
 
 
 
 
 
 

  نقدي بر شيوه هاي طنز پردازي سعدي
 علي پاكمهر 

  دانشجوي دوره ي دكتري
 دانشگاه آزاد اسالمي سبزوار 

  چكيده
ادب فارسي نيز نوشته ها و سروده هاي انتقادي و طنز آميز در تمامي جوامع و فرهنگ ها ديده مي شود؛ در 

  از سده هاي آغازين تا معاصر به چنين آثاري بر مي خوريم.
رواج طنز، هزل و هجو در ادب فارسي مقارن با دوره هاي آشفتة تاريخ ايران به خصوص قرن ششم و هفتم 

  و هشتم است.
تقاد و هجو نمونه هايي از طنز در اشعار سوزني سمرقندي، انوري و سنايي ديده مي شود كه بيشتر شبيه ان

  است؛ در قرن هشتم نيز آثار درخشان عبيد و حافظ و در قرن نهم نيز ابو اسحق اطعمه ديده مي شود.
با پيدايي انقالب مشروطيت نيز ادبيات انتقادي و طنز آلود در ايران رونق و گسترش مي يابد و تا حال ادامه 

  دارد.
ر مي آيد، اوضاع اجتماعي در زمان سعدي، نا به سامان اما سعدي؛ آن گونه كه از محتواي گلستان و بوستان ب

بود و معايب و رذائل و كاستي هاي اخالقي و رفتاري در تمامي سطوح جامعه وجود داشت، شيخ اجل به 
عنوان يك مصلح و منتقد اجتماعي شيوه ي طنز را براي انتقاد و اصالح برگزيد و با به كارگيري انواع آرايه 

يات قرآني و روايات اسالمي موفق به آفريدن شيوه هاي جالب طنزپردازي گرديد و به هاي ادبي و حتّي آ
طنز در قرن هفتم معناي خاصي بخشيد و راه را براي عبيد و حافظ هموار كرد، در اين مقاله كوشش شده تا 

  جايگاه سعدي در طنز پردازي و شيوه هاي طنزپردازي او بررسي شود.
  ئل اخالقي، مفاسد اجتماعي، انتقاد، طنز، شيوه هاي طنزپردازي : سعدي، رذا كليد واژه ها
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 طنز، هزل و هجو در ادب فارسي :

طنز در لغت به معناي فسوس كردن، فسوس داشتن، افسون داشتن، سخريه، بر كسي خنديدن، عيب كردن، 
نيز به معناي  لقب كردن، سخن به رموز گفتن و ناز كردن آمده است؛ (لغت نامه ي دهخدا) و طنز كردن،

  طعنه زدن، عيبجويي و تمسخر كردن است (همان).
طنز] در اصطالح ادبي، شعري يا نثري است كه با دستمايه ي طعنه به تمسخر و نشان دادن معايب، زشتي «[

ها و مفاسد فرد و جامعه مي پردازد. به بيان ديگر طنز اشاره و تنبيهي اجتماعي است كه هدفش اصالح است 
زادي. طبيعت طنز برخنده استوار است؛ اما بر خالف كمدي خنده در طنز هدف نيست؛ بلكه وسيله نه مردم آ

  : ذيل طنز). 1382اي است براي نشان دادن كاستي ها و توجه دادن به آنها ... (انوشه، 
   درايدن نهايت طنز را اصالح و تصحيح عيوب و نواقص مي داند و ديفو سرانجام طنز را تهذيب و اصالح

  ).118:  1364مي داند (رادفر، 
طنز، قلقلك ارواح فرهيخته «طنز، هزل، هجو، سه سرشاخه ي اصلي حوزه ي كمدي هستند مي توان گفت : 

و فرزانه است. هزل، براي بهره وران و مخاطبان معمولي و متوسط و سرانجام هجو، شالق است و نيشگون و 
  ).21: 1380(گرمارودي، » مخاطب آنند تنها پوست كلفت ها از آن بهره ور مي شوند و

