
 
 
 
 
 

طبعى آگاهشوخ

 

 غالمحسين يوسفى

 

بطالى   كنىى   ممىر دركرد كه تو هيچ كارى نمىلوليى با پسر خود ماجرا مى»

   جهانيىدن برى. چند با تو گويم كه معلّق زدن بياموز   سگ از چنبرسر مىبه

شىنوى بىه نمىى بازى تعلّم كن تا از ممر خود برخوردار شوى. اگر از منرسن

وى شدانشمند  ريگ ايشان بياموزى  در مدرسه اندازم تا آن ملم مردهخدا، ترا 

ل هيچ جا حاصى   تا زنده باشى در مذلّ    فالك    ادبار بمانى   يك جو از

 «.نتوانى كرد
 

 آموز رسىاله دلششاسى ، نوشىتهاين قطعه يكى از حكايات شيرين   نكته

 ززآميىز ا    توىويرى امبيد زاكانى،   نيز نمودارى از بينش خىا    لنىن  ن

 آميز اى موجز    يبكه در لباس قوّه ى ر زگار  ى. مردى چنين با ذ ق   بيدار

 .شناختنى اس    آثارش خواندنى ى اين همه لطائف گنجانده اس 

 ى  (1)اى با نام. به ر اي  حمداللَّه مسىتوفىمبيد، قز ينى بود   از خانواده

بسىيارى  مقامات بلند رسيده اس . به مال ه بادر شمار صد ر    زراء بوده   به 

 زيىر، شىاه  از رجال   بزرگان قرن هشتم هجرى مانند خواجه مالءالدين منمد
                                                 

  11ران اين مقاله صورت مشر ح سخنرانى نويسنده اس  در سومين كنشره تنقيقات ايرانى، ته 

 ..560-537، صص 1351آذر  ( 291نقل از يغما، شماره ). 1351شهريور   16تا
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جاليىرى، شىاه  الدين مميدالملك  زير، سلطان ا يسشيخ ابواسناق اينجو، ركن

  يىا برخىى از  مظفر ارتباط داشته، ايشان را در شعرهاى خود ستودهشجاع از آل

 .درگذشته اس  ه 772رش را بنام آنان كرده اس    سرانجام در حد د سال آثا

 ه ازكىاى بر كليّات ا ، مجموع ا الماتى را شادر ان مباس اقبال در مقدمه

اس . سرگذش  مبيد در كتابها جسته   نيز حاصل تنقيقات خود را به قلم آ رده

 ى يىابيم كىهه را در مىىدريغ كه معلومات ما درباره ا  مختورس . اما اين نكتى

ارتباط اى ر شن   استعدادى بارز داشته، بسببمال ه بر آنكه هوشى تيز   قرينه

   نزديكىىى بىىا برخىىى از فرمانر ايىىان موىىر   دسىىتشاه حكومىى  آنىىان   احيانىىاً

شىناخته ديىده   مىىها، ا ضاع زمانه   جزر   مدّ حوادث را خوب مىىمسافرت

 آهنشىى دارد بىاود نوشته قابل كمال توجه اس    همر  آنچه از ر زگار خازاين

 .هاى شامر بزرگ معاصر ا  حافظ،   نيز با قرائن ديشردرياف 

 (2)وفىبه قول حمداللَّه مست ى يعنى در ر زگار جوانى ى ه730مبيد در سال 

كنىد داشته   اين از شهرت ادبى ا  حكايى  مىى «نظيراشعار خوب   رسائل بى»

 سى  زيىرا از صىاحب ايىن ذ قا انشيزا مطالعه آثار ا  حسرت لطف  بعش. ام

سرشار   قلم سنّار اثر زيادى نمانده اس  جىز حىد د سىه هىزار بيى  شىعر   

ه چندرساله مختور   حال آنكه در قويده   غزل   مثنىوى   ربىامى توانىا بىود

 .اس   در نويسندگى استادى صاحب سبك

 ابى   انتقادهاى ظريف اجتمىامىيجلوه درخشان ذ ق   هنر مبيد در نكته

 هايى دلنشين،   از اين نظر در ادبيىات قىديم فارسىىاس  در لباس  نز   لطيفه

 جىويى   شىناختن نقىائص   مظىاهر موىنك  نظير. اين نكتهيشانه اس    بى

 آيىد، زاييىده اسىتعداد اسى    چشىممتناقض زندگى انسانها از همه كس برنمى
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 .بغاي  برخوردار بوده اس  بويرت. مبيد از اين موهب 

هىا، ايىد كىه لطيفىهنكته د م ابتكار   نوانديشى ا س . البد احساس كرده

رحى هرقدر هم شيرين باشد،  قتى مكرر نمايد دلپذير نيس . مبيد در هر باب  

 پايىان نوانديشيده   چنان ابداع معانى كرده كه خوانند نوشىته ا  را بىا شىوق تىا

 االشىرا،، رسىاله دلششىا، صىدپند، رسىالهاسى   اخىالقخواند، از آن جمله مى

 ...تعريفات،   قويده معر ، موش   گربه

 آميز نيز هنرى ديشرس . چه بسىا ممكىن اسى  يىكبه مال ه بيان  يب 

ر  مىرز كلمه موجب شود سخنى از ا ج به حويض آيد   مبتذل گىردد. از ايىن

 ناظلهاى مبيد از  . نوشتهمزه دقيق اسلطائف   نكات بديع،   ر ايات بى ميان

 .گيرس    در ا ج بالغ لطف بيان   نيز در قدرت تعبير چشم

مّىل پردازى، ا ناب   درازگويى راتنچهارم ايجاز هنرمندانه ا س . لطيفه

نىومى  اى به صورتى جاندار   پر تأثير،بهكند. جاى اختوار اس    بيان نكتهنمى

جىان  در حدّ لز م   آماده كردن ذهن؛سپسكه تمهيد   مقدمه كوتاه باشد   فقط 

 .نشردداى ديشر نباشيم   چيزى بر آن افز دهكالم كه گفته شد منتاج كلمه

اما موضوع بسيار مهم ديشر، بينش انتقادى   نظرگاه اجتمامى مبيىدزاكانى 

 پسىىنديده   از آناسىى .  ى مىىردى بىىوده بيىىدار   آگىىاه، ا ضىىاع زمانىىه را نمىىى

انشيىز خندههاىتواند در پش  لطيفهبين مىاس . خواننده ر شنخا ر بوده آزرده

آزردگى را آشكارا ببيند. اگر مبيد اين ديد خا  انتقىادى رافاقىد بىود، ا  اين دل

هىاى شد ازنوع بذلهماند،   حرفهايش چيزهايى مىذ ق لطيفه پردازش ما ل مى

اشرا،   خوا  ح سيله خنده   تفري «ممله  رب»مسخرگان   دلقكان كه جزء 

آنچه د ر   برش اند. اما آگاهى   هوشيارى ا ،   جه  مخالفى كه نسب  بهبوده
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نمايىد   ساده مىىگويى  ى را كهها حتى بذلهگذشته، بخود گرفته اس  لطيفهمى

اى در آ رده اس  كه بر پيكرزمانه   منيط خىود آميز، به صورت تازيانهگاه هزل

اس  كه از سىراپاى خنده ترحّم   استهزايى»بال خنده ا  نواخته، به قول مباس اق

نويسىنده   شىامر . پس هرگز نبايىد چنىين(3)«خواهى نمايان اس آن حس انتقام

نىه بىه هجىو » منتقد   بزرگى را در شمار هزّاالن   هجوگويان شمرد. خاصه كىه

مىرض   احدى پرداخته   نه غرض ا  در مطايبات   رسائل شيرين خىود بىردن

مىادى   بر ى كسى يا تهديد ديشران براى جلب منفعى    اسىتيفاء منظورهىاىآ

 «.شخوى بوده اس 

كىه خورد چندانهاى مبيد، هزلى تند به چشم مىراس  اس  كه در نوشته

نىدى توان همه جا نقل كرد،  لى شايد بتىوان گفى  ايىن تبسيارى از آنها را نمى

 هىا در آنت فسىاد   تبىاهىالعمىل شىد پُررنشى هزليّىات ا  تىا حىدى مكىس

تىر ى گزنىدهها افز نى يافته ناگزير به زبانر زگارس ، هرقدرتر دامنيها، نابسامانى

م قابىل باد تمسخر   انتقاد گرفته شده. به مال ه ايىن تعبيىر پر يىز اتىابكى هى به

 :اس توجه

شايد تند بودن لطائف مبيد   صىراح    حىدّت آن بىا سىاير مظاهرزنىدگى »

