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  مقدمه
، تنديسـي سـترگ و زيباسـت از هنرمنـدي او در     )هجـري قمـري   520-595( شعر خاقاني

سيري (»اختراع تعبيرات تازه  «هنري؛ ميتوان به  از جمله اين آفرينشهاي. عرصة صورت و معنا

ياتش توان ديد كمتر بيتي از اب«.در كارگاه پر رونق شعر او اشاره كرد )61ص: در شعر فارسي، زرين كوب
كه بر يك يا چند تركيب تازه مشتمل نباشد و شايد اگر ديوانش را فرهنگ جامع لغات ادبي 
محسوب دارند، عمده براعت او در تركيب مفردات است و او را در اين زمينه دقـايقي اسـت   
كه هيچ يك از پيروانش بدان دست نيافته و بدين جهت از عهده تقليد سبك او چنـان كـه   

خاقاني، مالك ملكي است كه بـا ذوق و  . )135ص: سخن و سخنوران، فروزانفر(     اند  و شايد برنيامدهبايد 
ذهن تيز و حسابگر خويش، كاخ استوار شعر را چه در محور افقي و چه در محور عمودي به 

سازي اسـت،   زيبايي و هنرمندي بنا نهاده است، محور افقي شعر او، عرصه نوآوري در تركيب
 ةسلطان يكسوار -طبع مريم زاده: سازي ستودني است هاي گوناگون خاقاني در تركيبشگرد
ـ  -نگين فقر -تلخ شكربار -زمزم آتشفشان -دوشيزه ةنكت -خاك بيزان هوس -گردون  ةديوان

 -موسي خضـر اعتقـاد   -خسرو موسوي سخن -بيژن شجاعت -صدف گون ساغر -عاقل جان
  :گانفنك عارض قندز مژ -برجيس مريخ انتقام

 ساقيان، ترك فنك عارض قنـدز مژگـان
  

 انـد  كز رخ و زلـف، حـبش بـا خـزر آميختـه      
  )116ص: ديوان اشعارخاقاني(

  :طرح مسأله
سـيم كـه بارهـا     ميـر » قبـا زره زدن «با سير در شعر و نثر خاقاني به تركيب بديع و پيچيدة 

  :هاي زير خاقاي از آن در شعر و نثر خود بهره برده است مانند بيت
 بـــر ســـحرگهياريـــن قبـــا زره زن ازز
  

 گــردون قبــازره زد بــر انتقــام مــرگ    
  

 ساخت فروكند ز اسب، آينه بندد آسمان
  

 كانجــا چــو پيــك بســته قبــا ميفرســتمت 

  )557ص: همان(
 مــــرگش ز راه درز قبــــا انــــدر آمــــده

 )534ص :همان(

ــري    ــد زره گ ــر كن ــد اب ــازره زن ــبح قب  ص
  )426ص: همان(

اي كه در ابر  مگر از تيغ شاه ترسيده«: اب چنين آمده استو يا در منشات، خطاب به آفت
خـواهي كـه در حـرم پادشـاه     اي، يا مي سيه شدهاي؟ بر قبازره زده در جوشن  تاب خزيده زره

  )86ص:منشات خاقاني( »خادم سياه باشي؟
  وجود دارد؟» زدن«و » زره«، »قبا«اي بين  يعني چه؟ چه رابطه» قبازره زدن«



  415/قبازره ، زدن
 

 

  ؟»قبازره، زدن«است؟ يا » قبا، زره زدن«ن تركيب چيست؟ آيا ساختار دستوري اي
  

  پيشينه تحقيق
اظهـار  » قبـا زره زدن «لغت نويسان و شارحان اشعار خاقـاني، پيرامـون ايـن تركيـب بـديع      

انـد كـه در    اند وگاه به آساني و گاه با شـك از كنـار آن گذشـته    نظرهاي گوناگوني ارائه داده
 :شود مياينجا به چند نمونه اشاره 

گريبـان  «، »سينه چـاك كـردن  «: اند را چنين معنا نموده» قبازره زدن«لغت نامة هخدا، . 1
  و بيت» دريدن

ــرگ ــام م ــر انتق ــازره زده ب ــردون قب  گ
  

 مــــرگش ز راه درز قبــــاي انــــدر آمــــده 
  

  .اند را شاهد مثال آورده
 سينه چاك  كردن) مص ل] (ف-ع[قبازره زدن : فرهنگ فارسي معين. 2

