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 چکیده: 

ما را  دمیتوانآنها ۀ ذشتگان ما هستند، مطالعها و باورهای گاندیشهۀ کنندکه امثال، بازگو جاییز آنا

د و بسیاری از کنها و در یک کالم با فرهنگ پدران و نیاکان ما آشنا با روحیات، عقاید، سنت

اند برای ما شدههای پرفراز و نشیب تاریخ گمدر گذر از کوچه که را نایک زندگی آنهای تارگوشه

های حکم موجود در دیوان خاقانی ویژگیکند. در این مقاله بر آن شدیم تا با بررسی امثال و نمایان

یابیم خاقانی چه که دریندهیم تا امثال را مورد شرح و بازبینی قراربرجسته و شاخص این ا

ل او بیشتر مورد توجه هایی در امثاحکم در دیوان خود دارد و چه ویژگیوبت به امثالرویکردی نس

ل موجود در دیوان خاقانی هایی از امثانگارنده ضمن بررسی این ویژگیها به ذکر نمونهاند. قرار گرفته

خاقانی و همچنین  تر با شعر و سخنی بیشاست. این مقاله گامی است در جهت آشنایپرداخته

که همچون نگینی درخشان در میان اشعارش است تر امثال و حکمی شناخت دقیقتر و عمیق

 . اندنشسته
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 مقدمه:-3

ترین شاعران ه. ق( یکی از برجسته 525-535)نیخاقانی شرواعلیبنافضل الدین بدیل،العجمحسان

و قصیده سرایان صاحب سبک شعر و ادب پارسی است. خاقانی در اشراف به علم کیمیاگری زبان 

او با  (115شفیعی کدکنی، مفلس کیمیا فروش، شود. )ی، جزء شاعران طراز اول شمرده میفارس

 کند: خویش، با کالمش سحر و جادو مییر کند که گویی به تعبهنرنمایی می ،ان مهارتی با واژگانچن
 انــــــدر جهــــــم انـــــر منـــــر ساحــــشاع
 

 رانــــاحب قـــــزه صـــــــن معجــــــدر سخ 
 (942)دیوان:                                          

 خواند:می« خرافات»و کالم دشمنان خویش را « سحر حالل»او در جایی دیگر کالم خود را 
 دـود نهنـــون خرافات خــــر حالل من چـــــسح
 

 انــــــــو بوترابشی است بولهب ــــــــآری یک 
 ( 923)دیوان:                                      

یز که به نوعی برگرفته مردم توجه خاص دارد، باورها و امثال نکه خاقانی به فرهنگ عامۀ جاییاز آن

او نمودی ویژه  مردم هستند، در شعر و سخنۀ رها و مناسبات اجتماعی میان تودها، باواز اندیشه

هنگ نیاکان خود آشنا ها، تفکرات و در یک کالم با فریم با اندیشهمیتواناین امثال ۀ دارند. با مطالع

ها نداشت آهای معنوی ما هستند که حفظ و پاسامثال، تمامی میراث ها وها، افسانهشویم. داستان

نقش تربیتی این امثال را نادیده  میتوانن گردد. از سوی دیگرموجب دوام و بقای فرهنگ ما می

 تر از تأثیر صدها موعظه و اندرز است. گرفت. اثربخشی یک مثل بسیار ژرف

آنها را های برجسته و شاخص کم موجود در دیوان خاقانی، ویژگیحدر این مقاله با موشکافی امثال و

که دریابیم خاقانی در بیان این امثال به چه نکاتی توجه تا این ایمقرارداده و تحلیلمورد بررسی 

 است. کردهدنبالداشته و در این راستا چه هدفی را 

در موارد زیر خالصه کرد: سادگی و  میتوان ایما که در این پژوهش به آن پرداختههایی رویژگی

اند، اشاره به امثال عربی که مورد استفاده قرارگرفتهتلمیح در امثال، ۀ روانی امثال، پرداختن به آرای

لب امثال که به گیری از آنها در قااقانی و اشاره به حیوانات و بهرهاصناف و مشاغل رایج در عصر خ

های متعددی از یان آمده است و در هر مورد نمونهها سخن به مولهیک از این مقتفصیل در مورد هر

که از این رهگذر بخشی دیگر از زوایای . تا اینایمردهوان خاقانی را به عنوان شاهد مثال آواشعار دی

گذشتگان برای ما آشکار گردد و با فرهنگ مردم هم عصر خاقانی بیش از این آشنا  پنهان تاریخ

 شویم. 

این مقاله به آماری این پژوهش، تمامی اشعار موجود در دیوان خاقانی است و ابیاتی که در ۀ جامع

 الدین سجادی است. درح دکتر سید ضیاءبرگرفته از دیوان خاقانی به تصحی ،آنها استناد شده است

است؛ اما بسیار شدهتوجه های مختلفی که بر آثار خاقانی نگاشته شده، به برخی از امثالشرح

یوان خاقانی و شرح حکم در دوامثالۀ مقول مختصر و گذرا و تا کنون به صورت مستقل و جداگانه به



 

 

 

 

 

 

 

 

 3/نقد و بررسی ویژگیهای امثال و حکم دیوان خاقانی 

این بخش از شعر خاقانی همچنان نیازمند بحث است.و نشدهپرداخته،یابی این امثالریشه و توضیح و

                                                                          و بررسی و پژوهش است.

 بحث:  پیشینۀ -2

و ابهامات بسیار است، تاکنون پژوهشگران بسیاری در این  از آنجا که کالم خاقانی دارای پیچیدگیها

مضایق، تنگناها و ظرافتهای شعری ۀ کدام به میزان توان خویش از عهداند و هروادی قدم گذاشته

      کنند. ز اسرار شعریش را رمزگشاییاند بخشی ااند و توانستهخاقانی سربلند بیرون آمده

و بزرگان است گرفتههای ارزشمندی صورتپژوهش حکم ادبیات فارسیولامثاۀ که در زمیناین اوجودب

مورد  موالنا، سعدی، فردوسی و عطار در این زمینه آثار بزرگانی چوناند و بسیاری قلم فرسایی کرده

مستقل صورت  یحکم دیوان خاقانی پژوهشوامثالۀ اند اما در حوزبررسی و پژوهش قرار گرفته

 است. نگرفته

با  خانم رقیه قنبرپورۀ نوشت« در اشعار خاقانی و نظامی حکموامثال»ای با عنوان نامهپایاندر 

ای ( مقایسه1935خمینی )زمستان مالمللی امادانشگاه بینزاده از راهنمایی آقای دکتر رضا سمیع

ذکر نام  بهبته در این پژوهش نگارنده تنها است الاشعار خاقانی و نظامی صورت گرفتهمیان امثال 

 برخی از امثال بسنده کرده و به تحلیل و بررسی امثال نپرداخته است. 

حکم دیوان خاقانی ول به بررسی زوایای مختلف امثالمستق ینمود که در پژوهشپس ضروری می

کدام قراردادیم و برای هر مورد نقد و ارزیابی  را این امثال برجستۀ هایپردازیم. در این مقاله ویژگیب

 ایم.از امثال دیوان خاقانی را آورده های متعددیونهنم

 :چهارچوب نظری -9 

های موجود، الزم است به صورت مختصر به تعاریف نمونه پیش از ورود به بحث اصلی و بررسی

 کنیم.اشاره ،استنظران شعر و ادب فارسی نقل شدهبمختلفی که در مورد مثل توسط صاح

 :تعریف مثل-1-3

ای است عربی و مشتق از مَثَلَ یَمثُلُ مُثُوالً به معنی شباهت داشتن چیزی به چیز دیگر مثل کلمه

حدیث، عبرت و آیت استعمال این کلمه در زبان محاوره به معانی مختلفی همچون: مانند، برهان، 

« داستان»د که آن را به فارسی شویبر یک نوع سخن اطالق م ،شود. اما در اصطالح علم ادبمی

است و به این معنی گاه آن را یز آمدهویند. داستان در فارسی به معنی حکایت و افسانه نگمی

 (11بهمنیار،داستان نامه بهمنیاری، تخفیف داده و دستان گویند.)

