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 فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(

 پژوهشی-علمی

 82شماره پیاپی-4931تابستان -شماره دوم-سال هشتم
 

 در سایۀ طنز، هجو و هزل سنائی ساحاتِ متناقضِ سبک شناسیِ
 (144-184)ص

 8علی بالی، 4)نویسنده مسئول(اریمحمد نج
 82/83/4939تاریخ دریافت مقاله: 

 84/80/4931قطعی مقاله: تاریخ پذیرش

 

 :چکیده

های هنریِ زبان، طنز و مشتقّاتِ آن با رویکردی اعتراضی و منتقدانه، از دیرباز در زبان اسلوب از میانِ

ک با کیفیّتی متفاوت، و ادبیاتِ اقوام و ملل مختلف، متداول بوده است. طنز، هجو و هزل، هر ی

های بیانی، عناصرِ زبانی و اسلوباین یک از هر و ستهای رفتاری بین اجتماع و افراد احاصل تناقض

در تار و پودِ متوالیِ شعر و ادبیات ایران قابل درک و دریافت است. در ادبیات کالسیک فارسی، 

، مشتمل بر ویژه در فاصلۀ میانیِ سدۀ پنجم و ششمدیوان برخی از شاعران، بحجم قابل توجهی از 

که اشعارِ او با صبغۀ انتقادی و اعتراض،  استز این شاعران ، یکی اغزنوی سنائیهزل و هجو است. 

سنائی در قصاید و  اجتماعیِ های طنز است. عصبیّت و اعتراضِرگهبه شدت متأثر از هجو و هزل و 

مضمونِ عرفانی  که با یابد و حتّی حدیقۀ سنائی نیزش با چاشنیِ هزل و هجو بازتاب میدیگر اشعار

و  چاشنیِ طنز و هزل و هجو بی بهره نیست رود، ازشمار مییده و اندیشۀ او با هیّاتی، اوجِو نگاهی ال

ها و زمینهکه این است. و ناموسی کیکرهای بابِ نهم آن آغشته به هجو و هزل از تنابهیمحجم 

کوشد پرسشی است که این مقاله میی متناقض در اشعار سنایی چه بوده، کردهااقتضائات این روی

 بدان بپردازد. 

   سنائی، سبک، طنز، هجو، هزل.  :لمات کلیدیک

 

 

                                           
   mnajari75@yahoo.comایران   -دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 1
  mehran_bali@yahoo.comواحد نوشهر    -استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی 2
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 بیان مسأله 

که در سلوک با هم نوعِ خود، میان دو قطبِ زهرخند و  انسان موجودی است اندیشمند و کُنشگر

جانب همنوعان آسیبی  ازآنگاه که  ،انسان یکی از ابزارهای واکنش روانیِلبخند در نوسان است. 

خشم، نفرت، استهزاء،  ؛هزایل شد افراددر اجتماع و یا از سوی و حقی از ا پنداردمیبیند و یا می

های های روحی و اعتراضردگیهای روانی و آز... است. در ادبیات و شعر، عصبیتتوهین، فحاشی و

انواع  یابد. طنز، هجو و هزلیاجتماعی عمدتاً از طریق طنز، هجو و دیگر مشتقّات آن بازتاب م

انتباهی مایۀ التذاذ روحی و اطفای عصبیّت  انتقادی و رویکردی هستند که باهای زبانی واکنش

دارای  اواگر خود را با  ،سرایندۀ آنگونه آشنایی با گوینده/ هیچبی گوینده است و مخاطب نیز

 شود.مند میمشابه بهره ، از لذّت تلخ و شیرینِی ببینداحساس هایهای درد مشترک و قرابتزمینه

، که به لحاظ انواعِ ادبی رویکردی نزدیک و همگون دارند، نوعی بیان گانۀ طنز، هجو و هزلسه

ایدۀ انتقاد و اعتراض بازتاب  متناقض و هنری است که طیف وسیعی از مضامین متنوّع را با دورنما و

یزان قابل توجهی حلول و تداول گانه آنگاه که در آثار نویسنده یا شاعری، به مدهند. این سهمی

میان سرایندگان کالسیک شعر فارسی، سنائی از رود. در شمار میسبک شناسانه ب یابد، عنصریمی

نامیِ و صاحب سبک است که عناصرِ اعتراضیِ طنز و هجو در اشعارش دارای بسامد  شاعران

ارگیری زبان تند و هجوآمیز کوضاع جامعۀ خود هیچ پروایی از با چشمگیری است. او در اعتراض به

 شمارآورد.های سبکیِ شعر او بتوان از نشانهه هجو و هزل را میک، تا جاییرکیک نداردهای و هزل

کوشد تا به پشتوانۀ باورهای متشرعانه و عقایدی ئی در اسلوب هنریِ خود همه جا میسنا

های جامعۀ خود بپردازد و بدنۀ اجتماع یض، به نقد ناخالصیسختگیرانه و کم انعطاف و با طعن و تعر

حرص، شهوت، خشم، ریا، کاهلی، افشای راز،  :شود؛ نظیرِخوانده میاو بیماری  را از آنچه در نگاهِ

که با شیوۀ تحلیل  جاه، ریا و... بپرهیزاند. از این روی با تکیه بر مطالب پیش گفته، در این مقاله

از چه روی زبان به هزل و هجو  شود که سنائیاین پرسش مطرح می محتوا انجام پذیرفت،

های عرفانیِ اوست، از حتی در حدیقه نیز که اوج اندیشه راض او به چیست و چراگشاید؟ و اعتمی

پاسخ مفروض این مقاله مبتنی بر این فرضیه است که  تندی زبان و شدّت هزل او کاسته نشد؟

رسد که شعر اجتماعی با نظر میزبان رایج عصرِ اوست و بگویی، زبانِ سنائی متأثر از سبک و سیاق 

و اعتراض، هدفِ مهم زندگی او بوده و فقرِ دوران نخست زندگیِ او و بی مهریِ صبغۀ انتقاد 

 ت.بیان او بی تأثیر نبوده اس شیوۀ ممدوحانش در

 پیشینۀ تحقیق

و آثار فراوانی در این  همحققان بسیاری مورد بررسی قرار گرفتتا کنون از سوی طنز و هجو و هزل 

شوخ طبعی در ایران و جهان اسالمی از علی اصغر زمینه در دسترس است. کتاب تاریخ طنز و 

های مفصّلی و مصداقها و مثال هحلبی یکی از این منابع است که از منظر تاریخی به موضوع نگریست
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 214/شناسی ساحات متناقض سنائی در سایۀ طنز، هجو و هزلسبک

های طنز و هجا در شعر فارسی از عزیزاهلل زمینه دهد. نیز کتاب چشم انداز تاریخیِرا بدست می

 کاسب منبعی مفید و پُر ارج است.  

