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چكیده
کارناوال نوعی خرده فرهنگ انتقادی در برابر هنجارها و رفتارهای رسمی اجتماعی ،بر پاية گريز از
هر گونه جزم اندي شی و اقتدارطلبی ا ستوار است .کارناوال واب سته به جمع و کل ا ست و اين کل ،به
گونهای تشکّل يافته تا هر سازمانِ رسمی را به مبارزه بطلبد .اين تحقیق نشان میدهد در تاريخ ادبی
ايران پیش از رواج داستتتان نويستتی ،میتوان جنبههايی از کارناوال گرايی را در آثار عبید مشتتاهده
کرد .در طنزهای سنتی دشنام و لغوگويی ،هجا  ،توجه بیش از حد به مسائل شهوانی  ،بعنوان نشانه
های کار ناوالی وجود داشتتت ته ت تاوگ ن اه کار ناولی عب ید در برقراری ارت باو دوستتتو يه با
مخاطب(همآوايی) استتت که از طريق ستتبد برداری  ،جدل نهانی ،نقی تته و پارودی قهرمان و تتد
قهرمان خود را نشان میدهد و عبید با کاربست اين روشها بیش از هر شاعر طنز پردازی به کارناوال
نزديد شتتتده استتتت .اين مقاله تند میکند تا مکتتتاديق کارناوالیزگی را در يکی از بحرانی ترين
دورانهای تاريخ سیا سی و اجتماعی ک شور  ،دورة حاکمیت ا ستبداد و گتتمانهای تد صدايی ن شان
دهد .رويکرد باختینی به طنز عبید ثابت میکند صدای طنز عبید جنبه شخ کی ندارد بلکه صدای
دي ر و دوم مردم عکتترد استتت .خنده حاصتتل از طنز وی از ستتر تمستتخر و تحقیر نیستتت .بجز
لطیتههايی که به قومیتها تاخته و جنبة محلی و مکانیِ خاص به آن میدهد ،مؤلتههای طنز عبید را
بايد همراه با ماهیتی فلستی و جهانی دانست.
كلمات كلیدی :کارناوال گرايی ،باختین ،عبید زاکانی ،طنز
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 .9مقدمه و ضرورت بحث
باختین و عقايدد دربارة کارناوال در آثار کن سید فار سی کمتر مجال بروز و ظهور يافته و بی شتر
در ژانر داستتتان به آن توجه شتتده استتت .يکی از مهمترين د يل آن را بايد اهمیت ستته زبان و
گتت و در پرداخت کارناوالی دانستتتت که عمده ترين و بارزترين مولتة کارناوالی آندآوايی ،در زبان
نويسنده خود را نشان میدهد.
کارناوال در همه حیطه ها نقاشی  ،معماری ،علوم اجتماعی و ...قابل بررسی است و مباحث باختینی
برای خوانش انواع گوناگون متن از شعر و درام تا فیل به کارگرفته میشود (.شکسپیر وکارناوال پس
ازباختین ،نولز )4 ،اين پژوهش تند کرده ا ست ردپای کارناوال را در آثار طنز در يکی از دورههای
تاريخی ايرآنکه در حال گذر و گذار ا ست برر سی کند .در اين دوره ا ست که تغییراگ ايدئولوژيد و
فرهن ی و اجتماعی ،همنشینی آيینها اتتاق افتاده و يا در حال رخ دادن است و نیز صدای حکومت
صتتدايی استتتبدادی و تد آواستتت و کارناوال و ادبیاگ کارناوالی بازگو کنندة صتتداهای دي ر بويژه
صتتدای مخالن نمام و قدرگ استتت .با توجه به بستتامد طنز در ادبیاگ اين دوره و به ويژه آثار عبید،
آه نم و آه نثر ،تند شده است از منمر باختینی به اين آثار ن ريسته شود.
طنز اين دوره نشتتان از جامعة درگیر با مستتائل طبیعی و حیاتی خود را دارد .جامعه ای که نیازهای
انسانی خود را شناخته و برخنف ادبیاگ تکوف (گتتمان اقتدارگرا) تنها به فکر تعالی بخشیدن روح
ن خود نی ست .آند صدايی؛ هرزه گويی(نا سزا ،هجوهای رکید شخ کی و غیر شخ کی) ،ه
و جا ِ
ن شینی آيینها(پرداخت توامان مقولههای مذهبی و غیر مذهبی م سلمان و جهود ،کلی سا و م سجد )،
قرينه سازی (ح ور قهرمان و درعین حال پارودی آن) از عمده ترين مباحث کارناوالی ا ست که با
رويکرد باختینی میتوان به آن ن ريست.
ی غیر دا ستانی ،صورگ ن رفته
تا کنون پژوه شی در زمینة کارناوال گرايی در آثار کن سید فار س ِ
استت؛ از اين رو دستتاورد حاصتل از آن میتواند متهوم طنز در ادبیاگ قرن هشتت را با ديدگاههای
دي ر نقد ادبی عر ه کند و به سوا گ زير پاسخ دهد:
 -1مهمترين شاخکههای کارناوال گرايی در آثار عبید آیست ؟
 -2آيا در اثری از قرن هشت میتوان گتتمان دوسويه (آواهای غیر) را مشاهده کرد؟
فرضیه های پژوهش
 -1مه ترين شاخکه های کارناوال گرايی آثار عبید را میتوان در گروتسد ،نقی ه ،همنشینی
آيینها جستجو کرد.
 -2برخی از مکتتاديق گتتمان دوستتويه ،مانند جدل نهانی ،ديوان ی در آثار عبید قابل دريافت
است.
.2

پیشینه پژوهش

از مهمترين آثاری که به عقايد باختین توجه کرده بايد به موارد زير اشاره کرد:
ستتتودای مکالمه ،آزادی ،خنده ،از باختین ترجمه پوينده ،ستتتاختار و تاويل متن اثر بابد احمدی ،
شک سپیر وکارناوال گرايی پس از باختین از نولز ،و از مقا تی که در اين زمینه منت شر شده ا ست
موارد زير با شاخکهای کارناوالی است:
برر سی و تحلیل عنا صر ساختاری گروت سد در برخی دا ستانهای فار سی و خارجی که نوي سندگان
سعی کردند متهوم گروت سد را در دا ستانهای ايرانی و خارجی با ه مقاي سه کنند و به اين نتیجه
رسیده اند که داستانهای فارسی ف اسازی و اتتاقاگ کلی در قالب تشکیل ف ای گروتسکی را نشان
م یدهد و در ادبیاگ خارجی صتتتحنه های آنی( .ر.ك فشتتتارکی  ،1932صتتت  ،111-93د ،11
مطالعاگ و تحقیقاگ ادبی) همچنین داوودی در مقاله گروتستتد در حکايتهای ديوان ان عطار تند
کرده ا ست کاربرد گروت سد را در حکايتهای عطار بر سنجد و به اين نتیجه ر سیده ا ست که طرح
واژگان مشتتتمكز کنند ه و آندد آور ،مبارزه با رياکاری قدرتهای اجتماعی ،نشتتتان دادن رقابتهای
ناهم ون و نابرابر در هستی در قالب طنز از مهمترين کارکردهای گروتسکی آثار عطار است،1931 (.
تاريخ ادبیاگ ،د  ،11ص

)17-39

 .3روش پژوهش
رود پژوهش از نوع توصتتتیتی و کتابخانه ای استتتت و پس از تبیین مستتتاله و تو تتتیر دربارة
کارناوالگرايی و مؤلتههای آن ،توصین آثار طنز عبید و تطبیق دادههای پژوهش صورگ می یرد.
 .2مؤلفههای كارناوال در طنز عبید زاكانی
 .9.2چندصدایی (آوایی)
يکی از مهمترين دستتتاوردهای باختین در نمريه پردازی توجه به آواهای غیر در طول يد اثر ادبی
استتت .هر داستتتانی که از تد صتتدا بودن فاصتتله گرفته و با برجستتته شتتدن عنکتتر گتت و در میان
اشخاص آن ،که هر يد ن رشها و ديدگاههای مخالن و مت اد و يا متتاوتی را ارائه میدهند ،داستانِ
آند آوا ست .آیزی که قبل از باختین به آن پرداخته ن شده بود .درحقیقت ا شخاص بايد بر دنیای
درونی خود حاک با شند و هريد جهان بینی خاص و م ستقل از يکدي ر دا شته با شند نه در جهتی
که نوي سنده میخواهد .هر يد از ا شخاص دا ستان میتواند نمايندة طرز فکر خا صی با شد و نوي سنده
نیرويی را قرار نداده تا آنها را به سکوگ وا دارد و اين فرايند همراه با آگاهی است،آگاهی اشخاص که
با آگاهی نويستتتنده يکی نمیشتتتود .هیر يد بر دي ری برتری نمییابد و اين مهمترين تتاوگ اين
دا ستانها با دا ستانهای تد صدايی ا ست .باختین متتکری ا ست که در برابر تد آوايی اي ستاده و
سلطة ايدئولوژی جزم را را از طريق روی آوردن به تکثر و آندگون ی جاي زين کرده ا ست(جويس
و منطق مکالمه ،مقدادی  29 ،نیز بن ريد ساختار و تاويل متن  ،احمدی. )111 ،

