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 كاوش در طنزهای ادبیات معاصر از بهترین راههای شناخت تاریخ معاصر ایران است.
 نقد اجتماعی، طنز، وضعیت ادارات، پهلوی دوم كلیدواژه:

 

                                                      
سال       -4 شور از ابتدای  شی ك ستور وزارت علوم به مجالت علمی تغییر نام    49تمام مجالت علمی پژوه به د

 .اندداده

 دانشجوی دكتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین،   -1

(a-rajabnavaz@hum.ikiu.ac.ir) 

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین -3
( saffari@hum.ikiu.ac.ir) 

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین - 1
( r-samizadeh@ ikiu .ac.ir) 

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین - 5
(s.a.ghasemzadeh@hum.ikiu.ac.ir) 

mailto:a-rajabnavaz@hum.ikiu.ac.ir
mailto:s.a.ghasemzadeh@hum.ikiu.ac.ir


 4344/ مهر 53/ شماره پیاپی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(سبک شناسی / 19

 
The thinking style of satirical poets in the second Pahlavi period 

(case study, status of offices) 

 

Asad rajabnavaz bijarpas4 (Corresponding Author), mohammad shfie 

saffari1, reza sami zadeh3, Sayed Ali ghasem zadeh1 

 
Abstract:    

Due to the numerous social and political problems, Second Pahlavi era 

is considered as the age of satire improvement in the contemporary Persian 

literature. According to one of the most important theories of satire (the 

Improvement motivation), satire is indirect criticism of the Corruptions 

and evils of society to improve them. In this article, we have analyzed the 

status of offices in the second Pahlavi satire poetry by an analytical 

method, and library study. The results show that each of the satirists of this 

period have criticized the abnormal situation of their offices According to 

their present status. The judiciary, the National Assembly, the 

municipalities, the police department, and so on are the social institutions 

that satirical poets have studied them and examined their problems 

carefully. Although most political, social satire of any age (especially 

journalistic satire) may represent the daily situation of a society, it will be 

certainly an important part of its social, political history later on. 

Therefore, exploring the satires of contemporary literature is one of the 

best ways to know about contemporary Iranian history.  
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 مقدمه -9

واژۀ طنز كه در لغت،  طعنه زدن، مسخره كردن و عیبجویی معنا شده، دراصطالح، 

خاص، هدفش اصالح كالمی است هنری و خنده انگیزكه ضمن انتقاد از شخص و موضوعی

جامعه یا چون وچرا در یک اندیشه است. ارسطو آنرا تقلید و توصیف اعمال و اطوار شرم 

( ابوالفظل زرویی 31آوری میدانست كه موجب ریشخند و استهزا شود.)فن شعر، ارسطو، ص:

« انهصفآور و منعبارت از بیان واقعیتّهای تلخ به زبان شیرین، كنایی، نشاط»نصرآباد طنز را 

-( فلسفۀ ایجاد طنز حماقت، ضعفهای161ص:، میداند)اسرار و ابزار طنزنویسی، سلیمانی

و اشتباهات بشری است. كاركرد اصلی طنز را دراعتراض و اصالحگری اخالقی، فساد اجتماعی 

طنز را زادۀ غریزۀ اعتراضی میدانست كه تبدیل به هنر شده است.  اند: آرتورپالرددانسته

(از نظر هگل، طنز در شرایط سخت نامناسب جلوه میکند و برای این 41)طنز، پالرد، ص: 

آید كه در عصرآكنده از تهدیدها نقش دفاعی برعهده بگیرد. )مکتبهای ادبی، به میدان می

ادبیات كالسیک ما، طنز به معنای انتقاد  ( به علّت ماهیت درباری911سیدحسینی ص :

 اجتماعی -اجتماعی چندان رواج نداشت، از اینرو در سیر تاریخی، بیشتر طنزهای سیاسی

به بعد از انقالب مشروطه مربوط است. در عصر رضاخانی به علّت عدم انعکاس مسائل عمقی 

رسی، شفیعی در شعر، از اشعار طنز كاسته و انتقادها، سطحی شد.)ادوارشعر فا

( اما دردورۀ پهلوی دوم با رشد كمّی نشریات طنز و اشاعۀ انتقاد صریح، طنز 51كدكنی:ص

اجتماعی گسترش یافت و شاعران و نویسندگان طنز با آزادی بیشتری نسبت به  -سیاسی

در نتیجه طنز سیاسی و كاریکاتورهای این دوره جسورانه »و  دورۀ قبل، دست به قلم بردند

 (115ص: ، تاریخ طنز در ادبیات فارسی، جوادی«) شدند.و بیپروا 

  سابقۀ تحقیق: -6

-مایهها و مقاالت زیادی نوشته شده است. اگرچه دروننامهتاكنون در مورد طنز، پایان 

های اجتماعی موضوع برخی از این پژوهشها است، اما  با جست و جوی بعمل آمده، تاكنون 

ه طور مشخّص وضعیّت ادارات در طنز دوره پهلوی دوم را بررسی ای بنامه هیچ مقاله یا پایان

 افزاید.های نوآورانه مقاله حاضر مینکرده است كه این امر به جنبه

 :بیان مساله و ضرورت تحقیق -3

-4166تاثیر عوامل بیرونی در انواع ادبی نخستین بار در آرای كسانی مثل مادام دوستال)

-4919(، هیپولیت تن)4945-4911(، فردریک انگلس)4993-4949(،كارل ماركس)4941

(. هیپولیت تن عوامل 56( پدیدار شد. )جامعه شناسی در ادبیات فارسی، ستوده، ص:4943

 »پدیدۀ ادبی میدانست. جامعه شناسی ادبیات از  را تعیین كننده« نژاد، محیط و زمان »

ط او، از ارتباط سبک كار وی قالبهای  فکری نویسنده در پیوند با ساختارهای  جمعی محی

با تحوّالت اجتماعی، اقتصادی زمان سخن میگویدا مکانیسمهای آفرینش هنری را در آثار 
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اثر را با تفکر رایج، نظام حاكم، خواسته های زمان  و یا  نویسنده به تحلیل میگذارد و رابطه

توصیف مفاهیمی منافع طبقات اجتماعی نشان میدهد.  جامعه شناسی ادبیات همچنین به 

چون: قدرت سیاسی، خانساالری، آرمانخواهی، و جامعه شناسی شخصیتهایی مثل:  كارگر و 

جامعه شناسی ادبیات، «)ارباب، وزیر و وكیل، رئیس و مرئوس،  غنی و فقیر و... میپردازد

( از آنجا كه دامنه طنز بسیار گسترده است، طنز میتواند هر یک از 1-5اسکارپیت: صص

، كوب طنز را به سه دستۀ شخصیهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را دربر بگیرد. زرینمقوله 

 طنز اجتماعی در واقع»سیاسی و اجتماعی تقسیم كرده و در تعریف طنز اجتماعی میگوید: 

رسمیها كه در یک جامعه است نهایت آنکه گویی جامعه اعتراضی است به نابسامانیها و بی

پرده بشنود. خواه به آن سبب كه خود شاعر جرات را مستقیم و بی نمیخواهد این اعتراضها

رمز و كنایه اعتراض خود را بر زبان بیاورد و خواه به سبب آنکه احوال زمان چیز  ندارد بی

