
 
 
 
 
 
 

  »طبقه بندي موضوعي طنزهاي هفت اورنگ«
  دكترعلي صفايي
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيالن
  فاطمه طالبيان

  . مقدمه1
خاصي كه دارد مخاطبان دليل شيريني و جاذبه ي  شوخ طبعي از مؤثّرترين شيوه هاي بيان هنري است كه به

بسياري را به خود جذب مي كند و به وسيله ي خنده بر احساسات مخاطب تأثير بيشتري گذاشته، پيام خود 
را بر باور وي مي نشاند. آنچه انواع شوخ طبعي را از هم جدا مي كند، هدف از خنداندن است كه ممكن 

شوخ طبعي آميزه اي « قام و يا اصالح و سازندگي باشد. اما به عبارت دقيق تر است ايجاد لذت و تفريح، انت
است از خنده،انتقاد،كنايه و مسايل غير جدي كه با كم و زياد شدن هر يك از اين عوامل، انواع شوخ طبعي 

و » جوه«، »طنز«) از مهمترين انواع شوخ طبعي ادبي مي توان 42:1375(زرويي نصرآباد،» شكل مي گيرد.
طنز در واژه معني مسخره كردن، طعنه زدن، عيب كردن، سخن به رموز گفتن و به استهزا «را نام برد؛ » هزل«

) و در اصطالح اهل ادب عبارتست از شيوه ي خاص 140:1387(اصالني،» از كسي سخن گفتن مي دهد.
حقايق تلخ و فساد و بي رسمي بيان تند مفاهيم اجتماعي، اخالقي، انتقادي، سياسي و روشي براي افشاي  

هاي فردي و اجتماعي كه سخن گفتن از آن ها به صورت عادي و جدي گاه ممنوع  و گاهي نيز دشوار 
قلم طنز نويس كارد جرّاحي است كه با همه تيزي و برندگيش،كشنده «است. يحيي آرين پور معتقد است: 

د و چرك و آلودگي را بيرون مي ريزد.عفونت را نيست بلكه سالمتي آور است.زخم هاي نهاني را مي شكاف
  )36:1372مي زدايد و بيمار را بهبود مي بخشد.(آرين پور،

خنده ي طنز، نوشخند نيست بلكه ريشخند، نيشخند و زهرخند است كه پس از خنده مخاطب را به تفكّر وا 
  مي دارد.
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ن كسي به شعر و سرزنش در لغت به معناي شمردن معايب كسي ، نكوهيدن، دشنام داد» هجو« 
كالمي است يورش بر و پرده در. زشتي ها را بزرگ نمايي مي «) و در اصطالح ادبي535:1385است.(داد،

كند؛ خواه زشتي رفتارو پيكر باشد، خواه كاستي هاي روح. واژگان در هجو برهنه اند و شاعر در اين شيوه 
) سولون معتقد است: 35:1387(حرّي، » دريغ نمي ورزد.گفتاري از دشنام سر بر نمي تابد و از تهمت و افترا 

  )15:1366(كاسب،» بدتر از شمشير، زبان اصحاب نظم و نثر است كه خاليق را به بدي ياد كنند.«
هزل، «در لغت به معناي مزاح و سخن بيهوده گفتن است و درباره ي معناي اصطالحي آن گفته اند: » هزل« 

پرده، دريده، وقيح و شرم آور است كه قصد آن تفريح و خوش داشتن وقت سخني مطايبه آميز، صريح، بي 
مخاطب و زدودن مالل وي است و غالباً هيچ گونه جنبه ي تربيتي و اصالحي و يا بر عكس تخريبي ندارد، 

  » هر چند در آثار بعضي عرفا، معموالً براي جا انداختن امري مطلوب و يا تعليم خواننده به كار رفته است.
  )81:1380(نيكوبخت،

  
  . پيشينه ي طنز2

از آنجا كه زبان طنز، زبان انتقاد غير مستقيم تمام جوامع بشري است، شرايط اجتماعي و سياسي جامعه بر 
نحوه ي بيان طنز تأثير فراواني دارد. در جوامعي كه حكومت به شيوه ي استبدادي است، انتقاد ولو اينكه در 

