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چکیده
از ميان درون مایه ها و اندیشه های فراوان که در متون نظم و نثر فارسي به آنها پرداخته
شده ،پژوهش در زمينۀ طنز به عنوان یکي از انواع ادبي در ادبيّات کهن و نوین فارسي جایگاهي
ویژه دارد.گرچه ماحصل تالشهای بي بدیل پژوهشگران در طي ساليان دراز در این زمينه گامي
بزرگ در دستيابي به موفّقيت های شایسته است ليکن هنوز بسياری از شيوه های طنز وجود دارد
که باید شناخته شوند .یکي از این پژوهش های الزم تجزیه و تحليل طنزپردازی شاعراني برجسته
همچون صائب تبریزی در نقد اندیشه های زاهدان ریّاکار و شخصّيت ،کردار ،اخالق و منش آنها
و تفکرات مخالفان عرفان و عشق است .این پژوهش بر آن است تا به برّرسي و نقد شخصّيت
نمادینِ زاهد از دو نظرگاه اصول اخالق فردی و آسيب های اجتماعي در غزل های صائب بپردازد.
در باور صائب ،شخصّيتِ نمادینِ زاهد ،خشک و متعصّب است ،عشق را انکار مي کند و با آن
بيگانه است ،در آرزوی بهشت است .با مي و شراب ،مخالفت مي ورزد .ریّا و تزویر مي کند.
افسرده دل و سرد نَفَس است .زهد وی ریّایي است .خود بين و مغرور است .کُندذهن ،ترشرو،
حریص و دنيا طلب ،کوتاه بين ،کودک صفت ،خود فروش ،شور چشم ،ناپخته ،سنگدل و بيهوده
گو است.

واژگان کلیدی :شعر فارسي،سبک هندی،صائب تبریزی،طنز،زاهد.
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طنز لفظي است عربي و در واژه به معني«:افسوس کردن ،مسخره ،طعنه ،سرزنش و ناز
آمده است( ».فرهنگ معين:ذیل واژه)شفيعي کدکني درتعریف طنز مي نویسد«:طنز تصویر
هنری اجتماع نقيضين و ضدین است(».شفيعي کدکني.)903:1900،طنز یکي از فروع ادبيات
انتقادی واجتماعي است و اصوالً ارائۀ تعریفي جامع از آن چندان آسان به نظرنمي رسد.
شایدعلت آن را بتوان پيچيدگي ساختار و ماهيت این واژه و از طرفي رابطۀ تنگاتنگ و
نزدیک آن را با مفاهي مي چون هجو ،هزل و ...دانست .طنز در اصطالح ادب فارسي معاصر
اصطالحي امروزی است و « قدما اگرچه آن را در شعر و نثر به معني نيش و کنایه آورده
اند ،از آن به عنوان یک اصطالح ادبي ...یاد نکرده اند( ».صالحي )7 :1905 ،

در طنز از یک طرف با ناهنجاری ها و نابساماني های جامعه و از طرف دیگر با اعتراض
هنرمندانۀ شاعران و نویسندگان روبرو هستيم«.شعر یا نثری است که در آن حماقت یا
ضعف های اخالقي ،فساد اجتماعي یا اشتباهات بشر ،با شيوه ای تمسخرآميز و اغلب غير
مستقيم بازگو شود .شاعر یا نویسندۀ طنزپرداز ،با به مسخره گرفتن اشخاص یا آداب و
رسوم و مسائل موجود در جامعه ،از آن ها انتقاد و بدین طریق آن ها را محکوم مي کند،
با این هدف که ناهنجاری های اخالقي و نابساماني های جامعه اصالح شود ...طنز را زادۀ
غریزۀ اعتراض دانسته اند ،منتهي اعتراضي که تعالي یافته و تهذیب شده و شکلي هنری به
خود گرفته است(».ميرصادقي )316:1905 ،الزم است توجّه شود که طنز ،خنده و شوخي
صرف نيست بلکه اهدافي پسندیده و ارزشمند از جمله آگاهي بخشيدن به جامعه و اصالح
نابساماني ها در آن نهفته است «.مبنای طنز بر شوخي و خنده است ،اما این خنده،خندۀ
شوخي و شادماني نيست .خنده ای است تلخ و جدی و دردناک و همراه با سرزنش و
سرکوفت و کمابيش زننده و نيشدار که با ایجاد ترس و بيم خطاکاران را به خطای خود
متوجّه مي سازد و معایب و نواقصي را که در حيات اجتماعي پدید آمده است برطرف مي
کند .به عبارت دیگر اشاره و تنبيه اجتماعي است که عزلت و غفلت را مجازات مي کند و
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هدف آن اصالح و تزکيه است نه ذَمّ و قَدح و مردم آزاری .این نوع خنده،خندۀ عالقه و
دلسوزی است :ناراحت مي کند اما ممنون مي سازد و کساني را که معروض آن هستند ،به
اندیشه و تفکر وامي دارد(».آرین پور)96 :1973،برای طنز،تقسيم بندی هایي ذکر شده ازجمله
آنکه«:طنزدرادبيات به دوگونه ظاهرمي شود:نخست به عنوان صنعتي بالغي وعنصری
اتفاقي در جای جای اثر و دیگر به عنوان نوعي ادبي که در کل متن حضوردارد».
(چناری)40:1904،

سواالت پژوهش
مهّم ترین سوالي که در این پژوهش در پي پاسخ به آن هستيم چگونگي شحصّيت نمادین
زاهد از دو نظرگاه اصول اخالق فردی و آسيب های اجتماعي و طنزپردازی صائب در
معرّفي این شخصيّت در غزل های وی است.
فرضیّه پژوهش
اصلي ترین فرضيّه ای که این پژوهش در پي اثبات آن است،این است که در دیدگاه
صائب شخصيّت زاهد ،خشک و متعصّب است.عشق را انکار مي کند و با آن بيگانه
است،زهد وی ریّایي است.خودبين،دنياطلب،سنگدل و  ...است.
پیشینه پژوهش
در باب پيشينه تحقيق باید گفت که در باب صائب و سبک هندی مقّاالت متعدد با
موضوعات مختلف به رشته تحریر درآمده اما تاکنون پژوهشي با رویکرد طنزپردازی صائب
در معرفي شخصيّت زاهد انجام نگرفته است.برّرسي های چنين بازگو مي کند،کتابي با
موضوع طنز و برّرسي شخصيت های نمادین در اشعار صائب تأليف نشده است و مقّاالت
و پایان نامه هایي که تاکنون انجام شده نيز بيشتر به صورت کلي است از آن ميان مي توان
اشاره کرد به :مقّاله «صائب و انتقادهای اجتماعي او» از ليال هاشميان و فریبا
رشيدی،نگارندگان در این مقّاله به انتقاد از اجتماع که یک بخش آن انتقاد از حاکمان
قدرت و محتسب و زاهد است پرداخته و به بيان موضع صائب نسبت به زاهد مي پردازند.
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مقّاله « مقایسه زهد و زاهد در دیوان صائب و حافظ» از نجمه راستگو که به طور کلي به
مقایسه تطبيقي دیدگاه دو شاعر نسبت به زهد و زاهد مي پردازد .پایان نامه ای با
عنوان«صوفي ستيزی در دیوان صائب»از راضيه ایماني که در آن نگارنده به برّرسي و
تحليل اشعاری مي پردازد که شاعر در آنها به خرده گيری و ذمّ زاهدان و صوفيان پرداخته
است.پایان نامه ای با عنوان«برّرسي زمينه های غنایي سبک هندی در غزليات صائب»از
کمال رضایي که طنز به عنوان یکي از مضامين غنایي در آن مورد برّرسي قرار گرفته
است.بنابراین نگارندگان در این مقّاله فقر پژوهشي موجود را در نظر داشته اند.
روش پژوهش در این مقّاله روش پژوهش بررسي موردی که در جهت نشان دادن ارزش
ها و ویژگي های خاص این اثر بوده و نتایج حاصل از آن از نوع توصيفي – تحليلي ارائه
شده است.
تاریخچۀ طنز در ایران
طنز از دیرباز در خطۀ ادیب پرور ایران نوشته و خوانده مي شده و از جایگاه ویژه ای
در ميان فرهنگ ها و طبقات و قشرهای مختلف مردمي برخوردار بوده است و ریشه در
تاریخ دیرینۀ فرهنگي و ادبي این مرز و بوم دارد« .در داستان هایي که از روزگار ساسانيان
بر جای مانده ،گه گاه به رگه هایي از طنز برمي خوریم مانند حکایت گردش انوشيروان در
دشت و دیدن پيرمردی نودساله که گردوبني در خاک مي نشاند و یا داستان کنيزکي که در
مجلس شراب خواری انوشيروان دستش لرزید و شراب بر جامۀ پادشاه ریخت(».کریمي

