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نده را براي خشناسي هم  خنده يكي از صفات شناخته شده انسان است و علم روان
هرچند قسمت عظيمي از . ر دانسته استتسكين آالم رواني و روحي، بسيار مفيد و مؤثّ

ا بار است و براي صفاي دل، غم و گريه را توصيه كرده است؛ ام  فارسي غمادبيات
ترين ياران بشر و برخاسته از تمايالت دروني و ذوق سليم و  گمان طنز يكي از كهن بي

  .لطافت و ظرافت طبع بشري است
اند؛ بنابراين  معني كرده» رموز گفتن و طعنه  بهسخن«  طنز راآنندراجو  اللّغات غياث

د، يا پيامي گونه سخني است كه هنرمندانه ادا شده باش آن: توان گفت در توجيه طنز مي
و اخالقي و فلسفي و اجتماعي و انتقادي را منتقل كند و در شنونده ايجاد استحسان 

  .هاي زشت باشد يا زيبا و شگفتي بنمايد؛ خواه اين سخن همراه با واژه سرور و شادي
اما . طنز غالباً بياني هنرمندانه براي تحمل آالم زندگي و كاستن از رنج غم است 

 بزرگ، مانند مولوي و عبيد و ايرج ميرزا همراه با درس زندگي و طنزهاي شاعران
فرهنگي مردمان و سرزنش  انتقادي از اوضاع و احوال اجتماعي و جهل و خرافه و بي

همين روي شعراي طنزپرداز نيز از لحاظ ارزش   بهبيدادگران و ستمكاران است و
  .اي شود هنرشان بايد داوري سنجيده

 او كه گاهي گريه را براي صفاي .ردازان شخصيت ممتازي داردمولوي در ميان طنزپ
گمان بزرگترين شاعري است كه طنز را شناخته و  كند، بي دل پيشنهاد و توصيه مي

  :گردان نيست خوبي از آن استفاده كرده است و از خنده هم روي  بهاشعارش در
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  ١ده، ز دانـه او خبـر      د خن تا ده   خري خندان بخر    گر اناري مي  
* 

ــ ــن ــاِر خن ــدان ب ــدان كاغ را خن   ٢صحبت مردانت چون مردان كند      دن
تاثير طنز در امر   به او.فرد موالنا، ذاتي كالم وي است  بهص و منحضرطنز متشخّ

ذهن  ا بموالنا طبق آشنايي.  واقف بود، كامالًآور لخطابه خصوصاً در امور مشكل و مال
اري را بر انديشه مستمعان وارد سازد، و اي نهايي و ك خواست ضربه عوام، هروقت مي

بتي ايجاد نمايد، از طنز و لطيفه غ در امري صعب و پيچيده براي شنوندگان انگيزه و ريا
جزء طنز قدرتمند و عالي موالنا مرهون تجربه شخصي وي در جزء . نمود استفاده مي

مروزه اين طنزها در نحوي كه ا  بهانگيز است، اني كارآمد و توانا و ديدي اعجاببعالم، ز
  .باشد ير ميظن نوع خود بي

گاه طنزهاي مثنوي در خصوص ملكه كردن و حك كردن امري مهم و اساسي :  الف
 خندان مستمع را مدتي ة چهرگونه حكايت معموالً در اين. ذهن شنونده است در

 شگرف و گاه هولناك و تهديدكننده، خنده ةپايان، نتيج اما در. كنيم مشاهده مي
برابر انظار،  وي را در ةزد لبان مستمع و چهره شرمگين يا وحشت خشك شده بر

  زبان طنز و)لاو دفتر(» كبودي زن قزويني« در حكايت مثالً. كند مجسم مي
  :ديالوگ، بس قوي است

ــي  ــشد قزويني ــي ب   كــه كبــودم زن بكــن شــيرينيي  ســوي دالك
  ٣ير ژيـان  گفت بر زن صورت شـ       گفت چه صورت زنم اي پهلـوان  

