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و اجتماعي پيش  ها در شعر خاقانيهبازتاب هنري، معنايي
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 چكيده
و پيشه وجه و كار و شرط الزم زندگي انسان انسان موجودي اجتماعي است اشتراك

و در دسـترس تـر يكي از ساده،سوي ديگراز. در جامعه است  ين ابـزاري كـه تـر ين

خاقـاني.استهاي آفرينش هنري يك شاعر قرار بگيرد همين پيشه مايه تواند دست مي

پيشه در ديوان اشعار خود، نشان داده كه با اكثـر پيشـه 200 با به كار بردن نزديك به

د خاقاني براي آفرينش صور خيال به كمك. اشته استهاي دوران خود آشنايي كامل

و روشـن.، شگردهاي متنوعي را به كار گرفته استها پيشه در اين مقاله براي بازيابي

و دقيـق از سـه منظـري يشهپ هشت شدن اين شگردها، و مردمي به طور جـامع ساده

قر،معنايي و اجتماعي مورد بررسي  به دست آمده نشـاني نتيجه.ه استار گرفتهنري

و ارسـال، مراعـات نظيـر، تلمـيح، دهد كه خاقاني عالوه بر استعاره، تشبيه مي المثـل

و شناخته شده هستند؛ شگردهايها اسلوب معادله كه آرايه اي نيز دارد ويژه يي معمول

اده از تضـاد يـا اسـتف،آفريني سمبلگريزي، هنجار،ي شاعرانهها تداعي: كه عبارتند از

و تشابه ميان پيشه هـاي كيبتر، ساختهاي اسطورهها بهره بردن از پيشه ها، هماهنگي

ها، استفاده از هنجارهاي پيشههاي ساخته شده از پيشهها المثل گيري از ضرب تازه، بهره

و روان.ي خانوادگيهاو آفرينش هنري با پيشه تـوان مـي شناسي نيز از منظر اجتماعي

متاثر از ديدگاه جامعه است اما در مواردي شـاعرها ديدگاه شاعر نسبت به پيشه گفت

.دگاه مخصوص به خود را دارددي،ي شخصيها با توجه به تجربه

.قصاب،زرگر خياط،آهنگر، ها، پيشههنري كاركردهاي خاقاني، اشعار:يديكل هاي واژه

 مقدمه.1

و كار و شرط الزم زندگي انس،انسان موجودي اجتماعي است درــوجه اشتراك  ان

و ادبيات فارسي دانشجوي كارشناسي ارشد∗ )مسئولي نويسنده(mhamanat17@yahoo.com زبان
و فارسي استاد زبان ∗∗  mh.karami@yahoo.comو ادبيات
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آن)8: 1385 توسلي،(.جامعه است جاست كـه عنصـري مـوثر از عناصـر ارزش كار از
و پايه و توليد و حـال،. آباداني استاي استوار در ساختمان كاخ تمدن كـار در گذشـته

چـه«.گـذارد مـي يك ضرورت اجتماعي بوده كه نيازهاي زندگي، آن را بر دوش افـراد 
و تجارت پيشه و خلـق هـالك شـوند ها باطل ها اگر گذاشته آيد، معيشت ها چـه. گردد
يك راست را شدن كارهاي همه به ياري كردن و تكفّل هـر فريقـي عملـي و. ديگر است

و همـه هـالك شـوند،هاي ديگـر اگر همه روي به يك پيشه آرند، پيشه ».معطـل مانـد
و«. يك ضرورت اجتماعي است،بايد گفت كه تقسيم كار بنابراين) 179: 1386 غزالي،(

و دانسـته شـده اسـت يـك فـرد بشـر بـ بـه علت آن اين است كه ثابت كـاره تنهـايي
يك؛ازدپرد هاي خود در امر معاش نمي نيازمندي ديگر همدستي بلكه افراد يك اجتماع با

: 1359،خلـدون ابـن(».سـازند كنند تا بتوانند وسايل معاش خـود را فـراهمو تعاون مي
و پيشه برپا مانده) 712 : موالنا نيز معتقد است جهان با مشاركت همگاني صاحبان كار

ميدر مكسبيكس هر دـــكنيمرـــيگد ياران ياريدـنهيپا
نا زآنك حاهم يكيازيدجمله كسب  يكيدروگر هم سقا هم
برستيبه انباز اين ارـز افتق يندگزيكاريكسهر رارـقعالم

ج1382 مولوي،( ،5:665-666(
و روايـات خواجه نصير تعداد پيشه در«: دانـد مـي هـزار،ها را با توجه به احاديث

ب و غذا طلـب كـرده احاديث گويند كه آدم عليه السالم چون  او را هـزار كـار،دنيا آمد
تا مي و آنگاه بخـورد بايست كرد و يكم آن بود كه نان سرد كرد و هزار و نان پخته شد

وجه كه هزار شخص كار كن ببايـد تـا يـك اين در عبارت حكماء همين معني باشد بر
در) 208:ق1413 طوسـي، نصيرالدين(».لقمه در دهان توان نهاد،شخص و انـوري نيـز

:است اي تعداد مشاغل را نهصد دانسته ضمن قصيده
بتاور يشهپيدكس ببا نهصدكه يدستيشن آن و يخوري نان آگهييتو نادانسته

)454: 1377 انوري،(
به از سويديوان خاقاني طبق بررسي كامل در 200نگارندگان، نزديك ديـوان پيشه

. استهاشعار قرار گرفتي شاعر در سرودن مايه نام برده شده است كه دستخاقاني 

يقتحقي يشينهپ.1.2

تـر بـيش اما؛است پذيرفته صورت خاقاني اشعار رويبراي گستردهو فراوان تحقيقات
بـه حـالتاواشعار وي اختصاص دارد شرحبه،ي خاقاني هاي منتشر شده درباره كتاب
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قراريو اجتماعيهنر تحليلو بررسي مورد شاعر، اين اشعاردر شدهبرده نام هاي پيشه

در از چند) 1377(كنمعدن فقط. نگرفته است بـه صـورت خاقاني ديوانشغل موجود
و كرده ياد وار، اشاره و تحليل است  هيچبهو است نبودهوي نظر مورد مشاغل،بررسي
.است نپرداخته مشاغل هنري كاركردهايبه عنوان،

 ها در ديوان خاقاني پيشه.2

و خود بدين خصوصيتديوان خاقاني، در :بالدمي مضمون زياد است
و غرب اتفاق كرد بر آنك  باشم آفرين مبدع معني شرق

)790: 1388 خاقاني،(
و هم در تشبيهات خاقاني هم در و هم در تعبيرات (كندمي داعاب،تركيبات  دشتي،.

و خلّاق از پيشه)43: 1364 و ها نيز به عنوان ماده اين شاعر مبدع ي خام آفرينش خيـال
آن پيشه. تصوير آفريني كمال بهره را برده است و ابزارآالت ها ها، ملزومات، اصطالحات

و يا شايد ساده به عنوان دردسترس ا مـي ترين موادي هستند كه يك شـاعر ترين ز توانـد
و سرودن شعر استفاده كند آن توانـد بـراي بنابراين شـاعر مـي. ها براي خلق صور خيال

خاقاني بـه نيكـي. ها دست به خلق مضامين تازه بزند رهايي از تكرار، با استفاده از پيشه
هدف ايـن مقالـه نيـز بررسـي شـگردهايي اسـت كـه.ي اين مهم برآمده است از عهده

و تصويرآفريني با استفاده از پيشه به مضموني آن، دست اني به وسيلهخاق هـا زده سازي
در. است در ديـوان خاقـاني، با توجه به اين كه بررسي كامل تمام مشاغل به كـار رفتـه

و كامـل انتخـاب گرديـد هشتيك مقاله امكان پذير نيست،  ه پيشه براي بررسي جـامع
همچنين. اندهو شگردي تازهاي مردمي، ساده، معمول، داراي نكته كه همگي پيشهاست

و يا شخصي،هرجا كه الزم بوده است اي كه شاعر را واداشـته به تحليل داليل اجتماعي
عنـوان زيـر،در ادامه. پرداخته شده است،اي مضمون خاصي را بسازد كه به كمك پيشه

در،هر پيشه ن ديوان خاقـاني، به بررسي كامل تمام ابيات مرتبط با آن پيشه ظـر از نقطـه
و اجتماعي پرداخته شده است شد. هنري، معنايي كـه بررسـي ديـوان يـك بايد يادآور

و ديدگاه بيشاعر با اين روش .سابقه است،

 آهنگر.2.1

و آالت آهني استور يشهپآهنگر و كوبد (سازد ينهكه آهن در كوره تافته ي نامـه لغـت.
و پنجاز اين پيشه،)دهخدا بار با همين عنوان، يك بار با معادل عربـي آن يعنـي حـداد
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در پنج قابـل توجـهي نكتـه. ياد شده استديوان خاقاني بار نيز به صورت غيرمستقيم،
و انـدوه موارد، اين پيشه را در فضايي گلهاين است كه شاعر در اغلب  بـار بـه كـار آميز

و زنجيرمي به نظر. برده است آهنگـران ايـن پيشـه،ي وسيلهبهرسد به دليل ساخت غل
و حبس وي است شد. بيش از هرچيز در ذهن شاعر يادآور دوران زندان كه بايد يادآور

:مانند اند؛هبعضي از اين اشعار در زندان سروده شد
منفريدون چه سود اندر دل دانايآگنج ضحاكي كشيد مرا در مار آهنگردست

)1388:321خاقاني،(
هردر پيوند با اين پيشه در ديد شاعر، جز(جا از جمله در همين بيت، خاقاني، به

و از پيشه) مورد2 و فريدون نيز نام برده اسـت ي آهنگري ياد كرده بالفاصله از ضحاك
ي آهنگري داستان كاوه دهد كه شغل آهنگري براي شاعر، تداعي كنندهمي امر نشاناين

