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 چکیده
 تقابال  تاأثیر  بر مبتنی فرضیة پژوهش، این در. است مثنوی و گلستان مهم های شاخصه از یکی طنز
 چاه  تقابال  کاه  اسات  ایان  تحقیاق  پرساش . اسات  بررسی مورد اثر دو در طنز هدف تفاوت و هدف بر

 مطالعاة  اول، وهلاة  در تحقیاق  هدف. دارد وجود دو این میان ای رابطه چه و گذارد می هدف بر تأثیری
. اسات  طناز  اهاداف  بر بینی جهان تأثیر تبیین و هدف با تقابل رابطة بیان نیز و مهم اثر دو در طنز تطبیقی
 و متایار  دو این بندی دسته ،«هدف» و «انگاره تقابل» استخراج بر مبتنی و تحلیلی ا تطبیقی مطالعه، روش
 متفاوت نیز حکایات ترین شبیه در هدف و انگاره تقابل که دهد می نشان مطالعه این. است نتایج تحلیل
 اسااس  بار  انگااره  دو تقابلِ غالباب گلستان، در. شود می دیده نیز اهداف تناق  گاهی مثنوی، در و است
 منفای،  شخصایت  افشاای  و رساوایی  باا  مثناوی،  در و گیرد می شکل منفی شخصیت با برخورد و مقابله
 اسااس،  ایان  بار . اسات  ایادئولوژیک  نگااه  و گرایای  آرماان  بر مبتنی دومی و گرایی واقع بر مبتنی اولی
 و افشااگر  حاال،  عاین  در و بخش آگاهی را موالنا طنز و راهگشا، و بخش نجات را سعدی طنز توان می

 تهاذیب  منزل، تدبیر مانند موضوعاتی در او فکری بنیاد اساس بر سعدی طنز. کرد توصیف رسواکننده
 در موالناا  طناز  و اسات  پاذیر  فکیاک ت هساتند،  عملای  حکمات  هاای  زیرشاخه که مدن سیاست و نبفْس

. اسات  چناین  آگااهی  نمادهاای  باه  دادن برتاری  و تقلیاد  قیااس،  تظااهر،  اشاتباه،  نقد مانند موضوعاتی
 ذهن به دهی جهت یا اصالح برای روشی موالنا طنز و زیستن درست برای ای شیوه سعدی طنز بنابراین،
 .است اندیشه و

 .هدف انگاره، لتقاب طنز، مولوی، سعدی، واژگان کلیدی:
                                                           


 E-mail: jaberi@pgu.ac.ir ( مسئول سندةینو ) 
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 مقدمه

ای  طنز سعدی و موالنا کاری دشاوار، و جماع کاردن آن در مقالاه     دربارةسخن گفتن 
اسات باه صاورت تطبیقای      . با وجود این، در این پژوهش سعی شاده است  محدود دشوارتر

بینای بار    تحقیق این است که تقابل انگاره بر هادف و جهاان   ةیفرضاین مهم برآورده شود. 
متفااوت و متاأثر    مثنویو  گلستانگذارد و اهداف طنز در  و تقابل( تأثیر می هر دو )هدف
ی تحقیاق ایان اسات کاه تقابال چاه تاأثیری بار         هاا  پرساش است.  بینی مؤلفان بوده از جهان

ای میان تقابل و هدف وجود دارد. هادف تحقیاق در    گذارد و چه رابطه ها می اهداف قصه
تقابال باا هادف و تبیاین      رابطاة نیاز بیاان    اثر بزر  وتطبیقی طنز در دو  مطالعةاول،  وهلة

تحلیلای و مبتنای بار     ا . روش مطالعاه، تطبیقای  بینی بر اهداف طناز اسات   تأثیرگذاری جهان
بنادی   عمومی طنز کالمی، دساته  ةینظرانتخاب حکایات، استخراج تقابل و هدف بر اساس 

تحقیقاات   مثنویو  گلستاندر این دو متایر و تحلیل نتایج است. با توجه به گستردگی طنز 
است، اما آثاری که با این پژوهش ارتبااط بیشاتری    مختلفی نیز در این زمینه صورت گرفته

ی از نکاات  ا پااره بررسی عناصر طنزآمیز در کالم سعدی و ذکر »داشته، از این قرار است: 
 یهااا تیشخصاا(. هاادف ایاان مقالااه، بررساای 55ااا9: 6836پااور،  )ابراهیماای« یشناساا روان

 گلساتان خاوانش  » مقالاة اسات.   است که در آن به تقابل نیاز توجاه شاده    گلستانحکایات 
(، مقالاة دیگاری   689اا 658: 6833)رضاوانیان،  « های دوگاناه  تقابل ةینظرسعدی بر اساس 

 است. پرداخته گلستانتقابل در  مقولةشناسی به  است که از نظر فلسفی و زیبایی

کاه در آن   تلخناد اسات؛ ازجملاه کتااب     انجام شده نیز تحقیقاتی مثنویطنز در  دربارة
 اسات. از  ها بررسی شده انتخاب و علل طنزآمیز بودن آن مثنویهفتادوپنج داستان طنزآمیز 

 هزل با آن های و تفاوت و کارکردها طنز تاریز از مختصری شرح این کتاب، های ویژگی
 کتاااب ینکااه در کاالّاساات؛ از جملااه ا اساات و معااایبی نیااز باار آن وارد شااده   مطایبااه و

 نویسانده مسائولیت   و اسات  شاده  دیگران باازگو  زبان از عرفانی و های اخالقی گیری نتیجه
 تار  نیخندم(. 37: 6833است )ر.ک؛ بهرامی،  کرده سلب خود از را ها عرفانی داستان شرح
 آمیزهای طنز حکایتاست. در این کتاب،  مثنویی طنز در ها جلوه دربارةنیز کتابی  افسانه
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باورهاای   ،اسافل اعضاا  و قبای  افعال ،مسائل جنسی است: تقسیم شده چهار گروه به مثنوی
 دةیا هاای نکوه  خصلتنیز اهل فلسفه و منطق و  ةمذهبی ظاهربینان، روش استدالل و مباحث

از آن جملااه اساات مقالااة اساات؛  نوشااته شااده مثنااویطنااز در  دربااارةمقاااالتی نیااز  .انسااان
شااگردهای ( کااه در آن 67ااا65: 6836، فاار یاحسااان)ر.ک؛  «مثنااویطنااز در  یهااا جلااوه»

و  میاان اجاازای درونای    یناساازگار  تحاامق،  اسات:  چنین برشمرده شده طنزآفرینی موالنا
ء. در ریشاخند و اساتهزا   ،قیاس امور ناسازگارنیز های ممنوع و  ها و واژه کارگیری دشنام به
: 6831)پارسانساب،  « مثناوی آمیاز  طنز یهاا  ساختارشناسای داساتان  »دیگری با عنوان  مقالة
اسااتفاده از عناصاار طنزساااز و اسااتفاده از عناصاار  غااافلگیری، کاریکاتورسااازی،(، 91ااا88
 مفااهیم  است. دو مبحاث کااربرد   مؤثر دانسته شده مثنویدر خلق طنزهای  و باالغی زباانی
 Antagonist) مقابال  هاای  شخصایت  کاارگیری  ( و بهParadoxical concepts)متناق  

characters اسات  و برای پاژوهش حاضار نیاز مفیاد باوده     ( از موضوعات این مقاله است .
)شاریفی و کرامتای   « بررسی طنز منثور در برخای از مطبوعاات رسامی طناز کشاور     » مقالة
)جابری و « صحرایی اکبر اثر دو در طنزپردازی وةیش» مقالة( و نیز 663ا665: 6833یزدی، 
اسات، باا    تحقیق در این مقاله مد نظار باوده   وةیشوش و از لحا  ر (36ا16: 6865حسینی، 

تقابال  »این تفاوت که در این جستار، دو ماتن مهام باا هادفی متفااوت و تأکیاد بار متایار         
اسات و ساعی بار آن باوده      و استفاده از دو عنصر زبان و معنا تحلیل شده« هدف»و « انگاره

زی و کااربردی کاردن آن گاامی    سا تحلیل طنز، هم در پیاده وةیشکه ضمن نگاهی به این 
تری نگریساته شاود کاه     اندازهای کلّی برداشته شود، هم به کمک تطبیق و مقایسه به چشم

 کند. مبانی فکری طنز در آثار سعدی و مولوی را آشکار می
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اند کاه از آن   طنزپردازان از الگوهای مختلفی برای پردازش و تحلیل طنزها بهره گرفته
الگوی شش متایری آتاردو و راساکین اسات. ایان الگاو از ترکیاب نظریاة انگاارة        جمله، 

( آن را معرفاای کاارده، بااا  Victor Raskin)کااه ویکتااور راسااکین   (ssthمعناااییِ طنااز )
نظریاة عماومی   »اسات و   ( مطرح شاده Salvatore Attardo)های سالواتور آتاردو  دیدگاه

(. این نظریه اغلاب  Mulder & Nijholt, 2011: 11است ) نامیده شده (gtvh)« طنز کالمی
اسات. اماا بار اسااس دیادگاه آتااردو، در        شناسی طنز مطرح شاده  های زبان به عنوان نظریه

 ,Attardo)شناسی طنز و نقد ادبی نیز کارایی دارد  شناسی طنز، زبان هایی مانند جامعه زمینه

آمیازی از شاش پاارامتر    هر حکایات طنز »(. مطابق نظریة عمومی طنز کالمی، 208 :1994
(، اساتراتژی  Situation(، موقعیات ) Languageاسات کاه عبارتناد از: زباان )     تشکیل شده
 Logical(، مکانیسااام منطقااای ) Target(، هااادف )Strategy narrativeروایااات )

mechanism( و تقابل انگاره )Script opposition( )Atardo & Raskin, 1991: 297.) 

