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   شعر سياسي عبيد زاكانيةفلسف
  ∗علي جان بزرگي

  چكيده
شعر سياسي كه از صدها . آيد حساب مي شعر بخشي از ادبيات و فرهنگ هر ملت به

كارگرفته شده است،  عنوان ابزار انتفاد و اعتراض و اصالحات به سال پيش تاكنون به
در يونان قديم و از دوران افالطون . هاي جهان وجود داشته و دارد همة فرهنگ در

در » موش و گربه«زاكاني و قصيدة معروف  شعر تا دوران عبيد توجه زائدالوصفش به
عنوان ابزاري در  قرن هشتم هجري و تاكنون در همة جهان، همواره شعر سياسي به

نوشتة حاضر هنرنمايي . جهت ابراز عدالت خواهي و ظلم ستيزي مطرح بوده است
تصوير كشيده و روح اين هنرنمايي را در روحية   و گربه بهزاكاني را در طنز موش عبيد

زاكاني  رياكاري زمانه، در عبيد جويي و مبارزه با طلبي و عدالت ظلم ستيزي و صلح
  .داند مي

  مقدمه
نحوي كه شنوندگان را از هر حيث راضي سازد  شرح و بيان امور انساني به: كريتياس

مه را گفتم تا تو و ديگران متوجه شويد كه من سقراط عزيز، اين مقد. كار آساني نيست
  .كنم كه در داوري در سخنان من سختگير نباشيد درخور اغماضم و از شما تقاضا مي

  .دريغ نخواهيم داشت} اين اغماض را{البتّه: سقراط
علوم و فنوني . سابقة فرهنگ و تمدن ايرانيان بر هيچ متفكّر منصفي پوشيده نيست

امروز رسيده  مغرب زمين و ساير نقاط جهان تا به  يونان قديم بهشود از كه گفته مي
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بدون شك بزرگان يونان قديم چون سقراط و افالطون . است، منشأ و ريشة ايراني دارد
اند، چرا كه ايرانيان از  برده  از كتب و علوم و فنون ايران باستان بهره…و اقليدس و

اند و دايرة اين علوم در  داده هميت زيادي ميعقل و علوم عقلي و ادب و هنر ا ديرباز به
هاي پادشاهان كياني در منتهاي  ايران باستان بسيار توسعه يافته بوده است، زيرا دولت

ايران  كه اسكندر مقدوني به علوم مذكور پس از آن. اند پهناوري و عظمت بوده
حد و حصري  بيشمار و  بر كتب و علوم بي, كرد و دارا در اين حمله كشته شد حمله

يك  بزرگان علم و ادب ايران هر. ١يونان برد خود به از ايرانيان دست يافت كه با
هاي  ظلم و فساد روش كردن مردم و مبارزه با اند و در طريق آگاه نوعي عمل كرده به

چون فردوسي , خلق آثار ماندگار خويش شاعران بزرگ ايران با. اند گوناگوني داشته
نكات  لطايف ِحكَمي با  و چون حافظ، جامعشاهنامهن فارسي در كردن زبا زنده به

اما . اند  همت گماشته٢»نردبان آسمان است اين كالم«اش  مثنويقرآني و چون موالنا كه 
آفرينش قصيدة  طبع شوخ و لحن گستاخ اما نديمانه، به زاكاني، با از آن ميان، عبيد

او در قالبي داستاني و . و ماندگار زده استابتكار نوين  طنزآميز موش و گربه، دست به
ظلم و فساد و رياكاري زمانة خويش پرداخته و روح عدالت  مبارزه با ساده و شيرين به

اي بديع  در قالب كلماتي منظوم و قصّه, ٣ را كه امر خداستقرآنخواهي برگرفته از 
ي او حقيقتاً شعرسياس. فهم آن دعوت نموده است ريخته است و مخاطبان عاقل را به

. اوست» خوب شاعر«افالطون و خود او نيز مصداق  ٤»خوب شعر«همان مصداق 
و . ٥“دهد امور را در جايگاه درست خود قرار مي, عدل”:  فرمود)ع(كه امام علي همچنان

  : فرمود)ص(پيامبر اكرم
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اي زياد شود زوال آن جامعه و حكومت جابر حتمي  هنگامي كه ظلم در جامعه”
  .١“كه جامعة كافر و حاكمان كافِر غيرظالم ماندگارند حالي است، در

عبيد كه از ظلم و جور زمانه و رياكاري و مسلمان نمايي حاكميت شيراز در قرن 
هشتم هجري و در رأس آن حاكميت، پادشاه رياكار و متظاهر آن امير مبارزالدين 

طنز  موده و باقدر وسع خويش اداي وظيفه ن كوشد به ناراحت و نگران است، مي
خشونت و وحشيگري و عوام فريبي  كند و با اش سهم خود را ادا هنرمندانه و دردمندانه

شاه شيخ ابواسحاق «چرا كه خاطرة خوش آزادي دورة . حاكميت فاسد زمانه بستيزد
كه ممدوح او و حافظ بوده است، هنوز بر كام او باقي بود كه از شيخ و شحنه و » اينجو

معناي واقعي كلمه عدالت  اگر حاكم و حاكميت جامعه به. ترسيد نميزاهد و محتسب 
هر فكر و  با كنند ـ پيشه باشند همة مردمان در امن و آرامش و آزادي زندگي مي

