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تطبيقىادبيات

درآمدي بر ادبيات تطبيقي غيرجّد

سّيداحمد حسيني كازروني*

چكيده
ادبّيات منظوم و منثور را به دو بخش كلّي تقسيم كرده اند: جّد و هزل.

جّديات شامل نوشتارهاي اخالقي، عشقي، رزمي و بزمي است؛ و آثار مكتوب غيرجّدي، 
را  انتقاد   و  مسخرگي،  شوخي،  مطايبه،  بذله،  لطيفه،  فكاهي،  هجا،  طنز،  مانند  مواردي 

دربرمي گيرد.
در نوشتارهاي بازمانده از ادب پيشين فارسي، جز دربارة هجا1 چيزي درخور توّجه دربارة 
ادب غيرجّدي نيامده است و اگر گاهي در متون ادب فارسي، مطالبي ديده شود، غالبًا هجو 

را به جاي هزل يا ديگر متفّرعات غيرجّد به كار برده اند. 
ادباي عرب، شعر دورة جاهليت و صدر اسالم را ازجهت اغراض و مقاصد به بيش از ده 
قسم تقسيم كرده اند كه قسم پنجم را به هجا اختصاص داده اند و در تعريف آن گفته اند: 
«هجا برشمردن قبايح و نفي مكارم است از شخصي يا قوم و قبيله اي ...» (رهنما، 1364: 
6). ادباي پيشين ايران هم با تغييرات و دگرگوني هايي در تقسيم اغراض و مقاصد شعر، 
كرده اند،  محدود  شيوه  ده  در  را  شعر  اغراض  و  كرده اند  ياد  ضمائمي  با  را  اقسام  همين 

چنان كه خاقاني درمقام مفاخره و برتري خود بر عنصري گفته است:

و صبا نيز به پيروي از پيشينيان، چنين سروده است:

كليدواژه ها: جّد و هزل، ادبّيات منظوم و منثور، طيبت و هزل، هجاگويي، شعر تعليمي.
 

*. عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد بوشهر.
1. Hidja

به يك شيوه شد داستان عنصريز ده شيوه كه آن حيلة شاعري است

يكي گوي و من ترك ده گوي بازسخن چيست در اين نشيب و فراز

درآمدي بر ادبيات تطبيقي غيرجّد

H_Kazeruni84@yahoo.com                                                  تاريخ دريافت:88/2/28؛ تاريخ پذيرش: 88/5/1
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ملك الّشعراي بهار در مقاله اي تحت عنوان «شعرخوب»، شعر را به سه قسم تقسيم كرده 
است: اّول: اشعار اخالقي، دوم: اشعار وصفي، سوم: اشعار روايي و نقلي؛ ولي تمامي اغراض 

شعر را به تفكيك در زير سيطرة اين سه گروه جاي داده است. 
زين العابدين مؤتمن، اغراض شعر فارسي را پس از پيدايش اسالم به 16 قسم تقسيم 

كرده و هجا و هزل و مطايبه را در گروه پانزدهم قرار داده است. 
ارسطو، شعر را اساسًا بر دو گونه تقسيم كرده است:  1. تراژيك، 2. كميك.

كه  تفسيري  از  بد.  مردان  از  كمدي،  درحالي كه  مي كند،  تقليد  خوب  مردان  از  تراژدي 
شارحان ارسطو و ابن سينا در كتاب شفا از اين عبارت بسيار سهل ممتنع داده اند، برمي آيد 
به  يا مبتذل باشد؛  از «بد»، پست  از «خوب»، عالي و برجسته و مراد  گويا مقصود  كه 

تقسيم ديگر، جّدي و هزلي. (حلبي، 1364: 46)
فلسفة  و  مشي  و  ديد  اختالف  ادبي،  انواع  تقسيم بندي  در  اختالف نظر  عوامل  از  يكي 
ناقد است. مثًال «توماس هابز» ـ فيلسوف قرن شانزدهم انگليس ـ انواع ادبي را بدين گونه 
تقسيم بندي و خاطرنشان كرده است كه چون عالم خلقت به طور كلي سه قلمرو1 جداگانة 
فلكي2، هوايي3 و زميني دارد، دنياي خاكي نيز شامل سه قلمرو متعارف است: دربار امرا، 
شهرها و روستاها؛ و بدين گونه نتيجه مي گيرد كه شعر هم سه قسم است: شعر پهلواني4 كه 
مربوط به دربارها است، طنز اجتماعي5 كه وابسته به شهرها است و شعر روستايي و شباني6 
كه به روستاها ارتباط دارد، اّما چون طرز بيان شاعر ممكن است روايي7 يا نمايشي8 باشد، 
فنون شعر طبعًا به شش نوع باز خواهد گشت: حماسي، تراژدي، طنز اجتماعي، كمدي، شعر 

شباني و كمدي شباني. 
آنچه خارج از اين انواع باشد، به اعتقاد هابز، ديگر شعر نيست. وي نه فقط شعر تعليمي 

1. region                                                    2. celestial
3. aerial                                                      4. heroic
5. satiric                                                     6. pastoral
7. narrative                                                 8. dramatic
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را از مقولة شعر خارج مي   داند، بلكه ترانه1 و آنچه بدان ملحق تواند شد را نيز از حساب شعر 
بيرون مي كند و كساني را كه به آن گونه سخنان، نام شعر مي دهند، به خطا منسوب مي دارد. 

(زّرين كوب، 1354: 477)
چنانچه سخن يكدست و يكنواخت باشد، مالل آور و كسالت بار مي شود و اين گونه كالم، 

فاقد قّوت و درخشندگي است. 
شاعران شيراز، به ويژه سعدي و حافظ، به اين مهم توجه داشته اند كه پيوسته كالمشان 
بين جّد و هزل (سخنان غيرجّد) نوسان داشته باشد؛ گويي آنان و پيروانشان مي خواسته اند 
خوانندگان اثرشان در اين فواصل نفسي تازه كنند و بدين گونه از بار ماللشان بكاهند. ظاهراً 
چنين عذري در مثنوي مولوي نيز كامًال مشهود است. بوالو2  در تحسين چنين شاعراني، در 

فن شعر3 خويش گفته است:  
خوشا آن شاعر كه بتواند با لحني ماليم از خشونت به لطف گرايد و از لطف به خشونت.

