
 

 

 سویی هنري و محتوایی طنز حافظ و عبید زاکانیهم

 
 محمدحسین نیکدار اصل

 عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج -استادیار

 چکیده
است. از یک طرف ظهور شاعر بزرگ هاي طنز اجتماعی  ترین دوره در تاریخ طنز کالسیک فارسی، قرن هشتم از درخشان

هاي ظریفی از طنز، لذتی دو چندان  و ارزشمندي چون حافظ، که ضمن به کمال رسانیدن قالب غزل، با گنجاندن رشته
در اشعارش پدید آورد و از طرف دیگر ظهور منتقد و طنزپرداز بزرگ، عبید زاکانی، آثار ماندگاري در نظم و نثر به 

کرد. این دو هنرمند اندیشمند در یک محدوده زمانی و مکانی با هم زیسته و اشتراکات فکري فراوانی ادبیات ایران تقدیم 
-اند. یکی از این اشتراکات استفاده از طنز در بیان انتقادات اجتماعی بوده است. در این پژوهش نخست شیوهبا هم داشته

ست. هر دو براي این که انتقاداتشان نافذ و تأثیرگذار هاي طنزآفرینی در آثار دو شاعر مذکور بررسی و تحلیل شده ا
نمایی، ایهام، تعلیل طنزآمیز، نمایی، کوچکهاي طنزآفرینی چون طنز موقعیت، تضاد شخصیت، بزرگباشد، از تکنیک

شاعر  اند. سپس به بررسی کارکرد موضوعی طنزهاي هر دوتناقض، کنایه، ایجاز، جناس و استعاره تهکمیه استفاده کرده
اند. ایم، که در برابر مسائلی چون انحرافات اجتماعی، اخالقی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی زبان به انتقاد گشودهپرداخته

هاي برجسته گردد، که توسط شخصیتها میها به ارزشهاي دو شاعر مذکور بیشتر حول محور تبدیل ضدارزشطنز
 پرداختند.یا و فریب عوام میورزي به رجامعه، در پوشش دینداري و دانش

 واژگان کلیدي: طنز، انتقاد، حافظ، عبید زاکانی
 

 مقدمه -1

 بیان مسئله: -2
گیر شده ي دیگر از این زبان به زبان فارسی راه یافته و در آن جاياي عربی است که مثل هزاران واژهطنز در اصل واژه

داشتن،  داشتن، افسوس کردن، فسوس آورده شده: فسوسي طنز این معانی ي دهخدا ذیل واژهنامهاست. در لغت
و طنز کردن به  ...کن، طعنه، سخریه، بر کسی خندیدن، عیب کردن، لقب کردن، سخن به رموز گفتن، ناز و افسوس

 : ذیل طنز)1373جویی و تمسخر آمده است. (دهخدا،زدن، عیب معناي: طعنه
شود که شاعر یا نویسنده براي به تصویر ایی اطالق میح ادبی به شیوهعنوان یک اصطال نظر از معناي لغوي، طنز به صرف

هاي خاصی استفاده کند و براي این کار از تکنیکهاي موجود در جامعه از آن استفاده می روي ها و کجکشیدن ناهنجاري
یکی از انواع ادبی است که  -قالبنه  -طنز از نظر محتوا «گونه معنی کرد: توان طنز را در اصطالح ادبی ایننماید. میمی

هاي دردناك جامعه را به قصد اصالح، با چاشنی ماندگی و معایب و مفاسد و ناروایینویسنده در آن، علل و مظاهر واپس



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۲۱٤۲

 
-) بنابر115: 1372(شوقی نوبر،» کند.آمیز و توأم با اشاراتی به وضع معمول زندگی بیان می طور برجسته و اغراق خنده به

ي انسان را براي طنز با آفریدن خنده، روحیه« ترین کارکردهاي طنز دانست زیراتوان خنده را یکی از اساسیاین می
-خواهد به گوشش بخورد و با چشمش ببیند و آنچه نمی  پذیرش بیشتر آن چیزي که دوست ندارد بشنود و آنچه نمی

تماعی ایران در قرن هشتم به حدي ناسالم و معیوب بود که ) اوضاع اج436: 1391سلیمانی، »(کند.میخواهد بداند، آماده 
آوري در این دوره سبب شد ي دین نیز راه یافته بود و چنین وضعیت تأسفسیاست، در حوزه فساد عالوه بر حوزه

با زبانی بدبینی ادیبانی اندیشمند چون حافظ و عبید نسبت به این شرایط بیمارگونه و نابهنجار جامعه برانگیخته شود و 
ترین مفاهیم، ترین انتقادات، عمیقنویسی هنر و رندي است. تنداصوالً طنز .»طنزآمیز عامالن آن را به باد انتقاد بگیرند

-) مانند آنچه در اشعار حافظ و آثار عبید مشاهده می436همان: (»شود گفت.نویسی میها را با رندي طنزبیشترین گالیه

گیري از طنز در آثار شاعران و نویسندگان به چشم  هاي چشم قل تا قبل از قرن هفتم نمونهشود. در ادبیات فارسی حدا
شود، اغلب بیش از آنکه چاشنی  هاي طنزي که در طی قرن ششم به بعد در آثار صوفیه دیده میحتی رگه«خورد. نمی

ي جهان یر و سرنوشت و آفرینندهاجتماعی داشته باشد، ذوق فلسفی دارد و بیشتر متوجه نظام آفرینش، تقد -سیاسی
شود. تا پایان قرن هشتم هاي طنزي که در رباعیات خیام دیده می) مانند رگه90: 1380بخت،  (نیکو» هستی است.

اي وجود ندارد که مانند حافظ و عبید زاکانی زبان به انتقاد گشوده و در قالب طنز اعتراض خود هجري، شاعر یا نویسنده
هاي طنزپردازي ایران به شمار ترین دورهتوان قرن هشتم هجري را از درخشاندیگر می عبارت اشد؛ بهرا بیان نموده ب

ي دورانی هستند که در آن، ریا، تزویر، فساد و انحطاط اخالقی به اوج رسیده  یافته آورد. حافظ و عبید هر دو پرورش
اند و اشتراکات فکري اهم زیسته و نشو و نما یافتهي زمانی و مکانی باین دو اندیشمند بزرگ، در یک محدوده است.

