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چکيده
بیتهای زيادی از ديوان خاقانی بهسبب پیچیدگیها و دقايق منحصربهفرد و نیز استفاده از واژگان
غريب و بهکاربستن کلمات در حوزۀ معنايی متفاوت ،دستخوش گشتگی و خوانشهای اشتباه شده است.
درعینحال ،باتوجّهبه همین گستردگی لغات و ترکیبات در شعر خاقانی ،ديوان وی يکی از منابع اصلی
فرهنگنويسانِ قديم برای استخراج لغات تازه و نیز شاهدهای شعری بوده است .مصحّحان ديوان خاقانی
گهگاه با استفاده از همین فرهنگهای کماعتبار ،همانند جهانگیری ،برهان ،مجمعالفرس و نظاير آنها،
بیتهای مشکوک و بحثبرانگیز خاقانی را تصحیح کردهاند و معنی آنها را نیز براساس همین فرهنگها ذکر
کرده و در مواردی به خطا رفتهاند .در اين پژوهش ،ضمن نگاه انتقادی به فرهنگهای لغت و با استفاده
از شواهد متون کهن ،پیشنهادهايی برای تصحیح سه بیت از خاقانی مطرح و نشان داده شده است که
واژۀ «خُشنی=زن فاحشه» در ديوان خاقانی حاصل خوانش اشتباه «خنثی=نرماده و مخنّث» در چند
بیت از ديوان اوست .آگاهنبودن به گسترۀ معنايی «خنثی» و «مخنّث» از عمده داليلی بوده که
مصحّحان را از تشخیص ضبط اصلی دستنويسهای ديوان خاقانی دور کرده است ،حالآنکه توجّه به
تناسبهای حاکم بین واژهها و ترکیبات موجود در بیتها و استفاده از مضمونهای همسان در آثار
خاقانی ،يکی از راههای تصحیح شعر ديرياب اوست.
واژههای کليدی :تصحیح ،ديوان خاقانی ،خشنی ،خنثی ،مخنّث.
* .رايانامة نويسندۀ مسئول:

m.mansuri@basu.ac.ir
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 .1مقدّمه
برپاية سخنان کماعتبار فرهنگهای لغت ،همانند برهان و جهانگیری و نظاير آنها ،نمیتوان
واژههای مشکوک و موردمناقشة متون را تصحیح کرد؛ چه برعکس ،گهگاه بايد براساس
متون کهن ادب فارسی ،خطاهای موجود در فرهنگها را اصالح کرد؛ بهعبارتديگر ،واژههای
بسیاری در فرهنگها وجود دارد که يکسره حاصل خوانشهای اشتباه از فرهنگهای قبلی و
نیز نتیجة اصل قراردادن نسخههای مغلوط آثار ادبی و نیز فرهنگهای پیشین از سوی
فرهنگنويسان است .عالمّه قزوينی دربارۀ کاستیهای فراوان فرهنگهای لغت ،چنین
نوشته است:
«از همه جا بیشتر تصحیف در کتب لغت شده است و علّت آن واضح است و آن اينست
که در قديم نه فقط حرکات و حروف را نمیگذاردند ،بلکه نقاط را نیز اغلب اهمال و
مسامحه میکردهاند و در بسیاری از نسخ بسیار قديمه که خود اينجانب مالحظه کرده
است بسیاری از کلمات از نقاط عاری است و واضح است بعد از آنکه طريقة اجازه و
روايت متروک گرديد و مردم علوم و فنون را از بطون صحف اخذ میکردند ،نه از افواه
رجال و کتب که حالش اينطور بود که ذکر شد ،يعنی بدون حرکت و بدون نقطه ديگر
معلوم است تصحیفات تا چه درجه بسط پیدا خواهد کرد» (.)8 /10 :1354

