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  چكيده 
دو سـبك و مكتـب   مهم مطرح در شعر و ادب فارسي به ويژه در  يكي از مسائل و موضوعات

، فرهنگ عامه و اعتقادات و مسائل و مظاهر زندگي مردم اسـت كـه بـه    آذربايجاني و هندي
والً در شـرح و تفسـير آنهـا    دليل عدم تحقيق جامع و كافي دربارة آنها و كمبود منابع معمـ 

و بوسـة پـر   » پرنان«تعبير ي از اين موارد، يك. شودهاي گوناگون و گاهي نادرستي ميبرداشت
نان است كه در دو بيت از خاقاني آمده است و استاداني كه به شرح و توضيح  اشعار خاقاني 

انـد و   نان معني كرده اند آن را به معني ريزة كوچك و قطعة نازكي از نان و يا كنارة پرداخته
 فاعـل را شـخص انسـاني    » نـان زدن بوسـه چـون پـر    «يا » بوسه زن چون پر نان«در تعبير 

شد از پر مرغ است كه با نخي بسته مياي  به معني دسته»  پر نان« اند اما به عقيدة ما گرفته
كردند براي نقش و ايي كه شخصاً در منزل نان پخت ميو در گذشته به ويژه در مناطق روست

نان نيـز بـه عقيـدة مـا      كوبيدند و در تعبير بوسة پركردن نان آن را روي خمير نان مي نشان
، خود پر نان است كه عمل كوبيده شدن از نوع تشخيص فاعل فعل به طريق استعارة مكنيه

  . روي خمير و تماس حاصل كردن با آن، به بوسه تعبير شده استآن بر 
  

   كليدي كلمات
  ، بوسة پرنان پرنان ، فرهنگ عامه،خاقاني 
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  مقدمه 
ها در طول  ترين عناصر و انديشه گاه گسترده يشه بستر و جلوهادبيات غني و پربار فارسي هم

مـا، انعكـاس آداب و رسـوم ،    ويژه در اشعار گذشتگان يخ بوده كه بخشي از محتواي آن بتار
هـا و سـبكهاي    در برخـي دوره . ، تمدن و مسائل و مظاهر مختلف زندگي مردم استفرهنگ

ه و  شعر فارسي از جمله سبك آذربايجاني و هندي، آد اب و رسوم و اعتقادات و فرهنگ عامـ
    مسائل و مظاهر زندگي آنان انعكاس قابل تـوجهي داشـته و ايـن امـر در مقايسـه بـا ديگـر        

شود و شاعران ايـن  هاي شعر فارسي يكي از ويژگيهاي سبكي اين دو دوره محسوب مي دوره
صويرهاي شـاعرانه از آداب  دو سبك و مكتب براي بيان مقصود و انتقال پيام خود و يا ارائة ت

انـد   هاي فراواني گرفته و رسوم و اعتقادات عامه و مظاهر و مسائل مختلف زندگي مردم بهره
ها در گرو دانستن اين مطالب و مسائل فهم درست اشعار آنها براي امروزيطوري كه درك و ب

هـاي   طق و دورهدر اين ميان برخي مسائل عموميت بيشتري دارد و در بسياري از منا. است
هاي خاصي  شود ولي برخي از آنها به مناطق خاص يا دورههايي از آنها ديده مي مختلف نشانه

  . ن موارد دشوارتر از گروه اول استشود كه درك و فهم ايمربوط مي
گـاه  ، هيچ، اشعار شاعران ما در طول تاريخ هزار و دويست سالة ادبيـات فارسـي  از طرفي

. . . ، ادبـي  و  هـاي مختلـف موضـوعي، محتـوايي، زبـاني      و از جنبه همانند و همسان نبوده
هـا و  و تحليل آنها نيز نيازمنـد آگاهي  اند، بنابراين درك و فهم هاي بسياري با هم داشتهتفاوت

ـ     درك . اطالعات همانند و همسان نيست ويژه شـاعران  و فهـم بسـياري از اشـعار شـاعران ب
و اطّالعات ويژه و خاصي  راد كم سواد آسان استمتوسط و ضعيف براي عموم مردم حتّي اف

اما اشعار زيادي نيز وجود دارد كه عموماً متعلّق بـه شـاعران خلّـاق و طـراز اول     . طلبدرا نمي
 است و درك و فهم آنها عالوه بر اطّالعات زباني، دستوري، لغوي و ادبي كـه جنبـة عمـومي   

