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 چکیده:

دۀ كالم ویژگهی عمه  بیان مضمون واحد به شکلهای گوناگون و توجه بیشتر به روساخت 
-یباییسبک آذربایجانی است. یکی از موضوعات پربسامد در سبک آذربایجانی و در حوزۀ ز

شناسی، حسادت، رقابت و دشمنی است. شعر فارسهی در قهرن ششهم بهه دلیهل تحهوالت       
لتفهات  اسیاسی و اجتماعی پایگاه خود را از دست داد و با استقرار كامهل دولهت سهلجوقی،    

راه  و شاعری نشد. حکومتهای محلی، شکوه دربهار محمهودی را نداشهتند و   چندانی به شعر 
الوه عه ه دربهار  یافتن به دربار رقابت میان شاعران را باعث میشد؛ لذا شاعران برای راهیابی ب

الش دارد یازیدند. پژوهش حاضر تبر خوارداشت دیگران، به انواع تهمتها و هجوها دست می
بک سه كه حسادت، رقابت و دشمنی چگونه در اشهعار شهاعران   تا به این سؤال پاسخ بگوید 

ن چیسهت؟ نتهایج نشهان    های اجتماعی و فرهنگی آشده است و زمینه آذربایجانی منعکس
ادی میدهد كه رقابت میان حکومتهای محلی، نقش شاعر به عنوان دستگاه تبلیغهاتی، كسه  

ن دشهمنی میهان شهاعرا    جویی از مهمترین دالیهل حسهادت و  بازار شعر و شاعری و برتری
وضوع است. شاعران این حوزه، از عناصر و همچنین صور خیال متنوعی برای تصویرسازی م

 ایرانهی(،  وای )سهامی  اند: از جمله استفاده از شخصیتهای تاریخی، اسطورهمذكور بهره برده
(، ... دینی )یهودی، اسالمی، زرتشتی، مسهیحی(، حیوانهات )خزنهدگان، پرنهدگان، آبزیهان و     

بهی  گردهای ادشه گیری از ها(، جمادات و ... . این عناصر با بهرهگیاهان )گلها، درختان، میوه
 ه است. همچون تشبیه، استعاره، تلمیح و تمثیل و ... در آثار این شاعران بازتاب یافت

 سبک آذربایجانی، حسادت و رقابت و دشمنی.   ها:كلیدواژه
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The poetic reflection of "jealousy, rivalry and hostility" in the 

Azerbaijani style poetry 
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Abstract: 

Expressing a theme in various forms and paying more attention to the 

presentation of words is a major feature of Khaghani's and Azerbaijani 

style poetry. One of the most frequent issues in the Azerbaijani style 

poems which, in addition to the sociology of literature, is also aesthetic, 

is jealousy, rivalry and hostility. Persian poetry lost its base in the sixth 

century due to political and social changes, and with the full 

establishment of the Seljuk government, no attention was paid to poetry 

and poetry. Local governments did not have the greatness of the 

Ghaznavis court, and the way to go for the competition among the poets. 

Therefore, the poets used all kinds of slander, spooks, and speeches to go 

to court, in addition to distinguishing their innovations and humiliating 

others' poetry. In Azerbaijani style poetry and in a broader perspective, 

Azerbaijani style poets are very prominent in "artistic expression", 

"modernism" and "escape from vanity". Hence, the subject is artistically 

reflected in most of the poems. The present research tries to answer the 

following question: How is jealousy, rivalry and hostility reflected in 

Azerbaijani style poetic and versatile arts, and what is its social and 

cultural context? The results show that Azerbaijani style had used a wide 

variety of elements to illustrate the subject: using historical, mythical 

(Sami and Persia), religious (Jewish, Islamic, Zoroastrian, Christian), 

animals (reptiles, birds), Aquatic plants ...); Plants (flowers, trees, fruits) 

and...  
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 مقدمه و بیان مسئله -1

اگر شعر را یک ساختار بدانیم این سهاختار از دو  »چنانکه ساختارگرایان اشاره میکنند، 

تشکیل میشود. شاعران با توجه به میزان توجهشهان بهه   « ساختژرف»و « روساخت»وجه 

-گرا یا مفههوم ساختژرف»و « گراگرا یا بیانروساخت»هركدام از این دو وجه در دو بخش 

( واحدهای ساختاری شهعر در بخهش   3: ص 1388تقسیم میشوند.)آرمانشهر زیبایی، « اگر

روساخت آن، عبارت از زبان )آواها، واژگان و صورتهای نحوی(، موسهیقی )بیرونهی، درونهی،    

ساخت شامل عاطفه، اندیشه و موضوع كناری و معنوی( و صور خیال است و در بخش ژرف

( 3: ص 1388؛ نیز آرمانشهر زیبهایی،  93: ص 1384عر، )معنی( است.)مبانی زیباشناسی ش

-. معنی3. قالب و صورت از پیش معیّن؛ 2. زبان ادبی؛ 1»اگر شعر كالسیک را بر سه ركنِ 

: 1385های سهلوک،  ؛ نیز: تازیانه26: ص 1392االسرار نظامی، مخزن«)رسانیداری یا معنی

از اركان سبب تحهول شهعر خواههد     شکنی در هركدام( استوار بدانیم، هرگونه سنت21ص 

خاقانی و نظامی دو تن از نوگراترین شاعر به مفهوم مطلق در سراسهر  »شد. در شعر فارسی 

ههای شهعر نهاب و صهورتگرا در ادب     تاریخ زبان فارسی هستند. این دو تهن برتهرین نمونهه   

ک تهرین كلمهاتی كهه در سهب    ( مههم 42: ص1388آرمانشهر زیبایی، «)اند.كالسیک فارسی

شیوۀ تازۀ یا غریب خاقهانی  »است. « طلبینوگرایی و تنوع»آذربایجانی بر آن تأكید میشود، 

آنکه تغییری اساسی در هیچ یک از سه ركن شعر كالسیک به وجهود آورد، بهه   و نظامی، بی

دسهتوری، یعنهی سهاختن    -آوردن معانی تازه و وسعت و تنهوعی در دسهتگاه واژگهان، واژی   

ۀ بالغی شعر محدود میگردد كهه ایهن   بر اساس قواعد دستوری و حوزتركیبات جدید زبانی 

خود ناشی از آن معانی تازه از یک سو و عدم نگرانی شهاعر از فههم و درک مخاطبهان اههل     

دانش و اثبات قدرت طبع و توغّل خود در لغت و علوم مختلف و اشارت گسترده به مفاهیم 

: ص 1392االسهرار نظهامی،   مخزن«)است. مسیحی عالوه بر فرهنگ اسالمی، از سوی دیگر

ای تنها در هرگونه اندیشه»( خاقانی و نظامی جزء صورتگراترین شاعران ایران هستند و 26

یابد كه در درجۀ اول، آفریننهدۀ تللهویی جهادویی از    صورتی اذن ورود به شعر نظامی را می

داسهتانی موجهود در   جمال باشد، خواه در كلیت داستان یها بخشههای آن و یها مطلهب غیر    

 «هها. مقدمه و موخرۀ هر منظومه و خواه در جزئیات ههر قسهمت و حتهی ابیهات و مصهراع     

 (34: ص 1388)آرمانشهر زیبایی، 

ای از تاریخ قرار دارند كهه تحهول بزرگهی در جایگهاه     شاعران سبک آذربایجانی در دوره

و ضهعف در وضهع    تزلهزل »شعر و شاعری در نهادهای حکهومتی رخ داده اسهت. در واقهع،    

حکومت قرن ششم كه به علت غارتگریها، كشتارها و ناامنیهها و آشهفتگی اوضهاع و احهوال     

كشور اجازه نمیداد كسی شبی را در بستر راحت به روز آورد. نوعی تزلزل روحهی در مهردم   

به وجود آورده بود و در نتیجه كهار شهاعران و نویسهندگان را خسهته و برآشهفته و بهدبین       
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شهدن  های خود پیوسته از معدوم شدن مروت، منسوخد. تا آنجا كه اینان در گفتهساخته بو

وفا، باژگونه شدن رسمها، تبدیل راستی به خیانت، دوستی بهه عهداوت، مردمهی بهه جفها و      

: ص 1384تهاریخ عصهر حهافظ،    «)ابتالی فضال و درماندگی عقال و امثهال آن نالهه میکننهد.   

نظری، سهرگرم  تنگ»سبب شد تا شاعران عصر نیز دچار ( انحطاط جامعه در این دوره 466

شدن به مسائل حقیر و شخصی و بحث در جزئیات، طعنه بر آرای یکدیگر و بهدتر از همهه،   

 (29: ص 1372گنجینۀ حکمت در آثار نظامی، «)هجو شوند.

