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 چکيده 

 و  تعابیر  دربرداشتن  حیث  از  پارسی  ادب هاتامّ  از  یکی  عنوانبه  شروانی  خاقانی  دیوان

  شده  سبب زبانی پرمایگی و تعمد . همیندارد  ايویژه اهمیت ،گونگونه و نو  ترکیبات
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  دیوان   خانه« در»میان  سرهنگ« و »سه   تعبیر  دو   از  استوار  تحلیلی  ،خاقانی  زمان  اجتماعی

در  ارائه  او  و  نویسانفرهنگ  نظر  برخالف  که  شودمی  داده  نشان   پژوهش  این  کنیم. 
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خانه«  »میان  تعبیر  خاقانی  دارد. همچنینمی   نگاه  را  قلم  کتابت،  گاه  به  که  است  انگشتی

را  اتاق  و  )خانه  در   و  گرفته  ایشان  هايخیمه  ساختار  و  چادرنشین  ترکان  از  میانی( 

 است.  برده کار به خود يشاعرانه تصاویر

  ترکان  خانه،میان  گیر،قلم  هايانگشت  سرهنگ،سه  خاقانی،  دیوان  کليدی:   هایواژه 

 نشینخیمه

 

 مقدمه   .1

 نوآیین  ترکبیات و تعابیر دربرداشتن خاقانی، شعر  نظیرکم و برجسته اختصاصات از یکی

 برده   کار  به  خود   منثور  و  منظوم  آثار  در   گیريچشم  بسامد   با  شاعر   که  است  بدیعی  و

 توان می  که  است  پایه   بدان  1دارد،  نیز  ايقوي  تصویري   وجه  عمدتاً  که  ویژگی  است. این

  ، فروزانفر الزمانبدیع بزرگ، شناسدانست. سخن خاقانی  شعر زبان مرکزي  ينقطه را آن

  ایجاد   و  تراکیب  ابداع  ازجهت  خاقانی  که  نیست  سخن  هیچ  »جاياست:    گفته  باب  این  در

  ابیاتش   از  بیتی  کمتر  و  است  ایران  شعراي  ترینبزرگ  ردیف  در  و  پایههم  دلپذیر   کنایات

  فرهنگ   را  دیوانش  اگر  شاید  و  نباشد  مشتمل  تازه  ترکیب  چند  یا  یک  بر  که  دید  توان

  این   در  را  او  و   است  مفردات   ترکیب   در  او  براعت   دارند. عمده   محسوب  ادبی  لغات   جامع 

  تقلید   يعهده  از  جهتبدین  و  نیافته  دست  بدان  پیروانش  از  یکهیچ  که  است  دقایقی  زمینه

  تا   شده  سبب  امر  (. این617:  1350  )فروزانفر،  اندبرنیامده  شاید  و  باید  کهچنان  او  سبک

  این  شود. با  شناخته  نویسانفرهنگ  منابع  ترینمهم  از  عنوان یکیبه  خاقانی  دیوان  دیرباز  از

  در   پژوهشگران  و  نویسانفرهنگ  تا   است  شده   سبب  تعابیر  این  غرابت  و  نوآیینی  همه

  شروح   و  تحقیقی   آثار  به  مواردي   در  که  شوند  لغزش  دچار  وبیگاهگاه  خود  هاي گزارش

بهترین  کرده  پیدا  راه  نیز   بعدي   ها، لغزش  چنین این  از  جستندوري  براي  گزاره  است. 

  از   ویژه  آگاهی  نباید  میان  این   است. در  شاعر  زبان  و  سبک  با  شایسته  آشنایی  شکبی

گاه  فراموش  پژوهشگران  آراي  به  انتقادي   نگاه  و  شاعر  فرهنگی  يپشتوانه   این   شود. 

  رمزگشایی   که  است   شده  دمیده  خاقانی  ترکیبات   و  تعابیر  کالبد  در  چنان  فرهنگی  يپشتوانه

  تعابیري   خانه« از»میان  سرهنگ« و»سه  تعبیر  است. دو  پشتوانه  این   شناسایی  گرو  در  سخن
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  این   اند. رسالت نکرده  گزارش  را  ها آن  درستیبه  ،پژوهشگران و  خاقانی  شارحان که است

 دو   این  از  شایسته  تحلیلی  به  ،هاگزارش  این  بررسی  و  نقد  ضمن  که  است  این  بر  جستار

 یابد.  دست تعبیر

 

 تحقيق  ی پيشنيه . 1.1

 یابم« آمده   خراسان  »به  ردیف  با  خاقانی  مشهور  ي قصیده  از  بیتی  در  سرهنگ« که»سه  تعبیر

  است. تعبیر   بوده  معاصر  نویسان فرهنگ  از  برخی  و  شارحان  موردتوجه   دیرباز  از  ،است

  توجه  این از  نیز ،رفته کار به سخنور آثار دیگر و دیوان از  موضع  چند در که، خانه«»میان

  که   است  پرداخته  اخیر  تعبیر  به  مستقل  ايمقاله  در  ترکی  است. محمدرضا  نمانده  برکنار

 پرداخت.  خواهیم آن بررسی  و نقد به ایشان راي بیان ضمن

 

