
 

Confrontation Saadi's Satirical Pattern in Bustan and Golestan  
  

Behdad Beyranvand   

 

PhD Graduated of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Zanjan University, Zanjan, Iran. E-mail: 

behdad.beyranvand@znu.ac.ir 
 

Article Info ABSTRACT 
 

Article type: 

Research Article 
(P 1-18) 

 
Article history:  
Received: 

 14 May 2022 

 

Received in revised form: 

 10 August 2022 

 

Accepted:  

20 August 2022 

 

Published online: 

21 September 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keywords: 
 

 

Humor is the art of human language, which is used to deal with  individual and social anomalies. The 

concept of humor in classical Persian literature is different from what we see today; In classical 
Persian literature, humor is an evolved form of humor Smut and satire, and it does not have clear 

boundaries with other critical and funny themes such as: satire, humor (Smut), humor (Pleasantry), 

and humor (hilarity). With all these satires, comedies, satires, similes, jokes and many sweet jokes of 
the Persian language that have come down to us in literary works, they have satirical and critical 

features and it is easy to get accurate pictures of the habits and values of social life from them. The 

era of poets, satirists and people of the past ages of Iran has been processed and written for various 
purposes   . As one of the greatest (eloquent) speakers of Persian literature, Saadi has paid special 

attention to humor and by using this linguistic and literary capacity, he has made his works more 

eloquent. One of the important dimensions of Saadi's speech should be considered as his humor, 

which has given his speech a special flavor. This color and smell, which is the result of the social 

nature of his speech, is most evident in his two eternal works, Golestan and Bostan. Saadi's humor in 
these two works is a combination of "Mataiba", "humor" and "humor in the modern sense" and while 

having a moral support, it is derived from his many (a great deal of  -  plenty of )experiences and his 

special view of man and life.  Factors such as "characterization", "dialogue", "situation", "signs" etc. 
have a significant impact on the creation of Saadi's humor; With all this, what shows up in Saadi's 

humor the most; Humor is based on characterization, which is manifested in the form of 

"confrontation" in his two works. The analysis of humor in his two mentioned works shows that what 

has been the most important to Saadi and benefited from it is a method that can be called "contrast " .  

The meaning of confrontation is the confrontation of two characters in a story or anecdote, in such a 

way that this confrontation leads to the creation of humor. These contrasts are abundant in human 
life and are the result of age difference, gender, outlook on life, social status, etc. of different people 

and are basically an integral part of human social life. Since humor is tied to man and his world, the 

world of people can be called the world of confrontation, and this world becomes a tool for creating 
humor. There are different types of juxtaposition in Saadi's two works, including: "Satire based on 

family confrontation", "Satire based on the confrontation between old and young", "Satire based on 
the confrontation between the king and the beggar", "Satire based on the confrontation between the 

king and the dervish", "Satire based on the contrast between the mastr and the pupil", "humor based 

on the contrast between the Devil and Adam", "humour based on the contrast between the ruler and 
the criminal" and "humour based on the contrast based on the situation" which are introduced as 

Saadi's special way of creating humor and in This article has been reviewed and analyzed. 
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 ها:  کلیدواژه

 

کند. مفهوم طنز در ادب کالسیک  های فردی و اجتماعی مقابله میطنز هنر زبانی انسان است که به وسیلۀ آن با ناهنجاری 
هزل و هجو است که به    ۀیافتبینیم متفاوت است؛ در ادب کالسیک فارسی، طنز شکل تکاملامروزه میفارسی با آنچه  

ای به طنز داشته ترین سخنوران ادب فارسی توجه ویژه مقاصد گوناگون پردازش شده است. سعدی به عنوان یکی از بزرگ 
ه است. طنز سعدی ترکیبی از »مطایبه«، »هزل« و »طنز گیری از این ظرفیت زبانی و ادبی آثارش را دالویزتر کرد و با بهره

به معنای امروزی« است و ضمن برخورداری از پشتوانۀ اخالقی، نشأت گرفته از تجارب فراوان و نگاه خاص او به انسان 
آثار سعدی نشان می  در  آن و زندگی است. بررسی طنز  از  و  قرار داشته  از همه مورد توجه سعدی  دهد که آنچه بیش 

شود  سازی« نامید. در این شیوه آنچه منجر به ایجاد طنز می توان آن را »تقابل ای است  که میرا برده، شیوه   بیشترین بهره 
سازی« به عنوان با یکدیگر است. در پژوهش حاضر ضمن پرداختن به مفهوم طنز، شیوۀ »تقابل  رویارویی دو شخصیت 

انواع آن شامل: »طنز بر مبنای تقابل خانوادگی«، »طنز بر مبنای تقابل   شیوۀ خاص سعدی برای طنزآفرینی معرفی شده و
پیر و جوان«، »طنز بر مبنای تقابل پادشاه و گدا«، »طنز بر مبنای تقابل پادشاه و درویش«، »طنز بر مبنای تقابل معلم و  

و   و مجرم«  تقابل حاکم  مبنای  بر  آدم«، »طنز  و  ابلیس  تقابل  مبنای  بر  تقابل شاگرد«، »طنز  مبنای  بر  بر   »طنز  مبتنی 
 .موقعیت« مورد بررسی قرار گرفته است 

 
 .گلستان، بوستانسازی، طنز، سعدی، تقابل 

 

و بالغتپژوهش«،  گلستان  و  بوستان  در  سعدی  طنزآفرینی  الگوی  سازی؛تقابل، »(1401)  بهداد،  بیرانوند:  استناد  ادبی  نقد  دورۀ  نامۀ  پیاپی  2، ش  11،   ،26  ،1-18. 
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 . مقدمه1
دیگر مضمون با  مرزهای مشخصی  فارسی، طنز  ادب کالسیک  و خندهدر  انتقادی  آمیز چون  های 

ریختند؛  های ادبی را در یک ظرف میصورت هجو، هزل، مطایبه و لطیفه ندارد و اصواًل قدما همۀ این  
های شیرین زبان  با این همه هجویات، هزلیات، مطایبات، تمثیالت، فکاهیات و بسیاری از لطیفه

الی آنها به تصویرهای درستی توان از البه و انتقادی دارند و به آسانی می   ازانههای طن فارسی، ویژگی
زگار شاعران، طنزنویسان و مردم اعصار گذشته ایران های حیات اجتماعی روها و ارزشاز عادت

  .دست یافت
به سخن او رنگ و بوی   باید ُبعد طنزپردازی او دانست که  ابعاد مهم سخن سعدی را  یکی از 

و   گلستانای داده است. این رنگ و بو که حاصل اجتماعی بودن سخن اوست، بیش از همه در ویژه 
گوید: »در گلستان همه  ی دربارۀ شیوۀ سعدی در گلستان میگر است. یوسفجلوه   بوستان سپس در  

افزوده است؛ به عالوه   سخن جدی نیست، طنز و طیبت نیز در کتاب راه جسته و بر لطف سخن 
بین بسیار موضوعات دلنشین از این قبیل یافته و در خالل حکایات آورده  سعدی هوشمند و رند نکته

  .(42/مقدمه: 1374، سعدی)است« 
آمیز: »غالب  انگیز و طیبتکند: یکی طرب سعدی خود سخنش را با چند صفت توصیف می

