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 چکیده

شکالت و بعنوان یکی از متفرعات ادبیات انتقادی، از دیرباز در جهت اعتراض به م طنز

ماعی، با ها و روابط حاكم در حیات اجت در جهت جلوه دادن زشتیها، معایب و نواقص پدیده

دان بیدار و نویسندگانی كه وجهدف تذكر، اصالح و رفع نواقص و نابسامانیها توسط شاعران 

افۀ شگردهای سبب اختناق و استبداد حاكم بر جامعه در لفه و ضمیر آگاه دارند، خلق شده و ب

تا نهم كه  مختلف بیان میشود. اوج این نوع ادبی، در آثار شاعران و نویسندگان قرون هفتم

ا روش ژوهش حاضر، بدورۀ تسلط مغوالن و تیموریان است، مشهود میباشد؛ از اینرو، در پ

از جمله  ی تحلیلی، به یاری شواهدی از متن و با تأكید بر شگردهای بیانی مختلف توصیفی

رحمن جامی كه تشبیه، تمثیل، پارادوكس، كنایه و ..، به بررسی این نوع ادبی در اشعار عبدال

کنیکهای تها نشان میدهد كه ترین شاعران دورۀ تیموری است میپردازیم. یافته از برجسته

یان تکنیکهای زبانی از نظر كاربرد، سهم بسیار مهمی در خلق آثار این شاعر داشته است. از م

دار بیش  همحتوایی موجود در اشعار او نیز تناقض، تحامق و آوردن استداللهای ظریف و خند

 از دیگر تکنیکها جلب توجه مینماید.
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Comics and strategies to express it in poems composed by Jaami 
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Abstract 

Comics is created as a type of criticism literature from long ago in order 

to express complaints against the problems and to represent the obscenity 

and disadvantages and inefficiencies of the phenomena and relations 

dominating the social lives aiming at notifying, reforming, and removing 

the faults and chaos by the elite poets and writers and in order to express 

the suffocation and despotism using different literary tools. The climax of 

this literary tool could be observed in works of poets and writers in 7th to 

9th centuries through which Mongolians and Teymori Kings ruled the 

country. Therefore, in the present study and using a descriptive-analytic 

method and with the help of observation of different texts composed and 

emphasizing at different literary tools such as simile, allegory, irony, 

paradox, …, we have tried to investigate about this type of literature in 

poems composed by Abdolrahman Jaami, who has been one of the most 

outstanding poets during the Teymori era. Findings showed that language 

techniques has had a great functional role in creating works of this poet. 

Regarding the content techniques utilized in poems by Jaami, we can 

observe the following items as the mostly used techniques: contradiction, 

stupidity, diligent and funny reasoning.    
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 مقدمه -1

 بیان مسئله   -1-1

ها و تکنیکهایی هستند كه در طنز بکار برده شگردهای طنزپردازی عبارت از شیوه

( و میتوانند در محور عمودی یا افقی یا هر دو 17)تاریخ طنز در ادبیات فارسی،  میشوند

 هانظریهمحور نمایان شوند و زبانی و صوری یا درونگرا و معناگرا باشند)سبک شناسی، 

(، چرا كه طنز، كیفیتی در مجموعۀ عناصر صورت، درونمایه، هدف و كاربرد زبان 377...،

جذابیت و تنوع اثر خلق شده،  است. هر اندازه این تکنیکها متنوعتر باشند، بهمان اندازه بر

ارۀ بندیهای زیادی دربخواهند افزود. ابزارهای ایجاد طنز بسیار زیاد است و تعاریف و تقسیم

و  های مختلف صورت گرفتهانواع شگردها و ابزارهای بیانی این شیوۀ ادبی در زمینه

اند. برخی از رایجترین این طنزپردازان از اسلوبهای مختلفی برای ایجاد آن بهره گرفته

از: تشبیه، استعاره، تمثیل، جناس،  های بیانی در حوزۀ علوم ادبی عبارتندشگردها و شیوه

الحکیم، بزرگنمایی)اغراق(، تشخیص، تضاد و ... كه در بررسی  خدام، ایهام، اسلوبكنایه، است

شناسی ساختاری و محتوایی، درخور توجّه و اعتنا بوده و بجهت ویژگیهای طنز از منظر زیبا

و زمینۀ خلق و  همواره در ساخت طنز مورد توجّه نویسندگان و شعرا قرار گرفته ذاتیشان

اند. عالوه بر این، در طنزپردازی، شاعران و نویسندگان، اگون را فراهم كردهایجاد معانی گون

غیرمنتظره و خالف واقع همچون: جابجایی موقعیت، واژگونی گاه از تصاویر و موقعیتهای 

 اند. جوابی نیز در آفرینش طنز بهره گرفتهموقعیت، تناقض، حماقت و حاضر
در زبان فارسی سابقه دارد، اما باید گفت كه این  طنز تقریباً همپای تکوین شعر و ادب  

شیوۀ ادبی در دورۀ انحطاط تیموری بسبب آرامش نسبی كه در دورۀ حکومت جانشینان 

ای بعنوان مثال تجربهتیمور ایجاد شده بود، آنگونه كه باید جلوه و فروغ چندانی پیدا نکرد، 

دورۀ تیموریان با نگارش بهارستان جامی كه عبید در نثر برای طنز به انجام رسانده بود، در 

الطوایف ادامه یافت كه نسبت به آثار گذشتگان، ضعیف بودند)طنز در ادبیات و تدوین لطایف 

(، ولی با اینحال در شعر شاعران برجستۀ این دوره نیز میتوان به بررسی 31-34گذشتۀ ایران:

نشان داد كه با وجود سیر قهقرایی شناختی این نوع ادبی پرداخت و های ادبی و زیباجلوه

های زیبایی كیفیت شعر و ادبیات در روزگار تیموری، بزرگ شاعرانی هستند كه هنوز جلوه

از آفرینش هنری را میتوان در شعر آنها دید. جامی یکی از این شاعران است كه  توجّه زیاد 

این ادیب بزرگ به مذهبی وی باعث شده است تا جنبۀ ادبی شخصیّت  -به شخصیّت عرفانی

حاشیه رانده شود. بهمین جهت در این مجال اندک برآن شدیم تا بشکل مبسوط  به بررسی 

های ایجاد طنز در شعر جامی از منظر تکنیکهای زبانی و محتوایی بپردازیم و قدرت شگرد

ان وی را در ایجاد زمینۀ بازیهای زبانی در خلق دالها و مدلولهای ذهنی برای ایجاد طنز نش