به نمر باختین تقسی بندی سخن به سه شکل ممکن است که ج آن را اين ونه بیان میکند -1 :گتتار
مستقی نويسنده -2 ،گتتار بازنمايی شده -9گتتار دوسويه(پس از باختین ،ج . )99 ،دستة اول متعلق
به راوی استتت .نوع دوم متعلق به مکالماگ اشتتخاص در داستتتان استتت .هیر کدام مربوو به آند آوايی
نمی شود .بلکه تنها در مورد سوم ا ست که آواهای غیر نیز شنیده می شود .اين د سته خود به آهار د سته
تقسی میشود  -1سبد برداری  -2نقی ه يا پارودی -2 ،اسکاز يا طنین -4 ،جدل نهانی( .جويس ،همان)
وجود آواهای غیر در اثری از قرن هشت شايد در آغاز کمی اغراق آمیز بنمر برسد  .در حکايتهای عبید،
هر يد از اشتتخاص ديدگاههای خاص خود را ارائه میدهند .قا تتی زناکار و زن و شتتوهری که برای حل
اختنف به او مراجعه میکنند ،غنمباره و مع شوق و دلّالش ،زن و شوهر ،حکی و بیمار ،شیعه و سنی،
عرب و ايرانی و ...آواهای مختلتی است که شنیده میشود و اين هنر عبید است که در درون اين صداها،
صدای وی قابل شنیدن نیست بلکه دقیقا صدای جامعه و کل است که قابل دريافت است .کارکرد آواهای
غیر در حکايتهای عبید در -1سبد برداری -2،نقی ه و  -9جدل نهانی خود را نشان میدهد.
 9.9.2.سبک برداری
در اين شیوه میتوان از نامههای قلندری ياد کرد .نويسنده در اين اثر به تقلید از سبد آثار قلندران زمانة
خود توان سته ا ست به اين شیوه قلمتر سايی کند؛ البته در صورتی که اين نامهها را از عبید بدانی ؛ زيرا
نويستتندگان نامه ها اشتتخاص تاريخی بوده اند از اين رو برخی در انتستتاب آن به عبید ترديدکردند(ر.ك
قلندريه در تاريخ ،شتیعی کدکنی .)233 -239 ،سبد اين نامه ها که به نمر براون پر از اغنو دستوری
و صترفی و نحوی استت و اغلب به گونه ای نامتهوم ادا میشتد(نقل از همان )919 ،برای عبیدِ طنزپرداز
دستمايه هنری است .اصطنحاگ خاص قلندرآنکه هیر معنای مشخکی را به ذهن تبادر نمیکند و نسخه
برداريهای مغلوو خود به نامتهومی آن انجامیده(ر.ك کلیاگ عبید ،زاکانی )939 ،همه و همه ذهن خنق
عبید را به تقلید وادا شته ا ست .هرآند اين دو نامه از زبان دو قلندر معروف ع کر عبید بیان می شود اما
وی با به کاربردن پاره ای اصطنحاگ نامتهوم در انشاهای قلندران خواسته سبد آنان را دست بیندازد و
تا حد زيادی موفق به انجام آن شده است و اصطنحاتی مانند نر عال بیسراك ،بخیه روی بساو ،بخشش
جرزدان ،استترار خاص  ،اوا اوا اي ، ،در نوشتتته خود به کار می یرد (برای معنای هريد ر.ك قلندريه
در تاريخ،همان)314 -431 ،
« تحته و تبرکی که شوريده وقت ع شاق مردان مترد جهان ،نر بخیه روزگار اخی داوود ترمذی تتريده با
خاك ن شینان آن پای عل در قل آورده بود از د ست ابدال رومی ر سید... .بر ياد آن نامراد اوا اوا اي،
زد ند .تبرکی که از استتترار خاص اين مزار دريوزه رفته قلیل و کثیر  ....ديگ پا ن میکند .ستتتتره وقت

روندگان کرده است  .جهت آن ستره ديگ عرقچین و سینه پود روانه شد .باقی طريق متاهل بر زله بند
ش رف شیرازی بر خادم بابو د ست رانده بی گتت اين سر حلقه از اين آ ستانه سجود پس ديوار کرده از
انبانچه های تکیه نشینان سنح پاره ها برده بر آن سرزمین آمد (»...کلیاگ عبید ،زاکانی)939 -931 ،
در اين شیوه عین سبد متن تقلید می شود .با نقی ه و پارودی کمی متتاوگ ا ست.در نقی ه محتوا و
م مون تقلید نمی شود اما در سبد برداری بمانند آثار همطراز خود در سبد بیان و محتوا تقلید اتتاق
میافتد(.ر.ك پس از باختین ،ج ) 99 ،عبید ه از اصطنحاگ و شیوه سبکی آنان تقلید و ه به محتوا
و م مون نامه های آنان توجه کرده ا ست که معمو برای درخوا ست ح شیش (ا سرار خاص) و يا هديه
دادن اين افیون بوده و همچنین در اين نامه به نوعی دزدی ا شاره می شود که احتما از شیوههای رايج
قلندريان بوده و نیز اصتتطنحاگ مربوو به غذا و ستتتره با توجه به گرستتن ی همیش ت ی قلندران در اين
نو شته ويژگی خا صی بدان میبخ شد؛ زيرا م کرف ح شیش باعث گر سن ی می شد (.شتیعی ،همان)941 ،
اصتتطنحاگ نمیر ديگ پا ن ،ديگ عرقچین ،ستتینه پود(نوعی دم کنی همان ،)314،ستتتره وقت روان
کردن ،خود از دغدغه های گرسن ی و عن بدنی اين گروه میتواند حکايت داشته باشد و اگر اين نوشته
را از عبید بدانی وی با تقلید سبکی توانسته تمام اين زيبايیها را منعکس کند.
در سبد برداری نوي سنده ق کد دارد با سبد دي ری به گتت و بپردازد و همین ويژگی آن را در شمار
آند آوايی و در نتیجه کارناوال گرايی قرار میدهد  .اين تقلید تا آنجا موفقیت آمیز بوده که حتی در
انتستتتاب آن به عبید ترديد کرده اند و همین امر آن را از حالت نقی تتته و پارودی بیرون میاورد و تنها
تقلید سبکی ا ست؛نه پارودی آن .توجه به مقولة دي ر آوايی سبب می شود که اين نوع نو شته ها را نیز
بتوان در شتتمارآثار طنزآمیزعبید قرار داد زيرا ستتبد نويستتندگان قلندر به همراه محتوا و م تتمون نامه
هايشان تقلید شده است.
 .2.9.2نقیضه یا پارودی
نقی ه تقلید صرف نیست .تقلید تمسخر آمیز که در طی آن هر کدام از صداهای متعارض اقتدارگرا هستند.
اخنق ا شراف ،ر سالة تعريتاگ و ريش نامه را بايد از نقی ههای عبید دان ست .در آثار عبید نقی ه در
دو سطر اتتاق افتاده ا ست؛ برخی نقی ه آثار ادبیند و برخی نقی ه ا شخاص تاريخی  .نوع اول به لحاظ
شکلی و ساختار و يا حتی محتوايی با اثر مورد نقی ة خا صی مرتبط می شود و نوع دوم کمدی و نقی ه
ا شخاص تاريخی ه ستند و اين نقی ه تا آنجا پیش میرود که مثن به شیخ سعدی ،مجد الدين درگزينی
ومو ناها و امامان هر دوره ن یز میرستتتد و قهرمانان آن در طول لطاين عبید در حکايتهای متعدد تکرار
می شود و مربوو به يد حکايت و لطیتة خاص نی ست .نقی ه آثار ادبی کلیت و جامعیت يد اثر ادبی را

