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  چكيده
يكي از داليل تأثيرگذاري و همچنين ظرافت كالم سعدي در گلستان بواسطه طنـز موجـود   

در ايـن راسـتا،   . در آن است، كه در مقاصد گوناگون و با شگردهاي متفـاوت ايجـاد ميشـود   
در . كاربرد بالغت، يكي از روشهاييست كه موجب برجسته سازي طنـز در گلسـتان ميشـود   

پژوهش پس ارائة تعريف، نيز بيان هدف و فايده طنز، پيشينة مختصري از آن در ادبيات  اين
چگـونگي  . سپس طنز بكار رفتـه در گلسـتان مـورد ارزيـابي قـرار گرفـت      . فارسي آورده شد

استفاده سعدي از صنايع مختلف بالغي، بخصوص صنايع بديعي و فنون بياني، محور اصـلي  
هاي مورد نظر گلستان را كـه از لحـاظ طنزآميـز    كايتها و نمونهكار است كه در اين راستا ح

و بالغت و صنايع ادبي در ايجاد آنها نقـش مـؤثرتري ايجـاد ميكنـد،      تر بودند بودن برجسته
مورد ارزيابي قرار گرفت و در خاتمه نيز پس از نموداري كه نشان دهندة ميـزان اسـتفاده از   

استفاده سعدي از فنـون بالغـي و ادبـي بـراي      صنايع مختلف بالغي مختلف است، به هدف
  . ايجاد طنز اشاره شده است
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  مقدمه 
پيش از اينكه طنز را تعريف كنيم بايد گفت كه در اين حيطه اخـتالف نظـر بسـيار اسـت و     

آنجا مشخص ميشود، كـه مـثال اگـر    اين نكته از . طنزپژوهان در اين باره نظر واحدي ندارند
يك متن ادبي طنزآميز يا يك سروده طنـز را در دو كتـاب مختلـف طنـز مشـاهده كنـيم،       
خواهيم ديد كه طنز پژوهي از آن بعنوان طنز ياد كرده است، امـا ديگـري آن را هـزل و يـا     

عنـي هـزل،   كه در پيرامون آن قرار دارند، ي مشابهاتيبنابراين بين طنز و . هجو دانسته است
كه از گونه هاي شوخ طبعي محسوب ميشوند، پيوند ناگسستني وجـود  ... و   هجو، و مطايبه

در اين پژوهش، اين ارتباط تنگاتنگ مورد توجه بوده اسـت و سـعي نكـرده ايـم بـين      . دارد
، مرزبندي دقيق قائل شويم؛ چرا كه اين كار موجب سـردرگمي  موضوعاتحيطة كاربرد اين 

هرچند نوع سخن گلستان نيز به گونه اي نيسـت كـه كسـي ادعـا     . ر ميشودو اغتشاش بسيا
  .كند هجو يا هزل است

  
  تعريف طنز 

هاي كسي جويي، مسخره كردن و زشتي شود بيشتر عيبآنچه از معني لغوي طنز برداشت مي
فسـوس كـردن،   «: در لغتنامه دهخدا ذيل واژه طنـز چنـين آمـده اسـت    . را برشمردن است
واژة طنـز، ج   ذيـل :1377 :دهخـدا (» ...عيب كردن، بر كسي خنديـدن   فسوس داشتن،فسوس داشتن، ا

  ).دهم

اي عربي است به معني استهزاء واژه: آوردابن منظور نيز در لسان العرب، زير واژه طنز مي
  ).ذيل واژه طنز(و مسخره كردن

ه طنـز در  آن كاري داشته باشيم، ميخـواهيم بـدانيم كـ    لغويما بيش از آنكه با تعريف  
  .اصطالح ادبي به چه چيزي اطالق ميشود

به آن دست از آثار اي عربي است به معني تمسخر و استهزاء و در اصطالح ادب  طنز واژه
عنـه، بـه اسـتهزاء و نشـان     و تهكم و ط)  Irony(شود كه با دستمايه آيروني ادبي اطالق مي

كمدي كـه در آن   بر خالف. پردازدي، و مفاسد فرد و جامعه مهادادن عيبها، زشتيها، نادرستي
است براي بيان معايب و آگاه كردن اذهان اي باشد،در طنز خنده وسيلهخنده غايت هدف مي

  .)339فرهنگ اصطالحات ادبي،ص(نسبت به عمق رذالتها و خباثت 
طنز، لطيفه، مطايبه، بذله، تعريض، تجاهل العـارف سـقراطي، قلقلـك دادن فرزانگـان و     

  ).37،  صطنز در لغات انوري(باشده كردن شادمانه آنها از موضوع ميقصد آگا فرهيختگان به
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طبعي و ظرافت  باشي و خوشخوش. د قهقهه نميرسد يا نميرساندطنز اين است كه به ح
طنـز  . كه اگر به حد قهقهه رسيد بدانيد كه احتماالً لطيفـه اسـت  .و ادب و نكته در آن است

و بـا خوشباشـي و شـنگولي و يـك نـوع شـادي بيـان        دارد اي در بـر  كالمي است كه نكتـه 
  ). 197،صحافظ حافظه ماست(ميشود

هيچكدام از تعاريف مذكور را نميتوان رد كرد؛ اما بايد گفت كـه هـيچ يـك نيـز مفهـوم      
براي نمونه، در تعريف فوق، طنز كالمي دانسته شـده اسـت كـه بـا     . كامل طنز را نميرسانند

  .ل آنكه هميشه چنين نيستشادي و خوشباشي بيان ميشود، حا
  

  پيشينه طنز در ادبيات فارسي
بسياري، وجود طنز در ادبيات فارسي را محصـول آشـنايي مـا بـا فرهنـگ و ادبيـات عـرب        
ميدانند، چراكه همانطور كه ميدانيم، در بيشتر  قبايل عرب شاعران توانمندي بودنـد و آنهـا   

