مقاله کوتاه
مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شيرازمجله
سال دهم ،شمارهي دوم ،تابستان  ،1397پیاپی36

اصالحيهای بر شرحهای یک بيت از دیوان خاقانی


عليرضا فوالدی

دانشگاه کاشان

چکيده
عرصهي خاقانیپژوهی هنوز راههاي نرفته بسیار دارد .یکی از این راهها ،سامان دادن به
شرح دیوان این شاعر پیچیدهگوست .در مقالهي حاضر ،شرحهاي بیت «چو باشه دوخته
چشمی به سوزن تقدیر /چو الشه بستهگلویی به ریسمان قضا» از خاقانی ،ضمن شرحنامه
هاي اشعار این شاعر مورد واکاوي قرار گرفته است .این مقاله با روش تحلیلی
کوشیده است به این پرسش ،پاسخ گوید که شرح بیت مذکور در این شرحنامهها ،چه
اصالحاتی میطلبد؟ بر این اساس ،نتیجه گرفتهایم شارحان دیوان خاقانی ،هنگام شرح
این بیت ،تفاوت معناي باشه با باز و همچنین تقابل باشه با باز از نظر کوچکی باشه و
بزرگی باز را نادیده گرفتهاند؛ ضمن اینکه تعبیر دوختهچشم بودن باشه را ،بستن چشم
باز ،بدون ذکر شیوهي دقیق آن نگاشته اند؛ این در حالی است که اوال باشه با باز تفاوت
دارد و در فرهنگها و بازنامهها ،یک نوع پرندهي شکاري کوچکتر از باز ،معنی شدهاست؛
ثانیا خاقانی در بیت مورد نظر ،افزون بر جناس میان باشه و الشه ،کوچکی باشه را در
تقابل با بزرگی باز ،مورد نظر داشتهاست تا از رهگذر تشبیه همزمان انسان به باشه و الشه،
عالوه بر حقارت و کوري او مقابل قدر ،مقهوریت و خفگی وي مقابل قضا را نیز برساند
و ثالثاً ،شاعر در این بیت ،به شیوه ي تربیت باشه با دوختن واقعی پلکهاي چشم این
پرنده اشاره کردهاست و از اینرو جزو «به سوزن» را هم ضمن آن آوردهاست.
واژههای کليدی :خاقانی ،خاقانیپژوهی ،شرح ،اصالحیه.

 .1مقدمه
امروزه خاقانیپژوهی گسترش فراوان یافتهاست؛ اما هنوز شرح دیوان این شاعر پیچیدهگو
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی fouladi@mail.kashanu.ac.ir

تاریخ دریافت مقاله96/12/7 :

