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  طنز و مزاح در ادبيات فارسي  ٧

  

  نز و مزاح در ادبيات فارسيط
  ∗سيد امير حسن عابدي

  :اند طور معني كرده استاد بنده، مرحوم دكتر معين، طنز را اين
كردن، مسخره، طعنه، سرزنش،  زدن، سرزنش كردن، طعنه كردن، مسخره افسوس”
  .١“ناز

  :٢اند طنز ابيات ذيل را نقل نمودهمفهوم و عالمه دهخدا در تشريح 
  :٣خاقاني

ـ  طنز چو خورشـ     به مرا  ام مهي سي روز     ن تر از مه سي روزه     وبز   د آن جـوزا  يد خوان
  :٤مولوي

ــ   جز كه طنز و تسخر اين سرخوشـان    اننــش دم زوديــم نستا جــالهس
  :٥سنايي

 گه گه آيد بر مـن طنـز كنـان آن رعـنا
 طرب همچو خورشيد كه با سايه درآيد به

  :٦سلمان ساوجي
  كاندر ابل عجايب صنع خدا بسي است         انظـر الـي االبـل     ت كه طنز گف   به معقل
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  ٨   پارسيقند

  

  :اند طور معني كرده طور استاد مرحوم دكتر معين، مزاح را اين همين
  .١“طبعي كردن، شوخي، خوش طبعي كردن، خوش شوخي”

  :اند  نقل كردهگلستاننيز اين بيت را از 
   ازو بـردار  جـد  هزل بگذار و    مزاحت نگفتم ايـن گفتـار     به

  :٣اند آوردهرا  ٢دهخدا، در زمينة مزاح شعر ذيل سوزنيو عالمه 
  مداحان و مزاحـان سعـدالملك برخوانم به

  چو اندر چنگ آن گرگان فتاد از بره بيزارم
  :كنيم  نقل ميبارة طنز و مزاحاكنون بعضي از تأليفات ايراني را در

  .اند  تهيه نموده٤طنز و نطنزنام   بهآقاي جواد كياني، كتابي
  :نويسند در تقريظ اين كتاب مي) شباديز( قيصري آقاي

طنز، هجو، هزل، مطايبه و فكاهت بخش عظيمي از ادبيات شرق و غرب عالم ”
گويي خالي از  طبعي و ظريفه حتّي در فرهنگ اسالمي شوخ… را دربردارند

  .“اهميت و ارزش نيست
  : گرفته شده استشعرالعجمدر اين تأليف طنز ذيل از 

فيضي ميل . عيادت او رفت  به٦ شاعر بيمار شد، عرفي شيرازي٥وقتي فيضي”
هاي زرين در اطراف او  هاي بسيار با قالده سگ داشت و سگ بچه  بهبسياري
ها را نام  اين مخدوم زاده: فيضي گفت  بهعرفي از روي تعرض. كردند بازي مي

ي مبارك نام پدر فيض. (مبارك باشد :عرفي گفت… عرفي:  گفتيچيست؟ فيض
  .٧)است

  :استقرار ذيل   بهطنز ديگر
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  طنز و مزاح در ادبيات فارسي  ٩

  

هندوستان كه رسيد، پادشاه هند ازو مالقات نمود   به در سياحت١فندرسكي مير”
ام كه يكي از مختصات  شنيده: جمله گفت من. و مسايل زيادي سؤال كرد

.  آري، خدا را نيز سايه نبوده:گفت.  اين است كه او را سايه نبود)ص(پيغمبر اكرم
  .٢“گويند، يعني ساية خدا اهللا مي  چون متعلّقين شاه را ظلّشاه خجل شد،

  :شود ده ميآوربعضي از طنزهاي اين كتاب در ذيل 
. رفتند راهي مي  بهخراساني ملّا محمد باقر ، با٣روزي آقا حسين خوانساري”

چون خر خراساني و خرس . گذشت شخصي خرس مرده بر خري باركرده مي
آقا حسين . جناب آقا ببينيد: آقا حسين گفت  به…باقرخوانسار شهرت دارد، ملّا 
  .٤“هنوز مردة ما بر زندة شما سوار است: مطلب او را دريافت و گفت

شد،  چون از دور پيدا. ايي را طلبيدندن، موالنا ب٥روزي جناب مير علي شاه”
چون نزديك رسيد، . شناخته نوعي نگاه كردن گرفت كه گويا او را نمي به مير
ايي تو بودي؟ چون از دور پيدا شدي، من خيال كردم كه حماري نب: تگف مير

ديدم، خيال  جناب مير، من هم كه از دور شما را مي: ايي گفتنب. آيد است مي
  .٦“كردم كه آدمي آنجا نشسته است

بينيد؟  مي راست است كه شما يكي را دو:  از احولي پرسيد٧الدين موالنا ركن”
  .٨“بينيم  چهار پا ميطور ترا آري، همان: گفت

”؛فايده و عبث نيافريده است تعالي چيزي را بي شخصي از نابينايي پرسيد كه حق 
  .٩“كه صورت چون تويي را نديدن اين: از نابينايي تو چه متصور است؟ گفت

                                                   
  . م١٦٤٠/ه ١٠٥٠: ، متوفّي»مير فندرسكي«  بهابوالقاسم فندرسكي استرآبادي معروف  .1
  .١١٩ص منبع پيشين،   .2
  ).ه ١٠٩٨: م(حسين خوانساري، آقا حسين بن آقا جمال خوانساري   .3
  .١٣٨ص منبع پيشين،   .4
  ).دهم هجري(ي قزويني، شاه مير علي درويش از شعراي شاه طهماسب اول عل  .5
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  ١٠   پارسيقند

  

گورستان رفته، آنجا   بهقزويني. كرد طراري دستار قزويني را ربود و فرار”
 تو چرا در ،طرف باغ برد  بهد كه آن مرد دستار ترامردمان او را گفتن. نشست

  .١“اينجا خواهد افتاد  بهباألخره گذارش: اي؟ گفت قبرستان نشسته
  .٢“ست مرده اتي بلي، آخر او مد؟ببخشيد، شما ادعا داريد كه زنتان فرشته است”
اگر من بر در سراي تو بميرم، با من  :اي را گفت سر و پا خواجه درويشي بي”

… امروز: درويش گفت. گور سپارم  بهترا كفن كنم و: كني؟ خواجه گفت ميچه 
خواجه بخنديد و او را . خاك بسپار  بهكفن مرا پيراهني پوشان و چون بميرم، بي

  .٣“پيراهن بخشيد
طنزسرايان ايران از مشروطه تا زاده بارفروش  مرتضي فرجيان و محمد باقر نجف

  .٤اند هدر سه جلد تأليف نمودرا  انقالب
  :در اين كتاب طنز چنين تعريف شده است

  .٥“زبان شوخي و هزل  بهبيان واقعيات اجتماعي است طنز”
  :كنند نيز اين قول محمد علي جمالزاده را نقل مي

ايراني فكاهي طبع خلق شده است و تمام خارجياني كه ما را از نزديك ”
مزه است و  پذير و خوشايرانيان دل اند كه صحبت با اند تصديق نموده شناخته

گردد  نشيند و فراموش نمي ميدل   بهسرتاسر مشحون است از نكات و لطايفي كه
  .٦“داد توان آويزة گوش و هوش قرار و بهاي مخصوص دارد و مي

 ميالدي ١٩٥٦ و ١٩٥٥اينجانب در مدت اقامت خود در دانشگاه تهران، در سالهاي 
، ٧يوشيج  سيد حسن مرحوم، مرحوم نيمافسور نذير احمد و استادوبارها همراه پر

                                                   
  .١٧ص ن، منبع پيشي  .1
  .٧٢ص همان،   .2
  .١٣٩ص همان،   .3
  .ش ه ١٣٧٠بنياد، تهران، چاپ اول نشر از   .4
، چاپ و نشر بنياد، طنزسرايان ايران از مشروطه تا انقالب :زاده بارفروش فرجيان، مرتضي و محمد باقر نجف  .5

  .)سخن ناشر (۱۱، ص ١ج ، ش ه ١٣٧٠تهران، چاپ اول 
  .٧٩٨، ص ٣ج  ، تا انقالبطنزسرايان ايران از مشروطه :زاده بارفروش فرجيان، مرتضي و محمد باقر نجف  .6
  ). شه ١٢٧٦-١٣٣٨(يوشيج  نيما  بهعلي اسفندياري متخلّص  .7



  طنز و مزاح در ادبيات فارسي  ١١

  

در اينجا . وي خيلي شهرت دارد» فسانها«. ام شعر نو، را در خانة وي زيارت نموده پدر
  :كنيم وي را نقل مي» داماد مير«فقط 

ــاد، شنيد ــر دامـ ــنميـ ــتم مـ ـ  كه چـو بگزيـد      سـ ن خـاك وطـن     ب  
ــ ــيد  هب ــد و از وي پرس ــرش آم ـ من  «ك قبر كه    لَم  س ؟ك؟ مـن  رب«  

ــا   ــشم بينـ ــشاد دو چـ ــر بگـ ــه   ميـ ــضيلت ب ــد از روي ف ــخن آم   س
ــسيطاس ــواب  ق ــدو داد ج ــت، ب ــتقنطاس  س   قــــسات دگــــر زو مــ

ــن    كلَز اين حرف م   حيرت افزودش ا   ــيش ذوالم ــه پ ــن واقع ــرد اي   ب
ــه  ــز”ك ــو ب ــدة ت ــن بن ــر اي ــي  ان دگ ــدفن  م ــا در م ــد پاســخ م   “ده

ــد ــد و بگفـــ هآفريننـ   نـدة مـن حـرف مـزن       اين ب   تو به ”  :ت بخنديـ
ـ  م ه او در آن عال      ١“!نه نفهميـدم مـ    ا زد كـ   ه  حرف  ده كـه بـود   م، زن

، بزرگترين شاعر ٢ايران رفتم، براي ديدن شهريار  بهميالدي كه ١٩٦٩در سال 
وجود مرض، دو ساعت   ايشان لطف فرمودند، با.تبريز رفتم  بهدوزبانة معاصر ايران،

ب مقاالت اينجان. مهمانخانة من ارسال نمودند  بهصحبت فرمودند و ديوان خود را
  .ام كه در هند انتشار يافته است يوشيج و شهريار نوشته مفصّل دربارة نيما

  : كه يك بيت آن چنين استاستده و غزلي سر»سايه«دوست من آقاي ابتهاج 
ــ  مان بر سر اين خيل يتيم      ب شهريارا تو  ــپ ــدرا، ي ــارا، ان ــاسدوه گ   انمــ بورا ت

  :سروده است» م كه چهنيبما«شهريار در جواب غزل سايه 
  مـانيـم كه چه؟ـم، بـسـتياه جـان، رفتنـي ـساي

  ه چـه؟ـه بخوانيـم كـه روضـزنـده باشـيم و هم
  تـاسـتن مـدانسـر نـهـدگي از بـن زنـدرس اي

  ه چـه؟ـوانيـم و ندانيـم كـمـه درس بخـايـن ه
  ر روزـش عزيـزي هـان، نـعـج  بهخود رسيديـم

  …م كه چه؟ـانيش برسـخاك  بهريـم وـدوش گي
  انـد ه پي غـرق شـدن سـاخـتـهـي مـا كـكشـت

  …جان كندن از اين ورطه برانيم كه چه؟  بههي
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  ١٢   پارسيقند

  

  راي همـه خواهيـد از غرقـر رهـايي اسـت بـگ
  ه چـه؟ـانيـم كـنـها خـودي از لجـه رهـورنـه ت

  مـتيـمــا كـه در خــانـة ايـمــان خـدا نـنشس
  …شـانيـم كه چـه؟كرسـي بـن  بهكـفـر ابليـس

 نـدـوانــه از مـا خـحـاتــران فـريـارا دگـهـش
 ١ه چه؟ـم كـوانيـه خـحـران فاتـه از دگـا همـم

 كلكته، دوست حبيب در »ايرانانجمن «ق، مؤسس مرحوم دكتر محمد اسٰح
 بوده و در تهية تأليف كتاب خود در زمينة ادبيات معاصر فارسي از وي كمك ٢يغمايي
اكنون . ام خدمت وي رسيده بهدر مدت اقامت خود در ايران، بنده هم بارها . بودگرفته 

  :شود وي در اينجا نقل مي» پيري«بعضي ابيات از نظم 
  زمــارو كـشـم، غـذا بـپجلبـاس شـويـم و 

  ام آقـاي خويش و نوكر خويش ج خانـهـكن به
  نه نفت هست و نه هيزم، نه برگه و نه زغال

  …يم نحيـف پيـكر خويـشدر آفـتاب بشـو
 ودـانـم خــولي او غـالم خ مراسـت، پسـر

  …چنانكه دختري، او هم كنيز شوهر خويش
  الم آبادـچـه خـوش بود كـه ره از خور تا س

  رم يـا نشسـته بر خر خويـشـسـپدر اده ـپي
  تـت رفـغرب  بهمـدم تا زنـب شـودم غريـخ

  ٣سر خويشـن بود آن را كه راند همـجزا چني
  .گردد هم در اينجا نقل مي بعضي آثار ديگر شعراي طنزسرا

  :رضا شاهد كفّاش
  است است و يار زر رادر زرـ ب،است پدر زر

  …است ر غلط نكنـم لطف كـردگار زرـاگ
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  طنز و مزاح در ادبيات فارسي  ١٣

  

 ود زر ز جمـله چـشم بـپوشـرا نبو اگـر ت
 كوش ل سيم و زر ميـهمي پي تحصي برو

  روزگار زر اسـت  بهل و ماية دانشـكه فض
  ١در زر است و برادر زر است و يار زر استپ

  :فتح اهللا شكيبايي
  دم ا، از حـاال مـن خبـر ميـآقـاه هـ بخـانـومـا، بـه

  دم يـشـم، وعـدة سـيـم و زر مـنـده بـاگـر نـمـاي
  دم لگي جيـگر ميـجم  بهم،ـكن رو ارزون مي گوشتا

  دم كر ميـشارم،  كنم، قند مي كنم، جون مي كار مي
  كنـم ي رو يكـبـاره داغـون مـيچون قاچاقكـلة ا
  ٢كنـم كنـم اون مي اينـده بشـم، ايـن ميـاگـر نم

  :٣محمد صالحي آرام
  “كنعان غـم مخور  بهيوسف گم گشـته باز آيد”

  … نان غم مخورة تو هم بر لقميرسي روز مي
  “ مكندشـود دل ب  بهتـاي دل غم ديـده حال”

  …ان غم مخورزنـد  بهور اجـرايـتند مأمافـك
  “هان مشو نوميد چون واقف نئي ز اسرار غيب”

  ٤شود روزي گلسـتان غم مخور كشـور جـم مي
  :٥محمد تقي كهنمويي
  …دمي بوي ماهي پلو بشنويم      هـاي نـو بـشنويم       بيا تا سـخن   

  ســــمينار نيــــروي انــــسانيه  هر گوشه نطـق و سـخنرانيه        هب
ــ   رج، پـــشت ســـمينار،ســمينار    !رجســمينار در يونجــه زار و ك
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  ١٤   پارسيقند

  

  ١دنار شـ  رج سـمي  خـ  ي پـول  بس  دار شــاق بــاجــ هــا روا ديگبــس
  :٢احمد گلچين معاني

  ه بـرد راه؟ـجـلـس كـم  بهم بـدون پـولـفـتـگ
  …“دان كنند گفت اين حكايت است كه با نكته”

  تـه حاصل اسـران چـت پيـه از وكالـم كـتـگف
 …اسـت جـوان كننـدـري يـر را بهـه پـا كـفـتـگ

  ود روان؟ـس شـاه كي سـوي مجلـه شـفتم كگ
  “ران كنندتري و مه ِقـه مشـان كـت آن زمـگف”

  نـدكارـيـالن كـنـم دعـا بـكـن كـه وكـفـتـگ
  ٣“ان كنندـمـت آسـن دعا ماليك هفـت ايـگف”

  :٤ابوالقاسم الهوتي
  يكي كفر و يكي ايمـان پرسـتد         يكي روم و يكي يونـان پرسـتد       

  …يكي دربار واتيكـان پرسـتد       ، يكي بلخ  ،هكي مكّ  ي ،اكّعيكي  
  ٥خالص ملك هندستان پرسـتد     تانانگلـس ت ظلـم    ي از دسـ   يك

  :٦نوراهللا وثوقي
  تـگ آورده اسـنفگ و ـندمي از اروپـا ـور چشـن

  ر فرنـگ آورده اسـتـوغـات از شهـم سـد رقـص
  اصيـتـخ يـكل بيـتـرا، ايـن هـه جـاي دكـرفـت

  …دختري طناز و بور و شوخ و شنگ آورده است
  گـرنـپي از فـي برگشـته هيـود آدم، ولـه بـتـرف

  ٧تـگ آورده اسـنـلوار تـلو از شـي ممـدان امـهـج
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  طنز و مزاح در ادبيات فارسي  ١٥

  

  :١ملك الشعرا بهار
ــادم مــي   بنگريد آن غول را كـز هـول او         ــو الحــول دم ــد دي   كن

  ٢نـد ك تش رم مـي  از هيبـ   ئينلول  ديوار خلد ر   ب عكسآن  گركشي  
  :٣حسين حسيني

ــي ــدگان بـ ــدبير اي نماينـ   …تا كي و چند دشمني باهم       تـ
  …با قوانين مـتقن و محكـم        اي را ز فقـــر برهانيـــد تـــوده
ــ ــاز وج ــمود ش ــهدم با ع   ٤گر چنين است كار كشور جم       رت

  :٥قاسم رفقا
  …تقلّب فزايندة ثـروت اسـت       تقلّــب تــرا مايــة عــزّت اســت

ــب كتق  “زاد  چنين گفت فردوسي پاك   ” ــد لّ ــات را ز رهمــنن   ٦ادي
  :اند  نوشته٧ماجراهاي محلّة ما ةدر مقدمآقاي محمد جواد مظفّر 

انديشيده است شايد بتواند، ضمن آنكه … نگارنده در انتشار اين مجموعه”
خواننده را لختي فارغ از غوغاي كار روزانه در زندگي شهري با خواندن اين 

مل در رفتار فردي و اجتماعي مرسوم در تأ  بهماجراها سرگرم كند، لحظاتي نيز
  .٨“دارد جامعه وا

  :نويسد مي» اول مرغ بود يا تخم مرغ«ايشان تحت عنوان 
دو راهي دزاشيب رسيده بوديم كه ماشينها پشت سر هم تا چراغ قرمز ميدان  به”

مورد   بحث بيةفرياد من رسيد و مرا از مخمص  بهراننده. قدس ايستاده بودند
ببين همين وضع را، چند بار چراغ سبز و قرمز «: م نجات داد و گفتآن خان با
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  ١٦   پارسيقند

  

بينيد كه بنزين و ديسك و صفحة كالج و  اينو نمي. شه تا از چهار راه بگذريم مي
و » ؟بيند فقط همين ده تومن اضافه را چشمتون مي. آد رمز چه بر سرش ميتلنت 

و » ت را خرد نكنآقا اعصاب خود«: آقايي كه كنار دست من نشسته بود گفت
 …آقايي كه در صندلي جلو كنار دست آن جوان بخت برگشته نشسته بود

خواهي از حق خودت  همين حرفها ما را بدبخت كرده، تا مي«: صدا درآمد كه به
تان لببخشيد، اگر د«:  و آقاي كنار دست من با تندي گفت»…دفاع كني

آقا اصالً «آقا پاسخ داد كه  و آن »خواهد دعوا كنيد، من براي خود شما گفتم مي
آن وقت بقّال و . كنند مسأله اين است كه اينها گران مي.  نيستابحث دعو

 راننده» ها گران شده كرايه«گويند  كنند و مي قصّاب و سبزي فروش هم گران مي
دانيد آقا  مي:  گفتم»…كنند كنيم كه آنها گران مي  ما گران مي!آقا رو ببين«: گفت

  .١“ث بر سر اين بوده كه مرغ اول خلق شده يا تخم مرغقرنهاست كه بح
در شعر فارسي شيخ و برهمن، زاهد خشك و قاضي و مفتي و صوفي رياكار و ملّا 

ر در اين زمينه ابيات ديگحافظ و شعراي . اند همواره مورد انتقاد و طنز و مزاح گرديده
شود كه تخلّص و  رده ميآواكنون چند بيت از شعراي هند و ايران هم . اند لطيف سروده

  :ها نيامده است اسم بعضي از آنها اصالً در تذكره
  :٢بيدل

  صد وضو تازه كرد و باز شكست        از شكـست  شيخ چون عزم بر نم    
  :٣سخنور بلگرامي

  به ز صنم خانة ما نيست      خدا كعبة تو   به  تاز چه انكار ترا شيخ ز بتخانة ما نيـس        
  :٤موجود  بهعبدالجليل متخلّص
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  طنز و مزاح در ادبيات فارسي  ١٧

  

  از شعر مرا گفتن درد جگر استمطلب
 فهم ملّا دگر و مطلب سعدي دگر است

*  
ـ    از بر آن كـ    ن  گفت است شيخ   هگفت كه موجود ب      تدار تـس  ن كـه خري

*  
  ه راـم توبـتيـكسـد شـار و عهـد بهـآم

  با دخت رز كنون شب دامادي من است
 قـحه دارم و زنّار زيـر دلـت سبـدر دس

 ادي من استـعال ز شيـيطان در انفـش
*  

 ناگهان بهر تماشا آن گل رعنـا گذشـت
 از حرم زاهد برآمد وز صنم ترسا گذشت

*  
  در زير دلق مستي و رندي خوش است ليك

  شـيوة رنـدانـه خـوشـتر اسـت  بهذره ورع
  :١شفايي

  ام كـشيد ت تمـ  و با رغب   يكشيد جام   روي تو دوش جام كشيد      به امام شهر 
  :٢مبتال

  آن صنم گويا خداي ديگر است       تتالسـ ه مب گـا   دهآستانش سـج  
  :٣نجات

  ر سر سجاده شيخ شهر را ديدم نجاتب
  سبحة كافر فرنگي بهتر از زنّار داشـت
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  ١٨   پارسيقند

  

  منابع
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  تأملي در معنا و مراد طنز
  •و جايگاه طنز در ادب فارسي

  ∗مرتضي شفيعي شكيب

 موضوع طنز از حيث نظري و سپس  بهاي كنم مايلم در اين مجلس ابتدائاً اشاره... 
  .موضوع جايگاه طنز در ادب فارسي در گذشته و امروز  بهاجمال بپردازم به

، كمدي (irony)، آيروني (parody)پارودي  ،(satire)كلماتي چون ستاير 
(comedy)ري ، ماك(mockery) و از همة اينها مهمتر مايمسيس (mimesis) واژگاني ،

هايي در معنا، ترمينولوژي يا حوزة واژگاني موضوع طنز  تفاوت هستند كه، هريك با
  .شود آنها تعريف و تحديد مي  بهابتناي بر آنها و با عنايت با

است كه يك واژة » مايمسيس«كه اشاره شد،  ، چنانمهمترين واژه در اين حوزه
تعبير قُدما ـ محاكات است؛ يعني بازنمايي   بهيوناني است و معناي اصلي آن تقليد يا ـ

صورت نقيِض آن   بهاي ديگر و گاه وارونه و گونه بهاما چيزي كه در واقع وجود دارد 
  .شود اظهار و ارائه مي

 باره بحث كرده افالطون است كه در نظرية معروف احتماالً اولين كسي كه در اين
وي مايمسيس . از آن سخن گفته است »عالَم مثُل«ها يا  و بنيادي خود دربارة جهان ايده

 (concrete)اين طبيعت، طبيعت واقعي يا عيني اما . كند  ميبازنمايي طبيعت توصيف  بهرا

                                                   
كه در دانشگاه دهلي » جايگاه طنز در ادب فارسي«المللي  برگرفته از متن سخنراني ايراد شده در همايش بين  •

  . برگزار شد٢٥/١١/٨٤تاريخ  به
  .نو رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در هندوستان، دهلي  ∗
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ها يا   از آنچه كه ما از عالم ايدهطبيعِت مورد نظر افالطون، نمايشي دوباره است. نيست
  .كنيم مثُل در ذهن خود بازآفريني مي

كند كه ما در  ها، تصويري از خود ايجاد مي درنظر افالطون، جهان مثُل يا عالم ايده
كنيم كه افالطون آن را  آفريني يا باز توليِد ذهني مي آن را باز) تصديق(مقام شناسايي 
. ها وجود دارد قليد از واقعيت طبيعي كه البته در عالم ايدهنامد؛ يك نوع ت مايمسيس مي

  . ناميم تفاوت دارد ها با آنچه كه ما آن را خيال مي دانيم كه عالم ايده و مي
كند مطلب بسيار مهمي دارد كه ريشة مباحث  ارسطو وقتي از تراژدي بحث مي

ام و مرتبة واال افول يا ارسطو، وقتي انسان از يك مق قول  به.فهم تراژدي است  بهمربوط
شود و در اين مقام و در اين   ميتر، تراژدي واقع مرتبه يا مقام پايين  بهكند هبوط مي

شود كه بازنمايي اين عمل و كنش در مقام تراژيك،   ميكُنشي از او صادر مرتبه، عمل و
  . شود تقليد و مايمسيس مي

يد، كه ريشة طنز است، ريشة الواقع، درنظر اين دو فيلسوف بزرگ يوناني، تقل في
بازنمايي  مضحكه است، ريشة كمدي است، ريشة آيروني است، نوعي پارودي يا

معناي طبيعت واقعي  به nature كردم با كه عرض ـ نظر افالطون بهبنا(طبيعت است 
يا بازنمايي عمل و كنش انساني است در مقامي كه هبوط كرده است ) تفاوت دارد

توانيم نوعي بازنمايي   معناي طنز يا تقليد توجه كنيم، ميكُنه  به وقتي).بنابر نظر ارسطو(
ق و وقايع خارجي را سراغ آميز يا تقليد گونه و گاه وارونه از حقاي آميز، طعنه كنايه

  .بگيريم
 خارجي را در عالم طبيعت مر يك ا، در واقع،آورد  ميطنز يا تقليد روي  بهكسي كه

اي از  ولي نه گونة واقعي آن، بلكه گونه كند، ساني بازنمايي مييا در عالم عمل و رفتار ان
توان گفت كه  مي از همين رو،. گيرد  ميخود  بهآور آن را كه صورت مضحك و خنده

قصد ارائه و اظهار معنا و مفهومي   بهجوهره و جانماية طنز، نوعي تقليد واقعيت است
اند يك نويسندة طنزپرداز باشد، تو پردازد، مي عمل طنز مي  بهشخصي كه. منتقدانه

تواند يك بازيگر نقش طنزآميز باشد ـ  نويس طنزپرداز باشد، مي تواند يك نمايشنامه مي
  . چه در تئاتر، چه در سينما كه هنري نوين است
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 حالتي از چهرة انساني ،كه برگرفته از مايمسيس است، در واقع ،(mimic)ميميك 
. وقايع بيروني يا حاالت روحي و دروني او ه بهاي اوست است كه بيانگر واكنش

در واقع، .  صورت ديگري از همين معنا و واقعيت است(pantomime/mime)پانتوميم 
ويژه   بهبر زبان بياورد، با اجراي حركات نمايشي، ، بدون آن كه كالميمهنرمند پانتومي

كند  مي بيننده القا  بهادهد، مطالب و مفاهيمي ر  ميچهرة خود  بهاستفاده از حاالتي كه با
هاي كميك  ، صورتي است كه در نمايشمپانتوميبازيگر صورت مضحك . رساند و مي

اينها همه در جهت بيان كردن يك امر بسيار مهم است كه اما . شويم رو مي بهبا آن رو
در واقع، حقيقِت . است» انتقاد«عرض كردم جوهر و جانماية طنز و تقليد است و آن 

 سياسي، است، نقِد يك امر واقع در عالم انساني، نقد يك امر اجتماعي، امر» نقد«طنز 
  .امر فرهنگي يا هنري

منتقد كسي است كه گاه با استفاده از طنز و با اغراق و مبالغه در آنچه در واقع 
و اين  آميزد نقد، بعضاً با مبالغه مي. كشد  مينقد  بهوجود دارد، موضوع يا مفهومي را

/ گيرد و اسباب تفرج خاطر و خندة مخاطب  ميخود  بهاه صورت طنزآميزمبالغه، گ
منتقد، فقط خنداندن خواننده يا بيننده يا /غرض اصلي نقداما . سازد بيننده را فراهم مي

اي كه ديده شده  آن گونه  بهمستمع نيست؛ بيان امري است كه در صورت واقع نبايد
ضي جز اين ندارد كه امري را كه بايد صورتي منتقد در واقع غر. يافت ق مياست تحقّ

ارائه كند و آنچه را كه اكنون عرضه شده است و /ت، بيانداش  ميديگر در عالم واقع
صورت ِجد   بهشود؛ از جايي كه منتقد، نه طنز از اينجا آفريده مي. شود نقد كند ديده مي

اين كه طنز تا   بهبسته. كشد نقد مي  بهبلكه با كنايه و طعنه، امر واقِع خالِف حقيقت را
كه امري كامالً مطلوب و معقول  ـ چه حد از حقيقت نقد فاصله بگيرد، ما با طنز حقيقي

كند و  مراتبي نازل افول مي  بههايي از طنز كه شويم، يا با صورت ـ مواجه مي است
  .انجامد هزل و هجو مي  بهشود و فروكاسته مي

همين   به.شناسيم ستحسن را با هجو و هزل ميو م همة ما تفاوت ميان طنز مطلوب
گويند  كنيم و آنان را كه هزل و هرزه مي دليل، كساني را كه طنز پردازند تحسين مي

هاي  دريدن پرده  بهگويي را، كه گاه هزل. اي نيست هزل امر پسنديده. كنيم تقبيح مي
گذارد،  بيرون ميانجامد و پا از حوزة اخالق متعارف و مقبول بشري  و حيا مي عفّت
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شماري . آور باشد  كنيم؛ هرچند در ظاهر، اين هجو و هزل خنده همه محكوم و تقبيح مي
بين اقوام مختلف، از جمله در (joke)جوك  عنوان شوخي و لطيفه يا  بهاز آنچه كه

هاي معاصر ما،  بسياري از لطيفه. ميان ايرانيان معاصر، رايج است از مقولة هزل است در
توانيم در آنها سراغ بگيريم و دست  هاي تحقير قومي را مي ها و رگه  ريشهكه بعضاً

هايي كه براي برخي از اقوام  از قبيل لطيفه(استعمارگران را در ايجاد آنها دخيل ببينيم 
حيث ادبي و  ازاما آورند،  قطعاً اگر چه مضحك و خنده) ايراني ساخته شده است
اين انتقاد از نوع هزل و اما توان انتقاد هم ديد،  ميدر آنها . اخالقي مستحسن نيستند

 اين نحوه از انتقاد هجو است كه مورد تأييد اهل ادب نيست و متخلّقان هم تأييدي بر
  .گذارند نمي

منتقدي كه قصد اصالح نداشته . روح نقد و انتقاد، اصالح و اصالحگري است
نتقادي خود اصالح كند، صرفاً هزل گفته باشد، نخواهد امر ناپسند را با بيان طنزآميز و ا

همين دليل، ما فرق   به.چنين چيزي مورد قبول نيست. است و قصد تمسخر داشته است
گذاريم بين آنچه كه امثال حافِظ بزرگ ما در اشارات طنزآميز خود در جاي جاي  مي

 هايي از ي در بخشحتّ. گويد اشعارش دارد، يا آنچه كه سعدي شيرين سخن ما مي
اين روح اصالحگري  شود ما با هايي از هزل در آن ديده مي سعدي كه رگه طيبات
  .ممواجهي
خوريم كه در عين داشتن  امثال عبيد زاكاني برمي  بهميان شاعران بزرگ گذشته ما در

. داردآميز هم  اشعار بسيار پر قوت، چه در حوزة ِجد، چه در حوزة طنز، اشعار هزل
اما  ادبي، اشعار عبيد بسيار قوي و از لحاظ صناعات ادبي بسيار استوار است، لحاظ از

گذاريم بين اشعار  ت قائليم و فرق ميعبيد زاكاني را از اين حيث برايش دو شخصي
  .آميز او طنزآميز و اشعار هزل

شناسيم كه   ميدربين معاصران ما، در دورة مشروطه كساني مثل مرحوم دهخدا را
از اين او . نوشت است مي» دهخدا«كه همان مخفّف » دخو«نزآميز را با امضاي مطالبي ط
د سال يكصدر زمينة طنزسرايي در حدود . بين ما ايرانيان بسيار گرانمايه استحيث در

او هم اما وي شاعري توانمند بود، . گذشته، ايرج ميرزا نيز درخور اعتنا و يادكرد است
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ي چاپ و انتشار بعضي از آنها از حيث اخالق عمومي آميز دارد كه حتّ اشعاري هزل
  .شود جايز شمرده نمي

تي ممتاز وجود داشت كه در سال گذشته دربين طنزپردازان اخير، شخصي
. نوشت  مي»آقا گُل« مرحوم كيومرث صابري كه با نام :از دنيا رفت) ش ه ۱۳۸۳(

هاي پيش از  كه در سال توفيق ةكرد كه بعد از مجلّ  ميهمين نام منتشر اي را هم با مجلّه
شد و بسيار مورد اقبال دوستداران طنز و فكاهي در ايران بود،   ميانقالب اسالمي منتشر

در ايران » آقا گل«اقبال   بهقوت و  بهاي بعد از پيروزي انقالب اسالمي، هيچ نشريه
  .نشد منتشر

ن طنز و هزل ويژه در غرب امروز، تفاوت چنداني ميا  بهباري، اگر در غرب،
هاي  اند و در نمايشنامه اگر آن پاكدامني كه امثال شكسپير در طنزپردازي داشته بينيم؛ نمي
بينيم كه متأثر از همان درك و برداشت از مباني نظري   ميهايي از طنز د او صورتمتعد

حيث  طنز در غرب است؛ اگر در غرب كساني بودند كه حقيقت و حرمت طنز را از
چنين  داشتند؛ در دوران جديد متأسفانه با كردند و پاس مي  ميب رعايتاخالق و اد

اينان از . طنزپردازان غربي مواجه نيستيم ميان خويشتنداري و عفّت كالم و نگاه در
هايي كريه و  هاي هزل و هتك ابا ندارند و هر از چندي با چهره شدن در عرصه وارد

ها و مجلّات و   يا كاريكاتور در روزنامههايي پليد و ناخوشايند با عنوان طنز صورت
  .شويم هاي غربي مواجه مي ها و فيلم كتاب

مرز ميان طنز و هزل، مرز طنز و ِجد نيست؛ مرزي است كه اخالق انساني آن را 
سخن طنزآميز قطعاً سخني است انتقادي و سخني است  .كند  ميميان طنز و هزل رسم

مباني   بههرگز نبايد در طنزاما ضحكه باشد، ي قدري مكه بايد در آن مطايبه و حتّ
اين   بههيچ طنزپرداز حقيقي. اعتقادي و ايماني هيچ قوم و ملّتي اهانت و هتّاكي شود

نويسندگان و هنرمندان . گيرد  ميگذارد و اگر چنين كند مورد سرزنش قرار حوزه پا نمي
ويژه   بهدري، هتّاكي و پرده  بهاند كه دامان خود را از آلوده شدن بزرگ همواره كوشيده

  . پاك نگاه دارندحوزة مقدسات ديني و اعتقادي، در
ساحت   بهدر اوايل پيروزي انقالب اسالمي شاهد بوديم كه اهانت سلمان رشدي

 با چه واكنشي از سوي متفكران، نويسندگان، هنرمندان و )ص(مقدس پيامبر اسالم
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ي حتّ. امع اسالمي مواجه شددرجة اول صاحب نظران و رهبران ديني جو در
فتوايي كه امام . كردند شدت انتقاد  بهمسلمانان هم از اين حيث از سلمان رشديغير

كرد، پيش از ايشان  سلمان رشدي صادرد انقالب اسالمي، دربارة، رهبر فقي)ره(خميني
بينيم كه وقتي يك   ميامروز هم. كرده بودند سنّت صادر برخي از مراجع اهل

كند چه   مي جسارت)ص(ساحت مقدس پيامبر اسالم  بهوريست دانماركيكاريكات
اين اعتراضات نشان دهندة اين . گيرد اي در جوامع اسالمي صورت مي اعتراض گسترده

  .است كه حريم مقدسات ديني همواره بايد محترم شمرده و حفظ شود
ند كه مسلمانان دان خوبي مي  بههم مسلمانان و هم هندوها. ما در كشور هند هستيم

پرستانه مورد  آميز و مفاهيم بت عقايد شرك. بعضي از عقايد ديني هندوان را قبول ندارند
اعتقادات ديني   بهدهد كه خود اجازه نمي  بههيچ مسلمانياما . قبول مسلمانان نيست

دهد كه وارد يك معبد هندويي  اجازه نمي خود  بههيچ مسلماني. كند هندوان توهين
معناي   بهگذاري روشن است كه اين حرمت. هاي آن توهين و جسارت كند بت ه بشود و

عنوان معيار مسلمانان در نحوة رفتار   به كريمقرآن. قبول اعتقادات هندويي نيست
 مضمون آنچه كه در آية. نهد  ميعقايد مخالفان دين خود بهترين آموزه را در برابر ما با

  : سورة انعام آمده اين است۱۰۸
كساني كه   به!مؤمنان، اي پيروان همة اديان الهي و ابراهيمي مسلمانان، اي اي«

اعتقاداتشان توهين   بهآميز دارند دشنام ندهيد و پرستند و عقايد شرك خدا را مي جز
اعتقادات و مقدسات شما   بهخدا و  بهچون آنان هم، متقابالً و از روي ناآگاهي،. نكنيد

  ».كنند توهين مي
داشتن و بيان يك اعتقاد و  ز كامالً مشخص است كه ميان نحوة باوراين يك مر

 قرآناز نظر . خوبي كشيده شده است  بهعقايد مخالف كردن و رويارويي با نحوة مقابله
آن  آميز گناهي بزرگ است و تنها گناهي است كه اگر كسي با كريم، داشتِن اعتقاد شرك

 كريم، شرك بزرگترين ستمي است كه قرآن بيان  به.از دنيا برود آمرزيده نخواهد شد
اين يك عقيدة راسخ . ١»ميِظم علْك لَظُرنّ الشِا« :خود و خداوند بكند  بهتواند  ميانسان
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چنان نيست كه ما چون اما . بيان عقيدة حق، ما هيچ تعارف نداريم در. اسالمي است
ي اي، حتّ پيروان هر عقيده.  كنيمعقايد ديني ديگران توهين  بهدانيم  ميعقيدة خود را حق

همه آفريدگان خدا هستند و . اند آميز و كفرآميز، از نظر اسالم محترم عقيدة باطل و شرك
رود كه خداوند رحمت خود را شامل حال بندگان خود كند و آنان را   ميهمواره اميد
يزترين مخلوق اعتقاد مسلمانان عز  به، كه)ص(پيامبر اكرم  بهخداوند متعال. هدايت كند

فرمايد كه وظيفة تو فقط ابالغ و رساندن پيام الهي است؛  نزد خداوند است، مي در
 نهايت تالش خود را در اين )ص(اكرم پيامبر. مسئول هدايت شدن مردمان نيستي تو

دانست كه وظيفة او فقط همين است و بس، و او  خوبي مي  بهخوداما كرد،  زمينه مي
تغيير .  كريم ـ بر قلب مردم ندارد كه آن را تغيير دهدقرآنتعبير  ه باي ـ طرهيسلطه و س

  . قلب مردم و اعتقاد قلبي مردم با خداست و با هيچ كس ديگر نيست
هر سبك و سليقة ادبي، هيچ هنرمندي، در هيچ يك از  اي، با  بنابراين، هيچ نويسنده

 ه هنرهاي نمايشي ـ ازسازي، چه معماري، چ اشي، چه مجسمههاي هنري، چه نقّ حوزه
يك از اين نويسندگان و هنرمندان، از حيث اخالق مورد قبول  تئاتر تا فيلم؛ هيچ

اديان الهي و غيرالهي و اخالق مورد قبول جوامع بشري كه در قوانين اساسي  همة
مقدسات   بهبسياري از آنها ذكر شده و در منشور ملل متّحد هم آمده است، حق ندارد

بهانة آزادي   بهاين جسارت، جسارتي نيست كه ما. م و ملّتي توهين كندديني هيچ قو
. گذرد، بپذيريم  ميبيان، آزادي قلم، آزادي هنرمند در اظهار آنچه كه در ضمير و دل او

رو شاهد تظاهرات و  خوبي قابل تشخيص است و از همين  بهاين مرزي است كه
 )ص(اكرم هتك ساحت پيامبر  بهي غيرمسلماناناعتراضات گستردة مسلمانان و حتّ

  …سراسر جهان بوديم در
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   فارسيادبياتروند طنز در پيشينية  بهنگاهي 
  ∗دوستمهوش واحد

  
  
  
  
  
  

  اندازي برگسترة طنز در ايران چشم
» بيان«است، كه هم پژوهشگران وادي علم » مجاز«، پهنة ادبياتگسترة طنز در 

. اند ، ژرفاي آن را فراخور دانش خويش ساخته و پرداخته١شناسان  و هم زبانادبيات در
 يك از زبانهاي دنيا، گسترة طنز است كه هر»مجاز«ياي هاي دن كرانه ين بييكي از ا

 »هاي ادبي اي از نوشته دسته به«براي نمونه، طنز . اند روشنگري و تعريف آن پرداخته به
ها،  استهزاء و نشان دادن عيب به و طعنه» تهكّم«و » ٢آيروني«شود كه با دستماية  گفته مي

  .پردازد مفاسد فرد و اجتماع ميها و  ها، نادرستي زشتي
                                                   

  .)ايران(، آذربايجان غربي دانشگاه اروميهاستاد   ∗
 .هاي زبان شناختي در كتاب كتابهاي علم بيان در ادبيات و معناشناسي :ك.ر  .1

فرهنگ  :ك.ر. نظر دارد، معنايي مغاير با بيان ظاهري درصنعتي است كه نويسنده يا شاعر به واسطة آن: آيروني  .2
 .۱۰ص  انتشارات مرواريد، تهران، ، سيماداد،اصطالحات ادبي

  چكيده
تعريف و روشنگري طنز، : هاي مورد بحث در اين مقاله عبارتند از موضوع

  .گذشته ادبيات ايران رئاليستي، پيوند هزل و هجو با طنز در طنز
پردازد و شروع طنز  ريشه طنز در زبان فارسي مي اين جستار نخست به

  .دارد پس از نهضت مشروطيت منسوب مي رئاليستي در ادبيات را به
روي هم رفته مشخّصات و ويژگيهاي طنز و تفاوت آن با هزل و مسخرگي 
و بررسي شيوة طنزنويسان و اديبان ايراني در متون مختلف ادبيات غني 

 .گيرد  بحث قرار ميي، مورِدفارس

 



  روند طنز در پيشينية ادبيات فارسي نگاهي به  ۲۷

  

 در زبان التيني، Satura  وSatira است كه از Satire كلمة طنز برابر نهادة واژة
يكي از خدايان فالحت  به هاي گوناگون است كه گرفته شده است و آن ظرفي پر از ميوه

اي  شمهاي آن در زبان انگليسي، سرچ برد ريشهبنابراين، كار. اند كرده هديه ميو زراعت 
يكي از بهترين ، )۱۶۶۷-۱۷۴۵( انگليسي جاناتان سويفت ادبياتالبتّه در . اساطيري دارد

  :دهد دست مي به هاي طنز را تعريف
طور عموم چهرة كسي جز خودشان را  به اي است كه بينندگان آن طنز آينه”

طنز در دنيا  به كنند و اين علّت عمدة استقبالي است كه نسبت آن كشف مي در
  .١“رنجد همين خاطر است كه كمتر كسي از آن مي  بهوجود دارد و

اما از آنجا . اند روشنگري طنز پرداخته به هاي گوناگون در زبان فارسي نيز از سويه
پس از نهضت مشروطيت پا گرفته است، سخن سنجان ) واقعي(كه طنز رئاليستي 

ي  پژوهشگران پسين، دكتر يحٰيز ميانا. اند تعريف كاربردي آن پرداخته به گذشته كمتر
  .پردازد روشنگري مي به گونه  خود، اينادبياتپور در تاريخ  آرين
اي در نويسندگي كه ضمن دادن تصوير  طنز عبارت است از روش ويژه”

هجوآميزي از جهات زشت و منفي و ناجور زندگي، معايب و مفاسد جامعه و 
تر از  تر و بد تركيب عني زشتآميز ي صورتي اغراق به حقايق تلخ اجتماعي را

 تر جلوه كند دهد، تا صفات و مشخّصات آنها روشن و نمايان آنچه هست نمايش مي
  .٢“انديشة يك زندگي عالي و مأمول آشكار گردد باو تضاد عميق وضع موجود 
 انگيزة طنز، زمينة طنز، هدف طنز و ديگر ويژگيهاي آن، ،با پيش رونهادن زبان طنز

البتّه زبان و هدف در طنز نوشتاري و گفتاري . دست داد به توان ادي را ميهاي زي تعريف
ها را در خود نهادينه  تواند ديگر ويژگي از برجستگي شاياني برخوردار است كه مي

هاي  گونة ويژه در گسترة هنر، از روح اين. تر گردد قلمرو طنز واقعي نزديك به ساخته
اي ناخواسته  يي با كنار هم نهادن ناسازها، خندهگيرد، گو تاب سرچشمه مي حساس و بي

  .انگيزند را برمي
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اما ) اي  و رويهاي هبنيادي نماي(نخستين بنياد طنز بر شوخي و خنده استوار است 
گيرد، بلكه آن چنان تلخ و گزنده و  اين خنده از گشايش روح و روان سرچشمه نمي

 تواند گناهكاران را ار و زنندة آن مياست كه گاه زبان نيشد آور آميز و سركوفت سرزنش
جنبش آيد و  به اي نهاني آنها خود آرد و آن روي زشتشان را وا نمايد تا ديگر رويه به

آگين بوده خجستگي و  آمد آن نوش گجستگي و پليدي را از سرشت آنها بزدايد و پي
  .همراه آرد به بهبوِد جامعه را

و شكافد  كارد جراحي كه زخم را مي به  رااي از پژوهشگران آن جا نيست كه پاره بي
هاي  اما اينكه طنز تا چه ژرفايي زخم. اند ريزد، مانند كرده چرك و كثافت را بيرون مي

 پيوند با مهارت هنر دراي بر دلها كارگر شود،  دردناك اجتماع را بكاود و تا چه اندازه
  .هاده شودتواند در بوتة سنجش ن طنزپرداز بوده، از اين ديدگاه مي

هاي كوچك و  ها و اشتباه  زاييدة عيب،گاهي خنده و شوخي، گذران و اندك”
هاي  ها و جرثومه ت است و زماني تلخ و زهرآگين و ناشي از كاستياهمي بي

 پس. دهند كه مقام اخالقي بشري را كاهش مياست هايي  تباهي و گمراهي
تر و  دهاي زندگي فزونرخدا به هرچه دشمني نويسنده و كينه و بغض او نسبت

شود و از شوخي و  تر مي تر و دردناك كاري همان نسبت طنز به تر باشد، قوي
باشد، » قعياطنز و«پايگاه واالي خود كه همان  به خندة ساده و سبك درگذشته

  .١“گردد تر مي نزديك
سالح زبان سنگر   هستند كه با ربيهاي س  در دست طنزپرداز همانند گلوله،ها واژه

كند، باشد كه گلهاي  هاي ناآگاه را آماج خود مي هاي جامعه و دل ها و پليدي زشتي
  .رور سازدلودگيها بازندگي آرماني را در بستر خشكيده روِد گندها و آ

طور معمول نمايانگر دو بينش جداگانه  به  خود،ي روند فزوندرطنز ”از ديدگاهي
خود موجودي پاك و نيك خواه است، ت شرسبرپاية يك بينش، انسان در بنياد و . است

در اينجاست كه طنز . برد هاي فراواني نيكي سرشتين خود را از ياد مي دليل به اما
 هاي تباهي، او را از اين ناخودي و ناآگاهي ها و جرثومه برجسته نمودن بدي با
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سازوار با طنز » هوراس«. شود اش، رهنمون مي شاهراه حقيقي و نهادينه به آورد و درمي به
ولي برپايه بينشي ديگر، بدي . خود، چنين باوري را در آثار خويش نمايان ساخته است
  .هميشه بر انسان پيروز است و نيكي در هستي او ناياب

سوي  به شود كه انسان از گرايش اي مي زبان طنز، انگيزه به پيش كشيدن حقيقت
 با طنزي خشك و گزنده، در اين بينش، طنزنويس. ها دست بردارد ها و پليدي زشتي

  .١“.تازد ها مي هيچ گذشتي بر بدي بي
بينيم كه طنز هنر تُنُك و ظريفي است و نويسندة طنز روي لبة تيغ راه  گونه مي بدين

اي دگرگون  دشنام نامه به سپارد، از سويي اگر زياده از كرانة طنز، آن را جدي بگيرد مي
 جاي به آيد كه خواننده آوري درمي نة چيز خندهگو به شود و اگر زياده آن راسست كند، مي

شايد بتوان گفت صدي نود (خندد  ريش خود نويسنده مي به درونة طنز بخندد به آن كه
  .)هاي طنزآلود امروزه، برهنه و درمانده از نمودن ويژگيهاي طنز واقعي هستند نوشته

هام و از سويي ديگر ال به اي با شعر مانندگي دارد، چه از يك سو نياز طنز از سويه
از اين ديدگاه طنز . سيالن در خور وا دارد به سرشتي دارد كه بتواند تخيل خود را به نياز

است كه آهسته و اندك اندك و با تُنُك كاري بنياد پيچيدة » مينياتوريستي«پرداز همانند 
 هنر هاي ديگر هنر باز است ولي در دست هنرمند در گونه. افكند طنز خود را پي مي

بايد سازواري درخور و بايسته ميان پهنا و تنگنا، احساس و ) در عين ناسازواري(طنز 
نمودن وجود داشته باشد و نيز بتواند  كاركرد، انديشگي و بينش يا انديشيدن و وا

ترين و  خنده از فوري به هدف طنز عبارت است از رسيدن. عينيت درآميزد به ذهنيت را
 اين رو طنز با اين قصد و آهنگ كه اثر طنزآميز بايد فوري پس از ها، از ترين راه كوتاه

  .شود خواندن خنده يا حس خنده را برانگيزد، ساخته مي
ويژه بخشي  به طنز واقعي هرگز از زندگي دور نيست، بلكه بخشي از زندگي آدمي،

در پيشينة . شود دار است در برابر چشم خواننده نمايش داده مي كه مضحك و خنده
  .٢اند گونه ، چرند و پرند، از اينصور اسرافيلادب فارسي طنزهاي دهخدا در 
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با پيش رو داشتن اين ويژگي . اي طنز بر خنده نهاده شده است نمايه و بنياد رويه
  :بايد گفت