هجو و هزل غالباً با ركاكت لفظ و دشنام و عدم رعايت عفّت كالم توأم است و قصد شاعر در بيان آن «
برانگيختن خنده و مسخره كردن است، اما هدف در طنز گويي تنها خنداندن نيست، بلكه نيشخند است و 

» خشم و قهر است كه با خودداري حيكمانه اي آميخته مي باشد نيشخند طنز غالباً كنايه آميز و توأم با
  ).90:  1374(رزمجو، 

  طنز با نيشخندي كنايي و استهزا آميز كه آميخته با ابهامي از جنبه هاي مضحك و «ژان پل سارتر مي گويد : 
ز امتياز طنز از غير عادي زندگي است، پاي را از جاده ي شرم و تملك نفس بيرون نمي نهد، و همين نكته مر

» هزل و هجو است و از همين روست كه در شعر و ادب كالسيك، طنز با هزل و هجو سر مويي فاصله ندارد
  ).6: 1381(صدر، 

شاعران و نويسندگان ايران زمين از سده هاي نخستين به ارزش طنز و طنز پردازي پي بردند و كمابيش 
و كالم خود به مبارزه با مفاسد اجتماعي و معايب اخالقي  روحيه ي انتقادي در آنها وجود داشت و با شعر

  پرداخته اند اما در اين دوران مرز دقيقي بين هزل، هجو و طنز وجود ندارد. 
 برخي از شعرا آن را نكوهش مي كنند :
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  »كه هزل گفتن كفر است در مسلماني                         محال را نتوانم شنيد و هزل و دروغ«          

  ) 216: 1، ج 1357(ديوان ناصر خسرو،                                                                            
  »شعر حكمت به كه دروي پيچ نيست                       شعر مدح و هزل گفتن هيچ نيست«          

  )50:  1385(مصيبت نامه،                                                                         
  با اين همه برخي شعرا مانند سنايي و عطار از هزل براي بيان مقاصد و انديشه هاي عرفاني خود استفاده 

استيالي مغوالن و حكومت هاي غير صالح   كرده اند و به تأثير آن پي برده اند. در قرن هفتم و هشتم به دليل 
رواج بيشتر پيدا مي كند و انتقادات اجتماعي شديدتر و سخت مي شود از اين  مفاسد اجتماعي در ايران

  انتقادات سخت در آثار سعدي خاصه در گلستان و هزليات او ديده مي شود. 
  جايگاه سعدي در ميان طنزپردازان :

ند گفت سعدي با توجه به تعريفي كه از طنز در مقدمه ي اين مقاله بيان شد و نيز بررسي آثار سعدي مي توا
از شاعران طنزپرداز در ادبيات فارسي است. سعدي نه تنها با خلق گلستان و بوستان و غزليات ناب عاشقانه 
ي خود به زبان و ادب فارسي خدمت كرده و سرمشق بسياري از اديبان قرار گرفته است، در عرصه طنز نيز 

عدي و مولوي بودند كه دو قرن بعد از سنايي سعدي حقّي بر گردن شعراي طنزپرداز پس از خود دارد؛ اين س
راه عبيد را هموار كردند و به هزل اعتبار بخشيدند؛ سعدي و مولوي به كارآيي اين شيوه پي بردند و به خاطر 
مقام و مرتبه اي كه در ادبيات داشتند، جرأت نمودند براي بيان موضوع هاي اخالقي و مبارزه با مفاسد 

ي هاي غامض و دشوار عرفاني ـ يكي در گلستان و ديگري در مثنوي از هزل بهره اجتماعي و رسانيدن معن
جويند و هر دو آگاه بودند كه مورد طعنِ طاعنان قرار خواهند گرفت؛ مثالً سعدي در پايان گلستان آورده 

دد است : غالب گفتار سعدي طرب انگيز است و طيبت آميز و كوته نظران را بدين علت زبان طعن دراز گر
  ... يا در جايي ديگر مي گويد : 