 اصلی  بحث .۲

 سرهنگ سه. 1.۲

  محمد   بن   یحیی  الدینمحیی  جواب   در  که   خود  بلند   و  استوار  ي قصیده  از   بیتی   در  خاقانی 

 است:  گفته 2سروده ،خود مشهور ممدوح فرزند یحیی، بن

 رسد سرهنگسه به چون قلمش دورباش

 

 یابم خراسان به افشان اخترش دوم از

 3(302: 1374 شروانی، )خاقانی     

  سرهنگ« را »سه  تعبیر  کهن   هايفرهنگ  سطور،  این  نگارندگان  جويوجست  حد  در

 و  مریخ  آفتاب،  از  کنایه»است:    آورده  تعبیر  این  ذیل  نامهاند. لغتنکرده  گزارش  و  ثبت

ذیل1373  )دهخدا،  «است  زحل عبدالرسولی سه  :    دیوان   يحاشیه  در  نیز  سرهنگ(. 

:  1357  شروانی،  خاقانی  رک.)  است  دانسته  زحل  و  مریخ  و  آفتاب  همین  را  سرهنگسه

  فرهنگ   در  و  نامهلغت  از  نقل   به  خاقانی  دیوان  تعبیرات  و  لغات   فرهنگ  در  راي  . این(302
بازگو  يحاشیه  از   نقل  به  )گویا  نجومی  اصطالحات   رک. )  .است  شده  عبدالرسولی( 

  نیز   شارحان  میان  سرهنگ(. درسه  : ذیل1388  مصفی،  سرهنگ؛سه  : ذیل1382  سجادي،

 حشمت  و  اقتدار  آمیزمبالغه  بیان  در»است:    نوشته  و  پنداشته  درست  را  نظر  این  کنمعدن
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  این  فلکی،  قدرتمند  اجرام  سالطین،  دورباش  همچون  وي  قلم  که  است  معتقد  ممدوح

  سرهنگ سه»نویسد:  می  (. استعالمی84:  1387  کن،)معدن  »کندمی  تهدید  را  سرهنگ،سه

 و   زحل  و  آفتاب  که  قدیم  اخترشناسی  در  سیاره  هفت  از  تر،بزرگ  يسیاره  سه  یعنی

  را   آن  ،دهد  فرمان  زحل  و  مریخ  و  آفتاب   به  او  هرچه  که  است  این  بیت  اند. معنیمریخ

:  1387  )استعالمی،  «کندمی  ابالغ   یعنی  ؛ افشاندمی  هاآن  بر   ،است  فلک   دبیر  که   عطارد 

 ،است  زحل  و  مریخ  و  خورشید  از  استعاره  سرهنگ،سه»است:    آورده  خالقی  (. برزگر925

  گفته   فلک  پاسبان  زحل،  و   فلک  جنگاور  مریخ،  و  فلک  سلطان  خورشید،  اینکه  اعتباربه

است:   کرده  پیروي  پندار  این  از  نیز   کزازي  (.1311:  1397  خالقی،  )برزگر  «است  شده

  و  نرینه  منش،  در  که  است  کیوان  و  بهرام  و  خورشید  از  آشکار  ياستعاره  سرهنگسه»

:  1386  )کزازي،  «اندنمودهمی  شایسته  را  روزبانی  و  سرهنگی  و  اندشدهمی  انگاشته  نیرومند

رسد«    سنگ  سر   به  چون  قلمش   »دورباش   صورت به  را  اول  مصراع  ماهیار   اما   (. و392

  که  الدینمحیی سخت. قلم  مانع به رسیدن از کنایه ،رسیدنسنگبه»است:  نوشته و آورده 

  همچون   سختی  مانع  به  اگر  و  داردبرمی  او  پاي  پیش  از  را  مانعی   هر  است،  دورباشی  چون

 .(642-641:  1388 ماهیار، رک.برسد... ) سنگ

  نیز   سخن  صحیح   صورت  تحریف   به  که  را  هایی گزارش  چنین  نابهنجاري  و  پریشانی

  خاقانی ترکیبات  به انتقادي  و دقیق نگاه فقدان  چون عواملی  ينتیجه باید است، انجامیده

  ي )نیزه   دوبارش  دانست. برگرفتن  او  چون  بزرگی  شاعر  فرهنگی  يپشتوانه  در  تأملعدم  و

  قلم   براي  مناسبی  به ٌمشبه  ساختن،مزین  ازجهت  هم  و  بودندوشاخ  جهتبه   هم  که  دوشاخ

  قلم   برگرفتن  که همچنان  سلطنتی( بوده،  ویژه  )نیروهاي   درگاه  سرهنگان  ي است( برعهده

درحقیقت  گیر قلم  انگشتسه  يبرعهده  آن  با  نوشتن  و   را   سرهنگسه  خاقانی  است. 

