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چکیده:
از آنجاییکه امثال ،بازگو کنندۀ اندیشهها و باورهای گذشتگان ما هستند ،مطالعۀ آنها میتواند ما را
با روحیات ،عقاید ،سنتها و در یک کالم با فرهنگ پدران و نیاکان ما آشنا کند و بسیاری از
گوشههای تاریک زندگی آنان را که در گذر از کوچههای پرفراز و نشیب تاریخ گمشدهاند برای ما
نمایانکند .در این مقاله بر آن شدیم تا با بررسی امثال و حکم موجود در دیوان خاقانی ویژگیهای
برجسته و شاخص این امثال را مورد شرح و بازبینی قراردهیم تا اینکه دریابیم خاقانی چه
رویکردی نسبت به امثالوحکم در دیوان خود دارد و چه ویژگیهایی در امثال او بیشتر مورد توجه
قرار گرفتهاند .نگارنده ضمن بررسی این ویژگیها به ذکر نمونههایی از امثال موجود در دیوان خاقانی
پرداختهاست .این مقاله گامی است در جهت آشنایی بیشتر با شعر و سخن خاقانی و همچنین
شناخت دقیقتر و عمیقتر امثال و حکمی است که همچون نگینی درخشان در میان اشعارش
نشستهاند.
کلمات کلیدی :مثل ،خاقانی ،امثال و حکم ،دیوان خاقانی ،ویژگیهای امثال
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-3مقدمه:
حسانالعجم،افضل الدین بدیلبنعلیخاقانی شروانی( 525-535ه .ق) یکی از برجستهترین شاعران
و قصیده سرایان صاحب سبک شعر و ادب پارسی است .خاقانی در اشراف به علم کیمیاگری زبان
فارسی ،جزء شاعران طراز اول شمرده میشود( .مفلس کیمیا فروش ،شفیعی کدکنی )115 ،او با
چنان مهارتی با واژگان ،هنرنمایی میکند که گویی به تعبیر خویش ،با کالمش سحر و جادو میکند:
شاعــــر ساحـــــر منـــــم انــــــدر جهــــــان

در سخــــــن معجـــــــزه صـــــاحب قــــران

(دیوان)942 :

او در جایی دیگر کالم خود را «سحر حالل» و کالم دشمنان خویش را «خرافات» میخواند:
سحـــــر حالل من چــــون خرافات خـــود نهنـد

