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 مقدمه -1

براي انتقادي كه بـه صـورت خنـده آور و مـضحك بيـان شـود، در                  » طنز«استعمال كلمة 
در تاريخ بيهقي و ديگـر آثـار قـديم    » طنز«هرچند كه .فارسي معاصر سابقه اي طوالني ندارد  

و يا بهتر بگـوييم بـه معنـي         است استعمال وسيعي به معني فعلي كلمه        زبان فارسي به كار رفته    
satire   كلمة.  اروپايي نداشته استsatire    هاي اروپايي  آيد و در اكثر زبان     كه از يوناني مي

در فارسـي،عربي و تركـي كلمـة    .شـود معناي واحدي دارد، به طنزآميزي و انتقاد اطالق مـي  
بقاً در فارسـي،  سـا .واحدي كه دقيقاً اين معني را در هر سه زبان برساند، وجود نداشـته اسـت   

شد كه بيشتر جنبة انتقـاد مـستقيم و شخـصي دارد و جنبـة غيرمـستقيم و      هجو به كار برده مي   
هجـو، ضـد    . را دارا نيست و اغلب، آموزنـده و اجتمـاعي هـم نيـست             » ساتير«طنزآميز بودن   

» سـاتير «تواند نظيـر لحـن طنزآميـز        مدح است و اصوالً صراحت لفظي كه در آن ،است نمي          
است و بيشتر جنبة مزاح و مطايبـه  » جد«اند كه ضد  را نيز به كار برده    » هزل«ر فارسي،   د.باشد
 )11: 1384جوادي،.(دارد

برنـد كـه در واقـع،            چنان كه گفته شد، در روزگار ما طنز را به معني ساتير به كار مي              
» تهكـم «و »فكاهـه «،»هجـا «در نقد جديد عربي، كلماتي چون . است» هزل«و» هجو«رساتر از  

بـا وجـود ايـن در متـون     ) همـان .(اند كه اغلب احتياج به توضيح بيشتري دارند    را به كار برده   
اي خـواني دارد، داراي سـابقه  ادبي گذشته ،آنچه امروزه بـا مفـاهيم انتقـادي و طنزآميـز هـم             

روش هاي مختلف و از جمله كوچك يـا بـزرگ كـردن امـري           طنز معموالً به  .ستطوالني ا 
از دورترين اعـصار   نيز آدمي . رودبه كار مي ... ك و استفاده از گوشه و كنايه و       ،تقليد مضح 

تاكنون، همواره بر آن بوده است تا ميان مقاصد آرماني و واقعيـات زنـدگي خـود، ، فاصـله                  
همين ويژگي انسان، به طور طبيعي ،تضادهاي موجود ميان توانايي هـاي راسـتين    . ايجاد كند 

دنيـاي طنـز در تعريـف هـاي      . كنـد   گـذارد، آشـكار مـي        به نمايش مـي    او را با آنچه از خود     
 و درسـت بـه همـين دليـل، از      گـردد  موجود، به انسان و رفتار شخصي و اجتماعي او باز مـي        

  .  گستردگي و تنوع بسياري هم برخوردار است
هـاي    رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان، تناقضات رفتاري، زياده خواهي ها و بي رسـمي             

طنـز نيـز تقريبـاً در هـر ميـداني           .  همواره درمتون نظم و نثر فارسـي بازتـاب داشـته اسـت             او،
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.  زورآزمايي كرده است و شـمولي سياسـي، اجتمـاعي، اخالقـي و حتـي گـاه صـوفيانه دارد                   
  ) نظير انتقادهاي طنز آلود مجذوبان و ديوانگان، به خدا(

هـايي كـه در يـك      و بـي رسـمي  طنز اجتماعي، در واقع،اعتراضي است برنابساماني هـا    « 
خواهد اين اعتراض ها را مستقيم بشنود يـا بـي    اجتماع هست؛ نهايت اينكه گويي جامعه نمي      

     ) 183-182 :1346زرين كوب ،(» . پرده
كه همة روش هاي طنـز  در متـون ادبـي     يابيم  با بررسي و مطالعه آثار ادبي گذشته درمي       

اگرچه طنز بـه عنـوان يـك    .يز در آنها اشاره شده است    به كار رفته و به موضوعات مختلفي ن       
نوع ادبي، فساد اجتماعي، اخالقـي و ديگـر ناهنجـاري هـاي اجتمـاعي را آمـاج خـود قـرار                      

دهد، همواره اين پديده را از طريق رفتارهاي افراد مشخص كه عمومـاً بـه صـورت تيـپ            مي
در ايـن گفتـار، بـه بررسـي         .د  هاي نمونه وار  ظهور مي كنند، زير ذره بين نقد قرار مـي دهـ               

پـردازيم كـه بيـشتر        آميزي از نظم و نثر فارسي قرن چهارم تا هفـتم هجـري مـي                مضامين طنز 
گردد ؛ هر چند كه اين نمونـه هـا تنهـا بخـش كـوچكي             حول محور قدرتمندان و شاهان مي     

  . است از آنچه در متون ادبي ما به ثبت رسيده است
   بيان مسئله -1-1    

ديگر و فرزنـداني توأمـان      مردمان مشرق زمين، حكومت و ديانت، مالزمان يك       در باور   
-اند؛ بنابراين، حاكمان سياسي كه عموماً متولّيان امور دينـي نيـز بـه حـساب مـي                 دانسته شده 

اند، به جهت برخورداري از اين وجهة ديني و به زعم عوام، به جهت داشتنِ فرّه ايزدي                 آمده
دهـد  با وجود اين ، شواهد موجود در متون ادبي ما نشان مـي     .اند  ده،در حريمي امن به سر بر     

كه شاعران و نويسندگان بسياري، با شهامت و بي باكي  و به انحاء مختلف، اين حـريم امـن             
در ايـن  . يكـي از ايـن روش هـا، طنزپـردازي اسـت            . انـد   را شكسته و به نقد شاهان پرداخته      

، بر آن شـديم تـا  طنزهـايي را كـه عملكـرد شـاهان و            پژوهش، با توجه به اهميت اين مسئله      
دولتمردان را نشانه رفته است، مورد بررسي قرار دهـيم و بـه طـور اجمـال، بـه تقـسيم بنـدي                

  .انواع طنزهاي  مربوط به حكومت بپردازيم
 ضرورت تحقيق - 2  -1

ي با روي كار آمدن شعر نو و حتي قبل از آن با تحـوالت دورة مـشروطه و بيـان مفـاهيم        
، اين طرز تفكر نيـز شـايع شـد كـه شـعر سـنتي و كالسـيك                   ...چون وطن، دفاع از آزادي و     
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در اين  . اي ندارد و تمامي مفاهيم سياسي و انتقادي معطوف به دورة معاصر است            حرف تازه 
پژوهش، با بررسي متون ادبي پانصد سال نظم و نثر فارسي، به  اين نتيجـه دسـت يـافتيم كـه                  

اي آن هم به زبان طنز و شكل هاي مختلف طنز، در ادبيات فارسـي  سـابقه        انتقاد از سياست،    
رسيد كه شواهد موجـود در متـون بـه دقـت     طوالني داشته است؛ بنابراين ضروري به نظر مي 
  .استخراج شود و مورد تحليل و بررسي قرار گيرد

   پيشينة تحقيق- 3-  1

كــه نقــد حاكمــان،  از ســرآغاز دربــارة پيــشينة انتقــاد از ســالطين و حكــام بايــد گفــت 
درخشش ادبيات گهربار فارسي، سابقه اي درخشان داشته و به انحاء مختلف نيـز بيـان شـده                  

انـد    است ، البته بعضي نويسندگان و شعرا بـيش از ديگـران بـه ايـن مـسئله توجـه نـشان داده                      
 . وحوزة نقد قدرتمندان، در آثارِ آنها گستردگي بيشتري دارد

