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 چکیده 

با آنچه  شاعران سبک هندی، میتوان به تاریخی جدید و متفاوتبا بررسی اشعار طنزآمیز 

یازدهم  در كتب تاریخی نوشته شده است، دست یافت. تاریخ دقیق از ملّتی كه در قرن های

هنگی، دینی و دوازدهم هجری در ایران میزیسته اند و در آن از مسائل اجتماعی، اخالقی، فر

ا، نابسامانیها دیگر در طنز سبک هندی، تاریخ بیداده و ... صحبت به میان آورده اند؛ به بیان

میشود، نو بی رسمیهای مردم آن روزگار آمده است كه بر خالف تاریخ محض كه هرگز تکرار 

ای همواره گریبانگیر جوامع بشری است. شاعران طنزپرداز سبک هندی در ساختار طنزه

به كارگیری شگردهای گوناگون آن، نری و با آگاهی از رموز بالغت و ه -خود، با زبان ادبی

کیه بر روش تكالم رندانۀ خود را در خطاب به اهل تفکر و تأمّل سروده اند. جستار حاضر با 

الش است، میزان تأثیرگذاری شگردهای بالغی را در اشعار طنزآمیز تحلیلی در ت -توصیفی

رای كشف كند. ب دو نفر از شاعران معروف سبک هندی؛ یعنی بیدل دهلوی و كلیم كاشانی

اصر بالغی دستیابی به این هدف، اشعار طنزآمیز این دو شاعر، مورد بررسی قرار گرفت و عن

الغی موجود در طنز آنها مشخص شد. طنزهای ایشان از نوع طنز تمثیلی است كه عناصر ب

 یم كه كدامدر آن سهم عمده ای ایفا میکند. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال هست

 عناصر بالغی در سبک طنزپردازی بیدل و كلیم بیشترین نقش را داشته اند؟

 طنز، بالغت، سبک هندی، بیدل، كلیمكلمات كلیدی: 
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The Role of Eloquence in Bidel and Kalim's Humorous Poems 

Sadraghaed Ali1, Hamid Tabasi2,  Abolqasem Radfar3 

 

Abstract 

Investigation of satirical poems of Indian style poets can provide 

insights into a new history that is different from that covered in the 

historical books. This history offers a detailed description of a nation that 

lived in Iran during the 11th and 12th centuries AH and covers social, 

ethical, cultural, religious and other aspects of their lives. In other words, 

the Indian style gives an account of the history of unrests, turmoil and 

cruelties that have, unlike pure history that is never repeated, been 

plaguing human societies over the course of history.  In their satirical 

poetry, Indian style poets draw on literary-artistic language and mysterious 

rhetoric styles to address the reflective and wise people. In the present 

descriptive-analytical study attempts are made to investigate the influence 

of rhetorical techniques on the satirical poems of two famous Indian style 

poets namely Bidel Dehlavi and Kalim Kashani. To this end, the satirical 

poems of these two poets were studied and their rhetorical elements were 

identified. According to the results, Allegorical satire which is 

characterized by significant number of rhetorical elements account for the 

bulk of satirical language in their poetry.  In the present article attempts 

are made to figure out which rhetorical elements play the most significant 

role in Bidel and Kalim's satirical style.  
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 مقدمه 

طنزهای بیدل و كلیم از سر اخالص و دوستی است و جنبۀ اصالح طلبانه و خیرخواهی 

انت و وقاری خاص از ویژگیهای زشت اخالقی چون: دورویی، دارد. آنها در كالم خود با مت

حرص، تکبّر، نادانی و ... انتقاد میکنند. شاعران طنزپرداز، نگرانی های فردی و اجتماعی را 

های ادب فارسی و )طنزگونه همراه با آالم و تشویق ها، طنزگونه مورد مداقّه قرار میدهند

رمندانۀ این شاعران برای از بین بردن ریا و انتقاد از (. پرداختن هن101انواع آن،كازرونی:ص 

ت دم دست طنزنویس در مواجهه با احکام جدّی مذهب، تزویر و ریا، موضوعا» ریاكاران است. 

(. وقتی ریاكاران اركان مقدسات شریعت و طریقت را به تباهی 19)طنز، پالرد: « میباشد

با استفاده از طنز دینی به مقابله با دین میکشند، شعرای سبک هندی، بویژه بیدل و كلیم 

فروشانی كه دین و مذهب را دستمایۀ احترام و مقام خود كرده اند، میپردازند تا حقیقت را 

در محیطی كه دین دامی برای فریب دادن شناخته » ورای این دروغ پردازی ها نشان دهند. 

درودی فریب میدهند، تنها  میشود و زاهد، شیخ و واعظ، خود را به سجودی و نبی را به

 (.41از كوچه رندان، زرین كوب: ص« ) طنزپرداز است كه می تواند ریاكاری آنها را برمال سازد

طنز از نظر شیوۀ بیان و ساخت به دو نوع تفسیری و تمثیلی تقسیم می شود. طنز 

ه آور تفسیری طنزی است كه در آن وقایع و حقایق به طور مستقیم و صریح و با نگرش خند

در طنز تفسیری، خبری از كنایه و تمثیل، قیاس و مبالغه نیست و » بیان و تفسیر میشود. 

تاریخ طنز در ادبیات « ) نفس واقعیّت با دخالت هنرمندانۀ طنزپرداز به تصویر كشیده میشود

(. نوع دوم طنز، تمثیلی میباشد كه در آن واقعیّتی جدّی به یک 119فارسی، جوادی:ص 

یف و دلنشین تشبیه میشود. در این نوع طنز، طنزپرداز برای بیان مقصود و تشدید واقعۀ لط

تأثیر در مخاطب، با استفاده از عناصر بالغی، ضمن آن كه باعث انبساط روح مخاطب میشود، 

در » وی را به واقعیّت و حقیقتی عمیق، توجّه و تنبّه می دهد و از حقیقت امر آگاه میسازد. 

