
 

1 

 

 فلسفه  و  عرفان  ادبیات،  مطالعات

 1401  زمستان،  4، شماره  8دوره  

 1  -  7صفحات  

Online ISSN: 2476-485X 

Print ISSN: 2538-2098 

www.irijournals.com 

 بازتاب مسائل اجتماعی در آثار عبید زاکانی
 

 4حسین فیصلی، 3وحید فرجی، 2شهریار قالبی، 1فاطمه چنانی

 .استان خوزستان انیفرهنگ ی ها مدرس دانشگاه ،یفارس اتیزبان و ادب  یدکترا 1

 ( انیدانشگاه فرهنگ) حضرت رسول اکرم اهواز  سی پرد دانشگاه  ، یفارس اتیآموزش زبان و ادب  ی رشته  ، یکارشناس یدانشجو 2

 ( انی)دانشگاه فرهنگ حضرت رسول اکرم اهواز  سی پرد دانشگاه  ، یفارس اتیآموزش زبان و ادب  ی رشته  ، یکارشناس یدانشجو 3

 ( انی)دانشگاه فرهنگ حضرت رسول اکرم اهواز  سی پرد دانشگاه  ، یفارس اتیآموزش زبان و ادب  ی رشته  ، یکارشناس یدانشجو 4

 

 چکیده 

آمیزی سخن گفته است که با لحن طنز  فلسفی و سیاسی ثابت کرده،   ا در مباحث دینی، تسلط عمیق خود رعبید همچنان که  

بر  چنان  اول  مرتبه  کردمیدر  با  که  زمانهآید  بزرگانه  گفتار  و  خویشار  است،  ،ی  می  دمساز  دقیق  وقتی  انتقاد    شویم،اما  با 

کند و خواهیم دید که عبید سعی  بلکه مجازات می  ی خود را نه تربیت،نهی طنز زماوی با تازیانه  شویم.رو میی وی روبهکوبنده

ندارد. جامعه  اصالح  لطیفههر  در  که  ایشان، چند  هزلیات  و  ب  ها  نمیهآثار جدی  مشام    ، روندشمار  به  آشنایی  بوی  آنان  از  اما 

ولی    ،بلکه جد کامل است  سراید،می  هرزهگوید و نه  که عبید نه یاوه می  چرا  رسد که در آثار جدی ایشان نیز وجود دارد؛می

ه است که آن جهان اخالقی و غیراخالقی که عبید آن را توصیف در این مقاله سعی شد   گویان فرق دارد.لحن سخن او با جد

 ی قلم درآوریم تا بلکه خردمند در آن نگرد و آگاه شود. کرده است، ترسیم و به رشته

 

 مردم، وضعیت اجتماعی کمان و قاضیان، عبید زاکانی، حاهاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه 

های او و نیز  عنوان یکی از مسائل و نگرانیاغلب آثار عبید زاکانی در قالب هزل و طنر هستند. ریا، سالوس و دین فروشی به  

است.  بوده  حافظ  ویژه  به  او  عصر  هم  شاعران  از  اجت  بسیاری  مسائل  به  چندانی  توجه  زاکانی  عبید  معاصر  و  شاعران  ماعی 

نداشتند.  زمان  آن  های  آث   نابسامانی  این شاعران خلق  در  غیرمستقیم میاری که  و  ندرت  به  و  نمودند،  به مسائل  اشاره  توان 

ام و به صورت غیر انعکاس مسائل آن روز در آثار شاعران معاصر عبید اغلب با احتیاط تم  مشکالت اجتماعی را مشاهده نمود.

ن  گرفته است کهمستقیم صورت می نگبه تبع آن  و  بر فکر  تاثیر قابل توجهی  زاکانی  ،  رش مردم آن دوره نداشتیز  عبید  اما 

خالف همه شاعران معاصر خود، اوضاع اجتماعی و سیاسی آن زمان را به صورت مستقیم و بدون هیچ ابهامی در آثار خود  بر

ه باشد و همچنین مردم  م استقبال چشمگیری داشتها و آثارش از جانب مردعبید زاکانی جهت اینکه نوشته  انعکاس داده است.

