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گويي و حاضر جوابي و  بذله. شود زباني يافته مي  هرادبياتطنز و مزاح تقريباً در 
 نيز ادبياتهمين سبب   به.باشد زبان مي گويي و امثال آن خصوصيات طبيعي هر نكته
ق و آداب و ذوق لطيف عمومي براي آگاهي از اخال. طنز و مزاح و هزليات استاز  پر

زيرا طنزگويي باشد   طنز و مزاح آن دوره ميادبيات  بهيك دوره، بهترين راه مراجعه
 ةل اجتماعي و انتقاد بر مفاسد عمومي واقعاً وسيلئتوأم است و در مساتهذيب و ادب  با

اسد منظور اصالح مف  بهطنزنويس طنز و هجو را. گرديده استبسيار مؤثر و پسنديده 
  .بافد تا كم و بيش چيزي اصالح بشود  و انفرادي در آثار خود ميیاخالق اجتماع

او . شود صورت غني دريافت مي  بهدر آثار نعمت خان عالي طنز و مزاح و هجو
اصناف ديگر سخن بيشتر   بهصالحيت و استعداد و هوش خود را در اين صنف نسبت

گويي و حاضرجوابي  بذله. پسندي داشت حوي طبع ظريف و مزا. برده استکار  بهو بهتر
سياسي و موجبات اجتماعي و شخصي او را علل . او زبانزد خاص و عام بود

. صورت طنز و فكاهي و هجو ابراز نمايد  بهانگيخت تا احساسات خود را برمي
 فارسي هند نعمت خان عالي بزرگترين طنزنگار و هجونويس بين ادبا و شعرا ادبيات در

اندازيم خيلي كمتر  اين صنف نگاه مي  بهاين اغراق نيست وقتي. شود گفته مي
. يابيم كه در صنف طنز و مزاح مهارت داشته باشد نويسندگان و شعراي هند را درمي
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قدر شهرت يافته بود كه   اينف طنز و مزاحناو در ص. باشد فهرست آنها میعالي سر
  .١گفت شاعر معروف بيدل او را حاجي هجو مي

اي كه   در خانواده»عالي« بهتخلّصنعمت خان و م  به محمد نورالدين مخاطبميرزا
آبا و اجداد او در شيراز در فن طبابت . جهان گشود  بهبيشتر افراد آن طبيب بودند، چشم

 حكيم محمد خان بود كه در زمان الدين عم عالي حكيم محمد فتحپدر . معروف بودند
د سال تولّ.  مصاحب وي بود)ه ۱۱۱۶-۲۳(شاه مغول هند شاهزادگي بهادر شاه اول پاد

درستي معلوم نيست ولي اشاراتي در كليات عالي موجود هستند و از آنان   بهعالي
عالي در كودكي . دنيا آمده باشد  به٢هجري ۱۰۴۸زد كه عالي در سال  توان حدس مي
علوم طبابت  باشيراز رفت و در همانجا تحصيالت علوم متداوله را   بهپدر خود با

سلك مالزمت شاهجهان   بههند مراجعت نمود و  بهحاصل كرد و پس از آن بار ديگر
  :نويسد  ميبهادر شاهنامه در يلاع. درآمد
”د كه از عهد حضرت فردوس آشيان شاهجهان حلقة بندگي اين جدميرزا محم 

  كعبهةخدمت اين سدة سنيعتبة عليه سلطنت بنيان در گوش دارد و غاشية 
 اوالً مخاطب) شاه عالمگير(آستان بردوش و در زمان حضرت خلد مكان 

مقرب خان و الحال از فيض قدرداني پادشاه عالم و فاضل   بهخان و ثانياً نعمت به
خطاب   به)بهادر شاه اول(خديو عارف صاحب دل حضرت پير و مرشد كامل 

  .“٣دانشمند خان سرفراز است
 ) قه ۱۰۲۸–۱۰۳۷(الي از زمان پادشاه شاهجهان سازد كه ع عبارت باال روشن مي

مالزمت   بهتيمچه ِس  بهمالزمت پادشاه درآمده است ولي اين روشن نيست كه عالي به
 مشغوليات هن هميا با. بودمالزمت او  شاهي درآمد ولي كار طبابت او توأم با

