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هاي ادبي و  اسالمي است، جريان  –هاي هنر ايراني  ترين دورهدر عصر صفوي كه يکي از درخشان

-هاي ديد هنرمند را گسترش ميافقفرهنگ مردم آن روزگار است كه  گري كامل از  هنري، روايت

-و نقاشي ايراني در اين عصر و درهم تنيدگي شعر با طنز از ويژگي  دهد. ارتباط تنگاتنگ ميان شعر 

توان به بيدل و كليم  عروف اين دوره ميپرداز مين دوره است. از ميان شاعران طنزهاي بارز هنر ا

اي كه  مسئله  . انددهاي هنري خاص خود آوردها با شگراشاره كرد كه مفاهيم طنزآميز و انتقادي ر

شناسي طنزهاي موجود در آثار اديباني چون بيدل و كليم و بازشناسي اين  اينجا مطرح است زيبايي

هاي  زيبايي در هنر دوره صفوي است. پژوهش حاضر به روش توصيفي و تحليل و با تکيه بر داده

شاعران  هاي پژوهش حاكي از اين است كه  . يافتهاي به رشته تحرير در آمده استمنابع كتابخانه

، كالم رندانة خود را  آگاهي از رموز بالغت  هنري و با  –مذكور در ساختار طنزهاي خود با زبان ادبي  

الدين  توان به كمالروف اين عصر نيز ميند. از ميان نقاشان معاخطاب به اهل تفکر و تأمل سروده  در

اند. نقاشان نيز  هاي پرمايه پرداختهد كه با نگرشي جديد به خلق نقاشيبهزاد و رضا عباسي اشاره كر

همانند شاعران طنزپرداز، مفاهيم و معاني جامعة پيرامون خود را با بيان زنده و جاندار كه حاكي از  

توان هماهنگي ميان شعر و نقاشي را مي   اند. همگامي و خوبي تصوير كردهتشخيص ويژة آنهاست، به

خانه دانست كه با حضور اقشار مختلف مردم به طرح و  اجتماعي آن روزگار بويژه در قهوه  در محافل

 اند. عر و پيوند آن با  نقاشي پرداختهنقد ش

 : اهداف پژوهش

 هاي طنزآميز در خالل آثارشان. از طرح مقوله تبيين انگيزة شاعران .1
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 مقدمه  

ثير  است كه از فرهنگ مردمان آن عصر تأمنزلة آيينة تمام نماي فرهنگ آن دوره  اي بههر دورهدر  هنري    -آثار ادبي 

كند. به همين دليل هنرمند شاعر يا نقاش با الهام گرفتن از جريانات  تصوير مي فق فرهنگي آن روزگار را  پذيرفته و ا

هاي جديد، مسير كامل  يده و با يافتن معناي تازه و افقزمانة خود بر مبناي صور خيال خويش، عناصر تصويري را برگز

ير تاريخي خويش از مکتب  در سرا مي پيمايد. اين حركت كه در تکامل تاريخي هنر ايران به خوبي ديده مي شود،  

در بررسي ويژگي هاي مشترک ميان هنرهاي عصر صفوي، انتخاب يک  ي عصر صفوي تأثير پذيرفته است.  اخانهقهوه

هنر به عنوان پايه و اساس ديگر هنرها حائز اهميت است. شعر و به طبع آن طنز به دليل تشکيل شدن از زبان و انتقال  

ت. شاعر سبک هندي،  بي براي رشد و تعالي ديگر هنرها بويژه  نقاشي فراهم آورده اس مفاهيم از طريق آن، بستر مناس 

هاي بالغي  ن اساس اين پژوهش در بررسي ويژگيبنابرايجويد. يكند و آرمان خود را در دنياي واقعي م زميني فکر مي

هاي  عنوان يکي از هنروره بههاي آن دطنز شاعران عصر صفوي و تبيين و تفسير آن و  وجوه اشتراک آن  با نقاشي  

آشاخ ميص  قرار  بررسي  مورد  روزگار  ويژگي ن  اين  گيرد.  عمدة   هاي 

نقاشي ها، همان لذت حاصل از تکنيک گرايي و توجه بيش از حد به ثبت لحظه هاي آني از محيط و پيرامون است. 

در دورة قبل از صفويه، نقش بسيار تعيين  اين ويژگي در نقاشي بيش از هر  چيز با غلبة خط بر رنگ آشکار است. رنگ  

ع به  و  رفت.  كننده  مي  شمار  به  مهارت  كمال  صفوي،  نوان  دورة  از  قبل  تا  ايراني  نقاشي   در 

ر نگارگري ايراني نقش اساسي  رنگ هايي درخشان، موزون، هماهنگ و گاهي پرتضاد به كار گرفته شدند و اساسا رنگ د

 .داشت

يد گفت تاكنون اثر مستقلي با اين عنوان به رشته تحرير در نيامده است. با اين  درخصوص پيشينه پژوهش حاضر با

اي با  ( در مقاله1398نيا و همکاران )اند. كريميحال آثار متعددي به بررسي آثار بيدل دهلوي و كليم كاشاني پرداخته

اند.  غزليات بيدل دهلوي پرداخته  شناسي در عنوان »عناصر طبيعي و بصري در غزليات بيدل دهلوي« به بررسي زيبايي

بيان  و خوشاند. عباسي  نويسندگان در اثر خود به اين موضوع كاربست عناصر فولکوريک در غزليات بيدل اشاره كرده 

 اند.عوامل زيبايي آفرين در شعر او پرداخته  م كاشاني« به بررسيشناسي عزل كليبا عنوان »زيبايي  اي ( در مقاله1389)

ار و طنز بيدل دهلوي و كليم كاشاني، رمز ورود به جهان انديشه آنان است و وجود  كه شناخت مضامين اشعاز آنجا   

كه بررسي هنر عصر صفوي؛  مضامين انتقادي بيانگر نوع فرهنگ و هنر در اجتماع عصر صفوي مي باشد، روشن است  

پيوند ميان شعر و نقاشي را بر  كند و  تاثير ين هنرها نزديک مي  نقاشي، ما را به هدف مشترک ا چه در شعر و چه  در

 انجام شده است.تحليلي  - جستار حاضر با تکيه بر روش توصيفي جامعه عصر صفوي آشکار مي سازد.
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 طنز .1

هاي انساني افراد سر و كار دارد؛ مثالً اشعار عاشقانه بيشتر با    هر نوع ادبي با يک يا دو جنبه از احساسات يا ويژگي  

درون ارتباط دارد و با انديشه، عقل و تفکّر ميانه اي ندارد. » طنز « نيز از طرفي با احساس و عاطفه و از طرفي  دل و  

ون ادراک و  ديگر با عقل و انديشه آدمي مربوط است؛ يعني هم لذّت و هم تفکّر و تأمل را براي خواننده مي خواهد. بد

افت. پس تفکّر و تأمل خواننده يا شنونده، جزو اهداف اصلي اين نوع نمي توان به همة اهداف گويندة طنز دست يتفکّر  

اما شاعران و   تاثير قرار مي دهد؛  نابساماني ها و مفاسد اجتماعي و اخالقي، گر چه همه مردم را تحت  ادبي است. 

