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چکیده
یکی از انواع ادبی که بسامدهای گوناگون آن در آثار بیشتر شاعران پارسیگو و عربیسرا واقع شده
و آثار قابل مالحظه و خواندنی در این نوع به وجود آورده« ،هجویهسرایی» است .مقایسة سبکی این
نوع ادبی در اشعار شاعران زبان فارسی و عربی ،زمینهساز تبیین اشتراکات و افتراقات بین آنها
میشود .پژوهش حاضر در حوزة ادبیّات تطبیقی ،براساس مکتب ادبیّات تطبیقی آمریکایی و با هدف
بررسی مهمترین وجوه اشتراک و افتراق سبکی هجویات حطیئه و خاقانی ،در سه سطح زبانی ،ادبی
و فکری صورت گرفتهاست .روش پژوهش ،توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر دیوان هر دو شاعر است.
نتایج این پژوهش ،بیانگر این است که در سطح زبانی ،هر دو شاعر از اوزان متنوّعی جهت سرودن
هجو بهره جستهاند؛ امّا موسیقی درونی هجویات خاقانی ،به نسبت حطیئه ،از برجستگی خاصی
برخوردار است .زبان هر دو شاعر نیز عفیف است .از نظر سطح ادبی ،صورخیال در هجویات خاقانی
بیشتر از حطیئه بهکار رفتهاست و در سطح فکری ،انگیزة حطئیه در سرودن هجو ،بهخاطر حقارتهای
اجتماعی است؛ امّا خاقانی به دلیل ناراحتیهای ذهنی و درونی به هجو پرداختهاست.
واژههاس کلیدس :ادبیّات تطبیقی ،هجو ،سبکشناسی ،حطیئب ،خاقانی.
 -1استادیار زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه کوثر بجنوردm.ghafourifar@gmail.com :
 -2استادیار زبان و ادبیّات فارسی ،دانشگاه بجنوردo.vahdanifar@gmail.com :
 -3دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه فردوسی مشهدsefareshi85 @gmail.com :
 -4دانشیار زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه حکیم سبزواریdrshamsabadi@yahoo.com :
تاریخ دریافت1395/3/3 :

تاریخ پذیرش1395/7/11 :
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 -1مقدّمب
نوشتار حاضر در جهت مقایسة هجویات دو شاعر نامی در ادبیّات عربی و فارسی است .در
یک سوی این مقایسه ،حطیئه ،شاعر بزرگ زبان عربی ،قراردارد .نام او در اصل جرول بن
اوس است؛ امّا به نام «حطیئه» شناختهمیشود( .اصفهانی )157/ 2 :1928،با وجود اینکه حطیئه
در اغراض مختلف ،مانندِ مدح ،هجو ،فخر و غزل اشعار زیادی سروده ،هجویات وی بازتاب
زیادی در میان سایر اغراض شعریش پیدا کردهاست .در سوی دیگر این مقایسه ،خاقانی
شروانی قراردارد .وی از قصیده سرایان مشهور زبان فارسی است که به دلیل احاطة وسیع به
اغلب علوم عصر ،قدرت فوقالعاده در به کارگیری آن معلومات در عرصة سخن ،سبک و
شیوة خاص در ابداع ترکیبات ،تشبیهات دلپذیر و ابتکار مضامین ،التزام ردیفهای مشکل و
تصریح در ارائه قصاید طوالنی ،وی را در قیاس با شاعران متقدّم یا معاصر ،ممتاز و بیبدیل
ساخته و درمواردی مواضع ،او را برتر از درجة تقلید نشاندهاست( .مصطفوینیا)223 :1388 ،
با وجود این ،روحیّة حسّاس و زودرنج او ،سبب شدهاست که به خاطر چیزهای بیارزش از
دوستان و نزدیکان خود رنجیدهخاطر شود و به واسطة این ماللت ،زبان به هجو آنان بگشاید
و اشعار هجوی قابل تأمّلی بسراید.
این مقاله در حوزة ادبیّات تطبیقی تالش دارد تا به نقاط اشتراک و افتراق اشعار هجوی
حطیئه و خاقانی بپردازد .روش این نوشتار ،توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مکتب آمریکائی
در ادبیّات تطبیقی است .سرودههای هجوآمیز حطئیه و خاقانی ،با وجود تفاوتهای زبانی و
زمانی ،در اسلوب و درونمایه اشتراکهای فراوانی دارند و بررسی تطبیقی هجویات این دو
شاعر ،میتواند ما را در شناخت بهتر سرودههای این دو سراینده ،بویژه در حوزة ادبیّات
تطبیقی ،یاری نماید و افقهای تازهای برای شناخت ماهیّت هجو و ساختار آن در دو ادبیّات
فارسی و عربی بگشاید.
در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسشها هستیم -1 :سبک اشعار هجوی حطیئه و
خاقانی در مقایسه با یکدیگر ،دارای چه نقاط اشتراک و افتراقی است؟  -2اشعار هجوی
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کدامیک از دو شاعر از بسامد باالتری برخوردار است؟  -3انگیزة سرایش هجو نزد دو شاعر
چیست؟
 -1-1پیشینة تحقیق
تا به امروز پژوهشهای زیادی دربارة خاقانی و حطیئه و بویژه خاقانی صورت گرفتهاست که
در زیر به مهمترین آنها اشاره میکنیم:
« -1مقایسة سبکی هجویات در دو دیوان خاقانی و متنبی» (پارسا و مرادی)1387 ،؛ -2
«قصائد مدحی خاقانی» (ایرانمنش)1389 ،؛ « -3اهداف و ابزارهای کاربردتمثیل در دیوان
خاقانی» (رحیمی و محمّدزاده)1389 ،؛ « -4بررسی فنّی هجویات حطیئه» (غفوریفر)1390 ،؛
« -5نقد وصف و جایگاه زیباییشناختی آن در شعر خاقانی» (ذوالفقاری و دهرامی)1389 ،
و  ...این پژوهشها ،گویای این مطلب است که هریک از آنها بنا به اهتمام ویژة
پدیدآورندگانشان ،به جنبة خاصّی از زندگی و اشعار این دو شاعر برجسته اختصاص
یافته است .نوع تحلیل و بررسی ما در این مجال نیز بیانگر زاویة دیدی خاص و متمایز است
که تاکنون در هیچ پژوهشی سابقه نداشتهاست .در این پژوهش ،کوشش شده تا با بهرهگیری
از الگو و نظریّة مکتب آمریکایی در حوزة ادبیّات تطبیقی ،به بررسی و تحلیل مقایسة سبک
هجویات حطیئه و خاقانی پرداخته شود.
 -2سبک و سبکشناسی
بهطور کلّی میتوان گفت که «سبک ،وحدتی است که در آثار کسی دیدهمیشود؛ یک
روح یا ویژگی یا ویژگیهای مشترک و مکرّر در آثار کسی است( ».شمیسا )16 :1386،این
وحدت ،از عوامل و مختصّات تکرارشونده و جلب نظرکننده ناشی میشود .عواملی که نسبتاً
آشکار امّا غالباً پنهان و پوشیدهاند .تجزیه و تحلیل سبکشناسی متون ،نیازمند روشی است
که ساده ترین راه آن ،تحلیل متن از طریق سه دیدگاه زبانی ،فکری و ادبی است تا با تجزیة
متن به اجزای کوچکتر و تبیین رابطة آنها با یکدیگر ،به ساختار متن دست یابیم .در سطح
زبانی که متشکل از سه سطح موسیقایی ،لغوی و نحوی است ،به بررسی موسیقی جمله و
عناصر موسیقائی آن ،موسیقی درونی و بیرونی ،وزن و قالب شعری ،نوع الفاظ ،ترکیب
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جمالت ،ساختار نحوی و دستوری آن و ،...پرداخته میشود .در سطح فکری ،انگیزههای
شاعر از سرودن اشعار ،مهمترین درونمایهها و مضامین شعری وی مورد تطبیق و تحلیل قرار
میگیرد و در نهایت ،در سطح ادبی ،مباحث بیانی و صور خیال بهکاررفته در اشعار شاعر،
مورد نقد و تحلیل قرارمیگیرد .اینک به بررسی تطبیقی سبک هجویات حطئه و خاقانی
پرداختهمیشود:
 -1-2سطح زبانی
این سطح در میان دیگر سطوح مورد بررسی در سبکشناسی از گستردگی بیشتری برخوردار
است و به دو سطح آوایی و لغوی تقسیم میشود:
 -1-1-2سطح آوايی
بررسی قلمروهای آوایی زبانِ متن ،با عنوان «سبکشناسی آوایی» شناختهمیشود.
سبک شناسی آوایی ،نحوة کاربرد واحدهای آوایی (صدا وآهنگ) در یک موقعیّت زبان و
نقش و کارکرد بیانی آواها و اصوات زبان را بررسی میکند .این رویکرد با تحلیل رایانهای
آواها و واجهای شعری ،نتایج روشن و دقیقی در تحلیل موسیقی شعر حاصل میکند.
(هارتمن)223 :1972،