ايـن  . اشـاره كـرد     » فردوسـي «داي دورة مورد بحث اين پژوهش مي توان به                  در ابت 
ــوده و        ــرف نب ــك راوي صِ ــاطيري، ي ــاريخي و اس ــدادهاي ت ــانِ روي ــزرگ در بي ــاعر ب ش

هـشدارهاي  . تأكيدهايش بر بي اعتباري دنيا و عجزِ آدمي در برابرِ مرگ  هم بي دليل نيست              
طب مي نـشيند تـا مـدام بـه ايـن بينديـشد كـه                او همواره چون تازيانه اي بر جان و روحِ مخا         

. دنيايي كه بر شاهان و پهلوانانِ با عمرِ چندصد ساله رحم نكرده است ، قابلِ دل بستن نيست                
او هم چنين با صراحت به ذكرِ بيدادگري ها و باليايي كه در طولِ تاريخ از سـتمِ شـاهان بـر       

  .ازي اذهان سودمند افتدمردم رفته است، پرداخته كه خود مي تواند در بيدارس
با وجود اين بايد گفت كه در ميانِ متونِ ادبي، برخي كتاب ها از ابتدا با هدفِ آمـوزش                 

 ةنـصيح  وقابوسـنامه ، سياستنامه، اخالق ناصري. اند به شاهان و فرمانروايان به نگارش درآمده  
ن و آموزنـده از   نيز اگرچـه بـه ظـاهر، حكايـاتي شـيري     كليله و دمنه. اند   از آن جمله   الملوك

زبانِ حيوانات نقل مي كند، دربردارندة اصلي ترين سخنانِ انتقادي و آموزه هـاي حاكميـتِ      
دو باب از مهم ترين آثارِ خود را به سـيرتِ پادشـاهان             » سعدي«همان گونه كه    .صحيح است 

و عدل و راي آنها اختصاص داده، كتاب هاي مزبور نيز بـه طـورِ ويـژه بـه ايـن مـسئلة مهـم                         
 شيخِ اجلّ بارها با زيركي و هوشمندي خـاصِ خـود امـا بـه                بوستان، و گلستاندر. اند  رداختهپ

طريقي تساهلي و نه چندان كوبنده، آرا  و عقايد و حتـي تهديـدها و تنـذيرهاي خـود را بـه                       
  نيـز   تاريخ بيهقينمونة اين شيوه را پيش از اين  دوره، در    . گوشِ اربابِ دولت رسانده است    
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هـاي عاشـقانه   سـرايي و آفـرينشِ منظومـه      هم با وجود ايـن كـه بـه داسـتان          » نظامي«.مي بينيم 
بلندآوازه است، از هر فرصتي در مهـاركردنِ قـدرت اسـتفاده كـرده، در سـخناني كوبنـده،                   

  .عاقبتِ بيدادگري را پيشِ چشمِ حاكمانِ مستبد به تصوير كشيده است
، »سـنايي « عرفـاي نامـداري چـون       .انـد   در اين ميان برخي گوي سبقت از ديگران ربـوده         

، انتقـاداتِ خـود را در ال بـه الي مـضامينِ عرفـاني بـه سـمعِ دولتمـردان                     »مولـوي «و  » عطار«
. انـد  اند و حتي از لحنِ تند و گزنده ابايي نداشته اند و از تمثيل ،هجو و طنز، بهره برده      رسانده

آن، ديوانگـان هـستند،     شايد بتوان گفت كه عطار، با ذكـرِ حكايـاتي كـه شخـصيتِ اصـلي                 
توانسته اسـت بهتـراز همتايـانِ خـود بـر پيكـرة قـدرت بتـازد و حكايـاتِ مربـوط بـه خلفـا،                          

و جماعتي پابرهنه اما جـسور از جـنسِ او، بهتـرين بـستر را بـراي                 » بهلول«حاضرجوابي هاي   
بـه  نيـز هـر يـك       » عبيـد زاكـاني   «و  » حافظ«.بيانِ اعتراضاتِ اين شاعر فرزانه مهيا كرده است       

سبك و سياق خود، يكي با طنزي رندانه و ديگري با حكايات دلنشين و گزنده، بر پيكرة نه                  
اند و با لطافت سخن بـر آن مرهمـي هوشـمندانه    چندان منزه حكومت، جراحتي پديد آورده    

  .اندنهاده
آن چه از نظر گذشت ،گزيده اي از پيشينة نقدهاي حكومتي در پـنج قـرن مـذكور بـود            

در دورة معاصـر  نيـز يكـي از          . يان اين انتقـادات، ، طنـز جايگـاه ويـژه اي دارد            كه در طرز ب   
كساني كه به طور گـسترده، طنـز و طنزپـردازي را در ادب فارسـي مـورد توجـه قـرار داده،                

او دربارة طنز و موضوعات مورد توجه اين نوع ادبي مي           .  است»حسين بهزادي اندوهجردي  «
ع ادبي كـه بـيش از سـاير انـواع و نمونـه هـاي ادب، اخـالق           يكي از مهم ترين انوا    « : گويد  

اجتماعي و سياسي و مذهبي ما را به محك نقد و ارزيابي مي زند و غـثّ و سـمين آن را بـه                
طنـز بـا باريـك بينـي و قـدرت      . اسـت » طنزآميـز « ما مي نماياند، فكاهيات و خـصوصاً آثـار       

خانـة اطـوار   نـساني اسـت، از نهـان   انديشه، معاني خفي و غريب را كه خالف شرع و شرف ا     
  )18 :1378بهزادي اندوهجردي،  (» .جامعه بيرون مي كشد

 از ديدگاه اين نويسنده، سيطرة دهشتناكِ اسـتبداد حكـومتي و فـساد قـدرتِ حـاكم، از        
او همچنــين ،تعــصبات مــذهبي و . جملــه عوامــل مــؤثر در پيــدايش زمينــه هــاي طنــز اســت 

و نيز فقـر اقتـصادي را از عوامـل و زمينـه هـاي ظهـور طنـز            سوءاستفاده هاي ارتجاع مذهبي     
 فساد اجتماعي وقتي بـه اوج  "كه »منتسكيو «  سياسي مي داند و با استناد به سخن -اجتماعي  
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، بر اختالف و شكاف طبقاتي و ناهنجـاري هـاي   "خود مي رسد كه اشرافيت موروثي بشود      
  )20:همان (. اجتماعي تأكيد مي ورزد

محمدعلي همايون  «،  »علي دشتي «،  »فاطمه سياح «ورة معاصر، كساني چون     همچنين در د  
نيز در پرداختن به مسائل انتقادي پيشگام بوده انـد         ... و» عبدالحسين زرين كوب  «،  »كاتوزيان

  . كه ذكر آنها مجالي ديگر مي طلبد
 بحث -2

گيرد، طبيعي  چنان كه پيشتر اشاره شد، گرچه شمولِ نگاه طنز، همة اجتماع را در بر مي                
كـه  ... است كه آن دسته از طبقات اجتماعي نظير حاكمان ، طبقة روحانيِ جامعـه، قـضات و           

شـوند، از نـيش طنـز نـصيب      هم امتيازات خاص دارنـد و هـم رهبـرانِ جامعـه محـسوب مـي         
اند كه اگر انتقاد خود را مـستقيماً متوجـه    البته شاعران و نويسندگان آموخته    .  برند  بيشتري مي 

ان قدرت سازند، يا جان سالم به در نخواهند برد و يا بايد بهترين سال هاي عمـر خـود          صاحب
براي همـين اسـت كـه انتقادهـا، گـاهي در دنيـاي              . را در دخمه هاي تنگ و تار سپري كنند        

چنـد در     هر.  شود تا خشم قبلة عالم يا حاكمان را برنينگيزد          حيوانات و از زبان آنها مطرح مي      
اندو حقيقت امـور را بـه پادشـاهان گوشـزد       هستند كه همواره تن به بال داده      اين ميان كساني  