  هيچ وجه پسنديده و مطلوب نيست. جامه ي طنز و شوخي باشد به 
پيش از مشروطيت، دولت هاي حاكم ايران داراي چنين ويژگي بودند و از اين رو، طنز فارسي را در سير 
تاريخي آن مي توان به پيش از مشروطه و پس از مشروطه تقسيم نمود. طنز پيش از مشروطه بيشتر فردي و 

ملّي. البّته در قرن هفتم و هشتم به دليل نابسامانيهاي سياسي  شخصي بوده و طنز پس از مشروطه، اجتماعي و
و هرج و مرج اجتماعي ناشي از حمله ي مغوالن، صبغه ي نسبتاً انتقادي گرفته و عبيد زاكاني در اين وادي، 
كوبنده ترين، گيراترين و صريح ترين طنزهاي انتقادي را رقم زده و اوضاع نابسامان زمان و اعمال خالف 

) 179:1377ي و غير انساني حاكمان، فقيهان و قاضيان و ... را به شيوايي به تصوير كشيده است. (حلبي،شرع
عالوه بر عبيد، از ديگر طنزپردازان بزرگ ادبيات كالسيك ايران مي توان از مولوي، سعدي، حافظ و جامي 

  نام برد.
ر انقالب مشروطه به وقوع پيوست و با درباره ي طنز پس از مشروطه بايد گفت در پي تحوالتي كه در اث

آزادي بيان نسبتاً زيادي كه به وجود آمد، طنزنويسي نيز رواج فراواني يافت. طنز از نظر قالب و محتوا نسبت 
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اجتماعي و توجه به مردم از ويژگي هاي اصلي آن  - به دوره هاي پيش تحولي اساسي يافت و كاركرد سياسي
نويسندگان و شاعران ترجيح دادند مطالب خود را در قالب طنز بيان كنند. به  در اين دوره شد. بسياري از

  )129:1382همين دليل موضوع اشعار اين دوره به نحو بي سابقه اي اجتماعي و سياسي شد. (جوادي،
  
  . عبدالرّحمن جامي3

و شاعران ايراني در  عبدالرّحمن بن نظام الدين احمد بن شمس الدين محمد جامي از  بزرگترين دانشمندان
وي نه تنها از بزرگان شعراي ايران به شمار مي رود بلكه «در خرجرد جام متولّد شد. » 817«شعبان سال  23

  ) 287:1344(نفيسي،» او را خاتم شعراي ايران دانسته اند زيرا پس از او شاعري بدان بزرگي نيامده است.
مجذوب طريقه ي تصوف گشت و به حلقه ي مريدان  زماني كه به تحصيل علوم رايج زمان مشغول بود،

) پيوست و در ضمن يادگيري نحو و 860سعدالدين كاشغري، عارف مشهور از سلسله ي نقشبنديه (متوفي
صرف و منطق و حكمت مشايي و حكمت اشراق و طبيعيات و رياضيات و فقه و اصول و حديث و قرائت 

اراي آثار منظوم و منثور متعددي در زمينه هاي گوناگون مانند تفسير، و تفسير، تصوف را نيز فراگرفت. او د
فقه، عرفان، حديث، اخالق، اشعار (قصيده و غزل و مثنوي و...)، فنون ادبي (صرف ونحو، عروض و قافيه، 
 معما و...)، شرح احوال رجال و غيره مي باشد كه به دو زبان فارسي يا عربي نگاشته شده است. از مهمترين
آثار او مي توان هفت اورنگ و بهارستان را نام برد. هفت اورنگ، هفت مثنوي است كه جامي در زمان هاي 

ناميده است كه عبارتند از: سلسله » هفت اورنگ«مختلف آن ها را  سروده و سپس يكجا گردآوري كرده و 
  و مجنون، خردنامه اسكندري.  الذهب، سالمان و ابسال، تحفه االحرار، سبحه االبرار، يوسف و زليخا، ليلي

