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 چکيده
ز آثار ادبی، بخش قابل توجّهی ا ةسرایی است. این گونمنظوم غنایی، هجویه ادبیّاتیکی از انواع سنّتی رایج در 

شاعران پارسی و عرب را به خود اختصاص داده است و سهم مهمّی در ورود به دنیاای ههنای شا را و شاناختن 
تواند مخاطب را با شارای  اجتمااعی، فرهنگای و می کهایندارد؛ ضمن  هاآنها، عواطف و رویکردهای اندیشه

ت، پژوهش حاضر بر آن است با استفاده ین اهمّیّسیاسی دوران شاعر نیز آشنا کند. بر این اساس و با توجّه به هم
سارا هامّ هجویاههای آن را در اشا ار دو شااعر مبارزترین کارکردهای هجو و زمینه تحلیلی، -توصیفی ةاز شیو

از این منظر بپردازد. یکی از این دو شاعر، حطیئاه  هاآنهای موضوعی ش ر نمودترین شباهتبررسی کند و به پر
ب در عصر جاهلی است و دیگری انوری ابیوردی، شاعر بزرگ قرن ششم در ایران. باارزترین عر ةشاعر پرآواز

ها و عواطف شخصی جست و جاو کارد؛ امّاا د یال سرایی نزد این دو شاعر را، باید در زمینههای هجویهانگیزه
ننده اسات؛ امّاا نداشاتن کی در هجوسرایی هر دو شاعر ت یینهای مادّشوند. نقش نیازتر میانوری گاه اجتماعی

تار تر، مفصّلحطیئه اغلب صریح تر است.اعتماد به نفس و احساس انزجار نسبت به دیگران، برای حطیئه اساسی
ه تار و باگیرناد؛ امّاا شا ر اناوری م ماو ی تصاویریکند. هر دو شاعر از صور خیال مدد میپرواتر هجو میو بی

 کند. نزآفرین نیز بیشتر استفاده میتر است. انوری از عناصر طخصوص نمادین

 سرایی، حطیئه، انوریی، هجویهنقد تطبیقکليدی:  واژگان
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 پيشگفتار
هجاو در اصاطالا ادبای، باه » یکی از اهداف مهمّ ش ر که از دیرباز مورد توجّه بوده است، هجو است. 

( 28: 1381نیکوبخات، « ).شاودزنده و دردانگیز بنا ماینقد گ ةشود که بر پاینوعی ش ر غنایی اطالق می

کناد. های متنوّع، گااهی صاریح و گااهی مابهم، جلاوه مایهجو قدمتی به دیرینگی بشر دارد و به گونه

شاوند. ایان برند و گاه با بیانی عفیف و خوددار پرداخته میها گاه از زبان تند و ناسزاوار بهره میهجویه

 ی متاون نمایشای و ه با آنکاه عاالوه بار شا ر، در  نوین نیاز نماود دارد؛ ضامن  ادبیّاتادبی، در  نوعِ

اگون از جملااه فرانسااه، آ مااان و ایتا یااا، در املاال گوناا ادبیّاااتهجااو در »نمایااد: هااا نیااز ر  ماایداسااتان

 (11: 1112 )ناصیف،« ة کمال رسیده است.ها به درجقصیده ها وها، داستاننمایشنامه

شاود. های مذموم یک چیز یا یک کاس فهمیاده مایاصطالا هجو، در م نای تبیین و توصیف جنبه 

استوده دیاده اهجاو، نا ةواطف گویناداد و گاه از منظر قضااوت و عاااندهاا گاه واق ای نکوهیاههااین جنب

دگویی و هجاو، با»خاوانیم: اناد؛ چنانکاه مایپارسای هام بار ایان عقیادهشوند. صاحبنظران عرب و می

تأکیدی بار هرگونه تکیه و » بینیم:هجو( یا می ة: ماد2ّ ، ج1112، )ابن منظور« ناسزاگویی در اش ار است.

: 1332کادکنی، )شافی ی« هجاو اسات. -خواه به ادّعا و خواه به حقیقت  -های وجودی یک چیز زشتی

آمیز، با شکستن هنجارهاای گفتااری و ورود باه فضاای تاابو، صاورت ( گاه این تکیه و تأکید نفرت22

( گاهی نیاز 631: 1333)فرشیدورد، « آ ود است.خشن و تند و فحش»، هزل ر بیانیابد. به دیگمی« هزل»

 شود.کالم هجوآ ود به طنز نزدیک می

فنّ هجا از جمله فنون قدیمی است کاه در شا ر »رترین انواع ش ری نزد عرب است: هجویه از مشهو 

: 1388)صارفی، « است. یعربی از عصر جاهلی وجود داشته است و وجود آن با وجود مدا، امری طبی 

خصوص در ش ر شاعرانی که به هر د یال ه ای قابل توجّه دارد و بگونه سابقه( در ش ر فارسی نیز، این62

به کند و گاه اند، به صورتی بارز جلوه میبا اطرافیان و صاحبان مناصب روزگار خویش به توافق نرسیده

 تاا، هیال مادخل هجاو()دهخادا، بای« انجاماد.یاز ماىنآمیاز و دردآور یا ریشخندِ مسخره گویىدشنام»

کاه کساانی »چیاز یاا کسای را نازول شاأن دهناد:  اناد کاههجویات شاعران، اغلب این قدرت را داشاته

ممدوا را با   د، شأنانکرده که مدااند و کسانی اند، از منز ت فرد هجو شده کاستهکردههجوپردازی 

 (82: 3 ، ج1421)راف ی، « اند.برده

 ادبیّااتهای قدیمی، شناخته شده و پرکاربرد در سرایی یکی از گونهگذشت، هجویه چهآنبراساس  

تواناد کاارکردی هاای آن، مایهای هجو، اناواع و زمیناهمنظوم فارسی و عرب بوده است. بررسی جلوه
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های د حبّ و بغضقابل توجّه در شناسایی روان، نگرش و عواطف شاعران داشته باشد و به ت یین رویکر