در اين مجال ابتدا به طبقه بندي طنزهاي سياسي مي پردازيم وسـپس، شـواهدي از                . اند  كرده
  .متون نظم و نثر را از نظر مي گذرانيم

عاتي طنزهايي كه عامالن حكومتي را نشانه مـي رود، گـاه جنبـة اخالقـي دارد و موضـو                  
نظير بي كفايتي شاهان، استبداد و افزون طلبي و تلون مزاج آنها ، حضور نداشتن شايـستگان             

ظاهر اين حكايات،   . گيرددر مناصب قدرت و يا دخل و تصرف در اموال رعايا را در بر مي              
خـاطر نـشان   . عمدتاً از ويژگي عمومي طنز برخوردار است و طيبت ِخاطري ايجاد مي نمايد     

ه مراد از نقدهاي اخالقي، صرفاً اخالق فردي نيست بلكه  هرگونه اخالق و خـرد               كنيم ك مي
كفايتي سياسـي را نيـز در ايـن رديـف بـه شـمار               سياسي را نيز شامل مي شود؛ از اين رو، بي         

  .ايمآورده
هـاي  نوع ديگري از طنزهاي سياسي، طنزهاي ديني و فلسفي است كـه بيـشتر شخـصيت               

دار و واليـان   چـون عمـدتاً افـراد ديـن       . گيرنـد    خدا را نشانه مي    ديني و مذهبي و حتي گاهي     
اند و يا اينكه مردم به جهت ستم ِحكومـت، شـكايت   آمدهديني جزو حكومت به حساب مي  
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اگرچه اين نـوع طنـز      . گونه طنزها نيز در اين پژوهش اشاره شده است        اند، به اين  به خدا برده  
ك تر است، از لحاظ اعتقادي و گاه زير سؤال بردنِ           نيز از حيث شادمانگي، به نوع اول نزدي       

نوع ديگر، طنزهاي تلخ هستند كه ظاهر طيبـت  . باورهاي مذهبي، رنگ و بوي متفاوتي دارد      
ايـن طنزهـا معمـوالً      . آميزي ندارند و پـس از شـنيدن، دردي بـر جـان مخاطـب مـي نـشانند                  

  .اثرگذاري بيشتري دارند
  طنزهاي سياسي با رويكرد اخالقي 2-1

    اخالق فردي1-1 -2
 استبداد و افزون طلبي  2-1-1

اسـت، زورگـويي و جـاه طلبـي     يكي از مهم ترين مواردي كه مـورد توجـه قـرار گرفتـه          
هايي هست كه در آنهـا از قـدرت طنـز، در بيـان         ، داستان كليله و دمنه  در كتاب   .شاهان است 

گ و شـگال و  زاغ و گر« شده است؛ از جمله داستان       انتقاد اجتماعي و نقد حكومت استفاده     
افتد،  شـير او را پنـاه          داستان از اين قرار است كه شتري از كاروانِ خود جدا مي           . »شير و شتر    

ياران شير، يعني همان گـرگ و شـگال و   . شود مي دهد اما خودش در جدال با فيل زخمي         مي
اند، با ترفنـد، بيـرون شـدن از عهـد و پيمـان را در نظـر شـير ،كوچـك                 زاغ كه گرسنه مانده   

 . خورند افكنند و به اتفاقِ هم او را مي كنند و سپس ، شتر را به دام مي مي

هايي كه در رفتار قهرمانان و جريان داسـتان  طنز الزاماً خنده آور نيست؛ گاهي پيچيدگي      
آورنـد، يـك وضـعيت متنـاقض          هاي داستان مـي   وجود دارد و توجيهي كه بعضي شخصيت      

اه از آنچـه ميـان شـتر و شـير و شـگال و گـرگ و زاغ               چند گزارة كوتـ   .  كند  گونه ايجاد مي  
كنــيم كــه در بيــان جنبــة طنــز آميــز داســتان و نقــد رفتــار قدرتمنــدان،  گــذرد، نقــل مــي مــي

آنچـه ملـك   : جـواب داد كـه   ...« :پرسـد   كه شير از مقصد شتر مـي     هنگامي:  مفيدخواهد بود 
اشتر شـاد شد و در     ! من بباش   اگر رغبت نمايي در صحبت من مرفّه و اي        : شير گفت   .  فرمايد

شـدن   كه شير پـس از زخمـي     و هنگامي ) 107-106 : 1386نصراهللا منشي،     (»  . آن بيشه ببــود  
خواهد تا بروند واطراف را نگاه كنند، شـايد حيـواني بيابنـد               در جنگ با فيل ، از يارانش مي       

گردد  نش، نزد شيـر باز ميتأمل و طرح نقشه با يارا   كه شير بتواند صيد كند، زاغ بعد از كمي        
و سـپس بـا   » كند  اما وجهي ديگـر هـست    كس را چشم از گرسنگي كار نمي     « : گويد    ومي

اجنبي خواندن شتر ،كـم كـم ناسـتودگيِ جايگـاه پيمـان شـكني را نـزد شـيرِ گرسـنه نـاچيز                
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كند و از سوي ديگر با چاپلوسي و تقويت ديدگاه پادشاه محوري، شير را رام  مـي كنـد             مي
داند، او را بر باد عـزت و          و در جواب شير كه پيمان شكني را به دور از وفا و جوانمردي مي              

يـك  "بدين مقدمه وقوف دارم لكن حكما گويند كـه    : زاغ گفت   « . نشاند  مقام كبريايي مي  
اي را فداي اهـل شـهري    اي و قبيله نفس را فداي اهل بيتي بايد كرد و اهل بيتي را فداي قبيله       

 ) 107:همان  ( ». ري را فداي ذات ملك اگر در خطري باشد و اهل شه

استداللِ مضحكِ زاغ در اهميت حفظ پادشاه ، نشان دهندة قـدر و قيمـت جـان انـسĤنها        
شيري را كه در آغاز از روي اقتدار و جوانمردي بـه   .  در برابر پادشاه و طبقات حاكمه است        

آورد و بـه       نيرومنـدِ گرسـنگي، بـه زانـو در مـي           شتر پناه داده بود، ناگزيري در برابر واقعيتِ       
گونه طنزهاي انتقادي كـه بـه شـيوةتمثيلي و از        اين. سازد  موجودي پست و خودخواه بدل مي     
قانوني و هرج و مـرجِ ناشـي از           شود، به طور مشخص، بي      زبان جانوران يا آدميان روايت مي     

  . دارد قدرت استبدادي و بي حقوقيِ مردم را بيان مي
كـشد ،حكـايتي    رد ديگري كه به خوبي استبداد شاهان و قدرتمندان را به تصوير مي             مو

و آن هم حكايت شيري است كه       مثنوي،  در  » موالنا جالل الدين  «است شيرين و طنزآلود از      
پس از شكار ، از همراهان خود، گرگ و روباه، مي خواهد تا آنچه را   با دستان بـا كفايـت            

گرگ كه گويي از حقوق شاه و ولي نعمت خود       . نه قسمت كنند  خود صيد كرده اند، عادال    
درسي نياموخته، دست به تقسيمي ميزند كه اگرچه از نظر خودش عادالنه است، خـشم شـير       

  :آوردو سرانجام ، مرگ غير منتظره اي را براي او به ارمغان مي
  اي شَه گاو وحشي بخشِ توست     آن بزرگ وتو بزرگ وزفت و چست: گفت«

  » بز مـرا كه بز ميـــانه اســـــــت و وسط    روبها خرگوش بِـســـــتان بي غلــط 
  )3045-3044ابيات : ،دفتر اول]بي تا[مولوي  (

شير پس از رساندن گرگ به جزاي بي ادبي، اين بار از روباه مي خواهـد تـا شـكارهاي                    
ت گرگ آموختـه، گـاو را   روباه كه درس بزرگي از مجازا. روي زمين مانده را قسمت كند     