 دهیم.
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 پیشینۀ تحقیق -1-2

تاكنون تحقیقات و پژوهشهای فراوانی دربارۀ طنز تألیف شده كه اغلب آنها با تکیه بر 

شناختی و شگردهای بیانی آن بویژه های زیبااجتماعی طنز، از بررسی جنبه -روند تاریخی

های بیانی طنز رداند. از جمله، مقاالتی كه در حیطۀ شگدر اشعار دورۀ تیموری غفلت ورزیده

(؛ شگردهای طنزپردازی 1384)ها و شگردهای طنز و مطایبهعبارتند از: شیوه شده نوشته

(؛ جستارهایی در طنز و انواع آن در مقاالت 1395)داررسول پرویزی در شلوارهای وصله

-زاده(؛ نگاهی به گسترۀ طنز و مطایبه و شگردهای آن در آثار فرهاد حسن1396)شمس

گیری های شکلجلوه و (؛ طنز1396)(؛ شگردهای طنزآفرینی در آثار شهرام شفیعی1394)

(؛ تحلیل 1391)سازی طنز گلستان(؛ تأثیر بالغت در برجسته1385)آن در ادب فارسی

های پرداختی طنز (؛ شیوه1395ها و عناصر زبانی در اشعار طنز غالمرضا روحانی)درونمایه

-های طنز در آثار سیدها و شگردها و درونمایه(؛ بررسی گونه1391)در كتاب فرهنگ جبهه

های عامیانۀ (؛ بررسی شگردهای طنز و مطایبه در افسانه1398)حسن حسینی

 (. 1397ایرانی)

 

 روش تحقیق -1-3

تحلیلی استفاده شده است. گردآوری -ای و شیوۀ توصیفیدر این تحقیق از روش كتابخانه

ها و استنتاج كلی، ساختار اساسی پژوهش را تجزیه و تحلیل یافتهبندی اطالعات، و طبقه

 نشان میدهد.

 . بحث2

در حکومتهای اسیتبدادی و خودكامه كه مردم جرأت اظهارنظیر دربارۀ جریانهای » 

حاكم بیر جامعه را ندارند، استفاده از طنز بعنوان یکی از راهکارهایی بکار میرود كه 

اوضاع جامعه، حکومت، سیاست و دیدگاههای متفاوت مردم از دانشمندان با توسّل بدان 

جامعه را به نمایش میگذارند. در طنز، شاعر یا نویسنده بطور غیرمستقیم از عیقاید و عادات 

نیامطلوب فرد و جامعه پرده برمیدارد و آنگاه كه جامعه را از مسیر و جادۀ صحیح و مستقیم 

ای درمیآورد و تصویری از عیوب جامعه را با زهرخندهمنحرف میبیند، ناقوس هشدار را بصدا 

های بیان شعر سیاسی تا اوایل قرن از گونههایینمونه)«همراه میسازد كه هدفش اصالح است

ای تأثیرگذار و هدفمند، با بیانی غیرمستقیم (. در واقع طنز نوعی كاربرد زبان بشیوه38هفتم،

هایی چون كنایه، ایهام، تشبیه، این بیان در بالغت، آرایهو در لفافۀ واژگان است كه ابزارهای 

موقعیت، تناقض، حاضرجوابی و ...  استعاره، تمثیل و تکنیکهایی چون طنز موقعیت، واژگونی

است و ضروری است تا برخی از این عناصر را كه جامی بمنظور بازتاب هنری و تأثیرگذاری 

ه تحلیل كرد تا بتوان به قدرت سخنوری وی در های طنز خویش بکار گرفتبیشترم درونمایه
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های طنزپردازی جامی از رو، مهمترین شیوهخلق مضامین طنز، اشراف حاصل كرد؛ از این

بندی نظر محتوایی و زبانی، بررسی و تحلیل میشود؛ هر چند كه ممکن است مرز این تقسیم

 درهم شکسته شود و مباحث تداخل پیدا كند.

 

 وایی طنزآفرینشگردهای محت -2-1

گاهی طنزپرداز با ایجاد تناقض میان امور مختلف، دست به  :تناقض  -2-1-1

هنجارزدایی و ایجاد موقعیت طنزآمیز میزند، چنانکه جامی از زنی زشترو كه همسری نابینا 

دارد، سخن میگوید، كه این زن به صورت متناقضی خود را برای همسر نابینایش زیبارو 

 وید:وصف میکند و میگ
مه خراج      ته از  عت من خواسییی  طل

من           چ چراغ  من چشیییم  گس   نر

هی        ت كو من   از صییییفییت قییامییت 

 

 حرف خجییالییت زده بر لییییییوح عییاج  

 اللۀ مییییییییین داغ نیییمیییه یاسییییییییییییمن

 یییافییتییه آوازۀ سیییییرو سیییییهییی    

 (406اورنگ،)هفت                            

نابینا وقتی این توصیفات را میشنود ضمن ریشخند و استهزاء كردن همسر خویش، با   

 زمزمۀ سخنان زیر، موجبات خندۀ مخاطب را فراهم میآورد.
بودیییت          ین  ن چ گر حییال   گفییت ا

 وری داشییییتییی دامیین تییو دیییده 

بودی چنین           چشیییم من ار كور ن

 

 دولییت و اقییبییال قییرییین بییودیییت     

 تییخییم هییوایییت دگییری كییاشییییتییی... 

ین        تو سییییر د  ن چ نگشییییودی   عوی 

 (406)همان،                                         

در حکایتی از كودک حریصی سخن به میان میآورد كه نان بزرگ در دست  همچنین

دارد ولی گریه میکند و میگوید كه این نان كم است و مرا سیر نمیکند، كه در اینجا تناقض 

 به انسانهای طمّاع میشود:میان نان بزرگ و كودک خرد باعث خندۀ مخاطب نسبت 
 زن زیركیببغداد شد كیام

 ز دور رخش قرص میه را شکست                            

 همیخورد از آن كیرده و میگریست                         

 بگفتا منییییم كودک ییییک تییینه  

 بسی اشتها سخت و این كییرده خرد  

                                                       

 دوچارش فتاد از قضا كودكی 

 چو روی خودش كردۀ نان بدست

 بدو گفت زیرک كین گریه چیست؟ 

 ز خییییییوان امل میییعدۀ گرسیییینه

 كیییییجا راه سییییری تییوانم سپرد

 (959)همان،                             

از ویژگیهایی است كه در ادب كالسیک  ز،طن احاضرجوابی همراه ب :ضرجوابی حا -2-1-2

به صورت  بزرگی چون سعدی، حافظ، جامی و ...، سخنسرایان و شاعران آثار فارسی، در
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ای مطبوع و هنرمندانه بکار رفته توصیف دردها و ناهنجاریها، به شیوه و هدفمند برای شرح

پیرزنی سخن به میان میآورد كه عوانان سلطان محمود، باغش را است. جامی در حکایتی از 

اند و پیرزن، قصه به سلطان برداشته، از او میخواهد كه دستور دهد باغش را پس تصرف كرده

بدهند. در پی درخواست پیرزن، سلطان فرمانی صادر میکند و عوان را از كارش منع میکند، 

و پیرزن مجبور میشود تا باردیگر بغزنین برود و دوباره اما او اعتنایی بفرمان سلطان نمیکند 

از سلطان استمداد بجوید. سلطان، دوباره فرمانی صادر میکند و میگوید این فرمان را دوباره 

نزد آن عوان ببر تا باغت را بازگرداند، اما پیرزن، دیگر نامۀ سلطان را نمیپذیرد، تا اینکه 

ان محمود باال میگیرد. در این میان حاضرجوابیهای مشاجره و مکالمۀ میان پیرزن و سلط

 پیرزن مایۀ خنده و تحسین وی، از سوی مخاطب میگردد. 

