
 

 

 طنز و طنزپردازي در گلستان

 
 ابوالفضل صالحی مرزیجرانی

 دانشگاه تهران -کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
 چکیده

ترین  به سعدي اطالق کرد. مهمرا » طنزپرداز«کند، بایستی عنوان  پژوهش در حیطۀ طنز و طنزپردازيِ گلستان مشخص می
کند، بلکه خندة آن درونی و توأم با سرزنش  هدف طنز در گلستان هدف اجتماعی است. طنز گلستان ایجاد قهقهه نمی

دهد. نباید تصور کرد سعدي صرفاً واعظی  آمیز ارائه می است. سعدي آگاهانه اخالق و مسائل تربیتی را طنزآلود و مطایبه
هر چند این امر در جایگاه خود درست به  وعظ نشسته است و تنها هدف وي رهایی گمراهان است.است، که بر مسند 

اگر  ایم. پردازي غافل مانده رسد، اگر این مطلب مطلق فرض شود، از بسیاري از وجوه هنر سعدي در حکایت نظر می
توجهی از جذابیت سخن سعدي را  قابلشک بخش  آمیز او را از مواعظ وي حذف کنیم، بینشین و طیبت سخنان دل

نیست و پرداختن به جنبۀ طنز گلستان ابعاد دیگر هنر  -که کار واعظ است-بنابراین هنر سعدي تنها در موعظه  ایم؛ کاسته
نمایی، حاضرجوابی، پرسش و پاسخ  کند. کنایه، متناقض نمایی، تهکم، بزرگ پردازي را مشخص می سعدي در حکایت

ترین  دلی و بالهت، قرار دادن دو ترکیب مقابل هم و... مهم ، استفاده از نمادهاي حیوانی، تحقیر، سادهحکیمانه، تمثیل
 اند. عوامل و نکاتی هستند، که در روایت اسباب طنزپردازي سعدي را موجب گردیده
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 مقدمه

وي نمود و  گلستانخصوص در  ادب سنتی فارسی دانست که این شیوه به سعدي را باید یکی از نویسندگان طنزپرداز
انگیز  بروز دارد. البته منظور از طنز کاربرد آن به معناي مصطلح امروزي است که سعدي آن را گفتار طیبت آمیز و طرب

وسیله شیرینی و شهد آن بتواند داروي تلخ نصیحت به خورد مخاطبانش دهد. بسیاري از عیب  خوانده است که به
انتقاد از معایب و  ها و طبعی او در بیان نابسامانی رویکرد طنازانه و شوخ جویان، با غفلت از طنز و طیبت سعدي متوجه

داروي تلخ «اند. سعدي خود آگاه است که  هاي ناروا به سعدي داده همین اساس نسبت اند و بر مفاسد اجتماعی نشده
عدي است. سعدي یکی از وجوه اصلی این ظرافت طبع طناز س در طبایع اثرگذار نیست.» شهد ظرافت«بی » نصیحت

ازآن موعظه و پند خود را در زمینۀ موردنظر  کند و پس وسیلۀ حکایت یا تمثیل مجسم می براي بیان حقیقتی ابتدا آن را به
آور است سعدي آن را با طنز و ظرافت همراه کرده  کند، اما ازآنجاکه اساساً موعظه و نصیحت سرد و کسالت ارائه می

تر با واقعیات سروکار دارد ولو اینکه نتیجه،  بیش گلستانعنا و مضمون طنز سعدي در است تا در مخاطب اثر کند. م
اي از وضعیت موجود باشد. هدف عمدة طنز سعدي جنبۀ عمومی و  کاریکاتوري از واقعیت یا تمثیل و اغراق گونه

ن خواننده است بازهم به قصد خنداند که حتی آن قسمت از طنزهاي وي که ظاهراً تنها به طوري اجتماعی آن است، به
ترین هدف طنز گلستان اصالح جامعه و افراد آن است. سعدي در  بر این اساس مهم یابد. جهان خارج از متن ربط می

اي براي انتقاد اجتماعی قرار داده است و به همین دلیل هیچ شخصی و قشري در گلستان از  گلستان طنز را وسیله
رسد.  سعدي غالباً در دو شکل به منصۀ ظهور می اند. ازلحاظ محتوایی طنز امان نماندهانتقادهاي طنزآلود شیخ اجل در 

، در عین گلستانیکی طنز ناظر بر مسائل سیاسی و اجتماعی دیگر طنز ناظر بر مسائل تربیتی و خانوادگی. طنز سعدي در 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۲٥۸

 
ت، سعدي از ارائه طنزهاي مختلف سادگی از انسجام و توالی منطقی مطالب و پختگی و یکپارچگی طرح برخوردار اس

در قالب طرحی واحد که سرانجامش ماللت خواننده شود پرهیزکرده است و براي حسن کار و قبول خواننده در هر 
 حال یکپارچه اندیشیده است. موردي طرحی نو و مناسب و درعین

 
 هاي طنز ها و نظریه تعریف

آمده  عنوان یک نوع مستقل ادبی به شمار نمی ر ادب سنتی فارسی بهطنز در معناي لغوي آن به معناي ریشخند کردن که د
آور مانند هجو و هزل و مطایبه نداشته است، اما امروزه با شناختن  و حدود مشخصی با دیگر مضامین انتقادي و خنده

را از این حیث  ها را مشخص و آثار سنتی ادب فارسی توان مرز بین آن هاي هرکدام از این مضامین انتقادي می ویژگی
آمیز و همراه با مطایبه و مزاحِ حقیقت یا مقصودي که  بندي کرد. طنز در بیان امروزي آن عبارت است از بیان کنایه طبقه

هاي اجتماعی مانند ظلم، تزویر،  هاي رندانه از پدیده هدف آن عموماً انتقاد و شکوه صراحت ابراز نمود. توان به گاهی نمی
تواند  دهد که نویسنده یا شاعر نمی این شکل از بیان مسائل هنگامی رخ می اخالقی و... است.عدالتی، مفاسد  بی

 ناخشنودي و قضاوت خویش را از این مسائل عریان بیان کند.
هایش را  حال بدي راحتی کسی را با آن دست انداخت و از میدان به در کرد و درعین توان به اي است که می طنز مقوله

توان  هاي جامعه، چه در مقولۀ سیاسی و یا اجتماعی می ها و عیب با توجه به تأثیرگذاري طنز در بیان زشتی. آشکار کرد
 هاست. اذعان کرد که زبان طنز رساتر و برتر از زبان دیگر نوشته

یسنده آن آید و نو گونه تعریف کرد: حکایتی که از مشکالت و مسائل اجتماعی برمی توان این در این جایگاه طنز را می
ها را  ها و حرفه طنزپرداز به این وسیله معایب، مفاسد و رذایل افراد، گروه کند. طبعی خویش بیان می مسائل را با شوخ

 کند. ها انتقاد می کند و از آن مشخص می
 کند: ادبی فرمول زیر ارائه می حسن انوري براي تعریف طنز

 ).57: 1379(انوري، » وهر شعري و ادبی= طنز ادبیپدیده+ وضع در غیر ما وضع له+ بیان+ انتقاد+ ج«
تازد و یا با استهزاء  اش می ورسوم مسخرة زمانه نوعی آیینه دار جامعۀ خود است که به معایب و مفاسد و آداب طنزپرداز به

د طنز به معنی کند. در مورد دیرینگی و سابقۀ تاریخی مقوله طنز نیز باید گفت هرچن نقایص و معایب دیگران را انتقاد می
در ادب سنتی ما  -طبعی انتقاد همراه با شوخ –اي تازه است اما ازلحاظ مفهوم آن  مقوله staireغربی آن یعنی مرادف با 

طور که پیداست بزرگان اندیشه و ادب ما خیلی زود به تأثیر طنز در تهذیب اخالق جامعه و  این«وجود داشته است. 
اي شبیه طنز امروز غربی، براي  بینیم که از شیوه اند. در آثار سنائی و عطار می اجتماعی پی بردههاي  مبارزه با ناهنجاري

