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چکیده
آش��فتگی روزگار در دوران زندگی سیف فرغانی و عبید زاکانی آنها را به عصیان در برابر وضع
موجود و به خصوص صاحبان قدرت برانگیخت .این دو ،شاعران روزهای سخت هستند که اگرچه
توجه
از شاعران برجستهی فارسی هستند ،ا ّما موضوعات انتقادی و نقد قدرت در آثارشان کمتر مورد ّ

پژوهش��گران بوده اس��ت .نگارنده س��عی دارد در این مقال به روش تحلیلی و توصیفی ،با بررسی و
تحلیل اش��عار این دو منتقد ارجمند قرن هفتم و هش��تم ،نقد و انتق��اد از صاحبمنصبان را به همراه
موضوعاتی که در آن عصر باعث عصیان و پرخاش شاعران میشده است ،بیان نماید .دراین پژوهش
دریافتیم که اگرچه شیوه و ابزار سیف فرغانی و عبید زاکانی برای بیان اوضاع غمبار زمان خویش و
صاحبان قدرت که در پیدایش آن مؤثّر بودهاند ،متفاوت بودهاس��ت؛ ا ّما مسائل اجتماعی و سیاسی که

به زبان شعر بیان شدهاند ،بسیار به هم شبیه است.

واژگان کلیدی :صاحبان قدرت ،عصیان ،سیف فرغانی ،عبید زاکانی.
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 -1مقدَ مه
ادبیات انتقادی یکی از انواع ادبی است که در آن شاعران رفتار شخص یا تیپ اجتماعی
خاصی را زیر ذ ّرهبین نقد گرفته و بررسی میکنند .از فروع این نوع ادبی میتوان به نقد

صوفیه ،نقد اجتماعی و نقد اخالقی شخصیتها اشاره کرد .شاعر و نویسندهی متعهد به
امید اصالح جامعه یا ایجاد تغییر در نگرش فرد و جامعه به مس��ایل اجتماعی مینگرد و
سخنان خویش را با بیانی طنز یا جد و زبانی تلخ یا شیرین بیان میکند.
غرض شاعر و نویسندهی منتقد کشف بیما ریهای اجتماع ،ریشهیابی آنها و سعی
در حفظ جامعهی انس��انی از آنهاس��ت و گاه در جایگاه قاضی از طرف وجدان پاک
بشری ظاهر شده و به قضاوت مینشیند .او در فرایند درمان با ترکیبی از نیش و نوش
س��یر بهبودی را تسریع میبخش��د و غالب ًا با بزرگنمایی دردها و آسیبهای اجتماعی
مخاطب را به اندیش��ه و چاره اندیش��ی وامیدارد؛ سرکوفت میزند ،انتقاد یا سرزنش
میکند تا مخاطب تغییر نگرش و در نتیجه تغییر رفتار را برگزیند.
تصوف ،خصوص ًا در عصر مغول ،بازار گرمی داشت .کثرت نوائب و مصایب صاحبدالن
را از مدرسه به خانقاه کشانده و به تعالیم این گروه راغب نمود .گذشته از حشمت و قبول
مشایخ و بزرگان این طایفه ،ضعف و سستی که میان فقها خودنمایی میکرد ،سبب ق ّوت
مبادی تص ّوف و رواج آن بود و همین امر نقد صوفیانه را در بیان ش��اعران وارد کرد .این

که ع ّلت تناقض میان رفتار و گفتار عالمان دینی چون فقها و زاهدان چیست و چرا آمران
به توبه خود کمتر توبه میکنند و سؤاالتی از این دست همواره ذهن شاعران را نیز چون
دیگران درگیر میکرده و در پی پاسخ به آنها برآمدهاند .این گونه نقد را در دیوان منتقدان
اجتماعی چون حافظ و سیف فرغانی به وفور میتوان دید.
ادبیات انتقادی زادهی شرایط غمباز است و هرگاه آشفتگیها بیشتر بوده ،آثار انتقادی
مجال بیشتری برای بروز داشتهاند .در چنین عرصهای شاعران غالب ًا در لباس ن ّقاد و منتقد
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ظاهر ش��ده ،تیزبینانه به مسائل اجتماعی نگریستهاند .بنابراین در آثار آنان نقد اجتماعی
نیز پدید آمده اس��ت.این که صاحبان قدرت چگونه گذران میکنند ،مزد کار خویش را
از کجا دریافت کرده و چرا سعی در فقیر نگه داشتن عامه دارند ،نخستین سؤاالتی است
که ذهن افراد جامعه را به خود مشغول داشته و شاعران نیز چون دیگران در صدد یافتن
پاس��خ صحیح آن هستند .اگر حاکمان به واسطهی رفتار ناشایست مورد نفرت و انزجار
مردم باشند ،تیر طعن شاعران را به خویش جلب میکنند.
در نق��د اخالقی ،ارزشه��ا و فضیلتها مالک ن ّقادی قرار میگیرند .هر س��خن و
رفتاری که با حکمت و اخالق موافق و مقرون باش��د ،س��توده میش��ود و هر آن چه
خالف این باشد ،نکوهش .این که هر طبقهی صاحب نفوذی چه خلقی پیش گرفته و
چگونه خود را نمایانده و چگونه دام تزویر گشوده از موضوعات این نوع از نقد است.
مخاطب این اندیش��مندان ش��خصیتهایتأثیرگذار اجتماع هس��تند .کسانی چون
عالمان دینی و شاهان و حاکمان جامعه و عوانان و کارگزاران آنها که یکی به قدرت
دین مجهز اس��ت و دیگری به قدرت سیاس��ت .قصد آنها سرکوب شخص نیست تا
به صراحت نام ش��اه ی��ا زاهد و عالم و فقیه را به زبان آورند .هدفش��ان اصالح رفتار
ناشایست است.
از میان انبوه ش��اعران منتقد این دوره س��یف فرغانی و عبید زاکانی را برگزیدهایم
که نقد قدرت در آثار آنان بیش��تر دیده میش��ود و اگرچه پژوهشگران از دیدگاههای
توجهی نشان دادهاند؛ا ّما این دو آن قدر عمیق میاندیشیدهاند
مختلف و جداگانه بدانان ّ

