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 چکیده
دنظر خنود از شنگردهاي بالغني    تنر مفناهيم منور   شاعران و نویسندگان متون ادب فارسي همواره براي انتقنال روشنن  

توان یافنت کنه   ترین شگردهاي ادبي تشبيه است تا جایي که هيچ متن ادبي را نمياند. یکي از رایجمتنوعي بهره جسته
تنرین  معننوي کنه یکني از بلينغ    هاي هنري تشبيه براي انتقال مفاهيم بهره نبرده باشد. مولوي در کتاب مثنوياز ظرفيت

منندي از شنگردهاي مناسنب ادبني، تشنبيه را بنا سناختارهاي متننوع         ي فارسي است در کنار بهنره عرفان -متون تعليمي
شنود کنه درونماینه طننز دارد و     اي تشنبيه مشناهده مني   معنوي گوننه کار گرفته است. در ميان اقسام تشبيه در مثنويبه

انند. سننّت اسنتفاده از    شنبيه طننز نامينده   مولوي براي انتقال مضاميني ویژه از آن بهره برده اسنت؛ اینن گوننه تشنبيه را ت    
شود. مولنوي عنالوه   ها با سنایي آغاز ميهاي عرفاني مانند بسياري دیگر از نوآوريشگردهاي طنزپردازي در منظومه

هناي  هاي فراوانش را در طنزپردازي به ظهور رسنانده اسنت. یکني از گوننه    بر تأثيرپذیري احتمالي از سنایي، خالقيت
کنار  ، تشبيهات معناداري است که صبغه فکاهي و طنز دارد. تبيين کارکردهاي وجوه شبه طنزِ متننوعِ بنه  طنز در مثنوي

 -هاي اساسي این تحقيق اسنت. در اینن مقالنه کوشنش شنده بنه شنيوه توصنيفي        رفته در تشبيهاتِ طنز مثنوي از زمينه
   ي شود.معنوي براساس ساختار بالغيشان بررستحليلي موارد یافت شده در مثنوي
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 مقدمه

هنا  تنرین آن انند کنه از مهنم   ردههنایي برشنم  هناي عرفناني ویژگني   براي تجارب و دریافت

، 2؛ فنورمن 62: 1372، 1هناي عرفناني اسنت )جيمنز    ناپذیري دریافنت ناپذیري و وصفبيان

توانستند مواجيد و طریقت نمي (. بر این اساس اهل99: 1381و علي شيرواني،  171: 1384

ها را به دیگران منتقل کنند؛ با وجنود اینن،   هاي عرفاني خود را به سادگي بيان و آنتجربه

هناي متننوعي از اینن تجنارب در قالنب اقنوال و حکاینات در آثنار و         ها و روایتگزارش

بنا سننّت و   تنوانيم  هنا مني  تأليفات پرشمار عرفاني به دست داده شده است که از طرینق آن 

 مشرب عرفاني اهل تصوف و عرفان آشنا شویم.  

یکي از مسائل مهمي کنه ضنرورت دارد در تحقيقنات عرفناني بندان توجنه شنود اینن         

که بيان تجارب عرفاني غيرممکن یا بسيار دشوار است، اهنل  موضوع است که با وجود آن

(. مني 47: 1367، 3سانند )اسنتي  هاي عرفاني خود را به بينان آورده طریقت چگونه دریافت

کنار گرفتنند   توان زباني را که عارفان و متصوفه براي بيان تعاليم و مواجيد عرفاني خود بنه 

(. بندیهي اسنت بنه سنبب تننوع و کثنرت       20: 1394فنرد،  زبان عرفناني خوانند )ميربناقري   

هاي خود از یک شيوه و شگرد هاي عرفاني، اهل طریقت براي بيان و انتقال تجربهدریافت

اند، بلکه از انواع و اقسام شگردها براي گزارش و روایت مواجيد و تعاليم خنود  هره نبردهب

براي فهم و تحلينل متنون عرفناني،     اند. بدین جهت یکي از کارهاي ضرورياستفاده کرده

 ها است. هاي اهل طریقت براي گزارش تعاليم و مواجيد آنشناخت زبان عرفاني و شيوه

بل توجه زبان عرفاني، کاربرد طننز اسنت. عارفنان و صناحبان آثنار      هاي قایکي از جنبه

هناي هدفمنند خنود    تعليمي عرفاني در آثارشان از شگرد طنز به ویژه در حکاینات و قصنه  

 اند. هاي طنز براي ترویج تعاليم خود استفاده کردهها و ظرفيتاند و از ویژگيبهره برده

                                                           

1- James 

2- Forman 

3- Stace 
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اي غني، متنوع و ساني است که مجموعهالدین محمد بلخي از جمله کموالنا جالل

ها و تعناليم عرفناني را در آثنار خنود بازتناب داده اسنت. بنراي        تأثيرگذار از دریافت

بررسي و تحليل آثار موالنا سخت ضروري است با زبان عرفاني و شگردهاي بيناني او  

آشنا شنویم. زبنان عرفناني مولنوي در مينان زبنان عرفناني آثنار ادب عرفناني فارسني           

جایگاهي ممتاز دارد. در زبان عرفناني موالننا، طننز جایگناهي وینژه دارد. نگناهي بنه        

کند که در ميان شنگردهاي  ترین آثار عرفاني ادب فارسي این نکته را تأیيد ميبزرگ

بخشني بنه   بياني، طنز یکي از پرکاربردترین راهکارها براي نقد، تنبّه و همچنين جاذبنه 

سأله درباره موالنا با طرز بيان منحصر به فردش، ابعادي ها است. این محکایات و قصه

هنا و حکاینات از زبنان    قابل توجه دارد. بيانِ طنزآميز مولوي گاهي در ضنمن داسنتان  

هاي طنزآميزي همچون شنير و  یابد. موالنا در مثنوي از داستانها مصداق ميشخصيت

يمار خر صنوفي و... بهنره   گرگ و روباه ، مردِ کَر و عيادت همسایه رنجور، خادم و ت

برده است. شاید محتواي دشوار و دیریاب لطایف مثنوي، یکني از علنل روي آوردن   

هناي مثننوي در   گيري وي از طننز در حکاینات و قصنه   مولوي به طنز بوده است. بهره

ها نينز بنر همنين مبننا قابنل تفسنير اسنت. علّنت توجنه بسنيارِ           جهت دلچذیر ساختن آن

« 1کني یرکگنور  »مولوي به طنز را شاید بتوان در سخن قابل تأمل  معناگرایاني همچون

شمرد و معتقد است یافت. وي آخرین شرط ورود به مرحله دیني را طنز و تسخَر برمي

مظاهر بازیچه این دنيا در نظر دیننداران بيشنتر از هرکسني مسنخره و مضنحک جلنوه       

وار بشنر  و جنوش مورچنه  کسي که با وارستگي و اعتزال کار و بنار و جننب   »کند: مي

آید... انسنانِ  خاکي را نظاره کند، همه چيزهاي عادي به نظرش غریب و مضحک مي

 « کناري آدم و عنالم بخنندد   توانند بنه بوالعجنب   متدیّن بيش از هنر کنس دیگنري مني    

 (.55-56، 1385)اميني، 

                                                           

1- Kierkrgaard 
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شنود.  هاي عرفاني با سنایي آغاز مني سنّت استفاده از شگردهاي طنزپردازي در منظومه

 آميز طنز، یعني هزل، قصد تعليم دارد:سنایي به عنوان پيشگام در این عرصه با نوعِ اغراق

 

 (718: 1368)سنایي،  

 

طنز صوفيانه در آثار عطار نمود بيشتري دارد و البته در آثار سنایي و موالنا نيز کناربرد  

خاصنه   ،(. بنا آنکنه موالننا در طننز از پيشنينيان     157-158: 1376کوب، ه است )زرینداشت

کنار گرفتنه کنه سنخت     سنایي و عطار اثر پذیرفته، اما خود شگردهاي خاصني در طننز بنه   

 درخور تأمل است.  

