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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  One of the lyrical literary manifestations in 
Mojir al-Din Bilqani's poems is his satires. These satires, along with Khaghani's 
satires, have been forgotten and not studied. For this reason, the present study 
tries to eliminate immoral satires, introduce satire and mention the reasons for 
its existence in Mujir al-Din's poems, and identify his rhetorical technique.
METHODOLOGY: The method of this research is descriptive-analytical and the 
data have been collected using library resources. The study area and society is 
a collection of poems by the divan of Mojir al-Din Bilqani, which has been 
published by the Institute of History and Culture of Iran with the correction and 
suspension of Mohammad Abadi.
FINDINGS: The results of the research show that the language of Mujir's satires 
is chaste and often away from insults with taboo words. Her satires are mostly 
related to opponents and rivals and in this case, simile is the most important 
imaginative image and poetic element of Mujir. The mind of the illustrator 
Mujir al-Din is not content to bring one image and his similes are mixed with 
other images. Also, he has tried to show his superiority with allegorical 
expressions based on similes. This has reduced the ugliness of his satires and 
increased their rhetorical aspect.
CONCLUSION:  In his satirical similes, the poet has established a poetic 
connection between unrelated elements and has forced the audience's mind 
to try. Therefore, his satires have an artistic aspect. In terms of meaning, his 
satires reflect the social situation and morality that govern society. Therefore, 
the satires of Mujir al-Din Bilqani, in addition to their artistic aspect, are 

significant in terms of meaning.
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 مقاله پژوهشی
 شناسی بالغی هجو()پژوهشی در سبک وجاهت هنری تشبیهات هجوآمیز مجیرالدین بیلقانی

 
 ، سیداحمد پارسا*مقدممحمد سعیدی

 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه كردستان، سنندج، ایران.
 

 

 چکیده:
های ادب غینایی در اشیعار میجیرالدیین بیلقانی هجوییات یکی از جیلوه زمـینه و هـدف:

اوسیت كه در كینار هجوییات استادش، خاقانی، از نظر مغفول مانده و چنانکه باید به آن پرداخته 

میکوشد ضمن حذف مضامین متناقض با مسائل اخالقی، به . ازاینرو پژوهش حاضر استنشده 

هنری شگرد پرداخته و  مجیرالدّین بیلقانی در دیوان معرفی هجو و ذكر دالیل مختلف وجود آن

 . بررسی نماید این زمینهدر  را بالغی اوو  

ی اها با استفاده از منابع كتابخانهی تحلیلی است و داده توصیفیروش این پژوهش  روش مطالعه:

لقانی آوری شده است. محدوده و جامعج موردمطالعه، ابیات هجوآمیز دیوان مجیرالدین بیجمع

است كه با تصحیح و تعلیق محمد آبادی توسط انتشارات مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران منتشر 

 است.  شده 

دریهای زبان مجیر در هجویات، زبانی عفیف و غالباً به دور از پرده نشان میدهد بررسیها ها:یافته

است و در این میان، ان و حاسدبیشتر متوجه رقیبان شعری  اوهجویات مرسوم با الفاظ تابو است. 

. ذهن تصویرساز مجیر برای محسوب میشودآفرین و شاعرانج مجیر تشبیه مهمترین عنصر خیال

هجو دیگران، به آوردن یک تصویر اكتفا نکرده و تشبیهات او آمیخته به تصاویر دیگر و دربردیرندۀ 

یات وی افزوده و جنبج تناسبهای لفظی و معنوی دونادون است. این آمیختگی بر ارزش ادبی هجو

از زشتی و كراهیّتی كه مختص سخن هجودونه  این امرهمچنین، است.  تخیّلی آن را تقویت كرده

هایی كه بر معادلهاست. مجیر با تمثیلها و اسلوبكاسته و بر ویژدی بالغی سخن افزوده است، 

كشیدن مقام خود، است با بیانی مستدل، ضمن برپایج منطق عقلی و هنری ساخته، كوشیده 

 دیگران را در جایگاهی فروتر نشاند. 

ارتباط و دور از هم، ییبین عناصر به ظاهر بمیجیر در تشبیهات هیجوآمییز خود  گیری:نتیجه

 اپویوی تشبیه، به تکین مخاطب را برای كشف ارتباط دو سیذه و پیوندی شاعرانه برقرار نموده

هجویات او بازنمود اوضاع اجتماعی میردم و اخالق حاكم بر است. از نظر میعنایی نیز  انداخته

درخور  ، از نظر معناییوجاهت هنریعالوه بر  مجیرالدین بیلقانیجویات یبنابراین ه جیامعه اسیت.

 است. توجه

  

 4344مهر  53 :دریافت تاریخ   

 4344آبان  54:  داوری تاریخ   

 4344آبان  66: اصالح تاریخ   

 4344دی  55: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ، قرن ششم،بیلقانیالدین مجیر

 هجو، بالغت، تشبیه.
 

 :مسئول نویسنده * 

  rm.saeedimoghaddam@lit.uok.ac.i

 33441455 (97 49)+  

 



 55/ ...وجاهت هنری تشبیهات هجوآمیز مجیرالدین بیلقانی

 

 مقدمه
آن  داشته و جمع كثیری از شاعران، در است كه از دیرباز در ادبیات ایران وجود های ادب غناییجلوههجو از 

، بدلیل فضای رقابتی كه میان شاعران قرن ششم حاكم بود، شدت بیشتری هجواند. توجّه به آزمایی كردهطبع

مختلف، حاسدان و رقیبان شعری خویش را مورد نکوهش  شکلهایای كه هریک از این شاعران به بگونه درفته،

وردمطالعج ما ]قرن ششم[ همچنانکه مدح جنبج مبالغه در دورۀ م»اهلل صفا در این مورد میگوید: اند. ذبیحداده قرار

المقدور طبع درفت، هجو هم در طریق اغراق وارد شد و یکی از موضوعاتی دردید كه شاعران سعی داشتند حتّی

اندک به جایی كشید كه حتّی شادردان و استادان زبانی در این دوره اندکخود را در آن بیازمایند... كار هجو و بد

 (. 351ی355: صص 6، جصفاتاریخ ادبیات در ایران، « )ایستادندز هجو یکدیگر بازنمینیز ا

، به هجو پرداخته و با شگرد خای خود، دیگران را مورد نکوهش قرار فضایی مجیر بیلقانی نیز متأثر از چنین

جیر به این نکته اشاره . خود مدیوان شعری اوست در مضامین اصلی و قابل توجّه وای كه هجو، جزاست. بگونهداده

  است:كرده 

 میندیش میجیییر و كیام خیییوش كین

 

