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چكيده
ــاعر طنزپرداز ادب كالسيك ماست  عبيد زاكانى صريح ترين ش
ــت به  ــردم روزگار خود، پش ــه و م ــول از جامع ــه آزرده و مل ك
ــامانى هاى آن كرده و از جهات مختلف آن را سزاوار انتقاد  نابه س
ــته و به طرق مختلف عيب هاى جامعة نا به سامان خود را  دانس
ــخصيت هاى اجتماعى  ــت. طنز گزندة او همة ش بيان كرده اس
ــتردگى موضوعات، گستردگى  را هدف قرار مى دهد و اين گس
نابه  سامانى ها را نشان مى دهد. بازى هاى كالمى،  طعنه و كنايه، 
ايهام، تشبيه، استعاره، متناقض نما، ذم شبيه به مدح و جناس از 
جمله صنايع بديعى هستند كه در كالم عبيد به وفور در خدمت 
ــن غافل گيرى، ارتباط برقرار كردن  طنز قرار گرفته اند. هم چني
ــورد آيات و احاديث،  ــير به رأى در م بين دو امر نامربوط، تفس
شوخى كردن با كالم جدى ديگران و ... از ديگر عناصر طنزآميز 

كالم عبيدند كه در اين مقاله به بررسى آن ها مى پردازيم.

كليد واژه ها:
طنز، متناقض نما، ايهام، غافل گيرى، صراحت گويى، عبيد زاكانى.

ــاعران و نويسندگان ادب كالسيك ما، از جمله  در ميان ش
ــانى كه به طور جدى به موضوع طنز پرداخته اند، عبيد  كس
ــن و بى پرده ترين طنزگوى ادب  ــت. وى صريح تري زاكانى اس
ــامان او،  ــت و در جامعة نا به س ــتم اس ــى تا قرن هش فارس

هيچ كس از گزند نيش طنزش در امان نمى ماند.



نخستين عنصر 
طنزپردازى در 
قصيده موش 
و گربه، قافية 

ابيات اين قصيده 
است. قافيه 

به الف و نون 
ختم مى شود؛ 
به اضافة الف 

اشباعى كه 
شاعر به پايان 

تمام كلمات قافيه 
اضافه كرده 
است. شاعر 
حتى به آخر 

كلمات قافيه اى 
كه به الف و 

نون يا نون ختم 
نمى شوند نيز 
الف و نون يا 

نون اضافه كرده 
است؛  از قبيل: 
مكرانا، مالنا،  

خرمانا، زيادانا، 
گربانا، جنگانا، 

زينانا و موشانا، 
و اين، بى گمان 

فضاى شعر 
را به فضايى 

شادى بخش و 
غريب تبديل 
مى كند؛  همان 

فضايى كه طنز 
به آن نياز دارد
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عناصر طنزى در قصيدة موش و گربه
در بررسى عناصر طنزى در داستان موش و گربه، به دليل 
اهميت اين اثر و نيز داشتن نكات طنزى منحصر به فرد، اين 
ــتان، به طور خالصه، بررسى مى كنيم.  عناصر را در كّل داس
الزم به ذكر است كه اين داستان، اشاره به يك واقعة تاريخى 

دارد و به قول عّباس اقبال:
ــت دادن به  ــت بيع ــتن و تعّصب ورزيدن و دس خم شكس
ــاير رياكارى هاى  ــى در مصر و س ــدگان خالفت عباس بازمان
ــّفاكى و  ــاهى مانند امير مبارز الّدين محمد با وجود س پادش
ظلم و جور و حيله و تزوير، بعيد نيست كه ذهن لطيف عبيد 
را متأثر ساخته، زبان او را نيز با نظم داستان گربه و موش به 

انتقاد و تخطئة آن روش نفاق آميز واداشته باشد؛ 
(عبيد زاكانى، 1379: 28 و 29)