سیاسای روزگاار  - توان باه شارای  اجتمااعیها، میآنان مدد رساند. از خالل بررسی بسیاری از هجویه

حاضر، گامی است در همین جهت. در این پاژوهش، باه باارزترین نمودهاای  ةشاعر نیز واقف شد. مقا 

م. شااعرانی کاه بخاش قابال ایپرداخته -حطیئه و انوری  -در ش ر دو شاعر بزرگ عرب و فارسی هجو 

م بخاوانیم، ه هکری از اش ارشان کارکرد هجوی یافته است؛ ب خصوص حطیئه که اگر او را هجاو مجساّ

سارا، پایش از شاعری این دو هجویاه ةایم. نگاهی کوتاه به شخصیت، شرای  زندگی و شیواغراق نکرده

هاا و ر از زمیناهاتار و کامالابهتا ه درکایادن بااتواند مخاطاب را در رسیاپرداختن به مبحث اصلی، می

 یاری دهد. هاآنهای هجوگویی انگیزه

  طيئهح

)اصافهانی،  توانا باوده اسات.ش ر اعم از مدا و هجو فنون  در تماماست که متقدّمان  ةبرجستاز ش رای 

)هاداره،  ای از ابهاام.( سال درگذشت حطیئه، همانند تو ّدش پنهان اسات؛ یاا در ها اه123: 2 ، ج1163

هاای خیاره بار ( چشام12: 1111ای نازیبا داشت. )شوقی ضایف، ( او جسمی ناتوان و چهره122: 1112

زبانی و بادگویی یکای از مشاوّش سااخته بودنااد کاه باد صورت و اندام حطیئاه، از او فاردی نااآرام و

 :اش بودهای برجستهویژگی

اَ َ    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  َأبَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّلاَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ   َ ا   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت َ ا   
اوَا َ ا  اَ  َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  اَأَریاِلي  جهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  اَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 

 َأدري ا يَ تتتتتتتتتتتتتتت اَأ تتتتتتتتتتتتتتت ا   ي  تتتتتتتتتتتتتتت  اابيس تتتتتتتتتتتتتتت   ا َتتتتتتتتتتتتتتتا 
َُا  ِّي  تتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتت اوجتتتتتتتتتتتتتتت  اَو  تتتتتتتتتتتتتتتوي  َُاِّي   َت  تتتتتتتتتتتتتتتوي 

 

 (16: 1416)ا حطیئه،  

بینم که خداوند میبرای خودم صورتی . دانم چه کسی را بد بگویمشوند. نمیمیامروز  بانم جز به بدگویی باز ن

 !چه صاحب صورت زشتی چه صورت زشتی! و خلقتش را زشت گردانیده!

خود، مادر، پادر حتّی  کهاست؛ به طوری داشته  تمایل ل و پستیبه شر، حرص، بخشدّت ه حطیئه ب» 

 ( 122: 1112، هد رة) «اند!نبوده در امان رش از هجوشو همس

شاان خواناد. در حضاور ایاو پس از اسالم آوردن، باه محضار حضارت رساول )ص( آماد و ابیااتی  

این مطلب  ةبار( در332: 1 ، ج1184)فرو ، اشد.خارج یافتند، حطیئه از دین که حضرت وفات میهنگا

زان و کاه او از پیشاتانگذشات است. چیازی بوده و منافق  سُست اسالمشدر  پیوسته» آمده است: حطیئه

مختلفناد؛ امّاا او  ةهاا دربااراند: روایتگفته( و نیز چنین 132: 1111)عزمی، « داران ارتداد گردید.داعیه
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طاه حساین، )« ای اندک از دین داشات.نظر دارند که او در پایبندی به اسالم سست بود و بهرههمه اتّفاق

 ( 114: 1 ، ج1181

( سااخته 6: 1423)طماس، « های زشتسرمشقی از خصلت»های ناپسند اخالقی که از حطیئه ویژگی 

تاهی قد، ض ف اندام و ظاهر ناخوب، این شاعر را سرشاار از حاسّ انزجاار و انتقاام کو ةبودند، به اضاف

ردی ترساناک تبادیل شاد کند؛ به همین د یل به فادیگران حفظ  کردند. او ناچار بود خود را از تمسخر

ا(131: 2 ، ج1134)طه حسین، « خریدند.را با دادن مال از او میآبرویشان »که دیگران 
 کسای (33: 1423تمایم فااخوری، )ام اغراض ش ری مانند مدا و هجو، توانمند اسات. حطیئه در تم 

بوده، پای در عصر جاهلی مرسوم ه کو متکدّی شاعران مدّاا  ةحطیئه را بخواند، به شیو اش ار مدحی که

( 244: 1111حنا ا فااخوری، )فهمد که او چه میزان حرص در گرفتن صله داشته است. خواهد برد و می

 اش ار هجوی او نیز درست به همین صورت، ابزاری برای کسب درآمد واقع شده بودند.

 انوری

ارت کامال مرتبه بود و در غزل و قط ه نیز مهاسرایی بلندان بزرگ قرن ششم است که در قصیدهاز شاعر

: 1328انفر، )فروز« مقتدر و فکری نیرومند داشته است.طب ی » ( انوری236 :1، ج 1383داشت. )انوری، 

قدر مسالّم ایان اسات کاه در رباع اوّل قارن ششام »وفات او به درستی م لوم نیست.  ( تاریخ تو ّد و333

 ( 21: 1332کدکنی، )شفی ی« در ربع آخر آن قرن در گذشته است.و  متو ّد شده

او،  ی باارز شا رهاادر اش ار انوری، اشاراتی فراوان به علوم گوناگون شده اسات. از دیگار ویژگای 

آفرینی و بیان مفاهیم نوین به کمک آیات، احادیث و تلمیحات اشاره کرد. )شمیساا، توان به مضمونمی