توان به تحقير، تشنبيه بنه حيواننات، اراده مفهنوم     از ميان شگردهاي مطایبه در سخن مي

(. در این ميان نکته مهنم ننوعِ   28: 1387، دشنام و نفرین اشاره کرد )فاضليمتضاد، تهکّم، 

گيري از شگرد طنزپردازي در مثننوي اسنت. تشنبيه طننز یکني از پرکناربردترین اینن        بهره

هنا و اسنتعارات آن   تشنبيه  ،ها است. یکي از عناصر مهم بالغت زبان موالنا در مثننوي شيوه

کنند کنه قصند    ت که با وجود آنکه موالنا بارها تأکيد مياست. باید به این نکته توجه داش

سنت، شنعرش   ا هناي او گيري از شعر براي وي در جهت بينان اندیشنه  شاعري ندارد و بهره

اسنت و تعليمني    و طبيعني  کاربرد تشنبيه، فنراوان، سناده    .هاي بالغي استسرشار از آرایه

هندف از آفنرینشِ تشنبيه، کشنف     کنند، چنانکنه   این امر را توجينه مني   معنويمثنويبودنِ 

تنر و  حقيقت و شناخت چيزي از راه چيز دیگري اسنت کنه وجنودش بنراي ذهنن روشنن      

 تر باشد. ملموس

اي جایگناه وینژه  و شاید پرکاربردترین عنصر بالغني،   ترینتشبيه به عنوان یکي از مهم

سنوس و معقنول،   ، تشنبيه مح مرکّبدر شعر موالنا دارد تا جایي که انواع آن از قبيل تشبيه 

 هنننزل منننن هنننزل نيسنننت تعلنننيم اسنننت 
 

 بينننت منننن بينننت نيسنننت اقلنننيم اسنننت    
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بالغت فارسني در شنعر    برجستههاي شبه دوگانه )استخدام( به مثابه نمونههایي با وجهتشبيه

آید. شيوه حکایت در حکایت و زبنان تمثيلني و نمنادین مثننوي هنم اینن       وي به چشم مي

  .دهد که آزادانه از انواع تشبيهات بهره گيردامکان را به شاعر مي

هناي موالننا بنراي القناي طنزآلنود مفناهيم در       تنرین شنيوه  مهنم رسد یکي از به نظر مي

گيري وي از عنصر بالغي تشبيه است. وي با ایجاد ظرافتي پنهان مينان مشنبه و   مثنوي، بهره

نظر خنود را بنه   مندّ  هایي که عموما عاري از مقنام و شخصنيت هسنتند، وجنوه شنبهِ     بهمشبهٌ

شود کنه  در بين تشبيهات موالنا مشاهده مي کند و در این ميان نوعي تشبيهمخاطب القا مي

نام دارد. این پيوندِ قابل توجه در واقع تلفيق  «تشبيه طنز»یابد. این نوع تشبيه با طنز پيوند مي

اي تشنبيه بنا صنبغه طننز را پدیند آورده اسنت.       دو شگرد مهم بياني مولوي است که گوننه 

ات و اشيا است. حال پرسش اینن اسنت   تشبيهات طنز متنوع و شامل تشبيه به حيوانات، نبات

هنایي مشنبهِ اینن    و چه کساني ینا چنه گنروه    چيستشبه موالنا در چنين تشبيهاتي که وجوه

 اند.  تشبيهات قرار گرفته

آميز درصدد القاي معاني بلند تعليمني بنه   گيري از بيان طنزرسد موالنا با بهرهبه نظر مي

معاندان دین یا در تنبّه خود مخاطب  و اشقيا مخاطب است که این امر یا در منکوب کردن

ها و افنراد یناد شنده    یابد. در واقع مشبه این نوع تشبيه همين گروهو هشدار به وي تبلور مي

با شگردهاي بالغي، تشنبيهِ طننز جایگناهي وینژه دارد. در      طنز اتصالِهستند. در ميان نقاط 

هناي اصنلي اینن    مثنوي نيز کنه از سنتون   هاياین ميان نباید فراموش کنيم بسياري از تمثيل

در کليّت و ساختار خنود طنزآلودنند و از اینن جهنت تمثينل کنه خنود داراي         کتاب است

تشبيه عام و تمثيل اخنص از  »یابد: ساخت تشبيهي است با موضوع بحث ما ارتباط ميژرف

(. 53: 1361)جرجناني،  « آن است. پس هر تمثيلي تشبيه است و هر تشنبيهي تمثينل نيسنت   

کنه  مصطل  بالغي خواهيم پرداخنت؛ چرا  البته در این مقاله به تشبيه، دقيقا در همان معناي
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هنا( مسنتلزم مجنالي    ساخت تشبيهي آنهاي مثنوي )از جهت ژرفکار روي طنز در تمثيل

 بيش از یک مقاله است.

 

 پیشینه پژوهش. 1

-از جملنه مني   و نامنه( پایان طنز در مثنوي آثار فراواني پدید آمده است )مقاله و ۀدر حوز

 توان به این موارد اشاره کرد:

 (.1385)اميني،  معنويمثنويهاي طنز در تر افسانه؛ جلوهخندمين -الف

 (.1386هاي طنزآميز مثنوي )پارسانسب، ساختارشناسي داستان -ب

 (.1390سر و دیگران، گویي طنز در مثنوي )محمدي کلهوهاي گفتزمينه -ج

اي کنه  انند. در واقنع نکتنه   این آثار، پيوند مينان طننز بنا تشنبيه را نسننجيده     هيچ یک از 

یعنني بررسني پيونند مينان ننوع       ؛نگارندگان را به انجام این تحقيق برانگيخت، همين نکتنه 

خاصي از بياِن دلنشين )طنز( بنا شنگردي بالغني )تشنبيه( اسنت. در کتنب بالغني قندیم و         

 ندان مورد توجه قرار نگرفته است.  معاصر نيز این تلفيق )تشبيه طنز( چ

 

 روش پژوهش. 2

ابتندا هنر شنش دفتنر مثننوي       ،اي است. بر این اسناس کتابخانه -روش این پژوهش اسنادي

بررسي و موارد تشبيه طنز گردآوري شده اسنت. در ادامنه همنه منوارد یناد شنده را منورد        

 بررسي و تحليل قرار خواهيم داد.
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 ادبیات نظری. 3

 تشبیه طنز -یهتشب. 3-1

نمنا  مانند کردن است به شرطي که این مانندگي مبتني بنر کنذب ینا حنداقل دروغ     «تشبيه»

مانند کنردن چينزي اسنت بنه چينز دیگنر،        ،تشبيه ،(. به بيان دیگر33: 1387باشد )شميسا، 

شنبه را نينز از منظرهناي    وجنه که این همانندپنداري مبتنني بنر تخيينل باشند.     مشروط بر آن

همچننين   مرکّنب. يلي، مفرد و متعدد و ؛ از جمله تحقيقي و تخاندبندي کردهتهمختلف دس

اند. ساختار تشنبيه )در  شبه دوگانه( نام بردهشبه به نام استخدام )وجهاز نوعي خاص از وجه

شنبه و  به الزامي اسنت، امنا وجنه   حالت عام آن( شامل چهار جزء است. وجود مشبه و مشبهٌ

شوند که در این صورت مسنائلي ماننند مقاصندِ شناعر و وجنه      نميادات تشبيه گاهي ذکر 

جوي ذهني مخاطب براي کشنف  وآميز یا ميزانِ درک و جستهاي پنهان و اغراقشباهت

کننيم  اي تشبيه مشاهده ميشود. از ميان انواع تشبيه در آثار ادب فارسي گونهآن مطرح مي

مبناي طنز اسنت. بنه عبنارت    مانندانگاري براین تشبيه نوعي ه شود.که تشبيه طنز ناميده مي

شبهِ آن مُبنيّن و القاکنننده معننا و مفهنومي لطينف و      به و وجهتشبيهي است که مشبهٌ ،دیگر

 طنزآميز باشد. 

