
  عبيد زاكاني نابغة هزل و طنز در سدة هشتم  ١٥٣

  

  ابغة هزل و طنز در سدة هشتمنعبيد زاكاني 
  ∗ابوالقاسم رادفر

منتقد بزرگ و تيزبيني . هاي ذوق و ادب ايران است ترين چهره يكي از درخشان» عبيد«
اي براي مبارزة با خرافات و بيان مفاسد و ظلم و جور  عنوان حربه  بهكه از هجو و طنز

  .رفتگ هاي اجتماعي عصر خويش بهره مي  و نابرابري
 اهللا مستوفيگفتة حمد به» عبيد« متخلّص به» يالدين عبيد زاكاني قزوين نظام«
 اي هستند از عرب بني خفاجه كه خاندان زاكانيان است و زاكانيان تيره از”
  .١“قزوين آمده، در آنجا ساكن شده بودند  بهمهاجرت به

از علماي كه ست امعلوم قدر اطّالع زيادي در دست نيست، همين از زندگاني عبيد 
» عبيد« دربارة تاريخ گزيدهحمداهللا مستوفي در خاتمة . رفت شمار مي  بهعصر خود

  :گويد مي
  .٢“نظير  دارد و رسايل بيبالدين عبيداهللا اشعار خو صاحب معظّم خواجه نظام”

در پايان قرن » عبيد«آيد كه تولّد   و ساير مآخذ برميتاريخ گزيدهاز بيان مؤلّف 
  .اتّفاق افتاده استهجري ايل قرن هشتم هفتم و او

دانسته و بيان هجري  ۷۷۲كاشي در تذكرة خود، سال الدين  را تقي» عبيد«وفات 
. هاي تاريخي و ادبي ديگر كه بعدها نوشته شده نيز مؤيد صحت اين تاريخ است كتاب

 را كسب علم و دانش گذرانده بود و دولتشاه نيز او  بهبا اينكه عبيد دوراني را
                                                   

  .ايرانتهران، ، عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني  ∗
، ۱۳۳۶-۹تهران،  اميركبير، ، تصحيح عبدالحسين نوايي،تاريخ گزيده :مستوفي قزويني، حمداهللا احمد بن اتابك  .1

  .۸۴۵- ۶ص 
  .۵۵۰ص ، ۱۳۴۷ چاپ سوم ، انتشارات اميركبير،تاريخ مغول: آشتياني، عباس اقبال  .2

 



  ١٥٤  قند پارسي

  

در فنون علوم «دانست گفته است كه  و اهل فضل مي طبع  و مردي خوش»مفخرالفضال«
صاحب «و » خواجه«، »صاحب معظّم«اي چون  عناوين برجسته. »صاحب وقوفست

 اشعار خودزيست كه در جاي جاي  داشت و در دستگاه سالطين محترمانه مي» اعظم
يابيم كه دوران زندگي را  مي اشعار او در ولي با مالحظة برخياين موضوع اشاره دارد؛ به

  :با ناراحتي و قرض سپري كرده است
 عيش و شادي و من در بالي قرض  بهمردم

 كار و بـاري و من مبتالي قرض  بههر يك
از طرف ديگر اوضاع زمان و ذوق و اقبال بزرگان دوران در شيراز آن دوره كه 

 و منكوب بودند وي را بر آن داشت هزّاالن، مقبول و محبوب و علما و فضال محجوب
كه سرودن اشعار جدي را كنار گذارد و هجو و هزل را وسيلة هنرنمايي خويش 

  .١دهد قرار
عنوان شاعري   بهگيرد و از اينجاست كه زندگاني شاعر در مسير جديدي قرار مي

  .گردد ميطبع و هجوسرا در تاريخ شعر فارسي مشهور  گو و خوش لطيفه
ر عصر عبيد در ابعاد گوناگون آنقدر آشفته و سراسر رعب و وحشت وضعيت ناگوا

 سراي اين عهد حافظ، در جاي جاي غزليات خود است كه حتّي شاعر بزرگ غزل
 كند و سياهي و دهشتي كه خطّة فارس را فراگرفته است با طعن و طنز حمله مي به
  .رود ها مي ها و دورويي جنگ نامردمي به