مدوّنان فرهنگهای لغت به چند صورت فرهنگ لغت خود را تدوين کردهاند؛ روش
نخست ،بهرهگرفتن از فرهنگهای پیشین و ترکیب آنها با يکديگر؛ اين روش در بیشتر
فرهنگهای فارسی همانند فرهنگ جهانگیری ،برهان قاطع و مجمعالفرس و ...بهکار رفته
است و به همین علّت ،نويسندگان فرهنگهای بعدی غالب خطاهای فرهنگهای پیش
از خود را نیز به فرهنگ خود وارد کردهاند که به غیر از اين خطاها ،در دستنويسهای
بعدی اين فرهنگها ،به سبب بیسوادی کاتبان ،غلطهای بسیار ديگری نیز به آنها راه
يافته است که مدوّنان فرهنگهای بعدی هم بهسبب استفاده از همین نسخههای
مغلوط ،خطاهای بسیاری را به فرهنگ خود منتقل کردهاند؛ ازهمینرو ،هرچه زمان
نگارش فرهنگهای فارسی به روزگار کنونی نزديک میشود ،از ارزش و اعتبار آنها نیز
کاسته شده است« .تعداد کتابهای لغت در زبان فارسی البتّه کم نیست ...تصحیفخوانی و
تصحیح قیاسی و حدس و استنباط ،عیب عمدۀ شايع بین آنهاست .صرفنظر از لغت فرس
اسدی ...و از صحاحالفرس ...مهمّترين اين کتب ،فرهنگ جهانگیری و سروری و برهان
قاطع و فرهنگ رشیدی است .در آنها نیز مثل ساير کتب لغت تصحیف و غلط بهقدری
فراوان است که خواننده را مردد و مأيوس میکند» (زرّينکوب.)172 :1341 ،
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روش دوم فرهنگنويسان در تدوين فرهنگها که با هدف افزايش گسترۀ مدخلهای
آنها انجام میشده ،استخراج واژهها و ترکیبهای جديد با استفاده از مطالعة متون ادب
فارسی بوده است .اين فرهنگنويسان چون نسخههای منقّح و مورداطمینان از آثار گونهگون
ادب فارسی دردست نداشتند ،برپاية نسخههای مغلوط و آشفتة آثاری همانند شاهنامه،
ديوان انوری ،ديوان خاقانی و نظاير آنها با تصحیفخوانی و خوانشهای اشتباه ،شواهد
جديد و مدخلهايی تازه و البتّه نادرست و بیپايه را به فرهنگهای خود وارد کردهاند
که اين خطاها به بیشتر فرهنگهای بعدی نیز راه يافته است؛ البتّه به همة اينها بايد
نداشتن دانش کافی اين فرهنگنويسان را هم افزود .برای نمونه میتوان به واژۀ
«پربرباروش/پربرناوش» اشاره کرد که در فرهنگها به معنی «فلک و آسمان» آمده
(دهخدا :1377 ،ذيل «پربرباروش») و حاصل خوانش نادرست «پیر برناوش» در شعر نظامی
است (ن.ک :منصوری .)158-157 :1391 ،نیز مدخل «هرباسپ/هرباسپان» که در فرهنگ
جهانگیری چنین آمده است« :هرباسپ :با اوّ ل مفتوح به ثانی زده و سین موقوف و بای
عجمی ،به معنی ستارۀ سیّاره بود و جمع آن هرپاسبان باشد» (انجوی شیرازی:1359 ،
 )1180/1و البتّه حاصل خوانش نادرست اين مصراع خاقانی است« :هر پاسبان که طرّۀ
بام زمانه داشت» (ن.ک :منصوری .)117-115 :1390 ،اين نوع ترکیبسازی و واژهسازیهای
فرهنگها برپاية اشعار خاقانی و ساير شاعران نمونههای بسیاری دارد (ن.ک :منصوری،
 .)196-173 :1388همة اين موارد و نمونههای موجودِ ديگر ،از مواردی است که معیار
برتری و ترجیح ضبط غريب بر ضبط ساده را به چالش میکشد و تاحدودی ثابت
میکند که اين قانون و معیار همیشه هم نمیتواند درست باشد.
درمجموع ،بعد از مقدّمات قبلی به اين نتیجه میرسیم که برای تصحیح واژههای
کمبسامد در متون کهن فارسی ،نمیتوان يکسره بر سخن فرهنگنويسان اعتماد کرد.
همانگونه که پیش از اين اشاره شد ،واژههای زيادی در فرهنگها وجود دارد که حاصل
خوانشهای نادرست فرهنگهای پیشین و نیز نسخههای مغلوط آثار ادب فارسی است؛
بنابراين ،وقتی مصحّح در ضبط يک واژه به سبب آشفتگی نسخهها دچار ترديد است،
نبايد به آنچه در فرهنگها آمده است ،اعتماد کلّی داشته باشد؛ چه ،خود آن فرهنگها
نیز ممکن است براساس همان نسخههای غلط ،واژههای تازه و نادرستی ساخته و در
خود جای داده باشند.
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 .2تصحيح بيتهای خاقاني
.1-2
به روی زال و به سرخاب پنبه و ابره

به حيز و خشني ،این زال گشته ،آن سرخاب
(خاقانی)55 :1378 ،

در نسخههای مج (مجلس) و پا (پاريس) ضبط مصراع دوم چنین است« :مج :بحیز و
خنثی اين زال گشته و آن سرخاب ،پا :بحیز و خنثی اين زال گشته و سرخاب» (همان:
حاشیه) .تصحیح عبدالرسولی نیز مطابق با سجّادی است و ايشان در حاشیة بیت نوشته
است« :خشنی :به ضمّ اوّل ،زن فاحشه» (خاقانی .)56 :1316 ،سجّادی نیز در فرهنگ لغات
و تعبیرات ديوان خاقانی ،بیت مذکور را ذيل «خشنی= روسپی» آورده است (:1382
 .)411/1استعالمی در شرح بیت مینويسد« :سوگند به روی پیرزن است که با پنبة
سرخابزنی و ابره هم جوان و زيبا نمیشود و مصراع دوم سوگند به مخنّث ،به روسپی»
( .)247/1 :1387برزگر خالقی نیز با پذيرفتن ضبط و معنی «خشنی» چنین نوشته است:
«سرخاب :سرخی و غازه و گلگونه ای باشد که زنان با سفیداب به روی خود مالند /ابره:
روية لباس /حیز :مخنّث و نامرد .و گفتهاند اين کلمه فارسی است و هیز صحیح است/
خشنی :زن فاحشه ،روسپی» (.)297/1 :1387
بیت در تصحیح کزازی نیز مطابق با تصحیح سجّادی است و فقط مصراع نخست آن
چنین آورده شده است« :به روی زال و به سرخاب و پنبه و ابره» (خاقانی.)82/1 :1375 ،
ايشان در شرح بیت میگويد:
« خُشنی :روسپی؛ بدکاره .سُرخاب :ريختی است ديگر از سهراب ...سرخاب ديگر
گلگونهای است که به روی میمالند و يکی از هفت آرايش زنان بوده است .زال
نخستین در معنی پیرزن است و زال دوم پدر رستم و نیای سهراب .در میان دو
سرخاب و دو زال جناس تام بهکاررفته است .سرخاب دوم با زال نخستین و زال دوم
با سرخاب نخستین ايهام می سازند؛ نیز سرخاب دوم با پنبه و ابره .خاقانی ،همچنان
شوخ و شیرينگوی ،در اين بیت از نامردمان و روسپیانی سخن گفته است که الف
پهلوانی میزنند و خود را دستانِ زال و سهراب میخوانند» (کزازی.)120 :1389 ،