گيري طننز و مطایبنه باشند،    به که بسترساز شکلدر باب تشبيه، به موقعيت مشبه و مشبهٌ

یعنني تشنبيه طننز     ؛اد کمي به این نوع تشبيههاي بالغي تعدتوجه نشده است. از ميان کتاب

به صورت مختصر به نوعي از تشنبيهات طننز اشناره کنرده و معتقند       «سکّاکي»اند. پرداخته

اي عکسِ ویژگني  یعني دقيقاا ؛کندشبه را اختيار مياست در این تشبيه، گوینده متضاد وجهِ

و همنين دوگنانگي و تعنارض     بنرد کار مني را که در مشبه وجود دارد به عنوان وجه شبه به

پدیدآورنده طنز است. سکاکي معتقد است کاربرد چننين انتخنابي بنراي تلمني  ینا تهکّنم       

جهُ للتَّشبَه مِ  و »انسان ترسویي را به شير یا انسان بخيلي را به حاتم مانند کننند:   است، مثالا

َِولسِطَه تََلَ  لَ  ليتان ََِا فَه مالحه و نَف ِ للتَضاد لِاشتِرل ِ للضدَّي ِ فَهِ... مَنةِلَه للتَناسُ ِ 
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« ظرلفَه لَو تَهَكُّمٍ لَ  سخريه وَ لِستِهةلء فََُقالُ لِلجَبانِ ما لَشبَهَهُ َِاالَسَدِ وَ لِلبَخَل لَنه هُوَ حااتَم  

 (. 142تا: )سکّاکي، بي

ه اسناس  تشنبيهي کن   -2تشبيه تذیيل یا مغالطه،  -1اند: تشبيه طنز را بر سه قسم دانسته

تشنبيهي کنه عکنس     -3آن بر طنز است؛ ماننند داسنتان منوش و گربنه عبيند زاکناني و       

(. در مثننوي تقریبناا همنه    151 -154: 1394شبه مدنظر است )آقاحسيني و همّتينان،  وجه

توان در دسته دوم جناي داد؛ یعنني تشنبيهاتي کنه اسناس      کار رفته را ميتشبيهات طنز به

 ها برمبناي طنز است.آن

شبيه طنزي که در این تحقيق در پي بررسي آن هستيم، تشبيهي اسنت کنه اسناس    ت

شبه آن از خصوصيت آن بر مباني طنز و مطایبه باشد. تشبيه طنز؛ یعني تشبيهي که وجه

-شبه ميبه برگرفته شده باشد. این وجهآور، متناقض و یا لطيفِ مشبهٌو یا حالت خنده

آفرین را نشنان دهند. گناهي سناختار     آور و یا تنبّهاي تمسخرآميز،ژ وهنتواند ویژگي

شنبه دوگاننه ینا    رسناند؛ ماننند وجنه   تشبيه به شاعر در جهت پروراندن طننز یناري مني   

شود و شاعر باطن در آن مطرح مي -عقلي یا ظاهر -استخدام که دوگانه بزرگِ حسي

د. همچنين در تواند با استفاده از دوگانگي و تعارض موجود در آن، طنزآفریني کنمي

تننوان بننا اسننتفاده از یننک بخننش از اجننزاي طننرفين تشننبيه، تشننبيهات مرکّننب کننه منني

 گيري طنز را تسهيل کرد. شکل

 

  اقسام تشبیه طنز در مثنوی .3-2

کار رفته در مثنوي، تشنبيه بنه حيواننات پرکناربردترین اسنت. در      هاي طنز بهدر ميان تشبيه

  ز متعلّقات حيواني و تشبيه به اشيا و جمادات اشاره کرد.توان به تشبيه به یکي اکنار آن مي

 

 



 323 فرد، سيد محمدجليل مصطفوي روضاتي و سيده مريم روضاتياناصغر ميرباقريسيدعلي.../ طنز در هیتشب یکاربردها لیتحل

 تشبیه به حیوانات .3-2-1

شنود و سنچس ینک ینا     به انتخناب مني  یکي از حيوانات به عنوان مشبهٌتشبيه به حيوانات در 

بنه   سنت. ا نظر اوشنبه منورد  گيرد که همان وجهچند ویژگي آن مورد اشاره موالنا قرار مي

به بيش از دیگر حيوانات توجه شده است. بعد از خر، سگ در کنانون  هٌبه عنوان مشب «خر»

توجه موالنا قرار گرفته و به عنکبوت، مگس، گاو، کفتار و... نيز در این ننوع تشنبيه توجنه    

از روزگنار بسنيار قندیم    : »اي طنوالني دارد  گوننه تشنبيه سنابقه   شده است. اسنتفاده از اینن  

اغلب یا شاید همه کشورها براي بيان مقاصد خنود از جهنانِ    پردازانسرایان و داستانافسانه

هناي موالننا   (. مشنبه 66:  1364)حلبي، « اندها سود جستهجانوران و حرکات و سکنات آن

توان به دشمنان و معاندان حنق، ناداننان   ها ميند؛ از جمله آنهست در این نوع تشبيه مختلف

-و بدطينتان اشاره کرد. همچنانکنه اننواع مشنبه   )از جمله مریدان ناآگاه(، شيطان، شروران 

هنا برشنمرد. در ادامنه بنه     هاي مختلفي را براي آنشبهتوان وجههاي تشبيهات ذکر شد، مي

 پردازیم. انواع وجه شبه این نوع تشبيه مي

 

 طبع خسیس  .3-2-1-1

 فرماید:درباره منکران مي

  

 (186/ 1 :1387)مولوي، 

 

این جهت ماننند جُع نل    زکنند. امنکران از جهت طبع کژمدارشان از نور حق دوري مي

کنند و گوینند تحمّنل بنوي     هاي آلوده زندگي ميهستند که نوعي حشره است و در مکان

 گننل بننويمنکننران همچننون جُع ننل ز آن  

 سننازند و غننرق  منني خویشننتن مشننغول   
 

 

 دهنل چشنم   باننگ  در مغنز ننازک  یا چو 

 بننننرق لمعننننان ایننننن از دزدننننندمنننني
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تننرین و ا ننندارد. ایننن تشننبيه یکنني از طنزآلننودترین و در عننين حننال از گزنننده      گُننل ر

تحقيرآميزترین تشبيهات در مثنوي اسنت. موالننا خواسنته اسنت از ینک سنو بنا توجنه بنه          

گردانک( زشتي طبع منکران را برجسته سنازد و مخاطنب خنود    هاي جُع ل )سرگينویژگي

انبينا و اولينا    ،«گنل »گيري از رمز ي دیگر با بهرهها برحذر دارد و از سوروي آنرا از دنباله

 اند، تحسين کند.شدهرو ميهرا که با عنادِ منکران روب

 

 بصیرتی نادانی، ناآگاهی، غفلت و بی .3-2-1-2

بهِ حيوانات، ناداني و غفلنت اسنت. بنا    از دیگر وجوه شبه پرکاربرد در تشبيه به طنز با مشبهٌ