طرب  سعدی  طیبتگفتار  و  است  ظرافت:    ؛(193:  1386  )سعدی،آمیز«  انگیز  تلخ »دیگری  داروی 
الهزل فی  »هزل:  ، چنانچه در آغاز هزلیاتش آمده ، و سوم )همان(  « نصیحت به شهد ظرافت برآمیخته

توان آن را معادل  گری« است که میاین موارد هدف »نصیحت  ۀ. اما در هم«کالملح فی الطعام کالم 
های شافی را در سلک  دّر موعظه»شود:  گری دانست که امروزه هدف طنز شمرده میهمان اصالح 

»مراد ما نصیحت    .(193  )همان:  «عبارت کشیده است، داروی تلخ نصیحت به شهد ظرافت برآمیخته
گویی، شوخی، هزل و طنز به معنای  ؛ از این رو طنز سعدی را باید ترکیبی از بذله)همان(گفتیم«  بود و  

 .امروزی آن دانست
این جنبۀ کالم او در سایۀ فصاحت و بالغت او    ، همه طنز سعدی دلنشین و طبیعی است؛ با این

گوید: »مشکل سعدی این است که وقتی طنز را می  (3:  1395)  مجابی  کهچنانپنهان مانده است؛  
ماند و کمتر کسی متوجه وفور طنز در آثار سعدی کند، طنز او در فصاحت ادبی مستور می مطرح می

گیرد روی در مخلوق« و »حاکمان جبار« را دربرمی  شود«. طنز او از سویی »زاهدان و پارسایانمی 
و از سوی دیگر نگاهش به خلقیات و منش افراد جامعه و صفات منفی آنها است و از آنجا که او  
معلم اخالق است، طنز او معمواًل سرشت اخالقی دارد؛ با این حال اگر به قصد خندۀ صرف به سراغ  

که شفیعی کدکنی    طورهمان  زیرا صل نخواهد شد؛  گمان همیشه مقصود حاطنز سعدی برویم بی
تواند شخص را ای نیست، گاه یک طنز میکند: »میان خنده و طنز هیچ مالزمه اشاره می  (40:  1384)

در    ۀبگریاند«. نکت اینکه طنز سعدی  اما  اصالح گرچه هدفش    گلستانو    بوستاندیگر  گری است، 
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شناسد،  که طنز معمواًل خط قرمزی برای خود نمی  به این معنی ؛شده هم هست شده و کنترل محدود
اما سعدی به عنوان یک انسان متشرع، مراقب است که در طنز به حریم تابوها پا نگذارد و شاید به  

 . اندکمتر را به عنوان یک طنزپرداز مانند عبید و حافظ به شمار آوردهسعدی همین دلیل است که 
طنز آمدن  وجود  به  »شخصیت  ، در  همچون  »دیالوگ عواملی  »موقعیتپردازی«،  ها«،  ها«، 

کند؛ طنز  گری می»اشارات« و ... تاثیر دارند؛ با این همه آنچه که در طنز سعدی بیش از همه جلوه 
»تقابل اساس شیوۀ  تقابلبر  از  منظور  است.  دو شخصیتسازی«  رویارویی  یا    سازی،  داستان  در 

ها در زندگی انسان به  شود. این تقابلن رویارویی منجر به ایجاد طنز  است، به نوعی که ای  حکایت
جا که طنز با  آیند. از آن شوند و اصواًل جزء الینفک زندگی اجتماعی او به شمار می وفور یافت می 

انسان و دنیایش گره خورده است، دنیای افراد که بر اساس سن و سال، جنسیت، نوع نگاه به زندگی،  
اجت میموقعیت  است،  متفاوت   ... و  دستمایهماعی  در تواند  فرآیند طنز  شود.  ایجاد طنز  برای  ای 

های  ها به صورت گیرد. این رویاروییها شکل مینیز بیشتر بر پایۀ همین رویارویی  گلستانو    بوستان
شوند: گاه به صورت یک بگومگوی ساده میان دو کودک، گاه در گفتگوی پادشاه  گوناگون انجام می

در    و به عنوان نمونه   ... و جوان و  پیر  نگاه  تفاوت  در  تقابل دو کودک   گلستاندرویش، گاه  شاهد 
درویش و  میتوانگرزاده  بگومگو  پدرهایشان  گور  بر سر  که  قبر زاده هستیم  توانگرزاده سنگ  کنند، 

خام  کشد که »صندوق تربت ما سنگین است و کتابه رنگین و فرش رزاده میپدرش را به رخ درویش
خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو   ؟انداخته و خشت پیروزه در او به کار برده. به گور پدرت چه ماند

پاشیده آن  بر  درویش !خاک  طنزآمیز  پاسخ  و  سنگ «  آن  زیر  پدرت  »تا  که  خود پسر  بر  گران  های 
حکایت ضمن  . سعدی در این  (163:  1386سعدی،  )بهشت رسیده بود«  بجنبیده باشد، پدر من به  

سازد. طنزی که هم برخاسته از دنیای کودکانه  روایت دنیای سادۀ کودکان، تقابل آنها را طنزآمیز می
ها را کنار بزند تا بتواند از گور بیرون  و سنگ  هااست که گویی کسی که مرده در روز قیامت باید خاک 

نگاهی، هرچه سنگ در چنین  البته  و  در محشر حاضر شود  و  نظر وزن گرانها  بیاید  باشند،  از  تر 
شکن دادن به طرف مقابل؛ اما  شوند و هم بر پایۀ جواب دندانموجب دیرتر رسیدن به بهشت می

پیام هم همراه است که آنکه ثروتی نداشته و ساده زیسته است، بازخواست  عالوه بر این با این  ها 
که ثروت  گوی اینت باید پاسختر است، اما صاحبان ثروزیادی هم ندارد و کارش در آخرت راحت

 .اند هم باشندرا از کجا آورده
سازی به دلیل سبک خاص سعدی مبتنی بر ایجاز است و چندان به تفصیل بیان  الگوی تقابل

کند و  از عابدی که پادشاهی او را طلب کرده حکایت می  گلستانوقتی سعدی در    شود؛ مثالً نمی
خورد و ورم تا اعتقاد او به من زیاد شود و بعد داروی قاتل می اندیشد که دارویی بخعابد با خود می 

آماده می.  (79:  1386سعدی،    ←)میرد  می  آن،  در ژرف ساخت  با  توان  رویارویی  برای  عابد  سازی 
شود، مشاهده کرد؛ با این همه و علیرغم این ایجاز سعدی   پادشاه را که منجر به طنز تلخ مردن او می

  :رساندمیپیام خود را هم 
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مااخاالااوق     در  روی   پااارسااااایااان 
 

ماای  قااباالااه  باار  نااماااز  پشااات   کااناانااد 
 )همان(                                                    

سازی با »مناظره« یا »سوال و جواب« تفاوت دارد. مناظره را از الزم به توضیح است که تقابل
اند که »کیفیت ایراد کالم بین االداب بحث نامیدهالنظر یا علماند و آن را علمفروع علم منطق دانسته

س از رواج منطق هایی است که پمناظره کنندگان و طریق اثبات دعوی است و این علم از جمله دانش
 ، )صفادر میان علمای ایران پدید آمد تا به کار متکلمان و فقیهان در طریقۀ اثبات عقایدشان بیاید«  

