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تاریخ دریافت93/9/1 :
تاریخ پذیرش94/6/2 :
چکیده
تشکیل دولت عالیترین مرحلهی تکامل جامعهی پویاست و آن مهمترین و پیچیدهترین نهادی
است که بر اثر رشد هماهنگ دیگر نهادها و سازمانهای اجتماعی شکل میگیرد و به عنوان نهاد برتر
مسئولیت دشوار هماهنگ سازی کلیهی آنها را عهدهدار میشود.
این نهاد مهم اجتماعی در عصر عبید یعنی سدهی هشتم هجری که قرن ریا ،ستم و قرن زروزور
بوده ،چنان بیثبات گشته که در آن هر روز یک سلطان و یک آیین و یک دستور حاکم بوده است.

ِ
امرای مح ّلی،
بنابراین در آن روزگار آشفته از تهاجم و چپاولگری مغوالن و اعمال ناروای حکام و

عبید به عنوان یک مصلح اجتماعی آگاه و دردمند ،باریک بینانه و نازک گویانه با شهامت و مهارت،
تازیانهی انتقادش را در قالب طنز برپیکرنهاد حکومتی عصرکه جاهل ،ستمگر ،مدیحه پسند ،چاپلوس
پرور ،باج گیر ،رشوه ستان وگرفتار انحرافات اخالقی بوده ،فرود آورده است.
از این رو ،در این مقاله سعی بر این است که آن چه را که از نهاد حکومتی حاکم بر روزگار وی
و آسیبهای اجتماعی آن در آینهی آثار پرچم دار طنز بر ما تابانده شده ،برطالبان علم و دانش و
دوستداران مشتاق ایران زمین عرضه کنیم تا غبار از چهرهی حقیقی لطیفه پرداز هوشمند زدوده شود و
ابتکار شیرین ا ّما تند و گزنده اش چراغ راه آیندگان باشد.
واژههای کلیدی :دولتمردان ،عبید ،امرا وسالطین ،وزرا ،حاجبان ،قاضیان
 -1عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرج ،ایران.
 -2عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور ارومیه ،ایران.
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مقدمه
جامع��ه بدون دولت در عمل فاقد نیرو و ق��درت الزم برای حفظ نظم و برقراری
انضب��اط اجتماعی و همچنین ادارهی امور مختلف آن اس��ت و به نوعی در آن جامعه
هر نوع مصیبت و بدعتی ممکن اس��ت دامن افراد را فراگیرد و اجتماع را به ابتذال و
تباهی کشد.
براب��ر پژوهشهای به عمل آمده «حکومتهای ایرانی به طور عموم فردی ،مطلقه،
اس��تبدادی و خود محور بودهاند و این امر تمامی قدرتهای حاکمی را در بر میگیرد
ک��ه از ای��ران و انیران��ی در تمامی ادوار عمر مردم ایران بر کش��ور فرم��ان رانده اند »
(شعبانی)142 :1371 ،
عصر عبید نیز ،نه تنها از این قاعده مس��تثنی نیس��ت بلکه مصداق بارز آن اس��ت.
چه بی ثباتی حکومتها و تغییر س��ریع پادش��اهی ش��رایطی ایجاد کرده بود که در آن
توج��ه به اح��وال جامعه و غمخواری از رعیت و برقراری عدالت و ممانعت از س��تم
ّ
جائ��ران و زورمندان ک��ه در اصل از وظای��ف اصلی دولتمردان هر جامعه اس��ت در
ظلمت نس��یان و فراموش��ی فرو رفته بود و زمینه ب��رای حکمرانی «چند تن خودکامه
و مس��تبد [که] به نیروی س��پاه و چوب و تیروکمان و شمش��یر و سنان و دیگروسایل
جنگ��ی ،ارادهی خود را بر مردم تحمیل کرده و جز بهرهگیری و کامجویی خود هدفی
نداش��تهاند»(حلبی )218 :1384،فراهم آمده بود به طوری که پادش��اهان و س�لاطین
اگرچ��ه اندک ولی به صورت مطلق و بی بازخواس��ت بر م��ردم عصر خود حکومت
میکردند .و چون پایهی این گونه فرمانرواییها براستبداد بوده و پایه استبداد بر ترس،
نیتج��هی ترس قهرا ً دروغ گویی و ریاکاری اس��ت ،بنابراین هر کس دروغگوتر بوده
تقرب یافته ،و نیز کارزورگویی از باالدستان بر فرودستان سرایت کرده و نتیجه
بیش��تر ّ
این ش��ده است که گند و فس��اد در همهی شئون کشوری و لشکری ،ملی و سیاسی و
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فرهنگی و اقتصادی راه یافته» و کار به جایی رسیده است که به گفتهی عبید دررسالهی
صد پند ،مس��خرگی و ق ّوادی و دف زنی و غ ّمازی و گواهی به دروغ دادن و دین به
دنیا فروختن و کفران نعمت پیشهی خود ساختن ،الزمهی عزیز گشتن در پیش بزرگان

عصر و برخورداری از عمر شده است.
واضح اس��ت که در چنی��ن جامعهای «حاکمی عادل و حاجبی که با دیانت باش��د
و ...درس��ت صاحب دولت [نباید] طلبید»( .عبیدزاکانی )270 :1387،زیرا در همچون
جامعهای «ناانصاف :حاکم اوقاف» «مشرف :دزد» «مستوفی :دزد افشار» ،گرگ :سپاهی»،
«سپهس��االر :انبار دزد» است و « َع َسس :آن که ش��ب راه زند و روز از بازاریان اجرت
خواهد»( .عبیدزاکانی )1387:200،و تنها کس��ی که حکمش نافذ و قدرتش غالب بوده

و به عبارتی کامل القواس��ت پادشاه اس��ت و دیگران چارهای جز تسلیم و سکوت و
ص��دق االمی��ر ندارند .چه« ،وزیر :لعنتی» و «صاحب منصب :دزد با شمش��یر» اس��ت.
(حلبی)220 :1384 ،