جا که باه زباان سااده و روان و نزدیاک باه امّا آن»ن این شاعر غا بای پیچیده است؛ ( زبا121 و 111: 1332

 و 38: 1336)شمیساا، « آورد.گوید، سبکی خاص را به وجود مای نی غزل میپردازد؛ یزبان محاوره می

31) 

( است و در ایان ناوع از شا ر، اقساام م اانی را از 211: 1333 )شمیسا،« از اساتید قدیم قط ه»انوری  

، 1363، مدا و هجو گرفته تا وعظ و تمثیل و نقدهای اجتماعی، به بهترین وجه به کار برده است. )صافا

 کادکنی،دهناد. )شافی یهاا تشاکیل مایو طنز هاهزلها، بخش بزرگی از قط ات او را هجو (668: 2ج 

هاا و نقادهای اناوری بسایاری از گالیاه هایش نیز نماود دارد.( ا بتّه این شیوه در ب ضی مثنوی21: 1332

را تأخیر صاله، ممادوا »شخصی و اجتماعیش را در قا ب هجویه بیان کرده است. او گاه حتّی به خاطر 

  (338: 1328)فروزانفر، « کند.هجای د خراش و جانکاه می
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اند و قاوّت تخیال کاه ی انوری دارای مضامین بسیار  طیف، م انی شیوا و افکار بکر و تازههاهجویه 

( 113، مقدّماه: 1364شاعری است، در تمام هجویات وی آشکار اسات. )مادرّس رضاوی،  ةشرط عمد

در هجاو،  کهاینکمتر است؛ ضمن  هایی که آفریده استشمار هجوهای انوری، در نسبت با طنز و هزل

را  هااآنترشیزی، یغماای جنادقی و امثاال  ژاژخایی و گستاخی کسانی چون سوزنی سمرقندی، شهاب

: 1382موساوی گرماارودی، )اند. ای آزارش دادهپردازد که به گونهندارد. او م مو ی به هجو کسانی می

28 ) 

 پژوهش ةپيشين

 هایی صورت گرفته است؛ از جمله: سی و عربی پژوهشهای هجو در ش ر فارجلوه ةدربار

تهاران،  ،(نقاد و بررسای شا ر هجاوی از آغااز تاا عصار عبیاد)هجو در ش ر فارسای  نیکوبخت، ناصر،

 .1381دانشگاه تهران و دانشگاه کاشان، چاپ اوّل، 

 ةپژوهشانام ،«یسبکی هجویاات در دو دیاوان خاقاانی و متنبّا ةمقایس»د و فرشاد مرادی، پارسا، سیّد احم

 .22-1، صص 1383، تابستان 28 ةشمار علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی،

 ةتطبیقای، دانشاکد ادبیّاات ةنشاری ،«ساراییهجویاه ةابن رومی و اناوری در عرصا»محمّد رضا، صرفی، 

 .82-63 ، صص1388، پاییز 1 ة، شمار1و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال  ادبیّات

 .1386ارشد، دانشگاه رازی، کارشناسی ةنام، پایاناسلوب هجو در ش ر حطیئه ی، حیدر،هواس

، 23 انجمان، ش ةهاا، ناماو زباان ادبیّاات ةنشری ،«طنز در قط ات انوری» ،موسوی گرمارودی، سیّد علی

ساروده  . در این مقا ه، صرفای به آن دسته اش ار انوری پرداخته شده است کاه در قا اب قط اه1382پاییز 

 .  نمود داشته است هاآند و طنز یا طنزهای هجوآمیز در انشده

هاا و کاارکرد هجاو در اشا ار حطیئاه و اناوری در این میان، پژوهشی که باه بررسای تطبیقای جلاوه 

  .بپردازد یافت نشد

 بحث اصلی
 های هجو در شعر حطيئه و انوریانواع و زمينه

هاای و انوری، با وجود د یل و زمینه شود که حطیئهحدّی روشن میدر مقدّمه آمد، تا  چهآنبا توجّه به 

دو شااعر ایان تواناایی را  سارایی برخاوردار بودناد. هارهای مشابهی هم برای هجویاهمتفاوت، از انگیزه

داشتند که ممدوا خود را در ازای صله ستایش کنند؛ یا به علّت آزردگی و رنجش از صااحبان قادرت 
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هاای تهااجمی و دفااعی، شدن انتظارات از ممدوحان، اطرافیان و جام ه و یا با انگیزهو ثروت، برآورده ن

 فرد مورد هجو را در نظر مردم کوچک گردانند.

نماایی، ترین شگردهای هجوپردازی که عبارتند از: تحقیر، تشبیه به حیوانات، تحاامق یاا کاودنمهم 

(، در 88-81: 1364م، دشنام و فحاش )حلبای، های پاکی و طهارت، تهکّها و نشانهدرهم شکستن سمبل

اند. در این پژوهش، از ساویی هجویات دو شاعر، کم و بیش و با درجات و اشکال گوناگون، نمود یافته

توهین، دشنام، آبروریزی، هادف قارار دادن فارد ماورد هجاو باا »حطیئه است که به قول شیخ امین، در 

( 31: 1388)صارفی، « آور و صاریحمات زشت و تصاویر شرمکلهرگونه پلیدی و تحقیر... و استفاده از 

ترین طنز، هجو و هزل از م روف ةانوری که در هر سه گون ،باک است و از سوی دیگردست و بیچیره

هاای های فراوان با حطیئه دارد؛ امّا تفاوتاستادان ادب فارسی است و در استفاده از انواع هجو، مشابهت

 تی، خانوادگی، اخالقی و علمی.زندگی گرفته، تا اوضاع شخصیّ ة؛ از شرای  و نحواساسی نیز بسیارند

توان دریافت کاه او در محای  خاانوادگی نسابتای مرفّهای متو ّاد اند، میانوری نوشته ةدربار چهآناز  

ای از م ارف عقلای و نقلای باوده اسات و ماورد شده است؛ دارای تحصیالت بسیار و عا ی در مجموعه

زایا نشاان اایان ما ة( هما31-23: 1332کادکنی، )شفی ی رام ب ضی بزرگان وقت نظیر سلطان سنجر.احت

دهند که انوری برخالف حطیئه، با آنکه در مقاط ی از زندگی باه تنگدساتی و بادحا ی هام گرفتاار می

او با حطیئاه سرایی های هجویهتفاوت انگیزه ةبود، د یل اعتماد به نفس کم نداشته است؛ پس باید دربار

 دقّت کرد.