-ای است كه در اغلب سهروده مسئلۀ حسادت، رقابت و دشمنی میان این شاعران بگونه

اعران به شکلی هنری بازتهاب یافتهه اسهت. ایهن موضهوع برخاسهته از وضهعیت        های این ش

سیاسی و اجتماعی قرن ششم در ناحیۀ اران و قفقاز و شروان و گنجه اسهت؛ هرچنهد ایهن    

ایهن  »های متفاوتی داشته باشد. در واقع، اثرگذاری، برای همه یکسان نبوده و میتواند جنبه

نی هماننهد سهازگاری، ردّ و شهورش و یها تركیبهی از      تأثیر ممکن است به حالتهای گونهاگو 

: ص 1388شناسی ادبیهات،  جامعه«)های برگرفته از محیطهای متفاوت نمودار شود.اندیشه

( در پژوهش حاضر با توجه به آثار شاعرانی چون نظهامی، خاقهانی، مجیهر، فلکهی و     58-47

گردهای ادبهی و زبهانی   بوالعالی گنجوی به چگونگی بازتاب حسادت، رقابت و دشمنی و شه 

 مربوط به این موضوع پرداخته خواهد شد.   

 . پیشینۀ پژوهش و بیان اهمیت موضوع:2

به این نتیجهه رسهیده   « بررسی مناسبات خاقانی و شاعران اصفهانی»( در 1354فرزام )

است كه بخشی از علل ناسازگاریها و اختالفات شاعران سلف كه بصورت هجهو و مفهاخره و   

یافتههه، مبههیّن نابسههامانیهای زنههدگی صههوری و معنههوی مههردم دیههوان آنههها راه محاسههده در

زمین در ادوار پیشین است. از اینروی، این متهون بهرای پژوهشهگرانی كهه بهه جههات       ایران

( در 1391اخالقی اجتماعی و تاریخی نظر دارند، بسیار سودمند اسهت. واحهد و همکهاران )   

یکی از مهمترین علهل شهکوائیات   « شعر قرن ششمهای سیاسی در نقد و بررسی شکوائیه»

جهوان  اند. اردالناین عصر را در وضعیت سیاسی، اجتماعی و مناسبات میان شاعران دانسته

بهه طهرز   « تجلّی شاعرانه اساطیر و روایات تاریخی و مذهبی در اشعار خاقهانی »( در 1367)

( در 1388اسهت. حمیهدیان )   بیان خاقانی و نگاه شهاعرانۀ او در موضهوع اسهاطیر پرداختهه    

طلبی نظامی پرداخته است. بررسیها نشهان میدههد   به نوگرایی و تنوع« شهر زیباییآرمان»

كه تاكنون پژوهش مستقلی در موضوع بازتاب هنری حسادت، رقابت و دشهمنی در دیهوان   

 خاقانی صورت نگرفته است.

 بحث و بررسی: -3

 ی:های سیاسی و اجتماعمروری بر زمینه -1-3
همۀ امهرا و شهاهان   »كثرت شعر و شاعران از ویژگیهای عمدۀ قرن پنجم و ششم است. 
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زبان و نویسندگان و شعرای تهازیگوی ایرانهی   مشرق در این عهد نسبت به گویندگان فارسی

ای نظیر محمود غزنوی و فردوسی در این عهد به رعایت كمال احترام را داشتند و اگر واقعه

حرمتهی شهعرا و   جریانات اجتماعی و سیاسی خاص است نه معلول بهی آید معلول وجود می

( بازتهابِ رفهاه اقتصهادی    357، ص 1: ج 1369تاریخ ادبیهات،  «)گویندگان در نزد سالطین.

هها  و ده« آالت خانشهان از طهال بهود   »میزدند و « از نقره دیگدان»شاعران و نویسندگان كه 

تاریخی، مورد حسادت دیگر شاعران بوده است. داشتند، در ادوار مختلف « غالم زرّین كمر»

ههای دیگهر   در آثار شعری این دوره، شهاید بهیش از دوره  « خصوصیت اشرافی شعر فارسی»

-های بسیاری از تأثیرات طرز فکر اشهرافی را در شهعر دوره  فراوان باشد، بخصوص كه نشانه

ور خیال در شعر فارسهی،  ص«)های بعد نیز باید از میراثهای شاعران این عصر به شمار آورد.

 (288: ص 1380

یابد. چنانکه از تهاریخ  ها در دورۀ مسعود غزنوی تسریع میو سعایت ها، حسادتدشمنی

عنصر غالهب بهر زنهدگی درباریهان و مهردم      « اعتمادیبی»آید، در دورۀ مسعود بیهقی برمی

: ص 1384خ بیهقهی،  تهاری «)بودنهد امیر را بر آن آورده»است. بسامد باالی جمالتی از قبیل 

وی سهخن میشهنود و بهر آن كهار     »(، 60همهان: ص «)اندقومی نوآیین كار فروگرفته»(، 99

ای راست برود و یا نخواهند گذاشت آن قوم كه هیچ كار بر قاعده»(، 98همان: ص «)میکند

سهخن  »( گویای این واقعیت است كه دستگاه حکومتی مسهعود در  107همان: ص «)بماند

غرق است. در همین دوره، رشهد اسهماعیلیان سهبب    « اعتمادیبی»و « یتسعا»و « شنوی

بهودن بهه مهرگ    « اسهماعیلی »یا « بددینی»شد تا آنها شدیداً تحت تعقیب باشند و تهمت 

انجامید. خراسان بعد از شکست سنجر از تركان ختا و مخصوصاً شکست و اسهارت  افراد می

ان در آن دیار، بشهدت نهاامن و آشهفته بهود.     او به دست غزان تا استقرار دولت خوارزمشاهی

الملک، در برپاداشتن رسوم و مقررات قدیم راه تالشهای وزرای ایرانی، همچون خواجه نظام

جایی نمیبرد و تسلّط امرای ترک و غالمان روز به روز بیشتر میشد. به همین دلیل اسهت  به

وم گشتن وفا و متهروک مانهدن   شدن مروت و معدوفور از منسوخدر اشعار این دوره به»كه 

علوم و آداب میبینیم و هرچه از اوایل قرن پنجم به اواخر این دوره نزدیهک میشهویم، رواج   

: ص 1369تهاریخ ادبیهات،   «)اینگونه اشعار و شدت روح بدبینی و یهأس را بیشهتر میبینهیم   

120 .) 

شهد تها    های اجتماعی سیاسی سهبب فساد اخالقی تركان سلجوقی و برهم ریختن نظام

-كمتر شاعری در این عهد از طرح انتقادات اجتماعی بركنار بماند و یا از اهل زمانه شکایت

هها همهه انعکاسهی از    این شکایت»های جانگداز نکرده و یا از اعمال آنان به زشتی نام نبرد. 

ها همۀ خلق از امرا و وزراء و رجهال سیاسهت و دیهن گرفتهه تها      افکار عمومی است و در آن

( صهاحب  125، ص 2: ج1369تهاریخ ادبیهات،   «)انهد. شهده م عادی به باد انتقهاد گرفتهه  مرد
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نشهین بودنهد و از   چون سلجوقیان برآمدند و ایشهان مردمهان بیابهان   »چهارمقاله مینویسد: 

مجاری احوال و معالی آثار ملوک بیخبر، بیشتر از رسوم پادشاهی به روزگار ایشان مندرس 

(. برخهی از سهالطین و امهراء حتهی سهواد خوانهدن نیهز        40ص : 1383چهار مقاله، «)شد.

در حق شعر اعتقادی نداشتی از آنکه در »نظام نداشتند و درباریان باسوادی همچون خواجه

(. این نوع رفتهارِ دربهار مخصهوص منطقهه و ناحیهۀ      66همان: ص «)معرفت او دست نداشت

شهود: چنانچهه   را شامل مهی های محلی آن دوره جغرافیایی خاصی نیست و تمامی حکومت

 اند:انوری و خاقانی و دیگران از آن یادكرده

 ای برادر بشنوی رمهزی ز شهعر و شهاعری   

 آدمی را چون معونت شرط كار شركتسهت 

 

 تا ز ما مشتی گدا كس را به مردم نشمری 

 نان ز كنّاسی خورد به زان بود كز شاعری

 (297: 1337)دیوان انوری،                        

 شهههاعری بهههود صهههاحب قبهههول  بلهههی 

 اگههر زنههده مانههدی دریههن كههور بخههل    

 

 ز ممههههدوح صههههاحبقران عنصههههری   

 خسهههک سهههاختی دیگهههدان عنصهههری

 (926: 1382)دیوان خاقانی،              

 مناسبات شاعران آذربایجان با یکدیگر: -2-3

شهرهای واقع شده در اطراف كوههای قفقاز كهه مهمتهرین آنهها ارّان، شهروان، گنجهه،      

های محلی اداره میشهد و بهدلیل اهمیهت    باكو و شکّی و بیلقان بودند توسط حکومتبُردَع، 

وآمد غازیان بوده است. تنوع قومی، نژادی و زبانی ایهن منهاطق در   مرزی همیشه محل رفت

ایهن كهوهی بهس    »نویسهد:  حوقل مهی شده است. ابناغلب كتب تاریخی و جغرافیایی اشاره

اند زبان تکلّم میکنند و من این را نمیپذیرفتم تها  سیصدوبزرگ است و گویند مردم آنجا به 

زبهان  ای بهه یهک  آنکه كوه سبالن واقع در اردبیل را كه قرای متعدد دارد، دیدم كه هر قریه

