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 انوری ابیوردی سبک شناسی هجویات

 (269-278)ص

 (ادب بهار) فارسی نثر و نظم شناسیسبک تخصصی فصلنامه

 پژوهشی -علمی

63پیاپی شماره -6939 تابستان -دوم شماره -دهم سال  

 2)نویسنده مسئول(مظاهر مصفّا، 9سیدمحمدکاظم هاشمی

 1931بهار  :مقاله دریافت تاریخ

 1931بهار  :مقاله قطعی پذیرش تاریخ

 

 چكیده 
هجو از فروع ادبيات غنایی به شمار ميرود و مانند هر گونة ادبی دیگر داراي ویژگيهایی است كه آن را 

را به خود اختصاص داده  یاز آثارشاعران پارس یبخش قابل توجّه ی،گونة ادب ها جدا ميكند. ایناز دیگر گونه
شعرا و شناختن  یذهن يايدر ورود به دن یمهمّم ـسه يتواندآن م یسبك هايیژگیو یاست كه بررس

 یفرهنگ ی،اجتماع یطمخاطب را با شرا يتواندم ینكهآنها داشته باشد؛ ضمن ا یكردهايعواطف و رو ها،یشهاند
از  یكیبه عنوان  يوردياب يانور یاتشده است هجو یمقاله سع ینآشنا كند. در ا يزدوران شاعر ن ياسیو س

با  يو فكر یادب ی،زبان ۀدر سه حوز نامان هجوسراییو صاحب يانگذاراناز بن يزن شاعران بزرگ قرن ششم و
 یسبك یژگيهاياست كه و ینپژوهش ا ی. سؤاالت اصليردقرار گ یمورد بررس یاجتماع ينبر مضام يهتك
است؟  ايچگونه جامعه يكشد،م یرخود به تصو یاتدر هجو يكه انور ايكدامند؟ و جامعه يانور یاتهجو
و  یادب ی،در سه محور زبان يانور یاتشرح است كه هجو ینبد يقتحق ینا هايرضيهو ف یاحتمال يسخهاپا
و  يسازدمطرح م ییهجوسرا يشگاماناز پ یكیهستند كه او را به عنوان  ايبرجسته یژگيهايو يدارا يفكر

 ايحاطهخود و ا يهنر شاعراز  گيريبا بهره ي. انوریكلّ یقیعام دارند و مصاد یحالت ي،انور ياغلب هجوها
عصر خود را به  یاجتماع یهايو ناهنجار يهااز مفاسد و پلشت ياريعصر خود داشته، بس ةكه بر اوضاع جامع

است  يانور يبارز سبک شعر یژگيهاياز و یكیاز هجو  ۀكه استفاد يداردم يانب يقتحق يجه. نتيكشدم یرتصو
 ی،واضح از اوضاع فرهنگ یريمختلف، تصاو هايوهيشاعرانه، به ش ايیيهو هنرنما یهاو شاعر با استفاده از نوآور

 .يدهدعصر خود ارائه م یو اجتماع ياسیس

 انوري، هجو، ویژه زبانی، هجو اجتماعی، هجو سياسی.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 و مـذمّت  ،یكسـ  كـردن  سرزنش و دنينكوه ،یكس يهابيع برشمردن یمعن به لغت در هجو»

ـ  اصـطالح  در. است... و نینفر و لعن ،یكسبه ییناسزاگو و یفحّاش ،یكس از ییبدگو  ینـوع  بـه  یادب

 دشـنام  حّـد سـر  به یگاه و شودیم انيب زيدردانگ و گزنده نقد یةپا بر كه شودیم اطالق ییغنا شعر

 .(1 ص:حلبی ،اي بر طنز و شوخ طبعی در ایرانمقدمه«)انجامدیم آوردرد و زيآممسخره شخندِیر ای

لسـان  «)هجو، بدگویی و ناسزاگویی در اشعار است: »كهاندنظران عرب و پارسی بر این عقيدهصاحب

هـاي وجـودي   هرگونه تكيه و تأكيدي بـر زشـتی  »( كدكنی مينویسد: 1229/ 2العرب،ابن منظور: ج

 (.12كـدكنی:ص ، شـفيعی مفلس كيميافروش«)هجو است -خواه به ادّعا و خواه به حقيقت-یک چيز

 شيپ رانیا اتيادب در كه ندباور آن بر و دانندیم عرب اتيادب آوردره را هجو ،یادب منتقدان زا یبرخ

: داد ،فرهنگ اصطالحات ادبـی  ،912ص: صفا ،تاریخ ادبيات در ایران)است نداشته ياسابقه اسالم از

 هجـو  اریز ؛دارد تأمّل يجا هینظر نیا امّا( 42ص: محجوب ،سبک خراسانی درشعرفارسی ؛191 ص

 خـاصّ  را یعـ يطب امـور  نیا توانینم و دیآیم شمار به بشر یعيطب و يفطر امور از مدح، مانند هم

 يترحساس يةروح از جامعه افراد ریسا به نسبت شاعران كه آنجا از و دانست ژهیو ايهطبق ای جامعه

 گـذار اثر هاآن بر انگرید از ترشيب و ترشيپ ،یاجتماع و یطيمح مسائل جهينت در هستند؛ برخوردار

 ۀخـورد شكسـت  يةروح انعكاس كه كندیم ادی "یتهاجمة فيلط" کی عنوان به هجو از دیفرو».است

 یخـوردگ سـر  و یتهـاجم  ةفيلط نیا شیدايپ.(19ص: كاسب ،چشم انداز تاریخی هجو« )است شاعر

نگی، هنري، سياسی دگرگونيهاي اوضاع و احوال فره :جمله از يادیز يهاعلّت تواندیم شاعر یدرون

 انوريو اجتماعی، تغيير در وضع معيشتی شاعر، رواج فساد و ظلم و جور و... در جامعه داشته باشد. 

معاصر با دوران حكومت سلجوقيان است كه به گواه شـواهد تـاریخی یكـی از دورانهـاي پـرتالطم و      

ي مداح لقب پيامبر اشـعار  آید. وي كه به عنوان شاعرپرتنش در تاریخ اجتماعی ایران به حساب می

دچـار تحـول در    ،مدحی را با خود یدک ميكشد، بعد از مرگ ممدوح اصلی خـود )سـلطان سـنجر(   

زندگی و وضعيت معيشتی شده و به تبع این تغيير، زبان شـعري او نيـز از حـوزۀ ادبيـات رسـمی و      

ميشـود. اسـتفادۀ    درباري به سمت زبان تخاطب و از دامنة مدح به سمت انتقادات اجتماعی كشيده

وسيع او از طنز، هزل و هجو این نوع شعر را به عنـوان یكـی از ویژگيهـاي بـارز سـبكی وي مطـرح       

شناسـی  ميسازد. در این مقاله برآنيم تا با مـرور دیـوان اشـعار وي، هجویـات او را از دیـدگاه سـبک      

سـؤال  بررسی نمایيم. هاي مختلف در حوزه بررسی نموده، نوآوریها و ویژگيهاي خاص هجویات او را

در این مقاله سعی ميشود در هاي سبكی هجویات انوري كدامند؟ ویژگیاصلی تحقيق این است كه 

ترین هجویات وي در سه سطح زبانی، ادبی و فكـري و بـه عنـوان    قالبهاي شعري دیوان انوري عمده

  مورد بررسی قرار گيرد. ،یک پدیدۀ سبكی برجسته دیوان او
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برداري و تحقيقات تحليلی و تحقيق از نوع بنيادي با استفاده فيش-ت توصيفیروش كار به صور

، ورديشناسی هجویات انوري ابيـ نبود تحقيق جامع و كاملی در خصوص سبک اي ميباشد.كتابخانه

تحقيقاتی كه با موضوع هجو در زبان فارسی در قالـب كتـاب انجـام    ضرورت انجام این تحقيق است. 