  »هزل بگذار و جد از او بردار                              به مزاحت نگفتم اين گفتار    
  )62:  1388(جورابيان،                                                                                    

يشگام خويش يعني سعدي و مولوي با قدرت تمام در اين راه قدم نهاد و كم عبيد زاكاني با الهام از اين دو پ
  ).43ـ  48:  1384كم لفظ هزل از پليدي اوليه پاك شد و تغييري عمده در معناي آن پديد آمد (پزشك زاده، 

ه چشم هزل را خوار مداريد و هزّ االن را ب«عبيد در ساله ي صد پند خود به اين موضوع اشاره كرده است : 
  )386:  1382(زاكاني، » حقارت منگريد
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  سعدي، طنز و شيوه هاي طنزپردازي :
  اين مبحث را با طرح دو سوال ادامه مي دهيم.

  و لطيفه و طنز روي آورد؟» طرب انگيز و طيبت آميز«الف) چرا سعدي در آثارش به سخن 
شاعر، نويسنده و اديبي بسيار ماهر و در ـ سعدي  1اگر بخواهيم به طور مختصر پاسخ دهيم مي توان گفت : 

سخن ملكي است سعدي را مسلّم. او نيك دريافته است كه يك منتقد و «عين حال زيرك و باهوش است 
مصلح اجتماعي وقتي مي بيند كه زبان جد اثر نمي كند، نقدش را به شوخي و طنز و طعنه و مزاح و گاهي 

طنز، حقيقت را در ذهن خواننده برجسته تر كند و مشكالت هزل مي آرايد تا در پس خنده ي حاصل از 
اجتماعي و گاه سياسي روزگار خويش را بيان كند، انتخاب طنز با لحن ماليم و شوخي و لطيفه در واقع 
انتخاب يك روش ناب است و حاكي از آن است كه سعدي همانند روانشناسي زبردست مي داند كه از چه 

  درمان كند كه بيشتر مورد پسند قرار گيرد. طريقي دردها را شناسايي و
قرآن نيز در بسياري از موارد همين لحن ماليم و توأم با مهرباني را توصيه كرده است. قرآن خطاب به موسي 

) به سوي فرعون برويد 43ـ  44(ع) و هارون مي فرمايد : اذهبا الي فرعون انه طغي فقوال له قوالً لَيناً ... (طه/ 
  ه او سركشي كرده است پس با او به نرمي سخن بگوييد. قرآن در جاي ديگر به پيامبر مي فرمايد : همانا ك

  ).159(آل عمران / » ولو كنُت فظّاً غليظ القلب، النفضّوا من حولك«
  يعني : اگر درشت خوي سخت دل باشي ، مردم از پيرامونت پراكنده مي گردند.

ن روش ـ به خصوص در حكايات سياسي ـ اين است كه او كامالً مي ـ دليل ديگر سعدي در انتخاب اي 2
  ».زبان سرخ سر سبز را بر باد خواهد داد«داند كه 

حكايت : وزراي انوشيروان در مهمي از مصالح مملكت انديشه همي كردند و هر يك رايي همي زدند و 
د. وزيران در خفيه پرسيدند كه : راي ملك همچنين تدبيري انديشه همي كرد. بزرجمهر را راي ملك اختيار آم

ملك [را] چه مزيت ديدي بر فكر چندين حكيم؟ گفت : به موجب آن كه [انجام] كار معلوم نيست و راي 
همگنان در مشيت است كه صواب آيد يا خطا. پس موافقت راي ملك اولي ترست تا اگر خالف صواب آيد 

  به علّت متابعت او از معاتبت ايمن باشم.
ستن          به خون خويش باشد دست شستن                                       خـالف رايِ سلـطان جـ 

