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طنز

دمی با عبید زاکانی

1محمد مهدي حسنی

2هاي او درباره عبید و نوشته -الف 

و شـعر نصـیحت و پنـد و    ، و شعر بزمی آن نظامی را، اگر حماسه ایران فردوسی را دارد

را و شعر عرفانی مولـوي بلخـی   و غزل عاشقانۀ عارفانۀ رندانه حافظ ، غزل عاشقانه سعدي را

الـدین عبیـد    طبعی و فکاهت ایران نیز خواجه نظـام  تاز پهنه طنز و شوخ هیچ تردید یکه بی، را

اسـتاد  از میان آثار ایـن .زاکانی است و نباید که در این ادعا کسی را ردي و یا انکاري باشد

رسـاله  ، ماننـد و ممتـاز اسـت    بیآنچه ، طبع قرن هشتم هجري طنّاز و دانشمند و سخنور شوخ

مانند است؛ امـا آنچـه    سنجی و انتقاد اجتماعی بی زیرا در طنز و نکته، اخالق االشرف اوست

که در دو بخش تازي .است رساله دلگشاتردید  بی، ویژه از حیث فکاهت گیراترین است به

نا فخرالـدین  مقایسه یک فکاهی مشترك که هم عبید و هم موال.و پارسی فراهم آمده است

خـاص بـوده    "خداوند سـبک "، دهد که عبید در این میدان نشان می، آورده اند 3علی صفی

طبـع و فکاهـه پـرداز بـوده؛ ولـی میـان آن دو        زیرا هرچند موالنا علی صفی نیز شـوخ ، است

امـا در انتخـاب الفـاظ و اختصـار     ، فکاهی نوشته، علی صفی.تفاوت از زمین و آسمان است

.تنها عبید یکه تاز است ، ر نکردن یک موضوعو تکرا، بیان

.وکیل بازنشسته دادگستري.1

عباس اقبال و دکتـر محمـدجعفر محجـوب، در مقدمـه دو     :اساتید شادروانهاي  متن حاضر، مقتصر و مشتمل بر گفته.2

.و راقم جز اندکی گزینش و نقل، از خود مایه نگذارده استدیوان چاپی عبید نظر است

، زنـدگی و نمونـه انشـاي علـی صـفی آمـده       1392بهـار و تابسـتان    -نامه وکیل مدافع فصل 9و  8تر و در شماره  پیش.3

.است
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اي در شش سـطر   اي مختصر با مقدمه رساله، اوست التعریفات دیگر اثر طنز عبید رساله

نگاشته شده است و چون داراي ده فصل اسـت آن را ده فصـل   ، نویسی که به روش فرهنگ

اسـتاد عبـاس   رسـد و بقـول مرحـوم     یک از فصول آن به یک صـفحه نمـی  هیچ.نیز خوانند

تعریـف یـک عـده از مصــطلحات مربـوط بـه زنـدگی دنیـایی واداري و علمــی و         ":،اقبـال 

اصطالحات اصحاب دفتر و دیوان و ارباب پیشه و هنر و عیش و نوش غیـره اسـت بـه زبـان     

نظر عبید از تدوین رساله این است که به بهانه به دست دادن معنـی لغـات و   ".طیبت و هزل 

اي و  ها و مفاسد جامعه روزگار خود را انتقاد کند و هیچ جملـه  ناسازي، تعریف اصطالحات

.اي ازنظر انتقادي خالی نیست معنی هیچ کلمه

داراي صد پند شـیرین حکیمانـه طیبـت    ، دیگر اثر عبید)صد پند رساله(درویش نامه

اي عزیـزان  «:مانند :نخستین رسالهانشاء شده است و جز پندهاي 750آمیز است که در سال 

رفتـه   رفته، آید که کامالً جدي به نظر می.»دهید وقت از دست می«و».عمر غنیمت شمرید!