 او تخلّصمناسبت كار طبابت   بهامدر اين اي. جست پردازي نيز اشتغال مي سخن در
  :نويسد  چنانكه مي،بود» حكيم«
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 رگير اين نكته منقوش باد كه راقم حروف د قيق خاطر ناموران روشنتحبر ”
 تخلّص حكيم ,مناسبت شغل طبابت كه سمت موروثي بود  بهبدايت حال و قال

  .“١نمود مي
را بنابراين شغل طبابت .  حكيم راضي بودتخلّصاما عالي نه از كار طبابت و نه از 

كه عالي او را » دانشمند خان« بهمخاطب» ا شفيعاملّ«صالح   به خود راتخلّصرهاكرده و 
  :نويسد در اين خصوص عالي مي. تبديل كرد» عالي« به»حكيم« از ,دانست استاد خود مي

دستگيري ترك   بهمار عالج بيماران وارست ويكه از بيماري ت بعد از آن”
 حكيم تخلّص براي اختيار ,ديدن جستهمدستي فرودستان از دست نبض 

جناب مستطاب مولوي استادي ارسطوي زمان افالطون . شد» چه كنم«تصحيف 
 آگهي يافته فرمود كه چون تخلّصدوران نواب دانشمند خان از ارادة تبديل 

  .٢“ بايدكردتخلّص عالي ,رتبة سخن بلند است
ا شفيعا لماً پيش از وفات ملّعالي معلوم نيست اما مس  به از حكيمتخلّصسال تبديل 

 تخلّصاشعاري كه عالي در اوايل عمر گفته و در آن .  بوده استهجري ۱۷۱۱در سال 
» القصيده تاج«كند، مثالً در  كاربرده است، در ديوانش از چند بيت تجاوز نمي  بهحكيم را

خود رود كه او در موقع تدوين اشعار  احتمال مي. كاربرده است  بهچند جا حكيم را
نظر  اش تجديد  تازهتخلّصمناسبت   بهاش را آورده بود،  اوليهتخلّصي كه يها مقطع در

  .كرده باشد
براين بنا, كرد  ميابتا بود و خود او هم طبطوري كه گفته شد، عالي از خانوادة اطب

استعدادي  اي سروده و در آن بر بي او مناظره. اي طبابت آشنا بود او با كمبودهاي حرفه
اش نوشته و در آن  عالي مرثيه. طاهر فوت كرد  بهيك حكيم موسوم. ا طنز گفته استاطب

  :گويد كاربرده و چنين مي  بهطنز و مزاح را
ــوف ظــاهر    طرفه كاري حكـيم طـاهر بـود        ــت وق ــودر طباب   دب
  هــر دوايــي نبــود كــم از نــيش  گشت بيمار و شد معالج خويش     
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ــك ــي  مل ــد م ــوت دي ــرد الم   اجل خود چگونه جـان گيـرد        بي  مي
  دار نگـاه   كه اجل نيـست دسـت       ســرش رفــت تــا كنــد آگــاه بـه 

  عزرائيـل  گفـت  گفـت،  كيستي  دليــل  بــهعاكــرد آغــاز مــد  
  كــرد قــصد گــرفتن جــانش     شجست و چـسپيد بـر گريبـان       

ــن ــ ره مــيع ــزيزد ك ــن دي   وشك مــ ريرا شــار مــ كاروبــ  روار ب
  ١ف عالج و چـارة مـن      رگ وق م  هر در اجـارة مـن     ن شـ  ت اي هس

از احوال آغاز مالزمت عالي اطالع درست در دست نيست ولي بعد از مطالعة 
وظايف مأموريت، مشق سخن  رسد كه همراه با دست مي  بهآثارش تنها اين اطالع

 م او ۱۶۸۵-۷هاي  روزهاي محاصرة قلعة گولكنده و حيدرآباد در سال رو دكرد  مي
عالي با نوشتن واقعات . ام شده بودنويس در لشكرگاه شاه عالمگير استخد سمت وقايع به

در سال . رود، شهرت عظيم يافت شمار مي  به كه در حقيقت شاهكار اوهاين محاصر
 عالي قطعة ذيل را ,دست عالمگير آمده بود  به چون قلعة مذكورهجري ۱۰۹۷/م ۱۶۸۵

