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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The type of humor as a literary genre has 
always been present in the literature of this land with intensity and weakness 
for a long time. Humor is a critical writing that is mixed with the nectar of 
delicacy, that is, a humorist who cleverly and consciously expresses his protest 
in an artistic and beautiful way that makes the audience laugh, not a laugh of 
enthusiasm, but a bitter and biting laugh. In fact, humor is an evolved form of 
satire. This means that criticism became public insteed of personal, and also 
defended the right of society instead of defending individual rights. obaid 
zakani is one of humor who uses various techniques to create different types 
of humor. in this article, we have tried to examine them.
METHODOLOGY: the present research has been done by the method of 
theoretical study and using library sources. Our study area and community is 
the generalities of obaid zakani, edited by Abbas lqbal Ashtiani and the efforts 
of parviz Atabaki, published by zavar publications.
FINDINGS:  Humorous poets and writers each deal in an almost ordinary way, 
but obaid zakani himself is the creator of various methods of satireeach deal 
in an almost ordinary way, but obaid zakani himself is the creator of various 
methods of satire. Sometimes in prose and sometimes in poetry, sometimes 
in the form of jokes and sometimes in the style of a humorous letter of advice, 
sometimes he invents humorous words, sometimes he interprets words in a 
humorous way. Characterization is also one of his tricks, sometimes he uses 
historical characters as his humor and sometimes fictional characters. He 
sometimes chooses animals as the characters of his stories. Obaid is so 
interested in expressing the facts and problems of his society that he does not 
hesitate to use vulgar words.
CONCLUSION:  Obaid uses tricks such as the metaphor of Tahkmiyeh, janas, 
playing with words, exposing the horseshoe, inverting Persian and Arabic 
anecdotes, and humorous interpretation of common proverbs and humorous 
reasoning.
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 مقاله پژوهشی
 بررسی شگردهای طنزپردازی عبید زاكانی

 
 صفیه مرادخانیجلیلیان،  محمّدرضا، *خسروی شکیب اشرف كریمی، محمدعلی

 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
 
 

 

 چکیده:
ت از دیرباز در ادبیات این سرزمین با شهدّ  همواره طنز بعنوان یک ژانر ادبی: نوع زمینه و هدف

یعنهی   كه با شهد ظرافهت درآمیختهه،   است ی انتقادیا است. طنز نوشته و ضعف حضور داشته

ای هنری و زیبا اعتهراض خهود را بیهان میکنهد كهه      ونهگبو یک طنزپرداز با زیركی و هوشیاری 

ای تلهخ و گزنهده.   خنهده  ای از سهر شهور و شهوق، بلکهه    ، نه خندهودشمخاطب نیز ب ندۀب خبس

به این معنی كه انتقادات بجای جنبۀ شخصهی،  هجو و هزل است.  ۀیافتتکامل ۀدرواقع طنز شیو

 عبیهد مومی یافت و نیز بجای دفاع از حقوق شخص به دفاع از حقوق جامعهه پرداخهت.   جنبۀ ع

كه از شگردهای گوناگونی برای خلق انهواع طنهز اسهتفاده     یکی از نوابغ طنزپردازی است زاكانی

 میکند. در این مقاله به بررسی این شگردها پرداخته شده است.

ای انجهام  نظری و با استفاده از منابع كتابخانهه پژوه  پی  رو به روش مطالعۀ روش مطالعه: 

گرفته است. محدوده و جامعۀ  مطالعاتی كلیات عبیدزاكانی به تصحیح عباس اقبهال آشهتیانی و   

 كوش  پرویز اتابکی است كه انتشارات زوار آن را منتشر كرده است.  

عمول و رایج بهه ایهن كهار    م ای تقریباًشاعران و نویسندگان طنزپرداز هر كدام به شیوه: هایافته

طنزپردازی اسهت. او گهاه   در های گوناگون  خود خالق و مبدع شیوه زاكانی میرردازند؛ امّا عبید

گوید. گهاهی دسهت   میاندرزنامه طنز  ۀگاهی به شیو بصورت لطیفه و یبه نثر و گاه به شعر، گاه

 معنها میکنهد. شخصهیت   صهورت طنزآمیهز   بهها را   واژه ، گاهیهای طنزآمیز میزند به ابداع واژه

طنهز خهود قهرار     ۀای تهاریخی را دسهتمای  تهپردازی نیز ازجمله شگردهای اوست. گاهی شخصی

ای های داستانی. او گاهی حیوانات را نیز بعنهوان شخصهیتهای داسهتان   هگاهی شخصیت و میدهد

خهوی   مند به بیان واقعیهات و معضهالت جامعهۀ     ای عالقه اندازهعبید به خود انتخاب میکند. 

 است كه از بکاربردن كلمات ركیک نیز دریغ نمیورزد.

بالهت،  یتهکمیه، جناس، بازی با الفاظ، افشا ۀاز شگردهایی از قبیل استعار عبید :گیرینتیجه

المثلههای رایهج و   ، نقل حکایات فارسی و عربی، تأویل و تفسیر طنزآمیهز ضهرب  نعل وارونه زدن

  استفاده میکند.استدالل طنزآمیز 

 4344تیر  46 :دریافت تاریخ   

 4344مرداد  41:  داوری تاریخ   

 4344مرداد  65: اصالح تاریخ   

 4344شهریور  69 : پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

  ،عبید ،هزل ،هجو ،طنز

 .شگردهای طنزپردازی
 

 :مسئول نویسنده * 

    khosravi.m@lu.ac.ir

 33465556  (44 49)+  
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 قدمهم
سگزی بدانیم كه از هركدام از آنها یک یا بادغیسی و محمدبن وصیف  اگر آغاز ادبیات فارسی دری را از حنظلۀ

مروزی و شهید بلخی نیز میتوان  است، پس از آنها در اشعار كسانی مانند رودكی و كساییدو بیت بجا مانده 

غزنوی، اشعار بار بصورت منظم و هدفمند در آثار سنایی  ابیاتی طنزآمیز یافت؛ اما شاید بتوان گفت برای اولین

سمرقندی،  است. پس از او شاعران بزرگی همچون عطار نیشابوری، مولوی، سعدی، سوزنیطنزآمیز بکار رفته 

اند. در این اطعمه، حافظ و عبیدزاكانی، از طنز بعنوان ابزاری برای بیان انتقادات خود استفاده كردهبسحاق

است؟ حدومرز طنز با شود: چه تعاریفی برای طنز ارائه شده  پرسشها پاسخ دادهتالش میشود به این پژوه  

فارسی كجاست و در این راه از چه شگردهایی هجو و هزل كدام است؟ جایگاه طنزپردازی عبید زاكانی در ادبیات 

 است؟كرده استفاده 

 

 پژوهشسابقۀ 
ای بر طنز و مقدمهاست. حلبی در شده ز طنز عبید پژوهشهای متعددی انجام و نی درمورد طنز در ادبیات فارسی

اندوهجردی در بهزادی  است.و طنزپردازی پرداخته  بصورت كلی به بررسی طنز( 4341) طبعی در ایرانشوخ

است كه بیشتر شبیه كتابهای تاریخ سخن گفته  ( در مورد طنز و طنزپردازان4379) طنز و طنزپردازی در ایران

مروری بر طنز و آثار طنزآمیز در ادبیات فارسی بویژه طنز  (4394از صدر ) بیست سال با طنز ادبیات است.