براي نوشتن و سرودن  نويسندگان را دو چندان متالم و آشفته مي سازد، زيرا كه شاعر و نويسنده مواد مورد نياز خود را  

طنزپرداز با نيروي تخيّل كه مشخصه اصلي هر اثر هنري    (.49:  1398  ،از اجتماع به دست مي آورد )دوستي و ديگران

،  فتي او را بر مي انگيزد، كنجکاوي و شگفردي خود، مخاطب را غافلگير مي كند  است به مدد هوش، ذوق و استعداد

به دنبال خود مي كشد؛ تا لحظه اي كه ديگر خواننده يا شنوندة طنز، از حالت    ور او را به بازي گرفته  عواطف و شعو

شاعران به وسيله  ر بر امور مختلف اجتماع تبديل شود.  يک فرد معمولي مخاطب اثر هنري، به يک فرد متفکّر و ناظ

هنر نمايي مي زند و شعر به  توانايي باال، براي ايجاد تصويرهاي مختلف است، دست به   ه قالبي با ظرفيت زياد وشعر ك

  :1398خزائلي و ديگران،  عرب  اوير رمزآلود بزند )خاطر همين ماهيت توانمندش مي تواند دست به پرورش سلسله تص

عالي ترين نوع   شود و    ادبي محسوب ميتر از ساير انواع    به همين علّت، اثر هنري طنز آميز، دقيق تر و حساس(.  103

 شگرفي را داشته باشد و شيوة ارائة هنر در اين زمينه بسيار مهم است.  تواند چنين تأثير مي  طنز

هاي ادبي، عقل دور انديش و كنجکاو    انگيزي، خنده آوري و ديگر ويژگيثر هنري طنزآميز، عالوه بر خيالپس يک ا

، نه تنها  و اخالقيرا نيز وادار به بازي مي كند؛ به عبارت ديگر، طنز پرداز با ذكر اغراق آميز نکته هاي ظريف اجتماعي  

طلبد. انسانها از نظر احساسات عاطفي و روحي به هم شبيه    قلب و احساس انسان را، بلکه هوش وي را به مبارزه مي 

در عقل و هوش آنهاست. پيداست كه ابالغ و آفرينش اثري كه در هوش و عقل اكثر      فاوت و مراتب  بيشتر ترند و ت 

 (. 43: 1380موسوي گرمارودي،خواهد ) مردم مؤثر باشد، مهارت و قدرت بيشتري مي 

ح است؛ اما  ي بر خنده و مزاو شوخ طبعي است و حتّي اساس هنر طنز مبتن   خنده يکي از مهم ترين ويژگي هاي  طنز 

ت. شايد  بتوان گفت  خندي جّدي و دردناک اسط نيست، بلکه خنده اي تلخ يا نيشاز روي دلخوشي و نشا خندة  طنز

خند،  نيش   :بر خواننده، ايجاد خنده در اوست. در تعاريف هم به اين نکته اشاره شد. اصطالحاتي چون   طنزهنر    اولين تأثير

... زياد ديده مي شود. يکي از اهداف نويسندة طنز اين است كه شنونده را  نوش خند، ريش خند، زهرخند، پوزخند و  

به خنده يا دست كم به تبّسم وادار كند. خنده جايگاهي خاص در زندگي اجتماعي و مَدَني انسان ها دارد و نشان  

ليه احساسات ناگهاني  ع  باشد. علت ايجاد خنده را برخيها مي  دهندة  تخلية رواني و رهايي از فشار ناشي از اضطراب 

تند، ادراک ناگهاني تناقص موجود ميان دو پديده يا ميان وضع چيزها، چنان كه هست و چنان كه بايد باشد و امثال  

« تعريف  حکحيوان ضارا خندان بودن دانسته و آن را »  آن دانسته اند و در رسم منطقي انسان، يکي از صفات انسان 

 (.  65: 1380)خرمشاهي،  كرده اند

جنبة ستيز و مبارزة با نابسامانيهاي اجتماعي و فرهنگي است. فرهنگ نيز همانند    طنز،  هنر   هاي ديگر  يکي از جلوه  

جهان بيني، قواعد    آداب، سنن،  بسياري از مفاهيم هم سنخ خود، واجد معاني و مراتبي است كه متضمن هنجارها، 

ت كه انواع آن نزد افراد و جوامع مختلف، ارزشمند يا فاقد  ارتباطات انساني با محيط اعم از طبيعي و انسان ساخت اس

(. طنز با نمايش اغراق آميز عيب ها، فساد ها، كاستي ها و بي عدالتي  29:  1398بهرامي نژاد و كابلي،  )  ارزش است 
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ه و با  هاي تلخ جامعه به شکلي زشت تر از آنچه هستند، تضّاد ميان وضعيت موجود را با آنچه بايد باشد، بيان كرد

نمايش    اي آرماني،وضعيّت موجود به ستيز مي پردازد. گاهي تنها راه اصالح و هدايت جامعه و مردم، به سوي آينده  

با هر كسي كه باعث اين نابساماني ها شده  ع است. طنز  پستي ها و بي عدالتي هاي نفرت انگيز و ستمگرانه در اجتما

ا  از ميان بردارد. خطا كاران ر  ها را  كند. طنز در پي آن است كه نابسامانياست، با زبان و سبک ويژة خود مبارزه مي  

  ها، آگاه كند و درصورت نياز،براي مبارزه و مقابله بشوراند  به اين نابسامانيت و ديگران را نسب متوجه خطاي خود كند

 (. 74:1385)آژند،
       

اعتراض طنزپرداز نسبت به اوضاع و احوال حاكم بر    طنز بيشتر اوقات جنبة سياسي و اجتماعي دارد و نشان دهندة 

را شامل مي يابد كه كل جامعه بشري  فلسفي مي  و گاهي جنبة  )  جامعه است  (. 288:  1389رستگار فسايي،شود 

مي سعي  با  طنزنويس  را  او  و  كرده  ايجاد  صميمانه  و  نزديک  اي  رابطه  مخاطبش،  با   كند 

اي فکريش برهاند. خواننده نيز به وسيلة هنر طنز، به روح و فکر هنرمند  ه  ها، ترديدها و  وسواس  طنز خود از ترس

يابد و چهره ها را دگرگون نکند، اين حوادث و چهره    طنزپرداز نفوذ كرده و خود را در فکر و عاطفه طنزپرداز همراه مي

 (. 37: 1387آرين پور،)دهد    تر از آنچه هست، جلوه مي تر و نمايان ها را درشت

داز، فردي واقع بين و حقيقت جو است كه انعکاس دهندة بي كم و كاست زشتي ها و زيبايي هاي زندگاني  طنزپر  

است. فقط گاه به منظور برانگيختن مخاطب غفلت زده، كمي چاشني قضايا را بيشتر مي كند و در پرداختن به موضوع  

-10:  1378به تأمّل وادارد )بهزادي اندوهجردي،هاي مورد انتقاد مبالغه هاي بيشتري به خرج مي دهد تا خواننده را  

كه منشأ    (. اگر به بررسي آثار طنز بپردازيم، پي خواهيم برد كه در تمام نوشته هاي طنز، درد و غمي موج مي زند 7

هرگز به خاطر منافع خويش و تسويه حسابهاي    گردد. طنزپرداز، بايد تالش كند كه يک مبارزة نابرابر اجتماعي مي  

شخصي دست به پرده دري و رسوايي نزند. در حقيقت تکليف و وظيفة اصلي طنز، كينه و دشمني يا استهزاء نيست.  