الف .موسیقی درونی
نوع دیگری از موسیقی در شعر است که از تناسب بین حروف و الفاظ ایجاد میشود و شامل
تکرار حروف یا واژهای خاص است؛ این نوع از موسیقی ،بهندرت در اشعار هجوی حطیئه
مشاهده میشود .حطیئه از صنعت جناس ،تنها  4مرتبه و از صنعت تکرار 8 ،مرتبه در هجویات
خویش بهره گرفتهاست .به نظر میرسد علّت بیتوجّهی حطیئه به موسیقی درونی اشعار
هجویاش ،پریشانی خاطر ناشی از شدّت تنفّر وی نسبت به فرد نکوهششده است؛ زیرا
شاعر ،آسودگی خاطر خویش را از دست داده و در پی الفاظ کوبنده برای تحقیر هر چه
بیشتر هجوشدگان بودهاست و از اینرو ،چندان به الفاظ متجانس توجّه نداشتهاست.
خاقانی در موسیقی درونی شعر ،درست در نقطة مقابل حطیئه قراردارد .در اشعار او ،بارها
از صنایعی نظیر :جناس ،تکرار ،سجع و واجآرایی استفاده شدهاست .وی در مجموع ابیات
هجوآمیز خود ( 586بیت) 106 ،بار از صنعت تکرار 48 ،بار از جناس و  13مرتبه از سجع
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استفاده کردهاست .چهبسا خاقانی در موسیقی درونی هجویات خود ،از عواملی همچون
انتخاب وزنهای متناسب با موضوع ،وزنهای دوری ،ردیفهای اسمی و فعلی طوالنی بهره
گرفتهاست .درواقع ،خاقانی موسیقی درونی خود را براساس آمیزش سه اصل تداعی،
واجآرایی و تناسب پرورش دادهاست.
ب .موسیقی بیرونی
وقتی مجموعة آوایی بیت یا ابیات شعر ،به لحاظ کوتاهی و بلندی مصوّتها و یا ترکیب
صامتها و مصوتها ،از نظام خاصی برخوردار باشد ،نوعی موسیقی به وجود میآورد که
آن را «وزن» یا «موسیقی بیرونی» مینامند .نمودار زیر ،بسامد استفادة دو شاعر از اوزان
عروضی را نشان میدهد:

اوزان مورد استفادة دو سراینده در هجو ،بدین شرح است1 :ـ بحر هزج ،بین دو شاعر
مشترک ،امّا بهرة خاقانی از این وزن بیشتر از حطیئه است2.ـ بحرهای رجز ،متقارب ،منسرح،
خفیف ،مجتث ،رمل ،مضارع ،تنها مورد استفادة خاقانی است و حطیئه در این اوزان ،هجوی
نسروده است .در مقابل ،حطیئه از بحرهای کامل ،وافر ،بسیط و طویل در هجویاتش بهره
بردهاست که در هجویات خاقانی دیدهنمیشود3.ـ بیشترین بسامد استفاده از بحرهای
عروضی در هجویات حطیئه ،مربوط به بحر طویل( )%62/ 79و در هجویات خاقانی ،مربوط
به بحر بسیط( )%28/32است .در مجموع ،موسیقی بیرونی ،در اشعار خاقانی تنوّع بیشتری

نشریّة ادبیّات تطبیقی ،سال  ،10شمارة  ،18بهارو تابستان 1397

250

دارد .بهطوری که وی در هجویاتش ،از  8وزن عروضی و حطیئه ،از  5وزن عروضی بهره
بردهاست.
 -2-2سطح لغوس ( )Lexicalيا سبکشناسی واژهها
 -1-2-2عفّت کالم
یکی از ویژگیهایی که منتقدان در بررسی سطح واژگانی هجو به آن اشاره دارند ،رعایت
عفّت کالم است .با بررسی هجویات حطیئه ،مشخّص میشود که وی در هجوهای خود از
فحش و ناسزا استفاده نکردهاست و زبانی عفیف دارد و اغلب از هنر طنز استفاده میکند و
با این وسیله ،حیثیّت اجتماعی مردم را فرومیکوبد( .فاخوری )151 :1383،زبان خاقانی نیز
همچون حطیئه ،عفیف است و در هجویات او فحشهای رکیک وجود ندارد و ناموس
دیگران را در معرض فحش و هجو و بدزبانی قرارندادهاست .با توجّه به مطالب ذکر شده،
میتوان بیان کرد که یکی از نکات مهم و مشترک در بررسی سطح لغوی هجویات حطیئه
و خاقانی ،بهکارگیری زبانی عفیف و دور از ابتذال است.
 -2-2-2انتخاب واژگان مناسب
حطیئه در بهکارگیری الفاظ هجا ،به گزینش کلمات و آرایش عبارات میپردازد؛ به همین
دلیل ،هجای او یکی از بهترین نمونههای هجا است .عباراتش دارای استواری خاص است.
از لحاظ بافت کلمات بهصورت زیبا و در نهایت دقّت چینش یافته و در بیشتر اوقات ،خنده
را برمیانگیزد( .حسین محمّد )135 :1970،حطیئه از نمایندگان مکتب مضر و شاگرد و راوی
زهیر بن ابی سلمی بود؛ در نتیجه ،وی در گزینش الفاظ و پیراستگی و پاالیش آنها ،تحت
تأثیر آن مکتب و زهیر قرارگرفتهاست .نمونهای از گزینش الفاظ و آرایش عبارات در اشعار
هجایی حطیئه:
الَیَصــ ـ بِرُونَ وَ ال تَزَالُ نِســــَاؤُ هُم

تَشـــکُو الهِوانَ ِاِلَی البَئِیسِ األَ بأَسِ
(الحطیئه)273 :1958 ،

ترجمه :صبر پیشه نمیکنند و پیوسته زنان ایشان ،خواری و ذلّت خویش را به نزد شخص
فقیر و نگونبخت میبرند.
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حطیئه در این بیت ،دو کلمة «البئیس» و «األبأس» را بهگونهای بهکاربرده که بیانگر دو
مطلب است :توانایی او در گزینش کلمات و چینش آنها و دیگری ،شدّت حقارت و پستی
فرد نکوهششده.
یُعطی الخَســـیســـةَ راغِماً مَنْ رامَها

ح و َت َع بس
م بع ـ َد َت ک حل ٍ
الضــ َّـ ْی ِ
(همان)273 :

ترجمه :با چهرهای درهمکشیده و از روی بیمیلی ،کمترین چیز را به طالب آن میبخشد.
در این بیت ،معنای کالم از نوع چینش دو لفظ «تکلح» و «تعبس» و حروف آنها
فهمیدهمیشود .این دو کلمه ،شدّت ناراحتی و درهمکشیدگی چهره را با حروف خویش به
ویژه «تا» و «الم» ،به ما الهام میکند؛ امّا زبان خاقانی در هجویات ،برعکس حطیئه ،به سادگی
و سهولت میگراید .گویا خشم و غضب دیگر مجالی برای خاقانی باقی نگذاشتهاست تا
بتواند واژگانی سخت و متکلّف اختیار کند:
ای ظـــــــلم تو مخرب ملک یزیدیان

الف از علی مزن کــــه یزید دوم تویی

تو منکری که از لب عیســـی نفس منم

مـــن آگهم کـــه از خر دجّال دم تویی
(خاقانی)716 :1375 ،

 -3-2-2استفاده از کاف تحقیر در هجو مخاطب
یکی از شیوههایی که شاعر برای تحقیر افراد هجوشده استفاده میکند ،بهرهگیری از کاف
تحقیر است .با بررسی میدانی صورتگرفته در اشعار هجوی دو شاعر ،این نتیجه به دست
میآید که حطیئه در اشعار هجوی خویش ،از هیچ واژة مصغّری استفاده ننمودهاست؛ امّا در
مقابل ،خاقانی از این ابزار برای تحقیر هجوشدگان خود ،بهرهها برده و به کرّات در
هجویاتش استفاده کردهاست؛ به عنوان نمونه ،میتوان به بیت زیر اشاره نمود:
رشیدک ـا! ز تهـی مغــزی و سبکسـاری