ستان و دیگر آرایه های ادبی، كار استدالل و برهان را انجام میدهد. بسیاری طنز تمثیلی، دا

از ادبا و اندیشمندان فارسی زبان، معرفتهای ژرف عرفانی و اخالقی را در قالبی از طنز تمثیلی 

(. در طنزهای بیدل و كلیم عناصر 251انواع نثرفارسی، رستگار فسایی:ص « ) ارائه میدهند

برجسته شدن مفهوم طنز تأثیر دارد كه اگر عناصر بالغی را از طنزهای  بالغی به حدّی در

آنها حذف كنیم، ماهیّت طنزآمیز بودن خود را از دست میدهند و چه بسا، دیگر خواندن آن 

برای مخاطب لطفی نداشته باشد. در این مقاله، از میان عناصر بالغی به برخی آرایه های 

ل مثل، تنافض، تمثیل، ایهام، حسن تعلیل، تلمیح، بزرگنمایی، ادبی و عناصر بیانی نظیر؛ ارسا

 تشبیه، استعاره و كنایه كه در طنزپردازی این دو شاعر سهم عمده ای دارد، میپردازیم. 
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 پیشینۀ تحقیق  -1

تتبع و تحقیق در خصوص نقش بالغت و صورخیال در طنزهای شاعران سبک هندی، 

فارسی بسیار ناچیز است و تنها اثری كه نقش بالغت را در شعر در مقایسه با سایر ادوار شعر 

اثر دكتر محمد رضا شفیعی كدكنی « شاعر آینه ها » سبک هندی بررسی كرده است كتاب 

است كه در آن به بررسی شعر بیدل دهلوی از نظر مفاهیم و عناصر بالغی میپردازد و از 

كسی، حس آمیزی، تشخیص، تجرید، موضوعاتی چون: وابسته های عددی، تصاویر پارادو

اسلوب معادله و تمثیل و ... در شعر بیدل سخن به میان آورده است و نقش این عناصر بالغی 

 را در خلق مضامین شعری مورد بررسی و مداقّه قرار داده است.

 ضرورت تحقیق -2

آنها،  از آنجا كه بررسی عناصر بالغی در اشعار بیدل و كلیم و شناخت مضامین طنزآمیز

رمز ورود به جهان اندیشۀ ایشان است و وجود مضامین انتقادی در طنزهای آنان، بیانگر نوع 

تفکر و برداشت این طنزپردازان از اوضاع زمانۀ خود میباشد و همچنین دستمایه ای برای 

آگاهی خوانندگان از اوضاع اجتماعی، اخالقی، دینی و فرهنگی روزگار آنان، به شمار میرود، 

این مقاله به دنبال نشان دادن تأثیر و نقش بالغت در سبک طنزپردازی این دو شاعر مهم  در

 سبک هندی هستیم تا بتوانیم به جهات ادبی طنز در اشعار آنان دست یابیم.

 طنز  -3

طنز یک نوع ادبی اندیشیده، هدفدار و شیوه ای خاص در نویسندگی است كه در آن 

می آمیزد. هر نوع ادبی با یک یا دو جنبه از احساسات یا  هنرمند، شوخی و جدی را در هم

ویژگیهای انسانی افراد سر و كار دارد؛ مثالً اشعار عاشقانه بیشتر با دل و درون ارتباط دارد و 

با اندیشه، عقل و تفکّر میانه ای ندارد. طنز نیز از طرفی با احساس و عاطفه و از طرفی دیگر 

ط است؛ یعنی هم لذّت و هم تفکّر و تأمل را برای خواننده می با عقل و اندیشه آدمی مربو

خواهد. بدون ادراک و تفکّر و تأمل نمیتوان به همۀ اهداف گویندۀ طنز دست یافت. پس 

تفکّر و تأمل خواننده یا شنونده، جزو اهداف اصلی این نوع ادبی است. گوینده طنز اندیشیده 

اقدام میکند. طنزپرداز با نیروی تخیّل كه و با هدف مشخص به آفرینش این نوع سخن 

مشخصه اصلی هر اثر هنری است به مدد هوش، ذوق و استعداد فردی خود، مخاطب را 

غافلگیر كرده، كنجکاوی و شگفتی او را برانگیخته، عواطف و شعور او را به بازی گرفته و تا 

خواننده یا شنوندۀ طنز،  آنجا كه دلخواه اوست، به دنبال خود میکشد؛ تا لحظه ای كه دیگر

از حالت یک فرد معمولی مخاطب اثر هنری، به یک فرد متفکّر و ناظر بر امور مختلف اجتماع  

و زندگی تبدیل شود. در این مرحله، او با واقعیّت ها آشنا میشود، به شناخت دست مییابد و 

دقیق تر و حساس به سوی حقیقت ها رهنمون میگردد. به همین علّت، اثر هنری طنز آمیز، 

تر از سایر انواع ادبی محسوب میشود و عالی ترین نوع طنز میتواند چنین تأثیر شگرفی را 
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داشته باشد و شیوۀ ارائۀ هنر در این زمینه بسیار مهم است. شاید به همین دلیل گفته اند: 

رتگاهی طنز، هنر ظریفی است و طنزپرداز در معرض خطر قرار دارد. گویی پیوسته بر لبۀ پ» 

عمیق در حركت است كه هر آن بیم سقوط در آن می رود و اگر زیاده از حد آن را جدی 

بگیری، تبدیل به دشنام میشود و اگر زیاد سُستش بکنی به چیز مُضحکی بدل میشود كه به 

)هنر « جای آن كه خواننده به سبب مطالب ارائه شده بخندد، به ریش نویسنده میخندد 

 (.  70رادفر: صطنز و قلمرو آن، 

طنز، در واقع آیینه ای بزرگ نماست كه واقعیت ها را بزرگتر از آنچه هست نمایش داده 

و در دوردستهای تصاویر نمایشی خود، حقایق را نیز تصویر میکند. طنزپرداز برای نمایش 

این حقیقت ها به خواننده با عنصر خنده پیش می آید و پس از آن در ذهن او شک ایجاد 

و تأمّل او را برانگیخته و فهم او را از آنجا به ارتفاعی دور دست كه قوۀ نظارت و قضاوت  كرده

به او ببخشد، سوق میدهد. اگر به این نکته توجه كنیم كه ایجاد یا انتقال شادی و خنده به 

دیگران چه كار دشواری است، به قسمتی از سختی كار طنزپرداز آشنا میشویم؛ زیرا او ناگزیر 

تلخی و دردانگیزی سخنان تأسف بار خود را، در پوششی از ابهام پنهان كند و در عین  است

حال چاشنی ای از نشاط و خنده با آن درآمیزد و با رسایی و نیکویی بیان خود و رعایت 

جنبه های هنری دیگر، فکر و شعور خواننده را تحت تسلط خود در آورد و او را مجذوب 

را برای موضوعی كه در نظر دارد، آماده كند. پس یک اثر هنری  كالم خود سازد و ذهن وی

طنزآمیز، عالوه بر خیال انگیزی، خنده آوری و دیگر ویژگیهای ادبی، عقل دور اندیش و 

طنزپرداز با ذكر اغراق آمیز نکته های » كنجکاو را نیز وادار به بازی میکند؛ به عبارت دیگر، 