 ).43: 1382(پزشک زاد، » اند تبلیغ افکار خود استفاده کرده
 

 هدف طنز
که طنزنویس در پی مضحک نشان دادن نقاط ضعف و غیراصولی افراد و جامعه است و با این شیوه این بی  ازآنجایی

ترین اهداف طنز ایجاد انگیزه در مردم و به تفکر واداشتن ایشان  کند، بدون شک یکی از مهم ها را برجسته می رسمی
 ها بیندیشند. درباره آن هاي جامعه را بهتر ببینند و تشخیص دهند و است تا نابهنجاري

کند تا با گوشزد کردن این  وظیفه می شوند و طنزپرداز احساس ها تهدیدي براي تمدن محسوب می هاي انسان نابهنجاري«
اش بپردازد و به افراد خاطی این امکان را بدهد تا انتقاد را درك کنند و به اصالح خود  ها به اصالح خود و جامعه بدي

 اي تأثیرگذار و برانگیزنده ارائه شود. هدف طنز، اصالح جامعه و روش آن حمله به ریاکاري و گونه بپردازند. طنز باید به
 ).115: 1386(هریس، » هاست نابهنجاري از طریق برخورد کنایی با ارزش
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 ).5: 1381(پالرد، » هاست هدف راستین طنز، اصالح پلیدي«باره بر این عقیده است که  درایدن دراین
 

 خندة طنز
کند  د آنچه طنز ایجاد میبسیاري از موار کند و در در طنز خنده ابزار است و نه هدف. طنز الزاماً خنده و قهقهه ایجاد نمی

خندة طنز، از سر «نوعی ریشخند یا زهرخند است که غالباً هم با حالتی از تفکر و تأثر همراه است (خندة درونی). 
 ).116: 1371(شوقی نوبر، » خیالی و ولنگاري نیست بلکه پیوسته با حالتی از تمسخر و سرزنش توأم است بی

کند که در طنز خنده، مسألۀ سبک و شیوه است که  بر این نکته تأکید می خر سعديطنز فا ایرج پزشک زاد نیز در کتاب
 ).38: 1382خنداند طنز نیست (پزشک زاد،  تواند باشد یا نباشد. نباید تصور کرد طنزي که ما را نمی می

هاي گلستان را  ید حکایتکه نباید ما از طنز توقع همان خندة فکاهه و لطیفه را داشته باشیم؛ بر این اساس نبا خالصه آن
کند از عنوان طنز محروم کنیم و ایضاً سعدي را از عنوان طنزپرداز. شفیعی  اي ایجاد نمی به این دلیل که چنین خنده

(شفیعی کدکنی، » تواند شخصی را بگریاند اي نیست، گاه، یک طنز می میان طنز و خنده مالزمه«کدکنی معتقد است که 
کشد،  هاي اجتماعی و سیاسی جامعه را به تصویر می آمیز واقعیت صورت کنایی و طعنه ز به). طنز سعدي نی40: 1384
گونه نیست که طنز وي در تالزم با خندة صرف باشد، بنابراین نباید آن را با فکاهی مخلوط کنیم و از عمق  رو این ازاین

 مفهوم طنز وي غافل شویم.
 

 تفاوت طنز با هزل و هجو و فکاهی
انتقاد آن اجتماعی است و نه فردي و سعی در  پردازد و چندان مختص به فرد نیست. مسائل اجتماعی میطنز به 

یابی قضایا  تر فردي است و مانند طنز به ریشه اما هزل برعکس طنز است. انتقاد آن بیش یابی مسائل دارد؛ علت
حساس ضرورت باشد نه تفنن. این ضرورت را پردازد.از این حیث انگیزه خلق یک اثر طنزي براي طنزنویس باید ا نمی

بنابراین طنزنویس باید از بینش سیاسی و اجتماعی  کند و نه مقاصد شخصی؛ هاي اجتماعی و سیاسی مشخص می انگیزه
 عمیق برخوردار باشد

نویسند و گرچه هردو خواننده را  تفاوت طنزنویس و فکاهه نویس در این است که گرچه هردو یک موضوع را می«
که فکاهه نویس فاقد آن است. طنزنویس  درحالی خندانند، طنزنویس از دید و بینش عمیق اجتماعی برخوردار است، می

آنکه فکاهه نویس تنها به شرح یک  شود، حال تري رهنمون می دارد و به مسائل عمیق و مهم خواننده را به تفکر وامی
فکاهه  طنزنویس مصور عصر خویش است. گیرد. او پایان می ا خندةکند و ناچار اندیشۀ خواننده ب حادثۀ مجرد بسنده می

 ).173: 1348(تنکابنی، » هاي پراکندة عصر خویش است نویس مصور رویدادهاي مضحک زندگی آدم
گیرند اما در طنز  ها مورد نکوهش نویسنده قرار می در تفاوت طنز و هجو باید گفت در هجو به شکل مستقیم پدیده

گردند؛ بر این اساس طنز و هجو ازلحاظ نقد عیوب و نواقص  طورکلی بیان می ها به ستقیم است و عیبروش بیان غیرم
تر از هجو است؛ هجو گستاخ و  اند با این تفاوت که طنز صراحت بیان هجو را ندارد و زبان آن نیز پاك هم نزدیک به

شفیعی کدکنی ساحت طنز را از هزل و هجو کند.  می در است اما طنز آمیخته با ابهام است و با ظرافت بیشتري عمل پرده
باید توجه داشت که میان هزل و هجو و مضاحک، با «توانند داراي عنصر طنز باشند  داند اما معتقد است که می جدا می

طنز تفاوت بسیار وجود دارد؛ ممکن است هریک از این انواع داراي ویژگی طنز باشد و ممکن است نباشد. نه هر طنزي 
ویژه هجوهاي رکیک و  اي، طنز. بسیاري از هجوها، به هزل و هجو و مضحکه است و نه هر هزل و هجو و مضحکه

 ).39: 1384(شفیعی کدکنی، » ها برخوردار از زمینۀ طنزآمیز گونه، فاقد خصوصیت طنزند و بعضی از آن دشنام
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رحم و  فت طنز عبید در بیان مفاسد اخالقی بیتر شدن موضوع در مقایسه اجمالی طنز عبید و سعدي باید گ براي روشن

 انجامد اما طنز سعدي ظریف، لطیف و مهربان است. گستاخ است و گاه حتی به هجو می
تفاوت طنز ایشان را بهتر  رساله صد پندیکی پندهاي عبید در  با گلستاناز باب هفتم » نزاع پیادگان حج«مقایسه حکایت 

آنکه خصوصیتی  رود بی لحنی ظریف به این مطلب اشاره دارد که حاجی به حج میحکایت سعدي با  کند. مشخص می
حج مکنید تا حرص بر «کند:  گونه بیان می اما عبید با صراحتی گستاخانه و اغراق گونه این مطلب را این در او بهتر شود

 ».مروت نشوید ایمان و بی مزاج شما غلبه نکند و بی
هاي فردي توأم با تهمت و دشنام و ذکر هرزگی است  گشایی هاي خصوصی و عقده هدرمجموع هدف هجو عموماً انگیز

 ندارد. گلستانکه چندان جایی در 
 

گلستانطنـز و طنزپردازي در   
نظران را بدین علت زبان طعن دراز گردد که مغزِ دماغ  غالب گفتار سعدي طرب انگیزست و طیبت آمیز و کوته« 

دالن که روي سخن در  فایده خوردن کار خردمندان نیست ولیکن بر رأي روشنِ صاحب بیبیهوده بردن و دود چراغ 
هاي شافی را در سلک عبارت کشیده است و داروي تلخ نصیحت به شهد  ایشان است پوشیده نماند که در موعظه