و یک كتاب هـم   1«هجو در شعر فارسی»با عنوان  نها یک اثر از ناصر نيكوبختشده، اندک است و ت

در ایـن بـاب    نيـز  نوشته شده است. مقـاالتی  2«چشم انداز تاریخی هجو»از عزیزاله كاسب با عنوان 

-کسـب »اي بـا عنـوان   نوشته شده است كه به برخی از آنها اشاره ميشود: سيدمحمد پارسا در مقاله

نيـز   2پرداخته است. محمدرضا صرفی یبه بررسی سبكی هجوهاي خاقان 9«اقانیشناسی هجویات خ

ایـن دو شـاعر را در زمينـة    « سـرایی رومـی و انـوري در عرصـة هجویـه    ابـن »اي با عنـوان  در مقاله

اي بـا نـام   همچنين سيدبابک فرزانه و محمدشریف حسينی در مقالهمقایسه كرده است.  سراییهجو

نـد  ابه بررسی هجو شهرها در شعر شاعران پرداختـه  1«رۀ سامانی و غزنويهجو شهرها در دوظهور »

 همپوشانی مييابد.  « شهرآشوب»كه با نوع ادبی 

 . هجویات انوری9

او در اشعار خود افراد زیـادي را هجـو   »هجو از مضامين پركاربرد دیوان انوري به شمار ميرود. 

این نوع شعر، بـر   كار برده است. شاعر معموالً دركرده و حتّی در مورد بعضی از آنها كلمات ركيک ب

اي براي مـذّمت و تحقيـر او قـرار ميدهـد. بخـش      انگشت ميگذارد و آن را بهانهنقطه ضعف شخصی 

شـفيعی   مفلـس كيميـافروش،  «)بزرگی از قطعـات او را هجوهـا، هزلهـا و طنزهـا تشـكيل ميدهنـد      

ــی بــه خــاطر 11كــدكنی:ص  ح را هجــاي دلخــراش و جانكــاه تــأخير صــله، ممــدو»(. او گــاه حتّ

 ف،يـ طل اريبسـ  نيمضـام  يداراهاي انـوري  هجویه» (.994سخن و سخنوران، فروزانفر:ص «)ميكند

 يو اتیـ هجو تمـام  در اسـت،  يشاعر عمدۀ شرط كه ليتخ قوّت و اندتازه و بكر افكار و وايش یانعم

 و طنـز  بـا  نسـبت  در ،يانـور  يهجوهـا  شمار(.»119)دیوان انوري،مدرس رضوي:ص  .«است آشكار

 یسوزن چون یكسان یگستاخ و ییژاژخا هجو، در نكهیا ضمن است؛ كمتر است دهیآفر كه ییهزلها

 پـردازد يم یكسان هجو به الًموعم او. ندارد را آنها امثال و یجندق يغمای ،يزيترش شهاب ،يسمرقند

                                           
 دانشگاه.  تهران: انتشارات چاپ اول، ،هجو در شعر فارسی (،1831،)ناصر ،یکوبختن -1
 انداز تاریخی هجو، چاپ اول، تهران: مؤلف.چشم (،6611)عزیزالله، کاسب، -2
، دوره بیستت مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراا ، «شناسی هجویات خاقانیسبک»(، 6631پارسا، احمد،) -8

 .83و پنجم، شمارۀ سوم، پیاپی 
یۀ ادبیات تطبیقی،دانشکدۀ ادبیات و علتوم (، ابن رومی و انوری در عرصۀ هجو سرایی، نشر6633صرفی، محمدرضا،) -4

 انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال اول، شمارۀ اول.
نامته تخ  تی هجتو شتهرها در دورس ستامان  و وزنتوص، ف ت (، 6631فرزانه، سید بابک، حستینی، محمتد شتریف،) -5

 .25ادبیات فارسی، شیراز، شمارۀ 
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اینک بـه بررسـی   (.24ص موسوي گرمارودي: طنز در قطعات انوري،).«اندداده آزارش ياگونه به كه

 هجویات انوري در سه سطح زبانی، ادبی و معنایی خواهيم پرداخت:

 .سطح زبانی  9-9

سطح زبانی بررسی مختصات و ویژگيهایی است كه انوري به لحاظ زبان در هجویـات  منظور از 

 خویش بكار برده است:

 کاف تحقیر   از استفاده .9-9-9

وي در قصـيدۀ زیـر در   . هاي رایج هجـو اسـت  كی از شيوهير یتحق براي تصغير كاف از استفاده

 از كاف تصغير استفاده نموده است:منصبان درباري صاحبچند مورد براي تحقير و تمسخر 

  دهــــن گنــــده میكــــر نیــــا رابعــــا...

ــت و رومـــ  یمردک   ...   يرو یاشقراسـ
 

ــيح یمردک     ــتيناموس و یلتـ  سـ

ــو ــان ناقوس ییگــ ــتاز راهبــ  يســ
 

 (666)دیوان:   

وحـدت، مخاطـب   « ي»تصـغير و  « ک»يات زیر نيز شاعر سعی نموده است با استفاده از در اب

 خود را مورد تحقير قرار دهد:

 دي گفـتم  همـی  كنـاس  ردکم   یكی با
 

 خستسـت  چـون  تودلمغبن زكه دانیتوچه 
 

 (111)دیوان:   

ــا  يا ــدر ن ــه وال یبیص ــتب ــت زود ی   فرس
 

 منحـوس دزد را  ش هابک معزول كن  
 

 (119ان: )دیو  

 بازی با الفاظ .9-9-2

ي قطعـه  هاي خاص انوري در شعر و مخصوصاً در هجو، بـازي بـا الفـاظ اسـت.    یكی از ویژگی 

و گفتگـوي او بـا    بـود  به بازار رفته حصير كه براي خرید «زنی الل» او در مورد هجوآلود و طنزآميز

كه شاعر با به تصـویر كشـيدن اللـی زن و     است العاده زیبا و در خور توجهحصير فروش فوق شاگرد

ضمن آهنگين نمودن كـالم سـعی در   « نال»و « كنب« »لخ»،«حصير»، «ده»كشيدن كلماتی چون 

نمایاندن اللی زن نيز دارد. همچنين تناسبی بين لخ كه نوعی علف است و كنـب كـه همـان كنـف     

 شود:است و نال)نی( و حصير هم دیده می

 گرمـــا شـــدت گـــه طـــوس در كـــه نـــدیگو
 

 الل یزنكــ شــد یهمــ بــازار بــه خانــه از 
 

 يريحصـــ ريـــپ یكـــی دكـــان بـــه بگذشـــت
 

 مــال مــرا ســتين اگــر كــه بگذشــتش دل بــر 
 

 تــنعم بهــر خــرم نطــع دگــران چــون تــا
 

ــود آخــر  ــم نب ــه يريحصــ ز ك  حــال همــه ب
 

 كـرد  بـرون  چكسـه  یكاغـذك  یكـ ی و بنشست
 

 مثقـال  بـه  نـه  جوجـو  به هیكد از شده حاصل 
 

 چنـد  را سـره  یریحصص   گز ده هد ده گفتا
 

 ن  ال ن  ه ن  ه وز کكن    از و للل    از نــه 
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پرداختـه اسـت. در ایـن    « بوعلی اب»ر شخصی به نام نيز به هجو و تمسخدر رباعی زیر  انوري

را به خاطر داشتن بينی بزرگ با استفاده از لفظ بينی و با بـازي بـا آن بـه    « بوعلی اب»رباعی شاعر 

 شكل جناس تام تمسخر نموده است:

 ينیبهـــم بنشـــ  اب ار یبـــا بـــوعل 

  یرخـش چـار كنـ    یـدن بـه د  یدهد گر
 

 ین   یبشـــش جهـــتش زو  یشخصـــ 

 ین  یب ین  یب ین  ی،ب چنــدان كــه ازو
 

 (1121)دیوان:   

 یا در قطعة زیر:

ــه ــود گفت ــه يب ــاه ك ــدهم جــو و ك   ب

ــر ــتوران بــ ــات و ســ ــدام اقربــ   مــ
 

ــون  ــداد چـ ــدم آن از ينـ ــاب در شـ  تـ

ــاه ــاب كـ ــاد كهتـ ــو و بـ ــكاب جـ  كشـ
 

 (2/121)دیوان:  

تاب را ـكنـد و كهـ  شاعر در این بيت با استفاده از دو واژه كاه و تاب یک واژۀ جدید ابـداع مـی  

كاهی كه آتش در آن نهنـد تـا دود كنـد و    : »اندگفتهآورد كه نوعی بيماري است. دربارۀ كهتاب می

(. كشـكاب هـم   . كهتـاب )دهخـدا  «بيشتر براي گشودن اخالط از بينی اسب و سایر چهارپایان كنند

دي: پزند.)شـرح لغـات و مشـكالت دیـوان انـوري، شـهي      می نوعی آش جو بوده است كه براي بيمار

شود كه تو بـه مـن قـول داده بـودي كـه كـاه و جـو بـرایم         شاعر در این ابيات متذكر می (.195ص

كنم كه هميشه سـتوران  بفرستی و چون این كار را انجام ندادي من در ناراحتی افتادم، پس دعا می

يماري و و چهارپایان تو كاه كهتاب بخورند و خویشاوندانت جو كشكاب. به تعبير دیگر شاعر آرزوي ب

ي كـاه،  كند. البته ضمن بازي زیبایی كـه بـا واژه  ناراحتی براي ستوران و خویشاوندان فرد مهجو می

 تاب و كهتاب انجام داده است، استفاده از آرایة لف و نشر، زیبایی ابيات را دوچندان كرده است.