و همواره مورد  است امون زندگی و آثار سنائی که از شاعران مؤثر و جریان ساز در شعر فارسیپیر 

آن میان که از  هچاپ رسیدتاکنون کُتب و مقاالت متنوّعی ببوده است؛ توجه پژوهشگران و منتقدان 

مقدمۀ راهگشا و مهم است که های سُلوک از محمدرضا شفیعی کدکنی یکی از تألیفاتِ کتاب تازیانه

 خوبی سیر تحوّل فکری سنائی را نشان داده است.ورِ اهمیّت بسیار بوده و مؤلف بمبسوط آن درخ

ر شماری از بهترین قصاید سنائی است. کتاب یکتاب مذکور همچنین مشتمل بر شرح و تفس

شرح  باهای سنائی، همراه بهترین غزلای از گزیده مؤلف با عنوان در اقلیم روشنایی، دیگری از همین

  .است  و مفیدمختصر و بررسی 

سنائی در مرکز تربیت کتاب شوریده ای در غزنه مشتمل بر مجموعه مقاالتی است در بزرگداشت 

 هبه کوشش محمود فتوحی و علی اصغر محمدخانی به چاپ رسید های متأخرسال که درمعلم تهران 

ای در غزنه همچنین عنوان  هو حاوی مقاالت مفیدی از سوی جمعی از صاحب نظران است. شورید

کوب که سالها قبل در مجموعۀ باکاروان حلّه به چاپ رسید. با ای است از عبدالحسین زرینمقاله

ای که اختصاصاً به هجو و هزل سنائی پرداخته باشد در جستجوی ینهمه اما تاکنون منبع یا مقالها

           کوشد به این موضوع بپردازد. و این مقاله می ما یافت نشد

 طنز، هجو و هزل

به » و در اصطالح ادب  ر و استهزاء استکه به لحاظ لغوی ریشۀ عربی دارد به معنی تمسخُ 1طنز

طعنه به استهزاء و نشان شود که با دست مایۀ آیرونی و تهکّم و ی اطالق میآن دسته از آثار ادب

 (.802 ،هنگ اصطالحات ادبیفر «)دپردازها و مفاسد فرد و جامعه میدادن عیبها، زشتیها، نادرستی

( دانسته اند. 111، این کیمیای هستی« )تصویرِ هنریِ اجتماعِ نقیضَین و ضِدَّین» برخی نیز طنز را 

از سوی دیگر هجو و هزل نیز انواعی دیگر از مشتقّاتِ طنز هستند که در ادبیات وشعرِ کالسیک 

استا هجو که در لغت به معانی نکوهش، مذمّت، در همین ر ایران از سابقه ای قدیم برخوردار است.

بدگویی از کسی به شعر » دشنام، فحش، و سخنان پوچ و بیهوده و ...است، در اصطالح امّا به معنیِ 

فرهنگ اصطالحات «) شود برای او واقعاً عیب باشدآنچه بر کسی عیب گرفته می آنکه است، به شرط

خواه به ادعا  های وجودیِ یک چیز،ه و تأکیدی بر زشتیهرگونه تکی »در نگاهی دیگر ( و783 ،ادبی

پیشین  هزل نیز در تقارن با دو تعبیرِ  (.28مفلس کیمیا فروش ، «) و خواه به حقیقت، هجو است

                                           
1 ire/ IronySatr  ؛ ریشۀ کلمۀIrony  های خالف نشان دادن امری را؛ در کمدیاست و در اصل به معنای توریه، بریونانی

شود) ر.ک: ولک، پیروز میAlazonشخصّیِت ضعیف ولی زیرکی است که بر شخصّیت ابله و الفزنی موسوم به  eironیونانی

 (.  244، 1: ج1422
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سخنان زشت و شرم آوری است که به قصد شوخی و الغ، امّا در باطن احیاناً به قصد نتیجۀ »

 .(11 تاریخ طنز و شوخ طبعی در ایران و جهان اسالم ،« )یدآزبان مییا اجتماعی یا تنبُّه باخالقی 

های رکیک و خالف اخالق و نثری دانسته اند که حاویِ مضمون بعضی از منابع نیز هزل را، شعر یا

در مقابل سخنِ جدّی برشمرده اند)  شوخ و تفریحیادب است و قصد آن را تنها خواندن سخنان 

در آن »  همچنین هزل را، گونه ای از طنز برشمرده اند که (.702واژه نامۀ هنر شاعری، ر.ک: 

هنجارِ گفتار به اموری نزدیک شود که ذکر آنها، در زبان جامعه و محیط زندگیِ رسمی و در حوزۀ 

داشته باشد و در ادبیات، مرکز آن بیشتر، امورِ مربوط  1قرادادهای اجتماعی، حالتِ الفاظ حرام یا تابو

با  طنز و طیبت در شعر و ادب کالسیک بدیهی است(. 28 کیمیا فروش ،مفلس « )با سکس است

 گانه در عین مقارنت و همسانی و اشتقاقِهریک از این انواع سه ه ندارد ولهزل و هجو سرِ مویی فاص

از هم، به لحاظ تاریخی دارای مرزهایی نزدیک هستند و تشخیص دقیق بینِ این مرزهای مشترک 

 دچار تردیدمند را و گاهی پژوهشگرِ عالقنماید از هم، چندان ساده و سهل نمینها به رغم مباینت آ

 .کندجدّی می

های رفتار افراد و اجتمااع اسات و ریشاه در    طنز متأثّر از تضادّها و تناقض که خاستگاهِ میتوان گفت

وضاعیّت  » میگویاد:  8پیرامون خاستگاه هجو نیز ایو تادیه کنشِ چندگانۀ اشخاص و عقاید آنها دارد.

 «)پاردازد به افشای ذاتِ وضعیّت اجتماعی میآفریند و هجو نیز به صورتی نهفته اجتماعی هجو را می

از منظر تاریخی طنز به نسابتِ هجاو و هازل، دارای    (.10 جامعه شناسی ادبیات و بنیان گذارانِ آن،

ناان باساتان   آن را باه دوران یو  سابقه و دامنۀ بیشتری در ادبیاات جهاان اسات و در غارب ساابقۀ     

تأثیرگذارتر باوده اسات و    ،الگوهای متداولاز همۀ الگوی سقراط در آثار افالطون  انکهرسانند، چنمی

ساتود. در  تن میکارد و دانااییِ معاشارش را می   همیشه تظااهر باه ندانسا   » گفته میشود که سقراط 

، کاه لفاش شاماتت    نامیدناد ن سقراط از این رفتار به ستوه میآمدند، او را آیارون می که مخاطباجایی

رنگِ سُخریه داشته است، داللت میکارده  هر نوع فریب مُحیاّلنه ای که ته عامیانه ای بوده است و بر

در  .(1203 :7جهاا ،  فرهناگ تااریخ اندیشاه   ) «است. مطابق این نگاه روباه مظهر آیرون بوده اسات 

طاون، ساقراط نقاش    در رسااالت افال »همین معنی در برخی از منابع دیگر چنین آمده اسات کاه   

آیناد، ولای   نظار می ناامربوط و حتای ابلهاناه ب   دالنه و غالباً هایش سادهکند. پرسشرا بازی می 7ایرون

« از همین ناشی شاده اسات   1خورد و تعبیر طنزِ سُقراطیانجام طرف مقابل اوست که شکست میسر

