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به ماه تیر کانگه بود نیسان 
(بررسى و نقد بیتى از خاقانى در شروح مختلف)

احمد رضایى جمکرانى1       
                                                              

چکیده
آثار خاقانى، به ویژه قصاید وى، به دلیل ساختارهاى مختلف زبانى و بالغى، از روزگاران گذشته پیچیده  
و مبهم به شمار آمده است؛ همین امر باعث شده که براى روشن شدن ابعاد مختلف اشعارش، از قرون 
پیشین تا کنون، شروح مختلفى بر قصاید او نوشته شود، به گونه اى که از قرن نهم هـ. ق، با چنین شروحى 
رو به رو هستیم. یکى از قصایدى که بسیار محل توجه شارحان بوده، قصیده معروف به «ترسائیه» است. 
از آن جا که تأمل و مداقه در تمام ابیات این قصیده از حوصله یک مقاله خارج است، در این پژوهش بیِت:

به نخل پیر کانجا گشت برنا به ماه تیر کانگه بود نیسان  
را در شروح گوناگون بررسى و نقد کرده، نشان داده ایم شروح متأخر بیشتر متأثر از شرح مینورسکى 
بوده اند و بدون توجه به ساختار متن و اجزاى بیت، به انحاى گوناگون نظر وى را پذیرفته اند، در حالى توجه 
به ساختار متن مى تواند معناى دیگرى را عرضه نماید، معنایى که تنها یکى از شروح قدیم بدان توجه کرده 

و شروح دیگر از آن غافل بوده اند.
کلمات کلیدى: نقد، خاقانى شروانى، قصیده ترسائیه، ماه تیر، شروح        

A52_2006@yahoo.com  .1.  دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسى، دانشگاه قم
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مقدمه
افضل الدین بدیل ابن على نّجار خاقانى شروانى (م 595 هـ. ق) از جمله شاعران زبان فارسى است که 
سبکى شخصى (privat style) دارد. توانایى در استخدام معانى و ابتکار مضامین، التزام ردیف هاى بلند، 
جنبۀ وصفى اشعار وى، اطالع و احاطه بر لغات فارسى و عربى، اصطالحات اطبا و فالسفه و دقت ادبى 
او در ترکیب الفاظ،1 موجبات چنین سبکى را فراهم کرده است. مى توان گفت همین مختصات، موجب 
ابهام برخى اشعار وى شده؛ به قول ریپکا «از ویژگى هاى شعرهایش، پیچیدگى غیر عادى و نامفهوم بودن 
مى شد.»2  احساس  گسترده  تفسیرهاى  به  نیاز  اشعارش  بیشتر  درك  براى  رو  این  از  آن هاست؛  ظاهرى 
ابهام هاى شعر وى به گونه اى است که «برخى متقدمان پنداشته اند که بیش از پانصد بیت از ابیات استاد 
داراى معنى محصل نیست و این سخن بیرون از انصاف است، چه بعد از آشنایى به لهجه و طرز تعبیر او 
ـ که در ادراك مقصود هر نویسنده و شاعر، بدست آوردن آن ضرورى است ـ معلوم مى شود که هیچ بیتى 
بى معنى نیست. ولى هم به قضیت انصاف باید گفت رنج خوانندگان در ادراك مقاصد او با نتیجه اى که پس 
از غور و دقت و مراجعه به شروح حاصل مى کنند، برابر نیست.»3 همان طور که در سخن و سخنوران آمده، 
لذت دریافِت پیچیدگى هاى اشعار خاقانى، به هیچ روى قابل قیاس با لذت تفّکر در ابیات حافظ و مولوى 

نیست و به همین سبب مولوى، منطق الّطیر خاقانى را به صدا مانند کرده است.4                    
چنین مختصه اى در سبک خاقانى موجب شده از دیرباز براى روش نمودن زوایاى پنهان سروده هاى 
وى، شروحى بر اشعار (قصاید) وى نوشته شود؛ از جمله شرح شیخ آذرى طوسى در قرن نهم، شرح محمد 
بن داوود بن محمدبن محمود علوى شادى آبادى مشتمل بر 44 قصیده (قرن 10) محبت نامه اثر غنایى 

(عبدالوهاب بن محمود)، علوى الهیجى و ...             
از جمله قصاید بسیار مورد توجه و اهتمام شارحان، قصیدة معروف به «ترسائیه» است با مطلع:

مرا دارد مسلسل راهب آسا فلک کژ روتر است از خّط ترسا  
دولتشاه سمرقندى مى نویسد: خاقانى این قصیده را در دوران حبس در قلعۀ شابران گفت «و حاالت 
ترسایان و لغات و اصطالحات ایشان را بیان مى کند و این قصیده مشکل است و شیخ عارف آذرى ـ علیه 
الرحمه ـ شرح ابیات مشکلۀ این قصیده را در جواهراالسرار بیان مى کند و چون این قصیده موقوف به 
شرح است، زیاده از این در قلم نیامد».5 به هر روى ویژگى هاى مختلف این قصیده، توجه شارحان را جلب 
کرده و شروح مختلفى در ادوار مختلف بر آن نوشته شده است؛ در دوران اخیر نیز شرح قصیده ترساییه اثر 
والدیمیرمینورسکى، خارخاربند و زندان نوشته دکتر عباس ماهیار، سوزن عیسى از جمله شرح هایى هستند 

1. فروزانفر، سخن و سخنوران، ص615-614.
2. ریپکا، تاریخ ادبیات ایران، ص32.