سب داشته باشد چه در اين اقطىار همىه چيىز تنىد   حادّسى .رنشها، شرقى تنا

ها همه گيىرا ها  صورتها، احساسات حتى چشمها، مشقمطرها، نواها، رقص

 تر از آفتىاب مغىربتر  برافر خته  زنده   با نفوذس . آفتاب شرق درخشنده

چنىين  تابد ناچار بايد مطايبات   لطايف نيزهمرنىگ بىا سىاير مظىاهرزمين مى

سىليقشى بخىرج اى باشد. پس نبايد در اين مورد زيادخشكى   كجزندگى  يژه

 «داده بر موالنا خرده گرف 
 

 انشيزى كه امىر ز در سىينماهاى سراسىر جهىانهاى شهوتنظرى به فيلم
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شود   مقاالت   داستانهايى از اين دسى  كىه در برخىى از مطبومىات مرضه مى

 آميىزاى آثىار هىزلم مبيد را از باب  نوشته پارهكنگردد گمان مىهرر ز درج مى

 .ر سفيد كند

   اما مور مبيد نيز مطالعه كردنى اس ، ر زگارى كه همىه ايىن انتقادهىا

 ،  يشخندها    عن    نزها از آن مايه گرفته. در آن مهد، پىس از حملىه مغىول

 امعىهريختن نظام تمدّن پيشين   معيارهاى گذشىته، در  بقىات مختلىف جهمبه

گونىاگون هاى ران، فساد به صورتديوانيان، قوّات، اهل شريع ، صوفيان، پيشه

خوو  بيداد   ستم ارباب قدرت   ممّال حكوم   هر كىس راه جسته بود. به

  ج؛جےإدستش به جايى بند بود، فر دستان را به جان آ رده بود. از همه بدتر ري

ه، خاصىىه در لبىىاس ديىىن   ظاهرسىىازى   مقاصىىد شىىوم را بىىه ظىىاهرى آراسىىت

داد   كسىى را جىر ت امتىراض جلوه دادن، اهل انديشه را سخ  رنج مىمذهب

 مفتى   غالمبارگى در ميان خوا    موام ر اج داشى پرستى   بىشهوت نبود.

 همىه همچنان كه تجا ز به مال   ناموس   آبر ى مردم. ا  پس از آل جالير، بىا

 امرى   تدبير   قىدرت، بىه پسىرى ملنىاً مشىقهنرمندى   هنرپر رى    بع ش

 را در بيىان «فىراق نامىه»شىامر دسىتشاه ا  مثنىوى   رزيد   سلمان سىا جىمى

 . مبارزالدين منمد مظفرى با همىه(4)سر دانشيز مىسرگذش  اين مشق رسوايى

 از ى ر زگىارش بىود «منتسىب»ها   تظاهرات دينى كه به قول حافظ شكنىخم

كىه  ى كرد. ابواسىناق اينجىو نيىزرحمى چيزى فر گذار نمىبى تز ير   ستم  

ه بسىا بيشتر د ستدار خوششذرانى بود   چ ى اند  مبيد هر د  ا  را ستوده حافظ

 .گذراند   مستىجويى مىرا در لذتا قات

 هرج   مرج ا ضاع، ر اج ظلم   جور، فقر   تنشدستى اكثر مردم، افتىادن
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   ناشايس    سودجوى   خودكام، بر ز مفاصىدسررشته كارها به دس  اشخا

اخالقى در ميان مموم  بقات بخوو  حكام   ارباب مناصب، مور مبيىد رادر 

كتىابى  تيرگى   تباهى فر  برده اس  چندان كه تنقيق در اين باب خود موضوع

 (5.)مستقل   مفيد تواند بود   در اينجا مجال تووير آن ر زگار نيس 

الىدين منمىد فرغىانى   ا حىدى، ع گر هى مانند سيفدر برابر اين ا ضا

 شىمردند   بوىراح    شىدتجم، مظاهر فساد   ميوب جامعه را برمى درجام

 ومىنىها مختلف اس    هر كس موالم با نى خود را به كردند. اما  بعانتقاد مى

 دهد. مبيد زاكىانى   جمعىى ديشىر از فوىالى ر شىنفكر زمانىه، ماننىدبر ز مى

الدين منمود شيرازى، قاضى موىدالدين ايجىى   امثىال ايشىان، از آنچىه قطب

 ها   انتقادات خىود را بىه صىورت مطايبىهبردند   گلهگذش  رنج مىبرآنان مى

لىم محتى مالمه شيرازى با همه بلندى مقىام در  (6)كردند.  عن    نز اظهار مى

هىا رهزها   معركىه مسىخبادر حلقه شعبده» احترامى كه در نزد ايلخانيان داش ، 

كىرد كىه بىا اى برخىورد مىىنشس    با آنها هم به همان شىيوهها نيز مى دلقك

. اينىان بىه ريىش ر زگىار   ابنىاى ر زگىار (7)«كىرد  صىد ر رفتىار مىىبزرگان

هاى خنديدند   برنادانى بسيارى از معاصران. در آن مهد همه فوائل   ارزشمى

ه تنهىا ر  تكبّرآميز صاحبان حشم    جاه را نىاز اين ديدندامتبار مىمعنوى رابى

د لتى  گرفتند. خاصه كه هر  چندگاهشمردند بلكه به استهزاء نيز مىنمى به چيزى

هىا، ز ال   شد   اين فراز   نشيبافتاد   دچار شكس  مىاز مسندمزّت فر مى

 .نمودهمه چيز را هميشه پيش چشم اهل بويرت فرا مى انتقال

 آ ر نيسى ، بعان هوشيار فقط سىخنى خنىدههاى اين شوخف   بذلهلطاي

 اى بوده اس  در دل گوينده   سخنى در گلوى ا  گره شده كه به اين شكلمقده
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 ر گذشىته اسى . از ايىندر آمده. نومى دهن كجى اس  به آنچه در آن زمان مى

 اس . تبسىمىمبيد همه چيز   همه كس را دس  انداخته. ظرايف ا  بيداركننده 

كه بر لبان ا  نقش بسته بيشتر به يك نيشخند شبيه اس    گىاه بىه زهرخنىد. در 

هاى شيرين تلخى غم   رنج نيز نهفته اس  كىه چىون آن را مزمىزه اين نكته اكثر

 .در خواهيم ياف  (8)كنيم

 آميىزدر رساله تعريفات بسيارى از  بقات مردم زمانه را به همين لنن  نز

 راد   الىبالنىام»، «العالم  بى د لى »   «الجاهل  د لتيار»اس ، مثالً معرفى كرده 

 «.(9)القتىىل  تمغىىاچى شىىهرالواجىىب»(   359) «دالرالتعطيىىل  مدرسىىه»   «ملىىم

 انالعسس  آنكىه شىب راه زنىد   ر ز از بازاريى»را داند    «المنتسب  د زخى»

 بيىل ار، از ايىن ق(. ديشران نيز همه تر دامن بودنىد   گرفتى360) «اجرت خواهد

 (.362) «البنىىگ  آنچىىه صىىوفيان را در  جىىد آ رد»(. 361) «الوىىوفى  مفتخىىوار»

ازخىدا  البازارى  آن كه»(، 360) «آمدگوالنديم  خوش»، «الشامر   امع خودپسند»