و به نظر مي و ضحاك است اي، در ذهـني اين شخصيت اسـطوره رسد پيشهو فريدون
جالب اين است كه شـاعر بـه جزئيـات ايـن. شاعر، با نام او يعني كاوه يكي شده است

شد چون ضحاك«:اشاره كرده است داستان نيز فريدون بر تخت سلطنت متمكن،كشته
و كـاوه  و نعمـت بسـيار بخشـيدي گشت ) 2:205ج،1381 آملـي،(» ...آهنگـر را مـال

مي،خاقاني نيز از اين ماجرا :كند چنين ياد
ز آنم كه گر فلك به فريدونيم نشاند  ندارم آهنگري برگ سپاس بردن

)1388:282خاقاني،(
و ملزومـات ايـن،همچنين در اغلب ابياتي كه از اين پيشه ياد شده اسـت از ابـزار

و ريم آهن بـا نگـاهي بـه. شغل نيز ياد كرده است كه عبارتند از كوره، سندان، دم، پتك
و آنچـه بـدان درباره«، فرهنگ األسمي في األسماءباب هشتم  ي صنعتگران، ادوات آنان
يـاد به هر پنج مورد) 250-248: 1377 ميداني،(در فصل مربوط به آهنگري»نياز دارند
ي آهنگـري خـود را بـه كـوره به طور مثال در بيت زير شاعر سـينه. خوريمميشده بر

بامي تشبيه كرده كه وجه شبه و سوزان بودن، و گداز :شدتواند در سوز
شد است آهنگري كورهماي سينه  تا كه جهان افعي ضحاك

)1388:766خاقاني،(
هـاي خـود را در مطلـع اول يـك خواهـد خودسـتاييو يا در جايي كه شاعر مـي
ترين شي موجود در دكـان آهنگـران يعنـي ريـم آهـن قصيده، نفي كند خود را به پست
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و كثافت آهـن ريم آهن،«.كند تشبيه مي كـه در وقـت گـداختن در كـوره باشـد چرك

ميم و در پتك زدن از آن )990: 1361 برهان،(».يزدريماند
همدم هم و و زنم زن بربط طبعِ هاروت مريم آهن آهنگرافعي ضحاكم

)1388:249خاقاني،(
آند و كاوه جانشين ازر ابياتي كه لفظ آهنگر به كار نرفته و در عوض گشته است
دم همچون،آالت آهنگريابزار و و سندان و پتك را،كوره ياد شده، شاعر اين اسـطوره

و وي را برتر از آن دانسته كه بخواهد به پيشه در مقابله با پيشه ي آهنگري اش قرار داده
آن.بپردازد آن توجه به معناي اين ابيات، عنوان و پـس و ابيـات پـيش هـا، سـمبل يـا ها

ي كـاوه يـك سـمبل يـا واقع شاعر از اسطورهدر. كند نمادي را به ذهن خواننده القا مي
و سمبل«. نماد شخصي آفريده است هاي خصوصي يا شخصي حاصل وضع ناخودآگـاه

و نويسندگان بزرگ است ي كـاوه بـا اسـطوره)219: 1385 شميسـا،(» ...ابتكار شاعران
و قيام :عليه ظلم باشد توجه به داستانِ موجود، بايد نماد يا سمبلِ دادخواهي

ز شاه خرو و زد دست بر سر ي دادخواه كاوهكه شاها منم شيد

)67: 1389 فردوسي،(
يالشـعرا ملك.و اين نماد حتي در ميان شاعران معاصر نيز بيانگر دادخواهي است

مي در قصيده بهار و مرج :گويدي هرج
ك راي كاوهيـــدادخواهو يدونفر فر و  يرمن توزي ينهمنوچهر

)214: 1365 بهار،(
و پيشهي اما خاقاني با تقابل كاوه از اين اسـطوره، سـمبل يـا»آهنگري«اش آهنگر

و از اين نماد و فرهمندي ساخته است در اشعارش كمـال بهـره،نماد قناعت، بلندهمتي
دل«اي با عنوان، در قصيدهبه طور مثال.را برده است و در و شـكايت از روزگـار تنگي

و قناعت دلي از گوشه خوش :سرايدمي چنين»گيري
و سندان چكنم؟ ام پتك زنم بر ســـر ديو كاوه  در دكان كوره
ز من پــامبا ــميبه همت نه به آمال  چكنم؟ يمانل دست به

)253: 1388خاقاني،(
و ابيات اين قصيده، صحت اين ادعـا را تاييـد و مـي توجه به عنوان، موضوع كنـد

:همچنين اين ابيات
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دبرو عصمت كه مرا تاج فراغت دادند عقل دـشدنم نگذارن يوانسر منصب
تا اوهــكآن منم و سندان شدنم نگذارند طالب بخت يدونيفر ييدكه  كوره

)154: همان(
يك بار براي خودستايي؛ي فراوان برده است ساخته، استفادهخاقاني از اين سمبل خود

و بار ديگر،و تفاخر : الدين محمد براي مدحِ ممدوح يعني سلطان غياث،مانند ابيات باال
پا كه داند زدن بر سر ضحاك پتك كاوه دميكي شودش و و سندان  بند كوره

)263: همان(
و حكمت ب در قطعه،و حتي براي بيان نصيحت :آمده) حكمت(ا همين عنواناي

و دم است را چون فر افريدون يافت كاوه و سندان  چه غم كوره
)821: همان(

بي« اي با عنوانو يا در قصيده و و قناعت و عزلت از در تجريد و شـكايت طمعي
از شاعر» روزگار و با آوردن لفظ پاره پوسـت هـم خواسـته حتي نام كاوه را نيز نياورده

و عبا و هم بر تاثيرتكرار بپرهيزد :ش بيفزايدگذاري كالمرتي نوتر بيافريند
و دم داشـتن شهر تواني گرفت پاره پوستچون به يكي  غبن بود در دكان كوره

)317:همان(
:چنين سروده اين نيز درباره پاره پوست، فردوسي

پاĤكچرمآن از زخـــهن بپوشنديهنگران پشت يم دراــگام
ن همان گهردـك يزهكاوه آن بر سر ز بازار برخاست گرد همان

)69: 1389 فردوسي،(
داراي فضـايي كـامال،ي آهنگـري يـاد شـده هـا از پيشـه دو بيت ديگر كه در آن

در؛ي آهنگـر ندارنـدي كـاوهو هيچ ارتباطي با اسـطوره هستند متفاوت با ابيات پيشين
الدين سلطان غياث(ي حاسدانِ ممدوح يدهيكي، خاقاني بسيار هنرمندانه براي هجو پوش

آن)محمد مي ها را مبتال به بيماري، وي مسي بسا داند كه بايد آهنگر براي آنان آينه اي زد
دكتـر كـزازي ايـن. دانش پزشكي خود را نيز به رخ خواننده كشيده است،با اين شگرد

(داند بيماري را لقوه مي )587: 1389 كزازي،.
ز دولت تو گرفتار آن مرض وي حاسد  آينه آهنگركز مس كند براي

)1388:400خاقاني،(
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دركه علتي است،كجي دهنيا لقوه« نيمي از رخساره به سـوي. برگيردرخساره را

مي نيمي جذب مي و پلـك.دهـد شود كه هيأت را تغيير هـا بـه خـوبي بـه هـم دو لـب
آن«) 3:190ج، 1389،سينا ابن(».رسند نمي كننـد كـه بيمـار را وادار مـي،بـراي درمـان

و و اگر آينه كوچك باشـد هميشه به آينه نگاه كند ».بهتـر اسـت،كجي را راست نمايد
مس با توجه به اين)193: همان( ي مسگران اسـت، سـوالي كـه مطـرح پيشه،كه كار با

مي آينه شود اين است كه آيا مي انـد يـا مسـگران؟ الزم اسـت ساختهي مسي را آهنگران
، در يـك فصـلن شـهرداري آيـي نيز اين دو پيشه را در كتـاب»ابن اخوه«گفته شود كه 

و آهنگران«يعني و هشتم در حسبت بر مسگران .مورد بررسي قرارداده است»باب سي
المثلـي را بـه حكـم تمثيـل يـا خاقـاني ضـرب،در بيـت دگـر)150: 1360 اخوه، ابن(

: آورده است»مدح اصفهان«ي در قصيده،المثل ارسال
 صفاهانيبد استاد از اصدقا اينتز شاگرد پس عتاب بر استاد جرم
انـآن اولياي صفاه اين مثل است دادـحقصار پس عقوبتي كرده

)1388:356خاقاني،(
كه، ديوان خاقانيي در حاشيه،مرحوم عبدالرسولي المثـل اين ضـرب نوشته است

و بگريخـتي قصاري جامهبه اين داستان اشاره دارد كه  صـاحب.مشـتري گـم كـرده
و گفـت؛رنگـين بديـدي حدادي را با جامـه،جامه . را پيـدا كـن قصـار او را بگرفـت

و هنگامي كه مجير«)1357:361 عبدالرسولي،( الدين بيلقـاني شـاگرد خاقـاني اصـفهان
و ديگران عالوه بر مجير، سخنان درشـتي الدين كرد، جمال ها را هجو اصفهاني اصفهاني
در اين بود كه خاقاني قصيده.خاقاني زدنديهنيز دربار ي مـردف بـه اصـفهان خـود را

و اصفهانيان سرود )611: 1374 هريسچي، كندلي(».ستايش اصفهان

 خياط يا درزي.2.2

ياخ ويدرزياط ميجامه دوز به معناي دوزنده از)دهخـداي نامه لغت(.باشد، خاقـاني
و چهاراين پيشه  .ياد كرده است،بار تحت عنوان درزي پنجبار با عنوان خياط