 است. شناسی بررسی كرده فارسی را از نظر نشانه لطایف (4374از اخوت )شناسی مطایبه نشانه مطبوعاتی دارد.

 نگاهی تطبیقی به طنز و طنزپردازی در ادبیات ایران و»است عبارتند از: شده وشته مقاالتی كه در این زمینه ن

بررسی طنز در »(، 4397اسدی )« هایی از طنز شاعران عصر انحطاطعرب  با تکیه بر طنز عبید زاكانی و نمونه

طبیقی طنز در آثار بررسی ت»(، 4394حساب )بیگزاده و خوش« حکایتهای رسالۀ دلگشا براساس الگوی رابرت لیو

های معدودی از طنزهای مقاالت نمونه(. در هركدام از این 4394منظم و آذرنیا )نظری « جاحظ و عبید زاكانی

است. نوآوری این مقاله عبید زاكانی مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته و یا چند نمونه براساس الگویی بررسی شده 

  بود. ز آثار عبید است كه پیشتر به آنها پرداخته نشدهدر بررسی شگردهای طنزپردازی متعددی ا

 

 بحث و بررسی

 عبید زاكانینامۀزندگی
خفاجه است، در قزوین به دنیا آمد؛ امّا دوران بزرگسالی و الدین عبید زاكانی كه اجداد او از اعراب بنیموالنا نظام 

در قرن هشتم زندگی میکرد. كه گو است ذوق و بذلهخوشپیری خود را در شیراز گذرانید. او از شاعران توانا و 

آزمایی بند و تضمین طبعبند و ترجیععبید در انواع شعر از قصیده و غزل و رباعی و مثنوی و قطعه و تركیب

و  هایی نیز به نثر دارد كه دارای زبانی ساده و روان استاست. او نوشتهكرده و از این هنرنماییها سربلند درآمده 

است، قدرت است؛ امّا آنچه عبید را زبانزد خاص و عام كرده  گهگاهی كلمات و عبارات دشوار در آن بکار برده

كه الحق سرآمد همگان است. همچنانکه حافظ غزل را با رعایت تمام زیر و  گویی اوستطنزپردازی و بذله

-است. شفیعیپردازی را بخوبی میدانسته بمهای  با استادی تمام میسرود، عبید نیز حساسیتها و دقایق طنز

این كیمیای هستی، ) «در قلمروِ طنز عبید همان مقامی را دارد كه حافظ در قلمرو شعر»كدكنی میگوید: 

بود. در . در روزگار عبید اوضاع جامعه بستر مناسبی برای پرورش طنز فراهم كرده (441شفیعی كدكنی: ص 
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اوج خود رسیده بود. ابتدای دوران زندگی عبید با حکمرانی شیخ ابواسحاق  دورۀ او ظلم و فساد و ریاكاری به

آباد برای خوی  نهاد و عبید در فرصتی شیخ در میدان سعادتبنای قصری كه شاه»اینجو در شیراز مصادف بود. 

-کست شاهامّا با ش. »(6كوب: ص از كوچۀ رندان، زرین) «كه برای عرض تبریک یافت آن را بهشت سعادت نامید

و ظاهر محتسب بود؛ امّا درواقع اهل میشیخ حکومت شیراز در دست امیر مبارزالدین محمد افتاد. شاهی كه به 

 (. 13)همان: ص « مطرب

در چنان روزگاری یک انسان هوشمند و متفکر و حساس چگونه با چنین اوضاعی برخورد خواهد كرد؛ جز اینکه 

را  انتقاد او متفاوت با دیگران است. او زبان طنز ا رسوا كند؛ امّا نحوۀزبان به انتقاد بگشاید و مفسدین ر

ای مستقیم به است كه این سالح كارسازتر است. طنزپرداز میداند كه اگر بگونه برمیگزیند؛ چراكه بخوبی آگاه

بر سر خشم بیاورد.  انتقاد برردازد؛ سخن او كارایی و تأثیر چندانی نخواهد داشت و ممکن است امرای فاسد را نیز

میگشاید؛ چراكه گویی كه او رفتار اجتماع و انسانهای اطراف  را پر از تناقض و تضاد میبیند، زبان به تناقضوقتی

-این كیمیای هستی، شفیعی)یکی از تعاریف طنز به گفتۀ شفیعی كدكنی اجتماع هنری ضدین و نقیضین است 

دوتیز و در موارد زیادی همراه با ركاكت است. چراكه هنر و ادبیات امّا زبان عبید بسیار تن ؛(441كدكنی: ص 

شود در  دهندۀ اوضاع اجتماعی زمانه است. هر اندازه كه این تصاویر جامعتر و واضحتر نمودهای بازتابچون آیینه

چنان كه هست است، نشان دادن واقعیات آنبیان واقعیات گویاتر است. درواقع آنچه برای اینگونه هنرمندان مهم 

گویی را در بیان واقعیت میدانند. كه باید باشد. چراكه برخی از طنزپردازان، لطیفه نه آنچنان (گرایینوعی واقع)

دارتر از واقعیت چیز خندهوقتی كه من میخواهم لطیفه بگویم واقعیت را میگویم، چون هیچ»برنارد شاو میگوید: 

 (.14طنزنویسی، سلیمانی: ص به نقل از اسرار و ابزار ) «نیست

 

 تعریف طنز

كردن، سخن برمز گفتن  زدن، ناز كردن، ریشخند كردن، سرزن كردن، طعنه طنز معانی متعددی مانند فسوس 

در اصطالح ادیبان طنز اظهار یک معنی »و ... است )نک: دهخدا، لغتنامه: ذیل مدخل طنز(. حلبی مینویسد: 

 (.411طبعی در ایران، حلبی: ص )تاریخ طنز و شوخ «استبرخالف آن معنی كه ظاهراً و لفظاً بیان شده 

دسته از آثار ادبی  آنادب به  مسخر و استهزا و در اصطالح اهلای عربی است به معنی تطنز واژه»داد مینویسد: 

دادن زشتیها و مفاسد فرد و جامعه اطالق میشود كه با دستمایۀ آیرونی و تهکم و طعنه به استهزا نشان 

ای است آید، طنز نوشته(. بنابر آنچه از این تعاریف برمی344)فرهنگ اصطالحات ادبی، داد: ص « میرردازد

ای كه در طنز وجود دارد از سر شوروشعف و شادمانی حال منتقدانه. خندهبرانگیز و درعینخرآمیز و خندهتمس

نیست كه خرد نیست، بلکه پوزخند است و زهرخند. یک طنزپرداز تنها در اندیشۀ تمسخر اعمال و رفتاری 

ممکن است به نظر عوام ناپسند نباشد،  آنها را نمیرذیرد، بلکه رفتارهایی را نیز كه جمعی یا عرف معمول جامعه

در مقام تشبیه »امّا به نظر او و دیگر اندیشمندان نادرست است، بسیار هوشمندانه مورد انتقاد قرار میدهد. 

