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مقالﺔ حاﺿر ﭼنانﻜه از عنوان آن برمﻰآيد ،تطبيقﻰ است بين طنز و طنزپردازﻯ در ادبيات
ايران و عرﺏ .در اين تطبيﻖ ،طنز عبيدزاكانﻰ بهعنوان نمونهاﻯ از طنز ادبيات ايران و
طنز شاعران عﺼر انﺤطاﻁ بهعنوان نمونهاﻯ از طنز ادبيات عرﺏ با هم مقايسه شده
است .در اين مقاله كوشيدهام تﺼوير كاملﻰ از عبيد اراﺋه دهم ،اما بهمنﻈور پرهيز از برخﻰ
سوءتفاهمات اجتماعﻰ ﻻزم ديدم از ﺫكر پارهاﻯ از طنزهاﻯ درخشان او ﺻرﻑنﻈر كنم.
طنز پيﺶدرآمدﻯ است كه مﻰتوان بهراحتﻰ كسﻰ را با آن دست انداخت ،از ميدان بهدر
كرد و بدﻯهايﺶ را آشﻜار ساخت .با استهزا مﻰتوان كسﻰ را تﺤقير كرد و او را مﻀﺤﻜﺔ
عام و خاﺹ ساخت .در ادبيات عرﺏ ،شاعر با هجو شﺨﺼﻰ يا قومﻰ سعﻰ مﻰكند حريﻒ
را از ميدان خارﺝ كند ،با توجه به تﺄثيرﮔﺬارﻯ طنز در بيان زشتﻰها و عيﺐهاﻯ جامعه ،ﭼه
در مقولﺔ سياسﻰ ،و يا اجتماعﻰ مﻰتوان اﺫعان كرد كه زبان طنز رساتر و برتر از زبان ديگر
نوشتهها است .در طنز» ،خنده« هدﻑ نيست ،بلﻜه وسيلهاﻯ است براﻯ بهتر بيانكردن
و انتقاﻝ هدﻑ موردنﻈر از نويسنده به خواننده .در ابتداﻯ مقاله نيز تعريﻒ طنز از نﻈر
ﺻاحﺐنﻈران اراﺋه شده است.
كليدواژهﻫا :طنز ،نگاه تطبيقﻰ ،طنز در ادبيات فارسﻰ و عربﻰ ،زشتﻰها و عيﺐهاﻯ
جامعه.
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مقدمه

طنز در اﺻطالﺡ ،شﻜلﻰ از شعر يا نﺜر است .حﻜايتﻰ است كه از دﻝ پيﭽيدﮔﻰها و

مشﻜالت اجتماعﻰ برمﻰآيد و طنزپرداز ،آن مساﺋﻞ را با شوﺥطبعﻰ خويﺶ بيان مﻰكند

و سﺨنانﻰ را كه نتوان به ﺻراحت ﮔفت در لباﺱ ديگر مطرﺡ مﻰسازد .طنز بيانگر معايﺐ

و مفاسد و رﺫايﻞ فردﻯ يا ﮔروهﻰ است؛ به شرﻁ آنﻜه باعﺚ انگيزﺵ خنده در خواننده يا
شنونده شود .در تعريﻒ طنز بايد ﮔفت» :طنز ﮔونهاﻯ از هجو است با اين تفاوت كه در هجو
بهطور معموﻝ ،زبان ﮔفتارﻯ يا نوشتارﻯ بهطور مستقيم مورد عيﺐ و نﻜوهﺶ قرار مﻰﮔيرد،

اما در طنز ،روﺵ بيان ﻏيرمستقيم است و طنزﮔو ،عيﺐها را فقﻂ بهطور كلﻰ برمﻰشمارد و
نمايان مﻰسازد .در حالﻰكه شﺨﺺ يا ﮔروه موردنﻈر هدﻑ مﻀﺤﻜه و تﺤقير ديگران قرار

مﻰﮔيرند .از اين ﮔﺬشته ،طنز ﺻراحت بيان هجو را ندارد.

در ادبيات فارسﻰ ،در قلمرو طنز ،طنزهاﻯ سياسﻰ و اجتماعﻰ عبيد زاكانﻰ از همه پرآوازهتر

است .شگفتا كه عبيد و شاعران عﺼر مﻐوﻝ در يﻜﻰ از توفانﻰترين دورههاﻯ تاريﺨﻰ وطن

خود ،با سالﺡ طنز و تمسﺨر به جنﮓ سياهﻰ عﻈيم رفتهاند .شعر در عﺼر مﻐوﻝ به بيمارﻯ
36

تﺼنﻊ لفﻈﻰ دﭼار شد و همين امر سبﺐ شد كه از رنﮓ و رونﻖ بيفتد .اوﺿاﻉ اجتماعﻰ اين

دوره را مﻰتوان در دو كلمه خالﺻه كرد :فشار و ناامنﻰ .هجوم مﻐوﻝ از يﻚ سو ﭼيزﻯ براﻯ

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

كسﻰ باقﻰ نگﺬاشته بود و از ديگرسو ،بار مالياتهايﻰ كه پادشاهان وﺿﻊ مﻰكردند بر دوﺵ

مردم سنگينﻰ مﻰكرد .در مقايسه با عبيد ،در شعر عرﺏ ،در زمينه طنز اجتماعﻰ در اين دوره،
مﻰتوان از شاعر طنزپرداز ،ابوالﺤسن الج ّزار ،شاعر و اديﺐ مﺼرﻯ نام برد.

از مهمترين ويژﮔﻰهاﻯ شعرﻯ »الج ّزار« ،فراوانﻰ و كﺜرت طنز و شوﺥطبعﻰ در سرودههاﻯ

او است كه باعﺚ شده است بتوان او را در زمينه سرودن اشعار طنز اجتماعﻰ ،بهويژه در

زمينه فقر ،با ديگر شاعران طنزپرداز دوره عباسﻰ مقايسه كرد .اما طنز عبيد آميزهاﻯ است
از لبﺨند و اشﻚ ،دشنه و دشنام ،قهر و لطﻒ ،و نوشﺨند و نيشﺨند .عبيد ،فساد اخالقﻰ

حاكم بر جامعه زمان خود را ﮔاهﻰ در طنزﻯ بﻰترحم ،زمانﻰ در هجوﻯ ﮔستاﺥ و برههاﻯ
در هزلﻰ باطﻞ تﺼوير مﻰكند او مدعيان علم و عقﻞ و تقوا را نيز به شدت فرو مﻰكوبد و

نگاهی

دمار از روزﮔارشان برمﻰآورد.
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انﮕيزهﻫاﻯ روﻯﺁوردﻥ به ﻃنز

در هر دوره و زمانﻰ عدهاﻯ از افراد وجود دارند كه در ميان مردم به بﺬلهﮔويﻰ و

شوﺥطبعﻰ معروﻑاند و سعﻰ دارند كه با هزﻝ خود مردم را سرﮔرم كنند و بﺨندانند ،اما در
اين ميان كمتر كسﻰ يافت مﻰشود كه هدﻑ يا انگيزه روﻯآوردن به اين هنر را بيان كند و

با آﮔاهﻰ و دانﺶ قبلﻰ از آن استفاده كند.

