
 
 
 
 
 
 

  در بارة معناي يكي از بيت هاي خاقاني
  دكتر جواد مرتضايي
  مجتمع اموزش عالي نيشابور

  چكيده
در قصايد خاقاني در كنار واژگان و اصطالحات و تركيبات سخت و دشوار ، گاه كلماتي وجود دارد كه يا 
برساختة شاعر و بديع و نو است و يا در متون ديگر كم تر به كار رفته است . اين كلمات از گونة واژگان 
دشوار نيستند كه براي دريافت معني آنها قطعاً نياز به مراجعه به فرهنگ لغت باشد ، اما به همان دليل نو و 

دقت كافي در : ساختمان واژه و تركيب ، بديع بودن ، دريافت معني صحيح اين كلمات نياز دارد به تأمل و 
ديگر اجزاي بيت ، ارتباط معنايي ابيات قبل و بعد در محور عمودي و حدس معناي احتماليِ كنايي و مجازي 

زنبوران خون «واژه از معناي صريح و مستقيم آن . در اين مقاله سعي شده معناي صحيح تركيب وصفي 
  ه:در اين بيت از قصيدة ترسائي» آلوده

  »برآرم زين دل چون خان زنبور                             چو زنبوران خون آلوده غوغا«
 ارائه گردد . -كه به زعم نگارنده در شرح ها و گزيده هاي اشعار خاقاني مورد رجوع صحيح ذكر نگرديده -

       ته .زنبوران خون آلوده، قصيدة ترسائيه، شرح و گزيده ، واژة برساخكليد واژه ها : 
 

كه شعرش از جنبه هاي ظرايف  1خاقاني در قصيده پردازي شاعريست دشوارپسند و دشوارگويمقدمه : 
بالغي ، مفردات واژ گان و تركيبات ، اصطالحات علمي و فنّيِ آن دوران و حوزة معنا و مفهوم قابل تأمل و 

يرخي از قصايد او مورد نظر اهل ادب و شعر  دقّت بسيار است . به اين دليل از ديرباز تا كنون شرح كامل يا
هنگام شرح و توضيح ابيات او، عالوه بر در نظر داشتن نكات بالغي و آگاهي از معناي واژگان  2بوده است.

و تركيبات و اصطالحات،گاه نيز به واژ ه يا تركيبي برمي خوريم كه سخت و دشوار نمي باشد و نياز به 
ست ، اما در بافت كالم و يا در تركيب با كلمه اي ديگر، معناي چندان ساده و مراجعه به فرهنگ هاي لغت ني
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زوديابي ندارد و شاعر از آن معناي خاصي اراده كرده است كه در سابقة زبان و شعر فارسي رايج نيست و يا 
  چندان رواجي نداشته و ندارد.        

  ترسائيه است با مطلع : يكي از قصايد بسيار فنّيِ خاقاني قصيدة بحث وبررسي :
  فلك كژروتر است از خط ترسا                                              مرا دارد مسلسل راهب آسا

  )23(ديوان خاقاني،                                                                                          
دليل شهرت قصيدة مذكور به ترسائيه كاربرد فراوان اصطالحات مربوط به آيين ترسايي در زمان شاعر بوده 

اين مقاله ذكر شده ، شرح اين قصيده از ديرباز تا كنون مورد  2است و همان طور كه در يادداشت شمارة 
ط به آيين عيسوي و ديگر توجه اديبان بوده است . بديهي است به دليل وجود اصطالحات قديمِي مربو

واژگان و تعبيرات و اصطالحات علمي ،و اختالف نظر اهل لغت و ادب در معنا و توضيح آنها و نيز برخي 
پيچيدگي هاي لفظي و نكات بالغي ديگر ، در شرح و توضيح بعضي ابيات ميان شارحان اختالف نظر است 

گاه ها نيست . موضوع اين مقاله بررسي بيتي از اين كه البته موضوع اين مقاله پرداختن به اين اختالف ديد
(زنبورانِ خون قصيده است كه در آن واژه و يا اصطالح سختي به كار نرفته ، اما تركيب وصفيِ نو و بديعي 

شاعر به كار برده است كه در فرهنگ هاي لغت معمول و در دسترس به آن اشاره نشده و نظر  آلوده)
تركيب و بيت مورد نظر نيز متفاوت است : برخي از ايشان هنگام ارائة معني بيت  شارحان در بارة معني اين