پری بـه پـوست همیدان کـه بس گـ رانجانی
(خاقانی)714 :1375 ،
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 -4-2-2استفاده از نماد حیوانی
یکی دیگر از ویژگیهای سبکی شاعران هجوسرا در حیطة واژگان ،استفاده از نمادهای
حیوانی در هجویات است .از زمانهای قدیم ،شاعران برای بیان مقاصد خود در هجویات از
نمادهای حیوانی که بیشترآنها بهعنوان نماد صفات زشت در فرهنگ عامّة مردم محسوب
میشوند ،استفاده میکردند؛ برای نمونه ،از میمون بهعنوان نماد «زشترویی» و از روباه برای
نماد «فریبکاری» سود جستهاند تا از رفعت شأن و منزلت هجوشدگان خود بکاهند( .حلبی،
 )63 :1364حطیئه و خاقانی نیز مانند دیگر شاعران هجوسرا ،از نمادهای حیوانی برای
توصیف جنبههای واقعی یا ادّعایی از ظاهر یا باطن هجوشدگان خویش بهره بردهاند .حطیئه
 10حیوان را در مجموع  12بار و خاقانی  48جانور را در مجموع  166بار ،در هجویات خود
بهکاربردهاند .جدول زیر بسامد این نامها را در هجویات این دو شاعر نشان میدهد:
خاقانی
ردیف

حطیئه
ردیف

نام جانور

تعداد

1

سگ

32

1

2

مار ،شیر ،خر

12

2

3

خروس ،خرگوش

5

4

باز،

4

نام جانور

تعداد

االغ ،سگ

2

میمون ،بز نر ،گرگ1 ،
روباه ،مار ،قوچ ،شترمرغ،
شتر گر

طوطی،
گرگ ،هما ،زاغ

5

مرغ ،مور ،سیمرغ،

3

پلنگ ،بوزینه ،موش
6

گوساله،

غراب،

جغد ،طاووس ،مگس،
آهو،

استر،

غزال،گوزن ،کِرم

2
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7

گاو

10

8

عقرب ،زنبور ،شتر

1
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نر ،دُمسیجه ،ملخ ،پره،
خوک ،پهنانه ،یوز،
گورخر،

خُطاف،

کالغ ،شغال ،باشه،
نعایم،

عنکبوت،

خرمگس ،بز ،ارقم،
اژدها

نشانی ابیاتی که حطیئه در آنها از نمادهای حیوانی در هجو استفاده کردهاست ،عبارتاند
از( :الحطیئه )167 ،141 ،139 ،137 ،129،134 ،124 ،122،123 ،76 :1951 ،نشانی ابیاتی
که خاقانی در آنها از جانوران برای هجو بهره جستهاست ،عبارتاند از( :خاقانی:1375 ،
،215/1 ،214/1 ،213/1 ،187/ ،175/1 ،147/1 ،139/1 ،58/1 ،51/1 ،47/1 ،33/1 ،11/1
،420/1 ،410/1 ،396/1 ،384/1 ،372/362،1/270،1/1 ،266/1 ،265/1 ،232/1 ،216/1
،495/1 ،494/1 ،492/1 ،491/1 ،480/1 ،463/1 ،457/1 ،454/1 ،451/1 ،439/1 ،421/1
،875/2 ،803/2 ،646/1 ،640/1 ،622/1 ،609/1 ،597/1 ،512/1 ،507/1 ،503/1 ،496/1
،1156/2 ،1149/2 ،1143/2 ،1139/2 ،1124/2 ،1115/2 ،1111/2 ،1106/2 ،1101/2
.)1226/2 ،1225/2 ،1186/2 ،1178/2 ،1175/2 ،1172/2 ،1167/2
در مقایسة بهرهگیری حطیئه و خاقانی از نمادهای حیوانی ،تفاوتهای قابل ذکری وجود
دارد که از جملة آنها میتوان به استفادة بیشتر خاقانی از نماد حیوانی ،نسبت به حطیئه ،اشاره
داشت .شایان ذکر است که دلیل کمتوجّهی حطیئه به کاربرد نماد حیوانی در هجویاتش،
مرتبط با فضای کلّی هجو در عصر جاهلی است؛ زیرا هجو در دوران جاهلی بیشتر پیرامون
مسائل خُلقی است و نه خَلقی؛ به این معنا که شاعران صفاتی مانندِ بخل ،ترس و  ...را هجو
میکردند و کمتر به مسائل خَلقی نظیر :قیافه ،چهره و ...روی میآوردند.
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 -3-2سطح ادبی
از آنجا که یکی از عناصر تشکیلدهندة شعر ،صور خیال است ،اشعار هجوی نیز مانند
گونههای ادبی ،نمی تواند خالی از صور خیال باشد .شاعر در هجویات خویش با استفاده از
صورخیال ،برای زشت جلوهدادن فرد نکوهششده تالش میکند و میخواهد زشتترین
ویژگیها و صفات را به هجوشدگان نسبت دهد و ویژگیهای نیک و شایستة ادّعایی یا
واقعی را از آنها سلب نماید و درواقع ،تصویری سرشار از تنفّر ،زشتی و حقارت از فرد
نکوهششده ترسیم کند ،به گونهای که احساسها و وجدانها را تحت تأثیر قراردهد و
بدین صورت ،معانی خویش را در نفوس افراد القا نماید( .غفوریفر )91 :1390،اینک به
بررسی سطح ادبی اشعار هجوی دو شاعر میپردازیم:
 -1-3-2تشبیب
تشبیه در هجویات حطیئه در  9بیت ،امّا در هجویات خاقانی در  61بیت بهکاررفتهاست .با
وجود اینکه تشبیه در هجویات حطیئه اندک است ،کیفیّت و زیبایی آن ،ناچیز بودنش را
جبران میکند؛ زیرا تصاویر او آنچنان جذّاب است که افکار و اندیشهها را به تحرّک
وامیدارد؛ بهعنوان نمونه:
س ب ِـ َأ َّن نِج َـارَ هُم
َأ ب ِل ْغ َب نِی َع َب ٍ