آنچه این مقاله س��ر ِواکاوی و نمایاندن آن را دارد پرده برداش��تن ازچهرهی مذموم

س�لاطین،وزرا ،صاحبان دیوان ،مس��توفیان ،قاضیان ،محتس��بان ،و دیگ��ر کارگزاران
حکومتی است که در سدهی هشتم هجری با غصب مسند قدرت و زمینه سازی بازار
هرج و مرج و ریاکاری و سالوس��ی و بی ثباتی اوضاع و تجاوز آش��کار به مال و جان
و ناموس مردم بی پناه و مظلوم کش��ور عزیزمان ایران ،عرصه را بر صاحبان اندیشه و
مردم پاک و شریف تنگ کرده و سیاه ترین دورهی تاریخ را رقم زدهاند.
 -1پادشاهان و سالطین
«درسلس��له مراتب حکومتی کش��ور ،حاکمان منطقه در مق��ام باالترین پایگاههای
قضایی جای میگرفتند با آن که دیوان عدالت وس��ازمانهای احتس��اب و ش��رطه ،به
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ص��ور مختلف و نامه��ای متعدد برقراری نظم در اجتماعات ش��هری و روس��تایی را
عه��ده دار بودند با این ح��ال اجرای حکم نهایی برعهدهی حکام بود و قانوندانی آنان
ضروری مینمود ،به اضافه که اینان میتوانستند خود به انشاء فرمان پردازند و براساس
مصالحی که مس ّلم مینمود ،قانون وضع کنند»( شعبانی)1371:147،
در دوران زندگ��ی عبی��د که همزمان با دورهی فت��رت و حکومت امرای محلی آل
اینج��و ،آل مظفر و آل جالیر بود س�لاطین و ملوک طوایف «با فرزندکش��ی و پدر و
برادر کش��ی و آشنا و بیگانهکشی برای رس��یدن به قدرت بریکدیگر پیشی میگرفتند»
(روح االمینی )117 :1375،به گونهای که ش��اید بتوان گفت هیچ دورهای تا این اندازه
دستخوش دگرگونیهای حکومتی و شاهد قساوت ،زشت کاری و جور و ستم حکام
و امرا و استیالی فقر و جهل وانحطاط اخالقی و به قول حافظ «صعب روزی ،بلعجب
کاری پریشان عالمی» (حافظ ) 246 :1372،نبوده است.
بنابراین در چنین عصری عبید تیرانتقادش را به سوی سالطین وقت نشانه رفته ،در
بیان خونخواری ،غصب و ستمگری ایشان میگوید:
«پادش��اهان از پی یک مصلحت صد خون کنند!  ...چنگیزخان که امروزه به کوری
اعدا در درک اسفل مقتدا و پیشوای مغوالن است تا هزاران هزار بی گناه را به تیغ بی
دریغ از پای در نیاورد ،پادش��اهی روی زمین بر او مقرر نگشت» (عبیدزاکانی:1374 ،
 136 ،128و  )137البته اگرچه قلم عبید نس��بت به ش��اعر هم عصرش ،حافظ– که او
نیز در انتقاد از این حاکمان ظالم دادسخن داده است– بی پرواتر و قالب نوشتههایش
ه��م برای بی��ان رویدادهای اجتماع��ی وتاریخی از قالب س��رودههای وی یعنی غزل
مناس��بتر اس��ت اما باز عبید با آگاهی بر این که «زبان س��رخ سرسبز میدهد بر باد»
(دهخ��دا )893 :1363،جانب احتی��اط را رعایت کرده در ترس��یم چهرهی خداوندان
زروزور ب��ه ندرت از چهرههای تاریخی معاصر خ��ود نام میبرد و اغلب ویژگیهای
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این دسته ،به ویژه شاهان و سالطین را ،از پشت چهرهی تمثیلی نشان میدهد و حرف
دل خود را از زبان دیگران میگوید.
ب��ه عنوان مثال رند قزوینی در انتق��اد از بیداد حکام روزگار خویش از قول قاضی
عضدالدین ایجی فقیه و مح ّقق و مؤلف بزرگ عصر خویش آورده است:
«ش��خصی از موالنا عضدالدین پرس��ید که :چونست که در زمان خلفا مردم دعوی
خدای��ی و پیغمبری بس��یار میکردن��د و اکنون نمیکنند؟ گفت :م��ردم این روزگار را
چندان از ظلم و گرس��نگی افتاده است که نه از خدایشان به یاد میآید و نه از پیغمبر»
(عبید زاکانی)1387:80 ،
و نیز ،در مذ ّمت تکبر و تفرعن و باالنشینی و جدایی حکام از مردم در حکایتی به
غایت لطیف و پر طنر گوید:
«اعرابیای را پیش خلیفه بودند .او را دید بر تخت نشسته ودیگران در زیر ایستاده.
گفت  :الس�لام علیک یا اهلل .گفت من اهلل نیس��م .گفت :یا جبرائیل .گفت من جبرائیل
نیستم .گفت :اهلل نیستی ،جبرئیل نیستی ،پس چرا برآن باال تنها نشسته ای؟ و تو نیز در
زیر آی و در میان مردم بنشین» (عبید )1387:174،
عالوه بر آن «محمود غزنوی در دس��ت طنز عبید تخته مشق بسیار مناسبی است که
تمام نفرت وخصومت مردم ایران را نس��بت به حکوم��ت جابربیگانگان ،تازیانه وار بر
یمین الدوله محمود بن سبکتگین که در نظر وی به حق مظهر خباثت و شرارت و رذالت
و بی پیمانی و نابکاری و خلیفه چاکری است» (عبیدزاکانی )1384:58 ،فرود آورد.
در طنز عبید ،محمود مظهری از حکام مغول و فرمانروایان ستمگر روزگار خویش
اس��ت که اغل��ب «قلتبان» و «دیوث» را ب��ه جای عناوین پرابهت ریای��ی که بر امرای
روزگارش اطالق میکردند ،نس��بت دهد ،امادرحکایت ذیل رندانه آن رادیّوث خوانده
و گفته است :
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«س��لطان محمود س��ر به زانوی طلخک نهاده بود .گفت :تودیّوثان را چه باش��ی؟
گفت :بالش» (عبیدزاکانی)144 :1387 ،
و نیز تم ّلق پرستی و چاپلوس پروری سالطین زمان خود را نیز در چهرهی محمود
ترسیم کرده ،در نکوهش ایشان میآورد:
«س��لطان محمود در حالت گرس��نگی بادنجان بورانی پیش آوردند ،خوشش آمد
گفت :بادنجان طعامیس��ت خ��وش .ندیمی در مدح بادنج��ان فصلی پرداخت .چون
س��یر شد ،گفت  :بادنجان س��خت مضر چیزی اس��ت .ندیم باز در ّ
مضرت بادنجان
مبالغتی تمام کرد .س��لطان گفت:ای مردک نه ای��ن زمان مدحش میگفتی :گفت من
ندی��م توام نه ندیم بادنجان ،مرا چیزی میباید گفت :که تو را خوش آید نه بادنجان
را» (عبیدزاکان��ی)87: 1387 ،
در حکایتی دیگر نیز ،ضمن اشاره به آداب روز عید که در آن بزرگان و سالطین بر
دیگران خلعت میبخش��یدهاند شاهان جامعهی خویش را خرخوانده و از زبان طلخک
که به جای خلعت به او پاالن داده بودند ،آورده اس��ت« :ای بزرگان ،عنایت سلطان در
حقّ من بنده از اینجا معلوم کنید که شما همه را خلعت از خزانه فرمود دادن و جامهی
خاص از تن خود برکند و در من پوشانید» (عبیدزاکانی)156 :1387 ،
عالوه بر خود شاهان ،فرزندان ،پدران ،زنان ،کنیزان و محارم ایشان نیز از آماج تیر
طنز عبید در امان نبودهاند به طوری که در داس��تان زیر فرزندان آنان را مایهی بدبختی
و سیه روزی مردم دانسته و حکایت کرده است:
«زن طلخک فرزندی زایید .س��لطان محمود اورا پرس��ید که :چه زاده است .گفت:
از درویشان چه زاید جز پسری یا دختری؟ گفت  :مگر از بزرگان چه زاید؟ گفت:ای
خداوند چیزی زاید بیهنجارگوی و خانه برانداز»( .عبیدزاکانی)1387:136 ،
عبید در نوادراالمثال نیز ،سلطان رابه آتش تشبیه کرده و سفارش نموده است که:
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«السلطانُ کالنارِ اِن با َعدتَها ب َ َط َل نَف ُعها َو اِن قا َربتَها َع ُظ َم َض َر ُرها»
ُّ