به عنوان وجه تمنایزش  - بهره بودنِ حيوان از خِردا حيوان و بيدرنظر گرفتن نسبتِ انسان ب

بنه شنکلي    -مانند خر-ت که بعضي حيوانابه ویژه آن شوداین کاربرد معنادار مي -با انسان

  اند:نماد این غفلت و ناداني ویژه

 

 (2/30 :)همان

 

به رفتار خري مانند شده که بار کتاب قنرآن را تحمّنل    «خدا گفتن گداي نان»بيت ن ایدر 

کند و این امر نشان از اوج حماقت دارد که با وجود دسترسي به گنجينه حکمنت، تنهنا   مي

ماند. این مضمون برگرفتنه از آینه پننجم سنوره جمعنه      بار و تکلّفي بر وجودِ نادان باقي مي

)م ثَنل کسناني   « سافارلً ثُمَّ لَمْ يَحَِْلُوهَا کَََثَلِ للْحََِارِ يَحَِْلُ أ َ حَُِّلُول للتَّوْرَل مَثَلُ للّذي َ»است: 

کار نبستند، همچون م ثَل خري اسنت کنه کتناب   که تورات بر آنان بار شد، آنگاه آن را به

  کشد(.هایي را بر پشت مي

 خنننواههنننا گویننند خننندا آن ننننان سنننال
 

 و خننر مصننحف کشنند از بهننر کنناه همچنن 
 



 325 فرد، سيد محمدجليل مصطفوي روضاتي و سيده مريم روضاتياناصغر ميرباقريسيدعلي.../ طنز در هیتشب یکاربردها لیتحل

مارگير که اژدهناي  » ي در حکایتداند. ومند از ظواهر ميخردان را تنها بهرهموالنا بي

زده را در مقابل آفتاب عراق مارگير را که به واسطه غفلتش مارِ یز «فسرده را مار پنداشت

هناي  کند. اینن رمنزي از انسنان   قرار داد و خود به سوي مرگ رفت به ميشِ کور مانند مي

ي که شنکارچي  آفریند، درست مانند دامبصيرت است. نادان همواره براي خود رنج ميبي

 خوانَد:را به خود مي

 

 (3/53: 1387)مولوي، 
 

 درماندگی، عجز و ناتوانی  .3-2-1-3

 کردن روي یز است: اش از حرکتگاهي تشبيه به خر با توجه به درماندگي
 

 (1/223 :)همان

 

و اکننون   پرداختنه در این بيت کسي مورد خطاب است که در گذشته بنه طعنن منردم مني    

ي پيشگانِ مندّعي را مسنتحقّ چننين نسنبت    طعن ،خود وي شایستة همان استهزاها است. شاعر

خنود مندّعي    «نحنوي و کشنتيبان  »کنندگان با توجه به بافتِ داسنتانِ  دانسته است. این طعن

علماي ظناهر و طّلناب قندیم خنویش را اهنلِ علنم و دیگنران را خنر مني         »علم نيز هستند: 

« فرمایند ها بود، موالنا این خُلق ناپسنند را انتقناد مني   خواندند. این تعبيرِ زشت وِرد زبان آن

  (.1180: 3، ج 1390 )فروزانفر،

 مننارگير از تننرس بننر جننا خشننک گشننت 

 گننرگ را بينندار کننرد آن کننور مننيش    
 

 کننه چننه آوردم مننن از کُهسننار و دشننت   

 رفننت نننادان سننوي عزرایيننل خننویش     
 

 ايخواننندهاي کننه خلقننان را تننو خننر منني 
  

 اياین زمان چون خر بنر اینن ینز ماننده     
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  آزاری، بدرَگی، مکّاری، سَبُعیّت و درندگیغیظ و خشم، مردم .3-2-1-4

شنبهي منطقني   با توجه به خوي حيوان در تهناجم و درنندگي، وجنه    آزاري و مکّاريمردم

هنگنامي   بنرد. غالبناا  به بهره مني موالنا بيشتر از سگ به عنوان مشبهٌ ،است. در این نوع تشبيه

رساني است. این شبه شاعر، آزار و صدمهشود، وجهبه انتخاب ميبه عنوان مشبهٌ «سگ»که 

رسناني در حنق ضنعيفان و درمانندگان     یابد که آزار و زیانشبه هنگامي برجستگي ميوجه

 غيرانساني است:   انجام شود که در چنين شکلي نقطه مقابل رفتار اوليا و کامالا

 

 (4/57: 1387)مولوي، 

 

باید توجه داشت بسياري از تشنبيهات بنه جنانوران در ضنمن حکاینات و از زبنان        البته

اعرابي درویش و ماجراي زن »شود. نمونه آن قصه هاي داستاني نثار یکدیگر ميشخصيت

اطب را در راه فهم تمثينل  گوهاي ميان زن و شوهر، مخودر گفت موجوداست که طنز  «او

آزار رساند. زن در خطاب به اعرابي بارها وي را به جنانوران منردم  پرمعناي موالنا یاري مي

 کند:رسان مانند ميو زیان

 

 (1/200: )همان

 

 خيننننز شننننيران خنننندا بننننين گننننورگير  
 

 و چو سنگ چنوني بنه زرقني کنورگير؟     ت 
 

 م جِنننهمنننا  انننندر غافنننل گنننرگِ همچنننو

 چننون کننه عقننل تننو عقيلننة مننردم اسننت   
 

 عقنننل بِنننه  اي ز نننننگ عقنننل تنننو بننني   

 سنت کنه منار و کنژدم ا   آن نه عقل اسنت آن 
 



 327 فرد، سيد محمدجليل مصطفوي روضاتي و سيده مريم روضاتياناصغر ميرباقريسيدعلي.../ طنز در هیتشب یکاربردها لیتحل

کار رفته اسنت؛ در ینک منورد زن شنوهرش را بنه گنرگِ       سه تشبيه بهدر این دو بيت 

نني یکني از متعلّقنات    یع- کند و در مورد دوم و سوم زن، عقنل شنوهرش  غافل مانند مي

نامتناسنب   پندارد؛ همين ارتباطي که دو امرِ ظناهراا با گزندگان همانند مي را -انساني مجرّد

مشنبه   ،عقنل  ،ربوط را به یکدیگر پيونند داده، سنازنده طننز اسنت. بنه عبنارت دیگنر       و نام

اند؛ در این تشنبيه  بارترین جانورانبه )حسي( و از زیان)عقلي( است و مار و کژدم دو مشبهٌ

 پيوندِ این دو موضوعِ ناهماهنگ و متعارض، بسترساز مطایبه است. 