                                           
1 Taboo 
2 Jean Yves Tadie 
3 Eiron 
4 Socratic irony 
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 214/شناسی ساحات متناقض سنائی در سایۀ طنز، هجو و هزلسبک

دارای پیشینۀ کُهنای   همچنین هجو و هزل نیز در ادبیات غرب،  (.181 :1جتاریخ نقد جدید ،)ولک، 

مفهاوم هازل در قالاب    » شود می که گفته، چنانآن را به روزگار رُم باستان رسانده اند و قدمت است

آیاد  یالد، نخستین بار در رُم پدیاد می معیّنی از شعر با اسلوب قابل تعریف در قرن اول پیش از م نوعِ

ایان   کاه (. در جایی8822 :7ج هاا ، فرهنگ تااریخ اندیشاه   ) «1و از همه مهمتر در مکتوباتِ هوراس

رُم در هاازل رودساات :» کااه کناادآن را تأییاد می ، باادیع دانِ قاارن اوّل ماایالدی 8کونتیلیااانساخنِ  

 )همانجا(.«ندارد

 سبک شناسی طنز و هجو و هزل

نظران بر این باورند که به لحاظ سبک شناسی و پیشینۀ تاریخی، هجو و هزل پدیده و صاحب

ر زبان فارسی متداول شد و یلِ سدۀ چهارم هجری به پیروی از شعرای عرب دتقلیدی است که از اوا

و پیش از آن سابقه ( 833 مدح، داغِ ننگ بر سیمای ادب فارسی ،ها ادامه یافت) ر.ک: تا قرن

گمان » فارسی راه یافت زیرا  نداشت، به عبارت دیگر هجو و هزل از سوی شاعران عرب به زبان

 ش از اسالم، شاعری از شعر به منزلۀ سِالحی برای آزردن و نکوهیدنِرود که در ایران پینمی

ی که در شعر دوران صفّارده اند، استفاده کرده باشد، چناندشمنان خویش یا کسانی که بدو بد کر

خوریم و ظاهراً هجا گفتن از دوران سامانی در شعر فارسی آغاز به ادبیات و شعر هجوآمیز برنمی

کلی در ادبیات جهان در ادبیات و شعر ایران و بطور (.21 ر شعر فارسی،سبک خراسانی د ) «شد

در خالل متون کالسیک به های آن را ی از دیرباز متداول بوده و نشانهاسالم، طنز و شوخ طبع

اگر چه تعریفِ جامع و دقیقی از هر یک از مفاهیم مورد بحث، در  توان دید و نشان داد.روشنی می

گذشته همچون  ن کالسیک موجود نیست امّا آشکار است که مردمان جوامعِمیان هیچ یک از متو

امروز درک روشنی از کیفیّت شوخی و مزاح و لبخند داشته اند و به ضرورت آن نیز به درستی واقف 

که در  های تصویری مُدرنشبکه ای و امکاناتِایطی که هیچ یک از تسهیالت رسانهبودند و در شر

؛ امّا سنتی گذشته موجود نبود معاصر قرار گرفت، در جوامعِ اختیار انسانِ ر درهای متأخّدهه

های زشت و زیبا و هزل و سرگرمی و تفریحات کالمی و شوخیمردمانِ همان جوامع از تأثیرِ هر نوع 

 آگاه به اهمیّت آن نیزنسبت گمان ورزیده اند و بیفل نبوده و از ابراز آن دریغ نمیهجو و طنز غا

 بودند.

فارسی  ویارویی با هزل در ادبیات ایران از آغاز دارای معیارهای دوگانه بود. گاهی هزل در نگاهر

 گوید:که ناصرخسرو میشد، چنانزبانان عیب و کفر تلقی می

                                           
1 Horace 
2 Quintilian 
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 محاااال را نتاااوانیم شااانید و هااازل و دروغ

 

 کااه هاازل گفااتن کفاار اساات در مساالمانی 

)ناصرخسرو، نقل از تاریخ طنز و شوخ طبعی 

(11و جهااااااان اسااااااالم،: در ایااااااران 

 شد، مانند این گفتۀ مولوی که:می در مقابل گاهی نیز هزل آموزنده و در حکمِ گنج تشخیص داده

 جاااد  شااانو را تعلااایم  اسااات  آن هااازل

 هاار جاادی هاازل اساات پاایش هااازالن     

 

 تاااو   مشاااو  بااار  ظااااهرِ  هااازلش  گااارو

 هزلهااا  جِاادّ  اساات  پاایش  عاااقالن اساات  

 (1/121)مثنوی: 

 ورنااااادمیآ هاااااانهافساااااا کودکاااااان

 هاااااااافسااااااانههااااااا گوینااااااد در هزل

 

 دَرج در افساااانه شاااان باااس سِااارّ و پناااد 

 هااا گاانج   ماای جااو   در همااه  ویرانااه     

 (7/113)همان: 

شعر بی دروغ شعر بی داند)ر.ک: خودِ انسان می که بوفن، نویسندۀ فرانسوی آن را عبارت از 1سبک

( خوانده اند، متأثر 180 :7ج تاریخ نقد جدید، )ر.ک:« تجسّدِ افکار» ( و برخی نیز آن را 138نقاب، 

به  شود.است که در متن یک اثر پدیدار می از عناصر برجستۀ کالم و سخن گوینده و یا سراینده

قیق و کنجکاو خورد و توجهِ خوانندۀ دچشم میتی است که در آثار کسی بعبارت دیگر، سبک وحد

دارای سبک باشد امّا همۀ  توانداثری می بدیهی است که هر(. 11سبک شناسی، کند)را جلب می

های سبکی هر اثر یا رخوردار نیستند. در جستجوی ویژگیهای ادبی الزاماً از سبک تازه بآفرینش

و را منتسبِ را در نظر داشت تا بتوان اصاحب اثری باید جانب همۀ آثار خلق شده از سوی مؤلّف 

در  آید.شمار میسبکیِ او ب 8رخدادِ یا، واقعیّت های آثار یک مؤلّف یا شاعربدان سبک نمود. جنبه

سبک هیچ شاعری تنها » آمیزد؛ یعنی ز عوامل درونی و بیرونی در هم میگیری و قوام سبک نیشکل

هم نیست که وجودش سراپا احساس که هیچ انسانی احساس و عاطفۀ مجرّد نیست، چنان مبتنی بر

وست که سبک هر شاعری حاکی است از کیفیّت باشد و عاطفه، بی ادراک و بی اراده، از این ر

در سبکِ  -شخصیّتیِ اویا بی  -بدینگونه شخصیّت هر شاعرتوافقی که بین احوال نفسانیِ او هست. 