  «زبان ویژه »از استفاده .9-9-3

 بـا  كه دارند كار و سر خاصی و اصطالحات وسایل رها،ابزا با ايهجامع هر در هاپيشه صاحبان 

گویـد:  مـی  باره این در ترادگيل .انده( ناميدregisterزبان ) ویژه كه آنرا است متفاوت دیگر هايپيشه

 اند. مـثالً ناميده زبان ویژه ميشوند، مربوط موضوعات یا هاتخصص مشاغل، با كه را هاییگونه زبان»

 و مهندسی زبان ویژه با متفاوت نوبة خود به كه ميباشد طب زبان ویژه با وتحقوق متفا زبان ویژه

 یـا  خاصـی  هـاي واژه از اسـتفاده  با یعنی واژگانی، هايتفاوت به زبانها صرفاً ویژه معموالً.است غيره

( انـوري در  112ترادگيـل:ص   زبـان شناسـی اجتمـاعی،   «)گردندمی متمایز ها،واژه از خاصی معانی

 یـــدچـــو اداخ ســـخنش د يريشـــاگرد حصـــ
 

 بـه سـخن زال   چـونين  ةقحبـ  يگفتش بـرو ا  
 

ــدبير ــو از   ت ــر ش ــد گ ــه نم ــن ب ــد ك ــراکنم  ی
 

 مــاه رســد ســال يتــو بــه د یتــا نــرخ بپرســ 
 

 (2/151)دیوان :  



1 
 

و با استفاده  با استفاده از اصطالحات موسيقی همچون، قوال، زنگوله، نشيد، پرده و راست،قطعه زیر 

   كند:مها را نثار فرد مورد هجو میترین دشنایكی از زشت، از معانی ایهامی دو واژۀ پرده و راست

  ق  وال گفــت بــه طنــز نجــم     يد

ــ نش    ید هزنگول     در    یدانــ

ــ راه راس      ۀپ    رد در  مدانــ
 

ــا  ــپه  يكــ ــده ســ ــتبنــ  ر آبنوســ

ــد از ا  ــه دهن ــتم چ ــنگف ــت ی  فسوس

 عروســـــت ةانگـــــاه بـــــه خانـــــو
 

 (2/111)دیوان:   

ی بوده است، از اسامی تشتو زر« اسفندیار»در قطعة زیر نيز براي هجو مخاطب خود كه نامش 

نماید كه به نوعی با نـام و مـذهب   و لغات اساطيري كه در شاهنامه فردوسی آمده است، استفاده می

گوید اگر برایش شراب بفرستد فریدون وي خواهـد بـود و در   د مهجو تناسب دارد و میفرو فرهنگ 

 غير این صورت مارهاي هجا را همچون ضحاک بر گردنش خواهد پيچيد:

ــی  ــفندیار مـ ــه اسـ ــیخواجـ  دانـ

 بــا مــن یو ولــس  هرابم نــه  مــن

 يدمرا بپرســـــــ زال  خـــــــرد

 يوقـــت شـــو يابگفـــت افراســـ

ــاده ــون  ايب  یاووش  اندم سچ

  ی  دونمفر ییتــو یفرســت گــر

ــو ــض  حاک  همچ ــان پ  يچمناگه
 

 ت    ی ی  روكه بـه رنجـم ز چـرخ     

ــ یرس  تم ــدیم ــه  كن  بهم   م

 و چــه فــن يلتســتحــالتم را چــه ح

 از آن دو سـه مـن   يگر به دست آور

 ی  ژنچ  ه بچــون  يــرهســرخ نــه ت

ــه روز ــن  يورنـــ ــا  مـــ  نعوذبـــ

ــام   ار ــردن يهـ ــر گـ ــات بـ  هجـ
 

 (125)دیوان:   

 )به کار بردن لغات مستهج ( ارفهای نامتعکاربرد واژه .9-9-4 

هـاي نامتعـارف یـا بـه     شناسـی هجویـات، اسـتفاده از واژه   هاي لغوي در سبکیكی از ویژگی 

انوري از آن دسته از شاعرانی است كه از به كار بردن الفـاظ ركيـک هـيب ابـایی     اصطالح تابو است. 

هاي كاربرد این واژه. كی انوري دانستاي كه ميتوان آنرا یكی از بارزترین ویژگيهاي سبندارد به گونه

بصـورت مسـتقيم بـه هجـو افـراد       گـاهی وي  گيـرد. ر انوري به دو شيوه صورت مینامتعارف در شع

اي كه در هجو فردي بـه نـام صـالح صـالحی     در قطعهمثالً  ؛ميپردازد و آنها را به باد دشنام ميگيرد

 دهد:  سروده است، به او نسبت قوادگی و كافر بودن می

ــو در    س  رک ک  افر اي ق  وادگی ت
 

ــدریس   ــی تصــنيف و ت ــر كن ــوانی گ  ت
 

 (114 -113)دیوان:  

 هاي مستهجن استفاده مينماید:و در قطعة زیر نيز براي هجو از الفاظ و واژه

ــ ــییم ــرد   نبين ــه ك ــار چ ــه روزگ  را یدونــ يدبـــه فـلـــک بـركـشـــ    ك
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 مـسـلـــط كـــرد  یســـر آدمـــ بــــر
 

 را ........آنـچـنــــان خــــر فــــراخ   
 

 (114)دیوان:   

هـاي اسـتعاري یـا    هاي نامتعارف به صورت غيرمستقيم بوده است و از شيوهیا آوردن این واژه

اي كه در ذم فتـوحی شـاعر سـروده اسـت بـه او      كنایی براي بيان آن استفاده نموده است. در قطعه

بامـداد  »از تركيب نـو   این كارراي ب وكند، دهد و او را به خر تشبيه مینسبت بی عقلی و نادانی می

یک تركيب اضافی تشبيهی است و پندار به بامداد تشبيه شـده اسـت. از    كه كنداستفاده می« پندار

آنجا كه اول صبح، نور و روشنایی به نسبت ساعات دیگر و در نتيجه قدرت تشخيص نيز كمتر است 

به ورود  مدخلِ« در»ول، به این معنی كه در ابتداي مصرع ا« در»و همچنين با توجه به آوردن واژۀ 

شبهی دیگر اگر پندار را به روز تشبيه نمـائيم، بامـداد، آغـاز روز خواهـد بـود،      جایی است و در وجه

ها غيرمستقيم به مخاطب خود ميگوید كه او در ابتداي عالم تعقـل و  شاعر با توجه به این وجه شبه

 :پندار است

ــدار   ــداد پنــــ ــر در بامــــ   اي بــــ

ــت  ــان در نامــ ــان مردمــ ــه ميــ   بــ
 

 فــارچ چــو همــه خــران نشســته     

ــته   ــار جسـ ــی از چنـ ــون آتشـ  چـ
 

 (512)دیوان:   

 یا در قطعة زیر:

ــدت   ــایتی پيونـ ــه غـ ــود بـ ــل بـ ــا بخـ   بـ

  وینــک ز بــالي بخــل تــو ده سالســت    
 

ــندت    ــد خرسـ ــایتی كنـ ــوت حكـ ــز قـ  كـ

ــی  ــير مـ ــخور شـ ــا نشـ ــدتتـ ــد فرزنـ  كنـ
 

 (141)دیوان :   

شـاعر بـه كنایـه بـه مهجـو      و  براي حيوانات بكار برده ميشـود فعلی است كه « نشخوار كردن»

دشنام ميدهد و به او ميگوید كه فرزندت حيوان است و به این ترتيب خود آن شخص نيـز در نظـر   

 شاعر حيوانی بيش نيست. 

