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 چکیده
 سبک طنز پردازی صائب، حاصل محیط اجتماعی حاكم بر عصر صفوی است. وی شاعر و منتقد

یهای جامعۀ باورمندی است كه طنز را به عنوان سالحی كارآمد در جهت اعتراض و انتقاد از ناهنجار

شعار امنظر سبک شناسی بیشتر، نتیجۀ محتوا و بالغت خود به كار برده است. طنزهای صائب از 

ها ارتباط  اوست. انتقادهای صائب از نظر محتوا درون گرا میباشد و ذهن وی با آفاق و سطح پدیده

الحگری است برقرا میکند تا بتواند مفاهیم عمیق ذهنی و انفسی را به تصویر بکشد. وی منتقد و اص

ررس نیشخند ارزش جلوه دادن مقام و منزلت افرادی است كه در تی كه با طنز خود در پی تحقیر و بی

حقیر و بی ارزش او قرار گرفته اند. در واقع او عالوه بر طعنه نسبت به ویژگیهای درونی افراد، به ت

و عفیف و متعالی نشان دادن ظواهر بیرونی نظیر: وسایل و پوشاک زاهدان نیز میپردازد. زبان انتقادی ا

ام، حسن ین شگردهای طنزآفرینی او شامل؛ پارادوكس، ارسال مثل، تناقض، تمثیل، ایهاست. مهمتر

شد. در این مقاله به تحلیلی میبا -تعلیل، تلمیح، استعاره و كنایه میباشد. روش پژوهش ، توصیفی 

ه چدنبال پاسخ به این سوال هستیم كه سبک طنز پردازی صائب از جهت فکری و سطح ادبی به 

 مبارزۀ شاعر با نابسامانیهای اجتماعی تأثیر داشته است؟میزان در 

 

 . صائب، سبک هندی، انتقاد، طنز، جامعه شناسی ادبیات كلمات كلیدی:
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Stylistics of Satire of Saeb Tabrizi 
Sadra Ghaedali1, Hamid Tabasi2, Abolghasem Radfar3 

 

Abstract 

Stylistics of satire of Saeb is the result of the social environment in 

Safavid era. He is a poet and critic believer who has used humor as an 

effective weapon in protest and criticism of his society's anomalies. His 

satire, from the perspective of stylistics, is mainly the result of the content 

and rhetoric of his poems. The criticisms of Saeb are subjective in terms 

of content, and his mind communicates with the horizons and the level of 

phenomena in order to depict the deep concepts of mind and lives. He is a 

critic and reformer who, with his humor, is seeking to belittle the dignity 

of those who are within range of his grinning. In fact, in addition to being 

sarcastic to the inner features of people seeks to contempt the outward 

appearances, His critical language is virtuous and transcendental. The 

most important techniques which he makes his satires with are: Paradox, 

allegory, Paradoxical, equivocalness, poetical aetiology, quoting, 

metaphor and allusion. The research method is descriptive analytical. In 

this paper, we seek to answer the question of how much effective is the 

Stylistics of satire of Saeb in regards with the intellectual direction and the 

literary level on the social anarchies? 
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 مقدمه  -1
او از شاعرانی است كه در عصر خود در ایران « میرزا صائب » علی، معروف به میرزا محمد 

دیوان صائب تبریزی از جمله آثاری است كه با خلق مضامین » و هند شهرت بسیار یافت. 
تازه و كاربرد تصاویر شاعرانه، عقاید، اندیشه ها و فرهنگ حاكم بر عصر صفوی را به روشنی 

كه متأثر از روزگار شاعر، باورها و آرزوهای وی است مباحثی منعکس میکند. این بازتاب 
«. چون: جامعه شناسی، روان شناسی، اصول اعتقادی و حتی مسائل فلسفی را مطرح می كند

(. وی 38) بررسی خالقیّت هنری صائب در تصویر سازی با ابزار و شیوه های مجازات: ص 
نظیرش در شعر و ادب و ذوق او باید بی آوری را بیشتر مدیون سبک نو و تواناییاین نام

شعر  و مخصوصاً غزل صائب،  تبلوری از افکار و اندیشه های مختص به اوست كه » دانست. 
واژه ها را با ظرافت خاصّی در خدمت بیان مضامین عارفانه، عاشقانه، اخالقی، اجتماعی، 

.  سبک اشعار وی (305)تصویر حباب در غزل صائب: ص «. حکمی و فلسفی قرار می دهد
دارای لحن و آهنگ خاصّی است كه از این نظر به هیچ سبک دیگری شباهت ندارد. این 

آید، همان طنزی است ویژگی بارز كه از اجتماع و تاثیر لفظ و معنای هر بیت به شمار می
كه در خالل اشعار وی دیده میشود. قبل از آن كه ملک الشعرای بهار، عارف قزوینی و فرخی 

اجتماعی بسرایند، صائب و سایر شاعران سبک هندی، در این باب  -دی، غزلهای سیاسییز
این  جاند؛ بطوری كه طنز و انتقاد از نابسامانیهای جامعه را باید از مضامین رایپیشقدم شده

سبک به شمار آورد. وی با مشاهدۀ ناهنجاریهای جامعۀ خود، با نیشخند زدن و خوار كردن 
ه انتقاد از ریاكاران بر میخیزد. سبک طنزپردازی صائب چه از نظر بالغت و چه عدالتیها، ببی

نما، فرا روی نابسامانیهای از لحاظ محتوا، منحصر به فرد است. وی همچون جامی جهان
اجتماع قرار میگیرد و انتقادی سازنده را علیه ریاكاران و فاسقان جلوه گر میسازد. روش 

حلیلی می باشد. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال ت-پژوهش در مقاله، توصیفی
هستیم كه اشعار طنزآمیز صائب از دو جهت فکری و ادبی به چه میزان در سبک طنز پردازی 

 او تاثیر داشته است؟
 

 پیشینۀ تحقیق -2
تاكنون اثر مستقلی نوشته نشده « شناسی طنزهای اشعار صائب تبریزی سبک» دربارۀ 

ر مورد ویژگیهای سبکی شعر صائب در مقدمۀ دیوان و گزیدۀ اشعار وی و همچنین است؛ اما د
اند؛ كه از آن جمله میتوان به آثار ذیل در برخی مقاالت به توضیحات اندكی بسنده كرده

 اشاره كرد: 
 مقدمۀ دیوان صائب به كوشش محمد قهرمان.  (1

 مقدمۀ دیوان صائب به كوشش امیری فیروز كوهی.  (2

 ار صائب به كوشش جعفر شعار و زین العابدین مؤتمن.گزیدۀ اشع (3

 گزیدۀ غزلیات صائب به كوشش اسحاق طغیانی. (4
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از شهربانو بابایی و آذر « نظریۀ ادبی سبک هندی بأكید بر اشعار صائب» مقالۀ  (5
 طلوعی.