حکاک :1953،لوح3و )9در آثار اکثر شاعران کالسيک چون حافظ ،سعدی ،موالنا ،سنایي و ...
نوع اول طنز دیده مي شود .وجود شاعری بزرگ چون حافظ در قرن هشتم که با به اوج
رساندن غزل فارسي همچون ستارۀ تابناکي در آسمان ادب فارسي درخشيد و جایگاه
گرفت،برهاني است مستحکم در اینکه بتوانيم قرن هشتم هجری را برجسته ترین دورۀ طنز
اجتماعي بخوانيم .محتوای طنز به کار گرفته شده در دیوان حافظ نقد اجتماع و جامعه ای
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است که در آن مي زیسته است  .ميزانِ کاربردِ طنز ،در آثار ادبي کهن و نوین ایران ،متفاوت
است زیرا در ادبيات سنّتي و کالسيک ایران جنبه های اخالقي ،حکمي و عرفاني بر جنبه
های اجتماعي و انتقادی غلبه داشته به ویژه آنکه ترویج باورهای جبرگرایانه نسبت به
اختيارگرایانه و توجّه به امور جامعه و مردم بيشتر دلخواه و مطلوبِ کمالِ زمان های
گوناگون بوده است.

.

« از آنجا که شاعران و نویسندگان گذشته ایران ،نسبت به مسائل جامعه کمتر دید اجتماعي
و انتقادی داشته اند ،حجم ادبيات طنزآميز ،به نسبت آثار متعدد و فراوان ادبيات فارسي
بسيار کم است و توجّه شاعران فارسي زبان به هجو و هزل بيشتر معطوف بوده است تا به
طنز عميق و انتقاد از اجتماع .با این همه گاه گاه در ميان آثار شاعران و نویسندگان به
قطعاتي بر مي خوریم که رنگ طنز دارند و این نوع آثار ،هرچه از دوران اوليه شعر فارسي
دورتر مي شویم بيشتر مي شوند .بسياری از رباعيّات خيّام نيشابوری حاوی طنزی تلخ و
گزنده است که دیدگاه فلسفي و طرز نگرش او را نسبت به کل جهان آفرینش نشان مي
دهد .در آثار شاعران متصوف اغلب به قطعاتي طنزآميز برمي خوریم ،زیرا این گروه از
شاعران ،دیدگاهي وسيع تر و عميق تر از دیگر شاعران داشته اند .طنز حافظ نيز فلسفي
است ،اما در بيشتر موارد متوجّه مفاسد جامعۀ زمان اوست( ».ميرصادقي)317 :1905،

هر چند نقش عبيد زاکانّي و حافظ شيرازی در طنزپردازی ،غير قابل انکار است ولي طنز
در ادبيات دورۀ مشروطه ،راهي نو به روی طنز و طنزنویسي ایران گشوده است.
مشهورتری ن و بزرگترین طنزنویس ادبِ فارسي ،عبيد زاکانّي هم عصر خواجّۀ شيراز است.
تمامي آثار منظوم و منثور او اغلب آميخته به هزلي تند و زننده است .موش و گربه ،اخالق
االشراف ،کليّات عبيد زاکانّي و حکایت های ملّانصرالدین از آن جمله اند .عصر مشروطه،
دوران به اوج رسيدن و شکوفا شدن طنز است .دورۀ مشروطّه یکي از خاستگاه های اصلي
طنز است .مشهورترین طنزآوران این دوره کساني چون دهخدا ،نسيم شمال ،ایرج ميرزا،
ميرزادۀ عشقي و ابوالقاسم الهوتي مي باشند«.با پيدایي مشروطيت ،ادبيات طنزی حقيقي،
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که لبۀ تيز خود را بيش از افراد متوجه اجتماع و معایب عمومي جامعه ساخته بود ،پدید
آمد و در حقيقت به نفع افکار آزادی خواهانه به شعر تغزّلي دست اتحاد داد .به عبارت
دیگر طنز و رئاليسم دو نوزاد توأمان بودند که در دامان شعر تغزّلي ایران پرورش
یافتند(».آریّن پور  )93 :1973 ،به وجود آمدن هفته نامه های طنز چون«گل آقا» و انتشار آن در
دورۀ معاصر توسط کيومرث صابری باعث اوج گرفتن و رواج یافتن طنز سياسي –
اجتماعي در جامعۀ ایران گردید.
اقسام طنز
مقّولۀ طنز قسم ها و انواع مختلفي دارد که ازجمله  -1:طنز ناظر بر مسائل ادبي -3طنز
ناظر بر برخي اعتقادات و خرافات  -9طنز ناظر بر مسائل تربيتي و خانوادگي  -4طنز ناظر
بر مسائل اجتماعي سياسي
مطالعۀ دیوان صائب نشان مي دهد که وی دیدگاهي حکيمانه به اوضاع و احوال جامعه
ی عصر خویش داشته است .طنزهای اجتماعي وی دلنشين است و حکایت از طغيان انسان
هایي آگاه دارد که در برابر ریّاکاری ها ،انحرافات و بي عدالتي های اجتماعي نمي توانند
خاموشي برگزینند .آنچه در این پژوهش مورد بحث قرار مي گيرد ،شخصيّت «زاهد» است.
در شعر صائب شخصيّت زاهد مورد طنز و انتقاد قرار گرفته است .شایان ذکر است همۀ
شخصيّت هایي که در دیوان صائب مورد طنز واقع شده اند همچون طنزهای لسّان الغيب؛
حافظ شيرازی بي نام و نشان و به نوعي ( )Typicalهستند .زاهد از ریشۀ«زهد» به معنای
بي رغبت شدن ،اعراض و  ...است « .زهد به ضم در لغت به معني پارسایي و تقّوی و ترک
دنياست و در اصطالح اهل حقيقت عبارت است از دشمن داشتن دنيا و اعراض از آن گفته
اند .ترک آسایش دنياست برای رسيدن به آسایش آخرت و گفته اند زهد آن است که دلت
را از آنچه از دستت خارج است پاک و خالي داری( ».گوهرین ،1900 ،ج)174 : 5-6
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حسن بصری؛ آغازگر تصوّف زاهدانه درباره ی زهد مي گوید « :زهد در دنيا نه تحریم
حالل است و نه تباه کردن م ال ،بلکه زهد آن است که بدانچه در دست خداست مطمئن تر
باشي از آنچه در دست توست و دیگر آنکه اگر به مصبيتي دچار شوی به ثواب آن راغب
تر باشي تا آرزوی گرفتار نيامدن بدان( ».رجایي بخارایي)374 :1979،

در بينش اصيل عرفاني« زهد حقيقي» مقدّمه ای است برای سلوک الي اهلل و رسيدن به
مقام فنا و تسليم در حقّ امّا عملکرد گروهي از زاهدان ریّایي باعث شده که صائب
دیدگاهي منفي نسبت به زهد و زاهد عصر خویش داشته باشد .منشأ این دیدگاه فضای
سياسي و اجتماعي عصر زندگي صائب است .شاعرِ عارف مسلک از جامعه و مردمانِ دغل
بازِ اجتماعِ خ ود ،در رنج است .مردماني که از ذکر و یاد حقّ غافلند .صائب علّت ضعيف
بودنِ دین را در عصر خویش غفّلت و نا آگاهي فرماندهان شرع مي داند ،فرماندهاني که در
صورت و گرایش به ظاهرنگری در دین غرق شده اند:

سـبزشـددردسـتمـردم دانـۀ تـسـبيحها

بـس کـه در دوران مـا از ذکر حق غا فل

شـدند

(صائب ،1907،غ)3437،5

زان اسـت دیـنضـعيف کهفرمانـدهان شـرع

عـمـّامـه هـای خـویـش بـه پـروار بـسته انـد
(غ،4133ب)11

وی در اشعارش خود با زباني تند و گزنده ،ویژگي ها و صفات زیر را برای زاهدان
برگزیده است :
 -2زاهدانِ خشک طینت،خشک مغز و زهدخشک و متعصّب
پربسامدترین صفت و خصوصيّتي که صائب در دیوان خود برای زهد و زاهد به کار مي
برد؛ تعصّبِ خشک و کورکورانه است .وی مخالفِ صوفيانِ ظاهرنما و زاهدانِ خشک
طينّت است .زاهداني سطحي نگر که بویي از عرفان نبرده اند:

مجـو از زاهدان خـشک

که از دُرهای گـوهر ،بهره

طنزپردازی صائب تبریزی در معرّفی شخصّیت زاهد

طينت

گوهـر

عرفان

خـاشاک

است ساحل

را

(غ،904ب)6

صائب عارفي است که شعر خود را به رنگ عرفان آميخته و به مدّد این عرفان مقدّس
به کمال رسيده و قدم در مسير شناخت و معرفّت نهاده است .روح و جاني که به این
شناخت دست یافته بي شک دلي را که اهل این معرفّت نيست خوب مي شناسد ،از دیدگاه
وی زاهد متعصّب و خشک از وصول به معرفّت بي بهره است ،چراکه در تعصّب و
ظاهرگرایي غرق شده است .وی تالش مي کند با زبان طنز و روشن فکرانه زاهد را از
سراب خشک نگری و تعصّب کور بيرون کشيده و چشم بصيّرت وی را روشن سازد:

زاهـدخـشک از وصول معرفّت بـي بهـره

تـنگ در بـر شـمع را محـراب نـتواند

است
کـف سطـحي چـه قـدر غـورکـند دردل

گـرفت (غ،1903ب)5

زاهـدخـشک

بحر؟

زعـرفـان
دریـافت؟

چـه

تـواند

(غ،1699ب)7

شاعر حت ي رفتار و کردار زاهد را به رشتۀ نقد مي کشاند و او را شخصيّتي فاقد مالیمت و
نرم رفتاری مي خواند که هرگز نباید داشتن چنين خصلّت پسندیده ای را از آن انتظار
داشت:

مـالیـمـت طـمـع از زاهــدان

کـه مـغـز ،آه بــود اسـتـخـوان سـوخـته را

خـشـک مـدار

(غ،646ب)17

ب ه کار بردن مباني عرفاني در دیوان شعری صائب نشانگر تمایل و رغبت وی به مضامين
عرفاني است .گرچه ميانۀ چندان خوبي با صوفيان ندارد .مباني و مباحث عرفاني صائب را
سخت مجذوب کرده است .شعر صائب آیينۀ تمام نمای عرفان است .عرفان او با
زهدِخشک در تقّابل است آن چنان که در بيت زیر سخن گفتن از زهدِخشک را در ميان
عارفان همچون عریان ساختنِ تيغ چوبين در مقامِ الف مي داند:
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تـيغِ چوبين درمقامِ الف،

حـرفِ زهـدِ خـشـک

عـریان

گفتـن در مـيان عـارفان

اسـت

کردن

(غ ،1067ب)3

زاهدِکوتاه بين ،عاجز از درک اسرار عرفان است همچون حبابي بادپيمای که به دليل
سبکي ،توانایي راه یافتن به قعر و عمق دریا و آگاهي یافتن از آن را ندارد ليکن نباید انتظار
دانستن رموز و اسرار عرفان را از زاهد داشت:

مـپرس از زاهـد کـوتاه بين اسـرار عرفان را

چـه دانـد قـعـردریـاراحبـاب بـادپيـمایي؟
(غ،6010ب)13

مـپرس از زاهـدانِ خـشک سـرِّ گوهرِ عرفان

که از دریـا لب سـاحل خس و خا شـاک مي دارد
(غ،3359ب)9

کـف سطـحي چه قـدرغور کنددر دل بـحر؟

زاهـدخـشک زعـرفان چـه تـوانددریـافت؟
(غ،1699ب)7

شاعر به زاهدِ غافل هشدار مي دهد که با زهد خشک نمي تواند به حریم دل راه یابد.
عرفان با دل سروکار دارد و از ظاهر و صورت گریزان است همچنانکه افراد نابينا به عصا
نيازمندند ،زاهدان نيز به زهد خشک وابسته هستند .عارفان از زهدِ خشک مستغّني اند و از
هم صحبتي با زُهاد خشک گریزان:

در حـریـم دل به زهـد

روی منزل رانبينند هر که چوبش

خشـک نتـوان راه بـرد

مرکب است

عـارفـان مـستغني انـد از

کـي عـصـابـيـنا برون ازپنـجـۀ

زُهـدِ

خشکِ

زاهـدان

مـي گریـزد اهـل دل
ازصحـبت زهّـاد خـشک

کـور

آورد؟

(غ،361ب)6

(غ،3939ب)10

روبه روی صـورت دیـوارکردن
مشکل اسـت (غ،1091ب)9

طنزپردازی صائب تبریزی در معرّفی شخصّیت زاهد

صائب معتقد است که ص وفي مشربان با زاهدان خشک طينّت نمي سازند و ميانۀ خوبي
با هم ندارند .تفّاوتي که ميان زاهد خشک طينّت و صوفّي پشمينه پوش وجود دارد
همچون تفّاوتي است که ميان خارپشت و سنجاب وجود دارد:

ميـان

صـوفّي

پشـمينه

پـوش و زاهـد خـشک

تفـّاوتي است که درخـارپشت
وسنجاب اسـت

(غ،1660ب)5

در اشعار صائب ،صوفي نمادِ پاکي،صفّا و بي ریّایي و نقطۀ مقابل زاهد است.کار
صوفي جال دادن و مصفّا ساختن قلب و خاطر است .بنابراین چنين شخصيّتي هم صحبت
زاهد نمي شود .صوفّي آیينه ای است که زشت رویان و زنگيان با یکبار دیدن چهره ی
قبيح خود در آن ،روی گردان مي شوند .زاهد آیينه ی نزدوده و زنگي بي بصری است که
لياقت رفتن به کنشت را ندارد:

در نـگـيرد صـحبّت زاهـد بـه صوفّي
مشربان
ازان بـا صـوفـيـانِ صـافـدل ،زاهـد
نيـامـيـزد
حـرف از صـفـای سيـنه مـگو پـيش
زاهــدان

زشـت در یـک دیـدن از آیيـنه روگردان شـود
(غ،3670ب)6

کـه از آیـينه گـردد زشـتي تـمثـال رسـواتـر
(غ،4651ب)5

آیـيـنـه پيـش طـلـعت ایـن زنـگـيان مـگـير
(غ،4746ب)3

با ژرف نگری در غزل های صائب مي توان رگه هایي از مقامات عرفاني و هفت وادی
عطّار ر ا دید .وی جاده ی عرفان را با ریاضت کشي مي پيماید و در نخستين قدّم دل را با
ریاضت صيقّل مي دهد امّا در دیدگاه او زاهدِ خشک سرشت نه تنها لياقت پيمودن هفت
وادی را ندارد بلکه بویي از مقامّات عرفاني و هفت وادی نبرده است .یکي از آن وادی ها
«طلب» است که خشک طينّت ي و تعصّب جاهالنۀ زاهد مانع از آگاهي یافتن وی از این
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وادی گشته چرا که اگر از کماالت و فوایّد آن مطلّع مي گشت آبله هایي را که بر اثر
پيمودن این وادی بر پاهایش به وجود آمده تسبيّح خود ،مي ساخت:

زاهــد خـشــک ز درد طـلـب آگــاه

ورنـه تـسـبـيّح خـود ازآبـلـۀ پـا مـي کـرد
(غ،9960ب)10

نـبـود

شرط ورود به وادی طلب آیينه شدن دل و صيقّل یافتن آن از هر گرد و غباری
است.زاهد متعبّد با زهدِ خشک نمي تواند قدّم در این وادی مقدّس بگذارد زیرا زهد
خشک نه تنها کافي نيست بلکه عصایي است که نباید اميد راهبری از او داشت:

بـه قـطعِ راهِ طلب ،زهـدِ خشک کـافي

اميدراهـبری ازعـصـانـبـایــد داشــت

نيسـت

(ج،3غ،1033ب)10

صائب نيز چون حافظ از ریاکاری و تملّق شخصيّت های برجستۀ عصر خویش مي نالد و
دچار نوعي بدبيني مي شود .به همين سبب ،رفتار ،کردار و شخصيّت آنها را به طنز مي
گيرد ،طنزی که بيانگر تنفر و بيزاری از آنهاست .اما لحن وی در نقد این شخصيّت ها با
لحن حافظ فرق مي کند .لحن حافظ لطيف است حال آنکه صائب به این موضوع با لحني
تند و تلخ مي پردازد .شاید به جرأت بتوان گفت علّت این امر محيط و شرایط اجتماعي و
سياسي حاکم بر زندگي شاعر بوده است ... «.عامل محيط و آنچه زندگي هنرمند را مي
سازد ،بر عواطف وی تأثير مي گذارد(».صبوری)461 :1904،