 بكاربردن نمادهای حیوانی .9-9-6

و یـا نسـبت دادن    واناتيح به شونده هجو فرد هيتشب ،يهجوپرداز يشگردها نیبارزتر از یكی

 در يانور. مشهورند نامطلوب یصفت ای ظاهر داشتن به كه یواناتيح ؛صفات حيوانی به مخاطب است

گيـري از وجـه شـبه    )جُعل( و با بهره سوسک ینوع به آنها هيتشب با درد،یب مرفّه خواجگان فيتوص

 اک و تميز را ندارد: مهجو و جُعل وي را فردي بدبو و كثيف ميداند كه طاقت ماندن در جاهاي پ

  بــود گلشــن در خواجــه نشســت تــا

ــد را جع     او ــورت از مانـ ــدام صـ   مـ

ــز ــ كـ ــل مينسـ ــبم گـ ــان در رديـ   زمـ
 

ــا  ــنیا ار دیشــ ــد مــ ــل از نباشــ  اجــ

 مثـــل در نيبـــ جعـــل حـــال یوانگهـــ

ــه چــون ــرگ ب ــدرون گلب ــد ان ــل افت  جع
 

 (1/221)دیوان :  
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 را آنهـا  پيام شبه،ذكر وجه كه دیگري صریح و خشماگين تند، بسيار یک رباعی با الفاظ در او 

 و خوک خرس، كفتار، گرگ، چون حيواناتی به را هجو مورد فرد است، ساخته آشكارتر مخاطب براي

المنظر بودن، نگون بختی، سـخره بـودن، زبـون    دهانی، كریهو صفاتی چون گنده ميكند تشبيه سگ

 بودن، دهن دریده بودن و... را به او نسبت ميدهد:

 حرون گرگ چون و ريش چو دهان ندهگ يا

ــون ــه چ ــخره بوزن ــو و س ــار چ ــون كفت   زب
 

 نگـون  خـوک  چـون  و شخص هیكر خرس چون 

ــه چــون ــن گرب ــدر ده  دون ســگ چــون و دهی
 

 (1121)دیوان :  

 . استفاده از آیات قرآنی  9-9-6

یش از دیگر ویژگيهاي زبانی هجویات انوري استفادۀ او از آیات قـرآن بـراي بيـان مقصـود خـو     

سـورۀ   5است.قطعة زیر مثالی بارز بر این مدعا است كه شاعر در آن با تضمينی زیبا قسمتی از آیـة  

 را در بيان خسّت مخاطب، بكار ميبرد: 1مباركه نحل

  الحرامبيت اونانواستهبكعخواجهناخو

  ياهسـ  ینبشته بركنـار نـان او خطـ    بر
 

 یبنگر تا به كعبه جز به رنج تن رسيکن 

ــم ت ــوا بالغل ــهكون ــقّ ي ــس اال بش  االنف
 

 (112)دیوان:   

برد كـه او را جفـا گفتـه و دشـنام     نام می بوطی  اي دیگر نيز شاعر از شخصی به نامدر قطعه

شود كه چون این بوطيب مردي نادان و این بدگویی سرشت ذاتـی اوسـت)مانند   داده، اما یادآور می

و  2سـورۀ كریمـة نسـا    29ادامه با تضمينی زیبا از آیـة  خواهد پاسخ وي را بدهد، اما در عقرب( نمی

 كنـد را نثار او و خاندانش می ترین دشنامزشت «قد سلف»و « حرمت عليكم»هاي گيري از واژهبهره

 اند:هایی پليد و روسپی بودهگوید كه همة محارم او از گذشته تا حال، انسانو در واقع به او می

                                           
ی بَ  -1 
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 توانستید برسید قطعا پروردگار شما رئوف و مهربان است.جز با مشقت بدنها بدان نمی
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ا هایتتان و خالته هایتتان و دختتران بر شما حرام شده است مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه نکاح اینان[ ] َرِحیم 
انتتد و ختتواهران رضتتاعی شتتما و متتادران زنانتتتان و دختتتران  بتترادر و دختتتران ختتواهر و مادرهایتتتان کتته بتته شتتما شتتیر داده

اید پتس اگتر بتا آنهتا همبستتر  ا آن همسران همبستر شدهاند و ب همسرانتان که ]آنها دختران[ در دامان شما پرورش یافته
خودتتان هستتند و جمتو دو  اید بر شما گناهی نیست ]که با دخترانشان ازدواج کنید[ و زنان پسترانتان کته از پشتت نشده

 .(36)سوره نسا / آیه  «خواهر با همدیگر مگر آنچه که در گذشته رَ داده باشد که خداوند آمرزنده مهربان است
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 ر مـرا  آنكه سرد و جفا گفـت مـ   يببوط

 زانكه از سفه به همه عمـر در جهـان    ور

 قَ دْ سَ لَ   او تا بـه  حُرِّمَ ْ عَلَیْكُمْ  از
 

 است یو عقرب يهستمرد سفكهبگذاشتم 

 است یگرچه مصعبكنمدهدچهمندشنام

 است یو روسب يدستاوست پلازتبارهرچ
 

 (193)دیوان:   

گویـد  كنـد و مـی  تشبيه می قارونو او را به  نمایداي را هجو میدر قطعة زیر نيز انوري خواجه

گوید بدرستی كـه  آورم، سپس میاي از قرآن را میكنم، اما در وصف او آیهمن خواجه را هجو نمی»

« 1...إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَـى عَلَـيْهِمْ  » قارون از قوم موسی بود كه تضمينی از آیة شریفة

در « بغـی »آید كـه بـه واژۀ   می«ف»گوید كه خواجه آن است كه بعد از حرف ه میدر ادامباشد، می

در زبان فارسی، مخنّث)مـدرس  « بغی»در این آیة اشاره مينماید. یكی از معانی واژۀ « فبغی»عبارت 

و یـا در   ( و نيز زناكار)دهخدا. بغی( است و بدین ترتيب وي را مخنث و زناكار1191: 1912رضوي، 

 خواند:در معناي ظالم می« بغی»مفهوم وي را  ترینساده

ــا    ــعر هجـ ــه شـ ــه را بـ ــنم خواجـ  نكـ

ـ  ان   یقــــارون كـــــان مــــن مـوســـ
 

 یبــ ز نـُ یـتــی بـرخـوانــم آ  يـکلــ 

ـــست كا ـــه آن ــدخـواج ــ ی ــ یاز پ  یف
 

 (599)دیوان:   

   سطح ادبی. 9-2

 ایم:ختهدر سطح ادبی به بررسی هجویات انوري به لحاظ قالب و صورخيال پردا

   شعری قالبهای. 9-2-9

از قالبهاي دیگر شعري مناسبت بيشتري با هجوسرایی دارد. بـه   رباعیو  قالبهاي شعري قطعه

 در دیوان خـود  وي است. غالبا این قالبها را براي بيان هجوهاي خود به كار برده انوري،همين دليل 

ــاعی12و  2قطعــه 51 در هجــو  از، (295)دیــوان: غــزلغزل 1 و (142)دیوان:قصــيده قصيده 1 ،9رب

 .است استفاده نموده

 . صورخیال9-2-2

انوري عاري از هر گونه تصنع و تكلف است، و هر چه صنعت در آن دیده ميشـود بـه    هجویات

انوري سادگی و روانی كالم خود را با خياالت دقيـق غنـایی بـه    . »تعادل است طور طبيعی و در حد

                                           
 .... قارون از قوم موسی بود و بر آنان ستم کرد -1 
، 688، 688، 18، 16، 16، 38، 11، 11، 88، 68، 31، 36، 33، 63، 61، 68، 66، 1، 8، 6قطعتات شتمارۀ  :دیوان -2 

681 ،683 ،663 ،668 ،631 ،666 ،661 ،681 ،618 ،616 ،611 ،671 ،636 ،636 ،386 ،381 ،333 ،333 ،
368 ،366 ،361 ،388 ،316 ،311 ،316 ،317 ،376 ،371 ،331 ،313 ،688 ،668 ،666 ،661 ،636 ،631 ،
616 ،613 ،638 ،636 ،633 ،616 ،887 ،881 ،861 ،886 ،881 ،887 ،816 ،818 ،816 ،876 ،833 ،838 ،816. 