3. فروزانفر، سخن و سخنوران، ص 616.
4.همان، ص 616.

5. دولتشاه سمرقندى، تذکره الشعرا، ص 79.
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که اختصاصًا به این قصیده پرداخته اند.
از آنجا که بررسى تک تک ابیات این قصیده و نقد آنها در خالل شروح مختلف از حوصلۀ یک مقاله 
خارج است، در این پژوهش به بررسى یکى از ابیات این قصیده مى پردازیم که بسیار محل نزاع شارحان 

بوده است:
به نخل پیر کانجا گشت برنا1 به ماه تیر کانگه بود نیسان  

شروح  است؛  عیسى  تولد  هنگام  در  نیسان»  و  ماه «تیر  همزمانى  و  نخست  مصراع  در  اصلى  اختالف 
مختلف با تعابیر گوناگون تالش کرده اند این مسئله را به گونه اى حل کنند! مع الوصف تحلیل هاى آنها 
چندان راهگشا به نظر نمى رسد؛ در اینجا، نخست شرح این بیت در شروح مختلف نقل مى شود، آن گاه به 

نقد و بررسى آنها مى پردازیم:  

شروح:
1. جواهر االسرار

در شرح جواهر االسرار آذرى طوسى که به نظر مى رسد کهن ترین شرح باشد، این بیت نیامده و شارح 
به پیچیدگى آن توجه نکرده، هر چند به گفته دولتشاه، آذرى ابیات مشکله این قصیده را بیان کرده است!

2.  شرح قصیده مسیحیه خاقانى
این شرح را شمس الدین محمد بن جمال الدین احمد الهیجى در سال 1218 نوشته و عالوه بر اینکه 
کامل ترین شرح قدیمى این قصیده محسوب مى شود، شارح مدعى است این قصیده مشتمل بر 21 علم 
است و تا کنون کسى آن را بدین تفصیل شرح نکرده است.2 الهیجى در توضیح بیت مذکور آورده است: 
«و این بیت هفتم است از ابیات قسمیه، و مراد از ماه تیر، اسم شهرى است از شهور فارسیه و نیسان اسم 
ماهى است از شهور رومیه...».3 و پس از بر شمردن اسامى ماه هاى فارسى و رومى در قالب چهار بیت، 
مى نویسد: «و اختیار شهر فارسیه و رومیه در نظم این بیت به جهت آن است که پیش از بعثت نبّى ما (ص) 
فارسیان مجوسى بوده اند و رومیان نصرانى، و مراد از نخل پیر که برنا گشت، یعنى جوان شد، درخت خرماى 
خشکى است که حضرت عیسى قریب به آن شجره تولد یافت و از یمن قدم آن ثمر شجره نبوت آن نخل 

پیر یابس، طراوت یافته، خرما بار آورد».4
در این شرح هیچ اشاره اى به هم زمانى ماه تیر و نیسان، چگونگى نیسان شدن ماه تیر، معانى تیر و 
نیسان نشده و الهیجى تنها به برشمردن اسامى ماه هاى فارسى و رومى بسنده کرده؛ به دیگر سخن، شارح 

گره اى از موضوع نگشوده است.

1. خاقانى، دیوان، ص 28.
2. الهیجى، شرح قصیده مسیحیه خاقانى، ص 245.

3. همان، ص 347.
4. الهیجى، شرح قصیده مسیحیه خاقانى، ص 348.



13
92

ن 
ستا

زم
 / 

22
ش 

 ،6
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

14

به ماه تیر کانگه بود نیسان(بررسى و نقد بیتى از خاقانى در شروح مختلف) /احمد رضایى جمکرانى