، نه هرشوخي و شيرين !)الاقل دشوارتر از گرياندن است(خنداندن آسان نيست ”
از آنكه در خنده سرگشتگي و درماندگي خرد تواند بخنداند،  كاري مردم را مي

هنر كاركردي طنز تا آنجاست كه . هست و در گريه دردمندي روح و روان
از آن گذشته، . ت بنمايداهمي تواند، بالهاي سخت را هم آسان و بي گاهي مي

هاي يك  رسمي ها و بي نابساماني به ويژگي ديگر طنز اجتماعي در واقع اعتراض
ها را صريح و  خواهد اعتراض ايت اينكه گويي جامعه نمينه. جامعه است

اين پوشيده گويي . رو شود بهها اجتماعي رو پرده بشنود و با برهنگِي واقعيت بي
رمز و كنايه انتقادش را بر  گاه از آن است كه خود شاعر جسارت ندارد تا بي

  .١“پسندد نميپروا را  زبان راند و گاه ذوق مردم و احوال زمانه چيزي جدي و بي
: شود توان گفت كه طنز بر سه پايه نهاده مي پردازي نيز مي در پهنة داستان

كه طنزنويس از راه اغراق و مبالغه » وضعيتي غير واقعي«نخستين عبارت است از  ةپاي«
واقعي است ولي طرز برخورد نويسنده گرچه اين وضعيت غير. آورد ود ميوج به آن را

ئلي عيني و واقعي يك موقعيت يعني او با وسا.  واقع گرايانه داردواقعي يا آن جنبة با
 اين تكنيك عيني دربارة هوسيل به آورد، تكنيك او عيني است ولي وجود مي به واقعيغير

دهخدا » گندم«اين نمونه طنِز  بر. پيمايد اش راه اغراق مي مواد و مضامين نوشته
ترديدي نيست كه يك خروار گندم پس ) اسرافيل صور ةچرند و پرند يا روزنام :ك.ر(

واقعي شود و اين وضعيت غير ياهدانه نمييك خروار تلخه و س به از صد روز تبديل
گيري از هنر افزون نمايي آن  است كه اغراق شده، ولي نويسنده با تكنيك خود، با كمك

ه دهخدا، اين است ك» گندم«در طنز » دوم وضعيت«. نماياند را واقعي و عيني مي
چيزهايي كه داخل گندم ريخته شده، بيش از آن حدي است كه قابل تحمل باشد، 

اغراق كردن دربارة گندم كرده و در صد من گندم، صد من  به ظاهر شروع به نويسنده
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غيره ديده است ولي در باطن، ما را از وضعيت واقعي جنس گندم  تلخه و سياهدانه و
  .آگاه كرده است
اصل دوم و  به  است كه از طريق اصل و پاية نخستين»جتماعييت اموقع«اصل سوم 

 ستنيفهميم كه گرچه ممكن  يعني مي بريم، مي اصل سوم پي به از طريق اصل دوم
مردم بدهند، ولي موقعيت اجتماعي  به جاي صد من گندم، صد من تلخه و سياهدانه به

هزار  به ر مردم رامردم جنس تقلبي بفروشند، س به طوري است كه هر آن ممكن است
  .١…وسيله كاله بگذارند و

چند و چوني آن  به رو نهيم و هاي بنيادين يك طنز واقعي را پيش اگر ما ويژگي
ناك  ماية يك نوشتة خنده را كار» خنده« تنها ،ها بپردازيم، بايد بگوييم كه درپارة نوشته

هاي آن نيز سخن اند ولي در البالي سخن خود از هدفمند بودن و از ابزار دانسته
را يكي دانسته و با عنواني همانند از آنها …  طنز و، هجو،رو هزل از اين. اند گفته
ست كه طنز  ايادآوري به نياز).  فارسيادبياتهاي كالسيك   متن:ك.ر(اند  كرده ياد
را نيز … وهايي از هزل يا هجو يا لطيفه  درون ماية كاربردي خود، ممكن است رگه با

  .آگيني طنز نيست د ولي بايد گفت هر هجو و هزل و نوشتة خندهداشته باش
طنز يك هنر، «ست در واقع  اجداگانگي بنيادين هنر طنز با آنها در هدفمندي آن

عنوان تمسخر، دست انداختن و  به طنز به اي است و پرداختن هاي ويژه فن با ارزش يك
دور از يك طنز  ه، و ب»شماري يك قوم و ملّت و طايفه و شهر و روستا نيست عيب

 يا يك طبقة اجتماعي را در تير رس خود صواقعي است، اگر طنزپرداز يك شخ
اي است كه عملكرد دور از انسانيت آنها خشم طنزپرداز و مردم  نهد، برتافته از كينه مي

عدل و داد،  انصاف، زمامداري بي تواند توانگري بي اين شخص مي.  استرا برانگيخته
 در. عمل، و يا هريك از افراد يا قشرهاي گوناگون جامعه باشد ار، عالمي بيشيخي دنياد

شود  طور معمول كارهاي برجسته و قهرماني و واالي فرد يا جمع ستوده مي به تراژدي
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هاي آدمي  ها و شرارت  بزدلي و خالصه پستي،ولي در طنز كارهاي نامعقول، نامردمي
  .١شود وصف و نكوهيده مي

كرده تا ه حماقت را مسخرو جنايت را رسوا ”خواهند  ردازان ميدر واقع طنزپ
روي هجاگويان هدفمند و طنزپردازان، بدسرشت  توانند آنها را ريشه كن كنند، از اين مي

عوام فريبي  به خبري و ناداني و فريفتگي مردم و بدخواه نوع بشر نيستند، بلكه آنها از بي
هاي  اينكه دنياداران و سياستمداران از ضعفرند و از وخ صّه ميغ… شيادان ريايي و

شوند، ناراحت هستند و چون  گردة آنها سوار مي  بر،روحي و ذهني آنها سود جسته
 شمشير بسته ممكن نيست هبيشتر اوقات انتقاد صريح و جدي از رفتار و كردار اين گرو
خود را در لباس د، نيت نتاب و مردم نيز استدالل عقلي و بحث علمي و فلسفي را برنمي

پوشانند تا شايد  انگيز مي هاي خنده آميز و مسخره يا طنزها و دشنام هاي هزل داستان
در پيشينة ادب ايران . درآورند هخبري و فريفتگي ب مردم را از اسارِت حماقت و بي

هزل نيست بلكه ) معني طنز به(اند كه هنرشان  بارها گفته… انوري، سنايي، مولوي و
  : استآگاهي دادن

     ٢و بر ظاهر هـزلش گـرو     تو مش    شنو هزل تعليم است آن را جد  
*  

  ٣النش عـاق  ت پـي  اسـ  هزلها جـد    هر جدي هزل است پيش هازالن     
*  

  بيــت مــن بيــت نيــست اقلــيم اســت  ست تعلـيم اسـت    هزل مـن هـزل نيـ      
  ٤و جد هم از خانه است     من همچ هزل    تگانـه اسـ  بيچـو  زل جـد  ه با هـ   رچگ
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  روند طنز در پيشينية ادبيات فارسي نگاهي به  ۳۳

  

ظاهر  به هاي طنزگونه در شعر و نثر گذشتگان اگرچه و هزل هجوهابسياری از 
حقيقت، شرافت، پاكدامني و  به آلود بيان شده، ولي در اندرون آنها عشق عميقي نفرت

جداگانگي روية  به توان نگري در آن مي درنگ و ژرف جمال راستين نهفته است كه با
  .…زاكاني و عبيد» اخالق االشراف«هزل با باطن جد آن دست يافت، مانند 

 ابزارهاي هزل و هجو در ستب كار به در واقع آرمان خواهي طنزپرداز است كه او را
سازد، از اين  دارد، زيرا وضع اخالقي افراد يا اجتماع موجود او را راضي نمي مي طنز وا
يابد، يا  يادهاي موجود نمينگردد و چون آن را در ب دنبال وضعيتي بهتر مي به رو او
دفاع از  به بيند، هاي فاسد و تباه سازنده مي هاي مورد نظر را مورد حملة انگيزه ارزش

، “١كند پردازد و با ابزارهاي مسخره و طنز، وضع موجود را انتقاد مي باورهاي خود مي
 آميزي كه با منطق انسان در تضاد هستند، هاي مبالغه حتّي گاهي شاعران با مدح

  .٢اند داختهمسخره كردن ممدوحان خود پر به
اي كه واقعيتي تلخ  بنياد سرشتيني است، خنده» خنده«گونه كه پيشتر نيز ياد شد،  آن

آورد قرنها  وجود مي به  احوال و شرايطي كه خنده را،اوضاع”. را در خود نهفته دارد
 سخن ؟آور چيست خنده» چيز«، دربارة اينكه “موضوع بحث فيلسوفان بوده است

يا نقصي كه دردناك يا نابودكننده نيست، انگيزة خنده  خطا ”رسطوقوِل ا به اند، گفته
… و“ انگيز است هر بياني كه در او ناسازگاري باشد خنده” شوپنهاور ةگفت به .“شود مي

 ضعناصِر اصلي خنده عبارت است از ادراك ناگهاني تناق: توان گفت كوتاه گونه مي
كه منتظريم و فكر  ايد باشد يا چنانكه ب كه هست و چنان موجود ميان وضع چيزي چنان

  .كنيم بايد چنان باشد مي
جوش آمدن خون بر اثر اينکه انسان  به خنده عبارت است از: از ديدگاهي ديگر

. دهد پراند و يا حركت مي شنود كه او را سرگرم ساخته، از جا مي بيند يا مي چيزي را مي
كار اندازد،  به هاي خود، ع با انديشهدرنگ نتواند توانايي خود را جهت پيوند آن وض بي
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  ۳۴  قند پارسي

  

بايد درنظر گرفت كه خنده در طنز داراي درون ماية . ١شود خنده بر وي پيروز مي
نيشخند است، هدف خنداندن با معني كاربردي آن نيست، در واقع گرياندن است، 

بيني و خودداری و   و قهري است كه با ژرفمآميز و آميخته با خش نيشخند طنز كنايه
زيرا طنز با نوعی شرم و تملك نفس توأم است، . اي درآميخته است فّت حكيمانهع

اي عبرت است و آگاهي،  مد هر خندهياپوشي بن ماية آن است، در طنز پ متانت و پرده
جنگ  به پرداز است كه با آندر هر طنز واقعي ابزار جنگ طنز» خنده«بنابراين 
زيرا با حقيقت شوخي كردن، . ٢خيزد ميستيز بر به رود و با آنها ها و نارواها مي ناشايست

زبان شوخي است، نكتة ديگر اينكه مسخرگي كردن جداي  به جداي گفتن حقيقت
ذوق و پيوند هوش سرشار از در واقع طنز ميوة گوارايي است كه . نيشخندزدن است

نه و بخشد، طبع حساس و شاعرا آنچه طنز را ظرافت و لطافت مي. آيد وجود مي به سليم
  .٣“انديشة انسان دوستانه است

اي نمادين در رفتار و  گونه به از سوية زبان و پردازش، طنزگاه در شعر و نثر و گاه
طنز تنها در حكايت نيست، بلكه : بنابراين بايد گفت. كند نمود پيدا مي… كردار و

ود، ممكن است در احوال، كردار، رفتار و گفتار عادي و معمولي مردم نيز يافته ش
از آغاز آفرينش .  مثلهاي هر ملّتي جست وتوان آن را در باورها، متلها گذشته از آنها مي

اي روزمره  عنوان پديده به ديرندگي و پهناي تاريخ انساني، طنز ريشه دارد و به تاكنون
 هاي گوناگون آن را توان صورت با نگاهي بر قلمرو طنز، مي. نمايد رخ داده و رخ مي

… اي، خانگي، سياسي و نزهاي روستايي، شهري، بازاري، محلّي، مدرسهعنوان ط به
گونه طنزها فراوانند و داراي نمادها و فرمها و معاني گوناگوني  اين. بخشبندي كرد

مترسك سِر خرمن، لنگيدن كسي، با عصا راه رفتن پير مردي، رفتار : براي نمونه. هستند
عنوان كالبد  به و نخستين طنز هستند وهاي عادي  كه همه گونه… عينكي شدن كسي و

تنهايي در بردارندة درون ماية طنز  به گاهي واژگان نيز. آيند شمار مي به نخستين آن
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تواند  اي براي طنز مي ها در نقاشي پهنة گسترده گذشته از اينها، دنياي نگاره. هستند
  .١اند گونه باشد، كاريكاتورها بهترين نمونه از اين

چه انگيزه يا  ربد، نبر دم از شنيدن و ديدن و خواندن طنز لذّت مياينكه همة مر
در ِگل افتادن مردي : شود مانند هايي استوار است يا چه چيزي موجب خنده مي انگيزه
 مردم به و در مورد اينكه از شنيدن يا ديدن آزار يا كاستي و عيب كسي… پوش يا شيك

شناسي تنها بيماران   در روانبايد گفتدهد كه پيامد آن خنده است،  ي دست ميشتشاب
اي از اين بيماري در  برند، آيا رگه وخيستي هستند كه از آزار دادن ديگران لذّت ميماز

تواند صدق بكند  همة مردم نهادينه است؟ ولي با اين انگاره كه طنز هدفمند است، نمي
شود، روح  ه ميكه موجب لذّت و خندة خواننده يا شنونده يا بينند وجودي زيرا، با

بر جرأت و جسارت او  ها تسكين داده، چه بسا ها و ستم عدالتي شخص را در برابر بي
بحثي (نتيجه او را از نوميدي و سرخوردگي و افسردگي  ها بيفزايد، در در برابر ناروايي

باز دارد، پس وقتي از افتادن كودكي، لنگيدن پيري، مشت ) شناسي در روانكاوي و روان
افتيم، شايد بتوان گفت كه  خنده مي به هاي ويژه وردن ناگهاني كسي در وضعيتو لگد خ

 اي از اين بيماري در همة ما نهفته است؟ از اين رهيافت طنز گونه اگر بگذريم رگه
توان پرداخت كه طبع ملول عامه، خيلي زود از چيز  گفتة يكي از پژوهشگران طنز مي به

شوخي و مسخرگي دارد، انگيزة  به و شوقي كهويژه عالقه  به شود، جدي خسته مي
هاي تلخ را با شوخي و خنده  خوبي براي شاعر يا نويسنده است كه بتواند واقعيت

هدف عمده از شعرهاي ركيك و مطايباتي كه نزد سعدي خبيثات نام گرفته، . همراه كند
لفظ ركيك دارند و ميل شديدي  به اي كه تفريح عامه است و نيز ارضاي ميل سركوفته

بهر روي قبول و شهرت . كند كه آداب و رسوم گاهي آن را محدود و سركوفته مي
علّت همين گرايش  به هاي زننده، بيشتر طنزهاي آميخته با فحش و هرزگي و شوخي

گويي چون منجيك ترمذي  آنهاست و همين نكته است كه شاعران هزل به دروني مردم
 و حكيم كوشككي تا يغما و ايرج را نزد مردم نامي و خنيده كرده، و سوزني سمرقندي
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هاي اين  شوخي. اي بر سرزبانها انداخته است شعرشان را بيش و كم در هر دوره
كرده است  شنيدن زجر و رسوايي ديگران ارضا مي به شاعران گرايش و تمايل مردم را

ها و  ترين دشنام القي با زشتويژه كه اين زجر و رسوايي اخ به !)حالتي مازوخيستي(
خاطر جاذبه و  به ر همترين آدمهاي موقّ كه جدي ها همراه بوده است و چه بسا متلك

برند، ناگفته نماند كه  ها لذّت برده و مي تجانس با اين عوالم احساس، پنهاني از شوخي
 بيشتر اين شاعران و نويسندگان هجوگوي، افرادي آگاه و خردمند در جامعة خود

هاي آنها طنزهايي است با دست ماية هجو، نگاهي بر اوضاع  اند در واقع نوشته بوده
خاطر آن  به كند و لذّت مردم هم بيشتر اجتماعي و سياسي آنان اين نكته را آشكار مي

اند، بنابراين هجوها و  است كه قربانيان طنزپردازان اشخاص صالح و درستكاري نبوده
هايي گزنده يا مضحك در باب اطوار و احوال انساني  نايهطنزهاي نيشدار آنها، با ك

شهرت و قبولي آنها، . كند هايي كه ظلم و تجاوز را غالباً پست و حقير مي كنايه .است
اهانت  برد و اگر اين سبب لذّتي است كه انسان گاه از اهانت ديدن ديگران مي به بيشتر

 كه همه از دست آنها در رنج ١باشد… و مسخرگي دربارة قاضي يا امير يا وزير يا
تواند توجيه شده و پذيرفتني باشد و نيز  هستند، ارضاي روحي مردم و طنزپرداز مي

  .توان آن را با بيماري مازوخيستي در روانشناسي باليني برابر ندانست مي
  :شمارآورد به توان كوتاه گونه چنين ابزارهاي طنز و ديگر همانندهاي آن را، مي

ويژه مردم ساده  به رداز براي آنكه حقايق را براي خوانندگان خود،طنزپ: تحقير .۱
هر وسيلة ممكن كه بتواند،  به كند و لوح آشكار سازد، قرباني خود را تحقير مي

كاهد و گاه از همانند  ي با بد دهني و دشنام زشت، قدر و منزلت او را ميحتّ
ديگر اينكه . ايستد ميباز ن …جانوران درنده خوي و مردار خوار و به كردن او

ارزش عيني برهنه  او را از همة تصنّعات و شؤون ساختگي و بستگي و بي
نشاند تا ببينند و  آن همه، او را در منظر ديد خوانندگان مي سازد و بي مي

 .كنند داوري

                                                   
 ؛۸۱۷ص ، ۳، ج طنزسرايان ايران از مشروطه تا انقالب :زاده بارفروش فرجيان، مرتضي و محمد باقر نجف  .1

 .۹۶، ص يي بر طنز و شوخ طبعي در ايران همقدم



  روند طنز در پيشينية ادبيات فارسي نگاهي به  ۳۷

  

پردازان،  سرايان و داستان از روزگاران گذشته، افسانه: جانوران به مانند كردن .۲
هاي خود، از جهان جانوران و حركات و سكنات  يي هدفگاهي براي بازگو
پرده يا بدگويي و ريشخند مستقيم بزرگان و  اند، زيرا گفتار ِبي آنها سود جسته

اند، چون تكفير و كشته  ديده روايان و قربانيان خود را، كاري ناممكن مي فرمان
ها  براي نمونه از اين همانند سازي. شدن در پي آشكارگويي نهفته است

 و قطعات تمثيلي انوري، نامه مرزبان و كليله و دمنههاي   توان از حكايت مي
 .نام برد… مولوي، پروين اعتصامي و

 گاهي طنزپرداز از همانند كردن انسانها: گياهان يا چيزهاي ديگر به مانند كردن .۳
 جويد و از راه گفتگو ميان دو گياه يا چيزي ديگر، آرمان گياهان نيز بهره مي به

 .كند خود را از زبان آنها، بازگو مي
سرايي است، اما بيشتر  بدون شك كم خردي ماية ياوه): تحامق( نمايي كودن .۴

اند، نه تنها مردماني ابله و كودن  هاي آن پرداخته طنز و گونه به كساني كه
اند، بلكه بسياري از آنها، در عين هوشمندي و زيركي، در شناخت  نبوده

ها اجتماع و زمانة خود، از مردم دورة خويش  عي و نابسامانيهاي اجتما بيماري
ناداني  به آنها براي انتقاد از شخص يا طبقة خاصّي خود را. اند تر نيز بوده آگاه

. كردند هاي اجتماع و افراد را بيان مي آميز، حقيقت زده، در زير حرفهاي مسخره
ديوانگي زده بود و نيز  به ها خود را  بهلول كه براي بازگويي واقعيتةبراي نمون

 .ده هستندزگروه دلقكها و مسخرگان درباري نيز از همين 
 تواند گرچه درست روياروي هجو است مي» مدح«: آميز و نامعقول ستايش اغراق .۵

شمارآيد، زيرا زماني كه مدح و ستايش از  به هاي آن از ابزارهاي طنز و گونه
خشنود كردن ممدوح خود،  معقول بگذرد و شاعر و نويسنده براي حد

شنونده احساس خنده دست  به بگويد، از شنيدن آنها،» شاخدار«هاي  دروغ
 ادبيات. كند كه نويسنده يا شاعر قصد ريشخند داشته است دهد، خيال مي مي

 .هاست گونه مدح گذشتة ما انباشته از اين
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دشنام و   بانطنزپردازا. نيز از ابزارهاي ديگر طنز هستند: ، دشنام١تهكّم .۶
: گفته سوزني سمرقندي به .٢دنگشاي سوي قرباني خود آتش مي به دهني گاه بد
 .٣“در هجا بايد دشنام داد نه بره و حلوا”

ها و  عدالتي اما دربارة انگيزة نهادين پيدايش طنز در بين هر ملّتي بايد از ستمها و بي
ل زمان روا داشته شده نام برد كه بر مردم يك سرزمين در طو… ها و ها و يورش جنگ
يابيم كه در گذر زمان اين سرزمين همواره  با نگرشي بر تاريخ گذشتة ايران، درمي. است

.  استر هنرهاي اين سرزمين گذاردهبجوالنگاه خود كامگان بوده كه تأثيري بنيادين 
از سوي ديگر همة . هنر طنز ما نيز بازتاب همين تاخت و تازهاي خودي و بيگانه است

اي از عناصر فرهنگي گوياي  اند و گاه نيز پاره  رخدادها بر فرهنگ مردم تأثير گذاردهاين
هاي  توان در گونه گذشته از آن فرهنگ يك قوم و ملّت را نيز مي. طنزي نهفته هستند

  :زاده گفتة محمد علي جمال به .طنز يافت
مندترين  زبان حال همة مردم حتّي بينواترين و مست،اشعار و قطعات فكاهي”

چه چيز  به كند و  قوم و ملّتي چگونه فكر ميهراگر بخواهيم بدانيم كه . آنهاست
خواهد و چه  انديشد، آرزوهايش كدامند، در جستجوي چيست و چه مي مي
ها، همانا  اين پرسش به ها براي پاسخ جويد، يكي از بهترين راه گويد و چه مي مي

هاي  از سوي ديگر نوشته.  خواهد بودهاي فكاهي آن قوم رسيدگي دربارة داستان
 همة يها ها و سوگواري ها خرسندي و شادي آگين بازتاب آرزوها، گله طنز

اي كه در نزد ما  همان زبان خودشان است، يعني زبان طبقه به قشرهاي مردم
  .٤“گويد ، نام گرفته، سخن مي»كاسبكار«و » پا خرده» «كوچه بازاري«

  :توان گفت  تاريخ ادبي اين سرزمين ميالبتّه با نگاهي دوباره بر

                                                   
 دهد كه مقصود از ستايش تحقير است در بسياري از موارد تهكّم  لحن بيان نشاناماكسي را بستايند، : تهكّم  .1

 .)۹۳ص انتشارات مرواريد، ، سيماداد، فرهنگ اصطالحات ادبي(. مدح است همان ذم شبيه به

  .۱۵۵-۹ص ، انتشارات جاويدان، نقاب دروغ، شعر بي شعر بي: کوب بروجردي، عبدالحسين زرين  .2
 ناصرالدين شاه حسيني، اهتمام ، بهسمرقندي سوزني ديوان: مد بن عليالدين مح سوزني سمرقندي، شمس  .3

  .۱۴۳ ص
  .۶۲- ۹۶، ص ، انتشارات پيك، تهرانيي بر طنز و شوخ طبعي در ايران مقدمه: اصغر حلبي، علي  .4



  روند طنز در پيشينية ادبيات فارسي نگاهي به  ۳۹

  

مفهوم  به صورت نوعي اثر مستقل ادبي و به  كالسيك فارسي، طنزادبياتدر ”
هايي از گفتارها و  خورد، رگه چشم مي به آنچه. واقعي، بسيار كمياب است

. هزل زندگي و رشد كردهو هاي طنزآلودي است كه در كنار هجو  حكايت
برخي متون آريايي كه در آنها خدايان اين قوم وصف  بها، اي از آنه ديرينگي پاره

ويژه در وصف پادشاهي انوشيروان،  به در زمان ساسانيان. رسد اند، مي شده
مانند : هايي از طنز را يافت توان در آنها، رگه هايي وجود دارد كه مي حكايت

ز تولّد حقيقي طنز در دوران پس ا… مظلوم و زنجير عدل انوشيروان و خر
 صوفيه رخ ادبياتطور عموم و  به ن ششم و هفتم هجريو قرويژه طي به اسالم

هاي طنزآميز صوفيه، هم چاشني اجتماعي دارد و هم ذوق  حكايت. نموده است
 طنز ايرانيان بازتاب عتابي است كه مجذوبان در جذبة عرفان نسبت. فلسفي

گاه دارد كه در برابر اند و حكايت از طغيان انساني آ ذات حق ابراز كرده به
اي از   عطّار نمونهنامة الهيدر … تواند ساكت بنشيند هاي اجتماعي نمي عدالتي بي

  .١“توان يافت  مي،»رفت نيشابور مي  بهاي كه ديوانه«اين طنز فلسفي را در حكايت 
زهر انتقاد و گفتار هجوآميز در اشعار حافظ و عبيد نيز هست اما چون رند ”

مستي و  به اند، رندانه از آن سرخورده، تن م نيافتههيچ چيز را مسلّهستند و ثبات 
. خندند مي» دنيا ريش« به  خودةگفت به سپارند و طبعي مي باشي و شوخ خوش

» شبهه لقمة«حافظ از ديدن صوفي شهر كه با ادعاي نفي جهان و تقوي 
حيوان خوش «را ريزد، آنها  خورد، زهر انتقاد خود را بر او و مانندهاي او مي مي

  .٢“باشد» پار دمشان دراز«كند كه  نامد و آرزو مي مي» علف
خوريم ولي  ميبر» هجو«و » هزل«نامهاي  به درست است كه ما در گذشتة ادب خود

دوران پس  به در معني كاربردي خود» طنز«هستند، چه بيشتر آنها داراي درون ماية طنز 
ي، خاقاني، سنايي، سوزني در قرن ششم، هجوهاي انور. گردد از نهضت مشروطه برمي
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وقتي سنايي با شاهدي . دور از اين رهيافت باشد به تواند هايي آگاه بودند، نمي كه انسان
بازد، در واقع ويژگي  ق ميعش…  چون بازاري، قصّاب، نانوا وهاي گوناگون از حرفه

 با درشت نمايي كردنپذيرد،  نماياند، چه طنزپرداز وقتي چيزي را مي بنيادين طنز را مي
خيزد، همان ويژگي كه بعدها در شعرهاي ايرج ميرزا  رد و انكار و دشمني با آن برمي به

 فساد اخالقي را در جامعه دريافته، آن را درشت هبنابراين آنها ك. توان يافت نيز مي
القي اين وسيله فساد اخ به اند، انگار كه بخواهند توي چشم مردم فروكنند تا نمايي كرده

. دور از اين بازتاب نيست به  نيزگلستانهاي  اي حكايت حتّي پاره. توي ذوقشان بخورد
كه از طنزپردازان گمنام اما موفق قرن .) ق . ه ۶۲۵-۵۶۰ يا ۵۵۰(الدين قمري آملي  سراج

گونه توجيه  دايرة طنز را اين به علل گرايش» كارنامة خود«ششم و هفتم است در مثنوي 
از و زويژه در اين روزگار، و اهت به  مردم هزل را بيشتر خريدارند تا جد،…”: كند مي

زيراكه اغلب مردم مستحق . نشاطي كه از هجو زايد، بيشتر از آن است كه از مدح خيزد
باشد و لذّت عبارت از »  يف موضعهءالشي وضع«چون مردم را هجوگويي . نكوهشند

مستحق رسانيده باشي،  به  حق،گويي مردمپس چون هجِو . ادراك چيزي ماليم و موافق
اين گفته . ١و كسي كه سامع بود، چيزي موافق ادراك كرده باشد، لذّت خوشتر بود

درست همان يادكردي است كه معاصران وي چون سنايي و خاقاني و پس از آنها 
  .اند مولوي در شعرهاي خود داشته

  كالسيك،)فولكلوريك( سنتي ٢شسه بخ به هنر طنز ايران رااي بتوان   از سويهشايد
تي چون هاي سنّ بخش فولكلور آن در برگيرندة نمايش: بندي كرد  معاصر بخشو

بازي در حضور، معركه، گفتگوهاي نمايشي ويژة عروسي و ديگر آداب  البازي، بقّ سياه
تواند  مي… ها، چيستان، داستان، افسانه و ها، شعر، مثل، متل، الالئي و رسوم و آيين

 يا…  وهاي سياسي، اجتماعي گونه به د، البته طنز فولكلور از ديدگاهيباش
در كالبد هزل و هجو مطايبه و لطيفه و … ي عمومي تلخ، شيرين، گزنده وها صورت به

هاي يادشده  ديگر طنز كالسيك با همان قالب. تواند رخ نمايد مي… شوخي و متلك و
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هاي قرن ششم و طنزهاي   و غزلهجوهازبان شعر يا نثر بازگو شده است مانند  به كه
گونه كه پيشتر نيز يادكرديم طنز   كالسيك فارسي آنادبياتالبتّه در . صوفيه در قرنها بعد

ها و شعرها،  هايي از آن در حكايت است، فقط رگه در معني اصطالحي آن بسيار نادر
 هيچ زمانيطنز ايران  پهنة ،»معاصر طنز«سوم . هزل و هجو باليده است همگام با

در واقع، هنگام نهضت . نبوده است ـ ويژه دورة مشروطيت به ـگستردگي طنز معاصر  به
 نويسي هاي اجتماعي و سياسي و رواج ساده علّت دگرگوني به مشروطه و پس از آن

هاي  تها و واقعي سالحي براي بازگويي دگرگونيعنوان  به نگاري، طنز ويژة روزنامه به
عنوان طنز واقعي و  به ر اين دوره است كه طنز در معني كاربردي آن،تنها د. موجود بود

در دورة يادشده، . كه پيشتر با هزل و هجو آميخته بود نمايد درحالي ميرئاليستي رخ 
و در نثر، علي اكبر دهخدا از پيشروان ) نسيم شمال(الدين گيالني  شعر، سيد اشرف در

پاي  به گفت در آفرينش طنز رئاليستي كسيتوان  جرأت مي به .هستنداين نوع طنز 
بايد تا چند و چون  براي پيمودن پهنة طنز معاصر جستاري ديگر مي. رسد دهخدا نمي

  .آن دريافته شودژرفاي 
  منابع

، انتشارات مرواريد، تهران، چاپ طنزآوران امروز ايران: پور، بيژن و عمران صالحي اسدي .۱
 .) شه ۱۳۵۰( ۲۵۳۶دوم 

، انتشارات پيك، تهران، چاپ يي بر طنز و شوخ طبعي در ايران مقدمه: ياصغر حلبي، عل .۲
 .ش  ه۱۳۶۴اول 

, تصحيح رينولد ألّين نيكلسون به, مثنوي معنوي :الدين محمد مولوي بلخي، موالنا جالل .۳
 ش ه ۱۳۶۶/ه ۱۴۰۸، چاپ پنجم )دفتر سوم و دفتر چهارم (۲ تهران، ج, انتشارات مولي

، تصحيح محمد قزويني و قاسم ديوان حافظ :الدين محمد ه شمسحافظ شيرازي، خواج .۴
 .ش ه ۱۳۷۳غني، نشر آروين، تهران، چاپ دوم 

، انتشارات آستان قدس رضوي، شعر كهن فارسي در ترازوي نقد اخالقي: رزمجو، حسين .۵
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  طنز و طعنه در تاريخ بيهقي
  ∗يمحمد جعفر ياحقّ

رود كه ابوالفضل بيهقي  ظاهر چنين گمان مي بهگوييم   سخن ميتاريخ بيهقيوقتي از 
آن اهتمامي كه در كار راندن تاريخ داشته و با آن همه وسواس و امانتداري و جديت  با

 و طعنه و هجو و زطن بعيد است كه در كتاب گرانسنگ خود ميداني هم براي ،در كار
تر  اين از آن روست كه با شناختي كه از وي داريم او را جدي. سخريه باز گذاشته باشد

ويژه كه او را  به. دانيم كه طيبت و مزاح را در قلم او جايي باشد تر از آن مي مزاج و تلخ
و وراني چون بونصر مشكان و همزانوي سالطين و رجال  تربيت يافتة مكتب فرهنگ

درد  در حالي كه سالطين و حكّام و رجال بي. شناسيم عنان فرهيختگان عصر ميهم
دربارها عموماً خود از مخاطبان طنزهاي جدي و اجتماعي در ادبيات ما شناخته شده و 

 تا آنجا كه در عرف ادبي ما چنين انگاشته اند هاي تند منتقدان قرار گرفته هدف مالمت
اب قدرت نباشد يا با آنان محظور داشته باشد، زي كه متوجه اربنشده است كه ط

رسد كه تاريخ هم، كه در  نظر مي بهاصوالً چنين . حساب آيد بهتواند طنز واقعي  نمي
اي انشايي و  تواند با طنز، كه مقوله ذات خود متوجه خبر و ابالغ و توصيف است، نمي

  .عاطفي است، سازگار باشد
سهم خود و گاه  به هم تاريخ بيهقي. نين نيستنمود كه چدر اين مقاله باز خواهيم 

اي  نام طنز سود برده و اصوالً يكي از كاركردهاي عمده  از رويكردي به،تر بيشتر و جدي
اصوالً اين تصور يا .  همين امر بوده است،كه تأثير كتاب وي را بيشتر و ماندگارتر كرده

ي و عاطفي در مورد  خبري و ابالغي است نه انشاي،اصل علمي كه زبان تاريخ
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 و تاريخ گرديزيهايي همشأن و همروزگار بيهقي مثل  هاي صرف و از نمونه تاريخ
ي ، كه تاريخيت صرف آنها مورد اتفاق است، البتّه تا حدتاريخ سيستان و تاريخ يميني
غلبه يافته كه ، كه ادبيت آن تا آنجا بيهقي تاريخ دالمثل در مور كند اما في صدق مي

مثابة داستان ياد  به ٢و بعضي ديگرعنوان يك متن نمايشي  بهريحاً از آن  ص١خيبر
هرحال بيشتر از آن كه تاريخ باشد يك متن   بهبيهقي تاريخ. اند، ابدا صادق نيست كرده

ادبي است كه مضموني تاريخي دارد، پس جاي شگفتي نيست اگر ببينيم كه نه تنها 
گران و  ايران بيشتر از آن كه ابزار كار تاريخ در تاريخ بيهقيها  شتهامروز كه از گذ

نويسان باشد، در دست دانشجويان ادبيات ديده شده و كتاب باليني اديبان و ادب  تاريخ
 از مقاله و كتاب و ٣كارهاي انجام شده در مورد اين كتاب بهنگاهي . دوستان بوده است

گويد كه  ما مي بهشود،  پا مينامه گرفته تا مجالس بزرگداشت كه براي مؤلّف آن بر پايان
 در ايران يك كتاب ادبي معرفي شده است، هرچند كه غريبان باز م دست كبيهقي تاريخ
اگر خصيصة ادبيت را براي  ٤اند  سيرت تاريخي كتاب توجه كردههمان بهبيشتر هم 

عنوان امري ذاتي بپذيريم، وجود طنز را كه يكي از شگردهاي ادبي و  به تاريخ بيهقي
  .زبان خاص آثار اجتماعي و انتقادي است، در آن بيشتر توجيه پذير خواهيم يافت

تنها از زبان طنز كه از انواع شگردهاي زباني براي برجسته كردن منظور  بيهقي نه
بارة خي از كتابها كه محقّقان ادبي دراين شگردها در بر بهخويش استفاده كرده است 

 بيش و كم اشاره شده، اما تا آنجا كه من ٥اند شته نگاتاريخ بيهقيكاركردهاي زباني 
طور مستقل  بهكنون كسي  تا٦جز يك اشارة گذار، آن هم با ذكر تنها يك نمونهدانم  مي

  . نشده استبيهقي تاريخمتعرض مقولة طنز در 
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، مثل هر اثر ادبي ديگر، وقتي زبان در روال منطقي خود از كار تاريخ بيهقيدر 
گويد، بسيار جاها  اي كه بيهقي از آن سخن مي در جامعه. شود آغاز ميماند طنز  مي فرو

كند در آن پايه نيست كه كار  كند يا اگر مي زبان و منطق كارگشا نيست يعني يا اثر نمي
طنز همان زبان برنده است كه . برندگي بيشتري است بهزبان ديگر نياز  بهانتظام يابد و 

 چنين نيست كه. كنند موقع و مقام از آن استفاده مي بهته تقريباً اشخاص و افراد مختلف بس
هاي انتقادي و  بيهقي خود براي طرح ديدگاه يا ،برندگي زبان داشته باشند بهفرودستان نياز 

 كه دارد امكانياجتماعي از آن استفاده نكند، در اين ميدان حتّي سلطان با همه قدرت و 
هنگام  بهبيند نهايت اين است كه طعنه را  ياز نمين بردن طنز و طعنه خود را بيكار بهاز 

  .گيرد و هردو را البتّه براي تأثير بيشتر كار مي بهبسط و نرمي قبض و تندي و طنز را زمان 
خواجه حسن ميمندي  بهاند،   و غازي كه خدمتها كردهقوقتي سلطان دربارة اريار

خايند و دل ايشان  رند و ژاژ ميب باب ايشان حسد مي بهشنويم تني چند  كه مي”: گويد مي
و   ژاژخايانخواهد خشم و نارضايتي خود را از با اين لحن مي. ١“دارند مشغول مي

  .كنند نشان دهد اقدامي كه مي
كنند و  ي ميلوقتي هم چند تن از فرماندهان هندي در كرمان در جنگ كاه

گويد   درشت ميكند و سخنان گريزند، سلطان مسعود آنها را حبس مي سيستان مي به
  :سخن بيهقي بهترسند،  چون بر خود مي

سلطان رسيد،  به خبر نكتاره زد، چو بهتر ايشان خويشتن را  مقدمشش تن ”
  .٢“كرمان بايست زد و بسيار بماليدشان و آخر عفو كرد بهاين كتاره : گفت

تواند پنهان كند، از  ي در مورد خليفه نميسلطان گاهي طعن و خشم خود را حتّ
  :گويد رو با بر آشفتگي مي اين
اسيان انگشت در اين خليفة خرف شده ببايد نبشت كه من از بهر قدر عب به”

  .٣“جويم ام و قرمطي مي كردهجهان 
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استفاده از شگرد طعنه براي نشان دادن خشم و خروش و برنده كردن سخن، 
. يافته است راهنيز وزير و ديگر مقامات بلند پاية دولت غزنوي  بهگذشته از سلطان 

  :گويد حصيري و يارانش مي بهخشم در اشاره  بهوقتي ميمندي وزير 
اند بدان كه يكچندي ميدان خالي  اين كشخانان احمد حسن را فراموش كرده”

بديشان . يافتند و دست بر رگ وزيري عاجز نهادند و ايشان را زبون بگرفتند
  .١“نمايند پهناي گليم تا بيدار شوند

  :گويد بوسهل مي به ديگر در اشاره همو در جاي
پندارند كه اگر من اين شغل پيش گيرم ايشان  اين كشخانك و ديگران چنان مي”

  .٢“را اين وزيري پوشيده كردن برود
  :قول بيهقي بهگذارد  در مجلس سلطان وقتي ميمندي حسنك در بند را حرمت مي

نين سگ قرمطي كه خداوند را كراكند كه با چ: بوسهل را طاقت برسيد، گفت”
  ٣“فرمان اميرالمؤمنين چنين گفتن؟ بهبردار خواهند كرد 

هم درآميختن، خشمي كه حرمت مجلس وزير را  بهو اين يعني خشم و طعنه را 
نظير اين مورد بايد از خشم و تعريض . تازد دارد و چنين برآشفته بر خصم مي نگه نمي

اين سگ ” حضور خليفه خصم را افشين يادكرد كه در داؤد نسبت به احمد بن ابي
اين مورد از نظر تاريخي . خواند مي ٤“خويشتن ناشناس نيم كافر بوالحسن افشين

هرحال چيزي است كه بر قلم وي گذشته و  شود، اما به زمان بيهقي مربوط نمي بههرچند 
  .نام او رقم خورده است به

نيست، با اين حال گوشه و اندازة طعنه و طنز فراهم  به تاريخ بيهقيزمينة مزاح در 
خورد كه از طبع شوخ و شادي طلب دربار  چشم مي بههايي شاهانه و جز آن  كنار مزاح

وقتي بونعيم نديم در مجلس مسعود دست غالم محبوب او . كند غزنه حكايت مي
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غيرتش برخورد، ابتدا او را گوشمالي داد اما پس از  بهنوشتگين را فشرد، امير بديد و 
  :كند بيهقي روايت مي. مجلس خود خواند بهي را بخشيد و مدتي و
سوي نوشتگين نگري؟ و : گاه از گاهي شنودم كه امير در شراب بونعيم را گفتي”

وي جواب دادي كه از آن يك نگريستن بس نيك نيامدم تا ديگر نگرم و امير 
  .١“بخنديدي

سيار خطرناكي بوده است باال هم هست هرچند كار ب بهها از پايين  گونه مزاح از اين
خواري خواهد بود  اين آخرين شراب: باري سلطان مسعود گفت. و راه رفتن بر لبة تيغ

  :وي گفت بهيكي از مطربان شوخ و گستاخ مسعود . و در خراسان شراب نخواهد بود
ها گويند و  ها پيوسته گردد و نديمان بنشينند و دوبيت چون خداوند را فتح”

ط زنند، در آن روز شراب خوردن را چه حكم است؟ امير را مطربان رود و برب
  .٢“اين سخن خوش آمد

هاي  ها مليح و مؤدبانه و هدفدار باشد، شوخي هميشه چنين نيست كه طنزها و مزاح
 از ناحية بزرگان ديده شده است هرچند همين بيهقيتاريخ هدف هم در  پروا و بي بي

 ةرمسامبيهقي از قول ابوريحان در كتاب . ستنفع امير توجيه شده ا بههم در بيهقي 
اديبي . خوردند اس خوارزمشاه شراب ميدر مجلس ابوالعب.  يادآور شده استخوارزم

  :بود صخري نام
پيالة شراب در دست داشت بخواست خورد، اسبان نوبت كه در سراي بداشته ”

في شارب : نيرو، خوارزمشاه گفت هبودند بانگي كردند و از يكي بادي رها شد ب
  .٣“الشارب

او داستان . هدف در فضا رها نكرده است اشتباه نشود بيهقي سخن را همين جور بي
را براي منظور ديگري نقل كرده است تا نشان دهد خوارزمشاه با معيارهاي او مردي 

قول بيهقي او مردي سخت فاضل و اديب بود و مالحظه  به. دار است حليم و خويشتن
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مردي سخت فاضل ”ن سخن را در روي صخري، كه او نيز د، وقتي ايكر ادب بسيار مي
ادب، بگفت، صخري از رعنايي و  و اديب بود و نيكو سخن و ترسل و لكن سخت بي

انديشيدم كه فرمايد تا گردنش بزنند و نفرمود و . ادبي پياله بينداخت، و من بترسيدم بي
  .“بخنديد و اهمال كرد و بر راه حلم و كرم رفت

  .گيري و تأييد بيهقي فعالً كاري نداريم نتيجه بهاينجا در 
رسد داستان  نظر مي به .١آگين باشد طنز بايد شادمانه و خشم: اند دربارة طنز گفته

. زبرقان مردي با نعمت اما لئيم بود: حطيئه با زبرقان كه در بيهقي نقل شده چنين است
زبرقان تظلم .  وي كردندحطيئه در حق او شعري گفت كه نديمانش حمل بر هجو

  .عمر از حسان داوري خواست. اميرالمؤمنين عمر برد به
يا : حسان عمر را گفت. بيت مورد نظر را بروي خواندند. و او نابينا بود”

اميرالمؤمنين ماهجا و لكن سوي را هجو نكرد بلكه بر زبرقان . زبرقانلٰيلح ع 
  .٢“تا باز گردندعمر تبسم كرد و ايشان را اشارت كرد . ريد

سخن درشت در روي اميران و قدرتمندان گفتن هميشه پرخطر و كاري بس نازك 
 خاصه در عصر بيهقي ،دنبال داشته است بهو پرافت و خيز بوده و تاوانهاي گراني هم 

و چاكران را نرسد در كار ”گيري است  اوج بهگرايي و خود كامگي تقريباً رو  كه مطلق
 ،هرچند نيكو نصيحتي كرده باشند، كه اگر بنگرند و كنندخداوندان نگريستن، 

با اين حال . ٣“سرنوشتي دست كم همپاية مسعود رازي در انتظار آنان خواهد بود
بينيم كه دغدغة گفتن همچنان هست و آنها كه سخني دارند دست كم ابتدا در خفا و  مي

وقتي امير از هداياي . دكنن  آن را مطرح ميتاريخ بيهقياندكي بعد برمال و در عرصة 
 چهار بار هزار ،هنگفت و تحف سنگين سوري عامل خراسان، كه وقتي تقويم كردند

  :گويد بومنصور مستوفي مي بهكند و خطاب   ابراز خشنودي مي،٤هزار درم آمد
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  طنز و طعنه در تاريخ بيهقي  ٤٩

  

نيك چاكري است اين سوري، اگر ما را چنين دو سه چاكر ديگر بودي بسيار ”
  .“فايده حاصل شدي

  :گويد قول بومنصور، كه مردي ثقه و امين است، ميبيهقي از 
گفتم همچنان است و زهره نداشتم كه گفتمي از رعاياي خراسان بايد پرسيد ”

شريف و وضيع تا چنين هديه ساخته آمده است  بهكه بديشان چند رنج رسانيده 
  .١“و فردا روز پيدا آيد كه عاقبت كار چگونه شود

  :كند كه اجرا تصديق مي از وقوع مبيهقي چند دهه بعد
  .“گفت كه سوري مردي متهور و ظالم بودو راست همچنان بود كه بومنصور ”

اگر بومنصور مستوفي در زمان مسعود زهره نداشت كه در روي خداوند سخني 
گويد، بيهقي پس از اين ماجرا از روزگار گذشته، كه هنوز فضاي سياسي و تمركز 

آورد و استنباط  انگيز نشده است، مثالي مي  و هولاندازة عصر غزنوي تاريك بهقدرت 
الرشيد و  عصر هارون بهشود   قضيه مربوط مي؛كند خودش را براي خواننده مؤكّد مي

دوران وزارت برمكيان كه وقتي هداياي سنگين علي بن عيسي بن ماهان را بر هارون 
  :يحيي برمكي كرد و گفت بهعرضه كردند، هارون روي 

توضيح آن است كه پيش از آن (ا بود در روزگار پسرت فضل؟ اين چيزها كج”
 از سوي خليفه حكومت داشته آنجامدتي فضل بن يحيي عامل خراسان بوده و در 

يحيي گفت زندگاني اميرالمؤمنين دراز باد، اين چيزها در روزگار امارت پسرم ) است
هارون از اين . انشهرهاي عراق و خراس بههاي خداوندان اين چيزها بوده  در خانه

  .٢“جواب سخت طيره شد
دادن تصويري صادق از جامعة عصر خويش  بيهقي با نگاهي نافذ براي نشان

نگرد و ناخرسندي خود و همة دانندگان بيدار را از اوضاع تاريخي و  ميهرسو  به
براي نشان دادن پريشاني خراسان در سال . نماياند فرهنگي و اقتصادي آن روزگار مي

در عين حال تصويري گويا از  انگيز و اي عبرت  انحطاط روزگار مسعود، صحنه و۴۳۱
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  ٥٠  قند پارسي

  

. كند پريشاني كار و تيز شدن چنگال دشمنان و تباهي و سراشيب كار مسعود مجسم مي
  :ببينيد
طمع غارت  بهو بند جيحون از هر جانبي گشاده كردند و مردم آمدن گرفتند ”

دست و يك دند يكزني را دي  آموي كه پيراي خواندم از خراسان، چنانكه در نامه
دست، پرسيدند از وي كه چرا آمدي؟ گفت شنودم كه  چشم و يك پاي در

و امير . كنند من نيز بيامدم تا لختي ببرم هاي خراسان از زير زمين بيرون مي گنج
دانستند بر ايشان اين سخن  ازين اخبار بخنديدي، اما كساني كه غور كار مي

  .١“صعب بود
زن دست داده كامالً  مقي كه در اين فاجعه هست از همان تصويري كه از پيرع

كساني كه ”، اما بيهقي با تأكيد بر عبارت “دست و يك چشم و يك پاييك”پيداست 
بركت  بهاگر امروز ما . كند تلخي طنز را در كام خواننده بيشتر مي“ دانستند غور كار مي

توانيم تصويري گويا  دست داده مي بهروزگار خود اطالعات جزيي و دقيقي كه بيهقي از 
ترديد لختي از اين توفيق  بي. ٢از جامعة غزنوي عصر مسعود و زواياي آن ترسيم كنيم

هاي گويايي است كه بيهقي شعر گونه و  در گرو شيوة بيان مشخص و طنز و طعنه
  .ستيادگار گذاشته ا بهنسق و ساماني ويژه در صفحات تاريخ زرين خود  با

 عنوان ابزاري براي سركوفت بهدر ادامة وضعيت چاكران در روزگار غزنوي، طعنه 
در پژوهشي كه پيش از . هايي دارد زدن و در هم شكستن افراد در تاريخ بيهقي نمونه

كار كرد آن در برخي از  بهخصوص  بههاي طنز و  برخي از ويژگي به. ٣اين انجام شده
هاي ديگري از  جنبه بهدر اينجا .  بيهقي اشاره شده استهاي تاريخ ها و توطئه فروگيري

كند كه  از قول استادش بونصر مشكان نقل مي. هنر طعن و طنز بيهقي خواهيم پرداخت
را ديدم كه خلقاني ) و او غير از ابوالفتح بستي شاعر معروف است(بوالفتح بستي 

جرمي كه  بهم ظاهراً كن  گفت بيست روز است ستورباني مي،پوشيده و مشگكي در گردن
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  طنز و طعنه در تاريخ بيهقي  ٥١

  

اين كار گماشته است، از بونصر  بهخواجه حسن ميمندي از او ديده و وي را براي تنبيه 
خواهد كه شفاعت وي پيش خواجه برد و او در فرصت مقتضي اين كار را كرد و  مي

   :او گفت بهبوالفتح پيش خواجه آمد . خواجه او را بخشيد
  .١“خداوند مشك و ستورگاه مرا توبه آورداي : خاييدن توبه كردي؟ گفتاز ژاژ”

 بيهقي تاريخدر . ٢“اي است براي ايجاد ارتباط و كنترل زبان وسيله”اند كه  گفته
ي گردنكشان را توانند رعايا و حتّ خوبي مي بهآميز  قدرتمندان با همين زبان تند كنايه

 ،هيد بوسهلتم حضور خواجه حسن ميمندي، وقتي با مجلس سلطان با در. كنترل كنند
حرمت پيشين او خواه و ناخواه  بهآورند، همه  حرمتي تمام مي بي حسنك را با