؛ نیههز: نزهههۀ 94: ص 1345صههورۀ االرض، «)خههاص جههز فارسههی و آذری سههخن میگوینههد

فرهنگهی و سیاسهی در ناحیهۀ    (. با توجه به رویدادهای تاریخی و 22: ص 1375المجالس، 

 قفقاز میتوان به نتایج زیر دست یافت:

شروانشاهان و ناحیۀ شروان و توابع آن بسیار محدود و كوچک بهوده و انگیهزه و شهوق     .1

هنرمندان را نسبت به سفر به خراسان، چه برای طلب مال و شهرت و چه برای یافتن پیر و 

 ور میکرد.مراد، شعله

نجوی بعنوان بزرگ شاعران این قلمرو یاد میشود، لیکن اختیهارات  هرچند از ابوالعالء گ .2

 و توانمندی او در مقایسه با امثال عنصری بسیار كم است. ابوالعالء نیز از قحط وفا میگوید:

 به هر دیاری بر چرخ قدر چهون قمهرم  

 بسان چنگ شدم گوژپشت و مهردم را 

 

 ام بهه قهدر سهها   در این دیهار چهرا گشهته     

 پهس مگهر خهروش و نهوا    ازاینز من نیاید 

 (706: ص 1312)ابوالعالی گنجوی،        



 131/ منی در سبک آذربایجانیبازتاب هنری حسادت، رقابت و  دش

دوست بودند و ههم بهه خهاطر تبلیغهات دسهتگاه حکهومتی خهود        شروانشاهان هم ادب .3

نیازمند شاعران پرتوانی از جمله خاقانی و نظامی و دیگران، لذا اگر شهاعری چهون خاقهانی    

سوی شروانشاه بسیارسخت میشد. اشعار قصد سفر و یا دوری از دربار داشته، پذیرش آن از 

كوتهاهی  »، «ترک دربهار »این دوره نشان میدهد كه از تهمتهای بزرگ در مورد هر شاعری، 

و ... است. تهرس از چنهین اتهامهاتی    « ترور شاه»و « افشای راز مملکت»، «در انجام وظایف

 بوضوح در آثار این دوره دیده میشود:

 چهههون مهههریم گهههاه تهمهههت قهههوم   

 ز بههههیمِ سههههر زبههههان را  در بسههههته

 آن بهههه كهههه زبهههان بهههه تیهههغ مانهههد

 تنهههگ آمهههد بهههر دلهههم شهههماخی    

 وای ار قههههدمی نهههههم بههههه راهههههی 

 بههههدگوی گههههره زنههههد بههههر آن آه  

 

 «فههههال اكلّههههم الیههههوم»برخوانههههده  

 بگشهههههههاده در از درون بیهههههههان را

 مههههردی كنههههد و سههههخن نرانههههد  

 گلخههههن جههههایی بههههدین فراخههههی 

 آه ار ز جگههههههر بههههههر آرم آهههههههی

 سربسهههته بهههرد بهههه حضهههرت شهههاه 

 (216: ص 1386)دیوان خاقانی،       

امهروز كهه روزگهار درگشهت و بخهت دانهش برگشهت،        »خاقانی در منشهآت مینویسهد:   

بیدانجیر كوتاه عمر كه ثمرتش به مگس میماند، الف بهادانجیری میزنهد. عهاجز را بها ههزار      

معجز كه هست، جز روی دركشیدن چه روی دارد كه قلم موی در سر داشت. پادشاه نصره 

اهلل و ظفره نیکرای بود و هست، اما معطّالن كه از زیور مردمی عاطلند، بدرایش میگرداننهد.  

آمیزش تیهره میگرداننهد، آفتهاب پاشهنده و بخشهنده      آینه بس روشن است، به نفس ظلمت

( خاقهانی بهه   13: ص 1384منشآت خاقهانی،  «)است لیکن به میغ منعش پوشیده میدارند.

ازاین، آن جماعت كه خمار خواجگی در سر داشتند، الجرم پیش»ترور شاه نیز متهم است: 

دمار از سرشان برآمد. هر روز میگفتند: فالن دشمن پادشاست، امیهر در بنهدش فروداشهته    

السموم نیک داند! زنهار ای پادشا! به هالهال قبولش نکنی كه زههرِ هالههل   است كه تركیب

شود كه حاسدان او دلیل سهفر  مستفاد می (. از دیوان خاقانی چنین15همان: ص «)چشاند.

: 1384اند)نگ بهه: دیهوان خاقهانی،    دانسته« طغیان»و « انگیزیفتنه»خاقانی را به خراسان 

 (.  125ص 

گرایش به باطنیان و یها اسهماعیلیه از تهمتههای رایهج ایهن دوره اسهت. خاقهانی بارهها          .4

« دامغهان »و « گردكهوه »در اطراف میشمارد كه ظاهراً در آن زمان « اسماعیلی»ابوالعالء را 

 اند:سکونت داشته

 زان كرامتها كه حق با این دروگهرزاده كهرد  
 دشمن جاه منند اینها و چون باشند دوست

 

 میکشند از كینه چون نمرود در گهردون كمهان   
 چون من از بسطام باشم این گروه از دامغان

 (319و  328: ص 1382)دیوان خاقانی،    
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بهودن  « خهارجی »و « رافضی»و « اسماعیلی»شاعران این دوره نیز تهمت در آثار دیگر 

 رایج است:

 ایهههن رافضهههیان كهههه امهههت شهههیطانند

 كههه خطهها فهههم و غلههط پیماننههد ازبههس

 

 ایماننهههددیناننهههد و سههخت بهههی بههی  

 خاقهههههانی را خهههههارجی میداننهههههد 

 (715: ص 1382)دیوان خاقانی،         

 اسهههماعیلی ز خهههود بسهههنجم  

 فروغناكسههتچههون شههمع دلههم 

 

 اسههت رایههت اسههحاق از او عههالی

 یکدلههۀ شههش جهههت و هفتگههاه 

 

 اسهههههههههماعیلیم اگهههههههههر بهههههههههرنجم   

 گههههر بههههاز بههههری سههههرم چههههه باكسههههت 

 (131: ص 1389)لیلههی و مجنههون نظههامی،    

 ضهههدش اگهههر هسهههت سهههماعیلی اسهههت     

 نقطهههههههۀ نهههههههه دایهههههههره بهرامشهههههههاه

 (31: ص 1320)مخزن االسرار،                     

مله اثیر آخسیکتی، چه برای طلب شهرت و مهال و چهه   سفر شاعران دیگر نواحی از ج .5

برای معارضه، سبب میشد تا رقابت شاعران و نقد شعر نیز تا حدودی رواج پیهدا كنهد.)نگ   

 (162: ص 1382به: خاقانی و محیط ادبی تبریز، 

یکی از وسایل و وسهایط شهعرا بهرای كسهب روزی     »برخالف دورۀ غزنوی، در این دوره  .6

ویی ایشان بود و این بدزبانی موقعی كارگر بود كهه ممهدوح آنهان كهم آزار     بدزبانی و ناسزاگ

دیهوان مجیرالهدین بیلقهانی،    «)میبود و گرنه دم درمیکشیدند و شکایت از روزگار میکردنهد 

شدند كه ممدوح را به طرف خود جلب : سیزده( و اگر حسودان و یا رقیبانی پیدا می1358

 آمد.  ای بسیار سخت پیش میمعارضه كنند و یا از اعتبار شاعر بکاهند،

تأمّل در مناسبات شاعران این نواحی نشان میدهد كه خاقانی در مركهز ایهن چالشهها و    

دشمنیهاست. او با مجیر، رشید وطواط و ابوالعالی گنجوی سهر منازعهه دارد و بسهیاری از    

اجع به همهین  و ... است ر« دزد رجیم»و « سگ دامغان»، «دزد بیان»اشعار او كه سخن از 

ای شاعران است. این نکته را هم در نظر بگیریم كه خاقانی ذاتاً چنهین اخهالق سهتیزجویانه   

كند و آنهها را عطسهۀ   تنها از بیشتر شاعران روزگار خویش با تحقیر یاد میخاقانی نه»دارد. 