جامي از طنزپردازان نامداري است كه هم در طنز كتبي و هم در طنز شفاهي استاد بوده و از او شوخي ها و 
) در فصل چهارم از باب نهم 939لطيفه هاي بسيار نقل شده است. از جمله فخر الدين علي صفي(متوفي

هارت جامي در طنز شفاهي كتاب لطائف الطوائف، سي و دو لطيفه از عارف جام نقل كرده است كه نشانگر م
مي باشد.در آثار وي نيز قطعات فكاهي و طنز مانند نمكي كه بر طعام پاشند، افكار عميق و سخنان بلند او را 
شيرين و جذّاب نموده است. اغلب شوخ طبعي هاي جامي در هفت اورنگ از نوع ادبي طنز است و هزل و 

ن گفت دليل اين امر، اين است كه هجو بيشتر جنبه ي هجو در اين مثنوي ها كمتر ديده مي شود. مي توا
خصومت شخصي دارد در حالي كه جامي، عموم مردم را مورد خطاب قرار مي دهد و در هزل تنها قصد 
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شاعر، خنداندن است و به دنبال تعليم و سازندگي نيست در حالي كه تمام مطايبات و شوخ طبعي هاي جامي 

  تعليمي است. دربردارنده ي پيامي آموزنده و
  
  . موضوعات طنزهاي هفت اورنگ4

طنزنويس در انتخاب مضمون و موضوع طنز محدوديتي ندارد. هر چيزي كه مربوط به انسان و اجتماع يا 
حتّي كلّ هستي باشد و هر آنچه كه نتوان با آزادي به نادرستي آن اعتراض كرد، مي تواند موضوع طنز باشد. 

ي اهميت نيست بلكه نحوه ي نگرش به موضوع مهم است. طنزهاي هفت در واقع، چيستي موضوع دارا
اورنگ شامل موضوعات گوناگوني در زمينه ي شعر و شاعران، خصلت هاي نكوهيده ي مردم، عقيده و 

  مذهب، سياست و حكومت مي باشد.
  . شعر/ شاعري4-1 

متأثّر بوده و طعن وطنز خود را جامي از به خطر افتادن و روي به انحطاط و ابتذال نهادن شعر وشاعري 
متوجه ي سخنوراني ساخته است كه از دانش الزم شاعري بي اطّالع بوده اند و غايت مقصودشان از شعر و 
سخنوري اكتساب رزق و جلب منفعت بوده است. براي نمونه در حكايت طنزآميز زير شاعران طماع را  

براي گرفتن صله آنقدر مزاحم ممدوح مي گردند كه او را  مورد تمسخر قرار مي دهد و مي گويد اين شاعران
  درمانده مي سازند.

 فربهي از خوان سخن پروري
 گفت به نظم خوش و شعر فصيح
 خواجه ي مسكين چو به مدحش شنيد
 خاست ازان انجمن پر گزند
 چون نفس از فربهيش گشت تنگ
 گفت بدو الغري مدح سنج
 خواجه ازان نكته چو گل بر شكفت

 همه گر چه ز تن پروريسترنج 
 الغري از فربهيم دست برد

  

 شاعريش كرده لقب الغري 
 بهر يكي خواجه ي فربه مديح
 بوي توقّع به مشامش رسيد
 كرد توجه سوي قصر بلند
 در رهش افتاد زماني درنگ
 فربهيت مي دهد اي خواجه رنج
 با دل صد پاره بخنديد و گفت

 از الغريست رنج تن من همه
 محنت و رنجم سپرددر كف صد 
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  )439:1386(جامي،
سبب طنزآميز شدن اين حكايت گشته است. رنج » الغري«و ايهام در واژه ي » فربهي«و » الغري«تناقض بين 

  خواجه ي فربه از العري است اما نه الغري در مفهوم الغر بودن بلكه شاعري كه لقبش الغري است.
     ديده 963-438-437-66- 65-64 ي شاعران در صفحات نمونه هاي ديگر طنزهاي هفت اورنگ درباره

  مي شود.
 