«آغاز داستان موش و گربه»
اى خردمند عاقل و دانا

قّصة موش و گربه برخوانا
قّصة موش و گربة منظوم
گوش كن همچو دّر غلتانا

•••
از قضاى فلك يكى گربه
بود چون اژدها به كرمانا

گربه اى دوربين و شير شكار
كهربا چشم و تيز دندانا

ــتين عنصر طنزپردازى در قصيده موش و گربه، قافية  نخس
ــت. قافيه به الف و نون ختم مى شود؛ به  ابيات اين قصيده اس
اضافة الف اشباعى كه شاعر به پايان تمام كلمات قافيه اضافه 
كرده است. شاعر حتى به آخر كلمات قافيه اى كه به الف و نون 
يا نون ختم نمى شوند نيز الف و نون يا نون اضافه كرده است؛  از 
قبيل: مكرانا، مالنا،  خرمانا، زيادانا، گربانا، جنگانا، زينانا و موشانا، 
و اين، بى گمان فضاى شعر را به فضايى شادى بخش و غريب 

تبديل مى كند؛  همان فضايى كه طنز به آن نياز دارد.
ــة «موش» و  ــتعارى دو كلم ــر ديگر طنز، كاربرد اس عنص
«گربه» براى «مردم» و «امير مبارزالّدين محّمد» است. اين 
دو واژه كامًال در برابر يك ديگر قرار مى گيرند: يكى مسلّط و 
ــت كه  قدرت مند و ديگرى زبون و مغلوب؛ اين در حالى اس

درنده بودن ذاتى گربه، قابل اصالح هم نيست.
ديگر عنصر طنزپردازى، تشبيه گربه به اژدهاست كه بيان گر 
اوج درنده خويى آن است و سپس كاربرد صفات انسانى براى 
ــازد؛  ــتعار بودن آن ها را نمايان تر مى س گربه و موش كه مس
مثل: بدسگالى، عربده جويى، قوس ابرويى، تير مژگانى، عزبان 
را عروس جامعة خواب بودن و كدخدا را به خانه مهمان بودن 
ــبيه كردن موش زبون خود را به  براى گربه و پس از آن تش

رستم دستان!  آن جا كه مسِت از باده مى گويد:

پسر زال، رستم دستان
يادگارى منم به دورانا

ــط گربه و  ديگر عنصر طنز، انجام افعال ضّد و نقيض توس
ــت. او  ــتن وى اس به قول معروف، خدا و خرما را با هم خواس
آگاهانه به خواست نفس خود عمل مى كند و آن  گاه بالفاصله 

رياكارانه به سوى مسجد مى رود:
گربه آن موش را بكشت و بخورد

سوى مسجد شدى خرامانا
ــكار گربه را مى بينيم و سادگى موشان را  ــپس توبة آش س
ــنيدن توبة گربه، شاد و خندان مى شوند و آن را باور  كه با ش

مى كنند.
اين خبر چون رسيد بر موشان

همه گشتند شاد و خندانا
برگرفتند بهر گربه ز مهر
هر يكى تحفه هاى الوانا

ــه و روزه دار معّرفى  ــه با ديدن اين صحن عكس العمل گرب
ــلـ  در حالى كه علّت اصلى اين  ــردن خود در روزهاى قب ك
روزه دار بودن! گرسنگى و عدم دست رسى به غذا بوده استـ  
شبيه مسلمان نمايانى است كه گناه نكردن خود راـ  كه علّت 
ــى آنان به زمينه هاى گناه است ـ به  اصلى آن عدم دسترس
شّدت پرهيزكارى خود مربوط مى دانند و خود را بزرگ جلوه 
ــر خدا مى گذارند و فريب كارانه باور به  مى دهند و مّنت بر س

خدا را به بازى مى گيرند:
گربه چون موشكان بديد،  بخواند

رزقكم فى الّسماء حّقانا
من گرسنه بسى به سر بردم

رزقم امروز شد فراوانا
روزه بودم به روزهاى  دگر 

از براى رضاى رحمانا
هر كه كار خدا كند به يقين

روزى اش مى شود فراوانا
ــاعر، هستة مركزى طنز اين قصيده را با ايهامى كه در  اّما ش

كلمة «مبارز» قرار داده، ايجاد كرده است،  آن جا كه مى گويد:
ناگهان گربه جست بر موشان
چون «مبارز» به روز ميدانا

بيان محاوره اى جملة «اى شهنشه اولوم به قربانا» نيز جالب 
ــت؛ زيرا در سراسر اين قصيده فقط همين جمله به زبان  اس
تركى وجود دارد. البته در چند جاى ديگر نيز كلمات عاميانه 
و محاوره اى فارسى به كار رفته اند. كاربرد اين كلمات،  جنبة 