ظاهراً کهنترين فرهنگ لغت فارسی که در آن واژۀ «خُشنی» آمده ،فرهنگ
جهانگیری است« :خشنی :با اوّل مضموم به ثانی زده ،زن فاحشه را گويند .بندار رازی
گفته :دشمن آل علی دانی که کیست /آن پدر کشخان و مادر خشنی است»( 1انجوی
شیرازی .)1369/2 :1359 ،غیر از جهانگیری ،اين واژه در برخی فرهنگهای بعد از آن وارد
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شده و در نهايت به لغتنامة دهخدا نیز راه يافته است (ن.ک :دهخدا :1377 ،ذيل «خشنی»):
«خشنی :زن فاحشه .زن فاجره .زانیّة روسپی .ناظماألطباء .از فرهنگ جهانگیری از
برهان قاطع  :دشمن آل علی دانی که کیست /آن پدر کشخان مادر خشنی است .بندار
رازی؛ اوباش آفرينش و خشنی طبیعتاند (خاقانی) .به روی زال و به سرخاب پنبه و ابره/
به حیز و خشنی اين زال گشته آن سرخاب (خاقانی)» (همان).
به اعتقاد نگارنده ،خشنی در هر سه بیت در مدخل دهخدا که آن هم برپاية
فرهنگهای کماعتبار همانند جهانگیری ،سروری و برهان آورده شده ،حاصل تصحیفخوانی
واژۀ «خنثی» است؛ البتّه حتّی میتوان گفت که در اين باره نسخههای ديوان خاقانی
مشکل چندانی نداشتهاند و هرکس اندک آشنايی با علم تصحیح متن داشته باشد،
میداند که در نسخههای کهن تفاوت چندانی بین خشنی و خنثی از نظر نگارش وجود
ندارد و چهبسا مصحّحان ديوان خاقانی براساس همین فرهنگها ،خنثی را به خشنی
بدل کردهاند.
داليل تصحیف خنثی به خشنی متعدد است؛ نخست ،چنانکه گفته شد ،آمدن اين
بیتهای خاقانی در فرهنگها بهعنوان شاهد «خشنی» است؛ دوم ،شباهت نوشتاری اين
دو واژه است؛ سوم ،احاطه نداشتن مصحّحان و شارحان به جنبههای مختلف معنايی
«خنثی» و ارتباط آن با ساير اجزای ابیات است؛ و دلیل ديگر نیز اين است که در
مواردی نیاز بوده اين واژه بهصورت ممال خوانده شود .بهزعم نگارنده ضبط درست بیت
خاقانی اينگونه بايد باشد:
به روی زال و به سرخاب و پنبه و ابره

به حیز و خنثی ،اين زال گشته ،آن سرخاب

البتّه بهتر است در اين بیت «خنثی» بهصورت ممال خوانده شود .داليل تصحیح
خشنی به خنثی در بیت پیشین متعدد است که در ادامة تحقیق دربارۀ آنها به تفصیل
بحث میشود.
«الخُنثَی :نه زن و نه مرد ،آنکه هردو آلت دارد» (کرمینی .)199 /1 :1363 ،در لغتنامة
دهخدا براساس فرهنگهای مختلف فارسی به فارسی و عربی به فارسی ،معنیهای
خنثی آورده شده است« :خنثی :کسی که او را آلت نری و مادگی هردو باشد .آنکه هردو
آلت دارد .نرماده .زنمَرده ،آنکه هر دو اندام دارد ،نه مرد ،نه زن» ( :1377ذيل «خنثی»).
در مهذباألسماء به معنی آنکه هیچيک از دو اندام ندارد ،آمده است (به نقل از همان نیز
ن.ک :انوری و همکاران :1382 ،ذيل «خنثی») .در اين معنی اخیر و با توسّع معنايی در آثار
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ادب فارسی با مخنّث و حیز (هیز) در موارد بسیاری به يک معنی بهکاررفته است و در
متون به يکديگر عطف شدهاند« 2:هیز :مخنّث باشد و حیز نیز گويند و گروهی بغا را هم
حیز گويند» (اسدی« .)114 :1365 ،مخنّث :آنکه از نظر جنسی خنثی است» (انوری و
همکاران :1382 ،ذيل «مخنّث» و نیز ن.ک :دهخدا :1377 ،ذيل «مخنّث») .براساس بیتهای زير
از سنايی و خاقانی ،اين موضوع بهتر روشن میشود:
اندر مصاف مـردی و در شرط شرع و دين
در جهانی کــو نــه مــرد است و نــه زن

چون خنثی و مخنّث نه مـرد و نه زناند
(سنايی)161 :1385 ،
جــز مخنّث مــرد کـو يا زن کجاست؟
(خاقانی)560 :1378 ،

گفتنی است که واژۀ خنثی در بیت پیشین از سنايی ،مانند بیت موردبحث از خاقانی
و بیتهای زير ،به صورت ممال خوانده میشود:
سرپنجکی نه سیرت خرگــوش خنثــی است
گرچه از زنسیرتان کارم چو خنثی مشکلست

تــرس از هــزبـــر دار در آن صــورت نــری
(خاقانی)925 :1378 ،
حامله است از جان مردان خاطر عذرای من
(همان)324 :