نقی ه میکند .مثنً صد پند را بايد نقی ه آثار تعلیمی دانست؛ در نقی ه اشخاص تاريخی  ،شخکیتهای
معروف ادبی ،علمی ،دينی ح تتتوری بهلول وار و کمید پیدا میکنند و هیر وجهه ای به داستتتتان و يا
پیرنگ آن نمیدهد و میتوان بجای اين اشتتتخاص  ،يد فرد معمولی و حتی گمنام را قرار داد .استتتتتاده
عبید از نام اين اشتتخاص آنها را در نمر خواننده  ،بی ارج و قرب و تبديل به يکی از هزاران شتتخکتتیتی
میکند که در زندگی روزمره خود ديده است.
در نمرگاه باختین نقی ه خ کو صیت آند آوايی به متن میدهد و نخ ستین گام برای نقی ه سازی
اين است که هر سخنی ممکن است مو وع سخن دي ر(طنز آمیز ،انتقادی يا نقی ه شود) و حتی
آه بسا به فرا سخن بدل شود(.در آمدی بر جامعه شناسی ادبیاگ،پوينده)173 ،
اخنق ا شراف با زبانی ساده و گاه نزديد به زبان کوآه و بازار ،در پی اف شای رذايل اخنقی مردم ع کر
است .در اين اثر ،که شباهت زيادی به گلستان سعدی دارد ،عبید تند میکند رسائل اخنقی حکمايی
آون امام محمد غزالی و خواجه نکتتیر الدين طوستتی در جامعه قرن هشتتت نوعی مخالتت با هنجار به
شمار میرفت را همسو با گرايشها و آموزههای اخنقی (در اصل د اخنقی) جامعه خود مطرح کند و در
نتیجه نقی ه ای بر اخنق ناصری  ،اوصاف ا شراف خواجه نکیر الدين طوسی و نقدی بر رفتار حاکمان
فرادست و محکومان فرودست باشد ( اسلوب و ساختار اخنق ا شراف،حکی آذر)113 ،
در باب حیا و وفا پس از نقل آياگ و روياگ و حکما در بخش مذهب مختار آنین می ويد:
«اصحابنا میترمايند که اين اخنق مکرر و مجوف است...مشاهده میشود هر کسی بیشرمی پیشه گرفت و
بی آبروئی مايه ستتاخت پوستتت خلق میکند ... ،اما وفا که نتیجه دنائت نتس و غلبه حرص استتت ...قدما
آنین حرکاگ را نادانسته تحسین کرده اند و هرگاه شخکی در وفا به اقکی الغايه برسد به سگ تشبیه
کرده اند ...مرد بايد که هر بامداد با قومی و هر شتتتبان اه با طايته ای بستتتر برد .هرکس که از عمر خود
برخورداری طلبد بايد که بدين ترهاگ نمر نکند تا از نعمت هم ان و صحبت ايشان محموظ و متلذذ گردد ،مردم
از او ملول نشوند و يقین شناسد که  :از هر دي ی نواله ای خود باشد»(کلیاگ عبید)993 -991 ،

پندهايی که در صدپند میدهد نیز بر همین منوال است.در حقیقت دنیايی وارونه و بدون سلسله مراتب
اجتماعی و بدون ابطههای حاک بر اجتماع و مردم ،خلق میشود که گويی دنیای دي ری است .از اينرو
آنچه در زندگی عادی تابو محسوب میشود در کارناوال به هیر ان اشته میشود و در ن اه کارناوالیزه آن را
به جويی نمیخرند .در نقی ههای عبید اين ن اه بسیار برجسته است.
عبید در اينجا نقش يکی از شرکت کنندگان در اين کارناوال ِ پرده دری ،هتد حرمت ،بیناموسی  ،فحشا
و  ...را ايتا میکند  .وی ناظرِ صرف نی ست؛ بلکه خود را به مثابة يکی از شرکت کنندگان فرض میکند تا

بتواند سخن و حرف دل ايشان را بزند .از همین جاست که ن اه مخاطبش به وی میتواند تحت تاثیر قرار
ب یرد ،يعنی بی آنکه باعث رنجش و آزار وی شود بی آنکه به عقايد وی توهین کند ،بی آنکه ان شت تیز
انتقاد خود را در آ ش وی فرو کرده با شد همچون يکی از اين اي شان با آنها به گتت و میپردازد و آون
اين گتت و بماهر يکسويه است به مانند بسیاری از آثار ادبیاگ قدي ايران ،بايد شیوة وی را در اين لحن
بیان از ش ردهای کارناوالی دانست .ه آوايی و همکدايی با مخاطب در عین بیطرفی ناشی از همدلی و
همراهی نوي سنده با آنها ست ،زيرا همانطور که باختین معتقد ا ست هر نقی ه آمیزه ای زبانی مبتنی بر
منطق گتت ويی آگاهانه است .نمونه ای از اين پندها:
تخ به حرام اندازيد تا فرزندان شما فقیه و شیخ و مقرب سلطان باشند(.کلیاگ عبید،زاکانی.)997 ،
به هرحال از مرگ بپرهیزيد که از قدي گتته اند مرگ را مکروه داشته اند(همان.)993 ،
زکوه نیز بمستتتحقان رستتانید آون زنان مستتتور که از خانه بیرون نتوانند رفتن و حیزان پیر و متلس و
ريش در آورده که از کستتب مانده باشتتند و زنان جوان شتتوهر به ستتتر رفته که زکوه دادن يمنی عمی
دارد(.همان)992 ،
حج مکنید تا حرص بر مزاج شما غلبه نکند و بی ايمان و بی مروگ ن رديد(.همان)993 ،
امردان مست را آون ختته  ،دريابید تا بیدار نشوند فرصت را غنیمت داريد(همان.)992 ،
در اين عبارتها ،عبید روايت ر منشهای جامعه خود است .تجاوز به تابوهای اجتماعی و دينی ديده میشود
که خود با پرداخت کارناوالی و همآوايی مولن با مخاطب همراه است .اساسا طنز خود نوعی تجاوز به تابو
است .و در همة طنزهای قوی اين تجاوز به تابو ديده میشود(.متلس کیمیا فرود،شتیعی کدکنی)31 ،
ر ساله تعريتاگ ،تعرين دي ری از ا صطنحاگ اجتماعی ،مذهبی ،حکومتی مطابق با هنجارهای معمول و
پذيرفته شدة زمانه شاعر است .ماهیت نقی ی آن در اين است که يکسره هر آنچه تاکنون بعنوان دين،
فرهنگ ،عرف و ..در فرهنگ ايرانی پذيرفته شده بود را نقی ه کرده و منطبق بر او اع و احوال اجتماعی
مردم ع کر عر ه میکند .زمانه ای که به نمر عنمه اقبال آ شتیانی عتت و پاکی رخت برب سته و « مادر
يکی از پادشاهان عکر علناً به فسق و فحشا روزگار می ذارد و زوجة دي ری برای آنکه شوهرد فاسق او
را به حبس افکنده  ،شتتوهر خود را در بستتتر خواب به فجیعترين طرزی میکشتتد و زوجة امیری دي ر به
طمع ازدواج با برادر شوهر او را به دفع زوج خويش بر می ان یزد و پاد شاهی به د ست خود پدر را کور و
با مادر زنا میکند و پادشتتتاه دي ر علنا ً امرای خود را به طنق گتتن زنان خويش وا میدارد و در عشتتتق
ورزی نسبت به آنان به غزلسرايی میپردازد(»...کلیاگ عبید زاکانی ،زاکانی )91 ،اين آنین نقی ه سازيها
را بايد از دريچة کارناوال گرايی ديد نه صتترف طنز و حتی هزل و هجو و يا بیان تناق  ،زيرا تناق تنها