آری یکــــــــی است بولهب و بوترابشــــــــان

(دیوان)923 :
از آنجاییکه خاقانی به فرهنگ عامۀ مردم توجه خاص دارد ،باورها و امثال نیز که به نوعی برگرفته
از اندیشهها ،باورها و مناسبات اجتماعی میان تودۀ مردم هستند ،در شعر و سخن او نمودی ویژه
دارند .با مطالعۀ این امثال میتوانیم با اندیشهها ،تفکرات و در یک کالم با فرهنگ نیاکان خود آشنا
شویم .داستانها ،افسانهها و امثال ،تمامی میراثهای معنوی ما هستند که حفظ و پاسداشت آنها
موجب دوام و بقای فرهنگ ما میگردد .از سوی دیگر نمیتوان نقش تربیتی این امثال را نادیده
گرفت .اثربخشی یک مثل بسیار ژرفتر از تأثیر صدها موعظه و اندرز است.
در این مقاله با موشکافی امثال وحکم موجود در دیوان خاقانی ،ویژگیهای برجسته و شاخص آنها را
مورد بررسی و تحلیل قراردادهایم تا اینکه دریابیم خاقانی در بیان این امثال به چه نکاتی توجه
داشته و در این راستا چه هدفی را دنبالکردهاست.
ویژگیهایی را که در این پژوهش به آن پرداختهایم میتوان در موارد زیر خالصه کرد :سادگی و
روانی امثال ،پرداختن به آرایۀ تلمیح در امثال ،امثال عربی که مورد استفاده قرارگرفتهاند ،اشاره به
اصناف و مشاغل رایج در عصر خاقانی و اشاره به حیوانات و بهرهگیری از آنها در قالب امثال که به
تفصیل در مورد هریک از این مقولهها سخن به میان آمده است و در هر مورد نمونههای متعددی از
اشعار دیوان خاقانی را به عنوان شاهد مثال آوردهایم .تا اینکه از این رهگذر بخشی دیگر از زوایای
پنهان تاریخ گذشتگان برای ما آشکار گردد و با فرهنگ مردم هم عصر خاقانی بیش از این آشنا
شویم.
جامعۀ آماری این پژوهش ،تمامی اشعار موجود در دیوان خاقانی است و ابیاتی که در این مقاله به
آنها استناد شده است ،برگرفته از دیوان خاقانی به تصحیح دکتر سید ضیاءالدین سجادی است .در
شرح های مختلفی که بر آثار خاقانی نگاشته شده ،به برخی از امثال توجهشدهاست؛ اما بسیار
مختصر و گذرا و تا کنون به صورت مستقل و جداگانه به مقولۀ امثالوحکم در دیوان خاقانی و شرح
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و توضیح و ریشهیابی این امثال،پرداختهنشدهاست.و این بخش از شعر خاقانی همچنان نیازمند بحث
و بررسی و پژوهش است.
 -2پیشینۀ بحث:
از آنجا که کالم خاقانی دارای پیچیدگیها و ابهامات بسیار است ،تاکنون پژوهشگران بسیاری در این
وادی قدم گذاشتهاند و هرکدام به میزان توان خویش از عهدۀ مضایق ،تنگناها و ظرافتهای شعری
خاقانی سربلند بیرون آمدهاند و توانستهاند بخشی از اسرار شعریش را رمزگشایی کنند.
باوجود اینکه در زمینۀ امثالوحکم ادبیات فارسی پژوهشهای ارزشمندی صورتگرفتهاست و بزرگان
بسیاری قلم فرسایی کردهاند و آثار بزرگانی چون موالنا ،سعدی ،فردوسی و عطار در این زمینه مورد
بررسی و پژوهش قرار گرفتهاند اما در حوزۀ امثالوحکم دیوان خاقانی پژوهشی مستقل صورت
نگرفتهاست.
در پایاننامهای با عنوان «امثالوحکم در اشعار خاقانی و نظامی» نوشتۀ خانم رقیه قنبرپور با
راهنمایی آقای دکتر رضا سمیعزاده از دانشگاه بینالمللی امامخمینی (زمستان  )1935مقایسهای
میان امثال اشعار خاقانی و نظامی صورت گرفتهاست البته در این پژوهش نگارنده تنها به ذکر نام
برخی از امثال بسنده کرده و به تحلیل و بررسی امثال نپرداخته است.
پس ضروری مینمود که در پژوهشی مستقل به بررسی زوایای مختلف امثالوحکم دیوان خاقانی
بپردازیم .در این مقاله ویژگیهای برجستۀ این امثال را مورد نقد و ارزیابی قراردادیم و برای هر کدام
نمونههای متعددی از امثال دیوان خاقانی را آوردهایم.
 -9چهارچوب نظری:
پیش از ورود به بحث اصلی و بررسی نمونههای موجود ،الزم است به صورت مختصر به تعاریف
مختلفی که در مورد مثل توسط صاحبنظران شعر و ادب فارسی نقل شدهاست ،اشارهکنیم.
-3-1تعریف مثل:
مثل کلمه ای است عربی و مشتق از مَثَلَ یَمثُلُ مُثُوالً به معنی شباهت داشتن چیزی به چیز دیگر
این کلمه در زبان محاوره به معانی مختلفی همچون :مانند ،برهان ،حدیث ،عبرت و آیت استعمال
میشود .اما در اصطالح علم ادب ،بر یک نوع سخن اطالق میشود که آن را به فارسی «داستان»
میگویند .داستان در فارسی به معنی حکایت و افسانه نیز آمدهاست و به این معنی گاه آن را
تخفیف داده و دستان گویند(.داستان نامه بهمنیاری ،بهمنیار)11،
 -2-9تشبیه،تمثیل،مثل:
چون در تعریف مثل ،نامی از تشبیه برده میشود ،برخی گمان میکنند که مثل باید مشتمل بر
مشبه و مشبهبه باشد .پس ضروری مینماید هدف از تشبیه را که در امثال مورد نظر است،بیان
کنیم.
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تشبیه در اصطالح علمای علم بیان این است که دو چیز را در یک امر خاص و معنی معین ،شریک
و همانند سازند( .داستان نامه بهمنیاری ،بهمنیار )25،تشبیه اقسام بسیار دارد که شرح آنها در
اینجا ضرورتی ندارد جز تشبیه تمثیل که بیان آن الزم است .تمثیل،شاخهای از تشبیه است که
وجه شبه درآن امری آشکار و ظاهری نیست و نیازمند تاویل است زیرا وجه شبه صفتی غیر حقیقی
واز امور مختلف انتزاع شده است (.معانی و بیان ،تجلیل)51،حال اگر در این نوع تشبیه تنها مشبهبه
را آورده ومشبه را ذکرنکنند ومشبهبه را به صورت مجاز در معنی مشبه بیاورند،به آن مجاز مرکب
ویا تمثیل به صورت استعاره و یا گاهی به اختصار آن را تمثیل مطلق مینامند.اکثر امثال سائره از
این قبیلند .یعنی تمثیل به طریق استعاره یا مجاز مرکبند و مقصود از این که در تعریف مثل
میگویند باید دارای حسن تشبیه باشد همین است( .داستان نامه بهمنیاری ،بهمنیار)21،
 -4ویژگیهای امثالوحکم دیوان خاقانی:
 -3-4سادگی و روانی امثال:
یکی از ویژگیهای اصلی امثالو حکم که موجب ماندگاری آنها در ذهن و ضمیر انسانها میگردد،
سادگی شیوۀ بیان آنهاست .از آنجا که ناقالن این گونه امثال غالباً برخاسته از عامه مردم هستند،
تأثیر ذوق و قریحۀ مردم را در این امثال به وضوح مشاهده میکنیم و چون در آغاز ،بسیاری از این
امثال بر زبان مردم عامه جاری بودهاند ،از این رو خصلت زبان عامیانه را پذیرفتهاند .البته دکتر
زرینکوب در مورد افسانههای عامیانه نظری دارند که میتوان آن را به امثال عامیانه نیز تعمیمداد.
ایشان معتقدند که سازندگان این آثار که «تودۀ مردم» خوانده میشوند ،هنرمندان و شاعرانی بینام
و نشان و خوشقریحهاند که در میان تودۀ مردم زندگی میکنند و به زبان آنها سخن میگویند و به
شیوۀ آنان میاندیشند و این ترانهها ،افسانهها ،اندرزها و پندارهای آنهاست که میان عامه مردم رواج
یافته و بر زبانها جاری میشود.
به هر حال نکته قابل تأمل در مورد این دسته از امثال ویژگیهای زبانی خاص آنهاست که موجب
متمایز شدن آنها از دیگر امثال می گردد .جمالت ساده و کوتاه و بدون هرگونه تعقید و پیچیدگی و
ترکیبات رایج در محاورات مردم موجب روانی و سادگی این امثال میگردد .این سادگی و روانی که
در بسیاری از امثال فارسی دیده میشود ،در امثال دیوان خاقانی نیز مشهود است .با وجود اینکه
بسیاری از این امثال برگرفته از متون ادبی است ،اما آن بخش از امثال دیوان خاقانی که برآمده از
اندیشهها ،باورها و تجربیات مردم است ،اندک نیستند .در ادامه به ذکر نمونههایی از این امثال
خواهیم پرداخت:
 آب از سر گذشتن:گذشت آب من از سر چه جـای دامان است
شکــست روزم در شب چه روز امیــد است
(دیوان)555 :
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 مثل سگ پاسوخته:در طلبت کار من خام شد از دست حجـــر
 خر گنگ بهتر از گویا:اگر خـری دم این معجــزه زنــد که مراست
 دو چشم چهار کردن:یک وعـــده در دو ماهم داده که می بیایــم
 گرد ران با گردن است:هـر سقط گردنــــی است پهلــــــو سـای
 ناف بر چیزی زدن:میخورم می که مرا دایه بر این ناف زده است
 یک دل و دو هوا بودن:یا میکده یا کعبـه و یا عشـــرت و یا زهـــد
 تا تنور گرم است نان دربند:کو حریفـی خوش که جــــان بفشـــاندی