ﮔاهﻰ طنزپردازﻯ وسيلهاﻯ براﻯ انتقامﮔرفتن شاعر از كسانﻰ است كه به او اهانت كرده

يا او را خوار ساختهاند .بعﻀﻰ از شاعران طنزپردازﻯ و روﻯآوردن به آن را وسيلهاﻯ جهت

بازپﺲﮔيرﻯ حقوﻕ از دست رفته خود مﻰدانند.

ﮔروهﻰ ديگر ،روﻯ آوردن به طنز را وسيلهاﻯ مناسﺐ براﻯ آﮔاه كردن ستمگران و اشرار

و خشﻚمﻐزان مﻰدانند ،بدون آنﻜه جان خود را مستقيما به خطر اندازند ،و انگيزه بعدﻯ در
روﻯآوردن به طنز اين است كه شاعر ،طنزپردازﻯ را وسيله مناسبﻰ براﻯ جايگزينكردن

كمبودهاﻯ معيشتﻰ خود ،همانند فقدان زيبايﻰ ﻇاهرﻯ ،ثروت فراوان يا جايگاه اجتماعﻰ
قرار مﻰدهد .بهسبﺐ اين انگيزهها ،زبان طنز ،زبانﻰ رسا براﻯ بيان كاستﻰها و نيازهاﻯ

بﺨنداند ،اين خنده هميشه آميﺨته با تفﻜر و انديشه است.

عبيد زاكانﻰ

موﻻنا نﻈامالدين ،معروﻑ به عبيد زاكانﻰ ،حدودا در قرن هشتم هجرﻯ در قزوين بهدنيا

آمد .عبيد يﻜهتاز پهنه طنز و شوﺥطبعﻰ و فﻜاهت ايران است و در اين قوﻝ كسﻰ را ر ّدﻯ

و انﻜارﻯ نيست .وﻯ قوم مﻐوﻝ را با تيﻎ طنز و هزﻝ و هجو به ميدان فرا مﻰخواند و آنان
را به مبارزه مﻰطلبد .او نه مﻰﮔريد و نه مﻰنالد ،بلﻜه شگفتآور است كه خندهاﻯ تلﺦ و

طعنهبار دارد.
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اجتماعﻰ است و طنز وسيلهاﻯ براﻯ خنداندن ﺻرﻑ نيست ،هرﭼند كه ممﻜن است ما را
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عبيد زاكانﻰ فقر ،ندارﻯ و بﻰﭼيزﻯ مردم را خيلﻰ ﺻريﺢ تشريﺢ مﻰكرد .او درجايﻰ

مﻰﮔويد:

جنازهاﻯ را از راهﻰ مﻰبردند .درويشﻰ با پسرﺵ بر سر راه ايستاده بودند .پسر ازپدر پرسيد:
پدر! در اين ﺻندوﻕ ﭼيست؟ ﮔفت :آدمﻰ! ﮔفت :كجايﺶ مﻰبرند؟ ﮔفت :به جايﻰ كه نه
خوردنﻰ باشد و نه پوشيدنﻰ ،نه نان ،نه هيزم ،نه آتﺶ ،نه زر ،نه سيم ،نه بوريا و نه ﮔليم.
ﮔفت :پدر! به خانه ما مﻰبرندﺵ؟ (عبيد زاكانﻰ)1383 ،

فقر و بيﭽارﮔﻰ آنﭽنان مردم را درمانده كرده كه جرﺋت ابراز وجود و شﺨﺼيت در خود

نمﻰيابند.

شﺨﺼﻰ از موﻻنا عﻀدالدين پرسيد كه ﭼون است كه در زمان خلفا ،مردم ،دعوﻯ خدايﻰ

و پيﻐمبرﻯ بسيار مﻰكردند و اكنون نمﻰكنند؟ ﮔفت :مردم اين روزﮔار را ﭼندان ﻇلم و
ﮔرسنگﻰ افتاده است كه نه از خدايشان ياد مﻰآيد و نه از پيﻐامبر.

ابوالحسن جزّار

ابوالﺤسن جزار از شاعران عرﺏ و معروﻑ به شيﺦ جماﻝالدين ج ّزار مﺼرﻯ است .وﻯ در
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ساﻝ  603هـ  .بهدنيا آمد (673ـ 603هـ  ).و از وﻯ اشعار زيبا و آكنده از توريه برجا مانده
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است .بيشتر موﺿوﻉ شعرﺵ هجا است» .در شعر او هميشه رنﮓ و بويﻰ از طنز و شوﺥطبعﻰ

وجود دارد و در اشعارﺵ مﻰتوان جاﻯ پاﻯ طنز و هجا را مشاهده كرد«( .الﻜتبﻰ 1973 ،م).

ابوالﺤسين در ابياتﻰ ،ﭼگونگﻰ حاﻝ و وﺿعيت خود را ﭼنين بيان مﻰكند:
لﺤاما و فﻰالبيت ﻻ
ﺃﺻب ُ
ﺤت ّ
َ
و اعتﻀت من فقرﻯ و من فاقتﻰ

اَ ُ
عرﻑ ما راﺋﺤ ًْه اللﺤم
عن التﺬا ِﺫ الطعم بالشﺤم

پيشه قﺼابﻰ دارم ،اما در خانهام هيﭻكﺲ بوﻯ ﮔوشت را نمﻰشناسد و اكنون بهخاطر فقر
و نادارﻯ از طعم و مزه ﮔوشت ،تنها به بوﻯ آن بسنده مﻰكنم.

