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تاریخ دریافت مقاله9311 /23/22 :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله9315/26/25:

چکیده:
سلمان ساوجی (م 777ه.ق ) از شعرای معروف قرن هشتم ،در دربار جالیریان بود که بیشتر
شهرتش را مدیون غزلها و مثنویاتش است .این پژوهش بنا دارد قطعات طنز وی را با رویکرد جامعه
شناسی ادبی ،بررسی کند .نخست ،سبک طنز قطعات وی را مشخص کرده و به این نتیجه دست
یافته که وی به کاریکاتور و ایجاد فضای داستانی ،مقایسه و تشبیه ،اغراق و بکاربردن اصطالحات
خاص طنز آمیز مانند شتر گربه و الشة الشی و ...توجه نشان داده و در پارهای موارد بسیار محدود،
به هزل و شوخی نیز گرایش داشته ،سپس تاثیر محیط فرهنگی و سیاسی زمان در ایجاد قطعات
طنز وی را واکاوی کرده است .در حقیقت ،قطعات سلمان آینة تمام عیار روابط مبتذل درباری،
حاکم نبودن قانون و ضابطه و فرو پاشی ارزشهای اجتماعی است ؛ وی با گزینش قالب قطعه ،و شاعر
را درگیر تخیالت دور و دراز و دست و پاگیر نمی کند ،برای رساندن انتقادهای صریح طنز آمیز
خود سود جسته است.
کلمات کلیدی :سلمان ساوجی ،قطعات ،طنز ،جامعه شناسی ادبیات ،سبک شناسی.

 1گروه ادبیات ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران (مربی) safataslimi@yahoo.com
2کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان
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 .9مقدمه و ضرورت بحث:
خواجه جمال الدین سلمان ابن خواجه عالءالدین محمد مشهور به سلمان ساوجی در دهة اول قرن
هشتم هجری در ساوه متولد شد .وی ابتدا در خدمت خواجه غیاث الدین محمد و سلطان ابوسعید
بهادر خان بوده و پس از بر هم خوردن اساس سلطنت ایلخانان واقعی به خدمت امرای جالیر
پیوست .دلشاد خاتون همسر شیخ حسن بزرگ نسبت به سلمان کمال توجه و محبت را داشت و
تربیت فرزندش سلطان اویس را به او واگذار کرد .وی در اواخر عمر منزوی شد و بزادگاه خود
بازگشت و در همانجا در سال  777هجری قمری دار فانی را وداع گفت .از وی عالوه بر دیوان
قصاید و غزلیات و مقطعات ،دو مثنوی به نام «جمشید و خورشید» و «فراقنامه» بجای مانده است
که فراقن امه مشتمل بر ذکر محبت میان سلطان اویس و پسر خواجه مرجان است ( .ر.ک
وفایی،کلیات دیوان سلمان ساوجی ( ،یک تا سی ونه )،رشید یاسمی ،تتبع و انتقاد احوال و آثار
سلمان ساوجی) 53 - 1 ،
وی را در طرز قطعه شاعری خامل منزلت و دون پایه دانسته اند .در مقایسه با قطعات ابن یمیین
که نکات اخالقی و فلسفی در آن دیده میشود مسالة اصلی قطعات وی درخواست و مدح اشیخاص
اسییت و « تییا انییدازهای سییقوک کییرده اسییت کییه غیییر از مییداحی چیییز دیگییری در آن یافییت
نمیشود»(.همان) 113 ،
این نگاه به قطعات وی هر چند سخنی صحیح است ،اما سلمان در ضمن تقاضاهای خود ،بی آنکه
از محدودة اخالقیات تجاوز کند تالش میکند با استفاده از شیوههای طنز به نقد زمانه دون و ایام
بوقلمون ،به نحوی از انحاء ،فقر فرهنگی زمانه و زمامداران آنرا بتصویر بکشد .از سویی وی در همین
قطعاتِ تقاضا با هنرنمایی تمام ،با بکارگیری قالب طنز برای بیان مقاصد خود سود میجوید و
بیمحابا و بدون ترس از عواقبِ سخنش به آسانی به انتقاد میپردازد و ا لبته توفیق وی در برآوردن
خواستهها و حا جات همچنان ،کم نتیجه باقی میماند.
این مقاله به بررسی سبک طنز سلمان در قالب قطعه اختصاص دارد که قالبی مردمیتر است و لحن
بیان در این قالب ،الگوهای مرسوم درباری را بر نمیتابد و تالش شده بخشهایی از هنر سلمان در به
تصویر کشیدن اوضاع نامناسب اجتماعی نشان داده شود که در آن آموزههای اخالقی به کیمیا بدل
و انتظار پایبندی به اخالقیات حتی از سوی پادشاه و حاکم نیز انتظار عبثی است .در این پژوهش،
نخست به تعریف طنز و شاخصها و کارکردهای آن و سپس طنز در قطعات سلمان پرداخته شد .
 .2پیشینه پژوهش:
در باب سلمان و ویژگی شعرها و آثارش مانند جمشید و خورشید و یا غزلیات تحقیقات زیادی
صورت گرفته است که از مشهورترین آنها باید به عناوین زیر اشاره کرد:
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«ازخوانش بینامتنی منظومة جمشید و خورشید سلمان ساوجی از منظر تاریخ گرایی نو» از قاسم
زاده،سید علی؛ ذبیح نیا عمران،آسیه؛ بردخونی،حسین؛ شعر پژوهی  ،1535سال ششم  -شماره 13
(از  161تا  ) 177نیز «جمشید در گذر از فردانیت  -نقد کهن الگویی داستان جمشید و خورشید
اثر سلمان ساوجی» از شریفی ولدانی،غالمحسین؛ اظهری،محبوبه؛ شعر پژوهی  - 1531ش 11
از  101تا  111و یا ملک خورشید و معشوق بنارس از ذوالفقاری،حسن؛ شناخت  1576شه  35از
 133تا  ) 177همچنین «تحلیل و بررسی مفاهیم سبک در شعر شاعران پارسیگوی تا اوایل قرن
نهم» ) بشیری،محمود؛ رضایی،احمد؛ فنون ادبی  1531ش  7از  57تا ) 31
اما در باب قطعات سلمان و بویژه طنز و شگردهای طنز آمیز کردن سخن در آثار وی تاکنون
پژوهشی دیده نشده است و این پژوهش در این زمینه خود از نخستین نمونهها بشمار میآ ید.
 .3روش پژوهش:
روش تحقیق کتابخانهای و از نوع تحقیقات توصیفی است .در این تحقیق نخست طنز ،انواع و
کارکرد آنرا در جامعه بررسیده و سپس با استخراج قطعات طنز آمیز ،بشیوة تحلیل محتوا سبک
ویژة سلمان و کارکردهای آن در اجتماع درباری قرن هشتم نشان داده شد.
 .1طنز در قطعات سلمان
 9 .1تعریف طنز و کارکردهای آن :
طنز یک پدیدة پویا و متحرک است .طَنز ،هنری است که عدم تناسبات در عرصههای مختلف
اجتماعی را که در ظاهر متناسب بنظر میرسند ،نشان میدهد و این خود مایة خنده میشود .هنر
طنزپرداز ،کشف و بیان هنرمندانه و زیباییشناسانة عدم تناسب در این «متناسبات» است .ادبیات
طنز به نوع خاصی از آثار منظوم یا منثور ادبی گفته میشود که اشتباهات یا جنبههای نامطلوب
رفتار بشری ،فسادهای اجتماعی و سیاسی یا حتی تفکرات فلسفی را به شیوهای خندهدار به چالش
میکشد .در تعریف طنز آمدهاست« :اثری ادبی که با استفاده از بذله ،وارونه سازی ،خشم و نقیضه،
ضعفها و تعلیمات اجتماعی جوامع بشری را بنقد میکشد».دکتر جانسون طنز را اینگونه معنی
میکند « :شعری که در آن شرارت و حماقت سانسور شده باشد» (اصالنی  ،فرهنگ اصطالحات طنز
 ،...صص .) 151- 150
شمیسا دربارة طنز میگوید «:طنز را از اقسام هجو دانستهاند و تفاوت آن با هجو در اینست که آن
تندی و تیزی و صراحت هجو در طنز نیست .از سویی در طنز معموالً مقاصد اصالحطلبانه و
اجتماعی مطرح است .حال آنکه هجو جنبة خصوصی دارد بدین ترتیب طنز وسیله است نه هدف.
در طنز کسی که مورد انتقاد قرار می گیرد ممکن است یک فرد خاص باشد یا یک تیپ یا یک طبقه