 ضرورت تحقیق  -3
به  از آنجا كه پرداختن به سبک طنزپردازی صائب تبریزی تاكنون مغفول مانده است و

نقد و بررسی همه جانبه طنز در اشعار وی از نظر ساختار و سبک ادبی نپرداخته اند در این 
مقاله به دنبال آن هستیم كه جهات فکری و ادبی اشعار صائب را در سبک طنز پردازی وی 

 تحلیل كنیم.
 طنز  -4

فسوس كردن، افسوس داشتن، بر كسی خندیدن، عیب كردن، »طنز در لغت به معنی 
)لغت نامه، دهخدا: ذیل واژه طنز(. « لقب كردن، سخن به رموز گفتن، ناز، طعنه و سخریّه

آمده است. طنز در اصطالح اهل ادب، شیوۀ بیان ادبی در نظم و نثر است كه در آن نویسنده 
ها و روابط نمایی و نمایانتر جلوه دادن جهات زشت، منفی و نواقص پدیدهیا شاعر با بزرگ

آید. )هجو در شعر فارسی: ات اجتماعی، درصدد تذّكر، اصالح و رفع آنها بر میحاكم در حی
(. در مقام تشبیه میتوان گفت كه قلم طنز نویس و طنزگو، به منزلۀ كارد جراحی 89ص

است نه چاقوی آدم كشی؛ زیرا با همه تیزی و بُرّندگیش، جانکاه، موذی و كُشنده نیست؛ 
بُرد و چرک و ست. زخمهای نهانی را میشکافد و میبلکه آرامش بخش و سالمت آور ا

)انواع ادبی: «. ریزد، عفونت را میزداید و بیمار را بهبود میبخشدپلیدیهای آن را بیرون می
 (.90ص

هنر طنز با ظرافتی كه دارد، نوعی قالب انتقاد اجتماعی است كه با رمز و كنایه بیان 
اجتماعی  –الح جامعه و ناهنجاریهای اخالقیمیگردد و نویسنده یا گویندۀ آن با هدف اص

موجود در آن، به تمسخر و تحقیر افراد و یا آداب و رسوم و مسائل موجود میپردازد. برخی 
صاحبنظران، بیشتر بر قالب و مضمون اثر طنز آمیز تأكید كرده و به پیام اثر و مسائل سیاسی 

تصویر هنری »شته و میگویند: طنز، و اجتماعی مطرح در آن و بُعد انتقادی طنز توجهی ندا
 «. اجتماع ضدین یا نقیضین است

(. طنز پرداز با مشاهده بالهت و نقصی كه در اخالق جامعه عصر خود 50)طنز حافظ: ص
وجود دارد؛ با مطرح كردن برخی كاستیها، قصد هشدار دادن و اصالح امور را دارد. انتقاد از 

طنز و طنز »دی و اجتماعی، هدف طنز پرداز است. مفاسد و به سخره گرفتن اخالق زشت فر
های خاص برای بیان مسائل انتقادی و نارساییهای جامعه، همراه با خنده آوری، یکی از شیوه

و شوخی است. طنز آینه تمام نمای حقیقت از سویی و بیانگر نابسامانیها، زشتیها، پلشتیها 
 (.108ز و قلمرو آن: ص )هنر طن«. و معایب فرد و جامعه از سوی دیگر است

میتوان طنز را زیوری دانست كه طنزپرداز سخن خود را با آن مزّین میسازد تا از عیبها و 
نارساییها پرده برداشته و از عامالن نابسامانی انتقاد كند. طنز دارای ویژگیهایی است پیچیده 

عتش بر خنده استوار و تفکر برانگیز كه ماهیّتی پیچیده و چند الیه دارد. طنز اگه چه طبی
است امّا خنده را برای نیل به هدفی برتر و آگاه كردن انسان به عمق رذالتها، تنها وسیله 
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انگارد. طنز گر چه در ظاهر میخنداند؛ امّا در پس این خنده، واقعیّتی تلخ و وحشتناک می
اینک به سبک وجود دارد كه در عمق وجود، خنده را میخشکاند و وی را به تفکر وا میدارد. 

 طنز پردازی صائب از دو منظر فکری و ادبی میپردازیم:
 سطح فکری -1-4

ها انتقادهای صائب درون گرا میباشد؛ به عبارت دیگر، ذهن صائب با آفاق و سطح پدیده
ارتباط برقرار میکند تا بتواند مفاهیم عمیق ذهنی و انفسی را به تصویر بکشد. وی منتقد و 

با طنز در پی تحقیر و بی ارزش جلوه دادن مقام و منزلت افرادی است اصالح گری است كه 
اند. در واقع او عالوه بر طعنه نسبت به اخالقیات و كه در تیررس نیشخند وی قرار گرفته

ویژگیهای دروی افراد همچون دورویی، بخل، حرص، حماقت و... به تحقیر و بی ارزش نشان 
نان كه بخشی از طنزهای مربوط به زاهدان و صوفیان، دادن ظواهر بیرونی نیز میپردازد چ

 به نقد اسباب و تعلقات آنها از جمله؛ وسایل و پوشاک آنها بر میگردد.
 طنز اجتماعی -1-1-4

طنزهایی كه حاوی مضامین اجتماعی هستند؛ نگرانیهای فردی و اجتماعی، همراه با آالم 
های ه مورد مداقه قرار میگیرد )طنز گونهو دل واپسیها، تشویشها و پریشان حالیها، طنزگون

(. صائب در این نوع طنز مسائل اجتماعی را به نقد میکشد. 101ادب فارسی و انواع آن: ص 
در مجموع طنزهای اجتماعی صائب از سر اخالص و دوستی است و جنبۀ اصالح طلبانه و 

ری و بی شرمی و ركاكت خیر خواهی دارد. او در كالمش با متانت و وقاری خاص كه از پرده د
به دور است. از خصوصیات روحی و اخالقی؛ چون دو رویی، حرص، غرور، جهالت و... انتقاد 

 میکند.
 كه آدم خون آدم میخورد عهدی چنیناگر گردد رواست            در  سنگبادۀ لعلی نهان در 

 (2399ص/3)صائب:ج 
توصیف میکند كه گمراهان و منحرفان انتقاد اجتماعی واضح است. شاعر روزگار را طوری    

برای كسب جاه و منصب، انسانیت را از خاطر برده و دست به هر ظلم و ستمی میزنند. در 
 اجتماع او، تعصب و ستمگری حاكم است و شاعر هم از این اوضاع اجتماعی ملول است.

 طوق زر نمیخیزددار خبث باطـــن جامۀ زرّین            نجاست از نهاد سگ به نگردد پرده
 (1481ص/3)همان:ج 

به افراد جامعه طعنه میزند كه با فراهم آوردن تجمّالت در زندگی، ناپاكی و تیرگی باطن آنها 
پاک نمیشود. همانطور كه ذات نجس سگ، با بستن طوق زرّین، پاک نمیشود. طنزی برنده 

 علیه افراد پلید است. 
 شود مغرور             هجــای  خلق  بود  بهتر  از  ثنـا  گفتن نفس و زیناز آن شکسته شود 

 (6334ص /4)همان: ج   
در نظر صائب، نکوهش و سرزنش مردم كه باعث شکسته نفسی و از بین رفتن غرور و تکبر 

 بیجا میشود، بهتر از مدح و ثنای چاپلوسانه و بی پایه و اساس است.
 د            زینهار از نظــر خـلق نهــان كن خود رابركت میرود از هر چه به آن چشم رسی

 خود را كنقدر نهان در رمضان  شبمیخورندت به نظر گرسنه چشمان جهان            چون 
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 (504ص/1)همان: ج      
طنز اجتماعی واضح است. مردم عصر صائب با شور چشمی خود بی بركتی می آورند. شاعر    

چشم مردم پنهان كن؛ زیرا این مردم حریص با نگاه خود به تو توصیه میکند كه خود را از 
 آسیب میرسانند.