هاي فکري این دو شاعر، استفاده از طنز در بیان انتقادات اجتماعی است. فراوانی باهم دارند. یکی از بارزترین همگونی
اند. حافظ پرداختهگذاري بیشتر، طنز را انتخاب کرده و با آن به انتقاد و اعتراض از اوضاع جامعه حافظ و عبید براي تأثیر

نمایی، جناس،  نمایی، کوچکهاي بیانی مشترکی چون: بزرگو عبید براي طنزآمیز جلوه دادن کالم خود هردو از تکنیک
.. بهره برده و مسائل مهم و مطرح در جامعه را در قالب کارکردهاي موضوعی خاصی همچون مسائل .استعاره تهکمیه و
 اند.و مذهبی بیان نموده اخالقی، فرهنگی سیاسی، اجتماعی،
آفرینی و کارکردهاي موضوعی طنز در دیوان حافظ  آنیم تا ضمن بررسی و تحلیل شگردهاي طنز در این جستار بر

 ي آن دو شاعر در این زمینه بپردازیم.شیرازي و آثار عبید زاکانی به مقایسه
 بحث: -2

 آفرینی: هاي طنز تکنیک 2-1

گیرد که درواقع کاربرد تعمدي هاي مختلفی بهره میبراي خلق اثر طنزآمیز خود از تکنیک ي طنزپردازشاعر یا نویسنده 
آفرینی در اشعار  طنز گردد. در این قسمت از پژوهش به همانندي هاي تکنیک هايها موجب ایجاد طنز میاین تکنیک

 شود.طنزآمیز حافظ و کلیات عبید پرداخته می
 طنز موقعیت 2-2



 
 ۲۱٤۳/  سویی هنري و محتوایی طنز حافظ و عبید زاکانیهم

 
ي این شگرد بر مفاهیم استوار است و تمام سعی و آفرین، طنز موقعیت است. اساس و پایه هاي طنزیکی از تکنیک

اي بپردازد که تجسم و تصویر آن براي خواننده،  پرداز بر این است که به خلق فضا یا ایجاد صحنهي طنز کوشش نویسنده
معمول است که بیشتر یط نامناسب و وضعیتی غیرشرا ها درآور باشد. یکی از موارد طنز موقعیت، تجسم شخصیت خنده
-رسد. حافظ در اشعار طنزآمیز خود از این تکنیک بهره گرفته و با استفاده از آن به انتقاد از شخصیتآمیز به نظر می طنز

 ي زیر:اي چون امام شهر پرداخته است؛ مثالً در نمونههاي منفی
 )  407: 1381هر که سجاده می کشید به دوش        (حافظ،زکوي میکده دوشش به دوش می بردند    امام ش

داند. وي امام شهر را  مست می خواري سیه داري و تقوا دارد، شراب ظاهر ادعاي دین در این بیت حافظ، امام شهر را که به
که امام مرتکب آمیزي غیرموجه و منفی نشان داده و عملی  صورت اغراق که باید شخصیتی موجه و مثبت داشته باشد، به

بردند) موقعیتی طنزآمیز ایجاد کرده است که تصور آن براي خواننده، ضمن  شده (از شدت مستی او را به دوش می
ي دوش و  در این بیت عالوه بر تکنیک یاد شده از جناس و تکرار در کلمه. دار بودن، دردناك نیز هست خنده
چنین تضاد بین شب و روز و عمل امام شهر در شده است. هم ادهاغراق) در شدت مستی امام شهر، استف( نمایی بزرگ

بنابراین در همین  آفرینی شده است؛ داران روزگار حافظ بوده سبب طنز ي تزویر دیندهندهشب و روز ضمن اینکه نشان
 است.نمایی) براي طنزآمیز کردن شعرش سود جسته طنز موقعیت، تضاد، جناس و بزرگ( تک بیت حافظ از چند روش

 مثال در حکایت زیر: عنوان ي طنز موقعیت استفاده کرده است. بهخود از شیوه  عبید نیز در خلق آثار طنز    
گزارد. دزدي طمع در گیوه کرد. گفت اي درویش با گیوه نماز نباشد. گفت اگر  درویشی در مسجد گیوه در پا، نماز می«

 )307: 1999عبید،» ( نماز نباشد گیوه باشد.
ي فقر اقتصادي و ي خود؛ یعنی عدم امنیت در جامعه (که بیشتر نتیجه  د در این حکایت، یکی از مشکالت جامعهعبی

کند. مسجد مکانی مقدس و حرم امن الهی است و باید در آن امنیت وجود داشته باشد. عبید اخالقی است) بیان می
که کسی در مسجد با گیوه نماز بخواند  ر ایندارند تصو معتقد است مردم حّتی در مسجد دست از دزدي برنمی

تر و آوري درویش خندههم دزدیدن گیوه کند؛ اما طمع دزدي در چنین مکانی آنآور ایجاد میخود موقعیتی خنده خودي به
 تر است.تلخ

 آمیز: تعلیل طنز 2-3

درواقع بر پایه خرد ، تجربه و یا  تعلیل به معنی دلیل آوردن است و گاهی این دلیل با نوعی مغالطه همراه است و
) آوردن این استدالل ناموجه براي امري که ظاهراً خالف عرف یا 196: 1390خرمشاهی، .(واقعیت، نادرست و نابجاست

 شود. باعث ایجاد خنده می رسد گاهشرع به نظر می
 ي فراوان کرده است؛ مثالً: حافظ در اشعار خود از این تکنیک استفاده

 اسدان به خودم خوان که منعمان        خیر نهان براي رضاي خدا کنندپنهان ز ح
 )345: 1381( حافظ،  
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شده پنهانی و دور ازنظر خلق انجام شود. حافظ نیز از معشوق خود  گیري از ریا در عمل خیر، همواره توصیهبراي جلو

خواهد این ارتباط مخفیانه باشد تا از طرف  خواهد که او را پنهان از چشم مردم به دیدار بطلبد. شاعر در اصل میمی
آورد حاسدان خدشه نپذیرد؛ اما با تشبیه مضمر معشوق به منعمان و دلیل طنزآمیزي که براي نهان داشتن این رابطه می

-نوشی خود قرار داده و می آفرینی شده است. درجایی دیگر بخشندگی خداوند را دلیلی بر باده (رضاي خدا) باعث طنز

 د:گوی
 می خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور کسی     گوید ترا که باده مخور گو هوالغفور

 )362(همان:                                                                                                            
 بیت: خورد. در ایندر طنز عبید نیز استفاده از این تکنیک به چشم می

 )215: 1999چون مایه فسق نیست چیزي حاضر       برخیز که ناچار نمازي بکنیم(عبید،
داند. انتساب  نوشی) می عبید در این بیت علّت زهد و عبادت مردم روزگار را عدم وجود اسباب شادي و نشاط (باده

 .کند، طنزآمیز استچنین نمازي به خودش و دلیلی که براي نماز گزاردن ذکر می
دست  کشیده ، که به پیشگاه عفو خداوند تهیداند که خجالت میچنین در بیت زیر دلیل گناهکار شدن خود را این میهم

گردد داند؛ زیرا با گناه بندگان بخشایندگی خداوند آشکار میبرود و در حقیقت گناه خود را تشکر در برابر عفو خدا می
 آفرینی کرده است. ي انتساب و تعلیل طنزآمیز، طنزن نمونه با استفاده از شیوهآور است. در ای این عذر براي گناه خنده

 )112بر در عفو تو ما بی سرو پایان چو عبید     تا تهی دست نباشیم گناه آوردیم(همان: 
 گیرد نیز تعریضی زده است.عبید در این بیت به خشک مذهبی زاهدانی که عفو خدا را در نظر نمی

 تهکمیه:استعاره  2-4 
دهد. در  تهکم در لغت معنی مسخره کردن، استهزاء و دست انداختن، شکسته و ویران شدن و فروریختن در چاه می

ظاهر ستایش کنند، اما در لحنی کامالّ  آمیز کسی را بهگویی کالمی است که با بیانی طنزاصطالح ادبی تهکم نوعی وارونه
) تقریباً به ذم شبیه به مدح شباهت دارد. مثالً حافظ در بیت زیر آورده 94: 1385(اصالنی،مشخص، در پی تحقیر باشند. 