 .888 ،868، 863، 863، 883، 638، 676، 611، 331، 681، 83، 61، 68، 8رباعیات شمارۀ  :دیوان -8 
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او هر چـه صـنعت اسـت اعـم از      هجویاتدر  (.243ران، صفا:ص تاریخ ادبيات در ای«)هم ميآميخت

بدیع و بيان همه خود جوش و طبيعی و به دور از صنعت پردازي متكلفانه است و بـه همـين دليـل    

بيشتر تشبيهات و استعارات بسيار ساده و كنایات و تلميحات به ذهن مخاطبان نزدیک اسـت و هـر   

شده است، اما برخی صناعات لفظی به دليل ورزیده بـودن  چند هيچگونه تالشی براي لفظ پردازي ن

. وي الفاظ و تركيبات و صـورخيال  به طور طبيعی خود را نشان ميدهند اشعارذهن شاعر در بيشتر 

و معلومات وسيع خود را چنان روان و یكدست بكار ميگيرد كه اكثر اشعار هجوي او داراي چنـدین  

 ه براي فهم دقيق، باید چندین و چند بار آنها را خواند.كاي به گونهالیه و تو در تو هستند 

در روش شاعري و زبان وي گاهی بيان او تاریـک اسـت   »سعيد نفيسی درباره انوري مينویسد: 

تا جایی كه دولتشاه مدعی است، حاجت به شرح دارد. این تاریكی و تكامل ذوق ادبی ممكـن اسـت   

مقدمـه دیـوان   «)نی بـراي او پـيش آمـده اسـت    به دليل فراموشـی نسـبی باشـد كـه از مـدت زمـا      

انوري با زیركی بهترین ساختار را براي قطعات خود برگزیده است و به همـين  ( 11صنفيسی:،انوري

بزرگتـرین وجـه اهميـت او در    »ترین نوع ارتباط را با ذهن مخاطـب برقـرار ميكنـد،    شيوه صميمانه

اي از سـادگی  ت. گاه سـخن انـوري بـه درجـه    اس همين نكته، یعنی استفاده از زبان محاوره در شعر

صـفا،  « )ميرسد كه گویی او قسمتهایی از محاورات معمول و عادي را در شعر خود گنجانيـده اسـت  

و دوري از تصنع  (. به عنوان نمونه در قطعة زیر روانی و سادگی كالم243 ص:تاریخ ادبيات در ایران

 و تكلف بخوبی مشهود است:

ــه   ــوانی كـ ــامتحرک حيـ ــویی اي نـ   تـ

 اي قاعــدۀ قحــط جهــانی كــه تــویی    
 

 اي خواجة رایگـان گرانـی كـه تـویی     

ــویی    ــه ت ــدانی ك ــک كاه  اي آب دری
 

 (1122)دیوان:   

نامی سـروده اسـت، اگـر وزن و قافيـه را در نظـر      « علی مهتاب»و یا در قطعة زیر كه در هجو 

 اند:بيان شده ان تخاطبنگيریم، جمالت در نهایت سادگی و كوتاهی و دستورمندي و نزدیک به زب

ــاب را دو خاصــ   ــع مهت ــت يتطب  اس

ــت ــنا ماهتابيسـ ــ یـ ــاب یعلـ  مهتـ

 انصــــاف را ببنــــدد رنــــگ ســــيب

ــل ــ گــ ــزون  یآزادگــ ــرده فــ   نكــ

  يرتـــاث  كنـــد یدر جـــزر مـــ   بـــاز

ــ ایـــن   چـــه یماهتـــاب دانـــ ينچنـ

ــا ــاد   ت ــون و فس ــاب ك ــرش در حس   گ

ــه ــ بـ ــا  یذراع فجـ ــت قضـ ــه دسـ  بـ
 

 یدكــــه ببنــــدد بــــدان و بگشــــا 

ــ اخـــس الخـــواص كـــه  زایـــدیمـ

 یدعهــــــد را بفرســــــا قصــــــب

ــا ب  در ــام جفــــ ــدزكــــ  يفزایــــ

 ياالیـــدچـــو آب و گلشـــن ب  تـــا

ــازر ــا گــــ ــات را شــــ  یدحادثــــ

 یــدشــش و هفــت جــام دربا   كــز

ــاش  ــر فنــ ــان بــ ــدپ ناگهــ  يمایــ
 

 (243: یوان)د  
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وید بـه  ـهاي بكـر و تـازه سـود ميجـ    شبهانوري اغلب در هجویاتی كه انجام داده است، از وجه

 :یكی از بارزترین ویژگيهاي سبكی هجویات اوست این امراي كه گونه

ــرت    ــد امي ــلتی بخش ــدک ص ــر ان   گ

ــردن   ــه ك ــون ختن ــود چ ــاي او ب   عط
 

 ازو بســــتان كــــزو بســــيار باشــــد 

ــد    ــار باش ــود یكب ــر خ ــدر عم ــه ان  ك
 

 (1/953)دیوان :  

كردن تشبيه نموده نموده كه وجه شـبه آن یكبـار   در این قطعه انوري عطاي مهجو را به ختنه

شبهی تازه و جدید اسـت كـه در شـعر دیگـر شـاعران      در طول عمر است. این وجه شبه، وجهبودن 

 یافت نشده است.

گوید كه بـر سـفرۀ   كند و مییا در قطعه زیر كه باز بخل و خساست فردي دیگر را یادآوري می

ـ  می خواجه فقط دو كس ایی نشيند: فرشته و مگس. ميدانيم كه فرشته نه قابل رؤیت است و نـه توان

غذا خوردن دارد، پس عمالً بر روي سفره خواجه نميتواند بنشيند، از سویی دیگر مگس هم بـر سـر   

خوان خواجه بهرۀ چندانی نميگرد و سفره و طعام سالم باقی ميماند. البته از نشستن مگس بر سفره 

و  توان برداشت نمود و آن اینكه مگس به طور معمول بـر روي آشـغال  خواجه تعبير دیگري هم می

ایـن تعبيـر را    .مينشيند، پس در حقيقت ضمن بيان اینكه كسی بر خوان خواجه نمينشـيند  كثافت

هم ميتوان دریافت كه بر روي خوان خواجه به غير از كثافت چيزي وجود ندارد یا اگر هم طعامی بر 

ها بسيار تـازه  شبهسفره او موجود باشد، آنقدر باقی ميماند تا به گند و آشغال تبدیل شود و این وجه

 و بكر هستند:  
 خواجه بكردم یكی سؤالدي از كسان

 كس مدام دونشيندخواجهخوانگفتا به
 

 نشينند چند كسخواجهگفتم به خوان 

 از مهتران فرشـته و از كهتـران مگـس   
 

 (115)همان:   

 . استفاده از قال  داستانی9-2-3

اشاره نمود.  هایی در قالب داستانبيان هجویه از دیگر ویژگيهاي انوري در هجوسرایی ميتوان به

، بـه هجـو اشـخاص    یـا یـک گفتگـو    گاه شاعر با چند بيت كوتاه در قالب یک داستان، یا یک خواب

كــه در صــفحات پيشــين شــرح آن « زن الل و شــاگرد حصــير فــروش»داســتان . پرداختــه اســت

 :عة زیر نيز ميتوان اشاره كردهاي بارز این ویژگی ميباشد. همچنين به قط، از نمونه(2)صگذشت

  دویـــد از غـــم جـــانروبهـــی مـــی

ــر  ــازگوي خبـ ــت بـ ــت خيراسـ   گفـ

 ترســیگفــت تــو خــر نيــی چــه مــی

ــی ــی مـ ــرق مـ ــد و فـ ــدنداننـ   نكنـ

  زان همـــی ترســـم اي بـــرادر مـــن

ــان    ــد چنــ ــرش بدیــ ــه دیگــ  روبــ

ــی   ــر م ــر گي ــت خ ــلطان گف ــد س  كن

ــان   ــک آدميـــ ــت آري و ليـــ  گفـــ

 ان بــــود یكســــانخــــر و روباهشــــ

ــاالن  ــدمان پـ ــر برنهنـ ــو خـ ــه چـ  كـ



12 
 

ــاه مــــی ــر ز روبــ ــندخــ   بنشناســ
 

ــی  ــران و بــ ــت ....خــ ــراناینــ  خبــ
 

 (942)همان:   

 .129و نيز، ر.ک دیوان انوري جلد دوم صفحه 

 . سطح فكری9-3

گيرد. هدف مدح كسب رضـایت  ي مقابل مدح قرار میهجو از نظر هدف غایی آن درست نقطه

ست؛ بنابراین تالش هجو كننده بـه كـارگيري   اما هدف هجو رنجانيدن طرف مقابل ا»ممدوح است. 

واژگان و اصطالحاتی با بار معانی منفی و ناخوشایند است كه تـاثير ایـن رنجـش را بيشـتر گردانـد.      