سبک شناسی قطعات طنز سلمان ساوجی با رویکرد جامعه شناسی ادبیات79/

یا ملت و حتی یک نژاد .شوخی و مطایبه هم عناصر و عواملی هستند که در ادبیات از آنها برای
ایجاد نشاک و خنده در خواننده استفاده میکنند» (شمیسا ،انواع ادبی.) 157 :
به هر روی در طنز زشتیها یا کمبودهای کسی یا گروهی یا اجتماعی را اغلب بطور مستقیم و
بتعریض ،بازگو میکنن د (کاسب ،زمینه های طنز در شعر فارسی.) 613 :
به لحاظ نقد ادبی طنز همواره با هجو و هزل و فکاهی سنجیده شده و حدود و تمایزات هر یک نیز
مشخص شده است .در حقیقت طنز به روش ویژه ای در نویسندگی (اعم از نظم و نثر) اطالق
میشود که در آن نویسنده با بزرگ نمایی و نمایانتر جلوه دادن جهات زشت و منفی و معایب و
نواقص پد یده ها و روابط حاکم در حیات اجتماعی ،در صدد تذکر ،اصالح و رفع آنها بر میآید .بدلیل
دشواری تعریف و پیچیدگی مرزبندی هجو ،هزل و طنز ،بگونه های مختلف و از چشم اندازهای
گوناگون تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است.
بعضی آنرا «ت صویر هنری اجتماع نقیضین» دانستهاند( .شفیعی کدکنی ،مفلس کیمیا فروش) 31 ،
گروهی دیگر آن را به آن دسته از آثار ادبی اطالق کرده اند که با دستمایة آیرونی  -صناعتی که
نویسنده یا شاعر به واسطة آن معنایی مغایر با بیان ظاهری را در نظر داشته باشد  -و تهکّم و طعنه،
باستهزا و نشان دادن عیبها ،زشتیها ،نادرستیها و مفاسد فرد و جامعه میپردازد ( .داد :فرهنگ
اصطالحات ادبی .) 107 ،با توجه به آنچه گذشت چهار محور زیر در هر طنزی نمودار میشود:
 -1اغراق و بزرگ نمایی زشتیها و معایب؛
 -1بیان تضادهای عمیق موجود با اندیشة یک زندگی عالی و مأمول ؛
 -5استفاده از شگردهای زبانی برای عرضة این نوع هنر ،مانند ایهام ،استعاره تهکّمیّ ه ،انواع مجازات
برای خارج کردن زبان از حالت عادی و دریافت مفهوم طنز از قبل آن؛
 - 1اصالح جامعه و گروه،
در دسته بندیهای باال ،انواع دیگر طنز از قبیل هجو و هزل و فکاهی نیز میگنجند و تنها تفاوت این
طبقات با یکدیگر در قسمت آخر آن نهفته است ،یعنی در کارکرد اجتماعی و گروهی طنز  .از این
رو همانطور که در مقدمه گذشت طنز ارتباک بسیار نزدیکی با نقد اجتماعی دارد .هر چقدر فردیت
و فرد محوری در طنز بیشتر به چشم آید در نتیجه به لحاظ ارزش ،خاملتر و فرومایهتر خواهد شد؛
چنانچه هزل فرومایهترین نوع خنده کردن است که تنها با بر شمردن پارهای زشتیها برای رفع
خصومت میان دو فرد و کینه توزیها و تسویه حسابهای شخصی بنا نهاده میشود .از همین جاست که
برخی تمایز اصلی طنز با انواع مشابه آن را در همین نگاه مبارزگرانه آن دیده اند« :طنز بدخواه
انسان ن یست و با انسان نمیجنگد ،با صفات غیر انسانی او ،با خصوصیات ضد انسانی او میجنگد .طنز
از عشق و دوستی و دلبستگی سرچشمه میگیرد و بغض و بیزاری و کینة او نیز بدلیل همین
دوستی و دلبستگی اوست»  ).تنکابنی ،اندیشه و کلیشه ،ص  (.33برعکس هجو و هزل که از همان
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آغاز ستیز و جنگ طلبی در آن موج میزند .این که طنز تا چه پایه در این مبارزه میتواند به
موفقیت برسد پرسشی است که تا کنون به آن پاسخ داده نشده است.
 2. 1شگردهای طنز در قطعات سلمان
در دیوان سلمان  165قطعه وجود دارد که حجم قابل مالحظهای از آن حدود  70قطعه ،یعنی؛
نزدیک به نیمی از آن با رگههایی از طنز همراه است .در این مقاله بنا به دسته بندی ارائه شده،
قطعات در چهار محور - 1بیان اغراقها  - 1بیان تضادها  - 5شگردهای ادبی  - 5اصالح جامعه و گروه
تقسیم بندی و به شرح زیر ارائه شده است:
 9 . 2 . 1اغراق
اغراق یا غلو یا مبالغه را از آرایههای ادبی دانستهاند و آن را تحت عنوان «واقعیت گریزی» بیان
کرده و شیوههای آنرا همچون دیگر آثار مشابه آرایههای ادبی در کوچک سازی ،بزرگ نمایی با زیر
ساخت تشبیه و استعاره میداند( .صفوی ،از زبانشناسی به ادبیات ،ج  :1ص  ) 166 - 133نیز (ر.ک
شمیسا ،نگاهی تازه به بدیع 73- 77 ،و شفیعی کدکنی  ،صور خیال در شعر فارسی) 157- 150 ،
سلمان برای ایجاد فضای اغراق آمیز از شیوههای متعددی سود میجوید .از مهمترین آ نها باید به
کاریکاتورسازی ،داستان پردازی ،وارونهگویی و مقایسه و تشبیه اشاره کرد.
 9 . 9 .2 . 1کاریکاتور و داستان سازی
در قطعه ای با مطلع:
خسییییرو یییییم یمییییین امیییییر علییییی