، آيد ثار منظوم و منثور عبيد و اشارات تاريخي ديگر برميچنانكه از مطالعة آ”
عصر اين شاعر منشي زبردست، اخالق مردم بر اثر استيالي قوم تاتار و  در

استبداد و جور شحنگان ايشان و ستم پيشگي عمال ديواني و هرج و مرج و قتل 
ب منتهاي درجة پستي رسيده بود و غال  بههاي اواخر دورة ايلخانان و غارت

شده و » مذهب منسوخ«تعبير عبيد جزء   بهفضايل و اصول مسلّمة اخالقي
» مذهب مختار«مقابل رذايل و صفاتي كه آن منشي ماهر مجموع آنها را  در

  …ناميده است، جاي فضايل قديم را گرفته بود
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  عبيد زاكاني نابغة هزل و طنز در سدة هشتم  ١٥٥

  

طرف بدي و   از يك،مطايبه و هزل  بهد از مشاهدة اين احوال متأثّر شده ويعب
كرده و از طرفي ديگر آنچه را كه عقيدة  اع را با لطف تمام تقريرخرابي آن اوض

معرض جلوه   بهتوانسته است بگويد در لباس هزل لحن جدي نمي  بهخود بوده و
  .١“اسرار واقف ساخته استآورده و خداوندان هوش را بر آن 

را بعدها مردم وي . پردازي شهرت داشت گويي و مطايبه بذله  بهعبيد در زمان خود
ظاهر آثار و   بهدليل توجه مردم  بهاين مسأله تنها .اند صفت هجوسرايي شناخته  بهبيشتر

افكار اين شاعر هنرمند و راستين قرن هشتم است؛ مردمي كه فقط ركاكت الفاظ و 
زشتي كلمات را در سخنان رسواگر و پرده در و هتّاك عبيد ديدند و عمق و ارزش 

  .ردندفراموشي سپ  بهمعنايي آن را
آميز معلول شرايط اجتماعي و عصري است كه شاعر در آن  البتّه اين بيان هزل

زيست و بازتاب اعمال ناشايست و خالفي كه در تمام سطوح جامعه و مردم آن  مي
 ادبيات تا اين اصل مهم يعني تأثير و انعكاس محيط هنرمند در  بهاگر. ريشه دوانيده بود

 هاي اجتماعي خود را تصوير كرده يم كه عبيد تنها زشتيياب ميحدودي قايل باشيم در
  …است و بس

 و حاكم بودند و اهل علم را توهين و در عصري كه مردمان نادان و سفله، متنفّذ
بردند اين درد را چاره چه بود؟ اين است كه شاعر طنزپرداز  كردند يا ازبين مي تحقير مي

گو  رحم و دشنام  اجتماعيش قلمي تيز، بيآفرين ما حربة مبارزة خود را در رسالت هجا
  .گيرد كند و هرگونه مظاهر پليدي و پلشتي را نشانه مي تخاب مينا

عمدة آثار منظوم و منثور عبيد را از نظر محتوا همين انتقادات تشكيل  هرچند
دهد اما نبايد از آثار جدي وي نيز غفلت ورزيد زيرا در بررسي و شناخت يك شاعر  مي

ديدي دقيق نقد و ارزيابي شود تا  ت و آثار و افكار وي باعاد گوناگون شخصيبايد اب
آثار طنزآميز عبيد كه در واقع ترين  يكي از مهم. دگردچهرة واقعي و راستين وي آشكار 

 است كه مثنوي موش و گربهباشد،  تاريخي عصر شاعر مي گر اوضاع سياسي ـ ترسيم
 دورة سياه و اوضاع اجتماعي زمان ،ي ساده و مردميعبيد در آن با بيان سمبليك و زبان
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اين منظومة كوچك . كشاند تصوير مي  بهخود را صميمانه و در عين حال زيركانه
  .استهجري سياسي منظوم قرن هشتم  بيتي در واقع تاريخ ۱۷۴
زبان طنز و انتقاد از اوضاع   بهعبيد براي تشريح خرابي زمانه و فساد مردم”