  :نگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني شروانيفره. 3
  گريبان دريدن، جامه پاره كردن) ن.ل(سينه چاك كردن ) مصدر مركب( قبازره زدن

 ساخت فرو كند اسب، آينه بندد آسـمان
  

ــد زره      ــر كن ــد، اب ــازره زن ــبح قب  گــريص
  )1171ص: فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني ، سجادي(

  ):رح غزلهاي خاقانيبرگزيده و ش(بساط قلندر . 4
  نويسندة اين كتاب در شرح بيت

ــر ســحر گهــي ــا زره زدن از اب  زريــن قب
  

ــو پ  ــا چ ــا مي كانج ــك بســته قب ــتمتي  فرس
  

  در اينجا استعاره از پرتو زرين خورشيد: زرين قبا:  اينگونه شرح ميدهند
  حلقه حلقه كردن: زره زدن

  :و بيت زير را شاهد مثال ميĤورند
ــوش را، ــك پ ــبح فن ــاص ــر زره زد قب  اب

  
  

ــا مي    ــك بســته قب ــو پي ــا چ ــتمتكانج  فرس
  )213ص: بساط قلندر، معدن كن(

  

نويسندة اين اثر، در شرح غزلِ):  اي از ديوان خاقاني شرواني گزيده(آتش اندر چنگ  .5  
 بين كه كجا ميفرسـتمتباي صبحدم 

ــحرگهي   ــر س ــا زره زن از اب ــن قب  زري
  

ــتمت     ــا ميفرســ ــاب وفــ ــك آفتــ  ...نزديــ
 ...ســتمت  جــا چــو پيــك بســته قبــا ميفــركان

  )557ص: ديوان اشعارخاقاني(

  :اينگونه شرح ميدهند
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ا پوشش نور خويش را در اي صبحدم تو را چون پيكي رازدار به سوي يار ميفرستم، بكوش ت
گونه از ابر سحرگاهان پنهان كني، تا رقيبان مدعي از نامـه سـر بمهـر مـن و راز     لباسي زره

 )286ص: آتش اندر چنگ، ماحوزي( .يابنددرون آن آگاهي ن

  :»آفتاب وفا بررسي و تحليل صور خيال و زيباييهاي زباني و ادبي غزلي از خاقاني«مقالة . 6
 .چنين مينمايد كه در معني دريدن و چاك زدن پيراهن به كار رفته است: زره زدن قبا

 زريـــن قبـــا زده زن از ابـــر ســـحرگهي
  

ــا مي    ــك بســته قب ــو پي ــا چ ــتمتفكانج  رس
 

از ابر سحرگاهي براي قباي زرين خود زرهي آماده ساز چون تو را مانند نامه بري آماده، 
 )32ص: آفتاب وفا ،صباغيان( .به سوي معشوق ميفرستم

  
 :نويسنده در شرح بيت): شرح شش قصيده از خاقاني(جام عروس خاوري . 7

  گريبا زره زند، ابر كند زرهصبح ق              فرو كند ز اسب، آينه بندد آسمانساخت 
  :اند اند و در شرح بيت آورده معنا كرده» سينه چاك كردن«را » قبا زره زدن«

بـافي  هاي خـويش زره  كند وابر با حلقه يصبح با دميدن و روشني خود سينه چاك م... 
 )217ص :جام عروس خاوري ،معدن كن( »ميكند

 : ن ،بيت را با اين گونه ويرايشي آورده اند دكتر كزّازي نيز با وجود دقّت در ويرايش مت. 8

 ،  از ابـر  ســــحرگهيقـبا زره زنرزيــن 
  

 فرستـــمت نجا چو پيـك بسته قــبا مي كا 
  )ديوان خاقاني شرواني ،تصحيح كزازي (

ه ايـن  بيتي آمده كـ  »خطاب به آفتاب به وجه عتاب«در تحفه العراقين خاقاني در بخش . 9
  : ه استتركيب در آن بكار رفت

 گـــــردون كـه قـــــباي شـــب رزه زد
  

 بــر رشـــتة جــــان مـــن گــــره زد     
  )تعليقات تحفه العراقين ،عالي عباس آباد(

ايشان .آورده است  »چاك كردن، سينه چاك كردن«شارح در شرح تركيب قبا زره زدن ،
عنوان ختم الغرايب ازجمله شارحان شعر خاقاني كه شرحي به  –به نقل از خواجگي گيالني 

قبـازره  «:اينگونه ذكر ميكند -.بيت خاقاني نوشته است  350هجري قمري بر.1023در سال 
ميزند يعني قبا زره مينمايد مثل اينكه ميگويند اين رنگ به سـرخي ميزنـد يـا بـه سـبزي      