تاریخ پذیرش مقاله97/3/23 :
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به یک سامان پذیرفتنی نرسیدهاست و حتی تاکنون شرحنامهي کاملی از آن نمیشناسیم؛
ضمن اینکه شرحنامههاي موجود نیز به اصالح نیاز دارند؛ براي نمونه ،شرح بیت زیر و
به ویژه مصراع اول آن ،ضمن این شرحنامهها ،علیرغم سادهنمایی ،نیازمند اصالح است:
چو الشه بسته گلویی به ریسمان قضا
چو باشه دوختهچشمی به سوزن تقدیر
(خاقانی شروانی)12 :1368 ،
مقالهي حاضر میکوشد این کار را پیش ببرد .این پرسش که شرح بیت مذکور در آن
منابع چه اصالحاتی الزم دارد ،مسالهي این مقاله را تشکیل میدهد.
 .2پيشينهی پژوهش
معصومه معدنکن در شرح این بیت مینویسد« :باشه :باز شکاري .چو باشه دوخته
چشمی :اشاره به تربیت باز شکاري .سوزن تقدیر :اضافهي تشبیهی .الشه :الشهي حیوان
شکارشده؛ جسد .ریسمان قضا :اضافهي تشبیهی .بیت ،بیانگر مقهور احکام قضا و قدر
بودن انسان است( ».معدنکن )179 :1372 ،جاللالدین کزازي شرح مشابهی از آن به
دست میدهد« :در گذشته ،بازبانان ،چشمان باز و باشه را میبستهاند و تنها هنگام پرانیدن
و در پی شکار فرستادنشان میگشودهاند .در پارهي دوم بیت ،الشه به معناي ستور نزار و
ناتوان است که ریسمان در گلوي او میافکنند .ریسمان قضا ،تشبیه رساست؛ سوزن تقدیر
نیز .در دو پارهي بیت ،تشبیه رسا از گونهي آشکار است .باشه با الشه جناس یکسویه
در آغاز میسازد( ».کزازي )36 :1385 ،برزگر خالقی در شرح بیت ،بر آن میرود که:
«باشه :باز شکاري /چو باشه دوختهچشمی :اشاره است به شیوهي تربیت باز که چشم او
را میبندند و هنگام رها کردن در پی شکار میگشایند /الشه :تن و جسد مرده؛ حیوان
شکارشده /سوزن تقدیر :اضافهي تشبیهی؛ سوزن سرنوشت و قضا و قدر /ریسمان قضا:
اضافهي تشبیهی؛ طناب و رشتهي قضا و حکم و تقدیر /این بیت نشانگر عاجز بودن
انسان در برابر قضا و قدر است /بین "باشه" و "الشه" ،جناس الحق است( ».برزگر
خالقی ،1387 ،ج )94 :1سرانجام با تقریرات بدیعالزمان فروزانفر ،به قلم محمد استعالمی
در شرح بیت مواجهیم که تفاوت اندکی با شرحهاي باال دارد« :باشه ،باز شکاري است و
در آداب شکار با باز ،سرپوشی روي سر باز میگذاشتند و هنگامی که پرندهي دیگري
در هوا دیده میشد ،آن سرپوش را برمیداشتند و باز در پی آن شکار به پرواز درمیآمد.
در مصراع دوم ،الشه ،شکار کشتهاي است که به فتراک زین آویخته باشند و در هر دو
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مصراع ،خاقانی ،از گرفتاران عالیق دنیایی سخن میگوید که درگیري دنیا آنها را از سیر
معنوي و روحانی بازمیدارد( ».استعالمی ،1387 ،ج )111 :1از سنجش این شرحها نتیجه
میگیریم که اوالً سه شارح ،باشه را به معناي باز شکاري دانستهاند و تنها کزازي ،با واو
عطفی که میان باز و باشه آوردهاست ،گویی این دو را متفاوت میشمارد؛ ثانیاً ،هر چهار
شارح ،فقط از بستن چشم باز یا باز و باشه ،بدون اشاره به جزییات آن سخن گفتهاند؛
ثالثا ً،معدن کن این کار را به منظور تربیت باز و کزازي و استعالمی ،چنین کاري را به
منظور برداشتن سرپوش این پرنده هنگام شکار ،گرفتهاند و برزگر خالقی هر دو مورد را
آمیختهاست؛ رابعاً ،از این میان ،معدنکن و برزگر خالقی ،معناي بیت را مقهوریت انسان
در مقابل احکام قضا و قدر و استعالمی معناي آن را اسارت انسان در دام عالیق دنیایی
میدانند و کزازي ،گویی معناي اول را فرض میشمارد و راجع به آن چیزي نمیگوید.
نکته اینجاست که هر چهار شارح ،در بارهي سه سازهي زبانی و بیانی و بینامتنی
بیت مورد شرح ،به اشتباه افتادهاند یا دقت نشان ندادهاند :یکی معناي واژهي باشه و دوم
دلیل تشبیه انسان به این پرندهي شکاري و سوم مفهوم دوختهچشم بودن آن .در ادامه،
اجماالً راه رفع این اشتباهات را نشان میدهیم .روش ما براي این منظور ،روش تحلیلی
خواهد بود.
 .3تفاوت باشه با باز
باشه با باز تفاوت دارد و به نوشتهي صاحب برهان قاطع« :جانوري شکاري از جنس
زردچشم و کوچکتر از باز باشد( ».تبریزي )1 :1361 ،در فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان
خاقانی به این تفاوت اشارت رفتهاست و تفاوتی امروزي تلقی شدهاست( .سجادي،
 ،1374ج )152 :1اما بر خالف همریشگی دو واژهي «باز» و «باشه» ،چنین تفاوتی از
گذشته وجود داشتهاست ،تا جایی که ضمن بازنامهي نوشیروانی میخوانیم« :و ایدون
گوید عیسی بن عباس از گفت خردمهر خرداد ،چنان یاد کرد بهرام از گفت استادان بابل:
چون خبر شکار باز در والیت عجم رسید ،پادشاهی بود نامش شاپور بن سلم ،بفرمود تا
صیادان طرح نهند از پی شکار بازان .قضا را باشهاي در گذار بود؛ از پی طمع [صحیح:
طعمه] خود را بر کبوتر زد و در وي آویخت .صیاد رشتهي طرح کشید؛ عقد[ه]ها[ي]
طرح در گردن و بال باشه افتاد .چون صیاد بدید باشهي بدان خردي ،به تعجب بماند که
این بچه ي باز است .بند بر پایش نهاد و پیش شاپور آورد و گفت :این مرغ ،خود را بر
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کبوتر چنان زد که کبوتر سقط شد .ملک بفرمود بازدار را که این را نگاهدار و تعلیم ده،
که این اگر همطبع باز نبودي ،این فعل نکردي؛ تکیه بر قوّت خود داشت که قصد جانور
کرد .پس بیاموختندش و شکار کرد .و گویند اول کسی که باشه تعلیم کرد ،او بود و
همهي آدمیان تابع وياند( ».بینش )17-16 :1387 ،بر این پایه ،امیرمعزي میگوید:
باز بر کبک و باشه بر عصفور
در پنــاه تو چیـرگی نکنــد
(معزي)299 :1318 ،
 .4تقابل باشه با باز
تقابل باشه با باز از نظر کوچکی باشه و بزرگی باز ،باعث شدهاست خاقانی در بیت
مذکور ،افزون بر ایجاد جناس میان باشه و الشه ،همزمان انسان را به باشه و الشه تشبیه
کند تا با این دو تشبیه ،عالوه بر حقارت و کوري او مقابل قدر ،مقهوریت و خفگی وي
مقابل قضا را نیز برساند؛ ازاینرو ،جز دوختهچشم بودن باشه به سوزن تقدیر ،کوچکی
این پرنده هم ،مطمح نظر شاعر بودهاست .حافظ در این باره میگوید:
به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید

چو باشه در پی هر صید مختصر نرود

(حافظ شیرازي)152 :1362 ،
ناگفته پیداست که ضمن بیت خاقانی ،ایجاد جناس الحق میان باشه و الشه هم در انتخاب
باشه به جاي باز ،بیتأثیر نبودهاست.
 .5دوختهچشم بودن باشه
باشه و باز ،هر دو براي شکار تربیت میشدهاند و از منابع مختلف چنین برمیآید که
کسانی با عنوان «بازدار» یا «بازیار» (براي نمونه ،ر.ک :نسوي 76 :1354 ،و  )...این دست
پرندگان شکاري را به دو شیوهي متفاوت براي شکار تربیت میکردهاند:
شیوهي اول :هر دو چشم آنها را به وسیلهي سوزن ،با ظرافت میدوختهاند و کمکم
جاي دوختگی را از گوشه ي یک چشم گرفته تا کل آن چشم و بعد هر دو چشم ،می
گشودهاند .سنائی این شیوه را براي اداي معانی عرفانی ،با کاربرد تعبیر «فرودوزند» ،چنین
به نظم درآوردهاست:
گـردن و هر دو پاش قیـد کنند
باز را چون ز بیشه صیـــد کنند
صیــد کردن ورا بیــــاموزنــد
هر دو چشمش سبک فرودوزند
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چشـم ازآن دیگران فـراز کنــد
خو ز اغیـــار و عـاده باز کنــد
یـاد نارد ز طعمهي ماضـــــی
اندکی طعمه را شـود راضــــی
گوشـهي چشم او گشاده کنــد
بازدارش ز خـود پیــاده کنـــد
خـلـق بر بـــازدار نگزینــــد
تا همه بــــازدار را بیـنــــــد
نرود ساعتی بی او در خــواب
زو ستاند همه طعــام و شـراب
در رضا بنگرد درو نه به خشـم
بعد آن برگشایــدش یک چشم
بـا دگرکس به طبـــــع نامیـزد
از سر رسم و عـــاده برخیــزد
صیـدگـــه را بـــــدو بیارایـد
بزم و دســت ملـــوک را شاید
هرکه دیدش ز پیشخویشبراند
چون ریاضت نیافت وحشیماند
تا نسوزي تورا چهبید وچه عود
بی ریاضت نیافت کس مقصـود
فرخ آن کـو همه طعام و شـــراب
از مسبــب ستــد نه از اسبـاب
ورنـه راه جحیـم را میســــاز
رو ریاضت کش ارت بایــد باز
و اندریـن ره زبانت خامش دار
دیگــران غافلــنــد تو هشدار
(سنائی غزنوي)160-159 :1359 ،
در اینجا دو نکته شایان یادآوري است :اوال ً،منظور از «باز» در این ابیات ،صرفاً باز
شکاري نیست و مجاز ًا هرگونه پرندهي شکاري است؛ از اینرو کتابهاي بازنامه،
چگونگی پرورش و نگهداري و کاربرد و درمان همهي پرندگان شکاري (سلمانی و
امینزاده )135 :1394 ،و حتی بقیه ي جانوران شکاري ،مانند سگ و یوز را دربردارند و
بدین دلیل ،گاه تحت عنوانهاي شکارنامه و صیدنامه و این دست عناوین ،عرضه شدهاند.
(اذکائی )45-37 :1356 ،این نکته دربارهي باشه ،بیشتر صدق میکند؛ چنانکه مؤلف
صیدنامهي خانی ،مینویسد« :باسق :باشه را ترکان قرقو گویند؛ بر صورت باز است...
باسق مثل باز ،مختلف اللون باشد؛ سفیدش انفس است و در اکثر صفات ،با باز شریک
است؛ جمعی را که قدرت باز داشتن نبوده ،باشه به دست آورند؛ چه ،سهلالمأخذ است»
(رازي1070 ،ق 79 :ب 80-الف)؛ ثانی ًا ضمن بازنامهها هم از دوختن چشم باز ،سخن
گفته شدهاست؛ چنانکه مؤلف شکارنامهي ایلخانی مینویسد« :چون باز چشمدوخته یابی،
پیش چراغ ،اندکی چشم بازگشایی و به مدارا و آهستگی به او کار کنی و دست سخت
بر وي ننهی و کمتر از سه روز ،چشم دوخته نگذاري؛ و چون خواهی که بگشایی ،به
چهارشب بهتمام بگشایی آهسته ،چنان که شب اول ،اندکی فراز آري و این شب دو دانگ
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شب بر دست نگاهداري و در شب دویم ،بر قرار و کمتر از شب اول نگاهداري تا باز،
ملول نشود و در شب سیم ،نیم چشم بازکنی ،تا نیمشب بر دست نگاهداري و بعد از آن
بنشانی تا آسایش کند؛ در شب چهارم ،تمام چشم بازکنی و بپرهیز تا به روي او منگري؛
مگر دزدیده و به دنبالهي چشم ،اندکاندک رو به سوي باز همیآري و باز را همینوازي
تا ایمن گردد و همچنان بر دست بداري تا آرام گیرد(».حلوانی ،بیتا)46-45 :
شیوهي دوم :کالهی کوچک ،بر سر و چشم و گوش آنها مینهادهاند و بعد از مدتی
برمیداشتهاند .مولوي هم این شیوه را با کاربرد تعبیر «سرکاله چشمبند گوشبند» ،چنین
دستآویز بیان معانی عرفانی قرار دادهاست:
وارهیـــــد از سرکلـــه ماننــــد باز
گر امین آیید ســـــوي اهـــل راز
که ازو باز است مسـکیـــن و نژنـــد
سرکاله چشمبنــــد گوشبنـــــد
که همه میلش سـوي جنس خود است
زآن کله مر چشم بازان را سد است
چون بُرید از جنس ،با شَه گشت یــار
برگشــــایـــد چشـــــم او را بازدار
(مولوي ،بیتا ،ج)3338-3335 :4
با توجه به آنچه گفته شد ،اوال ً،هر دو شیوهي باال براي این بودهاست تا پرندهي
شکاري ،عادات پیشین خود را از یاد ببرد و یک مدت بعد ،عادات تازهاي مانند انس با
صاحب خویش را یاد بگیرد و ثانیا ً،خاقانی در مصراع اول بیت مورد شرح ،به دوختن
چشم باشه با سوزن که شیوهي اول باشد ،اشاره دارد .بر این پایه ،جزو «به سوزن» در این
مصراع ،کامال مناسب جزو دیگر آن ،یعنی «چو باشه دوختهچشمی» است .در بیت زیر از
بیدل دهلوي ،تعبیر «دیدهي باز دوختن» با معانی ایهامی آن آمده است:
گر مژه بستهاي ز خلق هردوجهان شکار توست