عين آن تركيب را ذكر كرده و گويا به نظر ايشان نياز به توضيح معناي آن نبوده و يا بيت را ساده انگاشته و 
برآمده اند به شرح و توضيحي راجع به آن نداده اند. گروه ديگر كه در صدد توضيح معني اين تركيب وصفي 

حدس و گمان و با ترديد معنايي را پيشنهاد داده اند و بالطّبع ميان ايشان اختالف نظر است . بيت مورد نظر 
  اينست :     

  غوغا زنبوران خون آلودهبرآرم زاين دل چون خان زنبور                                             چو 
  )24(همان،                                                                                                     

در پا نويس ديوان نسخه بدلي راجع به مصراع دوم بيت كه محل بحث ماست ذكر نشده و تنها در بارة واژة 
  كه تأثيري در معناي پيشنهادي ما ندارد . 3در مصراع اول ضبط دو نسخه بدل ذكر شده» خان«
گزيدة اشعار خاقاني انتخاب و شرح دكتر « و » ارمغان صبح«اين قصيده را نداشت و در » بزم ديرينة عروس«

  نيز توضيحي در بارة بيت مورد بحث نيامده است .» عباس ماهيار
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دكتر كزّازي زنبور خون آلود را كنايه از زنبور سپاهي مي داند كه كندو را در مقابل تهاجم زنبوران درشت 

از دلي كه همچون خانة زنبور پاره پاره و رخنه رخنه شده است ، مانند زنبوران خون « ظت مي كند : حفا
آلود ناله ها برمي آرم و هنگامه اي مي سازم ... زنبوران خون آلود كنايه اي از گونة ايما مي تواند بود از 

سوزن .» ( ورند ، پاس مي دارند زنبوران سپاهي كه كندو را در برابر زنبوران درشت كه بدان هجوم مي آ
  ) 36- 35عيسي ، 

بر اين نظر چند ايراد وارد است : اول اينكه ذكر نشده در كدام فرهنگ لغت يا متن فارسي زنبور خون آلود 
كنايه از زنبور سپاهي است ؟ و اگر گزارشگر محترم خود حدس زده اند كه زنبور خون آلود در اين بيت مي 

ر سپاهي باشد ، بايد اشاره مي كردند كه اين تعبير، حدس و نظر ايشان است . نكتة ديگر تواند كنايه از زنبو
اينكه در بيت سخن از تهاجم زنبوران درشت نيست ، اگر چه از وظايف زنبوران سپاهي مقابله با زنبوران 

هرگاه كندوي  درشت و يا ديگر حشرات و متجاوزان به كندو است ، اما تا آنجا كه ديده ايم و شنيده ايم
زنبوران مورد هجوم واقع شود همة زنبوران ، اعم از زنبور كارگر و سپاهي و غيره به دفاع و محافظت مي 

  پردازند . 
  اين بيت شرح و توضيح نشده است.» گزارش دشواري هاي ديوان خاقاني«در كتاب 

خون آلود «باترديد، نوشته است: در بيت مورد نظر، » زنبور خون آلود«دكتر زرين كوب در بارة تركيب وصفي 
» به معني آلوده به خون است و در اينجا ظاهراً مراد زنبوراني است كه با يكديگر جنگ خونين كرده باشند.

  ) 72(ديدار با كعبة جان، 
دل خود را از جهت سوراخ سوراخ بودن به النة زنبور و فرياد و «دكتر سجادي در گزيدة خود آورده است: 

) همان طور كه مي بينيم 134(گزيدة اشعار خاقاني،» را به زنبوران خون آلود تشبيه كرده است.غوغاي خود 
نكرده اند . اما در فرهنگ لغات و تعبيرات » زنبوران خون آلوده«ايشان هيچ اشاره اي به معني تركيب وصفيِ 

ظاهراً  –زنبور خون آلود « با شرح اعالم و مشكالت ديوان خاقاني شرواني كه فراهم آورده اند نوشته اند:
  ) 736، 1(جلد.» زنبور سرخ است 

  و در ادامه بيتي از خاقاني را شاهد آورده مبني بر اينكه زنبور سرخ ، زنبور كافر نيز خوانده مي شده است :
  )    737نام من چون سرخ زنبوران چرا كافر نهي     نفس من چون شاه زنبوران مسلمان آمده (همان،

گونه اي زنبور كه اززنبورهاي زرد درشت تر است و طول «مة دهخدا ذيل زنبور سرخ آمده است : در لغت نا
سانتيمتر مي رسد و بيشتر در حفره هاي پوسيدة تنة درختان و شكاف ديوارها النه دارد. نيش  3اندامش تا 
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« دكتر سجادي نيز در همان طور كه مالحظه مي شود .» وي از زنبورهاي زرد دردناك تر است . زنبور كافر 
در نظر گرفته است ، با » زنبور سرخ«زنبور خونين را » ظاهراً«با ترديد و با قيد » فرهنگ لغات و ... خاقاني