 هر كه با خود دو گـواه از رگ گردن دارد            میبرد پیش، دو صــد دعوی بی معنی را
 (555ص/1)همان: ج     

صائب به طرز ظریف، اوضاع اجتماعی عصر خود را توصیف میکند كه گواهان عادل در    
دادگری قضات تاثیر ندارد و هر كه ادعایش بیش، پیروزیش بیشتر است. نشان میدهد كه در 

 روزگار شاعر دادگری فراموش شده و انصافی وجود ندارد.
 درد خود اظــهار میکنم كهسنگین كند ز گــوش گران، بار درد من            صـائب به هر 

 (5842ص /4)همان: ج    
و مشکالت همنوعان خود بی تفاوت هستند تا جایی كه صائب، با مردم نسبت به بیماری 

هركسی كه مشکل خود را در میان میگذارد، وی خودش را به نشنیدن و نفهمی میزند. شاعر 
 در جای دیگر گوید:

 طنز دینی  -2-1-4

در سبک طنز پردازان صائب، عنصر دینی و مذهبی از مهمترین عناصر طنزپردازی او به 
در مواجهه با »است. « ریا»شمار میرود. پرداختن هنرمندانه به طنز دینی جهت از بین بردن

(. 19)طنز: ص«. احکام جدی مذهب، تزویر و ریا موضوعهای دم دست طنز نویس میباشد
ات شریعت و طریقت را به تباهی میکشند، صائب طنز دینی و وقتی ریاكاران اركان مقدس

مذهبی را به منظور ایستادگی در مقابل دینفروشان كه دین را دستمایۀ احترام و مقام خود 
اند بکار میگیرد تا حقیقت دین را ورای این دروغپردازیها نشان دهد. در محیطی كه كرده

شیخ و واعظ خود را به سجودی و نبی را به دین، دامی برای فریب دادن شناخته میشود و 
درودی فریب میدهند، تنها طنز پرداز است كه میتواند ریا كاری آنها را بر مال سازد. )از كوچۀ 

 (. 41رندان: ص 
 غافل شدند حق ذكراز  مادر دوران  كه بسسبز شد در دســت مـردم دانۀ تسبیحها            

 (2497ص/3)صائب: ج 
ب، گر چه عصر حاكمیّت مذهبی است و به قول شاعر در دوران او همه از ذكر دوران صائ   

اند؛ ظاهراً به ذكر و ورد مشغول و متدیّن هستند؛ ولی در باطن از حق حق غافل شده
اند: سبز شدن دانه تسبیح به این معناست كه مردم نتیجه مطلوبی از ذكر و ورد بازمانده

 اند. ریایی خود نبرده
 محــراب، واعـظ بهر منبر میکند برپایه رفعــت شود دیــن پایمال            پشت از تالش 

 (1250ص /3)همان: ج   
واعظ بسیار تند و صریح هدف انتقاد قرار میگیرد كه پشت بر محراب ایستادنش برای نماز،    

به منظور ریاكاری است. این كار او تالش پایه و مقام رفعت محسوب شده است. شاعر گفته 
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كه این زاهدان دانا به فقه صورت ناخوشی از دین جلوه میدهند و صفات زشت این چنین 
 باعث ارشاد خلق نمیشود؛ بلکه چهره دین را مخدوش میکند.پیشوایانی نه تنها 

 زرق و ریا نیست نمــاز شــب زاهــد            معــیوب بود هر چه به شـب تار فروشند بی
 (2122ص /4)همان: ج   

تهجد زاهد نشانه دو رنگی و ریاكاری وی دانسته شده است. تمثیل مصرع دوم تایید میکند    
شب تاریک انجام پذیرد، معیوب است؛ چون كاال، ندیده، رد و بدل میشود.  معامله ای كه در

شاعر به اندازه ای در مورد عیوب زاهد اغراق كرده كه حتی نماز شب او را هم بی ارزش و 
 معیوب شمرده است.

 زاهد از پرورش زهـد ریایی عجــب است            اگر از خـــاک تو مســواک نیاید بیـرون
 (3057ص /6: ج )همان  

توجه بیش از اندازه زاهد به لوازم ظاهر شریعت، همواره مورد طعن و تمسخر شاعران قرار 
گرفته است. در این بیت عالوه بر اشاره به زهد ریایی به مسواک هم به عنوان یکی از لوازم 

 طهارت زهاد، كنایه تمسخر آمیز را ساخته است.
 عنکـبوتی است كه نازد به شکـار مگسی           گوشه گیری كه بود شاد به صیادی خلق 

 (9ص /6)همان: ج  
به عنکبوتی تشبیه شده كه از  –نه كسب معرفت  –زاهد خلوت نشین به قصد مردم فریبی 

شکار مگس به خود مینازد. اصطالح صیادی خلق نشانگر مردم فریبی زاهد و در ضمن نادانی 
 زاهد مکار می افتند. طنز تند و زننده است. مردم است كه چون شکار به سادگی در دام

 عارفـــان زهــد لباسی به جوی نستانند            برو ای شــیخ، به ما پاكی دامان مفروش
 (4988ص/5)همان: ج 

شاعر، آشکارا به زاهدان میتازد و آنها را به زهد لباسی متّهم میکند. در مصرع دوم آْنها را به 
 تمسخر گرفته و میگوید تفاخر مکن، تو در برابر عارفان هیچ نیستی. 

 پوچ، قندیل كنشتی بوده است كدویهیچ نیست             این  خود پرستیاز  به غیرزاهد  در سر
 (2497ص/2)همان:ج 

در این بیت خود پرستی زاهد را مطرح كرده است و تاكید میکند كه فکر زاهد را فقط خود 
خواهی پر كرده و اندیشۀ آراسته شدن به صفات كمال انسانیّت در ذهن او راه نمییابد. شاعر، 

 زاهد را قندیل كنشت خوانده و وی را از جرگۀ مسلمانان خارج كرده است. 
 طنز سیاسی -3-1-4

ز صائب در انتقاد از حاكمیت بیشتر پیرامون محتسبان است. حسبت یا احتساب هدف طن
به معنی كاری را بدون چشم داشت مزد و پاداش و برای ثواب و رضای خدا انجام دادن و 
همچنین امر و نهی كردن است. حسبت كار ماموران حکومتی بوده و به دارنده این شغل 

ان، عالوه بر منع شراب خواری و لهو و لعب به اموری اند. محتسبمحتسب یا داروغه میگفته
-چون كم فروشی در میان اصناف، معامالت ناروا، جلوگیری از احتکار و ریا، نظارت بر حرفه

های مختلف به عنوان ماموران بهداشت و... نیز میپرداختند؛ به عبارتی دیگر با تشکیالت 
دین بودند. در عهد صفویه شغل احتساب خاص و قوانین ویژه مامور رعایت و اجرای احکام 
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داروغه مسئول پاسداری شهر، خارج شهر، »بر عهدۀ افرادی تحت عنوان داروغه بوده است. 
جلوگیری از دزدی و ستمکاری و امور خالف شرع همانند قمار و شرابخواری... بوده است. 

)زندگی «. رداختندگذشته از آن جمعی عسس در فرمان داروغه بودند و به پاسبانی شهر میپ
 (.412شاه عباس اول: ص 

 ترصــائب چرا شکـــایت دزدان كند كسی            جایی كه هست شحــنه ز دزدان برنده
 (4732ص/3)صائب:ج 

شحنه كه در بیت آمده است واقعیّتی از زندگی و جامعۀ عصر صفوی است كه شاعر با نگاهی 
 كند.از آنان انتقاد میژرف و حساس و با زبانی گزنده و طنز آمیز 

 كن حد ما باری بزن با چوب تاک مرحمتاز سر تقصــیر ما ای محتسب گر نگذری            
 (4732ص/3)همان:ج 

یکی از وظایف محتبسان حد زدن باده نوشان بوده است. صائب با طنزی ظریف از محتسب 
ک كه خود جان مایۀ میخواهد كه اگر او را حد میزنند، مرحمت كرده و با چوب درخت تا

 شراب است این كار را انجام دهند. 
 آواز می مبـاد به گــوش عســس خورد             وقت خـروس خوان بط می پر شراب كن

 (6393ص/4)همان:ج 
ها یا محتبسان در عصر صفوی افرادی زیر دست خود به نام عسس داشتند كه در داروغه

آنها كمک میکرد. البته منظور شاعر از عسس، خود داروغه اجرای احکام شرعی و امور شهر به 
او »شهر است. داروغه عالوه بر حد زدن، تحت عنوان جریمه نقدی، از مجرمان پول میگرفت. 