 است:
 ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق      گفتم اي خواجه عاقل هنري بهتر از این

 )552: 1381( حافظ،  
است که عقل قادر به درك عشق و گوید و معتقد  حافظ در اشعار خود فراوان از تحقیر عقل در برابر عشق سخن می

دارد؛ زیرا تنها  حذر می دهد و او را از عشق بر گو به حافظ پند میهاي آن نیست. در این بیت نیز وقتی نصیحت زیبایی
درواقع نادان) که ( ظاهر عاقل ي به گوید: اي خواجه گیرد و میداند، حافظ او را به تمسخر می هنر عشق را غم آفرینی می

غم خوردن در راه عشق) و جود دارد؟ در ابیات زیر نیز با ( اي، مگر هنري بهتر از این حقیقت عشق نبرده بویی از
 داند:دامن میمقام و شیخ را پاك تمسخر، زاهد را عالی

 )76راز درون پرده ز رندان مست پرس کاین حال نیت زاهد عالی مقام را (همان: 



 
 ۲۱٤٥/  سویی هنري و محتوایی طنز حافظ و عبید زاکانیهم

 
 شود. آمیز بودن این بیت نیز دریافته میدان روزگارش دقّت شود تهکمکه به بدبینی و تنفر حافظ از زاه وقتی

اي نسبت به زاهدان، شیخان، واعظان و دیگر مجریان شریعت در عصر خود دارد و عبید نیز همچون حافظ دید منفی
د همین تهکم است. بر ها به کار میهایی که براي استهزاء آن همواره در پی تحقیر و استهزاء آنان است و یکی از تکنیک

خواهد کاري کند تا از وعظ او که در مصرع نخست می داند؛ درحالی مثالً در بیت زیر با تمسخر، واعظ را فرزانه می
 خالص شود:

 چاره آن است که دیوانگی اي پیش آرم        تا فراموش کند واعظ فرزانه مرا
 )67: 1999( عبید،  

 کوچک نمایی: 2-5
که نویس هنگامیشود. طنز ترین ابزارهایی است که در آفرینش طنز از آن بهره گرفته میاساسینمایی یکی از  کوچک

 هاي مختلف او را تحقیر نماید؛ارزش کرده و سعی دارد به راه خواهد شخصیتی را مورد انتقاد خود قرار دهد او را بی می
هاي  تواند به صورت کند. این کار می ز هر لحاظ کوچک میسازد و او را ا او را از تمام ظواهر فریبنده عاري می«بنابراین 

 )17: 1384(جوادي، » هاي دیگر باشد. تواند از لحاظ جسمی، معنوي و یا به شیوه مختلف انجام گیرد، می
حیوانی ها را تا مرتبه ها را تحقیر کرده و گاه با شدتی بیشتر آنهاي منفور در اشعار خود، آن حافظ در انتقاد از شخصیت

ریاکاري و رفتار  ي  واسطه ها به تناسب نفرتی که از این شخصیت پایین آورده و به حیوان تشبیه کرده است. گاه نیز به
 شود: هاي زیر بیان می مانند آنچه در نمونه پردازد؛ ي مظاهر شریعت می شان دارد، به تحقیر همه دوگانه

 زان میان حافظ دلسوخته بد نام افتاد    صوفیان جمله حریفند و نظر باز ولی            
 )292: 1381( حافظ،  

حافظ با حریف و نظرباز خواندن صوفی که در اصل باید از این صفات نکوهیده بري باشد به تحقیر و کوچک کردن 
متوجه  کاري و ریاکاریشان کسی ي پنهان واسطه اند ولی به ها نظرباز و حریف ي آن گوید همه پردازد و می ها می آن

دار شود؛ اما حافظ دلسوخته چون ریاکار و اهل تظاهر نیست بدنام افتاده است. در بیت زیر نیز صوفی را حیوانی دم نمی
 داند:می

 صوفی شهر بین  که چون لقمه ي شبه می خورد    پاردمش دراز باد آن حیوان خوش علف
 )430(همان:

ي شبهه  داند که اشتهاي فراوان دارد به خوردن لقمهعلفی می ن خوشخواري، او را حیوا ضمن تحقیر صوفی و بیان حرام
که در حالل بودن آن شک است این تحقیر باعث ایجاد نوعی طنز تلخ شده است. در جایی دیگر صوفی را به صیادي 

حقیر و کوچک باز را دارد و این تشبیه، خود نوعی تبازي با فلک حقه کند که دام خود را گسترده و قصد حقهتشبیه می
 نمودن است:

 بـاز کــردصـوفـی نـهــاد دام و سـر حـقــه بـاز کــرد        بنـیـاد مـکـر بــا فـلـک حـقـه
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 )286(همان:                                                                                                              

فریبی کسانی است که در لباس دین و شریعت به  حافظ و عبید، انتقاد از ریا و تظاهر و عوام یکی از اشتراکات فکري
کند.  پی مبارزه و افشاگري علیه ریاکاران است و آنان را تحقیر می پردازند. عبید همچون حافظ همواره در فریب مردم می

 ها را به صیاد تشبیه کرده است:براي مثال در تحقیر صوفیان، آن
 )414: 1999بفروش. گفت صیاد دام خود را بفروشد با چه چیزي صید کند؟ ( عبید،  ي خویش راوفی را گفتند جبهص
 گوید:ها را به گربه تشبیه کرده و میدر جایی دیگر آن 

 آه از این صوفیان ازرق پوش    که ندارند دیــن و دانـش و هــوش
 سفره حلقه به گوشرقص را همچو نی میان بسته     لوت را همچو 

 )62از پــی صـــید در پس زانـو     متـرصــد چــو گــربه ي خامــوش (همان: 
دین و  آور است. عبید صوفیان را بی کند تحقیرآمیز و براي خواننده خنده توصیفی که عبید از شخصیت این صوفیان می

ها را نشینی و خاموش نشستن آن ند و گوشها کند که اهل رقص و سماع هستند حریص و طماع دانش و عقل معرفی می
داند. حافظ نیز بیتی دارد که در داند؛ بلکه کمینی براي صید قدرت و مقام و منزلت اجتماعی میها نمیي تعبد آن نشانه

 گوید:آن، زاهدان ریاکار را به گربه تشبیه کرده و می
 گـربه زاهـد نمـاز کــردغره مشـو که  روي به ناز    اي کبک خوش خرام که خوش می

 )286: 1381(حافظ،                                                                                               
 تضاد شخصیتی: 2-6

 کند با وارونه هاي طنزپردازي، استفاده از تضاد شخصیت است. طنزپرداز سعی می ترین و زیباترین راه یکی از ساده
سواد را دانشمند و یا عالمی را نادان  ها باعث ایجاد طنز و خنده شود. آنجا که شخص بی نمایش دادن مفاهیم و موقعیت

اند. مثالً زاهد  دهد از تضاد شخصیت استفاده کرده است. حافظ و عبید در آثار خود از این تکنیک استفاده کرده جلوه می
مثالً  دهند؛ خور، خطیب و واعظ را نادان جلوه میخور یا مفتو صوفی را حرام دینکه باید مظهر تقوي و ایمان باشد بی