تيغ زبان هجاگويان خود نيز استفاده  هنگام جنگ و خصومت با يكديگر عالوه بر شمشير، از
ميكردند و چه بسا كه هجو به دليل هتاكي و پرده دريي كه ميتوانست داشته باشد، تأثيرش 

در رديابي شـوخ طبعـي در ادبيـات كشـورمان بـه سـالهاي       «.كمتر از جنگ با شمشير نبود
از آن  از پـيش . آغازين حكومت اسالمي ميرسيم كه شوخ طبعي در قالب هجـو ظـاهر شـد   

در كشـورمان در دسـت نيسـت و    ) هـزل يـا طنـز    (از اثر ادبي هجـو،   اي روشنتاريخ سابقه
صاحبنظران، سرودن شعر هجايي در ادبيات فارسي را نتيجه ارتباط با اعراب پـس از آمـدن   

اند كـه چـرا بايـد ايـن     اي حتي ابراز ناراحتي كردهعده ).12، صبيست سال با طنز(» به ايران ميدانند
به هجو آلـوده  ... فاق رخ ميداد تا زبان برخي بزرگان ما، همچون سنايي، سوزني، خاقاني و ات

چشم انـداز  (خواهيهاي شخصي كنند گردد و آنها نبوغ خود را صرف هجوگويي و در نتيجه كين

اما واقعيت اين است كه نبايد هجوگويي و يا طنز و انتقاد در ادبيات فارسـي   ).45ص تاريخي هجو، 
حاصل آشنايي با فرهنگ عرب بدانيم، چراكه اين مقولـه بـه قـوم و يـا سـرزمين خاصـي       را 

دليليش نيـز ايـن اسـت كـه سـر و      . محدود نميشود، و در ميان همة اقوام به چشم ميخورد
طبعاً  هنگامي كه شـرايط مطـابق مـراد نباشـد،     . كارش با درونيات و احساسات انسان است

، اعتراض و انتقاد را به همراه خواهـد داشـت و   ...باشد و الخ اوضاع جامعه رو به نشيب نهاده 
پيش از آشنايي ما با اعراب نيز طنـز وجـود   . زبان ظريفان و نكته سنجان نيز گشوده ميشود

  .داشته است كه البته از بين رفته است
مانده به زبان فارسي، كه بـه صـورت شـعر هجـايي      اما از نخستين نمونه هاي طنز باقي 

يكي هجوية اهل بخارا دربارة سعيدبن عثمان، سردار عرب و خـاتون بخـارا و ديگـري    است، 
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، شاعر يمني، درباره عبداهللا بن زياد بن ابيه و مادرش سميه اسـت  » يزيدبن مفرغ« هجوية 
در شـعر  . در ميان شعراي دورة ساماني نيز نمونه هايي از طنـز بچشـم مـي آيـد     ).43-44:همان(

اما هجوگوي معروف قرن چهارم سوزني سمرقندي است كه زبان . دارد سنايي نيز طنز وجود
در آثار ديگر شاعران نيز كم و بيش به رد پاي طنز برميخـوريم  . بسيار تند و گزنده اي دارد

دار سعدي در گلستان و هزلهاي درخور تأمل موالنا در اينكه در قرن هفتم با پندهاي نيشتا 
آينـد و  تم نيز نوابغي چون عبيد و حافظ به ميدان در ميدر قرن هش. مثنوي مواجه ميشويم

كه البته شرايط بد پيش آمده . آورندهاي طنز در ادبيات فارسي را بوجود مياز بهترين نمونه
در ميان اشعار بزرگان سبك هندي نيـز  . در آن روزگار، حضور چنين افرادي را طلب ميكرد

ن دوره تقريباً نمونة درخشـاني از طنـز وجـود    با طنزهاي ظريفي برخورد ميكنيم؛ پس از اي
ندارد، تا اينكه به مشـروطه ميرسـيم؛ در ايـن دوره تحـوالتي در جامعـه و در زمينـه هـاي        

طنز . هاي مختلف ادبيات نيز از اين تحوالت مستثني نيستندگوناگون روي ميدهد كه حيطه
ز به زبـان عامـة مـردم    اجتماعي ميشود و زبان آن ني -دورة مشروطه بيش از پيش سياسي 

  .نزديكتر است
يـك دسـته آثـاري    : آثار ادبي طنزآميز در ادبيات فارسي  دو دسته اند: در كل بايد گفت

هستند كه كامالً اختصاص به طنز دارند،از جمله رساله دلگشا و اخالق االشراف عبيد زاكاني 
با حكايات، قطعـات و يـا   و دسته ديگر آثاريند كه موضوع آنها طنز نيست ولي در اثناي آنها 

  .ابيات طنزآميز بر ميخوريم،كه گلستان سعدي خود از اين نمونه است
  

  طنز پردازي در گلستان
گلستان سعدي دنياي واقعي او دانسته ميشود كه در آن محـيط پيرامـونيش را آنگونـه كـه     

ضـادها،  از ت اي پـر  اما بايد ديد كه او چگونه توانسـته جامعـه   .هست به تصوير كشيده است
را به ما معرفي كند و چه ابزاري را بكار گرفته اسـت تـا مـا را    ... اختالفات، رذايل اخالقي و 

در اينجاسـت كـه بايـد بـه     . ببريم و بهـره اي بگيـريم  » از گلستان او ورقي«مشتاق كند كه 
هنرمندي، ظرافت و باريك بيني سعدي توجه كنيم و گلستان را موي شكافانه بررسي كنيم 

به نظر . ر سعدي در ايجاد رغبت در مخاطب و جذابيت اثر او بيش از پيش آشكار شودتا هن
برخي از گذشتگان، گلستان فاقد هرگونه طنزي است و يـا آنكـه طنـز موجـود در گلسـتان      
اندك است، حال آنكه يكي از مهمترين عواملي كه باعث تأثيرگذاري گلستان سـعدي شـده   