سازی و مناظره در این است که مناظره که بیشتر در قالب نظم . در واقع تفاوت تقابل(1/246:  1371
  های بهگویی و دیالوگ بر بداهه  ای برای اثبات ادعای دوطرف است که بنای آنشود، شیوه دیده می 

پنگی و سریع است و از این رو معمواًل طوالنی است و هرچه راوی بتواند توانایی دو اصطالح پینگ
سازی رویارویِی کوتاِه دو  در حالی که تقابل  1تر است؛طرف مناظره را بیشتر نشان دهد مناظره موفق

 . لزوما با سخن گفتِن هردو همراه نیستفرِد معمواًل با دو موقعیت متفاوت است که 
آفرینش طنز   ۀین شیوترمهمسازی به عنوان  در مقالۀ حاضر ضمن پرداختن به مفهوم طنز، تقابل

 .گیرد سعدی معرفی و تحلیل و انواع آن مورد بررسی قرار می
 

  پیشینۀ پژوهش
آثار سعدی انجام گرفته است که  پژوهش یر اشاره توان به موارد زازجمله میهایی در باب طنز در 

نکاوی فردی و  وا از صائمه خراسانی که به ابعاد اجتماعی و ر  (1395)«  سعدیکرد: »طنز اجتماعی  
از عمران صالحی که از دید  (1389)  اجتماعی طنز سعدی پرداخته است؛ »طنز سعدی در بوستان«

؛ رویکرد  گلستانسعدی پرداخته است؛ »تحلیل گفتمانی طنز در باب اول    بوستاننویسی به  مضحکه
از قهرمان شیری و دیگران که به مساله معناشناسی کنشی و تنشی و تاثیر  (1397)نشانه معناشناسی« 

از رضا شعبانی که به  (  1390) شناسی طنز پرداخته است؛ »طنز در سخن سعدی، «  جریان زیبایی
رویکرد طنز سعدی در تعامل با آدمیان به منظور اندیشیدن به مسائل زندگی پرداخته است؛ »تاثیر  

به مقولۀ    آبادی و دیگران کهاز آرش دولت  (1391)«  گلستانسازی طنز سعدی در  بالغت در برجسته
از مرتضی هاشمی که به    (1381)سعدی«  بالغت و تاثیر آن در طنز پرداخته و نیز مقالۀ »طنز فاخر  

پرداخته است.  دیدگاه ایرج پزشکزاد دربارۀ طنز سعدی  نام مقاالت فوق مشخص    که چنانهای  از 
پژوهش بالغیاست،  و  معناشناسی  اجتماعی،  رویکرد  با  بیشتر  شده  ذکر  سعدی    های  طنز  به 

سازی است، تفاوت بسیار دارند و  با پژوهش حاضر که بر اساس الگوی تقابل  أاند و اساس پرداخته
  .شودگونه که ذکر شد برای نخستین بار است که این شیوه معرفی میهمان

 

 
شود نماید که در طنز، شیوۀ مناظره  هم داریم که به عنوان یک تکنیک در طنزپردازی شناخته میذکر این نکته هم ضروری می .1
 .های بداهه استگویی( که اساس آن هم بر حاضرجوابی و بذله96-62: 1377لبی، ح ←)
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 طنز . 2
»واژه نشانطنز  کارش  که  استهزا  و  تمسخر  معنای  به  است  عربی  عیب ای  زشتیدادن  ها،  ها، 

است و کلمۀ ستایر     (satire)ها و مفاسد فرد و جامعه است. این کلمه برابر نهادۀ واژۀ ستایرنادرستی
های متنوع  بوده است که به یکی از خدایان  از زبان التین اقتباس شده است و آن ظرفی پر از میوه 

اند، منتها  اعتراض دانسته  ۀغریز  ۀطنز را زاید. »(34:  138۷  )داد،  اند«  کردهفالحت و زراعت هدیه می
این از  است؛  به خود گرفته  تهذیب شده و شکلی هنری  یافته و  تعالی  آثار اعتراضی که  اغلب  رو، 

اعتراض و    ۀدهندگیرد و نشانطنزآمیز در وضعیت خفقان و فشارهای سیاسی و اجتماعی شکل می
آن است«    ۀرهای مدون شدها و هنجاعدم تابعیت نویسندگان از اوضاع حاکم بر جامعه و سیاست

 گوید: می   کوب . زرین (216: 1385)میرصادقی، 
نابسامانی از  پیدایش هجو، هزل و طنز رسمیها و بیهر یک  برای  باشد  ها، ممکن است سببی 

ها و اشکاالت اجتماعی. طنز اگرچه با شوخی و خنده همراه است، اما نقدی است جدی بر نارسایی
اصالح دارد، نه سوزندگی و تخریب. مبنای طنز بر شوخی و خنده    اجتماعی که قصد سازندگی و

 ، ای است تلخ و جدی و دردناک است، اما این خنده، خنده شادمانی و شوخی نیست؛ بلکه خنده
با سرزنش و سرکوفت و کمابیش زننده و نیش  به همراه  بیم، خطاکاران را  و  ایجاد ترس  با  دار که 

 . (151: 1381)  سازد خطای خود متوجه می
هوشمندان  ،طنز نابسامانی  ۀواکنش  به  نسبت  زمانطنزپرداز  می  ۀ های  او  است.  کوشد خود 

گذرند، بزرگ جلوه دهد تا  از کنار آن میهای رفتاری و اجتماعی را که دیگران به سادگی  نابسامانی
تشبیه می مقام  دارد. »در  وا  تفکر  به  آن ساخته،  متوجه  را  کارد  همه  قلم طنزنویس،  توان گفت که 

کشی. با همه تیزی و برندگیش، جانکاه و موذی و کشنده نیست؛ بلکه  جراحی است، نه چاقوی آدم 
ها را بیرون  شکافد و چرک و ریم و پلیدییرا مهای نهانی  آور است. زخمبخش و سالمتآرامش 

  .( 37:  1382پور، )آرینبخشد« زداید و بیمار را بهبود میریزد، عفونت را میمی 
ها است. طنز در هر قالبی که هاست و آبشخور طنز هم از همین تفاوت جهان ما جهان تفاوت 

»طنز همیشه به تفاوت میان وضعیت، چنان که هست    عرضه شود، کارش روشنگری در جامعه است. 
مختص انسان است و فقط با او معنا    طنز.  (۷:  138۷  )پالرد،و چنان که باید باشد به شدت آگاه است«  

انگیز انگیز هم تنها در قلمرو وجود و تصرف آدمی خنده گوید: هر چیز خندهگیرد. »برگسون می می 
معنا باشد خندیدنی نیست، حتی و بامعنا یا هر چه نازیبا و بی شده است وگرنه یک منظره هرچه زیبا

انسان کشف   با  ارتباط  در  او  در  که  است  حالتی  خاطر  به  بخندید  یا کاله  جانور  یک  به  اگر شما 
 .(61: 13۷۷)حلبی، اید« کرده

جنبه از  اندیشمندان  نزد  مطایبه  و  تئوریطنز  گوناگون  علومی  های  و  است  شده  نظیر  پردازی 
 اند. به نقد و تحلیل آن پرداخته شناسی هرکدام از دیدگاه خاصیشناسی و زبانشناسی، جامعهروان