  . سياست/ حكومت2- 4

حكومت هاي ستم پيشه و كارگزاران آن ها كه باعث آشفتگي وسياه روزي ملّت شده اند، همواره از جمله 
سبت به اهداف طنز و شوخ طبعي بوده است. جامي در داستان طنزآميز زير، ظلم متغلّبان و حكمرانان را ن

ضعيفان و زيردستان مورد نكوهش قرار مي دهد و سالطين مقتدر را به اجراي عدالت تشويق مي نمايد. او 
  مي گويد پادشاهي كه به فكر آسايش مردم خود نباشد، خاك بر سرش باد!

 پيش سلطان عاقبت محمود
 پير زالي ز خطّه ي باورد
 كه عواني ز خلعت دين عور
 به تغلب گرفت باغش را

 اه دادش مثال عدل طرازش
 ليكن آن بدسرشت زشت خصال
 بار ديگر عجوز بي سامان
 روي در دار ملك غزنين كرد
 شاه گفتش ببر مثال دگر
 گفت شاها مثال را چه كنم؟
 آنكه اول مثال تو نشنيد
 شه شد از حكم طبع سخت سخن
 پيرزن گفت با دل صد چاك

 كه شه تختگاه غزنين بود 
 خط باورديان برون آورد
 چشم جانش ز نور ايمان كور
 ساخت جا كلبه ي فراغش را
 كه عوان ملك او گذارد باز

 گردن ز امتثال مثالتافت 
 برزد از ظلم آن عوان دامان
 شيوه ي دادخواهي آيين كرد
 كش نباشد از آن مجال گذر
 مايه ي قيل و قال را چه كنم؟
 خواهد آخر مثال تو بدريد
 كه رو از غصه خاك بر سر كن
 كه رهي برسر از چه ريزد خاك؟
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خاك بهتر به فرق سلطاني
انش گرچه خوانند شاه و سلط

 شه چو بشنيد قول آن دلريش
 بحلي خواست زو به صد خجلي
 كه گروهي ز رحم كردن تاب
 گرم خويي كنند و دم سردي
 همچو دزدان كشند بر دارش

  

 كه ندارد نفاذ فرماني
 گوش ننهد كسي به فرمانش

 سخت گويي خويششد پشيمان ز 
 داد فرمان ز بعد آن بحلي
 سخت دل چو فرشتگان عذاب
 در حق آن عوان باوردي
 بلكه همچون سگان به ديوارش

  
  )270-271(همان،

از ديگر شگردهاي آفرينش طنز، حكايات احمقان، دلقكان و حاضرجوابان است. آدم هاي حاضرجواب مثل 
د شناخته مي شوند و در هر حكايتي كه ظاهر شوند، ديگر اشخاص ساده ي داستاني، با صفات نوعي خو

همواره صفت و كنش يكساني از خود نشان مي دهند. اين اشخاص غالباً افراد عامي و فقيري هستند كه با 
شيرين زباني و هجوگويي، شاه يا بزرگي را مي خندانند و در ازاي حاضرجوابي خود، پاداشي درخور دريافت 

نيز پيرزن كه از ظلم عوان و بي خيالي شاه نسبت به او خشمگين گشته است، با مي كنند. در اين حكايت 
  پاسخ تندي كه به محمود مي دهد او را تحت تأثير قرار مي دهد.

  ديده مي شود.426-425-293-273-272ساير طنزهاي سياسي هفت اورنگ در صفحات
 
  مذهبي/ . طنزهاي عقيدتي3- 4
تعصبات، سخت گيري هاي مذهبي، رياكاري و مقدس نماياني كه با دست آويز كردن مذهب و اعتقادات  

مردم، زشت ترين مفاسد اخالقي و اجتماعي را به وجود مي آورند، از مهمترين موضوعات اين گونه طنزها 
 هستند.