 مثل:،تمثیل،تشبیه -9-2

مشتمل بر  کنند که مثل بایدمی برخی گمان ،شودمی نامی از تشبیه برده ،مثل تعریف چون در

بیان ،را که در امثال مورد نظر است هاز تشبی نماید هدفباشد. پس ضروری می بهمشبهبه و مش

 کنیم.
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شریک  ،در یک امر خاص و معنی معین لم بیان این است که دو چیز راتشبیه در اصطالح علمای ع

تشبیه اقسام بسیار دارد که شرح آنها در  (25،بهمنیار داستان نامه بهمنیاری،) و همانند سازند.

ای از تشبیه است که شاخه،اینجا ضرورتی ندارد جز تشبیه تمثیل که بیان آن الزم است. تمثیل

امری آشکار و ظاهری نیست و نیازمند تاویل است زیرا وجه شبه صفتی غیر حقیقی  وجه شبه درآن

به شبهاگر در این نوع تشبیه تنها م (حال51،تجلیل ،معانی و بیان واز امور مختلف انتزاع شده است.)

به آن مجاز مرکب ،یاورندبه را به صورت مجاز در معنی مشبه برا آورده ومشبه را ذکرنکنند ومشبه

نامند.اکثر امثال سائره از ل مطلق میثیبه اختصار آن را تم هیو یا گا ویا تمثیل به صورت استعاره

که در تعریف مثل د از این مقصو و دبه طریق استعاره یا مجاز مرکبن یعنی تمثیل. این قبیلند

  (21،بهمنیار داستان نامه بهمنیاری،) گویند باید دارای حسن تشبیه باشد همین است.می

 حکم دیوان خاقانی:وویژگیهای امثال -4

 سادگی و روانی امثال:  -4-3

گردد، حکم که موجب ماندگاری آنها در ذهن و ضمیر انسانها میوهای اصلی امثالیکی از ویژگی

ه مردم هستند، جا که ناقالن این گونه امثال غالباً برخاسته از عامن آنهاست. از آنبیاۀ سادگی شیو

کنیم و چون در آغاز، بسیاری از این در این امثال به وضوح مشاهده می مردم راۀ تأثیر ذوق و قریح

بته دکتر اند. الرا پذیرفتهاند، از این رو خصلت زبان عامیانه ثال بر زبان مردم عامه جاری بودهام

داد. ن را به امثال عامیانه نیز تعمیمآ میتوانهای عامیانه نظری دارند که نهکوب در مورد افساینزر

نام نی بیشوند، هنرمندان و شاعرایخوانده م« مردم تودۀ»ن آثار که ایشان معتقدند که سازندگان ای

گویند و به سخن می هازبان آنکنند و به مردم زندگی میۀ ند که در میان توداقریحهو نشان و خوش

آنهاست که میان عامه مردم رواج  ها، اندرزها و پندارهایها، افسانهاندیشند و این ترانهمی ناآنۀ شیو

 شود. ها جاری میو بر زبان یافته

های زبانی خاص آنهاست که موجب در مورد این دسته از امثال ویژگیبه هر حال نکته قابل تأمل 

گردد. جمالت ساده و کوتاه و بدون هرگونه تعقید و پیچیدگی و دیگر امثال میاز  متمایز شدن آنها

گردد. این سادگی و روانی که موجب روانی و سادگی این امثال میترکیبات رایج در محاورات مردم 

که قانی نیز مشهود است. با وجود اینشود، در امثال دیوان خار بسیاری از امثال فارسی دیده مید

یوان خاقانی که برآمده از از امثال دبسیاری از این امثال برگرفته از متون ادبی است، اما آن بخش 

هایی از این امثال ک نیستند. در ادامه به ذکر نمونهها، باورها و تجربیات مردم است، انداندیشه

 خواهیم پرداخت: 

 گذشتن: آب از سر  -

  ای دامان استـه جر چگذشت آب من از س  د استــست روزم در شب چه روز امیــشک

 (555)دیوان:                                                                                                         
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 سوخته: مثل سگ پا -

 رـــام شد از دست حجن خدر طلبت کار م

 خر گنگ بهتر از گویا: -

 رم ـــدرم الجـدربه ـــوختـون سگ پاسـچ 

 (225)دیوان: 

 د که مراستــزه زنــری دم این معجـاگر خ

 دو چشم چهار کردن: -

 ا ـر از گویـر گنگ بهتــد که خـندمش بب 

 (91)دیوان: 

 مــده در دو ماهم داده که می بیایـــیک وع

 گرد ران با گردن است: -

 م چار کردهـــر به انتظارت دو چشـــچاک  

 (224)دیوان: 

 ایـو ســــــی است پهلــــر سقط گردنـه

 ناف بر چیزی زدن: -

 رخاست ـرد ران بــــطمع گ دل زان ز 

 (22)دیوان: 

 خورم می که مرا دایه بر این ناف زده استمی

 یک دل و دو هوا بودن: -

  راــر کار مــــو ز ســــرد سرزنش تـنب 

 (145)دیوان: 

 دـــرت و یا زهـــه و یا عشـیا میکده یا کعب

 تا تنور گرم است نان دربند: -

 واییـرد به یک دل دو هـا نتوان کــاین ج  

 (495)دیوان: 

 اندی ـــان بفشــــی خوش که جـکو حریف
 

 ی ــو که نان در بستمــوری نـــــو تنــک 

 (515)دیوان: 

م نیست، به که تعداد آنها در دیوان خاقانی ک البته جدای از امثال عامیانه بسیاری از امثال ادبی

دلیل کوتاه و مختصر بودن و در عین حال آهنگین بودن و داشتن وزنی مشخص از سادگی و روانی 

 ند. رایج ر میان عامۀ مردم نیزبرخوردارند تا آن جا که بسیاری از این امثال د یو شیوایی خاص

 کرد: رهمثال میتوان به موارد زیر اشااین ا از جملۀ

 شود:نابرده رنج، گنج میسر نمی -

 ادـرد و بند گنج قارون برگشــه قارون بــتا ب

 رسد:رسد، آدم به آدم میه به کوه نمیکو -

 زا ـا داد از جـی را گنجهـجهای هر یکـــنر 

 (21)دیوان: 

 وی کوهـــــوه سـد کــردمی که رسـباور نک
 

  یـــــد به مردم باور بکردمـردم رســـــم 

 (391)دیوان: 

 نشان بدان نشانی: -

 انــــانی بدان نشـــــام دادمش که نشـپیغ

 یا عاقل عاقل یا غافل غافل: -

 )نظیر یا رومی روم یا زنگی زنگ(

  ان ماستــلعلت نش ۀارـز گاز بر کنــــک 

 (17)دیوان: 