العات تاريخي و مذهبي بـراي درك و فهـم   طلبد، از قبيل اطّدارد، اطالعات خاصي را نيز مي
ه، آگـاهي از      تلميحات گوناگون ملّي يا ديني، اطالعات مربوط بـه فولكلـور و اعتقـادات عامـ 

در ميـان همـين   . . .  . ، فلسفه، كالم، عرفـان و  اصطالحات برخي علوم از قبيل نجو، پزشك
آيد، دريافت برخـي   يق برمياطالعات خاص كه دريافت آنها تنها از عهدة اهل مطالعه و تحق

فلسـفي يـا عرفـاني را بـه      مثالً معني يك اصطالح نجـومي يـا  . از آنها دشوارتر از بقيه است
نامه يا فرهنگ مخصوص آن اصطالحات پيدا كرد ولي مثالً مسائل  توان از يك لغتراحتي مي

ب يافـت و  راحتي نميتوان در منـابع مكتـو  وط به فرهنگ و زندگي عامه را بو موضوعات مرب
ي نشـده اسـت، بـه همـين دليـل برداشـتهاي       ا حتّي به برخي از آنها اصالً در هيچ جا اشاره

  . شودمختلفي از آنها مي
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***  
  

هر زندگي ها و مظا موضوع مقالة ما نيز در ارتباط با همين مسأله است و به يكي از جلوه
هـم اكنـون نيـز در برخـي      شـود و رايج در ادوار گذشته بويژه در ميان روستائيان مربوط مي

پرندگان در شـكل دادن و  و استفاده از پر » پرنان«تايي كاربرد دارد و آن، تعبير مناطق روس
به اين تعبير فقط دوبار در شعر خاقـاني اشـاره شـده اسـت و در     . هاي سنّتي است تزيين نان

  : آن دو بيت عبارتند از . جاي ديگري به نظر نگارنده نرسيده است 
  وسه زن از پي سلطان چه كنم؟ ب               »  پرنان«از پي نان چون  خويشلب 

  ) 252ديوان، ص (           
  عنصري » پرّنان«زدي بوسه چون     به بوي دو  نان پيش دونان شدي 

  ) 926ديوان، ص (           
ها و آثاري كه در شرح و توضيح اشـعار و مشـكالت ديـوان خاقـاني     از اين تعبير در كتاب

  . هاي متفاوتي از آن شده استاشته ، يا شرح و سخني به ميان نيامده و يا بردنوشته شد
پرنـان را بـه   » فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني شرواني « استاد دكتر سجادي در 

معني ريزة كوچك و قطعة نازكي از نان معني كرده است و همين دو بيت را به عنوان شاهد 
  ) 218،  1382ادي ، سج(. نقل كرده است 

پرِنـان را كنـارة نـان    » هاي ديـوان خاقـاني  گزارش دشواري«استاد دكتر كزّازي در كتاب 
  : چنين آورده است ) . . .لبِ خويش (ي كرده است و در توضيح بيت اول معن

، پس زيد زند و با خرسندي و كمجويي ميب خويش را چون كنارة نان بوسه ميخاقاني ل
  ) 424، 1385زي، كزّا(. و بوسه زدن بر درگاه او ندارد اهنيازي به رفتن نزد پادش

، دوم اينكه چگونه انسان لب خود را مي بوسد ابهام و اشكال اين معني اين است كه اوالً
مهمتر از همه طبق اين معنـي  . جويي دارد بوسيدن لب خود چه ارتباطي به خرسندي و كم

چرا بايد به خاطر سلطان لب خود را چـون  گويد من ت، خاقاني با استفهام انكاري ميو برداش
  . پر و كنارة نان ببوسم؛ يعني تأكيد بر نبوسيدن لب خويش است نه بوسيدن آن

، زنده ياد دكتر سيد جعفر شهيدي نيز كه در دورة دكتري در سـال  حتّي استاد بزرگ ما
، شـتيم راه دو درس ديگـر بـا ايشـان دا   را به هم» نظم فارسيتحقيق در متون «درس ،  75

، در محضرشان ه نظر خود را كه در ادامه مي آيدپرِنان را به همين معاني گرفته بودند و بند
، بدون اين كـه آن را رد  ن جلسه فقط به آن گوش داده بودندعرض كرده بودم و ايشان در آ