گانة  اين همان چيزي است كه از اصول سي.  فقط از آن جهت كه انسان هستندـ عقيده
انديش در گذشته و  ن نيكحقوق بشر در زمان حاضر و حاصل عقالنيت جمعي آدميا

واليت مصر   در دوران حكومتش و هنگامي كه مالك اشتر را به)ع(امام علي. اكنون است
نويسد كه در بخشي  او مي گزيند، طي فرماني، اصول جامع حاكميت بر مردم را به برمي

  :از آن چنين آمده است
آنها رفتار نكن  باآنها محبت كن و مانند حيوان درنده  مردم مهربان باش و به با”

يا برادر ديني تو هستند و يا در : زيرا مردم دو گروهند, و خشونت را كنار بگذار
  .٢“آفرينش همنوع تو، چه مسلمان و چه غيرمسلمان باشند

 بايد الگو گرفت همين روح عطوفت و مهرباني و )ع(آنچه از حكومت علي
خشونت و درندگي در همة آزادانديشي و آزادگي و عدالت است و پرهيز نمودن از 

  .ها ها و مكان زمان
زاكاني كه متأثر از قرآن و سنّت و متون  هر حال شاعران مسلماني چون عبيد به

اند، هرچند اينها  غني ديني هستند و عاقل و متفكّرند، براي سرگرمي و تفريح شعر نگفته
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ظلم و  دهند و باشعرشان پند و اندرز  اند با هم در شعرشان موجود است، بلكه خواسته
  .جور مبارزه كنند و عدل و سعادت و صلح و دوستي براي جامعه بياورند

  اهميت و جايگاه شعر سياسي
عنوان نوعي خاص و زيبا سخن گفتن و آفرينش هنري در  جايگاه شعر خوب به

حدي ممتاز بوده است كه امروزه و در عصر  نقاط مختلف جهان از ديرباز تاكنون به
ميانه و  توان ديد كه در آغاز سخن خويش يا در كمتر كسي را مي, العاتفنّاوري اط

بيت يا ابياتي از اشعار زيبا را نخواند و , پايان آن حتّي در موضوعات كامالً فني و علمي
 و ديوان شعر منسوب البالغه نهج در )ع(اشعار امام علي. از آن در سخنانش مدد نگيرد

و شاعران بزرگ ايران زمين از فردوسي و موالنا و  و ساير بزرگان ديني ١ايشان به
و گوته در آلمان و شكسپير در , در ايران, زاكاني و پس از او سعدي و حافظ تا عبيد

اين اهميت . باشند هايي بارز در جايگاه ويژة شعر مي نمونه, انگلستان و تاگور در هند
از . اند  بزرگ قرار دادهقدري است كه بعضي از دواوين شعري را قرين كتب آسماني به

كه  چنان.  مجيد اشاره كردقرآن  مولوي بهمثنويتمثيل و مشابهت  توان به آن جمله مي
  :گفته شده است

  هست پيغمبر، ولـي دارد كتـاب        گويم كه آن عاليجنـاب    من نمي 
  ٢هادي بعضي و بعضي را مضل       مثنــوي او چــو قــرآن مــدل   

  :قول حافظ طون كه بهعالوه بر آن فيلسوفان بزرگي چون افال
  .٣“سر حكمت را باز نموده است”

  :قول آلفرد نورث وايتهد و به
  .٤“تمام فلسفة اروپا پانوشت بر فلسفة افالطون است”

پردازد كه شعر را  انديش مي وصف شعر خوب و شاعر نيك افالطون آنچنان به
  .داند اي از وحي و شاعر را حامل الهامي الهي مي شمه
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ار تعليمي، اجتماعي، حماسي، ديني و عرفاني، شعر سياسي جايگاه ميان اشع در
خود گرفته و  خصوص كه صورت طنز و قصّه به ويژه و بسيار پراهميت دارد، به

. غيره را در برداشته باشد دريايي از معاني حكمي، انتقادي، اصالحي، ارشادي و
  :گويد هومبولت زبانشناس و اديب آلماني مي

  .١“ماند شوند ولي يك شعر خوب پايدار مي و ميامپراطورها مح”
ميان اصناف مختلف يافت، از بزرگان دين  توان در افراد اهل ذوق و شاعر را مي

سرايش شعر  گاهي به اند و گاه گرفته تا پادشاهان و دانشمندان كه شغل شاعري نداشته
اهي صفويه در شود شاه اسماعيل صفوي، بنيانگذار سلسلة پادش گفته مي. پرداختند مي

را » خطايي«او لقب . سروده است تركي و فارسي شعر مي, سه زبان عربي ايران، به
منزلة عمل سياسي بوده  سرودن شعر سياسي به. ٢عنوان تخلّص شعري برگزيده بود به

هدف حفظ آن صورت  قصد تغيير وضع موجود يا با است، زيرا هر عمل سياسي يا به
» بدتر شدن«حفظ وضع موجود باشد منظور آن است كه از  گاه تمايل به هر. گيرد مي

تغيير باشد منظور آن است كه تغييراتي در جهت  گاه ميل به ممانعت شود و هر
پس تمام اعمال سياسي توسط دو مفهوم بهتر و بدتر هدايت . آيد حاصل» شدن بهتر«