شود که شاعر دارد در مقابل آنچه یگذارد و اوّلین تأثیر آن از عکس العملی شروع ماو نشان می

این احوال  ،به عالوه وق، ترس باشد یا توقّع.محرّک اوست. محرّک او ممکن است خشم باشد یا ش

شعر بی دروغ شعر « )در او شاید شدید باشد یا معتدل و این در سبکِ شاعر تأثیر دارد، تأثیری قوی

  .(138بی نقاب، 

 در امتداد آثار سنائی سه گانۀ طنز، هجو، هزل طرزِ

                                           
1 Style 
2 Fact 
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دو نقیض و دو ضِدّ  هنریِ جمعِ که پیشتر در تعریف طنز گفته شد، اگر بپذیریم که طنز تصویرچنان

توانیم ردیِ سنائی، میهای فو ساحاتِ متغیّرِ زندگانی و منش است، آنگاه به اعتبار شخصیّت متناقض

رویکردهای طنز، هجو و هزلِ او نیز بیابیم. بدیهی است مرکز تحوّالتِ سبکی و  ها را دراین تناقض

نقیضَین یا ضِدَّین محسوس است. البته باید توجه در مرکز تمامیِ طنزهای ادبی، نوعی اجتماعِ »که 

داشت که میانِ هزل و هجو و مضاحک با طنز تفاوت بسیار وجود دارد. ممکن است هریک از این 

انواع، دارای ویژگیِ طنز باشد و ممکن است نباشد. نه هر طنزی هزل و هجو و مضحکه است و نه 

وها، به ویژه هجوهای رکیک و دشنام گونه، فاقدِ ، طنز. بسیاری از هجهر هزل و هجو و مضحکه ای

نابراین (. ب112 ،این کیمیای هستی «)خصوصیّتِ طنزاند و بعضی از آنها برخوردار از زمینۀ طنزآمیز

میان هجو و هزل، به هیچ روی مالزمه ای وجود ندارد و »نماید که مطابق این نگاه، چنین می

)همان:  «بگریاند تواند شخصی رانیست، گاه یک طنز میز مالزمه ای همچنین میان طنز و خنده نی

فروخت و کسی خریدارش نبود و که در تموز گرمِ نیشابور، یخ می مردی تلخِ داستانِکه ( چنان118

 تواند از دردناکترین طنزهای جهان به شمار آید:می ، «نخریدند و تمام شد» میگفت او اندُهگنانه

 غااااارورسااااارای  در هسااااات مَثَلااااات

 ز آن یَخَاااک نهااااده باااه پااایش  در تماااو

 هرچااااه زر داشاااات او باااایخ درباخاااات 

 یاااخ گااادازان شاااده ز گرمااای و مااارد    

 زانکااااه عماااار گذشااااته باااااقی داشاااات

 گرییااااااادهمااااااه گفاااااات و زار می  این

 

 نیشااااااابورمَثَاااااالِ یااااااخ فااااااروشِ  

 کااااس خریاااادار  ناااایّ  و  او درویااااش  

 بگااااااداختآفتااااااابِ تمااااااوز یااااااخ 

 باااا  دمااای سااارد باااا دلااای دردنااااک و  

 نگذاشااااااات آفتااااااااب تماااااااوزیش 

 «بساای مااان نمانااد و کااس نخریااد   » کااه

 (111) حدیقه: 

 و آننهفته است « بسی مان نماند و کس نخرید»شود تمام طنز داستان در که مالحظه میچنان

 از اجتماعِ نقیضَین که در ذهن و ضمیر سنائی شکل گرفته است. دقیقاً تصویری است

گی و غالمبارگیِ او تا دوران بلوغِ چندگانه است و میان روزگارِ عشرت زد روحیّات و خُلقیاتِ سنائی

نماید که دگرگونیِ احوال چنین می اگرچهتوان کشید، تالی اندیشه اش مرزهای معیّنی میافکار و اع

چندان تأثیری  از زُهدی به قلندری مؤثر بوده است، امّا سنائی در تغییر سبک او و دگرگشتِ روحیِ

 باطنیِ او را دگرگون نکرده؛ یعنی سنائیِ ی و سیرتِخو»در شیوۀ بیان و بهداشتِ زبان او نداشته و 

عرفانی  پردازِ هجوسرایِ بچه بازِ قلندر، در دورۀ روحانی ووا و گستاخ رویِ گستاخ گویِ هزلبی پر

گوی و تندزبان و خشمگین مانده و اگرچه معنی و محتویِ اشعارش نیز کم و بیش همچنان هزل

ه در آغاز داشت. او در آغاز بدونِ آگاهی از مراحل سلوک و ، ولی طرزِ بیان همان بود کفرق کرد

سرود، پس از دگرگونیِ روحی و عروج بر فلکِ عرفانی و قلندری، فحش و دشنام و هجو می درویشی

گفت، امّا هدفِ دومین یاوه می و هزل وو روحانی نیز در ضمنِ بیانات عارفانۀ دلکش، فحش و دشنام 
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یی و طلبِ مال و رسیدن به جاه ز برای فرونشاندنِ آتشِ انتقام جوبا نخستین فرق داشت؛ اوّل ا

حال روشِ هزل و یاکاران و مدّعیان تقدّس؛ ولی بهرسرود، بار دوم برای فروکوفتن ستمگران و رمی

که در ( چنان207: 1733)حلبی، « کرده استو شاید هم روزگار چنین تقاضا می هجو را فرونگذاشته

 گوید:میصراحتاً حدیقه 

 شااارمی اسااات  النااااس روزِ بااای  ایّهاااا

 عااااادت و رساااامِ روزگااااار بااااد اساااات 

 ناااااا اهلناااااد اهااااالِ زماناااااه زانکاااااه

 ساااااخره کاااااردهرکاااااه را روزگاااااار م

 قلّاشااای  باااه  جااازو   رنااادی جاااز باااه

 ایااااام  ایاااان  جاااااه قیماااات و قاااادر و

 

 نوبااات شاااوخی و کااام آزرمااای اسااات    

 خاصّاااه باااا آنکاااه خاصّاااۀ خااارد اسااات  

 جهلنااااادشاااااحنۀ  ظلااااام و قاضااااایِ  

 سااارَه کااارد انِ ماااا ناااامش انااادر میااا   

 کاااای باشاااایخاااارّم و شااااادمان تااااو  

 دُشاااااااناماز قفاااااااادان و خناااااااده و 

 (318)حدیقه: 

 سنائی در قصایدِ هجو و هزل سبکِ

شمارند و گفته ادبیِ او برمی هایفقراتِ آفرینش اگرچه قصیده را مرکز اصلیِ خلّاقیتِ سنائی و ستونِ

د و ساخت و صورتِ آن را به کمال ای را واردِ قصیده کرشود که سنائی حال و هوای تازهمی

ورزیدگی و انسجام رسانید و گویی خون یک جوان را در رگها و فضای قصیدۀ فارسی تزریق کرد) 

جا یکدست و یکپارچه سنائی، همه  اما حقیقت آن است که قصایدِ (88 های سُلوک،تازیانه ر.ک:

ی نیست که زبان و بیانِ سنائی توان مالحظه کرد. تردیدبسیاری را در آن میهای نیست و تناقض

و این زبان نیز کامالً از آلودگی  سنائی بوده و اومتداولِ عصر  گفتارِمتأثّر از شیوۀ زبان و سبک 

و گیریِ آن نداشت روی، هیچ پروایی از به کاربهداشتیِ آن آگاه بود و از همین کیفیّتِ معیوب و غیرِ

بان آثار و اشعارِ خود احساس یشِ زپاالبازبینی یا درست به همین خاطر، هیچ ضرورتی را نیز در 

 کرد.نمی

مبدع و آغازگرِ هزل و هجو نیست و پیش از او، هستند به لحاظ سبکی، روشن است که سنائی 

توان از انوری و سوزنی شته به هزل است و از آن میان، میبسیارانی که آثار آنها بیش از سنائی آغ

دهد و هجو و هزل تشکیل می قابل مالحظه ای از اشعار انوری راکه حجم چندان سمرقندی نام برد.