جدّی و صریح را نمیپسندد،  به پرده پوشی مایل است و به شوخی. هریک از این عوامل 

، هزل و یا طنزاجتماعی) شعر بی دروغ شعر بی ممکن است سببی باشد برای پیدایش هجو

( در باب ضرورت این مقاله میتوان گفت، اگرچه ممکن است بیشتر 464كوب،ص :نقاب، زرین

طنزهای سیاسی، اجتماعی هرعصری)به ویژه طنزهای ژورنالیستی( بیان اوضاع روز یک 

ی آن كشور خواهد بود. جامعه باشد، اما یقیناً بعدها بخش مهمّی از تاریخ سیاسی، اجتماع

 .بنابراین كاوش در طنزهای ادبیات معاصر از بهترین راههای شناخت تاریخ معاصر ایران است

 بحث و بررسی: -6

-با بررسی طنز شعر دوره پهلوی دوم میتوان دریافت كه شاعران ازطریق طنز و تکنیکهای

ت اداری دورۀ خود آن وضعیت ادارات عصر خویش را ترسیم كرده و به انتقاد از معضال

 اند. بر این اساس، با بررسی اشعار طنز این دوره، موارد زیر استنباط میشود:پرداخته

  .دادگستری:6-9

از ق ضّات و وكال همیشه عدالت محوری و قانون مداری انتظار میرود. اما وقتی رفتاری 

انتقاد از دادگستری در غیر از این دیده شود،  اعمال آنها دستمایۀ  طنزپرداز قرار میگیرد. 

( بازتاب فراوان یافته است. یک نمونه، شعری است با 4331-4191افراشته)طنز محمد علی

دهخدا است. این شعر در مورد زن حامله ای «آكبالی»كه نقیضه ای از شعر«عریضه»عنوان 

است كه به تازگی شوهر خود را از دست داده و برای احیای حق شوهرش، پیش عریضه 

 رفته و میخواهد شکوائیه ای تنظیم كند: نویس

 ... بنویس به شاه یا به وزیر یا جای دیگر            بنویس به عدلیه به نظمیه بره محضر

 بایست عریضه بره كجرا داد، آمریرزا             كالنتر  م و ربرنویس بره یک آدم با رحر

 (49ص : ، بایست كه از ما بکند یاد، آمیرزا     )مجموعه آثار،افراشته                     
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سازی در طنز است. وی معتقد است كدكنی ناظر بر اهمیت تیپشفیعیتعریف دكتر

طنزهای جاودان آنهایی هستند كه هنرمند ضمن تصویر هنری اجتماع نقیضین به ساخت 

 كدكنی، صتاریخ قابل تکرار باشند)با چراغ و آینه،شفیعیتیپهایی موفّق شود كه در 

(این ویژگی در این شعر وجود دارد. تیپی كه افراشته در این شعر خلق كرده، نماینده 164:

خود به هر چیزی  همه زنان كارگری است كه وضع مشابهی دارند و برای سیر كردن عائله

مرا به  هنوز هم» اطفی این شعر، میگوید:كدكنی با تمجید از بار عمتمسک میشوند. شفیعی

 وی زنگشدت تحت تاثیر قرار میدهد و با عواطف من درگیر میشود هر بار از خواندن گفت

كارگر با عریضه نویس دم پستخانه بغضم تركیده و گریسته ام... هنر اگر این نیست پس 

است كه از (.شخصیّت زن در این شعر زبان رسای همۀ كسانی 166چیست ) همان: ص: 

قضاوت »نبود عدالت و بیتفاوتی مسئولین وقت نسبت به سرنوشت مردم، شاكی هستند.    

وداوری باید بر اصول عدالت و رعایت كمال بیطرفی باشد در غیر این صورت آنرا به طنز به 

(. 111طنز و طنزپردازی در ایران، بهزادی،ص: «)دیوان بلخ)معادل شهر هرت( تشبیه میکنند

افراشته، كه انتقادی  طنزآمیز از دادگاههای عصرشاعر « دیوان بلخ»ژگی در تعزیه این وی

ه ب  قاضی تازه آمده ای خالصۀ این تعزیۀ چنین است كه در شهربلخ،  است، دیده میشود.

ای باال رفته و در اثر است كه از دیوار خانه  مردم معرفی میشود. نخستین شاكی، دزدی

كرده و خواستار مجازات او میشود. او صاحبخانه را مقصّر اعالم شکسته است.غفلت، پایش 

قاضی بلخ صاحبخانه را احضاركرده و مرد در مظان اتّهام، تقصیر حادثه را متوجّۀ معمار 

میکند. متّهمین بعدی نیز به ترتیب در محضر قاضی حاضر  تبرئه ساختمان دانسته و خود را

كه نمیتواند دیگری را مقصر قلمداد  انند. اینک نجّارشده و مسبّب رخداد را نفر قبلی مید

یابد و شکارچی كند، محکوم میشود كه یک چشمش از حدقه درآید، ولی او نیز راه فرار می

را مقصّراصلی معرفی میکند. نقطۀ عطف طنز زمانی است كه قاضی دستورمیدهد چشم چپ 

شکارچی در محضر دادگاه بلخ، صداقت جا بیخبر را در بیاورند و از آنجا كه  شکارچی از همه

 خود را اینگونه صادرمیکند: نشان داده است، حکم نهایی

یاط        با احت یا  باشررری ب  ...میرغضررررب 

موقررار               نوک  نرم بررا  لی  ی خ لی  ی  خ

 

 مثل گل آهسته در عین نشاط 

 چشمی از صیاد آهسته در آر...

 (99ص : ، )مجموعه آثار، افراشته       

نیز به دلیل هرج و مرجهای اداری، بیعدالتی دستگاه قضا « قانوناجرای»افراشته در مثنوی 

مانند كرده است این شعرانتقاد « بلخ»و خطاكاری مجریان قانون، ایران دورۀ خود را به 

 طنزآمیز از مجریان قانون است كه خود از آن تخطی میکنند:
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 شرررررررررنیدم كه در بلخ هفتاد رنگ      

 پرررررری مصررلحت مجلس آراسررتند  »
 ران هررررمه اسبها زیررررن كنند  دلرررری

 

 ترهی از حقیقت، پر از دنرگ و فرنگ 
 ...«نرشستند و گرفرتنرد و بررخراسترند

 همره قلبها مملو از كیرن كنند...

