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ي شده است ولي  هزل و طنز در معني يکسان و مترادف تلقّةعموم مردم دو واژبين در
معني مسخرگي   بهمعني برانگيختن خنده است که نزديک  بهحقيقت اين است که هزل

 شود که هدف هداد ربايد تذکّ. است و مقصود طنز خنده نيست بلکه نيشخند است
آميز است و توأم با خشم  کنايه, دليلي که اکثر نيشخند طنز بهتنها خندانيدن نيست , خنده

شود که  معموالً ديده مي. و قهري جريان دارد که با خودداري حکيمانه آميخته است
 و د طنز در پي خنده قصِد عبرت دار،هزل صريح است و طنز در پرده و در معني واقعي

 خندد و طنز هاي موجود فقط مي ناهنجاري  بههزل. ستيزد هاي جامعه مي اييعليه نارو
همين دليل   به.خواهد که آن را از ميان بردارد ورزد و مي هاي موجود کينه مي ناهنجاري به

ثير تفريحي أجز ت, قدر آميخته با روح انتقادي باشده است که يک اثر فکاهي هرچ
توان  پس مي. واند در تغيير وضع موجود مؤثر باشدت اي ندارد ولي اثر طنز مي نتيجه

  .خنداند زند و هزل فقط رندانه مي  حکيمانه طعنه مي،گفت که طنز
گيري   نتيجهطنزآوران امروز ايران ةمدر اين زمينه علي اکبر کسمائي در مقد

  : ايشانةگفت  بنابه. را مطرح نموده استاي منصفانه
اند و در  ويسان در کار خود توفيق نيافتهبينيم که بسياري از طنزن اگر مي”

 ريزند وجود ندارد سخنشان اصالت و حالوتي که استادان طنز در جان آدمي مي
اند و يا در سالمت ذوقشان خللي بوده  هوش سرشار نداشته ايخاطر آنست که  به
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طبع حساس و , بخشد تر اينکه آنچه طنز را ظرافت و لطافت مي است و مهم
  .١“اند  بهره فانه بسياري از طنزنويسان امروز ما از آن بيسأ که متشاعرانه است

هاي ادبي در نثر معاصر  جريان« تحت عنوان شا مقالهدر دکتر ابوالقاسم رادفر 
  : طنز نوشته استبارة در،»فارسي
خوريم و وجود منتقدان  آميز برميانتقادات طنز  به فارسي کمترة گذشتادبياتدر ”

هاي  حافظ و جامي که در آثارشان رگه, مولوي, ان چون سعدياجتماعي روزگار
توان معلول شرايط سياسي و  علِت اين امر را مي. طنز وجود دارد نادر است

يک , هاي طنزي آفرينش,  ايجاد طنز و انتقاد.تاجتماعي آن روزگاران دانس
 شدن زيرا عالوه بر تغييرات حکومتي و دور. آيد حساب مي  بهالعاده پديدة فوق

 شاعران و نويسندگان آگاه و متعهد, در دورة مشروطه,  از دربارهاادبياتهنر و 
طرح خواستها و نيازهاي   بهجاي مدح شاهان و اشراف به, وظايف خود به

لذا براي رسيدن بدين منظور نويسندگان و . نشينان و مردم عادي پرداختند کاخ
 طنزي معاصر را ادبيات شکوفايي ها برده و شاعران از عنصر طنز و انتقاد بهره

 آيينة تمام نماي حيات اجتماعي ، طنزآميزةروست که نوشت از اين. سبب شدند
گونه آثار است که مسببان بدبختي و عامالن انحطاط و  در اين. يک جامعه است

عدالتي و سرسپردگي و هرگونه  بي. گيرند عقب ماندگي مورِد نکوهش قرار مي
مروري  .شود ابرابري در قالب خنده و ريشخند نمايانده ميتضاد و نارسايي و ن

 اعتالي هنر طنزنويسي را بخصوص در ،ر آثار منظوم و منثور معاصرباجمالي 
انتقادهاي . دهد عنوان مبتکر اين نوع نشان مي  بهآثار بزرگاني چون عالمه دهخدا

در روزنامة “ دچرند و پرن”گزندة دهخدا همراه با نيش و کنايه در مقاالت کوتاه 
دهخدا در اين . آيد حساب مي  به سرآغاز ادب طنزي معاصر،اسرافيل صور

 از شاه و ،مقاالت طبقات مختلف زمان خود را که سد راه پيشرفت جامعه بودند
از . باد تمسخر و انتقاد گرفته است  بهغيره وزير و وکيل و اعيان و درباريان و