گاهی مصرف هنری و اجتماعیِ طنزهای انوری از بسیاری از شعرهای باطلی که در مدح پادشاهان 

نیز به لحاظ  ( از دیگرسو، سنائی28مفلس کیمیا فروش،  )ر.ک: و ستایش اُمرا سروده، بیشتر است

هزل و هجو، تا حدودی ادامۀ شاعرانِ هجوگوی و  اسلوبِو نیز در  های زبانیشبکۀ ذهنی و فرکانس

 هزّالِ پیش از خود است.

های انتقادیِ شعر او مایهبه این نکته پی برد که درونتوان آثار و اشعارِ سنائی به روشنی میاز مطالعۀ 

او را که با چاشنیِ طنز و هزل و هجو آمیخته است، در مجموع اسلوبِ هنری و دیدگاهِ اجتماعیِ 
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هِ ، توجسوزنی های سنائی بیش از شعرهای باطل و غیر اخالقیِزلها و هکه هجویهشکل میدهند. این

خوانندگان / مخاطبان  که آن استگمان دلیلش آید، بیچشم میب کند و زودرا به خود جلب می عام

شناسند در ، بی عفّت و منافیِ اخالق میاجی، هدی را  شاعری هزّالشعر فارسی، سوزنی سمرقن

ها و هزلیّات، بُعدِ متناقض و این هجویه روی دانند، از اینه سنائی را شاعری عارف و سالک میکحالی

د و برای مخاطبی که با قطب روشنِ کنسنائیِ عارف و قلندر را فاش میشخصیّتِ از  ای پنهانهنیم

س است، باور و پذیرفتنِ های بلند او مأنوزُهدی و عرفانِ عاشقانه و اندیشه سبکو  او شخصیّتِ

ما دلمان  اینکه» به دیگر عبارت ،نمایدهمگون و متضادّی، دشوار و سخت میهای ناچنین قطب

خصوص خطای ب -، بکلی از خطا کردههایی از کمال در آنها ظهور خواهد شخصیّتهایی که بارقهمی

لی خواهیِ شرقی دارد، اما وقتی به دنیای ادور باشند، ریشه در یک حسِ مطلق گرایی و تع -فاحش

یابیم که یک چنین کمالی فقط خاصِّ پیامبران و امامان معصوم است و میآوریم، درواقعیّت روی می

ی بزرگ، کماالت آنها را هم تحت الشعاعِ هااینکه نباید وجود نقص در شخصیّت بس. آنچه مهم است

های کسانی چون کند. این نکته را باید در هجویه خود قرار داده و نگرش ما را بیش از حد منفی

که وزگار، چندانها در آن رهزلسنائی در نظر داشت؛ افزون بر اینکه، قدر مسلّم این هجوها و حتی 

ها را از آثار سیار از شاعران قادر بودند هجویهچه بآید، زشت وقبیح نبوده است و امروز به نظر می

 (.12های شعر و اندیشۀ سنائی غزنوی، افق«) خود بزدایند اما این کار را نکردند

مان و روزگارِ خود، آلودۀ مقتضای ز تأثیر از محیط و دهد که او نیز بهروشنی نشان میاشعار سنائی ب

های تداولِ آن دوره است و این بیماریهای مشاهدبازی ای منحرف وهبیماریهایی نظیرِ بدنامی و عشق

عصر را دیوان بسیاری از شاعران آن است که  های سبک شناسانهاز ویژگی ،و لذت پرستانه 1اپیکوری

ر نزد شاعران آن روزگار انکار نه وجود این عشق منحرف را د» همهرنگ خاص داده است. با این

توان نادیده گرفت. در واقع و رکیک را در سخن آنها می اظ زشتشود کرد، نه کثرت و وفور الفمی

و شرم انگیز، کالم بسیاری از شاعران این دوره را آلوده است و های زشت با الفاظ درشت تشبیه

با این شوخیها و هرزگیها سازگار بوده است. از اینروی نباید عجب داشت پیداست که اوضاع زمانه 

یمان و عارفان به دور است حتی در حدیقۀ سنائی و در اشعار گویی که از شیوۀ حککه این هرزه

گوید: هزل را که خودِ وی میکه همواره، چنانادر واقع از آنج دورۀ بعد از تحولِ او نیز راه یافته است.

زمان بی آنکه از تندیِ هزل چاشنی عار زهد و وعش و تحقیق نیز در آنخواستار بسیار است؛ حتی اش

روست که حتی سخنان حکمت آمیز و اندرزهای عامه مطبوع نبوده است و از این دگرفته باشد در نز

از  .(182-1با کاروان حُله، « )انگیزِ سنائی نیز گاه از هزل و وقاحت بسیار تأثیر گرفته استعبرت 

های پنجم و ششم قمری، به هروی در مرور اجمالی بر آثار شاعرانِ عمدتاً قصیده پردازِ سداین
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های سبکیِ اشعار این ها و مؤلفهو هزل یکی از مهمترین درون مایه وان دریافت که هجوتمیروشنی 

 هایی است.نائی نیز نمودار بارز چنین مؤلفهدوره است و قصاید س

مسائل از سوی دیگر، سنائی شاعری است خلّاق که همه عمر منتقد و معترض باقی ماند و نسبت به 

نقدهای اجتماعیِ او چندان زنده و آینه وار » صریحی نشان داد. های تند و اجتماعی همواره واکنش

(. شعر او در قلمرو 11 ،مفلس کیمیا فروش) «ماندنحصار شرایط تاریخیِ عصرِ او نمیاست که در ا

، لحنی درشت و ستیهنده دارد. سنائی وقتی غالباً شعر اعتراض است و این اعتراض»زهد و مَثَل 

ها را بر خویش کند و نخستین ضربهخویش آغاز می دارد، از خویشتنِرا برمیتازیانۀ اعتراض و انتقاد 

کند از کسبه و ترازوداران تا ای که در آن زندگی میناصر جامعهنوازد و آنگاه بر یک یک عمی

چ چیز باک صوفیان و علمای دین، تا قضات و دولتمردان تا سالطین و حکّام و در این هجوم، از هی

های متأثر از آمیخته با توکّل که در ستیز با نظام حاکم زمانه با خشمِ( چنان10همان: «)ندارد

 گوید:میهای اشعری، آموزه
 ندگرچااه آدم صااورتانِ سااگ صاافت مسااتولی   

 ناگهاااانجاااوهرِ ماااردم بااارون تاااازد بااارآرَد  

 مرگ و زین مُردارخواران یک جهانۀ یک طپانچ

 