و نیشدار، نه تنها قلب و احساس انسان را، بلکه هوش ظریف اجتماعی و اخالقی خنده آور 

وی را به مبارزه میطلبد. انسانها از نظر احساسات عاطفی و روحی به هم شبیه ترند و تفاوت 

و مراتب  بیشتر  در عقل و هوش آنهاست. پیداست كه ابالغ و آفرینش اثری كه در هوش و 

دگرخند، موسوی گرمارودی: « ) میخواهد عقل اكثر مردم مؤثر باشد، مهارت و قدرت بیشتری

 (. 43ص

خنده یکی از مهم ترین ویژگی های طنز و شوخ طبعی است و حتّی اساس طنز مبتنی 

بر خنده و مزاح است؛ اما خندۀ طنز از روی دلخوشی و نشاط نیست، بلکه خنده ای تلخ یا 

ر خواننده، ایجاد نیش خندی جّدی و دردناک است. شاید  بتوان گفت اولین تأثیر طنز ب

خنده در اوست. در تعاریف هم به این نکته اشاره شد. اصطالحاتی چون: نیش خند، نوش 

خند، ریش خند، زهرخند، پوزخند و ... زیاد دیده میشود. یکی از اهداف نویسندۀ طنز این 

است كه شنونده را به خنده یا دست كم به تبّسم وادار كند. خنده جایگاهی خاص در زندگی 

اجتماعی و مَدَنی انسان ها دارد و نشان دهندۀ  تخلیۀ روانی و رهایی از فشار ناشی از اضطرابها 

علیه احساسات ناگهانی تند، ادراک ناگهانی تناقص » میباشد. علت ایجاد خنده را گروهی 



 1399تیر  /50شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 174

موجود میان دو پدیده یا میان وضع چیزها، چنان كه هست و چنان كه باید باشد و امثال 

ته اند و در رسم منطقی انسان، یکی از صفات انسان را خندان بودن دانسته و آن را آن دانس

 (.  65حافظ نامه، خرمشاهی: ص « ) حیوان ضاحک تعریف كرده اند 

یکی از جلوه های دیگر طنز جنبۀ ستیز و مبارزۀ با نابسامانیهای اجتماعی است. طنز با 

و بی عدالتیهای تلخ جامعه به شکلی زشت تر  نمایش اغراق آمیز عیب ها، فساد ها، كاستیها

از آنچه هستند، تضّاد میان وضعیت موجود را با آنچه باید باشد، بیان كرده و با وضعیّت 

موجود به ستیز میپردازد. گاهی تنها راه اصالح و هدایت جامعه و مردم، به سوی آینده ای 

نفرت انگیز و ستمگرانه در اجتماع آرمانی و زندگی ایده آل نمایش پستیها و بی عدالتیهای 

است. طنز با ریش خندی كنایه آمیز و توأم با خشم و قهری هدف دار، به دنبال حراست از 

آزادی و حقیقت است و با هر كسی كه باعث این نابسامانیها شده است، با زبان و سبک ویژۀ 

از میان بردارد. خطا كاران  طنز در پی آن است كه نابسامانیها را ببلعد و» خود مبارزه میکند. 

را متوجه خطای خود كرده و دیگران را نسبت به این نابسامانیها، آگاه كند و در صورت نیاز، 

 (.74تجدد ادبی در دورۀ مشروطه، آژند: ص«) برای مبارزه و مقابله بشوراند

های به جرأت میتوان گفت كه در میان انواع ادبی، آنجا كه بیش از هر جایی دیگر قضاوت

و آثار طنزآمیز است. بیان « طنز » اخالقی، اجتماعی  و سیاسی جلوه و بروز می كند، نوع 

هنرمندانۀ طنز از ذوق و قریحۀ انسانی كنجکاو و حساس سرچشمه میگیرد كه هدف غائی 

آن رفع حوائج مادی و طمع مقام و منزلت نیست،  بلکه  غرض آن متنبه كردن  و    به  

احساس ها و اندیشه های غافل و بی توجه خوانندگان است. بهترین معیار جنبش  وا داشتن  

طنز پرداز غم مضاعف دارد؛ هم » و جلوه گاه اوضاع و احوال جامعه برای شناخت آن است. 

غم خود را میخورد، هم غم دیگران را او خود را در  مقابل اجتماع و مردم مسئول میداند و 

ن دیگران میداند. او بیشتر برای دیگران مینویسد تا برای تسلّی خود  را در آگاهی بخشید

خود، به همین دلیل وجود فردی كه آن را بخواند و درک كند، ضرورت دارد تا رسالت طنز 

 پرداز به پایان برسد. 

طنز بیشتر اوقات جنبۀ سیاسی و اجتماعی دارد و نشان دهندۀ اعتراض طنزپرداز نسبت 

جامعه است و گاهی جنبۀ فلسفی مییابد كه كل جامعه بشری را به اوضاع و احوال حاكم بر 

(. طنزنویس سعی میکند با مخاطبش، رابطه ای 288: 1389شامل میشود ) رستگار فسایی،

نزدیک و صمیمانه ایجاد كرده و او را با طنز خود از ترسها، تردیدها و  وسواسهای فکریش 

روح و فکر هنرمند طنزپرداز نفوذ كرده و خود خواننده نیز به وسیلۀ هنر طنز، به » برهاند. 

ها را در فکر و عاطفه طنزپرداز همراه مییابد و چهره ها را دگرگون نکند، این حوادث و چهره

 (.  37از صبا تا نیما، آرین پور:ص « ) را درشتتر و نمایانتر از آنچه هست، جلوه میدهد 
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اجتماعی غالباً واقع گراست، امّا از نظر یک طنزپرداز، از لحاظ توصیف واقعّیتهای فردی و 

ایده ها با توجه به زمینۀ روحی كه فرد و جامعه را كامل  و بدون عیب و نقص میخواهد، در 

مواردی آرمان گراست. طنزپرداز، فردی واقع بین و حقیقت جو است كه انعکاس دهندۀ بی 

ور برانگیختن مخاطب غفلت كم و كاست زشتیها و زیباییهای زندگانی است. فقط گاه به منظ

زده، كمی چاشنی قضایا را بیشتر میکند و در پرداختن به موضوع های مورد انتقاد مبالغه 

های بیشتری به خرج میدهد تا خواننده را به تأمّل وادارد )طنزآوران ایران از آغاز تا پایان 

دازیم، پی خواهیم (. اگر به بررسی آثار طنز بپر7-10دورۀ قاجار، بهزادی اندوهجردی: صص

برد كه در تمام نوشته های طنز، درد و غمی موج میزند كه منشأ یک مبارزۀ نابرابر اجتماعی 

میگردد. طنزپرداز، باید تک و تنها بر دشمنان پلید جامعه تاخته و هرگز از كثرت آنها نهراسد. 