2. شرح قصیده ترساییه والدیمیر مینورسکى 
مینورسکى در هم زمانى ماه تیر و نیسان آورده است: «این تطبیق ماه هاى سورى (رومى) و ماه هاى 
ایرانى، تاریخ آبستن شدن مریم را به عیسى تعیین مى کند. دوست فاضل من، سید حسن تقى زاده ـ که 
در معرفت ازمنه و تقاویم فارسى، بزرگ ترین مرجع معتبر به شمار مى آید ـ به من اطالع داد که 25 مارچ 
(بشارت) در آن سال که مسیح به دنیا آمد با اول نیسان یهودى و در عین حال با سى تیر ماه ایرانى مطابق 
بود. بیرونى در آثارالباقیه، ص 294 بشارت (سبار) را در ذیل 25 آذار (مارچ) ذکر مى کند و مى نویسد: جبرئیل 
نزد مردم آمد و او را به وجود مسیح بشارت داد و اعالم داد. از این روز تا وقتى که مسیح والدت یافت 
اندکى بیش از 9ماه و پنج روز طول کشید... عیسى هرچند پدرى از آدمیان نداشت و هرچند از جانب روح 
القدس مؤید بود، در اوائل حیات خویش تابع و پیرو مقتضاى قوانین طبیعت بود. اما چند صفحۀ بعد در همان 
کتاب، ص 309-310 این نکته را مى افزاید که نسطوریه سبار را در اولین یکشنبه از کانون اول (دسامبر) 
یا در آخرین یکشنبه از تشرین دوم (نوامبر) نگاه مى دارند، در صورتى که یعقوبیه آن را در دهم ماه نیسان 
یهودى مى گیرند و «این روز  در سالى که بالفاصله قبل از سال والدت مسیح مى باشد، در شانزدهم ماه 
آذار سورى (رومى) واقع گردید. از طرف دیگر بیت موضوع بحث، وقوع اعجاز نخل را به وسیله کلمه آنگه 
یعنى آن زمان، به زمانى مربوط مى کند که ماه تیر و نیسان در آن مطابق بوده است. اعجاز مذکور که در 

بیت 15 نیز بدان اشاره شده، در هر حال بعد از والدت مسیح واقع شده است».1
چنان که مالحظه مى شود، مینورسکى با اطمینان به دانش تقى زاده، ماه نیسان سال را مطابق با سى تیر 
دانسته است، بدون اینکه کیفیت چنین محاسبه اى نقل شود که چگونه ماه مارچ، نیسان و تیر، هم زمانى 
شده  موجب  و  افزوده  متن  بر  نیز  ابهاماتى  نشده،  رفع  ابهامى  تنها  نه  اینجا  در  مى رسد  نظر  به  یافته اند؟! 
شارحان بعدى همین امر را اساس توضیحات خویش قرار دهند و در شرح بیت مذکور، تنها به نقل آن 

اکتفا کنند.
3. حواشى دکتر معین بر اشعار خاقانى شروانى

مرحوم دکتر معین نیز بدون هیچ توضیحى دربارة این بیت، تنها نوشته اند: «ماه تیر در آن موقع با نیسان 
رومى موافق بود».2 اّما چگونگى آن را شرح نداده اند؛ به نظر مى رسد اندك توضیح ایشان هم با توجه به 

شرح مینورسکى بوده است.
همچنین ایشان در حاشیه برهان نوشته است: «نیسانو نام  یک ماه بابلى است در فصل بهار که با ماه 
آدوکانیشا پارسى باستان و مارس و آوریل فرنگى مطابق بوده است... در عربى به فتح اول ماه هفتم از تقویم 
سریانى، این نام مستعار از نام ماه اول سال مذهبى یهود (هفتمین ماه سال عرفى) است که تقریبًا  از حیث 

1. مینورسکى، شرح قصیده ترساییه،  ص 75-74.
2. معین، حواشى دکتر معین بر اشعار خاقانى شروانى، ص30.



13
92

ن 
ستا

زم
 / 

22
ش 

 ، 6
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

15

به ماه تیر کانگه بود نیسان(بررسى و نقد بیتى از خاقانى در شروح مختلف) /احمد رضایى جمکرانى

زمان بر آن منطبق است، این ماه مطابق با آوریل سال رومى و همان داراى سى روز است.1
4. دیدار با کعبه جان؛ دکتر عبد الحسین زرین کوب

دکتر زرین کوب نیز همان مطالب مینورسکى را مجدداً در این کتاب آورده اند.2
5. آثار (خاقانى پژوهانه) دکتر ضیاءالدین سجادى

و  کم  بى  را  مینورسکى  جمالت  همان  بیت،  این  شرح  در  خاقانى3  دیوان  تعلیقات  در  سجادى  مرحوم 
کاست نقل کرده اند. وى همچنین در گزیده هاى اشعار خاقانى: شاعر صبح (انتشارات سخن،1374) و گزیده 

اشعار خاقانى (جامى،1384) ؛ همان توضیحات را نقل کرده اند.       
ماه هاى  از  ماه هفتم  نیسان آورده اند:  لغات و تعبیرات دیوان خاقانى ذیل  ایشان همچنین در فرهنگ 
رومیان (برهان) ماه هفتم از سال سریانى میان آذار و ایار و آن ماه دوم بهار است، مطابق اردیبهشت فارسى 
و ثور عرب و تقریبًا  مطابق آوریل فرانسوى و آن 30 روز است (دهخدا). و باران این ماه نیز مجازاً نیسان 
گویند (غیاث). نیسان مطابق است با 25 فروردین تا 24 اردیبهشت و قدما عقیده داشتند که قطرات باران 