ب  الطبيى»را گويىد   «القىالب  زرگىر»اس     «دس الخياط  نرم»؛ آنشاه «نترسد

ممىر »هىا بىود پىسادگى نيز دسىتخوش نابسىامانى(. زندگى خانو361را ) «جالد

 «مىد خانشى»سىرا   فرزنىد را را مىاتم «خانه»شمرد   را با ل مى« (01)كدخدايى

 خوانده كهكسى را «خاتون»ها داشتند. (. نه تنها مردان، بلكه زنان نيز آلودگى363)

شق قىانع ام آنكه به يك»، مستور  «آنكه اندك دارد»، كدبانو  «معشوق بسيار دارد»

س بوده اس . پ (. ا ضاع اقتوادى مملك    معشي  مموم نيز آشفته364) «باشد

اغىذ ،بىرات را ك«االدرار  المرسوم   المعيشة  آن چيزى اس  كه به مردم نرسىد»

 (359.)(11) «اى خوانده كه مردم را تشويق دهدپاره

ا در چنين ا ضامى مرجع دادخواهى كيس ؟ البد خواهيد گف   قاضىى.ام
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، «كنند آنكه همه ا  را نفرين  القاضى»مبيد قوات آن د ره را چنين معرفى كرده  

كارسىاز »در دسىتشاه  ى رشىوه. «ظرفى اس  كه به هيچ پر نشىود»چشم قاضى  

 «تىرااليتام   اال قا،  آنچه بر خود از همه چيزمبىاحمال»بوده اس     «بيچارگان

مدل »را به «منقاى مغرب»اى نان زمانه(. پس نه مجب كه در چ360اند )دانستهمى

 .(361تعبير كنند ) «  انوا،

فرماييىد در رسىاله تعريفىات بىا بيىان معنىى كلمىات چشونىه مالحظه مى

. درنهاي  ايجاز   با انتقادى ظريف، ا ضىاع ر زگىار خىود را نشىان داده اسى 

 نهىااى تواند بىود.  قتىى در بىاب هىر يىك از آاين منا ين موضوع مقاله يكايك

ايم در يىك بينيم مبيد مواره آنچه را ما پس از تتّبع بسيار دريافتهمى تنقيق كنيم

 .جمله كوتاه با ابتكارى هنرمندانه گنجانده اس كلمه يا يك

 مله،رساله صد پند ا  نيز از همين قبيل اس . در آنجا هم با آ ردن صد ج

 منج رساله نيىز متوىبه نومى ديشر همه چيز مور خود را انتقاد كرده اس .  ر

 المغز كىه كىارش بىه ابتىذها   سخنانى مكرر   زائد   بى نزى اس  به پندنامه

  نيز حال  تمسىخرى دارد بىه انىدرزگويان   مىدميان صىالح    (12)كشيده بود

ى به جوان»خوانيم كه  گونه مىر  در خالل آن سخنانى  اضح از ايناز اين تقوى.

از »ا (، يى250) «ارى، توانشرى بىه از در يشىى... دانيىد، صن  به از بيم«پيرى از

ر ز  ر ز نيك بىه»(،   251) «اندبپرهيزيد كه از قديم مرگ را مكر ه داشته مرگ

رد   كىپنجه را بىاز .. »(. اينها از نوع آن سخن معر ، اس  كه 245) «مدهيد بد

 .« جب گف  

هىا چكيىده گفتىه نويسىد ايىن پنىدها،اما گذشته از اين نكته در مقدمه مى

 نفىع ممىوم»نوير اس    ديشران...   براى هاى افال ون، ارسطو، خواجه نوشته
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تا توانيدسخن »به قلم آمده اس . آنشاه نواينى از اين قبيل نوشته اس    «خاليق

مسىخرگى   ».«سبب از شما نرنجندحق مشوييد تا بر دلها گران مشويد   مردم بى

  گواهى به در غ دادن   دين به دنيافر ختن   كفران زنى   غمّازى قوّادى   د،

(. 246) «نعم  پيشه سازيد تا پيش همه مزيز باشىيد   از ممىر برخوردارگرديىد

(. 247) «باشىد  عام   شراب تنها مخوريد كه اين شيوه كار قاضيان   جهىودان»

سىتن ديشر پندها نيز از اين گونه اس   پرهيز كردن از بنىد نىام   ننىگ  آزاد زي

(، در كودكى ناحفاظى كردن   در پيرى به مزت نايل شىدن،حاكم مىادل   247)

(، 248نكىردن ) زاهد د ر از ريا   حاجب با ديان ، در آن ر زگار، بيهوده  لىب

 .(250راستى   انوا،   مسلمانى از بازاريان توقع نداشتن )

 :گويداستهزاء مىه در پايان ب

 انىده  ازز استادان به ما رسىيده،   در كتابهىا خوايم، ااين اس  آنچه ما دانسته»

ايم، حسىبةللَّه در ايىن مختوىرياد سيرت ديشران به چشم خويش مشاهده كرده

 (.252) « ر گردندكرديم تا مستعدان از آن بهره
 

 مىااين مقدمات را مرض كردم تا با سليقه    رز فكر مبيد آشىنا شىويم. ا

 سىاله ا سى   اخىالق االشىرا،،   رسىالهغرض ممده در اين مقاله معرفى د  ر

 .دلششا

 هاز منوان رساله نخس  معلوم اس  كه ر ى سخن با اشرا،    بقا ممتاز

 هد.داس ؛ يعنى مبيد خواسته اس  اخالق   سيره ايشان را در آن ر زگار نشان 

  رح مطالب چنين اس  كه  امر ز فوائل گذشته منسوخ شده   مىذهب مختىار

 ربىه اشىرا، موى ى البته به  عن   تمسخر ى س آن اس . مبيداميان زمانه برمك

  :انداى نوآ ردهدهد كه رسوم پيشينيان را برانداخته    ريقهخود حق مى
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كىه  بىودمدتى شد كه اين ضعيف، مبيد زاكانى، را در خا ر اختالجىى مىى»... 

 خواننىد  مى مختورى مبنى بر بعض اخالق قدما كه آن را خلق اكنون منسوخ

 دانند، به تنريراى از ا ضاع   اخالق اميان اين ر زگار كه اين را مختارمىشمّه

 (.201) «باشدرساند تا موجب فايده  البان اين ملم   مبتديان اين راه
 

 فرماييد كه مبيد در اين رساله به جنگ اشرا، آن موىر رفتىهمالحظه مى

 اهر زش  زنىدگى  اس ؛ يعنى صاحبان حشم    ثر ت.   هم در آن زمان مظ

 ابىآميىز   تىو م رفتار اين  بقه را برمال كرده اس ، آن هم به زبانى بسيار مسخره

 .تنقير

 االشرا، در هف  باب اس ، هر باب در يكى از خوائل مهم بشرىاخالق

 .يابدكه مبيد آن را در منيط خويش فراموش   دگرگون مى

 كمال يافتن نفىسگويد كه پيش از اين سبب نخس  از حكم  سخن مى

 يعنى شوق ادراك معار،،  ى شده   بمدد قوت ملمى   مملىانسانى شمرده مى

ا خىد توانس  انسىان كامىل   خليفىهبشر مى ى كار بردن آنها در اممال   افعالبه

حق تعالى فرموده  يؤتى النكمة مىن يشىاء   مىن يىؤت النكمىة »شود چنانكه 

 :ويسدنسپس مى (31)«فقدا تى خيراً كثيراً

كردنىد. تأمىل «تكميل ر ح انسانى   مرجع   معىاد  آن»، در «دانزيركان خرده»