که هنوز جای بررس��ی آثار آنها از چش��ماندازهای مختلف وجود دارد .در این مقال
آثار این دو را از دیدگاه نقد قدرت صاحبمنصبان تحلیل نمودهایم .چرا که با وجود
اش��تراک در بعضی مضامین سیاس��ی و اجتماعی در ابزار مورد اس��تفاده برای عصیان
خویش ،تفاوتهایی دارند؛ یکی زبانش را به زهرآب آغشته و زبان تلخ و صریح را به
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کار بسته و دیگری با سرنیشتر طنز به جراحی اجتماع بیمار پرداخته است.
 -2بحث و بررسی
 -1-2عصیان در اشعار سیف فرغانی
س��یفالدین ابوحامد محم��د الفرغانی ،صوفی زاهد و ش��اعر قصیدهی معروف با
مطلع «هم مرگ بر جهان ش��ما نیز بگذرد» ،که ظاهرا ً در اواسط نیمهی ا ّول قرن هفتم،

هنگام اس��تیالی قوم بنیانکن مغول و تاتار و «روان ش��دن خون عزیزان به س��ان آب»
بر س��ر خاک ،پا به عرصهی دنیا نهاد .ش��رایط بد اجتماعی او را از فرغانه به ناحیهی
«آقسرا» در ترکیهی کنونی تبعید کرد و یکی از دالیل گمنامی او همین نکته است .وی
چون ناصرخس��رو ،مدحگریز و گمنام اس��ت چنانکه ذبیح اهلل صفا در مقدمهی کتاب
برگ خزاندیده دربارهاش میگوید« :در هیچیک از تذکرهها و ماخذهایی که توانستهام
به آنها مراجعه کنم نام و اثری ازاین شاعر توانا ندیدم .با آنکه او مقامی بلند در بیان
حقایق عرفانی داش��ته وبه یقین از پیش��وایان خانقاهی بوده است» .نکته قابل توجه در
زندگی وی دربار گریزی و توجه خاصش به علم و معرفت است .سیف زبانی تلخ و
گزنده دارد و در میان شاعران صوفی و خانقاهی از جمله نادر شاعرانی است که هم در
مورد مس��ائل درونی و خویشتناش شعر گفته و هم شاعری برونگرا و اجتماعی بوده
است؛ تیغ کالمش را برای انتقاد از صاحبمنصبان تیز کرده و شعرش سراسر هواداری
از رعیتی است که بیش از نان ،خون خوردهاند .قصاید سیف فرغانی ،نشان از مهارت
و چیره دستی و استادی او در بیان ستایش خداوند ،منقبت رسول(ص) ،وعظ و پند و
اندرز و نیز تحقیق و انتقاد از اوضاع نابس��امان زمان او دارد .سیف هیچگاه تبحر خود
را در مدح و س��تایش پادشاهان ،امرا و وزیران و رجال زمان خود به کار نگرفت .تنها
در یکی دو قصیده که برای غازان خان فرس��تاد ،چند بیتی دربارهی تقویت دین اسالم
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او را س��تایش کرده و س��پس به روال خود که همان موعظه و اندرز باشد برگشته و از
ظلم و مصایبی که عمال و کارگزاران ایلخانان بر س��ر مردم رنج دیدهی آن س��رزمین
آوردهاند ،سخن گفته است .وی در قصایدی که میبایست سرشار از ستایش صاحبان
قدرت باشد ،نشان میدهد که نمیخواهد چون چارپایان در «اصطبل ثناخوانی» شاهان

به خواری و مذلّت بیفتد و شاعران را نیز به ترک ستایش «این سیمپرستان گدا» ترغیب
میکند؛ بیش��تر به قدح و س��رزنش آنها پرداخته و از هیچ گونه نصیحت و تهدید و
عبرتآموزی غفلت نکرده است .در اشعار او عصیانهای سیاسی و استیضاح عملکرد
حاکمان فراوان به چش��م میخورد .او گاه در یک قصیده هم به بیان رفتار ناشایس��ت
ّ
حکام زمان میپردازد و هم با یادآوری مرگ به عبرتآموزی نظر دارد و در پایان همان

قصیده زبان به تهدید نیز میگشاید .از جمله در قصیدهای با مطلع:
به نــزد ه ّمت من خـردیای بزرگ امیر!

امی��ر س��خت دل سس��ت رای ب��ی تدبیر!