 گوید:  حافظ در بیت زیر می
 )126فقیه مدرسه دي مست بود و فتوي داد    که می حرام ولی به زمال اوقاف است(همان: 

کسی باید هوشیار و آگاه باشد طورقطع چنین  دهد و به فقیه کسی است که در مورد مسائل مربوط به فروع شرع فتوي می
آورد  آورد، نوعی تضاد را به وجود می کند، می هم زمانی که فتوي صادر می ولی وقتی حافظ مست بودن را براي فقیه آن

دارد که مست است و هوشیار حذر می که زمانی مردم را از مصرف مال وقف بردارتر آنرسد. خندهکه طنزآمیز به نظر می
کش  داد. در بیت زیر نیز محتسب (که مسئول نهی از منکرات است) را سبومست نبود حکم بدتري می نیست شاید اگر

 داند:می
 صوفی ز کنج صومعه با پاي خم نشست       تا دید محتسب که سبو می کشد به دوش

 )405(همان:



 
 ۲۱٤۷/  سویی هنري و محتوایی طنز حافظ و عبید زاکانیهم

 
د؛ بلکه باید دیگران را نیز از تنها نباید می بنوش خوار باشد دچار تضاد شخصیتی است؛ زیرا او نهمحتسبی که شراب

 خواري منع کند. شراب
ي متظاهران ریاکار را به باد انتقاد گرفته است و در قالب  عبید نیز از این تکنیک بسیار بهره گرفته و شخصیت دوگانه

باغ  شخصی در باغ خود رفت. صوفی و خرسی را در:«کشد. براي نمونه در این حکایت آمیز به تصویر میحکایات طنز
زنی و خرس را گفت. گفت اي مسلمانان آخر من کم از خرسم؟ چرا مرا می زد و خرس را هیچ نمیدید صوفی را می

 )301: 1999عبید،» ( بري.خوري و هم میرید و تو هم میجا می خورد و همانزنی؟ گفت ازبهر آنکه خرس مینمی
گردانی از آن بناشده است؛ اما عبید در این حکایت ا و رويگیري از دنیصوفی شخصی است که بنیاد فکري او بر کناره

 است. کند که بیانگر تضاد شخصیتی بارزي خور و دزد معرفی می صوفی را شخصی حرام

 تناقض : 2-7
تناقض در لغت به معنی باهم ضدونقیض بودن، ضد یکدیگر بودن، ناهمتایی و ناسازي است و در لفظ در صورتی است «

اي است خبري که در ) تناقض از دیدگاه ادبی جمله167: 1385(داد،» دو، امري را اثبات کند و دیگري نفیکه یکی از آن 
ي  کند؛ اما در پس معناي ظاهري که دارد بازگوکننده حقایق پنهان دیگري است که نسبت به جنبه ظاهر خود را نقض می

شود. حافظ و عبید در  آفرینی نیز محسوب می آمد در طنزعنوان یکی از ابزارهاي کار ظاهري خبر برتري دارد. تناقض به
شود، خواري را که در اصل سبب مستی می اند. حافظ در بیت زیر می طنزهاي خود هر دو از این تکنیک استفاده کرده

 داند:باعث عاقل شدن صوفی می
 صوفی مجلس که دي جام قدح می شکست        باز به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد

 )270: 1381( حافظ،  
نوشد عاقل و  که شراب میرو حافظ او را هنگامی تواند به ریا و تزویر بپردازد، ازاینچون صوفی با نوشیدن می نمی

 آفرینی شده است. داند. در روساخت بیت این تناقض سبب طنزفرزانه می
ي باز، تعریضی  یر کرده و با آوردن کلمهخوار دانستنش او را تحق خوار نیست؛ اما حافظ با شراب صوفی حقیقی شراب

خوار بود؛ اما مدتی توبه کرده ولی باز با یک  نوشد؛ بلکه قبالً هم شرابکه نخستین بار نیست که شراب میزند به این می
ر که این موارد هن داند درحالیبازي را هنر خود میخواري و رندي و نظرجرعه می عاقل شد. در بیتی دیگر، حافظ شراب

 شود و با هنر تناقض داردمحسوب نمی
 امگـویـم فاش      تا بـدانی کـه بـه چنـدین هنـر آراستهبازم و مـیعاشـق و رنـد و نظـر 

 )492(همان:                                                                                                              
آفرینی کرده است؛ وي نیز مانند حافظ  هاي زیبایی طنز این تکنیک در آثار خود استفاده کرده و با تناقض عبید نیز از

 گوید:خواري، رندي و شاهدبازي را هنر خود خوانده و میشراب
 هـاي خـویـشتن فـریادخـوارم و نـرّاد و رنـد و شـاهـد بـاز      مرا زدسـت هـنرشراب
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 )222: 1999(عبید،                                                                                               

 ي دیگر:نمونه
 )69به گنــج فراغــت گـرت راه نیســت        ز دیوانگان راهنمایی طلب (همان: 

طلبیدن از دیوانگان است؛ زیرا دیوانگان فاقد عقل هستند  آفرینی در این بیت شده راهنمایی تناقضی که باعث ایجاد طنز
-اند و اگر میهاي دیوانه به فراغت خاطر رسیدهتواند کسی را راهنمایی کنند. البته منظور عبید این است که انسان و نمی

 خواهی به آسایش برسی تو هم مانند دیوانگان عقل مادي و حسابگر را کنار بگذار.
 جناس تام :  2-8

ي مشابه با معانی مختلف در کنار هم  جنس بودن است و در اصالح ادبی آن است که دو واژه جناس در لغت به معنی هم
در کاربرد طنزآمیز، «آفرینی است.  ي طنز قرار بگیرد. جناس کاربردهاي متفاوتی دارد یکی از این کاربردها در عرصه

 )95: 1385(اصالنی، » کند.مدي پیدا میآمیز، تصنعی، عمدي یا غیرعجناس خود حالت مبالغه
 حافظ در اشعار خود از این تکنیک استفاده کرده و باعث خلق طنز شده است. مثالً:

 حافظ دهدم توبه ز روي تو ، زهی روي         هیچش ز خدا شرم و ز روي تو حیا نیست
 )168: 1381(حافظ، 

شرم است. این  به معناي این است که چقدر زاهد پررو و بیدوم » روي«اول به معنی چهره و » روي«در مصرع نخست 
 جناس تام به طنزآمیز شدن بیت کمک کرده است.

-عبید نیز از جناس در طنزآفرینی بهره گرفته است و با استفاده از این تکنیک معانی خنده آور و طنزگون خلق کرده چنان

 که در حکایت زیر آمده است:
اما شکر  کند؛گیرد و گردنم درد میبزرگی رفت. پرسید که چه زحمت داري؟ گفت تبم می الدین به عیادتموالنا قطب«

دار  کند گفت غم مخور و دل خوشاي شکسته است اما گردنم همچنان درد میاست که یکی دو روز است که تبم پاره
 )301: 1999عبید،» ( شود.که آن نیز در این دو روز شکسته می

گفت غم مخور «ي و جمله» اي شکسته است.اما شکر است که یکی دو روز است که تبم پاره«ي در جمله» شکستن«بین 
جناس تام وجود دارد که در اولی به معناي کم شدن تب و » شود.دار که آن نیز در این دو روز شکسته می و دل خوش

ستفاده از صنعت جناس دعاي موالنا در دومی به معنی خرد و شکسته شدن گردن و درنتیجه هالك شدن است. عبید با ا
 را با بیانی طنزآمیز مطرح کرده است.

