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 «طیف الخیال ابن دانیال موصلی» درجامعه نقد طنزگونه 
 

 چکیده

واحـوا  اتتمـاعی  ـو دوره بـه شـمار      طنز همیشه ابزار قدرتمندی برای نقد اوضـا  

و  هـا یطـورللی، لـژ  های اتتماعی و سیاسـی و بـه  وتفر طعدالتی، افراطاست. بی رفتهیم

  نتر. طنز  کی از مهمآ دیما ه آثار طنز به شمار مهر تامعه، موضو  و درون هاییتناراس

و  «ممالیـو »عصـر  و با ـد ففـت لـه     رودیادبی عصر ممالیو بـه شـمار مـ    یهاشاخصه

ست له از تانب پژوهشگران ادبی مـورد اتاـاو واقـد شـده اسـت.      ا ایدوره «عثمانیان»

ناد ده انگاشته شده و حتی فـاه عنـوان دوره    یللوره بهادبی ا ن د هاییابتکارات و نوآور

طال ی اسـالم   یهابر آن اطالق شده است. هرچند له ا ن دوره همپای د گر دوره «سقوط»

ادبـی بسـیاری بـه منصـه  هـور رسـیدند لـه         یهااما در ا ن مادوده زمانی لتاب ،نیست

اثـر   "طیـ  الییـا   "لتاب  مورد دقت و توته پژوهشگران ا ن حوزه قرارفیرد. با ستیم

طنزنو س عهد ممالیو  کی از ا ن آثـار ادبـی اسـت لـه بـه لاـا          سندهنو "ابن دانیا "

ـ نامهشکلی همپای نما ش های ژفیو برخـوردار   زهای امروزی است و از مضمونی طنزآمی

و با عینو تیزبین  پردازدیاست. طنزهای ا ن لتاب به مسائل میتل  اتتماعی و سیاسی م

بـا   ،را  افتـه و پـس از معرفـی و نشـان دادن آن بـه میاطـب       هـا یو نادرست هاید زشتخو

از تامعه دارد. ا ن نوشتار بـا نگـاهی    هایدیاستعانت از اسلوب مبالغه سعی در ماو ا ن پل

تا بـا شـناخت هـر چـه      لوشدیبه لتاب مذلور و با استفاده از روش توصیفی و تالیلی م

دوره   ـن تـر بـا فضـای تامعـه در ا    امی در تهت آشنا ی دقیقف ،بیشتر آثار ا ن شیصیت

 .از  اد رفته برداشته باشد  باًتقر

 .طی  الییا  ،ابن دانیا ، نقد، طنز، تامعه: هایدواژهکل
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 هممقد

تصـو رفر بسـیاری از    توانـد یعنوان بیش ارزشمندی از فرهنـ  هـر تامعـه مـ    ادبیات به

میتل  تار یی بر سر  و ملت رفتـه و آن را در   یاهحوادث و رو دادها ی باشد له در دوره

تار خ به پیش رانده است. پیوند عمیق میان ادبیات و تامعه، پلی اسـت تـا از    وخمیچپرپ یرمس

  رمیتلـ  زمـانی بـه تصـو     یهـا طـی دوره  تامعه را در  ورهگذر آن بتوان فضای حالم بر 

ادبیـات را بیشـی از    تـوان یرو مـ د. ازا ـن و از نگاه نقادانه اد بانی متعهد بازترسیم نمو یدهلش

شناسنامه فرهنگی هر ملت به شمار آورد له سطر سطر آن فو ای رازها ی نگفته از سرفذشت 

فقط بیشی از فرهن  ادبیات نه سان ناند. بدمردمانی است له روزفاری ز سته و بار سفر بسته

ها برای ففتن و ها و درسل، سیناز آن است له از هر دوره و هر نس  ا یله بیش پو ا و فو

 آموختن دارد.

نیـز   "عثمـانی "و  "ممالیـو "و شـرا ط خاصـی دارد. دوره    ها ژفیای از تار خ وهر دوره 

سیاسی و اتتماعی خود را داشـته اسـتد در     ژهها و شرا ط وهمچون هر عصر د گری باران

و شـام را بـه مصـر لوچانیـد و     بسیاری از اهالی عراق  "تاتارها"درپی پی یهاا ن عصر حمله

فروه د گری از مسـلمانان را لـه در    فرفتیلاتولیکی له از تانب اسپانیا صورت م یهاتن 

افرچه عرب نبودند، اما بـا اخـالب بـه اسـالم      "ممالیو" لشور اندلس بودند به مصر لشاند.

. آنـان  دنـد لریا مان داشتند و برای علوم و ادبیـات و زبـان آن بـا شـور و عالقـه خـدمت مـ       

بسیاری در شام، مصر و حجاز بنا لردند له فواهی بر عالقه شد د آنان به فسترش  یهامدرسه

 .باشدیدانش و همگانی لردن آن م

بال ی صورت   نتردر پاسخ به بزرگ ،پژوهاننسبت به دانش و دانش "ممالیو"ا ن توته  

الـه مغـونن بسـیاری از    عربـی فـرود آمـدد چر    هـای ینفرفت له به دست مغـونن بـر سـرزم   

ها را نـابود لردنـد و د ـن و    دانشمندان را در بغداد و د گر مناطق لشتند و بسیاری از لتابیانه

را  ها شـان  شـه و ماصو  اند هاینهفنج  نبهاترو فران هاینا ن سرزم هاییرهزبان عربی و ذخ

ا ـن   ،هـا توسـط آن  "صـر م"و"شـام "عثمانی و اشـغا   انتباه ساختند. اما با روی لار آمدن ترل
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تدر ج و با فذشت زمان به سوی واپـس فرا ـی حرلـت    حرلت فرهنگی رو به قهقرا نهاد و به

 (.26ش:  4939طور لامل بر مردم چیره فشت. )شیخ امین،تهل به لرد و

شاعران است. شاعران  یطبعطنز و شوخ یها ن دوره در مصر روح های ژفیو  نتراز مهم 

و بیشتر آنان بیش از هر چیز  لردندیه از القاب و صفات طنز بسیار استفاده مطنزپرداز ا ن دور

 (.29: 4333د گری به طنز شعرشان توته و اهتمام داشتند. )ضی ، 

ی درونی نو سنده را به همراه هادغدغه شه و ژه و اندهای نقدی است له یوهشطنز  کی از 

لشـد.  یمـ نامطلوب در تامعه به تصـو ر   دثهحااحساس پاک اد ب در برابر حالت، پد ده و  ا 

لند تا بر شرا ط و یمیفه اد ب طنزپرداز ا ن است له فقط توانب منفی حوادث را والاوی و 

های حوادث تسلط  ابد و نسبت به عواقب آن در  و فضـای همـزاد شـوخی و تلیـی     یتلی

سـرعت  ساسات صادقانه، بههشدار دهد. بنابرا ن طنزپرداز، در اصل ناقد تیزبینی است له با اح

فیـرد و پیامـدهای آن را در  ـو فضـای شـوخی و      یمـ در تر ان حوادث سلبی تامعه قـرار  

 لند.یملار کاتوری ترسیم 

  ـاهر بـه در واقد طنزپرداز با ا ن اسلوب ساده در شرا طی نالام و تلخ، همـراه بـا واافـان    

با ا ن قدرت نو ن، نقد تندی  نفوذ لند و هاتانتواند در عمق یمی راحتبه، فوبذلهو  دارخنده

شـدن بـا فضـای    ینعجـ آن ناتوان باشندد چنین نقدی به علت  ارائهدهد له د گران در  ارائهرا 

های حکومتی نیز به دور است و افر با مضـامین عمیـق، هدفمنـد و    یبآسشوخی و فکاهه، از 

انـوا    همـه دوام آن از  هوشمندانه همراه باشـد، بـه علـت نفـوذ و قابلیـت سـرعت انتشـار و       

 ی انقالبی نیز مؤثرتر است.هاحرلت

ی سیاسی تامعه به هاخفقانشاعران و اد بان عصر مملولی نیز به خاطر شرا ط نامطلوب و 

یوه تعر ض بـه فذشـته و نیالـان    شطنز سیاسی و اتتماعی روی آوردند و سعی نمودند له از 

فی حالمانی له با لودتا و ترور علیه حکام مصر حالمان در طنز استفاده نما ندد تعر ض به برد

سیادت  افته بودند و ر شه و أصالت خود را فراموش لرده بودند، از مظاهر نو ن طنز در ا ـن  

 شود.یمدوره ماسوب 
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اتتما  عقـب مانـده    یقیلننده چهره حقترسیم "عثمانی"و  "مملولی"فکاهه در دو عصر  

دنن و افـرادی بـود لـه وتـدانی بیـدار داشـتند       رنج زنده آن دوران است. فکاهه، فر اد درد و

اند از ا ن نو  ادبی استفاده لرده اند ستهله اد بان با احساس و درا تی له در آن عصر زطوریبه

 اند.اتتماعی آن دوران بوده  ژهوو به تصو ر لشنده مردم و اوضا  سیاسی و به

آثـار اد بـان ا ـن دوره      نتـر  کـی از مهـم   بنابرا ن مقاله حاضر بر آن است ضمن بررسی 

ابن دانیا  موصلی تصو ری از تامعه آن زمان را له در قالبی طنزآمیز و از "طی  الییا  " عنی

صورت تامد و لامل داستانی ففته شده است ارائه دهدد باثی له تالنون به هاییتزبان شیص

ن دانیا  و عصر مملولی به وتود طنـز  مورد بررسی قرار نگرفته و در برخی منابد مربوط به اب