 ).191: 1389(گلستان،  »ظرافت برآمیخته تا طبع ملول ایشان از دولت قبول محروم نماند
وي نمود و  گلستانخصوص در  ادب کهن فارسی دانست که این شیوه به را باید یکی از نویسندگان طنزپردازسعدي 

نظران  هایی که ممکن است کوته جویی بروز دارد. شیخ اجل در این گفتار خود علت به کار بردن طنز و همچنین عیب
همه سخن جد  گلستاندر «گوید:  می گلستانمقدمه  غالمحسین یوسفی در علت بر او داشته باشند ذکر کرده است. این به

و سپس بعد از برشمردن تعدادي از » نیست. طنز و طیبت نیز در کتاب راه جسته و بر لطف سخن افزوده است
 گلستاننظیر این لطایف و سخنان پر طنز و شیرین در «افزاید:  ها وجود دارد می هاي طنز در آن هایی که مایه حکایت

» خوانده است» طیبت آمیز«سبب نیست که سعدي گفتار خود را  است و خواندنی. بی حال نکته آموز نهست که درعی
 ).45 و 44: 1389(گلستان، 

دهد و نه خشک و پرتکلف، در  صورت شاعرانه و دلپذیر تعلیم می اخالق و مسائل تربیتی را به گلستانسعدي در 
: 1364(ماسه، » منظور تربیت حال به است براي تفرج خاطر و درعینکتابی  گلستانهم  بر روي«توان گفت  کالم می یک
161.( 

در مورد نکات و «نویسد:  باره می نرگس اصغري گوار دراین شمارد، انگیز و طیبت می سعدي غالب گفتار خود را طرب
اي  توان گفت که در هر حکایتی و یا حداکثر در فاصلۀ دو، سه حکایت، حتماً نکته به جرأت می گلستانحکایات طنزآمیز 

صورت  صورت کنایات طنزآمیز و یا به باشد، مطرح شده است. چه به اي از طنز می بیتی که در آن رگه طنزآمیز و یا
 ).98: 1383(اصغري گوار، » اي طنز دار طعنه

ترین عبارت براي شیوة طنازي  مناسب» کنایه طنزآلود«و یا حتی » طنز کنایی«دي بگذاریم، اگر بخواهیم نامی بر طنز سع
خود شکل خالص و ناب بیانی نیست و  خودي گذاري به این جهت است که اوالً طنز به رود. این نام سعدي به شمار می

اي نیز  کنایه است. ثانیاً کنایه گلستاندر  ترین این عوامل براي شکوفایی باید در کنار عواملی قرار بگیرد و یکی از مهم
اند و  در غالب موارد به هم آمیخته گلستاناما کنایه و طنز در  وجود دارد که حاوي طنز نیست و اتفاقاً بسیار جدي است؛

گاه  تر از طنز است و هاي او را طنزآلود و یا طنزهاي وي را کنایی ساخته است البته گاه در حکایتی کنایه جدي کنایه
 چربد. عنصر طنز بر کنایه آن می
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» انتقاد اجتماعی« را گلستاندار است، طنز سعدي نیز از این قاعده مستثنا نیست. جوهره طنز سعدي در  طنز حقیقی هدف
هاي زندگی، مسائل اخالقی و تربیتی و...  هاي اجتماعی، سیاسی، عقیدتی، آداب و شیوه سازد. این انتقاد متوجه پدیده می
یکی از عناصر «کند  زند و درست و نادرست آن را نمایان می ود و اخالق و رفتار افراد را در اجتماع محک میش می

» ، طنزهاي جاندار و مؤثر او در نقد حرکات و رفتارهاي ناموزون و خلقیات ناهنجار استگلستانشاخص هنر سعدي در 
 ).63: 1387(ذوالفقاري، 

گاهی کسانی که دعوي و قصد اصالح مفاسد اجتماعی «کند:  در این مورد تصریح می انواع ادبی سیروس شمیسا در کتاب
اند و آثار عبید در این زمینه مشهور است شاعران  اند، به شیوة طنزپردازي روي آورده و تهذیب اخالق انسانی را داشته

(شمیسا، » ن از سعدي و حافظ نام بردتوا عنوان نمونه می اند که به بزرگ ما نیز در خالل آثار خود از طنز غافل نبوده
1389 :239.( 

حال با تشویش نیز همراه است. درباره جمالت و  خنداند، درعین کند و گاه می طنز سعدي لطیف است، انتقاد می 
کند باید توجه داشت که تیرهاي انتقادي او متوجه برخی از  هاي مختلف اجتماعی می انتقاداتی که سعدي به حرفه

 ها. هاست و نه خود این حرفه ادرست آنهاي ن طیف
ها را  ها اجتماعی بایستند و آن اي که فرهنگ انتقادپذیري ضعیف باشد و افراد نتوانند صراحتاً در برابر نابسامانی در جامعه

احمق را «گوید:  چنانکه سعدي می نقد کنند، به همان میزان فضا براي رواج فرهنگ نادرست چاپلوسی بازخواهد شد.
 »ایش خوش آید، چون الشه که در کعبش دمی فربه نمایدست

گردد و مجال چندانی براي عرضه  آمیز سبب کژبینی، خودخواهی و سستی منطق افراد می هاي اغراق گونه ستایش این
آورد. در این شرایط کارکرد ساختار طنز و مطایبه در جهت مطرح کردن انتقادات  انتقادات صریح و گزنده فراهم نمی

بنابراین این  اي با روابط سالم است؛ نمایی و براي ایجاد جامعه تماعی واکنشی در برابر روحیۀ چاپلوسی و بزرگاج
نظیرش و در قالب  خاصیت از کالم ابزاري خواهد بود براي تربیت و آموزش بهتر. سعدي با فصاحت و بالغت کم

 هاي پندآموز داده است. ي به مقوله حکایتا روایتی خاص خود که با چاشنی طنز همراه شده است رونق تازه
تر با واقعیات سروکار دارد ولو اینکه نتیجه، کاریکاتوري از واقعیت یا تمثیل  بیش گلستانمعنا و مضمون طنز سعدي در 

که حتی آن  طوري اي از وضعیت موجود باشد. هدف عمدة طنز سعدي جنبۀ عمومی و اجتماعی آن است، به و اغراق گونه
یابد. سعدي،  قصد خنداندن خواننده است بازهم به جهان خارج از متن ربط می ز طنزهاي وي که ظاهراً تنها بهقسمت ا

 کند: به این مطلب اشاره می گلستانخود در حکایتی از باب دوم 
 به مزاحـت نگفتم ایـن گـفتار       هـزل بـگذار و جـد از او بـردار

در این موقعیت  اي از آن گرفتار خرابی و نابودي شده است الزم و ضروري است. گوشهاي که  پرداختن به طنز در جامعه
سعدي نیز با طنزپردازي خود، مخاطبانش  ها را ترویج نماید. کند تا رفتارهاي مطلوب را ایجاد و ارزش طنزپرداز سعی می

کند و ایشان را به رفتار  خودآگاه میاي از معایب و مفاسد  کند و هرکس را در هر لباس و پیشه را به صالح دعوت می
ها را در نظر مخاطب  کند تا آن ها تالش می نماید. طنز وي گذشته از نشان دادن مطایبه آمیز نابهنجاري مطلوب ترغیب می

–انگیز جلوه دهد تا موجب تغییرات مطلوب گردد؛ بر همین اساس غالباً در طنز سعدي براي آموزش افراد جامعه  نفرت

این الگو یا الگوي مثبت و بهنجاري است و یا  کند. استفاده می» الگو«عنوان  و اصالح ایشان از یک فرد به -تا گدااز شاه 
 الگوي نابهنجاري است.
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اي  پیشه، زاهدي ریایی، توانگري خسیس، گدایی حریص و... باشد، نمونه تواند پادشاهی ستم الگوي نابهنجار که می 