نابساماني ها ،اشکاالت اجتماعي عصر زندگي صائب و وجود رذّایل و مفاسد اخالقي
در شخصيّت ها و طبقات برجستۀ جامعه وی را به سمت مقّولۀ طنز مي کشاند ،طنز صائب
به طور کلي ،تنبّه و توجّه دادن افراد جامعه به معایبِ خود ،تحقير اخالقي رذّایل و رشد
فضّایل اخالقي و به طور تام تزکيّۀ نفس و اصالح و به کمال رساندن جامعه است .هر چند
که در این هدایت از زبان تند بهره مي گيرد امّا سراسر بيانگر دلسوزی و درد اجتماع داشتن
وی است .خشکي زهدِ زاهد گاه به حدّی است که آب صد دریا هم نمي تواند آن را پاک
سازد زیرا تعصّبات کور و باقي ماندن در زُهد صرف و خشک ،چشم بصيرّت را از آنان
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گرفته،آنچنانکه حتي طراوات و نمناکي آب را هم انکار مي کنند و توانایي درک و دیدن آن
را ندارند :

خـشکي زاهـد بـه صـد دریا نـگردد

نيـست ممکن،گرددازآبِ دهن ،مسواک سبز
(غ،4765ب)6

برطـرف

گاه صائب ،زاهد را خشک مغز مي خواند و بر این خصلتِ زشت وی ،تأسّف و
حسرت مي خورد و اشک مي ریزد و این حسِّ خود را همچون نخل ماتم مي بيندکه بر
حال زاهد اشک حسرت نمي ریزد .در بيت دیگر مي گوید :خشک مغزی زاهد به حدّی
است که رواني و شيوایي سخن شاعر را از بين مي برد:

مـرا بر خشک مغزی های زاهد گریـه

بغـيرازاشک حسـرت نيست باری نـخل ماتم را
(غ،939ب)7

مي آیـد
روانـي ازسـخـنم بـرد خـشک مـغـزی

که ســيل،کُندرَوَد درزمــيـن آب نــدیـده
(غ،6664ب)10

زاهـد

مغزِ زاهد چون گنبدی تو خالي است که صدا بسيار در آن مي پيچد .شاعر پوشش ظاهری
این کدو مغزان را نيز به سخرّه مي گيرد:

مـخـورصـائب فـریـب فضـل از

کـه درگنبد زبي مغزی صدا بسيار مي پيـچد

عـمامۀ زاهـد

(غ،3013ب)0

سبک مغزی زاهد مانع از راه یافتن وی به دریای حقيقّت و بهره گرفتن از آن مي
شود.هر کسي شایستگي راه یافتن به بحر حقيقت و معرفت را ندارد .زاهدِسبک مغز بهره
ای جز کف خالي از این دریا را ندارد .صائب با زبان طنز به زاهدان هشدار مي دهد :شرطِ
بهره گيری از دریای حقيقّت؛ داشتن بينش و بصيرّت است:
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نـصيب زاهـد ازبـحرحقيقّت شد کـف

زدریـاهرسبـک مـغزی گهر بيرون نمي آرد
(غ،3303ب)10

خـالي
 -1زاهدانِ بیگانه با عشق  /مُنِکران عشق  /تکذیب کنندگان عشق

توجه بسيار صائب به وادی عشق نسبت به وادی های دیگر نشان از وجود عشقي
نا ب در روح و روان شاعر است که به واسطۀ آن ضمير و دل صائب را روشن ساخته
است .از طرف دیگر آنچه وی را از بيان اسرار و رموز عشق باز مي دارد ،هم صحبتّي با
زاهدان است:

صـحبّت

زاهـدمـراخامـوش

کرد

ازحرف عشق

طـوطي مـن الالزیـن آیـينـۀ نــزدوده شــد
(غ،3433ب)9

از دیدگاه شاعر،گوشِ زاهد درخورِ شنيدن قصّۀ عشق نيست همچون زمين شوری که
کاشتن تخم در آن کاری است باطل و بيهوده .تخم پاک و خالّص در شوره زار ثمره ای
ندارد .بنابراین سخن از عشق گفتن برای زاهدِبيگانه با عشق که بویي از عشق و عاشقي
نبرده،کاری است عبّث.آنان که با زُهاد سخن از عشق مي گویند؛خام عقالني هستند که به
تنورِ سرد ،نان مي بندند:

درشــوره زار نـيــسـت ثـمـر تـخــم
پــاک
در زمـين شـور ،تخـم خـویـش را
بـاطـل مـکن
ز درد و داغ عـشق آنـها کـه مـي گـویند
با زاهـد

بــرزاهــدان مـخـــوان غــزل عـاشــقـانــه را
(غ،745ب)6

گـوش زاهد نيـسـت درخـور ،داسـتـان عـشق را
(غ،30ب)14

زخـامـي درتـنور سـرد مــي بـنــدد نـانـهـا را
(غ،947ب)5

زاهد پيرو عقل است و این پيروی او را از عشق بيگانه ساخته و موجب عدم شناخت وی
از این مقولۀ گسترده و مقدس مي شود.آنکه عقل را بر عشق رجحان مي دهد،نمي تواند در
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حریم عشق قدم بگذارد.عقل همواره در تقابل با عشق است.عشق همچون خضر و زاهد
مانند نقش قدم است :

طـریق عـشق را بـرعقـل رجحان مي

عـصایي بهترازصد شـمع کافوری است اعمـي را
(غ،499ب)3

دهد زاهـد

تنها بهرۀ زاهد از عشق ،کالم بي مغز و پوچ است همچون کناره های دریا که تنها
نصيبشان از بحر گسترده ،کف است و همچون کهربایي که تنها بهره اش از خرمن ،کاهِ بي
ارزش است .جایگاه عشق؛ دل است حال آنکه شاعر زاهدان را سياه دالني مي خواند که
سخن از عشق و عاشقي گفتن با آنها ،تلقين به خون مرده کردن است:

جـزحـرف

پـوچ،قـسـمت

زاهـد

کـف بــاشــد ازمـحـيـط نـصـيـب کـنـاره هـا
(غ،730ب)4

زعـشق نـيـست
زعـشـق قـسمت زاهـد کـالم بـي

بـغـير کـاه ز خــرمـن بـه کـهربـا چـه رسـد؟
(غ،9094ب)0

مـغـزی اسـت
گـفـتـگـوی عـاشــقـي بـا زاهــدان

از سيه مغزی ،به خون مرده تلقين کـردن است
(غ،1060ب)6

دل ســيـاه

زاهدان افرادی سطحي نگر هستند که به علّتِ غرق شدن در صورت و ظاهر از باطن غافل
مانده و توانایي راه یافتن به درون و معنوّیات را ندارند مانند کفّ روی دریا که بي خبر از
اعمّاق آن است.بي شک از این باد پيمایان هرگز نمي توان سخني از عشق شنيد :
سـطحيان چـون کـف نـدارندازدل دریـا

حـرف عــشق از زاهـدان بـادپـيـما نـشـنـوی
(غ،6755ب)6

خـبـر

زاهدِ ریاکار ،لياقّتِ شرف یابي به کوی عشق را ندارد،مانند شخصّي روستایي که با قدّم
نهادن به شهر دچار بدآموزی مي شود .عشق با ریّا ناسازگار است .زاهد حتّي شایستگي
زمزمۀ عشق را ندارد:
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بــه کــوی عـشــق مـبــرزاهـــد

مــکـن بــه شـهــربــدآمــوز،روسـتـایــي را
(غ،643ب)1

ریـایــي را
رتــبــۀ زمــزمــۀ عــشــق نــدارد

بـگذارید که آوازۀ جنت شنود
(غ،9616ب)11

زاهـــد

صائب با ریشخند از زاهد مي خواهد هنگامي که سخن عشق به ميان آید ،سکوت را
پيشه سازد:

مـبحث عـشق استای زاهدخموشي
پيشه کن

عرضِ عـلمِ مـوشـکـافيها به عرض ریش
نيست (غ،1301ب)6

زاهدِ بيگانه با عشق اگر از عظمت عشق آگاهي مي داشت بي شک وجود صدها بهشت
را که از عشق در هر گوشه ای پراکنده شده مي دید ليکن از آنجا که کوته نظری در وجود
وی جای عشق و بينش را گرفته است از وجود این بهشت ها بي خبر است و تنها به جنّت
و فردوس اخروی مي اندیشد :

صـد

بهشـت

ازعشق

درهرگوشهای آماده است

زاهـدِکـوتـه نـظر ،جـنّـت،
تـمنّا مـي کـنـد (غ3546؛ب)5

 -3زاهدانِ بهشت طلب  /طالبان بهشت
از جمله ریشخندهای صائب به زاهدان ،بهشت طلبي آنهاست.زاهدان درعبادات خود،
چشم به فردوس و ميوه های آن دارند .اطاعت از شرع و پرستش حقّ به امّيد رسيدن به
بهشت.بي شک این جهل و ناداني اززاهدی که بيگانه با عرفان ومعرفّت حقّ است چندان
بعيد نيست.این عدم شناخت باعث گردیده تا زاهد بهشت راجایگاه حقيقّت تصور کند:

چـشممـاچـون

زاهـدان

برميوۀ فردوس نيـست

دسـتگيری چـشـم از انسـيـب
ذقـن داریـم مـا (غ،374ب)3

طنزپردازی صائب تبریزی در معرّفی شخصّیت زاهد

عمرِ زاهدِ خام در آرزوی بهشت سپری مي شود غافل از اینکه الزمۀ وصول به بهشت
ترک این آرزوست:

عـمـرزاهـدبـسـر

آمــدبـه

تـمـنّـای بـهـشـت

نـشد

آگـاه

کـه

در

تـرک

تـمـنـّاسـت بـهـشـت (غ،1693ب)7

زهدِ زاهدبرای برخوردار شدن از نعمّات بهشت است .گلشنِ جنّت ،ارزاني زاهد باد
ولي صائب مي خواهد در دلها جای داشته باشد :
زاهـداگـربـه سـدره وطـوبي اسـتتـختـه

مـارا نـظـر بـه سـرو خــرامــان دیـگـرســت
(غ،1033ب)4

بـند
حـضـورگـلشـن جـنــت بـه زاهــد بـاد

مرا یک گل زمين از سـاحتِ دلها کرامت کـن
(غ،6349ب)11

ارزانـي

صائب،زاهد را خس و خاری خشک مي خواند که لياقت شرف یابي به بهشت و
انجمن باده را ندارد :

صـائب بهشت جـای خس وخارخشک

زُهـّاد را به انـجمن باده چون کـشيم؟
(غ،5303ب)3

نيـست

بندگي زُهّاد برای وصول به بهشت است،ترک دنيا و تعلّقات آن و دوری جُستن از
دلبستگي های صوری و ظاهری را برای رسيدن به نعمات بهشتي انجام مي دهد:

چـو زاهــدان نـکـنـم بـنـدگــي بـرای
بـهـشـت
زاهـد کـه گـذشـت ازسـرِ دنـيـا پـيِ
فـردوس

زرنـگ وبوـگـریـزیم به رنـگ وبـوی دگـر
(غ،4703ب)6

مـسـکين زهـوایـي بــه هـوایـي دگـرافـتـاد
(غ،4991ب)7
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یاد و خيال بهشت همواره خواب و آرامش زهّاد را تلخ و مختل ساخته و لذّت و
شيریني زندگي را از آنان گرفته است .شاعر این زهّاد را کودکاني مي خواند که ترک جوی
شير برایشان مشکل است:

خـواب زاهـد تـلـخ گـردیـده اسـت از

کودکان را ترک جوی شير کردن مشکل است
(غ،1093ب)7

یـاد بهـشت

ندارد گـوشـه ای از گوشـۀ چـشم تودلکشتر

بـهشتي کـز خـيالش خوابِ زاهـد ،تلـخ

(غ،4653ب)4

مـي گـردد

بهّشتِ نسيه ،مشتریانِ بسيار چون زاهدِ غافل دارد ،صائب به طنز و تعریض مي گوید
چون زاهد در غفلت و سطحي نگری غرق شده است از قدرت ،درک و شناخت خداوند
غافل است و به همين دليل به جای آنکه مشتریِ حضرتِ دوست که خود خالق و صاحب
بهشت است ،باشد ،مشتری بهشت نسيه است:

بـهـشت نـسيه دارد مـشتری بـسـيار
چـون زاهـد

بـه نـقدامـروز در دامـان آن سرو روان پـيچم
(غ،5510ب)5

 -4مخالفانِ شراب
زاهدی که در مرحلۀ زُهد خشک متوقّف مانده و تنها زُهد و تقّوای خویش را
پسندیده است و دیدگاهي متعصّبانه و سختگير نسبت به مسائل اعتقادی و مذهّبي دیگران
دارد،غرق در صورت و ظاهر است.صائب مخالفت زاهدان با شراب را به سُخره گرفته و
بيان مي دارد که علّت این مخالفت نقص وجودی و ترس از افشاشدن این عيب است زیرا
خاصيّت شراب پالودگي و بيدار ساختن است.بنابراین از شراب مي گریزد همچون زمين
شور که از باران بهاری رسوا مي شود.برای عارفان ،شراب ،خاصيّت هوشيار سازی و
آگاهي بخشي دارد و بهترین ابزاری است که معرفت را برای آنان به ارمغان مي آورد.

طنزپردازی صائب تبریزی در معرّفی شخصّیت زاهد

بنابراین سفارش مي کند که هرگز به زُهاد حتي یک دانۀ انگور مچشانيد زیراکه آنان قابليت
نوشيدن شراب را ندارند:

خـویـش

گـریـزان

زبــاده

اسـت

رســوا شــودزابــربــهــاران زمــيــن شــور

زاهـدزنقـص

خــرابگـشــت زمـي،زاهــدِشــراب نـدیـده

کـه تــاب آن نــدارد ســفال تــاب نــدیـده

(غ،1367ب)6
(غ،6664ب)1

یــک دانــۀ انــگـور بــه زاهد مــچـشـانـيـد

حـيـف اســت فــکـنـدن بـه وبـال اخـتـر رَز را
(غ،005ب)9

زاهـدان تـکـليـف مـيراگـرچـه قـابـل نيستند

دشـمنان خویش را هوشيار دیـدن مشکل است
(غ،1097ب)6

بط شراب که زاهد متعصب به خون آن تشنه است در نظرِ باده پرستان ،حکم و احترامِ
کبوتر حَرَم را دارد :

بـط شـراب کـه زاهـدبـه خـون اوتشـنه اسـت

بــه

چـشـمِ

بــاده

پـرستان،کـبوترِحَرَم
اسـت(غ،1714ب)9

صائب ،زاهدان را تشنه چشماني مي خواند که رنگ و رو و خاصيت شراب را از بين
مي برند پس شایسته نيست در حضور آنان شراب نوشيد .صالی باده به زهّاد دادن؛ آب به
روی صورتِ دیوار زدن است:

تشنه چشمان آب ورنگ از لعل ،صائب
مي برنـد
هــر کــس صـالی بــاده بــه زهّــاد
مي دهـد

درحــضـور زاهــدان ســاغـر نـمي بـایـد زدن
(غ،6059ب)3

آبـي بـــه روی صــورت دیـــوار مـــي زنـــد
(غ،4167ب)6
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ریختن باده در گلوی زاهدانِ بي نمک همچون تباه ساختن آب حيات در زمين شوره زار
است:

ریـخـتـنمـي درگـلــوی زاهـدان بـي

آب حـيـوان درزمـين شوره زار افشاندن است
(غ،1071ب)10

نـمـک
 -5زاهدِ شیّاد و سُبحه تزویر  /تزویر سُبحه

از دیگر صفات زاهدان که از دیدگاه صائب ،تمسخرآميز است ،تسبيح و ذکرِ تزویر و
ریّایي آنان است که خالي از مکر و فریب نيست و این مکر متأسّفانه در دلهای بسياری از
مخاطبانشان نفوذ کرده و آنها را فریفته است:

سبـحـۀ تـزویرزاهـد نيـست بي مـکر و فـریب

ریـشه هـا در دل دوانـيده اسـت دام این دانـه را
(غ،339ب)7

گاه زاهد را شيّادی مي خواند که دام فریب خود را در همه جا گسترانيده است و تنها
مرغي مي تواند از این دام جان سالم به دَر بَرَد که چشم بصيرت داشته باشد و از دام پنهان
شده در پشت چهرۀ تقوا پيشۀ شيّادِ ریّاکار ،مُطَّلِع باشد .دام فریب و مکر زاهدان در دانه
های تسبيح تزویرشان از پنهان کاری های رایج و هميشگي آنهاست :

ز مـکر زاهـد شـيّاد مـرغي مـي جـهد سـالـم

کـه تـار سـبحه اش را دامِ زیـر خـاک مي دانـد
(غ،9155ب)0

خــوب دارد زاهــد شـيّـــاد ،دار و گــيــر را

دام در دانــه اسـت پـنـهـان سـبحــۀ تـزویـر را
(غ،60ب)1

هـر کـه را از حـلقـۀ زهّـاد دیــدم ســاده تـر

دام چـون تـسبيح پنهان در ميان دانـه داشت
(غ،1999ب)11

هدفِ زاهد از ذکر و تسبيح؛ تسخير دل مردم است .خاک زاهد خميرمایۀ تزویر
است .هدف وی از عزلت و گوشه نشيني صيد خلق و فریب دادن آنان است چون
عنکبوتي که گوشه نشيني او کميني است برای صيد مگس:

طنزپردازی صائب تبریزی در معرّفی شخصّیت زاهد

زاهـد ز سُـبـحـه در پـي تسـخيـر بـوده

خـاکــش خـمــيـرمـایۀ تـزویـر بـوده اسـت
(غ،1303ب)1

اسـت
نظرچون عنکبوت از گوشه گيری بر مگس

اگرگـنجي

زمـردم،

زاهـدشـيّـاد

مـي

گيـرد

(غ،3300ب)10

دارد
نـيست از عـزلت ،غـرض ،زهّـاد را جزصيد

عـنکبوتان را مـگس در غـار دارد گـوشه گير
(غ،4646ب)10

خلق

گرچه زهّاد به ظاهر با عزلت نشيني خود بيان مي دارند که چار تکبير بر دنيا و همۀ
تعلّقات و دلبستگي های آن زده اند اما در واقع از صيد خلق و فریب آنان ،غافل نيستند و
از این صيد لذت مي برند و به عنوان ابزاری برای تفرج و سرگرمي به کار مي برند:

نـيستند از فـکرِ صـيدِ خـلق ،غـافـل زاهـدان

گر به ظاهر دیده چون باز از جهان پوشيده اند
(غ،3430ب)9

زاهــد از صــيـدِ دلِ عــام ،نــشـاطــي دارد

عـنـکبـوتـي ز شــکار مــگـسـي مــي آیــد
(غ،9697ب)4

نباید از زاهدِ شيّاد انتظار فکر و اندیشۀ پویا داشت زیرا سرمایۀ او به جای حقيقت
نگری ،تفکر و ژرف اندیشي ،نازیدن به اندک مادیّات دنيوی است:

از زاهـد شـيّـاد مـجـو مـغـز کـه ایــن پــوچ

ریش است و همين جبّه و دستار و دگر هيچ(ج،3غ،3373ب)3

گاه هشدار مي دهد که باید آگاه بود و بيدار و با تسبيح ریایي زهّاد از راه به در نشد و
فریب آن را نخورد و سبحّۀ زاهد را که هر کدام از دانه های آن یک مشکل و گره ای کور
هستند به گردن خودش انداخت:

بـه تـسبيح ریـای زاهـدان از ره مـرو صـائـب

که چندین دام مکر اینجا عنان بگسسته مي گردد(غ،3060ب)7
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سـبـحـۀ تـزویــر را در گـردن زاهـد فــکـن

روز و شـب محـشور با صد عـقدۀ مشکل مباش
(غ،4079ب)4

زاهدی که از تسبيح صد دانه سخن مي گوید و دل به ظواهر بسته است از وجود
گوهر یکدانۀ بي نظيرحقّ و حقّيقت بي خبر است:

غـافـل از سـررشـتۀ آن گـوهـر یکـدانه اسـت

زاهـدی کـز سـبحۀ صـد دانه مي گـوید سـخن
(غ،6045ب)9

گاه شاعر زاهد را دیندارنمایي لقب مي دهد که از شرع و قوانين مربوط بدان به عنوان
دامي برای صيد مردم ساده لوح استفاده مي کند .شاعر تنفر خود را از این خصلت قبيح با
زبان استهزا بيان مي کند و به تکرار مي گوید گوشه نشيني زهّاد از سر دینداری و پيروی از
شرع نيست .فریبي است تا در کمين بنشينند و صيدهای خود را از دست ندهد:

انـتظـار صـيـد دارد زاهـدان را گـوشـه گـير

نـيست از سـيری،ز دنيـا چشـم بـستن بـاز را(غ،70ب)3

فکـر صيـد خلـق دارد زاهـدان را گـوشه گير

خــاکـسـاری پـردۀ تــزویــر بــاشــد دام را
(غ،114ب)0

در کـمين اسـت کـه صيدی نـجهد از دامش

غـنچه خـسبيدن زهّاد نـه از دینـداری اسـت(غ،1550ب)7

از ميان صدها زاهد شيّاد،حتّي یک نفر هم از از بوتۀ محراب خالص بيرون نمي آید :

یک جـهت شـو کـه زصـد زاهـد شيّاد یـکي

خــالــص از بــوتـۀ مـحـراب نــيایـد بيـرون
(غ،6917ب)0

فریب کاری و ظاهرنمایي زهّاد دوام چنداني ندارد .عاقبت بخيۀ پنهان تسبيح زاهد باز
مي شود:

بـخيـۀ تـسـبيح زاهـد ،عـاقـبـت ،بر رو فتـاد

چـند بـتـوان دام را در خـاک پـنـهان داشتـن
(غ،6033ب)9

تا قيـامت صـحبت زاهـد نـخواهد مانـد گرم

زود ایـن هـنگامـۀ تـزویـر بـرهـم مـي خـورد
(غ،3400ب)11

طنزپردازی صائب تبریزی در معرّفی شخصّیت زاهد

 -9زاهدِ افسرده دل و سرد نفس
توقف در زُهدِ صِرف و خشک ،زاهّد را افسرده دل ساخته آنگونه که پوست ،زندانِ
ت ن اوست .برای خونِ مُرده ،زنداني بهتر از پوست نيست .زاهدِ افسرده دل ،خونِ مرده ای
است که شایسته نيست از عشق با او سخن گفت .خونِ مرده قابليت تلقين ندارد:

پـوسـت زنـدان اسـت بـر تن،زاهد افسرده را

حـاجـتِ زنـدانِ دیـگر نـيسـت خـونِ مُـرده را
(غ،304ب)1

بـا زاهـدِ افـسـرده مـکن گـفتـگـوی عـشـق

تـلـقيـن نـکـرده اسـت کـسي خـونِ مُـرده را
(غ،797ب)3

تا زماني که زاهد افسردهِ دل در گوشۀ محراب مشغول عبادت است .ممکن نيست
سينه ای از عبادت گرم گردد:

نيـست ممکـن از عبـادت گرم گردد سينه ای

زاهـد افـسرده تـا در گـوشـۀ مـحـراب هـست
(غ،1394ب)5

زاهد فسرده دل همچون تنور سردی است که هرگز نمي توان نان به آن بست.
بنابراین نباید سخن از درد و داغ که مخصوص عشق و عاشقي و دل گرمي است با او
گفت.ليکن شاعر خطاب به زاهد سرد نَفَس مي گوید از عشق بهره نخواهد برد:

بــا زاهــدِفــسرده مــگــوحــرف درد و داغ

نـان در تـنـورِ سـرد نـبـسته است هيـچ کـس
(غ،4059ب)4

ای زاهــد فـســرده ،دل ازعــشـق جـمـع دار

ای خــونِ مـُـرده دغــدغـه از نـيـشـتر مـکـن
(غ،6409ب)0

صائب زهدِ زاهدانِ افسرده دل را بي کيفيت مي خواند و برهان خود را خميازۀ محرابِ
آنان اعالم مي کند:

ایـن که زُهـدِ زاهدِ افسرده دل بي کيفيت است

مي توان دریـافـت از خـمـيــازۀ مـحــراب او
(غ،6465ب)6
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گاه زاهدان را سردنفسان،خام سرشتان و خام طبعاني مي نامد که نباید از آنان انتظار پختگي
و آگاهي داشت:

از زاهـدان ســردنــفـس پـخـتـگـي مـجـوی

در ســردســير مــيـوه بـُـوَد خــام بـيـشـتـر
(غ،4733ب)0

شاعر مي گوید افسرده دلي زهّاد به حدی است که شراب هم نتوانست آن را از بين
ببرد و پاک سازد و او را از غفلت و ناآگاهي بيدار کند.خشکي زُهد زاهد همچون تيغ
چوبيني است که هرگز ارزش بریدن نخواهد یافت:

زاهـدِ افـســرده را رطـلِ گــران،آدم نـکــرد

تيـغِ چـوبين کي بُریدن را شود قابـل ز سـنگ؟
(غ،5330ب)3

 -7زاهدان و زُهد ریایی
صائب معتقد است زهدِ زاهدان،ریّایي است و از این زهد ،بيزاری مي جوید و
آسيب های چنين زهدی را به رشتۀ انتقاد و طنز مي کشد و بيان مي دارد که آفات و بالیای
زهدِ ریّایي از فسق و فجور هم بيشتر است:

آفـتِ زهـدِ ریـایـي بـيـشـتر بـاشـد ز فـسـق

مي توان کردن حذر از چاه تا خس پوش نيست
(غ،1300ب)5

حاصل زهدِ ریّایي چيزی جز کف افسوس نيست.زهد واقعي پنهاني است و با تظاهر
بيگانه است:

حـاصـلِ زهـدِ ریـایي جز کفِ افسوس نـيست

دانه چـون پنهان شـود در خاک حاصل مي دهد(غ،3741ب)1

عوارضِ بيماریِ زهدِ ریّایي بسيار است که حتي ریاضت و عزلت نشيني هم نمي
تواند آنها را بهبود بخشد .در باورِ شاعرانِ عارف و طنزپرداز همچون صائب حتّي نماز و
خلوت شبانه و گوشه نشيني نيز از سرِ ریّا و فریب است:

آفـت ز خـودپـسـنـد ،جـدایــي نمـي کـنـد

خــلـوت ،عــالجِ زهــدِ ریـایـي نـمـي کــنـد
(غ،4319ب)1

طنزپردازی صائب تبریزی در معرّفی شخصّیت زاهد

بــي زرق و ریــا نيـسـت نـمـازِشــبِ زاهـد

مـعيوب بـُوَد هر چه شبِ تار ،فـروشند

ریـایـي چون نگردد طاعت زاهد در آن مسجد

کـه بـاشد از خدا در خـلق دایم روی مـحـرابش

(غ،4417ب)5
(غ،4337ب)4

در بيت زیر زاهد را در پرورش دادنِ زهدِ ریّایي به سُخره مي گيرد و خطاب به وی
مي گوید جای شگفتي است که از خاک تو با اشتغال به ظواهر و پروراندن زهد ریّایي،
مسواک نروید:

زاهـد ازپــرورشِ زهـدِ ریـایي عـجـب اسـت

اگـر از خـاک تـو مــسواک نـيـایـد بـيــرون
(غ،6913ب)10

 -8زاهدِ خودبین و مغرور
صائب گاه زاهد را خودبيني مي خواند که به زهد خویش مغرور است و بر اثر
تعصّب جاهالنه اش کيش و مذهبي غير از کيش و مذهب خود را قبول بي ارزش و اعتبار
مي پندارد و اعتقادات دیگران را پوچ و واهي مي داند .شاعر با زبان طنز او را نصيحت مي
کند و سعي دارد چشم دلش را بينا سازد ليکن به او هشدار مي دهد که تنها اشک ندامت و
پشيماني است که مي تواند غرور زهدش را از وجودش پاک سازد:

غـرورِ زهـد آن روز از سـرِ زاهـد رَوَد بـيرون

که از اشک ندامت آب بر دست سبو ریزد(غ،9099ب)5

عبادت و راز و نياز زاهد هيچ ارزش و اعتباری ندارد زیرا فلک با آن
عظمت،خميدگي و سجدۀ هميشگي خود را همچون سکندری خوردن،کم ارزش مي داند
تا چه رسد به رکوع و س جود چند دقيقه ای انسان ها در هنگام نماز بنابراین صائب این
نوع عبادت را به ُسخره مي گيرد:

نمـازِ زاهـدِ خـودبـين کـجا رسـد ،جـایـي

که چرخ،سجدۀ خود را سکندری داند(غ،9003ب)4
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گاه به شيوۀ طنز شاعر خود را مخاطب قرار داده ولي مقصود او زاهدان و غرور آن
ه است .در نظر صائب غرور بيش از اندازۀ زاهد ،پای سير و سلوک عرفاني وی را خشک
گردانيده است:

پـای سَـيرم خشک گردید از غرورِ زهد ،کاش

بـادبـانـي چـون حبــاب از دامـن تـر داشــتم
(غ،5940ب)6

آنچه باعث شده تا زاهد در تکبر و غرور بماند و او را یارای رهایي از این آفت
نيست ،غرق شدن در زهد خشک است .صائب زاهد را چوب خشک مي خواند که
شایستۀ باليدن و تر و تازگي نيست:

ز خـود بـيـرون شــدن زاهـد چــه دانــد؟

بــه چــوب خــشک ،بــالـيــدن مــيـامــوز
(غ،4035ب)11

مغز زاهد کدویي پوچ است که چيزی غير از خودپرستي در آن وجود ندارد و گویي
قندیلِ معبدِ غير مسلمانان بوده است:

در سـرِ زاهـد ،بغير از خودپرستي هيچ نيـست

ایـن کـدوی پـوچ ،قنـدیلِ کُـنِشتي بـوده است
(غ،1150ب)4

صائب عارفي است که با ارشاد انسان کامل و هادی به دریای معرفت دست یافته
و از جذبۀ الهي سيراب گشته است .حال این عارف بزرگ خطاب به زاهدِ خودبين مي
گوید چون پای زُهدش چوبين ،است هرگز نمي تواند به عارف واصل برسد:

به من کي مي رسد با پای چوبين ،زاهد

که من چـون جذبۀ دریایِ رحمت ،هـادیي دارم
(غ،5570ب)3

خودبين؟
 -6زاهدِکُندذهن

عيب های بسيا رِ زاهد باعث مي شود که شاعر لحن تند و گزنده برگزیند.در ابيات
زیر با طنزی گزنده زاهد را کودن مي خواند و همنشيني با وی را شایسته نمي داند:
گـرکـنم پهـلوتـهي،صائب ز زاهـد دور نيسـت

هـر کـه بـا کودن نشـيند زود کـودن مي شـود

طنزپردازی صائب تبریزی در معرّفی شخصّیت زاهد

(غ،3710ب)7

زاهدِ کودن ،شایستگيِ درکِ اسرارِ حقّيقت را ندارد :

زاسـرار حقّيـقـت،زاهـدِ کـودن چـه دریـابـد؟

زبــان شــعـلـۀ ادراک را ادراک مـــي دانــد
(غ،9155ب)7

زاهــد کـودن وادراک لـطــایــف ،هـيـهــات

مـي و ني،آب و هـوایي اسـت کـه مـن مي دانم
(غ،664ب)14

-21زاهدِ تُرشرو و عبوس
صائب در بعضي از ابيات زاهدان را افرادی تُرشرو مي نامد که بهشتِ دارالسُّرور به
سبب وجود آنان به ماتم سرا تبدیل مي شود پس زاهدانِ تُرشرو ،شایستگي حضور در
بهشت را ندارند:
از تـرشـرویـان شــود ماتـم سـرا دارالـسُّـرور

ره مـده رضـوان به جـنّـت ،زاهــدِ دلـمـرده را
(غ،305ب)9

زاهد ترشرو مخالف شراب است پس شایستگي و لذّت ندارد باید نابود شود :