(؛ 34: ص 6پور، ج)از صبا تا نیما، آرین« میتوان گفت كه قلم طنزنویس، كارد جراحی است، نه چاقوی آدمکشی

 نده را بشکافیم، به مغز دردناک آن میرسیم.   نازک خ اگر پوستۀ امّا

تنها هنری و زیبا نیست، ای ساده و صریح نهدر طنز واقعیات یک جامعه بیان میشود؛ امّا بیان این واقعیات بگونه

چنین موقعیتی است كه یک طنزپرداز توانا، نبوغ و استعداد خود را بنمای  آور و ناخوشایند است. در بلکه مالل

ارد. ازآنجاكه نویسنده یا شاعر طناز جامعۀ خود را پر از تناقضات و تضادهای گوناگون میبیند و در نظر او میگذ
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گویی است. ای تناقضاست، شروع به بیان پارادوكسی میکند؛ چراكه یک جنبه از طنز بگونهچیز وارونه شده همه

ست؛ بلکه جهانی است كه زنجیرۀ علّی  پاره، جهان طنز، جهان كمیک یا بازگونۀ فلسفی نی»كریچلی مینویسد: 

(. 45)در باب طنز، كریچلی: ص « استآیینهای اجتماعی  وارونه و بخردانگی عرف و معمول  محو و نابود شده 

گونۀ ادبی زبان، نظامهای »ی وارونه و متناقض، ایجاد طنز و خنده میکند. تجبر مینویسد: ابیان مسائل بگونه

و اجتماعی ما را در جزئیات و كلیات بهم میریزد و با جایگزینی منطق، عرف استدالل و  حاكم ذهنی، زیستی

 (. 91)نظریۀ طنز بر بنیاد متون برجستۀ فارسی، تجبر: ص« عاداتی متفاوت با آنچه معمول است، آفریده میشود

، او در زیر پوستۀ نازک طنزآمیز در مخاطب ایجاد خنده میکند؛ اما خنده هدف نهایی طنزپرداز نیست یک نوشتۀ

كه مخاطب با خواندن مطلبی طنزآمیز به  ایخنده، دردهای جامعه را بتصویر میکشد، بگونۀ زیبا و هنری. بگونه

محض اینکه خنده بر لبان  نق  میبندد، مغز و معنای دردناک آن را درمییابد و خنده بر لبان  خشک میشود. 

طنز زادۀ غریزۀ اعتراض است، اعتراضی »جک میگوید: آمیز است. یانو طیبت انگیزای خندهطنز بیان انتقاد بگونه

 (.46)طنز، پالرد: ص « كه به هنر بدل شده است

كه اشکال كاریکاتوری نیز خود ایجاد نوعی طنز  طنز نوعی كاریکاتور است. كاریکاتور در معنا و مفهوم، همچنان

طریق اغراق در درشتنمایی یا كوچکنمایی و درنهایت نامتناسب  طنز غالباً نوعی كاریکاتور است كه از»میکند. 

(. طنزپرداز با استفاده از 4396)طنز در شعر حافظ، چناری، « بودن عناصر مختلف، ایجاد استهزا و خنده میکند

دآگاه این روش بزرگنمایی و مبالغه سعی دارد كه فسادها و بیرسمیها را طنازانه به افراد جامعه بنمایاند كه ناخو

ست كه قربانیان را از خشم دیوانه و اجوهر یک طنز موفق آن »خنده وامیدارد. بنابر گفتۀ پالرد:  خواننده را به

 (.44)طنز، پالرد: ص « بر كنیمخاطبانت را از خنده روده

 

 طنز و هزل و هجو مرز

میشود كه فردی در  شنامهایی گفتهمعموالً به بدگوییها و یا د حدود و ثغور طنز با هجو و هزل كدام است؟ هجو 

هایی كه خاقانی در ذم نظر است، مانند هجویهحق شخص دیگر روا میدارد؛ یعنی در هجو اغراض شخصی مد

انگیزی است كه معموالً به آمیز و خندهاست. هزل نیز سخنان طیبتمجیر بیلقانی یا ابوالعالء گنجوی سروده 

طنز با نوعی »هجو و هزل است. رزمجو مینویسد:  یافتۀا طنز صورت تکاملقصد مزاح و تفنن گفته میشود؛ امّ

)انواع ادبی و آثار آن در « هزل دریده است و خودداری نمیشناسد است، ولی هجو و تملک نفس همراه شرم و

نتقاد از توزی به دشمنان وجود ندارد، بلکه ا(. در طنز معموالً اغراض شخصی و كینه457رزمجو: ص ، زبان فارسی

-آور بیان شده مسائل و مشکالت و اوضاع دردناک سیاسی و اجتماعی روزگار طنزپرداز است كه در ظاهری خنده

درد طنز، همگانی و بیشتر مربوط به دردهای عمومی و »است. هدف طنز اصالح اوضاع نابسامان موجود است. 

اغلب نشانۀ تندخویی، سودجویی و یا  اجتماعی است، درحالیکه درد هجو، مبتذل، خصوصی و شخصی است و

 (.4394های پژوه ، نظری منظم، )ادبیات تطبیقی: تعریف و زمینه« كشی سراینده استكینه

 

 طنزپردازی  هاییوهش

های خلق طنز را به دو دستۀ اند. شیری شیوهپژوهشگران طنز برای خلق طنز شگردهای گوناگونی بیان كرده

( آن دسته از فکاهیهای تند است كه ریشۀ آنها مبتنی بر Verbal Ironyرتی )طنز عبا»كلی تقسیم میکند: 

برخالف عبارتی، ارتباط  (Circam stance of Satireصناعات ادبی و بازیهای زبانی است. طنز موقعیتی )
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 شیری(.)راز طنزآوری، « ها ندارد، اساس  مبتنی بر تصویرها، تصورها و مفهومهاستچندانی با الفاظ و كلمه
طنزآمیز،  گویی، كلماتتناسب، برعکسعدم»های گوناگونی را برای ایجاد طنز برمیشمارد. ازجمله سلیمانی شیوه

سیاسی عامدانه، دستکاری طنزآمیز شخصیتها، مراكز فرهنگی یا احزاب دستوری  دار، غلطهایخنده توصیفهای

 (.675 )اسرار و ابزار طنزنویسی، سلیمانی: ص...« مشهور و 
ها در بین اند؛ امّا بنظر میرسد، بعضی از این شیوهنوع ادبی بیان كردهمحققان شگردهای دیگری را برای این 

براین شگردهای مشترک، ترفندهایی نیز دارد كه اغلب طنزپردازان مشترک باشد، ولی هر طنزپردازی عالوه

د زاكانی میرردازیم و هركدام را جداگانه بررسی های خلق طنز عبیمختص اوست. از این رهگذر به بررسی شیوه

 میکنیم.