دم  را با اندیشۀ او باید تالش كند كه افکار عمومی را به سوی واقعّیت جلب كرده و نظر مر

خود همسو كرده و آنان را بر ضد مظاهر ظلم و ستم، فقر و فساد، خرافه پرستی و عیوب 

فردی و اجتماعی بشوراند و به تأمّل وا دارد و هرگز به خاطر منافع خویش و تسویه حسابهای 

تکلیف و وظیفۀ اصلی طنز، كینه » شخصی دست به پرده دری و رسوایی نزند. در حقیقت 

دشمنی یا استهزاء نیست. طنز واقعی بر فساد و تباهی عمومی میتازد، هنگامی كه مخاطب  و

طنز هزاران نفر باشد، كسی از ایراد و انتقاد ناراحت و دل چركین نخواهد شد. طنز پرداز اگر 

« كمی و كاستی های مطلبی را مورد انتقاد و حمله قرار دهد، قصدی جز اصالح و آبادی ندارد

نگارش گر وقایع و رویدادهای خنک، بی مزّه و خنده » (. طنزپرداز 25طنز،كریچلی:  )در باب

آور نیست، بلکه هدفی واالتر و مسئولیّتی مهمتر دارد. او بایستی با سرانگشت قلمش تارهای 

قلب انسانها را به ارتعاش درآورد و ذات عصر و زمان خویش را در پس كلمات و تصاویر 

ارائه دهد. بدین سان است كه عنوان طنز نویس را باید برای كسی قائل جاندار تفکّر آمیز 

شد كه از روی بصیرت فاقد غرض و شک و چشمداشت زیربنای جامعه و نظام اجتماعی و 

خصوصیات نهانی قدرت های مسلّط را بشناسد و آن طور كه باید و شاید آن را در قالب الفاظ 

 (.142ویس كیست؟رادفر،)طنز چیست و طنز ن« و تصاویر بیاراید

طنز دارای ویژگیهایی است پیچیده و تفکر برانگیز كه ماهیّتی پیچیده تر و چند الیه 

دارد. طنز اگر چه طبیعتش برخنده استوار است امّا خنده را برای نیل به هدفی برتر و آگاه 

ند؛ امّا در كردن انسان به عمق رذالت ها، تنها وسیله می انگارد. طنز گرچه در ظاهر میخندا

پس این خنده، واقعیّتی تلخ و وحشتناک وجود دارد كه در عمق وجود، خنده را میخشکاند 

و وی را به تفکر وا میدارد. میتوان گفت در حقیقت طنز سخنی است كه قالب شوخی نهفته 

 دارد و با بیانی ادیبانه و همراه با احترام و رعایت ادب بیان میشود. 

 نزهای بیدل و كلیم عناصر بالغی در ط -4

هنری، حقایق اجتماعی را در لباس الفاظ  –بیدل و كلیم با بهره گیری از زبان ادبی 
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طنزآمیز بیان كرده اند و با آگاه بودن از صور خیال و رموز بالغت، طنز خود را در مبارزۀ با 

كاستیهای اجتماع خود عرضه كرده اند. در طنزهای این دو شاعر سبک هندی، بالغت نقش 

 میکنیم:  مهمی ایفا میکند كه در ادامۀ این مبحث به اهم آنها اشاره

 ارسال مثل  -1-4

بیدل و كلیم، گاهی طنزهای خود را با مثل مشهوری آراسته میکنند و موجب استحکام  

بینۀ سخن خود میشوند و با این روش، مطلب و مقصود خود را برای مخاطب تفهیم میکنند؛ 

امری  مثل، حکم دلیل مستند را برای طنز ایفا میکند به این صورت كه در»به عبارت دیگر 

كه نیاز به اثبات دارد، یک مثل مناسب می آورند. مثل شاهدی است كه اهل زبان در آن 

 (. 136بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی، وحیدیان كامیار: « ) تردید ندارد

 سُم است اگر سُم خر جمله در زرش گیرند    مزاج دون به تکلّف غنی نمی گردد

 (1/635)بیدل:                                         

« سُم خر را اگر در زر بگیرند، باز همان سُم خر است » شاعر با آوردن ضرب المثل 

فرومایگان روزگار خود را مورد تمسخر و تعریض خود قرار داده و میگوید این فرومایگان 

پست فطرت در صورت كسب مقام و موقعیّت، باز هم دست از فرومایگی و رذالت خود 

 نان پست و بی ارزش خواهند ماند. برنداشته و همچ
  مجتهد گوید كه ایمان مقلّد ناقص است

 
 راست گفت ایمان ندارد پیرو آن مقتدا 

 (8)كلیم:                                   

مقلّد و مجتهد را مورد تمسخر « ایمان مقلّد ناقص است » كلیم با استفاده از مثل معروف 

قرار داده و هر دو نفر را از داشتن بصیرت و آگاهی تهی میبیند و با زبان طنز، آنها را از درک 

 معرفت حق بی نصیب میداند. 

ــت     ــفله با جاه نیز هیچ كس اسـ  سـ

 

ــت            گس اســ م برآورد  پر  گر   مور ا

 (1/327)بیدل:                                       

، دستمایۀ طنزی برای بیدل شده است كه با جاه «مور اگر پر برآورد، مگس است» مثل 

طلبی و پستی فرومایگان مبارزه كند. از نظر شاعر، افراد سفله و دون، حتّی اگر صاحب 

منصب هم بشوند، باز هم دست از پستی و رذالت خود بر نخواهند داشت و هیچ گاه از مقام 

 جامعه استفاده نمیکنند. خود در جهت رفع نواقص 
  ز چشم بد خرابات مغان را حق نگه دارد

 
 كه دارد در بط می شیر مرغ و جان آدم را  

 (287)كلیم:                                

كلیم با استفاده از مثل مصرع دوم، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد، دشمنان خرابات یعنی؛ 

 افراد به ظاهر شریعتمدار را هدف نیش طنز خود قرار داده است. 
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 پارادوكس ) تناقض(   -2-4

تصویری است كه دو روی تركیب آن به لحاظ مفهوم، یکدیگر » پارادوكس یا متناقض نما 

(. به عبارت دیگر، تركیبی است كه از نظر ظاهر 382)المعجم، رازی: ص «را نقض میکنند

(. 96ضدّیّت دارند؛ امّا از نظر واقع و نفس االمر، وحدت دارند ) نقد بدیع، فشاركی، ص