وﻯ در جاﻯ ديگر ،فقر خود را ﭼنين به تﺼوير مﻰكشد:
لي منالشمﺲ خلعه ﺻفراء
و منالزمهرير ان حدﻱ الﻐي

ﻻ ﺃبالي اﺫا اتاني الشتاء
ـم ثيابي ،و طيلساني الهواء

نگاهی

بيتي اﻻرﺽ والفﻀاء به سو
لو تراني فﻰالشمﺲ والبرد قدﺃن
شنﻊالناﺱ انني جاهلي
ﺃخﺬوني بﻈاهرﻱ اﺫ راوني
آه و حسرتي لقد ﺫهﺐ العم
كلماقلت فﻰ ﻏ ِد ﺃورﺙ السو
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ٌ
سقﻒ بيتيالسماء
ّر مدار و
َ
حﻞ جسمي لقلت اني َهباء
ما نوﻱ و مالهم اهواء
عبد شمﺲ تسﺌوونيالﻈلماء
ٌ
تﺄسﻒ و عناء
ـر و َحطي
ُ
ُﻝ اتاني ﻏ ٌد بما ﻻ ﺃشاء

لباﺱ شاعر جامه زرينﻰ است بافته از نور خورشيد ،پﺲ او را ترسﻰ از فرارسيدن زمستان
نيست .خانهاﻯ بﺲ فراﺥ و بزرگ دارد به وسعت زمين و سقفﺶ آسمان .او را در زير نور
آفتاﺏ مﻰبينﻰ در حالﻰ كه سرما جسمﺶ را ﺿعيﻒ و ﻻﻏر كرده و اﮔر سايهاﻯ از او بر
زمين نبود در بودنﺶ شﻚ مﻰكرديم .هر روزﺵ را با آرزوﻯ فردايﻰ بهتر سﭙرﻯ مﻰكند،
اما فرداهايﺶ كاﻻيﻰ جز يﺄﺱ و نااميدﻯ برايﺶ به همراه
ندارند.

شاعر در اين ابيات تﺼاويرﻯ كاريﻜاتورﮔونه از وﺿعيت ﻇاهرﻯ و زندﮔﻰ خود براﻯ ما

ترسيم مﻰكند :ترسﻰ از زمستان و سرماﻯ آن ندارد ،ﭼراكه لباﺱ زرين خورشيد و عبايﻰ از
باد ،بر تن دارد خانه خود را از زمين و سقﻒ آن را آسمان مﻰداند» .و هنگامﻰ كه مردم مرا

ديدند كه روز بر خورشيد ...بر ديروز خود حسرت مﻰبرم و فرداﻯ هر روز مﺼيبتﻰ جديد را
و در جايﻰ ديگر با زبان طنز ،تﺼوير ديگرﻯ از خانه خود براﻯ ما ترسيم مﻰكند:
و دا ُر خراﺏ بها قد نزلت
اكون
فال َ
فرﻕ ما بين اني ُ

النسيم
هفوات
تُساورها
ُ
ِ
قيمالﺼالهًَْ
فﺄخشﻰ بها ﺃن اُ َ
رات (اﺫا زلزلت)
اﺫا ما َق ُ

ولﻜن نزلت الﻰالسابﻐه

اكون علﻰالقارعهًْ
بها ﺃو
ُ
ﺫن سامِعهًْ
فتﺼﻐي بال ُﺃ ٍ
فتسج َد
ُ

حيطانُهاالراكعهًْ

يت بﺄن تقرﺃ (الواقعهًْ)
خشِ ُ

خانهاﻯ است خراﺏ كه زندﮔﻰكردن در آن خانه با كنار جاده نشستن هيﭻ فرقﻰ ندارد.
از بﺲ خراﺏ است ،داخﻞ خانه با بيرون آن يﻜسان است و با وزﺵ نسيم آرام ،آن خانه
فرو خواهد ريﺨت .نماز را با ترﺱ در آن خانه مﻰخوانم از ترﺱ اينﻜه ديوار و سقﻒ خانه

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

براﻯ من پيﺶ رو دارد«.
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به حالت ركوﻉ به پايين فرو ريزند .اﮔر زمانﻰ من سوره »زلزلت« را در آن خانه بﺨوانم،
مﻰترسم آن خانه سوره واقعه را بر من بﺨواند و خانه بر سرم فرود آيد.

شاعر در اين قﺼيده از ﺻنعت توريه ،دو لفﻆ »زلزلت« و »واقعه« را يﻚبار به معنﻰ

قريﺐ ،يعنﻰ سورههاﻯ قرآن ،و بار دوم بهمعنﻰ »بعيد« ،يعنﻰ معناﻯ لﻐوﻯ آن »لرزيدن و
فروريﺨتن« بهكار برده است .ج ّزار بسيار زيبا و رسا تﺼويرﻯ به ﺻورت طنز از وﺿعيت

شﺨﺼﻰ خود اراﺋه مﻰدهد:

ﺃلﻖ فﻰ بيتي دثارا اُ ِع ّدهًْ
و لَ ْم َ
ﺃردت وسادهًًْ
فانفﺦُ شدقي اَ ْن
ُ

تبر ُد و ﻻ شﻰء َي ُر ﱡد هجيرا
اردت حﺼيرا
ﺵ ان
و ﺃ ْف َر َ
َ

خانهاﻯ خالﻰ از هر ﭼيز ،حتﻰ لباﺱ براﻯ پوشاندن خود ،و براﻯ آنﻜه بالشتﻰ در زير سر
داشته باشد لﭗهاﻯ خود را باد مﻰكند و از سايه خود حﺼير مﻰبافد كه بر آن بﺨوابد.

از ديگر شاعران اين دوره كماﻝالدينبناﻻعمﻰ است كه در مورد فقر مﻰﮔويد:
سﻜنت بها ﱡ
اقﻞ ﺻفاتِها
دا ٌر
ُ
نازﺝ متباع ٌد
الﺨير عنها
ٌ
ُ
فيهاالبعوﺽ َع ِد ْم ُت ُه
من بعﺾ ما
ُ
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تسعدها براﻏيﺜﻰ
تبيت
و
ُ
ُ
و بها عقارﺏ ك ً
ال قارﺏ رتعا
كيﻒالسبيﻞ الﻰالنجاهًْ وﻻنجا