صبحانه، بز را ميان وعده و خرگوش را شب چرة جناب شير قرار مـي دهـد و بـدين گونـه،                      
اين حكايت كه ضمن در برداشـتنِ نكتـه هـاي ظريـف          . خود را از خشم او در امان مي دارد        

در » بزرگمهـر «عارفانه، گوشة چشمي هم به واقعيـات تلـخ اسـتبداد حاكمـان دارد، از زبـان                 
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به زيبايي بيان مي شود، آن گاه كه اطرافيانِ شـاه از كُـرنش و ادب          » انوشيروان«س شَور   مجل
  :وزير شگفت زده مي شوند

  خالف راي سلطان، راي جـســــتن             به خونِ خويش باشد دست شستن« 
                                                                                        »       اينك مـــاه و پروين:   ببايد گفتن    اگر خود روز را گويد شب است اين     

  ) 81: 1387سعدي،(
    تلون مزاج شاهان2-1-1-2

-از نقطه ضعف شاهان و حاكمان كه بسياري از شاعران و نويسندگان به آن اشاره كرده               

  :اندگيري از حكومت توصيه كرده و كنارهرو، مدام به پرهيزاز اين. اند، تلون مزاج آنهاست
  اگر صد ســـــال گبر آتش فروزد             چو يكدم اندرو افتد بســـــوزد«

از تلـون  : انـد افتد كه نديم حضرت سلطان را زر بيايد و باشد كه سر برود و حكما گفتـه             
شـنامي خلعـت   طبع پادشاهان برحذر بايد بودن كـه وقتـي بـه سـالمي برنجنـد و گـاهي بـه د            

  )194 : 1387سعدي، (» .دهند
حقيقتاً دلنشين است و در پنـاه ايـن لطـف سـخن، بـه نكتـة ارزشـمندي                   » سعدي«سخنان  
زر آمدن و سررفتن، در جواب سـالم، رنجيـدن و بـه ازاي دشـنام، خلعـت       . كنداشاره     مي     

سعدي طنز ايجـاد  همين تضاد است كه در كالم . دادن، تنها در پناه و ساية شاهان ميسر است 
  .كرده است

  اخالق سياسي 2-1-2

   چيرگي نااهالن2-1-2-1
از ديگر معضالتي كه غالباً شـعرا و نويـسندگان در آثـار خـود بـه آن اشـاره كـرده انـد،          

:  را بـه خـاطر بيـاوريم   گلـستان حكايت روبـاه  . حضور جاهالن و نااهالن در رأس امور است   
شـتر را بـه سـخره       : گويـد   پرسـد، مـي     را مـي  گريزد، كسي علّـتش       روباهي اُفتان و خيزان مي    

« : گويـد  كننـد كـه تـو را بـا شـتر چـه نـسبت؟ مـي         گيرند  و وقتي او را به ناداني متهم مي     مي
كه را غم تخلـيص مـن   ] گرفتار آيم [ كه اگر حسودان به غرض گويند شتراست و       ! خاموش  
نـز نيـز بـر بـي قـانوني و          اين ط ) 71-70 :1387سعدي،(» .... . ]؟  تا تفتيش حال من كند    [ باشد  

نيز به طريـق ديگـر،      » موالناجالل الدين «. چيرگيِ جاهالن و نااهالن بر مردمِ بي پناه نظر دارد         
.  ، رنـگ پريـده و لـب كبـود           گريـزد   اي مـي     مردي در خانه   :اين حكايت را بيان كرده است       
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 را بـه  شـنود كـه از طـرف حكومـت، خرهـا             و پاسخ مي    شود  خانه ، علت را جويا مي     صاحب
 :گويد كه خر را با تو چه نسبت است، مياو در جواب اين. گيرندسخره مي

  چـونكه بي تمييزيان مـان سـرورند     »
 

  »صـاحب خــر را بـه جـاي خـر برنـد     
 

 )2545-2541ابيات : ،دفترپنجم] بي تا[مولوي (

  بدهـد، حكومت كه ظاهراً بايد گره گشاي كارِمردم باشد و به آنها امنيت مالي و جـاني                  
نيز به  » انوري«همين حكايت از زبان     . در اين حكايت، موجب هراس و آزار مردم شده است         

  2) 701 : 2، ج1340انوري ، :ك .ر. (گونه اي ديگر نقل شده است
 تصرّف اموال2-1-2-2

حكومت از آنجا كه خود را صاحب اختيار مردم مي داند، به انحـاء مختلـف بـر جـان و                 
حكايت نمونه وارِ خر به سخره گـرفتن كـه پـيش    .  اندازي مي كند مال و ناموس آنها دست   
در : اي ديگر چنين بيـان شـده اسـت          باتفصيل واز زاويه  » سعدي«بوستاناز اين آورده شد، در    

افتد و  شب      رود و از سپاه جدا مي       با روستايي، روزي شاه به شكار مي      » غور« حكايتِ پادشاهِ 
كرده  كه خرِ خود را لنـگ          وستايي، فرزند را نصيحت مي    ر. برد  به خانةيك روستايي پناه مي    

شـنود،   پسر راهنمايي هاي پدر را بـه گـوش جـان مـي    ! باري. كند تا آن را به بيگاري نگيرند    
كند و دشنام گويان به شاه و پـدر و نفـرين كنـان بـه درگـاه خـدا، بـه دنبـال                  خر را لنگ مي   
خـورد  زيـرا     در ايـن داسـتان بـه چـشم مـي     يكي از نمونه هاي عالي طنز. افتد كاروان راه مي 

شـود ودر آنجـا نتيجـة رفتـار خـود و       پادشاه به طـور ناشـناس وارد خانـة مـرد روسـتايي مـي            
تصور كنيد شـاهي كـه در خيـال خـود شـبي      . كند  مأمورانش را با مردم، آشكارا مشاهده مي      

را سـتايش كنـد،    اش هم بايـد او   كرد كه رعيت در خانه كشيد و فكر مي  خوش را انتظار مي   
وقتي يك روستايي حاضر باشد كه خـرِ خـود را لنـگ كنـد تـا بـه       .  چه بر سرش آمده است    

  . دست مأموران حكومت نيفتد، ميزان ارادتش را به پادشاه، به اندازة كافي نشان داده است
از در ايـن  . كنـيم  نمونه اي از عملكرد طنز آلود يك قاضي را از حديقة سـنايي نقـل مـي    

 و بـه همـين جهـت، تلخـيِ       كفة سنگينِ تـرازو بـه سـمت مطايبـه و مالحـت اسـت              حكايت،  
  رود ، چندان كه بايد، براي خواننـده آزار دهنـده            كه بر پيرمرد روستاييِ اين ماجرا مي        ستمي
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شود تا خواننـده دربـارة    نيست ؛ هر چند اين طيبت خاطر و ظاهر مبالغه آميز، مانع از آن نمي             
   :عدالتي انديشه كند بي

  ريـي پيـ  ـــ دي كـه در ده    ــآن شني  «
 

  ريــــه اي تيــــه ز شحنــــورد ناگــــخ
 

  ي آن درويـش   ـت در پيش قاض   ــ  رف
 

  د پـيش  ـرا چـه آمـ    ــر م ـــبنگ: ت  ــگف
 

ـــشحن ــسـ ــ ــه سرم ــود در مي   دانـت ب
 

  انـــــ را بـر ج   ـــــ د و زد م   ـتيري افكنـ  
 

  ر خـشم  ـت از سـ   ــ  قاضـي او را بگف   
 

  مــداري چــــشـــــــنا نگـــه ـــــقلتبان
 

  الوديـون بيــــــنه بــه خــــرِ شحــــ  تي
 

ــ ـــا مـت ـــرا دردســـ ـــر بيــــ   فزوديـــ
 

  اوت بــه شــحنة   دِه، دهـت گــــــ  جف
 

  س بجـه ـه نفـ  ـــ ر ب ـــ ن دردس ــنيــوز چ 
 

  و گـردد خـوش    ـه بر ت  ـا دل شحن  ــ   ت
 

  »شـت آتـ ـــ ه جانـد بـ  ـــ در زن ـه ان ـورن
 ) 562 : 1387سنايي،  (

 پيرمرد روستايي نه تنها در سلسله مراتب قضايي دستش بـه جـايي بنـد نيـست بلكـه بـه                      
اتّهام آن كه در مسيرِ تيرِ شحنه قرار گرفته، پايش هم گيـر اسـت  بـه راسـتي چـرا قاضـي از                         