طنزى قصيده را افزايش داده است.
متناقض نمايى نيز در ابيات بعد كه شاعر علّت درنده شدن 
گربه را تائب و مسلمان شدن وى مى داند، طنز دل پذيرى ايجاد 
كرده است. او در اين جا به امير مبارزالّدين محّمد كه دين را 



رك گويى و 
صراحت بيان 
نويسنده ازد ديگيگر
عواملب برجرجستة 
ساست؛ت؛ به  ططنزسساز 
ك كهه صوص آننجا خصخص
فرفتاتار هاىىخالخالفف
تات م مختختلفلف راا ططبقبق
ببهآ آننهها نسبسبتت
آنآنه هاا ب بهه يايا ممىى دهدهدد
تتوهوهينين م مىى كنكند؛د؛ م مثالثًال 
ددررتعتعريريفف«ق«قاضاضىى
يتعلعلقّق ببهه ووم ماا
لالقاقاضىضى:: مىمى گ گويويد:د:« «
ر را  اواو همهمهه ك كهه آنآن
ننففرينين كننندد؛ اللمنلنلففه::
دسدستاتاررققاضىضى؛ 
االولوكيكيل:ل: آ آننكهكه ح حقق
رارا ب باطاطللگرگرداداندند؛
الالرّّرشوشوه:ه: ك كارارساسازز
عيديد:  بىبى چ چارارگاگان؛ن؛االسلّسعّ
آآننكهكهه هرگرگززروروىى
قاقاضىضى ن نبيبيندند؛ 
آنآن چهه الحلحاللالل::
ننخوخورنرند؛د؛ م مالالا االياليتتامم
نآن چ چهه االاالوقوقافاف:: وو
ا اززهمهمه چيچيزز بربرخ خودود
«.« ممباباححترتر دانانندند
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دام شكار بهره هاى دنيايى خود كرده است، اشاره دارد.
سالى يك دانه مى گرفت از ما

حال حرصش شده فراوانا
اين زمان پنج پنج مى گيرد
چون شده تائب و مسلمانا

باز سادگى موشان و حماقت آنان در اين جا دوباره جلوه گر 
ــپاه را جمع آورى  مى كنندـ  با  ــود كه پس از آن كه س مى ش
وجود آزمودن گربه و ثابت شدن درنده خويى وى بر ايشان، 
ــوى گربه روانه  اميد به صالح آمدن او را دارندـ  ايلچى به س
مى كنند كه يا به پايتخت بيا يا ... ؛ از طرف ديگر، «هوش مند» 
و «دلير» و «فّطان» خواندن موش وزير، از روى طعنه، ايجاد 

طنز كرده است:
يّكه موشى وزير لشكر بود
هوش مند و دلير و فّطانا
گفت: بايد يكى ز ما برود
نزد گربه، به شهر كرمانا

يا بيا پاى  تخت در خدمت
يا كه آماده باش جنگانا

شاعر، شّدت ترس و هراس موشان (مردم) را از گربه (امير 
ــا پس از به دام  ــن) اين گونه بيان مى كند كه آن ه مبارزالّدي
انداختن گربه، او را با «كالف و طناب و ريسمان» مى بندند؛ 

گويى مردم از زن و مرد در هراس از او بوده اند:
گربه را هر دو دست بسته به هم

با كالف و طناب و ريسمانا
ــود را عجيب و غريب  ــاعر، قصة خ در پايان قصيده نيز ش

مى خواند و آن را يادگارى از خويش مى نامد:
هست اين قّصة عجيب و غريب

يادگار عبيد زاكانا

عناصر طنزى در رسالة اخالق االشراف
عبيد در رسالة اخالق االشراف در باب سخاوت،  در توصيف 