نويسـنده بزرگـي چـون ارنسـت رنـان، بـا       «. آن اسـت است وجود نكات طنزآميز ظريف در 
زان خواندن گلستان، سعدي را با طنزپرداز رومي مقايسه مي كند و او را در رديـف طنزپـردا  

شايد دليل اينكه برخي گلستان را  ).37صظنز فاخر سـعدي،  ( »دهدقرن طالئي طنز فرانسه جاي مي
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مـا غالبـاً   . از طنز ارائه نمي دهنـد  فاقد هرگونه طنز مي دانند اين باشد كه تعريف مشخصي
بين لطيفه و فكاهه يا به قول فرنگيها جوك، كه هدفي جز خنداندن ندارد، با طنزكه خنـده  

  ).38همان، ص(گذاريمآن وسيله است و نه هدف، فرقي نميدر 
حكايـات طنزآميـز   . خنداندن باشدطنز گلستان ما نبايد انتظار داشته باشيم كه هدف از 

كنار لبخندي كه ممكن است به همراه داشته باشند به صورتي است كه ما را به  گلستان، در
گرچـه سـعدي در بسـياري مواقـع     . تفكر واميدارد و هدف سعدي نيز چيزي جز اين نيست

، اما از مخاطبش انتظار دارد كه پيام اصلي او كندهمراه با شوخي و مطايبه بيان مي مطلب را
ايتي نهادينـه شـدن خلـق و خـوي بـد در افـراد را بـه شـكل          براي نمونه در حكـ . را دريابد

كفشـدوز  . در اين حكايت،  مردي دختر خود را به كفشدوزي داده است. آوردطنزآميزي مي
در برخورد با عروس بسيار خشونت آميز رفتار ميكند، يعني آنگونه عمل ميكند كه اقتضـاي  

عدي از بيـان آن داسـتان، تنهـا    امـا هـدف سـ   . پيشه اش بود و در طبعش نهادينه شده بود
خنداندن و تفريح و مزاح نيست، بلكه ميخواهد پيامش را بـه مخاطـب برسـاند؛ چنانكـه در     

  :پايانش ميگويد
ــار ــن گفت ــتم اي ــه مزاحــت نگف  ب

 
ــردار    ــد از او ب ــذار و ج ــزل بگ  ه

  )106گلستان،ص(   
ذهنيت كه طنز  پس هدف از آوردن هزل تنها خنداندن مخاطب نيست و نيز نبايد با اين

  . خنده آور است به سراغ گلستان برويم تا مانع دريافت درست ما از طنز آن شود
سـعدي در واقـع   «: ارنست رنان پس از مقايسه سعدي با طنزپردازان فرانسـوي ميگويـد  

راي ثاقـب خـالل ناپـذير او، جـذابيت و ظرافتـي كـه بـه        . يكي از نويسندگان خـود ماسـت  
ن طنز ماليمي كه با آن مفاسد و معايب جامعه را انتقاد ميكند، حكاياتش جان ميبخشد، لح

همه اين شايستگيهايي كه در مشرق زمين بسيار نادر است، او را به چشم ما عزيـز ميـدارد،   
، بـه  35همـان،ص (»انگار نوشته يك عالم اخالقي رومي يا يك طنز پرداز قرن شانزدهم را ميخوانيد

  ).نقل از هنري ماسه

اين مقاله قرار است بررسي شود، آن بخـش از طنـز گلسـتان اسـت كـه بـه        اما آنچه در
روشن است كه روشهاي طنز آفريني متفـاوت اسـت؛ همـانطور    . صنايع بالغي مربوط ميشود

طنز از جهت ساخت صـوري بـه طـور كلـي در دو     « . كه تعريف از طنز نيز يكسان نميباشد
. خود شامل طنز شعري و طنز روائي است طنز ادبي. ادبي و غير ادبي: دسته تقسيم ميگنجد

اسـتوار  ... در اين ميان طنز شعري، طنزي است كه بر پاية آرايه هاي جناس، تشبه، ايهـام و 
فرق طنز شعري ... و طنز روائي طنزي كه بر پاية عناصر ، شخصيت، گفتمان، رويداد و. باشد

عهـده ميگيـرد ولـي در     با طنز روائي در اين است كـه در اولـي شـاعر نقـش آفرينـي را بـر      
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 و البته چه بسا شاعر اين كار را بر عهدة شخصيت ميگذارد و اينجاست كه» شخصيت«دومي
گرچه گلسـتان سـعدي شـعر نيسـت و      ).25، صطنز در زبان عرفان(شعر روائي  طنز آميز رخ ميدهد

ت نميتوان تمام طنز موجود در آن را بر پاية طنز شعري بررسي كرد، ولي نثر مسـجعي اسـ  
كه در بسياري مواقع به شعر نزديك ميشود و حتي گاهي جمالت آنقدر آهنگين هستند كه 
كامالً وزن عروضي پيدا ميكند و در آنها  صنايع ادبي مختلف بكار ميرود و در ادامة بسياري 
از حكايتها نيز به مقاصد گوناگون از ابياتي استفاده ميشود كه ايـن خـود از ويژگيهـاي نثـر     

بنابراين ميتوان گفت كه بخشـي از طنـز گلسـتان بخـاطر كـاربرد      . ب ميشودمسجع محسو
البته اين نيز در  جمالت، حكايات و اشعار مختلف ثابت نيسـت و مـثالً   .  عناصر بالغي است

ممكن است در يك حكايت يا بيت طنز موجود بخاطر ايهام، تشبيه و يا استعارة بكـار رفتـه   
ايجاد طنز دخيل باشـد و حتـي گـاهي عوامـل مختلـف       در آن نباشد بلكه عامل ديگري در

دست در دست هم ميدهند تا متن را طنزآميز سازند و در اين بـين قسـمتي از آن بواسـطة    
ولي در مواردي نيز طوري از صنايع بالغي استفاده شـده اسـت   . بالغت و عناصر بالغي باشد