چـون سگ پاسـوختـــه دربـدرم الجـــرم
(دیوان)225 :
دمش ببنـد که خــر گنگ بهتـر از گویـا
(دیوان)91 :
چاکـــر به انتظارت دو چشـــم چار کرده
(دیوان)224 :
زان ز دل طمع گــــرد ران بـرخاست
(دیوان)22 :
نبـرد سرزنش تــــو ز ســــر کار مــرا
(دیوان)145 :
این جــا نتوان کـرد به یک دل دو هـوایی
(دیوان)495 :
کــو تنـــــوری نــو که نان در بستمــی
(دیوان)515 :
البته جدای از امثال عامیانه بسیاری از امثال ادبی که تعداد آنها در دیوان خاقانی کم نیست ،به
دلیل کوتاه و مختصر بودن و در عین حال آهنگین بودن و داشتن وزنی مشخص از سادگی و روانی
و شیوایی خاصی برخوردارند تا آن جا که بسیاری از این امثال در میان عامۀ مردم نیز رایجند.
از جملۀ این امثال میتوان به موارد زیر اشارهکرد:
 نابرده رنج ،گنج میسر نمیشود:رنـــجهای هر یکـی را گنجهـا داد از جـزا
تا بــه قارون بــرد و بند گنج قارون برگشـاد
(دیوان)21 :
 کوه به کوه نمیرسد ،آدم به آدم میرسد:مـــــردم رسـد به مردم باور بکردمـــــی
باور نکـردمی که رســد کـوه ســـــوی کوه
(دیوان)391 :
 نشان بدان نشانی:کــــز گاز بر کنـارۀ لعلت نشــان ماست
پیغـام دادمش که نشـــــانی بدان نشــــان
(دیوان)17 :
 یا عاقل عاقل یا غافل غافل:(نظیر یا رومی روم یا زنگی زنگ)
یا عاقـــل عاقــل زی یا غافـــل غافــــل
خاقانـی از ایـن راه دورنگـی به کــران شــو
(دیوان)737 :
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البته خاقانی با هنرمندی تمام بسیاری از این امثال را که به کرات در آثار دیگر شاعران آمدهاند ،با
تعابیری نو بیان میکند به گونهای که گویی این امثال را بازسازی کرده و به شیوهای دیگر عرضه
میکند .بخش عظیمی از امثال دیوان خاقانی دربردارندۀ چنین ویژگیهایی هستند.
به عنوان مثال در بیت زیر به جای آوردن مثل معروف «مرا به خیر تو امید نیست ،شر مرسان»
چنین آوردهاست:
از نــــهنگش حـــذری خـــواهـــم کـرد
صــدفی چشــــــم نـــــــدارم لکــــــن
(دیوان)74 :
یا در جای دیگر به جای مثل معروف:
خــواجـه در بنـــــد نقش ایـــوان است»
«خانــه از پــــــــای بست ویـــران است
آوردهاست:
بنیـــاد عمـر بر یخ و مــن براســـاس عمـر
از این جملهاند موارد زیر:
پایان شب سیه سپید است:همــه شبهای غم آبستـن روز طـرب است
دو پادشاه در اقلیمی نگنجند:از دو دل دم مــــــزن کــه در یــک ملک
هر چه بکاری تو همان بدروی:تخم کاینجـا فکنی ،کشت تو آنجــــا درونـد

روزی هــــزار قصــــر مهیــــا برآورم
(دیوان)242 :
یوسف روز به چـــــاه شب یلــــدا بیننـد
(دیوان)31 :
خطبــــۀ شهــر بـــر دو شـــــه نکننـد
(دیوان)721 :

جـوی کامــروز کنـی ،آب تــو فـردا بینند
(دیوان)31 :
جدای از امثالی که در این قسمت به آنها اشاره شد ،در دیوان خاقانی امثالی نیز دیده میشود که از
اساس ساخته و پرداختۀ ذهن خالق خاقانیند به گونهای که او برای اولین بار این تعابیر مثلگونه را
بیان کرده و بسیاری از آنها پس از او رایج گشته وغالبا در بر دارندۀ مضامین اخالقی وحکمی
هستند .در ادامه نمونههایی از این امثال را آوردهایم:
زان نـی که از او نیشـه کنـی نایــد جالب
زان دل کــــه در او جاه بـــود نایـد تسلیم
(دیوان)51 :
(مصراع دوم این بیت مثل شده است).
و یا در بیت زیر:
غبـن بــود در دکان کـــــوره و دم داشتن
چـون به یکی پاره پوست شهر توانـی گرفت
(دیوان)911 :
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(مصراع اول این بیت در امثال و حکم دهخدا نیز به عنوان مثل سایر آمده است).
و از این جملهاند امثال زیر:
و آن که به دریا رسیـــد کی طلبـد پارگین
مرد که فردوس دیـــد کی نگـــرد خاکدان
(دیوان)992 :
مگس در گلشـن و عنقــــا به گلخــــــن
مــــن انـدر کنــــج و دونان بــر سـر گنج
(دیوان)917 :
بهــــرام به شاهی به و لنبک به سقایــــی
هر چنـد که لنبک دهــد آسایش بهـــــرام
(دیوان)497 :
زان زدل طمــــع گــــــرد ران برخـاست
هــــر سقط گردنـی است پهلـــــو ســای
(دیوان)22 :
 -2-4تلمیح در امثال:
امثال تلمیحی آن دسته از امثالی هستند که از یک سو دربردارندۀ ویژگیهای خاص یک ضربالمثل
و از سوی دیگر به داستانی ،حکایتی ،آیهای ،و یا حدیثی خاص اشارهدارند .در ادبیات فارسی چنین
امثالی بسیارند تا آنجا که دکتر حسن ذوالفقاری کتابی به نام «داستانهای امثال» نگاشتهاست و در
این کتاب به بررسی داستانهای امثال ،منشأ پیدایش آنها و مواردی نظیر این پرداختهاست.
«داستانهای امثال ،شامل داستانهای مشهوری هستند که در پس امثال نهفتهاند و به مناسبت
نقلمیشوند .به گونهای که بخشی از آن داستان (اغلب جملۀ پایانی آن) به صورت مثل بر جای
مانده است و ذکر این جزء ،کل داستان را تداعیمیکند .به این گونه مثلها« ،تمثیل» نیز میگویند.
پس در واقع تمثیل ،تشبیهی گسترده است که معموالً یک طرف آن (مشبه) حکایت و یا داستانی
است و طرف دوم ،ممثول مورد نظر است( ».داستانهای امثال ،ذوالفقاری)15 ،
داستانهای امثال از گذشتههای بسیار دور برای ما به یادگار ماندهاند و بسیاری از آنها ریشۀ تاریخی
مشخصی ندارند و داستانهای موجود نیز به دلیل این که غالبا به صورت شفاهی نقل شدهاند،
رفتهرفته دچار تغییر و دگرگونی شده ،به همین دلیل چندان معتبر و مستند نیستند.
در ادامه به ذکر نمونههایی از امثال دیوان خاقانی که به نوعی آمیخته با آرایه تلمیح هستند
اشارهخواهیمکرد:
 زن از پهلوی چپ شد آفریده:بلی زپهلــــوی آدم پدیـــد شــــد حوا
تـــو را زپشتی همت بـه کف شـــود ملکت
(دیوان)12 :
 گاو طوس:که این مثل به ماجرای میان خواجه نظامالملکطوسی و هارونالرشید اشاره دارد که در کتاب
قندوپند پارسی این داستان آمدهاست( .قندوپند پارسی ،دهخدا)72 ،
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گاو عنبـر فکـــن از طوس به دست آرم لیک