ر ح نا قىه «سرانجام سنن   آراء سابق را نپسنديدند   به اين نتيجه رسيدند كه

هسى    بعىد اند كه ا  را كمىال   نقوىانىامتبارى ندارد  ...آنچه انبيا فرموده

د بود منال اس    حشر  نشىر امىرى فراق بدن بذات خود قائم   باقى خواه

با ل... الجرم از حشر   نشر   مقاب   مذاب   قرب   بُعد  رضا   سخط   

همىه ر زه ممىر در كىهكمال   نقوان فراغتى تمام دارند   نتيجه اين معتقد آن

مقيده اس  كه قود كسب شهوات   نيل لذّات مور ، فرموده...   بسبب اين
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نمايىد... النىق زهىى مىىمايهيش ايشان خوار   بىخون   مال   مرض خلق پ

مردمان صاحب توفيق كه آنچه چندين هزار سال با جود توىفيه مقىل   ر ح 

 (.202-204)«زحمتى بر ايشان كشف شدمنجوب ماند بى
 

 :نويسدباب د م در شجام  اس . مبيد مى

ماقله سگفتند چون قوه غوب انسان به امتدال بود   از نفر زگارى حكما مى»

ا  را » شود   شىجاع كسىى اسى  كىهپير ى كند، فويل  شجام  حاصل مى

نجدت   همّ  بلند   سىكون نفىس   ثبىات   تنمّىل   شىهام   تواضىع   

 «.حمي    رق  باشد
 

ايىن گويد اما اين ر ش اكنون منسوخ اس    مذهب مختار بىرخال،سپس مى

باشىد يا سمامى يا جمعيتى تر از اين كه هر جا مر سىكدام دليل ر شن«اس . 

مشتمل بر لوت   حلوا   خلع    زر، مخنثان   هيزان   چنشيان  مسىخرگان 

تىو كىه را آنجا  لب كنند   هر جا كه تيغ   نيزه بايد خورد ابلهى را ياد دهنىد

 ...ها دارندمردى   پهلوانى، گرد دال رى   ا  را برابر تيغ

باهم   گان   مخنثان از د ر نظاره كنند   چون پهلوانى را در معركه بكشند هيز

 گويند هيز زى   دير زى. مرد صاحب حزم بايد كىه ر ز هيجىا قىول پهلوانىان

 فرمايند  مىردان در ميىدان جهنىد مىا در كهىدانخراسان را دستور سازد كه مى

، بىر جهيم... از نوخاسته اصفهانى ر اي  كنند كه در بيابانى مغولى بىد  رسىيد

 كنىان گفى   اى آقىا خىداى را...،وخاسته از كمال كياس  تورعا حمله كرد. ن

بير مكش...مغولش بر ا  رحم آ رد   بر قول ا  كار كرد. جوان به يمن ايىن تىد

ر سىاز قتل ا خال  ياف . گويند بعد از آن سى سال ديشر ممر در نيكنامى به 

 .(205-207» )جوان نيكبخ !برد. زهى
 

اى كه درآن، اى اس  بر جامعهى نيشى   كنايهبينيد كه هر كلمه   مبارتمى
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 اىآبر يىى رايىج بىود   شىيوهمردى   مردانشى مرده   مسخرگى   دلقكى   بى

 ممومى. پس مجب نيس  كه مبيد باب سوم رساله خود را به مفى  اختوىا 

داده اس  كه ر شى بوده اس  متر ك. در ايام گذشته معتقد بودنىد مفى  يكىى 

چشىم از ديىدن نىامنرم   »گفتند كىه     مفيف به كسى مىازخوائل اربعه اس

از شنيدن غيب    دس  از تور، در مال ديشران   زبان از گفتار فىاحش  گوش

 :نويسدبازدارد. اما مبيد مى «از ناشايس    نفس

ايه بىه اند   ممرگرانمفرمايند كه قدما در اين باب غلطى شنيع كردهاصنابنا مى»

اسى    ايىن زيرا مقوود از حيات دنيا لهو   لعب» ر بردهضالل    جهال  بس

رنجانيىدن مال بىفسق   آالت مناهى امرى ممتنع اس    جمع كردنبى»غرض 

 منال. پس ناچىار هىرمردم   ظلم   بهتان   زبان در مرض ديشران دراز كردن

  ا نتىوان شىمرد   حيىاتكه مف   رزد از اينها منر م باشد   ا  را از زندگان

 «.مبث باشد
 

بايسى  در هىيچ كىارى معنىى قائىل  ى به زمم اشرا، آن مور ى بنابر اين

بىه  كس نينديشيد،هر فرصتى را بايس  مغتنم شمرد،   از خانه خرابى هيچ نشد،

گويند   حقا كه اينان اين سخن از سر تجربه مى«كارى بايس  تن در داد زيرا  هر

 د   ستددهد   ستاند چه نظام كارها به دابا  ر، ايشان اس ... مرد بايد كه  حق

 (208-11) «الطّرفين توان گف ...تا ا  را كريم س ا

 بازى رسمى رايىج بىود   چىه بسىياربارگى   همجنسدر اجتمامى كه زن

هاى بزرگ   كوچك بر سر تواحب زنى، يا دس  يافتن بىه مىال   جنگ   نزاع

 خوانىده شىود   «ب منسىوخمىذه»داد ششف  نيس  كه پاكىدامنى ر ى مى جاه

   ، يا مردم دس    دل پاك منىر م بماننىد«مذهب مختار»آبر يى   تردامنى بى

 .شرم، متنعم باشند   برخوردارسفيه ناميده شوند   آلودگان بى
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 پس از اين، سخن از مدال  اس  يعنى موضومى كىه نىه تنهىا در منىيط

 كىابرا»نمىود. امتقىاد ياب مىىزندگى مبيد، رسمى بود منسوخ بلكه مانند كيميا نا

ه   يىا بىه آيى (41)انىددانسىتهكه مدل را پايه استوارى آسمان   زمين مى ى« سلف

 ى (15)جستند كه خدا ند مدل   احسان را دستور فرموده اسى استناد مى شريفه

 :گويدفراموش شده بود. مبيد مى ديشر

 رمي    ماي  اموردائم همّ  بر اشام  معدل    ر«اگر پيش از اين همشان »

ت سىير مىذهب اصىنابنا... ايىن»گماشتند، در اشتباه بودند، زيرا به مى «سپاهى

بىورزد    حاشا مىدل هاسوء سيرس    مدال  مستلزم خلل بسيار... آن كس ك

اظهىار  كسى را نزند   موادره نكند   خىود را مسى  نسىازد   بىر زيردسىتان

 «...كةالفال فرمايند. العدالة تورثىمربده   غوب نكند مردم از ا  نترسند... م
 

 به مىدل موصىو، بىود خشى »آ رد كه ممربن خطاب كه آنشاه مثال مى

 به ببرك  ظلم ملىك از دسى  امىام ملىى»اما معا يه  «خوردزد   نان جو مىمى

دريىغ از پىاى ىبگناه را به تيغ اللَّه  جه بدر برد... چنشيز مغول... تا هزاران بىكرم

انشيىز آنچىه از رفتىار قسىا ت. «حكوم  ر ى زمين بر ا  مقرر نشش درنيا رد 

هىر ر ز د لى  »اى اس  ديشر، بدين سىبب كند، نمونهدر بغداد ذكر مى هوالگو

ا  خود ر ايشان درتزايد بود. ابوسعيد بيچاره را چون دغدغه مدال  در خا ر افتاد

   خانىدانشعار مدل موسىوم گردانيىد در انىدك مىدتى د لىتش سىپرى شىد به

 .(212-214) «هوالگوخان   مسامى ا  در سر ني  ابوسعيد رف 

تر از ايىن كىه مبيىد گفتىه اسى   در موىر چه انتقادى گوياتر   شجامانه

 پسىنديدند   پيىر ى از سىتمكارانشىمردند   ظلىم را مىىا مدال  را زش  مى

 معر ، را؟
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 منفعى   قتى برگزيدگان   اشرا، اجتماع جز به اند ختن پول   جىذب

انديشيدند،  بيعى اس  كه سخا ت   مر ت ر اجى نداش ، اگرچه درقرآن نمى

 :گويد. مبيد مى(61)خواندند  لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تنبّونمى