های سرکوفته را دوباره  توان به کمک آن عقدهاز نظر فروید طنز و مطایبه، سازوکاری است که می
آنچه را که  (ego) بیدار و با آزاد شدن انرژی ذهنی، مخاطب را اقناع کرد. فروید معتقد است ضمیر
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های روانی انباشته کرده است، با به صورت عمل ممنوع و تابو در خود به صورت سرکوفته و عقده 
کند و با آزادسازی این انرژی نهفته، تنش مبتذل و عامیانه کردن، به صورت مطایبه و طنز ارائه می

 (.  29: 1371 بخشد )اخوت،درونی را به صورت موقت هم که شده تشّفی می
یک    ، تئوری برتری که در آن طنز.  1از منظر فلسفی سه تئوری برای طنز در نظر گرفته شده است:  

  است، ریزی شده صورت ادبی برای تحقیر و یا خصومت است. افالطون  که این تئوری از آرا او پی
ه به بدجنسی در  لذتش آمیخت  ، دهد؛ با این حال بر آن بود که طنز و خنده حس خوبی به انسان می

تئوری ناسازگاری که در آن طنز را حاصل امور .  2خندیم؛  خصوص کسانی است که به ایشان می 
ثبات، ناساز یا ناسازگار است  جا موضوع خنده دو یا چند شیء یا رخداد بیدانند؛ در اینناسازگار می

های فیزیکی  آن بر ویژگیتئوری تسکین که تمرکز  .  3اند؛  که در یک ابژه یا مجموعه گردآوری شده
ها در  . این تئوری(52-39:  1392موریل،     ←)به ویژه در خصوص سامانۀ عصبی    ،پدیدۀ خنده است

و به شکلی چشمگیر زوایای متفاوتی از طنز را مورد بررسی    علمی طنز نقشی مهم را ایفا کرده  ۀتوسع
اند. در آرا  و بدان نپرداخته  گری طنز تمرکزی نداشتهاند، اما بر خاصیت اجتماعی و اصالح قرار داده 
لحه و یک حربه برای  است که طنز به عنوان یک اس)مانند میخاییل باختین(  های فیلسوفان متاخر  و نظریه

 .(106: 1389 احمدی، ←)نامند شود و آن را به عنوان شکل درونی حقیقت میاصالح مطرح می
اند؛ در فرهنگ و  برخالف فلسفه و علوم جدید که به طور جدی به این صورت ادبی پرداخته 

مفهوم امروزی،  ... است و به معنا و    ادب فارسی، طنز شکل تکامل یافتۀ هزل و هجو و مطایبه و
»طنز« در متون کالسیک به چند معنا به کار رفته است؛    ۀای در ادبیات فارسی ندارد. واژچندان سابقه

 گاه معنای تمسخر دارد: 
 

   

 اندرین ایام ما بازار هزلساات و فسااوس 
                  

  

طاناز جاحای   و  دارد  رباابای  باوباکار   کاار 
 (140: 1338، منوچهری)                        

   

 دی گفات سااعادیاا من از آن توام باه طنز  
                 

باانااگااریااد   دگااربااار  دروغ  عشااااوۀ   ایاان 
 (517: 1386 )سعدی،                           

 .(523: 1389 ،)بیهقیطنز فرانستانند و بر آن گردن زنند«  ، »بزرگان  :آمیزو گاه سخن طعنه
گر« به کار رفته  اما جالب است که واژۀ »طناز« معنایی متفاوت یافته است؛ گاه به معنی »حیله

 :است
 ای نخرناد خموش کن ز بهااناه کاه حباه

           
طانااز   حایالاه  و  تازویار  ز  ماقاام  ایان   در 

 (3/75 :1387)مولوی،                              

 :جو«زننده و عیبگاه به معنی »طعنه
 

نشااااوی  تااا  طااریااق  از  مااتاااب   ساااار 
 

طااناااز   طااعاانااۀ  و  تاایاار   هاادف 
 (299: 1380 ،)سنایی                               
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آن در متون کالسیک »دارای حرکات زیبا و دلنشین« است، مانند   ۀاما بیشترین معنای به کار رفت
 :این بیت سعدی

 وقات طرب خوش یاافتم آن دلبر طنااز را  
    

 ساااقی بیار آن جام می مطرب بزن آن ساااز را   
 (415: 1386)سعدی،                                  

بینیم،  به این ترتیب طنز بیشتر معنایی معادل تمسخر داشته و با آن چه امروز در تعریف طنز می
های ورود کلمه طنز را به حوزۀ ادبیات به شکل امروزی باید دهۀ بیست  متفاوت بوده است. »ریشه

از هجویه تمیز طنز  تفکیک و  به خاطر  بزرگان ادب  از  های رکیک و  خورشیدی دانست که بعضی 
باب کردند«   را  مطبوعات، اصطالح طنز  در  رایج  بخواهیم  ؛  (293:  1382)هاشمی،  زشت  اگر  البته 

شک آثار عبید زاکانی خواهد مفهوم امروزی طنز را در ادب کالسیک جستجو کنیم، مصداق آن بی
 .بود

 

ینی سعدی . 3  تقابل سازی الگوی طنزآفر
نظیر سعدی دانست. او سفرهای دور و دراز بسیار داشته و  بیحاصل تجربۀ    توان سازی را میتقابل 

دنیادیده است، می امروزی  تقابلبه اصطالح  واقعی  دنیای  در  پنداشت که وی  را  توان  زیادی  های 
گاه یا ناخودآگاه شیو طنز خود را بر این پایه نهاده است.   ۀ مشاهده کرده و با پردازش آن در ذهن، خودآ

توان آنها را  اند، میهای طنزی که در گلستان و بوستان با چنین الگویی ساخته شدهبا بررسی نمونه
  ، «جوان  و  پیر  تقابل  مبنای  بر  طنز»  بندی کرد: »طنز بر مبنای تقابل خانوادگی«، در چند گروه طبقه 

ز بر مبنای تقابل پادشاه و درویش«، »طنز بر مبنای تقابل  »طنز بر مبنای تقابل پادشاه و گدا«، »طن
انسان«  و  ابلیس  تقابل  مبنای  بر  آموز«، »طنز  دانش  و  تقابل، معلم  مبنای  بر  بر  و »طنز  مبتنی  های 

 موقعیت«.
 