 وــران شــی به کـن راه دورنگـی از ایـخاقان
 

 لــــل غافـــیا غاف زی لــل عاقـــیا عاق 

 (737)دیوان: 
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اند، با ه کرات در آثار دیگر شاعران آمدهالبته خاقانی با هنرمندی تمام بسیاری از این امثال را که ب

ای دیگر عرضه امثال را بازسازی کرده و به شیوهای که گویی این کند به گونهیی نو بیان متعابیر

 . هستند هاییچنین ویژگی نی دربردارندۀدیوان خاقاکند. بخش عظیمی از امثال می

« نرسام مرا به خیر تو امید نیست، شر»وردن مثل معروف ه عنوان مثال در بیت زیر به جای آب

 است:چنین آورده

 نــــــلک دارمـــــــم نــــــدفی چشــص
 

 ردـم کـــواهـــذری خـــهنگش حــــاز ن  

 (74)دیوان: 

 به جای مثل معروف:ر گیا در جای دی

 ران استـــای بست ویــــــــه از پــخان»
 

  «وان استـــد نقش ایـــــه در بنـواجــخ 
 

 است:آورده

 رـاس عمـــن براســو م ر بر یخـاد عمـــبنی

 اند موارد زیر:از این جمله

 ا برآورمــــر مهیــــزار قصــــروزی ه  

 (242)دیوان: 

 است:پایان شب سیه سپید -

 رب استـن روز طـه شبهای غم آبستــهم
 

 دـدا بیننــــاه شب یلـــــیوسف روز به چ  

 (31)دیوان: 

 دو پادشاه در اقلیمی نگنجند:-

 ک ملکــه در یــزن کــــــاز دو دل دم م
 

 دـه نکننـــــش ر دوـــر بــشهۀ ــــخطب  

 (721)دیوان: 

 هر چه بکاری تو همان بدروی:-

 دـا درونــــکنی، کشت تو آنجا فـکاینجتخم 
 

 ردا بینندـو فــی، آب تـروز کنــوی کامـج  

 (31)دیوان: 

شود که از امثالی که در این قسمت به آنها اشاره شد، در دیوان خاقانی امثالی نیز دیده میجدای از 

گونه را این تعابیر مثلو برای اولین بار ای که اذهن خالق خاقانیند به گونهۀ اساس ساخته و پرداخت

قی وحکمی مضامین اخالۀ ز او رایج گشته وغالبا در بر دارندبیان کرده و بسیاری از آنها پس ا

 :ایمی از این امثال را آوردههایهستند. در ادامه نمونه

 د تسلیمـود نایـــه در او جاه بــــن دل کزا

 )مصراع دوم این بیت مثل شده است.(

 بد جالــی نایـه کنـنیش وا ی که ازـزان ن  

 (51)دیوان: 

 و یا در بیت زیر:

 ی گرفتـون به یکی پاره پوست شهر توانـچ
 

  وره و دم داشتنـــــود در دکان کــن بـغب 

 (911)دیوان: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 7/نقد و بررسی ویژگیهای امثال و حکم دیوان خاقانی 

 نیز به عنوان مثل سایر آمده است.( مصراع اول این بیت در امثال و حکم دهخدا) 

 اند امثال زیر: و از این جمله

 رد خاکدانـــد کی نگـــمرد که فردوس دی
 

 د پارگینـد کی طلبـــو آن که به دریا رسی  

 (992)دیوان: 

 ر گنجـر ســج و دونان بــــدر کنـن انــــم
 

 نــــــا به گلخــــن و عنقـدر گلش مگس  

 (917)دیوان: 

 رامـــــد آسایش بهــبک دهد که لنـهر چن
 

 یــــلنبک به سقای به و هیرام به شاــــبه  

 (497)دیوان: 

 ایــو ســـــی است پهلـقط گردنر ســــه
 

 استـرد ران برخــــــع گــــدل طمزان ز  

 (22)دیوان: 

 تلمیح در امثال:  -4-2

 المثلهای خاص یک ضربویژگیۀ لی هستند که از یک سو دربردارندامثال تلمیحی آن دسته از امثا

چنین دارند. در ادبیات فارسی ای، و یا حدیثی خاص اشارهداستانی، حکایتی، آیهوی دیگر به و از س

ت و در اساشتهنگ« امثالداستانهای »ذوالفقاری کتابی به نام  جا که دکتر حسنبسیارند تا آن امثالی

 . استآنها و مواردی نظیر این پرداختهامثال، منشأ پیدایش این کتاب به بررسی داستانهای 

اند و به مناسبت هوری هستند که در پس امثال نهفتههای مشهای امثال، شامل داستاننداستا»

پایانی آن( به صورت مثل بر جای  ه بخشی از آن داستان )اغلب جملۀای کشوند. به گونهمینقل

گویند. نیز می« تمثیل»ها، نه مثل. به این گوکندمیجزء، کل داستان را تداعیمانده است و ذکر این 

است که معموالً یک طرف آن )مشبه( حکایت و یا داستانی گسترده هیدر واقع تمثیل، تشبیپس 

 ( 15ذوالفقاری،  ،داستانهای امثال« )است و طرف دوم، ممثول مورد نظر است.

تاریخی ۀ اند و بسیاری از آنها ریشماندههای بسیار دور برای ما به یادگار های امثال از گذشتهداستان

اند، نقل شده هیکه غالبا به صورت شفا های موجود نیز به دلیل اینو داستانمشخصی ندارند 

 رفته دچار تغییر و دگرگونی شده، به همین دلیل چندان معتبر و مستند نیستند. رفته

تلمیح هستند هایی از امثال دیوان خاقانی که به نوعی آمیخته با آرایه در ادامه به ذکر نمونه

 کرد: خواهیماشاره

 زن از پهلوی چپ شد آفریده: -

 ود ملکتـــه کف شـپشتی همت بـــو را زت

 گاو طوس: -

 د حواــــد شـــوی آدم پدیــــپهلی زبل  

 (12)دیوان: 

کتاب  در الرشید اشاره دارد کهطوسی و هارونالملکن مثل به ماجرای میان خواجه نظامکه ای

  (72دهخدا،  ،قندوپند پارسیاست. )ستان آمدهپند پارسی این داقندو
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 م لیکن از طوس به دست آرـــر فکـگاو عنب
 

 ان بایمـــان به خراسـر نه به عمـر اخضـبح  

 (232)دیوان: 

 چیزی یا کسی بودن: عطسۀ -

(. البته در برخی 1154: 2دهخدا، ج امثال و حکم، است )د از آن شباهت تام به چیزی داشتنمرا

آمدن گربه از وجودت که در مجموع به ماجرای بهاس ه معنی نتیجه و حاصل چیزی بودنبموارد نیز 

 (225شمیسا،   فرهنگ تلمیحات،دارد. )اشاره ،حفیل در کشتی نوۀ شیر و خوک از عطسۀ عطس

 ان منندمصکه خ اـــــهع منند اینــطبۀ زاد
 

 شیر ژیانۀ عطساز  هسته گربآری آری   

 (927)دیوان: 

 تۀشمشیر توسهست زادسان که رخ به هرچ
 

 ن ــر عریشیۀ حال هست عطسه به هرگرب 

 (925)دیوان: 

  گوش خر است: -

 (9،1992دهخدا، ج امثال و حکم،ارزش بودن چیزی است. )مراد از آن بیهوده و بی

 دـــــــــح بریـــــمسیۀ درــی صـــدرزی
 

 ر استـوش خـــرد و گفت گـــــعملش ب  

 (21)دیوان: 

