم و پس از آن به تفاوت میان مفراهیم آثرار عبیرد
و مطر رسیدهایم.
شایان نکر اس

که آنچه به عنوان شاهد مثال در اید مقاله آمده ،تنها گ چینی از طنزهای سیاسری -
که همگان آن را در حکای های اخرال ا شرراص ،رسرالۀ تعریفرات،

اجتماعی آثار هر دو ادیب اس

رسالۀ صد پند زاکانی و اشعار دیوان احمد مطر ،عنصری غالب میدانند.
 .9-2نگاهی به زندگی عبيد زاکانی و احمد مطر
عبيد زاکانی

نظا الدّید عبید زاکانی ،شاعر ،متفکّر ،نویسنده و منتقد برزر

ایرانری اسر

اوایل قرن هشتم هجری در زاکان ،یکی از روستاهای قزوید ،متولّد شده اس

کره بره احتمرال زیراد ،در
(زاکانی.)82 :1382 ،

پس از تکمیل تحصیالت در مدارس شیراز ،عبید به تدوید کتب و سرودن اشعار پرداخر

و تقریبراً

 11سال پس از مسافرت به شیراز ،نا وی در فارس و عررا مشرهور گشر (قشرمی )83 :1381 ،او در
بید سالهای  112-128هر ، .در اصفهان یا بغداد وفات یاف (زاکانی.)32 :1382 ،
م مطایبات و جد تقسیم میگرردد .اشرعار جردّی او حردود  3111بیر
آثار عبید زاکانی به دو قس ِ

و

عشرا نامره»
شامل قصاید ،ترکیببندها ،ترجی بندها ،غزلیرات ،مقطّعرات ،رباعیرات و مثنروی طرو نی « ّ
اسر (صرفا ،1311 ،ج  )319 :3و نیرز کترا نیلار األ ثیا  ،کره در برا امثرال و حکرم ،اشرعار و اقروال
حکماس  ،از تألیفات اوس .
لطای

او عبارتند از :رسالۀ اخال األشراص ،رسالۀ ریرشنامره ،رسرالۀ تعریفرات ،رسرالۀ صرد پنرد،

نامههای ق ندران ،قصیدۀ مو
اس

و گربه و رسالۀ اخال األشراص که مهمترید اثر منثرور او در برا طنرز

(زاکانی.)23-21 :1382 ،
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احمد مطر

احمد مطر در سال  1392در روستای «تَنومِه» ،از تواب بصره ،در کرانههای «اروندرود» چشم به جهران
گشود و بیشتر سالهای عمرر خرود را در آنجرا گذرانرد (غنریم .)13 :1338 ،در  14سرالگی شرروع بره
سرودن شعر کرد (همان .)99 :او قصایدی با موضروعات پراکنرده و تحریرککننرده برر ضردّ حکومر
و به کویر گریخر (حسرینی و بیردج:1381 ،

میسرود و البتّه بهای چنید موض گیری را نیز پرداخ
.)198

لحد صادقانه و ک مات تند و آشکار مطر ،به عنوان نویسنده در روزنامرۀ کرویتی «او َقیََ » و «دفتیاش »
بر ضد حکوم «صدّا » و حکوم های عربی ،دول

کوی

را مجبور به تبعیرد او کررد (سرعدونزاده،

 )92 :1388او در سرال  1382بره لنردن رفر ترا در دفراتر بیدالم ری روزنامرۀ «او َقیََ » فعّالیّر
هماکنون در لندن سکون

دارد (غنیم.)98 :1338 ،

آثار او شامل هف دیوانِ «دفتیا » اس

که در سالهای  1333-1348سروده شده اسر « .دفتیا »

زبان حال مرد عرا و سایر م ّ های عربی اس
از دس

کنرد و

که در زیر س طۀ استکبار و اسرتعمار ،هویّر خرود را

داده و سراسر تشویت و تحریک مرد در برخورداری از حقو راستید یک انسان اسر ؛ و نیرز

ب اوویه ا ثییاء
چهررار مجموع رۀ کوترراه؛ «إنی الَنشیلق أعیه » (« ،) 1383رییلا اواییاع » ( « ،) 1383یا أصی َط َ

نییایع ع ییع» و «اوطَشییایا األ ییا و ییا ب اجلهوی إا ییک األو » کرره در سرراختار سررنّتی و کالسرریک برره شررعر
درآمدهاند ،در زمرۀ سررودههای او قررار مریگیرنرد (ر.ک :همران .)111 :اغ رب سررودههرای او دارای
ممامید طنزآمیز هستند و اشعار جدّی به ندرت در دیوان او به چشم میخورد.
 .3-2علّت گرایش زاکانی و مطر به طنز و انتقاد

روزگار زاکانی و مطر ،با جنای ها و فساد حاصل از قتل و غارت هولناک مغو ن و سر طۀ رژیرم بعر
که سایۀ سیاه خود را بر زندگی همۀ افراد افکنرده برود ،همرراه شرد .زاکرانی و مطرر برا سرالح کراری و
ویرانگر طنز ،تال

کردند عدولکنندگان از شیوۀ راستید از ترودۀ مررد ترا طبقرات حاکمرۀ اجتمراع و

همۀ مظاهر پوچ را در معرض ریشخند گزنده قرار داده و از خروا غف ر بره درآرنرد؛ از همرید روی،
مممونهای به کار گرفته شده در آثار زاکانی و مطر را میتوان در زمرۀ طنز سیاسری  -اجتمراعی قررار
داد.
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اید شیوه از طنز ،زاییدۀ فشار غیر قابل تخ یه به زبانِ منطقی اس  .به بیانی دیگر ،یعنی بر بذلرهگرویی
و شوخی استوار اس

و متعالیترید نوع و شیوۀ طنزپردازی به شمار میآید؛ یعنی مخاطب ،جمر اسر

و برای گوشزد اشتباهات و ارائۀ صحی آن ،مخاطب را به تفکّر واداشته و به راه راس هردای میکنرد
(ترکمد.)424 :1311 ،
رواج هزل ،طنز ،شوخی و مسخرگی ،یکی از ویشگیهرای ادبیّرات م ّ هرایی اسر

کره بره جهر

خفقان ،مجال انتقاد آشکار را ندارند و از راه سخنان دو په رو ،غیرر آشرکار ،خنردهآور و گراهی ت رو و
گزنده ،انتقادهای خود را بیان میکنند.
عبید در عصر فترت؛ یعنی روزگار میان افول قدرت ای خانان مغول ،پس از مر

«ابرو سرعید بهرادر

خان»  -آخرید پادشاه ای خانی  -تا ظهور «امیر تیمور گورکانی» و تسخیر ایرران بره دسر او مریزیسرته
اس (جمعی از نویسندگان .)41 :1319 ،اید عصر ،زمانی اس

که قو مغول و عوامرل آن پرا برر فرر

م ّتی کهد و نجیب نهاد و در خون ایرانی بذر اختنا  ،فساد ،ریا ،حرص و طم  ،غ بۀ شهوات و مادّیات
و معنویّات ،ویرانی و ناامیدی راه یاف (همان.)43 :

بر فمی

مطر نیز دورهای از زندگانی خود را در زمان حکوم دیکتاتوری «صدّا » بر عرا و «حرز بعر »
گذرانده اس ؛ حزبی که از ویشگیهای بارز آن ،از بید بردن روحیّرۀ دینری ،مبرارزات ایردئولوژیک برا
شیعیان ،اختصاص دادن  %81کلّ مطبوعات به برنامههای سیاسی  -ایدئولوژیک حز بعر  ،منر ورود
افراد غیر بعثی به مؤسّسات فرهنگی ،انیّ
نیس

دشمد ماس  ،گستر

و آزار بسیاری از مرد بیگناه با تکیه بر شعار هرر کره برا مرا

روحیۀ رفاهط بی و مصرصگرایی در میران مررد و ...برود (ر.ک :شرورای

نویسندگان ،بیتا .)241-238 :با روی کار آمدن حز بع  ،دیگر اقتدار دول  ،موضروع مت رکهرای
مرد  ،کنایهها ،اشعار طنزآمیز و هجو نبود؛ زیرا اختنا سیاسی حاکم بر جامعره جرر ت دسر

انرداختد

اید اقتدار را از مرد س ب کرد (الخ یل.)14 :1311 ،
مطر نیز همانند «راشد حسید (پایهگذار طنزپردازی در اد پایداری) کره در پرس خنرده و هرزل بره
بیان واقعیّ های ت و و وحشتناک مررد ف سرطید و جامعرۀ عربری مریپرردازد و مخاطرب را بره اندیشره
وامیدارد» (زینیوند ،)83 :1331 ،حقایت آن روز سرزمید عررا و م ّر هرای عربری را درشرعر