دت مﻜتوبا علﻰ ارجاﺋها
شا َه ُ

تقربوا منها و خافوها بيابها
ﻻ ّ
كم بت فيها مفردا والعين من

الﺤسرات فﻰ حشراتِها
ان تﻜﺜر
ُ

دان من جمي ِﻊ جهاتِها
والش ﱡر ٍ
كم اعدم اﻻجفان طيﺐ نساتها

ﻏنﱠت لها رقﺼت علﻰ نﻐماتها
فينا حمانااﷲ لدﻍ حماتها
هًْ و ﻻ حياهًْ لمن راﻯ حياتها

رﺃيت مسطورا علﻰ جنباتها
و ُ

الناﺱ من آفاتها
يا ﱠ
نﺞ ِ
رﺏ ّ

تسﺢ من عبراتها
شوﻕ الﺼباﺡ ﱡ
ِ

اين خانهاﻯ پر از ﻏم و اندوه است كه خير و بركت از آن رخت بربسته و دور شده و
بدﻯ از همه طرﻑ به آن نزديﻚ شده است .پشههايﺶ خواﺏ از ﭼشم انسان مﻰبرند
و شﭙﺶهايﺶ با آواز پشهها به رقﺺ و پايﻜوبﻰ مﻰپردازند و اﮔر حرﻑ قاﻑ در كلمه
»رقﺺ« مقدم شود» ،قرﺹ« به معنﻰ »ﮔزيدن« مﻰشود ،پﺲ رقﺺ شﭙﺶها درواقﻊ
(قرﺹ) ﮔزيدن است و مگﺲهاﻯ فراوان راه رسيدن نور خورشيد را به خانه مﻰبندند

نگ ا
هی تطبیق
ی
ب
ﻪ
ﻃ
ن
ﺰ
و
ﻃنﺰپردازﻯ دﺭ...
و موﺵهاﻯ خانه در هماوردﻯ با اسبان تيزروبرابرﻯ مﻰكنند و عقرﺏهايﺶ همانند
خويشان ،مردم را نيﺶ مﻰزنند و خالﺻه اينﻜه هر آن كﺲ كه وارد اين خانه مﻰشود بايد
فاتﺤه خود را بﺨواند ،زيرا من هر شﺐ ،ﮔريان در انتﻈار ﺻبﺢ ،سر به بالين مﻰنهم.

شاعر طنزپرداز ديگر ،دانياﻝ است؛ كه در همين مﻀمون ،ﭼنين بيان مﻰكند:
روﺡ و يﻐتدﻱ
ُ
اقفر من َي ُ
اﺻبﺤت َ

منزﻝ لم يﺤ ِو ﻏيرﻱ قاعدا
فﻰ
ٍ

يبﻖ فيه سوﻯ رسو ِم حﺼيرهًْ
لم َ

طراح ًْه فﻰ حش ِوها
ُملقﻰ علﻰ ّ
كالﺨيوﻝ تسابقت
يركﺾ
والفا ُر
ُ
ِ
ثوﺏ تراه مرقعا
هﺬا ولي
ٌ

ما في يدﻱ من فاقهًْ اﻻ يدﻱ
ﻏير ُم َمد ّد
رقدت
فاﺫا
ُ
ُ
رقدت َ
المهتدﻯ
و مﺨ ﱠدهًٍْ كانت ﻷ ّم ُ
ٌ
كمﺜﻞالسمسم المتب ّدد
قمﻞ
ِ
من ﱢ
كﻞ جرداءاﻻديم و ﺃجرد
الهده ِد
لون ِ
لون ُ
مﺜﻞ ِ
من كﻞ ٍ

سﺨن از فقر و ندارﻯ ،خانههاﻯ خراﺏ ،زيادﻯ پشه ،كنه و حشرات و موﺵهاﻯ بسيار،
براﻯ بعﻀﻰ از شاعران طنز ،و وسيلهاﻯ است براﻯ رسيدن به ﭼيزﻯ كه به آن عالقهمندند
و به آن تمايﻞ دارند .بوﺻيرﻯ اين شوخﻰ و طنز را وسيلهاﻯ براﻯ رسيدن به كنيزﻯ قرار
داد كه او را به انجام اعماﻝ ﻏيراخالقﻰ به خود فراخواند و كنيز او را به سبﺐ پيرﻯ و
ناتوانﻰ سرزنﺶ كرد.

و اما داستان موﺵ و ﮔربه عبيد زاكانﻰ ،منﻈومهاﻯ انتقادﻯ با لﺤنﻰ طنزآميز ،همراه با

مز ّوران را ريشﺨند كرده و پرده از كارشان برداشته است .عبيد ،سﺨنانﺶ را با طنزﻯ تند،
رنﮓآميزﻯ كرده است ،قﺼيده موﺵ و ﮔربه وﻯ در وﺻﻒ ﮔربهاﻯ سروده شده است كه به
ديار كرمان فرمان مﻰراند و پﺲ از خونﺨواهﻰ و رياكارﻯ بسيار توبه رياكارانه بزرگترﻯ
مﻰكند و آنطور كه شايﻊ است ،هدﻑ عبيد از سرودن ﭼنين قﺼيدهاﻯ ،اشارتﻰ به وقايﻊ عﺼر

شاهشجاﻉ و رياكار زاهدنمايﻰ مانند عماد فقيه است.
عبيد در اين قﺼيده مﻰﮔويد:
اﻯ خردمند عاقﻞ و دانا
قﺼه موﺵ و ﮔربه مﻈلوم
از قﻀاﻯ فلﻚ يﻜﻰ ﮔربه

قﺼه موﺵ و ﮔربه برخوانا
ﮔوﺵ كن همﭽو در ﻏلتانا
بود ﭼون اژدها به كرمانا
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زبان فﻜاهﻰ و شوخﻰ است كه با استادﻯ و ﭼيرهدستﻰ سروده شده و در آن ،رياكاران و
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شﻜمﺶ طبﻞ و سينهاﺵ ﭼو سﭙر

شيــردم و پـلــنﮓﭼنـــگانـــا

اين قﺼيده در شرﺡ تزوير و رياكارﻯ ﮔربهاﻯ از ﮔربههاﻯ كرمان و زاهد و عابد شدن

او پﺲ از ساﻝها دريدن موﺵها و فريﺐخوردن موﺵها است و شرﺡ جنگﻰ كه بين اين
دو جنﺲ درمﻰﮔيرد و لشﻜر موﺵها بر سﭙاه ﮔربهها ﻏلبه مﻰكنند و ﮔربه رياكار را به دار
مﻰآويزند .در اين جنﮓ اﮔرﭼه آﻏاز امر ﻇفر با موﺵها بود ،عاقبت ﮔربهها پيروز شدند و

موﺵهاﻯ بيﭽاره را تار و مار كردند ،تﺨت و تاﺝ و خزانه و ايوان آنها را به تاراﺝ دادند و