نیسان در صدف مروارید تولید مى کند.
بعد از این مقدمه درباره نیسان همان بیت را آورده و ذیل آن، همان حرف تقى زاده را از قول مینورسکى 
سخن  تنها  و  نیفزوده اند  پیشین  مطالب  بر  تازه  نکته اى  سجادى  مرحوم  دیگر  سخنى  به  است.  آورده 

مینورسکى را مجدداً نقل کرده اند.
6 . آثار (خاقانى پژوهانه) دکتر عباس ماهیار 

خارخار بند و زندان (شرح قصیده معروف به ترساییه)  از جمله شروحى است که اختصاصًا به قصیده 
مذکور پرداخته، در این اثر در توضیح  بیت مذکور آمده است: «نیسان: مراد از نیسان در اینجا ظاهراً نیسان 
یهودیان است. در گاه شمارى متقدمان دو ماه (نیسان) به چشم مى خورد. یکى در گاه شمارى سریانیان با 
رومیان که با ماه (مه) میالدى و تقریبًا با اردیبهشت ایرانى مطابقت دارد و دیگر در گاه شمارى عبرانیان که 
این ماه باید در اوایل فصل بهار واقع شود. ابوریحان بیرونى در کتاب آثار الباقیه در باب ماه هاى عبرانیان 
مى گوید: «عبرانیان و جمیع اشخاصى که از یهود به موسى منسوبند، ماه هاى ایشان دوازده ماه است و 

نام هاى آن بدین قرار است:
1. تشترى؛ 2. مرحشوان؛ 3. کسیلو؛ 4. طیبث؛ 5. شفط؛ 6. آذار؛ 7. نیسن؛ 8. ابّر؛ 9. سیون؛ 10. تمز؛ 11. 

اوب؛ 12. ایلل. روى هم رفته شمار روزهاى ایشان 354 روز، به مقدار سال قمرى است.
نیسان و ارتباط آن با تولد حضرت عیسى: کلیمیان به یمن رهایى از دست فرعونیان و عبور از رود 
نیل، مکلّف شدند که عید فصح خود را در روزهاى آغازین بهارى و بدان هنگام که ماه در موقعیت بدر تمام 

1. خلف تبریزى، برهان قاطع، ذیل نیسان.
2. زرین کوب، دیدار با کعبه جان، ص84-83.

3. خاقانى، دیوان، ص992.
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باشد، برگزار کنند. این تکلیف یهودیان را بر آن داشت که براى جبران یازده روز و تقریبًا یک چهارم روز 
(تفاوت سال شمسى و قمرى) روزهایى را که در محاسبات خود کم مى آوردند، معین کنند و وقتى که این 
ایام بر یک ماه بالغ شد، سال را کبیسه بگیرند و یک ماه دیگر بر آن بیفزایند؛ بنابراین سال هاى کبیسه آنان 
سیزده ماه محسوب مى شد و ماه آذار را دوبار منظور کرده، به صورت ماه آذار اول و ماه آذار ثانى در تقویم ها 
ثبت مى نمودند. با این اقدام با آنکه بر پایۀ ماه هاى قمرى گاه شمارى داشتند، ایامشان با ماه هاى شمسى 
نیز مطابقت  گونه اى پیدا مى کرد و در نتیجه ماه نیسان در آغاز سرسبزى طبیعت و فصل بهار واقع مى شد.

از سوى دیگر عید سّبار یا عید بشارت به عقیدة جماعتى از نصارى در روز بیست و پنجم آذار سریانى 
است و به اعتقاد گروهى دیگر از مسیحیان در روز شانزدهم همان ماه است. آن روزى است که جبرئیل امین 
براى بشارت تولد حضرت عیسى نزد مریم آمد. معتقدان به روز بیست و پنجم یا شانزدهم آذار مى گویند: 
حضرت مسیح با آنکه از نفخۀ روح القدس در وجود آمد، در جهان کون و فساد از دایره امور طبیعى پاى 
بیرون نگذاشت و مکث طبیعى نه ماهه در رحم حضرت مریم کرد. بنابر این استدالل، چون از بیست و پنجم 
آذار قرار دارد که ماه نیسان یهود نیز با آن مطابقت نسبى دارد، پس توجه شاعر در مصراع اول این بیت به 
عید بشارت معطوف بوده است که در آن روزگار ظاهراً اول نیسان با بیست و پنجم آذار مطابق بوده است.1 
با همه این توضیحات، سرانجام معلوم نیست آیا منظور از هم زمانى تیر و نیسان،  بیست پنجم آذار است. 
دیگر اینکه ایشان به تبیین جایگاه تیر نپرداخته اند و تمام اهتمامشان، روشن کردن زمان نیسان بوده است 
و هر دو معناى نیسان را در فصل بهار دانسته اند؛ ضمن اینکه پس از این توضیحات مفصل، دوباره دربارة 