  .خيزند برمي
. ژكيد بوسهل بر خشم خود طاقت نداشت، برخاست نه تمام، و بر خويش مي”

  .٣“وي نيك از جاي بشد.  در همه كارها ناتمامي:خواجه احمد او را گفت
و موجود است » ناتمام«و » نه تمام« دار و معنيجناسي كه در دو كلمة كوتاه 

درنگ تحسين خواننده را براي اين سخن مؤثّر   بي،رفته كار بهاي كه در آن  طعنه هنر
شرارتي مثل  توان حتّي آدم گستاخ و با سخن مي اين كه با بهو باور او را انگيزد  برمي

اين . كند شتر ميساز بر جاي خود نشاند، بي بوسهل را در آن موقعيت خطير و سرنوشت
 بارها از زبان برندة خويش براي كنترل سركشان و ٤»گرگ پير«قول بيهقي  بهميمندي يا 

معاندان خويش سود برده و از كار كرد بياني تير و طعنه هرگز غافل نمانده است 
هرچند خود او هم در مقابل هدف طعن و طنز سلطان قرار بگيرد و دم نتواند كه 

ول وزارت خواجه در زمان امير محمود سلطان كه از قدرت نمايي و در دورة ا. برآورد
  :تعريض دربارة وي باري گفته بود بهناز و كبرياي وي البد بستوه بوده 

نان است كه كسان ديگر نداريم كه وزارت ما بكنند، چكي ناز اين احمد؟ نه  تا”
). ند بودو قاضي شيراز در آن زمان كدخداي ه (“اينك يكي قاضي شيراز است
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  ٥٢  قند پارسي

  

و اين قاضي شيراز ده يك اين محتشم ” :كند بيني اظهار نظر مي بيهقي با روشن
ايشان حجت گفتن روي ندارد  بزرگ نبود، اما ملوك هرچند خواهند گويند و با

  .١“حال هيچ به
زخم زبان  دل گرفته بود تا زمان الزم با اين دليل كينة قاضي شيراز را به و ميمندي به

خواهد احمد ينالتگين  در دورة دوم وزارتش زماني كه مسعود مي. ا بريزدزهر خودش ر
  :گويد او مي دروغ از قول سلطان به هندوستان بفرستد ميمندي به را به
… ”پوش است چون قاضي شيراز و از وي ساالري نيايد  مردي دراعهآنجا ”
ش آگنده آن مردك شيرازي بناگو“ كند شود، تأكيد مي قتي احمد عازم هند ميو

  .٢“چنان كه دست بر رگ تو ننهد و ترا زبون نگيرد
  :كند گونه قضاوت مي  اين۴۲۴بعد هم بيهقي پس از طغيان احمد ينالتگين در سال 

حبه از قاضي نينديشيد در معني وبر اغرا و زهره برفت و دو احمد ينالتگين ”
دانم اين  ي مناسب م،ميان است دراز احمد ينالتگين سخن  اكنون كه ٣“ساالري

ه از اسرار نوعي ديگر پرد بهطنز تلخ ديگر بيهقي را دربارة وي مطرح كنم كه 
  : كه.دارد مياجتماعي عصر غزنوي بر

ة امير محمود گفتندي و بدو نيك و اين احمد مردي بود شهم و او را عطس”
بمانستي و در حديث مادر و والدت وي و امير محمود سخنان گفتندي و بوده 

  .٤“ داند و جلّحقيقت خداي عزّ. دوستي به آن پادشاه و مادرش حالي بود ميان
نمايد، گويي در ماضي  گذشته از طنز آگاهانه و تلخي كه در اين عبارت رخ مي

طنز ديگري است كه بعيد بودن حالي را كه بوده و اتفاق افتاده بيشتر و » بوده بود«بعيد 
  .كند تر مي در عين پوشيدگي عريان

نمايد  اياني حكومت مسعود اوضاع بشدت نابسامان و خارج از كنترل ميهاي پ سال
اين است كه زبان چاكران . توانند بر تاريخ فايق آيند پندارند كه مي اما برخي هنوز مي
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  طنز و طعنه در تاريخ بيهقي  ٥٣

  

 يعني آغاز دروة بحراني حكومت ۴۲۶در سال . شود تر مي ها كاري درازتر و زخم زبان
وزير احمد عبدالصّمد ”رسيد، سلطان  به مسعود وقتي خبر غارت هارون در خوارزم

مدبرك اين ين  اخاطر كس نگذشته بود، كه از بهزندگاني خداوند دراز باد هرگز : گفت
. ١“مدبر از همگان بتر آمدآيد و فرزندان آلتونتاش همه ناپاك برآمدند و اين مخذول 

وزيري است كه هاي كاري  حربه، »بتر«و » مخذول مدبر«، »ناپاك«، »ركمدب«كلمات 
آيد كه از پشت بر  آميز خود بر سر آدم ناسپاسي فرود مي ر كرد طعنهخشماگيني و كا با

مالحت . دهد ولي نعمت خود خنجرزده و اينك غرامت طغيان خويش را باز پس مي
تواند هنر مليح و مؤثر  گويي او نمي. گيرد هاي بيهقي دامن دوستان وي را هم مي طعنه

. جويد رد كار خويش از آن سود ميطنز را از كسي دريغ دارد و خود او هم براي پيشب
ديوان  بهاي  شود ظاهراً با قباي ساده  ميمندي براي بار دوم وزير مي۴۲۲وقتي در سال 

همه حرمتي كه براي وزير قايل است،  بيند و با  بيهقي آن سوي قضيه را هم مي،آيد مي
  :گويد مي

پوشيد  سال مي رنگ كه يك از ثقات او شنيدم كه بيست و سي قبا بود او را يك”
اهللا اين قبا از حال  و مردمان چنان دانستندي كه يك قباست و گفتندي سبحان

  .٢“اينت منكر و بجد مردي؛ و مرديها و جدهاي او را اندازه نبود. بنگردد
هر هنري كه بيهقي . آموز مكتب اوست بيهقي پروردة دامن بونصر مشكان و ادب

ر جست و اگر روزي مسلم شود كه اين همه بايد نزد بونصرا دارد بهتر و فاخرترش 
 راستي انشاي خود اوست، بايد بر به آمده بيهقي تاريخنامه و رساله كه از بونصر در متن 

بيهقي برخي . راستي درود فرستاد هاستادي كه توانسته شاگردي چون بوالفضل بپرورد، ب
ست و نشان داده كه كرده آورده ا ميتصنيف هاي بونصر را در متن تاريخي كه  از طعنه

وقتي خبر مرگ بوقي پاسبان را، . راستي استاد بوده است بهاستادش در طنز و طعنه نيز 
استادم ”مسعود،  بهكه از تربيت يافتگان محمود و از زمرة پدريان بود، بياوردند، خطاب 

خداوند بداند كه بوقي برفت و بنده او را ياري نشناسد در همه لشكر كه  اما…  :گفت
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  ٥٤  قند پارسي

  

ن سخن خدمتكاران اسر آن باز نشد كه بد بهامير جوابي نداد و . جاي وي بتواند ايستاد به
 بعد هم خود .“گذارد رود چون خويشتني را نمي ديگر را خواسته است، كه هركس مي

   :كند كه او قضاوت مي
  .١“و حقّا كه بونصر راست گفت كه چون بوقي ديگر نيايد”

 دردش را در مغز استخوان خود احساس كرده بود، الزم معني اين طعنه، كه مسعود
اين است كه در دوران حاكميت تو هيچ بندة اليقي تربيت نشده و آنچه هست از 

اگر همين يك طعنه از بونصر در . ماند رود جايش خالي مي هاست كه هر كه مي گذشته
ن بياوريم و آوري وي ايما گويي و زبان گستاخي و حق بهتوانستيم  تاريخ مانده بود مي

توانسته  بپذيريم كه در اين ميدان چون او چندان زياد در تاريخ پر افت و خيز ما نمي
  .است ببالد

مردان گربز و سياستگر و .  نادره گفتار و استوار كارند،زنان بيهقي هم مثل مردان
ساز و  اند كه زنان نادره كار و تاريخ  سايه افكندهتاريخ بيهقيرنگارنگ چندان بر 

يكي از آن زنان كه . اند گرآوري چون حرة ختلي و مادر حسنك در سايه قرار گرفتهج
هاي تاريخي و براي تأكيد  نه از صحنة تاريخي عصر بيهقي كه از خالل داستانواره هالبتّ

ت هماوردي و ني به مادر عبداهللا زبير است، كه اتفاقاً ،اند وقايع كتاب وي جاودانه شده
كار  او هم زني است جگرآور و مردانه. ميان آمده است بهك نامش  حسندرهمساني با ما

محاصرة حجاج  بهو با همه نابينايي دل بيدار و سر هوشيار، پسرش عبداهللا در كعبه 
آيد وقتي جنازة پسر را پس از  ماند چون كوه تا از پاي درمي توصية مادر مي بهافتد و  مي

  :دگوي بيند، مي مدتها كه بردار بوده، مي
  ٢“گاه آن نيامد كه اين سوار را از اين اسب فروآورند؟”

كنند يعني با عبور از جريان عادي زبان  نويسندگان توانا در زبان قاعده افزايي مي
آفرينند كه يا پيش از آنان وجود نداشته يا اگر داشته با كار كردي  اي مي هنجارهاي تازه

هاي شورانگيزي از خود  ن هنجار آفرينيبيهقي در اين ميدا. شده است متفاوت ظاهر مي
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  طنز و طعنه در تاريخ بيهقي  ٥٥

  

ها  يك از آنها همين طرز بيان تازه اي است كه در مسير استفاده از واژه. نشان داده است
 ١قول جورج اورول بهتوان از آن  دهد كه مي آميز خود را نشان مي و مفاهيم كنايه

طلق خود را توانند حاكميت م ياد كرد گفتاري كه حاكمان عصر مي» جديد گفتار« به
هاي جديدي  ها در ساحت در اين زبان مفاهيم و واژه. آن در جامعه مستقر كنند با
. ه شودي متوجنقطة عزيمت خاصّ بهسازد  شوند كه نويسنده را قادر مي كارگرفته مي به

هاي پنهاني  ها و تعبيرات دو پهلوي بيهقي عالوه بر ظاهر مسايل از اليه  كنايهرنگارنگي
هايي  هاي بسياري را پشت واژه سازد كه نگفته دارد و او را قادر مي ده برميزبان هم پر

  .اندك پنهان كند
گردانان اصلي  خواهد سرانگشت پنهان كساني را كه از پشت پرده صحنه وقتي مي

خواهند راهبري و هدايت  سمت و سويي كه خود مي بهحوادثند و جربان امور را 
  .آورد ميان مي بهسخن » وزيري پوشيده كردن«و » وزراي نهاني«كنند، از  مي

زماني كه خواجه حسن ميمندي براي بار دوم در روزگار مسعود وزارت را 
بونصر  بهارة بوسهل زوزني پذيرد و قرار است فرداي آن خلعت وزارت پوشد، درب مي

  :گويد مشكان مي
وزيري اين كشخانك، چنان پندارد كه اگر اين شغل پيش گيرم، ايشان را اين ”

  .٢“پوشيده كردن برود
ندن اموال صلتي امير محمد از عيان و صدور اداستان باز ست بهجاي ديگر در اشاره 

  :گويد بوسهل مي بهايضاً در اشاره 
يعني در امير (بونصر برفت و پيغام سخت محكم و جزم بداد و سود نداشت ”

  .٣“كه وزراءالسوء كار استوار كرده بودند) تأثير نكرد
» ايستادن«. نمايد يهقي گاهي تعريض تلخ در وجه استعمال كلمه خود را ميدر ب

شود، اما  ه از آن متعدي ساخته نميكفارسي فعل الزم است و ظاهر امر چنين است  در
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  ٥٦  قند پارسي

  

گويد در  كند و مثالً مي قصد اين فعل را برخالف قاعدة زبان متعدي مي وقتي بيهقي به
  :داستان حسنك

  .١“اند دند كه از بغداد آمدهدو پيك ايستانيده بو”
 خواهد تعريضي را گوشزد كند با همين تصرف اندك، اما مقتدرانه و از سر آگاهي مي

عمق فاجعه پي ببرد و تلخي كار در كام  كه وقتي خواننده بر آن واقف گشت از درون به
  .جانش بنشيند

مند و  ا كه تعريضكنند آنج آميز بيهقي از افراد و كارهايي كه مي تصويرهاي مبالغه
  .انگيزد آيد، تأثير بالغي در خواننده برمي آميز از آب درمي كنايه
و ديگر آن آمد كه سپاه ساالر غازي گربزي بود كه ابليس لعنه اهللا او را رشته ”
  .٢“نتوانستي تافت بر

از شگردهاي ادبي بيهقي در مسير تأثيرگذاري گلچين سخنان طنزآميز ديگران است 
توانسته است خود وي  دانيم گويندة آن مي كشيدن آن در سلك عبارتي كه ميرشته  و به
ظاهر از زبان  بشنويم اين سخن دردناك و زهرآگين را كه از دل بيهقي اما به. باشد

شود در مورد ابوالقاسم رازي كه براي برادر سلطان امير نصر، والي خراسان  غيرطرح مي
  .گرفت مينامه  آورد و صله و عنايت كنيزك مي

. و وي مردي فراخ مزاح بود: و از پدر شنودم كه قاضي بوالهثيم پوشيده گفت”
  .٣“گري از قاضي اي بوالقاسم ياددار، قوادي به

افراد  آميز به  لقب دادن كنايهبيهقي تاريخهاي بديع هنز طنزپردازي در  يكي از شيوه
اي طنز و تعريض ه ترين روش اين شيوه يكي از طبيعي. و اشخاص مورد نظر است

كه در  هاي تاريخي هم رواج داشته است كما اين ميان عامه نيز بوده و در همة دوره در
آميز  آيد لقب كنايه شان نمي كساني كه خوش افراد با ذوق به. ايران هنوز هم معمول است

ا آميز آن صفت مذموم آنان ر اي مبالغه گونه دهند كه معموالً واژه يا صفتي است كه به مي
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  طنز و طعنه در تاريخ بيهقي  ٥٧

  

ميان  سرعت در گونه القاب و صفات چون غالباً طنزآميز است به اين. كند برجسته مي
هاي  كند و حتّي با عدول از مورد اصلي در موارد مشابه و در نقطه مردم رواج پيدا مي

رود و اگر قابليت الزم را داشته باشد  كار مي تري از زادگاه و خاستگاه آن به دور دست
شود درست  بدل ميصاحب   فراگير و عام و فاقد شأن نزول و بييك طنز تدريج به به

گونه القاب و صفات در جامعة جاهلي و   ظاهراً استفاده از اين.چيزي مثل امثال ساير
كرده است   هم با شدت رايج بوده و مشكالتي در جامعه ايجاد ميقرآنعصر نزول 

آميز و طعن و  قاب بد و قدح از دادن لقب، كه البتّه منظور القرآنهمين سبب در  به
اَنْ يكُِونوا خيراً منهم  عسي ٍمو قَن ممو قَرخسيالَ«: تسخر است، صريحاً نهي شده است كه

و ِ  .١»اِبقَلْاَلْاا ِبوزابنتالَ  ومكُسفُن اَآوزمِِلْتالَ ونهن راً مين خكُنْ يسي اَآءٍِ عسآٌء من نِنسالَ
زبان و  به رنجاندن(بارة همزه و لمزه  و نيز در٢دهي و بدگويي فسران در خصوص لقبم
  .٣اند و شأن نزول آيات مربوط مفصّل بحث كرده) اشارة سر و چشم با

گونه القاب و صفات چون بار معنايي و عاطفي خاصي دارند در كتب  استفاده از اين
ت از آنها با دقّت و شدت استفاده كرده ي برخالف سنّ اما بيهق،تاريخ معمول نيست

. دو دستة عمده تقسيم كرد بهتوان  ي در بيهقي ميطور كلّ بهگونه القاب را  اين. است
شخص مورد  به و ديدگاه گوينده را نسبت نخست آنها كه متضمن خشم و تعريضند

  :كنند از قبيل اتهام مشخّص مي
ها شايع بوده كه مردم طوس را  ه از گذشته مردم طوس كددر مور= گاوان طوس

  :نشابور بهدر قضية حملة طوسيان . اند گفته مي» گاو«
 چنانكه ،استر ،وان و پوياندآمدند،  روش ميخ با بانگ و شغب و …طوسيان”

اوان طوس خويشتن را گتا … سراي نشابور همه در گشاده است گويي كاروان
  .٤“ردندگبر كار كنند و بار كنند و باز 

  . در مورد افراد لشكري ري:كيايي فراخ شلوار
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  ٥٨  قند پارسي

  

خواهند براي ري كدخداي جديدي بفرستند   وقتي كه مي۴۲۲مسعود در سال 
  :گويد مي

هستند گروهي . كارآيد نيست بهدر همة عراق توان گفت مردي لشكري چنانكه ”
  .١“كيايي و فراخ شلوار

  :در مورد طغرل عضدي :ترك ابله
  :گويد سلطان محمود داده بود مي به ارسالن خان اصم كهدر مورد اين طغرل 

  .٢“و اين ترك ابله اين چربك بخورد و ندانست كه كفران نعمت شوم باشد”
  :قاضي شيراز: مردك شيرازي بناگوش آگنده

  .٣“آن مردك شيرازي بناگوش آگنده چنان خواهد كه ساالران بر فرمان او باشند”
  :حسنك، در مجلس سلطان: سگ قرمطي

خداوند را كراكند كه با چنين سگ قرمطي كه : بوسهل را طاقت برسيد، گفت”
  ٤“فرمان اميرالمؤمنين چنين گفتن؟ بهبردار خوهند كرد 

  ٥طغرل مغرور
  .افشين :شناس نيم كافر خويشتنسگ نا

  :دودا احمد بن ابي
  .٦“شناس نيم كافر بوالحسن افشين اين سگ ناخويشتن”

  علي دايهبلگاتگين و : شناس ناخويشتن
فرستاد و پيغام داد ) دايه(نزديك بلگاتگين و علي  بهساالر بگتغدي مرا پوشيده ”

  .٧“بگذرانند شناس از حد مي كه اين دو ناخويشتن
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  طنز و طعنه در تاريخ بيهقي  ٥٩

  

  :بوسهل زوزني: كشخانك
پندارند كه اگر من اين شغل پيش گيرم،  و اين كشخانك و ديگران چنان مي”

  .١“ايشان را اين وزيري پوشيده كردن برود
  …حصيري و: كشخانان

اند بدان كه يك چندي ميدان خالي  اين كشخانان احمد حسن را فراموش كرده”
بديشان . يافتند و دست بر رگ وزيري عاجز نهادند و ايشان را زبون گرفتند

  .٢“نمايند پهناي گليم تا بيدار شوند
  …سعيد صراف و: چاكر پيشگان خامل ذكر كم مايه

ف و مانند وي چاكر پيشگان خامل ذكر كم مايه و پيداست كه از سعيد صرا”
  .٣“آيد چه

جاي خشم ماية بيشتري از طنز نهفته  بهدستة دوم القاب عامتري است كه در آن 
  .رسد كه عموميت بيشتري داشته باشد نظر مي بهاست در نتيجه چنين 

  علي دايه: علي ماده/بلگاتگين: مخنّث
  :بگتغدي، همگي در اين عبارت: كور و لنگ

ث تركي ستودندي و حاجب بزرگ بلگاتگين را مخنّ بهتركان اين دو ساالر را ”
كور و لنگ و » بگتغدي«خواندندي و علي دايه را ماده و ساالر غالمان سرايي را 

  .٤“ديگران را همچنين هركسي را عيبي و سقطي گفتندي
  ميمندي: گرگ پير

بود، و اين گرگ پير مند  ديوان رفت و سخت انديشه بهو ) ميمندي(برخاست ”
اغراض خويش مشغول،  بهاند، از محمودي و مسعودي، و  قومي ساخته: گفت

  .٥“دخير كنا بهايزد عز ذكره عاقبت 
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  ٦٠  قند پارسي

  

  احمد عبدالصّمد، كدخداي آلتونتاش: گرگ پير
  .١“اين گرگ پير جنگ پيشين روز بديده بود و حال ضعف خداوندش”

آميز و منفي نيست و بيشتر  بيهقي قدح البتّه بايد دانست كه اين تعبير در زبان 
گوييم  چيزي شبيه آنچه امروز مي. كاري و دنيا ديدگي طرف منظور است تجربه

  .»باران ديده/باالن گرگ«
  ارياروق: خر/غازي: گربز
  :دو در اين عبارتهر
. كرتر ازين دو تن كس نبودطرفه آن است كه در سرايهاي محمود خامل ذ”

 آمدند، غازي گربزي از گربزان و ارياروق خري از دو دلير و مردانههر لكن
  .٢“خران

توان آن  ام كه مي شگرد ديگر نوشخندان در سخن بيهقي را من چيزي يافته
» دريغياد«كرد نوستالژيك گذشته خواند و در اينجا از آن با عنوان نوعي از  ياد را
  .آورم مي

ها را پشت سر خود ديديم؟ از كي ما گذشته نگر شديم و همة زيباييها را و شيريني
اگر نتوانيم دليل و منشأيي براي آن پيدا كنيم ناگزيريم . درستي معلوم نيست بههنوز 

 كه در آن »ذر عالم«تعبير اسالمي آن  بهعالم مثل و يا  بهگردد  مي بپذيريم كه اين باز
هاي  شويم تلخي اي كه دور مي از هر دوره. ها براي آدمي درخشش خاصي دارد اسطوره

از همين روست . ماند هاي آن برايمان مي ها و زيبايي بريم و تنها شيريني آن را از ياد مي
بينيم و دايم نگاهمان  كنيم همه چيز آن را زيبا مي كه وقتي پشت سر خود را نگاه مي

  .آميز و توأم با درد و دريغ است پشت سر حسرت به
ر گذشته ديده و هميشه بر آنچه هم مثل بسياري شكوه و زيبايي تاريخ را دبيهقي 

مان زكرد گذشته در بيهقي با تلخكامي از  ياد. خورده است درگذشته بوده دريغ مي
  .آميز از آب درآمده است زمان خود او تعريض بهحاضر توأم و در نتيجه نسبت 
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  طنز و طعنه در تاريخ بيهقي  ٦١

  

 اندوخت و كرد و مال و جاه مي از ذكر داستان بوالقاسم رازي كه قوادي ميپس 
هم ريختگي اجتماعي  بهكرده بود، بيهقي دردآلود  داري تعبيه براي خود غاشيهدنبال آن  به

  :كشد تصوير مي بهضابطگي زمانة خود را اينگونه  و بي
  .١“كشند  و غاشيه تواند خريد، پيش او غاشيه ميكه پنجاه درم دارداكنون هر”

 معين عنوان اميرالحاج از سوي مسعود بهجاي ديگر، وقتي خواجه علي ميكائيل 
  :شود مي

فاخر و يكشنبه هشت روز مانده ازين ماه خواجه علي ميكائيل خلعتي … ”
 و مخاطبه پوشيد چنانكه درين خلعت هشت مهد بود و ساخت زر و غاشيه،

سخت بزرگ بودي در آن روزگار، اكنون خواجگي طرح » خواجه«خواجه؛ و 
  .٢“شده است و اين ترتيب گذشته است

  :كند كه داستان جنگ قلعت او كار اشاره مي بهحمن قوال لرنقل از عبدا بهبيهقي 
مد اجنگ قلعت بخواست و پيش. سخت محتشم بود و هزار سوار خيل داشت”
با نصر و بوالحسن خلف با عراده انداز گفتند . سپري فراخ و پياده بود با

وي سنگي پنج و . دينار و دو پاره جامه بدهيم اگر او كار را برگرداني پنجاه
هاي عراده  شش مني راست كرد و زماني نگريست و انديشه كرد و پس رسن

و  ـجان بداد روان شد و آمد تا بر ميان او كار، در ساعت  بكشيدند و سنگ
سنگ پنج مني كه از عراده بر سر كسي آمدي آن كس نيز  يك بهآن روزگار  در

  .٣“ـ سخن نگفتي
جملة معترضه گويا طيبتي ”:  استدر حاشية اين عبارت اخير نوشتهفياض شادروان 

  .و حق با اوست. “است از خود بيهقي
ها و  ماند در روايت زمان مؤلّف آن منحصر نمي به بيهقي تاريخدريغيادهاي 

كند گاهي چنين  هايي هم كه براي تعليل وقايع كتاب خود از تاريخ نقل مي داستانك
  .خورد چشم مي بهدريغيادهايي 
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  ٦٢  قند پارسي

  

كي در مورد هداياي علي بن عيسي سخني چنان درشت از آن كه يحيي برم بعد
  :يحيي گفت بهمندانه  هارون گفت، هارون روز ديگر گله به

اي پدر چنان سخني درشت دي در روي من بگفتي، چه جاي چنان حديث ”
و بود؟ يحيي گفت زندگاني خداوند دراز باد، سخن راست و حق درشت باشد، 

آمد، اكنون ديگر شده است، و چنين است  بود در روزگار پيشين كه ستوده مي
  .١“ها بر يك سان نگذارد كار دنياي فريبنده كه حال

ها و شگردهاي گوناگون براي  شيوه بهو در فرجام بايد گفت در بيهقي طنز هست 
از طعنه و كنايه و هزل و مزاح گرفته تا لقب دادن طنزآميز و : تأكيد و تأثير كالم

همين شگردهاست كه استادي او را در  بهتاب بيهقي بخشي از ادبيت ك. دريغياد
  .دارد نويسندگي فارسي مسلّم مي

  منابع
كوشش و تصحيح  به، الجنان في تفسيرالقرآن روض :الدين حسين ابوالفتوح رازي، جمال .۱

، هاي اسالمي آستان قدس رضوي ي، محمد مهدي ناصح، بنياد پژوهشمحمد جعفر ياحقّ
 .ش ه ۱۳۷۸مشهد، 
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  ٦٤  قند پارسي

  

  رنِگ شوخي و بوي هزل در غزلستان بيدل
  ∗محمد افسر رهبين

دري  خور توجه همواره در ادبيات فارسياندازهاي در عنوان يكي از چشم بهشوخي 
ها از لطيفه و طنز و  يي داشته و پيشينة شعر و نثر اين زبان در بسا زمينه جايگاه ويژه

  .مطايبه سرشار است
 توان سادگي مي بهدري،  نوران و نويسندگان زبان فارسيماندگار سخ آثار به دركوير با

گونة ابزار و دستوانة مهم و كارآمد، در القاي پيام  بهدريافت نمود كه شوخي و طنز 
  .خواننده، نقش ارزشمندي را بازي نموده است به

يافته و  اين سو راه بهطنز و مطايبه در حوزة زبان فارسي از روزگاران خيلي پيشين 
  :دوگونة زيرين بهپردة سرود و سخن اين دياران دريچه گشوده است، در سرا
۱. ات عاميانه كه بخشي ار فرهنگ مردمي را دربرگيرنده است، شوخي در ادبي

هاي مردمي را  مثابة عنصر كنايي و انتقادي عمل نموده و پنداشت بهو طنز 
گونه  يندهد، كه زمينة ا رخدادهاي اجتماعي بازتاب مي ها و مورد پديده در

ا نصرالدين و سرودهاي مردمي و هاي ملّ ها و طنزها را در لطيفه شوخي
 .توانيم ي بازيافته ميمحلّ

۲. شعر و نثر «ةات تفكّري، شوخي و طنز همچنان در هردو زميندر ادبي «
هاي انتقادي كه هر از  پردازان، با ديدگاه يافته و سرايندگان و خامه ورود

از . اند مطايبه و شوخي پرداخته بهآميخته است چندگاه با هجو و هزل نيز 
گرديد و » شعر هجايي«همين جاست كه شوخي در شعر، سبب پديدآمدن 
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  رنگ شوخي و بوي هزل در غزلستان بيدل  ٦٥

  

خصي در اعنوان نوع ادبي ش بههاي منثور، طنز را  گسترش شوخي در نبشته
  .ادبيات فارسي موقعيت بخشيد

فارسي از شوخي و آفرينش طنز نزد سرودپردازان و سخنوران زبان  بهپرداختن 
سرايش  به نخست اينكه، شاعر فطرتاً طبع شوخي داشته و .حالت بيرون نبوده است دو

زاكاني، كه شمار اين قماش  آميز و هجايي پرداخته است، چون عبيد اشعار شوخي
 شاعراني كه هر از چند گاه و در موارد ويژه و ،دو ديگر. شاعران اندك است

اند، كه اين گروه از شاعران  هايشان راه داده ودهنظر، طنز و مطايبه را در سر درخور
  .اند شمار بي

سازد و سرايشگران از اين راه   خاستگاه اصلي شعر شوخي را مي،انتقاد و اعتراض
استبداد . اند هاي اخالقي پرداخته هاي اجتماعي و هجو و هزل ناگواري بيان كاستي به

هاي  هاي مذهبيان، انگيزه دگراييها و بنيا داران، خشونت قدرتمندان و عصبيت دولت
  :اي گفته سازد و بنابر دري را مي ات فارسيادين پديدآمدن شوخي و هزل در ادبييبن

هاي زمانه  رسمي بندد و بي ها را مي در ادواري كه خشونت ارباب قدرت دهان”
طنز و ظرافت رواج بيشتر  بهكند توجه  حكومت وجدان و اخالق را منسوخ مي

  .١“يابد مي
 موارد سرشار از در بعضيسازد،  ي از ادبيات را ميزيادادبيات عرفاني كه بخش 

ن وخصوص طي قر بهتولّد حقيقي طنز، در دوران پس از اسالم، ”. طنز و اعتراض است
و حكايت از طغيان انساني … دهد ششم و هشتم هجري در ادبيات صوفيه رخ مي

  .٢“نشيندتواند ساكت ب يمماعي نهاي اجت عدالتي دارد كه در برابر بي آگاه
حيث بهترين وسيلة  بهگران است كه طنز را  ميرزا عبدالقادر بيدل يكي از اين طغيان

كار گرفته  بههاي اجتماعي  كارآمِد غزل عرفاني، در جهت اعتراض و انتقاد از ناهنجاري
طنزپردازي و شوخيگري  بهي و گرايش گرمي بهاي خويش، دلچس وي در غزل. است

ديدگاه . مثابة عنصر جالب و مهم شعري سود جسته است بهداده و از مطايبه  شانن
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  ٦٦  قند پارسي

  

هاي ظريف  همراه دارد، طنز را با پيرايش بهعرفاني بيدل كه واريزة تخيل بلند شاعر را 
  .خويش ارايه داده است بهمكتب هندي آراسته و با بيان منحصر 

  :توان باز شناخت دوگونة زيرين مي بههاي بيدل را  شوخيگري در غزل
  :هاي اجتماعي نيشخندها يا شوخي با مسائل عام و ناهنجاري .۱

گيرد و  گير اجتماعي انگشت مي هاي همه ها و چالش بيدل در نيشخندها بر ناگواري
هاي روزگار نيشخند   ن كشوتد تعبير ديگر به بهيا » ان عصردمر به«ي دلسردبا تمام 

  :زند، اينگونه مي
  عصر انفعالي بيش نيستدعوي مـردان اين 

  اند رسـي بزغاله ند و چـون وا ميرغُ ر ميـيش
  سـرد شـد دل از دم ايـن پـهـلـوانـان غرور
  اند هـاي خـالـه هانـد امـا بغـل پـرورد رسـتم

 كه برداري نظر رد و بزرگ آن بهبيدل، از خُ
  اند دور گاوان رفت و اكنون حاضران گوساله

همراه دارد، بازتابي است از  بهش اومانيسي شاعر را نيز ناين شگرد كار كه نوعي بي
و ه درهاي عصري كه مردان آن هويت م تابي شاعر در برابر ناگواري دگرگوني و بي

. ها، كودك و بغل گيراند روشيف ها و پهلوان نمايي  رستمةهم اند و با غاله صفتزب
جامعة خود است، از و دل افتاده، كه عنصر حساس  ينجاست كه شاعر دلسرد ااز

آيد و مضحكة روزگار خويش را بر پوست زمان  ستوه مي بهنابساماني و ناهنجاري 
 در اينجا »رد و بزرگخُ«پر روشن است كه منظور بيدل از . ماند ترسيم مي

  .اند كه بر اُمرا و حكّام نظر داراستند دولتمردان عصراند، اين رعايا و نيازمندان
كند كه جوالن احساسات او  گيرد و پرطغيان مي ن تاختن ميبيدل در ميدان طنز چنا

  :افگند، چون دام هجو و هزل مي بهرا 
 رة دولتـوانگان غـاش كه ديـوش بـه به

 ١هر سو ِقالده به ته سگانند، بيسسمرس گُ
  :يا
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 اسيمغزي شكـوه سـلطنت شـد ننـگ كنّ ز بي
 ١ما اينجاگردد ه ه خورده ميجاي استخوان گُ به

  :يا
 ل ننگ است خو كردنخوان نعمت اهل دو به

 ٢اگـر آدم سـرشـتي در چـراگاه خـران مـگذر
  :يا

 استخوان چرب و خشكي هست كز خاصيتش
 ٣سـگ تـوجه بـر گـدا دارد، هـمـا بـر پادشاه

بندگان خدا  بربا غريو جهانخوارگي، زمين سبز خدا را » ديوانگان غرة دولت«وقتي 
 آيا شاعر دهند، ها آرايش مي شان را از خون آدم هاي سلطنت سازند و تخت دوزخ مي

  ! بخواند؟ كه هزار حق باد او را»تهسسسگان مرس گُ«حق ندارد آنان را 
ازند و كشتي ت ها مي هست و بود انسان بهوار   كه ديوانه»ستگانيسمرس گ«آخر آن 

يفي از دهند، چه تعر ها شنامي شان را در درياي خون ملّتو قدرت و استيالي
  !آدميت دارند، تا كرامتي كه ندارند از هزل و هجو بيدل و بيدالن محفوظ بماند؟

  .اند پرستان و زراندوزان و جاه طلبان، در هر روزگاري منظور نظرهاي خام بوده مال
يده است و آزمندان و ت گردكند كه مال و جاه معيار آدمي بيدل وقتي نگاه مي

  :گردد سخره مي به رسم روزگار را اينگونه اند، حريصان خران مال و منال
 امروز قدر هركس مقدار مال و جاه است
 ٤ت آن را كه خر نباشدـتوان گف آدم نمي

  :زهد ريايي و رياكاران بهريشخندها يا سالوس ستيزي و اعتراض  .۲
يافته است، سالوسيان و زهاد  هاي او راه اين طرز مطايبات بيدل كه در بيشتر غزل

گونه از طنزهاي بيدل را  دهد، كه بر بنياد همين دليل، اين ورد هجوم ميرياكار را م
  :چون. ريشخندها نام نهاديم
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  ٦٨  قند پارسي

  

ــي دارد  غ  ؟قــدر ريــش چــه معنــي دارد     ايــن  ــه معنـ ــشويش چـ ــر تـ   ؟يـ
ــر   ــم اســت آخ ــه ظل ــي دارد     آدمــي خــرس چ ــه معن ــيش چ ــق ع ــرد ح   ؟م

ــه  ــسواك بـ ــد مـ ــذر از زاهـ ــر حـ ــيش چـــه معنـــي دارد   سـ   ؟عقـــرب و نـ
ــه  ــوچ ب ــوي پ ــش  دع ــامان ري ــن س   ؟نــــرود پــــيش چــــه معنــــي دارد  اي

ــه و صــد مــن دســتار  ــي دارد     يــك نخــود كلّ ــه معن ــيش چ ــم و ب ــن ك   ؟اي
  ؟ي داردنـــعه مش چـــر ريـــر پـــيـــغ  دنــه كرد چــپــرش نر عــخ بــيشــ

  بيدل اينجا همه ريش است وفش است    
ــم ــلّـ ــعه مش چـــيت و كـ   ١ي دارد؟نـ

گاهي مخاطب  او بر ريشوان، چنانكه آمد، هيچريشخند بيدل بر ريش و پرتاختن 
اران و دستارداران ذگ عام را درنظر نداشته است بل، منظور شاعر آن گروه از ريش

مال «پوشان و محتسبان و فقيهاني است كه  خرقهو و زاهدان و واعظان رياكار 
نشينند و كج  نوشند و راست مي ناروا مي  را»خورند و مي اوقاف را روا مي

  :گفتة حافظ به .فرمايند مي
 فقيـه مدرسـه دي مسـت بود و فتوا داد
٢ حرام، ولي به ز مال اوقاف استكه مي 

  :زدتا بيدل از آن هم پيشتر مي
  جوالي خـرسمز آدمي چه معـاش اسـت، ه

  گاني هـوس اسـت تالش صـوف و نمد زند
  شيـخي عـالقة دسـتـار بهچـه الزم اسـت 

  شـاخ رسـاندن جواني هوس اسـت بهخـري 
  غبـار عبـرت سـرچنـگهاي خـرس بـگـيـر

  كه ريش گاوي و اين شانه راني هوس است
 ز تـازيـانه و چـوب آنـچـه مـايـة اثـر است

 ٣بـراي كـون خـران ميهماني هـوس اسـت
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بيدل نيست بل، بيدل در اين شگرد  بهسالوس ستيزي و زهدكوبي، ديدگاه منحصر 
ها پيشتر از بيدل و  سده. پيشينيان خود بهچشم داشته است، همچنان كه حافظ حافظ  به

  :يي سروده است  شاعر ناشناخته،سالها قبل از حافظ
ــد  ــر زرق نهن ــاي زُهــد ب    فـرق نهنــد آينـد و ميـان مــن و مـي     آنهــا كــه بن

  ١فـرق نهنـد    بر اره مچو خروس گر هم   اين از  را پس  خروس مي  نهم فرق بر
ين محمد بلخي نيز پيش از حافظ خود را از توبه و زهد و تقوي الد موالنا جالل

  :فارغ نموده و ساقي را صدا زده است
  ــي ــدحي ده ز م ــاقي ق ــه س ــنمهل    حقيقـت بيـنم  تـا كـه در ديـر مغـان روي       رنگي

  در ميكـده خـوش بنـشينم    دو سه روزي به    كام دل خـود  ام اي دل كه به   توبه بشكسته 
ــو   ــد و ورع و تق ــه و زه ــارغ از توب ــا ف   بينم ميزانكه من مصلحت خويش در اين         مي

ـ   خانـه يكـ   اقي خم د سـ  تا دهـ    نميخي بكـ  ي و شـ   اقـ الوسـي و زر   ترك س    ٢نمي در دي
اوج برده است و يكي از ابر قهرمانان  بهگمان، سالوس ستيزي و رندي را  حافظ بي

  :چون. يمياب گيري خالي ميانكه كمتر سرودة او را از اين دراست، چن اين ستيز
  ٣كه در تابم از دست زهـد ريـايي     فروشند  مِي صوفي افگن كجا مي    

  :يا
  تـزاهـد ظـاهـرپرسـت از حـال مـا آگاه نيس

 ٤در حق ما هرچه گويد جاي هيچ اكراه نيست
ناموري رسيده و هم دبستان او نيز بوده  بههمچنان صائب كه چندي پيشتر از بيدل 

  :دهد گونه ارائه مي اين بهگرايي زاهد تعريفي  ابراست، از ظاهرپرستي مردم و مح
  دري كه بـر رخ زاهــد ز ِگل بـرآوردند

  ٥چشم مردم ظاهرپرست محراب است به
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  ٧٠  قند پارسي

  

سازد همين شوخيگري و هجو و  اما آنچه زهد زدايي بيدل را از ديگران متمايز مي
 و  ظاهرپرستيرد وااستهجان مفرط است و همانگونه كه زاهدان و واعظان روزگار 

شوخيگري مفرط  بههمانسان در هجو آنان  بهاند، شاعر روزگار  افراط رسيده بهسالوس 
  .پيوسته است

م كه بيدل در ريشخندهايش بيشترينه بر زاهدان رياكار و مفتيان خطاكار يگفت
زباني و تندي  سرخ بهآغازد،  مي تازد و هرچند سخن را با مزاح و شوخي ساده مي
  :دارد ن، ابياتي اينگونه عرضه ميگرايد و سرانجام سخ مي

  ١خري رها كن اگر بايدت شدن آدم        ست ا آرايي و زاهد طويله  تخيال خلد   
  :يا

  تـال اسـحـش مـة ريـلـلسـم زدن سـبره
  ٢يشيمو معمريست كه همصحبت خرس و بز 

  :يا
  ٣خرس اين همه سوداگر پشمينه نباشد       مت مـسلّ  داري ريـش اسـ    خ دكان شي بر

خواهد كاالي مقلوب اين گروه را  كند، بل مي اينجا رها نمي بها بيدل ريشخندي ر
  :شان برسد، اينگونه يك يكسابح بهطشت طنز اندازد و  به

ــرس   ــان مپ ــشايخ و اطوارش ــت م   بالفعل طينت نـِر ايـن قـوم مـاده اسـت             از علّ
  اش را نهاده اسـت  در ريش محتسب بچه   حكـم صـالح شـرع       ست به   نييزجا م  ره

  گـردن واعـظ فتـاده اسـت         بار سرين بـه     اينجا خيـال گنبـد عمامـه هـيچ نيـست          
  در وضع سجده شيوة خاصش اراده است        زاهــد كجــا و طاعــت يــزدانش از كجــا 

ــرع ــاينـ ــي امـ ــام نـ ــِر ندارد سـ   ٤دستش چه داده است نازد از عصا كه به      مي  ازمـ
ه دهد و دريغ ك غزل بيدل در ريشخندها لطافت و سترگِي خود را از دست مي

رديف  بااو نظر نگارنده غزل  بهد و شك ابتذال مي بهچنين موارد، كار سخن بيدل  در
  :هاي اين ريشخندهاست، با اين آغاز از جمله تندترين» دارد؟ كه«
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  رنگ شوخي و بوي هزل در غزلستان بيدل  ٧١

  

 اين دور دور حيض است، وضع متين كه دارد؟
 ١بـاِد بـروت مـردي، غيـر از سـرين كه دارد؟

  .م شنيدن داردبعد تا انتهاي غزل، شر بهكه از اين 
حسن حسيني را موافق ) مرحوم(توانم اشارة نويسندة گرانقدر  با اين نكته، نمي

  :اين چنين فرمايشي دارد» صور عواطف بيدل«باشم كه ضمن توضيح 
كه بيدل را با آن چندان  طنز و خنده ـ بهسر ي و اين شوخ و شنگي، گاه حتّ”

د كه با اين رآو و را نمونه مي ا»گردن بها ت«و غزل  كشد  نيز مي“كاري نيست
  :گردد مصراع آغاز مي

 گردن از خودسـري مچيـنيد ادبـار تـا به
 ٢گردن خلقيست زين چنين سر بيزار تا به

ست كه در موارد  ايساشتباه نرفته باشم، بيدل در جمع شاعران عارف، ك بهاگر 
بخشي از شگرد كار ـ پرداخته است و اين  آنهم آميخته با هجو و هزل طنز ـ بهبسياري 

  .سازد بيدل را مي
  :سازم اكنون واريزة گفتار خويش را در اين نكات فشرده مي

شوخيگري  بهسرايان عارف  هاي خود، بيشتر از ديگر غزل بيدل در غزل .۱
 .پرداخته است

 .شوخيگري بيدل، بيشترينه با هجو و هزل همراه است .۲
 .مده استهاي بيدل بيشترينه در زمينة زهد و زاهدان آ شوخي .۳
با اين . هاي حافظ نظر دارد بيدل در سالوس ستيزي و زهدگريزي بر ديدگاه .۴

تفاوت كه حافظ در برابر زهد و وعظ و شراب كوثر، رندي و پياله خواهي 
 ؛سازد آورد و اين مورد بخشي از روانشناختي شعر حافظ را مي را بديل مي

 .كند سرگرم مي» شراب ناب« بهاما بيدل در كمترين موارد 
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  ٧٢  قند پارسي

  

ست، احساساتي، سرخ زبان  اها، شاعري ها و مصراع گونه غزل بيدل در اين .۵
اريم، در ذهاي ساختاري دبستان هندي را كنار گ گير، كه اگر ويژگي و بهانه

  .ها، بيدل ديگري حضور دارد عقب اين شوخيگري
ا و ه د، در برابر انواع كاستيعنوان عارف شاعر متعه بهسرانجام سخن اينكه، بيدل 

نمايي را  ايستد و در شوخي و هزل خود، آدم راست مي هاي اجتماعي قد ناراستي
ورزد  اري و بيرنگي تأكيد ميكدوستي و راست سازي و انسان نمايد و بر انسان نكوهش مي

  :كه
 معنيم اجزاي بيرنگيست بيدل، چون حباب

 ١ام اينـقـدرها شـوخِي اظهـار دارد خـامـه

  منابع
الزمان  تصحيح بديع, كليات ديوان شمس تبريزي :الدين محمد مولوي لبلخي، موالنا جال .۱

 . ش  ه١٣٨٠, تهران, فروزانفر، انتشارات ميالد

  . خورشيدي۱۳۴۱، مطبعة معارف، كابل، غزليات بيدل: بيدل دهلوي، ميرزا عبدالقادر .۲
  . امين رياحيمحمدتصحيح و تحقيق  ، بهالمجالسهةنزجمال خليل شرواني،  .۳
، انتشارات الهدي، از گذشتة ادبي ايران :دكتر عبدالحسين, كوب بروجردي زرين .۴

 .۴۰ بخش

 . خورشيد۱۳۶۶ ،، كابلحافظ: شاملو .۵

  .ديوان صائب تبريزي :صائب تبريزي، ميرزا محمد علي .۶
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  تاريخي از بيدلانتقادي ـ غزلي   ٧٣

  

  تاريخي از بيدلانتقادي ـ غزلي 
  ∗شريف حسين قاسمي

ن ادب فارسي، بزرگتريِن شاعر اآراي منتقد اتّفاق  بهادر بيدل،ابوالمعالي ميرزا عبدالق
غزليات او برخالِف . دشواري و تعقيد معروف است  بهگوي هند است و شعرش فارسي

ديك است، جنبة عرفاني و غزِل عاشقانه نز  بههندي كه اكثِر غزلياِت شاعراِن سبِك
. پردازي خود را بر معنا و عرفان نهاده است هاي مضمون  يعني او زمينه،فلسفي دارد

مدهاي متعدد تاريخي هم اشاره شده است و اين اپيش  بهعالوه بر اين در شعر بيدل
  .كه بايد، تاكنون ارزيابي نشده است جنبة شعرش، چنان

شود و در سال گجهان   بهم ديده ١٦٤٤-٥)/انتخاب، فيض قدس (= ١٠٥٤بيدل در 
.  يعني او تقريباً هفتاد و هفت سال زندگي كرد،حيات گفت درودب م ١٧٢٠/ه ١١٣٣

زمام ) م ١٦٢٨-١٦٥٨/ه ١٠٣٧-١٠٦٨(وقتي كه متولّد شد، شاهجهان پادشاِه تيموري 
لحاظ سياسي، اقتصادي و  دورة حكومت شاهجهان از. دست داشت  بهحكومت را
زيب  سپس اورنگ. آيد شمار مي  بههترين دورة سلطنت تيمورياِن هندياجتماعي ب

عالمگير در جنگ براي تخت و تاج بر برادران ديگر خود پيروز گرديد و حاكم هند شد 
. كنند هاي او نتوانستند آنها را اداره داد كه جانشين و مرزهاي هند را تا حدي گسترش

شد و در اين   بر سر جانشيني دوباره بيدارزيب، فتنة خونريزي بعد از درگذشت اورنگ
. جنگ شاه عالم بهادر شاه بر برادران ديگر خود غالب آمد و بر اريكة سلطنت نشست

بعد از . شد عروشحقيقت از اين وقت زوال حقيقي سلطنت تيمورياِن هندي  در

                                                   
  .استاد فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗

 



  ٧٤  قند پارسي

  

 كه اقِد آن استعداد و صالحيت بودندفزيب، و سپس پادشاهان زيركه  شاهجهان، اورنگ
  :كار آمدند رس به است، ريزبراي ادامة حكومت ناگ

سير،  الشّان، معزّالدين جهاندار، فرخ بخش، شاه عالم اول، اعظم شاه، كام اعظم
الدوله شاهجهاِن دوم، نيكوسير و ناصرالدين محمد كه  الدرجات، رفيع الدين رفيع شمس

در اين دوران . هند هجوم آورد  بهم ١٧٣٨/ه ١١٥١دوران حكومتش نادر شاه در سال در 
نها، آدست و پايي  نتيجة بي  و درندتخت سلطنت نشست  به شاهاِن سپنجيهيك عد

هايي چون مراتاها، جاتها، سيكها و  دسِت گروه  بهاياالِت اطراِف امپراطوري، يكي يكي
تخت  ه بر اين كه بيدل سيزده پادشاه تيموري را ديد كهخالص. افتاد افغانهاي روهيله مي

م همراه  ١٦٥٩-٦٠/ه ١٠٧٠ او در سال. سلطنت نشستند و يا اعالم شاهي خود كردند
بنگاله رفت و بعد از يك سال،   بهي خود ميرزا قلندر از بهار كه زادگاهش است،عمو با
كرد و سه سال آنجا  عموي ديگر خود ميرزا ظريف از كتك واقع در اُريسه ديدن با

م او را در متهرا  ١٦٤٤-٥/ه ١٠٧٥زِم هنِد شمالي شد و در سال سپس او عا. نمود اقامت
عالوه بر اين آره، . دهلي آمد  بهآگره و از آنجا  بهاو از متهرا. ميبين واقع در اتّراپرادش مي

غيره جاهايي هستند  سن ابدال، گجرات، بيرات و الهور وحترهت، جاندچور، مهسي، 
  .كرد كه بيدل از آنها ديدن

در او . د تنها شاعر فارسي است كه شاهد حكومت سيزده پادشاه بودبيدل شاي
 كرد و بعد از درگذشت او، زوال يرپس زيب، بهترين اوقات را دوران حكومت اورنگ

، او جاهاي مختلف هند را ديده و شد كه عرض چنان. چشم خود ديد  بهتيموريان را
استحكام در همة شئوِن زندگي  شاهد ،نموده بود جامعة هندي تماس نزديكي برقرار با

زيب بود و سپس زوال و انحطاط همة جانبه در زندگِي عمومي او را  در دورة اورنگ
ذهن وقّاد و حساس، نتوانست  هاو مثِل شعراي ديگر، متّصف ب. مضطرب و ناراحت كرد
د كه كر زوال اجتماعي و اقتصادي او را چنان متأثّر  بهوضع رو. اين زوال را ناديده بگيرد

  :اش كه وجود اين عقيده با
  تميـز نيـك و بـد روزگار كار تـو نـيـسـت

  چو چشم آينه در خوب و زشت حيران باش



  تاريخي از بيدلانتقادي ـ غزلي   ٧٥

  

 جانبه هاو احساس ناراحتي خود را در آثار خود منعكس ساخت و بر اين زواِل هم
اشكهاي خونين گريست و اين اشكهايش حتّي در غزلياتش هم خواننده را تحت تأثير 

  .اردگذ مي
مدهاي تاريخي را اتوان بعضي پيش از البالي آثار مختلف منظوم و منثور بيدل، مي