مذهب مختار مى گويد:
چون بزرگان ما به رزانت راى و دّقت نظر از اكابر ادوار سابق 
ــتقضاى هر چه تمام تر، در اين باب تأّمل  ــتثنى اند، به اس مس
فرمودند؛ رأى انور ايشان بر عيوب اين سيرت واقف شد؛ الجرم 
در ضبط اموال و طراوت احوال خود كوشيدند؛ نّص تنزيل را كه 
«كلوا واشربوا و التسرفوا» و ديگر «اّن اهللا اليحّب المسرفين» 
باشد،  امام امور و عزائم خود ساختند و ايشان را محّقق شد كه 
خرابى خاندان هاى قديم، از سخا و اسراف بوده است... . يكى از 
ــد كه : «يا بنّى اعلم اّن لفظ  بزرگان، فرزند خود را فرموده باش
«ال» يزيل البال و لفظ «نعم» يزيد الّنقم. ديگرى در اثناى وصايا 
ــر، زنهار بايد كه زبان از لفظ «نعم»  ــد كه: اى پس فرموده باش
گوش دارى و پيوسته لفظ «ال» بر زبان رانى و يقين دانى تا كار 

تو با «ال» باشد كار تو «باال» باشد و تا لفظ تو «نعم» باشد، دل 
تو «بغم» باشد. (عبيد زاكانى 1379: 330ـ329).

ــت: مّتصل كردن ضمير «نا» به  آغاز كالم همانند مدح اس
ــاند، به كار  كلمة «اصحاب» كه به نوعى محبوبيت را مى رس
ــان و ديگر تعريف ها در ذهن  بردن فعل «فرمودند» براى ايش
جريانى مثبت نسبت به اصحاب به وجود مى آورد اما ناگهان 
با شنيدن جملة «الجرم در ضبط اموال و طراوت احوال خود 
ــيدند»، متوّقف مى شود و با شنيدن جملة بعد كه آيات  كوش
ــت، دوباره همان جريان مثبت  ــرآن را در آن ذكر كرده اس ق
ادامه مى يابد. ادامة سخن در جملة بعدى است كه اين جريان 
را مى خشكاند؛ آن جا كه مى گويد: «و ايشان را محّقق شد كه 
ــراف بوده است» و آن  ــخا و اس خرابى خاندان هاى قديم از س
ــيرت  ــدى كه ذهن فرد از تصّورات مثبت در مورد س كاخ بلن
ــزد. در اين جا،   ــاخته بود، به يك  باره فرو مى  ري «اصحابنا» س
بناى كار عبيد بر غافل گير كردن خواننده است و اين روش به 
گونه اى، «ذّم شبيه مدح» است كه باعث طنز آميز شدن كالم 
ــده است؛  نيز مربوط كردن دو امر نامربوط به هم و تفسير   ش
ــاهد كالم خود  به رأى در آن جا كه آيات قرآن را به عنوان ش

مى آورد، از ديگر عوامل طنزآميزى كالمى وى مى شود. 

عناصر طنزى در رسالة ريش نامه
ــالة ريش نامه، كه گفت و گويى است بين نويسنده و  در رس
«ريش»، از آن قسمت از رساله كه ديوان شكافته شده است و 

فرد ريش دار وارد مى شود، آغاز مى كنيم. نويسنده مى گويد:
ــى؟ غولى؟  ــى؟ عفريت ــا ابليس ــتم، گفتم: آي ــا جس از ج
ملك الموتى؟ به قبض روح آمده اى؟ بانگ بر من زد كه: هى! 
ما را نمى شناسى؟ مرا ريش الّدين ابوالمحاسن گويند. آمده ايم 
تا داد دل اين بيچاره، از خيال محبوب جفاكارش بستانيم. در 

زير لب گفتم: آه!
آن را كه محاسنش تو باشى
بنگر كه مقابحش چه باشد!

گفت: من آنم كه خداى تعالى از بزرگى من، مرا چند جا در 
قرآن مجيد ياد فرموده؛ يكى در قصة موسى ـ عليه السالم ـ 
مى فرمايد كه: ال تأخذ بلحيتى و البرأسى [مگير محاسن و نه 
سرم را] و ديگر در قصة آدمـ  عليه السالم ـ  مى فرمايد كه: و 
ريشاً و لباس الّتقوى [و جامه هاى نرم براى شما فرستاديم و 
لباس تقوى، نيكوترين جامة شماست] و رسولـ  عليه السالم 
ـ بر نام من تسبيح كرده است كه: سبحان الذى زين الّرجال 
ــت آن كه مردان را به  ــاء با لّذوائب [منزه اس باللّحى و الّنس
ــوان بياراست] و اميرالمؤمنين علىـ   ريش و زنان را به گيس
عليه السالم ـ  در حّق من گفته باشد: عليكم بحسن الخّط فانّه 
من مفاتيح الّرزق [حسن خط را مراعات كنيد كه از كليدهاى 

روزى است]...» (عبيد زاكانى، 1379: 347 و 346)



نوستالژي 
از علم 

پزشكي وارد 
روان شناسي 
و ادبيات شد. 