 

 آلودگی و پلیدی  .3-2-1-5

هناي  همواره متضمّن آلودگي است. همچنانکه کِرم به زنندگي در محنيط   زندگي حيواني

 اند. در این مينان قطعناا  ها خو گرفتهها نيز به خباثت و پليديآلوده عادت دارد، برخي انسان

نظر باشند،  باطني توجّه داشت که اگر این دوگونگي مندّ  باید به دو نوع آلودگي ظاهري و

دهد که وجنه ام مطرح خواهد بود. استخدام وقتي رخ ميشبه دوگانه یا صنعت استخدوجه

به معناي دیگري داشته باشد کنه ننوع   شبه در ارتباط با مشبّه یک معني و در ارتباط با مشبّهٌ

یک بار حسي و بار دیگر عقلي اسنت. در اینن صنورت کنالم بسنيار      »ها متفاوت است: آن

هناي فراوانني از صننعت    ا خنود بهنره  (. موالنن 42: 1387)شميسنا،  « زیبا و هنري خواهد بود

انند. همنين   استخدام برده است و در کتب بالغي براي این صنعت از آثار وي نمونه آورده

-کنه دوگنانگي از پاینه   گيري طنز است؛ چراساز شکلدوگانگي موجود در استخدام بستر

 هاي طنز است: 

 

 (5/92 :1387ولوي، )م

 

 ايکرمکننننننني و از قنننننننذر آگننننننننده
 

 اي طمطراقنننننني در جهننننننان افکنننننننده 
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 شومی و بدشگونی .3-2-1-6

موالنننا در مننواردي نننادر، شننومي و نامبننارکي را از آن دسننته از جانننداران کننه شننهره بننه   

دارد. از جملنه زاغ کنه   کند و به مشبه منسوب مني اخذ مي ،بدشگوني و ناخجستگي هستند

 گوني است:( در ادب فارسي و عربي نشانه نحوست و بدشفرل  للبََ بانگ او )

 

 (3/131 :)همان 

 

شبه نيز چهره تمثيلي منفوري در مثنوي است. شاعر با ذکر بوم در کنار زاغ، وجه «بوم»

براي به هایي اینچنين که دو مشبهٌکند. به نمونهالقایي خود و طنز برآمده از آن را تثبيت مي

(. در واقنع موالننا از تشنبيه    48: 1387گوینند )شميسنا،    «تشبيه جمع»به کار رفته، یک مشبهٌ

 جمع براي تأکيد پيام طنز خود بهره برده است.  

-قراري و نناآرامي، حماینت از ظنالم )بني    فریبي، بيآسان تعلّق به دنيا، مکر، نحوست،

ارزشني از دیگنر وجنوه    همّتي و بني کم شهامتي، ریا و تظاهر،عدالتي(، ازدحام، ترس و بي

 گونه تشبيهات است.  کار رفته در اینشبه به

ها در پایان مقالنه در  هاي آنبه همراه نمونه بيان شدههمه وجوه شبه شود خاطرنشان مي

 قالب یک جدول ارائه خواهد شد.

 

 تشبیه به متعلّقات حیوانی  .3-2-2

بلکنه یکني از اجنزاي بندن      ،نتخابي، حينوان نيسنت  به اگاهي در تشبيهات طنز مثنوي مشبهٌ

در بيان مختصر، یکني از متعلّقنات حينواني اسنت. در      و حيوان حيوان، صداي حيوان، النه

به عضوي از پيکر حيوان است. وجنوه شنبه اینن دسنته نينز مختلنف       بسياري از موارد، مشبهٌ

 ایننننن مثالننننت را چننننو زاغ و بننننوم دان  
 

 کننه از ایشننان پسننت شنند صنند خاننندان    
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- یبا را در عاقبتِ حنالش است؛ زشتي از وجوه شبه پرکاربرد این دسته است. شاعر زلفِ ز

در حقيقت زیبایي ابتدایي در تقابل بنا رسنوایي نهنایي،     ؛کندبه دُم خر تشبيه مي -در زشتي

موردنظر موالنا است؛ چنانکه ابتدا از پيچيدگي و خوشنبویي و دلفریبني زلنف سنخن مني     

  کند:گوید و سچس آن را به دم زشت مانند مي

 
 

 (4/82 :1387)مولوي، 

 

-رود و شاعر از صنداي دلنشنين و طنرب   چنگي به گذشته وي اشاره مي در داستان پيرِ

اکننون همنان صندا ماننند صنوتِ خنر بنه         امنا گویند،  انگيز مطنرب در گذشنته سنخن مني    

( 19)لقمنان/  « َارِ إنَّ لَنكَرَ لالَصول ِ لَصَو ُ للحََ»ناخوشایندترین آوازها تبدیل شده است: 

هناي  )که بدترین آوازها بانگِ خران است(. در اینجا نيز شناعر ابتندا بنه محاسنن و مزینت     

درنگ در مصراع بعد با مانند کردن اینن  پردازد و بيپيشين مشبه )نواي نيکوي چنگي( مي

 کند:نوا به آواز خري که پير هم شده، مخاطب را غافلگير مي

 

 (1/189 :1387)مولوي، 

 

بنه آن ننه حينوان، بلکنه الننه او      شبه دیگري است که مشنبهٌ وجه ،ناگُنجایي و کوچکي

 است. هوش و عقل انسان مانند النه مرغ گنجایش اسرار حق را ندارد: 

 

 ب نننننرزلنننننف جعننننند مشنننننکبار عقنننننل
 

 ن دمّ زشنننت خننننگ خنننر آخنننرا چنننو  
 

 آن نننننواي رشننننکِ زهننننره آمننننده   
 

 همچننننو آواز خننننر پيننننري شننننده     
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 (3/213 :)همان

 

به )خانه مرغ( حسي است. هوش و عقنل  مشبه )هوش و عقل انسان( عقلي است و مشبهٌ

انسان که امري مجرّد و بسيط است و در واقع مایه تمایز وي از حيوان است بنه خاننه منرغ    

 که بسيار کوچک و حقيرانه است، تشبيه شده است. همين تناقض پدیدآورنده طنز است.

ي، کنژي، سسنتي، ناگُنجنایي، افتنادگي و رسنوایي وجنوه شنبه        ثبنات ارزشي، ناصنافي، بني  بي

 ها ميان مشبه و متعلّقاتِ حيواني پيوند ایجاد کرده است.  دیگري است که موالنا به وسيله آن

 

  تشبیه به اشیا و نباتات .3-2-3

هاي طنز مثنوي بعد از تشبيه به حيوانات دو دسته مهم تشبيه بنه  در ميان پرکاربردترین تشبيه

نباتات و تشبيه به جمادات و اشيا قابل اشاره هستند. باید توجه داشت که این نوع تشنبيه در  

گاهي هجا و هنزل بنه سنط ِ    »گيرد: تر از تشبيه به حيوانات جاي ميتر و نازلسطحي پایين

: 1364)حلبني،  « زنند یعني به جهانِ نباتات و معدنيّات نيز سر مي ؛تر از جهانِ حيواناتنازل

خنواري را  شبه این نوع تشبيه برآمدگي است. شاعر معده کنافر زیناده  . از جمله وجوه( 68

را کنه محصنول کفنر     خنواري کند و اینن ننوع زیناده   به طبل مانند مي شدکه مهمانِ پيامبر 

 دهد:  مورد استهزا قرار مي ،است

 

 (5/12 :1387)مولوي،  

 

 خاننننة منننرغ اسنننت هنننوش و عقنننل منننا  
 

 هننننوش صننننال  طالننننب ناقننننه خنننندا    
 

 خننوار همچننون طبننل کننرد  معننده طبلنني 
 

 قسننننم هننننژده آدمنننني تنهننننا بخننننورد   
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ثمنر  حاصنل و بني  خواري وجودي بني زیاده با وجودظرافت این تشبيه آنجا است که کافر 

آواز »ینا   «مثنل طبنل توخنالي   »دارد و طبل نيز چنين خاصيتي دارد، چنانکه در امثالي مانند 

 به این نکته اشارتي رفته است.   «دهل شنيدن از دور خوش است

شبه انتخابي دیگر موالنا براي پيوند ميان انسنان  وجه «رشدِ ظاهريبا وجود حاصلي بي»

کنه بنه معنناي کندو اسنت       «قنرع »و جماد است. موالننا بنراي مرشندان دروغنين از تعبينر      

کنند  گيرد. موالنا شيزِ خام را به بوتة کدو تشنبيه مني  دهخدا، ذیل: قرع( بهره مينامه لغت)