  . يا قبول كنند
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، مشـكالت و  راي در شرح و توضـيح اشـعا   ارزنده هايبزرگان ديگر كه كتابدر آثار استادان و 
كن مطلبـي در   ، دكتر معصومه معدناند، مانند دكتر ماهيار صطالحات ديوان خاقاني نگاشتها

  . ديده نميشوداين باره 
فرهنـگ آننـدراج،    ،فرهنـگ سـخن  هاي معتبري چون فرهنگ فارسي معـين،  در فرهنگ

 نيـز مطلبـي  ، و همچنين فرهنگنامـة شـعري از دكتـر عفيفـي     ، برهان قاطعفرهنگ نفيسي
  : اشاره شده كه بدين شرح  است» پر«و در آنها فقط به معني نيامده است » پرنان«دربارة 
هر چيزي و آن را پره نيـز  ، دامن و كنارة )برهان قاطع و معين(دامن وكنارة هر چيز : پر

  ) فرهنگ نفيسي(، كنار، دامن و كناره و حاشيه )يآنندراج و جهانگير(گويند 
هاي چيزي چون كاه و ماننـد آن   ريزه: آمده است» پر«معاني رة در لغت نامة دهخدا دربا

، ج  1377دهخـدا ،  (. پر بيابان، پرة بيابان، پر بيني، پر كاله: دامن و كنار هر چيز: ه، پرپر ||
  ) 5448، ص  4

نامة دهخـدا برداشـت شـده     رسد توضيح دكتر سجادي از معني اول پر در لغتبه نظر مي
  . ازي از معني دوم آن است و توضيح دكتر كزّ

بـه صـورت   » پـر نـان  «در لغت نامة دهخـدا، دقيقـاً تعبيـر    » پر«اما در ادامة معاني واژة 
اسـتادان  ، البته بدون شاهد مثال آمده است كه ظاهراً و با اشاره به معادل عربي آن جداگانه

  : توضيح لغت نامة دهخدا چنين است . مذكور به آن توجه نكردند
به نقـل از منتهـي االرب   (ة پر دم مرغ كه از آن كليچه و نان را نشان كنند دست: پر نان 

  ) 5449همان ، ص () . در ذيل منسغَه
به معني دسته اي از پر دم مرغ يا آلتي آهني است كه با آن نـان  » منسغَه«در عربي نيز 

  ) 1592،  1370،  سياح. (عني با منسغه نان را نشان كردرا نقش كنند و نَسغَ الخُبزَه ي
بنابراين پري كه در ارتباط با نان كاربرد داشت حدود يك مشت پر دم مـرغ يـا خـروس    
بود كه با نخي آنها را در يك دستة گرد به هم مي بستند و اين دسـته پـر كـامالَ در مشـت     
زنان روستايي جا مي گرفت و با كوبيدن ته اين دستة پر كه حالت استخواني و نـوك تيـز و   

تقريباً براي تمام . كردندنقشهاي نقطه نقطه ايجاد مي ت به ميخ دارد بر روي خمير نان،شباه
اند اين معني كـامالً آشـكار اسـت و در صـحت و      كساني كه زندگي روستايي را تجربه كرده

قبول آن ترديدي ندارند و نگارنده نيز از آنجا كه دوران كـودكي خـود را در روسـتا سـپري     
و در اصـطالح محلـي   كرده است از نزديك پرنان و كاربرد آن را در پختن نـان ديـده اسـت    

الو كـه از توابـع بخـش    در روستاي ما يعنـي روسـتاي چـ   . مينامند» نون پر«خودمان آن را 
 يكـي نـان نـازك يـا    . شدت به طور كلّي دو نوع نان پخت ميچهاردانگة شهرستان ساري اس

شد و اين نـوع نـان را عمومـاً بـراي     پخته مي) بيضي شكل(لواش كه به دو شكل گرد و دراز 
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هاي متنـوع تـري    ها و گونهنوع دوم، نان كلفت بود كه شكل. مجالس عروسي يا عزا ميپختند
هـاي   گونـه . نان يا چنگال يا انگشتان دست نقشهايي ايجاد ميكردنـد اشت و روي آنها با پر د