طنز واقعي بر فساد و تباهي عمومي مي تازد، هنگامي كه مخاطب طنز، هزاران نفر باشد، كسي از ايراد و انتقاد ناراحت  

  قرار دهد، قصدي جز اصالح   ين نخواهد شد. طنز پرداز اگر كمي و كاستي هاي مطلبي را مورد انتقاد و حملهو دل چرك

(. طنزپرداز نگارش گر وقايع و رويدادهاي خنک، بي مزّه و خنده آور نيست، بلکه هدفي  25:  1384ندارد )كريچلي،

ارهاي قلب انسانها را به ارتعاش درآورد و ذات عصر و  واالتر و مسئوليّتي مهم تر دارد. او بايستي با سرانگشت قلمش ت

زمان خويش را در پس كلمات و تصاوير جاندار تفکّر آميز ارائه دهد. بدين سان است كه عنوان طنز نويس را بايد براي  

كسي قائل شد كه از روي بصيرت فاقد غرض و شک و چشمداشت زيربناي جامعه و نظام اجتماعي و خصوصيات نهاني  

 (. 142:1374رت هاي مسلّط را بشناسد و آن طور كه بايد و شايد آن را در قالب الفاظ و تصاوير بيارايد )رادفر،قد

 ساختار طنزهای بیدل و كلیم .2

ادبي    زبان  از  گيري  بهره  با  كليم  و  بيان    –بيدل  طنزآميز  الفاظ  لباس  در  را  اجتماعي  حقايق   هنري، 

اند. در  اجتماع خود عرضه ك  نز خود را در مبارزة با نقايص رموز بالغت، ط  از صور خيال و  اند و با آگاهي كرده   رده 

 كه در ادامة اين مبحث به اهم آنها اشاره مي كنيم:   طنزهاي اين دو شاعر، بالغت سهم عمده اي دارد، 
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 كنایه 

مطبوع ترين لطيفه ها را در بيان  در طنز، كنايه باالترين بسامد محسوب مي شود؛ زيرا بهترين فضاهاي طنزآميز و  

بسياري از معاني را كه اگر با منطق عادي گفتار ادا كنيم، لذت بخش نيست، از رهگذر كنايه    كند.   پوشيده ايجاد مي 

  (.140:1384، )شفيعي كدكني  به اسلويي دلکش و مؤثر بيان كرد توان مي

كن  حذر  روزگار  ابناي  پوشي  عيب   ز 
 

دي  پرداخت،  آينه  گر  زنگنديکي   گران 
 

 ( 1/1052)بيدل: 

تركيب » آينه پرداختن« كنايه از پاكيزگي درون و » زنگ بودن« كنايه از سياهي دل است. شاعر از مردمان        

 نالد و بيشتر آنان را از داشتن فضيلت بي نصيب مي داند.   روزگار خود مي

آلودگي  جز  نيست  زاهد  پرهيز   حاصل 
 

را    برچيده  دامن  تعلّق  خار  پُر   كرده 
 

 ( 235)كليم: 

تركيب » دامن برچيده « كنايه از پرهيز از آاليش ظاهري است. زاهد، گرفتار ظاهر است و در انديشة باطن و        

درون خود نيست. ظاهر سرشار از آلودگي زاهد به گونه اي است كه حتّي دامن برچيدن او، باطن ناپاک او را پاک نمي  

 ي شود.  سازد، بلکه باعث وابستگي بيشتر وي به دنيا و مافيها م 

بار  يابند  برين  خلد  در  كه  حاشا   زاهدان 
 

 چون عصا اين خشک مغزان باب آتش خانه اند  

 ( 1/508)بيدل: 

تركيب » خشک مغزان «كنايه از افراد متعصّب است. شاعر، اعتقادات قشري  و دور بودن زاهد از عشق را با كناية        

 خشک مغز بيان مي كند و طنز زيبايي مي سازد.  

نديديم  آنچه  نماند  دير  و  حرم  در   ما 
 

هيچ؟  دگر  و  ديوار  و  در  ديدي،  چه  تو   زاهد 
 

 

 ( 396)كليم: 

كه از روي    بصيرت است. نيش مالمت شاعر، طاعات زاهد را هدف گرفتهعدم    يوار ديدن « كنايه ازعبارت » در و د      

 ، صفاي دل پيدا نکرده و در مسير معرفت حق، راه به جايي نخواهد برد. عوام فريبي است  او كه  ريا و

 استعاره 

باشد يا مجازي است با عالقة مشابهت، با وجود قرينه اي كه  استعاره، تشبيهي است كه يکي از طرفين آن حذف شده   

،  (. شاعران طنز پرداز117:1374علوم مقدم و اشرف زاده،برساند )ذهن را از معني حقيقي دور كند و به معناي مجازي  

 استعاره را به منظور استهزاء و ريشخند مدعيان به كار مي بندند. 

را   زاده  فتنه  اين  كه  بترس  محتسب   از 
 

شود   مي  خاله  رز  دختر  وارسند   چون 
 

 ( 1/918)بيدل: 
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دختر رز« براي شراب و خاله بودن محتسب با آن، عالمت عنايت بسيار وي به شراب مي باشد. منظور شاعر،  استعارة »

 داروغه است كه مأمور اجراي اوامر و نواهي شرعي است؛ در حالي كه خودش فاسق شرابخوار است. 

ستد  و  داد  جز  نيست  گردون  هاي  بخشي   كام 
 

گرفت    را  دندان  فرمود،  عطا  ناني  لب   تا 
 

 ( 282)كليم: 

 تركيب » لب نان « استعاره از ثروت است كه اساس طنز بيت را سامان داده است.        

اي   سينه  صافي  داشتم  دل   به 
 

اي  آيينه  زنگ  ريختم   برون 
 

 ( 3/685)بيدل: 

بي نصيب  هدي كه از صفا و يکرنگي به دور و تركيب » زنگ آيينه « استعاره اي است از كدورت هاي دل سياه زا      

 است. 