				

(فرغانی)93 :1375 ،

اهمیت اش��عار س��یف فرغانی در این اس��ت که او ضمن پند و اندرز و موعظه ،به
انتقادات اجتماعی و اوضاع آش��فتهی س��رزمین روم در زمان خود میپردازد و در این
میدان ،سخنانش را نه در قالب طنز و هزل ،که به شکل جسورانه و با شجاعت تمام به
جد میگوید و این اشعار را حتی به دربار سالطین جبار نیز راه میدهد و در این راه از
هیچ مقام و قدرتی هراسی در دل راه نمیدهد .این شاعر عارف ،بی شک راه نجات و
سعادت بشر را در سایهی چنگ زدن به ریسمان خداوند و کشتن نفس با پیش گرفتن
راه ریاضت و سیر و سلوک و به کار بستن احکام قرآنی میداند.
معرفی مینماید که سس��تی رأی و بیتدبیری
امیران معاصرش را بزرگانی فرومایه ّ

در عملکردشان هویداست .وی کالم خویش را به انواع نقد میآراید :نقد اخالقی ،نقد
روانشناسی و نقد اجتماعی.
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الف -نقد اخالقی قدرت
س��یف طبیبوار نخس��ت به دیدن وضع بیمار نشسته و با دقّت به اوضاع نگریسته

و س��پس با ریشهیابی آسیبها س��عی در مداوای آن میکند .بیان صفات ناپسند ّ
حکام
زمانه ،چون ش��یفتگی به دنیا و رفتارهای ناشایس��ت مانند ربودن مال دیگران ،ستم به
محتاجان و فقیر نگه داش��تن زیردس��تان نخس��تین کار او در نقد اخالقی قدرتهای
سیاس��ی جامعه است .او فراموش��ی مرگ را علت این عملکردهای منفی میشمارد و
با یادآوری مرگ و بیم دادن از آن ،به عبرت گرفتن ترغیبش��ان مینماید و به همین
مقدار اکتفا نکرده و آنها را تهدید نموده و با استفاده از تجربیات شخصی یا فرهنگی
به این کار ه ّمت میگمارد:
سر تــو چون بن هــاون بکوفتن شـاید

وگر بود به مثل جمله مغز چون س��ر س��یر

			
به مـــوعـظت نـتوانم تو را به راه آورد

(همان)94 :
س��ــفال را نتــواند کــه زر کـــند اکـسیر
(همان)95 :

«عدل» نامی آشنا در گفتمان سیاسیون است و برقراری آن آرمان انسانیت خصوص ًا
انسانهای زجرکشیده و سیف بارها از نبود عدل و رواج ظلم شکایت نموده:
ظــلم به هر خـانه النه کرده چو ّ
خطاف

ع��دل چو عنق��ا ز چش��م خلق نه��ان بود
(سیف)68 :1375 ،

برای پنهان شدن سیمرغ عدل علتی اجتماعی را که به عملکرد ناشایست حاکمان
معرفی میکند و از ش��خصیتهای ماجرای گرگ
و کارگزاران آنها وابس��ته اس��تّ ،

و ش��بان برای رس��اندن مفهوم خویش بهره میجوید .گرگ و ش��بان و ّبره و رمه از
ش��خصیتهای معروف در بیان نقد صاحبان قدرت سیاس��ی هس��تند و سیف شبانان

معرفی میکند.
(حاکمان) عصر خویش را گرگ صفت ّ
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مــردم بی عقــل و دین گرفته والیــت
(همان)69 :

				
حــال بره چون بود چو گرگ شبان بود

در انتقاد از عملکرد نادرست حاکمان که موجب رواج ظلم شده ،ماجرای دشمنی
آشکار شیطان و آدم را برای توصیف روزگار خود به کار میگیرد.
ملک شیاطین شده به ظلم و تعدّ ی آنچه
				
بــــه میــراث از آن آدمـــیان بـــود

(همان)69 :

س��یف در قصیدهای دیگر با ردیف قرار دادن واژهی عدل ،به ظلم پادشاه زمانهی
خود اشارتی صریح دارد.
ای که اندر ملک گفتی مینهم قانون عدل
ظــلم کردیای اشاراتت همه بیرون عدل

(سیف)109 :1375 ،

مکرر از جمله همی��ن قصیده ،بیان میکند که آنچه او را به عصیان
وی در قصای��د ّ

برمیانگیزد ،غم دین است که با شیوهی پادشاهی ستمگران ،ستونش لرزان شده و آنان
که مورد اعتراض شدید او قرار گرفته ،مجریان قوانین دینیاند.
زان هــمیترسم که ناگه سقف بر فرش اوفتد
خانهی دین را که بس باریک شد استون عدل

(همان)109 :

ای تو را در کار دنیـا بودهاســت افزار دیـن
وی تو از دین گشته بیزار و ز تو بیزار دیـن

(سیف)125 :1386 ،

صراحت کالم س��یف در عصیانهای سیاس��ی از ویژگیهای خاص سبکی اوست
که او را به آوارهی د ّرهی یمگان ،ناصرخس��رو شبیه میکند .او امیران عصر خویش را
مترصد حمله به دیگران و پایمال کردن مال
معرفی میکند که همواره
ّ
پستتر از گرگ ّ
آنها هستند.حال آن که به توصیهی حضرت علی(ع) در نامه به مالک اشتر ،حاکم باید
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مهربانی را پوش��ش قلب خویش قرار دهد و به عا ّمهی مردم لطف داشته باشد و برای
آنان چون حیوانی درنده نباشد که خوردنشان را غنیمت شمارد(.امام علی (ع):1387 ،

 )537وی هی��چ ابایی در اس��تفاده از واژهی “خران “ و “گاوان “ و”گرگان “ برای این
ّ
حکام ندارد و بارها عوانان و کارگزاران حکومتی را سگانی گرسنه میخواند که برای