 طنز بر مبنای تقابل خانوادگی. 3-1
رئیس آن مرد خانواده، یعنی   کهمراتبی است  واده در جوامع سنتی، دارای سلسلهساختار اجتماعی خان

به عنوان ،  زندگی خانواده بر عهده اوست. این رابطه که در یک طرف پدر  ۀپدر، است و معیشت و شیو
  گلستاننجامد. در هایی بیتواند به تقابلارند، میرئیس خانواده و در سویی دیگر زن و فرزندان قرار د

نشاند،  ای که بر لب مخاطب میحاصل این تقابل، صورتی از طنز است که در کنار خنده  بوستانو  
های زیر قابل مشاهده  دهد. این تقابل در صورت های دنیای اعضای خانواده را هم نشان میتفاوت 
 :است

 

 تقابل پدر و پسر .3-1-1
دنیای واقعی؛ بل در اسطوره تقابل در  تنها  نه  پدر و پسر  دنیای  های  در  قابل مشاهده است.  ها هم 

ای برای طنز شده است. در حکایتی سعدی که مهمان پیرمردی  سعدی تفاوت دنیای این دو دستمایه
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تا خدا    های دراز در پای درختی دعا کردهگوید که شبدر دیاربکر شده، از پیرمرِد میزبان سخن می
به او پسری بدهد و خدا هم دعای او را مستجاب کرده و او از داشتن این پسر بسیار خوشحال است،  

گوید: »چه بودی گر من آن درخت بدانستمی کجاست تا دعا  پسر با رفیقانش میاما در همان حال  
به داشتِن پسر دارد،  . در واقع همان اشتیاقی را که پدر  (150-149:  1386سعدی،  )کردمی و پدر بمردی«  

ای که پدر برای داشتن او استفاده کرده  خواهد از همان شیوه پسر به نداشتِن پدر دارد! از همین رو می
  .برای مرگ پدر استفاده کند 

خاطر ریاستش  ه  ب،  در جایی دیگر شاهد گفتگوی رییس ده با پسرش هستیم. پسر که برای پدر
کند که پدر با دیدن شکوه سربازان و چاوشان پادشاه  ه میمقام بلندی متصور است، مشاهد  ، بر ده

از او می ای میشود و از هیبت سربازان به بیغولهرنگ به رنگ می پرسد که تو کدخدای ده گریزد. 
. قدرت (290)همان:  گوید: »ولی عزتم هست تا در دهم«  هستی، چرا گریختی و پدر در جواب می

الل یافته و موجب شده که قدرت او را کم از پادشاه نداند؛ اما  محدود پدر در ذهن فرزند شکوه و ج
 .شکند باره قدرت پوشالِی او را در ذهن فرزند در هم میپاسخ پدر یک

 

 تقابل پدر و دختر. 3-1-2
جای  ستیزی و خوارداشت اوست که در جای»تردیدی نیست که نگرش به زن و مناسبات او بر پایۀ زن  

و به دلیل نگاه جنسیتی که در فرهنگ گذشته و به    (17:  1388  )ستاری،ادب ایرانی نقش بسته است«  
های طنز بیشتر به قصد  عنوان شخصیتتبع آن در ادبیات ما نسبت به زن وجود داشته حضور زنان به

عنوان »جنس اول« است. در حکایتی سعدی از فقیهی تمسخر و به عبارتی خوش کردن وقِت مرد به
نش باال رفته و با وجود جهیز فراوان کسی در ازدواج روی دارد که سگوید که دختری زشتسخن می

بندند، بعد از چندی حکیمی از سراندیب کند؛ از این رو عقد نکاح او را با نابینایی میبا او رغبت نمی
ترسم که  » گوید:خواهند که داماد را عالج کند میدهد و وقتی از فقیه می آید که کوران را شفا میمی 

روی، نابینا  گوید: »شوی زن زشتای فتوامانند می را طالق دهد« و سپس با جملهبینا شود و دخترم  
یعنی    ،و همین جمله نقطۀ اوج طنز است که بیشتر همان مفهوم سنتی طنز(  96:  1386سعدی،  )به.«  

 دهد. می تمسخر را ارائه
  

 تقابل زن و مرد. 3-1-3
ای برای ایجاد طنز. در حکایتی شاهد است و البته دستمایه  زندگی زناشویی همواره بستری برای تقابل

می  اسیر  فرنگ  در  و همسرش هستیم: سعدی  گل تقابل سعدی  کار  به  خندق طرابلس  در  و  شود 
کند  آزاد میشناسد و با پرداخت ده دینار او را  بیند و میشود؛ یکی از روسای حلب او را میواداشته می

کند و با  آورد. بعد از مدتی زن نافرمانی می و دختر خودش را هم به کابین صد دینار به عقد او درمی 
آمیز سعدی  داند و پاسخ طنزآید و آزادی سعدی را مرهون لطف پدرش میسعدی از در ستیز در می 

- 87  :)هماندست تو گرفتار کرد«  که: »من آنم که به ده دینار از قید فرنگم بازخرید و به صد دینار به  
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خواهد بگوید که از چاله به چاه افتاده و وضعش بهتر نشده . در واقع سعدی با حاضرجوابی می (88
 .توان مشاهده کردکه هیچ بدتر هم شده است و در اینجا نیز همان طنز مبتنی بر تمسخر زنان را می

:  «الرشید و پسرهارون»،  39-38:  «زاده وپدرملک »از:    اندعبارت دیگر موارد تقابل خانوادگی  
، 138: «داماد و مادرزن»، 102: «پدر و پسر»، 96: «داماد و کفشدوز»، 74: «سعدی و پدر»، 65

 .307: «دختر و پدر»، 277: «مرد و زن»، 274: «پسر و پدر»، 259: «زن و شوی»
 

 مبنای تقابل پیر و جوانطنز بر . 3-2
از پیرمردی  گلستانهای منجر به طنز در آثار سعدی، تقابل پیر و جوان است. در یکی دیگر از تقابل

گوید تا دل او را نرم  می  و لطیفه  رود که دختری جوان خواسته و شب و روز برای او  بذلهسخن می
گوید: آورد و میست؛ دختر نفس سردی برمیکه دل دختر را به دست آورده ا  برد کند و وقتی گمان می

به   نشیند  پهلو  در  تیری  اگر  را  جوان  پیری«  »زن  »در (149-148  )همان:که  بردن  کار  به  طنز  اوج   .
رفتن آن در بدن  روفپهلونشستن« به صورت ایهام استخدامی است: »نشستن تیر در پهلو« به معنای 

نشینی با پیر است. به  »نشستن پیر در پهلو« به معنی هم  که ممکن است به مرگ هم منجر شود و
مورد دیگر تقابل پیر و   .دهدمینشینی با همسر پیر ترجیح  ت دیگر دختر جوان  مردن را به همعبار

 .، ذکر شده است (152 همان: ←) «پیرمرد و زن جوان» جوان در حکایت
 

 طنز بر مبنای تقابل پادشاه و گدا  .3-3
تقابل معروف  الگوهای  از  یکی  گدا  و  پادشاه  می  تقابل  شمار  عنوان  به  به  آن  از  سعدی  و  آید 

کند  سعدی از گدایی هول حکایت می گلستانای برای طنز سود برده است. در حکایتی از  مایهدست
آوری عخواهد که تا زمان جمکه نعمتی وافر از راه گدایی جمع کرده است و چون پادشاه زمان از او می

رود که: »الیق قدر بازی طفره میرود و با زبانمالیات مقداری از آن را به او قرض بدهد. زیر بار نمی
فراهم   به گدایی  آلوده کردن که جو جو  به مال چون من گدایی  نباشد دست همت  پادشاه  بزرگوار 

- 108  )همان:للخبیثین«    دهم، الخبیثاتام« و پاسخ طنزآمیز پادشاه که: »غم نیست به کافر میآورده
109). 