صیییییورت رحمیییییت علیییییی علییییییم
(ص  /535ق) 155

میگوید:
خسیییییییروا بنیییییییده اسیییییییبکی دارد
اسیییبی از الغیییری چنییییان کیییه بییییرو
کنییده چشییمش بییه پنجییه هییای کییال
آسیییییییمان در زمیییییییان نمیییییییرودش
او چیییییو میییییرداد میییییرده گندییییییده
خیییود نشسیییتن چیییو زا بیییر میییردار
پییییییش بیطیییییار بیییییردمش گفیییییتم
گفیییت کیییاین کارگیییاه جبیییار اسیییت
مگیییییرت رحمیییییت علیییییی کبییییییر
تیییییا در ایییییین دور داییییییر کیییییردار
بییییاد قسییییم مخییییالف تییییو تعییییب

سییخت سسییت و قییوی ضییعیف و سییقیم
گییر نشیییند مگیییس شییود بییه دو نییییم
کنییده جسییمش بییه رنییی هییای قییدیم
دا کییییییرده بییییییه نییییییار ابییییییراهیم
مییین چیییو زاغیییی بیییرو نشسیییته مقییییم
طوطییییان را خالقیتیییی اسیییت عظییییم
بییییه دوایییییش مییییرا بییییده تعلیییییم
کوسیییت یحییییی العظیییام و هیییی رمییییم
برهانییییید از ایییییین عیییییذاب الییییییم
نشیییییود نقطییییییه قابیییییل تقسیییییییم
بیییییاد خیییییط متیییییابع تیییییو نعییییییم
( ) 153- 155
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در ابیات باال کاریکاتوری که از اسبش بتصویر میکشد بسیار ستودنی است .اغراق در الغری اسب را
تا بدان پایه میرساند اگر مگس بر آن نشیند بدو نیم میشود .سر و وضع اسب نیز خود مضحکه ای
است؛ چشمش کنده شده و بدنش ضعیف و ناتوان است .شاعر برای آنکه عمر دراز اسب را نشان
دهد سخنی اغراق آمیز بر زبان میراند و میگوید در زمان نمرود با آتش ابراهیم او را دا کرده اند.
خود را مانند زاغی تصور کرده که بر مردار اسب نشسته است و در بیت بعدی شاعر خود را طوطی
مینامد و تصویر بیت بعد را بگونه ای دیگر بیان میکند که نشستن زا در کنار مردار از طوطیان
بعید نیست .
در انتهای کالم چنان هنرمندانه به گسترش تصاویر کاریکاتوری خود میپردازد که ذهن خالق او
بداستان پردازی میرسد و پای بیطار را پیش میکشد .وی به دنبال درمان اسب نزد بیطار میرود و
بیطار او را از درمان ناامید میکند و معتقد است او مرداری است که تنها خداوند (یحیی العظام و
هی رمیم ) میتواند این استخوانهای پوسیده را از نو بسازد .در نهایت از ممدوح خود در خواست
اسب میکند .زیبایی هنرش در بیان ساده و صمیمی آن نهفته است و یادآور شاهکارهای انوری
است.
نمونه ای دیگر:
پادشیییییاهاح صیییییبوح دولیییییت تیییییو
بنییییده امیییییروز پییییینی روز گذشیییییت

متصییییل بییییا صییییباح محشییییر بییییاد
کییییه بییییرین در همییییی زنییییم فریییییاد

نییییه کسییییی میرسیییید بییییه فریییییادم
چیییه دهیییم شییییرح حالهیییای کچییییل
سییییر میییین از جفییییای او کییییل شیییید

نییییه یکییییی میکنیییید ز حییییالم یییییاد
آن نکیییییو سییییییرت فرشیییییته نهیییییاد
کییییه بییییه مییییوییم کییییار ازو نگشییییاد

بسیییتد از بنیییده راه خیییود صییید بیییار
کیییییییرد بییییییییداد و داد دشییییییینامم
بخیییت نیکییییت بیییه منتهییییای امییییید

یکیییییی ییییییک راه راه بنیییییده نیییییداد
داد ای پادشیییییییییییاه عیییییییییییادل داد
برسیییییاناد و چشیییییم بییییید مرسیییییاد
(ص  /516ق ) 51

در این ابیات نیز شاعر پس از مقدمهچینی ،در حدود دو بیت در مطلع و مقطع زبان بمدح میگشاید
اما در شش بیت دیگر به شیوة خود بدرخواست روی میآورد و پس از عرض حال و شِکوه از آمد و
رفت ،سخن را به طنز میرساند و البته طنز گزنده ای که با وارونه نمایی همراه است  .وی با تعریض
از دربان یاد میکند و از سیرت و فعل او «.شرح لطفهای کچل» و « نکو سیرت فرشته نهاد» کنایه از
نوع تضاد و استعاره تهکّمیّ ه است .از همین عنصر بیمویی و کچلی استفاده میکند و در بیت بعد نیز
این مضمون را میپرورد که «سر من از جفای او کل شد» ولی «سر مویی کارش گشاده نشد».
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به لحاظ زبانی به سادگی گرایش داشته است و از استعاره تهکمیه و جناس برای بیان مقصود طنز
استفاده کرده است.
از نمونههای دیگر:
شییها کمیییت میین آمیید رکییاب سییان در پییا

عنییان عییزم بییه کلییی ز دسییت میین بسییتاند

به زور می کشمش چون کمیان از آن کیه بیرو
بییه مییرکبیم مییدد ده از آن کییه نیسییت مییرا
وگرنییه درسییتی خواهیید از کسییالت و ضییعف

جز استخوان و پی وپوست هیی چییز نمانید
بدسییت الغییری جییز قلییم کییه بتییوان رانیید
میییان گییرد بمانیید سییتور و مییرد نمانیید
(ق/66:ص ) 516

 2. 9 . 2 . 1مقایسه و تشبیه
در قطعه زیر چنین شکایتی مطرح میشود که بسیار خواندنی است:
بیییاالی دسیییت رابعیییه آسیییمان نشسیییت
ب لقیییس ثییانی ای کییه صیید پایییه رای تییو
لطفییت بییه آسییتین کییرم پییاک میکنییید
خورشید مهر توست که در جیان چیر تافیت
گردی است کیز نشیاک تیو برخاسیت آسیمان

گیردی کییه گییرد دامین آخییر زمییان نشسییت
گوهر حدیث توست که در طبع کان نشسیت
آنگه بیه خیدمت آمید و بیر آسیتان نشسیت

نییام کنیزکییی تییو بیییر خییود نهییاد گیییل
شییاها امییید بییود کییه داعییی بییه دولتییت
اسییپیم پیییر کوتییه کاهییل همییی دهنییید

زان بییر سییریر مملکییت بوسییتان نشسییت
بیییر مرکبیییی بلنییید جیییوان روان نشسیییت
اسیبی نییه آنچنیان کییه تیوانم بییران نشسییت