 (44: 4359، )افراشته                    

نکتۀ طنزآمیز در این است كه شعر تا ابیات پایانی به همین سبک ادامه پیدا كرده و  شاعر  

از اقدامات شجاعانۀ مجریان قانون در دفع مفاسد اجتماعی میگوید. اما ابیات پایانی شعر با 

طنز تلخی همراه است چون كه مجریان قانون بجای انجام وظیفه، در قهوه خانه ای مشغول 

تعبیر متناقضی است كه « اجرای قانون با دود افیون»مواد مخدّر هستند. عبارت استعمال 

ها و ناكارآمدی مجریان قانون در اجرای عدالت انتقاد افراشته به مدد آن  بوفور شرابخانه

 كرده است:
روه چی، آتش صراف وخروب       ره رای ق  ...آه

 برریراور كرره اجرررای قرانرون كررنیرم

 

 اره میررشه غرروبمرعرطّل مرکرن د 

 دماغی ترر از دود افیرون كنیرم

 (41)همان:                                

(در مثنوی ابراهیم)ع(، با شخصیت بخشی و استفاده از 4191-4311ابوتراب جلی)    

( در ابراهیم)ع»یک اسطوره دینی، از بیعدالتی دستگاه قضایی سخن رانده است. دراین شعر

میشود و با طرح  سواالت گوناگون بت پرستی را نقد كرده و باورهای مردم را دادگاه حاضر 

 به چالش میکشد. بطوری كه تعجّب همه را برمی انگیزد:.

مات      ند از وی این كل ید  ...چون شرررن

 قرررراضی و بررررازپرررررس و دادسترررران

 

ضرات    پرررررچ پرررررچی اوفتررررراد در ح

 همگی هرراج و واج  زین سرررخنرران      

 

مواجه میشود كه با خرد سلیم سازگاری ندارد و نشان از بی تدبیری و در نهایت با حکمی 

 سیستم قضایی آن عصر است:

ترش         موده روی  ن بر بررت  هر كرره  ... 

 

 فرروری او را بررگرریررر و زود بررکررش   
 (131)یادنامۀ ابوتراب جلی، قرشی، ص :

در نظر جلی، نهاد دادگستری چاهی است كه در راه مردم كنده شده تا آنان را گرفتار 

كند. وی در شعر دیگری، با شگرد نادان نمایی و طرح یک سوال هنری میپرسد: چگونه 

ممکن است دادگاهی در شهر احدا  شود كه هیچ اقدامی برای نابودی فساد و تبعیض انجام 

ندهد. این چه دادگاهی است كه قوانینش بر ضد پابرهنگان و گدایان وضع شده و منعمان و 

ن مستثنی هستند در اینصورت آیا شایسته است چنین نهادی را ذی نفوذان از این قوانی

عدالتخانه نامید  بطور كلی جلی با اشارۀ طنزآمیز به نابرابریهای طبقاتی نتیجه میگیرد كه 
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این نهاد، دادگاه نیست بلکه ستمگاه است. چون كه غالب مردم از آن ناراضی هستند و  

 امیدی برای احقاق حق خود ندارند:

 در راه مردمرران چرراه اسررررت اینکرره 

 گررررررر بررررررود دادگاه، دادش كرررو    
قانون اسررررت         چه  یه و  عدل چه   این 

 

یا سرررتمگاه اسرررت         دادگاه اسرررت  

سادش كرررررو ...   آن جلوگیرررررری از ف

مان از آن خون اسررررت       كه دل مرد

 (315)همان:                                

-4361، اسماعیل شاهرودی آینده)4331تا  4319از مشهورترین شاعران سالهای    

و جذب روشنفکران به دو جریان سیاسی  11 در بحبوحه جوّ سیاسی دهۀ»( است كه  4311

 ( آینده114به حزب توده پیوست. )تاریخ تحلیلی شعرنو، شمس لنگرودی، ص: ، آن سالها

دستگاه قضایی كشور كرده است وی  قد خود را متوجّهپیکان ن« متهم»در شعری با عنوان

و مطیع امر مافوق خود نشان داده است. آینده به طنز،  دادستانهای آنروز را انسانهای بی اراده

 میداند:«التیام زخم حکومت»نابودی متهمان بیگناه را 

 زنگ رئیس محکمررره شالقی از سکوت

 زبن گرررروشها گذشت   « برخیز متهم »
سته در    ش صاری  ز تخته ها  بن  درون ح

را شور بستره شد       انرجام كرار محکمه ب
 اینرطور گرفته شد  « محکوم شد متهم»

 

 محکم نواخت بر تن غوغای دادگاه 

 بی اعتنا و سرد به پا شد ز جایگاه...

 یک بی اراده دادستانی است زرخرید...

 این برار آخر است شود نقشهرا تمام

 زخم رژیم كهنه پذیرفت التیام

 (31)آخرین نبرد، شاهرودی، ص :     

( را بر آن داشت تا نهاد 4149-4314نارضایتی از سیستم قضایی كشور، ابوالقاسم حالت)

چاپ شده در «)بیکاری مد است»بخواند. وی در شعر « ظلمیه»، «عدلیه»قضایی را بجای 

 ( میگوید:16/1/4311توفیق 
ند         ...راسرررتی  باید كه این عدلیه را ظلمیه خوا

 
   زانکه در عدلیه فعال مردم آزاری مد اسررت 

 (35ص :، )دیوان شوخ، حالت            

طنز سیاه است. اما وی در شعری از  ( بیشتر از گونۀ4311-4314طنز در شعر شاملو)

به نقد دستگاه قضا پرداخته است. وی قاضیانی را به ریشخند « مرثیه های خاک» مجموعه

ت، از محکوم كردن انسانی ت پیشگی، انسانیّت را محکوم میکنند.گرفته است كه بجای عدال

كه بر طنز شعر افزوده است. در نظر شاملو  سوی مجریان عدالت، مفهوم متناقضی است

 ر آستانهكه د –قاضیان سلطه گرانی هستند كه برای قدرت نمایی شمشیر بر گردن محکومی 

 میگذارند: -مرگ است
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ه هنگامی كه قاضیان / اثبات آنرا كه در عدالت ایشان شایبه با خشم و جدل زیستم / و ب

 شمشیر بر گردن / و امیران نمایش قدرت را / انسانیت را محکوم میکردند / اشتباه نیست

 (61محکوم میزدند...)مجموعه آثار، شاملو :ص 

  مجلس شورای ملّی: .6-6

طنزهای خود را در انتقاد ( تمامی 4199-4311اگر با اندكی تسامح بگوییم رهی معیّری)

 از نمایندگان مجلس سروده است، سخن گزافی نگفته ایم. در طنزهای رهی مکرر به اسامی

ه و... برمیخوریم ك« ضیایی، ظفری، حائری زاده، شفق، نیکپور، رحیمیان»نمایندگانی چون: 

ف توصی رهی از عملکردشان در مجلس انتقاد كرده است. وی، مجلس و مجلسیان را اینگونه

 كرده است:

 :دارالمجانین، مکان الغرائب، كعبه نشین، كودكستان، حمام زنانه، بادیه و... مجلس

 مرشد زنگوله دار ، ابوالبهائمرئیس مجلس: 

 نوچگان و...، غول، رند، دیو ، سیاه دالن، چوپاننمایندگان مجلس: 

است كه همه سعی مجلس را چونان كعبه ای دانسته « وارونه گویی»رهی با شگرد طنز 

 بدان روی آورند: دارند برای طواف

رش       ره بهرر طواف رمی ك رارک حری  ...مب

 

جوانررب        كرده روی از  هی برردان   گرو

 (61ص :، معیریرهی  طنزهای)        