انطباق تیر با نیسان، همان سخنان منسوب به تقى زاده از قول مینورسکى نقل شده است.2
نخل پیر: «... در اینجا تنها به ذکر نکته اى از کشف االسرار اکتفا مى کنیم. میبدى مى گوید: «روزگار 
زمستان  بود نه وقت رطب، اما ربّ العزه معجزه عیسى را و کرامت مریم را رطب پدید آورد از آن درخت 
خشک بى سر و شاخ.3 پس از این مطالب، بیت مورد بحث چنین معنى شده است: «معنى بیت: اى ممدوح 
ترا به روز بشارت جبرئیل امین دربارة حضرت مسیح قسم مى دهم و ترا بدان خرما بن پیرى که در آن مکان، 
برنا و با طراوت گشت، سوگند مى دهم».4 چنان که پیداست، ایشان قسم مصراع نخست را روز بشارت 

جبرئیل دانسته اند و «تیر و نسیان»، جایگاه دیگرى در معنى ایشان ندارد. 
همین شرح در کتاب مالک ملک سخن نیز آمده است.5 همچنین در صفحۀ 51 گزیده اشعار خاقانى به 
شرح این قصیده پرداخته اند و چیزى بیش از مطالب پیشین بر آن نیفزوده اند: «بیت 54. نیسان: مراد ماه 
نیسان تقویم یهودیان است و (عید بشارت در آن سال که مسیح به دنیا آمد، با اول نیسان یهودى و در عین 

1. ماهیار، شرح مشکالت خاقانى؛ خارخار بند و زندان،   ص 128 -129.
2. همان، ص 129.
3. همان، ص130.
4. همان، ص130.

5.  ماهیار، مالک ملک سخن،  ص 227. 
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حال با سى تیر ماه ایرانى مطابق بوده است.)
نخل پیر: خرما بن سالخورده مراد خرما بنى است که حضرت مریم به هنگام زادن عیسى به سوى آن رفت.»1

7. آثار (خاقانى پژوهانه) دکتر کّزازى 
از دیگر شروح اختصاصى دربارة قصیدة ترسائیه، سوزن عیسى نوشتۀ میرجالل الدین کزازى است؛ ایشان 
نخست معناى بیت را آورده اند: «تو را سوگند خواهم داد به زمانى که عیسى در آن مژده داده شد و در ماه 
تیر، برابر ماه نیسان بود؛ نیز به خرمابنى پیر و خشک که به خجستگى مریم، جوان شد و میوه داد».2 سپس 
در سه بخش واژه شناسى، زیبا شناسى و ژرفا شناسى به تحلیل این بیت پرداخته اند؛ در بخش ریشه شناسى 
به بررسى ریشه واژگان تیر، نیسان، نخل، پیر و برنا پرداخته اند که نکته اى را در معناى بیت روشن نکرده 
است.3 در بخش زیبا شناسى آمده است: «میان تیر و پیر، جناس یکسویه به کار رفته است؛ میان پیر و برنا، 
ناسازى هست. در پاره دوم بیت، چشمزدى به ورج و معجزه مریم آورده شده است که بدان خرما بن خشک 
شکفت و بار گرفت و خرماى تازه از آن رست».4 در بخش ژرفاشناسى نیز همان سخنان ابوریحان دربارة 
جشن «سبار» را که دیگران نیز بدان پرداخته اند و نیز سخنان مینورسکى که از تقى زاده نقل شده، آمده5 
و اشارتى که نشان دهندة دریافتى نو از بیت باشد، دیده نمى شود. همچنین در کتاب گزارش دشوارى هاى 
دیوان خاقانى در شرح  بیت 84 چامه 8 چنین آمده: «در این بیت خاقانى از گاه شمارى ایرانى و عبرانى یاد 
کرده است: بیست و پنجم مارس در سالى که مسیح به جهان آمد، برابر بود با سى ام تیر و یکم نیسان. تیر 
و پیر: جناس یکسویه را در آغاز مى سازد. درباره برنا شدن خرما بن پیر: چامه4، بیت 48، ص6,38 در پاورقى 

به کتاب سوزن عیسى ارجاع داده اند.
8 .نقد و شرح قصاید خاقانى

 این اثر نوشته دکتر محمد استعالمى است که مدعى است شرح حاضر تقریرات مرحوم فروزانفر درباره 
قصاید خاقانى است؛ قصیده ترسائیه در صفحه 148 این شرح آمده و بیت 85 این قصیده، یعنى بیت مورد 
بحث ما، بدین صورت شرح شده: «بارورى مریم، در آن روزگار با ماه تیر در تقویم کهن ایران همزمان  
بوده، که فصل میوه درخت خرما نبوده است. ابوریحان بیرونى آن را 25 آذار 303 اسکندرى مى داند که 
در ماه مارس قرار مى گرفته و نه ماه و پنج  روز تا دسامبر- کریسمس- فاصله داشته است. (نخل پیر) هم 
همان درخت خرماى  بیت 84 و بیت 15 است».7 در اینجا تنها مطالبى به صورت کلى آمده و مشخص 

1. همان، ص 64.
2. کزازى، سوزن عیسى، ص 151.