بحـر اخضـر نه به عمـان به خراســـان بایم
(دیوان)232 :

 عطسۀ چیزی یا کسی بودن:مراد از آن شباهت تام به چیزی داشتناست (امثال و حکم ،دهخدا ،ج  .)1154 :2البته در برخی
موارد نیز به معنی نتیجه و حاصل چیزی بودن است که در مجموع به ماجرای بهوجودآمدن گربه از
عطسۀ شیر و خوک از عطسۀ فیل در کشتی نوح ،اشارهدارد( .فرهنگ تلمیحات ،شمیسا)225 ،
آری آری گربه هست از عطسۀ شیر ژیان
زادۀ طبــع منند اینهـــــا که خصمان منند
(دیوان)927 :
گربه به هرحال هست عطسۀ شیـر عریـن
چرخ به هرسان که هست زادۀشمشیر توست
(دیوان)925 :
 گوش خر است:مراد از آن بیهوده و بیارزش بودن چیزی است( .امثال و حکم،دهخدا ،ج )9،1992
عملش بـــــرد و گفت گـــوش خـر است
درزیـــی صــدرۀ مسیـــــح بریـــــــــد
(دیوان)21 :
این بیت به ماجرای جامهدوختن حضرت مسیح ،اشارهدارد که ماجرای آن به تفصیل در فرهنگ
تلمیحات دکتر شمیسا آمدهاست( .فرهنگ تلمیحات ،شمیسا)475 ،
 یار غار:این اصطالح برای یاران صادق و راستین مثل شدهاست و مراد از آن ابوبکر است که با پیامبر (ص)
در غار ثور پنهان شده بود.
اکنــون که پای بـر دم مـــار اوفتــــادهام
ای کاش یار غار نرفتـــــی زدست مــــــن
(دیوان)291 :
هـــم دلی ،هم یـار غـــــاری داشتـــــم
من نبودم بـــی دل و یـــــار ایـــن چنین
(دیوان)957 :
 عمر نوح:دولـــــــتت ،دولـت محمــــــد بــــــاد
عمــر تو عمــــــر نـــوح بــــــــاد ولی
(دیوان)714 :
عیسیت دوست به که حواریـــــت آشنــــا
فتـراک عشق گیـــر نه دنبال عقــل از آنک
(همان)9 :
مصراع دوم این بیت مثل شده است.
قاتـل ضحـاک کیست جـز پسـر آبتیـــــن
خاصـــه سیمرغ کیست جز پـدر روستــــم
(همان)995 :
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مصراع دوم این بیت مثل شدهاست.
هـر چنـد که لنبک دهـد آسایـــش بهــرام
مصراع دوم مثل شدهاست
از دل ســوی دیـــــده می برم سیــــــل
(مصراع دوم مثل شدهاست).
نالش بکــــــر خاطـــــرم زقضـــــــاست
مصراع دوم مثل شدهاست.

بهــرام به شاهی به و لنبک به سقایــــــی
(همان)497 :
آری زتنــــــــــور خاست طـــوفــــــان
(همان)492 :
گلـــه ی شهر بانــــــو از عمـــــر است
(همان)24 :

 -1-4اشاره به اصناف و مشاغل:
یکی از فواید اشعار خاقانی اشاره به مشاغل ،پیشهها ،صناعات و خدماتی است که نمودار گوشههایی
از اوضاع اجتماعی و اقتصادی محیط زندگی اوست .با مطالعۀ این اشعار میتوان تا حدی به چند و
چون مشاغل متعددی که در روزگار شاعر وجود داشتهاست ،پیبرد و از این طریق با سابقۀ دیرین
شماری از پیشههای امروزی آشنا شد( .نگاهی به دنیای خاقانی ،معدن کن ،ج  .)932 :2همچنین
از این منظر میتوان با بسیاری از مشاغلی که امروزه فراموششدهاند ،آشنا شد.از سوی دیگر ،از آنجا
که امثال فارسی غالباً برگرفته از تجربیات عامۀ مردم و برخاسته از ذوق و استعداد هنرمندان
گمنامی هستند که در میان مردم عامی زندگی میکنند ،اصطالحات خاص این قشر از جامعه و
مشاغلی که به آن اشتغال داشتند ،در گوشه و کنار این امثال ،به چشم میخورد.
با توجه به آنچه گفتهشد ،در امثالوحکم دیوان خاقانی نیز به برخی از این مشاغل اشاره شدهاست.
پیشههایی مانند رفوگری ،گازری ،سقایی ،قصابی ،قصاری یا گازری ،درزی و نظایر اینها که هر کدام
گوشههایی از صحنۀ اجتماع روزگار شاعر را به نمایش میگذارد .در ادامه به برخی از این امثال
اشارهخواهیمکرد.
 -3-1-4رفوگر:
خاقانی از این پیشه به کرات نام برده و از نیاز به چشم بینا و پرسو برای آن سخن گفتهاست .این
حرفه جزء مشاغل حقیر و در عین حال دقیق و نیازمند تجربه و تخصص بودهاست .شاعر در این
باب به رفوی جامه و لباس و فرش ،اشارهمی کند و به دلیل ضرورت دقت و تیزبینی در این پیشه،
رفوگری با چشم نابینا را کنایه از امری ممتنع میداند.
رفوگری نتـوان کـــــرد و چشم نابینـــــا
ره آسان نتـوان رفت و دل ،رهیــــــن امل
(دیوان)12 :
(مثل :با چشم نابینا نمیتوان رفوگری کرد).
به دلیل ارتباط میان پیشۀ رفوگری وقصاری(رخت شویی) در مثالی دیگر رفوگر را پسر عمّ قصّار
میخواند.
چـــــون رفوگـــــر پسر عــمّ قصّـــــار
روز دولت بــــــــرادر بخـــــــــت است
(دیوان)255 :
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 -2-1-4قصاب:
قصابان ،در دکان خود که خاقانی از آن به «کلبۀ قصاب» تعبیرمیکند ،به ذبح و فروش گوشت
اغنام و احشام اشتغال داشتند .ابزار عمدۀ این صنف کاردی بوده که شاعر گاه با تعبیر «حربۀ
قصاب» یا «تیغ» از آن نام میبرد .وی به رجحان گوشت حیوان نر بر ماده نیز در بیتی اشارهدارد.
(نگاهی به دنیای خاقانی ،معدن کن ،ج )935 :2
در یکی از امثال نیز به این نکته اشاره شدهاست:
خـرج قصــاب به بـزی کــــه نــــر است
بـر ســر تیغ به ســـــــری که ســـر است
(دیوان)22 :
(مثل :خرج قصاب به بز نر بودن)
هرچه شبــان پرورید روزی قصاب شــــد
هستی خاقانی است غارت عشق ای دریــــغ
(دیوان)535 :
در مواردی شاعر ،به تقابل میان قصاب و شبان ،اشارهمیکند .نظیر بیت باال.
 -1-1-4گازر یا قصّار:
خاقانی در اشعار خود بارها به حرفۀ گازری اشاره کردهاست .اشخاصی که به این حرفه اشتغال
داشتند ،جامه شوی مردم بودند و جامههای چرکین را در آبهای روان میشستند و پس از
خشککردن به صاحبانشان باز میگرداندند.
در برخی از امثال دیوان خاقانی نیز به این حرفه اشاره شدهاست:
ایـن مثل است آن اولیـای صفــــــاهـــان
کردۀ قصـــار و پـــس عقوبت حــــــداد
(دیوان)952 :
مصراع اول همین بیت مثل شدهاست.
روز دولــت بــــــــــرادر بخــــــت است
مصراع دوم همین بیت مثل شدهاست.