(به نقل از زرين كوب، 1336: 273)
حّتي اگر شاعر در سبك واال (نمط عالي) هم در همان اوج كبريايي و غلبه بماند، سخنش 
صاعقه اي مي شود كه عقل و عاطفة خواننده را يكسره مي سوزاند. از اين نظر، لونگينوس4 ــ 
نّقاد معروف يوناني ــ كه رساله اش راجع به نمط عالي است ـ موضوعي كه مهم ترين بحث 
پيشينيان است ــ «خطاهاي لفظي گويندگان را هم به عنوان امري كه موجب تنّوع مي شود، 
بخشودني شمرده و گفته است: كساني را كه از هرگونه مسامحه و خطا اجتناب مي كنند، 
هرگز نمي توان در رديف كساني نهاد كه چون در فضاي سخن، زياده اوج گرفته اند، ناچار 

گه گاه به ورطة سقوط و خطا هم افتاده اند.» (← زّرين كوب، 1354: 273).
از جمله ويژگي هاي كالم فاخر و عالي در قديم آن بوده است كه بايد ازكلمات عاميانه 
طنزآميز  نوشته   هاي  مانند  ادبي،  جديد  مكتب هاي  و  سبك ها  پيدايش  با  ولي  باشد؛  به دور 
1. sonnet                                                     2. Boileau 
3. Art people: poesie et prose/279.             4. Longinus
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نه تنها  سخن،  در  مذكور  عناصر  به كاربردن  كه  شرايطي  در  (ناتوراليستي)،  توصيف گرانه  و 
موجب ابتذال نمي شود بلكه سبب شيوايي كالم و فصاحت آن نيز مي شود، شيپلي1 در كتاب 
فرهنگ اصطالحات جهاني ادبّيات براساس نظرية ارسطو، «سبك طيبت آميز2 را قسم هفتم 
از اوصاف هفتگانة ارسطو طبقه بندي كرده است.» (فرشيدورد، 1363: ج 2، ص 655، با تلخيص 

و تصّرف). 
يادآور مي شود كه امروز، مفهوم سبك عالي با معناي پيشين آن تفاوت پيدا كرده است، 
بلكه  نيست،  سخن  نازل بودن  و  فرود  دليل  معموًال  گفتار،  در  عاميانه  كلمات  كاربرد  زيرا 
اين گونه عبارت ها را اگر نويسنده يا سخنران معروفي به كار ببرد، نشانة بلندمرتبگي و وااليي 
سبك بيان است و درنتيجه، يكي از داليل جّذابيت سبك طنزآميز و فكاهي نيز وابسته به 

وجود همين عناصر است. 
دل  بتواند  كه  خوش ذوقي  و  صاحب نام  نويسندة  هر  سبك  از  است  عبارت  واال،  سبك 
و جان مردم را تسخير كند، اعم از آنكه كلمات عاميانه را در كالم خود به كار ببرد يا نه. 
بنابراين، «سبك فاخر» درواقع همان ادبّياتي است كه در هر مورد جلوة خاّصي دارد؛ گاهي 
در آثار غم انگيز و جّدي تجلّي مي كند، زماني در نوشته هاي غيرجّدي يعني طنز و فكاهي، و 

پاره اي اوقات در مقاالت مفّسران سياسي و ادبي امروز. 
از سوي ديگر، آميختن طيبت و هزل با جّد در كالم، آن را از يكنواختي خارج مي كند، 

مانند سخن سعدي و حافظ. 
ما  في الّسجن  «الّنآُس  است:  آمده  حقيقت  اين  تبيين  در  ضرب المثلي  عرب،  كالم  در 
لَمْ يتمازُحوا» (مردم اگر شوخ طبعي نكنند، گويي در زندان اند). (راغب اصفهاني، محاضرات االدباء، 

ج1، ص 282؛ به نقل از حلبي، 1364: 10)
بديهي است كه يكي از بي رونق ترين انواع هنر ادبي، مدح و ستايش است و با دقت در متون 

1. Shiply                                                     2. humorous style
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ادبي، مشّخص مي شود كه طنز و هجو از نمونه هاي بسيار خواندني آنها است. 
اين كالم، مبّين اين حقيقت است كه بسياري از افراد از خواندن و شنيدن احوال كساني 
كه دچار لعنت و نفرين و دشنام مي شوند، لّذت مي برند و انبساط خاطر مي يابند، درحالي كه 

از شنيدن و خواندن ستايش ها، بي تفاوت مي شوند و طاقشان به طاق مي رسد. 
به گفتة «فراي»1، مسلّم شده است كه:

هر هجو و طنزي اگر به اندازة كافي، قوي و مستند و آميخته با مزاح و هزل باشد، از سوي 
خواننده با نوعي لّذت دنبال مي شود و بي درنگ، موجب تبّسم و رضايت خاطر او مي شود؛ 
اّما براي حمله به يك چيز يا شخص بايد نويسنده و خواننده هر دو در نامطلوب بودن آن 
چيز يا شخص همداستان باشند و همين بر اين نكته داللت مي كند كه چرا محتواي مقدار 
زيادي از هجو ها و طنزهايي كه مبتني بر تعّصب ديني و غرور بي دليل ملّي، تفاخر وخود 
فروشي يا هيجان و رنجش شخصي طنزآورنده از طنز شده است، دير نمي پايد و كهنه و 

منسوخ مي شود. (به نقل از حلبي، 1364:12)
گويندگان  از  هيچ يك  شعري  ديوان  كه  مي شود  معلوم  عرب،  ادبيات  در  جست وجو  با 
را  سخنوري  نوع  اين  نيز  اروپا  در  نيست.  خالي  هجو  و  تمسخر  و  استهزا  از  عرب  بزرگ 
گويندگان برجسته اي مانند ولتر، رابله، پترونيوس، سويفت، پوپ، ُهراس. آريستوفانس، گوته 
و شكسپير در ادبيات غرب به كار برده اند؛ هرچند كه هيچ يك از اين گويندگان، قصد دشنام و 
بدزباني در گفتار خود نداشته اند، بلكه بيشتر آنان چون گستاخانه نمي توانستند حقايق را بيان 

كنند، مطالبشان را در لفافة تمسخر، با شوخي و خنده، اظهار مي داشتند. 
ُهراس (8-65 ق.م.)، درخصوص هجاگو، گفته است:

هجوگوي، كسي است كه چون سخن مي گويد، حقيقت را با خنده بيان مي كند.2 (به نقل 
از همان، ص 42)

1. Frye, Northrop, Anatomy of Criticism, Princeton, 1973, p. 224.
2. Hodgart, Satire, p. 234.

Archive of SID

www.SID.ir



88

تطبيقىادبيات
سال سوم ـ شمارة 11

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

قّدامهًْ بن جعفر، تمامي فنون مختلف شعر را از وصف و تشبيب و غزل و نسيب و مرثيه، به 
دو فّن مدح و هجا مختصر و تقسيم كرده است؛ همان طور كه ارسطو هم، بيشتر از تمامي 
انواع شعر، به فاجعه نامه (تراژدي) و خنده نامه (كمدي) نظر داشته است. (← زّرين كوب، 

(95 :1336
ابن رشيق قيرواني هم «شعر را به چهار نوع مدح، هجا، نسيب و رثا تقسيم كرده است.» 