لــُؤم وَ أَنَّ اَبــَاهــُم کــَالــهــِجــرِسِ
(الحطیئه)27 :1958 ،

ترجمه :به بنی عبس بگو که اصل و نسب آنان فرومایه و پست است و پدرانشان همچون
بوزینهاند.
در این بیت حطیئه مشبّهبه حیوانی را برای مشبّه انسانی آوردهاست .حطیئه با توجّه به خشم
و تنفّری که نسبت به قبیلة عبس داشتهاست ،به ذم و هجو آنان میپردازد و پدران آنان را
مانند بوزینه ترسیم میکند تا سوزش و درد درونی خویش را درمان نماید .ترسیم پدران
بنیعبس به بوزینهها ،میتواند از دو جنبة ظاهری و باطنی باشد؛ زیرا شاعر میخواسته آنان
را از جنبة ظاهری به صورت زشت جلوه دهد و همچنین ،عیوب باطنی آنان را به بدترین
حالت ممکن ترسیم کند و به همین سبب ،از میان حیوانات ،بوزینه را برمیگزیند .هرچند
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این ویژگیها ممکن است واقعی یا ادّعایی باشد که شاعر مدّعی آن است .بسامد تشبیهات
دیگر در هجویّات حطیئه( :الحطیئه،142 ،141 ،140 ،139 ،135 ،128 ،123 ،122 :1951 ،
 .)143خاقانی در میدان تشبیه ،نسبت به حطیئه ،دستی قوی داشتهاست؛ زیرا تشبیهات وی به
قدری قوی و نیشدار است که بهخوبی توانسته ،فرد نکوهششده را بیارزش و خوار کند.
بیشترین تشبیهات خاقانی در اشعار هجویاش از نوع تشبیه انسان به حیوان است.
 -2-3-2استعاره
حطیئه و خاقانی ،همچون دیگر هجوسرایان ،از استعاره نیز بهره جستهاند؛ امّا حطیئه ،تنها 5
بار و خاقانی 75 ،مرتبه از آن استفاده کردهاست .نمونهای از استعارة به کار رفته در هجویات
حطیئه:
لـَق ـَدْ مـَرَیــتـُکـُمُ ،لـَوْ أنَّ دِرَّتـَکـُم

وماً یَجِیءُ بِهاَ مَســحِی وَ إِبســَاســِی
(الحطیئه)283 :1958 ،

ترجمه :من شما را مدح کردم تا روزی از خیر و نیکی شما بهرهمند شوم.
شاعر در این بیت به ارائة تعبیری دقیق و زیبا میپردازد .وی ،خودش را به دوشندة شتر
عقیم تشبیه کردهاست ،آنگاه صفات و ویژگیهایی همچون« :مسح»« ،ابساس» و «مری» که
از لوازم مشبّهبه است ،به شیوة استعارة مکنیّه برای خویش عاریه گرفته و مشبّهبه را از کالم
حذف کردهاست .نشان ابیات دیگری که در آنها استعاره بهکار رفتهاست( :الحطیئه:1958،
 .)138 ،145 ،144 ،123خاقانی:
این گربهچ شم ،این سگک غوریِ غَرَک

سگســــارک ،مخنثــــک زشت کافــــرک

بـا من پلنگ سارک و روبـاه طبعـک است

این خوکگردنک ســـگک دمنهگوهرک

گـــرد غزالکـــان و گوزنان بزم شاه

فحلی کند چو گور خرک گرد مـــــادرک
(خاقانی)674 :1375 ،

خاقانی در سه بیت باال ،با بهرهگیری از نام بعضی حیوانات و البتّه خصوصیّات ظاهری و
رفتاری آنها بدون اشارة مستقیم به نام فرد نکوهششده  ،با تهوّر و جرأتی که رنگ گستاخی
پیدا کردهاست ،او را آماج هجوهای سخت و سنگین خود قرارمیدهد .در بیت اوّل ،صفاتی
چون بی حیایی ،خنثی بودن و زشتی را از دو حیوان (گربه و سگ) وام گرفته و به رقیب خود
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قرض دادهاست .در بیت دوم ،شخص مورد مالمت را در دورنگی و فریبکاری ،مانندِ پلنگ
و روباه میداند و در زورگویی ،گردنکلفتی و پستی جایگاه ،او را چون خوک و سگ
میداند؛ امّا در بیت سوم ،او را چون گورخری میداند که مترصّد فرصتی است تا با دیگر
حیوانات رابطهای ناشایست برقرارکند و از مصاحبت با آنان سوءاستفاده نماید.
-3-3-2کنايب
حطیئه در  2بیت و خاقانی در  52بیت از هجویات خود ،از کنایه بهره گرفتهاند .موارد زیر از
نمونههای این کاربرد در هجویات دو شاعر است:
رَهطُ إبنِ جَحشٍ فِی الخُطُوبِ أَذِلـَّة

دُســـمُ الثِّی ـَابِ قَن ـَاتُهُمْ لَمْ تُضـــرَسِ
(الحطیئه)273 :1958 ،

ترجمه :قبیلة ابن جحش در مصیبتها ،ذلیل ،ناپاک و گنهکارند و نیزههایشان ،کند است.
در این بیت ،شاعر «دُسمُ الثِّیاب» را بهصورت کنایه بهکاربرده و هدف او از این کنایه،
بیان گناهکاری و آمیخته با گناه بودن آنهاست .بیت زیر نمونهای از کنایات خاقانی است که
در آن« ،ماه چار هفته شدستم» را کنایه از الغری و ضعف و سستی حال آوردهاست:
آبم ببرد بخت ،بس ای خفته بخت بخ

نانم نداد چرخ ،زهی ســـف له چرخ زه

چون ماه چار هفته شدستم به هفت حال

حالی چنان که لیس علی الخلق یشـــتبه
(خاقانی)698 :1375 ،

خاقانی در قطعهای دیگر ،در شکایت از روزگار اینگونه میسراید:
بر ســـر بازار دهر خاک چه بیزی