  ببايد گفتن اينك ماه و پـرويـن                            اگر خود روز را گويد شب است اين        
  )81(گلستان : 
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وزير ـ در زمان پادشاهي كه به عادل ترين  اين حكايت طنز آميز بيانگر آن است كه بزرگمهر ـ داناترين

مشهور است از بيم جان واقعيت ها را اگر خالف عقيده ي انوشيروان عادل بود بيان نمي كرد. بنابراين 
سعدي و انديشمندان و منتقداني مانند او هميشه در طول تاريخ، انديشه هاي خود را در پوشش داستان، 

  ي كردند.حكايت، لطيفه، شوخي و طنز بيان م
  ب) سعدي از چه شيوه هايي براي ساخت طنزهايش بهره گرفته است؟

طنز از صناعات ادبي و بديعي، اعم از ايهام، مراعات النظير، كنايه، جناس، سجع، نقيضه گويي و تجاهل «
ت، بر العارف استفاده مي كند تا نيشخند بزند، آگاه كند، حركت بيافريند و مخاطب را بيدار سازد، و در نهاي

». خالف فكاهه و هزلي كه خنده ي سر خوشانه ي مخاطب را بر مي انگيزد، او را به وضع خويشتن بگرياند
  ).7:  1381(صدر، 

از جمله صنعت هاي ادبي كه سعدي در ساختار طنز خويش در گلستان و بوستان بهره گرفته است به شرح 
  زير است :

  ضرب المثل، گاه كاربرد اصالحات ممنوعه و دشنام، استفاده از كنايه، كاربرد اصالحات عاميانه و محاوره، 
واژه هاي تركي و عربي، آيات و احاديث قرآني، جناس شيوه ي تحقير، تضاد، اغراق، صنعت ايجاز، شيوه ي 
طعنه و كنايه، تشبيه، تمثيل، ايهام، تهكّم، تشخيص، تركيبات خنده آور و ريشخندآميز، تشبيه به حيوانات، لف 

  شر و مبالغه و مناظره.و ن
در بوستان كاربرد اصطالحات عاميانه و محاوره اي و جناس بيشتر ديده مي شود و در گلستان نيز از كنايه و 
تمثيل بهره ي بيشتري برده است. اما اين نكته را بايد يادآور شد كه سعدي در بهره گيري از صنعت جناس، 

ز شيوه ي تهكّم و مناظره مهارت بي نظير دارد نمونه هايي از اين كاربرد آيات و احاديث در ساختار طنز و ني
  موارد ارائه مي گردد :

  ـ جناس :  1
         نه آنگه كه دشمن فرو كوفت كوس                           كنون دست مردان جنگي ببوس          

  ا روز هيجا نـهد دل به مـرگ؟چـر                             سپاهي كه كارش نيايد به بـرگ          
  به لشكر نگـه دار و لشكر بـه مـال                            نـواحي ملك از كف بـدسگال              

  چو لشكر به دل آسوده باشند و سير                          ملك را بود بر عدو دست، چير              
  نـه انـصاف بـاشـد كـه سـختي بـرد                              خـوردبهاي سـر خويشتن مي               
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  دريغ آيـدش دسـت بـردن به تـيـغ                              چو دارند گنج از سپاهي دريـغ              
  »، زاركـاركـه دستش تـهي بـاشد و                               كارزارچه مردي كند در صف               

  )1037ـ  1043(بوستان، ب                                       
*              *              *  

  ولي بي مروت چو بي بر درخت                       زرش ديدم و زرع و شاگرد و رخت         
ق گرم رو مـرد بـود               يگدانش عـجب سرد بـودولي د                          بـه لطف و لَبـ  

  زجـوعز تسبيح و تهليل و مـا را                             هجـوعهمه شـب نبـودش قـرار               
  هـمان لطف و پرسيدن آغاز كرد                           سحرگه ميان بست و در بـازكرد              

  كـه با مـا مسافر در آن ربـع بود                             يكي بد كه شيرين و خوش طبع بود         
  از بوسه به توشهكـه درويـش را                             ده! تـصحيفگـفتا به  بـوسهمرا          