3. همان، ص 152-151.
4. همان، ص152.

5. همان، ص 153-152.
6. کزازى، گزارش دشوارى هاى دیوان خاقانى، ص 75.

7. استعالمى، نقد و شرح قصاید خاقانى، ص 168.
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نیست که در آن روزگار چگونه زمان بارورى مریم ماه تیر بوده و این کدام ماه تیرى بوده که در آن فصل 
خرما نبوده است؟!

9. شرح دیوان خاقانى
این شرح نوشتۀ محمد رضا برزگر خالقى  است و در صفحه 188، بیت مذکور را شرح کرده است. در 

شرح مذکور، همان توضیحات مینورسکى آمده و مطلب تازه اى بدان نیفزوده است.1
10. ساغرى در میان سنگستان

این اثر، مجموعه مقاالتى است که جمشید علیزاده آن را گرد آورى کرده؛ در صفحه 175 این کتاب 
شرح عالمه قزوینى بر این قصیده آمده است. ایشان متن را با چند نسخه تطبیق داده و در پاورقى به نسخه 
بدل ها اشاره کرده اند. بیت مورد نظر نیز در صفحۀ 221 کتاب آمده که در پاورقى شماره  9 و 10 به جاى 
تیر، «تیره» آمده و در حاشیه نسخه ه: فصل گرما آورده اند؛ در مصراع دوم به جاى گشت، «بود» آمده. و 

در نسخه ه، که ایشان مالحظه کرده اند، در زیر نیسان، فصل بهار را آورده است.2 
11. سایر گزیده ها

در گزیده اشعار خاقانى با نام مرثیه خوان مداین، تألیف محمد رضا برزگر خالقى و محمد حسین محمدى 
در شرح بیت مورد بحث، همان توضیحات مینورسکى آمده است.3 سایر گزیده ها مانند آتش اندر چنگ 
(ماحوزى،1382)، شاهکارهاى خاقانى (حکمت،1383)، شاعر صبح (دانش پژوه،1390) و... شرح این بیت 

نیامده است.        
    

حاصل توضیحات شارحان
به نظر مى رسد در شروح کهن یا به این بیت توجه نشده (مانند جواهراالسرار) یا توضیح شارح چندان 
راهگشا نبوده است (مانند شرح قصیده مسیحیه خاقانى الهیجى). تمام شروحى که پس از مینورسکى نوشته 
شده، به بیان دیدگاه وى پرداخته اند و خود شارحان، خالقیتى در تحلیل متن ارائه نکرده اند؛ همچنین اغلب 
مطالبى را  که در شرح بیت افزوده اند، با متن چندان سازگار نیست و پیوند درخورى در آن  دیده نمى شود 
و شارح پس از توضیح مطالب خویش، نهایتًا به همان قول مینورسکى بازگشته است. حاصل سخن اینکه:

1- شــارحان نهایتًا معناى محصلى، مبتنى بر اجزا متن عرضه نکرده اند؛ دلیل این موضوع را مى توان در 
ارتباط نداشــتن تحلیل هاى آنان جستجو کرد؛ چه بســا به بسط مطلبى پرداخته اند که هیچ گونه کمکى به 
درك مفهوم بیت نکرده است: مثًال شارحى به تفصیل ماه هاى یهودیان را توضیح داده یا دیگرى به جست 
و جوى ریشــه کلمات بیت پرداخته، اّما چنین کارى، گره اى از بیت نگشوده است. شارحان بر معنى واژگان 

1. خالقى، شرح دیوان خاقانى، ص 177.
2. علیزاده، ساغرى در میان سنگستان، ص 221.