شااکنی،  عمااوم، مطالعااات گوناااگونی از زوایااای ساااخت   دربااارة تقاباال بااه طااور    
 است: شناسی انجام شده شناسی و فرهنگ شناسی، اسطوره ساختارگرایی، زبان

از دیااد سااختارگرایان، اساااس   (Binary opposition)هاای دوگانااه   تقابال »
شناسای   دهاد. ایان نظریاه خوانشای راهباردی در زباان       تفکر انسانی را تشکیل می

( است که پس از او به مطالعاات اجتمااعی لاوی    Saussoreر )ساختگرای سوسو
شناساای  گشاااید و بااه پیااروی از نظریااة زبااان  ( ره ماایLevi Straussاشااتروس )
« دهاد  هاای فرهنگای تعمایم مای     ( آن را باه بررسای تقابال   Jakobsonیاکوبسان ) 
 (.651: 6833)رضوانیان، 

دانسات. او   ریادة انساان مای   دریدا نگرشی فلسفی به مقولة تقابل داشت و آن را خودآف
 است: ترین انواع تقابل را چنین برشمرده برخی از مهم

بد در برابر نیک، نیستی در برابر هستی، غیاب در برابر حضور، نادرسات در  »
برابر درست، دروغ در برابر حقیقت، تمایز در برابر همانندی، ذهن در برابر مادّه، 
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، زن در برابار مارد، طبیعات در برابار     جسم در برابر روح، مر  در برابر زنادگی 
: 6835)احمادی،  « فرهنگ، نگارش در برابر خواندن، نوشتار در برابر گفتاار و... 

835.) 

تقابال  »اناد؛ از جملاه    در برخی تحقیقات نیز انواع و تقسیماتی بارای تقابال قائال شاده    
تقابال  »هاایی مانناد زشات و زیباا،      هاسات؛ صافت   بنادی صافت   که مبتنی بر درجه« مدرّج
کاه  « تقابال جهتای  »شود؛ مانند آگااه و ناآگااه،    ساز ساخته می که با پسوند منفی« واژگانی
، 85: 6868دهندة جهت در دو سوی مقابل هستند؛ مانند باال و پایین )ر.ک؛ صافوی،   نشان
که وجود یکای مساتلزم نفای و نباودن دیگاری اسات؛ مانناد        « تقابل مکمّل»( و 666و  17

 .(Saeed, 1997: 67مر  و زندگی )

، بلکاه او تقابال را صارفاب در     آتاردو به دنبال سرچشمة تقابل یا تقسایم اناواع آن نباوده   
است؛ مثال:   های تقابل را برشمرده است، اما او نیز برخی از گونه ارتباط با طنز بررسی کرده

در ها ممکن اسات   واقعی و غیرواقعی، معمول و غیرمعمولی، ممکن و غیرممکن. این تقابل
واژگان، در نحوة قرار گرفتن جمالت، قرار گرفتن دو شخص متضاد، دو موضوع مخالف 

راساااکین اناااواع بیشاااتری از تقابااال را   (.Atardo, 1994: 204و... صاااورت گیااارد )
است؛ مانند: خوب  بد، زندگی  مر ، وقای   غیاروقی ، پاول  غیرپاول و بااال        برشمرده
 (.Ghafourisaleh & Modarresi, 2013: 2793ر.ک؛ )پایین 

اسات:   را چناین تفسایر کارده   « انگااره »راسکین که مبدع اصطالح تقابل انگاره اسات،  
مقادیر درخور تاوجهی از اطالعاات معناایی کاه پیراماون واژه وجاود دارد، نماوِد داناش         

هااای فااردی کااه بااا تجربیااات و   سااخنگوی بااومی از بخااش کااوچکی از عااالم و انگاااره 
: 6836شاوند )ر.ک؛ باه نقال از: شاریفی و کرامتای،       مای  هاای شخصای تعیاین    زمیناه  پیش
روش  اسات. در   (. در واقع، از نظر او، انگاره شامل تمام معانی تصورشدنی هار واژه 61ا69

 این شود. می بررسی طنز حکایتِ یک واژگان کلیة انگاره، تقابل به رسیدن برای راسکین،
 نادارد  مفصل تحلیل این به نیاز متقابل های انگاره تعیین آنکه حال است، آور مالل تفصیل،
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 اسات  شده داده نشان گرفته، صورت فارسی طنزهای دربارة الگو همین با که تحقیقی در و
 طنزآمیاز  باه  کاه  را هاایی  انگااره  تقابل توان می کلیدی، واژگان برخی گرفتن نظر در با که
 .(681: همانر.ک؛ ) کرد تعیین شود، می منتهی حکایت یک شدن

هاای   شاود. ماتن   در متنی دو انگاره وجود داشته باشد، لزوماب باعث ایجاد طنز نمیاینکه 
های اصطکاکی هساتند،   ایهامی، استعاری، مجازی، تمثیلی، حماسی و رمزی حاوی انگاره

منظور از تقابل انگاره در طنزها، در کنار  . (Atardo, 1994: 203)اما لزوماب طنزآمیز نیستند 
ها موجب خنده شود؛ باه عباارتی، کناار     تضادی است که همنشینی آنهم قرار گرفتن دو م

شود که بودنشان در  آفریند، بلکه دو ضدی موجب طنز می هم بودن هر دو ضدی طنز نمی
کنار هم غیرمنتظره و تصورناپذیر باشد. بر همین اسااس اسات کاه راساکین ایان ساؤال را       

 او معتقد است:«. آفریند   یهایی طنز م تقابلِ چه نوع انگاره»که   مطرح کرده

دار نیست، بایاد چیازی وجاود داشاته      هر جفت انگارة در تقابل، لزوماب خنده»
باشد که دو انگارة در تقابل را به هم مرتبط کند. آن چیز از نظر راسکین، هماان  

هاای   آید. راسکین در لطیفاه  محرک تاییر انگاره است که اوج لطیفه به شمار می
« شناسد: یکی ابهاام و دیگاری تنااق     تاییر انگاره را بازمی ساده دو نوع محرک

 (.67: 6836)همپلن، به نقل از: شریفی و کرامتی، 

مقولة تقابل انگاره با نظریة ناسازگاری پیوند دارد، از این لحا  که در این نظریه نیز از 
اسات   ناساازگاری ایان  »کند:  شود که یکی دیگری را نفی می ای سخن گفته می دو گزاره

اندیشایم، الگاوی ذهنای معماول و      کنیم، یا باه آن مای   که پدیده یا رخدادی که ما فهم می
، بادون  رساالة خطیاب  (. ارسطو در 59: 6865)موریل، « زند انتظارات طبیعی ما را برهم می

تارین شاکل لطیفاه آن     شاایع »اسات:   ذکر اصطالح به ناسازگاری و قاعدة آن اشااره کارده  
شاود. بادین ترتیاب، ناامیادی      چیز را داریم و چیز دیگری گفته می است که ما انتظار یک

(. 59: 6865)ارساطو، باه نقال از: موریال،     « اندازد در انتظارات ماست که ما را به خنده می
 در کادکنی  اسات. شافیعی   تقابل و تضادی که الزمة طنز است، در ایران نیز ناشناخته نبوده

 «نقیضااین اجتماااع هنااری تصااویر» را واقعاای طنزهااای همااة محااور ،اساارارالتوحید مقدمااة
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 ای رابطاه  تقریبااب هماان   نقیضاین  اجتماع و( 685: 6833ر.ک؛ محمدبن منور، ) است دانسته
 است. آمده «انگاره تقابل»عنوان  با آتاردو و راسکین نظریة در که است