  .٣ابسته استو» خوب«يا » خير«درك مفهوم  درك دو مفهوم بهتر و بدتر به. شوند مي
  شعرو فلسفه از ديدگاه افالطون

تا آنجا كه در مدينة , شاعران داشته است افالطون از يك سو شديدترين حمالت را به
دهد و از سوي ديگر شايد بتوان  نمي» مدينه« فاضلة خود، اجازة ورود آزادانة آنها را به
فاع از شعر و تفكّر د شناسيم كه همچون او به گفت هيچ فيلسوفي را در تاريخ نمي

ترين و  تبيين و تفسير وي از حقيقت و ماهيت شعر، عميق. شاعرانه برخاسته باشد
  :گويد او مي. زيباترين تفسيري است كه ممكن است در اين باره صورت گيرد

                                                   
1. K. W. Von Humboldt. 

  .٩٥ ش، ص ه ١٣٤٦, دانشگاه تهران, تشكيل شاهنشاهي صفويه: الدين مجير شيباني، نظام  .2
3. Sterass, Leo: What is Political Philosophy?, Chicago , the University Press, 1988. 
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سرايند، زادة هنر  هاي زيبا كه شاعران دربارة موضوع شعر خود مي پس سخن”
شعر، سخن خداست و خدا . امي است خداييانساني نيست بلكه ناشي از اله

  .“گويد ما سخن مي زبان شاعر با با
از نظر افالطون شعر شاعران خوب و بد دارد و در مدينة فاضلة او فيلسوفان حاكم 

گزينش و انتخاب آنها دست يازند، چرا كه شاعران نيز تحت تأثير  بر جامعه بايد به
  :گويد افالطون مي. آورند  ميزبان گاه حقايقي را به الهامي الهي گاه

سرايان  دهد؛ غزل آنان دست مي اي است كه به اشعار شاعران بزرگ زادة جذبه”
  .١“اند سرايند كه از عقل و هوش بيگانه انگيز خود را هنگامي مي هاي دل نيز غزل

  :گويد شاعران بد مي افالطون در مخالفتش با
ستايد و حتي آنان را شبيه  را ميفرمانروايان مستبد } اوريپيد{آري اين شاعر ”
  .٢“شمارد خدايان مي به

آنچه  اين دليل است كه آنان نسبت به شاعران به گاه نيز مخالفت افالطون با
  .گويند همين دليل متعارض و متناقض سخن مي گويند وقوف ندارند و به مي

سرايش شعر سياسي عملي است در پي احقاق حق و اجراي عدالت و مبارزه 
خواهي و  اين روح عدالت. لم و فساد اخالقي و اجتماعي ستمگران يك جامعهظ با

زاكاني و  منظومة عبيد. دارد آفرينش شعر سياسي وامي طلبي شاعر است كه او را به حق
  .اش از اين قبيل اشعار است داستان موش و گربه

  شرايط اجتماعي و سياسي دوران عبيد زاكاني
شاعر و , »عبيد« عبيداهللا زاكاني قزويني متخلّص به) الدينمجد: يا (٣الدين خواجه نظام

او را در مآخذ و . است) ه ٧٧٢ يا ٧٧١ :م(نويسندة مشهور ايران در قرن هشتم هجري 
اين . اند خواجه و صاحب اعظم نوشته, صاحب معظّم: عناويني از قبيل منابع مختلف با

, ندي در رديف آن داشته باشدشد كه صدارت يا مقام بل ها براي كسي ذكر مي عنوان

                                                   
  .١٦٩ص ,  شه ١٣٧٦تهران، , علمي و فرهنگي, تفكّر و سياست: عبدالكريمي, بيژن  .1
  .٥٦٨، ص جمهوررسالة : افالطون  .2
  .١١٥٧، ص ٥ مؤسسة انتشارات اميركبير، تهران، ج ،)اعالم (فرهنگ فارسي: معين دشتي، دکتر محمد معين  .3
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ولي مطلقاً از وزارت و صدارت عبيد اطالعي در دست نيست و گويا واقعاً همچنين 
كه خود هنگام مدح شاه  چنان. مقامي نداشته، بلكه در دستگاه سالطين محترم بوده است

  : چنين گفته است١شجاع مظفّري
  اين زمان و اوان    هز ابتداي صبي تا ب      انـد  مرا هميشه سالطين عزيز داشـته  

عبيد زاكاني اين شاعر طنز سراي عصر كه . ٢او بر علم نجوم نيز وقوف داشته است
شكوه  پس از بناي با, برده است سر مي در ايام شاه شيخ ابواسحاق اينجو در شيراز به

آميز و  بياني تملّق قصر بواسحاق، در فرصتي كه براي عرض تبريك يافت، آن را با
كهن همانند كرد و آن را  بناهاي خسرواِن ها و يا هاي افسانه قصور و عمارت شاعرانه به

سرچشمة اين شوق . بهشت سعادت يك بهشت خواند ـ) ابواسحاق(براي ممدوح خود 
روح عامه , كرد هاي عبيد و شاعران ديگر را دلنواز و رؤياانگيز مي و اميدها كه تملّق

در انديشة عامه قصر بواسحاق . شود ت تسليم ميجالل و قدر كه همه جا غالباً بهـ  بود
بارگاه شاه شيخ ابواسحاق در . يك مدعي و رقيب تازه بود براي ايوان فروريختة كسري