بر دزدیها، زد و خوردها و قتلها نظارت دارد و دربارۀ آنها قضاوت میکند و اگر كسی را در 
ا چوب یا جریمۀ نقدی مجازاتش كند؛ اما بیشتر جایی در حال گناه غافلگیر كند، حق دارد ب

)سفرنامه: «. اوقات او را از چوب معاف میدارد و نفع خود را در مجازات كیسه اش مییابد
 (.248ص

 ِ می            به  زور  گیرد  و  بر  گوشۀ  كفــن  بندد روا  مــدار  خدایا  كه  محتسب  زر
 (3710ص/4)صائب:ج 

 محتسب حریص و از خدا بی خبر، در حال مرگ نیز از جریمۀ نقدی شراب نمیگذرد. 
 كشدساغر  محتسبگران چون  میگرددتر            باده نظم عالم دامنی می خواهد از گل پاک

 (2442ص/3)همان:ج 
عالوه بر داروغه و شحته، برخی » نوشی است. این محتسب ریاكار، خود اهل ساغركشی و باده

ز مقامات مذهبی عصر صفوی مانند شیخ االسالمان رعایت و اجرای احکام شرع را بر عهده ا
داشتند كه یکی از آنها، منع شراب بوده است. در عهد صفویان ریاست دینی بر عهدۀ 
صدرالشریعه بوده است. صدر عهده دار همۀ كارها و سازمانهای مذهبی بوده و نقش محتسب 

 (. 172: ص5ادبیات در ایران، ج )تاریخ «. را اجرا میکرد
 نامه را در رخنه دیوار نسیان ماندن استل خویش                   حا عرض كردن دولتابان خوان گر بر

 (1070ص /2)همان: ج   
صائب مساله اجتماعی را مطرح میکند كه در روزگارش حکام دولتی، گروهی غفلت زده 

نامه دادخواست در رخنه دیوار فراموشی باقی  اند كه به احوال مردم رسیدگی نمیکنند و
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میماند. زبان صائب، غالبا هجو آمیز نیست؛ ولی گاهی كدورتهای دل خود را از اوضاع زمانه 
 ناخوشایند بیان میدارد.

 حد ما باری بزن با چوب تاک كن مرحمتای محتسب گر نگذری              مااز سر تقصــیر 
 (5199ص /4)همان: ج   

ز وظایف محتسبان، حد زدن باده نوشان بوده است. شاعر با طنزی ظریف از محتسب یکی ا
میخواهد كه اگر او را حد میزند، مرحمت كرده و با چوب درخت تاک كه خود جان مایه 

 شراب است این كار را انجام دهد؛ چرا كه درخت تاک از كریمان و بخشندگان زمانه است.
 

 طنز فلسفی  -4-1-4

تراشیهای صائب، تنها در حوزۀ اجتماع، مذهب و سیاست خالصه نمیشود؛ بلکه مضمون 
تجلیّات اندیشۀ فلسفی وی، حوزۀ فکر و حکمت را نیز در بر میگیرد. او فلک و روزگار را 
نکوهش میکند كه مراد كریمان و هنر وران را نمیدهد و به جای آن از دونان و فرومایگان 

 حمایت میکند.
 نواز آنچنان فلک كه پدر            امــید بیــش به فــرزند ناخـــلف داردشده است سفله 

 (3733ص/2)صائب:ج 
روزگاری كه به علم و دانش بهایی نمیدهد و سفله نواز و دون پرور است به طوری كه در 
 این زمانه پدر به فرزند ناخلف و فرومایه خود بیشتر امیدوار است كه به ثروت و مقامی برسد. 

 جا نیست             میکند   آینه   صاف   خجـل   زنگی   را بی فلک سعیر شکست دل ما د
 (556ص/2)همان:ج 

فلک همچون زنگی زشتی است كه با آینه دشمن است. چون نشاگر چهرۀ حقیقی اوست و 
 با هنروران مایه خوبی ندارد. 

 ــوان نکند زندگی همـا چه كنداند            به استخزاغان شکر شکن شده كهدر این زمانه 
 (3941ص/2)همان:ج 

 زینه میباردلوامّا            اگر گــاوی دهــن را واكند  دهد گردون خوداز پهلوی  طعمهان به شیر
 (2905ص/4)همان:ج 

آسمان و فلک به شیر )مردان واقعی( از پهلوی خود طعمۀ ناچیز میدهد؛ ولی به افراد 
 چون لوزینه میبخشد.  احمق)گاو( غذای ارزشمندی

 فلـــک مراد كریمــان نمیدهد صـــائب            به مصلحت دو سه روزی مگر لئیم شویم
 (5780ص/2)همان:ج 

شاعر به این دلیل كه افراد لئیم و فرومایه در جامعه جایگاه بهتری دارند و از انسانهای 
چند روزی در سلک لئیمان  بزرگوار قدردانی نمیشود، میخواهد از روی مصلحت هم كه شده

 درآید تا شاید با این كار به مرتبه و مقامی برسد.
 اگر به آیــینه دل صـــاف میکند زنگـی            امــید هست شود چــرخ با هنرور صـاف

 (5166ص /3)همان: ج  
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همچون زنگی زشت رویی است كه با آیینه دشمن است؛ چون نشان دهنده چهره « چرخ»
 واقعی اوست و با هنرمندان میانه خوبی ندارد. 

 نمیشود ز نان ســیر دســت چــرخ مگر            خمیر مـــایه خلـــق از گـل تنور گرفت
 (908ص /2)همان: ج   

و آزمندی است كه شاعر با زیبایی تمام  طنز فلسفی است و بن مایه اصلی بیت، حرص
میپرسد مگر خمیر مایه خلق را از گل تنور ساخته اند كه چنین سیری ناپذیر، مانند تنور 

 همیشه خمیر می طلبد!
 صائب ز فلــک كـــام گرفتن به تمــلق            از  مــردم  نو  كیســه  بود  وام  گرفتن

 (6440 /4)همان: ج  
ایی و خوشی از فلک و روزگار كج مدار و فرومایه داشتن؛ همانند قرض و وام انتظار كامرو

 گرفتن از مردم تازه به دوران رسیده است.
 جرم  ابنای  زمان  را  ز  فلــک  میدانیم            هر چه شب دزد نماید، گنه شبگرد است

 (1445ص/1)همان: ج   
 ، طنز فلسفی ظریفی ایجاد كرده است.نسبت دادن جرم و جنایت مردمان از آسمان و فلک

 زیردستان نیست از مردانگی ورنه            به آهی میتوانم چــرخ را زیر و زبر كردن برستم 
 (6617ص/2)همان:ج  

چنان از فلک كج مدار و ستمگر به تنگ آمده است كه میخواهد آن را زیر رو زبر كند؛ ولی 
 د كه مردی چون صائب با آن  مبارزه كند. این فلک و روزگار پست ارزش آن را ندار

 بیرون هما، كركس بیضهخواهی آوری از  كهآن ماند              به جستن مردمی فطرت پست چرخز 
 (6265ص/2)همان:ج 
 طلب انسانیت و رفتار خوب از چرخ روزگار پست، امری محال و ناممکن است.