              ».يعني فاعل خشـت زدن و چـرخ زدن اسـت   ميزند يا ميگويند خشت ميزند يا چرخ ميزند 
  )  260ص:همان(

يـرات اسـتاد   كه كتاب خود را  بر اساس تقر» نقد وشرح قصايد خاقاني«نويسندة كتابِ . 10
  تدوين كرده است در شرح بيت ،بديع الزمان فروزانفر



  417/قبازره ، زدن
 

 

 آينه بندد آسـمان،ساخت فرو كند ز اسب
  

 گـري ، قـبا زره زنـد ، ابـر كنـد زره صـبح 
  

هاي شب است كـه بـا دميـدن     ستاره آسمان، )و برگ  ساز(ساخت« :اينگونه آورده است
طلوع آفتاب اسـت   ،ي كه آسمان ميبنددا گيرند و آينهِصبح انگار كه آن را از روي اسب برمي
 ،قبازره زندي است كه در آسمان صبح ظاهر ميشود و ا و در مصراع دوم رزه ،ابرهاي پاره پاره

ــا آن زره ا   ــد، ي ــن ميكن ــر ت ــايي از زره ب ــي قب ــم ميشــكافد يعن ــر را از ه ــايد  (. ب ــرح قص ــدو ش نق

 )1347ص:خاقاني،استعالمي

 »قبا زره، زدن«

  در بيت» زرين قبازره زدن«تركيب 
 زريـــن قبـــا زده زن از ابـــر ســـحرگهي

  
ــتمت    ــا ميفرس ــك بســته قب ــو پي ــا چ  كانج

  )557ديوان اشعارخاقاني،ص (

بـر موصـوف صـورت    يعني تقـديم صـفت   . است» قبازره زرين زدن«تر از  شكلي شاعرانه
همكـرد ايـن فعـل    » زدن«موصوف آن و » قبازره«صفت نسبي است و » زرين«. گرفته است
را از اين تركيب حذف كنيم، به اصل تركيب دست مييـابيم  « زرين«اگر صفت . مركب است

  .»قبازره زدن«يعني 
عـدم  اما آنچه گزارشگران شعر خاقاني و فرهنگ نويسان را بـه بيراهـه كشـانيده اسـت،     

  .هاست آفرينش مجازي واژه ةاي از هنرورزي كار خاقاني در عرص توجه به جنبه
 منصفان استاد دانندم كه از معني و لفظ

  
 ام شـــيوة تـــازه نـــه رســـم باســـتان آورده  

  )258ديوان اشعارخاقاني،ص (

زده است، ايـن  » زدن«خاقاني دست به توسعة معناي مجازي » قبازره، زدن«در تركيب 
 .نايي تركيب را غريب نموده استتوسعة مع

گـن، پارسـي   : اوسـتا . جتـا، جـن  : از ريشه پهلوي ژتن و زتن از ريشة ايراني قديم :زدن
در معاني مجازي بسياري » زدن«لفظ ] لغت نامة دهخدا) [كشتن(اجنم، چن : باستان ريشه

ز دههـا  علّامـة دهخـدا، بـيش ا   ] نامـة دهخـدا   فرهنگ نظام به نقل از لغت.[استعمال ميشود
بهـم زدن، پـي   : از جملـه  . است» زدن«اند كه جز دوم آن  نامه ذكر نموده تركيب در لغت

زبانـه   -تگرگ زدن -طرح زدن -تخت زدن -طراز زدن -زدن، سرزدن، خرگه زدن
دامـن بـه    -مزمار زدن -زانو زدن -قرعه زدن -گوي زدن -چار تكبير زدن -زدن

 ...بخيه زدن و  -آستر زدن -كمر زدن

از يك كلمـه كـه آن را   «يك فعل مركب است، يعني؛ » قبا، زره زدن«نه » قبازره، زدن«
دسـتور زبـان   (» يك فعل ساده كه همكرد ناميده ميشود ساخته شده است فعليار مينامند با
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: ماننـد . در فعلهاي مركب، فعليار معموالً اسم يا صـفت اسـت  ) 25ص :فارسي ،انوري، گيوي
، فعليار فعـل  »قبازره، زدن«در » پراكنده ساخت«و » زمين خورد«در » پراكنده«و » زمين«

نوعي لباس بوده است، قبايي بـه  « قبازره«است، » زدن«است و همكرد آن » قبازره«مركب، 
 .گونه زره