(عبیدزاکانی – )1387:305 ،سلطان همانند آتش است اگراز آن دور باشی فایدهی
آن باطل شود و اگر به آن نزدیک گردی زیان آن بزرگ باشد .چنان که سعدی هم در
باب د ّوم گلس��تان در سیرت پادشاهان گوید «عمل پادشاه دوطرف دارد :امیدنان و بیم
جان و خالف رای خردمندان باشد بدان امید در این بیم افتادن» ( سعدی)70 ،1369 ،
از میان خاندانهای حکومتی عصر عبید ،تنها نام سه خاندان بنواینجو ،جالیریان و
آل مظفر در آثار عبید به چش��م میخورد ،که از س�لاطین و شاهان آنان نیز ،فقط شاه
ش��یخ ابواسحاق ،شاه شجاع ،و سلطان اویس جالیری مورد مدح و ستایش عبید قرار
متصف شده اند .
گرفته و به صفاتی چون سخاوت ،شجاعت ،عدالت وّ ...
هر چند به نظر میرس��د س��تایش آنان بیش��تر برای دریافت صله و انعام بوده ،واال
وصف شاه شجاعی که «میل در چشم جهان بین» (حافظ )274 :1372،پدر کشیده و از
ترس این که مبادا پسرش نیز ،با او همان کند او را نیز از چشم سر محروم ساخته است
از صاحبدل باریک بینی چون عبید مقبول نیست .گرچه شاید قسمتی از گفتههای مبالغه
آمیزش دربارهی شیخ ابواسحاق که حافظ هم از او به نیکی یاد کرده و سروده است:
«راس��تیخاتم فی��روزهی بواس��حاقی
درست باشد و وقتی میگوید:
«ابر دستت بر جهان باران رحمت ریخته

خوشدرخش��ید ولیدولتمس��تعجل ب��ود»
(حافظ)164 : 1372،
ب��رق تیغ��ت در نه��اد دش��منان آذر زده »
(عبیدزاکانی )1384:165،

در حقیقت هم شاه «عیاش و خوشگذرانی » (غنی )181 :1383 ،چون وی همچون
بذل و بخششی کرده باشد .
البته با توجه به وضعیت حاکم در دورهی امیرمبارزالدین محمد که «مردی بس��یار
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س��ائس ،مدبّر ،شجاع ،قوی االراده[ ا ّما ] خونریز ،س�� ّفاک ،حریص و در امر دین اهل
قش��ر و ظاهر پرس��ت و ریاکار و متظاهر به دینداری [بوده] و در طاعت و عبادت راه
افراط میپیموده»( ،غنی )207 :1383،ایّام حکومت اینان به طور نسبی بهتر بوده است
و عالوه بر امید انعام داش��تن و مورد مزبور ،ش��عر دوستی و ادیب پروری آنان نیز در
مدح ایشان عامل بوده است .
سخن آخر این که همچنان که در قصیدهی مشهور «موش گربه » به صورت تمثیلی
آمده است متاسفانه شاهان جامعهی وی به خصوص شاهی چون امیرمبارزالدین مح ّمد

فرشاهی و الهی (حکومت و دین) برخوردار باشد ولی صالحیت آن را
که میکوشید از ّ

نداشت« ،گربهای بد فعال و عربده جوی و ماردنب و عقاب پیشانی و پراز مکرودستان
بوده» (عبیدزاکانی )359 :1384،و با مردم به س��ان «ملک الموت» (عبیدزاکانی :1384،
 )359عمل کردهاند و هر وقت فرصت یافتهاند بر مردم مظلوم و س��تمدیده تاخته و در
این کار خود ،روز به روز هم بر حرص و ولعشان افزو دهاند و به قول عبید قبل از توبه؛
		
«ســالی یــک دانه میگــرفت از مـا

حــ��ال حرصـــ��ش ش��ـده فراوان��ا

		
ایــــن زمـــان پنج پنج میگــــیرد

چـ��ون ش��ده تائـ��ب و مس��ـــلمانا»
(عبیدزاکانی)361 :1384 ،

بنابرای��ن عبید نه تنه��ا امتناع از رویت خود آنان را س��فارش کرده بلکه بدرفتاری
دربانان آنها را هم مورد انتقاد قرار داده و در رسالهی صد پند آورده است:
«گرد در پادش��اهان مگردید و عطای ایش��ان را به لقای دربانان ایش��ان بخش��ید»
(عبیدزاکانی)2658:1387،
 -2وزیران
«وزارت از مهمترین پایگاههای سلطنتی و اساس همهی پایگاههای پادشاهی است»

شماره  ،19بهار 1393

59

(ابنخلدون)452 :1352 ،
کس��ی که عهده دار امور وزارت اس��ت ،وزیر خوانده میشود و نقش وی در اداره
امور مملکت به قدری حایز اهمیت است که غیاث الدین بن همام معروف به خواندمیر
مهم مملکت
«تش��یید قواعد خالفت و کامرانی و تمهید مبانی س��لطنت و ادارهی امور ّ
و رعیت پروری و عدالت گس��تری و کشورگشایی را بی وجود وزیری مدبّر و صافی

ضمی��ر ناممکن میداند» (خواندمیر29 :2535 ،و )30و باالتر از آن داش��تن وزیر مورد
توجه انبیای الهی نیز ،واقع شده ،به طوری که حضرت موسی (ع)] خطاب به خداوند
ّ

متعال میفرماید  «:واجعل لی وزیرا ً من اهلی هرون اخی» (طه 29 ،و)30

اگرچه به طور معمول وزرا را مستقیم ًا خود سالطین و پادشاهان بر میگزیدند ا ّما
بیشک درایت و کاردانی آنان در انتخاب ایشان به امر وزارت بی تاثیر نبوده است.
بنابر اقتضا ،وزرا با اقشار دیگر جامعه بیشتر سروکار داشتند لذا نقش اجتماعی آنان
در ادبیات فارسی که تاریخ واقعی ملت است دقیق تر نشان داده شده است.
در دورهی مورد نظر ما ،برای وزیران بیش��تر از اصطالح «خواجه» اس��تفاده ش��ده
نظیر خواجهعمادالدین محمودکرمانی ،خواجه عالءالدین مح ّمد و خواجه رکن الدین
عمیدالملک از وزرای شاه شیخ ابواسحاق و خواجه تاج الدین عراقی و خواجه برهان

الدّ ین از وزرای امیرمبارزالدین مح ّمد و خواجه قوامالدّ ین صاحب عیار ،خواجه جالل
الدّ ین تورانشاه و خواجه قطب الدّ ین سلیمان شاه از وزرای شاه شجاع و...