گانة نظریة طنز کالمی اسات،   که یکی از دیگر متایرهای شش« هدف»مقصود از متایر 
گیرد. دربارة اینکاه   چه فرد، عقیده، قدرت و... مورد تمسخر یا انتقاد قرار می این است که

است و معموالب در ادب  دار هستند یا نه، مباحث گوناگونی مطرح شده آیا همة طنزها هدف
آورناد، اماا    کم دربارة طنز، هدفمند بودن را از شروط اصلی به شامار مای   فارسی نیز دست
. (Atardo, 1994: 225تواند از لحا  هدف تهای باشاد )   ن است که طنز مینظر آتاردو ای

داند و معتقد است که همة طنزها این متایر را ندارناد   او هدف را یک ویژگی اختیاری می
 (.663ا665: 6833)ر.ک؛ شریفی وکرامتی یزدی، 

بینی  جهانای دربارة  تواند مقایسه می مثنویو  گلستانمطالعة تقابل و هدف در طنزهای 
گراتارین شاعرا و نویساندگان     سعدی و موالنا را نیز به دسات دهاد. ساعدی یکای از واقاع     

داناد.   داند و زندگی را مسااوی تاالش مای    نیافتنی نمی زبان است. او چیزی را دست فارسی
بینی  گرایانة او به امور است؛ مانند اینکه اگر بد کنی، بد می های او ناشی از نگاه واقع قانون
اساس تمثیل و رمز بیاان  ها را بر  ها و داستان (. موالنا حکایت18ا96: 6833.ک؛ داوری، )ر
آلای و آرماانی وی اسات. باین      بینای و نگارش ایاده    زبان رمزی، متأثر از جهاناست.  کرده

 آلیستی ارتباط وجود دارد: بینی ایده نمادگرایی و جهان

نویسانده و بااور وی باه    در کاربرد تمثیل و رماز و نمااد باه وسایلة شااعر و      »
توان نسابتی جساتجو کارد.     متافیزیک )در اشکال دینی، فلسفی و عرفانی آن( می

آلیستی که با افالطون و اعتقااد   بینی ایده در ادبیات غرب، بین نمادگرایی و جهان
)ساید حساینی،   « اناد  است، این ارتباط را تبیاین کارده   او به جهان مثالی آغاز شده

6836 :555.) 
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 مثنویو  گلستانه حکایت طنزآمیز مشابه در  . د2َ

 گلساتان و  مثنویاست، دَه حکایت  از میان حکایاتی که برای این پژوهش انتخاب شده
به طور کامل یا تقریبای سااختاری مشاابه دارناد. بناابراین، اگرچاه هادف صارفاب مطابقات          

شاناخت بهتاری از    تواناد  ها نبوده، اما پرداختن باه ایان دَه حکایات مای     ها و تفاوت شباهت
 از این قرار است: گلستانشیوة طنزپردازی سعدی و موالنا حاصل کند. دَه داستان 

را بر بذل قربان ترجی   قرآنا توانگر بخیلی که برای رفع بیماری فرزند رنجور، ختم 6
 (.65: 6837دهد؛ زیرا آن بر سَرِ زبان است و این در میان جان )ر.ک؛ سعدی شیرازی،  می

گوید ممکن است او را به جای شتر به شاه معرفی کنناد   گریزد و می می اهی کهروب ا5
  (.66)ر.ک؛ همان: 

)ر.ک؛  6بارد  خواند و روناق مسالمانی مای    می قرآنآوازی که به بانگ بلند  ا ناخوش8
 (.75همان: 

گریزد و پس از دساتگیری، وزیار ماارض باه      ای که از پادشاه )عمرو لیث( می ا بنده5
 (.55دهد )ر.ک؛ همان:  کند، اما او با حاضرجوابی خود را نجات می صیه میقتل او تو

اش  جویاد، اماا دزدان جاماه    گویاد و صاله مای    ا شاعری که امیار دزدان را مادح مای   9
اش  دهاد و جاماه   دارش او را نجاات مای   افتند و سخن خناده  او می  کبنند و سگان در پی می

 (.75شود )ر.ک؛ همان:  برگردانده می

رود و باه سابب تجاویز داروی     درد نزد دامپزشک می رد نادانی که برای رفع چشما م1
شناساد   شود و قاضی او را به دلیال حماقات و مراجعاة اشاتباه مقصار مای       چارپایان نابینا می
 (.66)ر.ک؛ همان: 

  آموزد و عملش متناسب با مصال  زندگانی و خانة نیاین  اندازی می ا هندویی که نفت7
 (.66؛ همان: او نیست )ر.ک



 382 سید ناصر جابری ارکانی و اسما حسینی /...مثنویوگلستاننزهایطدرهدفوتقابلتطبیقیمطالعة

 

کناد )ر.ک؛   تحمل نمای  را ناسزایی دارد، اما هزار من بار برمی ناشکیبایی که ا پهلوان3
 (.96همان: 

خاورد و در خاناه تجدیاد     ظن شاه کمتر از همیشه مای  ا زاهدی که برای جلب حُسن 6
 (.89کند )ر.ک؛ همان:  خواهد و فرزند زیرک، او را به تجدید نماز توصیه می غذا می

خبار اسات و    کااود و از راز خاناة خاود بای     منجّمی که اسرار اجرام آسمانی را می ا68
 (..78داند مصاحب همسرش در خانه کیست )ر.ک؛ همان:  نمی

وار باه   دارد نیز فهرست گلستانکه شباهت تام یا تقریبی با حکایات  مثنویدَه حکایت 
 قرار زیر است:

رد، اما او با آنکه کیسة نانی در اختیار فریبکاری که سگی گرسنه دا اعرابی حکایت ا6
کند که گریاه   ریزد و عمل خود را چنین توجیه می دارد، برای حیوان گرسنه تنها اشک می

 (.568ا577: 9، د6835آید )ر.ک؛ مولوی،  درم به دست نمی رایگان است و نان بی

داناد   میگریزد و  تمیز پادشاه می گیری عمّال بی ا حکایت شخصی که از ترس سخره5
که در آن اوضاع نابسامان، اگار خار فرضاش کنناد و باه بیگااری کشاند، عجیاب نیسات          

 (.5918ا5983 همان:)ر.ک؛ 

 کناد  آوری را از دیان بیازار مای    آوازی که فرد متمایل به ایمان زشت مؤذن حکایت ا8
 .(8868ا8817 همان:ر.ک؛ )

و تن از اعیاان را اسایر   و د برند یممهاجمان خونریزی که به روستایی حمله  ا حکایت5
و او کاه ماتهم    کنناد  یما ، یکای را باه کشاتن تهدیاد     گانج و برای به دسات آوردن محال   

 (.8893ا8851: 5دهمان، داند )ر.ک؛  شود، این انتخاب را مبتنی بر وهم و گمان می می

ا قصة شاعر و وزیرانی که هار دو ابوالحسان ناام داشاتند و شااعر از وزیار اول هدیاة        9
کناد، باه    ها به هماان درباار رجاوع مای     کند و زمانی که پس از سال دریافت میگرانبهایی 
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دهاد   دلیل تسویف وزیر دوم، جاواب رَد، اماا قطعای را بار تساویف و تاأخیر تارجی  مای        
 (.6586ا6691: 5)ر.ک؛ همان، د

شاوند کاه    گاری مای   اش میهمان روساتایی حیلاه   ا داستان مردی شهری که با خانواده1
: 8دهمان، کند )ر.ک؛  ساله را انکار و دوست خود را ناآشنا خطاب میسوابق دوستی چند

 (.911ا589

ها در نمااز ساخنی بار زباان      و یکی از آن خوانند یمحکایت چهار هندویی که نماز  ا7
آورد و سه نفر دیگر، هار یاک باه ترتیاب باا هادف هشادار دیگاری، دچاار اشاتباه و            می

 (.8859ا8857: 5دهمان، شوند )ر.ک؛  شکستن نماز می

که تصمیم دارد نقش شیر را بر شانة خود حاک کناد،   « زن قزوینی کبودی»ا حکایت 3
 (.8865ا5636: 6دهمان، اما تحمل زخم سوزن دالک را ندارد )ر.ک؛ 

کناد، اماا زماانی کاه از او جلاوه و صادای        ا حکایت شاالی که ادعای طاووسی مای 6
 (.788ا758: 8دهمان، شود )ر.ک؛  جر میخواهند، ناتوانی او به رسوایی من طاووس را می

کوبند، اماا کسای    ا حکایت مفلسی که به دستور قاضی طبل افالسش را در شهر می68
طلبد و حماقت ناشی از حارص را   شتر می ةیکراکه خود در انتشار خبر نقش دارد، از فقیر 

 (.138ا939: 5کند )ر.ک؛ همان، د آشکار می

 حکایت مشابه. تقابل انگاره و هدف در دَه 3

در این بخش، به ترتیبی کاه در بخاش قبال آورده شاد، تقابال انگااره در حکایاات و        
، بیاان   موالنا برای حکایاات در نظار داشاته    ویژه ها بر اساس آنچه که سعدی، به اهداف آن

شود تا در پایان، بر اساس نتایج بتوان مطابقتی میاان اهاداف حکایاات دو اثار باه عمال        می
 آورد.