کند و حقیقتًا طنز می ۀ»هول« خواننده را از همان ابتدا آماد ۀبسیار مناسب سعدی از واژ ۀاستفاد
»هول«   از  صفتی  چه  کند،  وام  تقاضای  او  از  پادشاه  که  کرده  فراهم  ثروتی  چنان  که  گدایی  برای 

رساند و خواننده با لبخندی  گویی پادشاه هم طنز را به اوج خود میتر؟ حاضرجوابی و بذلهمناسب
 .رسانداز سر رضایت حکایت را به پایان می

 

 مبنای تقابل پادشاه و درویش طنز بر  .4-3
های سعدی است. بیشترین تقابل پادشاه و درویش در  های پربسامد حکایتدرویش از شخصیت

می  گلستان اتفاق  اول  باب  ویژه  ویژگی به  میان  از  حکایات  افتد.  دراویش  که  دارند   گلستانهایی 
 .آیدشم میبیشتر به چ گویی و جسارت بیان مطلب« است که  در طنزهای سیاسی»رک 
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کنند  آید. حجاج یوسف را خبر میالدعوه در بغداد پدید میدرویشی مستجاب  گلستانای از  در نمونه
خواهد دعای خیری بر او کند و دعای درویش این است که »خدایا جانش  و حجاج از درویش می

می روبرو  حجاج  تعجب  با  چون  و  میبستان«  و  شود  را  تو  است  خیر  دعای  »این  جمله  گوید: 
داند .  هر کسی که نام حجاج یوسف خلیفه اموی را شنیده باشد می(47:  1386)سعدی،  مسلمانان را«  

پردازی، درویشی را به  آور است. سعدی با ایجاد موقعیتی خیالی و با شخصیتکه در ستمگری نام 
کند تا هم خواننده دهد و تقابلی طنزآمیز را ایجاد میکشاند و او را روبروی خلیفه قرار میبارگاه او می

اصطالح کنف شدن حجاج لذت ببرد و لبخندی از سر رضایت بزند و هم خوِد  ش و بهاز سخن دروی
سعدی پیامش را برساند که وقتی کسی مانند حجاج هم به دنبال دعای خیر درویش است هم نشان 

تواند از ستمکاران  ترند« و هم اینکه نهایت سودی که میترند محتاجاز این دارد که: »آنان که غنی
می   حاصل شود،  از شرشان آسوده  بود چراکه هم مردم  آنها خواهد  شوند و هم فرصت ستم  مردن 

درویش   و  پادشاه  تقابل  مبنای  بر  دیگر موارد طنز  گناهانشان کمتر خواهد شد.  بر  افزودن  و  بیشتر 
پارسا»از:    اندعبارت  و  انصاف  بی  مجرد »،  48-47  «:ملک  درویش  و  و  »،  62«:  پادشاه  زاهد 
 .90-89 و 88«: پادشاه و عابد»، 78 :«رسا و پادشاهپا»، 73 :«پادشاه

 

 طنز بر مبنای تقابل معلم و شاگرد. 5-3
های تربیتی گذشته و تقابل این دو با هم که معمواًل با تنبیه بدنی همراه  ناسازی شاگرد با معلم در نظام 

گوید از پسر یکی از وزرا سخن می   گلستانسعدی در    ساز طنز سعدی است.ر موارد زمینه بوده، از دیگ
شود و پسر چیزی یاد  ای حاصل نمیکند و پس از مدتی که نتیجهکه نزد یکی از دانشمندان تلمذ می 

. (153)همان: شود و مرا دیوانه کرد« گوید: »این عاقل نمیآمده به وزیر می ستوه گیرد، دانشمنِد بهنمی
اصطالح  و نتوانسته است تربیت مورد نظر را بر پسر اعمال و به  در واقع  معلم نه تنها به مقصود نرسیده

او را عاقل کند؛ بلکه آنچه خود داشته را هم از دست داده و برعکس دیوانه شده است و به این ترتیب 
 !تر بوده استآموز در تغییر رفتار طرف مقابل از او موفقگویی دانش 

 

 طنز بر مبنای تقابل ابلیس و آدم .6-3
رویارویی ابلیس و انسان که در فرهنگ اسالمی و متون متأثر از آن دارای بسامد باالیی است و در 

ای برای ایجاد طنز شده است: ابلیس در  در بوستان دستمایه  2شودادب فارسی هم به فراوانی دیده می
می او ظاهر  بر  زیبا  بسیار  با شمایلی  مرد،  می خواِب  نور  از سیمایش  که  تعجب    تابد.شود  با  مرد 

 
اولین تقابل ابلیس و آدم را  در قالب داستان خلقت   که  مرصاد العباد  هایی مانندتوان به کتابدر باب تقابل ابلیس و آدم می.  2

هایی از سهل تستری، جنید بغدادی، ابوالحسن نوری، شبلی و ابوبکر  عطار که در قالب حکایت  االولیا  ة تذکرتا    ،کندروایت می
 .کند، اشاره کردواسطی از ابلیس دفاع می
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آن می  را  تو  نقاش قصر  زیبا هستی، پس چرا  این همه  تو که  است و  چنان زشت تصویر کردهپرسد 
 :پاسخ ابلیس

 

 که ای نیکبخت این نه شااکل من اساات 
       

دشااامان اسااات   کاف  در  قالام   ولایاکان 
 (219-218: همان)                              

تعجب بنا نهاده شده است که جزء احساسات پایۀ هر انسان  های اصلی انواع طنز بر  یکی از بنیان
می  وجود  به  زمانی  تعجب  احساس  انتظا است.  از  دور  اتفاقی  که  از آید  مبهوت  فرد  و  آید  پیش  ر 

شود مرد متوجه حقیقتی می  ، ای باشد که تا آن لحظه متوجه نشده است. در این حکایت نکته  دریافت
های  قیقتی را وارونه جلوه داده است. سعدی با استفاده از واژهکه در فضای تنشی انسان و ابلیس، ح

کوشد در زیبایی ابلیس اغراق کند تا شگفتی  »صنوبر«، »حور «، »خورشید«، »فرشته« و »قمر« می
طنزی زیبا را رقم   ، مرد بیشتر نمایان شود. تقابل این دو تصویر با بیان اینکه قلم در کف دشمن است 

بینند و چون شیطان  اند به این نکته هم اشاره داشته باشد که مردم فقط ظاهر را میتوزده است و نیز می
های  زشتکار است گویی باید صورت و ظاهرش هم زشت باشد و باز پیام سعدی که چه بسیار آدم 

می  که  شیطانزیبایی  باشند.توانند  جمل  صفت  دیگر  سوی  می   ۀاز  است  دشمن  کف  در  تواند  قلم 
خواهد به مرد القاء کند که  هم باشد که شیطان به نوعی دیگر قصد فریب دارد و می گویای این نکته  

 !گوینداند، دربارۀ باطنم هم دروغ میاند و تو را به اشتباه انداخته که دربارۀ ظاهرم دروغ گفته  طورهمان
 

 طنز بر مبنای تقابل حاکم و مجرم .7-3
مجرم است. در این نوع، سعدی مجرمانی را که قرار  های طنز سعدی تقابل حاکم و  از دیگر تقابل

 ، گویی و حاضرجوابی طنزآمیزنشاند و سپس بر اساس بداههاست مجازات شوند مقابل حاکمان می 
در حکایتی از شیادی که گیسوان را مانند علویان بافته و به دربار    کهچنانگریزاند؛  آنها را از مهلکه می

گوید که با دروغ سعی دارد خود را شاعر و علوی و مسافری از رود سخن مییکی از پادشاهان می
دهد پدرش  یابند و یکی شهادت میبرگشته معرفی کند و بعد که شعرش را در دیوان انوری می   حج