چــــون رفــوگـر پسـر عــــــمّ قصّــــار
(دیوان)255 :

 -4-1-4فصّاد:
هر چند در امثال خاقانی تنها در یک مورد به این شغل اشاره شدهاست ،اما شاعر در بسیاری از
ابیات دیوان خویش به شغل فصّادی و وسایل خاص این حرفه پرداختهاست .در گذشته در بسیاری
از بیماریها بهخصوص هنگام بروز تب ،اقدام به فصد میکردند و کار فصادان رونقی تمام داشت.
ابزار عمدۀ کار این طایفه طشتی برای ریختن خون و نیشتری برای گشودن رگ بودهاست .شاعر از
نیشتر فصّادان به «نشتر راحت رسان» تعبیر میکند.
شعارم صـــــدق و آیین تــــو زرق است
دبیـری را تویـی هـــم حرفتــــــم لیک
هـم از جـالد تا فصّــــــاد فـــــرق است
اگـرچــــه هـر دو خونریزنــــــد لکـــــن
(دیوان)747 :
(مثل :هم از جالد تا فصّاد فرق است)
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در این مثل به تقابل میان جالد و فصاد اشاره شدهاست.
خاقانی این ابیات را در ذمّ خواجه اسعد میسراید و برای نشاندادن تفاوت میان خود و او ،خویشتن
را به فصّاد و خواجه اسعد را به جالد مانند کردهاست.
 -1-1-4سقّا:
هر چنــد که لنبک دهـد آسایش بهـــــرام

بهـــرام به شاهی به و لنبک به سقایـــــی
(دیوان)497 :

(مصراع دوم همین بیت مثل شده است).
چه باشی مشک سقایان گهی دقّوگه استسقا

نثار افشان هرخوان و زکاه استـان هر خانی

(دیوان)414 :
(مثل :مثل مشک سقا یعنی گاهی فربه و گاهی الغر)
 -6-1-4درزی:
درزئی صـــــدرۀ مسیـــــح بریـــــــد
(مثل :گوش خر است).

عملش بــرد و گفت :گـوش خـــــر اسـت
(دیوان)21 :

 -7-1-4باغبان:
کار مـــــــن مصلحت کجـــــا گیـــــرد
صـورت حــــال خصــــــم و خاقانــــــی

خاصـه کایــن فتنه در میــــان افتــــاد
مثـل مـــــــــار و باغبـــــــان افتـــــاد
(دیوان)251 :