طريق مطايبه و براي بيان حالت اضطرابي كه   بهاعي آن عصراخالقي و اجتم
خ بر كماالت و معنويات در روان وارسته و حساسش سكشيده شدن رقم ن
وزني و كم ثباتي آيين حكما و  همچنين براي نشان دادن بيايجادكرده بود و 

  .سرايد  را ميموش و گربه  بهمذهب صلحاي قديم منظومة معروف
موش و فهماند كه منظومة  ما مي  بهطور كنايه  بهآغاز اين داستانعبيد زاكاني در 

توان آن را در واقع مانند درامي   تنها شامل داستان حيوانات نيست، بلكه ميگربه
 دانست كه نقل بعضي از وقايع زندگاني بشري و تعبير حكمت فلسفي مخصوص

  .در آن ممزوج است
  اگر داري تو عقل و دانش و هوش
  و مـوش گربـه حديـث وبشـن بـيا
 بـخـوانـم از بـرايـت داســتـانـي

 كه در معـناي آن حيـران بمـانـي
خوي و منش يك امير ترك » قهرمان اين منظومه«داستاني كه رفتار گربه در آن 

نظر جو و خشن مغول را در  ستيزهفرماي كه علَم طغيان برافراشته، يا يك حكم
آيد و حوادث  رسد و از قراين برمي نظر مي ه بولي آنچه بيشتر. كند مجسم مي

شمايل مبارزالدين   بهكند تصوير گربه شباهت تامي تاريخي آن را اثبات مي
رحم، خشن، وحشي، ستمگر و  مردي بي. محمد مؤسس سلسلة مظفّريان دارد

كسي كه . فردي كه حيات آدمي درنظر وي پشيزي ارزش نداشت. محيل
  .كرد مي منان و رقيبان خود رفتاررحمي با دش نهايت بي با
دادن مردم يكي از عادات و رسوم   فريبي با صداي بلند برا مجيدقرآنت ائقر

نشاند و  ي را پهلوي خود ميمافتاد زنداني يا مجر گاهي اتّفاق مي. وي شده بود
كشت و دوباره   از غالف درآورده و مقصّر را بالدرنگ ميراشمشير خود 

  …گريست ها زار زار مي و مانند بچهشد  مشغول تالوت مي
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 در حقيقت يك نوع نوشته هجايي است كه شاعر موش و گربهبنابراين داستان 
رشتة تحرير درآورده و در آن مؤسس سلسلة   بهزبردست عليه مبارزالدين محمد

  .١“كند مظفّريان را مسخره و ريشخند مي
مقصود عبيد .  استشرافاخالق االديگر از آثار مشهور طنزآميز عبيد رسالة 

اين رساله في الواقع بيان مفاسد و مقابح اخالق و اوصاف رجال روزگار او  در”
  .٢“بود كه الحق بيشتر آنان از اراذل جهان بودند نه از افاضل دوران

 از طنزآميزترين كارهاي ادبي عبيد است كه در آن اخالق االشرافرسالة ”قولي  به
هاي خود از الك ادراك  عبيد در رساله…  ماليده استخاك  بهبازان را دماغ دغل

  .٣“…كند آيد و تصويرهاي وحشتناكي از زمان خود تصوير مي شخصي بيرون مي
گذشته از بيان مسايل اجتماعي،  يكي از خصايص ٍآثار طنزآميز و هجوگونه ـ

ز آن گيري درست و بجا ا ـ تأثّر طنزنويس از زبان و مواد فرهنگ عامه و بهره سياسي
اگر طنز پرداز در انجام اين امر موفّق شود، و اثرش از محتواي پرباري برخودار . است

اي فاقد ارزش   غير اين صورت نوشتهدرآميز و  ماً نتيجة آن طنزي موفقيتباشد مسلّ
  .خواهد بود

كلمات عاميانه را با نهايت استادي ” از نادره افرادي است كه توانستيعبيد يك
يعني هم از قلم سود جسته و هم از زبان عامه، . كاربرد  بههاي برگزيدة ادبي كنار واژه در