 عصر و ذلر چند مثا  لوتاه التفا شده است.  ناتتماعی در ا

 ابن دانیال در گذر زندگی

(، 647 -216) یمامـد بـن دانیـا  بـن  وسـ  خزاعـی موصـل         نالـد ابن دانیا ، شمس  

ای نشـانه  " ابن دانیـا "در آثار  . است."حکیم ابن دانیا "پزشو، شاعر و اد ب ملقب به چشم

دا  بر اشتغا  او به حکمت و فرو  آن د ده نشده است و شا د ملقّب شدن او بـه حکـیم، بـه    

به فمان برخـی وی مسـیای بـوده و     .(466ق:  4963دلیل شغل طبابت بوده باشد. )دواداری، 

اند اما احتما  مسیای  ا  هـودی بـودن وی مـورد    برخی د گر او را بر د ن  هود معرفی نموده

 (.6467: 6ش، ج  4936)سارتن، یستائید نت

است "صفدی"نیستین لسی له از او نامبرده و نظم و نثر او را به شیر نی و روانی ستوده  

او در بر دارنده نوادر و نکات عجیب است وی را به ابن حجـاج و   یهاتهت له نوشتهو ازآن

بـا همـین  رافـت و دقـت     (. ابـن دانیـا    9:34، ج 4339ابن سکره تشبیه لرده است )صفدی،

بـا   حـا   نله در اواخر عمر به رفاه و تنعم رسیدد بااطوریخو ش به ماافل عالی راه  افت به

 (.36ش:  4937. )نیکلسون، لردینیش زبان باز هم از ز ردستان خود اخاذی م

او مقدمات ادب و علوم د نی را در زادفاه خود موصل آموخت وی در زمان سقوط بغداد  

اله بود و چهارده سالگی او نیز با تاخت و تاز مغونن به موصل هم زمان شد. ابـن دانیـا    ده س

( وی 979ش:  4937در نوزده سالگی به قاهره رفت و تا آخر عمر در آن تا مانـد )نیکلسـون،   
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ادب آموخت. منابد نزد و به زمان او،  "ابولولو"شاعر مشهور به  "عثمان بن سعید فهری"نزد 

علمی و ادبی و حکا ـات و اشـعار ابـن دانیـا  را      یهاتنبه "وافی بالوفیات صفدیال"همچون 

 اند.ذلر لرده

طبـد و حاضـرتواب بـوده اسـت     او بسیار شـوخ  آ دیبرم "ابن دانیا "فونه له از آثار آن 

او را صـاحب د ـوان دانسـته امـا اثـری از       "لش  الظنون"(. صاحب 9:36، ج 4339)صفدی،

)خیا  الظـل(   یالبازی( ولی سه نما شنامه خ496: 2ج ، 4336، هخلیف) یستند وان او در دست 

او حاوی اشعار طنزآمیز  ر فی است لـه فـاه شـامل للمـات و تعبیـرات روزمـره عامیانـه آن        

ـ  عقود النظـام "، "یا الی ی ط": به  توانیاو م یفاتتأل از است. شدهیروزفار م ـ   یف  یمـن ول

شرح المقصود "و  ."المتأدب هنها "، "المتطبب هلفا "، "الطب یف هارتوز"، "مصر من الاکام

 اشاره لرد. "  التصر یف

 "الطیف الخی" یهاخالصه داستان

ــر در  ــه    عص ــه ب ــت ل ــرفرمی رواج  اف ــوعی س ــولی ن ــل "ممل ــا  الظ ــا"خی ــ  "  طی

مقوا ی شکل، توسط افـراد   یهاله در حقیقت عروسو مشهور بود shadow play))"الییا 

( 414: 6774)غنیمـی هـال ،    آمـد یسفید بـه حرلـت درمـ    یهاب و پشت پردهمیتل  در ش

آن   نترمتعددی در علت رواج ا ن پد ده ذلر شده است له  کی از مهم یهاها و غرضهدو

انتشار فساد در تامعه و نقد شاعران و اد بان از تامعه به قصد اصالح آن بوده است )عبدالقادر 

از اولین افرادی است له در ا ن قرن لتـابی بـا نـام     "ن بن دانیا الد شمس"( 23: 6774أشقر، 

نامه بوده له در شب به نگارش درآورده است. ا ن لتاب مشتمل بر چند نما ش"طی  الییا "

. برخـی،  رسیدینما شی با استغفار و تسبیح خداوند به پا ان م یهاو بیشتر داستان شدهیاترا م

اند له شرا ط اتتمـاعی و سیاسـی آن دوره عامـل    بدعت دانسته را نوعی فساد و ها شا ن نما

پیچیده و به شکلی رمزفونه، حالمان ستمکار  هاییوهفیری آن بوده است. ا ن لتاب با ششکل

آن دوره را به نقد لشیده است و مقاومت و میالفت پادشـاهان آن دوره، بهتـر ن دلیـل بـرای     

ـ   4336:93رود )سلیم مامـود، یمنقد فونه ا ن لتاب به شمار  یهاداستان : تـا یو الکفـراوی، ب

62.) 
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د شـود یشامل سه باب  ـا نما شـنامه مـ    "ابن دانیا "طبق ففته خود  "طی  الییا "لتاب 

انـد و افرچـه   نامه از میان مردم عامی و فقیر تامعه انتیاب شـده ا ن سه نما ش هاییتشیص

اما و ژفی آواز، رقـ  و موسـیقی در    لنندیممتفاوتی را دنبا   یهانامه داستانا ن سه نما ش

ای لوتاهد شامل مقصـود و  (. در آغاز هر نما ش، مقدمه676: 4331ها مشترک است )فروخ، آن

ای اسـت لـه   نیستین و بلندتر ن نما شنامه "طی  الییا "هدو نو سنده فنجانده شده است. 

 پردازی را داشته است.بهتر ن شیصیت

شـد و  یمـ صورت فراوان منتشر مملولی بود له به دورهرفرمی مردم ابزار س« طی  الییا »

 چرالـه دادنـدد  یمـ نمـا ش آن، روی خـوش نشـان     مشـاهده طبقات اتتماعی مردم برای  همه

ی مربوط به حکام و سالطین در آن ز اد وتود داشت و مصـر ان بـه سـبب اخـالق     هاداستان

 بودند. مندعالقه ی هاداستانتماشای چنین  به دارخندههای  شنمای و سنج رافت ی و فوبذله

 (23، 4336، بطوطه)ابن

و حوار داسـتان را   مکالمهابن دانیا  در ا ن هنر مهارت  افت. او خودش هم روا ت و هم 

در اتـرای آن   تـر مهملرد و از همه یمنوشت و هم لان و موسیقی و اصوات آن را تنظیم یم

ی، آوازخـوانی  سازآهن  گر، ابن دانیا ، تألی ، لارفردانی، دعبارتبهپرداخت. یمبه باز گری 

 (917، 4333داد. )نصار، یمو باز گری را  کجا در ا ن نما ش انجام 

ی داشـت.  فروشسرمهمغازه « خیا  الظل»نما ش  ارائهابن دانیا ، در مراحل اولیه لارش در 

پرداخت. اما، یمتدو ن نما ش به تألی  و  هاشبفروخت و هم یموی در ا ن دلان هم سرمه 

آفاق فشت و حکام و امرا به وی توا ز و حقوق فـراوان بیشـیدند و او    شهرهد ری نپا ید له 

هـا و   یفـو بذلـه هـای شـعری و    شنمـا و مجالس بزرگ دربار فراخواندنـد تـا    هاتشنرا به 

رو، ابن ارد. ازا نصورت و ژه در دربار بزرفان به نما ش بگذهای ادبی خود را بهیسنج رافت

 داشـت. )ببـن   وآمـد رفـت دانیا  به سبب همین حرفـه در دربـار بزرفـان و حالمـان آن دوره     

 (643، 4364،6،الدواداری

« وغر ـب یبعج»، و «خیا  الطی » مجموعهفقط سه « خیا  الظل»های  شنمااز مجموعه  

( له در صـات انتسـاب   993 ،4333عبده قاسم،) باقی مانده است.« المتیم و الضائد و الیتیم»و 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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(، ابن 993نصار، ) است. هقرارفرفتبه ببن دانیا  مورد ترد د مورخان  «المتیم و الضائد و الیتیم»

ی هالهجهی زندفی صنعتگران، لارفران و هامهارتی شعری و نثری، هامجموعهدانیا  در ا ن 

ـ  ه. )الموسـوع لشدیمهای تهانگردان مهاتر در قاهره را به تصو ر خاب آنان و لهجه ، هالثقافی

4/3) 

و « الـد ن الـواع    عجیـب »ی را مثـل  دارخنـده ی تالب و هااسمو  هاتیشیصابن دانیا  

نـاتو  »و « زغبر الکلبی»و « أبو القطط»و « مبارک الفیا »و « عواد الشرماط»و « المعاتینی هعسلی»

 را برای اولین بار در ا ن مجموعه به لار برد.« أبو العجب صاحب الجدی»و « السودانی

نه لـه در آن  داستان طی  الییا  پیرامون ازدواتی است عجیب و بی بند و بارفوبنابرا ن،  

تـا   لنـد یو قصد سفر حج مـ  شودیو در نها ت پشیمان م خوردیفر ب م "امیر وصا  "داماد 

داسـتان بـا شـرو  برنامـه از طـرو رئـیس        از فناهان و اشتباهات خود توبه نما د. وسیله نبد