درویش «حکایت  کنند. شوند آن را تکذیب می جا با خصوصیات او مواجه می کنند و هر است که مخاطبان او را رد می
 مناسبی براي تبیین این مطلب است. نمونۀ گلستاناز باب اول » الدعوه و حجاج یوسف مستجاب

دهد تا افراد اجتماع را  هدف طنز سعدي اصالح این افراد غیرقابل اصالح نیست، بلکه وي این افراد را موردانتقاد قرار می
دیگر عمدة هدف طنز و کنایه سعدي فقط آن فرد مذکور در  عبارتی از مرتکب شدن به اعمالی شبیه آنان منع کند. به

شمیسا درباره  داستان هستند. ست بلکه هزاران افراد دیگر است که ازنظر رفتار و کردار با این فرد همحکایت نی
مراد او کسی یا کسانی گیرد اما  گاهی نویسنده قهرمان اثر را به سخره می«نویسد:  خصوصیت نویسندة طنزپرداز می

هاي  ). حکایت238: 1389(شمیسا، » بدگویی کند خودو بدین منظور حتی ممکن است از بیرون از اثر ادبی است 
گاه پا به عرصۀ داستان  نیز پر است از نام پادشاهان پیشین و اشخاص مشهور و حتی خود سعدي نیز گاه گلستان

 گذارد اما همۀ این موارد به قصد و نیتی که در حکایت نهفته است صورت پذیرفته است. می
رسد. یکی طنز ناظر بر مسائل سیاسی و اجتماعی که  دو شکل به منصه ظهور می سعدي غالباً در ازلحاظ محتوایی طنز

کفایت رجال مملکت، اخالق و  حاوي موضوعاتی از قبیل، مفاسد اجتماعی، روابط نابهنجار و جابرانۀ حکام، فقر، عدم
 عادات ناپسند ایشان و... هست.

چون، انتقادات عقیدتی، عادات ناپسند و مفاسد اخالقی ناشی دیگر طنز ناظر بر مسائل تربیتی و خانوادگی که مسائلی هم
در  گلستانهاي  هاي نادرست تربیت و تعلم در مدارس ازجمله مواردي است که با توجه به حکایت از تربیت غلط، روش

 گیرد. بندي قرار می این طبقه
 

گلستان در طنز کنندة عوامل و اسباب ایجاد  
تواند براي  شعري بلند، حکایت و یا داستانی بلند می مثل یک جمله کوتاه، بیتی منفرد،هر شکل و فرمی از نظم و نثر 

ها براي  ها ریخته و از آن ظرفیت طنز خود را در تمام این قالب گلستانمفاهیم طنزآمیز مورداستفاده قرار بگیرد. سعدي در 
 ارائه مطالب طنزآمیز خود سود جسته است.

داشته باشد تا » آمیز اغراق«هاي افراد جامعه را به تصویر بکشد و شکلی  ه باشد تا نابهنجاريداشت» لحن کنایی«طنز باید 
کنند بلکه عامل  تنهایی ایجاد طنز نمی فرد را با عیب و خطایش آشنا کند، البته باید توجه داشت که مبالغه یا کنایه به

 است.» انتقاد«بنابراین لحن اصلی طنز  انتقادي نیز الزم است؛
هاي متنوع و گوناگون در اثر  دهد تا با استفاده از روش استفاده از فنون گوناگون از طرفی به طنزپرداز این امکان را می

هاي مختلفی که یک طنزپرداز  کند تا با روش ایجاد کند و از سوي دیگر به خواننده کمک می» انتقادي کنایی«خود بار 
این نکته مهم است که طنزپرداز شیوة انتقادي خود را با استفاده از ابزار «نا گردد. کند آش براي بیان انتقاد خود استفاده می

 ).114: 1386(هریس، » شوند موجود تغییر دهد زیرا مردم از انتقاد تکراري زود خسته می
غیرمستقیم، پوشیده البته انتقادي «کند:  کند و اضافه می معرفی می» انتقاد«پزشک زاد خصوصیت مشترك آثار طنزآمیز را 

» الي قصه و مثل و متل و شعر است. انتقاد از یک فکر، از یک نهاد، از یک وضع سیاسی، از یک فرد و غیره است البه
 )115: 1382(پزشک زاد، 

نند بنابراین کنایه تنها جزء فنون طنز نیست بلکه ما از ابزار اصلی انتقاد است؛» کنایه«عالوه بر این، عمومًا در هر طنزي 
 رود. از اصول طنز نیز به شمار می» لحن انتقادي«و » طلبانه هدف اصالح«
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وسیلۀ انتقاد غیرمستقیم، موضوع را به  دهد تا به کنایه ابزار خوبی در دست طنزپرداز است، چراکه به او این امکان را می
شاه باشد کنایه بسیار کاربرد دارد خصوص اگر این فرد، شخص مقتدر و خطرناکی مثل پاد فرد موردنظر خود بفهماند، به

 توان منکر اشاره به فرد موردنظر شد. چراکه اغلب می
باره خاطرنشان  تواند عامل ایجادکنندة طنز باشد. ویلیام بیمن دراین تنهایی نمی نکتۀ دیگر اینکه هیچ روش یا فنی به

شود کاري  یست. براي پی بردن به اینکه چطور میدار ن خود، خنده خودي هیچ عنصر منفرد از گفتار یا رفتار به«کند:  می
مند یا همان گشتالت، یعنی کل  دار تعبیر شوند، باید بکوشیم تا طبیعت نظام دار شوند یا خنده کرد که برخی عناصر خنده

خود  خودي هاي طنزپردازي سعدي به این اساس روش ). بر231: 1381(بیمن، » رویداد حاوي آن عناصر را درك کنیم
کند،  ها در قالب روایت مشخصی که براثر حاکم است معنا و مفهوم پیدا می شود بلکه کاربرد آن ها نمی مل طنز حکایتعا

ترین عوامل و نکاتی که در روایت، اسباب طنزپردازي سعدي را موجب گردیده است  با علم بر این مسأله اینک به مهم
 پردازیم: می

 
 کنایه .1 

 گلستانهاي  اي از حکایت نظیري در پاره ها کنایه است که به شکل کم د از ریا و دوروییابزار اصلی سعدي در انتقا
 کند: خودنمایی می

مگر اعتقادي که در حقّ من دارد زیادت  عابد اندیشید که دارویی بخورم تا ضعیف شوم، عابدي را پادشاهی طلب کرد.« 
 »اند که داروي قاتل بخورد و بمرد شود آورده

حکایت خالف آمد عادت طنز آن را ساخته است.در این    
  
 نماییمتناقض .2 

هاي مختلف  پارادوکس گرچه در دوره«ارتباط برقرار کردن بین دو امر نامربوط که موجب غافلگیري و تحیر گردد. 
مورداستفاده عنوان ابزاري کارآمد  ترین کارکرد خود را در ساخت شعر نشان داده است اما در ساختن طنز هم به اصلی

 ).55: 1385(اصالنی، » نویسندگان قرارگرفته است
در مرکز تمام «داند معتقد است که  می» تصویر هنري اجتماع نقیضین و ضدین«شفیعی کدکنی ضمن اینکه طنز را 

هاي چخوف گرفته تا حکایات عبید و کلمات قصاري که از بزرگان ادب و هنر نقل  طنزهاي واقعی ادبیات از داستان
 ).39: 1384(شفیعی کدکنی، » رؤیت است شود، این تصویر هنري اجتماع نقیضین قابل کنند و از مقولۀ طنز شمرده می می

ها و  در وراي هر تناقض غافلگیري وجود دارد بر این اساس طنز در این جایگاه در پی نشان دادن غرابت رفتار انسان
 هاي آن است. ها و غرابت ملزومات هر طنزي تناقض بر همین اساس که از هاست. شگفتی پرتناقض واقعیت