 

 االشرافاخالق

االشرف خواجه انتخاب چنین اسمی در برابر كتاب اوصاف»االشرف اوست. اخالقیکی از آثار طنزآمیز عبید رسالۀ 

ها و زشتیهای سدهرساله درواقع بیان مف است. مقصود عبید در ایننصیرالدین توسی از باب طعنه و تمسخر بوده 

گویی در مقابل رسالۀ (. انتخاب این عنوان كه نقیضه337)تاریخ ادبیات، صفا: ص « اخالق رجال روزگار او بوده

نصیرالدین است، در ساخت ظاهری و قالب آن همچون رساالتی است كه در باب حکمت و اخالق نوشته خواجه 

توسی كتاب خود ایجاد طنز میکند. خواجه نصیرالدین میشود. انتخاب چنین ساختاری برای چنین محتوایی 

خود را در باب متصوفه و طی مراحل سلوک با استفاده از دان  حکمی خود نوشته است. عبید این رساله را در 

اخالقی )حکمت، شجاعت، عفت، عدالت، سخاوت، است كه هر باب آن دربارۀ یکی از اصولهفت باب تنظیم كرده 

و رحمت و شفقت( است. شیوۀ كار او به اینگونه است كه در ابتدای هر باب معنایی را كه این حلم، حیا و وفا 

است، تحت آورده و سرس معنایی را كه در روزگار او پیدا كرده « مذهب منسوخ»فضیلت دارد، تحت عنوان 

آورده است كه « سوخمذهب من»آورد. او اصول اخالقی و فضایل پسندیده را با عنوان می« مذهب مختار»عنوان 

انسانی و اخالق  اخالقی و خفتای طنزآمیز میگوید كه این اصول اكنون منسوخ شده است و رذایل بگونه

است. بدین معنی كه گروه بیشماری از افراد جامعه اكنون این آورده « مختارمذهب»ناشایسته را تحت عنوان 

 اند.رفتارهای ناپسند را برگزیده

ای است كه  معانی مخالف آنها ها بگونهیکی از شگردهای طنزپردازی بکار بردن واژه: تهکمیهۀ استعارالف( 

برداشت شود. وقتی ذهن خواننده متوجه این تضاد شود، غافلگیر شده و ناخودآگاه میخندد. این شیوه را در علم 

رود. در این نوع ست كه در طنز بکار میتهکمیه از فروع استعارۀ عنادیه ا استعارۀ»تهکمیه میگویند. بیان استعارۀ 

 (. 47)بیان و معانی، شمیسا: ص « استعاره، ربط بین مستعارٌ له و مستعارٌ منه، كمال تضاد است، نه شباهت

اكابر لطیف شده و بزرگان صاحب ذهن كه در این روزگار كه زبدۀ دهور و خالصۀ قرون است، چون مزاج  اكنون»

همت ر صافی و اندیشۀ شافی بر كلیات امور معاش و معاد گماشتند. الجرم مردوار پایبلندرای پدید گشتند، فک

 االشراف(. عبید زاكانی، اخالق)كلیات« بر سر آن اخالق و اوضاع نهادند

بافتهای اجتماع را فراگرفته بود و درواقع دورۀ ركود و  بندوباری و ریاكاری همۀعبید از روزگار خود كه فساد و بی

یاد كرده است. افرادی را كه بزرگ بنظر « قرون زبدۀ دهور و خالصۀ»اخالقی است، با طنز و تمسخر طاط انح

مینامد. همچنین این افراد « ذهن بلندرایاكابر لطیف و بزرگان صاحب»میرسند و درواقع نادان و حقیر هستند، 

برای خود پذیرفته شده و درست میدانند كه  اند و اصولی رااخالقی و انسانی  را زیر پا گذاشتهكه همۀ اصول 
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همت بر سر آن اخالق و اوضاع  مردوار پای»هیچ عقل سلیمی آنها را نمیرسندد، اینگونه توصیف میکند كه 

هواهای نفسانی كرده و قدم  ترک بهرا در متون عرفانی گذشته برای كسانی كه اقدام « مردوار»تعبیر «. اندنهاده

نیز از اینگونه تعبیرات است. عبید آنها را با تمسخر و « پای همت»اند. ، بکار میبردهاندیقت گذاشتهطردر جادۀ 

 است. در معنای عکس بکار برده 

را به داشتن ویژگیها و خصلتهایی كه هیچ نشانی از آنها در وجودش نیست، اگر كسی : تمسخر و تحقیر( ب

چون بزرگان و زیركان »م و تشدید این تمسخر منجر به تحقیر میشود. ایبستاییم، درواقع او را تمسخر كرده

 االشراف(.عبید زاكانی، اخالق)كلیات « شریف ایشان مشرف استدان كه اكنون روی زمین به ذات خرده

هزار سال با وجود تصفیۀ عقل و روح محجوب ماند، بی الحق زهی بزرگان صاحب توفیق كه آنچه چندین »

دان( یا خرده(. عبید با نسبت دادن صفاتی برتر و برجسته )زیركان 336)همان: ص« زحمتی بر ایشان كشف شد

را مشرف به وجود شریف آنها میداند، درواقع )زهی بزرگان صاحب توفیق( به اشخاص دانانما كه روی زمین 

است. و نیز با تمسخر اذعان میدارد كه نکات و آنها آلوده شده وجود  زمین از لوث ه رویمیخواهد بگوید ك

زحمتی.  است، آن نیز بدون هیچمانده بر آنها كشف شده دقایقی كه از روزگاران گذشته تاكنون بر مردم پوشیده 

 . و انتقادآور كه درنهایت طنز است نوعی تمسخر و تحقیر خنده

میکشد، با بیانی وارونه از او در اثنای سخنان و بحثهایی كه پی  : المثلضرب ازۀ طنزآمیز استفاد( ج

ها از مثل نیز نمایان روزگار خود حمایت میکند و برای تأیید این نظریههای نابخردانه و ناشایست فاضلنظریه

و خود چه كلرتره »است. كرده استفاده استفاده میکند؛ امّا درواقع در چنین موقعیتهایی با تمسخر از این مثلها 

مند نگردد و گوید كه من پاكدامنم پیکری خلوتی دست داده و از وصال جانفزای او بهرهباشد كه شخص را با ماه

العمر چنان فرصتی دست ندهد از غصه میرد و گوید: تا به داغ حرمان مبتلی گردد و شاید بود كه او را مدت

 وجه روا ندارد كه الفرصۀ تمر مر السحاب.هیچدردهد و دفع بهتوقف و تردد تن باید كه بی اضاعۀ الفرصۀ غصۀ. ...
االشراف(. فرصت عبید، اخالق)كلیات « و باید منع در خاطر نیارد كه المنع كفر و آن را غنیمت تمام باید شمرد

است و برای شده ن توصیه بوسیلۀ خردمندان و بزرگارا غنیمت شمردن و ازدست ندادن زمان كه همیشه 

اند؛ امّا چون در روزگاری المثل و كلمات قصار درآوردهاندرزها، آنها را بصورت ضرب تأثیرگذاری و ماندگاری این

ست، عبید مثلهای، اضاعۀ اشده چیز وارونه شده و ارزشها به ضدارزش بدل است، همهكه عبید زندگی میکرده 

سحاب و المنع كفر، را كه برای غنیمت شمردن فرصت در جهت انجام كارهای نیک فرصۀ غصۀ و الفرصۀ تمر مر 

 ای طنزآمیز درجهت ازدست ندادن فرصت برای انجام كارهای ناپسند بکار برده است.بکار میرود، بگونه

ا ههای متجانس با معانی گوناگون آنهاست. این واژههای خلق طنز بکار بردن واژهیکی از شیوه: جناس (د

ها، ایجاد آورد تا از طریق تواناییهای زبانی و ادبی این واژهفرصتها و امکاناتی را برای نویسنده یا شاعر پدید می

 طنز كند.
باشد كه ای پسر زنهار باید كه زبان از لفظ نَعَم گوش داری و پیوسته لفظ دیگری در اثنای وصایای خود فرموده »