چون کلک مرکبی سیه و سست و الغر اسیت
از بنییده مهتییر اسییت بییه ده سییال و راسییتی
اسییب سیییه نخییواهم و خییواهم بییه دولتییت

جهل مرکب اسیت بیر اسیبی چنیان نشسیت
گسییتاخی اسییت بییر زبییر مهتییران نشسییت
بیر خنیگ بیاد سیرعت آتیش عنیان نشسییت

ور نیسییت خنییگ نیییک بفرمییای تییا مییرا

اسبی چنان دهنید کیه بیر وی تیوان نشسیت

ظلییت ظلیییل بییاد کییه گیتییی بییه دولتییت

در سیییایه مظلیییه امییین و امیییان نشسیییت

که باز هم تصویری که از اسب بدست میدهد بسیار جذاب است .اسب پیری به او میدهند که از
سن خودش ده سال بزرگتر است و شاعر با زیرکی از کلمة مهتر استفاده میکند و بتعریض میگوید
که « گستاخی است بر زبر مهتران نشست» .سیاهی اسب را نیز به س خره میگیرد و آن را با کلک
سیه خود مقایسه میکند و چون نام ک لک سیه میبرد نا خود آگاه ذهنش بیاد جهل مرکب میافتد
که باز بسمت خلق جناس پیش میرود و از همة عناصر زبانی برای تقاضای اسب باد سیر آتش
عنان سود میجوید  .دست از تقاضا بر نمیدارد و میگوید اسب سیاه نمیخواهم بلکه اسب رهوار
میخواهم اگر امکان ندارد دست کم اسبی باشد که بتوان بر آن نشست.
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این قطعه نشان می دهد که در زمانة سلمان که همة اخالقیات بنوعی به قهقهرا کشید نه فقط
وعده بجا نیاوردن امری عادی بود بلکه هدیه پس دادن و یا گله گزاری بابت هدایا نیز دور از ادب
عرفی محسوب نمیشد.
نمونه ای دیگر دروصف فقر و فاقه:
جو به جو مستغرق است امسال و حاال هی نیست
وجه مرسومی که سلطانم معیین کیرده اسیت
داشت اما چون نظر کردیم پیدا هیی نیسیت
آن محقیییر چیییون دهیییان شیییاهدان آوازهای
(ق /53ص )515
 2 . 2 . 1بیان تضادها
در شکایت از هدیه پادشاه خود به طنز میسراید:
دادنیید اشییتری دو سییه نییواب شییه مییرا
عقلیم بیه طنییز میی گفیت انظییر الیی ابییل

شادا ن شیدم از آنکیه میرا چارپیا بسیی اسیت
کانیدر ابیل عجاییب صینع خیدا بسیی اسییت

دیییدم ضییعیف جییانوری مثییل عنکبییوت
پرسییدمش چیه جیانوری گفیت مین شییتر
گفتم تو گربه ای نه شتر گفت چاره نیسیت

گفی تم کیزین متیاع مییرا در سیرا بسیی اسییت
گفیت م بییالی جییانی و میا را بییال بسییی اسییت
در حیییز زمانییه شییتر گربییه ه یا بسییی اسییت

(ص /510ق ) 13
شاید اصطالح شتر گربه از معروفترین اصطالحات دیوان سلمان در میان اهل ادب باشد .در این
قطعه نیز وی از نگاه طنز بین خود به تصویر اغراق آمیز شتری میپردازد که در الغری و ضعیفی آن
را با عنکبوت و گربه مقایسه میکند .از منطق گفتگو برای ایجاد فضای طنز آمیز استفاده میکنند.
از شگردهای زبانی وی استفاده از تلمیحات قرآنی است و حتی اشاره به ضعیف بودن عنکبوت نیز از
قیاسات قرآنی است .ابل را به بال برمیگرداند و از آرایة قلب برای طنز سود میجوید .به ال غری
جانوران سَرایش که از بی آبی و بی علوفگی به این روز در آمدند نیز تلویحاً اشاره میکند .از نکات
مهم این قطعه اصطالح شتر گربه است که دلیل بر دوگونگی حال و وضع حیوان دارد .حالش این
است که شتر باید باشد ولی وضعیت و کیفیت آن بمانند گربه است درست مانند خیلی چیزهای
دیگر زمانه .از ا ین رو این قطعه نوعی طنز اجتماعی گزنده را در بر دارد و گویای مردم دورو و
دوگونة زمانة شاعر است ظاهر و باطنشان یکی نیست .یا می تواند انتقاد از وضع موجود و وضع مورد
انتظار و مامول باشد و همین شکاف ِ ناشی از تضاد ،طنز آفرین است.
شایان ذکر است این اصطالح پیش ا ز این نیز مرسوم بوده و در قطعات و قصاید خاقانی نیز دیده
شده است.

بییییش بییییش اسیییت فضیییل خاقیییانی

دولییییتش کییییم کییییم آمیییید از عییییالم

کییه دهییید فضییل بییییش و دولییت کیییم
کیییار عیییالم همیییه شیییتر گربیییه اسیییت
(خاقانی،دیوان اشعار) 301 ،
درفرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی معنی شتر گربه ،هر چیز نامناسب و ناموافق ،بزرگ و
کوچک با هم آمده است (فرهنگ لغات و تعبیرات ،سجادی،ج . ) 301 : 1
 2 .3. 1استفاده از شگردهای زبانی
قطعه از آن دست قالبهایی است که مجال سخن صمیمی و ساده را برای شاعر فراهم میآورد و
ش اعر نیز در آن قصد هنر نمایی و به ر کشیدن خود بر دیگران را ندارد  .از این رو هم مجال
آرایههای ادبی و هم مجال وصف و مدح در آن تنگ است  .در این قالب شاعران کمتر به فکر بهره
گیری از عناصر زبانی و ادبی ،برای پرداخت سخن خویشند .این ویژگی در میان قطعات سلمان نیز
مشهود است .وی برای ایجاد عنصر ادبیّت تالش میکند با کمتر ین ابزار به تصو یرسازی روی بیاورد.
تصاویری که او خلق میکند ازدحام استعاره و کنایه و جناس و ایهام نیست بلکه با سخنی صمیمی
و بیانی ساده و دور از تعقید ،صحنههای کُمیکی را خل ق میکند که بسیار خواندنی است .قدرت
سلمان در خلق این صحنهها قابل قیاس با قطعات انوری است( .شفیعی کدکنی ،مفلس کیمیا
فروش) 53- 55 ،
بارزترین شگردهای طنز ادبی قطعات وی در کاریکاتور ،وارونه گویی ،ایهام سازی خالصه میشود .در
بخشهای پیشین برای توصیف هر شاهد ،آرایههای ادبی آن نیز شرح داده شد در این قسمت به یک
شاهد بسنده میشود.
در این نمونه شاعر اشاره میکند که رفتن وی بهر جا از سر درخواست و رسیدن به نان و نواییست و
معموال بخاطر همین قضیه است که حتی به مسافرتها تن میدهد.
چییون بیییه قشیییالق قییرا بیییا آمیییدیم
جرهیییا زیییین مملکیییت خیییواهیم کیییرد
نیییاخن انیییدر هیییر طیییرف انیییداختیم