خواننـده را در  ، خنـده بـر لـب آورد   جاي آنکـه  گاهی طنز به.گراید پندها به هزل و طنز می

بسـیار فصـیح و دلپـذیر    ، عبارات درویش نامه باوجود کمال اختصار.برد اندوهی تلخ فرومی

ایجـاز هنرمندانـه او سـتودنی    .شـود  در طنز و فکاهت عبید ابتکار و نوآوري دیده مـی .است

الفاظ زیـاد و بـارد کـه    ملیح است و از آوردن، است و در کالمش حشو نیست و اگر هست

جایگـاه او در  .کنـد  هشداري می، آورد سنج را پائین می سازد و پایگاه نکته اثر می نکته را بی

، زیرا مقصود طنـازانی ماننـد او از خندیـدن و خندانیـدن    .بسیار رفیع استحکمت و ظرافت 

.:بیشتر نیش زدن و به خود آوردن است

تو مشو بر ظاهر هزلش گرو هزل تعلیم است آن را جد شنو

).مثنوي معنوي(»ها جد است پیش عاقالن هزلهر جدي هزل است پیش هازالن

دلقک نیستند و هرگز به بهاي تحمیق بزرگان و یـا  ، بزرگانی مانند عبید، دیگر عبارت به 

خواهنـد آگـاه سـازند و     بلکـه مـی  ، خواهند ترنج قباي خود را زربفـت کننـد   توده مردم نمی

پـی بـه بـاطن آن    ، خواننده را بیدار کرده تا از ظاهر نکته و لطیفه، و از پس خنده، نهیب زنند

:هاي اجتماعی موجود را ارزشیابی کند و ارزش و زمانه و اهل زمانه، ببرد
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کند تعلیم  عقل مرشد چه میتو چه دانی که اندرین اقلیم 

هزلش از سحر شد روان آمیز  یعنی از جد اوست جهان آویز

)حدیقه سنایی(تر هزلم از جد دیگران خوش شکر گویم که نزد اهل هنر

اي کـه رشـوت    حـاکمی عـادل و قاضـی   «:جـایی گویـد  چنانکـه  ، نماید عبید دردمند می

درســت ...و حــاجبی کــه بادیانــت باشــد و ، و زاهــدي کــه ســخن بــه ریــا نگویــد ، نســتاند

چـون ایـن سـخن    ، هر کس اهل برون و قـال باشـد  1».در این روزگار مطلبید، دولت صاحب

اگرچـه گوینـده    یابـد  درمی، و حال نگر باشددروناما اگر، کند بشنود و یا بخواند تبسم می

بلکه از سـوز دل و ازسـر   ، سري نبوده از روي خیره، اش اما خنده، کرده نیز چون او تبسم می

:درد بوده است

در جالب قند زهري ریخته گفت او آمیخته ها می نکته 

)مثنوي معنوي(»دید و تلخی جفت او لذتی میذوق بود از گفت او هرکه صاحب

کـه مراتـب    -، پوزش از خوانندگان قاضـی و دادرس فهـیم خـود   ر پایان گفتار ضمند

نـاگزیریم بگـوییم   -تعهد و ایمان اکثریت قریب اتفاق آنان در محاق گواهی قاطبه ماسـت  

هاي خود به دستگاه قضاي زمان خود فراوان تاخته است؛ چـه دربـاره نظـر     که عبید در گفته

مطالب زیادي در ادبیـات مکتـوب   ، در باب برخی از قاضیان ویژه صاحب دالن بد مردم و به

در ، کـار نامتعهـد   این بدبینی نسبت به برخـی از قاضـیان پریشـان   .شده است و نیز توده ما نقل

شـود کـه    عالمان دین و عارفان و نیز مردم دیده مـی ، نویسندگان، آثار بسیاري از گویندگان

علی بن زیـد بیهقـی در شـرح احـوال     چنانکه..شود اگر گرد آورند کتابی بزرگ فراهم می

پـس از سـفرهاي زیـاد در شـهرها سـرانجام بـه زادگـاه خـود بیهـق          ....«:کـه گوید خود می

والـی ري و مشـرف مملکـت اتفـاق پیونـد و      ، الدین محمد بـن مسـعود   و با شهاب، بازآمدم

بـه  .ق. ه 526ه سـال  و ازجمله قضاء بیهق را ب، مصاهرت افتاد تا گرفتار زن و فرزندان گشتم

اندك به خود آمدم و از تباه سـاختن   ولی اندك، مدتی در این کار بودم.من واگذار کردند

تنگ گشتم چه نهایت آن ایـن اسـت کـه شـریح قاضـی گفتـه        عمر خود در چنین کاري دل

270رساله صدپند، ص .1
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کـه همیشـه نیمـی از     به صبح درآمدم درحـالی  "اصبحت و نصف الناس علی غضبان":است