خواهد كه براي نجات از دردسر، گاوش را به شحنه بدهـد؟ آيـا از سـاده لـوحي                     پيرمرد مي 
ند تا ضمن آنكه خـودش را درگيـر يـك پرونـدة جديـد نمـي كنـد،              ك  پير، سوء استفاده مي   

خواهد به تعـريض و        يا مي   سبيلي هم چرب كند و به نام شحنه و به كام خود، به نوايي برسد              
ت و اگر قاضي و مدعي، هر دو، زورشان را روي هـم  كنايه بگويد كه سمبة شحنه پرزور اس   

؟ يا اينكه شحنه و قاضي، هر دو، شريك دزدند و رفيق قافلـه                برند  بگذارند، راه به جايي نمي    
   ؟ هـر چـه هـست، پيرمـرد بيچـاره بايـد گـاوش را كـه                   و هر دو دستي در يك آستين دارنـد        

، دو دسـتي تقـديم كنـد و بـه           يحتمل تنها داراييِ زندگيش اسـت، بـه عنـوان دسـت مريـزاد             
اين تصوير مـضحك  . كشد، به پابوس حضرات هم برود      شكرانة آنكه زنده است و نفس مي      

و دل آشوبي است كه شاعرِ آگاه از جامعة پر جـور و سـتم خـود، در پـيش چـشمان مـا بـه                           
  . گذارد نمايش مي
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مگر بـوده اسـت     به هرحال، غارت و تصرّفِ مال نيز يكي از ويژگي هاي فرمانروايانِ ست            
  . ة مردم بوده است كه بازتاب اين رفتار ،كاهشِ محبوبيتِ حاكمان، ميان تود

بايـد از   شـهريار ، بـاالتر از همـه مـي      « :گويـد   مـي » شـهريار «در كتاب   » نيكولو ماكياولي «
دست يازيدن به داراييِ ديگران دست باز دارد زيـرا مـردم، مـرگ پـدر را زودتـر فرامـوش                  

  )109  :1375ماكياولي، . (»ت رفتنِ ميراث پدري راكنند تا از دس مي
  طنزهاي سياسي با رويكرد ديني 2-2

قاضيان و صـوفيان   .  كند  حوزة طنز تنها به انتقاد از قدرت شاهان و فرمانروايان بسنده نمي           
اند و هم داعية معنويت و روحانيـت      و زهاّد نيز كه در جامعه، هم صاحب قدرت دنيايي بوده          

در ايـن گونـه طنزهـا بـر         . اند  از نگاه پرسشگر نويسندگان و شاعران در امان نمانده        اند،    داشته
شـود؛ بـراي مثـال        هـا انگـشت نهـاده مـي       هاي غير اخالقي اين گـروه     چند جنبه از     ويژگي       

كاري و طمع بستن در مال و ناموس مردم، تأكيد شده           دربارة قاضيان، به رشوه ستاني، فريب     
  . است

هـا، سـواي عملكــرد شـاهان و سـالطين، بــه قـضات و فقهـا بــر                           اريكــبخـش عمـدة بـزه   
كند كه از دربـار شـاه، نااميـد شـده و          در يكي از اشعار خود بيان مي      » ناصرخسرو« .گرددمي

پايـد كـه از عمـل    است  اما ظاهراً ديري نمـي   داران و اهل طيلسان و عمامه رفته      به جانب دين  
كند كه سال هاي عمرش را در ميان آنهـا بـه فنـا              شود و صراحتاً اعالم مي    خود پشيمان    مي     

  :داده است
  كز دسـت جهـل و فقـر چـو ايـشان رهـا شـدم                گفتم چو نامشان علما بود و حال خوب«

 

 از عمــر چندسال ميانشـــــــان فنا شـــــدم تا چون به قال و قيل و مقاالت مختــلف

 اي كــــردگار باز به چه مبتال شـــدم  و زهدشانگفتم چو رشوه بود و ريا مال

 »كــز بيم مور در دهن اژدها شـــــدم از شــــاه زي فقيــــه چنـــــان بـــــود رفتنـــم

 )321-320:1375ناصرخسرو،( 

كه رفتن از پيش شاه به نزد فقيه را به رفتن از ترس مـور          » ناصرخسرو«كالم تند و گزندة     
     وقتـي شـاه بـا همـة       . نيـاز اسـت   كند، خود از هرگونـه توضـيحي بـي         مانند مي  در دهان اژدها  

      كــاري هــا و جفاهــا مــور باشــد و فقيــه متــشرع، اژدهــا، ناگفتــه پيداســت كــه در ايــن   ســتم
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ست كه عمـدتاً شـاهان بـراي درسـت          اين در حالي  .نمايي، چه طنز ظريفي نهفته است     بزرگ
انـد و مقـام و منـصب قـضاوت را گـاه بـه       شدهن علما مينشان دادن رفتار خود، دست به دام 

  .اندسپردهها ميهمين
-چنين زيـر سـؤال مـي      نيز در رباعيات خود، با كالمي طنزآلود، مفتي شهر را اين          » خيام«

  :برد
 با اين همه مستي ز تو هوشيارتريم اي مفتي شهر از تو پركارتريــــــم«

 »ف بده كدام خونخوارتريمانصا تو خون كسان خوري و ما خون رزان

 )155 : 1379خيام، ( 

خواري، از زاهـدان ريـايي عـصر        تعداد رباعياتي كه خيام با طنزي رندانه و توسل به مي          «
  )95 :1384جوادي،(».كند، خيلي زياد استخود انتقاد مي

 قاضي را نـشانه رفتـه       در اينجا حكايتي نقل مي كنيم كه در آن، نويسنده، شخصيت يك           
شخصيت هاي ديني بوده اند و عمدتاً از ميـان فقهـا برگزيـده مـي         ،جا كه قضات     از آن  . است

شده اند و در خدمت امرا و شاهان روزگار مي گذرانده اند، بخش وسيعي از انتقادات متون               
كليلـه و  داستان گربة عابد و كبك انجير و خرگوش در       .  ادبي را به خود اختصاص داده اند      

ماجرا از اين قرار است كه كبك انجيري بـا زاغ همـسايگي        .  مدعاستشاهدي بر اين    ،  دمنه
 خرگوشي در مـسكن او جـاي   ،افتد و در غياب او   مي مدتي دراز كبك انجير را غيبتي     .  دارد
       ، از درازدسـتي خرگـوش خـشمگين        بـر مـي گـردد      كبـك انجيـر      ،پـس از چنـدي    . گيرد  مي

اي برونـد كـه    شود تا نزد گربه  رار بر آن مي   گيرد و ق     و خصومت ميان آن دوباال مي      مي شود 
  .ها به نماز خواندن مشغول است به روزه گرفتن و شب، روزها 

      نخــستين نكتــةطنز آميــز در ايــن داســتان، ايــن اســت كــه  گربةزاهــد ظــاهراً دچــار   
اند گربـه     دگرديسي شده و اعتمادِ كبك انجير و خرگوش هم به همين دليل است كه شنيده              

روز روزه دارد و شــب نمــاز كنــد، هرگــز خــوني نريــزد و ايــذاي « : اســت  ر شــدهگيــاهخوا
  )206 :1386نصراهللا منشي،  (» جانوري جايز نشمرد 