 صادق هدايت ساهاب وغ وغارزش کتاب  رخوهاي ديگر آثار انتقادي در نمونه
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همچنين ,  کار را مسخره کردههر ادباي محافظکه طرز تفکّ، تسا دو مسعود فرزا
 فريدون توللي که شامل مقاالت متعدديست ولنگاري هدايت و التفاصيلکتاب 

  .١“باشد در خود ذکر مي
اي مطالعه و  که داراي ابيات فکاهي و طنزآميز است برديوان خروس الرياينجا  در 

ابيات , امضاي خروس الري  به ابوالقاسم حالت.نقد و بررسي درنظر گرفته شده است
و  خورشيدي ۱۳۵۰ الي ۱۳۱۸هاي ايران بين سالهاي  در روزنامهرا كه فکاهي و طنزآميز 

گردآوري . هاي ديگر چاپ و منتشر شده بود  و برخي روزنامهتوفيق ةنام  در هفتهبيشتر
 ايراني و افرادي که متمول و در حکومت ة جامعي در خصوصطنزو چاپ كرد؛ 

  .شريک و سهيم بودند
  :گفتار يادآور شده است ابوالقاسم حالت در پيش

 چاپ شده و» الري خروس«ي امضا  بههر صورت اشعار اين کتاب بيشتر به”
  .٢“شود  تقديم خوانندگان ميديوان خروس الري همين جهت نيز تحت عنوان به

نامة فکاهي تبديل  يک هفته  بهتوفيق خورشيدي که ۱۳۱۷که از اواسط سال دانيم  مي
 خورشيدي يعني در مدتي بيش از سه سال که اوج قدرت ۱۳۲۰ تا شهريور ،شد

عيوب امور داراي يا   به هيچ نويسنده يا شاعري حق نداشته که،سلطنت رضا شاه بود
دغني بوده است که هر شاعر و واقعاً ق» سانسور«اصطالح . سياسي مملکت ايراد بگيرد

توانست که ايراد خود را يا احتجاجها و کيفيات رواني و  اس نمي حسةنويسند
الي طنز و  بهکنايه و در ال, استعاره,  خود بدون تشبيهآثاراحساسات عموم مردم را در 

  .جامعه ايراني تقديم کند  بهطعنه
  :گفتار يادآور شده است ابوالقاسم حالت در پيش

نامة فکاهي تبديل شد تا شهريور  يک هفته  بهتوفيق که ۱۳۱۷ اواسط سال از”
 يعني در مدتي بيش از سه سال که اوج قدرت سلطنت رضا شاه بود هيچ ۱۳۲۰

ترين عيوب امور اداري يا سياسي  نويسنده يا شاعري حق نداشت که روي جزئي
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شمت چي ترين مأمور دولت بگويد باال کوچک  بهمملکت انگشت بگذارد يا
, کرد عمل مي» نگاري  راهنماي نامهةادار«ور که در زير نام سدستگاه سان. ابروست

داد بلکه  ي چاپ اينگونه مقاالت و اشعار انتقادي را نمي نه تنها هرگز اجازه
کشيد تا  کرد و گوششان را مي گاهي نويسندگان اين نوع مطالب را احضار مي

  .١“دنها نکن ديگر از اين فضولي
 شمسي ۱۵/۱۰/۱۳۲۰ تاريخ  بهتوفيق، در را خروس الري در همين سالها» نيگرا«

  :چنين سروده است
  گــران و قنــدگران و شــکرگران چــائي  گـران و جگرگـران    گران و قلوه   شد دل 
  نصرت گران و فتح گران و ظفر گـران     وده بــن کــام زبــوديد کــار زار ندر بنــ

 ايران را ةجامعوضع ده است که گراني اجناس چنان طنز نمو  بهشاعر حساس ما
 شمسي که ۱۳۲۰ پس از حادثة سوم شهريور الري  خروسةگفت بنابه. دهد جلوه مي

اي  عده, دکرد و قلم آزاد ش برکناري رضا شاه گرديد و ظاهراً رژيم تغيير  بهرنجم
فکر ماهي گرفتن از آب   به نويسندگي نداشتندسودجو و فرصت طلب که هيچ سابقة

حد  اين آزادي بي. اذي پرداختنداشي و اخّاشي و کلّفح  به قلم برداشتند وه افتادآلود ِگل
العمل اختناق  و حصر مطبوعات و تندروي و هرج و مرج قلمي که در حقيقت عکس