بیران

میکند.
بنابراید ،میتوان عبید زاکانی ،مطر و دیگر ادیبران برجسرتهای هماننرد راشرد حسرید را کره بره بیران
واقعیّ های ت و جامعۀ خویش میپردازند ،ادیب و شاعر یک امّ

و یا بره تعبیرری م مروستر ادیرب و
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شاعر تمامی امّ های ستمدیده دانس

و زمۀ اید ویشگی ،وضوح ،سادهگویی ،بیپروایی و شرجاع

اس  .سخنان طنزآمیز زاکانی و مطر ،هزل و یاوه نیس

و برای تفرری خراطر مردمران کوتراهنظر نوشرته

نشده اس ؛ ب که هر سطر و هر بی آن ،کنایهای تند و نیشری دردنراک برر پیکرر سیاسر

و اجتمراع آن

روز اس ؛ امّا افسوس کره تنهرا خردمنردان ،سرنگینی ضرربههرا را درک کردنرد و دیگرران در مرنجال
شرای نامساعد جامعه غر شدند.
 .1پردازش تحليلی موضوع
 .2-1مضامين طنز سياسی  -اجتماعی مشترک در اندیشههای زاکانی و مطر

سخ ترید و زنندهترید انتقادات سیاسی  -اجتماعی قرن هشتم هجرری ،در آثرار عبیرد دیرده مریشرود.
«هرچند ق م او در عرصۀ لف همپای دیگر معاصررانش نیسر ؛ امّرا در روانری معنری کرمنظیرر اسر  .او
سبکی مخصروص بره خرود دارد و بره روشرنی و صرراح

و وافری بره مقصرود و خرالی از حشرو سرخد

میگوید .ایها  ،کنایه و استعاره کمتر در نوشتههای او چه نظم و چه نثر بره کرار رفتره اسر (جمعری از
نویسندگان .»)481 :1319 ،نکتۀ دیگر در هزلهرای زاکرانی ،ابتکرار و نروآوریش در خ رت معرانی ترازه
اس

(ح بی )111 :1384 ،که در کنار دیگر جنبرههای طنرز چرون تنراق

نمرایی ،درهرم ریختگری مرتد

آیات قرآن ،خ ت شخصیّ های خیالی ،استفاده از شخصیّ ها و حوادث تاریخی و زش گرویی ج رب
توجّه میکند.
مطر نیز شاعری نوپرداز اس

و شکل اشعار او برای خوانندۀ ایرانی ،شکل نیمرایی اسر ؛ امّرا جانرب

وزنهای عروضی و استفادۀ بجا از قافیه را سخ نگه میدارد .از دیگر ویشگریهرای اشرعار او داسرتانی
بودن باف شعریش ،ایجاز در کال و استفاده از صنای بدیعی لفظری و معنروی بره ویرشه جنراس ،ایهرا ،
تشخیص و ت می اس (حسینی .)23 :1321 ،از جوانب طنرز ،تنراق

نمرایی یرا پرارادوکس ،بینرامتنی و

درهم ریختگی متد آیات قرآن ،ت می به داستانهای مذهبی و بومی ،ت می به اشعار شراعران گذشرته و
به کار بردن نمادهای حیوانی در اشعار او متج ّی اس .
از رهگذر مطالعۀ تطبیقی ک ّیات عبید و دیوان مطر ،به تعدادی ممامید سیاسی  -اجتماعی مشرترک
که شامل مفاهیمی چون حاکم ،قاضی ،واع  ،تصری به اسم دشمنان ،فساد در کشور ،سررکو افرراد
برجسته و اندیشمند و گستر
میشود.

فقر دسر

یافتره و بره بررسری و تطبیرت ایرد مفراهیم و ممرامید پرداختره
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آنچه سبب مقایسۀ شباه های فکری عبید و مطر در آثارشان شده اسر  ،در حیطرۀ مکترب ادبیّرات
تطبیقی آمریکا قرار میگیرد .در اید مکتب ،دایرۀ ارتباطات و تأثیرات ادبی ،یکری از زمینرههرای عمردۀ
پشوهش در ادبیّات تطبیقی به شمار میآید؛ امّرا از منظرری گسرتردهترر ،بردیدسران اسر

کره برر یرافتد

مدرک تاریخی و شواهد اثباتگرایانه اصرار نمیشود و پذیرفته که برخی شرباه هرا برید آثرار ادبری،
ناشی از روح مشترک همۀ انسانها اس

و بیشتر بر آن اس

کره ادبیّرات بره عنروان پدیردۀ جهرانی و در

ارتباط با سایر شاخههای دانش بشری و هنررهرای زیبرا معرّفری شرود و هرمچنرید در ایرد مکترب ،معیرار
انتخا برای تطبیت ،م یّر

و فرهنرا اسر ؛ نره صررفاً زبران .بررای مثرال ،از نظرر پشوهشرگران مکترب

آمریکایی ،بررسی تطبیقی دو اثر ادبی ،یکی از انگ ستان و دیگری از آمریکا امکانپذیر اس ؛ به شررط
آنکه آن اثر ادبی آمریکایی ،به بعد از استقالل ادبی آمریکرا مربروط باشرد (شررک مقردّ -21 :1388 ،
.)23
 .2-2-1حاکم  :ستم ،فساد ،دزدی و فرهنگ چاپلوسی

حاکم ،طبقهای اس

که بیش از همه در ر س انتقادهای عبید زاکانی و مطر قررار گرفتره اسر ؛ چراکره

یکی از ج وههای نابهنجار جامعه مبتنی بر ستم پادشاهان و خانهای ریرز و درشر بروده و ناخودآگراه،
طومار قانون جامعه زیر پای زور و عصیان لگدمال شده و در نتیجه پیا آور شرای بغررن میشرود؛ لرذا
ظ م ،فساد و رفاهط بی ،دزدی حاکم و چاپ وسی در برابر او را با زبانی طنزآمیرز بره تصرویر کشریدهانرد؛
چراکه با استیالی قو مغول بر ایران که به دو قرن (قرن  1و  8هر ) .انجامید ،هر یرک از زورمرداران و
قدرتمندان که در ر س آنها حاکم و صاحبان خرده ممالک قررار داشر  ،در پری بهررهوری از اوضراع
نابسامانی که ارمغان حم ۀ تمردّن برانرداز ایرد قرو برر ایرران برود ،هرگونره ظ رم ،کشرتارهای بریامران،
شکنجهها ،غارت اموال مرد  ،فساد و تباهی را سرلوحۀ حکوم مستبدّانۀ خود بر مرد نگرونبخر آن
روزگار قرار دادند.
«از سوی دیگر« ،صدّا » سرکردۀ حرز بعر نیرز ایجراد وحشر در مررد را بره شریوۀ امپراطروران
آشوری یا خ فای اموی و عبّاسی یا سردمداران خونخواری چون حجّراج برد یوسر

ثقفری کره منظررۀ

سرررهای خونچکرران را بررر سرررنیزهها مرریسررتودند ،از اسرربا و عوامررل اساسرری تحکرریم قرردرت خررود
میپنداش  .همچنید طعم پولدار شدن ،زندگی در کاوهای باشکوه ،معاشرت با بانوان ،داشتد حسرا
بانکی سرشار و ...را به خود و اطرافیان وفادار

چشانید» (ر.ک :معتمد.)424-423 :1382 ،

عبید در اید حکای شیرید ،ظ م و بیداد حاکم را ایدچنید با ظراف

تما به تصویر کشیده اس :
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«مردی به حجّاج گف  :دو

تو را به خوا چنان دید کره انردر بهشرتی .گفر  :اگرر خوابر راسر

باشد ،بیداد در آن جهان بیش از اید جهان باشد!» (زاکانی.)421 :1382 ،
بهرهمندی از مقامات و اموال بادآوردۀ دنیوی ،حاکمان را سخ سنگدل و افسارگسیخته کرده برود
و اعمال ظالمانه و پ ید آنها ،ق ب زاکانی را ما مال از نفررت نمروده و او را آنقردر تحر ترأثیر قررار
داده بود که برای به تصویر کشیدن اعمال زشتشان ،با به استعاره گرفتد از نا «حجّاج بد یوس

ثقفری»

که در میان والیان اموی ،به خونخواری در تاریو مشهور بود ،شنیدن خوابی که او را انردر بهشر دیرده
بودند ،کافی بود که بهش را نیز زیر تیغ انتقاد خود گیرد و آنجا را نیز مکان ظ م و بیداد بخواند.
مطر نیز در اید رابطه میگوید:

«إا ک فَك َا َ اةً ا أ
أكثا ُما اً و یَ
ا َ
وکَ َ
ا أكثَی َا اهقاً و
ویَ َ
صا
وَ ...رفَ َن إمسَه ا َ

ی َلَ دغ َه،
أكثا آمثاً
ا َ
َ
نافقاً و َكذااً

وغاا یامى اكماً!» (مطر.)421 :2111 ،
ترجمه :یک بار اب یس به اید فکر افتاد که در شغ ش تحوّل ایجاد کند ترا جرر و جنرایتش بیشرتر و گنراهکرارتر،
خونریزتر ،منافتتر و ...شود .پس او نامش را در سینها

دفد کرد و پس از آن حاکم نامیده شد.