گفییییتم از افییییالس وا خییییواهیم رسییییت
طرفییه هییا ز اطییراف بییر خییواهیم بسییت
عاقبییت کیییو کیییارد در دسیییتم شکسیییت

نیسییت در دسییتم از آن جییر جییز جییرب

بییر نیامیید غیییر از اییین هیییچم بییه دسییت
(ص  / 511- 11ق ) 50

در این قطعه نیز وی فرصت طلبانه رهسپار مکانی برای رسی دن به نان و نوایی میشود ولی چیز
دندان گیری بدست نمیآورد جز جرب(بیماری پوستی مشهور ).
به لحاظ زبانی ،زب انی ساده و صمیمی دارد .از آرایههای ادبی به جناس میپردازد .با تکرار «جر/
جرب /جز» خود نوعی برجسته نمایی بدست میدهد و ذهن خواننده را نسبت به این بیماریش
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حساس میکند و ایهام « هیچم بدست» گویای ذهن خالق وی است که جرب بر دستش بسته و
جز ا ین هی چیز دیگری بدست نیاورد یا در معنی دیگر که حاصلی برایش نداشت.
 1 . 2. 1اصالح جامعه و گروه:
 9 .1 . 2 . 1نقد هنجارهای اجتماعی
وی سعی میکند برخی از خصایص زشت و ناهموار عصرش را برمالکند .انتقادهای او بیشتر شامل
انتقاد از درباریان و رفتارهای زننده ایشان ،نقد حاکمان زمان  ،نقد اوضاع و احوال اجتماعی به
لحاظ فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی است .البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که وی به قصد
اصالح این رفتارها  ،شعر طنز نسروده بلکه در اصل و حقیقت برای برآورده شدن درخواستها و
حاجات مبتذل خود به طنز روی آورده و خود در مظانّ اتهام است ،برخالف شعرایی مانند ابن
یمین و یا حافظ و عبید از سر دلسوزی به نقد اوضاع اجتماعی خود میپردازند ،وی خود نیز بخشی
از این فرهنگ مبتذلست ولی در عین حال هرجاکه منافع او به خطر افتاده به نقد آن پرداخته
است.
شاید مقایسه وی با انوری مقایسه صحیحی باشد که چنانچه تقاضاهایش به انجام نرسد زبان به جا
میگ شاید( .ر.ک پارسا نسب ،جامعه شناسی ادبیات فارسی 75 ،و  ) 73اما تفاوت وی با انوری و
شعرای مانند وی در اینست که او در قطعات تاآنجا که برایش مقدور بود از هجو و هزل و استفاده از
کلمات رکیک پرهیز میکند و ما در بخش پایانی به هجویات وی نیز میپردازیم.
قطعه شماره  13که با اشاره پادشاه  -چنانچه بخواهد  -مشکل وی رفع میشود که بیانگر رواج
نوعی استبداد نیز هست.
چشییم و چییرا شییرع کییه ذات منییورت

از پای تا به سیر همیه عیین سیعادت اسیت

قاضیییی هفیییت کشیییور پییییروزه رنیییگ را

از بنیییدگی تیییو نظیییر اسیییتفادت اسیییت

فعل تو سال و مه همیه خیرسیت و مردمیی
مختییل شدسییت حییال دعییاگوی دولتییت

قول تو روز و شب همه درس و افادت اسیت
وییین اخییتالل روز بییه روزش زیییادت اسییت

فرمییودهای کییه مشییکل تییو سییهل میشییود

سهل است اگر چنانچه شیما را ارادت اسیت

امییا بییه پیییش مییردم اییین عصییر گوییییا
از هر چیه مییدهنید بیه مین فکیر کیردهام
بیا رای خیود بگیوی کیه در دفیع نقیل مین

تیدبیر کییار اهییل هنییر خییرق عییادت اسییت
آسیییانتیییر و مفییییدتر آن اجیییادت اسیییت
جلدی کند که عادت راییت جیالدت اسیت

یک قافیه درین سیخن از دال خیالی اسیت

و آن نیییز بییر ماللییت طییبعم داللییت اسییت

در این قطعه طنز اجتماعیئ که شاعر بیان میکند اینست که معموال کارها به اشارت بر میآید نه بر
اساس قوانین و تدبیر کارها نیز از خرق عادتها شمرده میشود.
نمونة آخر باز هم شکایت از وضعیت معیشتی و اقتصادی نامناسب:
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در عراق امروز دشتی نیست کان از بهر کشت

چون سرای خصم نیاهموار تیو همیوار نیسیت

کار  ،کیار کارهیای گنیدم اسیت امیروز و جیو

الجرم یک جو ندارد هر که گندمکیار نیسیت

من ز بی کشتی چو کشتیم که بر خشک اوفتد

کم جوی در دست و یک من گندم اندر بار نیست
در عراق امسال کس را کش فالن در کار نیست

از پی زرعم فالنی چند در کارسیت و کیسیت

(ق) 13- 515 /56
 2 .1 2. 1نقد هنجارهای فرهنگی:
 ستاندن هدیه
از رفتارهای زشتی است که وی آن را در قطعه  17نشان میدهد:
خسروا بلقییس ثیانی آن کیه مهید عصیمتش

در جنیاب قییدس بییاالتر ز مهید مییریم اسییت

نایبان یک نیمه زر دادنید و زان نیمیی بیرات
باز میی خواهنید وجیه داده را بعید از دو میاه

بر وجوه تقدمه یعنی کیه وجهیی اقیدم اسیت
ک ارفرم زان وجه اگر باقی مرا یک درهیم اسیت

نیست بر من حبیه ای بیاقی و در دییوان میرا

مبلغی باقی است باقی رای عالی حاکم اسیت

و یا:
خسییییییییروا نایبییییییییان اسیییییییییتیفاء

کییییار بییییر میییین دراز مییییی گیرنیییید

وجییییییه انعییییییام پییییییار و امسییییییالم
پیییینی امسییییال مییییی دهنیییید ولیییییی

م یدهنییییییید و فیییییییراز میگیرنیییییییید
چییییییار پارینییییییه بییییییاز میگیرنیییییید
(ق 73 :ص ) 517

 ندادن پیشکشی مقرر:
خیییدایگانا در غیبیییت آنچیییه فرمیییودی
چییرا قضیییه اسییبی کییه میییر بییا بنییده

به ما رسید همانیدم ولیی بیه میا نرسیید
روانییه کییرد فرومانیید و هییی جییا نرسییید