* 
  گفت بر شانه زن آن رقـم صـنم          گفت بر چه موضعت صورت زنـم     
ـ     درِد  چونك او سوزن فرو بردن گرفت      آن بر شانگه م ن گرفـت  كَس  

ـ          زني  مر مرا كشتي چه صورت مي       نيپهلوان در نالـه آمـد كـاي س  
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ــود  ــرايگفــت آخــر شــير فرم   گفـت از چـه انــدام كـردي ابتــدا      م
ــگ  ام دهازيـــ گـــاه آغت از دمفـــگ ــت دف ــم بگْ   ام دهذار اي دو دي

  ١كَـم گرفـت   گه او دمگهم مح   دم  تيرم دم گرفــگــاِه شــاز دم و دم
* 

ــي بــي  جانب ديگر گرفت آن شخص زخـم     ــا ب   مواســا بــي ز رحــم محاب
  گفت اين گوش است اي مـرد نكـو          ين چه اندامست از او    اكرد او ك   بانگ

ـ     گفت تا گوشـش نباشـد اي حكـيم           ذار و كوتـه كـن گلـيم       گوش را بگْ
ــرد    ــاز ك ــش آغ ــر خل ــب ديگ ــرد    جان ــاز ك ــان را س ــي فغ ــاز قزوين   ب
  گفت اين است ِاشكم شير اي عزيـز     كاين سوم جانب چه اندامـست نيـز       
ــير     ــد ش ــكم نباش ــا اش ــت ت ــير را      راگف ــار س ــد نگ ــكم باش ــه ش   چ

  گفـت در عـالم كـسي را ايـن فتـاد       بـر زمــين زد سـوزن آن دم اوســتاد  
  ٢يري خدا خـود نافريـد     ن ش چني ينا  كم كـه ديـد    دم و سر و اشـ      ر بي شي

  :دهد در نهايت نيز اندرز مي
   خويش ِرب نفس گَ  تا رهي از نيشِ      نـيش اي برادر صبر كـن بـر دردِ     

  ٣آرد سجود  شان  چرخ و مهر و ماه      دند از وجـود   كان گروهي كه رهي   
نيز محور حكايت امر مهمي يعني فنا و ) لاو دفتر(» گرگ، روباه و شير«در داستان 

اي هولناك،  نتيجه  خوب همراه باةديگر نمون. عت بي چون و چرا از پير استاطا
آن  موالنا در اين حكايت با). لاو دفتر(است » عيادت كردن از همسايه«حكايت 
ولي در پايان قياس آدمي را . خنداند هاي خوب، مستمع را مي ها و مونولوگ ديالوگ

. تباطش با خدا دچار قياس غلط شودچه بسا انسان در ار: گويد كند و مي مطرح مي
كه در مورد ) دوم دفتر(» چهار هندوي در حال نماز«حكايت جالب يا … و

  .جويي است عيب
 از حاشيه رفتن و يا توصيف بيش از حد پرهيز موالنا در طنزهاي خود معموالً

خيم اي بس ف پايان و نتيجه  طنز باطاين اختال.  بار طنز بودن آن نكاهدازكند، تا  مي
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در واقع . نمايد و مهم، نكات مورد نظر موالنا را هميشه همراه ذهن مستمع مي
كند طنز را خوب بيان نمايد و جالب باشد تا در ميان  اين موارد، سعي مي موالنا در

  .گير كند گيري، او را غافل خنده ناگهان با نتيجه
 مستمع نيز. تگاه طنز جهت مؤكد كردن موضوعي است كه قبالً گفته شده اس:  ب

. زند نگرد و فقط لبخندي مي ديد سرگرمي نمي  به طنزةهمين دليل از محور و نتيج به
 كه قبل از آن در رابطه) ششم دفتر(» كسي كه دزدان قوچ او را دزديدند«مثل حكايت 