)همان: « ار تو با ال باشد كار تو باال باشد و تا لفظ تو نعم باشد دل تو بِغَم باشدال بر زبان رانی و یقین دانی تا ك

جناس مركب )با ال و باال( به نقل وصایای  استفاده از (.  در انتقاد از مالداران ممسک و توجیهات آنها، با336ص 

ند و فرزندان خود را نیز به داشتن و روایی كار خود را در ردّ سائل میدانآنها میرردازد كه بدلیل خسّت، رونق 

آوردن جناس خط )نعم و بغم( اندوه و گرفتاری خود را در بخش  مال  چنین رفتاری توصیه میکنند. همچنین با
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دادن آن میداند كه اگر میخواهید دچار غم و اندوه نشوید، به نیازمندان بخش  نکنید. درواقع آسای  و ازدست 

 است. این صورت ایجاد طنز و انتقاد كردهاک میداند و به و راحتی و نشاط را در امس

 

 نامهریش
مقامات »است.  شدهاست. این رساله بنظر میرسد كه به شیوۀ مقامه نوشته « نامهری »رسالۀ دیگر عبید، رسالۀ 

سهتان ظهاهر   واحد كه بصورت ناشناسی در داقهرمان داستانهایی است با نثر مصنوع آمیخته با شعر، درمورد یک 

)انهواع ادبهی،   « آورد و همینکه در پایان داستان شناخته میشهود، ناپدیهد میگهردد   میشود و حوادثی را بوجود می

 (. 657شمیسا: ص 

اسهت و بها خیهال وی     است كه یاری بسیار زیبارو داشته كهه مهدتی او را ندیهده   در آغاز داستان نویسنده مدعی 

 است.زندگی كرده 

 امام     با خیال  وقت خود خوش دیدهببریدهوصال  تا طمع  از

( نامهعبید، ری كلیات ) 

بیچاره در و دیوار به آواز آمد. ناگاه طرفی از خانه و ركنی از آشیانه منشق شد. از آن انشقاق از زاری دل »

 « شخصی روی نمود

 شخصی كه مبیناد كسی در خواب 

 سرخ و سرید و زرد و كبود و بنف  و لعل

 یرون و ری  درجنبانیدسركرد ب

 ریشی و چه ریشی و چه ریشی و چه ری 

علیک. از هیبت او لرزه بر اعضای حاضران مستولی شد، از جا جستم، گفتم: آیا ابلیسی؟ عفریتی؟ گفت: السالم

الدین ابومحاسن زد كه هی ما را نمیشناسی؟ مرا ری  ای؟ بانگ بر منالموتی به قبض روح آمدهغولی؟ ملک

 دل بیچاره از خیال محبوب جفاكارش بستانم و زیر لب گفتم آهام تا داد این . آمدهگویند

 بنگر كه مقابح  چه باشد آن را كه محاسن  تو باشی

 (317و314)همان: ص                                                                                                   

تنها بیتفاوت از كنار اجتماعی و شرایط ناگوار آن را از نزدیک لمس میکنند و نهگروهی از افراد جامعه كه اوضاع 

طنزپردازان هستند كه در  به بقیۀ افراد جامعه بسیار حساستر و پرواكنشتر نیز باشند،آنها نمیگذرند، شاید نسبت

. رابطۀ نزدیکی كه طنزنویس با جامعۀ خود دارد، موجب چنین شرایطی فریاد انتقاد آنها از همه رساتر است

تنها ماده و موضوع سخن خود را مستقیماً از متن جامعه انتخاب میکند، بلکه صورت و قالب آن میشود كه وی نه

 است. را نیز از میان صورتها و قالبهای رایج در زمان خود اقتباس كرده 

-نویسی بود. عبید زاكانی نیز كه اصالً عرب بنیبویژه ادبیات عرب مقامه یکی از صورتها و قالبهای رایج در ادبیات

است؛ امّا انتقادی كه عبید  شیوه را برگزیده عرب داشته، اینخفاجه بود و طبعاً آشنایی و شاید تسلط بر ادبیات 

بعنوان یکی از شعائر میکند، انتقاد از ری  بصورت طنزآمیز است نه )محاسن(، كه زاكانی در این رساله مطرح 

افراد شهوتران و  است؛ بلکه از ری  امردان و نوخطانی كه در جامعه دستمایۀ شده اسالم پذیرفتهمبین دین 

است كه پسركان نوجوان اده بودند. درواقع عبید خود را در جایگاه چنین افراد هوسرانی قرار د بلهوس قرار گرفته

كه آثار  جنسی میکردند؛ اما همین را برای اطفای شهوت و هوسبازی خود میخواستند و از آنها سوءاستفادۀ
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فریاد عبید زاكانی  مردانگی در چهرۀ آنها پدیدارگشت، منفور میشوند. براستی چه فریادی بلندتر و رساتر از

 باشد. كرده از حملۀ وحشیانۀ مغول بیانی و مرگ انسانیت را در ایران پس میتواند انحطاط و پستی و ركود اخالق

اند، كرده عبید را نزد من شأنی رفیع و مقامی بلند است و بی  از آنچه دربارۀ او بحث»ادوارد براون مینویسد:  

رسشهای كوتاه و (. عبید با طرح پ315)از سعدی تا جامی، حکمت: ص« را مستحق تحقیق و مطالعه میدانموی 

-پیاپی ترس و وحشت خود را در مواجهه با ری  بیان میکند كه طنزآمیز است. قسمت طنزآمیز دیگر آن این 

هیبت ترسناک خود است كه ری  خود را ابوالمحاسن معرفی میکند كه به معنی پدر نیکوییها است؛ یعنی با آن

ری ( در مناظره با یکدیگر بیان میکنند، نیز زیبا و  را چنین معرفی میکند. استداللهایی كه دو طرف )عبید و

 طنزآمیز است.

، معنی دیگر كرده بر موضوعی كه بیاننامه(، عالوهاست )ری رساله بکار برده به نظر میرسد عنوانی كه برای این 

ین عنوانی، این ری  را نیز در نظر داشته است. چنانکه میدانیم معنی دیگر ری ، زخم است. عبید با انتخاب چن

 درد و زخم اجتماعی مطرح میکند.   موضوع غیراخالقی را به عنوان یک 

ترین انواع طنزها، طنز واژگانی است، طنزی كه عامل اصلی ایجاد آن در یکی از شناخته»در واژها:  طنز الف(

« است ز از سوی نویسندهطنزآمی نحوه و شکل بکارگیری واژگان و بازی با كلمات و یا حتی ابداع كلمات غریب و

 (.4344چاوشی، )جستاری در شگرد طنز و انواع آن در مقاالت شمس، آقایانی 

نامه(. انتخاب عبید، ری )كلیات « الدین ابوالمحاسن میگویندبانگ بر من زد كه هی، ما را نمیشناسی؟ مرا ری »

از كسانی است كه دینداری را فقط در داشتن الدین ابوالمحاسن( هم طنزآمیز است و هم گویا انتقاد نام )ری 

ری  و بکار بردن الفاظ عربی در سخنان خود میدانستند، نه در همۀ اعمال و رفتار و كردار انسانها. درواقع افراد 

 ریاكار چنینند.