کارهای ناروایی که مطر از حاکم روزگار خویش دیده بود ،او را بر آن داش

که در نقد خود هماننرد

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

واقعیّ  ،ب که خود واقعیّ را به تصویر کشد .ایدچنید میشود کره او اعمرال اب ریس را کره در

دیدگاه ما مس مانان مظهر تمامی پ یدیهاس  ،در برابر پ یدیهای حاکمان ناچیز میداند و از تصرمیمی
که شیطان برای ایجاد تحوّل در اعمال خویش در پیش گرفته بود تا خونریزتر و گناهکارتر شرود ،پررده
برمیدارد و از برگزیدن عنوان حاکم توسّ او برای عم ی کردن چنید تصمیمی خبر میدهد.
عبید در حکای طنزآمیز دیگری ،فساد حاکم را چنید تبیید میکند:
«مسخرگی و قوّادی و دص زنری و غمّرازی و گرواهی بره درود دادن و دیرد بره دنیرا فرروختد و کفرران
نعم پیشه سازید تا پیش پادشاهان و بزرگان از عمر برخوردار شوید!» (زاکانی.)381 :1382 ،
زاکانی باز هم با زبانی طنزآمیز و ک ماتی رسا ،چهرۀ نامط وبی از حاکمان را به تصویر کشیده اسر
و از اید طریت تال

میکنرد کرردار و عرادات سرخی

آنران را برا انگیرز

حرالتی از شرر و تنفّرر در

مخاطب خود آشکار کند و با نیشخندی گزنده ،آنان را زیر نرّهبید انتقاد خویش ببرد و محکو نماید.
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مطر نیز در اید زمینه میگوید:

«ا اا

ق ا اوا ا  /اق

كغ ي اوَا

یَیفتی ها إیقاف او َ  /واوا ا اوتنَل

واي احلي /یااور یا ی ً عن قَ
اي احلي َ
َ

یااورها...

واحلااس النتشاو َ اكل كا َ /ساوا ثیَغَاا
ب
احلک ا َ /...كع َ
دَياش إ ها ي
أ َن اواووَ !» (مطر.)433 :2111 ،

ترجمه :در حیاط قصر س طان ،نوای طبل رقّاصهای را که همانند شاخههرای کوچرک درخر سررو برود ،در هرم
میپیچاند .س طان تنبل گه گاهی از طریت بوسه با اید کنیز مغازله مریکررد ...و نگهبانران در هرر مکرانی بودنرد و
شکاصهای دیوار را بسته بودند؛ مبادا تروریستی امنی

دول را خدشهدار کند.

مطر با استفاده از تصاویر پی در پی ،پوشش کنایهآمیزی به شعر خویش میبخشد و با عبرارت آخرر
آن« :نگهبانان برای مراقب

از امنی حاکمِ مغازلهگر مراقرب ه سرتند کره مبرادا تروریسرتی حم ره کنرد!»

ت خی نیشخند خود را دو چندان نموده و حسّاسی هنری خویش را با میبررد .او مخاطرب خرویش را
از نکتهای ظری

کره شراید تروجّهی بره آن نداشرته و آن را در نظرر نیراورده ،آگراه میسرازد و پررده از

ابالیگری حاکم مبارزهگر با تروریس برمیدارد.
دید ،یکی از موضوعاتی اس

که عبید همواره با استفاده از آن گوهر تابوشکد لطیفرههرای خرود را

به نمایش میگذارد .در حکایتی که دزدیدن سه مثقال یاقوت را به ابرراهیم دیوانره منسرو و بره مردّت
سه روز در بند

میکنند ،او از زبان ابراهیم خطا به خ یفه چنید میگوید« :مرد در ایرد خانره قررص

جویی نخوردها و سه روز محبوسم .تو که اید همه نعم به زیران برردی ،برا ترو چره کننرد!» (زاکرانی،
 .)481 :1382زاکانی با نکتهسنجی تما و با استفاده از شخصریّ های خیرالی چرون ابرراهیم ،چهررۀ دزد
حاکم و خ یفه را آشکار کرده و آنها را متوجّه پیامدهای اخروی چنید اعمالی مینماید.
مطر نیز با استفاده از ق م روان ،طب لطی

خویش و با به کار بردن زبان عامیانرۀ مررد  ،ماننرد عبیرد،

تا سکوت در برابر دزدی حاکمان را نمیآورد و در تصویری کاریکاتورگونه و عادتشکد ،گرویی
عمل دزد کوچکی را که به کاهدان زده و به اید دلیل ،خطا به حاکم ،پیامی حراوی نفررید برر او بره
جای گذاشته بود را تأیید میکند! و در مقابل ،دزد بزر
رسوا میسازد:

(حاکم) را هنرمندانه و لطی  ،در برابر مررد
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یاء فکها:
«شَی َا َك او ُّ
ص وَنا َ کلظ ً /فَل َق احل اَ /
و ََط َن هللا األ اََ /ل یَ َاف َدکئاً ونا نَااقه...
إد اوشخا!» (مطر.)411 :2111 ،
ترجمه :دزد برای ما یادداشتی روی حصیر گذاش

که در آن آمده بود :خداوند امیرر را لعنر کنرد کره چیرزی

جز خرناس برای دزدیدن ما باقی نگذاش .

قو مغول پس از حم ه به ایران ،آنگاه که اقتدار کامل را به دسر گرفتنرد ،مالرک جران ،مرال و...
و اطرافیان خرود گشرتند .افرراد زیردسر آنران بررای تحکریم موقعیّر

افراد زیردس
مجبور به اطاع

و مقرا خرویش،

و سر فرود آوردن در برابر امیال نامعقول آنان شردند و طریرت چاپ وسری را پیشرۀ خرود

ساختند .در حکایتی دیگر ،عبید با استفاده از نا «سر طان محمرود» ،تصرویر ایرد چاپ وسری و سرر فررود
آوردن را چنید ترسیم میکند:
«روزی س طان محمود گرسنه بود و ندیم برایش بادنجان بورانی آورد و س طان خوشش آمرد .نردیم
نیز در مدح بادنجان مبالغه کرد و چون س طان سیر گش گف  :بادنجان طعرا ممرری اسر  .نردیم در
مقابل در ممرّت آن سخدها گف  .س طان از اید عمل ندیم تعجّب کرد و نردیم در پاسرو گفر  :مرد
ندیم توا نه بادنجان .مد باید چیزی بگویم که تو را خو
«صدّا » بزر ترید رسال

مّ

آید نه بادنجان را» (زاکانی.)442 :1382 ،

عرا را سر فررود آوردن آنران در برابرر امیرال و خواسرتههرایش و

زبان به چاپ وسی گشودن در نزد او به شمار میآورد؛ به عنروان نمونره در یرک برنامرۀ رادیرویی ،در هرر
یک ساع

سخدپراکنیِ سیاسیِ عادی ،دس کم  31تا  91بار از صدّا نا برده مریشرد و هرر برار هرم

لقبی که با موضوع مورد بح

سازگار باشد در مورد او به کار میبردند .همچنرید وقتری کراو ریاسر

جمهوری را ترک میکرد ،خیابانهای عرا بسته میشدند ،سربازان در مسیر مریایسرتادند و مررد هرم
در میدانها و چهارراهها گرد میآمدند تا عبور

را تماشا کنند .دانرشآمروزان اشرعاری در سرتایش او

ابراز میداشتند و شعارهای ستایشگرانه دربرارۀ او یرا ک مرات قصرار
(الخ یل.)184 :1311 ،
مطر نیز چاپ وسی در برابر حاکمان را چنید بیان میکند:

ب أكثَیا...
«دئت أ
َ
أكتشف ا ا َ َاي /دئت أ أكت َ
وكن ق َ َع اولايل یاي /وأنا أعاف ذنيب
أنين /ایيت صا واى َك ب

و ا قی ت وه :یا َسکاي!» (مطر.)112 :2111 ،

در همرهجا بره چشرم مریخرورد
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ترجمه :خواستم آنچه را در درونم هس آشکار کنم .خواسرتم بیشرتر بنویسرم...؛ امّرا والری دسرتم را قطر کررد.
گناهم را میدانم .خواستها را به سگی عرضه نمودند و به او نگفتم :سرور !