(فرشيدورد، 1363: 95).
گاهي هجوگويي و طنزنويسي براي اغراض خصوصي و يا خوشامدگويي يا ترضية خاطر 
بزرگي يا گروه ويژه اي از طبقات اجتماعي به كار مي رفته است. چنين هجوي نه تنها تأثيرش 
شد.  خواهد  آن  نويسندة  دامنگير  و  گوينده  گردن  وبال  درازمّدت  در  بلكه  نيست،  مستمر 
به عنوان مثال، اگر «مادر حاتم طايي را به بخل منسوب كنند و باقل (از سخنوران مشهور 
عرب) را به لكنت زبان سرزنش كنند، اي مرگ ديدن كن! كه زندگاني نكوهيده است و اي 
نفس! به جّد باش كه روزگار تو شوخي كننده است.» (جاحظ، البيان والّتبيين، جزء اّول، ص6؛ به نقل 
از حلبي، 1364: 13)؛ يا اگر سوفسطائيان و يا نمايشنامه نويسان و رجال سياسي يوناني، سقراط 
را به فاسدكردن اخالق جوانان آتن مّتهم كنند، هرچند ممكن است براي مّدتي گذرا، هجو 
و طنز آنان اعتباري پيدا كند، ديري نخواهد گذشت كه حقايق روشن مي شود، آتش طنز و 

هجوشان به سوي خود آنان برمي گردد و دامنشان را فرا مي گيرد.
حدود 2000 سال پس از شهادت سقراط، ولتر كه خود طنزنويس و هجاگوي بزرگي بود، 
در دفاع از سقراط و رّد نمايشنامة آريستوفانس (ابرها) كه در هجو و استهزاي سقراط نوشته، 

چنين گفته است: 
آريستوفانس كه مفّسران ادبي ما او را مي ستايند، چون وي يوناني بوده (هرچند كه سقراط 
هم يوناني بوده)، نخستين كسي بود كه يونانيان را عادت داد كه به ناحق، سقراط را ملحد 
بپندارند... اي كاش به اين شاعر مضحك ــ كه نه شاعر بود و نه مضحك ــ اجازه داده 
نمي شد كه براي اجتماع ما نمايشنامه هاي مسخره بنويسد... زيرا وي خوارتر و كوچك تر 
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از آن بود كه پلوتارك1 (حدود 125ـ46م.)، نويسنده و موّرخ يوناني، مولّف حيات مردان 
نامي و ...) وي را در موازنه با مناندر2 (291ـ342ق.م.، درام نويس مضحك يوناني) ترسيم 
كند ... . اين قبيل طنزسرايان و هجوگويان، درحقيقت آبروي خود را مي    برند و هنر خود 

را دستخوش بي اعتنايي مردم قرار مي دهند. (حلبي، 1364: 14)
به قول مولوي: 

 (مولوي، 1371: دفتر اّول، ب 816)
ابن مسكويه درخصوص مزاح و شوخ طبعي، بحث دقيقي پيش كشيده است:

مزاح اگر معتدل باشد، پسنديده است و رسول خدا نيز مزاح مي كرد و جز حق نمي گفت؛ 
اميرالمؤمنين علي( ع)، فراخ شوخي بود... (ابن مسكويه، 1961: 175ـ174)

عبدالّرحمن جامي دربارة سخن غيرجّد گفته است: 

(جامي، بي تا: هفت اورنگ (سبحهًْ االبرار)، ص 549)
حكيم ابوالقاسم فردوسي نيز در مقّدمة شاهنامة خود، نابخردي و حق ناشناسي سلطان 
محمود غزنوي و دودمان وي را برمي شمرد و عيوب آنان را ضمن اشعاري هجوانگيز نمايان 

مي سازد و بدين گونه در بيتي، رنجش خود را نشان مي دهد:

درد كس  پردة  كه  خواهد  خدا  بردچون  پاكان  طعنة  اندر  ميلش 

است خندان  گل  ز  خنده  باغ 
است دور  جّد  از  كه  چند  هر  خنده 
دل شود رنجه ز جّد  شام و صباح
فرسودن سفر  به  پا  بود  جّد 
رنج زداي است  آسودگي  گرنه 
دروغ دود  از  كه  نه  هزلي  ليك 
كارد دانا  دل  در  كين  تخم 
جوي تلقين  خرد  فّياض  ز  شو 

است خردمندان  آيين  خنده 
است مقدور  از  نه  پيوسته  جد 
مزاح به  مزاجش  اصالح  كن  تن 
آسودن راه  به  لحظه  يك  هزل 
پاي از  درافتي  رنج  از  شود 
فروغ تو  قدر  چهره  از  برد 
آرد جبين ها  به  خجلت  خوي 
راست گوي ليك خوش و شيرين گوي

1. Plutarch                                                2. Menander
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(فردوسي، 1382: مقدمة منتخب شاهنامه، ص 18)

(همان)
در تاريخ بيهقي، در مذّمت حسنك وزير، آمده است: «خطيبان را گفت تا او را زشت گفتند 

بر منبرها و شعرا را فرمود تا او را هجا كردند....» (تاريخ بيهقي، ص 141).
انوري ابيوردي در بيتي آشكارا اعالم كرده است: چنانچه عطاي مدح را ندهند، دمار از 

سر ممدوح برمي آورم: 

(انوري ابيوردي، 1340: ج 2، ص 583)
سوزني سمرقندي، هجاگويي را در معناي دشنام و ناسزاگويي به كار برده است: 

(سوزني سمرقندي، 1348: 201)
مسعود سعد سلمان گفته است: ديو سپيد از هجاي من مي رمد: 

(سعد سلمان، 1339: 580)

پدر بودي  شاه  را  شاه  اگر 
بدي بانو  شاه  مادر  اگر 
عجب نباشد  بد  بدگوهران  ز 
اميد مداريد  ناپاك زاده  ز 
داشتن بهي  چشم  بداصل  ز 