فتوي  خونش  به  داد  فلک  كه  رز   دختر 
 

كند   شاد  دلي  كه  گناهش  نيست  اين  از   بيش 
 

 ( 335)كليم: 

از شراب است. شاعر مبارزه يا مسائل       با    تركيب » دختر رز « استعارة مکنيه  به طنز و  استعاره،  ظاهري شرع، 

 دهد.    هدف نيشخند خود قرار مي ، زاهدان را به خاطر دوري كردن از شرابداند و   خوردن شراب را مباح مي

 تشبیه 

كه يکي از اركان  وجوهي غير قابل انکار دارد، چناندر اغلب ابيات طنزآميز بيدل و كليم    ، تشبيه، بويژه تشبيه مركب 

كه در آفرينش طنز مؤثر  چند تشبيه برجسته  اصلي و اساسي تمثيل و اسلوب معادله، تشبيه است. در اين مبحث به  

 بوده است، اشاره مي كنيم:  

حباب   همچو  كه  مجو  حقيقت  مغز  شيخ   ز 
 

ا  ندارد  دستارش سري  واكنند   گر 
 

 ( 1/851)بيدل: 

بيدل مي گويد شيخ هر چند دستار به سر دارد؛ امّا از داشتن  د كرده است.  تشبيه سر به حباب، طنز بيت را ايجا      

 بصيرت محروم است و سرش مانند حبابي است كه هر لحظه امکان معدوم شدن آن مي رود.  

است  حاصلي  بي  وادي  سراب  خشکي،  از   زاهد 
 

است  تر  دامانش  كه  هر  دريا  به  دارد  ها   طعنه 
 

 ( 77)كليم: 

 ي، زيبايي طنز را تضمين كرده است.  تشبيه زاهد به سراب و خشک       

آموز   قلندري  كن  رها  زهد   حديث 
 

است   اوراد  دام  و  تسبيح  دانة  جاي   چه 
 

 ( 1/241)بيدل: 
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 تسبيح و اذكار شيخ و زاهد به دام تشبيه شده و تقابل زهد و عشق، دستماية طنز بيدل قرار گرفته است.  

بركن  دل  سجاده،  و  سبحه  عنکبوت  دام   ز 
 

است   خرابات  نخجير  كه  كن  مي  بط  صيد   بيا 
 

( 174)كليم:   

 تشبيه سبحه و سجادة زاهد به عنکبوت، طنزي تلخ را ايجاد كرده است.   

 ارسال مثل 

بيدل و كليم، گاهي طنزهاي خود را با مثل مشهوري آراسته مي كنند و موجب استحکام  بينة سخن خود مي شوند  

دليل مستند را براي    و با اين روش، مطلب و مقصود خود را براي مخاطب تفهيم مي كنند؛ به عبارت ديگر »مثل، حکم 

مناسب   مثل  يک  دارد،  اثبات  به  نياز  كه  امري  در  كه  صورت  اين  به  كند  مي  ايفا   طنز 

 (. 136: 1394) وحيديان كاميار، ه اهل زبان در آن ترديد ندارد مي آورند. مثل شاهدي است ك 

گردد  نمي  غني  تکلّف  به  دون   مزاج 
 

گيرند  زرش  در  جمله  خر  سُم  اگر  است   سُم 
 

 ( 1/635)بيدل:

فرومايگان روزگار خود را مورد تمسخر و تعريض خود قرار داده و مي گويد    دن ضرب المثل مصرع دوم،شاعر با آور 

و   برنداشته  و رذالت خود  فرومايگي  از  باز هم دست  و موقعيّت،  مقام  فرومايگان پست فطرت در صورت كسب  اين 

 همچنان پست و بي ارزش خواهند ماند.  

است   ناقص  مقلّد  ايمان  كه  گويد   مجتهد 
 

مقتدا   آن  پيرو  ندارد  ايمان  گفت  مي   راست 
 

 ( 8)كليم: 

رد تمسخر قرار داده و با زبان طنز،  كليم با استفاده از مثل معروف » ايمان مقلّد ناقص است « مقلّد و مجتهد را مو  

   هر دو نفر را از داشتن ايمان محروم مي داند.

نيز جاه  با  است   سفله  كس   هيچ 
 

است  مگس  برآورد  پر  اگر   مور 
 

 ( 1/327)بيدل: 

مور اگر پر برآورد، مگس است«، دستماية طنزي براي بيدل شده است كه با جاه طلبي و پستي فرومايگان  مثل » 

  مبارزه كند. از نظر شاعر، افراد سفله و دون، حتّي اگر صاحب منصب هم بشوند، باز هم دست از پستي و رذالت خود 

 بر نخواهند داشت و هيچ گاه از مقام خود در جهت رفع نواقص جامعه استفاده نمي كنند.  

كمال   كسب  شود  حاصل  اگر  تقليد  ره   از 
 

شود   افالطون  كه  بايد  نشين  خم  گردد  كه   هر 
 

 (395)كليم:

 است.   نکوهيدهورانه، با طنز خود مثل مصرع دوم، علما و فالسفه را به خاطر تقليدهاي كورككليم با آوردن 
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 تمثیل و اسلوب معادله  

تمثيل يکي از شگردهاي هنري طنز است. تمثيل گاه به شکل داستان و حکايت براي بيان مفاهيم عميق عرفاني،        

)  سي همراه است  حکمي و انتقادي به كار مي رود، به عبارتي ديگر تمثيل بيشتر با داللت هاي فلسفي، اخالقي و سيا

ر سبک هندي رواج بيشتري پيدا كرد، اين است كه شاعر براي  (. نوع ديگر تمثيل كه د  261:  1398  نيکويي و ديگران،

بيان مقصود و تفهيم هر چه بيشتر نظر خود، مثالي مي آورد. اگر هر مصرع در بيت تمثيلي، استقاللي نحوي  و دستوري  

ل است  گويند. پس اسلوب معادله نوعي از تمثي  داشته باشد؛ يعني خود جمله اي كامل باشد به آن اسلوب معادله مي

 (.  63: 1368كه در آن هيچ حرف ربط يا شرط يا چيز ديگري آنها را حتي معنا به هم مرتبط نکند) شفيعي كدكني، 

مهمترين عنصر صور خيال در اشعار بيدل و كليم، تمثيل است به گونه اي كه ابيات تمثيلي اين دو شاعر، در زمرة        

شاعرانة آنها، گستردگي مواد سازندة آنهاست.    تصاويرمهم تمثيل ها و  ويژگي  بهترين اشعار ايشان به شمار مي آيد،  

 بيش از هر آراية ديگري از تمثيل و اسلوب معادله در خلق مضامين طنز بهره گرفته اند. آنها 

دستار  عالقة  شيخي  به  است  الزم   چه 
 

است   هوس  جواني  رساندن  شاخ  به   خري 
 

 ( 1/464)بيدل: 

ساني او  عالمت تعلقات نف شانة تقوا و ورع وي باشد،  تمثيل در مصرع دوم است كه دستار زاهد به جاي آن كه ن      