ن  تاريخ هم از اي؛٢خلعتي يافت نظر پادشاه رسانيده و  بهدر تاريخ فتح مزبور گفته و
  :آيد قطعه برمي

ــازي  ــاه غ ــضرت پادش ــاد   از ح ــان ش ــد دل جهاني   گردي
  ٣جنگ حيـدرآباد   هشد فتح ب    قلـم حـساب تـاريخ       بـه  آمد
 )هجري ۱۰۹۷( 
 محاصرة مزبور كه در آن بر سياست و لشكركشي عالمگير عالي وقايعشيوة تحرير 

او نرسيده و فقط از   بهيا ماليطنز و هجوكرده بود، پادشاه را ناراض كرد اما ضرر جاني 
. است دو دم يقلم شاعر و نويسنده شمشير. نويس و اردوگاه اخراج گرديد عهدة وقايع

 براي ,آيد رساند و اگر بر سرطنز و هجو مي اوج فلك مي هخود را باو ممدوح 
) او هگونه رذالت برل در نسبت دادن هتخي(مان قدرت ه  بهكين و خشم نشاندن آتش فرو
عالي در اين مورد هيچ امتيازي براي . كند ب هرنوِع شرافت از او نيز خودداري نميسل
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ي شاه عالمگير نيز از قلم شوخ و گستاخ او دي كه حتّح هب. مقام و منصب قايل نبود
  :گويد در هجو او مي. نرست

   بـردارد كاين ظالم از اين مهلكه پا       تا چند كـسي دسـت دعـا بـردارد         
ـ  ت، خـ  ري نيـس  كار دگـ    شته چنان قوي كه برداشتن    سشنب   ١ردارددا ب

 و ۱۰۹۸توان بين سال  درستي معلوم نيست اما آن را مي  بهزمان هجو مزبور
 وقايع حيدرآبادسبب روش تحرير   به دانست يعني ميان زماني كه عالمگيرهجري ۱۱۰۴

 هجري ۱۱۰۴چند سال بر همين منوال گذشت تا در سال . بر عالي عتاب نموده بود
 »خان نعمت«خطاب  نشست و شاه عهدة داروغگي مطبخ شاهي را با شم پادشاه فروخ
  :نويسد ، عالي ميخوان نعمتدر پايان . عالي تفويض كرد به

از .  نعمت خان است,عطا آمد) عالمگير(از جانب پادشاه جهان  خطابي كه”
  .“)ه ۱۱۰۴ (»شكر نعمت واجب واجب«لطايف غيبي تاريخ خطاب چنين يافتم 

 خطاب مذكور منصب پانصدي نيز ، شاه عالمگير باخوشگو سفينةف قول مؤلّ به
  .٢عالي اعطا كرد به

  ملقب و»خان بمقر«لقب   بهعالمگير در اواخر عهد پادشاهي خود عالي را
ب و اعتمادي كه تقر اين نوازش بر. دار ساخت داروغگي جواهرخانة شاهي عهده به

ر اعطاي خطابي در تشكّرا عالي قطعة زير . كند  ميداللتعالي درنظر عالمگير داشت 
  :آيد  برميهجري ۱۱۱۳گفته است كه از آن سال 

 ود چو عـالي فـكر كـردـبهـر تـاريـخ خـطاب خ
  ٣نوشت» نأخان عالي ش« سر برآورد از حساب و

 ) قه ۱۱۱۳(
دست   بهم ۱۷۰۷/ه ۱۱۱۸نو را تا وفات شاه عالمگير در سال  موريتأماين عالي 

هاي داروغگي  نويسي و چه در مأموريت  سمت وقايعدر چه ،اواخر عمر عالي. اشتد
در موقع . ر در دكن و در ركاب عالمگير سپري شدتشبي شاهي، ةمطبخ و جواهرخان
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خود اغتشاِش دنبال   بهوفات شاه. آباد بود وفات عالمگير، عالي نيز در شهر اورنگ
م براي محمد اعظم و محمد معظّ  بهومعالمگير موسپسران . سياسي را همراه داشت

 وقتي خبر حركت شاهزاده محمد معظم. جلوس بر تخت پادشاهي از راه جنگ درآمدند
 عالي اسباب خود را در شهر ،شاهزاده محمد اعظم رسيد  بهطرف پايتخت دهلي به