اید سخنان حاکی از آن اس

که صراحبان روحهرای برزر

خدایند و از ق ب تاریو بشری سرکشیدهاند تا اید دیوارِ سس

و آگراه چرون عبیرد و مطرر ،امانتردار
و بیپایۀ چاپ وسی در برابر حاکم را کره

مانند پرستش معبرود وا واجرب برود و چشمپوشری از آن مجرازات سرختی بره همرراه داشر  ،برا تیشرۀ
بنیانافکدِ طنز خویش ویران سازند و آنان را به اید فرمودۀ اما ع ی (ع) متوجّه سازند کره «هری عزّتری
گرامیتر از تقوا نیس (سیّد رضی »)913 :1388 ،و عزّتی که با اجبار به دس آید ،سرانجا برا گررد
نامالیمات روزگار تباه میگردد و جای به دیگری میدهد.
 .1-2-1نقد قضات

عبید در برخی حکای های خود ،از نظا تعریفات سود میجوید؛ نظرامی کره ایرد تعریفرات در آن ،از
دیدگاه او معنای واقعی اس

و نه صرفاً وضعی و قراردادی و نیز نره آن معرانیای کره آشرنای نهرد مرا

باشد .به عبارتی دیگر ،واژهها ،شخصیّ ها ،شرغلها و مفراهیمی کره در عررص دیرروز و امرروز ،معنرا و
تعری

معیّنی دارند؛ با قوّۀ طنز زاکانی دوباره تعریر

میشروند و معنرای جدیردی بره خرود میگیرنرد.

یکی از اید واژهها ،ک مۀ قاضی اس  .او با طنزپردازی خراصّ خرود ،در تعریفری جرام و مران  ،چهررۀ
نامط و و مخال
«کسی اس

با فقه اسالمی قاضی را ایدگونه به انتقاد میکشاند:

که همگان نفرینش میکنند .چشم او را ظرفی میداند که بره هری پرر نمریشرود و کسرب

روزی حالل را طعا او نمیداند؛ به همرید سربب ،عاقبر

او را وخریم دانسرته و آنکره هرگرز روی او را

نبیند ،سعید و خوشبخ !» (زاکانی.)328 :1382 ،
مطر نیز با چنید قاضیانی که وابستۀ حکوم

استبدادیند و در دادگاهی که دادسرتان و قرائر کننردۀ

متد حکم ،همه زیر نظر و دستور حاکم هستند و با بیعدالتی ،حکم صادر مریکننرد ،مبرارزه میکنرد و
در شعری ،اید دولتیان از خدا بیخبر را به دزدان حرفهای تشبیه میکند کره همگری جیرهخروار آن دزد
(حاکم) بزرگند:

ص او غا
«أیها او ُّ
یَأكل ُّ
اوشاطع و اوقاضع /ع ى ائاة او ص اوكَا

فََماذا شَاتَجا؟» (مطر.)113 :2111 ،

ترجمه :دزد کوچک! پ یس و قاضی بر سر سرفرۀ شراهدزد (حراکم) طعرا مریخورنرد؛ پرس برر چره چیرزی پنراه
میجویی؟!

 /132کاو نامۀ ادبیّات تطبیقی ،سال سوّ  ،شمارۀ  ،12زمستان 1332

 .9-2-1نقد خطيب

با توجه به شرای و اوضاع خفقان در عصر زاکرانی و مطرر ،مجرال سرخد گفرتد تنهرا از آنِ گوینردگان
مذهبی یا سخنوران منبری بود؛ امّ ا به دلیل اینکه بیشتر اوقات فرمانروایران و سرالطید ایرانری و اسرالمی،
خودکامه و خداوندان زر و زور بودهانرد ،بسریاری از اوقرات گوینردگان مرذهبی در راسرتگویی و بیران
حت ،از سر خود میگذشتند؛ یا اینکه نان را به نرو روز مریخوردنرد و هرر چره پادشراه و فرمرانروا بیران
میکرد ،آن را با زیور آیات و احادی پیامبر (ص) و امامان (ع) میآراستند و به عنوان حرتّ و یقرید بره
مرد بیچاره ت قید میکردند.
در حکایتی ،عبید خطیب را ایدگونه به رسوایی میکشاند:
«به خطیبی گفتند مس مانی چیس ؟ گف  :مد مردی خطیبم؛ مرا با مسر مانی چکرار؟» (زاکرانی:1382 ،
.)421
سر و کار نداشتد خطیب با مس مانی ،خود گویای اید حقیق

در عصری اس

کره هماننرد قاضری،

حتّی خطیب و واع نیز مانند قاضی ،از در خدم حاکم بودن ،برای او خطبهسررایی کرردن و افرزودن
درود در سخد و در مقابل رشوت ستاندن و سرگر شدن به فست و فجور ،در امان نبودهاند ترا بردانجرا
که زاکانی به اقرار از زبان خودِ خطیب ،مس مان بودن را که زمرۀ صرفات اوسر  ،از وی سر ب کررده
اس .
مطر نیز در با سرزنش خطیب میگوید:

«ووایب اولاعظ قَل اولایب...
قل یا اويل األوَاب /ق ُّ لا َن اجل َاب
وأعفلا او کى /...وقَ اوا اوشلا ب
وواعظ الَزار /یَیغ ب َدهازار

فَإ َ کی َا اوزار /ااوكذب یاتزار» (مطر.)392 :2111 ،
ترجمه :وظیفۀ واع سخد گفتد از واجبات اس  ...بگرو :ای خردمنردان! عباهرا را کوتراه و ریشهرا را ب نرد ...و

سبیلها را کوتاه کنید .واع ریاکار بر «شهرزاد» هم غ به میکند؛ چراکه بهترید توشه ،با درود فزونی مییابد.

مطر نه تنها از ظاهر و پوشش واع ایراد میگیرد؛ ب که به خود اجازه میدهد وظیفرۀ حقیقری واعر
را تعیید کند .امّا با توجّه به شرای عصر مطر که زمۀ دستیابی بره هرر سرعادتی مرهرون کرذ و باطرل
بود ،او با استفاده از تناق

گویی ،سخنان خود را نادیده میگیرد و بهترید توشۀ یرک واعر ریاکرار را

افزودن بر درود و باطل میداند که مخال

با قوانید اسالمی اس .
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 .3-2-1تصریح به اسم دشمنان و غارتگران

توسر «چنگیرز خران» برمریگرردد؛
دشمنی مغول با ایران ،به قبل از تأسیس امپراطروری جهرانی مغرول ّ
چراکرره در منرراطت مخت رر

آسرریای میانرره ،قو هررا و طایفررههای متعرردّدی از ترررک و مغررول روزگررار

میگذرانیدند که در هر فرصتی به مناطت آباد و پیشرفتۀ دنیای آن روز یعنری ایرران و چرید میتاختنرد و
قتل و غارت میکردند و فاجعه میآفریدنرد (اشرپولر .)11 :1329 ،سرپاهیان «چنگیرز» ،بره هنگرا حم رۀ
خود به خاورمیانه و ایران ،با مردمی روبرو شدند کره مسر مان بودنرد و ترا آن هنگرا تحر
سالطید مس مان زندگی میکردند و به همید جه

مغو ن را دشمد دید و مم ک خود میدانستند.

از سرویی دیگررر ،پررس از ایجرراد حکومر منطقررهایِ مغررول ،مسرریحی
سرسخ
دس

برای اسال به شمار میرف

فرمرانروایی

و همواره از زدن ضرربه در مواقر

کره در طررول ترراریو ،رقیبری
ز بره آن دریرغ نکررده برود،

ط ب به سوی مغو ن برای سرآغاز تاریو توسعهط بیهای سیاسی  -اقتصادی در شر دراز کررد

(بیانی ،1381 ،ج .)112 :1
عبید در حکایتی شیرید ،دشمنی ترک و رو با ایران را با بهره گرفتد از آیۀ قرآن آشکار میکند:
«مردی با اما جماعتی که بر گروهی نمراز مریخوانرد ،بگذشر

و او چنران مریخوانرد «أ ََل غ ََیت اوت یاک»

اواو ﴾ (رو  )12 /باشد .گف  :هر دوی ایردهرا دشرمنان مرا هسرتند و از نکرر هرر
گف  :اید آیۀ ﴿غ ََت ُّ
یک از ایشان پروایی نداریم» (زاکانی.)412 :1382 ،
مطر با استفاده از عنصر اص ی طنز خویش ،آنجا کره حکمر
زمان خویش میداند و با استفاده از تمادّ میان واقعیّ

اسر  ،جهرل و نرادانی را شریوۀ اهرل

و عد واقعیّ  ،به طررح مسرائل خرارج از عررص

میپردازد و خطا به هممیهنان خویش ،آنها را از کوچکترید توهینی به دولر آمریکرا برازمیدارد
و اید چنید اید استعمارگران را زیر تیغ نقّادی قرار میدهد:

يب!
« َدطب أ ایكا غَ ي
كف عن هذا اهلااء /دشَ َاف و کقا
أ یَیَی َغ ا اإلفرتاء.

