تأملی در واژۀ «خشن» در كشفالمحجوب
منصـوره آریـنفر

  .)45و «خشنپوش ملمعكار كه به شب هزار ميخي در گردن
افكن��د و بامداد گريب��ان مجروح كند »...منش��آت خاقاني (در
وصف آسمان)  .93 /و كمال اسماعيل (ديوان ،بحرالعلومي:)289 :
برطاق نه دو تويي و رس��م خشن بمان
بركن هزار ميخ كه جمله عوايق اس��ت
و نيز نک :ابوسعید 460 /و 493؛ باخرزی31 /
در برهان قاطع 3آمده است:

درآمـد:

در صفح��ۀ  84کش��فالمحجوب ب��ه تصحیح دکت��ر محمود
عاب��دی ،ترکی��ب اضافی «مرقعۀ خش��ن» به کار رفته اس��ت.
مصحح کتاب ،در قسمت توضیحات واژۀ «خشن» را در معنای
عربی آن یعنی «زبر و درشت» آورده و استنباط کردهاند «خشن»
در نزد برخی نوعی خرفه به شمار میرفته است .در این نوشتار
نشان خواهیم داد که با توجه به فرهنگهای لغت و کاربرد این
واژه پیش از هجویری و پس از او« ،خش��ن» واژهای فارسی در
معنای «کبود» است که احتما ًال در نزد متصوفه به «خرقۀ کبود»
نیز اطالق میشده است.
***
1
در «باب المالمه» از كتاب كشفالمحجوب می  آید:

خش��ن ،به فتح اول بر وزن چمن ،گياهي باش��د كه از آن
جامه بافند و فقيران و درويش��ان پوش��ند .و به كس��ر اول
مخفف «خشين» است و آن بازي است نه سفيد و نه سياه،
در عربي هر چيز درشت را گويند.

خش��ين ،بر وزن دفين ،هر چيز كه آن به كبودي مايل و س��ياه
رنگ و تيره باش��د ،و بازي را گويند كه پش��ت او كبود و تيره و
چشمهايش سياهرنگ باشد.
و در فرهنگ فارسی معين 4نيز آمده است :
خشي  = ( XasIخشين) (ص) 1ـ كبود رنگ  2ـ سياه رنگ
در لغتنامۀ دهخدا 5چنين آمده است:
خَ شَ ن :جامه ساخته شده از خشن
بركش مسيح غم زدل پيش كه صبح بركشد
اين خش��ن هزار ميخ از س��ر چ��رخ چنبري

برخاستم و قصد خراسان كردم اندر واليت ُ كمش ،به ديهي
رس��يدم كه آنجا خانقاهي بود و جماعتي از متصوفه .و من
مرقعهاي خشن داشتم به س ّنت...

مصحح کت��اب ،دكتر محمود عابدي ،در قس��مت تعليقات در
2
توضیح «مرقعۀ خشن» ميگوید:
مرقعۀ خش��ن :خرقهاي زبر و درشت كه از جنس گليم بود يا از
س��راج كه پوشيدن «مرقعه و
الياف گياهي ميبافتهاند .ابونصر ّ
خش��ونه» را به خليفۀ دوم نسبت ميدهد [اللمع ،]126/مرادش
همين «جامۀ زبر و درشت» است و نه البته از نوع مرقعهاي كه
آن را در ميان صوفيان دورههاي بعد بتوان متداول دانس��ت .با
هم��ۀ اين احوال ،بعضي «خش��ن» را در رديف «خرقه»« ،دلق»
و «گليم» و «خش��نپوش» را معادل «صوفي ژندهپوش» به كار
بردهان��د و اين امر نش��ان ميدهد كه اينان «خش��ن» را نوعي
خرقه ميدانستهاند« :شيخ ما ،ابوسعيد ،خشني داشت درپوشيد
و جامۀ ش��يخ بلعباس قصاب بشس��ت و نمازي كرد( .ابوسعید:

(خاقاني)

 خش��ن پوشيدن :جامهاي كه از گياه خَ شَ ن بافته باشند در بركردن (ناظماالطباء)
ش ] جبهاي كه در باران ميپوشند( .ناظم
 خش��ن باراني [خَ َاالطباء)
دهخدا بیت خاقانی را شاهد آورده است .به نظر میرسد صحیح
باشد «خش��ن» را «جامۀ كبود» بگيريم از آنجا كه رنگ آسمان

 .1هجویری .2            .94 :همان.680 ،
		 
 .3برهان قاطع .4        .755 :معین .5             .1425 ،دهخدا.589 :