کنناد و عنصار    های اصالی از بخشاش دریاغ مای     حکایت ردیف اول، شخصیتدر دو 
دهناد. در دو حکایات ردیاف دوم، شاباهت باه صاورت        نقد خساست را نشاان مای    تقابل،



 381 سید ناصر جابری ارکانی و اسما حسینی /...مثنویوگلستاننزهایطدرهدفوتقابلتطبیقیمطالعة

 

اسات؛   گویی نقد شاده  صدایی و اذان های ردیف سوم، ناخوش ساختاری است. در حکایت
زند. بار   عکسی را رقم می جةینت اذانی که برای رونق و تبلیغ دین است، با اجرای ناموزون،

و موالناا هادف حکایات     5اسات  ، نبفْسِ نازیباخوانی نیز مدّ نظر سعدی باوده گلستاناساس 
اسات )ر.ک؛ هماان، د:    بیاان کارده  « مجااز »و « زر »آواز را با کلمااتی مانناد    مؤذن زشت
8836.) 

روایات  شاود. در   های ردیف چهارم نیز شباهت ساختاری تاامّی دیاده مای    در حکایت
گیرناد.   در تقابل با یکدیگر قرار مای « وزیر و گفتار طنزآمیز خادم مارضانة اشارة»سعدی، 

غزّان در مقابل استدالل موجّه و طنزآمیز مرد قربانی قرار  ةیپا یبدر روایت موالنا، استدالل 
و در  اسات  حمله شاده ورزی وزیر  گیرد، با این تفاوت که در حکایت سعدی، به غرض می

 موالنا، به استدالل غزّان. روایت

شود. هر دو شاعر به امید دریافات   در دو حکایت ردیف پنجم، تقابل مشابهی دیده می
کنای   اند، اماا باه جاای صاله، یکای باا جاماه        اند و کسی را مدح کرده صله به درباری آمده
و دیگری با وزیری که در پرداخت صله تأخیر و تساویف عمادی    است دزدان مواجه شده

دزدی »ای وجود دارد؛ از جمله:  های چندگانه ، تقابلگلستان است. در حکایت اد کردهایج
بااز  «. »بستن سانگ  ≠رها کردن سگ »و « ممدوح واقع شدن ≠دزد بودن »، «شعردوستی ≠

نیز تقابلی است که از زبان شاعر و در شرایط استیصاال او بیاان   « گذاشتن سگ و بستن آن
شاعری که از وزیر انتظار ساخاوت داشات )ر.ک؛ هماان،     است. موالنا هدف داستان شده
 نکتاة (، اماا  6695است )ر.ک؛ همان:  بیان کرده «ادعای سلیمانیِ دیو»( را 6586ا6691: 5د

است؛ یعنی شاعر در زمانی کاه   های شاعر منعکس شده طنزآمیز آن و تقابل انگاره در گفته
ر، باه ناسازا و جاوابی منفای قاانع      شود، به جای درخواسات دیناا   از تسویفِ وزیر خسته می

 (.6559ا6555شود )ر.ک؛ همان:  می

اشاتباه دچاار    مراجعاة های اصلی داستان بار اثار    در دو حکایت ردیف ششم، شخصیت
شود، با ایان   اش دچار دشواری می شود و دیگری خانواده شوند و یکی نابینا می خسران می
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انتخااب عاقالناه    ومقاناه )بیطاار(   انتخااب اح »تفاوت که در روایات ساعدی، تقابال میاان     
خنااده  هااای شخصاایت فریبکااار داسااتان و در روایاات موالنااا، تناااق  در گفتااه ،«)طبیااب(
. موالنا هدف حکایات شاهری و روساتایی را ابتادا حازم و دوراندیشای دانساته        آفریند می

کاار و توصایه باه دقات در شاناخت       نمایاان فریاب   (، اما به نقد ولی588: 8)ر.ک؛ همان، د
 (.183است )ر.ک؛ همان:  رام )اولیا( نیز نظر داشتهک

است. در حکایت ساعدی، تقابال    در ردیف هفتم، رفتار هندوان موضوع طنز واقع شده
اسات و روی ساخن باا کسای      شاکل گرفتاه  « عملکرد و موقعیت»انگاره بر اثر ناسازگاری 
ایات موالناا   . در حک8تواند باعث از دست دادن هست و نیستش شاود  است که عمل او می
 شود. )جهل مرکّب( دیده می« خبری از ناآگاهی ناآگاهی و بی»نیز تقابل میان 

هاایی سااختاری وجاود دارد و یکای زورمنادی       در حکایات ردیف هشتم نیز شاباهت 
دارد و دیگااری فااردی اساات کااه ادعااای شیرصاافتی دارد و  بساایار برماای وزنااةاساات کااه 

ف حکایت ساعدی، نقاد قادرت جسامی باا      خواهد نقش شیر را بر شانه حک کند. هد می
نماودن )ادعاای   »وجود ضعف روحی و اخالقی است، اما در حکایت موالناا، تقابال میاان    

 است.« شیرصفتی( و نبودن )ناتوانی در تحمل زخم سوزن(

، گلساتان اسات. در   ، روایت هر دو اثر را مشاابه کارده  «تظاهر»در ردیف نههم، موضوع 
« تجدیاد غاذا  »اسات؛ پادر    میان گفتار پدر و کودک واقع شده ، تقابلی که طنز ایجاد کرده

« تجدیاد نمااز  »کناد و کاودک او را باه     بعد از بازگشت از خوان پادشاه را درخواست می
، تقابل میان نمودن و نبودن اسات و  «شاالی که در خهم افتاده بود»خواند. در حکایت  فرامی

( که با هدفی که از تقابال برداشات   753است )ر.ک؛ همان:  هدف، شید و تظاهر بیان شده
 شود، سنخیت دارد. می

، میاان ادعاای آگااهی از اسارار آسامان و      گلساتان در ردیف دَهُم، تقابل در حکایات  
 خانوادگی اسات؛  و اجتماعی خبری و ناآگاهی از همسر و فرزندان است. هدف آن نیز بی

اسات. ایان    بیهاوده  نباشی، فقمو خانه در اما باشی، روزگار دانای اگر بدین معنی که حتّی
، تقابال میاان بااخبر کاردن همگاان و      مثنویجانبه است. در  حکایت نیز بیانگر رشدی یک
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کند، خود از آن  خبری خود جارچی است؛ یعنی کسی که همگان را از خبری آگاه می بی
(. 935: 5است )ر.ک؛ همان، د بینی بیان شده خبر است. هدف نیز تأثیر حرص بر درست بی
توان در جدول زیر مشااهد   ها را می های موجود در این حکایات و اهداف آن کنون تقابلا

 کرد:

 تقابل و هدف در دَه حکایت مشابه سةیمقا جدول. 3

 مثنویحکایت طنز  38تقابل انگاره و هدف در  گلستانحکایت طنز  38تقابل انگاره و هدف در
 بخشاش  ≠ا وابستگی شفای فرزند به بخشش خالصاانه  6

 (نقد خساستزبانی و غیرخالصانه )
گرساانه  ≠ااا گریااه و دلسااوزی باارای حیااوان گرساانه   6

نقــد تظــاهر و گذاشااتن حیااوان و دریااغ کااردن نااان )

 (خساست
 ≠گنااهی و امنیات    ا روباه بودن و شتر فرض شدن؛ بای 5
تمیـزی   عدالتي و بي د بينق) گناهی و ناامنی  بی

 (حاکمان

تمیزی و  نقد بي) ا انسان بودن و خر فرض شدن 5

 (عدالتي بي

خواندنی کاه  قرآن  ≠خواندن برای آبروی دین   قرآنا 8
نقد نازیبـاخواني و  ) شود  رونقی دین می باعث بی

 (تظاهر

آور  گاویی نفارت   اذان ≠گویی به قصد تبلیغ دین  ا اذان8
ــت) عالقمنااد دیاان   رمانناادةو  ــواني و  نادرس خ

 (اصرار بر انجام آن )تظاهر(
ساعی خاادم بارای     ≠زیار بارای کشاتن خاادم     ا سعی و5

ورزی وزیر و مقابله بـا   نقد غرر) کشتن وزیر 

 (.ظالم

ساعی   ≠اساس غزان برای تعیین اولین قرباانی   ا سعی بی5
طنزآمیااز و مسااتدل قربااانی باارای گریااز از اولااین قربااانی 

 (.نقد انتخاب تصادفي و ظالمانه) بودن 

ه با آسیب و زیاان  مواجه ≠ا مدح به امید دریافت صله 9
 (نقد انتخاب نادرست ممدوح و حرص.) 