بـا شـراب کـهنه ،زاهـد،تـرشـرویي مـي کـند

کو جـوانـمـردی کـه سازد کـارِ ایـن بـي پـيـر را؟
(غ،65ب)9

اززاهــدِتـُرشــرو ،مـشـرب ،طـمـع مـداریــد

انگـور ،سرکه چـون شـد صـهبا نمـي تـوان کرد
(غ،4467ب)3

-22زاهدِ حریص و دنیا طلب
با اینکه زُهد حقيقي در واقع از تعلّقات دنيوی دل کَندن است امّا آنچه زاهدانِ عصرِ
صائب آن را زهد مي نامند در تقابل با این زهد است به همين سبب شاعر آن را نمي پذیرد
و به سُخّره مي گيرد و مي گوید زاهد ریّاکار از افراد آلودۀ دنيا و دنيا خواه بيشتر در پي دنيا
و تعلّقات آن است بي شک رهروِ راهِ دنيا از راهزن،گمراه تر است:

زاهـد از آلـودۀ دنـيــاسـت دنــيـا خـواه تــر

رهــروِ آن راه از رهــزن بـــوَد گـمـراه تـر(غ،4630ب)1
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دل کَندن از دنيا و چشم بر تعلّقات آن بستن؛ ميل و رغبت زاهد را به دنيا بيشتر
ساخته و او را حریص تر مي کند:

از نـظر بـسـتن ز دنـيـا ،رغـبـت زاهــد

حرصِ صيد از چشم بستن بـيش گـردد بـاز را
(ج،1غ،71ب)7

فـزود
ترک دنيا گفتنِ زاهد ،ظاهرنمایي و فریب کاری است:
اگـر بـه ظـاهر زاهـد از دنيـا کُـنَد

از فـریب او مـشو غـافل که ميدان مـي کشد
(غ،3443ب)9

پهـلو تهـي

اگرچه زاهد تظاهر به گذشتن از لذات دنيوی مي کند اما همچون طفلِ روزه دار
سراپا آرزوست:

زاهــد اگـر ز لـذت دنـيـا گـذشــته

چـــون طـفـل روزه دار سـراپـاسـتآرزو
(غ،6566ب)14

اســت

زهد ،تقوّی و ترک دنيا گفتن زاهد برای شهرت و نام آوری و اعتبار است:

زاهـد از تـرک نــدارد غـرضـي جـز

سـکّه از بهر روایـي است که پشتش به زر است
(غ،1454ب)5

شـهرت
روی گـردان زاهـد از دنـيابرای شهرت

سـکّـه از بهر روایـي پـشـت بزرمـي کند
(غ،3553ب)5

است

عالوه بر این صفات طنزآميز که صائب در دیوان شعری خود بطور مفصّل برای
شخصيّت زاهدان عصر خویش و دیگر زمان ها چه به لحاظ شخصي و چه به لحاظ
اجتماعي برشمرده است ،ویژگيهای دیگر نيز برای زاهدان یاد آور شده که آنها را در قالب
یک یا دو بيت بيان مي دارد:
 زاهد ِکوتاه بینیکي دیگر از صفات طنزآميزی که صائب در دیوان خود برای زاهد به کار مي برد؛
کوته نظری است .مثالً در بيت زیر اشاره مي کند از آنجا که مي ،خاصيّتِ آینگي دارد ،زاهدِ
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کوتاه بين چون عکس خود را در آن مي نگرد و چهرۀ زشت خود را در آن مي بيند ،تهمت
آلوده دامني خود را به جام باده نسبت مي دهد همچنين زاهدِ کوتاه بين ،حبابِ بادپيمایي
است که از اسرارِ دریای عرفان بي خبر است:

عـکس خـود را دیـد در
مـي ،زاهدِ کـوتـاه بـين
مـپرس از زاهـدِ کـوتـاه
بيـن ،اسـرارِ عـرفـان را

تهـمـتِ آلـوده داماني بـه جام
بـاده بـسـت (غ،1319ب)3
چـه دانـد قـعر دریـا را حباب
بـادپـيمـایـي ؟(غ،6010ب)13

 زاهدانِ طفل مشربزاهـدانِ

طـفـل

مـشرب،

امّـت شـيـریـني انـد

مـي کـنم در کـار مـسـتان ایـن
شــراب تـلـخ را (غ،49ب)1

 زاهدانِ خود فروشزخمِ چندیـن تيرِ طعن از
زاهدانِ خـود فـروش

بـر جـگـر از جـلـوۀ مـســواک
مي بـيـنـيـم مـا (غ،306ب)7

 زاهدِ شور چشمز چـشمِ شورِ زاهـد ،جـام
در دستم نمـکدان شـد

سـزای آن کـه در مـجلـس دهد
ره هـوشياران را (غ413ب)3

 زاهدِ ناپختهبـر نـدارد ميـوه تـا خـام
اسـت دسـت از شاخسار
 -زاهدانِ سنگدل

زاهـدِ ناپخته را از خـود بـریـدن
مـشکل اسـت (غ،1096ب)7
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دریـا

رکابِ

زاهـدانِ سنـگـدل بـستند

هـمّتِ

اگـر کِشـتي بـه خشک

ميـگـسـاران را چـه شــد؟
(غ،3430ب)3

 زاهدِ ژاژخازاهـــــــدِ

چــو گَردی که خـيــزد ز

بــُــــوَد

ژاژخـــــــا را کـــــالم

جــاروب خــشــک (غ،5335ب)6

نتیجه گیری
طنز یکي از شاخه های ادبيات انتقادی و اجتماعي است و دارای انواع ،اقسام و زمينه
های متفاوت مي باشدکه در ادبيّات ایران و جهان به دو صورت آمده است-1:اثری است
ادبي که قسمت اعظّم آن به طنز اختصاص دارد -3اثری است به صورت جمالت و قطعات
کوتاه در آثار غير ادبي و به بياني دیگر یک نوع یا صنعت ادبي است .در پهنۀ گستردۀ آفاق
شعر فارسي؛ صائب تبریزی در زمرهی شاعران برجسته است که در اشعار وی مضامين
تازه ،ضرب المثل ها ،لغات و واژگان نو ،ابيات خيال انگيز و ...به وفّور دیده مي شود .وی
دیدگاهي حکيمانه به اوضاع و احوّال جامعه ی عصر خویش داشته است .طنز وی از
چاشني اجتماعي برخوردار است و اسلوبي است برای بيان اندیشه های انتقادی اش و
حکایت از طغيان انسان هایي آگاه دارد که در برابر بي عدالتي های اجتماعي نمي توانند
خامو ش بنشينند .روح انتقادی صائب این زمينه را برای وی فراهم ساخته تا جنبه های
نادرست اندیشه ،کردار ،منش و فرهنگِ جمعي از سوژه ها و شخصيّت های جامعهی
خویش را بازنگری کرده و با زبان طنز در اصالح آنان همّت گمارد .یکي از این شخصيّت
ها«،زاهد» است .پربسامدترین صفت و خصوصيّتي که صائب در دیوان خود برای زُهد و
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زاهد به کار مي برد؛ خشک مذهبي و تعصّب خشک و کورکورانه است .وی مخالف
صوفيان ظاهرنما و زاهدانِ خشک طينت است .شاعر به یاری شعر ،در حریم عرفان گام
مي نهد و مسير عارفاني چون سنّایي ،عطّار ،موالنا و حافظ را پي مي گيرد .برای عارفي
چون او ،خشک زهدیِ زُهّادِ ریّاکار ،امری است ناخوشایند که به تکرار در دیوان شعر خود
آن را به سُخره مي گيرد .عالوه بر این صفاتي دیگر برای زاهد به کار مي برد ،چون :زاهدِ
بيگانه با عشق ،زاهدِ بهشت طلب ،زاهدِ مخالفِ شراب ،زاهدِ شيّاد و سُبحّهی تزویر ،زاهدِ
افسرده دل و سرد نَفَس ،زاهد و زُهد ریایي ،زاهدِ خودبين و مغرور ،زاهدِ احمق ،زاهدِ
وترشرو و عبوس ،زاهدِحریص ودنياطلب ،زاهدِکوتاه بين ،زاهد طفل مشرب،
زاهدخودفروش ،زاهدِ شورچشم ،زاهدِ ناپخته ،زاهدِ سنگدل ،زاهدِ ژاژخا و...صائب نيز
چون حافظ از ریّاکاری و تملّق شخصيّت های برجستۀ عصر خویش مي نالد به همين
سبب ،رفتار ،کردار و شخصيّت آنها را به طنز مي گيرد ،طنزی که بيانگر تنفر و بيزاری از
آنهاست .اما لحن وی در نقد این شخصيّت ها با لحن حافظ فرق مي کند .لحن حافظ
لطيف است حال آنکه صائب به این موضوع با لحني تند و گزنده مي پردازد.
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