ی این مسائل را در قالب طنز و  ، همهها را جهت حرکت به سمت وضع مطلوب آماده سازدزمان را از وضع موجود آگاه و آن  آن

معه  های جا را جهت بیان مشکالت و نابسامانی  توان گفت که عبید زاکانی سبک جدیدی به جرأت می  هزل بیان نموده است. 

ت بگوییم شمشیری که عبید زاکانی جهت مباره و پیکار با این مسائل پیش گرفت،  داع نمود و همین راه و مسیر یا بهتر اساب

 از همین سبک استفاده نمودند.  چراغ راه دیگران شد و نویسندگان و شاعران بعد از او نیز

 

 مسائل اجتماعی)پرسمان اجتماعی(   

های آنها  تقیم با زندگی شخصی مردم و واکنش مس  مستقیم و غیرای  به گونهزی هستند که  ی جنجال انگیهای سیاسپرسمان

 فرار مغزها و ... هستند.  تبعیض، سرکوب بشر، خشونت، اعتیاد، نابرابری، ها و مسائل دربرگیرنده فقر،اند و این پرسمانپیوسته

و  طبق    پرداز ایرانی قرن هشتم هجری است،ویسنده و لطیفهو ن  شاعر  الدین عبیداهلل زاکانی معروف به عبید زاکانی،خواجه نظام

قرائن موجود در قرن هفتم یا اوایل قرن هشتم در یکی از توابع قزوین چشم به جهان گشود و پیرو مذهب اسالم سنی شافعی  

 بود و به عبید لقب ارباب الصدور را دادند. 

ع  نوشتاری  کتابسبک  و  بوده  طنز  و  هزل  و  هجو  ههایبید  گی  و  موش  دلگشا،  ربه،مچون  ده    رساله  االشراف،رساله  اخالق 

 دانند.های ماهرانه او می ید را طنزپردازیدلیل سرشناسی عب فصل،صدپند و ... از او به جای مانده است.

 

 اوضاع و احوال ایران در زمان عبید

 اوضاع سیاسی  الف(

عبید حکومت و    اینجویان،  ،های جالیراندر دوران  داشتند.مظفریان  در   تیموریان وجود  را  عمر خود  از  عبید قسمتی  اگرچه 

در زمان سلطان محمد خوارزمشاه مغوالن از ترکستان به ایران   اما هیچگونه ارتباطی با او ندارد.  زمان تیمور سپری کرده است،

تا سال    حمله کردند. ایلخانان  عنوان  به  دادند  را شکست  اینکه سلسله خوارزمشاهی  از  پس  ایران   73۶آنها  بر  هجری قمری 

فرهنگی و    اجتماعی و سیاسی،  های سیاسی،رخ داد که آثار نابهنجار آن عرصهطی این دوران فجایع و حوادثی    حکومت کردند.

تحت را  داد.ادبی  قرار  خود  سال    تاثیر  در  بهادر  ابوسعید  مرگ  با  مغوالن  شد.  38۵قدرت  نبود  ن   کم  و  ایلخانی  دولت  ابودی 

تلخ و ناگوار خالصه اوضاع ایران در قرن هشتم    ی کشمکش میان مدعیان قدرت طلب شد.د در ایران زمینههای متححکومت

قدرت دست  به  و  شد. بوده  تجزیه  شدند.   هر  طلبان  حکومت  مدعی  ایلخانی  شاهزاده  بنام  مغول  حاکمان  از  اینکه   کدام  با 

 د.نود آوردرا بوجمتحدی ها نیم قرن به طول انجامید آنها توانستند حکومت کشمکش
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 اوضاع فرهنگی:  ب(

سر اهداف    اما وجود سران مغولی مانع بر  ،کردند تا اوضاع سیاسی اجتماعی ایران را سامان دهند در این قرن ایلخانان تالش می 