اين واژه در 
ابتدا به حالت 
افراد غمگيني 

كه آرزوي 
بازگشت به 

سرزمين مادري 
را داشتند، 

اطالق مي شد 
اما به تدريج 

عموميت يافت 
و به غم غربت 

و حسرت بر 
گذشته اطالق 

شد

متن در 
ژرف ترين 

اليه ي معنايي 
خود به آيينه اي 

بدل مي شود 
كه آسيب ها 

و نژندي هاي 
رواني 

آفريننده ي خود 
را بازمي تاباند

دديگرع عنصنصر
ىزى،  طنزپرددا
بشبيهيه گربه  ت
ژاژدهاستت بهه

بيبيان گر اوج  كهه
درنده خويى آن
ساستتووسپسپسس
كاكاربربردرد صفاتت
انسسانىنى ب برراىى

هبهو وم موشوشك كهه گرگر
مسمستعتعارار ب بودودنن

نمنمايايانان ت ترر آآننهاها ر راا
مىمى س سازازدد

 خيخيالال پ پردردازازىىهاهاىى
ععبيبيددووساساختختنن

دداساستاتاننهاهاىى
خيخيالالىىوومجمجازازىى
اياينن ارارتبتباطاط ب باا ددرر
مموضوضوعوع ي يكىكى ا ازز
عوعوامامللمهمهممايايجاجادد

اياينن ططنزنز د درر
ررساسالهله ا استست
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ــتعاره اى  ــالة ريش نامه،  اس ــمت از رس ــداى اين قس در ابت
ــت،  در  مى بينيم كه جلب نظر مى كند؛ ريش كه بى جان اس
خيال شاعر، به صورت يك فرد قلدر درمى آيد و با وى سخن 
ــاختن  ــه طور كلى، خيال پردازى هاى عبيد و س مى گويد. ب
ــتان هاى خيالى و مجازى در ارتباط با اين موضوع يكى  داس
از عوامل مهم ايجاد طنز در اين رساله است. در اين قسمت، 
يكى ديگر از عوامل طنزساز، يعنى اغراق به كار رفته است كه 
در سؤال عبيد از «ريش»  ديده مى شود. اين اغراق از ابتداى 
سؤال تا آخر آن، درجه به درجه افزايش مى يابد: «آيا ابليسى؟ 
عفريتى؟ غولى؟» و باالتر از همه «ملك الموتى،  به قبض روح  
ــخ ريش به وى، نوعى متناقض نما  آمده اى؟» در ابتداى پاس
ــى؟»  ــود دارد. آن جا كه مى گويد: «هى! ما را نمى شناس وج
كلمة «هى» از اصوات عاميانه و نوعى بى ادبى و توهين است 
ــت،  به نوعى براى  ــده اس و كلمة «ما» كه پس از آن ذكر ش

فردى كه خود را محترم مى داند به كار مى رود.
ــاختگى «ريش الّدين ابوالمحاسن» كه از تركيب  عبارت س
كلمة فارسى «ريش» با كلمة عربى «الّدين» ساخته شده و 
نيز محاسن كه نوعى صنعت ايهام در آن وجود دارد و با لفظ 
فارسى ريش ارتباط دارد، طنزساز است. انسان نمايى «خيال 
ــتاندن داد دل از وى، كه چيزى موهوم است،  محبوب» و س

نيز از ديگر عوامل طنزساز است.
در بيت نيز به خدمت گرفتن كلمة «محاسن» و ارتباط آن 

با مقابح، بار ديگر طنز ايجاد كرده است.
در ادامه، آن جا كه مى گويد: «من آنم كه خداى تعالى از بزرگى 
من،  مرا چند...» ايهام داشتن كلمة «بزرگى»، كه در دو معناى 