خور خوان خویش و دزد بیان خویش میخواند، بلکه مهردم زمانهۀ خهود را نیهز     خویش، ریزه

دیهدار بها كعبهۀ    «)چشمی و بدسگالی متّهم میهدارد مکرر مینکوهد و به قدرناشناسی و تنگ

 (.13: ص 1378جان، 

 نظامی گنجوی   -3-3

رعایت تناسبات، تصویرپردازی، زبان استعاری و تمثیلی، ایجاد تركیبات و مضامین نو از 

؛ آرمانشههر  39: ص 1392های شعر نظامی اسهت.)نگ بهه: مخهزن االسهرار نظهامی،      ویژگی

ههای نظهامی در   ( موضوع حسادت، رقابت و دشمنی یکی از دغدغهه 12: ص 1388زیبایی، 
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های اوسهت. ایهن موضهوع چنهان اهمیتهی در شهعر او دارد كهه در نخسهتین         تمام منظومه

-مخهزن «)در نکهوهش دورویهان  »اش، مقالۀ هجدهم و مقالۀ بیسهتم بهه دو عنهوان    منظومه

( اختصاص داده شهده  173همان: ص «)در وقاحت ابنای عصر»( و 161: ص 1393االسرار، 

االسرار نیز بهه همهین   است. عالوه بر این مقاالت مستقل، در برخی از بخشهای دیگر مخزن

ها نیهز ایهن موضهوع كمهابیش مطهرح اسهت. در       موضوع اشاره كرده است. در سایر منظومه

و در لیلههی و « نکههوهش حسههودان»( در عنههوان 446: ص 1378منظومههۀ خسههرو شههیرین)

( میتهوان ایهن   60: ص 1389نظهامی،  «)در شکایت حسودان و منکهران »مجنون در عنوان 

االسرار نشان میدهد كه نظامی برای دیدار با ممدوح خهود و  موضوع را جستجو كرد. مخزن

 عرضۀ هنرش با موانعی روبرو بوده است. او خطاب به ممدوح میسراید:

 بههود بسههیجم كههه در ایههن یههک دو مههاه   

 انههدگرچههه در ایههن حلقههه كههه پیوسههته   

 پههههیش تههههو از بهههههر فههههزون آمههههدن 

 بهههاز چهههو دیهههدم همهههه ره شهههیر بهههود 

 لیههههک در ایههههن خطههههۀ شمشههههیربند 

 

 تههازه كههنم عهههد زمههین بههوس شههاه      

 انهههههدراه بهههههرون آمهههههدنم بسهههههته 

 خواسهههتم از پوسهههت بهههرون آمهههدن   

 پههیش و پسههم دشههنه و شمشههیر بههود   

 بههر تههو كههنم خطبههه بههه بانههگ بلنههد    

 (38-37: ص 1393االسرار، )مخزن   

این ابیات نشان میدهد كه شاعری همانند نظامی همواره از سوی دشمنانش و رقبهایش  

 های نظامی به چشم میخورد:تهدید میشده است. این موضوع در اغلب منظومه

 گهههر هنهههری سهههر بهههه میهههان برزنهههد   

 كههههار هنرمنههههد بههههه جههههان آورنههههد  

 چشهههم هنهههربین نهههه كسهههی را درسهههت

 خههویشایههن دو سههه بههدنام كهههن مهههد   

 

 بیهنههههری دسههههت بههههدان برزنههههد    

 تهههها هنههههرش را بههههه زیههههان آورنههههد

 جهههز خلهههل و عیهههب نداننهههد جسهههت 

 میشههکنندم همههه چههون عهههد خههویش 

 (176)همان: ص                                      

 از خسرو و شیرین:

 ز هههر كشههور كههه برخیههزد چراغههی 

 ور اینجا عنبهرین شهمعی دههد نهور    

 بههه شههکّر زهههر مههی بایههد چشههیدن 

 

 از ههههههر ایهههههاغی دهنهههههدش روغنهههههی 

 ز بهههههاد سهههههردش افشهههههانند كهههههافور 

 پههههس هههههر نکتههههه دشههههنامی شههههنیدن

 (448: ص 1378)خسرو و شیرین ،            

در هر حال اگر بخواهیم بازتاب هنری موضوع مهورد نظرمهان را در آثهار نظهامی نشهان      

 های او میتوان موارد ذیل را مشاهده كرد:دهیم، با مرور تمام منظومه

 ت تحقیرآمیزاستفاده از صفا -1

 )استعاره(:
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 انههدمههرده كههه بههه زر  سههیم كُشههانی 

 

 انهههدسهههکۀ ایهههن كهههار بهههه زر بهههرده 

 (43: ص 1393االسرار، )مخزن

 )كنایه(:

 چنهههد كهههه برخاسهههتند  زنهههیقلهههب

 

  

 قههههالبی از قلههههب نههههو آراسههههتند   

 (161)همان: ص                                      

   )كنایه(:

 چههون شههکم از روی تهههی پشتشههان  

 

 دار ز انگشتشهههههاننگههههههحهههههرف  

 (162)همان: ص                                      

   )تشبیه تفضیل(:

 تههر ز عههود تههر از شههمع و گههره سههاده

 

 سههاده بههه دیههدار و گههره در وجههود     

 (162)همان: ص                                      

   )پارادوكس(:

 تهههرگهههرم، ولیهههک از جگهههر افسهههرده

 

 تهههرزنهههده ولهههی از دل خهههود مهههرده  

 (162)همان: ص                                    

   )كنایه(:

 ناموسهههگربیهنرنهههد ایهههن دو سهههه   

 

 بههههر هنههههر افسوسههههگر  بیهنههههر و  

 (162)همان: ص                                      

   )تشبیه(:

 سهههالوک نقّهههاببایهههد ای چهههرا مهههی

 

 ؟در آن ویرانههه افتههادن چههو مهتههاب    

 (176: ص 1378)خسرو و شیرین،     

همهان:  «)شهمار نویسان شکایتعیب»(، 162همان: ص «)گزارجورپذیران عنایت»همچنین: 

لیلی «)نقب زنان»(، 162همان: «)ترنداز سایه منافق»(، 162)همان: « زنانالف»(، 162ص 

 (.162: ص 1389و مجنون، 

 جمادات: -2

   )تشبیه(:

 مگههههو رازشههههان خههههازن كوهنههههد

 

 غمههههز نخههههواهی مههههده آوازشههههان  

 (162)همان: ص                                    

   )تشبیه(:

 تهههر از گهههوهر گهههل در گلنهههد تیهههره

 

 تلختههههر از غصههههۀ دل بههههر دلنههههد  

 (176)همان: ص                                      

 حیوانات: -3



 135/ منی در سبک آذربایجانیبازتاب هنری حسادت، رقابت و  دش

   )تشبیه تمثیلی(:

 پوسهههتیبهههود كهههز سهههر ههههم گربهههه

 

 بچهههۀ خهههود را خهههورد از دوسهههتی    

 (163)همان: ص                                   

 )تشبیه تمثیلی(:

 ولههی آن كههز معههانی بانصههیب اسههت

 اگهههر شهههیری، غریبهههان را مهههیفکن

 

 بدانههد كههاین سههخن طههرزی غریههب اسههت   

 غریبههههان را سههههگان باشههههند دشههههمن  

 (446: 1378)نظامی،                                      

رقیبان شاعر خود را در دوبیت ذیل با استفاده از سه شگرد تلمیح و تشبیه تمثیلی و كنایه، 

دانی( تشبیه میکند و سپس میگوید كه حتی شاعرانی با توانهایی  نخست به عیسی )در زبان

 عیسی در مقابل من چون خر در گل فرو ماندند:

 بسا گویا كه با مهن گشهت خهاموش   

 چو عیسی بر دو زانو پیش بنشست

 درازیهههش از زبهههان آمهههد سهههوی گهههوش   

 خههههری بهههها چارپهههها آمههههد فرادسههههت   

 (446)همان: ص                                              

 همچنین:

 )استعاره(:

 مهههره پاشههند مههاران بههدین طههاووس  

 

 كههه طاوسههان و مههاران خواجههه تاشههند 

 (448: ص 1378)خسرو و شیرین،     

   )تمثیل(:

 افگنهههدن صهههید كهههار شهههیر اسهههت  

 

 ز كبهههاب صهههید شهههیر اسهههت روبهههه 

 (61: ص 1389)لیلی و مجنون،         

   )تشبیه(:

 همهههه آن كنهههد كهههه مهههردم  كُپّهههی

 

 پیداسهههههت در اب تیهههههره انجهههههم  

 (62)همان: ص                                       

   )تمثیل(:

 دریهههای محهههیط را كهههه پاكسهههت   

 

 چههه باكسههت  سههگاز چههرک دهههان   

 (61)همان: ص                                         

   )تمثیل(:

 مههارایههن اسههت كههه گههنج نیسههت بههی 

 

 بههود خههار هههر جهها كههه رطههب بههود     

 (63)همان: ص                                       

 دیری است كه تا جههان چنهین اسهت   

 

 كههم انگبههین اسههت مگههسبههی نههیش  

 (63)همان: ص                                         
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 زانجههها كهههه مهههن حریهههف جهههویم   

 

 سههههخن نگههههویم سههههگیدر حههههق  

 (63)همان: ص                                       

 شخصیتهای تاریخی: -4

   یه تلمیحی(:)تشب

 تهههر از بهههاغ روح بهههر سهههخن تهههازه  

 

 منکهههر دیرینهههه چهههو اصهههحاب نهههوح 

 (163:  1393)مخزن االسرار،                 

 بسههتیوسههف كههه ز مههاه عقههد مههی   

 

 رسههههتنمههههی بههههرادراناز حقههههد  

 (63:  1389)لیلی و مجنون،                 

 احمهههد كهههه سهههرآمد عهههرب بهههود   

 

 بهههود بولههههبههههم خسهههتۀ خهههار    

 (63)همان: ص                                         

 سیرت تشبیه كرده است:صورتانِ گرگدر ابیات ذیل، دشمنان و حاسدانش را به یوسف

 شههنیدم حاسههدی زانههها كههه دانههی  

 زادهمههی صههورتی گرگههییوسههفبههه 

 