پوشاند، مى اى راكرد، يا برهنهاى را سير مىآن ر زگارى كه اگر كسى گرسنه«

ممىد ح بىود،  اش    اين سىيرتگرف  از آن مار نداى را دس  مىيا درمانده

شىده اسى     سرآمده، اينك ر ى انور اميان ما بر ميىوب ايىن سىيرت  اقىف

ر  اسى ! از ايىن هاى قديم از سخا   اسرا، بىودهاند كه خرابى خانداندريافته

الجىرم »يافى .  گويند در پناه بخل بايد گريخ  تا از درد سر مردم خال مى

ريشىش بيىر ن  كلبتين يك فلوس از چنگ مىرده اگر بزرگى مالى دارد به هزار

 «.توان كشيدنمى
 

ايش كند همه درستها نقل مىها   راهنمايىآنشاه از اين ثر تمندان حكاي 

 كننىد كىه هرگىز در برابىر خىواهش  بخيلى. اين گر ه به فرزندان سىفارش مىى

 بسىته جىوبر زبان نيا رند. جانشان بىه د  » نه«نشويند   جز » بلى«تقاضايى لفظ 

  اركنند بلكه صر، مىال را بىراى خىود نيىز اس . نه تنها از ديشران موايقه مى

 ن بىهاز بزرگى ر اي  كنند كه چون در خانه ا  نان پزند يك يىك نىا»دارند  نمى

دس  نامبارك در برابر چشم خىود دارد   بشويىد  هرگىز خللىى بىه ر زگىارت 

 .(215-219) «  به خازن سپارد مرساد،

مبيد حلم نيز مسخ شده   صىورتى دگرگىون يافتىه اسى . اگىر  در مور

 دارى در برابر غوب، آن مفهوم،درگذشته برباردى بود   سكون نفس   خويشتن

 گويند كىهفرمايند. مىاصنابنا اين خلق را بكلى منع نمى»ديشر از يادها رفته بود. 

  آن را بىر اگرچه آن كس كه حلم   بردبارى  رزيد مردم بىر ا  گسىتاخ شىوند 

مجز ا حمل كنند اما اين خلق متومن فوائدس  ا  را در موالح معىاش مىدخل 
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باشد. دليل بىر صىن  ايىن قىول كىه تىا شىخص در كىودكى تنمىل بىار  تمام

غالمبارگان  ا باش نكرده اس    در آن حلم    قار را كىار نفرمىوده اكنىون در 

 به تعبير مبيد ى بنابر اين «.خورد..اميان سيلى   مالش بسيار نمىمجالس   منافل

 .حميّتى، به هر ننگ   پستى تن در دادنغيرتى، بىحلم يعنى بى در ر زگار ا ، ى

 دادند  صالى مام در مى ى بنابر مادت ى در منيطى كه بسيارى از خاتونان

 :گف ناپاكدامنى صف  گر هى از اشرا، بود، ناگزير مبيد مى

 نهىاآاند كه هر نسبتى كسى بىه حىرم   اتبىاع ستهكار باميان ما حلم را چنين به

 آ ردند حتى اگىر كسىى در حوورشىان بىه كسانشىانبدهد، بر ر ى خود نمى

 سر مويى غبار بر خا ر ا  ننشيند. الجىرم چنىدان كىه زنىده اسى »تجا ز كند 

 «.بردمرفّه   آسوده ر زگار بسر مى
 

 :گويد كهه سخن مىمبيد در اينجا از كد رت مواحب  زاهدان نيز به كناي

 انىد   درد زخ بىار ند از همنشينى با ايشان آسىودهاشرا، چون به بهش  نمى

 اسطه اينكه بىه به»قاضيان   اتباع ايشان مشنور خواهند بود. چون گر ه اخير 

گيىرى   مويان   تز ير   تلبيس   مكر   حرام خوارگى   ظلم  بهتان   نكته

گواهى به در غ   حر    ابطال حقوق مسلمانان   مع   حيل    افسىاد در 

 موصىوفند...ابداالباد در د زخ باشىند   بىاشرمى   اخذ رشىوتميان خلق   بى

 (220-223.)«همديشر شطرنج آتشين بازند
 

ه ب با ا الماتى كه از شيوه دا رى قوات جور پيشه آن مور از خالل كتب

 حق را به مبيد بايد داد كه آنان را د زخى شمرده اسى . خاصىه (71)آيددس  مى

كىه از آنهىا انتظارهىا  ى كه گر ه زيادى از اهل فول   كمال   ملمىا   قاضىيان

براى حفظ موقع   مقام   منفع  خود، همرنگ جمام  شده نه تنهىا ى  رف مى

ا برگزيده ارباب نعم    مكن  ر «مذهب مختار»گفتند بلكه سخنى نمى به ارشاد
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 .بودند

هاى مردمى از ر نىق افتىاده بىود، هىر كىس ها   شيوهدر آن ر زگار رسم

يز راه فريف  افراط   تفريط در همه چبساط ريا گسترده بود   مردم را مى بنومى

 اش    نىهاى بود نابسامان. كسى نه به ديشران امتماد دبود   نمودار جامعه يافته

 اموس خود ايمن باشد. حىافظ از زبىان همىه مىردمتوانس  به مال   جان   نمى

 :گف حساس   اهل درد مى

 مى خور كه شيخ   حافظ   مفتى   منتسب

 كنندچون نيك بنشرى همه تز ير مى
 

در چنين منيطى كسى امني    آسايش خىا ر نداشى . شىهرها هىر ر ز 

آنكىه از شمشىير »گشى . شد   دس  به دس  مىدس  قدرتمندى غارت مىبه

يا ديشرى كه پر ا نداش  چشم پدر را ميل بكشد تىا جىاى  (81)«چكيدخون مىا 

آن  يشيد؟ هر كس فقط بىه فكىردانر ز مىكجا به احوال مردم تيره (19)ا را بشيرد

جان خود را حفظ كند   گليم خويش را از مىوج بىدر بىرد. ناچىار ملكىات  بود

 مبيىد حيىا    فىا   اخالقى  خوى مردمى كاستى گرفته بود. گزافه نيسى  اگىر

 آ رد. مشر حافظ نيز، دررحم    شفق  را نيز جزء مذاهب منسوخ مى صدق،  

 :آ رد كهمرده همان قرن، فرياد برنمى سكوت

 آيد بدس آدمى در مالم خاكى نمى

 مالمى ديشر ببايد ساخ   ز نو آدمى
 

 :نويسدمبيد در باب زمانه خود مى

 اشىد   از اكتسىاب جىاه   اقتنىاء مىالها منىر م بصاحب حيا از همه نعم »
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 آبر يىىشرمى پيشه گرف    بىىر د كه هر كس كه بىمشاهده مى»زيرا  «قاصر

گويىد... خىود رااز خواهد مىكند، هر چه دلش مىمايه ساخ  پوس  خلق مى

رساند...   آن بيچاره منر م كه بىه سىم  حياموسىوم موانع به معارج املى مى

حرمان نهاده ها سر به زانوىا بازمانده   در دهليز خانهاس  پيوسته در پس دره

-225) «نشىردحسىرت در اصىناب  قاحى چوب دربانان خورد...   به ديىده

224.) 
 