1».ه من خشمگین بودند مردم نسبت ب

2"رساله دلگشا"هایی از  لطیفه -1-ب

":فقـال کسـري  .یصیح انا مظلوم، فاقبل الیه رجل قصیرجلس انو شروان یوما للمظالم*

.فضحک و امر بانصافه، "الذي ظلمنی اقصر منی ، ایها الملک "فقال ."القصیر الیظلمه احد

کـه   کوتـاه بـاال بـه پیشـگاه او درآمـد درحـالی       مردي.انوشیروان روزي به مظالم نشست

مرد کوتاه باال را کسـی بـه تـو نتوانـد      ":خسرو گفت."ام  من ستمدیده "کشید که  میفریاد

."تـر اسـت    آنکه بر من ستم کرد از من هم کوتاه، اي پادشاه ":مرد در پاسخ گفت."کرد

.3خسرو بخندید و داد او بداد 

انـا   "فقال الزوج .و شکت عن زوجها فقالت الیعطنی النفقه جاءت امراه الی شریح ۞

"انا اقـدر علـی المـاء و هـی تسـال الخبـر       ":قال.قال شریح کیف ذاك ."انفق ما اقدر علیه

زنی پیش شـریح آمـد و از دسـت شـوهر خـود شـکایت کـرد و        ."فضحک و احسن الیهما 

مـن تنهـا آب    ":مرد گفـت  "اشد؟این چگونه ب ":شریح پرسید."دهد نفقه به من نمی:گفت

4.شریح بخندید و در حق آن دو نیکی کرد ."خواهد توانم بدهم ولی او نان هم می می

"برخیز تـا بـه زنـدانت بـریم     "شب به قزوینی مست رسیدند و بگرفتند که  5عسسان۞

6".رفتمیمی اگر من به راه توانستمی رفت به خانه خود ":گفت

، دارالمامون223و  222ص  13یاقوت حموي، ج  .1

هاي تعریفات، صـد پنـد و    رقی ها، از کتاب رساله دلگشا، به انضمام رساله.هاي آمده در پا اصل متن و نیز بیشتر معنی.2

اصـغر حلبـی، انتشـارات     نوادر اال مثال، و اخالق تألیف عبید زاکانی، به تصحیح و ترجمـه و توضـیح آقـاي دکتـر علـی     

نقل شده است 1374و  1383هاي اول،  اطیر، چاپاس

18رساله دلگشا ص  .3

45همان، ص  .4

[عسس  .5 .َ س َ شـب اسـت و در فارسـی بـر مفـرد اطـالق        ۀبه معنی شبگرد و حارس و شـحن  "عاس"جمع مکسر ]ع

).دهخدا(شود  می

108همان، ص  .6
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رفتـه بـود و شـراب     1قاضی آنجا به خانه ندافی.یست چرخ نام در والیت هرات دیه۞

از علم و عمل بـري بـود قاضـی     :شاعري گفته بود.نداف ریسته2خورده و در مستی بر کشته

روي/بریـد نیسـت عجـب   می بر مشته اگر///با خلق به داوري بود قاضی چرخ /چرخ زان

3که مشتري بود قاضی چرخ

}آن{اي روغن بر سـر  پشتویی پر گچ کرد و پاره.داشت ترکمانی با یکی دعوي ۞

و طرف ترکمان گرفـت و قضـیه چنانکـه    ، قاضی بستد.و ازبهر قاضی رشوت برد، گداخت

اي قضیه روغن  بعد از هفته.و مکتوبی مسجل به ترکمان داد.خواست آخر کرد خاطر او می

".ببار تـا اصـالح کـنم   ، ستدر آن مکتوب سهوي ه "ترکمانی را بخواست که .معلوم کرد

5و4".اگر سهوي باشد در پشتو باشد، در مکتوب من هیچ سهوي نیست ":ترکمان گفت

:عبیدنقل از رساله تعریفات-2-ب

8دم:7العذبـه  ۞.دسـتار قاضـی  :6مندفه ۞.آنکه همه او را نفرین کنند :القاضی ۞

آنکـه حـق را    :9الوکیل ۞.جمع آن :النواب ۞.آنکه ایمان ندارد:نایب القاضی ۞.او

آنکه خـدا و خلـق از او   :المیانجی۞.آنکه هرگز راست نگوید:10العدل ۞.باطل گرداند 

زن  حالج و پنبه=نداف  .1

=بر وزن گربه(کشته  .2 .دسته هر چیزي را گویند)