  مـرا نـان ده و كفش بر سـر بـزن                            به خدمت منه دست بر كفش من              
  نه شب زنده داران دل مـرده اند                             بـه ايـثار مـردان سـبق بـرده اند              

  )1374ـ  1381(همان، ب                               
با به كارگيري نوعي جناس در هجوع (خفتن) وجوع (گرسنگي) و جناس خط يا مصحف در توشه و بوسه 

به زيبايي بيان كرده است. البته با به كارگيري تشبيه و كنايه و ضرب المثل زيبايي طنز مفهوم طنز آميز خود را 
  را دوچندان كرده است.

بديع لفظي آن است كه زينت و زيبايي كالم «قابل ذكر است جناس زير مجموعه ي بديع لفظي است و 
  )37:  1371وابسته به الفاظ باشد. (همايي، 
تمايل و گرايش شنونده را براي گوش دادن به سخن جلب مي كند «گفت : در اهميت و نقش جناس بايد 

زيرا كه نفس انسان چيزي را كه تكرار شود و معنايش متفاوت باشد زيبا مي شمارد و دچار شگفتي مي گردد. 
  )300:  1385(هاشمي، 

دگي بهره نگرفته مي توان گفت هيچ شاعري مانند سعدي از آرايه ي جناس در ساخت طنز به زيبايي و گستر
  است.

  ـ بهره گيري از اصطالحات عاميانه و محاوره اي : 2
ل بازماند                           سـمند سخـن تـا به جايي بـراند           حـكـه قـاضـي چـوخـر در و  
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  )119(بوستان،                 

    كه پنداشت چون پسته مغزي در اوست                            پياز آمد آن بي هنر جمله پوست          
  )118(همان،                    

  ـ تمثيل و جناس : 3
  سخن گفت با عابدي كلّه اي                                شنيدم كـه يك بار در حـلّه اي         
  سـر بر كـاله مهي داشتم بـه                                  كـه مـن فرّ فرماندهي داشـتم                

  گرفتم بـه بازوي دولت عراق                                  سپهرم مـدد كرد و نصرت وفـاق               
  »سرم كرمانكه ناگه بـخوردند                                  خـورم كرمانطمع كرده بودم كه «              
  كه از مردگان پندت آيد به گوش                                 ز گوش هوشبكن پنبه ي غفلت ا              

  )62(همان،                              
  در بيت چهارم با به كارگيري تمثيل و صنعت جناس تام، مضمون طنز گونه و تحقيرآميز آفريده است

  ـ تضاد : 4
  كه با غالبان چاره زرق است و لوس                             ببوس گزيدنچو دستي نشايد             

  )93(همان،                
  تضاد يكي از شيوه هاي اصلي طنز در آثار سعدي است سعدي از اين آرايه بهره ي فراوان گرفته است.

  ـ تشبيه : 5
  است باالي گنجي مقيم طلسمي                                  به دينار و سيم بخيل توانگر                  
  كه لرزد طلسمي چنين به سرش                                   از آن سالها مي بمانـد زرش                 
  بـه آسـودگي گـنج قسمت كنند                                   به سنگ اجل ناگهش بشكند                 

  )95ـ  96 (همان،                                
بخيل توانگر را به طلسم باالي گنج تشبيه كرده كه با سنگ اجل ناگهان شكسته مي شود و ميراث خوران با 

  آسودگي مال و اموال را قسمت مي كنند.
  ـ تحقير : 6

  كه دستار پنبه ست و سبلت حشيش                                 ميفراز گردن به دستاروريش                 
  )120(همان،                                         
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  ـ اسامي حيوانات و اغراق : (در انتقاد صوفيان رياكار) 7
  پلـنگان درنده ي صـوف پـوش                              كه زنهار از اين كژدمانِ خموش         