گر             مثییال د بر  ب تش  ف گ  شییییاه 

                                   ال را چکنم ییییییییی  ت شاها مثیییگف

شنید   ییییه اول مثال تیییییییی آنک                                    و ن

      ت سخنیییشه شد از حکم طبع سخ

فت  پیرزن چاک  دل   با  گ  صیییید 

نی             لطییا فرق سیییی ب تر  ه ب  خییاک 

طانش     گر ند شیییاه و سیییل  چه خوان

 

 ن مییجییال گییذرآ كییش نییبییاشیییید از  

 قیییییل و قییال را چییکیینییم    ۀمییاییی 

 خییواهیید آخییر مییثییال تییو بییدرییید    

 اک بر سر كنییییییه رو از غصه خیییییییییك

   چییه ریزد خییاک از رهی بر سیییر كییه

 كیییه نیییدارد نیییفیییاذ فیییرمیییانیییی 

نش          فرمییا نهیید كسییییی بییه  ن  گوش 

 (270-271)همان،                              

همچنین در حکایت زیر، بهلول جواب كسی را كه او را بباد تمسخر گرفته است به زیبایی 

میدهد: بهلول بنزد هارون الرشید آمد. یکی از وزراء به او گفت: بشارت باد مر تو را ای بهلول 

انید. بهلول گفت گوش بر من دار و كه امیرالمؤمنین تو را بر سر قرده و خنازیر سردار گرد

 فرمان من به جای آر كه از جملۀ رعایای منی:

 
 به شهریاری گییییاو و خرم دهی مژده
 شمار لشکریانم ز خوک و خیییرس كنی

 

 رعیتی كه بود خاص شهریار تویی 
 نخیست كس كه درآید در این شمار تویی

 (82بهارستان،)                            

ای خلق گاه شاعر با تکیه بر شخصیّتهای ابله و كودن، طنزهای خالقانه :تحامق -2-1-3

میکند و باعث خندۀ مخاطب میشود. مخاطب از خندیدن به حماقت این شخصیّتها سرشار 

بدلیل آنکه آنها را در اشتباهات خود، گناهکار نمیداند و همۀ »از شور و خنده میشود و 

لوحیشان میبیند، نسبت به شخصیّتهایی از این دست، احساس همدردی مشکل را در ساده

های تضاد و تناسب، در ریشخند بر (. جامی با كمک آرایه183،نویسی)اسرار شوخی« میکند

 شاعری كه آگاهی از علم قافیه ندارد، این چنین میگوید:
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 آن سفله كه مدح را ز ذم نشیییناسد

 ندزو در عجبم كه چون دم از شعر ز

 

 فتح از كسییر و كسییر ز ضییم نشییناسیید   

 كو شییعیییییر و شییعیر را ز هم نشییناسیید

 (85)بهارستان،                                     

از اعرابیی سخن میگوید كه شترش را گم كرده و از فرط بالهت و نادانی آرزو میکند كه 

یافت كه چنین كاشکی من نیز با شتر خود گم میشدم تا هر كه او را مییافت مرا نیز با وی می

 تمنایی از جانب او، موجبات خندۀ مخاطب میشود.
                                ابییتر در شتیاش برآن عرابی چون 

 یئاربون ییتر چیییییکباری شییاز سب

 ون عرابی بامداد از خواب خاستیییچ

 ترم یت اشیییگفت واویال كه گم گش 

 یز گم یین نیاش با او گشتمی میك

  مییییجا او رفت با او رفتیكر یه

 تییییته را وایافیر كه آن گم گشیه

 

ی       از ش  ی ی  تر افتاد چشمی مست خوابی

ی       دید ك  ی ی ی ی    رد آغاز خی ی    یئوش رفتاری

ی     پی نبرد اصال كه آن اش  ی  تر كجاستی

ی        م  ی ی ی ی ی  اند خی ی  اطر از خی  رمبیال او ی

ی   ا نرفتی بی ت  ی   ر سی ی   رم این اشی  تلمی

 یییییییسو رفتمیییییییییتا ازین دوری به یک 

 ییییییییییجا یافتییییییییین آواره یکییییییبا م

 (357اورنگ:)هفت                                   

دار، از آوردن استداللهای مضحک و خنده :داراستداللهای مضحک و خنده -2-1-4

هایی است كه جامی از آن در خلق طنزهای خود بهره برده است، از جمله در جمله شیوه

میراند كه به شخصی میرسد و شروع به گله و شکایت از او میکند و حکایتی از مردی سخن 

میگوید كه مرا نمیشناسی و رعایت حق من نمیکنی. آن شخص متحیر شده، میگوید از آنچه 

كه تو میگویی، من خبر ندارم. مرد در جواب میگوید كه پدرم مادرت را خواستگاری كرده 

یم. آن شخص در جواب میگوید: این خویشی بود.اگر وی را میخواست من برادر تو میبود

 است كه باعث میشود من از تو ارث ببرم و تو از من میراث بری:
 گمان خام طمع آن بود كه بر همه خلق
 چو خامی طمع او به پختگی نرسد

 

 فریضه است كه با وی شوند احسان سنج 

 فتد ز تنگدلی در مضیق محنت و رنج

 (83)بهارستان،                              
بزرگی حکایت میکند كه به خواستگاری زنی میرود و در تعریف از خویشتن از مرد بینی

میگوید كه بر احتمال مکاره صبور است. زن در جواب میگوید: اگر بر احتمال مکاره صبور 

 نبودی، این بینی بزرگ را چهل سال تحمل نمیکردی:
 از بینی بزرگ تو بیاریست بر همه

 لحظه سجدۀ تو نه از بهر طاعت استهر 
 

 تا كی به هرزه روی سییوی آن و این نهی  

 بار گران بینی خییییییود بر زمین نهی  

 (80، )همان                                            
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غافلگیری از زمرۀ شگردهایی است كه طنزپردازان از آن غافل نبوده  :غافلگیری  -2-1-5