يگر كه نثر عبيد اي د خصيصه… و اين خود هنري است كه از همه كس ساخته نيست
. دارد روح طنز و لحن تمسخري است كه در اكثر كلمات و تركيبات و عبارات اوست

اييدة ابتكار و هنر نويسنده است تراود و ز طبعي از سراسر نثر وي مي اين شوخ
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ها، تشبيهات، تلميحات، تمثيالت  ها، مجازها، استعاره تركيب اجزاء كالم، كنايه در
  .١“…غيره و

عصري كه . زاده و پروردة عصر و محيط خود است» عبيد«طوركه اشاره شد  همان
عصيان ديگري اعتماد نداشت و شادي و خوشي از جامعه رخت بربسته بود،   بهكس هيچ

، نحد حاكما كرد، جور و ظلم بي و طغيان شيوة مرسوم روز بود، فقر وفاقه بيداد مي
درايي  خود كامگي و هرزه. بخت را از هستي ساقط كرده بود مردم تيره روز و سياه

عفّتي و فحشا و  نابودي و تباهي كشانده و بي  بهزورمداران و قدرتمندان همه چيز را
  .شته بود گافزونقتل و غارت روز

گذارد  فسق و فحشا روزگار مي  بهدر زماني كه مادر يكي از پادشاهان عصر علناً”
حبس افكنده شوهر خود را   بهو زوجة ديگري براي آنكه شوهرش فاسق او را

طمع ازدواج   بهكشد و زوجة اميري ديگر ترين طرزي مي فجيع  بهدر خواب
دست خود پدر   بهانگيزد و پادشاه دفع زوج خويش برمي  بهبرادر شوهر، او را با

طالق گفتن   بهكند و پادشاه ديگري علناً امراي خود را  مادر زنا ميرا كور و با
  ٢“…پردازد غزلسرايي مي  بهآنان  بهورزي نسبت دارد و در عشق مي زنان خويش وا

 سايه افكنده و شاعران و اي كه تاريكي بر سراسر آن اين است شرايط دوره
ني چون حافظ و عبيد ستارگان درخشاني هستند كه با تأللو خود جامعة طنزپردازا

رسالت و تعهد اجتماعي كه در زمان خود احساس  كنند و با خويش را روشن مي
اي را كه  خيزند و مجموعة عناصر ناراحتي زا و كشنده ها برمي پيكار با زشتي  بهكنند مي

. كنند طبعي و ظرافت عريان مي و طنز و در نهايت شوخاست با طعن  آن درگير جامعه با
زيرا در اين عصر كس را ياراي حرف جدي گفتن نيست و دلقكي و خوش رقصي نيز 

هاي بيدار و آگاهي همچون عبيد  بر دانش و هنربرتري دارد از اين روست كه دل انسان
 از اين همة مصايبكند و  سوزد، زهرخندي مي هاي مظلوم اين اجتماع مي بر حال انسان

  .تواند انجام دهد نالد، چرا كه جز اين كاري نمي درد مي به
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 وضعيت ناگوار و از هم ،عبيد هم مانند حافظ طنّازترين شاعر هم عصر خود
وضوح   بههاي اجتماعي و فرهنگي را كه پاشيدگي اساس اخالق و ايمان و ناهنجاري

  :بيند غزل زير از حافظ منعكس است مي در
  بيــنم همــه آفــاق پــر از فتنــه و شــر مــي  بيـنم    كه در دور قمر مي     ه شوريست  چ ناي

  بيــنم ر مــيتــعلّــت آنــست كــه هــر روز ب  طلبــد از ايــام  هــركس روز بهــي مــي  
  بيـنم   ون جگـر مـي    قوت دانـا همـه از خـ         ابلهان را همه شربت ز گالب و قند اسـت         
ــي    دختران را همه جنگ است و جدل با مادر         ــدر م ــدخواه پ ــه ب ــسران را هم ــنم پ   بي