 نصيحت«اين نوع طنزآلود مثنوي . انداختن مبارزه با نفس سخن گفته بودنيتعويق  به
  :كه بسيار بديع و جالب است) ششم دفتر(»  مورد نترسيدن از ديوبچه در  بهمادر

ــه را   ــادر بچ ــت م ــك گف ــرا    آن چنان ــب ف ــدت در ش ــالي آي ــر خي   گ
   اسـود پـر ز كـين       تو خيـالي بينـي      مگينهگورسـتان و جـاي سـ      بـه  يا

ــ ــوي دار و بك ــندل ق ــه ب   و در حـــال رواو بگردانـــد ز تـــ   ور حمل
گفــت كــودك آن خيــال ديــوگر بـدو ايـن گفتـه باشـد مـادرش         شو  

ــردنم  ــدر گـ ــد انـ ــه آرم افتـ    مادر پس من آنگه چون كـنم    ِرمز اَ   حملـ
ـ    آموزي  تو همي  ١تت را هـم مادريـس     آن خيال زش    تت ايـس  سم كـه چ  

شكل سرگرمي  بهميان خطا كند و تقريباً در ذهن موالنا خطور مي  بهگاه طنز ناگهان:  ج
تيب نداده است، ولي ناگهان اي خاص در ذهن برايش تر موالنا هم نتيجه. دارد

دهد و چيزي شبيه  جهت جلوگيري از كج فهمي و خطاي مستمع پند و اندرزي مي
، كه )دوم دفتر(» شكايت پير نزد طبيب از امراض خود«مثل . سازد نتيجه مطرح مي

  :كند ناگهان موالنا در پايان، پيري را از پيري عرفاني جدا و متمايز مي
ــه اســـت  ت مـست جز مگر پيري كه از حقـس     در درون او حيـــات طيبـ

  ٢چيزست آن ولي و آن نبي      خود چه   بيت و در بـاطن صـ      رون پيرسـ  از ب 
 آن ةدر حقيقت مقصود اصلي نتيج(آيد  گاه طنز قبل يا بعد از مقصود اصلي مي:  د

عبارت ديگر نتيجه، حال   به.كند و منظور گوينده را مشخص و واضح مي.) است
بلكه موالنا طنز را .  نيستيندان مشكل يا زود فراموش شهرچند بكر باشد، چند
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. آورد تا منظور و مقصود خود را از بيان موضوع كامالً روشن و معلوم نمايد مي
بيتي را بدين شكل در ) دوم دفتر(» قصد غُزان براي كشتن مردي« در داستان مثالً

  :دارد پايان بيان مي
  ١جان ما نمود    به نادي رحمت    هود  نوح و قومِ   تا هالك قومِ  
: گويد آورد، و مي دست غزان را مي  بهاي حكايت كشتن مرد و بعد براي چنين نتيجه

يا براي روشن » خدا آنها را كشت تا ما بترسيم و زر عبادت و اخالص را رو كنيم«
  :شدن منظورش از

ــز اب ــ ت ــار آخ ــير را بداي ك   ٢تا نباشي تو پشيمان يوم دين       نب
يا تمثيل . كند را مطرح مي) سوم دفتر(» زرگر عاقبت نگر«شنگر حكايت بديع و رو

كه براي توضيح ) اول دفتر(» پادشاه جهود نصراني كش«فرد احول در داستان 
  .مقصود موالنا از احولي است

 ،رسد نظر مي  بهي تا امروز هم نغز و جالبدارد كه حتّ گاه موالنا طنزهايي را بيان مي:  ه
  ).سوم دفتر(» زنم  ميفت در بن ديوار دهلگ دزدي كه مي«: مثل

يعني ناگهان . دليل وجود كلمه يا عبارتي در اصل گفتار است  بهگاه در كاربرد طنز:  و
در حالي كه اين طنز از نظر اجزاء و . اندازد ياد طنزي مي  بهكلمه يا عبارتي موالنا را