هجو انوری گاه شکل خصوصی دارد؛ مثل بسیاری از قط اتی که در هجاو افاراد گونااگون ساروده  

خواساته بارآورده را شااعر مای چاهآناست و ارزش هنری عام ندارند. در این موارد، فارد ماورد هجاو 

هاای او نیاز کاه قی کلّی. هازلهای انوری، حا تی عام دارند و مصادیای دیگر از هجونکرده است. دسته

هاا، اعی فراوانی هستند. گذشته از اینهای اجتماند، دارای ارزشدر بسیاری موارد با ا فاظ ممنوعه آمیخته

 ادبیّااتهای اش ار اجتماعی شوند که جزو بهترین و زیباترین نمونههایی از طنز دیده میدر ش ر او نمونه

هاای های هجاو در شا ر حطیئاه و اناوری تفااوتها، د یل و کارکرد( زمینه23و  22ند. )همان: افارسی

ررسی تطبیقای ای کام نیساتند. بااسرایاها نیاز از جملاه در موضاوعات هجویاهفراوان دارند؛ امّا مشابهت

 این مقا ه خواهد آمد.  ةهایی گزیده از بارزترین شواهد مربوط به این تشابهات، در ادامونهانم
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 حطيئه و انوری یی در شعرسراموضوعات هجویه

 عيوب جسمانی، دستاویزی برای هجو

های جسمانی و مبا غه در آن است. حطیئه و اناوری هار یکی از مصادیق هجو، توصیف م ایب و ض ف

هاای اند؛ مثالی حطیئه در این دو بیت،  غار و ضا یف باودن را کاه از ویژگایدو به این موضوع پرداخته

 :ت، دستاویز هجو او قرار داده استظاهری قدامه عبسی بوده اس

اوَِّتتتتتتتتتتتتت اأ تتتتتتتتتتتتت     ا   تتتتتتتتتتتتت اَ ستتتتتتتتتتتتت   اَِّتتتتتتتتتتتتت اأ تتتتتتتتتتتتت   
ش       تتتتتتتتتتتتتتتتتت ارَأ  تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا     َ تتتتتتتتتتتتتتتتتت     َِّ تتتتتتتتتتتتتتتتتياجي

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتت يا  ا     ي ُي اري تتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتت اأ  ي  ورحي  تتتتتتتتتتتتتتتتتت  اِّي

تتتتتتتتتتتتتت اَ  تتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتش   ااَ  تتتتتتتتتتتتتت ا  اب   تتتتتتتتتتتتتت اِّي  ضي

 

 (11: 1416)ا حطیئه، 

چاه زماانی  )منف تی ندارید( کدام گردبادها است؟ایم که شما کیستید و باد شما از و شما کیستید؟ ما از یاد برده

 .گونه اندیشیدن نیستایم؛ پس میان ما جای هیچآمدید؟ ما اندام شما را  غر و ض یف دیده

خور تأمّل در این نمونه، توصیف ض ف جسمانی فرد مورد هجو است؛ صافتی کاه جا ب و در ةنکت 

 خود حطیئه دارای آن است و از آن بیزار و گریزان.

گیرد. غرض او از این هجاو تشابیهی نااظر باه را به استهزا می هاآناین بیت هم با هجو بنی بجاد،  در 

بناابراین، بیاان م ایاب  ؛کاه عباارت از پساتی و فروماایگی اساتمحسوسات، تبیین صفتی م قول است 

 جسمانی در این بیت، کارکردی ههنی یافته است؛ هر چند خود آن نیز مراد هجو هست:

تتتتتتتتتتتتتت  َتتتتتتتتتتتتتتت َا اَ     اري تتتتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتتت ت ه  ا ي َ اِّي  یا     تتتتتتتتتتتتتتِف 

 

تتتتتتتتتتتتتت ا  َ َ تتتتتتتتتتتتتت   ا َتتتتتتتتتتتتتت َ ا    ي تتتتتتتتتتتتتتو    اضي  ري تتتتتتتتتتتتتت   
 

 (98: 4141)الحطیئه،  
را  هااآنایگی و پساتی او گرفتاه اسات، فرومااایی که روی گوششاان را مااهای آنان مانند گردن کفتارهگردن

 کند.گر میجلوه

ه به مدا، دساتاویزی بارای هجاو در ساختار همّ شبی های زیر، بلندی قدِّ شخصی راانوری نیز در بیت 

کناد، ساخن از ت اا ی و م نویات ای که مخاطب در ابتدا گماان مایآمیز او قرار داده است؛ به گونهطنز

 یابد که تمسخر در کار است:وجود یک ممدوا است؛ امّا با خواندن بیت دوّم درمی

 ای خواجه رسیده است بلندیت به جاایی

 ن قدّ تاو باشاد باه بلنادیگر عمر تو چو
 

 کز اهل سماوات به گوشت برسد صوت 

 ا مااوتتااو زنااده بمااانی و بمیاارد ملااک
 

 (281: 1333)انوری،  
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 تشبيه فرد مورد هجو به حيوانات

یکی از بارزترین شگردهای هجوپردازی، تشبیه فرد هجو شاونده باه حیواناات اسات؛ حیوانااتی کاه باه 

هورند. این شیوه که م مو ی باا هادف انتسااب وجاه شابهی م قاول و داشتن ظاهر یا صفتی نامطلوب مش

رود، در ش ر هر دو شااعر بخصاوص حطیئاه، نماود ویاژه دارد؛ منفی به فرد یا افراد مورد نظر به کار می

 بیند:ای را در حماقت و نادانی، مانندا غان میجا که او جماعتی یمامهمثالی آن

  ي  ا  َ   َِّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ اَ    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ي يه 

  َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   اأبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َدا  ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بيَ ه  

 

َيا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ابَتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  ه  َ ا    َ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ياِّي تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أه 

َيا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  َ َج تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ه  اَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت      يا      

 

 (143: 1416ا حطیئه، )

 هااآن ةقومی که خدا گذشتگانشان را نابود کارد؛ پاس هما بدترین ساکنان یمامه، اهل قُریه از بنی ههل هستند.