ئت /ووكن دشَیقل عَنه غََکاً!» (مطر.)391 :2111 ،
قل هبذا اوشطب اد َ
ترجمه :م ّ

آمریکا احمقند .دس

میخواهی نثار اید م ّ

از اید یاوهگویی بردار .به کینه اجازه نرده کره بره حردّ تهمر

کد؛ امّا آنها را کودن خطا

برسرد .هرچره

نکد.

همانگونه که قبالً اشاره شد ،مطر شاعر تمامی امّ های ستمدیده اس

و در «دفتیاش » تنهرا بره بیران

اوضاع نابسامان عرا نپرداخته؛ ب که به حقایت ت و در سرزمیدهای عربی دیگر نیرز اشراره کررده اسر .
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مطر در اشعار

گاهی آشکارا نا دشمنان م ّ های عربی را آورده و گاهی با استفاده از قرینه ،به طرور

ضمنی به اید امر پرداخته اس  .او در قصیدۀ زیر ،با به کارگیری واژۀ «اکت ااکض» به طور ضمنی بره بیران
اوضاع حاکم بر عربستان و نفون آمریکرا در ایرد کشرور و حتّری خانرۀ کعبره پرداختره اسر

و برا لحنری

تمسخرآمیز ،از حاکمان خواسته که جانشان را در راه خدا بدهند تا مرد در آسایش زندگی کنند:
حنل اَیکت هللا نكم /فإذا ا اوَکت ،اکت أاکض!
« َ
وه َاانا َ

وإذا آ ا رعلانا سهح أاکض! /هانا اوکأس /وفا َ اوغَ َاض
ََل یَیطا ن أ َ ل ییایى سلاكم! /أیُّها احلكا ااهلل ع کكم
أقاضلا هللاَ ولیه هللا /قاضاً اناً /وانی َقاضلا! » (مطر.)182 :2111 ،
ترجمه :از دس
درخواس

شما به سوی خانۀ خدا گریختیم .ناگهان در خانه خدا ،کاو سفیدی نره کررده برود .و آخررید

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

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

هنر دیگر مطر در اید قصیده« ،اقتباس از آیات قرآنی اس

که به زیبایی در اید قصیده جای داده اسر

َمي﴾
و با استفاده از عبارت «وإذا آ یا رعلانیا »...از آیۀ  11سورۀ یرونس ﴿وآ یا رعیلاهم أ احلمیا هلل َب اوطیاو َ

و همچنید در عبارت «أقاضلا هللاَ »...از آیۀ  21سورۀ مزمّل ﴿وأقاضلا هللاَ قَیاضاً َ َاینا﴾ اقتباس کررده اسر »
(معروص .)123 :1331 ،مطر در قصاید  ،بسریار از ایرد شریوه بهرره گرفتره و اغ رب اقتبراسهرای او از
قرآن ،زیبا و منحصر به فرد اس

(همان.)133 :

 .1-2-1سرکوب شخصيّت های برجسته و اندیشمندان

وخیمتر از قتل و غارتِ آبادیها و ویرانی بالد ،صدمهای اس

که اسرتیالی مغرول بره تمردّن اسرالمی و

ع ررو و ادبیّررات عربرری و فارسرری زده اسر ؛ چراکرره هررزاران عررالم ،شرراعر و ادیررب برره قتررل رسرریدند و
کتابخانهها و مدارس و معاهد ع م ویران گشتند (اقبال آشتیانی .)111 :1341 ،از سرویی دیگرر ،از میران
رفتد طبقۀ حاکمۀ باسابقه و به میان افتادن حادثهجویان نورسیده ،خود بالیی برزر

اسر ؛ چراکره ایرد

انحطاط سیاسی به صورت بحران اخالقی هولانگیزی در زندگی اجتماعی انعکاس پیردا کررد و تمرامی
فمایل روحی و معنوی جامعه را از میان برد .افراد فرومایره بره آسرانی ،بهتررید و مهرمتررید مقامرات را
اشغال کردند و هنر و استعداد مورد توجه هی کس نبود.
زاکانی به شیوهای استادانه و بیبدیل کره از قروّۀ زبرانآوری او مایره میگیررد و برا اسرتفاده از زبران
صررمیمی و نزدیررک برره عامّرره کرره برره کمررک او مرریشررتابد ،انتقادهررای خررود را در بررا جهررل مرررد و
بینوقشیان چنید بیان میکند:
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«لولئی با پسر خود ماجرا میکرد که چرا عمرت را در بطال به سر میبری؟ چند بار بگرویم کره مع ّرت
زدن ،رسد بازی و سا از چنبر رهاندن بیاموز تا از عمر برخوردار شوی .اگرر از مرد نمریشرنوی ترو را
در زندان افکنم تا آن ع م مرده ریا ایشان بیاموزی و دانشمند شوی و تا زنده باشی در مذمّ

و ادبرار

بمانی و یک جو از هی جا حاصل نتوانی کرد» (زاکانی.)444 :1382 ،
«صدّا » ،حاکمی با خوی دیکتاتوری بود که تال

میکرد حاکمیّ

خود را بر کرل کشرور اعمرال

کند و به خود اختیارات کامل و مط ت برای دخال در تمامی مسائل ،بدون هی مان و مشرک ی بدهرد.
در همید راستا ،طبیعی بود که دانشمندان و نخبگان سیاسی ،اعمال او را خالص موازید حکومتی بداننرد
و در صدد مخالف

با او برخیزند .از دیگر سوی ،تمامی حاکمان مستبد برآنند که برای ادامرۀ حکومر

دیکتاتوری بر مرد  ،باید افراد برجسته و آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی و نخبگان ع می را از میردان
به در کرد و مرد را همچنان در زندان جهل و نادانیشان حربس کررد؛ از ایرد روی «صردّا » برا تکیره برر
نیروهای امنیتی خود ،توانس رقیبان دانشمند و دیگر رقبا را با برچسب توطئهگرر برودن و دسر داشرتد
در خیان

با بیگانگان از میدان به در کند (معتمد.)422-421 :1382 ،

مطر نیز به وسی ۀ تصویرهای ساده ،روشد و تمثی ی آشکار تال

کرده اسر

برا بره تصرویر کشریدن

کارهای دیکتاتوری حاکم که افراد برجسته و نخبه را از درون خفه میکرد ،مبارزه کند و برا اسرتفاده از
عبارتهای متناق

 ،خواستار نق

«سأوت استاذَ أ ع /عن وضطه الف ل

چنید قانونی شود:

فقا َ يل :دشَاأ .
ضل نتظم /س لكه ُمرت

وَل دئتَها االج َمل /أ لك هذا یا أ ع

وَک َ وَه اتَیقََل!» (مطر.)319 :2111 ،
ترجمه :از استاد دربارۀ وضعی ک ّی برادر پرسید  .به مد گف  :نپرس .حمور او مرنظّم اسر
احترا  .به طور خالصه اگر میخواهی بدانی ،اید اس

و رفترار

قابرل

برادر! برادرت آینده ندارد.

 .1-2-1گسترش فساد در جامعه

قرن هشتم هجری ،یکی از ادوار تاریک تاریو ایران اس

کره در آن فسراد و انحطراط اخالقری بره اوج

خود رسیده بود و فساد به صورتهرای گونراگون شرهوتپرسرتی ،بریعفّتری و غرال برارگی در طبقرات
مخت

جامعه؛ از جم ه دیوانیها ،قاضیها ،اهل شریع  ،صوفیها و پیشرهوران راه جسرته برود .د یرل
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اید اوضاع عبارتند از« :به هم ریخرتد نظرا تمردّن پیشرید و معیارهرا و فمرایل اخالقری گذشرته ،فقرر و
تنگدستی و اعتقاد به سحر و جادو که سبب انحطاط افکار گردید (جمعی از نویسرندگان.)222 :1319 ،
«فساد اخالقی سران قو که بسیاری از مررد را بره مرنجال تبراهی و فسراد اخالقری کشراند» (داوودی،
« .)23 :1344سستی جریان اسال از زمان تهاجم چنگیز به ایرران ،بره دلیرل تخریرب مسراجد ،سروزاندن
کتب و کتابخانهها ،تعطی ی ک ّیۀ مساجد و مدارس و قتل و فرار روحرانیون» (بیرانی« ،)2 :1313 ،فعّالیّر
عیسویان و یهودیان» (صفا ،1311 ،ج .)11 :3
حز بع

نیز در سازماندهی خویش ،دید را مطرح نکرد و اساس آن را بر پرن اصرلِ ایردئولوژی،

سازماندهی ،کادر ،چهرۀ مردمی و پایبندی استوار نمود .اید حز با کمال بیشرمی ادّعرا مریکنرد کره
بر اساس مقتمیات زمان و خواس روز عمل میکند؛ یعنی اکنون که دوران فساد و تباهی اس  ،ما نیرز
گردن مینهیم و با افتتاح خانههای فساد ،تروی فساد ،وارد کردن فی مهرای غیراخالقری ،وسرایل لهرو و
لعب و غیره کشور را بره سروی زوال و تبراهی مریبرریم .چنرید اسر