خوردن مال رعیّت آماده ایستاده و چون جانوران شکاری در کمین شکارهای ضعیف

خود نشستهاند:

عــوانان انـــدرو گــــویی سـگاننـــد

بــه س��ــال قــحــط در نــان اوفتـــاده
(همان)141 :
مــ��ردم س��تمکار اس��ت

گــرگ درنـــده گرچــه کشتنی اسـت

بهتــ��ر از

از بــد گــرگ رســـتن آســـان است

وز س��تمکـاره س��خت دش��وار اس��ت

گــرگ مـــال و ضیـــاع تــو نـخورد

گ��رگ صع��ب ت��و می��ر و بن��دار اس��ت
(همان)69 :

نیــست ســوی مـن سر قــیصر خـطیر

گ��ر ز زر بر س��ر م��ر او را افس��ر اس��ت

چــون همــی قیــصر ز زر افــسر کنــد

نیس��ت او قیص��ر ک��ه خر یا اس��تر اس��ت
(ناصر خسرو1249 ،ق ،ق)57 :26

تزویر و ریاکاری حاکمان که بارها در اش��عار ش��اعران قرن هفت و هش��ت مورد
انتقاد بوده ،موجبات بیاعتمادی مردم را نسبت به نیروی حاکم فراهم میکند و سیف
هم این ویژگی را در حاکمان زمان خویش بزرگنمایی کرده وگویا اش��ارهای دارد به
ٌ
مسؤول عن رعیّت ِ ِه».
راع و ک ّلکم
حدیثی از پیامبر اکرم که فرمودند« :ک ّلکم ٌ

رعیـت گوسپندند این ســگان ،گـــرگ
ّ

هم��ه در گــوس��پنـــدان اوفـتــــ��اده
(همان):142

ناپایداری ظلم مفهوم دیگری است که مضمون اشعار سیف واقع شده است که هم
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ّ
مسکن دلهای مجروح است و هم تازیانهای بر گردهی ظالمان که عموم ًا صاحبان جاه
و مقام دنیاییاند .ظلم و بیدینی از جانب هرکس باش��د ،ظلم اس��ت و موجب زوال
دین .بنابراین بازاری که دین را در ترازوی فروش میگذارد تا دنیا را بخرد ،یکی دیگر
از موضوعات عصیان و اعتراض سیف است؛ چرا که او نیز دستیار ظالم است.
ایا بازاری مسکیــن نهــاده در تــــرازو دیــن
چو سنگت را سبک کردی گران زان است بار تو
تو گویی سودها کردم از این د ّکان چو برخــیزی
به بازار قیـــامت در پدیـــد آیــــد خـسار تو
(سیف)129 :1375 ،

او دین را در تمام ش��ئون زندگی س��اری و جاری میبیند و با هرچه و هرکه ستون
آن را سست نماید ،به مبارزه برمیخیزد.
واعظان نانجوی هدف دیگری برای سنگ عصیان او هستند که در میان عصیانش
خودی نشان دادهاند.
راست چون واعظ نانجوی بدین شــاد مـشو
جهــال بــگوینـــد آری
که سخــن گویی و
ّ

(سیف)145 :1375 ،

س��یف برای مبارزه با صاحبان قدرت ،گاه به س��راغ کس��انی میرود که میتوانند
در تقویت یا تضعیف حکام نقش داش��ته باش��ند و یکی از این اسباب قدرت ،شاعران
درباری هس��تند که راوی��ان هیبت حاکماناند .وی با تمثیل گرب��هی عابد که ظاهرا ً از
تمثیلهای مشترک شاعران این دوره است ،به شعرا که واسطهی فیض یا بال میتوانند
باشند ،توصیه میکند:
از ثنـــای امــرا نیــک نگــه دار زبـان
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گـرچه رنگین سخــنی نقش مکن دیواری
مدح این قوم دل روشن تــو تیــره کنــد
هــمچـو رو را کلف و آینـــه را زنگاری
شاعری چیست که آزاده از آن گیرد نــام؟
ننـگ خلقــی گر از ایــن نـــام نــداری
عاری گربهی زاهدی و حیله کنـی چون روباه
تا ســگ نفس تو زهری بخــورد یا ماری....
بهر مخدوم مجازی دل و دین تــرک کنی
تا تو را دســت دهــد پایـهی خدمتکاری
هر دم از سفــرهی انعام خـداونـد کــریم
خورده صد نعمت و یک شکر نگفته باری
هرکــه را زین امـرا مدح کنـی ظــلم بود
خاصه امـروز که از عــدل نمانـــد آثاری
(سیف)145-147 :1375 ،

ش��اعران مدیحهس��رای درباری که واقعیتها را وارونه و مطابق خواست حاکمان
جلوه میدهند و ظالمان را به عدل و شجاعت وصف میکنند ،از آن نظر مورد اعتراض
سیف هستند که دستیار حاکمان ظالم هستن و به عقیدهی او در ستم جائران ،شریک.
وجود اینان حکم واسطه را دارد که هم میتوانند با ستایش عملکرد ناشایست حاکمان
حرص آنان را به س��تم برانگیزند و هم میتوانند ش��وق خدمت را در آنان ش��علهور
سازند .او صفت حرص را برانگیزانندهی سخنوران به چنین خطایی میداند:
شعر نیکو که خموشی است از آن نیکـوتر
اگــرت دســت دهــد نیز مــگو بسیاری
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راست چون واعظ نان جوی بدین شاد مشو
که سخـن گویی و جـــ ّهال بگویند آری
ظالمــی را که همه سالـه بود کارش فـسق
به طمــع نام مـنـه عــادل نیکـــوکاری
هرکـه را زین امـرا مـدح کنــی ظلـم بود
خـاصه امروز که از عـدل نمــاند آثـاری...
اسـدالمعرکه خــوانی تو کسی را که بود
روبه حیـله گری یا سـگ مـردمخـواری
						