  دند. رکا شکنجه میدر صورت مقاومت آنها رکردند و از آنها باج و خراج سنگینی گرفتند و  به مردم ظلم و ستم می   آنها بود؛ 

بو تا حدودی مهار کننده مغوالن  نام یاسا  به  اوضاع کشور و لشکر نظم میالبته قوانینی  به  نین مجازات و قوا  پاداش،  داد،د و 

.  ها بر روحیه مردم تاثیر گذاشتبه اجرا درآوردن این قانون  و هم مردم به پرداخت مالیات مجبور بودند.   کرد،شکار را تعیین می

 ( ۵۹:137۵، )خالفی راد

روشنفکران که از جایگاه    ظالم و خود رای در این دوره موجب رواج فساد و فحشا در جامعه گردید.  حکومت حاکمان ناالیق، 

تحت تاثیر اخالق حاکمان قرار گرفتند و    خود تنزل کرده بودند و در جایگاه نوکران فرمانروایان بودند از مردم فاصله گرفتند؛

رها کرده بودند و خود  صوفیان ریاکار مردم را به حال خود    ری را در جامعه رواج دادند. ریاکا  بازی ویبکاری و دغلفر  غارت،

 های روزگار بودند. سرگرم خوشی

 

 اوضاع دینی:   ت(

  م معتقد بودند. پرستی و اسالبت  مانی،   بودایی،   های زرد پوست به آیین مسیحی، تاتار و دیگر قبیله  به لحاظ دینی اقوام مغول،

عباس وجود وزیران کاردان و عالم  در دستگاه خالفت بنی   ت هالکو موجب تقویت و رواج مذهب شیعه شد.اد به دسسقوط بغد

بهالدین اربلی و عالمه    طاووس،سیدبن  طوسی،خواجه نصیرالدین  پس از سقوط بغداد،   شیعیان را قدرتمند کرد.   شیعه مذهب، 

وزیران شیعه   از  استحکام شیعه شدنحلی  بعث  بعضی شیعیانبودند که  افراطی  اعتقاد  و  اعتدال بخشیدند.  د  این    را  بر  عالوه 

 های شیعه مذهب مانند سربداران و سادات علوی باعث تقویت شیعه گردیدند. تشکیل دولت

 

 تحقیق پیشینه  

اجتماعی  های متعددی  صورت گرفته است، منتها هیچ کدام به تحلیل و بررسی اوضاع  پیرامون آثار عبید  زاکانی پژوهش    

های  البته آثار عبید زاکانی و ویژگی   ازتاب و انعکاس این اوضاع را در آثار این شاعر را مورد بررسی قرار نداده است.ب آن دوران و  

 ها به قرار ذیل است:برخی از آن  اند کهت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهها در برخی از مقاالنآ

از استندآپان جنبهاکانی به عنوآثار عبید ز  ی شوخ طبعی دردر مقاله -1 های مکتوب در های شوخیکمدی، قابلیت-هایی 

در    کمدی( مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.-کمدی )ایستاده-هایی از استندآپبید زاکانی به عنوان بازتاب جلوهادبیات ع 

کمدی مورد  -ندآدمینات از لحاظ استعار هزلیه و تضی تعریفات و اشی دلگشا، رسالهکلیات عبید زاکانی به ویژه رسالهاین مقاله 

 اند.تحقیق قرار گرفته

ب این اثر به عبید زاکانی  های گوناگون آن نیز در خصوص انتسابه منسوب به عبید زاکانی و روایتدر مقاله موش و گر -2

ها شناخته  های مشترک آنی آثار عبید باهم سنجیده و ریشهوشن شدن این مسئله نخست نسبت همه ردد و جهت رگبحث می

 شود. می

نویسندگان: کریمی علی اشرف -3 زاکانی،  این موضوع و همکاران.    بررسی شگردهای طنزپردازی عبید  به  نیز  این مقاله  در 

ما  ا،  کردند م مختلفی را در قالب طنز بیان مییش از عبید هم مفاهیپرداخته شده است که شاعران و نویسندگان هم عصرو پ 

