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ميان خانة جهان

رضا تركيمحمددكتر 
دانشيار دانشگاه تهران

)100تا93ص از(
11/12/89: تاريخ دريافت
20/06/90: تاريخ پذيرش

:چكيده
در مفهوم بيتي از خاقاني شرواني و بررسي و نقد تأملدر اين مقاله از رهگذر 
كوشيده ،انددر شرح و تفسير آن آورده،از ديرباز تا امروز،نكاتي كه شارحان ديوان او 

را در شعر اين سخن سراي بزرگ قرن ششم هجري »ميان خانه«ايم مفهوم اصطالح 
از ،به معنايي كه در بيت آمده است،رسد اين تعبيرميبه نظر . توضيح دهيم

تنها در آثار ص از آن دسته اصطالحات كه در حد تفح،اصطالحات خاص خاقاني است
وجود اصطالحات و تعبيراتي از اين دست در . اين زبان آور شرواني به كار رفته است

تدوين فرهنگ اصطالحات خاص خاقاني و ،آثار خاقاني و ديگر سخنوران ادب فارسي
.سازدميديگر سخنوران ادب فارسي را به طور جداگانه ضروري 

.خاقانياصطالحات خاص،شروانيخاقاني ،ميان خانه:كليديهايواژه

drmrtorki@yahoo.com: نشاني پست الكترونيكي نويسنده مسئول

193، شمارة پياپي 1390، تابستان 6، شمارة 1دورة جديد ، ادب فارسيمجلة 
دانشگاه تهرانمجلة سابق دانشكده ادبيات و علوم انساني 
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هين كز جهان عالمت انصاف شد نهان«
»جهانةاي دل كرانه كن ز ميان خان

كه در مطلع قصيده اي با مضمون عزلت و موعظه و قناعت در اين بيتكليمعني
دهد ميخاقاني هشدار . معلوم استاجماالًآمده) 312ص،شروانیخاقانی (ديوان خاقاني 

تو گويي انصاف و عدالت پادشاهي است . كه عالمت انصاف از جهان ناپديد شده است
در چنين اوضاعي اين . شكست خورده كه عالمت و پرچم لشكر او از ميان برخاسته است

كه مظهر ادراكات و وجود حقيقي شاعر اندوهگنانه از دل خود. جهان جاي ماندن نيست
»ميان خانه«مقصود خاقاني از اما. خواهد كه از اين جهان كناره بگيردمي،اوست

چيست؟
نخست دست به دامان ، براي آنكه به مفهوم اين تعبير دست يابيم به ترتيب زماني

بير چه ببينيم آنها در شرح اين تعشويم تاميشارحان فاضل خاقاني از گذشته تا امروز 
.اندگفته

است و دیوان خاقانیاز مهم ترين و معتبرترين شرحهاي كه شرح شادي آباديدر 
و شرح نوشته شدهبن محمود علوي شادي آبادي محمدهجري به قلم در قرن دهم 

:آمده است،شودميابياتي از پنجاه قصيده و چهار ترجيع بند خاقاني را مشتمل 
جهان درون جهان ةگويند كه با محوطه باشد و از ميانخانميانخانه آن خانه را «

مراد است و معني بيت آن است كه اي دل بدان و هوش دار كه عالمت انصاف از جهان 
تو ار ميان جهان يكسو شو ترك جهان گير تا . انصاف در جهان نماند:اي،پنهان شد

]66ص ،شادي آباديشرح [».ايمن باشي از ظلم اهل جهان
ميانخانه آن خانه را گويند كه با محوطه «م نيست شادي آبادي اين معني را كه معلو

ي است كه از مضمون همين بيت به سمستند او حدآيا. استاز كجا آورده » .باشد
بسياري از مدلوالتي كه رو به . ؟ در اين مورد داوري دشوار استذهنش رسيده است

مفاهيمي است كه از همين طريق أسفانهمتروي كلمات در واژه نامه ها و شروح آمده 
. شكل گرفته و حاصل تتبع علمي و روشمند نيست
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در توفّيم(به غناييمتخلّص،معموريحسين حسنيمحمدبن شرح عبدالوهابدر 
و از شروح جامع و ارزشمند خاقاني استشادي آباديشرحكه مثل ) ه ق1024حدود

بيت از اشعار سخن سراي شروان را 1700توضيح ابياتي از يكصد و يك قصيده و حدود 
:استآمدهدر توضيح اين بيت ،در بر دارد

يا ،از آن جهت ميان خانه گفته جهان را،جهان چون در ميان دو عدم واقع است«
،ه كناري كشآنكه اضافه بياني نباشد و مقصود آن باشد كه از ميان اهل جهان خود را ب