 نز كامالً و يا اصالً تمثيليكالمي ديگر، اجزاء ط  به.عناصر، تطابق با اصل گفتار ندارد
خود   بهلذا شكل سرگرمي و زنگ تفريح. باشد و نمودي از اجزاء گفتار اصلي نمي

  :بيت). پنجم دفتر(» سركرده بود  بهجوحي كه چادر زنان«مثالً داستان . گيرد مي
ــ   يزدان جوش زد   چونك بحر عشقِ   ــب ــو را بر دل او زد ت   ٣وش زدرگ

و گرنه ) البتّه حكايت بسيار ركيكي است. (اندازد  ميياد اين حكايت  بهاو را
حكايت طنزآميز . عنوان تمثيلي براي مقصود ذكر نمود  بهتوان اين حكايت را نمي
نيز چنين است و در ). پنجم دفتر(» زني كه گفت گوشت را گربه خورده است«

لذا ارزش . استآمده » فنا و وحدت روح و جسم بايزيد و شيخ«ميان موضوع 
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عبارتي حكايت طنز، آن شرف و لياقت را ندارد كه تمثيل موضوع   به.تمثيلي ندارد
  .اصلي واقع شود

اي جهت مطرح ساختن امري است كه آن امر خود ادامه و  طنز، مقدمه و بهانهگاه :  ز
جزء همان حكايت است ولي انگار در اين ادامه كه مقصود اصلي است، اصل 

سيلي زدن رنجوري بر قفاي «مثالً در حكايت . شود  طنز فراموش ميحكايت
پرسش و پاسخ و مناظره   به، ادامه داستان در محضر قاضي)ششم دفتر(» صوفي

انجامد و ماجراي سيلي زدن و عاقبت كار خود رنجور  صوفي و قاضي مي
  .شود مي فراموش

در دفتر سوم در جواب : مثالً. دنماي گاه موالنا در مقام جواب، از طنز استفاده مي:  ح
سؤال كرده … قضا و اين كه آيا كفر از قضاست و  بهكسي كه در مورد راضي بودن

» سيلي زدن مردي بر قفاي كسي«و » سلماني  بهرفتن مرد دومو«بود، دو طنز 
آورد و در حقيقت با اين جواب آب پاكي بر دستان  را پشت سر هم مي) سوم دفتر(

  .»حيرت مانع فكرت است«: گويد يزد و مير اين سايالن مي
  ١فكر هين  نيست صاحب درد را اين      ش ايـن مـي انـدي   دردي ه   ه بي تو ك 

مواضع و مقاصد استفاده از طنز ركيك نيز اكثراً شبيه مواردي است كه : طنز ركيك:  ط
طور جداگانه ذكر   بهسازي و جلب دقت، آن را دليل برجسته  بهذكر شد، ولي

 چون زبان سنايي و ناصرخسرو شك زبان موالنا گاه در تعليم، هم يب. نمايم مي
ترين  ي قويترين و بهترين نتايج و حتّ گرايد، اما شايد عجيب  و ناسزا ميتركاك به

در . گونه حكايت بيابيم در اين زباني و تصويرسازي در بيان داستان را يشگردها
توان برداشتي عالي و  طلبي مياز هرچيز يا م: حقيقت موالنا قصد دارد كه بگويد

بر همين اساس اين نكته را بايد . ي از هزل و سخن ركيكآموزنده گرفت، حتّ
. هاي موالنا يك دست و از نظر فكر عالي هستند ياد داشت كه همه داستان  بههميشه

گونه نيست كه چون داستاني هزل است، داراي مفاهيمي پست و نازل و مخرب  اين
نه، بلكه . باشد ني جد است، لذا داراي مفاهيم عالي و سازنده مياست و چون داستا
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  طنز و مثنوي مولوي  ١٤٩

  

در پشت تمام حكايات، چه هزل و چه جد، طرز زبان، شيوه نتايج، محور داستان 
ست و نام كتابش » موالنا«شود، كه نام او  ابهت و هيبت مردي نشان داده مي… و