از دسـت ميدهـد و چـه بسـا     كه اگر آنها را از متن بگيريم ماهيت طنزآميـز بـودن خـود را    
هرچند كـه صـنايع لفظـي همچـون جنـاس،      . خواندن آن براي مخاطب لطفي نداشته باشد

در برخي موارد موجب طنزآميز گشتن مطلب شده اند، ليكن در مقايسة با صنايع ... سجع و 
ز در اين زمينه، اهميت كمتري  دارند و ايجاد طن... معنوي همچون تشبيه، استعاره، ايهام و 

بـه همـين دليـل در اينجـا نيـز      . با استفاده از صنايع معنوي بسيار بيشتر به چشم ميخـورد 
بيشترين تأكيد بر روي صنايع معنوي بوده است و ايجاد طنز بواسطة  صنايع لفظي تنهـا در  

هاي بالغيي براي ايجـاد طنـز در   حال بايد ديد سعدي از چه روش. ستچند مورد ذكر شده ا
  :رده استگلستان استفاده ك

  
  جابجايي و قلب كلمات و الفاظ

... اين بخش شامل بازي بالغات است؛ يعني انواع جناس، قلب بعض يا كل، طـرد و عكـس و   
در اينجا به برخي موارد برجسته، كه در آنها بـا ايـن روش ايجـاد طنـز شـده اسـت، اشـاره        

  .ميكنيم
  جناس مركب) الف
كلمه هم هجا و هم وزن هسـتند، امـا    دو. از فروع روشهاي تجنيس جناس مركب است 

يعنـي بـه قـول    ) به طوري كه ميتـوان بـه آنهـا جنـاس تكيـه گفـت      (اختالف در تكيه دارند
  ):56، ص نگاهي تازه به بديع(ريان يكي بسيط و ديگري مركب استدستو
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تو را كه خانه نيين است، بـازي نـه   : هندويي نفط اندازي همي آموخت، حكيمي گفت «
  ).159تان، ص گلس(»اين است 

  تضمين المزدوج يا اعنات القرينه) ب
و آن هماهنگ كردن دو ياچند جمله به وسيلة رعايت قافيه در فعل آخر دو جملـه و تقابـل   

روزي تـا بـه شـب رفتـه بـوديم و      « ).46،ص نگاهي تازه بـه بـديع  (انواع سجع در حشو هر جمله است
رفيق برداشت كه به طهـارت ميـرود    شبانگه به پاي حصاري خفته كه دزد بي توفيق، ابريق

يكي از ويژگيهاي بارز كالم سعدي، قـدرت احضـار كلمـات     ).88گلستان،ص(وبه غارت همي رفت
در ايـن نمونـه   . است؛ يعني از واژه ها به بهترين نحو و در مناسبترين جايگاه استفاده ميكند

  .نيز چيدن بسيار مناسب لغات، طنز كالمش را برجسته ساخته است
  طرد وعكس) ج

مصراعي را به دو پاره تقسيم كنند و آن دو پـاره را در مصـراعي ديگـر بـرعكس تكـرار       
              )60،ص نگاهي تازه به بديع(كنند
ماهي بـر  . قوت ضبط آن نداشت. شنيدم كه صيادي ضعيف را ماهيي قوي در دام افتاد«

  .او غالب آمد و دام از كفش در ربود و برفت
ــه آب ــد غالمـــي كـ ــوي آردشـ  جـ

ــاهي آوردي ــار مــــــ  دام هربــــــ
  

 آب جـــوي آمـــد و غـــالم ببـــرد    
ــرد   ــت و دام بب ــار رف ــن ب ــاهي اي  »م

  )118گلستان،ص (
در اين حكايت، قبل از اينكه به ابيات برسيم، تقريباً هيچگونه طنـزي وجـود نـدارد، امـا     

ايي كه در اين ابيات، جابجـ . فضا براي آوردن ابياتي به جهت تكميل مطلب، مهيا شده است
  .الفاظ يا معكوس گشتن جمالت، موجد فضائي غير منتظره و نشاطبخش است

  
  تضاد 

نـون  ف(بين معني دو يا چند لفظ تضاد باشد، يعني كلمات از نظر معني عكس و ضد هم باشند

  ).56،صبالغت و صناعات ادبي
يكي را زني صاحب جمال درگذشت و مادرزن فرتوت به علت كابين در خانه مـتمكن  « 

تا گروهي آشـنايان  . مرد از محاورت وي به جان رنجيدي و از مجاورت او چاره نديدي. ندبما
ناديـدن زن بـر مـن    : يكي گفتا چگونه اي در مفارقت يار عزيـز گفـت  . به پرسيدن آمدندش

  ).141گلستان،ص (»دشوار نمي آيد كه ديدن مادر زنچنان 
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با » نمي آيد كه ديدن مادرزن  ناديدن زن بر من چنان دشوار« در قسمت پاياني، يعني  
همانطور كه پيشتر گفتـيم گـاه ممكـن اسـت     . بكارگيري صنعت تضاد طنز ايجاد شده است

تنها بخشي از طنز مطلب به بواسطة صنعتي خاص شكل بگيرد، چنانكه در اين مـورد، كـل   
طنز حكايت از طريق تضاد نيست، بلكه توصيف موضوع و فضا طوري اسـت كـه حكايـت از    

  .جملة دوم، رنگ طنز به خود ميگيرد همان
ــا ــري دان ــه الغ ــنيدي ك  آن ش

  

ــه      ــي فرب ــه ابله ــاري ب ــت ب  گف
 

ــود ــر ضــعيف ب ــازي اگ  اســب ت
ــه      ــه اي خــر ب  همچنــان از طويل

  ).59همان، ص (    
   .كه تضاد بين دانا و نادان ، الغر و فربه و خر و اسب مشهود است 

. ) 164همـان ،ص  (» يـد كـه وي در خـاك رود   بزرگان گويند سيم بخيل از خاك وقتـي برآ « 
سعدي در اين عبارت با بياني استثنايي و متضاد ممسكان را به سخره گرفته است كه حتـي  