التذاد و خندۀ مخاطبان را فراهم كنند. غافلگیری ممکن  اند موجباتو از این طریق توانسته

است از اصل ناسازگاری نشأت بگیرد و یکی از سازوكارهایی است كه بیشترین طرفدار را بین 

پدیده و رخدادی »طنزپردازان دارد. دو معنی ناسازگاری در تئوریهای مرسوم این است كه 

ذهنی معمول و انتظارات طبیعی ما را برهم  كه ما فهم میکنیم یا به آن میاندیشیم، الگوی

(. جامی بکرات از 45فلسفۀ طنز،«)بدینگونه كه ما با همان چیز دوباره بخنده میافتیم. میزند

این تکنیک بهره برده است، از جمله در حکایت طنزآمیزی از پیری سخن میگوید كه برای 

طبیب، در جوابی دور از انتظار، درمان درد رنجوری حاصل از پیری خود نزد طبیب میرود. 

ضمن آنکه چارۀ درمان پیرمرد را در بازگشت او به روزگار جوانی میداند، موجبات خندۀ 

 مخاطب را فراهم میکند.
 تاد سالیییری عمر وی هشیكرد پی

 ت سستیگفت دندانم ز خوردن گش

 در دهان یرمیقمه نیچون نگردد ل

 ر معده چو باشد ناتمامبهضم 

 ان منیر جیز تو ب دیمنتی باش

 یمیدانشور حک ،یریا آن پیگفت ب

 تاد سالیضعفت پس از هش ۀچار

 وییردد قیدندان تو گ ۀتیرس

 لیک چون واپس شدن مقدور نیست

 ن جدایی بخشدت یچون اجل از ت

 

 ...عف خود سؤالییال ضییاز حکیمی ح 

 تیییغل خاییدن درسییییناید از وی ش

 رانییید گآییر معده مییییضم آن بییه 

 سان بخشد طعامییضا چییوت اعیییق

 ستی از دندان منییری سییر بیییگ

 میییری دو نییییای دلت از محنت پییییك

 الییید محیین باشآ جز جوانی نیست و

 س روییل واپهیچ ،گر ازین هشتاد

 ازی دور نیستییر باین سستی بسیگ

 دتییایی بخشییمه سستی رهیاز ه

 (319اورنگ،)هفت                           

گر میبرد، در حکایتی، زنی برای ساختن تمثالی از شیطان، جاحظ را بدكان ریخته

گر در این حکایت، پاسخی دور از انتظار به جاحظ میدهد كه موجب خنده میگردد و ریخته

آن حکایت این است: جاحظ گوید: هرگز خود را چنان خجل ندیدم كه روزی پیرزنی مرا 

گر برد...) علت را( از آن استاد پرسیدم، گفت)پیرزن( مرا فرموده بود بدكان ریختهبگرفت و 

كه تمثالی بر صورت شیطان برای من بساز. گفتم نمیدانم كه بر چه شکل میباید ساخت، تو 

 را آورد كه بدین شکل:
 ای داری                          بییلییعییجییب روی و گییونییه  

یطییان                            یر صیییورت شییی هر تصیییو           ب

 

كرد          توان  ن گونییه   كس بییدین روی و 

 جییز رخییت را نییمییونییه نییتییوان كییرد  

 (79-80)بهارستان،                                 
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ناسازگاری موقعیت آن است كه در آن طنزپرداز با جدا  :ناسازگاری موقعیت  -2-1-6

به  كردن موجودات، اشیاء و اشخاص از موقعیت ویژۀ خود و قراردادن آنها در موقعیتی كه

ای آن تعلق ندارند، بکمک صنایع و شگردهایی چون ادغام، تركیب، تشبیه و ... چنان صحنه

طنزنویس با اغراق و مبالغه در »میآفریند كه خارج از هنجار و عرف معمول است. در واقع 

كردن حقیقتها، موقعیتها و چیدن موقعیتهای متضاد و متناقض در كنار سطح كالم و واژگون 

هنجارشکنی( و نیز دادن شکل تمثیلی به وقایع و تركیب )ل در هنجار عادی كالمهم، اختال

تکنیکهای طنز و مطایبه در آثار هوشنگ بررسی«)زمان، به آفرینش طنز دست میزند

 (. 75مرادی،
جامی در رباعی زیر با جابجایی موقعیت طبیب و قرار دادن او در جایگاه كُشندۀ بیماران  

 لق میکند.تصویر طنزآمیزی خ
 ای رای تو در عالج بیمار علیل                                 

 در كشور ما مؤنت جان ستدن                                   

 

 بییر آمییدن مییرگ قییدوم تییو دلیییییل   

 ای ز گییردن عییزرائیییییل بییرداشییییتییه 

 (85)بهارستان،                                          

 زاری مسکن دارد، اتفاقاً در آنجامی حکایتی را در مورد كالغی نقل میکند كه در بیشه 

ای كه راه میرود، بگونهو با طمأنینه  کند كه بسیار آرامزندگی مینیز كبکی  ،زار سرسبزبیشه

به  ،تا مثل كبک راه بروند حیوانات زیادی عالقه داشته باشندتا  باعث شدهروش و منش او 

در د. تا راه رفتن كبک را نگاه كنن دننیای به انتظار مینشروی شاخههر روز بر همین دلیل 

كالغی مدتها با اشتیاق به راه رفتن كبک نگاه  ،عالقمند به راه رفتن كبک پرندگانممیان 

چرا من مثل كبک راه  من چیزی كم از كبک ندارم. :میگویدتا اینکه یک روز با خود میکند 

راه رفتن او را به دقت زیر  تا با این تصمیم از فردای آن روز به كنار النۀ كبک میرود نروم؟

به از آن روز  میگیرد كهیک روز كالغ تصمیم . نظر بگیرد تا بتواند دقیقاً شبیه او راه برود

 میگیردكالغ نادان با افتخار تمام سرش را باال  میکند.شکل كبک راه برود و این كار را هم 

مورد تمسخر قرار میگیرد. در نهایت وقتی ، ذردو از جلوی هر حیوانی كه میگ میافتدبه راه و 

رفتار دیگر پرندگان را میبیند و خود نیز نمیتواند همچون كبک تعادلی در راه رفتن داشته 

باشد تصمیم میگیرد كه به شیوۀ خود راه برود كه ناگهان میبیند دیگر نمیتواند. همانطور كه 

 بجایی موقعیت كالغ و قرار دادن آن در موقعیت كبک،شاعر در این حکایت نیز با جا یممیبین