زر تاج  مرا  برنهادي  سر  به 
بدي زانو  به  تا  زر  و  سيم  مرا 
شب ز  سياهي  ستردن  نشايد 
كه زنگي به شستن نگردد سپيد
انباشتن ديده  در  خاك  بود 

به لفظ هجو دمار از سر چنين ممدوحاگر عطا ندهندم برآرم از پس مدح

گفتمت هجا  طبع آزمايي  زدمبه  خر  بر  تيغ  امتحان  پي 

ور غزل خوانم مرا منقاد گردد اژدهاگر هجا گويم رمد از پيش من ديو سپيد

دستگاه را  شاه  نبد  دانش  به 
برافراشتن ناسزايان  سر 
سر رشتة خويش گم كردن است

گاه به  برنشاندي  مرا  وگرنه 
داشتن بهي  اميد  ايشان  از  و 
به جيب اندرون مارپروردن است

هجا بگويد  برنجد  شاعر  بجاچو  قيامت  تا  هجا  بماند 

Archive of SID

www.SID.ir



91

تطبيقىادبيات
درآمدي بر ادبيات تطبيقي غيرجّد

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

كمال الّدين اسماعيل از هجاگويي ابايي ندارد: 

(همان، لغت نامه)
عالوه بر آثاري كه كًال به قصد طنز و هزل نوشته  شده  اند، در هر اثر جّدي هم ممكن 

است طنز و شوخي و مطايبه ديده شود:
اين  به  شود.  خنده  باعث  است  ممكن  كه  است  غيرمنتظره  آن قدر  حادثه  اوقات،  گاهي 
حالت، «طنز موقعيت»1 مي گويند. مثًال در داستان «ارمغان موبد»2، اثر «اوهنري»، وقتي 
قهرمان زن، تنها دارايي خود يعني گيسوان بلندش را در شب كريسمس مي فروشد تا با آن 
زنجيري براي ساعت شوهرش بخرد، متوجه مي   شود كه شوهرش، تنها دارايي اش يعني 
ساعتش را فروخته است تا به او شانة جواهرنشاني هديه كند. در اينجا خنده، في الواقع، 

خندة درد است. (شميسا، 1373: 236)
شوخي و مطايبه، عناصر و عواملي هستند كه در ادبّيات از آنها براي نشاط و خنده در 
خواننده استفاده مى  كنند. بذله گويي هم در قديم، نشانة هوش و ذكاوت بود. در انگليسي، 

«wit» هم به معناي «زيركي» و هم «بذله گويي» است. 
نظامي در چهار مقاله درباب شاعري نوشته است: « و شاعر بايد كه در مجلس محاورت، 

خوش گوي بود و در مجلس معاشرت، خوش روي...» (همان، ص 72).
يكي ديگر از انواع طنز و مطايبه، حاضرجوابي3 است. در ادبيات فارسي، مجانين، عقال 
و بهلول ها و افراد خردمند، با حاضرجوابي خود، نكته هايي در پاسخ اميران و درباريان به كار 
مي بردند كه باعث آگاهي و تنّبه مي شدند و بدين وسيله، گاهي خود يا ديگران را از اسارت 

و مرگ نجات مي دادند. 
شوخي و مطايبه، به گفتة فرويد، ممكن است فقط براي تفريح و خنده4 باشد، و يا در آن 

ندارمرسول «اُْهُجُهم» داد فرمان به حّسان پشيمان  هجوگفتن  مرا 

1. irony of situation                                  2. The Gift of Magi
3. repartee                                                 4. harmless wit
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طعنه و تعريضي1 باشد. (براي آگاهي بيشتر، ← همان، ص 237- 236)
قّصه هاي  يا  قطعات  در  معموًال  طنز،  آثار  فارسي،  پيشين  منثور  و  منظوم  ادبيات  در 
كوتاه، نوشته و عرضه مي شد. داستان هاي بلند طنزآميز كه به صورت رمان ارائه شده، بعد 
از مشروطيت و در سال هاي اخير به ثمر رسيده و متداول شده است. ازجملة آنها مي توان 
اّما  اشاره كرد.  پزشك زاد  ايرج  و  هدايت  يعني صادق  اين دوره،  معروف  طنزنويسان  آثار  به 
شايان ذكر است كه درميان متقّدمان، عبيد زاكاني، بزرگ ترين طنزپرداز فارسي است كه از 
او آثاري به نظم و نثر باقي مانده و در دورة معاصر، علي اكبر دهخدا (دخو)، نويسندة مقاالت 
«چرند و پرند» از همه مشهورتر است؛ و از آنجا كه در ادب فارسي، معموًال طنز و هجو با 

هم درآميخته، برخي از سروده هاي ايرج ميرزا را هم مي توان طنز دانست. 
در اينجا حكايتي طنزآميز از عبيد زاكاني نقل مي كنيم:

دهقاني در اصفهان به خانة بهاء الّدين صاحب ديوان رفت. با خواجه سرا گفت كه: با خواجه  
بگوي كه خدا بيرون نشسته است و با توكاري دارد. با خواجه بگفت. به احضار او اشارت 
كرد. چون درآمد، پرسيد كه تو خدايي؟ گفت: آري. گفت: چگونه؟ گفت: حال آنكه، من 
پيش، دهخدا و باغ خدا و خانة خدا بودم؛ نّواب تو، ده و باغ و خانه از من به ظلم بستدند،  

خدا ماند! (← همان) 
قالب هاي نثر ادبي را ازنظر ايجاد و ابتكار يا اقتباس مي توان بر دو گونه تقسيم كرد: يكي 
آن دسته كه به فارسي اختصاص دارند، مانند قّصه ها، حكايت ها، داستان ها، در قالب نثر، 
نظم يا ممزوج با يكديگر كه همگي طنز آميزند، ديگر آنچه كه در اين مورد از غرب اقتباس 
شده است، مانند نوول (داستانك)، رمان (داستان بلند) و نمايشنامه هاي طنزآميز و نظاير آن 
كه تقليدي از غرب است. ولي هرچه باشد، «طنزآوري، يكي از صناعات زيباي ادبي به شمار 

مي رود.» (مجلّة گوهر، خرداد 1356). 
حافظ به سبب داشتن سبك طنزآميز و رندانة خود و به منظور استهزاي دنيا و تعلّقاتش، 

1. tendency wit
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به  عشق  تشبيه  مانند  مي سازد،  جلوه گر  خوب  و  مقّدس  را  شراب  ازجمله  نامقّدس  امور 
ميكده:

(به نقل از فرشيدورد، 1363: 526)
هجوي كه در شعر خّيام وجود دارد، تصريح خرافه پرستي و ظاهرگرايي است، درحالي كه 
بدبيني و خوش بيني در شعر برخي از شاعران هجوسراي، ثبات و دوام ندارد اّما انديشة خّيام 
ــ كه فيلسوف شاعر است ــ در يك مشّخصة خاص بوده كه بدبيني از ويژگي هاي آن 

است: 

(خّيام نيشابوري، 1321: رباعي 81)
حافظ شيرازي و عبيد زاكاني در ايراد سخنان هجوآميز، رندانه دل را به مستي و شوخ طبعي 

سپرده اند، چنان كه حافظ گفته است: 

(حافظ شيرازي، 1320: 201)
دكتر علي اصغر حلبي در كتاب مقّدمه اي بر طنز و شوخ طبعي، هجوگويي و هجاگويان را 

به دو دسته تقسيم كرده كه خالصة  آن چنين است: 
گروهي از هجوسرايان باطنًا مردم را دوست مي دارند ولي مي پندارند كه آنان اندكي كور 
و بي بصيرت و نادان اند. اينان حقيقت را با خنده بيان مي كنند،  مردم را از خود نمي دانند، 
بلكه مي كوشند آنان را از ناداني كه بدترين عيب آنها است رها سازند. ُهراس را از ميان 
روميان و عبيد زاكاني را از ايران مي توان از اين گروه برشمرد. گروه دوم، از بيشترين مردم 
دوري مي جويند، يا دست كم، آنان را تحقير مي كنند. آنان عقيده دارند كه در اين جهان، 
بي آبرويي و گستاخي پيروز است، يا مانند «سويفت» مي گويند اگرچه افراد را دوست دارند، 

كه خاك ميكدة عشق را زيارت كردثواب روزه و حج قبول آن كس برد

گذرد خودپرستي  به  كي  تا  عمرت 
مي  نوش كه عمري كه اجل درپي اوست

گذرد هستي  و  نيستي  درپي  يا 
گذرد مستي  به  يا  خواب  به  كه  به  آن 

صوفي شهر بين كه چون لقمة شبهه مي خورد
خوش علف َحَيواِن  آن  باد  دراز  پارُدمش 
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از نوع انسان متنّفرند. جوونال (140ـ55 ميالدي) از روميان و انوري و سوزني از ايرانيان 
از اين گروه هستند. (حلبي، 1364: 44، با تّصرف و اختصار)

بدين گونه مي توان نتيجه گرفت كه بخشي از هجويات، جّذاب و سازنده است و بخشي 
ـ  سياسي  و  مكاني  اوضاع  از  بيشتر  ادبي،  نوع  اين  به يقين   ولي  زننده؛  و  نفرت آميز  ديگر 

اجتماعي متأثر مي شود. 
قرآن كريم در سورة نسا، هجو و ناسزاگويي را جز براي مظلومي كه از ظالم خود شكوه 

دارد، روا نمي دارد: 
وِء ِمنَ الَْقْوِل اِّال َمْن ُظلَِم َو كانَ اُهللا َسميَعًا َعليَمًا. (نسا/ 148) الُيِحبُّ اهللاُ الَْجْهَر بِالسُّ

خدا دوست ندارد كسي را كه كلمات زشت و بد به زبان آورد، مگر مظلوم، وقتي كه به ظالم 
خود ناسزا گويد و نفرين كند. 

كمال الّدين اسماعيل، بر اين اساس، هجاگويي را جايز شمرده است: 

(كمال الّدين اسماعيل، بى تا: 425)
و سنايي نيز چنين سروده است: 

(سنايى غزنوى، 1383: 742)
انوري گفته است: 

(انوري ابيوردى، 1340: 751)
در اخالق االشراف عبيد زاكاني چنين آمده است: 

گفتم هجا  پس  زين  من  شعر  در  مرا معذور بايد داشت چون آن بيت مي خوانياگر 

است بي شرمي  روز  اّيها الّناس 
است بد  روزگار  رسم  و  عادت 
قّالشي به  جز  و  رندي  به  جز 

است كم آزرمي  و  شوخي  نوبت 
است خرد  خاّصة  كه  آن  با  خاّصه 
باشي كي  تو  شادمان  و  خّرم 

علم طلب  بتواني  تا  مكن  خواجه  اي 
رو مسخرگي پيشه كن و مطربي آموز

بماني روزه  هر  راتب  طلب  اندر  كه 
بستاني مهتر  و  كهتر  از  خود  داد  تا 
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به سر  بطالت  در  عمر  و  نمي كني  كاري  هيچ  تو  كه  مي كرد  ماجرا  خود  پسر  با  لولي  اي 
رسن بازي  و  جهانيدن  چنبر  از  سگ  و  بياموز  معلق زدن  كه  بگويم  تو  با  چند  مي بري. 
مدرسه  در  را  تو  به خدا  نمي شنوي،  من  از  اگر  شوي.  برخوردار  خود  عمر  از  تا  گير  ياد 
اندازم تا آن علم مرده ريگ ايشان بياموزي و دانشمند شوي و تا زنده باشي، در مّذلت و 
ادبار و فالكت بماني و يك جو از هيچ جا به حاصل نتواني كرد. (زاكانى، 1343: 115)

درايدن (1700- 1631م.) درخصوص هجاي راستين گفته است: 
غايت راستين هجا اين است كه رذيلت ها را ازطريق اصالح آنها مرّمت كند و هجاگوي صريح، 
دشمن جنايتكار نيست؛ همچنان كه طبيب، دشمن بيمار خود نيست. (حلبى، 1364: 50)

برخي از سرايندگان فارسي زبان، هجو و هزل را تعليم دانسته اند؛ چنان كه سنايي به ّكرات 
گفته است: « هزل من، هزل نيست، تعليم است». مولوي هم گفته است: 

(مولوى، 1371: دفتر چهارم، ص 802)
حقارت  چشم  به  را  هّزاالن  و  مشمريد  خوار  را  است: «هزل  چنين  زاكاني  عبيد  نظرية 
بى تا:  زاكانى،   ←) مرنجيد.»  مسخرگان  و  شاعران  زبان  و  گدايان...  دشنام  يا «از  منگريد.» 