دهد که او را بزنند و بیرونش  ... پادشاه دستور می  اضحی در بصره دیده و  نصرانی است و او را عید
می رفته  دست  از  را  چیز  همه  که  شیاد  و  میکنند  را  پادشاه  بیت  دو  با  را  بیند،  ورق  و  خنداند 

  :گرداندبرمی
 

آورد          پایاش  مااسااات  گارت          غاریابای 

 دو پیمااناه آبسااات و یاک چمچاه دوغ  
 

راسااات   مان شاااناو مایاگار  از   خاواهای 
         

دروغ جاهاان  گاویاد  بسااایاار   دیاده 
 (65-64)همان:                               

گریزد و پس از دستگیر کردن او، وزیر که با وی  ای دیگر یکی از بندگان عمرولیث میدر نمونه
به شاه توصیه می بندۀ غرضی دارد،  پاسخ  ندارند«.  بندگان چنین فعل روا  را بکشد »تا دگر  او  کند 

ن مرا  گوید »اجازت فرمای تا وزیر را بکشم آنگه به قصاص او بفرمای خومجرم که به عمرولیث می
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)همان:  گذرد  شود از گناه او درخنداند و موجب میریختن تا به حق کشته باشی«. عمرولیث را می
59). 

نمونۀ دیگر از این نوع، حکایت قاضی همدان است که با نعلبند پسری سرخوش است و چون 
می برمال  میماجرا  عزم  پادشاه  و  شود،  شود  سایرین  عبرت  تا  اندازد  زیر  به  قلعه  از  را  او  که  کند 

 شود کهگوید: »ای خداوند جهان دیگری را بینداز تا من عبرت گیرم.« و به این ترتیب موفق می می 
. شاید الگوی سعدی در این نوع  (142-146)همان:  حاکم را بخنداند و خود را از مهلکه نجات دهد  

ب باشد ازجمله »دربارۀ سلطان سنجر نقل شده که  از ه  تقابل، برخی وقایع تاریخی  خاطر آزردگی 
شنهاد  سازد، اما پیرشید وطواط تهدید کرد که اگر او را دستگیر کند، هفت عضوش را از هم جدا می

ای خداوند وطواط  گوید:  می  ، یعنی خفاش   ، وطواطیکی از ندیمان که با استفاده از معنی لغوی    ۀ ظریفان
شاه را به خنده   ؟کنیم توان کرد، اجازت باشد که او را دو تکهمرغکی ضعیف است، هفت عضوش جدا نمی 

 .(161: 1388)اخیانی، شود« اندازد و باعث عفو شاعر میمی 
 

 مبتنی بر موقعیت طنز بر مبنای تقابل. 8-3
 تعیهایی است که در اصطالح آن را طنز موق منظور از این عنوان قرار گرفتن افراد عادی در موقعیت

) sitcom(  شخصیت  3نامند.می موقعیت،  تقابل  نه  در  هستند  عادی  افراد  شده،  گرفته  کار  به  های 
های تیپیکال مانند پادشاه و درویش و آنچه طنز را ایجاد کرده تقابلی است که در موقعیت شخصیت

از   حکایتی  در  نمونه  عنوان  به  است.  ایجاد شده  ناخوش   گلستانخاص  از  حکایت  سعدی  آوازی 
خواند و شخصی که از صدای او به تنگ آمده از او دربارۀ میزان قرآن می  کند که با صدای بلندمی 

می ماهیانه خواندن  قرآن  خاطر  به  که  میای  پاسخپرسد.  گیرد،  و  سعدی    پرسش  قول  از  را  آنها 
. گفت: پس این زحمت خود چندین چرا چخوانیم: »گفت: تو را مشاهره چند است؟ گفت هیمی 

. آنچه طنز را ایجاد  (127:  1386سعدی،)مخوان!«  انم گفت: از بهر خدا  خودهی؟ گفت: از بهر خدا می
ا با   در پاسخ مرد   ناخوش آواز  نکهاییهام زیبایی به کار رفته است:  کرده همین جملۀ آخر است که 

برای    . 1گوید برای خدا نخوان و این خود دو معنی دارد:  میو مرد      ، خوانمگوید برای خدا میمی 
  .دهم که نخوانی و ما را آزار ندهی()یعنی تو را قسم میتو را به خدا نخوان!  .2 ؛نخوان)رایگان( رضای خدا 

دام تقابل مرد ساده  ، در جای دیگر با  را  بپزشک میدلی  برای درمان درد چشم  جای  ه  بینیم که 
در چشم او    ،ریزد چارپایان میپزشک نیز از همان دارو که در چشم  طبیب نزد او رفته است و دام 

برد و حکم داور این است که »بر او هیچ تاوان شود. مرد شکایت به داور میریزد و مرد کور میمی 
 .(160)همان: نیست. اگر این خر نبودی، پیش بیطار نرفتی« 

ای زیر قابل ردیابی است:  ه این نوع تقابل بیشترین نمونه را در طنز سعدی دارد و در حکایت
:  «لشکری و صالح»،  37:  «پادشاه و اسیر»،  46:  «پادشاه و سوار»،  45:  «پادشاه و غالم عجمی»

 
 .است «Situational Comedy» مختصر شدۀ عبارت .3
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انوشیروان و مژده  »،  63:«ذوالنون و وزیر»،  61:  «کشتی گیر و استاد» ،  58:  «بنده و عمرولیث»،  57
-75:  «سعدی و گروه افسرده دل» ،  71:  « دزد و پارسا»،  68:  «کنیز چینی و سیاهپوست» ،  67:  «آور
،  87: «بزرگ و دوستان»، 86:  «گدا و دوست»،  82: «عابد و صاحبدل» ، 79: «پیاده و سوار»، 76

غالم » و  فضل»،  90-91:« پادشاه  اهل  و  پیر»،  91-92:«درویش  و  و »، 92:  «مرید  صاحبدل 
صوفیان»،   95-94:  «زروآزما و  درویش»،  102:  «بقال  و  و »،  106-105  :«موسی  مالدار 

،  112:  « سعدی و ابله» ،  111:  «بی دست و پا و صاحبدل»،  111:«صیاد و دیگر صیادان »،  110:«اقوام 
گدا » و  ملحد»،  112:  «دزد  و  دانشمند»،  122:  «عالم  و  جهود» ،  123:  «ابله  و  ،  124:  «سعدی 
- 127:  «صاحبدل و ناخوش آواز»،  126-127:«مردم قریه و خطیب»،  125:  «منجم و صاحبدل»

بند»،  126 و  زاغ»،  130-129:  «هخواجه  و  نحوی»،  136:  «طوطی  و  قاضی »،  139:  «سعدی 
پادشاه و  جوان»،   144-143:  «همدان  و  نیکخواهان»،  151-150:  «سعدی  و  ،  151:  «توانگر 

فاضلملک» و  ادیب»،  154:«زاده  و  سعدی»،  157:«پادشاه  و  و  »،  159-158:  «درویش  جوان 
مدعی» ،  163-162:«سعدی و  مسلمان»،  170-164:  «سعدی  و  و  »،  177:  «یهودی  حکیم 

عابد»،  178:«ابله و  پیرمرد »،  233- 232:«کله  و  غور  کنیز»،  240-239:  «پادشاه  و  : «مامون 
مال»،  256:«زباندان و صاحبدل»،  243-244 و خداوند  و  »،  263:«درویش  مانده  در گل  خر 