لفظ خواجه «لقبی بوده است که به صدور و بزرگان ،اعم از وزیران و سایر دیوانیان
و بازاریان بزرگ و دارندگان قدرت و مکنت ،میدادهاند» (نسوی)1327 :1384 ،
ش��اعر هم عصر عبید ،لس��ان الغیب به مناس��بت نقش و پای��گاه اجتماعی و نفوذ
ش��خصیتی وزیران جاللالدین تورانشاه وزیر شاه شجاع ،را به آصف بن برخیا و شاه
دوران را به حضرت سلیمان تشبیه کرده و در مدح آنان سروده است:
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که در این مزرعه جزدانهی خیرات نکاشت»
(حافظ)271 :1372 ،

اما عبید در آثارش که قس��مت عمدهی آن نیز ،مربوط به اشعار وی میباشد بیشتر
به مدح مبالغه آمیز رکن الدین عمیدالملک وزیر شاه شیخ ابواسحاق که از «اهل فضل
و شعر و ادب بود» (غنی )136 :1383،پرداخت و مانند شاعران اغراق گوی گذشته و
هم عصر خود ماه را چاکر و خورش��ید را غالم او ش��مرده و او را خداوند دل حاتم و
هم مرتبهی دارا و ..دانسته و گفته است :
«رکن دین خواجهی مه چاکرو خورشید غالم

که دل و مــرتبهی حــاتم ودارا دارد

در جهان همسر وهمتاش نه بودست ونه هست

به خدایی که نه انباز و نه همتا دارد »...
(عبیدزاکانی)187 :1384 ،

البته از دقت در این چکامهها معلوم میگردد که اگرچه اکثریت وزرا خواه دردستگاه
خلفا و خواه در دربار سالطین ،تجاوز به حقوق عمومی ،و دستبرد به خزانهی مملکت
و ظلم و بیدادگری را امری مباح و عادی میشمردند» (راوندی :1367 ،ج  )321 ،4اما
رکن الدین عمیدالملک وزیر ،وضعیت نسبت ًا متفاوتی داشته است.
وزیر دیگری که عبید از او یاد کرده ،خواجه عالءالدین محمد اس��ت که نام او در
اش��عار عبید فقط در ی��ک قصیده که از نغزترین و طنز آمیزترین س��رودههای عبید و
درشکایت از قرض است یاد شده،
«مردم به عیش خوشدل و من در بالی قرض

هریک به کاروباری و من مبتالی قرض ...

خـواجه عالء دولـت دین آن کــه جزکفش

هرگز کسی ندید به گیتی سزای قرض»
(حلبی)89 :1384 ،

اما از میان رساالت خود ،رسالهی نوادراالمثال را به وی تقدیم کرده و در مقدمهی
آن آورده است:
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ِ
التألیف أَن یُ َج��دّ َد ذکری فی عالیجناب المخدومَ ..مل ِ َ
��ح نظری فی َ
ک
ذلک
«و َمط َم ُ

الوزراء فی العالم کفیل مصالح اطوار االمم ...عالء الحق والدین محمدعضدُ الس�لاطین
و ُمغیث المظلومین( » . ..عبیدزاکانی282 :1387 ،و)283
عالوه بر موارد مذکور ،عبید در رسالهی دلگشا نیز ،با نام مستعار به شوخی و طنز
از او یاد کرده ،میگوید:
« در مازندران عالء نام حاکی بود س��خت ظالم ،خشکس��الی روی نمود .مردم به
استس��قاء بیرون رفتند  .چون از نماز فارغ ش��دند ،امام بر منبر دس��ت به دعا برداشته،
گفته :ال ّلهم ادفع عنا البال َءو الوبا َء و العال َء» (همان90 ،و)91

که البته به نظر میرس��د در ترس��یم چهرهی نا پس��ند و ظالمانهی وزیر مذکور ،به

جهت ترس از عواقب سخن انتقاد آمیز و نیش دار خود از اسم او فقط به «عالء» اکتفا
کرده و نام والیت مورد حکومت وی را نیز به جای خراسان ،مازندران نامیده دیگر آن
که مس��اله را ازقول امام جماعت نقل کرده اس��ت .تا از گزند روزگار و خشم وزیر در
ام��ان ماند .ناگفته نماند که در کلیات عبیدزاکانی به تصحیح پرویز اتابکی در قصیدهی
ش��کایت از قرض عبید که قبل از آن ذکر ش��د به جای «عالء»« ،عماد» آمده که در آن
صورت منظور خواجه عمادالدین محمود کرمانی وزیر ش��اه شیخ ابواسحاق است که
مورد مدح حافظ نیز واقع شد است ،در غیر این صورت این شوخ طبع آگاه در اشعار
خ��ود به غیر از آن دو وزیر هم عصر خود از دیگران یادی نکرده ،که ش��اید از جمله
دالیل آن انتقاد کردن از آنها و عملکردش��ان تح��ت عنوان اکابرو بزرگان زمان ،جهت

مصون ماندن از زهر خش��م ایش��ان بوده اس��ت واالّ به هیچ وجه نپرداختن به فسق و
فجور و ظلم و بی عدالتی آنها دلیل پاکدامنی آنها در آن جامعهی بیمار نیست .اگرچه
شاید در بین این گروه به جهت فضل و کماالتی که بعضی از آنها از جمله یادشدگان
داشتهاند ،شاید این انحرافات که مشکل عمدهی عصر عبید بوده ،کم رنگ بوده است.
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در خور ذکر اس��ت که در حکایات فارسی عبید ،از وزیر سعید خواجه رشیدالدین
فضل اهلل که در زمان غازان خان و اولجایتو و اوایل س��لطنت ابوس��عید بهادر ش��غل
وزارت داش��ته و س��رانجام به ابرام و کارشکنی خواجه علیشاه وزیر دیگر ابوسعید در
سال « 718آن وزیر فــاضل یگانه را به سن  73سالگی در نــزدیکی تبــریز دو نیمه
کرده» (اقبال آشتیانی )328 :1365،و به طرز فجیعی کشتهاند و نیز از فرزند وی خواجه
غیاث الدین محمد که «ابوس��عید وزارت خود را به پاداش خدمات خواجه رش��ید به
او واگذش��ت» (اقبال آش��تیانی )335 : 1365،یاد ش��ده اس��ت اما از آن حکایات جز
خدمتگزاری غالمان ترک تازه رو بر ایشان و یهودی بودن و نزدیک بودن آنها با مردم
و ش��وخی کردن ایشان با مشایخ و عارفان مشهور عصر خود نکتهی اجتماعی خاصی
عاید نمیگردد .سخن آخر این که شاید بتوان گفت :عبید سیمای واقعی وزیران سدهی
هش��تم را در فصل پنجم از رس��الهی تعریفات تحت عن��وان «در خواجگان و عادات
ایشان » نشان داده است که بدون اشاره به فرد خاصی از وزرا و خواجگان در کل آنها
را الف زن ،خویش��تن ستای ،خودنما ،بی ش��رم و حیا ،توخالی ،بیهوده سخن ،بخیل،
حریص ،لئیم ،حس��ود ،خس��یس و بی انصاف خوانده و مک��ر و حیله و زروگویی بر
ضعیفان و ریا بر قدرتمندان و سالطین و نفاق در عمل و دروغ در سخن را از عادات
و به طنز و کنایه خارش در بدن را از امراض آنها دانسته و آورده است:
«الالف و الوقاحه  :مایهی خواجگان
الهیچ :وجودشان
المج ّوف :تواضعشان

الس َفه :سخنشان
الگزاف و َّ

الحسدُ  :اخالقشان
اللؤم و الحرص و البخل و َ
االبله  :آنکه برایشان امید خیر دارد.