روي . ميگفتنـد »  ورام«الح محلـي بـه آن   ـ نان گرد كه در اصط1: اين نان عبارت بودند از 
عمومـاً بـا پـرِ نـان در وسـط آن      كردنـد كـه   اين نان را به شكلهاي مختلف نقش و نشان مي

اال به پـايين و  زدند يا اين كه با سرِ چنگال نقشي به شكل صليب از بمينقشهاي نقطه نقطه 
شد و گاهي نيز در همين م ميكشيدند و نان گويي به چهار قسمت تقسياز چپ به راست مي

هـاي كـوچكتر پـر، نقـش نقطـه       حالت در داخل چهار قسمت نان با نوك چنگال يا با دسته
نگشـتان  يـا بـا ا  . حداقل به دو شكل نقش ميكردنـد  ع نان رااين نو: ـ نان دراز2. ميگذاشتند

در اصطالح محلّي  كردند، شبيه به نان بربري امروزي كه به آندست روي آن شيار ايجاد مي
ز باال به پايين روي آن ايجاد گفتند و يا با سرِ چنگال دو يا سه رديف نقش امي» پنجه كش«
. رغ ميزدند تـا خوشـرنگ و نمـاتر شـود    اين نان را كمي زردة تخم م كردند و معموالً رويمي

وسـط آن مغـز   زدنـد و گـاهي نيـز در    نان گرد و دراز گاهي كنجد نيـز مي البته روي هر دو 
يـن نـوع نـان مقـداري شـير و روغـن       درخميـر ا : ـ نان كاك3. گردوي خرد شده ميريختند

ز كوچـك و  انـدازة آن نيـ  . پختنـد ها و اعياد ميا و عروسيهميريختند و آن را معموالً در جشن
 تقريباً به اندازة يك كف دست بود كه براي درست كردن آن ابتدا خمير را بـا وردنـه كـه در   

را  ميگفتند روي تخته پهن ميكردند و سپس آن» نون كر يا نون ساز«اصطالح محلي به آن 
دادند و برش مي. . . هاي كوچك و به شكلهاي مختلف از قبيل مربع، مثلث، لوزي و  به اندازه

، وسط آن و يا با كوبيدن دستة كوچك پر نانزدند را عموماً با نوك چنگال نقطه مي ي آنرو
تابة گرد كه آغشته به  خمير اين نوع نان را داخل ماهي: اي ـ نان ماهي تابه4. را نقش ميزدند
كلـوا  : ـ كلـوا    5. گذاشـتند و روي آتـش ميپختنـد و نقشـي روي آن نداشـت     روغن بـود مي 

در خمير اين نوع نان، شير و . پختندناني است كه چوپانان در صحرا مي راياصطالح محلي ب
نان آن را در زير خاكستر اجـاق ميگذاشـتند و   ، چوپاشير ميريختند و به علت نبودن تنورسر
اك خيلي اين نوع نان مثل ك. و يا سه برابر نان گرد خانگي بودپختند و اندازة آن معموالً دمي

شكل ظاهري اين نان گـرد و صـاف و سـاده بـود و در روي آن     . بودترد و خوشمزه و مقوي 
كردند و شـكل آن گـرد و   اين نان را از آرد برنج تهيه مي :ـ نان برنجي6. نميزدند هيچ نقشي

ر نان و گاهي با سـر چنگـال   روي اين نان گاهي از پ. آن تقريباً دو برابر كف دست بود اندازة
  .نقش ميزدند

رد پرنان در دو نوع نان گرد و همچنـين در كـاك و نـان بـرنج كـارب      بنابراين استفاده از 
هاي نقطه مانند ته دستة پر را روي خمير نان ميكوبيدند و نقش ،داشت و چنان كه گفته شد

كـردن بـا    قطعاً همين كوبيده شدن پرِ نان روي خمير نان و تماس حاصل. افتاد روي آن مي
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هـاي مـذكور   بنابراين شرح و توضيح بيت .ير شده استاني به بوسة پرنان تعب، در شعر خاقآن
  : كه در هر دوي آنها عزّت نفس خاقاني مشهود است چنين خواهد بود 

  بيت اول  
  بوسه زن از پي سلطان چه كنم                »  پرنان«لب خويش از پي نان چون 

  ) 252، ص ديوان(           
  معني 

پيوسته بـر روي خميـر نـان بوسـه      كه[تة پر نان چرا به خاطر كسب نان و روزي، مانند دس
  . بوسه زن سلطان و درگاه سلطان كنملب خود را ] من نيز، ميزند