 ،پس اين گربه بايد رفتاري سواي ديگر گربه ها داشته باشد و در تعارض با طبيعت خود                
« :سـازد   سـتوارتر  مـي    رفتار نمايشيِ گربه، اين باور را در خرگوش و كبـك انجيـر ا              رفتار كند 

 بـر دو پـاي راسـت بايـستاد و روي بـه محـراب                 ، چندان كه صائم الدهر چشم بر  ايشان فكنـد         
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 اين سخنان گربه و پند و اندرز و نصايح دنيا گريزانـة اوسـت كـه    ،از اين پس  ). همان (  ».آورد
چنـان  سـازد و   حواس خرگوش و كبك انجير را از ترس غريزي، به صالح و تقوا معطوف مي        

،  چـرا كـه از نگـاه آنهـا      برند شوند كه طبيعت خونخوار او را از ياد مي       مجذوب گربة عابد مي   
 جايگاهي بلند است و اعتمـاد روانـي   ،مقام گربه از لحاظ تسلط بر شرع و ترك تعلقاتِ دنيوي        

سـپارد و    به سـخنان آن دو گـوش مـي   ،باري، گربة عابد پس از نماز     .دو خصم را در پي دارد     
گربـة زاهـد بـه    .  كنـد  از صدور حكم، مفصل و مشبع آنان را به حق طلبـي دعـوت مـي   پيش  

هـاي   دهد و آنها را بـه دوري از نعمـت       اندرزهاي خود، با شيوه اي مجذوب كننده ادامه مي        
آنچـه را در حـق خـود        ،كندكه ناپسند بدارند بر ديگران        كند و سفارش مي     مادي دعوت مي  

دميد تا با او اِلف     از اين نمط دمدمه و افسون بر ايشان مي         « ،م كار دانند ودر فرجا    ناستوده مي 
هـر دو را بگرفـت و   ، يـك حملـه      بـه .  گرفتند و آمن و فارغ بي تحرّز و تصون پيـشتر رفتنـد            

  نشانگرِ چيرگيِ تزوير و رياكاري بر امور زندگي انـسان         ،اين حكايت   )208:همان  (» .بكشت  
 زودتـر و  ، سـخنان آخـرت گرايانـه   ودار ظـاهر ديـن  ه از افـراد بـ   آدميـان    بيانگر اينكه  هاست و 

مـداريِ خـود در امـر قـضاوت      قاضي اين حكايت هم از حربـةدين   .  خورند  راحت تر فريب مي   
 كيست كـه    ، چون قاضي بيداد كند    ؛ داوريها به قاضي درست شود     ةهم« راستي  ه   ب .برد  بهره مي 

  )105 :1364 خواجه نظام الملك، (» ؟  از قاضي داد بستاند
اي از لغـزش      ، نمونـة برجـسته    گلـستان سـعدي   چنين ،حكايـت قاضـي همـدان در              هم

قاضـي   « : كه اعتبار خود را بـه هـواي نفـس آلـوده انـد       ورسوايي آدمهايِ رفيع منزلت است 
....  ســرخوش بــود و نعــلِ دلــش در آتــش، همــدان را حكايــت كننــد كــه بــا نعلبنــد پــسري 

ــ ــد و جويــانروزگــاري در طلــبش متلَه145: 1387ســعدي،  (»...  ف بــود و پويــان و مترص(  
 قاضي جـواب آنـان را چنـان       .  گذرد  داستان به كشمكش ميان قاضي و مصلحت انديشان مي        

گويـد و البتـه        با ناگزيرو غير ارادي بودنِ انفعال عاشقانه پاسخ مي         ،كه در عاشقي رسم است    
ره لبريز از منع وپرهيز است، چه آسان خدشـه          دهد كه نظام اخالقي جامعه كه هموا        نشان مي 
       كــسان را بــه تفحــصِ حــال وي برانگيخــت و نعمــت  بــاري قاضــي . اســت و شــكننده بــردار
انسان در معرض خطر      نشان از آن دارد كه در همة روزگاران،         » سعدي«طنز.كران بريخت بي

شـود امـا      د پسر كاميـاب مـي      قاضي در رسيدن به نعلبن     ،به هر روي  .  سقوط اخالقي قرار دارد   
  )همان( » .است حادث شده،كه در ملك تو چنين منكري « :برند   خبر به امير مي،رندان
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پندارد، با تنـي   پادشاه كه نخست با تكيه بر جايگاه معنويِ قاضي، چنين كاري را بعيد مي   
  د نشـسته و مِـي   و شـاه  شمع را ديد كه ايستاده« :  رود چند از خاصانِ خود به بالين قاضي مي     

  )147:همان (» .ريخته و قدح شكسته و قاضي در خواب مستي، بي خبر از ملك هستي
به طرز شگفت انگيزي بيـانگر فرجـامِ پيروزمنـدِ قاضـي اسـت، آنجـا كـه                  » سعدي«زبان  

كنـد؛ چـون انتظـار      قاضي را از خـوابِ خـوشِ پـس از وصـال بيـدار مـي            ،پادشاه نرم نرمك  
 ، پادشاه، قاضي را به شمـشير ميرغـضب مهمـان كنـد يـا دسـت كـم                  رود در چنين حالتي     مي

بـه  « ، همچـون پـدري مهربـان      ،بينـيم كـه پادشـاه        اما مي   بساط عيش و نوشش را بر هم بريزد       
فرزنـدم  : خواهـد بگويـد       گـويي مـي   .  كند   او را از خواب بيدار مي      ،»اندك اندك «و  » لطف

 تفقّـدِ قبلـة عـالم اسـت كـه بالغـت              نتيجـة باري در   ! اي نگزاردي     آفتاب برآمد و تو دوگانه    
تواند ناآگـاه از چنـد و چـون حكـم شـريعت               كند و خطاب به پادشاه كه نمي        قاضي گُل مي  

رسـد همچـون قاضـي تـازه از       اما پادشـاه كـه بـه نظـر مـي         درِ توبه باز است    :گويد   مي ،باشد
ضل و بالغـت،    محال عقل است و خالف نقل كـه تـو را فـ            « : گويد     مي  است، خواب پريده 

بينم كه تو را از قلعه به زير اندازم تـا             مصلحت آن مي  . دهد  امروز ازچنگ عقوبت من رهايي    
 قاضي كـه بـه مـددِ عـشرتِ شـبانه و بـاده               ،)همان  (». ديگران نصيحت پذيرند و عبرت گيرند     

بيند، فرمان    مي  سرخوش است و از طرفي هم همة درها را به روي خود بسته             ،گساريِ مستانه 
نعمـت ايـن    اي خداونـد جهـان، پـروردة   : گفت« :كند  ادشاه را به چاشنيِ طنز دگرگون مي پ

 ».ام در جهـان، ديگـري را بينـداز تـا مـن عبـرت گيـرم         خاندانم و اين جرم نه تنها من كـرده   
  )همان(

يابـد و بـر بـاور عميـق            قاضي با بالغتِ خاص خود، از آن فضاي رعب آور نجات مـي             
ه امكانِ عبور از گناه و قوانين آن براي او و امثـال او هميـشه وجـود دارد،       ك، مبني بر اين   خود

 نـه تنهـا او را از جـاري سـاختن رأيِ     ،هاي پادشاه او با نشاندن لبخند بر لب.  گذارد  صحه مي 
افتـادن قاضـي از بـام       شدند تا با فرو    بلكه آن دسته اي را هم كه آماده مي          دارد  صادره باز مي  
  . گذارد ي كنند، ناكام ميقلعه شادمان

ــا شــنيدن ايــن حكايــات و امثــال آن، تــصويري از اوضــاع    خواننــده خــود مــي  توانــد ب
نگاه انتقاديِ طنزآميز   .  كشورداري و انضباطي كه بر آن حكمفرما بوده است ،به دست آورد           