دورة دوم ،سال پنجم ،شمارۀ چهل و نهم ،بهمن و اسفند 1390

46

(چرخ چنبري) قبل از طلوع خورشيد كبود است.
نيز در شواهدی که دکتر عابدي از منشآت خاقاني و كمالالدين
آوردهاند ،در نظر داشتن چنين معنايي دور از ذهن نیست.
همچنين در اين بيت خاقاني:
تيرب��اران س��حر دارم ،س��پر چ��ون نفكند
6
گرگ خشن باراني از غوغاي من
اين كهن ِ
تركيب «خش��ن باران��ي» در وصف گرگ ديرينهس��ال (چرخ
آسمان) معناي لباس باراني كبودرنگ را به ذهن متبادر ميكند.
س��ال تأليف كشف المحجوب  469اس��ت  .و زندگانی خاقاني
بين سالهاي  519ـ  .595از سويي قبل از هجويري ،فردوسي
«خشيس��ار» را (در داستان زال و رودابه) به معناي پرندۀ سرآبي
به كار برده است:
پي��اده هم��ي رف��ت جوي��ان ش��كار
7
خشيس��ار دي��د ان��در آن رودب��ار
كه «خش��ي» طبق فرهنگ فارس��ی معين معادل «خش��ين» و
«خش��ين» براساس برهان قاطع شكل ديگري از واژۀ «خشن»
است.
نتيجه آنكه به استناد توضيحات برهان قاطع و فرهنگ معين
و ش��اهد منقول در لغتنامۀ دهخ��دا و تعلیقات دکتر عابدي و
پيش��ينۀ معنايي اي��ن واژه قبل و بعد از هجوي��ري و نيز متن
كش��فالمحجوب در صفح��ۀ ( 72ب��اب لبسالمرقع��ات) كه
بيش��ترين جامههاي صوفيان را كبود ميداند« ،خشن»  Xasan
 / Xesenواژهای فارس��ي و در معناي كبود است كه در نزد اهل
تص ّوف  -يا دس��تكم در نزد بيش��ترين آنها - ،ميتوانسته
8
معناي «خرقه كبود» داشته باشد.
همچنين با توجه به توضيحات دكتر عابدي « ...نه البته از
نوع مرقعهاي ك��ه آن را در ميان صوفيان دورههاي بعد بتوان
متداول دانس��ت ».ك��ه احتما ًال همان معن��اي خرقه در برهان
قاطع مورد نظر ايشان است (جامهاي كه از تكههاي گوناگون
دوخته باش��ند ،جبۀ مخصوص صوفيان و درويش��ان) ،خش��ن
ميتواند جامهاي باش��د كه بيشترين تكههاي آن كبود رنگ يا
مايل به كبودي بوده است    .

منابع:

 با خ��رزی ،یحیی بن احمد ،اوراد االحب��اب و فصوص اآلداب ،بهاهتمام ایرج افشار ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.1383 ،
 برهان قاطع ،محمدحس��ین بن خلف تبریزی ،با مقدمه و حواشیمحمد معین ،تهران :انتشارات زوار.1330 ،
 خاقانی ش��روانی ،دیوان ،به کوش��ش ضیاءالدین س��جادی ،چاپهشتم ،تهران :انتشارات زوار.1385 ،
 دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،.1361
 فردوسی ،شاهنامه ،به کوشش سعید حمیدیان ،تهران :نشر قطره،.1374
 کمالالدی��ن اس��ماعیل اصفهان��ی ،دی��وان ،به تصحیح حس��ینبحرالعلومی ،تهران :دهخدا.1348 ،
 محمدبن منور ،اس��رارالتوحید فی مقامات الشیخ ابوسعید ،مقدمه وتصحیح و تعلیقات از محمدرضا شفیعی کدکنی ،چاپ اول ،تهران:
مؤسسۀ انتشارات آگاه.1366 ،
 معی��ن ،محمد ،فرهنگ فارس��ی ،چاپ چهارم ،تهران :انتش��اراتامیرکبیر.1360 ،

■

 .6دهخدا .7                         .320 :فردوسی.164 :
 .8در فرهنگ عامۀ اس��تان کرمان مجاور اس��تان خراس��ان (منطقۀ زندگی هجویری) پارچهای از پنبه میبافتند و سپس با مواد طبیعی از قبیل پوست انار و ریشۀ
گیاه روناس و نیل به رنگهای کبود و آبی درمیآوردهاند که کرباس مینامیدند و این کار تا حدود  40سال پیش از این در منطقۀ سکونت اینجانب  -کوهبنان
از استان کرمان  -ادامه داشته است.

دورة دوم ،سال پنجم ،شمارۀ چهل و نهم ،بهمن و اسفند 1390

47