3.  خالقى و محمدى، مرثیه خوان مداین، ص 55.
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«ماه و تیر»، که گرانیگاه معناى بیت هستند، تمرکز نکرده اند و بیشتر بر واژه «نیسان» متمرکز شده اند.
2- برخى شــارحان به ماه تیر یا ســى ام تیر اشارت کرده اند؛ پرسش اینجاست اگر منظور خاقانى ماه تیر 

است، پس چرا نباید این ماه، فصل خرما باشد؟
3- چه پیوندى میان دو مصراع دیده مى شود؟

به نظر مى رســد تنها یکى از شروح کهن، یعنى شرح شادى آبادى، با توضیحى روشن، معناى بیت را به 
نحوى پذیرفتنى، عرضه کرده است:

شرح شادى آبادى
است  آبادى  شادى  علوى  محمود  بن  محمد  بن  داود  بن  محمد  شرح  خاقانى،  قصاید  شروح  جمله  از 
مشتمل بر 44 قصیده خاقانى که در قرن دهم تألیف شده است. شادى آبادى در شرح بیت مذکور آورده 
است: «ماه تیر نام ماهى است. ماه پارسیان است و آن مدت بودن آفتاب است در برج سرطان و آن هنگام 
ابتداى فصل تابستان است و هواى گرم. و به اصطالح اهل خراسان تیر ماه فصل زمستان را گویند و آن 
هنگام سرماست و در آن وقت هیچ سبزه و میوه و برگ درختان نباشد و در اینجا همین مراد است. و نیسان 
نام ماه رومیان است و آن مدت بودن آفتاب در برج حمل است و آن ابتداى فصل بهار است. معنى بیت آن 
است که اى ممدوح ترا به آن تیرماه سوگند خواهم داد که در وقت زادن عیسى که نیسان شده بود یعنى 
در تیرماه نخل خرماى کهنه از برکت عیسى سبز و باردار شده بود و بدان درخت کهنه سوگند خواهم داد 
که حق تعالى براى مریم عیسى سبز و باردار کرده بود؛ یعنى اگر چه در آن وقت زمستان بود و هیچ درختى 
باردار نبود، لکن به اعتبار آنکه نخل خشک از سر تر و تازه و سبز و باردار شد گویى ماه نیسان بود که ایام 
بهارست و این به طریق تعجب است که تیرماه و نیسان جمع شوند و در خزان بهار پیدا شود که الضدان ال 

یجمعان و بدان که برنا جوان را گویند».1
به نظر مى رسد شادى آبادى به دو نکته اساسى پرداخته که دیگران بدان وقعى ننهاده اند:

نخستین نکته اى که شادى آبادى بدان توجه کرده و دیگران از آن غافل بوده اند، معنى «تیر» است که 
به معنى فصل زمستان به کار رفته است؛

 نکته دیگرى که شادى آبادى بدان اشاره کرده، معناى ادبى یا هنرى نیسان است؛ به دیگر سخن، وى  
تصریح کرده که نیسان در این بیت در معناى تقویمى و زمانى به کار نرفته است، بلکه شاعر اذعان دارد که 

زمستان به ماه نیسان بدل شده است.

شرح بیت
براى پى بردن به معناى بیت مذکور، به نظر مى رسد نخست باید به مفردات آن توجه نمود و پس از 

1. شادى آبادى، شرح اشعار خاقانى، نسخه خطى مجلس، ص 193-192.



13
92

ن 
ستا

زم
 / 

22
ش 

 ،6
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

20

به ماه تیر کانگه بود نیسان(بررسى و نقد بیتى از خاقانى در شروح مختلف) /احمد رضایى جمکرانى

تبیین معانى مفردات، به ساختار آن پرداخت.
نخستین واژه این بیت، «ماه» است؛ یکى از معانى ماه، کاربرد آن به معناى فصل است که مى توان آن 
را گونه اى مجاز به عالقه جزو و کل محسوب نمود؛ چنین کاربردى در شعر فارسى رایج بوده است، چنان که 

منوچهرى صراحتًا به جاى فصل خزان از ماه خزان یاد کرده:
ماه شدن و آمدن راه رزان ست1 المنۀ هللا که این «ماه» خزان ست  

روشن است که در این بیت، مراد از ماه خزان فصل پاییز است. مرحوم دهخدا در یاداشت هاى خود بدین 
معنى  توّجه نموده است. (لغت نامه، ذیل واژه ماه)

دومین واژه اى که در این بیت نیازمند شرح و توضیح است، واژه «تیر» است؛ به نظر مى رسد دریافت 
نادرست این واژه، موجب ابهام و معناى ناپذیرفتنى بیت شده است. چنان که مالحظه شد، در تمام شروحى 
که به آنها پرداختیم، به جز شرح شادى آبادى، تیر به معناى یکى از ماه هاى پارسیان به کار رفته و بر اساس 
همین دریافت تالش کرده اند به گونه اى مناسبت زمانى و تقویمى میان این ماه و ماه نیسان بر قرار کنند. 