کره حتّری در امراکد مقردس ،در

شبهای جمعه ،حزبیهای از خدا بیخبر برای بره اصرطالح بریاعتبرار کرردن دیرد بره شررا خواری و
قماربازی و شهوترانی میپرداختند (فو دزاده.)193 :1323 ،
زاکانی در رسالۀ اخال األشراص ،به نقد جامعۀ خود میپردازد؛ نقدی که برخاسته از دقّر
او در تغییر مفاهیم و خص

های مهمّ انسانی اس

و تأمّرل

و عنصر اص ی در طنز اید رساله ،تمادّ و تقابرل میران

مفاهیم اس  .به عنوان نمونه او در اید رساله ،در با عفّ  ،تفسریری متنراق
﴿إّنا اوانکا هلل ووطب وزین وشفا ا اَیکینَوم وشَواثا ا األ لا واألودر﴾ به دس

از آیرۀ  13سرورۀ حدیرد

میدهد:

«مقصرود از حیرات دنیرا لهرو و لعرب ،بریفسرت و آ ت منراهی امرری ممتنر اسر

و جمر کرردن مررال

بیرنجاندن مرد و ظ م و بهتان و زبان بر عرض دیگران دراز کرردن محرال .پرس ناچرار هرر کره عفّر
ورزد ،از ایدها محرو باشد» (زاکانی.)413 :1382 ،
با توجّه به شرای عصر زاکانی که فساد گریبانگیرر بسریاری از افرراد شرده برود ،او بره خرود اجرازۀ
تفسیر در آیهای را که منکر لهو و لعب میباشد میدهد و امرر متنراق

بره کرار مریبررد؛ چراکره عفّر

ورزیدن سبب س ب خوشیها میگش .
مطر در بی های زیر ،وطد را همانند لباس وص هداری میداند که افراد مخت

جامعره ،وصر ههرای

آن را تشکیل دادهاند و از آنجا که هر یک از وص ههرا در کارگراهی جداگانره سراخته شردهانرد ،پرس
دارای ماهی

گوناگون هستند .مطر مریخواهرد تفراوت میران فررد پاکردامد و فاسرد را دریابرد؛ امّرا بره

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

نتیجهای نمیرسد؛ زیرا در جامعه هویّ

را در پریش

افراد یکسان دیده میشود .او راه تمسخر و تنراق

میگیرد و میگوید :افراد عفّ پیشه که باید از زندگی آسرودهای بهررهمنرد باشرند ،در بردبختی بره سرر
میبرند و افراد فاسد برخالص آنان ،در زندگی سراسر آرامش و آسایش به سر میبرند .اید امر نشران از
گستر

فساد در میان بسیاری از افراد دارد که فرد پاکدامد بره گوشرهای رانرده شرده و برر دسر

فررد

فاسد بوسه زده میشود:

كل یزء فکه نلف مبَ نَع
«وطين ثَلب اقعُّ /
وع ى اوثلب نقلش َر َ لی  /فَیاقَت أدكاهلَا

األهلاء /وكن َو َا ا اکنَها نف اهللی :
عف واسط ششقى /وعها یَیتَ َمتع!» (مطر.)131 :2111 ،
ترجمه :سرزمید مد مانند پیراهنی وص هدار اس

که هر تکّه از آن در کارخانهای بافته شده اس

پیراهد نقشهایی خونید اس که حال و هوا ،آن را به شکلهای مخت

و برر روی ایرد

درآورده اس ؛ امّرا همرید حرال و هروا

میان اید اشکال یک چیز مشترک به وجود آورده اس  :پاکدامنی بدبختی شده و هرزگی بهرهمندی.
 .7-2-1گسترش فقر

در حیطۀ اقتصاد و امور مالی ،حمالت پی در پی مغو ن به سرزمیدهای اسالمی به ویشه ایرران ،پیامردی
جز خرابی و ویرانی ،کاهش جمعی

و زد و خورد فرمانروایان با امیران مجاور و با افراد خاندان خرود و

قتل و غارت ایشان ،زوال تجرارت ،فروریرزی امرور مرالی و خطروط اقتصرادی ،فروپاشری کشراورزی و
نیروهای مولّ د جامعه و گستر

دامداری و صحرانشینی به جای کشاورزی ،نابودی زنردگی شهرنشرینی

و از همه مهمتر نابودی رو هرای اداری و ادارۀ کشرور بره ویرشه سیاسر جمر آوری مالیرات نداشر
(ولی ،1313 ،ج .)839 :2
عبید در حکایتی ،سیهروزی مرد عهد خود را که در مطبخشان جرز آ ِ دیرده و خرون دل ،چیرزی
نداشتند ،چنید به تصویر میکشد:
«شخصی از مو نا عمد الدّ ید پرسید که چون اس

که در زمان خ فا مرد دعروی پیغمبرری و خردایی

میکردند و اینک نمیکنند؟ گف  :مرد اید روزگار را چنان ظ م و گرسرنگی افتراده اسر

کره نره از

خدایش یاد میآورند و نه از پیغامبر» (زاکانی.)483 :1382 ،
دول

بع

عرا  ،پس از روی کار آمدن و به دس

گرفتد زما امور کشور ،برای تحقّرت بخشریدن

به اهداص خود ،با شعار دروغید سوسیالیسم و بیطبقهای ،تمرامی ثروتهرا ،امروال و دارایریهرای م ّر
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اعم از خانه ،پول ،طال ،مغازه و ماشید را مصادره کرد و ثروتمندان را نیز فقیر کرد .بدید ترتیب برر فقرر
جامعه افزود (فو دزاده.)84 :1323 ،
مطر در تصویری کاریکاتوری ،از زرمندان و زورمندان با نا م و یاد مریکنرد و حم رۀ م رو را کره
رهآوردی جز آسیب و زیان برای کشاورزان ندارد ،به عنروان اعمرال بیهرودۀ مسرئو ن در جهر رونرد
بهبود شررای نابسرام ان اجتمراعی و اقتصرادی ،اسرتعاره گرفتره اسر
کشور

را در روند گستر

و در پایران ،برا طنزپرردازی تمرا ،

قحطی و هجو م وهای آسیبرسان ،در مقا اوّل میبیند:

اع
«قَیاَ احلامم
إصهح اوز َ
َ
طع او  /،وإانَ او َفهح اَیکاعَ َ فل ...
عَ
ي او َفهح دا َ
قَیف َزة نیَلعک ا اإلقت ار /أصََ َکت ایَ َاشنا أألوىل

جاع !» (مطر.)483 :2111 ،
اتَ ایا اجلَاار /واإنتاج ال َ
ترجمره :حراکم ،قررارداد اصرالح زراعری را تصرویب کررد .کشراورز ،مرأمور راهنمرایی و راننردگی شرد .دخترر
کشاورز ،باقالفرو

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

مقا اوّل را کسب کرد.

 .1-1وجوه تفاوت مضامين سياسی -اجتماعی در اندیشههای زاکانی و مطر

از آنجایی که طنز هر قومی مرهون محیطی اس

که در آن زندگی میکنند ،در نتیجه تفراوتهرایی در

برخی افکار و اندیشههای شخصی آنها به دلیل انعکاس بعد فاصر ۀ زمرانی و مکرانی بره جرای گذاشرته
اس .
عبید و مطر در آثار طنزآمیز خود ،از موضوعهای مخت فی سخد گفترهانرد و فاصر ۀ زمرانی و مکرانی
سبب گشته اس

که زاکانی در کنار دیگر ممامید ،سخنان طنزآمیز زیبا و بسریاری از نکروهش شریو و

فقیه بیان کند.
 .2-1-1نکوهش شيخ و فقيه

شیو ،فقیه و اما  ،از نوع ریاکار و غیر متعهّد آن ،از واژههایی هستند که در اد پارسری شراید بریش از
دیگر واژگان از سوی مرد آگاه و متعهّد مورد انتقراد و ریشرخند قررار گرفترهانرد .ایرد واژههرا از سردۀ
چهار اندکاندک آغاز به پختگی کردهاند؛ در سدههای ششم و هفتم هجری به رشد کرافی رسریده و
در سدۀ هشتم؛ به ویشه به دس سعدی ،حاف و زاکانی ،هرچه پختهتر و پربارتر شدهاند (ح بری:1384 ،
 -181با تصرص)؛ زیرا در اثر حم ۀ مغول ،بسیاری از فقها و زاهدان ،ریاکاری و زهد فروشری را وسری ۀ
کسب روزی خود قرار دادند.
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از انتقادهای تند زاکانی در حتّ مشایو و فقها ،مریتروان بره نرادانی و غرارت شریوو و دروغگرویی فقهرا
اشاره کرد:
«شیو مشرص الدّید درگزینی از مو نا عمد الدّ ید پرسید که خدای متعال شیخان را در قرآن کجرا یراد
یذین دیَیط َمیل َ ﴾» (زمرر/
یذین یَیط َمیل َ و او َ
کرده اس ؟ گف په وی ع ما؛ آنجا که میفرمایدَ ﴿ :هیل یَایتَلي او َ
( )11زاکانی.)449 :1382 ،
«خواجهای شیخی را به مهمانی برد و بر سر نهالی نشاند که چند دینرار در زیرر آن برود .شریو دینارهرا را
دزدید .خواجه آنها را جس وجو کرد و نیاف  .شیو گف