شماره  ،19بهار 1393

63

الکور بخت و المنحوس :مالزم ایشان
المکر و الزور و الریاء و النفاق و الکذب :عادات اکابر
الحکه  :مرض اکابر» (عبیدزاکانی)213-211 :1387 ،
در رس��الهی صد پند نیز ،س��فارش کرده که «خواجگان و بزرگان بی مروت را به
ریش تیزید» (عبیدزاکانی)265 :1387 ،
 -3حاجبان:
س��الهای اول بعد از ظهور اس�لام راندن ارباب حوایج از درگاه خلیفه جایز نبود
و هیچ کس عهدهدار انجام چنین کاری نبود ،ولی بعد از تبدیل خالفت به پادش��اهی،
رس��وم و القاب دارالس��لطنه در دارالخالفه رایج شد که از جملهی نخستین آنها ،بستن
درگاه ب��ه روی عام��هی م��ردم از ترس جان خ��ود و یا برای جلوگی��ری از ازدحام و
پرداختن به مهمات امور بود.
«از این رو برای ممانعت از ورود عامه به درگاه ،کس��ی را بدین سمت گماشتند و
وی را حاجب خواندند» (ابن خلدون)455 :1352 ،
ب��ا توجه به اهمیّت نقش حاجبان درصیانت ازجان س�لاطین وس��امان دهی امور

دربار ،در دورههای بعد ،این شغل از مشاغل درباری به قدری مورد توجه واقع شد که
خواجه نظام الملک در فصل بیس��ت و هفتم از سیرالملوک در ترتیب غالمان سرای و
نحوهی رس��یدن به مقام حاجبی گوید« :چنان که غالمی را بخریدندی یک س��ال او را
پیاده در رکاب خدمت فرمودندی ...آنگاه اورا اسبکی ترکی فرمودند ...سوم سال او را
قراچوری دادندی تا برمیان بس��تی  ..و س��ال هشتم خیمگکی یک سری شانزده میخی
بدادندی و س��ه غالمک نوخریده را درخیل او کردندی و او را وش��اق باش��ی لقب
دادندی ،همچنین هر سالی جامه و تج ّمل و خیل و مرتبت او میافزودندی تا خیلباشی
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شدی ،پس همچنین حاجب شدی» (نظام الملک159 :1384 ،و )160
بنابرای��ن دارندگان این مقام دیوانی– لش��کری که در واقع پ��رده داران و نگهبانان
ویژهی درگاه س��لطان به حساب میآمدند که از قدرت ونفوذ خاصی برخوردار بودند
به طوری که در نوش��تههای گذش��تگان به خصوص در تاریخ بیهقی نام آنها مکرر به
کاررفته و از نقش آفرینی آنان صحبت شده است.
عبید دررسالهی صد پند خود از این گروه از دولتمردان جامعهی خود نیز ،یاد کرده
و در بیان حال ایشان آورده است:
«حاجبی که با دیانت باشد دراین روزگار مطلبید» (عبیدزاکانی)270 :1387 ،
 -4ندیمان:
ندیمان که همنش��ینان و مالزمان امرا و س�لاطین بودند ،به اس��تناد آثار عبید اهل
تظاهر و ریا بودهاند .و همچنان که در بحث پادشاهان در چهرهی تمثیلی ندیم سلطان
محمود اشاره شد ،اینان مطابق میل امرا صحبت کرده و علت دوگانه گویی خود را هم
این گونه توجیه میکردهاند که ما ندیم سلطانیم و الغیر.
عالوه بر مورد مذکور ،عبید در رس��الهی تعریفات نیز ،آنها را مصداق بارز «صدق
االمیر» دانسته و گفته است« :الندیم :خوشامد گو» (عبیدزاکانی)206 :1387 ،
 -5ایلچیان :
ایلچیان که از شاغالن در دیوان برید بودند در معرفی آنها آمده است:
«ایلچی :س��فیر ،فرس��تادهای که از کشوری به کش��ور دیگر میرفت یا برای امور
مختلف مملکتی به والیات سفر میکرد» (شریک امین)45 :1357 ،
این واژه به طور دقیق در معنی مذکور ،در ابیات ذیل از قصیدهی موش و گربه به
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کار رفته است:
			
«موشـــکی بود ایلـــچی زقــدیم

ش��د روان��ه ب��ه ش��هر کرمان��ا

			
نرم نــرمک به گــربه حـالی کــرد

ک��ه من��م ایلچ��ی زش��اهانا»...
(عبیدزاکانی)362 :1384 ،

منتقد اجتماعی زبردس��ت سدهی هشتم ،ایش��ان را غارت گر دانسته و در رسالهی
تعریفات آورده است« :النهاب  :ایلچی»(عبیدزاکانی)198 :1387 ،
از میان ایلچیان کس��انی بودند که به جهت ماموریتهای ویژهای که داشتند نامهها
را به سرعت تمام به مقصد مورد نظر میرساندند که در اصطالح رایج آن زمان به زبان
ترکی آنها را «چارپارایچلی» مینامیدند که معادل« پیک بادپای» فارسی است.
در ضمن حکایتی آمده است« :نجاری زنی بخواست بعد از سه ماه پسری بیاورد .از
پدرش پرسیدند :این پسر را چه نام نهیم؛ گفت :چون نه ماهه را به سه ماه آمده است
او را چاپارایلچی نام باید کرد»( .عبیدزاکانی)86 :1387،
ش��ایان ذکر اس��ت که ایلچیان در عصر مغوالن عالوه بر آنکه به عنوان مامور صلح
در بین قبایل و طوایف مغول و ترک عمل میکردند «برحس��ب اس��تدعای متظ ّلمان و
ش��اکیان از جانب خان ،به والیات رفته و به دعاوی مردم و رفع ظلم از آنها نیز اقدام
میکردهاند [ا ّما] چون خود آنها علوفه و علیق خود را در بین راه از مردم میگرفتهاند،
گاه وجود آنها سبب مزید شکایت میشده است» (راوندی :1367 ،ج)471 ،4
 -6صاحبان دیوان :
صاحب��ان دیوان به عنوان «عهدهدار عایدات مملکت» (دهخدا )13019 /9 ،1373،
«در ه��ر والیت حاکم کش��وری به ش��مار میآمدند و رئیس کلی��هی صاحب منصبان
والیتی بودند» (میراحمدی)176 ،1368 ،
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صاحبان دیوان در عصر عبید ،هرگونه س��تمی را در حق زیردس��تان و مردم مظلوم
ورنجیدهی ایران روا میدانس��تند به طوری که نازک گوی س��دهی هش��تم در جواب
بازخواس��ت خواجهش��مسالدین محمدصاح��ب دیوان از پهلوان عوض که از س��فر
لرس��تان برای او به جای س��گ تازی ،گوش دراز و دم باریک وشکم الغر باشد سگ
بازاری آورده بود ،از زبان وی گوید« :من دم و گوش نمیدانم اگر پنج روز این سگان
در خانهی خواجه باش��ند ،از گرسنگی شکم چنان الغر شوند که از حلقهی انگشتری
بجهند» (عبیدزاکانی)176: 1387 ،
بعدها کلمهی «مستوفی » جای آن را گرفت و امروز وزارت دارایی و سازمان برنامه
و بودجه و حس��ابداری وزارتخانهها جایگزین آن مقام شده است .در ضمن مقر ّری و