از ميان بردند .اين قﺼيده ،يﻚ واقعه تاريﺨﻰ است و مانند ساير نوشتههاﻯ عبيد بهعنوان
انتقاد از اوﺿاﻉ زمان نگاشته شده است .ﮔربهاﻯ پير به زهد و تقوا تﻈاهر مﻰكند تا موﺵها

را بفريبد و به ﭼنﮓ آورد .موﺵها توبه و انابت ﮔربه را به عرﺽ شاه خود مﻰرسانند و

مﻰﮔويند:

مژدﮔانﻰ كه ﮔربه تايﺐ شد
بود در مسجد آن ستوده خﺼاﻝ

زاهد و عابد و مسلمانا
در نماز و نياز و افﻐانا

ﮔربﺔ موﺵخوار براﻯ اﻏفاﻝ موﺵ توبه مﻰكند و به زهد و عبادت و مسلمانﻰ مﻰﮔرايد.
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عبارت »ﮔربه توبه كرد و زاهد شد« ،درمورد تبهﻜارانﻰ كه براﻯ اجراﻯ مقاﺻد پليد خود به

تقوا تﻈاهر مﻰكنند ،بهكار مﻰرود:
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سر به خم برنهاد و مﻰنوشيد
ﮔفت :كو ﮔربه تا سرﺵ بﻜنم
ﮔربه در پيﺶ من ﭼو سﮓ باشد

ﻏرانا
مست شد همﭽو شير ّ
پوستﺶ پر كنم زكاهانا
كه شود روبهرو به ميدانا

روزﻯ اين ﮔربه براﻯ شﻜار موﺵها داخﻞ شرابﺨانهاﻯ شد و در پشت خمﻰ خود را

مﺨفﻰ كرد تا موشﻰ شﻜار كند .پﺲ از ﭼند لﺤﻈه موشﻰ از باﻻﻯ ديوار بيرون جست و سر

به خم ﮔﺬاشت و شراﺏ نوشيد و مست شد و رجز مﻰخواند.
ﮔربه آن موﺵ را بﻜشت و بﺨورد
دست و رو را بشست و مسﺢ كشيد
بار الها كه توبه كردم من

سوﻯ مسجد شدﻯ خرامانا
وردﻯ خواند همﭽو م ّ
النا
ندرم موﺵ را به دندانا

نگاهی

بهر اين خون ناحﻖ اﻯ خ ّ
الﻕ

ت
طبیقی بﻪ ﻃ
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ﻃ
ن
ﺰ
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من تﺼ ّدﻕ كنم دو من نانا

ناﮔهان ﮔربه جست و موﺵ را ﮔرفت و به زبان تركﻰ به او ناسزا ﮔفت و او را متهم كرد

كه به مﺬهﺐ مقدﺱ بﻰاحترامﻰ و توهين كرده است .پﺲ او را كشت و خورد و خرامان

به سوﻯ مسجد رفت و دست و روﻯ خود را شست و مسﺢ كشيد و »همانند مال« مشﻐوﻝ
خواندن دعا شد .موشﻜﻰ دعاﻯ ﮔربه را شنيد و به موﺵهاﻯ ديگر خبر داد كه مژده دهيد

ﮔربه توبه كرد و زاهد و مسلمان شد.

تجزيه و تﺤليﻞ اين قﺼيده سراسر طنز ممﻜن نيست .اما عبيد از وﺿﻊ عامه مردم از يﻚ

طرﻑ و طبقه قﻀات و وﻻت و حﻜام از طرﻑ ديگر و رابطه آن دو دسته كه در حقيقت طبقه
مﺤﻜوم و طبقه حاكم شمرده مﻰشدهاند در اين قﺼيده مﺜاﻝ زده و نشان داده است كه طبقه

مﺤﻜوم با همه ﺻﻒآرايﻰها و عﺼيانهاﻯ خود ،سرانجام ﭼگونه طعمه دسته ديگر مﻰشود
و خان و مانﺶ بر باد فنا مﻰرود .مسلّم است كه عبيد نمﻰتوانست از اين واقعه كه هم از نﻈر
مادﻯ و هم معنوﻯ در زندﮔﻰاﺵ تﺄثير داشت ،جز از راه طنز و طعنه در اشعار خود ياد كند ،در
ﻏير اين ﺻورت ،مبارزالدين او را نيز به بهانهاﻯ از بهانههاﻯ شرعﻰ هالك مﻰساخت.

اين داستان به خوبﻰ نشان مﻰدهد كه شاعر و طنزپرداز روشنبين و آﮔاه ،متن زندﮔﻰ

مردم و حوادﺙ آن عﺼر بركنار نبوده و دستﻰ دور از آتﺶ نداشته است.

مﺤ ّمد دارد .وﻯ مردﻯ بيرحم و خشن و وحشﻰ و ستمگر و حيلهﮔر بود .حيات آدمﻰ در نﻈر

وﻯ پشيزﻯ ارزﺵ نداشت.

مردم عﺼر عبيد مسلماننمايانﻰاند كه ريا و تﻈاهر و عوامفريبﻰ شعار آنان است .از

آدمﻜشﻰ مانند مبارزالدين كه در دين تعﺼﺐ شديد دارد ،حاجﻰ مردمفريﺐ و بﻰمروت ،و

واعﻆ منبرنشين رياكار ،تا آن بازارﻯ ساده ،همه در لباﺱ دين به مردمفريبﻰ و بازارﮔرمﻰ
مشﻐوﻝاند و منافﻊ شﺨﺼﻰ خويﺶ را به قيمت نابودﻯ همه طلﺐ مﻰكنند.

عبيد مﻰﮔويد» :حﺞ مﻜنيد تا حرﺹ بر مزاﺝ شما ﻏلبه نﻜند و بﻰايمان و بﻰمروت

نشويد «.حاجﻰ به حﺞ مﻰرود ،بﻰايمانتر مﻰشود ،واعﻆ كه راهنما و رهرو و خالﻖ است
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در قﺼيدﺓ موﺵ و ﮔربه ،خوﻯ و منﺶ ﮔربه ،شباهت زيادﻯ به ويژﮔﻰهاﻯ مبارزالدين
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مﺼالﺢ توده را به مواجﺐ سلطان مﻰفروشد.