شنکلِ   ،دارد. عنالوه بنر اینن   شود، امنا حاصنل چننداني نن    که به سرعت درخت تناوري مي

 آورد:ظاهري کدو خود تنبلي و فَربِگي را فرایاد مي

 

 (63/ 6 :)همان

 

ي بودن )مانند دهل(، آوادِهي و تهدیگر وجوه شبه این نوع عبارتند از: برآمدگي، ميان

نادِهي، تو در تویي و الیه به الیه بنودن، خنامي و   حاصلي و بهرهبخشي، پُربادي، بيآگاهي

خبري و غفلت که در تشنبيه حيواننات کناربرد داشنت     شبه ناداني، بينابالغي. همچنين وجه

   خبر.مانند تشبيه به سنگِ بي ؛در این نوع تشبيه نيز کارکرد دارد

 

  تشبیه به سایر موارد .3-2-4

شبه تنرس و ضنعف   هاي کم بسامدي نيز در مثنوي هستند که زمينه طنز دارند؛ مانند وجهبهمشبهٌ

بسامد )با تعداد سه کاربرد( است. در بعضني منوارد   در تشبيهات به زن که از جمله تشبيهات کم

 همنننه فنننوقکننندو  چنننونبنننر دویننندي 

 تکينننه کنننردي بنننر درختنننان و جِننندار    
 

 کننننو تننننو را پنننناي جهنننناد و م لح مننننه   

 واربنننر شننندي اي اَقرَعنننک تنننو قنننرع   
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هنایي نظينر   لقا کند؛ از این رو، مشنبه موالنا سعي دارد تصویر مناسبي از حال مشبه را به خواننده ا

 برد:کار مي)در توصيف بيم و ترسِ دلقک از شاه ترمذ( به« عور از زمهریر»

 

 (5/169: )همان

 

نشِ طنز آفریده است بدین ترتيب که شناعر بنا چين    مرکّبگيري از تشبيه موالنا با بهره

اي یعني ترکيب عنور و زمهرینر، تصنویرِ حاصنل را داراي صنبغه      ؛بهزیرکانه اجزا در مشبهٌ

تزع از چند جزء است و تصنویري اسنت   هيأتي من مرکّبآميز قرار داده است. تشبيه مطایبه

(. موالنا در چند موضنع  40: 1387که چند چيز در آفرینش آن نقش داشته باشند )شميسا، 

سازي طنز بهره برده اسنت و اینن تشنبيهات در تجسّنم و     در زمينه مرکّبيه دیگر نيز از تشب

در دسنته هناي قبلني    درماندگي و عجز کنه   تصویرسازي امور به شاعر یاري رسانده است.

   بيت: این در این نوع تشبيهات نيز کاربرد دارد مانند به آن اشاره شد

 

 (4/59 :)مولوي، همان

 

تصویر حاصل از درماندگي در برابر مرگ در یک سو و تصویر دزدي که در برابنر  

آفرینني،  ها بنا وجنود خننده   کند در سوي دیگر قرار دارد و این درماندگيشحنه البه مي

 تلز هستند. 

م بسامد )غيرحينواني  ارزشي و نيز حسرت و افسوس از دیگر وجوه شبه تشبيهات ککم

 و غيرجماد( هستند.

 دسننننت دیگننننر بنننناختن فرمننننود ميننننر 
 

 او چننننان لنننرزان کنننه عنننور از زمهرینننر  
  

 کَنننانبننه شننحنه جننانکننه چننو دزد آینني   چنان بعد از آن گوشَت کشد مرگ آن
 ظ
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هناي اینن   در پایان براي مشاهده فشرده مباحث و بسامدهاي تشنبيه طننز، جندول یافتنه    

شود. همنه تشنبيهات طننز از جملنه     شبه ترتيب و ارائه مياساس وجه(( بر1)جدول ) تحقيق

ا بسننده شند در   هن مواردي که در متنِ اصلي مقاله به علت نبودِ مجال به ذکر وجوه شبه آن

گوهنناي ميننان واننند. در ایننن جنندول در مواضننعي کننه تشننبيه در گفننت آمننده( 1)جنندول 

 کنند هاي داستاني انجام نشده و خود موالنا مخاطب مثنوي را به چيزي مانند مني شخصيت

 .ایمرا قرار داده «مخاطب»در قسمت مشبه، واژه 

 
 نرکان تشبیه طنز در مثنوی معنوی(: 1جدو  )

 نام حکایت شبهوجه بههٌمشب مشبه
شواره 
 درت 

 طبع خسیس جُعَل منک نن
قاه سؤن  ک دن عایشه نز ماطفي صلَّي 

 نهلل علیه
 نو 

 خب ینادنني و بي خ  مخاطب
ها به دعای توامي قاه زنده شدن نستخونن

 عیسي
 دوم

 خب ینادنني و بي خ  مخاطب
نز  سَم غالم در صدق و ورای یار خودقَ

 طهارت ظن
 دوم

 خب ینادنني و بي میشِ کور مارای 
حکایت مارای  که نژدهای رس ده رن م ده 

 پندنشت...
 سوم

 چهارم نایحتِ دنیا نهلِ دنیا رن به زبانِ حا  خب ینادنني و بي خ ِ پی  طبعِ تیز

 خب ینادنني و بي خ ِ نحوق طبیب
شکایت افتنِ پی م دی به طبیب نز 

 ها...رنجوری
 دوم

 دوم بقی ۀ قاه نب نهیم ندهم ب  لب آن دریا خب ینادنني و بي رِ کورکفتا مخاطب

 دوم تتَمة حِدِ آن حَشَم َر آن فال ِ خاص خب ینادنني و بي خ  مخاطب

 خب ینادنني و بي خ  مخاطب
شکایت افتنِ پی م دی به طبیب نز 

 ها...رنجوری
 دوم

 خب ینادنني و بي م غ خادمِ نمی 
غالم رن افت که: مي  حکایت آن نمی  که

 بیار...
 پنجم

 چهارم افتن آن جُهود علي رن ... خب ینادنني و بي خ  م یدِ غارل
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 -(1)ندنمه جدو  

 نام حکایت شبهوجه بهمشبهٌ مشبه
شواره 
 درت 

خورداان ر یب
 شیطان

 ر یبيآسان خ 
اوان ب دن کاروننیان که بَهیوۀ صوري 

 رنجور نست
 دوم

 محتسب
خ  در 
 اِل آب و

 ر یبيآسان
نرتاده رن به خونندن محتسب مستِ خ نب

 زندنن
 دوم

 مک  غُ نب شیطان
هِال  پندنشتنِ آن شخص خیا  رن در عهد 

 عوَ 
 دوم

 سوم دعا و شفاعتِ دقوقي... مک  روباه مخاطب
تدبی های 
 ننسان

 دُمِ روباه
وسیله نشتغا  

 بیهوده
 سوم دعا و شفاعتِ دقوقي...

 سوم قاۀ خورنداان پیل بچه نز ح ص... ح ص خ س ننسان
 سوم ...قاۀ نهل سَبا ح ص خ س ننسان
 نو  حکایت ماج نی نحوی و کشتیبان عجز و درمانداي خ  ب  یخ مخاطب

 مخاطب
دزد نزد 
 شحنه

 چهارم مثلِ قانع شدن آدمي به دنیا... عجز و درمانداي

 نَع نبي
ا گِ 
 غارل

رساني آسیب
 )درنداي(

م  شوی رن که سخن  نایحت ک دن زن
 نرزون نز ...