ــ ــچ رحيه ــم ــي ن ــرادره ب ــ ه ب ـ    فقچ ش هي  رادر داردب   نمبيـ  ر مـي  پـس   بـه  در را ت نـه پ
 .شود لذا او هم كه اهل درد است و زيرك و آگاه، طبع ظريفش برانگيخته مي

پردازد و  دشنام و نفرين مي  بهكند و آيد و فرياد اعتراض خود را بلند مي خشم مي به
تصوير زنده و . گردد هاي محيط اطراف خود مي تيش و پلها تصويرگر دنياي زشتي

 از ههم ريختگي اوضاع كشور و رعب و وحشتي ك  بهفرهنگي و جاندار از رواج بي
نكات دردناك جامعه در ابعاد . دهد هاي مردم افكنده شده ارائه مي تسلّط قوم تاتار بر دل

ها را  مختلف مصايب و بدبختيصور و اسباب   به.گيرد گوناگون مورد انتقاد او قرار مي
برد و گاهي از سرسوز و درد  كار مي  بهتازيانة هجو دشنام رازماني . كند بيان مي
دهد و در جايي ديگر با فرياد جانكاه خود از طريق طنز   مي تر نشان انيها را عر واقعيت

  .دهد  ميپردازد و رسالت خود را انجام ها مي بيان مظالم و نابرابري  بهظريف و آگانه
 نماياند مي دهد و راه مخاطبان خود ياد مي  بهدلسوز كه پيوسته معلّمي است ،طنزپرداز
نويسندة خوب . خيزد ها برمي ها و كاستي تالش در راه ازبين بردن فاصله  بهو ايثارگرانه

اش سرمشق اخالقي و انساني است كه در آن رياكاري،   نوشته،و طنزنويس آگاه
گيرد  نايت، نامردمي و همة صفات پست و رذيله مورد انتقاد قرار ميدورويي، فساد و ج

هاي اصيل  عبارت ديگر نوشته  به.دهد و راه سالمت ماندن و سالمت زيستن را تعليم مي
ها  رياكارهاي فردي و اجتماعي و آشكاركنندة دون صفتي  از يك نظر آيينة مبارزه باطنز
 ها ها و يكرنگي از نگاهي ديگر بيانگر صداقتهاي گمراهان و منحرفان و  انديشي و كج

  .باشد مي
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او رندانه تمام . گيرد در حقيقت طنز در نظم و نثر فارسي با نام عبيد جان مي”
. كند سختي مبارزه مي  بههمه مظاهر زشتي گويد و با مصايب زمانش را باز مي

كه چگونه دهد  گويد و نشان مي اي خلقيات رايج زمان خود را باز مي رساله در
شده است، آنچه را كه رسوم نيك از ياد رفته و ذمايم اخالق شايع و رايج 

 حكمت بوده است و شجاعت و عفت و ،اند روزگاران او خط بطالن كشيده هم
و آنچه از صفات زشت كه در روزگار او رواج . عدالت و سخاوت و وفا و حيا

  .١“و ترسداشته است وقاحت است و خشم و اسراف و ظلم و جهالت 
نماياند و  آري زشتي و زشتكاري و نابساماني و پلشتي در لطايف عبيد چهره مي

ها و  رسمي جدال با مظاهر بي  بهلحن كنايه و شوخي طبع با بزرگ و شوخ طنزآور
  .سازد خيزد و مفسدان را رسوا مي ها برمي نابرابري

گر دنياي سراسر آشفته آرايد و تصوير در واقع عبيد زيركانه كالم خود را با طنز مي
هاي نامردمي و  شود و رندانه ريشه و پرفساد و سرشار از تزوير محيط خود مي

او مرد عمل است و . كند عدالتي و عوامل باز دارندة سعادت بشري را ترسيم مي بي
شناسي تيزبين  عبيد روان. گونه مسايل هنرش ستودني و بهترين روش براي ابراز اين

كه را كند، شم و احساسي قوي دارد، بوي هرچه  خوبي لمس مي به ، همه چيز رااست
خواهد  دردشناسي است كه مي. دهد خوبي تشخيص مي  بهمشام جامعه را آزار دهد