پارادوكس، آوردن تركیب یا عبارتی كه در ظاهر متناقض و پوچ به نظر برسد، اما در نهان »

(. 155، 1398نظری، زهرا سادات و فیاص، مهدی، « ) است حاوی معنای قابل قبول و واالیی

در علم بالغت، پارادوكس سخنی است كه متناقض با خود و نامعقول به نظر می رسد، اما 

می توان آن را از طریق تفسیر و تاویل به سخن معنادار و یکپارچه تبدیل كرد یا عبارتی كه 

در نهایت، معنایی حقیقی از آن استنباط میشود. با عقیده و باور پذیرفته شده تضاد دارد، اما 

پس پارادوكس چیزی نیست جز طرح مفاهیم و بیان اندیشه ها بصورت نامتعارف و عادت زا 

كه ذهن مخاطب را به اندیشه ورزی، تامل، جستارگرایی و پرسشگری وادار می سازد. ساخت 

سبک ادبی شاخص برای  تركیبات متناقض نما در اشعار بیدل و كلیم را می توان نوعی

طنزپردازی آنها به شمار آورد. در حقیقت، طنز این شاعران، آیینه ای است كه رفتار متناقض 

طبقات مختلف اجتماعی آن دوران را در بیان متناقض نما نشان میدهد. طنز، زمانی از 

 ساختار متناقض نما حاصل میشود كه مخاطب با خالف عادت ها مواجه میشود: 

ــق ا ــان   در ح ــای زم ــن  نصــــاف اب

 

ما       نام  ــ هد دشـ ــین می د  داد تحسـ

 (1/55)بیدل:                                          

، شاعر را در انتقاد از ظلم و ستم  روزگار خود «دشنام » و « تحسین » تناقض بین       

و ایجاد این طنز یاری كرده است. وی عدالت  را در روزگار خود، فنا شده می انگارد به طوری  

كه حتّی ناسزای خود را در حق مردمان جامعه تحسین میشمارد. این مردمان ظالمانی 

 لیاقت فحش را دارند و اگر به آنها دشنام دهی، گویی آنها را ستوده ای. هستند كه فقط 

 رهنمایان زمان ما همه ره می زنند

 

 زان میان گر راستی دیدم عصای كور بود 
 (376)كلیم:                              

در حقیقت، پارادوكسی برای نادانی و « راستی » و « عصا» استفادۀ شاعر از كلمات 

تظاهر به درستکاری پیشوایان  روزگارش می باشد و با طنزی زیبا، آنها را گمراهانی میداند 

 كه موجب گمراهی مردم میشوند و كاری جز تزویر و ریا از آنها ساخته نیست. 
ـامه و عّمامه          ـ ـ ـفا در جـ ـ   اش صرف صـ

 
ــدودۀ بــرف    ــم قــیــر و رو ان  طــلســ

 (4/24)بیدل:                                          

پارادوكس قیر و برف سازندۀ طنز بیت است. در حقیقت تناقض ظاهر پاک زاهد در مقابل 

باطن قیر گونۀ وی، دور بودن او را از معرفت حق و خالی بودن دل او را از صفا و یکرنگی 

 نشان میدهد. 
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کنــده ای            ف منــّا  ت هزار  گردن   در 

 

شیده را         ست ز دنیا ك شهر د شیخ   ای 

 (225)كلیم:                                           

« دست در گردن هزار تمنّا  افکنده» و « شیخ دست ز دنیا كشیده » پارادوكس میان 

طنز بیت را آفریده است؛ زیرا زاهدی كه سرش سرشار از آرزوها ست، دست از دنیا و تمنیّات 

 آن بر نمیدارد. 

 تمثیل و اسلوب معادله  -3-4

تمثیل از شگردهای ناب ادبی است. تمثیل گاه به شکل داستان و حکایت برای بیان 

مفاهیم عمیق عرفانی، حکمی و انتقادی به كار میرود، نوع دیگر تمثیل كه در سبک هندی 

رواج بیشتری پیدا كرد، این است كه شاعر برای بیان مقصود و تفهیم هر چه بیشتر نظر 

مصرع در بیت تمثیلی، استقاللی نحوی  و دستوری داشته  خود، مثالی می آورد. اگر هر

باشد؛ یعنی خود جمله ای كامل باشد به آن اسلوب معادله میگویند. پس اسلوب معادله نوعی 

در آن هیچ حرف ربط یا شرط یا چیز دیگری آنها را حتی معنا به هم » از تمثیل است كه 

  (.63موسیقی شعر، شفیعی كدكنی، ص« ) مرتبط نکند

مهمترین عنصر صور خیال در اشعار بیدل و كلیم، تمثیل است به گونه ای كه ابیات       

تمثیلی این دو شاعر، در زمرۀ بهترین اشعار ایشان به شمار می آید، ویژگی مهم تمثیل ها و 

به طور كلی تصاویر شاعرانۀ آنها، گستردگی و فراوانی مواد سازندۀ آنهاست. این شاعران بیش 

 آرایۀ دیگری از تمثیل و اسلوب معادله در خلق مضامین طنز بهره گرفته اند. از هر

 چه الزم است به شیخی عالقۀ دستار

 

 خری به شاخ رساندن جوانی هوس است 
 (1/464)بیدل:                             

تمثیل در مصرع دوم است كه دستار زاهد به جای آن كه نشانۀ تقوا و ورع وی باشد، بر 

عکس عالمت تعلقات نفسانی او است و شاعر با استفاده از این تمثیل، طنز زیبایی را ایجاد 

 كرده است و پارسایی دروغین زاهد را با سالح طنز خود نکوهیده است. 
 ده اندصوفیان از سینۀ روشن به عجب افتا

 
 آری آری مرد را آیینه خودبین میکند 

 (341)كلیم:                                

دستمایه ای برای طنز كلیم شده است. وی صوفیانی « خود بینی» و « آیینه » تمثیل 

 را كه از زیاده روی در عبادات گرفتار تکبّر و خودبینی شده اند، را نکوهش میکند. 