در صورتی امکان پذير است که مخالن با او اع و احوال اجتماعی باشد ولی کارناوال بیان مذهب مختار
م ردم عکتتتر استتتت که با بیانی طنز آمیز گتته میشتتتود .مذهبی که نمام اقتدارگرا میخواهد بر روی آن
ستترپود ب ذارد ولی در آثار طنز از طريق مناستتباگ و هنجارهای اجتماعی مردم قابل دريافت استتت.
نوي سندة کارناوالی با بیانی صرير و بی پرده آنچه را دي ران نمیخواهند ببیند میبیند و بیان میکند .آه
به قکد اصنح باشد و آه تنها برای تترير و تمسخر ،زيرا هر دو سوی اين ويژگی از کارکردهای کارناوال است.
در فکل ده رساله تعريتاگ در حقیقت مردان و زنان آمده است:
الخاتون :آنکه مع شوق ب سیار دارد ،الکدبانو :آنکه اندك دارد(.همان )917 ،المحت ر :جوانی که ري شش
دمیده باشد ،المیت :ريش برآمده(همان)911 ،
از دي ر آثار نقی ه ای بايد از ريش نامه ياد کرد .دا ستان با گتت و آغاز می شود .اين گتت وها در آغاز دو
جانبه (خیال معشوق و عاشق) است که با ظاهر شدن شخ سوم که از آن به ريش الدين ابوالمحاسن
ياد میشتتود ادامه مییابد .در اين اثر که بکتتورگ مناظره و مجادله تنمی شتتده يادآور ستتبد گلستتتان و
حکايت جدال سعدی با مدعی است.
ستتبد فاخر حکايت با محتوای طنز آن در ت تتاد استتت و همین به لحاظ پرداخت نقی تته ای در زير
مجموعه آثار کارناوالی قرار میدهد.
در آغاز ديباآه مانندی به شیوه سنتی وجود دارد که با توجه به محتوای طنز دا ستان ح ور آن کمی
غیر عادی بنمر میر سد بويژه رکاکت برخی جمنگ و کلماگ دا ستان خود به خود ف ای دا ستان را از
حالت رستتمی خارج میکند .با اين حال شتتیوه عبید در پرداخت آن ب ونهای استتت که همچون آثار فاخر
ادبی آن را ه با ديباآه ای مختکر و مسجع با عباراگ رن ین در حدود آند سطر شروع میکند
« شکر و سپاس پاد شاهی را که بد ست م شاطة قدرگ شع شعة جمال نازکان و نازنینان ذرية آدم بر آينة
خاطر محنت زدگان دريای محبت و مشقت کشیدگان بیداء مودگ جلوه داد (».کلیاگ عبید)949 ،
دا ستان تا پايان به شیوه بیان حکايت همچون ساختار ادبیاگ تعلیمی مانند قابو سنامه ،کلیله و گل ستان
شکل بسته است .حکايت اول درباره اين است که آرا ريش روستايیان دراز است و از آن مغو ن ک و از
آن ختايیان کمتر و ريش را از ابلیس میداند .به اين ترتیب در اهمیت ريش استتتت(.همان)1-931 ،
حکايت دوم بحثی درباره ريشخند است که آون منئکه ديدند آدم ريش درآورد او را ريشخند کردند .در
اين حکايت ناخوا سته من شا ريش به به شت ن سبت داده شد( .همان)2-931 ،حکايت سوم شرح حال و
روز مع شوقی ا ست که دوره ح سنش با ريش در آوردن به سر آمد و عا شقی علت رمیدگی خلق از او را

آنین می ويد «:ای يار سبب اين نترگ خلق و دشمن کامی آن دو سه تاره مويست که بر زنخ تو جو ن
میکند(».همان.)939 ،
حکايت آخر حکايت زاهدی بود که به حجاز میرفت و در راه به ديری میرستتد و آنجا با ترستتابچه ای دل
میبازد .اندي شه وی آن بود که« اين جماعت اهل دوزخند از کرم الهی و لطن نامتناهی عجب میدارم که
آنین صورگ موزون و سیرگ مطبوع را {آ ونه} بدوزخ معذب می رداندن (همان)،در هن ام بازگشت او
را میبیند که ريش در آورده و زشت شده ( .همان)934،
در پايان داستان نیز نقی ه داستانهای ايرانی ديده میشودکه در آن مدعی ناگهان با گتتن نترين و تهديد
غیب می شود  .نیز به شیوه جدال سعدی با مدعی ،ريش الدين ع کبانی می شود و او را نترين و تهديد
میکند و می ويد «:بحق آنخدای که بطنن جمال نازنینان را بدستتت قدرگ ما حوالت فرموده استتت که
نن شین و آرام ن یرم تا سزای هريد بقدر اي شان در دامن شان نه  .اگر هزار سرم ببرند اقتدا بدين بیت
کن که گتته اند:
ز ذوق آن ستتتر دي ر ز دود بتراشتتتی»
آو شمع با شد درين ره که گر سرگ ببرند
(همان)9343 ،
نمونه ای دي ر«:در زمان ما تتی ماهروئی بود  ...دستتت حوادز روزگار و گردد لیل و نهار دود ريش از
دودمان ح سن او برآورد  ...روزی آيه تعز من ت شاء و تذل من ت شاء ورد زبان خود ساخته گرد شهر می
گ شت يکی از عا شقان صادق و ياران موافق در راه بدو بازخورد از صحبت او ب ريخت  .بیچاره بدويد و
زاری کنان در دامنش آويخت که از برای خدا مشتتتکل من ب شتتتا ....اين زمان هیر کس را به جانب من
التتاتی نیستت  ...گتت  :ستبب اين همه نترگ خلق و دشتمنکامی آن دو سته تار مويستت که بر زنخ تو
جو ن میکند  .بعد روزی آند محبوب مکیبت ديده در کوآه باغی می ذشت باغبانی را ديد که بر ديوار
باغ پرآین ] از خار[ مینهاد .پرسید که اين پرآین از بهر آه مینهی؟ گتت تا کسی در باغ نرود .گتت :
بدين زحمت آه حاجت ؟ دو ستته تاره موی ريش بر طرف ديوار باغ بنشتتان تا يد آدمی پیرامون اينجا
ن ردد که من تجربه کرده ام(».همان)9-932 ،
از عناصر کارناوالی اين حکايت نقی ه ،تقلید از سبد ادبیاگ تعلیمی با دادن پند و اندرز پايانی به باغبان
و همینکه پايان بندی حکايت با ارائه تجربه طنزآمیز محبوب مکتتیبت ديده به باغبان خت میشتتود خود
پارودی پندنامهها ديده میشود.
در شتیوه دي ر نقی ته ستازی عبید از اشتخاص تاريخی و يا ديوانه نماها استتتاده میکند .اين شتیوه از
نقی تته پردازی مربوو به اثر خاصتتی نیستتت بلکه در طول حکايتهای عبید ديده میشتتد .باختین درمورد

نقی ه معتقد ا ست« سخن ها و گتتارهای نقی ه ای ب سیار گوناگونند .ممکن ا ست ک سی سبد ک سی
دي ر را نقی ه سازی کند؛ ممکن است کسی منش و شیوة ن ريستن  ،انديشیدن يا سخن گتتن ِ خاص
اجتماعی يا فردی ِ کسی دي ر را نقی ه سازی کند .عمق و ژرفای نقی ه ها نیز متتاوگ اند؛ يکی ممکن
ا ست صورت های سطحی سخن دي ری را نقی ه سازی کند و يکی ه ممکن ا ست عمیق ترين ا صول
حاک بر سخن کسی دي ر را نقی ه سازی کند»(پرسش های نمريه ادبی داستايتسکی ،باختین.)134 ،
کستتانی مانند ابوالعینا ،جحا ،طلخد نماينده مردمی که میتوانند در برابر زورگويان صتتدايشتتان شتتنیده
شود ،در اغلب داستانها تکرار و تبديل به تی ،میشوند زيرا در آند حکايت متعدد و متوالی طرز فکر آنها
تکرار و درنتیجه بستترعت تبديل به تی ،اجتماعی و نمايندة گروهی خاص میشتتوند .با اين حال ،از اين
واقعیت نمیتوان گذشت که اين اشخاص در برابر اشخاص ايستای جامعه معرفی میشوند.
در آثار عطار ،ديوان انی که دربرابر قدرگ حاک و حتی خدا سخنان عاقننه و گاه ه ستی شنا سانه مطرح
میکردند و ذهن مخاطب را به آالش میکشتتیدند (ر.ك گروتستتد در حکايت ديوان ان عطار ،داوودی،
 ) 71اين ا شخاص قابل قیاس با بهلولهای آثار عبید نی ستند .تنها شباهت آنها در صراحت بیان و اندي شه
آنهاست که گاه در زبان گستاخ و دور از ادب اجتماعی بروز پیدا میکند.
ديوانه نماهای لطیته های عبید بمانند دي ر افراد جامعه هستتتتند و همچون يکی از آنها تمام ه و
غمشان شهواگ جنسی و مالی است و اگر فرقی دارند در بیان همین مسائل ،بدون حجاب و عتاف زبانی
استتت .به اي ن ترتیب تمايزی میان اشتتخاص برستتاختة عبید که از آنها با عنوان ديوانه و دلقد در تاريخ
ادبیاگ ياد میشود و اشخاص دي ر وجود ندارد .و اين ه از نقی ه هاست يعنی عبید شخکیت رندگونه
و خرد گرايانة اين افراد را در جامعة خود تبديل به شتتتخکتتتیتی عادی و روزمره میکند .کاری که عبید
میکند اين استتت که بستتیاری از اشتتخاص معروف را ه وارد ف تتای بهلول وار حکايتهای خود میکند.
مو ناها و امامان معروف زمانهای گذشته مانند شیخ سعدی و مجد درگزينی و حتی امام شافعی يا رست
و هومان ...نیز در اين حکايتها ح وری بهلول وار مییابند و البته در نهايت مانند يکی از مردم زمانة عبید
هستند و ن اهشان ،ن اه متتاوتی به انسان و هستی و جامعه نیست .تا آنجا که شیخ سعدی شاشة خود
را بر ديوار می کوبد(کلیاگ عبید ) 494 ،و يا رستتتت و هومان که در جنگ به مستتتائل جنستتتی توجه
دارند(.همان )921 ،در حقیقت طرز زي ست ،اندي شه و سخن آنان ا ست که نقی ه می شود نه گل ستان
سعدی و يا شاهنامه فردوسی.