 .(13
هرچند هزل ها و هجوها در ظاهر ممكن است نفرت انگيز بيان شود، جلوه هايي از عشق 
به شرافت و حقيقت را نهان دارد. حال اگر عبيد زاكاني در اخالق االشراف، خلقيات پيشينيان 
را به تمسخر مي كشد و اخالقيات بزرگان عصر خود را مي ستايد، «درواقع نعل وارونه مي زند. 
آرى؛ او هواخواه اخالق پيشينيان خود است كه در آن، زيبايى، عدالت، شجاعت و حكمت 

ستوده بوده است.» (← حلبى، 1364: 52).
را  معاصران  اخالق  و  منسوخ»  ريشخند، «اخالق  و  طعنه  به  را  گذشتگان  اخالق  وي 
ولي  طنزگونه  را  آن  مفاسد  و  انتقاد  آن  از  به شدت  بتواند  تا  است  ناميده  مختار»  «اخالق 

دردانگيز بيان كند.

شنو جّد  را  آن  است  تعليم  گروهزل،  هزلش  ظاهر  بر  مشو  تو 
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فراي گفته است: 
هزل و هجو، يك طنز پيكارجوي است. هجاگوي طنز را به عنوان وسيله اي به كار مي برد تا 
خوانندة خود را ناراحت سازد، خشنودي او را برهم زند و او را در پيكار برضّد حماقت رايج 

در جهان و درميان آدميان با خود همگام و شريك گرداند. (همان، ص 96)
گذشتة  سده هاي  ادبيات  همة  در  زاكاني  عبيد  سياسي  و  مذهبي  طنزهاي  و  انتقادها 
ايران، كم نظير است و در اين نوع سخن، مقامش از حافظ شيرازي برتر است؛ هرچند كه 
پيش از وي، شاعراني چون سنايي، انورى، خّيام، عّطار و مولوي در اين راه، هنرنمايي هايي 
از خود به يادگار گذاشته اند. از سوي ديگر، اگرچه حافظ، زبانش عفيف تر است، طنزهايش، 
دست كمي از طنزگويان ديگر ندارد؛ ولي طنز عبيد، چيز ديگري است. آشكارا و دور از كنايه 
و اشاره دشنام دادن، از ويژگي هاي بارز هجوگويان شاعر در ادب فارسي است. سنايي، انوري 
و يغماي جندقي و بخصوص سوزني سمرقندي ازجمله فّحاشان و دشنام گويان اين نوع ادبي 
قدرت  اريكة  بر  زمانه  پستان  و  خبيثان  كه  بودند  محيطي  زاييدة  اينان  مي شوند.  محسوب 
تكيه زده بودند و ناشايسته فرمانروايي مي كردند. عبيد زاكاني، اين گونه جّباران و ستمكاران 

و گروه هايي كه هريك به نحوي بر گردة مردم سوارند را با سالح هزل كوبيده است. 
سلمان  چنان كه  برده اند؛  به كار  هزل  به جاي  را  هجو  گاهي  پيشين،  شاعران  از  برخي 
ساوجي (778-709) در شعرى تعريض آميز، عبيد زاكاني (← دولتشاه سمرقندي، 1337: 324) 

را هجو كرده است. (حلبى، 1364: 16، با تلخيص)
درميان شاعران ادب فارسي كالسيك، انوري، سنايي، سوزني، خاقاني، عطار نيشابوري، 
مولوي، سعدي، عبيد زاكاني و چند شاعر قديمي ديگر، ازجمله واقع بيناني بوده اند كه درضمن 

طنزگرايي و...، به دينداري و زهد و تقوا نيز شهرت داشته اند. 
بعضي از علما و حكماي پيشين هم اهل شوخي و مزاح بوده اند؛ الّبته در اين كار اسراف 

نمي ورزيده اند. نمونه اي از اين اشعار در زير آمده است: 
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(ابوالفتح بستي، وفات 400 هـ . ق.)
عبيد زاكاني ـ طنزنويس بزرگ ادب فارسي ـ اين ابيات را در مقّدمة رسالة دلگشا آورده 

است:

جمعي از عارفان و فالسفه و نيز تعدادي از بزرگان دين و ادب ايران، به ويژه شاعران 
شيرازي،  سعدي  مولوي،  نيشابوري،  عّطار  غزنوي،  سنايي  مانند  هشتم،  تا  ششم  سده هاي 
عبيد زاكاني، و خواجه حافظ شيرازي كه در صفاي عقيدت و مسلمانيشان، هيچ ترديدي 
نمي توان كرد، در به كاربردن واژه هاي بي پرده و به اصطالح شرم آور و شرح و بيان صحنه هاي 
عشق آميز دنيوي ابايي نداشته اند. سنايي در قلندريات (حديقه) و مولوي در مثنوي (به ويژه 
دفتر ششم) از ذكر نام همة شرمگاه هاي آدميزاد از مرد و زن، بي پروا سخن گفته اند، تا آنجا 
كه مطالب عالي ديني و برجستة اخالقي، عرفاني و فلسفي را با تمثيل هاي به ظاهر ركيك 
و مفتضح بيان كرده اند. (← لغت نامة دهخدا؛ الهوتى، 1374: 1348ـ1123؛ سنايى غزنوى، 1383: 

747ـ641) 
«فرويد»، هجو را براي دفاع و حمله به كار برده و آن را «لطيفة تهاجمي» كه پرده  در و 

گستاخ است، ناميده است.
حكيم شفايي اصفهاني هم در اين مضمون گفته است: 

در كتاب طنز و شوخ طبعي، دربارة هجو چنين آمده است: 

مزاح راه  ز  خود  غمگين  طبع 
افتي هزل  طريق  در  چون  ليك 
طعام به  كني  نمك  كه  آن قدر 

ده قراري  و  راحت  كمي  كن 
ده قراري  را  معقول  راه 
ده اعتباري  و  قدر  را  هزل 

ننمايد جّد  بي هزل  هيچ 
ممتحنى چو  من  ز  نگردد  تا 

نايد خوش  هيچ  ديگ  بي نمك، 
سخني هر  ملح  است  مزاح  كه 

پناهدستش به انتقام دگر چون نمي رسد مي برد  زبان  تيغ  به  شاعر 
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كرده اند.  تقسيم  دسته  چند  به  نرمي  و  تندي  يا  ضعف  و  شّدت  ازنظر  را  هجو 
و  هجااالشراف  است:  كرده  تقسيم  دوگونه  بر  را  هجا  .ق.)  هـ   303 (متوفاى  ابن بّسام 
نمي دهد،  ازكف  را  كالم  اختيار  سخن،  در  تندي  علي رغم  هجااالشراف،  هجااالرازل. 
غزنوي).  محمود  سلطان  دربارة  فردوسي  هجونامة  (مثل  است  رنج آور  معني  در  هرچند 
به كار  خنده دار  و  تند  واژه هاي  آن  در  نيست،  خانمان برانداز  هجوي  اگرچه  هجااالرازل 
مانند  مي خنداند؛  او  هجوشدة  كمبود هاي  و  دشمن  عيب هاي  بر  را  مخاطب  و  مي رود 
برخي هجويات كه شاعران هجاگوي در مذّمت يكديگر سروده اند... (حلبى، 1364: 39)