ــار جهل بود   ــتگاه ما بیدل   حصـ  دسـ

 

ست     شیان خفاش ا  همان به چنگل خود آ
 (1/307)بیدل:                                      

به نادانی و بی معرفتی دولتمردانی اشاره دارد كه به خاطر « آشیان خفاش» تمثیل 

 داشتن مقام و منصب، افتخار میکنند، در حالی كه در حصار نادانی خود گرفتارند.
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  كمتر اهل دل بینیمیان زاهدان خشک 
 

 نه هر جا استخوانی هست مغزی در میان دارد 
 (344)كلیم:                                

مفهوم مصرع اول با استفاده از تمثیل مصرع دوم، بسیار رساست و طنزی درخور آفریده 

است. در این بیت، شاعر به سطحی نگری زاهدان طعنه زده و آنها را به خاطر داشتن این 

 صفت ناپسند مورد انتقاد قرار داده است. 

 حدیث عشق سزاوار گوش زاهد نیست

 

یز        مر هر در دهــان مــار  گ  زالل آب 

 (2/800)بیدل:                                      

تمثیل موجود در مصرع دوم، طنز بیت را ایجاد كرده است. بیدل، زاهد را چونان ماری 

 میداند كه لیاقت شنیدن حکایت عشق و معرفت حق را ندارد. 

 زاهد اگر به عشق ندارد سری چه باک 

 

  خورشید پیش شب پره طبعان به نیم جو 
 (409)كلیم:                                

و گریختن آن از نور خورشید، طنزی را آفریده و زاهد بی معرفت را « شب پره» تمثیل 

مورد طعنه و انتقاد قرار داده است كه همچون خفاش، روز كور است و از درک نور و روشنایی 

 حقیقت محروم میباشد.

 ایهام  -4-4

ایهام آن است كه عبارت به گونه ای باشد كه ذهن بر سر دو راهی قرار گیرد و نتواند در 

یک لحظه، یکی از آن دو را انتخاب كند. مهمترین ویژگی ایهام دو یا چند معنایی بودن و 

به عبارت دیگر چند بعدی بودن آن است و ترفندی است كه شاعران با استفاده از ایجاز 

كالمی بدیع و شگفت انگیز دست مییابند ) بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی، موجود در آن، به 

(. در اغلب اشعار طنزآمیز بیدل و كلیم رگه هایی از ایهام وجود 124وحیدیان كامیار،ص 

 دارد: 
 از خوان این بزرگان دستی بشوی و بگذر

 
 كان جا ز خوردنی ها غیر از قسم نباشد 

 (1/1605دل: )بی                         

هم برای سوگند و هم برای طعام ایهام دارد و باعث زیبایی « خوردن»در این بیت،  فعل 

 طنز در این بیت شده است. 

 بگذار كه دودی كند آن آتش پنهان

 

 در خرقه چه شد زاهد اگر شیشه نهان كرد 
 (96)كلیم:                                  

در این بیت، هم می تواند به معنای خلوص دل باشد و هم مفهوم آبگینه « شیشه » كلمۀ 

 داشته باشد و ایهام توانسته است طنز ظریفی را ایجاد كند. 
  طوبی اینجا ثمرش قابل دل بستن نیست

 
 زاهد از بی خبری ریشه مسواک خود است 

 (1/362)بیدل:                             
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عاقل فقط در بند ظواهر دین است. مراعات نظیر بین واژه های: طوبی، ریشه و پارسای 

ثمر و همچنین در مفهوم مسواک چوبی، ایهامی ایجاد كرده است و با این طنز پارسا را 

 همچون ریشه مسواک، بیخبر از ذات خود دانسته و مورد تمسخر قرار داده است.
 زاهد از خشکی، سراب وادی بی حاصلی است

 
 طعنه ها دارد به دریا هر كه دامانش تر است 

 (77)كلیم:                                 

از سطحی باالتر از ایهام؛ یعنی آرایۀ استخدام برخوردار « دامان تر» در این بیت، تركیب 

در رابطه با زاهد به مفهوم گناهکاری و در ارتباط با دریا به معنی خیس « دامان تر» است. 

 بودن به كار رفته و طنز بیت را رقم زده است. 

 حسن تعلیل  -5-4

حسن تعلیل آن است كه برای امری، دلیلی تخیّلی، غیر طبیعی و ادعایی بیاورند كه با 

آن امر، ارتباط لطیفی داشته باشد. دالیلی كه در حسن تعلیل می آید، از نظر منطقی اعتباری 

ندارد؛  امّا باعث خیال انگیزی و زیبایی میشود. بسیاری از طنزهای بیدل و كلیم، حاصل 

 ت: حسن تعلیل اس

 مخواه غیر توهّم ز اغنیا بیدل

 

 كه ابر مزرع این قوم بنگ می بارد 

 (1/738)بیدل:                             

حسن تعلیل موجود در مصرع دوم، طنزی  را آفریده است با این مضمون كه نباید از 

ثروتمندان و متموّالن زمان، انتظار بذل و بخشش داشت؛ زیرا آنها گرفتار افیون شده اند و با 

 وجود این توهّمات، در فکر یاری محرومان نیستند. 
ست     صالح ا شیاری ام نه زهد  و     باعث هو

 
ــ    ــه ان ــاده ب ــدارم   ب ــار ن ــم  دازۀ خ

 (104)كلیم:                                          

كلیم در این طنز، خود را مورد خطاب قرار میدهد و دلیل هوشیاری خودش را حاصل 

زهد و تقوا تصور نمیکند، بلکه با دلیل ادعایی بیان میکند كه پولی برای تهیۀ باده ندارد و 

 گرنه اگر امکان خرید باده وجود داشت، او هم خمار میشد. 
  ایماین همه دام خیاالتی كه برهم چیده

 
 ت جرم ما و تو، معجون هستی بنگ داشتنیس 

 (1/296)بیدل:                             

طنز بیت، حاصل حسن تعلیل در مصرع دوم است. شاعر از اختالفات در عقاید گوناگون 

انتقاد میکند و این اختالفات را حاصل روزگاری میداند كه گویی افیونی بوده و همه را گرفتار 

 توهّمات واهی كرده است. 
ست    این كه در جامۀ زهدیم نه از دین داری ا

 
مده      ــر راه آ  ایم كه پی راهزنی بر سـ

 (104)كلیم:                                             
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كلیم با حسن تعلیل  طنز را میسازد و این را كه خودش لباس زهد پوشیده، نه به خاطر 

 تقوا، بلکه حاصل راهزنی و دزدی چنین زاهدان ریاكاری میداند. 