«جحی گوستتتند میدزديد و گوشتتتش صتتدقه میکرد .از او پرستتیدند که اين آه معنی دارد؟ گتت ثواب
صتتتدقه با بزه دزدی برابر گردد و در میانه پیه و دنبه اد توفیر باشتتتد»(کلیاگ عبید()492 ،نمونه های
دي ر نیز همان 499 ،و )442
در اين حکايت جحی ر سما دزد نامیده می شود.جحی شخ کیتی ديوانه نما و بهلول وار در طنز عبید ايتا
میکند .ديوان ی نیز از ان ارهای کارناوالی ا ست ،زيرا در ديوان ی به بهترين وجهی سل سله مراتبها ناديده
ان اشته میشود (همان )92 ،ديوانه ها آه با رفتارها و واکنشهای فردی و آه با سخنان  .در اين مواردی
که ا شخاص ديوانه ،قهرمان حکايتهای عبید را می سازند اين ان اره کارناوالی در سخنان و رفتارهای آنان
ديده میشتتود که البته مواردی که قهرمانان ديوانه نما ،ستتخنان آندپهلو و آند گانه بر زبانشتتان جاری
شود و خواننده را به تتکر وادارد نیز ديده میشود.مانند:
کتش طلحد را از مسجد دزديده بودند و به دهلیز کلیسا انداخته .طلحد می تت :سبحان اهلل من خود
مسلمان و کتش ترساست(.همان)2-411 ،
ديوان ی باعث میشتتود متن آند صتتدا شتتود .ديوان ی موجب ن رگاههای متتاوگ به هستتتی و جهان
پیرامون می شود .بايد يادآور شد که ساختن ا شخاص ديوانه و دلقد در طول حکايت باعث عن کر آند
صدايی متن می شود  .زيرا « خود دلقد ه شخ کیتی گتت ويی ا ست مرکب از درايت ،بنهت ،آ سیب
پذيری و خشونت»(شکسپیر و کارناوال پس از باختین،نولز)19،
درِ خانه جحی بدزديدند او برفت و در مستتجدی برکند و به خانه میبرد .گتتند :آرا در مستتجد بر کنده
ای؟ گتت :در خانة من دزديده اند و خداوند اين در دزد را میشتتناستتد ،دزد را به من بستتپارد و در خانه
خود بازستاند(.همان)497 ،
در حقیقت ديوان ان عبید با فريب مردم و يا تمسخر آنان ،و يا خود را به نادانی زدن زندگی خود را می ذرانند.
« ابوحارز را پرستتیدند :مرد هشتتتاد ستتاله را فرزند آيد؟ گتت :آری اگرد بیستتت ستتاله جوانی همستتايه
بود(».همان)413 ،
ابوحارز با توجه به مسائل اجتماعی زمانش که همساي ان حدود عتت يکدي ر را رعايت نمیکردند پاسخ
میدهد و آن را ه تاکید و به نحوی تايید میکند؛ آنانچه در حکايتی دي ر از مردی پرستتتیدند آرا بچه
هايت شبیه خودگ نی ستند پا سخش ب سیار نزديد به پا سخ ابوحارز بود که اگر هم ساي ان ما را رها
کنند به ماه شبیه میشوند(همان)413،
در ان ارههای کارناوالی يکی از بارزترين ت کاويری که نمايش داده می شود نمايش افرادی ا ست که بدون
رعايت حدود و قانون ارتباو و آمیزشی افسار گسیخته و هرزگیكی بی قید و شرو دارند .در بخش عمده

از حکايتهای عبید اين ان اره به بهترين وجهی نمايش داده میشتتود .يعنی ارتباو نامشتتروع و بی قانون
جای خود را به ارتباو مشتتروع و قانونی میدهد .و همین امر يعنی دهن کجی به هر آه قانونی استتت از
مکاديق کارناوالی است.
«مو نا قطب الدين به راهی می ذشتتت .شتتیخ ستتعدی را ديد که شتتاشتته میکرد و  ...در ديوار میمالید تا
استتتبراء کند .گتت  :ای شتتیخ آرا ديوار مردم ستتوراخ میکنی؟ گتت  :قطب ايمن باد که بدان ستتختی
نیست که تو ديدهای»(همان.)494 ،
که عبارگ ايهام گونه «تو ديده ای» ه ديدن و ه لمس کردن را به ذهن تبادر میکند.
« جحی بر در ديهی رسید و گرسنه بود  .از خانه ای آواز تعزيتی شنید .آنجا رفت گتت :شکرانه دهید تا
من اين مرده را زنده سازم .ک سان مرده او را خدمت بجای آوردند  .آون سیر شد گتت  :مرا ب سر اين
مرده بريد ،آنجا برفت ،مرده را بديد گتت اين آه کاره بود؟ گتتند جو ه ،ان شتتتت در دندان گرفت و
گتت :آه دريغ ! هر کس دي ری بودی در حال زنده شتتتايستتتتی کرد ،اما مستتتکین جو ه آون مرد،
مرد»(همان.)441 ،
ان اره یافت از ان ارهای کارناوالی در اين طنز خود را نشان میدهد .در ان اره یافت ،از يکسو افراد در
يد ف ای اغراق آمیز م شغول خوردن ه ستند و از سوی دي ر مرگ در حال رخ دادن ا ست .اين ان اره
تقلیدی از عمل زمین و طبیعت است .غذا ،کار و تند برای رسیدن به آن و در نهايت پیروزی زندگی بر
مرگ .زمین ه مردگان را در خود میبلعد و در نهايت ستترستتبزی و خوردنی ورستتتنی نیز از اوستتت .در
اينجا نیز دو تکتتتوير وجود دارد .يکی مرده و آن دي ری که با خوردن غذا زندگی يافته استتتت .اين که
جحی قکتتد زنده کردن وی را داشتتته نیز در ان ارهای تتیافت وجود دارد .يعنی آرخه دايمی مرگ و
حیاگ و زمان در کارناوال بکورگ خطی نیست بلکه بکورگ آرخشی و دايره وار است .همچون طبیعت
يکی پس از دي ری ن شان داده می شود .بايد يادآور شد خوردن صرف ،کار کردن صرف ،خا صیت فردی
است و نه جمعی ؛ هر دو بايد با ه در يد لحمه اتتاق بیتتد(.شکسپیر و کارناوال ،نولز )23-29 ،از آنجا
که اين متن طنز است در اينجا کارکردن با فريب مردم رخ داده و سیر شدن و زندگی به تبع آن حاصل
شده است.
بلع یدن غذا(کشتن و خورده شدن جهان بوسیلة انسان) و مردن(بلعیدن و خوردن انسان بوسیلة طبیعت)
معنايی فلستتتی به ان ارههای تتیافت میدهد که با خوردن و مستتتی بورژوازی فرق دارد .اين خوردن با
شادی همراه است(.همان)91 ،

نمونه دي ر در حکايتی است که جحی در قحطسالی وارد ديهی میشود و رئیس ده رنجور بود و در خانه
او نان میپختند و او با زيرکی ادعای عنج وی میکند و می ويد:
«گتت :عنج او آن ا ست که يد من روغن و يد من ع سل بیاوريد .بیاوردند .در کا سه کرد و نانی آند
گرم در آنجا شتتکستتت .يد لقمه بر میداشتتت و گرد ستتر بیمار می ردانید و بر دهان خود مینهاد تا تمام
بخورد ،گتت  :امروز معالجت تمام باشد تا فردا .آون از خانه بیرون آمد رئیس در حال بمرد .او را گتتند:
اين آه معال جت بود که تو کردی ؟ گتت :هیر م وئ ید اگر من آن نمیخوردم پیش از او از گرستتتن ی
میمردم(».همان)7-413 ،
در اينجا نیز ان اره مرگ کستتتی و زندگی يافتن دي ری به همراه خوردن غذايی متکتتتل ،با توجه به
قحطسالی و کمبود غذا ،رخ داده است که جحی با زيرکی سبب بقای خود شده است.
 .3.9.2جدل نهانی
« به نمر باختین رمان و بطور کلی زبان رمان را ماهیتی مجادله ای دارد ،آراکه در گتت و ،هر کلمه را
سخن ويی با نمام ارز شی خاص خود بر می زيند و بیان میکند .بنابراين گتتارها ،جمنگ و حتی کلماگ
موجود در رمان همواره دارای بار اجتماعی و به اجبار مجادله ای هستند»( شکسپیر و کارناوال  ،نولز.)3 ،
آنین گتت وهايی در تقابل با اقتدارگرايی استتتت .در حقیقت کنم اقتدارگرا به انواع دي ر گتتار اجازه
خودنمايی نمیدهد و آن را در تقابل و ت اد و تداخل با خود میداند؛ از اين رو مجادله بهترين رود برای
بیان آواهای غیر ا ست .مناظره ای که هر يد سخن خود را مطرح کند نمیتواند کارناوالیزه با شد زيرا در
حقیقت هر يد سبد خود را دارد .در مجادله کارناوالی تعارض و تقابل گتتارها در ه تنیده می شود که
نويسنده به هیر روی قکد برتر جلوه دادن يکی بر دي ری را ندارد.
برخی از اتتاقاگ و حوادز حکايتهای رسالة دل شا در محکمة قا ی اتتاق میافتد .محکمه و ح ور قا ی
 ،ف ای جدلی را در متن بوجود میاورد .صِرف جدل نمیتواند عامل آند آوايی متن با شد؛ بلکه در جدل
بايد بیطرفی مولن نیز مطرح با شد .مولن بی آنکه بخواهد به هیچید از دو يا آند سوی مجادله کننده
تمايلی نداشته باشد ،تنها بیان ر ديدگاههای هريد باشد که در طنز عبید اين مساله رعايت شده است.
مجادله و نتیجة آن در ف ايی طنز با برداشتی طنز گونه روايت میشود و همین امر باعث میشود که طرز
بردا شت خاص و مورد عنقة مولن مطرح ن شود .بويژه آنکه ن اهها ،متتاوگ و هر ن اه نمايندة طرز فکری
خاص در جامعه است.