 .رنگندخاکستری های مانند ا غ

کند و بدین ترتیب، احتما ی هم ظاهر او و هام عبس را به میمونی عبوس مانند میدّ بنیجا که جَنیا آ 

 گیرد:رفتارش را به مسخره می
تتتتتتتتتتتتتتتتتت رَه  بَتتتتتتتتتتتتتتتتتت اَأب يتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا ابيتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ا ي  َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتو   

ار َِّهتتتتتتتتتتتتتت  ت    يتتتتتتتتتتتتتت    خَلس َستتتتتتتتتتتتتت َار  ي تتتتتتتتتتتتتت  اَِّتتتتتتتتتتتتتت  

 

   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِف  اَوأ  اأبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ه   اَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   يج  ي يا 

ابَت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَداَ َ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وَا َتَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  يابي  ض تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ي  ُا 

 

 (121: 1413)ا حطیئه، 

 اگر کسی از او چیازی بخواهاد، باا اکاراه و و پدرشان همانند میمون. است بگو نژادشان فرومایه« بنی عبس» به

 بخشد.ارزشی میپس از اخم و ترشرویی، چیز بی

  سراید:در موض ی دیگر نیز می

ا َا اَ س تتتتتتتتتتتتت د ه   ااَ تتتتتتتتتتتتت     اَهوَتتتتتتتتتتتتتّل َ تتتتتتتتتتتتتد    َتتتتتتتتتتتتتت    

 

َيا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اِّ َه   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا َ َو يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت       د َِّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  ل 

 

 (142: 1416)ا حطیئه،  

بربسته؛ کسی که مانند گوسفندی اخته شده، به حال خود رهاا از آن قومی که بزرگشان قدامه است، رخت خیر 

 گشته است.

 ا نّسل باودنش را.گیرد و هم احتما ی مقطوعحطیئه در این بیت، هم ظاهر و اندام قدامه را به هجو می 

هاای ا و ا غهارا به میش هاآنند خود را به بزهای نر و زنان او در بیان تند و تیزی دیگر، مردان خویشاو

 :کند!سرکش تشبیه می

َ اا َتَ تتتتتتتتتتتتتتت  اا تتتتتتتتتتتتتتت  ث تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتَ ة اا     تتتتتتتتتتتتتتتت  يااِّي  و يس 

 

      يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ا آل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يااِّثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَامم ج تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا 

 

 (48: 1416)ا حطیئه،  
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عرعار  سارکشهای مانند ا غکه  هایی بزرگنر و زنانی  غر با شکممانند بزهای  استنی مردا عتآنان را جما

 کنند و صدایی بلند دارند. می

 گوید:به نوعی سوسک می هاآندرد، با تشبیه از آن سوی، انوری نیز در توصیف خواجگان مرفّه بی

 تااااا نشساااات خواجااااه در گلشاااان بااااود

 اماو جُ َاااال را مانااااد از صااااورت مااااد

 گاااار نساااایم گاااال بمیاااارد در زمااااان
 

 شاااااااید ار ایماااااان نباشااااااد از اجاااااال 

 وانگهاااای حااااال جُ َاااال بااااین در مثاااال

 چااون بااه گلباارگ اناادرون افتااد جُ اال
 

 (421: 1364)انوری،  

 ةپرور بگیرند، در آساتاندردان تنای امکانات برتر دنیوی را از بیانوری م تقد است، اگر فق   حظه 

خشماااگین و صاریح دیگاری کاه هکار د، اار تنااهای بسیاوند. او در بیتشبیچارگی و نابودی واقع می

ساخته است، فرد ماورد هجاو را باه حیوانااتی چاون کفتاار،  را برای مخاطب آشکار هاآنشبه، پیام وجه

 کند:گرگ سرکش، خرس، خوک و سگ تشبیه می
 دهان چو شایر و چاون گارگ حارونای گنده

 چااااون بوزنااااه سااااخره و چوکفتااااار زبااااون
 

 چون خوک نگونشخص و چون خرس، کریه 

 چااون گربااه دهاان دریااده و چااون سااگ دون
 

 (622: 1364)انوری،  

هاای هجاو در آثاار حطیئاه و اناوری هساتند و ای از نموناهاساس این شاواهد کاه گزیادهتوان برمی 

ل شاکنی هجاو هار دو شااعر قاباصاراحت و تابو ةمتناسب با مجال یک مقا ه، نتیجه گرفت با آنکه درج

نماایی اشا ار او باا تر اسات؛ ی نای واقاع ةگوید. درجتر سخن میپردهتوجّه است؛ امّا حطیئه م مو ی بی

کاه ؛ در حاا یشود که او به افارادی م ایّن و م لاوم و ماجراهاایی خااص اشااره داردخواننده متوجّه می

حطیئاه در قیااس باا اناوری،  تر. از سوی دیگار،تر و اجتماعیترند و نمادینهای هجو انوری عاممصداق

بینیم که هار دو شااعر، چگوناه از دهد. میکند و انتقال میجزئیات بیشتری را در هنگام سرودن بیان می

، صافات هااآنتاا باا اساتفاده از  گیرنادهای م روف حیوانات گوناگون بهره میشکل ظاهری و ویژگی

 ظاهری و باطنی فرد مورد هجو را تبیین کنند.