مجدالدین همگر زنی پیر و بدشکل در اصفهان داشت. روزي پیش اتابک سلغر شاه نشسته بود. غالمی در گوشش گفت «
 )291(همان: » کاش خانه به خاتون فرود آمدي! که خاتون به خانه فرود آمد. گفت اي

 معنی مختلف وارد شدن و خراب شدن باعث ایجاد طنز شده است. د آمدن در دوي فرو دو کلمه
 بزرگ نمایی: 2-9



 
 ۲۱٤۹/  سویی هنري و محتوایی طنز حافظ و عبید زاکانیهم

 
هاي اخالقی و کارگیري آن در توصیف ویژگی پردازي است که طنزپرداز با بههاي رایج در طنزنمایی یکی از تکنیکبزرگ

وقتی طنزپرداز کسی را «یوب و رذایل دارد. سازي عها و نواقص سعی در برجستهاغراق و مبالغه در نشان دادن زشتی
که رویداد کوچک را تا  دهد و آنگاهنماید، وقتی جرم و گناهی را بیشتر از واقعیت نشان میتر از آنچه هست، میاحمق

کند که عیوب و رذایلی که به طنز کند، در حقیقت به مخاطب خود این واقعیت را گوشزد میباوري بزرگ می حد غیرقابل
شود آنها را پرداز مجبور میاند، طنز قدر کافی بزرگ هستند؛ اما چون برخی از دیدن واقعیت آن ناتوان اند بهیده شدهکش

 )160: 1386(دهقانیان، » صورت واقعی به مخاطب نشان دهد و حقیقت و ماهیت آن را بهتر بشناساند. بین بهبا ذره
 ریاي افراد متظاهر به دین، از این تکنیک بهره گرفته است؛ مثالً:حافظ در اشعار خود براي نشان دادن فساد و 

 نه به هفت آب که رنگش به صد آتش نرود        آنچه با خرقه ي صوفی می انگوري کرد
 )254: 1381( حافظ، 

آلود کرده که  یاش را م خرقه قدر باده نوشیده و گوید آننوشی صوفی را با بزرگ نمایی و اغراق بیان کرده و میحافظ باده
 چنین در بیت زیر: رود. هماش با صد آتش نیز از بین نمیرنگ می بر خرقه

 حدیث حول قیامت که گفت واعظ شهر        کنایتی است که از روزگار هجران است
 )171(همان: 

براي واعظ شهر  ي بیم و هراسشداند که معتقد است روز قیامت با همهو سخت می انگیزحافظ فراق یار را چنان هول
غمی واعظ شهر و غم او (ترس از روز قیامت) را به سخره نمایی بیاي بیش نیست. حافظ با این بزرگدر مقابل آن کنایه

 گرفته است.
ي زیر فقر اقتصادي را با عبید نیز از این شگرد براي بیان معایب رایج در عصر خود استفاده کرده است؛ مثالً در نمونه

بردند. درویشی با پسر بر راه ایستاده  اي به راهی می جنازه«اغراق در قالب حکایت به تصویر کشیده است:  نمایی وبزرگ
برند؟ گفت به جایی که نه پوشیدنی  بودند. پسر از پدر پرسید که در این جنازه چیست؟ گفت آدمی. گفت به کجاش می

ي ماش  زر، نه سیم، نه بوریا و نه گلیم. گفت بابا مگر به خانهباشد و نه خوردنی، نه آب و نه نان، نه هیزم و نه آتش، نه 
ي  )                                                                                             در منظومه292: 1999عبید،»(برند. می

صیف ریش نیز از این تکنیک نامه در تو موش و گربه در توصیف شخصیت و رفتارهاي موش و گربه و در ریش
 شده است. استفاده

 ایجاز :2-10

ترین الفاظ که بیشترین معانی در محدود طوري گویی و پیراستن سخن از زوائد و حواشی است به ایجاز به معنی خالصه 
شود تا بر لذت و زیبایی طنز بیفزاید. حافظ و عبید پردازي نیز هنرمندانه به کار گرفته میشود. این صنعت در طنزارائه می
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اند. براي مثال حافظ با ترین معانی را به خواننده منتقل کردهاند و با کمترین لغات وسیعهر دو از این تکنیک بهره گرفته

 گوید:ایجازي زیبا در مورد واعظان چنین می

 واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند 

 )329: 1381چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند(حافظ:                                   

طنزي زیبا و پرمعنی آفریده است که بیانگر هر نوع فساد و » آن کار دیگر«حافظ درنهایت ایجاز و فقط با ذکر 
ا به همین مورداشاره کرده همچون ي دلگشدهند. عبید نیز در رسالهپرست انجام می اي است که واعظان منبر کاري زشت

دهند و تفاوت وي با حافظ در هاي دیگري انجام میداند که در خلوت خود کارحافظ، خطیبان منبر پرست را کسانی می
-کند و میباکانه عمل را ذکر میکند، اما عبید بیداري میاین است که حافظ محتاطانه عمل کرده و از بیان عمل، خود

پنداشت که همه روزه چنین باید کرد. روز دیگر پدرش  ...یب دهی بامداد در پایگاه رفت. پدر را دید کهپسر خط«گوید:
 )293: 1999عبید، » ( یا به صحرا برم؟...کرد. پسر به در مسجد رفت و گفت بابادر مسجد امامت می

اي را در ذیل  نز است که مفاهیم گستردهاي عالی از ایجاز در طي تعریفات عبید، نمونهي دلگشا و رسالهحکایات رساله
 )270(همان:» بریم. اي را شناختند به خدا پناه میاز صوفی و موش چون راه خانه«چند واژه ذکر کرده است.

تنها قانع و خرسند نیستند؛ بلکه مثل موش به مال دیگران طمع  عبید با تشبیه صوفی به موش به صوفیانی انتقاد کرده که نه
 پی اندوختن ثروت است.دارد و در 

 ایهام : 2-11

که طنزپرداز اند. معموالً وقتیشناسان آن را در زیر گروه جناس قرار دادهدارد. بعضی از زبان» چندمعنایی«ایهام ساختاري 
 برد. حافظ با ظرافت خاصی از این صنعت براي طنزراحتی درباره موضوع موردنظر صحبت کند، ایهام بکار می نتواند به

 ي زیر:آفرینی استفاده کرده است؛ مثالً در نمونه

 بی چراغ جام در خلوت نمی یارم نشست       زانکه کنج اهل دل باید که نورانی بود

 )260: 1381( حافظ، 

نوشی خود در  خواره. چون حافظ در این بیت براي باده عاشقان می -2صوفیان  -1ممکن است ایهامی باشد به: » اهل دل«
توانم بدون فروغ باده به سر ببرم؛ زیرا خلوت اهل دل باید نورانی گوید: من نمیآورد، می ل طنزآمیزي میخلوت دلی

کند و این ما را متوجه صوفیان نیز می» اهل دل«باشد. منظور واقعی حافظ از اهل دل همان رندان عاشق است ولی کلمه 
ي پرتو معرفت و نور باطن، روشن باشد. این رندي و  اسطهو در حالی است که کنج دل صوفیان و عارفان نیز باید به