دارد که ماجرای آن به تفصیل در فرهنگ اشاره ،دوختن حضرت مسیحجامه این بیت به ماجرای

 (475شمیسا،  فرهنگ تلمیحات،است. )سا آمدهتلمیحات دکتر شمی

 یار غار:  -

ابوبکر است که با پیامبر )ص(  از آنمراد است و صادق و راستین مثل شدهاین اصطالح برای یاران  

 ار ثور پنهان شده بود. غدر 

 نــــــدست مار غار نرفتـــــی زای کاش ی
 

 امادهــــفتاو راـــدم م رـون که پای بــاکن  

 (291)دیوان: 

 ن چنینـــار ایـــــی دل و یـــمن نبودم ب
 

 مـــــاری داشتـــــار غـم دلی، هم یـــه  

 (957)دیوان: 

 عمر نوح: -

 اد ولی ــــــــوح بـــر نــــــر تو عمــعم
 

 ادــــــد بــــــت محمـتت، دولـــــــدول  

 (714)دیوان: 

 کل از آنــر نه دنبال عقـــراک عشق گیـفت

 مصراع دوم این بیت مثل شده است.

 اــــت آشنـــــیه حوارعیسیت دوست به ک  

 (9)همان: 

 مــــستدر روـز پکیست جرغ ه سیمخاصـــ
 

 ن ـــــر آبتیـز پسـاک کیست جـل ضحـقات 

 (995)همان: 
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 است. این بیت مثل شده ع دومامصر

 رامــش بهـــد آسایـد که لنبک دهـر چنـه

 استمصراع دوم مثل شده

 یــــــبه و لنبک به سقای هیرام به شاــبه  

 (497)همان: 

 لــــــده می برم سیـــــوی دیــاز دل س

 است.()مصراع دوم مثل شده

 انــــــوفـــور خاست طــــــــــی زتنرآ  

 (492)همان: 

 استـــــــقضـــــرم زر خاطــــــنالش بک

 است. مصراع دوم مثل شده

 ر استـــــاز عم وــــــه ی شهر بانـــگل 

 (24)همان: 

 اشاره به اصناف و مشاغل:  -4-1

یی هاار گوشهها، صناعات و خدماتی است که نمودخاقانی اشاره به مشاغل، پیشهعار یکی از فواید اش

تا حدی به چند و  میتواناین اشعار ۀ محیط زندگی اوست. با مطالع از اوضاع اجتماعی و اقتصادی

دیرین ۀ با سابق برد و از این طریقاست، پیروزگار شاعر وجود داشته چون مشاغل متعددی که در

همچنین (. 932: 2ج  معدن کن، به دنیای خاقانی، هی نگاشد. )های امروزی آشنا یشهشماری از پ

جا ی دیگر، از آنآشنا شد.از سو ،اندشدهیاری از مشاغلی که امروزه فراموشبا بس میتواناز این منظر 

ذوق و استعداد هنرمندان  مردم و برخاسته ازۀ غالباً برگرفته از تجربیات عام که امثال فارسی

کنند، اصطالحات خاص این قشر از جامعه و که در میان مردم عامی زندگی می ندستگمنامی ه

 خورد. وشه و کنار این امثال، به چشم میآن اشتغال داشتند، در گبه مشاغلی که 

است. شدهاره نیز به برخی از این مشاغل اش حکم دیوان خاقانیوشد، در امثاله گفتهچبا توجه به آن

کدام ها که هر یر اینانظ یی، قصابی، قصاری یا گازری، درزی وهایی مانند رفوگری، گازری، سقاپیشه

برخی از این امثال  گذارد. در ادامه بهتماع روزگار شاعر را به نمایش میاجۀ هایی از صحنگوشه

 کرد. خواهیماشاره

 رفوگر:  -4-1-3
است. این شم بینا و پرسو برای آن سخن گفتهام برده و از نیاز به چخاقانی از این پیشه به کرات ن

است. شاعر در این ق و نیازمند تجربه و تخصص بودهحرفه جزء مشاغل حقیر و در عین حال دقی
، کند و به دلیل ضرورت دقت و تیزبینی در این پیشهمیو فرش، اشارهباب به رفوی جامه و لباس 

  .ندداکنایه از امری ممتنع میابینا را رفوگری با چشم ن
 لن امــــــوان رفت و دل، رهیـسان نتره آ

 رفوگری کرد.( میتوان)مثل: با چشم نابینا ن

 اـــــرد و چشم نابینـــــوان کـرفوگری نت  
 (12)دیوان: 

عمّ قصّار  ری دیگر رفوگر را پسرفوگری وقصاری)رخت شویی( در مثالۀ به دلیل ارتباط میان پیش
 خواند.می

 ت استـــــــــرادر بخــــــــروز دولت ب
 

 ارـــــمّ قصّــر پسر عـــــون رفوگـــــچ  
 (255)دیوان: 
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 قصاب:  -4-1-2

کند، به ذبح و فروش گوشت تعبیرمی« قصابۀ کلب»از آن به  قصابان، در دکان خود که خاقانی

ۀ حرب»بوده که شاعر گاه با تعبیر این صنف کاردی ۀ احشام اشتغال داشتند. ابزار عمدو   اغنام

. داردان نر بر ماده نیز در بیتی اشارهبرد. وی به رجحان گوشت حیومی ماز آن نا« تیغ»یا « قصاب

  (935: 2معدن کن، ج به دنیای خاقانی، هی نگا)
 است:شدهامثال نیز به این نکته اشاره در یکی از 

 ر استـــکه سری ـــــــر تیغ به ســر سـب

 )مثل: خرج قصاب به بز نر بودن(

 ر استــــه نــــزی کـاب به بــرج قصـخ 

 (22)دیوان: 

 غــــهستی خاقانی است غارت عشق ای دری
 

 دــــان پرورید روزی قصاب شــچه شبهر  

 (535)دیوان: 

 نظیر بیت باال.  .کندمیاشاره ،تقابل میان قصاب و شباندر مواردی شاعر، به 

 گازر یا قصّار:  -4-1-1

 ت. اشخاصی که به این حرفه اشتغالاسکرده گازری اشارهۀ به حرفخاقانی در اشعار خود بارها 

شستند و پس از های روان میهای چرکین را در آبودند و جامهبتند، جامه شوی مردم داش

 گرداندند. کردن به صاحبانشان باز میخشک

 است: اشاره شده ی نیز به این حرفهمثال دیوان خاقاندر برخی از ا

 دادــــــس عقوبت حـــار و پـــقص ردۀک

 است.                    مصراع اول همین بیت مثل شده

 انـــاهــــــای صفـن مثل است آن اولیـای 

 (952)دیوان: 

 ت استــــــرادر بخــــــــــت بــروز دول

  است.مصراع دوم همین بیت مثل شده

 ارــــمّ قصّــــــر عـر پسـوگــون رفــــچ 

 (255)دیوان: 

 فصّاد:  -4-1-4

است، اما شاعر در بسیاری از در یک مورد به این شغل اشاره شدههر چند در امثال خاقانی تنها 

است. در گذشته در بسیاری دی و وسایل خاص این حرفه پرداختهبه شغل فصّا خویش ابیات دیوان

 کردند و کار فصادان رونقی تمام داشت. هنگام بروز تب، اقدام به فصد می خصوصها بهاریاز بیم

است. شاعر از بودهکار این طایفه طشتی برای ریختن خون و نیشتری برای گشودن رگ ۀ ابزار عمد