دهـد كـه گـاه ایـن صـفات واقعـی هسـتند و گـاه         ت و خصایلی به هجوشونده نسبت مـی شاعر صفا

ت نيكـوي  اب صفات نكوهيده و سلب صفا(. سراینده در این سطح با انتس11: 1941پارسا، «)ادعایی

او را نكوهش ميكند و براي این منظور از هجـو خَلقـی یـا خُلقـی اسـتفاده       واقعی یا ادعایی از مهجو

 يشـين و َخلقی خصوصيات ظاهري فرد را مورد نكوهش قرار ميدهد كه در صـفحات پ ميكند. در هج

هجـو قـرار    یةرا دسـتما  ايدستار خواجه یشاعر بزرگ يز،ن یرز يت. در بیداز آن ذكر گرد هایینمونه

 :يدهدم عقلییخشک، به او نسبت ب يسر او به كدو يهبا تشب یحاًداده و تلو

 دستار خوان بود ز دو گز كم به روسـتا  

 یهم یدمعجب ز خواجه از آن آ ليكن
 

 تر نه بس عجب ينهند ده كدو يدر و 

 گز قصب يستخشک نهد بيدوككو بر
 

 (193)دیوان:   

در قطعة زیر نيز بلندي قد شخصی را دستمایة ذمـی شـبيه بـه مـدح قـرار داده و بـا هجـوي        

 نماید:  آميخته با طنز او را مسخره می

  ییبـه جـا   یتبلند يدستخواجه رس يا

 يعمر تو چون قد تو باشـد بـه دراز   گر
 

 گوشت برسد صوتموات بهسكـز اهـل 
 الـمـوتمـلکيردو بـمـ یبـمـانـزنـدهتـو

 

 (511)دیوان:   

با سلب صفات پسندیده و ایجاب به انتساب صفات زشت ادعایی یا واقعی شاعر  خُلقی، در هجو

انسان( بـودن، صـفت ناپسـند     -در مثال زیر شاعر با سلب صفت پسندیده )مردم  .هجو ميپردازدبه 

 مينماید:ت استفاده دهد، و از آن براي نسبت دادن صفت نكوهيده خساس)سگ( بودن را به او نسبت می

ــه  ــان خواجــ ــودم  يادوش مهمــ  بــ

  یمتـــــا روز هـــــردو نغنـــــود دوش
 

 یســـگ ینـــتو ا ینـــامردم ینـــتا 

ــ ــنگ  يرياو ز ســ ــن ز گرســ  یو مــ
 

 (515)دیوان:  

ورزي و بخيلـی  در قطعة زیر نيز كه در مذمت شاعران زمانه سـروده اسـت آنـان را بـه حـرص     

خـراز كارشـان بریـدن و بهـم دوخـتن خرافـات و       بيان ميدارد كه همانند گـرگ و   منسوب نموده و

 اند:ژاژگویيهایی است كه خود نام حكمت برآن نهاده
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  عــــادت طـــرح شـــعــــر آوردنــــد  

  نـهـنــد آنـگــاه   یحـكـمـت هـمـ نــام

 انـديــمـانلــئــ یــنو خــراز ا گــرگ
 

 خـویش از حرص و بخـل گنـدۀ    یقوم 

 خــویــشۀ بــر خــرافــات ژاژ ژنــد

 خــویـشهــمــه دوزنــده و درنــدۀ 
 

 (112)دیوان:   

ایـن   يكوبخـت وجـود دارد از جملـه ن   یمختلفـ  هـاي یهنظر ییهجوسرا هاييزهدر خصوص انگ

( 142: 1941كرده است)نيكوبخت،تقسيمها را در چهارمحور روانی، اجتماعی، هنري و سياسیانگيزه

 .ينمایيمم یرا بررس يانور یاتاساس هجو ینكه ما بر ا

 . محور روانی9-3-9

انوري در لف و نشر مرتب زیبایی كه در بيت زیر آورده است معتقد است كه طبعش مؤكد بـه  

 شهوت و حرص و غضب بوده است و به همين علت غزل و مدح و هجا را با هم سروده است:

  گفتمیبدان مدح و هجا هرسهمغزل و 
 

 بود بهم یحرص و غضبمرا شهوت وكه 
 

 (132)دیوان:   

 انوري و بدین سان منشأ هجوسرایی خود را غضب درونی ميداند كه منشأ روانی دارد. هجویات

، فردي است كه او را به خاطر نـدادن  دستۀ اولرا در محور روانی ميتوان به دو دسته تقسيم كرد، 

و عملی نشده است و یا كسـی را  صله و بخششی كه از او درخواست نموده و یا به او قول داده است 

به عنوان مثال در  شغل و كارش، مورد هجو قرار ميدهد كه به خاطر عدم صداقت و توانایی در انجام

ه و ـخواجـ »و « شمس و بی نـور بـودن  »هاي ی زیبا بين واژهـفاده از پارادوكسـقطعة زیر ضمن است

 د(، هجو نموده است:اش)وعدۀ سرمخاطب خود را به خاطر خلف وعده« بی اصل بودن

ــ شــمس ــور و خواجــة  یب ــین   اصــلب

 ببنــــد آب هعشـــو  يســـر جـــو   از

 تابســـــتان  يـــــانمـــــرا در م تـــــا
 

 سـرد دفـع گـرم و وعـدۀ     یـن چند از ا 

 حـو  مگـرد   يگـرد پـا   یـن از ا بيش

ــت   ــرا پوسـ ــر تـ ــدنبا ينمـ ــرد یـ  كـ
 

 (131-135)دیوان:   

سهاي لفظـی و معنـایی بسـيار    ، شاعر طبيبی را هجو مينماید. آوردن پارادوكدیگراي در قطعه

هنگام  بانگ مرگ برخاستن به»و « گریختن روح به محض دست بر نبض نهادن طبيب»زیبا، چون 

كه اجتماع « الموت در دارویی كه طبيب درست ميكندآميخته بودن ملک»و « نشستن براي طبابت

اظ و صـنایع شـعري و   هنري نقيضين است، عالوه بر هجو، قدرت بيمانند شاعر را در بكـاربردن الفـ  

 ایجاد تصاویري بكر، بيان ميدارد:

ــ ــار  یمقبلـ ــب ادبـ ــه روز و شـ   آنكـ

 كـه نهـاد    یبـر نـبض هـر كسـ     دست

ــر ــ  ه ــو نشســت از پ ــا ك  طــب یكج

ــر و ر  ــشاز سـ ــ یـ ــزدر یاو همـ  یـ

ــزدروح او از عــــــــروق بگر  یــــــ

ــرگ برخ  ــگ مـ ــان بانـ ــزددرزمـ  يـ
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 كوفتــــــه دارد المــــــوتملــــــک
 

 يــــزدكــــه آم یــــیانــــدر آن دارو
 

 (112 )دیوان:  

او را  از هجویات انوري در محور روانی جهت تهدید و ترساندن اشخاصی است كـه دستۀ دوم  

اي كه در ذم شاعري به نام فتوحی سـروده  اند، به عنوان مثال ميتوان به هجویهتهدید یا هجو نموده

سخ دادن به است، اشاره كرد. گویا فتوحی در شعري او را هجو مينماید و انوري با قطعة زیر ضمن پا

 با خود برحذر داشته و تهدید ميكند: برانگیخت  طوفان منازع وي او را از 

  اي بــــــــر در بامــــــــداد پنــــــــدار  

 يشــــــهرا فلــــــک گــــــزاف پ مــــــا... 

  ز جهـــــل و بـــــرده هـــــر روز نارســـــته

ــاري... ــت ب   بـ ــت سسـ ــو درخـ ــیچـ  يخـ

 بـــــس یـــــنمجلـــــس روزگـــــارت ا در

  ينگيــــــزممنازع         طوف     ان 

ــود    اف ــر نبــ ــواب اگــ ــور و خــ   یماز خــ
 

ــ  ــته  فــ ــران نشســ ــه خــ ــو همــ  ارچ چــ

ــته   ــو بســـ ــركت تـــ ــر شـــ ــر آخـــ  بـــ

ــاوۀ  ــینوبـــــــ ــته احمقـــــــ  برســـــــ

 كــــم ده بــــه تبــــر ز شــــاخ دســــته    

ــ  ــز درزه رســـ ــته  اييدهكـــ ــه دســـ  بـــ

ــت  يا ــاكن كشـــــ ــته یســـــ  شكســـــ

ــته   ــو رســـ ــب از تـــ ــلک تناســـ  در ســـ
 

 (512)دیوان:   

انوري مخاطب خود را كه از دانشمندان و اكـابر زمـان و داراي شـغل دیـوانی     نيز  زیر قطعةدر 

آید، در مورد انوري بدگویی نموده است، ضـمن آنكـه از   ده است و آنگونه كه از فحواي كالم برمیبو