 آور است.خنده» اهل دل«کار بردن  زیرکی حافظ در به



 
 ۲۱٥۱/  سویی هنري و محتوایی طنز حافظ و عبید زاکانیهم

 
 آفرینی استفاده کرده است مثالً: از صنعت ایهام براي طنز» موش و گربه«عبید نیز در داستان 

 )398: 1999حمله اي کرد گربه بر موشان     چون مبارز به روز میدانا (عبید ،    

که عبید با این ایهام امیرمبارزالدین را  اي به امیرمبارزالدینتواند به معنی جنگجو باشد و اشارههم می» مبارز«در این بیت 
 داند.آزار و ریاکار میمانند گربه مردم

 کنایه : 2-12

ي پنهان به مطالبی دارد که اشارهچنین هاي رایج طنزپردازي است. ساخت چندمعنایی این صنعت همکنایه یکی از تکنیک
شود. نویسنده با انتخاب این روش صراحت  آفرینی می امکان بیان آزادانه و صریح آن وجود ندارد و در کل منجر به طنز

دهد به کشف واقعیت بپردازد و با این کار به  کارگیري کنایه به مخاطب اجازه می و عریانی را به کناري نهاده و با به
کند. حافظ نیز با استفاده از صنعت کنایه نفس را در او تقویت می ذهنی مخاطب احترام گذاشته و حس اعتمادبهتوانایی 

 آفرینی پرداخته است: در اشعارش به طنز
 باد به دستحافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد       یعنی از وصل تواش نیست به جز 

 )95: 1381( حافظ،  

باد «کند که از دولت عشق معشوق مانند سلیمان شده است اما با توجه به کنایه مصرع دوم میشاعر در مصرع اول ادعا 
شود که مراد از باد در دست داشتن شاعر، کار بی حاصل انجام دادن است نه تحت فرمان مشخص می» در دست داشتن
 ي موجودات دنیا.داشتن باد و همه

 شود. براي نمونه در حکایت زیر:مشاهده می در کلیات عبید نیز استفاده از این تکنیک

کرد، واعظ گفت: اي مردمان صدق از این مرد اي سخت میگفت، یکی از مجلسیان گریهواعظی بر منبر سخن می«
گویی اما من بزکی دانم که تو چه می کند. مرد برخاست و گفت: اي موالنا من نمیهمه گریه به سوز می بیاموزید که این

آید جنبانی مرا از آن بزك یاد میوقت که تو ریش می ماند، در این دو روز سقط شد. هرریش تو به آن بز می سرخ داشتم
 )290: 1999عبید، » ( شود.و گریه بر من غالب می

 عبارت ریش جنبانیدن در این حکایت کنایه از سخن گفتن و اظهارنظر کردن است که حکایت را طنزآمیز کرده است.

پردازي حافظ و عبید هرچند که شباهت هاي زیادي دارد اما تفاوت هایی نیز دیده می شود که این امر به این طنز و طنز 
نکته باز می گردد که عبید یک سره طنز پرداز است اما طنز یک ویژگی در کنار سایر ویژگی هاي حافظ است. در کلیات 
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توان به این موارد اشاره شود و میهاي حافظ دیده نمیدر غزل شده است که پردازي استفادههایی براي طنزعبید از تکنیک

 کرد:

 اي:نامهي لغتشیوه 2-13
کند و با این کار قصد دارد به مخاطب در این شگرد، نویسنده واژگان را برعکس مفاهیمی که قبالً رایج بوده معنا می

معایب موجود در جامعه معناي واقعی خود را بفهماند که این کلمات در این روزگار به دلیل وجود مفاسد و 
 اند. داده ازدست

شود ولی در ادامه  زده می بیند، ابتدا شگفتاي که قبالً معناي مثبتی داشته میکه تعریف نویسنده را از واژه خواننده هنگامی
د که عمق مفاسد سیاسی و شو یابد و متوجه می میبرد و منظور طنزپرداز را دربا اندکی دقّت به تضاد موجود پی می

داده، این شیوه مورد توجه  قدر زیاد است که عبارات و مفاهیم مثبت نیز معناي حقیقی خود را ازدست آن …اجتماعی و
 ي این شیوه طنزنویسی خالصه و موجز بودن آن است.عبید زاکانی بوده است. فایده

گونه نیستند و افرادي طماع هستند صوفیان روزگار عبید اینتوجه باشد ولی چون  صوفی باید نسبت به تعلّقات دنیوي بی
 کند:گونه معنی میصوفی را این

 صوفی: آنکه هرگز سیر نشود.
 شود.گاه سیر نمیقدر به تعلّقات دنیوي وابستگی دارد که هیچیعنی آن

 داند:چنین عسس که در اصل باید حافظ امنیت مردم باشد راهزن و دزد میهم
 ه به شب راه زند و به روز از بازار اجرت خواهد.ک آن عسس:

 داند:اي برخوردار باشد، ریاکار و نماز فروش میدار باشد و از اخالص و ایمان قوي امام شهر که باید دین
 االمام: نماز فروش
پریشانی شده ي اوضاع پریشان روزگار شاعر است که عامالن حکومت و دین خود سبب این دهندهاین تعاریف نشان

 اند.
 نقیضه پردازي : 2-14 

از  تمسخرآمیزتقلید  پردازي به معنی نقیضه. پردازي یا پارودي است ي طنز نقیضههاي رایج در حوزهیکی از تکنیک
-تا-اصلی-اثر-صاحب-بیان-گی سبکیژوی ،شود می تالش که در این کار استاثر ادبی  طورکلی بهنثر یا  ،سبک شعر

-. در حقیقت در نقیضه پردازي فرم اصلی اثر مورد تقلید حفظ، اما معنی آن عوض میگردد-رعایت-زیادي-بسیار-حد

شود. عبید در خلق آثار طنزآمیز خود از این تکنیک زیاد بهره گرفته و دو اثر خود را بر این اساس خلق کرده است. عبید 
ي اوصاف االشراف اخالق االشراف را به تقلید از رسالهي ارسطو و ي پندنامهاساس رساله ي صد پند خود را بررساله

خواجه نصیرالدین به وجود آورده است. این رساله در هفت باب، تحت عناوین حکمت، شجاعت، عفت، عدالت، 
-رساله_این_در-عبید-مقصود-و-شده-تنظیم-شفقت رحمت، صدق، سخاوت، حلم و وقار و در باب هفتم به حیا، وفا،



 
 ۲۱٥۳/  سویی هنري و محتوایی طنز حافظ و عبید زاکانیهم

 
 »اوصاف االشراف« انتخاب چنین اسمی در برابر کتاب« است_دهبو_روزگار_رجال_اوصاف  خالق وا_و_مفاسد-بیان

-ها و زشتینصیرالدین طوسی، از باب طعنه و تمسخر بوده است. مقصود عبید در این رساله درواقع، بیان مفسده خواجه

 )227: 1374(صفا، ،» هاي اخالق مردان روزگار وي بوده است.

