
   بيدليات در غزلياتهزل  ٢٩٥

  

   بيدليات در غزلياتهزل
  ∗محمد افسر رهبين

دري  خور توجه همواره در ادبيات فارسياندازهاي در عنوان يكي از چشم بهشوخي 
ها از لطيفه و طنز و  ي داشته و پيشينة شعر و نثر اين زبان در بسا زمينها جايگاه ويژه

  .مطايبه سرشار است
 توان سادگي مي بهدري،  ندگان زبان فارسيماندگار سخنوران و نويس آثار به دركوير با

 و كارآمد، در القاي پيام گونة ابزار و دستوانة مهم بهدريافت نمود كه شوخي و طنز 
  .خواننده، نقش ارزشمندي را بازي نموده است به

يافته و  اين سو راه بهطنز و مطايبه در حوزة زبان فارسي از روزگاران خيلي پيشين 
  :دوگونة زيرين به سخن اين دياران دريچه گشوده است، در سراپردة سرود و

۱. فرهنگ مردمي را دربرگيرنده است، شوخي زات عاميانه كه بخشي ادر ادبي 
هاي مردمي را  مثابة عنصر كنايي و انتقادي عمل نموده و پنداشت بهو طنز 

گونه  دهد، كه زمينة اين رخدادهاي اجتماعي بازتاب مي ها و مورد پديده در
ا نصرالدين و سرودهاي مردمي و هاي ملّ ها و طنزها را در لطيفه يشوخ
 .توانيم ي بازيافته ميمحلّ

۲. شعر و نثر «ةات تفكّري، شوخي و طنز همچنان در هردو زميندر ادبي «
هاي انتقادي كه هر از  پردازان، با ديدگاه يافته و سرايندگان و خامه ورود

. اند مطايبه و شوخي پرداخته به ،چندگاه با هجو و هزل نيز آميخته است
گرديد » اييشعر هج«همين جاست كه شوخي در شعر، سبب پديدآمدن  از
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  ٢٩٦  قند پارسي

  

خصي اعنوان نوع ادبي ش بههاي منثور، طنز را  و گسترش شوخي در نبشته
ات فارسي موقعيت بخشيددر ادبي.  

ز  نزد سرودپردازان و سخنوران زبان فارسي ا،شوخي و آفرينش طنز بهپرداختن 
سرايش  بهكه، شاعر فطرتاً طبع شوخي داشته و   نخست اين.حالت بيرون نبوده است دو

زاكاني، كه شمار اين قماش  ايي پرداخته است، چون عبيدآميز و هج اشعار شوخي
 شاعراني كه هر از چند گاه و در موارد ويژه و ،دو ديگر. شاعران اندك است

اند، كه اين گروه از شاعران  ايشان راه دادهه نظر، طنز و مطايبه را در سروده درخور
  .شمارند بي

سازد و سرايشگران از اين راه   خاستگاه اصلي شعر شوخي را مي،انتقاد و اعتراض
استبداد . اند هاي اخالقي پرداخته هاي اجتماعي و هجو و هزل ناگواري بيان كاستي به

هاي  هاي مذهبيان، انگيزه ها و بنيادگرايي تداران، خشونت قدرتمندان و عصبي دولت
  :اي گفته سازد و بنابر دري را مي ات فارسيادين پديدآمدن شوخي و هزل در ادبييبن

هاي زمانه  رسمي بندد و بي ها را مي در ادواري كه خشونت ارباب قدرت دهان”
 رواج بيشتر ،طنز و ظرافت بهكند توجه  حكومت وجدان و اخالق را منسوخ مي

  .١“يابد مي
ات را ميزيادات عرفاني كه بخش ادبيموارد سرشار از در بعضيسازد،  ي از ادبي 

ن وخصوص طي قر بهتولّد حقيقي طنز، در دوران پس از اسالم، ”. طنز و اعتراض است
و حكايت از طغيان انساني … دهد ششم و هشتم هجري در ادبيات صوفيه رخ مي

  .٢“نشيندتواند ساكت ب يمنهاي اجتماعي  عدالتي دارد كه در برابر بي آگاه
حيث بهترين وسيلة  بهگران است كه طنز را  ميرزا عبدالقادر بيدل يكي از اين طغيان