سییمند سییرکش تنیید تییو از طریییق وفییا

به من پیاده بی دست و به چار پیا نرسیید

ز بس که در ره این وعده آمید و شید رفیت

دو پا برفت ز دست و بیه چیار پیا نرسیید
اگر به من از تو چییزی رسیید ییا نرسیید

دعای من به تو چون می رسد دگر سهل اسیت

(ق /33 :ص ) 557
 موقوف کردن مرسوم و مستمری:
در حقیقت وضعیت اجتماعی در این گونه موارد مضحک است؛ یعنی موقعیت طنز در همین
رفتارهای ضد اجتماعی از سوی بزرگان کشورست که اوامر پادشاه که باید الزم االجراء قلمداد شود
در صورت صالحدید درباریان انجام خواهد شد .مانند( ق /63 :ص  ) 517که در آن تقاضای اسبی
دارد و گله از اینکه چرا میرآخوران خودشان چندین اسب دارند و حال آنکه اسبی بما نمی دهند.در
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(ق/70 :ص  ) 550نیز همین مطلب را تکرار میکند و در آنجا نیز از این که وجه مرسوم او را نادیده
میگیرند و تقریب ا هر سال همین کار را تکرار میکنن د با زبان طنز گالیه میکند و در آن نیز وضعیت
خود را بآبی تشبیه میکند که در راه مانده و باید اجازت ملوکانه راه آن را باز کند و بدست سلمان
برسد و این موقوف کردن وجه مرسوم را بوزرا نسبت میدهد :
اکنون سه ماه رفیت کیه تیدبیر میی کننید
 7خورشییید طلعتییا وزرای تییو وجییه میین
(ق ) 551 ،71
در مواردی راهکار نیز معرفی میکند .در جایی بپادشاه میگوید گردن یکی از عوانان خود را برای
مصلحت بزن وگرنه مردم مجبور میشوند دست ب حضرت باری برآوردند:
از عوانییان ممالییک گییردن یییک تیین بییزن

تا خالیق خرمیی از خیون آن ملعیون کننید

پادشاها از پی یک مصلحت یک خون بکین

پادشاهان از پی یک مصلحت صد خون کنند
(ق ) 551 ، 71

دراین ابیات و ابیات مشابه ،وی مرتب در صدد نقد اطرافیان پادشاه است و تمام تالش خود را برای
روشنگری پادشاه بکار میگیرد چنانچه گویی پادشاه از احوال دربارش آگاه نیست  .هرچند هدف وی
برای چنین آموزههای اخالقیئی تنها پذیرش درخواستهای خود اوست با اینحال نمیتوان زبان ساده
وصریح که ابایی از بیان حقیقت ندارد را نادیده گرفت و این خود بوجود نمیآید مگر بخاطر ضعف
اخالقی مردم و حاکمان آنها که حتی با چنین زبان صریحی نیز تاثیری بر روحیات و منش آنها
نخواهد داشت .در اینجا ب خوبی نشان داده میشود که کارکرد اجتماعی طنز در اوضاع نابسامان
اخالقی و محیط اجتماعی تقریبا بیاثر یا کم تاثیر است و هر چه زبان گزندهتر باشد نشان دهندة
وقاحت مردمیست که با منشهای نادرست اجتماعی خوگر شدهاند و به آسانی خواستار تغییر
رفتارهای ناپسند خود نیستند و بهمین آداب ضد انسانی خو گرفته اند.
خود سلمان نیز در پی دستیابی باهداف مادی خود تا آنجا پیش میرود که شاعری و هنر خود را در
نزد مردم و شاه بیمقدار میداند و آرز وی نوکر بودن پادشاه را دارد صرفا بدلیل آنکه نوکران مواجب
معین دارند و او ندارد:
 13مرا خدای تعیالی بیه فیر تخیت تیو داد
فصییاحت و هنیییر و شییعر را رهیییا کیییردم

ف صییاحت و هنییر و شییعر و انشییی و تحریییر
هنییر مگیییر و فصییاحت مگیییر و شییعر مگیییر

مییرا ز جیینس دگییر نییوکران پیییاده شییمار

از آن کیییه بیییاز نداننییید شیییعر را ز شیییعیر

ببین که آنچه بدیشان رسیید در ییک میاه
بقای جاه تو بادا که هیر چیه مقصیود اسیت

به من رسیید در ایین چیار میاه عشیر عشییر
در ایین میانیه میرا گفتییه شید قلییل و کثیییر
(ق 107 :ص ) 511
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که باز هم نقد فرهنگی است  .مقایسه وضعیت شاعر و اهل ادب با نوکری ساده است که نوکر پیاده
از شاعر در مقام پاداش باالتر و بیشتر قرار میگیرد .بنظر میرسد وی از این که براحتی میتواند
سخنش را بر زبان براند قابل قیاس با تلخک هاس ت که حرف دلشان را بر زبان میرانند و ابایی از
پادشاه ندارند ودیگرا ن و پادشاه هم از وی همین گستاخی را انتظار دارند زیرا در نهایت سخنانش را
بجویی نمیگیرند .
در نگاه کلی عصر سلمان یکی از آشفته ترین اوضاع اجتماعی – سیاسی در ایران بوده است و به
نوعی تشتت خاطر و تضاد آراء و دوگانگی در گفتار و کردار به شعر و نویسندگی هم راه پیدا کرد .از
جمله شاعر ان این دوران که در ستایش آزادگی و انسانیت سخن رانده است باید به ابن یمین اشاره
کرد که پاره ای تناقض ات در حرف و عمل در شعرش دیده میشود .به عنوان مثال وی در حدود 63
پادشاه و امیر را مدح گفته که برخی از آنها با یکدیگر دشمنی تام داشتند و به این ترتیب قطعات
وی حاوی مطالب ناهماهنگ و حتی متضاد میشود تا جایی که گاه ناچار میشود سخنی برخالف
آرمان و خواستة قلبی خود بازگو کند که این امر بازتاب حوادث زمانه و مردم آن میتواند باشد (ر.ک
ابن یمین خیامی محافظه کار ،مشتاق مهر ) 67 ،
گذشته از حرص و طمع سلمان در ،خواستههای مادی باید این نکته را نیز در زندگی وی پذیرفت
که در اواخر عمر ب لحاظ معیشتی در فقر و تنگدستی بسر میبرده است  -با اینکه در اوایل عمرش
در رفاه و ناز و نعمت بسر میبرد  -برای همین درخواست انزوا طلبی داشت که موافق نیفتاد .گویا
بدلیل آ ن که سلمان در غیبت سلطان حسین پسر سلطان اویس از تبریز و استیالی شاه شجاع بر
آن شهر ،پادشاه مظفری را مدح گفته مغضوب سلطان واقع شد( .صفا  ،تاریخ ادبیات ایران ،ج،5 :
یاسمی ،تتبعی در احوال و اشعار سلمان ساوجی،صص  50- 53و ) 66
 .3. 1زبانِ طنزِ سلمان
بارزترین مشخصة زبانی سلمان را باید در صراحت بیان و پرهیز از سخنان سخیف و رکیک دانست
و این در حالی است که در قرن هشتم و نهم هم عصران وی از به کار بردن چنین کلماتی در هجو
و هزل ابایی نداشتند و شاید حافظ از معدود شاعرانی بود که با به کارگیری انواع ایهامها از
اشارههای مستقیم ،شخصی و یکسویه که منجر به هتاکی و خروج از عفت کالمی شود پرهیز کرده
است.
 .9 .3 . 1صراحت بیان
به لحاظ محتوایی بیشتر درونمایة قطعات وی درخواست و تقاضاست و همین محتوا در قطعات طنز
وی نیز دیده میشود .در اغلب قطعات طنز گله و شکایت از دست دربانان و اصطبل دارانیست که
حق وی را باز پس نداده اند و یا آنکه بر خالف نظر سلطان اویس و پسرش کمتر از حد مرسوم و
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دست ور سلطان ،مستمری و مقرری بوی پرداخت کرده اند .میتوان بضرس قاطع گفت این درونمایه؛
یعنی اعتراض و شکایت در میان قطعات وی از بسامد باالیی برخوردار است و کمتر قطعه طنز
آلودیست که این مضمون در آن دیده نشده باشد .دربارة قطعات سلمان باید بنکاتی چند نیز اشاره
کرد ک ه بیارتباک با محیط فرهنگی وی نمیتواند باشد .صراحت و شفافیت سلمان در سخن بسیار
زیاد است تاآنجاکه با شاعری بیباک ما را روبرو میکند .انتقادهای اجتماعی او از اوضاع دربار و احوال
سیاسی فرهنگی و نکته بینیهای وی ،تصویری از جامعه وی بدست میدهد که قابل تامل است.
زب ان سلمان در قطعات ساده  ،صریح و بدون ابهام است .بآسانی میتواند همراه با نمونه و شاهد از
رفتارهای درباریان و یا پادشاه در مورد خود گله کند .تا این حد بیباکی برای شاعری مداح خود
میتواند نشان دهندة محیط فرهنگی و سیاسیئی باشد که در آن بسر میبرد که زبان سر سر
سبزش را بر باد نمیدهد و تاثیری در دل مخاطبِ سخنش نیز ندارد.
در قطعه زیر خطاب به شاه دربارة وضع و حال خود میگوید:
مییدتی مالییک ملییک شییعرا بییود بحییق