 .شودیو طی  الییا  له فردی فواپشت است به صانه وارد م شودیشرو  م

ع بأنسی، و من لم یعرفنی فأنا أعرفه بنفسیی، أنیا ابوالخلیال، المعیرو      من عرفنی فقد تمت"

 (10: 2002)ابن دانیال، "باالمیر وصال، أنا مالکم الحیطان، أنا مُخبط الشیطان

و هرلس من را نشناسد خودم  شودیمند مهرلس له مرا بشناسد از انس و الفت من بهره "
نیو، معروو به امیر وصا  هستم، من د وارهـا را   یهاد من پدر خصلتلنمیرا به او معرفی م

 "لنمیشکسته و شیطان را لگدما  مدرهم
در مصـر از   فو دیو م لندیخود در موصل  اد م هاییاز خاطرات هرزف "طی  الییا " 

دولـت ممالیـو در    هـای یریخبری نیست له ا ن نکته اشاره بـه سـیتگ   هایا ن بی بند و بار

ســین بــه میــان  "امیــر وصــا "رد. وی از غــم فــم لــردن بــرادرش اتــرای  ــواهر شــر  دا

و با لانی حماسی از بـی   شودیله سر لشکری سبیل للفت است  اهر م "امیر وصا "آوردیم

 "طیـ  الییـا    "له النون توبـه لـرده، و از   شودیم  ادآورو  لندیخود  اد م هاییبند و بار

و حکـم   آ ـد یم "تاج باموج"ا احضار نما د. ر "تاج باموج"له لاتب وی  نما دیدرخواست م

 "امیـر وصـا   "ای در هجـو  سـپس قصـیده   نما ـد یرا قرائت م "امیر وصا "الواطی و اوباشی 

. او "صُـرّبععر  "فو ند شاعری به نـام  ا ن را له سروده؟ می پرسدید امیر با عصبانیت مخواندیم
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امیـر  ". آنگاه طلبدیو پوزش م آ دیاعر متا وی را توبیخ نما د ولی شفرستد یبه دنبا  شاعر م

را حاضـر لـن تـا بـرای مـن       "ام رشید":فو دیلرده م "طی  الییا "رو به برادرش  "وصا 

 :لندیدرخواست م ها ژفیزنی با ا ن و "ام رشید"همسری بجو د. او از 

فیی   همفرطی  و ال هالبدن، ال رقیقی  هالکون، ملفوق هاللون، حسن هتکون دری هأرید هذه العروس" 

 (6773:96ابن دانیا ، )"السمن

چهره، تنومند باشد البته نه خیلی نای  ونه چنـان  همسرم مروار د فون، خوش خواهمیم"
 "فربه
و مسائل زشـت تنسـی اسـت لـه اشـیاب داسـتان        یاز ا ن به بعد داستان مشتی هرزف 

گـی اسـتغفار نمـوده و    . در آخـر، هم لنندیبرای شنونده و خواننده بیان م یخوانصورت توبه

تألیـد   "طی  الییا ". رودیبه حج م "طی  الییا "با راهنما ی  "امیر وصا "و  لنندیتوبه م

از فذشتگان درس فرفته و راه  با ستیله دوره عمر انسان بسیار لوتاه است و آدمی م لندیم

را در پـیش  راه صـواب   ،و بد ن ترتیب از اشـتباهات خـود بازفشـته    خود لند یشهدرست را پ

 .فیردیم

 یرییاختلف اللیل و النهار قل            اییویل إذا میو زمان العمر الط" 

  و بلیر..یین و هیین الیقییبعی            طرق الرشید یو السعید الذی یر  

(22: 6773)ابن دانیا ،   

 قـین راه  آ د و آدم خوشبیتی له بـا چشـم   یمعمر طوننی با فذر روزفار لوتاه به نظر " 

 ."آفاه است و یربصبیند یمهدا ت و درست را 

است و  "بنی ساسان"فرد متکدی از  "غر ب" عنی داستان دوم  "عجیب و غریب"در باب  

 :لندیفونه معرفی مخود را ا ن "غر ب"فرد. نیز واعظی است دوره "عجیب الد ن"

ادره االنیین، قید تفارقیه بیه     عبدکم الکئیب، المعرو  بالغریب، الذی أنابه الحنیین، و غی  " 

 (26: 6773)ابن دانیا ،  األملار، و دار مع الفلک الدوار..

او را تدا  هاینبنده مازون شما معرو به غر ب هستم له دچار غم و اندوه شده و سرزم"
 "چرخدیلرده و با چرخش چرخ فردون م
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، بندباز، تردست، یر: مارفبه توانیها مبسیاری دارد له از میان آن هاییتا ن داستان شیص 

در واقـد افـراد میتلـ   ـو سـیرک        نـان باز، پهلوان، شتردار و... اشاره لرد. ا، خرسینبطالد

و با خوانـدن اشـعاری طنزآمیـز خـود را معرفـی       شوندیدر داستان  اهر م  کی کیهستند له 

 "امیمت"نیز آخر م و عنی داستان سو "و یتیم امیمت". و در باب روندیلرده از صانه بیرون م

له خدمتگزار پسر  "بیرم"قصد اغفا  پسری  تیم را دارد و برای رسیدن به ا ن خواسته خود از 

 :رسدیو داستان سوم نیز با توبه به پا ان م فیردی تیم است لمو م

 هالشیامل  ه، و بالمغفرهالواسع هفیقول المتیم: اللهم یا ذالجود، و مالک الوجود، أسالک بالرحم"

ه فی ظلمات حسی... و إن اهلل یبعث من فی القبیور. میم   ل، رب إنی ظلمه نفسی، و ضلهالشاسع

 "(419: 6773)ابن دانیا ،  ..".. ، و یقضی نحبههیتوجه المتیم للقبل

: ای خداوند بیشنده و مالو هستی، از تو رحمت واسعه و مغفـرت لامـل   فو دیم امیمت"
ام... و خداونـد  ام و تار کی احساسم فمراه شده لم لردهد پروردفارا به نفس خودم خواهمیم

 "لندیرو به قبله لرده و تان به تان آفر ن تسلیم م امیمردفان قبر را برمی انگیزد. آنگاه مت
 یهـا شـبیه داسـتان   "خیـا  الظـل  "له نمـا ش   شودیبا توته به ا ن سه داستان مالحظه م 

ابـن  "داسـتانی   هـای یتمات و ماـاورات شیصـ  بوده است و ا ن موضو  در مکال "مقامات"

ش:  4926مشهود است. )مز،  باشدیم "حر ری"و "های بد د الزمانمقامه"له متأثر از  "دانیا 

ی چنین مملـو از فسـاد و هرزفـی شـاعر نیـز از اشـتباه مصـون        (. طبیعی است له در تو461ّ

فـاه   یـز ند و نو سنده خـود ن سیاسی هست -ا ن لتاب همگی نقد اتتماعی یها. داستانماندینم

لـه نشـان از    لنـد یطورمثا  در بیت فوق شاعر به شراب قسم  اد مـ به اشتباه رفته است له به

 اناراو از اصو  و مبادی اسالمی است.

 "للندما تدور فی االکواب               قسما بالمدام حین تجله"

(37: 6773)ابن دانیا ،    

 "شودیممتجلی  هاتامو در حا  چرخش در  خوارانابشرله برای یوقتقسم به شراب "

نکته تالب در ا ن داستان، هماهنگی واافـان داسـتان و مفهـوم آن بـا اسـلوب و طبیعـت       

 تمامـاً یـه او  روحچون زبان شعری با طبیعـت هـر شـاعر و ماـیط زنـدفی و      »نو سنده است. 
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 فولکلـور به فهـم عـوام و    ی شعری خودهااسلوبمناسبت دارد، برخی از شعرای طنزپرداز در 

ی هـا قطعـه (د بنابرا ن طبیعی است له سبو ابـن دانیـا  در   96، م 4361روی آوردند. )مندور، 

وی در شـعر طنـزی خـود، برخـی از      چرالهبسیار ساده و قابل فهم باشدد  اشطنزفونهشعری 

د. )مامـد  مردم ارتبـاط ز ـادی دار   عامهنما د له به زندفی یمحوادث روزفار خود را ترسیم 

 (423، 6ج ، م 4366زغلو ، 

 "طیف الخیال"تلویر طنزگونه جامعه ابن دانیال در

های ابن دانیـا  فقـط پرلـردن اوقـات فراغـت       شنامهدر نماهدو از طنز  مطمئناً: طنز اجتماعی

ی متنی و موقعیتی طنز هابافتی نیست بلکه هدفی انسانی و وان را در ورای لشوقتمیاطبان و  ا 

خود را به  تامعهین مشترلای تد د و واافانی پو ا و مارّک،  شهاندلند تا با فضا ی نو و یم  دنبا

ی مـوقعیتی، هوشـمندانه، در  ـو    هـا بافتی متنی و هابافترو طنز در  نازا تغییر و تاو  وادارد.