در درباره و بـا عنـوان»اند ندوخته«اي با رديف،، قصيدهديوان خاقانيي اين پيشه
و حكمت« به عنـوان»اند ندوخته«در اين قصيده. خوردمي به چشم»شكايت از روزگار

و در واقع بيانگر عمل اصلي اين پيشه يعني،رديف و شـاعر است»دوختن«به كار رفته
و آوري در آفـرينش ملزومات اين پيشه را به طرز شگفتبه همين مناسبت، اصطالحات

، بهر قد لباس كرم،كمر،قبا، ژنده، دلق،پرند،پالس، پرده«:ادبي خود به كار بسته است
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و پود وفا دوختن، خلعتي، درتار ، بـه طـراز دوخـتن، طراز هنـر،كماليقبا، قدر يانز،
 يج،نسـ، خـام،ن كفـن، ابـره به زر دوخـت،پاره، قبا نمد، كيسه، دوختن گهر بركله، كاله
اما بيتي كه لفظ درزي در آن مستقيما».لباس بطر، دامن قناعت، صدره، چشم، گورآستر

:آورده شده است، چنين است
و پود وفاستكان خلعتي  اند ندوخته قدر يانزدرز تار

)104: 1388خاقاني،(
و همچنـين و خياط تشبيه كرده و سرنوشت را به درزي در اين بيت خاقاني تقدير

:مضمون در بيت ديگري نيز آمده استاين.بي وفايي را به آن منسوب ساخته است
گ هرگز نـوف يائيبه باغ دهر  خطا نكرديز شست چرخ خدنگ هرگز كردــا

كس اط روزگارـخي نــــپيراهن به باالي هيچ  دوخت كه آخر قبا نكردـــي
)765: همان(
و خيانـت اسـت تناسـبِ رعايـت.در اين بيت روزگار، خياطي است كه اهل غدر

و قبا كه هر سه مربوط به اين پيشه شا شده ميانِ باال، پيراهن . توجـه اسـتي يسـته انـد،
كـردن نيـز اسـتفاده تـر حتـي از فعـل پـاره شاعر در اين بيت براي برقراري تناسب بيش

و،قبا كردن. كردن بهره جسته است؛ بلكه از عبارت كنايي قبانكرده كنايه از چاك كردن
مي اي كه در اين مساله) 1181: 1390 انوري،(.دن استپاره كر شود اين اسـت جا مطرح

و خيانت را با اين پيشه همراه ساخته است كه چرا شاعر بي خاقاني خـود پاسـخ. وفايي
:اين مساله را نيز داده است
ديـــسال كو خرمن جوان و فر است سوخت هر خوشهدــــي  اي كه زيب

بــعلمدـــح بريــمسيي صدره درزيي و گفت گوش خر استـــش  رد
)67: 1388خاقاني،(

در بيت دوم كه تمثيلي براي بيت اول است، روزگـار بـه خيـاطي ماننـد شـده كـه
و نگار جا به معناي علم در اين. بردمي بهترين قسمت پارچه يعني علم آن را نشان جامه

ترسـا اين بيت در واقع تلميحي است به مـاجراي) دهخداي نامه لغت(.استو روگاه آن
ترسـائي.ي ديوان خاقاني آن را آورده اسـتو درزي كه مرحوم عبدالرسولي در حاشيه

از. لباسي بدوزد)ع(پيش خياطي برده تا براي عيسي،اي از سندس پارچه خياط مقداري
كه پارچه را مي و هنگامي مت دزدد ميترسا شود، فوري آن قطعه را به شـكل گـوش وجه

و مي بلكه براي تبـرك بـه شـكل گـوش خـر؛گويد كه چيزي ندزديده است خر بريده
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و ميمنت را نگاه داشته است عيسي قطعه ايـن)69: 1357عبدالرسـولي،(.اي را برگرفته

و دزدي يك خياط، ديدگاه شاعر را به اين  پيشـه نشـان بيت با اشاره به ماجراي خيانت
و وجه شبه، در ابيات پيشين را روشن مي ي برگرفتـه از جامعـه،اين نگاه. سازدمي دهد

هـاي كه ابن اخـوه نيـز بـه محتسـبان در مـورد دزدي چنان. آن روزگار به درزيان است
(دهد خياطان هشدار مي وي قصـه«مولوي نيز در حكايت) 139: 1360 اخوه، ابن. تـرك

ج1382،مولوي(.طان اشاره داردبه دزدي خيا»درزي جالب اسـت كـه) 6:466-483،
رامي گشايي تمثيل خود ولوي در آخر اين حكايت كه به گرهم پردازد، عالم غـرّار غـدار

(داند همچو آن درزي مي عبيد زاكاني نيز عالوه بـر بيـان مشـابه حكايـت) 482: همان.
خيـاط،ي خود در تعريفات مال دوپيازه،)135: 1353 زاكاني،(ي دلگشا موالنا در رساله
ب«: كندمي را اين چنين معنا )167: همان(».ازه ندوزداندهالخياط، آنكه جامه

آنچه گفته شد بيانگر اين مساله است كه منسوب بودن صاحبان اين پيشه بـه غـدر
و سرنوشت را بـا وجـه شـبه  و تقدير و دزدي، باعث شده كه خاقاني روزگار و خيانت

و خيانت، به پيشهد و همچنين ارتباط ميـان پيشـه.ي خياطي مانند سازد زدي ي خيـاطي
و حاالت آن، به كار گرفته شده است :ساحري، در توصيف ماه

ُقواره توزي مـــ، بهر سحرش برداشتخياط مه در هواي بابِل چون يك  دورــه
ز دست گردون چه سحرها برآمد قُواره نيمي كنند كمترــــــگ يارب ر نه از آن

)186: 1388خاقاني،(
كه فلك را به عنوان خياط ساحر پيشه خاقاني،در اين ابيات اي به تصوير درآورده

درآورده،به شكل پارچـه اي گـرد) جا كنايه از غرب است، در اينبابل(ماه را در باختر 
ا.و آن را ابزار جادوگري خود قرار داده است بيات كه در واقع در توصيف غـروب اين

در.ي خياطي را با ساحري پيوند داده است ماه سروده شده، پيشه فرهنـگ دكتر شميسـا
و جـادو كننـد، اگـر مـي«: نويسـد بـاره مـي در ايـن اشارات  خواسـتند كسـي را سـحر

و بـر آن اوراد جـادو بنويسـند كوشيدند تا قواره مي ».ي لباس شخص را به دست آورند
كه) 311: 1387ا،شميس( ا پارچهقواره؛ خستاي گر ياطكه پ يبـان از و و يـراهن جامـه

قبـاي كه توزو) 1547: 1361،برهان(و به معني پاره هم آمده است آورديآن برم امثال
گو ياربسيتابستانيهو جام ن يندنازك را و منسوب به تـوز را  يـزو آن را از كتان بافند
خاقاني در بيتي ديگر نيـز بـه ايـن مطلـب. با خياط تناسب دارند)533: همان(يندگو مي

:اشاره كرده است
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زر يشهپجادو چرخ گمرواقُينچون  مقور سـاختند جيبيرايشكحل دامنه كرد
)112: 1388خاقاني،(

و ساحري دارنـد البته دكتر ماهيار توضيح ايشـان ايـن. متفاوتي براي ارتباط قواره
و سـاحري اي پهن مـي بيت را بيانگر رسم ساحران كه به هنگام جادوگري قواره كردنـد

مي مي (دانند كردند، و پديـدار شـدن) 120: 1388 ماهيار،. اين بيت به غروب خورشـيد
شـاعر آسـمان را دارايي همـين بيـت نيـز در ادامـه. هالل ماه در آسـمان اشـاره دارد 
:خياطاني سهوكار دانسته است

نه درخور ساختند را گويي كه سهو افتاده بود درزيان چرخ  كان زه سيمين بر آن دامن

)112: 1388خاقاني،(
و زينت آسمان ساختندخياطان آسمان اشتباه كردند كه ماه زيرا هـالل. نو را طراز

آ و اليــق و پهنــاور نيســتمــاه بــه قــدري كوچــك اســت كــه ســزاوار . ســمان بــزرگ
و حاشـ يشـهربـه معنـاي،زه) 503: 1390 خالقي،برزگر( ويهو طـراز و كنـاره و نـوار

د و باشـد مـيو گرداگـرد جامـه يبـانگر يشـمي ابر يـاويزر هـاييشآرا يگرسجاف
تناسـبي كـه شـاعر ميـان. اسـتو زه سيمين استعاره از هالل مـاه)ي دهخدا نامه لغت(

و زه برقـرار سـاخته، شـايان توجـه،خياطييهملزومات پيش يعني قواره، دامن، جيـب
 ديـوان خاقـانيدر،همچنين در مورد اين پيشه به سه بيـت بـا سـاختاري مشـابه. است
و تيغ پادشاه، به قصار يا گـازر در هر سه بيت براي مدح ممدوح. خوريمميبر ، شمشير

و پيكان وي :به خياط تشبيه شده است،و تير
قيــج قصارييشوتيغش به كفر چشم دشمن خياطتيرش به ديده دوزي رــصـان

 كه ديده صرصر درزيجز تير ديده دوزش كه ديده آتش گازرغ كفر شويشـجز تي
)194: 1388خاقاني،(

بهكين، قصارشمشير او او زمين خون روي شسته دل خياطپيكان  دوز كفار آمده دين،
)391: همان(

و براي تشـبيه بـه خيـ،وجه شبه براي تشبيه به قصار،هرسه بيتدر اط، شويندگي
دو،كه چرا شاعر شود اينمي جا مطرح سوالي كه اين. دوزندگي است پيشه را همراه اين

آيا همبستگي خاصي ميان اين دو پيشه برقرار است؟ خاقـاني خـود، با هم به كار برده؟
: به اين سوال پاسخ داده است»شكايت از زنداندر«اي با عنوان در قصيدهتلويحاً 