آن روزگـار اسـت، سرشـت     مـردم  در عين حال كه بيـانگر نابـسامانيِ حـاكم بـر سرنوشـتِ         
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 بـرمال   ،يكِ رفتارهاي كساني را هم كه از جايگاه اجتمـاعي ويـژه اي برخـوردار هـستند                كُم
پادشاه و عامالن حكومت، از دور بـا شـكوه، مقـدس، دسـت نيـافتني و رعـب آور               . سازد  مي
كند، آن است كه پوست از ايشان باز نمـوده،   مي  نخستين كاري كه با آنها،اما طنز نمايند  مي

 از آنهـا تقـدس زدايـي    ،نماياند و به واقـع   به خواننده مي،چنان كه هستهمان آدم واقعي را  
   صـوفيان و فقيهـان ريـايي را نـشانه    آنهـا نيز ابيات بسياري دارد كه تيغـة تيـز     » حافظ«. كندمي
  :گيردمي
 » بهتـر ز طاعتي كه به روي و ريا كنند گناه ز اغيار در حجـاب      مي خور كه صد«

  )   265 :1376حافظ شيرازي، (
  و يا

  »كنمگويم نه غيبت ميدر حضورش نيز ميي حق نشنيد بشنو كاين سخن    واعظ ما بو«
  )478: همان  (

  :دهد گرايش زاهدان به حكومت و نهادهاي قدرت را به خوبي نشان مي،چنيناو هم
  »من اگر مهر نگاري بگزينم چه شـــــــودچو مهر  ملك و شحنه گزيـد     زاهد شهر « 
  )309: همان (
   طنزهاي سياسي با رويكرد فلسفي2-3

سياسي با رويكرد ديني، طنزهاي فلسفي است كـه  بيـشتر در                   نوع ديگري از طنزهاي   
 و مخاطـب آن،       به چند و چونِ نظامِ آفرينش مـي پـردازد           و متون عرفاني به چشم مي خورد     

  :رودد در جامعه را نشانه ميهاي موجو تبعيض،اين طنزها در بيشتر موارد.ذات حق است 
كمـر   بـه حـال ِ آن غالمـانِ زريـن           و درويش بيچاره اي، غالمانِ عميدخراسان را مي بيند       

  :  خطاب به خداوند مي گويد مي كند و رو سوي آسمان  و غبطه مي خورد
 چون نياموزي تو بنده داشـــــــتن كاي خدا زين خواجة صاحب مِنَن« 

 »زين  رئيس و اخـــــــتيار و شـاهِ ما  ز اي خــــــــدابنده پروردن بيامـــو

- 3167ابيـات : ، دفتـرپنجم ]بـي تـا   [مولـوي، ( 
3168( 

چـه در ايـن   ، آن صرف نظر از جنبة عرفاني اين حكايـت كـه بـه بحـث مـا مـرتبط نيـست             
 نشان از آن دارد كه      ،اين پرسش .  جنبة طنز دارد، همين سؤالِ درويش است        مثنويحكايت  
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 رغم بينشِ تقديرگرا، انسان حتـي خداونـد و نظـام آفـرينش را از پرسـش و چـون و چـرا          به
وقتي ظلم و جور به حـدي مـي   .  دارد، بويژه جايي كه زورش به قدرتمندان نرسد       معاف نمي 

  رسد كه طبقة ضعيف و فرودستِ جامعه، ياريگري نداشته باشند، تظلّم به درگاه باري تعالي               
.       به جسارت و گستاخي ميـل مـي كنـد    ، اين دادخواهي و ناله و زاريمي برند و حتي گاهي 

  ، خداوند را زير سؤال بـرده        آوريم از اين طنزهاي فلسفي كه باز هم شاكي          نمونة ديگري مي  
 از ايـن همـسايگي        شـاه   و كند   اي كنار قصر پادشاه زندگي مي       پيرزني در كلبة فقيرانه   .است  

  :دل خوشي ندارد 
 گــر نباشــد كلبــة ايــن پيــر زال  اي صاحــب كمــال"ا گفتندشــاه ر «

 » "تــا  شود  قصرت مربع در نظـــر ،  آن  را بـــخر قصــر  نبود  چـارســو 

 )346-345 : 1386عطار، (  

 امـا     مِلك او را خريداري كند و به قـصر و ايـوان خـود بيفزايـد     كهگيرد شاه تصميم مي 
 روزي  ، سـرانجام     و مانـد   پادشاه منتظر رضايتِ پيـرزن نمـي      . دهد  ين كار رضا نمي    ا  پيرزن به 

 اش را هـم در كـوي     اسـباب و اثاثيـه  مـي كنـد و   اش را ويـران   ، كلبـه    او در خانه نيـست      كه
،  گـشايد   اعتـراض مـي    زبان به و بيند ، خانة خود را ويران مي      پيرزن هنگام برگشت  . اندازد  مي

  :وردگار پيش از همه به پر
 روي را در خاكِ ره ماليـــــــد زار با دلــي پر خــون ز دست شــهريار«

 تو نبودي نيــز هم ايــن جايــــگاه؟ ! اگــر اينجــا نبودم اي اِلــه "گفت 

 » "فرمانِ مــن ؟ در هم افكندند بــي  تــن زدي تــا كلبــة احـــــزانِ مــن

 ) 211:همان ( 

، تمام خـشم   بيند تا دادِ خود بستاند ، راهي پيش پاي خود نمي پناه  پيرزن بي پيداست وقتي 
پـرواي او كـه خـالي از كنـايتي            كـالم بـي   .كنـد   و اعتراض خود را برسر پروردگار خالي مي       

 از ظلم و بيدادگري زورمندان بـه          بغض فرو خوردة او و امثال اوست كه        ،، در حقيقت    نيست
  .اند  جان آمده

 به حكايت ديگري از اين      .  حقيقتاً منحصر به فرد است    » عطار«نگان در آثار    حكايت ديوا 
، روز عيـد از شـهر          اي ژنـده پـوش      ديوانه: بريم     كالم را به پايان مي     مي كنيم و  دست بسنده   
خواهـد تـا   از خـدا مـي  . انـد   بيند كه لبـاس عيـد پوشـيده    رود، در راه مردمان را مي     بيرون مي 
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باز به گمان اين كه زياده خواهي كرده، از خـدا        .  به او عيدي بدهد    كفش و لباس و دستاري    
. شـنود  مناجات او را با خدا مي،كسي بر پشت بام خانه. خواهد تا تنها دستاري به او بدهد      مي

ديوانة ژنده پـوش    . اندازدآيد و دستار كهنة خود را برايش از بام به زير مي           دلش به رحم مي   
 بـا عـصبانيت دسـتار را بـه آسـمان             است، ر را خدا برايش فرستاده    برد اين دستا  كه گمان مي  
 همـين دسـتار را هـم بـه جبرئيلـت بـده تـا بـر سـر          :گويدكند و خطاب به خدا مي   پرتاب مي 
  )342-341: همان : رك!( بگذارد

اين طنزهاي گزنده كه خداوند را هدف قرار داده، در واقع بر بي عـدالتي هـاي جامعـه،                   
 فقر و گرسنگي، صبر و تحمل هر انساني را درهم مـي شـكند و او را بـه        . انگشت مي گذارد  

ايـن  . كارهايي وا مي دارد كه شايد كمترينش، همين سخن گفتنِ بي پروا با پروردگار باشـد               
جـا كـه نـيش كـالم او متوجـه پروردگـار             ، از آن  نوع طنز،هرچند تلخي خاص خـود را دارد         
  .با خود به همراه دارداست، نوعي لطافت و جسارت خنده آور نيز 

 سياسيِ تلخ  طنزهاي2-4

نكتة مهمي كه ذكر آن دربارة طنز، ضروري به نظر مي رسد، اين است كه طنز هميشه و            
ها به حدي مي رسد كه سخنِ        گاهي شدت درد و رنج و اندوهِ انسان       . الزاماً خنده آور نيست   