تقاضای جاواب   ≠ا مدح شاه و انتظار سخاوت از وزیر 9
نقـد مواجهـه   ) منفی، اما قطعی در اثر تأخیر بسیار 

 (.با دروغ و تظاهر
پزشاک و   مراجعاه باه دام   ≠درد  ا مبتال شادن باه چشام   1

نقد حماقت و اشـتباه در انتخـاب   ) کور شدن 

 (.یبطب

 ≠ااا ادعااای نشااناختن شااهری پااس از دَه سااال دوسااتی 1
نقد دروغ ) شناختن بادخرکره در میان سه تاریکی 

 (.و تظاهر

عـدم  ) نیاین   خاناة داشاتن   ≠بازی  ا آموختن آتش7

 (.تناسب موقعیت با رفتار و نقد خودزني

تکاارار همااان اشااتباه و   ≠ااا نکااوهش اشااتباه دیگااران  7
 (.قت و ناآگاهينقد حما) ناآگاهی از آن 

ناتوانی در تحمل زخام   ≠ا ادعای شیرصفتی و پهلوانی 3برنتابیدن ناسازایی کوچاک    ≠ا برداشتن هزار من وزنه 3



 8230، تابستان 08، شمارة 32سال  پژوهیادبی؛متن380

های سعدی، تنهاا در حکایات دوم و    بر اساس آنچه گذشت، با نظر به اهداف حکایت
اسات و هادف دوم کاه بیاان      آن هم به ضرورت گفتگو، دو هدف برای داستان بیان شاده 

است، هدف اصلی است و سایر حکایات تقریباب هادف مشخصای   ناامنی در اجتماع ناسالم 
ای کاه بارای حکایات     این احتمال همواره وجود دارد که هدف اولیاه  مثنویدارند، اما در 
، ابتادا باه   5 شامارة ؛ مثالب در حکایت 5شود، با هدف نهایی آن متفاوت باشد طنز مطرح می

ودن برای جلوگیری از نادان فرض شادن  تمیزی حاکمان اشاره و در ادامه، به لزوم دانا ب بی
آن  ةیا اولآید، با هادف   ای که از حکایت برمی است. یا در حکایت غهزّان نتیجه توصیه شده

تناق  دارد. در حکایت شاهری و روساتایی، لازوم حاازم باودن و متابعات از کارام و در        
ه موالناا  دلی، اهدافی اسات کا   زن قزوینی، لزوم صبوری و پرهیز از نازک حکایت کبودی

شااود. ایاان  برداشاات ماای« تظاااهر»اساات، امااا از تقاباال انگاااره، تبیااین  خااود مطاارح کاارده
اساات و فضااای ساامبلیک اثاار بااه آن عمااق    چناادگانگی اهااداف ماادّ نظاار موالنااا بااوده  

ترند. بر اساس نمودار زیار،   تر و ثابت ، اهداف مشخصگلستاناست، حال آنکه در  بخشیده
 را در دَه حکایت ذکرشده مالحظه کرد:توان با نگاه آماری اهداف  می

 (بُعدی و ناشکیبایي کنقد رشد ی.)  سوزن دالک (نقد تظاهر و دروغگویي.) 

توصایة   ≠ا تجدید غذا بعد از بازگشت از خوان پادشاه 6
یاا، کام خاوردن در درباار و     کودک برای قضای نماز ر
 (.نقد تظاهر)  زیاد خوردن در خانه

نااتوانی در بارآوردن صادای     ≠ا ادعای طاووس شدن 6
 (.نقد تظاهر و خودفریبي) طاووس 

خبری از خاناه و همنشاین    بی ≠ا کاوش اسرار آسمان 68
 (.بعدی و حماقت نقد رشد یک) همسر 

نادیادن   ≠راه ا باخبر کردن همگان از افالس فقیرِ هما 68
نقـد نادیـدن   ) افالس فقیار هماراه بار اثار حارص      

 (.حقیقت آشکار بر اثر حماقت و حرص
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 جدول آماری اهداف در دَه حکایت مشابه. 5

 حرص تظاهر 
ظلم و 

 عدالتي بي
 خساست

حماقت، اشتباه در 
ي و خودزنانتخاب و 

 عدیبُ رشد یک

 گلستان
 حکایت 5

 (.6و  8)ردیف 
 حکایت 6

 (9)ردیف 
 حکایت 5

 (5و  5)ردیف 
 حکایت 6

 (6)ردیف 
 حکایت 8

 (68و  3، 7 ،1)ردیف 

 مثنوی

 حکایت 1
، 6هااای  )ردیااف

 (6و  3، 1، 9، 8
 اا

 حکایت 5
 (5و  5)ردیف 

 اا
 حکایت 5

 (68و 7)ردیف 

بیشتر است و مقابلاه باا    گلستاندهد که تنوع موضوعی اهداف در  این جدول نشان می
 اهمیت خاصی دارد. مثنویتظاهر در 

 . بررسی تقابل و هدف در حکایات غیرمشابه4

مشتمل بر حکایاات طنزآمیازی هساتند کاه      مثنویو  گلستانبر این دَه حکایت،  عالوه
سیمای کلّای ایان دو متایار     دربارةها ما را در دستیابی به نگرشی  بررسی تقابل و هدف آن

شاود و از   . در ادامه، بررسی حکایات بر اساس تقسیم موضاوعی انجاام مای   رساند یمیاری 
عاددِ   اداماة گاذاری و در   اجمال و با شاماره  ود ندارد، بهتفصیلی وج مطالعةآنجا که امکان 

است، بررسی خواهند شد. عالوه بر آنچاه در جادول    حکایاتی که پیش از این مطرح شده
هاا تهاذیب اخاال      کاه موضاوع آن   گلساتان  های دیگار  تقابل ذکر شد، برخی از حکایت

 است، به قرار زیر است:

(، 686: 6837)سعدی شیرازی،  «سَرِ گور پدرنزاع توانگرزاده و درویش بر » ا حکایت
و هادف  « پاگیر خواندن سنگ گاور  و دست ≠تفاخر به سنگ گرانبهای گور پدر »با تقابل 
 گرایی و تفاخر. نقد تجمل
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 باه  اعتاراف  ≠ راستگویی»( با تقابل 53)همان: « بود بافته گیسوان که شیادی»ا حکایت 
 و هدف نقد دروغگویی. «زندگی راستگویی تنها عنوان به دروغگویی

تجربگای   برای تبیاین اهمیات تجرباه در برابار بای      گلستانهای طنزآمیز  برخی حکایت
است که لزوماب موضوعی اخالقی نیسات، اماا باا تهاذیب و تربیات ارتبااط دارد؛ از جملاه،        

 دریافات  بارای  گریه»( با تقابل 65)همان: « دانستن کشتی قدر و دیدن غالم؛ دریا» حکایت
انتظار، اما برای رفاع   خالف که رفتاری «(انداخته شدن آب در) مواجهه با صدمه ≠ کمک
 تجربگی غالم است. بی

 درویاش » سیاست مدن است؛ از جمله حکایات  گلستانهای  موضوع برخی از حکایت
 دریافات  ≠خیار   دعاای  درخواست»( با تقابل 69)همان: « یوسف حجّاج و الدّعوه مستجاب
ای با شاخص ظاالم    افتد و مقابله می اتفا  غیرمنتظره صورت فرین بهمواجهه با ن که «نفرین

( نیز ساختاری مشابه حکایت قبال  61)همان: « انصاف و پارسا پادشاه بی»است. در حکایت 
 انصاف است. شود و هدف آن شخص پادشاه بی دیده می

یات  اسات؛ از جملاه، حکا   خانواده )تدبیر منازل(  دربارة گلستانهای  برخی از حکایت
هاا از   ( که پیش از این مطارح شاد. ساایر حکایات    78)همان: « خانه در بیگانه مرد و منجّم»

( باا  75)هماان:  « جهاود  باا  شادن  همسایه و خریدن خانه و سعدی»حکایت  این قرار است:
ردّ نصیحت جهود و پرهیاز از خریادن    ≠ جهود برای خریدن خانه ةیهمسانصیحت »تقابل 

رسااند، اماا هادف اصالی آن،      ه تقابل جهود و مسلمان را نیز میک« خانه به دلیل حضور او
 تبیین لزوم سازگاری و تناسب در انتخاب همسایه است.