در نظر رهی، منشاء هر فتنه و آشوبی مجلس و نمایندگان هستند كه با پیمان شکنی به 

 هستند كه باغ كشور« آفت باغ بهارستان»وی، وكیالنوعده های خود عمل نمیکنند. در نظر 

 از وجود آنان رو  به ویرانی است:

شدند    ستان   زین وكیالن كافت باغ بهار

 

 كشور ویران بهارستان شود  جان تو، خیر     
 (66)همان،                                  

است. در شعر دیگری از نمایندگان مجلس سخت انتقاد كرده « خانهكرسی»وی در شعر  

وقتی خبر ماموریت ایرج)از سران حزب توده( به اروپا را میشنود، برمی آشوبد و ضمن توصیف 

 وی  به  میهن فروش، آشوبگر، ایرج را خونخوار مردم مینامد:
ست و او      شده ا ساز تعب خون   ...می در گلوی 

 
ست      ساغر عشرت گرفته ا  از خون خلق 

 (61، )همان                                  

كردن نگترند. پس تچنین وكیالنی در نظر شاعر، سفلگانی هستند كه از روباه نیز فرومایه

( در نظر رهی اگر در سری عقل نباشد،  15عرصه بر چنین فریبکارانی، ضروری است) همان،

مصلحت مملکت را نمیداند. مجلسیان بسان راهزنانی هستند كه حساب مملکت از دستشان 

(. كودكان 61، ر رفته است. وزرایی كه به فکر خود باشند، صالح مملکت را نمیخواهند)هماند

به اقتضای سن كمشان اگر نسبت به چیزی جاهل باشند، عیبی نیست اما برای وكالی 
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مجلس، عیبی بزرگتر از نادانی وجود ندارد. از اینرو رهی به طنز، وكیل را در نادانی چون 

 د است وكال چون صبح كاذب دروغ میگویند:طفل میداند  و معتق
 هررمرره خررالی از عرقرل چرون طفرل نررادان

 
راذب                 ر رون صربح ك راری از صردق چر ر ر ره ع رم    ه

 (61، )همان                                  

ازدیگر شعرهای رهی در نقد نمایندگان مجلس شورای ملی، قصیده ای است كه وی    

بدین خرمی جهان، بدین تازگی بهار / بدین »با مطلع« فرخی سیستانی»به اقتفای قصیدۀ 

سروده است. رهی در این شعر با طنز تشبیهی، تقریبا از « روشنی شراب، بدین نیکویی نگار

آغازین عصر پهلوی دوم نام برده و هریک را به ویژگی ای موصوف  وزرا و وكالی سالهای همه

 كرده است:
 میانه دار« كاللی»خطابه خوان، « نقابت...»

 یرکی نراظرر دروس، یرکری مربصر كرالس 

 

 بهانه گیر« مصدق»ستیزه جوی، « امینی»    

 یکی بچّه جسور، یکی كودک صغیر

 (19)همان :                                

اساس طنز این دو بیت بر تشبیهی استوار است كه رهی به كمک آن اركان بیت اول    

 طنز تشبیهی در دو بیت زیر نیز وجود دارد: را با بیت دوم پیوند داده است.  رابطه
 «سررهام»آلت « بیات»، «ضرریا»تابع « ملک »

 یکی همچو موش كور،  یکی همچو صرررید رام 

 

 «هژیر»منکر « قشف»،  «سهیل»مایل « یمین» 

  یکی همچو پیل مست، یکی همچو شرزه شیر
 (19، )همان                                

دیگر انتقادهای رهی، از وكالی خانمی است كه با حجاب نامناسب در مجلس ملی حاضر  

ی زیر را  به اقتفای حافظ درباره وكالت خانمها و در زمان تقدیم ماده میشدند. رهی نقیضه

« ذوالقدر»، «دشتی»، «اكبر»واحده به مجلس سابق سروده است. در این شعر منظور از 

 وكالی وقت هستند:  
 بعد از این مجلس ما الله ستان خواهد شد  

ره نشنیده كسی       ردار ك ردی رد آن فتنه پ  آی
 ررران خواهد یرررافتدل اكبر به نگاهی ضرب

صل ما    شود حا  من ندانم كه از این ره چه 

ران دالرای دهید     ره خوب رعد از این رای ب  ب

 

 وین چمن جلوه گه سروقدان خواهد شد 

 وان قیامت كره شنیدیم عیان خواهد شد
 چشم دشتی بره غزالی نرگران خرواهد شد...

 دانرم اینقدر كه ذوالقدر جروان خرواهد شد

 نیز در آن جای دهید وز كرم زاغچه را

 (16)همان،                                  

البته رهی، مخالف حضور زنان در نهادهای اجتماعی نیست. بلکه به این امر تاكید دارد 

تفاوتی مردان نباید باعث شود زنان جور آنان را بکشند. وی زن را كه تنبلی، بی لیاقتی و بی

میشمارد و در شعری كه به مناسبت مسافرت نمایندگان حزب زنان  به « جنس لطیف»

تركیه سروده است، از نمایندگان مرد، كه  امور مجلس را به زنان واگذار كرده اند، انتقاد 

 میکند: 
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 آخر ای مردان كشرررور هرررررررمتی       
شدنرررررد  عرررررازم ت  رررررركیه و لندن 

ته اسررررت         پان خف له چو نار گ  در ك

ها گر از مرررررررا كمتر اسرررت    قوت زن

 

 كز شرررمررا جنس لطیف افترراده پیش 

 بهر تررررحکیم اساس حررررزب خویش...

 پررراسبرررانی را رها كررررده بررره میش   

 همررت آنرران ز مردان اسررررت پیش     

 (45، )همان                                

ه طنز میگوید، مردی صرفا به ریش و عالئم ظاهری نیست بلکه سرانجام در بیت پایانی ب

 به كوشش و همت واال است و گرنه، بُز از مردان دون همت با ارزشتر است:

 ارزش مردان به كوشررش بسررته اسررت 

 

 بُز برره از مررا گر بود مردی برره ریش 

 (45، )همان                                

ه وكیل بندرعباس در معامل« دكتر نخعی»به تبانی« وزیروكیل و »افراشته نیز، در شعر 

بقچه های نخ اشاره دارد. در نظر شاعر نمایندگان مجلس از موقعیّت شغلی شان سوءاستفاده 

میکنند. وكیل خطاب به وزیر میگوید تمام روز، كارش بده، بستان چک و سفته و نگران 

 خرابی بازار و جنسهای مانده در انبار است:
رر چه  رای وزیر      گ رسیار آق ره ب رشغل  دارم م

 از طلوع صرربح تا شررب هی بگیر و هی بده

 الفرض با اینهمه كار اینکه زحمت داده ام      

راج          ردا احرتی رخ دارد شردی راس ن رندرعب  ب
 زود با طیاره هم شد میفرستم جررررنس را  

 

 حرجره ام ترنهاست در برازار آقرای وزیرر 

 وزیرر...سفته ها، چرکهای مدت دار، آقای 

 روی اخرالص است برا سركرار آقای وزیر
 مرصررف پریرراهرن و شلروار آقرای وزیرر...