شرح (.اندجهان واقعةيعني جمعي كه در ميانخان،حالة به اعتبار ذكر محل و اراد
)454ص ،1373،حسینی معموري

او دو . لغوي استو شاهدفاقد مستند،سخن معموري نيز همچون شادي آبادي
يعني گذشته و ،اينكه جهان به اعتبار وقوع در ميان دو عدم: كندمياحتمال را مطرح 

و به قرينة ذكر محل و دو ديگر اينكه منظور از آن مجازاً،خانه اي است در ميانه ،آينده
. يك معني مجازي استرسماًدومكه احتمال .اهل اين ميان خانه است،و ارادة حال

اخير در جايي پذيرفتني است كه معني قابل قبول حقيقي وجود نداشته احتمالطبعاً
!باشد

در فرهنگ خود كه  آن را اديسجالدينضياء سيدمرحوم،در ميان معاصراناما
گويا اين تعبير را بديهي و ،بايد سودمندترين ماخذ خاقاني شناسي معاصر دانست

:اندتوضيح اين تعبير به همين مقدار بسنده كردهدرمستغني از شرح دانسته و
)ذيل همين مدخل،سجادي(» .نهميان و وسط و درون خا) تركيب وصفي(- «

و چيزي بر استاللّفظيتحت كامالًاندذكر كردهدر اينجااديمعنايي كه دكتر سج
و »ميان«خورد كه احيانا مفهوم كلمات ميدانش خواننده نمي افزايد و تنها به درد كسي 

كسي را كه فارغ از مفهوم لغوي اين تركيب به دنبال مفهوم اما،را نداند»خانه«
گرداندمياست دست تهي باز اصطالحي آن در زبان اين شاعر خاص.

بخشي از كه تكرار اندعبارتي آورده»ميان خانه«ازي در بيان كزّالدينمير جالل 
:معموري استنظر عبدالوهاب
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گيتي از آن روي ميان خانه . رفته استميانين به كار ةميان خانه در معني خان«
».جهان پيش از زادن و جهان پس از مرگ جاي داردةخوانده شده است كه در ميان

)126ص،1376،کزّازي(
: انددر شرح اين تعبير نوشتهنيزمجيد سرمدي

)157ص ،1383،سرمدي(».وسط خانه و نيز اصطالح موسيقي: ميان خانه«
اصطالح موسيقي هم هست و در كتابهاي علم موسيقي و احياناً»ميان خانه«البتّه

: خوانيممي) ذيل همين اصطالح6ج (در آنندراج مثالً. لغت به همين معنا آمده است
»ا،».ط را گويندميان خانه به اصطالح موسيقيان آواز متوسچون مضمون بيت ربطي ام

.گشايدمياين احتمال و معني هم گرهي از كار نطبعاًبه موسيقي ندارد
در شرحي كه ايشان. فراتر استاللّفظياستعالمي از معاني تحت محمدديدگاهاما

مان فروزان فر حسب آنچه در روي جلد كتاب آمده بر اساس تقريرات مرحوم بديع الزّ
:اندنوشتهفراهم آمده 

شروان داشته ةتواند نظر به ناحيمي،عالوه بر زندگي اين دنيا،جهانةميان خاناما«
».گيردميقرار –خونيرس و ايرانشهر –باشد كه در جهان شناسي قديم در اقليم چهارم 

)969ص ،2ج،1387،استعالمی(
ي گويي بسنده نكرده و به اين شارح ارجمند از اين لحاظ كه به كلّايندوماحتمال 

كرده است كه ميان خانه بايد معنايي فراتر از دريافتهاي لغوي داشته باشد و توجهنكته 
نيز از اين جهت كه كوشيده است نگاهي جزئي و غير تكراري به مفهوم ميان خانه 

:به داليلي قابل پذيرش نيستاما،استتأملبسيار قابل ،بيفكند
كوچك شروان، ةبايد براي كوچ كردن از منطقشاعرمعلوم نيست چرانخست اينكه 

را به كار ) يا خونيرث يا خنيره(خونيرس ةبه معني سرزمين گسترد»ميان خانه«تعبير 
سرزميني بسيار گسترده و فراخ را در ،خونيرس در جغرافيا و جهان شناسي كهنببرد؟

مزبور بخش گرفته است و تطبيق آن به منطقة شروان به اين دليل كه ناحيةميبر 
با در نظر گرفتن مبالغه هاي شاعرانه نيز حتّي،دادهميكوچكي از آن را تشكيل 