  براي   خوشنویسی  در  دیرباز  است. از  داده  قرار  گیرقلم  انگشتسه  از  مصرحه  ياستعاره

  وجود   خاصی  ضوابط  و  قواعد  صفحات،  بر  آن  راندن  و  دست   در  قلم  گرفتن  چگونگی

  این   در  قاعده  است. اولین  بوده  آگاه  آن  از  خاقانی  چون  فاضلی  شخص  مطمئناً  که  داشته

  انگشت   سه  هر  شکم  کهچنان  ،بگیرد  انگشتسه  به  قلم  که  بایدمی»است:    شرح   بدین  باب



 291 ــــــــــــــــــــــــ پوری کوتاه: در باب دو تعبیر از دیوان خاقانی/قدرت قاسمی مقاله

 

 بعضی  و  باش  قلم  فتح  باالي  جویک  عرض  مقداربه  وسطی  انگشت  و  باشد  قلم  اطراف  بر

شود   واقع  خنصر  و  بنصر  پهلوهاي   بر  ابهام  انگشت  چپ  پهلوي   و  اندگفته   جو  دو  عرض

  «باشد   گرفتن  قلم  محکمی  حسب  به  خط  محکمی  که  گرداند  جاري  و  بگیرد  محکم  قلم  و

  انگشت سه  به   را  قلم»خوانیم:  می  الخطوط  تعلیم يرساله  (. در86:  1376 شیرازي، )سراج

 بعضی  و  نیاید   پدید  ضعفی  قلم  تحریک  در  تا   گرفت  باید  ، است  وسطی   و  سبابه  و  ابهام   که

  زیاده   استحکام  در  تا  گیرند  کوتاه  جو  یک  قلم  باالي  بر  سبابه  انگشت  که   اندگفته  استادان

  محکمی  و  آید  محکم  خط  گیرند،  محکم  قلم  چون  که  است   الزم  گرفتنمحکم  باشد و

:  1342  سبزواري،  رک.  ؛328:  1381  )سیدبابا،  «است  قلم  گرفتن   محکمی  بر  منحصر  خط

 : کندیم اشاره نیچن مهم نیا به یات ی اب در خود یخاقان 4(.112

 تــ نداش  یـــ دوشاخ دورباش یــ ن ز
 

 عنصري  بنان شاخ سه در من چو 

 (926:  1374 شروانی، )خاقانی          

 انامل  تا سه اندر دوشاخی يخامه زین
 

 منکر  زیاد ایشان و جهانم فارد من

 (194)همان:                                

 است:  گفته خورشید«»سه  سرهنگ،سه جاي به بیتی در و

 او  يخامه زبان سرزحل است  عطاردي
 

 سازدمی  یار خورشید  سه سیر وقت  که

 (856: همان)                                  

 است:  حیوان« گفته يچشمه»سه نیز دیگري بیت در

 دوشاخ  کلک به دهد سکندر ملک قرار
 

 سازد می قرار حیوان  يچشمه سه در که

 (76: همان)                                

 است: آورده میان به سخنگیر« قلم »سرانگشت زن« وقلم »سرانگشت از  زیر ابیات در و

 د ـــ بشکافی قلم چو  زنقلم سرانگشت 
 

 بگشایید   سمر و مقاالت زايــ اج نــ ب

 5(161: همان)                                

 بدیع  خط از من گیرقلم سرانگشت  چو 
 

 همه نمایید انگشت  من رــ مه  طــخ در

 (407)همان:                                 

  شارحان  يعمده  که  باشیم  داشته  نادرست  گزارش  این  يسررشته  در  تأملی  باید  حال 
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  نظر   اند. بهکرده  تحریف  را  بیت  آن،  از  گریز  براي  نیز  برخی  و  کرده  پیروي  آن  از  خاقانی

  نوشته   بیت  این   شرح   در  که  نبوده  معموري  عبدالوهاب  شرح  ءجز  ،نامهلغت  مأخذ  رسدمی

  نگاه   سواري  حین  در  ملوک  دوطرف  از  قدیم  در  که  است   نیزه  دو  دورباش »است:  

 و  است  عطارد  اختر،  دوم  و  زحل  و  مریخ  و  آفتاب  مراد  ]سه[ سرهنگ   از  و  اندداشتهمی

  از   که  فرموده  را  ممدوح  فسان   جهتازاین  ،]است[  منسوب  قلم  ارباب  به  عطارد  چون

  نوشته   گزارش  این  يحاشیه  در  کرمی  6(.164تا:  بی  )معموري،  «یابممی  خراسان  در  عطارد

»ظاهراً   نه   است  منظوم  ،گیرندمی  بدان  را  قلم  که  انگشتیسه  سرهنگ،سه  از  است: 

  به   دهخدا(.  622:  1373  زحل« )کرمی،   و  مریخ  و  آفتاب  ،کرده  تصور  شارح  کهچنانآن 

 برده  بهره  آن  از  نامهلغت  تألیف  در  و  داشته  دسترسی  شرح  این  نسخی( از  )یا  ينسخه

  ذکر بی  عمدتاً   هايگیريبهره  دهدمی  نشان   که   داریم  دست  در  نیز   دیگري   شواهد  7است.