(همان)144-145 :

به نظر او کس��ان و اطرافیان ش��اه و از آن جمله ،شاعران میبایست او را در کارها
آمر به معروف و ناهی از منکر باشند.
ممـلکت جمله پر از منکر و معروفی نه
که به خـیر امر کـند یا بود از شـه ناهی
(سیف)147 :1375 ،

وی ب��ا بهرهگیری از تجرب��هی تاریخی عدم ماندگاری حکوم��ت جور ،پیشبینی
میکند که:
اگـــر صبـرت بــود روزی دو بیــنی
عــوانان کشــته ،مــیران اوفـــتـــاده
							

(سیف)143 :1386 ،

تهدید به نابودی حربهی دیگری س��ت که س��یف از آن به خوبی استفاده نموده و
تاریخ قرآنی دربارهی اقوام و حاکمان عصیانگری چون عاد و ثمود و حاکمان متکبّری

چون نمرود را به یاری میطلبد:
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گرچه داری رخ چون آتش و اندام چو آب
زیر این خاک از آن آتش و آب افتــد زود
ورچه در کبـر به نمرود رسیدی و گذشت
من همیگویمت از پشت بتـرسای نمرود
زبر و زیر مکـن کار جهانــی چــون عاد
که به یک صیحه شوی زیر و زبر همچو ثمود
(همان)71-72 :

گاهی کالمش شکل مناجات به خود میگیرد:
خــــدا درمــــان فرســـــتد مردمی را

کزی��ن

دردن��د

نـ��االن

			 		

اوفتــ��اده
(همان)144 :

توجه او به عامهی مردم و دفاع از حقّ آنان ،غرض دیگر سیف در انتقاد از صاحبان
ّ
توجه نش��ان داده ،فقر و
قدرت اس��ت .در این زمینه ،نکتهی دیگری که س��یف بدان َ
گرسنگی بیشینهی مردم است که به مناسبتهای مختلف در اشعار خویش بدان اشاره
میکند .در قصیدهای با مطلع:
ای صــبا با دم من کن نفــسی همراهی
به سوی شاه بر از من سخنی گر خواهی
(همان)160 :

او نی��ز چونان حافظ باد صبا را پی��ک خویش قرار میدهد تا پیغام مردم را از زبان
سیف برای شاه ببرد و محتوای پیامش فقر مردم عامی است:
گو در این مصر که فرعون درو صد بیش است
					
نان عزیز است که شد یوسف گندم چاهی
(همان)161 :
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ش��خصیتهایی چون قاض��ی که با ویژگ��ی حیلهگری و رش��وهخواری توصیف
میش��وند ،هدف دیگری برای عصیان سیف هس��تند .اینان جماعتی هستند که سعدی
در توصیفشان میگوید« :همه کس را دندان به ترشی کند شود؛ مگر قاضیان را که به
شیرینی( ».سعدی)669 :1376 ،
ایا قاضـی حیلتگر ،حــرامآشام رشوتخور
که بیدینی است دین تو و بیشرعی شعار تو!
دل بیچــارهای راضــی نباشـد از قضــای تو
زن همسایــهای آمــن نبـــوده در جــوار تو
					

(سیف)128-129 :1386 ،

چنانچه مالحظه ش��د ،مخاطبان عصیان سیف فرغانی ،بیشتر بزرگان مملکت هستند
که هم قدرت و هم ثروت جامعه در اختیار آنان اس��ت و از هر نظر توان بهبود اوضاع
جهان را دارند؛ ولی به دلیل عملکرد بد و بی تدبیری ،به آشفتگی اوضاع انسانهای زیر
حکومت خویش ،دامن زدهاند .پایمردان آنان چون شاعران درباری و بازاریان دینفروش
و قاضیان نیز به ع ّلت آب به آسیای دشمن مردم ریختن ،در دایرهی انتقاد او هستند.
 -2-2عصیان در شعر عبید زاکانی
نظام الدّ ین عبید زاکانی ،از ش��اعران عصیانگر قرن هش��تم است که بیشتر شهرتش
را مدیون طنزهای لطیف و انتقادات تند از اخالق ناپس��ند ابنای زمان خویش اس��ت؛
در روزگاری که خنداندن مردم در محیط سرشار از ریاکاری عامالن دین و نامالیمات
روزگار ،مردم را در نومیدی و اندوه غرق کرده ،کار عبید به معجزه میماند؛ هم تهدیدی
برای حاکمان و هم نور امیدی و تس��کینی بر دل دردمند مردم .در روزگاری که هرج
و مرج و ترکتازی بر مذهب ،فضای رعبانگیزی پدید آورده ،کالم عبید ،تازیانهای بر
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پیکر دغلکاریها ،تباهیها و نامردمیهاست .در آینهی شعرهای او میتوان دید که چه
روزگاری بر مردم گذشته و چه کسانی زمام امور را به دست داشتهاند و چه دردهایی
دل خس��ته و روح محنتکش��یدهی مردم را میآزردهاست .موضوعات عصیانی که در
دیوان عبید موجود است ،عبارت است از:
تبری از زاهدان ریایی و صوفیان کذایی که دام زرق نهاده و سر ح ّقه باز
 -بیزاری و ّ