در اين جنگ عروس فتح و پيروزي نصيب . گواليار گذاشته و راه دهلي را پيش گرفت
محمد معظم تحويل   به,مد معظم شد و عالي جواهراتي را كه محفوظ نگهداشته بودمح
  :كند اين واقعه را عالي در عبارت زير بيان مي. داد

 در هنگام هرج و ,سبب داروغگي جواهرخانه كه در عهد عالمگير داشت به”
 جهان اگر همه صفرالوف  كه ذراتامرج انتقال سلطنت آن كارخانة عمده ر

تمامي گوهر   بهوجه بيعانة قيمتش وفا نكند و قطرات عمان اگر  بهت شودآال
. غير گذاشتاعتماد   بهتوانست  نمي،تعداد جواهرش در مرتبة آحاد ماند  به،گردد

در اين ماه كه طلوع . محافظت مانده بود  بهن مأمون داشتهودر بنگاه گوالير مص
ر جهان و جهانيان خورشيد سلطنت حضرت سليمان منزلت پرتو امنيت ب
سالسل و اغالل   بهانداخت و تيره روزان ديو نهاد و غوالن بيابان فساد را

 آن گنج جوهر و كنز گوهر را بر فيالن كوه پيكر بار ،استيصال مقيد ساخت
دربار جهان مدار آورد و بدريافت سعادت مالزمت سرافتخار بر فلك   بههدنمو

  .١“افراخت
  عمرش نزديكر تخت پادشاهي، عالي را كه حاالم پس از جلوس بمحمد معظّ

دانشمند «لقب   به،شان داده بودنپاس امانت و درستكاري كه از خود   بههفتاد سال بود، به
نگارش احوال زندگاني و حكومت   بهمنصب سه هزاري سرافراز گردانيد و  بهو» خان

اآلخر  از ماه ربيعوقايعي كه . خود و واقعات ديگر مملكت در اين عهده مأمور نمود
بهادر عنوان   بهسلك تحرير درآورده است،  بههجري ۱۱۲۰ ةقعد تا اواخر ماه ذي ۱۱۱۹
  . معروف است بهادرشاهيةظفرنام يا نامهشاه
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در صورتي كه عالي . نام محمد صادق با عالي صفا و الفتي نداشت  بهفرزند بزرگش
 عالي را دزديدهشعر  ديوانوي شفيق بود و اين همان پسر عالي بود كه   بهنسبت

 .١ تذكر داده شده استالشعرا رياضة مذكور در ضيق. شاهزاده محمد اعظم داده بود به
حاذق در طبابت معروف بود و او در عهد محمد شاهي لقب   بهپسر دوم عالي موسوم

 هجري ۱۱۲۲رود كه عالي در سال  قياس مي. ٢را دريافت كرده بود» الممالك حكيم«
  .٣آزاد بلگرامي در شهر حيدرآباد مدفون استنقل و طبق درگذشت 

كمتر . قلم عالي در صنف طنز و مزاح، در زهرافشاني از زبان مار كمتر نيست
از تيغ و مشاجره و مبارزه زده باشند   بهكساني هستند كه در راه وي آمده با او دست

 فارسي هند طنز و اتادبيبنياد شهرت عالي در . زبان طنز مسمومش محفوظ مانده باشند
 عالي اتكليدر . او از نشتر طنز خود تقريباً هر امير را مجروح كرده بود. باشد مزاح مي

  :اند يابيم كه در صنف طنز و هجو سروده شده اين نوع قطعات را درمي
 خونش بودند و او دست از ةان زخمي تيغ زبان او بودند و تشنئيناكثر امرا و نو”

  .٤“داشت ميكنايه و هجو بر ن
عالي شخصاً . باشد  نعمت خان عالي بهترين مثال تاريخ و طنز و هجو ميوقايع

 مذكور هرچه نوشته است وقايعنويس شامل بود و در  عنوان وقايع  بهاين جنگ در
بنابراين رفتارشان . او با تمام سپهساالران فوج شاهي آشنا بود. چشم خود ديده است با

شان طنز و هجو گفته  تحليل نموده است و بر رفتار نامناسب يراست  بهوقايعرا در اين 
  :گويد است و در اين خصوص مي

قلم داده   به،نگار ثبت جميع احوال و ضبط تمامي مقال است چون وظيفة وقايع”
  .٥“شود مي
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  ١١٨  قند پارسي