كار گرفته  بههاي اجتماعي  كارآمِد غزل عرفاني، در جهت اعتراض و انتقاد از ناهنجاري
گري  طنزپردازي و شوخي بهي و گرايش گرمي بهاي خويش، دلچس وي در غزل. است
ديدگاه .  شعري سود جسته استمثابة عنصر جالب و مهم بهداده و از مطايبه  نشان
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   بيدليات در غزلياتهزل  ٢٩٧

  

هاي ظريف  همراه دارد، طنز را با پيرايش بهعرفاني بيدل كه واريزة تخيل بلند شاعر را 
  .خويش ارايه داده است بهمكتب هندي آراسته و با بيان منحصر 

  :وان باز شناختت دوگونة زيرين مي بههاي بيدل را  گري در غزل شوخي
  :هاي اجتماعي نيشخندها يا شوخي با مسائل عام و ناهنجاري .۱

هاي  ها و چالش بيدل در نيشخندها بر ناگواري
گيرد و با تمام  گير اجتماعي انگشت مي همه

ن د تعبير ديگر به بهيا » ان عصردمر به«ي دلسرد
  :گونه زند، اين هاي روزگار نيشخند مي  كشوت

  عصر انفعالي بيش نيستدعوي مـردان اين 
  اند رسـي بزغاله ند و چـون وا ميرغُ ر ميـيش

  سـرد شـد دل از دم ايـن پـهـلـوانـان غرور
  اند هـاي خـالـه هانـد امـا بغـل پـرورد رسـتم

 كه برداري نظر رد و بزرگ آن بهبيدل، از خُ
  اند دور گاوان رفت و اكنون حاضران گوساله

همراه دارد، بازتابي است  بهش اومانيسي شاعر را نيز ناين شگرد كار كه نوعي بي
 هدرت مهاي عصري كه مردان آن هوي تابي شاعر در برابر ناگواري دگرگوني و بي از
. ندها، كودك و بغل گير روشيف ها و پهلوان نمايي  رستمةهم اند و با غاله صفتزبو 
 جامعة خود است، از و دل افتاده، كه عنصر حساس جاست كه شاعر دلسرد ين ااز

آيد و مضحكة روزگار خويش را بر پوست زمان  ستوه مي بهنابساماني و ناهنجاري 
جا   در اين»رد و بزرگخُ«پر روشن است كه منظور بيدل از . ماند ترسيم مي

  .ستند هاند كه بر اُمرا و حكّام نظردار دولتمردان عصرند، اين رعايا و نيازمندان
كند كه جوالن احساسات او  گيرد و پرطغيان مي ان تاختن ميبيدل در ميدان طنز چن

  :افگند، چون دام هجو و هزل مي بهرا 
 رة دولتـوانگان غـاش كه ديـوش بـه به

 ١هر سو ِقالده به ته سگانند، بيسسمرس گُ
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 .حافظ نظر دارد



  ٢٩٨  قند پارسي

  

  :يا
 اسيمغزي شكـوه سـلطنت شـد ننـگ كنّ ز بي

 ١ما اينجاگردد ه ه خورده ميجاي استخوان گُ به
  :يا

 ل ننگ است خو كردنخوان نعمت اهل دو به
 ٢اگـر آدم سـرشـتي در چـراگاه خـران مـگذر

  :يا
 شيتاستخوان چرب و خشكي هست كز خاص

 ٣سـگ تـوجه بـر گـدا دارد، هـمـا بـر پادشاه
بندگان خدا  بربا غريو جهانخوارگي، زمين سبز خدا را » ديوانگان غرة دولت«وقتي 

 آيا شاعر دهند، ها آرايش مي شان را از خون آدم هاي سلطنت تسازند و تخ دوزخ مي
  ! بخواند؟ كه هزار حق باد او را»تهسسسگان مرس گُ«حق ندارد آنان را 

ازند و كشتي ت ها مي هست و بود انسان بهوار   كه ديوانه»ستگانيسمرس گ«آخر آن 
تعريفي از دهند، چه  مي ها شنا شان را در درياي خون ملّتو قدرت و استيالي