سي گازري جامه جان شد اين جا چه خاك بيزد تن ببــآب ردــــل
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ز خاكدان برخاس ارتــكĤبخوردش  از دكان برخاست درزيشايد
)61: همان(

را هر چند شاعر مستقيماً، ارتباط ميان دو پيشه،بيت دومدر و خيـاطي ي گـازري
و به صورت پوشيده درزي را به تن، تشبيه كـرده،تمثيلي براي بيت قبل از آن قرار داده

پيوند اين دو پيشـه بـه. سخني به ميان نيامده است،است اما به روشني از ارتباط اين دو
در اين موضوع برمي گذشته براي جلوگيري از آب رفتن يا كوتـاه شـدن جامـه گردد كه

ي آن را بـه گـازر بعد از دوخت، قبل از اينكه خياط بخواهـد لبـاس را بـدوزد، پارچـه 
اين مساله قبـل از دوخـت،دادند كه آن را بشويد تا اگر قرار است پارچه كوتاه شود مي

مي. لباس صورت بگيرد كه بنابراين در اين جا خاقاني وقتي جامه كه در اين بيـت گويد
ديگـر،اي است كه قرار است با آن لباس دوخته شـود را سـيل ببـرد منظور همان پارچه

را پارچه و شايسته است كه دكـانش اي وجود ندارد كه درزي بخواهد با آن جامه بدوزد
، با استناد بـه اصناف در عصر عباسيشايان ذكر است كه الشيخلي در كتاب. تعطيل كند

ي خيـاطي اي از پيشـه، گازري يا قصاري را در واقع شـاخهي شيزري نهايه الرتبهاب كت
رفـوگران،: انـد از آن جملـه اسـت هاي گوناگون بـوده خياطان داراي تخصص«: داند مي

و طرازگران قصاران، دقاقان، كاله همچنـين دكتـر وحيـد)64: 1362 الشيخلي،(».دوزها
: نظامي رووشيرينخس دستگردي در توضيح اين بيت از
 مقراض ناكاميهخورد مقراض خاميهچو گازر شوي گردد جام

)396: 1385نظامي،(
سيهجام«: نويسند مي و ميخام را گازران شسته كنند، سپس بـه دسـت خيـاط پيد

بنابراين شاعر از پيوند اين دو پيشـه توانسـته اسـت بـه آفـرينش) 396:همان(».افتد مي
شد. انگيز بپردازد تصاوير جديد خيال ي رشـته«تركيـب بـار پـنج كه خاقاني بايد يادآور

ي را براي خيال آفريني در ديوان خود به كـار گرفتـه اسـت كـه اشـاره بـه پيشـه»مريم
نخ حرفه«اطي وي دارد؛ خي و از اين رو رشتهو خياطي گفته ريسيي مريم را ي مريم اند

) 613: 1389 شميسا،(».معروف است

 زرگر.2.3

زر. كه با زر كار كنديكس ب سازدينآن كه آلت سآن، اعميمعنهو و يمكه ادوات از زر
بار لفظ زرگر را در ديوانش به كـارششخاقاني)1016: 1361 معين،(.و جواهر سازد

و نكته.برده است ي بسيار مهم در مورد اين پيشه، گره خـوردن آن بـا داسـتان سـامري
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و مهــمي وســيله بــهي زريــن ســاختن گوســاله ــد وي، در ذهــن شــاعر ــر از آن، پيون ت
و حرفه برقرارساختن بين پيشه سـامري از خـاك زيـر سـم.ي شاعري اسـتي زرگري

و طالهاي بني م اسب جبرئيل گـاوي زريـن)ع(وسـي اسرائيل، در زمان غيبت حضـرت
و بني اسـرائيل را بـه پرسـتش آن واداشـت  . ساخت كه بانگي بود او را چون بانگ گاو

در واقع خاقاني، سامري را با توجه به اين داستان قرآني،)215-1384:213نيشابوري،(
و ساحر مي و دست به يك آشنايي زرگري هنرمند و يا هنجـارگريزي بـزرگ داند زدايي

و تفاخر خود را به صورت پوشـيده بـه ايـن چهـر مي و براي خودستايي منفـوريهزند
:سازد مانند مي

را زرگرانگوساله شمار با گاو زري كه سامري ساخت
)1388:35خاقاني،(

و بلكه بـه آن افتخـار مـي،خاقاني نه تنها خود را سامري ناميده،در اين بيت كنـد
و به شك ،لي هنـري ساير شاعران را زرگراني ناميده كه در برابر صنع زرگري او هيچند

تشـبيهي سـامري او همچنين سخن خود را به گاو يـا گوسـاله. آنان را هجو گفته است
زرگـري تشـبيهيهبيت، خاقاني صنعت شاعري را بـه پيشـ با توجه به اين. نموده است

مي؛كرده داند كه وي زرگري ساحر ولي دليل برتري خود نسبت به ساير شاعران را اين
داند كه در بيت زيـر نيـز بـدون اشـاره بـهمي ري خود را سحربنابراين علت برت. است
:است آن را يادآور شدهزرگريي پيشه
بيسامرمنم چون اين هارون زبانكفيتخت خسرو موس پيش  يختهانگ يانسحر از

)398:همان(
قـاني نيـز يـك خودستايي شاعر با تشبيه خـود بـه سـامري، حتـي در ديـوان خـود خا

در هنجارگريزي محسوب مي دو15شود؛ چون باري كه شاعر از سامري نام برده همين
و در ساير موارد طبق هنجار معمول رفتار كرده است :مثالً؛بار از آن يادكرد مثبت دارد

گيستدر منصب دــــران نمانـبوعمينعز الدفر از آنك ريدخون
هر شايد دـعمران نمانيو جاه موس كĤب كندياوــگيرــسامار

)876:همان(
و هر چند اين قصـيده در بيتي ديگر نيز شاعر خود را به سامري زرگر تشبيه كرده

و) 552-551: 1374 كندلي هريسچي،(هاي پاياني زندگي خاقاني مربوط به سال اسـت
و تعريض چندهر  و اين قصيده لحني طنزگونه دكتر استعالمي آن را ستايشـي آميز دارد
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تـوان، بـه هـر حـال نمـي ناميده) 1054: 1387 المي،استع(آميز از اخستان شروانشاه گله

:برداشتي مثبت از اين تشبيه كرد،مانند بيت پيشين
 طبع صاحب كف بيضا برنتابد بيش از اين ساز گوساله زرگرني عجب گر گاوريشي

)1388:337خاقاني،(
از، خاقاني با گوشهدر بيتي ديگر همچنين چشمي به داستان سامري براي سـتايش

:استفاده كرده است»صفتساحر زرگر«شاعري، از عبارت 
و زر مائي فرست سيم را بهر صنعصفت زرگر ساحر  چيني

)1388:826خاقاني،(
و زر كه مواد خام پيشه،بيتدر اين و هسـتند،ي زرگري سيم اسـتعاره از سـخن
مي هريسچي درباره.اند شعر خاقاني چـاپ علـي ديوان خاقـانيدر«: نويسدي اين قطعه

به كه قطعه شود عبدالرسولي گفته مي الـدين الخـرازي بـه نـام جـالل» فرست«ي مردف
الـدين خـواري كـه در مـدح جـالل شـودمي سروده شده است ولي از متن قطعه معلوم

:اما در ادامه به دليل اين بيت) 613: همان(».است
 خرجش اينجا نقد اينجايي فرست را مريد خاك صفاهانچون تويي

)1388:828خاقاني،(
كنـدلي(.دانـد مـي الـدين اصـفهاني را در مـدح جمـال»صـفت زرگـر ساحر«بيت
صـفا،(الدين اصفهاني واقعـا زرگـر بـوده اسـت چند جمالهر)614: 1374 هريسچي،

مي اما اين مساله ما را از نتيجه) 301: 1388 شـايان. دارد خواهيم بگيريم بـاز نمـي اي كه
توان فرآيند ساخت سمبل يـامي. ذكر است كه جالل الدين خواري نيز شاعر بوده است

زديهوسيلبهنماد سامري را  زر بـا ارزش. ذهن شاعر حدس و تـرين شـيء دنيـا اسـت
. ترين كاالي شـاعر، شـعر اوسـت يعني با ارزش؛همين مقام را شعر در برابر شاعر دارد

و كار دارد مانند زرگر است كه پيشه اش مربوط به كـار بـا زر پس شاعر كه با شعر سر
زر؛شود مي و بايد اين از. گر داراي قدرتي خاص باشـد اما زرگر بودن تنها كافي نيست

و بليغ را سحر حالل و سخن فصيح ) 1361:1106، برهـان( گويندمي طرف ديگر شعر
كه بار اين9و خاقاني نيز خود و مثالً گفته اسـتيخاقـان خاطر«تركيب را به كار برده
(»ينسحر حالل آفر را) 1388:334خاقاني،. اسطوره يا شخصيتي كـه ايـن دو ويژگـي

و هم زرگر، سامري است بنـابراين خاقـاني بـا. توامان داشته باشد يعني هم ساحر باشد
و هنجارگريز خود، از اين شخصيت منفور، نماد يا سـمبل يـك اَبـر شـاعر  ذهن خالق
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و حتي مدح دوستان شاعر خودساخته كه از آن براي خود 4يا3در هرچند فقط(ستايي
مي.استفاده نموده است) بيت را ابياتي كه در ادامه آورده و هواي ايـن پيشـه شود، حال

مي. دهد بهتر نشان مي رسد خاقاني در اين ابيات براي توصيف هنـري ورود البته به نظر
و ملزومـات دو پيشـه  و آمدن ماه مهر، اصطالحات و خورشيد به برج ميزان ي زرگـري

:ولي اسمي از صراف نياورده است؛آميخته است صرافي را به هم
بـخزان كند صنعيحلتا فلكيترازو چو زر خالصش سخت باز ي اد آذرـــت