هاي ناموزون  ، از روبروي هم قرار دادن دو حالت متضاد و یا نشان دادن سویهگلستانغالباً طنز اجتماعی سعدي در 
گیرند وضعیت تضاد و  که اشخاص داستانی در آن قرار می گیرد. به این معنا که وضعیتی وضعیتی خاص صورت می

جو،  گو، بیدادگر، مصلحت و ناموزونی است. دقیقاً در این وضعیت است که با کنش اشخاص ریاکار، دروغ ناپیوستگی
 پردازد. ها می شناسی آن ها به آسیب شویم. سعدي با نشان دادن طنزگونۀ این وضعیت رو می خسیس و... روبه

کس را  همه«کند عبارت  ها را ریشخند می ها و تضادهاي اجتماعی را دیده است و با بیانی طنزآمیز آن سعدي تناقض
اي دیگري از متناقض نمایی است که موجب طعنه و  نیز نمونه» دندان به ترشی کند گردد مگر قاضیان را که به شیرینی

 کنایه به قاضیان شده است.
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» ورده و جهان ندیدهپر نازپرورده و سایه«اما » قوي اندام و زورمند«حکایت سفر سعدي از بلخ بامیان به همراه جوانی 

هایی از طنز به آن بخشیده است بخصوص در آن قسمت حکایت که دو  داستان دیگري است که موقعیتی متناقض رگه
یعنی عمالً چیزي در کنند ( به ایشان حمله می» به دست یکی چوبی و در بغل آن دیگر کلوخ کوبی«که  نفر دزد درحالی

د!)، جوان با دیدن ایشان به علت ترس لرزه بر سالح موثري مثل تیرو کمان بودست آنها نبود و در مقابل جوان صاحب 
 شود و باقی ماجرا. از دستش رها می» تیر و کمان«و  افتد اندامش می

کرد و پادشاهی او را در کاخ به نزد  اي زندگی می ممتاز دیگر در این زمینه حکایت آن عابد است که در بیشه حکایت
یل رفاه و آسایش در اختیار وي گذاشت و عابد نیز فریفته نعمات شد. صحنۀ مضحک حکایت خود برد و تمام وسا

کند. عابدي که قوت او در بیشه برگ درختان بود اینک به  درجایی است که ملک عابد را در هیئت جدید وي مشاهده می
موم و نگریستن در غالمان و هاي نظیف و تمتع یافتن از فواکه و مش هاي لطیف و پوشیدن کسوت علت خوردن طعام
 » از هیأت نخستین بگردیده و سرخ و سپید برآمده و فربه شده«کنیزکان زیباروي 

سعدي در این حکایت با ترسیم کردن حالت متناقض عابد در قبل و بعد از رفتن به کاخ پادشاه، تیر انتقاد خود را روانۀ 
 زاهدان و عابدان طماع کرده است.

که طنز حکایت را دو امر » خوار عابد بسیار«شود، مثل حکایت  کرات دیده می ن امور متناقض بهسعدي ای گلستاندر 
شود. سعدي این تناقض را  اند، عابد اگر عابد راستین باشد بسیار خوار نمی متناقضی ساخته است که به هم پیوند خورده

 کند: گونه ریشخند می این
دلی بشنید و گفت: اگر نیم نانی  م بخوردي و تا سحر ختمی بکردي. صاحبعابدي را حکایت کنند که شبی ده من طعا« 

 »تر بودي بخوردي و بخفتی بسیار از این فاضل
هاي هنري در حکایت  مواردي مثل عابد طماع و زاهد ریاکار نیز از این موارد است. شاید مشهورترین نوع این تناقض

فضاي  اي است که در آمیز در پی تصویر کردن جامعه لحنی کنایهباشد که سعدي با » بزرگمهر و وزراي انوشیروان«
امري که  –اندیشی  در پی مصلحت -رود امري که از او انتظار می–مسموم آن حتی بزرگمهر نیز بجاي رأي زنی حکیمانه 

 خواهد بود. -رود او انتظار نمی از وزیر بزرگی چون
 
 تهکم .3 
قصد  کنایه زدن که عبارت است از به کار بردن لفظی در معناي ضد خود بهها براي طعنه و  یکی از بهترین شیوه 

هاي تناقض دانست چراکه نوعی توهینِ  توان یکی از نمونه استهزاء. این روش را که با غافلگیري نیز همراه است می
 شود. آمیز محسوب می احترام

 است: گلستاناي عالی طنز و تهکم سعدي در  نمونه تربیت تأثیرحکایت زیر از باب در 
که دیگر حیوانات، بل احشاي مادر را بخورند  اند که کژدم را والدت معهود نیست چنان در تصانیف حکما آورده« 

ها که در خانۀ کژدم بینند اثر آن است. باري این نکته را پیش  پس شکمش را بدرند و راه صحرا گیرند و آن پوست
دهد و جز چنین نتواند بودن، در حالت خردي با مادر  گفتم. گفت: دل من بر صدق این سخن گواهی می یبزرگی هم

  !...»مقبلند و محبوب اند الجرم در بزرگی چنین و پدر چنین معاملت کرده
حاوي که » مقبلند و محبوب«زند و عاقبت آن را در عبارت  در این حکایت راوي به والدت نامعهود کژدم طعنه می

آن شده است در همین  ساز طنز دهد. تمام لحن انتقادي و کنایی این حکایت که زمینه صنعت بیانی تهکم است نشان می
 کاررفته است. به» نامقبل و منفور«عبارت کوتاه نهفته است چراکه عبارت در معناي ضد آن یعنی 
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 نمایی بزرگ .4 
ترین و پرکاربردترین ابزار طنزپرداز است.  نوعی از مهم طنز است و به ترین فنون نمایی یکی از متداول مبالغه یا بزرگ 

گویی از ارکان  اغراق و مبالغه«کند تا حدودوثغور نوعی رفتار را مشخص کند  تالش می نمایی حوادث طنزپرداز با بزرگ
کند،  ت تصویر میتر ازآنچه هس طنزنویسی است، درست مثل کاریکاتوریستی که همیشه معایب چهره اشخاص را بزرگ
زهرخند خود را نثار مسببین  طنزپرداز نیز با اغراق و مبالغه در بیان مفاسد و معایب سیاسی و اجتماعی روزگار،

 ).16: 1352(تقوي؛ تحویلی، » کند روزي زندگی مردم می تیره
 دهد: می آمیز توصیفی زیبا و طنزآلود درباره شخصی بخیل ارائه در حکایت زیر سعدي با بیانی اغراق

مالداري را شنیدم که به بخل چنان معروف بود که حاتم طائی در کرم. ظاهر حالش به نعمت دنیا آراسته و باطنش « 
اي ننواختی و سگ اصحاب  که نانی به جانی از دست ندادي و گربۀ بوهریره را به لقمه بخیل و بخل آگنده چنان

 »را کس ندیدي درگشاده و سفرة او را سرگشاده الجمله خانۀ او الکهف را استخوانی نینداختی. فی
سعدیا، سفري دیگرم در پیش است اگر «گوید:  در آن قسمت که بازرگان می» بازرگان طماع در جزیرة کیش«در حکایت 

معروف بازنشسته شود  قول خواننده تصورِ یک سفر را دارد که بعدازآن بازگان به» اي بنشینم کرده شود بقیت عمر به گوشه
یک سفر عبارت است از پارس به چین، چین به روم، روم به هند،  گردد این آسودگی پیشه کند اما در ادامه معلوم می و

همه سفر که مسلماً براي انجام هرکدام  و در آخر هم یمن به پارس! اما بازرگان از این هند به حلب، حلب به یمن
نوعی از  وسیلۀ مبالغه به کند. درواقع سعدي به یاد می» دیگرمسفري «به  -هم در زمانۀ سعدي آن–عمر الزم است  یک

 کند. ناپذیر بازرگان انتقاد می حرص و آز سیري
رو و زیبا چهره و... عواملی هستند که  ناسازگارهاي در روابط خانوادگی، یکی پیر و دیگري جوان، فقیر و غنی، زشت

ها موضوع  ریزد این عدم تناسب گی خانوادگی را در هم میاي موارد بناي زند معاشرت افراد را دشوار و در پاره
از باب ششم روایت طنازانۀ سعدي از » پیرمرد و همسر جوان«شده است مانند حکایت  گلستانهاي چندي در  حکایت

دختر جوان از مصاحبت با همسر پیر خود گریزان است و پیرمرد براي سرپوش گذاشتن به  این قسم معاشرات است.
گوید اما پاسخ دخترك به تمام  فصلی مشبع در مدح همسر پیر و ذم شوهر جوان می سنی میان خود و دختركاختالف 

زن جوان را اگر تیري در پهلو نشیند به که «شود:  آمیز خالصه می ها تنها در یک عبارت کوتاه و طعنه این درازگویی
 کند. آمیز بیان می ر شکلی اغراقطور که مشخص است این عبارت حقیقتی اجتماعی را د همان» پیري!