اين زمان ميعادگاه شاعران بود و عشرتجويي و زربخشي او چنان شاعران و محتشمان 
. كردند گار نيايش ميفارس را فريفته بود كه اين شاه جوان را غالباً مثل يك سليمان روز

گذراند كه  هايي مي اوقاتي را كه مست نبود در نشئة تملّق, وي كه غرق لذّت باده بود
طبع شوخ و لحن گستاخانه اما  زاكاني با عبيد. كردند شاعران و ستايشگران نثارش مي

  .داشت نديمانة خويش اوقات او را غرق در ذوق و شادي مي
ر شيراز يك قفس طاليي بود كه حتّي مرغان بهشتي در واقع دستگاه شاه و وزير د

زنجير طاليي  دوام را با هاي زودگذر و بي در آنجا همة لذّت. خواند خود مي را نيز به
, شد نام خراج و باج از مردم يغما مي هايي كه به ثروت. پاية تخت سلطان بسته بودند به
نام مسجد و مدرسه  به» ونخات تاش«وسيلة  به, آمد گرد مي» قوام حاجي«وسيلة  به
مصرف كارهاي ملك  به» محمود عمادالدين«وسيلة  شد، به مي علما و مشايخ داده به

                                                   
برعكس پدرش كه مورد نفرت عبيد و , شاه شجاع پسر امير مبارزالدين بود كه ممدوح حافظ نيز بوده است  .1

  :هايش گفته است حافظ در مطلع يكي از غزل. حافظ بوده است
  لير بنوشكه دور شاه شجاع است مي د    گوش سحر ز هاتف غيبم رسيد مژده به 
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  فلسفة شعر سياسي عبيد زاكاني  ١٣٩

  

گشت و از علما و  وسيلة شاه شيخ ابواسحاق بين ستايشگران تقسيم مي رسيد، به مي
ها كه  نه آيا آنهمه داستان. بردند زهاد شهر گرفته تا كُلُوها و پهلوانان همه از آن بهره مي

هاي عصر حكايت دارد؟ و از  بند و باري زاكاني هست تا حدي از بي در مطايبات عبيد
خزانة دولت  عنوان ماليات به مبلغي به, شد خوانده مي» لطف بيت«خرابات شيراز كه 

هاي اين عصر نيست؟ البتّه بواسحاق  بند و باري بي نشانة رسميت بخشيدن به, رسيد مي
دو او  كه هر زاكاني ـ طلوب او براي كساني چون حافظ و عبيدو حاكميت نه چندان م

ـ الاقل اين مزيت را داشته است كه در ساية  اند اند و دوست داشته را مدح كرده
كنند و از شيخ و  انديشيدند بيان چه را مي روي و ريا هر توانستند بي حكومت او مي

  .١شحنه و زاهد و محتسب نهراسند و آزاد باشند
 امير مبارزالدين مغلوب شد و او را پنهاني براي دست اه شيخ ابواسحاق بهوقتي ش
ماجراجويان شيراز نزديك بود . اي بود پنجشنبه, ميدان سعادت آوردند مجازات به

آن روز از بيم , خون وي تشنه بود امير مبارز كه به. راه اندازند نفع او غوغايي به به
س از نماز جمعه او را آورد و از او پرسيد كه فالن غوغا او را نكشت اما روز ديگر و پ

اين سؤال و جواب مسئلة  با. امر ما كشتندش سيد را تو كشتي؟ شاه شيخ جواب داد به
 سالگي كشتند و حكومت ٣٧پايان كار شاه شيخ عبارت شد از مسئلة قصاص و اورا در 

ص توسط امير مبارز اين نمايش رياكارانة اجراي حكم شرعي قصا. ٢سرآمد كوتاه او به
اي تازه در تاريخ شيراز  پايان روزگار مستعجل بواسحاقي را اعالم كرد و بيانگر دوره

زاكاني در  پس از اين، دورة اعتراض و انتقاد ناشي از غم و تأثر حافظ و عبيد. شد
  .شود مقابل امير مبارز شروع مي

نمود و در   تظاهر ميدينداري افراطي امير مبارز برخالف شاه شيخ ابواسحاق به
او يك بار در چهل . كرد اجراي قواعد احكام شريعت كوشا بود و سختگيري فراوان مي
كه در جواني نه از  اين با, سالگي توبه كرده بود و بار ديگر حدود ده دوازده سال بعد
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,  سالگي٥٨اما مقارن اين ايام يعني حدود , راهداري اباكرده بود و نه از شرابخواري
داشت كه  معروف و نهي از منكر چنان اصرار مي در امر به. كشيد دوش مي جاده بهس

در ترويج حافظان و . پادشاه محتسب خواندند ـ مي» محتسب«ظريفان شيراز او را 
. ها شكسته شد امر وي ميكده بسته و خُم ورزيد و به  اهتمام بسيار ميقرآنقاريان 

شد در خلوت مشغول   بود كه مكرر ميقساوت و خشونت طبع اين محتسب تا حدي
كشت  دست خويش مي خواست و به او برمي, آوردند مقصري را مي,  بودقرآنخواندن 

خودش يكوقت براي پسرش شاه شجاع گفته بود . پرداخت  ميقرآنتالوت  و دوباره به
او اهل خست و . دست خود كشته است گونه هفتصد يا هشتصد نفر را به همين كه به
نهاد كه سرانجام اين  حتّي فرزندان خود را چنان در مضيقه مي.  نيز بودامساك