 هجو ةمایبخل، دست

و اجتماعی اسات؛ خاواه ایان هنجارشاکنی  هجو گاهی به جهت رعایت نکردن هنجاری اخالقی، عرفی

هاای ماورد یکای از ساوژه شااعر باشاد. ةفرد مورد هجو صدق کند؛ خواه مدّعا و برساخت ةحقیقتای دربار

 جو خُلقای، باا باهدر ه»اخالقی است.  ةسرا، برجسته کردن رهایل و صفات نکوهیدشاعران هجویه ةعالق
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ا واق ای و سالب صافات نیکاو از مهجاو اایی یاات زشت ادّعاه انتساب صفاکارگیری سلب و ایجاب، ب

حائز اهمّیت اسات؛ زیارا  ادبیّاتشناسی ای است که بررسی آن از دیدگاه جام هپردازند و این مسأ همی

ی از زماان باه  ةرا در برهاهاای یاک جام اه ها و ضدّارزشتوان ارزشها میبا بررسی این ویژگی خاصاّ

هجاو در »در دوران جااهلی بسایاررایج باود. گونه این (13و14: 1383پارسا و مرادی، )« خوبی شناخت.

از جناگ، کشایدن مانناد بخال، دساتو هکر اوصافی و سُستی ، ناتوانی حقارتبیان  برایجاهلی،  ةدور

 ه ّاتباه و تان  در برابر دشمنان شدنخواهی، تسلیم از خون بودنتوان از همسایه، ناحمایت در  کوتاهی

ه هاای مرساوم هجاو باود؛ با( بخال، یکای از دساتمایه312: 1113)عطاوان، « رفته است.به کار میدادن 

 خصوص که این صفت، با محروم ماندن شاعر از صله و پاداش ارتباط داشت.

 ین گونه دارد:حطیئه در هجو بخل و امساک بنی بجاد، ابیاتی ا

تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت د ا  ت ه  َُا ه تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ابَتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ي   َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَو

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد اَِّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ه   ابت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اد ا  َ  ظَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ياو  ي
ا  َتث تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ااأ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتت        تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ِّ ه  اُش 

َ ابَ َ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  َ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ي   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ا َتَ   َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّلي

تتتتتتتتتتتتتت       ا  َِّتتتتتتتتتتتتت ا تتتتتتتتتتتتت َ احَيَ تتتتتتتتتتتتتد ا ا   يتتتتتتتتتتتتتَ یاضي
 

    لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي  َ اوِّ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ      اَأ َستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدو  

 (2)َ تتتتتتتتتتتد اُج  تتتتتتتتتتتد اَ  تتتتتتتتتتتياَِّتتتتتتتتتتت ا َتتتتتتتتتتت َ اَ  تتتتتتتتتتت  ا  ا

ا   اَ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت د ا    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ د ا    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَدا  ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  ي
  َوي  َج َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّلاَأ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد هي ا َ َ وَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدو 

َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدو  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت د ا ا   يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ یاَ احي    َتوَت    ي
 

 (68: 1416)ا حطیئه، 

کاودن  هاآن اند.اند تباهی و فساد کردهشوند و تا توانستهصالا نمیگاه اهیچ کند که خداوند بنی بجاد را   نت

 مردانای هااآن جا که جای بخل ورزیدن نبود، بخل و امساک نشان دادناد.ای ندارند. آنیاری کننده و احمقند و

به جاای خاود  و غارت( عقلشانیورش  وقت، به ة پگاههستند که )هنگامگندمی جو، با موهای خردو کمجاهل 

که اساباب اماور در میانماان ازهام زمانی دد.گرخود باز می به جایو ش ور زنان عقل  کهگردد؛ در حا یبازنمی

 ناوازیخااطر میهماانباه میهماناانش هارکس را  اند بایاد دور شاوند.شدهمرتکب  چهآنبه خاطر  هاآنبگسلد، 

 (شوند.نواز نیستند تا ستایشستایش نیستند. )مهمانقابل ازی نوبجاد در مهمان بنوبستایند، پس 

و کساب درآماد قارار برای ارتازاق  ابزاریعنوان هجو را به که  استشاعری تمام عیار  ةحطیئه نمون 

او بخیال اسات. خاود  ان ابان بادر کارد؛ باا ایان موضاوع کاهنظیر هجوی که در مورد زبرق است؛داده 

بخشد، دهد. وقتی حطیئه احساس کرد زبرقان دیگر به او صله نمیپوشد؛ امّا به کسی نمیخورد و میمی

 وی تند و آتشین به حضیضش کشانید:در هج

ا َتتتتتتتتتتتتتتت   ي    تتتتتتتتتتتتتتت   ا َ   تتتتتتتتتتتتتتت  اِّ و  تتتتتتتتتتتتتتت  اِّي  َأز َِّ  تتتتتتتتتتتتتتتّل 

َ اَِّ   ي يتتتتتتتتتتتتتتتت يااجتتتتتتتتتتتتتتتت ر ا تتتتتتتتتتتتتتتت   اَأنتتتتتتتتتتتتتتتت     اه  ا يَ تتتتتتتتتتتتتتتت   
ا َتتتتتتتتتتتتتتتتَ یانتتتتتتتتتتتتتتت ريا  تتتتتتتتتتتتتتت  ياَ    َتتتتتتتتتتتتتتت  ياَو َتتتتتتتتتتتتتتت    د  ا ي    

َاَأر ِّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  يار و   اِّ  ي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ابَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دَا  ْي 
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َِّ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  ا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    اَوَه   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا يابت ه 
َ ا يوت    ي يهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا ملَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ريَ ا  َت  َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  دَ ي

 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ياَوجَا اَوَأض  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ابي َ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت         