ها را بهتر نشان  معایب اجتماعی و مشکالت تربیتی و خانوادگی و...، آن ها و طنز سعدي با بزرگ نشان دادن نابسامانی
کمابیش در رگ و » متناقض نمایی«مانند » نمایی بزرگ«طورکلی باید گفت  انگیزد. به ها برمی دهد و افراد را به رفع آن می

 هر طنزي نهفته است.ریشۀ 
 
 حاضرجوابی و پاسخ غیرمنتظره .5

دیگر از اقسام طنز و مطایبه، حاضرجوابی است. «اي مطرح شود.  رفتار و یا حادثه اي که در قبال گفتار، پاسخ غیرمنتظره
کردند و با  میاي در کار  ها و افراد خردمند در جواب شاهان و بزرگان نکته در ادبیات ما مجانین، عقال، بهلول

 ).241: 1389(شمیسا، » رهاندند شدند و گاهی خود یا دیگران را از مرگ می حاضرجوابی خود باعث تنبه می
کند. در  ها را به نیکویی تبدیل می دهد و زشتی بسا سرنوشت خود یا افراد دیگر را تغییر می موقع شخصی چه سخن به یک

شده شکل  بر اساس حاضرجوابی شاعر بینوا و غارت» اعر و امیر دزدانش«، نکتۀ طنزآمیز حکایت گلستانباب چهارم 
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جاي صله  کند، امیر دزدان به رود و وي را ثنایی می قرار است که شاعري پیش امیر دزدان می گرفته است. داستان ازاین

ري که بر وي رفته است دهد تا در سرما جامه از تن او دربیاورند و از ده بیرون اندازند. بعدازاین همه جو دستور می
بیند از شدت سرما  برد تا سنگی ببرد اما می افتند، شاعر از براي دفع سگان دست به زمین می سگان نیز به دنبال او می

اند و سنگ را  فعل مردمند! سگ را گشاده این چه بد«گوید:  زمین هم یخ بسته است. در این حالت عجز و ناتوانی می
 گردد. سبب خنده و صله بخشی ساالر دزدان و عذرخواهی او نسبت به شاعر میاین حاضرجوابی ». بسته!

هاي طنازي سعدي در  ترین روش بیانی صورت بپذیرد یکی از اصلی پرسش و پاسخی که با حاضرجوابی و شیرین
واز ناخوش است که در انتقاد از آ» آواز خوان ناخوش قرآن«هاي عالی این شیوه حکایت  یکی دیگر از نمونه است. گلستان

رسد کسی بتواند  نشینی به روایت انتقادي سعدي داده است. به نظر نمی اما حاضرجوابی مندرج در آن مالحت و طنز دل
 تکلف و موجز آواز ناخوش را موردانتقاد قرار دهد: حال به زبانی ساده و بی تر و درعین تر، لطیف ملیح

دلی بر او بگذشت، گفت: تو را مشاهره چند است؟ گفت:  صاحبآوازي به بانگ بلند قرآن همی خواند.  ناخوش« 
 » خوانم. گفت ازبهر خداي مخوان! خداي می دهی؟ گفت: ازبهر هیچ. گفت: چرا زحمت خود همی

  
 اسلوب حکیم)( پرسش و پاسخ حکیمانه .6 
  

آور و غیرمنتظره باشد.  شگفتنوعی که  برداشت شخصی از کالم دیگران و تعبیر کردن سخن ایشان برخالف مرادشان به
شده است اما تفاوت آن با   هم استفاده» حاضرجوابی«صورت توأمان از روش  الزم به ذکر است در این شیوه به

 حاضرجوابی در مصادره به مطلوبی است که در این نوع وجود دارد.
در قسمت پایانی خود داراي طعنۀ » هیزم درویشان خریدي بحیف و توانگران را دادي به طرح«حکایت حاکم ظالمی که 

بیند و به او هشدار و  فروشی این حاکم را می صاحب دلی کم طنزآلودي است که بر اساس این روش شکل گرفته است.
شبی «تا اینکه:  کند کشد و به بر وي التفاتی نمی کند اما این حاکم ستمگر از این نصیحت روي در هم می نصیحت می

 مش افتاد و سایر امالکش بسوخت.آتش مطبخ در انبار هیز
 گفت: ندانم این آتش از کجا در انبار هیزم افتاد. (حاکم) با یاران می 
 »(صاحبدل) گفت: از دود دل درویشان 

وشنود شده است. پاسخ خالف انتظار صاحبدل سبب طعنه و طنزي در این گفت  
است حکایت زیر از باب اول است:حکایت دیگر در این زمینه که طعنه و کنایه قدرتمندي در آن نهفته   

 تر است؟ ها کدام فاضل انصاف پارسایی را پرسید که از عبادت یکی از ملوك بی«
 »گفت: تو را خواب نیمروز تا در آن یک نَفَس خلق را نیازاري 

تأکید معنی جواب خالف منطق زبان و غافلگیر کنندة پارسا، سبب غرابت و شگفتی شده است و با برجسته کردن لفظ و 
ها را نام  ذهن خواننده را هشیار و بیدار ساخته است چراکه خواننده منتظر است پارسا در جواب پادشاه یکی از عبادت

مرتبط بودن ظاهري سؤال و جواب همگی سبب طنز  ببرد. صراحت بیان پارسا، پاسخ خالف انتظار وي و همچنین غیر
 قصه شده است.

 تمثیل .7 
سعدي براي نزدیک ساختن کالم خود به ذهن و فهم  د استفادة سعدي در طنز، تمثیل و تشبیه است.عنصر ادبی مهم مور

شده است و به این  گلستانکند. استفاده از تمثیل سبب سادگی متن و شیرینی و طراوت زبان  مردم از تمثیل استفاده می
اي شده است این  زندگی افراد جامعه توجه ویژهبه  گلستانکه در  متن ادبی خاصیت مردمی بودن بخشیده است. ازآنجایی



 ۱۲٦۷/  طنز و طنزپردازي در گلستان
 

هاي طنز در فرهنگ عامیانه امثال و  یکی از زمینه«امر هم در مفهوم اثر و هم در زبان و کالم مؤلف آن وجود دارد. اساساً 
 ).77: 1384(پارسا، » مثل نماها است

اي از طنزپردازي  به او رسیده بود نمونه که در جنگ تاتار جراحتی هول گلستاناز باب سوم » جوانمرد مجروح«حکایت 
کند که نوش داروي این زخم را از فالن بازرگان که ازقضا به بخل  وسیلۀ تمثیل است. شخصی به او پیشنهاد می به

دهد و با این بیت طنازانه که  معروف است بخواهد اما جوانمرد بلندطبع تن به درخواست از چنین شخص بخیلی نمی
 کند: نمایی خست بازرگان است خواهش از وي را همچون زهري کشنده قلمداد می مندانه و بزرگحاصل تمثیل هنر