اي ديگـر   گونـه بيت ايـن بـوده اسـت كـه تركيـب را ب     يكي از داليل اشتباه شارحان اين 
انـد   را فعل مركب فرض كرده» زره زدن«به عبارت ديگر  . »قبا، زره زدن«: يعني. اند دريافته

را بـه معنـاي قبـا چـاك     » قبا، زره زدن«اند در اين صورت  را مفعول محسوب كرده» قبا«و 
 .اند  زدن، سينه چاك كردن، گريبان دريدن، پنهان كردن، حلقه حلقه كردن در نظر گرفته

 قبـازره «در تركيـب  » زدن« دليل دوم خطاي گزارشگران اين است كه به معناي خـاص 
از جمله همكردهايي است كه در ساختار بسياري از فعلهـاي  » زدن«اند،  توجه ننموده» زدن

مركب كاربرد دارد اما با معاني مجازي گوناگون، خاقاني در ديوان اشعار خود، بارها به توسعة 
و موعظـه و   در توحيد«در قصيدة :معناي مجازي اين همكرد فعل مركب دست يازيده است

 :آمده است»)ص(معراج نبي اكرم

 يا سـيد البشـر زده خورشـيد بـر نگـين
  

ـــوا     ــر ن ـــيد ب ـــور زده ناه ـــسن الص ــا اح  ي
  

خورشيد، تاج دار فلك چهارم ،نـام  .مقدم رسول اللّه را گرامي داشتند  و زهره ، خورشيد
خود يا احسن با ساز  ،خنياگر ساكن فلك سوم ،و زهره نقش زدآن حضرت را بر نگين خود 

 )98ص:مالك ملك سخن ،ماهيار( . نواختالصور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
بـا توجـه بـه كاربردهـاي ديگـر در ديـوان اشـعار        » قبـازره زدن «در فعل مركب  »زدن«

در » زدن«گونه كـه   آمده است، همان» بستن«، »دوختن«، »پوشيدن«خاقاني، به معاني 

 زدن

 بوسه زدن

 آتش زدن

 الف زدن

 لنگر زدن

 م زدند نعره زدن

 نقب  زدن

 قبازره  زدن

 دروغ زدن
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آسـتر   -زنّـار زدن  -دسـتار زدن : فته اسـت مركب زير هم به اين معاني به كار رشبه فعلهاي 
  ...كمر زدن و  -بخيه زدن -زدن

  
  :بررسي چند نمونة ديگر در ديوان اشعار

 از بيم تيغ خور،سفرم هست بعد از آنك. 1
  

ــازره     ــب  قب ــد  ش ــاله و زن ــد ك  روز افكن
  )920ص : ديوان اشعارخاقاني(

ر ري، بيمار و ناالن بيـرون  خاقاني در اين قطعه از بخت خفته خويش ناالن است، از شه
ميايد و از شدت تب و نامردي مردمان، شب سفر ميكند، اين بيت در واقع وصف پايان روز و 

حال اگـر  . افكند و شب قبازره سياه خويش را برتن ميپوشد رسيدن شب است، روز كاله مي
 .شدميبود، معني بيت برعكس مي» قبا چاك كردن«به معني» ه زدنقبازر«

 رو كند ز اسب،آينه بندد آسمانساخت ف.2
  

ــد زره    ــر كن ــد، اب ــازره زن ــبح، قب ــريص  گ
  )426ص : همان(

ده انتخـاب شـ  » الدين ابوالمظفر اخستان بن منـوچهر  در مدح جالل«اين بيت از قصيدة 
هاي گوناگون به تصوير  به شيوهدركها گوناگون خويش از صبح را  ،شاعر با زيبايي تمام. است

ندگاني بشر اين است كه همه چيز گفته شده ولي هـيچ چيـز كـامالً    نكتة جالب ز«كشد، مي
بينـد كـه    شاعر، صبح را در شكوه جنگـاوري مـي   )100ص: مكتبهاي ادبي ،حسيني(» درك نشده است

اي كــه حلقــه حلقــه آن ابرهــاي صــبحگاهي هســتند و  بــر تــن دوختــه، قبــازره» قبــازره«
 .خورشيد استهاي زيباي  درخشندگي آن از درخشاني نخستين اشعه