 بهههر باشهههد نههههانی  كهههه دزد كیسهههه  

 دادبهههه لوزینهههه درون المهههاس مهههی   

 (456: ص 1378)خسرو و شیرین،         

 خاقانی شروانی:   -4-3

حسادت، رقابت و دشمنی یکی از پربسامدترین موضوعات آثار خاقانی اسهت. اگهر ایهن    

ویژه هنر، اندیشیدن در قالب تصاویر است و بدون تصاویر هیچ هنری به»نظر را بپذیریم كه 

(، خاقانی را بایهد  31: ص 1386ت، درآمدی بر فرمالیسم در ادبیا«)هیچ شعری وجود ندارد

گرا در شعر و ادبیات فارسی دانست. همچنین اگر دورۀ خاقانی را یکی از تصویرپردازانِ تنوع

( بهدانیم،  10: ص 1370قصیده فنی و تصویرآفرینی در شهعر خاقهانی،   «)قصاید فنی»دورۀ 

كه او بهه انهدازۀ بعضهی از    گمان باید او را باید در صدر این قصاید قرار داد، با این تفاوت بی

اسهت)دیوان  معاصران خود مانند وطواط و عبدالواسهع جبلهی پایبنهد صهنایع لفظهی نبهوده      

بهه  « شهیوۀ بیهان  »(. توجه خاقهانی و نظهامی بهه    54: ص 1378« مقدمۀ سجادی»خاقانی، 

 مورد توجه قرار گرفته است. « معنا»بیشتر از « صورت»حدی است كه 

ین زندگی سیاسهی و مهدنی مهردم آذربایجهان در قهرن ششهم       اندیشه و آثار خاقانی مب

( مطالعهه در آثهار   284: ص 1374هجری است.)خاقانی شروانی و حیات، زمان و محیط او، 

او نشان میدهد كه خاقانی آماج انواع تهمتها بوده است كه برخهی از ایهن تهمتهها بهرای او     

و دسیسهه بهرای شهاه، تهرک      پیامدهایی سخت نیز داشته است. گریز از خدمت شاه، تهرور 

خدمت و شورش از جمۀ این تهمتهاست. منشآت خاقانی بخشی از ایهن تهمتههای نهاروا را    

ازایهن، آن جماعهت كهه    پهیش »مشخص میکند چنانکه او به ترور شاه نیز متهم بوده است: 

خمار خواجگی در سر داشتند، الجرم دمار از سرشان برآمد. هر روز میگفتند: فالن دشهمن  
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السموم نیک داند! زنههار ای پادشها! بهه    شاست، امیر در بندش فروداشته است كه تركیبپاد

(. از دیهوان خاقهانی چنهین    15همهان: ص  «)هالهال قبولش نکنی كه زههرِ هالههل چشهاند   

« طغیهان »و « انگیهزی فتنه»مستفاد میشود كه حاسدان او دلیل سفر خاقانی را به خراسان 

 كند:یۀ او این اتهام را خاقانی رد میاند. در قصیدۀ خراساندانسته

 روضۀ پاک رضها دیهدن اگهر طغیهان اسهت     

 هر چه اندوختم ایهن طایفهه را رشهوه دههم    

 نههاگزیر اسههت مههرا طعمههۀ مههوران دادن    

 

 شههاید ار بههر ره طغیههان شههدنم نگذارنههد 

 بههو كههه در راه گروگههان شههدنم نگذارنههد

 گرنه موران به سر خوان شدنم نگذارنهد 

 (155: ص 1382)دیوان خاقانی،            

تنوع تصاویر و شگردهایی كه خاقانی برای حسودان، رقیبان و دشمنانش بهه كهار بهرده    

 انگیز است:است بسیار گسترده و شگفت

 ای: دینی و اسطوره های تاریخی وشخصیت -1

 )تشبیه، تلمیح(:

 گوینههد در خالفههه ولیعهههد آدمههیم 

 

 اندنی فنابلیسمشنو خالفشان كه جز  

، 318، 328نیز: صص  174)همان: ص 

343) 

   )تشبیه، تلمیح(:

 مههن رسههتم كمههان كشههم انههدر كمههین

 

 افراسیابشهان شب خوش باد خواب غفلهت   

 (329)همان: ص                                      

   )تشبیه، تلمیح(:

 سحر حالل من چو خرافات خود نهنهد 

 

 و بوترابشههان بولهههبآری یکههی اسههت  

 (329)همان: ص                                      

   )تشبیه، تلمیح(:
 من شمرو  یزیدمن حسین وقت و نااهالن 

 
 روزگارم جمله عاشورا و شهروان كهربال   

 (2)همان: ص                                           

   )تشبیه، تلمیح(:
 و كلک مهن چهو صرصهر در صهریر     لشکر عادند

 
 و نطق من چو صهور انهدر صهدا    نسل یأجوجند 

 (19)همان: ص                                         

   )استعارۀ تلمیحی(:

 مشهتی ناسهپاس  حسن یوسف را حسهد بردنهد   

 
 جهوقی ناسهزا  قول احمد را خطا گفتند  

 (18)همان: ص                                       

   )استعارۀ تلمیحی، جناس(:
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 رههان بهاز  « 1زیهاد »مرا ز آفهت مشهتی   

 

 انهد گهوا  گشهته « زیهد »كه بر زنای زن  

 (18)همان: ص                                       

   )تشبیه، تلمیح(:

 ملهههک منطهههق الطیهههر طیّهههار دانهههد 

 

 نمایههههد طیّههههانز ژاژ مطهههیّن كههههه   

 (419نیز  132)همان: ص                     

 «(:فرعون، عون»)تشبیه، تلمیح، جناس 

 عوننههههد الجههههرم بههههی فرعونیههههان

 

 انهد اصحاب بینش ید بیضهای مهن نهی    

 (174)همان: ص                                      

   )تشبیه، تلمیح(:

 معصوم كی شهوند ز طوفهان لفهظ مهن    

 

 انهد نهی  فرزنهد و زن كز نوح عصمت اال  

 «(قوم نوح» 328نیز  174)همان: ص  

 «(:در گردون كمان كشیدن»)تشبیه، تلمیح، كنایه 
 این دروگرزاده كهرد زان كرامتها كه حق با 

 
 در گهردون كمهان  نمرود  میکشند از كینه چون 

 (328)همان: ص                                    

   )تشبیه، تلمیح(:

 انههدخصههم یهههودی فعههلمههرا مشههتی 

 

 چههو عیسههی ترسههم از طعههن مفاجهها    

 (24)همان: ص                                       

 «(:راهبدر هراسیدن و »)استعاره، تلمیح، ایهام 

 هراسههم یهههودیمسههیحم كههه گههاه از  

 

 گریهههزممهههی الراههههب ههههرزهگهههه از  

 (288)همان: ص                                      

   )تشبیه، تلمیح(:

 خههاطر خاقههانی و مههریم یکههی اسههت   

 

 گمههان یهههودیویههن جهههال جملههه    

 (343)همان: ص                                      

 صفات دیگر:  -3-4-2

ی، گزارش دشواریهای دیوان خاقان«)شده استشغلی پست شمرده می»گوركن یا نبّاش 

 (:255: ص 1389

 )تشبیه(:

                                                      

، پسرخواندۀ پیامبر اكرم )ص(، آن حضرت را به فحشا و «زید»نام شخصی است كه در جریان  -1

 (.83: ص 1387دروغگویی متهم كرد)نگ به: شرح دیوان خاقانی، 



 139/ منی در سبک آذربایجانیبازتاب هنری حسادت، رقابت و  دش

 گویند عیسهی دگهریم از طریهق نطهق    

 

 انهد نی گوركنبركن بروتشان كه به جز  

 (174)همان:                                           

 نایبان و یاوگیان )قشر سطح پایین جامعه(:

 )تشبیه(:

 والیتنهههد یاوگیهههانو  نایبهههانبهههل 

 

 انهد طغانِ جهان سهخن نهی  زیرا كه شه 

 (174)همان: ص                                      

   )تشبیه(:

 در غیبت مهن آیهد پیهدا حسهودم آری    

 

 در مههردن پیمبههر مخنههثچههون زادن  

 «(نرماده» 329نیز  195)همان: ص     

   )تشبیه، كنایه(:
 خهاک بیهزان ههوس   من قرین گنج و اینها 

 
 روزكهوران ههوا  من چراغ عقل و اینهها   

 (18)همان: ص                                         

   )تشبیه، تلمیح(:
 من عزیز مصر حرمت را و ایهن نامحرمهان  

 
 غرچگهههان روسهههتاو  غرزنهههان برزننهههد 

 (18)همان: ص                                      

   )تشبیه تلمیحی(:

 كه سر بهه گریبهان فهرو برنهد     تردامنان

 

 سهحر آورنههد و مهن یههد بیضهاء بههرآورم    

 (224)همان: ص                                    

« سهردمعانی »؛ ص «خشک عبارت» 343؛ ص «خشک طبعان» 329ماده طبعان: )نیز ص 

343) 