کردهاند؛ حقیقت را رها و به ظاهر چنگ یازیده و در عصر وی صاحب نفوذ بودهاند:
آه از ای��ن صــوفیـــ��ان ازرق پــ��وش

کـــ��ه ندارنــد عق��ل و دانــش و هوش

رق��ص را همچ��و نـــ��ی کم��ر بـس��ته

ل��وت را همچ��و س��فره حلق��ه به گوش

از پــ��ی صیــــ��د در پـ��س زانــ��و

متـرصـــ��د چ��و گــرب��هی خامــوش
ّ

ش��کــر آن را کـ��ه نیس��ــتــی صوف��ی

عیــ��ش م��یران و ب��اده میکــن نـوش

		

				

(عبید)227 :1384 ،

او نیز چون سیف گاهی سخنش را در قالب مناجات میآورد ا ّما لباس طنز بر آن

میپوشاند:

خــدایـــا دارم از لــطــف تو ا ّمــیــد

ک��ه ملـک عیــ��ش من مــــعم��ور داری

بگـــردانـــی بــالی زهـــد از مــــن

قـضـ��ای تــوبــ��ه از مــــ��ن دور داری

				

(همان)222 :

تأثّر از پریش��انی اوضاع و آشفتگی روزگار و آشوبهایی که مردم را درگیر خودکرده است:
آن کـه گردون فــراشــت و انــجم کرد

عـق��ل و روح آفری��د و م��ردم ک��رد

رشتــــهی کاینـــات در هــم بســـت

پ��س س��ر رش��ته در می��ان گ��م ک��رد
(همان)220 :

راست گفتهاند که نیمی از طنز ،جد است و طنزپرداز وقتی دلی پردرد داشته باشد
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و کالم طن��ز او از ای��ن دل برآید بر دل خواهد نشس��ت .عبید بارها دل خود و اوضاع
پریشان روزگار را توصیف نموده است:
چـون زلف تابـدادهی خـوبان دریـن دیـار
هر جا که سرکشی است به جز پایمال نیسـت
در مـوج فـتنــهای که خـالیق فتــادهانــد
فــریادرس به جز کـرم ذوالجــالل نیست
(همان)213 :

وضعیت بد اقتصادی یکی از بالهایی اس��ت که اکثریت مردم زمان او را میآزرده
اس��ت .عبید در توصیف این معیشت تنگ ،قرض و بدهکاری خود را در چند موضع
ردیف شعر قرار داده و از آن مینالد:
وای بــر مــن که روز و شــب شدهام

دایم�� ًا همنش��یــن و هم��دم ق��رض

مـــــدتی گــــرد هــر کسـی گشـتم

ب��و ک��ه آرم ب��ه دس��ت مره��م ق��رض

آخــــراألمـر هیــچ کســــی نگــشاد

پ��ای جان��م ز بن��د محک��م ق��رض...
(همان)221 :

مرا قــرض هست و دگر هیچ نیــست

فــ��راوان م��را خـ��رج و زر هیچ نیس��ت

جهان گو همه عیش و عــشرت بـگیـر

م��را زی��ن حکـای��ت خبـــر هیچ نیس��ت

هنـــر خود ندانـم و گـر نیـز هــست

چــ��و طالــ��ع نباش��ـد هنر هیچ نیس��ت

عنــان ارادت چــو از دســـت رفت

غ��م و فک��ر و ب��وک و مگر هیچ نیس��ت

به درگــــاه او التـــجــا کن عبیـــد

ک��ه ایـ��ن رفتــن در ب��ه در هیچ نیس��ت
(همان)214-215 :

عبید واقف اس��ت به این که ِعرض و آبرو تنها س��رمایهی با ارزش انسان است که
اگر پایمال شود ،ع ّزت انسان خدشهدار میگردد ولی او در زمانهای میزید که:
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محنت همین بس است که در پیش هر خسی
هر کـه آبرو نــریخت به نــانی نمـــیرسد
(همان)214 :

ش��اه و گدا از واژههای ش��ایع ادب پارسی است که تضاد میان آنها ،برای بسیاری
مضمونس��از شده اس��ت .عبید این دو واژه را به مناسبتهای مختلف آورده و از این
مضمون برای بیان انتقادهایش بهره جس��ته و پیوس��ته با گوشه نظری بر عارفان و به
قول او “گدایان کوی عشق “ ،که همواره از خوان گستردهی کرم شاهان دور هستند یا
خست مذ ّمت کرده است.
خود را دور میدارند ،به حاکمان طعنه میزند و آنان را به ّ
هرگز دمی به گوش گدایان کوی عشق

از خ��وان پادش��اه صالی��ی نمیرس��د
(همان) 231 :