  .با وجود داشتن ثروت زياد، ميزان كرم و بخشش اين گروه خود پيداست
تـو را  : صـاحبدلي بـر او بگذشـت، گفـت    . ناخوش آوازي به بانگ بلند قرآن همي خواند«
دهـي؟ گفـت از بهـر خـدا      پس چرا زحمت خود همي: گفت. هره چند است؟ گفت هيچمشا
  ). 132همان ،ص ( »گفت از بهر خدا مخوان. خوانممي

  
  پارادوكس

مهمترين تضاد در ادبيات پارادوكس يا متناقض نماست، و آن وقتي است كه تضاد منجر بـه  
رفـاني، مـذهبي، ادبـي    اما اين تناقضات با توجيهـات ع . معناي غريب به ظاهر متناقض شود 

   ).117،ص نگاهي تازه به بديع(قابل توجيه است ) مجاز و استعارهتوسل به (
بخواندش و . حجاج يوسف را خبر كردند . اد پديد آمددرويشي مستاجب الدعوه در بغد« 
گفت از بهـر خـداي ايـن چـه     . خدايا جانش  بستان: گفت. دعاي خيري بر من بكن : گفت 

  ). 67گلستان، (اين دعاي خير است تو را و جمله مسلمانان را : گفت. دعاست
ر حـق  درويـش مـرگ را دعـاي خيـري د    . بيان متناقض حكايت فوق كامالً آشكار است

  .حجاج يوسف مي داند كه ظلم و جور او همگان را به ستوه آورده است 
  

  مبالغه و اغراق
مبالغة بياني يعني افـراط و تأكيـد در توصـيفي كـه     . توصيفي كه در آن افراط و تأكيد باشد

اغراق يكي از ويژگيهاي اصلي طنـز  . )102،صفنون بالغت و صناعات ادبي(تشبيه و استعاره باشد  حاصل
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ست، يعني برجسته كردن برخي صفات منفي و مضـحك چيـزي در طنزآميـز سـاختن آن     ا
دروغهـاي  «حتي برخي ستايش بيش از حد و نامعقول ممدوحان يا به اصـطالح  . مؤثر است
  .آورنـد ، را كه برخي شاعران انجـام ميدادنـد، از شـگردهاي طنـز بـه حسـاب مـي       »شاخ دار

خواهيم كرد، سعدي در مورد ايـن ستايشـهاي غيـر     اش را ذكرچنانكه پس از اين نيز نمونه
  :سخن ميگويد) irony(معقول، از طريق ريشخند و تهكم 

  ).175گلستان، ص(» شه كه در كعبش دمي فربه نمايداحمق را ستايش خوش آيد، چون ال«

يكي را از ملوك كنيزكي چيني آورده بودند، خواست تا در حالت مسـتي بـا وي جمـع    «
ملك در خشم رفت و او را به سياهي بخشيد كـه لـب زبـرينش از    . ت كرددختر ممانع. شود

هيلكـي كـه صـخرالجن از طلعـتش     . پره بيني درگذشته بود و زيرينش به گريبان فروهشته
آنچـه ايـن حكايـت را بـيش از پـيش       ). 84گلستان، ص(القطر از بغلش بگنديدي  برميدي و عين

است كه از چهره و حاالت غالم سياه انجام  مضحك ساخته است، توصيف اغراق آميز زيبايي
  .ميشود

  :و نيز در توصيف مطربي با صداي نابهنجار گويد
ــن خجســته ســراي ــي دور از اي مطرب

  

كــس دوبــارش نديــده در يــك جــاي   
  

 راست چون بانگش از دهـن برخاسـت
  

ــت       ــدن برخاس ــر ب ــوي ب ــق را م  خل
 

 مــــرغ ايــــوان ز هــــول او بپريــــد
  

ــود     ــق خ ــرد و حل ــا ب ــز م ــد مغ  بدري
 

  ) 95همان،(                                                         

 آزارد و سـازد و روح را مـي  نابهنجـار و نـاخوش، طبـع راملـول مي    مسلم است كه صداي 
بـا توجـه بـه    . كنـد رچندكه آن را اغراق آميز بيـان مي ه. سعدي نيز به همين نكته نظر دارد

آوردن چندحكايت طنزآميز ظريف در ايـن زمينـه، كـه بـا      بسامد اين موضوع در گلستان و
او .برد كه اهميت آن براي سعدي تا چـه انـدازه اسـت   بزرگنمايي نيز همراه است، ميتوان پي

  :داردرآن را نيز با صوت ناخوش روا نميخواندن ق
ــواني ــدين نمــط خ ــرآن ب ــو ق ــر ت  گ

  
 »ببــــــري رونــــــق مســــــلماني 

  )132همان، (    
  :د اغراق در نكوهش گدايينمونه ديگر كاربر

  

ــود ــالم ب ــكر اس ــرو لش ــدا پيش ــر گ  گ
ــا در چــين      ــرود ت ــيم توقــع ب  كــافر از ب

  )188همان،ص(   
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در ايـن عبـارت   . زر از معدن به كان كندن به در آيد و از دست بخيـل بـه جـان كنـدن    
  .مبالغه اي شديد و طنزآميز در نكوهش امساك ديده ميشود

  
  اقتباس

آيتي از كالم اهللا مجيد يا بيت معروفي بگيرند و چنان در نظم و نثـر  آن است كه حديثي يا 
  ).383،ص فنون بالغت و صناعات ادبي(بياورند كه معلوم باشد به قصد اقتباس است و نه سرقت و انتحال 

آيد كاربرد آيات قرآني براي طنزآميز ساختن كالم، در ادبيات فارسي فراوان به چشم مي
، گاهي خود آيه داراي تهكم، مجاز به عالقة تضاد، استعارة عناديه و كه آن به دو شكل است

-و گاه نيز شاعران و نويسندگان، قسمتي از يك آيه و يا كل آن را در بـافتي تهكـم  . است... 