 كیامییاناز هییجو خَییسییان و خیویییش 

 (361ی  :مجیر بیلقانیدیوان )                        

 پرداخته و در این زمینه راه مبالغه را پیموده حاسدان و رقیبانمجیر هیر جا كه فرصتی یافته، به هجو  از این روی

عنوان ب از خاقانیاست؛ چنانکه حتّی دست به معارضه با استاد خویش، خاقانی، زده و بسبب رنجشی كه از او داشته، 

 :میکندسفرۀ خود یاد « چینخوشه»

 در خرمین نیظیم و نیثیر چیون خاقانی 

   

 ییبد چیینم زیحییقّیا كیه هییزار خییوشیه 

 (341 : ی)همان                                       

ای هزبانی عفیف و غالباً به دور از واهه ،شمار استامّا زبان مجیر در هجویات صرف نظر از ابیاتی كه تعداد آن انگشت

که برخوردارند؛ چنان آفرینی از ارزش ادبیاست. عالوه براین، هجویات او از نظر بالغی و تصویر تابو ركیک و الفاظ

 او از رهگذر .ا، تشبیه مهمترین ابزار مجیر برای ذم و نکوهش اقران، حاسدان و رقیبان شعری استهطبق بررسی

است. ازاینرو پژوهش حاضر میکوشد ضمن حذف  را نمایاندهش رفتار و منش رقیبان های دونادونتشبیه به شیوه

ررسی هجویات ، به بایمنابع كتابخانهبا استفاده از ی تحلیلی و  توصیفیهجویات متناقض با مسائل اخالقی، به شیوۀ 

مجیر پرداخته و روش خای او را در هجو نمایان سازد. لذا شناخت بهتر اسلوب مجیر در هجویات و نیز فراهم 

ز ، پیش اای با دیگر شاعران سبک آذربایجانی، از اهداف این پژوهش است. البتهآوردن زمینج پژوهشهای مقایسه

ورود به بحث، این نکته را باید درنظر داشت كه هجو، مانند هر دونج ادبی دیگر، دارای ویژدی سبکی خاصی است 

ته مورد ای بایسبدلیل سیطرۀ نقد اخالقی بر ادبیات، تاكنون به شیوه»سازد اما یها متمایز مكه آن را از سایر دونه

حالی است كه مطالعه و بررسی هجو، راه را برای شناخت آن  در (. این4345 )پارسا،« است توجه واقع نشده

از دید یک محقّق ادبی، هجو یک نوع ادبی است كه »زیرا  ،ساخت هموارتر كرده و ارزش ادبی آن را آشکار خواهد

 .(394: ی زرقانی ،)تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی« تواند از وجاهت هنری باالیی هم برخوردار باشدیم

 

 پژوهشسابقۀ 
مین است. در ه های ادبی، پژوهشهای اندكی صورت درفتهدربارۀ هجو در سبک آذربایجانی در مقایسه با سایر دونه

 استاد مجیر، الشعرای دربار شروانشاه، و خاقانی،ای چون ابوالعالء دنجوی، ملکتعداد نیز وجود شاعران برجسته
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است. بنظر میرسد  های مجیرالدین بیلقانی شدهشیه قرار درفتن سرودههای آنان و در حاموجب توجّه به سروده

هجودویان دونه آن را بازنموده، ای دربارۀ هجویات مجیر آورده و به روش دزارشكه چند صفحه كتابیتنها 
هجو نویسندۀ این كتاب، ضمن یادآوری وجود هجو در دیوان مجیر، به شرح . است «از آغاز تا انجام»زبان پارسی

: یعبدالله ،زباناست )هجودویان پارسی خاقانی، پرداخته ،شاهالی اصفهان از زبان او و نیز معارضج مجیر با استاد

(. همچنین در پژوهشهای كلی مربوط به سبک آذربایجانی، بطور دذرا به وجود مضمون هجو در 64 ی64صص

وع ادبی، از نظر ادیبان و محققان دور نمانده و آثاری است. امّا پرداختن به هجو بعنوان یک ن دیوان او اشاره شده

هجو در شعر  ،(4344، تألیف كاسب )انداز تاریخی هجوچشم وان بهیتاند كه از آن جمله ممرتبط با آن پدید آورده
كرد. همچنین  ( اشاره4475محمد ) ، محمدحسینالهجاء و الهجائون فی الجاهلیهو  (4395بخت )نیکو از، فارسی

است كه برای پرهیز از اطالج كالم، به ذكر نام  شناسی هجو در آثار شعرا انجام درفتهاالتی چند درمورد سبکمق

اصلیترین »(،  4344به قلم  هاشمی و مظاهر مصفّا ) «شناسی هجویات انوری ابیوردیسبک»میشود:  آنها بسنده
احمد پارسا به قلم سید ،«هجویات خاقانی شناسیسبک»( و  4345) «ویژدیهای سبکی هجویات سوزنی سمرقندی

(. 4397احمد پارسا و فرشاد مرادی )، به قلم سید«مقایسج سبکی هجویات در دو دیوان خاقانی و متنبی»( و 4395)

 ست.ا نگرفته اما دربارۀ بررسی هجویات مجیر تاكنون، تحقیقی مستقل و مرتبط با بحث در این مقاله، صورت

 

 بحث و بررسی

 دربارۀ هجو
لسان العرب، ای تازی است كه در فرهنگهای آن زبان، آن را بددویی و ناسزادویی در اشعار )هههجو از نظر لغوی وا

: معلوف یسوعیالمنجد، اند )( و برشمردن كاستی كسی و نکوهش و دشنام او خوانده353: ی 45ج ابن منظور، 

ه ت نوشتار ادبی به حیثی كئد كنشهای فرومایج آدمیان در هیدر اصطالح عبارت است از تقلی»ذیل هجو(. این فن 

باشد و در آن جنبج فردی بر جنبج اجتماعی غلبه دارد. زمینج  تناقض امر واقعی و امر آرمانی در آن موضوعیت یافته

ن و ا)تاریخ ادبی ایر« باشد شناختی در آن رعایت شدهعاطفی هجو، خشم و اعتراضی است كه جانب آزادی زیبایی

ه هردونه تکی»كدكنی تعریف كلیتری از هجو ارائه كرده و میگوید: (. شفیعی397 : یزرقانی، قلمرو زبان فارسی

-)مفلس كیمیافروش، شفیعی« یا تأكید بر زشتیهای وجودی یک چیز خواه به ادعا، خواه به حقیقت، هجو است

 (. 56 : یكدكنی

از »اما ای ادب غنایی است و بر پایج اغراض شخصی شکل میگیرد، هیکی از جلوهاز نظر موضوع و محتوا نیز هجو 