وی بارها خود را از خیل گدایان شمرده و با مباهات به این گدایی و فقر انتخابی،
خود را به دلیل احساس بینیازی به درگاه شاه ستوده است:
ما گدایان بعد از این از کار و بار آســودهایم
چون به روزی قانعیـم از روزگار آســودهایم
هر کسی بر قــدر ه ّمت اعتبــاری کـردهاند
ما تو ّکــــل کـــردهایم از اعتبار آسـودهایم
رو به درگـــاه خداونــد جهـــان آوردهایم
وز در و درگـــاه شاه و شهـریار آسـودهایم
طامعـان بر بوی بهبـود انتـظاری میکشـنـد
ما طمـــع ببریــدهایم از انتظـار آسـودهایم
دیگران در بحر حرص ار دستوپایی میزنند
ما قـناعت کـــردهایم و بر کنــار آسـودهایم
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در پی مستــی خماری بــود ما را وین زمان
ترک مستی چون گرفتیم از خـمار آسـودهایم
اهل دنیا فخــر خود جوینـــد و عار دیگران
حالیا ما چـون عبید از فـخر و عار آسودهایـم
(همان)267 :
چــون ز یزدان هــرچه خواهی میدهد

خلعـ��ت و احس��ان س��لطان گــ��و مباش

ما گـــدایانیــم مـا را چـون عـــبیــد

م��ال و ج��اه و حک��م و فرمان گ��و مباش
(همان)265 :

گاه سلطنت حقیقی را در بینوایی و درویشی دیده:
مــا ســریر سلطنت در بینوایـی یافتیم

ّ
ل��ذت رنــدی ز ت��رک پارس��ایــی یافتیم

سالها دریـوزه کـردیم از در صاحبدالن

مایـ��هی این پادش��اهی زان گدای��ی یافتیم

همـت ما از سر صورتپرستی در گذشت
ّ

الجــرم در مل��ک معنـی پادش��ایی یافتیم
(همان)266 :

در شعر او نیز چونان اشعار شاعر همعصرش ،حافظ ،و سیف فرغانی درویش ع ّز

و مقامی دارد و ع ّلت این جایگاه باارزش ،آزادگی اوست:
فراغت از دل درویش جو که مسـتغنی است
ز هــر کجا کــه امیــری وپادشاهـی هست

(همان)254 :

گاه رندیها و نیش و کنایههای کالمش حافظ را فرایاد ما میآورد:
رغبـتم سـوی بتان است ولیکن دو سه روز
از پی مـصلحتــی چـنـد مسـلمان شـدهام
بارها از سـر جهلــی که مرا بــود به سهـو

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

50

کــردهام توبـه ودر حال پشیمان شدهام
زاهـدان از میو معشــوق مرا منع کنند
بهر آن است که من منکـر ایشان شدهام
گفت رهبان که عبید از پی سالوس مرو
زین سخـن معتقـد مذهب رهبان شدهام
(عبید1249 ،ق)267 :
ز کـنج صـومعه از بــهر آن گریـــزانم
که در حــوالی آن بــوریا ،ریایی هست
(همان)254 :

یک��ی دیگر از آینههای عبید که نمایانگر روزگار صعب اوس��ت ،حکایت موش و
گربه اس��ت .بــرخی این داستان را از نـــمونههای حـــماسهی مضحک میشمارند
کــ��ه مــوضوعی مبتذل دس��تمایه قرار گــرفته و با س��بکی فاخر بازگو میش��ود.
(ذوالفقاری )55 :1391 ،این داس��تان که طنزی اجتماعی و تلخ اس��ت در حدود نود و
دو بیت سروده شده و ماجرای ریاکاری و مردم فریبی امیر مبارزالدین کرمانی است که
به یمن همین نفاق لش��کر فارس را فریب داد و بر آن ظفر یافت .داستان ریاکاری این
امیر مز ّور را در دیوان نمود فراوان دارد و حافظ با لقب «محتسب» از او یاد میکند.
اگرچه باده فرحبخش و باد گلبیز است
به بانگ چنگ مخور میکه محتسب تیز است
(حافظ)35 :1379 ،

با اش��اره به کرمانی بودن گربهی عابد در داستان عبید ،که با ریاکاری و تظاهر به
دینداری ،موشها را فریفت و بر آنان چیره شد ،میتوان یقین کرد که گربهی موصوف
او ،جز امیر مبارزالدین نیس��ت .جالب این جاس��ت که تکیه کالم امیرمبارزالدین برای
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تحقی��ر دیگران “گرب��ه “ بوده( .ذوالفق��اری )56 :1391 ،و عبید ب��ا بهرهگیری از این
موضوع ،قصد تمسخر امیر مبارزالدین را نیز داشته است.
داس��تان جدال موش و گربه از داس��تانهای بسیار کهن ادبیات فولکلوریک ماست
که بر طبق نظر آقای رحماندوس��ت ،قدمت آن به نهصد س��ال پیش میرسد .موش و
گربه غیر از تضاد و تقابل ،جنبههای نمادین هم داشتهاند .گربه نماد بیرحمی ،حرص،
نیرن��گ و ری��اکاری و موش نماد نادانی و حرص و بیاحتیاطی اس��ت .این داس��تان
در ادبیات س��ایر ملل ه��م نمونههایی دارد و از آن جمل��ه در الجزیره ،چین و برخی
داستانهای عربی( .همان )49 :حافظ در مقابل گربه ،کبک را قرار میدهد:
ای کبک خوشخرام کجا میروی به ناز

غره مش��و ک��ه گرب��هی عاب��د نم��از کرد
ّ
(حافظ)106 :1379 ،

عبید در اعتراض معروفش به عملکرد شاه ستمگر زمانهاش ،امیرمبارزالدّ ین ،داستان
تمثیلی معروف «موش و گربه» را میس��راید .داس��تانی که میتواند از نمونههای عالی
عصیان سیاسی در ادب فارسی قلمداد شود.
از قضــــای فلــک یکــــی گـــربــه