 روی ایرن نرامه پراراف برگذار آقای وزیر ....

 (413ص افراشته: )مجموعه آثار،        

به مناسبت منفعت طلبی نمایندگان مجلس، آنها را « وكالی دیزی»افراشته در شعر 

معرفی میکند. شگرد طنزی كه وی در این شعر به كاربرده، استفاده از غلطهای عاشقان دیزی 

تعمدی است. از اینرو، طنز بیت به خاطركاربرداشتباهی ذوالتغاری)صاحب ظرف بزرگ(، 

 بجای ذوالفقاری)ازسیاستمداران وقت( است.

 همچنین هسرررتم غالم اصررررل چررار 

 

 ذوالتغرراری هسررررت بررا من همقطررار 

 (111)همان :                              

، اشعاری با عناوینی چون: عصای من، «عصانامه»توفیق هم در ستون طنزی بنام  نشریه

زرخرید، ای وكیل، دم گاو و... را در انتقاد از وكالی مجلس چاپ میکرد.  زد با عصا مرا، بنده

سردواندن آنان از نظر گردانندگان توفیق، نمایندگان مجلس جز وعده های پوچ به مردم و 

 اند: كاری ندارند و از پرخوری زیاد در مجلس پروار شده
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 ...توی رسرررتوران مجلس ظهر و شرررب
هان       ناگ هار سررررال و  ته بودی  چ  خف

 

 خوب گشتی چاق و پروار ای وكیل 

 گشته ای امروز بیدار ای وكیل...

 (344ص:، )طنز دربارۀ پهلوی، علومی 

پیشبرد اهداف خود  و انتخاب برای دوره های بعد دست و بعد از اتمام مدت وكالت برای 

 به چاپلوسی میزنند:

ثر          یبرراشررررد ا م ن تمررالررت را   دسرررر

 

 از برررای خررود نررگرره دار ای وكرریررل  

 (341، )همان                                

یک نماینده جدیدالورد مجلس « بنده زر خرید»و شعر« الریخروس»حالت نیز در دیوان 

د قرار میدهد. وی از زبان وكیلی كه خود را بنده زرخرید سیاست دانسته، طنز خو را سوژه

از تاثیر سوء قوانین مجلس انتقاد میکند. قوانینی كه  نمایندگان را بجای تدوین  قانون مفید 

به  فردی ناتوان، ریاكار و دلسرد تبدیل كرده است. حالت، سوء مدیریت و بی لیاقتی 

(. 46النی میداند كه از مجلس میگیرند)خروس الری، حالت، ص:نمایندگان را نتیجه حقوق ك

رو، جاری است. از این« مرده باد»در نظر وی، وكیالن كسانی هستند كه پشت سرشان نفرین 

 كاله وكالت را برای سرشان گشاد میداند:
 هر كس كه در عمل بری از عدل و داد بود   

 ایرن چند سالره كشور سیروس و داریروش   

ره    رولی ك را    غ رل م ره غلط شد وكی  مدتی ب

 

 بود...« مرده باد»روزی كه رفت پشت سرش  

 مریردان تررک ترازی هرر بریرسرواد برود...

 بر سرش كاله وكالت گشاد بود

 (444ص :، )همیشه استاد، قرشی      

كه استعاره از سیاست است، در انتقاد از نادانی وكالی «  دم گاو»وی همچنین در شعر 

 تناسب میگوید: آرایه مجلس و با
ند         مه جمع نادان ه نه و  خل و دیوا نگ و   ...خ

رام است          رز مق رن می رافت رن ی رو و م  درد ت

 

 ای دوست بیا رحم به دانایی ماكن 

 این درد بدان دست شفابخش رها كن

 (346ص:، )یادنامۀ ابوتراب جلی، قرشی

نیز نقدی داشته اند. گاهی طنزپردازان، به نوع برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی 

)چاپ شده در شماره « سوال بیجواب»فومنی(در شعر  مثال كیومر  صابری )گردن شکسته

(  به خرید و فروش رای  در زمان انتخابات پرداخته است. صابری از یک 4311توفیق  46

اری ورای میگوید كه بعد از اتمام انتخابات مورد تعقیب قرار گرفته است و به علت مت فروشنده

و مجهول المکان بودن، دادگاه غیابا به اتهام وی رسیدگی میکند. طنز شعر زمانی بیشتر 

 و به عنوان كسی كه از« پاكتر از آب روان» میشود كه صابری از وكیل خریدار رای با تعبیر

این معامله متضرر شده است، نام میبرد. و نگران این است كه چنین فرد ذیحق و مقروض از 

 باید غرامت بگیرد:چه كسی 
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 ...صرررحبت از آفت سرررماواتی اسرررت    
 از فروشرررنررده ای كرره متهم اسررررت
 متواری شرررده ز وحشرررت و بیررررررم 
 آن خررررررریرررررردار در كجرررا بررراشد   
 گررررررچررررره او پررررراكتر ز آب روان 
 لیررک او چون ضررررر نموده بسررری      

 

باتی اسررررت        خا بت از رای اتت  صرررح

غم اسررررت      توی افسرررروس و آه و 

به دو نیم...       یاه او  لب سررر  شررررده ق

شد    كررررره از این مررررراجرا جررررردا با

جای شررررک در آن    بوده و نیسررررت 

 بسرررتررانررد غرامررت از چرره كسررری... 
 (311-315)طنز دربارۀ پهلوی،علومی،صص :

وی در ادامه به نقد دزدانی میپردازد كه علیرغم  اختالسهای كالن، فارغ از زندان و 

ا، زود به چنگ قانون مجازات به زندگی راحت خود ادامه میدهند  و در عوض دزدان خرده پ

 گرفتار میشوند:

 ...زچرره رو هركرره دزد گردنرره شررررد 
تر             ن فزو هر چرره گشررررت ا غش  ل ب  م
یزان             م تر از  م ك نکرره دزدیررده   و آ

 

 راه او صرراف همچو آیرررررنررررره شررد   

 زندگی شررد به دزد آن برررررهترررررر... 

نبرران...     ت  زو در آرنررد خشررررتررک و 

 (319)همان :ص                         

خاتمه میدهیم. در « التفاصیل»( در4149-4361ی از فریدون توللی)این بخش را با بیت

طنزآوران امروز ایران، «)هجوی است از روی غرض اجتماعی»تعریفی از طنز گفته اند: طنز

( این ویژگی در طنز توللی دیده میشود. توللی وقتی به توصیف 6صالحی و اسدیپور:ص

هجو نزدیکتر میشود. وی نمایندگان را نمایندگان مجلس شورای ملی میپردازد، لحنش به 

 حیواناتی دانسته كه وارد آغلی بنام مجلس شده اند:

 ...این آغل اسررت مجلس شررورا نیسررت

 

 مجلس مکران مردم رسررروا نیسررررت  

 (411)التفاصیل، توللی، ص :            

ای ویترین آن حکومت محسوب میشوند و از نیروهای نظامی در هر  دوره . شهربانی:6-3

آنها صداقت، درستکاری، مسئولیت پذیری و...انتظار میرود. اما اگر طنزپرداز، رفتاری خالف 