 کند. تعبیر می« نشتر راحت رسان»ان به نیشتر فصّاد

 ی هـــم حرفتــــــم لیکـری را تویـدبی

 ریزنــــــد لکـــــنهـر دو خونرچــــه ـاگ

 )مثل: هم از جالد تا فصّاد فرق است(

 رق استشعارم صـــــدق و آیین تــــو ز 

 الد تا فصّــــــاد فـــــرق استـم از جـه

 (747)دیوان: 
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 است. قابل میان جالد و فصاد اشاره شدهدر این مثل به ت 

دادن تفاوت میان خود و او، خویشتن سراید و برای نشاناسعد می ن ابیات را در ذمّ خواجهخاقانی ای

 است. واجه اسعد را به جالد مانند کردهرا به فصّاد و خ

 سقّا:  -4-1-1

 رامـــــد آسایش بهـد که لنبک دهــهر چن
 

 یـــــبه و لنبک به سقای هیرام به شاـــبه  
 

 ( 497)دیوان:                                                                                                         

 (.)مصراع دوم همین بیت مثل شده است

 قااستس هگودقّ هیگسقایان  مشکی چه باش
 

 ان هر خانیـوان و زکاه استخان هرنثار افش  
 

 ( 414)دیوان: 

 الغر( هیفربه و گا هیمثل مشک سقا یعنی گا)مثل: 

 درزی:  -4-1-6

 دـــــــح بریـــــمسیۀ درـــــی صرزئد

 )مثل: گوش خر است.(

 ر اسـت ـــــوش خـرد و گفت: گــعملش ب 

 (21)دیوان: 

 باغبان: -4-1-7

 کار مـــــــن مصلحت کجـــــا گیـــــرد

 ورت حــــال خصــــــم و خاقانــــــیـص
 

 ن فتنه در میــــان افتــــادــه کایـخاص 

 ل مـــــــــار و باغبـــــــان افتـــــادـمث

 (251)دیوان: 

 

 اشاره به امثال عربی در دیوان خاقانی:  -4-4
بسیاری از این امثال در زبان برخی از امثال موجود در دیوان خاقانی برگرفته از امثال عربی است. 

ز این روند. استفاده امیانند دیگر امثال فارسی به کار اند که همعمول و رایج شدهفارسی چنان م
در زبان عربی رایج هایی که اول این که مثل را با همان واژه گیرد. روشجام میامثال به دو صورت ان

وف المثل معره در زبان عربی به عنوان ضربرا کای برند یعنی دقیقاً همان جملهاست به کار می
                                                                                                                            هایی از این دست را داریم:ورند. در دیوان خاقانی نیز نمونهآاست، در زبان فارسی میشده
 قفـــــــــانبک را قفـــــــایی نیـــکزد 

 ـاب و گفتــــه انــــد مثــــــلـکردم اطن
 

 وامــــــرءُالقیس را فکنـــــــد از کار 
 ارـــــــاطب اللیــــــل مطنـــب مکثـح

 (251)دیوان: 

 

 گوی همچون خارکن در شب باشد.(یل:زیادهلاطب المکثارُ کحل)مثل: ا
 ی دونـــــد مشتــــــزننم ــه طعنـرچـگ

 ()مثل: الجنون فنون

 ون فنونـــــردن؟ الجنــــــوان کـــچه ت 
 (319)دیوان: 
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که یا معنای شود. مقصود آنر مستقیم به امثال عربی اشاره میروش دوم این است که به صورت غی

سمت آن  اننده را بهآید و ذهن خودر بیت میهای آن مثل که تعدادی از کلید واژهو یا اینآن مثل 

کارگیری امثال عربی نیز است، در به واره به دنبال نوآوریجا که خاقانی همکند. از آنمثل هدایت می

ی را به بیان خود در ربمعنای امثال ع غالبا که ای. به شیوهاستکاربردهش را بهبیشتر این رو

 ردازیم: پهایی از این دست میبه ذکر نمونه آورد. در ادامهاشعارش می

 آخر الدواء الکی: -

 استــدوای دردهر ــن، آخـزان که داغ آهنی

 الصَّبرُ مفتاح الفرج: -

 د بر پای منـن داغ شـن آهـن آه مـز آتشی 

 (922)دیوان: 

 کارم هم پخته شود ر، از توـم که به صبـگفت

 اذا جاء القضا ضاق الفضا: -

 خام است آنۀ ـد، کاندیشــامروز یقینم ش 

 (259)دیوان: 

 )نظیر اذا جاء القدر عمی البصر( 

 دیرـــه چشمی به سوزن تقـه دوختـچو باش
 

 ان قضاـــویی به ریسمـه گلـو الشه بستـچ 

 (12)دیوان: 

 دارند. مانند امثال زیر: ماجرایی خاص در زبان عربی اشاره برخی از این امثال به داستانی یا

 أشامُ من طویس: -

طویس( طویس نام مخنثی از عرب است که به بدشگونی و نافرخندگی مشهور بوده و  تر از)بدشگون

جال را چشم بدارید و چون بمیرم، ان مدینه تا من زنده باشم، خروج داو خود گفته است: ای مردم

که از شیر  هگاآنز جهان بشد و دل آسوده دارید. چون ساعتی که مادر مرا بزاد، پیامبر خدای ا

بکر فرمان یافت و بدان روز که به حدّ مردان رسیدم، عمر را بکشتند و در شب یگرفت، ابباز

 (1934: 2سجادی، ج  ،فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانیکدخدایی من عثمان به قتل رسید. )

 ودم آریــدا حســــد پیــدر غیبت من آی
 

 رــــــردن پیمبـــون زادن مخنث در مـچ 

                                      (135)دیوان: 

المثل ی طویس و از سوی دیگر به این ضربکه این بیت از یک سو تلمیحی دارد به ماجرای بدشگون

 که برگرفته از همین ماجراست، اشاره دارد. 

 و یا ضرب المثل زیر: 

 أثار من قصیر )خون ریزتر از قصیر(: 

 لــــالذیویلــــــن طـورت بخت مـــص
 

 ر استــــر با قصـــــون قصیـا چــدر وف 

 (21)دیوان: 
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المثل اشاره در بیت به ضرب از اشارات عربی دیوان خاقانی، اشارات قرآنی است یعنی بخش دیگری

است و یا به ا بخشی از یک آیه در آن بیت آمدهای است و یاست که آن مثل برگرفته از آیهشده

 مثل درآمده است:معنای آن آیه در قالب یک 

 واص مردمیــــدر گوهر آدم خـــنیست ان
 

 ا مخوانـــرف کرمنـبر ولیعهدان شیطان ح 

 (925)دیوان: 

هوده و سوره اسراء اشاره دارد و مقصود از آن انجام کاری بی 15ی از آیه مصراع دوم این بیت به بخش

 خر خواندن( یاسین در گوش »نظیر  نتیجه است.بی

ضَّلناهُم عَلی کثیرٍ مِمَّن رَزَقناهُم مِّنَ الطَّیباتِ و فَ آدم و حَمَلناهُم فی البَرِّ و البحرِ و )وَلَقَد کرّمنا بنی

داشتیم و آنها را به مرکب برّ و بحر سوار کردیم و از هر فضیالً: ما فرزندان آدم را بسیار گرامیخَلَقنا ت

  ی از مخلوقات خود برتری بخشیدیم.(یم و بر بسیارغذای لذیذ و پاکیزه آنها را روزی داد

 از این جمله است بیت زیر: 