 (.431اورنگ،هفت)استباعث طنز و ایجاد خنده برای مخاطب شده

گاهی طنزپرداز با ایجاد واژگونی در موقعیت، طنزهای جالب  :واژگونی موقعیت  -2-1-7

چند شخصیّت را در »و درخور توجّه خلق میکند. برگسون در تعریف این فرایند مینویسد: 

وضع خاصی بنظر آورید، اگر كاری كنید كه این وضع دگرگون و نقش شخصیّتها عوض شود، 

در آن متهم به قاضی درس اخالق  ای كهصحنۀ كمیکی خواهید داشت. به این سبب صحنه
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میدهد، یا كودكی كه میخواهد چیزی بر پدر و مادرش بیاموزد و بطور كلی هر آنچه مشمول 

های خود، با (. جامی در آفرینش طنز72خنده،«)دنیای وارونه باشد، ما را به خنده میندازد

عبیر كردن آن است، جنانکه در حکایت ت واژگونی موقعیت، منجر به خندۀ مخاطب شده

مرد را بر سبیل سخریه و استهزاء، با استفاده از این تکنیک، به نکوهش اشخاصی ساده

میپردازد كه افراد دیگر را مورد ریشخند قرار میدهند و خود را برتر از آنها میدانند، اما چه 

 تر از ایشان ظاهر شود.بسا ممکن است كه فرد مورد تحقیر قرار گرفته مؤفق
 ای                            ش آن معییبر سیییییادهرفت پییی

                           گفت دیدم صبحدم خود را بخواب

                           ایدم خانهییر كجا از دور دییه

 ه پای ییییییچون نهادم در یکی ویران

  زیطنیآن معبر گفت با مسکین ب

 ن ییییلین اندر پا فکیآهنین نع

 ش به یک ویرانه رختمیکهر زمان 

     خاکیهر كجا پایت خورد غوطه ب
  چون دهی آن خاک را زینسان شکست

  اعتقاد آن ساده مرد و چون بصدق 

    ج ییشد فرو در جست و جو نابرده رن 

 

 ایاز ره عییقییل و خییرد افییتییاده     

 در دهی سیییرگشیییتییه ویران و خراب    

 ایرانهیییییییییی دیوار و در ویود بییییییب

 میین درون گیینییج جییای  كییرد پییای

نمییایییه     گرا نز        زكییای  ك كنییت  نج   گ

كوهکن        بر خییارا شیییکییاف   سییینییگ 

خت      پای خود را بر زمین میکوب سییی

غاک        های دسییییت آنرا م ناخن به   كن 

 شیییک ندارم كافتدت گنجی به دسیییت     

بر ق  كرد     یییییییرفییت و  بر كییار  ع م  ول 

 در نخسیییتین گییام پییای او بییه گنج       

 (324-325)هفت اورنگ،                       
در حکایت شتری كه بسبب مشورت با روباه گرفتار عذاب شد نیز ردّ پای این شگرد 

مینهد و  بارم سنگین شتر، پشت برهمیشه طنزآفرین مشهود است. در این حکایت، شخصی، 

بسبب حمل این بارها، شتر همواره الغر و غمگین است تا اینکه یک روز در راه روباهی را 

 نمانده مدیگر حالی برایمیگوید: شتر اش را میپرسد. م و الغریمیبیند، روباه از او علت غ

ذارد و نمک روی پشتم میگ هرروز چند كیسه بارم و ندارد و مروت صاحبم رحم است، زیرا

رد  مجبورم مسافتی طوالنی، آن بار را حمل كنم. روباه به او میگوید: هر روز كه از رودخانه

ات آب شود، بدین طریق بارت سبک بخشی از بار نمک میشوید، اندكی در رودخانه بنشین تا

روز از رودخانه رد  دنبال شتربان راه افتاد. آنها باید مثل هر ،روز بعد، شتر با بار نمکمیشود. 

ها در آب نمک ۀمیشدند. وقتی وسط آب رسیدند، شتر زانوهایش را خم كرد و نشست. كیس

ولی تا شتر از رودخانه بیرون برود، ت كرد، د و شتر را مجبور بحركفرورفت. شتربان داد ز

سبک شد. از آن به بعد شتر هرروز كارش همین  شتر بار و بیشتر نمکها در آب حل شدند

 ۀچند كیس بجای نمکیک روز رو، تصمیم گرفت تا درسی به شتر دهد؛ از این بود. شتربان

. ایستاد بیحال و خسته رودخانه وسط شتر. رسیدند رودخانه به وقتی. كرد شتر بار پشم، را بر
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 وزن و شدند خیس پشمها نشست، آب داخل. كند سبک را بارش كه رسیده وقتش كرد فکر

لیکن تا به مقصد برسد راه افتاد  و به بلند شداز جای شتر به هزار زحمت شد،  برابر چند آنها

 نالید.از سنگینی بار 
                          می رفت آن راه راییییبسختی ه

                         میییییكه بادش ز روی زمین نام گ

 

 گییفییت روبییاه را بیینییفییرییین هییمییی   

 كییه بر من روا داشییییت این اشیییتلم      

 (942همان،)                                            

 شگردهای زبانی طنزآفرین -2-2

اصطالح بالغی آن است كه لفظی در لغت بمعنی بخدمت خواستن و در : استخدام -2-2-1

ای بیاورند كه با یک جمله یک معنی و با دارای چند معنی باشد و آن را در نظم و نثر بگونه

جملۀ دیگر معنی دیگری بدهد، یا از خود لفظ یک معنی و از ضمیری كه به آن برمیگردد، 

جمله صنایعی  (. این شگرد از227معنی دیگری اراده كنند)فنون بالغت و صناعات ادبی،

اند.  جامی با استخدام واژۀ میخورد چنین است كه شاعران در طنزپردازی از آن غافل نبوده

 میگوید:
 گاوک شییرآور هیر پیر زال              

 گیییر               گرسنه و تشنه شده گیوشه

 

 خرج شیییید از تو بخراجییات سییییال       

 خون جگر میخورد اكنون چو شییییر            

 (426 اورنگهفت)                                   

كاربرد واژۀ میخورد، در ارتباط با خون جگر، كنایه از اندوهگین بودن و در پیوند با شیر 

است، كه در آن گاو شیرآور به بمعنای حقیقی خوردن است، سبب ایجاد طنزی تلخ شده 

نشان از گرسنگی و تشنگی سبب خراجهای تحمیل شده بر صاحبان آنها، بسبب افالس صاحبا

 و نبود علوفه بجای اینکه شیر بدهند، همچون شیر، خون جگر میخورند.
 در بیت زیر نیز با استفاده از واژۀ سوده، طنز دیگری آفریده است:

 بفسرد از تییییوهم آن غیییرزن

 
 كه شییییییییود سییوده تا كه آن سییوزن   

 (289)همان:                                          

ارتباط با شخص بمعنی الغر و نحیف و در ارتباط با سوزن بمعنی سائیده شدن سوده در 

 است.