نظر فرم و صورت، هجو و هزل به هیچ هانر و دونج ادبی محدود نمیشود و در همج انواع ادبی میتوان رد آن را دنبال 

ده و داشته و یکی از مضامین عم در ادبیات عربی هجو از دورۀ جاهلی وجود .(35 : یحرّیدربارۀ طنز، « )كرد

هجا یکی از ابواب مستقل شعر »حنا الفاخوری در این باره میگوید:  .است شدهیه محسوب مراصلی اشعار آن دو

ات تاریخ ادبی« )جاهلی است كه بسبب كثرت غارات و رواج غزوات و تجاوزات، شاعران به فراوانی بدان می رداختند

اورند كه شاید هجوسرایی در ادبیات فارسی، متأثر از ادب (. ازاینرو برخی محققان بر این ب16: ی الفاخوریعربی، 

ازآنجاكه اما  ،(91 : ی؛ سبک خراسانی در شعر فارسی، محجوب351: یصفاتاریخ ادبیات در ایران، عربی باشد )

های مونهدیگر، ن سویاز  هجو بر پایج اغراض شخصی شکل میگیرد، بنظر میرسد این تأثیرپذیری موضوعیت ندارد.

فراوانی از هجو در ادبیات فارسی كهن وجود دارد كه ساختار آنها بیانگر هویت ایرانی این هجویات است )پارسا و 

امّا شدّت و ضعف آن، بنا به تناسب  ،ای طوالنی داردبنابراین هجو در ادبیات فارسی نیز سابقه .(4397، مرادی
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رین استاد شعر تابیاتی متضمن هجو در شعر قدیمی» است. برای نمونه، هر دوره متفاوت بوده اوضاع اجتماعی

 (.144 : یژوهپدانش )تفنن ادبی در شعر فارسی،« ودیشفارسی، رودكی، نیز دیده م

 

  انواع هجو
هی.قی.( 353حلبی به نقل از ابن بسّام )وفات  كرد؛هجو را میتوان بلحاظ محتوا و نیز وضوح و خفا، به چند نوع تقسیم 

است: هجاءاالشراف و هجاء االراذل. دونج اول هجوی است كه ظاهر آن دارای  ه تقسیم كردههجو را به دو دون

ناک های تند و خندهآور است. دونج دوم هجوی است كه در آن واههولی معنی آن سخت و رنج ،دشنام زشت نیست

ی دشمن و یا كمبودهای بکار میرود و هجودوی با چاالكی میتواند خواننددان یا شنونددان خود را بر عیبها

 .(34: یطبعی در ایران و جهان اسالم، حلبیهجوشدۀ خود بخنداند )طنز و شوخ

 

 های هجو در دیوان مجیراغراض و انگیزه
در چهار محور روانی، اجتماعی،  بطور كلی های هجو رانیکوبخت انگیزه های هجو متفاوت است؛اغراض و انگیزه

ای یهآزردددر دیوان شعرا نیز (. 496: ی)هجو در شعر فارسی، نیکوبخت است هنری و سیاسی تقسیم كرده

وامل توان از عیشخصی، مشاجرات قلمی، ناامید شدن از دریافت صله و نیز عوامل روانی و اقتضای طبیعت شاعر را م

مجیر  در زیر دالیل عمدۀ وجود هجو در دیوان(. 535 : یدادفرهنگ اصطالحات ادبی، عمدۀ وجود هجو دانست )

 ایم:را آورده

 دفاع از خود دربرابر رقیبان 

آزمایی بود و شاعران عالوه بر طبع در قرن ششم و در روند دسترش مدح، شعر و شاعری وارد حوزۀ رقابتی شده

 رداختند و درصدد فروكاستن از شأن یکدیگر بودند.ی در زمینجهای مختلف و اظهار فضل، به هجو یکدیگر م
رقابتها و منافستهای شعرا و فساد اخالق عمومی و رواج فسق و بخل و طمع »كوب در این مورد میگوید: زرین

ای بر ضدّ یکدیگر بکار برند و حتی آن وسیلج تقاضا این دوره هجو را بمثابج حربه یسبب شد كه بسیاری از شعرا

كه او را تحت  یز در این دوره رقبا و دشمنانی داشته. مسلماً مجیر ن(647 : یكوبزریننقد ادبی، « )و ابرام سازند

فاضل  طبع وبه غایت خوشگوی و ظریف: »ینویسددربارۀ حسادت به مجیر م الشّعراهتذكرصاحب  اند.تأثیر قرار داده

تعداد سابوده، از اقران خواجه ظهیرالدین فاریابی است و در پیش اتابک ایلددز راه نیابت و تقرب داشت و همواره با

(. خود مجیر نیز 445 الشعرا: یتذكره« )چنانکه رسم است، بر او حسد بردندی او تجمّل معاش كردی و شعر

 د: نکدر امان نبوده و رنجش خود را از آنان اینگونه بیان می« های حسودان سردمهرتیر طعنه»اذعان میکند كه از 

 های حیسودان سیییردمیییهر     از تیییر طیعنه

 

 چینین طییبع و دل راسیت چیییو تیییر بییا

 

 پیییکان تییفته شیید نییفس دییرم در بییرم 

 (414 : یمجیر بیلقانیدیوان )                       

 هییدف طیییعنیج چیییون پییییییکیانییم

 ( 413 : ی)همان                                       

چراكه به قول  ؛ای تدافعی و در عین حال تهاجمی داشتهحکم وسیلهبنابراین هجو برای شاعری چون مجیر، 

)هجویات و « است قدرت واقعی هجو در پیروزی بر تحقیر دشمنان و ترس پنهانی از آنان نهفته»لوناچارسکی: 

ا است ت تهبنابراین مجیر با سالح برنّدۀ زبان به مبارزه با رقبا پرداخ .(45 : یاقبال آشتیانی، هزلیات عبید زاكانی

 خویشتن را از آماج حمالت حاسدان مصون دارد:
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 تیر مین آه سیحیرداه است و تییغ مین زبان     

 

 بشکنم صفشان به تیر و تیغ ادر صید لشکرند 

 (73 : یمجیر بیلقانیدیوان )                         

   

 جلب نظر ممدوح
. او برای است ا را هجو كردههآن هشاه نیز تاخته و با لحنی تلخ و دزندمجیر بیلقانی در قصاید خود به معاندان دربار 

 . برای مثال، دراست سگ كه نماد زشتی و پلیدی است، استفاده كرده ۀخوار شمردن دشمنان شاه، بیشتر از واه

 است: ابیات زیر برای جلب نظر ممدوح او را به شیر و دشمنش را به سگ مانند كرده

 وزدیار درچیه فیرییبیی دهید     را رو خیصم تی

 