 عیّاااروارهاام  کنااون  بیناای کااز میاادان دل،    

 دمای کیمُخات و خار ماردم دماار     زین ساگانِ آ 

 یک صدایِ صور و زین فرعاون طبعاان صادهزار   

 (110)دیوان سنائی: 

 ی سنائیهاطنز در غزلهای رگه

او را اقلیمِ های شعرِ سنائی، حال و هوای دفتر غزلمنتقدان و صاحب نظران از میان اقالیمِ متنوّعِ 

دهند)ر.ک: همین اقلیم غزل نسبت مییز با نشمارند و اوج و آغازِ کمال وی رروشنِ جانِ او برمی

رای دو ساحتِ وجودی است و نماید که سنائی در غزلیّات  نیز دا(. چنین می70های سُلوک، تازیانه

: صد و پنجاه و روی غزلِ او را نیز به دو گروهِ غزلیّات و قلندریات تقسیم کرده اند)ر.ک: غزلیاتاز این

ند) همان: صد و پنجاه و نه(. رۀ دوم زندگی او دانسته اهای قلندرانه را محصول دوهشت( و غزل

ناموسی اندکی  های1لحاظِ عبور از تابوهای قلندرانۀ او، بویژه غزلبدر غزل چه کیفیّت زبان سنائی اگر

ۀ سرکش و اعتراضیِ او در متن نماید، اما در مجموع، روحیّر و پاکیزه تر از زبان قصایدش میبهت

توان ادامۀ حال و هوای را می های غیر قلندرانۀ سنائیغزل فضای و حظه استهای او نیز قابل مالغزل

دانست. سنائی در این نوع از غزلها، سخت درگیر عشقهای زمینی و شاهدبازیهای  او مانِشعر متقدّ

 توان به این قطب از دغدغه ودر چندین غزل او، می« ای پسر»رِ های مکرمنحرف است و از ردیف

 یِ وی پی برد.های نفساندلبستگی

                                           
1 Taboo 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 

 

 

 

 

 

 241/شناسی ساحات متناقض سنائی در سایۀ طنز، هجو و هزلسبک

در بسیاری از غزلهای سنائی، از از دیدگاه سبک شناسانه نیز این نکته قابل درک و دریافت است که 

پس زمینۀ ذهن و امیال شخصی و هایی که به نیمۀ تاریک وجودِ او منتسب است، جمله غزل

از  ،لِ تند و صریحها اگرچه  هجو و هزغزلدسته از توان نشان داد. در این های نفسانیِ او را میکشش

ها و عناصر بالقوّۀ زمینی از درون مایه خواهشِ و فرکانسِ هارگه صبغۀ کمتری برخوردار است، امّا

نماید، اتِ او کمتر آلودۀ هجو و هزل میگفتنی است که اگر زبان سنائی در غزلیّ لمس است. قابلآن 

هوای دلپذیرتری و یا محدودۀ زمانیِ  ها را در جغرافیای بهتر و آب وغزل روی است که مثالًنه ازآن

همزمانِ اقلیم اندیشه و تطوّرِ ذهنیِ همۀ  ودرهم  صولِها نیز محسروده است، بلکه غزلتری طوبم

شویم، تری از وجوه شخصیّت او روبرو می های روشندر غزل با قطب اینکهریِ اوست و روزگار شاع

احساسات و  برای بیانتر قالبی مناسبتاً غزل، عمد1شاید به این دلیل باشد که طبیعت و ساختار

ل ندارد. با ای با هجو و هزمالزمهمیانه و های االهیّاتی است و چندان یا تجربه لحظات شخصی و

 شود، مانند:های طنز و مشتقّات آن یافت میهمه امّا در غزلهای سنائی نمونهاین

 گر نیستی  ایان  رناج کاه او ریاش بارآورد     

 و  بارگ مراعاات    بودیش  سارِ عشاق  مان   

 گاااویم باار آن گونااه کااه از جهاال و رعوناات

 هر روز دلم گویاد  مگار  نیاک شاود بااش     

 

 بینی که  در ایان وقات  چاه ...آوَرَمای مان      

 گر چاون دگاران فاساق و در ... بَرَمای مان     

 از گردن  خود  بفکنمای گار  سَارَمی  مان    

 گر خر نه امای عشاوۀ دل کای خَرَمای مان     

 ( 100)غزلیّات: 

 حدیقهروشنایِ هجو و هزل در سیاهیِ 

او ترکیبات، ر به قصاید وغزل نیست و در دیوانِ به تقریب چهارده هزار بیتیِ آثار سنائی منحص

سنائی عالوه بر دیوان،   .شودیوۀ شاعران آن دوره است، دیده میقطعات و رباعیّات نیز، چنان که ش

ترین آنها، حدیقه الحقیقه است است که برجسته-م همه در بحر خفیفآن ه–دارای چند مثنوی 

است در توحید وعرفان و اخالق، ای ده هزار بیتی امه هم خوانده اند. حدیقه منظومههی نرا الکه آن 

رود. در نقد این مثنویِ شمار میزندگیِ او بای واپسینِ هارنامۀ فکریِ سنائی در سالکه مهمترین ک

هم در آمیخته و کثرتِ امثال و حکایات و عرفان ب آیات و اخبار با حکمتظاهراً ناتمام که در آن، 

چیزی سرد، خشک و مالل انگیز، در سراسرِ » شود که:چاشنیِ خاصی بخشیده است؛ گفته میبدان 

کاهد و نه آن را می -ندرت در حدیقه دیده میشوده بیزی کچ -کتاب هست که نه لطافت بیان شاعر

فهم عبارت نیز آسان نیست  صه که در بعضی مواردکند، خامعانی و مضامین آن را جبران می عظمتِ

 و فراوانیِ تلمیحات و اشارات در آن، با اصراری که گوینده احیاناً در اجتناب از درازگویی دارد،

حدیقه اگرچه به لحاظ موضوع و  (.131 با کاروان حُله،  «)کندخواننده را ملول و تنگ حوصله می
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سنائی، از درجۀ اهمّیّت بیشتری برخوردار است، امّا لحن و  کیفیّت درون مایه نسبت به سایر آثار

و از تندیِ انتقاد و  فضای کلّیِ آن با اسلوبِ انتقاد و اعتراض، ادامۀ سبک آثار پیشین سنائی است

دهد که شاعر، حتی ویژه فصل پایانیِ حدیقه نشان می و به های گذشتۀ او کاسته نشدشدت اعتراض

شود جهانیان معزول است، باز ناچار میرستگی خانه دارد و از جهان و در دوره ای که در کوی وا

ذوالفقار عهدِ جوانی خویش؛ یعنی زبان تند و هجاگوی خود را از نیام و کام بیرون کشد، بدسگاالن 

شان را بکند، گویی همین پوست را هجو کند، دشنام تلخ بدهد و با دشنۀ هزل و طعن و تعریض

د، او را به عصیان و کنننیز دنیا را پیش چشم او تیره می دورۀ پیری و عزلتد که حتی در بدسگاالنن