  .مثنوي معنوي
ــت   ــدت اس ــان وح ــا دك ــوي م   ١يني آن بت اسـت غير واحد هرچه ب    مثن

  علل بيان حكايات و طنزهاي ركيك در مثنوي
كسي كه شنوندگان او از هر صنفي و قشري هستند، ابزارش نيز برگرفته از زندگاني  .۱

اي چنين عظيم وجود چنين  تواند باشد، و در مجموعه هرصنف و قشري مي
 .چيزهايي عجيب نيست

 :چنانكه خود گويد.  فايده آن استمهم سود و. براي موالنا هزل و جد فرقي ندارد .۲
ــرو   هـزل تعلـيم اسـت آن را جـد شــنو     ــر ظــاهر هــزلش گ ــو مــشو ب   ت

  ٢النش عـاق  ت پـي  د اسـ  ها جـ    هزل  هـازالن  شپـي  است هزل هر جدي 
بيند، زشت هم  گونه كه هست مي موالنا چون زشتي اين وقايع مستهجن را آن .۳

البتّه تعداد اين . رخ مستمع بكشاند  بهكند؛ تا با اين كار نهايت زشتي را توصيف مي
 .افزايد حكايات بر زشتي مسأله مي

شكل   بهبازي، آن هم جنس ي شيوع همگونه مسايل در جامعه موالنا، حتّ اين .۴
 .شديدي، وجود داشته است

 .هاي آن دوران رواج چنين مطالبي در كتب و خطابه .۵
. ديد شمان آنها ميتقاضا و درخواست شنوندگان، كه موالنا اين تقاضا را در چ .۶

حوصله، كه طاقت شنيدن اين مطالب عميق او را  براي اين افراد داستان طلب بي لذا
 .نداشتند، مجبور بود مفاهيم عالي خود را در قالب طنز و حكايت ركيك بيان دارد

  ٣تاره نيـس  ت و نـازل چـ     از حديث پس    چنين پيغاره نيـست  چون كه مجلس بي 
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  ١٥٠  قند پارسي

  

نحوي   بهيات طنز هنرنمايي هم كرده است و شايدوي در بسياري از اين حكا .۷
 .كند قدرت خود را در اين نوع حكايت، بازگو مي

گونه تعبيرهاي مستهجن و ركيك كه در مثنوي هست، بايد تا  بدون شك، اين” .۸
رواني خود او يا مستمعانش بوده باشد؛ كه در اين  گوي يك حاجت حدي جواب

انعكاس و حتّي … اند جسته ي رفع مالل ميطرز بيان احياناً وسيله و فرصتي برا
ها و  هاي چاره ناپذيري را كه در محيط خانقاه هاي سخت و محروميت محدوديت

توان در اين حكايات  شده است، مي مدارس، بر نوسالكان و تازه واردان تحصيل مي
 .١“بررسي كرد

هاي  ههاي صوفيه هم مثل صومع گونه حكايات در خانقاه اين  بههذا توجه مع”
چون وسيله جبران  نصاري در تمام قرون وسطي و بعد از آن، تا حدي هم

شده است كه تجرد و عزلت و فقر و مسكنت، دايم آن را  ي ميهايي تلقّ محروميت
 گاه هاي اخالقي هم كه گه بند و باري كرده است؛ و بي بر راهبان و صوفيان الزام مي

  .٢“استآنها منسوب است، از همين احوال ناشي  به
  و دشنام دادنشتعريض، قصد فح  بهگاه موالنا با استفاده از حكايات ركيك، .۹

» ميان بسته بود  بهمخنثي كه خنجر«در حكايت : مثالً. اي از مستمعان را دارد عده به
درويشي كه هرچه « مردي؛ حكايت  بهنامردان و متظاهران  بهدر خطاب) پنجم دفتر(