بزرگى ظاهرى و اهّميت است، باز هم مايه هاى طنز دارد.
در آية قرآن مى فرمايد: «و ريشا و لباس التقوى» كلمة عربى 
«ريش» را كه در معناى جامة نرم است، با توّجه به همانندى 
ــى،  نويسنده به معناى آن در كاربرد  ظاهرى آن با كلمة فارس
فارسى زبانان مى گيرد و در كالم علىـ  عليه السالم ـ كه مى گويد: 
«عليكم بحسن الخط» كلمة عربى «خط» را در معناى مجازى 
فارسى آن در نظر مى گيرد. چنين برداشت هايى نيز،  همة كالم 

عبيد را در فضاى شادمانى و طنز فرو مى  برد.

عناصر طنزى در رسالة تعريفات
ــن نكتة طنزآميز كه  ــالة تعريفات يا ده فصل، اّولي در رس
ــردن الف و الم عربى، به ابتداى  جلب نظر مى كند، اضافه ك
ــت. رك گويى و صراحت بيان نويسنده از  كلمات فارسى اس
ــت؛ به خصوص آن جا كه  ــتة طنزساز اس ديگر عوامل برجس
رفتار هاى خالف طبقات مختلف را به آن ها نسبت مى دهد يا 
ــه آن ها توهين مى كند؛ مثًال در تعريف «قاضى و ما يتعلّق  ب
به مى گويد: «القاضى: آن كه همه او را نفرين كنند؛ المنلفه: 
ــوه:  ــتار قاضى؛ الوكيل: آن كه حق را باطل گرداند؛ الّرش دس

ــعيد: آن كه هرگز روى قاضى نبيند؛  كارساز بى چارگان؛ الّس
الحالل: آن چه نخورند؛ مال االيتام و االوقاف: آن چه بر خود از 

همه چيز مباح تر دانند.»
ــبيه  بليغ  با هدف بيانى  در بعضى از كلمات و تعريفات،  تش
طنزآميز به كار رفته است: «عتبه الشيطان: آستانة او (قاضى)؛ 
حيوانى چند وحشى كه در بيابان ها و كوه ها متوارى مى گردد 
و به شكل آدمى باشد؛ اليأجوج و المأجوج: قوم چنگيز كه به 

واليتى متوّجه شوند.»
ــايند يا نفرين  گاهى همة طنز از طريق بيان صفتى ناخوش

كردن بر كسى يا گروهى ايجاد شده است:

عناصر طنزى در رسالة صد پند
ــالة صد پند، عنصر غافل گير كردن، مهم ترين عامل  در رس
ــاز است. نويسنده پس از بيان چند جمله، كه به طور  طنز س
كلّى نصيحت آميز است، ناگهان به يكي از طبقات اجتماعي 
ــوا كردن يا توهين به او مي پردازد  حمله ور مي شود و به رس
يا به واقعيتي خالف اخالق اشاره مي كند. اين رساله به طور 
ــبت به آثار قبلى ندارد. براى  كلي نكتة جديد طنزآميزى نس
ــاله، چند جمله مى آورد كه خواننده فكر  مثال در ابتداى رس
كند جّدى است: «اى عزيزان! عمر غنيمت شماريد»؛ «وقت 
ــردا ميندازيد»؛ «روز  ــت ندهيد»؛ «عيش امروز با ف را از دس
ــر  ــت س نيك به روز بد ندهيد» و همين طور ده جمله را پش
ــن جمله هاى به ظاهر  ــرگرم اي هم مى آورد و خواننده را س
جّدى مى كند اّما در جملة يازدهم، ناگهان مى گويد: «طمع 
ــان توانيد خنديد»؛  ــان ببريد تا به ريش جهاني از خير كس
ــاهان و اتباع ايشان مگرديد و عطاى ايشان به  گرِد در پادش
ــيد»؛ او با بيان اين جمله كه: «و  ــان بخش لقاى دربانان ايش
ــرّوت را به ريش تيزيد» خواننده را  خواجگان و بزرگان بى م
ناگهان از فضاى جمالت جّدى و نصيحت آميز بيرون مى آورد 
و به فضاى جمالت طنزآميز مى كشاند. اين روش در سراسر 

رساله، ادامه مى يابد.