اسب بـين نـان و   ، تن»ن«واج آرايي در واج : كار رفته در اين بيت عبارتند از هاي به آرايه
ز آن جهـت  ، استعارة مكنيه از نوع تشـخيص ا پرنان و لب و بوسه، تشبيه، مجاز در كلمة نان

كه شاعر كوبيده شدن پر نان روي خمير را به بوسه زدن آن تعبير نموده و از طرفي پر نـان  
  . راي رسيدن به نان تصور كرده استرا نيز در تكاپو ب

  
   بيت دوم

  عنصري » پرّنان«زدي بوسه چون     پيش دو نان شدي به بوي دو  نان 
  ) 926، ص ديوان(           

   معني 
اكمان پست ميرفت و مانند ، نزد فرومايگان و حو آرزوي يافتن دو قرص نانه اميد عنصري ب

  . آنان را ميبوسيد] دست و پا يا درگاه[، ]سته بر روي خمير نان بوسه ميزندكه پيو[پرنان 
، جناس مركّـب در  »بو«ايهام در كلمة  : رفته در اين بيت نيز عبارتند از هاي به كار آرايه

  .، مجاز در كلمة نان، تشبيه، استعارة مكنيه از نوع تشخيصنانودهاي دو  نان و   واژه
در هر دو بيت قطعاً به خاطر ايجـاد تناسـب معنـايي و    » پر نان«انگيزة خاقاني از آوردن 

توانسـت رسـالت   اي بهتـر از پـر نـان مي    تصويري با واژة نان و بوسيدن  بوده است و چه واژه
ه بـه حالـت    . برساند ارتباط بين نان و بوسيدن را به انجام ضمناً دقّت در تشبيه بيت و توجـ

  . جان بخشي در بوسة پر نان، كليد فهم درست و دقيق بيت است
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  نتيجه 
با توجه به مطالب عرضه شده، برخي استادان و محققان مـا كـه بـه شـرح و توضـيح اشـعار       

قطعة نازكي از نان و ريزة كوچك و  را در دو بيت مذكور خاقاني،» پرنان«خاقاني پرداختند، 
اند به دليل اين كه از جمله معاني پر يكي ريزة چيزي اسـت   همچنين كنارة نان معني كرده

ر كـاله  مثل پرِ كاه يعني ريزة كاه و ديگري دامن و كنار هر چيز است مثل پـر بيابـان يـا پـ    
ژه ارتباط بوسه تواند منشأ اين معني به ويكه مي، و باز دليل ديگري يعني كنارة بيابان و كاله

ن و تر هنگام شكست و پرنان بوده باشد حرمت نان در ميان مردم ماست كه در جوامع سنّتي
در جايي افتاده باشد آن را برميدارنـد   بوسند و يا اگر تكّه نانيميل كردن نان كنارة آن را مي

ـ . گذارند تا كسي روي آن لگد نكندي ميا بوسند و در گوشهو مي يـن كـه در   ه بـه ا اما با توج
اشت و هر كسي در خانة يهاي امروزي وجود ندئخصوص در گذشته كه نانواجوامع روستايي ب
، براي نقش زدن و تزيين روي نان از وسايل مختلفي از جمله يك دسته پر خود نان ميپخت

، بـه  گفتنـد مي» نـون پـر  «د كه در اصطالح محلي بـه آن  كردندم مرغ يا خروس استفاده مي
ن در شعر خاقاني به همين مطلب اشاره دارد كه دقيقاً در لغت نامة دهخدا بـا  عقيدة ما پر نا

نيز اشاره » منسغَه«همين عنوان و همين معني آمده است و حتّي به معادل عربي آن يعني 
گرفتنـد و  است كه دستة پر نان را در دست ميارتباط بوسة پر نان با نان نيز اين . شده است

كردند و اين تماس و برخورد اي ايجاد مي هاي نقطهروي آن نقشند و زددر وسط خمير نان مي
و در تعبير . بوسه زدن آن  بر روي نان شده استدستة پر نان بر روي خمير نان منشأ تعبير 

پر نان نيز فاعلِ بوسيدن به طريق استعارة مكنيه از نوع تشخيص، پر نان است نه ايـن   بوسة
  .  را و يا اين كه لب خود را ببوسد كه كسي گوشة نان يا تكّة ناني
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