 طنز خود نکوهيده است.   و پارسايي دروغين زاهد را با را ايجاد كرده است است و شاعر با اين تمثيل، طنزي

اند  افتاده  عجب  به  روشن  سينة  از   صوفيان 
 

را   مرد  آري  كند   آيينه  آري  مي   خودبين 
 

 ( 341)كليم: 

تمثيل » آيينه « و » خود بيني« دستمايه اي براي طنز كليم شده است. وي صوفياني را كه از زياده روي در        

 كند.    عبادات گرفتار تکبّر و خودبيني شده اند، را نکوهش مي

بيدل  ما  دستگاه  بود  جهل   حصار 
 

است   خفاش  آشيان  خود  چنگل  به   همان 
 

 ( 1/307)بيدل: 

  خفاش« به ناداني و بي معرفتي دولتمرداني اشاره دارد كه به خاطر داشتن مقام و منصب، افتخار مي آشيان  تمثيل » 

 كنند، در حالي كه در حصار ناداني خود گرفتارند.

بيني   دل  اهل  كمتر  خشک  زاهدان   ميان 
 

دارد  ميان  در  مغزي  هست  استخواني  جا  هر   نه 
 

 ( 344)كليم: 

مثيل مصرع دوم، بسيار رساست و طنزي درخور آفريده است. در اين بيت، شاعر به  مفهوم مصرع اول با استفاده از ت

 سطحي نگري زاهدان طعنه زده و آنها را به خاطر داشتن اين صفت ناپسند مورد انتقاد قرار داده است.  
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 نما متناقض

(. به 382: 1360رازي،كنند« )  مي تصويري است كه دو روي تركيب آن به لحاظ مفهوم، يکديگر را نقضمتناقض نما 

دارند   وحدت  االمر،  نفس  و  واقع  نظر  از  امّا  دارند؛  ضدّيّت  ظاهر  نظر  از  كه  است  تركيبي  ديگر،   عبارت 

(. ساخت تركيبات متناقض نما در اشعار بيدل و كليم را مي توان نوعي سبک ادبي شاخص براي  96: 1389فشاركي، )

حقيقت، هنر طنز اين شاعران، آيينه اي است كه رفتار متناقض طبقات مختلف   هنر طنزپردازي آنها به شمار آورد. در 

نما نشان مي  بيان متناقض  را در  نما حاصل مي  اجتماعي آن دوران  از ساختار متناقض  شود كه    دهد. طنز، زماني 

 مخاطب با خالف عادت ها مواجه مي گردد.  

زمان   ابناي  انصاف  حق   در 
 

م  دشنام  دهد  مي  تحسين  ا داد   
 

( 1/55)بيدل:   

تناقض بين » تحسين « و » دشنام «، شاعر را در انتقاد از ظلم و ستم  روزگار خود و ايجاد اين طنز هنرمندانه        

ياري كرده است. وي عدالت  را در روزگار خود، فنا شده مي انگارد به طوري  كه حتّي ناسزاي خود را در حق مردمان  

شمارد. جامعه تحسين مي  

زنندرهنم مي  ره  همه  ما  زمان  ايان   
 

بود   كور  عصاي  ديدم  راستي  گر  ميان   زان 
 

( 376)كليم:  

براي ناداني و تظاهر به درستکاري پيشوايان روزگارش    و » راستي « در بيت، تناقضي  از كلمات » عصا«استفادة        

. شوندموجب گمراهي مردم مي   با تزوير و ريا داند كه مي باشد و با طنزي زيبا، آنها را گمراهاني مي   

عمّامه و  جــــامه  در  صرف    صـــفا  اش   
 

برف    اندودة  رو  و  قير   طلسم 
 

( 4/24)بيدل:   

پارادوكس قير و برف سازندة طنز بيت است. در حقيقت تناقض ظاهر پاک زاهد در مقابل باطن قير گونة وي، دور        

دهد.   بودن او را از معرفت حق و خالي بودن دل او را از صفا و يکرنگي نشان مي  

اي   فکنده  تمنّا  هزار  گردن   در 
 

را    كشيده  دنيا  ز  دست  شهر  شيخ   اي 
 

 ( 225)كليم: 

ميان » شيخ دست ز دنيا كشيده « و » دست در گردن هزار تمنّا  افکنده« طنز بيت را آفريده است؛ زيرا   تناقض       

 دارد.   زاهدي كه سرش سرشار از آرزوها ست، دست از دنيا و تمنيّات آن بر نمي 
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 ایهام  

گيرد و نتواند در يک لحظه، يکي از آن دو را  عبارت به گونه اي باشد كه ذهن بر سر دو راهي قرار  ايهام،يعني        

به كالمي بديع و   از ايجاز موجود در آن،  است كه شاعران با  ، چند بعدي بودن آن  انتخاب كند. مهمترين ويژگي ايهام

 . (124:1394)وحيديان كاميار، شگفت انگيز دست مي يابند 

بگذر  و  بشوي  دستي  بزرگان  اين  خوان   از 
 

ز    جا  نباشد كان  قسم  از  غير  ها   خوردني 
 

 ( 1/1605)بيدل: 

 عث زيبايي طنز شده است.در اين بيت،  فعل »خوردن« هم براي سوگند و هم براي طعام ايهام دارد و با      

 

پنهان  آتش  آن  كند  دودي  كه   بگذار 
 

كرد  نهان  شيشه  اگر  زاهد  شد  چه  خرقه   در 
 

 ( 96)كليم: 

، هم مي تواند به معناي خلوص دل باشد و هم مفهوم آبگينه داشته باشد و ايهام  كلمة » شيشه « در اين بيت      

 توانسته است طنز ظريفي را ايجاد كند.  

 

طراوت   است  گشوده  آغوش  جهت   شش 
 

است  تنگ  قافيه  قدر  چه  زاهد   برخشکي 
 

 ( 4/199)بيدل: 

»  هد از داشتن آن محروم است.  طبيعت و دوم طراوات عشق كه زادو معنا دارد، اول طراوت    كلمة » طراوات «      

 گ بودن قافيه « هم به اعتقادات خشک زاهد  و هم در مفهوم تنگي قافيه ايهامي طنزگونه دارد. تن

است  حاصلي  بي  وادي  سراب  خشکي،  از   زاهد 
 

است  تر  دامانش  كه  هر  دريا  به  دارد  ها   طعنه 
 

 ( 77)كليم: 

در اين بيت، تركيب » دامان تر« از سطحي باالتر از ايهام؛ يعني آراية استخدام برخوردار است. » دامان تر« در        

 است.   ارتباط با دريا به معني خيس بودن، طنز زيبايي ايجاد كردهرابطه با زاهد به مفهوم گناهکاري و در 
 

 تلمیح  

معروف يا آيه، حديث و شعري معروف  ضمني به گذشته هاي دور، اساطير، داستان هاي  تلميح در اصطالح، اشارتي        

تلميح،   در  چنانچه  باشد.  هم  مي  انگيز  خيال  تلميح،  بر  عالوه  باشد،  استشهاد  يا   تشبيه 

شود. همچنين در تلميح ايجازي است كه رسانندة معني است و آن هنر بالغت و كالمي است. از طرفي اگر در    مي

   . (67: 1394وحيديان كاميار،ر زيباتر خواهد بود )ح ايهامي هم باشد، آن تلميح بسيايتلم
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سر را  ابلهان  زاهد  رياست   مــکر  درس  خط   
 

را  گوساله  كند  مي  باطل  تعليم   سامري 
 

( 1/10)بيدل:   

تلميح » سامري و گوساله « طنزي را ايجاد كرده و زاهد مکار را گمراه كنندة مردم نادان مي شمارد.          