 پردازی را پیش گرفت و ابداع کرد که چراغ راه نویسندگان و شاعران بعد از خود شد. زسبک جدیدی از طنعبید زاکانی 



 فلسفه  و عرفان  ادبیات،  مطالعات

 1 -7، صفحات 1401  زمستان  ،4 شماره  ،8 دوره

4 

 

د، ولی  انورد بررسی قرار گرفتهاد مختلفی مهمانطور که بیان گردید، در خیلی از تحقیقات و مقاالت، آثار عبید زاکانی از ابع    

های آن دوران در آثار عبید زاکانی اشاره نشده  اوضاع اجتماعی و نابسامانی اب  ازت ها به انعکاس و بتاکنون در هیچ کدام از آن

در آثار عبید زاکانی   است. بنابرین در پژوهش حاضر به تحلیل و واکاوی اوضاع اجتماعی و همچنین انعکاس و بازتاب این اوضاع  

 شود.پرداخته می

 

 عبید و طنزپردازي 

-ه از سراپای آن حس انتقام خواهانترحم و استهزایی کای جز خندیدن ندارد. خنده  سعی در ساخت جامعه ندارد و چاره  عبید

ی گذشته به این گونه نبوده  که در جامعههایی اخالقی شده است  ی خود دچار مصیبتنمایان است و معتقد است که جامعه

 :در اخالق االشرافرساند و هم  می لیات خود این مفهوم و پیام رااست که هم در هز

اند و یکی  خ که قدما برآن نهج زندگانی کردهیکی مذهب منسو  ر داد و هر باب مشتمل بر دو مذهب:آن را بر هفت باب قرا»

 (11)اخالق االشراف، دیباچه  «اند.نای امور معاش و معاد برآن نهادهاند و باع کردهمذهب مختار که اکنون بزرگان ما اختر 

ی اخالقی پرداخته است چنین  های حقیقزاهدان و کمتر به پند محتسبان، قاضیان، و در صد پند که بیشتر به توهین به بزرگان،

بنابراین به    اند؛و مردم به این نوع زندگی خو کردهآید که ریاکاری، رشوه و چاپلوسی، هرزگی و غالم بارگی رواج داشته  بر می

حقیقی کردن  نصیحت  و  دادن  تازیانهپ نمی   پند  عنوان  به  طنز  از  و  میای  ردازد  جامعهبهره  شرح  با  تا  را  گیرد  آنان  خود،  ی 

 مجازات کند. 

 

 خیزد: که این فساد از انکار حکمت برمی  ایشان معتقد است

مل  دان که اکنون روزی به ذات شریف ایشان مشرف است در تکمیل روح انسانی و مرجع معاد تاچون بزرگان و زیرکان خرده»

پیش   را  سابق  اکابر  آرای  سنن  و  بداشتند،نمودند  آمد.  چشم  حاصل  تمام  انکاری  معتقدات  بدین  را  و    «خدمتشان  )اخالق 

 (1االشراف، باب اول در حکمت، مذهب مختار

 و

 (3)همان «ی این معتقد آنکه همه روز عمر در کسب شهوات و نیل به لذات معروف فرموده.و نتیجه»

پاسخ همان است که در مقدمه  اند؟ به چنین درکی رسیده  آگاهی دارند، که از معاد و روح ناطقه اطالع و    اما چگونه مسلمانانی 

 دانند. اند و آن را مختار میدین تحریفاتی به عمد ایجاد کرده فرماید که درمی االشراف گفته است.اخالق 

 از اصالح آن گذشت.  راه نجاتی بر آن نیست و بایداما معتقد است که  ، دانداین موضوع را می عبید،  ی دلگشا،در رساله

و لفظ عفیف بر آن کس اطالق کردندی که چشم از دیدن نامحرم و گوش از شنیدن غیبت، و   عفت عبارت است از پاکدامنی،»

 (۹4)اخالق االشراف، اضعر حلبی «مال دگران و زبان از گفتار فاحش و نفس ناشایست بازداشتی. دست از تصرف در