هاي كالمی، فلسفی و منطقی(استفاده مينماید، مورد هجو و ویژه زبانی )بكاربردن اصطالحات و واژه

ماننـد او   نكوهش قرار ميدهد و متذكر ميشود كه پایة و قدر و منزلت وي از آن باالتر است كه كسی

 بتواند با او دم از برابري بزند:

 شك و  یاتهرا به  یشخوز مردمان مشمر

 مسـلمت نكننـد    ب اط  و  ظ اهر حسن  به

  یممــر مــرا گــونطقس     ییتــو گــو وگــر

 یحرف و صـوت را خـواه   یبه نطق هم اگر

 كـه در ملكـش    یبـا كسـ   یچه كنـ  برابري

ــه ــوانشــغل د ب ــرت نرســد   ی ــن تكب ــر م  ب
 

 يسـت ن ی و  ه یك ه يننه هم یكه مردم 

 یوانیس روح ح یصفتهادو هم ز ینكه ا

 يسـت دانو كم یهم از احمق یثحد ینكه ا

 یس برهاننه  ینا یاسیس قزنخ مزن نه 

ــرام ــو در آرزو يـ ــهر تـ ــتسگبان يشـ  يسـ

 یوانيسـت ارچـه تـرا صـد مثـال د     یويكه د
 

 (114-13)دیوان:  

 . محور سیاسی9-3-2
بيشـتر  ي سياسيش را نيز در قالب هجو بيـان نمـوده اسـت.    ها و نقدهاانوري بسياري از گالیه

 و مخاطبان شعر انوري در این محور داراي مقام سياسی و درباري هستند و او با زبان هجـو، معایـب  
دهد. در اشعار وي هجو قاضی، نایـب و عُمـال دولتـی    قرار می هاي رفتاري آنان را مورد حملهزشتی
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كـه  « شـهاب »عة زیر از وزیر ميخواهد كه به جاي شخصی به نام در قطشاعر زیاد به چشم ميخورد. 
 :نایب سلطان است، فرد دیگري را بفرستد، زیرا این نایبی كه در شهر است دزد مال مردم است

  فرسـت زود  یـت به وال یبیصدر نا يا
  بـرد یبـه افسـوس مـ    شماریب زرهاي

 

 معزول كن شـهابک منحـوس دزد را   
ــ  ــر م ــن از به  زد راآخــر شــمار او بك

 

 (111)دیوان:  

بـرده، عيوبشـان را   باكانـه، یكایـک اصـحاب دیـوان را نـام     صراحت و بـی اي دیگر بهاو در قطعه
 :شده استبرميشمارد و افسوس ميخورد كه چرا امور ملک و ملّت به چنين ناكسان ناالیق سپرده

 خسروا این چه حلـم و خاموشيسـت  
ــد از آنـــک  ــتان نيایـ ــر افسوسـ  آخـ

ــار    ن  ایبیاوال  ــه ك ــت ب ــه نيس   ك
ــال    ــن كمـ ــا ایـ   مس   توفیثانيـ

ــش    ــا ریـ ــوام رعنـ ــن قـ ــا ایـ  ثالثـ
 خامســـــا ایـــــن محمـــــد رازي...
ــد  ... ــن فری ــابعا ای ــگ ع  ار س  لن

ــرم  ــر آن اكـ ــر معاش   ر عاشـ  شـ
ــا  ازو   ــوذ بــ ــرم نعــ ــرم اكــ   اكــ

 

 صاحبا ایـن چـه عجـز و مایوسيسـت     
 ملک در دسـت مشـتی افسوسيسـت   
ــافر روسيســت  ــر ك  راســت چــون پي

ــياح روي و  ــک سـ ــتنيـ  سالوسيسـ
ــر ــر س  جاسوسیس   و  منه  ی ب

ــت   ــان چپلوسيســ ــر از رهزنــ  بتــ
 از در صــــــدهزار طرطوسيســــــت
 گــــویی از گبركــــان ناووسيســــت
 هيكـــل مـــدبري و منحوسيســـت  

 

 (111)دیوان :  

انوري تمامی عامالن سلطان را اعم از نائب، مستوفی، منهی، جاسوس، عار ، معاشر و ... از دم 
فاتی چون پير كافر روسی، سياح رو، رهزن، گبر، مـدبر، منحـوس و   تيک هجا گذرانده و با انتساب ص

قلتبان و...، آنها را هجو مينماید. ناگفته پيداست حاكمی كه اطرافيان او چنين باشند، خـود در نظـر   
 شاعر چگونه فردي است.

 . محور اجتماعی9-3-3
یار و گاه كل جامعـه  در این محور شاعر گاه دسته یا صنفی از جامعه و یا مردمان یک شهر و د

را به سبب رفتار نادرست و مفاسدشان و یا بنابر پندار و تفكري)حقيقی یا ادعایی( كـه در مـورد آن   
دسته دارد، مورد هجو قرار ميدهد. در قطعه زیر شاعر صنف بازاریان را به ریاكاري )زرق( و طمعكـار  

شاعر با اغراقی هنرمندانه بـوي گنـد   بودن متهم مينماید. نكته هنري زیبا در بيت دوم این است كه 
طمع بازاریان را آنقدر زیاد ميداند كه سگ صياد كه به تيز شامه بودن مشـهور اسـت، از فـرط ایـن     

 افتد:اش از كار میبوي گند شامه
 روزي پسري با پدر خویش چنين گفـت  
 گفتا چـه تفحـص كنـی احـوال گروهـی     

 

 بازاري از آن زرق چه جویدمردکكان 
 طمعشان سـگ صـياد نبویـد   كز گند 

 

 (213)دیوان :   
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در قطعة زیر انوري اوج نارضایتی خود را از نبود قدرت تمييز و تشـخيص در بـين مـردم بيـان     

كه امور مملكـت را بـه دسـت     رامنصبان آن زمان  ميدارد. به بيان دیگر در این قطعه انوري صاحب

 و ميكند:ندارند، هج ياند اما هيب گونه تشخيص و تمييزگرفته

 دویــــد از غــــم جــــان روبهــــی مــــی

ــر    ــازگوي خبــ ــت بــ ــت خيرســ   گفــ

ــت ــی    گف ــه م ــی چ ــر ني ــو خ ــی ت  ترس

ــی ــی مــ ــرق مــ ــد و فــ ــدنداننــ   نكننــ
 

 روبــــه دیگــــرش بدیــــد چنــــان    

ــی    ــر م ــر گي ــت خ ــلطان گف ــد س  كن

 گفــــــت آري وليــــــک آدميــــــان

 خــــر و روباهشــــان بــــود یكســــان 
 

 (942)همان:   

در ادب فارسـی شـناخته شـده اسـت، و در آن بـه      « شهرآشوب»از دیگر اشعار انوري كه با نام 

به عنـوان هجویـات   زیر را  هايمدح یا ذم یک شهر یا مردمان آن پرداخته شده است، ميتوان نمونه

 :كه در ذم اهالی غزنه و نخشب سروده است وي ذكر كرد

 انـد آن بزرگانی كه در خاک خراسان خفته

 عـــاقالن بـــا تجـــارب عالمـــان ذوفنـــون 
 

 اندایشان سفتهگفتخواهمكهدرمعنیاین 

 اندآب وروغن گفتهچونبا غزنويدوستی
 

 (2/119)همان:   

  كــه ســـال و مـــاه را   يآن خــداونــد

  يـــزده جــهـــان را ســ  ديـالمـــو رمــ

ـــار ـــ چـ ـــام كـــرد  یســفـل  را از آن ام ن

 ع كــرد  جمـ  يـلـیاز عـالـم بـخـ هـرچـه

  ـمـســک خـانــه را  اد مـآبــ  ليـبـخـ آن
 

 روز و شــب نـهــاد   يبـر اجـزا يـهتـكـ 

 اصـل و فـرع و مـنـشـاخ و مطلـب نهـاد  

 ب نــهــاد ارا  یـــان ه عــلــوام آن نـن

 شـان مطعـم و مشـرب نهـاد    مكـان  یک

 رت نــام او نـخـشــب نـهــاد  روز فــط
 

 (413)دیوان:   

هاي مكرّر او از زنـان، از یـک سـو شـاید بـه      انوري در باب زنان نيز نظر مساعدي ندارد. نكوهش

دليل نارضایتی از همسرش بوده و از سوي دیگر تحت تأثير افكار عمومی و سنّت دیرین مردساالري 