  که   است  آثاري  به  معموري  اساس بی  هايگزارش  ورود  هايراه  از   یکی  نامه لغت  منبع

 اند.  کرده تدوین و تألیف  خاقانی باب در نامعاصر 

 

 خانه ميان . ۲.۲

 است:  سروده  قناعت و موعظت و عزلت  در ايقصیده مطلع  در خاقانی

 نهان شد  انصاف عالمت  جهان کز هین
 

 جهان یخانهميان ز کن کرانه دل اي

 (312: 1374، شروانی )خاقانی             

ارائه »میان  تعبیر  از  گوناگونی  تفسیرهاي  دیوان  شارحان   در   سجادي  .اندکرده  خانه« 

:  1382  )سجادي،  کندمی  گزارش  خانه  درون  و  وسط  و  میان  را  خانه میان  ،دیوان  فرهنگ

نویسد:  می شروانی(  خاقانی  شعر  در  )پژوهشی   صبح  شاعر کتاب  در   همو  خانه(،میان  ذیل

  مقلوب   صورت  به  توانیممی  اما  ،خانه  وسط  و  میان  اضافه،  يکسره  حذف  با  خانهمیان»

  در   (. کزازي331: 1386  )سجادي،  .«دهدمی معنی  میانی   يخانه  که   میان« بگیریم   ي »خانه

 رنگ  و  آوا  يسراچه  در  ولی  ؛نشده  متذکر  را  بیت  این  دیوان  هايدشواري  گزارش
  گیتی   .است  رفته  کار  به  میانین   ي خانه  معنی  در  خانهمیان»گوید:  می  شناسی()خاقانی

  از   پس  جهانِ  و  زادن  از  پس  جهانِ  يمیانه  در  که   است   شده  خوانده  خانهمیان  رويازآن



 293 ــــــــــــــــــــــــ پوری کوتاه: در باب دو تعبیر از دیوان خاقانی/قدرت قاسمی مقاله

 

  توضیحات   این  به  خالقی  برزگر   رسدمی  نظر  (. به126:  1385  )کزازي،  .«دارد  جاي  مرگ

  مابین   و  است  مادي  عالم  این  از  کنایه  که  میانی  يخانه»است:    آورده  چنین  که  داشته  توجه

  میان   که  است  طبیعت  عالم  حکما  تعبیربه  یا  باشد ومی  آخرت  عالم  و  تولد  از  قبل  عالم

  نظر   در  خانهمیان  درست  معنی  حال باشد. بااینمی  همابعدالطبیع  عالمِ  و  هالطبیع قبل  ما  عالمِ

  معنی   که  است  باور   این  بر   استعالمی   8(.1378:  1398)برزگرخالقی،  «نشد  معلوم   خاقانی 

  ي ناحیه  به  نظر  تواندمی  دنیا،  این  زندگی  بر  عالوه  جهان  يخانهمیان  اما  ؛است  روشن  بیت

  گیرد می  قرار  ،ایرانشهر  و  خونیرس ،  چهارم  اقلیم  در  قدیم  شناسی جهان  در  که  باشد  شروان

  متذکر   و  کندمی  معنی  خانه  وسط  را  خانهمیان  تعبیر  (. سرمدي969:  1387  استعالمی،  رک.)

 (.145: 1387 ،همان؛ 157:  1383 )سرمدي،9«است موسیقی اصطالح نیز و»که:  شودمی

  فهرستی   بنابر  اما  است؛  نیامده  العراقین(ه)تحف  الغرایبختم  مثنوي  در  خانهمیان  تعبیر

 موضع  سه  در  آورده،  فراهم  منشآت  تعبیرات  و  واژگان  از  خود  تصحیح  پایان  در  روشن  که

 و   بکر   دیار  طرف   و  بغداد  السالمهمدین  جانببه  تا  است: »کهتر  رفته   کار  به  کتاب  این  از

  افتاد،   آذربایجان  ناحیت  به  نداشت. چون  آگاهی  هیچ  سامی  مجلس  احوال   از  بود،   ربیعه

  و  قیروان  و  قندهار  انهار  سایر   بر  که  کُر  نهر  باب  در  راندمی  مفرط  ثناي  مبالغت  روزي

  فضیلت  و هنر دریاي هزار  صد و دارد شرف رسانیدن منافع به توران و ایران يخانهمیان

یافت«    توان  نهر  آن  شاطی  و  رود  آن  شط  بر  روسا  و  اصفیا  اشخاص  از  طریقت  و  صفا  و

  جهاندار   ثناي  يپرده  نازخاتون  این  کیست؟  و: »این  .(143و    142:  1384  شروانی،  )خاقانی

  کجاست؟   تا  جهان  از  جهانیان. کوچش  سمع است؟  کدام او  نشست   المغرب. خرگاهملک

  ي خامه  قطرات  چیست؟  او   خراسان. شکرریز  يخطه  به  قیروان  و  مغرب  يخانهمیان  از

  است   آمده  نیز: »شنوده  (. و161  روزگار...« )همان:  زبان  کیست؟  او  عقد  عنبرفشان. خاطب 

  سیموي   جانب   از  حاسدان  قول  به  چند  یک   عنه  اهللخفف  داود،  ابخاز،  ملوک  ملک  که

  ابخاز   يخانهمیان  از   یافت   فرصت  بازداشت. سیمو  التفات   و  بگردانید   عنایت   نظر   جاثلیق