   فادارى نيز در كسى نمانده بود پس مجب نيس  كه ابناء زمىان بشوينىد

 خردانىى ماننىد فرهىاد   فا خوى سگ اس    از جمله ترهات،   در خىور بىى

ال حىكه جان بر سر اين كار نهادند   هرگز تمتعىى از حيىات نيافتنىد؛    مجنون

 .(225-226) «اى خوش باشداز هر ديشى نواله» آنكه

 :گويداما در مورد صدق مى

خوىوم     فرمايند كه اين خلق ارذل خوايل اس . چىه مايىهبزرگان ما مى»

 سىتان خىوش زدگى صدق اس . مرد بايد كه تا تواند پيش مخىد مان  دزيان

گويد كه اينك  آمد   در غ   سخن به ريا گويد... مثالً اگر بزرگى در نيمه شب

نماز پيشين اس  در حال پيش جهد   گويد كه راس  فرمودى.امر ز به غاي  

زن ياد كنىد....  آفتاب گرم اس .   در تأكيد آن سوگند به مونف   سه  الق

زيد   خىود  ى حاشا به خال، اينتا از ا  زر   نعم    خلع  يابد... اگر كس

برنجند.   اگىر  را به صدق موسم گرداند... به شومى راستى اين قوم از ا  بجان

دليىل از ايىن  كار ضرب فر  گيرند...   كدامقوّتى داشته باشند در حال ا  را به

ندارنىد بكلىه  القول صد گواهى راس  ادا كند از ا  منّ تر كه اگر صادقر شن

گواهى به در غ  ديانتىد   در تكذيب ا  تأ يالت انشيزند.   اگر بىبجان برنجن

گىواهى بدهىد.  دهد صد نوع بد  رشوت دهند   به انواع رمايى  كننىد تىا آن

چنانچه امر ز در بالد اسالم چندين صد هزار آدمى از قوات  مشايخ   فقها   
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 (.226-227)«مد ل   اتباع ايشان را مايه معاش از اين  جه اس 
 

 رفى ؟با اين ا صا، آيا از اشرا، آن مور، رحم    شفق  انتظىار مىى

 :جواب مبيد منفى اس 

 فرمايند كه هىر كىس بىر مظلىومى يىا بىراصنابنا بغاي  منكر اين قسمند. مى»

 منر مى رحمى  كنىد موىيان  رزيىده باشىد... بىدان دليىل كىه هىيچ امىرى

شخوى الغر به... پسخواس  خدا حادث نشود... سگ گرسنه، زاغ كور، بز بى

را كه خدا مغووب غوب خود گردانيده باشد تو خواهى كه بر ا رحم  كنىى 

ه رحم  نكنند   باىمويان  رزيده باشى... پس  اجب باشد كه بر هيچ آفريده

حال هيچ مظلومى   مجر حى   يتيمى   معيلى  در يشى   خدمتكارى كه بر 

 الى بىدانننمايند. بلكه حسبةللَّه تعىتفاتگير شده باشد الاى پير يا زميندر خانه

موجىب رفىع درجىات   خيىرات ج؛جےقدر كه توانند اذيتى بديشان رسانند تإ

 «.باشد
 

 يىاناين اس  مذهب مختار   اخالق اشرا، ر زگار مبيد، به قلم ا . در پا

 :نويسدرساله نيز به  عن مى

كه را مل نمايد   آن اميد هس  كه چون مبتدى بر اخالق مختار ايشان مواظب »

-229)«نفس نا قه خود گرداند نتيجه آن هر چه تمامتر در دنيا   آخرت بيابىد

228.) 
 

 بيش از ى آميزشبا همه اختوار   صورت  يب  ى االشرا،گمان اخالقبى

 ضىاعتوانىد حقىايق ا هاى پر حجم   آكنده از گزافه آن زمان، مىبرخى از تاريخ

 .كندمور مبيد را بر ما ر شن 

 رساله دلششا نومى ديشرس . در اينجا نقائص   ميوب   مىادات ناپسىند
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 هاى مختلف. به مال همموم مردم مطرح اس ، از هر  بقه   هر صنف، در زمينه

مربى  مطالب در قالب حكاياتى كوتاه بيان شده اس . داستانهاى نخستين به زبان

اسى . ايىن ات فارسىاس    قسم  د م رساله يعنى جزء امظم آن شامل حكاي

امىا در  آميىز.آموز   بسيارى از آنها هىزلها شيرين   لطيف اس    نكتهحكاي 

نويسىنده  توان ياف  كه حاكى از  بع شوخاكثر آنها انتقاد   ريشخندى رندانه مى

 .نيز هس 

 دهد  مشىقّاتى كىهبعوى از اين حكايات ظلم حكمرانان زمان را نشان مى

   سهترين مسائل آن مور را. در اين دند، يعنى يكى از مهماكردهمردم تنمل مى

 :توان اين نكته را به ر شنى ديدكنم مىقسم  كه نقل مى

دمىوى  شخوى از موالنا مودالدين پرسيد كه چون اس  در زمان خلفا مردم»

ر زگىار را كنند؟ گف  مردم اينكردند   اكنون نمىخدايى   پيغمبرى بسيار مى

آيىد  نىه از م   گرسنشى افتاده اس  كه نه از خدايشىان بيىاد مىىچندان از ظل

 (.318) «پيغامبر

* 

در  برستان مال نام حاكمى بود سخ  ظالم. خشكسالى ر ى نمىود،مردم بىه »

داشى  استسقاء بير ن رفتند. چون از نماز فارغ شدند امام بر منبر دسى  بدمابر

 (332) «گف   الّلهم ادفع منّاالبالء  الوباء  العالء
 

 گونه ر ايات بسيارسى  كىه آشىكارا يىا بىه كنايىه از سىتم   بيىداداز اين

 دارد. يك جا ابوسعيد، ايلخان مغىول در مجلىسز رمندان در آن زمان پرده برمى

 كند، قاضى نىاگزيرسماع، دانشمندى مانند قاضى مودالدين را به رقص  ادار مى

 كنىى،تو رقص بىا اصىول نمىى»كه گيرد آيد. كسى بر ا  ايراد مىبه رقص در مى

 جواب موالنا آكنده اس  از يىك دنيىا بغىض   اضىطرار،  قتىى. «زحم  مكش
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 ، يعنى به موجىب دسىتور   از«كنم نه باصولمى (02)من رقص به يرليغ»گويد  مى

ى  بىه زبىان مربىى ى (. مبث نيسى  كىه در حكىايتى ديشىر343سر ناچارى، )

 گىزارد   آيىه شىريفه را چنىينى نمىاز مىىنمازى همىراه گر هىخوانيم، پيشمى

 خواند  الم، غلب  الترك. مردى بد  گف   صىورت درسى  آيىه  الىم، غلبى مى

 نماز جواب داد  همه ايشان دشمنان ماينىد   از ذكىر نامشىاناس . پيش (12)الر م

 .(293پر ايى نداريم )

  قتى قدرت   سطوت چنىان  سىيله سوءاسىتفاده   تعىدى بىود، نىاگزير

 مىرد   جىاى آن رادرحول   حوش آن، استقالل شخوي ، راستى   آزادگى مى

 راگرچه منسوب به مو ى گرف    د ر يى. در حكاي  نديم   بادنجانزبونى مى

 اى ازاى از ر زگار خود را نشان دهد   نمونهمبيد خواسته گوشه ى غزنويان اس 

 .ر حيه تذبذب   تزلزل شخوي  را

 ل برخىى از متظىاهران بىه ديىن در آن ايىام نيىز پىردهرساله دلششا از جه

 اءدارد   هم از مفاسد ايشان  يك جا خطيبى در معنىى آيىه شىريفه   السىمبرمى

 همه كس دانند كه سما زمين باشىد.   ذات هىم از ايىن»گويد  مى (22)النبكذات

 يبىط(. از خ329) «چيزكى باشد. حبك نه من دانم   نه تو   نه آن كه گفته اس 

ى مسلمان من مردى خطيبم، مرا با»گويد  مى «مسلمانى چيس ؟»پرسند  ديشر مى

امادت ذكىر  زند كهترين اممال دس  مى(. يك خطيب نيز به شنيع336) «چكار؟

فته اس   ر (. از زاهدان نادان   رياكار زمانه نيز چنين سخن314آن ناكردن ا لى )

ا رتعالى شيخان  دالدين پرسيد كه خداىالدين درگزينى از موالنا موشيخ شر،»

 فرمايىد  قىل هىلمىى در قرآن كجا ياد كرده اس ؟ گف   پهلوى ملما، آنجا كىه

 .(32)( 323)«الذين يعلمون  الذين اليعلمون يستوى



 97 طبعي آگاهشوخ

 هشدند. در رسىالدر آن زمان قوات   حكام شرع از ميان فقها انتخاب مى

ه ر سىپى بىاره اسى    چىون زنىى شىويم كىر  مىدلششا با يكى از ايشان ر به

بىرد، قاضىى جانىب ا  را چشم   ابر  از شوهرش به نزد  ى شكاي  مىىخوش

گويىد  دهد   بىد  مىىبيند، تغيير ر ى مىگيرد.اما  قتى ر ى زش  زن را مىمى

م (. دل مبيد از حكى327) «زنك، چشم مظلومان دارى   ر ى ظالمان برخيز اى»

گشىايد ر  زبىان بىه دشىنام ايشىان مىىدرد بود. از اينه گونه قاضيان بكردن اين

(338). 