بيهكور زرگرياز پي صنع !؟زرگريهمه صنع سردشدفلك،ويني كورهه بودـگرم

به درخوري فلك،هست ترازوي خوربهي زر خالص درخورديترازو گر به همه  چوزر

شد زرگرترازوي فلك ورنه !ري؟ــنقد عراق چون كند زر خالص جعف قلب كار

)429:همان(
ي توجـه بـه غالباً بر پايـه،تصويرهايي كه خاقاني از برج ميزان به دست داده است

و كاربرد آن در زندگي روزمره شكل ظاهري . به ويـژه بـه دسـت صـرافان اسـت،ترازو
را،خاقاني در ايـن ابيـات)89: 1388 ماهيار،( بـه زيبـايي ارتبـاط ميـان ايـن دو پيشـه

به،در اين ابيات. آفرينش ادبي خود ساخته استيهماي دست ترازوي صـرافي برج ميزان
و آن را آمـاده بـراي زرگـر ند شده كه عيار زر فلـك يعنـي خورشـيد را مـي مان  سـنجد
بنابراين بـاد آذري يـا پـاييزي، زرگـري؛صنعت باد آذري همان زرگري است. سازد مي

و برگ درختـان زرگران تشبيه شده، به پيشهيهاست كه در فلك كه به كور اش پرداخته
و زرين مي خا. سازد را زرد و بـرج ميـزان را قاني تشـبيه جديـد در بيت آخر ي سـاخته

بش كند كه بـه ضـعف تـامي كار دانسته كه طالي خالص را به زر ناسره بدل زرگر قلب
ايمـا دينـار ناسـره خواسـته شـدهيهاز نقد عراق با كناي«. خورشيد در پاييز اشاره دارد

مي)620: 1385 كزازي،(».است منظـور شـاعر از توان گفـت البته با توجه به ابيات قبل
تـرازوي چون در بيت نخست نيـز بـرج ميـزان بـه؛كار، صراف متقلب باشد زرگر قلب

زرگريي عالوه بر اين ابيات، خاقاني در يك رباعي نيز از پيشه.مانند شده بود،صراف
و نه با پيش و ملزومات آن به تنهايي . صـرافي نيـز سـخن گفتـه اسـتيهبه همراه ابزار

و :اندهنظير دلنشيني ساختي زرگر مراعات شوشه با پيشهكوره، شفشه
و تن شوشتـــاس يار زرگر نسبي اسير ـــخاقان  زرين سلب استيهدل كوره
ك چهيهورــدر  آتش عجب استيهزر كوريهدر شفشزريهعجب شفش آتش

)1388:708خاقاني،(
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و قالب آن به سبك شعر شهرآشوب سـروده شـده،اين رباعي با توجه به مضمون

و شهرآشوب يا شهرانگيز به هر نوع شعري كه در توصيف پيشه«. است وران يـك شـهر
و صنعت ايشان سر هايي كـه شهر آشوب... شودمي وده شده باشد اطالقتعريف حرفت

ب  )4: 1346 معـاني، گلچـين(».يشـتر در قالـب ربـاعي اسـت براي محترفه سروده شـده
ي آفرينش اين رباعي به عنوان اثري ادبي، مبتني بر يك هنجار شكني آن هـم در حـوزه

كه هنجار پيشه.ي زرگري است پيشه دري زرگري اين است و شوشـه، ي كـوره شفشـه
و تـن و گداز زرگري باشند اما خاقاني دل خود را از درد عشقِ يارِ زرگرنسب، در سوز

و نزار مي در بنابراين بر خالف هنجـار زرگـري، او خـود را كـوره. داند خود را زرد اي
و از اين در تعجب است . شوشه ناميده است

صابق.2.4

بار لفـظ سيزده خاقاني در ديوانش)ي دهخدا نامه لغت(.گوشت فروش را قصاب گويند
و. قصاب را به كار برده است وي در اكثر موارد، اين پيشه را در قصـايدي بـا مضـمون

و غزل و شكايت از روزگار كل عنوان، مرثيه و در نظر،هاي اندوه بار، به كار برده است
ج. مثبتي به اين پيشه ندارد و البته اين موضوع متاثر از ديدگاه امعه نسبت به ايـن شـغل

و خونريزي مي ي قصابي، از پيشه. باشد همچنين ذات اين شغل است كه مبتني بر كشتار
اي مكـروه خوانـده پيشـه،هيچ گاه به نيكي ياد نشده به طوري كه حتي از لحاظ شرعي

آنو قصابان چنين وصف شده) 179: 1386 غزالي،(.شده است و انـد كـه هـا سـفيهانند
ــد ابزار ــز در دســت دارن ــاي تي (ه ــيخلي،. ــه)69: 1362 الش ــديثي منســوب ب و در ح

آن ايشان، همكار شدن با پنج كس را جايز نمي)ص(خدا رسول  هـا شـمرند كـه يكـي از
مي«. قصاب است بو اما قصاب، آن قدر حيوان كلكشد كه ي رحمـت از دلـش بيـرونه

بي(».رود مي در)4:209ج،تا ابن بابويه، از« اي بـا عنـوان قصـيده خاقـاني در شـكايت
:اين پيشه را با تمام ملزومات آن در چند بيت متوالي آورده است»زندان

قصييگو چرخ سحتــاس ابيـــدكان تيكز  ان برخاستــفشغ خونـــر

سوــــزيرهـــب  از اين ميان برخاست خشكيو چربوــي زانسازوترن

سبــر ناكــهمـــقس من فربهك ـــسي گالغرقسم تـــران برخاســـي

طمايــاست پهلوسيـگردنطـهر سق ز دل  برخاست ردرانـگع ـــزان

بـــگ غتــترس برف رفت آبرويـــر و تـــبرخاسانــشبمــگله مرد
)62-1388:61خاقاني،(
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و نـه تنهـا،در اين ابيات خاقاني آسمان را بـه دكـان قصـابي تشـبيه كـرده اسـت
و(آورده استاصطالحات اين پيشه را پشت سر هم  چرب، خشك، فربه، الغـر، گـردن

و؛ بلكه صور فلكي حمـل)گردران تـرازوي موجـود در دكـانو ميـزان را بـه گوسـفند
و خـون در واقع دكان قصـاب درحـالي كـه قصـابي مـي. قصاب مانند كرده است كنـد
،هرچند در بيـت نخسـت. به سرخي صبح تشبيه شده است،پاشد گوسفند به اطراف مي

فضاي وجه شبه، سرخي آسمان در هنگام صبح يا شفق دانسته شده است اما با توجه به
و همچنين شواهد ديگر در  و ابيات بعدي و بخت بد كلي قصيده كه شكايت از روزگار

مي ديوان خاقاني ايـن. شود، منظور شاعر فقط شباهت ظاهري نيسـت كه در ادامه آورده
و تاثيرگذار بر حـوادث  و افالك، مدبران امور عالم ابيات مبتني بر اين انديشه كه آسمان

و بـي علي دشتي، خاقا. اند شدهجهان هستند، سروده  و آزرده اعتمـاد ني را فطرتاً بـدبين
(داند مي از) 151: 1364 دشتي،. و چرخ نيز و فلك ايـن قاعـده ديد او نسبت به آسمان

:ناراحتي خود را از آسمان آشكارا بيان كرده استاو حتي. مستثني نيست
كـــاز خشمگن نـــممــز آسمانــي دمــان نديـــو از آسمـــاه

)1388:510خاقاني،(
آن همه چه گفته شد خاقـاني را واداشـته كـه چـرخ را دكـان قصـابي بدانـد كـه جـزي

اشـاره خاقاني در جاي ديگر به اين مساله به وضـوح. رود خونريزي انتظاري از آن نمي
:كرده است

 اجرام خويشيهرا طعم كشتگان هردم كشد وانگه دهد آسمان
خوــآش زنبوران خون سرخ چند آرد برون قصابيهكلب يشام

)779:همان(
و وجه شبه،ي قصاب در اين جا نيز كلبه به وضوح كشتار،تمثيلي از آسمان است

خاقـاني ايـن. آشام استعاره از ستارگان آسـمانند سرخ زنبوران خون. ريزي استو خون
كه؛ اينساخته است مربوط به اين پيشهيي ساده تركيب منحصر به فرد را از يك مساله 

ب. سرخ در دكان قصابان فراوان است زنبور راي معاصران كه گوشـت را اين مساله شايد
در گوشتاز سوپر ميهاآن هاي پاكيزه كه اثري از زنبور كنند، روشن نباشد؛ نيست، تهيه

و خطرناك به هواي گوشـت،اما در گذشته در دكان قصابان زنبوران سرخ بسيار گزنده
 ذيل مدخل زنبور األرب في فنون األدبهنهاياين نكته در كتاب. شدندو خون جمع مي
و يتّخـذ عّشـه...»الدبر«و الزنبور يسمي«:دشو به روشني بيان مي و السهلي أحمر اللون
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و و هو يختفي في الشتاء فـال يظهـر، و يخرج التراب منه كما يفعل النّمل، تحت األرض

و فـي طبعـه الشّـره. أكثره يهلك يطلـبو من السهلي صنف مختلف األلوان مسـتطيل؛

و يأكل اللح و يسـكن بطـن األرضمالمطابخ :10ج،ق1423 نـويري،(».و يطير مفردا
و بــه خــ)289 ون آلــوده بــودن دكــان قصــاب را خاقــاني در جــاي ديگــر نيــز ناپــاكي
:ي آفرينش ادبي خود ساخته است مايه دست

و به صحراي عشق آ خيز آخـك بابت رخش تو نيسنساز چراگاه از ر زمانــت آخور

ايـــگلخ بـــن مگــام را ف عيسي مدانـــرا موققصابيهكلبويــاغ سالمت
بيرآنكه تباشزتــنساخ گردونتــدل گرم را شرب هيچ  استخوان يشتريناوست