نزاری قهستانی و خاقانی در بیتهايی صفت «نرماده» را برای «مخنّثان» آوردهاند
که بهخوبی آشکار میشود گاهی در متون کهن مخنّث و خنثی معنايی شبیه به هم
داشتهاند:
در اصــل منـافقــــی بــــود شـاخـــی
خرگوشک است خنثی زنمرد در دو وقت

بـــیبـــر ،چـــــو مخنّثــانِ نـــرمــاده
(نزاری قهستانی)337 /2 :1371 ،
هـم حیض و هـم زناش گهـی ماده گه نرک
(خاقانی)781 :1378 ،

مخنّثان و هیزان ،اهل جنگ و نبرد نبوده و نقشهايی همانند نقش زنان در جنگها
داشتهاند .در رسالة اخالقاألشراف عبید زاکانی اين دقیقه را بهروشنی میتوان ديد:
«کدام دلیل روشنتر از اينکه هرجا عروسی يا سماعی يا جمعیّتی باشد ،مشتمل بر
لوت و حلوا و خلعت و زر ،مخنّثان و حیزان و چنگیان و مسخرهگان را آنجا طلب کنند؛
و هرجاکه تیر و نیزه بايد خورد ،ابلهی را ياد دهند که تو مردی و پهلوانی و لشکرشکنی
و گرد دالوری و او را برابر تیغها دارند تا چون آن بدبخت را در مصاف بکشند ،حیزگان
و مخنّثان شهر شماتتکنان  ...جنبانند و گويند :تیر و تبر و نیزه نمیيارم خورد /لوت و
می و مطربم نکو میسازد .و چون پهلوانی را در معرکه بکشند ،حیزگان و مخنّثان از
دور نظاره کنند و با هم گويند :ای جان خداوندگار حیز زی و دير زی» (.)165 :1343
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ن طوارق ،سیرتِ زنان و سريرت مخنّثان است»
«اجتناب از اعنات شدايد و اذعا ِ
(ملطیوی .)486 :1383 ،در بیتهای زير نیز اهل مردانگی و جنگنبودنِ مخنّث و حیز
دستماية اصلی است:
سرپنجکی نه سیرت خرگوش خنثی است

ترس از هزبر دار در آن صورت نــری
(خاقانی)925 :1378 ،

الف مـــردی زنـــــی و زن باشــــی

همچـــو خنثــی مبــاش نــــرماده
(سعدی)846 :1385 ،
مـــر مخنّث را بـــود ذوق از ذَکَـــر
(مولوی)423/1 :1363 ،
چــون ببیند زخـم گـردد چون اسیر
(همان)39/2 :
تا چنیـــن حیــز و مخنّث مانـدنــد
(همان)229 :

مــــرد را ذوق از غـــزا و کــرّ و فـــرّ
خـــود مخـــنّث را زره پوشیـــده گیــر
عــاذالنشان از وغـــــا وا رانــدنــــد

در متون مختلف ،نوعی تضاد بین پهلوانان و مخنّثان وجود دارد؛ سام ،زال ،رستم،
سهراب و نظاير آنها شخصیّتهايی هستند که در مقابل حیزان و مخنّثان قرار گرفتهاند:
فلسفــی مــرد ديــن مپنداريـــد

حیــز را جفت ســام يــل منهیـد
(خاقانی)173 :1378 ،

نــه مــن دنبالشان دارم بــه پاسخ

نه جنگ حیــز جويــد گیو و بهمن
(همان)320 :

در وجــود آمــد بــزرگی را پســر

نام ،حالی ،روستـم کــردش پــدر

خــود ز سستـی سخت ناچیز آمد او

نام بــودش روستــم حیــز آمـد او
(عطّار)261 :1386 ،

بتـــر از کاهلــی نــــدارم چیــــز

کاهلــی کــــرد رستمــان را حیـز
(سنايی)73 :1329 ،

چو زخم تیغ نباشد به جنگ نیزه و تیر
گر نبــودی امتحـــان هــر بـــدی

چه فرق حیز و مخنّث ز رستم و جاندار
(مولوی)402 :1386 ،
هـــر مخنّث در وغا رستــم بــــدی
(مولوی)39/2 :1363 ،

از ديگر داليلی که ضبط پیشنهادی نگارنده را برای تصحیح بیت خاقانی تقويّت
میکند ،عطف حیز و مخنّث (خنثی) است .در فرهنگهای لغت غالباً در معنی لغات
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مترادف با «حیز» و «مخنّث» ،اين واژهها به يکديگر عطف شدهاند؛ «سابوره :هیز و
مخنّث را گويند» (هدايت ،بیتا« ،)447 :کولنگ :حیز و مخنّث و پشت پايی را گويند»
(برهان :1376 ،ذيل «کولنگ» نیز «غرچه») و «حیزگان و مخنّثان از دور نظاره کنند و با هم
گويند( »...عبید زاکانی.)165 :1343 ،
ز گلشن رخ تو گلرخان همی جوشند

چرا چو حیز و مخنّث نهای نظر نکنی
(مولوی)1080 :1386 ،

چو زخم تیغ نباشد به جنگ نیزه و تیــر

چه فرق حیز و مخنّث ز رستم و جاندار

عاذالنْشـــان از وغـــا وا رانــــدنــــد

(همان)402 :
تا چنیـــن حیـــز و مخنّـث مانـدنــد
(مولوی)229 /2 :1363 ،

با اين اوصاف نیاز است بیت موردبحث در ديوان خاقانی را مجدداً براساس مواردی
که مطرح شد ،بررسی کنیم:
به روی زال و به سرخاب و پنبه و ابره