 سطح ادبی  -2-4

جامعۀ خود، غافل نیست. پس طنز را به عنوان سالحی صائب از مبارزۀ با نابسامانیهای 
 –گیری از زبان ادبی كارآمد علیه ناهنجاریها و ریشه كن كردن آنها به كار میبرد. وی با بهره

هنری، حقایق اجتماعی را در لباس الفاظ طنزآمیز بیان كرده است و با آگاه بودن از رموز 
ور از هر گونه هرزه درایی در مبارزۀ با ناهمواریهای بالغت، طنز خود را  با زبانی عفیف و به د

ادبی آن می افزاید و در  -شعر صائب بر تاثیر هنری» جامعه خود عرضه كرده است. طنز در
تصویر «. ) عین ریشه داشتن در واقعیّت از آن فراتر میرود و واقعیّتی دیگر را خلق میکند

ای در شگردهای ائب، بالغت نقش ویژه(. در سبک طنز پردازی ص21شمع بر پرده خیال: ص
 طنز آفرینی وی بازی میکند كه در این مبحث به اهمّ آنها اشاره میشود:

 ارسال مثل  -1-2-4
كند و موجب استحکام بنیۀ گاهی طنز پرداز اثر خویش را با مثل مشهوری آراسته می

 سخن خود میشود و با این روش مطلب را برای شنونده تفهیم میکند. 
 صل شود؟وا یق چون به حقعال چندین با جهاخوسـوراخ نتوانست رفت             درش با جاروب مو

 (     1303ص/3)همان:ج 
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سازی كرده این گونه مضمون« موش كه جارو به دم بسته است»شاعر با آوردن ضرب المثل
 كه خواجه غرق مادیّات و تعلّقات دنیا  شده و از تزكیه بازمانده است. 

 و جان آدم را شیر و مرغ، میدارد در بط  كهز چشم بد خرابات  مغان را حق نگه دارد            
 (394ص/2)همان:ج

 زیبایی خاصی به طنز داده است. « از شیر مرغ تا جان آدمیزاد»در این بیت ضرب المثل 
 روشنا گد شمچ شودكور آید،  فرزندچون  كهدگر دارد             گوشه چشمفلک با تنگ چشمان 

 (6236ص/2)همان:ج
شاعر در این بیت، با آوردن ضرب المثلی، از فلک و روزگار سفله پرور، انتقادی كوبنده كرده 

 است. 
 از سیاهی گر چه باالتر نباشد هـیچ رنگ            زرد رویی غــالب آمد بر سیاهـان در فرار

 (3571ص/2)همان:ج
در این بیت تعریض به هندیان دارد كه با وجود « تباالتر از سیاهی رنگی نیس»ضرب المثل

 آید.سیاهی پوست، در زمان فرار كردن، به دلیل شرمندگی، زرد رویی بر سیاهی آنها غالب می
 آدم خون آدم میخورد كه عهدیاگر گردد رواست            در چنین  سنگبادۀ لعلی نهان در 

 (2399ص/3)همان: ج
، روزگار را به گونه ای توصیف میکند «آدم خون آدم میخورد » شاعر با آوردن ضرب المثل 

 كه گمراهان برای كسب مقام دنیوی انسانیّت را از یاد برده اند.
 

 تناقض گویی  -2-2-4
تصویری است كه دو روی تركیب آن به لحاظ مفهوم، یکدیگر » پارادوكس یا متناقض نما 

گر تركیبی كه از نظر ظاهر ضدّیّت دارند؛ (. به عبارتی دی382)المعجم: ص«. را نقض میکنند
امّا از نظر واقع و نفس االمر وحدت دارند؛ وحدتی ناشی از مبانی عرفانی و اعتقادی. همۀ 
مثالهای پارادوكس از نوعی تعبیر و تفسیر و تآویل عرفانی، فلسفی، اعتقادی و ایدوئولوژیکی 

 (. 96برخوردار است. )نقد بدیع: ص
قض در شعر صائب را میتوان نوعی سبک ادبی شاخص برای طنز پردازی ساخت تركیبات متنا

ای است كه رفتار متناقض مردم روزگارش را وی به شمار آورد. در حقیقت شعر صائب آیینه
در بیان متناقض نما نمایش میدهد. او برای نشان دادن حقیقت ذات این افراد كه میخواهند 

از بیان پارادوكسی استفاده میکند كه تصویری گویا از  با ریا كاری خود را مثبت نشان دهند،
دو بعد متناقض وجود آنان است. طنز زمانی از ساختمار متناقض نما حاصل میشود كه 

 مخاطب با خالف عادتها مواجه میشود.
 شود  ز  آب  وضــو  تازه  داغهای  ریــا             مگر   شراب   نمـازی   كند   ردای   مرا

 (308ص/1)صائب:ج
شاعر در این بیت براساس تناقض گویی و تقابل آب وضو و شراب، برخی ناروایان اهل شریعت 

 را به ریا متّهم میکند. 
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 هر جا آب هست شستباید  دستتا شراب ناب هست            از تیمّم  میتوبه نتوان كرد از 
 (619ص/2)همان:ج

گویی محسوب میشود. همچنین شراب ناب را  دلیل شرعی آوردن برای باده خواری، تناقض
به جای آب مطهّر در نظر گرفتن و وضو ساختن كامالً تقابل ایجاد كرده و ابراز طنز شاعر 

 ساخته كه با تمثیل مصرع دوم، بیانی گزنده و نیشدار بوجود آورده است.
 جــام باده بست خود را دید در می، زاهد كوتاه بین            تهمــت آلوده دامانی به عکس

 (609ص/2)همان:ج
آلوده »نفاق و نماز ریایی زاهد مورد مالمت قرار گرفته و همچنین كوتاه بینی با بیان تناقضی

 طنز زیبایی ساخته است. « دامانی جام باده
 واعـظ تو همان در درک االســفل جهلی            بهر  تو   اگر   منبر   صد   زینه   بسازند

 (2120ص/4)همان:ج
بیان منبر صد زینه و درک االسفل، تناقضی برای ذكر جهل واعظ است. او در ظاهر بر بلندی 

 منبر جلوس كرده و در نظر عوام، بلند مرتبه است؛ امّا از نظر صائب، جاهلی بیش نیست. 
 میروبد كه با سجاده، زاهد ساحت میخانه             مشرب وسعت ن چشمشام در دورعا شدچنان 

 (126ص/2)همان: ج
كند كه با سجاده )نماد قداست و پاكی( ساحت میخانه را كه با شاعر زاهدی را توصیف می

شرع در تضاد است، میروبد. با سجاده میخانه را جارو كردن تناقض است كه طنز زیبایی 
 ایجاد كرده است.

 تمثیل -3-2-4
ای كه ابیات تمثیلی وی به گونه مهمترین عنصر صور خیال، در شعر صائب تمثیل است.