طنز اجتماعﻰ عبيد در رسالﺔ اخالﻕاﻻشراﻑ بر اين اساﺱ استوار است كه جامعه تا ميزان

زيادﻯ فاسد شده و براﻯ نمايانساختن نتايﺞ اين فساد وسيلهاﻯ مﺆثرتر و رساتر از مبالﻐه و
اﻏراﻕﮔويﻰ نيست .بنابراين ،عبيد ،شهوتپرستﻰ و خودخواهﻰ جامعه اخالﻕاﻻشراﻑ را به
جايﻰ مﻰرساند كه »هركﺲ بايد آنﭽه او را به ﭼشم خود خوﺵ آيد ،آن را بيند و آنﭽه به

ﮔوﺵ خوﺵ آيد ،آن را بشنود و آنﭽه مﺼالﺢ او بدان منوﻁ باشد ،از خبﺚ و ايﺬاء و بهتان و
عشوه و دشنام فاحﺶ ﮔواهﻰ به دروﻍ آن بر زبان راند.«...

ديگر شاعر طنزپرداز اين عﺼر ،مﺤ ّمدبن سليمان ،معروﻑ به الشاﺏالﻈرايﻒ است ،او

در (688ـ 661هـ  ).قاهره متولد شد .وﻯ نيز نقﺺهاﻯ اجتماﻉ ،از جمله افﻜار انتقامآميز،
كينههاﻯ عميﻖ و زشتﻰهاﻯ دردناك ،را براﻯ طنز خود درنﻈر ﮔرفته است .وﻯ در هجو
ابنيعقوﺏ مﻰﮔويد:
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فانّه سمر ناهيﻚ عن سمر
فاعجﺐ ﻻعطاء لفﻆ اﻻم للﺬكر
و كبﺶ قوم به نقﻞ العم مشتهر

خﺬمن حديﺜﻰ مايﻐتيﻚ عن نﻈرﻯ
كم من اﺏ قد ﻏدا ما لمعشره
ﻻ تا طﺢ بقرون ﻻ قرون ﻻ قرون له
***
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و نيز:
و ﺻالﺤين رايتالﺨمر عندهم
و سالﺤين و مازالت طهارتهم

قد حللوه بال خوﻑ و ﻻ حﺬر
و آمنين و قدامسوا ﺫوﻯ خطر
***

و تابعين اماما و هو من خشﺐ
عجاﺋﺐ ما لها حد فقﻞ و اطﻞ
كانها ﻻين يعقوﺏ ﺻفات عال

و قد يﺆنﺚ فﻰ وﺻﻒ و فﻰ خبر
ان شﺌت او فاقتﺼد فﻰالقوﻝ
لﺬاك احﺼاﺅها اعيا علﻰالبشر

همﭽنين ،وﻯ براﻯ اينﻜه كينه و سوز درونﻰ خود را با هجو شفا دهد و شعلﺔ خشم خود

را خاموﺵ كند ،تﺼميم مﻰﮔيرد سرزمينﻰ به نام »قطن« را كه ناحيهاﻯ در فيد بين مﻜه و

نگاهی

كوفه بود و در قرآن از آن به »ايله« نام برده شد ،هجو كند:
ﺻوﺏالﻐوادﻯ ساحتﻰ قطنا
ﻻ طاﻝ
ُ
جدارهم
ماانﺼفواالﺨﻀرالبانﻰ
فاستطمعا اهلها موسﻰ و ﺻاحبه
هجاهما ُ
ﷲ فﻰالقرآن فاهجهم
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و ﻻرعﻰاﷲ من فﻰ ارﺿها قطنا
لما اراد بان ينقﺾ حين بنﻰ
فلم يﻀيفوهما شيﺌا فﻜيﻒ لنا
والعنهمالدهر واشﻜر كﻞ من لعنا

انگيزﺓ هجو او ،خود شهر و ساكنان آن بودند و انگيزﺓ شﺨﺼﻰاﺵ به دليﻞ بدﻯها و درد

و رنجﻰ بود كه از آنان متﺤمﻞ شده بود .درباره نامهماننوازﻯهاﻯ اهالﻰ آنجا مﻰﮔويد:

او براﻯ اين شهر دعا كرد كه نواحﻰ آن بﻰآﺏ و علﻒ باشد و خداوند ساكنانﺶ را حفﻆ

نﻜند .آنان قوم بﺨيلﻰ هستند ،مهمان را ﮔرامﻰ نمﻰدارند .ﭼون خداوند آنان را در قرآن

هجو كرده ،مردم هم بايد آنها را هجو و لعنت و نفرين كنند و هركﺲ لعنت كرد از او تشﻜر

كرد.

وﻯ اين مشﻜالت را به ﺻراحت در قﺼيده خود بيان كرده است و نيز بعﻀﻰ از آنها را به

ﺻفت خسيﺲ و بﺨيﻞ كه سﺨتترين رنﮓ هجا در آن عﺼر بوده است متﺼﻒ مﻰسازد .او

كسانﻰ را كه ﺻرفا به جمﻊآورﻯ ماﻝ مشﻐوﻝ بودند و از ثروت خود به مﺤتاجان نمﻰدادند،
هجوكرده است:

حجام و
عبيد درباره وﺿﻊ ادارﻯ و فساد حاكم بر جامعه وقت مﻰﮔويد» :از جوﻻهه و ّ

كفشگر ﭼون مسلمان باشد جزيه مطلبيد« .طبيعﻰ است كه از مسلمانان جزيه مﻰﮔيرند ولﻰ
نﻜته طنز عبيد ــ ﻇاهرا ــ در اين است كه حتﻰ ﮔرفتن وجوهات و ماليات از اين طبقات

ستمﻰ بزرگ است و در دشوارﻯ و سﺨتﻰ به ح ّد جزيهاﻯ مﻰرسد كه ﻏيرمسلمانان به

مسلمانان مﻰپردازند تا در »دارالسلم« به امنيت زندﮔﻰ بﻜنند .عبيد ناهموارﻯها و دشوارﻯها
را تﺤمﻞ مﻰكرد و در عين حاﻝ به علت طبﻊ حساسﻰ كه داشت ،نمﻰتوانست خاموﺵ بماند

و با شمشير طنز و شوخﻰ به جنﮓ بدﻯها مﻰشتافت .او مﻰﮔويد» :سﺨن شيﺨان را باور
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يا جامﻊالماﻝ و هو يمنعه
اﺻبﺤت فﻰالبﺨﻞ اﺫ ُع ِر َف ْت به

عن راﻏﺐ فﻰ نواله طامﻊ
مانﻊ
جامﻊ
كانﻚ الﺤد
ٌ
ٌ
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نﻜنيد تا ﮔمراه نشويد و به دوزﺥ نرويد«.