عناصر طنزى در چند حكايت از رسالة دل گشا
ــحنه بردند.  • طالب علمى را در رمضان بگرفتند و پيش ش
ــحنه گفت: هى، شراب را بهر چه خورى؟ گفت: از بهر آن  ش

كه ممتلى بودم (عبيد زاكانى، 1379: 488).
ــر از گناه باعث طنزآميز  ــن حكايت، آوردن عذر بدت در اي

شدن كالم نويسنده شده است.
ــت زير نيز با گونه اى ديگر از آفرينش طنز روبه رو  در حكاي

مى شويم.
• سعدبها، هرگز سعد الّدين مولتانى را نديده بود. روزى در راهى 
بدو رسيد و گفت: الّسالم عليك اى سعد مولتانى! گفت: مرا از 
كجا شناختى؟ گفت: «يعرف المجرمون بسيماهم» (همان: 485).



دررررساالة صد پند، 
عنعنصرغ غافل گير
مهمت تريرينن كردنن، م
عاامل ططنزز ساز
تست. نويسيسننده  ا
نچندد پپس ااز بييان 
مجملهله، ككه به طوطورر
يميز كلكّلى نصيصيحتحتآ آ
هگهانان ب بهه استست، نانا
ييكيكي اززطبطبقاقاتت
متماعاعييحمحملهلهو ور  اجاج
ميميش شودود و و ب بهه
ررسسوا كركردندني ياا
ا اوو توتوهيهيننبهبه
ب به  يايا ميمي پ پردردازازدد
وواقعيتيتييخالخالفف
ااخالخالققااشاراره 
ميمي ك كندند

 م مهمهم ت تريريننعوعواماملل
ددللپذپذيريرىىكالكالمم
ا استستفافادهده ازز عبعبيديد
ايايجاجازز، بازازىى ههاىى
ككالمالمىى،  طعطعننه،،
يايه،ه، ايهيهامام،  كنكن
اعارهره،، تشتشبيبيه،ه،ااستست
ممتنتنااقض ض نمنماا(ك(كهه
ااساساسسهرهرط طنزنزىى
اساست)ت) ذ ذمم آ آنن بربر
ششبيبيههبهبه م مدحدح، 
اساستت ججناناسسوو....
ردر ك كالمالمع عبيبيدد ككهه
دردرخ خدمدمتتطنطنزز
رقرارارگ گرفرفتهتها اندند
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ــخ غيرمنتظره  در اين حكايت، حاضر جوابى و آوردن پاس
ــت شخصى از آن،  موجب  با تضمين از كالم ديگران و برداش

طنزآميز شدن كالم شده است.

عناصر طنزى در مكتوبات قلندران
ــوخى كردن با  ــر روش هاى عبيد در ايجاد طنز، ش از ديگ
اشعار و نوشته هاى جّدى ديگران است. نمونة بارز اين مسئله 
در مكتوبات قلندران است كه عبيد همة اصطالحات عرفانى 
ــاى آن، كلمات  ــخر مى گيرد و به ج ــدران را به باد تمس قلن
ــه كار مى برد؛  ــاده و يا خالف عّفت را ب ــه، پيش پاافت عاميان
ــنگين و مطنطن است،  در حالى كه آهنگ كالم هم چنان س

هم چون نامه هاى آنان:
ــوريده وقت عّشاق مردان مفرد جهان،   تحفه و تبّركى كه ش
ــذىـ  [دام] تفريدهـ  با خاك  ــة روزگار، اخى داوود ترم نربخي
ــت ابدال رومى  ــينان آن پاى علم در قلم آورده بود، از دس نش
ــافران آن سرزمين  ــيد. خيرمقدم گفته  آمد. اى واهللا مس رس
ــراد اوپ اوپ ايپ زدند. تبّركى كه از  ــد و بر ياد آن نام خواندن
اسرار خاّص اين مزار دريوزه رفته قليل و كثير حّصة كچكول او 
بر دست ابدال رومى روانه شد. شيئى اهللا مردان فقير،  سالمت 

است ديگ پاالن مى كند، لنگر آب مى زند.
(عبيد زاكانى، 1379: 358)