 )تشبیه(:

 بهر سهر گهنج    دونهان من انهدر كهنج و   

 مههاده طبعههی عجههب ترسههانم از هههر   

 

 مگههس در گلشههن و عنقهها بههه گلخههن   

 در ایههن فههن اگرچههه مبههدع فحلههم   

 (318)همان: ص                                      

   )تشبیه(:

 در ایههن عههالم و در آن رهبههان رهبرنههد

 

 نه آبشان به كار و نه كهاری بهه آبشهان    

 (328)همان: ص                                    

   )تشبیه(:

 رانهدگان خلهد  ای مالک سعیر بهر ایهن   

 

 زخمت مکن كه زحمت مهن بهه عذابشهان    

 (329)همان: ص                                      
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 . اجرام آسمانی و صور فلکی: 3-4-3

ای اسههت بههدیمن و بیشههگون و اهههریمن سههپهر نامیههده شههده   سههتاره»كیههد قههاطع: 

 (:179: ص 1389گزارش دشواریهای دیوان خاقانی، «)است

 )تشبیه(:

 دگههر نههدارمجههز پهلههوان ایههران یههاری   و بر دفع كید یاران كید قاطعیاران چو 

 (279)همان: ص                                    

 حیوانات: -3-4-4

 )تشبیه(: 
 گر مرا دشمن شدند این قوم معذورنهد از آنهک  

 
 اوالدالزنها من سهیلم كآمهدم بهر مهوت     

 (19)همان: ص                                         

 پروانه )سیاهگوش، حیوانی درنده شبیه به شغال(:

 )تشبیه(:

 بههر پههی شههیران نهنههد پههی  وارپروانههه 

 

 گههر بایههد از كفلگههه گههوران كبابشههان   

 (329)همان: ص                                    

   )تشبیه(:
 از صهفت  پیلندمغزشان در سر بیاشوبم كه 

 
 پوستشان از سر برون آرم كه پیسند از لقها  

 (319نیز ص  19)همان: ص                 

   )تشبیه(:

 جبلتهان خهر  سرسام جهل دارنهد ایهن   

 

 وز مطههبخ مسههیح نیایههد جههو آبشههان   

ص « خهر اعهور  »، نیز 329)همان: ص 

343) 

   )تشبیه(:
 انهد پهاک  پیشه جُعَل خود عذرشان نهم كه

 
 انهد زان طالب مشک و نسیم سمن نهی  

 (174)همان: ص                                    

   )تشبیه(:
 خرگوشندشاعران حیض حسد یافته چون 

 
 شهیردالن نکتهۀ عهذرا شهنوند    تا ز من  

 (104)همان: ص                                      

   )تشبیه، تلمیح(:

 انههدروز هنههر غضههنفر لشکرشههکن نههی   افسونگرند لیک دمنۀگاه فریب 

 (174)همان: ص                                      

   )تشبیه(:



 141/ منی در سبک آذربایجانیبازتاب هنری حسادت، رقابت و  دش

 نشههههکند قههههدر گههههوهر سههههخنم   

 

 مهههههذار  دیوگههههوهر نظههههم هههههر   

دیههو » 320 نیههز ص 206)همههان: ص 

 «(مردم

 زردگوش )روباه صفت( و سرخ چشم )حیوان جنگ طلب همانند خروس جنگی(:

 )تشبیه(: 
 سهرخ چشهم  گاه غضب  زردگوشجوقی از این 

 
 هر یکی طاغی و دیهو رهبهر طغیهان او    

 (320، نیز ص 366)همان: ص            

   )استعاره(:

 دانههۀ دام مغههان سههگ دامغههانخاصههه 

 

 سهان او طبهع خهزف  ، 1دزد گهرهای من 

 (104، نیز ص 366)همان: ص            

   )استعاره(:

 كهههههه بهههههرد آب قنهههههدز بلغهههههار   كدام خاک بود سگ آبی

 (206)همان: ص                                    

   )تشبیه(:

 نههه اشههتر و نههه مههرغ  شههترمرغشههبه 

 

 هههههوا و هههههوان  خههههوارانآتههههش 

 (319؛ نیز ص 347)همان: ص            

   )تشبیه(:

 خود را همای دولهت خواننهد و غافلنهد   

 

 انهد نهی  جغهد دمهن  و  غراب ریمنكالّا  

 (329نیز ص  174)همان: ص              

   )استعاره(:

 تههههویی خاقانیهههها سههههیمرغ اشههههعار

 

 بههال بشههکن شههعارانكههركسبههر ایههن  

 (320)همان: ص                                      

   )استعاره(:

 نبیهنم  كژدمهی ریحان هر سهفالی بهی   

 

 جالب هر طبیبهی بهی نشهتری نهدارم     

 (318نیز ص  279)همان: ص               

   )تشبیه(:

 زادۀ طبع منند اینها كه خصمان مننند

 

 هست از عطسۀ شهیر ژیهان   گربهآری آری  

 (328)همان: ص                                    

                                                      

 دزد استعاره از ابوالعالی گنجوی است.. در این بیت، سگ دامغان و 1
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   )تشبیه(:

 انهد لیهک  آبستن صدفكنند و چون  گاوی

 
 انهد عنبهرفکن نهی  از طبهع، گهوهرآور و    

 (320نیز ص  174)همان: ص               

   )تشبیه(:

 زبانند پیش منار چه كنده ماهیچون 

 

  

 در قفاست همه زهر نابشان مارچون   

 (329)همان: ص  

 رنهگ پیسِ رنگجز   از درون همه زهرند و از برون  ارقم)تشبیه(: چون  

 اندشکن نیو شکال

 (174)همان: ص  

سهرزن   خرهوان چو    خور و دستاردار خون مگس)تشبیه(: این چو 

 و باطیلهسان

 «(مگسِ سگ» 336؛ نیز ص 342)همان: ص 

اال سههزای كشههتن و     گهیمرغ بی)تشبیه(: چون شمع صبحگاهی و چون  

 اندگردن زدن نی

 (174)همان: ص  

 همههه بُههن بههر دُم سههنجهچههو   همه سر بر هواكش موسیجه)تشبیه(: چو  

 زمین زن

 (319)همان: ص  

جوله  عنکبوتچون   نقب زن  موش)تشبیه(: چون گربه پرخیانت و چون  

 عوان خرمگسو چون 

 (346؛ نیز ص 313)همان: ص 

رنههج و وبههال حاصههل تههاب و     از نیاز و آز  كرم قزندو  مزدور نحل)تشبیه(:  

 شتابشان

 (329)همان: ص  

 گلها و گیاهان: -3-4-5

 )تشبیه(:

 تنهد حشهو طبیع و  آفهرینش اوباش 

 

 ینهد كالّا به دست حرص و حسد مهرتهن ن  

 (174)همان: ص                                    

   )تشبیه(:
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 بست خیالش كه هسهت همبهر مهن ای عجهب    

 
 او خهار مغهیالن  نخل رطب كهی شهود    

 (366)همان: ص                                    

 وارشهههان بگرفتهههه آن دیهههو فرنجهههک

 

 نههامش خورخجیههون كههه سریانیسههت   

 (319)همان:                                             

 سهههخنهاش مههههوزون عیههههههار آمهههد 

 بلههی ناقههد مشههک یهها دُهههن مصههری   

 

 آوخ كههه ناقههد بههه جههز ژاژخههایی نیههابی 

 نیههههابی  گنههههدنایی یها   سهیر  به جهز 

 (419)همان: ص                                    

 اشیاء: -3-4-6

 )تشبیه(: 
 را ابر نیسانی شناسهند از سهخا   پارگین  خاقانی شمارند از سخنخویشتن هم نام 

 (19)همان: ص                                         

   )تشبیه(:

 دزد بدراهنهد  پرگهار از این گره كه چو 

 

 دلم چو نقطهۀ خونسهت در خهط دنیها     

 (14)همان: ص                                         

 (329( و هاون فرسوده )همان: ص 319سر )همان: ص سر: و نیز؛ دیگ بیطشت بی

 )تشبیه(:

 انداال شناعتی و دریده دهن نی        و چو در جنبش آمدند  سرندطشت بیچون 

 (174)همان: ص 

 )تشبیه(:

 پیش نهاده شکم ز استسقا كوزهچو    ه باز گشاده دهن ز جوع الکلبكاسچو 

 (10)همان: ص  

 )تشبیه(:

 اندانجم فروز گنبد هر انجمن نی   مزوّر از آن چو من ماه نخشبندچون 

 (174)همان: ص 

 و هم به زیر نشیند گالبشان نفطند   جایم به زیر خویش كنند و روا بود

 (329)همان: ص  

حسادت، رقابت و دشمنی عالوه بر دیوان خاقانی، در منشآت او نیز وجود دارد. خاقهانی  

آنجا كه شمایید، روزبازار مردمهی  »نویسد: گنجه است می الدین كه ساكنای به زیندر نامه

چون است؟ نرخ وفا چگونه است؟ متاع دانش چگونه میخرنهد؟ اینجها كهه مهنم ]شهروان[،      

صعب كسادست! دانید كه جز شما كسی ندارم، سهفینه سهازیدم كهه طوفهان نفهاق اسهت.       