خرا سانكی را م ست با پ سرکی ب رفتند ،پیش یاء الملد بردند .ملد از خرا سانی پر سید که هی  ،آرا
آنین کردی؟ گتت :خانه خالی ديدم ،ترك پستتری آون آفتاب خاوری مستتت افتاده و ختته در ، .... ...
غنمچه راست ب و اگر تو بودی نمیکردی؟ (کلیاگ عبید،زاکانی)411 ،
اين حکايت خواننده را به آالش میکشتتاند تا هرکس عقیده خود را بیان کند .پاستتخ آن آری يا خیر به
تعداد خوانندگان اين حکايت استتت که قطعیت در نتیجه گیری ستتنتی حکايتها را از بین میبرد .از بین
بردن قطعیت با پر سش ،خود يکی از راههای آند صدايی در متن ا ست .میتوان در اين موارد گتتمانی
رمان را را شاهد بود.گتتمان رمان را به معنای «هر گتتمانی است که حاوی بیش از يد صدا ،نقطه نمر،
يا مرکز ب کیرگ با شد و در آن به صداها ،نقطه نمرها يا ب کیرگ های موجود ،اقتدار کافی و ا ستقنل از
مهار نويسنده و راوی اعطا شود»(شکسپیر و کارناوال،نولز)4 ،
غنمباره ای غنمی را به خانه برد ،غنم تن به آرزوی او نداد و در بیرون آمدن گريبان او آستتتبید که
اجرگ من بده و ستیز برخا ست .در اين اثنا ک سی از آنجا ب ذ شت ،ماجرا بدو بیان نمودند و او را حک
کردن خواستند .او گتت  :پدرم از جدم ،از مزنی و او از شافعی روايت کرده که آون در خلوگ بسته شود
و پرده فروهشتتته  ،مهر واجب گردد .پس ترا نیز بهای لواو شتتمردن زم آيد .غنمباره دو دره به غنم
ح َک گتت :واهلل جز تو قوادی که به مذهب شتتتافعی باشتتتد با ستتتند متکتتتل قیادگ کند
داد و به َ
نديدهام(.کلیاگ عبید)491 ،
در اينجا ماجرا از سوی ا شخاص مختلن بیان می شود .بهای لواو خوا ستن از سوی غنم ،ندادن بها از
سوی غنمباره و میانجی ری با سند دينی از سوی شخ سوم و پیش کشیدن ائمه معروف دينی برای
رفع و رجوع کاری حرام خود بیان ديدگاههای متکثر جامعه عبید ا ست بی آنکه خود ،نمر م ستقی خود
را اعمال کرده باشد.
«فقیهی جاحظ را گتت که اگر ري ی از ري های حرم کعبه به درون کتش کسی افتد به خدا همی نالد تا
او را به جای خود برگرداند .گتت :بنالد تا گلويش پاره شتتود .گتت  :ريگ را گلو نباشتتد  .گتت  :پس از
کجا نالد؟»(همان)411 ،
در اين حکايت مجادله بر سر ن اه و تجربه عرفانی و عقننی ا ست که به بهترين نحوی بیان شده ا ست.
فقیه با ديدی عرفانی به ريگ و جدايی او از کعبه ن اه میکند و جاحظ با ن رشتتی عقننی .در اين جدال
عقل و عرفان ،گويا اين جاحظ است که با طرح پرسش از گتتمان مسلط جامعه (عرفان)  ،قکد مجادله و
مجاب کردن آن را دارد.
و يا حکايت دي ری که جدال میان طلحد و واعظ است .

« واعمی بر منبر می تت که هر که نام آدم و حوا نوشتتتته  ،در خانه آويزد شتتتیطان بدان خانه در نیايد.
طلحد از پای منبر برخاستتت و گتت :مو نا شتتیطان در جوار خدا به نزد ايشتتان رفت و بتريتت ،آ ونه
میشود که در خانة ما از اس ايشان بپرهیزد؟ »(همان)413 ،
در اين حکايت نیز جدال میان عقل و خرافه ديده میشتتود که بکتتورگ پرستتش مطرح شتتده  .طلحد
نمايندة عاقنن و واعظ نمايندة کسانی که به نام دين و تنها برای بازارگرمی قکد فريب مردم را دارند.
همانطور که از اين حکايتها برمیايد جدل در ف تتای حکايتهای عبید به و تتوح ديده میشتتود و حتی در
حکايتهايی که سرشت و ماهیتی مجادله ای ندارند و مربوو به مسائل جنسی و د اخنقی هستند نیز
ح ور پررن ی دارد .مانند مرگ مادر جحی و غ سال و مجادله او با غ سال بر سر خنده مادرد در هن ام
شستشو(همان )417 ،ماجرای ديوز شدن مو نا قطب الدين بر سر بازی کعب "با شد" و ديوز شدن
تقماق "بی شد" (شد :آمدن جانب مقعر قاب قمار و ه شد و ترديد) ( )479و...
به نمر میر سد از ش ردهای طنز عبید ا ستتاده از عن کر پر سش و مجادله نهانی ا ست؛ تا خواننده را با
طرح پرستتتشتتتهای مختلن به ترديد وادارد و رای و عقیده خود را به طور مستتتتقی بازگو نکند و ذهن
خواننده را در آالشتتی قرار میدهد تا با توجه به عقیده خود به هر کدام از دو طرف مجادله گرايش يابد .
ايجاد جدل نهانی و مرافعه در ف تتای حکايتهای عبید با توجه به ظرفیت لطیته ها و کوتاهی آن خود از
هنرهای عبید است.
نمونه هايی از جدل نهانی در گتت وهای درونی هر شخ نیز ديده می شود( .پس از باختین ،ج )99 ،
در ريش نامه  ،ريش الدين ابوالمحاسن برای ستايش خود از اين شیوه استتاده میکند .نخست از در دين
و شريعت در می آيد و بعد از بعد اجتماعی و در نهايت از بعد ادبی و شاعران ی ؛در همان ابتدا که خود
را معرفی میکند در و صن خود از آياگ قرآنی ياد میکند و می ويد خدا مرا در قرآن در آند جا ياد کرده
استتت همان ونه که عرف زمانه استتت که برای تايید خود به قرآن متوستتل شتتوند وی نیز از اين رود
استتاده میکند .مانند نمونه زير:
« گتت من آن که خدا مرا در آند جا از قرآن ياد فرموده ا ست در ق که آدم گتته (ري شا و لباس القوی
ذلد الخیر) در قکه موسی گتته ( و خذنا بلحیتی و براسی) و رسول بر نام من تسبیر فرموده است
که ( سبحان الذی زين الرجال باللحی و الن ساء بالذوائب)» (کلیاگ عبید،زاکانی .)941 ،من شا خود را از
بهشتت میداند و پر جبريیل و خ تر و ستنبل و حنج از تشتبیهاگ دي ر وی استت(همان) گاهی از نمر
عاشقان و گاه از نمر شاعران وارد بحث میشود .ه خود را لطین میخواند و ه قهار .