گويد  حق  كه  كسي  باطل  زمانه  اين   در 
 

تابد   ريسمان  منصور  چو  خويش   براي 
 

( 24)كليم:   

 . داستان حسين بن منصور حالج، باعث تلميح و در نهايت موجب آفرينش طنز شده است      

زن   حماقت  فال  كند  گر  جاهت  تکليف   فلک 
 

را    دنيا  بار  كشيدن  نتواند  گاو  از  غير   كه 
 

 ( 1/139)بيدل: 

تلميح » گاو و زمين « كه از اصطالحات رايج در احکام نجومي است، طنزي ساخته و شاعر با استفاده از واژة گاو        

 براي افراد ابله صاحب مقام، به سرزنش آنها پرداخته است.

برگرفت  تواند  باري  كسي  دوش  از   كيست 
 

است    بار خود  و  خر  فکر  در  است   گر همه عيسي 
 

 ( 26)كليم: 

تلميح به داستان حضرت عيسي، دستماية طنزي براي مردمان روزگار شاعر شده است كه هر كسي به فکر خود        

 و از ديگر همنوعان خود غافل است.

 بزرگنمایی  

بزرگنمايي در اصطالح اهل ادب، زياده روي نامعقولي است در توصيف كسي يا چيزي؛ به عبارت ديگر، نوعي بيان        

بيان   طنز  زبان  با  را  حقايق  و  زده  كناري  به  را  جامعه  نابسامانيهاي  نقاب  كه  است  آميز   اغراق 

كند و سعي دارد تفاوت وضعيت    تابي مي كند. طنز نويس چهرة بدي ها و مفاسد را با اغراق و درشت نمايي آف   مي

 (.141: 1374نابساماني موجود را با وضعيت آرماني نشان دهد ) رادفر،

ناقصند  دنيا  اهل  كار،  فتد  آگاهي  به   چون 
 

ها   خام  اين  اند  پخته  غفلت  تدبير  در   ورنه 
 

 ( 24/1272)بيدل: 

گويد اين افراد غافل و نادان، از درک    بيدل با بزرگنمايي ناداني و نقص مردم روزگار، آنها را مالمت كرده و مي       

معرفت حق بازمانده اند، چنان كه گويي در غفلت خود پخته شده اند. طرز گفتن طنز با استفاده از آراية بزرگنمايي،  

 است. معايب مردم روزگارش را واضح تر نشان داده 

مفريبيد  مصحف  ز  جامه  كند  چو   زاهد 
 

است  همان  سالوس  خرقة  دالن  ساده   اي 
 

 ( 134)كليم: 
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شاعر با بيان اغراق آميز مي گويد كه زاهد، حتّي اگر لباسي از قرآن هم بپوشد، دست از مکاري و رياكاري بر نمي        

 دارد. پس بايد از نزديک شدن به او اجتناب كنيد.  

يک   نبرد  انفعال  زاهد  بوي   سرمو 
 

بود   ريشخند  دهن  هزار  هم  شانه   در 
 

 ( 1/924)بيدل: 

 شاعر با آوردن اغراق » هزار دهن ريشخند « طنزي آفريده و زاهد را گرفتار ظاهر و از غافالن دانسته است.        

است روزه  و  نماز  فرض  در  شيخ  گردن  به   تا 
 

 گر به تحقيقش بيني، ريش و دستار است و بس  
 

 ( 309)كليم: 

طرز بيان طنز، اغراق آميز است و شاعر، زاهد را آن چنان گرفتار تعلقات ظاهر ديده كه حتّي از انجام دادن تکاليف        

 ديني هم بازمانده است.

 حسن تعلیل  

ادعايي بياورند كه با آن امر، ارتباط لطيفي داشته باشد.    امري، دليلي تخيّلي و  حسن تعليل آن است كه براي       

 انگيزي و مي شود.داليلي كه در حسن تعليل مي آيد، از نظر منطقي اعتباري ندارد؛  امّا باعث خيال 

بيدل  اغنيا  ز  توهّم  غير   مخواه 
 

بارد   مي  بنگ  قوم  اين  مزرع  ابر   كه 
 

 ( 1/738)بيدل: 

زمان، انتظار بذل و بخشش    كه نبايد از ثروتمندان  طنزي  را آفريده است با اينحسن تعليل موجود در مصرع دوم،        

 داشت؛ زيرا آنها گرفتار افيون شده اند و با وجود اين توهّمات، در فکر ياري محرومان نيستند.  

است   صالح  و  زهد   نه  ام  هوشياري   باعث 
 

ن  خمار  اندازة  به  دارم  باده   
 

( 104)كليم:   

كند    كند، بلکه با دليل ادعايي بيان مي  دليل هوشياري خودش را حاصل زهد و تقوا تصور نمي  ين طنز، كليم در ا      

 شد.   كه پولي براي تهية باده ندارد و گرنه اگر امکان خريد باده وجود داشت، او هم خمار مي 

ايم   چيده  برهم  كه  خياالتي  دام  همه   اين 
 

داشت   نيست  بنگ  هستي  معجون  تو،  و  ما   جرم 
 

 ( 1/296)بيدل: 

انتقاد مي        كند و اين    طنز بيت، حاصل حسن تعليل در مصرع دوم است. شاعر از اختالفات در عقايد گوناگون 

 داند كه گويي افيوني بوده و همه را گرفتار توهّمات واهي كرده است.   اختالفات را حاصل روزگاري مي

است   داري  دين  از  نه  زهديم  جامة  در  كه   اين 
 

ايم    آمده  راه  سر  بر  راهزني  پي   كه 
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 ( 104)كليم: 

راهزني  سازد و اين را كه خودش لباس زهد پوشيده، نه به خاطر تقوا، بلکه حاصل    كليم با حسن تعليل  طنز را مي       

 داند.   و دزدي چنين زاهدان رياكاري مي

 صفوی   شناسی در نقاشِی دورۀزیبایی .2

سالطين صفوي با تاسيس دو مکتب بزرگ نقاشي    تاريخ نقاشي ايران است كه ترين  ادوار  عصر صفوي يکي از درخشان 

الدين  د. وجود هنرمندان بزرگي مثل كمالايران؛ يعني مکتب تبريز و مکتب اصفهان در اين عصر نقش بسزايي ايفا كردن

ايران، خمسه   نقاشي  اثر گرانبهاي  به آفرينش دو  بودند  از حمايت دربار صفوي برخوردار  بهزاد و سلطان محمد كه 

و   عباسي،  نظامي  رضا  هاي  نقاشي  شد.  منجر  تهماسبي  شاه   شاهنامه 

شاخص ترين هنرمند مکتب اصفهان، آخرين بارقه هاي نگارگري ايراني بود كه با درخشش خود و در تقابل با هجوم  

ري  هاي نگارگنگاره شماره يک، از نمونه  نقاشي اروپايي، تالش كرد تا نقاشي ايراني را از خطر زوال و نيستي برهاند.