 حرف والناس پایان جایی یافتن: -

 ره استــه البقــد سراپای همـمصحف عه
 

 ان یابمـــــسخرا اس ز پایان بهـرف والنـح 

                                      (232)دیوان: 

ار را دید و در قضاوت نباید کۀ که باید صبرکرد و نتیجعنی ایناست ی مانند شاهنامه آخرش خوش

 ناس است.(ۀ آن با سور ه و پایانبقرۀ )چون آغاز قرآن با سورکرد و باید به عاقبت کار اندیشید.عجله

سوره اعراف  45آیهۀ در بیت زیر که برگرفته از ترجم «.شتر از سوراخ سوزن برآمدن»و یا مثل:  

الیدخلونَ الجنَّهَ حَتّی یَلجَ تَّحُ لَهُم ابوابُ السَّماءِ والّذینَ کذّبوا بِایاتِنا و استَکبروُا عَنها ال تُفَاست: اِنَّ 

کنند و از کبر همانا آنان که آیات خدا را تکذیب) .جزی المجرمینَجَملُ فی سَمِّ الخِیاطِ و کذلک نال

در نیایند تا آن  روی آنها باز نشود و به بهشتن به او نخوت سر به آن فرود نیارند هرگز درهای آسم

سوزن ۀ چشم در سوزن درآید یعنی داخل شدن آنها به بهشت بدان ماند که شترۀ که شتر در چشم

  متکبر را مجازات سخت خواهیم کرد.(رود و این محال باشد و این گونه گناهکاران 

 ست. پس مقصود از آوردن این مثل انجام کاری غیر ممکن و محال ا

 ده است و منـسوزن شۀ دید ر زتـدل تنگ
 

 وزن در آورمـــــــسۀ دــم به دیـبختی غ 

 (241)دیوان: 

 اشاره به حیوانات در امثال:  -4-1

ها براساس رفتار، کردار و المثلوحکم فارسی نشان میدهد که بسیاری از این ضربامثالۀ مطالع

ای از همان حاالت و صفات نزد برخی از استعارهاند و این رفتارها گرفتهخوی حیوانات شکل 

ی از اشارات دهند. در دیوان خاقانی موراد بسیارتارهایی مشابه را از خود بروز میمردمان است که رف
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گ، گاو، فیل، شیر، مار، دارد و از جمله این حیوانات می توان به سگ، گرو امثال حیوانی وجود 

 ه این موارد خواهیم پرداخت. اشاره کرد که در ادامه ب کبک و مگس

 سگ:  -4-1-3

سگ، از جمله حیواناتی است که بیشترین بسامد را در امثال دیوان خاقانی دارد. البته نه تنها در 

دیوان خاقانی بلکه در بسیاری از متون قدیم نیز این حیوان در مقایسه با سایر حیوانات نمود 

اوقات  هیاست که گاآمده« سگ گزیده»بیشتر در ترکیب  سگ ۀبیشتری دارد. در دیوان خاقانی واژ

می شخصی که دچار سگ نیز داریم. براساس یک باور قدی» گرگ گزیده»این ترکیب را به صورت 

ترسد. خاقانی بارها در اشعار خود به این نکته اشاره کرده است و مثل است، از آب میگزیدگی شده

 در امثال فارسی آمده است. نیز پیش از خاقانی « همچون سگ گزیده بودن»

یمی به این باور قد ،آمده« سگ»ۀ ی که در امثال دیوان خاقانی واژهفت مورد از دوازده مورددر 

 ایم: ست که در زیر این موارد را آوردهااشاره شده

 مـــــده جانــــــد از آب دیـیترســــم
 

 ودیـــــده بـــه سگ گزیـــای کاش ک 

 (759)دیوان: 

 دهــــــــگ گزیــــــسرم زـــلب تشنه ت
 

 م ـــــانــــــــون ستــاز دست کس آب چ 

 (295)دیوان: 

 نــام دیـــام حســـحسـارگان زـرزان ستـل
 

 ماء معین گریختای که زدهچون سگ گزی 

 (724)دیوان: 

 دهـــــسگ گزی ـــونی که چـم ندارم سر
 

 زمــــــگرییـــــم قاس زه ام وــجگر تشن 

 (273)دیوان: 

 از وجودـد ساخت با سـی توانــده کـمیردل 
 

 د در آب روانـــــد دیـسگ گزیده کی توان 

 (925)دیوان: 

 چو آب هسگ گزیده خصم و تیغ ش
 

 ودـد نمــان خواهـرگش عیـکاتش م 

 (413)دیوان: 

 مـــی هراســان همآنسا زـز آن آب آذرآس
 

 ر سیه، ز آذرـشیده و ــز آب، سگ گزیــک 

 (131)دیوان: 

از دیگر امثالی که از واژه سگ در آن استفاده شده است و در دیوان خاقانی نیز بسیار پر کاربرد 

 است مثل زیر است: 

 أت ندارد یا داخل آدم نیست ویارج»و منظور آن است که ...« سگ کیست که»یا « سگ کیست»

گ کیست که در مقابل من عرض اندام کند و یا سگ یگوید: سممانند این که  .قابل اعتنا نیست

( همچنین به این معنی 425امینی، فرهنگ عوام، ) «کیست که دست به چنین کار خطرناکی بزند.
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ایه نیست که با هنرمندان را آن پایه و م هنرساختن قوی نیست و یا بیبه مقهور که ضعیف قادر 

المثل در میان ( این ضرب451بهمنیار، داستان نامه بهمنیاری، جه نرم کند. )بستیزد و دست و پن

 عامه مردم بسیار رایج است. 

 انــــن وز سگان کیست جـود کیم مــخ
 

 اندـم فشــان خواهــــــر جهـر آن فخـتا ب 

 (142)دیوان: 

 دــــه شـچ هیر داغ جفا نـخاقانی اگ ردلـب
 

 داوریردت به ـــود تا بـسگان کیست خاو ز 

 (421)دیوان: 

 شوشایدکرد، گوگمشدچهغمش گم دردلاگر
 

 کیست تا پروای او دارمن جا از سگاندل ای 

 (191)دیوان: 

 وصل دمـد ز ی و غم، تا نزنــــخاقانۀ ــسین
 

 کیست اول هم، تا ز سگاندعوی عشق و وص 

 (257)دیوان: 

 ردم او دریافت گفتــکوی وصلش آرزو میب
 

 وی منــد بـاقانی که یابـکیست خ از سگان 

 (255)دیوان: 

 گان کیستـــــن او از ســـا گله مکـخاقانی
 

 ود صید کی کند سگک استخوان خورکـخ 

 (171)دیوان: 

است، مثل از صفات سگ در آن اشاره شده دیگر یکی و به همثل دیگری که در دیوان خاقانی آمد
. )این های مهتابی اشاره داردسگ در شب« عوعو کردن» این مثل بهاست. « ماه تابد و سگ الید»

اشکال مختلف  ( نه تنها خاقانی بلکه بسیاری از شعرا این مثل را به.استصفت برای گرگها نیز آمده
 است. چندین بار به این مثل اشاره کردهاند. از جمله موالنا که در اشعار خود در اشعار خود آورده

 در زبان عربی است:  یمثلاین مثل ترجمه عربی 
 « وح و القمر یلوحالکلب ین»

 است: در دیوان خاقانی چنین آمده
 کرد جاهل باک نیسته عیبتگر به رنگ جام

 