قوّت بال میدهد دیــدهي باز دوختـن

(بیدل دهلوي ،1376 ،ج)722 :2
 .6نتيجهگيری
شارحان در شرح بیت:
چو باشه دوختهچشمی به سوزن تقدیـر

چو الشه بستهگلـــویی به ریسمان قضا

از دیوان خاقانی ،تفاوت معناي باشه با باز و تقابل باشه را با باز ،از نظر کوچکی باشه
و بزرگی باز ،نادیده گرفتهاند؛ ضمن اینکه تعبیر دوختهچشم بودن باشه را بستن چشم
باز ،بدون ذکر شیوهي دقیق آن نگاشتهاند .این در حالی است که اوال ً،باشه با باز تفاوت
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دارد و در فرهنگها و بازنامهها ،یک نوع پرندهي شکاري کوچکتر از باز ،معنی شدهاست
و ثانیاً ،خاقانی در بیت مورد نظر ،افزون بر جناس میان باشه و الشه ،کوچکی باشه را در
تقابل با بزرگی باز ،مورد نظر داشتهاست تا از رهگذر تشبیه همزمان انسان به باشه و الشه،
عالوه بر حقارت و کوري او مقابل قدر ،مقهوریت و خفگی وي مقابل قضا را نیز برساند
و ثالثا ً،شاعر در این بیت ،به شیوهي تربیت باشه با دوختن واقعی پلکهاي چشم این
پرنده ،اشاره کردهاست و از این رو جزو «به سوزن» را هم ضمن آن آوردهاست.
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