اییین زمییان جییامع جمییع فقییرا خواهیید بییود ..

بنییده تییا زنییده بییود وجییه معییاش بنییده
لیییک دارم طمییع آن کییه معییین باشیید

هی شک نیست کز احسیان شیما خواهید بیود
کییه مییرا وجییه معیشییت ز کجییا خواهیید بییود

( /551ق ) 75 :
در قطعه دیگری که پادشاه به او دستور داد که هر چه زودتر به عراق برای دریافت زر برود در
مقطع میگوید:
بسییاز کییار میین امییروز زانکییه میترسییم

کییه گییر دو روز بمییانم یکییی دگییر بییرود
(ص  /555ق ) 76

بنظر میرسد تا این اندازه صراحت بیان و بیباکی و تهور جز نتیجة جایگاه سلمان در نزد خاندان
جالیریه نمی تواند باشد .هرچه پادشاهان این خاندان چه سلطان حسن و دلشاد خاتون و چه
فرزندشان سلطان اویس در حق سلمان لطف و عنایت بیشمار داشتند وی محسود اطرافیان و
درباریان بود و در رساندن مستمری به وی تعلل می کردند(.یاسمی ،تتبعی در احوال و اشعار
سلمان ساوجی) 55 ،
در نقد وزیر میگوید:
کییییه در ایییییام دولییییت تییییو کسییییی

کیییه دعییییای تیییو باشیییید او را فییییرض

نخیییییییییورد هیییییییییی اال غیییییییییم

نکنییییید هییییییی کییییییار اال قییییییرض
(ق /115 :ص ) 555

و باز هم براحتی در نقد وزیر سخن میراند و علت قرض کردن مردم و فقیر بودن آنها را بوزیر و
تدابیر او نسبت میدهد  .در نقد پادشاه تا آنجا پیش میرود که سگان ،کنایه از اطرافیان شاه ،را بر
درگاه او مجال میداند و خودش را نه و چنین میگوید :
بییییر شییییاه دلشییییاد کییییاری نییییداری
ایییییا کییییار و بییییار اعتبییییاری نییییداری
خ وشییا وقییت ایشییان تییو بییاری نییداری
سیییگان را مجیییال اسیییت بیییر آسیییتانش
(ق /137 :ص ) 561
و در بارة کازرونی می گوید:
هیییییوس مملکیییییت چیییییرا نبیییییود
کیییه بیییه جیییای خلیفیییه در بغیییداد

بعیییید از اییییین هییییر گییییدا و تییییونی را
بنشییییییییییییانند کییییییییییییازرونی را
(ص /501ق ) 7

که هرج و مرج مملکت را نشان می دهد که هر کسی می تواند داعیة خالفت در سر بپروراند ونیز در
نمونة دیگر میسراید:
عال هم بهتر است اما قوی کسری است مالک را

سپردن ملک کسری را به زر دزدی و زر دوزی

(ق /137 :ص ) 561
.2 .3 .1پرهیز از هجاهای رکیک
بنا بتعریف یاد شده فرق میان طنز با هجو و هزل در شخصی سازی این دو مورد اخیرست ،یعنی
هر چه فردیت در طنز بیشتر شود گرایش آن بهجو و هزل بیشتر است و ارزش آن کمتر .در قطعات
مورد بررسی شوخی و هزل درصد بسیار اندکی از قطعات وی را بخود اختصاص داده است .نیز
عبارات و اصطالحات رکیک و مستهجن اصال مجال بروز نمی یابد بجز (یک قطعه شماره  ) 1نشان
می دهد سلمان تالش کرده است همانطور که از رفتارها و هنجارهای انسانی در سطح جامعه و بو یژه
دربار انتقاد میکند اگرچه برای خواستهای مالی و مادی خود ،ولی از افتادن در دام هزل نیز پرهیز
کرده با اینکه چنین گرایشاتی در تاریخ ادبیات فارسی حتی از شعرای طراز اول نیز دیده شده است.
نمونههایی از هزلهای سلمان:
هزل:
وزییییرا جهیییان قحبیییه ای بیییی وفاسیییت

تییو را زییین چنییین قحبییهای ننییگ نیسییت

بیییرون زیییین فراخیییی دگیییر را بخیییواه

خیییدای جهیییان را جهیییان تنیییگ نیسیییت
(ق ) 513 /57

جماعتی چه جماعت سه چار بی سیر و بین

هم ه به خصمی مین برکشییده قلیب و جنیاح

بر آن امیید نشسیته کیه خیون مین ریزنید

که هر چیه بیود بجیز خونشیان نبیوده مبیاح
(ق /50 :ص ) 16- 513
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خواجیییییه از قیییییول بیییییازمی گیییییردد
دلپیییییذیر اسیییییت قیییییول او لییییییکن

خواجییه را شییرک و قییول و پیمییان نیسییت
لیکیییینش بازگشییییت چنییییدان نیسییییت
(ق ) 57،513

گر خسیسی زیر بیاال کیرد و باالییت نشسیت

منع نتوان کرد سلمان نیست اینجا جای خشیم

در فضیییلت چشییم بییا ابییرو نییدارد نسییبتی

می نشییند ابیروان پیوسیته بیر بیاالی چشیم
(ق  113ص ) 531
ز مییال وقییف جمییال عییرب همییه سییاله
نکیییرد حاصیییل غییییر از بهیییای گوسیییاله
(ق/157 :ص ) 533
کیییه احیییوال حیییاجی اسیییت در اضیییطراب
کیییییه سییییییلی در آمییییید ز کیییییوه زراب
همیییی بیییرد و مییییکیییرد یکسیییر خیییراب
بییییه جییییایی رسییییانید و دادش جییییواب