به نظر مى رسد نگاهى به برخى معانى این واژه در روشن شدن معناى بیت راهگشا باشد.
 اسدى طوسى در لغت فرس، یکى از هفت معنى واژه «تیر» را فصل خزان مى داند.2 در همین معنى 

فردوسى گوید:
نیاسـود هـرگـز یل شـیر گیـر3 بهار و تموز و زمسـتان و «تیر»  

نیز عنصرى در کنار فصل بهار، زمستان و تابستان (تموز)، تیر را در معناى فصل پاییز به کار برده:
تا همى گردد فصول عالم از گشت فلک              گه تموز و گاه «تیر» و گه زمستان و بهار4

همو در بیت دیگرى به اعتدال ربیعى و خریفى اشاره مى کند و تأکید مى نماید چنین اعتدالى در آغاز بهار 
و اّول تیر (پاییز) روى مى دهد:

روز و  شب  گشتن  راست  بود  دو  تا  تیر  یکى به وقت بهار و دگر در اّول «تیر»1چو 

معناى دیگر واژه تیر، عالوه بر فصل پاییز، فصل زمستان است. در گرشاسب نامه هنگامى که برهمن درباره 
آفرینش به گرشاسپ پاسخ مى دهد، تنها از دو فصل یاد مى کند:نوبهار و تیر:

ـــر2گهـــى نوبهـــار آیـــد و گاه «تیـــر» ـــه و گاه پی ـــى گ ـــت گیت ـــوان اس ج
به دیگر سخن، نوبهار را به جاى بهار و تابستان قرار داده و تیر را به جاى پاییز و زمستان. عنصرى نیز 
با توجه به چنین معنایى است که مى گوید: اگر در فصل پاییز و زمستان باید لباس بیشترى پوشید، چرا با 

فرارسیدن این زمان، درختان برهنه مى شوند:

1. منوچهرى دامغانى، دیوان، ص 13.
2. اسدى طوسى، لغت فرس، ص 139.

3. به نقل از لغتنامه.
4. عنصرى، دیوان، ص 120.
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چرا برهنه شود بوستان چو آید تیر1 اگر به تیر مه از جامه بیش باید تیر  
در آغاز و انجام این بیت، «تیر» به معناى فصل پاییز و زمستان به کار رفته و در پایان مصراع نخست، 

در معناى بهره و حصه.
با این تفاصیل، ماه تیر در سروده خاقانى به هیچ روى نمى تواند در معناى تیرماه پارسیان به کار رفته 
باشد؛ ضمن اینکه در تفسیر آیه 25 سوره مریم «َوُهزِّي إِلَْیِک بِِجْذِع النَّْخلَِۀ ُتَساِقْط َعلَْیِک ُرَطًبا َجنِیًّا» آمده 
است که: «روزگار زمستان بود نه وقت رطب. اما رب العزه معجزه عیسى را و کرامت مریم را رطب پدید آورد 
از آن درخت خشک بى سر بى شاخ»2. این مطلب نیز شاهد دیگرى است بر اینکه تیر در معناى زمستان 
به کار رفته است. از سویى به دلیل اینکه خاقانى به تناسب و ارتباط هنرى واژگان بیت بسیار توجه مى کند، 
گزینش واژه تیر بى چیزى نیست؛ زیرا یکى از معانى این واژه عبارت است از «شکوفه درخت خرما که عربان 
آن را طلع گویند» (لغت نامه) که در این معنى با نخل ایهام تناسب دارد؛ به نظر مى رسد خاقانى با توجه به 

چنین ارتباطى هنرى است که واژه «تیر» را برگزیده است.
عالوه بر اینها، تقابل میان پیر و برنا در مصراع دوم، خواننده را به تقابل میان تیر و نیسان در مصراع 
به  نخست رهنمون مى شود؛ بر این اساس اگر تیر به معناى زمستان به کار رفته باشد، نیسان نیز مجازاً 
معناى بهار است؛ نکته اى که شادى آبادى نیز به درستى به آن اشاره کرده است. با توجه به چنین مطالبى، 

معناى بیت عبارت است از:
«قسم به زمستانى که بهار بود (به دلیل شکوفه آوردن نخل) و سوگند به نخل پیرى که جوان شد.»

نتیجه
با جست و جو در شروح خاقانى دربارة بیت مذکور، به نظر مى رسد شارحان بیش ار اینکه به معانى الفاظ 
و پیوند اجزاى متن توجه کنند، به نقل اقوال دیگرى پرداخته اند. در این بیت  نیز اساس عمدة شرح ها، 
توضیحات مینورسکى بوده است. به نظر مى رسد اساس مشکل، ناشى از بى توجهى به مفردات بیت است؛ 
اگر در همان آغاز معانى ماه و تیر بر اساس متون روشن مى شد و شارحان معنى فصل زمستان را استنباط 
مى کردند؛ همچنین به پیوندهاى هنرى متن توجه مى شد، عالوه بر اینکه تحلیل درخورى از بیت ارائه 

مى گردید، با بسیارى از توضیحاتى که ابهامات و گره هاى متن را افزوده اند، مواجه نمى شدیم. 

1. عنصرى، دیوان، 64.
2.  میبدى، کشف االسرار، ج6، ص 32.
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