ای  عفیف را از مادیات زندگانی بهره  ع کردن مال بدون رنجاندن دیگران و ظلم کردن امکان ندارد و فرماید که جمادامه می   و در

 رساند. دارد و پیام مطلب را به سادگی مینیست و درستی او یمنی ن

-بر پایهداند که  ذهب مختاری میی کار آنان را مزند و شیوهی و یزدگرد ساسانی میهایی چون ضحاک تازمثال   در باب عدالت،

 ی ظلم است و وحشت تا بلکه دولت ایشان در ترقی باشد. 
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برا سخاوت کردن واقف شدهعیب  بزرگان زمان خود،گویند  ایشان می نابودی و خرابی خاندانهایی  را در های  اند و  قبل خود 

 که: خواهد یافت چرا  از دردسر مردم خالصی دانند و هرکس که بخل پیشه کرد،سخاء و اسراف می

 هر که خوارش بکرد خوار شد     زر عزیز آفریده است خدا 

 (1۵8)همان

ظالم و بخیل هستند حکم تصدیقی است بر فقر اخالقی آنان و در نتیجه فقر اخالقی و مادی    عفت و، بی  این موضوع که بزرگان،

 مردم چرا که:

لس  ر آن حلم و وقار را کار نفرموده اکنون در محافل و مجاده است و د بارگان و اوباش نکرتا شخص در کودکی تحمل بار غالم»

های فاحش  دشنام  اندازند، در حوضش نمی  ریشش برنمی کنند،  کنند،انگشت درش نمی  خورد،بزرگان سیلی و مالش بسیار نمی 

 ( 1۶۹)همان  «شمارند.میبر زن و خواهرش ن

 که متن خود گویای وضعیت اجتماعی زمانه است. 

   از طرف قدرتمندان بسیار محدود شده. عبید  اما

 : گویدمیایرج شهبازی در این خصوص 

طبقات مختلف جامعه را زیر سوال برده و به بدترین شکل    ویرانگری که به اصناف مختلف جامعه انجام داده،به خاطر حمالت  »

این دلیل که از خط قرمز جامعه فراوان عبور   همچنین به  الف بودند.خطبقات مختلف جامعه با او م  ممکن به آنها توهین کرده،

های دیوان عبید زاکانی و تعداد  اما تعداد نسخه  ،وجدان عمومی جامعه هم در سطح ظاهر در مقابل او گارد داشته است  کرده،

 «ذف نیستکه قابل حدهد که در  آثار عبید چیزی است سایر آثار او شده، نشان میمراجعاتی که این کتاب و توجهاتی که به 

 خوریم:بید و شرح آنها به چند نکته برمیدر آثار ع 

 

 اول ظلم حاکمان است: 

ی دنیوی، حاکمان را سخت سنگدل و افسار گسیخته کرده بود و اعمال ظالمانه و پلید  مندی از مقامات و اموال بادآوردهبهره

ر قرار داده بود که برای به تصویر کشیدن اعمال زشتشان با به  تاثیقدر تحتآنقلب زاکانی را ماالمال از نفرت نموده و او را    آنها،

شنیدن خوابی که او   به خونخواری در تاریخ مشهور بود،  استعاره گرفتن از نام حجاج بن یوسف ثقفی که در میان والیان اموی،

 مکان ظلم و بیداد بخواند. گیرد و آنجا را نیزرا اندر بهشت دیده بودند کافی بود که بهشت را نیز زیر تیغ انتقاد خود 

 کند: ن بیان میظالم و فاسد هستند و آنان را چنی های عبید،حاکمان در حکایت

مسخرگی و قوادی و دف زنی و غمازی و گواهی به دروغ دادن و دین به دنیا فروختن و کفران نعمت پیشه سازید تا پیش  »

 ( 18)صدپند،  «ار شوید.پادشاهان و بزرگان از عمر برخورد

 و در داستان ابراهیم دیوانه و خلیفه:

 «با تو چه کنند تو که این همه نعمت به زیان بردی،  ام و سه روز محبوسم.من در این خانه قرص جویی نخورده»