 گر به جاي نانش اندر سفره بودي آفتاب       تا قیامت روز روشن کس ندیدي در جهان
 

 استفاده از صفات و نمادهاي حیوانی (تمثیل حیوانات) .8 
  

کارگیري این شیوه از سوي نویسنده  به برد. جانداران و صفات آنان بهره میگاه نویسنده براي بیان مقاصد خود از جهان 
اول اینکه با گفتار صریح یا بدگویی، ریشخند مستقیم بزرگان و فرمانروایان و قربانیان خود را کاري «دو علت دارد: 

ن و زیستن و خوابیدن و بچه دیدند. دوم اینکه آنان با تشبیه کردن قربانیان خود به حیوانات که جز خورد ناممکن می
 ).63: 1377(حلبی، » کشیدند ها را از آسمان رفعت و شأن خیالی خودشان فرومی توانند، آن آوردن کاري نمی

 مانند حکایت:
ابلهی را دیدم سمین، خلعتی ثمین در بر و قصبی مصري بر سر و مرکبی تازي در زیر ران و غالمی از پی دوان. « 

بینی این دیباي معلَم بر این حیوان الیعلَم؟ گفتم: خطی زشت است که به آب زر نبشته  کسی گفت: سعدي چون می
 است.

 قد شابه بالوري حمار       عجال جسداً له خوار 
 اند که یک طلعت زیبا به از هزار خلعت دیبا گفته 

 »به آدمی نتوان گفت ماند این حیوان        مگر دراعه و دستار و نقش بیرونش... 
هاي ادبی است. تشبیه مرکب، استعاره، سجع، جناس و  رغم طنزآمیز بودن مشحون از صنعت لحن این حکایت به 

استفاده کرده که » شکوهمند جلوه دادن ظاهر ابله«هایی که سعدي براي  هاي کوتاه و تصویري همه و همه ظرافت توصیف
هاي ادبی نیز موجب طنز  ر این حکایت با استفاده از صنعتنهفته د» متناقض نمایی«عالوه بر استفاده از صفات حیوانی، 

سعدي با لحن انتقادي و طنزآمیز فضایل و صفات انسانی قربانی را به خاطر اعمال و رفتارش از وي  حکایت شده است.
 -دهاي که در او دیده، وي را به حیوانی که در آن صفت سرآمد بو گرفته و به خاطر صفات نفسانی و حیوانی برجسته

 تشبیه کرده است و درواقع شکوه ظاهري وي را به تمسخر گرفته و او ریشخند کرده است. -حمار
شود. به این صورت که در آن حیوانات نقش  هاي حیوانات می البته نوع دیگر استفاده از حیوانات مربوط به داستان

 کند: می نمادین یا سمبولیک دارند و به کنایه به مسائل اجتماعی و سیاسی اشاره
وخیزان. کسی گفتش: چه آفت  خویشتن، افتان حکایت آن روباه مناسب حال تو است که دیدندش گریزان و بی« 

گیرند. گفتند: اي شیفتۀ الیعقل شتر را با تو  است که موجب چندین مخافت است؟ گفت: شنیدم شتر را به سخره می
ر حسودان به غرض گویند شترست و گرفتار آیم که را چه مناسبت و تو را با او چه مشابهت؟ گفت: خاموش! که اگ

 »غم تلخیص من باشد تا تفتیش حالِ من کند؟ و تا تریاق از عراق آورده باشد مارگزیده مرده باشد
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آید. سعدي در این حکایت شرایط نابسامان امنیتی  به شمار می» گرایانه نمادپردازي واقع«هاي  این حکایت یکی از نمونه

هاي آن را برمال ساخته است. بدون شک این حکایت عالوه بر خاصیت طنزآلود خود  شخند کرده و عیبجامعه را ری
 اي به وقایع و مقتضیات اجتماعی عصر مؤلف نیز دارد. اشاره

 
 اي در عبارت آنان وجود دارد ایراد انتقادات از زبان صاحب دل، پارسا و... که عموماً طنز و کنایه .9 

دارد. اساساً  گلستانباشد و کاربرد فراوانی در  ...تواند به پادشاه و حاکم ظالم یا صوفی و زاهدي ریایی و میاین انتقاد 
عمل، حاکمان خودکامه و...  همین است که وي اشخاص متعصب، بیدادگر، عالمان بی گلستانغالب هنر طنز سعدي در 

دلی نمایان  اي که از زبان پارسا یا صاحب ها را با مطایبه دهد و سیماي واقعی آن را در موقعیتی طنز و مضحک قرار می
شود، چراکه این گروه به دلیل مقبولیت عامی که  تر می پرواتر، تندتر و گزنده کند. طنز سعدي در این جایگاه طبیعتاً بی می

 دارند، در گفتار خود جسورتر هستند.
جمله «بیند که  خراسان محمود سبکتگین را در خواب می که یکی از ملوكسیرت پادشاهان مانند حکایت دوم باب در  

بعدازآن نیز آورده » کرد گردید و نظر می خانه می وجود او ریخته بود و خاك شده مگر چشمان او که همچنان در چشم
شایسته در اینجا سعدي با استفاده از سجعی دلپذیر و ایجازي ». سایر حکما از تأویل فروماندند مگر درویشی...«است که 

کند:  تأویل طنزآلود و کنایی خود از این خواب که حکایت از آزمندي همیشگی پادشاهان دارد بر زبان درویشی جاري می
 »هنوز نگران است که ملکش با دگران است«

اي هم حاصل  اي براي خنداندن نیست و وجه اجتماعی مهمی دارد، اگر خنده طنز سعدي در این جایگاه صرفاً وسیله
در این حکایت صحنۀ نزاع به شکل ». نزاع در میان پیادگان حاج«آمیخته با تفکر و اندیشه است، مانند حکایت شود 

آیه این عبارت ضمن اشاره به ». هم فتادیم و داد فسوق و جدال بدادیم انصاف در سر و روي«طنزآمیز وصف شده است: 
بر طنز دامن زده است یعنی آن »  فسوق وال جدال فی الحجفمن فرض فیهن الحج فال رفث و ال«..سوره بقره  197شریفه 

 حاجیان نهی صریح قرآن را نادیده گرفته بودند.
برد  یا للعجب! پیادة عاج چون عرصۀ شطرنج بسر می«شود  مطرح می» نشین کجاوه«اي که از زبان  ضمن اینکه مطایبه 

حاوي انتقادي اجتماعی و » شود که بود و پیادگان حاج بادیه بسر بردند و بتر شدند شود یعنی به از آن می فرزین می
مؤلف تبدیل به امر ظاهري و سطحی شده است و تنها ظاهري  پرداختن به این آسیب است که حج و آیین آن در عصر

کنیم  دیگر در این حکایت مشاهده می بیان ها بهتر شود. به آنکه خصلتی در آن روند بی مانده و حجاج به حج می از آن باقی
سعدي نیز از فرم و  دهد.ها تغییر  ها داشته باشند یا چیزي را در آن آنکه باوري به آن کنند بی که افراد فرم را رعایت می

 برد. ها را زیر سؤال می کند و آن محتوا انتقاد می شدن اصول اساسی به اموري بی ساختارهاي صوري و تبدیل
 قرار دادن دو ترکیب مقابل هم .10 

کل اي که معناي دیگري بدهد، به شکلی که عبارت دومی ش گونه قرار دادن دو ترکیب مقابل هم با وارونه کردن جمله به
 :گلستانمانند حکایت زیر از باب سوم  اي از عبارت اول باشد؛ گونه استهزاآمیز و ریشخند

اهللا! با هزار پاي که داشت چون اجلش  صاحبدلی بر او گذشت و گفت: سبحان اي هزارپایی بکشت. وپا بریده دست« 
 »دست و پایی نتوانست گریخت فرارسید از بی