  ! دارند، تا كرامتي كه ندارند از هزل و هجو بيدل و بيدالن محفوظ بماند؟يتآدم
  .اند پرستان و زراندوزان و جاه طلبان، در هر روزگاري منظور نظرهاي خام بوده مال

يده است و آزمندان و ت گرد معيار آدمي،كند كه مال و جاه بيدل وقتي نگاه مي
  :رديگ سخره مي بهگونه  اند، رسم روزگار را اين حريصان خران مال و منال

 امروز قدر هركس مقدار مال و جاه است
 ٤ت آن را كه خر نباشدـتوان گف آدم نمي

  :زهد ريايي و رياكاران بهريشخندها يا سالوس ستيزي و اعتراض  .۲
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اد يافته است، سالوسيان و زه هاي او راه اين طرز مطايبات بيدل كه در بيشتر غزل
گونه از طنزهاي بيدل را  دهد، كه بر بنياد همين دليل، اين ار را مورد هجوم ميرياك

  :چون. ريشخندها نام نهاديم
ــي دارد     ؟قـــدر ريـــش چـــه معنـــي دارد ايـــن ــه معنـ ــشويش چـ ــر تـ   ؟غيـ

ــر   ــت آخ ــم اس ــه ظل ــرس چ ــي خ   ؟يش چــه معنــي دارد مــمــرد حــق    آدم
ــه   ــسواك بـ ــد مـ ــذر از زاهـ ــر حـ ــي دارد   سـ ــه معنـ ــيش چـ ــرب و نـ   ؟عقـ

ــه  ــوچ ب ــوي پ ــش  دع ــامان ري ــن س ــي دارد   اي ــه معنــ ــيش چــ ــرود پــ   ؟نــ
ــتار   ــن دس ــه و صــد م ــود كلّ ــك نخ ــي دارد     ي ــه معن ــيش چ ــم و ب ــن ك   ؟اي

  ؟ي داردنـــعه مش چـــ ريـــ،رر پـــغيـــ  دنـــكه رد چــ پــ رش نر عـــخ بــ يشــ 
  است شفَ و است ريش همه جا اين بيدل
ــم ــلّـ ــيت و كـ ــعه مش چـ   ١ي دارد؟نـ

گاهي مخاطب  كه آمد، هيچ  پرتاختن او بر ريشوان، چنانريشخند بيدل بر ريش و
اران و دستارداران و ذگ عام را درنظر نداشته است بل، منظور شاعر آن گروه از ريش

مال اوقاف را «پوشان و محتسبان و فقيهاني است كه  خرقهو زاهدان و واعظان رياكار 
گفتة  به .فرمايند نند و كج مينشي نوشند و راست مي ناروا مي  را»خورند و مي روا مي
  :حافظ

  ٢اوقاف است  به ز مال   حرام، ولي  كه مي   ت بـود و فتـوا داد      ه دي مـس   ه مدرس فقي
  :زدتا بيدل از آن هم پيشتر مي

  جوالي خـرسمز آدمي چه معـاش اسـت، ه
  گاني هـوس اسـت تالش صـوف و نمد زند

  شيـخي عـالقة دسـتـار بهچـه الزم اسـت 
  شـاخ رسـاندن جواني هوس اسـت بهخـري 

  غبـار عبـرت سـرچنـگهاي خـرس بـگـيـر
  كه ريش گاوي و اين شانه راني هوس است
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  ٣٠٠  قند پارسي

  

 ز تـازيـانه و چـوب آنـچـه مـايـة اثـر است
 ١اني هـوس اسـتـهمـ خـران مي…بـراي

 بل، بيدل در اين شگرد ،بيدل نيست بهسالوس ستيزي و زهدكوبي، ديدگاه منحصر 
ها پيشتر از بيدل و  سده. پيشينيان خود بهچشم داشته است، همچنان كه حافظ حافظ  به

  :يي سروده است  شاعر ناشناخته،سالها قبل از حافظ
ــد   ــر زرق نهن ــد ب ــاي زُه ــه بن ــا ك    فــرق نهنــدآينــد و ميــان مــن و مــي  آنه

  ٢فـرق نهنـد    بـر  اره مچو خروس گر هم   ايـن  از  را پس  خروس مي  نهم فرق بر
ين محمد بلخي نيز پيش از حافظ خود را از توبه و زهد و تقوي الد موالنا جالل