هايي در آثار  آوردند، اشاره دست به شصراعمفتوحاِت نظامي كه امراي   بهاو. اخذكرد
او آشنايي  براي تولّد و درگذشت افرادي از طبقاِت مختلف جامعه كه با. خود دارد

سياسي و تعدي نامناسب همچنين او حتّي اقداماِت . ده استداشتند، قطعاِت تاريخ سرو
داده و بصيرت سياسي و جرأِت اظهاِر حقيقت خود را  امرا را مورِد اعتراض قرار

 زياد و نفوذ قابِل مالحظه در العاده دراِن سيد كه قدرت فوقچون برا. داده است نشان
 سير پادشاه تيموري را ند، فرخداشتبيدل مناسباِت خوبي  دستگاِه دولتي داشتند و با

  :اين اقدام ظالمانة آنها سرودا بدر مخالفت را قتل رساندند، بيدل اين رباعي  به
  صد جور و جفا از رِه خـامي كردنـد           ديدي كه چه با شاِه گرامي كردنـد؟       

قدرت و اختيار سياسي  زآميز عليه افرادي كه ا راضگونه لحن اعت انتظار اين
ولي بيدل بدون ترس و هرگونه . رود باشند، از شاعر معاصر نمي برخوردار مي

مالحظاِت ديگر سياسي، اين اقدام زشت برادران سيد را كه حقيقتاً پادشاهي در اختيار 
داد و از عواقب اين  رارصراحت مورِد انتقاد ق طور آشكار و بدوِن ايهام با  بهآنها بود،

شد كه بيدل بعد از سرودِن اين رباعي دهلي را  بايد يادآور. اعتراِض خود اصالً نترسيد
جايي   بهكردند كه از دهلي اغلب اين است كه او را وادارنظر براي الهور ترك گفت و 

  .ديگر برود
ز مطالبي معناي حقيقي مورخ نيست ولي دواوين شعراي فارسي ا  بهيك نفر شاعر،

حقيقت اين است كه رشته و . توان تاريخ خواند آساني مي  بهعاري نيست كه آنها را
در شعر . شود شب و روز دارد، تا دِم مرگ گسيخته نمي پيوند الفتي كه انسان در اصل با

ما . بيدل روِح زندة تاريخ سياسي و اجتماعي عصر او پيوسته در گشت و گذار است
وجود تعاليم درويشي   همچنين با.نظر هستيم شنويم، اگر صاحببايد صداي پايش را ب

حوادثي   بهترك دنيا، ذهن بيدل خصوصيتي نمايان داشت و آن اين بود كه وي  بهتمايِل



  ٧٦  قند پارسي

  

هاي ابري كه بر آسماِن شفّاف پديدآيد، نگاهي  هكّافتاد، مانند ل كه گرداگرد او اتّفاق مي
  .گذشت افگند و مي مي

شود، گزارش   گرامي تقديم ميخوانندگاندر اينجا خدمت غزلي از بيدل كه 
معتقدم كه بيدل اين غزل را در . اجمالِي زوال همة جانبة اجتماعي دورة بيدل است

 اواخر زندگي خود سروده بود زيرا كه اين چنين وضع در حقيقت در همان دوره
نگارش   به آن رامورخين اين دوره گزارشهاي مفصّلوجود آمده بود و شعرا و  به

  .اند آورده
هاي اجتماعي است كه بيدل  جمله جنبه ر ازعرفان، اقتصاد، مردي و مردانگي و تهو

جاست اگر  بغزِل مورِد نظر بيدل،ذكر قبل از . كند براي انحطاط آنها اظهار تأسف مي
  .گردد كنند، نقل مدهايي كه مطالِب غزِل بيدل را تصديق و تأييد مياپيش

 اين زن بر ذهن .نام الل كنور بود  بهشاه تيموري عاشق زني از طبقة پستجهاندار 
اش  آوري دربارة اين شاه و محبوبه هر روز شايعة جديد و شرم. و جسم شاه مسلّط شد

الل كنور و دستياران . خنديدند شد و تمام مردم شهر از شنيدن آن مي در شهر پخش مي
افته بودند و امراي سلطنت مثل ذوالفقار خان ي و آشنايان وي در كاروبار مملكت نفوذ

برسند،  مقامات باال  بهانديشيدند كه اگر فرومايگان نگران و هراسان شده و مي
  .نوازندگي و طبالي مشغول شوند  بهداران بايد منصب

كرد و چون  اين بود اخالق يك نفر پادشاه آن دوره كه بيدل در آن زندگي مي
دپرستي اشتغال مراَ  بهدستان او ده بود، امرا و زيرافتا و زشت اين سطح پايين  بهپادشاه

ن أش خان كه از جمله امراي بزرگ و ذي دويفخان پسر  دربارة اعظم. ورزيدند مي
  :دهد كه بوده، مورخي معاصر اطالع مي

ارد ن هندوستان طبيعتش اممقتضاي رنگيني مزاج و مهارت راگ، ممدوِح مطربا به
مداخل جاگيراتش صرف . رويان دربند محبت ساده  بهپسند است و مزاجش

. انداز مقدم اين طبقه اخراجاِت اين فرقه است و ماحصل روزگارش خرچ پا
رعايت دلخواه در كمند رفاقت خود   بهيابد، جا از امرِد رنگيني خبر مي هر
. كشد دام احسانش مي  بهرسد، ش ميمرويي پيا اندازد و هر طرف از ساده مي

اند  يافته انيس بساط منصب مناسب امتياز  بهحسن سعيش  بهاز اين گروهجمعي 
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  در سواري.كرده، رنگ افروز محفل نشاط مراعات خانگيش اكتفا  بهو برخي
غرض هرجا سبزة . شوند ار ميوس پا كالم بر اسپاِن باد شأن تمام و تجمِل ما ال به

 كند، كجا نوخطّي جلوه مي خان است و هر اعظم  بهآيد، منسوب نظر مي  بهرنگيني
  .نأالشّ هاي آن عظيم از وابسته

هاي دورة خود بود،  همين نويسنده در جاي ديگر دربارة ميرزا منّو كه از اميرزاده
  :نويسد مي

هاي زمانه كه در اين فِن سحركاريها يگانه، اكثري از  ميرزا منّو از اميرزاده
كنند،  شاگرديش فخر مي  بهگيرند و ها احكام ضروري اين علم ازو ياد مي زادهاامر

اش بهشت  خانه. شيرازة اين محفل است و باعث انتظام اين بزم غلمان مشاكل
اين محفل   بههر نو خطِّ رنگين كه. اش آشياِن مجمِع پريزاد شداد است و كاشانه

اين مجمع مربوط نيست،   بهربط ندارد، فرد باطل است و هر سبز مليحي كه
 مجلسش دارالعيار شاهدان است و بزمش محك امتحاِن .ر عاطلكلّية اعتبا از

  .دارالضرِب بزمش رجوع نكند، كامل عيار نيست  به نقد قراضة حسن تا.گلرخان
  .كند بيدل دربارة اين عروج امردان در غزِل مورِد نظر اظهار تأسف مي

ي يرفاِن كذاداده، عرفان و عا جنبة ديگر اجتماعي كه بيدل آن را مورِد اعتراض قرار
در منابِع معاصر بيدل دربارة فسادهايي كه در مراسِم عرس مرسوم شده . آن دوره است

چون او خودش عارف بود و عارف حقيقي و از رواياِت . هايي رفته است بود، اشاره
ها و مراسِم بيهوده  حسنة عرفان و عارف آشنايي كامل داشت، وضع مفسدانه در خانقاه

او برداشت . ها شايع شده بود، وي را افسرده خاطر ساخت ن در خانقاهعنوان عرفا  بهكه
  .در اين زمينه در بعضي ابيات اين غزل ارائه داده استرا خود 

كردند و آنهايي كه  آنهايي كه ثروتمند بودند، پول خود را صرف كارهاي بيهوده مي
شدند و  ه گرفته ميالحقيقت بايد مورِد حمايت ثروتمندان قرارگيرند، اصالً ناديد في

پادشاهان و امراي . گذراني گويا جزِو الينفك زندگي صاحبان اقتدار اين دوره بود خوش
 اين كه وضع تا هخالص. كردند آنها در مراسم جشنهاي بيهوده پول زيادي صرف مي

پادشاهان همسايه براي   بههايي شدند نامه ها وادار حدي خراب شده بود كه بعضي
  . آن را از اين وضِع وخيم نجات دهندكهد ندعوت كنستند و از آنان بفرتسخير هند 
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انحطاط اجتماعي و سياسي هند كه موجب شد بيدل اين غزل   بهاين بود وضع رو
كاربرده شده، صراحت در اظهار بيان و   بههايي كه  و لهجه، واژهبلحاظ ل  از.را بسرايد

اجتماعي، اين غزل فاسد اوضاع   بهيك موج زيرين اضطراب و ناراحتي و خشم نسبت
  :سابقه است يقين در تاريِخ غزل فارسي بي بهبيدل 

  غيـر از سـرين كـه دارد        باِد بـروت مـردي،       است، وضِع متين كه دارد ١اين دور، دور حيز   
  ان، سر بر زمـين كـه دارد       ت سرش ٢غير از دبر    پرســتي، خــتم اســت بــر مخنّــث آثــار حــق

  دارد زيـن كـه    و پـاالن  خرسـواران،  زير اي  بتازيـد  عنـان  مطلق حركِت نَفْس،   به هر سو 
   گرمست، ايـن پوسـتين كـه دارد        ٣بازاِر نوره   فروشـي  زاهد ز پهلوي ريـش، پـشمينه مـي       

  ن كـه دارد امروز طـرِح محـراب جـز گنبـدي        رنِگ بناي طاعـت، بـر خـدمِت سـرين نـه           
ــ ــدوزي ب ــع ن ــان چــشم طَم ــسة كريم   جز دسِت خر درين عصر در آستين كـه دارد          ر كي

  اند بر فحش، داد اين چنين كـه دارد     تن داده   توان خواسـت    را ديگر چه مي    از منعمان گدا  
  چـين كـه دارد   جز كام اين حواصل دامن بـه     خلِق وسيع خفتـه اسـت، در تنگـِي سـرينها          

  خنده باز است، طبع حـزين كـه دارد        مقعد به   گـشايد   يك غنچه، صد گلستان آغوش مـي      
  زن يقـين كــه دارد  تـا پـشت بـر نتابـد، بـر       كه دور گـردون، گردانـد طـور مـردم           از بس 

… … … … … … … … ……   … … … … … … … … ……   
ــد، آن  اي كــه جيــبش بــاب رفــو نباشــد آن خرقـه  ــردار دامنــي چن ــين كــه دارد ب   گــه بب

   ثمـين كـه دارد     لعل خوشاب بـا كيـست در        ناديـست در چار سوي آفـاق بالفعـل ايـن م         
ــه دارد    جز جوهر گرانسنگ، مطلوب مشتري نيست      ــزين ك ــنِس گ ــا، ج ــور بنم ــاق بل   س

ــ ــس ــ ترد اس ــ يب ــنه ف،تكلّ ــت ةگام   دارد كـه  كين مهر، جز باش، خوش و تفنگ كركن  وره
  تيـغ و خنجـر نتـوان شـدن بهـادر            بـه  بيدل

   خواهــد تــا آهنــين كــه دارد٤لــشكر عمــود
 

                                                   
 سپهر .ز بايد نوشته شودهاي هو  بهشكل هيز  بهواست فارسي حاي حطّي صحيح نيست زيرا كه كلمة   بهحيز  .1

نقطه نويسند غلط  ها، حاي بي جاي  به كه حيز استهيز مخنّث بود و اين:  گويدالعجم براهينكاشاني در كتاب 
  ).معينفرهنگ (ت پارسي است و در فارسي حاي غيرمنقوط نيامده است لغمحض است، چه اين 

  .پشت: دبر  .2
  .كار رود همخلوطي است از آهك و زرنيخ كه براي ستردن موي بدن ب: نوره  .3
  .گرز: عمود  .4
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  زبان عاميانه كاربرد طنز و شوخي در
  ∗ريحانه خاتون

معني   بهشوخي همراه باشد و شوخي كه بااست معني نكتة ظريف   بهطنز در لغت
  :گويد سعدي مي. گستاخي است

  شوخيش در كنار كشم     به نه قدرتي كه    تن از او  نـاره جـس   ه توانم ك  نه قوتي ك  
باز هم .  طبعي و با مزگي استمعني هزل، شوخي كردن، خوش  بهطور مزاح همين
  :گويد سعدي مي

  ١راز او بردا   جد هزل بگذار و    تـار تم ايـن گف   مزاحت نگف  به
و در لغات عرفا هست كه مزاح آن است كه چون اهل حال همواره راحت اوقات 
خود را در وجد مخفي گذرانند، گاهي از جهت راحت قلوب، بر سبيل مزاح، نفوس را 

هند، و اين براي كسي است كه ر آزاد گذراند تا از ماللت برخصت دهند و آن را
قات ة طبايع خلق ترقي كرده باشد و اومقام قربت متمكن گرديده باشد و از پاي در

مصلحت نزول با طبايع را بداند، و براي مبتديان چنين وصفي مكروه است، ولي 
از آن ي هوي صوفيان را كه نفوس آنها در تحت سياست علم مقهور گشته و بقايا

  .٢برخاسته بود، روا بود
خوريم كه از  واژگان و تعبيرهايي برمي  بهشناسي اجتماعي در اصطالحات زبان

 (slang)آنها اسلنگ   بهگيرد و اي خاص يعني جوانان مورد استفاده قرار مي سوي طبقه
                                                   

  . فارسي دانشگاه دهلي، دهلياستاد  ∗
فرهنگ ؛ ۹۶ ص تصحيح محمد علي فروغي، ، بهت سعديکليا :الدين مصلح  شيخ مشرفازي،سعدي شير  .1

 .۴۰۵۷، ص معين

  .۱۶۸۹، ص ۲، ج ش ه ۱۳۷۸ تهران، ،، نشر پيكان۲، ج فرهنگ فارسي : مهشيد]دكتر[ شيري،م  .2
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 مردم زشود يعني كلمات و تركيباتي كه اغلب جوانان و قشر خاصي ا گفته مي
كلمات تازه   بهو بزودي جاي خود راكنند كه پايدار نيست  معه وارد زبان خود ميجا هر
 ،هايي كه داراي نوعي شوخي و طنز هستند گدرين مقاله بعضي از اسلن. دهد مي
  :گيرد بحث قرار مي مورد
معني   به چرخيدن»خوبي يا بچرخم«گويند  جاي حال شما خوب است مي  بهجوانان •

ن مسأله يگردد و ا چرخد يعني دور خودش مي ِرخودش مياين است كه فردي دو
 پس .بينند دور خودش مي  بهشود كه او را در حال چرخيدن باعث خندة كساني مي

دور   بهيعني اين كه تو خوب هستي يا من» خوبي يا بچرخم«گويد  فردي كه مي
 طور  همين.خودم بچرخم و تو مرا ببيني و بخندي و احساس خوبي داشته باشي

تواند درست راه برود يا يك پاي او از   يعني فردي كه نمي»خوبي يا بلنگم«
در اين حالت رود و افرادي كه او را  تر است و فرد درست راه نمي ديگرش كوتاه

يعني اين كه آيا حالت » خوبي يا بلنگم«گويند   پس وقتي كه مي.خندند  مي،بينند مي
دي و احساس كني كه حالت خوب بخنخوب است يا من بلنگم و تو مرا ببيني و 

  .است
اي در ماشين است كه  قطعه reflix .»رفلكست تنظيمه«: گويند طنز مي  بهها بعضي •

خوبي   بهتواند شود و نمي بايد حتماً تنظيم باشد، اگر تنظيم نباشد ماشين خراب مي
 يك ماشين  به رااويعني » رفلكست تنظيمه «گويند كسي مي  به پس وقتي.كار كند

خواهد  ي كه مييتنظيم نباشد خوب نيست يعني جاآن  reflix كه اگر اند تشبيه كرده
  . چون ماشين خراب استود،ش بزودي يا سروقت برسد نمي

گويند   مي،جاي اين كه بگويند كه من خوب هستم  بهپرسي و حال در جواب احوال •
دو چشم  يها معني احوال است ولي يك هال با  به حال.»حالم را دادم موكت كنن«

گويند كه حالم را دادم موكت كنن منظور  معني سالن نشيمن و وقتي كه مي  بهدارند
گويند كه هال يا اطاق را دادم موكت   پس چون مي.دو چشم استهاي اين هال با 

كه است موكت يك نوع فرش كم قيمتي . كنن يعني با موكت كف آن را فرش كنند
 نوعي پاسخ طنزآميز و همراه شوخي در جواب در واقع. يميگو مي rugا  رما آن

  .شود از جانب مخاطب داده مي» طور است حالت چه«
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 يعني من در برابر تو . طنز استزبان بهنشان دهندة فروتني و تواضع » پاتم كفِش« •
  .بسيار كوچك مثل يك كفش در پاي تو هستم

سر ديگر آن ميخ اگرچه ميلة فلزي يا چوبي است كه يك سر آن باريك و تيز و  •
رود كه فردي مدت  كار مي  بهوقتي» ميخ«هكي دارد، اما واژة الپهن است و يا ك

 ،كند و شخصي كه در مقابل قرار گرفته است كسي نگاه مي  بهحركت زماني بي
اي  دسته  آهنين باي چكش آلت.» چكّش نداريم،ميخ نشو«گويد  كند و مي اعتراض مي
  .كوبند غيره را مي  آهن و ميخ وكه بداناست تيشه   بهچوبين شبيه

» موي دماغ«گويند  وي مي  به،گذارد كه كار خودتان را انجام بدهيد ر نميفاگر يك ن •
  . استكارتان يعني مزاحم ،شده

مرتبا از بيني و  شود زيرا گفته مي» شدودكَ«كشند  هايي كه بسيار سيگار مي به انسان •
  .شود ي كه از آن دود بلند ميش بخارك مثل دود،شود  دود بلند ميآنهادهان 

 يعني خيلي ،(antique)معني بسيار قديمي و آنتيك   به،گويند مي» عتيقه«كسي   بهاگر •
  .پير است

ش بيرون پسوپا«شده است و يا  temperature highيعني » رفته آِمپرش باال«عبارت  •
رفتن آمِپر   زيرا باال،فردي بسيار عصباني استشود كه  براي موقعي استفاده مي» زده

(phase) آب ماشين و بيرون زدن سوپاپ (pump) آن، نشانة جوش آوردن 
 و در نتيجة خوب كار نكردن و از كار افتادن موتور ماشين (radiator) ورراديات
  .است

ر و خسته و يخواهند بگويند پ شود كه مي براي كسي استفاده مي» زده ياتاقان« •
 ،اتومبيل  دو نيم دايره در.قطعات ماشين استي از متياتاقان قس. فرسوده شده است

. دارد شود قرار  بر روي ميل لنگ نصب مي(pistons)جايي كه دستة پيستونها 
كه از سائيده شدن بازوي چرخ است اي فلزي يا الستيكي يا چرمي  ياتاقان وسيله
كسي  به پس ياتاقان بايد هميشه در روغن شناور باشد و وقتي .كند جلوگيري مي

است شده ماشين فرسوده و كهنه مثل مراد اين است كه زده  ياتاقانشود  ته ميگف
  ).يعني پير شده است(
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شود  تميز و مرتب ميرود كامالً  مي (servicing)كاري فصا  بهوقتي كه يك اتومبيل •
كسي  بهپس . استكار فكاري عمل و شغل صافصا. گردد و عيوب آن برطرف مي

و راي تراشيدن صورت يا از بين بردن چين و چروك آرايشگاه رفته باشد ب  بهكه
  .»كاريفصا رفته«گويند   مي،لكّه و غيره

چرخه  كه در اتومبيل، موتورسيكلت و دويكي از قطعات ماشين است» گير ِگل« •
 بيرون  بهها رخهايي كه بر اثر دوران چ قرار دارد براي جلوگيري از پخش شدن ِگل

صورت قاب محدب   بهكهيا پالستيكي است ي پوششي فلزگير  گل .شود پرتاب مي
 .گويند  مي(mudguard)انگليسي   بهپوشاند كه ها را مي يي شكل روي چرخ دايره

فردي در ) side burnsانگليسي   بهخط و خد يا(وقتي كه موهاي دو طرف صورت 
گيرهايش سفيد شده  ِگل«گويند   مي،شود حال سفيد شدن است و دارد پير مي

  .»است
آنها   بهها بر احتياج چرخ ماشين است كه نيروي الزم را بناانسيل يكي از قطعاتديفر •

 بايد نيرويي كه ،گردند يك سرعت نمي  بههاي چرخ سازد و چون سر پيچ منتقل مي
ين ي پس نبايستي ديفرانسيل خيلي پا. غيرمساوي باشد،شود بر آنها وارد مي

مرد چه  ، باشداش تر از باال تنه تاهين بدنش كوي وقتي كه كسي قسمت پا.بگيرد قرار
   .» ينهيل پايديفرانس«گويند كه   مي،ه زنچو 

 خوب كار ،ل اگر كهنه و قديمي باشدييك معني ديگر اين است كه ديفرانس
  .نيستندو مدرن اند  گويند كه قديمي آنها مي  بهطنز  به»ينهيديفرانسيل پا« پس .كند نمي

خواهند او را از سر خود  نند و در عين حال ميكسي توجه ك  بهخواهند وقتي نمي •
  .»برو جلو بوق بزن«گويند  او مي  بهكنند براي تمسخر او

 .كند  مخصوص كنتور برق است كه با فاز مثبت و منفي هردو كار مي(phase)فاز  •
براي انساني . تواند جريان برق را از خود عبور بدهد  نمي،اگر يك فاز نداشته باشد

 معموالً مغزش معيوب است و دچار ،برند كار مي  به» فازش كِمهيك «برايشكه 
  .باشد  و حماقت مي(dumb)ِخنگي 

»  بغل اتوبوسةينيآ«گويند كه  طنز مي  به،هاي بسيار بزرگي دارند كساني كه گوش به •
  .گويند مي» پيميك ال«كند  كه يك چشم آنها كار نميرا و كساني 
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شود يعني خارج از محدوده قابل قبول  استفاده مي» سايد آف«در مسابقات فوتبال  •
دماغش توي « پس .اين يكي از خطاهاي ورزشي در بازي ميداني است. ميدان
شان بسيار بزرگ و خارج از حد  رود كه بيني كار مي  بهبراي كساني»  استسايد آف

  . استمعمول
كنند و   بالكن تشبيه مي يا(terrace)تراس   به آن را،اگر كسي شكم بسيار بزرگ دارد •

طور چون رجال و   همين.»بدون اجازة شهرداري بالكن زده است«گويند كه  مي
اند  هاي بزرگي بوده هاي برجستة مملكت در بسياري موارد داراي شكم تشخصي
  .»هاي برجستة مملكت شده است تجزو شخصي«گويند  آنها مي  بهپس

  كسي كه پا.برند كار مي بهاي منطقة حساس بر در مسابقات فوتبالرا »  قدم۱۸«واژة  •
الت خاو نيست د  بهكارهايي كه مربوطدر  را از گليم خود فراتر گذاشته است و

  . قدم رفته است۱۸گويند كه طرف تو   مي،كرده است
رنگ ديگري   بهكار رنگرزي اين است كه پارچه و لباس را از رنگي كه دارد •

طور است كه واقعيات را  گوست نيز همين  بسيار دروغ فردي كه.دنآور درمي
يا » رنگرزي داره«گويند  او مي  به پس.آرد صورت ديگر مي  بهكند و ريف ميحت
 دقيقاً كاري كه فرد ،كند ماست تبديل مي  بهبند شير را  ماست.»بندي داره ماست«

  .همين استكند نيز  گو مي دروغ
ي است كه  سازمان گوشت محلّ.گويند انسانهاي بسيار چاق مي  به»سازمان گوشت« •

ها براي توزيع  قصابي  بهدارند و سپس ميالشة حيوانات را پس از ذبح در آنجا نگه 
  .در اين محل گوشت فراواني وجود داردو فرستند،  و فروش مي

 سبيل همان .دنشود كه سبيل بزرگي دار مرداني گفته مي  به»سيبيلش چهل بيله« •
(mostache)پس عدد .شود بيل مي شود سي رت جدا نوشته ميصو  به است ولي اگر 

  .گويند كه سيبيلش چهل بيل است كنند و مي چهل تبديل مي  بهسي را بزرگ كرده
صبحانه نان و پنير و نردبان «گويند  طنز مي  بهكساني كه بسيار الغر و دراز هستند به •

كه اين افراد همراه  مثل اين .ندا هنردبان تشبيه كرد  به الغري اين افراد را.»خورد مي
همين دليل مثل نردبان خشك و دراز و الغر   بهخورند و نان و پنير نردبان را هم مي

  .هستند
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ج در كشور ايران بوده ي راهاي سكّهنوعي از ) ريال معادل دو/هزاري دو(= دوزاري  •
ة دوزاري سكّ اگر يك . استرفته مي كار هاي عمومي به تلفندر براي استفاده كه 

كسي بگويند كه   به اگر.استفاده كرددر اين مورد  از آن شد نميج بود كسي ك
او توجه شود و بايد   بهدباينكه او متوجه قضايا نيست و  يعني اين» دوزاريش كجه«

  .او را كنار گذاشت
 زيرا .»س ناظرمهند«گويند  كنند مي روند و نگاه مي  بيكار كه فقط راه ميفرادا به •

رود  ب راه ميكند، مرتّ سازي مي ساختمان  بهت كه نظارتس ناظر شخصي اسمهند
  .كند تا مشكلي در ساختن نداشته باشد و ساختمان را نگاه مي

شود  يون كه بر بام خانه نصب ميز مثل آنتن تلوي،كساني كه بسيار خبرچين هستند •
  .گويند مي» آنتن«دهد   خبر ميهو از هم

خست وزير كه حق دارد در كار مثل ن ،كند كسي كه در كار ديگران دخالت مي به •
  .گويند مي» نخست وزير« وي را ،اعالم كند دخالت كند و نظر خود را وزرا

  . نداردعرضهعلمي براي  ا هيچزير ،گويند مي» دانشمند خاموش«آموزان تنبل  دانش به •
داند و فقط ادعا  علم و فضل كند و معلوم باشد كه چيزي نمياظهار اگر كسي  •

 كيه كه گوش ،تو بگو«يا » گي فردوسي شدي شعر مي«گويند  طنز مي بهاو   به،كند مي
آن   بهداني دانيم كه تو چيزي نمي يعني چون ما مي) ؟كه هست كه گوش كند(» ؟كنه

  .كنيم ولي تو حرف خودت را بگو دهيم و از آن استفاده نمي دقيق گوش نمي
 يعني وقتي خيلي .»شه مي مسواك گرون ،نخند«گويند  خندد مي كسي كه خيلي مي به •

يز نگه داشتن مي براي سفيد و تشو ميمجبور و شود  هايت ديده مي خندي دندان مي
مسواك در بازار رود و   مسواك فراوان استفاده كني و مصرف مسواك باال ميهاآن

  .خواهد شدو گران قيمت كم 
 ،با جواز عينك«گويند   ميطنز ، بهكند كسي كه عينك كثيف دارد و آن را تميز نمي به •

كن  تو برف پاك  به يعني اگر جواز عينك را نشان بدهي.»دهند ميهم كن  برف پاك
(wiper)  جلوي شيشة اتومبيل نصب شده است تا برف روي اي است كه وسيلهكه 

كني و خوب  ات را تميز دهند تا شيشة عينك تو مي  به،شيشة اتومبيل را پاك كند
  .بتواني ببيني
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شود كه بسيار تنبل  گفته ميكساني   به» را بكن بيست و هشتبيست و چهارت« •
شود كه  طنز از آنها خواسته مي  به پس.كنند راحتي از وقت استفاده نمي  بههستند و

 بيست و هشت ساعت فرض كنند و ،جاي بيست و چهار ساعت  بهشبانه روز را
  .كار و عمل اختصاص دهند  بهزمان بيشتري را

كنند و مثل  شود كه خيلي آرايش مي هايي گفته مي خانم  به(cake)» اي همكيك خا« •
شان  هين چهريريزند، اينها هم براي تز ين روي كيك ميييك الية خامه كه براي تز

 هو وقتي خانمي پس از چند ساعت دوبار. كنند از لوازم آرايش فراواني استفاده مي
  ).ته بر ته كردن(» دهخاكه رو خاكه كر«گويند  كند مي آرايش خود را تجديد مي

گيرند و ازين طريق از  فرستند يا مي رادار نوعي وسيله است كه با آن امواجي را مي •
شان جمع است يعني با ذكاوت و  كه حواسرا ساني ك .شوند اخبار مطلع مي

  .»كند رادار شما خوب كار مي«گويند  هوش هستند مي با
كه ظاهر است ختن ساختمان  آجر ناپخته و خام و نوعي مصالح براي سا،خشت •

  .»آس خشتيه«گويند  مي ستافردي كه بسيار زشت  به ظاهراً .زيبايي ندارد
 .» دمت را تكان بده،شناختي«گويند  كسي نگاه كند مي  بهخيرهي كه مدتي فرد هب •

صاحب خود   بهطور كه سگ  همان، زيراندكن سگ تشبيه مي  بهيعني طرف مقابل را
كند و اين  ديگران نگاه مي  بهدهد او هم خيره مش را تكان ميكند و د خيره نگاه مي
  .شود ادبي محسوب مي نوعي بي

گويند   مي، خراب و فرسوده سوار شده استاتومبيلكه بينند باگر كسي را  •
و  قديمي اتومبيليژيان .  ژيان و بنز استةف دو كلم ژنبنز مخفّ.»ماشينش ژنبنزه«

درجة يك  و گران قيمت اتومبيليك  كه بنز  درحالي،كوچك و ارزان قيمت بوده
  .است
 چون زبان معيار .شود آساني پذيرفته نمي  به از سوي جامعه،(slang)صورت   بهطنز

كرده و با سواد است كه داراي فرهنگ  افراد تحصيلزبان اي بيشتر  و رسمي هر جامعه
 داستان، فيلم  نويسندگانات و جمالت برايعباراما آموختن اين نوع . خاصي هستند

هاي آثارشان جوانان و اراذل و  تها كه گاهي شخصي نويس ها، نمايشنامه نويس نامه
  .رسد نظر مي  بههستند ضروري اوباش
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   فارسيادبياتطنز در 
  ∗نرگس جهان

 در فرهنگ فارسي امروزار، نسرين حكمي و نسترن حكمي در حسين صدري افش غالم
  : دننماي ايضاح ميچنين ذيل كلمة طنز 

 اي را هاي نادرست، احمقانه يا نارواي پديده كه جنبهاست طنز عملي  .١
 .آوري نمايش دهد صورت خنده به

 . كندهي را مسخرهاي نوعي شوخي كه چنين جنبه .۲
  :ندا سپس دو كلمة مركب زير را توضيح داده

  .همراه با طنز، طنزآميز: طنزآلود
  .١آميخته با طنز، طنزآلود: طنزآميز
فسوس كردن، )  نطَ] (ع. [مص: طنز: كند شرح ميچنين  كلمة طنز را عميد فرهنگ

  .ناز و كرشمه، طعنه، سرزنش،  كردن، نازكردنهرريشخند كردن، مسخ
حال   در،، طنزكناننكرد سخرهمزدن،  طنززدن، طعنه) ز طَ،] (ع[م . مص: كردنطنز

  .٢طنزكردن، در حال ناز و كرشمه، نازكنان
معني تمسخر و مسخره نوشته است و سپس دو كلمة ديگر   بهپور كلمة طنز را آرين

  .٣معني كرده است  را هم»طنزنويس« و »طنزآميز«
                                                   

  . فارسي دانشگاه دهلي، دهلياستاد  ∗
 نشر كلمه، ، مؤسسة۲، ج فرهنگ فارسي امروز :حسين، نسرين حكمي، نسترن حكمي غالم :صدري افشار  .1

 .ش ه ۱۳۷۳ اولتهران، چاپ 

  .ش ه ۱۳۲۸ ، انتشارات اميركبير، تهرانة، مؤسس)ظـ  چ( ۲، ج فرهنگ عميد :حسن، عميد  .2
  .جلدي انگليسي يك  به فارسيفرهنگ حبيبي :پور كاشاني عباس و منوچهر آريانپور كاشاني،  آريان  .3
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مزگي، شوخي، تمسخر،  ويي، ظرافت، خوشگ ها كلمات هزل، هجو، بديهه بعضي
 .آرند طنز مي  باسنجي، خوش طبعي و امثال آنها را مترادف مسخره، مطايبه، نكته

نه تنها در شعر مثالً . اشتباه است، زيرا كه در معني و كاربرد اينها كمي فرق است اين
. استپر  ك و جديد فارسي از طنز لطيف و دقيقيفارسي است بلكه دامن نثر كالس

 حاج شتة، نو اصفهانياسرگذشت حاجي باباينجا از نظر اختصار دو يا سه نمونه از 
  :در عبارت زير طنز بر شاعر بسيار جالب است. شود شيخ احمد كرماني نقل مي

  ات چيست؟ آخر هنر و پيشه: ارسالن سلطان
  خواهيد چه باشم؟ غالم شما شاعرم، مي: اسير

  ؟خورد چه كار مي  به شاعر؟عر يعني چه شا:يدهشيكي از تركمانان ناترا
بدوش،   نره گدا، خانه، آدمي هرزه چانه، ياوه سرا،شاعر يعني هيچ: ارسالن سلطان

 .خواهند فريبد و همه كس مرگش را از خدا مي دروغ فروش، چاپلوس كه همه را مي
  .١خواهد كردوا دانم اين بال را از سر ما كه  نمي

صورت شعر يا نوشته باشد و هجونامه  بهكه  ويژه  بهگويند  بدگويي را مي،هجو
 سخن بيهوده و ،هزل. ٢كه در آن شخص يا اشخاص را هجو گفته باشنداست اي  نوشته

سخن، داستان، شعر يا : فرهنگ فارسي امروزتوضيح   به ولي،٣ي را گوينددجسخن غير
آميز  هاي هزل هاي از نوشت  مجموعه،دار، و هزليات، سخن هزل ز و خندهآمي نوشتة شوخي

  .توانيم مترادف طنز قرار بدهيم ميرا  ٤زاكاني مانند عبيد
 .رويدادي ناگهاني است اب گفتن شعر يا سخن مناسب و همزمان ،گويي هبديه
 صفت آنچه دريافت و فهمش نيازمند هيچ انديشيدن و سنجيدني نباشد و ،بديهي
 .٥ريزي پيشين ه و برنامهانديش بي) شعر، آهنگ( ساختن يك اثر هنري ،سازي بديهه

                                                   
احمد  شيخ حاجياز  سرگذشت حاجي بابا اصفهانياز  نثر، انتخاب ة، حصّنصاب جديد فارسيحوالة  به  .1

  .۹۶- ۸  جيد پريس، دهلي، صةمطبوع  احمد خان،محمدناشر اهتمام حكيم ذكي احمد خان،  به كرماني،
 .۲، ج فرهنگ فارسي امروز: حسين، نسرين حكمي، نسترن حكمي  غالم:صدري افشار  .2
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توان كرد كه سخن طنز يا  گيري مي ين نتيجه ا از.گويند  سخن شوخي را مي،مطايبه
طنزآميز سخني باشد كه بعضي اوقات جنبة شيريني و چاشني دارد و بعضي اوقات 

  حكمرانان و صاحبان حلّتاد با شاهان كرتوان برمال اظهار  نكات دقيق و باريك كه نمي
  .دار آگاه كند هاي طنز و خنده وسيلة سخن هاشاره و كنايه ب  را درو اقتدار

 چه شعر و چه نثر، ، فارسيادبياتن است و زاترين هنر طنزپردا طنز يكي از قديم
 ،مانتيك ر، اخالقيادبياتف و چه  چه عرفان و تصو،چه كالسيك و چه جديد

 قديم ادبياتر است كه در تذكّ درخور. ين خالي نيست انويسي از ماننويسي و ر داستان
 و يسعد گلستان شاهكارهاي نثر مانند ،زاكاني عبيد  ودر شاعران بزرگ مانند مولوي

 شاعران ، شامل درس زندگي اجتماعي، سياسي، اخالقي است كهغيره  وجاللي اخالق
و نويسندگان بزرگ با كاربرد اين هنر در بهبود اجتماعي زمانشان خدمت بزرگي انجام 

  .اند ادهد
ها  سنايي از طريق داستان.  فارسي سابقة طوالني داردادبياتتاريخ طنز در 

 عطّار نيشابوري نقد  از اوبعد. هاي جامعه را هنرمندانه تصويرگري كرده است شتيز
عبادت عابدي كه   بهنامه الهيمثالً .  باز هم طنزپرداز نيستآورد امارد واشديد بر اجتماع 

كرده  و نقد طنزرا ت وي دعبا،  سگ بودبرايتش د ولي عبا،دبويدار بتا صبح همه شب 
  :مانند. است
مسجد درآمد و عزم كرد كه شب   بهنيك مردي كه اندك درد دين داشت شبي”
 بانگي برآمد، مرد پنداشت كه او كاملي در تاريكي شب. اردزروز نماز بگ ها بت

بت دارد و مراق  گوش ميد و عمل او راآي مسجد مي  بهقصد عبادت  بهاست كه
دعا و زاري و طاعت و   بهتر در كارآمد و تمام شب اين خيال گرم  بر.كند مي
 مرد .تفوري در مسجد تانت مشغول بود تا سپيدة صادق بدميد و دعبا

 سگي را ديد كه در مسجد خفته است و جز اين هيچ ،دار نگاه كرد زنده شب
سوخت كه شب همه  بشر جانرم بر رويش نشست و آتش تشويش عرق .نديد

  :شب براي سگي عبادت كرده و عبادتش در خورسگان بوده است
  ترا امشب بدين سگ حق ادب كرد         ادب مـرد    زبان بگشاد گفت اي بـي     

  ؟شـبي حـق را چنــين بيـدار بــودي     همه شب بهر سـگ در كـار بـودي      



  ٩٠  قند پارسي

  

  از بهـر خـدا خـاص      كه طاعت كرد      اخـالص   بـه  نديدم يك شبت هرگز   
ـ  ــ  وا تــرق ريــدي غــرمي شــشــ يز ب ــن ــداري ش ــرم آخ ــر از خ   “١ودا ت
 پردازتوانيم او را طنز شمارند باز هم نمي ها بي در آثار عطّار اين نوع مثالاگرچه 

ب كمال شناخته صاح فارسي با اسم شاعر صوفي و عارف ادبيات او در دنياي .يمبدان
  .شده است

خوانندگان ،  رياكار طنزكردهزاهدان بهخود  خيام نيشابوري اگرچه با خمريات
  :مثالً. هاي دنيا دعوت كرده است نعمتاز ات بردن لذّ  بهخويش را

خـوردن و شـادبودن آيين منستمي   
  فارغ بودن ز كفر و ديـن، دين منست

 عروس دهر كابين تو چيست گفتم به
 ٢كابيـن مـنسـت خـرم تـو گفـتا دل

 پردازردن طنزكرده است باز هم طنزخو خوري و روش مي بسيار مي  بهاگرچه او
  . جهان شهرت داردادبياتاش در   و فلسفهامخي اترباعيه بتّلا .ستني

ــا   ــوهر م ــد گ ــل ش ــاب لع ــادة ن   فغـان ز دسـت مـا سـاغر مـا            بـه  آمد  از ب
  ٣ مـا  در سرِ   شديم و مي   مي ِرما در س    مي  بر سرِ  خوريم مي   از بس كه همي   
 زهد و تقواي زاهد و عبادت عابد و  بهانتقاد شديدصنايع شعري از حافظ با استفاده 

  :مثالً. آورده استوارد  صوفيان خام ةيوش به
ـ   ترسم كه صرفه نبرد روز بازخواست        ٤ارام مــيخ ز آب حــان حــالل شــن

*  
 گيرند جامي برنمي فروشانش به كوي مي به

 ٥ارزد ادة تقوا كه يك سـاغر نميـزهي سج
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   فارسيادبياتطنز در   ٩١

  

  :كند  ميشكوه تاج سلطاني  بها طنزي
 شكوه تاج سلطاني كه بيم جان درو درج است

 ١ارزد درد سر نمي  بهكاله دلكـش اسـت امـا
عبدالرحمان جامي .  طنزپرداز نيست،باز هم حافظ شاعر غزل و شاعر صوفي است

طور  همين.  نيستپردازهم طنزاو  اما ،كرده استآنان طنز  بهبيان روايات ديني  بانيز
سراي بزرگ ايران كه بعد از سرودن شصت هزار بيت در مدت  هفردوسي شاعر حماس

  :سي سال تاريخ ايران را زنده كرده است
  ردم بدين پارسـي   عجم زنده ك    بسي رنج بردم درين سال سي     

را كردن صله از محمود غزنوي، اشعار هجو دريافت ن وي باچنانكه مشهور است 
اسمش در اما ، ٢كرد ن خويش فراروط  بهمسجدي نوشته از ترس محمودديوار بر روي 

گراي  شاعر ملّيعنوان  آيد بلكه فردوسي را با رديف هجونويسان و طنزپردازان نمي
  .توان كرد بزرگ ايران ياد مي

دن مردم مهارت خاصّي داشتند ن و سوزني سمرقندي در خنداياگرچه انوري ابيورد
زاكاني را در ضمن  اسم عبيدولي . گفتند باز هم طنزپرداز نبودند هاي تند مي و سخن

  . طنزپردازان بگوييمپدراشتباه نباشد اگر او را . توانيم ببريم طنزپردازان مي
 او پولي را نياز نداشته لذا هجو .زاكاني يكي از وزراي زمان و ثروتمندان بود عبيد

 بزرگ بود لذا در وصف شاهان و در مدح هاي ت شخصينشين او هم. هم نگفته است
 ها  زشتيةدر طنز و مزاح از چهر او .سليقه و عاقالنه گفته است باچه گفته است امرا هر

خنديدند ولي آن نيش كه در  اگرچه مردم بر گفتة وي مي. افگنده است نقاب برمي
ر بايد داد كه اسم  تذكّ.آوردند اصالح مي بهسخنش پوشيده بود حس كرده رو

كس   ولي بعد از وي هيچ،ف شده بودوعنوان طنزپرداز معر  بهزاكاني در زمانش عبيد
 طنز شهرت ادبياتزاكاني كه در  عبيدآثار . شدن فارسي طنزپرداز ادبياتمانند او در 
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  ٩٢  قند پارسي

  

قصيدة ، رسالة تعريفات، پند صد، شاگرسالة دل :شود فراوان دارند در ذيل نوشته مي
  .اخالق االشراف و موش و گربه

زادة عشقي، ايرج ميرزا، علي اكبر بعد از وي در دورة مشروطيت در ايران، مير
 چرند و پرنداز ميان اينان . اند  اضافه كردهآثاري طنز ادبياتدهخدا و ميرزا جهانگير در 

  .علي اكبر دهخدا بسيار معروف است
نام مستعار كيومرث (» آقا گل «طنز معاصرهمچنين بعد از انقالب اسالمي، در 

ن كشور را با طريق طنز باستمداران و اربااو سيا. شود اسم بزرگي محسوب مي) صابري
  .دده مورِد نقد قرار مي و مزاح
 ، فارسي، چه قديم و چه جديدادبياتتوان گفت كه طنز در  طور اجمال مي  بهلذا
 با كاربرد صنايع شعري، شعر كهاست ه درستيناها و روش اصالح   گفتن ناگفتنيةوسيل

  .بخشد اري مياستو را سازد و با ابالغ بالغت نثر تر مي را غني
 ن صوفيا وميان شعرا ترين طنزپردازان در الدين رومي يكي از برجسته موالنا جالل

 مثالً در داستان .كند  اجتماع طنز مييها بدي  بهداستانو  او در تمثيل .آيد شمار مي به
. كند طنزهاي لطيف مي» حكايت مرد بقال و طوطي و روغن ريختن طوطي در دكان«

كند كه بقال در حقيقت صاحب دكان و صاحب طوطي  بقال مي  بهدر بيت زير طنزمثالً 
، دوصاحب بودن هر  به،وش گفته  او را خواجه.بود ولي هيچ صفتي از صاحب نداشت

  :كرده است طنزيعني دكان و طوطي،
  وش  بر دكّان بنشست فارغ خواجه      اش هد خواجــوي خانـه بيامـ  از سـ 

گفت، ولي  شده خاموش گشته بود و سخن نمي)  كچل(=ل طوطي از ضرب بقّال كَ
. ديد در گفت آمد و او را مثل خود قياس كرد مو  جولقي سر برهنه را با سر بيوقتي

  :سرايد موالنا مي
  !ه هـي فـالن  كدرويش زد   بانگ بر   طــوطي انــدر گفــت آمــد در زمــان

  مگــر از شيــشه روغــن ريختــيتــو   الن آميختــيل بــا كَــاز چــه اي كَــ
  كه چو خود پنداشت صاحب دلـق را       ق رالــ د خده آمــش خنــاســياز ق
 وي طنز طاسي  بهيش را مانند پشت طاس و طشت گفتهي درومو  بي سِرهك دوم اين

  .كند دقيق مي



   فارسيادبياتطنز در   ٩٣

  

ــ ــولقج ــرهر بي س ــين ــگ ه م    چو پشت طاس و طـشت   وم  با سر بي    تذش
  .دشو اين نوع سخن طنزآميز در مثنوي مولوي هزارها هزار ديده مي

  آن طنز كه در اشعار. را غنا بخشيده استشاهنامه ،همچنين طنز در شعر فردوسي
. شود  فردوسي شمرده ميي شعر حماسهاي همايرشود يكي از بزرگترين س  ميه ديدوي
 چون ضحاك روش پدر را ترك كرده تازيانة ظريف بر پسر ،در داستان ضحاك: مثالً
   :زند مي

  ١تو بيگانه خوان و مخوانش پسر       ردم پــرد رســا كــرهــ ر كــوپــس
كمال بود ولي او خانقاهي نبود بلكه از كودكي  حافظ اگرچه يك شاعر صوفي با
كرد  و جهد ميتا اواخر عمر در تالش معاش جد .كرد و در  ازي ميدر كودكي خب

هاي آن روزي خود را فراهم  كرد و از صله پيري شاهان را مدح ميي در حتّو جواني 
 وگفت بلكه در اشاره و كنايه  مييافت، هجو ن اي نمي  و اگر بعضي اوقات صلهكرد مي
  :مثالً در بيت زير. درك كوه مي در شعر با طنزهاي لطيف يك نوع ِشهبتّلا

 شناس رسان اي رفيق وقت به سمع خواجه
 به خلوتـي كـه در آن اجـنبي صـبا باشـد

صوفي رياكار را دوست  گزرچنانكه قبالً گفته شد حافظ صوفي بود ولي او ه
  :مثالً. درك رياكاري آنان طنز مي  بهنداشت و در اشعار خويش

 رقص آور  بهبازي و هبيفشان زلف و صوفي را ب
 انيـش هـزاران بت بيفشــة دلقعر رقـكه از ه

  .ها در شعر حافظ فراوان وجود دارد اين نوع مثال
ه هر شعر قصيدة قاآني خواندني كند ك واعظ اين طور طنز مي  بهاي قاآني در قصيده

  :مثالً. است
ــامع د ــد در مـــسجد جـ   چون برف همه جامـه سـفيد از پـا تـا سـر               ي واعظكـــي آمـ

  تـر  بغـل صـد درمـش وزن فـزون      به مهري  كـف از تربـت خـالص        بـه  تسبيحك زردي 
ــاده ز چــپ و راســت  ــه نه ــاور     دو آســتي خرق ــل تن ــد پي ــوم نه ــه خرط ــه ك   زانگون

ــدور    الحنكـــي از بـــر دســـتار فگنـــده تحـــت ــردون م ــه گ ــق از بي ــب اف ــون جي   چ
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  ٩٤  قند پارسي

  

ــرزده از شــاخ حجامــت  بــهداغــي   ننـد سراســر يب بكـاين جــاي سـجود اســت    چنــين ب
ـوي راسـت     به سوي چپ و چشمي     به چشميش   تا خود كه سالمش كند از مـنعم و مـضطر            س

ـ ر هز انسان كه خرامد ب     ــوقر   بـاز   ن مـرد رسـن    س ــوزون و مـ ــدي و مـ ــسته خراميـ   آهـ
  نسان كه بـود قاعـده در مـذهب جعفـر          آز    در محضر عـام آمـد و تجديـد وضـو كـرد           

ــهوز آب ــضة او  بــ ــر   بينــــي زدن و مضمــ ــرح دراز آيـــد دفتـ   گرمـــي بـــدهم شـ
  سـر   و قران خواند و بجنباند همـي      بنشست    شبستان شـد و در صـف نخـستين          به باري

  منبــر  بــهبرجــست چــو بوزينــه و بنشــست  فــارغ نــشده خلــق ز تــسليم و تــشهد    
  بس عشوه بياورد و چنين كـرد سـخن سـر      سر و گردن و ريش و لب و بيني         هوان گه ب  

  معبــر  بــه بــزرا كــه كنــد گــردهعــر  بــهوان  كاي قـوم سـر خـار بيابـان كـه كنـد تيـز              
ـپرده اسـت         وان قامــت مــوزون ز كجــا يافــت صــنوبر  خـشخاش   بـه وان گرزگران را كه س

  بــر تــارك نــرگس كــه نهــد قــاب مزعفــر  ق كـه نهـد تكمـة يـاقوت        بر جيـب شـقاي    
ــي  القـــصّه بترســـيد ز غوغـــاي قيامـــت    ــشر   ف ــة مح ــيد ز هنگام ــه بپرس   الجمل

ــر از نــاچخ و خنجــر   انـد و چناننـد   وان كژدم و ماران كـه چنـين       نــيش و دمــشان تيزت
  در قبــر نكيــر آيــد و منكــركــه آن لحظــه   وان گرزة آتـش كـه زنـد بـر سـر عاصـي             
  گريان و من از خنده چو گـل بـا رخ احمـر              زان موعظــه مــردم همــه از هــول قيامــت
ــود     ــدا ب ــر خ ــدنم از به ــدم و خندي   ا كــه بــدان موعظــه مكــذوب و مــزورزيــر  خندي

ــظــي كــوع ــر خــود بهــه ب ــدا ب ــر افا اث   دركــب ملــود قازه شــوت او تــفز صــو  دت
  :شود هايي كه طنز در آن پنهان است در زير شرح داده مي در ابيات باال واژه

 بلكه واعظ كوچك بود يعني واعظ كه بزرگ نبود:  مسجد جامعدركي واعظ .۱
 .در مسجد جامع آمد

سر جوان سفيد نباشد و آن واعظ كه : جا سفيد از پا تا سر چون برف همه .۲
 .كوچك و جوان بود از پا تا سر سفيد بود يعني كه واعظ در حقيقت واعظ نبوده

آستينش كه  ـلباس واعظ است   بهطنز:  خرقه نهاده ز چپ و راستستيدوآ .٣
 . پهناور بودنداش خرقهو اور مانند خرطوم پيل تن