اسلوب در لغت بمعنی طرز، طریقه و روش و حکیم بمعنی  :الحکیتم  اسلوب -2-2-2

الحکیم بمعنی روش خردمندانه است و در اصطالح ادبی آن است كه خردمند است و اسلوب

حمل و تفسیر نمایند و بر اساس قصد خود كه مقصود  سخن گوینده را برخالف مراد گوینده

خود را »(. بعبارت دیگر اسلوب الحکیم 105نگاهی تازه به بدیع،گوینده نیست پاسخ دهند)

طنز «)به كوچۀ علی چپ زدن و كالم متکلم را بر خالف مراد وی به سود خود شنیدن است
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ادۀ خالقانۀ شاعر و نویسنده میتواند (. این آرایه در صورت استف167،و طنزپردازی در ایران

زمینۀ خلق طنز را در اثر ادبی فراهم كند. جامی در قطعۀ زیر بطرزی هنرمندانه با واژۀ 

 است:چنین صنعتی خلق كرده « بحر»
 دی همی خواندی بدعوی مطلعی                        

 كی سزد یک بحر تنها خواندش               

 

نه مطلع    که بحر گوهر اسییییت كین   بل

که هر مصیییراع بحری دیگر اسییییت    زان

 (87)بهارستان،                                          

در ابیات زیر نیز جواب صوفی ظاهربین، خواجه بهاءالدین نقشبندی را كه از وی میپرسد:  

دهد گونه میآمیز، بدینسلسلۀ شما بکجا میرسد، با استفاده از اسلوب الحکیم در حکایتی طنز

 -به چه كسی میرسد -كه كسی از سلسله بجایی نمیرسد؛ كه منظور سؤال كننده در این بیت

 میکند. -مؤفق شدن -است، در حالی كه خواجه از آن تعبیر بمعنی
 از دلق و عصا صدق و صفایی نرسد              

 ات           هر دم بکجا رسد مگیییو سلسله

 

 وز سیییبحییه بجز بوی ریییایی نرسیییید  

 كز سیییلسیییله هیچ كس بجایی نرسییید   

 (36)همان:                                                

منظور از بزرگنمایی آن است كه ویژگیهای ناپسند  :اغراق و بزرگنمایی -2-2-3

شخص یا چیزی را با شدت و تأكید بیشتری بیان كنیم و آن را با سخره همراه سازیم، 

چنان صفتی در آن حد و اندازه وجود نداشته باشد. ای كه در عالم واقع امکان وجود بگونه

گنمایی یا اند، محبتی آن را بزرالبته در كتب بدیعی، معانی دیگری نیز برای آن بیان داشته

نمایی اشیاء و معانی در شعر و نوشته تعریف میکند، یعنی بازنمود دگرگونۀ مفاهیم و خرد

داند و معانی بزرگ را خرد بنمایاند، تا موضوعات سخن بصورتی كه معانی خرد را بزرگ گر

(. البته در این شیوه، بزرگ جلوه دادن موقعیت زندگی 114تأثیر سخن را قویتر كند)بدیع نو،

شناسی واژگان بدان حد است كه باعث خنده شود و معایب آن درشت جلوه كند)آسیب

درشتنمایی آفتابی میکند  رو، طنزنویس، چهرۀ بدیها و مفاسد را با اغراق و(، از این71طنز،

زبان صور و «)و سعی دارد تفاوت وضعیت نابسامان موجود را با وضعیت آرمانی نشان دهد

(. جامی از این شیوه بوفور برای بیان سخنان طنزآمیز خود استفاده 116اسباب ایجاد طنز، 

 است. از جمله در مورد افراد شکمباره میگوید: كرده
 دوزخ                      فارغ از خییلد و ایمن از

 كییار او بهییییر نفس پروردن                     

 

بخ          ط م مزبلییه اسییییت یییا   جییای او 

یا خوردن    یدن اسییییت   روز و شییییب ر

 (122اورنگ،)هفت                                     

 یا برای اغراق در نشان دادن بخل چنین میگوید:
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           گر كشندش ز كیییام سیی دندان           

 گر كشندش ز پنجه پنج انگشت                     

 

 بییه از آن كز دهییانش یییک لییب نییان    

به     هد ح  ای برون از مشییییتنییییییید

 (138)همان،                                          

معنی خرد را بزرگ میگرداند »در این روش، طنزپرداز با استفاده از تشبیه  :تشبیه -2-2-4

و معنی بزرگ را خرد، نیکو را در خلعت زشت بازمینماید و زشت را در صورت نیکو؛ اما در 

ها حاكی از زمینۀ نفسانی ذهن شاعر و محیط زندگی و تجارب اوست كه همۀ موارد مشبه

)طنز و طنزپردازی در  «ن و استهزاء برگزیده میشودكردن و دست انداختبقصد ریشخند

(. نویسندگان و شاعران طنزپرداز در این شیوه، برای بیان مقاصد خود بیش از 158ایران، 

گیری از این هر چیز، از جانوران و صفات و حركات آنها بهره میگیرند، چنانکه جامی با بهره

 وخته، تشبیه و آنها را بباد تمسخر میگیرد:ستکنیک، شاعران طماع و عیاش را  به سگان پای

 كیست شاعر كنون یکی مدبر

 روز و شییب كو بکوی و جای بجای

 

هل هر از بر ...        ند ز  ج  كه  نیییییییدا

 دود چییون سیگیان سیوخته پیای      مییی  

 (64اورنگ،هفت)                           

 چهارپا تشبیه میکند.و در قالب تشبیه مضمر، ممدوح بخیل و ناالیق را به 
 به شهریاری گاو و خرم دهی مژده                  

 شمار لشکریانم ز خوک و خرس كنی

 

 رعیتی كه بود خاص شهریار تیوییی 
 نخست كس كه درآیید در این شمار تویی

 (82)بهارستان،                             

لغت بمعنی ضد و نقیض بودن میباشد نما در پارادوكس یا متناقض :پارادوكس  -2-2-5

-«تصویری است كه دو روی تركیب آن بلحاظ مفهوم، یکدیگر را نقض میکنند»و در اصطالح، 

نمایی میداند ذیل واژه(. جی. ای. كادن، آنرا عبارتِ ظاهراً متناقض یا حتی مهمل )المعجم،

معنایی دو عنصر متناقض، میبریم كه از سازش یا مصالحۀ كه با دقت بیشتر در مفهوم آن پی

 فرهنگ ادبیات و نقد، ذیل واژه(.)«میکندحقیقت مسلّمی را كه جامع اضداد است، بیان »