 ۱۳۳۲شده حدود دوازده سال يعني تا کودتاي  دورة بيست سالة گذشته محسوب مي
که در عين حال انتقاد تند و تيز , ويبرخي از قطعات فکاهي . خورشيدي ادامه يافت

سروده » دوا«خروس تحت عنوان , طور مثال همحصول اين سالها است ب, سياسي است
  :است

ــ   ــوايي ب ــر بين ــر قب ــر س   اي بر خوردم   چنين نوشته   به و آنجا   ردمره ب
  ٢!ادت و آخـر مـردم     دوا ع   به ردمک  تم که بهتـر گـردم  به بودم و خواس 

 رفته , سلطنت محمد رضا شاه مستحکم شديها هيکه پاد بع  به۱۳۳۲بعد از سال 
ابوالقاسم حالت هم . ديها را شکست و بساط سابق را برچ  قلم،رفته پنجة قدرت دربار
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پرده  ي و بيطور جد  به کهييزهايست که چ اني که انجام داده اي طنز کارةيرايدر پ
 ي دارايشدار ولي او نيتوان اظهار داشت در پردة طنز عرضه نموده است و شوخ ينم

 مسائل يدارا» روز موضوع« تحت عنوان اي در قطعهن مقصد ي هميبرا. لطافت است
  :ده استداح ين توضي چنيدي خورش۱۳۴۰ ي ال۱۳۳۵ يها ران را در سالي اةجامع

 ؟تر از ذکـر نـان و آب چيست پيش نوکر خـوب
  ت؟ـبـازي اربـاب چيس دانـد سـياسـت او چـه مي

  وع روزـــال فـقـيـر بـيـنـوا مـوضــمحبـهـر 
  ت؟ـغير نـان سنـگک و بريـاني و سـيراب چيس

  ت يا نان بوده اسـتـجنگ من تا بوده بهر گوش
  تم و سهراب چيست؟ـدانم که جنگ رس من چه مي

  نـانـوا خـبـر؟ دارم از غـم چــه, نـانـم در پـي
  اب چيست؟ـ قصّةخواهم چه دانم غصّ گوشت مي

  ود داشت ملّت کي غم دولت خورد؟چون غم خـ
  راب چيسـت؟ــ ميةقصّ, تشـنه تنهـا آب خواهـد

  ردـب مي, گـر ز مـسـجـد هـم توانـد برد فـرشي
 ١پيش دزد لخت و عريان مسجد و محراب چيست؟

ه ياش عبرت است و عل ي و مقصد اصليدهد که معن يشاعر حساس طنز را ارائه م
 »جنگ دانيم«تحت عنوان الري  را خروسطنز ن نوع يمه. زديست ي جامعه ميها ييناروا

  :سروده است
ـ آنکه گشته اسـت در ا      ــاش مــ   راالمـرا ين شـهر ام   ي ــرد يک ــاهک ــهي نگ ــرايفق  ب   رالفق

ــ    و پول نداشت   يهر که در دهر چو من پارت       ــه رئ ــد  سين ــا ش ــه مد, الرؤس ــدراين   رالم
ــه صغ  رنـج و تعبنـد      به مردم از خرد و کالن جمله      ــه کب يچـ ــصغرا و چـ ــرايرالـ   رالکبـ

ــه کب  ر و جوان شـکوه ز اوضـاع کننـد         يهمه از پ   ــه صغ يچـ ــرا و چـ ــصغرايرالکبـ   رالـ
ـ  ه ه از چ   ت امـروز  ته اسـ  ا گر همه وارونه نگـش     کاره ـ  ير ب   ٢رالبـصرا يته بص  گـش  يرصب
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م که نوشتة يدان ي داشته است و ميراني بر جامعة ايدي انتقاد شديالر خروس
 »جامعه دزد«شاعر تحت عنوان . ک جامعه استي يعات اجتماي حيمانتمام  نةييز آيطنزآم

  :سروده است
ــت    ــرار دزد اس ــزن ط ــا ره ــه تنه   ار دزد اسـت ين مملکـت بـس    يکه در ا    ن

  فـالن سـردار دزد اسـت    , فالن سرور    اسـت يز دزديـ  نيهن فروشـ ياگر مـ  
ــدمت  ــالن خ ــوه ده دزد  ف ــزار رش   خـوار دزد اسـت     فالن مخدوم رشوت    گ