  :نمونة زير از نوع دوم است. آميز به كار ميبرند
ــو«  ــرد نكــ ــراي مــ ــد در ســ  زن بــ

  

ــالم دوزخ او    ــن عــــ ــم در ايــــ  هــــ
 

ــر ــار از قـــ ــارزينهـــ  ين بـــــد زنهـــ
  

ــار      ــذاب النّـــ ــا عـــ ــا ربنـــ  »وقنـــ
 

  )100 گلستان،ص(   

اي از قـرآن در  در بيت نخست زن بد به دوزخ تشبيه شده است پس از آن با آوردن آيـه 
  . )75شگردهاي استفاده سعدي از آيات قرآن، ص (راستاي مطلب طنز بسيار ظريفي ايجاد شده است

گفتي نعيب . پنداشتي و فرياد بيهوده برداشتيخطيبي كريه الصوت خود را خوش آواز « 
كـه  . )131همـان،ص ( » غراب البين در پرده الحان اوست و آيـت إنّ انكـرَ االصـوات در شـأن او     

لقمـان،  (»انّ اّنكراالصوات لصوت حميـر « بخشي از طنز عبارت بخاطر تضمين قسمتي از آية
  .ايجاد شده است) 19آية
  

  ارسال مثل يا تمثيل
دعا كرد تا خداي عزوجل مـراو را  . دروشي را ديد از برهنگي به ريگ اندر شده) ع(موسي « 

گفت اين را چه حالت . مدهآ پس از چند روز ديدش گرفتار و خلقي انبوه براو گرد.نعمتي داد
. خمر خورده است و عربده كرده و خون كسي ريخته ،قصاصـش همـي كننـد   : است؟ گفتند

  :لطيفان گفته اند 
اگـــر پـــر داشـــتيمســـكين ةگربـــ
         

 تخــم گنجشــك از جهــان برداشــتي  
  ) 114گلستان،ص (

  .كه بيت پاياني حكايت تمثيلي طنز گونه است
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ابيـات زيـر كـه    . برخي تمثيلها نيز به صورت داستان هستند و يا اينكه منشأ داستاني دارند
  .اي ظريف بيان شده است، تمثيل طنزآميزي از اين دست استهمراه با طعنه

ــداد ــيم ميــ ــي تعلــ ــري را ابلهــ  خــ
  

ــم        ــعي داي ــرده س ــرف ك ــر ص ــر او ب ب
  

 حكيمــي گفــتش اي نــادان چــه كوشــي
  

 در ايــن ســودا بتـــرس از لــوم اليـــم     
  

 نيـــــاموزد بهـــــايم از تـــــو گفتـــــار
    

ــايم  ــاموز از بهــ ــي بيــ ــو خاموشــ  تــ
  )177همان، ص ( 

  

  تشبيه
. امـور ناسـازگار اسـت   آن تشبيهي كه در ايجاد طنز مورد نظر است، تشبيه بـه حيوانـات و    

  .يعني طنزپرداز از طريق نسبت دادن صفتهاي زشت به نكوهيدة خود او را خوار ميسازد
 بـر حكـيمفخـرگر بي هنر به مال كند

  
ــر اســت ن  ــاو عنب  خــرش شــمار وگــر گ

  ) 164گلستان، (
هاي نادان و بي هنر بـه گـاو يـا خـر از شـگردهاي طنزآفرينـي سـعدي در        تشبيه انسان 

  .تگلستان اس
  ). 175همان ، (» احمق را ستايش خوش آيد، چون الشه كه در كعبش دمي فربه نمايد« 

گاه نيز طرفين تشبيه دو چيز يا بيشتر است، يعني همان تشـبيهي كـه مركـب خوانـده     
  .ميشود

ــنه در  ــفر مـــن گرسـ ــر سـ ــان ةبرابـ  نـ
  

 
عــزبم بــر در حمــام زنــان     نهمچــو

  )132گلستان،ص(
ــل را ــان جاهـــ ــدر ميـــ ــالم انـــ عـــ

  

 مثلـــــي گفتـــــه انـــــد صـــــديقان
 

 شــــاهدي در ميــــان كــــوران اســــت
  

ــديقان  ــراي صـــ ــحفي در ســـ  مصـــ
 

  )180همان، ص (  

 گـلابه تيشه كس نخراشد ز روي خار    
  

 خراشـد دل چنان كه بانگ درشت تو مي 
  ) 132همان، ص(

  .در نمونه هاي باال ايجاد طنز به وسيله تشبيه مركب كامالً مشهود است
مين با خلعتي ثمين در بر و قصبي مصري بر سر و مركبي تـازي در زيـر   ابلهي ديدم س 

بيني اين ديباي معلم بـر ايـن حيـوان    دي چون ميكسي گفت سع. ران و غالمي از پي دوان
جامة زيبا بـر قامـت     ).119همان، ص(خطي زشت است كه به آب زر نوشته است : اليعلم؟ گفتم
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هيچگاه خوشايند و پسنديده نيست و گرچه با نادان را همچون خطي زشت دانسته است كه 
  .آب طال هم نوشته شود ارزشي ندارد

    
كـه  . پيچيدن سخن در لفافة استعاره يكي از روشهاي پرهيز از كـالم صـريح اسـت   استعاره 

اهداف آن متفاوت است و گاه براي  طنزآميز ساختن مطلب تأثيرش بسيار بيشـتر از سـخن   
  .مستقيم است

ــه خر ــين ك ــا ب ــردپارس ــر ك ــه در ب ق
ــ     ــرد    ةجامــ ــر كــ ــل خــ ـ ــه را جـ كعبــ

  ) 88گلستان، ص(
  

ــر ــر س ــوخي ب ــر كل ــگي را گ ــدآس  ي
ــاين استخوانيســـت      ــادي برجهـــد كـ  ز شـ

 
ــر دوش گيرنــد وگــر نعشــي دو كــس ب

  