در توضيح گسترة اين سرزمين كه برابر با شش مرحوم مهرداد بهار.پذيرفتني نيست
:اندنوشتهبخش ديگر زمين بوده
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ايزدي به نام ،پس از تازش اهريمن بر زمين و آسمان،در آغاز هزارة هفتماما«
باد آب را به آسمان ،آب برداشت،تيشتر با جام ابر از آبهايي كه در آغاز آفريده شده بود

. در پي اين باران بزرگ زمين نمناك شد و به هفت پاره بگسست. برد و بر زمين ببارانيد
پاره اي كه به اندازة همة.هر پاره اي را اقليمي خوانند كه در پهلوي كشور گفته شود

پارة ميانين ....و شش پارة ديگر پيرامون آن قرار گرفتند،در ميان،شش پارة ديگر بود
،1376،بهار(» .خونيرس است كه با امالهاي خنيرث و خنيره نيز در پارسي آمده است

)140ص 
اگر خواسته باشيم محدوده امروزي اين جغرافياي اسطوره اي را نشان بدهيم بايد به 

:ره كنيماين سرزمينهااشا
و دهستان و چين،روم ،توران،مازندران،ايران،عربستان،بندهشبنا به مطالب «

بايد چين را طبعا حدود تركستان .هند يا سند سرزمينهاي خونيرس به شمار مي آيند
)142ص ،همان(» .معرف آسياي صغير و سوريه است،...چين انگاشت و روم نيز 

شود كه ميحال كه با مفهوم و گسترة خونيرس آشنا شديم اين نكته بر ما آشكار 
احتمال شارح و اينكه خاقاني نام چنين منطقة عظيمي را بر زادگاه خود اطالق كرده 

باشد منطقي نمي نمايد
و امثال بندهشخاقاني و معاصران او به جغرافياي اسطوره اي توجه،از اينها گذشته

چرا كه در ديوان و آثار او چيزي كه ،باشدياشكال جدواند محل كالم و تميآن خود 
ثيرپذيري او از مفاهيم جهان شناسي كهن ايي او با آثاري از اين دست يا تأنشانة آشن

دانش جغرافيايي خاقاني محصور در منابع جغرافياي . شودميديده ن،در اين حد، باشد
به عراق و شام و متعدداسالمي و ديده ها و شنيده ها و تجربيات خودش در سفرهاي 

.آذربايجان و امثال آن بوده است
راهگشا »ميان خانه«كه ديديم شروح موجود در توضيح مفهوم دقيق همان گونه

اللّفظيبه دامان توضيحات تحت ند واي گويي كردهكلّمعموالًاين شرحها . نيستند
اندتنها به ذكر احتماالتي قناعت كردهاز متونو بي استناد به شواهد معتبر اندلغزيده

!كه در مواردي دور از ذهن نيز هست و بر وسعت ابهام مي افزايد و بس
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رو و ويژهبا اصطالحي ناآشنا»ميان خانه«رسد كه ما در مواجهه با تعبير ميبه نظر 
در چنين اوضاعي. استشده فوت به رو هستيم كه از واژه نامه ها و فرهنگهاي موجود 

.راه بردواژهتوان به حريم مينالزم بدون استناد به شواهد لغوي 
دو عالم دنيا دار دنيا  اشاره دارد كه در ميانةتعبيراتي از اين دست كه ميان خانه به 

تواند بخشي از مضمون سخن خاقاني را مياگرچه ،ا گذشته و آينده واقع شدهو آخرت ي
در جايي پذيرفته است كه دست ما از مفهوم دقيق كلمه خالي باشد و در ،شرح دهد

.آثار شاعر و معاصران او نتوان به شواهد و نصوصي كه بيانگر مقصود باشد دست يافت
او چند بار ديگر .در اختيار ما نهاده استمشكل را خوشبختانه خاقاني خود كليد حلّ

توان به مفهوم تعبير ياد ميبه كار برده كه به مدد آن خودمنشئاتاين اصطالح را در 
:كنيددقّتدر اين جمالت .شده نزديك شد

از احوال مجلس ،الم بغداد و طرف ديار بكر و ربيعه بودالسنةيكهتر تا به جانب مد«

روزي مبالغت ثناي مفرط ،چون به ناحيت آذربيجان افتاد. سامي هيچ آگاهي نداشت
به ايران و تورانةميان خانراند در باب نهر كُر كه بر ساير انهار قندهار و قيروان و مي

و صد هزار درياي هنر و فضيلت و صفا و طريقت از اشخاص منافع رساندن شرف دارد
)143ص،1362،خاقانی(»...آن رود و شاطي آن نهر توان يافتاصفيا و روسا بر شطّ