مست ّمری دانشمندان و شاعران را نیز صاحب دیوان پرداخت میکرد.
نقش آنان را در اشارهها و اعتراضهای حافظ هم میتو ان دید:

«صاحب دیوان ماگویی نمیداند حس��اب

کاندرین طغرانش��ان جس��ته هلل نیس��ت»
(حافظ)96 :1371 ،

 -7مستوفیان :
مستوفی که در اصطالح دیوانی «سردفتر اهل دیوان را گویند که از دیگر محاسبان
حس��اب گیرد» (دهخ��دا :1373 ،ج )18411 ،12به عنوان محاس��ب عواید مالیاتی در
جامعهی عبید به عنوان شریک دزد و رفیق قافله عمل میکرده است ،به طوری که عبید
در تعریفات گوید« :المستوفی :دزد افشار» (عبیدزاکانی)199 :1387،
 -8بیتکچی :
بیتـــکچی که دایـــره الــمعارف فارس��ی بــه عـــنوان «رئیـــس مس��ـتوفیان»
(به سرپرس��تی مصاح��ب:1383،ج )483 ،1و در فرهنگ اصطالح��ات دیوانی دوران
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مغول به معنی محاس��ب ،حسابرس و منش��ی جمع و خرج خوانده شده ،در رسالهی
تعریفات به عنوان شغال صفتان روزگار از ایشان یاد شده و آمده است:
«الشغال ،بیتکچی» (عبیدزاکانی)200 :1387 ،
 -9قاضیان
«در اصطالح فقه کس��ی را که میان مردم حکوم��ت کند ودر مورد اختالف و نزاع
فصل خصومت نماید قاضی گویند» (انوری)200 :1355 ،
در جوامع مختلف حکم و فتوای اجرای قوانین حقوقی و جنایی و تعیین «حدود»
و «تعزیرات» شرعی و نظم و نسق جامعه از سوی قاضیان صادر میگردد .لذا منصب
قضا یکی از پایگاههای مهم حکومتی به ش��مار میآید و س�لامت آن که به اصطالح
امروزی وزارت دادگستری نامیده میشود موجب سالمت جامعه میشود ،چه همگان
خواص برای رفع اختالف و احقاق حقوق خود از مراجعه بدان
اعم از عامهی مردم و
ّ
ناگزیرند.
«خلفا در صدر اسالم به تن خویش آن را عه د دار میشدند» (ابن خلدون)423 /1 :1352 ،
ا ّما از زمان خلیفهی دوم به تدریج داوری را به دیگران هم واگذار کردند.
بعد از تبدیل شدن امر خالفت به سلطنت ،قاضیان از سوی پادشاه تعیین میشدند
و حقوق ماهیانهی خود را نیز از حکومت دریافت میکردند.
در جامع��هی عبی��د ،آنگونه که در دیوان ش��اعر هم عصر وی نیز آمده ،ایش��ان از
خاصی برخ��وردار بودند  .لذا برای حفظ مق��ام و منزلت خود از ریا
موقعی��ت ونفوذ ّ
و دوروی��ی و تظاهر دریغ نمیورزیدند .تا به رغم کارهای زش��ت و خالف ش��رع و
داوریهای ناعادالنه ،بتوانند همچنان موقعیت خود را حفظ نمایند.
حافظ در وقاحت رفتار قاضیان روزگار خویش گوید:
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«احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان

کــردم سوال صـبحدم از پیر می فروش

گفتا نگفتنی است سـخن گرچه مـحرمی

درکش زبان و پرده نگهدار و می بنوش»
(حافظ)169 :1372 ،

عبی��د به عنوان یک مصلح دردمند و منتقد اجتماعی بیپروا در آن جامعهی س��فله
ساالر ،زجر روحی خود را در زیر نقاب خنده و هزل چنان با ظرافت بیان میکند که
میت��وان ادعا کرد ،هیچ کس تا به حال نتوانس��ته آن گونه تازیانهی انتقادش را برپیکر
مجرمان روزگارش فرود آورد اما همچنان در امان ماند.
ایش��ان در رس��الهی تعریفات«آن ک��س را که هرگز روی قاض��ی نبیند نیک بخت
دانس��ته» (عبیدزاکانی )205 :1387 ،و میگوید« :قاضی کسی است که همه او رانفرین
میکنند و به س��بب ظلم و نامردمیهای او ریختن خونش حالل و خوردن و نوشیدن
آن خوش��گوار اس��ت .و نایب قاضی ایمان ندارد ،وکیل قاضی حق را باطل میگرداند
شاهد قاضی هم کسی است که هرگز راست نمیگوید» (عبید201 :1387،و )202
وی در ادام��هی همان بحث مدعی ش��ده که قاضی��ان روزگارش به جهت این که
خ��وردن م��ال یتیمان و اموال وقفی را از هر چیزی مباحتر میدانند و اغلب مال حالل
نمیخورند لذا بهش��ت را هرگز نخواهند دید .همچنین یاران ایش��ان را به رشوهگیری
متهم کرده و گفته است:
«اصحاب القاضی :جماعتی که گواهی به َس َلف فروشند» (عبید)202 : 1387،