ــزار دزد اســت   ده اسـت بـا زور    يـ فالن حاکم که چاپ    ــل و گل ــاغ و گ   ده و ب
ـ  که بـا تزو   يفالن موذ  ــت   ر خـود کـرد  ي ــوار دزد اس ــهل را دش ــزاران س   ه

ــ ــالن قاض ــاتل يف ــداً ق ــه عم ــ   راي ک ــهآرد ينمـ ــا  بـ ــت يپـ   دار دزد اسـ
  ١کار دزد است   هر آن کس هست گرم      زارن دزد بــا در ايــ, روزرض امــغــ

د او تنها ي تقليول،  استد کردهي تقليرازين مثل حافظ شي از متقدميخروس الر
 و هرگونه تضاد و ي و سرسپردگيعدالت ي بتست بلکه ابوالقاسم حاليد محض نيتقل

 تحت عنوان يغزل. ح دادهيشخند توضي را در قالب خنده و ري و نابرابريينارسا
  :سروده است» ندگان طاليجو«

   طـال کننــد يبـرا ,  کننـد يهـر کوشـش    »ا کننـد  يـ مينظـر ک    به که خاک را   آنان«
ــه درد خال يد  درد شـهوت و حرصـند مبـتال         به تا خود  ــر چگون ــگ ــدي   ق دوا کنن

ــتم   خـود دهنـد    بـه ستند که زحمتيکار ن  يب ــت س ــا حاج ــان را  ت ــدرزدگ   وا کنن
ـ  نتر است از آ   باال  شـان  نان مدد مخواه که جاه و مقـام       يز ا    دمـا اعتنـا کننـ    ه که ب

  ٢ خطا کنند  ييدور از نزاکت است که گو       اريـ م رو  بـه  ينيه که ب  لب را ببند و هرچ    
دهند  يچ کار انجام نميزدن عادت دارند و ه حرف به تنها يم که افرادينيب ياکثر م

 جامعه يماندگ امل انحطاط و عقبو از عيکين را ي ايالر  خروس.زدن جر حرف هب
  : سروده است»حرف ,حرف, حرف«داده است و تحت عنوان  مورد نکوهش قرار, شمرده

  شـود  ي فاطمه تنبـان نمـ     يحرف از برا    شـود  يبا حرف درد جامعـه درمـان نمـ        
  شـود  ي نـان نمـ    يا چ گرسـنه  ياز بهر ه     کـشک  يهـا  نهي کاب ي کشک يها برنامه

  ودشـ  يصرف حرف مسلمان نمـ    به کافر  جامة مصلح رود چه شد؟      به يگر مفسد 
                                                   

 . خورشيدي۱/۶/۱۳۲۱, توفيقنامة  هفته  .1

 . شمسي۲۱/۱۱/۴۴ ،توفيقنامة  هفته؛ ۱۵۲ ص, ديوان خروس الري  .2



  ١٨٤ ديوان خروس الري و طنز در ايران معاصر  قند پارسي

  

ـ پا  بـه   و جهد رنج   دج يب   شود يسامان نم   به جنب و جوش کار    يب  رسـد  يان نمـ  ي
ـ  يتتا ز آس     ودشـ  يآسان نمـ   يکلمش چيه باهللا که   ت اتحـاد  ود دسـ  رون نـش  ن ب

ــ ــت ــرد اليا م ــشق ــاغود بي ن ــب   ١شـود  ة رضوان نمـي باغ وطن چو روض     اان م
دار  فکر وا  به که مردم را استنيزند و هدفش ا ي طعنه ممانه معموالًيطنز حک

 ةيوجه تسم« او تحت عنوان ةقطع. دت را داريفين کي در قطعات هميخروس الر. سازد
  : او سروده است.اندازد يفکر م  به است که مردم رايا  و طعنهي حالت روانيدارا» بشر

  ؟»بـشر « اسـت   يکز چه رو نام آدم      دي پرســــي ز عــــالميکنجکــــاو
  ٢»شر«چون دو ثلثش درست باشد        تش گفــرد و در جــواب کــيا دهخنــ

ده است و ي موجود ورزيها يناهنجار  بهطنز» وضع امروز«عنوان  ه بيخروس الر
 سروده ي و.ن ببردي عصر خود را از بيها ين است که ناهنجارياش هم يهدف اصل

  :است
ــسته   اق امـروز  ينـه اشـت   ,  و رأفـت   ينينه مهر ب   ــسره زنجيگس ــک ــروز ي ــاق ام   ر اتف