وپیش کردن واژگان از صوفیان انتقاد  کاري و پس است که مؤلف با استفاده از دست گلستانحکایت دیگر از باب دوم 
 کند: می
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اي در جهان پراکنده بودند  یکی را از مشایخ شام پرسیدند که حقیقت تصوف چیست؟ گفت: از این پیش، طایفه« 
  »بصورت و به معنی جمع و این زمان قومی بصورت جمعند و به معنی پراکنده

  
 تحقیر .11 

مانند  هاي طنزنویسان کاستن قدر و ارزش افراد پرمدعا و توخالی از طریق کوچک داشت ایشان است یکی از روش
 :گلستانحکایت زیر از باب دوم 

اي بکردندي و بیتی محققانه  ها زمزمه وقتی در سفر حجاز جماعتی جوانان صاحبدل همدم من بودند و همقدم. وقت«
خبر از درد ایشان. تا برسیدیم به نخلۀ بنی هالل. کودکی سیاه از  ل، منکر حال درویشان و بیبگفتندي و عابدي در سبی

آمد و عابد را بینداخت و  حیِّ عرب بدر آمد و آوازي برآورد که مرغ از هوا درآورد. اشتر عابد را دیدم که به رقص اندر
ثراه بیابان گرفت.  کرد و در تو ا  کند! ر نمیگفتم: اي شیخ، در حیوانی اثر 

 دانی چه گفت مرا، آن بلـبـل سحـري؟       تو خود چه آدمـیی کز عشق بی خبري
 »اشتر به شعر عرب، درحالتست و طرب       گر ذوق نیسـت تو را، کژ طبع جانوري

 ».همسایگی سعدي با جهود«یکی دیگر از نمودهاي تحقیر در حاضرجوابی است، مانند حکایت 
 
 بالهتدلی و  ساده .12 

هاي  دهند، حکایت لوحانه از خود بروز می هاي داستان رفتاري ساده گاهی طنز حاصل موقعیتی است که در آن شخصیت
ها بالهت خود را در زمینۀ سخن نشان  هاي این روش است، اما گاهی نیز شخصیت نمونه مالصدرا و بهلول بهترین

 دهند. می
هارون او را به تالفی حکومت آن فرعونی که ادعاي خدایی کرد فرماندار الرشید که  حکایت غالم نادان و خسیس هارون

گوید  دیده می دیار مصر کرد نمونۀ خوبی براي این مورد است. آنچه غالم خصیب در جواب کشاورزانِ مصري زیان
 موجب طنز شده است:

 وقت آمد باران بیاي حراث مصر شکایت آوردندش که: پنبه کاشته بودیم در کنار نیل و  وقتی طایفه« 
 »و تلف شد گفت: پشم بایستی کاشت تا تلف نشدي!  

آورده شده و درواقع » درسیرت پادشاهان«آور غالم باید توجه داشت این حکایت ذیل باب  گذشته از این حماقت خنده
ون مسلمان الرشید سر زده است که با تصمیمی نابخردانه و غیرمنطقی مردمی را که اکن بالهت اصلی از سوي هارون

ها قبل در دیارشان فرعونی طاغی و کافر حکومت  اند و زیر پرچم حکومت او قرار دارند به این دلیل که چون مدت شده
الرشید خلیفۀ مسلمین است و ملت مصر نیز  دیگر هارون بیان کند. به کرده است با انتصاب غالمی نادان مجازات می می

آور و غیرقابل فهم است که مصریانِ مسلمان به جرم اینکه  مت او هستند، شگفتاند و زیر بیرق حکو اکنون مسلمان شده
 اند مجازات شوند!  بوده» آن طاغی«ها پیش اجدادشان گرفتار حکومت  در قرن

جاي رفتن نزد طبیب به سراغ بیطار  شود و به حکایت دیگر در این زمینه حکایت مردکی است که دچار درد چشم می
به علت  برند و داور نیز گردد و سرانجام حکومت پیش داور می مان بیطار نیز منجر به کوري بیمار میرود، دوا و در می

» بر او هیچ تاوان نیست، اگر این خر نبودي پیش بیطار نرفتی«گوید:  کند و می نادانی و بالهت بیمار، بیطار را تبرئه می
 ».اند هرکسی را بهر کاري ساخته«درواقع این حکایت روایت طنزآمیزي از این نکته است که 
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ها بدانیم  محدود و محصور به همین شیوه گلستانتوان تمام طنازهاي سعدي را در  در پایان باید عنوان کرد که طبیعتاً نمی

). تنها 13: 1387(ورنون، » هاي مورد استفادة او قدر زیاد هستند که موضوع هاي یک طنزنویس همان روش«چراکه 
 برشمرد. گلستانهاي طنز سعدي در  ترین روش ترین و ملموس ارد را از مهمتوان این مو می

 
 گیري نتیجه

عنوان یک نوع ادبی مطرح نبوده است و کاربرد لغوي آن به معناي تمسخر و طعنه  طنز در ادب سنتی فارسی به
هاي طنز با انواع دیگر  تفاوتهاي آن و همچنین بررسی  موردتوجه بوده است اما امروزه با علم بر مقولۀ طنز و نظریه

توان طنز و طنزپردازي را در آثار گذشتگان شناسایی و بررسی کرد. یکی از آثاري که از  ادبی مثل هجو، هزل و فکاهی می
شک گلستان سعدي است. شیخ اجل خود در مؤخرة اثر  حیث طنز و طنزپردازي جایگاه واالیی در ادب فارسی دارد بی

کند؛ بر این اساس سعدي صرفاً واعظی نشسته در  ها و علت استفاده از آن اشاره می طنز در حکایتبه کاربرد مطایبه و 
طبعی سود برده است.  مسند وعظ نیست بلکه در ارائه مضامین اخالقی و آموزشی و تربیتی خود از چاشنی طنز و شوخ

ها باید به آن توجه کرد؛  حکایت هاي گلستان است که در تحلیل هاي اصلی و اساسی حکایت طنز یکی از مشخصه
هاي دیگر ادبی  پردازي وي غافل ماند. البته طنز سعدي را باید از گونه بنابراین نباید از هنر طنزپردازي سعدي در حکایت

ها صرفاً براي  شده، بر این اساس حکایت جدا کرد. در این طنز خنده ابزاري است براي نیل به هدفی از پیش مشخص
هاي جامعه و معایب و مفاسد قشرهاي  ها همراه با ابهام و کنایه از بی رسمی اند و طنز نهفته در آن ه نشدهخنده پرداخت

شود و هدف  گویی و تندزبانی منجر نمی کند. از طرفی این انتقاد ظریف و لطیف است و به زشت مختلف آن انتقاد می
هاي مختلف ادبی ریخته است و به فراخور  را در شکلعمدة آن اصالح جامعه است. سعدي در گلستان ظرفیت طنز خود 

کند. در این میان  هاي متنوعی هم براي ارشاد و نصیحت مخاطبانش استفاده می ها از شیوه موضوعات مختلف حکایت
 ها بسزا و زیاد است. ضمن اینکه کنایه ابزار اصلی سعدي در انتقاد از سهم اغراق و متناقض نمایی در ایجاد طنز حکایت

هاست. حاضرجوابی و پرسش و پاسخ حکیمانه نیز از دیگر فنون پرکاربرد در ایجاد طنزِ گلستان هستند.  ریا و دورویی
هاي طنز سعدي  گاه کاربرد تمثیل نیز عالوه بر اینکه به این متن ادبی خاصیت مردمی بخشیده است یکی دیگر از عرصه

رار دادن دو ترکیب مقابل هم و ایراد انتقاد از زبان اشخاص خاص نیز دلی و بالهت، تمثیل حیوانات، تهکم، ق است. ساده
 اند. از دیگر عواملی هستند که اسباب طنزپردازي سعدي را در گلستان به وجود آورده
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