نمونة بارز ديگر اين نوع طنزسازى، به شوخى گرفتن داستان 
رستم و هومان شاهنامه مى باشد كه در رسالة اخالق االشراف 
در باب عّفت و در توصيف مذهب مختار آمده است (رك: عبيد 

زاكانى، 1379: 327).
•••

ــه طور كلى مى توان گفت كه مهم ترين عوامل دل پذيرى  ب
كالم عبيد استفاده از ايجاز، بازى هاى كالمى،  طعنه، كنايه، 
ايهام، تشبيه، استعاره، متناقض نما (كه اساس هر طنزى بر آن 
است) ذم شبيه به مدح، جناس و ... است كه در كالم عبيد در 
خدمت طنز قرار گرفته اند. عالوه بر اين، عناصر غافل گيرى، 
ــير به رأى در  ارتباط برقرار كردن بين دو امر نامربوط،  تفس
ــوخى كردن با كالم جدى ديگران و  مورد آيات و احاديث، ش

... از ديگر عناصر طنز آميز كالم عبيد زاكانى اند.
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درآمد
مثنوى معنوى از جمله كتاب هايى است كه دريايى بى كران از 
فرهنگ عامه و نكات زبدة ادبى را در خود دارد. اين اثر سترگ 
ــژه اى دارد كه برگرفته از فرهنگ و  ــاخصه هاى فرهنگى وي ش
تمدن ايرانىـ  اسالمى است. يكى از موضوعاتى كه موالنا بدان 
اشاره كرده، عبارت «سر سفره» است. در اين مقاله، نويسنده با 
تبيين معانى گونه گون اين عبارت در كتب ادبى،  به كاربرد آن 

در فرهنگ عامة شمال خراسان اشاره مى كند.

كليد واژه ها:
مثنوى معنوى، سرسفره، فرهنگ عامه.

ــتان آن عجوزه كه روى  ــم مثنوى «در داس در دفتر شش
ــاخت و ساخته  ــتن را جندره و گلگونه مى س زشت خويش

نمى شد و پذيرا نمى آمد.» ابيات ذيل آمده است:
بود كمپيرى نود ساله كالن

پر تشّنج روى و رنگش زعفران
چون سر سفره رخ او توى توى 

ليك در وى بود مانده عشق شوى
ريخت دندان هاش و مو چون شير شد

قد كمان و هر حسش تغيير شد...          (بيت 1225ـ 1222)
اين ابيات در توصيف پيرزنى نود ساله است كه چهر ه اى پر 
از چين و شكن چون سر سفره داشته است... آن چه در اين 
بحث بدان مى پردازيم،  مصرع اّول بيت دوم ابيات باالست كه 
در آن آمده است: «چون سر سفره رخ او، توى توى» كه در 
آن «رخ پيرزن» به «سر سفره» مانند شده است. نگارنده در 
اين مقال به اين پرسش كه چرا مولوى اين تشبيه را به كار 

برده است پاسخ مى دهد و به طور اجمال بدان مى پردازد.
استاد بزرگوار شادروان دكتر سيد جعفر شهيدى در توضيح 
«سر سفره» آورده است: «بعضى شارحان آن را "دستار خوان" 
معنى كرده اند و بعضى "گوشة سفره" اّما چنان كه مى بينيم 
دستار خوان و سر سفره (خود به خود) چين و شكن ندارد و 
چين و شكن عارضى ممكن است در هر پارچه اى پديد شود 
و اختصاص به سفره ندارد تا مشبه به قرار گيرد. گمان مى رود 

سر سفره در اين بيت معنى ديگرى داشته باشد:
هر گه كه سر سفرة كس گردد شق

كوهان شتر خواهد و مقل ازرق
هر روز به موم زرد و مرهم كردن

صّحت پس از آن طلب نمودن از حق
(يوسفى طبيب، به نقل از آنندراج) (شهيدى، 1380: 181)

سپس به اين نتيجه رسيده اند كه : «ظاهراً [از] سر سفره در 
اين بيت، توى و چين و شكن مقصود است.» (همان: 181)

نگارندة اين جستار پس از تأمل در اين مصراع به جست وجو 
شواهدى براى سفره پرداخت و به اين نتيجه دست يافت كه 