تعالی از بزرگی من، مرا چند جا در قرآن مجید یاد گفت: من آنم كه خدای»یز: طنزآمیر ب( ترجمه و تفس

( دیگری در قصۀ 65/ 35« )ال تأخذ بلحیتی و ال برأسی»السالم میفرماید كه: موسی علیه موده، یکی در قصۀفر

نامه( نقل این آیات و برداشت از عبید، ری ( )كلیات 65/ 75« )الریشا و لباس التقوی»سالم میفرماید: آدم علیه

ای كه در قصۀ حضرت موسی )ع( آمده ت. در آیهمعنی آنها در جهت اثبات ادعای خود توسط ری ، طنزآمیز اس

نزن نکن و كتک به این معنی كه مرا سرزن  « ری  و سر مرا مگیر»است، خطاب به هارون برادرش است كه 

كه )ری ( مذكور آن را در جهت دفاع از خوی  و ارزش خود بیان میکند. واژۀ )ریشا( كه در قصۀ آدم )ع( آمده 

  .باست، نه معنی )ری (است به معنی جامه زی

 شنیدم كه آدم )ع( چون در بهشت بود، اول عمر ری  نداشت، مالئکه او را سجده»: استدالل طنزآمیزج( 

كردند، چون مدتی بگذشت ری  درآورد و مالئکه هرگز شکل ری  ندیده بودند، آغاز ریشخند كردند. او از این 

نامه(. عبید، ری )كلیات « یخت و به زحمت و خفّت گرفتار شدصحرای دنیا گرجست و به انفعال از بهشت بیرون

كردند؛  آورد كه ابتدا مالئکه بر آدم )ع( سجدهدر نمونۀ مذكور، نویسنده در احتجاج یا ری  برهانی طنزآمیز می

را از نکردند. در اینجا نویسنده دلیل بیرون راندن حضرت آدم )ع(  امّا پس از درآوردن ری  دیگر بر او سجده

هر هنری از گناه سرچشمه میگیرد. »ممنوعه. بودلر میگوید: بهشت درآوردن ری  بیان میکند نه خوردن میوۀ 

حریم تابوها دارد. تابو  میزان تجاوزی است كه بههنر و یا استمرار و ارزش آن، وابسته به میتوان گفت كه عمق 

)این كیمیای هستی، « اجتماعی است در محیط« مقدس»یا « مسلط»در معنی عام آن شامل هر نوع مفهوم 

تابوها درواقع كوس رسوایی زدن كسانی است كه از این حریمها  (. تجاوز عبید به حریم466شفیعی كدكنی: ص
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ها برای ذوق حساس و هوشیار طنزپرداز اند؛ امّا این پردهشده سوءاستفاده كرده و در پس پردۀ تابوها مخفی

 دورویه میزند. است و آنها را با دفی بسیار نازک و دریدن

 

 موش و گربه

 داسهتانی و طنزآمیهز اسهت. مها پهی  از عبیهد نیهز بیهان داسهتان از زبهان حیوانهات             موش و گربه یک قصهیدۀ 

های گوناگون داستان بصورتی است كه ای دیگر است. توصیف صحنهعبید از گونه ایم؛ امّا این قصیدۀ)فابل( داشته

گویی یک استاد سازندۀ پویانمایی )انیمیشن( در عصر ما كه عصهر فناوریههای پیشهرفته اسهت، آن را بها دقهت و       

تماشای یک پویانمایی  آن را میخوانیم، گویا بهها در حدی زنده و پویاست كه وقتی است و صحنهظرافت ساخته 

 ایم.انگیز نشستههیجان

 اولین بیت آن:

 ای خردمنههههههد عاقههههههل و دانهههههها  »

 
 «قصههههۀ مههههوش و گربههههه برخوانهههها    

 وگربه(، موشعبید)كلیات                          

محمد و انتقاد  مبارزالدینبطور كلی معنی و مفهوم این داستان در حمله به دینمداران ریاكار و در رأس آنان امیر 

-اند و با سوءاستفاده از این اند؛ امّا از باطن و معنی آن بویی نبردهاز آنان است كه خود را به ظواهر دین آراسته

اند. چنین كسانی درواقع دشمن دین و دینداران حقیقی و راستین هستند؛ چون از ظواهر بسیار نامردمیها كرده

دستی طنزنویس است. خاصه وقتی ریاكاران بواسطۀ تزویر و ریا از موضوعهای دم. »مردم سلب اعتماد میکنند

میتوان تصور »(. صفا مینویسد: 44)طنز، پالرد: ص« معیارهای رفتاری كامالً متفاوتی باشندحرفۀ خود متعهد به 

نجو و امیر مبارزالدین ایابواسحاق شیخ منظومۀ طنز و انتقادی بیان حال شاه كرد كه مقصود گوینده از این 

 (.474: ص 6تاریخ ادبیات، صفا، ج «)استمحمد مظفری، فرمانروای كرمان، بوده 

 الف( توصیف طنزآمیز
 ناگهههههههان موشههههههکی ز دیههههههواری »

 سهههر بهههه خهههم برنههههاد و مینوشهههید    

 گفهههت كهههو گربهههه تههها سهههرش بکهههنم  

 گربههه در پههی  مههن چههو سههگ باشههد    

 نههههزدیگربههههه ایههههن را بدیههههد و دم  

 را بگرفهههت ناگههههان جسهههت و مهههوش  

 مهههوش گفتههها كهههه مهههن غهههالم تهههوأم  

 

 خروشههههانا جسههههت بههههر خّههههم مههههی  

 شهههد همچهههون شهههیر غرّانههها   مسهههت 

 پوسهههههت  پهههههر كهههههنم ز كاهانههههها  

 كههههه شههههود روبههههرو بههههه میههههدانا    

 چنههههگ و دنههههدان زدی بههههه سههههوهانا

 چهههههون پلنگهههههی شهههههکار كوهانههههها 

 «عفههههو كههههن از مههههن ایههههن گناهانهههها

 وگربه(عبید، موش)كلیات                           

دادن خود ایجاد طنز حیوانات را همچون انسانها تصور كردن و ویژگیها و رفتارهای انسانها را به حیوانات نسبت 

میکند. در این چند بیت توصیف شراب نوشیدن موش و مست شدن و عربده كردن او مثل شیری غرّان و گرفتار 

ها را با چشمان و پویاست كه گویی ما آن صحنهگربه چنان زنده  شدن او در چنگال گربه و التماس و تضرع او به

 آور.گر هستیم و نیز طنزآمیز است و خندهخود نظاره
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شد، یکی از شگردهای طنزپردازی ایجاد تناقض است. این تناقض ممکن است، چنانکه قبالً گفته ض: ب( تناق

متناقضی كه از او سر میزند، خود ایجاد میان مقام و موقعیت شخص با اعمال و رفتار او باشد و یا كل رفتارهای 

 كند.طنز و خنده 

 مهههوش را بکشهههت و بخهههوردگربهههه آن »

 بارالههههها كههههه توبههههه كههههردم مههههن   

 بههههر ایهههن خهههون نهههاحق ای خهههالق   

 

 سههههوی مسههههجد شههههدی خرامانهههها    

 نهههههدرم مههههههوش را بههههههه دنههههههدانا 

 «دههههم دو مهههن نانههها  مهههن تصهههدق  

 وگربه(عبید، موش )كلیات                          

 توبه او جهت فریب موشان است و بزودی: امّا این

 پههههنج مههههوش گزیههههده را بگرفههههت  »