 كیست؟ سگعدوت چون تو تواند شد ایمه او 

 

 است و این روبه كان سگدل! شییرمیسزد ای  

 (36 : ی)همان                                         

 كیه حیییله جیوید و از دییربه شیییر نر سازد

 (53 : یان)هم                                          

 دریافتسد كه دلیل اینگونه هجویات، جلب نظر ممدوح و تحریک سخاوت وی باشد؛ چراكه میرازاینرو بنظر    

براین داهی دلیل هجوهای مجیر متوجه ساختن شاه عالوهاست.  صله یکی از اهداف اصلی اشعار مدحی مجیر بوده

هجو حاسدان و رقیبان پرداخته تا او را به جایگاه خود بیاداهاند. نزد شاه به  ازاینرو است. به جایگاه هنری خود بوده

بیشتر خواهش او از ممدوحان، آن است كه او را با همج فضایل همتای دیگران نشمرند و قدر او كه »برای همین 

خود (. برای مثال، مجیر حریفان و اقران 577 : یفروزانفرسخن و سخنوران، « )در سخن شیوۀ نو دارد، بشناسند

 واهد كه وی را با آنان مقایسه نکند:خواند و از ممدوح میخمی« خس و خاک»ارزشی را از منظر بی

 مییین دیییییدای در و دردیییییاه تیییوام     

 سییه خییس پیس پیسندی كیه بیه قیول دو

 

 دییرچیییه بییر مییلک سییخن سییلطیانم 

 انیییم؟سبییا خییس و خییاک كینی یییک

 (413 ی: یمجیر بیلقاندیوان )                     

 عوامل روانی و اجتماعی

های هجو راهگشا باشد، بررسی مقام و موقعیّت اجتماعی واند در شناخت علل و انگیزهتهایی كه میهفاز دیگر مؤل

ساز بروز زمینهواند موجبات ناخرسندی شاعر را فراهم سازد و تعوامل اجتماعی به نوبج خود می» زیرا ؛است شاعر

از بررسی اشعار مجیر نیز میتوان (. 397 : یزرقانی ،)تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی« هجو در اشعار او دردد

بدین نکته معترف است كه » او در شعرشاست.  ستی بودهدآمیخته به فقر و تنگدریافت كه زنددیش در آغاز 

است كه دراثر  ای بودهبلکه مرد خودساخته ،ای علم و ادب نبودههخانداناز طبقج اشراف و بزردان و از اش هخانواد

است... و به قول  ا و متاعب فراوان و با همّت بلندی كه داشته برای خود شهرت و افتخار كسب كردههتحمل رنج

گنان خود خودش محنت را س ر محنت دیگر ساخته و سرانجام در طریق هنر و احراز مقامات دولتی بر اقران و هم

 (:1مجیر، آبادی: ی  دیوان ج)مقدم« است فائق آمده

 مییحنت شَیییوَدم سییی ر ز محنیییییت

 

 كییاهن شیییییود آیییییینه ز آهییییییین  

 (419 ی :مجیر بیلقانیدیوان )             

از عقدۀ حقارت و عوامل به افراد دونادون، ناشی و بدبینی او نسبتمجیر  ازاینرو شاید بخشی از اشعار هجوآمیز

تقبیح  و رقیبانبراین هجویات مجیر به اختالف با ای زنددی و موقعیّت اجتماعی باشد. عالوههروانی ناشی از دشواری

ود و بخشی نیز اختصای به هجو اهالی س اهان دارد كه دلیل آن تنزل موقعیت اجتماعی شدشمنان شاه ختم نمی
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لددز مأموریتی به اصفهان یافت، ولی اهالی اصفهان چنانکه باید او را ننواختند از طرف ای»مجیر نزد آنان است؛ او 

 .(154: ی)فرهنگ ادبیات فارسی، خانلری« و به این سبب مجیر اشعاری در هجو اصفهانیان سرود

 

 تشبیهات هجوآمیز مجیرالدین بیلقانی
اند، اما در دیدداهی كلی شاعران معموالً در كتابهای بالغی برای تشبیه اغراض و كاركردهای مختلفی را برشمرده

برای تقویت شأن مشبه در دل شنونده و یا آراستن یا زشت نشان دادن آن در نظر شنونده، از تشبیه بهره »

هیای در هیجویّات خویش بجای بردزیدن الفاظ و واهه نیز (. مجیر بیلقانی46 : یفتوحیبالغت تصویر، « )یرندگمی

تشبیه و ادر هجویات  در واقع، است.بر دیگران تاخته دونادون  شبیهاتدرفته و با ت غی بهرهركیییک، از بیانی بال

ا شاعر ب دونادون است كه و منافعاغراض حصول ای كه دارد، همچون ابزاری مهم برای عالوه بر جنبج زیباشناسانه

قرار دارند كه شاعر برای نکوهش « مشبّه»در جایگاه  رقیبان مجیررد. ازاینرو بپیش میمقاصد خود را توسل به آن، 

 است استفاده كرده پیرامون زنددیو لوازم  های جانوریهای متنوع اعم از عناصر طبیعت، نماد«بهمشبّه»آنان از 

 ایم. كه در زیر هریک از آنها را بیان كرده

 

 استفاده از عناصر طبیعت
براین شاعران است. عالوه در خلق مضامین متنوع بودهخش شاعر بطبیعت و عناصر موجود در آن، همواره الهام

 ایج تصویرسازی و خلق توصیفات هنرمندانهمبواسطج نگاه عمیق و متفاوتی كه به عناصر طبیعت دارند، آن را دست

. چراكه هر شاعری در وهلج اول، متأثر از محیطی است كه در آن زنددی میکند. مجیر بیلقانی نیز در اندقرار داده

است. او با  قصاید خویش هم به وصف طبیعت پرداخته و هم از عناصر آن را در آفرینش صور خیال بهره برده

مثال،  است. برای هجو دفته ش رابه قصد هجو آفریده و از این رهگذر دشمنان یاستفاده از عناصر طبیعت تشبیهات

 خشکی و بُخل ، از نظر«آب درم»لحاظ دمسازی به برده و رقیبان خویش را به  او از عناصر چهاردانج طبیعت بهره

سرد ( )زمستان تاند. همچنین، طبع آنان را چو قلب شِکتشبیه می« باد»و از نظر سردی و دزاینددی به « خاک»به 

 یند:بمی« آتش»حالی است كه طبع خویش را موجب رشک  ندارد. این در و یخ زده می

ه طبعند درچبه سر ابلیساین خسیسان كز طمع طفل سخن می رورند// سر »ای به مطلع مجیر در قصیده     