این  ببیند، زبان رسای مردم شده و  با انتقاد از عملکرد صعیفشان، قدرت ظاهری آنها را به 

های اصلی در طنزهای این دوره انتقاد از نیروهای انتظامی كشور تمسخر میگیرد.  از درونمایه

جلی، در  اند. هایشان پرده برداشتهست كه گاه به صورت  نمادین و گاهی صریح از ضعفا

طنزهای خود، با دستاویز قراردادن داستان حسین كرد شبستری و خلق شخصیتهای بیدست 

 «رستم، عباس و تقی»هایی به نامهای شهر و گزمه بعنوان داروغه« قدرخان»و پایی مانند 

دورۀ خود را به سخره میگیرد. تصاویری كه جلی از این افراد نشان  وضعیت نیروهای نظامی

میدهد، بیانگر ناكارآمدی و مسئولیت ناپذیری نیروهای نظامی است. گزمه ها كه بجای حفظ 

 امنیت جامعه، پای منقل نشسته اند، با نهیب قدرخان از خواب بیدار شده، از جای برمیخیزند:
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ر           رب داروغره خر رائ ر ردرخران ن ره  ق ر  ان
رود را بست محکم       رر خ رر شمشی رم  ك
رش را شنیدند        ره صدای رزم رن گ  سه ت
 چپق ها را كه خالی گشرررت فی الحال    
را          را م ره امری هست ب رربان چ رله ق  ب

 

 شرد زیرن هرجروم وحشیرانره رونبر 

 صردا زد ای ترقری، عبراس، رسترم

 یرهرو از پرای مرنقرل بررجهریدنرد...

 برر شالزدنرد از روی بری حرالری 

 به خدمت حاضریم اینجا بفرما
 (449)یادنامۀ ابوتراب جلی، قرشی،ص :

 یاد میکند: « صدی هشتاد»افراشته از پلیس و شهربانی با عنوان طنز 

 برررگرررذارد اگرررر صدی هشرررتررراد     

 

 نبود توپ وتررانررک و ركن و سرررترراد   

 (411ص :  افراشته، )مجموعه آثار،     

صفت یا لقب از »به این معنی كه از گونۀ موصوف نام دارد. این نوع نامگذاری، كنایه طنز

از  (144معانی و بیان، نوروزی، ص:«) .موصوفی را بگویند و خود آن موصوف را اراده كنند

آنجا كه در دهه های بیست و سی به دلیل اینکه بیشتر پلیسها را به رشوه خواری و دزدی 

. از اینرو افراشته نیز آنها را به این نام خوانده میگفتند« صدی هشتاد»متهم میکردند، به آنان 

( به همین دلیل، دستگاه نظمیه را فاقد سالمت اداری  13است. )مجموعه آثار، افراشته، ص

 دانسته و میگوید:

یس            ل پ تی ز  م  من نرردیرردم سررررال

 

 گرر ترو دیرردی بررای مرن برنرویرس        

 (39)همان، ص :                            

دانسته و میگوید: ژاندارمها به خاطر رشوه هایی « امپراتور ده»شاعر، شهربانی و ژاندارم را 

كه از مردم روستا میگیرند، حاضر نیستند به شهر برگردند چون زندگی در روستا را از اقامت 

 در  تهران بهتر میدانند. 

ران              ری خ راش ر رل ب ری ررای وك ر  ده ب

شهر     شده اقامت   چررررون كرررره ثابت 

 

 رهرترر اسرت از اقرامرت ترهررانب 

 هرست در كرام سرگرروهبان زهر...

 (445-6)همان،                            

 مدد گرفتن از تصویر حیوانات»گاهی طنزپرداز قربانی خود را به حیوانات تشبیه میکند. 

آنها  راستینطلبانۀ انسان را تحقیر میکند و از قدرت و منزلتشان كاسته و ارزش مقاصد جاه

افراشته از ژاندارمهای اینرو، از (69طبعی، حلبی، ص:  را نمایان میسازد.)تاریخ طنز و شوخ

ه و بروستا با تعابیری چون: تنبل، مفتخور و حاضر در مراسم  عروسی، عزای مردم دانسته 

مردم  ۀای تشبیه میکند كه مجهّز به سالح گرم هستند و با هیچ ترفندی از سفرهای دلهگربه

 دور نمیشوند:
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به را    چون كنی برود« پیشررررت »گر

 بررررردار نیست این سركررررار« پیشت»

 

 گرفتی مرزاحمت نرشود« پیشت» 

 ور دستش ترفنگ هست و قرطار ... 

 (44)مجموعه آثار، افراشته،ص :        

: شهرداریها از دیگر ادارات مهمی بود كه به صورت نو در برخی شهرها، . شهرداری6-6

 «سرقدم»ایجاد شده بودند ولی چندان از وظایف محولّه خود بر نمی آمدند. افراشته در شعر 

نبودن سرویس بهداشتی در شهر بزرگی چون تهران را با طنز به باد انتقاد میگیرد. شهری 

 ز نبود یک سرویس بهداشتی در عذاب است. كه علی رغم ساختمانهای شیک، ا

 در هررررمین پررررایتخت كررررشور جم  

 شرررهر، دارای شرررهرررردار كرررلرررفرررت 
 شرررهرررر دارای هررریرررئرررت دولررررررت 

 

 سرقررررردم رفرررررتنش برررررود ماتم...   

 بررررا تررررمام عرررروارض هررررنگررررفت 

 ریرردن آسرررران نمیکنررد مررررررلررت     

 (61)همان:                                 

 از كمیابی و آلودگی آب یکی از محله های تهران میگوید:« آب محل»وی در شعر 

ته خوار و زاری     عد از دو سرررره هف  ب

 آبررری كررره ز سفرررتررری و سیررراهررری 
ره                  ران ر رت راق دوس رن ره ج ر ری ك  آب

 

 شررد نررررروبت آب شرررررررهررررررداری  

شرررررجره ز مرررررومررررریرررررایی    دارد 

نه ...          ندوا به پوسرررت ه ته   بشرررکسررر

 (41)همان:                                 

اندازد. حالت، شهرها می« ابوالعینک»این شعر، خواننده را به یاد شعری از حالت در دیوان 

را گرفتار انواع محرومیتها  و شهرنشینها را بدور از حقوق ابتدایی توصیف میکند. مردمی كه 

 با استفاده از آب انبارهای آلوده به انواع بیماری مبتال میشدند:

 ای جررروییفالن مرررادر برررود جررروی  

 در آب جوی میشررروید زنرررررری ظرف
لش دارد ادرار          ف ط چون دیررد  نی   ز

 

 كررررره خواهد بچه او شررسررت وشررویی 

 سرت غ ر میرررزند ترررا میزنی حررررف  

ین كررار            هر ا ب برد از  یش  جو  لررب 

 (135)ابوالعینک، حالت، ص :          