 نو 

 عقل
مار و 
 کژدم

 رسانيآسیب
نایحت ک دن زن م  شوی رن که سخن 

 نرزون نز ...
 نو 

 نرزشيکم سگ چون و چ ن
در بیان آن که ماطفي علیه نلسالم شنید 

 که عیسي...
 ششم

 نغنیا
-س این

 کشان
 چهارم مثا ِ دنیا چون الخن و تقوی چون حوام نرزشيکم

 ش ميوقاحت و بي مگس فلسِ زندننم
شکایت ک دن نهلِ زندنن پیشِ وکیل 

 قاضي...
 دوم

 ق نری و ناآرنميبي ااو بیوار
دننستن پیغامب  علیه نلسالم که سببِ 

 رنجوری...
 دوم
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 -(1)ندنمه جدو  

 نام حکایت شبهوجه بهمشبهٌ مشبه
شواره 
 درت 

 قاضي
بزِ 

شی دهنده 
 به ا گ

ایت عدنلتي و حوبي
 نز ظالم

 ششم طی ه شدن قاضي نز سیلي درویش و...

 هاملخ خانوندة خونجه
نزدحام در مکاني 
 تنگ و کوچک

و نادیده و  رسیدن خونجه و قومش به دِه
 ناشناخته...

 سوم

ورود نر ند به 
 حج ة کوچک

حش نتِ 
نرتاده در 
 دوغ

سقوط در نث  
 نزدحام

 پنجم ..آمدن آن نمی ِ نو ام با س هنگان، نیم شب .

 بینشِ کودک
مع رتِ 
خ  در 
 آخور

 نانندیشيعاقبت
نلقُدُس به صورت آدمي ب  پیدن شدن روحُ

 م یم...
 سوم

ننسان در 
 خدمت تن

 دوم باز جونب افتنِ نبلیس معاویه رن نانندیشيعاقبت خ 

جنبش ننسان 
 رک بي

جنبش 
 کژدم

 نانندیشيعاقبت
قاه رُستنِ خَ ّوب در اوشۀ مسجد 

 نقاي...
 چهارم

 چهارم زج ِ مد عي نز دعوی... نانندیشيعاقبت بهایم رک ننسانِ بي

 چشمِ ااو دیده ظاه بین
ظاه بیني و 

 نانندیشيعاقبت
 چهارم زج ِ مد عي نز دعوی...

 چهارم ک د...قاه آن کسي که کسي مشورت مي ت س موش دزد

 پنجم للنِّعَم...فََا يُرجي م  رحَه لهلل تعالي معطِي  آلوداي کِ م ننسان

های نلقایي مثا 
 منک نن

 نُحوست زنغ و بوم
که ه  کس رن ن سد مثل آوردن، بیان آن

 خاصه در...
 سوم

صوریانِ 
دروغینِ زیاده 

 خونر
 تظاه  به پاکي ا به

حلون خ یدنِ شیخ نحود خض ویه جهتِ 
 غ یوان...

 دوم

 چهارم ا ...نایحتِ دنیا نهلِ دنیا رن به زبانِ ح زشتي دُمِ خ  زلف

 چه ه پی 
پشت 
 سوسوار

 پنجم تفَِرِ خَلَقنَا لالِنِانَ في... زشتي و ناصاري
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 -(1)ندنمه جدو  

 نام حکایت شبهوجه بهمشبهٌ مشبه
شواره 
 درت 

 ششم زنداان در موالک پدر...رونن شدنِ شه نتیجهح کتِ بي دُمِ خ  سبب
 نو  چنگي و بیان مَخلصِ آن بقیه قاه پی  ناپسندیزشتي و د  آونزِ خ  صدن

 خانه
خانه 
 عنکبوت

 نو  نایحت ک دن زن م  شوی رن... سستي

هوش و عقلِ 
 ننسان

 خانه م غ
عدم ظ ریت و 

 نااُنجایي
نونختنِ معشوق عاشق بیهوش رن تا به 

 هوش بازآید
 سوم

 نو  یقیه قاه پی  چنگي و بیان مَخلصِ آن خویداي پشتِ خُم پشتِ پی 
وها نرتاداي نب 
 ب  چشم

 نو  یقیه قاه پی  چنگي و بیان مَخلصِ آن نرتاداي پالدُم

 نبلیس
س این 
وقت 
 چاشت

 رسونیي
م تَد شدن کاتب وحي به سبب آن که 

 پ تو وحي...
 نو 

 پنجم در سببِ ورودِ نین حدیث ماطفي... ب آمداي طبل معده کار 

 تهي بودنمیان دهل دلقک
ه  که در منادی ک دن سی د ملکِ ت مذ که: 

 سه یا چهار...
 ششم

 نع نبي
مشک پُ  

 باد
 پُ  بادی

حکایت آن نع نبي که سگ نو نز ا سنگي 
 م د و...مي

 پنجم

 تلّ ریگ پاسبان
حاصلي علی غم بي

 رشدِ ظاه ی
حکایت آن پاسبان که خاموش ک د تا 

 دزدنن...
 ششم

شیخِ خام و 
 نابالغ

 کدو
حاصلي علی غم بي

 رشدِ ظاه ی
که ماطفي علیه نلسالم شنید که در بیان آن

 عیسي...
 ششم

 مخاطب
دوغ ت ش 
 در معدن

حاصلي و بي
 نادِهيبه ه

 ششم مَثَل

 مخاطب
حشیشِ 
 پا در اِل

توقف در عین 
 س اشتگي

 ششم مَثَل

 ششم مَثَل خامي و نابالغي خوی  مخاطب

 
 



 337 فرد، سيد محمدجليل مصطفوي روضاتي و سيده مريم روضاتياناصغر ميرباقريسيدعلي.../ طنز در هیتشب یکاربردها لیتحل

 -(1)ندنمه جدو  

 نام حکایت شبهوجه بهمشبهٌ مشبه
شواره 
 درت 

 پیاز پی زن
تو در تویي و الیه 

 به الیه بودن
 ششم صفتِ آن عجوز

 پنجم جونب افتن آن نمی  م  شفیعان رن... ت س و ضعف زنان زنهد
 ششم مقالت ب ندر بزراین ت س و ضعف زنان شاهزنداان
 ششم مقالت ب ندر بزراین ت س و ضعف زنان مخاطب

 دلقک
عور در 
ب نب  
 زمه ی 

 ت س و ضعف
 دن دلقک، سی د شاهِ ت مَذ حکایتِ مات ک

 رن
 پنجم

 خونرکار ِ زیاده
کار  در 
 قع  اور

 حس ت و نرسوس
در سببِ ورود نین حدیث ماطفي که 

 نلکارِ ُ یأکُلُ ري...
 پنجم

 های پژوهشمنبع: یارته

 

  گیرینتیجه

آثنار   اند. از جمله اینن صاحبان آثار تعليمي عرفاني در آثارشان به فراواني از طنز بهره برده

تنأثّر احتمنالي وي از سننایي و     بنا وجنود  است که زبان عرفاني موالننا در آن   معنويمثنوي

عطار، داراي سبکي خاص و تنوعي خلّاقانه است. هنر موالنا در طنزپردازي سبب شده کنه  

ها ننوعي تشنبيه بنا زميننة طننز اسنت       سراینده مثنوي از اقسام طنز بهره گيرد که یکي از آن

 . )تشبيه طنز(

تشبيهات طنز در مثنوي در دو جایگاه اصلي تشبيه بنه حيواننات و تشنبيه بنه غيرحينوان      

ها و ینا  مطرح هستند. تشبيه به حيوان )درندگان، جانوران اهلي و حشرات، اعضاي بدن آن

شود و در مقابل تشبيه به غيرحينوان و از جملنه   امور حيواني( به فراواني در مثنوي یافت مي