ک خر از این خاک جز غ بار ن یایی
(خاقانی)703 :1375 ،

خاقانی در این بیت« ،خاک بیختن» را کنایه از کار بیفایده و بینتیجه آوردهاست .در
نمودار زیر استفادة حطیئه و خاقانی از برخی صور خیال با هم مقایسه شدهاست:
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حطیئه

38 .9

68 .12

40. 2
کنایه

60 .11
12. 6

40. 3

استعاره

تشبیه

در هجویات حطیئه ،تشبیه ،استعاره و کنایه ،اندک و مانند تصاویر بیانی خاقانی نیست و
به نظر میرسد ،خشم و رنجش خاطر حطیئه ،مجال چندانی برای صور خیال باقی
نگذاشتهاست؛ زیرا بهکارگیری اینگونه تصاویر ،دلی آرام و اندیشهای آسوده میطلبد.
 -4-2سطح فکرس()Philosophical Level
در این سطح ،انگیزههای سرایش هجو از سوی دو شاعر مورد کاوش و بررسی قرار میگیرد.
 -1-4-2انگیزههاس هجو در اشعار حطیئب
در بررسی اسباب و علل سرایش اشعار هجوی دو شاعر ،انگیزههای متفاوتی وجود دارد .این
علل،گاهی بیرونی و گاه درونی است؛ به این معنا که ممکن است ،شرایط اجتماعی و نوع
نگاه م ردم و برخوردهای اجتماعی باعث شود که شاعر به سرایش اشعار هجوی مبادرت
ورزد و یا شرایط روحی ،فرد را به سمتی سوق دهد که در اثر احساس حقارت و پستی،
بدبینی ،حسادت و ،...اقدام به هجو دیگران کند .بررسی هجویات خاقانی و حطیئه ،نشان
میدهد که انگیزة دو شاعر برای سرایش هجو ،با یکدیگر تفاوت دارد؛ حطیئه بهخاطر
انگیزههای اجتماعی به سوی هجو سوق پیدا میکند؛ امّا خاقانی به سبب انگیزة روانی به
سرایش هجو میپردازد و فقط برای حسّ انتقامگیری و تشفّی خاطر و نیز غرور و تکبر فراوان
هجو میسراید .حطیئه نیز از جمله شاعرانی است که عوامل اجتماعی ،همچون نقص
جسمانی ،نداشتن اصالت ،تعلّق به طبقة پایین جامعه در وجود او شکل گرفته و او را برای
سرایش هجو دعوت کردهاست.
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الف .نقص سمانی
حطیئه از همان اوایل دوران کودکی ،به سبب چهرة زشت ،بسیار احساس حقارت اجتماعی
میکرد( .ضیف )97 :2002 ،اصمعی در توصیف ظاهر حطیئه ،اینچنین میگوید« :او داری
چهرهای زشت و جسمی نحیف و الغر بود( ».االصفهانی )163/2 :1928 ،حتّی شخص حطیئه
نیز در قطعة شعری این حسّ حقارت را بازگو میکند:
أَ بَتْ شـــَفَ تایَ الیَوْمَ إِالَّ تَکلَّمَـــــــا

بِشـــرَ فَ مَا أَدْرِی لِمَنْ أَ نَا قَائِلُـــــــهُ

أَرَی لِی وَ جْه ـاً شـــَوَّهَ اهللُ خَ لق ـَهُ

فَقُبــــــِّحَ مِن وَجه وَ قُبــــــِّحَ حَامِلُهُ
(الحطیئه)332 :1958 ،

ترجمه :امروز ،زبانم تنها با سخن زشت گشودهگشت؛ امّا نمیدانم که روی سخنم با کیست/.
من برای خویش چهرهای را دریافتم که خداوند آفرینش آن را زشت گردانید و از اینرو،
این چهره و دارندة آن ،زشت و ناپسند گردیدند.
در بیت دوم این قطعة شعری ،حطیئه صورت زشت خود را توصیف میکند و بیان
میدارد که این زشتی به قدری غیرِقابلِتحمّل است که سبب زشتی و بدی دارندة آن
گشتهاست.
ب .بیاصالتی و بیهويّتی
حطیئه در شخصیّت خویش ،بیهویّتی و بیاصالتی را احساس میکرد؛ زیرا وی در شناخت
پدرش تالش گستردهای انجام داد .بارها از مادر خویش دربارة اصالت خویش پرسید؛ امّا در
این راه توفیقی کسب نکرد و در میان عامّة مردم ،بهعنوان شخصیّتی بیهویّت شناختهمیشد.
شاعر در قطعة شعری خویش ،به این نکته تصریح میکند:
تَقُولُ لِی ال ضَّراءُ لَ سْتَ لِــــواَحِــــد