 ارانبا اين هاديان   راهنمايان، مجب نيس  كه در خانه خدا، كفش نمازگز

. (336خواندنىد)دزديدند   برخى از مؤمنان از بيم گيوه بپا داشتند   نمز مىرا مى

بدسى   بىه تبىركخورده مشىايخ را كردند تا نيمالناس غوغا مىجايى ديشر موام

 .(342آ رند )

 ماين حكايات همه  عن   انتقاد اس  نسب  به كسانى كه آيين مبين اسال

 دنرا دام تز ير    سيله سودجويى خود كرده بودند   بجاى ارشاد   ر شن كىر

 افكار مردم   رهنمىون شدنشىان بىه حقىايق ديىن، آنىان را قشىرى   نىادان بىار

 .شانآ ردند   بدخواه ديشر همكيمى

 گف   هر كس اظهىار تشىيع نكنىدكرد، مىابو دلف كه به تشيع تظاهر مى

 پنداشى  كىه(. قز ينى نيز چنين مى288زاده اس  اگرچه پسر خود ا  بود )حرام

(. 321در دشى  كىربال شىهيد كىرده اسى ! ) (ع)را حسين (ع)اميرالمؤمنين ملى

 315) «ثمىان هىم داردممرس    الف   نون م»زدند كه درقم، ممران نامى را مى

 داد  لىىاميه به فعل شنيع تن در مى(. در حكايتى امردى از معتقدان بنى312 نيز 

شد در حوور ا  معا يه را دشنام دهند   به خيال خىود بىه هىوادارى راضى نمى
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 .(349كرد )ازخليفه، نفس خويش را بذل مى

گير مبيدموون نكتهجا از قلم موشكا،   ها،   نقائص هيجها، نادانىتباهى

 نمانده اس . در يك جا خرقه صىوفيان را دام ايشىان خوانىده اسى    بىه  نىز

 :گويدمى

 شىد ات را بفر ش، جواب داد  اگر صياد دام خود رابفرصوفيى را گفتند  جبّه»

 (.292با چه چيز صيد تواند كرد؟ )
 

 انديشيد كه  قتى در كشتى پىىجايى ديشر مردى ننوى چنان سطنى مى

با ل  اما خيال. «ضيع  نوف ممرك»گويد  برد مالح ننو نخوانده اس ، مىمى

ح مىال ر ز ديشر تندبادى برآمد، كشتى غرق خواس  شد.»شود  ا  ز د برمال مى

 «ممىرك اى؟ گف   نه، گف   لقىد ضىعي  تمىاما  را گف   تو ملم شنا آموخته

(349 )(42) 

 كرد، مموم مردم ازا رخنه مىاى چنانكه گذش  فساد در همه جدر جامعه

ها داشتند   مورد انتقاد بودند. نشاه نافذ مبيد ماننىدد ربينى  بقات گوناگون ميب

نقىش  اى يافته   قلم ا  از هر چيزى توىويرىدقيق   حساس در هر جانب نكته

ر د   امظىى برمنبىر كرده اس . گاه از تردامنى همه مردم در كاشىان سىخن مىى

باشىد  آب  (ع)قيام  حوض كوثر به دس  اميرالمؤمنين ملى  ر ز»گويد كه مى

موالنىا اى» گويىد خيزد   مىآن به كسى دهد كه آلوده دامن نباشد. كاشييى بر مى

(. در آن منىيط بسىيارى اززنىان 317) «مشر ا  در كوزه كند هم خود باز خىورد

دالدين را شخوىى موالناموى»سبب نبود كه حميّ . بىناحفاظ بودند   مردان بى

يىده چرا؟شىايد ديىده دگف   اهل خانه من ناديده به دماى تو مشغولند. گف   نا

خىدا را شىكر (. يا زنى شوهر خود را نامرد   مفلس ناميد. مرد گف 319) «باشند
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كه مرا گناهى نيسى . چىون صىف  ا لىى را سىبب تىويى   د مىى را ازجانىب 

 .(287خداس  )

مشترى، النيل در جلو چشمه به لطائفبينيم تردس  كر زى خيا ى را مى

كه بىراى  كنيم(. ر زى ديشر جنى را مشاهده مى339دزدد )از پارچه قباى ا  مى

شىود،بد  ر د   چون مىردى از نيى  ا  بىاخبر مىىخريد درازگوشى به بازار مى

 ازاراس شاءاللَّه اس ! خر در بشاءاللَّه. جنى گف   چه جاى انگويد  بشو، انمى

برگشى  ول در كيسه من،  قتى به بازار در آمد،  رارى پىولش را بىزد. چىون  پ

شىاءاللَّه، آيىى؟ جىواب داد  از بىازار،انهمان مرد به ا  رسيد   گف   از كجا مىى

(. 286شاءاللَّه )انگردمشاءاللَّه،   نوميد   زيان ديده به خانه برمىخرى نخريدم ان

ام شيطان راپرسىيدند كىه كىد»  كذب آنان  در حكايتى نيز سخن از دالالن اس  

بىه   ايفه را د س  دارى؟ گف   دالالن را. گفتند  چرا؟ گف   ازبهىر آنكىه مىن

 .(348. )«افز دندسخن د رغ از ايشان خرسند بودم، ايشان سوگند در غ نيز بدان

شناسد. گاه بوى ناخوش دهان مردم حتى درنماز انتقادات مبيد مرزى نمى

 (   گىاه بىر شىراب نوشىى بىه افىراط288- 291آزارد )بيب ا  را مىيا در نزد  

آ رد كىه چىون نهد   از سرگذشى  ابونىواس مثىال مىىخوارگان انشش  مىمى

اش گرف .  قتى بد  گفتند  تو كه خود را ديد در ششفتى فر  رف    خندهمستى

 ام.يدهخندى؟ جواب داد  من هرگز مستى را ندهر ر زبدين حالتى، بچه سبب مى

 شوم   پسگفتند  چشونه ممكن اس ؟ گف   چون من پيش از ديشران مس  مى

، 289بيىنم )آيم. از اين ر  احوال مستان را پس از خىود نمىىاز آنان به هوش مى

كننىدگان را (. حكاياتى ديشر در رساله دلششا، زشتى پرگويى ميادت289-290نيز

 فر  افتاده   پاهايش شكسته بود  قتىى دهد  مردى كه از بامبرسر بالين نشان مى
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 مجبور شد به هر يك از ديداركنندگان شرح  اقعه را باز گويد ملول شىد. ناچىار

 نمىودشد فرا مىاى نوش    آن را به هر كس جويا مىآمد را بر نامهجريان پيش

 .(281نيز   291)