  فـوت در اجـاق امــروز   کننـد از همـه سـو     گ فتنـه برسـر بـار     ي د يبه هر کجا که نه    
ــول  ــوش ق ــت دورة خ ــاداريگذش ـ           ي و وف   خ طـاق امـروز    يسر تـو را همـه کوبنـد ب

ـ ا طال طلبد از تـو     يکه     داشـت يدگر چگونه زن خود نگـاه خـواه          يا طـالق امـروز  ي
  ٣امــروز القتبـا  تها گـش وفــ نيرزمسـ  کـه   ينـرو  گل فرو   به ون خر ه چ به هوش باش ک   

ر داده و عادات آن را مورد طنز قرا, دهكر را نکوهش يابوالقاسم حالت عقب افتادگ
  :سروده است» يعلت عقب افتادگ« تحت عنوان او اطوار جامعه ر

  چون که مکر و حيلة روباه دارد، من ندارم          هم قطار من مقام و جاه دارد، مـن نـدارم       
  الجرم او ده در آن درگاه دارد مـن نـدارم            او تملق گويد از عاليجناب و مـن نگـويم         

  او ز حرف حق زدن اکراه دارد مـن نـدارم          من نگـويم  , او سخن باب دل ارباب گويد     
ــدارم , آري آري  هاي اداري آگه است او از تمام فوت و فن        ــاه دارد مــن ن ــي آگ   او دل

ــ  رو و ز ايـن , آيد کارها آيد از او کز من نمي       ــ هاو ب ــزار تگل ــي راه دارد م ــرقّ   ٤دارمن ن
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ور شدن هنر  و ديافت حکومتبر يي نموده است که بنابه تغيابوالقاسم حالت بررس
ف يوظا  بهسندگاه آگاه و متعهديشاعران و نو,  مشروطهدر دورة,  از دربارهاادبياتو 

 يد براينان باينش  کاخيازهايطرح خواستها و ن  به مدح شاهان و اشرافيجا  به,خود
سروده » انتقاد از خود«ن سبب تحت عنوان يهم به يالر خروس. مي بپردازيمردم عاد

  :است
  مـاي مـعـني فـراوان گـفـتـه پـوچ و بيمـا دروغ و 

  ايم تهـق ذم از ايـن و مـدح از آن گـفــناح  بههي
  ايم ذم ايشـان کرده, عي کرده قهـر وـشـب ز جـم

  ايم صبح از نـو کـرده صـلـح و مـدح ايشـان گفته
  چون که از دندان و چنگش سخت وحشت داشتيم

  ايم تهـفگـرگ را بـا چـاپـلـوسـي يـار چـوپـان گـ
  حـيـايي پـيـش مـرغـان ضـعـيـف بـا کمـال بي

  مـاي شـعـر در مـدح شـغـال تـيـز دنـدان گـفـتـه
  هـايـيـم کاندر شـعر از ده قـرن پيش مـا هـمـان

  ايم تهـيـار کـوتـه قـامـتـي را سـرو بـسـتـان گف
  مـا چـو نـيـکـو بـنـگـري افـراد سـالـم نيـستم
 ١ايم ـر خود بسـيار هذيان گفتهز آن که انـدر عـم

 ي برايحي مثل سال نو مسييها و برپاکردن جشنرمسلمان ي غي ملّتهايها جشن
ان دارد که ي جريز و توأم با خشم و قهريآم هيکنا, شخند طنزيشتر مورد ني بيالر خروس

» يحيسال نو مس«ابوالقاسم حالت تحت عنوان . خته استي آميا مانهي حکيبا خوددار
  : استسروده

ـ يتـا کنـد عــشرت و سرمـست     داد يمـسلمان مـ    بـه يحي سال مس يفرصت   يــيپروا ي ب
ــانم  دم آن شـب   يکه شن  آمد چه خوش  ثميحد نيا ــا  يخ ــا آق ــه ب ــت در آن معرک   يي گف

ــ  گر مسلماني از اين است که من دارم و تو          ــواي اگ ــر از پ ــس ام ــود فروز ب   ٢يرداي
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 يي او از سنا.د کردهي را تقلنيمست که متقدا يف شاعراني از رديالر خروس
د کرده يتقل, است» يي و خدايم که تو پاکيملکا ذکر تو گو«ش  شعر که آغازيغزنو
  :ن طنز کرده استي چنخواري  رشوه و در نكوهشاست