 تلمیح  -6-4

تلمیح در اصطالح، اشارتی ضمنی به گذشته های دور، اساطیر، داستان های معروف یا 

آیه، حدیث و شعری معروف می باشد. چنان چه در تلمیح، تشبیه یا استشهاد باشد، عالوه 

بر تلمیح، خیال انگیز هم میشود. همچنین در تلمیح ایجازی است كه رسانندۀ معنی است 

ست. از طرفی اگر در تلمیح ایهامی هم باشد، آن تلمیح بسبار و آن هنر بالغت و كالمی ا

(. بسیاری از 67زیباتر خواهد بود )بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی، وحیدیان كامیار،ص

 طنزهای بیدل و كلیم، حاصل استفاده از آرایۀ تلمیح است. 
 مــکر زاهد ابلهان را سر خط درس ریاست

 
 ه راسامری تعلیم باطل می كند گوسال 

 (1/10)بیدل:                              

طنزی را ایجاد كرده و زاهد مکار را گمراه كنندۀ مردم نادان « سامری و گوساله » تلمیح 

 میشمارد. 

 در این زمانه باطل كسی كه حق گوید

 

 برای خویش چو منصور ریسمان تابد 

 (24)كلیم:                                  

 داستان حسین بن منصور حالج، باعث تلمیح و در نهایت موجب آفرینش طنز شده است. 
 فلک تکلیف جاهت گر كند فال حماقت زن 

 
 كه غیر از گاو نتواند كشیدن بار دنیا را  

 (1/139)بیدل:                             

طنزی ساخته و  كه از اصطالحات رایج در احکام نجومی است،« گاو و زمین » تلمیح 

 شاعر با استفاده از واژۀ گاو برای افراد ابله صاحب مقام، به سرزنش آنها پرداخته است.
 كیست از دوش كسی باری تواند برگرفت 

 
 گر همه عیسی است در فکر خر و بار خود است  

 (26)كلیم:                                

برای مردمان روزگار شاعر شده است      تلمیح به داستان حضرت عیسی، دستمایۀ طنزی    

 كه هر كسی به فکر خود و از دیگر همنوعان خود غافل است.

 بزرگنمایی -7-4

بزرگنمایی در اصطالح اهل ادب، زیاده روی نامعقولی است در توصیف كسی یا چیزی؛ 

ه و به عبارت دیگر، نوعی بیان اغراق آمیز است كه نقاب نابسامانیهای جامعه را به كناری زد

طنز نویس چهرۀ بدی ها و مفاسد را با اغراق و درشت »حقایق را با زبان طنز بیان میکند. 

نمایی آفتابی میکند و سعی دارد تفاوت وضعیت نابسامانی موجود را با وضعیت آرمانی نشان 

(. در این قسمت به تحلیل برخی 141طنز چیست و طنز نویس كیست؟رادفر، ص« ) دهد

 یم كه حاصل آرایۀ بزرگنمایی است، میپردازیم: طنزهای بیدل و كل
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 چون به آگاهی فتد كار، اهل دنیا ناقصند
 

 اند این خامهاورنه در تدبیر غفلت پخته 
 (24/1272)بیدل:                          

بیدل با بزرگنمایی نادانی و نقص مردم روزگار، آنها را مالمت كرده و میگوید این افراد 

نادان، از درک معرفت حق بازمانده اند، چنان كه گویی در غفلت خود پخته شده اند. غافل و 

طرز گفتن طنز با استفاده از آرایۀ بزرگنمایی، معایب مردم روزگارش را واضحتر نشان داده 

 است.

 زاهد چو كند جامه ز مصحف مفریبید 

 

ست      سالوس همان ا ساده دالن خرقۀ   ای 
 (134)كلیم:                                           

شاعر با بیان اغراق آمیز میگوید كه زاهد، حتّی اگر لباسی از قرآن هم بپوشد، دست از 

 مکاری و ریاكاری بر نمیدارد. پس باید از نزدیک شدن به او اجتناب كنید. 

عال        ــرمو بوی انف یک سـ هد نبرد   زا

 

ــخند بود   ــانه هم هزار دهن ریش  در ش

 (1/924)بیدل:                                       

طنزی آفریده و زاهد را گرفتار ظاهر و از « هزار دهن ریشخند » شاعر با آوردن اغراق 

 غافالن دانسته است. 
 تا به گردن شیخ در فرض نماز و روزه است

 
 گر به تحقیقش بینی، ریش و دستار است و بس 

 (309)كلیم:                               

طرز بیان طنز، اغراق آمیز است و شاعر، زاهد را آن چنان گرفتار تعلقات ظاهر دیده كه 

 حتّی از انجام دادن تکالیف دینی هم بازمانده است.

 تشبیه  -8-4

تشبیه، بویژه تشبیه مركب در اغلب ابیات طنزآمیز بیدل و كلیم وجوهی غیر قابل انکار 

دارد، چنان كه یکی از اركان اصلی و اساسی تمثیل و اسلوب معادله، تشبیه است. در این 

مبحث به چند تشبیه برجسته از بیدل و كلیم كه در آفرینش طنز مؤثر بوده است، اشاره 

 میکنیم: 
  حقیقت مجو كه همچو حبابز شیخ مغز 

 
تارش       ــ ند دسـ ندارد اگر واكن ــری   سـ

 (1/851)بیدل:                                         

تشبیه سر به حباب، طنز بیت را ایجاد كرده است. در سبک هندی، توجه شاعران به 

دستار و ریش متداول است. بیدل می گوید شیخ هر چند دستار به سر دارد؛ امّا از داشتن 

 بصیرت محروم است و سرش مانند حبابی است كه هر لحظه امکان معدوم شدن آن میرود. 
 حاصلی استزاهد از خشکی، سراب وادی بی 

 
 طعنه ها دارد به دریا هر كه دامانش تر است 

 (77)كلیم:                                

 تشبیه زاهد به سراب و خشکی، زیبایی طنز را تضمین كرده است. 
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 حدیث زهد رها كن قلندری آموز 

 

 چه جای دانۀ تسبیح و دام اوراد است 

 (1/241)بیدل:                             

تسبیح و اذكار شیخ و زاهد به دام تشبیه شده و تقابل زهد و عشق، دستمایۀ طنز بیدل 

 قرار گرفته است. 

 همین كه خرقه تزویر و شید پوشیدی

 

 جوال شعبده پر ساز از عوام و مترس 

 (315)كلیم:                               

 ، طنز بیت را ایجاد كرده است. «جوال شعبده»و « خرقه تزویر» تشبیه 

 استعاره  -9-4

استعاره، تشبیهی است كه یکی از طرفین آن حذف شده باشد یا مجازی است با عالقۀ »

« مشابهت، با وجود قرینه ای كه ذهن را از معنی حقیقی دور كند و به معنای مجازی برساند

(. بیدل و كلیم، استعاره را به منظور استهزاء 117قدم و اشرف زاده، ص)معانی و بیان، علوم م

 و ریشخند مدعیان به كار میبندند. 