مقﺼود عبيد از شيﺨان ،مطلﻖ نيست ،ﭼه خود او و كسانﻰ هم كه او نسبت به ايشان

ارادت قلبﻰ داشته است ،همه شيﺦ بودهاند .مقﺼود او شيﺨان رياكار و دين به دنيا فروشان

بوده است.

ديگر شاعر طنزپرداز اين عﺼر ،شاعر نامآشنا »شرﻑالدين بوﺻيرﻯ« است .او در ساﻝ

 608هـ  .در دﻻﺹ بهدنيا آمد .در ديوان او ،قﺼايد و ابياتﻰ طنزآميز وجود دارد ،ازجمله
قﺼيده زير كه درباره فساد ادارﻯ حاكم بر جامعه وقت و مالياتهايﻰ است كه پادشاهان

وﺿﻊ مﻰكردند.

طواﺋﻒالمستﺨدمينا
ِدت
َفق ُ
ﺜت فيهم
فقد عاشرتُهم و لَبِ ُ
فﻜتاﺏالشماﻝ هم جميعا
ُ
َ
سرقواالﻐالﻝ و ما َع ِرفنا
فﻜم
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و لو ﻻ ﺫاك ما لبِ ُسوا حريرا
و اقالمالجماعهًْ جاﺋالت
ﺃموﻻﻯالوزير ﻏفلت عما
َت ْن ُ
سﻚ معشر منهم وعدوا
ﱡ
كﻞ
تفقهتالقﺼهًْ فﺨان
و ما اخشﻰ علﻰ امواﻝ مﺼر

فلم َﺃر فيهم رج ً
ال امينا
مﻊ التجريﺐ من عمرﻯ ﻻسنينا
فال ﺻﺤبت شمالهماليمينا
َس َرقواالعيونا
بهم فﻜانما
و ﻻ شَ ِربُوا حمور اﻻندرينا
بايدﻯالالعبينا
كاسياﻑ
مناللﺌامالﻜاتبينا
ُيت ُﱠم
والمورﻉ عينا
منالزهاد
ّ
سموهاﻻمينا
و
امانته
سوﻯ من معشر يتا ّولونا

بوﺻيرﻯ در اين قﺼيده داد سﺨن از طرﻑ كارمندان دولت وقت سر مﻰدهد و مﻰﮔويد

در ميان اينها حتﻰ يﻚ شﺨﺺ شريﻒ و امانتدار نيز يافت نمﻰشود .من با اين افراد زندﮔﻰ

كردهام و آنان را مﻰشناسم و مطمﺌنم كه انسان درستﻜارﻯ در ميان آنان نيست .ازجمله

تﺼاوير طنزآميز ،بيت ﭼهارم است كه دولتمردان را به دزدان حرفهاﻯ تشبيه مﻰكند كه
سرمه را از ﭼشم انسانها مﻰدزدند بدون آنﻜه آﺏ از آﺏ تﻜان بﺨورد .در اين تﺼوير ،قلم

مالياتﭽﻰ را مانند تيﻐﻰ در دستهاﻯ زنگﻰ مست مﻰداند كه به جان مردم افتاده است و اﮔر

ﭼنين نبود كه اين افراد نمﻰتوانستند لباﺱهاﻯ ابريشمﻰ بﭙوشند و شراﺏهاﻯ ﮔرانقيمت
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بنوشند .سﭙﺲ در ابيات بعدﻯ ،از وزير مﻰخواهد كه از اين افراد پست ﻏافﻞ نباشد و فريﺐ

تﻈاهر به ديندارﻯ و زهد آنان را نﺨورد ،زيرا شﻜم اين اشﺨاﺹ از امواﻝ حرام آكنده شده

است و قاﺿﻰها نيز فقه مﻰخوانند تا در امانت خود خيانت كنند ،هرﭼند كه آنان را امانتدار
مﻰنامند .او مﻰﮔويد» :من بر مﺼر و امواﻝ كشورم باكﻰ ندارم مگر از افرادﻯ كه ادعاﻯ

تﺄويﻞ و فهم دين مﻰكنند« .شاﺏالﻈريﻒ هم تﺼويرﻯ از عادتهاﻯ جامعه و ﮔروهﻰ كه
در زمان وﻯ مﻰزيستند و نقايﺺ حﻜمرانان آن زمان ،و نيز كسانﻰ كه دين را پوششﻰ براﻯ
پنهان كردن باطن متعفّن خود قرار داده بودند ،به ما اراﺋه مﻰدهد:
الشيﺦ قالوا قد ﻏدا سالﻜا
ﻻ تﻐترو بالزور من فعله

فقلت للنار ﻏدا سالﻜا
كم فاتﻚ تﺤسبه ناسﻜا

شاعر طنزپرداز ديگر اين عﺼر ،مﺤمدبن دانياﻝ است كه در ساﻝ  710هـ  .در موﺻﻞ

بهدنيا آمد .او طنز را بهدليﻞ وجود ناامنﻰ و هجوم قوم تاتار و درد و رنﺞ و ﮔرفتارﻯهايﻰ كه

كﺤالﻰ (ﭼشمپزشﻚ) بهكار مﻰبرد:
در اجتماﻉ وجود دارد ،بهﺻورت تشبيه و كنايه و ّ
يا ساﺋلﻰ عن حِرفتﻰ فﻰالورﻯ
ما حاﻝ من درهم انفاقه

و ﺻنعتﻰ فيهم و افالسﻰ
يﺄخﺬه من اعينالناﺱ

عبيد در ارتباﻁ با ارزﺵ نداشتن علم و دانﺶ و بﻰمنفعت بودن آن ﭼنين مﻰﮔويد:

مﻰبرﻯ .ﭼند با تو بگويم كه معلّﻖزدن بياموز و سﮓ از ﭼنبر جهانيدن ،و رسنبازﻯ تعليم

كن تا از عمر خود برخوردار شوﻯ؛ اﮔر از من نمﻰشنوﻯ به خدا تو را در مدرسه اندازم تا آن

علم مرده ريﮓ ايشان بياموزﻯ و دانشمند شوﻯ و تا زنده باشﻰ در مﺬلّت و فالكت و ادبار

بمانﻰ و يﻚ جو از هيﭻ جا به حاﺻﻞ نتوانﻰ كرد«.