هجو و طعن از  بركشیدن مقام خود و نیز كه در آن بیشتر روی سخن او با خاقانی است، بمنظور« پیکرندآدم

 است.  ، بهره بردهانتخاب كردهعناصر طبیعت را از تشبیهاتی كه مواد آن 

 چیابک هیمچون صبح كاذبدر فیریب عامه 

 رنگ نارجسان بر  سنگ از آن زد  دنبد شیشه

 دولتانو این بی دل دریاو  طبع من كان است

 

 ستر خاصان میدرند هیمچون صبح صادقلیک  

 ...دوهرندروی و تاریروشن چون شیشهكز نسب 

 پرورند...سین و خیمه تردامیه ایف درییچون ك

 (74ی73 : ی)همان                                      

 این خر جبلّتان كه قدم»ای كه شاعر به مطلع را در قصیده هجوآمیزهمچنین كاربرد عناصر طبیعت در تشبیهات 

 ینیم:  بمی« معنیند و در ره معنی قدم نهندبر قدم نهند// بی

  هیمه دمساز و وقیت كَییرَم دیرم چیو آبِ

 از طیبع بیسته و میین  چیو قلب شِتاایشان 

        

 سرد و دزاچو باد،  و خشن خشکچیو خاک  

 بیا خیاطری كیه بَیرد زو رشییگ قیلب شیتا

 (43 ی :مجیر بیلقانیدیوان )                           
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 آبی آنچنانکز بی چیو خیاکبیشند و كیم 

 

 و در صفا چو دَم صیبحدر سردند و پییرده

 

 و روزی نییهند بیار چیو شیییبآبییستند 

 

 چون س هر ارچیه  همچو سحابتردامینند 

 

 مین بییشتر ز بیییش و میرا كیم ز كیم نهند 

 (91 : ی)همان                                          

 شیییاخ اَمیییل بیییُرند و بیینای الیییم نیهند

 (جا)همان                                                  

 شان بیییار غم نیهندكیز نیفخ صور بیر هییمه

 (جا)همان                                                  

 بییر آسیتین میجییرّه بییه جییای عییلم نیهند

 (95 : ی)همان                                         

 است:نشانی ابیاتی كه مجیر در آنها از طبیعت و عناصر موجود در آن به منظور هجو بهره برده 

45/43،44/43 ،44/64 ،41/44 ،4/74 ،7/74 ،4/74 ،46/74 ،4/76 ،7/76 ،5/75 ،1/91 ،4/91 ،45/91 ،47/91 ،

7/95 ،5/465 ،4/465 ،4/467 ،6/467 ،46/467 ،7/414 ،7/695 ،1/345. 

 

 از نماد جانوراناستفاده 

وان ادعا كرد تمی . در واقعاندسازی و پرورش موضوع در شعر و نثر داشتهونمجانوران همواره نقش مهمی در مض

كه بخش مهمی از معانی و مقاصد موردنظر شاعران و نویسنددان، در تمثیلها، حکایات و مسائلی از این دست، 

جانوران هم بعنوان نمادهای ناخودآداه جمعی و هم بعنوان »ین است. همچن بوسیلج نمادهای جانوری تحقق یافته

ی اند و حتعهده درفتهنمادهای قراردادی، اقلیمی و داه شخصی، نقشهای متفاوت طبقات و دروههای انسانی را به

. (4345، )سالجقه« انددر نقشهای مجازی خود در آثار هنری و ادبیات بسیاری از كشورها، تثبیت و جاودان شده

 ازاینرواند. داشته كنایه نقش و عالوه براین نمادهای جانوری در آفرینش صور خیال، چون تشبیه، استعاره،

 آنها را در خدمت هجو قرار داده مجیرالدین بیلقانی در تشبیهات خود، از ظریفت نمادهای جانوری بهره برده و

سگ نماد پلیدی، داو نماد  ؛وندمیشدم محسوب است. حیواناتی كه بیشتر آنها، نماد صفاتی زشت در فرهنگ مر

 دری و ... . نادانی، غراب نماد زشتی، موش نماد موذی

مبتنی بر قیاس عملکردی و رفتاری است؛ یعنی در این نمادها بیشتر استفاده از نماد حیوانات در تشبیهات مجیر، 

این امر، برای  است.خُلقی آنها تکیه كرده  بر ویژدیهایو ویژدی خَلقی جانوارن را كمتر مورد توجه قرار داده 

ه به اند، ازطریق مقایسمخاطب مجیر این امکان را فراهم میکند كه با تداعی رفتار حیواناتی كه به نماد تبدیل شده

ونخواری، خدهانی، هنری، دندهرقیبان او بیندیشد. برای مثال، مجیر برای نسبت دادن صفاتی چون ابلهی، بی اخالق

در  حریفان من»وید: گند. مجیر میکتشبیه می خواری و دشمنی به حریفان شعری، آنان را به داو، شیر و مورریزه

-ندهدَ ابخر ند. همچنین آنان چون شیرهنرجدل چون شیر شجاع هستند ولی در عین حال مانند داو نادان و بی

 «:ورند و در سخنوری متأثر از من هستندخهای سفرۀ طبع مرا میاین دشمنان چون مور ریزه درحالیکه. نددهان

 ابلهند چون داودر جدل شییرند و خوشتر كه 

 از پی خونم میان بیربسته بیاز هیمچو میورند

 

 چون شیر ابخرندو وین بتّر كیه  در هنر داوند 

 میییبرند چو مورانهای خیوان طیبع من ریزه

 (74 بیلقانی: ی )دیوان مجیر                         

تشبیه میکند كه از « سمندر»خاطرش را به در مقام دفاع از خود و نیز جلب توجه ممدوح، در مقابل، مجیر 

حیوانات نواحی كوهستانی مثل آذربایجان است. او از این تشبیه، چند معنای خای را اراده میکند؛ ابتدا اینکه 
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ز درینواز دارد؛ در ثانی سمندر حیوانی مهاجمچشمسمندر حیوانی است با ظاهری زیبا و رنگین كه جلوۀ خای و 

است و زهری كشنده دارد و تنها ابزار او برای مبارزه و صید طعمه، زبان است. بنابراین مجیر عالوه بر اینکه به 

ظاهر زیبای این حیوان توجه داشته، بطور ضمنی به توانش زبانی خود اشاره میکند كه تیز و برنده است و حاسدان 

 قیبان را یارای نزدیکی به آن نیست:و ر

 البیان كیاندر مدیحتببین سحیییر

 از آتش طییبع سییمندر خییاطرش

 