 :ت ظاهري وي استدعبا  بهدر ابيات زير طنز .۴
  تـر   بغل صد درمـش وزن فـزون        به مهري  كـف از تربـت خـالص     به تسبيحك زردي 

  ببيننـد سراسـر     به كاين جاي سجود است     چنـين بـرزده از شـاخ حجامـت          بـه  داغي



   فارسيادبياتطنز در   ٩٥

  

  باند همي سر  بنشست و قران خواند و بجن       تينف نخـس  ستان شـد در صـ     بش  به باري
  .خواند كرد كه بيشتر مي خواند و ظاهر مي  را كم ميقرآنيعني 

 را از هول قيامت كرد بلكه مردم كند كه او وعظ نمي قاآني بر وعظ او طنز مي
ترس و ترسانيدن و چنين صرفاً كه وعظ پند و نصيحت است نه كه  حاليدر. ترسانيد مي

  :وعظ در شريعت درست نيست
  گريان و من از خنده چو گل با رخ احمر           ته از هـول قيامـ      هم زان موعظه مردم  

  :ستا طنزكرده ن مكذوب و مزور گفتةو وعظ واعظ را با موعظ
  ١زيرا كه بدان موعظه مكذوب و مزور        خنديدم و خنديدنم از بهـر خـدا بـود         

 ادبياتتوان كرد كه هدف طنز در قصايد قاآني و در  گيري مي پس ازين نتيجه
  .باشد ميه جامعدر ي كاردرسترويج ت ،فارسي

: مثالً.  استهالشعراي بهار هدف طنز در اصالح جامع همين طور در اشعار ملك
  .كند  ميچنين نقدرا و دخترك  شيخ »ضالل و دالل«

  نـور جمـال خـويش       شهر بـه  روشن نمود     بـصره دختركـي اعجمـي نـسب         ديدم به 
  نهـج و دالل خـويش       وز شيخ در ربوده به      خواند درس قرآن در پيش شيخ شـهر         مي
  ال خـويش اوج كمـ  ته بـه و آهنگ ضاد رف     ن اويبــ الل م درس ضــ خيداد شــ  يمــ 

* 
ــي ــيخ را م ــهداد ش ــواب  ب ــين ج   ر مقـال خـويش    نمود مكـر    و آن شيخ مي     دالل مب
  يال خويش شود از خ  نكاين شوخ منصرف      شيخ راه ضالل ايـن قـدر مپـوي          به گفتم
ــود كــتــر همــبه   ٢او در دالل خويش و تو اندر ضالل خويش          وانر دد هــاننــه بمان ب

هاي زمانه آگاه   بدياز را هطريق طنز جامع هب» كارگاه حرير«پروين اعتصامي در 
  :كند مي

  زونـزد حـل نهـه طعـبـه كـرم پيـله شـنـيدم ك
  ن اسـتـمـزد، عـمـر باخـت كه كار كـردن بـي

  ي؟كوش خـبر چـه مـي الك خـود، اي بيـه پي
  را كفن اسـتـاي، عـاقبت ت هـتـر آنچـه ريشه

                                                   
 .۱۰۳، ص »قصايد قاآني«، نصاب جديد فارسيحوالة  به  .1
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  ٩٦  قند پارسي

  

  زدن شـهـاد خـويش تيـبني هـ بدسـت جهـل بـه
  م بستن و در چاه سرنگون شـدن استـدو چش
*  

  ت دگـران دل چـگـونه خـواهـد دادـخـدم بـه
 ١ استتنفكر خويش  بهكسي كه همچو تو، دايم

 ه وكردگرگ تعبير لقب انگهبان رعيت نباشد بكه پادشاه   به»اشك يتيم«پروين در 
  :كند لطيف مي طنز

  اين اشك ديدة من و خـون دل شماسـت            پيـر زنـي گوژپـشت و گفـت      رفتنزديك  
  اين گرگ سالهاست كه بـا گلـه آشناسـت          رخت و چوب شباني فريفتـه اسـت         به ما را 
  ال رعيـت خـورد گداسـت      آن پادشا كه مـ      لك رهـزن اسـت     مِ ود  را كه ده خَ   رسآن پا 
ــ   ٢تني گـوهر از كجاسـ    ري كه روشـ   تا بنگ   نظــاره كــان نك يتيمــرشــرة سر قطــب

ر فكر و انديشه و تكب  بهاز دفتر خاطرات يك االغدكتر لطفعلي صورتگر در داستان 
  :مثالً. و نخوت انساني طنزكرده است

اطالع و  كند ما بي چه دليل تصور مي  بهيك نفر نيست كه از مهتر من بپرسد”
 خواهند نسبت يك نفر انساني مي  بهكدام عشق هر وقت  بهايم و شعور خلق شده

كنيد در زير قبة نيلگون  كنند؟ شما تصور مي ما تشبيه مي  بهاحمق بدهند او را به
بعضي از اسرار   بهسپهر علم و اطالع خاص شما جماعت بشر است و چون

 ايد تمام اطاعت خويش آورده  بهاي از حيوانات را برده و دسته وجود پي
معضالت حيات براي شما حل شد و هيچ رازي نگشاده بر جاي نيست و از 

  .٣“… در برده است ههمين راه غرور و تكبر شما را از راه ب
. كند  علم و دانشمندان طنز ميانغبر مبلّ» محترم دانشمند«يار شاطر در  دكتر احسان

  :مثالً

                                                   
كوشش محمد  ديوان پروين اعتصامي، به):  ش۱۳۲۰: م(، رخشنده دختر يوسف اعتصامي پروين اعتصامي  .1
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   فارسيادبياتطنز در   ٩٧

  

 هاي ي از دانشكدهاگر در يك. از محصوالت خاص كشور ماست» محترم دانشمند«”
ادارة نگارش وزارت وابسته نيست،   بهكند و يا تهران يا شهرستان تدريس نمي

داري ارتش يا ادارة  شغلي در يكي از ادارات دولتي مثل بانك رهني يا سر رشته
دانشمندي   بهدولت و ملّت،  بهامانات پستي دارد و در حاشية خدمت روزانه

فرهنگ   بهنويسد و براي كمك ه يا هفتگي مقاله ميات ماهيانپردازد، براي مجلّ مي
  …“كند ليف ميأزبان رايج مملكتي از نو ت  بهعمومي كشور آثار ديگران را

كند بيان ميچنين  را »دانشمند محترم«ت ديگر و خصوصي:  
موضوع . داند و كمتر از آن فرانسه يا انگليسي كمي عربي مي» محترم دانشمند”«

شناسي نيز  هشناسي و احياناً جامع انور ر علم تاريخ وصش هرچه هست، دتخصّ
 .هاي دراز است فرصت مطالعه پيدا نكرده سال» محترم دانشمند« …متبحر است

ليف يكي از دانشمندان بزرگ برخورده و أالعاده مهمي ت يك كتاب فوق به
 سال پيش شنيده است كه يكي از علماي معروف كه اسمش اكنون درست دو
از وقتي كه …  نيست، كتابي نوشته و مطالب خيلي عميق اظهار داشتهخاطرش به
ياد از ايامي .  نتوانسته پنج صفحه كتاب را با دقّت بخواند، شده»دانشمند محترم«

 !خواند، هميشه شاگرد اول بود  زندگي درس ميةكه در مدرسه فارغ از مشغل
 بشود، دانشمند واقعي چقدر آرزو داشت تمام كتابهاي دنيا را بخواند، دانشمند

اي كه همت  مثل مرغ پر شكسته.  از دانشمندي فقط استادي نصيب او شد.بشود
د نكند و چ كشد و باز مي كند و كتابي را پيش مي  دست دراز مي،كند وبال بزند

د خوان داند چشمش چه عيبي كرده كه وقتي چند سطر مي نمي… خواند سطر مي
اش را   خطوط صورت ملول و غمزده،بندد ميهايش را   چشم،گيرد سرش درد مي

توانست دانشمند حقيقي بشود و  غمخوار جوان مستعدي كه مي. فشرد هم مي هب
  .١“شد، كيست؟» محترم دانشمند«فقط 
 ادبيات چه شعر و چه نثر، تاريخ يا فرهنگ، ، فارسيادبياتطنزهاي گوناگون  به

سرايي، قطعات،  ت، قصايد و حماسههاي كوتاه يا حكايا  داستان،اخالقي يا عرفاني
                                                   

  .١٣١-٨احسانيار شاطر، ص از  »دانشمند محترم«، ر معاصر فارسينثحوالة  به  .1



  ٩٨  قند پارسي

  

غزلياميد  با. جانبه ممكن نيسته همة اينجا در يك مقالة مختصر اشار،اتات و رباعي 
  .رسانم پايان مي  بهمقالة خودم راتر،  تحقيقي گسترده به

  منابع
انگليسي   به، فارسيفرهنگ حبيبي: پور كاشاني پور كاشاني، عباس و منوچهر آريان آريان .۱

  .يجلد يك
شرح احوال و  :اي  بن شيخ علي بشرويهفروزانفر محمد حسن الزمان بديع ،بديع خراساني .۲

  .، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي عطار نيشابوريالدين نقد و تحليل آثار شيخ فريد
، ديوان پروين اعتصامي): ش ه ۱۳۲۰ :م(ف اعتصامي پروين اعتصامي، رخشنده دختر يوس .٣

 . ش ه ۱۳۷۳كوشش محمد عالمگير تهراني، نشر محمد، تهران، چاپ هفتم  به

، ۲، ج فرهنگ فارسي امروز: حسين، نسرين حكمي، نسترن حكمي غالم: صدري افشار .۴
  . ش  ه۱۳۷۳ اولمؤسسة نشر كلمه، تهران، چاپ 

  . ش  ه۱۳۲۸، مؤسسة انتشارات اميركبير، تهران، )ظـ  چ( ۲، ج  فرهنگ عميد:حسن، عميد .٥
، انتشارات هاي سراسِر هند هاي درِس فارسي براي دانشگاه كتاب، ادبيات فارسي كهن .۶

  .لد اولنو، ج  دهلي جمهوري اسالمي ايران،رايزني فرهنگي
  .لطف علي صورتگراز ، از دفتر خاطرات يك االغ انتخاب نثر معاصر فارسي .٧
، برگزيدة شعر معاصر از مشروطيت تا انقالب، مقدمه و انتخاب از ميمنت دمانبا صبح  .٨

 . ش  ه١٣٧٥ ،، انتشارات سخن، تهران)ذوالقدر(مير صادقي 

  . احسانيار شاطراز »دانشمند محترم«، نثر معاصر فارسي .٩
 ةمطبوع  احمد خان،محمدناشر اهتمام حكيم ذكي احمد خان،  ، بهنصاب جديد فارسي .١٠

لّيماران، يس، د پرجيم١٩٨٦ ،دهليب . 

 احمد خان، مطبوعة محمداهتمام حكيم ذكي احمد خان، ناشر  ، بهنصاب جديد فارسي .۱۱
  .م ۱۹۹۲، جيد پريس، بلّيماران، دهلي

  



   فارسيادبياتزني در  خنده  ٩٩

  

   فارسيادبياتزني در  خنده
  ∗يقيالحق صد شميم

عبارت   بهاند، و در زندگي جوامع امروز كه آن را زندگي صنعتي و ماشيني نام نهاده
گردند،  ديگر عصر شتاب و سرعت است، خواهي نخواهي روانها خسته و كوفته مي

اي   اندازهتواند تا شوند و چيزي كه مي اعصاب و اعضا و جوارح افسرده و پژمرده مي
و » خنديدن«گونه كوفتگي و فرسودگي را از روح و جسممان دور گرداند، تنها  اين

 .صان علوم رواني و اجتماعي همفكر و همگامنداست و در اين قول متخصّ» خنداندن«
 خندند، دل مي آنجا مردم از ته. اند شده زني باز ههاي خند ها باشگاههمين جهت در بعضي جا به

  .زني ماية زندگي است خنده. يابند اي مي  رِگ جان، جان تازه۳۶۰ يدنزيرا از خند
خنده «المثل است كه  ، ضرب فارسي زبانميان مردم در زبان شيرين فارسي و در

نوعي مبالغه و اغراق نهفته است،  اگرچه در اين عبارت »!درمان، دواست هر درِد بي بر
كه لبان خندان، چهرة گشاده، روان شادان، اما اين نكته را نيز از نظر دور نبايد داشت 

خنديدن و  توان يافت كه با هاي گلگون، و حالت انبساط را در نزد كساني مي گونه
  .اند داشته نگه ور و آفت و بالي زندگاني را از خويشتن دهخنداندن، غم و اندو

هاي شيرين، لطايف  خرسندي و گشاده رويي را در گفتهو سبب و علت شادماني 
  .١توان يافت و شيوا مي كين، ظرايف دلنشين و عبارات گيرانم

هاي عديده در ايران و تركيه و عربستان، لطايف و حكايات بسياري در السنه  از قرن
در تركيه خواجه نصرالدين  نصرالدين و ملّادر ايران را و افواه شايع است كه عامل آن 

                                                   
  .نو  گروه فارسي دانشكدة ذاكر حسين، دهلياستاد  ∗
 .گفتار  پيش،گنجينة لطايف: فرداد، م  .1

 



  ١٠٠  قند پارسي

  

دهند   متباين جلوه ميملّا دو شخص كانامند و اين مرد را مانند ميجحا در عربستان و 
كه گاهي در درجة اول حماقت و زماني داراي عقل سليم است و چون بيشتر اين 

توان معلوم كرد  درستي نمي  بهيكديگر شبيه است، لطايف و حكايات، در هر سه زبان، با
ين ازو ها نوشته شده و مردي كه اين عمليات عجيب و متبا كه ابتدا در كداميك از زبان

آيا واقعاً يك نفر بوده كه قصداً حماقت را پيشه . سرزده، اهل كدام كشور بوده است
توان از   و همچنين نمي،كرده يا دو نفر كه يكي داراي عقل كافي و ديگري فاقد آن بوده

اند و ازمنة مختلفي كه   نوشتهملّاگفتة ايرانيان و تركان و تازيان، در شرح حالي كه براي 
محل قبرش اشاره كرده و از پادشاهان معاصرش نام   بهدگاني او تعيين كرده وبراي زن

توان بيان كرد اين  اطمينان مي  تنها چيزي كه با.آورد دست  بهاند، مطلب صحيحي برده
رش در مشرق زمين است كه اين وجود عجيب و غريب چند سال است كه ذك

اند و هنوز هم بسياري از اين  بستهوي   به و حكايتهتدريج هزاران لطيف  بهشده و سمر
  .١دهند او نسبت مي  بهقبيل وقايع را

، ملّا ةمورد نباشد كه چند لطيف شايد اينجا بي.  نصرالدين پادشاه خنده زنان استملّا
  :حظه بشودمال

  ملّاعينك 
زن، عينك . عينك مرا فوري بيار:  زنش را با شتاب از خواب بيدار كرده و گفتملّاشبي 
خواِب  در:  جواب دادملّاكني؟  خواهي چه مي اين وقت شب عينك مي: رده پرسيدرا آو

 خواستم عينك بزنم تا .ديدم بعضي جاهاي آن تاريك بود، درست نمي. شيريني بودم
  .٢درست همه جاي آن نمودار باشد

  ملّاروباه شدن 
 شب مشغول اين بود كه چند كتاب خريد و روز و.  تصميم گرفته بود دانشمند بشودملّا

كرد   كه تصور ميملّاآنگاه . پايان رسيد همدتي گذشت، مطالعة كتابها ب. خواندن آنها شد

                                                   
 .۲ ص ،ملّا نصرالدين: رمضاني، محمد  .1
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   فارسيادبياتزني در  خنده  ١٠١

  

وي   بهداند بايد تمام مردم دانشمند شده است با خود فكر كرد حاال كه او همه چيز مي
  . تمام مشكالت خويش را از او بپرسنداحترام بگذارند و راه حلّ

 با خود فكر كرد در آن شهر ملّا. سراغش نيامد هبكس  اما هرچه منتظر شد هيچ
دهي كه در همان نزديكي قرار داشت برود،   بهست ادانشنمدان زيادي هستند و خوب

 او شال و كاله كرد و سوار خرش شده و. شايد در آن ده مورد احترام قرار بگيرد
 كس راه حلّ  و هيچحرفهاي وي توجهي نكردند بهاما در ده، مردم . جانب ده راه افتاد به

  .مشكل خود را از او نپرسيد
من دانشمند ! ده ديگر رفت و وقتي وارد ده شد فرياد زد اي مردم  به از آن دهملّا

تصور اين كه او ديوانه است بر سرش   بهمردم. گشايم هستم و گره مشكالت شما را مي
 . اما از آنجا هم رانده شد.ده ديگري رفت  بهملّا. ريختند و او را از ده خود بيرون كردند

دهي تازه رسيد و متوجه شد كه در وسط ميدان دهكده،   بهتا سرانجام پس از مدتي
يكي .  جلو رفت و علت جمع شدن آنها را پرسيدملّا. ت انبوهي جمع شده استجمعي

هاي اهالي ده را  آمده است و مرغ و خروس  گفت كه روباهي مدتها ميملّا  بهاز اهالي
دانند   اما نمي،اند امروز آن را گرفته و دست پايش را بسته. خورده است ربوده و مي مي
 وقتي آن حرف ملّا. آن ده نيايد  بهچه ترتيبي تنبيه نمايند كه عبرت بگيرد و ديگر  به راآن

 /آقايان:  دست و پا بسته انداخت و فرياد زدروباِه  بهرا شنيد، جلوتر رفت و نگاهي
. دانم  كنار برويد چون من دانشمند بزرگي هستم و راه چارة كارها را مي لطفاً!ها خانم

ن روباه را خوب اياگر بتوانيد ”:  گفتملّا  بهكدخدا. اهالي ده، خود را كنار كشيدند
 ملّا. “ن ده نيايد، هزار سكه پاداش خواهيد گرفتاي  بهكنيد و كاري نماييد كه ديگر تنبيه

اين   بهآورم كه نه تنها ناراحت نباشيد، من باليي بر سرش مي”: سرش را جنباند و گفت
  .“هاي ديگر هم نتواند برود دهكده  بهده بلكه

او پس از اين حرف لباس خود را از تن خارج كرده و بر بدن حيوان پوشاند و 
ه كه خود را آزاد روبا. اش را هم بر سر حيوان نهاده و دست و پاي آن را باز كرد عمامه

 ريختند و خواستند وي را بزنند كه روباه را ملّافرار گذاشت و اهالي بر سر   بهديد، پا
با اين باليي كه من بر سر اين حيوان آوردم ! دوستان عزيز”:  گفتملّافراري داده، ولي 

ون تواند وارد بشود، چ اي نمي هيچ دهكده  بهو لباس خودم را بر او پوشاندم، او ديگر



  ١٠٢  قند پارسي

  

ي دانشمند ملّار اينكه او تصو  بهريزند و اي كه بشود اهالي بر سرش مي وارِد هر دهكده
  .١“زنند كه جان بسپارد است آنقدر كتكش مي

  اش  و گربهملّا
اش  خانه  بهاي گذارده و استخوان خريد و آن را در كيسه  نيم كيلو گوشت بيملّاروز  يك

د كه زنش دركنار حوض آب نشسته و مشغول رفت و وقتي وارِد خانه شد متوجه گردي
 او بدهد اما در همان هنگام چشمش  به خواست گوشت راملّا .ظرفشويي است

  :زنش گفت  به او خطاب.نگريست افتاد وي مي  بهاي كه گوشة حياط نشسته و گربه به
و اين را گفت و بستة . ام، آن را شب درست كن  من نيم كيلو يخ خريده،زن

  .دنبال كارش رفت  بهكنار ديوار حياط قرار داده وگوشت را در
  :بستة مذكور نگريست و گفت  بهزن

  .خريده است» يخ«جاي گوشت   بهمرد احمق رفته و
او پس از اين حرف سرگرم كار خويش شد و گربه هم از فرصت استفاده كرده و 

ايي خانه بازگشت متوجه شد كه زنش غذ  بهملّاشب، وقتي . تمام گوشت را خورد
  :درست نكرده است و از وي پرسيد

  .پس چرا گوشتي را كه صبح آوردم براي شام درست نكردي
  :ب گفت با تعجملّاهمسر 

  اما تو كه گوشت نخريدي؟
  : گفتملّا

   بود؟اي كه آوردم و دركنار ديوار حياط گذاشتم و رفتم چه پس آن بسته
  : با عصبانيت گفتملّازن 
  ر، تو رفتي برايم يخ آوردي؟ت بخفتم برو گوش۱تو گ  بهمن
  :تندي گفت  بهملّا

  .ام كدام يخ، من امروز يخ نخريده
  :صورت شوهرش نگريست و گفت  بهملّازن 
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   فارسيادبياتزني در  خنده  ١٠٣

  

  .اما تو خودت گفتي كه آن بستة يخ است
  : بر سر زنش كوبيد و گفتملّا

 من براي اينكه گربه نفمهد داخل آن بسته چيست گفتم در آن يخ ه،احمق بيچار
  ١؟م، تو چرا باور كرديا گذارده

 غير از آن ؛الدين است ر نصملّا  بهطور نيست كه تمام لطايف و حكايات منسوب اين
:  آمده“جهان و ابوطالب نور”، تحت عنوان تاجة مثالً حكايتي در مجلّ. هم وجود دارد

 اعتقادي ،الشعراي دربار شاهجهان ابوطالب كليم، ملك  به)ملكة جهانگير(جهان  نور
 گيري مصون دانست و زعم خود آن را از خرده  بهزماني كليم شعري سرود و. تنداش

  :حضور نور جهان آمده و بخواند به
  رتم كه مرا روزگار چون بشكـست      حي به  ز شرم آب شدم، آب را شكستي نيست       

  :البديهه گفت نور جهان في
  .٢“يخ بست و بشكست”

قان سرگشته، تحت عنوان آموز براي عاش ست درس ااي لطيفه» ايران بزم«در 
  :»روي و عاشق خوب زن«

او   بهزن دريافت و.  مردي شيفته در پي او افتاد.رفت راهي مي  بهروي زني خوب
  :گفت

  خواهي؟ چه مي
  .عاشق و گرفتار توام: گفت

  :زن گفت
رسد و در جمال يگانه است ببيني چه  پس اگر خواهر مرا كه از پي من مي

  خواهي كرد؟
شد او را  بعداً معلوم. كرده منتظر خواهرش شد ن او را رهامرد از اين سخ

  :او رساند و گفت  بهباز خود را. داده فريب
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  ١٠٤  قند پارسي

  

  غ گفتي؟وچرا در
  :زن گفت

چون تو نيز در ادعاي خود راست نگفتي، زيرا اگر عاشق من بودي پي ديگري 
  .١رفتي نمي
  : حكايتي است عاقالنه و خردمندانه بدين قرارگلزار دبستاندر 

از بزرگان : هندوستان رسيد، مطربان را طلبيد و گفت  بهمير تيمور لنگ چونا
مطربي نابينا پيش پادشاه حاضر شد و . ندا ملين كشور مطربان كا اام كه در شنيده

نام من : گفت. پادشاه بسيار خوش گرديد و نام او پرسيد. سرودي آغاركرد
 گر دولت كور نبودي،ا: شود؟ جواب داد دولت هم كور مي: گفت. دولت است

  .٢پادشاه اين جواب را پسنديد و انعام بسيار داد. آمد خانة لنگ نمي به
بخنديد و بخندانيد و زندگي كه گردد   لطايف و حكايات استنباط ميهاز اين هم

  .آرامي بگذرانيد تا هيچ تشنجي رخ ندهد كه تدريجاً كشنده و مهلك است
  منابع
 .ش  ه۱۳۳۹، تهران، نملّا نصرالدي: رمضاني، محمد .۱

  .، سب رنگ كتاب گهر، دهليگلزار دبستان: سجاد حسين، موالنا قاضي .۲
 .ش  ه۱۳۵۱، تهران، ملّا و بوقش: سعيدي، احمد .۳

 .ش  ه۱۳۴۶، خوانسار، گنجينة لطايف: فرداد، م .۴
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  آبادي  مزاح در شعر اكبر اهللا وطنز  ١٠٥

  

  آبادي اهللا طنز و مزاح در شعر اكبر
  ∗عبدالقادر جعفري

قارة هند است كه   طنز و مزاح شبهيآبادي بدون ترديد يكي از بزرگترين شعرا اهللا اكبر
 جامعه خواست  سبك و روش مخصوص خود ميةوسيل  بهدر اردو و فارسي هردو زبان

 ةهم. لّم جامعه خواندحق و انصاف او را بايد مربي و مع  به لذا.را سرو صورت دهد
اند كه اين شاعر بزرگ با چه  قان از رموز و نكات شيوة شعر اكبر آگاهدانشمندان و محقّ

از آن معاني و نكات لطيف و زيبا پيدا كرده گزيند و  ظرافت و شوخي الفاظ را مي
و  ستدنبال يك هدف اجتماعي و واال  بهطنزش. سازد خواننده را مجذوب و مفتون مي

اكبر كاشف دردهاي گنگ و پنهان است و مرهم .  و وسيعيان انتقادات عميقهدفش ب
  .هاي كهنه و عميق گذارندة زخم

 مملكت ،شعرش داراي تنوع موضوع از عشق و جواني، عرفان و پند و نصيحت
او كلمة . داري، سياست و حكمت، لطايف و هجو و باالتر از همه طنز و مزاح است

اكبر . باشد جاي خود زيبا و فريبنده مي  به سخنانشة هم،گويد نادرست و نابجا نمي
. ندارنددهد كه ديگران جسارت بيان آن را در قالب طنز چنان ميرا نصايح و پندها 

بر زمين كه اكبر در فارسي پيش كدامين استاد زانوي تلمذ  ت الينحلس ااي تاكنون عقده
  :تهخودش گف.  مگر اين روش و سبك خود وي بوده،تاسه نهاد

 س استبدل دارم و اين نكته   بهحسرت چند
 پـرسـمام طـرز سـخن هيچ  وز كه آمـوخته

                                                   
  .آباد آباد، اهللا رئيس بخش عربي و فارسي دانشگاه اهللا  ∗

 



  ١٠٦  قند پارسي

  

بخش  اند لذا شعرش ساده، سليس، روان، شيرين و لذّت چون مخاطب وي عوام
نجا كه آانگيز آراسته كرده است تا  طنزآميز و مضامين دلسخنان   بهاشعار خود را. است

هيجان   بهآرد كه خواننده انه ناگهان عبرت و طنز ميهاي شورانگيز و عاشق در ضمن غزل
جامعه هاي  ها و زشتي  كه بديدانيم كه طنز نوعي از ادبيات است ما مي. افتد و شور مي

سر   خشم و نفرت خود را جانانه برةدهد و تازيان را بزرگتر از آنچه هست نشان مي
همين سبب است كه تعريف . آورد غلكاران و عامالن فالكت و بدبختي مردم فرود ميد

  .شود و هزل و خنده ميطنز دور از دسترس تعاريف هجو 
جهت رساندن و ابالغ  شعر يك نوع شيوة بيان ين روست كه طنز را همچو ااز”

 حقيقت ةتعبيري طنز را آيين  بهدانند و مطالب انتقادي همراه با خنده و شوخي مي
  .١“اند ناميده

  :پل سارتر گفته ناقد معروف ژان
هاي   جنبهةي و توسعوسيله قرار دادن طنز براي بيان نكات اخالقي موجب ترقّ”

 خشم اجتماعي و كين ، شهوات،زيرا عواطف. گردد هنري و ادبي آن مي
  .٢“باشد  طنز مييوجود أمنش… سياسي

از اين  . سرد و گرم روزگار چشيده، آزموده واكبر شاعري است عارف و عالم
اكبر . پيامي مؤثّر و آموزنده و بليغ هم باشد و با و زيبا ميجهت سخنش و طنزش لطيف 
حيات در همة شعر او موج . گويد سود حيات مردم مي هرچه گويد و هرجا كه گويد به

ت و غفلت را لعبارت ديگر اشاره و تنبيه اجتماعي است كه عز طنزش به. زند مي
ش طنز.  مردم آزاري و قدح وكند و هدفش اصالح و تزكيه است نه ذم مجازات مي

دانيم طنزنويس  مي. دارد مي تفكّر و انديشه وا عالقه و دلسوزي است و انسان را به
نيست بلكه طنزنويس هدفي آور  مزه و خنده نگارشگر وقايع و رويدادهاي خنك و بي

ها را  او بايستي با سرانگشت قلمش تارهاي قلب انسان. تر دارد واالتر و مسئوليتي مهم
خويش را در پس پشت كلمات و تصاوير اش درآورد و ذات عصر و زمان ارتع به
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  آبادي  مزاح در شعر اكبر اهللا وطنز  ١٠٧

  

حقيقتاً طنز نوري است در دل تاريكي و نقطة اميدي است . جاندار تفكّرآميز ارائه دهد
 چراغي است براي رهروان وادي صالح و ةمنزل  طنز به.ي و نجات از ظلماتيبراي رها
دازد هنر ادها بپربازگوكردن نيازها و تض صراحت به تواند به  آنجا كه قلم نمي.بهروزي

خواهان جوامع ديش قلم را متوجه بنكند و طنزنويس بيدار دل و هوشيار  طنز جلوه مي
  .آفريند كند و جهاني روشن و زيبا مي هاي همگاني مي بشري و كدورت

 ،ست مذهبيا فقط شاعري ،بعضي بر اكبر انتقاد كنند كه او حكيم و فيلسوف نيست
طور انتقاد ديگري است   همين. لذا شعرش اوج و عمق ندارد،ش و طنزنويسآخوند من

اي است قابل توجه كه  اينجا نكته. برد كار مي هكه او لغات و عبارات هندي و انگليسي ب
 از اين جهت او .و ادب نبود وي سوي زبان ه توج.خواست اكبر فقط اصالح جامعه مي

  :اكبر طبق اين شعر بودهت  شخصيرا بر اين ايراد نمودن درست نيست زيرا
  اند  كه دوستان وفادار بهتر از خويش       علت بيگانگي ز خويش مـران      همرا ب 

 اينها را مورد  وبه نظر بنده اين انتقادات و ايرادات كودكانه و نابخردانه است
گو و مصلح  زيرا اگر شاعري مذهبي باشد و واعظ و نصيحت. سنجش قرار نتوان داد

هاي گيج و   صالح مردم كوشد و در شعر و سخنش افكار و انديشه دركهاجتماع 
رانگيز طنز اكبر تفكّ. مشوش كننده نيارد مورد تمجيد و ستايش است نه كه مورد انتقاد

خواهد  كند و مي  او گاهي مستقيماً و گاهي غيرمستقيم بر دشمن خود حمله مي.است
كه حقيقتاً كاري است بس را نزآميز  طة لذا لهج.هاي جامعه را رفع كند ها و زشتي بدي

  او استت و مهارت كه حقيقتاً شيوه و حصّة خاصّ دقّ وظرافت و شوخي  با،دشوار
مختصراً توان گفت كه شعر طنزآميز وي آيينة حيات اجتماعي . كند نحو احسن ادا مي به

 مردم را براي ،اكبر داروي تلخ و گزندة انتقاد را با شهد ظرافت و مطايبه آميخته. است
هاي  ارزش  بهكه طنز است كه مختصر اين. انگيزد نجات از نادرستي و نابساماني برمي

درد را . خيزد مبارزه با آنها برمي  به وكند ها را رسوا مي نهد و پليدي واالي انساني ارج مي
فرياد خشم را در كالم خود بازتاب . دهد شناساند و راه درمان را هم نشان مي مي
انحرافات را . سازد اي در مقابله با دشمنان آزادي و انسانيت مي  و از آن حربهدهد  مي

ها انگشت  ها و نقص داده بر عيب ها قرار ها را روياروي بدي كند و خوبي هويدا مي
  .كند نماياند و نيروي آگاهي را تقويت مي  را ميراه صالح و تقوي. گذارد مي



  ١٠٨  قند پارسي

  

 اكبر در اين كار مهارت تام .استقي و واقعي  طنز حقيةابتكار و نوانديشي الزم
 دلپسند از مختصات هاي معني تازه با آميزش استعارات و كنايات و لطيفهآوردن  .دارد

. كند  ميرابرب كاربرده ارزش شعر و سخنش را دو  به او اين چيزها را.اكبر است
  :گويد آنها مين اعتقاد دارند دربارة يوري داروئپرستان و دانشمندان كه در ت ماده

ــوخ  ــال دارون آن ش ــت دنب   بوزنـه مانـد و آدمـي گـم شــد      رف
  دت و مـردم شـ     پي نيكان گرف     اصحاب كهف روزي چند    گس

دادن و عريان  سنگين است و نشانها از خواب  كار طنزنويس بيداركردن انديشه
ل ئطرح مسا  بهرفاًصطنزنويس نبايد . تن حقايق براي عموم مردم نه خواصساخ
 را وير و تأمل اي رهبري كند و تفكّ نتيجه  بهبايد صريحاً خواننده را  بلكه ميندك اكتفا

  .١بزرگترين هنر طنز ايجاد آگاهي و بيداري است. برانگيزد
  :گويد  مي، عصر حاضر را كشيدهةنقش

  كاري بكندـت كه در بيشه شـس هكس نماند
 همين محدود است  بهت مردانان همماين ز

  ندـاري بكـح ديـتـف و فـك  بهردـيـغ گـيـت
 دـنـه كـد و كاري بـرون آيـرده بــزني از پ

نقشة فرهنگ جديد را اين طور . اختصار و ايجاز يكي از مختصات اكبر است
  :كشد مي

  چند روزي با همين حالت بساز       وازپاي در پتلون و دل در پيـش       
گرفته بود اكبر از آن ها كه در جامعه رواج  چنانكه قبالً گفته شد كه بديها و خرابي

خواست كه جامعه را و مخصوصاً مسلمانان را از اين خرابيها  تا حد اكثر بيزار بود و مي
 لذا انديشمند بود كه سيل علوم جديد و فرهنگ و تمدن مغرب .و بديها بيرون برآرد

بابش نشود در برابر اين دسجاري است اگر با ظرفيت و نيروي كافي كشور  زمين كه در
سبك مخصوص خود   بهلذا.  پايداري و مقاومت نخواهد كردهندل فرهنگ و تمدن سي

  :گويد مي. كند كه حقيقتاً سودمند است مينصيحتي 
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  آبادي  مزاح در شعر اكبر اهللا وطنز  ١٠٩

  

ـ  ام ماي   تهگش ـ  وس ازي   ا اهللا نيست  ت نمايان هست و الّ    ا  الهي ال  داز آغـاز شـما    ن ان
*  

 لـافـو غـن و از عقبي مشـيـشـنـبر مـخ رآن بيـز ق
 گو حساب آنجا كتاب اينجا كبر خوشچه خوش گفت ا

*  
ــريك ــش بام ــبخ ــاي ب ــر ح    است رايج در ايشان نه صـوم  ةصلو  ومال ق

صورت طنز چنان بيان   بهاكبر حوادث زندگاني و جامعه را براي نفع عموم مردم
ها  وي جامعه را از آن خرابي ةرسد و بنابر گفت ه كه تصوير حقيقي پيش چشم ميدنمو

  :گويد مي. پاك توان نمود
 رقين تمـاشـاي لمپ بـ ببي،اف بشـنوداي فونوگرـص

 هاي شرقي  خموش كن شمع،يز سينه و دل مجو تجلّ
  :گويد لذا براي اصالح مي

  و مطلوب باشـتا تواني در جهان طالب مش
  با معاشر سهل باش و نيک باش و خوب باش

  اره نيستـر چـ اکب،تادـمذهبي در گردنم اف
  اشـوب بـا يـکي مـنسـا بـه  بـا همه آزادگي

گويد كه خرابي اينها نيست بلكه خرابي جامعه  ان عصر ميجوانبارة طفالن يعني در
  :گويد مي. است كه آنها را سوي كشانده است

  دـگوي  ان ميـز زب اـه نخـ سكهب ـطفل مکت
  گويد  شکوه کم کن که چنين گفت و چنان مي

  قشـرودش سبـت و سـراف اسـطبع او فونوگ
  دـويـگ  ان ميـمـش هـرو نقـد بـتنـنچـه بسآ

 ظهارهاي احسن ا شيوه  بهار و ايجازختصا  بهت زندگي راواقعيآبادي  اهللاکبر 
ه کند که حقيقتاً قابل توج   جالب ادا ميةشيو  بهانمايد و نيازها و دردهاي اجتماع ر  مي

  :گويد  مي. است
هااولن  بهتـراه وـلک بجـفـا الطـهاال يا اي  

  تاد مشکلهاـل ولي افهل بود اوـن سآکه قر



  ١١٠  قند پارسي

  

  بوت داسن و پتلون  بهکن تزيين پاي خودب
  م منزلهاـدارد ز راه و رس رـد خبيـکه سرس

هيچ موضوعي نيست كه فكر و اي و عبرتي نهفته است  درنظرش در هرچيز نكته
  :گويد مي. انگيزديتأمل بر ن  بهتيزبين او راروشن و 

ـِ   م و نـداريـم آگهـيـيري شـدـچيمـا ن
  ه کردـا چـکلک قض ةتـنوش گرانـبا دي

 لـبرئيـد ز جـرا دماغ که پرسه اکنون ک
 کرداحمد چه گفت و او چه شـنيد و خدا چه 
حق اين است . اي كاش عصر ما اين شاعر توانا و ارجمند را چنانكه بايد بشناسد

  : استهانپن مقامش ،آيد كه از شعر خود وي برمي  چنان،كه اكبر
  ارمغان آورد اكبـر سـوي محفـل آفتـاب            چو گامي سير كـرد نبر سپهر معني روش  

  محفل آفتـاب   به تابد  خواني و مي    شعر مي   هـاي تـو   آفرين اكبر بر اين روشن بيـاني    
  



   نعمت خان عاليطنز و مزاح در آثاِر  ١١١

  

   نعمت خان عاليطنز و مزاح در آثاِر
نْاِجردمار كُر∗  

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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  ١١٢  قند پارسي

  

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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   نعمت خان عاليطنز و مزاح در آثاِر  ١١٣

  

 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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  ١١٤  قند پارسي

  

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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   نعمت خان عاليطنز و مزاح در آثاِر  ١١٥

  

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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  ١١٦  قند پارسي

  

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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   نعمت خان عاليطنز و مزاح در آثاِر  ١١٧

  

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

                                                   
 .۹۵، ورق موزة ملّي هندكتابخانة نسخة خطّي ، ديوان عالي:  شيرازي، ميرزا نورالدين محمد نعمت خانعالي  .1

  .۲۳۹ ص ، لكهنو،مطبع نولكشور، ديوان عالي:  شيرازي، ميرزا نورالدين محمد نعمت خانعالي  .2
 .۷۵ ص ،يرازيشرح احوال و آثار و سبك نظم و نثر نعمت خان عالي ش: مقبول احمد، سيد  .3

 .۷۲همان، ص   .4

 .۷۴ ص ،همان  .5



   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
تذكرة شعراي فارسي سدة دوازدهم ( فايسمجمع النّ: ين علي خانالد سراج گوالياري، زوآر .۱

 . پتناپور، كتابخانة بانكي، ۶۹۶شمارة نسخة خطّي  ،)هجري

 . م۱۹۱۳، چاپ الهور،  مآثرالكرام:)ه ۱۲۰۰ :م (غالم عليمير  ،آزاد بلگرامي .۲

ندو پرشين سوسايتي، دهلي، ، ناشر ازيب عهد اورنگ فارسي ادب بهانصاري، نورالحسن،  .۳
 .م ۱۹۶۹

، تصحيح ۲، ج اللباب منتخب): ه ١١٤٤: م(الملكي، محمد هاشم خان  خافي خان نظام .۴
 . م١٨٦٩مولوي كبيرالدين احمد و مولوي غالم قادر، آسياتيك سوسايتي بنگاله، كلكته، 

اهتمام  به) م ١٧٣٤-٥/ه ١١٤٧: تأليف (خوشگو  سفينة:داس دهلوي، بندراِبن خوشگوي .۵
، ا پتن،سيد شاه محمد عطاءالرحمن کاکوي، سلسلة انتشارات ادارة تحقيقات عربي و فارسي

 .م ١٩٥٩مارس 

اهتمام حكيم ذكي احمد  ، بهنامه  جنگ: شيرازي، ميرزا نورالدين محمد نعمت خانعالي .۶
 . م۱۹۶۴خان، چاپخانة جيد برقي، دهلي، 

ي خان، اهتمام محمد مصطٰف ، بهنامه  جنگ: شيرازي، ميرزا نورالدين محمد نعمت خانعالي .۷
 .تا جا، بي بي

، شارح مولوي اوالد  حسن و عشق:خان شيرازي، ميرزا نورالدين محمد نعمت عالي .۸
 .تا جا، بي سهسواني، بي

، مطبع محمدي، دهلي، نعمت  خوان: شيرازي، ميرزا نورالدين محمد نعمت خانعالي .۹
  .تا بي

،  لكهنو،مطبع نولكشور، ديوان عالي: يرزا نورالدين محمد نعمت خان شيرازي، معالي .۱۰
  .م ۱۸۸۱/ه ١٢٩٨

موزة كتابخانة نسخة خطّي ، ديوان عالي:  شيرازي، ميرزا نورالدين محمد نعمت خانعالي .۱۱
 .نو  دهليملّي هند،



  ١٢٤  قند پارسي

  

 ،۱۵۸۱، نسخة خطّي شمارة  عاليكلياِت:  شيرازي، ميرزا نورالدين محمد نعمت خانعالي .۱۲
  .كتابخانة دانشگاه تهران، تهران

اهتمام  ، بهوقايع نعمت خان عالي:  شيرازي، ميرزا نورالدين محمد نعمت خانعالي .۱۳
  . م۱۹۲۸داس، مطبع نولكشور، لكهنو،  كيسر

 ،مآثراالمرا:  عبدالرزّاق بن مير حسن عليشاهنواز خانالدوله  آبادي، صمصام اورنگ عبدالرزّاق .۱۴
 . م۱۹۰۳ ،، كلكته بنگالهايشياتيك سوسائتيسه جلد، 

، چاپ كلكته مرتبة آغا احمد علي، ،مآثر عالمگيري:  ساقي ميرزا محمد خان،مستعد .۱۵
 .م ١٨٧١

، شرح احوال و آثار و سبك نظم و نثر نعمت خان عالي شيرازي: مقبول احمد، سيد .۱۶
 . م۱۹۶۳، انجمن فارسي، دهلي

 مخطوطة، )م ١٧٤٨/ه ١١٦١: تأليف (الشعرا رياض: )ه ١١٧٠ :م( واله داغستاني، علي قلي خان .۱۷
 .، عليگرهعليگرهاسالمي كتابخانة موالنا آزاد دانشگاه 

  



  طنز بسحق اطعمه  ١٢٥

  

  طنز بسحق اطعمه
  ∗منصور رستگار فسايي

حالج اطعمه شيرازي از شاعران و ) بسحاق: بسحق(الدين ابواسحق  موالنا شيخ جمال
شيخ « كه او را  نهم هجري استسدةساز شيراز در  نويسندگان طنزپرداز و نقيضه

ند ا هم ناميده» موالنا بسحق شيرازي«و » بسحق اطعمه«، »اسحق حالجشيخ ابو«، »اطعمه
خود عنوان نام يا تخلّص   به او است و آن راةكني» ابواسحاق«ف مخفّ» بسحق «ةو كلم

  :برد كار مي  بهشعردر 
  منصور انا الحق گفت، بسحق انا الحلوا

  اين معني حلـوايي و آن دعوي حالجي
 شميم قليـه دمـد تا قيامـت اي بسحق

 ١ز هـر گلي كـه دمـد از ِگل معـطّر تو
 گشنگان(مرشد گرسنگان «و » شاعر اطعمه«، »شاعر طعام«، »جحال«او خود را 

  :خواند هم مي» )گسنگان ـ
  ٢»حالج«اي بسحاق     ببندد زلّه   گردد از خوان نوالت     چه كم مي  

* 
  ٣كلّه پز، آن زمان كه كيپا دوخت         زرمـ   بـه » امشـاعر طعـ   «ا  ت ب گف

*  

                                                   
  .)ايران(، شيراز  دانشگاه شيرازاستاد  ∗
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  ١٢٦  قند پارسي

  

  بخـوان» شـاعر اطعمه«خـوان چـون نهي بنـه عيـان
  ١هم نشان دو سه و چهار و پنج و شش  بهلوت خوران

*  
  دمـنگان شـد گشـرشـزل مـتخلّص غ هـ بتا

  ٢مطبخم ديگ سخن بدين نمط  بهپخته شده
 ندارد اما از اقامت خود در فارسزادگاه خود هيچ اشارة مستقيمي   بهاگرچه او

  :اند خوانده» شيرازي«راند و همگان او را  سخن مي
ـ   بهقند بسحق گر از فارس      ٣موج شربت بكند بيخ سراي كجري       ا افتـد دري

*  
  راـچـو بـسـحـق ز شـيـراز بـراي بـغـهـم

  ٤حدي است مرا ميل خراسان كه مپرس تا به
  :زندگي در شيراز و نواحي آن در ادوار مختلف عمر خويش دارد  بهاو اشارتي

  ام مـصال نشـسته    بـه همچون قلندران   رنج زرد بــاز شـوق آب ركنــي و ذوق 
  ام  ارده و خرمـا نشـسته      با نان گـرم و      سعدي و در آسـتان شـيخ      به ام  ا رفته ي

ـ  ه خلق جه  رچاگ   ٥حالوتي است در اين لوليان شيرازي       اي بنـد تركاننـد    ان پ
 حكومت دانيم كه در عهِد  ولي مي،در مورد سال تولّد او، اطالع دقيقي نداريم

رزا اسكندر بعد از مي.  بوداسحاق از ندماي او اسكندر بن عمر شيخ بر فارس، ابوسلطان
فرمان جدش فارس را   به،با آن كه خرد سال بود) ق ه ۷۹۶( عمر شيخ كشته شدن

ق . ه ۸۱۱ در سال بعدها. راندند تيول داشت و خود و برادرانش بر فارس حكم مي در
خراسان گريخت و پس از چندي فارس و   بهميان او و برادرانش نزاع درگرفت و

. اسير و كور و مقتول گرديدق  ه ۸۱۷كرد و سرانجام در سال  راصفهان را مسخّ
  :نويسد دولتشاه دربارة او مي
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  طنز بسحق اطعمه  ١٢٧

  

مجلس آمد،   به روزي كه.مجلس پادشاه حاضر نشد  بهچند روزي… ابواسحق”
شاهزاده از او پرسيد كه موالنا چند روز كجا بودي؟ بسحق، ريش دراز داشته، از 

  .١“قاعده بيرون
 سال ۴۰ بايد بيش از ،ر شيخ با اوصافي كه از وي شده استموالنا در روزگار عم

هاي دهة دوم از نيمه دوم  داشته باشد و طبعاً والدت او بايد در اواسط قرن هشتم و سال
 /قمري ۸۲۷سال   بهتر است و آن را  اما وفات او مشخص.آن قرن اتفاق افتاده باشد

. ٣ و مقبرة او در شيراز است٢اند در شيراز نوشتهقمري  ۸۴۰  يا۸۳۰ميالدي يا  ۱۴۲۳
 اشعار اطعمه را ، از اجناس سخنوري.طبع و مستعد و خوشگوي بود بسحق مردي لطيف

هاي او در باب  رساله. اختيار نموده و در اين باب چون او كسي سخن نگفته است
  : موضوع شعر و نثر خويش نوشته استة، بسحق خود دربار٤اطعمه مشهور است

هاي  غزل  به… تا انقراض عالم شعراي نيك نام و امراي كالماز زمان آدم …”
آميز خاليق را در شور و خروش آوردند، چون خداوند  شورانگيز و قطعات ذوق

الجد و  خواستم بين زاحي مباح ميميگانه اين فقير را طبع نظم كرامت فرمود 
  :الهزل كه

  خوردجد همه وقته، خون مردم ب       بــردت برويــآبه روزه زل همــهــ
جوشيد و شربتي كه كسي  الحمدهللا كه قسام قسمت، آتشي كه در ديگ كس نمي

 نوشيد و شكّري كه در طبلة هيچ عطاري نبود و غذايي كه از آن كاسي نمي
كفچة ما   بهسفرة خواني نه، از خزانة غيب بالريب، در دهان ما نهاد و اين آش به

  …“پزاند

                                                   
انتشارات پديدة ، همت محمد رمضاني به، الشعراةتذكر:  بن عالءالدوله بختيشاهدولتشاهامير  ،سمرقنديعاليي   .1
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  ١٢٨  قند پارسي

  

و … ”قول خود او   بهشهرت رسيد و  بهديوان شعر بسحق از روزگار حيات شاعر
جايي رسيد كه از قاف تا قاف بوي كلپچه و قطايف ما بگرفت و در ممالك   بهحال

ايران و توران، آوازه بوي فرني و بوراني ما برفته، لوت خوران آذربايجان در خيال 
 و اسير بكوبيدند راسان در اشتياق اين بغركشك و بادمجان، افتادند و پهلوانان خ

شكرلبان سمرقند متعطش شربت قند ما شدند و حكماي هند از حسرت هندوانه ما 
  .١غرقاب افتادند در

  رود  ي كه بنگاله مـي    پارس ز اين قند    كن شوند همه طوطيان هند    شر  شكّ
  :افزايد و مي

ـ  ز خـ  ه ج ب   كه ديده است خوان نعيم بهشت       وان پـر نعمـتم    وان دي

  اسحق اطعمهشعر ابو
ري است با ذوق، خوشگو، طنزسرا كه اشعار خود را وقف اطعمه كرده ابواسحق، شاع

  :قول خود وي  بهاست و
اي از عطاياي نامتناهي است  چون خداوند يگانه اين فقير را طبع نظم كه عطيه”

اميد كه ديگ اين … الجد و الهزل خواستم بين كرامت فرمود، مزاحي مباح مي
گدان فكرت نهاد، تا قيام قيامت از جوش اطعمة گوناگون كه طباخ طبيعت بر دي

  ٢…“باز نايستد
ـ    اي كجاس   ههم كاس   قاف ام ز سخن، قاف تا به     خواني كشيده    د برابـرم  ت كـه آي

شمار آمدند و  نام و امراي كالم بسيار بي از زمان آدم تا انقراض عالم، شعراي نيك
  …رفتند و سخن گفتند و قصايد غرا براي ممدوحان پرداختند

  ل تـو، مثـالي دارد  مثـ  م كهكس نديدي   تي در صفت اطعمه كردن، بسحاق    راس
  :نويسد  براون در اين باره ميدادوار

ت كهنه و متروكه فن طباخي قرون ااشعار بسحاق، مملو است از اصطالح …”
ي وسطاي ايران و غالباً لطف آن در اين است كه همه در استقبال اشعار جد
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  طنز بسحق اطعمه  ١٢٩

  

نظم درآمده   بهدر السنه و افواه متداول بوده است،ديگران كه در زمان شاعر، 
  ١“…است