هايش وحشت  سختگيري. اي شد براي شورش بر پدرشان سختگيري و خست او بهانه
گاه  گويند كه گه. خصوصاً كه تندخو و بد زبان هم بود, افزود و نفرت عامه را مي

. ١كشيدند از گفتن آن خجالت ميداد كه استربانان نيز  هاي بسيار ركيك مي دشنام
زاكاني عبارت بود از  العمل اين احوال در نزد صاحبدالني چون حافظ و عبيد عكس

كه قتل شاه شيخ دوست و پادشاه محبوبش هنوز وي  حافظ ـ. رندي و طنز گرايش به
كرد و  درد و اندوه تمام از اين غلبة محتسب ياد مي ـ با داشت را در تأثر و داغ مي

رحم يعني امير مبارز كار افراد عادي  اين رياكار بي البتّه مبارزه با. نز و كنايه نيز همط با
دين بود؛ بلكه  فريبي و رياكاري و تظاهر به و رندان بازار نبود، چرا كه سالح او عوام

رندان مدرسه كه  شعور و دردمند بود ـ او كار رندان پاكباز و شاعران با مبارزه با
ديدند و اينهمه فريب و ريا را  ها مي پردازي را وراي اين دروغ» اخالقدين و «حقيقت 

زاكاني در  شعر حافظ و لطايف عبيد. شمردند براي دين و اخالق واقعي تهديدي مي
چنين است كه وقتي صراحت بيان  نه. ها هايي بود بر اين رياكاري اين دوره اعتراض

  ٢ از مجاز؟گيرد و ناممكن باشد هنرمند از كنايه بهره مي
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  فلسفة شعر سياسي عبيد زاكاني  ١٤١

  

زاكاني بيست سال قبل از حافظ شيرازي دنياي دين فروشان و رياكاران را  عبيد
گوي، شوخ طبع، طنز سرا،  او كه شاعري بذله. زندگي جاويد پيوست ترك كرد و به

موش و «نام  منظومة كوچكي دارد به, جو بود، عالوه بر اشعار بسيار گو و عدالت حق
نقادي حاكميت عصر خويش   روشي نوين در آن بههنرمندي تمام و كه با» گربه

  .سابقه باشد چنين سبك و هنرنمايي بي اثري كه شايد پيش از او با. پرداخته است
  سيري در منظومة طنز موش و گربه

شايد . ايد از تلويزيون بوده) گربه و موش(» تام و جري«احتماالً تماشاگر كارتون 
در هر صورت در ساختار . اكاني الهام گرفته باشدز عبيد» موش و گربة«سازندة آن از 

 وجود داشته ١انگاري روحي آدميان و در خلقت آنها همواره در زندگيشان نوعي شباهت
همين جهت گاهي نويسندگان آرزوهاي خود را در قالب زندگي حيوانات بيان  به. است

والت . اند مودهعالم انساني را در عالم حيوانات مطرح ن داشته و مسائل مربوط به
, ميالدي ساخت ١٩٢٠ را در سال ٣»موس ميكي«) كارتون( كه اولين انيميشن ٢ديسني

هر صورت كارتون تام و جري كه  به. “همه چيز از يك موش شروع شد”: گويد مي
موش را در اوج ذكاوت و هوش , زاكاني است عبيد» موش و گربه«درست برعكس 

ظاهر قوي  استفاده از هوش سرشارش بر سر گربة به كه با گذارد در حالي نمايش مي به
حق ضعفا و انتقام  دنبال احقاق نوعي به شايد او هم به. كند كوبد و مغلوب خود مي مي

حكايت گربة , زاكاني اما داستان موش و گربة عبيد. از جباران و زورگويان بوده است
. چنگ آورد يفته سازد و بهكند تا موشان را فر زهد و تقوا تظاهر مي پيري است كه به

ها افتاده است و اغلب اوقات دربارة  از همين داستان بر سر زبان» زاهد گربة«عبارت 
عبيد . ٤رود مي كار كنند به تقوا تظاهر مي تبهكاران كه براي اجراي مقاصد پليد خود به

ز طعن و طن به, هاي گوناگون صورت تواناترين نويسنده و شاعري است كه توانست به
هاي جامعة فاسد و تباه عهد خويش را بيان كند و از همة  تعريض و تصريح، عيب و به
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اند بهتر و بيشتر از عهدة چنين كار  اين كار دست زده شاعران فارسي زبان هم كه به
هوش سرشار و  وي در غالب اين انتقادات كامالً مبتكر است و با. دشواري برآيد

زباني ساده و فصيح  مطالب تازه و ابداعي را با,  داشتهتوانايي كاملي كه در نظم و نثر
گردند و در حكم امثال  دهان مي شيريني اداكرده است كه هنوز هم دهان به چنان به

  .سايرة فارسي هستند
. سازد خواه را آزرده مي طلب و عدالت رياكاري و مذهب ترديد روح هر انسان حق

  :گويد رديد ميرياكاري و مذهب ت عبيد در راه مبارزه با
  گه سختدلي چو سنگ و گه نرم چـو مـوم        گه هيكـل طـاووس و گهـي مظهـر بـوم           
ــي   ــايي نرس ــه ج ــد ب ــذهب تردي ــن م ــي روم    زي ــا روم ــاش ي ــگ ب ــي زن ــا زنگ   ١ي