  :فارغ نموده و ساقي را صدا زده است
  ــي ــدحي ده ز م ــاقي ق ــه س ــنمهل    حقيقـت بيـنم  تا كـه در ديـر مغـان روي           رنگي

  در ميكده خـوش بنـشينم       دو سه روزي به     كام دل خود   ام اي دل كه به      توبه بشكسته 
ــو  ــد و ورع و تق ــه و زه ــارغ از توب ــا ف   بينم مي اين در خويش مصلحت من زانكه  مي

ـ   خانـه يكـ   اقي خم د سـ  تا ده   نميخي بكـ  ي و شـ   اقـ الوسي و زر  ترك س    ٣نمي در دي
ر قهرمانان باوج برده است و يكي از اَ بهگمان، سالوس ستيزي و رندي را  حافظ بي

  :چون. يابيم گيري خالي ميكه كمتر سرودة او را از اين در اناست، چن اين ستيز
  ٤ت زهـد ريـايي    كه در تابم از دس      فروشـند  مِي صوفي افگن كجا مي    

  :يا
  تـزاهـد ظـاهـرپرسـت از حـال مـا آگاه نيس

 ٥در حق ما هرچه گويد جاي هيچ اكراه نيست
ناموري رسيده و هم دبستان او نيز بوده  بههمچنان صائب كه چندي پيشتر از بيدل 

  :دهد گونه ارائه مي اين بهگرايي زاهد تعريفي  ابراست، از ظاهرپرستي مردم و مح
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  دري كه بـر رخ زاهــد ز ِگل بـرآوردند
  ١چشم مردم ظاهرپرست محراب است به

گري و هجو و  سازد همين شوخي اما آنچه زهد زدايي بيدل را از ديگران متمايز مي
رپرستي و  ظاهرد واگونه كه زاهدان و واعظان روزگار  استهجان مفرط است و همان

گري مفرط  شوخي بههمانسان در هجو آنان  بهاند، شاعر روزگار  افراط رسيده بهسالوس 
  .پيوسته است

م كه بيدل در ريشخندهايش بيشترينه بر زاهدان رياكار و مفتيان خطاكار يگفت
زباني و تندي  سرخ بهآغازد،  مي تازد و هرچند سخن را با مزاح و شوخي ساده مي
  :دارد گونه عرضه مي نجام سخن، ابياتي اينگرايد و سرا مي

  ٢خري رها كن اگر بايدت شـدن آدم         سـت  ا آرايي و زاهد طويله  تخيال خلد   
  :يا

  تـال اسـحـش مـة ريـلـلسـم زدن سـبره
  ٣يشيمو معمريست كه همصحبت خرس و بز 

  :يا
ـ  شي بر   ٤خرس اين همه سوداگر پشمينه نباشـد        مت مـسلّ  داري ريـش اسـ    خ دكان

خواهد كاالي مقلوب اين گروه را  كند، بل مي اينجا رها نمي بهيشخندي را بيدل ر
  :گونه شان برسد، اين يك يكسابح بهطشت طنز اندازد و  به

ــان مپــرس    ــشايخ و اطوارش ــت م    طينـت نـِر ايـن قـوم مـاده اسـت            بالفعل  از علّ
  اش را نهاده اسـت      در ريش محتسب بچه     حكـم صـالح شـرع    ست بـه    هر جا مزيني  

  گـردن واعـظ فتـاده اسـت      بار سـرين بـه      اينجــا خيــال گنبــد عمامــه هــيچ نيــست
ــ ــزاه ــد كج ــا و طاع   در وضع سجده شيوة خاصش اراده اسـت         ازدانش از كجــت ي
  ٥اسـت  چه داده  دستش  كه به  از عصا  نازد  مي  ازمـــِر ندارد ســـام نـــي امـــاينـــرع
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  ٣٠٢  قند پارسي

  

دهد و دريغ كه  يغزل بيدل در ريشخندها لطافت و سترگِي خود را از دست م
رديف  بااو نظر نگارنده غزل  بهد و شك ابتذال مي بهچنين موارد، كار سخن بيدل  در
  :هاي اين ريشخندهاست، با اين آغاز از جمله تندترين» دارد؟ كه«