طبین لـه انعکـاس آن را در میـا   طـوری تهتی هدفدار نفوذ لرده و به متن داستان عمق بیشیده به

لنیمد امری له به تهت استفاده مساوی نو سنده از مضامین و اسلوب هنرهای یممشاهده  وضوحبه

 میاطبین فذاشته است. عالقهادبی، تأثیر بسزا ی در 

توانند خودشان با عیوب توامد مقابله نما ند چون ا ن عیـوب  ینمفاه مستقیم یچهشاعران 

یرمستقیم و از راه طنز و فکاهه بـا ا ـن   غصورت متوته شی  شعرا نیست. به همین سبب، به

( از سوی د گر، اسلوب ادبی طنز در نقد 37، م 6747لنند. )سید أحمد أنس، یمعیوب مبارزه 

و  ـا   هـا فـروه هـا،  یتشیصـ ، برخـی  طنـز اتتماعی بسیار راهگشاستد هر چند ممکن است 

ی را از عموم مردم تربزرگگناهای ی سیاسی و اتتماعی را در تنگنا قرار دهد، اما، تنهاسازمان

لند و به همین سبب، ا ن یمیطره خواب بر عوام را دفد سدارد و خطر یبرمو الثر ت تامعه 

 شود.یمشیوه عملی شر   و انسانی شمرده 

 اشاعه تقلب و نیرنگ در جامعه 

م پس از  و عمر زندفی همراه بـا بـی بنـد و بـاری، تصـمی      "امیر وصا "در داستان او   

زندفی سالمی را شرو  لرده و ازدواج نما دد افرچه تمام مدت عمر ا ن فرد سرشـار   فیردیم

 :نگردیفونه ماز فسق و فجور بوده است اما ا نو به ازدواج ا ن
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فإن النکاح و الوصل سبب الخلود و الذکر ببقاء النسل، و هو العاصم من االوزار، و الدخول " 

 (92: 6773)ابن دانیا ،  ."ساده االنجاد یعمرون الدیار و یدرک بهم الثارإلی النار، نتاجه االوالد، 

نسل، ماند فناهان و مـاند ورود بـه آتـش تهـنم بـوده و       یازدواج سبب تاودانگی و بقا"
آنـان   یلهوسـ بـه   یتـو را آباد و امکان انتقـام  هایناست له سرزم  یهااش فرزندان و نسلثمره

 ."وتود دارد
بسا مردان فراوانی مراوده داشته اسـت ا نـو معتقـد اسـت لـه زن      پیان و چهاو له با روس 

هی الاافظه للفعا ، و الجامعه للما  و الموطده للطعام و الممهده للمنـام، و  "خوب و پالدامن: 

هی مشتکی انحزان، و المستود  انسرار و انعـالن، و المسـاعده علـی انغـراض، و المعللـه      

ا نکـه    عنـی "(92: 6773. )ابن دانیـا ،  است"لضجیعه و المطیعه المطیعهلالمراض و المسامره ا

 اسـتد  بسـترخواب  لننده آماده و غذا لننده تأمین ما ، لننده تمد لارها، مراقب پالدامن زن"

اهان غم واندوه، صندوق اسرار، لمو لننده به اهداو )همسـر(، درمـان لننـده بیمـاری،     اوخو

له از تمام لردار فذشته خود توبه لرده است،  ". امیر وصا همنشین شبانه و مطید همسر است

 :خوردیسعی دارد له بار د گرشرو  لند اما فر ب م یقتاًحق

امیـر  "با خدعه و نیرن ، پیرزن بسیار زشتی را به تای زنی با خصوصیاتی له  "ام رشید" 

 "امیـر وصـا   "ز د ـد  . ا ن پیـرزن ا فیردیخواهان آن بود، برای ازدواج با او در نظر م "وصا 

 :شودیفونه توصی  ما ن

، تنهق نهیق الحمار، و شفاتر کشفاتر الجمل، و لیون کلیون   هها الخماریفاذا کشفه عن وجه"

بالبرش و النمش، و أسنان کاسنان التمسیاح، و   هبالعمش، و خدود مضرج هالجعل، او أجفان مکحل

 (39: 6773)ابن دانیا ،  "ید کید الهون و ساق کساق البرذون

 چونان لب شتر  شهالب نقاب را از چهره برداشت، صدا ش صدای درازفوش و لهیوقت"
سـرخ و سـیاه    یهـا بـا لکـه    یهالم سو و فونه یرنگی همچون رن  سیاه حشره و چشمان و

  شهـا هـاون و سـاق   یهـا چون دندان تمساح و دسـتانش هماننـد دسـته     شهاداشتد دندان
 "همچون اسب غیر اصیل بود.
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لـه   شودیهرچند باورهای امیر وصا  تغییر لرده بود اما وی در دام ا ن زن شیاد فرفتار م 

از توصی  امیر وصـا    توانیحالی از فسترش شرارت و نیرن  در تامعه استد هرچند له م

تامعـه آن زمـان و تصـو ر آنـان از زن      های ژفیپیرامون همسر مطلوبش به تنبه د گری از و

 .فیردیسب پی بردد زنی له با تمام وتود در خدمت اهداو همسر قرار مپالدامن و منا

تامعه مورد انتقاد شاعر، تامعه ا ست له به انوا  تقلب فرفتار شده است. برای مثا   کی  

داستان، بر آن است له دارو ی خر داری نما د تا موهای سفید سر و ر شش،  هاییتاز شیص

لـه داروی مـوردنظر    بینـد یفـرفتن دارو و اسـتفاده از آن مـ   بار د گر سیاه شـودد امـا پـس از    

در حقیقـت   و (63: 6773)ابن دانیـا ،  "فانبدله علیه بالمسهله...  ": لندیای د گر عمل مفونهبه

ا ن مسأله خود فو ای آن است له اوضا  نابسامان تامعـه آن روز  . اندداروی اسها  به او داده

له برای رسیدن بـه مـا  مـورد    طوریبه دأثیر منفی داشته استچگونه بر افکار و نگرش مردم ت

 .پوشندینظر خود از نیرن  د گران نیز چشم نم

له تمییز درسـت از نادرسـت    اندییتههمچنین در ا ن مایط آن چنان خوب و بد به هم آم

بهوه دخل الی مدینه دلی متنکرا لحاجه له، و کان رجال جلیال فشی " :شودیلاری دشوار قلمداد م

له ا ن فرد ناشـناس وقتـی خـم    طوریبه (.63: 6773)ابن دانیا ،  ."...برجل کان یوذیهم، فلفعوه

تا تنس مورد نظر خو ش را برای خر داری بردارد و با وتودی له چهـره ای موتـه    شودیم

د امری له عمق تباهی تامعه را به زنندیداشته اما مردم به او حمله لرده و در فوشش ماکم م

د چرا له نیرن  و دغل بازی تامعه به حدی رسیده له مردم همـه را بـه لـیش    لشدیصو ر مت

 نیو از افراد شرور نیستند. یهاو قادر به تمییز انسان پندارندیخو ش م

تقلب و ر ا در ا ن مایط به قدری ز اد است له حتی راهبه هـا لـه نشـانه و مظهـر پـاک       

فی دیر الجیس، وجدت  ههذه أم خرادق کانه راهب ":شوندیمدامنی و ا مان الهی هستند، باردار 

 (63: 6773)ابن دانیا ،  حبلی، فاختلف الرهبان علیها، و احضروا لها کاهنین..

ر الجیس بوده باردار مشـاهده شـدهد راهبـان در ا ـن امـر       ای در دا ن ام خرادق له راهبه"

 "اندترد د دارند و لاهنان را به نزد او برده
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لـه  طـوری را ن قداست و پالی نیز در ا ن تامعه به ابزار و وسیله تبد ل شده استد بهبناب 

افراد نیز بـا نیرنـ  و تقلـب      نترافراد تامعه نیز اعتماد داشت و مقدس  نتربه پاک توانینم

 .لنندیسیمای پالی و قداست را خدشه دار م

و از نیرنـ  و عـوام فر بـی    ابن دانیا  فاه شیصیت خودش را ماور تمسـیر قـرار داده    

له ادعای د ن داشته  لندیعنوان لسی معرفی مد او خود را به تمسیر بهفو دید گری سین م

 :فر بدیبلندش به بهانه د نداری مردم را م های شخود و با ر  بندهو با  اهر فر

 المحالِ مَعَ الفُجورَ تَعَلَمهُ               ناسِییال بینَ صِرتُ ماییولَ

 البِغالِیوک کالحمیر وأَلهو               لَیْالً الْقَحْبِ بیوت علی أَدورُ

زمانی لـه در میـان مـردم ر ـش خـود را بلنـد لـردم فسـق و فجـور ونیرنـ  بـازی را            "
لعـب   و همچون دراز فوش و استران بـه لهـو و   چرخمیآموختم/شبانه اطراو خانه روسپیان م

 "مشغولم
ولی ابـن   ،افشان لردن آن فو ی دلیل بر تقوی و پرهیزفاری بوده درآن دوران ر ش بلند و 

دانیا  از ا ن ابزار برای پوشش لارهای قبیح شبانه خود استفاده لرده است. ا ن مسأله و اشـاره  

به آن در  کی از آثار عصر مملولیان از  و سو اشاره به فر ب و نیرن  رو به افزا ش در میان 

 .باشدیاز استفاده ابزاری از د ن ممردم و از سوی د گر حالی 

اسـلوب طنـز ابـن دانیـا  را      صـانه لنیم تجارب و احساسات پشت یمی له تالش هنگام

ها و مشکالت تامعه فراموش لنـیم  یبدبیتشد د او را نسبت به دردها،  عاطفهبشناسیم، نبا د 

ه حساسـی   سـند نو ن عامـل طنـز در   تربزرگو همین احساس درد نسبت به مشکالت تامعه 

تا دارای و ژفی بصیرت و درک وانی نو سنده است له بـر   ناچون ابن دانیا  استد طنز در 

حزن برتری پیدا لرده و بر آن غلبه نموده و اسباب و نتا ج ا ن درک عمیق در لباس طنز تبلور 

پیدا لرده است. بنـابرا ن هـدو طنـز، فقـط شـرح مـاترا و خندانـدن  ـاهری نیسـت. بلکـه           