126همان، ص  .3

133و  132همان، ص  .4

رسـاله دلگشـا،    131و  46و  29و  28هـاي   براي خواندن دیگر حکایات عبید که مربوط به دادگستري است بـه رویـه  .5

مراجعه شود

پنبه زده و رشته شده یا چوب مخصوص ندافان=مندفه  .6

آب شیرین و خوشگوار =العذبه  .7

خون=دم.8

وکیل در کالم و روزگار عبید با وکیل امروزي متفاوت است و مراد کسـی بـوده کـه از سـوي قاضـی بـراي اجـراي        .9

.یافته است حکم دستور داشته یا دستور می

.شاهد، مردي که صالح شایسته گواهی دادن است=العدل  .10
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:1المبـرم  ۞.جماعتی که گـواهی بـه سـلف فروشـند      :اصحاب القاضی ۞.راضی نباشد 

ــی  ــاده قاض ــی  ۞.2پی ــوم م ــوم ق ــان او  :3ش ــزر  ۞.خویش ــب ال ــم:طال ــین او ه ۞.نش

آنچـه بـر خـود    :مال االیتام و االوقاف ۞.آنچه نخورند :الحالل ۞.آنچه نبینند :البهشت

عاقبـت  :الـوخیم  ۞.ظرفی که به هیچ پر نشـود  :چشم قاضی ۞.تر دانند  چیز مباح از همه

:عتبـه الشـیطان  ۞.دارالقضـا :بیـت النـار  ۞ .مقـام او :االسـفل ۞.منتظر او :4المالک.او

کارســاز :الرشــوه ۞.چارحــد آن  :لجحــیم و الســقر و الســعیرالهاویــه و ا۞.آســتانه آن

5.معاشرت قاضی :شرب الیهود ۞.آنکه هرگز روي قاضی نبیند :السعید ۞.بیچارگان

:پندهایی منتخب از رساله صد پند -3-ب

دروغ دادن و دیـن بـه دنیـا     مسخرگی و قـوادي و دف زنـی و غمـازي و گـواهی بـه     ۞

6پیشه سازید تا پیش بزرگان عزیز باشید و از عمر برخوردار گردید فروختن و کفران نعمت

و حریفی آنانی که روزگـاري  ، و عربده کنگان، مغوالن 7از تزویر قاضیان و شنقصه۞

و مکر زنـان و  ، باشید؛ و امروز دعوي زیردستی و قتّالی و پهلوانی کننده؛ و زبان شاعران....

8.چشم حاسدان و کینه درویشان ایمن مباشید

.9ماه رمضان قبول مکنید اگرچه بر کوهی بلند باشند گواهی کوران در۞

.گوي آور، پریشان و یاوه فرد مالل=المبرم  .1

.مراد از پیاده قاضی، محافظان و کارگزاران وي است .2

.بدقدم، بدیمن، شوممردم تیره روزگار و شوربخت، افراد =meyšum)/میشوم (شوم  می .3

.اي که موکل دوزخ است فرشته=المالک  .4

205-201صص  -قاضی و متعلقات آن، همان  -م فصل سو:رساله التعریفات عبید، زیر عنوان.5
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در تواریخ مغول وارد است که هوالکوخان را چون بغداد مسخّر شد جمعـی را کـه   ۞

حال هر قـومی را بـاز پرسـید چـون بـر احـوال       ، شمشیر بازمانده بود بفرمود تا حاضر کردند

ایشـان را رخصـت داد   .نـاگزیر اسـت  )وران پیشه(=محترفه از :گفت، مجموع واقف گشت

تا بر سر کار رفتند؛ تجار را مایه فرمود دادن تا ازبهر او بازرگـانی کننـد؛ جهـودان را فرمـود     

قضـات  .هاي خود فرسـتاد   اند به جزیره از ایشان قانع شد؛ مخنثّان را به حرم که قومی مظلوم

ن و معرّفـان و گـدایان و قلنـدران و کشـتی گیـران و      و مشایخ و صوفیان و حاجیان و واعظـا 

اند و نعمت خداي بـه   اینان در آفرینش زیادت":خوانان را جدا کرد و فرمود شاعران و قصه

و روي زمـین را از خبـث ایشـان    ، حکم فرمود تا همه را در شط غرق کردنـد  "برند زیان می

و هرروز دولت ایشـان  ، ار گرفتالجرم قرب نود سال پادشاهی در خاندان او قر.پاك کرد

1.در تزاید بود

139-137صص  -همان .1