  

ل االو باشد كه از ربيع  مذكور گزارش محاصرة قلعة گولكنده و حيدرآباد ميوقايع
 برابر ۱۰۹۸الحجه  ذي، يعني شروع شده و تقريباً تا هشت ماهم  ۱۶۸۷ ةژانوي/ه ۱۰۹۸

  .ادامه يافتم  ۱۶۸۷سپتامبر  با
 ،مآثراالمرا و ١اللباب منتخبفين  مؤلّزيرا. تاريخي نيز داردت  اهميوقايعاين 

  .اند خذ خود ساختهأرا م حيدرآبادگولكنده و  وقايع
هاي  فاقبود و عالي آن اتّفوج شاه رسيده   بهدر محاصرة مذكور لطمة بزرگي

قدر تيز است   ولي آن طنز اين.شيوة طنز و مزاح ثبت كرده است  بهناخوشگوار و تلخ را
كند  ب ميكند و بر رفتار سپهساالران شاهي تعج كه خواننده آن طنز را فوري حس مي

وقت شب بر دشمن   بهريزي كرده بود كه طرحمثالً فوج شاهي . برد ت هم ميولي لذّ
كرد و ع كرد و پاسبانان قلعه را خبردار را شروزدن له كند، در اين ضمن سگي پارسحم

الدين خان بهادر  ساالر غازيشاهي را كشتند و بر اين شكست سپهآنها سربازان فوج 
  :كند عالي واقعة مذكور را چنين بيان مي. فيروزجنگ نقاره نواخته برگشت

كه حارسان حصار … ز شب گذشتهالدين خان بهادر فيروزجنگ پاسي ا غازي”
باني د نر،شناس ي خرد خردهيرسا  بهآنگاه. خويش بيدار نباشندچون بخت 
 خضر و الياس همراه عمري محكم اساس و كمند چند درازتر از أاستوارتر از ر

…  همچو درياي امواج روان شدربهاد فاق عساكر و افواج آن بهادر بياتّ  بهگرفته
سر از چاك … قي و بهادران واقعي پا بر نردبان گذاشتهو دو تن از دليران حقي

انداز خوردن   بهقضا را سگي از فراز فصيل… گريبان كنگرة حصار برآوردند
جست كه  مي الشي چند كه از كشتگان روز گذشته در خندق افتاده بودند راه

و آغاز فريادكرد … آن دو شير بيشة شجاعت دچار شد  به،خاك اندازد  بهخود را
صدآفرين بر  اما… رفتگان ساختند ندانكه حارسان برج بيدار شده كار باالچ

شوكت آن سرگروه با تدبير و هزار تحسين بر سرعت آن مبارز دلير كه نقاره 
حاسدانش … نواخته از آنجا مراجعت كرد و مانند صدا از توپ فوراً برگشت
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   نعمت خان عاليطنز و مزاح در آثاِر  ١١٩

  

 اين چه سخن اهللا فراستغ. گويند از آواز نقاره كشكچيان قلعه را آگاه ساخت مي
  .١“ اين چه كرد، هرچه كرد آن سگ كرد،است

كند و  الدين مي  يعني حمايت از غازي،الدين است در جملة آخر طنز بر غازي
  .كند و طعن هم مي لعن

سالم خان حبشي بود كه رنگ پوستش سياه بود و   بهساالر موسوم يكي ديگر سپه
عالي پيكان طنز .  براي سالمتي جان خود در يك غار پنهان شده بوددر جنگ مذكور

  :بهادري او در اين الفاظ روان كرده است خود را بر بي
 صدق اتان داده حسالم خان حبشي در مغاك تاريكي خزيده و غار را بر عار رج”
دالن   الجرم در آن ظلمات از ظلم سيه. ظاهر ساخت»ضع بقوا فَهضع باتملْظُ«

  .٢“اي از آب حيات چشيد سالم مانده جرعه
اظهار  تاريكي غار شباهت نموده، با سياه سالم خان را بارنگ در مثال فوق 

  .ده بودكرنگ فرار جدلسوزي با زبان طنز گفته است كه اين هم از ميدان 
نام لطف اهللا خان بيان نموده است كه او چطور جان خود را   بهدربارة سردار ديگري