 
 آمیز قرآنی :استشهادهاي طنز 2-15

-هایی که عبید مورداستفاده قرار داده است، استشهادهاي طنزآمیز وي از آیات قرآن است. برداشتیکی دیگر از تکنیک

-هاي عبید از آیات قرآنی خالف واقع و مغایر با معانی حقیقی آن است و همین باعث ایجاد طنز گردیده است. در رساله

 ي دلگشا از این نمونه استفاده کرده است. براي نمونه:رساله ي اخالق االشراف و

الدین در گزینی از موالنا عضد الدین پرسید که خداي تعالی مشایخ را در قرآن کجا یاد فرموده است؟ گفت  شیخ شرف«
ي  ید به این آیه) عب284: 1999عبید، » ( فرماید: هل یستوي الذین یعلمون و الذین ال یعلمونپهلوي علما. آنجا که می

 است استناد کرده است. قران در رسیدن به هدف خود که تحقیر مشایخ به نادانی

یکی از دالیل مهم همگونی هاي طنز و طنز پردازي حافظ و عبید ، زندگی در زمان و مکانی است که در سوگیري 
عبید در این موضوع ها و زمینه ها اندیشه هر دو هنرمند موثر است بنابراین شکل گیري و شخصیت یابی طنز حافظ و 

 رقم خورده است:

 زمینه ها و موضوع هاي مشترك طنز حافظ و عبید 2-16

 اخالقی -مسائل اجتماعی2-16-1

هاي زورمندان سیاسی و معایبی از این قبیل نماییهاي اخالقی و قدرتایی که در آن انحرافات اجتماعی، فسادجامعه
بر شرایط  ایی که در آن، بناویژه جامعهبراي جوانه زدن و رویش طنزپردازي است، بهزند، بستري مناسب موج می

ایی، شاعر یا آور، آزادي رخت بربسته باشد و کسی را یاراي سخن صریح و انتقاد مستقیم نباشد. در چنین جامعه خفقان
معایب و مفاسد «یس با استفاده از این نوع ادبی، نوگشاید؛ بنابراین طنز ي آگاه و متعهد زبان به انتقاد طنزآمیز مینویسنده

دهد تا تر از آنچه هست نمایش میتر و بدترکیبآمیز، یعنی زشتصورت اغراق جامعه و حقایق تلخ اجتماعی را به
ي یک زندگی عالی و معمول تر جلوه کند و تضاد عمیق موجود با اندیشهتر و نمایانها روشن صفات و مشخصات آن

نویس با هر چه مرده و کهنه و واپس زده است و با هر چه زندگی را از رشد و  ردد. بدین ترتیب قلم طنزآشکار گ
کوشد تا خطاکاران را به خطاي خود متوجه سازد و کند و میپوشی مبارزه میگذشت و چشم دارد، بی پیشرفت بازمی

هدف آن اصالح و تزکیه است نه ذم و قدح و  معایب و نواقصی که در حیات اجتماعی پدید آمده است، برطرف کند و
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شدت از آن  کند و بهترین عنصري که حافظ در اشعار خود مطرح مییکی از اساسی) 36: 1357(آرین پور، » آزاري. مردم

منصبان است. حافظ از تناقض درونی و بیرونی  فریبی متظاهران به دین و شریعت و صاحببیزار است ریاکاري و عوام
هایی چون: واعظ، زاهد، صوفی، محتسب،  کند. در انتقادات طنزآمیز وي شخصیتاص در قالب طنز انتقاد میاین اشخ

 داند.ها را ریاکار میي آن دار وي در امان نیستند؛ زیرا حافظ همهکدام از گزند طنز نیششیخ، مفتی و امام شهر هیچ
داند، حافظ با  خوار و ریاکار می خودش را نیز شراب چنیندر بیت زیر شیخ، مفتی و محتسب روزگار خود را و هم

که بر تأثیرگذاري این انتقاد طنزآمیز افزوده است، انتساب تزویر به خودش از نیش قلم خود کاسته است و ضمن این
 باعث شده از گزند این گروه ریاکار (شیخ، مفتی و محتسب) مصون ماند:

 چون نیک بنگري همه تزویر می کنند    می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب    
 )238: 1381حافظ، ( 

ها نگریسته  آمیز عبید نیز انتقاد از ریاکاري نمودهاي فراوانی دارد. تمام اشخاصی که حافظ با دید منفی به آندر آثار طنز
ار، خطیب و واعظ نادان باز و ریاک خوار، صوفی حقه اند. محتسب شراباست با همان دیدگاه در آثار عبید نیز مطرح شده

ي داند که به انگیزهنمایانی می و امام نماز فروش است. در بیت زیر عبید نیز مانند حافظ صوفیان روزگار خود را صوفی
 داند:ها را ریاکار میکالم آن گردد و در یک نام و شهرت گرد مسجد و محراب می

 دردي کش و بد نامی چند  صوفی و گوشه ي محراب و نکونامی زرق    ما و میخانه و
 )97: 1999( عبید،

 شرایط سیاسی : 2-16-2
ي تاریکی انداخته است. قدرتمندان ظالم براي ازحد حاکمان در طول تاریخ همواره بر زندگی مردم سایه ظلم و ستم بیش

حافظ و عبید که اقوامی اند. خاصه در روزگار رسیدن به امیال خود از هیچ ظلم و جوري بر مردم بیچاره خودداري نکرده
تمام نقاط ایران استیال یافتند. در اشعار طنزآمیز حافظ و کلیات عبید اعتراض به ظلم و استبداد  مستبد و وحشی بر

 اي از این اعتراضات طنزآمیز است:حاکمان بازتاب بسیار دارد. این حکایت عبید نمونه
سراي گفت: برو خواجه را بگوي که خدا  ان رفت. با خواجهي بهاءالدین صاحب دیو دهقانی در اصفهان به در خانه«

بیرون نشسته است با تو کاري دارد. با خواجه بگفت. به احضار او اشارت کرد. چون در آمد پرسید که تو خدایی؟ گفت 
به ظلم آري. گفت چگونه؟ گفت حال آنکه من پیش دهخدا و باغ خدا و خانه خدا بودم. نواب تو ده و باغ و خانه از من 

 )305(همان: » بستدند خدا بماند.
الدین  کند. در ابیات زیر که مربوط به دوره فرمانروایی جاللحافظ نیز به ظلم و ستم عامالن حکومت بر مردم اشاره می

 مسعود اینجوست، یکی از عمال شاه، استري از حافظ دزدیده و به اصطبل شاه برده است، حافظ با این ابیات از او انتقاد
 کند:می

 در سه سال آنچه بیندوختــم از شـاه و وزیر      همـه بربود به یک دم فلـک چوگانی
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دوش در خواب چنان دید خیالم که سحر      گــذر افتـاد بر اصطــبل شهـم پنهـانی                         بستـه بر  

 آخور او اســتر من جــو می خورد      توبره افشاند به من گفت مرا می دانی

 هیچ تعبیر نمی دانمش این خواب که چیست؟     تو بفرماي که در فهم نداري ثانی

 )698: 1381( حافظ،                                                                                                      

 اوضاع اقتصادي: 2-16-3
ها در  بار هجوم مغوالن به ایران، تغییر وضعیت اقتصادي و معیشتی مردم و گرفتار شدن آنهاي زیانآمد یکی از پی

خورد. مثالً در حکایت زیر عبید با بیانی  وفور به چشم می است. بازتاب این وضعیت در حکایات عبید بهي فقر  ورطه
 قدر فقر اقتصادي جامعه را فراگرفته که حّتی بازار دزدي دزدان نیز کساد است:گوید آنآمیز میطنز

اي بزد و  خواست رفت ابوبکر خندهکه جست چیزي نیافت. چون به در  ي ابوبکر ربابی رفت. چندان دزدي در خانه«
 )287: 1999(عبید،» تیزي رها کرد. دزد گفت به ریشت اي مردك، خوش بخند که خوش خان و مانی آکنده داري.