ــت       ــاني اس ــه خ ــدارد ك ــع پن ــيم الطب  لئ
  

  ) 165همان ،ص (   
  

ــابود... ــي بود،تماش ــم عروس ــه رس  چنانك
،كه نتوان دوخت كشيد و نزد بر هدف كمان

 ولي به حملـة اول عصـاي شـيخ بخفـت     
ــت   ــة هنگف ــوزن فوالد،جام ــه س ــر ب  مگ

  )153همان،ص(
عصـا، سـوزن فـوالد    (كل بافت طنز آميز است و كامال در پوشش استعاره بيان شده است

و استعاره موجب شده است كه مفهومي نسبتاً زشـت،  )وجامة هنگفت مفهوم استعاري دارند
  .دزيبا جلوه كن

  
  ايهام
اين قسمت دو پهلوگويي يا ابهام را نيز  .اي در كالم حداقل به دو معني بكار رفته باشد كلمه

چـرا كـه در   . ابهام يا ايهام يكي از فنون بسيار زيركانه براي ايجاد طنـز اسـت  . شامل ميشود
ان مواقع بسياري كه شاعر يا نويسنده ممكن است به مسائل تنش زا طعنه زده باشد، بـا بيـ  

غير مستقيم كالم، ميتواند راه گريزي نيز براي خود گذاشته باشد و همچنين مخاطب را نيز 
  .به انتخاب هر كدام از معاني يا جوانب كالم مختار كرده است

 زن كــز بــر مــرد بــي رضــا برخيــزد
 پيري كه ز جاي خويش نتوانـد خواسـت  

  

ــگ ا   ــه و جن ــس فتن ــزد ب ــرا برخي  ز آن س
 يـــزداال بـــه عصـــا كـــيش عصـــا برخ   

   ).151گلستان، ص (
  .اش با توجه به سياق عبارت، پيداست ايهام در كلمة عصاست كه معني ثانويه
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در اين عبارت نيز ميتوان كلمة تير . »زن جوان را اگر تيري در پهلو نشيند به كه پيري«
را داراي دو معنا دانست كه معني دومش همان است كه از بيت پيش و از واژة عصا برداشت 

  .شودمي
  

  استخدام
شـود  علي در دو معني با اسمي تركيـب مي اسمي در دو معني با فعلي تركيب مي شود ، يا ف

  ).146،ص  نگاهي تازه به بديع(

 :در حكايت زاهد ظاهر نما كه در پيش پادشاه خارج از عادت خود عمل كرده بود ميگويد 

پسـري داشـت صـاحب    . چون به مقام خويش باز آمد سفره خواست تا تنـاولي كنـد  ... «
در نظر ايشان چيـزي  : اي پدر،  باري به دعوت سلطان طعام نخوردي؟ گفت : گفت. فراست

گلسـتان،  (» كه چيزي نكردي كه بـه كـار آيـد    نماز را هم قضاكن : نخوردم كه به كار آيد گفت

و . اسـت و اسـتخدام دارد    به كار آيد در بخش پاياني با دو بخـش جملـه در ارتبـاط     ).88ص
  . دار حكايت است نهايي و نيشة ري بكار رفته كه ضربطو

  
  تلميح 

ظـاهر حـالش بـه    .مالداري را شنيدم كه به بخل چنان معروف بود كه حاتم طائي در كـرم  «
نعمت دنيا آراسته وباطنش بخيل و بخل آگنده  چنان كه ناني به جـاني از دسـت نـدادي و    

فـي  . ب الكهـف را اسـتخواني نينـداختي   اي ننواختي و سـگ اصـحا   گربه بوهريره را به لقمه
  ). 117گلستان،ص(» الجمله خانه او را كس نديدي در گشاده و سفره او را سر گشاده 

 -2داستان حاتم طـائي كـه مظهـر بخشـش بـود       -1: اشاره به سه داستان معروف دارد 
  ماجراي اصحاب كهف  -3بوهريره، يكي از اصحاب پيامبر  
دهـد يعنـي   ايت خست فرد صـاحب مـال را نشـان مي   تانها نهسعدي با اشاره به اين داس

استفاده از تلميح سبب شده است كه بيان احوال صاحب مال خسيس، با طنز همـراه باشـد   
  .شودكه طبعاً گيرايي مطلب دوچندان مي

ــم چندان ــواني علــ ــتر خــ ــه بيشــ كــ
  

چـــون عمـــل در تـــو نيســـت نـــاداني   
 

 نــــه محقــــق بــــود نــــه دانشــــمند
  

ــائي بــــر ا     و كتــــابي چنــــد چارپــ
 

خبـــروآن تهـــي مغـــز را چـــه علـــم
  

كـــه بـــر او هيـــزم اســـت يـــا دفتـــر    
 

  ) 170همان ،ص (   
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لُ    « : اين ابيات يادآور آيه  حمـثَـلِ الحمـارِ يلوها كَمحملم ي لوا التّوريه ثُممثَلُ الّذينَ حم
از آن در بـافتي  است كـه سـعدي بسـيار اسـتادانه و ظريـف      ). ، سوره جمعه5آيه (» اسفاراً 

  .طنزآميز استفاده كرده است، هرچند كه مفهوم خود آيه نيز با تهكم و ريشخند همراه است
  

   كنايه
فالن نعمتي وافر دارد، اگر بر حاجت تـو واقـف   : ش آمد، كسي گفتيدرويشي را ضرورتي پ«

ش دسـت . منـت رهبـري كـنم   : گفت. گفت من او را ندانم. شود در قضاي آن توقف روا ندارد
يكي را ديد لـب فروهشـته و ابـرو در هـم كشـيده وتنـد       . گرفت و به منزل آن كس درآورد

عطـاي او را بـه لقـايش    : گفـت . كسي گفـتش چـه كـردي    . برگشت و سخن نگفت. نشسته
  ). 113گلستان،ص (» بخشيدم