به  دیدهگل، بوی گن در نظر وی شهرها آنقدر كثیفند كه هنگام  وزش باد بجای  رایحه

 مشام میرسد:
 ز بس كه شهر كثیف است باد چون خیزید  

 به جای برگ گرل و اللره و بنفشه و یراس   
 

 بسرری به همره خود آت و آشررغال آرد  

رال آرد       ررتغ ری و گندیده پ رفاله چای  ت

 (16، )همان                                

از هر بیغوله اش دودی به  جلی، شهر تهران را سرشار از گازهای سمی معرفی میکند كه

ز تصویر نامیمونی ا« آمیختگی توحّش با تمدّن»آسمان میرود. وی با معجونی نامیمون بنام 

 تهران ارائه میدهد:
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 ...از آن دود ودم و گازی كه پیداسرررت   

ره        رول رغ ری ر رود      در آن ب ره آل رار و م ر  ت
رن         رر و ُب ری س رری ب راده شه  دراز افت

 

 هررررویررررداست  سواد مبهم تهررررران   

باال میرررررررود دود...       له   كه از هر لو

 توحّش گشرررترره قرراطی بررا تمرردّن...     
 (114)یادنامۀ ابوتراب جلی، قرشی، ص :

 بازی، چاپلوسی، عدم وجود شایسته ساالری و...گیری، پارتیرشوه مشکالت اداری: -6-5

عدم وجود شایسته و با انتقاد از « ریاست كار»از معضالت اساسی ادارات است. جلی، در شعر 

ساالری در انتخاب مدیران ارشد، به طرح یکی از مشکالت كالن نظام اداری میپردازد. به 

نظر وی مالک گزینش روئسای ادارات، نه از روی صالحیتهای حرفه ای بلکه بر اساس 

 نفوذ و.. صورت میگیرد:متغیّرهایی جون: نفوذ خانوادگی، سفارشات مقامات ذی

 كررررررار اسرررت  ایررررررن رئیس اداره

 دایرررری او مرررردیررررر كررررل برررراشد 

 

 خانمش قوم و خویش تیمسار است... 

 عمویش صاحب اتول باشد

 (134)طنز دربارۀ پهلوی، علومی، ص : 

دیکتاتوری وی محیط اداره را رعب آور  مسلما چنین كسی نقدپذیر نیست و روحیۀ

 میکند:

كه او هسرررت جناب علیشررران      چون 

 آینررردهچرررشرررم پررروشرررد ز حرررال و 

 

 «...ایشان»مگرو، برگرو « او»ترو بره او  

 نریسرت دیررگرر خردای را برنرده...

 (111 ، )همان                             

تملّق كارمندان رده پایین به روئسایشان نیز در طنز این دوره بازتاب یافته است. آرتور    

الرد، طنز،پ«)سالوس و ریا دانسته است از بین بردن»پالرد یکی از رسالتهای اصلی طنز را 

(. جلی، در ابیات زیر از كارمندی گفته است كه چرب زبانانه با رئیسش صحبت كرده 1ص:

 تا موافقت وی برای دستمزد بیشتر را  تحصیل كند:

 ...كمر خم  كردن از بررررررهر رئیسررران

سئول مررررالی     تمررررلق گفررررتن از م
 بگررررریرد چند ترررررومانی مرررررواجب 

 

 ه سبک كاسه لیسانسخن گفتن ب 

 قضرایرا را نرمرودن مراستمرالری

 كند صرف امور غیر واجب
 (446)یادنامۀ ابوتراب جلی، قرشی، ص :

افراشته به زبانی طنزآمیز به معضل دیگر ادارات یعنی رشوه گیری پرداخته است. وی در 

یکند اشاره مبه پیشه وران خرده پایی « مشهدی حسن»با خلق تیپی بنام « مالیاتی»مثنوی

كه مورد ستم ماموران مالیاتی قرار میگیرد. این درحالی است كه تاجران و محتکرین زیادی 

با دادن رشوه، از قانون  فرار میکنند. گفت و گوی مامور مالیاتی با مشهدی حسن شنیدنی 

 است:
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 ... مررررریبرمرررررت پیش جناب رئیس 

 طبق فررررالن بند و فررررالن ترررربصره  

 د برررقرررار  آنررکرره اگررر عرردل شررو     
 برررا كرررمرررک رشررروه نرررمایرررد فررررار

 

 میدهمت دسررت رئررررریس پرررررلیس  

 برررنررردرعررربررراس روی یرررکرررسرررره...

 در سرررر برررازار زنرررنررردش بررره دار   

 مشررتی حسررن ها عوضررش درفشررار... 

 (61)مجموعه آثار،افراشته، ص:         

له كب»د. نیز به معضل رشوه گیری اشاره میکن« كبله محمود تره بار فروش»وی در شعر

كه فردی مذهبی و از طبقه فروشندگان خرده پاست، به جرم فروختن مشروبات « محمود

آزادی  را برای« كبله محمود»الکلی، دستگیر و به اداره پلیس برده میشود. شهربانی دالیل

 كافی  ندانسته و سرانجام با گرفتن رشوه، او را آزاد میکند :

مت      یه اسررر له محمودحقیر  .. چ  كب

 چررری واسررریررره كرررارخرررالف واسررره
 چونکرره این دفعرره تو كررل محمودی         
 روی ارفررراق، ترررو پرررنجاه ترررومرررن   

 

 صد تررررومن زود بده قرررربض بررررگیر   

باف...      چه خالفی  خفه شرررو شرررعر ن

 چرررونرررکه نررراشی بررره قوانین بودی... 

 چرررون نررربودی برررده وحررررف نرررزن 

 (51 -3 ، )همان                         

سر دیوان خود تنها در        انتقاد از  سرا ست كه وی  در  شته آنقدر مهم ا شوه گیری برای افرا ر

 یک مورد و آنهم در موضوع رشوه، طنز خود را  بدون رعایت عفت كالم  گفته است:

 ...گرر ه هفررت ملررت صرررغیر و كبیر          

 

یر           گ ب نجررای بررابررای رشررروه  ی  برره ا

 (14، )همان                                

ار، تقدیم روابط بر ضوابط، مقدم داشتن خویشان و دوستان، عدم رعایت تبعیض در رفت»

حقوق مردم و مخصوصا قشر محروم جامعه و...از نمودهای بیعدالتی در محیطهای اداری 

(. حالت، ادارات 116)اخالق كارگزاران حکومت از دیدگاه اسالم، میرتاج الدینی، ص: « است

رج و گرفتار عدم شایسته ساالری و برنامه ریزی درست عصرش را ناعادالنه  و پر از هرج و م

 توصیف كرده است و روئسای آن به این می اندیشند كه: 
 اگررررر اقررروام خرودم را نرررگرررذارم سررر كررار                   

ست    ست كه بی برگ و بر ا  گرچه بیژن چو درختی ا

 خران عرمرو هرم پرسرر بری هرنررش بریکار است            

 

 سوارم چه كنم پس دو روزی كه سر كار 

 اگرر او را بره یکی گروشه نکارم چره كنم

 اگر او را به سر كار نیارم چه كنم

   (194)خروس الری،حالت، ص :      

حالت ضمن انتقاد از اداره های عصر خود، رشوه گیری را معضل بزرگ ادارات آنروز 

 میداند: 