 زد زیانـــا خیـبانگ سگ کج ه را زتابش م 
 (922)دیوان: 

 است: سگ آمده یز واژۀل دیوان خاقانی ندر موارد دیگری از امثا
 ام نیستـــــایردش ــــرنج دلم را سبب گ

 

 ر روستاـــــدح خــفعل سگ غرچه است ق 
 (97)دیوان: 

 استدهـــــان سگ گزنــــــــدم که زبـدی
 

 مــــاش از آن شکستــــــدان جفـــــدن 
 (171)دیوان: 

 رــد از دست هجـدر طلبت کار من خام ش
 

 رمـــدرم الجـــدرب هـــون سگ پاسوختـچ 
 (225)دیوان: 
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 گرگ:  -4-1-2

گرگ آشتی »المثل است: یکی در ضربمده، به دو صورت در امثال دیوان خاقانی آ«گرگ»واژه 

سگ »نی به صورت که این مثل را خاقا« .ترسدگرگ گزیده از آب می»یگری در مثل و د« کردن

موارد زیر در  المثل اخیر دراین در مورد آن توضیح دادیم. ضرباست که پیش از نیز آورده« گزیده

 :استدیوان خاقانی آمده
 م آرزوی کســــــــم نکنــــرخـچ آزردۀ

 

 ی آبــــــپز دهــــــرود گرگ گزیـآری ن 

 (52)دیوان: 

 راقــــــفــــــده زچون منم گرگ گزی
 

 مـــه کنـــوان چـــــحیۀ ــب چشمـــطل 

 (254)دیوان: 

 ان آب حیات است از اوـچه جهریوسفا گ
 

 درـذر باد پــو چون گرگ گزیده به حــبی ت 

 (545)دیوان: 

 هآنکز نیست خدمت نجست بنده عجبرهگر
 

 معینماءۀ گرگ گزیده نخواست چشم 

 (992)دیوان: 

ن، آشتی ظاهری است که در باید گفت منظور از آ« گرگ آشتی کردن»المثل اما در مورد ضرب

باشد؛ صلح به نفاق و مکر و فریب. این مثل را به صورت گرگ های طرفین بر دشمنی باقی باطن دل

  (1233: 9ج دهخدا، امثال و حکم، ) .آشنایی نیز داریم

 است: ال گوناگون به این مثل اشاره شدهدر چهار بیت از ابیات دیوان خاقانی به اشک

 شیر با گاو و بره گرگ آشتی کرده به طبع
 

 هـــــیختربان انگـزد مهـــــشان اورمآشتی 

 (935)دیوان: 

 تی با عشق خوبان تازه کنداشی کز اولشرط
 

 کنپیمان تازه آروآشتی پیشرگبا یوسفان گ 

 (459)دیوان: 

 ی است روز و شب راـــــرگ آشتــگ
 

 وی استـــــــت شب و روز جنگ جو آن ب 

 (522)دیوان: 

 نــــر نور بکـــــال پـــــماها دلم از وص
 

 ور بکنـــر رنجــــــوی این خاطــمیلی س 
 

 نـــــگ را دور بکـای یوسف وقت، جن

 شیر: -4-1-1

 ور بکنــــــــــی با من مهجـــگرگ آشت 

 (191)دیوان: 

 ان منندـــــکه خصم اـطبع منند اینه زادۀ
 

 ر ژیانــشیۀ از عطس آری آری گر به هست 

 (927)دیوان: 

 ستر تشمشیۀ سان که هست زادچرخ به هر
 

 ر عرینـــشیۀ ـال هست عطسـحه به هرگرب 

 (995)دیوان: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 17/نقد و بررسی ویژگیهای امثال و حکم دیوان خاقانی 

 اهـــر به جـــــی بود با تو برابــدشمن تو ک
 

 ر ژیانــــر شیـــود همبــی بـشیر علم ک 

 (952)دیوان: 

 ر: شت -4-1-4

 است و مندهسوزن شۀ دید تـر زدل تنگ
 

 وزن درآورمــــسۀ دـــــــی غم به دیـبخت 

 (241)دیوان: 

 مـــــــنجوی یوشـــــــر خـــاز شیر شت
 

 مــــــان ببینــــــــکمــــرتیچون ترش 

 (222)دیوان: 

 روباه: -4-5-5

 وا دُم اوـه است گــر ما به صفت روبـدبی
 

 واهــــــاه را دم است گــــر آینه روبـبلی ه 

 (325)دیوان: 

 فیل:  -4-1-6

 ردـو بمـچکه قدر مرد کم از پیل نیست کو 
 

 وانش راـــــــا بود آن لحظه استخـهمان به 

 (712)دیوان: 

 دـــــچو مرگش فرا رس ای کههـاز پیل کم ن
 

 اـــــرزد بدان بهــــال استخوانش بیـدر ح 

 (15)دیوان: 

 خوابم زـــــون جستـم که چـل را مانــپی
 

 دـــــــم گزیــــصحبت هندوستان خواه 

 (111)دیوان: 

 مگس:  -4-1-7

 ر گنجـر ســان بـــــدر کنج و دونـــمن ان
 

 نـا به گلخـــــن و عنقــــــمگس در گلش 

 (917)دیوان: 

 بوتیمار:  -4-1-8

 ان هستـــایـارســـام و پـــــل جـــــمث
 

 ارـــــــــبوتیم رغــــا و مــــــــلب دری 

 (132)دیوان: 

 مار:  -4-1-3

 ا بر رهستـــار جفـــخو را ـل تـن وصـگلب
 

 ر در کمینـره چه بینی که هست مار نگـمه 

 (994)دیوان: 

 یـــــم و خاقانـال خصـــــورت حــــــص

 بره: -4-1-31

 ادـــــــــان افتــــــار و باغبـــــل مـمث 

 (251)دیوان: 

 رـــــجگۀ و را نواله شد گاه دل و گـعشق ت
 

 دو مادری رۀــون بـــشود چر از آن نمیالغ 
 (277)دیوان: 
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 زنبور:  -4-1-33

 جا مجوی از بهر آنکیناست امعافیت زان عال
 

 نـــیافت هیواــــم نخـنوش زنبور از دم ارق 

 (927)دیوان: 

 سیمرغ:  -4-1-32

 روی حقیقت م زــرغ مانـــــه سیمـــــــب
 

 دم ندارمــــوق همـــــکه از هیچ مخل 

 (279)دیوان: 

 مــــی مانــــی سیمرغ را همـر بدانـــــاگ
 

 ارمــــم و پیداست نام و اخبـــانن نهکه م 

 (271)دیوان: 

 گاو:  -4-1-31

 ر منـد تا سحـــر دانــاه جهان نظم غیـــش
  

 اهل بصر گوشت گاو داند تا زعفران 

 (994)دیوان: 

 است خسی هم حریف اوستیجا که محرمهر
 

 بار زعفران گوشت گاو بودآری ز  

 (919)دیوان: 

 وس به دست آرم لیکـــگاو عنبر فکن از ط
 

 ان یابمــر نه به عمان به خراسـر اخضـــبح 

 (232)دیوان: 

 غراب:  -4-1-34

 ذاــــورد غــــان ز میوه دار حدیثم خـدلش
 

 انــــــد غرابشــــور غریب نباشـر خـیـانج 

 (995)دیوان: 

 شده از عدل توقمری، کردش ندا کای 
 

 دام گلوی غراب انجیر رز دانۀ 

 (49)دیوان: 