سب بترس كه این فتنه زاده را    از محت

 

 چون وارسـند دختر رز خاله می شـود   

 (1/918)بیدل:                                       

برای شراب و خاله بودن محتسب با آن، عالمت عنایت بسیار وی « دختر رز» استعارۀ 

به شراب میباشد. منظور شاعر، داروغه است كه مأمور اجرای اوامر و نواهی شرعی است؛ در 

 حالی كه خودش فاسق شرابخوار است. 
 كام بخشی های گردون نیست جز داد و ستد

 
 را گرفت تا لب نانی عطا فرمود، دندان  

 (282)كلیم:                               

 استعاره از ثروت است كه اساس طنز بیت را سامان داده است. « لب نان » تركیب 

ــینه ای      ــافی سـ ــتم صـ  به دل داشـ

 

ــیــنــه ای   ــرون ریــخــتــم زنــگ آی  ب

 (3/685)بیدل:                                         

استعاره ای است از كدورت های دل سیاه زاهدی كه از صفا و « زنگ آیینه » تركیب 

 یکرنگی به دور و بی نصیب است. 

 دختر رز كه فلک داد به خونش فتوی

 

 بیش از این نیست گناهش كه دلی شاد كند 
 (335)كلیم:                               

استعارۀ مکنیه از شراب است. شاعر مبارزه یا مسائل ظاهری شرع، به « دختر رز»تركیب 

طنز و با استفاده از استعاره، خوردن شراب را مباح میداند و بدین صورت زاهدان را به خاطر 

 دوری كردن از شراب هدف نیشخند خود قرار میدهد. 

 كنایه  -10-4

میشود؛ زیرا بهترین فضاهای طنزآمیز و مطبوع     در طنز، كنایه باالترین بسامد محسوب  
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بایی                 كاربرد آن در طنز بر زی یه و  نا جاد میکند. ك یده ای ــ یان پوشـ ها را در ب فه  ترین لطی

كنایه یکی از صــورتهای بیان پوشــیده و اســلوب هنری گفتار اســت.   » گفتمان می افزاید. 

ــیاری از معانی را كه اگر با منطق عادی گفتار ادا كنیم، ل ــت، از رهگذر بسـ ذت بخش نیسـ

صــورخیال در شــعر فارســی، شــفیعی  « ) كنایه میتوان به اســلویی دلکش و مؤثر بیان كرد

ــتفاده از كنایه و با رعایت جوانب امر، بیانی طنزآمیز     140كدكنی، ص  ( بیدل و كلیم با اسـ

 ارائه میکنند:  

ــی ابنای روزگار حذر كن  ز عیب پوش

 

خت، دیگران زن     نه پردا ند یکی گر آی  گ

 (1/1052)بیدل:                                      

كنایه از سیاهی دل « زنگ بودن» كنایه از پاكیزگی درون و « آینه پرداختن» تركیب 

 است. شاعر از مردمان روزگار خود مینالد و بیشتر آنان را از داشتن فضیلت بی نصیب میداند. 

صل پرهیز زاهد نیست جز آلودگی    حا

 

 كرده پُر خــار تعلّق دامن برچیــده را  

 (235)كلیم:                                           

كنایه از پرهیز از آالیش ظاهری است. زاهد، گرفتار ظاهر است « دامن برچیده » تركیب 

و در اندیشۀ باطن و درون خود نیست. ظاهر سرشار از آلودگی زاهد به گونه ای است كه 

حتّی دامن برچیدن او، باطن ناپاک او را پاک نمی سازد، بلکه باعث وابستگی بیشتر وی به 

 ود. دنیا و مافیها میش

 اگر ریشت از كف عنان می برد 

 

 سوی دوزخت مو كشان می برد 

 (3/684)بیدل:                             

كنایه ایست از خود بیخود شدن و افتخار كردن به خود «از كف عنان بردن »عبارت 

است. بیدل پارسایی را كه به ظاهر خود افتخار می كند و آن را نشانه راستکاری و دیانت 

خود می شمارد اندرز می دهد كه چنین كارهایی نشانه غرور زاهد است كه وی را به قعر 

ع اول و عبارت مو كشان در مصرع دوم طنز تلخی را ایجاد كرده جهنم می كشاند. كنایه مصر

 است.
سلوک         شد راه  شن ن شق را رو  زاهد بی ع

 
ــا؟   چون كند با راه ناهموار كور بی عص

 (8)كلیم:                                                 

در مصرع دوم كنایه از پارسایی كه از عشق خالی است و از سلوک « كور بی عصا»عبارت 

راه حق عاجز است. پس كوری، كه همان عدم بصیرت اوست، همیشگی است و او فردی 

 مدعی است كه مورد استهزاء شاعر قرار گرفته است.
 

 نتیجه گیری

تالش بیدل و كلیم در زمینۀ  خلق طنزآمیز و رونق بخشیدن به مضمون آفرینی و توجه 
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و صورخیال برای سرودن اشعار  بیش از حد به عنصر خیال و یاری طلبیدن از عناصر بالغی

طنزآمیز، در سبک هندی بیش از دیگر ادوار شعر فارسی متداول بوده است و تحت تأثیر 

عوامل مختلف اجتماعی، مفاهیم انتقادی را به زبان طنز مطرح كرده و به نکوهش اوضاع 

ک هندی نابسامان عصر خود پرداخته اند. طنزهای بسیاری در اشعار این دو شاعر معروف سب

وجود دارد كه صورخیال و مفاهیم بالغی نقش ویژه ای در برجسته كردن آن داشته است. 

این شاعران با به كارگیری این شگردهای ادبی، به طنزهای خود اعتبار بخشده و گیرایی و 

تأثیر آن را در فکر و اندیشۀ مخاطب دو چندان كرده اند. زمانی كه شرایط جامعۀ عصر 

یان صریح و شفاف را از منتقدان گرفته و عنوان كردن بی رسمیها و نابرابریها صفوی، امکان ب

به نوعی تابو  محسوب می شده است، این شاعران طنزپرداز آن روزگار بوده اند كه مشکالت 

زمانۀ خود را به زبان طنز و در پوشش عناصر بالغی همراه با بیان انتقادآمیز مطرح كرده اند 

مطلب خود را  ظریفتر بیان كرده باشند، از سوءظن و خرده گیری نیز در  تا عالوه بر اینکه

اند امان بمانند. در میان عناصر بالغی كه این دو شاعر در پردازش طنزهای خود استفاده كرده

 به ده عنصر بالغی در متن مقاله اشاره كرده ایم. 
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