  
  . صوفيان رياكار 1- 3- 4

است و اين امر به سبب ظاهرسازي و رياكاري صوفيان جامي در بيشتر موارد، از صوفي به بدي ياد كرده 
زمان او بوده است. آنان به جاي آنكه به راستي مردان خدا و روندگان راه حقيقت باشند، اغلب، خرقه داران و 
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پشمينه پوشاني بودند كه بويي از عشق نابرده و پاي از سراي طبيعت بيرون نمي نهادند. او در ابيات زير 
صوفيان را كه در خوردن حالل از حرام نمي شناسند، مورد ريشخند و استهزاء قرار مي دهد شكمبارگي اين 

  و مي گويد چنان در خوردن غذا شتاب دارند كه حتّي بسم اهللا گفتن را فراموش مي كنند.
 سفره اي از حرام ماالمال
 شيخ و ياران او به شهوت و آز
 زند آن سان شره بر ايشان راه

 نفس دغل مي نهد آن دگر ز
 كه تبرّك ز خوان درويشان
شيخ بهر فتوح زمره ي خاص
 ليك  آن فاتحه ز كبر و ريا

  

 همه چيزي درو به غير حالل 
 چون به سفره كنند دست دراز
 كه فرامش كنند بسم اهللا
 لقمه لقمه در آستين و بغل
 مي برم بهر خانه و خويشان
 فاتحه خواند آنگهي اخالص
 نرود از بروتشان باال

  
  )24-25(همان،

تناقض بين ظاهر و كردار اين صوفيان (كه بايد دل از تعلّقات دنيوي بريده باشند اما برعكس بسيار حريص و 
آزمند هستند) و همچنين تناقضي كه در گفتار و نيت دروني آن ها است (گفتن اينكه غذا براي تبرّك به خانه 

مي كنند) ريشخند مخاطب را نسبت به آنان برمي انگيزد. مي برند درحاليكه از روي حرص و شره اين كار را 
») قبول حق واقع نشدن« از بروت باال نرفتن دعا و ذكر »/ رشوه«همچنين كنايه (وجه حلوا و خرج پالوده 

  باعث ظرافت اين ابيات گشته است.
  شود.ديده مي  488-487-126-27-26-24-23ساير طنزهاي هفت اورنگ درباره ي صوفيان در صفحات 

  
  . اباحتيان/ سست ايمانان2- 4-3 

جامي در ابيات زير، كساني را كه بناي مذهب خود بر كم آزاري نهاده و در اين راه به ورطه ي اباحت و 
  الحاد افتاده اند،  مورد تمسخر و نكوهش قرار مي دهد.

ترك آزار كردن خواجه
 منكر آمد به پيش او معروف

 دفتر كفر راست ديباچه 
 شد به منكر عنان او مصروف
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 اصطالحات عارفان از بر
 سر كار واقف نهدلش از 

همچو جوز نهي نمايد نغز 
 كرده وهم و خيال بي باكان
 لفظها پاك و معنيش گرگين
 نافه نگشاده مشك افشاند

  

 كرده و مي كند بيان فر فر
 معروف بي شمار و عارف نه
 ليك چون بشكني نيابي مغز
 مندرج در عبارت پاكان

 ه چين لفافه سرگينناف
 ور گشايي جهان بگنداند

  
  )102-101(همان 

نافه چين «و » جوز تهي«جامي تناقض بين ظاهر و معناي سخنان اباحتيان را در تشبيهاتي تمسخر آميز به 
در مشبه به، جنبه ي طنز اين تشبيه تمثيلي » سرگين«و » نافه«مانند كرده و با تقابل موجود ميان » لفافه سرگين

 را پرورش داده است.

  
   . خصلت هاي نكوهيده ي مردم4- 4

جامي جهل و ناداني، بوالهوسي، دنياپرستي و حرص، تكبر و خودخواهي، بخل، شكمبارگي، پستي و 
فرومايگي، مردم آزاري، الف زني، ريا و ظاهرسازي و ديگر خصلت هاي ناپسند مردم را مورد طنز و طعنه 

بان اين رفتارها موجب احياي ارزش هاي متعالي معنوي و انساني در آن ها قرار مي دهد تا با تمسخر صاح
  شود.