به حیز و خنثی ،اين زال گشته ،آن سرخاب
(خاقانی)55 :1378 ،

باتوجّهبه مقدماتی که مطرح شد ،تناسبات حاکم بر بیت و ارتباط میان مصراعها به
صورت مستحکمتر مشخص میشود؛ خاقانی در مصراع نخست ،بهصورت پیرزنی قسم
خورده است که طبعاً نبايد آرايش کند و با پنبه و ابره ،سرخاب به چهره بمالد ،امّا چنین
کرده است .در مصرع دوم ،سخن از حیز و مخنثی (خنثی) است که نبايد ادعای
جنگاوری داشته باشند ،امّا آنها اين ادعای جنگاوری را پیدا کردهاند .در مصراع دوم لفّو
نشر وجود دارد؛ حیز ،زال و خنثی سرخاب (سهراب) شده است .بین سرخاب (غازه و
گلگونه) در مصراع نخست و سرخاب (سهراب) در مصراع دوم جناس تام وجود دارد.
همچنین اين نوع از جناس بین زال (پیرزن) و زال (پدر رستم) برقرار است .خاقانی در
بیتهای ديگری اين تناسب را بهصورت صنعت ايهام بین زال و سرخاب بهکاربرده است:
از خون دل طفالن سرخاب رخ آمیزد

اين زال سپید ابرو وين مام سیهپستان
(خاقانی)360 :1378 ،

افزون بر اينها ارتباطی بین خنثی و سرخاب گلگونه است« :چون آن [شمشیر] را
بفروشد ،مخنّث بهای آن را به گلگونه و وسمه دهد» (مولوی .)111 :1362 ،در بیت زير از
حديقة سنايی که اتفاقاً به بیت خاقانی شبیه است ،حیز در مقابل «زال زر» قرار گرفته
که با «زال» به معنی پدر رستم و «زرير» به معنی برادر گشتاسب تناسب دارد؛ البتّه به
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معنای دوم زرير ،يعنی « گیاهی که از آن در رنگرزی استفاده کنند» (دهخدا :1377 ،ذيل

«زرير») نیز بايد توجّه داشت.
چــون جهان حیـــز را امیــر کند

زال زر روی چـــون زريــر کنـــد
(سنايی)263 :1329 ،

.2-2
خشنـــيام تا ریــزۀ ریمآهنــي

بــر سر تيغ یمان خواهم فشاند
(خاقانی)142 :1378 ،

ساير نسخهها« :پا :خوش نیم .به همین شکل» (همان :حاشیه) .بیت در تصحیح
عبدالرسولی نیز همانند چاپ سجّادی ضبط شده است و ايشان در حاشیة آن نوشته
است« :ريزۀ خبثالحديد .خشنی به ضمّ اوّل ،زن فاحشه را گويند و در شرح ،اين بیت را
چنین خوانده و معنی کرده :خس نیم؛ يعنی نادان و پست نیستم .ريمآهن :چرک و ريم
آهن که در زير پتک بريزد» (خاقانی .)107 :1316 ،بیت مذکور در تصحیح کزازی هم عیناً
مطابق با تصحیح سجّادی است (خاقانی .)147/1 :1375 ،سجّادی در فرهنگ لغات و
تعبیرات خاقانی ،اين بیت را ذيل «خشنی» آورده و به نقل از دهخدا آن را به معنی «زن
روسپی و فاحشه» آورده است ( .)411/1 :1382استعالمی بیت را چنین شرح کرده است:
«مجدالدين خلیل ارزش شمشیر گرانبهای ساخت يمن را پیدا میکند و شعر خاقانی
ريزههای زنگ آهن میشود و خاقانی میگويد :اگر من اين شعر را شايستة عرضهکردن
به او بدانم ،چون يک خُشنی –روسپی -بیحرمتی کردهام» ( .)500/1 :1387برزگر خالقی
نیز بر اساس دهخدا لغات و ترکیبات را معنی کرده و البتّه به معنی کلّی بیت اشارهای
نکرده است« :خشنی :زن فاحشه ،روسپی /ريمآهن :چرک و کثافت آهن که در وقت
گداختن در کوره میماند و در پتکزدن از آن میريزد ،استعاره از شعر شاعر /تیغ يمان:
تیغ يمنی ،شمشیر تابان و درخشان ،استعاره از ممدوح شاعر» ( .)602/1 :1387کزازی در
شرح بیت نوشته است« :ريزۀ ريمآهنی استعاره از سرودۀ اوست و تیغ يمان از ستودۀ
وی .دو استعاره يکديگر را میپرورند .خُشنی ،در اين بیت ،به معنی روسپی و بدکاره
است» (کزازی.)179 :1389 ،
به فرض اينکه بپذيريم در بیت خاقانی «خُشنی» به معنی «فاحشه و روسپی» ،ضبط
درست و قابلاعتمادی است ،دو مشکل اساسی در بیت وجود خواهد داشت؛ نخست
اينکه بعید بهنظرمیرسد خاقانی جايگاه خويش را تا اين حد پايین بیاورد که خود را با
زنان روسپی و فاحشه مقايسه کند؛ ديگر اينکه حتّی اگر بپذيريم که خاقانی سخنان
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پیشین را گفته است ،چه ارتباطی بین زن فاحشه و افشاندن ريمآهن بر سر تیغ يمانی
وجود دارد؟ بیشک ،در بیت خاقانی يک تصحیف و گشتگی رخ داده است .به نظر
نگارنده بیت خاقانی را به گونة زير میتوان تصحیح کرد:
خنثـــیام تـا ريـــزۀ ريــمآهنــی