دار بيـان كـرده   اي نيشـ  روي را با كنايهآخر، منصرف شدن از بخشش فرد ترش در جمله
البتـه،لب  .افزايـد همـين قسـمت اسـت     بـه كـل حكايـت چاشـني طنـز را مـي      است و آنچه 

  .اند فروهشته،ابرو درهم كشيده و تند نشسته نيز كنايه
مگـر  . عابدي را پادشاهي طلب كرد ،عابد انديشيد كه دارويي بخورم تـا ضـعيف شـوم   « 

  .اعتقادي كه در حق من دارد زيادت شود آورده اند كه داروي قاتل بخورد و بمرد
 آن كه چون پسته ديدمش همه مغز

  

پوست بـر پوسـت بـود همچـو پيـاز        
 

پارســــــايان روي در مخلــــــوق  
كننـــد نمـــاز پشـــت بـــر قبلـــه مي    

  ).93همان، ص (    
مصرع پاياني كنايه ايست براي نشان دادن نهايت رياكاري زاهدان دنيادوست، همچنـين  

  .مصرع دوم نيز داراي كنايه اي طنزآميز است
  تعريض

. يض از انواع كنايه است، كه كابرد آن براي ايجاد طنز از ديگر اقسام كنايه بيشـتر اسـت  تعر
جملـه اي اسـت اخبـاري كـه     . نيز ياد كـرد » آيروني«در اينجا ميتوان از آن بعنوان تهكم يا 

و از ايـن رو  . مكني عنه آن هشدار به كسي يا نكوهش يا تنبيـه و يـا مسـخره كـردن باشـد     
     ).243،ص نگاهي تازه به بديع(كند، در عرف ميگويند فالني به فالني گوشه زدمخاطب را آزرده مي

دشنام داد وسقط گفت . منجمي به خانه در آمد، مردي بيگانه ديد با زن او بهم نشسته«
  :صاحبدلي بر آن واقف شد، گفت. و در هم افتادند و فتنه و آشوب برخاست 
 تو بر اوج فلك چه داني چيسـت؟

      
 داني كـه در سـرايت كيسـت   كه ن 

  ). 131گلستان،ص(    
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بـا دقـت بـه موقعيـت     . در اين حكايت با تعريضي بسيار ظريف از منجم انتقـاد ميشـود   
منجمان در گذشته و اهميتي كه مخصوصاً پادشاهان براي آنها قائل بودند به ظرافت طنز به 

  .كار رفته بيشتر پي ميبريم
محلّتم و جهودي گفت بخر كه من كدخداي قديم اين . در عقد بيع سرايي متردد بودم«

به جـز آنكـه تـو    : گفتم. هيچ عيبي ندارد. كه من دانم ديگري نداندنيك و بد اين خانه چنان
  .همسايه مني

ــه ــه خان ــو همساياي را ك  ســتچــون ت
ــود   ــد بـــ ــدوار بايـــ ــيكن اميـــ  لـــ

  

ــار ارزد    ــم عيـــ ــيم كـــ  ده درم ســـ
 »كـــه پـــس از مـــرگ تـــو هـــزار ارزد

  .)130همان،ص (
تـو را  :تر است؟گفتا پرسيد كه از عبادتها كدام فاضليكي از ملوك بي انصاف پارسايي ر«

  .خواب نيمروز تا در آن يك نفس خلق را نيازاري
 وزظـــالمي را خفتـــه ديـــدم نيمـــر

ســـتوآنكـــه خـــوابش بهتـــر از بيداري 
  

 ســت خــوابش بــرده بــهگفــتم ايــن فتن 
 »آنچنـــان بـــد زنـــدگاني، مـــرده بـــه

  ).67همان،ص(
  :تعريض به برخي قاضيان و رشوه ستاني آنان ميگويد در
  ). 190همان،ص(» همه كس را دندان به ترشي كند گردد مگر قاضيان را كه به شيريني«

***  

گلستان را مشخص كرديم كه در نمودار زير كاربرد صنايع بالغي مختلف درطنز پردازي 
ز چـه صـنايعي كمتـر اسـتفاده     دهد، سعدي در ايجاد طنز از چه صنايعي بيشتر و انشان مي

البته گاهي ممكن است در يك حكايت يا شعر دويا چند صنعت را همزمان بكار . كرده است
  .برده باشد
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  ميزان كاربرد صنايع بالغي در طنزپردازي گلستان: 1نمودار

  
  نتيجه 

كالم سعدي در گلستان طنز است، طنز در معني جديد آن، يعني كالمي كه مطلبي را بيان 
سعدي براي بيـان چنـين   . ميكند، لبخندي را به لب مينشاند و مخاطب را به تأمل واميدارد

طنزي از صنايع بديعي و فنون بياني بهره ميگيرد و همانطور كه مشاهده شد بـا اسـتفاده از   
در ايـن ميـان از   . اين صنايع، كالم خود را پربار ميكند و گيرايي و تأثيرآن را بيشتر ميسازد

نعت بيشتر بهره برده است كه در متن مقاله به اكثر آنها اشاره شد؛ ايـن از جملـه   شانزده ص
ويژگيهاي خاص نثر سعدي است كه در متون ديگري كه در ادبيات به طنز مشهورند كمتـر  

و ميتوان نتيجه گرفت كه از يك سو، وقتـي شـرايط جامعـه امكـان بيـان      . به چشم مي آيد
حتي بيان كردن برخي مسائل بـه صـورت صـريح و شـفاف     صريح و شفاف را از او ميگيرد و

امكان ندارد، چرا كه جامعه و تفكر موجود در آن عنوان شدن صريح چنين مطالبي را پـذيرا  
نيست و به نوعي تابو محسوب ميشنود، هنرمند ناگزير است كه آنها را  به  طنز و در پوشش 

، بكار بگيرد تا عالوه بر اينكـه  مطلـب   استعاره، ايهام، پاردوكس، تعريض و ديگر صنايع ادبي
  . خود را ظريفتر بيان كرده باشد از سوءظن و خرده گيري نيز در امان بماند
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  مقاله
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