 خیور مینماید...میجیر از جیان غییم 

 خیطر بیش از سییکندر مییینماید

 (43)همان: ی                                         

  :اشاره میشود های دیگری از این تشبیهاتدر زیر به نمونه

 دشت ازآنک  چون چشم آهوروزم از دیدارشان 

 

 هیمچو سگتیا بید من دییفت  چشمدربهایین 

 

 ای شگفت و میین! چیو خیروسآبیستند و نیر 

 

 بدمحضرند همچو سگایشان  و من چو مسجد پاک 

 (76ی :)همان                                          

 ییمه نییامردی ابییخرشبیا ه چیییو شیرمییبین 

 (464: ی)همان                                         

 هییم بیییا زبان میییییاده و هیییم بیییا دل نرم

 (414: ی)همان                                        

 است:، آمده كردهدر ادامه نشانی ابیاتی كه مجیر در آنها از نمادهای جانوری به منظور هجو استفاده 

45/1 ،44/1 ،45/35 ،41/36 ،3/39 ،44/15 ،41/44 ،7/74 ،9/74 ،43/74 ،41/74 ،45/74 ،1/76 ،9/76 ،4/76 ،

6/93 ،43/93 ،7/91 ،9/91،44/91 ،6/95 ،3/95 ،4/99 ،1/465 ،44/465 ،46/464 ،41/464 ،4/467 ،7/467 ،

5/414 ،4/414 ،9/459 ،4/459 ،4/494 ،4/695 ،4/356 ،6/356 ،4/355 ،6/355 ،4/346 ،45/346 ،44/346 ،

4/336. 

 

 استفاده از لوازم و اشیای پیرامون زندگی
شاعرانه  پیوندی پیرامون،ینند و با روحیج لطیف، بین احساس و اندیشج خود با وسایل بشاعران همواره دیگردون می

ملموس به خواننده منتقل  یبا استفاده از اشیا نند و از راه تصویردری تجربج حسی خود راکآور برقرار میو اعجاز

 ر آید.اکواند در ساخت تصاویر شعری بت، هر آنچه در زنددی روزمره وجود دارد، بالقوه میبه عبارت دیگرمایند. نمی

 بوده و سازی و تصویردریمضمونبخش شاعران در لوازم زنددی و متعلقات مربوط به آن همواره الهامبنابراین 

قدرت تخیّل شاعر تا حد » است. عالوه براین ماری ساخته شدهیشا تشبیهات، استعارات و كنایات بهنبواسطج آ

 (.  454 : یپورنامداریانسفر در مه، « )ودشبسیار زیادی در كشف پیوند شباهت میان اشیا آشکار می

در هجو ساخته كه نشان از  آالت دونادون، تشبیهاتیمجیر در قصاید خویش، با استفاده از لوازم زنددی و ابزار

یوندی ارتباط پاو در این تشبیهات بین عناصر به ظاهر بی ای شاعری دارد.هقدرت تخیّل و تسلّط او بر فنون و مهارت

، «در»، «پنجره»برای مثال، او در قصیدۀ اول دیوان خویش، رقیبان و حاسدان را به  است.شاعرانه برقرار كرده 

ادی، مترصّد بودن، زی صفاتی چونند و با استفاده از این تشبیهات کتشبیه می« كلک»و « لوح»، «حلقه»، «طره»

 :به آنها نسبت میدهد حرافی رادویی، روسیاهی و یاوه
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 رچو دَهمه چشمند و جمله دوش  چو پنجره

 و هیر دو روی سییاه سان لوح دو روییندبیه

 

 دراهرزه چیو حلقهزیاد و  چو نیشِ طُیرّه 

 یا دو زبیانند و هیر دو نادیویاب چیو كیلک

 (5 ی :مجیر بیلقانیدیوان )                           

 در ابیات زیر نیز استفاده از لوازم دونادون را در تشبیهات هجوآمیز مشاهده میکنیم:

 شِیییکنزود چیو كیاسهجیوقی بیه دیاه جیدل 

 

ید رخ     ینین دارن ینه    آه ی یون آی یری     چ ی یک از ت  زان

 

 از اینبیشبد سپَاز سوی  همچون چراغدخلشان 

 

 زرددیوش شدست این كبودچشم چیون طشت

 زبییان كییشید ولییی طیوطیی سخن چییون نِیی

 

 صییفتان كیییییه بییا میین از كیییییین قیییارون

 و هیییییستند هیییییاون دارونیییییدنییییی 

 

 دراییاوه چو كیوسقیومیی بییه وقت سیخن  

 (43ی :)همان                                          

 زیر این هفت آیینه جییز خوییشتن را ننگرند

 (74 : ی)همان                                        

 افسرندصاحب شمع چونزمان  عجبتر كاینوین 

 (76 : ی)همان                                        

 مرش...زر سییرخییسیییت بییی زان كیآفتابج

 در لب نییداشت ییک شیکر از طیبع منکرش

 (464ی467ی :)همان                                 

 اند جیییییینگ قیییییییارن...سییییاختهبیییر

 چییو هییییییاونتییییهی پربیییانگِ میییییان

 (414 : ی)همان                                      

ی هد، فقط مفاهیم عینی نیستند بلکه صفاتدینیم صفاتی كه مجیر به رقیبان خویش نسبت میبهمانطوركه می

 ایی هستند كههذهنی نیز در بین این مفاهیم وجود دارد؛ برای مثال، شکست در جدل و تهی بودن از هنر، ویژدی

یای سازی كند، از اشرا بطور قابل درک مفهومبرای این كه این صفات انتزاعی  مجیر ؛دبینمی در رفتار رقیبانشاو 

است. بنابراین كاركرد مهم تشبیه در اینگونه هجویات، عالوه  ملموس پیرامون خویش چون كاسه و هاوَن بهره برده

نشانی ابیاتی كه شاعر در آنها از وسایل و اشیای  در زیر مخاطبان است. و دریافت بر زیباشناسی، كمک به درک

 است:آمده  دی به منظور هجو بهره برده،پیرامون زند

4/5 ،6/5 ،4/43 ،45/74 ،3/76 ،5/76 ،45/76 ،46/76 ،41/76 ،45/76 ،47/76 ،5/73 ،4/91 ،5/91 ،4/91 ،

45/465 ،46/465 ،4/464 ،44/464 ،3/467 ،1/467 ،4/467 ،43/467 ،4/414 ،44/414 ،46/414 . 