عالي در مورد لطف اهللا خان . زدن تشويق كرد المت برده و توپچي را براي گلولهس
  :گويد مي

كفار رسيد   بهت آن مقهورانالحيل از درياي قهار جمعي لطايف  بهاهللا خان لطف”
  نهنگ بال خالصي يافت يعنيمجستن از كا  بهو از آن ورطه غوك وجودش

 ي توپ خود را كشيد آنجا كمال جگرداريها هپناه عراب  بهانداختن بهانة توپ به
  .٣“داد كاربرده توپچي را دل مي به

  :گويد اهللا خان عالي مثنوي هم سروده است و در آن مي بهادري لطف در مورد بي
  كز ابتداي معركـه خـود در ميـان نبـود             استغفر اهللا اين غلط است آن چنان نبود       

  كشيد كه چيزي عيان نبود      گر سرمه مي    فـوج شـاه   يك ميـل راه بـود ازو تـا بـه        
  داريم چون دليل برين كـو جبـان نبـود           ليكن نشايد از سـر انـصاف در گذشـت         
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  ١٢٠  قند پارسي

  

  ان نبـود  ما را از اين گياه ضعيف اين گم         صـداي آن   و نمرد از   فتر توپ نزديك
خاص   به اين كار نمايان شمشيريةجايز  بهلهذا حضرت خديو كشورستان
  .١“شجاعت نشان مرحمت فرمودند

از صداي آن، گويد كه خان مذكور نزديك توپ رفت ولي نمرد  عر عالي ميدر ش
يعني عالي طنز بر بزدلي .  اين نوع شجاعت و بهادري را گمان نكرده بودم اومن از

  .سپهساالران عالمگير كرده است كه بيشتر آنان سر از وظيفه پيچيده بودند
آميزش طنز چنين ترسيم كرده ت خان افتاده با  سردار عزّيارفاق ديگري را كه باتّ
  :است
چون نقش قدم پايبند گرديد …  از باران ِگل شده بوددهنقضا را زمين آن نوركُ”

رنگ زغال از   بهدر آب و ِگل… سر وقتش رسيده  بهسر و پايان و آن بي
د تا قلعه بردن  بهاو را زنده… مير آتش در ِگل افتاده… بختي افتاده سيه

 روند روز جمعي بيرون مي رتنگ شده هبس دلمحصوران كه از اطالت ح
  .٢“ او مشغول باشنديتماشا به

  .جاي زنداني، شايد او چيز تفريحي باشد  بهيعني طنززده كه
عنوان   بهشايد علت اين بود كه او.  طنز را با تاريخ گنجانيده است،وقايععالي در 

چشم   و سپهساالران را باگولكنده رفته بود و در آنجا رقابت و حسد امرا  بهنويس وقايع
  راآنانهمين سبب رفتار   به.راه راست بياورد  بهخواست كه آنها را خود ديده بود و مي

در اين خصوص بزدلي سردار جمشيد خان را چنين . طنز و هجو تحليل نموده است به
  :توصيف كرده است

 ،كمان ابروتير و   به او نيز دست،شياطين االنس مثال قوس و قزح دايره كشيدند”
  .٣“نبرند كه پي نوعي هگرفت ب سان كمان برگشت و گوشه  بهاما دستبرد آنها ديده
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   نعمت خان عاليطنز و مزاح در آثاِر  ١٢١

  

 جمشيد ،حقيقيجاي برداشتن تير و كمان   بهگنجانيده كه اردر اين مثال عالي طنز 
  . كشيده و جان خود را سالمت داشتهخان تنها كمان ابرو را
ن كه بار ديگر مير آتش شده بود و صالبت خا  بهسوممور ديگر ياو در مورد يك ام
  :لهجة طنز بيان نموده بود  بهعالي اين خبر را چنين

 اي بندگان درگاه واي مالزمان دولتخواه مخبر و آگاه باشيد كه صالبت خان”
 اين شرط كه كس براي رفتن  بهيابد خدمت داروغگي توپخانه سرفرازه مي به
قرار گشايد  ه پر نور آيد و زبان بحضور  بهزود… جنگ نيابت وي قبول نمايد به

  .١“صالبت عطا فرمايند  بهخلعتتا حضرت خديو زمان 
او . پادشاه عالمگير و افراد خانوادة شاهي نيز از پيكان طنز و هجو عالي رها نبودند