« آن قهارم که اگر در محبوبی  ،جتاکاری ،عاشق آزاری  ،تند خوئی ،نمر قهر گمارم بدان يکنمر او را در
آش جهانیان رسوا و روسیاه گردان (».همان)949 ،
در اين بخش بدون اينکه کستتی از ريش الدين د يل وجوديش را بپرستتد وی از دريچههای گوناگون به
ستتايش خود میپردازد.گويا قکتد اقناع مخاطب خود را دارد و به شتبهاگ فر تی وی در هر بابی دينی،
اجتماعی ،ادبی و حتی عرفانی پاسخ میدهد.
 .2.2گروتسک
گروتستتد با ادبیاگ وهمی و شت رف در پیوند استتت زيرا ناهنجاری ،شت تتی و خنده وحشتتت و از همه
مهمتر عنکتتر خیال در آن وجود دارد(تلتیق احستتاستتاگ ناهم ون ،...تستتلی جهرمی  )11 ،در دايره
المعارف هنر گروتسد را اين گونه وصن میکند:
گروت سد(عجايب پردازی) در ا صل به شیوه آرايش ديوار و سقن و سردابه (گروتو) های مک شوف در
ويرانه های رم باستان اطنق میشد( .در اين تزيیناگ ،شکلهای خیالی آدمیان  ،جانوران ،گلها ،گیاهان در
طرحی متقارن به ه بافته شده اند)  .اين اصطنح در قرن شانزده رواج يافت و به شکل کژ نما و اغراق
آمیز  ،تر سناك يا م حد به خ کوص در مج سمه سازی اطنق شده ا ست (.دايره المعارف هنر،پاکباز،
)447
با ترين بستتتامد ن رد کارناوالی در طنز عبید را بايد در اين مقوله جستتتتجو کرد .اغراق و زياده روی و
افراو در مسائل شهوانی و لذايذ اين جهانی خواننده را به اعجاب و ش تتی و ترس و خنده میرساند .بايد
گتت اين خنده واکنشتتی استتت ترستتناك زيرا خواننده ايرانی و شتتايد هر خواننده ای از درك روزگاری
تابد ين پايه درگیر مسائل شهوانی دآار ترس و دلهره میشود زيرا آن را با رفتارها و واکنش های فردی و
اجتماعی زمانه خود مقايسه میکند و از افتادن خود و هم نان در آن بیمناك میشود.
د آثا ِر عبید شهوگ جن سی با و صتی برهنه و بدوی و عريان از پیش آ ش خواننده می ذرد.
در گروت س ِ
اين شهوگ خود برخاسته از دو مساله دي ر است که روشن و به دفعاگ مطرح میشود  -1:زنا  - 2لواو.
اين دو آنچنان به تنیده اند که قابل تشتتخی نیستتت که کدام بر دي ری مقدم استتت .البته آنانچه از
شهوگ با حیواناگ درگذري .
افراو در هر امر طبیعی از مشخکههای گروتسکی است در اين اثر نیز شهوگ ،زنا ،لواو در هر امری خود
را ن شان میدهد .بديهی ا ست گروت سد معنای ثابتی ندارد و متاهی مانند ناهماهن ی ،وح شت افزايی،
اغراق و زياده روی ،نابهنجاری ،هجو و تتنن را بايد از ويژگیهای بارز آن بر شتتتمرد(.ر.ك گروتستتتد در
ادبیاگ ،تامسن)94 ،

به عنوان مثال برخی فعالیتهای فیزيکی مانند ادرار کردن ،خوردن اع تتتای داخلی بدن مثل دل و قلوه،
فین کردن همه عناصر کارناوالی را در داستانها مهیا میکند.
زمانی بیماری نزد طبیب میرود و از بیماری آشتتمدرد مینالد و می ويد تن ی و خشتتکی و ستتوزشتتی در
آش دارد و آيا امید مداوا میرود؟ طبیب به او می ويد«:همتی بدار که خدا اين رنج را از آش تو بردارد
و بر  ...زن طبیب ب ذارد»( کلیاگ عبید،زاکانی.)431،پرداختن توامان به مقوله های پزشتتکی و شتتهوانی
که همزمان از ذهن طبیب می ذرد.
مستتجد خانه خدا نیز از آنین افراطکاريكی در امان نیستتت .وقتی پستتر خطیب میبیند پدرد با ا غ در
کار استتت ،در لحمه ای که پدر بر منبر استتت میرود و از او میپرستتد «بابا ا غ را زم داری يا به صتتحرا
برم؟»(همان)499 ،
پرداختن به مقوله دينی و شهوگ جن سی  ،پرداختن به دو مقوله م سجد و طويله که خطیب در طويله با
ا غ بود ،حالتهای متتاوگ گروتسکی اين حکايت است.
به هر گوشه ای بن ری به هر دينی و ايمان و هر قوم و ملیتی که باشد فرق نمیکند با اين مقوله سخت
درگیر است.زياده روی و زياده بهره کشی از اسافل اع ا نقش کلیدی در طنز عبید ايتا میکند .تا آنجا که
خطیبی در کاشتتان ادعا کرده بود تنها کستتانی میتوانند در حوض کوثر از ستتاقی آن آب بنوشتتند که
فرجشتان را مکتون ن ه دارند؛ کاشتانی برمیخیزد «و گتت  :ای مو نا م ر او در کوزه کند و ه باز خود
خورد»(همان.)491،
توجه به اسافل اع ا تا بدان پايه است که میان معیشت و شهوگ نمیتوان خطی کشید .زنی نزد قا ی از
خرجی ندادن شويش گله میکند و شوهر به قا ی در توجیه می ويد او از من نان میخواهد و من فقط
آب دارم(.همان )421 ،و يا پستتری که برای تعمیر آستتیا از حم به بغداد رفته بود با ديدن و تتعیت
رو سپی ری برای ت شويق مادرد به او مینوي سد اينجا «گردد ا سافل اع ا پر رونقتر از گردد د ستان
گردندة آسیاست( ».همان)419،
پرداختن به مقوله شتتتهوگ و معیشتتتت در هر دو حکايت از ابعاد دوگانه گروتستتتکی استتتت .هر جا که
شهوترانی در کنار اقت کاد  ،سیا ست ،معی شت قرار گیرد ابعاد آندگانة گروت سکس خود را ن شان میدهد.
مشاجراگ زن و شوهری بر سر مسائل اقتکادی و جنسی است و حَکَ بین آنها نیز زنده بودن شهوتشان
است که اگر مرده باشد نزاع درمی یرد( .همان)412،

درويشی در خانه ای را میزند و از زن خانه صدقه میخواهد .زن و شوهر در دهلیز خانه  ...بودند  .درويش
وقتی ناامید میشتتود از آنها میپرستتد پس شتتما خود آه میخوريد؟ جواب زن بدو بستتیار رکید و زننده
است .زيرا همه خورد و خوراك و زندگیشان محدود به شهواگ جنسی بود( .همان)3-494،
در اين حکايت نیز درويش را با تقا ای اقتکادی و معیشتی در بیرون خانه میبینی و صحنه درون خانه
همراه با شهوگ پر ستی ا ست که در عین حال با خوردن و بلعیدن ه تنا سباتی دارد .شايد بتوان اين
حکايت را از کارناوالیترين حکايتهای عبید دان ست؛ زيرا ه مبحث خوردن و بلعیدن و ه اقت کاد و ه
شهوگ  ،ه درون سو(درون خانه و درون بدن) و ه بیرون سو و بیرون خانه (ايجاد ف اهای آندگانه)،
در عین حال گتت و و مناظره و شتتتنیدن صتتتداهای مختلن و نیز در کنار آن جدل و مباحثه ،آند بعد
کارناوالی را در همین يد حکايت نشان میدهد.
بیان بدوی ،عريان ،برهنه برخی م کاديق گروت سکی در زمینه شهوگ ب سیار تاثیرگذار ا ست .نمونه اد
مغولی که در بیابان مادر و پسری را با ه میبیند و آندو را با ه ( ....همان)493 ،
بايد گتت شهواگ از ويژگیهای جامعه بحران زده ا ست زيرا باعث گ شدن فرديت در دنیای اجتماعی
میشود( .در آمدی بر جامعه شناسی ادبیاگ ،پوينده.) 111 ،
اين نکته نیز حائز اهمیت ا ست که پرداختن به مقوله طنز خود با شهوگ پر ستی رابطه م ستقی دارد تا
آنجا که کريچلی معتقد استتت« طنز خود پیوند ختی با مردم ستتتیزی و شتتهوگ پرستتتی دارد»( در باب
طنز ،کريچلی.)71 ،
 .3.2همنشینی آیینها
يکی از وجوه کارناوالی همن شینی آيینها ست .بدين معنی که در يد ج شن کارناوالی مردم از هر طبقه،
گروه و قومیتی در آن ح ور دارند و به اين ج شن شادی میبخ شند .کارناوال واب سته به فرهنگ عامه
است و در فرهنگ عامه ح ور آيینهای مختلن امری طبیعی است.
کريچلی معتقد ا ست «:در طنز قومی ،روح قومی يد مکان در خنديدن به مردمانی که شبیه ما نی ستند
و معمو به شدگ احمق يا به نحوی خاص عجیب و غريب تکور می شوند ،نمود و تجلی می يابد»(همان،
.)97
در آثار طنز عبید همنشتتتینی آيینها به نحو بارزی در محتوای اثر تاثیر گذار استتتت .اقوام جامعه(ترك،
تاجید) ،پیروان اديان مختلن(مسیحی ،زرتشتی ،يهودی ،مسلمان)،روستايی در مقابل شهری  ،کاشانی
و قمی و ...مطرح هستند و پايه گذار طنز عبید .کاشانی به دلیل اظهار تشیع بیش از قزوينی و خراسانی
در ممان طنز است .همچنین عرب و ترك در مقابل ايرانی مطرح میشود.