 مکتب اصفهان است. 

 

 
ه.ق، كتابخانه بريتانيا، لندن به از آژند،  949-946: آبتني شيرين، خمسه تهماسبي، منسوب به سلطان محمد، مکتب تبريز صفوي  1تصوير

 ( 136، ص1384
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گرفت.  با به سلطنت رسيدن شاه عباس صفوي كه تبريز را به عنوان پايتخت خود برگزيد و هنرمنداني را به خدمت  

بهزاد بود كه شاه اسماعيل فرمان رياست كتابخانه سلطنتي را به نام وي صادر كرد.   يکي از هنرمندان كمال الدين 

هنگامي كه سنت نگارگري هرات توسط بهزاد به تبريز منتقل شد در تبريز نقاشي به سبک تركمانان ادامه داشت و از  

استاد، سلطان محمد، از دارالسلطنه تبريز بود وقتي  مد تبريزي بود.  ن زمان سلطان محبرجسته ترين نقاشان تبريز در آ

ديگر از  بهتر  را  قزلباش  روش  وي  آمد،  عراق  به  هرات  از  بهزاد  بودكه  ساخته     ان 

 (.107: 1384كريم زاده تبريزي، )

تدريج جاي    پس از مدتي مکتب هرات تأثير خود را بر سبک نقاشان دربار شاه اسماعيل گذاشت و سبک تركمانان به

خود را به سبک درباري صفوي داد و پس از ورود هنرمندان تيموري به تبريز، اين سبک با سبک هرات تركيب شده و  

(. دستاورد برجسته اين مکتب شاهنامه شاه تهماسبي و خمسة نظامي است. بعد  22: 1379پر مايه و غني گشت ) آژند،

رسيد كه خود نقاشي را در محضر سلطان محمد تبريزي آموخته بود و حامي  از شاه اسماعيل، شاه تهماسب به سلطنت  

تحول روحي از نقاشي رويگردان    انواع هنرها، بويژه  نقاشي بود اما اين حمايت او از نقاشان، ديري نپاييد و در نتيجه 

ندان را از دربار خود  ( و پس از آن  به زهد و تقوا روي آورد در نتيجه بسياري از هنرم22:    1384كري ولش،  )شد  

مرخص كرد. اين جريان، نقاشان را در وضعيتي دشوار قرار داد كه سلطان محمد براي هميشه  نقاشي را رها كرد،  

بسياري ديگر به هند رفتند. با كاهش حمايت دربار صفوي از هنرمندان و شاعران ، آنها مجبور شدند براي تامين معاش  

ن امر تحولي در نظام نقاشي و شعر عصر صفوي شد. اين هنرمندان با سفر  به هند  به دنبال راهي باشند. نتيجه اي 

ميراث شعر و نقاشي  ايراني را با خود به دربار گوركانيان بردند و باعث به وجود آمدن شيوه اي از نقاشي شدند كه  

ق ( هنر نقاشي ايران از نو رونق    - ه    996آميزه اي از هنر نقاشي ايراني و هندي بود، با شروع سلطنت شاه عباس اول )  

(. وي پايتخت خود را از قزوين به اصفهان منتقل كرد و هنرمندان بسياري را از سراسر  119:    1384)پاكباز،    گرفت

، معماران و صنعتگران بسياري در  دربار او را به كار پرداختند.  تيب، نقاشان خوشنويسانايران به خدمت گرفت بدين تر

زمان يکي از مراكز مهم نقاشي بود. از هنرمندان برجستة آن مي توان  به استاداني مثل رضا عباسي و    اصفهان در اين

صادق بيک  اشاره كرد. اين نقاشان شيوه اي را آفريدند كه بعدها توسط محمد قاسم، افضل الحسيني، معين مصور و  

 شد.  ديگراي موارد تقليد قرار گرفت و پس از آن به مکتب اصفهان معروف 
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الديني و كاشاني،  ، رضاعباسي، آبرنگ روي كاغذ، مجموعه موريسن)مأخذ: معيني1037:فرنگي در حال شراب به سگ، اصفهان،    2تصوير

1392   :85) 

گرايانه اين دوره اسست كه زندگي روزانه مردم را منعکس ساخته و با خطوط مختصر  عباسي از آثار واقع اثر باال از رضا

 (85:  1392الديني و كاشاني، شناسانه اثر اوست )معينياز وجوه زيبايي تبت كرده كه 

هنر نقاشي تا آن زمان در خدمت مصور كردن كتب نقاشي و دربار پادشاهان بود، تا اندازه اي از حمايت دربار مستقل  

د. يکي از اين  شد و هنر نقاشي مثل هنر شاعري آن زمان مردمي تر شد و ويژگي هاي اشرافي خود را از دست دا

نقاشان كه به اين سبک كار مي كرد رضا عباسي بود كه در عين وفاداري  به سنت واقع گرايانه بهزاد، به بازنمايي آدم  

ها و رويدادهاي واقعي مي پرداخت. استادان اين مکتب بيشتر به نقاشي صحنه هايي از زندگي روزمره، جوانان سرمست 

نمونه كه  پرداختند  مي  درويشان  در    و  توان  مي  را  آن  برجستة   هاي 

(. بدين ترتيب نظام زيبايي شناسي نقاشي ايراني  255،    1383طراحي هاي سياه قلم رضا عباس مشاهده كرد )پاكباز

كه  از ابتداي اين دوران توسط بهزاد و سلطان محمد نقاش، پايه گذاري شده و به كمال رسيده بود، توسط رضا عباسي  

ش همانند  و  شد  نو دگرگون  ديدي  با  را  نقاشي  وي  يافت.  جديدي  شاكله  صفوي،  عصر   عر 

او در آغاز، همانند اسالف خود، از    پرمايه آثار خود را خلق مي كرد.مي نگريست و با خط پردازي عالي و رنگ بندي  

خطوط نرم، سيال، خميده و منحني هايي كه در سوهاي مختلف فضاي ذهن حركت مي كنند، استفاده مي كرد، ولي  

درونگرا و  توجيهي  هاي  حالت  دادن  نشان  به  تدريج  عالقمند    به  هايش  چهره  تک   در 

شد   اللهي،  مي  آيت  نمايان  14:  1385)  نيرومند  شکني  سنت  قالب  در  گذشته  تصويري  هاي  سنت  حفظ  با  او   .) 