آید. ویژگی مهم تمثیلها و به طور كلی تصاویر در زمرۀ زیباترین اشعار وی به حساب می
شاعرانه اشعار صائب، گستردگی و فراوانی مواد سازندۀ آنهاست؛ به طوری كه میتوان ادعا 

ری از تمثیل و كرد از این حیث در ادب فارسی كم نظیر است.صائب بیش از هر آرایۀ دیگ
اسلوب معادله در خلق مضامین طنز بهره گرفته است. در این بخش تمثیالت طنز آمیز و 

 انتقادی صائب مورد بررسی قرار میگیرد:
 دارد از چوب گدا قفل دهان ســگ كلید            دیدن ســایل خسـیسان را به فریاد آورد

 (2050ص/3)همان:ج
گزنده، سگ خوانده است كه از چوب گدا و درخواست وی  شاعر، خسیس را با تمثیلی تلخ و

آید؛ زیرا خسیسان به جای آن كه به نیازمندان كمک كنند، سر و صدا راه انداخته به فریاد می
 و به آنان توهین میکنند.

 به هما استخوان رسد؟ كجا، سگند فیــض             تا هست براز عالم خسـیس، خسـیسان 
 (1963ص/4)همان:ج
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ای است كه از بخشش و كرم بهره ای دنیای حقیر و بی اعتبار الیق انسانهای ناالیق فرومایه
ندارند. تمثیل مصرع دوم، این گروه از آدمیان را هم پایۀ سگ قلمداد كرده و اندک آدمیان 

 دانشور و آگاه را، هما میداند. 
فنصیب زاهد از بحر حقیقت   آردمغزی گهر بیرون نمی کسب هرخالی            ز دریا  شد ـك

 (1412ص/3)همان:ج
 تمثیل مصرع دوم، بیان سبک مغزی، نادانی و بازماندن زاهد از معرفت حقیقت است. 

کدر نگیرد صحبت زاهد به صوفی مشربان            زشت   شوددیدن از آیینه رو گردان  در ـی
 (1307ص/3)همان:ج

اند، هم مشرب شده و ن كه همچون آیینهزاهد، زشت رویی معرفی شده كه با صوفی مشربا
معتقد است چهرۀ زشت زاهد در آیینه رسوا میشود. تمثیل و اسلوب معادله سازندۀ طنز این 

 بیت است. 
 چشم كور ریخترا نتوان به  سرمهاین جواهر              حیفاست  خرد حیفبا اهل  عشقگفتگوی 

 (471ص/2)همان:ج
 نزی زننده ایجاد كرده است. تمثیل جواهر سرمه و چشم كور ط

 رسوا  شود  ز  ابر  بهـاران  زمین  شــور            زاهد ز نقـص خویش گریزان ز باده است
 (968ص/2)همان:ج

گریزان بودن زاهد از باده، در ظاهر امری موافق شرع است؛ در حالی كه نشان نقص وی 
 شمرده شده است. تمثیل سازندۀ طنز این بیت است. 

 راه  قرب  یزدان  است  اوج  اعـتبار            پشــت بر محـراب واعظ بهر منبر میکندسدّ  
 (2553ص/3)همان:ج      

شاعر از اسباب و تعلّقات زهد و پارسایی چون محراب و منبر نیز در تمثیالت طنزآمیز خود 
قام دنیوی و نسبت به زاهدان و واعظان ریاكار استفاده نموده است. بعضی برای رسیدن به م

كسب شهرت و اعتبار، از دین سوء استفاده كرده است و آن را به تباهی میکشند؛ چنان كه 
كند و فقط در تالش است كه در وقتی واعظ باالی منبر میرود، پشت بر محراب قبله می

 چشم مردم عزیز شود. تمثیل مصرع دوم سازندۀ طنز این بیت است.
 

 ایهام  -4-2-4
(. ایهام آن است 434)موسیقی شعر: ص«. وجوه میل انسان به آزادی استایهام یکی از »

ای باشد كه ذهن بر سر دو راهی قرار گیرد و نتواند در یک لحظه، كه وقتی عبارت به گونه
هایی از ایهام وجود دارد كه یکی از آن دو را انتخاب كند. در اغلب اشعار طنزآمیز صائب، رگه

 ایهام در آن باعث ایجاد فضای طنز شده است، میپردازیم: در این بخش به چند بیت كه
 گوید محتسب؟             اختالط ما و این بی پیــر بـرهم میخورد كهنهعیب شراب  كی بهتا 

 (1181ص/3)صائب:ج
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در معنی ایهامی، هم شراب كهنه میتواند باشد و هم نداشتن رهبر و مرشد محتسب « پیر»
مامور مبارزه با منکرات جامعه است و طبعاً از نفوذ و تسلّط زیادی را بیان میکند. محتسب كه 

 برخوردار میباشد، بی پروایی شاعر را اثبات میکند. 
 است دشمن پیماباده  به رندواعظ  سببزین              سبکبیهوده گویان را  میکند سنگینگوش 

 (548ص/2)همان:ج
میشود. پند واعظ به بیهوده گویی عنوان شده در معنای ایهامی زیبا « سبک»و « سنگین»

آورد. پس صائب از گویی را به خاطر میبا ایهام تبادر، بادپیمایی و بیهوده« باده پیما»است.
 واعظ بیهوده گو هم خرده میگیرد. 

 خسیس بر جان زر ز حرص بستهخواجه  كهنبسته است چنان فلــس را به تن ماهی             
 (4699ص/2)همان:ج

هم به معنی پولک و ماهی و هم به معنی پول سیاه و پیشز است كه ایهامی به « فلس»
 حرص خواجه و زر دارد. 

 امام دســت زسجـاده و ساغر زدهگر چه زاهــدانیم، آداب وضـــو میدانیم            شـسته
 (5627ص/3)همان:ج

ترک كردن چیزی  در این بیت هم به معنی وضو گرفتن و هم به معنی« دست شستن»
 میباشد كه ایهام، طنز زیبای را ایجاد كرده است. 

 دل خــلق است گران            زاهد   خشک   به   ماه  رمضان   میماند بربا كمـال سبکی 
 (3487ص/3)همان:ج

طنز زیبایی ایجاد كرده است. سبکی ماه رمضان به معنی راحت بودن و « ماه رمضان»ایهام
ارزشی و پستی است. همچنین گران بر دل بودن هم سنگینی بار و نی بیبرای زاهد به مع

هم گرانجانی و غیر قابل تحمل بودن زاهد را نشان میدهد. در این بیت عالوه بر طعنه به 
زاهد، به سست ایمانی خلق روزگار نیز اشاره شده است كه با وجود سبکی و راحتی، ماه 

 قولی حال روزه گرفتن ندارند. رمضان بر وجودشان سنگینی میکند و به
 

 حسن تعلیل -5-2-4
حسن تعلیل آن است كه برای امری، دلیلی تخیّلی و غیر طبیعی و ادعایی بیاورند كه با 

 آن امر ارتباط لطیفی داشته باشد. بسیاری از طنزهای صائب، نتیجۀ حسن تعلیل است. 
 ارباب جــنون             ســر بی مغــز به دســتار نهان میدارند سرنیاز است ز پوشـش بی

 (1702ص/4)همان:ج
طنز صریح و زهردار صائب، به زاهدان ریاكاری است كه آنان را ارباب جنون مینامد و 

آورد كه آنها برای آن دستار بر سر میبندند  تا سر بی مغز خود را پنهان حسن تعلیلی می
 كنند.