آمده است مبارزه » موش و گربه«بدين ترتيب يكي از اهم مسائلي كه در قصّة 
عقالنيت و علم  توجهي جدي بهعبيد در اين قصيده . رياكاري و مذهب ترديد است با

عاقالن و عالمان و , افزايي و هوشمندي نموده است و قبل از آغاز قصّه و دانش
مخاطب ساخته و , هوشمندان را كه قدرت عبور از ظاهر كلمات و نظر در معني دارند

  :گويد مي
  بيــا بــشنو حــديث گربــه و مــوش   اگر داري تو عقل و دانش و هوش        

ــوانم از برايــــت  ــتانيبخــ ــاني   داســ ــران بم ــاي آن حي   كــه در معن
دل را  بين و ساده پرداز و كوته او مجدداً بر عقالنيت تأكيد نموده و مخاطبان خرافه

اند و پايبند  چرا كه ميهماني او براي كساني است كه عاقل, كند خواندن دعوت نمي به
  :علم و دانش و منطق و حرف حساب و استقالل رأي و نظر

ــد ع ــا اي خردمن ــل و دان   قصّة موش و گربه برخوانـا        اق
  گوش كن همچو در غلطانا       قصّة موش و گربـة منظـوم    
  كرمانـا  بود چون اژدهـا بـه       از قضاي فلك يكـي گربـه      

*  
ــه ــوش ب ــدن  از غري ــت غري ــانا    وق ــد هراسـ ــده شـ ــر درنـ   ببـ

ــا    اي كه من صفتش     اينچنين گربه  ــخن دان ــل س ــردم اي عاق   ك
                                                   

  .شه  ١٣٦٩تهران، , سنگ هفت قلم بر مزار خواجگان هفت چاه: باستاني پاريزي، محمد ابراهيم  .1



  فلسفة شعر سياسي عبيد زاكاني  ١٤٣

  

ــانا    روزي انــدر شــرابخانه شــدي   ــكار موشــ ــراي شــ   از بــ
ــواري  ــكي ز ديـ ــضا موشـ   جست بـر خنـب مـي خروشـانا          از قـ

ــيرغرانا    دنوشـي   سر به خم برنهـاد و مـي        ــو ش ــد همچ ــست ش   م
  پــر كـــنم پوســـتش ز كاهانـــا   گفت كو گربه تـا سـرش بكـنم        
ــه     گربه در پيش من چو سگ باشد       ــرو ب ــود روب ــه ش ــدانا ك   مي

  سـوهانا  چنگ و دندان زدي بـه       شـنيد و دم نـزدي   گربه اين مـي   
  گفت موشـك كجـا بـري جانـا          ناگهان جست و موش را بگرفت     
  عفـو كـن بـر مـن ايـن گناهانـا        موش گفتا كه مـن غـالم تـوام         
  راوان خورنـــد مـــستاناگـــه فـــ  مست بـودم اگـر گهـي خـوردم        
ــوي  ــر گ ــا دروغ كمت ــه گفت ــا    گرب ــب و مكران ــن فري ــشنوم م   ن
ــا     گربه آن موش را بكشت و بخورد ــشد خرامان ــسجد ب ــوي م   س
ــي  دست و رو را بشست و مسح كشيد ــا   ورد م ــو ديان ــد همچ   خوان
ــن   ــردم م ــه ك ــه توب ــا ك ــه   باراله ــوش را بـ ــدرم مـ ــدانا نـ   دنـ
  مــن تــصدق دهــم دو مــن نانــا  بهر اين خـون نـاحق اي خـالق    

دهدكه اگر انسان هوشمند و عاقل باشد نبايد فريب رياكاري كساني  عبيد هشدار مي
ز و دعا و ساير عبادات كه بسيار كنند بخورد، چرا كه نما دينداري مي را كه تظاهر به

اي براي كسب فضيلت و تقوايند و اگر كسي  عنوان وسيله مفيد و ارزشمند هستند، به
اين  به, آورد اما جنايتكار و ظالم و فاسد و حرامخوار و رياكار باشد جا اين اعمال را به

. شوند ديل ميابزار عوام فريبي و رياكاري تب اعمال اصالت خود را از دست داده و به
  :فرمايد  مي)ع(امام جعفر صادق

ندهيد  طوالني بودن ركوع و سجود افراد را در نماز خواندن مالك داوري قرار”
اين كار عبادي عادت كرده باشند بلكه راستگويي و امانتداري او را  زيرا ممكن است به

  :١مالك خوب بودن شخص بگذاريد
ــود  ــاز نم ــب ب ــر و فري   تابه حدي كـه گـشت گريانـا         دِر مك
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ــود در ــرموشــكي ب   موشـانا  زود برد ايـن خبـر بـه       پــس منب
ــسلمانا   مژدگاني كه گربـه تائـب شـد       ــد و مـ ــد و عابـ   زاهـ
ــدانا   اين خبر چون رسيد بر موشان      ــشتند شــاد و خن ــه گ   هم
ــا   هفت موش گزيـده برجـستند      ــدا و دهقان ــي كدخ ــر يك   ه
ــر  ــه ز مه ــر گرب ــد به ــا هــر يكــي تحفــه  برگرفتن   هــاي الوان
  ســالم و درود و احــسانا  بــا  نــزد گربــه شــدند آن موشــان