یتن، فر اد تغییر و بیدارلردن مردم خاموش است و  ا ا مان به ا ن نکتـه لـه رحمـت و    برانگی

چند له فاهی طنز از ا ن مسیر عدالت خـارج   هر مسؤولیت همگان است. هاانسانعطوفت به 

 شود.یم
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 مبارزه با خرافات

ر د وی دفو ـد یدر طنز خود، از خرافات و تهل مردم زمانه خو ش سین م "ابن دانیا " 

د پسرک بند بازی لـه  لشدیتر به تصو ر مداستان دوم صانه  و سیرک را با دقت هر چه تمام

و با خم لردن بندش، انگشتری را  ا ستدیو بر تعدادی شمشیر م رودیچوبی بان م یهااز تیته

. هرچند له ا ن وسیله سرفرمی و تفر ح، به ابزاری تهت سود بردن از تهـل مـردم   داردیبر م

تـا طـالد    لنـد یله سیرک باز از میان مردم دو نفر را انتیاب مطوریعامه تبد ل شده است.د به

 ها را مشی  لند.آن

، طیب النفس، حسین األخیالق،   هو لو ضعفوک الف در هفانه ال شک نحس، ضعیف القدر " 

و خرجه عینیک مثیل عیین عمیک      هو فی فخذک شام هدا قیاد قلیل االشفاق، فی قفاک عالممنقا

 (31: 6773)ابن دانیا ،  ."منه أطول هاالحوال لکن أنه أدق رقب

شوم و ناتوانی حتی افر با هزاران مروار د آمییته شوید تو نفسی  تو بدون شو ناس و" 

ای و در ران تو خـالی وتـود   پشت تو نشانهپاک، اخالقی نیو داری و مطید و رام هستی، در 

 "و بلند تر داری تر  داردد چشمانت همچون چشمان عمو ت بیرون زده ولی تو فردنی  ر

مشیصـات وعالئـم    خرافات را ج در نزد عامه همچـون ناسـی و  ازسیرک باز با استفاده  

در دام  نـد و رقـاد دا د مردمی له خود به طالد بینـی اعت فر بدیعادی و معمولی مردم تاهل را م

 .لننـد یفرصت طلبانی همچون سیرک باز می افتند له از تهالت و سادفی مردم سوء استفاده م

تمام به چنـین مشـکالتی اشـاره دارد و از عواطـ  و احساسـات       لهجهابن دانیا  در صراحت 

فیردد همان شـأنی لـه الثـر شـاعران رومانسـی دارنـد امـا، فـاهی         یمخودتوش مردم لمو 

خـود هماهنـ     تامعـه پدازی چون ابن دانیا  احساسات و عواط  خود را بـا مشـارلین   طنز

 لند و به ا ن احساسات پرشور وتاهت قانونی دهد تا خرافات تامعه خود را برچیند.یم

لند و باعـ   یمعیوب اتتماعی را له تامعه را تهد د  همهاد ب متعهدی بسان ابن دانیا  

ا ـن   چرالـه فیردد یمشود به باد طنز یمتنگنا قراردادن تامعه  ی، اناطاط، تمود وماندفعقب

دانند. از سوی یم مسئو همان هدو ذاتی طنزپردازان ملتزمی است له در برابر تامعه خود را 
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لند، طنزپرداز با د عالوه بر داشتن احساسی دقیـق و  یمد گر، چون طنز از درون اد ب روا ت 

 ، با د بر تامعه نیز اشراو داشته باشد.د دفاهی تیزبین و شیوا ی اسلوب

 استفاده ابزاری از دین

حا  دقیق نو سنده در استفاده ابـزاری  از د گر انتقادات ا ن لتاب، نقد بسیار ز با و درعین 

لـه   لشـد یرا به تصـو ر مـ   پیشگو یافراد میتل  از د ن است. نو سنده در بیشی از لتاب، 

 :دهدیقرار م خبرها ی از غیب در اختیار شنونده

وذلیک  یا سادات الکرام و أعیان األنام، فإن هذا العام یحدث فیه حوادث و له أحکامٌ:  

أن اهلل تعالی یأذن للسحاب أن تتراکم وللبحار أن تتالطم وللریاح أن تهب، وللحشیرات أن  

تدب و ربما إختلفه بعض األسعار و ربح بعض التجار ویدل علی تقلبیات أهیل البیوادی    

 (39: 6773)ابن دانیا ، السیول فی کل وادی. وجری 

له احکام خودشـان   افتدیدر ا ن سا  حوادثی اتفاق م ای سروران بزرفوار و مردم رفید،" 
را دارندد خداوند به ابرها اتازه مترالم شدن و به در اها اتازه تالطم و به بادها اتازه وز ـدن  

و برخـی   لنـد یبسا قیمـت لانهـا تغییـر مـ    به خیزش درآ ند. چه توانندیو حشرات م دهدیم
 هـای ینسـیل در سـرزم  ن له حالی از دفرفـونی روزفـار و تـاری شـد     برندیتاتران سود م
 ."میتل  است

خبرها و فاه با اسـتفاده از نیـاز مـردم     تر ن هیفاه با استفاده از بد پیشگو،در ا ن تمالت  

اعتقادات د نـی و باورهـای مـردم از      هسابا توته به فقر تامعه و در  هایمتهمچون دانستن ق

شود حوادثی له بر زبـان ا ـن   یممالحظه  .لندیعنوان ابزار سودتو ی خو ش استفاده مد ن به
ی و لهکشانی ندارد شناسستارهشیصیت آمده، حوادثی عادی است و نیاز به پیشگو ی و علم  

 بـا ی معنـا ی طنـز بـا     ز ی،زبـان نبروتاست له با توته به بافت موقعیتی و ساختار ینهمو از 
 (39، 4336الفا  مذلور قابل مشاهده است. )عبده الهوا ، 

، نو سنده با نشان دادن سـود تـوئی و سوءاسـتفاده از د ـن تصـو ر بسـیار        گردرتا ی د 

له  کی از افـراد سـیرک بـرای لاسـبی خـود برفز ـده اسـت. او از        لند یرا ترسیم م ملموسی

و پیش از آن برای موتّه تلوه دادن لار خود، پولی را در راه خدا  لندیتماشاچیان طلب پو  م
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و قسمتی از آن را هم به فردی له مسئو  سرفرم لردن مـردم اسـت    دهدیو فقرا اختصاب م

 :دهدیم

أستأهل علی هذا الدینار، و أنا أخص علیکم بطریق االیثار. أخلی منه درهما لمن یقول: ال اله "

 (33: 6773)ابن دانیا ، "لمن یذوب مع النحاس و الحدید.  ااال اهلل و درهم

ا ن د نار مـا  مـن اسـت و مـن اسـتاقاقش را دارم ولـی از روی ا ثـار آن را بـه شـما           "
و درهمی د گر را به  دهمیم فو دید  و درهم را به لسی له ن اله ان اهلل مدهمیاختصاب م

 ."بیشمیمسگر و آهنگر م
خو ش خبـر دارد بـا بیشـش     یهاتقادات د نی مردم و تماشاچیان برنامها ن فرد له از اع 

اندک خود، عواط  د نی مردم را تار و و در نتیجه موفق به أخاذی و فـرفتن پـو  فـراوان    

 و در حقیقت د ن مردم نادان، ابزار ترقی سود تو ان شده است. شودیم

 فساد رایج

را ج آن دوره به تصـو ر لشـیده    هاییبار درتای تای ا ن سه داستان، فساد و بی بند و 

 :فو دیراحتی از داستان دوستی خود و زنی متأهل سین م. برای مثا  نو سنده بهشودیم

 "من قد أتانا؟ و جرنی بثیابی         کل:ها المتِّقال لی زوج

 (41: 6773)ابن دانیا ، 

 "تو له هستی؟ لشید به من ففتیمله لباسم را یدرحالهمسر مورد اعتمادش "

و او را  لشـد یو همسر لبـاس مـرد را مـ    فیردیله البته مورد بازخواست همسر زن قرارم 

به عمق فساد اخالقی تامعه از  و سو و غیرت باقی مانده  توانید در ا ن میان ملندیتوبیخ م

 مردان د گر تامعه از سوی د گر پی برد.

و " :لنـد یخود در موصل  اد م هاییات هرزفطی  الییا  در ابتدای داستان نیز، از خاطر 

در  او "الذین عرفوا سر الحشیش هو شارکو آ الخمارین فی المسر هأکثرو من الدخول الی المعلر

له در موصـل   ید لارفو دیا ن تمالت از شراب خواری و عشق به افیون و حشیش سین م

 است. دادهیراحتی انجام مبه
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الممعود، فعیل   ههربوا من نلب العمل و زعموا أنها تفعل فی معدالکسل و  ه.. إنهم ذاقوا لذ"

 " العقار فاکلوها فیی األسیواق و المشیاهد....    هالقرص فی الجلود فاستغفوا بذلک الغفار عن معاقر

 (6: 6773)ابن دانیا ، 

لـه   لننـد یفمان م دهندیو تن به لار نم اندیدهآنان مردمانی هستند له لذت تنبلی را چش"
افیون( همان اثر دارو ی قرب را داشته و به آن معتاد شدند و در انظار عمـوم از آن   ش و)حشی

 "مصرو لردند.
فساد را ج بسیار فرافیر شده بود و در حقیقت قبح و زشتی مسأله فرولش لرده و مردم با  

لـه   دخورنـ یآن، آشـکارا از آن مـ   یاعتقاد راسخ به تأثیر مواد افیونی و بدون توته به اثر منفـ 

 و باورهای مردم است. شدن فساد در افکار دار شهحالی از ر

 فو ندیو مسائل زشت تنسی سین م یداستان از هرزف هاییتدر داستان سوم نیز شیص 

ها اعمالی بسیار رلیـو و  . عبارتلنندیبرای شنونده و خواننده بیان م یخوانصورت توله به

د فسـادی لـه البتـه در ابعـاد و زوا ـای      لشـد یر اد مـ ناپسند له عمق فساد اخالقی تامعه را ف

میتل  زندفی آنان ر شه دوانده و اعتقادات و باورهای برخی را نیز لامالً بـه تبـاهی لشـانده    

 است.