 از  زاهدان  خشـک  مدار            كه هر گـلی كه زكاغذ بود گالبش نیست  مالیمت  طبع
 (886ص/2)همان:ج
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با حسن تعلیل طنزی ایجاد كرده است كه برخی زاهدان خشک اندیش به گل كاغذی مانند 
 آید. اند تا كه از آن گالب به دست نمیشده

 گــرو   بــاده   نگیرند   ردایم   دوری زخرابات نه از خشــکی زهد است             ترســم
 (5934ص/4)همان:ج

علت دوری شاعر از خرابات، خشکی زهد نیست؛ بلکه میترسد ردایش را در گرو باده قبول 
 نکرده و به او باده ای ندهند. حسن تعلیل باعث ایجاد طنز شده است.
 انـدازۀ من بهاین بزم  نه از زاهد است اگر لب نگذارم به شـراب            ساغــری نیست در

 (6305ص/3)همان:ج
گوید كه شراب نخوردن شاعر، به خاطر زهد نیست؛ بلکه با حسن تعلیل طنزی آفریده و می

 ای به اندازۀ من وجود ندارد. در این بزم پیمانه
 عکس خود را دید در می زاهد كوتاه بین            تهمــت آلوده دامـانی به جـام باده بست

 (1213ص/3ج)همان:
یکی از عللی كه زاهد جام باده را آلوده دامن میداند، این است كه عکس خود را در آن دیده 

 و در واقع آنکه آلوده دامن است، خود زاهد است.
 مرا چو سجه گره آن زمان به كــار افتاد             كه كــار من ز توكّل به استخــاره رسید

 (4029ص/2)همان:ج
 شاعر، یکی از علل گره افتادن در كار خود را استخاره به جای توكّل میداند. 

 تلمیح  -6-2-4
های دور، اساطیر و داستانهای معروف میباشد. تلمیح در اصطالح اشارتی ضمنی به گذشته

 برخی طنزهای صائب، حاصل استفاده از آرایۀ تلمیح میباشد. 
 ؟چیستردا  و تسبیح ود            مسواک و عصا، شانه عیسی به یکی سوزن از این راه فـرو مان

 (2183ص/1)همان:ج
شاعر با آوردن تلمیح به داستان حضرت عیسی، به زاهد ریاكار نیشخند میزند كه با این همه 

 تعلقات و اسباب زهد، چگونه میتواند به خدا نزدیک شود. 
 پای   ملخ   را   زمور   میجویدفریب نعمت الوان مخور كه چــرخ بخیل            حساب   

 (4038ص/2)همان:ج
یکی از پیامبرانی كه در خلق مضامین طنز مورد توجه شاعر قرار گرفته، حضرت 

وقتی كه »سلیمان)ع( است. داستان مالقات وی با پادشاه موران، تلمیح این بیت شده است. 
شاه موران گفت، شایسته سلیمان بعد از مباحثه با پادشاه موران درصدد مراجعت بود، پاد

نیست كه تو گرسنه برگردی. اینک من تو را به ران ملخی مهمان كنم. سلیمان و لشکریان 
(. 340)فرهنگ تلمیحات: ص«. او، از آن ران ملخ خوردند و سیر شدند و ران ملخ تمام نشد

 این مضمون، باعث آفرینش طنز شده است. 
 برای خویش چو منصــور ریســمان تابد         در این زمانه باطل كسی كه حــق گوید    

 (3671ص/2)صائب:ج
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 داستان حسین بن منصور حالّج باعث تلمیح و در نتیجه طنز بیت شده است. 
 پر جــبرئیل اینجا گــره شکســت دارد             به دلیل عقـل زاهد، به كجا رسیده باشد

 (4222ص/2)همان:ج
تلمیح این بیت است و با ارتباط دادن آن  به زاهد طنز زیبایی رابطه عقل با جبرئیل، سازندۀ 

 ساخته است. 
 بزرگنمایی  -7-2-4

بزرگنمایی در اصطالح اهل ادب، زیاده روی نامعقولی است در توصیف كسی یا چیزی؛ به 
عبارت دیگر نوعی بیان اغراق آمیز است كه نقاب نابسامانیهای جامعه را به كناری زده و 

طنز نویس چهرۀ بدیها و مفاسد را با اغراق و درشت » ا زبان طنز بیان میکند.حقایق را ب
نمایی آفتابی میکند و سعی دارد تفاوت وضعیت نابسامان موجود را با وضعیت آرمانی نشان 

 (.116)زبان صور و اسباب ایجاد طنز: ص «. دهد
 خشک است مفت آتش تیزبه  زاهـدان  نکند  مــی  زننگ  آمیزش            و گر نه هیزم 

 (2319ص/5)صائب:ج
نمایی در مصرع اول، سازندۀ طنز بیت است، خشکی و جهل زاهد تعبیر به هیزم خشک بزرگ

شده كه مناسب آتش میباشد، بیان این مطلب تمسخری به زاهد و ناآگاهی وی از عشق الهی 
 میباشد. 

 
 شداند میتو منبر به چوناین عمّامه واعظ،  به            گردد نیلوفریآسمان  چوناش زمین از سایه

 (1419ص/3)همان:ج
بزرگی دستار واعظ با اغراق مطرح شده است كه بر سرا او سنگینی میکند. شاعر به تمسخر 
 گفته واعظ با این سنگینی عمامه آیا میتواند بر منبر برود؟ بیت طنز ی گزنده در خود دارد. 

 زاهد            معـیوب بود هر چه به شــب تار فروشندبی  زرق  و  ریا  نیست  نماز  شب  
 (2122ص/4)همان:ج

در این بیت آن قدر در مورد عیوب زاهد اغراق شده است كه حتّی نماز شب او نیز بی ارزش 
 و معیوب دانسته میشود. 

 خشک، زاهد زیر دیوارست پنداری هددر و دیوار در وجد آمد و از جـا نمیجنبد            ز ز
 (3295ص/6)همان:ج

تر دانسته شده است چرا كه از درک زاهد تنگ نظر، از اجسامی چون در و دیوار هم بی ارزش
وجد و شوق عاشقانه ناشی از معرفت باطنی بازمانده است، در حالی كه در و دیوار به وجد 

» اند؛ ولی او خاموش است. تشخیص موجود در مصرع اول، اغراق گونه است. همچنین آمده
 تمسخری اغراق آمیز به زاهد دارد.« زیر دیوار بودن زاهد

 باشد بسعمّامه  گنبدرا، آن  كه چندین مردهزرق ای زاهد             و شیداسراف در اسباب  مکن
 (1500ص/3)همان:ج
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شاعر، با لحنی طنز گونه، دستار زاهد را اسباب ریا كاری وی قلمداد كرده و میگوید كه هر 
باشد، دلیل بر آلوده بودن بیشتر وی به اسباب ریاكاری است و در این سخن چه بزرگتر 

 نمایی كرده است.بزرگ
 كنایه  -8-2-4

باالترین بسامد محسوب میشود؛ زیرا بهترین فضاهای طنزآمیز و « كنایه»در طنز، 
زیبایی ها را در بیان پوشیده ایجاد میکند. كنایه و كاربرد آن در طنز، بر ترین لطیفهمطبوع

كنایه یکی از صورتهای بیان پوشیده و اسلوب هنری گفتار است. بسیاری »گفتمان میفزاید. 
از معانی را كه اگر با منطق عادی گفتار ادا كنیم لذت بخش نیست، از رهگذر كنایه میتوان 

(. صائب نیز در خلق 140)صور خیال در شعر فارسی: ص«. به اسلوبی دلکش و موثر بیان كرد
ن طنز، سعی دارد كه با استفاده از كنایه، با رعایت جوانب امر، بیانی طنز گونه ارائه مضامی
 دهد.