  و گر صيدي افتد چو سگ در جهند                               كه چون گربه زانو به دل برنهند               
  جـهانگـرد شبكوك خرمن گداي                               زهـي جـوفروشان گندم نمـاي               
  كه در رقص و حالت جوانند و جست                                مبين در عبادت كه پيرند و سسـت               
  چو در رقص بر مي توانند جست                               چـراكـرد بايد نماز از نشست               
  بـه ظـاهر چنين زرد روي و نـزار                                 عـصاي كـليمند بـسيار خـوار              

  به دخل حبش جامه ي زن كنند (اغرق)                                 عبـايي بليـالنـه در تـن كنـند              
  )126(همان،                                       

  مراعات النظيرو لف و نشر :
  بـي وسـيلـت مـگر د پيرامن                         در مـيرو وزيـر و سـلطـان را              
  ايـن گـريـبان گـيرد، آن دامن                             سگ و دربان چو يافتند غريب            

  )72(گلستان،                                      
  ـ تهكّم (استعاره ي ريشخند) : 9

در اصطالح علم بيان تهكّم آن است كه كسي را بستايند اما لحن سخن نشان دهد كه مقصود از ستايش تحقير 
  )174:  1383گويند. (داد، » كافور«را » زنگي«و » عاقل«را » مجنون«است مثل آنكه 

  مانند حكايت زير كه سعدي به تحقير زاهدان دروغين مي پردازد :
مطابق اين سخن پادشاهي را مهمي پيش آمد. گفت : اگر انجام اين حالت به مراد من برآيد چندين درم دهم 

شرط الزم آمد. زاهدان را، چون حاجتش برآمد و تشويش خاطر [ش] برفت وفاي نذرش به وجود  
يكي را از بندگانِ خاص كيسه اي درم داد تا صرف كند [بر زاهدان]. گويند غالمي عاقلِ هشيار بود. همه روز 
بگرديد و شبانگه باز آمد و درم ها بوسه داد و پيش ملك بنهاد و گفت زاهدان را چندان كه طلب كردم 

اين ملك چهارصد زاهدست. گفت : اي خداوند نيافتم. گفت : اين چه حكايت است؟ آنچه من دانم در 
جهان، آن كه زاهداست نمي ستاند و آن كه مي ستاند زاهد نيست. ملك بخنديد و نديمان را گفت : چندان 
كه مرا در حقِ خداپرستان ارادت است [و اقرار]، مر اين شوخ ديده را عداوت است و انكار و حق به جانب 

  اوست.
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  زاهدتر از او كسي بدست آر                          كه درم گرفت و دينارزاهد                 

  )102(گلستان،                            
  ـ استفاده ي از قرآن كريم و آيات و روايات در زيباتر و باورتر كردن طنز : 10

  نـا عـذاب الـنـّارو قـ                            زيـنهـار از قـرين بد، زنهار               
  )100(همان،                                        

  كه پنداري الليلُ يغشي النّهار                         چنان تنگش آورده اندر كنار              
  )157(بوستان،  

  ) خداوند روز را به پرده ي شب در پوشاند).54(يغشي اهللا النّهار، (اعراف / 
  ».عسير ؛انَّ هذا لَيوم«كه گفت :                        چنان ماند قاضي به جورش اسير             

  )120(همان،                                 
  ) آن روز، روز سختي است.9(مدثر / » فَذلك يومئذ يوم عسير«

ديث اسالمي بيشتر و زيباتر از شاعران سعدي به دليل آشنايي با ادبيات عرب، قرآن مجيد و روايات و احا
و حتي مي توان او را از پيشگامان معرّفي كرد، اين شيوه ي بهره گيري در  2ديگر در اين زمينه بهره گرفته

قبل از انقالب يكي از علماي بزرگ ... « دوره ي معاصر نيز رايج است و طنزنويسان از آن بهره مي برند. 
اعوذ باهللا من الشيطان الرژيم! خنده ي حضّار :«ر جمع دانشجويان چنين گفت شبي در مسجدي برفراز منبر د

  )44:  1380(گرمارودي، ». نشان داد كه ظرافت كالم را در يافته اند
  ـ روش پرسش و پاسخ و مناظره و گفت و گو و بحث و جدل :10

در بيان توانگري و » ا مدعيجدال سعدي ب«مناظره ي توانگر زاده و درويش بچه و «كه در حكاياتي مانند  
  درويشي و ... ديده مي شود.