 اين دور دور حيض است، وضع متين كه دارد؟
 ١بـاِد بـروت مـردي، غيـر از سـرين كه دارد؟

  .انتهاي غزل، شرم شنيدن داردبعد تا  بهكه از اين 
حسن حسيني را موافق سيد ) مرحوم(توانم اشارة نويسندة گرانقدر  با اين نكته، نمي

  :اين چنين فرمايشي دارد» صور عواطف بيدل«باشم كه ضمن توضيح 
كه بيدل را با آن چندان  طنز و خنده ـ بهسر ي و اين شوخ و شنگي، گاه حتّ”

د كه با اين رآو  او را نمونه مي»گردن بها ت« غزل و كشد  نيز مي“كاري نيست
  :گردد مصراع آغاز مي

 گردن از خودسـري مچيـنيد ادبـار تـا به
 ٢گردن خلقيست زين چنين سر بيزار تا به

ست كه در موارد  ايساشتباه نرفته باشم، بيدل در جمع شاعران عارف، ك بهاگر 
 پرداخته است و اين بخشي از شگرد كار ـ آنهم آميخته با هجو و هزل طنز ـ بهبسياري 

  .سازد بيدل را مي
  :سازم اكنون واريزة گفتار خويش را در اين نكات فشرده مي

گري  شوخي به ،سرايان عارف هاي خود، بيشتر از ديگر غزل بيدل در غزل .۱
 .پرداخته است

 .گري بيدل، بيشترينه با هجو و هزل همراه است شوخي .۲
 .ر زمينة زهد و زاهدان آمده استهاي بيدل بيشترينه د شوخي .۳
با اين . هاي حافظ نظر دارد بيدل در سالوس ستيزي و زهدگريزي بر ديدگاه .۴

تفاوت كه حافظ در برابر زهد و وعظ و شراب كوثر، رندي و پياله خواهي 

                                                   
 .غزليات بيدل: دربيدل دهلوي، ميرزا عبدالقا  .1

 .همان  .2



   بيدليات در غزلياتهزل  ٣٠٣

  

 ؛سازد آورد و اين مورد بخشي از روانشناختي شعر حافظ را مي را بديل مي
 .كند سرگرم مي» شراب ناب« بهاما بيدل در كمترين موارد 

ست، احساساتي، سرخ زبان  اها، شاعري ها و مصراع گونه غزل بيدل در اين .۵
اريم، در ذهاي ساختاري دبستان هندي را كنار گ گير، كه اگر ويژگي و بهانه

  .ها، بيدل ديگري حضور دارد گري عقب اين شوخي
ها و  ، در برابر انواع كاستيدعنوان عارف شاعر متعه بهكه، بيدل  سرانجام سخن اين

نمايي را  ايستد و در شوخي و هزل خود، آدم راست مي هاي اجتماعي قد ناراستي
ورزد  اري و بيرنگي تأكيد ميكدوستي و راست سازي و انسان نمايد و بر انسان نكوهش مي

  :كه
 معنيم اجزاي بيرنگيست بيدل، چون حباب

 ١ما اينـقـدرها شـوخِي اظهـار دارد خـامـه
  منابع
الزمان  تصحيح بديع, ات ديوان شمس تبريزيكلي :الدين محمد مولوي بلخي، موالنا جالل .۱

 . ش  ه١٣٨٠, تهران, فروزانفر، انتشارات ميالد

  . خورشيدي۱۳۴۱، مطبعة معارف، كابل، غزليات بيدل: بيدل دهلوي، ميرزا عبدالقادر .۲
  . امين رياحيمحمدق تصحيح و تحقي ، بهالمجالسهةنزجمال خليل شرواني،  .۳
، انتشارات الهدي، از گذشتة ادبي ايران :دكتر عبدالحسين, كوب بروجردي زرين .۴

 .۴۰ بخش

 .ي خورشيد۱۳۶۶ ،، كابلحافظ: شاملو .۵

  .ديوان صائب تبريزي :صائب تبريزي، ميرزا محمد علي .۶

                                                   
  .غزليات بيدل: بيدل دهلوي، ميرزا عبدالقادر  .1