ـردشمن اگر  چه عجبزشت   را   آینۀ   صاف   مکــدّر   سازد               اطوار من است منـک
 (745ص/2)صائب:ج

دیدن خود را در  داند. زشت، طاقتشاعر خود را با باطنی صاف و آینه وار، برتر از دشمن می
 ای بسیار لطیف است. كنایه و لحن مالمت شاعر، ابزار بیان طنز شده است. آینه ندارد، كنایه

 ، ساغر بنوشمحتسبكاله  در پشمینیست             بکش میمیزند حرفی برای خویش واعظ، 
 (844ص/5)همان:ج

حرف واعظ در حرام شاعر، به می خوارگی صال میزند و برای تأیید سخن خویش میگوید: 
پشمی »بودن می، معتبر نیست و محتسب هم قدرتی ندارد. این مفهوم طنز گونه را با كنایۀ 

 بیان میکند. « در كاله محتسب نیست
ـردیمبحمداهلل   مینا در بغل دیدیم تقوی را در دست و قدحگردش دوران             كزآن قدر  نـم

 (216ص/1)همان:ج
كنایه از شراب خواری است. كه تعریضی به « مینا در بغل»و « قدح در دست»عبارات    

زاهدان ریا كار دارد كه با رفتار ناشایست و خالف شرع خود، جز نامی از تقوی باقی نگذاشته 
 اند.و مورد طنز شاعر قرار گرفته

 دستار   میشود   افزون  ســبک شدی به نظرها و از تهی مغـزی             عالقۀ   تو   به 
 (3085ص/6)همان:ج

های سازندۀ طنز كنایه از نادانی، واژه« تهی مغزی»كنایه از بی ارزش شدن و « سبک شدن»
مصرع اول است. عالقه و توجه به دستار، مفهوم دلبستگی به امور ظاهری زاهد مورد نیشخند 

 شاعر واقع شده است.
 دارد             میبرد پیــش، دو صد دعوی بی معنی راهر كه با خود دو گواه از رگ گردن 

 (3085/ص 6)همان ج 
كنایه از ادعای توخالی همراه با تندی و خشم است و نشان « دو گواه از رگ گردن » عبارت 

 میدهد كه در روزگار صائب انصاف و دادگری از یادها رفته است. 
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 استعاره -9-2-4
طرفین آن حذف شده باشد یا مجازی است با عالقۀ  تشبیهی است كه یکی از»استعاره، 

«. مشابهت با وجود قرینه ای كه ذهن را از معنی حقیقی دور كند و به معنی مجازی برساند
(. صائب، استعاره را به منظور استهزاء و ریشخند مدعیان به كار 117)معانی و بیان: ص

 میبندد. 
 عبث به خــرقۀ خود بخیه میزند درویش       لب  سؤال  سزاوار  بخــیه  بیشتر  است      

 (5027ص/5)صائب:ج
، اضافۀ استعاری است كه با بخیه زدن آن، استعاره به مراتب زیباتر شده «لب سؤال»تركیب 
 است. 

 زیباست این كمــند برای شــکار خــلق            زاهد   مکن   دراز   برای   خــدا   نمـاز
 (2321ص/5)همان:ج

برای شکار مردم بیان شده است. حتّی عبادات ریایی زاهد، به همین منظور « كمند»استعارۀ 
شود، آداب و اخالق است كه برای خود مقام و موقعیّتی كسب كند. در این میان، آنچه فنا می

 شرعی و انسانی است. طنز مستقیم و صریح بیان شده است. 

 میان دردر میان مــا و زهّــاد است آبـی             ایمدست از دنیا و مافیها بجز مـی شسته
 (2907ص/6)همان:ج

اند. با زبانی استعاری، وجه امتیاز زٌهّاد و امثال شاعر، پارسا نمایان شهر به تمسخر گرفته شده
آب است. اگر آب را نه شراب؛ بلکه به مفهوم عشق الهی تعبیر كنیم، باز هم بیت طنزآمیز 

 میشود.

 ـع، زهمواری ابنای زمــان            ســگ خاموش درین راه گذر بسیار استدل مکن جمـ
 (722ص/1)همان:ج

شاعر از برخی ابنای زمانش، ملول گشته و به مخاطبان خود خاطر نشان میکند كه از آنان 
را برای افرادی به كار میگیرد كه خلق « سگ خاموش»دوری كنند تا صدمه نبینند. استعارۀ 

 بان آنان در امان نیستند. از دست و ز
 به طوطیان سخنگو كه می دهد شــکّر؟             درین زمانه كه انصاف دادن، اسراف است

 (1696ص/2)همان:ج
صائب، در میان همه شاعران سبک هندی، طنزهای اصالح گرانۀ لطیفی دارد. در این بیت 
از عدم توجّه به شعرهای خوب او و نگرفتن پاداش در خور خود گله مند است و انصاف و 

طنز زیبایی ساخته « طوطیان ستمگر»دادگری را در زمانۀ خود اسراف میشمارد. استعارۀ 
 است. 

 نتیجه  -5
چه شاعری طنز پرداز به معنی اخصّ كلمه نیست؛ ولی تحت تأثیر عوامل مختلف  صائب گر

اجتماعی، مفاهیم طنزآمیز و انتقادی را با شگردهای هنری خاص خود آورده است. وی علیه 
ناهنجاریهای اخالقی و اجتماعی زمان خود قد علم كرده و طنز را به عنوان سالحی كارآمد 
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نابسامانی جامعه خود به كار برده است. سبک طنز پردازی او از  در جهت اعتراض و انتقاد از
ها فراتر رفته و مفاهیم عمیق ذهنی و جهت فکری، درون گراست كه از سطح آفاق و پدیده

انفسی را به تصویر میکشد و مضامین آن شامل طنز اجتماعی، دینی، فلسفی و سیاسی است. 
تقادهایش را از تبدیل شدن به شعار حزبی در طنزهای وی تعادل عاطفی حاكم است كه ان

و سیاسی دور كرده است. زبان طنز وی با عفت كالم همراه است. سبک طنز پردازی وی از 
جهت ادبی آراسته به انواع عناصر بالغی نظیر؛ تمثیل، ارسال مثل، تناقض، ایهام، تلمیح، 

ه و روشنفکرانه است كه از كنایه و استعاره میباشد. تالش وی در قالب طنز، بیشتر منتقدان
گفتن آن قصد تذكار و بیداری دارد، صائب مالل خود را از ابتذال و ریای آكنده از تعصب 
حاكم بر جامعه و نا آگاهی مردم، در اشعار طنز خود منعکس كرده است. او از عالم پیرامون 

ا در خالل خود غافل نیست و ستمکاری طبقه حاكم و بی كفایتی برخی پیشوایان شریعت ر
ابیات طنز آمیز خود برمال كرده و آنان را فریبکارانی میداند كه كفایت و كاردانی الزم را دارا 

ده و بنابر اغراض سیاسی منصوب شده اند. لبه تیز طنز وی، متوجه مدعیان پارسایی است نبو
زاهدان مزوری كه وظیفه پیشوایی و ارشاد مردم را به عهده دارند، همانند خطیبان، واعظان و 

كه وابسته به دربارند. او با طنزهای آشکار و پنهان خود به آنها تاخته است و از لوازم ظاهری 
آنان مانند: تسبیح، عمامه، مسواک، شانه، قبا و ... به تمسخر یاد كرده است. او ابیاتی با 

لسفی او شک مضامین فلسفی دارد كه با بیانی طنز آلود همراه است. بن مایه های طنزهای ف
های معمول در مورد حیات، مرگ، آدمی، چگونگی ادامه جهان و مضامینی از این قبیل است 
كه غور و عمق ندارد. طنزهای اواز نظر عناصر باغی بیشتر پیرامون تمثیل، تلمیح، كنایه و 

 استعاره می چرخد.
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