در اين عبارت ،عبيد ،مرده ريﮓ را به علم بﻰارزﺵ و بﻰمنفعت معنﻰ كرده و معناﻯ

مجازﻯ آن را در نﻈر ﮔرفته است ،ﭼراكه در زمان عبيد ،اوﺿاﻉ علمﻰ و فرهنگﻰ ﭼنان به
پستﻰ و انﺤطاﻁ كشانيده شد كه عالم بودن و دانشمندشدن كار بﻰهنران و درماندﮔان

شمرده مﻰشد و آنﭽه بهنام علم ﮔفته مﻰشد مشتﻰ مزخرفات بود و آن كه به جاﻯ عالم
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»لولﻰاﻯ با پسر خود ماجرا مﻰكرد كه» :تو هيﭻ كار نمﻰكنﻰ و عمرﻯ در بطالت بهسر
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سﺨن مﻰﮔفت مردﻯ فرومايه و كم سواد بود .در اجتماعﻰ كه نه علم و دانﺶ ارجﻰ دارد و

نه تقوا و فﻀيلت ،مسلما مفاسد و رﺫايﻞ اخالقﻰ در اعماﻕ اين جامعه ريشه مﻰدواند و ﺻفات

عاليه انسانﻰ نابود مﻰشود.

شاﺏالﻈراﺋﻒ ــ شاعر مﺼر ــ در همين مﻀمون شعرﻯ دارد .او برخﻰ از عادات و خلﻖ

و خوﻯ زشت و بد اجتماﻉ را كه در زمانﺶ شايﻊ بود ،مﺜﻞ دستيابﻰ به مواد مﺨدر (حشيﺶ)
كه دولت وقت حﻜم به قبوﻝ مسﺌوليت آن كرده و آن را »ﺿمانالﺤشيﺶ« ناميده بود ،هجو
مﻰكند:

هﺬاالفقير الﺬﻯ تراه
ُ
الﺤشيﺶ سﻜرا
قد قتلته
ُ

كالفرﺥ ملقﻰ بﻐير ريﺶ
والقتﻞ من عادهًْالﺤشيﺶ

خود شاعر مﺼرﻑ حشيﺶ را مﺬ ّمت مﻰكند و با يﻚ تنديﺲ هنرﻯ زيبا ،دستيابﻰ به

مواد مﺨدر و حاﻻت آن را براﻯ ما ترسيم مﻰكند .ﮔويﻰ پرنده كوﭼﻜﻰ كه پر و بالﺶ را
كوتاه كند و قدرت پرواز خود را از دست بدهد .رنﮓ پريده با ﭼشمان قرمز و جگرﻯ سياه

از مﺼرﻑ زياد مواد ،عقلﺶ را از دست مﻰدهد .نبايد تﺼور كنيم كه فساد و تباهﻰ منﺤﺼر
به علم و دانﺶ است در قرنﻰ كه تقوا و فﻀيلت ديده نمﻰشود .تنپرورﻯ و شهوتپرستﻰ
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بر عفت و شرم ﻏلبه دارد ،متاﻉ تقوا و پرهيز خريدارﻯ ندارد .در اين ﺻورت ،مفاسد و رﺫايﻞ
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اخالقﻰ در اجتماﻉ زياد مﻰشود.

عبيد درباره فسﻖ و فساد قاﺿﻰها مﻰﮔويد» :طعام شراﺏ تنها مﺨوريد كه اين شيوه كار

قاﺿيان و جهودان باشد« .ﻇاهرا مقﺼود اين است كه معاشرت با قاﺿﻰها مستلزم نهانﻜارﻯ

است تا فساد معاشرتكننده نيز پنهان بماند ،همﭽنان كه قاﺿﻰها فسﻖ و فساد مﻰكنند ولﻰ
همانند جهودان فساد خود را به دليﻞ ترﺱ از مسلمانان پنهان مﻰسازند تا رسوا نشوند.
و ع ّزالدين حنبلﻰ در همين مﻀمون ﭼنين بيان مﻰكند:
قاﺿيﻜم ما مﺜله فﻰ حﻜمه
قد ساﺱ ﺃمرالناﺱ فﻰ احﻜامه

عفيﻒ ديﻞ ليﺲ يدعﻰ زانيا
فلم نَ َر ﺃسوﺱ منه قاﺿيا

ﭼون در اين دوره ،آرايههاﻯ لفﻈﻰ و معنوﻯ به كﺜرت در اشعار نمود پيدا كرده بود ،به

شاعران طنزپرداز بسيار يارﻯ رساند تا شعر خود را در لفافه و ايهام بيان كنند .بدون آنﻜه
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دليلﻰ عليه آنان به اثبات برسد .حنبﻞ ،اين دو بيت را درباره قاﺿﻰ سروده است .طنز بهكار
رفته در اين شعر در مﺼرﻉ دوم آمده است ودر استفاده از لفﻆ »اسوﺱ« ﺻنعت توريه بهكار
رفته است .معنﻰ قريﺐ »سياست دادن« و معنﻰ دور »فاسد و تباه از درون« است.

مﻰﮔويد» :قاﺿﻰ شما را همانندﻯ نيست در شرافت و پاكدامنﻰ .او با ﺻدور احﻜامﺶ بر

مردم حﻜم مﻰراند و ما قاﺿﻰ...تر از او به ﭼشم نديدهايم«.

خالﺻه اينﻜه طنز امروز ايران و عرﺏ در مساﺋﻞ و مشﻜالت روز دنيا كاوﺵ مﻰكند .از

آنجا كه طنز ادبيات عربﻰ و فارسﻰ از ديرزمان در كشاكﺶ فراز و نشيﺐ دورههاﻯ مﺨتلﻒ

تاريﺨﻰ تﺄثير بسيار زياد بر جامعه داشتهاند ،علﻰرﻏم تﻐييراتﻰ كه در شﻜﻞ و مﻀمون شعر
و نﺜر دوره عبيد و دوره انﺤطاﻁ پيﺶ آمد ،در زمينه طنز و طنزپردازﻯ ما تﻐييرﻯ مﺤسوﺱ

مشاهده نمﻰشود ،يعنﻰ موﺿوعات و مﻀامين طنز عبيد با اين دوره يﻜﻰ است؛ درحالﻰكه
ما پﺲ از عبيد تقريبا در طنز و طنزپردازان خود بهندرت كسﻰ را مﻰشناسيم كه با طنزهاﻯ

ادبيات عربﻰ برابرﻯ كند.
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