را در مصراع بايد صداي پر زدن زنبوران دانست كه صحيح نيست ، چرا كه تمام » غوغا«اين وصف واژة 
صداي پرزدنشان شنيده مي شود و لزومي نداشت كه  حشرات و انواع زنبورها ، علي الخصوص دسته جمعي،

شاعر زنبور خون آلود ( به زعم دكتر سجادي) را در بيت ذكر كند ، مگر به اين دليل كه اين نوع زنبور كمي 
به قول ادبا » غوغا«درشت تر از برخي ديگر زنبوران است . ضمن اينكه تعبير از صداي پرزدن زنبورها به 

از واژة مذكور و فحواي بيت و ابيات قبل و بعد برمي آيد كه موضوع، شكايت و ناله و  فصيح و بليغ نيست و
  فرياد است.

كنايه از زنبوراني است كه مورد اذيت و آزار و تهاجم واقع شده و » زنبوران خون آلود«اما به نظر نگارنده 
يده ايم كه وقتي خانه و كندوي تعداد زيادي از ايشان نيز كشته شده و آسيب ديده اند . بارها ديده و شن

زنبوران مورد تهاجم و آسيب واقع مي شود ، توسط انسان يا حيواني ديگر ، غوغا و آشوبي ميان زنبوران 
ايجاد مي شود و طبيعي است تعداد زيادي از اين حشرات به دست مهاجم كه قوي تر از ايشان است از بين 

رد بحث بيان مي دارد كه از دل پاره پارة چون خانه و كندوي مي روند و آسيب مي بينند . شاعر در بيت مو
زنبوراني كه مورد تهاجم واقع شده اند ،  به سان زنبورهاي زخمي وآسيب ديده ، غوغا و فرياد و ناله برمي 

  آورد . با اين تشبيه در بيت شاعر فغان و شكايت خود را از آزار و اذيت ديگران بيان مي دارد . 
م شرح و توضيح شعر شاعران ، به ويژه شاعران فحل و توانايي چون خاقاني ، گاه با واژه و يا هنگانتيجه : 

تركيب و اصطالحي تازه مواجه مي شويم كه دشوار نيست و به ظاهر آسان و قابل فهم مي نمايد ، اما چون 
و يا در متون دگر واژه و اصطالح مذكور بديع و برساختة شاعر است و كاربرد آن خاص ديوان شاعر است 

كمتر به كار رفته است ، بايد در ذكر معني صحيح آن واژ ه و تركيب  و اصطالح ، ضمن در نظر داشتن ديگر 
اجزاي كالم در بيت و ارتباط معنايي ابيات قبل و بعد در محور عمودي ، بيشتر به معناي صريح و مستقيم 

  .مجازي آن را كه مورد نظر شاعر است به درستي دريابيمواژه و تركيب نظر داشت تا معاني احتماليِ كنايي و 

  
  يادداشت ها:

همان طور كه در متن اشاره شده قصايد خاقاني مصنوع و فني است و غزل هاي او به عكس ساده و روان  -1
  و البته زيبا است و اين ويژگي قالب غزل در دوران شاعرمي باشد كه وي هم به خوبي آن را در يافته است . 
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به عنوان مثال اُدبا و خاقاني پژوهان و خاورشناساني چون شيخ جمال الدين علي آذري طوسي(متوفي  -2

ه.ق)، مينورسكي، خانيكوف، يوري 13ه.ق)، شيخ جمال الدين محمد بن جمال الدين احمد الهيجي(قرن866
به بررسي و شرح قصيدة  مار و از ميان معاصران دكتر عباس ماهيار و دكتر مير جالل الدين كزّازي و... ،

  ترسائية خاقاني توجه داشته اند.
: جان زنبور. پارا الحاق كرده، » خاك«در حاشيه كلمة ل  ضبط دو نسخه بدل ذكر شده از اين قرار است: -3

و نسخة پا متعلق به كتابخانة ملي پاريس  664نسخة ل متعلق به كتابخانة بريتيش ميوزيوم لندن است مورخ 
هجري قمري. (نك: مقدمة ديوان خاقاني به تصحيح دكتر سيد ضياءالدين سجادي، شصت  800د مورخ حدو

  و هفت تا شصت و نه)
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