دشت پیر»،  271:  «خداوند  و  رهگذر»،  275:  «پادشاه  و  صاحب  » ،  336:  «صوفی  و  سعدی 
فیلسوف یونانی و »،  353:  «دزد و سیستانی »،  338:  «گربه و غالمان سلطان»،  336:  «نخلستان

 .396:«چرده و رهگذرسیه»، 367-366: «زادهملک

 
 

 هنرنمایی سعدی در طنز . 4
مورد نظر تنظیم شده    های آن بر اساس شخصیتطنز سعدی جاندار است، به این معنی که دیالوگ 

اش  گوید و بجای دریافت صله، جامهدر حکایت شاعری که برای امیر دزدان شعر می  کهچناناست؛  

ابلیس و آدم  پادشاه و گدا معلم و دانش 
آموز

یتقابل خانوادگ حاکم و مجرم  پادشاه و 
درویش

موقعیت

ی د ع س ز  ن ط ی  ز ا س ل  ب ا ق ت ی  و گ ل ا ر  ا ود م ن
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با  را هم از دست می حملۀ سگان و زمیِن یخ زده، شاعرانه  دهد، سخن شاعر پس از مواجه شدن 
. استفاده  (125:  1386سعدی،  )اند و سنگ را بسته...«  : »این چه حرامزاده مردمانند سگ را گشادهاست

از قول  شاعر، طنز ماجرا را    از جناس افزایشی بین »سگ و سنگ« و تضاد بین »بستن و گشادن« 
نفطجلوه  هندوی  که  حکیمی  سخن  نیز  است.  داده  ویژه  نفطای  از  را  میانداز  منع  کند،  اندازی 

دهد . هندو کاری را انجام می(160)همان: « 4حکیمانه است: »تو را که خانه نیینست بازی نه اینست 
گویی و بر اساس  یاده که ممکن است باعث سوختن خانۀ خودش شود. هشدار حکیم که دور از ز

 . یک جناس مرکب شکل گرفته، جانداری طنز را افزون ساخته است
در  جلوه  نمونه  عنوان  به  است.  قرآنی  تعابیر  از  استفاده  طنز،  در  سعدی  هنرنمایی  از  دیگر  ای 

حکایتی در تقابل دو خطیب که با هم رقابت پنهان دارند استفاده از تعابیر قرآنی به طنز رنگ و بویی 
خود را خوش آواز پنداشتی و فریاد بیهده برداشتی. گفتی    ، گر داده است: »خطیبی کریه الصوت دی

(.  125-126الحان اوست، یا آیت ِاَنّ انَکَر االصوات در شأن او..« )همان:    ۀنعیب ُغراَب الَبین در پرد 
ْصَواِت 19که قسمت پایانی عبارت برگرفته از آیۀ  

َ
سورۀ لقمان است: » َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ َأْنَکَر اْْل

  .(ساز که بدترین آوازها بانگ خران استو صدایت را آهسته  )« َلَصْوُت اْلَحِمیرِ 
را  خواننده  تعجب  گاه  و  ترحم  گاه  گریه،  گاه  خنده،  بر  عالوه  سعدی  طنز  عاطفی  منظر  از 

دهد این عواطف با هم است و این اوج هنر او را نشان می  ۀانگیزد و البته گاه نیز ترکیبی از همبرمی
شباهت  بی که  ، زمان این عواطف را ایجاد کند؛ به عنوان نمونه در حکایتی از گلستانتواند همکه می

نیست هم  دوش  به  مار  ضحاک  داستان  خنده،    ، به  گریه،  یعنی  انسان  اصلی  عاطفی  احساسات 
زهرۀ    ، شود و طبیبانانگیزد: پادشاهی به مرضی هولناک مبتال میتعجب، ترس و ترحم را با هم برمی

یابند که صفات مورد نظر طبیبان را دارد.  کننند. پس از جستجو پسری میآدمی را برای او تجویز می
آورند و قاضی هم فتوای کشتن  ند و او را برای کشتن به دربار میکن پدر و مادرش را با پول راضی می 

با خندهپسر می ناامیدی  آن حالت  در  پسر  باورش  دهد.  و  رفته  فرو  بهت  در  که  در حالی  تلخ  ای 
ناز فرزندان بر پدران و مادران باشد و  »  گوید:اند میه کشتنش رضا داده شود که پدر و مادرش بنمی

و داد از پادشاه خواهند، اکنون پدر و مادر به علت حطام دنیا مرا به خون  دعوی پیش قاضی برند  
بیند، ب داد و سلطان مصالح خویش اندر هالک من همی  جز  ه  درسپردند و قاضی به کشتن فتوی 

نمی پناهی  عزوجل  را    (58-57:  1386)سعدی،  بینم...«  خدای  پسر  سخنان  چون  پادشاه  البته  و 
 .گذرد کند و از او درمیر او رحم می کند و بشنود، گریه میمی 

 
 
 

 
شده است و به این ترتیب هر دو کلمه عین هم تلفظ  شایان ذکر است که »نه« در گذشته به صورت »ِنه« یا »نی« تلفظ می  .4

 شوند و سعدی خواسته است با نیینست و نه اینست جناس مرکب بسازد. می
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 نتیجه. 5
روش  طنزی  سعدی  شخصیت  طنز  خاطر  به  و  است  طنز  و  هزل  و  مطایبه  از  ترکیبی  و  است  مند 

اصالح نصیحت روح  دارای  او،  و  گر  فیلسوفان  نزد  طنز  تعریف  در  که  چیزی  همان  است،  گری 
ای در ساختار سبکی  داشتن ظرافت، جایگاه ویژه توان یافت. طنز سعدی ضمن  اندیشمندان مدرن می 

گاه به زیر و بم فن طنز بخوانیم. طنز او به قصد   و اندیشۀ او دارد و از این نظر او را باید یک طنزپرداز آ
سازی نکات اخالقی«، »تذکر«، »تبیین و اصالح« و گاهی نیز به قصد »خوش کردن وقت  »برجسته

و از آنجا که طنز مفهومی وابسته به انسان و دنیای اوست، و دنیای  خواننده« به کار گرفته شده است 
ها شکل گرفته  سازیهاست، طنز سعدی هم با این نگاه و بر اساس تقابلها و تفاوت ها تقابلانسان
 .است

ین روش طنزپردازی سعدی تقابل سازی است که توسط ترمهمحاضر    ۀهای مقالبر اساس داده
های  ای عمل شده که تفاوت شده به وجود آمده است و در طراحی آن به گونههای طراحی شخصیت

های خانوادگی، پادشاه و درویش، حاکم و مجرم، معلم  طنز شوند. طنز بر مبنای تقابل ۀافراد دستمای
  ،های طنزپردازانه هستند. از منظر عاطفیین انواع این تقابلترمهم  ، و شاگرد، ابلیس و آدم، و موقعیت

انگیزد و البته گاه نیز ترکیبی  ترحم و گاه تعجب خواننده را نیز برمی  و  سعدی عالوه بر خنده، گریه   طنز
های طنز و استفاده از های متناسب با شخصیتاین عواطف با هم است. عالوه بر آن دیالوگ  ۀاز هم

 .تعابیر قرآنی نیز طنز سعدی را جاندارتر ساخته است
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