«م سیحیكی زرت شتكی را گتت :از آه زمانی کامجويی از  ...را به ترك گتته ايد؟ گتت :از آن اه که ادعای
زايیدن  ...کردند»(کلیاگ عبید،زاکانی. )411 ،
در اين مورد مسیحی از زرتشتی سوالی میپرسد که از مقولههای دينی نیست ،يکی درباره تابوی نزديکی
با مادر سخن می ويد و دي ری با تابوی ثنويت پا سخ وی را میدهد .نکته ای که آن را با متهوم کارناوال
نزديد میکند همنشینی اديان مختلن و گتت و میان آنها با عبور عريان و بی قید و شرو تابوهای آنهاست.

« امیر طغاآار از مو نا قطب الدين پرسید که راف ی که باشد؟ گتت آنکه ...را از  . ...دست بر دهان نهاده
گتت :ايوای من ايکی کز راف ی اولويدرمین -يعنی من دو بار راف ی شدم»(همان. )499 ،
در اين حکايت مو نا قطب الدين -که شتتخکتتیتی دينی دارد -در پاستتخ به ستتوال دينی و شتترعی امیر
طغاآار که شخکیتی رسمی و دولتی است پاسخی غیر رسمی و غیر شرعی میشنود که آنه بجای آنکه
مربوو به م سائل شرعی و دينی با شد مربوو به م سائل جن سی ا ست .ذهن خنق عبید آن پا سخ را که
احتما گتتمانی يک سويه در جامعه زمانش مح سوب می شد تبديل به تعار ی با زندگی اجتماعی افراد
جامعه نشان میدهد .در اينجا مساله اختنف فرق ،راف ی در مقابل گتتمان اقتدارگرا ،اهل سنت ،با زبان
طنز بیان میشود.
 .2.2خنده كارناوالی
خندة کارناوالی خندة ويژه ای استتت .اين خنده تعکتتب و تحجر را میپا يد « .خندة واقعی ،دوستتويه و
جهانی جديت را نتی نمیکند  ،بلکه آن را می پا يد و تکامل می بخشتتد .خنده  ،دگماتیست  ،تعکتتب و
تحجر را می پا يد .خنده از تعکتتب شتتیتته وار ،ترس و هراس ،ستتاده لوحی و توه  ،تد معنايی بودن،
سطحی بودن و احساساتی گری  ،رهايی می بخشد.
طنز عبید نیز برای خندانیدن صرف نیست  ،همراه با تناق و ت اد است .نخنديدن ايجاد حالتی خشد
و رسمی و خنديدن باعث بیرون رفتن از اين حالت و يکی شدن است  .در ف ای خنده  ،انعطاف پذيری
و ويرانی جديتها نمايش داده میشود.خنديدن تنها برای انکار نیست بلکه برای تايید نیز هست .در ادبیاگ
کارناوالی ت اد و آندگون ی همیشه ديده میشود  .از اين رو خنده ه انکار و ه تايید را در پی خواهد داشت.

« شاعری در م سجد يکی را ديد که  .... ... ..با او ستاهت کرد که در خانة خدا  .... ...می کنی؟ مردك به
هزار حیله بجست و از سوراخ مسجد ن اه می کرد ديد که شاعر خود  ... ...باز آمد و گتت  :آن آه بود و
اين آیست؟ گتت :نشنیده ای « يجوز للشاعر ما يجوز لغیره»( کلیاگ عبید )437 ،
در اينجا ت اد قداست مدرسه و تبديل شدن آن به مکان آمیزد جنسی ،تمايز شاعر با مردمان عادی در
اجرای احکام دينی و نه ادبی ،موجب خنده است.خنده کارناوالی خنده ای دو سويه است .ه تايید و ه
انکار ابژه خود استتت .در ن اه کارناوالی خنديدن هر فرد وی را در آرخه مرگ و تولد دوباره قرار میدهد.
(شکسپیر و کارناوال ،نولز)19 ،

خطیبی را گتتند :مسلمانی آیست؟ گتت :من مردی خطیب مرا با مسلمانی آه کار؟(کلیاگ عبید ،زاکانی)471 ،

در اين حکايت برج سته نمايی ت اد ،میان م سلمانی و خطیبی موجب خنده ا ست .خطیب نمونه ای از
کستتانی استتت که تنها زبانشتتان به ستتخنان نیکو و دينی گرايش دارد و در جانشتتان نتوذ ندارد .عبید در
حکايتهای متعددی به اين افراد توجه میکند .در اين حکايت ه تايید می شود که او مردی خطیب ا ست
و ه انکار میشود که او مسلمان است.
از دريچه ای دي ر بايد گتت نقاب نیز از ان اره های کارناوالی استتت که در اين حکايت مستتلمانی نوعی
نقاب بر آهره اصلی خطیب محسوب میشود که خود با اين نقابی که بر آهره میزند هیر تناسبی ندارد.
مستتلمانی نقابی استتت که او را با دي ران نزديد میکند و باعث وحدگ جستتمانی و مادی افراد با جمع
می شود ( شک سپیر و کارناوال ،نولز )91 ،ولی وی با طرد اين نقاب و در حقیقت با طرد گتتمان اقتدارگرا
(م سلمانی) ،ماهیت روحی و درونی خود را از اين جمع ن شان میدهد و ت اد وی با جامعه اد م شخ
میشود و همین ت اد است که خود موجب خنده است.
 .2نتیجه
با وجودی که طنز عبید در سدههای دور نوشته شده و شاخکه يد جامعه سنتی و بسته ،تد صدايی
استتت ،اما برخی آثار با زمانهای دي ر میتوانند ارتباطی مستتتمر داشتتته باشتتند .طنز عبید با انستتانها و
روابطشان سرو کار دارد و بی آنکه به انسان ماهیتی فرا انسانی بخشد وی را با همه زشتیها و پلیديهای
درونش برای خوانندگان به نمايش می ذارد و گاه آند طبقه را در مواجه با يکدي ر به گتت و وامیدارد.
طنز عبید با معیارهای کارناوالی ثابت میکند که وی قکتتد برقراری رابطه ای دو يا آند ستتويه با جامعه
خود را دا شته  ،اگر آه بر رفتارها وهنجارهای آنان صحه نمی ذارد .از شاخ که های کارناوال گرايی در
حکايتهای طنز عبید را میتوان در مقولة زبان(لغوگويی ،آندآوايی) ،نقی تتته و پارودی ،گروتستتتد،
همنشینی آيینها ،خنده کارناوالی و در نهايت توجه به تمرکز و تقدس زدايی دانست.
يافتهها حاکی از آن است که گروتسد مهمترين عنکر کارناوالی در آثار وی محسوب میشود .درحقیقت
در جامعة قرن ه شت که عبید برترين طنز پرداز آن ا ست توجه به م سائل شهوانی و لذايذ تنانه در کنار
مسائل دي ر اجتماعی  ،فرهن ی و سیاسی از ويژگیهای ادبیاگ کارناوالی است . .نويسنده قکد داشته تا
با بزرگ نمايی ،افراو و زياده روی در خواستتته ها و لذايذ ،مشتتارکت خود در اين کل ،دور بودن از ن اه
تحقیر و توهین ،بیطرفی ن سبت به هنجارها و رفتارهای ز شت و غیر مر سوم و حتی تايید آن در ر ساله
اخنق ا شراف و صد پند ،با اين کل منسج که جامعه در حال فروپاشی ارزشهاست وارد گتتمانی شود
که در ن اه نخست يکسويه بنمر میرسد اما با در نمر گرفتن عنکر کارناوال آندسويه و آزاد محور است.
در متون کنستتید که عمدتا گتت و محور نیستتت ،مستتاله آند آوايی زبان تنها در مکتتاديق خاص و
محدود قابل برر سی ا ست با اين حال عبید با ا ستتاده از ش ردهايی مانند نقی ه ،سبد برداری و جدل

نهانی سعی کرده گتت و محوری را در آثار خود بازتاب دهد .کاربرد طنز و خلق ا شخاص ديوانه و بهلول
وار همراه با لغو گويی و کاربرد هجاها و کلماگ رکید به اين گتتمان آند سويه کمد کرده است.
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