بعبارت دیگر، هر پارادوكسی دو عنصر متضاد را بنحوی با هم تركیب میکند كه اگرچه در 

وسیعی را ارائه كاربرد معمولی با هم متضاد هستند، لیکن مفهوم حکیمانه، عارفانه و فلسفی 

اند، میدهند و در ساخت طنز بعنوان ابزاری كارآمد و مؤثر مورد استفادۀ جامی قرار گرفته

 چنانکه جامی در طعنه بر جاهالن میگوید:
 دعوی دانش كنییییییی از جییییییاهلی                                          

 
 حیییاصل تحصییییل تیییو بییییحاصلیییی    

 (420گ،اورن)هفت                                      

در مصراع دوم بیت زیر نیز با ایجاد تصویری پارادوكسی در گستردگی بسیار كمتر از  

 كف دست، ایجاد طنز كرده است.
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 گفت كو را شییکسییته خوانی هسییت                                      

 
 در فراخی بسی كم از كییییف  دسییییت    

 (289)همان،                                          

نویسنده یا شاعری كه از تمثیل بهره میگیرد برای انتقال مقصود و منظور  :تمثیل -2-2-6

ای از یک روایت یا داستان یا امثال آن را برمیگزیند تا خواننده را به تأمّل و اصلی خود الیه

ساخت معنایی این روایت یا داستان وادارد. این امر به ویژه در متون نظم و تعمق به ژرف

تعلیمی یا عرفانی یا حکمی دارند، بیشتر دیده میشود. بنابراین تمثیل های نثری كه جنبه

دارای دو رویه و گاه بیش از دو رویه است. خواننده غالباً با تأمّل و دقّت در رویۀ ظاهری، »

ای اخالقی یا طنزی اجتماعی یا سیاسی است پی به رویۀ تمثیلی كه معموالً حاوی نکته

جاست كه میتوان ارتباط تمثیل و طنز را مشاهده (. این84ی، نامۀ هنر شاعرواژه«)دمیبر

اند. در واقع تمثیل و طنز دو روی یک سکّه»باره نوشته است: كوئین در اینكرد. جان مک

آور است كه اغلب وقتی تمثیل را طنز در نظر میگیریم بهتر آن را میفهمیم و یا شگفت

 (. 83تمثیل،«)بالعکس

ترین شکل ممکن را داشته باشد، یعنی یک گزاره یا یک بیت یا تمثیل میتواند كوتاه»

حتی یک مصراع باشد و یا آنکه به اندازۀ یک داستان بلند باشد و با شخصیّتهای گوناگون و 

یکی از ویژگیهای )گستردگی و گوناگونی استفاده از تمثیل،«)اتفاقات متنوع همراه باشد

ن الگویی برای پرورش مطلب بکار میرود، به همین (. این شگرد بعنوا111سبکی آثار جامی(،

جهت، از ابزارهای كارآمد برای طنزپردازی بوده و از دیرباز تاكنون مورد توجه شاعران قرار 

گرفته است. حکایت غوری ساده دل كه از ترس سرهنگ در مناره پنهان شده بود و فریاد 

های تمثیلی جامی در ای از حکایتمونهبرمیآورد كه مرا اینجا مجویید كه من اینجا نیستم، ن

 این زمینه است.
 مرد غوری چو آن سیییخن بشییینید   

فت        تا بدر كو بکو بسیییی شییی  در 

 از هییمییه مییرمییان كیینییاره گییزییید 

 از قضییییا بهر سیییود و سیییودائی    

ست       سرهنگ ا شور   شد گمانش كه 

هان شیییده        كه من ن نگ میزد   امبا

نجییا         ی  زود بگییذر سیییخن مگوی ا

من         ین دیییار دورم  خود ز لکییه   ب

 سییخن بیش ازین قبل بودش صیید

كه از دغلی   همچو آن سییییاده دل 

 تییوبییره بییركییتییف نییهییاد و دوییید     

نیییافییت        منییاره  یی بییه از   هیچ جییا

ید     ناره خز  ترس ترسییییان در آن م

 خاسیییت از شیییهر شیییور و غوغائی    

 كش بسیییوی االغ آهنییگ اسییییت    

 اموز جییفییای تییو در امییان شییییده 

 مین نیهییانیم میرا میجیوی ایینیجییا        

 ان در تییکییاو غییورم میینهییمییچیینیی

مقصیییودش       هر یییک خالف   لیییک 

 سیییاخت بر ذكر سیییر نشیییان جلی   
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پردۀ سییییر      برون ز  كرش آمیید   ذ

 

نوز مصییییر        ه خیییال سییییر او   بر 

 (28-29اورنگ،)هفت                           

گویی است كه در ای استهزا و وارونهتهکّم بمعنی ریشخند كردن و گونه :تهکّتم  -2-2-7

واقع هدف گوینده از كاربرد آن، تحقیر و آن به ظاهر از كسی تمجید و ستایش كنند، اما در 

ای كه میتوان آن را نوعی ذمّ شبیه به مدح نیز دانست. تهکّم در بگونه استهزاء مخاطب است

گوینده یا نویسنده به كمک آن مخاطب خود را با »كه  ای از بیان اطالق میشودواقع بگونه

)تحلیل ساختاری اسلوب  «اء قرار میدهداغراضی از قبیل توبیخ، تنبیه و یا تحقیر، مورد استهز

( و در قالب ساختارهای متفاوت از جمله بشارت به جای 16های نهج البالغه،تهکّم در خطبه

اعالم خطر، وعد بجای وعید، مدح در معرض استهزاء و غیره بیان میشود. جامی در تهکّم بر 

 طبیبان كارنابلد چنین گوید:
                                                  ای صیینعت طب شییکسییته بازار از تو 

 هلل كیییییه عجب خشییییییینودند                                                  المنه

 

تو                  یمییار از  ب نج  بر بود  چنیید   هر

تو    غسییییال و كفن     پوش و حفییار از 

 (85)بهارستان،                                      

 میگوید:وی همچنین در ابیات زیر متشرعین وسواس را به سخره گرفته 

 حیییبّذا قییییییابیییییییییالن ایییین دوران                           

 مر در جسییت و جو بسییر بردند  یییییع

 دییینیییودعی فرسییین پای سآ عد ازیییب

ی    ای آل رسیی ههیی ناماز نسب   ولیییییی

   ردندیییییینسیییبت خویشیییتن بدان ك

ی     اختند آل خی س ی ی   ویش را بسی  تمی

                                                                                                                                                    رییییییییی گالییییشد ز جوالهگی و م 

 