در مورد كساني كه ) ششم دفتر(» گفت نيست خانه مي جست، حاحب در خانه مي
دو برادر يكي كوسه و ديگري «حكايت  نيست؛ يدر خانه درون و قلب آنها كاالي

 عاشق شدن غالم هندو«توفيق، حكايت  عابدان بي  بهدر خطاب) ششم دفتر(» امرد
خواهد از آن  در مورد امري است كه موالنا مي) ششم دفتر(» زاده خود خواجه به

كه ) دوم دفتر(» عذر گفتن دلقك در مورد نكاح كردن فاحشه«: مثل.  شودخالص
عقل جزيي است و اين تمثيل از نظر ارتباط و محكمي، بسيار عالي   بهدر خطاب

 :دهد گاه نيز در وعظ آشكارا دشنام مي. است
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  طنز و مثنوي مولوي  ١٥١

  

ـ از ذَمر مخنّث را بود ذوق      مرد را ذوق عـذا و كـر و فـر           ركَ
ـ   كَز ذَ ج ـ  او و ذِ   ِنر نه دي   ١ او كِرسوي اسفل برد او را فِ        او ِركْ

* 
  ٢يرشت چو   و او موشي شود شه    عقِل  ر كيــوالِنه از جــد كــپي باشــرو ســ
. هاي ركيك مطالب بس عاليي نهفته است ذكر است كه در اين داستان  بهالبتّه الزم

» بودزني كه مراقب شوهر زاهد و كنيز خود «؛ )چهارم دفتر(» نزن پليد و امرودب«: مثل
  :شود كه در آن فرق زهد خشك و عرفان عاشقانه بيان مي) مپنج دفتر(

ســ   شـاه  عارف هـر دمـي تـا تخـتِ     ِري سروزه راه  زاهــد هــر مهــي يــك ِري  
ــگرف  ــود روزي ش ــد را ب ــه زاه ــ او خَروِز  بــود يــكيكَــ  گرچ ِسمــأ ين   فلْ

ــدِر ــر روزي ز عق ــردِ  ه ــر م ــارم ــزار     ك ــه ه ــان پنج ــال جه ــد از س   باش
ـ  عقـل  ــر  رر بــود بيــرون ز دهــا زيــن ِس ــ  ة زهـ ــو ِبـ ــدرد گـ ــم را بـ   درهـ

ــيشِ    عـشق  ترس مويي نيست اندر پـيشِ      ــدر ك ــد ان ــه قربانن ــشقجمل    ع
ـ         فوجــو  بنــده مبــتالي فــرج وصــِف  فوعشق وصف ايزد است اما كـه خَ

ــِحچــون ي بوــين ــدي در نب ــا ي   را بخوان ــبـ ــرين در ممهبِحـ ــيطْ قـ   لبـ
 پس مت وصفِ حـ     حق دان عشق نيز    ب يـزدان اي عزيـز     ود وصـفِ  خوف نب   
ـ    و و وصـف    حادث كُ  وصِف  و مشتي خاك كُ   و وصفِ  حق كُ  وصِف   و پـاك كُ
ــد قيامــت بگْــ    مـن بگـويم بــر دوام    عـشق ار شـرحِ    ذرد و آن ناتمــامص

  ــت را ح ــاريخ قيام ــك ت ــتدز آن   سـت دحد كجـا آنجـا كـه وصـف ايزَ         س
  ريالثَّــ  تَحــ از فــراز عــرش تــا تَ    عشق را پانصد پر اسـت و هـر پـري          

  تـــر از بـــرق هـــوا عاشـــقان پـــران  تـــازد بپـــا زاهـــد بـــا تـــرس مـــي
   عــشقرِدســمان را فــرش ســازد دآك   عـشق   رسند آن خايفان در گـردِ      يكَ
ــ ــز مج ــگ ــند عر آي ــ تاي ــه ــ  واي ضَ ــز جك ــه ــان و زي   ٣ون رِوش آزاد شَ
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  ١٥٢  قند پارسي
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