  از   ملک  دولت  گفت: دوستداري   و  ساخت  مقام   آنجا   و  رفت  روم  ي خطه  به  و  کرد  میانه 

نویسد:  می  ترکی  شواهد،  این   (. بنابر332  « )همان:.نماید  دورتر   غرض   از  که   کنممی  دور
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  ناحیت   چون  تعبیراتی  کنار  در  و  جغرافیایی  عوارض  و  اعالم  میان  در  اصطالح  این  کاربرد»

 و  توران و ایران چون وسیعی هايسرزمین نام به را اصطالح این  خاقانی اینکه و خطه و

  خاقانی   اصطالح  در  که  گذاردنمی  باقی  شکی  جاي  کرده،  اضافه  مغرب  و  قیروان  و  ابخاز

  )ترکی،   «است  داشته  سرزمین  و  وسیع  قلمرو  ول ـ مدل  به  نزدیک  و  جغرافیایی  مفهومی

1390  :99 .) 

  شرح که  الغرایبختم به موسوم خود کتاب در گیالنی  رشتی خواجگیمحمدبن اما و

  اسفرنگی   سیف  و  رونی  ابوالفرج  نظامی،  خاقانی،  چون  سرایندگانی   اشعار  هايدشواري

 زیر: بیت شرح ضمن است،

 وار ترک  سقالب  ز وشاق  یک و بیست  با
 

 برافکند مفاجا کمین  دي خیل بر

 (312: 1374 شروانی، )خاقانی       

  زمستان   ماه  آخر  که  شباط  ماه  در  که  است  آن  است،  ثلث  جمرات  احوال   از  گوید: »آنچهمی

  پیدا  زمین در حرارت تغییر روز هر در  روز ویکبیست با ،است حوت در آفتاب و است

  سیم در و آب در دوم يهفته در و رسدمی هم به تغییر زمین در اول  يهفته شود. درمی

گویند  می  جمره  را  هفت  آن  بعضی  و  گویندمی  جمره  را  حرارت  و  بخار  آن  هوا. بعضی  در

  مرتبه سه  و  دومرتبه  نشیمن،  جهت  صحرانشینان  و  احشام  که   امدیده  جایی  در  کمینه  این  و

  دیگر   يخیمه  و  دارند  درون  در  خرگاهی  کهچنان  دهند،می  ترتیب  خانه  و  خرگاه  و  خیمه

و می  مجلس  و  خانهدیوان  براي  از  دیگر  جاي  و  دهندمی  قرار  خانهمیان  جهت   سازند. 

  چون   و  گذارندمی  آتش  منقل  ،است  درونی  ايخانه  که،  خرگاه  درون  در  مشرف  زمستان

  شود، می حادث زمین در حرارت  و بخار که اول  روز هفت مقابل رفت، حوت در آفتاب

  برند، نمی  درون  به   دیگر  که  گذارندمی  خانه میان  در  و  آورندمی  بیرون  خانهدرون  از   را  آتش

  حرارت   و  بخار  آنکه  موافق  دوم  روز  هفت  در  اول و  آتش  یعنی  ؛گویند  اول   يجمره  را  آن

 را   آن  و  گذارندمی  بیرونی  يخانه  در  و  برداشته  خانهمیان  از  را  آتش  شود،  حادث  آب  در

  حرارت   در  تغییر  آنکه  برابر  سیم  روز  هفت  در  دوم و  آتش  یعنی  ؛گویندمی  ثانی  يجمره

  را   آن  و  ندارند  احتیاج  دیگر  و  آرندمی  برون  بیرونی  يخانه  از  آتش  شود،  پیدا  هوا  در

  گزارش   این  از  که(. چنان47:  1388  سیم« )اسدي،  آتش  یعنی  ؛گویندمی  ثالث   يجمره
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است:   داشته  اطاق  یا  خانه  سه  صحرانشینان  و  ترکان  يخیمه  و  سراپرده  ،شودمی  دانسته

  جایگاه   خاقانی  مکرر  اشارات   بنابر   خرگاه   یا   خانهخانه. دروندیوان  و  خانهمیان  خانه،درون 

  مجالس   و  پذیرایی  محل  خانهدیوان  10است.  بوده  خاتونان  تعبیريبه  و  نشینانپرده  و  عورات

 باشد.  بوده دو این  مابین  محل  قاعدتاً  خانهمیان و

  ترکان  با  متعددش   سفرهاي  هم  و  زندگی  يناحیه  جهتبه  خاقانی   که  است  مسلم

نکته  داشته   آشنایی   صحرانشین   منابع   از  آنچه  بنابر   اینکه  دیگر  توجه  درخور  ي است. 