 گويند كه عالي باري يك جيغه مي. سا فرستاده بودالنّ شيرازي زيب  بهيك قطعه
او هيچ پاسخ نداد و   بهفرستاده بود ولي او تا چند روزسا براي فروخت النّ زيب به

  :مذكور فرستاد ةشهزاد  بهپس قطعة زير را. حوصلة عالي از دست رفت
ــن   ــر مـ ــعادت اختـ ــدگيت سـ   در خدمت تـو عيـان شـده جـوهر مـن             اي بنـ

ـ ور نيس   و زر من؟  كگر جيغه خريدني است، پس       ـ ت خري   ٢ر مـن زن بـر سـ  دني، ب
عالي . شهزاده بخت داده بود  بهمختار خان كه دخترش را  بهدولتمردي بود موسوم

  :گويد مي. يك شعر طنز در مورد او سروده است
  ٣ل مختـار بـود    اعدم در آنجا، ف   ه را دي  هرك  كار نيست كس در خانة مختار خان بي       هيچ

نام محمد علي خان سامان گفته   بهاميري ديگر  بههمين طور عالي شعر طنزيه راجع
  :بست ار بزرگي بر سر مياست كه دست

  ٤ما هيچ نداريم بجز مختاري      ياريرداري بزرگـي بـس    در س 
 عالي ،ملقب گشت» مرتضي خان«نام مطلب خان، وقتي با لقب   بهامرااز يكي ديگر 

  :فوري شعر زير را گفت
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  ١٢٢  قند پارسي

  

 گـذارم، در كجي خواهـم شدن راسـتي را مي
 ١مرتضي گر اين بود من خارجي خواهم شدن

  : در آن موقع عالي اين شعر را گفت،مهابت خان درگذشت  بهموسوماميري وقتي 
ـ  هات  رد كه بود؟   اين گدايي كه م    شگفتم ـ «گ زد   في بان   ٢»ت خـان  مهاب

شكل طنز و هجوگويي   بهشد ميسيرت عصباني عالي وقتي با قدرت قلم توأم 
الي در ع. زد گشت و حسد و شهرت حريفان نيز گاه گاه بر اين آتش دامن مي ميظاهر 

 سم هجا يا ترياق زدكان عطاري مانند كرده است كه مردم ا  بهشعر زير مزاح خود را
  :گويد مي. يافتند خواستند در آن مي مدح هرچه مي

  ســم و تريــاق هــر دو اينجــا هــست      طبـــع عـــالي دكـــان عطـــاري اســـت 
  ٣دست ههرچه كس خواست يافت دست ب       اجـــدح و هر مـــهـــت بسيـــ نيرضـــغ

كردند  شاه مي  به خايف بودند و هميشه شكايت او حريفان از،رت عالياز همين سي
  : قطعه را سرودنشان ايو عالي در جواب

  هرگه شود دراز چو ناخن بريدني اسـت         بر ما زبـان طعـن رقيبـان ز طبـع كـج         
ــابودم  ــي و نـ ــف الشـ ــد نحيـ ــودم    هرچنـ ــان موج ــه در جه ــي ك ــاور نكن   ب

ــ  ام هرهـــر ابر طـــاييـــقاس حنشمـــ ــمشمـ ــعيار ضـ ــة نشف پيـ   ٤ودمرمـ
  :گويد جاي ديگر مي

 يكي خود را درست و راست بنمايد چو تير اما
 ٥ راكند در دل شـكافي كار پيـكان زبانش مي

او از پادشاه و امرا و . شود  طنز و هجو زياد يافته مي،خالصه اينكه در آثار عالي
از . داده است هجو و انتقاد قرار ميحكام باكي نداشته بلكه بالعكس آنان را مورد طنز و 

اما مقام . صورت هزل و كنايه بيان كند  بهرو براي او الزم نبوده كه انتقادات خود را اين
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   نعمت خان عاليطنز و مزاح در آثاِر  ١٢٣

  

. شخصي بوده استوي  زيرا بيشتر طنز و انتقاد استتر  عالي از حيث يك مصلح پايين
  .برد ت ميوقت خواندن آثار عالي خواننده لذّ  بههرحال هب

  منابع
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