 فقر

بـا چاشـنی لـردن     "ابـن دانیـا   "فقر از د گر مضامین بارز طنز اتتماعی ا ن لتاب است.  

 :لندیتوصی  مفونه خود را ا ن یرانهمبالغه، زندفی فق

 یدیی إال تما فی یدی من فاق               أمسیه دفلس من یروح و یغتدی"

(93: 6773)ابن دانیا ،    

هیچ چیزی برای برتری  ولند یآدمی شدم له شب روز را سپری م  نترتبد ل به بدبیت "
 "ندارم مگر دستان خودم.

 ."ر ممددو فی منزلی لم یحو غیری قاعدا فاذا ارقدت رقدت غی 

فنجـا ش  ـو انسـان نشسـته را دارد و افـر       اش تنهااو آن قدر تن  دست است له خانه 

 بیواهد دراز بکشد، با د پاها ش را تمد لند.
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 من کل لون مثل ریش الهدهد                هذا و لی موب تراه مرقعا " 

 "م أولدان حظی هکذا لیإذا ک               ما ولدت و لیتنی هلوال الشقاو 

(93: 6773)ابن دانیا ،    

همچنین لباس وی از شدت لهنگی وداشتن وصله و پینه ماننـد پرهـای رنگارنـ  هدهـد      

است و آنچنان از زندفی مفلسانه خود در رنج است له افر از شانس و نگون بیتی خود خبـر  

 :فذاشتیهرفز پا به ا ن تهان نم داشتیم

له ابن دانیا  از فقر مفرط خود و نداشتن طورید بهلندیم بنابرا ن فقر در ا ن تامعه بیداد 

 :دهدیاندک وسا ل زندفی خبر م

 بالثّرَی تَساوی قَدْ حَلیراً إال            ترَییفَیُش یُباعُ ما عِندِی یَبْقَ لم 

 راییوَمُنیک لقانییی ییراًنَکی            فْیه دَتھشا قَدْ کالقَبرِ منزلٍ فی 

(16: 6773 ، ابن دانیا)   

ای هیچ چیز برای خر د و فروش ندارم تز حصیری له با خاک  کسـان شـدهد در خانـه    "
لـه البتـه خانـه همچـون قبـر       "لنندیآن د دم له به من نظاره م له نکیر و منکر را در مثل قبر

زنده فقیر فرقی  یهااو حتی بین ذوی القبور و انسان دحالی از اوج سیتی و تنگنای زندفیست

 :فذاردینم

 یشمن ال رزق یرزقه سوی الع               ال فرق بین ذوی القبور وبین

(12: 6773)ابن دانیا ،    

 "فرقی بین مردفان وآدم های بی رزق و روزی وتود ندارد مگر زندفی و حیات "
و حـد   بـرادری مـردم را ز ـر      فو دیابن دانیا  از عدم لرم و بیشش مردم نیز سین م

 :بردیسؤا  م

 فی الناس عن تلک الکرام مخبرا               لم أجدفولقد سألهُ عن الکرام  

 بدا عن کل ما یروی حدیثا مفترا               أن حدییییث کل أخٍییحتی ک 

(16: 6773)ابن دانیا ،    
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بیشنده فشتم در میان مردم خبری از ا ـن و ژفـی و افـراد     لر م و یهاوقتی دنبا  انسان"

 ."ی ا ن خصلت نیافتمد فو ی له حد   برادری حد ثی لذب و دروغ بوده استدارا

د گـر مـردم تامعـه نیـز      شـود یله مشکلی اتتماعی قلمداد م در ا ن تامعه عالوه بر فقر 

اندد آنان لرم و بیشش به فقرا را فراموش نموده و شاعر هـر  انسانی را از  اد برده یهاخصلت

له خـود ا ـن مسـأله حـالی از باـران        ابدیای نمر م و بیشندهل تو دیچه در میان مردم م

وی در نها ـت از صـبر خـو ش     .باشـد یضع  احساس نو  دوستی در تامعه مورد با  مـ 

 :فو دیسین م

 الشقاء صبرتُ أم لم أصبرا وألخ               فألصبرن علی الزمان و إننی

(16: 6773)ابن دانیا ،   

له ا ن شواهد مثـا  حـالی از اوج    "بدبیتم چه صبر لنم  ا نه نم لنمدیممن صبر پیشه " 

 انتشار فقر در تامعه آن روز است.

له هر لس بـه فکـر خـو ش اسـت و مصـلات و       یابه اعتقاد ابن دانیا  در تامعه آشفته 

، سگان در وفاداری، اخالق حسنه و دوسـتی بـر دوسـتان    بیندیفر فتن د گران م منفعتش را در

 :رندفییپیشی م

 تعلمییه أخییالق هییذی الکییالب "

                وفییاء و صییبر و حسیین الییدمام   

                و تسیییهر إن نمیییه فیییی قفیییره 

                کییییالب و لکنهییییا فضییییله  

 

 و میین لییی بامثالهییا فییی اللییحاب 

 لّ وقییه الضییرابو ذبّ عیین الخِیی

 و تحرسیینی میین ضییواری الییذ اب

 "علی بعیض قیوم حشیوا الثییاب     

ــا ، )              ــن دانی  (31: 6773اب
 

 د وفاداری و صـبر و خوشـرو ی و  مها ندار ارانی بهتر از آن و ماخالق را از سگان آموخت "

 افـر انـدلی بیاسـا م   ها شب را ها قابل تاسین استد آنآنراندن دوستان به هنگام درفیری با 

هسـتند لـه     یهـا رتـر از آدم و با وتود حیوان بودن ب لنندیماافظت ممن و از  مانندیبیدار م

 ."دناما آدم نیست لنندیلباس بر تن م
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فقر تامعه از  و سو و عدم لرم و بزرفواری مـردم از د گـر سـو نو سـنده را بـه سـوی        

ها را بر معاشرت با هم نوعان ها سوق داده و او همنشینی با آننیو آن یهاحیوانات و خصلت

 به لاا  روان شناسی بسیار قابل تأمل و توته است.له ا ن امر  دهدیانسانی خود ترتیح م

 جامعه یهاباورها و سنه-4-1-6

هـای مـردم بـر ارزش    سـنت  پیرامـون باورهـا و   یتـار ی  یهااز سوی د گر اشاره به نکته 

 :افزا دیطی  الییا  م یتار ی

)ابـن  . "..غرفتی و النیل فی عنفوان الشباب و کانه أیامی بیه اییام الوفیاء.    ییقول أطلع إل" 

 (41: 6773دانیا ، 

مـن   ا ن در حالی است له نیل در عنفوان توانی اسـت و  و دوزمیاتاقم چشم م سمتبه "
 "برمیبه سر م وفاداری نیلدر روزهای 

قـد م مصـر    یهاها اشاره به تشن وفاء النیل دارد له  کی از تشنعبارت ا ن تمالت و 

و تا گاه وان ی  دانستندیباستان نیل را مقدس م ن ا(. مصر973: 4333بوده است )عبده قاسم، 

. در زمان خلفـای  دادندیهای میتل  همچون ر  و آمون را به آن اختصاب مچون رب النو 

فاطمی نیز ا ن تشن بزرگ و به لاا  نقش عظیم و مهم نیـل در اقتصـاد و رفـاه دولـت برپـا      

نیا  عـالوه بـر ترسـیم اوضـا  اتتمـاعی      (. بنابرا ن ابن دا43: 6773است )ابن دانیا ،  شدهیم

و تقلب به برخی از آداب ورسوم اتتماعی مردم نیز اشاره  و فساد نابسامان تامعه همچون فقر

د هرچنـد لـه در   باشـد یله حالی از تیزبینی و دقت نظر وی در ترسیم اوضا  تامعه م لندیم

 ه است.لنار طنز اتتماعی به طنز سیاسی نیز در مواردی اندک روی آورد

 طنز سیاسی

د امـا از آن تـا لـه    فیـرد یا ن نو  طنز برای بیان مشکالت سیاسی مورد استفاده قـرار مـ   

دربار  ا از زبان د وانگان بیان  یهامستقیم با حکومت درفیر شد معمونً از زبان دلقو توانینم

 .شودیم

هجـری ترسـیم   تصو ری از واقعیات زندفی مصر را در قـرن هفـتم   « طی  الییا »نما ش 

. نما ش با  و لشدیمو عادات، آداب و رسوم، زبان و واافان را ج مردم را به تصو ر  لندیم
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 دربارهاما، در حقیقت، ا ن نما ش نقد سیاسی بسیار تندی  شودیماسلوب فکاهی و طنز شرو  

طان مشهوری است له در ا ن زمان اتفاق افتاده استد حادثه از ا ن قـرار اسـت لـه سـل     حادثه

 فـه یخلعنـوان  را بسان خلفای بغداد بـه « ابوالعباس أحمد بن الیلیفه الظاهر»بیبرس، تالش لرد 