كارگيري الفاظ و تركيبات و تشبيهات و مضامين   بهدليل  بهشعر بسحق، اگرچه
هاي لفظي است و تنوع و عمق و  تاغذيه و اشربه طبيعتاً داراي محدودي  بهمربوط

اية شاعران طراز اول پ  بههاي وي نيز گستره معنايي ندارد و استحكام الفاظ و قالب
رسد، اما در شعر او نوعي رواني و سادگي و تأثيرگذاري شيرين و  فارسي زبان نمي

ط معاصر يا پس از عنوان نمونه در بسياري از شاعران متوس  بهدلنشين وجود دارد كه
ستايد و  همين دليل، بسحق شعر خود را مي  بهجمله نظام قاري، موجود نيست و ازوي، 
كمال آگاه است و خود را برتر از شاعران معاصر خويش   بهير و گيرايي آن،از تأث
  :شمارد مي

 روان ماهيان گر بشنوند اين شعر چون آب
 بـر سـر نظمـم برافشـاننـد از دريـا گهـر

*  

  قند سـخنم، قيمـت حلـوا      بشكست ز     فـصاحت   بهدر مصر سخن تا بنشستم  
  گفتند در اين سفره تو داري يد بيـضا          نزد شعرا، خوان عبارت چـو كـشيدم،       
  انــــيلرك اهللا، عد آثــــقــــاهللا لتــــ  در خوردن لوت و صفت اطعمه كردن      

*  

 اي است كه بسحاق در جهان گسترد چه سفره
 خواصو هـا، عـوام  هـرهبـرنـد از آن ب كه مي
*  

  ران خوشمزه است  كه بر كام روزي خو      ســان يكــي خربــزه اســت  بــهحــديثم
ــ ــاگ ــهر ش ــري آن خ ــسي گفــيكــ  ل دهورد، ور اه ــن، يكــت اح   ت زهي گف

*  

ـ   بـه  ه بيتي ز شعر اطعم     خوان حجرة حـور     به اَكل درآيد،   به ملَك  ت ار خواننـد   جنّ
*  
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  ١٣٠  قند پارسي

  

  ورراب طهـ  تاند از شـ   زه بـس  ه جـاي  بود كـ    خن در اطعمه بسحق، پاك كرد چو آب       س
*  

  انــد در تكيـه، بـر كتابـة لنگـر، نوشـته       بسحاق شـعر قليـه برنجـتْ قلنـدران        
ــ ــ دص ــنريآف ــ ه ب ــمي ــتعطبياغ وة ب   اند  آن بر نوشته    به ن نازكي و لطف   ـكاي  ت

* 

ـ  ته اسـ  گف  اين صوت و غزل چگونه بسحق        !!وش بـره  راي جـ  ت ب
صي، طور طبيعي و تخصّ  بهترين محور معنايي اشعار و آثار منثور بسحق، مهم

  :قول دولتشاه سمرقندي  بهوصف غذاهاست و
 اين باب چون او در سخنوري، اشعار اطعمه را اختيار نموده و از اجناس …”

 اما اگرچه ،باب اطعمه مشهور استهاي او در  كسي سخن نگفته است، رساله
دهد عاجل، اما مفلسان را و  متنعمان را جهت بدرقة اشتها و آرزو، نفعي

باشد، گرداند و دسترسي ن رساند چه آرزو را زياده مي نوايان را ضرري مي بي
هاي  از گفته) گويي، دهان شيرين نگردد عسل(شود  محروم و محجوب مي

بسحق هرچند مفلسان را ضرر است، از جهت خاطر متموالن و اصحاب تنعم 
زياده … يك رباعي و چند مثنوي خواهيم آورد كه بسيار مستعدانه گفته است

حت گرسنگان كند و مصلاسحاق، در اشتها حدتي پيدابر اين اوصاف نعمت ابو
  .١“اِبس ِحِريغا ِبنقْزر اَمللّهاَمفلس نيست، 

سان در شعر بسحق مورد توجه نيستند و  يك  بهالبتّه بايد توجه داست كه همة غذاها
هاي خاص از قبيل تشبيه، استعاره، مجاز و يا ارائة تصاويري  صورت بهغذاها  گاهي هم

گيرند، اما حقيقت اين است كه   توجه قرار ميزيبا و زنده و پويا در شعر بسحق مورد
دهد تا او در شعر خود بتواند فقر طبقاتي و  دست بسحق مي  بهاي وصف غذاها بهانه

 او خود را .اعتراض اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي مردم عصر خود را نيز مطرح كند
پرستانه   بنابراين هدف او حرص و آزمندي شخصي و شكم،داند پيامبر گرسنگان مي

عدالتي، ناامني و عدم تأمين  فقر اجتماعي، بي غذاها بر  بهطرح شيفتگي خود  او با.نيست
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  طنز بسحق اطعمه  ١٣١

  

نهد و بر عادات و رسوم متروك اجتماعي، انگشت  ت اجتماعي تأكيد ميفردي و امني
المثل   في؛كند هاي خود و مردم را فرافكني مي ها و بيچارگي گذارد و نيازها، عطش مي

  :نويسد دة در مدح كجري ميدر مقدمة قصي
خاطر خطور كرد كه چون مدتي است كه تنور طبيعت و ديگدان   بهپس چنين”

واسطة فقدان نعمت افسرده گشته، از اين داروهاي گرم معجوني   بهفكرت
  ١“…كار آيد  بهروريضتركيب بايدكرد و از آن جنس 

هاي نمك   گوشته،دهاي خشك كرده ش كند، از نان ها، ياد مي رهفاو از غذاهاي س
شد آنها را  شد و معلوم نبود كه با چه دندان و تواني مي سوده كه در انبان نهاده مي

 ما ايرانيان ةداليل فراوان امروزه از سفر  بهآورد كه ياد ما مي  به او غذاهايي را.جوبد
شگفتا كه . گويد سخن مي… ها و ها، حلواها، ترشي اند و از انواع آش حذف شده

 آور ي از اين غذاها امروزه، فقيرانه، نادلپذير و حتّي غيربهداشتي و زيانبسيار
ها  ها و شيريني ها، رودگاني، جگر، آش انواع چربي  بهاي كه او  عالقه؛آيند مي شمار به
امعه و جدارد اغلب يادآور فقري گسترده و عميق در  ماندة سفرها، ابراز مي و ته… و

ت كه ديگره اسد بو پرزيان، در كشور مات و احتماالًفرهنگ غذايي متروك و كم كيفي 
داليل اقتصادي و اجتماعي و بهداشتي، قابل بازسازي و استفاده هم نيست و اين امر  به

شود كه شاعري چون بسحق با شيفتگي و عشق فراوان،  انگيزتر مي رآميز و تأملوقتي تأثّ
ستايد و آرزومند برخورداري از  يگويد و غذاهايي بسيار معمولي را م از آنها سخن مي

 مسلّماً شعر بسحق نماد فقر وسيع مردم عصر خويش و حقير شدن .آنهاست
هاي اجتماع و مبين بحران اجتماعي و اقتصادي وسيعي است كه پس از  آرزومندي

 اقل معيشت رانتيجه بسحق مسئلة غذا و حد  در؛ مغول در ايران حاكم شده بودةحمل
ساخت تا آنجا كه شاعر با چنان اشتياق  اي بسيار مهم و حياتي مطرح مي عنوان پديده به

كند كه  مي ت، يادكيفي قدر و خوراكي بي اي نان، آشي بي و دلبستگي، از گرده
 ،سوزد و در غم پالودة قندي ا و حلوا ميپها در هوس كي او سال. نمايد انگيز مي حيرت

  :دلي بريان و خون پاال دارد
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  ١٣٢  قند پارسي

  

ــا  ســر پرهــوس كيپــا بــودهــا كاســة  ســال ــهت ــود     ب ــوا ب ــيفته حل ــم ش ــز قلم   مغ
  چون كبابش دل بريان شده خون پاال بود         اقدي بــسحودة قنــم پــالا از غــهــ الســ

سازد و قرص نان  خود خيره مي  بههايش را شود و چشم بر او، نان عروس مي
  :كند برايش همچون ماه جلوه مي

  ين تـا روز پـسين باشـد       ابقة پيش ن س يكا  مشنو كه عروس نان بر كند دل از بريان        
*  

  پيراهن خوان چون پرگار  بهگشت نان همي
  شـتـة پا برجـا بودره، سـرگديـده زان دايـ

*  
  بصري نتوان كرد    كجا؟ بي   به از كجا تا    ان دو پري نتـوان كـرد      ن  به بت ماه، نس

*  
  كه خالش بر رخ است قرص روي نان پهن از بس

  كـند كان مـهـوش ميدعـوي اندر حـسـن با تـر
*  

 نان آتش روي خرمن سوز خوان آراي من
 د داد چون كاهم دگرـجو برباد خواه جو به
*  
  :نويسد كند و مي او شعر خود را با اشعار عبيد مقايسه مي

غايت غريب دارد و اگر خواهي اين  هسخن اين ضعيف، با شعر عبيد، مناسبتي ب”
ه هر بيتي كه شعرا فرموه بودند مناسبت معلوم فرمايي، چنان تصور كن ك

بيد، مبرز اي بود كه مبرز و مطبخ نداشت، بندگي ريش، موالنا ع همچون خانه
كرد و اين حقير، مطبخ برافراشت، از اين معني است كه از شعر او بوي بنا

  .١“بند و از سخن من رايحه سفره آيد شلواربند مي
  :سازد گذار ميأثيرتاو گاهي از غذاها نمادهايي بسيار زيبا و 
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  طنز بسحق اطعمه  ١٣٣

  

مراد ما از بغرا، خمير طينت وجود آدمي است كه خمرت طينه آدم بيدي اربعين ”
صباحاً و مقصود از برنج، جوهر شفاف روح است كه سر وحدت، بر آن 

لفضول اواين تفسير، نفس ب  بهمكتوب است و حاصل از شجرة ملعونة سير،
 سياهان شبيخوني، كمال است و آن ابوني عقل باو معني حلواي ص… است

هاي  د است كه شبيخون بر سر عملسيكي كين و ديگري حرص و يكي ح
  .“١صالح برند

  :نامد كنندة اسرار مي همين دليل او كتاب خود را بيان  بهو
  گفته شد و اهللا اعلم بالصّواب       سر انسان در لباس نان و آب      

  :شناسد ور حكمت مياو، شعر خود را برآمده از تن
  از آن شد پخته چون حلواي قندگفتة بسحق 

  ور حكمتش، هر دم، بخاري بر دل استكز تن
  :و معتقد است كه در شعر او اسراري است

ــ ــغ ــفوران سذا خ ــرس ــرة س   كه نيست سفرة بسحاق، خالي از اسرار        دخن دانن
*  

  گر نصابي هست صبيان، اين نصاب گشنگان
  زير هر لوتي از اين، پنهانسـت اسـراري دگر

  :نويسد  شعر اطعمه و بسحق ميةن، استاد صفا دربارشادروا
گويي و تضمين اشعار پيشينيان و  اسحق با استقبال و جوابحقيقت آن است كه ابو”

بارگي خود را  معاصران، براي سخن گفتن از مطاعم و ملذّات، نخواسته است، شكم
ساني، درگير و دار  بلكه تمام ابيات او نشان از آرزوي ارضاء نشده و غرائز انند،ثابت ك
خواندن اين   مثالً با؛هاي طبقاتي معين، دون طبقات مرفّه است ها و ناداشتي تمحرومي

 ژرف شاعر در مقام تنبه از گذشت عمر و فوات ةمطلع حافظ كه نشان از انديش
  :دهد فرصت، مي

ـ  ن ف ق په طب   ظرف تهي، از راه مـرو       به گفتم اي عقل    دم و كـاس مـه نـو       لك دي
*  
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  ١٣٤  قند پارسي

  

   گو اين عظمت چيست، چو نتوان كردنچرخ
  گرو  بهناني،  بهقرص خـورشـيد تو، يك روز،

 دسـت بـر دنـبـة بـريـان زن و يخـني بگذار
 سـخن پخته هـمـين اسـت، نصيحت بشـنو

  :كند بسحق در موارد زيادي، عشق را در برابر گرسنگي مغلوب مي
  چربي، هر زمان مشتاق را  بهكشد كشكك مي

………………………………  
  ود سـاعد و ساق عروسـان، بعـد از اينبا وج

 من نگيرم دسـت هر مهروي سيمين ساق را
*  

  ته فتاد از خيـال دوسـت   جان با خيال رش     گرس از دلم ببرد غم زلف و خال دوست       
ها و  از همة آنچه نقل كرديم و از غالب اشعار بسحق، مخصوصاً در جواب …
و از اين حيث در شيوة استقبال و تضمين هاي او، نوعي زهرخند پيداست و ا تضمين

ي پيرو عبيد زاكاني، است منتهي اشعار پيشينيان، براي مقاصد حاصل خود، شبيه و حتّ
د جامعه، بيان آرزوهاي سجاي شرح مستقيم مفا  بهموضوع اصلي سخن را تغيير داده و

شعر   بهبسحق گاهي خواسته است. گرسنگان را در بوي سفره متنعمان برگزيده است
شرح حال خود » نان«جا كه در پايان مثنوي اسرار و چنگال آن. خود رنگ حكمي بدهد

  :رساند نتيجه مي  بهويد، چنين سخن راگ را مي
ــرم    باش چون بسحق دائم چرب و نرم       ــان گ ــرد و ن ــان آب س   در مي
  سـت آب سردت، حكمت انـساني ا       نان گرمت، شهوت نفـساني اسـت      

ــ ــس ــسر ان ــان در لب ــگف  ان و آباس ن ــه ش ــد و اهللا اعت ــاب مل   باوصّل
بند معروف سعدي ساخته،  گويي ترجيع ستقبال و نظيرها  بهبندي كه وي در ترجيع

بند ترجيع را طوري انتخاب كرده است كه نشان دهندة همان استنباط ما در بيان 
وي در هريك از بندهاي . دستان است هاي گرسنگان، از بوي سفرة رنگين فراخ آرمان

كند و آنگاه  هاي معروف را با شرح و توضيح تمام وصف مي اين ترجيع، يكي از طعام
  :آورد  آخر هريك از آن بندها ميررا د» بيت ترجيع«اين 

 !!وي سوختگان آتش آز پرداز اي گرسنگان سفره



  طنز بسحق اطعمه  ١٣٥

  

طبعي و  اي كه در وصف اطعمه ترتيب داد و با شوخ حال بسحق با مجموعههر به
اي بر  طنزي كه اوصاف آن درپيش گفته شد، هم موضوع تازه هزل و گاهي با
فارسي افزوده و هم سبكي خاص در اين راه پديدآورده كه بعد از او موضوعات ادبي 

  .١“مورد تقليد قرارگرفته است
  :هاي الهي است گويد كه كمال كالمش بر گرامي داشت نعمت بسحق خود مي

  روزي شدش كه گفتة او اين كمال يافت         بسحاق از آن كه نعمت رزّاق عزيز يافت       

  بسحق و تصويرسازي در نظم و نثر
 ور مـاه چـارده با خـاك ره يكسـان شـودنـ

 چون برون آيد ز آتش قرص خورشيد كماج
كوشد   تصاوير اطعمه در نظم و نثر خويش، بسيار موفق است و ميةبسحق، در ارائ

هاي مختلف تصويركند،  گونه  بهتا طعم و رنگ و طرز تهية غذاها و دلپذير بودن آنها را
بعضي از غذاها   بهاطعمه هويدا سازد و احترام و ارج به تا بتواند شيفتگي شكم بارگان را

حالت  خوبي نشان دهد، گاهي نيز با  بهاعتنايي و تحقير برخي ديگر از اطعمه را و بي
ال و ر و فعي كه در كالم اوست، غذاها را زنده، متفكّانگاري خاصّ  و زندهصتشخي

سازد، برنج لشكركشي   سپاه ميرود و جنگ مي  بهكند، بغرا  تصوير و ترسيم ميانديشمند
  .نماست شود، يكي بد دهن و بدرفتار و ديگري زيبا و خوش كند، مزعفر كشورگشا مي مي

 تكلّف، حـق بسـحاق اسـت اين طرز سخن بي
 كند ها در شاعري خوش مي زان كه اين تشبيه

  :هاي پرتصوير بنگريد به اين نمونه
ــاطور    اي ز پي گوشت سـاز، چـون المـاس           نواله ــده س ــيقلي ب ــم، ص ــز قل ــراي مغ   ب

 ك و حلوا،  نسيم چر، ز قبـور بوي هردو برآرند، دسـت و سـ       به  مردگـان چـو رسـد       به لب  
ــدم  ــايفي دي ــويز ط ــوه و مي ــت مي ــه هف   دان عرق شـد بـراي ديـدة كـور           كه سرمه   ب
ــه  به تخت شمسة خورشـيد، نـان مـه پرتـو           ــور   ب ــت ظه ــاب وق ــود، آفت ــدر ذره ب   ق

  پروانـه، خواهـد از وي نـور         بـه  كه آفتـاب،    سفره چون شمع است     به چراغ روي مزَعفر  
ــود  ــاش و نخ ــفيد، م ــرنج س ــاه ب ــه بارگ ــد  ب ــافور : دو خادمن ــي ك ــر و يك ــي عنب   يك
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  ١٣٦  قند پارسي

  

ــ  بزم قلية سـيب     به تو چنگ در دف نان زن      ــيك ــ ه م ــرس ــة تنينا، طدوبد ز ك ــن   ورب
  ١رتـاده چـون عـصفو     را ف ية بغـ  ه قل به كاس   سته چـون عنقـا    ر نش به صحن مرغ، مزعف   

*  
 كشـي چـون سـتاره دانـة در بنـد سفـره به

 به قلزم نخود آب، ار چو نان شوي غواص
*  

ــ يتــاب همــد آفماننــ  حاشيه ِگرد خوان ما     به خورشيد نان  ــكد از فتاب   ل
رنج بهزار انوار برآمد، قلية   بهروز ديگر چون ِگردة گرم آفتاب، از تنور مشرق

در وصف … جگربريان ارزاني داشت دلسوختهحجرة اين   بهتشريف حضور پرواز
  :گفتند صابوني مي

ـ   روانـه سر پ  بهشمع بزم انجمن، ما سر       ٢ايـم  گر ببايد سوختن، موقوف يك پروانه    ماي
  :و يا اين دو بيتي تصويري

ــور  ــر از ز     نــرگس كــه چمــن از رخ او گــشت من ــيم پ ــي س ــه دارد طبق ــد ك   رگوين
ــ ــسدر دي ــدة ب ــحق ن ــه زر دارد و ن   ٣شش نان تننك دارد و يك صحن مزعفر         ميه س

  :و يا اين چند بيت پرتصوير
  كجكول سـينه، صـندوق، آمـاج        ماهيچه شير است، تمناج، پيكان    
  شـــكلي برآيـــد ماننـــد گـــالج  از قالب مـن گـر خـشت سـازند         
ــراحي  ــن ش ــشت پيــدا، دي ــا گ ــا    ت ــست زنّ ــال در ب ــاجچنگ   ر زنّ
  جرم است يخني بر روي كمـاج        در مذهب نان چندان كـه ديـدم       

  رخ بر تخته عـاج    چون صندل س    م بريـان  بر روي نان بين آن زخ     
*  

 درخشد قيمه سر سنبوسه، همچون آفتاب مي
 بـر مثـال روغـن صـافي و قـنـديـل زجـاج

*  
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  طنز بسحق اطعمه  ١٣٧

  

ــرمه  ساق عروسـان رود عيـان       به اين قندها  ــد س ــا روددان مانن ــه در او توتي    ك
ــونجم  بسحاق روي رفتنش از ندز قليه نيست       ــن ــي كجــ ة لينات ز آس   !ا رود؟ل

اين چند   به.شانه استيهاي حماسي بسحاق نيز بسيار پرتصوير و نواند اما نقيضه
  :اقتفاي شاهنامة فردوسي ساخته شده است، بنگريد  بهنامة مزعفر و بغر كه بيت از جنگ

ــداد ــرض لــشكر ب   به هر يـك ز دانـة نخـود، زر بـداد             مزعفــر، روان، ع
ــي، زره   ــست از زليبـ ــيد چـ   به خفتـان زد از بنـد پـشمك گـره            بپوشـ

ــاتش ــهز شــاخ نب ــوش  ب ــف فيلگ   دوش  بـه  ز قرص مشاشش، سپر، بد      ك
ــام    ر گــرزش از كنــدة قنــد خــامبــه بــ ــدر ني ــر ان ــش، خنج ــغ يخ   ز تي

  بـر   بـه  تر، كـرده يـك سـر        ز حلواي   سـر   بـه  يكي خـود ز ابلـوج قنـدش       
ــ مك ــل چ ــو پم ــوش ــت نيد رخ   ي زردبـــيرخ و زلوت ســـاقز مـــ  ردب

  :دارائه شوهاي بسحاق در نثر نيز  اي از تصويرپردازي مونهن
ديد كه با چه شوكت و ابهت،  از دور ساحت بارگاه سلطان قلية برنج، مي …

چيني، نشسته، چهار قباي ماقوت و دكله آرد و روغن، پوشيده، پايژه  عمارت صحن در
نهاده، كمر ه برسر گردن كرده و تاج سنگريزچي در كالشكن، دربرانداخته، طوق حلقه

 ميان بسته، برقع قند سوده رو گذاشته، چترهاي نان پهن، بر باالي سرداشته روغن در
بازگشاده، پيك آب نبات، در طلب برف و گالب و  سر هر چتري، مرغي فربه دهن به

چندان قطره زده بود كه كف … اجتماع انگور مثقالي و خربزة مجدي و انجير وزيري
آوازة اين … نواز ابلوج ، مغنيان تنبوره حلواي كدو و كنگريان تنبكبر دهان آورده بود

  …رسانيدند گوش عشاق مي  به…بيت بزرگانه
ها و اشعار خود، شعر خويش را درمان دردها، ماية شادي مردم و  او در رساله

آورده است  دست  بهشمارد و از حسن شهرتي كه اي گسترده براي اهل ذوق مي سفره
نظم كشيده   بههاي خداوند رزّاق را كند و از اين كه نعمت ف ياد ميرضايت و شع با

  :١است، شادمان است
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  ١٣٨  قند پارسي

  

  هـا   صوص تست از شعرا اين خيال     خم  پخت خيالي چنين دقيق   نبسحق كس   
*  

 سر سفرة سخن، بسحق اي به چه خورده
 آيـد كـه گفـته تـو چـنيـن دلـپذيـر مي

*  
  شـته ان ر بسحاق صفت بي    هرگز نكند كسي در آفاق    

*  
  ١مثل تو مثـالي دارد   به كس نديدم كه    راستي در صفت اطعمه كردن بسحق     

كلّيات بسحق تركيبي است از شعر و نثر و اشعار او مشتمل بر قصيده و غزل و 
داند و  او كالم خود را در غزل مختصر و مفيد مي! قطعه و رباعي و فرديات است

  :نويسد مي
بايد ما نيز عدد  الكميه مي لكيفيه و قليلاغذيه كثيرا: اند چون حكما گفته… ”

تر و با امزجه و طبايع  ابيات غزليات از هزار نگذرانديم تا رغبت مشتهي صادق
  ٢…“تر باشد موافق
وسيله خود بسحق   بهعالوه كليات بسحق داراي چند رساله منثور هم هست كه به

  .٣در ديوان فراهم آمده است
» شربها«و » طعام«ثور بسحق برداشتي طنزآميز از هاي من موضوع تمام اشعار و نوشته

  …تها و ماجراي برنج و بغرا و مناظرة نان و حلوا، كنزاالش،است
ذوق، خوشگو، طنزسرا كه اشعار و آثار منثور خود را وقف  بسحق شاعري است با

  :قول ادوارد براون  بهها كرده است و ها نوشيدني طعام و خوردني
از اصطالحات كهنه و متروك فن طباخي قرون اشعار بسحاق مملو است ”

وسطاي ايران و غالباً لطف آن در اين است كه همه در استقبال اشعار جدي 
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  طنز بسحق اطعمه  ١٣٩

  

نظم آمده   بهديگران كه در زماِن شاعر در السنه و افواه، متداول بوده است،
  .١“است

خاطر آوردن اشعار مناسب و معروف از شاعران گذشته   بهي درحد  بهذهن بسحق
توان در هر جمله و عبارت منظوم  و امثال و حكم فارسي و عربي، چاالك است كه مي

 و اي را از بزرگان و كتب ديني جملهشعر و يا المثل و   حديث، ضرب،يا منثور او، آيه
 چاالك و نيروي تداعي سرشار او، ةاق و حافظتكر و خلّبعظمت ذهن م. كردادبي پيدا

هاي خاص خود، نشان  گيري  ترتيب و تهذيب و نتيجهفراوان است و شاعر در تلفيق و
هاي مشهور شاعران   در ديوان،شايستگي تمام رسم شاعران زمان و با  بهدهد كه او مي

اشعار هريك از آنها   بهگويي گويي، مروري دقيق و عميق داشته و در جواب پارسي
فارسي   بهاشعاريمهارت و توانايي فراواني كسب كرده است و توانسته است با سرودن 

 معنوي خود را اقمهارت لفظي قدرت خلّ… ي لري و شيرازيو عربي و لهجة محلّ
 ترين محور معنايي اشعار و آثار او همچنان كه گفتيم و مهم. ٢منصّه ظهور برساند به
صي وصف غذاهاست و در اين ميان غذاهاي هند، مورد توجه طور طبيعي و تخصّ به

  :آيند ديدار او مي  بهي هندياند و حتّگيرن بسيار شاعر قرار مي
ــمزعفــ  ز هر موز چون تمر هندي رسيد       ــر آش ــفتة هر ب ــن   ٣دد دي

*  
 »خيـار هندي«هسـت در شهـر ابـرقـوه 

 ٤كز بزرگي بود آن تخم دو تا، يك خروار
*  

 انگور سـيه القـاب شـاهـاني بدي كي به
 ٥ها هندوي نان گر نگشتي در ميان ميوه
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  ١٤٠  قند پارسي

  

 بينم كنم دو هندي الال در اين كرياس مي دان كه نگاه ميگفت چن نان …”
يه آبكامه، اميد كه كام ه بادنجان و يكي قلييافته يكي قل غايت مؤدب و تربيت به

نه كار ، تو برآرند و اين پيغام بگزارند الاليان چون اين سخن بشنيدند گفتند الال
  ١…“ماست و اين حكايت نه شعار ماست

… اند، تمر هندي نامي و زرشك كوهي با خود آوردههريكي غالمي مستعد 
  .يد تا كار شما بگزارندربرآو

چه الزم كه … زرشك و تمر هندي برسانيد و با زرشك گوييد كه  بهسالم ما
دي را هم برگشته هندوستان با هن محكوم حكم ديگري باشي و تمر

  ٢…“آوريدياد
 داد تا كلّه بر زمين نهند خورد مطبخي خواهم  بهتمر هندي گفت اوالً من برسوله

سحر و جادوگري صحن قليه برنج را در گرداب درياي روغن غوطه   بهو
  ٣“…دهم مي

  ٤“…درون بريم، نقب در …زخم تبر تيشه استخوان پهلوي  بهتمر هندي گفت
تمر هندي گفت بگذاريد تا من از اين همشهريان خود دو سه بيارم مثل ميخك 

 زندان، با اين كربالي، سخن هندي گويند و موجب و فلفل و زنجبيل، تا در اين
  .٥زيادتي عقوبت او شوند

تمر هندي را از حلقه پياز و ساق چغندر غلي بر گردن … بعد از آن فرمود تا
 وي. تكليف نمود ٧… و دو هندوي الال و آن دو ترك سرو باال٦…نهند
د حكايتي وصف كدوي سر و مربالي هند عالقه دارد و در خاتمه ديوان خو در
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  طنز بسحق اطعمه  ١٤١

  

 غذاهاي هندي ةمعروف خود را دربارنامة  همين جهت كجري  بهمنثور دارد و
اقصاي جهان   بهنويسد چون صيت شهرت من در وصف اطعمه سرايد و مي مي

  :رسيد
و حسن هيأت اين درويش آمدند و از لطف منطق  مسافران از هرطرف مي …”

پرداز و  ت خوران سفرهگرفتند اتفاقاً جمعيتي لو دلريش، نسخه حسابي برمي
 اين مسكين كم اي كه مسكن مدرسه  بهخانه آز از بالد هند متعطشان شربت

نمود نزول كردند و  درس كتاب اطعمه مي  بهجا اشتغالبضاعت بود و در آن
گاه كه بحث از نقير و قطمير در باب  درس  بههاي عقاقير صباح بامداد با طبق

 بحث بر آن نهادند كه هنوز عالميان از رفت، حاضر آمدند و بنياد اطعمه مي
دو سه هزار بيت   بهاند و از لطف طبعي چنين، نگشته ريسخنان مشتهي تو، س

كنند و تا ثمر روح بر شجر تن باقي است، چگونه ترك اطعمه توان  قناعت نمي
قاعدة اسلوب حكيم   بهكردم و گفتند تغيير مباحث مي چندان كه مي… كرد

نمودم از جانبين لم و  گفتن با ايشان تقرير مي فضايل كمخوردن و  خصايل كم
آن الزم آمد كه در ممالك هندوستان طعامي   بهميان افتاد، مرا الزام رالنسلّم د

عظيم كه آن را كجري خوانند اگر بعضي التّ غايت حليم و سليم و واجب  بهاست
 زيور واز اوصاف و القاب آن مكتوب و مذكور نگردد سخن از حليه كمال 

از اين داروهاي گرم … خاطر فاتر خطور كرد كه  بهجمال عاطل ماند پس چنين
 جاي بايد آورد  بهكار بايد برد و مداحي كجري  بهمعجوني تركيب بايد كرد تا

  .١“اندم كيفيتي كه فوايد آن بر سفره روزگار تا قيام قيامت باقي به
  .يابد قصيده در مدح كجري با اين دو بيت پايان مي

  بحر مدح كجري ساحل و پايانش نيست
  اي كجريـدع كنم ختم سخن هم به مي
  تا بود قرص خور و نام مه و خوان فلك

  ٢ريـاي كجــقـام بـرة ايـفـر سـاد بـب
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  ١٤٢  قند پارسي
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  طنز و مثنوي مولوي  ١٤٣

  

  طنز و مثنوي مولوي
  ∗زاد فرخمحمد ملك 

نده را براي خشناسي هم  خنده يكي از صفات شناخته شده انسان است و علم روان
هرچند قسمت عظيمي از . ر دانسته استتسكين آالم رواني و روحي، بسيار مفيد و مؤثّ

ا بار است و براي صفاي دل، غم و گريه را توصيه كرده است؛ ام  فارسي غمادبيات
ترين ياران بشر و برخاسته از تمايالت دروني و ذوق سليم و  گمان طنز يكي از كهن بي

  .لطافت و ظرافت طبع بشري است
اند؛ بنابراين  معني كرده» رموز گفتن و طعنه  بهسخن«  طنز راآنندراجو  اللّغات غياث

د، يا پيامي گونه سخني است كه هنرمندانه ادا شده باش آن: توان گفت در توجيه طنز مي
و اخالقي و فلسفي و اجتماعي و انتقادي را منتقل كند و در شنونده ايجاد استحسان 

  .هاي زشت باشد يا زيبا و شگفتي بنمايد؛ خواه اين سخن همراه با واژه سرور و شادي
اما . طنز غالباً بياني هنرمندانه براي تحمل آالم زندگي و كاستن از رنج غم است 

 بزرگ، مانند مولوي و عبيد و ايرج ميرزا همراه با درس زندگي و طنزهاي شاعران
فرهنگي مردمان و سرزنش  انتقادي از اوضاع و احوال اجتماعي و جهل و خرافه و بي

همين روي شعراي طنزپرداز نيز از لحاظ ارزش   بهبيدادگران و ستمكاران است و
  .اي شود هنرشان بايد داوري سنجيده

 او كه گاهي گريه را براي صفاي .ردازان شخصيت ممتازي داردمولوي در ميان طنزپ
گمان بزرگترين شاعري است كه طنز را شناخته و  كند، بي دل پيشنهاد و توصيه مي

  :گردان نيست خوبي از آن استفاده كرده است و از خنده هم روي  بهاشعارش در
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  ١٤٤  قند پارسي

  

  ١ده، ز دانـه او خبـر      د خن تا ده   خري خندان بخر    گر اناري مي  
* 

ــ ــن ــاِر خن ــدان ب ــدان كاغ را خن   ٢صحبت مردانت چون مردان كند      دن
تاثير طنز در امر   به او.فرد موالنا، ذاتي كالم وي است  بهص و منحضرطنز متشخّ

ذهن  ا بموالنا طبق آشنايي.  واقف بود، كامالًآور لخطابه خصوصاً در امور مشكل و مال
اري را بر انديشه مستمعان وارد سازد، و اي نهايي و ك خواست ضربه عوام، هروقت مي

بتي ايجاد نمايد، از طنز و لطيفه غ در امري صعب و پيچيده براي شنوندگان انگيزه و ريا
جزء طنز قدرتمند و عالي موالنا مرهون تجربه شخصي وي در جزء . نمود استفاده مي

مروزه اين طنزها در نحوي كه ا  بهانگيز است، اني كارآمد و توانا و ديدي اعجاببعالم، ز
  .باشد ير ميظن نوع خود بي

گاه طنزهاي مثنوي در خصوص ملكه كردن و حك كردن امري مهم و اساسي :  الف
 خندان مستمع را مدتي ة چهرگونه حكايت معموالً در اين. ذهن شنونده است در

 شگرف و گاه هولناك و تهديدكننده، خنده ةپايان، نتيج اما در. كنيم مشاهده مي
برابر انظار،  وي را در ةزد لبان مستمع و چهره شرمگين يا وحشت خشك شده بر

  زبان طنز و)لاو دفتر(» كبودي زن قزويني« در حكايت مثالً. كند مجسم مي
  :ديالوگ، بس قوي است

ــي  ــشد قزويني ــي ب   كــه كبــودم زن بكــن شــيرينيي  ســوي دالك
  ٣ير ژيـان  گفت بر زن صورت شـ       گفت چه صورت زنم اي پهلـوان  

* 
  گفت بر شانه زن آن رقـم صـنم          گفت بر چه موضعت صورت زنـم     
ـ     درِد  چونك او سوزن فرو بردن گرفت      آن بر شانگه م ن گرفـت  كَس  

ـ          زني  مر مرا كشتي چه صورت مي       نيپهلوان در نالـه آمـد كـاي س  
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  طنز و مثنوي مولوي  ١٤٥

  

ــود  ــرايگفــت آخــر شــير فرم   گفـت از چـه انــدام كـردي ابتــدا      م
ــگ  ام دهازيـــ گـــاه آغت از دمفـــگ ــت دف ــم بگْ   ام دهذار اي دو دي

  ١كَـم گرفـت   گه او دمگهم مح   دم  تيرم دم گرفــگــاِه شــاز دم و دم
* 

ــي بــي  جانب ديگر گرفت آن شخص زخـم     ــا ب   مواســا بــي ز رحــم محاب
  گفت اين گوش است اي مـرد نكـو          ين چه اندامست از او    اكرد او ك   بانگ

ـ     گفت تا گوشـش نباشـد اي حكـيم           ذار و كوتـه كـن گلـيم       گوش را بگْ
ــرد    ــاز ك ــش آغ ــر خل ــب ديگ ــرد    جان ــاز ك ــان را س ــي فغ ــاز قزوين   ب
  گفت اين است ِاشكم شير اي عزيـز     كاين سوم جانب چه اندامـست نيـز       
ــير     ــد ش ــكم نباش ــا اش ــت ت ــير را      راگف ــار س ــد نگ ــكم باش ــه ش   چ

  گفـت در عـالم كـسي را ايـن فتـاد       بـر زمــين زد سـوزن آن دم اوســتاد  
  ٢يري خدا خـود نافريـد     ن ش چني ينا  كم كـه ديـد    دم و سر و اشـ      ر بي شي

  :دهد در نهايت نيز اندرز مي
   خويش ِرب نفس گَ  تا رهي از نيشِ      نـيش اي برادر صبر كـن بـر دردِ     

  ٣آرد سجود  شان  چرخ و مهر و ماه      دند از وجـود   كان گروهي كه رهي   
نيز محور حكايت امر مهمي يعني فنا و ) لاو دفتر(» گرگ، روباه و شير«در داستان 

اي هولناك،  نتيجه  خوب همراه باةديگر نمون. عت بي چون و چرا از پير استاطا
آن  موالنا در اين حكايت با). لاو دفتر(است » عيادت كردن از همسايه«حكايت 
ولي در پايان قياس آدمي را . خنداند هاي خوب، مستمع را مي ها و مونولوگ ديالوگ

. تباطش با خدا دچار قياس غلط شودچه بسا انسان در ار: گويد كند و مي مطرح مي
كه در مورد ) دوم دفتر(» چهار هندوي در حال نماز«حكايت جالب يا … و

  .جويي است عيب
 از حاشيه رفتن و يا توصيف بيش از حد پرهيز موالنا در طنزهاي خود معموالً

خيم اي بس ف پايان و نتيجه  طنز باطاين اختال.  بار طنز بودن آن نكاهدازكند، تا  مي
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  ١٤٦  قند پارسي

  

در واقع . نمايد و مهم، نكات مورد نظر موالنا را هميشه همراه ذهن مستمع مي
كند طنز را خوب بيان نمايد و جالب باشد تا در ميان  اين موارد، سعي مي موالنا در

  .گير كند گيري، او را غافل خنده ناگهان با نتيجه
 مستمع نيز. تگاه طنز جهت مؤكد كردن موضوعي است كه قبالً گفته شده اس:  ب

. زند نگرد و فقط لبخندي مي ديد سرگرمي نمي  به طنزةهمين دليل از محور و نتيج به
 كه قبل از آن در رابطه) ششم دفتر(» كسي كه دزدان قوچ او را دزديدند«مثل حكايت 

 نصيحت«اين نوع طنزآلود مثنوي . انداختن مبارزه با نفس سخن گفته بودنيتعويق  به
  :كه بسيار بديع و جالب است) ششم دفتر(»  مورد نترسيدن از ديوبچه در  بهمادر

ــه را   ــادر بچ ــت م ــك گف ــرا    آن چنان ــب ف ــدت در ش ــالي آي ــر خي   گ
   اسـود پـر ز كـين       تو خيـالي بينـي      مگينهگورسـتان و جـاي سـ      بـه  يا

ــ ــوي دار و بك ــندل ق ــه ب   و در حـــال رواو بگردانـــد ز تـــ   ور حمل
گفــت كــودك آن خيــال ديــوگر بـدو ايـن گفتـه باشـد مـادرش         شو  

ــردنم  ــدر گـ ــد انـ ــه آرم افتـ    مادر پس من آنگه چون كـنم    ِرمز اَ   حملـ
ـ    آموزي  تو همي  ١تت را هـم مادريـس     آن خيال زش    تت ايـس  سم كـه چ  

شكل سرگرمي  بهميان خطا كند و تقريباً در ذهن موالنا خطور مي  بهگاه طنز ناگهان:  ج
تيب نداده است، ولي ناگهان اي خاص در ذهن برايش تر موالنا هم نتيجه. دارد

دهد و چيزي شبيه  جهت جلوگيري از كج فهمي و خطاي مستمع پند و اندرزي مي
، كه )دوم دفتر(» شكايت پير نزد طبيب از امراض خود«مثل . سازد نتيجه مطرح مي

  :كند ناگهان موالنا در پايان، پيري را از پيري عرفاني جدا و متمايز مي
ــه اســـت  ت مـست جز مگر پيري كه از حقـس     در درون او حيـــات طيبـ

  ٢چيزست آن ولي و آن نبي      خود چه   بيت و در بـاطن صـ      رون پيرسـ  از ب 
 آن ةدر حقيقت مقصود اصلي نتيج(آيد  گاه طنز قبل يا بعد از مقصود اصلي مي:  د

عبارت ديگر نتيجه، حال   به.كند و منظور گوينده را مشخص و واضح مي.) است
بلكه موالنا طنز را .  نيستيندان مشكل يا زود فراموش شهرچند بكر باشد، چند
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  طنز و مثنوي مولوي  ١٤٧

  

. آورد تا منظور و مقصود خود را از بيان موضوع كامالً روشن و معلوم نمايد مي
بيتي را بدين شكل در ) دوم دفتر(» قصد غُزان براي كشتن مردي« در داستان مثالً

  :دارد پايان بيان مي
  ١جان ما نمود    به نادي رحمت    هود  نوح و قومِ   تا هالك قومِ  
: گويد آورد، و مي دست غزان را مي  بهاي حكايت كشتن مرد و بعد براي چنين نتيجه

يا براي روشن » خدا آنها را كشت تا ما بترسيم و زر عبادت و اخالص را رو كنيم«
  :شدن منظورش از

ــز اب ــ ت ــار آخ ــير را بداي ك   ٢تا نباشي تو پشيمان يوم دين       نب
يا تمثيل . كند را مطرح مي) سوم دفتر(» زرگر عاقبت نگر«شنگر حكايت بديع و رو

كه براي توضيح ) اول دفتر(» پادشاه جهود نصراني كش«فرد احول در داستان 
  .مقصود موالنا از احولي است

 ،رسد نظر مي  بهي تا امروز هم نغز و جالبدارد كه حتّ گاه موالنا طنزهايي را بيان مي:  ه
  ).سوم دفتر(» زنم  ميفت در بن ديوار دهلگ دزدي كه مي«: مثل

يعني ناگهان . دليل وجود كلمه يا عبارتي در اصل گفتار است  بهگاه در كاربرد طنز:  و
در حالي كه اين طنز از نظر اجزاء و . اندازد ياد طنزي مي  بهكلمه يا عبارتي موالنا را

 نز كامالً و يا اصالً تمثيليكالمي ديگر، اجزاء ط  به.عناصر، تطابق با اصل گفتار ندارد
خود   بهلذا شكل سرگرمي و زنگ تفريح. باشد و نمودي از اجزاء گفتار اصلي نمي

  :بيت). پنجم دفتر(» سركرده بود  بهجوحي كه چادر زنان«مثالً داستان . گيرد مي
ــ   يزدان جوش زد   چونك بحر عشقِ   ــب ــو را بر دل او زد ت   ٣وش زدرگ

و گرنه ) البتّه حكايت بسيار ركيكي است. (اندازد  ميياد اين حكايت  بهاو را
حكايت طنزآميز . عنوان تمثيلي براي مقصود ذكر نمود  بهتوان اين حكايت را نمي
نيز چنين است و در ). پنجم دفتر(» زني كه گفت گوشت را گربه خورده است«

لذا ارزش . استآمده » فنا و وحدت روح و جسم بايزيد و شيخ«ميان موضوع 
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  ١٤٨  قند پارسي

  

عبارتي حكايت طنز، آن شرف و لياقت را ندارد كه تمثيل موضوع   به.تمثيلي ندارد
  .اصلي واقع شود

اي جهت مطرح ساختن امري است كه آن امر خود ادامه و  طنز، مقدمه و بهانهگاه :  ز
جزء همان حكايت است ولي انگار در اين ادامه كه مقصود اصلي است، اصل 

سيلي زدن رنجوري بر قفاي «مثالً در حكايت . شود  طنز فراموش ميحكايت
پرسش و پاسخ و مناظره   به، ادامه داستان در محضر قاضي)ششم دفتر(» صوفي

انجامد و ماجراي سيلي زدن و عاقبت كار خود رنجور  صوفي و قاضي مي
  .شود مي فراموش

در دفتر سوم در جواب : مثالً. دنماي گاه موالنا در مقام جواب، از طنز استفاده مي:  ح
سؤال كرده … قضا و اين كه آيا كفر از قضاست و  بهكسي كه در مورد راضي بودن

» سيلي زدن مردي بر قفاي كسي«و » سلماني  بهرفتن مرد دومو«بود، دو طنز 
آورد و در حقيقت با اين جواب آب پاكي بر دستان  را پشت سر هم مي) سوم دفتر(

  .»حيرت مانع فكرت است«: گويد يزد و مير اين سايالن مي
  ١فكر هين  نيست صاحب درد را اين      ش ايـن مـي انـدي   دردي ه   ه بي تو ك 

مواضع و مقاصد استفاده از طنز ركيك نيز اكثراً شبيه مواردي است كه : طنز ركيك:  ط
طور جداگانه ذكر   بهسازي و جلب دقت، آن را دليل برجسته  بهذكر شد، ولي

 چون زبان سنايي و ناصرخسرو شك زبان موالنا گاه در تعليم، هم يب. نمايم مي
ترين  ي قويترين و بهترين نتايج و حتّ گرايد، اما شايد عجيب  و ناسزا ميتركاك به

در . گونه حكايت بيابيم در اين زباني و تصويرسازي در بيان داستان را يشگردها
توان برداشتي عالي و  طلبي مياز هرچيز يا م: حقيقت موالنا قصد دارد كه بگويد

بر همين اساس اين نكته را بايد . ي از هزل و سخن ركيكآموزنده گرفت، حتّ
. هاي موالنا يك دست و از نظر فكر عالي هستند ياد داشت كه همه داستان  بههميشه

گونه نيست كه چون داستاني هزل است، داراي مفاهيمي پست و نازل و مخرب  اين
نه، بلكه . باشد ني جد است، لذا داراي مفاهيم عالي و سازنده مياست و چون داستا
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  طنز و مثنوي مولوي  ١٤٩

  

در پشت تمام حكايات، چه هزل و چه جد، طرز زبان، شيوه نتايج، محور داستان 
ست و نام كتابش » موالنا«شود، كه نام او  ابهت و هيبت مردي نشان داده مي… و

  .مثنوي معنوي
ــت   ــدت اس ــان وح ــا دك ــوي م   ١يني آن بت اسـت غير واحد هرچه ب    مثن

  علل بيان حكايات و طنزهاي ركيك در مثنوي
كسي كه شنوندگان او از هر صنفي و قشري هستند، ابزارش نيز برگرفته از زندگاني  .۱

اي چنين عظيم وجود چنين  تواند باشد، و در مجموعه هرصنف و قشري مي
 .چيزهايي عجيب نيست

 :چنانكه خود گويد.  فايده آن استمهم سود و. براي موالنا هزل و جد فرقي ندارد .۲
ــرو   هـزل تعلـيم اسـت آن را جـد شــنو     ــر ظــاهر هــزلش گ ــو مــشو ب   ت

  ٢النش عـاق  ت پـي  د اسـ  ها جـ    هزل  هـازالن  شپـي  است هزل هر جدي 
بيند، زشت هم  گونه كه هست مي موالنا چون زشتي اين وقايع مستهجن را آن .۳

البتّه تعداد اين . رخ مستمع بكشاند  بهكند؛ تا با اين كار نهايت زشتي را توصيف مي
 .افزايد حكايات بر زشتي مسأله مي

شكل   بهبازي، آن هم جنس ي شيوع همگونه مسايل در جامعه موالنا، حتّ اين .۴
 .شديدي، وجود داشته است

 .هاي آن دوران رواج چنين مطالبي در كتب و خطابه .۵
. ديد شمان آنها ميتقاضا و درخواست شنوندگان، كه موالنا اين تقاضا را در چ .۶

حوصله، كه طاقت شنيدن اين مطالب عميق او را  براي اين افراد داستان طلب بي لذا
 .نداشتند، مجبور بود مفاهيم عالي خود را در قالب طنز و حكايت ركيك بيان دارد

  ٣تاره نيـس  ت و نـازل چـ     از حديث پس    چنين پيغاره نيـست  چون كه مجلس بي 
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  ١٥٠  قند پارسي

  

نحوي   بهيات طنز هنرنمايي هم كرده است و شايدوي در بسياري از اين حكا .۷
 .كند قدرت خود را در اين نوع حكايت، بازگو مي

گونه تعبيرهاي مستهجن و ركيك كه در مثنوي هست، بايد تا  بدون شك، اين” .۸
رواني خود او يا مستمعانش بوده باشد؛ كه در اين  گوي يك حاجت حدي جواب

انعكاس و حتّي … اند جسته ي رفع مالل ميطرز بيان احياناً وسيله و فرصتي برا
ها و  هاي چاره ناپذيري را كه در محيط خانقاه هاي سخت و محروميت محدوديت

توان در اين حكايات  شده است، مي مدارس، بر نوسالكان و تازه واردان تحصيل مي
 .١“بررسي كرد

هاي  ههاي صوفيه هم مثل صومع گونه حكايات در خانقاه اين  بههذا توجه مع”
چون وسيله جبران  نصاري در تمام قرون وسطي و بعد از آن، تا حدي هم

شده است كه تجرد و عزلت و فقر و مسكنت، دايم آن را  ي ميهايي تلقّ محروميت
 گاه هاي اخالقي هم كه گه بند و باري كرده است؛ و بي بر راهبان و صوفيان الزام مي

  .٢“استآنها منسوب است، از همين احوال ناشي  به
  و دشنام دادنشتعريض، قصد فح  بهگاه موالنا با استفاده از حكايات ركيك، .۹

» ميان بسته بود  بهمخنثي كه خنجر«در حكايت : مثالً. اي از مستمعان را دارد عده به
درويشي كه هرچه « مردي؛ حكايت  بهنامردان و متظاهران  بهدر خطاب) پنجم دفتر(

در مورد كساني كه ) ششم دفتر(» گفت نيست خانه مي جست، حاحب در خانه مي
دو برادر يكي كوسه و ديگري «حكايت  نيست؛ يدر خانه درون و قلب آنها كاالي

 عاشق شدن غالم هندو«توفيق، حكايت  عابدان بي  بهدر خطاب) ششم دفتر(» امرد
خواهد از آن  در مورد امري است كه موالنا مي) ششم دفتر(» زاده خود خواجه به

كه ) دوم دفتر(» عذر گفتن دلقك در مورد نكاح كردن فاحشه«: مثل.  شودخالص
عقل جزيي است و اين تمثيل از نظر ارتباط و محكمي، بسيار عالي   بهدر خطاب

 :دهد گاه نيز در وعظ آشكارا دشنام مي. است
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  طنز و مثنوي مولوي  ١٥١

  

ـ از ذَمر مخنّث را بود ذوق      مرد را ذوق عـذا و كـر و فـر           ركَ
ـ   كَز ذَ ج ـ  او و ذِ   ِنر نه دي   ١ او كِرسوي اسفل برد او را فِ        او ِركْ

* 
  ٢يرشت چو   و او موشي شود شه    عقِل  ر كيــوالِنه از جــد كــپي باشــرو ســ
. هاي ركيك مطالب بس عاليي نهفته است ذكر است كه در اين داستان  بهالبتّه الزم

» بودزني كه مراقب شوهر زاهد و كنيز خود «؛ )چهارم دفتر(» نزن پليد و امرودب«: مثل
  :شود كه در آن فرق زهد خشك و عرفان عاشقانه بيان مي) مپنج دفتر(

ســ   شـاه  عارف هـر دمـي تـا تخـتِ     ِري سروزه راه  زاهــد هــر مهــي يــك ِري  
ــگرف  ــود روزي ش ــد را ب ــه زاه ــ او خَروِز  بــود يــكيكَــ  گرچ ِسمــأ ين   فلْ