 -4-4اشاره به امثال عربی در دیوان خاقانی:
برخی از امثال موجود در دیوان خاقانی برگرفته از امثال عربی است .بسیاری از این امثال در زبان
فارسی چنان معمول و رایج شدهاند که همانند دیگر امثال فارسی به کار میروند .استفاده از این
امثال به دو صورت انجام میگیرد .روش اول این که مثل را با همان واژههایی که در زبان عربی رایج
است به کار میبرند یعنی دقیقاً همان جملهای را که در زبان عربی به عنوان ضربالمثل معروف
شدهاست ،در زبان فارسی میآورند .در دیوان خاقانی نیز نمونههایی از این دست را داریم:
وامــــــرءُالقیس را فکنـــــــد از کار
زد قفـــــــــانبک را قفـــــــایی نیـــک
حـاطب اللیــــــل مطنـــب مکثـــــــار
کردم اطنــاب و گفتــــه انــــد مثــــــل
(دیوان)251 :
(مثل :المکثارُ کحاطب اللیل:زیادهگوی همچون خارکن در شب باشد).
چه تـــوان کــــــردن؟ الجنـــــون فنون
گـرچـه طعنــم زننــــــد مشتـــــی دون
(دیوان)319 :
(مثل :الجنون فنون)
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روش دوم این است که به صورت غیر مستقیم به امثال عربی اشاره میشود .مقصود آنکه یا معنای
آن مثل و یا اینکه تعدادی از کلید واژههای آن مثل در بیت میآید و ذهن خواننده را به سمت آن
مثل هدایت میکند .از آنجا که خاقانی همواره به دنبال نوآوری است ،در بهکارگیری امثال عربی نیز
بیشتر این روش را بهکاربردهاست .به شیوهای که غالبا معنای امثال عربی را به بیان خود در
اشعارش میآورد .در ادامه به ذکر نمونههایی از این دست میپردازیم:
 آخر الدواء الکی:ز آتشیـن آه مـن آهـن داغ شـد بر پای من
زان که داغ آهنیـن ،آخــر دوای دردهــاست
(دیوان)922 :
 الصَّبرُ مفتاح الفرج:امروز یقینم شــد ،کاندیشـۀ خام است آن
گفتـم که به صبـر ،از تو هم پخته شود کارم
(دیوان)259 :
 اذا جاء القضا ضاق الفضا:(نظیر اذا جاء القدر عمی البصر)
چـو الشه بستـه گلـویی به ریسمـــان قضا
چو باشـه دوختـه چشمی به سوزن تقـــدیر
(دیوان)12 :
برخی از این امثال به داستانی یا ماجرایی خاص در زبان عربی اشارهدارند .مانند امثال زیر:
 أشامُ من طویس:(بدشگونتر از طویس) طویس نام مخنثی از عرب است که به بدشگونی و نافرخندگی مشهور بوده و
او خود گفته است :ای مردمان مدینه تا من زنده باشم ،خروج دجال را چشم بدارید و چون بمیرم،
دل آسوده دارید .چون ساعتی که مادر مرا بزاد ،پیامبر خدای از جهان بشد و آنگاه که از شیر
بازگرفت ،ابی بکر فرمان یافت و بدان روز که به حدّ مردان رسیدم ،عمر را بکشتند و در شب
کدخدایی من عثمان به قتل رسید( .فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی ،سجادی ،ج )1934 :2
چـون زادن مخنث در مـــردن پیمبــــــر
در غیبت من آیــد پیــــدا حســودم آری
(دیوان)135 :
که این بیت از یک سو تلمیحی دارد به ماجرای بدشگونی طویس و از سوی دیگر به این ضربالمثل
که برگرفته از همین ماجراست ،اشاره دارد.
و یا ضرب المثل زیر:
أثار من قصیر (خون ریزتر از قصیر):
در وفــا چـون قصیـــــر با قصــــر است
صـــورت بخت مـن طــــــویلالذیــــل
(دیوان)21 :
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بخش دیگری از اشارات عربی دیوان خاقانی ،اشارات قرآنی است یعنی در بیت به ضربالمثل اشاره
شدهاست که آن مثل برگرفته از آیهای است و ی ا بخشی از یک آیه در آن بیت آمدهاست و یا به
معنای آن آیه در قالب یک مثل درآمده است:
بر ولیعهدان شیطان حـرف کرمنـــا مخوان
نیست انـــدر گوهر آدم خــــواص مردمی
(دیوان)925 :
مصراع دوم این بیت به بخشی از آیه  15سوره اسراء اشاره دارد و مقصود از آن انجام کاری بیهوده و
بینتیجه است .نظیر «یاسین در گوش خر خواندن)
(وَلَقَد کرّمنا بنی آدم و حَمَلناهُم فی البَرِّ و البحرِ و رَزَقناهُم مِّنَ الطَّیباتِ و فَضَّلناهُم عَلی کثیرٍ مِمَّن
خَلَقنا تفضیالً :ما فرزندان آدم را بسیار گرامیداشتیم و آنها را به مرکب برّ و بحر سوار کردیم و از هر
غذای لذیذ و پاکیزه آنها را روزی دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خود برتری بخشیدیم).
از این جمله است بیت زیر:
 حرف والناس پایان جایی یافتن:حـرف والنـاس ز پایان به خراســـــان یابم
مصحف عهـد سراپای همــه البقــره است
(دیوان)232 :
مانند شاهنامه آخرش خوش است یعنی اینکه باید صبرکرد و نتیجۀ کار را دید و در قضاوت نباید
عجلهکرد و باید به عاقبت کار اندیشید(.چون آغاز قرآن با سورۀ بقره و پایان آن با سورۀ ناس است).
و یا مثل« :شتر از سوراخ سوزن برآمدن» .در بیت زیر که برگرفته از ترجمۀ آیه 45سوره اعراف
است :اِنَّ الّذینَ کذّبوا بِایاتِنا و استَکبروُا عَنها ال تُفَتَّحُ لَهُم ابوابُ السَّماءِ والیدخلونَ الجنَّهَ حَتّی یَلجَ
الجَملُ فی سَمِّ الخِیاطِ و کذلک نجزی المجرمینَ( .همانا آنان که آیات خدا را تکذیبکنند و از کبر
و نخوت سر به آن فرود نیارند هرگز درهای آسمان به روی آنها باز نشود و به بهشت در نیایند تا آن
که شتر در چشمۀ سوزن درآید یعنی داخل شدن آنها به بهشت بدان ماند که شتر در چشمۀ سوزن
رود و این محال باشد و این گونه گناهکاران متکبر را مجازات سخت خواهیم کرد).
پس مقصود از آوردن این مثل انجام کاری غیر ممکن و محال است.
بختی غـم به دیــدۀ ســـــــوزن در آورم
دل تنگتـر ز دیدۀ سوزن شـده است و من
(دیوان)241 :
 -1-4اشاره به حیوانات در امثال:
مطالعۀ امثالوحکم فارسی نشان میدهد که بسیاری از این ضربالمثلها براساس رفتار ،کردار و
خوی حیوانات شکل گرفتهاند و این رفتارها استعارهای از همان حاالت و صفات نزد برخی از
مردمان است که رفتارهایی مشابه را از خود بروز میدهند .در دیوان خاقانی موراد بسیاری از اشارات
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و امثال حیوانی وجود دارد و از جمله این حیوانات می توان به سگ ،گرگ ،گاو ،فیل ،شیر ،مار،
کبک و مگس اشاره کرد که در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت.
 -3-1-4سگ:
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
بیشتری دارد .در دیوان خاقانی واژۀ سگ بیشتر در ترکیب «سگ گزیده» آمدهاست که گاهی اوقات
این ترکیب را به صورت «گرگ گزیده« نیز داریم .براساس یک باور قدیمی شخصی که دچار سگ
گزیدگی شدهاست ،از آب می ترسد .خاقانی بارها در اشعار خود به این نکته اشاره کرده است و مثل
«همچون سگ گزیده بودن» پیش از خاقانی نیز در امثال فارسی آمده است.
در هفت مورد از دوازده موردی که در امثال دیوان خاقانی واژۀ «سگ» آمده ،به این باور قدیمی
اشاره شدهاست که در زیر این موارد را آوردهایم:
ای کاش کـــه سگ گزیـــده بـــــودی
مــــیترسـد از آب دیــــــده جانـــــم
(دیوان)759 :
از دست کس آب چــون ستــــــــانـــــم
لب تشنه تـــرم زســــــگ گزیــــــــده
(دیوان)295 :
چون سگ گزیدهای که زماء معین گریخت
لـرزان ستــارگان زحســـام حســـام دیــن
(دیوان)724 :
جگر تشنــه ام وز سقا مـــــیگریــــــزم
ندارم سر مـی که چـــون سگ گزیـــــده
(دیوان)273 :
سگ گزیده کی توانـد دیـــــد در آب روان
دل رمیـده کــی توانـد ساخت با سـاز وجود
(دیوان)925 :
کاتش مـرگش عیـان خواهــد نمـود
سگ گزیده خصم و تیغ شه چو آب
(دیوان)413 :
کــز آب ،سگ گزیــده و شیـر سیه ،ز آذر
ز آن آب آذرآسـا زآنسان همــی هراســـم
(دیوان)131 :
از دیگر امثالی که از واژه سگ در آن استفاده شده است و در دیوان خاقانی نیز بسیار پر کاربرد
است مثل زیر است:
«سگ کیست» یا «سگ کیست که »...و منظور آن است که «جرأت ندارد یا داخل آدم نیست ویا
قابل اعتنا نیست .مانند این که میگوید :س گ کیست که در مقابل من عرض اندام کند و یا سگ
کیست که دست به چنین کار خطرناکی بزند( ».فرهنگ عوام ،امینی )425 ،همچنین به این معنی
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که ضعیف قادر به مقهور ساختن قوی نیست و یا بیهنر را آن پایه و مایه نیست که با هنرمندان
بستیزد و دست و پنجه نرم کند( .داستان نامه بهمنیاری ،بهمنیار )451 ،این ضربالمثل در میان
عامه مردم بسیار رایج است.
تا بـر آن فخـر جهــــــان خواهــم فشـاند
خــود کیم مـن وز سگان کیست جــــان
(دیوان)142 :
او زسگان کیست خـود تا بـــردت به داوری
بـردل خاقانی اگـر داغ جفا نهی چـه شــــد
(دیوان)421 :
دل این جا از سگانکیست تا پروای او دارم
اگردلدر غمش گمشدچهشایدکرد ،گوگمشو
(دیوان)191 :
دعوی عشق و وصل هم ،تا ز سگانکیست او
سینــۀ خاقانــــی و غم ،تا نزنـد ز وصل دم
(دیوان)257 :
از سگان کیست خـاقانی که یابـد بــوی من
بوی وصلش آرزو میکــردم او دریافت گفت
(دیوان)255 :
خـود صید کی کند سگک استخوان خورک
خاقانیـا گله مکـــن او از ســـــگان کیست
(دیوان)171 :
مثل دیگری که در دیوان خاقانی آمده و به یکی دیگر از صفات سگ در آن اشاره شدهاست ،مثل
«ماه تابد و سگ الید» است .این مثل به «عوعو کردن» سگ در شبهای مهتابی اشاره دارد( .این
صفت برای گرگها نیز آمدهاست ).نه تنها خاقانی بلکه بسیاری از شعرا این مثل را به اشکال مختلف
در اشعار خود آوردهاند .از جمله موالنا که در اشعار خود چندین بار به این مثل اشاره کردهاست.
این مثل ترجمه عربی مثلی در زبان عربی است:
«الکلب ینوح و القمر یلوح»
در دیوان خاقانی چنین آمدهاست:
تابش مه را ز بانگ سگ کجـا خیـــزد زیان
گر به رنگ جامه عیبتکرد جاهل باک نیست
(دیوان)922 :
در موارد دیگری از امثال دیوان خاقانی نیز واژۀ سگ آمدهاست:
فعل سگ غرچه است قــدح خـــــر روستا
رنج دلم را سبب گــــردش ایـــــام نیست
(دیوان)97 :
دنـــــدان جفــــــاش از آن شکستــــم
دیـدم که زبــــــــان سگ گزنـــــدهاست
(دیوان)171 :
چـون سگ پاسوختـــه دربـــدرم الجـــرم
در طلبت کار من خام شـد از دست هجــر
(دیوان)225 :
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 -2-1-4گرگ:
واژه «گرگ» ،به دو صورت در امثال دیوان خاقانی آمدهاست :یکی در ضربالمثل «گرگ آشتی
کردن» و دیگری در مثل «گرگ گزیده از آب میترسد ».که این مثل را خاقانی به صورت «سگ
گزیده» نیز آوردهاست که پیش از این در مورد آن توضیح دادیم .ضربالمثل اخیر در موارد زیر در
دیوان خاقانی آمدهاست:
آری نـرود گرگ گزیــــــده زپــــــی آب
آزردۀ چـرخــــم نکنــــــــم آرزوی کس
(دیوان)52 :
طلـــب چشمــۀ حیـــــوان چـــه کنـــم
چون منم گرگ گزیــــــده زفــــــراق
(دیوان)254 :
بی تــو چون گرگ گزیده به حــذر باد پـدر
یوسفا گرچه جهـان آب حیات است از او
(دیوان)545 :
گرگ گزیده نخواست چشمۀ ماءمعین
گررهخدمت نجست بنده عجب نیست زآنکه
(دیوان)992 :
اما در مورد ضربالمثل «گرگ آشتی کردن» باید گفت منظور از آن ،آشتی ظاهری است که در
باطن دلهای طرفین بر دشمنی باقی باشد؛ صلح به نفاق و مکر و فریب .این مثل را به صورت گرگ
آشنایی نیز داریم( .امثال و حکم ،دهخدا ،ج )1233 :9
در چهار بیت از ابیات دیوان خاقانی به اشکال گوناگون به این مثل اشاره شدهاست:
آشتیشان اورمـــــزد مهـربان انگیختـــــه
شیر با گاو و بره گرگ آشتی کرده به طبع
(دیوان)935 :
با یوسفان گرگآشتی پیشآرو پیمان تازهکن
شرطی کز اولداشتی با عشق خوبان تازه کن
(دیوان)459 :
و آن بت شب و روز جنگ جـــــــوی است
گــرگ آشتـــــی است روز و شب را
(دیوان)522 :
میلی ســوی این خاطــــــر رنجـــور بکن
ماها دلم از وصـــــال پـــــر نور بکــــن
ای یوسف وقت ،جنـگ را دور بکـــــن