*  
ــم  گربه چون موشكان بديد بخواند     ــبحانا ١ِرزقُكُ ماء ســس ــي ال    ِف

ــي  يقـين   بـه  كنـد هر كه كار خـدا       ــا  مـ ــود روزيـــش فراوانـ   شـ
داد و موشان  دل و زود باور را فريب موشان ساده, اشك و آه و توبة ريايي گربه

ة اين خبر نادرست هدايايي براي گربه شكران شادماني پرداختند و به جاهالنه به
كاري  گويي امر بر خود گربه هم مشتبه شده كه نكند واقعاً گربة خوب و توبه. فرستادند
  :گويد هدف پليد خود چنين مي ادب و مهر و براي رسيدن به تظاهر به با. شده است

ــد  ــيش فرمايي ــت پ ــد از آن گف   قـــــدمي چنـــــد اي رفيقانـــــا  بع
ــد  ــيش او رفتن ــه پ ــه فــ   موشــكان جمل ــا  ك ــه جان ــت هم   داي ره

ــرده  كـــشياليـــق خـــدمت تـــو پيش ــا   كـ ــول فرمانـ ــم و قبـ   ايـ
ــه   ناگهان گربـه جـست بـر موشـان         ــارز بـ ــون مبـ ــدانا چـ   روز ميـ
ــت    ــده را بگرف ــوش گزي ــنج م ــا   پ ــدا و ايلخانـ ــر يكـــي كدخـ   هـ
ــا يــك بــه  دو بدين چنگ و دو بدان چنگـال          دنــدان چــو شــير غران
ــه   آن دو موش دگر كه جـان بردنـد         ــر بـ ــرده خبـ ــانا زود بـ   موشـ
ــا     موشكان جمله زين مصيبت و غم      ــو قيران ــيه چ ــه س ــرده جام   ك

ــانا   تخـت  شاه موشان نشسته بود بـه      ــل موشــ ــد از دور خيــ   ديــ
ــدش    ــرده گفتن ــيم ك ــه تعظ ــه    هم ــشهي ب ــو شاهن ــه ت ــا ك   دوران
ــاجر    ــق و ف ــود فاس ــا ب ــه ت ــه    گرب ــدي ب ــك ب ــر او ي ــاالنا نك   س

ــنج مــي  ــنج پ ــرد ايــن زمــان پ ــسلمانا    گي ــب و مـ ــده تائـ ــا شـ   تـ

                                                   
  .و ِفي السمآِء ِرزقُكُم و ما توعدونَ): ٢٢: ٥١(سورة ذاريات   .1



  فلسفة شعر سياسي عبيد زاكاني  ١٤٥

  

امير  داراي ايهام است و شايد اشارة آشكار به» روز ميدانا چون مبارز به« مصرع در
شاه خود  كه موشان ضعيف شكايت خويش به در هر صورت پس از آن. مبارز باشد

  :دهد آنها وعدة انتقام مي برند، پادشاه از آنها دلجويي كرده و به مي
  شـــاه فرمـــود كـــاي عزيزانـــا  شاه خود بردند   درد دل چون به   

ــه   اهم كـرد  گربه خو  من تالفي به   ــتان ب ــود داس ــه ش ــا ك   دوران
ــوير  ــها ز راه كـ ــشكر موشـ   لــــشكر گربــــه از كهــــستانا  لـ
ــا  در بيابـان فــارس هــر دو ســپاه    رزم دادنــــد چــــون دليرانــ
ــانا    آنقدر موش و گربه كشته شدند      ــساب آسـ ــد حـ ــه نيايـ   كـ
ــرنگون    موشكي اسب گربه را پـي كـرد        ــد س ــه ش ــاگرب   ز زينان
ــا   موشــكان طبــل شــاديانه زدنــد ــر فراوانـ ــتح و ظفـ ــر فـ   بهـ

داشت و  شادي و غفلت وا آنها را به, تحليل نادرست از پيروزي زود گذر موشان
  :قدرت فراوان دشمن خود را نديده گرفتند

ــا  هم گربه را هر دو دست بسته به      ــسمانا ب ــاب و ري   كــالف و طن
ــه  ــا بـ ــاه گفتـ ــد شـ ــا   دار آويزنـ ــياه نادانـ   ايـــن ســـگ رو سـ

  غيرتش شد چـو ديـگ جوشـانا         گربه چون ديـد شـاه موشـان را        
ــه   همچو شـيري نشـست بـر زانـو         ــد را بـ ــد آن بنـ ــدانا كنـ   دنـ

  خـاك يكـسانا    كه شـدندي بـه      زمـين   و زد به موشكان را گرفت  
  شــاه از يــك طــرف گريزانــا     لشكر از يك طرف فـراري شـد       

  مخــزن و تــاج و تخــت و ايوانــا  سـوار   از ميان رفـت پيـل و پيـل        
) شاه شيخ ابواسحاق(رفت و تاج و تخت و ايوان  بادها بر  سرانجام دودمان موش

اين قصّه فقط از  كند كه به در پايان داستان نيز عبيد از مخاطبان دعوت مي. نابود شد
  :باب سرگرمي نظر نكنند بلكه از آن پند و عبرت بگيرند و مدعاي او را فهم كنند