  سوار،   و  اتل  مثل  خاقانی  زندگی   نواحی  شهرهاي  از  برخی  آید،می  دست  به  جغرافیایی

(. 59:  1349  الفقیه،ابن  ؛530-529:  1385  مقدسی،  رک.)   اندبوده   نشینخرگاه  و  خیمه

  ؛ نیست  هاییقلعه  و   هامنزل   را   ها آن  است: »و  ترکان   منسوبات   از  خرگاه  و  خیمه  اساساً 

  از   هاییتسمه  ها آن  هايطناب  و   بند  و  دارند  منزل  ضلعی  چند   ترکی   هاي خیمه  در  بلکه

 بالد  جامع،  است  اسمی  (.  »ترکستان58:  1387  گاوان« )یعقوبی،  و  ستوران  هايپوست

:  1373  باشند« )قزوینی،  هادیه  در  هاآن  از  بعضی  و  اندخیام  اهل  آن  سکان  اکثر  و  را  ترک

  خیرخیز،   از  نوع  هیچ  و  نخجیرزنند  و  شکارکننده  اندخرگاه  و  خیمه  خداوندان  (. و336

  رک.)  . است  خاقان  نشست  کی  آنجا  اال  ؛هاستخرگه  همه  و  البته   ؛نیست  شهرها  و  هاده

 : ذیل1397  الحموي،  رک.  ؛272،  266،  262،  220  همان:  ؛ 249-248:  1383  العالم،  حدود

 است:  بوده نیز ما  شاعر   موردتوجه انتساب  این(. 191- 190 تا:بی شیروانی، ترکستان؛

 فلک انـــترک  خرگاه امدیده درگشاده
 

 امآورده سانخرگاه میان بسته  را اهـــ م

 (255:  1374 شروانی، )خاقانی           

 آه فـــت به و درشکنید عیش خرگاه
 

 برآورید خرگه در از شــ آت هـــ ترکان

 (529)همان:                                    

 است خالزنگی رخیمانی زلفحبشی
 

 بینند خضرا  رومی تتق ترکانش چو  که

 ( 98: همان)                                     

»اینمنشآت   از  شاهد   این  در  تأمل   جهاندار   ثناي  يپرده  نازخاتون  این  کیست؟  : 

  کجاست؟   تا  جهان  از  جهانیان. کوچش  سمع است؟  کدام او  نشست   المغرب. خرگاهملک

  ي خامه  قطرات  چیست؟  او   خراسان. شکرریز  يخطه  به  قیروان  و  مغرب  يخانهمیان  از
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نیز 161:  1384  شروانی،  روزگار...« )خاقانی  زبان  کیست؟  او  عقد   عنبرفشان. خاطب  )  

 بدان   خاقانی  پیداست  کهچنان  ،بخشدمی  قوت  بسیاري  حد تا  را  معنا  این  به  خاقانی  توجه

  بلیغ  تشبیهات صورت به خود هايتصویرسازي  در تعبیر  این  از  است،  وي روش  که سان

 است.  گرفته تشبیهی( بهره  هاي)اضافه اضافی

 

 گيری نتيجه .۳

  ي پایه  بر  که  است  نوآیینی  ترکیبات  و  تعبیرات  خاقانی  دیوان   يویژه  امتیازات  از  یکی

  دو  این به  توجهاست. عدم  شده  آفریده شاعر شگفت فرهنگی  يپشتوانه  و شگرف تخیَل 

  به   لغزش   از   تعابیر   این  از  برخی   گزارش  در  پژوهشگران  و  شارحان   تا   شده  سبب  عنصر 

  تعابیري   ؛خانه« پرداختیم»میان  سرهنگ« و»سه  تعبیر   دو  بررسی  به   مقاله  این  نمانند. در   دور

سرهنگ«  »سه  اند. تعبیرنشده  گزارش  درستیبه  پژوهشی  منابع  سایر  و  دیوان  شروح  در  که

  ؛ نیست  مشهور  يي/ سیارهستاره  سه  معنايبه  و  نجومی  تصویري  اند،گفته  آنچه  برخالف

  کلک   شود،  گرفته  انگشت سه به  د بای  قلم  نگارش   در  که   قاعده  این يپایه بر  ما شاعر  بلکه

 سالطین  دربار  در  که  کرده  مانند  سرهنگسه  به  را  گیرقلم  انگشت  سه  و  دورباش  به  را

  این  يریشه  ،نگارندگان  جويوجست  است. بنابر  بوده  ایشان  يبرعهده  دورباش  برگرفتن

  اند کرده  تفسیر  تر آشفته  خانه« را»میان  تعبیر  رسد. پژوهشگرانمی  معموري  شرح  به  لغزش

  در   تحقیق  آنکه  حال   ،بدانند  جغرافیایی  مفهومی  را  اصطالح  این  اندکوشیده  برخی  و

  کاملی   آشنایی  خاقانی  که  صحرانشین  ترکان  اي خیمه  سکونت  نوع   و  اجتماعی  بسترهاي

  هاي خیمه  هاياتاق  از  یکی  درحقیقت  خانهمیان  که  دهدمی  نشان  است،  داشته  هاآن   با

 است.  بوده ترکان

 

 ها یادداشت

  ، گیردمی  صورت  سازيواژه  ترکیب   و  اشتقاق  و  تصویرسازي  طریق  دو  از   عمدتاً  ادبی  متون  در  .1

  او   دیوان  خاصه  خاقانی   آثار  و   دارد   باب  این  در   بیشتري  ظرفیت  نخست   طریق   پیداست  که چنان

 گویاست.    شاهدي
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 . 14: 1392 فر،به: مهدوي بنگرید قصیده  این شروح باب در. 2

.  (302:  1357  شروانی،  )خاقانی  است  »افسان« آمده  افشان،  جايبه  عبدالرسولی   تصحیح  در.  3

:  1375 همان،) است  کرده »رسید« ثبت  »رسد« نیز جاي به و کرده اختیار را ضبط این نیز کزازي

از359 »افشان«   دیده  آن  از  مختلفی  هايگونه  که  است   آراییکتاب  در  مشهور  اصطالحات  (. 