از حاضران به هر کس که گمران مریبرری

بگو تا از او ط ب کنم .خواجه گف  :ای شیو ،مد بره حاضرران گمران مریبرر و بره ترو یقرید» (همران:
.)412
«فقیهی به جاح گف

که اگر ریگی از حر کعبه بره درون کفرش کسری بیفترد ،بره خردا آنقردر نالره

میکند تا او را به جای خود برگرداند .جاح گف  :آنقدر بنالد که گ ویش پاره شرود .گفر  :ریرا
گ و ندارد .گف  :پس از کجا نالد؟» (همان.)411 :
مطر نیز در فتاتش به ممامید مخت فی پرداخته اس

و در موارد بسریاری بره عرد آزادی بیران و ن ّ

نیروهای پ یس اشاره کرده اس :
 .1-1-1نبودن آزادی بيان

یکی از شعارهای بنیادید حز بعر  ،آزادی بروده اسر ؛ شرعاری کره رهبرران و سرران آن پیوسرته در
بیانات خود بردان اشراره کررده و اسراس حرز را برر پایرۀ آن دانسرتهانرد .ایرد حرز ق مررو آزادی را
نامحدود و شامل همۀ شئون انسانی؛ اعرم از آزادی اندیشره ،معیشر

و ...دانسرته اسر (ر.ک :مریّجری،

.)22 :1341
پس از س طۀ حز بع

و دیکتاتوری «صدّا » ،تمامی اصول و مرامنامۀ ایرد حرز در حردّ شرعار و

نوشته باقی ماند؛ چراکه صدّا حتّ سخد گفتد و لب به اعتراض گشودن را از همگران سر ب کررد و از
اید طریت میخواس

امور را بر طبت خواستههای غیر انسانی و تصمیمات نامعقولش به جریران درآورد؛

بنابراید ،بحران آزادی بیان ،کابوسی بزر

«قا َ و َزویته :اسكيت /.وقا َ إلانه :إن َكتم.
ش اوتفكا
صلشكما ََي َط ين َشل َ
َ
دشَینَاا ا َك َم

برای شاعر انقالبی ،مطر ،گش  .او در اید زمینه میگوید:
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ب َعن ای اوتطَا!» (مطر.)284 :2111 ،
ا یا أ أكت َ
ترجمه :به همسر

گف  :ساک

شو و به پسر

گف  :از ج وی چشمانم دور شو .صدای شما فکرر را آشرفته

میکند ک مهای بر زبان نیاورید؛ میخواهم در مورد آزادی بیان بنویسم.

مطر در اید ابیاتِ به ظاهر متناق

و در واق متناسب ،از عرد آزادی بیران در جامعرۀ خرویش پررده

برمیدارد و در خطابی طنزآمیز ،برای نوشتد از آزادی بیان ،همسر و فرزند خرود را دعروت بره سرکوت
میکند و با اید عبارتها ،مقصود خرود را از نبرودن آزادی بیران برا شرفّافی هرچره تمرا ترر بره تصرویر
میکشد.
 .9-1-1نيروی پليس

مطررر در شررعر «اولصیایا» ،در تصررویری کاریکرراتوری و بررا اسررتفاده از تمثیررلهررای ج رذّا  ،از مخاطررب
میخواهد قبل از خوا  ،با مسواک دندان خود را از آن ک ماتی که بر ضدّ حکوم به کار رفته باشرد،
بشوید .اید عمل نشاندهندۀ نهای

توسر نیروهرای پ ریس اسر
خفقان حاکم برر جامعره ّ

کره نره تنهرا

زندگی اجتماعی را از مرد گرفتهاند ،ب که زندگی شخصی افراد را نیز مختل کردهاند:

«عنا ا شذهب و نَل  /شَذَكا أ شَنا
صکل ا َج اونل اا !
ك ُّل َ

و ذ اوفاداةَ و الَطجل َ  /واغال

ي أسنانم ن اَیطض او َكه
ا شَیََیقى اَی َ

أنت دشَأ َن أ یَا ََهَم ُّ
اوشاط ّ َ /ت ا الَنا !» (مطر.)143 :2111 ،
َ
ترجمه :هنگامیکه به رختخوا میروی ،به یاد بیراور کره بخروابی .هرر آگراهی خرارج از خروا حررا اسر !
مسواک و خمیردندان را بردار و کالمی را که در میان دندان

باقی مانده ،بشور؛ چراکه تو از اید امرر کره پ ریس

حتّی در خوا به تو حم ه کند ،در امان نیستی.

طنز عبید در آثار  ،بررای خواننردۀ عرادّی ماننرد لطیفرهای سررگر کننرده بره نظرر مریرسرد و تنهرا
خردمندان معنای حقیقی آن را درمییابند .اید یک هنر اس
خود را از گزند حکوم

که زاکانی با چنید سرخدپرردازی توانسرته

و کرارگزارانش در امران نگره دارد؛ امّرا زشر گویی زیراد زاکرانی در برخری

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

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

البتّه برخی اید زش گویی را حمل بر شرای بسیار نابسامان عصر زاکانی دانستهاند.
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حقایت ت و روزگار مطر در آثار او ،نسب به آثار زاکانی آشکارتر اس ؛ زیرا مطر به وصر

بیشرتر

موضوع پرداخته اس  .سخنان او در قالب شرعرند و سرخد زاکرانی در قالرب حکایر هرای کوتراه بیران
میشود .مطر تا حدّ امکان از زش گویی پرهیز میکند؛ هرچند گاه مجبور میشود برای دشرنا دادن از
سه نقطه ( )...استفاده کند .مطر از هنر زاکانی در پنهان کردن معنرای کرال برخروردار نیسر  .بره همرید
سبب بود که حکوم

«صدّا » به تبعید او پرداخ .

سخنان طنزآمیز مطر از روح خاصّی برخوردارند و حسّ مخالف مررد برر ضردّ اوضراع نابسرامان را
بیشتر برمیانگیزاند .به عنوان نمونه ،مطر در شعر «اویذنب» با ستودن رفتار یک حیروان ،ظ رمپرذیری مررد
را سبب ظ مِ ظالمان میداند و پیوسته تکرار میکند« :فرعونی هرگز نخواهد گف « :مد پروردگرار ب نرد
مرتبۀ شما هستم»؛ مگر زمانی که پیرامون خود ،بندگانی را ببیند و آنران را بره گمراهری کشرانده و وادار
به اطاع

کند( ».ابورعد )24 :2112 ،مطر در اید زمینه میگوید:

ضاب
«یَطلي او َك ب /إ أو َی َطه او َ

ف ماذا دیَ کل اوشطب...
اوذ ُّ ااا َ تنا یَاطى /ف ماذا نافض أ َحنَل؟...

حنن نفلس /یأنَف نها اوطا  /و ََي َجل نها ا َوطکب...
ب وَنا /حنن اوذنب!» (مطر.)43 :2111 ،
ب ونا ...دذَن َ
د ذَن َ

ترجمه ، :اگر ضربهای سا را به درد آورد ،پارس میکند .پس چررا مررد بیردار نمیشروند...؟ خرواری و نلّر
در اطراص ما جو ن میدهد؛ پس چرا برنمیخیزیم؟ ما افرادی هستیم کره ننرا و عرار از مرا دوری میجویرد و
عیب از ما خجال

میکشد ...ما گناهی نداریم ...گناهی نداریم؛ ما خودِ گناه هستیم!

عبید نیز در پذیر

ظ م از سربازی سخد میگوید که «از او میپرسند :چرا به جنا نمریروی؟ در

جوا قسم یاد میکند که مد و دشمد ،یکدیگر را نمیشناسیم؛ پس چگونره میران مرا دشرمنی باشرد؟»
(زاکانی.)411 :1382 ،
خوانندۀ عادّی با خواندن سخد عبید ،آن را همانند لطیفهای میبیند و از کنار
مّ

میگذرد؛ امّرا یرک

را پس تر از سا دیدن ،حتّی در نگاه نخس هم خواننده را به تفکّر وامیدارد و سربب مریشرود

که او در خود نیرویی برای واکنش نشان دادن بیابد.
عبید در لطیفههای خود ،تنها حقیق های ت و جامعه را با زبانی طنزآمیز وص

میکنرد و بره انتظرار

آیندهای درخشان یا آیندهای سراسر از نگونبختی نمینشیند؛ امّا مطر هرگاه از آینده سرخد مریگویرد،
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ناامید اس

و چشم به فردایی روشد نمیدوزد .به عنوان نمونه در شعر «تفاؤل» برا بره کرارگیری تنراق

در کال  ،از آینده سخد میگوید:

« َرق ااب كائن ََيمل أغه َ اوطََکا /اَشع...
وا َكفکه نَیطع /...وا َطکینَیکه َوعکا...