بــر سر تیغ يمان خواهـم فشانــد

که در آن «خنثی» را بايد به صورت ممال خواند .خاقانی در مورد ديگری اين واژه را به
همین گونه بهکاربسته است:
سرپنجگی نه سیرت خرگوش خنثی است

ترس از هژبر دار در آن صورت نری
(خاقانی)925 :1378 ،

برای دريافتنِ تناسب اجزای بیت موردبحث و اينکه چرا خاقانی اگر ريزۀ ريمآهن را
بر تیغ يمانی ترجیح دهد ،بهمانند خنثايان است؛ چنانکه قبالً اشاره شد ،مخنّثان و
حیزان اهل جنگاوری نبودهاند و شمشیردادن به دست آنها در واقع ،نوعی هزل و شوخی
قلمداد میشده است« .مخنّث را اگر شمشیر هندی خاص به دست افتد ،آن را برای
فروختن ستاند ،يا کمانی پهلوانی به دست او افتد هم برای فروختن باشد؛ چون او را
بازوی آن نیست که آن کمان را بکشد ...و چون آن را بفروشد ،مخنّث بهای آن را به
گلگونه و وسمه دهد» (مولوی.)111 :1362 ،
ز بأس کلک تـو شمشیر فتنـه بـاد چنان

کـه تیغ بیـد نمايــد بــه چشم خنثی را
(انوری)3/1 :1376 ،

در قزاگنــد مـــرد بايــد بـــود

بـــر مخنّث سالح جنگ چــه سود
(سعدی)88 :1392 ،

مـرد را گلشن است سـايــة تیــغ

ورنـه گیــرد چــو حیــز راه کريـغ
(سنايی)476 : 1329 ،
میان خنجر پوالد و دوک بیوهزنان

کــه در طبیعت خنثـی تفاوتی نکند

(کتبی)93 :1364 ،

با اين مقدّمات دريافت مفهوم بیت موردبحث آشکار میشود .حرف «تا» در مصراع
«خنثیام تا ريزۀ ريمآهنی» ،به معنی «اگر» است (ن.ک .خطیبرهبر .)268 :1367 ،خاقانی
اگر آهن ناخالص و غیراصیل را بر آهن آبداده (تیغ يمانی) ترجیح دهد ،خنثی و مخنّث
است؛ زيرا اين مخنّثانند که آنها را با تیغ و شمشیر آبدار يمانی کاری نیست .ريمآهن و
تیغِ يمان در اين بیتهای خاقانی نیز در برابر هم آورده شده است:
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جان زنگآلوده در صدرش به صیقل دادهام
آن آهنم که تیـغ تـو را شايـم از نکـويـی

ز آنچنان ريــمآهنــی تیــغ يمان آوردهام
(خاقانی)258 :1378 ،
ريمآهنی نهام کــه ز خــود جوهری نــدارم
(همان)282 :

و ظاهراً تناسبی است بین ريمآهن و خنثی (نامرد) در بیت موردبحث از خاقانی .اين
دقیقه در بیتهای زير از سنايی مشهود است:
گويی نه مردماند همه ريم آهناند
فرزند شعر من همه و خصم شعر من
(سنايی)161 :1385 ،
به نزد چون تو بیحسـی چـه دانايی چـه نادانی به دست چون تو نامردی چـه نرمآهن چـه روهینا
(سنايی)55 :1385 ،

بیت پیشین از سنايی در تأيید سخنانی که دربارۀ بیت خاقانی آورده شد ،نقش
بسزايی دارد .هرچند در متون مختلف «نرمآهن» بهکاررفته ،امّا در بیت پیشین از سنايی
احتمال تصحیف «ريمآهن» وجود دارد! البتّه در فرهنگها يکی از معنیهای نرمآهن،
«نامرد و زبون» آورده شده است (دهخدا :1377 ،ذيل «نرمآهن») .اين بیت نظامی نیز
قابلتوجّه است:
که در من چه نرمآهنی ديدهای

کــه پـــوالد او را پسنديــدهای؟
()175 :1388

بهنظرمیرسد خاقانی و برخی شاعران ديگر ،گهگاه ريمآهن را در معنی با نرمآهن
يکسان میدانستهاند .اين دو واژه هرچند توسّعاً معنی يکسانی دارند ،امّا تاحدودی با هم
متفاوتاند .در تحفة حکیم مؤمن آمده است« :آهن نر و ماده میباشد و نر او فوالد و
مادۀ او نرمآهن است» (به نقل از دهخدا :1377 ،ذيل «حديد») .قدما پوالد را نر میدانستهاند
و آهن نرم را ماده (ن.ک :همان :أنیث)« .سیف أنیث ،نرم آهن باشد که ذکر پوالد بود
تشبیها بالذّکر و االنثى من الحیوان( ».رازی )117 /6 :1371 ،و همین نکتة اخیر ،آوردن
«ريمآهن= نرمآهن» به معنی آهن ماده در کنار «تیغ يمانی= آهن نر» ،ضبط «خنثی=
نرماده» را بیشازپیش تقويت میکند.
افزون بر همة مواردی که پیش از اين گفته شد ،رابطة ديگری بین خنثی (به معنی
مخنّث ،ناتوان در امور جنسی ،نرماده) و ترجیح ريمآهن بر تیغ يمانی وجود دارد که آن را
بايد در کتابهای طبّی جستوجو کرد؛ «خبث الحديد :ريمآهن است ،برد معده را قوّت
دهد  ...و اندر نبیذ کهن بجوشانند و آن نبیذ بدهند خون بواسیر باز دارد و خون حیض و
آبستنی باز دارد و تقطیرالبول زايل کند و عذيوط را سود دارد» (جرجانی.)637 :1345 ،
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«عذيوط :کسی که وقت جماع حدث کند يا قبل از دخول انزالش آيد( ».دهخدا:1377 ،