ا َاي  تتتتتتتتتتتَ اأ  تتتتتتتتتتتَّلا َا تتتتتتتتتتت   ت   تتتتتتتتتتتد      تتتتتتتتتتت  ي  ا     ي
 

 (222-221: 1413)ا حطیئه،  
 در کنار شما چوناانمن  کند.ای را طرد نمیآشکارا از عطایای شما ناامید گشتم و هیچ چیزمانندِ ناامیدی، آزاده

خساته  از پاذیرایی او رهاا نمودناد. در کناار مردگاانای کردند و همانند ماردهخوارش  هامدّتکه  هستمکسی 

کان! بارای هاا را رهاا بزرگاواری هایشان او را زخمی سااختند.کردند و با دندانهایشان به او پارسشدند. سگ

 سفر نکن. چون زنان بنشین؛ که برای تو غذا و پوشاک بیاورند. هاآندستیابی به 

 باهای نبرده است؛ به هماین د یال کند که از نوازش آن بهرههمانند میشتری را به زبرقان او خاندان  

 :پردازدپیوندد و به مدا و ستایش آنان میشماس می خاندان

اجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  َي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو َّلا يَ     َهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا اَ ضي

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَّلاأ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اوَزَ    اَأ َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ ر َ  ي
اَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يب َّلا َا ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اَ   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َتَ َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 

اوَأَِّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  َ  اَ    أجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
ا اَِّ  َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  اا  َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َو ََا

 َوَ َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَو  َته   ا  َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 تَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ    اِِّف زر  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 َوَِّ َت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَّلاَو  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   اُج ي َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتّل

ُ ا  َ َد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اَ َ   َ هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ُ اأ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ثيَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتج اَ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

 ريَکا   ا ت َ و يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    اَ ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت جي  

ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ِّي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  َکا بيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا ا  َلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ي

ا َتتتتتتتتتتتتتتتتتد وَرابيتتتتتتتتتتتتتتتتتَکا  تتتتتتتتتتتتتتتتتد و  ي تتتتتتتتتتتتتتتتتت  َّلابتتتتتتتتتتتتتتتتت   

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ ا  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  ا  ه َِّ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ير  ِّي

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ي ه  َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   َ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َکا ي    اأ  

تتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتت ا َتَ تتتتتتتتتتتتتتتتتدا َتَ   تتتتتتتتتتتتتتتتتَّلاوأ تتتتتتتتتتتتتتتتتَّلا  ي    

اَِّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِف زيرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  َکا آلَ ا َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بَ  ي

َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت جي     هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اِّ َ مم 

اِّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ي ُي ابيلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ي   ي

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا ملَ  جي    ا ا ت  َته  يه 
 

 (84-83: 1416)ا حطیئه،  

او را از خاود  زبرقاان( کفتارهاا )همساره کا گاهآن)خودشاعر( خشمگین نشدی؛  اتخاطر رفتن همسایهچرا به 

دروغ گفتای و  دارای خرماا هساتی؟ وگمان کردی کاه درتابساتان صااحب شایر وآیا مرا فریب دادی  راندند؟

مارا  ساخن شاوم.اخاالق هامگروهای نکوهیاده به من امر کردی که با و نهراسیدی که مرگ تو را دربر بگیرد؟

از مسالّمای تاو پایش  کنی، پیوناد دادناد.به افرادی که به آنان مباهات میکسانی سرزنش نمودی که تو را  ةدربار

مادد و یااری  شدی. هاآنکردی و آخرینِ  امتناع من در حقّاز بخشش که در حا یآمدی؛  من سویبه راندیگ

شیر در آن که  زرگیمشک ب مرا از تو بازداشتند. اکنون به دنبال کسی باش که تو را یاری و با تو همدردی کند.

ماردی  رقاان!ای زب خانادان زبرقاان(.. )کنایه از بخلکردیدریغ از من است، مورد مذمّت که شتری بود فراوان 
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ای ماورد کناد. او بخشاندهداشاتی( کفایات مایکه باید مای)اخالق و متبحّر، تو را از آن بخشش بخشنده، نیک

 هراسد.نمی هااعتماد و شجاع است که از تشر زدن

آمیاز و از آن سوی، انوری در اشاره به بخل یکی از امیاران زماان خاود، در سااختاری گزناده، طناز 

 سراید:تشبیهی، چنین می

 گااار انااادک صااالتی بخشاااد امیااارت

 عطاااای او باااود چاااون ختناااه کاااردن
 

 ازو بساااااتان کااااازو بسااااایار باشاااااد 

 بااار باشاادکااه اناادر عماار خااود یااک
 

 (331: 1364)انوری،  

کشد. در جاایی دیگار نماید، به تصویر میصورت، عطای اندک امیر را که جز یک بار ر  نمیو بدین 

 سراید:می

 باااا بخااال باااه غاااایتی باااود پیونااادت

 اینک ز بالی بخال تاو ده ساال اسات و
 

 کااز قااوت حکااایتی کنااد خرسااندت 

 کناااد فرزنااادتتاااا نشاااخور شااایر مااای
 

 (286: 1364)انوری، 

جاا کاه فرزنادش کند؛ تا آنن به حکایتی کفایت میست که از خوردچنان بخیل افرد مورد هجو او، آن

 یابد.نیز چیزی برای خوردن نمی

 گوید:در دو بیت زیر هم می

 دی از کسان خواجه بکردم یکای سالال

 کس مدامگفتا به خوان خواجه نشیند دو
 

 گفتم به خوان خواجه نشینند چند کس؟ 

 از مهتااران فرشااته و از کهتااران مگااس
 

 (623: 1333ی، )انور 

خسایس  ةخواج خوران خوانِطنزآمیز نیز که باز رنگی از همّ شبیه به مدا دارد، تنها نان ةدر این نمون 

شود و دیگر، مگس نشسته بر سفره! شااعر باا ها دیده نمیداند که ا بتّه توسّ  انسانای میرا، یکی فرشته