 

 استفاده از تشبیه تمثیل و اسلوب معادله 

ثیل نکوهش آنان، استفاده از تشبیه تمنیز و  دیگرانبه یکی دیگر از شگردهای مجیر برای بیان برتری خود نسبت

این امکان را برای وی فراهم آورده تا خود را با دیگران مقایسه تمثیل، كننددی است. خصیصج استداللگری و اقناع

برای نمونه، مجیر كسانی را كه ادعای برابری با او دارند، به  با كالمی مستدل برتری خود را به اثبات برساند.كند و 

ست مثل این ا ،اننددكسانی خود را با من برابر می»وید: گند و میکتشبیه می« باغ ارم»و خود را به « شاخ خَسک»

 «: كه شاخ خسک را با باغ ارم یکی بدانند
 بیا مین بیرابیرند بیه معنی ولیی چینانک

 

 یهندیاغ ارم نییبییرابییر بیییسک یشییاخ خَ 

 (91 ی همان:)                                              



 43/ ...وجاهت هنری تشبیهات هجوآمیز مجیرالدین بیلقانی

 

در حرم است كه این در راه « بت»در آبخانه و « مصحَف»و یا اینکه برابر دانستن رقیبان با مجیر، مثل قرار دادن 

 شرع، كامالً خطاست:

 ن مگوی كه در شرع نیست راستمایشان و 

 

 هندیدر آبخانه و بُیت در حیرم نییصحف یم 

 (جا)همان                                                   

اند د، كسانی را كه بدنبال ایجاد طریقی نو در سخنوری هستند، مانند كسانی میبا بیانی تحقیرآمیز در جای دیگراو 

 ازند:سكه از دیاه تبر می

 نیو هر آنکه جست زِ غییر من ایین طریقج

 

 ازدیییه كسی از دیا تیبر سییود كیچنان بُ 

 (53 : ی)همان                                          

ندارد؛  ند، رقیبانش را ضعیف و نادان میکعالوه بر اینکه به ایجاد طریقی نو در سخنوری فخر می در ابیات فوق، شاعر

ر بنظر میرسد كه در اشعار مجیازد. ازاینرو سیا از دیاه تبر نمیهد و نزیرا كسی شاخ خسک را با باغ ارم برابر نمی

فخر و هجو الزم و ملزوم یکدیگرند؛ زیرا او با بركشیدن خود، بطور ضمنی دیگران را در جایگاهی فروتر نشانده 

 است. 

ود را برتر داللی خبا بیانی استمجیر همچنین از ظرفیّت اسلوب معادله كه بر پایج تشبیه استوار است، بهره برده و 

 جقهرمان خطّ»برای نمونه، او نزد شاه و از روی تفاخر، خود را است.  دانسته و بطور ضمنی به دیگران طعنه زده

ا رخش رده بوواند و برابر دانستن سخنان هاه دیگران را با شعر خود، چون برابر دانستن الشج سالخخمی« نظم و نثر

 ندارد: می

 نرسد به شاعری همّت كس بیه درد او در

 هاه به نیظم كیرده را هیمسر سحر او مینه

 

 بیر سر قیبج فیلک كس نشود بیه نردبان... 

 رده را هیمتک رخیش او میدانوالشج سیالخ

 (454ی445 همان: ی)                                    

 ند:کو یا همین مسئله را با بیانی دیگر دوباره تکرار می

 سخن مین مینهرا هیم سُیخرۀ هر عامیه

 

 خوانییچینبر دف را بیه طینز، آینج چین می 

 (449: ی )همان                                             

 ات هجوآمیزابتکار و خالقیّت در تشبیه
کایت از حمجیر بیلقانی در تشبیهاتی كه به قصد هجو ساخته، از خالقیت بازنمانده و تصاویری بکر و نو آفریده كه 

هایی است كه ذهن خالق مجیر یافته و از رهگذر بهیالیهای وی دارند. این ویژدی محصول بکاردیری مشبهخنازک

تصور « جمجام»خود را همچون  است. برای مثال، او كسانی را كه خاطر را از ابتذال خارج كرده تشبیهاتش آن

 ند:کتشبیه می« زیر كف پایِ خاطر ججام شکست» نند، بهکمی

 جامِ شیکسته زیر كف پیای خاطیرند

 

 جییم نهندخود را زِ خاطر ارچه هیمه جام 

 (91 ی همان:)                                             

اخت و دربردیرندۀ مضمون هجوی ساست كه تركیبی خوش« دلپرور اعمیاَنعام عام»به در بیت زیر نیز مشبه 

 است:

 از آنیک ندیدلپیرور اعمیاَنیعام عیام

 

 ج خال و عیَم نهندبهر عامیه را بیه مرت 

 (جا)همان                                                 
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، رودهس« لب از دامن ترشدریا نشسته خشک //دامنی كه ننگ وجود است دوهرشتر»ای كه با مطلع و یا در قصیده

 ند:کو ... تشبیه می« پشت آینه»، «شدهكوزۀ كهن»، «زیبق ناكشته»را به  استادش

 كیز تری چیو زییبق نیاكشتهسیردشیته شید 

 آب میاند از آنکشیده بیچیون كوزۀ كیهن

 خییزد سییاهیروی  چییو پیشت آیینهیییعنی 

 دسیتربابدر طیلسان بصورت و شکل، این 

 ناین هندوی خیصی كیه بیجز دزدی سُیخ

 

 آب دهان جینسی مصرسیت در خیورش... 

 بیییود ساغرش صفتكاسهدر كیییار آب 

 دیییر طبع تیییره آییینه سیازد سیکندرش

 سیاز زنی است میطربه در زییر چییادرش

 گشت بیکر مییعانی میسخیرشیهیردز نی

 (465ی464: ی)همان                                 

ند کیه میتشب« آب بیلقان»به كه پرخطاست، و نو، شعر یکی از حریفان خویش را  مجیر همچنین در تشبیهی بکر

 :آلوددی و فضوالت استكه پر از 

 درمییرهاز روی خیرد شییعر تییو را ای سَ

 این درچییه پر از خطیاست میباید خیواند

 

 بییایید كیییرد مییانیندۀ آبِ بیییلقیان 

 خییوردوآن درچه پیر از ... است میبایید 

 (345 : ی)همان                                   

 

 های دیگربا تصاویر و آرایه آمیزآمیختگی تشبیهات هجو

ذهن تصویرساز مجیر برای هجو دیگران، به آوردن یک تصویر اكتفا نکرده و تشبیهات او غالباً آمیخته به تصاویر 

دونادون است. این آمیختگی بر ارزش ادبی هجویات وی افزوده و دیگر و دربردیرندۀ تناسبهای لفظی و معنوی 

از زشتی و كراهیّتی كه مختص سخن هجودونه است،  است. همچنین، این امر جنبج تخیّلی آن را تقویت كرده

به همشبكه به قصد هجو دیگران آمده،  برای نمونه، در بیت زیر است.كاسته و جنبج هنری آن را پررنگتر كرده 