  
  . ساده انديشي/ بالهت1- 4- 4

عقل قوه اي در انسان و بصيرتي در جان اوست كه ارزش هر چيز را در رابطه با هدف غايي انسان محاسبه 
  دارد.  مي كند و انسان را در راه راست و به سوي مقصد حقيقي به حركت وا مي

 ساده اي از تكا و عرصه ي غور
 اوفتادش گذر به دكاني
 صاحب خوان چو بود اهل كرم
 چون از آن نان و خوان به تنهايي

 كرد روزي به سوي  شهر عبور 
 ديد پر نان و نان خورش خواني
نزد از منع و زجر با او دم 

 دان كه  داشت گنجاييخورد چن
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 توبره زير  سر   نهاده و بخفت
 گفت بر خيز هان و هان بر خيز
 ملك شهر حكم فرموده
 دم به دم مي رسد يكي سرهنگ
 مي كشد در قطار خويش ترا

 ن بشنيدمرد غوري چو آن سخ
 در به در كو به كو بسي بشتافت
 از قضا بهر سود و سودائي
 شد گمانش كه شور سرهنگ است
 بانگ مي زد كه من نهان شده ام
 زود بگذر سخن مگوي اينجا
 بلكه خود زين ديار دورم من

  

 صاحب خوان چو آن  بديد آشفت
 زودتر زين در دكان بگريز
 كه بگيرند االغ آسوده
 مي كند سوي هر االغ آهنگ
 مي كشد زير بار خويش ترا

توبره بر كتف نهاد و دويد 
 هيچ جايي به از مناره نيافت
 خاست از شهر شور و غوغائي
 كش بسوي االغ آهنگ است

 ان شده اموز جفاي تو در ام
 من نهانم مرا مجوي اينجا
 همچنان در تكا و غورم من

  
  )28(همان،

در اين داستان با طنز موقعيت مواجه هستيم. عمل دور از انتظار مرد غوري در فرار از مأموران جمع آوري 
طنزآميز به االغ و سپس فرياد زدن او از درون مناره (كه اينجا نيستم و هنوز در غور هستم) موقعيت هايي 

  وجود آورده است.
در حكايت زير نيز ساده انديشاني كه از ظاهر و پوست هر سخن يا اتّفاق به معنا و مغز آن پي نمي برند، 

  مورد تمسخر قرار گرفته اند:
 كَلَكي بود عاشق گلكي
 داشت معشوق از قضا روزي
 هر دو تنها به عيش بنشسته
 كلك از حالشان شنيد خبر

 ه بانگ كه كيست؟زد يكي از درون

 شوخكي مشكبار كاكلكي 
 خلوتي با چو خود دل افروزي
 بر رخ غير در فرو بسته
 رفت و گستاخ حلقه زد بر در

 پي چيست؟ بانگ بي وقت كردن از
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 نيست اين در گشادني برگرد
 خلوتي خاص و صحبتي تنگست
 هر كه در كوفت باد مي سنجد
 گفت در باز كن بهانه مجوي
 موي را در ميانه نبود راه

  

 گر نه سردي مكوب آهن سرد
 حلقه ي زلف يار در چنگست
 ز آنكه مو در ميان نمي گنجد
 ز آنكه من خود كَلَم ندارم موي
 من ز مو عاريم بحمداهللا

  
  )105(همان،

كنايه است » مو در ميان نمي گنجد«كج فهمي و حماقت عامل اصلي طنزآميز گشتن اين حكايت شده است. 
س در خلوت آنان راه ندارد اما مرد كَل كه فقط به ظاهر سخن توجه دارد، نتيجه مي گيرد مو از اين كه هيچ ك

  در اين خلوت نمي گنجد بنابراين، او كه مو ندارد، مي گنجد.
- 347-344-343-312-138-137-130-129-50-49ساير طنزهاي ابلهان در هفت اورنگ در صفحات 