 دو بهههدین چنهههگ و دو بهههدان چنگهههال 

 

 ههههههر یکهههههی كدخهههههدا و ایلخانههههها   

 «یکهههی بهههه دنهههدان چهههو شهههیر غرّانههها 

 (341)همان: ص                                    

دادن او زیبا و طنزآمیز است؛ امّا بمحض اینکه كردن و صدقه مسجد رفتن و توبه  توصیف پشیمانی گربه و به

آید، چند برابر گذشته از موشها شکار میکند. این رفتار متناقض او، طنزآمیز موقعیت مناسبی برای او پی  می

كه فرصتی پی   است. از این طریق رفتار افرادی را بتصویر میکشد كه تظاهر به پرهیزكاری میکنند؛ امّا وقتی

گاهی طنز از اثر تنزل موقعیت انسان به »دان دیگران فسق و فجور میکنند. كریچلی مینویسد: آید، صدچنمی

 (.16)در باب طنز، كریچلی: ص « انسان ایجاد میشودحیوان یا ارتقای سطح حیوان به 

 تعریفات ۀرسال

ید مانند كتابهای رساله عبیکی دیگر از ابتکارات عبید در دنیای طنزپردازی رسالۀ تعریفات اوست. در این 

نظر او در روزگارش آن معنی ای معنی میکند كه به آورد و سرس هر لغت را بگونهفرهنگ لغات، ابتدا لغات را می

 است.چیز وارونه شده، پس معنای لغات نیز متفاوت و وارونه شده است. در روزگاری كه همهرا پیدا كرده 

 : آنکه حق را باطل گرداندالوكیل كه عقل معاش ندارد الدانشمند: آن
 وجه پر نمیشودهیچچشم قاضی: ظرفی كه به الجاهل: دولتیار
 خوارالصوفی: مفت الخسیس: مالدار

 الخصم: برادر 

 تعریفات(عبید، رسالۀ )كلیات                                                                                            

واژها ارائه میدهد، دارای طنزی تلخ و دردناک است كه مخاطب را حتی از لبخند معانیی كه عبید برای این 

واژگان است كه بنظر میرسد  توجه میکند، آوردن )ال( عربی بر سر این پشیمان میکند. نکتۀ دیگری كه جلب

آوردند و اینچنین خود را دانا سخنان خود میهای عربی در میان افرادی دارد كه برای اظهار فضل واژهتعریض به 

مقایسه قابل نامۀ شیطانلغتآمریکایی صاحب عبیدزاكانی با امبروز بیرس : و فاضل مینمایانند. پورجوادی میگوید

است كه بصورت طنزآمیز است و بیان معانی لغوی كلماتی زده است. در آن كتاب نیز نویسندۀ آمریکایی دست به 

امبروز بیرس را عبید »خانلری نیز مینویسد: . استمعانی را داشته  لغات در روزگار وی آنكه آن  فکر میکرده

 (. 53ص :خانلریهفتاد سخن، « )آمریکایی مینامند

 

 صدپند ۀرسال
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پندنامه هرچند در نصایح آغازین آن اندرزها جدی است، در است. در این  صدپندعبید رسالۀ  دیگر اثر طنزآمیز 

است كه در روزگار وی ای طنزآمیز بیان میکند كه درواقع منظور او این بوده را به شیوه روش خود آنادامه به 

 است و پند و اندرزها نیز باید بدینگونه باشد.كه ارزشها جابجا شده 

ای اندرز میدهد كه درواقع باید كامالً برخالف آن باشد؛ امّا طنزپرداز بگونهشیوه در این : الف( نعل وارونه زدن

 اندرزهای وارونه اینچنین به رفتارهای ناپسند روزگار خود واكن  نشان میدهد.او با این 

-عبید، رسالۀ  )كلیات« سبب از شما نرنجندتا توانید سخن حق مگویید، تا بر دلها گران نشوید و مردم بی»

 پند(.صد

 جا(. )همان« در راستی و وفاداری مبالغه مکنید، تا به قولنج و دیگر امراض مبتال نشوید»

ای طنزآمیز و زیبا میگوید: در روزگاری كه  است، بگونهاندرزها كه عبید امر به منکر و نهی از معروف كرده در این 

اند، شاید پند و اندرزها نیز داده خود را از دستاست و اندرزها و پندها كارایی جای منکر و معروف جابجا شده 

 بدینگونه باشد.

شیوه با پند و اندرز و امر و نهی طنزآمیز به افشاگری رفتارهای ناپسند اقشاری از جامعه  در این: ب( تعریض

 میرردازد كه انتظار چنین رفتاری از آنها نمیرود. 

 عبید، رسالۀ صدپند()كلیات « یان و جهودان استطعام و شراب تنها مخورید كه این شیوه كار قاض»

 جا(.)همان« كوب خرد كنید، تا درجۀ غازیان یابیدپیرزنان را سر به كلوخ»

در عبارات باال با گوشه و كنایه قاضیان را كه باید حدود و احکام الهی را اجرا كنند و داد مظلوم از ظالم بستانند، 

هو و لعب هستند. غازیانی كه باید در راه دین و گسترش آن بجنگند، مانند جهودان سرگرم شرابخواری و ل

 ستمدیدگان را آزار میدهند و میکشند. 

باشد، یعنی شده  قصد مزاح نوشتهبعضی از اندرزهای این پندنامه بنظر میرسد، بیشتر به : ج( مطایبه و مزاح

 انگیزی آنها بیشتر از جنبۀ انتقادیشان است.جنبۀ خنده

 صدپند(.عبید، رسالۀ )كلیات « دختر خطیب را در نکاح درمیارید تا ناگاه خركرّه نزاید»

 )همانجا(.« زن مخواهید، تا ناگاه قلتبان نشوید»

ها با جوكهای امروزی است. به این حکایات طنزآمیز عبید شبیه به لطیفه: منتخب حکایات عربی و فارسی

 ر جملۀ آخر است. انگیزی آن دثقل خندهمعنی كه نقطۀ 

 

 ن حکایاتۀ ایبرجست یژگیهایو

است و در داستانها بیشترین معنی را در قالب كمترین الفاظ بیان كرده در بسیاری از این : الف( ایجاز و اختصار

ایجاز و سرعت دو »قالب داستان مختصر و كوتاه نکتۀ طنزآمیز و انتقادی خود را بیان میکند. كریچلی میگوید: 

لطیفه، نویسنده یا  (. در بیان یک44)در باب طنز، كریچلی: ص« حیاتی نغزگویی و طنزپردازی استمؤلفۀ 

حقیقت را همیشه مد نظر دارد كه پرگویی و اطناب باعث میشود كه ارتباط و هماهنگی میان گویندۀ ماهر این 

الطبع تأثیرگذاری آن بکاهد؛ آوری و بشود و از میزان نغزی و خندهعبارات و مخاطبان سست و گاهی گسسته 

 یعنی مخاطب نتواند بدرستی با لطیفه ارتباط برقرار كند. 