 كییییز حسییییب آنچه بود در امییییکان   

 دییییییش آوردنییییییییی ان بفعلیییتا ز امک

 دیییییییییمودنیییب پییییب راه كسیییدر نس

 ولییییییبییییییییی هر نسبشان كه اوفتاد ق

 ردندییییییویش را عیان كییییییگوهر خ

ستاد آلگ   میییییقیییییبیییییر بیییییهمچو ا

 گری آلیییییییییی تقل بیییییحالشییان من

 (151اورنگ،)هفت                                   

سازی یکی دیگر از روشهایی است روش تجنیس یا جناس یا همجنس» :جناس -2-2-8

كه در سطح كلمات یا جمالت، هماهنگی و موسیقی بوجود میآورد و یا موسیقی كالم را 
هرچه بیشتر واكهاست، به طوری كه كلمات  افزون میکند. روش تجنیس، مبتنی بر نزدیکی

(. 39نگاهی تازه به بدیع، «)همجنس به نظر آیند یا همجنس بودن آنها بذهن متبادر شود
بجرأت میتوان گفت كه كمتر سخن ادبی از این صنعت كه بعذوبت و تركیب كالم میافزاید، 

ا دلنشین و تأثیرگذار خالی است، در واقع این صنعت از زیباترین صنایعی است كه كالم ر
میکند و بخاطر اهمیتی كه در ادب فارسی دارد، در طنزپردازی نیز از زمرۀ صنایع پركاربرد 

های زیادی از آن را دید، از جمله در بیت زیر، نمونه میباشد. در اشعار طنزآمیز جامی میتوان
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ات خنده مخاطب در طعنه بر صوفیان، با آوردن جناس میان دو واژۀ نقصان و رقصان موجب
 است:را فراهم كرده 

نای و دف رقصییییان                                                        نگ  با مه بر   ه

 
نقصییییان        بجییانییب   لیییک رقصییییان 

 (24اورنگ،)هفت                           

یا در ابیات زیر با آوردن جناس نان و جان و همراه ساختن كالم با تضاد میان دادی و 
 است: كالم خود افزودهندادی بر طنز 

خیییل                                                          ب بود و  یم  ئ ل بحییدی   تییا 
بفییدیییۀ جییان                                              تی ز وی  ف گر  نییان 

 

 كییه اگییر روز مییرگ عییزرائیییییل      

 جییان روان دادی و نییدادی نییییییییان

 (288، )همان                                 

 گوید:قرار دادن دو واژۀ جام و جامه چنین مییا در نفی زهد ریایی با جناس 

 جییامییۀ زهیید كیین بییجییام بییدل                                                     

 
 خییرقییۀ زهیید نییه بییبییاده گییرو      

 (103)دیوان،                                            

ای است در لغت پوشیده سخن گفتن و در اصطالح، تركیب یا جمله كنایه :كنایه  -2-2-9

به( ای هم كه ما را از معنی ظاهری)مکنیگوینده معنای ظاهری آن نباشد، اما قرینهكه مراد 
عنه( رهنمون سازد نیز وجود نداشته باشد، بنابراین كنایه، ذكر مطلبی و بمعنی هنری)مکنی

(. بهترین ابزار برای بیان غیرمقصود است، از 79و بیان،دریافت مطلبی دیگر است)معانی
رسمیهای جامعه است، كاربرد فراوانی كه بیان غیرمستقیم نابسامانیها و بی رو، در طنزاین

دارد. اهمیت این آرایه در آن است كه چنانکه بسیاری از معانی و مفاهیم را بصورت عادی 
بیان كنیم، لذت بخش نیستند، بلکه گاه مستهجن و نازیبا هستند، اما از طریق كنایه میتوان 

(، بهمین خاطر به 141و كارآمد بیان كرد)صور خیال در شعرفارسی،آنها را به روشی مؤثر 
تا به وسیلۀ انتقاد، كامالً غیرمستقیم، موضوع را به مخاطب  طنزپرداز این امکان را میدهد

(. جامی در ابیات زیر در كنایۀ روی در خلق و پشت بر 2بفهماند)داروی تلخ با طعم عسل، 
 گوید:محراب، خطاب به زاهدان ریاكار می

جاب                                           سیییر پر از كبر و دل پر از اع
 ای                                          صیییف زده گردش از خران گلییه

 

حراب        م لق و پشییییت در  خ  روی در 
 ایدرفییکیینییده بشیییییهییر ولییوییلییه    

 (23اورنگ،)هفت                                        

 خوار )ظالم( و نامردم) پست( بر صوفیان میتازد:   یا در بیت زیر با كنایۀ مردم
شهییییییییییر و دیار                                                   صوفیان   حذر از 

 
نامردم    ند و مردم همیییییییییییییه   خوارا

 (126)همان،                                             

 در ابیات زیر نیز با عبارت كنایی به یک گوشه نهادن)ترک كردن( زهد ریایی میگوید: 
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 وارشستم از زنگ ریا خرقۀ خود صوفی
 دهندام از میکده گر باربه یکی گوشه

 

 مصطبه صومعه و میکده شد خانقهم 

 دلق و سجادۀ تزویر بیک گوشه نهم

 (566)دیوان،                               

 گیرینتیجه

جامی، اگرچه به معنی اخصّ كلمه، شاعری طنزپرداز نیست، لیکن تحت تأثیر عوامل 

مختلف اجتماعی، مفاهیم طنزآمیز و انتقادی را با شگردهای هنری خاص خود آورده و ضمن 

آنکه از مبارزه با نابسامانیها و ناهنجاریهای جامعۀ خود غافل نبوده، از طنز بعنوان سالحی 

در راستای اعتراضات اجتماعی خود بهره گرفته است. آنچه باعث برجستگی این كارآمد 

طنزها شده، بکارگیری طیف وسیعی از سازوكارهای آفرینش طنز است كه در اشعار او نمود 

یافته است. تحلیل شگردهای طنزآفرینی در شعر جامی نشان میدهد كه وی از شگردهای 

شاعرانۀ خود بخوبی بهره برده و در میان این شگردها، زبانی و محتوایی با هنرمندی و ذوق 

تکنیکهای زبانی از نظر كاربرد سهم بسیار مهم و قابل توجّهی در خلق طنز داشته، چنان كه 

ای دارد و در این زمینه، استفاده از میتوان گفت در سبک طنزپردازی او، بالغت نقش ویژه

پارادوكس در اشعار او دارای بسامد و فراوانی هست. های كنایه، اغراق، تشبیه، جناس و  آرایه

های طنزآفرین جامی، تکنیکهای مبتنی بر محتوا است كه از آن میان، دستۀ دوم شیوه

دار و حاضرجوابی بیش شگردهای تناقض، واژگونی موقعیت، تحامق، آوردن استداللهای خنده

 از سایر تکنیکها از بسامد و فراوانی برخوردارند. 
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