  مي باشد. 348-415-536
 
  خست. بخل/ 2- 4- 4

بخل به معناي امساك كردن و چشم تنگي است و بخيل به كسي مي گويند كه حاضر نيست از مال و ساير 
نعمت هايي كه خدا به او عطا كرده است، در جايي كه عقل و شرع آن را مطلوب مي داند، انفاق نمايد و 

تمسخر بخيالن پرداخته ديگران را از آن نعمت بهره مند سازد. جامي در چندين حكايت هفت اورنگ به 
  است. از جمله در حكايت زير كه غايت بخل و امساك را نشان مي دهد.

 خواجه ام را ز بصره تا بغداد
 پس ز كنعان بيايد اسرائيل

 كعبه را كنند گرو ٔخانه
 تا به آن جستجوي پي در پي
 بفسرد از توهم آن غرزن
 ندهد سوزن آن فرومايه
 گيردش اليزال تب لرزه

 پر ز سوزن فوالد گر بود 
 همره جبرئيل و ميكائيل
 چند روز اوفتند در تك و دو
 سوزني عاريت كنند از وي
 كه شود سوده تا كه آن سوزن
 نكند شادشان بدان وايه
 ز آن تبش در خيال صد هرزه
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  )288-289(همان،
  مي انگيزد.اغراق و بزرگ نمايي در توصيف بخل شخصيت اين حكايت، ريشخند مخاطب را نسبت به او بر

  ديده مي شود. 357-139-138ساير طنزهاي هفت اورنگ درباره ي بخيالن در صفحات 
  . شكمبارگي3- 4- 4

 يك منك گوشت داد خواجه به زن
 گوشت را زن كباب كرد و بخورد
 كه هنوز آن ز ديگ بيرون بود
 خواجه سنجيد گربه را في الحال
 زد به صد غصه دست بر زانو

 ك من بودگربه بي شك چو گوشت ي
 نيست اين نكته پيش من روشن
 اگر اين گربه است،گوشت كجاست؟

  

كش پزد زود بهر طعمه من  
 خواجه چون گوشت خواست عذرآورد
 كه كمين كرد گربه و بربود
 نامد افزون ز گوشت يك مثقال
 كرد با زن عتاب كاي بانو
 گوشت يك من دگر بران افزود
 كه تواند شدن دو من يك من

 شت شكل گربه چراست؟وگر اين گو
  

 (213همان،)

تناقضي كه در محاسبات خواجه به وجود مي آيد باعث خنده ي مخاطب مي شود. همچنين بازي زباني در 
  در بيت پاياني باعث پرورش جنبه طنز اين حكايت گشته است.» گوشت«و » گربه«تكرار و عكس دو واژه 

  مي باشد.123-122صفحاتساير طنزهاي هفت اورنگ درباره ي پرخوران در 
  . حرص/ آزمندي4- 4- 4

يكي از صفات زشت نفساني كه در نتيجه ي عدم تزكيه ي نفس در وجود انسان پيدا مي شود، طمع است. 
فزوني خواهي و حرص بيش از اندازه موجب مي شود افراد از آنچه دارند لذّت نبرند و همواره در جستجوي 

بيهوده كنند. در حكايت زير نيز كودك حريص از ناني كه در اختيار  آنچه دور از دسترس ايشان است، تالش
  دارد، لذّت نمي برد زيرا به داشتن بيشتر از آن مي انديشد.