تر از حيوانات مطرح هستند( بسامد کمتنري دارد. شناعر   اي نازل)که در مرتبه تشبيه به اشيا

اینن مندّعا    اش پيوند زند. شناهدِ هاي بالغيهاي ویژه توانسته ميان طنز و خالقيتبا توانایي
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نااندیشني،  هاي متنوع مانند ناداني، مکر، درندگي، درماندگي، عاقبنت شبهتشبيهاتي با وجه

بنه و نينز   سنازي مشنبه و مشنبهٌ   پليدي است. موفّقيّت مولوي در تناسنب نحوست، ازدحام و 

 کار رفته چشمگير است. هاي بهشبهظرافت تعليمي موجود در وجه

 شبه عکس در مثنوي چندان کاربردي نندارد و تشبيه تذیيل )مغالطه( و نيز تشبيه با وجه

تشبيهات طننز وي بيشنتر    . مشبهِکار رفته که اساسشان بر طنز بنا شده استبيشتر تشبيهاتي به

معاندان و منکران حق و دین، مندّعيان و مرشندان دروغنين، بندباطنان، ناداننان و غنافالن،       

فریبننان و یننا مخاطبننان مثنننوي اسننت. گنناهي ایننن تشننبيهات از زبننان   آزاران، آسننانمننردم

از گينري  شود. مولنوي در بهنره  هاي مثنوي نثار یکدیگر ميهاي حکایات و قصهشخصيت

تشبيه طنز تنها در پي تحقير منکران حق و معاندان اولينا و انبينا نيسنت، بلکنه گناهي قصند       

در بيشنتر منوارد    امنا ، وجوه شبه عموما ذکنر شنده  دارد مخاطب خود را متنبّه و بيدار کند. 

بنه داللنت   اِنگناري مشنبه و مشنبهٌ   ادات تشبيه ذکر نشده است که بر اغراقِ شاعر در همسان

یعني مقيّد کنردن یکني از    ؛تنها افزودن یک صفت در یکي از دو طرف تشبيه دارد. گاهي

توانند  مني  مرکّنب آورنده طننز اسنت. همچننين یکني از اجنزاي تشنبيهِ       پدیدطرفين تشبيه، 

 آميز باشد. سازنده تصویري مطایبه

زینرا   ؛شنبه دوگاننه )اسنتخدام( طنزآفرینني کنرده اسنت      موالنا گاهي با استفاده از وجه

گيري طنز است. همچننين در برخني   ساز شکلگي موجود در این صنعت خود زمينهدوگان

کنار  هاي بهشبهموارد با استفاده از عنصر اغراق، طنزِ مورد نظرش را پرورانده است. از وجه

شبه مانند نناداني و غفلنت ینا    رفته، ناداني و غفلت داراي بيشترین بسامد است. برخي وجوه

 اند.  بيه به حيوان و انسان و جماد به صورت مشترک کاربرد داشتهدرماندگي و عجز در تش

 گاننه مثننوي تقریبناا   نکته بسيار مهم آن است که بسنامد تشنبيهات طننز در دفناتر شنش     

یکسان است و اینن امنر نشنان از آن دارد کنه موالننا در سنرایش مثننوي همنواره بنه بينان           

  اي داشته است.طنزآميز تعليم از طریق کاربردِ تشبيه توجه ویژه



 339 فرد، سيد محمدجليل مصطفوي روضاتي و سيده مريم روضاتياناصغر ميرباقريسيدعلي.../ طنز در هیتشب یکاربردها لیتحل

  منابع

 قرآن کريم
تهننران:  .3چ بهاءالنندین خرمشنناهي.  ترجمننة. عرفــان و فلســفه (.1367) اسننتيس، و.ت.

 سروش. 

. معنـوی مثنـوی های طنز در تر افسانه؛ جلوهخندمین(.  1385اميني، اسماعيل. ) 

 تهران: سوره مهر. 

. تهنران:  بـه علـم بیـان    نگاهي تحلیلي (.1394همتيان. )محبوبه آقاحسيني، حسين و  

مرکنز تحقينق و    ،هنا )سنمت(  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسناني دانشنگاه  

  توسعة علوم انساني.

بنه کوشنش    .9چ  .معنـوی مثنـوی (. 1387) .الدین محمد )مولنوي( بلخي، موالنا جالل 

 محمد استعالمي، تهران: سخن.  

هـای  پژوهش«. هاي طنزآميز مثنويساختارشناسي داستان(. »1386پارسانسب، محمد. ) 

 . 33-56صص . 16ش  .4. د ادبي

-شرح درد اشتیاق )مجموعه مقاالت با رويکرد زيبـايي (.  1387تجليل، جلينل. )  

  تهران: سروش. (.شناسي و بالغي

   جليل تجليل. تهران: دانشگاه تهران. ترجمة. البالغهاسرار (.1361جرجاني، عبدالقاهر. ) 

مهدي قنائني. تهنران: سنازمان انتشنارات و      ترجمة. دين و روان(. 1372) جيمز، ویليام. 

   آموزش انقالب اسالمي.

. تهنران:  ای بر طنز و شـوخ طبعـي در ايـران   مقدمه(.  1364حلبي، علي اصنغر. )  

 پيک. 

  تهران: دانشگاه تهران.  . 43ج . نامهلغت (.1339دهخدا، علي اکبر. ) 

   . تهران: سخن.حکايت همچنان باقي(.  1376کوب، عبدالحسين. )زرین 



 1399 پاييز، 85شمارة ، 24سال  پژوهی ادبی؛متن 340

العلـوم )برگزيـده، شـرح(، شـرح     مفتـاح تنا(.  بکنر. )بني  سکّاکي، یوسف بنن ابني   

 افست مصباحي. ة. تهران: چاپخانالمختصر سعدالدين تفتازاني

. حديق  الحقيقة  و رريقة  الریةريع    (. 1368سنایي غزنوي، ابوالمجدود مجدود بن آدم. ) 

   رضوي. تهران: دانشگاه تهران.قي مدرستصحي  و تحشيه محمدت

 تهران: ميترا.  . 2. و 3چ . بیان و معاني (. 1387شميسا، سيروس. ) 

مباني نظری تجربه ديني: مطالعـه تطبیقـي و انتقـادی     (.1381شيرواني، علي. ) 

 . قم: بوستان کتاب.آرای ابن عربي و رودلف اُتو

. تهنران: فضنيلت   وی )عرفان طنـزی( طنز و طنازی در مثن(.  1387فاضلي، قادر. ) 

 علم.  

 تهران: زوّار.  .15چ . شرح مثنوی شريفالزمان(. فروزانفر، محمد حسن )بدیع 

سيد عطاء انزلي. قم:  ترجمة. عرفان، ذهن، آگاهي(. 1384فورمن، رابرت کي. سي. ) 

 دانشگاه مفيد. 

نـز و هجـا در   هـای ط انداز تاريخي هجو. زمینهچشم(. 1366کاسب، عزیزار. ) 

  . تهران: مؤلف.شعر فارسي

(. 1390دارلنو. ) خزاننه و محمندعلي   پنور یوسنف محمندکاظم  سر، عليرضنا؛  محمدي کله 

س  .5د . های ادب عرفـاني پژوهش«. گویي طنز در مثنويوهاي گفتزمينه»

  .143-166صص . (19)پ  3 . ش5

طور عرفان اسـالمي از  تاريخ تصوف: سیر ت (.1394اصغر. )فرد، سيد عليميرباقري 

تهران: سازمان مطالعنه و تندوین کتنب علنوم     . 2ج . قرن هفتم تا دهم هجری

  ها )سمت(، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني.انساني دانشگاه
 
 