 گشايي ذکر تو گويم که بهين عقده, رشوتا
 ١ولي اندر همه جايي, جا جـاي نداري هيچ

ن ي هرکار رشوه است که در جامعه مشرق زمةرن چايگفتة ابوالقاسم حالت آخر بنابه
  : او سروده است.ال مشکالت استکننده و حلّ  سهلوع يج و شايرا

  يا ض اشـاره  يرشوه ضمن عـرا     به کردم  ک مـن  يـ ل, ديکـار تراشـ     بـه  هـا  اشکال
  ٢يا بت االمر چاره  ـشادم که داشت عاق     يچ رويهـ   به که گفت چاره ندارد  يکار

مناسبت ازدواج   بهي و.ان شاه را هم طنزکرده است مقامات ارشد دوريخروس الر
  :سروده بودرا ز ي طنزآمين رباعيا, ر وقت بوديدا که نخست وزيهو

ــد  يگردن کـرد    به ز آن طوق مبارک که     ــهيدي ــه چ ــروز خو  ب   يشتن آوردي
ــ ــ نيردمـ ــود ادارة بـ ــيـ   ٣يرد مــيردک زن را اداره کــيــر گــ  ورشک کـ

جز خدا   بهکس چيه بهند شکوه و گله دارد و يب ينم يا هچارچ ي انسان هيوقت
زها ين چي خدا چرا ايکند که ا يابوالقاسم حالت هم شکوه م. دكرگله اظهار توان  ينم
  :ميت تحمل نداري آن قابلي که ما برايا ما داده  بهرا

  ٤ياهل ستم قدرت ستم داد      به چرا  يبه ما چو تاب تحمل عطا نفرمود      
 معروف شده است يلي خيم الغري رژ،زرگ مشرق و مغرب بيامروزها در شهرها

ن هدف يا بهدن ي رسيند و براهستو اکثر مردم ثروتمند و پولداران دنبال الغر شدن 
ن افراد رنج و فقر و درد و غم ياس ما اگر ا شاعر حسةگفت  بنابه.خورند ي مييداروها
 سروده ي و.دآم ينمپيش دارو  و يم الغريرژ بهاج يز احتي ن،دشدن ميابدا چاق ن, داشتند
  :است
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  خواهي دگر دارو نمي, سـر  بهگـر همچو من آري
  چندان خوري خون جگر کز جان خود هم بگذري

  چسبد شکم بر پشت مي, از رنج و فقر و درد و غم
  ١تنها رژيم الغري, چـون بـاشـد اينـها روي هم

 يد که گرانيد ي او مي در عهد شاعر وقت. استيگران,  از مشکالت جامعهيکي
سبب   به عموم مردمي سخت، سخت شده استيران را دربرگرفته و زندگي اةمردم جامع

  : را طنز سروده استيگران
ــ ــه تعج ــو ب ــر زرد چ ــدارد اگ ــود ق  ب ن ــ يش ــران از گران ــت زعف   يم
  ين ملک را وا رهان از گران      يخود ا   ست جـز تـو    يـ ار ما ن  ي يا کس يخدا

  ٢يرانــان از گفغـ , يان از گرانــفغـ   هـا  م بلند از دهان   يت دا فغان هاس 
و د يرس ياست مير هبک نفر ي يران وضع چنان شده بود که وقتيدر عهد شاه ا

  :کرد ير مييشد اوضاع او تغ يس ميرئ
  بهترين فردي که از بهرت وجود او طالست

  بيني وجود او بالست مي, چون رياست يافت
  ثير آنأيا رب اين ميز رياسـت چيسـت کز ت

 ٣يگانه فردا آن که امروز آشناسـتشود ب مي
در زمان ران ي جامعة امسائل کرد که ابوالقاسم حالت يريگ جهيتوان نت يدر آخر م

 سروده است که ي طوراشعار خودسانسور را در , ريتزو, اير, يگران,  تورمجمله ، ازشاه
 تا  را دارد که چهرة اوضاع آن روزگار رايا نهيي حکم آيوان خروس الريمندرجات د

, هيمرث, دهيقص, ن کار از اصناف غزلي ا دري و. روشن و منعکس کرده استيحد
  . استفاده نموده استيمسمط و مثنو, يرباع, قطعه
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 ي شمس۱۳۵۰ ي ال۱۳۱۸ن ي بي اوضاع سالهابارة دريالر  خروسياشعار فکاه
د يآ يمحساب   بهالعاده  فوق ودة مثبتيک پدي او ي طنزينشهايطنز و انتقاد و آفر. است
  .ران معاصر حساب کردي اي را مبتکران طنز واقعيکيتوان او را  يو م
  منابع
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