خدا سوگند كه من یک تن از دشمنان را نشناسم و ایشان نیز  سربازی را گفتند چرا به جنگ نروی؟ گفت به»

این بند نغز و حکایات(. در  عبید، منتخب )كلیات« مرا نشناسند، پس دشمنی میان ما چون صورت بندد؟
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است و خواهی و كشورگشایی پادشاهان خودكامه بوده پرمعنی از جنگها و خونریزیهایی كه عامل اصلی آنان زیاده

 است. ای ماهرانه و طنزآمیز انتقاد كرده اند، بگونهسربازان بیچاره و بیگناه در این راه قربانی میشده

 )همانجا(.« ا چه میکردی؟ گفت عرق!آمد. گفتند آنجقزوینی تابستان از بغداد می»

 است. پاسخ موجز و غافلگیركنندۀ فرد قزوینی سبب ایجاد خنده و طنز شده 

های عبید موضوع، كندذهنی یا احمقی بعضی از افراد است. او این در بعضی از لطیفه: ب( افشای بالهت

 است. آور بیان كرده ای زیبا و خندهحماقت را بگونه

 حکایات(.عبید، منتخب  )كلیات« كرد، در كوچه میطلبید كه خانه تاریک است انگشتری در خانه گمقزوینی »

خانه  شخصی در خانۀ قزوینی خواست نماز گزارد. پرسید قبله چونست؟ گفت من هنوز دو سال است كه در این»

 جا(.)همان« ام، كجا دانم قبله چونستآمده

گفت قصد لوحی افراد است، میتوان ر كه پایه و ركن عمدۀ آن بر نادانی و سادههای موجز و مختصلطیفهدر این 

عام مردم شهرهای مختلف توسط مغوالن، دهد براثر كشتار وحشیانه و قتلعبید از بیان آنها، این باشد كه نشان 

قل و فکر آنها بودند كه ع زدگی و حیرت شدهبودند، دچار نوعی سردرگمی و وحشتمانده كسانی كه زنده 

 بدرستی كار نمیکرد و همچون كودنان یا سفیهان بنظر میرسیدند.   

 طنز و آفرین  هنری میرردازد.خلق گاهی طنزپرداز با استفاده از جابجایی الفاظ و حروف به: زبانی یهایج( باز

الف و نون عثمان  عمران نامی را در قم میزدند. یکی گفت چون عمر نیست چراش میزنید؟ گفتند عمر است و»

 حکایات( عبید، منتخب)كلیات « هم دارد

است و میخواسته اختالفات  با استفاده از واژۀ عمران كه واژۀ عمر در آن نهان است، طنز واژگانی ایجاد كرده

است، بیان كند، تا حدی كه حتی بخشی از اسم سنت و تشیع وجود داشته  شدیدی را كه در آن روزگار بین اهل

 شخص نیز میتواند برای او خطرساز باشد.      یک

-در این شیوه طنزپرداز در بیان مفاهیم و مضامین موردنظر خود استداللهای نغز و خندهآمیز: استدالل طنز( د

 انگیزی بکار میبرد كه پایۀ منطقی و عقالنی ندارد.

میکرد؛ ولی موسی مردی را یهودی از نصرانی پرسید: موسی بهتر است یا عیسی؟ گفت: عیسی مردگان را زنده »

سالگی مرد بمرد. عیسی در گهواره سخن میگفت؛ امّا موسی در چهلبدید و او را به ضربت مشتی بیفکند و آن 

 عبید، منتخب حکایات(.)كلیات « میگفت خدایا گره از زبانم بگشای تا سخنم را دریابند

دایرۀ طنزها و انتقادات عبید گاهی پیروان دیگر ادیان را نیز دربر میگیرد. احتجاجات و دالیلی را كه هركدام در 

است. ای طنزآمیز برای عبید شده بیان میکنند، تبدیل به سوژه برتری دین خود و یا حتی برتری پیامبر خود

پسند و حضرت عیسی )ع( بر حضرت موسی )ع( بیان میکند، عوام دالیلی كه شخص نصرانی برای رجحان

های وسیله قصد دارد بگوید كسانی كه بدنبال اختالفات دینی و ستیزه اینحال طنزآمیز است، شاید به درعین

 آور است.    لوحانه و خندهمذهبی هستند، دارای تفکری عوامانه هستند كه دالیل آنها نیز ساده

 

 ی گیرنتیجه
عبید زاكانی بزرگترین طنزپرداز ادبیات كالسیک ماست. او با استفاده از ذوق و استعداد خداداد خوی  و تالش و 

ادبی سرآمد همگان شود. است در این نوع آزمایی و نیز فراهم بودن زمینه و بستر مناسب توانسته كوش  و طبع

است؛ مهیا بودن شرایط نیز شخصی برای خلق طنز ضروری همان اندازه كه ذوق و توانایینظر نگارندگان به در 
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امر ضروری است؛ چراكه هرگاه در یک جامعه شکاف و گسلی عمیق بین اوضاع و شرایط موجود و برای این 

ای عالی برای آفرین  طنز فراهم میشود. این چنین اوضاع و شرایطی كه باید باشد، بوجود بیاید، زمینه بگونه

 ار عبید فراهم بوده است.شرایطی در روزگ

آثار بصورت  است؛ هرچند بعضی از اینهای طنزآمیز خود، مبدع و خالق بوده بنظر میرسد عبید در بیشتر نوشته

نظیر است. دقت و ظرافتی كه در طهرح ایهن نکهات داشهته اسهت،      نویسیها نیز كمنویسی است، او در نظیرهنظیره

پوشهی  پرده و عریان است كه از نقل آنها در این مقاله چشهم زهای عبید بیبیانگر طبع وقاد اوست. بسیاری از طن

گویی، زشهتیها و رفتارههای نادرسهت را    است. او گاهی با وارونهبرده  های طنزپردازی بهرهشد. عبید از انواع شیوه

المثلهها را  ، گاهی ضربمورد انتقاد قرار میدهد. گاهی با نقل داستان حیوانات، گاهی لغات را  وارونه معنی میکند

همه تنوع و گوناگونی كه در طنزهای  دارد؛ واقعیتهای موجود در دستمایۀ آفرین  طنز خود قرار میدهد. با این

 جامعۀ خوی  را آینگی كند. 

، قاضهیان،  در یک نگاه كلی عبید برای بیان طنز و انتقادات خود به دو گونه سخن میگوید: او هر گهاه از فقیههان  

پهرده سهخن میگویهد و سهخن را بهه هتهاكی و ركاكهت        محتسبان و خطیبان ریاكار انتقاد كند با صهراحت و بهی  

انهد، انتقهاد كنهد، از پادشهاهان     میکشاند، اما اگر بخواهد از شخص شاه و یا وزیر كه صاحب قدرت و سفاک بهوده 

 آورد. گذشته همچون سلطان محمود سخن بمیان می

 

 نویسندگان مشاركت
شهید دانشگاه  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 و داشته عهده بر را نامهپایان این راهنمایی محمد خسروی شکیبآقای دكتر . است شده استخراجچمران اهواز 

 و هاداده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به اشرف كریمیعلیآقای . اندبوده مطالعه این اصلی طراح

 با نیز سركار خانم دكتر صفیه مرادخانیمحمدرضا جلیلیان و آقای دكتر . اند داشته نق  نهایی متن تنظیم

 نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این انمشاور نق  تخصصی، راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک

 .است بوده پژوهشگر چهار هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل

 

 قدردانی و تشکر
 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت وشهید چمران اهواز دانشگاه  انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه 

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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