ــدِر ــر روزي ز عق ــردِ  ه ــر م ــارم ــزار     ك ــه ه ــان پنج ــال جه ــد از س   باش
ـ  عقـل  ــر  رر بــود بيــرون ز دهــا زيــن ِس ــ  ة زهـ ــو ِبـ ــدرد گـ ــم را بـ   درهـ

ــيشِ    عـشق  ترس مويي نيست اندر پـيشِ      ــدر ك ــد ان ــه قربانن ــشقجمل    ع
ـ         فوجــو  بنــده مبــتالي فــرج وصــِف  فوعشق وصف ايزد است اما كـه خَ

ــِحچــون ي بوــين ــدي در نب ــا ي   را بخوان ــبـ ــرين در ممهبِحـ ــيطْ قـ   لبـ
 پس مت وصفِ حـ     حق دان عشق نيز    ب يـزدان اي عزيـز     ود وصـفِ  خوف نب   
ـ    و و وصـف    حادث كُ  وصِف  و مشتي خاك كُ   و وصفِ  حق كُ  وصِف   و پـاك كُ
ــد قيامــت بگْــ    مـن بگـويم بــر دوام    عـشق ار شـرحِ    ذرد و آن ناتمــامص

  ــت را ح ــاريخ قيام ــك ت ــتدز آن   سـت دحد كجـا آنجـا كـه وصـف ايزَ         س
  ريالثَّــ  تَحــ از فــراز عــرش تــا تَ    عشق را پانصد پر اسـت و هـر پـري          

  تـــر از بـــرق هـــوا عاشـــقان پـــران  تـــازد بپـــا زاهـــد بـــا تـــرس مـــي
   عــشقرِدســمان را فــرش ســازد دآك   عـشق   رسند آن خايفان در گـردِ      يكَ
ــ ــز مج ــگ ــند عر آي ــ تاي ــه ــ  واي ضَ ــز جك ــه ــان و زي   ٣ون رِوش آزاد شَ
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  ١٥٢  قند پارسي

  

  منابع
, نيكلسونألّين نولد  ريتصحيح به, مثنوي معنوي :الدين محمد مولوي بلخي، موالنا جالل .۱

 .ش ه ١٣۶۶/ه ۱۴۰۸ ، چاپ پنجم سه جلدتهران، , انتشارات مولي

  .ش ه ۱۲۷۸، انتشارات راد، تهران، بانگ ني: زاده، محمد علي جمال .۲
 زيرنظر محمد معين، ،نامة دهخدا لغت :علي اكبر بن خانبابا خان دهخداي قزويني، .۳

 .ش ه ۱۲۴۲انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 

 .ش ه ۱۲۶۴ انتشارات علمي، تهران، ،بحر در كوزه: عبدالحسين, كوب بروجردي رينز .۴

 ,كوشش منصور ثروت ، بهاللّغات غياث: الدين رامپوري الدين محمد بن جالل بن شرف غياث .۵
 .ش  ه١٣٧٥تهران، چاپ دوم , مؤسسة انتشارات اميركبير

 .ش ه ۱۲۷۲، انتشارات كندو، تهران، تلخند: مهدي برهاني .۶

 .ش ه ۱۲۷۲، انتشارات زوار، تهران، از صبا تا نيما: پور ي آرينيحٰي .۷

  



  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
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  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



  عبيد زاكاني نابغة هزل و طنز در سدة هشتم  ١٥٧

  

 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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  ١٥٨  قند پارسي

  

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



  ١٦٠  قند پارسي

  

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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  عبيد زاكاني نابغة هزل و طنز در سدة هشتم  ١٦١

  

  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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  ١٦٢  قند پارسي

  

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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  طنز و شوخي در كالم قاآني  ١٦٣

  

  طنز و شوخي در كالم قاآني
  ∗شميم اختر

هم  ادبياتاما از ديدگاه . دانند ار را دورة خلفشار ميجدورة افشار تا قااز در تاريخ ايران 
وجود   بهاي ، سبك تازه»هندي سبك «دوره، در برابردر اين . اين دور خلفشار مهم است

هندي در سراسر  نام سبك اباند و آن سبكي كه  ناميده» بازگشت دورة«آمد كه آن را 
، ناصر علي سرهندي و عبدالقادر بيدل و يجهان رايج بوده است و شوكت بخاراي

نظري و  تبيني، دقّ خاطر باريك به( اين طرز مخصوص شهرت داشتند  بهغيره صائب و
چيستان و  هداده ب ار اين سبك را نامطبوع قرارج شاعران و دانشوران دورة قا).پيچيدگي
 »سبك دورة بازگشت« كه ادبا يجاي اين سبك، سبك ديگر به. كردند ي مشابه ميمعماگوي
 مقبول و آنپسندي و سالست و رواني   براي سهل واند، رايج شد و شهرت يافت ناميده

خي، فردوسي، حافظ و سعدي را نگارش فر طرز» دورة بازگشت«شاعران . مطبوع شد
  .همين زمان بود  بهبار ديگر احياء نمودند و قاآني مربوط

در شيراز ) ه ۱۲۲۲( و بيست و دو يستاهللا قاآني در سال هزار و دو ميرزا حبيب
 پدر قاآني ميرزا محمد علي هم از صاحبان علم و فن بود و .گشود جهان  بهچشم
بايد دانست كه خانوادة . كرد تخلّص مي» گلشن «وگفت  شاعرانه داشت و شعر مي طبع

برادرانش  ،قول محمد جعفر محجوب قاآني  بهداشت و وافر ةقاآني از علم و ادب بهر
نيز دانشمند و ) ه ۱۲۶۳ :م( »نديم« بهصاكبر متخلّعلي حاجي ميرزا محب علي و ميرزا 

  .ددنشاعر بو
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  ١٦٤  قند پارسي

  

دلبند خود را هم با علوم مختلفه مزين بسازد اما فرزند خواست كه  پدر قاآني مي
نام   بهكه در كتاب خودش چنان. ه پدرش فوت كردبدبختانه قاآني هنوز يازده ساله بود ك

  :ر داده است كه تذكّپريشان
 ،نور جمالش روشن بود  بهشمع كمالكه يازده ساله بودم كه پدرم گلشن را ”

  .١“خاري در پا رفت و هنوز خار در پا بود كه كارش از دست شد
ر علوم مختلفه فت و درخراسان   بهبعد از فراگرفتن علوم متداوله قاآني از شيراز

 و حديث و تفسير و ترجمه، فقه، اصول و معقول، هندسه و حساب، معاني قرآنيعني 
هاي عربي و تركي  و بيان و بديع و آداب مهارت كلّي حاصل نمود و عالوه بر اين زبان

زبان  ي مثل اهلا ههاي عربي و فرانس گويند كه در زبان يم. تگرفدياهم را و فرانسه 
سن  چون از صغر،هم بوددورة خود ترين شاعر  شته از اين برجستهگذ. زد حرف مي

. غلط نيستپر اگر بگويم كه اين صفت در قاآني مادرزاد بود، .سرودن شعر پرداخت به
قاآني و يقي در كتاب  را دكتر نصير احمد صداويك بيت از دوران خردسالي 

  : نقل كرده استنگاري او قصيده
  هركس كه بدزدد او رقيب است       اين كـوزة ميـرزا حبيـب اسـت        

تقدير  آنها  وخواند  پيش دوستان و آشنايان خود ميو شعرهاي خود راهمچنين ا
تا پختگي و رواني پيدا شد تدريج  به در كالم وي .ماندند ميزده   و حيرتدندكر مي
تا گوش چنان غلغلة شعرش بلند شد كه  عوام و خواص رسيد و  بهكه شهرت وي اين

ار هم طبع شاعرانه داشت و جفتح علي شاه قا. رسيد پسر فتح علي شاه ميرزا شجاع
 آن شاعر معروف را پيش خود طلبيد و آمد و خوششر قاآني عش. قدردان شعرا بود

  : سرودشاهدر مدح   زيرمطلع بااي كه  قصيدهاو   وفرمايش قصيده هم كرد
  نابز گرد خاك سر كوي سير عرش ج          گيتـي شـميم عنبـر نـاب        ةگرفت خيم 

رموز  ز طبع لطيف داشت و اهم شاهزاده .رسيدشجاع نيز خدمت شاهزاده   بهقاآني
بدين . بان خود شامل گردانيد قاآني را پسنديد و در زمرة مقرشعر .دبوفن شعر آگاه 

ي وزشاهزاده ر. يافت و معتمد خاص شاهزاده شد صورت قاآني در دربار شاهي راه
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  طنز و شوخي در كالم قاآني  ١٦٥

  

فتح علي شاه . معرفي كرداو را  ذكر قاآني نمود و ارجتح علي شاه قا فپيش پدر خود
لقب مجتهدالشعراء سرفراز   بهد وكر ز او حمايتكالم قاآني خيلي خرسند شد و ااز  هم
 اودر درباريان و  پيداكردپيش شاهزاده اعتماد كلّي داشت رسا  ذهن چون قاآني. كرد

آن زمان دارالخالفة ايران  كه در ،ري  بهاع از خراسانج وقتي كه شاهزاده ش.دششامل 
  .همراه خود بردقاآني را  رهسپار گرديد ،بود

ميالدي چون فتح علي شاه رحلت ) ۱۸۳۴(در سال هزار و هشتصد و سي و چهار 
علم و   هم مردي ذياو .افروز شد اش محمد شاه غازي بر تخت سلطنت جلوه نمود نبيره

سبب   به محمد شاه.اي گفت  قاآني در توصيف آن قدرشناس قصيده.دوست بود علم
  .ساخت العجم مزين انتأثير كالم قاآني، اكرام وي كرد و با لقب حس دوستي خود و علم

. بعد از وفات محمد شاه، پسرش ناصرالدين شاه بر تخت سلطنت نشست
 خود قدردان شاعران و دانشوران بود و قاآني را اخالفناصرالدين شاه نيز مثل 

بدين صورت قاآني را . كرد  اعطاالشعرا خطاب ملكو قاآني را ا. داشت مي دوست
الطاف اين سه پادشاه قاجاري  زنتيجه ا درفرصت خدمت سه پادشاه حاصل شده بود و 

  .ديدمند گر بهره
 امراي سلطنت مثل شهزاده فريدون، ميرزا فرمان فرما، ميرزا ،عالوه بر اين شاهان

اس ميرزا، ، شهزاده عباميركبير ميرزا تقي خانسليمان، منوچهر خان، شهزاده اردشير، 
  .دنودبقاآني هم طرفدار و حامي غيره  حسين علي ميرزا و

رندي و . سر برد  او راحت زندگي بهشود كه  احوال زندگي قاآني ظاهر مياز
جا  بياگر گويم كه طنز و مزاح در فطرتش بود. داشت شوخي و ظرافت را روا مي

طنز و ظرافت و شوخِي وي را نشان بدهم و محاسن  زي ايها تقبل از اين كه بي. يستن
 اش ند و طبع ظريفانههستذات قاآني  هبمتعلّق  ب آن را ابراز نمايم، دو سه لطيفه كهيو معا

  :نمايم د نقل مينده را نشان مي
 اي روزي يكي از دوستان قاآني گفت كه فالن شاعر وقتي كه در مدح شخصي قصيده

.  همراه خود يك سيني پر از مصري هم برد،برد خويش ميپيش ممدوح و گفت 
  :جواب داد قاآني
  .“تا شعرش شيرين نمايد”



  ١٦٦  قند پارسي

  

گويند كه چون پيمانة زندگيش . اند ذات حكيم قاآني منسوب كرده  بهلطيفة ديگر هم
حالت  بهرا گرفته و  شلبريز شد و قاآني بر بستر مرگ بود و دوستان و آشنايان گرداگرد

بارگاه الهي طلبگار   به، وقت توبه و استغفار است:ستاده بودند، گفتنديم امحزون و مغمو
صداي   بهاين كلمات را شنيده اشك در چشمهايش جمع شد وقاآني . عجز و نياز شو

  :دلگرفته اين بيت را خواند
  اندر خور عفو تو نكـرديم گنـاهي         شرمنده از آنيم كه در دار مكافات      

  .دهد را نشان مي اش شعر مذكور طبع ظريفانه
نام   بهيقي در كتاب خود دكتر نصير احمد صدقاآنيدر شوخي و ظرافت و رندِي 

  : نگاشته استنگاري او قاآني و قصيده
ناقدين شاعر نامور هند مرزا غالب را كه يكي از هم عصران كوچك قاآني بود ”

الكن انصاف  .آيد تر مي اما اين عنوان بر قاآني صادق. اند حيوان ظريف خوانده
گويي  آنست كه شعر قاآني در اكثر جا خالي از ابتذال و ركاكت و هجو و فحش

  .١“نيست
ع رزا غالب پسنديد و عزم كرد كه تتبيهند رسيد م  بهگويند كه چون ديوان قاآني مي

  .ق نشدفّوقاآني نمايد ولي م
 و  روزگارش را هم در عيش.ظريفانه داشتطبع قاآني مردي بود بذله سنج و 

 خودش .فطري بودو در اشعارش جزِو ظريفانه طنز  بنابراين .كرده بود سر هفراغت ب
  :گفته است

  دـوج هرده را آرد بـنت افسـبت طيـهـزل و طي
  د حزينروجد آ ه تلخ ميخوش خوش بكه آن چنان

گويي قاآني فقط بر بناي تضحيك مردمان  شود كه هزل از بيت مذكور ظاهر مي
 و طنز و مزاح را در آللي حروف هآوري طبع محزون هم بود شگفت ه ب بل مقصوده،ودبن

متأسفانه اين عنوان در كالمش . دانست  ديگران جايز مينودنم غرض خوش  بهسفتن
 وي آن را نامطبوع ِنا ادب و قدر اخالقي گذشت كه علما و شعرا و ناقدن از حداچن
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  طنز و شوخي در كالم قاآني  ١٦٧

  

يقي نوشته است  نصير احمد صدكه دكتر چنان. آوردند ر درخورگردانيدند و حس تنفّ
  :كه

يگساري  مكاري و واي بر غلط بخشي اهل روزگار كه مردي را با اين سياه”
تند كه حكمت از اعلي اوصاف بشري نسب ساختند و ندالقب حكيم ملقّ هب

حال . دانند ترين فضايل انساني مي  آن را بزرگ اخالقءشود و علما شمرده مي
ابتذال و ركاكت و عرياني   بههاي خود بايد ديد كه اين حكيم چگونه در قصيده

  .١“ل استيو فحاشي ما
هاي ركيك و  مثالو ها  دي از بيتاين حقيقت است كه در ديوان قاآني متعد

 ،اند مين قاآني را ستودهز متقداما بعضي ا.  قباحت داردهاسوقيانه وجود دارد كه ذكر آن
كه بعد از مدت طوالني شاعري در ايران پيدا شد كه فن شاعري را از قعر  چنان

نام   بهآغا احمد علي در كتاب خود. اي اجرا نمود پيچيدگي بيرون آورده سبك تازه
  :نويسد  در وصف كالم وي ميآسمان هفت
 الفضاي  بناي وسيع،ايران برخاستهن از أش اين جاللِت هبعد از علي حزين شاعري ب”

 تركي و فرانسيسي  و فارسي و عربيةهاي چارگان  زبانةاركان اربع ههنر را ب
تغير  هي رسيده كه اگر بيجا  بههاي ديگر هم هريكي از زبان  بهاستوار نموده و

گشت كه  شد كس واقف از آن نمي  و التباس نميهصورت و لباس رفع شبه
  .٢“ عربي است يا تركيپارسي است يا گوينده

خواست تتبع  ام كه مي داده گفتة غالب را كه در اوصاف كالم قاآني است قبالً تذكّر
  . و نتوانستدنقاآني ك

  :نويسد  ميشعرالعجمعالمه شبلي نعماني در 
جهان آمد كه در زمينة شاعري انقالبي   به مردي چون قاآنيهحقيقتاً در اخير دور”

عريش طرز نو نبود بل از همان خواه هفتصد ساله پارينه را  اما طرز شا.كرد برپا

                                                   
  .٢٢-٣، ص منبع پيشين  .1
  .٨-٩ام مترا، ص .كز  ا…انتخاب؛ ت حكيم قاآنياكلي:  بن ميرزا گلشناهللا ، ميرزا حبيب شيرازيقاآني  .2



  ١٦٨  قند پارسي

  

خي و منوچهري در قالب قاآني نمودار و اين گفتن راست است كه فر. داد ياد
  .١“شدند

 بدگويي زاهد أموالنا الطاف حسين حالي نيز در مورد كالم قاآني گفت كه اگر منش
اين سبب بد گويند كه او  به  اما اگر زاهد را فقط،رياكاري و شدت اوست باكي نيست

اهانت شريعت و تحقير دين منتهي   بهزاهد است كار پسنديده نيست بل ممكن است كه
طور نمونه مشتي از   به. تعداد زيادي داردقاآني ديوانها در  گونه بيت فانه اينسأمت. شود

و مزاح را  از طنز هنمايد كه بهترين نمون هاي قاآني از اين قبيل را نقل مي خروار بيت
  :دهد نشان مي

ــاور     مــاه رمــضان آمـــد اي تــرك ســـمنبر    ــجاده بي ــبحه و س ــرا س ــز و م   برخي
ــد از در     اسباب طـرب را ببـر از مجلـس بيـرون           و ــي رس ــاه نقيب ــه ناگ ــيش ك   زان پ

ــه  وان مصحف فرسوده كه پارينه ز مجلـس         ــردي ب ــاوردي د  ب ــد و ني ــشــب عي   ريگ
ــرزش مــادر      باز آر و بده تا كـه بخـوانم دو سـه سـوره             ــدر خــواهم و آم ــران پ   غف
  فرمـــان خـــدا دارد و يرميـــغ پيمبـــر     مي خوردن اين ماه روا نيست كه اين مـاه         

ــه  ــت ب ــرام اس ــيكن  در روز ح ــاع و ل   شب يك دو سه ساغر      ندانه توان خورد به   ر  اجم
  خمــارش رود از ســرو بـويش رود از كــام    صـبح  تابيش از دو سه ساغر نتوان خورد كه        

  تــا شــام دگــر بــر نتــوان خاســت ز بــستر  يا خـورد بـدان گونـه ببايـد كـه ز مـستي           
ــو      من مذهبم اينست ولـي وجـه مهـم نيـت           ــرد ت ــز از م ــد بج ــار نياي ــن ك   نگراوي

       بيحتـس و  اده  ناچار من و مـصحف و سـج    ــر ــر مق ــبان روزي و آن ذك   رو آن ورد ش
 بل ديگر اصناف سخن هم از طبع ،تسنه فقط قصايد قاآني پر از طنز و مزاح ا

  :گويد كه مي چنان. ه خواه غزل باشد يا قطع،نيستظريفانة او مستثني 
  ي او يك عرش نور رود حور و او يك خلةچهر

  ف او يك سلـه مارـور و زلـخط او يك گلـه م
  در رشـته زلفش همچـو تار عنكبوتـرشـته ان

  دش همچو پشت سوسمارـحلقه اندر حلقه جع
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  طنز و شوخي در كالم قاآني  ١٦٩

  

توان ديد كه  ميا رهاي مذكور  سليقگي تشبيهات و استعارات قاآني در بيت بي
  :چند بيت ديگر مانند آن است. اند گيري كرده اند و خرده اكثري از ناقدين وي گفته

  ار منـد ز بـر بـهـو شـنم چـك ه ميـار چـبه
  نار منـو او شد از كـان چـردم از جهـكناره ك

 نـم بود يار بود هـك دميـآن رمـخ و اــخوش
 نـر مباـكـاش مـچش هـاو ب ارـكبـمش فـزل دو

  نا كنند مارهاـدر او شـي كه انا مهـچو چش
  نـناره كـمني كـ ز دشنـم نارـلح در كـص هـب

نـاره كـتشـد ز دوست اسـده ميـن ره اَدلت ر  
 اره كنپي ز زلف خويش ا و يا چو سبحه رشته

 نـ كهارـخـتـس اسـپ و زان رهـگ دـر او صـب
  ج انتظارهـاـرنز دم ـكه سـخت عاجـز آم

 برانگيختنافزودن حسن اشعار است نه راي ردن تشبيهات و استعارات بكارب به
 شود زلف يار را هاي مذكور ديده مي كه در بيت  چنان.احساس كراهت و ناراحتي

دن رجز كراهت آو  بهكنند  آب مارها شنا مية اگر كسي گويد كه در چشم؛ديده چشمه به
  .نيست

گويد كه در  نگاري وي مي  فحشربارةديقي  نصير احمد صد،يكي از منتقدين قاآني
جاي حكيم و   بهست كه اگر او را احدي  بهگويي نگاري و فحش قصايد قاآني عريان

وجود اين  ست كه با ا عجب آن؛باشد شرم خوانيم روا استاد، رند بازاري و عامي بي
 و ديگران هم او را» زهي سخنور ساحر حكيم قاآني «:گويد عيوب او خود را حكيم مي

نام   بهتر آن كه در دربارهاي سالطين و امرا اين خرافات را عجب. اند بدين لقب خوانده
ين  انبايد كه در. بخشيدند ي مها كردند و صله خواندند و آن را تحسين مي حكمت مي

 ةهم  با.اين كلمات بدآلوده كنيم  بهها از كالم وي بياوريم و زبان قلم را خصوص مثال
طفلگي الكن را  پيري گنگ با نبيخواهم كه يك مكالمه  اش مي نه از طبع ظريفاهااين

  : خالي از لطف نباشدهكنم ك نقل
  رانـد سـخن   شنيدم كه بدين نوع همي      مي  طفلــي الكــن بــهپيــر كــي الل ســحرگاه 

  وي ز چهرت شاشاشامم صصصبح روشن        صصصبحم شاشاشام تاريك   تكاي ز زلف  



  ١٧٠  قند پارسي

  

ــت    ــشهد للب ــي شش ــيم و ب ــا ك ــر ي   صصصبر و تا تـا تـابم ر ر رفـت از تتـتن          تتت
ــرم اي كككــم گُ  تـو تقليـد مكـن     تُ بـه طفل گفتا مممـن را       ــر از زن گگــم شــو ز ب   ت

ـ  تممـش خواهي م  يم يم ــه بيفتــد    ت بـزنم  ي كككلّ ــزت مميــان ددهــن  ك   مممغ
ــ ــر گفت ــن پي ــست اي ــه معلوم   كــه كــه زادم مــن بيچــاره ز مــادر الكــن  ا ووو اهللا ك

ــ  ههفتاد و هههشتاد و سه سالـست فـزون         ــن گگگن ــم بخخــالق زم   گ و ال ال الل
  جهـان از ممـالل و ممحـن        هكه برستم ب    طفل گفتا خخدا را صصـصد بـار شـشكر         
ــو     ــل تتت ــنگم مممث ــم گگگ ــن ه ــن     ممم ــل ممم ــي مممث ــم گگگنگ ــو ه   تتت

  :كنم از طنز و شوخي و ظرافت نقل ميهم  ديگر ةچند قطع
  از حــالل و حــرام پيغمبــر    مفتي شهر ما كه آگه نيست      
  خون مظلوم را گرفتـه هـدر        مــال محتــاج را نمــوده هبــا

  از حالل و حـرام مستحـضر        ود وقتي چه شود يا رب ار ش     
* 

  همه را از خداي دانـد و بـس           هر گناهي كه خود كند جبري     
ــري اتّاو ازو  رو ــدخي ــاق افت ـ شكر نَ  هبر گشايد ب    ف ـ س نَ فْ   سفَ

ر طو خواهم ظاهر بكنم كه اين صنف نازك چه ميزنان فكر قاآني را   بهال نسبتاح
  :گويد  مي.هدف تضحيك قاآني شده است

  كه نتواند يكـي را چـاره ابلـيس          هزاران مكر و فن باشـد زنـان را     
  تلبـيس  د ايشان بهنبر او آسان كن   شود كاري چو بر ابليس مـشكل      
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   دهخداطنز و مزاح در آثاِر  ١٧١

  

   دهخداطنز و مزاح در آثاِر
  ∗سيده خورشيد فاطمه حسيني

كوچة قاسم » سنگلج«عالمه علي اكبر دهخدا فرزند خان بابا قزويني در تهران محلّة 
در . دنيا آمد  بهشمسيهجري  ۱۲۵۸قمري برابر هجري  ۱۲۹۷سال   بهعلي خان

 .عهده گرفتسالگي پدرش درگذشت و مادر دلسوز او فاطمه خانم تربيتش را بر  نه
دروس فقهي و صرف و كالم و حكمت، را نزد شادروان شيخ غالم حسين و آقا شيخ 

  .آموخت آبادي هادي نجم
ساز،  او مردي بينا، موشكاف، پرهيزگار، جامعه. معرفي ندارد  به دهخدا نيازيتشخص

 براي بيداري افكار. گيرد از زندگي مردم الهام مي.  و انسانيت استيتنمايندة شخص
ي يبعد از تحصيالت ابتدا. اي انجام داده است مردم در نهضت مشروطه كارهاي برجسته

تا دو سال مشغول يادگرفتن زبان فرانسه بود و در آن زبان .  علوم سياسي شدهمتوج
  .بسيار قدرت پيداكرد

روشنفكر، مجاهد، مرد سياست و ادب، كه و  صميمي ،دهخدا شاعري است صادق
هاي درد را   ريشه.ديجنگ  و استبداد مذهبي و سياسي مييفقر اقتصاد با ،با ظلم و زور

. كند  مبارزه ميآن ابد كه قلم در دست او سالحي است كه رك  و فكر ميختشنا مي
  :دربارة وي آورده استدكتر محمد معين 
  :سه قسم تقسيم كرد  بهتوان ميرا اشعار دهخدا 

  .لت و استحكام مانند شعر قديم استمان كه در آن جزاسبك متقد بهاشعاري  اول .۱
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  ١٧٢  قند پارسي

  

 اي مرغ سحر« مثالً مسمط ،شود در اشعار قسم دوم نوگرايي و تجدد ادبي ديده مي .۲
  .شمار آورد  بهتوان نخستين نمونة شعر نو مي اينها را .١»چو اين شب تار

  .ه استفتكار ر  بهزبان عاميانه سوم اشعار فكاهي كه در آنها .۳
  :نويسد  اول خود ميدهخدا دربارة شعرهاي مرحلة

دوستان من از نظر . ام من گاهي تفنّن را شعري ساخته و براي دوستان خوانده”
 من . اين اشعار اظهار نظر كننديتاند دربارة كيف مالحظاتي نخواسته  بهحجب يا

ها شعر است يا نظم؟ قضاوت اين امر  دانم كه اين گفته خود نيز نمي
  .٢“خوانندگان است با

هاي شناخته شده   همان قالب.شعر دهخدا از شاعران آن دوره جدا نيستهاي  قالب
ني تمضامين شعر دهخدا هم مب. بيتي و رباعي است دو،ثالً مثنوي، غزل، مسمط، قطعهم

پرستي، دادخواهي، نفرت از ريا و   يعني وطنيت مشروطةاست بر همان مضامين دور
غيره اران ودورويي، رسواكردن ظالمان و جب.  

.  هنر وي طنز تلخ و گزنده استيتكي از ويژگي شعر دهخدا و بارزترين مزي
» !دانم! دانم» «در چنگ دزدان» «شاءاهللا گربه است ان«هاي  كه طنز نيشدار در مثنوي چنان

» بهترين كار خواجه «ة و در قطعآيد  ميچشم  به» و خر خر كشددخيز» «دندان آب«
  .شود گر مي جلوه

سواد را ارائه داده است كه  ذكر آن حكّام بي» ر چنگ دزداند«دهخدا در مثنوي 
 يتوي مسئول. موس مردم هستندامورين جان و مال و نأهاي اعلي فايز و م سمت بر

اشعارش نشانگر آن حقيقت است كه در دورة خلفاي . دده خوبي انجام مي  بهخود را
  :طور مثال  به.عباسي رونما شد

ــيم شــب  ــه ن ــاران خليف ــا ي   ه ايـن بـزم طـرب   كخوشتر آن باشد     گفــت ب
ــريم    ــشتي ب ــا ك ــه آالت ت ــا هم   ي بــر خــوريمخــشاز هــواي دجلــه ب  ب
ــت   ــو گرف ــه پ ــاص خليف ــشتي خ   بــر كــران انــدر زمــان پهلــو گرفــت  ك

ــر ز دور     مـــة شـــور و نـــشورهنگاانـــدر آن  ــشتي ديگ ــدا ك ــشت پي   گ
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ــا نعـــره آرعـــد ــتند سـ ــا برداشـ ــتند  نعـــره  هـ ــا از ابـــر بـــر بگذاشـ   هـ
ــداد خــراب    ماند بغداد اين زمان ز آن سـوي آب          كــاي شــكم خــواراِن بغ

    ـ گر ز مردان هـستتان خـوف و و ــل   لج ــزدان العجـ ــل اي زن بمـ   العجـ
ــا: گفــــت ــزدانيم مــ   كـــه زبـــون دســـت دزدانـــيم مـــا  آري زن بمــ

ــتاددار   ــر، اس ــدر و وزي ــي و ص ــار   قاض ــب و ســاالر ب ــر جــيش و كات   مي
ــاحب ــسب  ص ــب محت ــشرطه، نقي   ب حرص، آن كالن كلِب كلـب      صاح  ال

ــ ــگ ــ ير نم ــوديب ــرسم يك ــ  زد زن بم ــسك ــافي ت ــلّط ي ــر جمتي ب   ه دزدل
انديش و متظاهر نبود كه از  مردي كوته. ت دهخدا با ديگران تفاوت داشتشخصي

 )ش ه ۱۲۸۴( هجري قمري ۱۳۲۳دهخدا چون در سال . كشور و نژاد خود بيگانه باشد
 ةروزنامرات سياسي معلومات فراوان و بربناي تحوالت و تغي ايران برگشت با به

ت هدفش حمايت مجلس اي كه در دوران مشروطي روزنامه. كرد را تأسيس خراسان
  .يدگان بودد م بيچارگان و ست وروستاييان به، كمك شوراي ملّي

دلش از ستم بيدادگران پاره پاره و از تكليف . القلب بود او مردي حساس و رقيق
 .دالن بشود د كه سعيش مرهم شكستهكر ه سعي ميظ هر لح.محرومان شكسته بود

ضع نابسامان جهان، اقتصادي، وو ل سياسي ئ روزنامه مساهمين جهت در هر شمارة به
  .داد نشان ميرا  )عفريت روزگار(افشاي ظلم و تعدي حاكمان وقت و جنگ 

زبان ساده بود   بهشد كه چاپ مي» چرند و پرند«عنوان  مقاالت طنز و انتقادي وي با
. شود ي نثر معاصر شمرده ميشاهكارهااز اي داشت كه امروز   ميق و هنرمندانهو طنز ع

  :شود  ميهاي مختصر از نثرش در زير آورد نمونه
ت، نه از  نه از اثبات مظلومي،نه از تضرع و ابتهال ملّت ايران حيات خود را”

حيات مين أت. مين كندأتواند ت تالف روس و انگليس نميئرقابت اجانب و نه از ا
راي، احكام دلخواه  استبدادو جهل . كسب فوري قوت خواهدگرفت  بهايران تنها

 ،لجامي مجاهد، و تفنگ حسن موسي و زير آب نهرهاي تهران، كاروان شتر، بي
  .١“همه ضد قوت و اسباب ضعف است
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ف اهدا مقاالت دهخدا بر اصول و ضوابط خاصّي استوار است و ةبدون ترديد هم
ي دارد كه نويسي نثر خاصّ در روزنامه. كند ميان نقّادان ممتاز مي كه او را در دارد اي ويژه

. اند  ديگران هم از آن سبك استفاده كردهو بعدهاست انه  مبتكرا وبسيار روان، نو
  .١پيروي از دهخدا كرده است» ملبابا شَ«اي در روزنامة  كه مرحوم رضا گنجه چنان

خوبي   بهكارهاي ناروا كه در آن دوره وجود داشتها و  ها و نابساماني دهخدا زشتي
هاي  در منظومه. شود اش ديده مي مضمون در چندين سرودهاين درك كرده بود و تكرار 

  .تقريباً مضمون يكي است» درش يك خشت هم بگذار«و » !دانم! دانم«
 عمومي است كه ةاي كه دهخدا اخذ و اقتباس كرده است قصّ هدر اين مثنوي قصّ

زند و تمسخر   دهخدا بر ناداني مدعيان طعنه مي.شود  ظهورپذير ميه در جامعگاه هب گاه
  :اين نكته  به عنايت فرماييد.كند مي

 بعد از عروسي خواست كه براي شوهر ،داري واقف نبود دختري كه از امورخانه
 زن. هاي پلو ناواقف بود از زن همسايه كمك خواست كه از تركيب چون. خود پلو بپزد

آخر زن همسايه . دانم داد مي گفت او جوابش مي همسايه كمك كرد ولي هرچه مي
بعد از اين كه برنج را دم كردي يك خشت خام هم روي آن ”: عاجز شد و گفت

  :زن همسايه گفت. دانم زن نادان جواب داد اين را هم مي“ بگذار
  بخوان» اي«گفتم تو خود تا     » الف«من    اني نـش  پرسـ   ه مـي  ورش ديگر چـ   از خ 

كند  گيري مي پايان نتيجه درو نظم آورده است   بهسبك فصيح  بهه رادهخدا اين قصّ
  .كنند داني پوك مي خردان با چه پررويي ادعاي همه  كه بي

  نـد ا  نـم  م از ي و كـ   ان يم عاشمد  ندا  اين خسان كه جمله دانم دانم     
گذراني نيست بلكه  ست كه دهخدا هرچه گفته است در آن بازي و وقت احق اين

طنزهايش . دوستي مضمر است در آن راز وظيفة انساني، تربيت انساني و وطن
  سخنان نيشدارش.دكشانراه راست ب  بهخواهد دهد و مي كنندگان را درس هدايت مي گمراه

وي اعتراض مفسدان و مغرضان را ناديده نگرفته است و . ت استبشري  بهدرس محبت
  :قول دبير سياقي  به.كند ها تداركي استوار و محكم ميآن  بهقبل از اعتراض
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  .“نهد موقع مي بزند مرهمي جا مي بآنجا كه نيشي”
در » آب دندان بك« مثنوي .دهد نت را نشان ميادهخدا در انتخاب عنوان نيز فط

معناي گول و ابله و بك   بهنام تركيبي است» آب دندان«. اين زمينه نمونة خوبي است
نجبا و و ست كه براي شاهزادگان  اخوذ است عنوانيأم» بيك« واژة تركي كه اصالً از

  .١اند كاربرده  بهبزرگان ايران
كند كه حاكم آن ديار   را مطرح مي٢در اين مثنوي دهخدا وضع نابسامان ديار اتك

مثالً مردي روستايي از جور و ستم .دكن ت ميبربناي ابلهي و خرافات ديگران را اذي 
. دهد صداي وي گوش نمي هعاجز شده است ولي كس ب» نوكر آقا«اصطالح  ه بپولداران

اليش پر از طنزهاي گوناگون و ايهام و كنايه است  هها كه الب هدهخدا با همين مايه سرود
  :مثال.  در ادب فارسي مقام شامخ گرفته است،گيري كرده خرده

  زانكه بدخواه را بـد آيـد پـيش          گرچه بدخواهيم نباشـد كـيش     
ــاد     دگفت كورا خداي مـرگ دهـا        ــور او بره ــت ز ج ــا رعي   ت

ــيآخــر آهــ   از چپــق پــس بگيــر دود دلــي  ن نئــي ز آب و گل
  بعــد عــون خــداي عــزّ و جــل  بـا اذن حكمـران اجـل      ”: گفت
ــي ــريم   م ــة م ــيش عم   گنده پير حليف محنـت و غـم         روم پ

  “ل نفـرين  رت اجـ  بهتر از حـض     نيقـي   به كند  ز آنكه آن زال مي    
 بيشتر استادان ايراني .اح با ديگر نقّادان ايراني تفاوت دارددهخدا در طنز و مز

 افشاي فجايع، وها  ها و نقص ك عيب ادرادر ل،ئنقّاد هستند در تجزيه و تحليل مسا كه
ها  دانند كه چگونه زشتي اند ولي ايشان نمي ان هيچ كوتاهي نكردهئنو رسوايي خا

خوانندگان خود هم   بهاسد و آن راشن  دهخدا ريشة دردها را مي.يابي كنند ريشه را
  .دهد مي نشان

زبان ساده   بهشعرش. بازي و هوس نيست بلكه رسالت فرهنگي است در سخنش
هاي آينده  نسل معاصر و نسل  بهارزش را او اين گنجينة پر.كند ه گريه ميافتادگان زمانبر

  :روشن استزير كه در شعر  چنان. كند تقديم مي
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ــد ــردم آزاد كجاييـ ــداي مـ ــد     كجاييـ ــد بيابيـ ــسرد بيابيـ ــي افـ   آزادگـ
  مقــصود از آزاده شــماييد شــماييد    در قصّه و تـاريخ چـو آزاده بخوانيـد       

  در چشمة خورشيد شما نور و ضياييد      جهانيـد  مچش روشني شما ههشب   بي
كمك امثال و  هاي رنگارنگ، انبوه افكارش را با در شعر جوهر خيالش با نقش

عنوان   بهاو. سازد هاي ساده و فصيح همراه مي اژه و برزن در وههاي كوچ اصطالح
ش سخنان. آورد راه مقصود مي  به غمگسار جامعه، متجاوزان راه برگشته را ودردمند

شود كه نه فقط منتقدان نوگرا  معلوم مياست و تازه و نو بوده، هميشه از كهنگي دور 
  :شوند پسند نيز از شعرش مسرور مي بلكه حتّي ادباي كهن

  چـــو يـــاد آيـــدم حـــال آن پيـــر زال  م بگــردد ازيــن هــول حــال   هنــوز
ــوده ز كــف   انهـ گفـت سـير از ج   رفت و مي  كه مي  ــرب ــانظ   المش خــان و م

ــش   به چشم تو اين خانه سنگست و خشت        ــاغ و به ــردوس و ب ــصر ف ــرا ق   تم
ــديم    پيش تـو يـك مـشت سـيم          به چه ارزد  ــار و ن ــد و ي ــويش و پيون ــرا خ   م
ــار   صــد هــزارا رمــد خــشت باشــ رهــ بــه ــدر يادگــ ــان پــ ــه دل از زمــ   بــ

ــ ــن خدر اي ــ هان ــام ب ــود س ــز دي  روراز و س ــگ ــور س ــنرا چ ــن ك ــم س   وراز گ
  :گردد م با طنز دهخدا ارائه ميأهاي تو براي نمونه يكي از حاضر جوابي

را » زاده« بهكسي در نزد او ادعا كرد كه اولين شخص است كه نام فاميل مختوم
 چون دهخدا اين .»آخوندزاده» «زاده حسن «مثل ،ت خود انتخاب كرده اسيبرا

 در دورة ،شوخي و مزاح گفت كه او در ادعايش كامل نيست  بهسخن را شنيد
كسي پرسيد كه قبالً چطور بود؟ با متانت تمام . قديم هم همين طور بوده است

  .»زاده حرام» «زاده حالل«: جواب داد
 چه شهري باشد يا روستايي، ، با سواداين مرد تشنة آزادگي و آزادي از هر ايراني

سواد  بار يا در روز چند ساعت وقت خود را براي كساني كه بي خواهد در هفته يك مي
  :نويسد  او مي.هستند صرف كند

 اگر پاي دولت را در اين كار باز كنيم راه .بهتر است دولت دخالت نداشته باشد”
  .“دشو اي براي دزدان، از خزانة ملّت باز مي تازه
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اي  خواهد فقط جنبه  اگر كسي مي.هاي گوناگون دارد خالصه اينكه طنز دهخدا جنبه
بيند و نقد كند ممكن نيست هنرش را ارزيابي كند بلكه بايد تمام جوانب سخنان برا 

سفانه اين كار در أطنزآميز دهخدا چه در شعر و چه در نثر مورد بررسي قرارگيرد و مت
  .خواهد ت بيشتري ميحد يك مقاله نيست و فرص
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  ديوان خروس الري و طنز در ايران معاصر
  ∗عليم اشرف خان

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

                                                   
  .دانشيار فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗

 



  ديوان خروس الري و طنز در ايران معاصر  ١٧٩

  

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
                                                   

  .۸  ص، انتشارات مرواريد، تهران،طنزآوران امروز ايران: پور، بيژن و عمران صالحي اسدي  .1



  ١٨٠ ديوان خروس الري و طنز در ايران معاصر  قند پارسي

  

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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  ديوان خروس الري و طنز در ايران معاصر  ١٨١

  

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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  ١٨٢ ديوان خروس الري و طنز در ايران معاصر  قند پارسي

  

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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  ديوان خروس الري و طنز در ايران معاصر  ١٨٣

  

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 
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  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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  ديوان خروس الري و طنز در ايران معاصر  ١٨٥

  

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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  ١٨٦ ديوان خروس الري و طنز در ايران معاصر  قند پارسي

  

 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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  ديوان خروس الري و طنز در ايران معاصر  ١٨٧

  

  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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  ١٨٨ ديوان خروس الري و طنز در ايران معاصر  قند پارسي

  

 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

، انتشارات مرواريد، تهران، چاپ طنزآوران امروز ايران: پور، بيژن و عمران صالحي اسدي .۱
 .) شه ١٣٥٠( ٢٥٣٦دوم 

 تاالر,  ابوالقاسم حالتاهتمام به,  شامل اشعار طنزآميزديوان خروس الري: الري خروس .۲
 .ش ه ۱۳۶۲تهران، , کتاب

  



  )ص(قصيده در نعت رسول اكرم  ١٨٩

  

  )ص(م رسول اكرقصيده در نعت
  ∗الحق انصاري محمد ولي

ــه ــي    ب ــاودان بين ــاِر ج ــود به ــوِد خ ــزاِر وج   گل
  خواهي همان بيني خودت را گر شناسي، هرچه مي       

  داني، هميشه گرسنه مـاني      تو خود را چون نمي      
  غذاي خويشتن را تو فقـط در آب و نـان بينـي             

  ــاِن فطــرت از هــر ذر ــدزب ــو رازهــا گوي ــا ت   ه ب
  از آن اسرار كوشش كن كه خود را رازدان بيني            

  كـار آور دمـاغ و دل        اين دنياي آب و گل بـه        به  
  اگر خواهي كه خود را در صف دانـشوران بينـي        

  زنــي در چــشمة عرفــان و آگــاهي اگــر غوطــه  
ــي     ــندالن بين ــة روش ــاِن حلق ــودت را در مي   خ

  دماغت هست اگر روشـن، دل بيـدار اگـر داري      
ــو   ــروِغ جل ــاِن معنــي هــر زمــان بينــي ف   ة خوب

  بيابي در بِت انديـشه كـان در مغـِز خـود داري              
  همه رعنايي و خوبي كه تو در خوشِگالن بينـي     

  اگـر در ديــده و دل هــست كامــل ذوِق نظّــاره   
  چشِم دل عيان بيني     نهان است آنچه از ديده به       

  تـــر ســـازي نظـــاِم آروزهـــا را اگـــر پـــاكيزه  
ــه   ــپهِر دل ط  ب ــاي س ــي پهن ــران بين ــوِع اخت   ل
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  ١٩٠  ند پارسيق

  

  كـدورت هـست     گر از گرِد هوس آيينة دل بـي       
ــه    ــت ب ــي همــه آســايِش جنّ ــان بين ــزارِِ جه   گل

  باك خواهد شد ضميرت پاك اگر باشد، دلت بي       
  ولي آن هست اگر مجرم، خودت را ناتوان بيني          

  مشو مربوط بـا ايـشان، قـدم در راه منـزل زن              
  ن بينـي بايد نگر در همرهـا   چنان شوقي كه مي     

  اي چون، ساز راهي نو بـراي خـود    شكسته پا نه    
  چـرا غمگــين شــده از دور گــرِد كــاروان بينــي   

  نــشان پــاي خــود بگذاشــتن بــر جــادة منــزل   
  از آن بهتر كه نقِش پـاي ديگـر رهـروان بينـي       

  سـازي  خودت را اي بشر گر تابع و مرضِي حـق        
ــهجهــنّ   ــان  م را ب ــزاِر جن ــي آســايش چــو گل   بين

  دارم كـه خـود را ارذِل مخلـوق بـشماري       يقين    
  اگــر عيــِب خــودت را از نگــاِه دشــمنان بينــي   

  بيني خودت را تا كنـي اصـالِح حـاِل خـود      نمي  
  تو در فكري همه دايم كه عيب ديگـران بينـي            

ــي    ــل ب ــو   ز قت ــساني درون ت ــرد ان ــان م   گناه
  تالِش الش كن، شـايد ميـاِن كـشتگان بينـي            

  نظر كن در دِل خود همصنم ها را شكستي گر،   
  ها را در آن مثل بتان جلـوه كنـان بينـي             هوس  

   گويـد كـسي بـا مـن        »جهان را آفريدم بهر تو    «  
  »دو بينا چشم دادم تا جمـاِل آن جهـان بينـي           «

  هر آن جلوه كه آيد پـيش تـو در وادِي عرفـان            
  فروغش را ضيا بخـِش دمـاغ و دلـستان بينـي             

  شــنا داريمـرو بــر طـور اگــر چـشم حقيقــت آ     
  نـشان بينـي   هر برِگ گل و سبزه نشان از بي         به  

  بين گر داشتي، بـر تـو عيـان گـشتي           نگاِه ژرف   
  غير از سود نبود آنچه بهـِر خـود زيـان بينـي           به  

  



  )ص(قصيده در نعت رسول اكرم  ١٩١

  

  مانـد  كسي كو بهر حق ميرد هميشه زنـده مـي        
ــي    ــان بين ــِد زم ــان داده را آزاده از قي ــان ج   چن

  د قربـان ميرد كسي كو بهر مقصد جان كنـ      نمي  
  شـــهيدان وفـــا را در گـــروِه زنـــدگان بينـــي  

ــه   ــشه  ب ــر تي ــرود آري اگ ــت ف ــازوي هم   زوِر ب
  دروِن سـينة هــر ســنگ، الماسـي نهــان بينــي    

  تو از تفصيل اين پند و نصيحت گر شوي خسته    
  غزل بهِر تو پردازم كنـون تـا حـسِن آن بينـي              

 مطلع  
  زيبد كه تنها در سخن لفـظ و بيـان بينـي             نمي

  همي بايد كه معني كاندران باشد نهـان، بينـي           
ــينه     ــة س ــنِج الن ــت ز ك ــِك هم ــر اي مرغ   بپ

ــي     ــران بين ــضاي بيك ــا ف ــاالتر از دل ت ــرو ب   ب
  مچين از شاخة گلبن، بگيـر از حـسن آن لـذّت             

ــي     ــان بين ــاِه باغب ــل را از نگ ــه گ ــد ك ــرا باي   ت
ــه   ــد   ب ــران باش ــاي ديگ ــستجو آن رهنم   راه ج

  ود تو سعِي رايگان بينـي     هر آن كوشش كه بهر خ       
  مشو كوشان براي وصِل آن حـوِر پـري چهـره            

  شكِل زن عروسـي گـر ميـاِن ماهيـان بينـي            به  
  چنان سوزد دل از غم تا برون آيـد از آن شـعله           

  فــشان بينــي دِر سـينه گــشا تــا انــدر آن آتــش   
  را چاك كن دل تا نمايم منظري با تـو         » ولي«  

ــوثر    ــنّم چــشمة ك ــاِر جه ــه در ن ــيك    روان بين
  خـواني  وعظ اندر شوم باِر دگر، تـا كـي غـزل     به  

  ولي آن را نه چـون گفتـاِر تلـِخ واعظـان بينـي          
  بر آ از داِم خـشم و شـهوت ار آزاد مـرد اسـتي                

  كي در دل چمان بينـي      هاي هوس را تا به      صنم  
  



  ١٩٢  ند پارسيق

  

ــج  ــشي، از ك ــردان رو ز راِه سرك ــاز آ بگ   روي ب
  هـان بينـي   همي باشد كه روزي روي مرگ ناگ        

  برون آ از طلسم شك، پريشان خـاطري بگـذار           
  سبب از دوست خـود را بـدگمان بينـي         نبايد بي   

  اگر ممكن شـود بـا مهـر دلهـا را مـسخّر كـن              
  شـكل دوسـتان بينـي       خواهم كه اعدا را به      نمي  

  پسندي تو نه چيزي را اگر اي ياِر من بـر خـود              
  پــسنديده نــه آن را هــم بــراي ديگــران بينــي  

  ز تـــسكيِن دِل آزردگـــان يـــابي ســـكوِن دل  
  بجـو اقبالـشان را تـا خـودت را شـادمان بينـي        

  كسي كو دوستداِر مردمـان باشـد در ايـن دنيـا             
ــه     روز حــشر او را در ميــاِن زاهــدان بينــي    ب

ــه   ــن  ب ــتگيري ك ــدگاني خــستگان را دس   راه زن
  اگر لغـزش ز رنـج خـستگي در پايـشان بينـي              

ــع    ــاران را ش ــالج دلفگ ــردان ع ــشتن گ   ار خوي
  بكوشي تـا دِل غـم ديـدگان را شـادمان بينـي          

  زخم دل، رهـا او را كـن از مـشكل    بنه مرهم به   
  كسي را كز هجوِم غم تو مـشغول فغـان بينـي          

  اگر هـستي تـو انـسان، جذبـة ايثـار پيـدا كـن              
  زيبد كه داري آب و عجـز تـشنگان بينـي            نمي  

        ش رابشر خود را شـماري گـر، بـرو، بـردار بـار  
  اگر دوِش كـسي را خـسته در بـاِر گـران بينـي          

  بزم اهل بيـنش كـي گـذر باشـد     دو رويان را به     
  كه اينجا هر چه در دل هست، آن را بر زبان بينـي       

  فريِب لطف و دمـسازي مخـور از يـارِي دوران            
  مشو غافل ز جورش گر فلك را مهربـان بينـي            

  رفـتن دنيا آمدن، يكجاي مانـدن، بعـد از آن            به  
  هر يك صفحة هستي همين يك داستان بينـي         به  

  



  )ص(قصيده در نعت رسول اكرم  ١٩٣

  

  مشو غمگين ز خود بيني و وضع صـومعه داران        
  بيا در جمع رنـدان، تـا خلـوِص عاصـيان بينـي        

ــا مــا       ــا ب ــن، بي ــاي دل روش ــر داري تمنّ   اگ
ــي    ــان بين ــر مغ   كرامتهــاي ســاقي و مــي و پي

  آلـوده مــي دارد  مـرو بــا پيـِر ميخانــه كـه ســم     
  بخور آن مي كه ما داريم تا خود را جوان بينـي             

  هـر آنچــه بهــر آن در دل تمنّــاي جنــان داري   
  هـا در كـشوِر هندوسـتان بينـي          تمام آن جلـوه     

  زاري  كشمير آي و بين گسترده فرِش زعفران        به  
  ١ور خواهي بهاري در خـزان بينـي         اگر اي ديده    