 .(132دارند تا با خشم و اعتراضف فریاد شکایت بردارد)همان: ناخرسندی میکشانند و وامی

نه تنها  در منظومۀ فکریِ خود، کند وصریحاً از زبان هزل خود دفاع می سنائی در حدیقه مشخصاً و

نشین تر از سخنان بودن آن ندارد، که معتقد است هزلِ او تعلیم است و آن را دل اعتقادی به مخرّب

 پندارد:جِدِ دیگران می

 چااو بیگانااه اساات   گرچااه بااا هاازل جاادّ  

 هاازل نیساات تعلاایم اساات     هاازل ماان 

 ایاان اقلاایم  اناادر   کااه  چااه داناای   تااو

 جاااان آویاااز  اوسااات  جااادّ   از  یعنااای

 نااازد هنااار  هسااات کاااه  شاااکر گاااویم 

 

 جاادّ هاام از خانااه اساات هاازل ماان همچااو

 اساااتبیااات  مااان بیااات نیسااات اقلااایم 

 تعلاااایم عقاااال مرشااااد چااااه میکنااااد 

 روان آمیاااازهاااازلش از سااااحر شااااد   

 خوشاااااتر هااااازلم از جااااادّ دیگاااااران 

 (312)حدیقه: 

»  ار سنائی، این دعوی که با توجه به آنچه تا اینجا گفته شد و در تأمّلی سبک شناسانه  به آثار و افک

( چندان 823سخن و سخنوران، « )گفتهی سخنان هزل آمیز میگاغاز حال فقط در آسنائی 

های واپسین سال ویژه حدیقه، که از آثارب سنائی درست نمینماید، بلکه مرور و مطالعۀ  کامل اشعار

و حتی روزگار  که او در همۀ ادوار و ساحاتِ چندگانۀ زندگانیِ خوددهد زندگی اوست نیز نشان می

سخنان او تند و زشت  اینکهو گویی که خود چندان اعتقادی به ید ، از هزل و هجو دست نکشپیری

» و حاویِ فحش و دشنام است، نداشته است. در تأئید این مدعا، محقّقان این بیت ناقص را که:

دهند)ر.ک: به حدیقۀ سنائی نسبت می« نم نیستهمّتم هست اگرچه پایم نیست/ سخن فحش بر زبا

( که البته در جستجوی ما چنین 202حلبی: و جهان اسالم، تاریخ طنز و شوخ طبعی در ایران 

بیتی در حدیقۀ تصحیح مدرس رضوی که محقق محترم بدان ارجاع داده اند، دیده نشد و محلِّ 

 است. و احتیاط تردید

ویژه در منظومۀ حدیقه، تعریض و طنز صوفیانه است. این نوع طنز های سنائی بیکی از سبک و سیاق

جتماعی دارد و هم ذوق فلسفی، طنزی است واقع بین با روح انسانی که شکل هم چاشنیِ ا» که
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اشعارش در ( و سنائی در خالل 131شعر بی دروغ شعر بی نقاب،  «)تعالی یافتۀ طنز عامیانه است

 هزل صوفیان و باالخص صوفی نمایان و نکوهش کارهای ناپسند ایشان ابیات زیادی دارد، مانند:

 صاااوفی  شااادتبا  اگااار خاااویش   بااااز

 و نهااار  لیاال  کنااد بااه     خانااه ویااران 

 ناایم شااب هاار شاابی بااه خانااۀ خااویش    

 کارشاااان همچاااو نقاااش چینااای رناااگ  

 ز بااااد و فرماااان نااای  پااار  ریاااشِ شاااان

 کااااار    مفسااااد    صااااورتان     پارسااااا

 

 او خاااااود  از  هااااایچ  روی  الیاااااوفی  

 گاااه  باااه  شاااکرانه  گاااه   باااه  اساااتغفار

 آیااااد    و   صااااد  اباااااحتی  در  پاااایش

 ان همچاااو کااااف کاااوفی تناااگ   دلشااا

 ابرشاااان  پااار  ز  رعاااد  و  بااااران  نااای  

 بااااز شاااکالن  و لیاااک  ماااوش  شاااکار   

 (888)حدیقه: 

هزل و هجو خود را از رو  لفقارِاکه پیشتر گفته شد، سنائی در فصل پایانیِ حدیقه، ذوهمچنین چنان

نساب یگر اقشار و اراند، از زن و فرزند و خویشان تا دهمه را به یک چوب می ،و تر و خشک میکشد

انکار  نیز کند و حتی گاهی بسیاری از مناسبات اجتماعی و انسانی راجامعه، همه و همه را هجو می

ت که در مذمّدارد، چنانارش، مخاطب خود را به حیرت وا میمقایسه با دیگر آثکه در نماید، می

 خویشاوندان گوید:

 ه را کاااه ناااام کاااردی خاااویشایااان گُااارُ

 ی  در خوابناااادساااارگران  همچااااو  پااااا

 از جفاااا زشااات گاااوی یاااک دیگرناااد    

 در  ضااااایاع  و  عقاااااار  خویشاااااان  را 

 همااااه داقاربنااااگاااار  چااااه  ایشااااان  

 

 نااایشهااار   یکااای کژدُمناااد باااا صاااد   

 آبنااااادپااااارده در همچاااااو   تیاااااز در 

 وز حساااد عیاااب جاااوی یاااک دیگرناااد  

 گاااارگ  میشااااان   رابشناساااای  چااااو  

 هاااااااام در اقااااااااارب  عقاربنااااااااد 

 (822)همان: 

مقایسۀ اشعاری که به هجو سروده شده است میتوان دریافت که هجو، بسامد  در نگاهی آماری و از

بیت از ابیات حدیقه به هجو سروده  200باالتری نسبت به هزل و طنز در شعر سنایی دارد. حدود 

 درصد از کل اشعار حدیقه است.   11/12شده است که 

د از اشعار دیوان درص 3/1هجا حدود بیت، هجو وجود دارد که این مقدار  820در دیوان نیز بیش از 

از  1/18بیت هجو دیده میشود که این مقدار   881گیرد. همچنین در مثنویها حدود او را در بر می

 اشعار مثنویها را شامل میشود. امّا بسامد هزل و هجو چندان باال نیست.

درصد از  1/0ود بیت آغشته به هزل است که این مقدار تقریباً حد 170در دیوان سنائی حدود 

درصد از  2/8بیت هزل آمیز دارد که مجموعاً  78اشعار دیوان است. مثنویهای غیر از حدیقه نیز 

 القلم و سیرالعباد از هزل مبرّا است.کل مثنویها که متعلق به کارنامۀ بلخ است و مثنویهای تحریمه

 میشود.درصد از کل اشعار حدیقه  2/0ل بیت هزل دارد که شام 11حدیقه نیز 
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 درصد از کل اشعار دیوان است. 8/0بیت طنز آمیز دارد که شامل  11دیوان 

 سیرالعبادو  القلمتحریمهاست و  کارنامۀ بلخبیت طنزآمیز دارد که باز متعلق به  10مثنویها نیز 

 از طنز خالی است.