. شود موفّق هم ميدرمان درد و رنج مردم بپردازد و در اين راه   بهعنصر كالم انتقادآميز با
ادبار و فساد گذاشته و آنان  به كه روبيند از سويي او اخالق مردم زمانة خود را مي

 چنگال زندگاني سراسر خور و خشم و شهوت اسيرند و انسانيت و مردمي را در
 ندارد و بازار يخريدار بيند كه فضيلت و دانش  و از جانب ديگر مياند سو نهاده كي به

  :تبند و باري عرصه را بر علما و دانشمندان و اهل ذوق تنگ كرده اس مسخرگي و بي
  يتانتـر بـس   تـر و كه   تا داد خـود از مه       رو مسخرگي پيشه كن و مطربي آموز       

آيد بايد چنين  دست مي  بهعصري كه دادخواهي از طريق لودگي و خنداندن مردم
  :اجتماعي باشد كه
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  روز و شب چون عبيد انبازيم       كـاري  يهه در دزدي و سـ     هم
جو و رياكار  ستمگر و مفسدهروزگاري كه رشتة امور در دست افرادي شكمباره و 

بازي، همه چيز را از آن   بهگيرند و هنرنمايي را استهزاء مي  بهسخنان جدي را. است
قدرت مبارزه را از مردم . ترين حقّي براي مردم قايل نيستند خواهند و كوچك خود مي

ا رود ت جنگ آنان مي  بهكالم خود اينجاست كه شاعر و هنرمند مسؤول با. اند گرفته
اصطالح داد خود را از مهتر و كهتر بستاند و مرهمي بر آالم تودة   بهراه هزل و طنز از

  .مردم گرفتار و دربند بگذارد
در عصر او عدالت : تر از اين كه عبيد گفته است چه انتقادي گوياتر و شجاعانه”

 ؟…پسندند و پيروي از ستمكاران معروف را شمرند و ظلم را مي زشت ميرا 
هر ننگ و پستي   بهحميتي، غيرتي، بي ير عبيد در روزگار او، حلم يعني بيتعب به

هاي مردمي از رونق افتاده بود،  ها و شيوه روزگار رسم در آن …دادن تن در
فريفت، افراط و تفريط  نوعي بساط ريا گسترده بود و مردم را مي  بههركس

ديگران   بهكسي نه. ماناي بود نابسا يافته بود و نمودار جامعه همه چيز راه در
  ١“…مال و جان خود ايمن باشد  بهتوانست اعتماد داشت و نه مي

آميز او  انتقادات نيشدار و طنز. گونه مطالب از عبيد طنزآوري بزرگ ساخت بيان اين
 مردان و عفّتي مال و ناموس مردم، بي  به بيداد، ستم، تزوير، ريا، تجاوز،در رسالة دلگشا

 و زبان استهزاء  بهگوناگون آنهاي  ها را در صورت  پليدي وها راني زنان، شهوت
  .كند بيان مي… انگيز  زشت و نفرتاي شيوه به

ترين عواطف و آمال  ترين و متعالي آيا شگفت نيست كه عبيد زيباترين و لطيف”
گاه باشد كه جامعة ! ظاهر زشت عرضه كرده است؟  بهبشري را در لباسي

  .٢“هوش آورد  بهتوان ها نمي ي را جز با نشان دادن زشتيآلود و اسير تباه خواب
آري، آثار عبيد سراسر تالش است و كوشش براي مبارزة اجتماعي، انتقاد است و 

و ادبيات و هنر براي او صرفاً وسيلة سازندگي، بيم است و اميد، درد است و درمان 
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ي دغل پيشه و هاي مشت آثار او، بيان كنندة دغلكاري. تفريح و سرگرمي نيست
ها و  كاري كالمش رسواگر فريب. باشد آشكاركنندة زد و بندهاي سياسي و اجتماعي مي

تعبيري   بهوبوده هاي جامعه  براندازندة پردة تزوير و ريا، نشان دهندة فسادها و بيماري
  .١است» سراي قرن سكوت لطيفه«او خود 
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