 دوچارش فتاد از قضا  كودكي  به بغداد شد گام زن زيركي
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 ز دور رخش قرص مه را شكست
 همي خورد ازآن گرده و مي گريست
 بگفتا منم كودك يك تنه
 بسي اشتها سخت و اين گرده خرد

 ازانم چنين تلخكامز گريه 
 بمانم ز بي توشگي سر به زير

  

 چو روي خودش گرده اي نان به دست
 بدو گفت زيرك كين گريه چيست؟
 ز خوان امل معده اي گرسنه
 كجا راه سيري توانم سپرد؟
 كه مي دانم اين زود گردد تمام
 نه در دست من نان و ني معده سير

  
رفتار كودك (داشتن گرده ي نان و گريستن از غصه ي گرسنگي) در اين حكايت موقعيتي طنزآميز تناقض در 

  به وجود آورده است.
  است. 427-426-346-169-168-92-91ساير طنزهاي هفت اورنگ درباره ي حريصان در صفحات

  
  . تكبر/ خودپسندي5- 4- 4

تار و رفتار خود ديگران را تحقير مي كند و از آن ها انسان متكبر خود را برتر از ديگران مي داند و با گف
انتظار احترام و اكرام دارد. در واقع، كبر نوعي خود شناسي نادرست است كه به رفتار نادرست با ديگران مي 
انجامد. جامي در حكايت زير به تمسخر انسان هاي خود بزرگ بين مي پردازد و با گفتن اينكه برخي افراد 

  به نظر رسيدن حاضرند دست به انجام هر كاري بزنند، آن ها را ريشخند مي كند.براي باشكوه 
 ابلهي رخت خود به خواب سپرد
 جز ازاري كه بودش اندر پاي
 ساده دل چون ز خواب سر برداشت
 دست خود برد سوي سر دو سه بار
 گفت اگر جامه رفت نبود باك
 ز آنكه نبود به چشم هيچ گروه

 نشست چون نيارست سر برهنه
 كه از آنجا كه رسم شهر و ده است
 آنچه پوشيدنش ضرورت بود

رختش از تن كشيد و دزد ببرد 
كش ز بي قيمتي گذاشت بجاي 
 ديد گمگشته هر چه در بر داشت
 نه كله باز يافت ني دستار
 دلم از بي عمامگي شد چاك
 مرد را بي عمامه فرّ و شكوه

 ن ازار و در سر بستكرد بيرو
 ...ن برهنه ز سر برهنه به است
 بي ضرورت برهنه كرد و نمود
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 و آنچه بنمودنش به شرع رواست
  

 يك دمش ز ابلهي برهنه نخواست
  

موقعيتي دور از انتظار و طنزآميز است كه باعث خنده ي شگفت زده ي » شلوار درآوردن و بر سر بستن«
  مخاطب مي شود. 

ديده  939-938-434-433-429-428متكبران در صفحاتنمونه هاي ديگر طنزهاي هفت اورنگ درباره ي 
  مي شود.

 موضوعات طنز آميز هفت اورنگ

  
نمودار فراواني  -1شكل   

 

  
  
  
  
  
  

 نمودار دايره اي -2شكل 
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موضوعات طنز آميز هفت اورنگ درباره خصلت هاي نكوهيده مردمابيات/حكايات   

  
  . نمودار فراواني1شكل 

  
  

  
  
  

دايره اينمودار  -2شكل   

  
  

  نتيجه 
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بيشتر طنزهاي هفت اورنگ در قالب حكايت مي باشد و هدف اصلي جامي در اين حكايات طنزآميز القاي 
پيامي آموزنده است و هيچ كدام از آن ها به طور مطلق براي سرگرمي و خنداندن مخاطب نيست. اين 

دم، مذهبي و سياسي است اما نيش حكايات طنزآميز در زمينه هاي گوناگون شاعري، خصلت هاي ناپسند مر
طنز او بيشتر متوجه خصلت هاي نكوهيده ي مردم مي باشد كه نشان دهنده ي دغدغه ي او در زمينه ي 
اجتماع و فرهنگ است و از ميان اين خصلت ها نيز بيشتر ساده انديشي و حماقت مورد طنز و طعنه ي او 

  قرار مي گيرد.
ي گوناگوني بهره برده است ولي بيشتر اين طنزها از طريق طنز موقعيت و  جامي براي آفرينش طنز از شگردها

  تناقض (در رفتار يا گفتار شخصيت ها) بازي هاي زباني چون جناس، ايهام و كنايه به وجود آمده است.
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