و به نوعی بازتـاب ایـن نـوع     ارزش ميدانستند، قرارگرفته استجامعة آن روز كه زن را موجودي بی

 تفكر در جامعة عصر شاعر است:

 روزازاین خـوش مـردي    گفت باخواجه یكی

  گفت اي خواجه زن خـوب تـو داري امـروز   

  زن چــرا شــایدآنرا كــه بــري بــر ســر چــاه 
 

 خنک آن كس كه زن خوب بميرد اورا 

 گفت خوب است اگر مرگ پـذیرد او را 

 در چه اندازي و كس به كه نگيرد او را
 

 (114)دیوان :  
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عتقد است كه مرد مانند ماه است و زن انوري زن را سبب عدم پيشرفت و ترقی مرد ميداند و م
همچون ابري است كه جلوي نمایان شدن او را ميگيرد. او بدترین مرد را در عالم هستی از بهتـرین  

 زنان، باالتر و برتر ميخواند:
 زن چــو ميغســت و مــرد چــون ماهســت
  بــــدترین مــــرد انــــدر ایــــن عــــالم 
  هــر كـــه او دل نهـــد بــه مهـــر زنـــان  

 

 ودمـــــاه را تيرگـــــی زميـــــک بـــــ 
 بــــه بهينــــه زنــــان دریــــک بــــود
 گــــردن او ســــزاي تيــــک بــــود   

 

 (211)دیوان :  

اي بـه  در قصـيده  مثـال پيشگانش را از دم تيک هجو ميگذراند. به عنوان  انوري حتی خود و هم
مذمت شعر و شاعري و هجو این قشر ميپردازد. او شاعران را گدا، زائد، كافر و شعر را دشمن جان و 

 د:حيض الرجال ميخوان
 اي برادر بشنوي رمزي ز شعر و شـاعري  
 ...باز اگر شاعر نباشد هـيب نقصـانی فتـد   

 كافریهاي سپهرخویش ازدرحكمنيم....من
 شعر چندش پرورم ...دشمن جان من آمد

 الرجالروي توحيضدورازچيستدانیشعر
 

 مريمردم نشرا بهمشتی گداكستا ز ما 
 در نظام عالم از روي خرد گـر بنگـري  

 من چه شاعري چه كافريرنه در انكارو
 پروريدست دشمنفغان ازمسلماناناي

 مشـتري خـواهی وباشكيوانخواهگوقایلش
 

 (212)دیوان:   

 . محور هنری9-3-4
گویا شاعر بـا زبـان    ویاتی است كه زیبایی هنري دارند،یكی دیگر از محورهاي شعر انوري، هج

 ياد مطایبه و بازي با الفاظ و صـنایع شـعري و بيـان هنرهـا    هجو آميخته به طنز هدفش بيشتر ایج
محور به دو قصيدۀ انوري اشاره ميكنيم كـه هـر دو آنهـا در وصـف      خود است. بعنوان نمونه در این

به هجو اسب خود ميپـردازد و آنـرا بـه پيـر بـودن و كـاهلی و        ايهدر قصيد او اند.اسب سروده شده
هجو یک اسب اسـت بيـان ميـدارد كـه شـاعر هـدفش بيشـتر        سستی و ضعف متهم ميكند. اینكه م

 هنرنمایی و بيان معلومات و ذوق ادبی خویش است تا هجو:
 اسبی چنانكه دانـی زیـر از ميانـه زیـر     
 در خفت و خيز مانده همه راه عيـدگاه 
 نه از غبار خاسته بيرون شـدي بـه زور  
  راضی نشد بـدان كـه پيـاده شـوم ازو    

 ش دراز كـن  اي ازین كه ركابگه طعنه
 من واله و خجـل بـه تحيـر فـرو شـده     
ــاز طيرگــی   تــا طعنــة كــه ميدهــدم ب

 

 سک نه راهواروز كاهلی كه بود نه سک 
 مـن گـاه زو پيـاده و گـاهی بـرو ســوار     
 نــه از زمــين خســته برانگيختــی غبــار

 بر من شود سواركهخواستضعفاز فرط
 اي از آن كه عنانش فـرو گـذار  گه بذله

 سوي یسارگوشییمينم و چشمی سوي
 كنــدم بــاز شرمســارتــا بذلــة كــه مــی

 

 (294)دیوان:   

ضـمن اینكـه بـه    ازد كه به هدیه به او رسـيده اسـت و   در قصيدۀ زیر نيز به وصف اسبی ميپرد

نحوي پيري و از كارافتادگی اسب را تشریح ميكند به شكلی مالیم به هجـو شخصـی ميپـردازد كـه     
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دینی، است. نكتة قابل توجه در این شعر، وسعت اندیشه و معلومات این اسب پير را به او هدیه داده 

 قولها و گفتگوي زیباي انوري با اسب است:و نقلونزدیک به تخاطب انوري و زبان روان تاریخی و ... 

 مركب ميمون ادام ا  توفيقه كه هسـت 

  گفتم اي پير مبارک خيـر مقـدم مرحبـا   

  آسمان گوشت چه یافتصریراز خبرهاي

 حال آدم گوي و نوح و قصة ذبـح خليـل  

 شبی هفت آسمانشهسوار سرّ اسري در 

 عمرو عنتر چون شكست حيدركرار حرب

 سؤال از چون منیایناستغفرا ايگفت 

 اي آخـر بگـوي  گفتمش اسبا قدیما خرنه

  دانی كدامگفت تو بسيار ماندي هيب می
 

 یادگار نوح پيغمبر كه در كشتی كشيد 

 تو دید وشنيدچشمگوش وكوكهآنقصة

 دیدۀ سرّت چه دیدسپهريوز خطرهاي

 یدودرستم چونرخشو بودچهصالحناقة

 بر براق تيز تک ره چون بپيمود و بریـد 

 چون دریدلشكرگرداندستان صفرستم

 من آوریدبر سركاینبيناشكالوه وه این

 در دور عالم كی رسيدمقدمتتا مبارک

 تعـالی آفریـد   آن نخستين جانور كایزد
 

 (243)دیوان:   

 گیرینتیجه

اي كـه ميتـوان او را از   هجوسرایی یكی از ویژگيهاي برجستة سبكی شعر انوري است بـه گونـه  

پـرده  استادان مسلم این نوع شعر در ادب فارسی دانست. انوري در هجویـاتش بـا زبـانی تيـز و بـی     

در حـوزۀ   سدان جامعه را مسـخره مينمایـد.  مفاسد و زشتيهاي جامعه خود را به تصویر كشيده و فا

گيري از موضوعاتی همچون كاف تحقير، بازي با الفاظ، استفاده از زبان تخاطـب،  زبانی انوري با بهره

هاي مستهجن و ... به هجو پرداخته است. البته زبان شعري وي در این حوزه از هجو كاربردهاي واژه

انـد و  اي دادهدر هجو اشخاصی كه به نحوي به او وعـده برعكس سایر شعرا، زبانی عفيف نيست. وي 

اند از هيب سخنی ابایی ندارد و گاه آنها را آماج بدترین دشنامها قـرار ميدهـد.در حـوزۀ    عمل ننموده

ادبی، انوري بيشتر در سه قالب قصيده، قطعه و رباعی هجو سروده است. زبان هجویاتش ساده است. 

هـایی  شـبه ز ذهن استفاده ننموده است، اما با این وجود در آوردن وجهاز تشبيهات و استعارات دور ا

اي هجـو ميكنـد كـه تـا     هاي تازهشبهبكر و تازه یدبيضایی دارد و گاه مهجو را با كنایات بدیع و وجه

در حوزه فكـري، هجویـات انـوري در چهـار محـور روانـی، اجتمـاعی،         نشده است. قبل از وي دیده

در محور روانی، هجویات او یا جنبـة ارعـاب و تهدیـد دارد و یـا      ررسی است.سياسی و هنري قابل ب

اي داده است و چون نتوانسته است به وعدۀ خـود عمـل كنـد، بـه هجـو      اینكه شخصی به وي وعده

آورد. در محور اجتماعی انوري سعی دارد بيشتر طبقاتی از جامعه و یا خَلقی و خُلقی مهجو روي می

قرار دهد كه به زعم او منشأ فساد و تباهی در جامعه هستند. در محور سياسی  افرادي را مورد هجو

نيز هجو انوري بيشتر شامل عمال و كارگزاران دولتی است. در محور هنري نيز هجویـات او بيشـتر   

 جنبة بيان قدرت و مهارت شعري و فضائل علمی شاعر را دارد.  
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