وي كه به   مي شود و به ادراكي جديد در عرصة شکل، رنگ، قلم گيري و طراحي دست مي يازد. نگاره هاي تک برگي

بهترين صورت اجرا شده ، وسعت ديد، توانايي طبع و باريک بيني او را نشان مي دهد. او با رها كردن ميثاق هاي مکتب  
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بندي تركيب  تبريز،  و  مي    هرات  ساده  بيشتر  چه  هر  را  خود  اين  هاي  در   كند. 

است.» شيوه ديدن، دريافتن و  حس   نگاره ها تصوير جامعه اصفهان و فضاي حاكم بر آن به بهترين شکل نمايان شده

(. او مفاهيم و معاني  130:    1379كردن او يگانه است. بيان هنري در اين نگاره ها، تراش خورده و آراسته است ) آژند،  

جامعة پيرامون را با زباني زنده و جاندار كه حاكي از تشخيص ويژه اوست با نرمي تاباند. پيکره نگارهاي شيوخ، درباريان،  

تي گيران، شبانان و دلدادگان همه وسيله اي است براي رسيدن به فضا و معاني رايج در جامعة پيرامونش، بدين  كش

 گونه او به سرودن شعر مصور زمانه اش توفيق مي يابد.  

شعر و نقاشي در عصر صفوي با رويکردي متفاوت و گاه مخالف با گذشتة خود، تحولي پويا را ايجاد كرده است اين  

ي در هنر آن عصر، نگاه متفاوتي را با بهره گيري از زبان و بيان منحصر به فرد خود منعکس ساخته است. اين دو  ويژگ

هنر به عنوان دو عنصر جريان ساز و محوري در تغيير سبک هنري، ساختار مشابه و قابل مقايسه اي دارند كه در زمينة  

 ه است.بررسي و ويژگي هاي مشترک اين دو هنر را فراهم آورد

 

 (85:   1392الديني و كاشاني،  شکار و شکارچي، هنرمند نامعلوم، دوره صفوي، كاخ گلستان. )مأخذ: معيني:3تصوير

براي بررسي ويژگي هاي مشترک شعر و نقاشي اين دوره، چهار بخش مضمون سازي، خيال پردازي، واقع گرايي و تک  

مضمون سازي و خيال پردازي در شعر به شکل غلبة مضمون  د زبان را در شعر نشان مي دهد.  بيت گويي، ساختار كاركر

بر موضوع در برابر غلبة خط بر رنگ در نقاشي است و در جهت ايجاد هنري تکنيکي و لذت بخش آشکار شده است.  

ر ديگر شعر فارسي است، در هر  واقع گرايي نيز كه از اساسي ترين ويژگي هاي شعر اين دوره و وجه  تمايز آن با ادوا

دو هنر در قالب تفاوت ميان موضوع واقع گرايانه و بازتاب آن آشکار شده است، بدين صورت كه هم در شعر و هم در  

نقاشي آنچه واقع گرا و در ارتباط با محيط بيرون مي نمايد، موضوع است نه شکل بازتاب يافته آن در قالب شعر و  

(. از طرف ديگر در غزل سبک هندي به معناي غزلي متفاوت و نامتعارف با تعاريف غزل  122:  1384نقاشي )اشرفي،  
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در شعر فارسي بيش از هر چيز بر پاية تک بيت و محور قرار دادن آنها تالش براي لذت بخش كردن آن براي مخاطب،  

ندي در قالب غلبه محور در  كاركرد زبان در شعر سبک ه از همساني اين دو هنر حکايت مي كند. همچنين ساختار در

طنزهاي آن آشکار است. اين ويژگي نيز در نقاشي با انتخاب تک پيکره هاي مستقل به مشابهت ساختاري شعر و  

 نقاشي صحه مي گذارد. 

 گیرینتیجه

تالش بيدل و كليم در زمينة  خلق طنزهاي هنرمندانه و رونق بخشيدن به مضمون آفريني و توجه بيش از حد به    

ر خيال و ياري طلبيدن از عناصر بالغي و صورخيال براي سرودن اشعار طنزآميز، در سبک هندي بيش از ديگر  عنص

ادوار شعر فارسي متداول بوده است و تحت تأثير عوامل مختلف اجتماعي، مفاهيم انتقادي را به زبان طنز مطرح كرده  

سياري در اشعار اين دو شاعر معروف سبک هندي وجود  و به نکوهش اوضاع نابسامان عصر خود پرداخته اند. طنزهاي ب

دارد كه صورخيال و مفاهيم بالغي نقش ويژه اي در برجسته كردن آن داشته است. اين شاعران با به كارگيري اين  

شگردهاي ادبي، به طنزهاي خود اعتبار بخشده و گيرايي و تأثير آن را در فکر و انديشة مخاطب دو چندان كرده اند.  

ني كه شرايط جامعة عصر صفوي، امکان بيان صريح و شفاف را از منتقدان گرفته و عنوان كردن بي رسميها و  زما

نابرابريها به نوعي تابو  محسوب مي شده است، اين شاعران طنزپرداز آن روزگار بوده اند كه مشکالت زمانة خود را به  

يز مطرح كرده اند تا عالوه بر اينکه مطلب خود را  ظريفتر  هنر طنز و در پوشش عناصر بالغي همراه با بيان انتقادآم

بيان كرده باشند، از سوءظن و خرده گيري نيز در امان بمانند. در ميان عناصر بالغي كه اين دو شاعر در پردازش  

فرهنگ   اشاره كرده ايم. تحوالت اجتماع عصر صفوي، راهي براي نفوذ  به آنها در متن  ستفاده كرده اند  طنزهاي خود ا

عامه به شعر و نقاشي مي گشايد. دگرگوني سيماي شهري و بهبود اوضاع اقتصادي با خود نگراني هايي براي مردم  

ايجاد مي كند. مقايسة شعر و نقاشي اين دوره بازتاب شرايط اجتماعي و اوضاع حاكم بر آن است كه در كار شعر و  

مه هر نوآوري را مي توان در اوضاع اجتماعي آن دوره  جستجو  نقاشي به بهترين نحو بيان مي شود و در حقيقت سرچش 

كرد. اين دگرگوني در بينش و زندگي مردم، بر هنرمندان و شاعران نيز تاثير مي گذارد و ابتکار و تجدد را با خود به  

اني نيز در  همراه مي آورد به اين ترتيب دنياي آرماني نقاشي ايراني، دستخوش تغيير و دگرگوني مي شود. شعر عرف

نتيجة آميختگي با زندگي روزمره كم رنگ  مي گردد و در مواجهه با غزل ها و مضامين جديد كم كم به حاشيه رانده  

 مي شود.  
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