مسلمین در قاهره معرفی نما د تا برای خود وتاهت و مشروعیت قانونی در حکمرانی لسـب  

 فـه یخلنام دارد له تصو ری از طنز بسیار تنـدی از خـود   « امیر وصا »لند. پهلوان ا ن نما ش 

 و باری خلفای بغداد، به نما ش فذاشته است. بندیبو فساد وی را بسان فساد و  شدهیمعرف

مصــر اســت و  "ممالیــو"( مقتــدرتر ن ســلطان یهجــر 266 -233) "بیبــرس"ســلطان  

او در لتب تار خ به وفورذلر شده است. او له خود با قتل حـالم قبـل از خـو ش     های تتنا

 ،ود له  اهری شرعی به حکومت خود بدهد. به همین دلیلبه تاج و تیت رسیده بود، بر آن ب

اسـت بـه مصـر دعـوت و بـا او بیعـت نمـود         "بنی عباس"از  لردیرا له ادعا م "ابو القاسم"

-سلطان بیبرس در اترای حدود اسـالم را ا ـن   هایی(. شاعر ز اده رو131: 4937)نیکلسون، 

 :لندیفونه نقد م

 خفیف األذی إن کان فی شرعنا حدا          لقد کان حد السکر من قبل صلبه" 

 "اوز الحدا یأال تب فإن الحد قد ج             فلما بدا المللوب قله للاحبی 

 (3: 6773)ابن دانیا ، 

افر در شر  ما پیش از ا ن، حدی وتودی داشته حد مستی توسط پادشاهان قبلـی سـبو   "
شد به دوستم ففتم توبه لـن حـد اتـرای    تر بوده استد وقتی له فرد به صلیب لشیده آشکار 

 "حدود اسالم فراتر رفته است
ران و اسیاستمد  بیها به دلیل  اهرفردر اترای حدود اسالم و مجازات روی ادهله البته ز 

حالمان، خود از نکات قابل توته و تار یی آن دوران است. ابن دانیا  بـرای انتقـاد از دولـت    

و ا ن دولت را در رعا ت حد و حدود شر  و د ن تـا بـدان    دآوریبه اغراق روی م "بیبرس"

تنهـا د ـن شـر   اسـالم از فزنـد      هـا نـه  له با قوانین آن لشدیتا موفق و پیروز به تصو ر م

لاران و فاسدان از انارافات میتل  مافو  مانده است له تو فو ی شیطان سرور و سانر فنه

 فساد نیست: دنیا رخت بربسته است و د گر هیچ اثری از
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 و خأل منه رَبعُه المانوس               مات یا قوم شیخنا إبلیس"

(3: 6773)ابن دانیا ،    

 "ای قوم شیخ ما تناب ابلیس از دنیا رفت و تب همیشگی رها ش لرد"
! واو را به حضـور  لندیحتی شیطان را از بازفشت به ا ن سرزمین پاک و مطهر نهی م یو 

 :لندیری تشو ق مو  هور در زمان د گ

 هفری السِّیییف هییل الغیبو طوّ                فقله: یا إبلیس سافر بنا" 

 " هن کنه ذا خبرإها ن تقربأو                لرایم سکنییإیاک أن ت 

(43: 6773)ابن دانیا ،    

مبادا بـه   یاففتم ای ابلیس سفرت را طوننی لن مبادا به مصر بیا ی و افر آفاه و با تجربه"
 "آن نزد و شوی

بنابرا ن ابن دانیا  اترای حدود اسالمی در سرزمین مصر و توسـط حالمـان وقـت را بـه      

حالمـان    بانـه فرعـوام  یاست، سداریشزبان طنز به باد تمسیر فرفته و در حقیقت با ا ن طنز ن

سیاسـی  بد ن ترتیـب و بـرخالو طنـز اتتمـاعی، طنـز       لندیخوبی ترسیم موقت تامعه را به

بـه مشـکالت    تـوان یاندلی در طی  الییا  ابن دانیا  قابل مشاهده است لـه از دن ـل آن مـ   

 فراوان اتتماعی تامعه و در نتیجه اهتمام ز اد نو سنده به آن اشاره لرد.

از سوی د گر، شرا ط بد اقتصادی، علمی و ادبی، روح فکاهه و طنـز را در مـردم مصـر از    

حالمان و سوء تدابیر حکومتی آنان را در زبـان   دربارهن، طنزهای سیاسی رو، آنا نازابین نبرد. 

 بودنپوچتدبیری و یبلار خود قرار دادند و  سرلوحهی شبانه هاقصهشعری و نثری و حتی در 

 لردند:یمبسان شپش در وتود ا ن حالمان را با زبان طنز انتقاد 

 همن قال لک تعمل دی العمل               هیا باشا یا باشا یا عین القمّل 

 همن قال لک تدبر دی التدبیر               هلیریییین البییا باشا یا ع 

(31: 6773)ابن دانیا ،   

 انجـام ی شپشد چه لسی بـه تـو ففـت ا ـن لـار را      هاچشمای پاشا ای پاشا ای بسان  " 

 "بدهی/ای پاشا ای چشم بصیرت چه لسی به تو ففت در ا ن باب تدبیر لنی؟
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 تامعـه  عامـه ی شعری هماهنگی لامل واافـان بـا فهـم    هاعبارتنکته تالب د گر در ا ن 

پیرا ه است له انگار یبساده و  قدرآنمصری است له به قو  شوقی ضی  واافان در ا ن متن 

 (936، م 4337هیچ لف  غر بی در آن وتود ندارد. )ضی ، 

 هابزارهای ساختاری ابن دانیال در ترسیم فضای جامع

 فنون ادبی

هـا و بـا   مجموعه اصو  و قواعدی است له اد ب بـا اسـتمداد از آن   "بد د"و "بیان"علم  

. دهـد یو به شکل نو ارائه م لندیرا تجد د م اییشهتوته به مقتضای حا ، معانی و مفاهیم لل

 (.943و  643: 4963شـود )هاشـمی،   یدر نتیجه خواننده از مطالب لذت برده و دچار مال  نمـ 

سنج برای رساندن هر چه بهتر مضامین مورد نظر خـود از  نیز چون هر اد ب نکته "ابن دانیا "

استفاده لرده است. اما حضور ا ن صنا د ادبی آن چنان نیست لـه   "بیان"و  "بد د "فنون ادبی

 خواننده را به تکل  بیندازد و فهم متن را دشوار لند بلکه ا ن فنون در مـتن بـه انـدازه نزم و   

 بسیار طبیعی وتود دارد.

 مبالغه

 ـب  تیرو  لـردن ماکـوم رود لـه در لوبیـدن،   یمـ ی مهم طنز به شما هااسلوبمبالغه از  

روی در تصـاو ر عیـوب آن    ـاده زرود و اسـاس آن افـراط در وصـ  و    یمـ موضوعی به لار 

ادعـا ی  اد ب با مبالغه در وص  و بیان موضوعات میتلـ ،  (د 4336،37عبده الهوا ،باشد )یم

در شدت و ضع  امکان وقو  و  ا حتی عدم امکان وقو  امری دارد له غالبـاً در عـالم واقـد    

عنـوان اد بـی از دوره   نیـز بـه   "ابن دانیـا  "و  ا احتما  وقو  آن بسیار لم است.  دهدیرخ نم

بسیار خوب و دقیق ا ن فن را به لار برده اسـت و تصـاو ر تالـب و     "عثمانیان"و  "ممالیو"

 را به تصو ر لشیده است. یآوردهخن

 اقه یعشقییکاد من حسن رش و                قردی یکاد من التفهم ینطق" 

 "علی أن وجه القرد أجمل منظرا               یستحسن القرد عنها هله صور 

(31و  33 :6773)ابن دانیا ،    
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تانه سـین ففـتن و عشـق    لـه در آسـ   داندیاو در قالب مبالغه میمون خود را چنان فهیم م 

د فیرنـد ید گر ز با ی خود را ازا و مـ  هاییمونورز دن قرار دارد، آن میمون سیما ی دارد له م

 تر است.منظرههرچند له چهره ا ن میمون خوش

 المثلضرب

در دوره تاهلی اسـتد ز ـرا    خصوصاًشکوفا ی آن  دورهی عربی در هاحکمت، هاالمثلضرب

(. 132، 4ج سـیوطی، د.ت،  رسـاند ) یمـ ت لنا ه، اد ب را به مقصود خود صوربدون تصر ح و به

 ه بلیغ و تأثیرفذار چهار و ژفی است له فقط در لناین ا جاز لف ، رساندن معنا، تشبیه ز با و چنهم

ی نادر و هاحکمتعنوان ( و زمیشری از آن به99شود )ابن الجوز ه، د.ت، یم افت  هاالمثلضرب

 (.6، 4ج : 4336لند )زمیشری، یمن و نها ت تالش فصاحت عربی  اد رلن بد د زبا

. به بیانی لندیالمثل استفاده ماز ضرب  شهاتر لردن ففتهبرای تذاب رو، ابن دانیا  نازا 

ففت ابن دانیا  برای انتقاد از وضـعیت موتـود و القـای بهتـر مطلـب در ذهـن        توانید گر م

مثا  عنواننموده له به یبردارها بهرهدر طنزها ش از مثل میاطب و رسیدن به مطلوب خو ش

أجیوع  ن بد من تدبیر الما ، و تجهیز الاا ، علی أنی اللیله ":فو دیوی از زبان انمیر وصّا  م

له ا ن مثل در عربی را ج بوده و حالی  (96: 6773)ابن دانیا ،  "وأفلس من طنبور من زنبور،

 (.33 ،4ج  :4339،از اوج ناتوانی است )حموی

مـردم و نشـان دادن سـرفردانی     روزییهوی در تای د گر بـرای رسـاندن بـدبیتی و سـ     

لی فیه ما لم  کن  یبذ ...وأن علیه  درک الثأر أ ام السباق، ف"ها چنین آورده لهآن حدوحصریب

)ابن  ."فی  نی، وأقبضنی الثمن و تسلمه منی فعدت بهذا الرأی النایس، أحیر من حامل التیس

تـر از بـز بـاردار بـوده نشـان دهنـده اوج       مثل له مفهـوم آن سـرفردان    ن(. ا13: 6773دانیا ، 

 سرفردانی وسرفشتگی است.