ــادانا    جان من پنـد گيـر از ايـن قـصّه      ــه ش ــر زمان ــوي ه ــه ش   ك
ــا    غرض از موش و گربه برخواندن      ــسر جان ــن پ ــم ك ــدعا فه   ١م
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ذهن خواننده را , اي از ابياتش آورده شد حال اين قصيدة نود بيتي كه پاره هر به
زاكاني از وضع عامة مردم از يك طرف و طبقة قضات و  كند كه عبيد متوجه تمثيلي مي

قة محكوم و حاكم والت و حكّام از طرف ديگر و رابطة آن دو دسته كه در حقيقت طب
طور كلي دو مطلب مهم نشان داده شده است  در اين قصيده به. كرده است اند ارائه بوده

  .كه يكي عمومي و ديگري اختصاصي است
هاي خود چگونه طعمة طبقة  ها و عصيان همة صف آرايي طبقة محكوم جامعه با

وامع دور از عدالت اين قانون كلّي همة ج. رود ومانش بر باد مي شود و خان حاكم مي
از جانبي . طلبان و ستمگران در ستيز باشند است كه در گذشته و اكنون همواره عدالت

توان تصوركرد كه مقصود گوينده بيان حال  مختصر تأملي در اين قصيده مي ديگر با
امير مبارزالدين محمد مظفّري  شاه شيخ ابواسحاق اينجو فرمانرواي فارس با مير

 .كرمان استفرمانرواي 
چه  آقاي اقبال آشتياني معتقد است كه معلوم نيست نظر عبيد در نظم اين قصيده به

يك واقعة تاريخي اشاره دارد و  واقعة تاريخي بوده است، اما اعتقاد دارد كه مسلماً به
ارادت . ١اي از آداب و مراسم معموله نگاشته شده است در انتقاد از اوضاع زمان و پاره

توبة معروفش در  شاه شيخ ابواسحاق و نفرت او از امير مبارزالدين رياكار با عبيد به
و ) ق ه ٧٥٥در سال (خليفة عباسي مصر  اش با  هجري و بيعت نابخشودني٧٤٠سال

عبادت و در همان حال خونريزي و سفاكي و  محتسبي و خم شكني و تظاهر او به
حدس مذكور را در , امثال اين مطالبنام ترويج دين و اجراي احكام و  كشي او به آدم

رسد كه  نظر مي كند و چنين به گربة عابد رياكار و خونريز تأييد مي تمثيل مبارزالدين به
سپاه موشان را تار و مار , خيل گربگان در بيابان فارس مقصود از اين گربة عابد كه با

داد  ارس مورد تعرض قرارامير مبارزالدين باشد كه امير شاه شيخ ابواسحاق را در ف, كرد
, قتل رسانيد و تمام خاندان او را نيز از دم تيغ گذزاند و او را اسير نمود و در شيراز به

  :حتّي فرزند خردسال او را نيز كشت
  خـاك يكـسانا    كه شـدندي بـه      زمين موشكان را گرفت و زد به     
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ــت    لشكر از يك طرف فـراري شـد      ــك جه ــاه از ي ــاش    گريزان
  مخزن و تـاج و تخـت و ايوانـا           سـوار   از ميان رفت پيـل و پيـل       

توانست از اين واقعة دردناك جز از راه طنز و طعنه در  مسلّم است كه عبيد نمي
ديكتاتور و سفاك يعني امير مبارزالدين او را نيز » محتسب«اشعار خود يادكند وگرنه 

ده است و كه همواره اينچنين بو چنان, كرد هاي شرعي هالك مي اي از بهانه بهانه به
روش همة ديكتاتورهاي عوام فريب در طول تاريخ در تهديد و ارعاب و تطميع مشابه 

  .است
  نتيجه

براي بيان اهداف و آرزوهاي انساني , عنوان ابزاري زيبا و منظم و كارآ شعر همواره به
و . تخلية رواني و سبكباري اوست, حداقل فايدة آن براي شاعر. كاربرده شده است به

انساني و  اي الهي ـ توان آن را پديده جا كه همواره شعر همراه انسان بوده است مياز آن
و گفته , اند كه بزرگاني چون افالطون آن را توصيف نموده آنچنان, هميشگي دانست

موقعيت و  كس در هر هر. اند  خود شعر سروده)ع(شود كه بزرگاني چون امام علي مي
سرودن آن همت گماشته  ن ذوق و قريحة شعري بهداشت منزلت انساني و اجتماعي با

سه زبان  شاه اسماعيل به. از بزرگان دين تا پادشاهان گرفته تا صنف شاعران. است
دو قسم خوب و  نظر افالطون شعر به به. سروده است تركي و عربي شعر مي, فارسي

ارد و اما شعر سياسي فضاي خاص خودش را د. شود و شاعران نيز هم بد تقسيم مي
زاكاني در نوع خود بديع و  شعر سياسي عبيد. نوعي فلسفة سياسي درآميخته است با
ظلم و فساد و  دنبال مبارزه با بديل است و داراي مضامين فلسفي سياسي و به بي

همين سبب تاكنون خود را حفظ نموده و ارزش و اعتبار  عدالت خواهي است و به
ين شعر صداي رساي عدالتخواهان و چرا كه ا, دست آورده است بيشتري به
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