همیی خریید خییر و گیاو و گوسیفند و گلییه
ولییی ولییی ولییی انییدرین دو سییه سییال
شیینودم کییه میییگفییت بشییوده بییه شیییخ
چییه میین دوش خییوابی عجییب دیییدهام
عمییییییارات حییییییاجی و پاالنهییییییاش
یکیییی از خبیثیییان شیییهر ایییین سیییخن
نماینییید هیییر شیییب خیییران را بخیییواب

کیییییه پیییییاالن گَییییی ران را ببردسیییییت آب
(ق /11ص )3- 505

نمونه های دیگر (ق /1 :ص ( ) 500ق /1 :ص  ) 500هزل565 /165 :
شوخی:
االغکی دو سه زین پیش داشت بنیده تیو
کنییون تصییور آن میکنیید کییه بییر تابیید
پیییاده ر بییه ره آورد مییاتم از حییییرت
شییییها قمییییری طوقییییدارت بیامیییید
اگییر هسییت ره تییا چییو دولییت در آییید
میرمسییییعود پیییییر گشییییت و هنییییوز
قییییییدمی و دمییییییی عجییییییب دارد
هییییر کجییییا او قییییدم زنیییید یییییا دم
دم او کشییییییییییوری بگندانیییییییییید
شاها میرا بیه اسیبی موعیود کیرده بیودی
اسییبی سیییاه پیییرم دادنیید و میین بییرآنم
آن اسییب بییاز دادم تییا دیگییری سییتانم

به وجه قرض یکایک به قیرض خواهیان داد
بییه سییوی سییاوه عنییان عزیمییت از بغییداد
تییو شهس ی واری و اسییبی بییه مییات باییید داد
(ق  /57ص ) 517
کیییه تیییا آسیییتان بوسییید و بییییازگردد
و گیییر نیسیییت هم چیییون بیییال بیییازگردد
(ق) 517 /57 :
همچیییییو اطفیییییال کعیییییب میبیییییازد
کییییه بییییدین تیییییزد و بییییدان تییییازد
ز آدمیییییییی آن طیییییییرف بپیییییییردازد
قیییییدمش عییییییالمی بییییییر انییییییدازد
(ق/35 :ص ) 511
در قییول پادشییاهان قیلییی مگییر نباشیید
کا نییدر جهییان سیییاهی زان پیرتییر نباشیید
بر صورتی که کس را زان سیر خبیر نباشید
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اسیب سیییاه تیا رفییت رنگیی دگییر نیامیید

آری پییس از سیییاهی رنگییی دگییر نباشیید
(ق/61 :ص ) 515

با تامل در همین موارد بآسانی پیداست که وی در هزل نیز جانب حرمت و احترام را نگاه میدارد و
با وجودی که در زمانه وی فقر فرهنگی بیداد میکند ولی از بکار بردن کلمات سخیف اجتناب
میکند .هزلهای وی بیشتر بشوخی گرایش دارد تا هزل و استخفاف فردی ،بیان وضعیت فقر و فاقة
خود و کارشکنیهای مشتی انسانهای حسود با عث شد که سلمان در قطعات خود مرتب جانب شکوه
و تقاضا و درخواست روا بدارد حال آنکه در همین تقاضاها نیز انتقاد اجتماعی را میتوان از خالل
آنها دریافت.
 .5نتیجه
سلمان در طنز و ایجاد اغراق از کاریکاتور ،وارونه گویی  ،تشبیه و مقایسه ،اطناب و داستانپردازی و
نیز شگردهای ادبی مانند انواع جناسها و ایهامها سود جست .زبان ادبی وی ساده و بدور از تصنع
ادبی است .گرایش بهزل نیز در اثرش دیده شده که بیشتر بشوخی متمایل است تا هزل و باید
گفت نسبت باقران ،هزلهای وی کمتر و تنها از جنبه فروکاست شخصیتی افراد قابل تامل است و از
افتادن بورطة کلمات رکیک و مستهجن خودداری کرده است.
از وجهی دیگر قالب قطعه مجالی برای شاعر فراهم آورده است تا با صراحت و بدور از آرایشهای
کالمی مرسوم قصیده و غزل بسخن در آید و افکار و عقای د خود دربارة اوضاع اجتماعی ،درباریان،
محیط فرهنگی عصر و  ...را نشان دهد و از این منظر ب لحاظ جامعه شناسی ادبی نیز قطعات وی
میتواند مورد توجه باشد .در همین راستا خواننده پی میبرد که خلف وعده ،پس گرفتن هدایا از
سوی دربار و درباریان امری عادی بود و نیز تاخیر در برآوردن حاجات افراد و یا تحقیر مردم از
سوی افراد با نفوذ ،قابل مشاهده است.
نکته ای که نباید فراموش کرد این است که در این قطعات طنز ،وی به قصد اصالح جامعه آن را
نسروده بلکه برای برآورده شدن حاجات خود بنقد اجتماعی روی میآورد و یا راهکار معرفی میکند و
از اینجاست که شاعر زبان طنز را بر میگزیند ولی همین زبان با همة صراحتش تاثیری در رفتار
جامعه ندارد و بنظر می رسد سالح طنز در این دوران تاریخی ایران ،سالحی ناکارامد است و تاثیر
چندانی در جامعه ندارد و تنها تسکینی بر دردهای شاعر میتواند باشد .این نکته نیز حائز اهمیت
است که سلمان در اواخر عمر بدلیل مدح شاه شجاع در مدت حکومت وی در تبریز که آنرا از
خاندان جالیر ستانده بود باعث رنجش پادشاه و بنوعی از دربار رانده شده بود و همین امر میتواند
یکی از دالیل ناکارآمدی سخنش در دل شاه و اطرافیان باشد.
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Abstract:
Salman savoji died in 778 AH. He was the famous poets of
the eighth century at the court of Jalairids rulers. His
reputation is mostly form lyrics and Mathnavi's. This project
will study the details of his satirical pieces with the approach
of sociology of literature. First, It determines the style of
humor in his pieces and it came to the conclusion that he
noticed to cartoons and created fictional space, compare and
simile, hyperbole and use of specific humorous terminology
such as camel cat and carcasses paltry,...
He has also tried to joke in limited cases. Then it has examined
impact of time on political and cultural environment on
creating humor pieces. In fact, Salman's pieces quitely showed
vulgar relation in the court, lack of law and rule, the collapse
of social values such as breach of promise and taking gifts,
Suppress stipends and pensions and so on.
If what has been his tendency to express such criticism and
even insolent to satisfy his personal needs and banal desires
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not the problems of society or religion However he suggests
that irony is used in the course of the history of Persian
literature also he failed to make an impact on the development
of social and political norms and practices. His choice piece
mold, the mold is not fine, and not involved the poet's
imagination long and entangling to do.
He has used his humor to convey explicit criticism.
Keywords: Salman Savoji, pieces, Satirical, Sociology of
literature, Stylistics