انوري گفته است: 

هجا و هزل از آغاز رواج شعر و شاعري در ادبيات منظوم وارد شد. گويندگان فارسي 
در ابتدا در اصول شعر و ادب از شاعران عرب پيروي مي كردند و باتوّجه به شباهت هاي 
حكومتي خلفاي اموي با حكومت هاي مستقل ايراني پس از اسالم، اين بهره مندي از ادبيات 
از  يكي  كه  هجويات  بدين گونه،  و  مي شد  احساس  بيش تر  ايراني،  شاعران  درميان  عرب، 

باستاني ترين مضامين شعر عرب محسوب مي شد، در ادب فارسي رواج يافت. 
اخطل و جرير و فرزدق، سه تن از شاعران عرب زباني بودند كه در هّتاكي و ناسزاگويي 
در تاريخ ادبيات عرب، شهرة آفاق اند. جملگي آنان معاصر امويان بودند و سرانجام كار دشنام 

و هجوسرايي درميان آنان به رسوايي كشيده شد. 
همان گونه كه عنوان شد، جاي پاي ادبيات غيرجّد، به خصوص هجو، در قديم ترين شعر 
فارسي ايران يعني اشعار رودكي سمرقندي به تأثير از ادب عرب، به خوبي نمايان است. شاهد 
اين مّدعا، هجويه اى است درقالب رباعي از پدر شعر فارسي كه در هجاي پدر شخصي كه 

قاري گورستان و مادرش دف  زن مجالس عيش و نوش بوده، باقي مانده است:

معاذاهللا انوري  نكند  هجا  را  تو 
نه از بزرگي تو زان كه از معايب تو

نه او كه از شعرا كس تو را هجا نكند
چه جاي هجو كه انديشه هم كرا نكند

زديآن خر پدرت به دشت خاشاك زدي چاالك  دورويه  و  دف  مامات 
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(رودكي سمرقندي)
غنايي  شعر  موضوعات  و  مضامين  از  وسيع تر  دامنه اي  عربي،  و  فارسي  در  غنايي  شعر 
در اروپا دارد و بدين روي هجو در فارسي و عربي يكي از موضوعات شعر غنايي به حساب 
مي آيد. شايان ذكر است كه «ادبيات غنايي در فرانسه از قرن سيزدهم ميالدي به سوي شيوة 
سوداگري (بورژوازي) و واقع نگري گرايش پيدا كرد و با طنز توأم شد.» (فرشيدورد، 1363: ج 

1، ص 66).
هجا و هزل، اگرچه در نگاه اول، «دو نوع جداگانه از شعر به نظر مي رسند، پس از قدري 
تعّمق، معلوم مي شود كه تفاوت چنداني با يكديگر ندارند و به حقيقت، هر دو فرع يك اصل 
و ميوة يك شاخ اند و گاهي چنان درهم مي آميزند كه آن فرق جزيي نيز ازميان بي مي خيزد 

و به كلّي صورت واحد و غيرقابل تفكيكي پيدا مي كنند.» (رهنما، 1364: 307).
يكي از نخستين هجويه هاي موجود در ادب فارسي را به يزيدبن مفرغ (سال 69 هـ . 
ق.) ـ شاعر عرب ـ منتسب دانسته اند كه در دو بيت و در هجو سمّيه (مادر عبيداهللا بن زياد) 

گفته است.
و  مي نوشانند  شيرين  نبيذ  او  به  مي آيد،  گرفتار  آل زياد  چنگ  در  او  كه  هنگامي  گويند 
درحالي كه به اسهال افتاده است، او را به همراه سگ و گربه و خوكي به بند مي كشند و 
در كوچه هاي بصره مي گردانند. او با حالت مستي در پاسخ به كودكاني كه به حال او با 

شگفتي مي نگرند، چنين سروده است:

(نيكوبخت، 1380: 44)
از شاعران معروف هجاگوي ادب فارسي كه به تأثير از هجوسرايان ادب عرب در اين 
انوري  سمرقندي،  سوزني  ترمذي،  منجيك  رودكي،  به  مي توان  سروده اند،  اشعاري  زمينه 

خواندي تبارك  گورها  سر  بر  زديآن  تبوراك  خانه ها  در  بر  وين 

است نبيذ  و  است  آب 
است پي  و  فربه  دنبة  و 

است زبيب  عصارات  و 
است روسپي  سمّيه  و 
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ابيوردى، خاقاني شرواني و سنايي غزنوي اشاره كرد. اين شاعران، گاهي يكديگر را هجو 
اين  از  نمونه اي  زير،  در  تاخته اند.  هجو  شمشير  با  خود  عصر  بزرگان  به  زماني  و  كرده اند 

هجويات آمده است: 
هجاي سوزني دربارة سنايي غزنوي: 

(سوزني سمرقندى، 1348: 399)
هجاي سنايي دربارة حكيم طالعي: 

(سنايى غزنوى، 1383: ج 6، ص 685ـ684)
هجاي منجيك ترمذي دربارة خواجة عصر خويش:

(منجيك؛ به نقل از نيكوبخت، 1380: 230)
هجوية خاقاني دربارة رشيد وطواط: 

(خاقاني شروانى، 1375: ج2، ص 1225)
حافظ در طنزسرايي يد طواليي دارد، اّما هجوش اندك است و شايد بيش از دو بار به 

اي سنايي تو كجايي كه به خون تودريم
بكنيم نقيضه  يابيم  تو  شعر  كجا  هر 

بدريم شعرت  نفخة  هجا  نيمور  به  تا 
درببريم  ... به  بيابيم  نير  را  تو  ور 

دروغ به  شاعري  هست  اگر  وين 
نكوست ارچه  شعرش  پيازست  چون 
گرد تودة  همچو  تيره  جان  و  دل 
گويد او  هرآنچه  باشد  گنده 

فروغ ايچ  سخنش  ندارد  كه 
پوست همه  بنگري  چو  پايان  به  تا 
.......................................................
رويد گه  ميان  كز  گل  همچو 