بــ��ود چــ��ون اژدهــ��ا ب��ه کرمانــ��ا

شکـــمش طبــل و سینــه اش چو سپر

ش��یـــر د ّم و پلنــ��گ چنگانــ��ا

غـــریدن
از غـــریوش بــــه وقـت
ّ

هــراس��انا

ش��یـر د ّرنــ��ده

ش��ــد

(همان)330 :

گربهی موصوف چون دانس��ت که رجزخوانی و اظهار حماسه و دلیری موشها از
خم میو نوشیدن آن است ،مبارزه با آن را در ظاهر و نوشیدن آن را در پنهان ،شیوهی
کار خود قرار داد.
ش��کـــار

موش��انــا

روزی انــدر شـــرابخـانــه شــــدی

از بــ��رای

خــم مینمــــود کمــــیـن
در پــس
ّ

همچـــ��و دزدی ک��ه در بیابانـــ��ا
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ناگــهــ��ان موش��ــکــی ز دیــ��واری

خــ��م میخروش��انــا
جـس��ت ب��ر
ّ

س��ر ب��ه خـ��م برنه��اد و مینوش��ــیـد

غرانــ��ا
مس��ت ش��د همچــ��و ش��یـر ّ

گف��ت ک��و گــرب��ه ت��ا س��رش بکن��م

پوس��تــش پ��ر کنــ��م ز کاهانــ��ا

گرب��ه در پی��ش م��ن چ��و س��گ باش��د

ک��ه ش��ــود روبــ��رو بــ��ه میدانــ��ا

گــرب��ه ایــ��ن را ش��نیــد و دم ن��زدی

چن��گ و دنــ��دان زدی ب��ه س��وهانـا

						

(همان)330 :

 -3نتیجهگیری
فضای آلوده به زش��تیها باعث میشود شاعر برای گریز از تلخکامیها اثر انتقادی
خل��ق و حتّی گاهی از ژرفترین باورها و آرزوهای خویش نیز بیرحمانه انتقاد کند.
قرن هفتم و هشتم هجری از قرون آشفتهی تاریخ ایران و جهان است که بستر مناسبی
ب��رای بروز آثاری در حوزهی ادب انتقادی فراهم نمود .در ادبیات انتقادی نوک پیکان
اعتراض شاعران ،ش��خصیتهای صاحب نفوذ در جامعه را ،چون حاکمان که قدرت
سیاس��ی باال دارند و عالمان دینی که نیروی دینی فزونی دارند ،هدف قرار داده است.
س��یف فرغانی و عبید زاکانی از جملهی کس��انی هس��تند که در ای��ن فضای آلوده به

ظلم زندگی کرده و ّ
بالطبع ابیاتی که محتوای عصیانی داش��ته باش��د ،بسیار سرودهاند.
موضوعات مش��ترک س��یف فرغانی و عبید زاکانی ،انتقاد از حکومت جائر اس��ت و
اگرچه در نوع ابزار و ش��یوهی بیان آنها تفاوتهایی دیده میش��ود ،هر دو یک هدف
را دنب��ال میکنند .ه��ر دو صاحبان قدرت را به دادگاه خویش دع��وت و به مبارزه با
عملکردهای آنها پرداختهاند .یکی از صفاتی که هردو از آن انتقاد نمودهاند ،ریاکاری
حکام و وابس��تگان حکومتی اس��ت که نش��ان از آن دارد که این صفت غالب حاکمان
است که از آن برای فریب عوام استفاد برده غافل از آن که چشمان بیدار شاعران آگاه
هم��واره در دیدهبانی ف ّعال عمل کرده و هرگون��ه رفتار متناقضانهی صاحبمنصبان از
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چشمانشان دور نمیماند.سیف و عبید هر دو درصددند هم دردها و آسیبها را نشان
دهند ،هم ع ّلتیابی نمایند و هم راه چارهای برای آن پیش��نهاد کنند و این راه غالب ًا از
تجرد و وارس��تگی و به عبارتی از عالم عشق به انسان میگذرد که در روح آنها
عالم ّ
جا داشت؛ عشق در بیان آنها نوشدارویی است که جوامع بشری را از انواع زشتیها و

پستیها نجات میدهد .عشقی که با دین پیوند دارد و ریشهاش از دین آب میخورد.
در غیر این صورت ،جهان ،دوزخ یأس و آلودگی میش��ود و مرگ انس��انیت در چنین
دنیایی اتفاق میافتد.
روی و ریا از هر کس��ی ناشایست است و از صاحبان قدرت ناستودهتر .زیرا اینان
قدرت نفوذ در جامعه دارند و این نیرو را یا از سیاست دارند یا از دین .از این روست
که ش��خصیتهایی صاحب نفوذ چون ش��اهان ،حاکمان و امرا ،فقهای دینی ،زاهدان
ریای��ی و صوفی��ان کذایی هدف تیر طعن و آم��اج اعتراضات س��یف فرغانی و عبید
زاکانی هس��تند؛ هر یک به ش��یوهای با ابزاری به نقد اجتماع��ی ،اخالقی و صوفیانه و
آزادمنشانهی صاحبان قدرت میپردازند ا ّما در هدف مشترک هستند .این دو به عنوان

نمایندگان قرن هفتم و هش��تم ،با این انتقادات در حقیقت بازگوکنندهی وضع موجود
خویش ،ظلم حاکمان ریایی و مظلومیت عامهی مردم خویش هستند.
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