 اناد؛ از جملاه   بر اساس اعتقاد باه تقادیر بیاان شاده     گلستانبرخی از حکایات طنزآمیز 

یاا   ( که بار اسااس تقابال   86)همان: « و بخشیدن دیار مصر به بخیل دیشالرّ هارون»حکایت 
ای کاه   پابریاده  و دسات »اسات. حکایات    شکل گرفتاه « خردمندی وخوشبختی »عدم تالزم 

 ( نیز بر همین مبناست.18)همان: « هزارپایی بکشت
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 گلستان شدة طنزهای بررسی ةیکلجدول بررسی تقابل و هدف در . 1

 حکمت تدبیر منزل سیاست مدن تهذیب اخالق
 کشاااتی قااادر و دیااادن دریاااا -

 ربگيتج بي دانستن 
 و هیکااااال  قاااااوی جاااااوان -
 دو براباار در کااه ای تجربااه کاام
 تجربگي بي  گریخت هندو
 ریا  پادشاه مهمان و زاهد -

ریـا و   سانجار  مسجد مؤذن -

 آزاری مردم

ریا  خوان قرآن آواز ناخوش -

 آزاری و مردم

باود   بافتاه  گیساوان  که شیادی -
 دروغ 

  ماااری  پسااار و تاااوانگر -

 خساست

 حرص  زداند امیر و شاعر -

 بیطاااااار  و ناااااادان مااااارد -

 ناآگاهي

  پسر درویش و توانگرزاده -

 تفاخر

حکایااات درویاااش  -
الاااادّعوه و  مسااااتجاب

  حجّااااج یوساااف  

 مقابله با حاکم ظالم

و  انصااف  یبملوک  -
ــا   پارسااا  ــه ب مقابل

 حاکم ظالم
حکایت عمرو لیاث   -

 و قصااااص خاااادم 

 مقابله با وزیر ظالم

 ا منجم و بیگاناه  

دقـــت در  لـــزوم
اعضـــای  روابـــط

 خانه
خریاااد خاناااه و    -

 ةیهمسااااسااافارش 
دقت در   جهود

ــازگاری  ســـــــ
همسایگان قبـل از  

 خرید خانه

الرّشاید   هاارون  -
و بخشاایدن دیااار 
 مصر به بخیل 

ــدم  ــدیر و ع تق
وابســـــــتگي 
خوشــــبختي و 

 خردمندی

کاار   دو باار باه   گلساتان  شادة  در حکایاات بررسای  « تظااهر »کاه گفتاه شاد، نقاد      چنان
بساامد بااالیی دارد. بررسای هشات حکایات طنزآمیاز دیگار در         مثناوی است، اماا در   هرفت

ساعدی نباوده، اماا بارای موالناا       یهاا  تیا اولودهد که این موضوع جازء   نشان می گلستان
بررسی شد، در میاان دیگار    مثنویهایی که از  است. عالوه بر حکایت اهمیت خاصی داشته

: 1، د6835)مولوی، « کشید ت خود گلگونه میای که روی زش عجوزه»حکایت مصادیق، 
: 5)همااان، د« فقیااه را ربااود  دةیپوساا انیاامدزدی کااه دسااتار  »( و حکایاات 6581ااا655
هاای طنزآمیاز    اسات. دقات در ساایر حکایات     کار رفته ( نیز برای نقد تظاهر به6966ا6973
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 ماادةعکااه « اشااتباه»و « تقلیااد»، «قیاااس»، پیوناادی را میااان هاادف تظاااهر و هاادف مثنااوی
 دهد. گیرد، نشان می را در بر می مثنویموضوعات و اهداف طنز در 

هاای   ، شخصی که ناشنواسات، جاواب  «رنجور ةیهمسا کبر به عیادت رفتن» در حکایت
هاای بیماار باا     که جواب کند، در حالی های واقعی بیمار مقایسه می فرضی خود را با جواب

دهاد و هام    قیاس و نادرستی آن را نشان میآنچه او مد نظر دارد، متفاوت است و این، هم 
(. قبل از آغااز ایان داساتان نیاز     8839ا8818: 6جهالت و نادانی قیاسگر را )ر.ک؛ همان، د

)هماان،  « خانقاه خادم و صوفی» (. در حکایت8893است )ر.ک؛ همان:  تقلید را نقد کرده
آورد، بادون   زباان مای  (، خادم نماد کسی است که لفظ جالله را مقلّدانه بار  665ا691: 5د

ردیاف   ، هممثنوی( و مقلد در 516آنکه به محتوای آن اعتقادی داشته باشد )ر.ک؛ همان: 
 ≠ صاوفی  گونة های وسواس اعتماد و توصیه»قیاسگر است. تقابل این حکایت چنین است: 

 خاریادن »و حکایات  « هاا  کادام از آن   قبول و تعهاد لفظای خاادم و رعایات نکاردن های       
( از هماین قبیال و مصاداقی بارای تقلیاد      966اا 988)هماان:  « شایر را  تااریکی  باه  روستایی

« هاسات  از مقلّد تا محقّق فار  »گوید:  ناآگاهانه است. موالنا قبل از شروع این حکایت می
گویاد )ر.ک؛   ( و در پایان حکایت نیاز از تفااوت تقلیاد و تحقیاق ساخن مای      568)همان: 
تصور نوازش گاو »ه، روستایی نماد افراد نادان است: (، اما بر اساس تقابل انگار965همان: 
 «.حماقت و اشتباه  شیر ناآگاهانةنوازش  ≠در آغل 

نقاد تظااهر و تقلیاد اسات. مقلاد       دربارة مثنویکم دَه حکایت طنزآمیز  بنابراین، دست
جوید، اما عملاش نادرسات و گااهی احمقاناه      کسی است که با فرد یا افرادی مشابهت می

پیونادی اساتوار    مثناوی این لحا ، ایان موضاوع باا گاروه دیگاری از طنزهاای        است و از
هایی با موضوع حماقت و اشتباه است. در جادول مقایساة ساعدی و     یابد و آن حکایت می

( 8859ااا8851)همااان: « کاارد... هناادویی کااه بااا یااار خااود جنااگ ماای»مولااوی، حکایاات 
)هماان:  « ر کاس بار سَارِ انگاور    منازعت چهاا »های  این هدف بود. در حکایت رندةیدربرگ
( ایان هاادف تکاارار  6816ااا6596: 8)همااان، د« اخااتالف در شااکل پیال »( و 8765اا 8136
در برخی از دیگر حکایات نیز شخصیت اصلی داستان به دلیل جهل، حماقت و  است. شده
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جاوحی و آن  »شاود. در حکایات    توهّم، قادر به درک حقیقت نیسات و دچاار اشاتباه مای    
(، کاودک بار اسااس    8695اا 8661: 5دهمان، « )کرد نوحه می نازة پدرکودک که پیش ج

در حکایات  صداقت کودکانه، توان درک مشابهت خانه با قبر را دارد، اما جوحی نادارد.  
(، معلم به دلیال تاوهّمی کاه کودکاان بارایش      6955ا6168: 8دهمان، ) «معلم و کودکان»

 کنند، شناخت حقیقت برایش مقدور نیست. ایجاد می

هاا وجاود دارد.    توان دانست که تقابلی کلّی نیزدر همة آن ا نگاهی به این حکایات میب
کاه   نمایند، اماا چناان   کسانی که می ≠نما هستند  ادعا و هستِ نیست کسانی که بی»نخست، 
هساتند    کسانی که ناادان  ≠هستند   شناسند و آگاه کسانی که می»و دوم، « نمایند، نیستند می
 «.شناسند و نمی

آگاهی در نگاه موالنا، همان سکر و فناست و بر همین اساس، برخی از حکایاات طناز   
 اسات؛ از جملاه، حکایات    به منظور تبیین معنای آگاهی و شناخت شاکل گرفتاه   مثنویدر 
(. نحوی نماد کسانی است کاه ادعاای داناایی    5395ا5389: 6دهمان، « )کشتیبان و نحوی»
« را باه زنادان  مسات  محتساب  خوانادن  »ساتند. حکایات   ه  کنند، اما از حقیقات ناآگااه   می
ای و مشااابه نحااوی و کشااتیبان دارد و   ( نیااز ساااختاری مناااظره 5866ااا5837: 5دهمااان، )

 حکایات »شاود.   کند، در برابر مسات مستأصال مای    سرانجام، کسی که ادعای هشیاری می
دای گوناه اسات و مشاتمل بار حاال گا        ( نیاز هماین  8355ا8766: 1دهمان، « )جهان صدر

کناد و ساعی دارد از صادر جهاان کمکای       گربزی است که شرط سکوت را رعایت نمای 
شود. این مردن او رمازی   زند، موفق نمی دریافت کند، اما تا زمانی که خود را به مردن نمی