آنچهمی   . )رک  کنند  شنجرف  از  نیز  و  کنند  محلول  ينقره   و  طال  از  آن  جز  و  کاغذ  بر  شود: 

  فلک( را   )دبیر  عطارد  خود  ممدوح   بزرگداشت   جهت به  افشان(. خاقانی  : ذیل1392  خانی،قلیچ

 است.  پنداشته وي کتابت  آراينسخت 

  انگشتی   هر   و  گرفتن  باید  چندانگشت   در  را  »قلم  که  مسئله  این  به  جواب  در    کتاب   صاحب .  4

  بر   سبابه  سرانگشت   و  نهاد  میانین  انگشت سه  بر  را  قلم  کهنویسد: بدان خط؟« می   در  کند  عمل  چه

  خط   در  انگشت سه  ازین  را  یکی   هر  که  استوارکردن  قلم  چپ   بر   ابهام  سرانگشت   و  راست   جانب 

 (. 183:  1364  العلوم،  آیند... )یواقیت   عاجز  نآ  از  انگشتان  دیگر  که  جداگانه  است   عملی  حروف  و

 (. 167: 1384 شروانی، خاقانی .)رک  است  گفته سخن دورباش و سرهنگ  پنج از منشآت در. 5

 است.  نکرده شرح  را قصیده  این آباديشادي. 6

  بر  که  ايحاشیه  کهچنان است، گرفته   بهره خود  حواشی  در معموري شرح  از نیز  عبدالرسولی. 7

 تصریح   از  خود  تصحیح  يمقدمه  در  است. وي  شده  گرفته  شرح  این  از  آورده  نیز  موردبحث   بیت 

 ،یشروان  ی)خاقان  است   موجود  او  نزد  در  ه.ق1018  مورخ  معموري  شرح  از  اينسخه  که  کندمی

   (.: ي1357

  خانه میان  جهت ازآن  است،  واقع  عدم  دو  يمیانه  در  چون  است: جهان  گفته  معموري  پیشتر.  8

 (. 175 تا:بی )معموري، را جهان  است  گفته

 خانه. میان : ذیل1375 به: ستایشگر، بنگرید اصطالح این از آگاهی براي. 9

 :دیوان  از شواهد این به بنگرید. 10

 حبشی و  رومی چاالک  خادم دو بدین
 

 اب ـــ سنج  هـ خرگ خاتون دو خریددرم 

 ( 52: 1374 شروانی، )خاقانی             

 ز ـــ سب   خرگاه این در را خاتون هفت 
 

 امدهـــــ دی واال اهـــــدرگ  نــــ ای داه

 (272 )همان:                               
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 ک ـفل  خرگاه انــ خاتون دـــ گردن شــ خادم
 

 ملک اي احسنت  دادي یغما وراخاتون تا 

 (896 :همان)                           

 سبز  خرگاه  این در را او کون  دو خاتون کعبه
 

 دهـــ آم شبستان پرستار نــ بی  بانو  هفت  

 (370 :همان)                                  

 

 منابع 

 ایران.  فرهنگ  تهران: بنیاد  مسعود،-ح  يترجمه.  البلدان(.  1349محمد. )احمدبن  الفقیه،ابن

 . تهران: زوار.خاقانی قصاید شرح و  نقد(. 1387محمد. ) استعالمی،

  ي مجموعه  از خاقانی مشکالت شرح بخش يتحشیه و تصحیح (.1388عاطفه. ) اسدي،
  دانشگاه   ارشد  کارشناسی  ينامه. پایانرشتی  گیالنی  خواجگی  بن  محمد  الغرائبختم

 اصفهان.

 تهران: زوار.  ،2 . جخاقانی دیوان شرح(. 1397محمدرضا. ) خالقی، برزگر

 تهران: زوار.  ،3 . جخاقانی دیوان شرح(. 1398ــــــــــــــــــــــ. )

  6  ي شماره  جدید،  يدوره   ،فارسی  ادبجهان«.    يخانه(. »میان1390محمدرضا. )  ترکی،

 .100-93تابستان: صص  (،193  )پیاپی

)المغربالی  المشرقمن  حدودالعالم ترجمه1383.   مریم  تصحیح  ،شاهمیرحسن  ي(. 

 الزهراء.    تهران: دانشگاه ورهرام، غالمرضا و میراحمدي

 صادر. . بیروت: دارالبلدان معجم(. 1397عبداهلل. ) بن یاقوت الحموي،

تهران:    عبدالرسولی،  علی  تصحیح .  دیوان(.  1316ابراهیم. )  الدینافضل  شروانی،  خاقانی

 فرهنگ.  وزارت

تهران:    سجادي،  ضیاءالدین  . تصحیح دیوان(.  1374بدیل. )  الدینافضل  شروانی،  خاقانی 

 زوار.