شده است؛ اما چون در قالب طنز بیان نشده در این مقاله به آن پرداخته  در اشعار حافظ نیز به مسائل اقتصادي و فقر اشاره
 شود نمی

 رایط فرهنگی:ش 2-16-4
ي کشورمان دچار تحوالت در این دوره از لحاظ فرهنگی نیز ایران دچار انحطاط شده و فرهنگ پربار گذشته

ارزش شدن علم و ادب و ارج ننهادن به عالمان و دانشمندان و ناخوشایندي گردیده است. یکی از مظاهر این انحطاط بی
یار است و عالم و دانشمند فاقد عقل معاش. در  به قول عبید، جاهل دولتگونه که نماهاست، آن ترقّی ناالیقان و عالم

شده است. عبید در حکایت زیر از فالکت و تیرگی  وضوح بازتاب داده اشعار حافظ و آثار عبید این شرایط وخیم به
 کند: زندگی دانشمندان روزگار خود چنین یاد می

بري، چند با تو بگویم که ملق زدن کنی و عمر در بطالت به سر میي نمیکرد که تو هیچ کارلولئی با پسر خود ماجرا می«
بازي تعلم کن تا از عمر برخوردار شوي، اگر از من نشنوي به خدا تو را در بیاموز و سگ از چنبر رهانیدن و رسن

فالکت و ادبار بمانی و ریگ ایشان بیاموزي و دانشمند شوي و تا زنده باشی در مذلت و  مدرسه اندازم تا آن علم مرده
 )283(همان: » یک جو از هیچ جا حاصل نتوانی کرد.
 شوند:گوید که در روزگارش نادانان صاحب جاه میحافظ نیز با انتقادي طنزآمیز آشکارا می

 فلک به مردم نادان دهد زمام امور      تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس
 )392: 1381( حافظ، 

 ب:دین و مذه 2-16-5
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طریقت نیز  ي فساد به حوزه دین و  ي قرن هشتم عالوه بر معایب سیاسی، اجتماعی، اخالقی و فرهنگی دامنه در جامعه

شماري در لباس دین به براي رسیدن به امیال خود به فعالیت مشغول بودند. حاکمان براي ي بیراه یافته است و عده
د، صوفیان، واعظان، زاهدان، خطیبان و قاضیان مزور براي شدنمشروعیت حکومت خود دست به دامان شریعت می

مردم این عصر مسلمان نمایانی « دادند؛ یابی به اهداف خود قرار مییابی به مطامع دنیوي خود دین را وسیله دستدست
ن تعصب شدید ها است. از امیر مقتدر آدمکشی چون مبارز الدین که در دیفریبی شعار آن هستند که ریا و تظاهر و عوام

مروت، از واعظ منبرنشین ریاکار تا  فریب و بیخواند تا آن حاجی مردمدارد و خود را امیر غازي و نایب امیرالمؤمنین می
اند و منافع شخصی خود را به قیمت نابودي هرکه  گرمی مشغولفریبی و بازارآن بازاري ساده همه در لباس دین به مردم

بنابراین یکی از کارکردهاي موضوعی طنز در آثار عبید و دیوان حافظ  )57: 1375اختیاري،  صاحب.(»کنند شده طلب می
ها بر خود دین نیست؛ بلکه ها به دین است. البته حافظ و عبید مخالفتی با دین و مذهب آن ندارند و انتقادات آننگاه آن

شوند. داران حقیقی می یماي دین و دینکسانی است که در لباس دین و پی کسب منافع خود سبب مخدوش شدن س بر
خوار که عبادت با ریا آمیخته است، در روز رستاخیز با رند شرابمثالً در بیت زیر حافظ معتقد است شیخ به دلیل این

 رتبه خواهد بود: هم
 )368ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود     تسبیح شیخ و خرقه رند شراب خوار (همان: 

 داند:فریبی می صراحت عبادت شیخان روزگارش را عوام نیز بهدر بیت زیر 

                                                زرهم میفکن اي شیخ به دانه هاي تسبیح       که چو مرغ زیرك افتد نفتد به هیچ دامی                                               
 )653(همان:

 کند:با زبانی طنزآمیز بی دینی متولیان دین را بیان می ت زیرعبید نیز در حکای

 )303: 1999عبید، » ( خطیبی را پرسیدند که مسلمانی چیست؟ گفت: من مردي خطیبم مرا با مسلمانی چکار است؟«

بان کند که خطیخطیبی یکی از مشاغل دینی است که از شروط آن مسلمانی است؛ اما در این حکایت عبید اعتراف می
 اند.روزگارش از مسلمانی بویی نبرده

 
 
 
 
 
 نتیجه گیري -3
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رنگ و مالیم است.  کند. طنزهایش عموماً کمحافظ در بیان طنزآمیز خود زبانی مؤدبانه و عفیف دارد و زیرکانه عمل می

عنوان یک  بههاي طنزپردازي در اشعار وي تعمدي و به قصد آفرینش طنز نیست؛ بلکه حافظ از طنز کاربرد تکنیک
شود که چند تکنیک طنزپردازي با  کند. در اکثر ابیات طنزآمیز حافظ مشاهده می  اسلوب هنري در اشعار خود استفاده می

دارد. عبید برخالف حافظ یک شده است. طنز حافظ بیشتر از آنکه خواننده را بخنداند به تفکر وامی به کار گرفته هم
سبک نویسندگی وي است و همان جایگاهی که حافظ در شعر دارد او در طنز  طنزپرداز است و طنزپردازي روش و

دار و گزنده است کند. زبانش در طنز نیشهاي طنزآمیز تعمداً استفاده میدارد. عبید در خلق آثار طنزآمیز خود از تکنیک
ي وسیعتري تماعی است حوزهگراید. عبید براي انتقال پیام اصلی خود که همان انتقاد اج که گاه به هزل و هجو می

ایی که در نگاه طنزآمیز هر  انتخاب کرده و براي رسیدن به اهداف خود از نظم و نثر هر دو بهره گرفته است. تشابه عمده
ها از ریاکاري و تظاهر صاحبان قدرت و دین است. عبید نسبت به حافظ در بیان  شود مبارزه و انتقاد آندو مشاهده می

گوید اما حافظ محتاطانه عمل کرده و پرده سخن میجاعت و جسارت بیشتري دارد و صریح و بیانتقادات خود ش
هاي بیشتري کند. در پایان این پژوهش بدین نتیجه رسیدیم که عبید از تکنیک سخنانش را در پرده و کنایه وار بیان می

 تر از دیوان حافظ است. ز در آثار وي پررنگآفرینی در آثار خود بهره گرفته است، به همین دلیل چاشنی طن براي طنز
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