وَ الَ اثنَیْنِ فَانْظُرْ کَیْفَ شِرْک أُولَئِکَا

وَ أنْـــتَ امْـــرَؤ تَبـــْغِی أَباً قَدْ ضَلَلتَهُ

ن ضَاللِکـَا
ق مِـ ْ
ت أَلـ ِمّــَا َت ْستَفـ ْ
هَـ بِـلْـ َ
(الحطیئه)116 :2001 ،
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ترجمه :ضراء به من گفت تو از آن یکی یا دو شخص نیستی ،پس بنگر چگونه عدّهای در تو
شریکاند .تو مردی هستی که در پی پدر گمشدهات میگردی ،مادرت به عزایت بنشیند،
از گمراهیات هوشیار نمیشوی؟
ج .انتساب بب طبقات پايین ا تماعی
جامعة عرب عصر جاهلی ،به لحاظ اجتماعی ،دارای ساختی قبیلهای بود و قبیله از سه قشر
تشکیل می شد :صرحاء ،موالی ،عبید .صرحاء کسانی بودند که خونشان خالص و همگی از
یک پدر محسوب میشدند .طبقة دوم ،بردگان آزادشده یا احراری بودند که از قبایل دیگری
به قبیله میپیوستند و طبقة سوم ،یعنی عبید ،اسیرانی بودند که یا در جریان جنگها به اسارت
درآمده و یا از سرزمینهای مجاور مثل حبشه ،آوردهشدهبودند( .خلیف 105 :1966 ،و )108
طبقة نخست ،از منزلت اجتماعی باالیی برخوردار بودند و این مسئله ،باعث سرافرازی فرد
در اجتماع میشد و مزیّت فوقالعادّهای برای وی بهشمارمیرفت (الفاخوری )90 :1427 ،و
بنابراین ،در چنین شرایطی ،بیبهرگان از این امتیاز ،همچون موالی و عبید ،افرادی فرومایه و
زبون محسوب میشدند و این نکته ،باعث سرشکستگیشان میشد( .ابن منظور/4 :1986 ،
 )53در چنین نظام طبقاتی ،حطیئه جزء طبقة بردگان محسوب میشد؛ زیرا وی بیبهره از
خون خالص و حسب عالی و فرزند کنیزی به نام «ضراء» بود (فاخوری)149 :1383،؛ بنابراین،
در جامعة آن روزگار ،حطیئه از شأن و منزلت پستی برخوردار بوده و با دیدة تحقیر به وی
نگریستهمیشدهاست.
 -2-4-2انگیزۀهاس هجو در اشعار خاقانی
خاقانی ،از جملة شاعرانی است که انگیزة روانی ،او را به سرایش هجو ترغیب نموده و عوامل
این انگیزه نیز به وضوح در وجود خاقانی نهفتهاست:
الف .تکبّر و تفاخر کامل بب شعر خويش
دکتر ضیاءالدّین سجادی در کتاب «شاعر صبح» ،میگوید :خاقانی به شاعران پیش از خود،
از عرب و عجم ،نظر داشته و گاهی در مقام تفاخر ،خود را برتر از آنان شمرده و آن شاعران
را ریزه خوار سخن خود شمرده و به جواب تعریض کسی که عنصری را بر او برتری داده،
قطعهای طوالنی ساختهاست:
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بــه تعریض گفتی کــه خــاقــانیــا

چه خوش داشت نظم روان عنصری
(خاقانی)21 :1374 ،

این خودشیفتگی و اعتقاد کامل به شاعری خویش ،به حدّی است که همة شاعران مقدّم،
معاصر و حتّی درگذشته را ریزهخور خوان طبع خویش میداند:
شــاعر مفلق منم ،خوان معانی مراســت

ریزهخور خوان من ،عنصری و رودکی
(خاقانی)702 :1375 ،

خاقانی ،همچون ابوتمّام ،میخواهد در عرصة شاعری بالمنازع باشد و بنابراین ،هرکس
را که با وی ادّعای برابری داشته ،سخت نکوهش کردهاست و حتّی مقلّدان شعر خویش را
چنین وصف میکند:
خاقانی آن کسـان که طریـق تو میرونـد

زاغند و زاغ را صـــفت کبک آرزوســـت

بس طفـل کــ رزوی تــرازوی زر کنــد

نارنـج از آن کنـد که ترازو کند ز پـوست

گیرم که مـارچوبه کند تـن به شکل مـار

کاو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست
(همان)626 :

از نمونههای دیگر ،میتوان به مهاجات او با رشیدالدّین وطواط اشاره کرد؛ شاعری که
در ابتدای حال ،با خاقانی از طریق صفا و دوستی ،مکاتبات شاعرانة فراوانی داشته و به مدح
و ثنای یکدیگر پرداختهاند؛ امّا تفاخر و اعتقاد کامل به شعر خویش نزد هر دو شاعر ،موجب
شدهاست که این صمیمیّت به کدورت مبدّل شود و در نهایت ،در هجو یکدیگر بکوشند.
ب .بدبینی
شکایت از روزگار و بیان بدبینی نسبت به اجتماع و مردم زمان ،از دیگر موضوعات هجویات
خاقانی است .او ،شاعری زودرنج است و به نظر او ،مردم روزگارش به مقام بلند او توجّهی
ندارند و در زمانة او ،انسانهای فرومایه به جایگاه بلند دستیافتهاند و دانشمندان و حکیمان
در برابر این فرومایگان سر تسلیم فرود آوردهاند؛ برای نمونه ،در ابیات زیر خاقانی از دست
حسودان زمان شکوه میکند (یزدانی )94 :1381،و چنین میسراید:
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مشتـی خسیس که اهـل سخـن نـیانـد

بـا مـن قـران کـننــد و قرینـان من نیان ـد

چون ماه نخشـــبند مزوّر از آن چون من

انجم فروزگنبد هر انجمن نی انـــد

گوین ـد در خ ـالفه ولیعهد آدمیم

مشنو خالفش ـان که جز ابلیس فن نیاند.
(خاقانی)75 :1375 ،

گویا سختیها و رنجهای پیدرپی و حوادث ناگوار زندگی ،همچون محبوسشدن و
مرگ عزیزانش ،او را نسبت به روزگار و ابنای آن ،بسیار بدبین ساختهبود و به همین دلیل،
در شعر خاقانی شکوه از روزگار ،مذمّت افراد حسود ،خویشان و نزدیکان ،بسیار
دیدهمیشود.
 -3-2-4-2توقّع صدرنشینی و عزّت و احترام در هر محفل و مجلس
خودشیفتگی و خودبزرگبینی شاعر در جلوههای گوناگونی ظاهر میشود؛ یکی از این
جلوهها ،توقّع صدرنشینی در هر مجلس و چشمداشت احترام فوقالعادة مجلسیان نسبت به
خویش است .بنابراین ،اگر شاعر در محفلی برخالف انتظار ،توجّه شایسته نبیند یا از طرف
اهل مجلس به او بیاحترامی شود ،غرورش جریحهدار میشود و میکوشد تا این تحقیر را
به نحوی شایسته توجیه کند و احیاناً زبان به هجو و دشنام میگشاید .خاقانی در قطعهای،
فروترنشینی خود و باالنشینی رقیب را اینگونه توصیف میکند:
گ ـ ـ ـر ن ـ ـشستی ورا خ ـ ـ ـاق ـ ـ ـان ـی