خواجاه غاذا  ةبر سار سافر -ن گرفته تا کهتران از بزرگا -خواهد بگوید، در حقیقت کسی یر میاین ت ب

 ای است از خسّت شدید فرد یا افراد مورد هجو.خورد. ت بیری که خود کنایهنمی

 نتيجه
 های این پژوهش عبارتند از:ترین یافتهمهم

اختگی نساب و ااشنااسارایی، بایاد در د یال شخصای جساتجو کارد. نحطیئاه را در هجویاه ةبارزترین انگیز. 1

های فکری و تز زل اندیشاه، از حطیئاه شااعری منزجار و باا ژرف ساخت ةهای نازیبای ظاهری، به اضافگیویژ
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م ااش را در ایان جریاان  نباید نقش مهمّ شرای  مادّی و نیاز به امرار کهاینبودند؛ ضمن  احساسات منفی ساخته

 فراموش کرد.

احترام باود. او  روزگار خود م مو ی مقبول و موردکرده است که در نوری شاعری با اصل و نسب و تحصیلا. 2

چند در مقاط ی از زندگی، مشکالت مادّی و اجتماعی داشته است؛ امّا با اعتماد به نفس بیگاناه نباوده اسات. هر

سرایی در ش ر انوری عبارتند از: توقّ ات و نیازهای مادّی، عواطف شخصی و مساائل های هجویهترین زمینهمهم

 های اجتماعی.نابسامانیمربوط به 

گیرناد؛ امّاا حطیئاه سارایی بهاره مایممنوعه و توصیفات رکیاک در هجویاه حطیئه و انوری، هر دو از ا فاظ. 3

 شود.تر ظاهر میپردهتر و بیتر، تابوشکنم مو ی صریح

 د.شونتر عرضه میگیرند و تصویریهای انوری غا بای بیشتر از عنصر تخیّل بهره میهجویه. 4

تر شدن کاالم و جاذّابیت اند. این نکته به شیرینهای انوری از عناصر طنزآمیز بیشتر بهره بردهدر کل، هجویه. 2

 کند.تر هجو میپیام کمک کرده است؛ امّا حطیئه م مو ی جدّی

و استفاده های باطنی افراد مورد هجویژگی ةهر دو شاعر م مو ی از توصیفات و تصویرهای ظاهری، برای ارائ. 6

 اند.کرده

شاود؛ امّاا های حطیئه، فرد هجو شونده م مو ی مشخّص است و حتّی به نام یاا  قاب او تصاریح مایدر هجویه. 3

هایی باا کاارکرد تمثیلای، نماادین و اجتمااعی های م یّن، در بسیاری اوقات هجویهانوری با وجود داشتن طرف

هاای حطیئاه قاوّت سانی در هجویهوارگی و خاطرهفس، حدیث ننماییسراید. به این ترتیب، ویژگی حقیقتمی

های شخصی و خصوصی، اشا ار زیاادی دارد کاه هجاو در گیرند؛ حال آنکه انوری عالوه بر داشتن هجویهمی

اجتماعی یافته است. برای تکمیل این توضیح، باید فراموش نکارد کاه حطیئاه شااعر  - کارکردی انتقادی هاآن

کند و ای و غیر متمدّن عرب جاهلی هجو میپرداز قرن ششم. حطیئه در فضای قبیلهانوری سخنقرن اوّل است و 

 ةت را تجربه کرده است. همین تفاوت در شرای  و زمان زنادگی، جنباهاست مدنیّای که مدّتانوری در جام ه

 اعتراضی هجوهای انوری را بارزتر کرده است. - اجتماعی
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ا
ا
ا

 1)در   اِّ  ر  (ا  ا  را  واا  ج ا  دا    ش 

 2يت ه   راه ا

 رازيالوآداهبا، جامعة  العربيةاستاذ مساعد قسم اللغة 
  3    اهج  ن  اا

 يراز القسم اللغة الفارسية وآداهبا، جامعة  ةمساعد ةاستاذ
  4زه  اب   ی

 يراز الطالبة دکتوراه فرع الّلغة العربية وآداهبا، جامعة 

اص مل   ا
شااعار شااعراء الفاارس أص الکثااري ماان هاا ا النااوع األديب اخاات الغناااةي املنظااو . األدب يفالشاااةعة ة تقليدياااهلجاااء ماان األ اارا  الإن 

ل من املمکن أن نعرف ما کان يدور يف أذهان الشعراء ال ين استعملوا ها ا الغار ، کماا أناه أکان أن نتعارف مان خاالوالعرب. و 
السياساااية والثقافياااة. سااانحاول يف هااا ا املقاااال أن نتعااارف علااای أبااارز اساااتعماالت اهلجاااو يف أشاااعار أشاااعارهم األجاااواء االجتماةياااة و 

 الشاعر الفارسي الشهري يف القرن السادس. نوريّ األلمني، أال ومها احلطيئة الشاعر اجلاهلي، و شاعرين العال
ممّااا نااوري. و األ لاادیصاابغة اجتماعيااة أخاا  هاا ين الشاااعرين  کماان يف العواطااف الشأصاية ماا  أنااه ي یدلااأبارز دواعااي اهلجااو 

 االنزجاارعرين إلای اهلجاو، وان کاان الابغ  و هاا   يف اساتقبال کاال الشاا التکسب بالشعر هلا دورر بال ّکر أن األ را  املادية و دجي
ن يساتمّدان مان  فصايال . کاال الشااعريجااء اهلجااء عناده أکثار صاراحة  و  من ثّ نوري. و األی احلطيئة أقوی منه عند من اآلخرين لد
 السأرية يف اشعاره.ه يدمج اهلزل و نإ فضال عن ذلک ،احلطيئةمن  نوري أکثراألن استعماهلا عند لکالّصور البيانية و 

 نوريّ األاهلجو، اهلجاء، احلطيئة،  ،النقد التطبيقي  :     ا       ا  د ا
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