 آمیز است.  درصد از اشعار حدیقه طنز 08/1بیت طنزآمیز دارد که حدود  22حدیقه الحقیقه نیز 

مایۀ طنز، هجو و هزل برخوردار درصد اشعار از درون 18/1بیت آثار سنایی  80721از مجموع 

 هستند.

 جدول بسامد طنز، هجو، هزل در دیوان، حدیقه، تحریمه القلم، سیرالعباد و کارنامه بلخ

درصد طنز و هزل و  طنز هزل هجو تعداد کل ابیات نام اثر

 هجو

 1/2 11 170 827 17320 دیوان

 72/13 22 11 200 2121 حدیقه الحقیقه

ها
وی

ثن
م

 

 11/17 10 78 118 111 کارنامه بلخ

تحریمه 

 القلم

107 81 ___ ___ 70/87 

 87/11 ___ ___ 17 311 سیرالعباد

182 80721 کل آثار

8 

810 178 18/1 

Arc د و کارنامه بلخنمودار بسامد طنز، هجو، هزل در دیوان، حدیقه، تحریمه القلم، سیرالعبا
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 نتیجه

متناقض است که از نشان دادن  های طنز، هجو و هزل، هریک کیفیّت متفاوتی از گفتارهایلهمقو

)= هجو( و  )= طنز( تا دشنام و فحش و ناسزا و عیبجویی ها در گفتار و رفتار افرادعیبها و نادرستی

گونه سخنان رایج گردد و در همۀ جوامع اینرا شامل می )= هزل(سخنان زشت و رکیک و شرم آور

های مذکور دارای سابقۀ دیرینی است و نشانی آن را در ادبیات ایران نیز هر یک از مقولهاست. در 

های که در سدهدید و نشان داد. چنان وانکالسیک فارسی و در همۀ ادوار میتاجزای آثار کُهن و 

ی از است و یکای برخوردار بوده و گستردههزل از تداول عام  پنجم و ششم هجری، هجو و

 ویژه هجو و هزل است.ای طنز و بهسبکیِ اشعار این دوره، وجود رگه هاینشانه

سنائی از شاعران همین دوره است که زبان اشعارش در حد چشمگیری آغشته به هجو و هزل است. 

وع زبان و بیان بهره گرفت و حتی در حدیقه که از او در همۀ ادوار چندگانۀ زندگیِ خود، از این ن

قابل توجهی از هزل و هجو دیده میشود. مهمترین آثار و کارنامۀ فکری و زندگانیِ اوست حجم 

گونه و این خود نداشت زبانِ نماید که سنائی خود چندان اعتقادی به زشتی و گستاخیِچنین می

روی، شمار میآمد و از اینمرسوم و اتّفاقی عادی بسخنان رکیک و گاهی شرم آور در آن دوره امری 

ارچوب عفّت و ابراز کلمات و یا جمالت سخنان خارج از چکارگیریِ بسنائی نیز هیچ پروایی از 

و از شمشیر  اندیشیدقادی و اعتراضی و حتی مخرب آن میناپسند نداشت و گویی صرفاً به تأثیر انت

 خود سود میبرد. برّندۀ هجو و هزل در پیشبرد مقاصد شخصیِ
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 و مآخذ منابع

، ترجمۀ سعید ارباب شیرانی، تهران، نشر نیلوفر، چ 7، ج----------(. 1721)  -------- -1

 سوم.                   

 (. زرقانی، مهدی ، تهران، نشر روزگار، چ اول.1732افقهای شعر و اندیشۀ سنائی غزنوی )  -8

کوشش ولی اهلل شفیعی کدکنی، محمدرضا،  ب  (.1722این کیمیای هستی)مجموعه مقاالت( ) -7

 درودیان، تبریز، نشر آیدین،چ دوم.

 (.  زرین کوب، عبدالحسین، تهران، نشر علمی، چ ششم.1730با کاروان حُله ) -1

(. حلبی، علی اصغر. تهران، نشر بهبهانی، 1733تاریخ طنز و شوخ طبعی در ایران و جهان اسالم) -2

 چ اول.

،  ترجمۀ سعید ارباب شیرانی، تهران، نشر نیلوفر، چ 1ولک، رنه ، ج  (.1722تاریخ نقد جدید) -8

 سوم.

 (.  شفیعی کدکنی، محمدرضا، تهران، نشر آگه، چ اول.1738های سُلوک)تازیانه -3

(. سنائی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم ، تصحیح مدرس رضوی، 1731حدیقه الحقیقه ) -2

 تهران، نشر دانشگاه تهران، چ چهارم.

 ( شفیعی کدکنی، محمدرضا،  تهران، نشر آگه، چ اول.1737لیم روشنایی)در اق -1

(. محمد جعفر پوینده) گزیده و ترجمه( تهران، 1718درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات ) -10

 انتشارات نقش جهان، چ سوم.

( سنائی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم، به کوشش مظاهر مصفا، 1721دیوان حکیم سنائی)  -11

 ر زوار، چ اول.تهران، نش

سبک خراسانی در شعر فارسی) بی تا(  محجوب، محمد جعفر تهران، نشر فردوس و جامی، چ  -18

 اول.

 (.شمیسا، سیروس،تهران، نشر فردوس، چ اول.1738سبک شناسی ) -17

 ( . فروزانفر، بدیع الزمان ، تهران، نشر خوارزمی، چ چهارم.1781سخن و سخنوران)  -11

 ( زرین کوب، عبدالحسین، چ پنجم.1731شعر بی دروغ شعر بی نقاب) -12

(.  فتوحی، محمود و محمد خانی، 1721ها و آثار حکیم سنائی)شوریده یی در غزنه)اندیشه -18

 علی اصغر تهران، نشر سخن، چ اول.

( سنائی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم ، تصحیح یداهلل جاللی 1728غزلهای سنائی )  -13

 اول.پندری، تهران، نشر علمی و فرهنگی، چ 

 (. داد، سیما  ، تهران، نشر مروارید، چ دوم.1732فرهنگ اصطالحات ادبی) -12
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(. واینر، فیلیپ پی ، ترجمه گروه مترجمان به سرپرستی صالح 1722ها )فرهنگ تاریخ اندیشه -11

 حسینی، تهران، نشر سُعاد، چ اول.

، نشر توس، چ (. مولوی، جالل الدین  ، تصحیح رینولد نیکُلسون، تهران1732مثنوی مولوی)  -80

 اول.

 ( . وزین پور، نادر ، تهران، نشر معین، چ اول.1731مدح، داغِ ننگ بر سیمای ادب فارسی)  -81

(.  شفیعی کدکنی، محمدرضا، تهران، 1738مفلس کیمیا فروش) نقد و تحلیل شعر انوری(،  ) -88

 نشر سخن، چ اول.

 چ سوم.(.  شفیعی کدکنی، محمدرضا ، تهران، نشر آگاه، 1730موسیقی شعر) -87

 ( .میرصادقی، میمنت ، نشر کتاب مهناز، چ دوم.1738واژه نامۀ هنر شاعری ) -81
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