خرگاه نشست او كدام ! پردة ثناي جهاندار ملك المغرب! اين نازخاتون؟،اين كيست«
به غرب و قيروانمةميان خاناز كوچش از جهان تا كجاست؟!است؟ سمع جهانيان

،همان(»!...قطرات خامة عنبر فشانشكر ريز او چيست؟!عراق و خراسانةخط
)161ص

يك چند به قول ،عنهف اهللاُخفّ، داود،شنوده آمده است كه ملك ملوك ابخاز...«
سيمو . حاسدان از جانب سيموي جاثليق نظر عنايت برگردانيد و التفات باز داشت

روم رفت و در آنجا مقام ساختةميانه كرد و به خطابخازةخانمياناز ،فرصت يافت
،همان(».كه از غرض دورتر نمايد،كنمميدوستداري دولت ملك از دور : و گفت

)332ص
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در عبارات فوق كه از خود خاقاني است مفهوم ميان خانه را دقّتكنم اندكي ميتصور 
كاربرد اين اصطالح در ميان اعالم  و عوارض جغرافيايي و در كنار .كندميبراي ما آشكار 
و اينكه خاقاني اين اصطالح را به نام سرزمينهاي »هخطّ«و »ناحيت«تعبيراتي چون 

ي باقي جاي شكّ،وسيعي چون ايران و توران و ابخاز و قيروان و مغرب اضافه كرده
مفهومي جغرافيايي و نزديك به مدلول گذارد كه اين اصطالح در اصطالح خاقاني مين

ميان خانة ايران و «:از تعبيراتي چون .قلمرو و منطقة وسيع  و سرزمين داشته است
چه چيز جز يك مدلول »ميان خانة ابخاز«و »ميان خانة مغرب و قيروان«و »توران

توانيم سخنان شارحان خاقاني را در بارة بيت مورد ميرسد؟ آيا ميجغرافيايي به ذهن 
در اين صورت شارحان محترم ! او هم تعميم بدهيم؟منشئاتبحث بر عبارات يادشده از 

خاقاني بايد توضيح بدهند كه مفاهيمي از قبيل خانة ميانين و وسط خانه و اصطالح 
... ن خانة ايران و توران وچگونه بر تعبيراتي چون ميان خانة ابخاز و ميا،...موسيقايي و

مشكل اساسي ديدگاههايي كه در شرح سخن خاقاني مطرح شده ! قابل انطباق است
بي شك هر استنباط و . بعات متني استهمين بي پشتوانگي آنها از لحاظ تتّ،است

مطرح شود و هر مؤلّفاصطالحات يك تواند فارغ از فرهنگ خاصمياستنتاج معنايي ن
و مؤلّفت آثار دون در نظر گرفتن كاربردهاي يك اصطالح در كليشرح و تفسيري ب

و آب در هاون كوبيدن استمعاصرانش در حوزة گويشي او اجتهاد در برابر نص!
خاقاني در بيت مورد بحث به : بنا بر آنچه گذشت مفهوم بيت از اين قرار است

از بي انصاف كوچ كند و سادگي از دل خود خواسته كه از ميان خانه و قلمرو اين جهان 
»كرانه«و »ميان«تضاد طبعا شاعر در اين ميان گوشه نظري هم به. آن كناره بگيرد
!نيز داشته است

نتيجه گيري
،او آمدهتمنشئآچندين بار درودیوان خاقانی ميان خانه آن گونه كه در بيتي از 

از منابع لغوي فوت شده و به دايرة اصطالحات و تعبيرات خاص تعبيري است كه ظاهراً
شارحان سخن خاقاني از . اين شاعر شرواني ارتباط دارد و جزو تعبيرات سبكي اوست

از رهگذار تفسيرهاي ذوقي و مجازي پرده از مفهوم اين اندگذشته تا امروز كوشيده
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آن در عبارات خاقاني برمي آيد و آن گونه كه از كاربردهاي ،ميان خانه.تعبير بردارند
بايد به معني سرزمين و قلمرو و ،كندميقراين و امارات موجود در متن نيز آن را تاييد 

در كنار و بعد از اين مدلول است كه نوبت .ة وسيع و امثال آن فهميده شودناحيه و خطّ
.رسدميبه دريافتهاي ذوقي و مدلوالت مجازي 

هنگامي روشمند و ،مند شارحان در شرح اين تعبيربديهي است كه تالشهاي ارج
به كاربردهاي اصطالح در زبان و آثار شاعر توجهشود كه با ميي دقيق و علمي تلقّ

.به نص درمي آوردتوجهصورت گرفته باشد وگرنه سر از نوعي اجتهاد بدون 
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