عبید خویشان قاضی را تیره روزگار و شوربخت دانسته و همنشینان او را زرجوری

و مال پرس��ت خوانده ودر بیان حرص و طمع��ی که دامنگیر قاضی نمایان روزگارش
شده بود آورده است« :چشم قاضی » ظرفی که به هیچ پر نشود» (عبید)204 : 1387،
البت��ه نیش انتق��اد او در مورد قاض��ی نمایان جامعهی بیمارش ب��ه همین جا ختم
نمیش��ود بلکه در داس��تانهای خود نیز ،تازیانهی برخاس��ته از طبع لطیف خود را بر
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تن آنها میکوبد و به «س��اده بازی ،زن بارگی ،رش��وت خ��واری ،هواخواهی بزرگان
و دولتمردان ،زیرپاگذاش��تن اصول قضایی وقوانین انس��انی ،تح��ت تاثیر قرار گرفتن
در برابر زیبایی زن و شکس��ت ایشان در برابر هش��یاری مردم» (حلبی )107 :1384،
میپ��ردازد( .حکایات مذک��ور را میتوان در صفح��ات ،126 ،107 ،46 ،29 ،28 ،18
 133 ،132 ،7،131و  178از رس��الهی دلگشا به تصحیح دکتر علی اصغر حلبی ،چاپ
دوم مالحظه کرد)
عبید در رس��الهی صد پند از ش��راب خواری و تزویر و رشوه ستانی قاضی نمایان
روزگارش پرده برداشته و آورده است:
«طع��ام و ش��راب تنه��ا مخورید ک��ه این ش��یوه کارقاضی��ان و جهودان باش��د»
(عبیدزاکان��ی )269:1387،و همچنین از تزویر قاضیان ...ایمن مباش��ید» (عبید: 1387،
 )274و «قاضی که رشوت نستاند ...در این روزگار مطلبید» (عبید)270 : 1387،
س��خن آخر این که ،صریح گوی تندزبان گزندهترین نیش انتقادی خود را در باب
ششم اخالقاالشراف بر پیکر قاضی نمایان سدهی هشتم وارد کرده و در عبارتی کنایه
آمیز ضمن برشمردن تمام صفات مذموم ایشان ،آنان را قلتبان نامیده و نوشته است:
« و قاضیان و اتباع ایشان به واسطهی این که به عصیان و تزویر و مکر و تلبیس و
ح��رام خواری و ظلم و بهتان و نکتهگیری و گواهی به دروغ و حرص و ابطال حقوق
مس��لمانان و طمع و حیلت و افساد درمیان خلق و بی شرمی و اخذ رشوت موصوف
بوده و در دیوث هم این خصال مجبول است پس میان ایشان جنسیّت ک ّلی تواند بود»
(عبیدزاکانی)180-178 :1374 ،

البته واضح اس��ت که به هیچ وجه روی س��خن عبید با قاضیان پاکدامن و عدالت
گس��تری که نظ��م و انضباط و آس��ایش و آرامش جامع��ه مدیون فقاه��ت عالمانه و
خداپسندانهی ایشان است نیست و فقط طرف خطاب او قاضی نماهایی است که «در
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مقام قضاوت ،علم و انصاف خود رابه بستویی روغن فروخته» (پارسا نسب)180 :1387 ،
موجه نشان میدادهاند.
و حق را باطل و باطل را ّ
 -10نایبان
نای��ب در لغت نام��هی دهخدا به معنی «وکیل»« ،جانش��ین»« ،قائم مقام»« ،خلیفه»،
«گماش��ته» و کسی که کار دیگری را انجام دهد آمده است که جمع آن نایبان میباشد
و منظور از نایبان که امروزه بیش��تر آن را «معاون»« ،قائم مقام» یا «جانشین» میخوانند
کس��انی بودهاند که در غیاب س��ران ملک و دیوانیان اعم از وزیران ،صاحبان دیوانها،
حاجبان ،قاضیان ،ش��حنگان و غیره کار آنهارا عه��ده داربودند ،اغلب موقعیت خوبی
داشته وجزوخداوندان زر و زور به حساب میآمدهاند.
در بیان ستمگری نایبان (عامالن و محاسبان) عصر عبید همین بس که ،درحکایتی
آمده است:
«دهقان��ی در اصفهان به درخانهی خواجه بهاءالدین صاحب دیوان رفت .با خواجه
سرا گفت که :با خواجه بگوی که خدابیرون نشسته است و با توکاری دارد .با خواجه
بگفت :به احضار او اش��ارت کرد .چون در آمد ،پرس��ید که :ت��و خدایی ،گفت :آری.
گف��ت :چگونه ؟ گفت :حال آنکه ،من پیش از این ،ده خدا ،باغ خدا و خانه خدا بودم
ن ّواب تو ،ده و باغ و خانه از من به ظلم بستند ،خداماند!» (عبیدزاکانی)116 :1387 ،
 -11تمغاچیان :
در فرهنگ لغت فارس��ی معین تمغاچی به معنی «کس��ی که به مال التجاره ،پس از
وصول مالیات و عوارض ،مهر و عالمت مخصوص میزده» (معین :1371 ،ج)1141 ،1
آمده است.
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در آین��هی آث��ار عبید ،از آنجایی ک��ه تمغاچی بی م��ر ّوت روزگارش خرگوش را
دراز گوش نوش��ته و برآن عوارض به نرخ خر میبندد (رجوع شود به حکایت صص
58و 59از همان رس��الهی دلگش��ا) در تعریفات قتل او را الزم شمرده و آورده است:
«الواجب القتل :تمغاچی شهر» (عبیدزاکانی)199:1387،
 -12حاکمان اوقاف:
عبیدحاکم اوقاف را که کارش رسیدگی به مساجد و اراضی و اموال موقوفه بوده،
ناانصاف دانسته و نوشته است « :النا انصاف  :حاکم اوقاف» (عبیدزاکانی)199 :1387 ،
 -13محتسبان:
از جمله دیوانهایی که در طول قرون متمادی در کنار سایر دیوانها وجود داشته،
دیوان احتس��اب یا سازمان شهرداری و شهربانی بوده است که «به وضع عمومی بازار
نظارت میکرد و از کم فروش��ی و گران فروش��ی جلوگیری مینمود و نمیگذاش��ت
کاالهای فاس��د یا تقلبی بفروش��ند و عالوه بر این ،حفظ امنیت و آرامش ش��هر را نیز
به عهده داش��ت ،و مراقب بود که مردم از خوردن مش��روبات الکلی خودداری کنند و
در معامالت و مرافعات ،مزاحم یکدیگر نش��وند و عملی خالف ش��رع و عرف انجام
ندهند» (راوندی )557 /4 :1367 ،و «آن که عمل حسبه به او تفویض میشده محتسب
نام داش��ته است»( .ماهیار )145 :1385 ،خواجه نظام الملک در ضرورت آن گوید« :به
هر شهری محتسبی باید گماشت تا ترازوها و نرخها راست میدارد »..و امر به معروف
و نهی از منکر به جای آرند و پادش��اه و گماش��تگان باید که دس��ت اوقوی دارند ،که
یکی از قاعدهی مملکت و نتیجهی عدل این اس��ت» (نظ��ام الملک63 :1384 ،و )64
ابوحامد غزالی نیز برای محتس��ب داشتن سه خصلت را الزم میشمارد« :علم ،تامنکر
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از معروف بازشناس��د ،ورع تا کار به غرض نکند ،خل��ق نیکو تا چون او را برنجانند
برخشم خویش غلبه کند و خدا را فراموش نکند» (غزالی)403:1370 ،
اما با وجود همهی این تاکیدات مثل دورههای قبل ،اینان به جهت داش��تن قدرت
و مکن��ت ،به ه��ر بهانهای مردم را مورد آزار و اذیت ق��رار داده ،تجاوز به جان و مال
و ناموس مردم و انجام انواع کارهای خالف ش��رع و عرف را برخود روا میداش��تهاند
لذا حافظ ،ش��اعر هم عصر عبید ،مانند پیش��ینیان خود از جمله ناصر خسرو ،سعدی و
مولوی زبان انتقاد گشوده و در رسوایی آنان سروده است:
ظ و مفتی و محتسب
«میخور که شیخ و حاف 