ذيل «عذيوط») و از کتابهای پزشکی کهن پیداست که از «ريمآهن= خبثالحديد» در
درمان بیماریهای زنان و امور جنسی و تقويّت قوّت باه استفاده میشده است« .معجون
خبثالحديد :يمنع سیالن الرطوبات من منی و غیره ...و ضعف آالت التناسل» (انطاکی،
 « .)429 :1425خبث الحديد :ينفع من وجع الکلی و البواسیر و يزيد فی الباه» (رازی،
( )572/7 :1422برای توضیحات بیشتر در اين باره ن.ک :انصاری شیرازی.)138 :1371 ،

.3-2
اوباش آفرینش و حشو طبيعتاند

کالّا به دست حرص و حسد مرتهن نياند
(خاقانی)174 :1378 ،

در چاپ طهران چنین آمده است« :اوباش آفرينش و خشنی طبیعتاند» (خاقانی،

 .)112 :1316عبدالرسولی در حاشیة همین بیت نوشته است« :خشنی :قحبه و فاحشه» و
ضبط ساير نسخههای وی «وحشی ،حشو» بوده است (همان :حاشیه) .در تذکرۀ هفت
اقلیم نیز بهصورت «وحشی طبیعت» آمده است (رازی ،بیتا .)280 /3 :در لغتنامة دهخدا
ذيل «خشنی» ،يکی از شواهد ،همین بیت خاقانی است که براساس تصحیح
عبدالرسولی آورده شده است ( :1377ذيل «خشنی») .کزازی نیز بیت را مطابق با تصحیح
ضیاءالدين سجّادی آورده (خاقانی )214/1 :1375 ،و البتّه در کتاب گزارش دشواریهای
ديوان خاقانی ،آن را شرح نکرده است .استعالمی در توضیح بیت مینويسد« :اوباش
آفرينش ،يعنی مخلوقات پست؛ و حشو طبیعت ،يعنی زوائد خلقت» (.)584/1 :1387
براساس مواردی که قبالً اشاره شد ،خشنی بهاحتمالقوی لغتی است برساختة
فرهنگ نويسان؛ پس الجرم اين ضبط عبدالرسولی که به دهخدا هم راه يافته ،خطاست.
برای اصرار بر درستی ضبط سجّادی ،يعنی «حشو طبیعت» ،داليل و شواهدی وجود
دارد 3و درعینحال ،شواهدی نیز وجود دارد که «خنثی طبیعت» را نیز تأيید میکند.
در ديوان خاقانی و نیز در ساير آثار ادب فارسی شواهدی برای «خنثی طبع» وجود دارد
که پذيرش اين ضبط را تقويت میکند:
زان يکــی خرس کــه بُد خنثیطبع

ديگــری پیل کــه شــد فسقپرست
(خاقانی)836 :1378 ،

علّت اينکه خاقانی خرس را خنثیطبع میداند ،تربیت اين حیوان برای رقصیدن در
معرکههاست؛ درست مثل رقصیدن مخنّثان که شواهدش قبالً آورده شد:
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به ريش تیس و بـه بینی فیل و غبغب گـاو
مــوبهمــو بینــد ز صــرفــه حــرص اِنس

به خـرس رقصکـن و بوزنینــة لعّاب
(همان)54 :
رقـص بــیمقصود دارد همچو خــرس
(مولوی)7/2 :1363 ،

«مخنّثطبع ،ديده تر بافروغ و همیجهد ،تنگپیشانی ...گردنخمیده ،بازپس
مینگرد ،سر و اطراف میجنباند» (رازی« .)423 :1362 ،مردان نامرد مخنثْطبع که نه
مردند و نه زن -اين سخن فرادستگیرند؛ نه از شريعت انديشند و نه از قول خدای»
(ژندهپیل« .)264 :1390 ،اندر دلیلها بر طبع و خوی مردم ...مخنّثطبع :ديدهترِ بافروغ،
تنکپیشانی ،حرکت ابرو بسیار ،سر و اطراف جنبان» (دنیسری .)182 :1387 ،ظاهراً
«طبع» در اين شاهدها به معنی سرشت ذاتی برپاية جنسیّت است« .خنثی را به عالمت
حکم توان کردن ،که زن است يا مرد؟  ...و اگر نتوان دانستن ،صبر بايد کرد تا برَسَد ،تا
میل طبع وی چیست» (خُمرکی.)207 :1359 ،
با فحـل قريحتـم چــه رزم آيــد

ايـن پیــرزنان طبــع خنثــی را
(شفايی اصفهانی)26 :1362 ،

خاقانی در بیتهايی ترکیب «مادهطبع» را آورده است:
نیــک دانــد کـــه فحـــل دورانم
عجب تــرسانــم از هـر مادهطبعی

دلـــم از چـــرخ مادهطبـــع فگــار
(خاقانی)206 :1378 ،
اگرچــه مبــدع فحلــم درين فـن
(همان)318 :