)1388:330خاقاني،(
ماننـد به روزگـار،ي قصاب از اسلوب معادله است، كلبهاي در بيت دوم كه نمونه

تـوان گفـت بـاز، البته با توجه به گردون كه در بيت سوم، به كـار رفتـه مـي. شده است
در.ي قصاب، تمثيلي از فلـك اسـت كلبه بنـدي در مـدح شـروان شـاه تركيـب خاقـاني

و آسمان را قص :اب خوانده استاخستان، پا را از آنچه گفته شد، فراتر گذاشته
 بستند شبانبر قصاب نام خواندند آن كسان كĤسمانش مي

)489:همان(
مي خاقاني با هنجار شكني،در اين بيت گويد كساني كه ممدوح را آسـمان اي زيبا

؛ چـرا؟ چـون آسـمان قصـاب انـدهبلكه ذم گفت اندهدر واقع او را مدح نكرد،خوانند مي
و محـافظ مـردم اسـت،است؛ در صورتي كه ممدوح در. مانند شباني است كه پرورنده

و شبان،اين بيت گونـه از ايـن قرار داده شده، عبارتي پارادوكس تضادي كه بين قصاب
از. مصراع ساخته است دو خاقاني سه بار ديگر و شباني بـراي پيشهتضاد بين ي قصابي

و بـار:آفريني بهره برده است خيال يك بار آن، در پنج بيت آغـازين همـين بخـش بـود
:در غزل زير است كه خاقاني تضاد اين دو شغل را بيان كرده است،ديگر

شد گران پاي گشت، بخت عمر سبك چيست به ديوان عشق حاصل كارم جز آنك  خواب
اب پروريـد روزي شـبان هرچـه هستي خاقاني است غارت عشق اي دريغ دشـ قصـ

)595:همان(
آن،در واقع و ها را پرورش تضاد در اين است كه شبان از گوسفندان مراقبت كرده

مي،در حالي كه قصاب؛دهد مي مصراع دوم بيـت دوم كـه تمثيلـي. كند گوسفند را ذبح
همچنـين بـه صـورت.ي اسلوب معادلـه را سـاخته اسـت آرايه،براي مصراع اول است
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يآتشـ،عشـق«. وجه شبه نيز ويرانگري است. پوشيده عشق به قصاب تشبيه شده است
جز،آنيو بر اثر افروختگ شودمي افروختهياست كه در دل آدم ،دوسـت اسـت آنچه

و كشته شدن است،عشق. سوخته گردد ي آخرين نمونـه)ي دهخدا نامه لغت(».سوزش
:ي خاقاني استي سوگندنامه هنري از اين تضاد، در قصيدهيهاستفاد

 قصـاب بـه گوسـپندي كـو را خليـل شـد شبانبه گوسپندي كو را كليم بـود

)1388:51خاقاني،(
خاقاني همزمان به دو گوسـفند. تضاد در اين بيت بسيار هنرمندانه به كار گرفته شده است

بـا توجـه بـه)ع(يكي گوسفندي كه موسـي؛هاي متفاوت سوگند خورده است با سرنوشت
و ديگــري)297-7:295ج،1371،ميبــدي()ع(شــباني بــراي پــدرزنش شــعيب ، پرورانــده

) 293-8:289ج همـان،()ع(به جاي فرزندش اسـماعيل)ع(ي ابراهيم وسيله گوسفندي كه به
و عزلت نيز خاقاني ايناي در قصيده. قرباني شده است :چنين سروده است در شكايت
ز دس اجونـت امل خوردم اكنـــقفا چون قفــــز تيغ ميــــل در زمــــگريا
ميابــقصكه:اــــز، گفتــــد بگريــــبه بزغاله گفتن  گريزم در پي كجـــــا

يــــم همه حس من يك به يك هست سلطان مشـــن از ميــك  گريزم ام گدا
)290-1388:289خاقاني،(

بايد به ايـن نكتـه،در اين ابيات هم هر چند ظاهراً اجل به قصاب مانند شده است
و مرگ در حوزه ميي تاثيرات فلك بر انسان توجه داشت كه اجل بنابراين. گيرد ها قرار
به. مانند شده است،هر چند غيرمستقيم، باز فلك به قصاب خاقاني با تشبيه مضمر خود

ا و با سخن گفتن ز زبان وي به صورت تشـخيص، نـه تنهـا تـاثير كـالم خـود را بزغاله
د بلكه با توجه به اين نكته،افزايش داده كـاالي اصـليي قصابي كه بزغالهر پيشهي مهم

بياين پيشه براي ذبح كردن است بي و ، دفاعي خـود را در برابـر اجـل يـا فلـك چارگي
و شـكايت«با عنواناي خاقاني در قصيده. چندان، به نمايش درآورده استدو »در تغزل

و قصـاب، و تشبيه فلك به دكـانِ قصـابي و آسمان و بدبيني نسبت به فلك در بدگويي
:رود يك مرحله فراتر مي

نش خاقاني اسيآزاد يمناز او فلك كجا كند بندشتـــآمده و بند و زرق

جفلك ننديشد از اوـو خوشه بود ريشخنبر كهكشانوــنخرد سنبلش به د

اوـــحلق خلق بود گوسفن قصاب نجويد حيات از آنك مرغزار سبززين د
)367:همان(
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در اين سه بيت خاقاني نه فلك را بلكه گوسفند مرغزار ِسبز فلك را كه برج حمل

بنابراين قصاب يا دكان قصاب در نظر شـاعر، همـواره. داند است، قصاب حلق مردم مي
مي. مشبه به فلك يا آسمان است و دكان قصاب پس توان چنين نتيجه گرفت كه قصاب

بيسمبل يا نما، ديوان خاقانيدر  و عبـارت ديگـر سـختي رحمي فلك يـا بـه دي از هـا
در اي تحـت عنـوان به بيتي در قصيده،ي ابيات مربوط در ادامه.هاي روزگارند نامهرباني

و خوش دل و شكايت از روزگار و قناعت، برمي دلي از گوشه تنگي :خوريم گيري
م؟ـــچكنبوسه زن بر در سلطان لب خويش از پي نان چون دونان

ك ور دكان قصابــزنبو ـــهمچ دهـــدر سر ن جان چكنم؟ـار
)252:همان(

تركيب زنبور دكان قصاب كه پيش از اين به عنوان استعاره از ستارگان آسـمان بـه
و مثـال مـن«.و مـور سـاخته شـده اسـت كار رفته بود، احتماالً از روي حكايت زنبور

اي سـوي اي ديد كه به هزار حيله دانـه چون آن زنبورست كه در صحرا مورچه]هدهد[
و ايـن چـه چه مشقّت است كه تـو اختيـار كـرده اين!اي برادر:گفت. برد خانه مي اي
بـهدنمانـ كه تا از من بازو مشرب من بينياي؟ بيا تا مطعم ست كه تو برگزيدها عذابي

و رسيد، بر گوشت نشست، قصاب چون به دكّان قصاب...پادشاهان نرسد كـاردي بـزد
و بر زمين  در. انداختزنبور را بدو نيمه كرد و پاي زنبور مور چون آن حال بديد، دويد

و مي مي گرفت و چـون قضـا برسـد،».من كان هذا مرتعه كان هذا مصرعه«: گفت كشيد
و كفاي و دانش سود نكندفضا تنگ آيد اي نتيجـه) 1381:235ظهيري سمرقندي،(» ...ت

. آيد با سياق كالم خاقاني جور در نمي كه از اين حكايت در پايان متن، گرفته شده است
حكايتي از لطايف االشـارات در بـاب«عوفي با عنوان جوامع الحكاياتاين حكايت در

و زنبور حريص به كارد در دست داشت قصاب ...«: نيز آمده است»مور و او را دو، بزد
و بر زمين انداخت مي. پاره كرد و و پاي او بگرفت مـرا: زنبور گفـت. كشيد مور بيامد

 بـه جـاييش؛خواهـد هركه به حرص به جايي نشـيند كـه: كشي؟ مور گفت به كجا مي
به تاريخ تـاليف، مأخـذ به هر حال با توجه)3:67ج،1386 عوفي،(».كشند كه نخواهد

و آنچه مـورد نظـر؛خاقاني هيچ كدام از اين دو كتاب نبوده اما اين داستاني مشهور بوده
يعنـي زنبـور؛اسـت الحكايـات جوامعگيري در اين بيت بوده است، همان نتيجهخاقاني 

و خاقاني در اين قصيده كه موضـوعش،دكان قصاب و طمع است سمبل يا نماد حرص
ا مي،ستقناعت به،گويد خطاب به خود و براي مال دنيا آبروي خود را بلندهمت باش
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بيـت. دهـد باد مده همان طوري كه زنبور به خاطر گوشت، جان خود را از دسـت مـي
و تعابير :در غزلي از خاقاني موجود است،ديگري با همين الفاظ

گشيپا دام،دستي دانه يكردنـــيشتخوچويكه نالازتـــتو
سكهابــقصيهــكلب زنبورچو اي دهــسر اندر  رديــكن ـــر

اس سخن  رديــكنـــسخبر تكيه همهتوي ـــت خاقانـــاندر زر
)1388:803خاقاني،(

جا هر چند عبارتي كامال مشابه با بيت پيشين به كـار بـرده امـا البته خاقاني در اين
 با توجه به بيت قبلِ آن، آنچه از بيت سـوم فهميـده. برداشتي متفاوت از آن داشته است

كه مي همچنين بـا توجـه بـه بيـت.»از ماست كه بر ماست«شود، يادآور اين مثَل است
ج خاقاني از يـك.نظري داشته است ايگاه سخن كه دهان است نيز گوشهآخر، شاعر به