از همان سکر و محو در داستان مست و محتسب و نیز نحاوی و کشاتیبان اسات. حکایات     
( نیاز مشاابه دو داساتان قبال اسات و در آن      8586اا 8671: 5دهماان،  « )فیلسوف و اعرابی»

شاود، لاذا    بخش نیسات، یعنای علام فلسافه، بیهاوده تلقای مای        علمی که سودمند و آگاهی
اعرابی مانند نحوی و مست، اگرچه ضعیف و نادان است، اما در گفتگویی طنزآمیز پیاروز  

 ماجراست.
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و   است: کساانی کاه در اشاتباه    چنین قابل ترسیم مثنویبنابراین، دایرة اهداف طنزهای 
نمایناد، نیساتند.    کاه مای   کنناد، اماا چناان    هستند، کسانی که وانمود می  از اشتباه خود غافل

آناان را اثباات     گیرناد و ایان تقابال، جهال     کسانی که در برابر دانایان و آگاهان قارار مای  
ترسایم   کاه بررسای شاد،    هاایی  بر اساس آنچه گفته شاد، اهاداف کلیاة حکایات    کند.  می
 است: شده

 مثنویشدة  های بررسی بندی موضوعی اهداف کلیة حکایت تقسیم جدول. 4

های مشتمل بر نقد تظاهر،   حکایت
 تقلید و قیاس

های مشتمل بر  حکایت
 هدف نقد ناآگاهي

های مشتمل بر  حکایت
هدف تبیین آگاهي 

 حقیقي
 از او سـگ  کـه  اعرابي ـ حکایت
 تظاهر میرد  مي گرسنگي

کافرسـتان   در آواز زشت مؤذن ـ
 تظاهر 
 مضاعف و شاه دادن صله و شاعر ـ

 تقلید و تظاهر وزیر  آن کردن
 روستایي  خانة به شهری ـ رفتن
 تظاهر

 تحمل که قزویني زدن ـ کبودی
تقلید و  نداشت  را دالک سوزن
 تظاهر

  رنـگ  خـم  در شغال ـ افتادن
 تقلید و تظاهر

ا ای که با گلگونه خود ر ـ عجوزه
 تظاهر  نمود جوان مي

 قیاس ـ کر و همسایة رنجور 
 ـــ روســتایي و شــیر در آغــل 

 حماقت، تقلید و تظاهر
 تقلید و تظاهر ـ صوفي و خادم 

ـ شاعر و وزیراني کـه حسـن نـام    
 تظاهر و تقلید داشتند 

 خود یار با که ا هندویی
اشتباه و  کرد  می جنگ

 ناآگاهي

تعریف کردن منادیان  -
مفلسی را گردِ شهر  قاضی،
  نقد نادیدن حقیقت

آشکار بر اثر حماقت و 
 حرص

حکایت جوحی و آن  -
 کودک پیش جنازة پدر 

حماقت 
منازعت چهار کس بر سَرِ  -

اشتباه و حماقت  انگور 

 همگاني

  اختالف در شکل پیل -

 همگانياشتباه 
اشتباه  معلم و کودکان -

 در اثر توهم

 ا نحوی و کشتیبان 
روزی کشتیبان محوی بر پی

 گرا نحوی صورت
تفوق  ا مست و محتسب 

مست )نماد اهل سکر( بر 
محتسب ظاهرگرا و 

 طلب منفعت
تفوق  ا اعرابی و فیلسوف 

اعرابي بر فیلسوف )نماد 
اندیش و  عالمان معاش
 گرا( مادّی

 گر ا صدر جهان و فقیر حیله

  ترجیح سکوت )عدم( بر
 سخن )وجود(
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 ها . یافته5

ها مبتنی بر مقابله با  هایی که تقابل آن و در حکایت گلستانر اساس آنچه گذشت، در ب
درخواست شخصیت منفی است، درخواست شخصیت منفی به عناوان انگاارة اول مطارح    

شود؛ از جملاه   شود و درخواست او با مقابله و برخورد )به عنوان انگارة دوم( همراه می می
حجّاج درخواست دعای خیر دارد، اما با نفرین از وه که الدّع در حکایت درویش مستجاب

شاود و باه هماین     ترسد، اماا در آب انداختاه مای    شود، غالم عجمی از کِشتی می مواجه می
گیارد.   های دیگری نیز با خواستة شخصیت منفی برخوردی صورت می ترتیب، در حکایت
تقابل انگااره بارای مقابلاه باا     های منفی نیز با تقابل پیوند دارد. در واقع،  اوصاف شخصیت

شده از ایان   های بررسی های منفی حکایت است. صفات شخصیت صفتی منفی شکل گرفته
ورز، زاهاد   آزار، وزیار غارض   قرار است: حااکم ظاالم )در دو حکایات(، سارهنگ ماردم     

ریاکار، گدای خسیس، همسایة ناساازگار، شااعر طمعکاار، مانجّم، هنادو و بیماار ناادان،        
ة مارور و فخرفروش، بازرگان حریص، جهانگرد دروغگو، ابله خوشابخت )دو  توانگرزاد

شاود، متناوع و متفااوت     کاه دیاده مای    تجربه و... . این اوصاف چنان حکایت(، زورمند بی
 است.

شود، مانند مقابله با محتسب و غزّان کاه   نیز مقابله با شخصیت منفی دیده می مثنویدر 
غالباب مقابله باا   مثنویگیرد، اما در  قالب استدالل شکل می اولی در قالب مناظره و دومی در

شخصیت منفای باا ناوعی افشاا یاا رساوایی هماراه اسات؛ یعنای در تقابال باه صاورت ردّ             
درخواست یا مخالفت با خواستة شخصیت منفی بسامد کمتری دارد و در عوض، تقابل باه  

گونه اسات:    فشاشده اینشکل رسوا کردن شخصیت منفی بسامد باالیی دارد. موضوعات ا
دروغ روستایی، نادانی و جهل هندوان در نماز، تظاهر شاال، دروغ و تظااهر فقیاه )دساتار    
فقیه(، تظاهر عجوزه، جهل مُکاریِ شتر، قیااس ناشانوا، ناادانی روساتایی در ناوازش شایر،       
 حماقت مسافر در میان صوفیان، نادانی صاحب قوچ در برابار دزدان، ناآگااهی و حماقات   
خواهندگان انگور، اشتباه شناسندگان فیل در تاریکی، حماقت معلام در برابار کودکاان و    
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. ضامن اینکاه تقابال انگااره از طریاق توصایف بیاان        9استیصال فیلساوف در برابار اعرابای   
هاا   است، برخی از حکایات نیز اساساب یک شخصیت بیشتر ندارناد و تقابال انگاارة آن    شده

است؛ از جمله هندوان در نماز، روستایی و نوازش  ر انجام شدهصرفاب از طریق توصیف رفتا
شیر در آغل، فیل در تااریکی، خواهنادگان انگاور و... . موالناا در ایان ناوع حکایاات باا         
ترسیم حماقت و ناآگاهی، تقابلی را میاان آنچاه هسات و آنچاه شخصایت منفای داساتان        

ه، تظاهر و نادانی باالترین بساامد  شد است. در حکایات بررسی کند، بر قرار کرده تصور می
هاا تقابال میاان شخصایت      های توصیفی کاه در آن  گونه حکایت  را دارد. بسامد باالی این

کاه   های مهم طنز موالنا و ساعدی اسات، در حاالی     اصلی و حماقت است، یکی از تفاوت
اسات.   سااخته  سعدی غالباب تقابل انگاره را در ارتباط با شخصیت منفی و مقابلاه باا رفتاار او   

متأثر از نگرش ایدئولوژیک موالناا و ساعی    مثنویهای منفی  رسوایی بسیاری از شخصیت
نمایاان   گرا و نیز مقابله باا ولای   ویژه تفکرات مادّی های مخالف، به رانی اندیشه او در واپس

های منفی در  آمیز شخصیت ، عمل حماقتمثنویاست. یک تفاوت دیگر این است که در 
شود و آن نقطاه باه منزلاة نقطاة      گیرانه آشکار و افشا می داستان و به شکلی غافلنقطة اوج 

گریزناپذیر داستان است که مخاطب و شخصیت منفای قصاه هار دو بایاد باه اشاتباه اقارار        
نیز اگرچه آگاه  گلستانکنند. بنابراین، طنز موالنا طنزی برای آگاه و افشا کردن است. در 

)رهاندن شخصیت از معضلی که در آن است،( باه یااری طناز    کردن مهم است، اما رهایی 
 و عمارو لیاث   شود؛ مثالب در حکایت کمتر دیده می مثنویهایی است که در  یکی از هدف