گرگ آشتـــی با من مهجــــــــــور بکن
(دیوان)191 :

زادۀ طبع منند اینهـا که خصمـــــان منند

آری آری گر به هست از عطسۀ شیــر ژیان
(دیوان)927 :
گربه به هرحـال هست عطسـۀ شیـــر عرین
(دیوان)995 :

 -1-1-4شیر:

چرخ به هرسان که هست زادۀ شمشیر تست
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دشمن تو کــی بود با تو برابـــــر به جـــاه

شیر علم کـی بــود همبـــر شیــــر ژیان
(دیوان)952 :

 -4-1-4شتر:
دل تنگتـر ز دیدۀ سوزن شدهاست و من
از شیر شتـــر خـــــــوشی نجویـــــــم
-5-5-4روباه:
دبیـر ما به صفت روبــه است گـوا دُم او

بختـی غم به دیـــــــدۀ ســــوزن درآورم
(دیوان)241 :
چون ترشیتــــرکمــــــــان ببینــــــم
(دیوان)222 :
بلی هـر آینه روبــــاه را دم است گــــــواه
(دیوان)325 :

 -6-1-4فیل:
که قدر مرد کم از پیل نیست کو چـو بمـرد
از پیل کم نـهای که چو مرگش فرا رســـــد
پیــل را مانـم که چـــــون جستـم زخواب

همان بهـا بود آن لحظه استخـــــــوانش را
(دیوان)712 :
در حـال استخوانش بیــــرزد بدان بهـــــا
(دیوان)15 :
صحبت هندوستان خواهــــم گزیـــــــد
(دیوان)111 :

 -7-1-4مگس:
من انـــدر کنج و دونـــــان بــر سـر گنج

مگس در گلشــــــن و عنقـــــا به گلخـن
(دیوان)917 :