كه خوو انتقادات نيشدار    نزآميز مبيد در رساله دلششا فرا ان اس . ب

ريىا، هاى ا س . در اين مجمومه بيداد، ستم، تز ير،ترين نوشتهاين رساله مفول

هىا، در ها،پليدىرانىمفتى مردان   زنان، شهوتتجا ز به مال   ناموس مردم، بى

 .انشيزهاى گوناگون آن به زبان استهزاء، زش  نموده شده اس   نفرتصورت

مجال ايات رساله دلششا را نقل كنم زيراهاى بيشترى از حكتوانم نمونهنمى

 خواهد، بعال ه ذكر برخى از آنها به سبب لنن خا  مقىد ر نيسى . امىااينمى

نمودار آميز   گاه تلخ   نامطبوع ادا شده باشىد،حكايات هرقدر هم به زبانى هزل

مردم. آيا نومد ستى نويسنده اس    احترام   امتقاد ا  به حيثي  انسان   حقوق

ى ترين موا ف  آمال بشرترين   متعالى  نيس  كه مبيد زيباترين   لطيفششف

آلىود   خىوابرا در لباسى بظاهر زش  مرضه كرده اس ؟! گاه باشد كىه جامعىه

 .توان بهوش آ ردها نمىاسير تباهى را جز با نشان دادن زشتى

 

* 

 

وار آميز را مبيىد بىه نثىرى شىيرين   اسىتاين همه نكات   ر ايات مبرت

كرده اس    از اين جه  نيىز ايىن هىر د  رسىاله در خىور توجىه اسى    بيان

 .تنسين

متأثر االشرا، از اسلوب سعدىشيوه نويسندگى مبيد بخوو  در اخالق

سليم خىود اس ، يعنى نثرى اس  آراسته   گاه مسجع. سعدى به راهنمايى ذ ق
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فارسى باانواع حشوها از تكلّف   تونّع د رى جس    در بنبوحه گرفتارى نثر 

كار بىرد ها راهى معتدل برگزيد   آرايش را در حد امتدال درنثر بهنويسى  مغلق

  بىا همىه   اسلوبى مطبوع پديد آ رد. مبيد نيز اين نكته لطيف را دريافته اسى 

اى كه از فول   ادب اند خته بود، در نثر موز ن خود هرگز ازرماي  جانب مايه

نوشىته ا  اس ، به مبىارت ديشىر، تىوازن   احيانىاً سىجع بىهمعنى غفل  نكرده 

 .«هيز زى   دير زى»مالحتى بخشيده، نظير آنكه گويد  

 امرفته در نثر مبيد آيه، حديث، امثال تازى، شعر فارسى   مربى نيز به كار

 نمايداين همه چنان به حُسن تركيب آراسته   خوب به هم بافته شده كه ساده مى

 .  دلپذير

 االشرا، در مين حال كه چاشنى   زيور كىالمحكايات   تمثيالت اخالق

 .اس ، در جه   ول معنى   پر رندان فكر اصلى هر باب سهمى دارد  اهميّتى

 انبرخال، برخى ديشر از مقّلىد ى نكته مهم ديشر آنكه قرينه ر شن مبيد

 ارد نهدتناسب  سعدى ... دريافته اس  كه اين اسلوب با داستانها   ر ايات كوتاه

 تطويل   درازگويى. توجه به اين موضىوع موجىب آمىده اسى   ى داسىتانها  

 ىز شىيرينر ايات   تمثيالت را به اختوار برگزار كند   از اين راه خواننىده را ا

 .اشدبآنكه با تفويل مطلب ا  را به مالل افكنده سبك موز ن برخوردار كند. بى

 اوه گلستان، چون مو ضىع   مايىه سىخن بىبعال ه با همه تأثر مبيد از شي

 .االشرا، اصالتى خا  خود داردگلستان متفا ت اس ، اخالق

 اىرساله دلششا نمونه بارز فواح  اس    ايجاز   شيوه سهل ممتنع. انش

 لى ممبيد در اين رساله بسيار گرم   زنده   پرخون اس . اگر بشويم شايد يك 

 .مه مردم اس  سخنى گزا، نيس آن، سود جستن از زبان با  را ت ما
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 مىواد  اصوالً يكى از خوائص آثار  نزآميز   هجوگونه، تأثر آنها از زبان 

 هىا از زنىدگى ر زمىرهفرهنگ موام اس . بخوو  كه بسىيارى از ايىن لطيفىه

  اى از احوال مردم در آن درج اسى  گيرد   يا درد   شادى   گلهسرچشمه مى

بيعى  از ايىن ر    (52.)انىدرا يان   ناقالن آنها مامىهمبارتى ديشر مخا ب يا  به

ز جهى  كند خاصه از لناظ زبان   لغات   تركيبات   نيز اماميانه پيدا مى رنشى

ها ده از آنها، تشبيهات   استعارات   آنچه قوه تووّر   تخيّل نويسنكنايه مجازها،

 .گيردمى مايه

 شىود.رساله مورد نظر ديده مى هاى مبيد از جمله د اين كيفي  در نوشته

 زا د ر اكه همه صورت ساده   ماميانه دارد   نقل آنهى ى آميزمال ه بر الفاظ هزل

  ى بسيارى از لغىات   تركيبىات رايىج در زبىان مامىه مىردم را در ى ادب اس 

 (،333(، پف كردن )209، دمسرد )(62)خود آ رده اس ، از اين قبيل مندبور انشاى

 ، دبّىه(03)( 334) ، مشته(29)( 317، خرّه كشيدن)(28)( 227، كلكل)(72) (209كلپتره)

، (33)( 353-316(، هىى)321، گردن شكسته )(23)( 323، نيمداش )(13)( 227خايه)

معلىق زدن  ،(34) (341) (، تريىد318(، داللشىى )332(، ميان پاچىه )333هى )هى

(322)... 

 نه كلمات ماميانىه را بىا نهايى نكته ديشر آنكه مبيد توانسته اس  اين گو

هاى برگزيده ادبى به كار برد؛ يعنىى هىم از لفىظ قلىم سىود استادى در كنار  اژه

  هم از زبان مامّه. اين خود هنرى اس  كه از همىه كىس سىاخته نيسى . جسته

شامران  نويسىندگانى هنرمنىد ماننىد سىعدى   حىافظ   مبيىد   امثىال ايشىان 

ه از يك  ر، زبان خود را غنىى   بىار ر سىازند،  سىع  شيو اند با اينتوانسته

ببخشند،   از  ر، ديشر با به كار بردن الفاظ ماميانه در آثار  تعبيرى آشكار بدان
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را در ادبيات تر يج كنند. مبيد مال ه بر بهره گرفتن از زبان خود، اين نوع كلمات

خىود آ رده   آن را  هاى منلىى نيىز در نثىرهايى به لهجهجملهتوده مردم، گاهى

سخن كرده اسى ، از ايىن قبيىل اسى  مبىارتى از قىول جىوانى  چاشنى   نمك

( كىه در 314- 340هايى تركى از زبىان امىراى تىرك )(،   ياجمله206اصفهانى )

 .ضمن خالى از  عن   نز نيس 

اى ديشر كه نثر مبيد دارد ر ح  نز   لنن تمسىخرى اسى  كىه خويوه

 بات   مبارات ا س . اين شوخ  بعىى از سراسىر نثىر  ىدراكثر كلمات   تركي

 هىا،يىهترا د   زاييده ابتكار   هنر نويسنده اس  در تركيىب اجىزاء كىالم، كنامى

چ له ازهيها، تشبيهات، تلمينات، تمثيالت   غيره. در اين د  رسامجازها، استعاره

ادبىى  چه ى توان سرسرى گذش . در خالل هر يك از آنهااى نمىمبارت   كلمه

  اى   لبخندى نهفتىه اسى  كىه بايىد تأمىل كىرد اى،  عنهنكته ى   چه موامانه

 هنچه بنىدمند خود به مطالعه آنها بپردازند تا آدرياف . بهترس  خوانندگان مالقه

 .توانم كرد بهتر معلوم شوددر اين مجال كوتاه مرضه نمى

 بيىد زاكىانى رامن در ميان ظلمات قرن هشتم هجىرى، سىيماى تابنىاك م

بىين.  جىود ا    سىعدى   حىافظ، در آن بيىنم بىا د  چشىم ر شىن   ژر،مى

ى گداز، دليل بارزى اس  بر جوهر لياق  مل  ايران، ملتسخ     اق  ر زهاى

 .  پر اق    زنده   پايدار رنجيده
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