و«اي بـا عنـواني بـه عنـوان تمثيـل در قصـيدهي معمول در پيشـه قصـاب نكته در فقـر
و گله از سفر گوشه :نيز بهره برده است»نشيني

ك و شمر استتــــĤرزوي سرســـكو سر تيغ  كانس وحشي به سبزه
س ن قصابخرجر تيغ به سري كه سر استـــبر ر استــبه بزي كه

)66:همان(
آرزوي تيغ براي سـر خـويش دارد، در بيـت دوم بـه،خاقاني كه به دليل سركشي

و سري را شايسته مي خودستايي خود پرداخته وي تيغ براي گفته كـه داند كه برتر است
بـ. بزِ نر، بهتر است براي ذبحِ قصاب نيز وه پيشـه اين تمثيـل مربـوط ي قصـابي اسـت

در اين رابطه چنين آمده آيين شهرداريدر كتاب. دهد برتري گوشت دامِ نر را نشان مي
آلت گوسفند نر را بر روي گوشت ماده،و برخي از قصابان براي فريفتن خريدار«: است
بـه آفرينـي در اين بيت باز براي خيال)1360:89 ابن اخوه،(».آويزند كه تقلب است مي

خاقاني همچنين بـا توجـه. اسلوب معادله استفاده شده استيهكمك يك پيشه، از آراي
و اين نكتـهي كاري قصابان كه مربوط به حيوانات آبزي نمي به حوزه ي سـاده كـه شود

:كشتن ماهي به قصاب نياز ندارد، اين چنين سروده است
كش دهرا ريچه و مشتابگ يختهر خودمن يختندهره به خون  ردد تو مكش دهره

ز پي كشتن ماهيـــــچ قصاب بيــخه آري  قصابيهحرب ود كشته شود ماهي
)1388:57خاقاني،(

و فلك به قصاب قابل توجه است .در اين دو بيت نيز تمايل خاقاني به تشبيه دهر
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 ديگريهچهار پيش.2.5

شد زيري ناهمگون كه اين چهار پيشه علت اين ، معرفـي شـگردي اندهيك عنوان آورده
بـار بـه يـك فقط هر چند هر چهار پيشه. هنري از خاقاني در آفرينش صور خيال است

اند كـه اند اما به يك شيوه، دستاويزي براي نوآوري اين شاعر خالق بوده كار گرفته شده
ن شيوه را بايـد،اي. گيرند به دليل اهميت آن، هر چهار پيشه، مورد بررسي كامل قرار مي

و اتحاد گروه«. هاي خانوادگي ناميد آفرينش هنري با پيشه گران، شغلي ميان صـنعت بندي
و آگاهي نسبت به وجود مستقل خود، تعصب ورزيدن افراد هر حرفـه نسـبت بـه  درك

و تفاخر بدان، عواملي بود كه اصناف را واداشت تا خود را به حرفـه  اي كـه كار خويش
و بدين،رندبدان اشتغال دا و حـَرف منشـا القـاب منسوب سازند ترتيب اسامي مشـاغل

 چه هـر كسـي حـق داشـت هـر شـغلي را كـه اگر«)99: 1362 الشيخلي،(».آنان گرديد
و وران، حرفـه پسندد اختيار كند، ولي بنابر عادت جاري ميان پيشه مي هـا مـوروثي بـود
و علمـاي)100:همان(».بردندمي ها را پسران از پدران به ارث آن در ميـان دانشـمندان

شد گذشته چندين نفر با نسبت پيشه كه خاقاني با بهـره وري اندههاي خانوادگي مشهور
.ها نام برده است هنري از برخي از آن

 غزال.2.5.1

ي غزالـي يـا نـخ، حرفـه مردي بود صوفي مسلك كه در شـهر طـوس، پارساپدر غزالي
(فروشي داشته است پشم يو لقب غزالـي از همـين پيشـه)ده: 1354 جم،خديوحسين.

(پدر اوست .غزال در زبان عربي به معنـاي ريسـمان فـروش اسـت) 344: 1388 صفا،.
الدين محمـد االسالم عمده شيخ«اي كه برايي خانوادگي غزالي را در مرثيه خاقاني پيشه

به»بن اسعد شافعي طوسي نيشابوري :گرفته است، سروده، به كار»حفده«معروف
و غزالي اينت غب و نه نظاميكاندر جهان نه كندرنـــاو بود صد جويني ي بود

 ان اشاراتش اعتصامــكردي به ريسم كه بود آسمان سروش فروش ريسمانآن
)1388:303خاقاني،(

آسماني بـوده يـا از آسـمان بـه او فروشي خوانده كه سروشي غزالي را ريسمان او
د؛شده استمي وحي الدينر ريسمان سخنان شيخ االسالم عمدهاما با اين وجود، چنگ
ي اين است كـه دهنده، نشانفروش، به ريسمان ديگري چنگ زند وقتي ريسمان. زند مي

و غلو را با استفاده و ملزومـات ايـ شاعر از اين طريق، اغراق ني هنـري از لفـظ غـزال
.به حد اعال رسانده است،پيشه
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گر قفل.2.5.2

مييهخاقاني در ادام :گويد ابيات پيشين
 كـردي چـو حلقـه بـر در فرمـانش التـزام كه بود كليد سـراي علـمگر قفلوان

)303:همان(
و به تبع آن دكتر سجادي،مرحوم عبدالرس بن قفل ولي گر را ابوبكر محمد بن علي

(داننـد اسماعيل قفـال، فقيـه شـافعي مـي  در) 1195: 1382 سـجادي،. حكايـت عـوفي
سازي اين مردي قفل به پيشه» سرگذشت قفال امام مفسرين كه در بزرگي علم آموخت«

(اشاره كرده است ت) 652-2:651ج،1386 عوفي،. كنيك را اين بار براي خاقاني، همان
در. گري يا لفظ عربي آن قفالي به كار برده استي قفل پيشه  كتـاب شايان ذكر است كه

بر القَفَّال ذيل مدخل سمعانياألنساب :خوريمميبه شعري عربي در مدح ابوبكر قفال
ــه ــوبكر الفقيــ ــذا أبــ ــال هــ ــال القفــ ــعاب األقفــ ــه صــ ــتح بالفقــ  يفــ

)10:470ج،1382،سمعاني(
و شگرد به كار رفته در هر دو شعر  فقـط. بسيار نزديك بـه همنـد،مضمون، تعابير

ب مي شـعردر» سـازي كليـد اسـت قفـل«كـهه كار رفته در هر دو شعر توان گفت تضاد
و دلنشين خاقاني از اين تعبير براي افـزايش اغـراق،در ضمن. تر است خاقاني آشكارتر

تناسـب بـين. استفاده كـرده اسـت،الدين االسالم عمده در مدح شخص ديگر يعني شيخ
و در نيز قابل توجه است و حلقه و كليد .قفل

 سيمگر.2.5.3

شد همان از اين شگرد يعنـي آفـرينش هنـري بـا،خاقاني در اين دو مورد،طور كه گفته
و پيشه و بـه صـورت غيـر مسـتقيم اغراق هاي خانوادگي، براي افزايش مبالغه ،در مدح

:بهره برده بود اما وي از اين تكنيك براي مدح مسقيم يك شخص نيز بهره برده است
 سكه، نقش بت به زر دادن نيارد در جهـان سيمگرتا بت بدعت شكست اقبال حمد

)1388:327خاقاني،(
و پاسـخ بـه نامـه در اين بيت كـه در قصـيده ابوالفضـايلي اي بـه منظـور مـدح

تناسب ميان سـيمگر آمده،)367: 1382 سجادي،( الدين احمد سيمگر االسالم نجم حجه
زرو سكه مي. قابل توجه است،و رسد شاعر با اندكي تسـامح اصـطالحات البته به نظر
و ضرابي را به هم آميخته است سه پيشه و زرگري .ي سيمگري
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 دقّاق.2.5.4

و شايد  ستايي، در بيتي آمده كه خاقاني به خودترين نمونه از اين شگرد پيچيدهآخرين
و خود را با ابوعلي دقّاق از :مقايسه كرده است،عرفاي مشهور قرن چهارمپرداخته

آ دقايقي اقدقّـيآن نرسـد وهـم بـوعلرِّسـ بـه يـد كه مرا در سـخن بـه نظـم

)1388:236خاقاني،(
بوعلي حسن بن علي بـن محمـد بـن اسـحاق بـن عبـدالرحيم بـن احمـد، پسـر

و به همين مناسبت او را دقّـاق مـي  (گفتنـد آردفروشي بود از مردم نشابور  فـر، فـروزان.
و دقّـاق، بـه نظـر جداي از آرايه)27: 1361 ي لفظي جناس شـبه اشـتقاق ميـان دقـايق
دقّـاق بـه معنـاي. رسد، برقرار ساختن ارتباطي معنايي نيز مورد نظر شاعر بوده است مي
(فروش استآرد در) 371: 1363 رامپوري،. ذيل مـدخل دقّـاق آورده،ألنساباسمعاني
األهبفتح الدال المهمل«: است وه، هذه النسبهلف بين القافين األولي مشددو إلـي الـدقيق
مي) 5:361ج،1382،سمعاني(».عمله و دقيـق بـه يعني دقّاق را منسوب به دقيق دانـد

و چيز باريك است و چيز اندك (معناي آرد باريك دقايق نيز جمع دقيقـه) 371:همان.
(و به معناي چيزي است كه باريك باشد توان معنايي متناسـبمي بنابراين) 371:همان.