 شود. خادم، سخن خادم مبنی بر تهدید وزیر، باعث خنده و رهایی او می

 گیری نتیجه

نیاز متفااوت    مثناوی  و گلساتان تارین حکایاات طنزآمیاز     تقابل انگاره و هدف در شبیه
، حکایاتی که اهداف متعددی دارند، بسامد بیشاتری دارد و ایان باه دلیال     مثنویاست. در 

جنبة سمبلیک اثر و نیز ویژگای تفسایرگری موالناسات کاه گااهی خاود نیاز بارای یاک          
کناد و بعضااب داساتان دچاار تازاحم و تنااق  اهاداف         حکایت دو یا چند هدف طرح مای 
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گیارد   تقابل دو انگاره با مقابله و برخورد با شخصیت منفی شکل مای ، در گلستانشود.  می
گرایاای و  ، بااا رسااوایی و افشااای شخصاایت منفاای؛ کااه اولاای مبتناای باار واقااع مثنااویو در 
گرا و ایدئولوژیک موالناسات. بار ایان     گرایی سعدی و دومی مبتنی بر نگرش آرمان عمل

بخاش و در   ناز موالناا را آگااهی   بخش و راهگشاا و ط  توان طنز سعدی را نجات اساس، می
عااین حااال، افشاااگر و رسااواکننده توصاایف کاارد. طنااز سااعدی بنااا بااه بنیاااد فکااری او در 

پذیر است که موضوعاتی در  موضوعات تدبیر منزل، تهذیب نبفْس و سیاست مدن تفکیک
گرا هستند و طنز موالناا در موضاوعاتی مانناد نقاد      چارچوب حکمت عملی و نگرش واقع

محتمل، نقد تظاهر، قیاس و تقلید و برتری دادن به نمادهای آگاهی در حکایات  اشتباهات
ای است. بار ایان اسااس، هار یاک از طنزهاای ساعدی چاون واحادی مساتقل نیاز             مناظره

هاای   ای در خدمت تبیین اهداف و اندیشاه  تفسیرپذیر است، اما طنزهای موالنا چون سلسله
ای بارای تبیاین چیساتی و     قیااس و اشاتباه مقدماه    عرفانی هستند؛ یعنی نقاد تقلیاد، تظااهر،   

 چگونگی آگاهی عرفانی است.

 ها نوشت پی

و مؤذنی که مساتمعان را از او نفارت باود، مضامونی      وتالصّ خطیبی کریها حکایات 6
 (.78: 6837مانند این حکایت دارند )ر.ک؛ سعدی شیرازی، 

چنادین حکایات    ا عبارت بادین نماط بیاانگر ایان موضاوع اسات، ضامن اینکاه در        5
حکایت ماؤذن مساجد سانجار    کند.  مختلف، نبفْس نازیباخوانی و صداهای نازیبا را نقد می

 آواز پنداشتی )ر.ک؛ همان(. که خود را خوش وتالصّ هیکرو خطیبی  )ر.ک؛ همان(

 است: کار برده و در حکایتی دیگر نیز به بوستانا سعدی معادل این حکایت را در 8
 بریاد  مای  بُان  شااخ،  سَارِ  بار  یکی»

 کنااد ماای بااد ماارد ایاان گاار بگفتااا
 

 دیااد و کاارد نگااه بسااتان خداونااد 
 «کناد  مای  خود نبفْس با که من با نه

 (.691)همان:                                
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باا عناوان   « مثناوی هاای گفتگاویی در طناز     زمیناه » مقالاة ا موضوع تعدد اهاداف، در  5
سار   است )ر.ک؛ محمدی کلاه  تین بررسی شدهبراندازی صدای برتر و متأثر از دیدگاه باخ

 (.611ا658: 6868و دیگران، 

، اعرابای سامبل جااهالنی    «مثناوی هاای طنزآمیاز    ساختارشناسی داستان»ای  ا در مقاله9
: 6831است )ر.ک؛ پارسانسب،  دانسته شده که در برابر فیلسوف، سمبل دانش، قرار گرفته

رابی شخصیتی معادل مست در حکایت مسات  (، اما باید دانست که در این حکایت، اع58
بنیادهای فکری موالناا، از   نادان است، اما باطناب و با لحا  ظاهر و محتسب دارد و اگرچه به
 فایده است، داناتر است. فیلسوفی که علمش بی

 منابع

از  ای آمیاز در کاالم ساعدی و ذکار پااره     بررسی عناصر طنز(. »6836پور، زهرا. ) ابراهیمی
 .55ا9ص. ص95. شنامة پارسي«. شناسی ننکات روا
. رشد آموزش زبان و ادب فارسـي «. مثنویطنز در  های جلوه(. »6836فر، مهدی. ) احسانی
 .67ا65ص. ص69ش

 . تهران: مرکز.ساختار و تأویل متن(. 6873احمدی، بابک. )
یال  طنزهای موالنا: نگاهی به کتاب زنگ و صیقل و آیناه )تحل » (.6833بهرامی، جمشید. )

 .33ا38ص. ص659. شکتاب ماه ادبیات(«. مثنویطنزهای موالنا در 
«. مثنااویطنزآمیااز  هااای داسااتانساختارشناساای (. »6831پارسااا نسااب)غالم(، محمااد. ) 

 .91ا88صص. 61. شهای ادبي پژوهش
شیوة طنزپاردازی در دو اثار از اکبار    (. »6865حسینی. ) و اسما ناصر سید اردکانی، جابری

. 65. ش7س .ادبیــات پایــداری «.باار نظریااة عمااومی طنااز کالماای صااحرایی بااا تکیااة
 .36ا16صص

«. گلساتان گرایاناه ساعدی در بوساتان و     های واقع برخی از اندیشه(. »6833داوری، پریسا. )
 .68ا96ص. ص8. ش6. سزبان و ادب فارسي شنامةپژوه
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«. دوگاناه هاای   سعدی بر اساس نظریاة تقابال   گلستانخوانش (. »6833رضوانیان، قدسیه. )
 .689ا658صص. 588ش. 16. سدانشگاه تهران مجلة ادب فارسي
. 5. تصاحی  محمادعلی فروغای. چ   کلیـات (. 6837بان عباداهلل. )    سعدی شیرازی، مصال  

 تهران: بهزاد.
 . تهران: نگاه.66. چ5. جهای ادبي مکتب(. 6836سید حسینی، رضا. )
نز منثاور در برخای از مطبوعاات    بررسی ط(. »6833کرامتی یزدی. )سریرا  و شریفی، شهال

. زبـان وادب پارسـي   ةفصـلنام «. رسمی طنز کشور بر اساس نظریة عمومی طنز کالمی
 .663ا665ص. ص55ش

معرفی نظریة انگارة معنایی طناز و بررسای   (. »6836) اااا .اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
. 6. دهای زبان و ادبیات تطبیقـي  پژوهش«. های زبان فارسای  ایرادات آن بر مبنای داده

 .686ا36ص. ص5ش
 .مهر سورة: تهران .5چ .شناسي معني بر درآمدی( . 6868) کوروش. صفوی،

(. 6868. )دارلاو  خزاناه  و محمادعلی  پاور  یوساف محمادکاظم   ،سار، علیرضاا   محمدی کله
. )گـوهر گویـا(   پژوهشنامة زبـان و ادب فارسـي  «. مثنویهای گفتگویی طنز در  زمینه»
 .611ا658ص. ص66. پیاپی 8. ش9س

. تهاران:  6. ترجمة محمود فرجامی و دانیاال جعفاری. چ  فلسفة طنز(.  6865موریل، جان. )
 نی.
. تصاحی   اسرارالتوحید في مقامات شـیخ ابوسـعید ابـوالخیر   ( 6833میهنی، محمد. ) منور

 محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: آگاه.
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 انتشارات امیر کبیر.

Attardo, S. and v. Raskin .(1991). “Script Theory Revis(it)ed: Joke 
Similarity and Joke Representation Model”. Humor: International 
Journal of Humor Research. 4 (3-4). Pp 293-347. 

Attardo, Salvatore. (1994). Linguistic Theories of Humor. Berlin–New 
York: Mouton de Gruyter. 



 8230، تابستان 08، شمارة 32سال  پژوهیادبی؛متن328

Ghafourisaleh, Golnaz & Bahram Modarresi1. (2013). “Linguistic 
Analyses of Verbal Humor in Persian”. International Research 
Journal of Applied and Basic Sciences. Vol, 4 (9):Pp. 2792-2795. 

Saeed, John I. (1997). Semantics. London: Blackwell. 
Mulder, M.P. and Nijholt, A.(2002). Humour Research: State of the Art. 

Netherlands: University of Twente, Center of Telematics and 
Information Technology, Technical Report CTIT. 24-34 Pp. 