دادی هر آن كاری كه داری چون ندادی رشوه كارت را نخواهم كرد لیک /   رشوه چون 

 (  196، )همان میکنم
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های اداری، یعنی اختالس از بیت المال نیز در طنز این دوره  از دیگر آسیبهای دستگاه

تبلور یافته است. فریدون توللی به اقتفای متون كالسیک، اختالس را هموزن اسکناس و در 

ویی معتقد است: مختلس باید معنای سرقت دیوانیان دانسته است. وی با شگرد وارونه گ

آنقدر اراده و اخالص داشته باشد كه كسیۀ خویش از خزانۀ دولت فرق نگذارد. چون، اختالس 

ناشی از اخالل حواس كارمندان است از اینرو، با صدور حکمی مختلسین را از مجازات معاف 

 میدارد:
ست    ست اختالس ای دو  ز اختالل حواس ا

رر           ره م رود ورن رض ب رح رون م  راید روشنجن

 

 كه هوشیار بدین كار تن نخواهد داد 

 تن از برای یکی پیرهن نخواهد داد

 (31توللی، ص : )التفاصیل،              

گویی میگوید: بر مختلس است كه در امر اختالس همّت بلند دارد و از وی با نقیضه

تیاع پیوند بکار ابمسروقات خویش بخشی گران نثار فراتران كند و بقیّت آن بنام خویش و 

 ضیاع زند و عمر در شادكامی بسر آورد كه گفته اند:

 تو دزدی میکن و در كیسرررره انررداز  

رد در ادارات             ر راش رب ر رر دزدی ن ر  اگ

 

 كه دزدان راست در این ره سرودی 

 در استخدام دولت نیست سودی

 (69، )همان                               

البته در سطح كالن، گماشتن افراد ناالیق در پستهای دولتی از دیگر معضالت امور اداری 

بود. اینان كه شغل و منصب خود را بادآورده میدیدند، غیر قلمرو اداری خود به منطقۀ 

 چه زیبا این موضوع را بازنمایانده است:« توفیق»دیگری فکر نمیکردند. 
 نگاهداری ایران به من چه مربوط اسرررت     

به غ   یر تهران نیسرررتقلمرو من از ایران 
 

 امور كشور ساسان به من چه مربوط است 
  مالیر و قم و كاشان به من چه مربوط است...

 (5ص 46،شماره4313)توفیق،                

  :گیرینتیجه  -5

ای شرایط سخت نامناسب بیشتر جلوه كند، ابزار طنز نقش مهمتری  هرچه در جامعه

اخالقی، فساد اداری و اشتباهات بشری، به ، ضعفهایایفا میکند. از اینرو نابسامانیهای جامعه

شناختی وضعیّت . این مقاله با رویکردی جامعهطنز كاركرد اعتراض و اصالحگری میدهند

م را بررسی كرده است. نتیجه نشان میدهد كه طنزسرایان ادارات در شعر طنز دورۀ پهلوی دو

این دوره، با انتقاد از وضعیّت ادارات عصر خویش، سعی در رفع مفاسد و اصالح مشکالت 

توصیف دستگاه قضا، با نامهایی چون:دیوان بلخ)شهر هرت(، ظلمیّه به جای  اند.اداری برآمده

عدلیّه، بیانگر این است كه قضاوت و داوریهای آندوره بر اساس عدالت نبوده است. به دلیل 

خواری و سایر مفاسدی كه ماموران شهربانی به آن آلوده بودند، به آنان صدی هشتاد رشوه
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ا نیز به خاطر ناتوانی در انجام وظایف محولّه شان، از انتقاد میگفتند. مجلس و شهرداریه

 شاعران در امان نبودند. 

 

 منابع: 

 تهران، بی نا ، (4331،اسماعیل)،  شاهرودیآخرین نبرد -

 : توستهران ، (،4354محمد رضا .)، شفیعی كدكنی ادوار شعر فارسی، -

 تهران : سورۀ  مهر ، (4344، محسن)سلیمانی اسرار و ابزار طنز نویسی، -

( 4316) سید محمد رضا ، میرتاج الدینی ، از دیدگاه اسالم حکومتاخالق كارگزاران  -

 تهران : سازمان تبلیغات اسالمی

 (، بی جا4334،  توللی، فریدون)التفاصیل -

شفیعی كدكنی، )در جست و جوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران(، با چراغ و آینه -

 (، تهران : سخن4341محمد رضا )

 (، تهران: مركز4319شمس لنگرودی، محمد) تاریخ تحلیلی شعر نو، -

 تهران :كاروان ، (4391جوادی، حسین) تاریخ طنز در ادبیات فارسی -

 تهران : بهبهانی ، (4311، حلبی، علی اصغر)تاریخ طنز و شوخ طبعی -

 سمت تهران : ، مرتضی كتبی  (، ترجمۀ4391بر )،  اسکارپیت، روجامعه شناسی ادبیات -

 آوای نور ، تهران ، (4319ستوده، هدایت اهلل) جامعه شناسی در ادبیات فارسی، -

 كتابخانه سنایی ، (، تهران4311حالت، ابوالقاسم ) دیوان خروس الری -

 (، تهران، كتابخانه سنایی4311)__________ دیوان ابوالعینک -

 كتابخانه سنایی ، (، تهران4311)__________    دیوان شوخ -

 (، تهران:علمی و فرهنگی4311كوب، عبدالحسین)زرین نقاب،دروغ شعر بیشعر بی -

 سعید سعید پور، تهران :مركز (، ترجمۀ4319آرتور) ، پالرد، طنز -

 ( تهران: مروارید4391، صالحی، عمران و بیژن اسدیپور)طنزآوران امروز ایران -

 (، تهران : سورۀ مهر4341، علومی، محمد علی) طنز درباره پهلوی -

 (،  تهران: نوبهار4319بهزادی، حسین ) ، طنز و طنزپردازی در ایران -

تهران : بنگاه ترجمه و  ، (، ترجمۀ دكتر عبدالحسین زرین كوب4313، ارسطو)فن شعر -

 نشر كتاب

 اهتهران : نگ ، (4394، شاملو، احمد)آثار مجموعۀ -



 65/ ...سبک فکری شاعران طنزپرداز در دورۀ پهلوی دوم

به كوشش نصرت اهلل  ، (4359، افراشته، محمدعلی )مجموعه آثار محمدعلی افراشته -

 تهران : توكا ، نوح

تهران : دفتر  ، (4341، قرشی، عماد الدین)یادنامۀ  ابو تراب جلی ، محبوب دیرآشنا -

 حوزه هنری

 (، شیراز: كوشامهر4316، نوروزی، جهانبخش)معانی و بیان -

 تهران :نگاه ، (4394سیدحسینی، رضا.) ، مکتب های ادبی -

(، به كوشش محمدباقر 4316، رهی معیری)نقد، دیدگاه ها و طنزهای رهی معیری -

 نجف زاده بارفروش، تهران: حوزه هنری

(، تهران : سورۀ 4345عماد الدین ) ، ، قرشیابوالقاسم حالت یادنامۀ  ، همیشه استاد -

 مهر

 نشریه:

  46، شماره 4311سال  ، 46، شماره 4313توفیق، سال  نشریۀ -

 