تیدند. رس ساخت را میآن داو زر ،اسرائیل دارد كه در نبود موسی )ع(است كه تلمیح به داستان بنی« و سامریدا»

 در« خوشه»مراعات نظیر وجود دارد. عالوه براین « خر، داو و خوشه»و نیز « داو سامری، زر و آوا»همچنین بین 

 است: ایهام تناسب ساخته« داو و خر»معنای خوراک دام و طیور، با 

 اندر قبول مییشتی خییر  چیو دیاو سامری

 داو شیدم پیاییمال هم نه شگفت زمین ار 

 

 شیان ییا زر اسییت یییا آواكه  ماییج هیمه 

 كه بیرج طیالع من خیوشه بییود در مییبدا

 (5 ی همان:)                                            

میبیند و از این طریق تلمیحی به « چاه ضاللت»درفتار « بیژن»را همچو  رقبای خویششاعر و یا در ابیات زیر 

 ند:زداستان بیژن و منیژه می

 این خسیسان كز طمع طفل سخن می رورند

 اندن چیاه ضاللت مییاندهدر بُ هیمچو بیژن

 

 یدیپییکرنیه آدمیطیبعند ارچیسیر ابلیسبهسر 

 دیرچییه در پرویزن اییام چون خیس برسرند

 (74ی :)همان                                          

 مثالهای دیگر

 تشبیه و آرایج عکس و تضاد 

 و ایشان همه از آن روشن دلم آب در سنگم

 

 خیاطر هم ترنداز آن هیم خشک سنگ در آبند 

 (76 : ی)همان                                             



 45/ ...وجاهت هنری تشبیهات هجوآمیز مجیرالدین بیلقانی

 

كه  «خشک و تر»كه طرفین تشبیهند، آرایج عکس برقرار است، همچنین، « در آبسنگ »و « آب در سنگ»بین 

 وجه شبه محسوب میشوند، با هم در تضادند.

 

 تشبیه و كنایه 
 :«و عذاب درفتاری»از  استای كنایهاست كه خود « در چارمیخ بودن»وجه شبه در تشبیه هجوآمیز بیت زیر 

 آسای مینفیعلشان در آتشست از نظم سحر

 

 چون نعیل از آن در چارمیخ دیگرندهیر زمان  

 (جا)همان                                                    

 تناسب و اشتقاق  ،تشبیه
 اشتقاق دارند.« قلم و قلمدان»تناسب وجود دارد و « خط و قلم»و « قلمدان»بین ركن دوم تشبیه یعنی 
 از آنیک قیلمدان شیدنداهل قلیم نه، بیلکه 

 

 سییر بر خیط قیلم نیه بیر اهیل قیلم نییهند 

 (91 : ی)همان                                          

 و تناسبحسن تعلیل ، تشبیه
از منظر قدر و پایه  شاعراین است كه ، دشته« زیبق ناسوده»اشک حاسدان همچون  در بیت زیر دلیل اینکه

 است.« كبریت احمر»همچون 

 شد به شکل چو زیبق ناسودهزان اشگشان 

 

 سیتیزۀ كبریت احمرمكیز قدر هیم 

 ( 414: ی )همان                                   

 

 گیرینتیجه

 آمده در این پژوهش میتوان نتیجه درفت كه:از بررسیهای بعمل

كه بلحاظ موضوعی و ادبی قابل اعتناست ی هیجو از مضامین عمده و قابل توجیه در دیوان مجیرالدین بیلقانی اسیت 

 ای میان شعرای حوزۀ آذربایجان فراهم كند.و مطالعه و بررسی آن میتواند زمینه را برای پژوهشهای مقایسه

هجویّات مجیر بیشتر متوّجه رقیبان شعری او بخصوی خاقانی است و در این میان، تشبیه مهمترین عنصر ی 

تدل های دیگر و نیز مسمار میرود. او با آمیختن تشبیهات هجوآمیز با تصاویر و آرایهبشآفرین و شاعرانج مجیر خیال

ه شده، از زشتی و كراهیّتی ك شعالوه بر اینکه موجب نفوذ كالمساختن كالم با تشبیه تمثیل و اسلوب معادله، 

الفاظ زشت، با بجای بردزیدن  ذهن و زبان تصویرساز شاعركه اچر است؛ مختص سخن هجودونه است، كاسته

 به قصد هجو بر ایجاز كالم افزوده صور خیالبراین استفاده از است. عالوه شگردی بالغی و هنری بر دیگران تاخته

را  ش، صفات دونادون رقیبان خویش را آورده و احساساندکشاعر از رهگذر تشبیه و با الفاظی  طوریکهاست؛ ب

اهی و دویی، بیشماری، روسی، او به كمک شش تشبیه در دو بیت به یاوهاست. برای مثال به آنان بیان كردهنسبت

  است.كرده  اشاره رقیباندنگی 

است، سایر هجویات او را بلحاظ انواع هجو، میتوان در  جز هجوهایی كه مجیر در آنها از نماد حیوانات بهره بردهی 

یر ند. مجتکاری بوده و از ارزش ادبی باالیی برخوردارداه نو و اب تشبیهات اوزیرا زمرۀ هجو معتدل و ادبی دانست. 

ذهن مخاطب را برای  و ارتباط و دور از هم، پیوندی شاعرانه برقرار نمودهبین عناصر به ظاهر بیدر این تشبیهات 

  است. كشف ارتباط دو سوی تشبیه، به تکاپو انداخته
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است. برای مثال، ی از نظر معنایی، هجویات شاعر به نوعی بازنمود اوضاع اجتماعی مردم و اخالق حاكم بر جامعه 

اند و هجو برای آنان هجویات مجیر بیانگر این موضوع است كه هنرمندان همواره آماج تیر حسادت و دشمنی بوده

ورت ارزشی به آب بیلقان تشبیه كرده، بصرا از نظر بی است. یا اینکه وقتی مجیر شعر كسیای تدافعی بوده وسیله

 . است غیرمستقیم وضع زنددی اجتماعی مردم را كه مجبورند از آب آلودۀ بیلقان استفاده كنند، بازدو كرده

 

 نویسندگان مشاركت

 كردستان دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 طالعهم این اصلی طراح و داشته عهده بر را نامهپایان این راهنمایی سید احمد پارساآقای دكتر . است شده استخراج

 نقش نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به آقای محمد سعیدی مقدم. اندبوده

 .است بوده پژوهشگر دو هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندداشته

 

 قدردانی و تشکر

 ومعل و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 اریی پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه نامهپایان داوران هیئت وكردستان  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند،

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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