ايـن نـوع طنـز       عمـل مـي شـود      جاسـت كـه طنـز وارد      برنمي آيد و اين   آن   بيان   جد از عهدة    
تر از ساير نمونه هاست و درد و رنجي كه پشت اين نوع سخن نهفته است،               معموالً دردناك 

: را بــه خــاطر بياوريــد » نظــامي«مخــزن االســرارحكايــت دو پرنــدة.اثربخــشيِ بيــشتري دارد
 بـه    به قصد شكار از شهر خارج مي شوند، دو پرنده كه روي شاخه ها              ،انوشيروان و وزيرش  

ه مـي خواهـد از       وزيردر جواب شاه كـ      و ند، توجه شاه را جلب مي كنند       ا گري مشغول نغمه
  : ها باخبر شود، چنين مي گويد رازِ سخن گفتنِ آن

ــرغ داد  «  ــدان م ــرغ ب ــن م ــري اي   دخت
 

  شـــــيربها خواهـــــد از او بامـــــداد 
 

ــا  ــه مـ ــران بگـــذاري بـ ــاين دِه ويـ   كـ
 

  نيــز چنـــين چنـــد ســـپاري بـــه مـــا  
 

ــت  ــذر: آن دگــرش گف ــزين درگ   ك
 

  جـور ملـك بـين و بـرو غـم مخــور      
 

ــران دهمــت صــدهزار  گر ملك اين است، نـه بـس روزگـار                     ــن دِه وي   »زي
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  )81-80 :1387نظامي، (
ظاهر شيرين كه شيربهاي يك عروس را پـر و پيمـان مـي كنـد، ظلـمِ       ه  پشت اين وعدة ب   

 به عنـوان  ،»انوشيروان«حضور  اگرچه . تيك شاه و بيچارگي و بي پناهي رعيتي خوابيده اس  
وجود پرنده هايي كه دربارة  امرِخير سخن مي گويند و به كام رسـيدن           و  يك شاهِ خوشنام،    

  اسـت،   تا حدودي از تلخيِ واقعيت موجود كاسته       ،كه به احتمال زياد جغد هستند        پرنده ها   
 .  اين حكايت، نوعي دادخواهي و عرض حال باشد كهبه نظر مي رسد

همان طور كه پيشتر اشاره شد، گاهي شدت غم و اندوه، كالمِ جدي را به سوي نـيش و               
 ؛ كنايه سوق مي دهد و طنزگزنده اي كه در اين نوع سخن هست، اثربخشيِ دوچنـدان دارد      

 مـادرِ مـصيبت زدة او از بزرگـيِ          ،كردنِ حسنك وزيـر   ذكر بردار « در داستان    ،به عنوان مثال  
كه پادشـاهي چـون محمـود، ايـن     ! بزرگا مردا كه اين پسرم بود « : كندپسرش چنين ياد مي     

مـشابه ايـن    )236 :1،ج1378بيهقـي ،    ( » .جهان بدو داد و پادشاهي چون مـسعود،  آن جهـان           
سـنايي   : ك .ر. ( نيـز آمـده اسـت   »سـنايي «حديقةدر  » ابوالحسين ميمندي «سخن دربارة مادرِ    

،1387: 553 (  
گـاه  كه نهايت مشقت و سـختي را در زنـدان تجربـه كـرده، آن          نيز  » مسعود سعد سلمان  «

  :گويدخواهد با مؤثرترين شكل، اين تجربه را در اختيار ديگران بگذارد، ميكه مي
  »مقصور شد مصالح كار جهانيان                در حبس و بند اين تنِ رنجور ناتوان« 

  )599 : 1364مسعود سعد سلمان، (
تواند شاهدي ديگـر    كنيم كه مي    مي  نيز حكايتي نقل   ،»عبيد زاكاني « ،از شاعرِ قرن هشتم   

 چون است كـه در زمـانِ خلفـا،          "شخصي از موالنا عضدالدين پرسيد كه     «: بر طنز تلخ باشد     
مـردم ايـن    :    گفـت   كننـد؟   كردنـد و اكنـون نمـي         دعوي خدايي و پيغمبري بسيار مي       مردمي

 از  آيـد و نـه      از خدايـشان بـه يـاد مـي          است كـه نـه      روزگار را چندان ظلم و گرسنگي افتاده      
  )87 : 1303عبيدزاكاني،  (»  . پيغمبر
  نتيجه گيري -3

 بـويژه ادبيـات فارسـي     واي در ادبيـات جهـان   طنز به عنوان يك نوع ادبي، جايگاه  ويژه 
كوشد تا معايب و زشتي هاي رفتار آدميان را گاه با سخناني طيبـت آميـز                 طنزپرداز مي . دارد
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گاه كه طبقةقدرتمند و حاكمِ جامعه      طنز، آن . اه به تلخي و ايجاد تضاد، به تصوير بكشد        و گ 
واقع زبان گوياي مردماني است     ه   ب ،  طنزپرداز. يابد   ارزش بيشتري مي   ،دهد  را هدف قرار مي   

هاي  ها و ناهنجاري  او نارسايي . اند و جرأت اعتراض ندارند      آمده  كه از جور حاكمان به ستوه     
دارد تا ضمن همـدردي بـا اقـشار جامعـه،             امالن حكومتي را به انحاء مختلف بيان مي       رفتار ع 
هـاي طنزآميـز ادبيـات     هـايي از حكايـت    نمونـه ،در اين مقالـه .اي براي آگاهي بگسترد   زمينه

.  نـشان دهنـدة رفتـار حكـومتگران و عمـال آنهـا باشـد               دتوانفارسي به دست داده شدكه مي     
هاي طنز آميز  حكومتي به چهار بخش اخالقي، ديني ،فلـسفي             نقد ،در اين پژوهش   همچنين

  :تقسيم گرديد كه نتيجة كامل آن به قرار زير است و نيز طنزهاي تلخ
فردي و سياسي حاكمان را به تصوير مـي كـشد ومعمـوالً از               طنزهاي اخالقي ،اخالق  )1

الن، اسـتبداد و  كفايتي حاكمان، چيرگي نـااه  بي،براي مثال؛ شمول بيشتري برخوردار است   
مباحثي اسـت كـه بـيش از همـه در معـرض انتقـاد قـرار        ، خودرأيي و تصرف اموال مردمان    

  .گرفته است
دهد و بـر قاضـيان       را هدف قرار مي    حاكمانهاي ديني و مذهبي      چهره ،طنزهاي ديني )2

  .تازدو واليان ديني و فقيهان ريايي مي
 مـردم  ،از ايـن رو . جتماعي اشاره دارد     به معضالت و تبعيض هاي ا       ،طنزهاي فلسفي   ) 3

بي پناه كه از جور زورمندان به تنگ آمده اند، دست به دامن  پروردگار مي شوند و هر چه                    
 و هـم از كيفـر    مـي گـشايند  چنين هـم  بغـض خـود را    فرياد دارند بر سر او مي كشند و اين  

ر عرفـاني بازتـاب بيـشتري     در آثا،اين نوع طنز كه  گفتني است   . مي مانند ستمكاران در امان    
  .دارد
بـا ايـن تفـاوت كـه در     ؛  از حيث موضوعي همانند دو نوع ديگر هستند  ،طنزهاي تلخ   ) 3

كـه طيبـت خـاطر ايجـاد     تر است وبيشتر از آن  اين نوع طنز، لحن كالم گزنده تر و دردناك        
  .انگيز و تفكر برانگيز استكند، غم

 شده در اين پژوهش كه تنهـا مـشتي از            نمونه هاي گردآوري    كه   در مجموع بايد گفت   
نظـم و نثـر   ،  نشان مي دهد كه سابقة طنزهاي سياسي و حكومتي به دوره هـاي       ،خروار است 

  .فارسي بر مي گردد و منحصر به دورة متأخّر نيست
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