ــر ا. 3 ــازره زد ب ــردون قب ــرگگ ــام م  نتق
  

ــده    ــدر آمـ ــاي انـ ــرگش ز راه درز قبـ  مـ
  )534ص :ديوان اشعارخاقاني(

در مرثية عضدالدين فريبرز و خواهر او الجيجـك خـاتون، دو فرزنـد    «بيت از تركيب بند 
  .برگزيده شده است» شروانشاه 

دالدين و خواهرش، قبازره ميپوشد گيري از مرگ به علت ميراندن عض گردون براي انتقام
 .و به جنگ مرگ ميرود اما مرگ از البه الي درزهاي قباي او وارد ميشود

ــا. 4 ــر زره زد قب ــوش را اب ــك پ ــبح فن  ص
  

ــاب    ــدز شــب را ز ت ــاله زرش قن ــرد ك  ب
  )45ص : همان(

ام در مدح خاقان اكبر منوچهر شرو انشاه و بستن سد باقالني بـا التـز  « بيتي است از قصيدة 
خاقاني در كمال قدرت هنري از قصيده ،جهاني ساخته كـه از كرانـة هـر    » صبح در هر بيت

خاقـاني   .به ابر نسبت داده شده است» قبازره زدن«در اين بيت . سر ميزند» صبح«بيت آن 
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اي از زره بر تن او كرده اسـت و خورشـيدكه    صبح را فنك پوشي پنداشته است كه ابر جامه
 ) 99ص:گزارش دشواريهاي ديوان خاقاني ،كزازي(. و رونق شب را از ميان برده است كاله زر اوست تاب 

 زريــن قبــا زره زن از ابــر ســحرگهي. 5
  

 كانجــا چــو پيــك بســته قبــا ميفرســتمت 
  )557ديوان اشعار خاقاني، ص (

  :كه بيتي است از غزلي زيبايي با مطلع
 اي صبح دم ببـين كـه كجـا ميفرسـتمت

  
 ميفرســـتمتنزديـــك آفتـــاب وفـــا 

  )557ص : همان(

) تن پوشي(دم ميخواهد كه قبازرهي از صبح –... زرين قبازره زن  –خاقاني در اين بيت 
نزديـك  «و آمـاده رفـتن بـه     -لباس اليق بارگاه صـفا  –زرين از ابر سحرگاهان برتن بپوشد 

را تقويـت  عنـاي قبـازره ،پوشـيدن    ، بـه م »قبازره، زدن«آنچه در اين بيت . باشد » آفتاب وفا
اسـت،  »كانجا چو پيك بسـته قبـا ميفرسـتمت   «در مصراع دوم، يعني » بسته«نمايد واژه مي
. پيكي كه قبا بر تن پوشيده است و آماده، نه اينكه قبا بـرتن دريـده اسـت   » پيك بسته قبا«
 :تركيب قبا بسته براي تصوير آماده در شعر نظامي نيز اينگونه آمده است«

ــت    ــا بس ــين در قب ــه چ ــيةب ــاشك  ن مب
  

 قبـــاي تـــرا گـــو، يكـــي چـــين مبـــاش 
  )456ص : صور خيال در خمسه نظامي ،زنجاني(

  نتيجه
نويسان و گزارشـگران   لغت. بارها در شعر و نثر خاقاني بكار رفته است» قبا زره زدن«تركيب 

انـد،   اند و معاني گوناگوني از آن ارائه داده خوانده» قبا، زره زدن«شعر خاقاني، اين تركيب را 
اند و دكتر محمـد معـين بـه     دانسته» گريبان دريدن«از جمله؛ علّامة دهخدا آن را به معني 

 .اند در نظر گرفته» سينه چاك كردن«معني 

شارحان شعر خاقاني نيز با توجه به معني علّامة دهخدا و دكتر  معـين، ايـن تركيـب را    
بل توجه است اين است كه در اند، اما آنچه قا سينه چاك كردن، جامه پاره كردن فرض كرده

» قبازره«مركبي كه شبه يعني فعل » قبازره، زدن«: درجة اول تركيب را بايد اينگونه خواند 
ه بـه معنـاي     . همكـرد » زدن«به معني تن پوش و جامه، فعليار باشد و  در مرحلـه دوم توجـ

ون در شـعر و  در اين تركيب است، با توجه به شاهد مثالهـاي گونـاگ  » زدن«مجازي همكرد 
بكـار  » دوخـتن «، » بسـتن «و » پوشيدن«گونه تركيبها به معني  در اين» زدن«نثر خاقاني، 

  »قبايي زره گونه پوشيدن« يعني؛ » قبازره، زدن«رفته است، پس نتيجه ميگيريم كه 
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