 .3نتيجه
فرهنگهای لغت فارسی از منابع مهمّی است که نقش اساسی در تصحیح متون دارند و
درعینحال ،به علّت تصحیفهای فراوان و واژهسازیهای ناروا که نتیجة خوانشهای
غلط آثاری همانند ديوان خاقانی است ،گاه سبب به خطا افتادن مصحّحان متون مختلف
شدهاند .هرکسی اندک آشنايی با فرهنگهايی همانند جهانگیری ،رشیدی ،برهان و
نظاير آنها داشته باشد ،میداند که اصالً به آنها اعتمادی نشايد .از همین موارد است واژۀ
«خشنی» که در فرهنگها به معنی فاحشه و روسپی است و شاهد آن نیز يک بیت از
بندار رازی است که بعداً علی عبدالرسولی براساس همان واژه ،خنثی را در ديوان خاقانی
بدل به خشنی کرده و بهتبع او در تصحیحهای بعدی ديوان خاقانی نیز راه يافته است.
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در اين تحقیق برپاية بررسی شواهد گونهگون نشان داده شد که خنثی در شعر خاقانی و
برخی متون ديگر بهسبب توسّع معنايی به معنی مخنّث و حیز آمده و آگاهنبودن
فرهنگنويسان و مصحّحان ديوان خاقانی به ارتباط بین خنثی و مخنّث با شمشیر و
رستم و زال و ،...سبب شده است که آنها در جستوجوی لغتی ديگر در فرهنگها
برآيند و خشنی را به جای آن قرار دهند .از موارد ديگر بهخطاافتادن مصحّحان،
استعمال واژۀ «خنثی» بهصورت ممال بوده است.
پينوشت
.1

دشمن آلعلی دانی که کیست؟

آن پدر کشخان و مادر خشنی است

(دهخدا :1377 ،ذيل «خشنی» و مدبّری)369 :1370 ،
هرچند فقهاللغة اين واژه مشخص نیست و ممکن است وجهی درست داشته باشد ،امّا بهنظرمیرسد
در اين بیت نیز «خشنی» حاصل اشتباهخوانش «خنثی» باشد .دوباره بايد تکرار شود که ممال خوانده-
شدن خنثی نکتهای است که احتماالً سبب بهخطارفتن فرهنگنويسان شده است« .کشخان» به معنی
«مرد زن بهمزد و غرزن» است (دهخدا :1377 ،ذيل «کشخان») .نکتة قابلتأمّل اين است که اگر به پدر
کسی چنین دشنامی داده شود ،ديگر نیازی نیست برای مادر وی صفت «خشنی= فاحشه» آورده شود.
بهزعم نگارنده صورت درست مصراع «آن پدر کشخان مادرخنثی است» است؛ يعنی مادری خنثی و
نرماده دارد! «خنثی انثی :هرگاه در خنثی حالت زنی بر حالت مردی غالب باشد ،چنین خنثايی را خنثی
انثی نامند .خنثی ذکر :هرگاه در خنثی حالت مردی بر حالت زنی غلبه داشته باشد ،چنین کسی را
خنثی ذکر نامند» (همان :ذيل «خنثی»).
« .2خنثی :اصطالح فقه؛ کسی که فرج زنان و [آلت] مردان ،هر دو را دارد و آن را در اسالم احکامی
است» (سجّادی 821/2 :1373 ،و نیز ن.ک :خُمرکی.)207-205 :1359 ،
 .3درعین حال ،داليل و شواهدی نیز وجود دارد که احتمال پذيرش ضبط «حشو طبیعت» را نیز تقويت
میکند؛ البتّه بايد درنظرداشت که برای ترکیب حشو طبیعت شاهد ديگری بهدستنیامد .در شعر
خاقانی ترکیب «حشو ارکان» آمده است:
نحس اجرام و وبال خلق و قلب عالمم

حشو ارکان و رذال دهر و دون کشورم

(خاقانی)249 :1378 ،
سجّادی در فرهنگ لغات خاقانی نوشته است « :حشو ارکان :زائد و آگنة ارکان و عناصر ...و به معنی
زائد و بیمصرف و بیهوده» ( .)360/1 :1382و در بیتی ديگر بهصورت «خفتة ارکان» آمده است که
احتمال تصحیف «حشو» به «خفته» و اينکه هر دوی آنها تصحیف «خنثی» باشد ،وجود دارد:
اگر بويی از جرعه بخشی فلک را

فلک چون زمین خفته ارکان نمايد
(خاقانی)128 :1378 ،
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ـــــــــــــ (« ،)1390تحلیل دو واژه و ترکیب ساختگی در فرهنگ جهانگیری و برهان قاطع» ،فنون
ادبی ،ش ،1پیاپی.122 -113 ،4
ـــــــــــــ (« ،)1388تأملی در برخی ترکیبات برهان قاطع» ،ادبپژوهی ،دورۀ  ،3ش.196-173 ،9
مولوی ،جاللالدين محمّد بلخی ( ،)1363مثنوی معنوی ،به همّت رينولد الین نیکلسون ،تهران ،مولی.
ـــــــــــــ ( ،)1386کلیّات شمس ،براساس چاپ بديعالزمان فروزانفر ،تهران ،هرمس.
ـــــــــــــ ( ،)1362فیهمافیه ،تصحیح و حواشی بديعالزمان فروزانفر ،تهران ،امیرکبیر.
نزاری قهستانی ،سعدالدين ( ،)1371ديوان ،تصحیح مظاهر مصفا ،تهران ،علمی.
نظامی ،ابومحمّد الیاس ( ،)1388شرفنامه ،تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی ،به کوشش سعید
حمیديان ،تهران ،قطره.
هدايت ،رضاقلیخان (بیتا) ،فرهنگ انجمن آرای ناصری ،تهران ،کتابفروشی اسالمیه.