مي.ي زيرين اين بيت يافتي دقّاقي در اليه با پيشه گويد كه نكات بسيار بـاريكي شاعر
و كـارش را كه به كوچكي دانه و حتي در خيال يك آرد فروش كـه سـر هاي آرد است

مي هميشه با آرد است، هم نمي بيـتي ايـن دكتر كزازي نيز درباره. كشد گنجد، به نظم
مي«: است نوشته امـا توضـيح) 361: 1389 كـزازي،(».سازد دقّاق با دقايق ايهام تناسب

.است بيشتري نداده

 گيري نتيجه.3

آن طور كه نشان داده شد، خاقاني به كمك پيشه همان و ملزومات و ها ها، مضـاميني نـو
و انـواع ها، در اغلب موضـوعات صور خيال برگرفته از پيشه. تازه آفريده است شـعري
از كار گرفته شدهبه، ديوان خاقانيادبي موجود در  مدح، خودستايي، پند: اند كه عبارتند

و وصف طبيعت و شكايت از روزگار، حكمت، حبسيه، مرثيه و گله با.و اندرز بنابراين
ها محـدود بـه يـك مضـمون يـا موضـوع ادبـي استفاده از پيشه توجه به اين كه شگرد

مي نمي ها يكي از ابزارهاي مهم شاعر در آفرينش ادبـي توان نتيجه گرفت كه پيشه شود،
هـاي شـعري ها در تمـام قالـب از لحاظ ساختاري نيز پيشه. بوده است ديوان خاقانيدر 

و قصـايد،در:حضـور دارنـد،ديـوان خاقـاني موجود در   غزليـات، قطعـات، رباعيـات
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هـاي در سرودن انواع قالبها گيري از پيشه بندها كه اين موضوع نيز اهميت بهره تركيب
مي ديوان خاقانيدر شعري را ها شگردهاي هنري خاقاني در استفاده از پيشه. دهد نشان
:بندي كرد چنين دسته توان به طور خالصه اين را مي

و استعاره كه ابتدايي.1 ميتلميح.2.هاستي هنري از پيشه ترين شگرد استفاده تشبيه تـوانكه
به داستان كاوه و زنبور در پيشهي آهنگر در پيشه از تلميح به حكايت مور يي آهنگري، تلميح

و گوسـاله و تلميح بـه روايـت قرآنـي سـامري .3.ي زرگـري نـام بـردي زر در پيشـه قصابي
به كمك ابزارآالت، ملزومات مراعات و وسواس فراوان، كه در اغلب موارد خاقاني با دقت نظير
و اسـلوب ارسـال.4.حات آن پيشه با خود پيشه تناسبي دلنشين سـاخته اسـتو اصطال المثـل

به كمك پيشهمعادله  يكي از پربسامدترين شگردها در آفرينش هنري هـاي تداعي.5.هاست كه
ي آهنگـري اسـت كـه در ذهـن شـاعر، شاعرانه كـه بـارزترين مثـال بـراي ايـن مـورد، پيشـه 

كه از اين پيشه نام برده است،يي داستان كاوه كننده تداعي آهنگر است؛ زيرا در اغلب مواردي
به ميـان آمـده اسـت  و فريدون نيز نامي و ضحاك خاقـاني هنجارشـكني؛.6.بالفاصله از كاوه

كه) سامري(زرگر گاو ساز، خود را بر خالف هنجار جامعه براي خودستايي، به ناميده با توجه
م و و روايات، شخصيتي پليد هاي شخصي ساخته شده سمبلآفريني؛ سمبل.7. نفور استآيات

به كمك پيشهيبه وسيله و فرهمنـدي نماد،آهنگر:ازندها عبارت خاقاني ؛ قناعت، بلنـد همتـي
و خيانتسمبل، خياط قص يا كلبه قصاب؛ شاعر، نماد زرگر؛ فلك بي وفايي، غدر ، سمبلابي

تض.8.رحمي فلك آسمان يا بي و شـبان اد ميان پيشهاستفاده از از.9.ها؛ مانند قصاب اسـتفاده
و وابستگي ميان پيشه بهـره بـردن.10.ها؛ مانند يادكرد از خياط همراه با گازر هماهنگي، تشابه

و همچنـين بـر؛ شاعر براي برقراري آرايهها هاي اسطوره از پيشه و تلمـيح هاي مراعـات نظيـر
خاقـاني، حتـي بـه دليـل. ها بهره برده استبه اسطورههاي منسوب اساس اصل تداعي از پيشه

 سـاخت.11.، وي را قصاب خوانده است)ع(حضرت ابراهيمي به وسيلهماجراي ذبح گوسفند 
به كمك پيشه تركيب و رشـتهي قصاب، زنبور دكان يا كلبه ها؛ مانند كلبه هاي تازه اب يي قصـ
ي كـرده«هـا؛ ماننـد ضـرب المثـلِ هاي ساخته شده از پيشه المثل گيري از ضرب بهره.12. مريم

مسائلي است منظور از اين مورد،ها؛ استفاده از هنجارهاي پيشه.13.»قصار پس عقوبت حداد
ميو معمول، عرف،كه در يك پيشه كه مانند بهتر بودن گوشت بز نر از ماده.باشد هنجار ي آن
د كه از نوع تداعي آفرينش هنري با پيشه.14.ي قصابير پيشهعرفي است هـاي هاي خانوادگي

.شود شاعرانه محسوب مي

 كـهيسبك خراسـانيشعريها بر خالف سنتيخاقان؛شد مشاهدهكه طور همان
خ ينشآفر برايرا اشرافي زندگي عناصر تنها مي يالصور  سـاده هاي پيشه گرفت، به كار
بهيخاقان يدگاهد. را مورد توجه قرار داده است مردميو ازدر هـا پيشهنسبت  بسـياري
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د هاي ديدگاهازثرأمت موارد و بهينجامعه از،است مشاغلنسبت  قصـابيي پيشـه مثالً
و خون از لحاظوگاه به نيكي ياد نشده ريزي هيچ به دليل سروكار داشتن دائمي با خون

 ايـن بـه نسـبت منفي اجتماعي اين ديدگاه. خوانده شده استاي مكروه پيشه نيز شرعي
ي پيشـهاز آميـز شكايتو بار اندوه فضاهاي آفرينشدركه داشته اينبررا شاعر پيشه،
بهيمنف ديد دليلبهيا. ببردرا بهره كمال قصابي  بـه پيشـه ايناز شاعر،خياطانجامعه
و اهميـتينهمچنـ. اسـت كـرده اسـتفاده،خيانـتو غدرو وفاييبياز نمادي عنوان

و به تبع آن اهميت اجتماعي و طال  خاقـاني، كـه شـده باعـث،زرگـران ارزشمندي زر
 خودسـتايي، بـرايو گذاشته فراترراپا حتيو سازد مانند زرگريي پيشهبهرا شاعري
 هنجارشـكن، شـاعر اين اما.است منفوراي اسطورهكه بنامد» زرگرسامري«را خويشتن
خ ينشدر آفر پ يال،صور محـدود هـا يشـه خود را به نظرات جامعه نسبت بـه صـاحبان
نيشخصيها بلكه تجربه؛نساخته  سـاخت. اسـت داده دخالـت زمينه ايندريزخود را

و زنجيرهاي آهنين ح آهنگراني به وسيلهغل  بـودن زنجيـروغلدروبسو مدتي در
 بـرده كـاربه آميز گلهو بار اندوه فضاييدر غالباً آهنگرييپيشهكه شده باعث خاقاني،
 كـه گفـت تـوانمي بنابراين.ندارد پيشه اينبه نسبت منفي ديدگاه جامعه هرچند شود،
 نگـاهيكه بود واداشتهرا شاعر، اجتماعييها ديدگاه همچنينو شخصي داليلايپاره

.بيافريندهافضاهاي متفاوتي با استفاده ازآنو باشد داشتههاپيشهاز بعضيبه خاص
؛ دارد جامعـه بـه دوسويه رويكردي خاقانيكه است اين ديگر توجه شاياني نكته

خ ينشآفـريبـرارا هـا پيشـه بـه نسبت جامعه نظرات طرفيكاز يعني و يـال صـور
م يهاتساختار تشب د يردگيخود به كار يلو رذاياجتماع هاي ناهنجاري،يگرو از طرف

خوراجامعهياخالق م مورديشدر شعر يو رفتار بعضـ وضعيتو دهدينكوهش قرار
پ ديمنفيدديمثال خاقان؛كنديم نقدراها يشهاز صاحبان و پينجامعه يقصـابي يشهبه

و به كمك هنر شاعر و يـزآو موضـوع را دسـتينهمـ،خوديرا از جامعه گرفته گلـه
ي كه همچـون جامعـهوينهمچن. نابسامان روزگار خود كرده استيتاز وضعيتشكا
خ  قـرار روزگـاراز شـكايتي يـهما را دسـت، اين مطلـب مند است گله ياطانخ يانتاز
 خويش روزگاريجامعه مردم رفتارهاي،خوديدرك باالبا هوشمند شاعر اين. دهد مي

اميرا رصد و به كهيم يجهنتينكند  جامعـهدرافـراد مشكالت بزرگتريناز يكيرسد
بايبرايو. است طمعو حرص و طمع ديومقابله  شخصـيت دامـان بـه دست،حرص
ويم پتكشو آهنگريكاوهاي اسطوره خطاب بـه،دلسوزيهمچون معلم اخالقياشود
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م و طمـع رويسرانجامهكيدگوينوع انسان ؛نيسـت نـابودي جـز آوردن بـه حـرص
 از دسـت خـود طمـعوحـرص راهدررا خـود سـر،قصاب دكان زنبوركه طور همان
وقخـالّ شـاعر بر اساس آنچه گفته شد به اين نتيجه خواهيم رسـيد كـه ايـن.دهد مي

 بـا ها، يشهپ يعنيخود يرامونپيهابزار موجود در جامع ترين دسترسدر كمكبه نوآور
خ هنري ينشآفر براي،مختلف شگردهايوها شيوه را پردازي يالو و بـرده كمال بهـره
به هاي يشهپدررا خود تسلط نهايت .استگذاشته نمايشمختلف
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