 «ذخیره دهیدم كه قحط سال وحشت است، در سردسیر حادثات گرفتارم
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 چشم و درازگوشندكوته فروشند الحادخرانِ دین

: ص 1384دهنی به چراغ ذهن داده )منشهآت خاقهانی،           بر نکتۀ چرب من فتاده 

192.) 

 مجیر بیلقانی   -3-5

بوده است)سخن « شهرت طلب»هدف اصلی مجیر از مداحی كسب مال نبوده و بیشتر 

ب اشعارش از ممدوح میخواههد تها او   ( و از همین روی در اغل577: ص 1387و سخنوران، 

را همتای دیگران نشمرند. تفاخر و پوشیدن دیبای فاخر از جمله علتهای دیگری است كهه  

: پنج( مجیر نیز توسط حسهودان و  1358سبب حسادت دیگران به مجیر بوده است.)مجیر، 

پهس از  سست شده است، لهیکن  « جهان پهلوان»اش با و رابطه 1دشمنانش به دردسر افتاده

اش، دوباره ارج و قرب یافته است.)سخن و سخنوران، ای مبنی بر گناهیسرودن سوگندنامه

( خاقانی، اثیر اخسیکتی و جمال اشههری از جملهه شهاعرانی هسهتند كهه      584: ص 1387

مجیر با آنها معارضه داشته است. شاید بتوان گفهت كهه بعهد از خاقهانی، مجیهر بیشهترین       

رقیبان و دشمنانش ارائهه كهرده اسهت. چنهدین قصهیده )از جملهه        تصاویر را از حسودان و

( به صورت مستقل و ابیات پراكندۀ دیگری در این موضوع به چشم 36و  31قصیدۀ شماره 

 خورد كه به شرح ذیل است:می

 حیوانات: -1

 )تشبیه و تلمیح(:

 یا آواشان یا زرست كه مایۀ همه              اندر قبول مشتی خر اندگاو سامریچو 

 (4: ص 1358)دیوان مجیر، 

 )تشبیه(:

 رندبر دلی زخمی رسد خاكی بر آنجا گست     مقلوبند و هرجا كز پلنگ روز و شب موش

 (71)همان: ص 

 )تشبیه(:

 یورندوان مبین كایشان چو راه كهکشان در ز   سزای گه كشی دان در هنر اشترشانهمچو 

 (71)همان: ص 

 )تشبیه(:

                                                      

همان: «)به صدر شاه ناسزام گفت حسود / ز رشک آنکه شدم من به صدر شاه سزا»برای نمونه:  -1

اند كه زرق خالص و  بهتان محض بود آن فصل / كه نقل رفت از آنها كه كرده»(. همچنین: 15ص 

پیکان تفته شد نفس گرم در  /های حسودان سردمهر از تیر طعنه»(؛ 19همان: ص «)انها

 (.141همان: ص «)برم
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 زآتش طبعم گریزند ار همه شیر نرند  زان میکنند روبهیو با من  شیر سگ خوردند

 (71)همان: ص 

 )تشبیه(: 
 ر ابخرندچون شیوین بتّر كه  گاونددر هنر         گاو ابلهنددر جدل شیرند وین خوشتر كه چون 

 (71)همان: ص 

 )تشبیه(:

 برندچون موران میهای خوان طبع من از پی خونم میان بر بسته باز    ریزه مورندهمچو 

 (71)همان: ص 

 )تشبیه(:

 هم غالفند ارچه لب تا لب زبان چون خنجرند    ار چه سرتاسر بیان چون بلبلند غرابندهم 

 (72)همان: ص 

 )تشبیه(:

 لیک در چشم خرد چون چین ابرو منکرند    اندز اطلس چشم و ابرو كرده كرم پیلههمچو 

 (72)همان: ص 

 )تشبیه(:
 بدمحضرند سگمن چو مسجد پاک و ایشان همچو       دیدارشان چون چشم آهو گشت از آنکروزم از 

 (72)همان: ص 

آبسهتند و نهر چهو    »(؛ 84همهان:  «)مار سیاهند»(؛ 83همان: «)خرجبلتان»سایر موارد: 

 (.  141همان: «)خروس!

 ای:های تاریخی و اسطورهشخصیت -2

 )تشبیه، تلمیح(:

 گرچه در پرویزن ایام چون خس بر سرند        ضاللت مانده اندهمچون بیژن در بن چاه 

 (71)همان: ص 

 )تشبیه، تلمیح(:

 آزرندهم دروگر هم دروغ آور بسان             دین ابراهیمشان در دیده مسمارست از آنک

 (73)همان: ص 

 نهندكآیین چو رفت نام همه بوالحکم            سیرتان و همه بوالحیکم نام  بوجهل

 (85)همان: ص 

 (. 95همان: ص «)دجال شکالن»موارد دیگر: 

 اشیاء: -3

 )تشبیه(:
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 درایافه كوسقومی به وقت سخن چون   زودشکن كاسهجوقی به گاه جدل چون 

 (71)همان: ص 

 )تشبیه، حسن تعلیل(:

روشهن روی و   شیشهه  كهز نسهب چهون        شیشه شان بر سنگ از آن زد گنبد نارنج رنگ 

 ندگوهرتاری

 (71)همان: ص 

 )تشبیه(:

 خود را ز خاطر ارچه همه جام جم نهند  زیر كف پای خاطرند جام شکسته

 (84)همان: ص 

 )تشبیه(:

 سر بر خط قلم نه بر اهل قلم نهند  شدند از آنک قلمداناهل قلم نه بلکه 

 (84)همان: ص 

 عناصر طبیعت: -4

 )تشبیه(:

 ستر خاصان میدرند صبح صادقلیک همچون    اندچابک صبح كاذبدر فریب عامه همچو 

 (84، 4)همان: ص 

 )تشبیه(:

 شان بار غم نهندكز نفخ صور بر همه  و روزی نهند بار شباند چون آبستن

 (84)همان: ص 

 )تشبیه(:

 بر آستین مجرّه به جای علم نهند ارچه چون سپهر سحابتردامنند هچون 

 (85)همان: ص 

 صفات دیگر: -5

 «مصهری مذهبنهد  »(؛ 72همهان: ص  «)مخنهث منظهر  »(؛ 72همهان: ص  «)خاطراعور »

(؛ 73همهان: ص  «)مردار مردم پیکرنهد »(؛ 72همان: ص «)تركی مخبرند»(؛ 72)همان: ص 

 (. 85همان: ص «)یافه درایان»

 فلکی شروانی:   -3-6

 افشهای راز »فلکی نیز از حسودان دربار منوچهر شروانشاه در امهان نمانهده و بهه اتههام     

، 1: ج1388چندی در حبس به سر برده است.)حبسهیه سهرایی در ادب فارسهی،    « مملکت

( فلکی از حسودان خود به صورت مستقیم نامی نبرده است و ظفری بر این 62و  60صص 

اعتقاد است كه ابوالعالی گنجوی میتواند نقهش عمهده ای در گرفتاریههای فلکهی شهروانی      
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قانی و مجیر و نظامی، فلکی چندان توصیفی از این ( برخالف خا63داشته باشد.)همان: ص 

حسودان و رقیبان به دست نداده است و شاید به این دلیل باشد كه فلکهی خهود را نیهز در    

( مصحح دیوان فلکی سبب اینکهه او را از همهۀ   62گرفتاریهایش بیگناه نمیداند.)همان: ص 

خویشهتندار بهوده و بهه شهعر و     شاعران سبک آذربایجانی جدا میکند این است كه او بسیار 

شاعری خود نبالیده و تفاخر نکرده است. از این روی، مانند دیگر شاعران همعصهر خهویش،   

معلوماتش را در شعر وارد نکهرده و بیشهتر بهه سهبک و شهیوۀ مسهعود سهعد نظهر داشهته          

 ای گناه خود را میپذیرد. در این قصهیده بهر  ( او در قصیده5: ص 1345است.)دیوان فلکی، 

خالف دیگر شاعران این ناحیه، فلکی هرگز سخنی از حسودان و دشمنانش بر زبهان نرانهده   

 است و نهایت سخن او این است كه:

 گرفتم آنکه نمودم معاصی ای كه مرا ز آن

 گناه هر كه به عهالم گنهاه كهرده نسهنجد    

 

 جزاست جزیت قارون سزاست لعنت ملجم 

 ذره گر آن را كنند بها كرامهت ضهم   به نیم

 (45: ص 1345)دیوان فلکی،                     

 ابوالعالی گنجوی:   -3-7

جویی خاصی در آید كه تفاخر و حس برتریدر اندک اشعار باقی مانده از او چنین برمی

شخصیت او وجود دارد كه همین ویژگی سبب چهالش میهان او و دیگهر شهاعران از جملهه      

اسهت موضهوع حسهادت و دشهمنی      خاقانی است. در معهدود قصهایدی كهه از بهاقی مانهده     

 برجستگی خاصی دارد. برای نمونه:

 هزارگونه مرا حاسد اسهت از ههر نهوع   

 نمانههد نقلههی كههز مههن نمیکننههد دروغ    

 گهی به شعر مهن انهدر همیکننهد دخهول    

 دروغتههر سههخن آنکههه شههاه را گفتنههد    

 مخالفهههان را سهههر تهههو میکنهههد اعهههالم  

 

 هزارگونه مرا خصهم خاسهت از هرجها    

 نمیکننههد انههها  نمانههد هزلههی كههز مههن   

 گهی بهه خهون مهن انهدر همیکننهد شهنا      

 ابههوالعال كههه تههو را هسههت سههیّد الشههعراء 

 معانهههدان را حهههال تهههو میکنهههد انهههها   

 (707: ص 1312)ابوالعالی گنجوی،         

از این شاعر آثار زیادی بر جای نمانده است و میتوانست یکهی از بهتهرین منهابع بهرای     

 منطقه باشد.   تحقیق در مناسبات میان شاعران این

 

 . نتایج:4

ناحیۀ ارّان و شروان مأمن شاعران بزرگهی چهون خاقهانی و نظهامی و فلکهی و مجیهر و       

اتفهاق شهاعران   دیگران بود. بااینکه ابوالعالء گنجوی عنوان امیرالشعرایی را داشت، قریب بهه 

ون تنها استاد زمان خویش، بلکه مورد حسهادت و رشهک شهاعرانی چه    این ناحیه خود را نه

سنایی و معزّی و خاقانی و دیگران میدانند. شاعران ایهن ناحیهه چنهان در كمهین دیگهری      
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توجهی آنها نسبت به دربار، پیامهدهای سهنگینی دارد.   اند كه كوچکترین غفلت و بینشسته

شاعران این دوره، تهمتهای متعددی برای كنار زدن طرف مقابل به كار میبرند كهه گهگهاه   

فتاده است. از بزرگترین این تهمتها گرایش به باطنیان و اسماعیلیه، تهرک  نیز بسیار كارگر ا

دربار یا ترک خدمت، جاسوسی برای دشمن، افشاء نمودن راز مملکت و ... میتوان نام بهرد.  

یکی از ویژگیهای سبکی شاعران این ناحیه در این دوره، ترسیم سیمای حسودان، دشمنان 

اصر مختلف و شهگردهای متنهوعی اسهت كهه بسهامد بسهیار       و رقیبان خود با استفاده از عن

چشمگیری در اشهعار آنهها دارد. ایهن شهاعران از عناصهر متنهوعی چهون عناصهر تهاریخی،          

ای )ایرانی، سامی(، شخصهیتهای دینی)اسهالمی، یههودی، زرتشهتی،     های اسطورهشخصیت

نباتهات( و   مسیحی(، اجرام ارضی و سماوی)صور فلکهی( و عناصهر طبیعت)گلهها، گیاههان،    

اند. شهگردهای غالهب   جمادات و اشیاء برای تصویرپردازی دربارۀ این موضوع استفاده نموده

ههای  برای بیان این موضوع استفاده از تشبیه، استعاره، تمثیل و تلمیح اسهت كهه بها آرایهه    

بدیعی دیگر نیز همراه میشود. از این روی میتهوان گفهت كهه موضهوع حسهادت، رقابهت و       

جهویی و تفهاخر و   مضمون عمده برای هنرنمایی این شاعران در راستای برتریدشمنی یک 

 همچنین مخدوش كردن سیمای دشمنان در برابر ممدوح میباشد.  

 

 منابع:

 (، تهران: علم و دانش.1388آرمانشهر زیبایی، حمیدیان، سعید ) -

، دورۀ 10(، مجلههۀ ارمغههان، شههمارۀ 1312ابههوالعالء گنجههوی، شههیرازی، شههعاع الملههک ) -

 .705 - 713چهاردهم، صص 

(، دانشهکده ادبیهات و   1354بررسی مناسبات خاقانی و شاعران اصفهانی، فهرزام، حمیهد )   -

 .  36-25، صص 11علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شمارۀ 

 ، تهران: فردوسی.«جلد اول و جلد دوم»(، 1369تاریخ ادبیات، صفا، ذبیح اهلل ) -

(، جلهد دوم، ترجمهۀ علهی پاشها صهالح، تههران:       1358اون، ادوارد )تاریخ ادبی ایهران، بهر   -

 امیركبیر.

اكبر فیاض، مشهد: دانشگاه (، مقدّمه و تصحیح علی1384تاریخ بیهقی، بیهقی، ابوالفضل ) -

 فردوسی.

 (، تهران: زوّار.1384تاریخ عصر حافظ، غنی، قاسم ) -

 تهران: آگاه. (،1385كدكنی، محمدرضا )های سلوک، شفیعیتازیانه -

تجلی شهاعرانۀ اسهاطیر و روایهات تهاریخی و مهذهبی در اشهعار خاقهانی، جهوان، اردالن          -

 (، مشهد: آستان قدس رضوی.1367)
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(، تصهحیح محمّهد قزوینهی، تههران:     1383چهار مقاله، نظامی عروضی، احمد بهن عمهر )   -

 جامی.

 (، تهران: سمت.1388شناسی ادبیات، وحیدا، فریدون )جامعه -

 (، تهران: امیركبیر. 1388اهلل )حبسیه در ادب فارسی ، ظفری، ولی -

(، ترجمهۀ میرههدایت   1374خاقانی شروانی و حیات، زمهان و محهیط او، كنهدلی، غفهار )     -

 حصاری، تهران: مركز نشر دانشگاهی.  

(، 1382كهدكنی، محمدرضها )  خاقانی و محیط ادبی تبریز بر اساس سفینۀ تبریز، شفیعی -

 .164 - 159هارستان، سال چهارم، شمارۀ اول و دوم، زمستان، صص نامۀ ب

(، مقدمه و تصحیح و تعلیق یوسهف عهالی   1386الدین بدیل )ختم الغرائب، خاقانی، افضل -

 آباد، تهران: سخن.عباس

 (، تصحیح وحید دستگردی، تهران: سخن. 1378خسرو و شیرین، نظامی گنجوی ) -

 (، اهواز: رسش.1386پور، قدرت )بیات، قاسمیدرآمدی بر فرمالیسم در اد -

 (، تهران: سخن.1378كوب، عبدالحسین )دیدار با كعبۀ جان، زرّین -

(، بهه اهتمهام محمهدتقی مهدرّس رضهوی،      1337دیوان اشعار انوری، انوری، اوحدالدین ) -

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

(، تصهحیح دكتهر ضهیاءالدین    1382) الهدین بهدیل  دیوان اشعار خاقهانی، خاقهانی، افضهل    -

 سجادی، تهران: زوّار.

 (، تصحیح طاهری شهاب، تهران: ابن سینا.1345دیوان فلکی، فلکی شروانی، محمد ) -

(، تصحیح و تعلیق محمد آبهادی، تبریهز:   1358دیوان مجیرالدین بیلقانی، مجیر بیلقانی ) -

 شفق. 

 (، تهران: زوّار. 1387سخن و سخنوران، فروزانفر، بدیع الزمان ) -

 (، تهران، زوّار.1387شرح دیوان خاقانی، برزگر خالقی، محمدرضا ) -

 (، ترجمۀ جعفر شعار، تهران: امیركبیر.1345علی )صورۀ االرض، ابن حوقل، محمدبن -

 (، تهران: آگه.1380كدكنی، محمدرضا )صور خیال در شعر فارسی، شفیعی -

(، تههران:  1370عر خاقهانی، احمهد سهلطانی، منیهره )    قصیدۀ فنی و تصویر آفرینی در شه  -

 كیهان.

 (، تهران: مركز. 1389الدین )گزارش دشواریهای دیوان خاقانی، كزّازی، میرجالل -

 (، تهران: امیركبیر.1372گنجینۀ حکمت در آثار نظامی، ثروت، منصور ) -

 (، تصحیح بهروز ثروتیان، تهران: امیركبیر. 1389لیلی و مجنون، نظامی گنجوی ) -

(، مجلۀ علوم انسانی و اجتمهاعی دانشهگاه   1384شناسی شعر ، صهبا، فروغ )مبانی زیبایی -

 . 90-109، صص 22شیراز، دورۀ 
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؛ (، تصهحیح و مقدمهه پورنامهداریان، تقهی    1392االسرار نظامی، نظهامی گنجهوی، )  مخزن -

 موسوی، مصطفی، تهران: نارمک. 

 (، تصحیح وحید دستگردی، تهران: ارمغان. 1393االسرار، نظامی گنجوی )مخزن -

(، تصهحیح و تحشهیۀ محمهد روشهن،     1382الدین بهدیل ) منشآت خاقانی، خاقانی، افضل -

 تهران: دانشگاه تهران.

های سیاسی در شعر قرن ششهم، واحهد، اسهداهلل و نهوری بهاهری،      نقد و بررسی شکوائیه -

-143، صهص  225(، مجلۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز، شهمارۀ  1391محمدعلی )

165  . 

 (، ریاحی، محمد امین، تهران: علمی.1375المجالس، جمال خلیل شروانی ) ةنزه -