  هـاي هنـد اگـر خـواهي     ولي بردار دل از جلـوه     
  ٢ايــران رفتــه حــسِن مــيهِن ايرانيــان بينــي بــه  

  ز ايــران نيــز رو گــردان، بــرو در گلــشِن طيبــه
ــي    ــالِش آشــيان بين ــرِغ دل را در ت ــو م   اگــر ت

  تـر از آن در جهـان، يعنـي          نيابي جـاي پـاكيزه      
ــه   ــي    ب ــران بين ــروِر پيغمب ــاِه س ــرب خوابگ   يث

  برو آنجـا اگـر خـواهي كـه مقـصود تـو برآيـد                
  » ديـدنش زادي، همـان بينـي       همه كز اشتياق  «  

  هرچه هـست در عـالم       كند علمش به    احاطه مي 
  پيِش آن فالطـون را ز قـسم جـاهالن بينـي        به  

  شــعاِع نــور هــر لفظــش زدايــد ظلمــِت باطــل  
   بينـي  ٣وجود كفر پيِش او چو پـيِش مـه كَتـان            
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  ١٩٤  ند پارسيق

  

ــي آدم   ــاِن بنـ ــرد در رهنمايـ ــودش منفـ   وجـ
  بينـي حيث قائد و سـائس، يگانـه در جهـان             به  

  او، خواهي گر از تكويِن دو عالم      رسان خود را به     
ــي     ــشتن را رازدان بين ــستجوي خوي ــر ج دِل پ  

ــو      ــاِن او پرت ــوهِر عرف ــد از گ ــو فت ــر ت ــر ب   اگ
ــي     ــايگان بين ــنِج ش ــم گ ــينه را از عل ــراِخ س   ف

  اي در دشـت دل افتـد        ز ابر رحمـتش ار قطـره        
ــي     ــزاِر جــان بين ــر گوشــة گل ــازه در ه ــاِر ت   به

   عافيـت باشـد  )ص(ط در دامـِن لطـِف محمـد      فق  
  روز حـشر بـر لبهـا چـو شـوِر االمـان بينـي                به  

  گـداي كوچـة او را چـه خـوف از فتنـة محـشر        
  نگــاه لطــفِِ او را بهــر آمــرزش ضــمان بينــي   

ــي      ــر آن ب ــشر ب ــاِب ح ــوِز آفت ــد  تم ــر باش   اث
  چــو از ابــر شــفاعت بــر ســر او ســايبان بينــي   

ــيشِ    ــاطر دار پ ــوِظ خ ــالم ادب ملح ــروِر ع    س
  گـران بينـي     دربارش شـهان را مثـِل دريـوزه         به  

  االمـين سـوزد   آن سوي فلك كانجـا پـِر روح       به  
ــي     ــان بين ــة روحاني ــا قبل ــت ت ــشِم دل ــشا چ   گ

  آن جـايي    نرفت آنجا نخواهد رفت مخلوقي بـه        
ــي       ــان بين ــراز المك ــد را ف ــاي احم ــشاِن پ   ن

ــشر دارد     ــسم بـ ــه قـ ــانش همـ ــروِه امتّيـ   گـ
  صدها رنگ اگر اين بوسـتان بينـي         بهبيابي گل     

ــشتند     ــان گ ــشاِه زم ــانش شهن ــان غالم   غالم
  كـسان بينـي     ببين تـاريخ امـت تـا عـروج بـي            

  بــزِم پيــروان او را گـشا چــشِم تــصور، بـين بــه    
  خـوان بينـي     كه تا حساِن ثابت را هميشه مـدح         

  



  )ص(قصيده در نعت رسول اكرم  ١٩٥

  

  خواهي كـه بينـي چهـرة نـورانِي معنـي            تو مي 
   او چـه سـان بينــي؟  ولـي آن را بـدوِن پيـرويِ     

  ترا بايد كه چشِم دل كنـي روشـن ز تعلـيمش             
  اگر خواهي كه صـد جلـوه وراي آسـمان بينـي            

  راهي كان نمود اسـت او       هر گامي كه برداري به      به  
  دسـِت نـور بـر آن گلفـشان بينـي            مالئك را به    

  رونـد آنجـا     نه تنها انس و جان بهر زيارت مـي          
   قدسـيان بينـي    خاِك پـاِك آن روضـه، ورودِ        به  

  گــر از خــاك درش آيينــة دل را كنــي صــيقل   
  چه احوال جهان در لوح محفوظ است، آن بيني          

  ١جـو آن كـي زيـان يابـد     دست گمرهاِن كينه   به  
  كه خود لطـف الهـي را بـرايش پاسـبان بينـي              

  چرا عجز و پريشاني، چـو داري داوري چـون او       
  يجـان بينـ     چرا خود را ز درِد بيكسي آتـش بـه           

  نه گر جـاي دگـر از لـشكِر حرمـان مفـر يـابي           
  آن دربـار تـا روي امـان بينـي     رسان خود را بـه      

  نبايد فكـر ايـن دنيـا نـه فكـر آن جهـان بايـد              
   خويشتن را پشتبان بينـي     )ص(چو در ذاِت محمد     

  چو باالتر ز هـر توصـيف باشـد ذاِت آن سـرور             
  مشو حيران اگر در مدِح وي عـزِل زبـان بينـي             

  صله ني خـواهش تـو، نـي سـتايش آرزو داري            
  مخور غم گر نه ابيات خودت را قـدردان بينـي            

ــصيده را پــذيرايي      ز وي تنهــا بــود گــر ايــن ق
  درين دنيا و آن عـالم خـودت را كـامران بينـي             
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  ١٩٦  ند پارسيق

  

  قـرآن گفتـه شـد گمـراه بهـر شـعر پـردازان           به
  دعا كن تا نه خود را در صف آن شاعران بينـي             

  ارت باز بوسـد هـر دو چـشمت را         دعاكن تا بص    
  شود زين طور اگر، آن را ز سمتش ارمغان بيني           

  رسد در خدمت آقا نه دور است آن زمان اكنون           
  را هم ازين عـالم ميـاِن رفتگـان بينـي          » ولي«  

  ســـازي آرزوهـــاي دِل خـــود را اگــر پـــاكيزه   
ــه   ــي   ب ــران بين ــوم اخت ــپهِر دل هج ــاي س   پهن

   از هوسـناكي   ضمير مطمـئن داري اگـر، پـاك         
ــه    ــت ب ــي همــه آســايش جنّ ــان بين ــزاِر جه   گل

          هـايش را    هبشر را كي مجال است آن كه بوسد ذر  
  خـاِك پـاِك آن روضـه وروِد قدسـيان بينـي            به  

  گر اين قـصيده را بـود از وي پـذيرايي          » ولي«  
  درين دنيا و آن عـالم خـودت را كـامران بينـي             
    



  ترانة ايران  ١٩٧

  

  ترانة ايران
  ∗وارث كرمانيمحمد 

  كــــشور ايــــران مــــن
  

ــد ــنمهــ ــان مــ    نياكــ
  هم دل و هـم جـان مـن          

  
ــن   ــان مـ ــسله جنبـ   سلـ

ــ   ــدر شـ ــار جب تـ   انهـ
  

ــك ــ بوكـ ــ انشرخـ   نمـ
ــور ايــــكــــش     نران مــ

ــر     ــم و هنـ ــزن علـ   مخـ
  

ــر   ــل و گهـ ــدِن لعـ   معـ
ــر     ــب و نظـ ــِت قلـ   راحـ

  
ــوع   ــت نــ ــشجنّــ   ربــ

ــ   ــ زبســـرس و رمخـ   رو تـ
  

ــ ــب ــاغ گ   نان مــشل اف
ــور ايــــكــــش     نران مــ

ــين    ــل روي زمــ   حاصــ
  

ــرين  ــرش بـ ــسر عـ   همـ
  منــــزل اهــــل يقــــين  

  
  حامــــِل ديــــن مبــــين

  يندلنــش  شنخســ  رهــ  
  

ــ ــر ه ــ شزلغ ــج   نان م
ــور ايــــكــــش     نران مــ

ــام او   ــرة بـــــ   كنگـــــ
  

  ثريـــا رســـد   تـــا بـــه  
ــه    ــه ب ــيد  هرك ــا رس   آنج

  
ــد  ــوال رســ ــا در مــ   تــ

  مقُــ  و رازيشــ د وهمــش  
  

ــ ــاي قرونــ ــ انمــ   نمــ
ــور ايــــكــــش     نران مــ

    

                                                   
  .دانشگاه اسالمي عليگره، عليگرهفارسي بازنشستة  استاد  ∗

 



  ١٩٨  قند پارسي

  

   ماوراءالنّهرادبياتنقش شعر و سبك بيدل در 
  ∗جوره بيك نذري

) م ١٨٧١-١٩٣٩(قول قاري عبداهللا نام دانشمندي   بهابوالمعاني ميرزا عبدالقادر بيدل كه
نموده و دنياي جديد در آفاق سخن كشف كرده   فارسي پيادبياتطريق اجتهاد در ”

  .گوي جهان شناخته شده است يترين و پركارترين شاعران فارس از زبردست “است
ميان زيبايي پرستان و عاشقان  جاي شبهه نيست كه او در مدت سه قرن اخير در

قارة هند و خراسان و ماوراءالنّهر معروف و مشهور و عزيز و  شعر فارسي در شبه
مخصوصاً شهرت او چه در نظم و چه در نثر از . شود ترين شاعر محسوب مي محبوب

گان و دلباختگان شعرش  رود دلداد چون از بيدل سخن مي. رسد نظر مي  بههمه بيشتر
» هندوستان طوطي» «ابوالمعاني«هاي افتخاري  عنوان اخالص و احترام فراوان با با
ر رمز يطا» «معاني درياي» «سخن اقليم» «بقا گلزار» «بحر سخن» «سخن سلطان اورنگ«

  .برند م ميو امثال آنها از او نا» ها ينهيشاعر آ» «نكات
يابي در  پرور آثار بيدل را چون مخزن سخنوري و معني در اين سرزمين علم و ادب

تاجيك از قبيل  شاگردان غير  بهشاگردان، حتّي  به در مكاتب كهنه وآموختند مدارس مي
خواني  دادند و محافل خاصة بيدل غيره تعليم مي ازبك، قرقيز، قزاق، تركمن، بلوچ و

  .آراستند مي
چه بود و چه شد كه شعر و شهرت كه آيد  ميان مي  بهنين حالت سؤاليدر چ

 شاعري اين مرد خدا در يك مدت كوتاه تمام خراسان و ماوراءالنّهر را فراگرفت؟ و
  :قول واضح بخارايي به
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  نقش شعر و سبك بيدل در ادبيات ماوراءالنّهر  ١٩٩

  

  .١“ع اشعار ميرزا عبدالقادر بيدل نمودندپردازان تتب اكثر شاعران و سخن”
كه چندي پيشتر طرز سخنوري و بيان انديشه و راه و اند  دانشمندان بر اين عقيده

در حيات معنوي و فرهنگي اين منطقه اساس و بنياد » هندي سبك«نام   بهاي  تازهةطريق
 از كجا و از چه  وست اپس اين چه سبكي. فراهم آورده بود وارد شدن چنين شعر را

  ؟حيات علم و ادب اين سرزمين داخل گرديد  بهزماني
 فارسي ادبيات ةدر محيط سرزمين هند در زمين» سبك هندي«ر شد كه بايد يادآو

حيات و رسوم، عقيده و افكار و طرز  زبان اين كشور و آشنايي اهل ادب فارسي با
در آغاز پيدايش نخستين . اي عرض ظهور نموده است مردمان اين ديار افسانه رتفكّ

يال امير خسرو دهلوي خ عنصرهاي اين سبك ادبي شاعر مشهور نوپرداز و تازه
  :قول شبلي نعماني  بهدارد كه قرار) م ١٢٥٣-١٣٢٥(

درج نموده شاعر » االعجاز ليرسا « و»الكمالةغر «ةطبع بوقلمون او در مقدم …”
  .“نمايد صاحب استعداد نوجو و نوگو درستي اين فكر را تأييد و تصديق مي

 اول عصر ة و نيم١٦ر ربع آخر عص   به»سبك هندي«دورة تشكل و رواج و رونق 
كردند  آيد كه در اين ايام در سرزمين هند تيموريان حكمراني مي ميالدي راست مي ١٧

در برابر . گرديد هاي حيات مدني و ادبي پيشروي و ترقيات مشاهده مي و در تمام رشته
دهند كه  هايي در تأليفات ابوالفضل عالمي جاي داشته نشان مي ايجاديات شاعران اشاره

شكل معين   بهميالدي ١٧هاي عصر  اولو  ١٦ويژه در آخرهاي قرن   بهسبك مذكور
 زمان ادبياتها و كشورها فرق كردن   فارسي ديگر دورهادبياتمطلب از   به،درآمده
 ،»نادره كاران روي زمين است«، كه دربار او مجمع )م ١٥٥٦-١٦٠٥(الدين اكبر  جالل

 نظم و نثر فارسي ،تنزل و فساداز  پيشگيري نمودن  وادبياتتقليد در   بهندادن راه
 و جهد فيضي دكني و يت خالق و جدفعال نظر هاز اين نقط. اختراع گرديده است

گويي  نوپردازي و تازه  به وادبيات جريان تنزل امي با تأليفات خود بازداشتِنابوالفضل علّ
طبق اطالعات . باشد  مي تقديرةراهنمون كردن اهل ادب زمان جالب توجه و شايست
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  ٢٠٠  قند پارسي

  

 نخستين نمايندگان سبك نو ادبي فيضي دكني، عرفي شيرازي و رحيمي مآثرمؤلّف 
) م ١٥٩٠ :م( حكيم ابوالفتح گيالني ةواسط شرافت تشويق و تعليم بي  بهديگران

هاي فن  خانخانان براي رواج شعر و شاعري و درك نازكيخان دستگيري عبدالرحيم  با
  .العلماء تأسيس كرده بود نام بيت ه باي شعر آكادمي

 ميالدي ١٧سالهاي چهلم عصر در ماوراءالنّهر تقريباً   به»هندي سبك«آثار نمايندگان 
باشد  از اولين شاعران ماوراءالنّهر مي) م ١٦٩٩ يا ١٦٩٥: م(شوكت بخارايي . يافت راه
  .آيين نو شعر گفت  بهروآورده» سبك هندي«  بهكه

افكار   بهايجاد شعرنو و نكو، پي يم شوكت از ايام جواني دردان تا جايي كه مي
 تازه .گوهر آراسته بود  وردرنگين و خياالت دورادور، سخن بكر و پيراسته و با 

طبعش موافق افتاد و راه و روش   بهها اشعار نمايندگان سبك جديد ها و نوپردازي خيالي
» هندي سبك«عار او و ديگر نمايندگان اما اش. در نظم پيش گرفتة آنها را خوب پذيرفت

در اين دوره در ماوراءالنّهر نه اينكه مورد توجه اهل ادب، بلكه مورد مذمت و سرزنش 
  .گيرد آنها قرار مي

يت ايجادي فعال  بهمليحاي سمرقندي) م ١٦٩٢(» راالصحابمذكّ«از جمله مؤلّف 
  :گويد شوكت توقف نموده مي

قوانين كهنة شعراي وقت ناقابل   بهنو در شعر مايل وآيين   بهطبعش در اول حال”
هاي  دقيقه  بهور بود وطبعش صاحب شع) تشيفعال لاياو(وقت  در همان… بود

  .١“كرد بيگانه ذهنش آشنايي و فكرهاي دورادور مي
ايجاديات شوكت رو آورده   بهيا دانشمند ديگر تاجيك امر يزدان علي مردانوف

  :گويد مي
محيط ادبي ماوراءالنّهر   بهتازهروية   بهها شده ت يكي از اولينكه شوك از بس”

 بنابراين .گويد نو شعر مي آيين  بهآورد و مي رو» سبك هندي«وارد گرديده 
هاي او مورد پسند و قبول بيشتر شاعران زمانش كه  گويي و نوپردازي تازه

                                                   
ي نستيتواهاي  نويس ، نسخة گنجينة دستمذكّراالصحاب: ، محمد بديع بن محمد شريفسمرقندي مليحاي  .1
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  نقش شعر و سبك بيدل در ادبيات ماوراءالنّهر  ٢٠١

  

. گيرند نميكردند، قرار  اسلوب قديمه و نظم فارسي و تاجيكي را پيروي مي
ها و  خيالي بياني و تازه نزديكان شاعر او را براي چنين نازكحتّي همصحبتان و 

تا در … ساختند ار ميك شعر دزدي گنه  بهكرده،  سرزنشهاي دورادورش انديشه
  .“كرد قبول سخن او نميكس  بخارا بود هيچ

  :كند كه و خود شاعر اظهار مي
ـ معنـي بي    بـه  ام  ته گـش  تا  بيگانه كرده است مرا از ديار خويش         ١ناه آشـ  گان

*  
  نـبال سخـد ز اقـاي من باشـه بوليـناق

  ن دست رد باشد مراـ مةتـرع برجسـمص
 كند صاحب هنر هاي خلقم مي گويي عيب

 ٢مـنت بسـيار از اهـل حسـد باشـد مـرا
بعضي   با،بينيم ي مييكه در مثال شوكت بخارا هرچند اين طرز سخن در اول چنان

رو شده باشد، هم كم كم وارد شعر و فرهنگ اين منطقه گرديد و براي آمدن  ه روبموانع
بايد . شعر و انديشه و افكار رنگين بيدل زمينة موافق و محيط خوبي فراهم آورد

يافته مورد توجه اهل علم   راه١٨ماوراءالنّهر در قرن   بهنشان ساخت كه آثار بيدل خاطر
گيرد و  ذوقان و شوقمندان قرار مي ان و صاحبفهم سنجان و سخن و ادب و سخن

 ةنتيج. گردد  ورد زبان خاص و عام مي،ها گشته ها و صحبت مرور زمان نقل محفل با
 و ١٩، عصر ١٨ دوم عصر ةهمين تأثير عميق و قوي است كه قريب بيشتر شاعران نيم

مختار , ه اكبرشي، اكابر خواجت ماوراءالنّهر از قبيل مير بقا خواجه آ٢٠هاي عصر  اول
ا مير عظيم ي، ملّيي، ارثي، محمد افغان، محمد خواجه افقري بخارايمخدوم افصح بخارا

ها شاعر ديگر مانند  ي، سرير، عيسي، طغرل احراري، ظفر خان جوهري و دهيبخارا حامل
ع غزل آنها خود را معتقد و پيرو ايجاديات و طرز سخنوري بيدل شمرده در پيروي و تتب

  .اند ها كرده اند و هنرنمايي هاي او شعرها سروده  و رباعيو مخمس
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  ٢٠٢  قند پارسي

  

زل در پايان درج غع كه در تتب) م ١٨١٤-١٩١٩(اين غزل زيباي طغرل احراري 
  :نمودة ميرزا بيدل سروده شده است، مثال روشن فكر باالست

   جمعيـــت خيـــل پريـــزاديم مـــاةشيـــش  سنگ فرهاديم مـا   ل هم در كوه ب  انكه   بس
… … … … … … … … …  … … … … … … … … …  

  پاي تا سـر همچـو تـار سـاز فريـاديم مـا           ايم  فراقش خوانده  پا صوت   به آن قدر سر تا   
  عاقبت همچـون غبـار خـاك بربـاديم مـا           آب تيغش را اگر اين است چون آتـش اثـر     
ــد  سرمه شد تا چشم ما را گرد چين دامـنش          ــا ر تتب ــه چــين نقــش بهــزاديم م   ع خان

  زان سبب چون سايه زير نخل شمشاديم ما  زلف عارض چون آفتاب     به شانه شد مرحم  
  در دبـستان جنــون سرمـشق اســتاديم مــا    گر نخواندستيم ز آيين خـرد حرفـي ولـي         
  كـه صـياديم مـا      در پي صيد معـاني بـس        نيست مضموني ز قالب كمنـد مـا بـرون         

ــا    گـر   نخل او را در چمن ديديم هر سو جلوه         ــم م ــرو آزادي ــد س ــري پايبن   همچــو قم
  اديم مـا  ني بس كه دامـ    در عروس بكر مع     رت آباد جهان  ما در عش    به كوس نوبت زن  

  سـرايد مـصرعي   حبذا طغرل كه بيدل مـي    
  »مـا  يمادعرض ايجـ   ازني يبهمچو عنقا   «

  :گويد بيدل مي
  نيـاز عـرض ايـجـاديم مـا همچـو عـنـقـا بي

  يعني آن سـوي جهـان يك عـالـم آباديم مـا
  از ما نشـدـيف امتـيل حـرـن محفـكس در اي

  رنـگ پـريـزاديـم مـا هـاي بـي پـرفـشـانـي
  اشـك يأسيم اي اثر از حـال ما غافل مبـاش

  اديـم مـازبـا دو عـالم نـالة خـون گشـته هم
  شخص نسيان شكوه سنج غفلت احباب نيست

  خـاطرهـاست در يـاديم مـا  بهتـا فـراموشي
  نسبت محويت از ما قطع كردن مشكل اسـت

  حـسـن تـا آيـيـنـه دارد حـيرت آبـاديـم مـا
  مـحـرم كيفيت مـا مصـدر تشـويـش نيسـت

  يدي راحت ايجـاديـم مـاـچـون فسـون نـاام
  



  نقش شعر و سبك بيدل در ادبيات ماوراءالنّهر  ٢٠٣

  

  ايم دهـخـود جنبي  بهم تاـتان اسـت عالـيوسفس
  در كـف شـوق انـتـظـار كلـك بهـزاديم مـا

  پر و بـالي بهشـتي ديگـر اسـت دسـتـگاه بي
  ش اي قفـس در چنگ صيـاديم مـاناز مفـرو

  ست اكني ان شوق جانـآمد و رفت نفس سام
  زندگي تـا تيشـه بردوش اسـت فـرهاديم مـا

  رويم تـردد همچـو آب گـوهـر از خـود مي بي
  اين تمكين كه برباديم ما  بهوان شدـخـاك نت
  چون سپند اي دادرس، صبري كه خاكستر شويم

   فرياديم مـاسـرمه خـواهد گفت آخـر تـا چه
  قيد هستي چون نفس بـال و پر پرواز مـاست
  هـر قـدر بـيـدل گـرفـتـارسـت، آزاديـم مـا

برده و از تأثير رويه و سخن بيدل دركنار  سر بهچنين شاعراني كه در اين دوران 
توان گفت كه نظم اين دورة  عبارت ديگر مي  به.رسند نظر مي  بهمانده باشند، بسيار كم

  .الشعاع ايجاديات و سبك بيدل قرار داشته است اساً تحتتاجيك اس
دار نظم بيدل در تاريخ شعر و شاعري دوران  انديشة ما تأثير نهايت عميق و دامنه به

  :بار آورده است همذكور تاجيك دو نتيجه يا ثمره ب
هاي تازه و طرزبيان رنگين پر از خياالت  اشعار سرشار معاني و فكر و انديشه: يكم

جستجو، تكميل مهارت سخن   به و مشكل فهم بيدل شاعران تاجيك رادور
 بيني رهنمون گشت كه اين بافي، صيقل مهارت شاعري و نازك سنجي و سخن

 تاجيكي تا ادبياتپيشرفت   به مثبت ادبي بودهاي عقيدة ما در ابتدا حادثه به
  .اي مدد رساند اندازه

بيني بيدل  بلند و هنر نازك ادايي و باريكبياني و معني  معاني آفريني و رنگين: مدو
داده و  اي شاعران و سخن سنجان تاجيك را تحت تأثير خود قرار تا اندازه

 ةمفتون و شيداي حسن و دريافت خود ساخته بود كه آنها در همان داير
پيروي او دست يافتن و كامياب   بههاي او شعر سرودن و حتّي هاي انديشه قالب

اند و از حدود  رف و موفقيت بزرگ ايجادي خود شمردهشان را ش گرديدن



  ٢٠٤  قند پارسي

  

پردازي شاعر شهير هند كه او را ابوالمعاني و سخنانش  معني طرازي طرز سخن
خاطر   بهدانستند بيرون برآمدند يا بلندتر رفتن را را الهام الهي و اعجاز مي

  .آوردند نمي
يار خوب و معروف  بسة دانند، ايجاديات طغرل برآوردنةچنين خالصة بعد مطالع

  : باالستةبخش گفت  تاجيكي استاد صدرالدين عيني تقويتادبياتهاي تاريخ  نازكي
د بيدل است، الكن مثل بسيارترين مقلدان بيدل در اين پيروي هيچ طغرل مقلّ”

استعداد طغرل بسيار كامل و خيالش مستعد باال روي بود اگر . موفق نشده است
بين  انداخت و هم در حق خود بسيار نيك  بيدل نميطبع خود را در اسارت تقليد

  .١“بود از سرآمدن زمان خود شدنش محقق بود نمي
اتفانه اين حالت يأس تا رفت در متأسبياني و   تاجيك اوج گرفتن موهومادبي

  .پرستي و از حيات واقعي و زميني دورگرديدن شعر و شاعري گرديد شكل
خود خاص   بهنو و بيدل با طرز و اسلوبخالصة كالم اين است كه چون ميرزا 

 آيين تازه انداختند و اين جوهر قابل را  بهطرح سخن را«عالم معني گذاشتند و   بهقدم
پردازان اين  پرستان و سخن  فوج فوج سخن٢»گر ساختند صورت نظر فريب جلوه به

تّي سگالي كردند، هرچند هيچ كدام از آنها، ح سرايي و سخن منطقه در پي او سخن
بيدل شايد اين خصوصيت اسلوب . پايه و مقام بيدل برسند  بهتوانستند بهترين ايشان نمي

  :گويد كيد ميأخود را خوب درك كرده است كه با ت
  كيفيت اعجاز رسـد    به سحر مشكل كه    رز بيـدل  وي طـ  ذر از دعـ   عي در گـ   دم

» سحر «ةجدر  بهاگرچه بعضي از اين شاعران در فوق ذكر گرديده ايجاد خويش را
 از اينجاست كه .عمق انديشه و بلندي اعجاز بيدل برسند  به هم نتوانستند،برداشته باشند

 تاجيك هرچند مخلص ٢٠ و ابتداي قرن ١٩ دوم قرن ةبسيار متفكران و دانشمندان نيم
او   بهو شيفتة بيدل بودند و بزرگي او را اعتراف داشتند ولي ديگران را از تقليد كردن

  :قول عيني  به از جمله،دندكر منع مي

                                                   
  .٤٠٩- ١٠ م، ص ١٩٢٦آباد،  ، استالينات تاجيكنمونه ادبي :)ش ۱۳۳۳ :م(درالدين خواجه صبخارايي،  عيني  .1
  .٣١٨ص , كانپور, خزانة عامره: آزاد بلگرامي، مير غالم علي  .2



  نقش شعر و سبك بيدل در ادبيات ماوراءالنّهر  ٢٠٥

  

 بخارا احمد دانش، بيدل را بسيار دوست ١٩ر عصر نويسنده و شاعر متفكّ
اما خود در نظم و نثر . كرد  فهم او را شرح ميداشت و بعضي چيزهاي دشوار مي

 نمود و تقليدكردن از او منع مي  بهكرد و همصحبتان خود را اسلوب او را تقليد نمي
بيدل پيغمبر است معجزه را در اختيار پيغمبر گذاشتن دركار «: فتگ طرز هزل مي به

  .»شما ولي شده كرامت نشان دهيد. است
هاي  ت بيدل و اشعار او امروز هم در تاجيكستان و بسيار موضعشهرت و محبوبي

هاي ديگر اين منطقه زياد است و دليل چنين ادعايي اين غزل زيباي شاعر  جمهوري
  :اند رل احراري است كه فرمودهتاجيك نقيب خان طغ

  كسي راهي نباشـد جـاي بيـدل         بلند است از فلك مـأواي بيـدل       
ــد  ــاي دي ــايم توتي ــويشةنم ــدل      خ ــاي بي ــار پ ــابم غب ــر ي   اگ

ــخن  ــدم از س ــالم  ندي ــان ع   كسي را در جهان همتاي بيـدل        گوي
ــدل   اگر كوه است باشـد طـور سـينا          ــاي بي ــود دري ــا ب   و گــر دري
ــدل    دل افــالك را ســازد مــشبك   ــت واالي بيـ ــواي همـ   لـ

  اگر خـاري خلـد در پـاي بيـدل           تـوانم كـرد بيـرون       مژگان مي  به
  زمــاني از غــم و ســوداي بيــدل  يــابم كنــون خــالي دلــم را نمــي
ــ  ردونرخ گـ  اي اطلـس نـه چـ      بق ــود كب ــوت ــاه ب ــاالي بر ب   دلي

  رفعت برتر است از كوه طغـرل   به
  ١جنــاب حــضرت مــرزاي بيــدل

  منابع
، )م ١٧٦٢-٦٣/ه ١١٧٦: تأليف (عامره خزانة: )ه ۱۲۰۰ :م (م عليآزاد بلگرامي، مير غال .١

  . م١٩٥٥مطبع نولکشور، کانپور، چاپ دوم 
  . م١٩٦٤، دوشنبه، منتخب اشعار: ، نقيب خان خواجه احرار بخاراييطغرل .۲
  آباد، ، استالين ادبيات تاجيكةنمون: )ش ۱۳۳۳ :م(درالدين خواجه صبخارايي،  عيني .٣

  . م١٩٢٦

                                                   
  .٢٠٣ م، ص ١٩٦٤، دوشنبه، منتخب اشعار: ، نقيب خان خواجه احرار بخاراييطغرل  .1



  ٢٠٦  قند پارسي

  

، نسخة گنجينة مذكّراالصحاب :، محمد بديع بن محمد شريفرقنديسم مليحاي .٤
شناسي و ميراث خطّي آكادمي علوم جمهوري تاجيكستان،  نستيتوي شرقاهاي  دستنويس

  .٦١٠رقم 
 االصحابةاالحباب في تذكرحتفة: )ه ۱۳۱۱ :م(اهللا بن عاشور  ، محمد رحمتبخارايي واضح .٥

  .م ١٩٧٧, ، دوشنبه»قاري تذكرة« معروف به
  



  داني  پورنيا و فارسية ضلع متّحديسرزمين تاريخ  ٢٠٧

  

  داني  پورنيا و فارسية ضلع متّحديسرزمين تاريخ
  ∗عبدالحليم اخگر

، يكي از اضالع سرسبز و شاداب و پرآب و ١ پورنياةنشان ضلع متّحد سرزمين جنّت
 كه از لحاظ زرخيزي زمين، آب و هوا، تاريخ و استرنگ و بوي استان بهار كشور هند 

با وجود اين . آنان نظيري نداردنوازي و پذيرايي   ميهمانة و فرهنگ و شيوادبيات
سبب نا آگاهي عمومي پژوهشگران از تاريخ پر عظمت و   بهاوصاف حميده كه داراست

 مركزهاي علمي و ادبي مقام مناسب و حائز اهميت را در ميان مردم ازدور بودنش 
از . توجهي عموم گشت اعتنايي و بي د و مورد بينپيداكروشنفكر نتوانست براي خود 

آيد كه اين ضلع از  هاي موجود آن برمي  پراكنده، بناهاي شكستة تاريخ و خرابهآثار
 ۱۹۴۷رفته قبل از استقالل هند در سال  هم يرو ميالدي و ۱۷۱۱-۱۹۰۵ هاي سال

. پاي بزرگي آن برسند هميالدي باهم بودند بلكه خيلي كم از اضالع هند هستند كه ب
تواند مورد استفادة دانشجويان  ست كه ميگوشة آن شواهد آثار تاريخي هنوز باقيره

  . و تاريخ باشدادبياترشتة 
 ،ند كه بهار از نظر عظمتباوررخان تاريخ هند باستان بر اين وتاريخ هند و م

 بزرگي و قدمت و نيز از لحاظ تاريخ پرشكوه گذشته كمتر از استانهاي ديگر هند نيست
. گردد شود كه تاريخ هند آغاز مي ع مي تاريخ باستاني اين ايالت از همان زمان شروو

 وجود هندوستان )وداها(ي معتبر ديني اهل هنود ها كتابو ها   بعضي نوشتهبراساس

                                                   
  .نو ، دهلي اسالميهة ملّيةدانشيار بخش فارسي جامع  ∗
 ةشاءاهللا در مقال  ان.ياررگنج و اَ نشَ پورنيا، كتيهار، ِك: پورنيا، فعالً در چهار ضلع منقسم استةضلع متّحد  .1

 .واهد شددادن زبان فارسي آنان يكي يكي صحبت خ  سهم و گسترشةديگري دربار

 



  ٢٠٨  قند پارسي

  

اگر اين دليل را معتبر . ظهور آمده است  بهش عالميهزاران سال قبل از پيدا) آرياروت(
بود و اگر هند تر خواهد   از تمام عالم قديماعتبار آفرينش  بهشماريم پس وجود هند مي

همان اندازه قديم است و   به پس ايالت بهار نيز،تر محسوب شود از تمام عالم قديم
حال ضلع هر به. رسد وجود تاريخ هند مي  بههمچنين ضلع پورنيا نيز چون ريشة قدمتش

مسكن صدها قوم و دور هاي   زماندرو رود  شمار مي  بهپورنيا يك سرزمين تاريخي هند
اقوامي كه در اين سرزمين . پادشاهان قديم و عهد وسطي بوده استنسل و پايتخت 

هنسي، كيرات، جين، بهيل و   قوم راج: از اين قرارانداند پهناور ايالت بهار اقامت گزيده
 هنام پنداري و انگانه كه از طرف كو  به اين گروهي از نسلهاي آرياييبرعالوه … پول

كند   از تاريخ پورنيا شواهدي داللت بر آن ميهماله آمده سكونت اختيار كرده بودند و
 حكم) پورنيه(ها بر پورنيا  حضرت عيسي اين قوم سال قبل از ظهور ۷۰۰كه تقريباً 
مانند خرابه . م .ق ۲۵۰۰هاي عمارت تاريخي  از آن جمله خرابه. ١كردند فرمايي مي
 ٤ و راني بيرات٣جا، بري جان گره، بينو گره، تاكهنا گره، قلعه را٢ گره ، اسورهدهرهرا
طور خاص قابل ذكر هستند و كساني كه چشم   به و راجا كرن و بهيم بهاله،كرنتي

مصداق   بهها براي ايشان وجود دارد و بصيرت دارند صدها سامان عبرت در آن مكان
  :مصرع

 آثار پديد است صناديد عجم را
داران،  ماهي   استانيعني»  ديس مچه« از نام ا پورنيدرهاي قديم  رحال در زمانه به

» درست جگ«همچنين از گذشتة بسيار دور . شد ياد مي» ديس انگا«، »ديس كيرات«
صورت شير   بهآن عقيده دارند هظاهر شدن يكي از خدايان كه پيروان دين هنود بواقعة 

كه اين منار   وجود دارد و جاييااز مناري اتفاق افتاده بود و آن منار در سرزمين پورني
طور قهرمان داستان رزمي مهابهارتا،  همين. دوش ياد مي» منار مانك تهام«دارد با نام قرار 

بانو   شاهةدر زمان تبعيد و جالي وطن در دربار و قلع» پاندو«هر پنج برادر خانوادة 
                                                   

  . ميالدي۱۹۵۵ ة، پورنيه نمبر، ژانويانسانمجلّة  از پندت كرتيانند بيوگي، “اهميت تاريخي پورنيه”  .1
  .برده شده استكار  بهمعني قلعه  بهگره  .2
  . راجا يعني پادشاه  .3
  .راني يعني شاه بانو  .4



  داني  پورنيا و فارسية ضلع متّحديسرزمين تاريخ  ٢٠٩

  

ضلع   بهكه قبل» گنج بهادر«كرنتي پناه يافته بودند و در حال حاضر اين قلعه در منطقه 
» بهيم«نام  هب» پاندو«كه يكي از برادران  د هنوز وجود دارد و جايي پيوسته بواپورني

چشم  شود و من با يعني باش بهيم خوانده مي» بهيم تكيه«نام   بهاستراحت نموده بود
  .ام  خود آنجا را ديده

يعني بهار فعلي بر عهدة ) Magadh (دگَ، پادشاهي محعالوه بر آن، قبل از تولّد مسي
ت پبعد از آن سمندر گُ. در زمان او متولّد شده بود) بودا(كه گوتاما بهيم بسار بود 

 سال پادشاهاِن پيروان دين بودا بر آن ۶۴۷حكومت را در دست گرفت و تقريباً 
ولي از . دست نيست اطّالعي در ابعد از آن از تاريخ پورني. سرزمين پادشاهي كردند

كردند و از  بر اين خطّه حكمراني مي» اسين«و » پاال« دودمان  ميالدي۱۲۰۰ تا ۹۰۰سال 
 ميالدي ۱۷۱۲تصرف پادشاهان مسلمان درآمد و تا سال   بهبعد  به ميالدي۱۲۰۰سال 

  .١ادامه يافت
ها،  ها، خلجي ها، مملوك هند، دودمان غزنوي  بهبعد از ورود پادشاهان مسلمان

 كم و بيش همة اين اند و رفته مغول بر سرزمين هند حكمراني كرده هم و روي ها لودي
يق و نوازشي كه ونتيجة تش اند و در  فارسي بودهادبياتها از حاميان زبان و  خاندان
شاعران و علما و فضال و ادبا روا داشتند تعداد زيادي از شاعران و نويسندگان   بهنسبت

سرزمين هند وارد شدند و   بهو صاحبان فضل و كمال از مناطق مختلف جهان اسالم
شان   نيز از فيضاضلع پورني.  و تاريخ انجام دادندادبيات ةشاياني در زمينخدمات 

  .نصيب نماند بي
تصرف خود آورد   بهقبل از همه بختيار خلجي فاتح مناطق شرقي هند، ايالت بهار را

 هند، از زمان بختيار خلجي ةو بنابر بعضي از شواهد، ظهور اسالم در اين منطق
د خان كه يكي از شاهان خود و شاه داةالدين ايبك تا دور باز سلطان قط. آغازگرديد

پور  خاص«. عنوان پايتخت خود انتخاب كرد  بهرا» پور تاندا خاص« ،مختار و مستقل بود
ست ولي در آن وقت يكي از مضافات ااكنون در ضلع مالده در ايالت بنگال  هم» تاندا
بوده است كه » پندوا شريف«و » )گور(لكهنوتي «ت آن نيز مانند  بود و اهمياپورني

                                                   
  .ميالدي ۱۹۵۵ژانوية  ،، پورنيه نمبرانسانمجلّة  از “پورنيه در عهد گذشته”  .1



  ٢١٠  قند پارسي

  

الدين خان،  سالطين خود مختار و مستقل و آزادي مانند محمد خان، خضر خان، جالل
 د خان افغان آنجا راوبايزيد خان كرياني و داتاج خان كرياني، سليمان خان كرياني، 

  .عنوان پايتخت خود انتخاب كرده بودند به
نظامي حد دولت «يعني » سركار سرحدي«وان عن  بها پورني،در زمان پادشاه مغول

، ا حفاظت و نگهداري ايالت بهار در پورنييبنابراين برا. ايالت بنگال و بهار بود» فاصل
 اگرچه اين فوجداران. شد مور ميأهاي مركزي م از جوانب سلطنت) استانداري(فوجداري 

از هم بعضي از ايشان رتبه بودند ولي ب  كماستانداران  بهاز لحاظ مقام و منزلت نسبت
سبب قدرت و نفوذشان از   بهدادند و ن و شكوه تمام انجام ميأكارهاي دولتي را با ش

طور آزادانه و بدون دخالِت دولت   بهبودند ولحاظ قواي لشكري خودسر و خودمختار 
 ميالدي بر اين منطقه با نظم و ۱۷۷۰و تا سال دادند  مركزي كارهاي دولتي را انجام مي

 ا و پراستعدادترين فوجداران پورنيترين از ميان معروف. اط دقيق حكمراني كردندانضب
 ،را آباد كرد) شهر كتيهار فعلي(گنج  الدين سيف خان كه سيف توان از نواب معين مي

، )ه ۱۱۶۹-۷۰(جنگ  و فرزندانش شوكت) ه ۱۱۶۱-۹(جنگ  نواب احمد سعيد صولت
 ۱۷تقريباً . برد شير علي خان نامو قاسم خان مهين يار خان، خادم حسين خان، مير 

 حتماً ارود كه در زمان ايشان ضلع پورني اند و قياس مي  حكومت كردهافوجدار بر پورني
 فارسي گشته بود چون وجودشان در دربار، الزمة دربار تصور ادبياتجوالنگاه زبان و 

دربار ايشان   به وابستهةبرجستسبب آن بود كه علما و فضال، ادبا و شعراي   بهاين. شد مي
فوجداران . دادند  فارسي انجام ميادبياتزبان و ت گرانقدري را در زمينة ابودند و خدم

زمينه بسيار دلجويي  جنگ از صاحبان كمال و اديبان در هر خصوص صولت  بهاپورني
سيد غالم حسين در دربار » رينسيرالمتأخّ «ةحضور مورخ معروف نويسند. كرد مي
چون او در برابر خدمِت . كند جنگ بر قدرداني او از صاحبان فضيلت داللت مي ولتص

طور مستقل بر آن حكمراني   بهكهد موصوف سپر  بهرا» پور  سريةپرگن«اين مورخ 
او نشان داده شده و براي   بهقدرداني و نوازشي كه نسبت  بهغالم حسين راجع. كرد مي

  :نويسد كه تفصيل سخن گفته است و مي ه بخرينأسيرالمتديگران هم بود در 
ت هم حاضر شوم و كيد كرده بود كه در آن وقأ ت.بر فقير نهايت نوازش داشت”

ضرورت با ديگران   به من بسيار خوش بود و در سفر و حضراز استماع سخنان
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  وقت مكالمه با فقير و روي سخن و گوش سماعتها همگفت و الّ سخن مي
ي كه ديرينه رفقاي كهن سال او حيرت داشتند كه اين نحو  بهسوي من داشت به

  .١“كاربرده است كه با غير او التفاتي ندارد  بهجوان چه سحر
 در سه جلد است و تاريخ مبسوط و مفصّل و رينخّأسيرالمتضمناً عرض شود كه 

 نل، اقتباسات زيادي در تاريخ ،تاريخ هندقول نويسندة   بهرود و شمار مي  بهمستند هند
 و جلد دوم اين كتاب مشتمل بر تاريخ بنگال و بهار و ٢هندوستان از آن شده است

  . صفحه دارد۳۵۰ و تقريباً ريسه استواُ
 علمي و شعر و سخن در ةآيد كه مباحث  برميخرينأسيرالمترحال از تاريخ ه به

ن علما و ادبا و شعرا خيلي لذّت جنگ همواره در جريان بود و او از سخنا دربار صولت
 علما و ادباي معروف ديگر كه وابسته. داد برد و آنها را مورد نوازش فراوان قرار مي مي
ا غالم يحيي، مفتي ضياءالدوله، مير وحيد، مولوي الل  ملّ:اند دربارش بودند از اين قبيل به
يي كه پادشاهان و اميران ها و مشعل… ٣اهللا و سيد عبدالهادي محمد، شيخ هدايت) لعل(

 و ايالت بهار روشن نگاه داشته ا ميالدي در سرزمين پورني۱۷۷۰سال   بهو فوجداران تا
بودند بعدها هم با همان تابناكي روشن ماند و نور لرزان آن مشعل، شاعران و 

 فارسي و ادبياتنمود تا در راه غني كردن سرماية   را تشويق ميانويسندگان ديار پورني
در نتيجة آن شاعران و نويسندگاِن برجسته از اين . اه پيشرفت و ترقّي آن گام بردارندر

 ادبيات ةنشان برخاستند، و خدمات شاياني در زمين سرزمين سرسبز و شاداب و جنّت
  .فارسي انجام دادند

اين شاعر بزرگ در هردو زبان . يكي از اين شاعران برجسته مولوي عبدالعزيز بود
او . ه استيادگار گذاشت  بهسرود و ديواني در فارسي از خود ردو شعر ميفارسي و ا

 ۲۰۰از   كالم اوست كه مشتمل بر بيشة مجموععزيزي اتيكل. كرد عزيز تخلّص مي
جهان گشود و پسر الحاج منشي فريد   بهچشم» مني پالس«در ناحية . استصفحه 

                                                   
 ،سيرالمتأخرين: بن نواب مير هدايت علي خان طباطباءآبادي، نواب سيد غالم حسين  عظيم طباطبايي  .1

 .۶۰۰ ص

 . م۱۹۵۵ ، ژانوية نمبرپورنيه، انسان ةمجلّ، “ديار پورنيه مين چند ماه” : اصالحيزپروا  .2

 .۶۰۰  ص،سيرالمتأخرين  .3
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 مقدماتي خود را نزد پدر تعليمات. بخش قاضي معروف پالس مني در بهادر گنج بود
 ةالتّحصيل شده، مدير مدرس  فارغا ميالدي از دانشكدة پورني۱۸۸۸آموخت و در سال 

از آغاز .  سال زندگي كرد۳۰سفانه فقط أشد و مت University College دانشگاهي
گاهي  گاه. عنوان شاعري قادرالكالم مشهور گشت  بهسرود و در جواني عمرش شعر مي

 انتخاب شده است عزيزي اتيكلنمونة كالمش كه از . سرود ر ميردو نيز شعدر زبان ا
هاي هنر سخنوري از  باشد و خوانندة شعرشناس تسلّط او را در زمينه از اين قرار مي
  :يابد درستي درمي  بهروي اين نمونه

 جانـم ريـز بـاده دمبـدم اكنون هبيا سـاقي ب
  راكه جز يزدان نداند هيچ كس احوال فردا

* 
  رسد  دامان نمي   به در حسرتم كه دست     رسـد   جانان نمـي    به در حيرتم كه جان   

  رسـد  پايـان نمـي    بـه ليكن شب فـراق    چون روز شـد سـفيد مـرا مـشك سـا        
ـ   دهمحروم مان    درسـ   گدايان نمـي   هه ب آري كه گنج ش     انر فـش  م ز لعـل گهـ     اي

*  
ــت   ــذارم آرزوس ــرة آن گلع   مرهمي سينه فگـارم آرزوسـت       چه
ــرا  ــد م ــو باي ــوي ت ــربتم در ك   همچنين ليل و نهارم آرزوسـت       ت

  تذارم آرزوســة آن گلعــبوســ  و گلشن چه كار آيد مرا     اين گل   
*  

  راــد مــاد آيــزار يـلـل و گـر گـبـاز رخ دل
  د مراـار ياد آيـسـد آن رخـيـورشـه و خـاز م

  شت چمنـون روم از بهر گلگـدر گلستان چ
  راــد مــاد آيــ يارــ يِدــرو قـاِل ســهـاز ن

  نمـدم در كاكل و موي صـيري شـزنج  بهاـپ
  راـد مـاد آيـار يـتاـة تـافـش نـمـميـز شـك

  نيست باقي در وجودم در غمش جز استخوان
  راــد مـــاد آيـيار ـيف ـار زلـن تـاز رگ م

  د مردن اي عزيزـاغ جنّت بعـون روم در بـچ
 د مراـياد آـزار يـن گل و گلـا ايـهم در آنج
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موالنا . الدين بود  آن ديار حضرت موالنا محمد حفيظةيكي ديگر از شاعران برجست
 ا پورنيةدر ناحي» پور رسول«اهل . كرد ي داشت و لطيفي تخلّص مييذوق فراوان شعرسرا

انجام رسانيده براي تحصيل عالي عازم   بهبود و تعليم مقدماتي خودش را در زادگاهش
دست آورد   بهدهلي آمد و مدرك فضيلت را  بهاز فراگرفتن تعليم در پتناشد و بعد » پتنا«
همين مناسبت لطيفي   بهحلقة مريدان حضرت خواجه لطيف قدس سره درآمد و  بهو

كمال نيز  او نه فقط عالمي برجسته بود بلكه يك صوفي و درويش با. كرد تخلّص مي
 نثر نيز ةزمين  داشت و مهارتي درالطو در هردو زبان فارسي و اردو تسلّط و يد. بود
زبان اردو   بهخمسه  غزل و يك۵اش شامل  صاحب ديوان بود و ديوان فارسي. داد نشان
 مختصري اين شاعر ةنام آخر ديوان زندگيدر . صفحه است ۱۵۲بر  و مشتمل هستنيز 

 سره الدين قدس هجري چشم از جهان بست و موالنا شرف ۱۳۳۳در سال . مندرج است
  :آيد ميش را نوشته است كه از شعر زير بره گانگي، تاريخ وفاتيطيفلاز تكيه 

  فـي ان لطي ان رفـت جـ    رب جه  هب  زاري هشرف گفت سال وصالش ب    
  :قرار است  انتخاب شده بدينلطيفي ديواننمونة كالم فارسي اين شاعر بزرگ كه از 

 اي خوشا مردي كه گشت از وحدت جبار مست
  تــدر طـاعـت غـفـار مسهـواي نفـس ان بـي

  آفـريـن چشـمي كـه آن گـريان او باشـد مدام
  مـرحبا آن دل كه انـدر سـوزش آن يـار مست

  خـوش تني كز طـاعتي دور از ريا رنگي گرفت
 اي خـنك جـاني كه گشت از بادة اسرار مست

آيد  ميسرود چنانكه از شعرش بر  ميموالنا عارفي كامل بود و عارفانه شعر
الوجود  مرحلة وحدت  به.جنگ و جدال مردم كاري نداشت  بهش صلح كل بود ومسلك

شعري كه در اين زمينه . شود رسيده بود كه در آنجا فرق بين تسبيح و زنّار نابود مي
  :سروده است مالحظه بفرماييد

 فارغان را با كسي هرگز خالف و جنگ نيست
 قاقـالفند و شـ خراعتي اندـر سـالن هـاهـج

*  
  مذهب تو عشق آمد مشرب تو اشتياق        د بيـشكي تسبيح و زنّار يكي ش    ! قاعاش
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باشد،   مكتوب مي۴۴ه شامل ك، او مكتوب فارسي لطيفي ديوانهرحال، عالوه بر  هب
 هجري در مطبع رحمانيه ۱۳۳۸ در سال لطيفي ديوان.  صفحه است۷۸بر  مشتملدارد و 

  .چاپ شده است» پور مخصوص«
 ميالدي در ۱۹۳۸پوري در سال  ت موالنا عابد چنديكوشش حضر  بهمكتوباتش

  . شده استمنتشر گاي گهات در بنارس ةچاپ سليماني، محلّ
 شاعران معروف ديگري كه صاحب ديوان ،عالوه بر شاعران معروفي كه برشمرديم

عداد زيادي ت. اند پايه را سروده اند و اشعاري عالي  برخاستهاهم هستند از سرزمين پورني
ران و نويسندگان و مورخان نيز هستند كه آثار مطبوعه و غير مطبوعه دارند ولي از شاع

آن كارها آشنايي پيداكنيم تا خدماتي كه ايشان   باخبر هستيم و بايد  كارهاي آنان بيازما 
 اند تر ساخته شاعران آن را غنياند و با كوشش   فارسي انجام دادهادبيات زبان و ةدر زمين
  .پرده نشودفراموشي س به
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