 کاربرد آیات قرآنی 

و فسـق و فجـور را     یفوسه داستان روا ت شده در ا ن لتاب در وهله او  مضمون هرزه 

ها، آ ـات قرآنـی و   ا ن داستان یندر نبه اما تالب آن است له لنندیبه ذهن خواننده متبادر م

 :خوردیمفاهیم د ن اسالم نیز به چشم م
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یعز علی وقد دمر الکبر أساتی، و إشتعل الشیب برأسی، و وهن عظمی و زاد  یوم. وال" 

 (91: 6773)ابن دانیا ، . " من السمن شحمی و لحمی

اسـتیوانم سسـت شـد و    موها م سپید فشـت و   لرد وی بدم را ماو وخوخلقپیر شدن "

 ."چربی و فوشتم افزون فشت

قالَ رَبِّ إِنِّیی  " سوره مبارله مر م است: 1برفرفته از آ ه  "بشتعل الشیب برأسی"عبارت له  

 له حالی از سن پیری است. "أَکن بِدُعَا ِک رَبِّ شَقِیا وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیبًا وَلَمْ

 "أرمد همن فوق مقل هشعری               العنکبوت و بیته و کأن نسج "

(93)همان، ب   

 "گویی تارعنکبوت و خانه اوهمجون تار مویی بر بر روی چشمی خواب آلود هستند"

وَإنَّ أَوْهَنَ الْبُییوتِ لَبَییهُ الْعَنکبُیوتِ لَیوْ کیانُواْ      " سوره عنکبوت 14له برفرفته از آ ه  

 سستی و ناتوانی دنلت دارد.است و بر  "یعْلَمُونَ

 "ابن دانیال"ابتکارات زبانی 

ابتکاراتی است له در ا ـن لتـاب    "ابن دانیا "ادبی تالب و درخور توته یلارها  گراز د 

تد ـدی در راسـتای وصـو  بـه اهـداو       یهاو نام هایت. او به خلق شیصخوردیبه چشم م

 :زندیخو ش از طر ق طنز دست م

غالم أمیر المیومنین   -شفِّه صُرم -األجم األوحد عزالدین فخر البلد المجانین ولما کان االمیر "

 (67: 6773)ابن دانیا ،

 هتنـاب شـف  -وهنگامی له امیربیشه ها،  گانه، ما ه عزت د ن و افتیـار د وانـه خانـه هـا    "

 ."غالم امیر المؤمنین بود -صرم

انیا  بر حسب خیا  و برای وتود واقعی و خارتی ندارد بلکه ابن د -شفه صرم -اسم له 

 طنز پردازی آن را ساخته است.

کتیب   "له در دنیای واقعیت وتود ندارنـد:  لندیچنین وی از تار خ و ا امی استفاده ممه 

تواعید إلیی    "و( 66: 6773)ابن دانیـا ،  . "من الجمادی األوسط.. الخامس و االربعین فی 
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له بـدون شـو ا ـن الفـا  طنزآمیـز در       (94: 6773)ابن دانیا ، . ".. الخمسین و اإلمنینیوم 

 واحوا  اتتماعی آن به نو سنده لمو شا انی لرده است.ترسیم فضای تامعه و اوضا 

 یجهنت

اسـت.   "مملولیـان "لتابی طنزفونه در دوره  "ابن دانیا  موصلی"از  "طی  الییا "لتاب  

شت زنـدفی و ماـیط را بـه    تلخ تامعه، حقیقت ز هاییتا ن لتاب با به تصو ر لشیدن واقع

. هدو او از ارائـه ا ـن تصـاو ر ز ـر سـؤا  بـردن افکـار و        دهدیمردم هم عصر خود نشان م

لـرده، تـا هـم      ینمـا را بزرگ هایاعتقادات افراد و اتتما  است. او با ابزار قدرتمند طنز، زشت

لـو ای از آنـان   لبیندی بر لبان اشیاب و طبقات میتل  تامعه بنشاند و هم به شکل لامالً ت

 انتقاد لند.

در ا ـن لتـاب قصـدی تـز      "ابن دانیـا  "فونه به نظر برسد له در نگاه نیست شا د ا ن 

روا ت شـده در   یهااما با دقت بیشتر به سیر داستان ،ها نداردسرفرم لردن عوام و خنداندن آن

تـز اسـتهزا و   له او به قصد انتقاد از واقعیت تامعه خـود راهـی    شودیا ن لتاب، مشی  م

اسـت لـه از    اییله عنی طنز وسـ  ،، پیش روی خود نداشته استد ا ن ابزار نیرومند ینمابزرگ

را  شـان یهـا اشـتباهات زنـدف   و با سـرفرم لـردن آن   شودیطر ق آن توته عامه مردم تلب م

 لرد. در ا ران مقا سه "عبید زالانی"را با  "ابن دانیا " توانیله از ا ن نظر ملند یفوشزد م

پرداختن اندک به طنز سیاسی از طنـز اتتمـاعی در موضـوعاتی چـون      رغمیابن دانیا  عل 

فقر، شکا ت از روزفار، تقلب در امور میتل  زنـدفی، باورهـا و اعتقـادات تامعـه، اسـتفاده      

دهنـده بیشـی از   ابزاری از د ن و فساد را ج تامعه استفاده لرده است له ا ن تصاو ر انعکاس

 .باشدیتماعی حالم بر تامعه او ماوضا  ات

 کتابنامه
النظار فی غرائب األمصار و عجائب األسفار(. دار الکتـب   ه)تاف هببن بطوط ه(. رحل4336. )هببن بطوط

 . بیروت.هالعلمی

 . بیروت.ه(. رسائل طی  الییا  فی الجد والهز . دارالکتب العلمی6773ابن دانیا ، مامد. )
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األلمـانی لثثـار    المعهـد  .ه(. لنز الدرر وتامد الغرر. مصادر تأر خ مصر اإلسالمی4364) ،ببن الدواداری

 .ه. القاهرهاإلسالمی

. هاألمثا  فی القرآن الکر م. تاقیق سعید مامد نمـر الیطیـب. دار المعرفـ    (.4334، )هابن القیم الجوز 

 .بیروت

 .یروت(. معجم األدباء. دارالغرب اإلسالمی. ب4339حموی،  اقوت. )

 . بیروت.دارالفکر (. لش  الظنون عن أسامی الکتب و الفنون.4336) ی.حات، هخلیف 

 ق(. لنز الدرر. قاهره. 4963) دواداری، ابوبکر.

ـ     (.4336) .اهللتار  زمیشری،  . بیـروت.  هالمستقصی فی أمثا  العـرب. الجـزء األو . دار الکتـب العلمی

 .هالثانی هالطبع

 (. مقدمه بر تار خ علم. ترتمه غالماسین صدری افشار. تهران.4936) .سارتن، تورج

ه فی عصر الممالیو و العثمانیین و العصر الاد  . (. اندب العربی و تار ی4336سلیم مامود، رزق. )

 دارالکتاب العربی مصر.

 فی الشعر المصری. بیروت. اننتشار العربی. هو السیر  ه(. الفکاه6747سید أحمد أنس، وئام مامد. )

  . الجزء األوهو أنواعها. دار بحیاء الکتب انسالمی هالمزهر فی علوم اللغ د.ت(سیوطی، تال  الد ن. ) 

عثمانیـان. ترتمـه عبـاس طالـب زاده      در شـعر مملولیـان و   یپژوهشـ  .ش( 4939شیخ امین، بکری. )

 شوشتری. دانشگاه فردوسی مشهد.

 .ه(. تار خ اندب العربید عصر الدو  و اإلمارات. دار المعارو. القاهر4337ضی ، شوقی. )

 هره.(. فی الشعر و الفکاهه فی مصر. دارالمعارو. قا4333ضی ، شوقی. )

 م.(، الوافی بالوفیات، دمشق. 4339) یل.صفدی، خل 

 . 31-39التراث العربی. شماره  هالمملولی. مجلر(. التاامق فی الشع6774عبد القادرأشقر، مامد. )

للدراسـات والباـوث    ین(. عصر الممالیو التار خ السیاسی و انتتمـاعی. عـ  4333) .عبده قاسم، قاسم

 .هواإلتتماعی هاإلنسانی

 .هللکتاب. القاهر هالعام هالمصر  هفی أدب المازنی. الهیئ ه(. السیر 4336) ه الهوا ، حامد.عبد

 .همصر. قاهر هاألدب المقارن. نهض (.6774) غنیمی هال ، مامد. 

 اندب العربی. بیروت.  خم(. تار 4331فروخ، عمر. ) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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للکتـاب.   هالعامـ  هالمصر  ه(. وسائل الترفیه فی عصر سالطین الممالیو. الهیئ4333) .أحمدنصار، لطفی 

 .هالقاهر

 .هرالبالغه فی المعانی و البیان والبد د. انتشارات الهش(. توا 4963الهاشمی، السید احمد. )

 