 خر:  -4-1-31

 دـــح بریـمسیۀ ـی صـــدرــــدرزی
 

 وش خـــــر استـــش بـرد و گفت: گلمع 

 (21)دیوان: 

                                            ر خری دم این معجزه زنـــد که مـراستـاگ
 

 ر از گویــــاــگنگ بهتر ـدمش ببند که خ

 (91)دیوان: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 19/نقد و بررسی ویژگیهای امثال و حکم دیوان خاقانی 

 ـه بـــه کــــــوری زعجـمحــوری از کوف

 ـور دم حــــور مخـورگفتــــــــم ای کـــ

 ری دم نخـــــوریهـــان و هــان تا زخـــ

 که خـــــری را به عروسـی خـــــواندند

 گفت مــــن رقص ندانــــــم به ســــــزا

 خواننـــــد مــــــرابهـــــر حمالی 
 )مثل: خر را به عروسی میبرند که بارش کنند.(

 جستدم همــی داد و حریفـــــــــی می 

 و حریف تـــــو بــــــه بـــوی زر تّستکـ

 وری این مثلش گـــــــوی درست ور خــــ

 ـد از قهقهــــــه سستـــخر بخندید و ش

 درست مطـــــــربی نیـــــز ندانــــــم به

 ـم و هیــــــزم چستــو کشــکاب نیک

 (792)دیوان: 

 بز:  -4-1-36

 است ری که سرـــر تیغ به ســــر ســـب
 

 ر استـــزی که نـــــرج قصاب به بــــخ 

 (22)دیوان: 

 طوطی:  -4-1-37

 )مثل: مثل طوطی بودن(

 ازمـــه همه منطقم نه غمـو طوطی ار چـچ
 

 رم نه غدارمــــگوهه ــــچه همرچو تیغ اگ 

 (272)دیوان: 

 پروانه:  -4-1-38

 ن ــــو مــــتۀ پروان و ری توـادل غضنفـــع

 مصراع دوم مثل شده است. 

 ر استـــــر نکوتـه در پناه غضنفــــپروان 

 ( 12)دیوان: 

 گیری: یجهنت -1

 های صورت گرفته در این پژوهش به نتایج زیر دست یافتیم: از مجموعه بررسی

م و نشأت گرفته از سخنان مرد یل آنکه برگرفته از تجربیات عامۀبسیاری از امثال فارسی به دل -1

سادگی خاصی  اند، اساساً از شیوایی و روانی وهستند که در میان مردم رایج شده ایحکیمانه

جا که این سادگی و روانی را ز این قاعده مستثنی نیستند تا آنخاقانی نیز احکم وبرخوردارند. امثال

های خاص این امثال برشمرد. بخش دیگری از امثال دیوان خاقانی نیز برگرفته از از ویژگی میتوان

این امثال از یک سو و  های عملیکه مفاهیم تربیتی و حکمت ثار بزرگان شعر و ادب فارسی استآ

شته است. روانی این دسته از امثال  گ بودن آنها از سوی دیگر، موجب سادگی و آهنگینموزون و

 گوییم. « المثلارسال» ،را در شعر کارگیری این امثالب

ها، گیری از داستانها، افسانهبرشمرد، بهره میتوانی که برای امثال دیوان خاقانی ویژگی دیگر -2

یاد شد. « تلمیح در امثال»ش از آن تحت عنوان حکایات و آیات و احادیث است که در این پژوه
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ال بر ردد و در عین حثربخشی هر چه بیشتر کالم میگاستفاده از تلمیح در امثال موجب استواری و ا

 افزاید. زیبایی و جذابیت آن نیز می

ی است. در برخثال رایج در زبان عربی اشاره شدهبه ام ،در موارد متعددی از امثال دیوان خاقانی -9

است. بسیاری از این امثال برگرفته از آن اشاره شده نیز تنها به ترجمۀ هیاز موارد به خود مثل و گا

 امثال قرآنی و یا آیات و احادیث و روایات هستند. 

ی است که در این اند از جمله موارداغلی که در عصر خاقانی رایج بودهاشاره به اصناف و مش -4

کند. ی و آداب و رسوم گذشتگان آشنا مینوعی ما را با زندگی اجتماع کنیم که بهامثال مشاهده می

زری )قصّاری(، قصابی، به مشاغلی همچون: رفوگری، درزی )خیاط(، گا میتواناز جمله این مشاغل 

 باغبانی، شبانی و سقایی اشاره کرد. 

است. بخش فارسی رایج بوده ات فطری حیوانات از دیرباز در امثالگیری از نام و خصوصیبهره -5

مختلف انتخاب  های آنها از میان حیواناتلی هستند که شخصیتکثیری از امثال دیوان خاقانی، امثا

دهند. در این میان حیوانات را به انسانها تعمیم میهای ذاتی و فطری ای که ویژگیگونه. باندشده

 د باالتری برخوردارند.حیواناتی نظیر سگ، گرگ، شیر، گاو، االغ و مار از بسام

 فهرست منابع: 

 (، تهران، بنیاد قرآن 1921حکمت، علی اصغر ) ،امثال قرآن -1

 (، تهران، امیرکبیر 1935امثال و حکم، دهخدا، علی اکبر ) -2

 (،  به تصحیح حسن ذوالفقاری، تهران، معین 1935محمد علی ) ،جامع التمثیل، حبله رودی -9

 (، به کوشش احمد مجاهد، تهران، دانشگاه تهران 1913خزینه االمثال، شاه حقیقت، حسین ) -4

 (، تهران، دانشگاه تهران1971داستان نامه بهمنیاری، بهمنیار، احمد ) -5

 (، تهران، مازیار1935داستان های امثال، ذوالفقاری، حسن ) -2

(، به کوشش ضیاءالدین سجادی، 1917دیوان خاقانی شروانی، خاقانی شروانی، افضل الدین ) -1

 تهران، زوّار 

 (، انتشارات معین 1973المثلهای فارسی، ذوالفقاری، حسن )فرهنگ بزرگ ضرب -7

 (، تهران، میترا 1972فرهنگ تلمیحات، شمیسا، سیروس ) -3

 (، تهران، مازیار 1973فرهنگ عوام، امینی، امیرقلی ) -15

 (، تهران، زوّار 1973فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی، سجادی، ضیاءالدین ) -11

 (، تهران، نغمه 1993فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی، جالل الدین ) -12

 نوید (، ویراستۀ مؤید شیرازی، شیراز، 1929قندوپند پارسی، دهخدا، علی اکبر ) -19

 (، تهران، فروغی 1921وحکم فارسی، برقعی، یحیی )کاوشی در امثال -14

 ( تهران، مرکز 1975گزارش دشواری های دیوان خاقانی،کزازی، میرجالل الدین ) -15
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 چاپ اول ،مرکز نشر دانشگاهی  ،تهران ،(1975جلیل) ،تجلیل ،معانی و بیان -12

(، به تصحیح محمد بن 1925) المعجم فی معابیر االشعار العجم، شمس قیس رازی، محمد -11

 عبدالوهاب قزوینی، تهران، زوّار 

 (، تهران، سخن 1912مفلس کیمیا فروش، شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -17

 هی(، تهران، مرکز نشر دانشگا1911نگاهی به دنیای خاقانی، معدن کن، معصومه ) -13

 مقاالت:

مطالعات ایرانی، دانشگاه شهید مجله (، 1974ن )حس ،ذوالفقاری، های امثالسیری در داستان
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