 کند. آنان را متوجه پیامدهای اخروی میکه 

 

 ان محمود و بادنجان: دوم چاپلوسی درباریان در نزد حاکمان است مانند داستان سلط

 « من باید چیزی را بگویم که تو را خوش آید نه بادنجان. که»
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 کند: لوب آنان را به این گونه بیان میو چهره نامط کنداسالمی میسوم نقدي است که به قاضیان فقه  

  داند: و کسب روزی حالل را طعام او نمی  شودشم او ظرفی است که هیچگاه پر نمیکنند.چکسی است که همگان نفرینش می»

 )رساله ده فصل( «به همین سبب عاقبت او را وخیم دانسته و آنکه هرگز روی او را نبیند سعید و خوشبخت.

 

 چهارم خطیب است  

خدا بی  ها خطیب را مردیدر بسیاری از حکایت  چرا که مجال سخن گفتن تنها از آن گویندگان مذهبی و خطیبان منبری بود.

 زدند: گرفتند و از حق گفتن سر باز میحقوق به نرخ روز می کند که از حاکمان،و بی دین بیان می 

 « مرا با مسلمانی چکار؟ گفت من مردی خطیبم، به خطیبی گفتند مسلمانی چیست؟»

 

 گوید: پنجم در جهل مردم می

ی و سگ از رسن باز  بری؟چند بار بگویم که معلّق زدن،بطالت به سر میه چرا عمرت را در  کرد کلولئی با پسر خود ماجرا می»

شنوی تو را در زندان افکنم تا آن علم مرده ریگ ایشان بیاموزی و  اگر از من نمی چنبر رها زدن بیاموز تا از عمر برخوردار شوی.

 «نتوانی کرد.در مذمت و ادبار بمانی و یک جو از هیچ جا حاصل  دانشمند شوی و تا زنده باشی، 

 

 ششم فساد است: 

  ها، فتی در طبقات مختلف جامعه دیوانیع پرستی و بیشهوت  بارگی، ید از ذکر آن گذشت. غالمت که نبافساد مورد دیگری اس

 ها راه پیدا کرده بود. یعت و صوفیاهل شر ها، قاضی 

 

 هفتم فقر است: 

-بری و خدایی می کردند و اینک نمی زمان خلفا مردم دعوی پیغمشخصی از موالنا عضدالدین پرسید که چون است که در  »

 «آورند و نه از پیغامبرفتاده است که نه از خدایش یاد می»مردم این روزگار را چنان ظلم و گرسنگی ا گفت:  کنند؟

 

 گیري نتیجه

  قضاوتی قرار داده است که ساختار ساز نیست؛های مردم را مشاهده کرده و همه را زیر تیغ   عبید، رفتار حاکمان محلی و کنش

تاریلیکن این قضاو های تندی در آثار عبید به چشم  ی بر آن وارد نیست.اگرچه گاه هزلاخی است و خردهت، نوعی پژوهش 

ر  که ستمگری دهرگاه    ها در آن روزگار است.ای واکنش شدت فساد و تباهیت این تندی تا اندازهتوان گفولی می  ،خوردمی

ا زبانی تند و گزنده به باد ریشخند و انتقاد گرفته گرایی افزون گرفته، ناگریز بها در لباس نجابتشرافتیلباس دادگستری و بی

است. و  شده  بزرگان  فاصله گرفتن  از دین،  ابزاری  ارزش  استفاده  از  نتیجه مردمان  را  در  فساد جامعه  و  و دینی  اخالقی  های 

نونی،  د دارد و جامعه کهای متفاوتی وجوکه اندیشهی ما  بنابراین در زمانه  های انتقادی نوشته است.مشاهده کرده و بر آن آثار

عبید، عبرت گیریم تا    های نابجا را بزداییم و از آثارندارد، موظف هستیم که غبار تعصب  ی عبیدخود تفاوت چندانی با جامعه

 ی ایشان نگردیم. سیاسی زمانه  های اجتماعی وها، معضالت و نابهنجاریدچار مصیبت
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