چون نی��ک بنگری همه تزویر میکنند»
(حافظ)140 :1372 ،

همچنین امیرمبارزالدین را به جهت س��ختگیریها و ظاهر فریبیهایش محتس��ب
خوانده و گفته است:
ش و باد گـل بیزاست
«اگر چه باد ه فرح بــخ 

گ چنگ مخور می که محتسب تیز است»
به بان 
(حافظ)85 :1372 ،

بنابرای��ن با دیدن اعمالی نظیر آن چه که در کالم حافظ و عبید بدان پرداخته ش��د
عبید در رس��اله تعریفات ایشان را الیق جهن ّمی بودن دانسته و گفته است« :المحتسب:
دوزخی» (عبید)200 :1387،

 -14عوانان (سرهنگان):
عوانان به عنوان «مأمور اجرای دیوان و حس��بت» (معین )2363/2 :1371 ،اگر چه
از ضعفای ظالمان به شمار میآمدهاند اما ظاهرا ً از ظلم و ستم به مردم ،لحظهای دست
بر نمیداش��تهاند تا جایی که عارف بزرگی چون موالنا ،در داس��تان نخچیران و ش��یر،
ش��یر را که در آن داس��تان مظهر ظلم و ستم است عوان میخواند و از زبان وحوش به
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خرگوش که شیر را در چاه افکنده میگوید:
		
«بازگو تا چون سگالیدی به مکر

آن ع��وان را چ��ون بمالی��دی ب��ه مک��ر»
(مولوی)67 :1383 ،

عبید نیز ناقوس رسوایی آنان را در رسالهی صد پند این گونه به صدا در میآورد:
«دختر عوانان مخواهید و اگر بیاختیار پیوندی با آن جماعت اتفاق افتاد عروس را
به ...س��وبرید تا گوهر بد به بار نیاورد و فرزندان گدا وس��الوس و م ّزور و پدر و مادر
آزار از ایشان در وجود نیاید( ».عبید زاکانی)267 :1387 ،
 -15شحنگان:
شحنه که آن را کوتوال و حاکم نیز گویند کسی بوده که «پادشاه برای ضبط کارها
و سیاست مردم در شهر نصب میکرد» (دهخدا)12501 /9 :1373 ،
متأسفانه تعداد کثیری از اینان به
چنان که در آینه آثار ادب فارس��ی انعکاس یافتهّ ،

مردم آزادی پرداخته و در حق مردم ستمها روا داشتهاند به طوری که شیخ اجل سعدی
علیه الرحمه در باب هشتم گلستان در انتقاد از آنها گفته؛ «قحبهی پیر از نابکاری چه
کند که توبه نکند و ش��حنهی معزول از مردم آزاری» (سعدی )205 :1370 ،و اوحدی
مراغهای هم سروده است:
«گر تـرا تیغ حــکم در مـــشتست

ش��حنه ک��ش ب��اش ،دزد خ��ود کشتس��ت»
(اوحدی.)533 :1375 ،

عبید هم به جهت ایجاز که از ویژگیهای س��بکی اوس��ت به این عبارت ازرس��اله
تعریفات که «الکباالکبر :شحنه» (عبید زاکانی )198 :1381 ،بسنده کرده و سگ بزرگ
معرفی آنان کافی دانسته است.
خواندن ایشان را برای ّ
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 -16عسسان:
عاس اس��ت که به معنی شحنهی شب باشد ،ولی در فارسی ،به هر
عس��س «جمع ّ

صورت ،بر مفرد اطالق کنند» (دهخدا)14007 /10 :1373 ،

عسسان را که در واقع نگهبانان شب هستند تحت عنوان شبگرد ،شبگردان ،کوتوال،
نوبتی ،گزمه ،داروغه و شبرو» ( دهخدا )14007 /1 :1373،نیز ،نامیدهاند.
اینان که مأمور پاس��بانی از ش��هر به هنگام شب بوده اند اگر چه تعدادی از آنان در
حفظ امنیت شهرها و دستگیری مجرمان و دزدان شب ،بسیار کوشیدهاند ،ولی عدّ های
از آنها نیز ،با استفاده از قدرت خود ،مردم بی گناه را به بند کشیده و در حق آنها ستم
کرده اند تا جایی که عبید برای پرده برداش��تن از زورگویی و س��تمگری ایشان آورده
است:
«عسسی شهری را به قزوینی دادند .نماز دیگر خواجهیی را بگرفت که من عسسم
و ترا به زندان باید بردن .گفت :عس��س به روز کس��ی را نگیرد .گفت :ش��ب ترا کجا
یابم؟ مردم در میان آمدند ،و او را منع کردند .گفت :سهل است؛ اگر کاری داری حالی
با تو بسازیم اما ضمانتی بده که شب پیش من آیی( .عبید زاکانی 138 :1387 ،و )139
و نیز ،در غارتگری و باج گیری آنان گفته است:
«العسس :آن که شب راه زند و روز از بازاریان اجرت خواهد( .عبید)200 :1387،
نتیجه
خالصه س��خن این که نهاد حکومتی در عصر عبید به استناد آثار وی به طور کامل
بیمار و فاسد،و سازمان اداری منحط و ناسالم بوده ،زیرا؛
 س�لاطین و امرا جاهل ،ستمگر ،مدیحه پسند ،چالوس پرور ،خودکامه ،غاصب،متکبر ،سفاک ،حریص ،کامجو ،ریاکار ،متظاهر به دینداری و آلوده به انحرافات اخالقی
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بودهاند.
 وزرا ظالمانه عمل میکردهاند. حاجبان بی ایمان بودهاند.ندیمان مطابق میل امرا رفتار کرده و بر طبق مراد آنها سخن میگفتهاند.
 ایلچیان غارت گر بودهاند. صاحبان دیوان رضایت خدا را فراموش کرده ،در حق زیردس��تان و مردم مظلومستم میکردهاند.
 مستوفیان به عنوان شریک دزد و رفیق قافله عمل میکرهاند. بتکچیان شغال صفت بودهاند. قاضیان در مقام قضاوت رفتار ظالمانه داش��ته ،علم و انصاف خود را به کوزهایروغن میفروختهاند.
 نایبان ،زورگو و ستمگر بوده ،از مقام خود سوء استفاده میکردهاند. حاکمان اوقاف نا انصاف بودهاند. محتس��بان س��خت گیر ،ظاهر فری��ب ،اهل تزویر و آلوده ب��ه انحرافات اخالقیبودهاند.
 عوانان مظهر ظلم و ستم و گدایی و سالوسی بودهاند. عسس��ان راه زنی و باج گیری را پیش��هی خود ساخته و شحنگان رفتار تند و بیرحمانهای با مردم داشتهاند.
ناگفته نماند که همهی این اعمال زشت ورفتارهای تند و غاصبانه نظیر جاهلیّت،

خودکامگی ،انحطاط اخالقی ،دزدی و غارتگری ریش��ه در تداوم اس��تیال و حکومت
بیگانگان بیابانگرد و صحرانش��ینان بی تمدّ ن بر مردم متمدّ ن اما شکست خورده ایران
داشته است.
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