اي خواجه، مرمرا به هجا قصد تو نبود
چون تيغ نيك كش به سگي آزمون كنند

جز طبع خويش را به تو بركردم آزمون
و آن سگ بود به قيمت آن تيغ رهنمون

است دمن  جغد  كه  غرچه  غر  اين 
حسد و  نجس خوار  است  كالغ  چون 
َوِقح و  طّناز  قمري  چون  هست 

كريم اصل  هماي  چو  را  او  نيست 
لئيم و  زناكار  است  خروس  چون 
نميم و  غّماز  طوطي  چون  هست 
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هجاگويي نكرده باشد: 

(حافظ شيرازى، 1320: 154)
يكي از عوامل بروز هجو و ركاكت، پيشامدهاي اجتماعي دوره اى است كه شاعر و اديب 

در آن عصر مي زيسته و عوامل ناسازگار محيط بر او تأثير گذاشته است؛ براى مثال:
پس از سپري شدن دولت سامانيان و غزنويان كه به طور نسبي، عصر رفاه و آسايش بوده... 
باآنكه حكومت هاي نسبتًا قوي زمام امور را دردست داشتند، مردم ايران از نعمت امنيت 
و آرامش كه شرط اساسي پيشرفت هاي اجتماعي و فرهنگي است، چنانكه بايد برخوردار 
نبودند؛ چه، در اين دوره، سالطين و امراي دولت، تنها در فكر سودجويي و تأمين منافع 
شخصي خود بودند و به مصالح و منافع اكثريت مردم توّجه نمي كردند. (راوندى، 1382:  

ج 8 ، ص220)
به علّت هرج و مرج در اوضاع اقتصادي كشور، پس از زوال حكومت غزنويان اّول، شعر 
مدحي به افول گراييد و شاعران مّداح در معيشت خود ناكام ماندند و به ناچار قطعات تقاضايى 
در حّداقِلّ مايحتاج معيشت درميان شاعران متداول شد. در زير، شواهدي از سروده هاي اين 

شاعران ارائه مى شود:

(انوري ابيوردى، 1340: ج2، ص 582)
عبدالواسع جبلي، از واژگوني رسم هاي خلق و بي وفايي عالم و گردون، ناله ها سر داده 

است: 

رسيدكجاست صوفي دّجال فعل ملحد شكل دين پناه  مهدي  كه  بسوز  بگو 

برد شعر  كه  هر  عصر  اين  اندر 
ورنه بيايدش  آلت  چار 
قارون نعمت  و  خضر  دانش 

ممدوح بر  صلت  اميد  به 
مجروح دلش  غم  رنج  از  گردد 
نوح زندگاني  و  اّيوب  صبر 

وفا شد  معدوم  و  مرّوت  شد  منسوخ 
سفه زيركي  شد  و  خيانت  راستي  شد 

زين هر دو نام ماند چو سيمرغ و كيميا
شد دوستي عداوت و شد مردمي جفا
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(جبلّى، 1378: ج 4، ص 14ـ13)
شكوائية خاقاني از اهل زمانه: 

(خاقاني، 1338: ج2، ص 1248)
اجتماعي  اوضاع  آشفتگي  و  نابساماني  بي بندوباري،  و  فاسد  رواج  كه  اوضاعي  چنين  در 
به منتها درجة خود سوق يافته، هجو و ركاكت لفظ و بي بندوباري در سخن پردازي هاي 

موهن و زشت به اوج خود رسيده است. (نيكوبخت، 1380: 177)
محور  زبان فارسي، بر  امثال و شوخي ها در  لطايف و ظرافت ها، و  از  قسمت عمده اي 
و  انتشار  مي زند.  دور  نزاكت  و  ادب  از  دور  موضوعات  و  اعضا  اسافل  و  جنسي  غريزه هاي 

پذيرش اين نوع ادبي، در هر حال يكي از علل انحطاط اخالقي و فساد اجتماعي است. 
اّما در عين حال تا طبع و ذوق متمايل به اين گونه مسائل نباشد، چنين نكات و ظرايفي 

از طبع و خاطر شوخ طبعان تراوش نخواهد كرد.
وضع مذهبي و اجتماعي ايران طوري بود كه اين سنخ از تمايالت و تمّنيات كه قوي ترين 
غرايز بشري است، كامًال تشّفي حاصل نمي كرد و همواره سرپوشي از پرهيز و احتياط و 
مالحظه برروي آرزوها و هوس ها و ميل هاي شديد مردم قرار داشت. عكس العمل  اين 
فشار و تضييق، بروز و رواج همين سنخ از افكار و لطايف و روايات است... «وصف العيش، 
 :1364 (رهنما،  است.  معني  همين  از  نموداري  گفته اند،  ظريفان  كه  نصف العيش» 

328ـ327).
هرچند كه ادب و حجب ايراني در برهه هايي از تاريخ، اجازة تعميم هجويات و هزليات 
شاعران در زمينه هاي دور از ادب و نزاكت را نمي داد، تعدادي از مردم بودند كه طبعشان 

گشته است باژگونه همه رسم هاي خلق
ممتحن مانده  زاويه اي  به  عاقلي  هر 

بي وفا گردون  و  نبهره  عالم  زين 
مبتال گشته  داهيه اي  به  فاضلي  هر 

خاقاني زمانه  اهل  ز  كيست 
توام دوستدار  كه  گويد  خواجه 
كني عزيز  مرا  عزيزم  تا 

پنداري وفاش  اهل  تو  كه 
پاسخش ده كه دوست چون داري
انگاري خوار  خوار  شوم  چون 
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به هجو و هزل و طيبت و مزاح راغب بود. آنان اين مطالب دور از عّفت عمومي را كه در 
و  مي كردند  نقل  يكديگر  براي  خصوصي  محافل  در  مي شنيدند،  يا  و  مي خواندند  پنهاني 
زشت نگاري ها كه درنتيجة مفسده هاي زماني و مكاني از سال هاي مياني سدة پنجم به تدريج 
در ادب فارسي ريشه دوانيده بود، در سده هاي ششم و هفتم و هشتم (هـ .ق.) تنومند شد 
و به نوعي، شاخ و برگ درخت شعر فارسي را دربر گرفت؛ تا آنجا كه زمينه را براي فساد 
اخالقي و انحطاط قطعي فراهم ساخت و حاصل امر چنان شد كه ايران با آن قدرت نظامي 
و اقتصادي، در نخستين يورش مغول، به شكستي باورنكردني تن دردهد و از خيل تمّدن و 

كاروان دانش باز بماند و درجا زند.
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