حكايت : توانگرزاده اي را ديدم بر سر گور پدر نشسته و با درويش بچه اي مناظره [در] پيوسته كه صندوق 
] پدرم سنگين است و كتابه ي رنگين و فرشِ رخام انداخته و خشت زرين در او ساخته، به گور  تربت]

  خشتي دو فراهم آورده و مشتي دو خاك بر او پاشيده؟ پدرت چه مانَد :
درويش پسر اين بشنيد و گفت : تا پدرت زير آن سنگها [ي] گران بر خود بجنبيده باشد پدرِ من به بهشت 

  )162رسيده باشد! (گلستان، 
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مي آيد بهره گيري سعدي از مناظره و گفتگو در ايجاد طنز حاكي از قدرت او در اين شيوه است و به نظر 
خود به سعدي و منطق الطير عطار و مثنوي موالنا نظر داشته » مست و هشيار«پروين اعتصامي در مناظره ي 

  است و از آنها الگوپذيري كرده است.
زبان سعدي در بوستان زباني ساده است اما پر از نيش و كنايه، در گلستان نيز كمابيش چنين است زباني ساده 

طعنه آميز و تمسخر، از زبان و اصطالحات عوام نيز تا جايي كه توانسته در ساختار طنز  و روان، پر از كنايات
  بهره گرفته است.

از نظر لحن نيز لحن ماليمي دارد اما گاه تند و تلخ مي شود. هر گاه صحبت از روزگار و تقدير و دنيا مي 
  شود طنز او تلخ مي شود :

  پـسر تاج شاهي به سر بـر نهـاد                      چو اَلپ ارسالن جان به جان بخش داد 
د آمـاجگاه                        بـه تـربت سـپرنـدش از تـاجـگاه  نـه جـاي نشستن بـ  

  چو ديدش پسر روز ديگر سـوار                      چنـيـن گفـت ديـوانه اي هـوشيار                  
  پـدر رفت و پاي پسر در ركيـب                       ملك و دوران سر در نشـيب زهي                  

  سبـك سيـر و بـد عهد و ناپايدار                          چنـيـن اسـت گـرديـدن روزگار 
  جـوان دولـتي سـر بـرآرد ز مهد                        چـو ديـريـنه روزي سرآورد عهد 

  چـو مـطرب كـه هـر روز در خانه اي است                     منه بر جهان دل كه بيگانه اي است                  
  كـه هـر بـامـدادش بـود شوهري                         نـه اليـق بـود عـيـش با دلـبـري                  

  )66(بوستان،                                
 شود، خطاب به حرام خواران و ناكسان و نامردمان : و گاه لحن او تند و خشن مي

ابلهي [را] ديدم سمين، خلعتي ثَمين در برو قَصبي مصري بر سر و مركبي تازي در زير ران و غالمي از پي 
دوان. كسي گفت : [سعدي] چون مي بيني اين ديبا [ي] معلَم بر اين حيوان اليعلم.؟ [گفتم] خطي زشت 

  ته است.است كه به آب زر نبش
  ]3عجالً جسداً لَه خُوار                                 [قَد شابه بالوري حمار

  [گفته اند كه يك طلعت زيبا به از هزار خلعت ديبا]
  مگر دراعه و دستار و نقش بيرونش                                به آدمي نتوان گفت ماند اين حيوان 

  كه هيچ چيز نبيني حالل جز خونش                                اب و ملك و هستي اونگر تو در همه اسب
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  )119(گلستان،                                     