 -8-1-4بوتیمار:
مثـــــل جـــــام و پـــارسـایـــان هست

لب دریــــــــا و مــــرغ بوتیمـــــــــار
(دیوان)132 :

 -3-1-4مار:
گلبـن وصـل تـو را خـــار جفـــا بر رهست

مهـره چه بینی که هست مار نگـر در کمین
(دیوان)994 :
مثـل مـــــار و باغبــــــان افتـــــــــاد
(دیوان)251 :

عشق تـو را نواله شد گاه دل و گۀ جگـــــر

الغر از آن نمیشود چـــون بــرۀ دو مادری

صــــــورت حـــــال خصـم و خاقانـــــی
 -31-1-4بره:

(دیوان)277 :
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 -33-1-4زنبور:
عافیت زان عالماست اینجا مجوی از بهر آنک

نوش زنبور از دم ارقـم نخــــواهی یافتـــن
(دیوان)927 :

 -32-1-4سیمرغ:
بـــــــه سیمـــــرغ مانــم ز روی حقیقت
اگـــــر بدانـی سیمرغ را همــــی مانــــم

که از هیچ مخلـــــوق همــــدم ندارم
(دیوان)279 :
که من نهانـــم و پیداست نام و اخبــــارم
(دیوان)271 :

 -31-1-4گاو:
شـــاه جهان نظم غیــر دانـــد تا سحـر من
هرجا که محرمیاست خسی هم حریف اوست
گاو عنبر فکن از طـــوس به دست آرم لیک

اهل بصر گوشت گاو داند تا زعفران
(دیوان)994 :
آری ز گوشت گاو بود بار زعفران
(دیوان)919 :
بحـــر اخضـر نه به عمان به خراســان یابم
(دیوان)232 :

 -34-1-4غراب:
دلشـان ز میوه دار حدیثم خــــورد غــــذا
قمری ،کردش ندا کای شده از عدل تو

انجـیـر خـور غریب نباشــــد غرابشــــــان
(دیوان)995 :
دانۀ انجیر رز دام گلوی غراب
(دیوان)49 :

 -31-1-4خر:
درزیـــــی

صـــدرۀ

مسیــح

بریــد

اگـر خری دم این معجزه زنـــد که مـراست

علمـش بـرد و گفت :گــوش خـــــر است
(دیوان)21 :
دمش ببند که خـر گنگ بهتــر از گویــــا
(دیوان)91 :
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حــوری از کوفـه بـــه کــــــوری زعجـم
گفتــــــــم ای کــــور دم حــــور مخـور
هـــان و هــان تا زخـــری دم نخـــــوری
که خـــــری را به عروسـی خـــــواندند
گفت مــــن رقص ندانــــــم به ســــــزا
بهـــــر حمالی خواننـــــد مــــــرا
(مثل :خر را به عروسی میبرند که بارش کنند).

دم همــی داد و حریفـــــــــی میجست
کـو حریف تـــــو بــــــه بـــوی زر تّست
ور خــــوری این مثلش گـــــــوی درست
خر بخندید و شــــد از قهقهــــــه سست
مطـــــــربی نیـــــز ندانــــــم به درست
کاب نیکـــو کشــم و هیــــــزم چست
(دیوان)792 :

 -36-1-4بز:
بـــر ســــر تیغ به ســـری که سر است

خــــرج قصاب به بـــــزی که نـــر است
(دیوان)22 :

 -37-1-4طوطی:
(مثل :مثل طوطی بودن)
چـو طوطی ار چـه همه منطقم نه غمـــازم

چو تیغ اگرچه همــــه گوهــــرم نه غدارم
(دیوان)272 :

 -38-1-4پروانه:
عـــادل غضنفـری تو و پروانۀ تــــو مــــن
مصراع دوم مثل شده است.

پروانــــه در پناه غضنفـر نکوتـــــر است
(دیوان) 12 :

 -1نتیجهگیری:
از مجموعه بررسیهای صورت گرفته در این پژوهش به نتایج زیر دست یافتیم:
 -1بسیاری از امثال فارسی به دلیل آنکه برگرفته از تجربیات عامۀ مردم و نشأت گرفته از سخنان
حکیمانهای هستند که در میان مردم رایج شدهاند ،اساساً از شیوایی و روانی و سادگی خاصی
برخوردارند .امثالوحکم خاقانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند تا آنجا که این سادگی و روانی را
میتوان از ویژگی های خاص این امثال برشمرد .بخش دیگری از امثال دیوان خاقانی نیز برگرفته از
آثار بزرگان شعر و ادب فارسی است که مفاهیم تربیتی و حکمتهای عملی این امثال از یک سو و
موزون وآهنگین بودن آنها از سوی دیگر ،موجب سادگی و روانی این دسته از امثال گشته است.
بکارگیری این امثال را در شعر« ،ارسالالمثل» گوییم.
 -2ویژگی دیگری که برای امثال دیوان خاقانی میتوان برشمرد ،بهرهگیری از داستانها ،افسانهها،
حکایات و آیات و احادیث است که در این پژوهش از آن تحت عنوان «تلمیح در امثال» یاد شد.
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استفاده از تلمیح در امثال موجب استواری و اثربخشی هر چه بیشتر کالم میگردد و در عین حال بر
زیبایی و جذابیت آن نیز میافزاید.
 -9در موارد متعددی از امثال دیوان خاقانی ،به امثال رایج در زبان عربی اشاره شدهاست .در برخی
از موارد به خود مثل و گاهی نیز تنها به ترجمۀ آن اشاره شدهاست .بسیاری از این امثال برگرفته از
امثال قرآنی و یا آیات و احادیث و روایات هستند.
 -4اشاره به اصناف و مشاغلی که در عصر خاقانی رایج بودهاند از جمله مواردی است که در این
امثال مشاهده میکنیم که به نوعی ما را با زندگی اجتماعی و آداب و رسوم گذشتگان آشنا میکند.
از جمله این مشاغل میتوان به مشاغلی همچون :رفوگری ،درزی (خیاط) ،گازری (قصّاری) ،قصابی،
باغبانی ،شبانی و سقایی اشاره کرد.
 -5بهرهگیری از نام و خصوصیات فطری حیوانات از دیرباز در امثال فارسی رایج بودهاست .بخش
کثیری از امثال دیوان خاقانی ،امثالی هستند که شخصیتهای آنها از میان حیوانات مختلف انتخاب
شدهاند .بگونهای که ویژگیهای ذاتی و فطری حیوانات را به انسانها تعمیم میدهند .در این میان
حیواناتی نظیر سگ ،گرگ ،شیر ،گاو ،االغ و مار از بسامد باالتری برخوردارند.
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