( ویراستهدیوان(.  1375ـــــــــــــــــــــــــــــــ.   کزازي،  الدینمیرجالل  ي. 

 تهران: مرکز. 

( تصحیح خاقانی  منشآت (.  1384ـــــــــــــــــــــــــــــــ.     روشن،  محمد   . 
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 تهران.   تهران: دانشگاه

  بخش  سلیمانیه  کتابخانه  خطی  ي. نسخهمنشآتتا(.  ـــــــــــــــــــــــــــــــ. )بی 

 .2796  يشماره پاشا،علی شهید

 تهران. . تهران: دانشگاهنامهلغت(. 1373اکبر. ) علی  دهخدا،

  فرهنگ  افشار،  ایرج  کوشش  سته«. به  خطوط  (. »اصول 1342احمد. )  بن  اهللفتح  سبزواري،
 .133-103 یازدهم: صص  جلد ،زمین ایران

 تهران: اطالعات. ،2. جزمین ایران موسیقی  يواژنامه(. 1375مهدي. ) ستایشگر،

. تهران:  شروانی  خاقانی   دیوان  تعبیرات   و  لغات   فرهنگ (.  1382الدین. ) سیدضیاء  سجادي،

 زوار.

تهران:    شروانی(.  خاقانی  شعر   در  )پژوهشی  صبح  شاعر(.  1386)  ـــــــــــــــــــــ.

 سخن.  

  لطایف   و  خوشنویسی   آیین  )در  المحبین   تحفة(.  1376حسن. )بنیعقوب  شیرازي،  سراج 
  ایرج   و  رعناحسینی  کرامت  کوشش  به  پژوه،دانش  محمدتقی  اشراف  . بهآن(  معنوي

 مکتوب.  میراث / تهران: نقطه  افشار،

 . تهران: صدرا. خاقانی  دیوان از  قصیده پانزده کلیدي  شرح(. 1383مجید. )  سرمدي،

 نور.  پیام تهران: دانشگاه  .خاقانی قصاید يگزیده .(1387) . ــــــــــــــ

  طالقانی،  شکراللهی  اهللاحسان  الخطوط«. به  تعلیم  ي(. »رساله1381حسن. )بنعلی  سیدبابا،

 . 328- 317صص  ،6 دفتر ،2 يشماره ،3 سال ،بهارستان ينامه

 . تهران: سنایی. نامه()سیاحت هالسیاح بستانتا(. العابدین. )بیزین شیروانی،

 . تهران: خوارزمی.سخنوران و سخن(. 1350الزمان. )بدیع  فروزانفر،

)بنزکریاء  قزوینی، ترجمهاخبارالعباد  و  آثارالبالد(.  1371محمد.    بن   محمدمراد  ي. 

 تهران.  تهران: دانشگاه  ،1 ج مرادي،شاه سیدمحمد تصحیح عبدالرحمان،

  خوشنویسی،   ترکیبات  و  اصطالحات   )فرهنگ  زرافشان(.  1392حمیدرضا. )  خانی،قلیچ
 معاصر.  . تهران: فرهنگفارسی( شعر  در پردازينسخه و آرایی کتاب
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. خاقانی  دیوان  بر  حسینی  عبدالوهاب   شرح  تصحیح  و  نقد(.  1373محمدحسین. )  کرمی،

 تهران. دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتري ينامهپایان

 . تهران: سمت.رنگ و آوا يسراچه(. 1385الدین. )میرجالل  کزازي،

 . تهران: مرکز. خاقانی دیوان هايدشواري گزارش(. 1386ــــــــــــــــــــ. )

 . تهران: سخن. خاقانی( قصاید )شرح سخن ملک مالک(. 1388عباس. ) ماهیار،

  شعر در  کیهانی  هاي واژه  با  )همراه  نجومی اصالحات  فرهنگ  (.1388ابوالفضل. )  مصفی،
 فرهنگی.  مطالعات و انسانی علوم . تهران: پژوهشگاهفارسی(

. خاقانی(  دیوان  از  قصیده  شش   )شرح  خاوري  عروس  جام(.  1387معصومه. )  کن،معدن

 دانشگاهی.  نشر تهران: مرکز

  ي کتابخانه  خطی  ي. نسخهخاقانی  اشعار  شرحتا(.  محمد. )بی  بن  عبدالوهاب  معموري،

 .11562 يشماره اسالمی، شوراي  مجلس

) محمدبن  مقدسی، ترجمهاالقالیم  همعرف  فی   التقاسیم  احسن(.  1385احمد.    نقی علی  ي. 

 تهران: کومش. منزوي،

)  فر،مهدوي   ، 72  يشماره  ،ادبیات  ماه  کتاب خاقانی«.    قصاید  »شروح(.  1392سعید. 

 . 20- 4 صص ،فروردین

  و  تهران: علمی  آیتی، محمدابراهیم ي . ترجمهالبلدان(.  1387اسحاق. )  بن  احمد یعقوبی،

 فرهنگی. 

 تهران: اطالعات.  پژوه،دانش  محمدتقی  تصحیح .  (1364. )النجوم  دراري   و  العلوم  یواقیت 