و نكته ي ديگر اين است كه لحن و زبان او گاه به هزل نزديك مي شود و در مواردي از اصطالحات ممنوعه 
  خارج نمي شود و سعي مي كند تعادل را رعايت كند :استفاده مي كند اما از حريم عفت 

  نـدارد هيـچ عـاقـل بـاد در بـند               شكم زندان باد است، اي خردمند           
  كه باد اندر شكم بار است بر دل                    چو باد اندر شكم پيچيد فرو هـل               

  )99(گلستان،                   
  ن جوان را اگر تيري در پهلو نشيند بِه كه پيري ...... ز

  االّ به عصا، كيش عصا برخيزد                پيري كه زجاي خويش نتواند خاست             
  )151(همان،               

پيرمردي را گفتند : چرا زن نكني؟ گفت با پيرزنانم عيشي نباشد. گفتند : جواني بخواه، چون مكنت داري. 
  فت : مرا كه پيرم با پيرزنان الفت نيست پس او را كه جوان باشد با من كه پيرم چه دوستي صورت بندد؟گ

  گزري دوست تر كه ده من گوشت                              ... زور بايد نه زر كه بانو را           
  )153(همان،                     

بهره گيري سعدي از صناعات ادبي مطالبي را گفتيم، فقط اين نكته  از نظر ساختار طنز پيش از اين در مبحث
را بايد افزود كه سعدي هم در قالب نظم و هم در قالب نثر و يا تركيبي از هر دو به طنز پردازي پرداخته 

   است اما گاه در يك بيت يا يك عبارت كوتاه به مخاطب كنايه و نيشخند مي زند و او را به تمسخر مي گيرد  
 كاين ره كه تو مي روي به تركستان است                          ترسم نرسي به كعبه اي اعرابي

  )88(همان،                               
  همه كس را دندان به ترشي كُند گردد، مگر قاضيان را كه به شيريني 

  )190(همان،                                  
  حكايت سعدي با مدعي با اطناب انديشه هاي خود را بيان مي كند.و گاهي نيز مانند 

  نتيجه گيري
افصح المتكلمين شيخ اجل سعدي با خلق گلستان و بوستان و به اوج رساندن غزل عاشقانه از ستارگان ادب 
فارسي محسوب مي شود، عالوه بر هنرنمايي او در عالم شاعري و نويسندگي و بيان سهل و ممتنع و نثر 

گرفته و بدان نپرداخته اند مسجع، شايستگي ها و هنرهاي ديگري نيز دارد كه شايد چندان مورد توجه قرار ن
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و آن طنزپردازي اوست. بي شك يكي از پايه گذاران و گسترش دهندگان طنز در ادب فارسي سعدي است و 
حق بزرگي بر گردن عبيد و حافظ و ديگر طنزپردازان دارد. طنز او به صورت نظم و نثر يا تركيبي از هر دو 

م و نمكين است و لبخندي را بر لب مي نشاند اما گاه تلخ و در قالب حكايت بيان مي شود، لحن كلّي او مالي
تند مي شود و در برخي موارد به هزل نزديك مي شود. با بررسي انجام شده در گلستان و بوستان مي توان 
سعدي را در شمار طنزپردازان بزرگ به شمار آورد، بهره گيري او از جناس، تضاد، تمثيل و آيات قرآني 

  تار طنز روايات در ساخ
بي نظير است، رعايت ايجاز و گاه اطناب، طرز بيان، شمول و گستردگي، بينش عميق و زيركانه او درباره ي 
جامعه و معايب و رذائل اخالقي و اجتماعي حاكي از آن است كه اين شاعر زيرك توانايي خاصي در نوع 

نشانه رفته  و صوفي و منجم و پادشاه بيان داشته است. نيش قلم او به طرف ابله و عوام و درويش و زاهد
  بي باكي او در خور ستايش است.است. و اين جسارت و 
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