قا َ  :عناي وم اشاى /...إ شَكن شَاكن ااألیا

فَی َن شافَ َع اَیط َا اوکَل أیااَ /سل َ
م اَیکتاً
ف ییط لنَ َ
فکه قضَا َ ایا! َ /...شا َ َع اخلافا عکا!

قی ت :ا هذا اوكه ؟! إ أعلا َ األسى َووت وهذا
أنت؟!...
َ کیا عا  /إنه عا اواه  /...قی تَ :ن َ

قا  :إنين اوطا اجلایا!» (مطر.)332 :2111 ،

ترجمه :موجودی در ما را کوبید که با خود غل و زنجیر بردگان را حمل میکرد .بسیار زش
را با خود داش

برود و خبرر مرر

و در دو چشمانش تهدید ...گف  :مشدهای برای ترو دار  / ...اگرر تراکنون برا حقوقر روزگرار

میگذراندی ،پس از اید حقوقی به تو پرداخر

نمیکننرد .خانرهای برا شراخههای آهنری بره ترو خواهنرد داد! ...

گ ّهای از گوسفندان (کارگزاران حکوم ) بازخواهند گش ! گفتم :ایرد چره حرفری اسر ؟! سرالهای حرزن و
اندوه گذشته اس

و اید بهترید سال اس ؛ سال صر

و آرامرش اسر  ...گفرتم :ترو کیسرتی؟! گفر  :سرال نرو

هستم.

در عصر عبید ،نویسنده و شاعر برای گذراندن روزگار خویش بره ممردوح نیراز داشر ؛ بنرابراید او
برخی اشعار خود (غالباً قصاید) را برای مدح سروده بود .امّا مطر خود را به عنوان یک مبرارز مریبینرد و
در اشعار خود به نقد حکوم

و کارگزارانش میپردازد؛ از همید روی در شعر «البؤسرا » برا طعنره زدن

به کارگزاران حکومتی میگوید:

«وإذا َل أكتب
اوشطا أنا /... /وإذا ََل أدتم احلكا َ
َ
ف َمن شیفتَح أالاب اواجل ؟!
اوشاطع و اواجا  /واجلهر...
والخب و
ُّ

واحلایب واوقاضع /و ائع یاكضل
ك ُّهم اامسع أنا یشتغ ل  /ك ُّهم ن ا دطاي یأك ل !» (مطر.)31 :2111 ،
ترجمه :اگر مد شعر نمیسرود و در آن ،حاکمان را دشنا نمیداد  ،درهای زندان برای چه کسی باز مریشرد؟!
جاسوس ،پ یس ،زندانبان ،جالّد ،...دربان و قاضی پش سر میدوند .آنها به واسطۀ مد بر سرر کارشران هسرتند
و با بهترید شعرهایم کسب روزی میکنند!
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نتيجه
 .1شرای نابسامان سیاسی و اجتمراعی عصرر عبیرد زاکرانی (قررن هفرتم هجرری) و مطرر (قررن بیسرتم مریالدی)،
شباه هایی را در ممامینی چون؛ حراکم ،قاضری ،واعر  ،تصرری بره نرا دشرمنان ،فسراد در کشرور ،سررکو
شخصیّ های برجسته و اندیشمندان و گستر

فقر به وجرود آورد و ایرد شرباه ها در گسرترۀ مکترب تطبیقری

آمریکا قرار میگیرد.
اید شرای آشفته ،زبان اعتراض آشکار به اید اوضاع را از هر اندیشمند و ادیب آگراهی سر ب کررد و ایرد
دو شخصیّ  ،به ناچار زبان طنز را برگزیدند .طنز به کار رفته در آثار اید دو ادیب ،از نظرر ممرمون و محتروا در
زمرۀ طنز سیاسی  -اجتماعی قررار میگیررد و بررای بیردار سراختد و گوشرزد اشرتباهات عامّرۀ مررد ترا طبقرات
حاکمه ،به کار گرفته میشود.
 .2عبید و مطر ،در آثار خویش از ممامید گوناگونی سخد گفتهاند که برخی از آنها مشترک و برخی دیگرر برا
توجّه به شرای زمانی و مکانی متفاوتند .زاکانی بعمی از اشعار خود (غالباً قصاید) را بررای مردح سرروده اسر .
مطر از اید امر دوری گزیده و در اشعار

به نقد حکوم

و کارگزارانش پرداخته اس .

 .3زاکانی در طنزهایش از هنر خاصّی برخوردار اس ؛ چراکه معنای حکای های طنزآمیز

را تنهرا خردمنردان

درمییابند و افراد عامّه آن را لطیفه میدانند .او بدید سبب خود را از گزنرد کرارگزاران حکرومتی در امران نگره
داشته اس ؛ امّا زش گویی زیاد او در برخی حکای هایش سبب گشته که خواننرده در نگراه نخسر آثرار او را
هزل و یاوه بداند؛ به ژرفای معنای کال او دس
دادن نیز جانب اد را رعای کرده اس
به وص

نیابد و حقرایت ت رو در سرخنانش پنهران شروند .مطرر در دشرنا

و از آنجا که سخنانش را در قالب شعر ،با واژگان سراده بیران کررده،

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

 .4زاکانی تنها حقایت ت و روزگار خویش را بیان میکند و از آیندۀ مرد سررزمینش سرخنی بره میران نمریآورد.
خاصری برخروردار بروده و
ّ
مطر نیز در سخد از آینده ،چشم به فردایی روشد نمیدوزد؛ هرچند اشرعار او از روح
حس مخالف

مرد بر نابهنجاریهای جامعه را بیشتر برمیانگیزانند.
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ضا ي اوفكاه اواکاسک واإلیتماعک ا آ اء عَکا زاكاين وأ ا ا

1

قاسم خمتا ي

2

أستاذ مشارك يف قسم اللّغة العربیة وآداهبا ،جامعة اراك ،ایران
یلار سپهاینکا

3

طالب الدکتورا يف فرع اللّغة العربیة وآداهبا ،جامعة اراك ،ایران
مساا یلما

4

طالبة الدکتورا يف فرع اللّغة العربیة وآداهبا ،جامعة شهید هبشيت هتران ،ایران
ال خص
الشراعر العراقري املعاررر ،أمحرد مطرر يف
یرمي هذا املقال إلی املقارنة بني أفكار الكاتب اإلیراين يف العصرر املغرو  ،عبیرد اا راين و ّ
السیاسریة واإلجتماعیررة هري إ ررد النّقرا املش ر ة يف آ رار هررذیني اإل نرني الّريت
ضرو املدرسررة األمریكیرة لرربدا املقرارن .الفكاهررة ّ
رد يف لر ّ ال ّر روف اخلانقررة يف امتمره وهردفها الررقی نقررد لرروف امتمره املحریرة وإرررا ها .ومرني هرذا املنطلر إىل جانررب
طرق إلی املضامني املختلفة يف كایات اا اين وأشعار مطر ،قمنا مبعاةجة املضامني املش ة الفكاهیة يف آ ارمها ول احلا م،
التّ ّ
والقاضي ،والواعظ ،واألعدا  ،وإنتشار الفساد وقمه الشخصیات الباراة والعلما وإنتشار الفقر.

فارررا يف تعبیاتررا مررا ّأد إىل أن ینحصررر فهررم معرراين فكاهیاتررا يف أرررحاا عقررول منفتحررة فق ر ،
قررد اسررتخدز اا رراين فنّررا ّ
السررب املقررذع وافتفررا معانیررا احلقیقیررة ضررمني التّعررابی
ولكررني کثرررة الملمررات البذی ررة يف بعررح كایاتررا حن ر برربعح آ ررارل حنررو ّ
السافرة؛ وقرد اسرتطاع مطرر أن ی هرر احلقراق املرّرة يف عهردل أ ثرر فرر ثر مرني فرال مراعراة األدا وأن یسرتخدز شرعرل يف طریر
ّ
م
السیّ ة للباد رغم فیبة أملا مني مستقب باهر.
الكفاح ضد احلكومة فافا لحا اين ما استطاع أن یثی الناس ضد األوضاع ّ
السیاسیة واإلجتماعیة ،عبید ااکاين ،أمحد مطر.
اوك ما اواوک ک  :األدا املقارن ،الفكاهة ّ
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