نه ورا ع یب و نه تو را هنر اســــت

زحــــــل نـــحس تـــیـــرهروی نــــــگر

کـــز بـــر مـــشتریــــــش مستقـــر است

هرکجــا نفــت و آب جمع شـــونــد

نــفــت بــاال و آب زبــــرتــر است...
(همان)626 :

 -3-4-2هدف از هجو
از نقاط مهم در بررسی تطبیقی هجویات دو شاعر ،این است که هجویات خاقانی هیچگاه به
خاطر کسب درآمد نبوده و فقط برای حسّ انتقامجویی و تشفّی خاطر است؛ ولی در مقابل،
هجویات حطیئه بر دو گونه است؛ برخی را برای کسب مال و برخی دیگر را تنها به جهت
انتقامجویی و یا ارضای خاطر خویش سرودهاست (الفاخوری)151: 1383 ،؛ به عنوان نمونه،
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وقتی در زمان عُمَر ،مردم از زبان گزنده و نیشدار حطیئه نزد او شکایت کردند ،وی ابتدا به
او تذکّر داد؛ ولی حطیئه در جواب او گفت که بهخاطر نیاز دست به این کار میزند و برای
گذراندن زندگی خود ،هیچ راهی جز هجو دیگران ندارد( .همان)150 :
م ـَاذا ت ـَق ـُولُ ل ـِأف ـْراخٍ ب ـِذِی م ـَرخٍ

حُمرُ الحَواصـــِلِ الَ مَاء وَ الَشـــَجَر

اَلقَی ـتَ ک ـَاســـِبَهُم فِی قَعرِ مُظلِم ـَةٍ

فَارْحَمْ عَلَ یکَ ســـَالمُ اهللِ یَا عُمَرُ
(الحطیئه)66 :2005 ،

ترجمه :ای عُمَر! نسبت به جوجههایی که در وادی «ذی مرخ» از فرط گرسنگی چینهدانشان
سرخ و کوچک گشتهاست و آب و دانهای ندارند ،چه میفرمایی؟ نانآورشان را به سیاهچالی

انداختهای .سالم خدا بر تو باد! به او ترحّم نما.
عمر بن خطّاب ،بعد از شنیدن این ابیات ،حطیئه را مورد عفو و بخشش قرارداد و او را از
هجوسرایی برحذر داشت و تهدید کرد که اگر زبان به ذم و هجو بگشاید ،زبانش را قطع می
کند .حطیئه گفت :خانوادهام از گرسنگی میمیرند .سرایش هجو ،منبع درآمد من است و از
آن امرار معاش میکنم( .الجمحی)51- 50 :1345 ،
 -3نتیجبگیرس
پژوهش حاضر به مقایسة تطبیقی هجویات خاقانی و حطیئه پرداخته و آن را در سه سطح
زبانی ،ادبی و فکری بررسی نمودهاست که نتایج این بررسی به شرح زیر است:
 .1از نظر سطح زبانی :الف .حیطة آوایی :هر دو شاعر از اوزان متنوّعی در سرودن هجو بهره
جستهاند؛ به گونهای که بحر «هزج» بین دو شاعر مشترک است؛ امّا بحرهای کامل ،وافر،
بسیط و طویل ،تنها مورد استفادة حطیئه بوده و خاقانی در این اوزان هجوی نسرودهاست .در
مقابل ،خاقانی از بحرهای رجز ،متقارب ،منسرح ،خفیف ،مجتث ،رمل و مضارع در
هجویاتش بهره بردهاست که در هجویات حطیئه دیده نمیشود .موسیقی درونی در هجویات
خاقانی به وضوح جلوهگری میکند؛ امّا این نوع موسیقی در هجویات حطیئه خیلی اندک
به کار رفتهاست.
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ب .حیطة لغوی :اوالً استفادة خاقانی از نمادهای حیوانی بیش از حطیئه است؛ ثانیاً :خاقانی از
الفاظ مصغّر جهت تحقیر هجوشدگان بهره جسته ،در صورتی که حطیئه از چنین ابزاری در
هجویاتش بهره نگرفتهاست؛ ثالثاً :هر دو شاعر زبانی عفیف دارند و بهندرت از کلمات
مستهجن در هجویاتشان استفاده میکنند.
 .2از نظر سطح ادبی :اوالً صورخیال در هجویات حطیئه خیلی کمتر از هجویات خاقانی است
و حطیئه ،تنها در  9بیت از تشبیه 4 ،بیت از استعاره و  3بیت از کنایه بهره جستهاست؛ امّا
خاقانی 61 ،مرتبه از تشبیه 75 ،بار از استعاره و  52مرتبه از کنایه بهره گرفتهاست؛ ثانیاً تنوّع
قالبهای شعری مورد استفاده در هجویات خاقانی بیش از حطیئه است؛ زیرا حطیئه تنها
از دو قالب قصیده و قطعه در هجویات خویش بهره جسته در حالیکه خاقانی عالوه بر
این دو قالب ،از غزل و رباعی نیز استفاده کردهاست.
 .3سطح فکری :اوالً انگیزة سرایش هجو حطیئه و خاقانی بایکدیگر تفاوت دارد و حطیئه به
خاطر حقارتهای اجتماعی دست به سالح هجو میبرد؛ امّا خاقانی به دلیل ناراحتیهای
ذهنی و درونی به هجو گرایش مییابد؛ ثانیاً هدف سرایش هجو برای هر دو شاعر ،تشفی
خاطر بودهاست؛ امّا شایان ذکر است که حطیئه گاهی از هجو برای تکسب نیز بهره بردهاست.
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